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ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ ޚަބަރު ިސީޓ

އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

 އަނަްނ ިރޔީާސ ިއނިްތޙާބު އެއްބުރުން ކިާމޔާބު ކުރެއިްވދާނެކަމުގެ އުއީްމދު
އެމީްޑީޕގެ ިރޔީާސ ކެނިްޑޑޭޓް ަރީއްސ މުޙައްމަދު ަނީޝދު ފާޅުކަުރއްވިައިފ

އަކާމެދު  ޖިުޑަޝީރ  ޖިެހލައްވާ  ިއްޞލާހުކުރައްވަން    

ހޯއްދެވީޭނ  ދެންވްެސ  ކިާމޔީާބއެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ 

ިއނިްތޚީާބ ކިާމޔާބަކުން ކަމުގިައ ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އިަދ 

ިއހިްތރާމްކަމުގިައ  ލޯތްބިާއ  ރައިްޔތުންގެ  ބާރީަކ  ހީަގީގ 

ދެކެވޑިައގެން ކެމްޕިެއންކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެމީްޑީޕގެ 

ކުރައްވާގޮތުގިައ  އުނީްމދު  ކެނިްޑޑޭޓް   ިރޔީާސ 

އެއްބުރުން  ިއރާދަފުޅާއެކު  ިއނިްތޙާބު  ިރޔީާސ  އަންނަ 

ކިާމޔާބުކުރެއިްވދާނެއެވެ.      

ނިުލބޭ  ކިާމޔާބެއް  މާބޮޑު  އަށް  އެމް.ީޑ.ީޕ  ކީުރގިައ    

ކިުރއެރުންތައް  ބޮޑިެތ  ވަރަށް  ިމހާރު  ދިާއރާތަކުން 

ިވދާޅީުވ  އެމިަނކުފާނު  ފާހަގަކުރައްވިައ  ިލބެމުންދާކަމަށް 

ފުރަތަމަ ބުރުގަ ިމާސލަކަށް އެމް.ީޑ.ީޕއަށް ވަރަށް މަދުން 

ވަރަށް  ިމހާރު  ދިާއރާތަކުން،  އިަދ  ރަށްރަށް  ވޯޓިުދން 

ކަމަށެވެ.  އެބިަލިބވަޑިައގަންނަވާ  ކިުރއެރުންތައް  ބޮޑިެތ 

އެގޮތުން ބަޣާވާތައްފަހު ބޭއްވުނު ބިައ ިއލެކަްޝން ތަކުގެ 

އަނބުރާ  އަލުން  އީެއ  ގިޮޑ  ިފއްލަދޫ  ހއ.  ތެރިެއން 

މިަތން  ދެފަރަރެއްގެ  ކަމަށިާއ،  ގޮނިޑއެއް  ނެންގެވުނު 

ބިައ  ގިައބޭއިްވ  މިަތވިެރ  އއ.  މާފަރުގަޔިާއ  ނ. 

ގޮނިޑ  ފަހަރު  އެއް  ދެތަނުންވްެސ  ިއލެކަްޝނިްއން 

ނެންގެވުނު ކަމަށާ. އދ. ހަންޏީާމދޫގެ ބިައ ިއލެކަްޝން 

ކިާމޔާބު ކުރެއްވުނު ކަމަށާ އިަދ މ. ރަތްމަންދޫ ގެ ބިައ 

ކަމަށް  ކުރެއްވުނު  ކިާމޔާބު  އަލަށް  މިުޅން  ިއލެކަްޝން 

ރީައްސ ނީަޝދު ިވދާޅިުވއެވެ.

   ީމގެ ިއތުރުން ކިާށދޫ ދިާއރާގެ ރައިްޔތުންގެ މަޖީްލްސ 

ިއނިްތޙާބުގިައ ވަރަށް ބޮޑު ކިާމޔީާބއެއް ިލިބގެން ިދޔަކަމަށް 

ިވދާޅިުވއެވެ. ‘ކީުރގިައ ކިާށދޫ ދިާއރާއީަކ އަޅުގަޑުމެންނަށް 

ދިާއރާއެއް، ނަމަވްެސ 40  ވޯޓުނެގުނު  ކުޑަކޮށް  ވަރަށް 

ިމހާރު  ގެ މީަތ ފަށަލިައގަ ކިާށދޫ ދިައރިާއންވްެސ ވޯޓު 

ިމހީުރ’ އެމިަނކުފާނު ިވދާޅިުވއެވެ.

އަތޮޅު  ދިާއރާގެ  މުލަކު  ވީަނ  ނީަޝދު  ރީައްސ   

ކައުނިްސލް ގެ ިއނިްތޙާބަށް ކެމްޕޭންކޮށްދެއްވުމަށް ިމިދޔަ 

ދަތުރުފުޅެއް  ރަށްތަކަށްވްެސ  އެދިާއރާގެ  ހަފްތާތެރޭގިައ 

ކުރައްވާފައެވެ.

މުލަކު ދިާއރާއިާއ ބެހޭގޮތުން އެމިަނކުފާނު ިވދާޅީުވ ިމހާރު 

އެމް.ީޑ.ީޕ އިާއއެކު މަަސއްކަތްކޮށް ކިުރއަށް ިދއުމަށް ިތިބ 

އެދިާއރާގަވްެސ  އިަދ  ނޫންކަމަށެވެ.  މަދެއް  ރައިްޔތުން 

ަސރުކާރުގެ  އެމް.ީޑ.ީޕ  މަަސއްކަތްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް 

ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގިައ ކުރައްވަން ފެއްޓެވުނު ކަމަށެވެ. 

މިަތން  ދެފަހަރެއްގެ  ކިުރން  ގެ   2008 އެގޮތުން 

ކޮޅުފީުށގިައ ުސނީާމ އިާއ ގިުޅގެން ފެށުނު މަަސއްކަތްތައް 

ހުއްޓާލާފިައވިާއރު އެމް.ީޑ.ީޕ ަސރުކާރުން ިމހާރު އެރަށުގިައ 

ގެންދާ  ިދިރއުޅެމުން  ިހޔާތަކުގިައ  ވަގީުތ  ގެތައްއަޅާ 

ިމހާރުކުރުމަށް  މަަސއްކަތް  ވެއްދުމުގެ  ގެތަކަށް  ީމހުން 

ތައްޔާރުވެފިައވާކަން ފާހަގަ ކުރެއިްވއެވެ. އިަދ އެހާ ބޮޑު 

ީމހުން  އެރަށުގިައ  މަަސއްކަތްތަކެއް  ކޮންްސޓްރަކަްޝން 

ިދިރއުޅެމުން ިހންގާފިައވީާތ ރަށުތެރެ ާސފުކޮށް ިއތުރަށް 

އެމިަނކުފާނު  ާސފުވެފިައވާކަމަށް  މަަސއްކަތް  ކުރަންހިުރ 

ފާހަގަ ކުރެއިްވއެވެ. 

 ފަނިޑޔާރުގެވްެސ ިމިނވަން ކުރެވޭނެ! މިަޖީލހަށް ކޮންމީެމހަކިުވަޔްސ

ފަނިޑޔާރުގެ ިމިނވަންކުރުމަށް ގޮވާލިައ އެމީްޑީޕ ިއން ިމރޭ މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅިައިފއެވެ. ިމރޭ 8.15 ގިައ އެމީްޑީޕ 

އީޮފްސ ކިުރމިަތން ފެށުމަށް ހަމަޖިެހފިައވާ ިމ މުޒާހަރާ ގިައ އެމީްޑީޕގެ ީވހާ ވްެސ ިގނަ މެންބަރުންނިާއ، އެ ޕީާޓއަށް ތީާއދުކުރާ 

އިަދ ހެޔޮއެދޭ ީވހާ ވްެސ ިގނަ ފަރާތްތަކުން ބިައވިެރވެދެއްވުމަށް އެމީްޑީޕން އެދެއެވެ.

ފަނިޑޔާރުގެ ިމިނވަން ކުރުމަށް ގޮވާލިައ އެމީްޑީޕން ިމރޭ މުޒާހަރާކުރިާއރު، އެމީްޑީޕ ަސރުކާރުގެ ދުވްަސވަރުން ފިެށގެން ވްެސ 

އެމީްޑީޕން ވީަނ އަދުލުގެ ިއނާްސފުގެ ދިާއރާ ިމިނވަން ކުރުމަށް “ިއނާްސފުގެ ދަތުރު”ގެ ނަމުގިައ ބޮޑު ކެމްޕިެއނެއް ކިުރޔަށް 

ގެންގްޮސފައެވެ.

“ފަނިޑޔާރުގެ ވްެސ ިމިނވަން ކުރެވޭނެ! މިަޖީލހަށް ކޮންމީެމހަކިުވޔްަސ ހިާޒރުކުރެވޭނެ!” ިމ ިޝއާރުގެ ދަށުން ިމރޭ އެމީްޑީޕން 

ބާއްވާ މުޒާހަރާއަށް ހިާޒރުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ިމ ދުވްަސވަރީަކ ިވއާްސރަ ދުވްަސ ވަރަކަށް ވީާތ ކުޑަ އިާއ ިވއާްސރަ ކޯޓު 

ގެންގުޅުއްވުމަށް އެމީްޑީޕން ިއލިްތމްާސކުރެއެވެ.

 Justice will not be served until those who are unaffected are as
outraged as those who are.”   Benjamin Franklin

    ހިާޒރުކުރެވޭނެ ކަމަށްގޮވަާލިއ ިމރޭ އެމީްޑީޕން މުޒާހަރާ އަށް

 ީމހުން ހިާޒރުކުރުން

  

ކިޮމީޓ  އެމިަޖީލހުގެ  ނުވަތަ  މިަޖީލހުން  ރައިްޔތުންގެ   

މިަޖީލހަށް  އެ  ބާރު  ކުރުމުގެ  އަންނިަނިވކަންތައްތައް  އަކުން 

ިލިބގެންވެއެވެ.

ނުވަތަ  މިަޖީލހަށް  ީމހަކަށްމެ، ރައިްޔ ތުންގެ   )ހ( ކޮންމެ 

އެ މިަޖީލހުގެ ކިޮމީޓއަކަށް ހިާޒރުވެ، އެމިަޖީލހުން ކަނޑައަޅާ 

މިަޖީލހުން  ރައިްޔތުންގެ  ިދނުމަށިާއ  ހިެކބްަސ  ގޮތެއްގެމީަތން 

ބޭނުންވާ ކޮންމެ ިލޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން. ިމ މާއްދާގިައ 

ކޮންމެ  މިަޖީލހުން  ރައިްޔތުންގެ  ފަދިައން  ބަޔާންވެގެންވާ 

ީމހަކާކުރާ ކޮންމެ ުސވާލަކަށްމެ  އީެމހަކަށް އެނިގހިުރ އެންމެ  

ރަނގަޅަކަށް ތެދުބަހުން ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.  

 )ށ( ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހަށް ނުވަތަ އެމިަޖީލހުގެ ކިޮމީޓ އަކަށް 

ހިާޒރުވުމަށް ވިަކ  ީމހަކަށް ނުވަތަ ވިަކ  މުއައަްސާސއަކަށް 

އެންގުން 

 )ނ( މުއައަްސާސތަކުންނިާއ ީމްސީމހުން ހުށަހަޅާ ަޝކުވާތަކިާއ 

ިއލިްތމްާސތަކިާއ އެހިެނހެން ހުށަހެޅުންތައް ބަލިައ ގަތުން.

ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޖުމްހިޫރއްޔާގެ 
ގާނޫނު އާަސީސގެ 99 ވަަނ މާއްދާ

ިދވިެހީމހާ: "ކޮންމެ ީމހަކަށްމެ" ކަމުގިައ ގާނޫނު އާަސީސބަުނީނ، މަގާމްގެ ހިައިޞއަްޔަތށް 
ހަަސަބކަށް ަނަޞަބކަށް ިންސަބތްނުކުރިެވ ގީާޒއެއްކަމަކު ހަމަ ކޮންމިެދވެއަްސކަށެވެ  



 ޖޭއްެސީސ މެމަްބަރކު ިރޔީާސ ރޭހުގަ! ގިާސމަށް
 ނުފޫޒާ ފިައދާގެ ަބިއއެޅޭގޮތް : އަޭނއަށް ނުވިަދހަ

 އެހެންއެންމަެނށް ިދހައެކަޯލ
      އެ ީމހަކު )ިވޔަފީާރގިައ ފިައދާނަގަން( ކޮށީްދފިައ ހިުރ 

ކަންތައްތަކާ ހޯދާފިައ ހިުރ ކިާމޔީާބތަކަށް ބަލިައވަޒަންކުރާ 

ނަމަ ިރޔީާސ ރޭހުގިައ ިނކުމެ އުޅުއްވާ ޖޭއްެސީސ މެމްބަރު 

 90 ިއބްރީާހމަށް  ގިާސމް  އޯނަރު  ޕީާޓގެ  ޖުމްހީޫރ  އިަދ 

ދޭންޖެހިޭއރު، އެހެން ީމހުނަށް ދޭނީްވ އެންމެ 10 ކަމަށް 

އޭނާ ިވދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  .

   އާންމު ޖަލާްސއެއްގިައ އޭނަގެ އޯނަރުކަމުގިައ ިހންގާ 

"ިމީއ  ވާހަކަގިައ  ދެއްކިެވ  މެދުވިެރކުރައްވިައ  ީވީޓީވ 

ރޭހުގިައ  ވާދިައގެ  އަޅުގަނޑާ  ިމީއ  ކަމެއް.  ކަށަވަރު 

ިމންވަރު.  އޮތް  ިމކަން  ިތއްބިެވ ބޭފުޅުންނަށް  ނުކުންނަން 

ިމީއ ހީަގގަތް އޮތް ިމންވަރު. ހަޔާތުގިައ އެ ީމހަކު ހޯދާފިައ 

ހިުރ ކިާމޔީާބ އިާއ އޭނާ ކޮށްފިައ ހިުރ ިއގިުތާސީދ އިަދ 

ިއޖިުތމީާއ ކަންތައްތަކުގިައ ިއނާްސފުގެ މަގުން ބިެލޔްަސ، 

ިމ ދެންނިެވ ގޮތަށް ކޮންމެ ރޮނގަކުން ބިެލކަމުގިައ ިވޔްަސ 

ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  ކަމަށް ވަންޏާ  99 ދޭ  އަޅުގަނޑަށް 

ގިާސމް  ދޭންޖެހީޭނ،"  ދަންނަވީާނ  އަޅުގަނޑު  ިދހައެކޭ 

ިހާސބުގެ  އިެވދާޅީުވ،  ނުވައެކޭ  ނުވިަދހަ  ބުނުއިްވއެވެ. 

ގިާސމް  އީެއ  ކަމަށާ،  ނޫން  އިޮޅލައްވިައގެން  ިވޔައެއް 

99 ނަންގަވާފަ، އޭނާގެ ބިައން ީދލިަތފުޅުކަމުން ނުވައެއް 

ިދހައެއްގެ ވާހަކަ  ދެއްވިައގެން ބީާކ އެކެއް އެއްކޮށީްލމަވާ 

ބޭނުންއެވެލައްވީަނ  ބާއވަވަން  އޭނާ  ކަމަށާ، އެހެންކަމުން 

ނުވިަދހަ ކަމުގިައ ބެލެވޭ ކަމަށް ފާހަގަވެއެވެ.  

     ީވީޓީވން ދެއިްކ މަންޒަރުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގިައ 

މިައގަނޑު  ގިާސމް  މެމްބަރު  ޖޭއްެސީސ  ޖަލާްސގިައ  ިމ 

ނުފޫޒާ  ިވްސނަވިައދެއީްވ،  އާންމުންނަށް  ގޮތެއްގިައ 

ބިައއެޅޭގޮތް އޭނާ ދިެކލައްވާ ިންސބަތީަކ އޭނައަށް ނުވިަދހަ 

މާބޮޑު  ިވޔާފީާރގިައ  ކަމަށާ،  ިދހައެއް  އެންމެނަށް  އެހެން 

ނަންގަވިައގެން  ބިައ  އިެންސބަތުން  ހޯއްދެވީެނ  ކިުރ 

ިއނިްތހާބަށް  ިރޔީާސ  އަހަރުގެ  އަންނަ  އެހެންކަމުން  ކަމާ 

ކެނިްޑޑޭޓީަކ  އެކީަށގެންވާ  އެންމެ  ނުކުންނަވާ 

ިދހައެއް  އެންމެނަށް  އެހެން  ނުވިަދހަ  އޭނައަށް 

ނަންގަވާ ގޮތަށް ޚުދު އޭނާ ކަމަށެވެ. 

     ގިާސމް ިމދެއްކިެވ ވާހަކިައން ޖޭއްެސީސގިައ  

ބޭނުންވެލައްވިައ  ބާރުފޯރުވުމަށް  ނުފޫޒާ  އޭނާގެ 

މަަސއްކަތްކުރައްވީަނވްެސ އެ ިންސބަތުން އޭނާއަށް 

އޮންނަ  ބީާކ  އެހެނީްމހުނަށް  ބިައ  ިސންގާގެ 

އޫުސލުން ކަމަށް ދޭހަވެއެވެ. އިަދ ކަލަ ގޮވާލައްވީަނ 

ިއޖިުތމީާއ  ވީަނ  ގިާސމް  ިވދާޅުވެ  ކަމުގިައ  ނޫން 

ިމހާތަނަށް  އޭނާ  ގޮތުން  ިއގިުތާސީދ  ގޮތުންނިާއ 

ކުރެއްވުމަށިާއ  ިތޔިާގ  ިވޔާފިާރ  އިަމއްލަ  އޭނާގެ 

ކޮށްދެއިްވކަންތައްތަކެއްކަމަށް  ީމްސީމހުނަށް 

ިވދާޅުވާ ކަންތައްތަކެއް ިކޔުއްވާފައެވެ. 

ކަންކުރައްވަމުން  އޭނާ  ޒަމާނުއުްސރެ      

އަބަދުވްެސ  ބަޔަކަށް  ދިެކފިެނފިައވާ  ގެންދަވާގޮތް 

ނަންގަވާނެ  މެގަކަޓް  އިާއ  ބޮޑުފިައދާ  އީަކ  އޭނާ 

ީހކުރައްވިައ  ކަމަށް  އޮޅުވާލެއިްވދާނެ  ޭސޓެއްކަން 

ނުވިަދހަ  އޭނައަށް  އަޅުއްވާގޮތް،  ބިައ  ގިާސމް 

ިސފަކުރެއީްވ  އޭނާ  ިދހައެއް،  އެންމެނަށް  އެހެން 

އީެއ "އައު" ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގިައ ިތންވަނަ ިފކުރު 

ނުވަތަ ގިާސމްގެ ިފކުރުގެ ގޮތުގައެވެ. ިމ ދެންނިެވ 

ޖޭއްެސީސ  ދައްކަވަމުން  ވާހަކަ  ިންސބަތްތަކުގެ 

)އޭނާގެ  ިވދާޅީުވ  ިއބްރިާހމް  ގިާސމް  މެމްބަރު 

ިޒންމާތަކުން  ިންސބަތާހުރެ  ިފކުރާ  "އައު"  ިމ 

އެއިްކބާވެ ހުންނަވާކަމަށް ިއްސލާމީްދނަށާ ގައުމަށް 

ިވލާޓްރިޭޑން  ދުއްޓްަސ، ޖުމްހިޫރޕީާޓ އާ  ބަޔަކު  ހެޔޮނޭދޭ 

ިވލާ  ިވލާގޭހާ  ިވލާ ޓްރެވަލްްސއާ  ިވލާ ިޝިޕންގ އާ  އާ 

މްަސކުންފިުނތަކާ  ިވލާކޮލެޖާ  ިސމެންޗާ،  ިވލާ  އެއަރާ، 

ބައެއް  ތަންތަނާ  އެހެންވްެސ  ފަހަރާ  ިރޯސޓް  ހިުރހާ 

ިސޔީާސ އިަދ ީދީނ ީމހުނާ، ިމހިުރހާ ކަމެއްގެ އޯނަރުކަމާ 

ޖޭއްެސީސ އިާއ ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގިައވްެސ އޭނާގެ ިމ 

ިފކުރު ބޭނުންކުރައްވަމުން ިމރާއްޖޭގެ ރައިްޔތުންނަށް ޢަދުލު 

ވަރަށް  އޭނާގެ  އީެއ  ކަން  ގިާއމުކޮށްދެއްވާނޭ  ިއނާްޞފު 

ިއޚްލްާޞތިެރ އިަދ ވަރަށް ވަރުގަދަ ވަޢުދެއްކަމަށެވެ. //.

ބިޭއނާްސފު ިހނިގަޔ ނުދެވޭ 

ފަހަރެއް ިދަޔއްަސ އިެއންކަމަކާ 

ނުރުހުން ފާޅުނުކުރާ 

ފަހަރެއް އޮވެގެންނުވާނެ

ޢަދުލު ިއނާްޞފު ޤިާއމުކުރުން ަލްސވެގެން ިދޔުމީަކ، 
ޢަދުލު ިއނާްޞފު ނިުލބުން ކަމުގިައ ބެލެވޭ

  ޢަދުލު ިއނާްޞފު ޤިާއމުކުރުން ލްަސވެގެން ިދޔުމީަކ، 

ބެލުމީަކ  ބެލެވޭ  ކަމުގިައ  ނިުލބުން  ިއނާްޞފު  ޢަދުލު 

ކަމުގިައ  ހަމައެއް  ގަބޫލުކުރެވޭ  ގޮތެއްގިައ  ޢާންމު 

ފާޅުކަން  ނީަޝދު  މުޙައްމަދު  ރީައްސ    ިއނިްތޚީާބ 

ިނޒާމާމެދު  ފާހަގަކުރައްވިައ   ަޝރީުޢ  ބޮޑުގޮތެއްގިައ 

ވީަނ  ކީުރކޮޅު  ދައުރުގެ  ވިެރކަމުގެ  އެމިަނކުފާނުގެ 

ރައިްޔތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވިައ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. 

ދެއިްވ  އެމިަނކުފާނު  ޖުލިައމަހު  އަހރު  ވަނަ   2009

ދިާއރާގިައ  ަޝރީްޢ  ރާއްޖޭގެ  ިޚޠާބެއްގިައ  ރިޭޑއޯ 

ބައްލަވާލައްވިައ  މައްޗައް  ކަންކަމުގެ  ބައެއް  މެދުވިެރވާ 

އެމިަނކުފާނުވީަނ ިއްޞލާހުވުން މިުހންމު ކަންތައްތަކެއް 

ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

ިނޒާމު  ަޝރީްޢ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން  ިމރޮނގުން   

ިހނގަމުނިްދޔުމީަކ،  ހަލިުވިމނެއްގިައ  އެކީަށގެންވާ 

ަސރުކާރުންވްެސ އިަދ ިދވިެހ ރައިްޔތުންވްެސ ވަރަށްބޮޑު 

ކަމުގިައ  ކަންކަން  ދެއްވަންޖެހޭ  އަހަނިްމއްޔަތުކަމެއް 

ިއތުރުން  ީމގެ  ިވދާޅުވެފިައވެއެވެ.  ނީަޝދު  ރީައްސ 

ބަދުއަޚްލީާޤ  އެކިުދންނާމެދު  އިަނޔާކޮށް،  ކުޑަކިުދންނަށް 

މްަސތުވާތަކީެތގެ  މައަްސލަތަކުގަޔިާއ،  ިހންގާ  ޢަމަލު 

ދައުލަތުގެ  މައަްސލަތަކިާއ،  ީމހުންގެ  ިވޔަފިާރކުރާ 

ީމހުންގެ  ިޚޔާނާތްތިެރވާ  ފިައާސއަށް  މުދަލަށިާއ 

ދެއްވިައގެން  ަސމާލުކަމެއް  ޚާއަްޞ  މައަްސލަތައް، 

ގެންދަވިައ  ގޮތުގިައ ކިުރއަށް  އަވްަސ މައަްސލަތަކެއްގެ 

އުނީްމދުކުރާ  ިމ  އަޅުގަނޑުމެން  ިނންމެވުމީަކ، 

ހެޔޮވިެރކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތިެރ ކަމެއް ކަމަށްވްެސ 

އިެޚތާބުގިައ  ހަމަ  ނީަޝދު  މުޙައްމަދު  ރީައްސ  

އެވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން،  ިއތުރަށް  ފާހަގަކުރެއިްވއެވެ. 

ނުވަތަ  ކޯޓެއްގިައ  މްުސތިަޤއްލު  އިަދ  ިމިނވަން 

ތެރޭގިައ  މުއްދަތެއްގެ  އެކީަށގެންވާ  ޓްރިައިބއުނަލެއްގިައ 

އަޑުއެހުމުގިައ،  ބޭއްވޭ  ހުޅުވާލިައގެން  ޢާންމުކޮށް 

ަޝީރޢަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤީަކ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޖުމްހިޫރއްޔާގެ 

ޤާނޫނުއާަސީސިއން ކޮންމެ ީމހަކަށް ިލިބީދފިައވާ އާަސީސ 

ޢަދުލިުއނާްޞފުގެ  އިަދ  ިވދާޅިުވއެވެ.  ކަމަށް  ޙައްޤެއް 

ބާރީަކ، ވިެރކަން ިހންގާ ފަރާތިާއ ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތާ މިުޅން 

ބާރެއްކަމަށްވިާއރު،  ކުރިެވފިައވާ  މްުސތިަޤއްލު  ވިަކކޮށް 

ިމިނވަންކަމިާއ  ކުރެވީޭނ  ހަރުދަނާ  ދިާއރާ  ަޝރީުޢ 

މްަސއިޫލއްޔަތު  އެފަރާތުގެ  މްުސތިަޤއްލުކަމާއެކު، 

ރިޭވގެންކަންވްެސ  ދިާއރާ  އެ  އަދާކުރެވޭގޮތަކަށް، 

އެމިަނކުފާނު ވީަނ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.  

ވާހަކަފުޅުގިައ،  ދެއްކިެވ  ިމރޮނގުން  ހަމައެދުވަހު     

މައަްސލަތަކީަކ،  ބާވަތުގެ  ބައެއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުތަކަށް 

އެފަދަ  ިހމެނޭކަމަށާ،  މައަްސލަތަކެއް  ނާޒުކު  ވަރަށް 

ަސމާލުކަމެއް  ޚާއަްޞ  ބެއްލެވުމުގިައ  މައަްސލަތައް 

އެމިަނކުފާނު  ކަމުގިައ  މައަްސލަތަކެއް  ދެއްވަންޖެހޭ 

ިވދާޅުވެފިައވެއެވެ.

  ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައަްސލަތައް، ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ިއތުރުވަމުންދިާއރު، ކޯޓުތަކުގެ ވީަސލަތްތައް ިއތުރުކުރުމީަކ، 

ރީައްސނީަޝދު  ކަމެއްކަންވްެސ  ބޭނުންތިެރ  ކޮންމެހެން 

ިވދާޅުވެފިައވެއެވެ. ިޚތާބުގިައ  ރިޭޑޔޯ  ިމދެންނިެވ 

ހަރުދަނާ  ވީަސލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ކޯޓުތަކަށް  ިމގޮތުން 

ކޯޓުތަކަށް  ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން  ޖީުޑަޝލް  ކުރުމަށް 

ކިޮމަޝނުން  އެ  ދެއްވިައ،  އެއްބާރުލުން  ދެއްވަންޖެހޭ 

ކުރެއްވުމުގިައ  ޢައްޔަން  ފަނިޑޔާރުން  ކޯޓުތަކަށް 

ގެންގުޅުއްވާ ިމންގަނޑުތައް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރެއްވުން 

އީެއ، ކޮންމެހެން އެވަގުތު ބޭނުންވެފިައވާ ކަމެއްކަމަށިާއ 

ަޝރީްޢ ދިާއރިާއން މީަތ ތަޢީްލމު ޙިާޞލު ކުރައްވިައގެން 

ވަޑިައގެން ިތއްބިެވ ވަރަށިްގނަ ފަރާތްތައް ިތއްބެވުމާއެކު، 

ފުރަްޞތު  ވީަޒފާގެ  ަޝރީްޢ ދިާއރިާއން  އެބޭފުޅުންނަށް 

ކިޮމަޝނުން  ަސރިވްސ  ޖީުޑަޝލް  ދެއްވުމީަކ، 

ރީައްސ  ކަމުގިައވްެސ  ކަމެއް  ދެއްވަންޖެހޭ  ިއްސކަމެއް 

“އަޅުގަނޑުމެންގެ  ިވދާޅިުވއެވެ.  ނީަޝދު  މުހައްމަދު 

ކޯޓުތަކުގިައ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަނިޑޔާރުންގެ ގޮތުގިައ، 

ތަޖިުރބާކާރު،  ިތިބ  ިލިބފިައ  ިޢލްމު  ިޙލްމިާއ  އެކަމުގެ 

ިތއްބެވުމީަކ،  ބޭފުޅުން  އެކީަށގެންވާ  ކަމަށް  އިަދ 

ަޝރީްޢ ދިާއރާ ހަރުދަނާ ކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުންތިެރ 

އެމިަނކުފާނު  ިޚތާބުގިައ  ރިޭޑޔޯ  އެދުވަހުގެ  ކަމެކެވެ.” 

ިވދާޅުވެފިައވެއެވެ. 

2012 ފެބްރުއީަރ 3 ވަަނދުވަހު ަރީއްސ މުހައްމަދު ަނީޝދު 

            ".... ވިެރކަންކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ވިެރން ިމއަދު ިމވީަނ، ީސދާ ރައިްޔތުންގެ ވޯޓަކުން ިއނިްތޚާބު 

ހޮވާފިައ.  ނަމަވްެސ،  ވޯޓަކުން  ރައިްޔތުންގެ  ިމވީަނ، ީސދާ  މިަޖިލްސވްެސ ިމއަދު  ކުރިެވފިައ. ޤާނޫނުހަދާ 

ޢަދުލު ިއނާްޞފު ޤިާއމް ކުރުމުގެ ބާރު އިަދވްެސ އީޮތ ވިަކގޮތަކަށް ީސދާ ރައިްޔތުންގެ ިޙއާްޞނުވާގޮތަށް، ހަމަ 

ކީުރގިައވްެސ ބައްޓަން ކޮށްފިައވާ ގޮތަށް. ިމކަމާ ދެކޮޅުހަދާ ހެޔޮލަފާ ިދވެއަްސކު އުޅޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު 

ގަބޫލެއް ނުކުރަން.

ިމއީޮތ  އިަދވްެސ  އެއްބާރު  މިުހންމު  އެންމެ  ދައުލަތުގެ  ނަމަވްެސ،  އޮތް  ވިަކން  ިތންބާރު          

ިއްސވިެރޔާގެ  އެންމެ  ދައުލަތުގެ  ިމކަމީަކ  ދަށުގިައ.  ނުފޫޒުގެ  ބާރިާއ  ބައެއްގެ  މަދު  ޙާލަތެއްގިައ.  ނުކުޅެދޭ 

ޤައީުމ  ވަރަށްވުރެ، މާ  ހުރިެވދާނެ  ިފޔަވަޅުނާޅާ  ިފކުރުކޮށް،  ިވްސނާ  އެކަމާމެދު  އަޅުގަނޑު  ޙިައިސއްޔަތުން 

ިފޔަވަޅުއަޅަން  ިމކަމާމެދު  މައަްސލައެއްކީަމ، އެއްވްެސ ަޝއްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެގޮތުން، ަސރުކާރުން 

އަމާންކަން  ވިެރކަމުގެ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ިމވީަނ  ިމއަދު  ދަށުން  ރޭވުމެއްގެ  ީހލަތްތިެރ  މަދުބައެއްގެ  ފެށުމާއެކު، 

ގެއްލެން ފަށާފިައ. ިދވިެހރާއްޖޭގެ ީރިތ ނަން ިކލަނބުވާން ފަށާފިައ. ިމކަންކަމުގެ އީަޑގިައވީަނ، މަދު ބައެއްގެ 

އަތުން ީބވެގެނިްދޔަ ބާރުވިެރކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދުންކީަމ، ދެބްަސނުވެވޭނޭ ޙީަޤޤަތެއް...

ނައްތާލަން  ިއްސލާމީްދން  މާތްވެގެންވާ  އެޅީުވ،  ބޮލުގިައ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ިމިދޔަމަހު   ..."         

ިމަސރުކާރުން މަަސއްކަތްކޮށް، ނާަޞރީާދނިާއ ބުދީުދން ރާއްޖެއަށް ގެންނަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް. އެކަން، 

ކޮޅެއްގިައ ނުޖެހީުނމާ، ިމހާރު އަނެއްކާ އަނެއް ކަމެއް ފީެށ... ޤާނީޫނ ިއމުން ބޭރުން އަޅުގަނޑުގެ ަސރުކާރުން 

ިޙމާޔަތް،  ޤާނީޫނ  އެކުލިެވފިައވާ،  ބާރު  ރައިްޔތުންގެ  ނާޅާނެ.  ިއރާދަކުރެއިްވއްޔާ  ިފޔަވަޅެއްވްެސ  އެންމެ 

ރައިްޔތުންނަށް ހޯދިައީދ، ޢަދުލު ިއނާްޞފު ޤިާއމްކުރާ ދައުލަތެއް ިދވިެހރާއްޖޭގިައ އުފައްދަން މަަސއްކަތްކީުރ 

އަޅުގަނޑުމެން. ިދވިެހ ފަހުގެ ތީާރޚް ިމކަމަށް ހިެކދޭނެ. އެތަކެއް ިދވިެހންނެއް، އެތަކެއް ޤުރްބީާނތަކެއް، ިމކަން 

ޙިާޞލް ކުރުމަށް ކޮށްފިައވާކަން ކަށަވަރު ! "...

ިދވިެހަރއިްޔތުނަްނށް ދެއިްވ ރިޭޑޔޯ ިޚޠާބުގެ ތެރިެއން ...


