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 (هللاމަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ ބާ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2021  ޖޫން 15

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآ  ىعل و  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހާޒިރ  ޖަލްސާ ވަގ ތ   މި    ތްތެރިއިްއޒަ  3ތިއްބެވީ    ސަލާމ ގައިމެންބަރ ން.  ިއްއޒަތްތެރި    32ނީ  ވަވެަވޑަިއަގންނައަށް 

އޮންންބަރ މެ މިއީ  އަދި  ކަމ ަގިއ  ންލައިން.  ޖަލްސާއެްއ  ދަންނަވަން.   ވެސް  ވާހަކަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން    ވިޔަސް، 

 .ންބަރ ންމެ ިއއްޒަތްތެރި 11  ތިއްބެވީ ކަރަންޓީނ ގައި

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

  .12/ 2/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ ކީ، ބަރަނަން އެޖެންޑާ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ހޭ ބިލ . ންޖެމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަ

ފަރާތ ން،    -4.1 ދާއިރާެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ާގނޫނ     ިއއްޒަތްތެރި ތ ޅާދޫ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ،  ޙ ސައިން  ޙިސާން  މެންބަރ  

( އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވ ން. )ބިލ  ނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ )ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤާ  9/ 2014ނަންބަރ   

( އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާ  9/ 2014ާގނޫނ  ނަންބަރ   (،  23-/ބ2021/19ނަންބަރ   

 .ބިލ 

 

 ތިދާއީ ބަހ ސް އިބ  .  6

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

   އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް.

ފަރާތ ން  -6.1 ދާއިރާެގ    ، ސަރ ކާރ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   ިއއްޒަތްތެރި ތ ޅާދޫ  ޙ ސައިން  ޙިސާން  ާގނޫނ     ،މެންބަރ  

  ( 19-/ބ2021/19ބިލ  ނަންބަރ   ) ؛އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ (ނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ )ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤާ  9/ 2014  ނަންބަރ 

ފ ރަތަ ބިލ ެގ  އިްއވާފަިއވާނީ  މި  ކިޔ ން  ބޭްއވ ނ   2021މޭ    31މަ  ދައ ރ ެގ   2021  ،ަގިއ  ދެވަނަ  އަހަރ ެގ  ަވނަ 

ހ ށަހަހަތްވަ   އިއްޒަތްތެރި .  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރިތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ  ޅ އްވައިދެްއވާނީ،  ނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް 

 ބިލ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެއްވ ން އެދެން.މެންބަރ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާން މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިެގ ދާއިރާ ދޫޅާތ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަ! ޝ ކ ރިއްއާދެ ިގނަނޑާައޅ ަގއީސް. އާދެ! މިހާރ   ޔާ  ކ ރާ  އެންމެ  ސަރ ކާރ ެގ    ، ސ ވާލަކީ  ބަޔަކ  

ށް ދަސްވެފަިއ  ނޑައަޅ ަގ  .ޖަވާބ  ވަރަށް ސާފ ؟ ވެެގންތޯކ ރީ ކީއް ންސަރސްޕޮ  ނޑ އަޅ ަގ  ޅާ މި ބިލ ން ހ ށަހަފަރާތ 

ލޭ އިންސާނާެގ  އެއީ އޮތީ  ެއްއޗެމަތްތެރިވެރ ޙ     ޮގަވއި ންްއކަެގންވާ  މަރަން  މީހަކ   މީހަކ  ނ ވާނެކަންެގން.   ،

ހ  ކޮށް  ފަދަ  ނެހެޅިދާށަނ ރައްކަލަކަށް  މ ެގންނ ވާނެކަންޢަމަލެއް  ކޮން  މިއިޢެއްަގޖ ތަމަ .  ؟ ހ އްދަކ ރަނީ  ކަންކަން  ތޯ 

ިއްއޒަމެން ކިހިނެނޑ އަޅ ަގ ަގބޫލ ކ ރާ   މިއީ ޒަމާނ އްސ ރެ؟ ރާނީކަން ހ އްދަކ ކަންމި    ،ތްތެރި ރައީސްއްތޯ    ދިވެހިން 

ރ ތީބ ވެފަިއވާ  ތަކ ރަނީ  މެން މަސައްކަތްނޑ އަޅ ަގތް. ދައ ލަތ ެގ ސިފައިަގއި  ދީން އ ނަގންނައިދޭ ޮގލާމް. އިސްއ ސޫލ 

މ ެގތްތަކެއްއައިޖ ރާ ދައ ލަތ ެގ  ތެރެއިން  މެއްސަސާތައްއަ   ާގނޫނ   ޤާނޫނ އަސާސީާއއި    ތަރަހައިގެ ކ ެގ  ތަދ ވެރިކޮށް. 

 ބެލ ން  ، ކ ށްވެރިކ ރ ާމއި، ކ ށ ެގ މައްސަލައިއިން ކ ށް ކަނޑައެޅ މާ ތެރެ  ތްތަކ ެގއައެ ިއޖ ރާ  ،ންންކަމ . އެހެއިތެރޭަގ

މަދައ ލަތ   ،އެއީ  ކ ރާ  އެކަންކަންސައްކަތެން  ރައްްއ.  ކ ރަން  އަތްަމއްޗަ  ދޫޔިތ ންެގ  ވާނީށްލ ންކޮ ށް  ެގއްލި     ،ނިޒާމް 
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ދިވެހި  ؛ ރި ރައީސް ށް. އިްއޒަތްތެކަމަކަ  ންދާނެއްލިެގންއަމާންކަން ގެ ޖ ތަމަޢ ެގ އަމަމ ޅި މ   އި،ާގނޫނ  އަތްމަްއޗަށް ނަގަ 

. ފަހ ެގ ތާރީޚ ަގއި  މެންނަކަށް ނެތްނޑ އަޅ ަގފ ރ ޞަތ  ދެވޭކަށް  ންގ މަށް  އަނދިރި ދައ ލަތެއް ހި  އ ލަތ ެގ ތެރޭގައިދަ

ނ ެގ  . ާގނޫެގ ލޭ ހ އްދަކ ރ މަށްކ ށެއް ނެތް އެތަްއ ބަެއއް ޮގތ ަގއިތިޔާރެއްެގ ނ ންކ ރަމ ންދަނީ ހަތައް ބޭބަސްެގ ތ ރަނަފް

މަރަންރ ބޭ މީހ ން  ރައީސް ން  އިއްޒަތްތެރި  މ ސްލިސައްތައިން  ްއޖެއަކީ  ހިރާ ދިވެ؛ .  ދިވެހި    މ ސައްތަ  ޤައ މެއް. 

ދީނަކީ އިސްލާމްދީންދަ ކަޤާނޫނ އަސާސީ  މެންނޑ އަޅ ަގ  .އ ލަތ ެގ  ދިވެހި ވެެގމ ސްލިމަކަށް    ،ޑަެއޅީނަގއި  މެނ ވީ   ން 

ސް  ވެ. ެއއް މެން ދިވެހިންނެއް ނޭދޭނޑ ައޅ ަގކަށް  ވ މަ   ޮގތެއް  މަށް. ރާއްޖޭަގއި މި ނޫންކަ   ެވވޭނެސް ނ ރައްޔިތަކަށް ވެ

ޙަކަދިވެއްސަ  ނ ލެވޭނެޮއޅ ވަ  އްޤީޤަތެށް  ހަޖޫެއއް  ިއސްލާމްދީނަށް  ނޫއްހ ޖެހ ން  .  އިސްލާމްންދައެއް  ދީނަށް . 

ނ  ކ   ،ކ ރެވޭނެފ ރައްސާރަެއއް  ނ ބަހެއް  ޑައިމީސްއިސްލާމްދީނަށް  ޙަ ބ ނެވޭނެވެސް  މި  މި .  ަގސްތ   ޤީޤަތް  ަގިއ  ވަނީ 

 ންވަނަ އަހަރ   2015މިއީ  ނަމަެވސް،    ބަޔަކ  މި ޙަޤީޤަތް އޮޅ ވާލަން މަސައްކަތްކ ރި  . އާދެ!ޅ ވާލަން އ ޅެފަބަޔަކ  އޮ 

ން ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ   617ޤޫބާތ ެގ  ޢ ލްޤާނޫނ   ކ ރ މަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގނަށް ތައ ހީނ . އިސްލާމްދީފެށިެގން ޖިނާއީ ކ ށެއް

ކ ށެއްމިހާ ޖިނާއީ  އާރ ވެސް  މާއް  617ތ ެގ  ޤޫބާޢ ލްނ ޤާނޫ  ދެ!.  ބަޔާންކޮ ވަނަ  ލާތީ  ޞައާމ    ،އެބަވޭ  ށްފައިދާަގއި 

ިއސްލާމްދީނަށް ތައ ހީނ ކ ރ މަށް   އިކިޔަ ފާޑ ސްލާމްދީނަށް   އިވަތަ އާންމ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި ލަތެްއ ބޭނ ންކޮށްެގން ނ  ސީވަ

މަނާ ފާޑ   ތަޤްރީރ ކ ރ މަކީ  އިސްލާމްދީނަށް  އަދި  ތައްޔާރ ކ ރ ލިޔ   ެއކިެއކި  އިކިޔަ ކަމެއްކަން.    ،ބެހ މާއި  ،ާމއިންތައް 

ށް ސަރ ކާރ ން ބާތަޤޫޢ ލްނ ޮގތ ން ޤާނޫ  ކ ރ މ ެގ އިތ ރަށް ހަރ ދަނާ. ެއކަންކަމަށް  އްމަކީ ެވސް ކ ށެއ ފެއްދ   ، މާއިްއކ ވި

 ، ކީޙަލާޞްއިވ ނ   ން ިއއްމަ ކިޔ ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގއި ފ ރަތަމި އި  މިއަދ ސްޕޮންސަރކޮށްފަިއވާ    ނޑ އަޅ ަގ  ،ށަހަޅާހ 

މީ ނ ސޯޝަލް  ވަސީލަތްތައް  ބޭނ ންކޮރއިންޓަ  ވަތަޑިާއެގ  ތައ ހީނ ނެޓް  އިސްލާމްދީނަށް  ނިޔަތ  ކ ރ ށްެގން    ަގއި މ ެގ 

ނ ން. ިއްއޒަތްތެރި ދާަގއި ހިމެމަށް އެ ާމއްކަ  ނ މަކީ ކ ށެއްޗެއް ބ ނެ ފަދަ ެއއްވެދާ  އްސާރަައކަށްލާމްދީނަށް ފ ރައިސް

ތަޢާރަފ   ނޑ ައޅ ގަ މިއަދ     އާދެ!؛ ރައީސް ތަޢާރަފ ނޑ އަޅ ގަ ،  ކ ރާމި  މި  ބިލ މެން  ޖެހިލާެގ  ކ ރާ  . ނަންވާހަކައަށް 

އެްއޮގތްވާ އ ސޫލ ތަކާ  ބައެއް  ޝަރ ޢީ  މެނ ވީ  މަތީން  އެމަތ ތ ހ   ހަލަކަ  ޮގތ ެގ  ކ   ،އީ  މައްޗަށް  ރެވޭނެ  މީހ ންެގ 

އެޮގތަށް    ނ ބ ނެވޭނެ. ހަމަ   ށް އޭނާއަކީ ޒިނޭކ ރާ މީހެކޭ ހ ރެފައި މީހަކާ ދިމާލަ  ން. މިސާލަކަށް، ހަމަހ މަތ ތަކެއް ނޫތ 

ކާފަރެއް ވެ  މ ސްލިމަކީ  ހަމަކަމަށް  ނ ބ   ސް  ކ ރެހ ރެފައި  ތ ހ މަތެއް  އެފަދަ  ޖިނީޖެހޭހިންަގން  ،މަޭވނަނެވޭނެ.  ނާއީ  

ޢަދ އިޖ ރާއަތ  ޖިނާއީ  މަ ،  ދައްކާފަިއވާ  ނިޒާމ ަގއި  މީހަކަށް  ގ ލ ެގ  ވަކި  ކާފަ  ނިސްބަތްކޮށް .    ، ކަމަށް  އްރެއޭނާއަކީ 

ަގއި  ކަެމއް. ެއއީ ާމތްވެެގންވާ އިސްލާމްދީނ    ނ ރައްކާތެރިބަލްކ ރ މަކީ އެޮގތަށް ލޭ  ،ށްށް ތ ހ މަތ ކޮމަކަ  ދީނީ މީހެއްލާ

ނަހީކޮށްކަ ޮއންނައިފަނޑައެޅިެގން  ރައީސްއިއްޒައާދެ!    ކަމެއް.    ތާރީޚ ؛ ތްތެރި  ފަހ ެގ  ަވކިރާއްޖޭެގ  ޮގތަކަށް    ަގއި 

ތެރޭ  ،ންިވެގރޭ   ،ބ ވެެގންތީތަރ  ބާަވތެއްެގާއންމ ންެގ  ަވކި  ބޭނ ންކޮތަކެބަސް  ަގއި  ތައާންމ   ،ންށްެގއް  ިއ  ތަނ ަގން 

 . ކަތިވަޅިލާފައި އެބަހ ރިއިނަ ދ އްވަ ރާންެގ ފ ހ ން މީވާ ނަފްރަތ ެގ ބަސްތަކ ެގ ސަބަބ ނ ންކޮށްފައިމީހ ންނާ ދިމާލަށް ބޭ
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ން މި ޤައ މ   މެނޑ އަޅ ަގްއވައިފި. މިީއ  ބޮން ޮގ  ،ލައިފިއި ވަލ  ގެއް  ،ލ ކޮށްފިތ ަގ  ށްެގން މީހ ންރ  ބޭނ ންކޮންޖަޚައަދި  

ިއއްޒަތްތެ  ންޓާލަވައް އާދެ!  ނޫން.  ވަޅ ަގނޑެއް  އަނދިރި  ރައީސް ދޭނެ  ފޮތެއްަގއި؛ ރި  ނޫން،  އެހެން   ޞަޙީޙް  

ކަށް  ގ ރާަމއަހަނ  zބިއްޔާ  . މާތް ނަ ދެމާތޯ ހާދިސާއަށް ނަޒަރެއްެގއ ސާމާ ބިން ޒައިދ   ،ވާފައި އަިއސްލްބ ޚާރީަގއި  އަ

ކަލިމަ    ، އެ މީހާ ޝަހާދަތ ެގ ދެ ވެވަޑައިަގތް ދ   އިހަފަތެރިައކ   ދާވާތްޢަތެރެއިން    ގ ރާމައިެގޙާބީން އެ ހަނޞަފޮނ ވި  

ފާނަށް މާތް ނަބިއްޔާ  . އ ސާމަތ ެގނެވ ނ ިއ ދެންަގއަރިހ  ދިސާ މާތް ނަބިއްޔާެގ   ހާލެވ ނ ތ ލ ކޮށް ަގމީހާ  ކީމާ ވެސް އެ  

z  ީهَ  اَل   ،ވަނީ  ެގ މާނަިއގައި ކ ރެއްވި ބަސްފ ޅ  ޡްޙަދ ه  إِاّل  إِلََٰ އެ   ؟އޭ އ ސާާމއޭ  ހޭތ ލ ކ ރީަގމީހާ    މަށްފަހ  އެކިޔ  ٱَلّلَٰ

އ ސާމަތ ެގ ދަން ހިނދ   ރަސޫލާއޭ هللا  !އޭ  ،ނަވަނީފާނ   ޝަހާދަތް  !ެގ  މަރ ން އޭނާ  ސަލާމަކީ  ބޭނ މ ގައޭ  . ތްވ މ ެގ 

هَ  اَل   އެ މީހާ  ،އޭ އ ސާމާއޭ  ކ ރަްއވަނީޘް ޙަދީ  zދެންވެސް ރަސޫލާ   ه  إِاّل  إِلََٰ އޭ  ؟ހޭތ ލ ކ ރީަގމީހާ    މަށްފަހ  އެކިޔ  ٱَلّلَٰ

މީހާ  ، އ ސާމާއޭ هَ  اَل   ެއ  ه  إِاّل  إِلََٰ އެކިޔ  ٱَلّلَٰ ވިދާޅ ވެފަިއވަނީފާ އ ސާމަތ ެގ؟ ޔޭއް ހެކ ރީތ ލ ަގމީހާ    މަށްފަހ   ތް  މާ  ،ނ  

ތަކ ރާރ ކ ރައްވަމ ން ެއޮގތަށް  އ ސާމާއޭ .  ކަމަށް  ދެވިެގން  ނަބިއްޔާ  މީހާ  ،ޭއ  هَ  اَل   އެ  ه  إِاّل  إِلََٰ މީހާ    އެ  މަށްފަހ ކިޔ  ٱَلّلَٰ

އެެގސާމަތ  އ  ؟ްއޔޭހެ  ތ ލ ކ ރީަގ ވިދާޅ ވަނީ  އިސްެގހ ދ ވަ  ފާނ   މާތް ލާމްެވވ ނ ނަފަހ ން  އަރާވަރަށް  ހިތްޕ ޅަށް  މަޭއ 

ބަސްފ ޅ   ޮގތަށްއެ   z  ނަބިއްޔާ ތަކ ރާރ ކ ރެްއވިއެ  ޙަދީށްކަމަ    އަދި    ، ތެދ ވެރިއެއްތޯ އޭނާއަކީ    ،ކަމަށް  ކ ރެއްވިޘް. 

ލ މަށް ތޯ ބެދޮގ ވެރިެއއް  ،ތެދ ވެރިެއއްތޯއޭނާއަކީ  ؟  ބެއްލެވީތޯއޭލޭެގފާނ ހިތްފަޅައިެގން ކަ  ލ މަށް އޭނާގެ ތޯ ބެއްދޮގ ވެރިއެ

ކަ ހިތްފަޅަިއެގން  ބެއްލެވީތޯއޭލޭެގފާނ އޭނާެގ  ރައީސް ؟  ރި މ ސްލިމ   ޞަޙީޙް؛ އިްއޒަތްތެރި   ވާެވެގންވަނީ ަގއި 

މިޮގތަށް   ؟ހޭއ ޅޭހ ން  މީ   ނަމާދ ކ ރާ ކިތައްއ ޅޭއިޔަކި  ތަކެތި ދ ލ ން  ނ ވާ  ހިތްތަކ ގައި  ،ކަމަށް  ޅ ވިފާނ  ވިދާެގދ ލިޚާ

ވިޚާލިދ ެގ ާމތްދާފާނ   ނަބިއްޔާ  ޅ ވ މ ން   z  ީތިމަންކަމަހަ  ،އްވަނީ ކ ރަ ޘްޙަދ މީސްތަކ ކަށަވަރ ން  ންެގ  ލޭެގފާނަށް 

ތޮރ ފަތްހި އަމ ރ ކ ރެވިެގންނ ވެ  އިތައް  ފަޅާކަށް  ޙަދީއޭބަނޑ ތައް  މި  ޝައ ކާގ   ޘާ.  ިއމާމް  ވިޅިެގން    ،ވަނީޅ ދާނީ 

 ،ފިނަމަ ފާޅ ކޮށްބާއ ިވޔަސް ތަ   މީހަކ އޭެގ  !ދީނީއޭ ކިޔަމާތޯ ލާިއވާ ނ ވަތަތައްދ ވެފަމާނަައކީ މ ރ  ؛ިވޔަސް  ދީބަކ ންޛި

މި ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ންނޭ ތެރިކ ރެިވެގއްކާނާެގ ލޭ ވަނީ ރައޭ ،ނަމަ ށްފިކަމ ެގ ޢަމަލ ތަކ ން ޢަމަލ ކޮންލާއިސްއަދި 

އޮބިލ  ޙަޤީޤަތް  ބަޔަެގ  މަސައްކަތްކ ޅ ވާލަން  މިށްފިކޮ  ހ ށަހެޅޭ  .  މި  އި  ޤޫބާތަށްޢ ނޫނ ލްޤާައދ   ކީ  ޙަލާޞްެގނެވޭ 

ވިހާފާނ ެގ  އ ސާމަތ ެގ ބިލެއްފަރ މާކޮށްފަ  ސްނ ންނަަގިއެގންދިސާއިން  ބިލ އިވާ  މި  ޔަ  .  ހަމަ  ން ނ ީގފަރ މާކ ރ މ ަގއި 

ދ ނިޔޭެގބަލާ ހަމައެކަނި  ނި ފައިވަނީ  ޑިމޮކްރެޓިކް  ނޫންތަޒާމ   މިކަކަށް  ޙަދީ  ބިލ   .  ބަޔާންވެދިޔަ    ޘް ފަރ މާކ ރ މ ަގއި 

އިމާމ ބަސްފ ޅ  ބޮޑެތި  ގ ޅިެގން  ބަސްފ ތަކާ  ރި  ޅ ތަކަށްންެގ  ރައި  .ޔަތްކ ރެވިފަޢާވަނީ  ބ ޚާރީަގއި  ؛ އީސްްއޒަތްތެރި 

ޙަދީއައި މާނައިަގއިއް ޘެސްފައިވާ  ކާފަރ   ،ވަނީ  ެގ  ތ ހ މަތ ކަމ މ އ މިނަކަށް  މީހާ ކޮެގ  މީހަކ     !ފަހެ  ،ށްފި  އޭނާ  އެ 

ދެ  އެ    !ފަހެ  ،ފިނަމަ ބ ނެކާފަރޭ  !އޭ  ،އޭނާެގ އަޚާއާ ދިމާއަށް  މީހަކ   ،ވަނީ  ވާޔަތެއްަގއި. އެހެން ރި ވެފަދައެ   ލ ކ ރިތ ަގ

ީމެގ މާނައަކީ ކޮބައިތޯކާފަރ ކަމ ެގ ސިފަތައް ލިބިަގނެއްޖެއެ  މީހ ންކ ރެ ކޮންމެވެސް އެކަކ   ނެވ ނ  މީހާ އެީއ ބ  ؟ވެ. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%84%D8%A7#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%A7#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%84%D8%A7#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%A7#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%84%D8%A7#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%A7#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%84%D8%A7#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%A7#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
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ލާ ދިދީނީ ނޫން މީހަކާތިމާ ލާ  ،ންވީމާ. އެހެނޭވެެގންދާ  ހާ ކާފަރަކަށްއެ ބ ނި މީ  ،ކާފަރަކަށް ނ ވާނަމަ ދީނީއޭ  މާލަށް 

  ނ ޖެހޭ ހަދަން  ސްލިމ ން ާގނޫނ މެން މ ނޑ އަޅ ަގ! މިއީ  ާއދެ؟ ހ ންނާނެތޯހަކަށް ނ ވެދީނީ މީ  ތިމާއަކީ ލާ   ،ނަމަ  ބ ނެފި

؟ ޮގތަކީ  މަށް ވާހަކަދެއްކ ން ނޫންތޯ ދީނާ ޚިލާފ އެޅ ހެދ މަށް ހ ރަސްމިފަދަ އިސްލާމީ ިވސްނ ންތަކ ން ާގނޫނ  ؟ކަމެއްތޯ

އ ފައް ބިލ ން  އ ފެއްދ ންމި  ނަފްރަތ   ކ ށަކީ  ގ ޅ ވަިއެގންނެ ދާ  ދީނާ  ހަމައެކަނި  އެއީ  ނޫ.  އެއް  އ ފަންވި    ން.  މީހާ 

ކ ލައަށް ޤައ މަށް ހަމ ެގ  ވިނ ވަތަ    ންސަށްޖި   ،،  ބަލައިެގން  އ ފެއް  ކާ މީހަ  ،ޔަސްނަސްލަށް  ނަފްރަތ   ިމ    ންދ މެދ  

މަނާކ ރޭ ކާފަރެއް.  ބިލ ން  މީހަކީ  ބ ކަ  ވަކި  މ ޖ ތަމަޢ އިސް  ، ނ މަކީމަށް  މި  ނަފްރަތ  ލާމީ  މެދ   މީހަކާ  އެ  ަގިއ 

ވެސް އިލާތަކ ން އެ ހިތާމަ އަދިޢާފި.  ކޮށް  އ މ  ޤަނ ަގއި އެކަމ ެގ ހިތި ތަޖ ރިބާ މިތަ  . އަދި ފާއިތ ވިކަމެއް  ފެއްދޭނެއ 

އީ ނާޖި  އި،ށަހަޅަން އިދާރާތަކަށް ހ ެއކަ  ،ނަމަ  އްެގ މަްއޗަށް އެ ފަދަ ތ ހ މަތެއް ކ ރެވޭ. މީހެދަނީ ތަޙައްމަލ ކ ރަމ ން  އެ

ނިޒާމ ލ ޢަދ  މަެގ  ެގ  ބިލ ތެރެއިން  މި  ބެލ މަށް  އާދެދެނީހިތްވަރ   ން އްސަލަ  ރައީސްއި  !.  ނ ރަނަގޅ   ؛ ްއޒަތްތެރި 

މީހަކ މަަގ އެނިގބަލިކަށި  ޤީދާޢަމީހެއްެގ    ،ދާނަމަ  ކ ން  ފާހަަގކޮކައެ  ،ނަމަ  އްޖެވެއްޖެކަން  މީހަކަށް  ން  އެ  ހެޔޮ  ށް 

ތް ދިނ މެއް ވެސް މި ސޭހަނ ކ ރޭ. މ ންކަރާތްތަކަށް އަރައިނ ަގތ މަށް އާންމ ކޮށް ނަ  ލ ން މަނައެއްދިނ ން މި ބިތްސޭހަނަ

ން. އެފަދަ މާނައެްއ ދޭހަާވ ދެްއ ެވސް ނޫޞަެގ މަޤްލ ިމ ބި  ،ކ ރ މަކީކަންކަން މަނާ  އަދި އެ  . އް ނ ކ ރޭމަނައެ  ލ ބި

. އެދެން  ނޑ އަޅ ަގށް  ނ މަށްދިކޮޙ ލާޞްކަންކަން އި  އި އެަގލާޙަމިޓީ މަރ ކޮ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް  ތްަގއި އޮތެއް މި ބިލ ރާބާއި

ބިލ  އ ސޫލަކީ   މި  ލާވަކި  ،ކަނޑައަޅާ  މީހަކީ  މީ  ނ ބ ނާށޭމަރަންޖެހެއޭނާ    ،ހެކޭދީނީ  ނ ބ   .އޭ  ހ އްދައޭ   ، ނާށޭލޭ 

ތަކ ެގ ސަބަބ ން އ ފެދޭ ފިތ ނަވެރިކަން ހ އްޓ ވަން ާގނޫނ  ެއ  ހ މަތ ފަދަ ތ . އެކަމަށް ހ އްދަެއއް ނ ދެއޭދީން އެމްއިސްލާ

މ ޖ ތަމަދެމެ ވަނ މަކީ  އިޙަލަޞްމަެގ  ޢ  ދަށް  މި  މަތ ަގއި  ފިޔަވަޅެއްހ ޖިލީްއޒަތްތެރި  އަޅަންޖެހޭ  ދައ ލަތެއް ން   ގެ . 

ކޮޅަށްސިއިހަ ތިބެން    އްޔަތ ން  ބޭނ ންވާނޑ އަޅ ަގތެދ ެވ  ފިތ ނަވެރި  ،ނަމަ  މެން  އާދެ! .  ވާނެނ ޖާަގދެވިެގން  ކަމަށްއެ 

ން އެ ބާރާތަކ އިތް  ަގއި އޮބިލ   . މިމި ދެންނެވީ  ނޑ އަޅ ަގން ނ ބޭ  އިހ ށަހަޅާ މަޤްޞަދާ  ލ މި ބި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ށަހެޅ މަށް   ހ ޙ ލާޞް. އަދި އެ ަމގ ން އިއެބައޮތް   ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ޙ ލާޞްއި  ،ނަމަ  ނ ެވވޭމަޤްޞަދަށް ވާސިލ 

ބިލެއް    ،ރ މަށްމަގ ފަހިކ   ށްކަރ  ދީންތަ އިމ ެގ ނ ވަތަ ޣަ ދީން ނަްއތާލ ސްލާމްއިމަކ  މިއީ  އެދެން. އެކަ   ނޑ އަޅ ަގސް  ވެ

އަދި ބ އްދީެގ    ޮގތ ން ވެސް  ދީނީ   ، ބ ނ މަކީކަމަށް ބ ނާ  ން އ ޅޭ ބިލެއްޞަދ ަގިއ ހ ށަހަޅައިެގށަހަޅައިެގން އ ޅޭ މަޤްހ 

 ތްތެރި މެންބަރ ން މި ބިލ ެގ ިއްއޒަލީހ މި މަޖި ، އެދެނީ ނޑ އަޅ ަގ.  ނޫން އްތަކެންބ ނ ހަމަތަކ ން ވެސް ބަލަިއަގނެވޭނެ 

އ ލަތަކަށް  ދަ   ޑީ. އަފ ންކޮށް ވިސްނަންޤްޞަދާ މެދ    މަހިންމ އ ޅޭ މ   ކ ރަންއަދި ބިލ ން ހާސިލ   ،ށް ވިދާޅ ވެރަނަގޅަ

 ރި ރައީސް. ޔާ ިއއްޒަތްތެ ޝ ކ ރިއް  . އާދެ!ންނ ދޭ ފ ރ ޞަތ މ ގައިމި ޤައ 

 

 ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( )
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ޑަިއަގތ މަށާއިވަ ވާބ ދާރީވެޖަ  ،މަށާއިޅ ށަހެށް މި ބިލ  ހ މެންބަރަރި  ރި މެންބަރ . އާދެ! އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ވިފަހ  ޖ މ ލަ  ބަސް  ފ ރ ޞަ މިނެޓ   15ދާޅ ވ މަށް  ބިލ ެގ  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ.  އިތެއް  ބަތިބ ެގ  ސް  ހ ދާއީ 

އެ  ދާހިނަގމ ން ެއ ތިޔާރ   އިޚ ބޭނ ންކ ރެއްވ މ ެގ  ބަހާލައިެގން    ޔަށްބައިބަނ ވަތަ    އެކ ަގއި  ޓ މިނެ  15އިރ   ވެސް 

ބައިްއޒަތް ބިލަށް  މި  ލިބިެގންވޭ.  މެންބަރަށް  ކަނޑައެޅިހ ތެރި  ެއީއ    4  ޖ މ ލަ  ،ވަނީ ފައިސްކ ރ މަށް  ަގޑިއިރ . 

ޓީއަށް ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާ  21މިނެޓާއި    20  ށް.އެމަ.ޕީޕީ   .ސިކ ންތ   29ނެޓާއި  މި  24އިރާިއ  ަގޑި   2އަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ

.  ސިކ ންތ   8އި  ޓާ މިނެ  14.ޑީ.ޭއއަށް  . އެމްސިކ ންތ   22ނެޓާއި  މި  16ޕީ.އެން.ސީއަށް  .  ސިކ ންތ   21މިނެޓާއި    20

ޕާ ނިސްބަތްވަކި  މެންބަރަނ  ަވޑައިވެ ޓީައކަށް  ކޮންމެ  މިހާރ   ސި  4އި  ޓާމިނެ  4ށް  ކަަގންނަވާ  އާދެ!  ލަށް  ބި   މިކ ން. 

ކޮޅަކަށްފަހ ( )ަވގ ތ   ނީ.ލަ  މި އި  ވަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ދަްއކަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަޅ ވާހަކަފ 

 . އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްދާ ބިލެތްދޫ

 

 ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަދ  އަޙްރ  މެންބަބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ 

އިއް  ރައީ ޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ  ރި  އަޅ ަގނޑ   ،ވެސް   ނޑ ަގސް.  ބިލަށް  މި  ހ ށަހެޅ ނ   ފަރާތ ން  ވެސް    ސަރ ކާރ ެގ 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ތ ޅާދޫ  ،ެގ ފަރާތ ންސަރ ކާރ މި ބިލ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ށް ތާއީދ ކ ރަން.ފ ރިހަމައަ

. ޮގތަށް ދެކެވެމ ންދިޔަތްތަންތަނ ަގއި ެއކި ޮގ  ތަކެއް ެއކިނަ ވާހަކަވަރަށް ިގ  މާ ގ ޅިެގންށަހެޅ  ޖިލީހަށް ހ މި މަ މި ބިލ   

ދަނީ. އެއީ   މ ން މިަގވެސް ހިނ  ންަގއި ކަންކަން ހިނާގ އ ސޫލ ން މިކަމ ކޮށް މި ރާއްޖޭއާން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ  ބިލެސް މަޖިލީހަށް ނަކ ރެވޭތޯ ށް ފިތ ީވވަރަކަ  އިލަ ލައިނ އް ވެސް ބަޮއތް އެްއޗެތ ަގއި  ޤަލ ަގއި ޙަޤީބި  ހ ށަހެޅ މ ން 

  މ  ންމިފަދަ މ ހި ؛ތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްވިފަކ ރެދައިން މި ބިލާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް ވަނީ ޢަމަލ ންދާ ބީމ ތްކ ރަމަސައްކަ

ބި ސަރ ކާހ ރިހާ  ވެސް  ފަރާލެއް  ފޮނ ވަރ ެގ  މަޖިލީހަށް  މި  އަތ ން  ވަމ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ކޯލިޝަން  ބޮޑ  ންނަނީ  ރަށް 

. މި  ކާރެއްކީ ކޯލިޝަންެގ ސަރ މި ސަރ ކާރަ   ،ިއަގންނަވާނެއެނިގވަޑަ ށް  ްއޒަތްތެރި ރައީސަަގއި. އިއެކީ   ވ މާބައިަވވެރި 

އެމް.ޑީ.ޕީ  40% ސަރ ކާރ ެގ   އަނެއް  އަކީ  ގ    %60 .  ޕާައކީ  އެހެންވީޅިފައިވާ  މި ޓީތައް.  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ާމ، 

ށް ވެސް  ބިލަކަެގ ކޮންމެ  ނ ވަމ ންދާއިރ ަގއި އޭކޮށް ފޮރިމަޖިލީހަށް ބިލެއް ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ބަންޑާރަ ނައިބ  މެދ ވެ

ކޯލިޝަންެގ   ފަހަރަރ ކާރ  ސަވަނީ  ކޮންމެ  ތެރޭަގއި  ވާހަކަދެކެވި  ކ ެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ިވސްނ ކޯލި  ،ވެސް   މާޝަންެގ 

ދަނީ.  ނ ވަމ ންލ ތައް ފޮދަނީ. ބިމ ންފޮނ ވަންތައް  ކަ  ަގއި މަޖިލީހަށް މިެއކީ  ންެގ ވިސްނ މާކޯލިޝަން ލީޑަރ ،  އި އެކީަގ

  އެތައް  ،ދައްކައި  ވާހަކަތަކެއްއެތައް    ޓަކައިމި ބިލ  ފޮނ ވ މަށް    ،ވެސް ހިތާމަޔައަކީ ނަމައެހެން ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ފޮނ ވ   ޝްވަރާއަކަށް މަ ބިލ   މި  އަދި މ ފަހ   މަޖިލީއަ   ަގއި  ނ ވަދެވޭ އިސް  ރަނަގޅަށް  ޕާޓްނަރ ން   ،ހަށް  ެގ ކޯލިޝަން 

ޖ މް ތިބި  ޕާޮގތ ަގއި  ލީޑަރ   ެގޓީހޫރީ  މިއިސް  ބަޔާވަ    ނެރެފަނީ  ނެރެފަބަ  ށްފެއްދ މައ ތ ނަފި.  ން  މިއީޔާން   . 

އޮތްތަކަށް އެްއޮގ ބިލ ަގއި  މި  ނޫން.  ކަެމއް  ކަމ ދާ  ނޫން  ވެސް  ވެސް  ވާހަކަެއއް  އިްއޒަތްތެރި    .ދިޔައީ  ދައްކަވަމ ން 

 ޝަން ލިރ ެގ ކޯމި  ސަރ ކާ  ،އަކީވާހަކަ  ންނަވާމި ދަ  އަޅ ަގނޑ   ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ  ައޅ ަގނޑ   ދަންނަވަން މި ؛ރައީސް

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއިއިރ   ންނަ އޮ  އިޝަނެއްަގކޯލި  ކ ރާނީ.  ކަންކަން  ތޯ މި ކިހިނެއް  ޮގތަކަށް އ ޅެެގން  ޤ  އެހާ މ ނާފި

ންެގ ތެރޭަގއި ޑ މެަގނއަޅ   އަދި .  ޓީއަދާލަތ  ޕާ  ،އެއް ޮގތަށް ބެލެވޭ ކަހަލަ ޕާޓީނީކަށް ދީކޮންމެވެސް މިންވަރަ އެބަ އޮތް  

އެކީަގިއ    ޝްވަރާއާމަ  އިމިލ ވ މާމި ހ ރިހާ ޕާޓީތަކެއްެގ ވެސް ޝާ  އޮތް.  އެމް.އާރ .އެމް އެބަ  އޮތް.  އެބަ  ޕާޓީޖ މްހޫރީ  

އީ ބޮޑ   އެ   ،ބަރ އްވި މެންހ ށަހެޅ   ބިލ ހަމައެކަނި ެއމް.ޑީ.ޕީން އަދި އެ    ،އެހެންނަމަވެސް ؛މި މަޖިލީހަށް ބިލެއް އައިސް

ރި  ދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެ  ދީނީ ެމންބަރަކަށް ހަދައިެގން ވާހަކަދައްކަމ ންލާ  ، ެއ މެންބަރަކީ ވެސްދައިެގން ހަލަކަށްލާދީނީ ބި

ެމން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތެއް  ވ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ޓ އި މިކަން ހ އްމި ރާއްޖޭގަ   .މެއްިމއީ ވަރަށް ދެރަ ކަ  ؛ރައީސް

އަޅ ަގނޑ ތާމިއީ.   މިއަބަދ   ޮގވަމ ން  އަދަ  މެން  ރާްއޖޭަގއި  މި  މެރ މާއި  ،ނިޔާވެރިކަމާއި ނީ  ކަންކަން    މި  ،މީހ ން 

ނ  މެންނަށް ފެނ ޅ ަގނޑ . އަސަލާމަތްކ ރަން އެބަ ޖެހޭއަޅ ަގނޑ ެމން    މި މ ޖްތަމަޢ ،  . މި ރާްއޖެއޭ އެބަ ޖެހެއްޓެންހ 

ހ ށަހެޅިެގން މިތަނަ  ޮގތ ަގއި އެންމެ ބޮޑަށް މި ބިލެއް މި ތީ.  ކަން ހިނގައިދާކަން   ގައިތ ދިޔައީ ވެސް މި ޒާ  ށް މި 

ނަފ އިސްލާމް  ، ލ ރަންބޫަގ  ެވސްއަޅ ަގނޑ   މި   ،ހ މާއިހަޖޫޖެ  ،ޖެހ މާއިކ ޖޯ  ށްދީނައިސްލާމް  ،ރަތ ކ ރ މާއިދީނަށް 

އަޅ  ނ ކ ރެވޭނެ  ކ ރާއްޖެއަ   އްކަންކަމެ އަދި  ސަރ .  ތިބެެގން   އް،ކާރެަގނޑ މެންެގ  މަޖިލީހ ަގއި  އަދި  އަޅ ަގނޑ މެން 

ކ ރި އެ އޮ  .ދޭނަންސް  ނ ވެކަޔަކަން  ވެސް  ރާއްޖެއަ  ންނާނެމިހާތަނަށް  މި  މީހަކަށް    ކ  އިނޭގތޯ  ދީނަށް  އެްއވެސް 

އަޅ ރަކ ރ މ ރައްސާފ  ޖާަގެއއް  ެއއްެގ  ދީަގނޑ މެން  ސަރ ކާރަކ ން  ދެން،ފަވެސް  ނޯންނާނެ.  ބޭފ ޅ ންނޭ   އެްއ  ދީނީ 

އ  ބޭފ ޅ ކިޔަިއެގން  އަޅ ަގނޑ ންޅ ްއވާ  ނ ކ މެ  ފިންމެ  ތެރޭަގއި    ޮގސް   ންއޭެގތެރެއި  ،ދައިއްފައ ދަ  ފަސާތ ނަެގ 

ތިބިމް.ޑީއެ  ެގމެންޅ ަގނޑ އަ މެންބަރ ން .ޕީަގިއ  ލާދީ  ހާ  ހަދައިއެއީ  ކަމަށް  އ ޅޭ  އެމް.ޑީ.ޕީ ؛ލާދީނީ  ،ނީ  ކޮންމެ ަގއި 

ނ ކ މެ   ،ދަނީ  މި  ންެގ ނަތީޖާއަކަށް ެވެގން އޭފަހ   ދަނީ. އެންމެއެ  މ ން  ޮގތ ަގއި ބައްޓަންކ ރަ  އްެގމީހަކީ ލާދީނީ މީހެ

  ން، ދެ ދ ވަހ   ،ެގންއ ޅޭވެ  އިސްލާްމވެެގންއ ޅޭ ކ ދިން މާ ބޮޑަށް ދީނީ ކ ދިންނަށް ކަށް  ޔަކ އްލި   ،ެގ ކ ދިންދައި ރަށް އާވަ

ދ ވަހ ންތި މިކަބޮކަށް އެ ކ ދިންެގ  ޔަ ްއ ލައިެގން ނ ކ މެ ކ އްލިތ ބ ޅިއެ  ދިއަ  ން  ވަލަށް  ދަނީ   މިޮގސް  ދައިެގން އްން 

ެއކިެއކި   ، ެއކިއެކި ނަންނަމ ގައި  މަރާ ރާއްޖޭަގއި މީހ ން އެބަ  މިިމއަދ   ؛ ސްރައީ  ރިރާ ހިސާބަށް. އިއްޒަތްތެހ ން މަމީ

 އިސްލާމްދީނަށް  ކ ރާ މަސައްކަތަކީ   ޓ ވ މަށްމި ހ އް ެމންނަށް، އަޅ ަގނޑ ދީެގން. އެހެންވީމާ ގ  ފަތ ާވ މީސްމީހ ންނަށްދޮ

ެއއީ   ،ގޮވަނީ ވެސް  އޭ އެދީނީއި ލާދެކޭޮގތ ގަ   ަގނޑ އަޅ   އް.އްޓ ވަން ކ ރާ މަސައްކަތެ މީހ ންނަށް ހ ސާރަކ ރާ  ރައްފ 

ެއއްވެ އިސްލާ ތެރޭަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން  ފ ރައްސާރައެއް.  ކ ރާ  މީހެއްސް  މްދީނަށް  ލާދީނީ  އެ   ދިވެއްސަކީ  ނޫން. 
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،  އީސް ރި ރަަގއި ިއއްޒަތްތެއެކީ  އެއް ެވސް ނޫން. އަނެއްކާ މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މާބަބޫލ ނ ކ ރާ  ަގމީހ ންނަކީ އިސްލާމްދީން  

ބަދަލ ކޮށްޮގތަޮގތް  ޑަށްފާޑ ފާ އެްއޗެއް    ،ށް  އޮތް  ބިލ ަގއި  ބަޮގތަކަށްެއއްމި  ވާހަކަލައިނ ެވސް  ދަނީ. ދައްކަމ ން  ލާ 

 ދެ ޕާޓ ނަރ ން މިފަދަ ކަންކަން ޝަނ ންގެ ލިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޯ  ، ރިކ ރަން ބޭނ ންރ ޞަތ ަގއި ކ ށްވެނޑ  މި ފ އަޅ ަގ

ފިތ ނަ   ކ ރެްއވީމާ ބޮޑ   އ ފެދޭސާފަވަރަށް  ަވގ ތ     މި  ،ކާރަށްސަރ   ދިެވހި  ވާލަން، އަޅ ަގނޑ  ގޮ އެހެންީވމާ  .ދަ އެބަ 

ވަހަކަށް ަވކިވާށޭ.  ވީހާ އަ  ކޯލިޝަން ސަރ ކާރާ  ބޭނ ން،  ވާލަންއްޔާއަށް ައޅ ަގނޑ  ގޮ ސ ލްޖ ްމހޫރިޑ މެންެގ ރައީއަޅ ަގނ 

. މިފަދަ ބިލ ތައް  ކަށް ނ ފެނޭކަމަ  އް އޮތްކަމެ   މެންނަކަށް ކ ރެވޭނެ އެްއވެސްއަޅ ަގނޑ ޮއވެެގން  ަގއި  އެކީ   ރ ކާރާއެ ސަ

  ެއއްެވސް ބިލެއް އަދިލްޖ މްހޫރިއްޔާރަީއސ   ،ންީގޔަަގނޑަށް   އެ އަންނަނީ. އަޅ  ެއކީަގއި  ވަރާއާޝްއަންނާއިރ ަގއި މަ

ދީނީ    ކޮށްޞަޚާއް ޓެކްސް  މިފަދަ  އި ައދި  ކަހަލަ  ރަނަގޅ  އަށްކޮނޮމީނަާގ  މ ހި  ކަހަލަ  ބިލ ތައް ންވާ  ބޮޑެތި   މ  

ބޫލެްއ  ަގަގނޑ   އަޅ   .ށް ނާންނާނެކަނ ކޮށް މި ތަނަޝްވަރާމަ  ނާނަރ ންޕާޓ   ރ ކާރ ެގެގ ސަލިޝަން ނޑ މެންެގ ކޯޅ ަގއަ

  ، އާއި ޕާޓީ އަދާލަތ   ހިމެނޭ  ޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ަގއި  އެތަްއ ަވގ ތަކ  އަޅ ަގނ  ،ބިލަކީ ވެސް ެއތައް ދ ވަހަކ   ނ ކ ރަން. މި

ދިޔަ  ވިެގންފޮނ ލީހަށް  އެކީަގއި ިމ މަޖި  ހަމަ މަޝްވަރާއާއެއްބާރ ލ މާއި ފ ރި  މަރިހަެގ ފ މް.އެ އާރ  އެމް.  ، ޕާޓީއާއިހޫރީޖ މް

ިއްއޒަތްތެރިބިލެ އެހެންނަމަވެސް،  ރައީސްއް.  އަނެ އޭ  ؛  ދ ވަހ   ެގ  ބެހޭއް  ބިލާ  މި  އިރ އިރ ަގއި  ޮގތ ން    ހެނދ ނ  

ށޭ. ލާދީނީ ރާކ ލާދީނީ  ،ކާފަރ ކ ރާށޭ  މ ޤައ   އ ޅެނީ މި  މެން މިޅ ަގނޑ އަ  ،ކޭލާދީނީ ބިލެ  މިއީޕާޓީން ވެސް  ޖ މްހޫރީ  

ދިމާއަށް އަނެްއ     އިސްލާމަކާްއވެސްން. އެނޫ  އެއްނީދީ ލާއ ޅެނީ   އަޅ ަގނޑ މެން މި؛ ސް. އާދެ! ރައީ ހ ްއޓ ވާށޭ  ވ ންޮގ

ޮގތަށް  ށްއިސްލާމަކަ ނ ބ ނ ވޭ  ބައް  ކާފަރެކޭ  މިައޅ ަގނޑ މެން  ޙަޤީޤަތ   ޓަންކ ރަން  ެވ  ކާފަރަކަށް   ވެސް  ގައިއ ޅެނީ. 

ށް ަވންޏާ އެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ. މި  ކަމަ  ރާކ އްސާރަނޫނީ ފ ރަ  ،ށް ވަންޏާމަސައްކަތްކ ރާ ކަމަ  ދިކޮޅަށްއި  ދީނާސްލާމްއި

. އަޅ ަގނޑ މެން ކަށެއް ނެތް ޮގތައެ ވާހަކަ ނ ދެްއކޭނެ  ޑައެޅިެގން އިދިކޮޅ ވީމަކަނ  ސްލާމްދީނާކ  އިމީހަ ؛ބިލ ަގއި އޮތް

ބ ނަ ތަންތައާން  ،ނީމި  އަޕޯޑިއަމްނ ަގއި  މ   އަ  ،ރައިތަކަށް  މީހ ންނާޮގތް  ،ރައި ޓީވީތަކަށް  ދޭތެރޭނޭނޭގ  ެއ    ަގއި 

އިސްލާމ ންމީހ  ނޫނަކީ  ފަތ ވާން  ކަމަށް  މީހ ންނަށް    ދީެގންން  އ ފަބިރ ވެރިކައެ  އެ  ދަ އްން  ނެތޭ.  ކަމެއް  އ ޅޭނެ  ން 

ކަށް ޮގސް  ޗަލާ އެއްބ ނެ  ކ ޚަ ރަނީ. ހަމަ ޝޭމަދައިެގ މީހ ން ޮގސް އެ މީހ ން  އާ  ،ޒަތްތެރި ރައީސްހަކަ ދެއްކީމަ އިއް ވާ

އަޅ ަގނޑ  މަރާ.  ތިންނ ވަދި  ެގމެންހަމަ  މީހ ން އެމް.  ހަ  ތިބިއިރ ޑީ.ޕީގަ ހާސް  ލާދީނީ މީ  ،އި  ނޫން.  ެއއީކީ  ހ ންނެއް 

  މިއަދ    ރާ ޮގތ ަގއި ކ ބޫލ ަގވަރަށް ނ ރައްކާ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ     ންޖެހޭ. މިއީމިކަން ޙަޤީޤަތ ަގިއ ެވސް ރަީއސް ހ އްޓ ވަ

ރާއްޖޭ މި  ބޮޑެތިިއެގންހިނގަ އި  ގަ ވެސް  މިހިރަ  ތ ހ   ޮގސްފައި  އެބަ  މަތ މަރ ތަކ ެގ  ތެރޭގައި.    ދީނީއަޅ ވާ    މީހ ންެގ 

ދެކޭޮގތ   ައޅ ަގނޑ   މީހ ންނެ  މިއީ  ަގއިމީަގއި  ދީނީ  ނޫން.  ހ ސްއެކަނި  ދިވެހިރާއް  ވެރިކަމަށް އްޖޭމިއީ  ެގ 

. ންދާ ކަންކަންތްތަކ ން މި ރާއްޖަޭގއި ހިންަގމ ފަރާ  ބިކ ރާވަރަށް ލޯ  ށްރަޕްޝަނައަދި ަވއްކަމާއި ކޮ  ،ބޮވައިެގންފައިފެން

އެޑްވާން  އިތެރޭަގެގއޭ މީހ ންެގ  އެޓޭޖ ދީނީ  ނަަގމ ންދަނީ.  އަޅ ަގނޑ ންމެ    ވެސް  އެފަހ ން  ދިމާވި  ންމެ  މެންނަށް 



1202 ން ޖޫ 51                                               ސާލްޖަ ވަނަ 21 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

9 

 

މައްސަ  މި  ަގއިވެހިރާއްޖޭދި  ،ރިވެތާމަހި ކަންބޮޑ ާވ  އެންމެ  ދ ވަ  6ހ ެގ  މަމިދިޔަ    ،އަކީލަވަގ ތ   ރޭވަނަ    ހ ެގ 

ދެވ ނ  ހަމަލާ.   ލ މަށް ޓަކައިށް ވަކިކޮށް  އަބަދަތާ  ނާމެންއަޅ ަގނޑ   ،މަށްށްލ ވަހާރަކޮއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ ރަީއސް އަ

ށް ސާފ ނ ވެ ތިބި ދީނީ ކަންކަން ރަނަގޅަ  ރ ،ިއެގ ވަރަށް ދެރަވައާދަ  ،ވަނީ  ަގހ ަގއި ވެސް މި ފ ރައެ ދެވ ނ  ހަމަލާެގ

ކ   ލައްވާ  އްކ ދިންކޮޅެ އިއް ބޫަގއަޅ ަގނޑ     ، ހެންނަމަވެސް އެ  .ރ ވާފަމިކަން  ރައީލ ކ ރަން    ދީނީ  ސް،ޒަތްތެރި 

ަވރަށް   މައްސަލަައކީ  މައްސައަރައިރ މ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ .  ލަެއއްބޮޑ   ރާއްޖޭަގ  ަވގ ތ   ޮގވާލަން  ތިވެސް  ދީނީ އި    ބި 

ވެސް ޝަ ޝަ  ،އިޚ ންނަށް  އ ޅ އްވާ ކަމަށް    ންއިޚ ދީނީ  ސިޔާސީ    ،ވެސް   ނަށްބޭފ ޅ ން  ހެދިެގން  ލީޑަރ ންނަށް އަދި 

ދީ އަވެސް  ހޯޅ ަވިއެގން  ވޯޓ   ނޫޅޭން  ހޯއްދައްރަކ ތ ނަފި  ށޭ.އްދަވަން  ވޯޓ   ނޫޅޭށޭަވއިެގން  ، ސްނ މެއްވި  މޮޅ .  ވަން 

ކަންތަ  ،އެއް މެނިފެސްޓޯ  ރަނަގޅ  ރަނަގޅ   ވޯރައްޔިތ ންނަށް  ދަްއކަިއެގން  ހޯއްދައްތަކެއް  އ ޅޭށޭ.  ޓ   ވަން 

ަގއި  އްޖެ. އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ހިނގަ ވެދާ ދ ވަސް މާޒީހޯ ކަމަށް ހަދައިެގން ވޯޓ ންނީ ކާފަރ ނޑ މެންނަކީ ލާދީއަޅ ަގ

ބޭނ ން ވެރިކަން  30ެވހިރާއްޖޭެގ  ދި   ،ކ ށްވެރިކ ރަން  މަ އަހަރ ަގިއ  ރައީސް  މަ  .މޫންއ ކ ރި  މޫނަކީ އ ރައީސް 

ކ ރި ފަރާއް އެ އެންމެ ބ ރަ މަސައްކަތެ  ކައިށް ޓަވ މަލ ަގއި އެޅ  ނީ ޓެްގ ބޮލާދީ  މެންަގއިއަޅ ަގނޑ  ތް.  ންމެ ފ ރަތަމަ 

އަޅ ަގނޑ މެން މި ރާއްޖޭަގިއ    .ޔައީނިންމާފައި ދިރ   އަހަ  30  ކ ރި ފަރާތެއްވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންދި  ،ފަރާތެއްއެވަރ ެގ  

  ލާފައި އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ންރެއި ތެއިެގ ދައެ ހަސަ ތަކެްއ ކ ރެވެން ފެށީމާރައްޔިތ ންނަށް ިގނަ ކަންތައް އިވެރިކަން ހޯދަ

ހަ ކަމަށް  ރައް   ،ދައިކާފަރ ން  ރާއްޖޭެގ  އަމ ޅި   ކަިއރީަގއި  ލާދީނީ  ބެހޭ  ޅ ަގނޑ މެންނާޔިތ ން  ކިޔައިެގން ޮގތ ން   އޭ 

އ ޅެނީ.    ެގން މިނަށް ފެނިމ ެގ ސަބަބ ން ޭއެގ ނަތީޖާ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންކ އި ދެއްގަ އެތައް ވާހަކަތަކެއް އެތައް ތަނެއް

ފ ރ ޞަތ ވީމާއެހެން މި  އަޅ ަގނޑ   ކ ށްެވރިކ ރަން،  ައޅ ަގނޑ   މި  ،ަގއި  ރަީއސް  ކ ރ މަށް ނަފިތ   ރާއްޖޭގައި  ކ ރީެގ 

ބ ރަ މަސައްކަތްކ ރަމ ންދިޓަކައި   ވަރަށް ނާތަހ ޒީ  .ޔަ  ށް  ެއޮގތައެ މަސަްއކަޔް    ފ  މަސައްކަތެއް.ނާއިންޞާ  ،ބ އެއީ 

ތެރޭ ައޅ ަގނޑ މެ،  ކޮށް ބަޔަ ންެގ  އެތައް  ޝަހީދ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ބޫލ ކޮށް ަގ  ތައްވާހަކަ  އެ  ، ވެ ކ   ތެރޭަގއި  ެގން  މެންެގ 

ބަޔަ އެތައް  އެހިނގައްޖެ.    ކ  ޝަހީދ ވެެގން  އަޅ ަގނޑ އެހެންވީމާ،  ޓަކައި  ވެސް  އިޢާއެ    މެންކަމަށް  ލާތަކަށް 

އަދި  ޔާ ތައ ޒި ދެން  ހިތްވަރ  ކިޔަން.  މިވެސް  އެހެންނަމަެވސް،  ބޮ  .  އެންމެ  މެދ ވެރވި  މިޮގތަށް  އެކަންކަން  އް ޑ  

ޚ އްޖޭދިވެހިރާ   ،ބަބަކީސަ ކ ރީަގއި  ކ ތާދ މ ޚްަގއި  ވެރިކަމެއް  މަރ   ރައީސް  ކަނޑައެޅިެގންއ ރަމ ންދިޔަ    މޫން 

ލާދީނީ ބޮލ ަގއި  އެ  އޭއަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ   ެއޅ ޓެްގ  ކިޔައިެގން  މަސައްކަތް  ކ ރި  އެ  އިބާރާތ ން ހަރ ކަށިވ ަމށް   

ެގ  .ޕީ ކޮށް އެމް.ޑީޞަޚާއް  ،ަގއިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ކައިރީމޫން ދި އ ރައީސް މަ  އިތ ރަށްކ ށްވެރިކ ރަން. އަދި އޭގެ 

ފަިއ  ދައްކަވާ  !ރީމަ. ބައްލަވާކެވިފައި ހ އެވަރ ެގ ދޮގ  ވާހަކަތަކެއް ދެ  ފަށް ވެސް އެދެންޖެހޭނެމާމެންބަރ ންެގ ކައިރީަގއި  

ވާހަކަައކީހ  ފައިވަޮގއް މަރ ކަޒ     އިސްލާމީ  ،ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެތަނ ަގއި  އަޅަޅި އްލާފައި  ވާހަކަ   ން  މިީއ  އ ޅޭ   .

ޮގރ ކޭމާ މަޓަށް  ރައީސް  އެއްކޮށްފައި  ރައްޔިތ ން  ބޭފ ޅ ން  އ  ސްފައި  އެފަދަ  ވާހަކަ.  ދެއްކި  ހަކަފ ޅ ދެއްކެވީަމ  ވާމޫން 



1202 ން ޖޫ 51                                               ސާލްޖަ ވަނަ 21 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

10 

 

 ިމ  ، އަޅ ަގނޑ ޤައ މ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ،ކ ރާބޫލ ަގތ ން ތިބޭނެ  އްޔިބައެއް ރަ 

ކަން ކ ރަން ކަން   އްދ މަށް ޓަކައި މިއ ފެަގއި ފިތ ނަމެންެގ ތެރޭޅ ަގނޑ ދެން އިތ ރަށް އަ  ، ފ ރ ޞަތ ަގއި ވެސް ޮގވާލަން

އ ޅެނީ   ށް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މިއް ފާސްކ ރާކަބިލެޅ   އިދިކޮ  ދީނާދަނީކީ    ތް. އަޅ ަގނޑ މެން މިއް ނެްއވާނެ ކަމެއ ޅ 

ސްލާމްދީން މަތިވެރިކ ރަން. އި ތަނ ަގިއ    މި  އ ޅެނީ  ދީން ފޮހެލާކަށް ެވސް ނޫން. ައޅ ަގނޑ މެން މިތަނ ން އިސްލާމްމި

ސަރ ކާރެ އިރާދަ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  އިއަ  ،އްަގއިކ ރެްއިވއްޔާ  މަޖިލީހެއްަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ދީނަށް ސްލާމްޅ ަގނޑ މެންެގ 

  އް ނ ކ ރާނަން. ކ ރިއަށްނެަގނޑ ެމންއް އަޅ  ކަމެނެ  ކަމެތިވާދީނަށް ނި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަކ ން ެވސްވެސް އަދި އެހެން ޮގ

އަޅ ަގނޑ މެންނަ  އޮތް ވެސް  އިސްލާމ ތާނަގއި  ދަރިންައޅ   ތިބޭނީ.  ތ ަގއި ޮގންެގ  ކީ  ވެސް    ަގނޑ މެންެގ 

ިއސްލާމ އިރާދަކ ރެއް  ތިބޭނީ  ޮގތ ަގއިިވއްޔާ  ޝ ކ ރ ވެރިވަން  ނަގއަޅ    ފަހަރ އްއެ  ެވސްއަދި   .ންެގ  ނިހާޔަތަށް  ޑ  

ބިލ  މި  މަޖިލީ  ސަރ ކާރ ން  ހ ށަހެމި  ޓަކައި  އްވިޅ ހަށް  އެހެންނަމަވެކަމަށް  ކ ރިން އަސް،  .  ނިންމާލ މ ެގ  ޅ ަގނޑ  

ހަދައި  އިދިކޮޅ ޅ ަގއި  ފާ  ށްބިލަ  މިމަށްފަހ   ފޮނ ވ   މި ބިލ  މި މަޖިލީހަށް  ،ން މިކަން ކޮށް ނިމިންެގ ސަރ ކާރ ކޯލިޝަ

ކަނަފިތ  ކ ށްއ ފެއްދި  ޓަކައި  އަޅ ަގ  ،ންރިކ ރަމ ވެމަށް  ވެސް  ނިންމާލ ން  އެންމެ    މި  ނޑ ައޅ ަގނޑ     މ ހިއްމ  ވަގ ތ  

ސިނކ ނޑީއި އަޅ ަގނޑ މެން  ދެވިފައިވާ ސްކަމެއް  ނަޝީ  ،ވ ނ ދެ އި  މޭަގ  6  ،ަގއި  ހަމަލާ  ދަށް  ރަީއސް  ދެވ ނ  

ފ  ހޯދ މަށް ޓަކައި އެކަން ސާތ މަށް ޓަކައި އެ މަނިކ ފާނަށް އިން ލ ަގއި ެއކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަރަިއަގކ ރާ ހާކ ށްވެރި

ބަޔަ ޚަރަ  ،ކ  ކ ރި  ބައެކަމަށް  ހޯދަދ ކ ރި  އަޅ ަގނޑ  ޔަކ   ކ ރިއި  މ ހިމެންެގ  ެގނައ މަކީ  ކަމެއް  ންމަްއޗަށް  ކަމ ަގިއ  މ  

 ރި ރައީސް. ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެދަންނަވަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  އަޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ   އަރ ވަނީ.  މި  ފ ރ ޞަތ   ިއއްޒަތްތެ  ،ޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ  ރި  އިހަވަންދޫ 

 ށް. ޢަޙައްމަދ  ޝިފާމެންބަރ  މ 

 

 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ެގ އިހަވަންދޫ ދާއިރާ 

 އް ވާ ބިލަށް އެްއޗެ   ޅާފައި މިސް ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހ ށަހަވެ  ޅ ަގނޑ ދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ އާ

ރ ގެ ބާތަށް ސަރ ކާޤޫޢ ލްނޫނ ޤާރާއްޖޭެގ  ! ވަރަށް ބޮޑަށް ދިވެހިދެދ ަގއި ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ. އާޞަލ މ ެގ މަޤްދަންނަވާ

ސޯހ ފަރާތ ން   އިޞްލާޙަށް  ޕަބްލިކ ށަހަޅާފައިވާ  މީޑިއާަގާއއި  ޮގތްަގއި  ޝަލް   ، ކ ރަމ ންސްޓ ޓްވިށް  ޮގތައެކި 

ބ ނެދިނ މަކީ    ވެސް  ޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް އެނޭގ މިންވަރެއް ހަމަ ޕަބްލިކަށްހިތ ން އަ  އަޅ ަގނޑ    ތީހަކަދެކެވެމ ންދާވާ

އެއްވެސް    ،ންވަނީށްލަން ބޭނ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮ ؛ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ  މ  ކަމެއް ކަމ ަގއި  ންމ ހި
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މިކާރ ސަރ  ހާލެއްަގއި   މަޖިލީހަކަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ފަރާތ ން  އިސްލާމް  ެގ  ފިޔަތަނ ަގއި  އެހެން  ދީން   އް ންތަކެދީވައި 

ބިލެ  ލަރއ މި ޤައ މަކީ ސެކި   ،ހ އްދަކޮށް ހެދ މަށް  ހ ޤައ މަކަށް  . ސޯޝަލް އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ  ށަހަޅާފައެއް ނެތްއް 

ރ ެގ ފަރާތ ން  މަޖިލީހަށް ސަރ ކާމަށް ޓަކަިއ މި ރަްއޔިތ ންެގ  ކަދިވެހި މ ޖްމަތަޢ ަގއި ސަލާމަތާިއ ރަްއކާތެރި  ، އާަގއިމީޑި

މަސައްކަތްތައް   އެކިއެކި  ޓަކައި ވިޔަހ ށަހަޅާ  އެނޫނީ  ، ނ ދިނ މަށް  ކ ރިޔަ     ޓަކައިކަންކަން   ގައިލިކ ބްޕަ  ނ ދިނ މަށް 

އޮ އ އެކިއެކި  ކ ރާިއވަރ   މި  އަޅ ަގނޑ   ފެއްދ މަށް  ހަރ ކަށިކަންކަން  ހަމަ  ކ     އްޒަތްތެރި  އި   ށްވެރިކ ރަން. އިބާރާތ ން 

  ،ކީ އެއީކޮންމެ މީހަދަނީ ސިޔާސީ ޮގތ ން ހިތްނ ހ ރޭ    ފެނިެގން މި  ންމަޢ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މ ޖްތަ ؛ސްރައީ

މަންޒަރ   ކާފަރަކަށް ރަތެރިއިއްޒަތް  .ހަދާ  ދަންނަވަނީކީ ؛އީސް   ކ މި  އާދަިއެގ  ވާހަކަެއއްޑަ   ކަމެއްެގ  ނޫން.   ކ ޑަ 

ހެކާފަ  ކ މަމ ސްލި ކިހާވަދ މަކީރަކަށް  އެއީ  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއްކަން  އަ  ރެްއެގ  ބ ނެދެވޭވަރ ެގ  ޅ ަގނޑަހިތ ން  ކަމެްއ  ށް 

އެއީކީ ނޫން  ެއވަވެސް  އަޅ ަގނޑަކީ  ދީނީ.  ބޮޑ   ނޫން.ދަންނަ  ރ ެގ  ރައީސް  މީހެއް  ހެންނަމަވެސް،  އެ؛ އިއްޒަތްތެރި 

އޮތްއަޅ ަގނޑަ އެބަ  މިންވަރެއް  އެނޭގ  މީސްށް  ފިތ ނަދީނޭ    އިަގމ ޖްތަމަޢ ތެރޭަގިއ  ދޭ  ހ ންނާމީ.  ފަސާދަ  ކިޔައިެގން 

ދޭމީހާ  އެ  ،ދައި އްއ ފަ މީހާ  ތެރޭގައިއާ  ނޫން  އެ  މ ސްލިމެއް  މަގ ކަމަށް  ެއއީ  ކަމަށް  ކާފަރެއް  ނޫންނަމަ  މަތިން  ، 

ނ ކ ރެވޭނެ ތްތަމަޢ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަލާމަމި މ ޖް  ހިސާބަށް ދިއ މަކީކ ރާ  ޛ  ތަންފީން ކ ހ މަގ މަތިން    ،ކޮށްންކ ހ 

މ  މިފަދަ  އެީއކީ  އެލެއްގަ ހާެއްއވެސް    އިތަމަޢ ތަކ ަގޖްކަމެއް.  ހި  ިއ  އެޮގތަށް  ފ ރ ޞަތ ކަންކަން  ންވާނޭ ދެވިެގނަގން 

މިކަމ ެގ ނަތީޖާއަކަށް  ؛ރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރަން އިއްޒަތްތެނ ކ   ބޫލެއްަގކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   ކަންތައްތަކެއް  

ފަސާދަމ ޅި  ،ވެެގންދާނީ މ ޖްމަތަޢ   އަނެއް  ،ވެ  ވެސް  މީހަކީ  މީހާއާކޮންމެ  ބަލައި    ން  ކ ހ މަގ މަތިން    ދިމާލަށް 

ފ ރ ޞައެޅ މ ެގކަނޑަ މ ޖްތަމަޢ   ފަހިތ   ތެރޭަގއި  މަގ މަތީއެ ،  ވެ  މީހާ  މި  މ ކ ންޢާ ލ ޤަތ ަގއި    މަންޒަރ   ރަމ ންދާ 

 ށްއެ މީހާ ެއއީ މ ޖްތަމަޢަ  ދައި އްއ ފަ ފަތ ރަދޭތެރޭަގއި ނަފ   މީހ ންނާ ؛ދިއ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރާއްޖެއިން ފެނިެގން

ބިރެއްބޮ  ރިހ  ހަދައި  ޑ   ިއސްލާމީޞަ ޚާއް،  ކަމަށް  އެމ މި    ކޮށް  ކާފަ  ޖްތަމަޢ ަގއި  އެހެން ކަ  ރެއްމީހާއަކީ  މަށް 

މަސަްއކަތެއްރ މ ޞައްވ ރ ކ ތަ  ނަށްންމީހ  ހ ޅ މ ކޮ އާންތެރޭަގއި  ެގ  ތަމަޢ މ ޖް  މި  ެގ  ން  ންަގހިވިެގން  ށް 

ކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށް    . އެލެއް ނ ކ ރަން ބޫަގނޑ   ަގށް ކ ރެވޭނެ ކަެމއް ކަމަކަށް އަޅ  ދިނ މަކީ އެއީ ދައ ލަތަޞަތ ފ ރ 

 ، ލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްބޫަގަގނޑ   ކަމަށް އަޅ   ނެ އޮތް ހ ރިހާ ކަމެއް މި ދައ ލަތ ން ކ ރަންޖެހޭޓަކައި ކ ރެވެން

ތ  މެދ  ނަފ ރަ  ނާއި މީހ ންތެރޭގަ ެގ  ން މ ޖްމަތަޢ ެއޮގތ  ؛ންނަށް ފެންއަޅ ަގނޑ މެންނަ  ެވސް ބިލަކީ  އި މިވާ  ހ ށަހެޅިފަ

މީހ   ،ދައި އްއ ފަ ކާފަރ ންއެ  ކަނޑައަ  ންނަކީ  ހ އްދަކޮށް  ، ޅައިކަމ ަގއި  ލޭ  މީހ ންެގ  ލ ކ ރ މަށް ތ ަގމީހ ން    އެ  ، އެ 

މަގ މަތީަގއި  އާން މީޑިއާަގއި  ،  ވ ންގޮ މ ކޮށް  ހ އްޓ ގޮ ސޯޝަލް  ހ ށަހެޅިވ ން  ޓަކައި  ބިވ މަށް  އޮތް  ކީ  އެއީ   .ލެއްފައި 

ފ ރ ޞަތ     އެްއވެސް އެކަމަށް  އިސްލާމްދީން  އެ  ކަމެއްދޭ  ހާލެްއަގއި  ޖާަގދޭ  ނޫން.  އެްއވެސް   ކަމަށް  ނޫން.    ކަމެއް 

ހ އްދަކ ރަން ލޭ  ޮގވ ންަގ  ،އިންސާނެްއެގ  އާންމ ކޮށް  ޖާަގދޭ   ބިރަކާ   ،ތ ލ ކ ރަން  އިސްލާމްދީން  އެީއކީ  ޮގވ ން    ނ ލާ 
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ކަންކަން   އެ ؛ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދެިވެގންވާނެ ކަންކަމެއް  ނޫން. އިސްލާމީ މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި ފ ރ ޞަތ   ކަމެއް

މިފަދަ ނޭތްާގނީ   ،މިފަދަ ކަންކަން މ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރޭގައި ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކީޓ ވ ން ެއއީ މި ބިލ ެގ މަޤްޞަދަހ އް

މ ޖ ތަމަޢ   ،ކަންކަން ޢަމަލ ތައް  ޯގސް  މި ެގ  މިފަދަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ހ އްޓ ވ މަށް  މަސައްކަތް ކ ރާ    ތެރޭަގއި 

އެހެން   ،ސިޔާސީ ފަރާތްތަކ ން ދައްކާ ވާހަކަތަކ ަގއި ޖެހި  ،ރޭވ ންތަކ ަގއި ޖެހިށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކ ން ރާވާހ އްޓ ވ މަ

ކައ ންސިލ  ހިތާމަހ ރި  ރަށްރަށ ެގ  ބަސްބ ނ މަކީ  ދެކޮޅަށް  އެކަމާ  ޖެހިެގން  ތަންތަނ ން  މ ޖ ތަމަޢ    ފަދަ  މި  ކަމެއް. 

އެކަހެރިކ ރ  މަސައްފަސާދައިން  މިކ ރާ  ޓަކައި  އޮއި   ކަތ ަގއި މަށް  ފަރާތްތަކ ެގ  ޖެހިސިޔާސީ  ކ ރާ   އެ  ،ވަރ ަގއި 

ސަލާމަތްކ ރ މަށް    ،ދެކޮޅަށް   މަސައްކަތާ ފަސާދައިން  ކ ރާ    ދެކޮޅަށް  މަސައްކަތާކ ރާ  މ ޖ ތަމަޢ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ބަސްބ   މަސައްކަތްތަކާ މ އައްސަސާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  މިފަދަ  ދިއ ދެކޮޅަށް  ހިސާބަށް  ހިނާ  އެއީ  ކަމެއް.   ތާމަހ ރިމަކީ 

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ.  ނ ކިޔާ  ެވސް  ބޭރ ަގނޑ   ބިލ ެގ  އެ  ފޮނ ވޭއިރަށް  ބިލެއް  މަޖިލީހަށް   ؛ރައްޔިތ ން 

ބ ނެދޭ މީހާ  ވާދަވެރި  ސިޔާސީ  މީހާ  ސިޔާސީ  ެއއްޗެްއ  އޮންނަ  ބިލ ަގިއ  ެއ  ނ ކިޔާ  ވެސް  ޮގތަށް   ބޭރ ަގނޑ  

ހިތ ން އަޅ ަގނޑ   ެވއްދ މަކީ  ެއއްޗެްއ    ނ ރަްއކާތެރި  ސިކ ނޑިއަށް  އޮތް  ބިލ ަގިއ  އެ  ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ކަމެއް. 

މ އައްސަސާތަކަށް   އިކިޔަ ދައ ލަތ ެގ  ފަދަ  ކައ ންސިލ ތައް  ޚާްއޞަކޮށް  ަވކިން  އެބައޮތް.  ފ ރ ޞަތ   އޮޅ ންފިލ ވ މ ެގ 

ކިޔަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     އަށް ޭއަގއި އޮތް އެްއޗެއް ފ ރިހަމަ  ،ކަންކަމާ މެދ  ވާހަކަދެކެވޭއިރ    ،ނޫސްބަޔާން ނެރެ

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ހަމަ ؛ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑަށް  ބިލަކ ން  ހޯދާ  ގައިމ މި  ނ ފެނ   ހޯދާެވސް    ، ނ ވެސް 

ޖާަގެއްއ    ،ފ ރ ޞަތެއް ލިބޭނެ  ދީނަކަށް ހަމައެހެން އެއްެވސް    އިއިސްލާމްދީން ފިޔަވަ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ފަސްަގނޑ ަގއި

ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. ދެން މ ޖ ތަމަޢ ަގިއ ކޮންހާ ފަސާދައެއް ކ ރަން    ނެއް، ްއވެސް ތަލިބޭނެ އެ ޮގތަކަށް  ެއްއވެސް 

އަދި   ،ވެސް  ތިބެއެޅި  ތާޖ ކޮންކަމެއް ހާސިލ ނ ކ ރެވިެގން ބާަވއޭ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ. ދީނީ ޢިލްމ ވެރިންެގ    ،ބާވައޭ 

ވިޔަސް  ނ ވިކަމ ަގއި  ޢިލްމ ވެރިންނަށް  ދީނީތިމަންނާ މިއީ  ،ދީނީ  ހެޔޮކޮށް  މާ  ދީނީ  ވަޢ ޡ ބަސް  އެނޭގ  ވިދާޅ ވާން     

ކަންކަމާ މެދ    ބޭފ ޅ ން ކަމަށް ދަޢ ވާކ ރާ މީހ ން މި ކަންކަމާ މެދ  ފާޑ ކިޔާތީ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  އެ

ިއއް ރައީސްކަންބޮޑ ވޭ.  މ ޖ ތަަމޢ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ؛ޒަތްތެރި  ބޭނ މަކީ  ބިލ ެގ  ތެިމ  ަވކިެގ  ޔަކ  ބަ  ރެއިން 

މީހާއާ މ ސްލިެމއް  ހިތްހަމަނ ޖެހޭ  ެއއީ  އޭނަ  ނިކ މެ  ބ ނެ  ދިމާލަށް  ކާފަރެކޭ  ެއއީ  އޭނަ  މަރާލަން   އެ  ،ނޫނޭ  މީހާ 

މީހާ މެރ ން   ކޮށް މަގ މަތިން އެންަމގ މަތިން ހ ކ  ؛ބޮންގޮވ ން ހ އްޓ ވ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަ މިކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް ހ އްޓ ވ ން  އިއްޒަތްތެރި  މަޤްޞަދަކީ.  ވެސްމީެގކ  ؛ސައްކަތ ެގ  އަޅ ަގނޑަށް    ރީަގއި 

އެބަހ ރި  އިފެނިެގންޮގސްފަ ކަމަށްވާ    ،ވެސް  ޢިލްމ ވެރިއެއް  ބަެއއް    ޑރ.ދީނީ  ދެއްކެވި  އޭނަ  ެވސް.  އަފްރާޝީމް 

ކަންކަމާ ؛ވާހަކަތައް  އެހެނިހެން  އަދި  ވާހަކަތަކަކ ން  ގ ޅޭ  މިއ ޒިކާއި  ދެކެވ ނ   މީހ ންޮގތ ން  ެއއީ    ، ސިޔާސީ  އޭނާ 

  ހިތާމަވެރި މަންޒަރ . މި   ވ ނ ތ ލ ކޮށްލެަގފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ    ެއންމެ  އިކާފަރެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ 
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ކަންކަ ޖާަގދެވިެގންވާނެ  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މި   މެއްކަންކަމަކީ  އެހެންވީމާ،  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ނޫން 

މި މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން  އ ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި ާގނޫނީ ޮގތ ން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނެ  ކަންކަން

ކ ރާ    އަޅ ަގނޑ މެން މި ؛އެޅިފައި އޮތް ބޮޑ  މަސްޫއލިއްޔަތެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ބޮލ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ

 ؛ސާފ ވާން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނަށް ެގނެސްެގން އިޞްލާޙ   މ ންނަށްންމަސައްކަތް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އާ

މަސައްކަތަކީ    ާގނޫނ  ކ ރާ  ރައީސް.  އިޞްލާޙ ކޮށްެގން  އިްއޒަތްތެރި  މަސަްއކަތެއް  ނަސްރ ދިނ މ ެގ  ިއސްލާމްދީނަށް 

ދަންނަ ހާލެއްަގއި  އެްއވެސް  ނޫން   އިސްލާމްދީން  ދޭ  ،އެީއކީ  ކަެމއް  މީހާއާ  މ ސްލިމ   ނަފްރަތ  އަނެްއ  ތެރޭަގއި 

ހ އްދަވާ ހިސާބަށް ެގންދިއ މަކީ އިސްލާމްދީން އެްއވެސް    ތ ލ ކ ރ ންަގތ ލ ކ ރ ން އެއީ މަގ މަތިން  ަގމީހާ    އެ  ިއ،އ ފައްދަ

ދަންނަ އެ  ކަމެއް  ހާލެއްަގއި  ރައީސް  ނޫން.  އިއްޒަތްތެރި  ހ އްޓ ވަންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  އަބަދ ވެސް   ؛ކަންކަން 

އަށް މީހ ން ފޮނ ވ ން ެއީއ ދީނީ އަޅ ކަމެއް ކަމަށް ދެކިެގން އ ޅޭ ބަެއއް މީހ ން އެބަ  ހަނގ ރާމަަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން ތެރޭ

ދާ ހިނަގމ ންދާ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެކި  ދ ނިޔޭެގ  އެއީ ޚިއ ޅޭ.  ފޮނ ވ ން  މީހ ން  ހަނގ ރާމަތަކަށް  އަޅ ކަެމއް  ،ލީ  ެގ  ދީނީ 

މި މީހ ން  ދެކޭ  އެބަ  ޮގތ ަގއި  ފަރާތްތަކ   ތަނ ަގއި  އެ  ފަރާތްތަކ ންންތިބި.  އެ  ފާޑ ކިޔަ ކ ރާ    އެ ؛    އި މަސައްކަތަށް 

މީހ ން އެ  ަމސައްކަތެއް  ހ ރަސްއަޅާ  ލާދީނީ  ެއއީ  މަސައްކަތަކީ  އަޅ ަގނޑ     ޮގތ ަގއި ސިފަކ ރަމ ން އެެގ  ކ ރާ  ދަނީ. 

ަގިއ  ޤައ މ ތަކ    ، ބ އްދި ހ ރި ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް މިނެކިރާލަން އެނޭގނެ  ހެޔޮ  ،ހިތ ން ދިވެހި ކޮންމެ ފަރ ދަކަށް

ހަނގ ރާމަ ދާޚިލީ  މީހ ން  ހިނާގ  އަޅ އަށް  ދީނީ  މ ޖ ތަމަޢ ؟ ކަމަކީފޮނ ވ ންތޯ  މީހ ންނާެގ  ނޫނީ  ދޭތެރޭަގިއ    ތެރޭަގއި 

ޮގވާ   އިއ ފައްދަނަފްރަތ  ހ އްދަކ ރަން  ލޭ  މީހ ން  ހ އްޓ ވ ންއެ  ކ ރަންޖެހޭ  ދީނީ  ތޯޮގވ ން  އަޅ ަގނޑ  ؟ ކަމަކީ  ޮގތ ން 

ވެ ދިވެއްސަކަށް  ކޮންމެ  މާހިތ ން  އަބަދ ވެސް  ސް  ައއ މާ  ؛ރަނަގޅަށް ސާފ ވާނެ.  ވެރިކަމެއް  އެމް.ޑީ.ޕީ   ޚާއްޞަކޮށް 

ފިކ ރ ެގ ހަރ ކަށި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އެކްޓިވްވޭ  ދައ ލަތް  އަނދިރި  ިގނަވޭ އެްއކޮށް  ހަރަކާތްތެރިވ ން  މީހ ން     

އެބަހ ރި. ސަބަބ ތަކަކީ  ރައީސް، ސަބަބ ތަކެއް  އެމް.ޑީ.ޕީއަކީއެއްއިރެްއގައި  ، އިްއޒަތްތެރި  ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ    ، 

އަޅ ަގނޑ މެން  ،  ކަންކަމަކީ  ހަރ ކަށި ޢަމަލ ތައް ހިންގ މަށް ހިތްވަރ ދޭ ބައެްއ ނޫން. އެ   ، ހަރ ކަށި ފިކ ރަށް ތާއީދ ކޮށް

ން ތަމަޢ ރޫހ ން ކ ށްވެރިކ ރާ ކަންކަން. އިސްލާމްދީނ ެގ މަތިެވރި އ ސޫލ ތައް ނޫން އެހެން ކަންތައްތަކަކީ މި މ ޖ   އިހިތާ

 ،ދެކެން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން ޕްރޮމޯޓ ކ ރަން ބޭނ ންވަނީއަޅ ަގނޑ މެން  

މިންަގނޑ ތައް. ެއ މިންަގނޑ ތައް މި    ،ިއސްލާމްދީނ ެގ ަމތިވެރި ހ ދޫދ ތައް  ،އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަރ ވަން ބޭނ ންވަނީ

ޔަ ެގ  މ ޖ ތަމަޢ  ެގނައ މ ަގއި    ،ކޮށްންގީ ތެރޭަގއި  ބަދަލ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ޓަކައި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް 

ފަހަކަށް ބިރ ދައްކާނެކަންޖެހޭނަންނ އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެނޭގ  އަންނާނެކަން.   ،.  މެސެޖ ތައް  ބިރ ވެރި 

މަރަ ދެއްކީމާ  މިޮގތަށް  ފޭސްބ އިމިވާހަކަ  މެސެޖ ތައް  އިންޒާރ ދީ  ކަމަށް  އަންނާނެ. ލާނެ  އަންނާނެ. ވައިބަރއިން  ކ ން 

މަޞްލަޙަތަށް ވަޓްސްއަ މީހާެގ  އިންޒާރ ދޭ  އެޮގތަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އަންނާނެ.  ޤައ މ ގެ   ޕ ން  ދިވެހި  މި  ވ ރެ 
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ބޮޑ ވާނެ. މި ދިވެހި ފަސްަގނޑ ެގ ކަރާމާތާއި މަތިވެރިކަން އަޅ ަގނޑ މެން   މަޞްލަޙަތ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީަގއި މާ

ވާނެ.  ލިބިެގން  ތިރާމ ހ ބޮޑަށް އި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީަގއި މާ  ށްކަބޮޑ ވާނެ. އިސްލާމްދީނ ެގ އ ސޫލ ތަ  ތީ މާކ ރިމަ

މ ޖ ތަމަޢ ގައި މާ  މި  ކ ރިމަތީަގއި  އަޅ ަގނޑ ެމން  އެއީ  އަށަެގންނެވ ން  އ ސޫލ ތައް  ރިވެތި  ބޮޑެތި   އިސްލާމީ 

ކަންކަން އެ  ކަންތައްތައް.  މ ހިންމ   މާ  ބަދަލ ތައް    ކަންތައްތައް.  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ޓަކައި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް 

ވަނަ ދ ވަހ     6ކ ރިން މިދިޔަ މަހ ެގ    ައޅ ަގނޑ  ވެސް ނިންމާލ މ ެގ ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްެގންނާނަން  އަޅ ަގނޑ މެން

މ ޖ ތަމަޢ  އ ފައްދަމ ން  ެގމިޮގތަށް  ނަފްރަތ   މެދ   މީހަކާ  އެއީ   އ ފައްދަމ ންތެރޭަގިއ  ޭއނަ  ކަމަށް  ޮގސް    ، ކާފަރެްއ 

ކ ރަމ ން،  ޢަވަކާލާތ  ސިޔާސީ   ަވކާލާތ ކ ރަމ ން  ފެނިެގން އެކ ރަމ ން،  ދ ްއވ ން ސިޔާސީ ވާދަވެރިން   ކ ރަމ ންޮގސް 

ހަމަލާއެއް   ބޮމ ެގ  ސީދާ  މަރާލަން  ރަީއސް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަޖީދީމަގ ގެ ދިޔައީ  މާލޭެގ 

ނޫން.    ން އެފޯޑ ކ ރެވޭނެ މަންޒަރ ތަކެއްމިއީކީ އަޅ ަގނޑ މެން މ ޖ ތަމަޢ   ؛މެދ ަގއި ދިން މަންޒަރ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން. މިއަދ  ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ ެއ  ވެސް ނޫފ ރ ޞަތ  ދެވޭނެ މަންޒަރ ތަކެއް ނޫން. ފ ރ ޞަތ  ދެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް  

ދިނީ މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ނަޝީދަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ާމދަމާ އެފަދަ ހަމަލާ އަންނާނީ  ހަމަލާ  

 ސިޔާސީ ވާދަވެރިންެގ ތެރެއިން... އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން.  ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އިހަ

ނިންމަ ވާހަކަކޮޅ   އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ނިންމާލ މ ެގއިއިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން    ލާނަން.  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ކ ރިން 

ހ ށަހަޅައިެގން   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ެގންދާ  މި    ކ ރިއަށް ބޭނ ންވަނީ 

ފިޔަވަ  ،ބިލަކީ އިސްލާމްދީން  ހާލެްއަގއި  ފަސް  އިެއއްވެސް  މި  ދީނަކަށް  ދެވޭނެއިތ ރ   ފ ރ ޞަތ    ބިލެއް  ަގނޑ ަގިއ 

ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ނަފްރަތ     ތެރޭަގއި ވަކި މީހަކާ ދޭތެރޭެގ  ނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މ ޖ ތަމަޢ ނޫ  ބިލެއް  ނޫނޭ. ދިނ މަށް 

ކަމަށް  ކާފަރެއް  ިއ،އ ފައްދަ މީހާ    އި،ޮގވަ   ހ އްދަކ ރ ންތ ލ ކ ރ ަގއެ  ހިތްވަރ ދިނ ން  ން  ލޭ   އެ  ،ނޫނީ  މީހާެގ 

ވަރަށް  ބިލެކޭ.  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  މި  މަޤްޞަދ ަގއި  ހ އްޓ ވ މ ެގ  ހިތްވަރ ދިން  ހ އްދަކ ރ މަށް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އިްއޒަތްތެރި  ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ   ޝ 

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( މް.  ޙ ސައިން ޝަހީމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  މަށް.  ޙ ސައިން ޝަހީމެންބަރ   

ިމ  ން. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   ނައަރ ވާމަށް އަޅ ަގނޑ  ފަހ ން ފ ރ ޞަތ ޙ ސަިއން ޝަހީމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  

  . ޖާބިރ هللا ޢަބްދ   މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި . ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  އަރ ވަނީ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 ؟ ވަޑައިަގންނަވާތޯއަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  ލިބި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ލިބޭ. ކ ރިއަށް ެގންދަވާ ވާހަކަފ ޅ .  ރަނަގޅ . ސާފ ކޮށް އެބަ

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ރި ހަދަމ ންދާ  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ   އ ފާވެއްޖެ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   މާސޯއާދެ!  މި  ރައްޙަޓ ެގ  މަޖިލީހާ ޔިތ އ ލ ން    ންެގ 

 ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދިޔައީތީވެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް...  ޖޮއިންވ މަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނ ލިބޭ މިހާރ .   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޑ   މެންބަރ ެގ  މަިއކ )ވައިްއޒަތްތެރި  ތިހިރީ. އި  ކ ރެވިފަމިއ ޓ   ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

  !ނައްޓާލަދެއްވާ  މިއ ޓ  މައިކ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 ؟އަޑ  ލިބޭތޯ  ، އަޅ ަގނޑ ެގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

   !ދެްއވާދަްއކަާވިއރ . އަދި ޗެކްކޮށްލައަޑ  ސާފެއްނޫން ވާހަކަފ ޅ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާهللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 
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 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފަހ ން މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ނައްޓާލަ  މައިކ  ؛އާދެ!  މެންބަރ   !ދެއްވާމިއ ޓ ން    މައިކ    ،ިއއްޒަތްތެރި 

ރަށް އަޅ ަގނޑ   ޖާބިهللا ޢަބްދ   މެންބަރ ްއޒަތްތެރި  އިކާށިދޫ ދާއިރާެގ  އާދެ!  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މިއ ޓްކ ރެވިފައި ތިހިރީ.  

ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަނީފަހ ން  މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ަވޑަިއަގންނަވަން   ! އާދެ ؛އަރ ވާނަން.  ކޮމިޓީއަށް 

ވަން  އަރ  ވ ރެ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   ވާތީެވ، އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ބޭފ ޅަކަށް ެގންފަިއވާ  ޖެހިވަޑައި 

ފަށް  އާދަމް ޝަރީމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    މަޑ ްއވަރީ. އާދެ،  ންއެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަންނަވާލަ

 އަރ ވަނީ. މި ފ ރ ޞަތ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ 

 

 އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ   ދިވެހިރާިއއްޒަތްތެރި  ރާއްޖޭަގިއ  .  ދިނ މަކީ  ސްޕީޗް  ހޭޓް  ނ ވަތަ  އ ފެއްދ މަކީ  ނަފްރަތ   އްޖޭަގިއ 

ހެދިފައި   މަނާހ ރި  މިހާރ ވެސް  ހ އްދަކ ރާ،  ކަމެއްކަން  ގާނޫނ ތަކ ން  އިސްލާމްދީން  އެއީ  ނޫންކަން   އަދި  ކަމެއް 

 އެނޭގނެ. މިހާރ  ރާއްޖޭަގިއ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެރެއިން ހަމަ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް

ތެރެއިން ާގނޫނ ތަކ ެގ  ހ ރި  ދަށ ން  ،ވެސް   ހެދިފައި  ާގނޫނ ެގ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ހަތިޔާރ   ނ ރައްކާތެރި   ބިރ ދެްއކ މާއި 

ެއއްބަިއވަންތަކަން ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން   ، ވެސް   ވެސް އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގިއ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ދީނީ 

ސްޕީޗް ނ ަވތަ    ހަމަ އެހެންމެ މި ބާވަތ ެގ އެތައް ާގނޫނަކ ން ހޭޓް  ،ވެސް   މަނާކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން  ޓެރަރިޒަމް

މަނާ އ ފެއްދ މަކީ  ކ އްލި  ނަފްރަތ   އޮްއވާ  އެހެން  އެބައޮތް.  އެނެގން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ކަށް  ޔަ ކަމެއްކަން 

މި އަިއއްސަ  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ   ސަރ ކާރ ން މިަވގ ތ   ،އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވިސްނައިެގން  ފައިދާއަށް  ެގ 

  ! އޮތީ އިޞްލާޙެއް ހ ށަހަޅ ްއވާފަ. އާދެ  އެ ނަމ ަގއި މި  ، ެގނައ މަށް ޓަކައިދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތަށް އިޞްލާޙ 

ދެކޮޅ     ޚިލާފަށް ނ ވަތަ އިސްލާމްދީނާ  އާންމ  ތަނެްއަގިއ ަވކި މީހަކީ އިސްލާމްދީނާ  ،އެ އިޞްލާޙ ަގއި މި ވިދާޅ ަވނީ

ޖިނާ ތ ހ ތ މަތ ކ ރ މަކީ  ކަމަށް  ިމ  އީމީހެއް  ބަޔާންކޮށްފައި  ނަންބަރ ަގއި  ދެވަނަ  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  ކަމަށް.  ކ ށެއް   

 ކ ށެއް ކަމަށް. އީމެދ  ނަފްރަތ  އ ފެއްދ މަކީ ވެސް ޖިނާ  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި މީހަކާ  އިދާއާ ގ ޅ ވައިސްލާމީ ޢަޤީ  ،ންނަނީއޮ

ވެސް ވިސްނާލީމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނެގންޖެހޭ   ަގނޑ މެން އެންމެންއާދެ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ 

ވާހަކައަކީ   ދައްކާ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ޒާތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ    "ލާދީނީ"އޭެގ  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަކަން.  ހ އްޓ ވ މ ެގ  ކިޔ ން 

މައްސަލަތައް އިޖ ތިމާޢީ  ބާވަތ ެގ  މި  ތެ  ،ޮގތ ަގއި  ަމއްސަލަތަކ ެގ  ލޭއެ  ދަނީ ރެއިން  ކަންތައްތައް  ހިސާބަށް  ހ އްދަވާ 
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ަގ ކަންތައްތަކެއް  އެތައް  ތެރެއަށް  މައްސަލަތަކ ެގ  އެ  މައްސަލަތަކާ  ،ޑ ކޮށްޑ ބަ އަޅ ަގނޑ މެން  ސިޔާސީ    ،އިދީނީ 

ންބޮޑ ާވ  އެތައް ނ ފޫޒެްއ އޭެގތެރެއަށް ަވއްދަިއެގން. ެއހެންނަމަވެސް، މި ބިލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަ  ،ކަންތައްތަކާއި

ައޅ ަގނޑ މެން މި   ،މައްސަލަތައް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެބަހ ރި. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ިމ އިޝާރާތްކ ރި ފަދައިން

ހޮޅ ވަށްޓެްއަގއި ތިބެފައި    އި،ތިބެފަ   ނޫނީ ތަނެއްގައިމަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަ މި ދަްއކަނީކީ ހަމަ ޮގނޑ ދޮށެްއަގއި ތިބެފައި  

ވާހަކަދައްކަނީކީ ވާހަކަދައްކަނީ    އައިސް  މި  ދިރާސާކޮށްެގން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އެްއޗެހި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން. 

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް.  އޮންނަ   ،އިްއޒަތްތެރި  ހަމަޖެހިފައި  ކަންކަން  މި   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ބަލާއިރ  ހ އްދަކ ރ މަކީ    ،ޮގތަށް  ލޭ  ބައެްއެގ  ނ ވަތަ  ހ އްދަކ ރާއިސްއެއީ  މީހެްއެގ  ނޫންކަން.    ލާމްދީން  ކަމެއް 

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީން ވެސް... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދާއިރާެގ   ވާހަކަފ ޅ މަޑ އްވަރީ  މެންބަރ   އެދެންމަޑ ކޮށްލަ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ،ދެއްވ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އިހަަވންދޫ 

މ ޙައްމަދ    ނަންގަވާފައިވާތީވެ.މައްނިޒާމީ   ،ޝިފާޢ މެންބަރ   މެންބަރަށް   ސަލައެއް  ިއއްޒަތްތެރި  އެ  އެހެންވީމާ، 

 ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝިފާޢ މ ޙައްމަދ  އަރ ވަން.  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

ރައީސް ޭގ  އަޅ   ؛އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީ  ނެީގ  ިމ  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ  ަގނޑ  

ވިޔަސް ކަމ ަގއި  ވާހަކަދެއްކި  އިންނަވަިއެގން  ތަޅ ން  ،ކޮޓަރިކޮޅ ަގިއ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ން    އީ.މި  ރަްއޔިތ ންެގ 

  ،ކަމެކޭ  ެވެގން ކ ރާޑ  ޑ ބަަގިމވެނިކަމަކާ،    އިކާމަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި ލޭ ހ އްދަކ ރ ން ދިފާޢ ނ ކ ރެވޭނެ. ެއީއ އެވެނިކަމަ

ދިފާޢ  ހ އްދަކ ރ ން  ރައީސް ނެ  ނ ކ ރެވޭ އެ  ހި  ހ އްދަކ ރަން  ލޭ  .އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް މިވެނި  ދަނީ  ސާބަށްގޮވަންޖެހޭ    

ކިޔާފައި   ވާހަކަދެ ދިފާއެކަން  ވެެގންނޭ  ތަޅ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ަގބޫލެއް ޢ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް    އްކޭނެ 

 . ތާއެއް ފާހަަގކ ރީަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ޅ  އެހެންވެ އަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނ ކ ރަން 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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އި  ިއްއޒަތްތެރި!  އާދެ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ރިވެތިސްލާމްދީނ ަގއި މެންބަރ ން  އެްއޮގތަށް    އ ސޫލާ  ާވ 

 ނޫން.  ދަކ ރާ ކަމެއްލާމްދީން ހ އް އިސްއެީއކީ  ން ހ އްދަކ ރ ްއެގ ލޭހެދެން. އެްއވެސް މީވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްެގންދެވ ން އެ

 މަިއކް މިއ ޓްކ ރެިވފަ. !ވާށްެގންދަމެންބަރ  ާއދަމް ޝަރީފް ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފްއާދަމް ޝަރީދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

އަޅ ަގނޑ ފަ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވާހަކަށަމ ން ވެސް  މި ދަންނަވާ  ެއއީ  ،ައކީ  ހ އްދަކ ރ މަކީ   ިއސްލާމްދީނ ަގިއ  ލޭ 

އެނޫނޭ  ކަމެއް  އޮތް އަނެްއކާ  ންދައްކަ  ވާހަކަ   .  އަޅ ަގނޑ  ފެށީމާ  ވާހަކައި ެވސް  މި  ބަދަލ ކޮށްލ މަށް ެގ  ެގ  މިސްރާބ  

ވާނެ މަސައްކަތްކ  ެއއި  ރައީސްން.  ނޫ  އްކަމެ  ރ މަކީ  ވަރަށްއަޅ ަގނޑ މެން   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކަނީ  މި    ވާހަކަ 

އެނިގެގންރަނަގޅަ ވިސްނާފަ  ،ށް  މައްޗަށް  ބާވަތ ެގ  ޙަޤީޤަތާއި  ރައީސް.  އެކަމ ެގ  އޮތް   ؛އިްއޒަތްތެރި  ބިލ ަގއި  މި 

ބޮ އެންމެ  ކަންބޮއަޅ ަގނޑ ެގ  ެއްއ  އޮ،  މަކީ ވ ޑ ޑ   މި  ބިލ ަގިއ  ބާވަތ   ޮގތަށް  ންނަމި  މި  ކަންތައްތަކ  އޮތީމާ  ަގއި  ެގ 

އޮތް އިސްލާމްކަމަށް    މިޮގތަށް  ދިފާޢ ަގއި ދީނ ެވއްޖެްއޔާ  ކަންކަމާއި  ، ެގ  ވާހަކަދައް   ސްލާމްދީނ ެގ  ކޮންމެ  ގ ޅިެގން  ކާ 

ޒާތ ފ ޅަށް  ެގ  هللا  ށް،އެކަމަ  ،ގ ޅިެގން ވާހަކަދެއްކީމާ  ތ ފ ޅާެގ ޒާهللا،  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .  ދާންޖެހިދާނެމީހަކ  ޖަލަށް  

ޮގތ ން އެއްޗެއް ބ ނާ    ބެހޭ   އެކަމާމާކީދެއްތިވާނެ ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަމެއިސްލާމްދީނަށް ނިކަ  ،ކ ޑައިމީސް ބަސްބ ނެ

ތ    ޙަޟާރަރާއްޖޭަގއި އިސްލާމީެވެގންދާނީ ދިވެހި ށްލާނެ. މި ބާވަތ ެގ ކަންތައްތަްއކ ރ މ ެގ ނަތީޖާއަކަ މީހާ ވެސް ޖަލަށް

 ބޭ ތ  ލިކަށް ފ ރ ޞައެހެންވީމާ، އެ ބާވަތ ެގ ކަންތައްތަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޑ ވ ން.  ތ ރ މަށް ވެސް މީހ ން ކަންބޮފެ

އެއީ  ،ޮގތަށް އޮތ މަކީ  މިކަން  ޮގތަކަށް  ދިވެހިރާޙަޤީ  ފަހިވާ  އަޤަތ ަގިއ  ފަހަތަށް  ފިޔަވަޅެއްއްޖޭަގއި  އިްއޒަތްތެރި    ޅާ 

ދަނ ކ ރާ ކަންތައްތައް ހ އްޓ ވ މަށް ލާމްދީނ ަގއި ހ އްއިސް  ، އ ފެއްދ މާއި  ނޑ މެން މަނާކ ރަންވީ ނަފ ރަތ އަޅ ަގ  .ރައީސް

މަސަްއކަ ާގނޫނ ތަކ  ؛ާގނޫނ ތައް  ،ވީތްކ ރަން ޓަކައި  ހ ރި  ކަންތައްމިހާރ   އެ  ތެރެއިން  މައް  ތައްެގ  ޗަށް. މި ކ ރ މ ެގ 

އި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޙަޟާރަތާއި  ކަންކަމ ަގއި  ފެތ ރ މާސްލާމްދީން  އިސްލާމީ  ކަންކަމާ  ،އިރާއްޖޭަގއި  ޑ ާވ  ބޮކަން  އެ 

ން. ނޫ  ސީ ވެސް އޭެގ ޒާތ ން ހ އްދަކ ރާ ކަމެއްސާނ އަޤާނޫެއއީ ޭއެގ ޒާތ ަގއި ރާއްޖޭެގ    ،ކީމިންވަރަށް ހަނިކޮށްލ މަ

ޤާރާ ފަހިކޮށް   27ެގ  ނ އަސާސީނޫއްޖޭެގ  ފ ރ ޞަތ   އެ  ފ ރިހަމައަށް  ާމއްދާަގއި  އިންސާނާ  ވަނަ  އެބައޮތް.  ދީފައި 

 .. ނ ންވާ.ބޭ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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މަޑ ކޮއްލަދެ   މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    މަޑ އްވަރީ އެވާހަކަފ ޅ   ދާއިރާެގ  ތްބިލެ  ދެން.އްވ ން  އިްއޒަތްތެރި  ދޫ 

ތެދޫ ބިލެ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    . މަދ  ޙަލީމްޙްމެންބަރ  އައިްއޒަތްތެރި    ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.  ،މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް

 .މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

  މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 ކެވ ން: ދެއްވާހަކަ ޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނެީގ  އިްއޒަތްތެރި  މި  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ   ؛ައޅ ަގނޑ  

 އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  ލިބޭތޯ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ެގންދަވާ  ރަނަގޅ  ކ ރިއަށް

 

 ެގންދެވ ން(  މީ މައްސަލަ ކ ރިއަށް)ނިޒާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މްދ  ޙަލީބަރ  އަޙްމައިރާެގ މެންދޫ ދާތްބިލެ

ރައީސް.  އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  ނެީގޝ ކ ރިްއޔާ  މި  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ    ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ    ރީމަޑ އްވަ  ،އަޅ ަގނޑ  

ދެންމެމެންބަ އަސްލ ރ   ބިލ ެގ  މި  މަޤްަގއި  ޮގތަހޫމަފް  ޞަދާއި   ޮއޅޭ  އެއްކޮށް  ވިމް  އެ  ދެންމެ  ޮގތަ ށް  .  ކ ންދާޅ ިވ 

ނޑައެޅިެގން ނަށް ކަސްލާމްދީެވސް އި   ސްޔަ ދިންެގފާސްވެ   ޮގތ ަގއި މި ބިލ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ؛ރައީސް   ތްތެރިޒައިއް 

ފ ރައްސާރަކޮهللاފ ރައްސާރަކޮށް    ،ބ ނެ  ހެއްބަ  ޑައިމީސްކ  ރަސޫލާައށް  ޖޯެގ  ކަމެއް  އި ޖަހަކ ށް  ބާވަތ ެގ    ކ ރެވޭ   މި 

ދެްއކޭނެ. ެއ މީހަކ  ކ ށްވެރިއެްއ ވެސް ނ ވާނެ.    ހަކަެވސް އެ ވާ  ލަށްދިމާލާދީނީއޭ ވެސް ގޮވޭނެ. އަދި    ވަންޏާ  ކަމަށް

  ކަންކަން ކ ރާ  އިކ ޖަހަތަޢާލާައށް ޖޯهللا   ،ސޫލާއަށްރަ  އި ހަޖޫޖަހަށްދީނަސްލާމްކަނޑަެއޅިެގން އި ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި

މި  ؛ރައީސް   އިއްޒަތްތެރި ވެސް ދ ވެވޭނެ.  ން. އަދި އެ މީހާ ފަހަތ ން ދ ވަ ވެސް ޮގވޭނެދީނީއޭޏާ ހަމަ ލާންވަ  ކަމަށް

އެހެންނަމަވެސް، އާންމ  ތަންތަނ ަގއި   ؛މެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ބ ނަނީކަށް ހ އްޓ މައިން އެ ކަންކަރީޢާޛަެގ  ބިލ 

އެ  މީހ ންނާ ސީއްޮގތަކަށް ދިމާލަށް  އެޮގތަށް  ކާފަރ ވެސް  އެީއ  ހަން  ދާ  ނަފ ރަތ   ކަމަށް  ތެރޭަގއި  މީހ ންެގ  ދައިެގން 

މަރާވަރަން ިއެގއ ފައްދަ މީހާ  އެ  ލާދީޮގސް  އެޮގތަ ށް  ތަންތަނ ަގއި  އެ  އެނީއެކޭ  ނ ޮގޭވނެ.  ހާރ  މި  ، ިގލައްވާނެނކަށް 

ނ ންކ ރަނީ ހަމައެކަނި ވޯޓ  ލާދީނީ މި ބޭ  ،ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެމެންބަރަށް ވެސް އެ  އިްއޒަތްތެރިރާެގ  ދާއި  މަޑ އްވަރީ



1202 ން ޖޫ 51                                               ސާލްޖަ ވަނަ 21 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

20 

 

މަޤް އެހެންނަހޯދ މ ެގ  ައޅ ަގޞަދ ަގއި.  ބޮޕޮ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މެންނޑ  މަވެސް،  މާ  ޑަށް  ލިޓީޝަނ ން 

  ނ ކ ންނަ ނ ބައި ނަތީޖާ މޭ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި    ،މާކ ރީ  ޞަދ ަގއި މިކަންހޯދ މ ެގ މަޤްެވއްޖެ ހަމައެކަނި ވޯޓ   ޒިންމާދާރ ވާން

  ގެ ންނަން. އޭ އޮތީ ފެއެ  . އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެތައް މަރެއް  އޮތީ ފެންނަން  އެ  ރިޟްވާން  ތީ ފެންނަން.އޮ  އި އެގަ   6

ނަފ ރަހަޤީޤަ ދީނީ  ހަމަ  އ ފައްދައިެގން ތަކީ  ކަންކަންޮގސް  ތ   އެހެވީ  މި  އަޅ ަގނޑ     ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރިންވީމާ،  . 

އޮތް ކަންތައްތަކަށް    ޑަށް މި ބިލ ަގއި މިފަރާތްތައް ވަރަށް ބޮޑ މެން ސިޔާސީ  ކީ އަޅ ަގނ ވަޅަ މި ދަނޑި  ،ދަންނަވަނީ

ވެޤީޤަޙަހަމަ   ިވސްތ ަގއި  އަނެއްކާ ޅ ރަނަގ  ،ނާފައިސް  ވާހަކަދެއްކ ން.  މި  ޮގތަކަށް  ނަފ ރަތ ވެ  ށް ޮގތަ  އ ފެދޭސް 

ކައި  ކ މެއްއްދެ ރައްޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ބ ނެލަރީނޫން.  ބޭނ ން  ބިލ ެގ   ؛ން  ފާސްވެެގންރީޢާޛަމި  ވެސް    ސްޔަދިއިން 

ކ ރާ ފާޅ ަގއި  ކަންކަން  ލާދީނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ގޮވޭނެ.  ފ ރައްސާރަކ ރަންދީނަ  ،ޏާވަން  ކަމަށް  ލާދީނީ    ގޮވޭނެ.   ޏާށް 

 ފާހަަގކޮށްލީ. ައޅ ަގނޑ  މި  ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ޕޮއިންޓ  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކެ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާއިރާެގ  އާދެ!  ޝަރީފް  އިްއޒަތްތެރިލާ  މައްސަލައެއް  ،އިބްރާހީމް    . ނިޒާމީ 

 .އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތްތެރިއިްއޒަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްއި ދާކެލާ

ވިއިރ  ކިތައް މަރ  ހ ންނެ  މެންބަރ  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް   އިްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ    މަޑ ްއަވރީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހިނަގ ހަމަނިކ ފާނަށް    އެ  ؟ތޯއިދިޔަރާއްޖޭަގއި  އެނިގލެްއވާނެކަނޑައެޅިެގން    ކޮންކަމެއް   ،ެވެގންތޯ  ކިހިނެއް  ،މަ 

މަރަމީވެެގންތޯ   މަގ މަތީ  ހ އްދަކޮށް  އިހ ން  މަރަށް  މައްސަލަތަ  ، އަދި  އެ  ނ ބެލިހި  ެއއްޗެ  ކާއެ  ހެންވީމާ، ހ ރީ. 

ދައްކާ  ކ ފާނ އެމަނި ވާހަކަތަކަކީއެ  އެ  ހަމައެކަނި  ހ     އެނިގވަޑައިެގން  ސިންނަވަިއެގން  މަނިކ ފާނ   ޔާސީ ހަމަ 

ރިބާކ ރެވިފައި ހ ރި އަދި  ތަޖ   ނަށްމިޮގތަށް އެ ބޭފ ޅ ން  ފ ޅ ތަކެއް. ލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ދަްއކަވާ ވާހަކަސި ހާޞަދެއްމަޤް

އެ ކަންތައްތައް އެންމެ ކައިރިން    ،އި ކަމ ަގއި ެއ ކަންތައްތައް ހިނަގވަޒީރ  ެއމަނިކ ފާނ ެގ    ،ޒަޢާމަތ ަގއިމަނިކ ފާނ ެގ  އެ

ވާހަކަހ ރެދެނެ އެ  ވަރަށް    ެގން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކ ށްވެރި ދައްކަވާތީ  ކަންތައްތައް  އެ  އިބާރާތ ން  އެހަރ ކަށި   ކ ރަން. 

ކިހިނެއްކަން މާރާމާރީ ހިނާގފަިއ   .ރީޖެަގއި ކިހިނެއްކަން މަރ ތައް ހިނާގފައި ހ އެނޭގނެ ރާއްޅަށް  ރަނފާނަށް  މަނިކ 

ކަންތައް  ،މާއެހެންވީއްކަން.  ކިހިނެ  ހ ރީ  ހިނާގފައި  މ ތައްންޢާތ ލ ޤަ  ،ހ ރީ އެ  ދަންނަވަން.    އެ  ،ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ 

 ކ ރިއްޔާ. ޝ 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބިލ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  މަޖި؛ އާދެ!  ކޮންމެ  ރައްޔިތ ންެގ  މި މެން  ިއއްޒަތްތެރިލީހ ެގ  ބަރަކަށް 

އިޞްލާބިލަ ެގންނަންޖެހޭ  ބޭފ ށް  އެ  ހ ޙ   ާއދަމް  މެންބަ  އިްއޒަތްތެރިށަހެޅ ްއވޭނެ.  ޅަކަށް  ވާހަކަފ ޅ     ،ޝަރީފްރ ން 

 ! ލަދެްއވާވާން ނައްޓަޓ މަިއކް މިއ   !ެގންދަވާ ރިއަށްކ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފްއާދަމް ޝަރީދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ޓެަގއިއްޖޭދިވެހިރާ ވެސް  ޒަމް  ރަރި  ާގނޫނ ން  ހ އްދައެއް  ،ސް އީރަ  އިއްޒަތްތެރިމަނާކ ރ މ ެގ  ލޭ   .ނ ކ ރޭ  މީހ ންެގ 

 ކަންތައްތައް  ން ވެސް ެއއީ އަދަބ  ލިބޭރިޒަމް މަނާކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ރަކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ޓެ  ވެއްޖެ  މީހަކަށް އަނިޔާެއއް

ހ ރ މާރައީސް   އިްއޒަތްތެރި އެހެން  ކަންތައްތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގ  .  ދަންނައެކީަގއި  މި  ވާހަކަައކީނޑ     ،ވާ 

ރާއްޖޭަގއި އިސްލާމްދީނ ެގ    ،ތ ރ މަށްރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމީ ޙަޟާރާތ  ފެ  ،ޤޫބާތަށް ެގންނަ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ންޤާނޫނ ލްޢ 

ކ ރިމަތިެވެގންޖެހ ންތަކެއް ޮގން ޑެތި ދަތ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށް ބޮވަޙ  އަޅ ަގދާނޭ  ކަމަށް  މި  އެބަނ .  ވަރަށް ޖެހޭ  ޑ މެން 

މަޖިޑަށް  ބޮ ވިމި  ސަމާލ ވާން  ،ބަހ ސްކ ރާއިރ   އިސްނަލީހ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ސަބަބަކީ، ާވހަކަދައްކާއިރ    .

ދ ލާިއ    ކަމައިެއކ މިނިވަން  ،ރައީސް   އިްއޒަތްތެރިޮގތ ން ވެސް    ސީަގއި ވެސް މިހާރ  އޮންނަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާ

ފާޅ ކ ރ ޚިަގލަމ ން   ވެސް  މަޔާލ   ރައި ފަކީ  އަ ންޑެމަންޓަލް  ެއއީ  ޙައްޤެ ޓެއް.  އަސާސާސީ  އެ    އްޤ ތައް ޙަ ސީ  އް. 

 ... ހަނިކ ރެވޭ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެދެން.ށްމަޑ ކޮ  ހަކަފ ޅ ވާ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  ްއވަރީމަޑ  ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ންދޫ  އިހަވަ  ލަދެއްވ ން 

 .އަރ ވަންފ ރ ޞަ  ބަރަށްމެން  ިއއްޒަތްތެރިއެ    ،ގަވާފަިއވާތީންމެންބަރ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަ  ިއއްޒަތްތެރިދާއިރާެގ  

 ނިޒާީމ މައްސަލަިއގައި.  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން ށްރަމެންބަ ިއްއޒަތްތެރިއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  ،ޝިފާޢ މ ޙައްމަދ  

 

 ސަލަ( )ނިޒާމީ މައް

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢ ޙައްމަދ  ޝިފާއިރާެގ މެންބަރ  މ ދާ ވަންދޫއިހަ

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ދެޝ ކ ރިްއޔާ  ހަމަ  ނެީގވައަޅ ަގނޑ   މި  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ  ވެސް  ފަހަރަށް    ،ނަ 

ތް  ބައޮ އެށް ނޫން. ވަރަށް ސާފ ކޮ އި ހ ރި ބިލެއްލިޔެފަ ންތަކެއްިގނަ ލިޔ   މާ، ިގނަ  ރަީއސް، މި ބިލަކީ މާ އިްއޒަތްތެރި

  މީހެއް  ޅ ދެކޮ  ނާސްލާމްދީނ ވަތަ އި  ޅޭށް އ ޚިލާފަ  އިސްލާމްދީނާ  ށްއާންމ  ތަނެއްަގއި ަވކި މީހަކަ  ،ދެ ޕޮއިންޓެްއަގއި 



1202 ން ޖޫ 51                                               ސާލްޖަ ވަނަ 21 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

22 

 

މީހަކާމ ޖ ތަމަޢ ގ ޅ ވައި    ދާއާޢަޤީމީ  އިސްލާ  ،ތ ކ ރ ންމަހ ތ   ކަމަށް އ   ަގއި  ނަފ ރަތ    އިއްޒަތްތެރި ފެއްދ ން.  މެދ  

ބޮޑަ ؛ރައީސް އިތ ރ ފ ޅ ވަރަށް  ސީދާ  މަޑ ްއވަރީދޮގ   ޑައެޅިެގންކަނ  ،ދަަވއިއްހަށް    ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ    ހައްދަވައި 

ވިދާ އެ  މިޅ ވަނީމެންބަރ   ދީނީބިލ ެގ  ،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސަބަބ ން  ވިދާޅ ވ މާއި   ވަޢ ދ    ، ތްދިނ މާއިހަނަސޭދީނީ    ، 

މަނާކ ރަ ބ ނ ން  ހެޔޮބަސް  މާނިއްޔޭ.  ދީނީ  އެއްެވސް  ެއކަހަލަ  ބިލ ަގއި  ނެތިމި  ދޮގ   ނޑައެޅިެގން  ކަ  ،އްދާއެއް 

ނައ އެ   ؛ވާހަކަެއއް ރައީ  ފ ރަތ ފައްދަނީ  ބަޭގއިނ  ސްއިއްޒަތްތެރި  ަވކި  އ ފައްދަންވެދޭތެރޭ    ކާޔަތޯ.  ެގން  ނަފ ރަތ  

ދޮގ ކަނ ވަބ ބަބިލ ެގ ސަ  މި ؛ެއއް ހަކަ ވާ  ޑައެޅިެގން  ދީނީ  ނަ   ،ބ ނ މާއިޢ ޟ ން  ޮގތ ން   ދީނީ  ،ތްދިނ މާއިސޭހަދީނީ 

މަނާވެެގންދޭ  ބ ނ ން  ވާހަ  ކަނޑައެޅިެގން  އޭ،ބަ ެގންދޭހ އްޓި  އޭ،ބަހެޔޮބަސް   ެއކަންނޑ   އަޅ ަގ  ތީދަންނަވާއް  އެ ކަދޮގ  

 ްއ ބިލަކީ.އިބާރާތ ން އޮތް ބިލެ ވަރަށް ޞަރީޙަ ،ވަރަށް ކ ރ ކ ރ ކޮށް . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފާަގކ ރީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ލިޔެވިފައިވާ  ބިލ ަގއި  ެއއްއާދެ!  ހ ޗެ ރިހާ  ހަމަ  މެންބަރ ންނައް  ވެސް ރިހާ   ށް 

އަދި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާ އެނެ.  ވެސް  ބޭފ ޅަކަށް  ކޮންމެ  ވިދާޅ ވާ  ދެބިލ   އަޅ ަގނޑ  ނިގވަޑައިަގންނަވާނެ.  ން 

އެހެންނަމަވެމެންބައިްއޒަތްތެރި   ނެތިން.  ހ އްޓ ވާކަށް  ާވހަކަފ ޅ   ރޫ  ،ސްރެއްެގ  ބިލ ެގ  ންމެ ކޮށް  ޮގތައެއް   ހާމި 

ކ ރި ވާހަކަފ ޅ   ވެސް  ޝ އަށްެގންދެވ މެންބަރަކ   އެދެން.  ޝަރީފް އިްއޒަތްތެރި    ޔާ.ކ ރިއް ން  އާދަމް   މެންބަރ  

 . އެދެން ިއެގން ކ ރިއަށްަވޑަިއަގތ ންވާހަކަފ ޅާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފްއާދަމް ޝަރީދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ރަީއސް އޮމަޖިލީހަށް   ؛އިްއޒަތްތެރި  ރޫހ ށަހެޅިފައި  ބިލ ެގ  އެ  ބިލެއްަގއި  ވާހަކަދައްކާކަށް  އެްއޮގތަށް    ހާންނަ 

ނޭންރިޔާ އިނޭގސަތަކ ން  ބޭ  ތޯ.ޭގނެ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތަކަށް  ލިބިެގންވާޙަ ނ ން  ނެ.  އްޤ  

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  .ެގންދާނީންކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެން އެޮގތަށް ވާހަކަދައްކަމ ން  ަގނޑ މެން އެ ޙައްޤ ެގ ބޭނ އަޅ 

ޤާ މާއް  27ސީެގ  ނޫނ އަސާއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް  ޙައްޤާއި ވަނަ  އޮންނަ  މާއް  16އަދި    ،ދާަގއި  އޮންނަ ވަނަ  ދާަގއި 

މިޙައްޤ  ހަނިކ ރާކަށެއް  ނ   ތައް  ވާހަކައެއް  ހ ށަހަޅަިއެގނެްއ  ބިލެއް  ރައީސް  ދެއްކޭނެތަނަށް  ރާއްޖޭެގ    . އިްއޒަތްތެރި 

 . ..ެގންވާ އިސްލާމްދީނަށް ކ ޑައިމީސް ބަހެއްތްވެމާ

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 
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ޙައް ހ އޮތް  ސީަގއި  ޤާނޫނ އަސާ ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ބޭފ ޅ ންނަށް  ޤެރިހާ  ތި  އެލިބިވަޑައި އެބަ  އް  ކަށް ޔަ ަގންނަވާ. 

ހ ރަހެއްނާޅަން. މަޤްއިްއޒަތްތެރި    އަޅ ަގނޑ   ސިޔާސީ  ހާމެންބަރ ން  ޮގކ ރ މަސިލ ޞަދެއް  ވަކި  ޓަކައި  ތަކަށް ށް 

 ނަން. އްޓ ވާށްެގންދަންޏާ އަޅ ަގނޑ  ހ  ހަކަފ ޅ  ކ ރިއަކޮށްެގން ވާބައްޓަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފްއާދަމް ޝަރީދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ރައީސް  ރައީސަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ޮގއިްއޒަތްތެރި  ތިޔަ  މިއަދ   އިނޑީ ށް  ވާހަކަތައް  ންނަަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ަވިއެގން 

އެކަމަކ ހ އްޓ  ރައީސް  ވިދާނެ.  ދިވެހިއިްއޒަތްތެރި  ވަޙ ،  ޓަރާއްޖޭަގިއ އިސްލާމީ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށް  ދިވެހިން ދަތ   ކައި 

 ... ކ ރާ މަސައްކަތަކީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މި  ދަތ   އްޖޭެގ ިއސްލާމީ ވަޙ ރާވެހިދި ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   އެްއވެސް މާއްދާެއއް ނެތް.   އި ބިލ ަގނަާގލ މަށް ޓަކައި 

  ހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްއި ވާވެފަޅ ހަރ  ވިދާވަންޏާ އަދި އެއްފަ  އިނ ަގންނަވާ ކަމަށް ޑަިގވަ ރ  އެނވަންބަރަށް އެމެއިްއޒަތްތެރި  

 . އެދެން ެގންދެވ ން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފްއާދަމް ޝަރީދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ން ވެސް މި ދެންސާއަށް އަންނަލްެވސް މި ޖަ  އަދ އަޅ ަގނޑ  ކީ. މި  މި ބިލ ހަމަ  ސް  ވެ   ރޭ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސާފ ކޮށް ދަންނަވަން މީަގއި ތި    ވަރަށްއިސް މި އިނީ. އަޅ ަގނޑ   ކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ  އަ ތަ ކިޔަިއެގން ވަރަށް ފަރި  ބިލ 

. ހަމަ ކ ރެވޭޙައްޤ ތައް ހަނިވަނަ މާއްދާަގއި    16ާއއި  ވަނަ ާމއްދާ  27ޤާނޫނ އަސާސީެގ    !ން ރަނަގޅަށް ބައްލަވާބޭފ ޅ 

އެނއެއާ  ފައިަގންނަވާނޭިގވަޑަ އެކީަގއި  ކ ށެ  ،ދައިން  ކ އީނާޖި،  ކަމަށް  އްމިއީ  ހި  ށެއް  ބ ނާ  ފެށިކަމަށް  ެގން  ސާބ ން 

ތަރ އި   ރާއްޖޭަގއި  މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ޮގންޖ ންތަކެއް  ކ ރ ބިއްޔަތ ސްލާމީ  ވެސް   . ނެރިމަތިެވެގންދާކ މަށް 

ރައީސް  މާއެހެންވީ ދަންނަވާލަިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ން،  ބޭމީ ؛ން  ތި  ތިހާވަރަށް ަގއި  ފ ޅ ން 

ދާ މި ބިލަކީ މިއީ ން ތި ެގންދަނީ ސީމ ޢ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަެގ ދިފާމި ބިލ   ،އްކަތްކ ރައްވަމ ން ތި ެގންދަވަނީމަސަ

އި ސެކިއ ލަރިޒަމް،  ޖޭަގތ ަގއި ެވސް ރާއްހަމަ ޙަޤީޤަ  .ވެވާތީ  އޮތް ބިލަކަށް  އްސަަގއި މިތަނަށް ެގނެޒ ބައެްއެގ ނ ފޫ  ބޭރ 

މ ންދާ ބިލެއް މިއީ. ތެރެއިން ހިނަގ  މަސައްކަތްތަކެްއެގ  ޓަކައި ކ ރެވޭ  ލަތެއް ާގއިމ ކ ރ މަށްއ ދަ އި ސެކިއ ލަރ  ގަ ޖޭއްރާ

   ފާސްކޮށްެގން ނެރ ނ ތި ބޭފ ޅ ން  މި ބިލ   ށްެގ ރައްޔިތ ންނަވެހިރާއްޖޭ ދި  ، ތްން އެބައޮނޑަށް ޔަީގންކަ މި ބިލ  އަޅ ަގ

ވި ތަންފީ  ،ސް ޔަކަމަށް  ބިލ   ރައްޔިތ ށެކ ރާކަޛ މި  ދިވެހި  ބޭނ މެއްންއް  އަ  ނެއް  ދަންނަވާނަން ނ ވާނެ.  ޅ ަގނޑ  
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ޞާލިޙަ މ ޙައްމަދ   ވެސްއިބްރާހީމް  ފާސްކ ރި  ،ށް  ބިލ   ހާލެްއގައި  ސްޔަވި  ކަމ ގައި  މި  ެއއްވެސް    ވެސް 

 ... ހަމަ ނަށްތިއްބެވި ހ ރިހާ މެންބަރ ން އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  ،އަދި އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ޮގވާލަން. ނ ކ ރ މަށްޛ ތަންފީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ،މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް  އިްއޒަތްތެރި ރާެގ  . ބިލެތްދޫ ދާއިންވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

  މައްސަލަެއއް. ނިޒާމީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް

ސިފަކ ރެްއވި   މި ބިލ  ބައްލަވާ  ،ތާެއއް މި ނެީގ ނ ކ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ނިޒާމީޑ  ހަމަ  ަގނ ައޅ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަރިމަތީ ސ ރ ޚީ ވެސް އަދި މ ޅި ސ ރ ޚީ  އްެގ ޮގތ ަގިއ.  ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެޒަމް ފެތ ރ މަށް ޓަކައި ހ ލަރި ޮގތް. ސެކިއ 

ލީހަށް ހ ށަހެޅިފައި  ންނާނެ. މަޖިބޮޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ނޯ  މިއަށްވ ރެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އްވީވެސް އެ ބަދަލ ކޮށްލެ 

ހައްދާ  ރަންވެެގން  ތ ޒަމް ފަރިނީ. ސެކިއ ލަ އްވަތަށް ެއ ބަދަލ ކޮށްލަޮގ  ންނަށް އޮޅޭމް ރައްޔިތ ހޫ މ ޅި މަފްއޮންނަ ބިލެއްެގ

ރައީސް  ގައި. ޮގތ    ބިލެއްެގ ބިލ ގަ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށްމި  އިބާރާތ ިއ  ޞަރީޙަ  ވަރަށް  ސާފ ކޮށް  އޮތީ   ، ން 

ިއއްޒަތްތެރި  ިއސްލާދީނަށް ފ ރައްސާރަކ ރ ން    .ފަނޑައެޅިއަދަބ ތަކެއް ކަ  ،ވަންޏާ  ށްއިސްލާމްދީނަށް ފ ރައްސާރަކ ރާ ކަމަ

ކާއެއީ  ،ރައީސް ނޫން   އިސްލާމަކާ  ،ފަރަކ   ޮގވަ  ރަނަގޅ   ތަންތަނ ަގއި  އާންމ   ކާފަރެކޭ  މަރަން   ، އިދިާމލަށް  އޭނާ 

އޭނާއާ އި ޮގ  ބެހޭ  ެގންދެޭވވަރަށް  ވެސް  އެއީ  ވާހަކަދެއްކ މަކީ  ނަފ ރަތ ކ ރ ންސްލާމްދީތ ން  އަޅ ަގނޑ    ނަށް    ކަމަށް 

އިސްދެކެ ދީނެއްނީ.  އަނިޔާވެރިކަމ ެގ  ފާޅ   ލާމްދީނަކީ  ެއޮގތަށް  އަނިޔާވެރިކަމަށް  ޮގވ ނޫން.  ެއއީަގއި    ، މަކީ 

ނަފ ލާމްދީނައިސް ދެށް  އަޅ ަގރަތ ކ ރ ން.  ނެީގ  ނޑ ން  ހަމަ  އިްއޒަތްތެރި  ރާެގ  ދާއި  ވަރީމަޑ އް  ،ނިޒާމީއެްއ  މެންބަރ  

ވިދާޅ ވަ އެ  ސެކިއ ކަނޑައެޅިެގން  ޓަކައިރިލަނީ  ފެތ ރ މަށް  މަެއކަ  ،ޒަމް  އޮތް މަށް  ހ ށަހަޅާފައި  ޓަކައި  ގ ފަހިކ ރ މަށް 

އަޅ    ބިލެއް ަގބޫކަމަށް.  ވެސް  ހ ަގނޑ   ވެސް  ސަރ ކާރ ން  ޮގތ ަގއި  މިލ ކ ރާ  ބިލަކީ   ށަހަޅާފައި  މި   ،އޮތް 

އެކީަގިއ   ށް ޓަކައި ައމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއ މަެގންދިރަނަގޅަށް  ނ ެގ ކަންކަން  ރާއްޖޭަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި އިސްލާމްދީދިވެހި

ރާއް ކަންކަން  މި  ޓަކައިޖޭެގ  މި  ،ހިންގ މަށް  ޓަކައި  ދީނީ  ނައްތާލ މަށް  ތަފާތ   އެއްބަިއވަންތަކަން    ،އޮތް  ދީނީ 

ޓަކައިއާލާކ ރ  ކ   ،މަށް  ނ ރައްކާތެރިކަން  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ޓަކަިއ  ައޅ ަގނޑ މެން  ބި  އިހ ށަހެޅިފަޑަކ ރ މަށް  ލެއް.  އޮތް 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ   އެހެން    ،މީހ ންނަށް  93000ތިބި  ޕާޓީަގއި  އެހެންވީމާ،  އެހެންނޫނަސް  ވެސް  ޔަބައަދި  ކަށް 

ނ ގޮވޭނެ.  ކަ ކާފަރަކަށެއް  ރައީ ނޑައެޅިެގން  ބިލ  ؛ސްިއއްޒަތްތެރި  އިސްޛަރީޢާެގ  މި  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ލާމީ އިން 
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ދެތަޢ  އަދި  އަޅ ަގލީމާއި  ކަންކަން ވެސް  އޮތް  ތަރ ޑ މެންނން  ކަންކަން  ކ ރިއަނަށް އިސްލާމީ  ކަންކަން    ށް ބިއްޔަތާއި 

  ދިއަ  ،ސް ކ ރަންވެ  ށްވެރިހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ކ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެ  ެވެގންދާނެެގންދިއ މ ަގއި މަގ ފަހި

ނ ކ ތާއެއް ނިޒާމީ  ބަލަިއަގން  މިއީ  ބިލ ކަމ ަގއި  މި  ޖެހޭނެ.  ވެސް  މަފްނަން  މ ޅި  ބަދަލެއްހޫެގ   ނެ. ނ ކ ރެވޭ  މް 

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ    .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އަޙް  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އިނގ ރައިދޫ  ނިޒާމީ    ،ދ މަޙަސަން 

ދާއިރާެގ    .މައްސަލަެއއް އަޙްިއއްޒަތްތެރި  އިނގ ރައިދޫ  ޙަސަން  ދާއިރާެގ    .ދ މަމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  އިނގ ރައިދޫ 

އަޙް ޙަސަން  އޮތީ  ދ މަމެންބަރ   ނަންަގާވފައި  މައްސަލައެއް  ދޫކޮށްލެއްވީތޯ   މަނިޒާމީ  ފ ރ ޞަތ   ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން. 

 ...ނޫނީ

 

 އްސަލަ( )ނިޒާމީ މަ

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ އިނގ ރަ 

މި އ ޅެނީ   ނޑަށް ނ ޖެއްސިެގންތީ އަޅ ަގޅޭޑަ މައްސަލަެއއް އ ޑިއޯެގ ކ  ޑ  ވީނ ަގއަޅ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަޅ ަގ ނެީގވީޑިއޯ.  މި  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ  މަޖިލީހަށް    ،މެންބަރ ތެރި  ިއއްޒަތްދާއިރާެގ    މަޑ ްއވަރީ  ،ނޑ   މިއަދ  

 އެ ވެސް ޚިލާފަށް  ެގންވާ އިސްލާމްދީނާޮގތަށް އަދި މާތްވެ   ެގން ރައްޔިތ ންނަށް ޮއޅޭނޑައެޅިލ  ހަމަ ކައްވި ބިށަހެޅ ހ 

އީ  ފައި އޮތް ދީނެއް. އެ ލައްވާއިެއއީ މ ޅި އ ންމަތަށް ބާވަ   ވާ އިސްލާމްދީންޭގތޯ. މާތްވެެގން ބޭފ ޅާ ވާހަކަދައްކަވާތީެވ އިނ 

މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ންނެއް   ންިމ ރާއްޖޭެގ މި ސަރ ކާރ   ،ދާެއއްޤީޢަނޫން. ައޅ ަގނޑ މެންެގ     ދީނެއްވަކި ބަެއްއެގ

ާވ އިސްލާމްދީނަށް ފ ށޫއަރާ އެއްވެސް ކަެމއް އަޅ ަގނޑ މެން ެގން  މާތްވެެއކީ  ޅައިެގންމަތްފ ޔޮ ރަޙ ކަލާންެގ ހެރަސްމާތް

ނ ކ ރާ މިނަންއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ފަސާދަކ ރ މަށް  މ ޖ ތަމަޢ   ޤައ މ ެގ  މި  އެހެންނަމަވެސް،   ްއވަރީ މަޑ  ވެސް    އަދ . 

، އަދި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .  މެއްކ ރާ ކަތާމަޑ މެން ހިކަމީ އަޅ ަގނމ ންދާއްކަތްކ ރަމެންބަރ  މަސައިްއޒަތްތެރި  އިރާެގ  ދާ

ޮގނޑީ ތި  ރައީސްެގ  މަތީަގމަޖިލީހ ެގ  އިންނަވާއިރ ަގިއ  އޮ  އިަގއި  ބޭފ ޅ ން    އާޔަތް ންނަ  އެ  ހ ރިހާ  ވެސް 

ޤައ އިބައްލަވަ  މި  މ ސްތަޤ ބަލާއިލަްއވާފައި  މ ސްތަޤ ބަލާއި  ،މ ެގ  ރާއްޖޭެގ  މާތްވެެގންވާ  ،މި  މި އަޅ ަގނޑ މެން   ،

މާތްވެެގން   ،ތްފަިއ އެބައޮންވެނޑަެއޅިެގން ބަޔާސީަގއި ކަޤާނޫނ އަސާ ެއއްެވސް މީހަކ   ިއސްލާމްދީނަށް   ވާިމ ރާއްޖޭެގ 

  . އްލާމީ ޤައ މެއިސް  100 %ކަމަށް އޮންނާނެ. މި ޤައ މަކީ މާތްވެެގންވާ   ެއއްވެސް ވާހަކައެއް ނ ދެްއކޭނެޮގތަކަށް  ނޫން

އަ ޤައ މ ަގއި  ފޮދީމްލާއިސްޅ ަގނޑ މެން  މި  ކ ރާ    ލާކަށްހެން  ތި  ޝަރީފްމެން  ކަށް  ދޭށްއަކ ރި މަސައްކަތް  އާދަމް 
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މި    މެންބަރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން  ްއވަރީޑ މަ ؛ތިކ ރާ  މެންރީފް ދަމް ޝަދޭކަށް ނެތިން. އާަގނޑ މެން ފ ރ ޞަތ އަޅ 

ފޮލާމްސްއިއްޖެއިން  ރާ ތިހެލ ދީން  ޓަކައި  ފަސާދަކޮށްމަށް  ހަޖޫލާމްއިސް  ،ބޭފ ޅ ން  އަޅ ަގނޑ މެން ދީނަށް  ޖަހާކަށް 

  ނެ. މި ހަފްތާެގ ތެރޭަގިއ އާދަމްވާނ   އް ޤީދާއެއް ބަްއޔެޢަމެންެގ  ޑ ނަން. އަޅ ަގނ ނ ދޭ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ފ ރ ޞަތެއް 

  ރައީސް. ތްތެރިްއޒައި  ޔާއްޝ ކ ރި ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ން.ވެސް ައޅ ަގނޑ   ތޯ ނަމާދ އްޝަރީފް ކ ރީ ކިތަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ،ބޭނ ން  ލަންށް ދަންނަވާރ ންނަރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަހ ހަމަ  ޅ ަގނޑ   އާދެ! އަ  ންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

  ގެ ންޑ މެޅ ަގނއަދި އަ  ދީން.ލާމް އިސް  ،އްެގ ޮގތ ަގއި އޮންނަނީރެ ެގ މަސްދަސާސީއަޤާނޫނ ެގ  ރާއްޖޭން ދިވެހިޑ މެޅ ަގނ އަ

ރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނ އަސާސީގަ  ދިވެހި  ޝައި  މ ސްލިމަވ މ ެގ  ތެރޭަގއި  އެބައޮވޭ  ކަށްރ ތ ތަކ ެގ  އެހެންވީމާވ ން   . ،  

ސެކިއ ދިވެ ތަޢާރަފ ކ ހިރާއްޖޭހައި  އ ލަރިޒަމް  ސަރ ކާރ ން  މި  ކަމަށްރަން  ދައްކާޅޭ  ެއ  ވާ  އަ  ޅ ަގނޑ  ހަކަ 

އިކ  މެށްވެރިކ ރަން.  ވާހައެ  ންންބަރ ްއޒަތްތެރި  ދިވެހިދައްކަފ ޅ ކަހަލަ  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ެގ  ރާއްޖޭ ކަވާއިރ  

އޮންނ އަސާސީޤާނޫ އެއް ަގއި  ވިސްނާލަޗަނަ  މަދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެދެން.    ންދެްއވ ކަށް  ން ޖިލީހ ރަްއޔިތ ންެގ 

ާގނޫނަފާސްެވއްޖެއް ާގނޫނެއް  ވާ  ޟ ތަޢާރަ  އާސީސާނޫނ އަޤާ ޮގތެއް  ސ   ،ށްކޮޖ ންލެޗެ  ކާޔާ އެ  ެއއަށް  ޕްރީމް ކޯޓ ަގއި 

 . ވާހަކަފ ޅ  ންބަރ ތްތެރި މެދަވާ ިއއްޒަެގންށްއެބައޮތް. ކ ރިއަވެސް  ންމ ންނި

 

 އްކެވ ން:ދެވާހަކަ ފްއާދަމް ޝަރީދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ރާއްޖޭގައިޝ ކ ރިއް ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑ   ޔާ  އެންމެ  އޮތް  މިހާރ   ިގނަީވ މާ  ތައްކ އަތާތ ރ   ، ޮގންޖެހ މަކީ   

ކެއް އްރިްއޔާތ ަގއި ކަންތައްތަވަރަށް ސި  ،ނާަގއި ންހަހަމަ ަވރަށް ވަ  ،ތަކީޮގ  މަ ވާވީ ިގނަރ ކ ތައް މާނޭގތޯ. އަތާތ އި

ށް  ޔަކަކ އްލި  ނެއް ންތް ޮގތަކ އޮ  ރ  މިދި މިހާއަ  ނެއްއޮތް ޮގތަކ ން   މިންނަށް މިހާރ ޅ ަގނޑ މެކ ރަމ ން މި ދަނީ. އަ

މިތާމާދަ ފައްޅި މާ  ނޫން  ނެއަޅާަގއި  ދަްއކަނީކީ  އެހެންމި  ންޅ ަގނޑ މެއަ   ވާހަކަ  ވާހަކައަކީ   ،ސްނަމަވެ .  ދަންނަވާ  މި 

އިސްރާއްޖޭ ޙަލާަގއި  ދެމެޟާމީ  ޓަކައި  އްޓ މަހެރަތ   ބިށް  ސަބަިމ  ކ ރިޮގބ ން  ލ ެގ  ވާމަތި ންޖެހ ންތަކެއް  ހަކަ. ވާނެ 

ރައީ ދަގަ އަޅ ؛ ސްއިްއޒަތްތެރި  މި  ބި   ،ވަނީންނަނޑ   މާއްވަ  27ެގ  ސާސީ ނ އަޤާނޫއި  ަގލ މި  ވަނަ   16ދާއާއި  ނަ 

އެބަހ ރިއަށޫފ   މާއްދާއާ މަްއސަލަ  އެހެންކަމަ  ރާ  އިވީށް.  ރައީސް ްއޒަތްތެމާ  ބޭނ ންއަ ؛ ރި  ދަންނަވާލަން   ޅ ަގނޑ  

 ...މިއަދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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މެްއޒައި މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  ތްތެރި  ނިޒާއެންބަރ   ިއއްޒަތްތެޫގއ ނ  ،ަމއްސަލަެއއްމީ  ދެން.  ދާިއރާެގ  މެންބަރ  ފާރ   ރި 

 . ދ ވަޙީމ ޙައްމަދ  

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ރާެގ މެންބަރ  އ ނޫގފާރ  ދާއި

ރައީ ޝ ކ ރިއް އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނ ޔާ  ނ ކ ސް.  ނިޒާމީ  ނެީގޑ   މި  އަތާތ ރ    ،ތާއެއް  ިގދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ނައޭކ ތައް 

އްދަވާތީވެ  ހަ ން އިތ ރ ފ ޅ ެގެއޅިކަނޑަ   ،ވާތީވެނ ންކ ރައް ޮގތ ން ބޭސީށް ސިޔާކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަ  އަދި ދީނީ  ،ކިޔާފައި 

ދަން މިެވެގން ނަވާލަންވާހަކަެއއް  ސަރ .  ރިޔާކާދިޔަ  އިރ ަގއި  ކައިންތިޚާސީ   ފ ޅާ  ަގިއ،އަިއއިރ  ރިެވެގން  ބަށް 

ޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ފ ޅ ންެގ ސިބޭ   ޢިލްމ ވެރިން އެެގ  ހ ންނަވަިއެގން ރާއްޖޭއިސްވެންމޭޓް  ނިންެގ ރަ ޅ ފ އްަގއި އެބޭދާއިރާއެ 

ބޭފ ޅ   ،ވާފައިންކ ރައްބޭނ  ބައިނަލްމި  ވެރިންނަކީ ޢިލްމ   އްއެތަ   ރާއްޖޭެގ  ޢަތްތަކަށްޖަމާށާއި  ތަކަޤައ މ  ވާމީ  ގ  އަންނަކީ 

ކަށް މ ވެރިންނަޢިލްށް  ނީ. އެތަތީ މި ދަންނަވަ ޭގޑ  ހަމަ ނަން އެނއަޅ ަގނ ؛ދެއްަވއިެގން ތ ަގއި ނަން ސްޓ ންެގ ޮގރަރިޓެ

ވަޑަބޭރަށް  ، ފެއްކ ލީތައެތަށް  ފަހ ން  އޭެގ ޤައ މ   ބޭރ   ޑީޕޯޓްކޮށްއިެގން  އެތަލ ތަކ ން  ފަދަ  ކަމެއްއްން  ފައި  ހިނާގ   

ފ   މި  ،އެބަހ ރި ބޭރ   އެބޭފ ޅ ން  ާގތްކޮށް  މީހ ންނާ  ށ ން  ނަދީނަށްވަރަށް    ،ވަރަށް  ބައެއްރ ސް  ޮގތ ަގއި  ދޭ  ެގ 

  ޤައ މ ތަކަށް ބޮޑެތި    މީވާގ  އެޖެންޑާެގ ދަށ ން ބައިނަލްއަ އެތެރޭަގއި އޮތް  ؛ައޑިައޑިންއެހެންނަމަވެސް،   ؛ދައްކ ަވިއެގން

ތިބި އްކައިެގން  ދަ ބޭފ ޅ ންނަށް އޭެގ އަހ ވަ  ދީެގން އެ  ނަން  ނެއްގެ ރިންޢިލްމ ވެރާްއޖޭެގ އެތައް  ަގއި  ތ  ރިސްޓ ންެގ ޮގޓެރަ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ.  އިނޭގތޯ  ބައެއް މިއީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޝ ކ ރިއް މެންބަރ ޔާ  އިހަވަޒަތްތެރި  މ ޙަން.  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ނިޒާމީ   ،ޝިފާޢ އްމަދ   ދޫ 

 އް.  މައްސަލައެ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ން: ދެއްކެވ ވާހަކަ ޝިފާޢ އްމަދ  މެންބަރ  މ ޙަދޫ ދާއިރާެގ ންއިހަވަ

ހާލެްއަގިއ  ެއްއވެސް    ، ރައީސްބޭނ ންވީ އިއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަންޑ  ހަމަ  ސް. އަޅ ަގނއިްއޒަތްތެރި ރައީ ޝ ކ ރިއްޔާ  

ރެލީތަކ ަގ  ެގޕީ.އެމް.ޕީ ދޭތެރޭ ދެދޮ  އިކެމްޕޭނ ތަކ ަގއި  ބ ރިކ ރަން ގޮވ މަ ހ ރެެގން މ ސްލިމ ންެގ ކަ  އި ަގރ     ، ެއއީ  ކީރ  

  އިރ ވިން ޮގރަކ ބ ރި  ކަރ ވ މެއް ނޫނޭ.  ޢ ދ  ވިދާޅ ދީނީ ވަ  ، ގޮވ ން އެއީ ރަން  ކ ބ ރި  . ކަރ ނޫނޭޟާރަތެއް  މީ ޙަލާއިސް
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އެއަތް ހ ންނެވި  ބޭ ޖަހަން  މެްއޒަތްއި  ،ފ ޅާއް  ޝަރީފަތެރި  އާދަމް  ކ ރ ކީންބަރ   ެއޮގތަށް  އެކަން    ،ޮގވ މަކީ  ،ކީމަ. 

ބިނ މޭދިހިތްވަރ  މި  ެއއީ  ހ އްލ ން    އިސްވެހަރެްއަގއި  ފަޓ ވަނީ.  ނަދީނަލާމްސް  ނޫނޭސްށް  ދިނ މެއް    ޟ  ޢ  ވަ  ،ރ  

އިން ބ ރިކ ރަން ޮގވ މަކީ. އެކަމޭ މި   ކަރ   ެގންމ ސްލިމ ެއއީ  ވ މެއް ނޫނޭ  ތް ދިރ ރާލާމީ ޙަޟާއިސް  ،ނޭވ ެމއް ނޫވިދާޅ 

  .ލަން ބޭނ ންވީކޮށްަގތާއެްއެގ ޮގތ ަގއި ފާހަނ ކ ނިޒާމީ  ހަމަ ވަނީ. ެއކަންޓ ހ އް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއި ކާށިދޫ  ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތްތެރި  ިއްއޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ  މެންރާެގ  ޢަބްދ ތެރި  މައްސަލަ.  ނި  ،ރ ޖާބިهللا ބަރ   ޒާމީ 

 .  ހިރީރަްއވާފައި ތިކ މިއ ޓް  މައިކ  ،ންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިهللا ންބަރ  ޢަބްދ މެއިރާެގ ދާ ދޫކާށި

 ؟ ިއަގންނަވާ ދެއްތޯއާދެ! މިހާރ  ދެން އަޑ  ލިބިަވޑަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދަވާ! ެގންށް ރިއަ. ކ . ައޑ  ލިބޭރަނަގޅ 

 

 (ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 ރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިهللا ންބަރ  ޢަބްދ މެދޫ ދާއިރާެގ ކާށި

   ަމއްސަލަނިޒާމީދިމާވީ  ތެރޭަގިއ  ެގ  ރީ ފ ރ ޞަތ  ޑަށް ކ ޅ ަގނއްތާ އައްސަލައެ ނި ނިޒާމީ މަނޑ  ހަމައެކަައޅ ަގއާދެ!  

އެހެއްލ ޙަ ދެންނެވީ.  މި  ވާހަކަ  ބާރަށް  ންވީމާ،ކ ރި  ރަނަގޅަށް  ކ ރިއަށް މިހާރ   ތިށާއިމަކަދާ    މިހާރ    ، 

 ފ ރ ޞަތ  ށްަގނޑަޅ  އަ. އެހެންވެ  އްތަކެ ދާ ރިސޯޓ ެގ ވިލާހ ޅ ވަމ ން   މިހާރ  ހަދަމ ން  ޑ ނ ައޅ ަގ  ޑަިއަގންނަވަނީނިވަފެ

ވަނީތޯ ދެއް  ރ ޞަތ ފަހ ން ފ   ނޫނީ  ެގންދަންވީތޯވާހަކަިއެގން ކ ރިއަށް މާ،  ހ ރީ. އެހެންވީ  މީދ ަގއޭ މި އްދެއްވާނެކަމ ެގ އ 

 ؟ތެރި ރައީސްތްއިްއޒަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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އަޑ     ެގބަރ ޒަތްތެރި މެންއިއް   ަގިއ،ން އޭރ  ނޑ  ދެންނެވިަގން. އަޅ  އަރ ވާނަ ފ ރ ޞަތ ނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްއަޅ ަގ

މެނ ލިބޭތީ އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ހެންވޭރ ޞަތ ފ   ށްކަރަންބަވެ  ހަމަ  ދެން  ދެކ އެރ ވީ.  ިއއްޒަތްތެރި ރ   ދާއިރާެގ  ނ  

ފ ންބަރަށްމެ އިްއޒަތްތެރިކާށިވ މަށްފަހ   އެރ ރ ޞަތ   ދާއިރާެގ  ޢަބްދ މެން  ދޫ  އަޖާބިهللا ބަރ   ޅ ަގނޑ   ރަށް 

ދާއިރާެގ    ޑ ްއވަރީމަދިޔައީ.  ބިެގން އަޑ  ނ ލި  ،ނ ގ ޅި  ެމންނާނޑ ަވގ ތ  އަޅ ަގސް އެރ ވާނަން. ދެ ބޭފ ޅ ން ވެއަރ ޞަތ ފ 

 ވާލަދެއްވ ން އެދެން. ހަފ ޅ  ނިންމަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާންބައިްއޒަތްތެރި މެ

 

 އްކެވ ން:ދެވާހަކަ ފްއާދަމް ޝަރީދާއިރާެގ މެންބަރ    މަޑ އްވަރީ

ނަފ ރަތ ގެ    ރެއްަގއި މީހ ންނާއި ސް  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރާއްޖޭަގއި އެްއވެނޑ  ަގަގ. އަޅ ޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން  ޅ ން ހ ރި ކަމެއް ނޫން.  އަޅ ގ   ޔާދަޖޭަގއި އާދަކާކ ރ މަކީ ެއއީ ދިވެހިރާއްބ ޠަޚާ މ ސްތަކ ންބަ

ރާއްޖޭަގއި  ނޑ މެއަޅ ަގ ދެްއކ ވާހަކަތަ ރަތ ެގ  ނަފްންެގ  ކޮށް އް  ކަަމކަެގންމަކީ  ކަެމއް  އަޅ ަގވާނެ  ލ ކ ރާ  ަގބޫނޑ   ށް. 

އަޅ ަގ ަމސައްޮގތ ަގއި  ކަކަތްނޑ މެން  ބާވަތ ެގ  މި  އަޅ ަގކ ރަންވީ  އިސްންތައްތަކ ަގއި  ވަޙ ދަތ  ލާމީ  ނޑ މެންެގ 

ދ  ރާއްޖޭެގ  އް ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މިއައްތަށް ކަންތަ ޮގތަެއއްޔާ  އި އާދަކާދަފަތާާގެގ ސައި ރާްއޖޭގަ ކީއެ   ކާތެރިކ ރ މާއްރަ

ދ   މަށް މިއަެގ ބަސް ބ ނ ޔިތ ން ރައްށް ޓަކައިޙ ދަތ  ރަްއކާތެރިކ ރ މަލާމީ ވަޖޭެގ ިއސްރާއް   ، ޮގވާލަންރައްޔިތ ންނަށް  

ބޭމި  މަށް.  ިއަގތ ތެދ ވެަވޑަ ބޭނ ންނ ރާއްޖޭަގއި  ބަޔަކ   ކަންތައްން  ޮގތަކަށް  ކ ރ ހާ  ފ ތައް  ތައް ރ ޞަތ މަށް 

 ީއސް.ރަ ތެރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް ވަރަށް ބޮޑަށް. هللا ورحمة  عليكم  السالموމަށް. ލ ނ ށްދޫކޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ތެރި  ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްރ ވަނީ  އަ  ރ ޞަތ  މިނޑ  ފ މިހާރ  އަޅ ަގ  .އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރި

ޙ ސަމެ ޝަހީމަށް.  ންބަރ   ދެކ ނ   ވޭންހެހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފައިން  ޙ ސަރ   ެމންބަރ   . ޝަހީމް  ންއިދާއިރާެގ 

ން އަޅ ަގނޑ   އަރ ވަފ ރ ޞަތ   ،ހީމްސައިން ޝަރ  ޙ އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަކ ނ  ދާދެހެންވޭރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

ޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިހާރ  އަ  ،. އެހެންވީމާނެތް  އްގ ޅިފައެ   ނަށްނޑ މެންއަޅ ަގ  ތެރި މެންބަރާއިނޭގތޯ. އާދެ! ިއއްޒަތް

ކާވަނީ އަރ   މި ިއއްޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  ޢަމެށިދޫ  ދާށް.  ޖާބިރަهللا ބްދ ންބަރ   މެކާށިދޫ  އިްއޒަތްތެރި  ރ  ންބަިއރާެގ 

 އްވާ! ދެ ލަޓާނައް ންމައިކް ިމއ ޓ ެގން ތި އިންނެވީ. ކ ރަްއަވއިމިއ ޓް

 

 ރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިهللا ންބަރ  ޢަބްދ މެދޫ ދާއިރާެގ ކާށި

 ؟ ތޯއިަގންނަވާ ދެއްލިބިވަޑަ  ނޑ ެގ އަޑ ޅ ަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދަވާ! ކ ރިއަށް ެގން އާދެ!

 

 ރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިهللا ންބަރ  ޢަބްދ މެދޫ ދާއިރާެގ ކާށި

ފައި  ޅިހ ށަހެ؛ ރި ރައީސްސޯޓ ަގއި. ިއްއޒަތްތެހަދާ ރި  އަޅ ަގނޑ   ގައިތޮޅ   އަނޑ  މިއަދ  މި ހ ރީ ހ ވަދޫ! އަޅ ަގއާދެ

މީހާ އެހެން   ،އީ ސް ދައްކާ ވާހަކަެއއް އެ އަބަދ ވެއިއ މ ަގޤަ  ެގނޑ މެންއަޅ ަގ  ،ކީ އޮތް މައްސަލައަ ފެއިލްވާ  ސިޔާސީ 

ހެން ކާމިޔާބ ކ ރާނެ އެއް  ތައިންތިޚާބ ޔާރެއްެގ ޮގތ ަގއި   ހަތިސީދަން ސިޔާހޯޓ މްދީނޭ ކިޔައިފައި ޥޯލާއިސްމާ،  ޮގތެއް ނެތީ

 ލާދީނީ މީހ ންނާއި  އިޖޭގަ ވެހިރާއްދި  ، ތަށް މި އޮންނަނީންނަ ޮގކ ރ މަށް އޮމިޔާބ ޚާބ  ކާތެއް ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން އިންތިޮގ

މީ ކިޔައިެގދީނީ  ާވހަކަދަހ ންނޭ  ރައީސްން  ިއްއޒަތްތެރި  ކާމިސީސިޔާ  އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި؛ އްކަނީ.  މީހ ން  ނީ ކ ރަޔާބ  

އްޖޭަގިއ  ޓޯެއްއެގ މައްޗަށް. ދިވެހިރާވައިދީެގން މެނިފެސްޅ ންފިލ ށް އޮންކަން ސާފ ކޮ ކަން ރައްޔިތ ންނަށްޖަހައިެގސާބ ހި

ސާފ  ވަރަށް    ،އިޞްލާޙަކީ  އިން ހ ށަހެޅ އްވިމެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސަ  ެގ ިއއްޒަތްތެރިތަށް ތ ޅާދޫ ދާއިރާޤޫބާޢ ޤާނޫނ ން

އިއި އެފަދަ ސާފ   ހ ށަހަޅާޞްޞްލާޙެއް.  މި ލާޙެއް  އަޅ ަގނޑ މެ  ން  ތަހ ޖެހ ނީ  ދިވެހިރާއްޖޭން  މި  ދަނީ  ޒީބ   މި  ަގއި 

އަޅ ަގނޑ ަގވަނަ  އެކާީވސްވަރަށް    ޕަރޭޓްވަމ ންއޮ ޓޫރ ނ ަގއި.  ދިރިޒަމ މެންނަކީ  ބަެއއް.  ން    ،ނިޔޭަގއިދ ރިއ ޅޭ 

ދ ނިޔެ ނޫންރިއެކަހެއަޅ ަގނޑ މެން    ްއަގއިއެލާމެހިފައިވާ  ސާފ ކޮށް  ަގނޅ އަ  ކީ.ބީތި  މި  ކޮށނެއް  އެބަ ޑ މެންނަށް 

މެ ނޫނ އަސާސީޤާޖޭެގ  ހިރާއްދިވެ  ،ހޭެގންޖެއެނ މަޖިލީހ ެގ  އަޅ ަގނޑަކީ  ޑްރާފްޓިންންބަރެއް  މެންބަރެއްކޮމިޓީ  ،   ެގ 

މަޖިލީ  .ނޑަކީއަޅ ަގ ރަްއޔިތ ންެގ  ދިއަދި  އެގ   ހ ެގ  ވެ ންތާރީޚ ަގއި  ކަމަށް  ސްލިމ ސ ންނީ    ،ސްމެންނަކީ  މ ން 

ލިބަޔާންކޮ ައޅ ަގނޑ މެށް  އޮތީ.  ދީނެއް  ޤަ   ެގންޔެފައި  އިތ ރ   ބައ މ ަގއި  އެނިގފައެ ފަތ ރަން  އ ޅޭކަން  .  ނެތް  އްޔަކ  

ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ލައިަގންނަދެ  އ ޅޭ.ނ ވެސް   ވަކި  އިރަށް ދިވެހިރާއްޖޭން  މިބަޔަކީ  ެގ   ރިކަންލްކ ވެއިސްލާމްދީނ ެގ 

ތިބިނަަގިއެގ ޮގތ ަގއި ން  ބަެއްއެގ  މަްއޗަށްޑ މެން އެންމެންނ ޅ ަގއަ   ،  ބާްއވައިރަޙ މަތެއްهللا މާތް  ެގ  ޮގތ ަގިއ  ާވ  ލައް ެގ 

މިސްއި ތިމަންނާމެންެގ  އ ޅޭއްޔާލްކިލާމްދީން  ނަަގިއެގން  ޮގތަށް  ބަ ތެއް  ިމ    ތިބިރާޔަކ    ންއެންމެ  ިމއީ  ކަންއްޖޭަގއި 

ކަމެވެސް   ދިވެހިރާއްޖޭގަ އްދަންނަ  ހަރ ކަ.  މީކ ރ ފި  ށިއި  އެެގ  ބޭފ ޅ ން    އެ؛ ރައީސް  އިއްޒަތްތެރިބި.  ބަތިހ ން 

ޮގތ  ހަތިޔާރެ ބޭނ ން ަގއްެގ  އަދީއިސްލާމްކ ރަނީ  އި  ކަށަވަރ  ޅ ަގނން.  ޔަީގން  ދަންނަވަނީެއއްކޮ  ކަމާޑ   މި  މި    ،ށް 

 ،  އެއީ ކިޔާ މީހ ންނަކީ  ހ ންނޭ މިކ ރ ެގ މީމ ސްލިމ ން ނޫން އެހެން ބަޔަކ  ނެތްކަން. ހަރ ކަށި ފި  ންނީރާއްޖޭަގއި ސ 

އަބަދ ދިވެހިރާއްޖޭ ރަރިސްޓ ން.  ޓެ ފ ލ ހ ންނަށް  ސިފައިންނަށާއި  އެވެެގ  ކަންކަން  ،ނޭގނެސް  ރާއްޖޭެގ  ހ ރީ  މި   

ދިވެހިރާއްޖޭެގކަންރަނަގޅަށް އަދި  ތައް އަސްކަރި   .  މި ބަޤޫޢ ލްޤާނޫނ ؛ ރަީއސްތެރި  އިްއޒަތް.  ތީއޮ  ޔާރަށްއްޔާ  ތަށް 
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ހ  މިސަރ ކާ ހަޅަން  ށައިޞްލާޙ   ބަލައިލަކީްއވެތޯފޮނ ވީ    ރ ން  އެބަޖެހޭ. ސާފ ކޮށް    ެއއްވެސް  ،  ެގންޖެހޭނ އެއެބަ  ން 

އެމްމަން ކާމިޒަރަކ ން  ެއއީޔާބ .ޑީ.ޕީއަށް  ްގރޫޕެ  ެވއްޖެއްޔާ  އެ އްލާދިނީ  ރައީސް  .  ސިއީ  ޮގޔާމައ މޫން  ތ ން ސީ 

އެއް  ޮގސް   ވަމ ންލްފެއިލްވަމ ންފެއި ކީ  ފަހ ން  އެމްމަރ ލާދީނީ    ،ޗަކީ އެންމެ  މީހ ންެގ  .ކާ  އެޅ ބޮލ ޑީ.ޕީ  . ވީ ަގއި 

  ދިންނާކ ޑަކ   ،މ ޑ ދާރ ކޮށް  ވެ ނ ބ . ތަހ ޒީީއ ލާދީނީ މީހެއްކީ އެ ކޮންމެ މީހަޒީބ ކޮށް އ ޅޭ  ތަހ ؛ ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  

ވެެގންދާ  ކާެގ ޮގތ ަގއި މި ރާއްޖެ މަރ ބައެއް  މަތީ  ކީ މާންނަކ ރާ މީހ އަޚ ލާޤ  ކ ޑަކޮށް ައަގލ  ކ ޑަކޮށް އޮޕަރޭޓ    ،ހިބެ

އަ މަކ ލ ަގބޫ  ންނޑ މެޅ ަގމައްސަލައަކީ  އިސްރާނެ  ނޫން.  ނެ. ވާނ  ކޮށްެގންރަފ ރައްސާ  ދީނަށްލާމްއްސަލަެއއް 

  މަކަށް ސ ންނީ މ ސްލިކީ ެވސް  ން ދިވެއްސަކަށް ވ މަ ޅ ަގނޑ މެއަ  ރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށް އެބަ އެނޭގ  ރާއްޖޭެގދިވެހި

.  ނ ދެކެން  އްޑެ ޅ ަގނތަނެއް އަ  އ ޅޭރައްސާރަކޮށް އެހެން  ނަށް ފ ދީލާމްސްބަޔަކ  އިެއްއވެސް    އި ަގމި ރާއްޖޭ.  ކަންވ ން

ޕީ  ގައިމ ހަމަ ޕީ.އެ.ޕީ.އެމްވެސް  ދީ  އެ ؛ސީން.،  ވާހަބޭފ ޅ ން  ކިޔައިެގން  ކޮންކަދައްނޭ  އެއީ  ؟ ަވކިއްތޯ  ބައެކަން 

 ތ ން ދަންނަވަނީކަށް މައ މޫން ހ ންނަވަިއެގން އެމް.ޑީ.ޕީ ބޮލ ަގއި ެއއީ ިމސާލެއްެގ ޮގޒަޢީމަ  ަގއިޕީ .މާ، ޑީ.އާރްއެހެންވީ

މީހ ންނޭ  ތީއަތްމަ  ،ނަމަ ލާދީނީ  ޑީބަހެއްތާ  މިހާރ   ލީ.އާރް. .  މިހިރަކަޑަޕީެގ  އިހަކަށްދ ވަށް  އެމްޑީޕީެގ  ރީ  ހ  

އަރޝިޕްލީޑަ ހ ރެފައި  ޑީަގއި  އަ  ޕީއާ.ރްއާ. ނެއްކާ  މިޑ ޅ ަގނހަވާލ ެވެގން  ޕާޓީހ     ދެ  މި  އެހެންވީމާ  ން ޅިެގގ   ރީ. 

އަހަމަދިވެހިރާއްޖެ   ރައީސ ރާއްޖޭ .  ބަޖެހޭއެޅ ވަން  މަަގށް  މ ޙައްމައިބްރާ  ޖ މްހޫރިއްޔާލްެގ  ޞާލިހީްމ  އެހެރީ   ޙްދ  

  ސް އޮންނާކަށް ނ ވެ. އިތ ރ  ކޯލިޝަނެއް  ެގން ހޮވިފަލިބި  ވޯޓ    51%އި އެ ބ ނާ  އަސާސީަގނޫނ ޤާފަހަރަށް    ފ ރަތަމަ

މި   ،އްޖެއްޔާ ޮގތ ން ވެ ލ ކ ރާ  ޑ މެން ަގބޫހ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނރާއްޖޭަގއި ވަރަށް އިމި    ،ނަކީއ މޫން ރައީސް މަ. ދެހޭޖެ

ހެޔޮ ރާއްޖެ އެބޭފ ޅާ  އަށް  ބޭފ ޅެއް.  ކޮށް ކަންތަކެއް ކ ރަން އަިއ  އަދިެވސް ނ ނިމިހެޔޮ ކަންތައް  އ ޅެނީ. ދެ  ން ެގން 

ޖެއްސި ހާލ .    ނާންޅ ަގނޑ މެމިހިރީއޭ އަ  ަގނޑ ެމން ނެތޭ.ެއއް އަޅ  ހެވެޅާ އަތ ން ބޭނ ންވާ  ބޭފ   ތ ރަށް އެއި ދޭތެރޭ 

ެގސީކްރަރާއްޖެއަށް ޑިމޮ ނޑ މެން  އ މަށް އަޅ ަގޤަ  ،ރިސޯޓ ތައް ފ ނޑާލައިމިލިއަން ޑޮލަރ ެގ    ސަތޭކަންނަން އައީމާ   

ަގންނަންޖެހޭނެ ނޫންތޯއޭ މެން ލަދ ޔާމީނ އިން  އެ   ިއ،ވިްއކަ  އެ ެއއްޗެހި  ،އި ކ ރ ވަޖ ބޫރ ން މަ މ ދާތަްއ ިވއްކާލަެގނައި  

ދިވެހި ރައްޔިތ ން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ތަރ ތީބ ކ ރާނީ  ދިވެހި؛ އީސްތްތެރި ރައްޒައި   .ސްރައީއިްއޒަތްތެރި  

ސާފ ކޮށް    އިގަ ނޫނ އަސާސީޤާ އެބައޮތްންނަފެވަރަށް  ކ ރާނީ    ،ން  ކަންކަން  . ކަންހިރ ކޮށްތާސާފ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މަަގށް ސް ދިވެހިރާއްޖެ ހަމަކޮންމެ މަންޒަރަކ ން މި ފެންނަނީ ވެ  ،ޑ މެން އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނ މިއަދ ؛ ސްއީ ރަތްތެރިއިްއޒަ

ގޮވައިލަނީ،ކަޖެޖެހިއްއެޅެން މި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް    ރޭގައިއެތެެގ  ޕީ އެމް.ޑީ.  ން.  ކަންތަްއތައް   އެތެރޭންއެތެރޭން ހިނާގ 

ރާންމާށޭ.  ނި ކަހަލައެމް.ޑީ.  އޭބޭނ ންވެ  އަށް އްޖެދިވެހި  އޮ  ޕީ  އޮޕަރޭޝަންަގއި  ވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީ  ންނަންޕާޓީއެއް   .

ފ ނޑި  .ނޭވާނ ެގންނޑިފ  ވާއްޖެ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ޑިނޑ މެޅ ަގއަ   ،މަނަކަމަށް  މި  މޮން  ެގންނަން  މަސައްކަކްރަސީ  ތް  ކ ރި 

ދާނޭ ފަހަތަށް  ބޮޑ ތަނ ން  ރައީ ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ތައް  ! ވަްއޗޭއްކ ރަޅ ހަނދ މަފ   ސް.  ތިބީ  ޔާރަށް. ޢަދ އްވ ން 
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އަނެތެެގ  ޑީ.ޕީއެމް. ސަރ ކާރެއިން  މި  ޕާޓީއެވައްޓާލަރ   ްއކާ  އެއީ  އް  ން  ކަމެއްންވާންނާއޮއ ފެދ މަކީ  . ނޫނޭ  ނެ 

އެމް.ޑީ.ޕީއަޅ ަގއަ މ ނޑ   ޮގތ ންނާއި  ހެޔޮއެދޭ  އެމްށް  ކަންކަމ ަގއި  ގ ޅިެގން    އާޕީ.ޑީ.ސްތަޤ ބަލ ަގއި  ރ  މިހާސިޔާސީ 

  ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަތ ަގއި ންތްތެރިވަހަބަރ ންނަށް ނަސޭރިހާ މެންޕީެގ ހ .ޑީ. އެމްދާ މީހެްއެގ ހަިއސިއްޔަތ ންށްއަވެސް ކ ރި 

ބޮ އެމް.ޑީ.ޕީޑ   ވަރަށް  އެބައޮތް.  އޮތީ ަގއިތ  އަެގ  ބާރެއް  ޕާލަމެންދިވެހިރާއް  ،  މެޖޯރިޓީ  މެޖޯރިޓީ  ގެ ޓ ޖޭެގ  އެ   .

ރައްޔިތ ން  ެގން  ކޮށްބޭނ ން ހެޔޮ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭމަ ބޭނ ންވާ  ެގންަގށް  އިޤ ތިޞާދ    ސަރ ކާރ   ށާއިމަދިއ ެގ 

ކަން  ކާރ ން ރ ސަ  ،މަށާއިދެމެހ އްޓ  އިފަސޭހަކަމާ  ތައްތައްކ ރާ  ޮގތް  ކ ރެވޭނެ  މ ޙައްހީބްރާއެކ   ޞާލިޙަ މް  ށް  މަދ  

ދިވެހިރާްއޖެކަންކަެގ  ރާްއޖޭ  ،މަށާއިނ ދިހަމަޖައްސައި ހައްކ ރ ފިށި  ރ ކަހަ  އަށްމ ަގއި  ެގނެސް  މީހ ން  ށޭ. ޔަރ ކ ރާެގ 

ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް  . وبركاته  هللا  مةورح  عليكم   السالموރާށޭ. އެކަން ކ ނ ކ މެ ިއން ޔާ ރިއްދިވެހިރާއްޖޭެގ އަސްކަ

 ރި ރައީސް.  އްޒަތްތެ ޝ ކ ރިްއޔާ އި ބޮޑަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްޝ ކ ރި އަޅ ަގތެރިއްޔާ  ެމންބަރ .  އަނެއްކާ   ހެންނޑަށް  ދާއި ވެސް  ދެކ ނ   މެންބަރ   ވޭރ   ިއއްޒަތްތެރި  ރާެގ 

 އްފައެ ގ ޅި  ޝަހީމާ  އިންންބަރ  ޙ ސަ މެދެ! އިްއޒަތްތެރިއާ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  އަރ ވަން ފ ރ ޞަތ  ށްއިން ޝަހީމަޙ ސަ

ފ ރ ޞަ އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   މިނެތް.  ނަޝީ   ،އަރ ވަނީ  ތ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދ   ނޮޅިވަރަމް 

 . އަށްهللاޢަބްދ 

 

 ން: ހަކަދެްއކެވ ވާ هللاދ  ނަޝީދ  ޢަބްމ ޙައްމަދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންނޮޅިވަރަ

 ؟. އަޑ  ލިބޭތޯޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްރިއްޝ ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ންދަވާ! ރަނަގޅ . ކ ރިއަށް ެގ

 

 ން: ހަކަދެްއކެވ ވާ هللاދ  ނަޝީދ  ޢަބްމ ޙައްމަދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންނޮޅިވަރަ

  މީހ ންނޭ  ލާދީނީ  ޤަތ ގައިޙަޤީ؟ ންތޯސިލ ކ ރައް ހާކަމެެގން ކޮންއިބިލެއް ހ ށަހަޅަ  ކަހަލަ  ހާލަތ ަގއި މި  ވަގ ތ  މި  މި

ބަޔަކާ   އ   މެދ ކިޔަިއ  އ ފައްދަންފައްދަނީނަފްރަތ   ނަފްރައތ   މެދ   ޢިލްމ ވެރިންނާ  ދީނީ  ބ ނާއިރ   ކަމަށް  ށީ ފެ   

ވެ ކައެ؟ ބައެއްތޯކޮން މާ  މާ  ވިސްނާލަން.  އެބަޖެހޭ  މިއަދ   ހެދިެގންސް  ކަމެއް  ކަންތައްތަކެްއ  ދީނީ   ،މޮޅ  
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މ ސްލިމްެގ    ޙްއި ސަޙީބ ޚާރީއާ  ލްޙ ސަޙީ؟ އްތޯބައެކ ރީ ކޮންކަތްމަސައްައގ  ަވްއޓާލަން ފ ރަތަމަ    ތަކެއްެގރިންވެޢިލްމ 

ދެްއކި އަ ވާހަކަ  ކީްއވެބާ  މާނަ ނ ފެނ ނީނަ އާޔަވަ  36ޙްޒާބް ސޫރަތ ެގ  ލްއައިރ   ހ ށަހެޅ   ތ ެގ  މެންބަރަށްބިލ    ؟އްވި 

ވެސް މިނ  ފިރިހެނަކަށް  އ މ   ،ސް ވެނ  އަންހެނަކަށްމިމ އ   ،ދ އްަވއިފި ހިނޅ   ރަސޫލާ ކަމަކަށް ނިޔާ ކަނޑައަާއއިهللا

ކަމަށް އޮކަމ ގަ އެ މި ޤަ  ،ތްއިރ އި އިޚ ތިޔާރެއް ނެތް  ކީއ ކީްއވެބާ  وسلّ ص  ލާރިތި ރަސޫމ ަގއި  عليه  هللا    އަށް   م لّى 

ޓ ވެނީ  ކަންތައްތައް ނ ހ އް  އެ؟ ދަނީ  މިއެްއކޮށް އ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދެވިެގން    ނިވަންކަމާށް މި  މީހ ންނަކ ރާއްސާރަފ ރަ

މަރަނިދ ޅި  މ ؟ ބާކީްއވެެގން ތި  ކީރި  .ނ ރައްކާތެރި ކަމެކޭ  ރެމަށް ވ ލ ކ ރ ތ ަގ  އިޔޭަގިއ މިތިބި ހަތް ބިލިއަން މީހ ން 

 ބަސް  އެ  "ލާދީނީ"ނ ހ އްޓ ވޭ މި ޤައ މ ަގެއއް.    އް އްތަކެތަ . އެ ކަންމަކީކ ރ ރަފ ރައްސާއަށް    z  މ ޙައްމަދ ރަސޫލާ  

 ؛ޓޭ ކިޔައިެގން ށްރ ކަޤައ މ ަގއި ދީނީ ހަމި  އެބަޖެހޭ    ،ރާ ފަދައިންކ ތްކ  މަސައްކަން ބަޔަވަ އްޓ ބަސް ހ   ބޭނ ންކ ރާތީ އެ

ކީ ދީނީ ހަރ ކަށި މީހަކަށް  އަކ ރަންވީމަ އެ މީހާހައްޔަރ އި  ެވސް ހަމަ އެ މީހާ ހިފަ  ގައިލ މެއް ނ ކޮށް ތިބޭ ބައެއްެގ ބޮ ކަ

ޤައ މ ގައި.    އެބަ މި  ރިއިންޓެލިހަދާ  ކިޖެންސް  ނައްތާބޭނ ހާ  މީ  އެ  ޔާފައިޕޯޓޭ  ބަޔަކ   ޓަކައި ންާވ  ލ މަށް 

ހަރ ޖެންއިންޓެލި ދީނީ  ކިޔާފައި  ރިޕޯޓޭ  އެޓެ ެގ  ކަމ ކަށިސް  ެއޅ ބޮލ   ެގމީހާ  ްގ  ވަރަށް  ަގއި  ހަމަ  ވެސް  މަކީ 

  ފައި ރަކޮށްފ ރައްސާ  z  މ ޙަްއމަދ ތި ރަސޫލާ  ކީރިއާއި އެކަލާނެގ  هللا   .މ ންދާމ ަގއި ކ ރަކާތެރިކަމެއް މި ޤައ ނ ރައް

  މެދ  ސްލާމްދީނާއި  ،ނޭޅިެގންމެދ  ފިޔަަވޅ    މީހ ންނާ  ފެންވަރ ެގ  މި  އި،ބާ ކިޔަ ޓްބާއަށް ހޮޠ  ންނަ ޚ އިސްލާމްދީނ ަގއި އޮ

  އެއް.މ ަގކަނ ޖެހޭނެ މިށްހެދޭކަށް ށި މީހ ންނަހަރ ކަދ  އެްއޗެްއ ބ ނީމަ އެ މީހ ންނަކީ މެ ނާއެ މީހ ން ،މީހ ން ހ ރި ލޯބި

  އ މ ޤަ މި ފައިވާ ޤައ ަމކަށްށް ހ ރި ނ ރައްކަލަކަށް ހަދާމީހަކީ މި ޤައ މަ މެކޮން ވިދާޅ ވާ ޟ  ދީނީ ވަޢ ވަންކަމާއެކ  ނިމި

. ނ ވާނެކަށް މި ޤައ މ  ވެެގންޅ ަގއި އިސްލާމްދީނަށް ފ ރައްސާކ ރާ މީހ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  އޮތް ޤައ މަފާ.  ނެނ ވާވެެގން

ިއސްލާމީ  މިއީ   ސަތޭކަ  ެއއްޗެއްޤައ މެއްސަތޭކައިން  ކޮންމެ  ކިޔާފައި .  ތިމާވެސް      ކަމަށް ެއއީ  މިނިވަންކަން  ެގ 

ޤައ މ ަގހެދިެގން މި  ކަންތައް.  އިނ ވާނެ  ވެތަ އެ  ކަމަށް  ކ ރެވޭ  ބައިަގނޑ    ،ްއޔާއްޖެއް  ލާދިނީ  ތިބ ނާ  ޤައ މ ަގިއ  މި 

ޤަ  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހަރ ކަށިއ ފެދޭ  ދީނީ  އ ފެދޭނެ  ނަްއތާލަން  .ވެސް  ކަންއ މ ަގއި  ކަމަށް   އެކަން  މަސައްކަތްކ ރާ 

ފ ރައްސާރަކ ރާ އަށް  ސޫލާިއ ރައާهللا  ގައި. ފާޅ ލަން އެބަޖެހޭނައްތާ  ންމ އ ން ލާދިނީކަން މި ޤަތަމައިނ ޔާ ފ ރައްވެއްޖެ 

 ދީނާއިސްލާމްނި  ހަމައެކަ  ،ފައިރަކޮށްށް ފ ރައްސާއާިއ ރަސޫލާއަهللاބަކ ން  ވަކި ހިސާ  އި،މީހާއަކީ މިނިވަނެއް ކަމަށް ބަލަ

މީހެއްޑި ހަމަކ ނ މީހާއަކީ ސި  އެ  ،ފައިބެހި އަކީ ރަސޫލެއް  ތިމަންނާ ؟އްއަށް އެޅ ނ  ފިޔަވަޅެ ނީޒިލެބައިބާ ވެ. ކޮނ ޖެހޭ 

ކަކަށް  އެއީ މި ޤައ މ ަގއި ޖޯ   ،ކަށް ވާ ހިސާބަށް ދިޔައިމާނ ޖެހޭ މީހަޑި ހަމައެ މީހާައކީ ސިކ ނ  ޢ ވާކ ރީމާކަމަށް ދަ

ބ ނާއިރަށް    ކ  ރަނަގޅ  އެްއޗެއްވޭ. އެކަމައ ޅެ   ކަމާއެކ  އެބައަށް މިނިވަންމީހާ  އެބެހިފައި   ދީނާ   .ވަނީ  ވެފައި މިމިއަދ   

މީހަ އެކޮންމެ  މީ  މީހ ން  އާއަށްސީރި  އަކީމީހާ  ކީ  އަޅ ވާފައި  ؛ހަކަށްފޮނ ވާ  ޓެްގ  ނަފްރަތ  ވެސް    އެއީ ؛އެ  ހަމަ 

ޢަލީ ފަހަރ ތޯ ިމ މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގއި    ކިތައް  ،މީހެއްެގ ބޮލ ަގއި   އ ފެއްދ މޭ. މި ޤައ މ ަގިއ ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްކ ރާ 
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ހަރ ކަރަމީޒަ ޮގތ ގަ   ށިކީ  ޓެމީހެއްެގ  މައަޅ ވަން ގް އި  މިތާފަހަރ   ތައްކި ؟ސައްކަތްކ ރަނީވެެގން  އެޮގތަށް    ނގައިތޯ 

ައގ ވައްޓާލަންވެރިންމ ޢިލް  ކިތައް  ؛މަސައްކަތް އެ   ެގ  ހ އްޓ ވ ކަން  އެ ؟ ކ ރޭތޯތް މަސައްކަ  ތެރޭގައިމިތާ  ިމ  ތައް  ންތޯ 

  އެ ކަންތައްތައް   ،ތައްތަްއ ކ ރާއިރ ކަންމި  ކަށް  ބަޔަ  ހަމަ ތިބ ނާ ވަކި ޮގތަކަށް ކަންތައް ކ ރާ؟ ށްކާރަސަރ ޤައ މ ެގ  

 ؛ކާ ދިމާލަށް ވަކި އެއްޗެއް ބަޔަ  ނ ޖެހޭ. ވަކިށްކަކަށް މި ބިލ  ހަދާފަހާ ކޯޓަ  ށްކަ. ަވކި ބަޔަންޓ ވެހޭ ހ އްބަޖެވެސް އެ

ައންަގަވއިާއއި ރަސޫލާهللا  ކަމަކަށް  ކަމެ  ،ނަމަ  ފި  އެއެ  ކ ރާށޭ  އަންަގވާފަ  އް  އެހެންވެއްޖެ އޮތީ  ކަެމްއ    ،އްޔާ .  އެ 

ބ ނީމާ ދީ  ނ ކ ރާށޭ  ނ  އެީއ  މީހާ  އެ  މީހަކަށް  މީނީލާދީ  . ނެވާނީ  އެ  ބޭރ ވ ން.  ވ މަކީ  ދީނ ން  ެގ ދީނ  ެއއީ  ހާ 

އެއިޖަހަކ ޖޯ  ކަށްތައްތަކަން ކި  ހެދީަމ  މީހެކޭ  ދީނީ  މީހަކަށް  އެ  މީހަކަށް.  ލާދީނީ  ވާނީ  ހަމަެއއް މީހާ  އެްއވެސް  ޔޭނެ 

 އަކީ އެ މީހާ  ،މީހާ  ނާ ބ ރ އާނާިއ ސ ންނަތް ނޫން އެއްޗެއް ބޭނ މޭޤ  ؟ ކިތައް ކަންތައްތައްތޯމ ގައިއ  ޤަނޯންނާނެ. މި

  ނ ވާނެ.   އްމީހަކަށެދީނީ  މީހާ  އެ    ،މީހާ  ބ ނާ  ނ ވާނޭ  މެއް. ވައްކަންކ ރާ މީހާ އަތްބ ރިކ ރަން ބޭނ  ވާނެނީ މީހަކަށް ނ ދީ

މާ، ެއ  ނެ. އެހެންވީނޯންނާ  ކ  އެ މީހާ ދީނީ މީހަކަށް ވާނެ އެްއވެސް ހަމަެއއް މި ޤައ މަ   ،ހާޖަހާ މީކ މާދ ކ ރ މަށް ޖޯނަ

ބަޔަކ .  ކިޔޭނެނީ  ލާދި  ށްމީހާއަ ކެކިއެއީ  ޖެހި  ، ދިޔަސްެގންރައިއަ  މިކަމ ަގިއ  ފައ ޑ ަގއި  އެކަން  ޖެހިޔަސް  ބިމ ަގއި  އި 

 ، މީހާެގ ނަމ ަގއި މ ޙައްމަދ   އެ  ، ކީވަނީނީ މީހަކަށް  ނޯންނާނެ. ދީނީ މީހަކަށް ވާނެ ޮގތެއް  ކީ ދީއަވެެގންދާނެ. އެ މީހާ

އެްއވެސް    ށް ވާނެ ދީނީ މީހ ންނަހ ންނަކީހަދާ މީދޮގ ން  ހ ކަހަލަ މީ   ބ ްއޒާކަ  ލްލަމަތ މ ސައިމަެއއް ނޫން.  އަޙްމަދ  ކީ

އ   ،ހަމައެއް ޤައ މ އެްއވެސް  މި  ތެރެސޫލެްއ  ކަން  އަކ  ެގ  އެ  ދެިވެގންނ ވާނެ.  އްތަތަ ނޯންނާނެ.  ފ ރ ޞަތ  ވެސް  ކަށް 

ކޮންމެ ޮގއެހެންވީމާ،  ބި  ކަށް ތަ  ިމ  ލެއް  ކޮންމެ  ތިބިގަ ޤައ މ ހެދިޔަސް  ޢިލްމ   އި  ކަސްވެރިންދީނީ  ެއޅ ވޭނެ  ޅ ތޮެގ 

ޮގތެއް އެ  އެްއވެސް  އަނގައިގަ   ނޯންނާނެ.  ޮގޅޭއެޕްޓޭ  އިމީހ ން  މި   ްއޔާކ ރެވިއިރާދަهللا ނޯންނާނެ.  ެވސް    ތެއްނެ 

މިތި މިވެރިންމ ޢިލް  ބީޤައ މ ަގއި  ކަން  ،  ދީނީ  ހ ރި  ބަސްޤައ މ ަގއި  އެްއވެސް  ވޭހ އްޓ ޮގތް    ބ ނާނެ ތައްތަކ ަގއި  ނެ 

 ރިއްޔާ. ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ފ ދެްއވި  އް ނޯންނާނެ.ޮގތެ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް   ޙަލީމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ބިލެތްދޫ

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ން: ވ ވާހަކަދެއްކެ ޙަލީމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ބިލެތްދޫ

ިއއްޒަ ރަީއސްތްޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ  ތެރި  ނެީގަގނޑ   .  މި  ނ ކ ތާއެއް  މް  ޅިވަރަދެްއކެވި ނޮ ޅ ވާހަކަފ   އިދެންމެގަ   ،ނިޒާމީ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ  ޚިލާޙަޤީޤަތާ  ވަރަށް    ދަްއކަވާފަ   ވާހަކަތަކެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މ ައދި    ،އިފ   ބިލ     ޅި 
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ނަށް ދީއިސްލާމް  ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކީއޮތް ބިލަ ންެގ ހ ށަހެޅިފައި މިިމހާރ  އަޅ ަގނޑ މެ ؛ ޮގތަށްރައްޔިތ ންނަށް އޮޅޭ

  ނޫން.   ނ ކ ރެޭވ ޮގތަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއްއެ މީހާ ކ ށްވެރި  ،ށްކަ ނ ބ ނެޭވ ޮގތަ އަށް ެއއްޗެއްރައްސާރަކ ރާ މީހާފ 

ދެން   ، ހީވަނީ ރ ެގ ވާހަކަފ ޅ ންތެރި މެންބަޒަތް ިއއްދެއްކެވިވާހަކަފ ޅ   އި ދެންމެަގ  ،ދަްއކަވާއިރ  ކަފ ޅ ހަން ވާބައެއް ބޭފ ޅ 

ހެނެއް . އެނ މަށޭދިރ ވަދިކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ މީހ ންނަށް ހިތްއި  ލާމްދީނާއޮތީ އިސް  ރެވިފައި މިޅިން ފަރ މާކ މ މި ބިލ   

.  މަށްދިނ ދަބ އަކ ރާ މީހ ންނަށް  ސްލާމްދީނަށް ފ ރައްސާރައި  އޮތީ  މިހ ށަހެޅިފައި    ލ ބި  މި  ؛އީސްއިއްޒަތްތެރި ރަ ނޫން  

ކަމެއް  ާގނޫނ ގައި  އްޖޭެގރާމިހާރ ވެސް    .އޮތޭއެބަން  ދިނ ދަބ އަ؛ ރައީސް   އިްއޒަތްތެރ ނ   ،އެއީ   މަނާ  ޖެހޭނެ ޖޯކެއް 

އެކަމަކ  އޭ ލާއަކަށްސޫރަ މިކަން ކ ރަންޖެހޭ  އި ގަ .  ޮގތްތަކެްއ  ހ ރޭމި ރާއްޖޭއެއް  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ  .ޮއވޭ  .  ަގއި 

ބާ އ ތަ  ،ނ މާއިހަތްދިސްެގން ނަސޭރާތްތައް ެގންޮގތަކަށް އެ ފައެކިެއކި މ ައއްސަސާ  .ރޭންތަން އެބަހ ތަ  ތ ެގ ެއކިދައ ލަ

އަ އިތ ޭއގެ   ،ލައިދިނ މާއި ޖަލަށް  އެދި  ރަށް  ކ ރ މަށްފަހ   އިއްޒަތްއެބަ   ވެސް  ލާފައި  ކަންކަން  .  އީސްރަ ތެރި  ހ ރި 

ިއ  ހ ށަހެޅިފަ  މަށްމަސައްކަތްކ ރ ެއްއަގއި އެ  ރާދާއި  ޅާފ   ،ކ ރ މަށްރައްސާރަފ  ިއސްލާމްދީނަށް  މާ، މި ރާއްޖޭގައިއެހެންވީ

ބިލެ ޮގތަށް  އޮތް  ސިފަކ ރަމ ންއެ  އްެގ  އިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ން  ހ އްޓ ވަ  ރައީސްދާއިރ   އިންނަވާތީ ނ އިއެކަން   ،ލާ 

ަގއީ ނި  ހަމަ އެ ނޑަށްއަޅ ަގ   . ޅޭއޮ  ރަށް ބޮޑަށް އެބަރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވަ  .ބޫލ ކ ރެވެނީޒާމީ ނ ކ ތާެއއް ކަމަށް 

  ިއ،ދިމާލަށް ކާފަރޭ ޮގވަ  އިސްލާމ ންނާ  އި،ޮގވަ   ލާދީނީ  ،އިން ލިބޭ ދެ ފައިދާައކީ ޛަރީޢާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލ ެގ

ެގ  ަގނޑ މެންޅ  މަށް އައެ ކަންކަން ހ އްޓ ވ  ؛ރ މަށްޮގސް މީހ ން މެވަމ ންކ ރ ޮގސް މީހ ން ނަފްރަތ އ ފައްދަިއެގންނަތ ފި

ްއ  ފ ރ ޞަތެ  މަކަށްއ ޅ   މީހ ން  ށްކަދީނަ ނޫން  ދީންސްލާމްަގއި އި މި ރާއްޖޭޭއެގިއތ ރަށް އަދި    ދޭނެ.  ބާރ   އިބިލ ަގ  މި

ކ ޑަވާނެބިލ   މި ވަރަށް  ނ ލިއެްއޮގތަކަށް   ،ނ ލިބޭނެ.  ން  ޖާ  ބޭނެވެސް  ރަސޫލާއި ޭއގެ   .ަގެއއްއެ  ނޫނިއްޔާ  ތ ރަށް  އަށް 

ޮގތް  ވަޅ  ންޏާ އެއަށް ފިޔަ ރަ ރަކ ފ ރައްސާށް  އިސްލާމްދީނަ ބިލ އެޅޭނެ  އެހެންވީތެރި ރައީސްއްޒަތް އި   ަގިއ އޮތީމި  މާ،  . 

 .  ނ ވެ އިންނެވީމަްއ ވިދާޅ ސް ެއއްޗެ ރައީެގ މަޖިލީހ  ،ނެގީ  ތާ ނ ކ އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ންދެ  ،ކަމަށް ވަންޏާ  ނީތް ވާހަކައެއް ދައްކަަގއި ނެމި ބިލ ން  ބަރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެްއޒަތްތެރި މެންޝ ކ ރިއްޔާ. އި 

ބޭ ތި  ވާހަކަ  ފާހައެ  އެބަ  ފ ރައްސާރަްއވާރަަގކ ފ ޅ ން  އިސްލާމްދީނަށް  ފަރާކ ރާ.  ދޭތެރޭތްތަކާ  ސަރ ކާރ ން ަގއި    މި 

ބޭފ ޅ ން އެ  އި އެއަޅ އްވާފަ ފިޔަވަޅ   މީހަކަށް    ،ބަށްވިދާޅ ވާ ހިސާ  އޮތީ އިނޭގތޯ. ދެން އެ  ހިތްހަމަޖެހޭ  ބޭފ ޅ ން  އެ 

  މ ޙައްމަދ     މާތް ރަސޫލާނ ެގެގ ދީަގނޑ މެން މްދީނަކީ އަޅ ! އިސްލާ އާދެދާޅ ވަނީ.  ވި  ކަންނޭނެގ އެ   ވާހަކަނާޅާފިޔަވަޅ 

z  ެބާނޑ މެއަޅ ަގދ ވެރިކޮށް  މ ދީނެއް.އިވައްންނަށް  ވަރަށް  މްދީނ އިސްލާ  ލައްވާފައިާވ  ކަންތައްތައް  ިގނަ  ެގ 

. ވާފަކަ އްދަ ފ ޅ އޯ ވާހަކައޯޑި   ެގވެސް އެބަހ ރި އެ ބޭފ ޅ ން   ހ ންބަނޭގ  އެ ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ  ،ޢިލްމްވެރިން
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ބޭފ ޅ ންނައ އޮޅ ވާލަން    އެހެންވީމާ، ނ ކ   ކަށްޅ ްއވާ  ކަމެއް  މިތާނަގިއ  އިސް  .ޔާ އިރާދަކ ރެއްިވއް  އްވޭނެރެއެ  ލާމްދީން 

  ،އެްއވެސް ބިލަކީ  ނ ެގ މަތީަގއި. ެއހެންވީމާ،ލާމްދީތިބޭނީ އިސްތ ން އަބަދ ވެސް  ރައްޔި  ދިވެހި  ،އަބަދ ވެސް އޮންނާނެ

އް ދޭ ބިލެއ މަށް ެގންނަން ފ ރ ޞަތ  ނޫން އެހެން ދީނެއް މި ޤަށަހަޅާ ެއއްވެސް ބިލަކީ އިސްލާމްދީންސަރ ކާރ ން ހ 

އަޅ ަގނޑ    މިހާރ   މެންކ ޑަނޫން.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަހ ވަދޫ  ޢާމިރ ބަރ   މައްސަލަ  ޙްމަދ     އެއް ނިޒާމީ 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ. ،މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ ތެރި ޒަތްިއއް ދާއިރާެގ ވަދޫކ ޑަހ   .ވަންރ އަ ފ ރ ޞަތ   ،ވާތީގަވާފައި ނަން

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 :ންވާހަކަދެއްކެވ    ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިރ ވަދޫކ ޑަހ 

ނޑ   އަޅ ަގ  ނޫން.  ދަންނަވާކަށްސްބަހެއް  އިމީކ ޑަަގނޑ  ވަކި ފަރާތަކަށް  ޅ  ތެރި ރައީސް. އަޒަތްިއއް  ްއޔާޝ ކ ރި  !އާދެ

ރައީސަމަޖިލީހ ެގހަމަ   ހަނދ މަފ ޅ ށް    މަށް. ދެްއވ ތަަވއިއްހިށްކޮރިތެރ ަމތްޙ ަގާވއިދަށް  މަޖިލީހ ެގ    ، ންވައަރ ށްކޮަވރަށް 

ހާ  އި ނިޒާމީ ނަަގއިެގން ބޭނ ންަވގ ތ ަގ  ދާންމ  ބިލަކަށް ބަހ ސްކ ރެިވެގންމ ހި  ވަނީނޑަށް ހީޅ ަގ، މިހާރ  އަ ސަބަބަކީ

ފ ރ ޞަތ  ދައްެއއް  ވާހަކަ ހ ން ރިޔާސަތ    މާއި،ނ ދިކަން  ޮގތަކަށް  ަގއި  ަވކި  ބަިއެވރިވަޑައިެގން  ބަހ ސްަގއި  ނަވަިއެގން 

ގޮ   ،އްވ ާމއިސްކ ރެބަހ  ރައްދ ވަކި  މަޖިލީ  ،ދެްއވ މާއި ތަކަށް  ަގާވއިދ  މިީއ  ައޅ ަގނޑ މެންހ ެގ  ހ އްދަކ ރާ    ނަށްަގއި 

އެ  ކެއްކަންތަ މި  ، ވީމާ ހެންނޫން.  ބިލަށް  ފ ރ ބަހ ސްކ ރ މ އެކ     ނިވަންކަމާމި  ހ ންނަވަ  ޞަތ ެގ    ިއެގންރިޔާސަތ ަގއި 

 .. .ށްދިނ މަކީތަނަވަސްކޮ

 

 ކެވ ން:ތ ން ވާހަކަދެއް ޔާސަރި

ިއއްޒަތްތެރި    ކައެއްވާހަ ކޮށްރިޔާސަތަށް ނިސްބަތް  ،ވާ ާވހަކައަކީ ނަދަންންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެޝ 

އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވަން.  ޖެހޭ ކޮންމެ  ރިޔާސަތ ން  ވެސް  އެއަށްދެން  އްޔާ  ެވއްޖެޅ ކ  ވިދާބަރަންމެ

 . ނިޒާީމ މައްސަލައެއް  ،މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްތްތެރި ފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަނީ ނައިވައަރ ތ  މި ރ ޞަފ 

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ދެއްކެވ ން:ވާހަކަ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީއާދެ!  ވަސް  ވެސް  ައޅ ަގނޑ ެގ  ކަންބޮ.  ބޮޑ   މަޖިލިޑ  ރަށް  މި  މިއަދ   ސް ވ ން 

ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއ  އި  ދެންމެަގއަދި ހަމަ    ަގިއ،އެކީ   އާއޮތީމަ  އިދޭތެރޭގަ   ޮގތާ  ނަގމ ންދާހި

 ބޮޑަށް  ށް ވަރަށް ެގ ތެރެއައަދި މި ބަހ ސް  ،ޕީޗްތައް ދިނ މާއި ސްބޮޑެތި  އިސަލަިއަގޒާމީ މައް ނިށްފާހަަގކ ރެްއވި ޮގތަ
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ރައްވާތީ އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން  ތައް ކ  މަށް މަސަްއކަތްލެއްވ ބ ރާނޮގތަކަށް ބަހ ސް އަޮގތް ިއެގން ަވކި  ޑަދެވަ ތ ން ވަރިޔާސަ

ފ  ޚިލާ  އާވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނ އަސާސީ ؛ހިންމ  ބިލެއްމ މިފަދަ    ،ންފަރާތ ެގ  ޕ ރީ ްގރޫމެންޓްެގ ޕާލިންއަޅ ަގނޑ މެ

މާއްދާދިހަޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ލެއްބި ބިޚިލާ  އާވަނަ  މަ  މި  ލެއްފ   ހ ށަހެޅިއޮތީ    ެގބިލ   މި  ފަ.ޖިލީހަށް 

މަޖިލީހ  ންވެބަހ ސްކ ރެ ތަޅ ޖެހޭނީ  ހ ށަހަޅަން  .މ ަގއިެގ  ސެޝަން   ،އެޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ   މި  މިހިސާބަށް  މިހިސާބ ން 

 ޅަން.މަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަފައި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި މި ސެޝަން ެގންދިއ ނިންމާ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

މެންބަރ  ޒަތްތެރި  އިއް ދާއިރާެގ    ބިލެތްދޫ  ،ނީމި އަރ ވަ  ރ ޞަތ ފ   ނޑ މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ޝ ކ ރިއް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    .ަމއްސަލަައކަށްޒާމީ  ނި  ށް،ޙަލީމަ  އަޙްމަދ  އަޅ ަގ  .ޔާއާދެ!  ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   ނޑ  

 ހ (ތ ކޮޅަކަށްފަވަގ )  .ށްޝަހީމަޙ ސައިން  މެންބަރ   ރި  ތެިއއްޒަތްހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ވެސް މި އަރ ވަނީ  އަނެއްކާ 

މެންބަރ   އާދެ!   ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   އަޅ    ެގޝަހީމްޙ ސައިން  ހެންވޭރ   ނ ލިބޭނޑ ެމންނަަގއަޑ    ، މާހެންވީއެ.  ކަށް 

 އަށް.މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރިޟާއިްއޒަތްތެރި ރާެގ ގ ރައިދޫ ދާއި،   މި އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ 

 

 ކަދެއްކެވ ން:ވާހަ ގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ރިޟާ

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ބިލ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ބަލައިލާ.  ފ އަޅ ަގނޑ   ބިލ ެގ  މާއްއިރ ަގއި    ، ބ ނަނީ  މިދާަގއި  ރަތަމަ 

ހާލަތްތައަންނަނިވި ޢަމަލ   ައންނަނިވި  ކ ކ ކ ަގއި  އެ  މީހާ  ބ ނެފަރާ  އެހެން  ކ ށެކޭ.  މިރަނީ  އެކެްއަގއި    ، ބ ނަނީ  އި 

ން.  ރ ކ މަތ ހ ކ  ކަމަށް ތ މީހަދެކޮޅ     ލާމްދީނާތަ އިސްޚިލާފަށް އ ޅޭ ނ ވަ  އިސްލާމްދީނާ  ކީ މ  ތަނެއްަގއި ަވކި މީހަންއާ

އިސްލާމީ   މީހަކާތަމަޢ ަގމ ޖ   އިގ ޅ ވަ  ޤީދާއާޢަނ ވަތަ  ނަފްރަތ   ިއ  ނ އ ފެ  މެދ   ތަނެްއަގިއ އާންވަތަ  އްދ ން  މ  

ކާފަރެއްމ ސްލި ސިފަކ މަކ   ޮގތ ަގއި  ސިފަކ ރ މ ަގ  ،ރ ންެގ  ތަނެއްަގއި މ އާންނ ވަތަ    ،ބަިއވެރިކ ރ ން އި  ނ ވަތަ     

ބަލައިލާއިރ ަގިއ  ބިލަށް    އަޅ ަގނޑ މެން މި ؛އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރ ން.  މަތ ކ ހ މަކަށް ކާފަރެއް ކަމ ަގިއ ތ މ ސްލި

ކަންންމިދެ ފަރާ  ކަށްތައްތަނެވި  މީހެއްެގ  ޢަމަލެއް  މިފަދަ  ނ ފެންނަ ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހިނދަކ ތ ން  މީހަކަށް   ހާ    އެ 

އެކޮށްެގންމަތ ހ ތ  ކަނޑައެނ ވާނެ.  ިއސްލާމްދީނާހެންނަމަވެސް،  ޢަމަލ ތަޚިލާފަ  ޅިެގން  މީހެާގ  އެ  ެގ ހާމީ  އެ  ،ކާއިށް 

ދި އެނޫން މީހެްއ  ޔަސް އަވި  ކަމ ގައި  އް ދިެވއްސެ ެއއީ ؛އަށް ބ ނެވޭނެ  ދިމާކާމީހަ  ، އެނަމަވާ  ބަސްމަގ  ހ ރި ކަމ ަގއި

އެކަ ވިޔަސް  ދި  މ ަގއި  އިސްލާމްދީއެ  ،ބ ނެވޭނެ  މާއަށްމީހަކާ  ނ ވަތަ  ކާފަރެކޭ  ނ ވަތަ    ނާއީ  މީހެކޭ  ލާދިނީ  ދެކޮޅ  

އެއްނ ވޭ ިމޮގތަށް މި ހި  ޞަދ  މަޤް ޅޭ  އ ން ހާސިލ ކ ރަން ޮގތ ަގއި މި ބިލ  ހެކޭ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ މީ

ނޫނިއްޔާ   ންބަހ   އިކ  ކ ރާ ޢަމަލާހަސް މީހަކ  އެ މީއެްއވެމާ،  މަކ ން ހާސިލ ވާނެހެނެއް. އެހެންވީތ އި އޮބައްޓަންކޮށްފަ
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ސާ   ެގމީހާއެ   ނ ކ ބިކަންތައްތަކެއް  ކ ރީރެވޭނެ.  ތެއް  އަޑ ިއިވެގންދިޔަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަސޫލާ   ޒަމާނ ގައި  އެއީ 

zއާދެ! ެއ   ؛ޔ މ ން ވެސްކި  ޝަހާދަތް  އޭނަވާހަކަައކީ   ؛މ ންވ ދެލާމީހަކަށް ހަމަ  އިނގ ރާމައިގަ ހަދ ވަސްވަރ ަގއި    ެގ

އޭނާ   ،ޮގތަކީ   ވާ  އިމައްސަލަިއަގ ކަނޑައޭރ   ހަމަ  ކާފައަކީ  އޭނާެއޅިެގން  ފަހަތ ންރެއްކަން  މ ސްލިެގ  މ ންނަށް  ދިޔަ 

ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ސާ. އެ ހާދިކީދަތްހާއޭނަ ޝަ  ،ސާބަށް ދިޔައިމާހިލ ކ ރާ  ތ ަގހައްޔަރ ކޮށް އޭނަ  އިފައެނޭގ. އޭނަ ހި

ިވޔަސް  ކީހާދަތްޝަ  އޭނަ ވާހަކަ އޭނާެގ  ،ކަމ ަގއި  ދެއްކި  އޭ    އިނޭގތޯަގނަ  އަޑ ނާހާ  ހާތ ލ ކޮށްލަނީ  އެ   އާ ސާދި. 

ހިޔަ ތި  ރެއްވީކ ޘްދީޙަން  ނެވ މ ދެން   zރަސޫލާ  ޅިެގން  ގ  އޭނަެގ  މީހ ން  އޭނަެގ   ،މާނައަކީ ؟ހޭބެލީ  އިޅަ ތްފަބައި 

ޢަހިތ  ބަހާއި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނޭގނެ.  މީހަކަށް  ެއއްވެސް  އެްއޗެްއ  އޮންނަ  ން މަލ ޢަ  ބަހާއި   ނަެގއޭ ؛ަމލ ަގއި 

އޭނަ ޖެހެނީ މީހަކ   ބަލަންނޑ ެމން   އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގކާފަރެއްތޯ  ނ ވަތަސްލިމެއްތޯ  އަކީ މ  އޭނަނެަގންނަނީދެ

 ... ކ ރާ ޮގތްޢަމަލ 

 

 ދެްއކެވ ން:ހަކަރިޔާސަތ ން ވާ

ވާހަކަފ ޅ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އ ކޮށްލަމަޑ     އެދެން.  އި   ފާރ ނޫގދެްއވ ން  މެންދާއިރާެގ  މ ޙައްބައްޒަތްތެރި    މަދ  ރ  

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.   ،ދ ވަޙީ

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ކަދެްއކެވ ން:ހަވާ މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ރާެގ މެންބަރ  އ ނޫގފާރ  ދާއި

ވެސް  މެންބަރެއްކަން  އ ޅ ްއވާ    އިމަޖިލީހ ަގ  އިނ ލަތަކަށް ފެނިއެއްޮގހަށް  ޖިލީމަސް،  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

އެއީ ކަނޑައެޅިެގން    .ެއއީ ކިޔޭނެ ކަމެްއ ނޫން  .ކިޔޭނޭ އިނޭގތޯ  ކާފަރޭ  އި ޅަކ  ދެންމެަގޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭނޭގ ބޭފ އަ

ކާފަރެކޭދިމާ  ޚާއާއަތިމާެގ    ،އެއީ މެއް  ކައިންޒާރ ކ ރަްއވާފަިއވާ  ފ ޅ ން  ޘްދީޙަެގ  zރަސޫލާ   ނ އަށް  ހަމަ    ،ބ ނާން 

ލަކަށް ހެއްދެވިެގން  ން ާގނޫނީ ވަކީދ އަދި އަމ   ،ރޭ ބ ނެވޭނޭކާފަ  ،އި އޮތް ކަމެއް އެއީ ރަްއާވފަކ ެގން އިންޒާރ  ކަނޑައެޅި 

  ވާހަކަ  ށްސްލާީމ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަން އިޅިެގކަނޑައެ   ވީމާ،އެހެން ކެވޭނެ.  އް ތަކަށް ވާހަކަެއއް ނ ދެއ ޅ ްއވާ ބޭފ ޅަކަށް ެއޮގ

 .  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ރިއްޔާދައްކަވަނީ. ޝ ކ  އެ

 

 :ން ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ 

   !ކ ރިއަށް ެގންދަވާ ޅ ކަފ ވާހަ ،ރ ބަިއއްޒަތްތެރި މެންރައިދޫ ދާއިރާެގ ގ  .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 ކަދެއްކެވ ން:ވާހަ ރިޟާ ގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް

ިއއް ދެންނެވީ ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ޢަމަލ އޭނަގެ   ، ޒަތްތެރި  ބަހާއި  އޭހަމަ   ؛  ނަ  ކަނޑައެޅިެގން 

ބ ނެވޭނެލަތ ހާދަ  ފައެ  އިޖަހަހަޖޫށް   އަ  zރަސޫލާ    ،ކޮށް ރައްސާރަފ އިސްލާމްދީނަށް   ހާލައެ.  ަގއި  ތެއްަގއި ފަހަ 

 ށް ބިނާކޮށްނަެގ ޢަމަލ ެގ މައްޗައޭ  ،ންނާނެ އިނޭގތޯ. އޭނަެގ ބަސްަމގ ބަބެއް ނޯސް ސަނ ބ ނެވޭނެ އެްއވެ   .ބ ނެވޭނެ

މަރާލީ  ތިމަންނަ މި  ހާލަތ ަގއި އޭނަ ބ ނަނީ  ރާލާ  ކަށް މީހަކ  މަ. މިސާލަމިެގންދާނީތ ެގ ކަންކަން ނި ޝަރީޢައިސްލާމީ

ބޭނ ންކ ރި   ތ ކޮށްދޭނީ އޭނަނަެގ ނިޔަތް ސާބިއޭ ؟ކ ރާނީތ ސާބިތޯ  ންކ ޭއނަެގ ނިޔަތް ކޮންތާ  .ތިއޭތިމަންނަ ނިޔަތެއް ނެ

 ...ތައަކ ން ނ ވަޅި ވަތަ ނ ވަކަނޑިައކ ން މިސާލަކަށް  .ހަތިޔާރ 

 

 

 ވ ން:ކެ ޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް ރި

މަޑ ކޮށްލައިްއޒަތްތެރި   ވާހަކަފ ޅ   ެއދެންމެންބަރ ެގ  މެންބަރ     .ދެއްވ ން  ދާއިރާެގ  ނަޝީދ  މ ޙައްމަދ ނޮޅިވަރަމް   

 . ސަލަެއއްޒާމީ މައްނި هللاދ ޢަބް

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ން: ދެްއކެވ ކަވާހަ هللاދ  ނަޝީދ  ޢަބްމ ޙައްމަދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންނޮޅިވަރަ

ކަންތަކަލޮ  ،ބަހ ންޢަމަލާއި   ފެންނަ  ވ ރެލަށް  ކަމެ  ޑ ބޮ  ށް  ނ  ެއްއވެސް  ޒަމާނ ަގއި  ެގ  z  ސޫލާރަކީރިތި  .  ވާނެއް 

ބިއ ބައްޔ  ބިންهللا ޢަބްދ  ތެރޭގައި  ވެސް  ސަލޫލ   ން  މ ސްލިމ ންެގ  އެކަމަކ އ ޅ ނީ  ބިން   ބިންهللا ޢަބްދ   .  އ ބައްޔ  

  ކ އެކަމަ  ވަގ ތަކ   އެ  ށްއ ބައްޔ  ބިން ސަލޫލަ ބިންهللا ޢަބްދ   . އެކަމަކ ެގ ތެރޭގައިންވެސް އ ޅ ނީ މ ސްލިމ   ސަލޫލ 

ީމ  އިސްލާ  މ ޅި  ،އ އްމަތ ަގއި  ލާމީމީހެއް ނޫޅޭ އިސްއެއްވެސް  ބ ނާ  ނ   ޤެކޭނާފިއަކީ މ އޭނަ  ،އޭނައަކީ ކާފަރެކޭ ނ ބ ނެ

 .... ެއހެންވީމާ، ބ ނެވޭނެ ލާދީނީ މީހަކަށްއް ކަމަށްޤެނާފި އޮތީ އެކަމަށް ހެކިވެފައި ެއއީ މ އ އްމަތް

 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ތ ސަރިޔާ

 ! ެގންދަވާޅ  ކ ރިއަށް  ރި މެންބަރ  ވާހަކަފ އިްއޒަތްތެ  ގ ރައިދޫ ދާއިރާެގއާދެ! ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ 

 

 :ކަދެއްކެވ ންވާހަ ގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ރިޟާ
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އެހެންޝ ކ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  މިދެންރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   މަރަ  ،ނެވީވީމާ،  މީހަކ   އޭނާ އިމިސާލަކަށް  ހާލަތ ަގއި   ލާ 

ނިޔަތެ ނެތިމަންނަެގ  މައް  ހާލަތ ަގއި   ؛މ ެގރާލ ތޭ  ބަލަންޤާއެ  ނިޔަ  ،ހޭނީޖެޟީ  ބައޭނާެގ  ކޮބައިތޯ  ން ލަތަކީ 

މީހަކ    އެ  އޭނަ  ވަސީލަތަކީ  ހަތިޔާރ ރާމަބޭނ ންކ ރާނެ  ބޭނ ންކ ރި  ބޭނ ންކ ރީލަން  ޭއނަ  މިސާލަކަށް    ކަނޑިެއއް   ،. 

ނ ވަތަ  ނ ވަތަ   ނ ވަބަޑިއެްއ  އެލޮންސިއެްއ  ތޫނޫން ތަ  ތިމަންނާެގ   ،ާވނަމަ  މ ަގއިކަ  ތިޔާރެއްހަ  ނ ވެސް  އޭނާ  ދެން 

ބ  ނެތޭ  ވިޔަސް ނިކަމ ަގނިޔަތެއް  ބަ  ،އި  ހާލަތ ަގއި  އޭލައެ  އެހެންވީާމ،  ނިޔަނަެގ  ންޖެހޭނީ  އިނޭގތޯ.  އޮތްކަން  ތް 

ށް  ތަކައްތަ ކަން  ރިހ   ގައި. މި ބިލ ނޭގތޯޅ  އި ރަނަގަވރަށް  ،ވީ މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރ ަގއިދެންނެ  މި  ންމަތީއެޮގތ ެގ  

 ވެސް...ހެންނަމައެ .ތް ނެއް ބޮޑ  މައްސަލައެ  މާ ،މަވާނަ ކަމ ަގއި ޞަދާ އެްއޮގތަށް ދާމަޤް   ބިލ ެގއިރ ަގއި މިބަލައިލާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަތެއިްއޒަތް ދާއިރާެގ  ގ ރައި،  ރ ރި  މެންތްތެރިޒައިއް ދޫ  އިކަވާހަ  ރ ެގބަ  މަހަފ ޅ   އެށް  ދެން. ޑ ކޮށްލަދެްއވ ން 

 ެގ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.  ވަޙީދ އްމަދ  އްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙަރ  ދާއިރާެގ އި ފާއ ނޫގ

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙައްމަދ  ވަޙީދ މ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ފާރ ޫގއ ނ

هللا ޢަބްދ ެގ ވެރިޔާ  ންޤ ނާފިމ  ؛ނ ންކ ރާތީ މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް ބޭށްކ   . ކަނޑަެއޅިެގންރަީއސް  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

،  ންކ ރާނ ކަމަށް ޓަކައި އޭނަޔަށް ޯގނާ  އޭނަ ވެސް ޝަހާދަތް ކިޔައިެގން ހ ންނަ.  ިއނޭގތޯ  ލ ޢ ދައްޔ  ބ ން ސަލޫބ ން  

ައޅ ަގނޑ    ކީއެ . ހަމައެއާލަމަޢަލައިހި ވަސައްهللا ޞައްލަތި ރަސޫލާ  ަގވާފައި ކީރިށް އަނިޔާވެރިނ ވާން ަވނީ އަންއަނައޭ

 ރީޢަތް ހިންާގނީ މި އްޖޭަގއި އިސްލާމީ ޝަރާ  . މިއިސްލާމީ ޤައ މެއް  މިއީ  ،ޢަތްސްލާމީ ޝަރީއި ؛ންލަން ބޭނ ދަންނަވާ

 ނާއިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ން  ރީޢަތް ތަންފީޛ ކ ރާނީ މިލާމީ ޝަސް ޖޭަގއި އިއްރާ  ރިކަމ ެގ ފަރާތ ން. މިވެރިމީހާ. ވެރާއްޖޭެގ  

ކަނޑި ނއި  ނާސިފައިން ލޮޭގތޯ.  މަގ ަމތީަގންސިންނާންނާއި،  އެްއކަލަ  ،  އ ޅޭ  ކ އި  ބޮޑެތި  ނ ވަތަ  ކ ރާ  ށްޭގންގ ތަކ ން 

   ސް.ތްތެރި ރައީޒަ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް ކ ެއއްދެއްކޭނެ މިތާހަކަެއްއ ނ  ވާ ޮގތަކަށްހީބ ދެވޭރަން ތަރ ކަން ކ ން ލައްވާ އެހ މީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !ދަވާކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންތްތެރި މެންބަރ  ވާހަޒަ ިއއް ދާއިރާެގ ގ ރައިދޫ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޟާމް ރިބްރާހީބަރ  އި  ދާއިރާެގ މެންދޫގ ރައި
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ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ދެންނެވީޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ައޅ ަގނޑ   ކަން  ،އެހެންވީމާ،  ހ ރި  ބިލ ަގއި  ކަށް  ތަތައްމި 

އިނޭގތޯ އިބަލައިލާ ކަނރ ަގއި  މީހާޅި ޑައެ،  އެ  މީހާެގެގން  އެ  ޢަަމލ ،  ބަސްމަ   ހ ރީ  ެގ  މި  ކަގ   ެގން  ނޑައެޅިހަމަ 

ވެއްސަކީ  ކޮންމެ ދި  ،ނަނީއި މި ބ ނެ. ޤާނޫނ އަސާސީގަ އާ ދިމާލަށް ބ ނެވޭއޭނަ  ،ވާނަމަ  ކަމ ގައި  ދީނާ ޚިލާފަށްއިސްލާމް

ެގ  ތ ަގއި އޭނަ ހާލަމާ، އެވީހެން ހޭ. އެޖެކަށް ވާންކީ މ ސްލިމައައޭނަ   ، ނަމަވާ  މ ަގއި ކަ  އްެވއްސެ ދިތޯ.  އިނޭގ  މ ސްލިމެކޭ

އެޮގތަށް ހ ންނަންޖެހޭނީ  އިސްލާްމދީއި  ބަސްމަގ   ކަނޑައެޅިެގން  އޭނަ  އެހެންވީމާ،  ޚިލާފަށް  ންކ ހ ނ ެގ  ނޭގތޯ.  ތަކާ 

ބަ އަދި  ހަޢަމަލ ތައް  އިސްލާމްއްޓައި  ދެކޮޅަދީ ކަނޑައެޅިެގން  ކަށްނާ  ބ ނަމ ންދާ  ބަސްތައް    ،ވާނަމަ  މ ގައި 

އޭންނައަޅ ަގނޑ މެ ނ ބ ނެ،  ކަށްދިމާލަ  އާނަށް  ދިމާލަށް  މ ސްލިމެކޭއޭނައާ  ދެން    ވޭނެ   ؟ޔާނީކި  އްޗެކޭތޯކޯއިނޭގތޯ. 

ނ ބ މ  އެހެންވީޭގއިނ  ބ ނާނީ  ތޯޗެކޭއްކޯ ދެން    ،ނަމަވާ  ަގއި މ ކަ  ނާސްލިމެކޭ  އެތޯ.  ައޅ ަގނޑ    މާ،  ހާލަތ ަގއި 

އޭނަޮގ  ރާަގބޫލ ކ  އެ އަތ ަގއި  ބ ނެވޭނީ  ބ ނެވޭޮގށް  އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ބި  އަޅ ަގނޑ .  ނެތަށް.  ތާއީދ ނ ކ ރާ  ށް  ލަމި 

 ރި ރަީއސް.  ތެތްޒައްޔާ ިއއްރިން. ޝ ކ ރ  ދަންނަވަވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ   ށްޞަތަރ ން. ދެްއވި ފ ލަހަކަ ދަންނަވާވާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.  ،ލީމް ޙަރ  އަޙްމަދ ބަންރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެއިތްދޫ ދާބިލެ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެ

  ރަިއދޫ އްކެވި ގ ދެ ފ ޅ ކަދެންމެަގިއ ވާހަ  ، ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ ހަމަ މި ނެީގ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ށް ބޮޑަށް ވަރަލަން.  ވާނަވެސް ެއްއޗެއް ދަން  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަައށް  ދާޅ ވިރިޟާ އެ ވިތްތެރި މެންބަރ   ޒަދާއިރާެގ ިއއް

އަނެއްކާ ޮގތަ  އޮޅޭ ވިދާސްވެށް  ެއ  ިއއް  ރައީސްޒަޅ ވަނީ.  ކަ ؛ތްތެރި  ނެތް  ބިލަކ   އިސްލާމްދީނަށް އެޅި ނޑަމި  ެގން 

އޭނާ ދިމާލަށް  ފ ރައްސާރަކ ރީމާ  ނ ބ  ލާދީނީއޭއާ  ތަންތަނ ަގމިއީނެތް.    ނެއެކޭ ނެވޭ  އާންމ   ނޫން    ލާދީނީ  މީހަކަށް އި 

ދޭތެހ މަތ ތ  އޭނަޔާ  ނަފްރައަޅ ވަިއ  އ ފައްދައި ރޭަގއި  އަސްޮގެގންތ   އޭނައަށް  ކ ރާނި  ކަންކަން  ޮގތަށް   ޔާކ ރާވަރަށް 

ހި ވާހަކަެއއްތީާގނކަންކަން  އޮތް  ދަންނަވަނީއެ    އޮ  އެ  ބިލ ަގއި  މި  ވާހަ  ،ތީ .  ޮގތްޮގތަށް   މ ންއާ  ކަެއކަހަލަ 

ވާހަކަ ަގއި ނ ދެއްތަންތަނ  ޮގކޭނެ  ބ ނ ހިފޭ ވާބިތ ސާ  ،ނޭގކާކ ކަން ނޭ  ،ނޭނޭގތް.  ލާދީނީއޭ  ތެރޭަގއި  ނެފަިއ  ހަކައިެގ 

ވިނޭޅ ވޭ އެ  މިހާރ   ޮގތ ންދާނެ.  ނޫން  ސީ  ،ޅ ާވ  ޮގތަކަށް  ނ ބ ނެވޭނެ  ެއއްޗެްއ  ފ ރައްސާރަކ ރީމަ  އިސްލާމްދީނަށް  ދާ 

އިްއޒަތްތެއޮތީ ރައީކީ  ނ ކ ތާ   ، ވީމާއެހެންސް.  ރި  ނެީގ.  ނިޒާމީ  މި  މަޖިލީހ ެގ ަގބޫ  އަޅ ަގނޑ  އެްއ  ޮގތ ަގއި  ލ ކ ރާ 

   ..އްވަންޖެހޭނެ.ފ ކޮށްދެރައީސް ހަމަ ސާ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހެންވޭރ   އަނެްއކާ   އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ     މިހާރ ޑ   އަޅ ަގނ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ޔާ، ޝ ކ ރިއްޝ ކ ރިއްޔާ  ވެސް 

ިއއް ދާއިރާެގ  މެންބަޒަދެކ ނ   ޝަހީމަށް.  ތްތެރި  ޙ ސައިން  އަ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ރ   މެންބަރ ެގ  ޑެްއ ިއއްޒަތްތެރި 

އެހެލިނ  ދެންވީބޭ.  މާވަފ ރ ޞަ  ައޅ ަގނޑ ން  މާ،  އަރ ވަނީ  މި  އި ށ   ތ   މެންބަރ   ދާއިރާެގ  މަދ   ޙައްމ އްޒަތްތެރި 

 ށް. ސަޢީދަ

 

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއް ޢީދ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަމާވަށ  ދާއިރާ

ރައީސް.  އާދެ!   ިއްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ނޫނ ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ެގނެވޭ  މި  ބ ނެ    ލްޢ ޤޫބާތަށް  ކަމަށް 

ށް ޔަހޫދީ ވިސްނ މެއްަގއި ެގނެޭވ  ރަން. މިީއ ވަ ވާހަކަ ދަންނަވަދ ނ ކ ރާތާއީ  އަޅ ަގނޑ ބިލަށް  ކޮށްފައި މި އޮތް  ޑްރާފްޓ 

ރައީސްަގކ ހަފާ  ައޅ ަގނޑ  ލާޙ ތަކެްއކަން  ޞްއި ިއއްޒަތްތެރި  މަގ ފަހިވާނެ  ދީނީ  ލާިމއީ   ؛ރަން.  ބިލެއްކަން  ކަންކަމަށް 

ބ ތަކަށް  ސަބަޅިހ ށަހެ  ،ދ ޞަމީެގ މަޤް  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ން.  ން ބޭވަރަށް ސާފ ކޮށް ދަންނަވަހަމަ    އަޅ ަގނޑ 

 ރިއިން އިްއޒަތްތެށަކަށް ހަދާއިރ  މި ކ އީ . ޖިނާ ކ ށަކަށް ހަދަން މި އޮތީއީ ރަތ ެގ ޢަަމލ ތަކަކީ ޖިނާނަފް  ، ބަލައިލާއިރ 

ދާއިރައީސް،   ގ ރައިދޫ  ިއއްދެންމެ  ވިދާތްޒަރާެގ  އެ  މެންބަރ   ފަދައިންވި ޅ ތެރި  މާ  123  ،  ފަހަތަށް ވަނަ   އްދާެގ 

އަތ އި ބައް ރ ކ ރެވޭ  ލިޔެށް  ވަރަ  !ލަވާކ ރ ތަކަށް  ވާހަކަތަކެއް  އާދަިއެގ  މިވަރަށް  ވިސްނ ހިރީފައި  މިއީކީ  މާ   ށްމަ. 

ާއންމ  ތަނެއް ކަންކަމެއް ނޫން.  އިސްަގިއ  އ ނދަޫގ  މީހަކީ  ޚިލާފަށް އ ލާމްަވކި  މީހެއް  ޅޭ އިސްލާމްދީނާ  ދެކޮޅ   ދީނާ 

އިްއޒަތް،  ހ މަތ ކ ރ ންތ ކަމަށް   ނ ދެއްކޭ  ވާހަކައެއް  ވެސް  ރައީތެތ ހ މަތ ކޮށްފައި  މީހެއްމިއާއެ  ހަމަ .  ސް ރި  ެގ  އެކ  

ސި ފިޔާސީހ ންނަ  ދީްއެގ  ރެކ   ާވހަކައަކަށް  ދަްއކާ  މީހާ  އެ  ޢިލްމ ވެރިއެތެރެއިން  ނަނީ  އެްއޗެޒަރި ްއެގ  ްއ  އްޔާތ ން 

ފ ރ  މި ބ ނެވޭނެ  ވެސް  ތަޅ   ބޭލިނ   އިންޞަތ   ޮގތ ަގއި  އަޅ ވަ ޮގތަށް  ބިލެއްެގ  ބަންދ ކ ރާ  ސިފަކ ރަނީ.   އަޅ ަގނޑ އި 

ސް އެ ޔަޔަދިކ ރަމ ން  އްއަދި ކޮންމެފަދަ ޢަމަލެ  ،ލިމަކ  އެީއ ކާފަރެއް މ ސްއާންމ  ތަނެއްގައި ؛ރައީސް   ތްތެރިޒައިއް 

ސް ފ ރ ޞަތެްއ މި ވެޢަމަލެކޭ ބ ނެވޭނެ ެއއްލާދީނީ    ،ނާ ޚިލާފ އެީއ ދީ  ،ކޭކ ރަނީ ޯގސް ޢަމަލެ  މީހަކާ ދިމާލަށް އެ

ފާ އަ ސްވެެގބިލ   ދެން  އިމަން  ކިޔާނީ  ނ ލިބޭ.  ކީކޭތޯ  ރައީޒަިއއް ؟މިއަށް  ޢިލްމ ވެރިން ރާއްޖޭ ؛ސް ތްތެރި   ؛ެގ 

ސަ އަޖެދިވެހިރާއް މ ސްއްސަ  ތައިންއްކީ  ޤައ މެއް. ތަ  މީޑިއާ  ސޯއްޖޭެގ  ދިވެހިރާ  ލިމ   ންސްކޮށް  އިންޓެ  މިހާޝަލް 

ންޖެހޭ. ދޭދާއިރާެއއްަގއި ފ ރ ޞަތ     ޅާށް ވަރަށް ފ ެވރިންނަލްމ މ ސްލިމ  ޢިއި  ރާއްޖޭަގހިދިވެ   ،ަގއިއިރ ރާއްޖޭަގއި އޮތް 

ފ ށްވަރަ ދޭރާ ދާއި  ޅާ  ފ ރ ޞަތ   އެޮގއެްއަގއި  ހަމަ  ދިވެހިތަންޖެހޭ.  އިޖްތިމާއްޖޭރާށް  މިޢީެގ  ެވސް    ންަގނޑ ތައް 

ދިރަހަރ ދަނާކ  ސަންޖެހޭ.  ޤައ މީ  ވެސް  ތަށްމަލާވެހިރާއްޖޭެގ  ވިސްނާއިރ  ހޭ.  ޖެނަންވިސް  ސަލާމަތަށް  ޤައ މީ 
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ށް  ކަެއއަށް އަންނަ ޮގންޖެހ ންތަ  ،ން ޅ މި އަިއ އ   ންެވެގ  ޒަމާންތަކެއް   ،ޅޭއ     މިންއާިއ، ދިވެހިޖޭެގ ތަރައްޤީ އްރާހިދިވެ

ވި އެހެންނަމަވެސްވެސް  ޑްރާސްނަންޖެހޭ.  ބިލ   މި  މިށްފަކޮޓ ފް،  ރައީ  އި  އިއްޒަތްތެރި  މަސްއޮތީ  ަވކި  ޞަދެއް ޤް، 

ަވކި  ސިހާ ޓަކައި.  އެމް.ރ ނެތަކެއް  ޖާނަތީލ ކ ރ މަށް  ޓަކައި.  ސަރ އެން .ޑީމަށް  މި  ރިޕޯޓަށް  ެއއްޗެ ރަކާެގ   އް ކަށް 

ނޭޅެ ވަޔަފިނ .  ވ ނެނ ބ  ނޭޅ ނ .  ބިލ   ތާ  ޅޭއް  މި  އައިމާވެެގރާފްޓ ޑް ނަގއި  ދިވެހިއީސްރަރި  ތްތެ ޒައްއި   ން  ދެން   ،  

ސާބަށް މި ބިލ  އެބަ މަގ  ދައްކާ. ބޭ ހިހިެގން ވެސް އެއްޗެއް ބ ނެލަން ފ ރ ޞަތ  ނ ލިޖެެއކަމާ ހިތްހަމަނ    ތަކަށްރައްޔި

ންވޭ ފައ އެބަ  ނިއްޔަތ  އެބަ އ ފަންވޭ. ސެކިއ ލަރިޒަމް  ެގތެރެއިން އަލްމާޔަނީ. މީލ  ކި ބިމާ، މި ބިލަށް ލާދީނީ އެހެންވީ

 . ޔެފައި އެބައޮތްލި ބަހ ން މީަގއި އީސް. ސާފ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ، އަޙްމަދ  ޙަލީމްރި މެންބަރ ޒަތްތެތްދޫ ދާއިރާެގ އިއް ދެން. ބިލެ މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެފ ޅ ކަހަވާ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

  މައްސަލަެއއް. މީނިޒާ

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެ

ތެރި ރަީއސް، ިމއަދ  ތްެވސް ހަމަ އިްއޒަތާއެއް ނެީގ އަނެްއކާކ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ އަޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މި    ގ ޅ ވަިއެގންމާ  ޒައ ލަރިހަމަ ސެކިމި ބިލ     ،ށް މި ފާހަަގކ ރެވެނީށް އަޅ ަގނޑަކަމެްއ ކަމަބޮޑ ވާ  ކަން  އެންމެހަމަ  

ވާހަބެބިލާ   ޮގތ ން  އަނެއްކާ ކަފ ޅ ހޭ  ރަތެޒަތްިއއްވެސް  ދައްކަވާތީ.  ަވރަރި  ދަނީ  މި  ބޮއީސް،  ރަްއޔިތ ންނަށް ޑަށް  ށް 

ރައީސަލީމަޖި  ދަންނަވަންރާރ ކޮށް  ކ ތަ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މ ން.  އޮޅެ ކަނޑައެޅިެގ  ،ށްހ ެގ  ޮގތ ން  ބެހޭ  ބިލާ  ން  މި 

ވަންޏާއޮޅ ވާލަމ ން ކަމަށް  ސާފ ކޮށްދެްއވަންާވނެ  ،ދާ  މިކަން  ވެސް  ރައީސް  ތެބިލ   މި.  މަޖިލީހ ެގ  ރޭަގިއ  ެގ 

ތަކ ރާ ވާހަކަދަްއކަވަ ދަންނަވަންންޖެހޭނީ.  ކ ރާ  ލާދީނީ ؛ރ ކޮށް  ލާ  ކަމެއް  ފެނ ނީމާ  ލޮލަށް  ޮގވޭނެކަންތަން   ؛ދީނީ 

ވެސްވާޮގވެސް    އަޅ ަގނޑ  ގޮވޭނެކަން  އެއަޅ ަގނޑަ  ނަން.  ފާށް  ބިލ   މި  މީހަކާ    ކަންލާދީނީވ މަކ ން  ސްނޭގ.  ކ ރާ 

ދި  ކާފަރ ކަން  ،ދިމާލަށް މީހަކާ  ނޫނިއްޔާކ ރާ  އިސްލާމެއް   އިސްލާމްދީނާ  މާލަށް  އެއީ  ދިމާލަށް  މީހަކާ  އ ޅޭ  ޚިލާފަށް 

  ދޭ ތ  އ ފެންނަށް ނަފްރަަގއި މީހ ނ ތަސް، އާންމ  ތަންވެނެތް ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަ  ތ ޞަފ ރ ބ ނ މ ެގ  ނޫނެކޭ  

  މަ ވާލަމ ންދާތީ ހައޮޅ    ،މާއެހެންވީ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   .ތޯމަށް ޮގވާ ބިލެއް މިއީ އިނޭގޮގތަށް މި ކަންކަން ނ ކ ރ 

ެގ ރައީސް ހ އޮޅިެގންދާ ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީޑަށް  މިކަން މިހާ ބޮ  ،އިލްތިމާސްކ ރަން  ށް އަޅ ަގނޑ ރައީސަ  މަޖިލީހ ެގ

ވާހަކަފ  މެވެސް  ންކޮ އަލިއަޅ ވައި  މިކަމަށް  މެންބަބަދައްކަވަންޖެހޭނެ.  ޅ ވަރަކަށް  ވިދާއެއް  އެބަ  މަޖިލީހ ެގ   ،ޅ ވޭ ރ ން 
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 ގެ ކަށް. މަޖިލީހ މަންނަނީ ކަސަށް ވަ ހ ދެކެން މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ބަނ   އަޅ ަގނޑ ށް ވަންނަނީ ކަމަށް.  ސަރައީސް ބަހ 

ވެސް މި  ލައި އަނެްއކާއިލ މެއް އޮޅ ވަ އި ބެހޭ ޮގތ ން މިވަރ ެގ އޮޅ ވަކަނޑައެޅިެގން މި ބިލާ  ، އެއީއްންމާއެޒިއީސްެގ  ރަ

ދަނީރީޛަެގ  ބިލ  އެ  ވެސް  ޢާއިން  ތެރޭތ ޔިރައް  މިއަދ   އ ފައްންެގ  ނަފްރަތ   އިްއޒަތްތެރި  ަގއި  އެހެންވީމާ،  ދަމ ން. 

 ސް.  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީރިޖެހޭނެ. ޝ ކ ންހ ރަސްއެޅެންޖެހޭނެ. މިކަން ހ އްޓ ވަމަށް ކަސް، މިއީރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބިލ ގައި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  ރަނއާދެ!  ވަރަށް  ހަމަ  އެއްޗެއް  އިއްޒަތްތެާވ  ހ ރިހާ  ރި ަގޅަށް 

ކަމެއް ކ ރައ ޅ އްވާނެ  ހަމަ  ން  . ދެން ސިޔާސީ ޮގތ ން ވާދަވެރިނެިއަގންނަވާބަރ ންނަށް އެނގިވަޑަމެން ން.  އްވަހ ރިހާ 

ދެން  ކަާވ    ، އެޮގތ ން ކަމަށް  މިހިރީބަޑ   އަޅ ަގނމެއް  މެންޒައިއް  ލަިއެގން  އެ ވާހަ  ތަށްއެޮގ  ންބަރ ތްތެރި   ކަފ ޅ  

ޮގތަށް ވެސް    އެޅޭ ފިޔަވަޅ  ތެރޭަގއިކާ ދޭރައްސާރަކ ރާ ފަރާތްތަށް ނަފްރަތ ކޮށް، ދީނަށް ފ ަގއި ދީނައްކަވަނީ. މި ބިލ ދަ

ސް އެއީ ޔަން ކަމެއް ކ ރިެގންދަވާ. ދެއެބަ  ހަމަ  ރިއަށް ވެސް  ތައް ކ ން އެ ކަންތައްޭގތޯ. ދެނހަމަ އެބައޮތް މީަގއި އި

ކަމެއްރާނ ކ  ވާހަކަދައްކަވާކަމަށް ވެސް      ބޭފ ޅ ންހަމަ  ނ ކ ރާއިއެ    ކަމެއް  ދައްކަވާ.  ކޮށްެގން  ބަ  އެއީ  އ ޅޭ  ރ ަގއި 

  ށް ހީވަނީ އަޅ ަގނޑަދަނީ. ދެން    އް މިއްތަތަންކަ  ހެން މިންވީމާ، މި . އެހެދައްކަވާކަމެއް ކަމަށް ވެސް އެބަ ވާހަކަފ ޅ 

ރަްއޔި އެނިގވަ ރާއްޖޭެގ  ބޭނ މެއްގައި  މިއީ  ،ންނަވާނެ ޑަިއަގތ ންނަށް  ބޭ  ،ކޮން  އެ  ޮގތަކަށް  ާވ  ކައްދަފ ޅ ން  ކޮން 

   !ެގންދަވާކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ވާހަ މަދ  ސަޢީދ ރ  މ ޙައްމެންބަ ން. އިްއޒަތްތެރިކަވާހަކަެއއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެ

ހ ރި އަކ ރ ން    މި ބިލ ަގއި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންނެްއ ނޫން.  ހެްއޮގތަކަށް ވެސް އެ، އެިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   އާދެ!

ދިވެހިކ ރަށް  އަ ރައްޔިރާއްމާއްދާތައް  ހާމަކަންނަތ ންޖޭެގ  ޮގތެއްަގއި    ށް  ލަން.  ޮގވާ  އަޅ ަގނޑ ށް  ދެްއކ މަބޮޑ  

ރައީސް  އެޮގ ؛އިްއޒަތްތެރި  ގޮވާއަޅ ަގނޑ   ތަށްހަމަ  މިފަދަ    ، ލަން  ޓަކައި  ހަމަޖެހ މަށް  ރާއްޖޭެގ  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި 

ބިތ  ސިޔާސަ  ދީނާއި  ،މަކަރ ވެރި ލާދީނީ  ވަކިކ ރާ  މެދ ލ   މަޖިލިސް  މި  ފާތައް  އިްއޒަތްތެރި  ނ ދޭސްކ ރިޔަވެރިކޮށް  ން 

ނޫނީ ާގއް ނޫން. މަދ   ލެ ނޫނީ ވަކީާގމެ  ރީކީ އެންއި ހ ރާްއޖޭަގހިން. ދިވެރައީސް. މީަގއި އެބަހ ރި އެ ފ ރ ޞަތ ތައް ލިބެ

  ކީލ ން އެބަވަ ނޫނީ ާގއްެގ  ދެޔަވަިއެގން ތިބި ދަރިން. ވަރަށް ިގނަ އަދަ ބި ކިން. ިމއަދ  ރާއްޖޭަގއި އެބަތިއް ނޫންނެވަކީލ 

ިގނަ  ތިއްބެވި ވަރަށް  މ އަ.  ވަދަ ދަދެއްެގ  ތިްއބެވި.  އެބަ  ޔ ށްރައްރިސ ން  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ކިޔަާވ    ރސިޓީަގއިވަނި 

 ދަރިވަރ ން އެބަ ތިއްބެވި.  
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެވާހަ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  މެންބަ  .ދެންކަފ ޅ   މ ޙައިއްޒަތްތެރި  ނިޒާމީ  ރ   ވަޙީދ   އްމަދ  

 މައްސަލަެއއް. 

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ރާެގ މެންބަރ  އ ނޫގފާރ  ދާއި

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރިމިހާރ  ވާހަކަދައްކަވަމ ން އެ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ  މި  ެގންދަވާ މާވަށ    

ޮގތަށް އޮންނާނެ    ބިލ  އޮތްމި   ؛ވަންނަދަން  އަޅ ަގނޑ ތީ  ދާޅ ވީދޭން ވިމަކޮށްހާން އާންމ ންނަށް  ންކަބިލ ަގއި ހ ރި ކަ

ންެމ  ތަކަށް ަވޑަިއެގންނެވީމަ ކޮވެބްސައިޓ ެގ ބިލ   ހ ެގ. މަޖިލީވާފަނ ށް ފޮރ ންނަބަންމެ  ހާހ ރި  ލީހ ެގ ވެބްސައިޓ ަގއިމަޖި

 ބިލ  އަދިވެސް އެއްފަހަރ  އިދާރީ   ށް މިރައީސަ  ން ިއއްޒަތްތެރިއެދެ  އަޅ ަގނޑ  ންނާނީ.  ތަކަށް ފެންނަ ޮގތަށް އޮ ރައްޔި

 ބިލަކާ  އްނެއަ  ،ކާއި އަނެއް ބިލަ  ،އި ޑް ބިލާން އެސް.އީ.ޒެތް ެއއްޗެއް ސާފ ކޮށްދެްއވަން. އެ ބޭފ ޅ  ލ ަގއި އޮ ބިމި  ޒ ންމޭ

ކަމަކ  މި އެ  ދިޔައީ.ންކ ރަމ ން ެގން ހ ށަހަޅ ްއވަިއެގން ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ފާސްޅ ސް ނ ދައްކާ އެ ބޭފ ންނަށް ވެރ މެންބަ

ށް ޓަކަިއ  މާލ ކަމަދާނެ ކަންކަން. އެ ވާހަކަ ސަންރަށް ފެންނަމ ން، ހާމަވަމ ބަރާބަ  ކަމަކީންމެ  ހ ން މިހާރ  ކ ރާ ކޮމަޖިލީ

 އްޔާ.  ރި ދަންނަވައިލީ. ޝ ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

    !ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާފ ހަކަދ  ވާބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީއިްއޒަތްތެރި މެން .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެ

މ ލަ   ޖ އަޅ ަގނޑ ެގ މި  ،ދޭ ފ  ނިޙ  އެކަހަތަރ  އިޞްލާވަނަ މާއްދާއަށް މި ެގނެވޭ ތިން  123ތެރި ރައީސް،  ތްޒައިއް 

ތްތެރި  ޒައިއް   ކ ރ މަށް ބާރ ދޭ ބިލެއްނާއި ސިޔާސަތ  ަވކިދީ  ނީ.ދެކ ރ މަށް ބާރ ގ ފަހިބ ނަން. މިއީ ލާދީނީ ކަންކަަމށް މަ

ސިޔާ  .ރައީސް ވިސްނ މީހެއްެގ  ބަލަސީ  މީހަ  ،އިމަށް  ނ ވައަނިޖިސްމާނީ    ކަށްއެ  ދިނ ން   ދިނ މަށްތަ  ޔާއެއް 

  ،އެހެންނަމަވެސް  ؛ތްތެރި ރައީސްޒައްނޭ. އި ސްައކ ރ ން އަކ ރަށް ވި އަޅ ަގނޑަށް  ރޭވ ން  ތަ ދިނ މަށް  ނ ވައިވެރިވ ން  ބަ

ދާނެ  ނ މަށް އައިސްސްވިއްެގ  ސިޔާސީ ލީޑަރެ.  ދާނެ ބަދަލ މީހެއްެގ ސިޔާސީ ވިސްނ މަށް އަިއސް  ،ކީ ްއޗަނ ވިސްނޭ އެ

 ދ  ނިއްޔަތަށް ތާއީމޭ. އަލްމާކ ރަ އެބަ    ތާއީދ   ށްނ މަކިއ ލަރ ވިސްަގއި ސެ ފާޅ   ތ ަގއި އެބަ ބ ނޭލަހާބައެއް    ބަދަލ ގައި

އިްއޒަ ކ ރަމޭ.  ރައީސްއެބަ  ބ ނެވެނީ ؛ތްތެރި  ކީކޭމި  މާނަ؟ ތޯ  ދީނާއިއައޭެގ  ވަކި  ކީ  ވާހަކަ  ވެރިކަމާ  މި  ކ ރ ން. 
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ލީޑަރަޔާސީސި ހިތަށްއެރީ  ޕާސިޔާސީ  ،މާ ކ   ހައިސިއްޔަ  ވެރިެއއްެގ  ނ ކ މެ  ޓީެއއްެގ  ދައްކަންތ ން    އެކަމަކ  ވީ.  މާދަމާ 

 . ..ެގ މަދަރ ސާއަކަށްރާއްޖޭ ، ށްކަކީލަ ވަ ނޫނީާގރާއްޖޭެގ   ،އްޔިތަކަށް ރަ ހިދިވެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ   އި ސަޢީދ މ ޙަްއޒަތްތެރި  މަޑ ކޮށް  އްމަދ   އެވާހަކަފ ޅ   އިހަލަދެއްވ ން  ިއއްދެން.  ދާއިރާެގ  ޒަތްތެރި  ަވންދޫ 

  އަރ ވަން. ބަރަށް ފ ރ ޞަތ ރި ެމންއެ ިއއްޒަތްތެ  ،ންަގާވފައިވާތީވެެއއް ނަލަޒާމީ މައްސަ ނިމަދ  ޝިފާޢ އްމ ޙަބަރ  މެން

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ މަދ  ޝިފާޢ އްމ ޙަބަރ  މެންވަންދޫ ދާއިރާެގ ހައި

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަަގނޅ  އަޝ ކ ރިއްޔާ  ެމންބަރ     ،ބޭނ ންވަނީ  ން ޑ   ސަމަމ ޙައްއިްއޒަތްތެރި  ޢީދ  ދ  

ފ ޅާ ަވކާރާދާއި  ވަރަށް  ކ ރައްވަނީއެްއަގއި  އެ  ޮގ ؛ލާތ   މަރަން  ހ އްދަކ   ވ މާއިމީހ ން  އެއީރ ލޭ  ކަމެއްެގ    ،ން  ދީނީ 

ރަީއސް.  ޮގތ ަގއި ހ އްޓ   ިއއްޒަތްތެރި  މި  ބިލ ން  އ ފެއްދ ނަފްރަނީ  ވަމި  މީތ   މަމާއި،  ލޭ ހ ން  ގޮވ މާއި،  ރަން 

ޮގވ މާހ އްދަކ ރަ ސިޓ ހ އްހ އްޓ ވާ   .ން  ފ ޅާވ ން  ވަރަށް  ކ ރަނީ  އެ  ކަރާއެ އިދާ   ފަ  ލާދީނީ  ޮގތ ަގއި.  އްގެ މެްއަގިއ   

ޮގތ   އްަގއި ދީނީދާއިރާއެ  ޅާފ   ކީ ވަރަށްއަނަމާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އޭ ަގތ  ޮގ  ެގފަތެއްާގ ސަދީނީ  ،ަގއިއަޅ ކަމެއްެގ 

 މާއި، ލޭތ  އ ފެއްދ ދީނާ އަޅ ވަިއ ނަފްރަމެދ     ންނާރޭަގއި މީހ ެގ ތެޢ ރި މެންބަރ  އެ ސިފަކ ރަނީ މ ޖ ތަމަތެތްޒައް އި

ނެ ނ ކ ރެވޭއެޮގތަށް    އެހެންެވ އެކަން.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްިއ، މީހ ންެގ ކަރ  ބ ރިކ ރަން ގޮވ މާ  ށް ގޮވ މާހ އްދަކ ރ މަ

 .  އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ އަޅ ަގނޑ ިއނޭގތޯ. އެހެންވެ ަގެއއްލޯފްެގ ެގ މަޖިލީހ ންތ  ، ރައްޔިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !ރިއަށް ެގންދަވާޅ  ކ  ކަފ ހަވާ ،ދ ޢީތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޒައިއް  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި އްޔާ  ޝ ކ ރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެ

ރައީސްތްޒައިއް އާދެ!   ދަންނއަޅ ަގ ؛ތެރި  މި  ވާހަކަައކީވާނަޑ   ބިލ ން  ،    ވަކިކ ރ ޔާސަސި  ނާއިދީމި  މަށް ތ  

 ވެރިންނަށް ފ ރ ޞަތ  ދެއްކ މަށް ސިޔާސީ   ވާހަކަލާދީނީބެއޭ.  ހިތްވަރ ދޭން ސިޔާސީ ވެރިންނަށް އެބަ ފ ރ ޞަތ  ލި 

ލިބެ ރައީސްއޭ.  އެބަ  މާއްދާަގއި   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ދެވަނަ  ކަނޑައެޅިެގން  ބ ނެފައި  މިމީަގއި  ސިޔާ  ،އޮތީ  ސީ މީހެއްެގ 

ސީ ލީޑަރ ންެގ  ސިޔާ  ،ޑަރެްއެގ ވާހަކަސީ ލީސިޔަ  ،ކޭ މި ދަންނަވަނީމެވިސްނ   ސީއްެގ ސިޔާހެމީ ؛އިސްނ މަށް ބަލަވި
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ލީޑަރަވާ އެ  މާދަހަކަ.  ނ ކ   ޕޯމާ  ވިދާޅ ވާ އަމެޑިކ މެ  ތާއީދ ތިމަ  ،ންވީއްަގއި  ސެކިއ   މި  ކ ރަނީންނާ  ލަރ  ރާއްޖޭަގއި 

އިއްޒަތްތެރި   ތްއް ނެތެރ ޞަފ އެއްޗެއް ބ ނެވޭކަށް  ށް  ތަނަވަސްެވެގން މީހަކަނ  އެކަމަކާ ހިތްކ އެކަމަ  ދެންނ މަށޭ.  ސްވި

  ށް މަން މިހެން ނ ކ ރ ކަމި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލެކޭ  ލާދީނީ    މި ބ ނެވެނީ މިއީ؟ ނީ މި ބ ނަ ދެން ކީކޭތޯ  ރައީސް.

ޮގވާއަޅ ަގނޑ  ސި  ވަޔާސީ ލަން.  ޕާ  ނިސްބަތްާވތީޓީކި  ކ   ،އަކަށް  ޖެހިފައި  އޮއިވަރ ަގއި  އެ  ހެހަމަ  ެގ  ވާވަރ  ޔޮރަން 

މ ޖ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޫން  ކެއްތަންތައްކަ ކ ޑަ  މިއީ  ހަމަޖެހިެގންމ ޖ ތަމަޢެކ ޑަ    ޢެއް. މިއީތަމަ.  ނ  ޅ ދިރ އ   އް. 

އަތަކަށް    ވަކި،  ބ ޑަށް ނ ޖެހިއިން ދިވެހިންނަކީ. ވަކި ބަެއްއެގ ފަ. ތަރައްޤީ ވެސް ކ ރެވޭނެ މީހ ވެހިންނަކީ ދި އްބައެ

މ ސްލިސްއިނ ލައި  އްލައިދ ތިބެ،  ޮގތ ަގއި  ތިބެލާމ ންެގ  ޮގތ ަގއި  ތެރެއިން    ،މ ންެގ  އ ސޫލ ތަކ ެގ  ހަމަޖެހިެގން ރީތި 

ބިލ ތަ މި  ދިެވހިރާއްޖެއަކީ.  ތަނެއް  މިހިރަރައްޤީކ ރެވޭނެ  މާއްދާތަަގއި  އަކ   އަ އް  ކީކ ރަރ ން    ، ނޭގއެ  އެބަ  މާށް 

ޓަކައި.    ދ މަށްހެކަމަށް    ދޭްއޗެއް  އީނާ އެދީއި  ހިންގ މާ  ޤައ މ ެގ  ށްނަންސީ ވެރިދެނީ ސިޔާތ  އެ  ރ ޞަފ   ޑިއަމަށް އެ ޕޯ

މަގ   މިއީ ބިލ ން  ކަމަކީމި  ނެިގފަހިކޮށްދޭ  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ  ކިތަންމެ  ވާހަކައެްއ  މިނޫން  ދެންނެވޭކަށް  ޔަ.  ކަސް 

ވެހި  ދި  ަގނޑ . އަޅ ކ ރަންދެއް ނ އީ ތާއަޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނޯންނާނެ. މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ.  

ބިލ  މި  ،ބޮޑަށް އެދެންރަށް  ވަޑަށް،  ވަރަށް ބޮ  ން ބައިން އެދެރައްޔިތ ންެގ ކި ބިލަށް މި    ،ހ އްޓ ވައި ޮގތް    ތް އޮ  މި 

 ރިއްޔާ.  ށް ޝ ކ ޑަ ބޮށްން. ވަރަތްކ ރައްކަމެ ތަނަކ ން މަސަންއ މަށް ޓަކައި ހަމަ ޖެހ ނ  ކޮޙ  ެގނަ އިޞްލާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މި    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އިޞްއާދެ!  މެންބަރަށް ޙ ލާބިލަށް  އިްއޒަތްތެރި  ެގންނަވަން 

ދެން    ނެ.ެގންދެވޭ  ކަންތަްއ ކ ރިއަށް ވޭނެ. ެއ  ޅ އްޙ  ހ ށަހެއިޞްލާ   ށްބަރަވަންޏާ ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންފެނިވަޑަިއަގންނަ

އޮންނާނެސީ ވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާދި ބ ނެފައި  ފިކ ރަށް ؛ަގއި ވެސް  މީހ ން  ކ ލަ  ،ލަށް، ނަސްސިޔާސީ  ބަލައި  އަށް 

ވާތަފާތ ނ ކ ރެވޭ ސިހަނެ  ދެން  ޕޯކަ.  ވެސް  ޔާސީ  ތަނެއްަގއި  އެހެން  އަދި  ވެސް  ޚިލާފަށް   ނާދީޑިއަމެްއަގިއ 

އެ ގ އާވާހަކަދެްއކީމާ  ފިޅޭ  ޮގތ ން  އެކަން  .ނެއެޅޭޅ ޔަވަ  ދާންތަެއކަމަކ   ތެރެއޮޖެހޭނެ  އް  ވެރިކަމ ެގ    އެ   އިންންނަ 

ތަޙ ޤީޤ  ޮގތަކަށް މީހަކަށް އެ އަދަ  ން އެކ މެއް ކަނޑައެޅިެގހ ން  ރީޢަތ ޝަ  ،ކޮށްކަންތައް  ލިބެންޖެހޭނެ. އެނޫން  ބެއް 

ފ  މީހެއްެގ  ނ ވަތަ  ދިނ މަށް  އަދަބެއް  ވަކާލާތ   ރާނަމީހަކަށް  އެ ކ ރ ދ އްވާލ މަށް  ެއއްެވސް ޙައްޤެ އްވެސް  މ ެގ  އް 

  ! އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި ނޫނީ ޮގތ ން ވެސް އަދީ ދީނީ ޮގތ ން ވެސް. އާދެާގ  ފަރާތަކަށް ލިބިެގންނެއް ނ ވޭ

މެން އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ތިނަދޫ  މ ޙައްމަދ ބައަރ ވަނީ  ދާއިރާ ؛ރ   ދެކ ނ   މެންތިނަދޫ  ިއްއޒަތްތެރި  ބަރ   ެގ 

 ށް. ސަނީފަهللا ޢަބްދ 
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 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ ސަނީފްهللا ބަރ  ޢަބްދ މެންެގ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާ

  ؟ލިބޭތޯ ސް. އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ އްޒަތްތެރި ރައީ ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ވ ން:ން ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ 

   !ށް ެގންދަވާއަ. ކ ރި ރަނަގޅ 

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ ސަނީފްهللا ބަރ  ޢަބްދ މެންެގ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާ

ދެ!  އާ  . لحمد هلل ا .وعلى آله وصحبه أجمعينهللا   .المرسلينأشرف األنبياء  والص الة والس الم على  `. ދެ! އާ

ށް ޙިސާން މަޖިލީހަ  އި،ފޮނ އްވަ   އި ހ ށަހަޅ ްއވަ  ނައިބ   ންޑާރަބަން  ބެހޭ ޮގތ ން ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ   ަގނޑ  މި ބިލާޅ އަ

ލ   ބި  ނ ަގންނަ ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި މި ބަލައިަގނޑ އަޅ   އެހެންމެ  ަގންނަން.ނ މި ހ ށަހެޅ އްވި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ބަލައި

 ؛ސްިއއްޒަތްތެރި ރައީބަރ ންނަށް ހާމަކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ.  މެން  ނ ަގންނަނީ ކޮންޮގތަކ ންތޯ އަޅ ަގނޑ  ތިޔަ އެންމެބަލައި

ފ ރަ  މި މިބިލ ެގ  ނަންބަރ ަގއި  މީހަކަ  ،ބ ނަނީ  ތަމަ  ަވކި  ތަނެއްަގއި  އިސްާއއްމ   އ ޅޭޚިލާފަށް  ނާލާމްދީށް  ނ ވަތަ    

ބާރާތެއް ކަމަށް  އި ތް ބ ނެވިފައި އޮކ ރ ން. މިއީ ަވރަށް ފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގއިހ މަތ ކޮޅ  މީހެއް ކަމ ގައި ތ ދެ ދީނާއިސްލާމް

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.   ވާހަކައެއް ކަަމށް  ތްއެްއަގއި ބ ނެފައި އޮފ ޅާ ދާއިރާ ފާހަަގކ ރަނީ.  ތަމަ ނަންބަރ ަގއި މިފ ރަ

ޅ ން ތި ފ  ތިބޭ އ ޅޭ މީހެކޭ ނޫނިއްޔާ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅ  ވާހަކައެކޭޚިލާފަށް  ިއސްލާމްދީނާެގން  ގ ޅި   މިކަމާ  ވެ،އެހެން

އަރައި   ،ދައްކަނީ އިސްލާމްދީނަށް  ތިބޭފ ޅ ން  ނޫނީ  ކަންތައްތަކޭ  ކަހަލަ  މިދަނީތި  ން  ކ ރަްއވަމ  ަގނެވޭ  ބާވަތ ެގ   ، 

  އާއި މިއަދ ނީ ޑިމޮކްރެސީޒަމާން ކަމަށް ބެލިދާނެ.  އްޔާ ިމއީ ާގނޫނީ ކ ށެްއެގ ތެރެއަށް ފޯލްވ ބ ނެވިއްޖެ   ބާރާތަކ ންއި

ަގއި  ޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަމަށް އަރަިއަގތ މަކީ. ޙަޤީޤަތ   އަޅ ަގނޑ މެން ބީރައްޓެހި އެއްޗެއް  މިއަންނަ ބަދަލ ތަކާ

ބިކ ރާ ބަޔެްއެގ  ޞްލާޙަށް ލޯ ހަިއސިއްޔަތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އި ކ ރާ ބަޔެްއެގށް ލޯބިމޮކްރެސީއަވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ޑި

އަޅ ަގނޑ މެ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެހައިސިއްޔަތ ން  މިނިވަންފާޅ   ލ  ޔާޚި  ،ން  ދާއިރާއެ ކ ރ މ ެގ  ފ ޅާ  އެންމެ  އްަގއި ކަމަކީ 

އެހެންނަމަވެސް  ފައިލިބިދީ އެއްޗެްއކަން.  އ ފައްދަނަފް  ތެރޭދޭ  މީހ ންނާ  ،އޮންނަންޖެހޭ  މެރ މަށް   އިރަތ   މީހ ން 

މ ޖ ތަމަޢ މީހ ން  އިލައި ޮގވަ  ޒަމާނީ  ެއއީ  ކޮށްލ ން  ހ އްދަ  ލޭ  ަގބޫ  އިަގެގ  ެއއްވެސް  ނޫން  އ ސޫލެްއ  ވެސް  ލ ކ ރާނެ 

ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއް ނޫން  ،ޮގތަކަށް   ަގކޮށްލަން ވަރަށް ފ ޅާހަަގނޑ  ފާއަޅ    ދީނެއްަގއި. . އެއީކީ  އެްއވެސް ދީނެްއަގއި 

ކަމެހ އްދަ ނޫން.ކ ރެވޭނެ  ވެސް  އަޅ    އް  އެހެންމެ  މާތްެވެގން ަގނޑ މެހަމަ  މިކަންެގ  ވެސް  ިއސްލާމްދީނ ަގއި    ންތައްވާ 

  އޮތީ،    މިަގިއ ފާހަަގކ ރެވިފައިޕޮއިންޓ  ވަނަ  ދެައޅ ަގނޑަށް    ،އެކ މެފައިަވނީ. ދެން ހަމަ އެއާކ ރައްވާހީއަށް ނަހާއިންތި

މ ޖ   ގ ޅޭ  އާދާޤީޢައިސްލާމީ   އ ފެއްދ ން.ނަފްރަމެދ     މީހަކާ  އިޢ ަގތަމަޮގތ ން  ރަީއސްދެއާ   ތ   އިްއޒަތްތެރި   ؛! 
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ކޯއްޗެއްތޯޤީދާޢަލާމްދީނ ަގއި  ސްއި އި  އެ  ،ޤީދާއަކީ ޢަނ ަގއި  އިސްލާމްދީ ؟އަކީ  ަގބޫމީހާ   ،ލ ކ ރާސްލާމްދީން 

އެންކ ހ އިސްލާމްދީނ ެގ   ަގބޫލ ކ ރާ،  އޮ  ތައް  ކަނޑައެޅިފައި  ިއސްލާމްދީނ ަގއި  އ ސޫލ މީހާ  މަތް  ަގނޑ   އި ތަކާއި 

އެއަށް   ހަމަ.  ަގބޫލ ކ ރާ  މީހާޢައަސާސްތައް  ަގބޫލ ކ ރާ  އެ  ކިޔަނީ.  މި  ކިޔަޢަ  ،ޤީދާއޭ  މި  ެގ  އިސްލާމްދީނ   .ނީޤީދާ 

މ ންކަރާތްތަކާނަހީ މަނާ  ،ރ ވެދ   ކ ރައްވާފައިވާ  ބާރ ެއކަން  މިއަކ ރެްއވ މަށް  މި    ދާއޭޤީޢަިއސްލާމްދީނ ެގ    ށްއެޅ ން. 

ހިނދ ަގއި    ނީ.ކިޔަ ވާ  މި ދެމިހެން  ނަންބަރ ަގއި  އިސްބ   ވަނަ  އ ސޫލ ން  ގ ޅ ވަިއެގން   އާދާޤީޢަލާްމދީނ ެގ  ނާ 

އޭނަ ބ ނާ   ފި ކަމަށްކ ރާ މީހާ ޒިނޭ ކޮށްޒިނޭ  ؛ ކަމ ަގއި މީަގއި ބެލެވިދާނެމެދ  ނަފްރަތ  އ ފެއްދ ން މ ޖ ތަމަޢ ެގ މީހަކާ

ރާބޮއިނޫނިްއޔާ    ،ގައިހިނދ  މީހާ  ކަމަށްރާބ ިއ  ހިނދެ  ފި  ކ ްއވެރިވ މަށް ބ ނާ  އޭނަ  ބީދައިން   ؛އްަގއި  މި  ރާއްޖޭަގއި 

އްޖޭަގއި ސިޔާސީ  ރޭަގިއ ދިވެހިރާށް އޮތް މ ސްތަޤ ބަލ ެގ ތެއަހިރާއްޖޭެގ ކ ރި އްޔާ ދިވެވެްއޖެ  ބިލެއް ފާސްކޮށްފި ކަމަށް

ަގނޑަށް  ލ ން އަޅ މި ބިމީ  ކައި ފ ރާލެވިެގންދާނެ ަގޖަލ ތަކ ެގ  އްޖޭހިރާށްވެރިން ދިވެކައި ިގނަ އަދަދެއްެގ ކ ށް ޓަދަޞަމަޤް

ޙަޤީޤަތެ އޮތް  ސި،  ވެ ންއެހެއް.  ފެންނަން  ކަދިވެހިރާއްޖެއަކީ  އި ޔާސި  ބޮޑަ  ،އަށްހާންތިންތައްތައް  ށް ނ ލާހިކ  

   ...އަށް ަވްއދައިެގން ބޭނ ންކ ރާތެރެ އިސްލާމްދީން އޭެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވާހަމެ  ތެރިޒަތްއް އި މަޑ ންބަރ   އެދެން.  ކަފ ޅ   ދާއިރާކޮށްލަދެއްވ ން  އިްއޒަތްބިލެތްދޫ  ނިޒާެގ  މެންބަރ   މީ  ތެރި 

 އް. ނިޒާމީ މައްސަލައެ ،ބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްތެރި މެންެގ ިއއްޒަތްމައްސަލަެއއް. ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : އްކެވ ންކަދެވާހަ އަޙްމަދ  ޙަލީމް ންބަރ މެ ެގބިލެތްދޫ ދާއިރާ

ިއއްޒަތްތެރި  ޝ  މި ނެ އަޅ    ސް.ރައީ ކ ރިއްޔާ  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ  އަޚް   ، ީގަގނޑ   ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،އަޅ ަގނޑ ެމންެގ 

ބިލާ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ވިދާ  ސަނީފް  ެއ  ޮގތ ން  ެއއްޗަ ބެހޭ  ރަްއޔިތ ންނަށް   ،ައޅ ަގނޑަށް  ންކ ޅ ާވ  ބޮޑަށް 

ލ ަގއި އޮތް  ވެސް، މި ބި  ން އޮތް ކަމ ަގއި ވިޔަސްމި ބިލ  މިހެ  ،ކައަކީހަެގ ވާއަޅ ަގނޑ ދާޅ ވާތީ.  ވިއަރާ ޮގތަށް  ންއޮޅ 

އަޅ ަގނޑ  ިއސްލާމްދީމެއެްއޗަކ ން  އިސްލާމްދީ  ނާންނަކަށެއް  އ ސޫލ ނ ެގ  އިދިކޮޅަށް  ކަމެއް    ތަކާހ ރި  މީހަކ   ޚިލާފަށް 

  ކ ރެވިފައި މިލ  ފަރ މާބި   ޮގތަކަށް ނޫން މިނ ބ ނެވޭމެކޭ  ކަ ލާފ   ޚި  ކ ރަނީ އިސްލާމްދީނާ  ދިމާއަށް ތި  އާމީހާ  ކ ރީމަ އެ

އޮތް    މިގައި ރާއްޖޭމަކީ މިހޫ ެގ މަފްލ މި ބި  ތަކަށް ނޫން.ލެވޭ ޮގ  ލަށް އެހެން ބ ނާހާ މީހަކ  ޖަ ؛. ބަޔަކ  ޖަލަށްއޮތީކީ

  ށްެގން ަވކި މީހަކ  ނޫނީ ވަކި ބަޔަކާ މ ކޮށް މީހ ން އެއްކޮން ތަންތަނ ަގއި އާއަރާ ޮގތަށް  ކަމަށް ބ ރޫއެއްބަިއވަންތަ  ދީނީ

އެ ނޫނީ  ހި  ދިމާލަށް  މީހަކާތްމީހަކ   އާދި  ހަމަނ ޖެހޭ  ކަނޑައެޅި ންމާލަށް  ތަންތަނ ަގއި  އެނިގމ   އެ ެގން  ެގ  މީހާ  ހ ރެ 
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ހާގެ މީ  މަތިން ޝަރީޢަތްކޮށް އެގ ކޮށް އަދި މަ ނަފްރަތ މީހ ން  ދޭތެރޭ އެ  އާއޭނަ   ިއ، އެތައް އިލްޒާމެއް ައޅ ވަލ ގައިބޮ

 ަގބޫލ ކ ރަނީ. މިއީކީ  ނޑ  އަޅ ަގމްހޫމައިަގނޑ  މަފް  ބިލ ެގ  ކައި މިއެޅ މަށް ޓަސްތީ ެއކަންކަމަށް ހ ރަލާއިްއވަދ ދ ވަސް

މީހަކާޚިލާ  މްދީނާއިސްލާ ތި ދިމާލަ  ފ ވާ  ޯގހެކ ރަ  ށް  ނ ބ ނީ  ިއޞްލާނެކޭ  އޮތް  ޮގތަކަށް  ނޫން.  ވޭ   ޝ ކ ރިއްޔާޙެއް 

 . ކަން ސާފ ކޮށްދެއްވަންވާނެ މިށް ވާޖިބ  ެގ ރައީސަހ ޖިލީކާތީ މަތަށް ވާހަކަދައްޅޭ ޮގއޮ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ސަނީފް ވާހަކަފ ޅ   هللا  ޢަބްދ ރ ންބަރި މެތެއާދެ! ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ވާ! ށް ެގންދަ އަކ ރި

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ ސަނީފްهللا  ޢަބްދ ރ ންބަމެ ދާއިރާެގ ދެކ ނ ނަދޫ ތި

މ  ތަންތަނ ަގިއ  ންއާ  ،ވާ  ހ ށަހަޅާފައި މިއި  ޑ  ހަމަ އެހެންވެެގން މި ބިލ ަގއަޅ ަގނ   ރަީއސް.ޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ނ ެގ  . އިސްލާމްދީކ ރ ންހ މަތ ކަމ ަގއި ތ    މީހެއްކޮޅ ދެ  މްދީނާސްލާ ނ ވަތަ އިޅޭއ   ޚިލާފަށް  ލާމްދީނާވަކި މީހަކަށް ިއސް

 ހ ށަހަޅަން. ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ ނ ކ ތާ އ ނި  ދެއ ފެއްދ ން. މި  މެދ  ނަފްރަތ   މީހަކާ  އިަވއިެގން މ ޖ ތަަމޢ ަގޅ  ގ   އާޤީދާޢަ

އަޅ ަގނ ތާއީދ ކޮށްދިނ ން  ބޭފ ޅަކ   ެއއް  ކޮންމެވެސް  ހ ށަހެޅ މަށް  މި  ވަރަށްއަޅ ަގނޑ ެގ  ހަމަ   ޑ   އެދެން.   ބޮޑަށް 

 .. އެކ ގައި. އެއާ 

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން   ވާހަކަފ ޅ   މެންބަރ   ދާއިފަރެސްމާތޮޑާ  . އެދެންއިްއޒަތްތެރި  ޙ ސައިން   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ރާެގ 

   ލައެއް.މީ މައްސަނިޒާ ،ޠީފްމ ޙައްމަދ  ލަ

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ  ފ ތީން މ ޙައްމަދ  ލަމެންބަރ  ޙ ސައިރާެގ  ދާއިފަރެސްމާތޮޑާ

  ީމގައި  ،ރި ރައީސްތެއިްއޒަތް  އި މި ނަަގނީތ ަގެގ ޮގަގނޑ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ 

ގޭ  އަތްއަޅ ަގނޑ މެން  ކަނ ނބަފައި ަގއި  ބައިތިއްބަިއެގންދެލާފަނބަދެލާފައި،  ވިްއކާ    އި  ޤައ މ   އިރ  މ ންދާމާލަނިންމި 

މެން މިތަނ ން  ، އަޅ ަގނޑ . އެހެންވީމާ ނިންމައިެގން އެ ތިއްބެވީ  ކާން  އިެގންއިސްލާމްދީން ވިއްކާލަ އޮތް  ފަހ ން    ންމެއެ

ތަނިކ މެ   ތެރޭތި  ވަކާލާތ ޅ މ ެގ  ތިޔަ ހަމަޖެއްސ   ޒާމ  ންތިއިކ ރެވޭނެ  ަގިއ  ލޫޓ ވަމ ން  ދައ ލަތް  މ ޅި  އެދެން.  މަށް 

 އިެގން... ދެއްވަ  ފ ރ ޞަތ ޤައ މ  ހިންަގންފަދަ ޮގތަކަށް ، މިއެހެންވީމާެގންދަވަނީ. 
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 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

  !ށް ެގންދަވާއަހަކަފ ޅ  ކ ރިވާ ރ  ސަނީފް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަކ ރިއްޔާޝ 

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ ސަނީފްهللا  ޢަބްދ ރ ންބަމެނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ތި

އަޅ   ވާހަކައާދެ!  ބިލަށް  މި  ރާއްޖޭއިދަްއކާަގނޑ   ކަންކޮޅ ރ   އަޅ ަގނޑ މެެގ  ނަފްރަތ    ންނާތަކ ަގއި  ދޭތެރޭަގއި 

އެމް.ޑީ.ޕީއ ފައްދަން އެދޭ  އާ،  އ ފައްދަން  ނަފްރަތ   މަ  ތެރޭަގއި  އިންތިކ ރާ   ވެއެހެން  ކ ރަން.ކ ށްވެރި އަށް  ހާސައްކަތް 

އެއް ނޯންނާނެ. އެއީ މިއަދ  ގަ ވޭނެ އެްއވެސް ޖާޕާޓީއެކޭ ބ ނެަގއި ލާދީނީ  ދޭތެރޭ  އާޕީއެމް.ޑީ.  ،ަގބޫލ ކ ރަނީަގނޑ   އަޅ 

އެމް.ޑީ.ޕީަގނޑައަޅ  ވެސް  ނިސްބަތްާވ  ކީ  އިސްލާމްދީނާއަޅ ަގނޑ   ރެއް. ންބަމެއަށް  އިސްލާމްދީނ     ނޫން.  ެގ  ދެކޮޅެްއ 

ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ   އެންމެހަަގނޑ ެގ  އަޅ    ވެ،އެހެންދައްކާނީ.  ދިފާޢ ަގއި  އ ޚ   އިލޮބ ވެތި  އަޚ ންނާއި  ތ ންނަށް  ޕާޓީެގ 

ދަން ކަންކަމާ.ޕީަގ.ޑީއެމް  ،އޮތީ   ނަވާލަންއަޅ ަގނޑ   ދީނީ  މަޝް  ގ ޅޭ  އި  ދީނީ  އޮވަރާޮގތ ން  ކޮމިޓީ ކ ރަން    ންނަ 

ކޮމިޓީގަ އަހަރ   ފަސްމިހާރ     ،ވެ ވްއެކްޓި  މި  ހި  އިދ ވަސް  ނެތި  މެންބަރެއް  ކަންކަ  .ނަގއްޖޭެއްއވެސް    ގ ޅޭ  މާދީނީ 

ޕާޓީ ނަަގންޖެޮގތ ން  ސްން  އެހޭ  ކޮމިޓީއަޓޭންޑް  ބެހޭ  ދީނާ  ޕާޓީެގ  ދަންނަވަން. ނޭގނީ  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ށް 

ށް އަޅ ަގނޑ   ސަނަ، ޗެއާރޕާެއްއ ނެތް ހާލަތެއްަގއި. އެހެންވީމާ ދީނީ ކޮމިޓީދިޔައީ    ެގން މިއަހަރ  ވެ   ފަސް،  މާއެހެންވީ

ރަނަގރޕާއާޗެ   ،ޮގވާލަން ޕާޓީ  ޮގތ ސަން  ކަމަށްަގޅ   ހިންަގވާ  އެމް.ޑީ.ވެއްޖެ  އި  ސިޔާސަތަްއޔާ  ދީނީ   ށް ޕީެގ 

ެއކ ލަވަ ވަރާކ މަޝް ކޮމިޓީއެއް  އަޅ ަގނޑ އިރާނެ  މިއަދަށް  މިއަދ ން  އެހެންލ މަށް  ޮގވާލަން.  ރާއްޖޭގެ އަޅ    ވެ،    ަގނޑ  

އެދެނީ ރައީދިވެހިރާއްޖޭ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  މިމްސ ލްޖ ެގ  އެދެނީ  އަޅ ަގނޑ   އަ  ހޫރިއްޔާއަށް  ނބ ރާ ބިލ  

ޓަކައ ެގންދި ެގންދިއި މަށް  އަނބ ރާ  ބިލ   މި  ޓަކައިއ ،  ެގއްލ ންމީެގ    ށްމްދީނައިސްލާ ؛މަށް  ވެެގން  ސަބަބ ން 

ކަމެ އިސްލާމްދީއާޤީދާޢަ  އިސްލާމްދީނ ެގ  އް،ހިނގައިދާނެ  ޓަކައިފެތ ރ މަން  އި  މަސައްކަތްށް  ިއސްލާމްދީނަށް  ކ ރާ ، 

 ... ، އަޅ ަގނޑ ނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ދެވިެގންދާނބައަތްފައި އިމީހ ންނަށް މީަގ

 

 ވ ން:ހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން ވާ

މެންބަރ ތެއިްއޒަތް މައްސަލައެއްރި  ނިޒާމީ  އެދެން.  ނިންމާލަދެއްވ ން  ވާހަކަފ ޅ   ދާއިބިލެ  ،  އިއްޒަތްތެރި  ތްދޫ  ރާެގ 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް.  

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި
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 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ އަޙްމަދ  ޙަލީމް މެންބަރ  ރާެގތްދޫ ދާއިބިލެ

ސަނީފް އެ   ަގނޑ ެގ އަޚްޅ އަ  ،ވެސް ހަމަ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް މި ނެީގ  ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ޒަތްތެރި  އްޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 ބިލަކީ މިސް، މި  ލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީަގނޑ  ަގބޫައޅ ަގނޑ މެންެގ ދީނީ ކޮމިޓީެގ ވާހަކަ. އަޅ    ،ވިދާޅ ވީ 

ބިދިވެހި ސަރ ހަށް  ޖިލީމަ މި  ބިލެއް. ސަރ ކާރ ން  ފޮނ އްވި  ފޮނ ކާރ ން    ށް ޕާޓީ އެކ ލެވޭ ވަރަ  ންެގޅ ަގނޑ މެ ވީ އަލ  

ކޯ އެބައޮތް.  ލިބޮޑ   ސަރ ކާޝަނެްއ  ެއކ ލެިވެގންވަނީ % މިއަދ ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީައކީ %   60ރ   ނޫން.  .  40އެމް.ޑީ.ޕީއެްއ 

މިއެހެންވީމާ އަޅ ަގނޑ މެން  ބިޒާ  މި  ، ވައްތަރ ެގ  ،  ހ ރިހާ  މިލެއް  ތ ެގ  އަންނާ  ވެސް  ބޮޑަށް   ވަރަށް  ނީމަޖިލީހަށް 

ރައެކީގަ   ލީޑަރ ންނާ  ރިންނާއިއިވެބަ  ކޯލިޝަންަގއި ވަރަށް  މަޝްނއި  އެހެންވީމާކ ރ މަށްފަހ ވަރާަގޅަށް  އަ.  ޑ   ަގނޅ  ، 

ހ މާއި، އަދި  ފ ރިހަމަ ރ ޓީެގ ެވސް  . އަދާލަތ  ޕާޕާޓީއަކީ އަދާލަތ  ޕާޓީޢިލްމީ  ބޮޑ     މެއެން ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ދީނީ  ަގ

ލ   ފަހ  މި ބި  ކަށްރަށް ފ ޅާ ދިރާސާއައި ވައެކީަގ  ރިހަމަ ރ ހ މާރީ ޕާޓީެގ ވެސް ފ ހޫެގ ވެސް، ޖ މްސިމް އިބްރާހީމްޤާ

 . ޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ..، އަތީ. އެހެންވީމާއޮ އިސް މިއަ

 

 ން:ކަދެްއކެވ ން ވާހަރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިްއޔާ  އިނޭގޝ މެންބަރ .  އާދެ!  ިއއްޒަތްތެރިކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ތޯ  މިހާރ       ޙަލީމް.  އަޙްމަދ  

 އަރ ވަން.  ށް ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ފ ރ ޞަތ ދަމަދ  ސަޢީޙްބަރ  އަރި މެންެގ ިއއްޒަތްތެ މާވަށ  ދާއިރާ އަޅ ަގނޑ 

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް ދ މަދ  ސަޢީޙް ބަރ  އަމެންެގ މާވަށ  ދާއިރާ

އިއް ޝ ކ ރި ރައީ އްޔާ  އަޅ  ޒަތްތެރި  ދާސް.  ނައިފަރ   އިއް އިރާަގނޑ   ތަޅ މ ގަ ެގ  ހ ށަހެޅ އްވި  މެންބަރ    މި  އިޒަތްތެރި 

މަޝް ތާއީދ ބިލ ެގ  އެއަށް  ެގންދަން.  ތާއީދ   ކ ރަން.ވަރާ  ހ ށަހެޅ މަށް   އަޅ  ހަމަ   ކ ރަން.އެ  އެދެން  އެާއއިެއކ   ަގނޑ  

އަޙްމަދ  އިްއޒަތްތެ ރައީސް  ޙަލީރި  އިްއޒަމް  މެންބަ،  ޙަލީތްތެރި  އަޙްމަދ   ހ ރިހާ މްރ   ނިޒާމީ  ވަރަކަށް  ބޭނ ންފ ޅ ވާ   

އެްއކޮ މިނެޓ ވަރަކަފަނަރަށްލަިއެގން  ކަމެއް  އެނަމަވެ   ށް  ދެއް މަނިކ ފާނަ  ސް  ކ ރިޔަށް  މިމަޖިލިސް  އެީއ  ކަށް ވ ން. 

 . ނެ..ނ ެގންދެވޭ

 

 ން:ކަދެްއކެވ ތ ން ވާހަރިޔާސަ

މެންބަރ އިއް  ނިޒާމީ ؛ޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ނެީގމާ  މައްސަލަ  ފ ރ  ނިޒާމީ  މައްސަލަިއަގއި  ބޭފ ޅ ންނަށް    ހ ރިހާ  ޞަތ  

މެންބަރަިއއް،  ވެސް އެބަ އަރ ވަން. ދެން އެހެންވީމާ ފ ވެސް    ށްޒަތްތެރި  މިހަމަ  ން. މަތީ  އެރ ވީ އެޮގތ ެގ  ރ ޞަތ  
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ެގންދަވާ ޮގތ ން ށްއަ ކ ރިޖެހެނީ. ވާހަކަފ ޅ   އަރ ވަން މިޞަތ  ފ ރ އަޅ ަގނޑ   ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނެީގމާ  ،އެހެންވީމާ

އަޅ ަގނޑަ އެދެން  މައްސަލަެއއްތޯށް  ނިޒާމީ  އެއީ  މައްސަލައެއްތޯނޭގނީ  އެހެން  ނޫނީ  އިްއޒަތްތެރި      އާދެ!  ބަލަން. 

 ! ދެއްވާނިންމާލަ ވާހަކަފ ޅ  މެންބަރ  ސަނީފް

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ ސަނީފްهللا  ޢަބްދ ރ ންބަމެނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ތި

އަޅ   އަޅ އާދެ!  އެހެންެވެގން  މިދަންނަަގނޑ   ޕާޓީއަޅ ަގނޑ މެން  ، ވަނީަގނޑ   ދީނާ  ނޫނޭ  އަކީ  ޕާޓީެއއް   .ދެކޮޅ  

ިއސްލާއެމް.ޑީ. ޕާޓީެއކޭ.  މްދީނާޕީައކީ  ޗެއެހެންވީމާ  ާގތް  ައޅ ަގނޑ   ޮގސަނައާރޕާ،  މި  ަގިއ  އަހަރ    ފަސްލަނީ  އިވަ ށް 

  އި އ ފައްދަ   ނަފްރަތ   ،ކ ރަނީބޫލ  ަގނޑ  ަގްއވ މަށް. އެޮގތ ން އަޅ  މިކަން ފ ރިހަމަކޮށްދެ  އިއްވަ ދެ އިނެތް ކޮމިޓީ އ ފައްދަވަ

އޭ. މިޮގތަށް  ޟްވާން މަރާލި، ރިރ  އަފްރާޝީމް މަރާލިއޭލޮބ ވެތި މެންބަ  ،ންބަރ ޖިލީހ ެގ މެމަ  ދިޔައީއިކަންކަން ހިނަގ

 ..ށް ހަމަލާ.ރަީއސަ ންެގަގނޑ މެގޮއްސަ އަޅ  

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

  ، މްޢާޡިމެންބަރ  ޢަލީ  ތްތެރި  ެގ އިްއޒަ މެދ  ހެންވޭރ  ދާއިރާ  ން އެދެން.ވ ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެއް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ެއއް. ނިޒާމީ މައްސަލަ

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ން: އްކެވ ވާހަކަދެމް ޢާޡިމެންބަރ  ޢަލީ  ެގހެންވޭރ  ދާއިރާމެދ 

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސްްއޒަތްތެއި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލައެްއގަ  ؛ރި  ހ ށަހަޅާ  ނިޒާމީ  ބޭފ ޅަކ   އެހެން  އި 

ތާއީމަކަށްހ ށަހެޅ  ނ ކ ރެވޭ  އެނެދެއް  ހިތަ  ވީމާ،ންހެ.  އިއްށްއަޅ ަގނޑ   ރައީސްެގ  ޒައެރީ  ސަމާލ ކަމަށް ތްތެރި 

ދާއިރާނޭވާނަންެގން މާވަށ   މެން.  އިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅަެގ  އެހެން  ހ ށަހެ  ކ ބަރ   ތާއީދ ޅ މަހ ށަހެޅި  އޮތީމަ.  ކަށް  ކޮށްފައި 

އެއެ ހިނަގިއެގންވާ  އީ  ޮގތެކަންތައް  އޮންނާނެ  ަގާވއިދ ަގއި  ކަމަށް  ނޫން  ހިތައް  ދަންނަވަށްތީވެ   ލާނަމޭ އިއެރީ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  މަށް.ކަސަމާލ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ން ވާހަރި

 ! ޅ  ނިންމާލަދެއްވާފ  މެންބަރ  ސަނީފް ވާހަކަޒަތްތެރިއް ންބަރ . އިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެޝ ކ ރި

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ ސަނީފްهللا  ޢަބްދ ރ ންބަމެނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ތި
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ށް ވާހަކަދަްއކަން ފ ރ ޞަތ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑަ  އިނިޒާމީ ނ ކ ތާ ނަަގއެބަ  އާދެ! ައޅ ަގނޑަށް ވަރަށް އ ނދަޫގވޭ  

އަޅ  ދިޔ ެގންދާެގއްލި  ެއއީ  ކަމެއްމަކީ  ހިތާމަކ ރާ  ެއހެންވީމާަގނޑ   ޓަކައި .  ނިންމާލ މަށް  މިދަންނަވަނީ،  އަޅ ަގނޑ    ،  

 މިއެދެނީ    ޑ ދަންޖެހެއޭ. އަޅ ަގނ ހޯެވލާފައި މިއަށް ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެއް އަޅ ަގނޑ މެންއެއްއެންމެން    އަޅ ަގނޑ މެން

ބޭރ މަ ރަކޮށްޖިލީހ ން  މިީއސ ލްލާފައި  އަނބ ރާ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ވެސް  ެގން  ޖ މްހޫރިއްޔާ    ރާއްޖޭެގވެހިދި  . ދެވ ންބިލ  

ޮގމިއީ  ނަށް  ޔިތ ންރައް ބިލެއްެގ  ހ ރި  އަކަންބޮޑ ވ ން  އަޅ ަގނޑ    ކ ރަން.ސިފަ  ޅ ަގނޑ ތ ަގިއ  ޕާޓީއަށް  ައޅ ަގނޑ ެގ 

އ ޖާލާ    ،އެދެނީ ދެއްވ ންމިއަށްވ ރެ  މާދަމާއެއް  އަފަހި  ޓަކައި  މްދީނ ިއސްލާ  ންޓީޕާ  ޅ ަގނޑ .  މިކަމަށް  ޙައްޤ ަގއި  ެގ 

ވަކާރަނަގޅަ އެންމެހަބޭރ   ބިލ   މި   ،ކޮށް ތ ލާށް  ޕާޓީެގ  ައޅ ަގނޑ ެގ  އެދެނީ.    އިކޮށްލ ން  ރައްޔިތ ންނަށް  ލޮބ ވެތި 

 . ހޫކާތ ވަބަރަهللا މަތ ކ މް ވަރަޙްލައި ޢައްސަލާމް ޝ ކ ރިއްޔާ. ވަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ . ިއްއޒަތްތެރި  ދެހެންވޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރ   އިްއޒަތްކ ނ   ޙ ސައިން ޝަހީރާެގ  މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ     މް.ތެރި 

ޝަހީމާއިބަލަ ޙ ސައިން  ިއްއޒަތްތެރި   ،އަޅ ަގނޑ    އެކ    ޖެހ މާ  12އާދެ!  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ގ ޅޭތޯ.    ލާނަން 

ބައިަގ ކ ރިވަގ ތ ކޮޅެ ހ ސް  ގެ ޑިއިރ  މެންބަރ ންނަށް  ޖަލްސާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  އަރ ވަން.  ފަށާނީ ެގންށް އައް  ދަން 

ފ ަގއި.  12:30 ފ ރަތަމަ  އެންމެ  އަޅ ރ ޞަތ ދެން  ދާއިރާ  ،ނޑ ަގއަރ ވާނީ  މެންބަރ   ެގއ ނޫގފާރ   އިްއޒަތްތެރި   

 . ކޮޅ ހ ސްަވގ ތ  ނަށްށް. މިހާރ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންޙީދަވަމ ޙައްމަދ  

 

 { އަށް 12:32އިން  12:02 :ކޮޅ ތ  ގ ސްވަހ }

  (ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

ހ ސް ކ ރިަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ `.  ޖަލްސާ  މަޖިލީހ ެގ  ެގންދިއަ  އަޅ ަގނޑ އ ށް  ފަށަނީ.މަށް  ިމ  އަޅ ަގނޑ  މިހާ      ރ  

 ށް.ވަޙީދަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ެގއަރ ވަނީ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާ  މިފ ރ ޞަތ 

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަވަޙީދ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ

ރައީސް. ސަރ ކާރ ެގްއޒަތްތެރިއި   ޝ ކ ރިްއޔާއާދެ!   މިންފަރާތ     ފޮނ އްވާފައި  ބިލަށް    ވެވާ  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ސް ، 

ިއ  ބަެއއް މީަގ.  ކޮށްފަޢ ވަނީ ޝާއި  ބިލ   އި މިޓ ގަ ހ ެގ ވެބްސައިޔިތ ންެގ މަޖިލީރައް ؛އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން
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ކ ށް    -1ތަމަ ވެސް.  އެންމެ ފ ރަ  ވެސް ފާހަަގކޮށްލާނަން   ކަންކަން އަޅ ަގނޑ ންބޮޑ ވާ ބައެއްވަރަށް ކަ  ހ ރި އަޅ ަގނޑ 

ކ ރަނީ    ކ ރާ މީހާ އެމަލ ޢަ  ނިވި ހާލަތްތަކ ަގއި އަންނަނިވި އަންނަ   -1  ެގވަނަ މާއްދާެގ )ބ(  124ކަނޑައެޅ ން. އެއީ  

  ނ ވަތަ އިސްލާމްދީނާޅޭލާފަށް އ ޚި  ްއަގިއ ަވކި މީހަކީ އިސްލާމްދީނާމ  ތަނެންއާ  ،ތީއޮ  ތަމަ މިކ ށެކޭ. އެޮގތ ން ފ ރަ

ނެ  ކ ރަންޖެހޭ ޔާންމެން ބަތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ   އި މިރެޭވ ޮގތ ގަ ލ ކ ށް ަގބޫކ ރ ން. އަޅ ަގނޑަމަށް ތ ހ މަތ މީހެއް ކަޅ   ދެކޮ

މ ވެއްސަކަދި ނ ވަތަ  މީހަކާ  ،ސްލިމަކަށްށް  ނޫން  މ ސްލިމެއް  ޤައ   ،ދިމާއަށް  ެއއީ  އެހެން  އެހެން މިސާލަކަށް  މެއްެގ 

ނ ކ ރާ ަގބޫލ ނ ވަތަ އިސްލާމްދީން    ނެނ ކ ރެވޭއް  ލެމަނަ   ބ ނ ން ދެކޮޅ  މީހެކޭ  ދިމާއަށް އިސްލާމްދީނާ  ނެއްެގ މީހަކާދީ

އަޅ ަގނޑ މީ ބ ނ ން  ހ އްޓ ވޭނެ.  މެންނަހެކޭ  ނ އެއް  ޭއެގ  ދެ ކަށް  ކަމަކަށް    އިގ ޅ ވަ  އާޤީދާޢަމީ  އިސްލާ ؛ވަނަ ދެވަނަ 

ވޭ ނެރެލްމީ ޮގތ ން  އި ޢި މިކަމ ަގ ޮގތ ގައިވޭމެދ  ނަފްރަތ  އ ފެއްދ ން. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެ  ތަމަޢ ަގއި މީހަކާމ ޖ 

އޮންނަންޖެހޭނެ.  ރަޢ ޔަށް   ބަސްބ ޖާަގ  މިކަމަށް  ޮގތ ން  ކ ރެވިެގންނ ޢިލްމީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހަނި    ނ ވާނެ.ން 

އެހެންވީމާއެ މަރ ދިރާސާބަދަލ ތައް    ،  އ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ެގންނަވާނެ  އެއާެއކީަގއި    ހަމަ  ން.ރަީމދ ކ އްޙަލާަގއި 

ޮގވާލަން  ދިރާ  ،އަޅ ަގނޑ   ބިލ   ދާއިރ  ކ ރާއިސާމި  ފ ޅާ  މީ ރާެއއްގަ ަގިއ  ހިންެގވ ން  ެގއި  ޚާއްޞަކޮށް  ؛ މަޝްވަރާތައް 

ޢިލްމ ވެރިންެގ  ދީރާއްޖޭެގ   ހިމަނަިއެގން  ވިސްނީ  ބިލ ަގއި  މި  ޚިޔާލ   ެއއީނ މާއި  ެގނައ ން   ، ާގނޫނެއްެގ ސިފައިަގއި 

ކީރިތި   އްޒަތްތެރި ރައީސް،ރާ ޮގތ ަގިއ އިކ ބޫލ ަގންނަވަން. އަޅ ަގނޑ   ދަވަރަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ   

އ   م ل  َوس  هيلع  ّللاّ   ىلّ صރަސޫލާ   ެއ    ބާ ދެްއީވ ޙައްޖަތ ލްޠ މަތަށް އެންމެ ފަހ ެގ ވަދާޢީ ޚ އްިއސްލާމީ  ވަދާޢ ަގއި. 

ތަކަށް ވެސް ނޫން. މ ޅި  މައް ޙަޤީޤަތ ަގއި ހަމަެއކަނި އިސްލާމީ އ  ؛މަތަށް، މ ޅި އިންސާނިްއޔަތަށްއްކަލޭެގފާނ  މ ޅި އ  

 ަވސިއްޔަތްތައް އަޅ ަގނޑ މެންނާ ،ކިޔ ްއވާފައި ެއ ޚ ތ ބާެގ ިގނަ ކަންކަން   أيَّها النّاس  އިކ ރަްއވަބ ޠަމ ޚާ އިންސާނިއްޔަތާ

ُكْم َماءَ إّن د   ވީ،ވަދާޢ ެގ ޚ ތ ބާަގއި ވިދާޅ   ޮގތ ން އެ ކަލޭެގފާނ  އެ ދ ވަހ  ޙައްޖަތ ލްއި ހ ރީ. މިހަމައަށް ެގނެސްދެްއވާފަ

َحَراٌم   َهذَا  ،َعليُكمْ َوأْمَوالَُكْم  ُكْم  َشْهر   في  َهذَا  ُكْم  يَْوم  ތިޔަ ބައި މީހ ންެގ މ ދަލާިއ ތިޔަ ބައި މީހ ންެގ ލެޔަކީ    َكُحرَمة  

هللا   ވެެގންވާ ކަންކަމެވެ. ޤ ދ ސީ ޙަދީޘެއްަގއި މާތްންރާހައެއް ބަޔަކ  އަނެއް ބަޔަކ ެގ މައްޗަށް ޙ ރ މަތްތެރިވެެގންވާ،  

  ! ކަލާނެގ ައޅ ތަކ ންނޭރަސްއޭ ތިމަން  نفسي يا عبادي إني حرمت الظلم علىވަޙީކ ރެއްވި ކަމަށް ޢިލްމ ވެރިން ވިދާޅ ވޭ  

ތިމަން   ނަފ ސަށް ވެސް އަނިޔާ هللاހަމަކަށަވަރ ން  ައލްމާއިދާ ސޫރަތ ެގ  ންރާހަރިކަންވަނީ  ވެެގ  ވަނަ   32ކ ރައްވާފައޭ. 

أَ ވަޙީކ ރަްއވަނީ هللا އާޔަތ ަގއި މާތް  َوَمْن  َجِميعًا  النّاَس  قَتََل  فََكأَنَّما  اأْلَْرِض  فِي  فََساٍد  أَْو  نَْفٍس  بِغَْيِر  نَْفًسا  قَتََل  ْحيَاَها َمن 

  ، ނ ލާ ނ ވަތަ ބިމ ަގއި ފަސާދައެއް ކޮށްެގން މެނ ވީ  ރަސްކަލާނެގ ކަނޑައެޅ ްއވިއޭ ޙައްޤަކާމާތް افََكأَنَّما أَْحيَا النّاَس َجِميعً 

މި ދެންނެވީ މަރ ން   ؛ ދިރ ވައިފި މީހާއަދި މީހަކ  .ފ ސެއް މަރައިފި މީހާ މ ޅި އިންސާނިއްޔަތ  މެރި ފަދައޭނަ ؛މީހަކ 

  ތިނ ެގ ރިވެއައީ މި ދީ  ރިެގންދީން ފެތ . އިސްލާމްދައޭއްޔަތ  ސަލާމަތްކޮށްފި ފަމ ޅި ިއންސާނި  ،ސަލާމަތްކޮށްފި މީހާ

ދީނަކީޤ ލާއަޚ  މި  އިންސާ  ން.  އަޅާނިއްޙަޤީޤަތ ަގއި  ދ ނި  ،ލ މާއިޔަތ ކަމާއި  ެއންމެ  ޔެއަދި  ނިޒާމ ވީ  މ ޅި   ؛ފ ރިހަމަ 
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ފ ރިހަމަދ ތާރީޚ    އެންމެ  ދީން.ދިކޮށް ާގއިމ ނިޒާމ     ދ ނިޔެވީ  ށް  ިމ  ޙަޤީޤަތ   ން  ވާހަކަ  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ަގއި 

މަރަދައްކަ މީހ ން  ބަޔަކ   ،  އިނީ  ބަޔަކ     ،ފައިވާތީ މަރާެއތައް  ެއ    ،ތ ލ ކ ރ މަށްަގ  އެ  ،ތީ ވާކޮށްފައިތ ލ ަގެއތައް 

ހ ށަހެޅޭ  ލޭ އަޅ ަގނޑ މެން    ،ދެނެަގނެ  ސަބަބ ތައްއޮހޮރ ވ މަށް  ހޯދ ން  ޙަާގނޫނީ  އެކަމަށް  ިމއަދ  އްލެއް  އެއީ 

މިހާރ  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭ  އ   އަޅ ަގނޑ މެން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޖީދީމަގ ވެސް  މާލޭެގ  ބޮޅެނީ  މެދ ަގއި  މެއް   

ބޮމެއްވާލަިއެގޮގއް  ޮގްއާވލަން.  މަޖި  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް  އިެގން  ނޫން.ލީހ ެގ   ެއކަންޏެއް 

ތިއް ޓެރަބެއަރިހ ަގއި  ނ ރައްކާތެރި  ފަދަ  ެގއްލ ންވާނެ  ފ ރާނައަށް  ބަޔަކ ެގ  އެތައް  ދީެގން.  ވި  ހަމަލާއެއް  ރިސްޓް 

އަށް  ަގނޑ މެން ހަނގ ރާމަ. އަޅ ކ ރާއޭފި  ނީދީ  ރ ކަށިޅެނީ ހަގ މިކަން    ،ވިދާޅ ވޭ ތީ ފަރާތްތަކ ން އެބަ  ތ ެގ ސަލާމަދައ ލަ

  އެތައް ވެސް    . މިހާރ ވެއްޖެ  ނަށް ޮގސްފައިއެތައް ދިވެހިންނަށް އެތަ  200ދިޔަ ވާހަކަ ދަްއކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  

ޖެހިފަ  އިލާއެއްޢާ ކ  ؛އިހާލ ަގއި  އެ އަންހެނ ން،  އި ޑަކ ދިން  ތިބި.  އެބަ  ރައީސްތާ  މެންނަށް ޑ ނއަޅ ަގ ؛އްޒަތްތެރި 

ކޮށްފާއި  ވެސް ދެމަފިރިެއއްެގ ދަރިއެްއެގ ބޯ ބ ރި ، ދިެވހި ކޮންމެކޮށްލާފައިނ ނ  ބޯ ބ ރިއިން ފޮޓޯތަްއ ފެސޯޝަލް މީޑިއާ 

މަންޒަރ  ތަންތަނ  ހ ރި  ވައް.  އިއްޒަ  ންޓާލައިެގން  މަންޒަރ .  ރައީސް މަރާލި  ޚަބަރ ތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަ ؛ތްތެރި  ށް 

ހަމައަކީ   ކ ރާބޫލ ަގކީ ޮގްއވާލަން ރާވާ ވާހަކަ. ައޅ ަގނޑ މެން  ވަރ ންނާއެދަރި  ދަރ ސާމަެގ ސްކޫލްްއސި ރާއްޖޭޮގެގންފެނި

ޝަ އިސްލާމީ  މ ޅި  އިސްލާމީ،  އިސް ؛ރީޢަތްމ ޅި  ޤައ މެމިއީ  މިއީ.  ލާމީ  ޖ މްހޫރިއްރާދިވެހި  މިއް  ޔާެގ  އްޖޭެގ 

ލާޒިމ ކ ޤާނޫނ އަސާސީ ދީނަކީ  ،ރޭ  ރާއްޖޭެގ  ިއސްލާމްދީންިމ  މި    ލިބެނީ  ތަނ ެގ.  މިތާ    މ ސްލިމަކަށް.  ރަށްވެހިކަން 

މިސްމ   ،އ ޅެނީ އ ލިމ ން  އެހެންވީމާ،  ޅެތާ  ައޅ ނީ.  ކިޔައިެގން  ތެރޭަގއި ަގދީނޭ  އަޅ ަގނޑ މެންގެ ނޑ މެންެގ  މި  ؛، 

ޔާސީ ޮގތ ން  ފެއްދިެގންނ ާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ސިން އ ބަިއވ ިއ ބައިދ ަގރަްއޔިތ ންެގ މެ ވީދެންނެ

ކޮށްެގން، ދީން ބޭނ ންސީ ޕޫލަކަށް  ކޮށްެގން، އަޅ ަގނޑ  ސިޔާ އަޅ ަގނޑ  ދީން ކާޑަކަށް ބޭނ ން  ދިމާލަށް   ނ ރ ހޭ މީހަކާ 

ވާދަވެރިކަން  . ސިޔާސަތ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނީދަވެރި ސިޔާސީ ކަންކަން ހިންކޮށްެގނެއް ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން ވާބޭނ ން

ރާއްޖޭަގއި އެތައް    ،ތީއޮޙަޤީޤަތ ަގއި ސަރ ކާރ ން ފޮނ ްއވާފައި މި    ޑ މެން މި މައްސަލަ، ައޅ ަގނއެހެންވީމާ  އ ފައްދާނީ.

ދީނާބަޔަކ  މީހަތ ލ ަގ  ދާތީ،މަރަމ ން  އަޅ ވަިއެގން    ދީނާކ ރަމ ންދާތީ.  ެއކަމާ  ކ   ދައްކަންޏާ  ވާހަކަެއއް   ޚިލާފ  

ރައްދެކޮޅ  ދިވެހި  ކޮންމެ  އޮންނާނެ  ޙައްޤ   ވެސްހެދ މ ެގ  އެކަމަކ  ޔިތަކަށް  އޮންނާނެ.  ވެސް  މ ސްލިމަކަށް  ކޮންމެ   .

މި ދަންނަ މިއީ. އި ދައ ލަތެިއސްލާމީ    ،ވަނީއަޅ ަގނޑ   ތަނެއް މި  ާގނޫނ ސްލާމީ  އް  އިސްލާމީ ވެރިކަމެްއ  އީ.  ހިނާގ 

ތަނެއް  ތަނ ަގއި.  އީމި  އޮތް  ބަ،  މި  އެއް  މ ހިންމ   އެންމެ  ޤައ މިއްޔަތ ެގ  ދިވެހި  ރާއްޖޭެގ    ވާމާތްެވެގން  ،ހާއަކީ މި 

އެކަމަ އެހެންވީމާ،  ރާއްޖޭކ ބޫލ ަގައޅ ަގނޑ މެން    ކ އިސްލާމްދީން.  މި  ކ ރިއަރ ވާދީ  ެގރަންޖެހޭނެ  ދީން ން  ނީ، 

ޝި  ،ދަމަހައްޓާނީ އިސްލާމީ  ދެންނެވީ  މަޢާމި  ދީނަ  ،ވެރިކ ރާނީތިރ ތައް  ދީނަށް އަދި  ހަމަލާތައް،  އަންނަ  ށް 

ެވސް ކަންކަމަށް ؛ފ ރައްސާރަކ ރ މަށް  ފިޔަވަޅ ެއ  ދައ ލަތ ން  ރަސްމީކޮށް  ނަަގހައްޓާ  ައޅާނީ  ތްތަކ ން.  ފަރާ  ާގނޫނ  
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ހަމަ ފ ރ ޞަތ ގައިއަލ ަގނޑ   މި  ވަގ ތ ކޮ ؛ދަންނަވާލަން    ރަނަގޅ .  ޅެ ކ ޑަކ ޑަ  ދެްއވިްއޔާ   ؛ރައީސްތެރި  ިއއްޒަތްއް 

  ެގން އައ މާ ފެށި  ެގ ހަރަކާތް.ޑީ.ޕީ މްއެ  ަގނޑ މެންޅ ވިދާޅ ވި ޮގތަށް އައެ  ޅ ން  ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފ ރަތަމަ ބައެއް ބޭފ 

ދީނީ ބައެކޭ. ެއ ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ލާ  މަތީގައިެގ  އް އަޅ ަގނޑ މެންސެވީ ލޭބަލެރައީސް ަމއ މޫން ޖެއް އެކީަގއި  

ފާޅ ކަންވަ ޮގތަ   ރަށް  ކ ރިމަްއޗަށް ނިކ    ކަށް ބޮޑ   ލިބިއްޖެ  ،މެ ދެއްކީރައްޔިތ ން  މި ްއޔާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެރިކަން 

ފ ރަތަމަ   ސްއެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން އައި ؛ތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަކިތްތަކ ން ބަންިގއެއް ނ ގޮވާނޭރާއްޖޭެގ މިސް

ރާ ިއސްލާމިއްވެސް  އަލަށް  އަޖޭަގއި  އ ފެްއދީ.  މިނިސްޓްރީއެއް  ޢިލްމ ވެރިންެގ  ރާއްޖޭެގ  އަލަށް    ަގނޑ މެންޅ ކް  ދީނީ 

ދޫކޮއަތްމަ ބަތެރެއި  ންެގޢިލްމ ވެރި  ނިމައެކަހަ  ،ންލަިއެގށްއްޗަށް  ކަނޑައަޅާ  މައްން  ފިޤ ޗަެއްއެގ  ެއކ ލެވޭ    ހ ށް 

ެއކ ލަވައެ ރާއްޖޭަގއި  ބަޣާވާތް އިކަޑަީމއެއް  ބަޣާވާތް ؛ދ ވަހ ކ ރި  ލީ.  ފަހ ން  ދ ވަހ އެންމެ  ަގިއ    2018މިދިޔަ    ،ކ ރި 

 ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވިަގއި ތިއްބެމީ، އެ އެކަޑެއެ ބޭފ ޅާ އެ ތަނ ަގއި  ؛މޭޓަކަށް ހ ންނެވި ޝަހީމްމީންެގ ރަނިންރައީސް ޔާ

އެ   އެ ވަކިކޮށްލާފައި  ޮގތ ން    ތަނ ން  ސިޔާސީ  ހެންއްޔަޢަ ތަނަށް  ކަމަށް  ބަެއއް  ދ ވަކ ރާ  އެތަްއ  ހ އްދެވި  ވެސް   

  ެގނ ކ ރާށޭ. ރައީސް ނަޝީދ . ސިޔާސީ ދިޔަކަ ދައްކަމ ންދޭސްކޮށްފައި އެ ާވހައާ  ،ހެން ނަހައްދަވާށޭއް އެނެޢިލްމ ވެރިން

އަދި   ރީއަށްޓްކް މިނިސްއިސްލާމީ  ،ވާފައި އޮތީ އްމ ެގ ހ ރިހާ ޙައްޤެއް ދެ ނ ބ ވެރިކަމ ަގއި ދީނީ ކަންކަމަށް ހ ރިހާ ބަހެއް 

އެކަޑަމީއަހ ފިޤ  އެހެންނަމަ  ތަން  ށް.  އެ  ކޮށްލިވެސް،  ސިޔާސީ  ސިޔާސީ  ރާއްޖޭަގއި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ލެްއެގ  ޓޫކޮށްލ ން 

މިހާ ފ ޅާ   އިމި ކަންކަން ހިންގ މ ަގ  ،ތާއި ހަސަދައާރަފ ނަ  ކަށްޔަބަޔަކ  އަނެއް ބަ    އެއްކޮށްެގން ބޭނ ންޮގތ ަގއި ދީން

އި   މި ހިންަގމ ން  ަގއި  އްއެ ދާއިރާ އި ބޮޑެތި  ؛ ރައީސް  އްޒަތްތެރިދަނީ.  ނޫން  ހިމާޔަވަގ ންނެއް  ރާކަށް ކ ތްސްލާމްދީން 

އި ދީނީ ޑީލަރ ންނެއް ނޫން މި ރާއްޖޭަގ  ބޮޑެތި ޑްރަގ ކާ  ިވއް  ކ ރ . ހަކީ ބީޅ ްއވާފައި ތިކަނޑައަ  ެގ މިތާނރަސްކަލާމާތް

މެ ރައްޔިތަކީ  ރިމ ންނެއް ނޫން އެކަން ކ ރާނީކީ. ައޅ ަގނޑ މެން ކޮންމީހ ން މަރާ މ ޖ   . ބޮޑެތިކީނީކ ރިއަރ ވާޢާރ   ޝި

ޔަ  މިދި  ،ޑ މެން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންނތެރި ރައީސް، މިސާލަކަށް އަޅ ަގިއްއޒަތް ؛އަޅ ަގނޑ   ،ަގއިބޮޑަށް ޙަޤީޤަތ   މާ

ދެލޯކަލް   ައޅ ަގނޑ   އިންތިޚާބ ަގއި  ވާހަކައެކައ ންސިލ   މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން  އް ްއކި  ހިފ ޞްޞާޤިަގއި  ނަމ ަގއި   މ ެގ 

،  ނަމޭ ހިފާނަމޭ، މަރާނަމޭ، މަރާ  ންނަށް ލިބިެގންދިޔަ.ޅ ހަރ  އެ ބޭފ އަ  7.  ނޫންވެސް  ހިފީފީކީ    ޞްޞާޤި  ،ކޮށް ސިޔާސީ

  ލީމާއިހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަވާކަމެްއެގ    ނަމޭ ކިޔަިއެގން ެއ ބޭފ ޅ ން ސިޔާސީ ޓޫލެްއެގ ޮގތ ަގިއ އެ ހިންެގވި ރާމަ

ބޮޅ އަ ހ ކ ަގނޑ ެގ  މަރ ެގ  އ ޅޭންލަށް  އެބަ  ނެރެެގން  ައޅ ަގނޑ     ދަންނަވަންމަ.  އ ޅޭ.  އެބަ  ކަމަށް   ؟ތޯރާލަންޖެހޭ 

އިސްއިސް އ ލާމްދީނަކީ،  އެހާ  ޝަރީޢަތަކީ  ޝަރީ ލާމީ  މީހެޢަނި  ނޫން.  މައް ތެއް  ނެރ ޗަ އްެގ  ހ ކ މެއް  ހ ރޭ  ނަށް  ސް 

އ ސޫ   ،ތްތަކެއްއަރާއިޖ  އި  ،ތަކެއްލ ހ ރޭ  ޝަރީޢަތެއް  ޒާމ ތިންހ ރޭ  ފ ރިހަމަ  މާ  ެއއަށްވ ރެ  އިސްލާމީ  ތަކެއް. 

ވެސް   ކަންކަން މިހާރ ރި  ހ މަޢ ަގއި  ޖ ތަޙަޤީޤަތ ަގއި މ  ؛ން މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ކަންބޮޑ ވަ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަޝަރީޢަތަކީ.  

ޮގ އެއްބަިއވަންތަރ  ދާއި  ސްެގންމިހިސާބަށް  ދީނީ  ރާއްޖޭެގ  ދިަގއި  މެދ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  އެއްބައިވަންތަކަންކަން   ނީ 
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މަތި މެންޑޭޓް  އިސްކ ރެވިފަގާއިމ ކ ރ މ ެގ  ތަނެއްިއވޭ  ކިޔާ  މިނިސްޓްރީ  އެ  .ލާމިކް  ދަތާނއަދި  އ ެގ  ފައިާވ  ފެދިށ ން 

 ތެރޭަގއި ރައްޔިތ ންެގ  ެގނ ކ ރާތީވެ، ައޅ ަގނޑ މެންރަނަގޅަށް މަސައްކަތް  ތަންތަންޤަތ ަގއި މި  ޙަޤީ.  އްހެމަޖިލީފަތ ވާ  

މިހާރ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަނީ.  ން މި މެދ ވެރިއ ފެދެކަން  ހާބޮޑަށް ހަލަބޮލިނަވަސްކަމާއި، މިށް ނ ތަޑަމިހާބޮ  އިމެދ ަގ

ނެތް ފ ރަްއސާރަޖާަގެއއް  ދީނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ނ ހީތައ   އިސްލާމްދީނަށް  ،ކ ރާކަށް  ރަސޫލާއަށް،  ކީރިތި  ކ ރާކަށެްއ. 

ފ ހެއްދެ ކަމަކ   މިފަދަ  މީހަކަށް  އެްއވެސް  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  ދީނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތަށް  ރައްސާރައެްއ  ވި 

ެއޮގތަށް ހަމަ  ދަރިންނޭެގ  هللاަގނޑ މެންނަކީ  ޅ އަ  ، ނ ކ ރެވޭނެ.  ކިޔާފަދެަވނަ  ނ ދެއް  ވެސް   ެއއް  މި  ވާހަކައެއް  ކޭނެ. 

އެއީ ކަނޑައެޅިެގން   ހެދޭނެ.ވެސް ނ   އެއްކަހީނ ން ެގނެސްެގން ސިހ ރަހާހޫރަ ހަދަބޭރ ެގ ބޮޑެތި    ،ޑެތިރާއްޖެއަށް ބޮ

އެންމެ އިސްލާމްދީ ހ ރި  ފާފަތަކ ެގ ންހަރާބޮޑެތި  އެންމެ    ،ބޮޑެތި  ނ ަގިއ  ބޮޑެތި  އެންމެ  ލިބޭ،  ފާފަ  ބޮޑެތި  އެންމެ   ،

  ، ިވޔަސް މީހ ން މެރ ން ވެސް. މިސާލަކަށް މީހަކ  ކ ށްވެރި  ،ތ ލ ކ ރ ން ވެސްަގން  ހ ަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން ެއއީ. މީތެރޭ

ވާޚި  ދީނާ ޝަރ ލާފ   ދެްއކިޔަސް  ޮގތ ހަކަެއއް  ެއއްޢީ  ބަލާއިރ   އޭނަ  ޮގތަ  ން  ވާހަކަެއއްތޯ ަގިއ  ަގސްތ ކީ  ދެއްކި 

ނޭނިގ  ،ބަލަންޖެހޭނެ އޭނައަށް  ދެނ ވަތަ  ވާހަކައެްއތޯ  ކިއްެގން  ކަންކަން    .ބަލަންޖެހޭނެ  އެ  ކަނޑައަޅާނެ  އެހެންވީމާ، 

ޮއވޭ. ިއސްލާމީ ދައ  މިއީ. މި ތަނ ަގއި  ޝަރ ޢީ އިންތިޒާމ ތަކެއް އެބަ  ަގއި ވެސް ހ ރެއޭ  ސްލާމީ ޝަރީޢަތ އިލަތެކޭ 

ބައެއް ބޭފ ޅ ން މި   ،ކ ރާތީލޭ ހ އްދަކ ރާތީ، މަގ މަތީން  ތ ލ ަގމަތީން މީހ ން  ލ ތަކަކާ. ެއޮގތަށް މަގ ހަމަތަކަކާއި އ ސޫ

ހ އްޓ ވަމަރާ ހައިއ ޅޭތީ އެހާ ކަންބޮޑ ވެ ން  މެރ ން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އ ޅޭތީ  މި ދެންނެވިރާެގން  އަޅ ަގނޑ     ހެން، ންވޭ. 

ލަިއެގން.  ، ބޮމެއް ޮގްއވާދައ ލަތ ެގ އެންމެ މަތީ ސެކިއ ރިޓީ ދޭ ބޭފ ޅަކަށް އަމާޒ ކޮށް  ،ނީ ޅެޖީދީމަގ  މެދ ަގއި މި އ މަ

ނަސީބެއް    ހިނިގކަންލާތަކެއް ނެތް ަގޑިެއއްަގއި އެކަން ނ އި ޢާން ކ ޑަކ ދިންތަކެއް، ބަިއވަރ   ތަނ   ނޭނެގެއއް ނޫންތޯ އެ

ޮގމާދަނ ވަތަ  ތޯ.  ނޫން ދެން  ކޮންތަނެްއަގއިތޯއިްއވަމާ  ރާއްޖޭެގ ސްކޫލް ؟ލާނީ  ނޫމި  ނޭމަދަރ ސާއެްއ  ކަމެްއ    ނގޭ ން 

 އްއިމާރާތެ   ޅޭއ  ެއތައް ބަޔަކ     މްޢ ޞޫ، މައި ހަމަ އާންމ  އެތައް ރައްޔިތ ންނެއް ލާނީކީ. މި ރާއްޖޭގަ އިނޫންތޯ ޮގްއވަ

ނޭނގެއެއް   ކަމެއް  މިމާދަމާ  ލާނީއިއްވަ ޮގ  ންތޯނޫނޫން  އެހެންވީމާ،  ދިޔައިހިސާ  .  މަރ ަގ  ،މާބަށް  ހިފާ މީހ ންެގ    އި 

އެތަްއ  ؛ރަމ ންކ ކ ރަމ ންށް، އެކަން  ކޮއްދަހ ންެގ ލޭ ހ މީ  ،މާކ ރާ ހިސާބަށް ދިޔައިލ ތ ގަ   މީހ ން  މާ،ހިސާބަށް ދިޔައި

 40 ؛4، 3، 2، 1؛ ފަހަރ   40ތ ލ ކޮށްފި މިހާރ .  ަގއްވާލައިފި މިހާރ . އެތައް ބަޔަކ   އެތައް ފ ރާނައެއް ދ   ،ެގއެއް ބަ

ތާލ ން  އް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ތައް ނައިޖަހާފައި މަރާލައިފި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ރާއްޖޭގަ ފަހަރ  ވަޅި

ޮގ ދީނީ  އައެއީ  މާ  ނަށްަގނޑ މެންޅ  ތ ން  ވާޖިބ   އަދި  ކ ރަން  މ ހިންމ   ައޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  ކަެމއް  ޖެހޭ. 

ރާ ކ ަގނޑ މެންެގ މަްއޗަށް ލާޒިމ ޅ  ޤަތ ަގިއ ދީން އަމިކަން ޙައްލ ކ ރ ން އެއީ ޙަޤީ ޑ މެން އަސްލ  ާގނޫނީ ޮގތ ންަގނ ޅ އަ

 ސް. ރައީކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤްއިްއޒަތްތެރި ެގ މަހިބަދޫ ދާއިރާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ރައީ ިއްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ   މިއީ  ހ ށަހަޅާފަސް.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ވާ  މި  އިން  ހ ރިހާ   ސަރ ކާރާއި 

ސަރ ކާރ  ނ ވަތަ  ތާއީދ ކޮށް  ާގތްަގނޑަކަށް  ވެސް  އ ސޫމެންބަރ ން  މަިއަގނޑ   ކޯލިޝަންެގ    ޮގތަށްއެއް   ތަކާލ  ެގ 

ހ ށަހަޅާބައިވެރިެވެގ  ކ އެ  ރ ންނާޓްނަޕާ މި  އިޞްލާޙ ން  ހ ށަހަޅާފައިވާ   މި   ބާތަށްޤޫޢ ޤާނޫނ ލްޚާއްޞަކޮށް   ؛ފައިވާ 

ތާއީދ  އި ައޅ ަގނޑ   ދަންނަވަން.  ޞްލާޙަށް  ވާހަކަ  ރަީއސްނ ކ ރާ  ަގާވއިދ  ؛އިްއޒަތްތެރި  އޮމަޖިލީހ ެގ   ،ންނާނެަގއި 

ސް.  އި ނ ދެވޭނެ ޮގތްތައް ވެޮގތާ  ރިޔާސަތ ން ފ ރ ޞަތ  ދެވޭނެ  އަށްނިޒާމީ މައްސަލަ  ،ޮގތާއި  ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެޭގނެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއެހެންވީ އެދެން  ައޅ ަގނޑ   މިމާ،  ަވގ   ކ ޑަކ ޑަ  ލިބޭ  ފ ރ ޞަތ   ތ   ވާހަކަދެްއކ މ ެގ  ތ ކޮޅ ަގިއ 

ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއަގިއ    ށްޙަޤީޤަތ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަ ؛އީސް ރިޔާސަތ ން ދެއްވާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ބިލ ެގ ނ ވަތަ  އަސާސް  މި  ވެރިންނަނާއި  ޕާޓީތަކ   ،އ ސޫލ ތައް   އ ސޫކ ބޫލ ަގއް  ޕާޓީތަެގ  މިރާ  ބިލެްއ ލ ތައް  ކަހަލަ 

 ، ކަމ ަގއިރިސް ޔާމީންެގ ވެރައީ  ،ކަމަކީ   ދޭ. ެއއްންރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ވެެގ  އެބަ  ެގންދާއިރ  ވަރަށް ސާފ ކޮށްހ ށަހެޅި

ތެރޭަގއި   ވެރިކަމ ެގ  ކަމަށް  ކަންތައްތަކެއްސް  ގޯ އެ  ޭއެގ  ،ހިނާގ  ބަދަލ ކ ފަހ ންއަދި  ވެރިކަން  އެ  ކަމަށް  ންޖެހޭ  ރަ 

ރައީސް    ،އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަަމށް އައ މަށް ޓަކައި  ،، ރައްޔިތ ންނަށް ިވސްނައިދިން ވިސްނައިދިނ ންތަކާއިއިނިންމަ

އްޔާ ޖަމާޢާތަތްތަކާިއ ޢިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ޖަމ ޚާއްޞަ  ،އްމަދ  ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ެގނައ މަށް ޓަކައިޙަބްރާހީމް މ އި

ކިޔާ ން  .ޑީ.އެމްއެ  ،މަސައްކަތ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ބައެއް އަދާކ ރި ފަރާތަކީ  ހިކޮށް، އެބަދަ  ގ ޅ ން  ތަކާރ ްގރޫޕ ރެޝަޕް

އްޔާައކީ  ޢިޢިއްޔާެއއް. އެ ޖަމ  ކިޔާ ޖަމ  ތަ އެ ނަމެއްވަ ނ ކް މޮކްރަސީ ނެޓްވޯ އެއް. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިޔާއްޢިމ ޖަ

ބޭރ ޚާއްޞަކޮ އޮތްއިރ   އިދިކޮޅ ަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީ  ޕްރެޝަރޔޭަގއި  ދ ނި  ށް  ސަރ ކާރަށް  އޮތް  ޓަކައި އޭރ ަގއި  ކ ރ މަށް 

ން އަިއ  ަގމ ެގން ހިންފަންޑ  އެން.ޖީ.އޯސްތަކ ން ހޯދައިތ  ޮގތްޮގތަށް  . އަދި ތަފާޢިއްޔާމައިަގނޑ ކޮށް ބޭނ ންކ ރި ޖަމ 

ޖަމ ޖަމ  އެ  އަހަރ   2018އްޔާެގ  ޢިޢިއްޔާއެއް.  އަހަރ     2019ފަހ ން،    ެގވަނަ  ރިޕޯޓާއިރ ނެ  ތެރޭގައިވަނަ  އެ    ،ނ  

ކަންތައްތަކާއި ހ ރި  ފާހަަގކޮށްފައި  ކަންތައްތަކަ  ،ރިޕޯޓ ަގއި  އެމް.ޑީ.އެ  ތާއީދ ކީ  ކަންޕީން  އްތަކެއްކަން  ތަ ކ ރާ 

ހ ބިމިފަދަ    ،ެގންދަނީގި އެނއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   މަޖިލީހަށް  ބަހ ލ ތައް  މަޖިލީހ ަގއި  ސްކ ރަމ ންދާއިރ . ށަހެޅި، 

ބަލާއިރ ، ެއ    އްހަކަތަދެކޮޅަށް ދައްކާފައި ހ ރި ވާ  ިއވާ، ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމްދީނާހިނާގފަ  އިންއްޔާ ޢިން ޖަމ .ޑީ.އެމްއެ

އަދިވެސް ބޯޑ     ންނާއިނ ސަރައީސ ންނާއި ޗެއަރޕާ ެގ  ޢިއްޔާ އެ ޖަމ   ،ނާއިފ ޅ ންޓެވި ބޭލެހެއް ޔާެގ ރިޔާސަތ  ބެއްޢިޖަމ 

ެއކިއެ    ންބަރ ންތައް  މެ ދައ ލަތ ެގ  އެއިމަޤާމ ތަކ ގަ ެއކި  ތިބީ  ޖަމ .  އެ  އިތ ރަށް  މެންބަރ ންެގ  ބޯޑ   ޢިއްޔާއަށް   
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އެހެންވީމާ،   ؛ށްރ ންނަެގ ފަނޑިޔާދައ ލަތ ެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ    ވާ ފަރާތްތައްސާބަހަށް އެހީތެރިޮގތ ން ހިލޭއެހެނިހެން ޮގތް

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ  ިވޔަސްއެއީ   ދެން  އަދިެވސް  ،ޑްަވއިޒަރ  ވިޔަސްެގ އެ ރިޒަމްޓެރަދި ނެޝަނަލް ކައ ންޓަރ  އަ  ، 

މ އައްސަސާތަކ ެގ ވެރިންެގ ބ ނާ ހިސާބ ފަހ   ށް އެންމެމީހާއަ ެގ ވެރިސަރ ކާރ    މި؛ ހ ރި  ކަންތައްތަކ ަގިއ    ،ަގއި ބަސް 

ނިންމާނިންމ ނިންމާ ތިބީސާހި  ންތައް  މި  ޖަމ   ބ ަގއި  ދެންނެވި  ިއސްމި  އޭރ ގަ ޢިއްޔާެގ  މަސައްކަތް ކޮށް  ކ ރި އި 

ޖަމ ތްތައް.  ފަރާ ނެޢިއެ  ރިޕޯޓ   ފަރާތްތައްއްޔާެގ  އެ  އެ  ޤަޙަޤީ  ރ ނ އިރ   މަތ ަގއި  އެޤާވަގ ތ   ނެތީމާ  ސް  އްވެމ ަގއި 

އެފިޔަވަޅެއް ބޭފ ޅަކަށް  އި  ވެސް   ެގންދިޔައެޅިން  ދ ވަހަކ   ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ނ ފެނ ނ .  ސަރ ކާރަކ ން  ތަނެއް 

هللا ާއއި   م ل  سو   لَْيهع  ّللاَ   لّىصލާ  ކީރިތި ރަސޫއިސްލާމްދީނ ެގ އ ސޫލ ތަކާއި  ،ދެންނެވިންހ ަގއި ވާހަކަދަްއކަމ ން މަޖިލީ

ވަ ފ ރައްސާރަކޮށްތަސ ބްޙާނަހޫ  ޮގ  ޢާލާއަށް  ކަމަ  ބ ނެބަސްންޖަހާފައި  އަދި  ރިއެ ހަދާ  އޭެގ  ވަންޏާ  ކްޝަން ށް 

އިން  ސައްތައ މަކީ  ތަކީ، މި ޤަ. މި ދައ ލަ ކަމެއްކ ރަންޖެހޭބޫލ  ަގއިން  ޔެވީ ހަމަނިކ ންނާނެ. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމން ދ ނި

ދައ ލަތެއްސަ އ ޅޭ  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  މ ސްލިމ   އެހެއަ   އްތަ  ޤައ މެއް.  ރާ ދި  ތިޖޭގަ އްންވީމާ،  މ ސްލިމ ންެގ އި  ބި 

ނ ތަނަވަސްކަން ނ ވަތަ ،  ހިތްތަކަށް  ނަފ ރަތ ބިރ ވެރިކަން  ރ ޅިވެރިކަން  ކ ރަންޖެހޭނެ. ބޫލ ަގޙަޤީޤަތް  އެ  އ ފެދޭނެ.    ، 

އަދިވެސް    ،ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއާއި  ، އަދާލަތ  ޕާޓީާއއި  ،އިމިޮގތަށް މި ަވގ ތ  އެްމ.ޑީ.ޕީއާ  ،ންނަނީއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް ފެ

ބޭފ ޅ ންނަށްތި ހ ށަހަސަރ ކާރ    ބި  ބިލެއް  ހ ށަހަޅައަދި    ިއ،ޅަން  މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ބިލ   ސަރ ކާރ  އިއެ   ،

 ،ރ މި ބިލ  ހ ށަހެޅިއި  ކ މަ މީތި ފާސްކ ރެވިދާނެ. އެކަމަޮއތީ  އްއްޔަތެރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ބޮޑ  އަޣ ލަބި  ށްކޯލިޝަނަ

ލަށް  އަ ؛ވަނަ މާއްދާ   124ެގ ފ ރަތަަމ  މި ބިލ   ، މަ އެނޭގނެއްވީލެ ބިލ  ހ ށަހެޅ ްއވިއިރ  ވެސް ވިސްނާ  ޓެކްނިކަލީ މި

މާއްދާެގ    124ކ ރި  އިތ ރ  މިހާރ ޙަ  ،އަކީ   2އާއި    1ެގ  )ހ( ނަންބަރ ެގ    1ވަނަ  ބިލ ން  މި  ވެސް   ޤީޤަތ ަގިއ 

ވެސް ދީނީ    އެ މާއްދާ ޮއވެެގން ޙަޤީޤަތ ަގއި މިހާރ   ،އިފި ކަމަށް ާވނަމަދާ ނ ނަަގއް މާއްދާ. އެ ދެ މާނަަގންޖެހޭ ދެ

ޢިއްޔާއަށް ފ ރ ޞަތ  .އެން ޖަމ .ޑީ މްދެންނެވި އެވާތަކެއް އ ފެދިެގން އަންނަނީ. އެއީ މިންމެ ބޯޑ  ޝަކ ޢިލްމ ވެރިންެގ އެ

މި ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙ ެގ    ންތ ރ އިއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ދެން އޭގެ   ކަންދާވާ ދެ މާއްހޯދ މަށް ލާފައި

ސް އަދި  ޔަވި   ާގނޫނ ޔާރ ެގ  އީ ތޫނ  ހަތިއެ ؛ެއކި ާގނޫނ ތަކ ަގއި ތަކ ަގއި، ެއކިއެކިެއކި ާގނޫނ   ،ރި މާއްދާތަކަކީހ   ބާކީ

މީހަކަށް  ެގރިޒަމްޓެރަ ވެސް  މީހާ،  އިޔާދިނ މާއަނި  ާގނޫނ ަގއި  އެ  އަދި  ކ ލަ  ނަސްލަކަށް  މީހަކަށް ޔަހ ންނަ  އެ  ކ ން 

އެހެރަ  ސާސީ ެވސް އޮތް ޮގތް. ދެން  ނޫނ އަެގ ޤާ. ެއއީ ދިެވހިރާއްޖޭއަނިޔާވެރިވ މަކަށް ނޯންނާނެ ެއއްވެސް ފ ރ ޞަތެއް

ާގނޫނ ތަކ ގައި ކ ރިން  މީެގ  އެްއޗެމާއްދާތަކަކީ  ހ ރި  ނިން  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   އޮތީމ މާލަހި.  ދަންނަވާލަން  ރަީއސް   ،ން 

އޭ މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ޮގތ ން ބޭނ ންނ ކޮށް ސާފ ކޮށް ެއނގ ނީމަ  ސިޔާސީ  ،ހަމަލާެގ ތަޙ ޤީޤ  ސާފ ކޮށް  ދިންޝީދަށް  ނަ

ސިޔާސީ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެނޭގނީ.  ރިއެކްޝަން  ހިސާބަކ ން  އަންނަ  ނަޝީދައިޖަހަހިސާބ ދެވަނަ  ރައީސް   ށް ލާއިރ  

ހަމަލާ ތަޙ ޤީޤ   ދިން  ނ ެގންޮގެގ  އައިރަނަގޅަށް  ބިލ ތަކެއް  މިފަދަ  ބަޔަކ    މާ، ސް  އެހެން  ނިޔަތެއްަގއި  ކ ރި  އެހެން   
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ޮއތް.   އެބަ  ވެސް  މިހާރ   ވެސް  ފ ރ ޞަތ   ވ މ ެގ  އޮއިތިލަވެފަ  ށްމިހާތަނަކަމަކަށް   ،ބަލާއިރ ތަށް  މާމަޢ ލޫ  ތް 

ކޮށް  ޞަހ ރި. ޚާއްަގިއ ހައްޔަރ ކޮށްފައި އެބައި މައްސަލަ  މިޖެްއ  އްކ މަސައްކަތްކ ރި    އި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްަގ

ރައީސް    ،ަގއިއިވަސް ކ ރިން މަސައްކަތްކ ރި ކ އްޖެއް މި މައްސަލަދ މަސް  3ެގ  ވަހ ، އޭ ދ  މަސް  3  އިއިންޓެލިޖެންސްަގ

ރަކީ އެމް.ޑީ.އެންެގ  ހ ން އިޢ ލާންކޮށްފި. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަކަމަށް ފ ލ   ހަްއޔަރ ކޮށްފައި ހ ރި  ަގއިއިނަޝީދ ެގ މައްސަލަ 

 ން ލެވ ނ އިރ  އ ޅ ނ  ފަރާތެއް. އެހެންވީމާ، މިހެއިވި ރިޕޯޓް އެކ ލަވަ ތަ ރަީއސްެގ ޮގތ ަގއި މިދެންނެރސަން ނ ވަޕަޗެއަރ

މި ދަ ހ ރި ކަންކަމާއެކ  އަޅ ަގނޑ   ތަޙ ޤީޤަކީ  ،ންނަވަނީހިނާގފައި  ހަމަރައީސް ނަޝީދ ެގ  ތަޙ ޤީޤަކީ ވަރަށް ،  ލާެގ 

. ކ ރަންމޭކ ވެެގންދާ ކަންތައްތަކ ަގއި ޑިސިޝަން  ހަލަބޮލިއ މ  މިހެން  ޤަފަދަ ބިލ ތައް އަންނައިރ   މ ހިންމ  ކަމެއް މި 

އަޅ   ނިންމާލަމ ން  މައްސަލައެއް.  ޖެހިފައިވާ  ހޯދަން  ެވސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޙަޤީޤަތް  ދަންނަވަންއޭެގ  ސިޔާސީ  ؛ަގނޑ  

ެއކެްއ  ފިކ ރާއެކ   ައނެކަކާ،  އ ފައްދާ    ެއކަކ   ނަފ ރަތ   މި  ތާދޭތެރޭަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީން  އެީއ    އަބަދ  ވާހަކަދައްކާއިރ  

ދަންނަވާލަން އަދިވެސް  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ.  ކަމެްއެގ  އައި  މާއްދާ  27ސާސީެގ  ޤާނޫނ އަ ؛ކ ރަމ ން    ޚިޔާލ   ށްއަވަނަ 

މި ހ އްޓ ވަ ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ާގނޫނެއިނިވަންކަން  ޮގތަކަށް  ދީނާލެވޭނެ  ނ ވާނެ.  ކަމެްއ  އެ  ެގނެސްެގން  ދެކޮޅަށް    އް 

ދެކޮޅ  މީހަކަށް ނ ވަތަ   އިސްލާްމދީނާ   އޮތްަގއި މ1ި  ،އިވަނަ މާއްދާއަށް އިތ ރ ކޮށްފަ  124ކޮށް މި ާގނޫނ ެގ  ޞަޚާއް

 ޙަޤީޤަތ ަގއި މި އެއީ ؛ލާފައި އޮތް މާއްދާ  ހަނިކ ރ މަށް ޓަކައިޞަތ   ބ ނ މ ެގ ފ ރ   ކޭޚިލާފަށް އ ޅޭ މީހަ  އިސްލާމްދީނާ

ޮގތަށް ނ ބ ނެޭވ  ބަސް  ލާދީނީ  ރައީސް ކިޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތެއް.  އ ޅޭ  ހަދަންެވެގން  އެމް ؛  މިތާނެގ  އަދި  .ޑީ.ޕީެގ 

ިއއްޒަތްއަޅ  ތިއްބެވި  މަޖިލީހ ަގއި  މެންބަރ ންަގނޑ މެން  ލި ؛ތެރި  ބ ނާލިޔާމީހެއްެގ  މީހަކ   ދީނީ  ލާ  ،ބ ނ މެއްޔ މެްއ، 

ާގނޫނީކި ހ އްޓ ވޭނެ  ެއކަހަލަ  ެއއްވެސް    ޔ ން  ނޯންނާނެ.  އެބަ  ންމެކިތަޮގތެއް  ހަދާފައި  ރާއްޖޭަގއި  ހ ރި. ާގނޫނެއް 

 ާގނޫނ ތައް  ބަެއއްެވސް  ަގއި  ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ  އެންމެ ފަހ ން މިދިޔަ ރައް  ،އަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ ދައ ރ ަގއި

 ! ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް ދެްއވާޑަކ   ؛މިވެނި ާގނޫނެްއެގ ،ހ ށަހެޅީމަ އެބަ އެނިގެގންދޭ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ، ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން. މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާ

ނިންމަ  !އާދެ  !ދެއާ ހަމަ  ރައީސް.  އިލާނަންއަޅ ަގނޑ   ެގނެސް   ؛އިއްޒަތްތެރި  ާގނޫނ ތައް  ބައެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ފެ މަރ ޙަލާަގިއ  ނެދޭ ކޮމިޓީ  މިހާތަނަކަށް  ާގނޫނަކ ން  އެ  އެކަމަކ   އޮތޭ.  އެބަ  ހަދާފަިއ  ާގނޫނެއް  މިވެނި  ނިެގންދޭ 

ާގނޫނަކީޢ ދަ އެްއ  އޭެގ  ކޮށްފަ.  ާގނޫނ .  ،ވާއެއް  ބެހޭ  ހަތިޔާރާ  ާގނޫނ   ތޫނ   ހަތިޔާރ ެގ  ދަތޫނ     ށް ނ ކޮ  ވާއެއްޢ ން 
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ނ ވަތަ    އޭަގއި ދަތެއް ނެތޭ  ، ނީ ބަލައިލާއިރ  އް ނ ކ ރަވާއެ ޢ  ދަ  ާގނޫނ ންފަސް އަހަރ  ެވެގން ދިޔައީ. ކީްއވެތޯ އެ  ހަތަރ 

 ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( )ވަ ނ ކ ރެވޭނީ. ދާނެ. ތަންފީޛ ، ާގނޫނ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ހެދިމިވެނި ކަމެއް ނ ެވއޭ. އެހެންީވމާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ؟ލެްއވީތޯއިވަވާހަކަފ ޅ  ނިންމަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤްދާއިރާ ބަދޫމަހި

 ތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީއަށް އަޅ ަގނޑ   މާފަންނ  އ ތ   .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 އަރ ވަން.  ޞަތ ފ ރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒ  ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާ

ވަގ ތ ަގއި ވެސް ތިއްބެިވ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި މިހާރ  މި 

މެ ދިވެހިރާއްޖޭހ ރިހާ  އަދި  ވެސް  ރައްންބަރ ންނަށް  ހ ރިހާ  ވެެގ  ރަނަގޅަށް ޔިތ ންނަށް  ވަރަށް  ސް 

އިސްލާމްދީނަ  ،ނެވާޑައިަގންނަ އެނިގވަ ތައ ހީނ ކ ރ މާއި، ާމތްވެެގންވާ  އިސްލާމްދީނަށް   ށް  މާތްވެެގންވާ 

ފ ރައްސާރަކ ރ ން  ނަބިއްޔާއަށް  މާތް  ކަންކަމަ  ،ފ ރައްސާރަކ ރ ން،  ވެމި  މިހާރ   ޤާނޫނ ކީ  ރާއްޖޭެގ  ޤ ބާތ ަގއި  ޢ ލްސް 

ކ ށެއްކަން.   ކަމެއް.ހިމެނޭ  އެނޭގ  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  މި  އެއީ  ކަމަށް މިހެން  ކ ށެއް  ާގނޫނ ަގއި  ޮގތަށް 

ބިލަކީ މި  ހ ށަހެޅިފައިާވ  މިހާރ   ަވގ ތ ަގއި  މި  މި    ،ކަނޑައަޅާފަިއވާއިރ ަގއި  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ 

ކ ބި ެއނޭގލ   އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ހ ށަހަޅ އްވާސަރ ކާރ ެގ  ،ރިއަށްދާއިރ ަގއި  ފަރާތ ން  ބިލ     މި  ފަިއވާ 

މެދ ަގއި ވެސް މައްސަލަތަްއ    މި ބިލާ  ،ެވސް ފާހަަގކ ރެްއވި ޙ ސައިން  ވަމ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހިސާން  ހ ށަހަޅ އް

ފ  ފާހަަގކ ރެްއވ މ ެގ  ދިމާތައް  މަރ ޙަލާަގއި ކަންކަން  .ރ ޞަތ  އެބަ އޮތްކަންހ ރި  ރަން  ރަށް ރަނަގޅ ކ އިތ ،  ކޮމިޓީެގ 

ކަންކަ އެހެންވީމާހ ރި  އޮތްކަން.  އެބަ  ފ ރ ޞަތ   ރަނަގޅ ކ ރަން  މިން  އަޅ ަގނޑ  މި   ؛ކަން ،  ވެސް  ނ ކ ތާ 

ރައީސްށްލަން.  ފާހަަގކޮ އ   ދީނާ ؛އިްއޒަތްތެރި  ނަފ ރަތ   ނަފ ރަފެއްދިދާނެތޯގ ޅ ވަިއެގން  އެ  އަދި  ނަތީޖާއެއްެގ   ތ ެގ 

ވައިލެންސާ މީހ ންނަށް  މީހ ން ދެވިދާނެތޯހަމައަށް    ޮގތ ން  މަރާލެވިދާނެތޯ،  ފ ރާނަދ އްވާލެވިދާނެތޯ،  މިއަދ   ؟ެގ  މިއީ 
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އ ފައްދަ ސ ވާލ އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ސ ވާލެއްތޯ  ދީނާންޖެހޭ  ގ ޅ ވަިއެގން    އ ފަްއދަން. 

  ނ ޖެހޭ  އެއީ ކ ށަކަށް ހަދަންންޔ ލާ ހިސާބަށް ދާދިއިނ ން ޮގސް މީހ ންެގ ފ ރާނަ ދ އްވަ ެގން ދިޔަދިޔައީއ ފައްދައި ނަފ ތަރ 

އ ފައްދަން ؟ކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ   މިއަދ   އަނެއް  މިއީ  ސ ވާލެއްތޯ  އ ފައްދަނީ.ކާ ޖެހޭ  މި  ސ ވާލެއް  އަޅ ަގނޑ    ވެސް 

ޖިނާ  ބޫލ ކ ރެވޭަގއަޅ ަގނޑ    މިއީ  ނޫން.  ވެސް  ސ ވާލެއް  މިއަދ ެގ  މިއީ  ހަދަންޖެހޭ އީޮގތ ަގއި  ޮގތ ަގއި  ކ ށެއްެގ   

އިްއޒަތްތެރި    ޖެހޭނެ ކަންކަން ދެއްކ މަކީ އެީއ ކ ށަކަށް ވާން ވަނިވި ވާހަކަތައްށް ނ ރައްކާ ކ ރ ރާނައަފ   ެގހ ންކަމެއް. މީ

ދިމާލަށް   ށް، އިސްލާމަކާ ދިމާލަމ ސްލިމަކާނ ބ ނެވޭނޭކަން.  ރެކޭ  ށް ކާފަމ ސްލިމަކަ  ،މި ބިލ ަގއި ބަޔާންކ ރަނީ  ރައީސް.

 ައޅ ަގނޑ މެންެގ ދީނ ަގއި ކަންކަން  އެހެންތޯ ؟ށްތޯ ބާރ އަޅަނީޮގތަެގ ދީނ ަގއި އެ ައޅ ަގނޑ މެން ؟ކާފަރެކޭ ބ ނެވިދާނެތޯ

ދިމާލަމ ސް ؟އޮތީ އިސްލާމްދީތިށް  ލިމަކާއި  ބިލ ަގއި    ނާއީ  މި  ާގނޫނ ަގއި،  މި  ވާހަކަ  ނ ބ ނެވޭނެ  މީހެކޭ  ދެކޮޅ  

މ ސްލިމަކާ އިސްލާމްދީނާ  ބަޔާންކ ރަނީ.  މީހެކޭ  ދިމާލަށް  ދީން ެއޮގތަ ؟ބ ނެވިދާނެތޯ  ދެކޮޅ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ށްތޯ 

ރައީސް ؟ބާރ އަޅަނީ ކ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  މި  ބިލ ަގިއ  ހެދީމާމި  ކ ރިއެރ ވ މަިއސްލާމްދީންމާތްވެެގންވާ    ށަކަށް  ،  ށް  

 ފ ރ ޞަތ  ސައްކަތްކ ރ މ ެގނަށް އެޮގތަށް މަ ހ ންކ ރާ މީ  އެ މަސައްކަތް   ،ކަމަށް ބ ނެ  ކ ރާ ދިއ މަށް މަސަްއކަތްކ ރިއަރާ

ހިއެއްނ ވޭ.   ؟ެގއްލިދޭތޯ ރައީސް.އަޅ ަގނޑަކަށް  ޮގތްޮގތަށް    އިްއޒަތްތެރި  ނެެގޓިވް  ކެމްޕެއިނެއް،  ނެެގޓިވް 

ހާސިލ ވާހަކަދަްއކައި  ކަމެއް  ޕޮޒިޓިވް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަަމކަ   ކ ރެވިދާނެެގން  މާތްވެެގންވާ    ބޫލެއްަގށް  މިއީ  ނ ކ ރެވޭ. 

ކ ރިއިސްލާމްދީން ވަނީނަމައަރ    ކަަމށް  މީހާއަޅ ަގނޑ މެ  ،ވާ  އަނެއް  ެއއީ  ވާހަކަދަްއކަން.  ޕޮޒިޓިވް  ޖެހޭނީ    އާން 

ވެރި ދެކޮޅ   ށް އިސްލާމްދީނާދިމާލަ  އާކޭ ގޮވ މެއް ނޫން. އެއީ އަނެއް މީހާދިމާލަށް ކާފަރެ  ދިމާލަށް، އަނެއް މ ސްލިމަކާ

ރަނަގޅ ޢަ ިމއީ  ނޫން.  ޮގވ މެއް  ނޫންޮގތެއް  ދ އްވެކޭ  ނ ގޮވޭއެ .    މ ސްލިމ ހެނެއް  އިސްލާމްދީން   ؛ނެ.  މާތްވެެގންވާ 

ދިމާލަށް    ނޫން. ހަމަ ރަނަގޅަށް ހ ރި މ ސްލިމަކާ  ކަށްކ ރިއެރ ވޭނީ ޕޮޒިޓިވް ޮގތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން. ނެެގޓިްވ ޮގތަ

މި ޒަމާނ ަގއި ވެސް މަޝްހޫރ   ؛ރ ހޫޝްކަމެްއ ނ ކ ރެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަ ހ ރި މަ  ެގން އެކާފަރެކޭ ޮގވައި 

ަމއްސަލަައކީ    މަޢ ަގއި އެންމެ ބޮޑ  އެއްމ ޖ ތަ  މިއަދ ެގ ؛ަގއި ފާހަަގކ ރަްއވާފަިއވޭ ެގ ދަރ ސެއްމ ފްތީ މެންކ   ،މ ފްތީއެއް

ޮގތ ަގއި  ދެކެަވޑަިއަގންނަވާ  ކާފަރެ  ންމ ސްލިމ   ،އެބޭފ ޅާ  ބަޔަކަށް  އަނެއް  ބަޔަކ   ގޮވަމ ންއެއް   ޢ ެގމަޖ މ   ދިއ މޭކޭ 

  ބޮޑ  އެްއ މައްސަލަައކީ އެ ދެކޮޅ  މީހެކޭ ޮގވ މޭ. މިީއއޭ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި އޮތް އެންމެ    . ލާދީނީ އެޅ ވ މޭ. ދީނާއިތެރޭަގ

ދެކެވަޑަިއަގ ކޯސް  ރޫޓް  ންނަވާބޭފ ޅާ  މިއީއޭއެއް  އެ  ައކީ  ޮގތ ން  ނަތީޖާއެްއެގ  މީެގ  އޮތް.   ބޭފ ޅާ   މ ޖ ތަމަޢ ަގއި 

  ކާށް ދީނީ ޢިލްމ ވެރިއެއް ކަމަށް ވިދާޅ ވާ ބޭފ ޅަކ  އަނެއް މ ސްލިމަން މިސާލަކަެގ ޮގތ ޖާެއއް މީެގ ނަތީ  ،ފާހަަގކ ރެްއވީ

ތަޤ  ބ ނެ  ކާފަރެކޭ  ކ ރީމާދިމާލަށް  އެ  ،ރީރެއް  އަތްމަްއޗަށް    ދެން  ާގނޫނ   ޮގއްސަ  މީހާ  އަނެއް  ހ ންނަ  ައޑ ައހަން 

ލ ކ ރަނީއޭ. މިީއއޭ މީަގއި ހ ރި ނ ރައްކަލަކީ. ތ ަގހާ  ނ  މީއެޅ  ލ ކ ރަނީއޭ. އެ ތ ހ މަތ ަގތ މީހާ    ޮގއްސަ އެނަަގިއެގން

މަނާެވެގންވާ ކަމެްއެގ    އި. މ ޅިން ނަހީކ ރައްވަ ކ ރާ ކަމެއް ނޫންދަެވސް އިސްލާމްދީން ހ އްތަކަށްމާ، މިއީ ެއއްޮގއެހެންވީ
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ށް  ފ ރ ޞަތ  އިތ ރ ކޮށްލައިދެއްވ މަ  ށް. ައޅ ަގނޑަވޭމިކަމ ަގއި ނަސޭހަތްދެްއވާފައި   ކަވާއްދަ ބޭފ ޅާ ވާހަކަފ ޅ   ޮގތ ަގއި އެ

 .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވެސް އެދި ދަންނަވަން، 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ެގންދަވާ  ށްކ ރިއަ  ފ ޅ އާދެ! ވާހަކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒ  ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާ

ޮގތެްއަގއި މީޞަޚާއް  ،ދީނާ ގ ޅ ވަިއެގން  އްޔާ ނޫނިހޭޓް ސްޕީޗް   ގ ޅ ވަިއެގން މި ކަންކަން ކ ރ މަކީ    އާޤީދާޢަހެއްެގ   

ދަންގ  ބައިނަލްއަ ދ ނިޔެ  މ ޅި  ވެސް  ޮގތ ން  ނ ކ ރެވޭނެވާމީ  ހަމައެްއަގއި  ކަމެއް. މަނާކ ރެވެން  ކަން،ކަން  ނަ  ޖެހޭ 

ޮގތ ން   މީަގއި ވެސް ބ ނާ  " ލިޓިކަލް ރައިޓްސްޕޮ  ޑްންއެ  ސިވިލް  ންއޮ  ވަނަންޓްކޮ"އިންޓަރނޭޝަނަލް    ،މިސާލަކަށް

ޖެހޭނެ ހަމައަށް ދިއ ން އެީއ ކ ށަކަށް ވާން  ދަިއެގން ދިޔަދިޔައީނ ން ޮގްއސަ ަވއިލެންސާއ ފައްޅ ވަިއެގން ނަފ ރަތ ގ   ދީނާ

ދީފައިވާ ެއކިެއކި ހ ރިހާ ނިވަންކަން ތަންމިނަށް ލިބިރ މާއި މިފާޅ ކ   ޑަށް ފ ޅާމިނެއްަގއި ޚިޔާލ ބޮ. އަދި މާ  އިއ މ ތަކ ގަ ޤަ

ޚިޔާލ  ؛އ މެްއގައިޤަ ބޮޑަށް  ެއންމެ  އޮންނަ    މިސާލަކަށް  މިނިވަންކަން  އެމެރިކާަގއި   ؛އ މ ޤަ ފާޅ ކ ރ މ ެގ  އެމެރިކާ. 

ހޭޓް   19-ވިޑ ކޮ   ،ސް ކ ރީގައިދ ވަމަސް  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި ދެ  ،ެވސް  މަހ ގައި  މިދިޔަ މަސް ނޫން ކ ރީ

ންޑްސްެގ ބަެއްއ  ައއިލެ  ސިފިކ ޕެއެމެރިކަން ނޫނީ  -ންޭއޝިއަސްކޮށްފައިޭވ ކޮންްގރެސްއިން. ެއއީ  ކްރައިމްސް އެކްޓް ފާ

 ... ނ ން ޮގސް އީދިޔަޔަފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހެޓް ސްޕީޗް އ ފައްދައިެގން ދި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވ ން އެދެން.   ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެއް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒ  ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާ

 . އޭެގ ނަތީޖާެއއްެގ ޮގތ ން މީހ ން މަރާފައިވާކަން..

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ދަންނަވަން.  މާފަންނ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ މަށް  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   އި  ަވރަމްނޮޅި  ތްތެރި  ްއޒަދާއިރާެގ 

ޢަބްދ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ   މަްއސަ ،هللاމެންބަރ   އި  ަވރަމްނޮޅި ށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަ  ެއއް.ލަނިޒާމީ  ްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

    !ެގންދަވާ އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާށްފަހ ( )ވަގ ތ ކޮޅަކަ. މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒ  ފަހ މީންބަރ  އިމްތިޔާމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެ

ހ ޅ ވިފައިާވ    ށްމާ ފ ޅާމިނެްއަގއި ތަންމިނަ  ، ނ ކ ތާއަކީ ދިޔައަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަމ ންސް.  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ޝ ކ ރިއް

ޗް އ ފައްދަިއެގން  ިމޮގތަށް ހޭޓް ސްޕީނާއި ގ ޅ ަވއިެގން  ިއެގން، ދީވަގ ޅ    އާރޭސިސް  ؛އ މ ތަކ ަގއި ވެސް ހޭޓް ސްޕީޗްޤަ

ނ ރައްކާ ފ ރާނައަށް  އެ  މީހ ންެގ  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  ކ ށެއް  ވޭކ ރ މަކީ  ކ ބަ  ބަޔާންކ ރަމ ން  .  ކަމަށް  ވެސް ށެއް 

ފާޅ ކ ރ މ ގެ    ތަންމިނަށް ޚިޔާލ   ،ލަތ ަގއި ވެސް އެމެރިކާަގއި އެންމެ ފ ޅާހާެގ  ވިޑ ދ ވަހ ، މި ކޮދޭ. ދާދި އިހަކަށްއެބަ

ޝިާއ  ިއވޭ. އެއީ އޭހޭޓް ކްރައިމްސް އެކްޓް ފާސްކޮށްފަ  19-ވިޑ އް މި ދަންނަވަނީ. ކޮމ ތަ އ ޤަފައިވާ  މިނިވަންކަން ދީ

ނިސްބަތްވާ   ފ ރާނަ  ބައްރަށް  މީހ ންެގ  ދިޔަދިޔައީނ ން  އ ފައްދައިެގން  ހޭޓް  ނިސްބަތްކޮށް  މީހ ންނަށް  އެމެރިކާ  ބައެއް 

އިހަކަެއއީ  ،ތީވާފައި ލާއިދ އްވަ  ބަޔާންކޮށް  ކ ށެްއެގ  އ ފައްދާ  ވަހ ދ  ށް  ާގނޫނެއް  ވަނީ  މި  ދަންނަވަނީ މާ  ވެސް  މި  ފަ. 

 ... މިނިވަންކަން ދީފައިވާ ނެއްގައިމިފ ޅާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ   މާފަންނ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ފަހ މީ  ޒ އިމްތިޔާ   ވަރަމްނޮޅި  އެދެން.  ންމަޑ ކޮށްލަދެއްވ ވާހަކަފ ޅ    

އި މ ދާއިރާެގ  މެންބަރ   ޢަބްދ ްއޒަތްތެރި   ވަރަމްނޮޅި   ށްފަހ ()ވަގ ތ ކޮޅަކަ  އެއް.ލަ ނިޒާމީ މައްސަ ،هللاޙައްމަދ  ނަޝީދ  

އި މެންބަރ ދާއިރާެގ  މައްސަލަ  ،ްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ އި ނިޒާމީ  އ ތ ރ   ށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަ.  އަރ ވަންަގއި  މާފަންނ  

    !ންދަވާެގ ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްއިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒ  ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާ

 ... ކާދިމާލަށް، ފަރ ދަ ފަރ ދ ންނާ ،މާ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންވާ ނ ކ ތާައކީއެހެންވީއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ މ  އިރާެގ މެންބަރ ދާ ނޮޅިވަރަން

 ؟ފާނ މަނިކ  މީ ނ ކ ތާއަށް ކިހިނެތްތޯ ވީނޑ  ނިޒާއަޅ ަގ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނޫންތޯ.  ނ ދެވޭނެ ނ ދެއްކެވީމައެރ ވީމާ ވާހަކަފ ޅ  މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޒ  ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާ

 ށް...އަމިއްލައަދިނީމައޭ ވާނީ. ސްނ ދެންޏާ ނ ވާނެ. މައިކަށް އެކްސެ ސްމައިކ ، މަިއކަށް ެއކްސެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

އަރ ވާނަން ދެން ފ ރ ޞަތ  ؛ފައި އެތައް ފަހަރަކ  ދެންނެވީމަމައިކ  ޖައްސާ  ،ބަރ އިްއޒަތްތެރި މެން ؛އި މައިކ  ޖައްސާފަ

ނިންމަވަ   ރ މެންބަ  ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  މެންބަރ  ފަމާލެއްވީމަ.  އިވާހަކަފ ޅ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ންނ  

   !ެގންދަވާ ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ ޒ  ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާ

ދަނީ. ޝ  މި  ނިންމާލަން  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކައަކީ އާދެ!  ދަންނަވަމ ންދިޔަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި   ، ކ ރިްއޔާ 

ށް އެ މީހާެގ ބޮލ ަގިއ  ، ވަކި މީހަކަށް މ ޚާޠަބ ކޮމ ޚާޠަބ ކޮށް  ަވކި ފަރ ދަކާ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ނ ކ ތާއަކީ

ބ ކޮށް މި ަގއި ކާފަރެއް ކަމަށް އެ މީހަކަށް މ ޚާޠައަދި ހަމަ އެއާެއކ  ؛ކޮށް އެ ނިޔަތ ަގއި ަގސްތ ވަން  އަޅ ލާދީނީ ޓެްގ

ކ  ނޫންކަންކަން  ކަމެއް  ކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ     ރ މަކީ  ާގނޫނަކ ން  ބޫލ ކ ރަންަގކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ޮގ.  ަގިއ  ތ  ކ ށެއްެގ 

 އެބަ އެނޭގ  ވެސް ާވ ޮގތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގ ތ ހ މަތެއް ެއޅ ވީމާފ ޛ މެދ  ޤަ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް މީހަކާ

ވެސް އިސް ދަޢ ވާ  އަބ ރ ެގ  ވެސް،  އަބ ރ   ވެސް،  ކ ށް  ައބ ރ ެގ  އެއާެއކ ަގއި  ހަމަ  ޮގތް.  އޮތް  ލާމީ ޝަރީޢަތ ަގއި 

ދަމަދަ އ ފ ލޭ  ޢ ނީ  އެބަ  ސަރ ކާ  .ފަރ ދަކަށް  ވަކިވާތައް  އަދި  އެ  ރަކާފަރ ދަކާއި  ސަރ ކާރަކީ  ތަފާތ ވޭ.  ބަ  ވެސް 

މައް ކ ރެވިއްސަރ ކާރެްއެގ  ތ ހ މަތެއް  އަބ ރ   ދަޗަށް  ައބ ރ ެގ  މީހަކަށް.    ވާެއއްޢ ޖެްއޔާ  އެ  ނ ކ ރާނެ  ސަރ ކާރަކ ން 

ެގ  ފ ޛ ަގއި ޤަ މެދ ަގއި ބޮލ    ، ފަރ ދަކާ އި މެދ ަގއި ކާފަރަކަށް ޮގވަ  އެކަމަކ  ފަރ ދ ންެގ ވާހަކަ ިމ ދަންނަވަނީ. ފަރ ދަކާ

ކ ރ   އިވަ ޅ އަ ލްޒާމ އި ކަންކަން  ނ ރައްކާެވެގން  މި  ެވސް  ފ ރާނައަށް  މީހ ންެގ  ކަމެއް.  ނ ރަްއކާތެރި  ވަރަށް  ެއއީ  މަކީ 

ބާވަތ ެގ ތ ހ މަތ ތައް   ޚިލާފަށް މި  ޤަތާޙަޤީ  .ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑަ މި އަޅަނީކ ށެއް  ،ހިނގައިދާނެ ކަންތައްތަކަށް ާވތީވެ

ފ ރާނަ   މީހާެގ  ކަންކަމަހިސާ  ނ ރައްކަލާއަޅ ވާ  ެގންދާ  ނޫންކަންބަށް  ކަެމއް  ވާނެ  ކ ރެވިެގން  މިސާލަކަށް   ؛ކީ 

ޙަޤީޤަތެ މިކަމ ެގ  ފެނިފައިއަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   ރަްއޔިއް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވަނީ.  އ ނޫގފާރ   މަޖިލީހ ެގ  ތ ންެގ 

 އާބޭފ ޅާ  ޮގތ ން އެ  ތްތަކ ން ދީނީއަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލާފައި ވަނީ ވެސް ބައެއް އެހެން ފަރާ  ކ ރީެގ މެންބަރ  ޑރ.
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ސް މީހ ންެގ ބޮލ ަގިއ  ވެސް ކިތަންމެ ޒ ާވނ ން ވެންޔާލ  ތަފާތ ވ މ ެގ ޮގތ ންކަން ބެލ މ ެގ ޖާަގ އެބަ އޮތް. ައދި އެނޫޚި

ފ ރާނައިމިފަދަ   ޮގސް  އެޅ ިވއެޅ ވީނ ން  ރައްޔިއިލާދ އްވަ   ލްޒާމ ތައް  އަދި  ރަ.  ަމޖިލީހ ެގ  ރައީސް  ތ ންެގ  އީސް، 

އަވަހާރަކޮށްލަންމ ޙައްމަ ނަޝީދ   ދީފައި ޒަމ ެގ  ޓެރަރި  ދިން  ދ   ވެސް  މިހަމަލާ  ޮގތ ަގިއ    ވަނީ  ކަންކަމ ެގ 

، މިދެންނެވި ޮގތަށް ާގނޫނަކ ން ކ ށެްއެގ  ބޫލ ކ ރާ ހިސާބަށް ހެކިތައް އެބަ ހ ރި ލިބިފަ. އެހެންވީމާަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

 އިސްލާމީިއ،  ކަނޑައަޅަ  ކަމަށް  ކާފަރެއްބޮލ ަގއި ެއއީ  ންެގ  ނ ލައި މީހ    ކާހަމަ ޙައްޤަ  ،އެބަ ޖެހޭކަނޑައެޅެން  ޮގތ ަގއި  

ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅަން    ،ތީވެދާގޮވ ންތައް ޮގވަމ ންޚިލާފަށް މިފަދަ    ހ ރިހާ އެއްޗަކާ  ިއ،މ ޅި އ ސޫލ ތަކާ މިއީ ކ ށެއްެގ 

ޖެހޭ.   އަޅ ަގނޑ މެން  ދީނީ އެބަ  ކ ޤަ  ެގޮގތ ން  ވެއ މ   މީހ ންނާ ރިއަށްދާނީ  ނ ގޮވަކާފަރަ  މާލަށް ދި  ސް    އި އޭގަ   ިއ،ށް 

ކެމްޕޮ ނ ލިބޭނެ.   ޕެއިންކޮށްެގން.ޒިޓިވް  ކ ރިއެރ މެއް  ވާހަކަދަްއކަިއެގން  ނަަގިއެގން  ކަންކަން  ޮގތަކަށް  ނެެގޓިވް 

 .  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ، ައޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔާއެހެންވީމާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނަޝީދ   .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނިޒާމީ   ،ނޮޅިވަރަމް 

 މައްސަލަެއއް.  

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ( )

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ މ  އިރާެގ މެންބަރ ދާ ނޮޅިވަރަން

   .ަގނޑ  ވެސް ހަމަ..އަޅ  ؟ޖެހެނީދޭން މައްސަލަވަކި ބަޔަކ  އެދ ނީމަތަ ނިޒާމީ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބޭނ ން މައްސަލަ  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވާ ފ ޅ ނިޒާމީ  މައްސަލަ.  !ވެއްޖެއްޔާ  ނިޒާމީ  ތި  ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( )ވަ   ފާހަަގކ ރަްއވާ 

 ؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ންފ ޅ ވޭތޯ

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ( )

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ މ  އިރާެގ މެންބަރ ދާ ނޮޅިވަރަން

ބޭނ ންވިޔަސް ކިހިނެ   ލާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ. އަޅ ަގނޑ  އެއިން މައިކ  ކަނޑަ ވާހަކަދަްއކާނީ އިރ އިރ ކޮޅ އްފ ރ ޞަތ  

ން ވާހަކަދެްއކީމަ. ދ ނިޔޭެގ  ހަދައިގެ ގ ޮގތަށް ދޮ  ނިޒާމ  ެގއްލޭ  ން ހ ރިއިރ  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ ނެީގްއކަދަބޭފ ޅާ ވާހަކަ
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ދީނީޤަކޮން   މީހަކާއ މެްއގައިތޯ  ދީ    މީހާ  އެ  ލާދީނިއޭ،  ފ ރައްސާރަދިމާލަށް  އެްއވެސް  ނ ކ ރަނަށް  ލެްއަގިއ ހާންޏާ 

މީހަކާ އެ  ނ   ލާދީނީއޭ  އެހެންވީމާ ދިމާލަށް  އެ ކިޔާނެ.  ވާހަކައެއް،  ދީ  ޮގތަކަށް  އ ޅޭ އަޅ ވަ ޓެްގ  ނީނ ދެްއކޭނެ.  އިެގން 

 ދީނީ..ވެސް މީހަކަށް ލާއެއް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަްއސަމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިްއޔާ.    ިއްއޒަތްތެރި ؛ލަ،  އަރ ވަނީ މެންބަރ   މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ  

 ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަށް.  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  މި  މިއަދ   އާދެ!  ބަހ ސްކ ރަމ ން  މަޖިލީހ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ދާ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 މި އިޞްލާޙ  މި ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނ ކ ރާ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަންއިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ  

ކަމ ގައި  އޮތް ޮގސްފި  ފާސްކ ރެިވެގން  މައްސަލަތަކެއް   ، ވާނަމަ  ޮގތަށް  ބޮޑެތި  ަވރަށް  ތެރޭަގއި  މ ޖ ތަމަޢ ެގ 

އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި    ެގމިއަދ   ؛ިމއަދ  ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި  ،އަޅ ަގނޑ މެންނާ ކ ރިމަތިލާންޖެހޭނެކަން އެއީ

ކަނޑައެޅިެގންމެން ވެސް  ބޭނ ން. އެނިގެގން  ބަރ ންނަށް  ފާހަަގކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަންތައްތަކެއް  ދާނެ 

ރައީސް ވެރިކަމ ަގއި  ؛އިްއޒަތްތެރި  ިއސްލާމްދީނަށް  ؛މިއަދ ެގ  ރަސޫލާއަށާއި  ވެރިކަމ ަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އޮތް  މިއަދ  

ފިޔަވަ  ޮގންޖައްސާއަށް  هللاފ ރައްސާރަކޮށް   މެދ   ބަޔަކާ  ޮގތެްއަގިއ    ،ނޭޅި ޅ ހެދި  ކ އްލި  އަިއއްސަ  މިހާހިސާބަށް 

ތެރޭަގއި ތިބި   ނޭ، ނޫނީ އިސްލާމްދީނ ެގދެކޮޅަށް މި ދަންނަވާ މޭރ މ ން ވާހަކަދައްކާ ފަރާތެއް އެއީ ލާދީ  އިސްލާމްދީނާ

އިސްލާމީ    ،ނޫނޭ  ބައެއް ބ ނެޢަނޫނީ  ބަޔެކޭ  ބަލިކަށި  ދެއްކިޔަމ ޖ   ،ޤީދާ  ވާހަކަ  އެ  ތެރޭަގއި   ނ ދޭންތަމަޢ ެގ 

އ ޅޭ   ރަފާސްކ ރަން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން،އިޞްލާޙަކީ  ބޮޑެތި   ީއސް،  ވަރަށް  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ  

  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ   ،ކަމެކޭ. މިއީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައ މެކޭ ބ ނެ  ޮގންޖެހ ންތަކެއް ކ ރިމަތިލާންޖެހޭނެ

ލާފައި ދެން ބޭނ ންހާ ވާހަކައެްއ  އިނިންމާލަނީ. އެހިސާބ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާހަކަ ނިންމަ  އިށްލަފަހަރަކ  މަތި އޮމާންކޮ

 ؛ވާން ޖާަގދީެގންނ ވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފަހަރަކ     ންނަނީ. އެހެން ކޮންމެއަތަން މި    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއކޭ

ން. އެ  ތީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ދެމިތިބ ޤީދާެގ މަޢަ  އެ  ،ބޫލ ކޮށްަގވަންތަކަން  ިއސްލާމީ  ،އިސްލާމްދީނޭ ބ ނ މ ެގ މާނަައކީ

އަޅ ަގނޑ މެން    ގައިދެްއކި ރީތި ނަމޫނާ  ނަށްރަސޫލާ އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންެގވި ަމާގއި هللا އަކީ  ޤީދާޢަ

ފާޑ ކިޔަ ެއއަށް  މަސައްކަތްކ ރ ން.  ކިޔޭނެ  ިއ،ދެމިތިބެ  ޮގތްޮގތް  އިންސާނ  ؛ެއއަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ނިކަމެތި   ،ންހަމަ 

ދ ނިޔެ   ،އިންސާނ ން މަސައްކަތް  ައށްމިއަދ   ދެކޮޅަށް  ަވއިރަސްއާ  ބަލި   ، ނިކަމެތިއ ޅޭ    ނ ކ ރެވިެގންކ ރިމަތިވެފަިއވާ 

ނ ކ ރަމޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން    ދެއްކޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލެއްއިންސާނ ންނަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވާހަކަ
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ރަންޖެހޭ ަގބޫލ ކ ރ ންތަކަކީ. އޭެގ މަްއޗަށް ދާއަކީ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ޤީޢަމި ދަންނަވާ 

މި ސައްތައިން ސައްތަ މ ސްލިމ  ޤައ މ ަގއި އިސްލާީމ    ، ކ ރަމ ންދާއިރ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މަސައްކަތް   ބިނާވެ ތިބެ

ވާނަ  އ ސޫލ ތަކާ ކަމ ަގއި  ވާހަކަދެްއކޭ  ތެރޭަގއި   ،މަޚިލާފަށް  ތެރޭަގއި  ،މި ސޮސައިސިޓީ  ފަރ ދ ންެގ  ދޭދޭ    ،ވަކިވަކި 

ތެރޭަގއި   މިެވސް  ފަރ ދ ންެގ  އެްއކަލަ  ރައީސް،  މީހ ންނާ  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަދައްކާ  ޒާތްޒާތ ެގ  ދިމާލަށް    ބ ނާ 

އެހެންނޫން  .ދިްއކ ރާނެއިނިގލި ދައްކާނެ.  ވާހަކަ  ވަކި  ،އެ  އިސްލާމްދީން  ނޫނީ  ޤައ މެއް  ޕަސަންޓެއް   ކާފިރ  

ބޭ އެ  ފަހަރެއްަގއި  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ވާނަމަ  ކަމ ަގއި  ޤައ މެްއ  އޮތް  ހިމެނިފައި  ހެދޭ އޭެގތެރޭަގިއ  ފ ޅ ންނަށް 

ތެރެއިން އެހެންކަމ ން  ާގނޫނެްއެގ  ކ ރެވިދާނެ.  ކަންކަން  ސ ވާލ މިއަނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގ  ،އެ  މި   ނީ،އްދައ ފަ ދ  

ހ އްޓޭ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ ކަންތައްތަކެއް. މި   މީަގިއ އެބަ؟ ކީ ކޮބައިތޯއޭއިޞްލާޙ  މިޮގތަށް ެގނައ މ ެގ ނިޔަތަ

ތިބި   ތެރޭަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ރިން  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދީނީ   ،ޢިލްމ ވެރިންދީނީ  މަޖިލީހަށް  ދަންނަ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ތަނަށް ހ ށަހަޅައިެގން ރަނަގޅ    ކޮށް މިއެ ބޭފ ޅ ންެގ މަޝްވަރާއާ އެއް   ،މިކަމާ މަޝްވަރާކޮށް  ޢިލްމ ވެރިންނާރަނަގޅ   

ކަށް  ޔަ އެރަނަގޅ  މަޤްޞަދެއް ހާސިލ ކ ރަން ކ ރިއަށްދާ ކަމ ަގއި ވާނަމަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،    ،ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށްދާން

ޮގތ ން   ދެކެވޭމި    މިހާރ  ވާހަކަ  އި،ޮގތ ންނާ  އޮތް  މަވެސް، މިހާރ  މިދެބަހެއް ނ ވީމ ސް. އެހެންނައަޅ ަގނޑ މެންނެއް  

މަރާލަންއި ރައްޔިތ ން  މީެގކ ރިން  ދަންނަވަނީ.  މި  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  ތާއީދ ނ ކ ރެވޭ  މިއަށް  ރައީސް،   ،ްއޒަތްތެރި 

ޓަކަދޭވެރިންެގ   އ ފެއްދ މަށް  ނަފްރަތ   ބޭނ ންކ ރަތެރޭަގއި  ބަހެއް  ފަދަ  ކޮންމެ  އޯކޭތޯއި  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ؟ ން 

ކ އްލި  އަންނަނީޔަމިއަދ   މި  ކަންކަން  މި  ސ ވާލ   ކަށް  އަޅ ަގނޑ   ނިޔަތެއްަގއިތޯއޭ  މީެގކ ރިން    އ ފައްދަނީ.ކޮންކޮން 

ޔާމީ މ ޒަހަރާތަކ ަގއިރައީސް  މަރާލަން  މަރާލަ  ،އިލައިޮގވަ   ނ   ފަނޑިޔާރ ން  ދަންޖައްސަން   ،ންކޯޓ ތަކ ެގ 

ހ ެގ ތަޅ މ ގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނޭ މިއަދ  މަޖިލީ  ންމެ އިސްފަރާތްތަކ ަގއި ތިއްބެވި ޮގިވއިރ  އެ  ކ ަގއިމ ޒާހަރާތަ

ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަެއއްތޯ  ކޮން  އެހެންވީމާ،  ތިއްބެވީ.  މިއަދ   ދައްކަނީވެސް  މި  މަޤްޞަދ    ؟ސް،  ޙަޤީޤީ  މީެގ 

ައޅ ގަ  ސާފ .  އަރަބި    ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ކަަމކީ  ކ ރާނ އިތ ބާރ   ނޑ މެންރައްޔިތ ންނަށް  އިސްލާމީ  ނޫންތޯ  ވެރިކަމ ަގިއ 

ބަެއއް   ،އެކަމާ އަޑ އ ފ ލަން މަގ މަްއޗަށް ނ ކ ތް ބެލެނިވެރިންން އެްއ ސ ކޫލ  އ ވާލީ.  ތަޢ ލީމ ދޭ ދެ ސ ކޫލ ެގ ތެރެއި 

ލައްވާ   ފ ލ ހ ން  ދިވެހި  ައޅ ވާފައި  ބޮލ ަގއި  މ ންޑ   ކޫްއތާފައި  ބެލެނިވެރިންެގ  މަންޒަރ   ަމގ މަތީަގއި  ެގންދިޔަ 

އެބަ ފ ޓޭޖ ތައް  އެ  މިއަދ   ދ ށީމޭ.  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަހ އްޓޭ  އެ  އެހެންވީމާ،  ރައީސް.  އެ    ،ފްރަތ  

މ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރޭަގއި. ދެން ނަފްރަތާއި    ،ނީ ތިމާމެން އަމިއްލައަކަށް ނޫންތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްރ ޅިވެރިކަން އ ފައްދަ

 ތެރޭަގިއ  ކޮންމެ އާދަކާދައެއްެގ  ،އްެގ ތެރޭަގއިއެެއއީ ކޮންމެ މ ޖ ތަމަ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ރ ޅިވެރިކަމާ މި އަންނަނީ

ފައިޓ ކ ރަން ނ ކ މެއްޖެ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ކަންކަމާ  ެގ ތެރެއިން އަންނަ ކަންތައްތަކެއްހ ންނާނެ ަގބޫލ ކ ރ ންތަކ 

މ ޖ ތަމަޢ   ،ވާނަމަ  ކަމ ގައި މި  އަންނާނެ.  ޮގންޖެހ ންތަކެއް  ބޮޑެތި  ބަޔަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ަގއި  ނ ކ ންނަ 
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ތަބީއަޅ ަގނޑ މެ  ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ އިންސާނިއްޔަތ ެގ  ކަންޢަ ން  ހ ންނަ  އެހެންވީމާ،    ކަންަގއި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި 

ެގއްލ ވައަޅ ަގނޑ މެންެގ މިއަދ    ފޯކަސްެއއް  ިވއްކަ އިހ ރިހާ  މ ޅި ޤައ މ  ވެސް  ސް  ވެ  ދީން  ދައ ލަތ ެގ  އި،ލ މަށްފަހ  

ިވއްކާލަމ ންދާއިރ     ދީން  ،ިވއްކާލަމ ން ތަނެއް  ަވއިެގތެރޭ ހ ރިހާ    ،އިޖަްއވާ   ،ތަން މި އަންނަނީ. ކަނޑާއި   ލާއިވިްއކަ

ރައްޔިތ ންނަށް   ދިވެހި  ރައީސް،  ވާހަކަމިހެން  އިްއޒަތްތެރި  މިއަށް  ނ ތިބެވޭނެ  އަބަދަކ . ނ ދައްމަޑ ކޮށް    ކަެއއް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި  هللاޢަބްދ    ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދޫ ދާއިރާެގ  ދާންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

އިނޭގތޯތްއޮ  އެބަ  އޭެގކ ރީަގއި ދާއިރާެގ    ،  އަޙްމަދ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދ ވާފަރ   ދާއިރާެގ  . އިސްމާޢީލް  ދ ވާފަރ  

  އަރ ވަނީ. ދަށް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިއިސްމާޢީލް އަޙްމަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

  

 ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ )  9/ 2014ާގނޫނ   އިޞްލާޙ  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ށް 

ދ ކ ރަން. މިއަދ ެގ ހާލަތ  ތާއީއަދި އެ ބިލ ެގ މަޤްޞަދަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް    އިހ ށަހެޅ މަށް ސަރ ކާރ ން ފޮނ ވި ބިލާ

 މި ރާއްޖޭަގއި އޮތ ން އިންތިހާއަށް މ ހިންމ . އެއްށް  ވިސްނާލ މ ން މިފަދަ ާގނޫނެއް މި ހިނދަ  އިބަލަނިޔާކ ރި މަަގށް  

އަނެއް ިގނަވެ  ެގބަޔަކ    ބަޔަކ   މ ޢާމަލާތް  މަގ ން  އ ފެދޭނެ  ނަފްރަތ   ެއއްބަިއވަންތަކަމާިއ    ،މެދ ަގއި  މ ޖ ތަމަޢ ެގ 

އްޓިފަ.  ވެ މައްޗަށް  ތ ންފަތް  ފަދަ ބިރ ވެރި ހާލަތެްއެގ  ީމެގކ ރިން ނ ދެކޭ  ވަނީ  މި  ރާއްޖޭމި މިއަދ     ،ެގއްލިހަމަޖެހ ން  

ކީ ރައްޔިތ ން އ ޅެން ފަސޭހަ އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މި މ ޖ ތަމަޢަ  އި،މިފަދަ ާގނޫނަކ ން އިންތަކާއި މިންތައް ކަނޑައަޅަ 

އަވަހަށް    ރ މަށް މި ހަމަތައް ހިފެހެއްޓޭނެ މ ހިންމ  ޮގތްތަކެއް ވީ އެންމެންކ ީގޔަ   ކަންއެ ރައްޔިތ ންނަށް އަމާން ވެށްޓެއް

ރައީސް   މިއަދ   ހޯދ ން އިއްޒަތްތެރި  ހަރ ކަށި ؛ބޭނ ންތެރި.  ފ ރައްސާރަކ ރ މަކީކަމާދީނީ  ދީނަށް  އިންސާނާެގ   އީމި  އި 

ކީ ސައްތައިން ސައްތަ  ނ ކ ރާ މ ޖ ތަމަޢަޤީދާއާ ގ ޅިފަިއވާ ދީނީ މަްއސަލައެއް. މި ކަމަށް ޙައްލެއް ެގނައ މަށް ަވކާލާތ ޢަ

ދިރިއ ޅެ އަންނަ  މ ސްލިމ ން  ކ ރެވޭއްމ ޖ ތަމަޢެމ ން  ހޯދ މަށް  ޙައްލ   މަސައްކަތ ން  މި  އިްއޒަތްތެރި    ކަން  ކަެމއްކަން 

 މާ،ވިސްނީހަމަޖެހިެގން  އެހާމެ އެކ އެކީަގއި    ،ަވރަށް ނާޒ ކ   ،ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ. މި ދެ މައްސަލައަކީ  ރައިސް،

މައްސައެކ     މަތްތެރިކަމާޙިކ  ހޯދަންޖެހޭ  ދެކެންޙައްލ   ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ރަީއސްލައެއް  ިއއްޒަތްތެރި  މިއަދ    ؛. 

ނެތި    އެ އިޞްލާޙ ތަކާ މެދ  ދެބަސްވ މެއްއިޞްލާޙ ތަކަކީ  ިގނަ  ހ ރި    އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަހ ސްކ ރާ ބިލ ަގއި ެގންނަން

ބިލ ެގ   މި  ނަމަވެސް،  އިޞްލާޙ ތަކެްއ.  )ހ(ެގ    123އެއްބަސްެވވޭނެ  މާއްދާެގ  ނަންބަރާއި    1ވަނަ  ވަނަ    2ވަނަ 
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ނ ކ ތާައށް  2  ،ނަންބަރ  އެ   ވަނަ  ބަދަލ ަގއި  ރަނަގޅ ވ މ ެގ  ކަމެއް  އިޞްލާޙ ތަކ ން  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ެގންނަން 

ފިތ ނަ އިތ ރަށް  މ ޖ ތަމަޢ ަގިއ  އިސްލާމީ  ިމ  ސަބަބ ން  އެކިއިޞްލާޙ ތަކ ެގ  މަގ ފަހިވާނެ.  ޮގތްޮގތ ން   އ ފެދ މަށް 

ފ ރައްސާރަކ ރަމ ންއިސް މި    ލާމްދީނަށް  ފަރާތްތަކަށް  ހި  2ެގންދާ  އިތ ރ   ސަބަބ ން  ެއ    ،ލިބި  ތްވަރ މާއްދާެގ  އަދި 

ނަބިއްޔާ  ޖާަގ    މަގ ން މާތް  އ އްމަތ ެގ  މި  އިސްލާމްދީނަށާއި  ބަސްބ ނެއަށް   ملسو هيلع هللا ىلصފަހިެވެގންދޭ.   ، ކ ޑައިމީސް 

ޝާއި ރިޕޯޓ ތައް  މީހ ންނަކީފ ރައްސާރަކޮށް  ައދިއެއް  އިސްލާމްދީނާ  ،ތިރާމ ކޮށްހ އި  ިއސްލާމްދީނަށް  ،ޢ ކ ރާ   ކޮޅަށް 

ކިޔައެްއޮގތަށް   މީހ ންނޭ  އެއްޮގތް  އިއ ޅޭ  ހަމަ  ނޯންނާނެ.    މ ޙާތަބ ކ ރެވޭނެ  ރިޕޯޓ ދެ  ިއސްލާމްދީނާވެސް  ތައް ކޮޅ  

އަށް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އެދެވޭ  މާއްދާ  2ޤީދާއާ ކ ޅ މަށް އިތ ރަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބޭ މި  ޢަ  ދިވެހި މ ޖ ތަމަޢ ެގ  އި،ހަދަ

ފާސްކޮށްެގންދާނީ   ބިލ   މި  އަންނަންޖެހޭ.  މި    އިރާދަފ ޅާهللا ބަދަލ ތަކެއް  ހޯދިެގން.  ޙައްލ   މައްސަލަތަކަށް  މި  އެކ  

ދ މަށް މި ބިލ ެގ ކޮމިޓީ  ބިލ ެގ ބަެއއް މާއްދާތަކާ މެދ  ރައްޔިތ ންެގ މެދ ަގއި އ ފެދިފައިވާ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ޙަްއލ  ހޯ

މަޤްޞަދ  ހާމަ  ކޮށްދެއްވަމ ންމަރ ޙަލާަގއި ސަރ ކާރ ން އިތ ރ  މަސއްކަތްތައް ކ ރާނެކަމ ެގ ފެހި ސިގ ނަލް މި ބިލ ގެ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަނީ ދެްއވާފަ. ެއކަމަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ ވިންދާ ެއއްޮގތަށް ކަންކަން ނިންމ މ ެގ  

ތަކ ރާރ ކ ރައްވަމ ންނަމޫނާ ރައީސްެގ    އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  އަދ ެގ ސަރ ކާރަށް ޝ ކ ރ    އިސްލާމްދީނާ  ؛ންދަވާ 

 އަދި އެ   ،ބ ނ މާއި  ދެކޮޅަށް ދައްކާ ވާހަކަެއްއ ކަމަށް  އޭނާ އެ ދައްކަނީ އިސްލާްމދީނާ  ދެކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކާ މީހަކާ މެދ 

އިޚްތިޔާރ   މަށް  ކަ ހަމަ އިންކާރ ކ ރ މ ެގ  އަދި  އޮންނަންވާނެ.  ފ ރިހަމައަށް  މ ސްލިމަކަށް  ކޮންެމ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ޢަމަލ ތައް ހިންާގ މީހ ންެގ ޢަމަލ ތަކާ  މި މ ޖ ތަމަޢ ަގއި އިސްލާމްދީނާ  ،އެފަދައިން ދެކޮޅަށް ބަސްބ ނެ    ޚިލާފ  ބޮޑެތި 

ހަނިކ ރެިވެގންނ ވާނެ.  ހަނަސޭ ޖާަގ  މާނައަކީ ތްތެރިވ މ ެގ  އޭެގ  ބޭރ ވެފައިވާ    ،ނަމަވެސް،  ދީނ ން  ފަރާތްތަކަކީ  މިފަދަ 

އެ މީހ ންެގ ފ ރާނައާ މ ދާ ހަލާލ ކޮށްަގތ މަށް ފ ރ ޞަތ  ަވކި ފަރ ދަކަށް އޮތ މެއް ނޫން.    އި،ކަނޑައަޅަ ކަން  ފަރާތްތައް

އެ    ވެސް ނޫން. މީހަކ  ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތަކ ން އަދި ބ ނާ ބަހަކ ން  އަދި މ ޑ ދާރ  ޢަމަލ  ހިންަގން އެ ފ ރ ޞަތ  ދީެގން

މިފަދައިން ޢަމަލ ކ ރާ    ނެ.ހ އްޓ ވަންޖެހޭއެ ޢަމަލ ތައް    ެގފަރާތްތަކ ެގންދާ ވަކިަވކި    މީހާ ކާފަރ ކޮށް ލޭ ހ އްދަކ ރަމ ން

ފިޔަވަޅ   މާއްދާތަކ ން  ހ ރި  ދެން  ބިލ ން  މި  ާގނޫނ ފަރާތްތަކަށް  މި  އޮތ މަކީ  ޖާަގ  މައްސަލައަށް  އެޅޭނެ  އެ  هللا ން 

 މި ދަނީ މިއަދ     މި  ެގންމި ބިލ ެގ މަސަްއކަތް ައމާޒ ވެ  ؛ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އިރާދާފ ޅ ން ޙައްލ  ލިބިެގންދާނެ

ދެ މައްސަލަިއެގ ތެރެއިން ެއއް މައްސަލައަށް.    އެންމެ ބިރ ެވރި އަދި އެންމެ ބޮޑ  ފިތ ނަެއއް އ ފައްދާރާއްޖޭަގއި އޮތް  

އިސްލާމްދީނަށް ފ ރައްސާރަކ ރާ މީހ ންެގ ޢަމަލ ތައް ހ އްޓ ވ މަށް   ،ހަރ ކަށި ޢަމަލ  ހިންާގ ފަރާތްތަކާއި  ދީނ ެގ ނަމ ގައި

ހޯދަން  ޙައްލ   ލަސްނ ކޮށް  މައްސަލައަކީ  ދެ  މި  މަޖ ބޫރ .  މިއަދ   އަވަސްކ ރަން  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ާގނޫނ ތައް  މިފަދަ 

ނެރެވޭނެ ޮގތަށް  ލާޞްތެރި ނިޔަތެއްަގއި ނަތީޖާމ  ދެ މައްސަލަ. އިޚ އިންތިހާއަށް މ ހިން  ، ކ ރ ން އިންތިހާއަށްމަސައްކަތް

މަސައްކަތް  ހޯދަން  ޙައްލ   ކަންކަމަށް  މި  ަމަގކ ން  ބަލައިަގންނާނެ  ރައްޔިތ ން  ިގނަ  ވީހާވެސް  މިއަދ   އަދި  ކ ރ ން 



1202 ން ޖޫ 51                                               ސާލްޖަ ވަނަ 21 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

72 

 

ޖޭެގ އަމާންކަމާއި ރާއް  މީހ ންެގ ސަބަބ ން މިދީނަށް ފ ރައްސާރަކ ރާ    ޅައިދާ އަދިޮގތ ން ހައްދ ފަހަނަ  ދީނީ  މ ހިންމ .

ގ ޅ ންތަކާއިޢާ  ،މަޞްލަޙަތާއިސ ލްޙަ ބަދަހި  ެއއްބަިއވަންތަކަމާއި   ،އިލީ  އަޅާލ މާއި އްައވަ  ،އެކ ވެރި  ެއކަކ     ،ޓެރި 

ބަސްމޮށ ންތެރި ހިނިތ ންވެ  ނެތިކޮށްވ މ އަނެކަކަށް  ސިފަތައް  އިސްލާމީ  ރީތި  އަމާން މެންއަޅ ަގނޑ   ،ެގ  މި  ެގ 

މި އ އްމަތ ެގ މާތް    ،އިންކާރ ކޮށް  ކަމަށްކަލަކ  ޮވޑިެގންވާ   ؛ދައިފި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަކ ަގއި ނާމާންކަން އ ފައް ވެށި

 ؟ައޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  ލިބޭތޯ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ފ ރަްއސާރަކ ރާ...  އަށްނަބިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރ  ދާއިރާެގ ދ ވާފަ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  !ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ  !އާދެ! ކ ރިއަށް ެގންދަވާ

އަޙްމަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ނިންމައިސްާމޢީލް  ވާހަކަފ ޅ   ިއއްޒަތްތެރި    !އާދެވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ) ؟ލެްއވީތޯވައިދ  

އަރ ވަނީ   މި  ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ނ ލިބޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  މިހާރ   އަޑ   ދާންދޫ  މެންބަރ ެގ 

 އަށް.   هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

 ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފ ރ ޞަތަކަށް އެދެން އަޅ ަގނޑ ެގ ނެޓްވޯކް މިހާރ  ރަނަގޅ ެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  !ލައްވާ ވައިވާހަކަފ ޅ  ނިންމަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އެހެންވީމާ،

 

 ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ދ ވާފަ

ކޮށް  އަށް ފ ރައްސާރަ ملسو هيلع هللا ىلص މި އ އްމަތ ެގ މާތް ނަބިްއޔާ    ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަލަކ  ވޮޑިެގންާވ ކަމަށް އިންކާރ ކޮށް 

އަސާސް  ނެތި  ތެއް ފިބިރެއް  ައދި    ،ޖެހިލ ންނ ވާ  ބަސްބ ނަން އިސްލާމްދީނ ެގ  ދީނަށް    ިއ،ހަޮގންޖަ  ތަކަށްމާތްވި  މި 

ދިވެހިންެގ އ ޅޭފ ރައްސާރަކ ރާ  ޖީބ ަގއި  މި  ދަރިން  ދިވެހި  ޙަޤީޤަތެއް.    ބޮޑ   އޮތް  ފެންނަން  ރާއްޖެއިން  މިއަދ   ކަމީ 

އިސްލާމްދީނ ެގ   އިންތަކާރީތި  މާތްވެެގންވާ  އަދި  އ ސޫލ ތަކަކީ  މާތްކ ރެްއވި    އިހަމަތަކާއި  އިންސާނ ން  މިންތަކަކީ 

ރައްކާ ޖިސްމ ެގ  ދީނ ަގއި  ތެރިބ އްދިއާއި  މި  ހަމަތަކެއް.  އެކަށައެޅިފައިވާ  ޓަކައި  މަނާކ ރަްއވާފަިއވާ   هللاކަމަށް 

ދައްކ ަވއިދީފައިާވ   ،މި އ އްމަތ ެގ މާތް ނަބިއްޔާ ހަޔާތްޕ ޅ ން ފެނިވަޑަިއެގންފަިއވާ ރިވެތި ސިފަތަކާއި  ،ކަންތައްތަކާއި

ށް  އެކަން މި މ ޖ ތަމަޢަ  ބައެއް މީހ ންނަށް ވިސްނ ނ .  މަށްލާޤަކީ އެއީ މި ޒަމާނަށް ނ ފެތޭނެ ކަންކަން ކަ ޚްފ ރިހަމަ އަ
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ވަނީ ޮގއްސަ. މިއަށްވ ރެ ަވކި ދެރަވަރ  ހާލަތެއް އިސްލާމީ   އާންމ ކ ރަން އ ޅޭ ހިސާބަށް މިރާއްޖޭެގ ހާލަތ  މިއަދ  މި

 ވަކި ބައެްއެގ އަމިއްލަ  ހަމަ އެ ބީދައިން އިސްލާމްދީނަކީ ؛ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްީގނ ދާނެކަން ޔަޤައ މަކަށް ކ ރިމަތިވެ

ހަދަ ފ ރިހަމަ  ތިމަ  އި،އެްއޗަކަށް  މ ސްލިމަކީ  އެްއެވސް  އ ޅޭ  ދެން  ނޫން  ދީނީ މ ސްލިމ ން  ތިމާެމން  ނ ދެކޭ   ކަމަށް 

ޮގތ ން ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ މީހ ން މި ކ ޑަކ ޑަ މ ޖ ތަމަޢ ަގިއ މިއަދ  އ ޅޭކަމީ ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން މަޖ ބޫރ  ޙަޤީޤަތެއް.  

މީހ ންެގ ފެންނަނީ  އެބައި  ސަރ ކާރ   ،ފަރާތ ން  އ ފެދިފައިވާ  ޮގތ ން  ޖަމާޢަތް   ،ބަލަިއނ ަގތ މާއި  ތައްާގނޫނީ  ވަކި 

ނަމާދ ކ ރ މާއި އި ާގތްތިމާެގ  ،ހަދައިެގން  ގ ޅ މަށް  ބޭރ ގައި  ،ނ ކ ރ މާއިތިރާމ ހ ކަމ ެގ    ،ކަިއވެނިކ ރ މާއި   ކޯޓ ން 

ނ ފޮނ ވ މާއި ކ ދިން  ކ ރެވޭ  ،ސްކޫލ ތަކަށް  ޤައ މ ތަކ ަގިއ  ފޮނ ވ މާއި  ބޭރ   މީހ ން  ހަނގ ރާމަތަކަށް  ެއ   ،ދާޚިލީ 

ފިތ ނައަށް   ،ނެތިކޮށްފަދަ މ ޖ ތަމަޢ ެގ އެއްބައިަވންތަކަން    އަދި މީހ ން ކާފަރ ކ ރ ން   ،ހަނގ ރާމަތަކ ަގއި ބަިއވެރިވ މާއި

އެތައް މަގ ފަހިވާ   ސަބަބ ތަ  ނ ކިއްސަރ   މީެގ  އޮތް  ކ ންކަމެއް.  ތެރޭަގއި  އެއްބަިއވަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ކަާމއި ންތަދީނީ 

 އެ މީހ ންެގ ލޭ ހ އްދަކ ރާ  ކާފަރ ކޮށް ބަޔަކ  އަނެއްބަޔަކ     އެއް ެގ ތެރޭ  ވަންތަކަން ެގްއލި އަޅ ަގނޑ މެންޚ އަސ ލްޙަވެރި  

މި ޤައ މ  ވަނީ ގޮއްސަ. ދިވެހިން އިސްލާމްދީނ ެގ މަތީަގއި ދިރިއ ޅެމ ންދާތާ އެތައް ޒަމާނެއް ވެއްޖެ.  ހިސާބަށް މިއަދ   

ބައި ދީނީ  ފިތ ނަތަކާއި  ،ންތަކާއިބައިވ ރާއްޖޭަގއި  ނެތިރ ންއިއަރަމަޒްހަބީ    ، ދީނީ  ިގނަ  ތައް  ދ ވަހ     ވަރަށް 

ދިވެހިން   ކަމާސ ލްޙަވެރި  ،ބައިވަންތަކަމާއިއެއް  ،އެކ ވެރިކަމާއި  ދިރިއ ޅ މެްއ  ރީތި  ދީނީ  އެކ   ޮގތ ން   ދިރިއ ޅެފި. 

ބަޔާންވ މ ން އެނިގ  ޮގތް  ޮގތް  ،ހިފަމ ންކަންކަމ ަގިއ    އެ  ،ރަނަގޅ   މި  ނ ރަނަގޅ   ނަމޫނާ  ދިވެހިން   ދޫކޮށްލ މ ެގ 

ލާ ހިސާބަށް  އިބަޔަކަށް ކާފަރ ކޮށް ލޭ އޮހޮރ ވަ  ބަޔަކ  އަނެއް  ކަންކަމ ަގއި ެއއްމިފަދަ  ދައްކައިފި. ީމެގކ ރިން ފެނ ނ   

ނ ވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިންމާލަން ފ ރ ޞަތެއް ބޭނ ން. މި ދެ ފިކ ރ  ހިންަގން   ެގންޮގސްފައެއް 

މިއަދ ކ ރަ މީހ ން  ޖެހިފަިއވާ  ފިކ ރ ަގއި  ދެ  މި  މަސައްކަތް  ހަމަ   ންޖެހޭ  ކ ރަމ ން.  ކެނޑިނޭޅި  ެގންދަނީ  އެ  ވެސް 

މާރާމާރީތަކާއި ބަެއއް ފަރާތްތަކ ން ބައެއް  ފާޅ ަގއި ހިންަގމ ން އެބަދޭ.    ސީދާ  އެާއއެކ  މި ދެބައި މީހ ން ކ ރިމަތިލ ން

 ދިވެހިން... ތ ލ ތަކ ެގ ސިފަ ދީ އެއީ ކަމ ަގއި ިގނަ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދެއްވާ އިނޭގތޯ. މިހާރ  ވަގ ތ  ެވސް ހަމަވެއްޖެ.  ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ކަށް ހެދ މަށް ކ ރިން ސ ލްޙަވެރި އަދި ެއކ ވެރި މ ޖ ތަމަޢަ  ، ރާްއޖެއަކީ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރި  މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ރަްއވަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ  އެކ  މަސައްކަތް  ކަމާބ އްދިވެރިނައްތާލ މަށް    ންމި މ ޖ ތަމަޢ   ދެ ފިކ ރ   ދެންނެވ ނ 
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ންތަކަށް ރައްޔިތ ންެގ ފ ރިހަމަ ޚިޔާލާއި  މަޖިލީހ ަގިއ މަސައްކަތް ހިންޭގ ބިލ ަގއި ފާހަަގވާ ކަންބޮޑ ވ އަދ   މި  ،އ އްމީދަކީ 

ހިމެނ  ނަފްރަތާއި  ،ންމ މަޝްވަރާ  ހ ރި  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  އ ފެއްދ މާއި  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަނެކަކަށް   ،ނަފްރަތ   އެކަކ  

ފިތ ނަ   ފ ރައްސާރަކ ރ ން އަމާޒ   މައްސަލަތަކަށް  ވެރިފަދަ  މަަގށް  ލިބޭނެ  ޙައްލ   މަޖިލީހ ަގއެދެވޭ  މި  އަދި  އި ހިފ ން. 

ފ ރިހަމަ ފަރާތްތަކަށް  ފ ރައްސާރަކ ރާ  ދީނަށް  އިއްާވފައިވާ  މިއަދ   ކިޔ ން  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ފ ރަތަމަ  ކަނޑައަޅާ ހަމަ  އަށް 

މަސައް  ންބިލ  ކ ރެވޭ  ޙައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ  ފ ރިހަމަވެެގންދާނެމި  ިއތ ރަށް  ވާިގފ ޅާهللا.  ކަތް  އަދ ެގ    ެގ  ެއކ  

ކ ރާ މަސައްކަތ ން ހެޔޮ    އެކ    ނާމި މަޖިލީހަށް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތ ން  އި، ހޯދަސަރ ކާރ ން މި މައްސަލަތައް ޙައްލ   

 ންކަން އަޅ ަގނޑަށް އެބައޮތް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ީގނަތީޖާއެއް ހޯދޭނެކަމ ެގ ޔަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  .هللاޢަބްދ   ޔަޢ ޤޫބް މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ެގ  ދާންދޫ  ދާންދޫ 

 .هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ސަރ ކާރ ެގ  ށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ މަށް  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ )  9/ 2014ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

ތ ޅާދޫ ޝ ކ ރ     ފަރާތ ން  ހ ށަހެޅ އްވީތީ  މަޖިލީހަށް  ބިލ   މި  ޙ ސައިން  ޙިސާން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ިމފަދަ ބިލަކަށް    ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ނ ހަނ  ބޭނ ންތެރި ަވގ ތެއް. އަދި ިމ ބިލ  ވަގ ތަކީ 

މަޖިލީހަށް   ފަރާތ ން  މަޤްޞަދެއް  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވަނީސަރ ކާރ ެގ  މާތް  ަގބޫލ ކ ރަން.   ގައިވެސް  އަޅ ަގނޑ   ކަަމށް 

މި ބިލ ަގއި ކ ށެްއެގ    ،ކަެމްއ ހިމެނޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއޮގތ ން  ނަމަވެސް، މި ބިލ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ

ނަންބަރ ަގއި  1ޮގތ ަގއި   އިބާރާތާނަންބަރ ަގއި   ވަނަ  1  ،ށް ބާރާތައި  ވާވަނަ  އަދި    ވާ  ކަންބޮޑ ވޭ.  އަޅ ަގނޑ   މެދ  

ވާހަކަ ދެކޮޅ ހަދާ  ކަނޑައެޅިެގން  ދަންނަވަން.    އެކަމަށް  ރަީއސްވެސް  މިދެންނެވި ؛ ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  

މީހަކ   ޅ   ދެކޮ  ނާސްލާމްދީޚިލާފަށް އ ޅޭ ނ ވަތަ އި  ނާސްލާމްދީންމ  ތަނެއްަގއި ަވކި މީހަކީ އި އާ  ، ނަންބަރ ަގިއވާ ޮގތ ން

ޮގތ  ނަންބަރ ަގިއވާ  މި  ތ ހ މަތ ކ ރ ން.  މީހަކާޚި  ނާިއސްލާމްދީ  ،ންކަމަށް  އ ޅޭ  މީހަ   ލާފަށް  އެފަދަ  ކ   ދިމާލަށް 

  ސް ޖާަގ ވެއެފަދައިން ތ ހ މަތ ކ ރ މ ެގ    ،ދިމާލަށް ެއހެން ނ ބ ނެވޭއިރ   ވެސް އެ މީހަކާ  ދެކޮޅަށް އ ޅޭއިރ    އިސްލާމްދީނާ

މީ އަދި  ދޭ.  އެބަ  އިސްލާމްދީނާެގެގއްލިެގން  ޖޯކ ޖަހަ  އިތ ރ ން  ވަކި    އިދެކޮޅަށް  ފަރާތްތަކަށް  ފ ރައްސާރަކ ރާ 

ބ ނެ ކަމަށް  ވާހަކައެްއ  ދެއްކި  ކަމަށް   ،ނިޔަތެއްަގއި  އޮތް  ފ ރ ޞަތ   ފ ރައްސާރަކ ރ މ ެގ  ދީނަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ 

ޖެހޭ ޮގތެްއ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އަދި  ވެސް ިމކަން އޮންނަންޮގތަކަށް އް ވެސް އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ބެލެޭވ. މިއީ އެ
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އަޅ ަގނޑ މެންނަ ޮގތަށް  ލިބޭ  ޖާގައެއް  ާގނޫނ އެފަދަ  މަޖިލީހ ން  އިއްޒަތްތެރި  މި  އަޅ ަގނޑ   ށް  ކަމަށް  ހެދިދާނެ  ތައް 

މިއާ ަގ އެހެންނަމަވެސް،  ނ ކ ރަން.  ވެސް  ޙަޤީޤަތަކީބޫލ ކ ރަންަގ  މެންއަޅ ަގނޑ   ެއކ އެކީަގއިބޫލެއް    ،ޖެހޭ 

ކަށް  ނައެ މީހެއްެގ ލޭ ހ އްދަކ ރ މ ެގ ބާރ  އެްއވެސް އިންސާ  ،ލިމަކީ ކާފަރެކޭ ބ ނެއެްއވެސް މ ސް  އިއިސްލާމްދީނ ަގ

އިންސާނ ން.  ލިބިެގންނ ވާކަށް ތެރެއިއަދި  ކާފަރެއް  ންެގ  ވަތަޢާލާޙާސ ބ هللا ކަމަށް    އެކަލާނ ނަހޫ  ރަސޫލާ   ެގއާއި 

ދިމާލަށް މިވެނި މީހަކީ ކާފަރެކޭ ބ ނ މ ެގ   އެހެން އިންސާނ ންނާ  އިވަފިޔަ  ބަޔާންވެެގންވާ ފަރާތްތައް އަރިހ ން ކަނޑަެއޅި

ަގިއ ކަންކަމ ަގއި  އަދި ހަމަ ެއއާެއކ  އިސްލާމްދީނ   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޙައްޤ  ެއްއވެސް އިންސާނަކަށް ލިބިެގންނ ޭވ،  

ސ ބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާެގ އަމާނާތެއް. ެއއީ هللا ށްފައިވާ  މަތިކޮ  ކި ބަޔަކާ ތެރެއިން ވަެގ  ވަކި އ ސޫލެއް  ،ޑަެއޅ މަކީނިޔާ ކަނ

ދައިެގ ކ ޑަކ ޑަ ކަމެްއ ނޫން، ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށް ނިންމާލެވޭވަރ ެގ އާ   ށްންމ  ރައްޔިތ ންނައާ މަގ މަތިން އަޅ ަގނޑ މެން  

ަގނޑ މެން އެކަނި އަޅ  މައްސަލަައކީ ހަޮގތ ަގިއ މި މަ  ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ    ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ާގނޫނަ ޙަޤީޤީ  ޙަކ ން  ހަދާ  އޮތް  މިކަމަށް  ބަދަލ ަގއި  އޭެގ  ނޫން.  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އްލަކީޙައްލ ކ ރެިވދާނެ 

ހަމަތައް ރަނަގޅަށް އ ނަގ  ،ދަރިންނަށް ންނައިދިނ ން  އެންމެހައި ރަްއޔިތ ންނަށް އިސްލާމްދީނ ެގ ރިެވތި އ ސޫލ ތަކާއި 

އެތައް    ،ންމ ކޮށް ފެންނަ މަންޒަރަކީއާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ    ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޫލ ކ ރަން.  ަގަގނޑ   މަށް އަޅ ކަ

ށްތަްއ ކ ރަން ތިބި ކ ދިން ޖެހިެގން އެކިއެކި ބޮޑެތި ކ   ،ާއއި ވަްއކަާމއިރީގ މަތީަގިއ ޭގންގ  މާރާމާވަންދެން މަ  ދ ވަހެއް

ދީނީ  އަންނަ ކ ދިން  އެ  ދ ވަހ   އަޅަިއެގން  ޢިލްމ ވެރިންނަބޮޑެތި    ތާކިހާ  ދީނީ  ބަދަލ ވެ،  އިްއޒަތްތެރި    ތަން.  ދާށް 

ނައިޓަކ ން އ ނެގނޭހާ އާދަިއެގ ހަނި ދީނެއް ނޫން.  މިހާ ފަސޭހަިއން އޯވަރ ،އިސްލާމްދީނ ެގ މަތިވެރި ޢިލްމަކީ ؛ރައީސް

ފ ރިހަމަ  މާ  ެއއަށްވ ރެ  ޚަ  ،މިއީ  ޢިލްމ ެގ  ފ ރި  ޒާނާއަދި  ެވސް  ބޮޑަށް  ފ ރި ާމ  ދީނެއްހަމަވެެގންވާ،  .  ެގންވާ 

ކޮށްެގން ބައެްއެގ ނ ބަިއ އެޖެންޑާއެްއ  ވޮޝް   ކޮށް ޒ ާވނ ން ބްރެއިންޞަ ތ ން، ޚާއްއެހެންކަމ ން، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔި

ނ   ކ ރިއަރ ވަން މި  ދާއިމީ  ކ ރަމ ންދާ  މަސައްކަތަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ޙަބައި  ކަމަށް  ފަރ ާވ  ލިބޭނެ  ނީ ލ ކ ރެވެަގބޫއްލެއް 

ިއއްޒަތްތެރި  ތެދ  މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ނަގންނައިދީެގން ކަމަށް.  ލާމްދީނ ެގ ޞައްޙަ  ދީނީ ޢިލްމ ވެރިން އިސް

އަދި މިކަމާ ގ ޅޭ    ،އްލ  ލިބިޙަ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާއިން    އަށްޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރި ަމއްސަލަ  ގ ޅޭ  މި ބިލާ ؛ރައީސް

ތަޅ މަށް އަންނާނެ   ެގންލާއިން ފ ރިހަމަވެޙައެކ  މި ބިލ  ކޮމިޓީ މަރ   އާންނަބޭކަލ ންެގ ރަޢ ޔ  އަދި ދީނީ ދަފަރާތްތަކާއި

ށް ވޯޓ ދެވެން ނެތް ވާހަކަ  ށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން. އަދި މި ބިލ  މިހާރ  އޮތް ޮގތަށް ފާސްކ ރަން އަޅ ަގނޑަކަމަ

ނ ެގ  ސްނ ންފ ޅަކަށް ވާނީ ވެސް އިސްލާމްދީލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވިސ އި ރައީވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. އަދި ސަރ ކާރާ

ހިފެހެްއޓޭތަކާއިމަހަ އ ސޫލ ތައް  އި    ބިލ   މި  އަޅ  ވެެގންޙ ލާޞްޮގތަށް  ވެސް  ޔަީގން.ަގނޑަދިއ ންކަން  ައޅ ަގނޑ     ށް 

ކޮމިޓީ   އާިއ އަދިކަ ހަވާ  ތް ޮގތަށް ފާސްކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ނ ކ ރާމި ބިލ  މި އޮ  ،މ ން ވެސް ފާހަަގކ ރަންނިންމާލަ

ވާހަކަާއއި އޮތް  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރ ޞަތ   އިސްލާޙ ކ ރ މ ެގ  ބިލ   މި  ކޮމިޓީ    ،މަރ ޙަލާަގއި  އަދި 
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ފ ރ ޞަތ މަސައްކަތްކ ރަމަރ ޙަލާަގއި   ބޮޑ ތަނ ން  ފަރާތްތަކަށް  ހ ރިހާ  ގ ޅ ންހ ރި  މިކަމާ  މި  މ ންދާއިރ   ދީެގން 

ބޫލ ކ ރެވޭ އަދި  ަގ  ނަށް، ހ ރިހާ ދިވެހި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންެގންދެިވެގން މި ބިލ  ރަނަގޅ  ބިލަކަށް ރިއަށް މަސައްކަތް ކ 

އ ސޫލ ތަކ ެގ   ހަމަތަކާއި  ފާސްެވެގންދާއިސްލާމްދީނ ެގ  ވެެގން  ތެރެއިން  ބިލ   މި  ޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ބިލެއްެގ  ދިއ ން 

 އްވީތީ. ދެ  އ އްމީދ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ފ ރ ޞަތ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރަޝީދ .    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އިބްރާހީމް  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަންނ  

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅިފައިާވ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ބަލައިލައާދެ!  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   މި ބިލ   ބިލ ަގއި  މި  އިފިން. 

ާގނޫނ     ،މި ބިލ ަގއި މި އޮންނަނީދެން  ކ ޑަކ ޑަ ބިލެއް.  .   ބިލެއްެގސަފ ހާ  2ހަމަ  އިނޭގތޯ.    ސަފ ހާ  2އޮންނަނީ  

އި(އަޤ ބާތ ޢ ޤާނޫނ ލްދިވެހިރާްއޖޭެގ  )  9/ 2014  ނަންބަރ  ބިލ  ކާރ ން  . ސަރ  އިނަމ ަގބިލ ެގ  ެގ  ެގނައ މ ލާޙ ޞްށް  މި 

ޢަމަލ ތަ  ،ބޭނ މަކީ  ޅާހ ށަހަ ކައީޖިނާ  އްނަފ ރަތ ެގ  ޮގތ ަގއި  ކ ށެްއެގ  އިނޑައެ  ެގނެވޭ  ާގނޫނަށް  ލާޙެއް.  ޞްޅ މަށް 

ބެހިފައި މި   ބަޔަކަށް  3،  2،  1  އް. މައިަގނޑ  ބައިތަންބަލަިއލި  މަިއަގނޑ  ބައިތައް ައޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ބައިތަކ ަގިއ  މަިއަގނޑ   ކަމެއްމެނެނީ  ހި  ވަނީ.  އެއް  ހަމަ  ބިލ ަގިއ    ދެން  .ވެސް  މައްޗަށް  ބައިތަކ ެގ  މަިއަގނޑ  

ެއކަށަެއޅިފައި  ކ ށްތަކ ެގ ކ ރެވެ   ،ާވއިރ ަގއިދަރަޖަ  މި  ފާހަަގ  އަޅ ަގނޑަށް  ބޮޑަށް  ތަނެއްަގއިއާ  ،ނީއެންމެ  ިމ   ؛ންމ  

ންމ  ތަނެއްަގއި ަވކި  އާއިނޭގތޯ.    "އި ންމ  ތަނެއްަގއާ"ަގއި ެވސް ޮއތީ  ބިލ ަގއި އެބަ ބަޔާންކ ރޭ ފ ރަތަމަ މައިަގނޑ 

ރ ން. މީަގއި މި ބަޔާންކ ރަނީ  ޅ  މީހެއް ކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ދެކޮ އ ޅޭ ނ ވަތަ ިއސްލާމްދީނާ ފަށްޚިލާ މީހަކަށް އިސްލާމްދީނާ

ޤަތ ަގއި މީަގިއ  ޙަޤީ  ،ކަންތައްތައް ނ ކ ރާށޭ  މަށް މި ސިޔާސީ ބޭނ   ،ނ ފަރ ތާށޭ  ފިތ ނަންމ  ތަނެއްަގއި  އާންމ  ތަނެކޭ.  އާ

ބ ނެ ސަބަބ ން.  ނީވެމި  އ ފެދިފި  މިކަމ ެގ  މަ  ،ތ ނަ  މީހ ން  ކަންތައްތަްއ  ޤަ،  ރައިބައެއް  ެއކި  ބައިބަިއވެ،  އ މ  

ޮއތް އެންމެ  ތ ންެގ މަޖިލީހަކީ މި ރާއަދި ރަްއޔި  ،ހިނާގތީވެ ދީނީ   ،ބޮޑ  ސިޔާސީ މަޖިލިސް ކަމަށް ވެފައި އްޖޭަގއި 

އެއްކޮށް   ޑ  މަޖިލިސް ކަމަށް ވ މާމައްސަލަތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން މެންބަރ ން ވެސް ވާހަކަދައްކަނީ ސިޔާސީ އެންމެ ބޮ

  . ޑަ ބިލެއް މި އ ޅެނީކ  ޑަެގ ކ ސަފ ހާ  ދެ  ކިޔާލަން ވެސް.  އޮތް އެްއޗެއް  މި ބިލ ަގއި މި  ޖެހޭއެބައަޅ ަގނޑ މެން އަދި  

ތަންކޮޅަކީދެކޮ ރައީސް  ޅ ހަދާ  އިސްލާްމދީނާއާ  ،ިއއްޒަތްތެރި  މީހަކަށް  ވަކި  ތަނެްއަގއި  ނ ވަތަ   ންމ   އ ޅޭ  ޚިލާފަށް 

ކަމަށްދެކޮ  އިސްލާމްދީނާ އެތ ހ މަތ ހަކ   މީ  ޅ   އެއްކ ރ ން،  މ ސްލިއާ.  ތަންކޮޅ    އީ  ތަނެްއަގއި  ކާފަރެްއެގ  ންމ   މ ން 
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ސިފަކ ރ ން.  ޮގތ ގަ  ސިޔާސީ  ންމ   އާއި  ރައީސް ،  ޕޯޑިޔަމްތައްތަނަކީ  އޭރ ަގއި  ، ިއްއޒަތްތެރި  ވީޓީވީ   ؛ނ ވަތަ 

ބ ނެވިދާނެއަޅ ަގނޑަ ވެސް  އެ   ށް  ތަނެކޭ.އާީއ  ވެސްޓިންޭގޭގެގ ސި   ންމ ންެގއާޓީވީ    މ ޅި   ންމ   ބިލަ  .ރޫމަށް   ށް މި 

އެންމެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދެކޮޅަށް،  ިގނައިން  ކ ންނަނީ ދިވެފ ރަތަމަ ނ   އެންމެ  އެންމެ  ނ ން  ޓަނ ން  ޓަހިރާއްޖޭެގ 

. އެ ފަރާތަކީ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްަގއި އޭނާެގ ޮއފީހަށް މިސްކިތްތަކ ަގއި ތިބި ތައް، އޫރ މަސް އެތެރެކ ރާ ފަރާތްބަނގ ރާ

ެގންޮގސް،   ވެސް  ދަރ މ ދިމ ން  ދީނީ  ދަރ ހ މ ދިމ ން  އެ  ދޭއިރ ަގއި  ތެރެއަށްސްތައް  ލާތަންތަން  ެގ  ދޭނީ.  ކޮޅ   ފައި 

މިއޭެގތެރޭ  ލާދީނީ.  ލާދީލީ،  ޮގތަށް  އަންނަ  ދީނީ އިސްތިހާރ   އި  ަގއި  ފަރާތަކަށް މި  ޝާރާތްކ ރަނީ. ސިޔާސީ  އެންމެ 

ސީލ ކ ރަންވީ. އަދި ރިޔާސީ  ތަފ   ޕޯޑިޔަމްތަކ ަގިއ، ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ހެންއަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ ގައި ލިޔަންވީ؛ ޮގތ ން

އެއިންތިޚާބެއް    އެްއވެސް ނ ވަތަ    އިންތިޚާބެއް އަނެކަކަށް  އިޢ ލާންކ ރ މަށްފަހ   ބޭނ ކަކ   އިބިލީސިޔާސީ  ސް  މ ަގއި 

  ން.ޕީ. އެމް.ޑީނީެއމް.ޑީ.ޕީން ވަރަށް ބ ރަ މަސައްކަތެއް ކ ރަ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   .ާވނެއް ނ މެނިފެސްޓޯ ހަދައިެގނެ

ޭއެގ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ސިޔާސަތެއް    އިކ ރ ތަްއ ހޯދަފި  ޭގެގއަށް ޮގސް ރަްއޔިތ ންެގ  ެގރައްޔިތ ން  ނީ ހަދަމެނިފެސްޓޯ

ދ ނާމާެއއް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ޕާޓީތަކ ން  ޢ ވަ ، ދ ތަކެއްޢ ީއ ވަދޭން. އެއިޤ ތައް ހޯދަރަްއޔިތ ންެގ ޙައް  ކަނޑައަޅަނީ 

  ، ދީފާނެތީވެ މި ޮގވަނީޓ އްސަށް ވޯަގިއ ހ ރި ެއއްޗެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯ  ،ނ ހަދާ. އެހެން ޕާޓީތަކ ން މިކ ރާ ކަމަކީ 

ދަށް. ރައީސް  ޝީމަދ ވާނޭ ރައީސް ނަ  ޭއރަށް ވޯޓ ލާ މީހ ންރެކޭ.  މާލަށް ކާފަދި  ެއ މީހ ންނާކަލޭމެން ޮގސް ޮގވާށޭ    !އޭ

ލާދީނީ  ނަޝީ ދިމާލަށް  ގޮވާށޭ.  ދާ  ކާފަރެކޭ  މަދ ވާ  އޭގޮވީމަ   މިހެންޮގާވށޭ.  ރައީސްނީ.  ވޯޓ   ރައީސް   ؛އިްއޒަތްތެރި 

ެއއީ   ިއ،ރައީސް ނަޝީދ  ވެރިކަމ ަގ  ،އައީ  ނަވާނަން. ރައީސް ނަޝީދ ދަންަގނޑ   އަޅ   ބޭފ ޅެއްކަންޝީދަކީ ކޮން  ނަ

. އި، ދިވެހި ބަހަށްފ ޅ ތައް ތަރ ޖަމާކޮށްފަޡްދީޙަތާރީޚ ަގއި ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް ކީރިތި ރަސޫލާެގ  ދިވެހި    އި،ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ބ ޚާރީ އިމާމްއިމާމް  ތަރ ޖަމާޘްދީޙަ  މ ސްލިމް،  ،  ރައީސޭ،    އެ  ރައީސް.ކ ރެއްީވ  ނަޝީދޭ  މ   ިއއްޒަތްތެރި  ޙައްމަދ  

ހާރ  މި ޖެހިެގން އ ޅޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑ  ކަމެއް ކޮށްދީފަ. މި  ަގއިލާމީ މި އ އްމަތ އެކަން ކ ރެްއވީ. އިސް

މީހަކަންއާތެރޭަގއި  ެގ  އިންތިޚާބ    ،މައްސަލައަކީ  ވަކި  ތަނެއްަގިއ  ިއސްލާމްދީނަމ   ކިޔާފައިށް  މީހެކޭ  އ ޅޭ    ށް 

ބިލ ހ އްދަ މި  ބޮޑެތި  ނ ކ ރާތީވެ  މެންބަރ ން  ބަެއއް  ވެެގން  ބިލަކަށް  ބޮޑ   އެކި  ާމ  ހ ކ ރ     ެގސަފ ހާސަފ ހާސިންާގ 

ރަީއސްބާ،  ޚ ޠ  ާވހަކައެއް.   ؛އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން  މިސްކިތްއަޅ ަގނޑ   ޖެހޭ  ރާއްޖޭެގ  އެބަ    ލް އްޖަތ ޙަތަކ ަގއި 

 ބާ އިްއވަން އެބަ ޖެހޭ.ޠ ެއ ޚ ،  ބާޠ މި ކިޔާ ޚ   ންމ ކޮށްއާ  ،ބާޠ ހެއްަގއި ހ ކ ރ  ޚ ބާ ކޮންމެ ހ ކ ރ  ދ ވަޠ ެގ ޚ ޢ ވަދާ

 ްއޔަތ ަގއި ހިމެނޭ އެބަ ވަރަށް ސި ، އެ ވަްއޔަތްތައްސިމ ޅި އ އްމަތަށް ކޮށްފަިއާވ ވަ ؛ބާ، މ ޅި އ އްމަތަށް ޠ  ޚ ޢީވަދާ

އަދި ނަސްލީ ތަފާތ ތައް ނައްތާލާފަިއވާކަާމއި، މި    ނ ކ ރާކަމާއިމާތް   ަމއްޗަށްތައްތައް. އެއީ އެކަކ  އަނެކަކ ިގނަ ކަން

ބާެއއް  ޠ  ޚ ޢީވަދާެގ ިގނަ މިސްކިތްތަކ ަގިއ އެންމެ  ށް ދިވެހިރާއްޖޭޑެއްނާހަން މިހާތަނައަޅ ަގނޑެއް އަ ؛ހ ރިހާ އެއްޗެއް

ތަނެއް ކ ރެވޭނެ  މިސްކިތްތަކަކީ ސިޔާސީ  މި ދެނީ.ޗެްއ، ސިޔާސީ އެްއޗެްއ   ބޭނ ންވާ އެއް އެ މީހ ން   އަށްއަިމއްލަނ ވަތަ  
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މަގ މަތީގައި   ރެނެ  ންޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނ ަގއި ނަޞާރާ ފައްޅިތަކ ން ހ ކ   އި،ކ ރީ ޒަމާނ ަގ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ނޫން

.  އޮތޭ  ރ ޢީ ކޯޓ ތައް އެބަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަ  ،ބ ނަނީ  ޅ ަގނޑ  މިނ ކ ރެވިެގން މި އ ޅެނީ. އަ ންކ ހ ހ ރި ޮގތަށް  ންކ ހ 

ކޭ  ނޭ ކާފަރެ. މަގ މަތީަގެއއް ނޫއި ޓ ަގައކީ ކާފަރެއްކަން ސާބިތ ކޮށްދޭށޭ ކޯމައްސަލަެއއް ޮއެވއްޖެއްޔާ ކޯޓަށް ދާށޭ. އޭނަ

މ ސްލި  އާއޭނަ   ގޮވާނީ ކާޝަހާދަތް  މެއްދިމާލަށް.  މައްޗަށް  އޭނަެގ  ހިނދެއްަގއި  ހ ންނަ  ފަރެްއކަން ކިޔަިއެގން 

ކަލޭމެންއިކަނޑައަޅަ  ނ ކ ރެވޭނެ.    ނަށް،  ހ އްދައެއް  މަރާކަށް  ކޯޓ ތަ އޭނަ  ކޯޓަށް.  ކ ރަން.ދާށޭ  އިްއޒަތްތެރި    ކ ން 

ޤާނޫނ އަ ؛ރައީސް ވެރިކަމެއް.  ާގނޫނީ  މަސްދަރަމިއީ  މައިަގނޑ   ޤ ރ އާންސާސީެގ  ކީރިތި  އެހެންވީމާކީ  ެއ .   ،

. ދެން އޭނަ ދިވެްއސަކަށް ވެޭވނީ އިސްލާމަކަށޭ  ،ސާސީަގއި އެބަ ބ ނޭޖޭެގ ޤާނޫނ އަމަސްދަރ ެގ މައްޗަށް އަދި ދިެވހިރާއް

ކާފަރ  ޮގކާފަރ ވިްއޔޯ.  ކޯޓަށް  އޭނަ.  ވަކިކޮށްބަލަ  ޮގސް  އިސްވީމަ  އައްސަ  ވެސް  ޕާސްޕޯޓް  ދިވެހި    ! ތ ލަބަލަލާްމ، 

ކޯޓަކަށް. މަގ މަތީަގެއއް ނޫންޖެހެނީ ޝައެކަން ކ ރަން ދާން ؟ޖެހޭނީ ކޮންތާކަށްތޯދާން  ެއކަން ކ ރަންއެކަމަކ    ، ރ ޢީ 

 ަގިއ ވަރަށް ފަސޭހަ...، މި ބިލ އެހެންވީމާ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕޯޑިޔަމްތަކ ަގެއއް ނޫން ޝަރީޢަތް ހިންާގނީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ، ވާހަކަފ ޅ  ނިންމަވާލަދެއްވ ން އެދެން.މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއި

 ؟ކީކޭތޯ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން ެއދެން. ހަކަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

، މި ރަްއޔިތ ންެގ  ރެއް. އެހެންވީމާތް ވަރަށް ބޮޑ  ބިމެނިފެސްޓޯއަށް އޮ އިބިލިސްިމ ބިލަކީ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ! 

މަޖިލީހެއްގަ   ،މަޖިލީހަކީ ބ ނަނީސިޔާސީ  މި  ބިލ ަގއި  މި  އެހެންވީމާ،  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަތަކެްއ  ދީނީ  ންމ  އާ  ،އި 

ނ ގޮ  ކާފަރަ  ވާށޭތަނެއްަގއި  މަރާއާ.  ށްކަލޭމެން  މީހ ން  ތިއީ  ތަނެްއަގިއ  ހ ރި  ފައިންމ   މަރާފައި  މީހަކ   ލެކޭ  ތިާގ، 

ކަލޭ  އާނ ޮގވާށޭ.   ތަނެްއަގއި  ކަލޭ ޒިނޭންމ   އޮތިހިރީ ޒިނޭކޮށްފައޭ،  ައތ ަގިއ އެބަ  ހަތިޔާރ  ކަލޭ  ްއ  އެހެނެ  ، ތޭކ ރާ 

މީހ ންނާނ ޮގ އެހެންކަދިމާލަ  ވޭނެ  ާގމި  ވީމާ،ށް.  ޝަރ ޢީއީ  ާގނޫނ ަގިއ  މި  ވެރިކަމެކޭ.  ހ ރިހާ ކޯ  ނޫނީ  ޓ ތަކާއި 
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  މިއީ   އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މި ބިލ  އޮޅިެގން އ ޅޭނެ ކަމެއް ނެތް،  އ ޅޭށޭ.  ޮގތަށް  ، އެ އެބަ ހ އްޓޭ. އެހެންވީމާ  ހަމަތަކެއް

 . ނ ކ ރެވޭނެތީނ ކ މެ ޕްރޮމޯޓް ކޮންމެ ފަހަރަކ   ސް މެނިފެސްޓޯޤާސިމް އަޑީަގއި ހ ރެެގން ކ ރާ ކަމެއް. މި އ ޅެނީ އިބިލީ

ތަނެއާ ރައީސްްއަގިއ،  ންމ   ބ ނާ  ަގއި  ތަނެއް  ންމ އާ ައޅ ަގނޑ ،   ؛ިއްއޒަތްތެރި  އެބަ ތަނެއްަގއި  ހ ރިހާ  ބ ނ މޭ 

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއީ ބިލ ެގ މައްސަލަައކީ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިދިކޮޅ ހަދާ. އެހެންވީމާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދާ  ވިލިމާލޭ  ،އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ   މި  ޑ   އަޅ ަގނމިހާރ     .ރ މެންބައިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމް ވިލިމާލޭއަޙްމަދ  އ ޝާމަށް. 

 

 ކަދެއްކެވ ން:ވާހަ މެންބަރ  ައޙްމަދ  އ ޝާމްދާއިރާެގ  ވިލިމާލޭ

ބޭނ މަކަށް  އޮތް ބިލ ެގ    މިހ ށަހަޅާފައި  ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

މި ބިލ ަގއި  ޖިނާ  ،ތީއޮ  މި  ޢަމަލ ތަކަކީ  ކ ށެއީނަފ ރަތ ެގ  ސަރ ކާރަށް   އަދި  ސަރ ކާރ ން  ކަނޑައެޅ ން.  ޮގތަށް  އް 

ބަލާއިތާއީ ވާހަކަތަކށް  ހ ރި  ދައްކާފައި  މެންބަރ ން  ހ ށަހެޅ ޖ މ   ،ރ ދ ކ ރާ  ބިލ   ިމ  ޮގތެއްަގއި  ބޭނ މަކީ ލަ  މ ެގ 

ބަޔަ އަނެއް  ލާ  ކާއެއްބަޔަކ   ޮގވަދިމާލަށް  ބަޔަކާ   ިއ،ދީނީއޭ  އަނެްއ  އެއްބަޔަކ   ކާފަރޭދިމާލަ  އަދި    ، ޮގވ ންޮގވާ   ށް 

ފައި އޮތީ  ކޮށްޒްހޭޓް ސްޕީޗް ކްރިމިނަލައި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް.    ށަކަށް ހެދ ން ކ އީމިކަހަލަ ކަންތައްތައް ޖިނާ

ނިސްބަތ ން  ދ ނިޔޭެގ ވަރަށް  ކަހަލައިަގއ މ ތަކެއް ޤަމަދ     ހަމަ  އެމެރިކާ  ޚިޔާލ  ޤަ  .  ސްޕީޗަކީ  ހޭޓް    އ މ ތަކ ަގއި 

އެ   ކަމަށް  ކަމެއް  އޮންނަ  ތެރޭަގއި  މިނިވަންކަމ ެގ  ސ އ މ  ޤަފާޅ ކ ރ މ ެގ  ކަނޑައަޅާފަ.    ޕްރީމްެގ  އޮތް  އެބަ  ކޯޓ ން 

ވާހަކަދެއްކ ން ކަމަށް  ޚިލާފަށް    ިއސްލާމްދީނާ  ،އ މ ތަކ ަގއި ހޭޓް ސްޕީޗަކީޤަބައެއް  ސްލާމީ  އި ، މެލޭޝިޔާ ފަދަ  .އޭ.އީޔޫ

މި ރައީސްއޮތީ.    ކަނޑައަޅާފައި  ކަމަކީ ؛ިއްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ  ކްރިމިނަލައިޒް   ީމަގއި  ކޮށްެގން ހޭޓް ސްޕީޗް 

ެއްއވެސް  ޙަ   ށްމައްސަލައަ ލިބިފަިއވާ  ައޅ ަގނޑަ ޤަ އްލެއް  ކަމަކަށް  އޮތް  އެހެންކަމ ން، ނ ކ   ބޫލެއްަގކަށް  އ މެއް  ރެވޭ. 

  ތް އަށް އޮ ކަށް ހެދ ން އެއީ މި މައްސަލަ ކ ށަ  އީޖިނާދަްއކާ ވާހަކައެއް އެއީ  މީހަކ     ،ސް އ ފެދޭ ސ ވާލަކީފ ރަތަމަ ވެ

މީ  ،ނ ކ ރެވޭ  ބޫލެއްގަ އަޅ ަގނޑަކަށް   ؟އްލެއްތޯޙަ ޮގތަ އާޑިސޯޝަލް  ެއއްވެސް  ިމީއ  ޒަމާނ ަގއި  މި  ކ ރަން ަގއި  ކަށް 

ވާނެހެނެއް.   ކަމަކަށް  ރައީސް ފަސޭހަ  ބި ؛އިްއޒަތްތެރި  މާއްމި  ަވކިވަކި  ޤާނޫނ ލްލ ެގ  ބަލާއިރ ަގއި  ށް ޤޫބާތަޢ ދާތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި    124ދެ ބައެއް.    ،އޮތީ   ވާ ާމއްދާަގއި މިއިތ ރ ކ ރަން ހ ށަހަޅާފައި ވަނަ މާއްދާެގ ޮގތ ަގއި    124

ކަނޑައަޅާފަކ   ،އޮތީ  މި އަދި  ށް  މި  124.  )ށ(ަގއި  މާއްދާެގ  ކަނޑައަ  ވަނަ  އަދަބ   ކ ށ ެގ  އައޮތީ  ދަބ   ޅާފަ. 

،  1ލާފަ. އެއީ )ހ(ެގ  އިބަޔަކަށް ބަހަ  3އޮތީ    މިާވއިރ   ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ކ ށް ކަނޑައަޅާފައި  124ދަރަޖަކޮށްފަ.  
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އަދި  2 ބޮޑ   ގ ޅޭ  ނަންބަރާ  ވަނަ  3.  3،  މާ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަޮގތ ން  ނެތް.  ކަންބޮޑ ވ މެްއ  އަދި    ޅ ަގނޑ ެގ 

ވަނަ    2އަދި    1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    124ޮއތީ މި ބިލ ެގ     މިންންެގ ކަންބޮޑ ވ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ ރައްޔިތ 

އެއްވެސް  މިހާރ  މި އޮތް ޮގތ ން    1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    124މި ބިލ ެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގ ޅޭޮގތ ން.    އާދާމާއް

ވެެގން އެބަ ދޭ. އެ ވަރިހަމަ އެ   ކ ށެއް ކަމަށް  އީން އެއީ ޖިނާޚިލާފ  މީހެކޭ ބ ނ   ދިމާލަށް އެއީ އިސްލާމްދީނާ  ހަކާމީ

އިސްލާމްދީނާ ފާޅ ަގއި  ހަމަ  ވިޔަސް   މީހަކީ  ކަމަށް  މީހެއް  ިއސްލާމްދީނާ  ،ދެކޮޅ   ފާޅ ަގއި  ވާހަކަދައްކާ    އަދި  ދެކޮޅ  

. މި ބިލ  މި އީ ދިވެއްސަކަށް ވިޔަސް އަދި އެ ވަރިހަމަ ބިދޭސީއަކަށް ވިޔަސް ރިހަމަ އެމީހެއް ކަމަށް ިވޔަސް. އެ ވަ 

ޮގތަ ެވއްޖެ ނަމައޮތް  ާގނޫނަކަށް  ކަށް.  ދެކޮޅ  މީހެކޭ ބ ނ ން ވާނީ ކ ށަ  އަކީ އިސްލާމްދީނާެގ ނަތަންޔާހޫޒްރޭލ  އި  ،ށް 

ހަޖޫޖަހަ ލި  "ވަރސަސް ސަޓަނިކް  "   އިއިސްލާމްދީނަށް  ފޮތެއް  ސަލްމާން ކިޔާ  އެީއ ދިމާލަ  އާރ ޝްދީ  ޔ ނ   ށް 

އަޅ ަގނޑ  މިހެން ދަންނަވާއިރ  ެވސް  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ކ ށަކަށް.  ން ވާނީ ެއއީޅ  މީހެކޭ ބ ނ ދެކޮ  އިސްލާމްދީނާ

ފަރާތަކާއަޅ ަގނޑަ މިފަދަ  އެނޭގ  އިސްލާމްދި  ށް  ރާއްޖޭގަ   ނާދިމާލަށް  މި  ބ ނެެގން  މީހެކޭ    ، ޤީޤ ކޮށްތަޙ   އިދެކޮޅ  

އޮތް   ކޮށްފައި މިޓ ރާފްމި ބިލ  މިހާރ  ޑް  ،ންޓަކީ ޖަލަށް ނ ލާނެކަން. އެކަމަކ  ެއއެއް ނޫން ޕޮއިންޓަކީ. ޕޮއި  ،ވާކޮށްޢ ދަ

ވާހަކައެއް ބ ނާ  ޖިނާ  ޮގތ ން އެފަދަ  އޮތީ  ތަޙ ޤީޤ  އީހިސާބ ން އެ  ވެފައޭ.  ކ ށަކަށް  ެއީއ ކ ރ މާ  ދަޢ ާވކ ރ ން އަދި  އި 

ންކަން ީގމ ެގ ޔަމި ސަރ ކާރ ން މިފަދަ ކަމެއްަގއި މީހަކ  ޖަލަށް ނ ލާނެކަ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   އެހެން ކަމެއްމ ޅިން

ރައީސްވެދާނެ.  އޮތިބޭފ ޅ ން   ެމޖޯރިޓީ ؛އިްއޒަތްތެރި  އ މ ރ އޮބޭފ ޅ ންނަށް    މަޖިލީހ ެގ  އެކަމަކ   މި  ވެދާނެ.  ދ ވަހ  

އޮންނާނެތޯ ވެރިކަމ ަގއި  މާއް ؟ސަރ ކާރ   މި  ސަރ ކާރެއްަގިއ  ބޭނ މިނޫން  ފަ  ،ބަޔަކ   ންކޮށްެގންދާ  ކަމެްއ  ކޮންމެ  ދަ 

ރަކޮށްފާނެ.    ވެސް ޓެރަރިޒަމްެގ އ މަޤަމި   ؛އީސްއިްއޒަތްތެރި  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ވާހަކަެއްއެގ  ދައްކާ  މީހަކ   ކީ 

ހ ރި  ޢ ދަ އެހެންވީމާޤަވާކޮށްފައި  ނ ރައްކާތެރިއ މެއް.  މިހާ  އޮ  ،  ފާސްވ މަކީ  ޮގތަކަށް  މިޮގތަށް  މާއްދާއެއް  ތް 

ައޅ ަގނޑަށް ކ ޑަކ ޑަ   ؛ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިނ ކ ރަން.   ބޫލެއްަގވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   ވެސް ކ ރަންއެްއޮގތަކަށް 

ޖިނާ އެދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެއްވ ން  އިތ ރަށް  މައްސައީވަގ ތ ކޮޅެއް  ކަމެއް   މައްޗަށް  މީހެއްެގ  ލަތަކ ަގިއ 

މީހަކ    މާނައަކީ އެ  ންމ  ދެ ކަމަކީ މީހެާގ ނިޔަތް އަދި އެ މީހާ ކ ރާ ޢަމަލ .ސާބިތ ކ ރ މ ަގއި ބަލަންޖެހޭ ެއންމެ މ ހި

އެހެންކަމ ން ބެލ ން.  ޢަމަލެއްތޯ  ކ ރި  ނިޔަތ ަގއި  ކ ރ މ ެގ  ކ ށެއް  ޢަމަލަކީ  މީހާ  ،ކ ރި  ޮގތ ން   ެގއާންމ  އ ސޫލެްއެގ 

ޖިނާ  ނ ވަތައިންޓޭޝަން   އެއީ  ނިޔަތް  ޚާއްޞަކޮށް އީމީހާެގ  ބައެއް.  މ ހިންމ   ވަރަށް  ސާބިތ ކ ރ މަށް  މައްސަލައެއް   

 ކ ށަކަށްވާ ހާލަތެްއަގއި އެ މީހާެގ ނިޔަތް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ދެކެން.  އީްއ ެއއީ ޖިނާމީހަކ  ދައްކާ ވާހަކައެ

ަމއްޗަށް    ެގހަމައެކަނި މީހަކ  ދެއްކި ވާހަކަެއއްެގ ތ ހ މަތ   ، ވާހަކަެއްއެގ ނިޔަތަށް ނ ބަލާ  ކި އެހެންނަމަވެސް، މީހަކ  ދެއް 

 ނިޔަތ ެގ ވާހަކަ ދައްކާއިރ ަގއި އިސްލާމްދީނާ  އެބަ ލިބިދޭ. އަޅ ަގނޑ   ބިނާކޮށް ވެސް ޖަލަށްލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި ބިލ ން

ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮ  610ދެކޮޅ  ޢަމަލ ތައް މިހާރ  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ެގ   ވަނަ މާއްދާެގ    617  ،ިއރ ަގއި ތްވަނަ 
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މ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި އިސްލާމްދީނަށް ންމ އާޞަލާތީ ވަސީލަތެއް ބޭނ ންކޮށްެގން ނ ވަތަ އާ  ، )އ( ަގއި ެވސް މި އޮންނަނީ

ަގއި މި   2)ހ(ެގ    ،ަގިއ ވެސް  2މަކީ ކ ށެއް ކަމަށް. އެ މާއްދާެގ  ޔ ތައ ހީނ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި ިއސްލާމްދީނަށް ފާޑ ކި

މިހާ ކަމަށް.  ކ ށެއް  ެއއީ  ފާޑ ކިޔައިފިްއޔާ  އިސްލާމްދީނަށް  ނިޔަތ ަގއި  ތައ ހީނ ކ ރ މ ެގ  އިސްލާމްދީނަށް  ރ   އޮންނަނީ 

 ދެކޮޅ  ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި ނިޔަތް އެއީ މ ހިންމ  އެއްޗެއް ކަމަށް އެބަ ބެލޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ   އިސްލާމްދީނާ

އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހަމަ   ،ޮގތ ން އެއްވެސް ވާހަކަެއއް ނެތީމަ  ގ ޅޭ  މީހާެގ ނިޔަތާ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙ ަގިއ އެ

ދައްކާތީ.   ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް ލާދީނީއޭ ކިޔަނީ ދީނާ ޚިލާފ  ވާހަކަ ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވަރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް

އެއީ ތިމަންނާމެންނަށް   ،ޚިލާފ  ވާހަކަދައްކާ މީހ ން އެ ވާހަކަ ދަްއކާފައި މި ބ ނަނީ  ދީނާ ޚިލާފ  ކަންކަން ކ ރާތީ. ދީނާ

ެއއީ ދެއްކ ން  ޚިލާފ  ވާހަކަ  ނާދީ  ؛ރަީއސްކަެމކޭ. ިއއްޒަތްތެރި    ތެރެއިން ކ ރާ  މިނިވަންކަމ ެގ  ލިބޭ ޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ

ވެސް ޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ    ދެކޮޅަށް ބަސްބ ނ ން އެއީ  އެއާ  ،ވާ ކަމ ަގއި ވަނީނަމަ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަމަށް  ޚިޔާލ 

  . އަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް ބޮޑެތި ކ ރަން ނ   އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްއޮތް ކަމަކަށް  މިނިވަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި ނ ާވންވީ ސަބަބެއް  

ބިލާ މި  އެހެންކަމ ން  ގ ޅޭ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް  އެބައޮތް.  މި  ،ޮގތ ން  ބިލ   އަޅ ަގނޑ     އޮތް  މި  ފާސްކ ރާކަށް  ޮގތަށް 

ތާއީދެއް ވެސް  ކަމަށް    އެްއޮގތަކަށް  މައްސަލައެއް  ޙައްލ ކ ރަންޖެހޭ  މައްސަލައަކީ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނ ކ ރާނަން. 

ަގބޫ ނިންމާ    ،ލ ކ ރާތީ އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ން  ބަލައިަގންނަން  ބިލ   ިގނަ ހާލަތެއްަގއި  މި  ސްޓޭޖ ަގއި  ކޮމިޓީ  ެވސް 

ެއކީަގއި މި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގންނާނެ ކަމަށް އ އްމީދ ކ ރަން.   ފަރާތްތަކެއްެގ މަޝްވަރާއާ

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  . މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްިއްއޒަތްތެރި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ދިވެހިރާ)  9/ 2014ާގނޫނ   ށް (އައްޖޭެގ 

މިހ ށަހަޅާފައި ސްޕޮންސަރކ ރައްވާފަިއ  މިއީ.  ހ ށަހެޅ މެްއ  ސަރ ކާރ ެގ  ިމއީ  އިޞްލާޙަކީ  ދާއިރާެގ    ، ތީއޮ  ވާ  ތ ޅާދޫ 

ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ެގ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި   ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ޙ ސައިން.  މާއްދާ   123ޙިސާން  ފަހަތަށް ވަނަ  ެގ 

މާއްދާ 124 ؛އިތ ރ ކ ރަން  މާއްދާއެއް އެންމެ  ވަނަ  ައޅ ަގނޑ   ދަންނަވާލަން   އިތ ރ ކ ރެޭވއިރ ަގއި  ވެސް  ފ ރަތަމަ 

ބަލައިަގނެވިެގން   ،ބޭނ ންވަނީ މަޖިލީހަށް  އިޞްލާޙަކީ  ކަމަކަށް.  ވެސް    މި  ފ ރަތަމަ  ނޫން  އިޞްލާޙެްއ  ވާނެ 

ވަނަ މާއްދާެގ    10ޚިލާފ ވޭ. ޤާނޫނ ައސާސީެގ  މި ިއޞްލާޙ  އެބަ ތަޢާރ ޟ ވޭ.    ވަނަ ާމއްދާއާ  10ޤާނޫނ އަސާސީެގ  
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ބ ނަނީ މި  ަގިއ  މަިއަގނޑ    ،)ހ(  ާގނޫނ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިސްލާމްދީނަކީ  އަދި  އިސްލާމްދީނޭ.  ދީނަކީ  ދައ ލަތ ެގ 

ަގއި މި ބ ނަނީ  10މަސްދަރޭ.   ޚިލާފަށް އެްއވެސް    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމްދީނ ެގ އަސްލަކާ  ،ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( 

  އިރ ަގއި މި އިޞްލާޙ  ެގނެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއްއޮތް ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި    ނޫނެއް ނ ހެދޭނޭ. މިހާާގ

ފާޅ ކ ރ މ ެގ    ކަށަަވރ ކޮށްދޭ ޚިޔާލ   ވަނަ މާއްދާަގއި  27ނ ައސާސީެގ  ޤާނޫ  ،ނ ކ ރަން ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް. ދެވަނަ ކަމަކަށް 

ިއަގނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިޞްލާޙ  މިހާރ ން މިހާރަށް އަނބ ރާ ެގންދަން މިނިވަންކަމަށް މި އިޞްލާޙ  އެބަ އަރަ

ޮގވާލަން. އަދި ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ ން މިކަމ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ ނިޔަތް ވަރަށް ޯގސްކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން   ،އަޅ ަގނޑ  

މި  އެންމެން ރައީސް  ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ   ؛ދެކެނީ.  މެންބަރ ންެގ  އެކި ބައެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ަގއި 

މިއަދ  ވާހަކަފ ޅ  އެބަ    ،ވިދާޅ ވެގ ޅިެގން ނެރޭ ބަޔާންތަކަށް ފާޑ   ެއކި ކައ ންސިލ ތަކ ން މި އިޞްލާޙާ  ކަންކޮޅ ތަކ ން

ނޯންނާނެ މެންބަރަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ތެރެއިން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އިންތިޚާބ   ،ދައްކަާވ.  ކޮށްފަިއ  ރައްޔިތ ން 

އެއީދިމަދި މަންދޫބ ން  ރައްޔިތ ންެގ  އެއީ.  ކައ ންސިލަރ ން  ތިއްބެވި  ބޭފ ޅ ން  މާލ ަގއި  ެއ  ބޭފ ޅ ންނަށް    ،ވެސް.  އެ 

ބަޔާންތައް   އެ  ކ ށްވެރިކޮށް  އެކަން  ހިންަގމ ންދާތީ  ޢަމަލ ތަކެއް  ޮގންޖަހާ  ިއސްލާމްދީނަށް  ސަރ ކާރ ން  މި  ފާޅ ަގއި 

އަޅ  ކަމަކަށް  އޮތް  ސަބަބެއް  އެއްެވސް  ަގބޫލެއްނ ނެރެވޭނެ  ރައީސް  ަގނޑެއް  އިްއޒަތްތެރި  އަދިެވސް   ؛ނ ކ ރަން. 

އެހެން   ނިކ ންނާނެ.  އެ ވާހަކަފ ޅ ބަޔާންތައް  ވެސް  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ނިސްބަތްވާ  ދާއިރާތަކަށް  ބޭބޭފ ޅ ންެގ  ދަްއކަވާ 

ނިކ ންނާނެهللا ބަޔާންތައް   ރަީއސް  .އިރާދަފ ޅ ން  ދިވެހިރާއްޖެ ؛އިއްޒަތްތެރި  ސެދިެވހި    ،މިއީ  ކިއ ލަރ  ދައ ލަތަކީ 

ރޭވިެގން  ބަޔަކ   މަސައްކަތްކ ރާ  ހަދަން  ޮގތ ަގއި  ކ ރާ    އޮތްފަިއ  ލިޔެ  ،ރާވަިއެގން  ،ދައ ލަތެއްެގ  ދެލިކޮށްެގން 

އެކިެއކި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތެއް.  އަންނަ  ތެރެއިން  ރޭވ ންތެރިކަމެްއެގ  މަސައްކަތަކީ.  މި  މަސައްކަތެއް 

މ ައއް އެ  ބަލާއިރ   ޓަކައި މ އައްސަސާތަކަށް  ފެތ ރ މަށް  ލާދީނިއްޔަތ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިތިބީ  ސަސާތަކ ަގިއ 

މަޤާމ ތަްއ   މަޤާމ ތަކ ަގިއ،  އިސް  އިސްވެރިން.  ޖަމ ޢިއްޔާއެްއެގ  ބ ނާ  ކަމަށް  ޖަމ ޢިއްޔާއެްއ  ކ ރާ  މަސައްކަތްތަކެއް 

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ... ބޭފ ޅ ން ފ ރ އްވަމ ން ެގންދަވާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެދެން.   މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  ވާހަކަފ ޅ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ިއއްޒަތްތެރި  އ ނޫގފާރ  

 .  އްއެ ނިޒާމީ މައްސަލަ ،މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ މެންބަރ  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ޝ ކ  ކިޔައިެގން އާދެ!  ދީނޭ  ފާޅ ވެެގން  އެނިގ  ހަމަ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ފާޅ ކ ރ ން    ، ރިްއޔާ  ޚިޔާލ   ދީނީ 

މި މީަގިއ  ކިޔަިއެގން  ހ ށަހަޅަ  ހ އްޓ ވަނީޭއ  މަރަން  މީހ ން  ޮގވަ   މީހ ން  އި،އޮތީ  ހ އްދަކޮށް    އި،މަރަން  ލޭ  މީހ ންެގ 

ހީކ ރައްވާފައި އޮތް ކަމެއް ެއއީ އިނޭގތޯ. ދެން ބޮޑަށް ނަ  އެފަދަ ކަންކަން އިނޭގތޯ. އެއީ ދީނ ަގއި މާ   ،ތ ލ ކ ރ ންަގ

ދާއިރާެގ   މާވަށ   ޝިޔާމާއި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރެާގ  ނައިފަރ   ނޯޅޭނެ  ރައްޔިތަކަށް  ެއއްެވސް  ރާއްޖޭެގ 

ކަމަށް  އެ  ،ދީން ކ ރިއަރ ވަންރާއްޖޭެގ އެހެން ރައްޔިތ ން ނޭދޭ މިންވަރަކަށް އިސްލާމް   މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢީދާ

އިޚ އ ޅ ްއވާއެ  ޮގތްދައްކަވަން   ޝައްކެ   ގައިދޭތެރޭ  ލާޞްތެރިކަމަކާ އ ޅ އްވ މަކީ  ބޭފ ޅަކ   މި އް  އެްއވެސް    ނ ކ ރާނެ. 

އ ޅެނީ  ރާއްޖޭަގއި   ބޭމި  އެ  ހަމަ  ިއނޭގތޯ.  ިއސްލާމ ން  ސައްތަ  ފަސައްތައިން  ވާހަކަ  ެވސް  މި    ،ޓަވަނީއްފ ޅ ން 

މ ޖ ތަ ިއސްލާމީ  ސައްތަ  މ ޖ ތަމަޢަ  އެހެންވީމާ، ؛މަޢ ސައްތައިން  ިއސްލާމީ  ސައްތަ  ވަނީ    މި  ކަށްސައްތައިން 

ވާތީ. ހަަމ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން ވެސް    ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ިއސްލާމަކަށް  .ވާތީ  އިސްލާމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް  

ބަޔާން  އިސްލާމ ންނަށް އިނޭގތޯ.  ބޭފ ޅ ން ؛ވާތީ  އެ  ކައ ންސިލ ތަކަކ ން  ބޭނ މަށް ޕީ.ޕީ.އެމް  ސިޔާސީ  ެގ 

ނެރޭނެ އިނޭގތޯ ދީނަށް ފ ރައްސާރަކ ރެވޭ ނ ވަތަ  ައޅ ަގނޑ މެން ކައ ންސިލ ތަކ ން ވެސް ހަަމ ބަޔާން  ،ބަޔާންނެރެފައި

އިހާނެތިކޮށް   ހާލަތެއްދީނަށް  ވާހަކަ  ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ައއިސްފިްއޔާ  ހިތޭ  އެ  ބާރަށް  މާ  މެންބަރ ން 

އިނޭގތޯ ަވއްކަާމއި ޖަރީމާ ހިންގ މ ެގ ބަހަނާއަކަށް   ،އީސް އިނޭގތޯ. އަބަދ  ދީނޭ ކިޔަިއެގންދައްކަވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަ

މި ދަންނަވަނީ.  މި  ނ ކ ރައްވާށޭ  ކަންކަން  ސިޔާސީ  މ ޑ ދާރ ކޮށް  ތިހާ  ހައްދަވަިއެގން  އ ޅޭ    ދީން  ރާއްޖޭަގއި 

 އެންމެންނަކީ މ ސްލިމ ންނޭ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެއާދެ! ޝ ކ  ިއްއޒަތްތެރި   !ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިްއޔާ 

 !މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ހަ އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފާޅ ވީމަ  އިރާނެއްއާދެ!  ބޭބޭފ ޅ ން  ިމކަހަލަ  އިނޭގތޯ    ނ ޭވ 

ފެނ މަކީ ބޭބޭފ ޅ ން  މިފަދަ  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން  ެއއީ  ވާހަކަދެކެޭވއިރ ަގއި.  މައްސަލަތަކ ަގއި  މިއީ  މިކަހަލަ  އާންމ   ، 

ހ   ކަމަކަށް އ އްމަތ ެގ  އިސްލާމީ  މ ޅި  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ހައިރާންނ ވަނީ  މިައދ   އޮތީމާ  ދަންނަ  ވެފައި  ރިހާ 

ލެއްވ މ ެގ މަޤްޞަދ ތަކެއް އެބަހ ރޭ. އެ މަޤްޞަދ ތަކ ަގިއ  އި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބާްއވަ  ޮގތ ން  ހެން އެއްބަސްވާބޭކަލ ން

މި ކ ރީަގއި  ނަފްސ     އެންމެ  ހިމާޔަތްކ ރ ން.  ދީން  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ހިމާޔަތްކ ރ ން  ދީން   . ހިމާޔަތްކ ރ ންއޮތީ 
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މ ދާ ހިމާޔަތްކ ރ ން. އަބ ރ  ހިމާޔަތްކ ރ ން.   ،ހިމާޔަތްކ ރ ން  ސްލ ނަ  ،ސ  ހިމާޔަތްކ ރ ންބ އްދި ސަލާމަތްކ ރ ން. ނަފް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވެން    އޮތީ އެންމެ ކ ރީގައި  ޔަތްކ ރ ން މިދީން ހިމާ

ހ ރިހާ ކ ރަންޖެހޭނެ  ހ ރި  ހިމާޔަތ ަގއި  އިސްލާމްދީނ ެގ  އިޞްލާޙ   ކަމެއް  މި  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް   

 ؛މިހާރ ން މިހާރަށް އަނބ ރާ ެގންދަން އަޅ ަގނޑ  މި ޮގާވލަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،މިހާރ ން މިހާރަށް ބޭރ ކޮށްލަން 

ވާނެ މިދިޔަ  ެއނިގަވޑަިއަގންނަ  އީ،ަވގ ތަކީ މި  ން އިނޭގތޯ. މިއީ ވަގ ތެއްެގ ނާޖާިއޒ  ފައިދާ ނަަގމި އިޞްލާޙ  މި ެގނަ

 ބަޔަކ  ކ ރި   ެއ ހަމަލާއަކީ ަވކި  ، ވަނަ ދ ވަހ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ދެވ ނ  ހަމަލާއާ ގ ޅިެގން  6މަހ ެގ  

 މިހާރ  އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން... ،ކަމެއް ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އެދެން.    ނައިފަރ   މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  ދާއިރާެގ  ވާހަކަފ ޅ   ިއއްޒަތްތެރި  އ ނޫގފާރ  

  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވާފަިއވާތީވެ. މެންބަރ  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އަޅ ަގނޑ މެންނޭ    ،ަގއި ހަމަ މި ބާވަތ ެގ ބޭފ ޅ ންނޭ ކިޔަިއެގންތ ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ަގސްއާދެ

އެނިގތިބެ ހަމަ  ކަނޑައެޅިެގން  ހަމަ  އެނޭގ    ތިބޭފ ޅ ންދަށ ަގއި  ކ ޑަ  ،ކިޔަިއެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަ  ދައްކަވާ 

ކިهللاއިނޭގތޯ.   ނޫނޭ  ދަރިންނެއް  ދެވަނަ  ހިނިފ ޅ ެގ  ވާހަކަދެއްކިއިރ ަގއި  ޔާިމނ   ހ ޅ މާލޭ ޔަިއެގން  ތިބީ.  ވަޑ ވަން 

ފ ރައްސާރަކ ރިއިރ ަގއި ިމ  އަށް   ملسو هيلع هللا ىلصކީރިތި ރަސޫލާ    އިނޫނޭ ކިޔާފަ  ބަޔަކަށް މަދީނާ ހެދިހެނެއް  ތަރައްޤީކ ރަނީ ވަކި

ސިހ ރ  ހެދިއިރ ަގއި    ހ ރެ  ކޮށް ބަރަހަނާ  ،ހާހޫރަ ހަދައިެގން އިނޭގތޯބޭފ ޅ ން ތިބީ. ބޮޑ  ކަހީނަކ  ެގނެސްެގން ސިހ ރ 

އަތޮޅ   ރާއްޖޭެގ އަތޮޅ   ، މި ބޭފ ޅ ން ތިއްބެވީ އަތްޖަްއސަވަން. ހެއްދެވިހާ ފާސިދ ކަމެއް ފަސާދައެްއ މިތާ ހިންަގވާފައި

އިދާރާތަކަ ތަންފީޛީ  ޚިދ މަތްތަކާއި  ސަލާމަތީ  ރާއްޖޭެގ  ހަދަން    ށްވިްއކާލަިއެގން  ޮގތަށް  ނ ވަދެޭވ  ތަންތަނަށް  އެ 

ޮގތ ން ވެސް ކޮންމެވެސް މިންަގނޑެއް އޮންނަންޖެހޭނެ   .ނޭގތޯމި ބޭފ ޅ ން އި   ވެސްއީެގނަ ޙ ޞްލާއި ހަމަ ސިޔާސީ 

 ދޮގ ހަދަން. ކޮންމެސް މިންަގނޑެއް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ެގންދަވާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ވަނަ    6  މަހ ެގ  އަޅ ަގނޑ  ދަްއކަމ ންދިޔަ ވާހަކަިއަގއި ރައީސް ނަޝީދަށް މިދިޔަޝ ކ ރިއްޔާ 

ވަކިން   ،ތެރި މެންބަރ ން ތަޙ ޤީޤ ކޮށްތަނ ަގއި ތިބޭ ބައެއް އިއްޒަތް  އެ ހަމަލާ ހީވަނީ މި   މިހާރ   ؛ދެވ ނ  ހަމަލާދ ވަހ   

ވަކި ބަެއއްެގ    ހެން.ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ނިންމައިފިނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ސަރ ކާރަށް  ޚާއްޞަކޮށް  

 ރިކ ދިއްއިނިގލި  ދިމާލަށް    އަފްރާޝީްމެގ ހަމަލާަގއި ވެސް ވަކި ބަޔަކާ   ބޮލ ަގއި އެ ކަންތައް ެވސް އަޅ ވައިފި. ޑރ.

ފެނިއްޖެ ވެސް  ބަހ ސ ން  މި  އަޅ ަގނޑަށް  ރައީސްތަން  އިއްޒަތްތެރި  އޮތްކަން  ؛.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފިކ ރ   ހަރ ކަށި 

އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ސަރ ކާރ ންނޭ ހަރ ކަށި   ،ފ ރަތަމަ. އަޅ ަގނޑ މެންނޭ މި ދެންނެވީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށޭ އެނގ ނީ ެއންމެ

ހ ރީ.    ތާލަން އެންމެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންޖެހޭ ޮގތަށް ކޮށްފައި އެއްދިވެހިރާއްޖެއިން ޓެރަރިޒަމް ނަ  އިފިކ ރާ

ތަޙ ޤީޤީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތަކެްއ.  ހިނާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޮލަކ   ބަެއއްެގ  ވަކި  ނާޅ ވަން  އަޅ ަގނޑ މެންނެއް 

އިތ ބާރަކާއިދާރާތަކަށް   އޮންނަ  ެއ  ބޭފ ޅ ން    އަޅ ަގނޑ މެން  އެ  ކަންތައްއެއެކީަގިއ  ައޅ ަގނޑ މެން   ތައް   ކ ރައްވަން 

ކިޔަިއެގން. މި ސަރ ކާރ  އައީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ     މަރ ތަކަށް އިންސާފ  ހޯދައިދޭނަމޭދޫކޮށްލީ. މި ސަރ ކާރ  ައއީ

 މައްސަލަ ބަލާނަމޭ ކިޔާފަ...

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި  އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ    ،ހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެންވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

ނިޒާމީ   ،މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ މެންބަރ   ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންަގވާފައިވާތީވެ. ިއއްޒަތްތެރި    މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ މެންބަރ   

 މައްސަލަ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 ދ  ވަޙީދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:މ ޙައްމައ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ފިކ ރާއާދެ!  ހަރ ކަށި  ކިޔަ  ތިމަންނަމެންނޭ  އަޅަންފެށީ  ފިޔަވަޅ   ކަނޑައެޅިެގން    އި،ދެކޮޅަށް 

ގ ޅޭ    އަފްރާޝީމްެގ މަރާ  އި،ރަޝީދ ، ރިޟްވާން ވަަގށް ނެގ މ ަގއި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާ   ންއިނޭގތޯ ރާއްޖޭަގއި ޔާމީ

އެތައް  ފަރާތްތައް އިނޭގތޯ.  ހިމާޔަތްދީެގން  ފ ރ ވާލީ  ހަމަ  ސަރ ކާރ ން  އެނިގތިބެ  ފަހ ން  ދީެގން  ބެކިން  ،ދ ވަހެއް 

 އެ ހަދަނީ. ކަެމއްަގއި  ކޮންމެހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ދޮގ   .އެ ވާހަކަ އެ ދައްކަވަނީ ފ ރ ވާލި މީހ ން އިނޭގތޯ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާއާދެ! ބަރ . ންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

އާދެ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ބޭފ ޅ ން ހަރ ކަށި ފިކ ރަކީ އެީއ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މި ސިފަކ ރަނީ.    ބޭފ ޅ ން  މިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަޑަިއަގންނަވާވެހިރާއްޖޭެގ ދީނީ ޢިލްމ ވެރިންެގ ޮގތ ަގއި  ދި

އ ނދަގޫވަނީ   ކަންތައް  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސިފަކ ރާތީ  ޮގތ ަގއި  ބޭފ ޅ ންެގ  ހަރ ކަށި  ޢިލްމ ވެރިންނަކީ  ދީނީ 

ޢިލްމ ވެރިން ދީނީ  ރައީސް.  ތެރޭަގއިއިްއޒަތްތެރި  ޢިލްމ ވެރިންނަކީ ؛ެގ  އިސްލާމްދީން   ،ދީނީ  ޢިލްމ ވެރިންނަކީ  ދީނީ 

 ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    ިއއްޒަތްތެރި  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން.  

 .މްޙަލީ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ނިޒާމީ މަްއސަލަ. އިްއޒަތްތެރި ެގމްލީޙަ އަޙްމަދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ 

ޅިެގން  ކަނޑައެވެސް  ދައްކާ ޖަލްސާތަކ ަގއި  މި    ހާމަކޮށް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި މި ފްލޯަގއި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތަށް ނ ކ ތާެއއް  ނިޒާމީ  ެއހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނެހެދޭނެ  ފެންނަނީ  ދޮެގއް  މި  ކަނޑައެޅިެގން    ،ައޅ ަގނޑަށް  ހަމަ 

އިސްލާމްދީނާ  .ދޮގ ހައްދަވާތީ ތ ބ ޅި  ،އިދިކޮޅ    އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ކަމަށް  ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެން  މީހެއް    ލީހާ 

އެހެން   އީ ކަނޑައެޅިެގން ދޮެގއް. ރައީސް މައ މޫނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި ެއކަންއެ  ،އަނިޔާކޮށް އ ޅޭ މީހަކަށް  އިސްލާމްދީނަށް  

ޢިލްމ ވެރިންނަ ދީނީ  މިއަދ   ހޯދައިދިނީ.  މިނިވަންކަން  އެ  ައއިސް  ައޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަދެއްކ މ ެގ  އޮްއވާ  ވެސް  ށް 

ންދާއިރ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ލަމ ން ހަދަމ އިދެން މިވަރ ެގ ބޮޑ  ދޮގ  އޮޅ ވަ  ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދިނީ އަޅ ަގނޑ މެން.

 އިނޭގތޯ. ކޮށްލީ   ޝަކ ވާ މިއެ ނ ހ އްޓ ވާ އިންނާތީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަރ  ދާއި

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  ބަލަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ތާރީޚަށް  ހިންެގވި  އިދިވެހި  އެ  މަރިޔަމް  ކަނބާ    4ލާއިރ ަގއި 

މިއަހަރ  ފ ރައްސާރަކޮށް  ދ ވަސް  ބޮޑަށް  އެންމެ  އިސްލާމްދީނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޮޑ     ،އޮތީ  ފަސާދަ  އެންމެ 

ޮގތ ަގއިވަދ  މަޖ ބޫރ ކަމެއް  .ސްތަކެއްެގ  އަސްލ ތަ  ލާދީނީ  އިސްލާމްދީނ ެގ  ހަނދ މަ  ކ ެގނެތި  ދީނ ެގ އި  ނައްތަމަތީން 

އ ވި މ ޅިން  ދ ވަސްވަރ .    ދިއ މާކަންތައްތައް  އެ  ދ ަވސްވަރަކީ  އޮތް  އެނެގން  ތާރީޚ ން  ދިޔަކަން  ހަމައަށް 

ދަކ ރ މަށް  ޢާ ަވރަށް މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ެއބަ އެ ދ ވަސް އިވާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ދ ަވސްވަރެކޭ މިއަދެކޭ ތަފާތ ނ 

މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން    ކ ރާ ޓަކައި  ކަންތައްތަްއ  މި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަން 

ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި  ނ ދޭނަމޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ. މި ޖަލްސާ، މި ޖަލްސާ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންަވނީ ރައްޔަކަކ ރި

މ ހިންމ  މިއީ  ބާއްވަން.  ރައްޔިތ ންނާ  ،ފިޒިކަލީ  ދިވެހި  ބަހ ސް    މިއީ  ބިލ ެގ  މި  ބިލަކީ.  މި  ބިލެއް  އޮތް  ގ ޅިފައި 

ބޭނ ންވަނީ  ައޅ ަގނޑ   ހިންގާއިރ   މިކަން  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ތަޅ މ ަގއި  ރައީސް.    މަޖިލީހ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ކ ރަން 

މި މިތިބީ  ރައީސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން  ދޭކަށް  ހަމަ  ؛ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ  

ބޭނ ންވަނީ ނަޝީދަށް  ،ދަންނަވާލަން  ޓަކަިއ    ،ރައީސް  ހޯދައިދިނ މަށް  އިންސާފ   ހަމަލާއަށް  ދިން  މަނިކ ފާނަށް  އެ 

ކ ރަންވީ ނޫން  ާގނޫނ   މިއީކީ  ހ ރި  ހެދިފައި  އެބަހ ރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތަންފީޛ ކ ރަންވީ  ކަމަކީ.  ާގނޫނ ތައް  ެއ  ތައް. 

ކިއ ލަރ ދައ ލަތަކަށް ސީދާ މި ދައ ލަތަކީ ސެ  ،މަކީ މިއީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ާގނޫނ ތައް ތަންފީޛ ކ ރަންވީ. މިކަ 

 އެކީަގއި ެގންނަ އިޞްލާޙެއް...   ރޭވ ންތެރިކަމާހަދަން މަސައްކަތްކ ރާ ބަޔަކ  ރާވަިއެގން 

 

 ކެވ ން:އް ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 ދެއްވ ން އެދެން.  ނިންމާލަ ރ  ވަގ ތ  ހަމަވެއްޖެ. ވާހަކަފ ޅ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ޑ މެން  ނކަމަކަށް އަޅ ަގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި  އީއިސްލާމްދީނަށް ފ ރައްސާރަކ ރ މަށް ޓަކައި ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތައް މި

 ނޫން މިތިބީ.  ފ ރ ޞަތ  ދޭކަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އިބްރާހީމް ނަސީމްމެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 ؟އްވި ފ ރ ޞަތަށް. ައޅ ަގނޑ ެގ ައޑ  ލިބޭ ދެއްތޯޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރަނަގޅ . ކ ރިއަށް ެގންދަވާ ާވހަކަފ ޅ . 

 

 ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ވަނީ. އަދި   ހ ށަހެޅިފައި މި ެގ ބިލެއް ެގނައ މ  ށް އިޞްލާޙ  (އަޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ) 2014/9ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ެއއީ ނަފްރަތ ެގ ޢަމަލ  ހިންގ ން ނ ވަތަ   ؛ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ައކ ރެއް އިތ ރ ކ ރަން  123މި ދެންނެވި ާގނޫނ ެގ  

އާދެ،  ސްޕީޗ   ހޭޓް މާއްދާ   124.  މިވަނަ  ޮގތ ަގއި  މެދ    ެގ  )ހ(އާ  ައކ ރ ެގ  އެ  ހިމަނާފަ.  އަކ ރެއް  އޮތީ 

ިމއަދ ެގ  ންއަޅ ަގނޑ މެ އަދި  ބޮޑ ވެެގން.  ކަންތައް  އ ޅެނީ  މި  ޤައ މ   ހަމަ   މ ޅި  ޮގތެްއަގިއ  މައިަގނޑ   ެވސް 

މި  ބަހ ސްކ ރެވެމ ން މި    ެވސް  ރައީސް  124ދަނީ  ިއއްޒަތްތެރި  މެދ .  )ހ(ާއ  މާއްދާެގ  ައޅ ަގނޑ މެން   ؛ވަނަ 

އަޅ ަގނޑ މެން ިމ   ،ެގންތޯ. ބަލާއިރ ިމ )ހ( ލިޔަންޖެހ ނީ ކިހާހިސާބަކ ން، ކޮންސަބަބެއް އޮވެ   ،ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ

ލިޔަން މި ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކ ން އިސްލާމްދީނަށް ކ ޑައިމީސް    3،  2،  1ލިޔެފައި މިހިރަ  އަކ ރ ެގ )ހ( ަގއި  

 .ންތެރެއިން ނިކ ންނާތީ އެ ރައްދ  މަނާކ ރަ  ެގރައްދެއް ދިވެހި ޤައ މ  ޭއެގ  ދެން    ،ގ ޅިެގން  ކާކަބަސް ބ ނ މ ެގ ޢަމަލ ތަ

ދަންނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   ރައްދ    ؛މިކަން   ،އެހެންވީމާ،  ހ އްޓ ަވިއެގންނޭ.  އެކަން  ލިބޭނީ  ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް  މ ޅި 

ހާސިލ ނ ވެ މަޤްޞަދ   މީަގއި  އ ޅެެގން  ހާސިލ ނ ވެ  ،ހ އްޓ ވަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަޤްޞަދ   ޤައ މ    ،ބިލ ެގ  މ ޅި 

ތެރެއަށް    ،ބައިބަިއވެ ހަމަނ ޖެހ މެއްެގ  މަޤްޞަދަކަށް   ދާދާޚިލީ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބިލެްއ  ފެންނަނީ.  ައޅ ަގނޑަށް   ތަން 

ސަރ ކާރ ން ވެސް ކަމެއް ރަނަގޅ ކ ރަންކަން މި އ ޅެނީ.    ، ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން  ، ވާންވާނީ

ވާ ޮގތަށް ކަމަކަށް  ޞަދ  ހާސިލ ޮގތަށް، މަޤް  ތްއޮ  ނިޔަތްސްލ ަގއި ހިތ އޮތީ އަ  މި  އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލ  ލިޔެވިފައި

ހަމަ %  ބޫލެއްަގއަޅ ަގނޑ    އަޅ ަގނޑ   ބަލާއިރ   ޮގތަށް  އޮތް  މި  އިބާރާތްތައް  މީެގ  .  އިދިކޮޅ   މިއާ  100ނ ކ ރަން. 

ތާއީ ިމއަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ނ ދޭނަން.  ެވސް  ވޯޓެއް  މިއަކަށް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   އެހެނެއްނ ކ ރަ ދެއް  މީެގ    ން.  ނޫން، 

ޓ ދޭ މީހަކަށް މެ ފ ރަތަމަ ވޯެއން  ،މި ބިލ  އަިއއްސި ކަމަށް ވަންޏާ  ޮގތަށް   ވާޞަދ  ހާސިލ މަޤް  އިބާރާތް ބަދަލ ކޮށް

ވާނަން މިއަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ނަމަވެސް،  ތާއީދ    އޮތް  .  ބިލަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   ހިތާމަޮގތ ން  ވާހަކަ  އެކ   ޔާ ނ ކ ރާ 

އަދި   މ ރ ތައްދ ވެދާހަމަދަންނަވަން.  މ ސްލިމަކ   މިއަދ   އެހެންމެ  ފަރާތ ން  ހ ށަހެޅި  ބިލ   މި  ކަމަށް  ނެ 
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އަޅ  އެއްބަސްެވވަ އިްއޒަތްތެރި  ޑައިެގންނެވި.  ައޑ އެހިން.  އެއްބަސްެވވަޑައިަގތީ މެންބަރ   ަގނޑ   މ ސްލިމަކ    ،ހިސާން 

ހަމަ    މ ރ ތައްދ ވެދާނޭ ބޭނ ންކ ރި ނ ވަތަ  ބަސް  ލާދީނީ ؛އަނެްއ  ެއ  ނ ވަތަ  ތަ ހާވެދާނޭ.  ވެސް  ބާވ މ ެގ އ ލަތ ަގއި 

މ ރ ތައްދ ވެދާނެ މ ސްލިމަކަށް އެ  .  ލާދީނީ ވެދާނެ  ،ފ ރ ޞަތ  އެބަ އޮތޭ. ވަރަށް ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއް. މ ސްލިމަކ  

،  އެއްބަސްވެަވޑަިއަގންނަވާ މި ައކ ރ   ވެސް  މެންބަރ ޞަތ  އެބަ ޮއތް. އެހެންކަމ ން، އެ ިއއްޒަތްތެރި  ތައ ބާވ މ ެގ ފ ރ 

ރަ މިއީ  ކަމަށްނ)ހ(  ނޫން  ައކ ރެްއ  ވާހަކަ   ަގޅ   މެންބަރ ެގ  ފ ރަތަަމ އިގަ ިއއްޒަތްތެރި  އެއްބަސްެވވަޑައިެގންނެވި  އި 

މަްއސަލައަކީ އާ.  ވެސް އ ޅޭ  ދިމާވެެގން  މި  ރަސޫލާ هللا   ،ދެ!  ެއކަލާނެގ  ފ ރައްސާރަކ ރ މ ާއއި  މައްސައަށް  ލަ.  ެގ 

އިމިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެރައީްއޒަތްތެރި  ވެސް  ވެސް  ހައްދ ފަހަނަ  ދީނީ  ،ސަށް  ޅާފައިވާ ޮގތ ން 

  ޅާފައިވާ މީހ ން މި ބ ނ މ ަގއި ވެސް ހައްދ ފަހަނަ  އިދިކޮޅަށް ބަސް  އަދި އިސްލާމްދީނާ  ، ެގ މީހ ންނާއިހަރ ކަށި ފިކ ރ 

ެގ ރަސޫލާައށް ފ ރައްސާރަކ ރާ ބަޔަކަށް  ނލާކަާއއި އެ هللا އ މ  ވަގ ތ ަގއި  ޤަލަތ ަގއި  ހާއްޖޭަގއި އެބަ ތިބި. ިމ  ދިވެހިރާ

ފ ރައްސާރަ ލައިސަންސެއެ  ދެިމތިބ މ ެގ  އޭ އް ކ ރ މ ަގއި  ރަސޫލާ هللا  އާއިهللا  ަގއި،  ފ ރައްސާރަކ ރ ެގ  މެކ ހަށް   ންއަށް 

ލައިސަންސެ ދޫ ޖެހ މ ެގ  މި އިސްލާމަކ ރ  އް  ނޫނީ  އަޅ ަގނޑ   ެވެގން  ޙ ށް  މިަގނ ދާނެކަން  އެހެންކަމ ން،    ބޫލ ކ ރަނީ. 

އާއި އަދި ދީނީ ލާމިކް މިނިސްޓްރީކޮމިޓީން އިސް  ،ން ހަމައަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާލަ ؛އިސްލާޙ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތްފިނަމަ

ޖަމާޢަތްތައް މަޖިލީހ ެގ މ ޢިއްޔާ  ޖަމަސައްކަތްކ ރާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ  ތ ރ ކ ރަން  ހޭލ ންތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އި

ޮގ ދެކޭ  މިކަމާމެދ   ހާޒިރ ކޮށް  އޮޅ ންފިލ ވ ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  ދާއިރާެގ ށްމަތް  ދެކ ނ   ތިނަދޫ  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި   .

އ ނިކ ރ މަށް. ައޅ ަގނޑ  ެއ  ތަކެްއ  އަކ ރ   މި ބިލ ގެ   ، ފައި އެބަ ވޭސަނީފް ހ ށަހަޅ އްވާهللا ބަރ  ޢަބްދ އިްއޒަތްތެރި މެން

  ޝ ކ ރިއްޔާ. ށްޑަންނަވާލަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮހ ށަހެޅ މަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މިތާ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ހ ށަހަޅ އްވަ ނއާދެ!  ވަގ ތ   މި  ތާއީ  އިަގއި  އ ސޫލެއް  ެއއަށް  ދ ކ ރެްއވ މ ެގ 

ލާޙ   ޞްއި  ކޮމިޓީެގ މަރ ޙަލާަގއި  ،ށަހަޅ އްވަން ބޭނ ންފ ޅިްއޔާޙެއް ހ ނޯވޭ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި ބިލަށް އިސްލާ

އަޅ ގަ   ށަހެޅ އްވޭނެ.ހ  އަރ މިހާރ   މި  ފ ރ ޞަތ   މެންބަރ ނޑ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިނގ ރައިދޫ  އޭެގ  ؛ވަނީ  އަދި 

ދަންނަާވލަން އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންފ   .ކ ރީަގއި  އެދިވަޑައިަގންނަވަން  މިހާރ   މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ޅ ވާ 

މި ތެމިނެޓ   5އޮތް    ކ ރިއަށް  އެދިަވޑަިއަގތ މަށްރޭަގއި ެގ  ފ ރ ޞަތަށް  ބަ  ބިލ ެގ  މި  ނިންމަހ .  ގ ޅޭ   އިސް  ބިލ     މި 

  ހ މ ެގ ަމއްސަލަ ނިމެންދެން އަޅ ަގނޑ  މިއަދ ެގ ޖަލްސާެގ ަވގ ތ ޓަށް އެޮގތ ން ވޯ  ޮގތ ން މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތ މާ ގ ޅޭ

އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން  އިނގ ރައިދޫ ދާ  ،ެގންދާނަން. ދެން ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީ  ކ ރިއަށް

އިއްޒަތްތެރިއަޙްމަދަށް.   މައިކ .  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މެންބަރ   ޙަސަން    މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިނގ ރައިދޫ 
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   ދާއިރާެގއިނގ ރައިދޫ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  !ކ  މިއ ޓ ން ނައްޓާލަދެއްވާ ކ ރެވިފައި ތި ހ ރީ. މައި މައިކ  މިއ ޓްއަޙްމަދ 

އަޙްމަދ  ޙަސަން  މެންބަރ   މިއ ޓް   ،އިްއޒަތްތެރި  އިންނެީވ.  ކ ރަމައިކ   ތި  އާދެ!    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ްއވަިއެގން 

ވީމާ،  ެގ މައިކ ަގއި ކ ޑަ މައްސަލައެއް އ ޅޭހެން. އެހެންއިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް ހީ

   ށް.ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދަނިލަންދޫ ދާއިރާ  ،ތ  މި އަރ ވަނީމިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ ޢަ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ލަންދޫ ނި

އިްއޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަންބަރ އީސް.  ރައާދެ!  ށް (އަބާތ ޤޫޢ ޤާނޫނ ލްދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  9/ 2014  ާގނޫނ  

ކަމަށް   ށް ބ ނާށް ކ ރ ކޮޙަލާޞް ން ހ ށަހެޅ އްވި އިސާޙި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ބިލ  ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގެގނައ މ ެގޙ ލާޞްއި

  ވަނަ މާއްދާެގ  123ނޫނ ެގ  ގާ މި  ނ ކ ރަން.    ލާޙަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދެއް ޞް، މި އިށްޅ ަގނޑ  މި ބިލަކަ އަ   ،ވާނަމަ

އިތ ރ ކ ރ ން.  ފަހަތަށް   މާއްދާ  124މާއްދާއެއް  )ހ(ެގ  ވަނަ  ނަ  1ެގ  އޮންވަނަ  މި  އަންނަނިވި    ،ނަނީންބަރ ަގިއ 

ޭއެގ    އި،ކޮށް މި އޮންނަނީ މީަގއި ލިޔެފަލަތްތަކ ަގއި އަންނަނިވި ޢަމަލ ކ ރާ މީހާ އެ ކ ރަނީ ކ ށެކެވެ. ވަރަށް ސާފ ހާ

އ ޅޭ ނ ވަތަ އިސްލާމްދީނާ   ންމ  ތަނެއްަގއި ަވކި މީހަކީ އިސްލާމްދީނާއާ  ،ވަނަ ނަންބަރ ަގއި މި އޮންނަނ1ީ  ޚިލާފަށް 

ތ ހ މަތ ކ ރ  ކަމަށް  މީހަކ   ރައީސްޒައިއް ން.  ދެކޮޅ   އިސްލާމްދީނާ ދެކޮ  އިސްލާމްދީނާ ؛ތްތެރި  ހިންާގ  ޢަމަލ ތައް   ޅ  

ނީ އެ ވާހަކަތައް ދައްކާ މީހ ންެގ ވާހަކަ މި މާއްދާ ިމޮގތަށް އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން ެއއްވެސް މަސަްއކަތްކ ރާ ނޫ  ދެކޮޅަށް

ބ  ތަނެއްަގިއ  އެްއވެސް  ވިލިމާލޭ  އްފ ރ ޞަތެނ މ ެގ  މީހަކަށް  އެ    ނޯޭވ.  ވެސް  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ކަމެއް ކ ރިއ މެްއެގ އެްއވެޤައެްއވެސް    ،ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން ީމހަކ  ކޮންމެ ފަދަ  ޚިލާފ    އިސްލާމްދީނާ  ،ސްޔަސް 

ފައި އޮތް ޮގތ ން އެްއވެސް ރައްޔިތަކަށް  ލިޔެ ހަކަ ބ ނ މ ެގ ފ ރ ޞަތެްއ މި މާއްދާ މިހާރ ސް ެއ ވާ ޔަކޮންމެ ކަމެއް ކ ރި

ރައީސްޒައިއް ނ ވޭ.    ލިބިެގނެއް ކ ރ މާއި  ިއސްލާމްދީނާ ؛ތްތެރި  ޢަމަލ ތައް  ފާދެ  ސްލާމްދީނާޢި  ، ޚިލާފ   ޅ ަގއި  ކޮޅަށް 

ބ ނާނަމަ ވާހަކަ  ،ބަސް  ދައް  އެ  ޮގهللا ކާނެ.  ރައްޔިތ ން  މާތްވެިއސްލާމްދީނަ  އި،ންޖައްސަވަ ތަޢާލާއަށް  ެގންާވ  ށާއި 

ކަވާނެ.  ދައް  އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަތައް  ،ހަދާނަމައި  ކ ރަހަނ ކާޓޫ  ،އި ، ޖޯކ ޖަހަށްއްޔާއަށް މަލާމާތްކޮށް، ފ ރައްސާރަކޮނަބި

މިހާރ މި    ،މ ންއެހެންކަ އޮތްލިޔެފައި  މާއްދާ  ވަރަކަޮގތ     ެއްއވެސް  ައޅ ަގނޑ   އިން  މި  ތާއީދ ނ ކ ރާ ލާޞްށް  ޙަށް 

ީމެގ   ދަންނަވަން.  މި  2ވާހަކަ  ނަންބަރ ަގިއ  އެވަ ގ ޅ   އާޤީދާޢައިސްލާމީ    ، އޮތީ  ވަނަ  ނަފ ރަތ މެ  މީހަކާ  ިއ   ދ  

ރަީއސްޒަިއއް  އ ފެއްދ ން. ވެ ؛ތްތެރި  މާއްދާއެކޭ  ކ ރީ  އެހެންވީމާހަމަ  ވެސް.  މާއްދާ  މި  ހަމަ  ެއްއޮގތަށް  ،  ސް 

ތް  ޔެފައި އޮލި  ިމ ދެ މާއްދާ  ،ދާކޮށް މި ދެ މާއްޞަޚާއް ؛ންބޮޑ ވ މެއް މި ދެ މާއްދާއަށް ށް ބޮޑ  ކަވަރަެގ  އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނ  ވަރަކަށް  ެއްއވެސް  އިޮގތ ން  މި  ތާލާޞްޑަށް  އެޙަށް  ހަމަ  ޖ އީދ ނ ކ ރެވޭ.  މީަގއި    ލަކޮށްމ ާއއެްއކޮށް 

 ކަމެްއ  މިީއ ެއއްޮގތަކަށް ވެސް ކޮށްެގންވާނެ ؛ޞަދ ، މީހ ންެގ މެދ ަގއި ނަފ ރަތ  އ ފެއްދ ންކ ރަން އ ޅޭ މަޤްލ ހާސި
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ެގ  ފާޅ ކ ރ މ   ޚިޔާލ   ،ވަނަ މާއްދާ  27ސާސީެގ  ޤާނޫނ އަ  ތްތެރި ރައީސް. ޒަިއއް.  އިތ ަގގޮ   ަގނޑ  ޤަބޫލ ކ ރާއަޅ   ނޫން

ވަނަ  28. ެގންދަނީ ެއ މީހަކ  ހިތަށްއެރިހާ އެްއޗެްއ ބ ނަމ ން މި ނީމާމޭ ބ ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަ ޚިޔާލ   ؛މިނިވަންކަން

އޮންނަނީމާއް މި  ނޫސްދާަގއި  މިނިވަންވެ،  ބެލ މެއް ؛ކަންރިކަމ ެގ  ވަރަކަށް  ހިތަށް  އެްއވެސް  އެއްޗެއް   ނެތި    އެރިހާ 

މި  31ެގންދަނީ.    ން ލިޔަމ ވެސް  ނޫސްތަކ ަގއި   މާއްދާަގއި  މިނިވަން  ވަނަ  ހަޅ ތާލ ކ ރ މ ެގ  ކަން.  އޮންނަނީ، 

، މި ހ ރިހާ އެއްކޮށް  ންވީމާއެހެ ؛މ ންޅ ތާލ ކ ރަނ ލާ ހައިއަޅ ަގނޑ މެން ހިތަށްއެރިހާ ތަނެއްަގއި ެއއްވެސް ވަރަކަށް ބަލަ

އޮތ  މި،  މ ެގ ސަބަބ ންމިޮގތަށް  ައތ ރާމާއް  މިނިވަންކަމޭ  މީވިލެދާތަްއ  ެއ  އޮތ މ ން  ހިތަފައި  އެއް ހަކ    ؛ޗެއް ށްއެރިހާ 

ޮގތަށް  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ،ކީހަލިޔ މ ެގ ރޫ   ެގ،ސާސީަގއި މި މާއްދާތައް މިޮގތަށް އޮތ މ ޤާނޫނ އަ  ،ކީހަތ ަގއި ީމެގ ރޫޙަޤީޤަ

ލަކޮށް ކ ރ ކޮށް ެއއްޗެއް ގޮވ ެމއް ނޫން. އެހެންކަމ ން، ޖ މ ެއްއވެސް ވަރަކަށް ެއ މީހަކ  ހިތަށްއެރިހާ    ކީ ހައޮތ މ ެގ ރޫ

ވަނީނަމަ  ބ ނާ ހ ށަހެޅި  ،ކަމަށް  އިމި  ައޅ ަގނޑ ޞްފައިވާ  ބޮލާޙަށް  ވަރަށް  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދ ނ ކ ރާ  ޑަށް  

 . ށް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަ ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަރ ވަން.  މަދަށް ފ ރ ޞަތ ޙަސަން ައޙް  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ކ ރެވިފައި މިހާރ  ވެސް.  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މައިކ  މިއ ޓް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ ގ ރަ އިނ

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  އި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އ ޅޭ  ހ ށަހެޅިެގން  ވާހަޞްމިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން   ،ކަދަްއކާލާއިރ ަގއިލާޙަށް 

ވާހަކަދައް މަ ވާހަކަތަްއ  ޖިލީހ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަށް  ނޯޅޭނެ  ރައްޔިތ ންނަށް  އިތ ރަށް  ވެސް  ކާލާއިރ ަގއި 

ބައްޓަންކ ރަ ކައަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ   ންޖެހޭ  ރަީއސްޒައިއް   ން.ބޫލ ކ ރަަގމަށް  އާދަިއެގ    މި ؛ތްތެރި  ދައްކަނީ 

ތިބީ އިރާދަފ ޅ ކ ރެއްިވއްޔާ    ެގން މިށްތ ކޮލަ ސާބިލާމްދީނ ަގއި ފައިތިވާހަކަެއއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ ެމން މާތްވެެގންވާ އިސް

މި  ޢަންެގ  ޅ ަގނޑ މެއަ އިސްލާްމދީނެއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އިރާދަފ ޅ ކ ރެއްވި އ ޤަޤީދާއެްއ،  ފޮހެިވެގނެމަކ ން  ްއ އްޔާ 

ރ އާނާއި ދީން. ކީރިތި ޤ   ތް އެންމެ ފ ރިހަމަލައްވާފައި އޮއި ތަށް ބާއްވަ މ ޅި އ އްމަނެ. މާތްވެެގންވާ އިސްލާްމދީންދާނ 

ބ ން އެއީ މ ހިންމ  ކަމެއް. ތިއެކީަގއި    ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ސާބިތ ކަމާލީލ މާތް ރަސޫލާެގ ސ ންނަތ ަގިއ އަދި ދަ

ޤާނޫނ އަ އަޅ ަގނޑ މެ ރައް ންެގ  ކޮންމެ  ރައްކާތެރި ސާސީަގިއ  ދޭންޖެހޭނެކަންޔިތަކަށް  ަގނޑ މެން  އަޅ    މަށްކަ   

އިސް ައދި  އޮތް.  އެބަ  މި   ދ އްވ ންނާޢަނ ެގ  ލާމްދީބަޔާންކޮށްފައި  ދެވިެގންނ ވާނެ  ޖާަގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދޭތެރޭަގއި 

މާއ މަކ ޤަ ރަޙ މަތާރަސްކަތް.  ހެޔޮ  މި  ަގއިކީއެ  ލާނެގ  މާތްވެެގ  މިައދ   މަޖިލީހ ން  އިސްލާމްދީނަށް  ންވާ  އޮތް 
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އެއް  ނ ދޭފ ރައްސާރަކ ރ މ ެގ  ފ ރ ޞަތެއް  ޔަވެސް  ފ ރިހަމަ  އަޅ ަގީގނެކަމ ެގ  މިއަދ ެގ ންކަން  އަދި  އޮތް.  އެބަ  ނޑަށް 

ވަރަށް    ،ސަރ ކާރ ން މަސައްކަތްޕ ޅ ނ ކ ރަްއވާނެކަން  ކަނޑައެޅިެގން  ެއޮގތަށް  ވެސް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިއަދ ެގ 

  ، ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ވާކަން އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ. އަޅ  ފައި ޞަރީޙަ އިބާރާތ ން ެއކި ފޯރަމްތަކ ަގއި ވިދާޅ ވެ

މައިދާނަވޭތ  ސިޔާސީ  ައޅ ަގނޑ މެން  ތަނ ަގއި  އެކެއްވެދިޔަ  ނ ކ މެ  ބަދ ނާމ ކޮ  ށް  މ ޅި  ކަންކ ރ މަށް  އަނެކަކ   ށް 

ބޭނ ންކ ރެވިެގ ިއސްލާމްދީން  އަޅ ަގނޑ މެންމާތްވެެގންވާ  ޚިޔާލ ަގނޑ ައޅ   ،ންނ ވާނެ.  އެންމެން  ތަފާތ ވ ންތަްއ    މެން 

މިތާނަގ  ،ށްފައިކޮކ ޑަ އެންމެން  އަޅ ަގނޑ މެންއިއަޅ ަގނޑ މެން  މައިދާން ހާސިލ   ނަށް  ސިޔާސީ  އޮތް  ކ ރެެވން 

ވަނަ މަޖިލީހ ން އަދި    19އްދިވެރި ޮގތެއް ނޫން. މި  ވާހަކަދެއްކ މަކީ އެއީ އެންމެ ބ   އިހަދަ ކ ރ މަށް ޓަކައި ދޮގ ހާސިލ 

ސަރ ކާރ ން  ޅިޔަސް އަދި  ލާޙެއް ހ ށަހެޞް، އި ރި މެންބަރަކ  ބިލެއް ހ ށަހެޅިޔަސްންމ  ިއއްޒަތްތެއާއަދި   ؛ންމެ ބިލެއްކޮ

ރައް ބިލެއް ސީދާ  އެ  ހާމަވާފޮނ ވިޔަސް  މަރ ޙަލާގައި  ޔިތ ންނަށް  ކޮމިޓީ  ދީފަިއ    ތެއްމ އްދަ  ،އިޢ ލާންކޮށްފައި  ޮގތަށް 

ހ ށަހެ ޚިޔާލ   ވެސް  އެއަށް  ޖާަގ  ވެސް،  ފ ރ ޞަތ   މިއަދ ެގ  ޅ މ ެގ  އެއީ  ހިންާގކަން  މަޖިލިސް  މި  މިއަދ   ދީފައި 

ޤަތެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ ތާރީޚ ތަކ ަގއި ަވއްކަންކ ރ މަކީ އެއީ ޠަބީޢަތެއް ކަމަށް ވެސް  ރާ ޙަޤީބޫލ ކ ަގރައްޔިތ ން  

އަފިހ  ހ ރި.  އެބަ  ވިދާޅ ވެފައި  ބޭފ ޅ ން  ދިނީން  ބައެއް  ކ ރެވޭނީ،  މަޒ ވާނ ންނަށް  ކަންކަން  މި  ހަމަޤަ އޭ   ކަށްޔައ މ  

ބޭ ވާހަކަދައްކާ  ވެސް  ކިޔާފަިއ  އެބައެޅޭނީ  ތިބި.  ބޭފ ޅ ން  ކ ށް  އިންސާނ ންނަކީ  އޮތީ  ދަންނަވަން  ކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑ  

ޮގތަކަ ތ ލ ކ ރަންޖެަގފައި  ޓަސްލާއެއީ އެ މީހާ    ންމ ރ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކ ށްކ  . ންކަމެއް ނޫންށް ހ ންނަ ކަހޭ 

ެއއްތޯ ވެސް  ބަކޮން  ަގއިއ މ ޤަ މި  މ ވެރިންނަކީ  . ދީނި ޢިލްޢިލްމ ވެރިންނެއް ނޫން  އެންމެންނަކީ ދީނީ  ،ކ ށެއް ކ ރެވ ނީމާ

ކަނޑައެޅިފައި ޖެހޭއޮ  ާގނޫނ ތަކ ން  އެބަ  ކޮން  ންނަން  ކޮންޤަ .  ކޮނިވަޔ   އ މެްއެގ  ކޮލެޖަކ ންރސިޓީައކ ން،  ކިހާ   ން 

އަޅ ަގނޑ  މި   ؛ތްތެރި ރައީސްޒައިއްޖެހޭ.  އެބަ ނިންމަން  އި މ އްދަތަކަށް ކިޔަަވއިެގން ތިބި ބޭފ ޅ ންތޯ ވެސް ކަނޑައަޅަ 

  އެއް އެ ބަޔަކ  ަގއި އެ ބަޔަކ  ެގންނަ މެނިފެސްޓޯސިޔާސީ ަމއިދާން އ ފެދި ސިޔާސީ މައިދާނ ަގިއ އ ޅޭއިރ   ދަންނަވަނީ

ޕީެގ  .ވަނަ އަހަރ ެގ އެމް.ޑީ  2013  ،ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން މި ވަގ ތ  ިއެގން ހަދަމ ންދަނީ. އަޅ ދައްކަ ވާހަކަ  ންނާޔިތ ރައް

ހ ރިޓޯމެނިފެސް ޒިޔާރަތްކޮށްަގއި  ރަށަކަށް  ކިޔަ   ،އިފަ ހާ  ޤ ރ އާން  ކީރިތި  ކްލާސްތަކަށް  ރަށްރަށ ަގއި  ހ ރިހާ  ަވއިދޭ 

ކިޔަަވއިދޭ  ،ށްފައިޒިޔާރަތްކޮ ލަފަ  އެތާ  މައިޔާ ޓީޗަރ ންެގ  ހ ރި  އާޝްވަރާ  ކ ރެވިފައި  ކަންކަން  އެ  ކަން  އެކީަގއި 

ހަމަގައިމ  ފާހަަގކ ރަން.  އަޔަސް   އަޅ ަގނޑ   ބިލެއް  ެއްއވެސް  އިސްލާ  ،ވެސް  ރަސޫލާެގ މާތްވެެގންާވ  މްދީނާއި 

ކަމަކާ  ،އިސ ންނަތާ އެްއެވސް  އެްއވެ ފ ށ އަ  މިއިން  އެއްޗަކަށްރާ  ތާއީއްއެ   ސް  ކަމަކަށް  ވާހަކަ ދ ނ ކ ރާވެސް  ނެ 

ޖެހެޢިލްމ ވެރިން އެ  ،މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ   ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  ހެޔޮ  އޭބަ  ތްދޭން.  ހަސޭލަފާ ނައަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ެއއީ މިވެނި ވައްތަރެއްެގ މީހެކޭ ކިޔާފައި އެ ވާހަކަ ދެކެިވެގންނ ވާނެ.  ދޭއިރ ަގއި    ޗ އި ސްޕީޓްވީޓަކ ން ނ ވަތަ ތަނެްއަގ

މައ މ ޤަމ ޅި   ެގއްލިޙަލަޞްެގ  ެގއްލިތ   އެކ ވެރިކަން  ކަމަކަށް ހިނަގއްޖެހިނގައްޖެ.  އެްއވެސް  މިއިން  ާގނޫނ ތަްއ   ؛. 
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ބޭ  ބަެއއް  ވާހަކަ  ހ ރި  ކޮބައިތޯބޭވެސް  ވިދާޅ ވޭ.  އެބަ  ން  ހަރާްއކަމަކީ  ވަ ؟ފ ޅ ން  އޮންނަނީ.  ކަނޑަން  ައތް  ކަމެއް. 

ހ އް ؟އިކެނޑިފަ އަތްތޯ  އޮތް ކަނޑައެ ؟އިފަވިޓ ވަްއކަން  ހަމަ  އިސްލާމްދީނ ަގއި    ަވއްކަންކޮށްފައި،ޅިެގން  މާތްވެެގންާވ 

އެކަމަކ ންރާހަ އޮންނަނީ.  ކަމެއް ކޮށްފައި  އެްއވެސް  މީހަކ  ؛  ކ ރަނީ.  ވެސް  ވައްކަން  ރައީސް އިްއޒަތްތެ ؛ހަމަ   ،ރި 

ން މިހިރަ ދ އަދި އަމ   ،އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ.  ޅ އްަވއިފިްއޔާ ރަނގަ ަގނޑަކަށް ަވގ ތ ކޮޅެއް ދެ އަޅ 

ހ ޢްޓ ވިކަހަލަ   އަމަންޤަ  ،ކަންކަން  އެންމެއ މ ެގ  ސ ލްޙަންއަމާންކަމާިއ  ހިފެހެއްޓ މަށްެގ  އެއީ   މަސަލަސްކަން 

ޖެހިއަޅ  ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަ  ކަމެއްެގ  އޮތް  މިފައި  ހަސަދަ  ަގނޑ މެން  ޒާތީ  ސަބ ން ތަޢައް،  ދައްކަނީ. 

ތ ން ސަލާމަތްކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ން ރައްޔިއި އަޅ ަގނޑ މެއ މާޤަންެގ  ައޅ ަގނޑ މެ  ،ޓިނެއް

އަޅ ަގނޑ   ވާ މީ  ދާެއއްޤީޢަޖިބެއް.  ެއްއވެސް  ސާވޭެގއްލ ނ   އް ހަކަށެއިރާދަފ ޅ ކ ރެްއވިްއޔާ  އަޅ ަގނޑ   ފ ކޮށްލަން  ނެ. 

މި   ތިބެބޭނ ން،  ތަންތަނ ަގއި  ތިކަންކަން  އޮފީސްތަކ ަގިއ  ކައ ންސިލ ތަކަ،  ގ ޅަ ބެ  މިއިން  އިށް  ބެލ މަކީ ،  ެއްއޗެއް 

  ަވކި  ،ކައި ފާއެއް ހޯދ މަށް ޓައެކަމަކ  ސިޔާސީ މަން ؟ކޮން ބައެްއތޯ  ހޭ ކަމެއް ނޫންތޯ. މީަގއި އޮތީ އޮންނަންޖެވެސް

ޓަ  ވެއްދ މަށް  ިމކަން  މ ށ ތެރެއަށް  ކައ   ،ކައި ބައެްއެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ގ ޅަިއެގން  ލ ތަކަށް  ންސިތިބެެގން 

ދެކޮޅަށް ކަމެއް ހ ރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ބަޔާން    ރަނަގޅ ، ިއސްލާމްދީނާ ؛ޝަރ ކޮށްެގން ނެރޭ ވާހަކައަކީ ބަޔާންތައް ރެޕް

 ކައ ންސިލަކަށް އެ ޒިންމާ ވެސް އެބަ އޮތް. އިރާދަފ ޅ ކ ރެއްިވއްޔާ  ފައި ތިބިޖެހޭނެ. އެއީ ރަްއޔިތ ން ހޮވާސް ނެރެންވެ

ޚިލާފަށް ކަމެއް ކ ރާކަމަށް ވަންޏާ މަޑަކ ން    އ މ ަގއި މި ރާއްޖޭެގ އެއްވެސް ރަށަކ ން މާތްވެެގންާވ އިސްލާމްދީނާޤަމި  

އަ ނ ތިބޭ ޖާަގއެްއ  އެ  އިރާދަނެ.  އެހެންނ ދޭނަންކ ރެްއވިްއޔާ  ފ ޅ ޅ ަގނޑ މެން  ިމ .  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަމަވެސް، 

  އާނ! ނެރޭށޭ.؛ ގ ރޫޕ  ހަދައިެގން  ، ށް ފޯނ ކޮތިބޭފ ޅ ން މިހެން އަންނަ ކޮންމެ ކަމަކަށް ތަންތަނ ަގއި ތިބެ  ،ދަންނަވަނީ

އެްއޮގތަކަށް  ެއީއ  ވާހަކަދެއްކ މަކީ  ކ އެޮގތަށް  ައޅ ރެވިެގވެސް  ނޫން.  ކަމެްއ  އެަގންވާނެ  އެންމެން  ޖެހޭ  ނޑ މެން  ބަ 

އިނތަނެއްަގއި   ރީތިށީވެސް  ވާހަކަދަްއކަންދެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޤަމި    .ކޮށް  ތިއްބާއ މ   މިތާ  މާދަމާ ވެ  މިއަދ   ސް 

އަމާންއަންނަން ޖީލ ތަކަށް  އޮތް  މާތްވެ  އޮމާންކަމާ  އިސްލާމްދީއެކީަގިއ  މި  ނ ަގެގންވާ  އޮއ ޤަ އި  ންނާނެ މ  

 ، ދީން. މ ޅި އ އްމަތަށް ޝަހާދަތ ެގ  މްދީނެއް ނޫންއިސްލާ  . މިއީ ަވކި ބަޔަކަށް ލައްވާފައި އޮތްއިދާރަފ ޅ ކ ރެްއިވއްޔާ

ކަނޑައެ  ،ދީންހަތ ެގ  ސޭނަ އިސްލާމްދީނ ަގއި  މިއީ  ދީން.  ހ ރިޅިއެކ ވެރިކަމ ެގ    ށް ތަ ޮގއްއެ   މިއާކަންކަން.    ފައި 

ބައްޓަންނ އަޅ ަގ އ ޅ ންތައް  އޭރ ން  ޑ މެންެގ  އަމާންކަން  ޤަ ކ ރަންވީ.  އ ލިބޭނީއ މަށް  ފިތ ނަފަސާދަ  ފައްދާފައި . 

އަޅ ަގނޑަބަސް ބޭނ ންވަނީ.  މީަގިއ  ނޫން  ވަންޏާ ބ ނ މެއް  ކަމަށް  ކ ރެވިއްޖެ  ކ ށެއް  މާ  ،ށް  ކަމެއް  ތްވެެގންވާ  އެ 

ރަނ ތިަގއިސްލާމްދީނ ަގިއ  ހާސިލ ކޮށްެގން  ތަޢ ލީމ   ެގންގޮ ޅަށް  އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ން  ބ ނެދޭންބި  މިއީއޭ  އްސަ  ޖެހޭނީ. 

ންނަ ޮގތަކީ. ިމޮގތަށް އ ޅ ން   އޮއ ބާވާށޭ. ެއއީފަށް އެދޭށޭ. ތަތި ކ ރެވ ނީ ކ ށެކޭ. ތިއަށް މާ  .މިކަމ ަގއި އޮންނަ ޮގތަކީ

އިރ  ކ ރެއްވި ޅ ޕ ެގފާނ  މަސައްކަތްއްވަންވެެގން އިތ ރ  އެކަލޭ ނިޔެއަށް ފާޅ ކ ރަ ދ ސްލާމްދީންމާތްެވެގންާވ އި   ޔަކ ،ބަމަ  ހަ
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  ، ކަމާއި އިޙ ސާސްތެރިކަމާއިކެތްތެރި  . އެހެންނަމަވެސް،ނީ ދޮޭގއްދަވަހ ން. އެ ހަ މީވެސް ތިބި ބައެްއ، ވަރަށް ބައިވަރ 

 ... ފައިތިލަ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން އެކީަގއި މާތްެވެގންވާ އިސްލާމްދީން  އެ ލޮބ ވެތިކަމާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   އިނޭގތޯ. ންދެވާލަދެއްވ ން އެ، ވާހަކަފ ޅ  ނިންމަމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ އިނގ ރައި

ދަންއަ،  މާއެހެންވީ މި  އަޅ ަގނޑ މިއީ   ،ނަވަނީޅ ަގނޑ   ތި  މިތާ  ޒ ވާމެން  އަނެކަކަށްކޮށްބ ބެ  ެއކަކ   މިތާ  ؛،  ކާކ ތޯ 

ހ އެ؛ އިސްލާމްދީންއިނީ   ފަރިތަވެފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަސް  ކިޔައިސް  މަރީ    އެހެންވީމާ، .  ނީލާްމދީނޭ 

ކަންކަންއިސްލާމްދީ އަޅ  ނ ެގ  ރ ކ ންތައް  ބަ،  އެނޭގ  ތީރިކައި  ެގއެއް ަގނޑ މެން  ޮގސް  ސާފ ކ ރަންވީ. ރިއަށް  ކޮށް 

ދެކޭޮގންވީެއއްރަދަލ ކ ޖަ  އަޅ ަގނޑ ެމންނާ  ،އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ   ނޫން  އެހެންއި ތ ަގ  ައޅ .    ަގނޑ ވީމާ، 

ބޭކަލ ންނަށް ެވސް މަރ ޙަލާއަށް ޮގސްެގން އެކަމ ެގ ދަންނަ  ކޮމިޓީ،  ލާަގިއ އެކަންކަން ވާހަކައަކީ ޙަމަރ   ، އެމިދަންނަވަނީ

ކަންކަން    . އެހިސާބަށް ޮގްއސަވަޑަިއަގންނަވައޭ. އަދި އެ ފ ރ ޞަތ  ެވސް ދެއްވަން ވެސް ޖެހޭނޭބިފ ރ ޞަތ  އެބަ ލި

ވިސްނ ާމއި އަ  ،ފިކ ރާއި  ،ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  ެގންގ ޅެންޖެހޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެްއަގއި  ކޮން  ންނަޚިޔާލ   މެ 

މަށް ވިސްނ ން ެގންގ ޅ މަކީ  އ ދިމާލަށް ެގންދި  އަޅ ަގނޑ މެން ޒާތީވެ، ހަސަދަވެ، މ ޅި ޤައ މ  އަމާން ނޫން ބަނދަރަކާ

ދެކޭ މާތްއަޅ ަގނޑ   ނޫން.  ކަެމއް  ކޮށްެގންވާނެ  ެއީއ  ރަޙ މަތްފ ޅާޮގތ ަގއި  ހެޔޮ  މި   ރަސްކަލާނެގ  އެކީަގއި 

މަވެސް،    ނެއްސަރ ކާރަކ ން ޤާނޫނ އަސާސީއާޖިލީިމ  އަދި  ވެސް  ކ ރެްއވިްއޔާ  ފ ޅ  އިރާދަ  ވެސް  ޚިލާފަކަށް  ހަކ ން 

ންކަން އަޅ ަގނޑަށް އޮތީތީ، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ީގއެްއވެސް ކަެމއް ނ ކ ރާނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    ިއއްޒަތްތެރި  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ  ،ތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ އްޒަޝ ކ ރިއްޔާ އި 

މިހާރ  ޕީ.އެން.ސީއަށް ބާކީ އޮތީ ދޮޅ  މިނެޓ އިރ . އެހެންވީމާ،    ،ށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދަ

  .ފަޟ ލް ރަޝީދ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިވ ން އެދެން. ދެ ެގންއެޮގތަށް ވިސްނަަވިއެގން ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް

 

 ލް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޟ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ފަ
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މާތް ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ هللاޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރައްސާރަކޮށް  ރަސޫލާއަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި    ދަްއކާ އަށާއި 

މިއަށް    ވާހަކަ ދައްކާނެ. މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި އެ ވާހަކަ ދަްއކާނަން. ރައްޔިތ ން އެައޅ ަގނޑ މެން ،ކަމ ަގއި ވަނީނަމަ

ތާއީދ ނ  ދަންނަވާއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ާވހަކަ  ބޭނ ންކ ރާ  ދިވެހިން ލަން  ދިވެހިން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ   .

އިކަން  ނޫނީ ދީނ ެގ މަތީގަ   ، އ ނެގނ މ ެގ މަތީަގއި ރިެވތި އ ސޫލ ެގ މަތީަގއި، އިސްލާމްދީން  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ތިބޭނީ  

މި ބިލަކީ    މެ.  ވެސް  ންނަވާހަކަ ދައްކާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ  ލާދީނީވެެގން  އެންމެން ދަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި

ޤާނޫނ އަސާސީއާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މާއްދާތަކަކީ  ހ ރި  މީަގއި  ައދި  ބިލެއް.  ޚިލާފ   އަސާސީ  ވެސް   

އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. ައޅ ަގނޑ މެން ދީނީ   ށްކަމަ  ކަމެއް  ވެސް ޚިލާފ   ތަކާަގނޑ މިން

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަލާއިރ ަގއި  މީހެއް ؛ނަޒަރަކ ން  ދީނީ  ވި  އަޅ ަގނޑަކީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަނޫންކަމ ަގއި  ސް 

ފ ރައްއަޅ ަގނޑ  ރަސޫލާއަށް  ވާހަކަދެްއކޭމެންެގ  ވަންޏާކަމ   ސާރަކޮށް  މިއަދ    ،ަގިއ  އެބަޖެހޭ.  ދެއްކެން  ވާހަކަ  އެ 

ހ ށަހެޅިެގން އިޞްލާޙެއް  މިފަދަ  ސަރ ކާރ ން  ކަންކަމާ  އެމް.ޑީ.ޕީ  މި  މި   އައިރ ަގއި  ވިސްނާލަންޖެހޭ.  ދޭތެރޭަގއި 

ދަްއކަމ ން ކ ރިން  ީމެގ  ކޮން    ވާހަކަތައް  އ ފައްދަ؟ ބަެއއްތޯއައީ  ދ ވަމ ނަފ ރަތ   މާލެތެރޭަގއި  އީ  ޔަ ދިންންެވެގން 

ޮގޅާފޯހޭ ؟ބައެއްތޯކޮން ދައްކާލަންޖެހޭ.  ައޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  މިކަހަލަ    ، މި  ބޭނ ންޮގޅާބޯއޭ   ކޮށްެގން ބަސްތައް 

ވަނީ. މި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިވެހިންެގ ތެރޭަގއި ނަފ ރަތ  އ ފައްދަމ ން އައި ބައެްއެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނަ

ހ ށަހެޅިެގ މިއިޞްލާޙ   ަވއްތަރެްއެގ    ން  ހ ރިހާ  ކިޔާފައި  ޑިމޮކްރަސީއޭ  މިއަދ   ސަބަބ ން.  ބައެްއެގ  އެފަދަ  ދަނީ 

 .. ރަސީ.ކްޑިމޮ އެހެންީވމާ،ފިކ ރ ތަކެއް އެބައ ޅޭ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިހާރ    އާދެ!  ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ތެރެ ދެން  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ންެގ  އެދިަވޑަިއެގންފައިވާ  އިން ފ ރ ޞަތަށް 

އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އަދި  .  ަގއި އޮތީ ނ ގ ޅިފަށް ކ ރީހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމަ

އިއް ޝަހީމާ ބަލައިލާނަން  ޙ ސައިން  މެންބަރ   މެންބަރ    ޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ   ގ ޅޭތޯ. 

ޝަހީމް.   މެ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޙ ސައިން  ޙ ސައިންއިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ    ޝަހީމަކާ  ންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ނ ގ ޅޭ. 

ޝިޔާމް ހަމަވެ ؛އަޙްމަދ   ވަނީ  މިހާރ   ަވގ ތ   އިތ ރ   މާ،  އެހެންވީ.  ފަޕީ.ޕީ.އެްމެގ  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި 

ނެތް.ފ ރ ޞަތ  ައޅ ަގނޑަކަށް  މެންބަބެވިއްތި  ންދައްކަވަވާހަކަފ ޅ   މިހާރ   އެރ ވެން  ހ ރިހާ  އިްއޒަތްތެރި  ރ ން   

  ،ށަހެޅ ްއވިމި ބިލ  ހ   ވަނީ ފަހ ބަސް ވިދާޅ ވ މަށް މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ  ކ  އަޅ ަގނޑ މާއެ ނިމ   އިދަްއކަވަ ޅ ވާހަކަފ 

އި  ދާއިރާެގ  މެޒައްތ ޅާދޫ  ބިލ އާތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ަވގ ށް.  ސައިނަޙ ޙިސާން  ބަރ   ންތްތެރި  ފަރާތ ން  ހ ށަހެ  ދެ!  ޅ އްވި 

އެ އިތ ރ  ވިދާ  ބޭނ ންފ ޅެއްޅ  އްޗެއް  އިދާ  ވާކަށް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީާމ،  ރަނަގބީލ   ރީނ ވޭ.  ވޯޓ ެގ  ޖެހ މަށް   މޭޒ ން 

ޒާމީ މައްސަލައެއް ިމ  މާ، ނި. އެހެންވީ ދެ! މިހާރ  މި ވަނީ ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖަހާފައާ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދަންނަވަން.  
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ރ  ވީމާ، ބަހ ސް ނިމ ނީމާ ދެން އިތ ވަގ ތަކ  ނ ނެޭގނެ. ދެން ވޯޓ  ރަނަގބީލ  މި ޖެހީ ދެން ބަހ ސް ނިންމާފަ. އެހެން

   ވޭކަށް ނޯވޭ.ތ  ދެޞަން ފ ރ ްއކަވަދަޮގތ ން ވާހަކަފ ޅ ކަށް ބިލާ ގ ޅޭ ވަޑައިަގތަސް އަޅ ަގނޑައެދި ތަށްފ ރ ޞަ
 

 ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް އެ. ވޯޓަ 9

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

އަޅ ަގނޑ ވޯ  !އާދެ ނެގ މަށް  ތަޓ   މިމެން  ވޯ.  ަވނީ  އްޔާރ   ތި  ލިންކ   ެގޓ މިހާރ   ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް   

ލިންކ ވޯޓ ން  ދެ.  ޑަިއަގންނަވާނެފެނިވަ މެންބަރ ންނ ަގންނަވާ  ޑައިފެނިވަ    ލިޔ އްވ ަގޓ ޗެ  ނަށްއިްއޒަތްތެރި  މަށް  އި 

ފ ރ ޞަތ ފައަޅ ަގނޑ    ވޯހ ން  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މިއަރ ވާނަން.  ފަރާތ ސަރ ކާރ  ؛ދަންނަވަނީ  ޓަށް  ދޫ ތ ޅާ  ،ންެގ 

އިްއޒަތްއިދާ މެންބަރ ރާެގ  ޙ ސައިން  ތެރި  ނަން  ،އްވާފަިއވާޅ ހ ށަހަ  ޙިސާން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ )  2014/9ރ   ބަާގނޫނ  

އިޞްލާޙ ތ (އަޤޫބާޢ ނޫނ ލްޤާ ބަލައިަގށް  މަޖިލީހ ން  ބިލ   މެން  ތ މާެގނައ މ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ބަރ ންނަށް  މެދ  

ޮގތަކަ އެށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ވޯޓ ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ދެން.  ވޯޓ ދެްއވ ން  ނ ަގންނަާވ  ފެނިވަޑައި  ލިންކ   އާދެ! 

ޗެ  މެންބަރ ން  މެންއިްއޒަތްތެރި  ިއްއޒަތްތެރި  ވޯޓ ޓ ަގއި  ލިޔ ްއވަބަރ ން  ޮގތް  އެދެން.  އިދެއްވާ  ދެއްވ ން 

ދެްއވާފައި، ޗެޓ ަގިއ  ، މިހާރ  ވޯޓ ވަނީ. އެހެންވީމާ  ދިނ މ ެގ ަވގ ތ  ނިމިފައި މިއާދެ! މިހާރ  ވޯޓ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

  ލަން. ހަކަ ވެސް ދަންނަވާކ ރަްއާވނެ ވާމޭޒ ން ކައ ންޓް  ވޯޓ  އިދާރީލިޔ ްއވާފަިއވާ ބޭފ ޅ ންެގ  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޙިސާން ޙ ސައިންދާއިރާެގ މެންބަރ   ތ ޅާދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 62    ދަދ :މެންބަރ ންެގ އަ ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 38    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 17    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  
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    55     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  28      ނ ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭ

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ސައިން ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާޙ ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙިސާން    ،ންސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ 

އިޞްލާޙ (އަޤޫބާތ ޢ ނޫނ ލްޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2014/9 ބިލ   ށް  ބަލައިަގތ މާެގނައ މ ެގ  އިްއޒަތްތެރި   މަޖިލީހ ން  މެދ  

؛ ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  މެންބަރ ން ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  

ަވކި  . 17؛ ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 38؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއިވ  62

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ބޭނ ންނ ވާ  ޯވޓ ދޭން  މެންބަރ ންެގ  ސ މެއް ؛ޮގތަކަށް  ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ަގއި   .

އަދަދ . 55؛ އަދަދ  ބޭނ ންވާ  ފަރާ. 28؛ ފާސްވ މަށް  ސަރ ކާރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި    ،ތ ންއެހެންީވމާ،  ދާއިރާެގ  ތ ޅާދޫ 

ޙިސާން   ހ ށަހަޅ އްވާޙ މެންބަރ   ނަންބަރ     ،ފައިވާ ސައިން  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ )  9/ 2014ާގނޫނ   ށް (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބިލ ޙ ލާޞްއި ބިލ    ެގނައ މ ެގ  މި  ފާސްވެއްޖެ.  ބަލައިަގތ މަށް  ފާސްވ މާެއކ  މި   މަޖިލީހ ން  ބަލައިަގތ މަށް  މަޖިލީހ ން 

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.   ރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެއަ ރާސާކ ރ މަށް ޖ ޑީޝިދި ބިލ 

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

 ަގޑި މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަންނަވާނެ.  އި ހ ެގ ޖަލްސާއެއް ދެން ޮއންނަ ތާރީޚަކާމަޖިލީ

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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