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ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ ޚަބަރު ިސީޓ

އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

!! މިަޖިލހަށް ނާމާންކަމިާއ ިބރުވިެރކަމިާއ ިވހަ

ެ  ަރީއްސ ަނީޝދުގެ ިއންިތޚީާބ ފުރުަޞތު ހުއްޓުވާފާނެ ކޯޓުގ
    މައުލޫމާތު މެމަްބރުން ހޯއްދަވަން އުޅުއިްވ ރެއިާއ ޖެހުނު ދުވަހު

ހެނދުނު  މެމްބަރުންގެ  މިަޖީލހުގެ  ރައިްޔތުންގެ  2012 ީވ ދުވަހު  14 ިޑެސމްބަރު   

ަސިއފޮދަށް ގެނެވުނު ކާނާގިައ ިވހައެއް ހުރެގެންކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއްގިައ ބައެއް މެމްބަރުނަށިާއ 

އެމްއެން ީޑއެފް ގެ ދިެތން އިޮފަސރަކަށް އާދަޔާ ިޚލާފު ގޮތްތަކެއްވެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެފިައވީާތ 

ދީަނފަރުވާ ދެވެމުންނެވެ. ދެއިޮފަސރަކަށިާއ އެކު މިަޖީލހުގެ ނުވަ ބޭފުޅަކަށް ފަރުވާދެވެމުންދީަނ 

ތުރުތުރު އެޅުއްވުމާ އެކު އެތެރެ ހިަށކޮޅުގެ އެތަނިްމތާގެ ިރއެްސވުމިާއ އިަދ ހޭވްެސ ހްުސވާގޮތް 

މެދުވިެރވެގެން ކަމުގިައވެއެވެ. 

ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލްސ ކުރާ ގޭގިައ ިމިހނިގ ނަމާން ކަމިާއ ިބރުވިެރ ކަމިާއ ިވހިައގެ   

ހިާދާސ ިމމެދުވިެރީވ ރީައްސ ނީަޝދުގެ ިއނިްތޚީާބ ފުރަުޞތު ހުއްޓުވާފާނެ ހުޅުމާލޭކޯޓިައ ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތުތަކެއް ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގެ ިމިނވަން މުއައަްސާސތަކާ ބެހޭ ކޮމީެޓގެ މެމްބަރުން 

ހޯއްދެވުމަށް މަަސއްކަތްކުރެއިްވ ރެއިާއ ޖެހުނު ދުވަހުއެވެ. ހަމަ އެއިާއ އެކު ިމރާއްޖޭގެ ވިެރކަމަށް 

އަރާވަޑިައގެން އެހުންނިެވ ރީައްސ ޑރ. މުހަންމަދު ވީަހދުގެ ިއތުބާރުނެތްކަމަށް އެމިަޖިލހަށް 

އަވަހާރަކޮށްލެވުނު  ޑރ އަފްރީާޝމް  ހުށައިެޅފިައ ވިަނކޮށްވްެސ މެއެވެ. އިަދ އަލްމަރްހޫމު 

ކަމުގެ ތަހީްގގިާއ މެދު މެމްބަރުން ުސވާލުތަކެއް މެދުވިެރކުރައްވަމުން ގެންދަވިަނކޮންނެވެ. 

ިމ ނުރައްކާތިެރ ހިާދާސއިާއމެދު އެމީްޑީޕ ގެ ޗެއަރޕަާސން އިަދ ހުޅުހެންވޭރުދިާއރާގެ   

ިއއްޒަތްތިެރ މެމްބަރު އޮނަރަބްލް މާޫސ މިަނކު ިވދާޅީުވ މެމްބަރުންނަށް ިވހަ އިާއ އާދަޔިާޚލާފް  

ވޭން ތަކެއް މެދުވިެރކުރިުވ ިމ ކަންތަކާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެލައްވާ ކަމަށެވެ. ިމފަދަ 

ކަމެއް ނިުހނގާފަދަ ިއނިްތޒާމެއް މިަޖިލްސކުރާ ގޭގިައ ނެތްކަންއީެއ ވަރަށްބޮޑަށް ކުށްވިެރކުރައްވާ 

ކަމެއް ކަމަށިާއ ިމކަމީަކ އާދިައގެ ކާނާގެ ިވހައަކަށް ވުރެ ީސިރއްަސ ކަމެއްކަމުގިައ މަޫސވީަނ 

ގެންދަވީަނ  ތަކުން  ީމިޑޔާ  ކުރެއިްވ ގޮތުގިައ ބައެއް  ފާހަގަ  ިވދާޅުވެފައެވެ. މަޫސ ިއތުރަށް 

މެމްބަރުން މާވަރަކަށް ަސިއފޮދު ިހއްޕަވާ ވާހަކަޔާ މެމްބަރުންނާމެދު ނަފްރަތު އުފެދޭނެ ފަދަ 

ހީަގގަތިާއ ިޚލާފް ވާހަކަތައް ފަތުރުއްވިައގެން ހާއަްޞކޮށް އެމީްޑީޕގެ މެމްބަރުން އީެއ ވިަކބަޔަކުގެ 

ނަފްރަތާ ޖަޒުބާތުގެ ހަމަލާތައް ިދނުން ލްަސވެފިައވާ އަމާޒު ތަކަކަށް ހައްދަވާފައެވެ. 

 ޖިުޑަޝީރ އިާއ އެމްއެންީޑއެފް ިއްޞލާޙުނުވެ 
  ިމ ރާއްޖެ ދެން ހަމައަކަށް ނޭޅޭނެ- ޒަީކ

ިމރާއްޖެ ދެން ހަމައަކަށް އެޅީޭނ ަޝރީުޢ ިނޒާމިާއ   

އެމްއެނީްޑއެފް ިއްޞލާހުވެގެން ކަމުގިައ ރީައްސ ނީަޝދު 

ގެ ޚާއަްޞ މަންދޫބު އިަދ އެމީްޑީޕ ގެ ިއނިްތގީާލ ރީައްސ 

ިޢއްޒައީްދނުގެ  ިނާޝން  ދައުލަތުގެ  ކުރައްވާފިައވާ  ކަން 

ހަުސިއން  ިއބްރީާހމް  އޮނަރަބްލް  ވިެރޔާ  ިއއްޒަތްތިެރ 

ޒީަކ ިވދާޅުވެއްޖެއެވެ. ިދވިެހރާއްޖޭގެ 44 ވަނަ ޖުމްހީޫރ 

ިހނިްގ  މީަޖީދކިާނވާ  މުނަާސބަތުގިައ  ދުވަހުގެ  އަހީަރ 

މާލޭގެ ިއރުމީަތ އައޭްސީރގިައ އޮންނަ ހްުސިބމުގިައ ިދވިެހ 

ބޭއިްވ ޖަލާްސގިައ  ޕީާޓ ިއން  ިޑމޮކްރިެޓކް  ރައިްޔތުންގެ 

ިދވިެހން  ިވދާޅީުވ  ޒީަކ  އޮނަރަބްލް  ދައްކަވަމުން  ވާހަކަ 

ިމއަދު ިމވީަނ ޚުދުމުޚުތާރު ިޚޔާލުގެ ބަޔަކަށިާއ ިޑމޮކްރިެޓކް 

ިޚޔާލުގެ ބަޔެއްގެ ގޮތުގިައ ދެބިައވެގެން ފާހަގަކުރެއްވޭން 

މުއައަްސާސއެއްގިައވްެސ  ހިުރހާ  ިދވިެހންގެ  ފަށާފައެވެ. 

ިމކަން ވީަނ ފިެނވަޑިައގަންނަވަން ފަށާފަކަމަށާ ނަމަވްެސ 

ހަމަހަމަކަން  އިަދ  މިަތވިެރ  ރޫޙުގެ  ގައީުމ  ިމއީަކ 

އޮންނާންޖެހޭ ިސފިައންގެތެރޭގަ ނުވަތަ ަޝރީުއ ިނޒާމުގިައ 

ނޫންކަމުގިައ  ގޮތެއް  ވެދާނެ  ވެގެން  އެއްގޮތަކްަސވްެސ 

އެމިަނކުފާނު ފާހަގަކުރެއިްވއެވެ.

ހަމަ  ވީާނ  އެކަން  ކުރެއްވުމުން  ބާޣާވަތައްެ   

ިކިޔގެން  އޭ  ބީާޣ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާ  ބާަޣާވަތަކަށް 

ޒީަކ  ކުރައްވަމުން  ފާހަގަ  ކަމުގިައ  ކުރެއްވޭނެ  މުޙާތަބު 

ިވދާޅީުވ ކިުދ ގައުމުގެ ަސލާމަތްތިެރކަން އޮންނަ އޫުޞލު 

ދިުނޔޭގިައ ިމހާރު ިމވީަނ ބަދަލުވެފިައ ކަމަށެވެ.  ޖުމްހީޫރ 

އަހީަރ ދުވަހުގެ މުނަާޞބަތިާއ ގުޅުވިައ އެމީްޑީޕގެ ިރޔީާސ 

ކޮށްދެއިްވ  ިއފިްތތާހު  ނީަޝދު  މުހަންމަދު  ކެނިްޑޑޭޓް 

ީޕީޕީޕ ހަފްތާއިާއ އިަދ ހުޅުލޭ އެއާރޕޯޓް ބިައނަލްއަގްވީާމ 

ފެންވަރަށް ތަރައީްގ ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތިާއ ފޮޓޯ ިހމެނޭ 

ފޮތަށް ތަޢީުރފް ކުރައްވަމުން ޒީަކ ިވދާޅީުވ ިމޒަމާނުގިައ 

ިވޔާފިާރ  އުމްރީާނ ތަރައީްގ ގިާއމްކުރުމަށް  ގައުމުތަކުގެ 

އިަދ ހާއަްޞގޮތެއްގިައ ބޭރުގެ ިއންވްެސޓްމަންޓް ތަކުގެ 

ވީަޞލަތް ހުޅުވާލުމަށް ދިުނޔޭގިައ ިހންގޭ އެންމެ ހޮވާލެވޭ 

ިއނިްތޒާމް އީަކ ޕްރިައވެޓް ޕަބިްލކް ޕާޓްނަރިޝޕް ނުވަތަ 

ީޕީޕީޕގެ ިނޒާމުކަމުގައެވެ.

ިމީއ  ކަމަށާ  ނޫން  ޒަމާން  ގީަދީމ  ިމހާރިުމީއ   

ޒީަކ  ފާހަގަކުރައްވަމުން  ގަރުނުކަމުގިައ  ވަނަ  އެކީާވްސ 

ިމހާރު  ަސލާމަތްތިެރކަން  ގައުމުތަކުގެ  ކިުދ  ިވދާޅީުވ 

ގިުޅފިައ ހުންނީަނ އެގައުމެއްގިައ ކުރެވޭ ބޮޑިެތ ފިޮރން 

ިމހާރު  ިމރާއްޖޭގިައ  ކަމަށެވެ.  ިއންވްެސޓްމަންޓިާއ 

ކުރިެވފިައވާ އެންމެ ފިައދާ ކުރާނެ ފިޮރން ިއންވްެސޓްމަންޓީަކ 

ީޕީޕީޕގެ ދަށުން ިއބްރީާހމް ނިާޞރު ިއންޓަރނަޭޝނަލް 

އެއަރޕޯޓް ތަރައީްގ ކުރުމަށް ީޖއެމްއާރަށް  ދޫކުރިެވފިައވާ 

އެއްބްަސވުންކަމުގިައ ިވދާޅުވެ ޒީަކ ިވދާޅީުވ އެހެންކަމުން 

ީޖއެމްއާރު ިމރާއްޖިެއން ފޮނުވާނުލެއްވޭނެކަމަށެވެ. 

ކީުރގެ  ިތއްބީެވ  ިމހާރު  އެމްއެނީްޑއެފްގިައވްެސ   

މަދު  ިތއްބިެވ  ރޭއްވެވުމުގިައ  ވިެރންގެ  ޚުދުމުޚުތާރު 

އިޮފަސރުން ކޮޅަކާ ިޑމޮކްރިެޓކް އޫުސލު ގަބޫލު ކުރައްވާ 

ބޭފުޅުން ކަމުގިައ ިވދާޅުވެ، ޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށް އެބޭފުޅުން 

ިވްސނުން ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ޒީަކ ިއލިްތމްާސކުރެއިްވއެވެ. 

ހެއްދިެވ  ގްޯސ  އެދުވަހު  ތެރިެއން  ބޭފުޅުންގެ  "ިތޔަ 

ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އިޮފަސރުން 

ިތބޭފުޅުންވްެސ  އެބޭފުޅުންނިާއ  އެނިގވަޑިައގަންނަވާނެ. 

ޒަމީާނ ިވްސނެވުމަށް ޖާގަ ދެއްވާށޭ" ިވދާޅުވަމުން ޒީަކ 

ިވދާޅީުވ އެބޭފުޅުން ިތއްބަވަންވީާނ ިޑމޮކްރިެޓކް ރޫޙުގިައ 

ކަމަށެވެ. 

ބޭރުގެ ިއންވްެސޓްމަންޓް ތަކަށް ިއތުބާރު އުފެދީެނ   

ޖިުޑަޝީރގިައވްެސ  ކަމަށިާއ  ރަނގަޅުވެގެން  ޖިުޑަޝީރ 

ފަނިޑޔާރުން  ދެބަޔަކަށް  ކުރެއިްވ  ިއާޝރާތް  ކިުރން 

އެބިަތއްބިެވކަމަށް އެމިަނކުފާނު ފާހަގަކުރެއިްވއެވެ.

އެޅުވުމަށް  ހަމައަކަށް  ގައުމު  ިމ  އެހެންކަމުން    

ިމހާރު އެންމެ މިުހންމު ވެފިައ ިމވީަނ ޖިުޑަޝީރ އިާއ 

ޒީަކވީަނ  ކަމުގިައ  ިއްޞލާހުކުރެވުން  އެމްއެނީްޑއެފް  

ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.     
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 ޖޭއްެސީސގަ ހުންަނވަިއ ފަނިޑޔާރުގޭގެ ތެރިެއން ިރޔީާސ ކެމްޕިެއން؟

ިއންިތޚާބުގެކިުރން ވާދަވިެރޔާގެ ކަރުގަ ިހއްޕެވޭނެޔޯ؟
ބޭއްވޭނެ  ގަ   2013  

ިރޔީާސ ިއނިްތޚާބުގެ ކެނިްޑޑޭޓުކަން 

ިއބްރީާހމް  ގިާސމް  އޮންރަބްލް 

އެގެންދަވީަނ  ިއޢުލާނުކުރައްވަމުން 

މެމްބަރަކަށް  ގެ  ޖޭއްެސީސ 

ިކޔަވިާވދާޅުވުމުގިައ  ހުންނަވައެވެ. 

އެއްވްެސކަހަލަ ގާނީޫނ މާއްދާއެއްގެ 

ނެތްތާ  އެރުއިްވފިައ  ކުޑަބޭރުވްެސ 

ކަންފުޅެއްވްެސ  ތަޖިުރބާގެ  އެކަމުގެ 

ޖޭއްެސީސގެ   ހުންނަވިައމެ   ނިެތ 

އެހާވަރަކުން  ކަމަށް  މެމްބަރު 

މަގަްޞދާ  އަރާވަޑިައގަތް  

އިަލ  ީސދާ  ިމކަމުން  މެދު 

އިެޅގެންދެއެވެ. 

ރައިްޔތުންނަށް  ިދވިެހ   

ހޯއްދަވިައދެއްވުމުގެ  ިއނާްޞފު 

ޕުޅުގިައ  މަަސއްކަތް  ބުރަ 

ހޯއްދަވިައދެއްވަހަރާ  އެއާރޕޯޓް 

މައްޗަށް  ނީަޝދުގެ  ރީައްސ 

ަޞއްޙަ  ކޯޓެއްގިައ  ނޫން  ަޞއްޙަ 

ިހންގެވެމަށް  ދައުވާއެއް  ނޫން 

އެގެންދަވީަނ  ގިާސމް  އޮނަރަބްލް 

ކީަށ ިހތްވަރުގިައ ހްެސިކޔުއްވަމުން 

އޭނާއަށް ބިައއެޅެންވާ ިއނާްޞފުވިެރ 

ހާމަ  ރައިްޔތުންނަށް  ގޮތްތައް 

ޖީުޑަޝލް  ކުރައްވަމުންނެވެ.  

ކިަމަޝނުން  ަސރިވަސްސ  

އިަދ  އުފައްދިައ  ކޯޓު   ހުޅުމާލެ 

ގޮތް  ކަނޑއިެޅ  ިހންގަން  ިމހާރު 

ރައިްޔތުންގެ  މަޢުލޫމާތު  ތަކުގެ 

މުއައަްސާސ  ިމިނވަން  މިަޖީލހުގެ 

ތަކާ ބެހޭ ކޮމީެޓިއން  ބެއްލެވުމަށް  

ދުވަހުގެރޭ  ވަނަ   13 ނޮވެމްބަރ 

ޖަލާްސއަށް  ބޭއްވިެވ  އެކޮމީެޓން 

އެކު  މެމްބަރުންނިާއ  އެކިަމަޝނުގެ 

ިރޔީާސ  އެތަނުގިައ  ވަޑިައގެން 

ިއބްރީާހމް  ގިާސމް  ކެނިްޑޑޭޓް 

ވީަނ  މަންޒަރުތައް  ދެއްކިެވ  އެ 

ިގނަ  ިދވިެހ  ޒީަރއިާއން  ީޓީވގެ 

ރައިްޔތުންތަކަކަށް ހާމަވެފައެވެ.

   ކިޮމީޓގެ މުގައްރަރު  އިަރހުން 

އިަދ  ނުހޯއްދަވިައ،  ފުރަުޞތު 

ފުރަުޞތު  ިރޔަާސތުން  ޖަލާްސގެ 

ޚުދު  އިަދ  ދެއްވީަންސ  ނުވްެސ 

ިރޔަާސތަށްވްެސ  ޖޭއްެސީސގެ 

އާންމު  ނުކުރައްވިައ،  ިއހިްތރާމެއް 

އަޚްލާގިާއ އޫުޞލިާއ ިޚލާފަށް ިރޔީާސ 

ގަދައަޑުން  ގިާސމް  ކެނިްޑޑޭޓް 

ިމވީަނ  ޢަމަލުތައް  ިހންގިެވ  ނުފޫޒު 

ިގނަބަޔަކަށް ހާމަވެފައެވެ.   

އީޮތ  ގިުޅފިައ  މައަްސލަ   

ދެން  ިފޔަވިައ  ިއބްރީާހމް  ގިާސމް 

ހުންނިެވ ިރޔީާސ ކެނިްޑޑޭޓް މުހަންމަދު 

ިއނިްތޚާބުގިައ  މައްޗަށް  ނީަޝދުގެ 

ހުކުމެއް  ބިައވިެރވެނުލެއްވޭވަރުގެ 

ިއންނަވާ  ގިާސމް  ކުރައްވާން 

ޖިުޑަޝލް ަސރިވްސ ކިަމަޝނުން 

ިހންގަވާކަމަށް  ކޯޓެއް  ަޞއްހަނޫން 

ފުރަތަމަ  ކޯޓްގެ  ބުނެވީޭތ އެބުނެވޭ 

މަރުހަލާ ތަކިާއ އިަދ ިމހާރު ގިާސމް 

ކުރައްވާފަވާ  ވަޑިައގަންނަވިައގެން 

ކަމެއްގެ މައުލޫމާތާއެވެ. ިއނިްތޚާބުގެ 

ލައްވިައ  ފަނިޑޔާރުން  ކިުރން 

ިހއްޕެވުމުގެ  ކަރުގިައ  ވާދަވިެރޔާގެ 

ފިަހކުރެއްވުމަށް  ކަންތައްތައް 

ގޮތެއްކަމަށް  މާމޮޅު  ިމދެން 

ދެކެލެއްވުން އެކީަށގެންވީަނ  ީސދާ 

ވާދަވިެރޔާ  ބޭރުން  އެތެރިެއންނާ  

ދެނެވްެސ  ިހފެހެއްޓެވުމަށްފަހު 

ނުލައްވާ ކަމަށް ހެއްދިެވދާނެ ޒާތުގެ 

ޢަމަލުތައް  ިމހާރުވްެސ ިހންގަވީާތއެވެ. 

މާކަންތައް ބޮޑުވެއްޖެއްޔާ ެސލްވަމް 

ކޮށްލެއިްވދާނެކަމަށް ބައްލަވާނެކަމަށް 

ގަބޫލުކުރާބަޔަކު ިތބީޭތއެވެ.

މިަޖީލހުގެ  ރައިްޔތުންގެ   

މުއައަްސާސތަކާ  ިމިނވަން 

ނޮވެމްބަރ  ކޮމީެޓިއން  ބެހޭ 

ބޭއްވިެވ  ވަނަދުވަހުގެރޭ   13

ރީައްސ  ޖަލާްސގިައ އެކިަމަޝންގެ 

އަލްއްުސތާޒު އާދަމް މުހަންމަދު ގެ 

ބައެއްފަހަރު  ވާހަކަދެއްކެވުމަށްވުރެ 

ގިާސމްގެ އަޑު ގަދަފަހަރާއެކު، އާދަމް 

މުހަންމަދަށް ގިާސމް އިެދލައްވަމުން 

ިވދާޅުވެވީުނ،  ވާހަކަ  ގެންދިެވ 

ޖަޒްބީާތ  އެކޭ   23 ިޑެސމްބަރ 

ޑްރާމާއެއް  އެއްފަދަ  މިައދާނެކޭ 

ލިައވް ީޓީވން ކުޅުއްވުމަށް، ިފލްމްގެ 

ލިައވްކޮށް  ހަމަ  ޑިައރެކްޓަރ 

ޑިައރެކަްޝން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ 

ފުރަުޞތު  މަންޒަރުތަކާއެކުގައެވެ. 

ދަލުބޭރުން  ނުދެއްވީަންސ 

ޖޭއްެސީސގެ މެމްބަރު އިަދ ިރޔީާސ 

ިއބްރީާހމް  ގިާސމް  ކެނިްޑޑޭޓް  

ހަޅޭއްތައް،  ނުފޫޒިާއ  އިެހންގަވާ  

ފުރަުޞތުދެއްވިައގެން  ގަވިައދުން 

ކިޮމީޓގެ  ގެންދެވުމަށް  ކިުރއަށް 

މުގައްރަރު އަލްއްުސތާޒު މުހައްމަދު 

ރީައްސ  އެކިަމަޝނުގެ  ނީަޝދު 

އިެދވަޑިައގަތުމުން  އިަރހު 

"ިކިހނެތްތޯ އެކަން ކުރެވީޭނ؟" އޭ 

ިވދާޅުވެ ކިަމަޝންގެ ރީައްސ އާދަމް 

މުހަންމަދަށްވްެސ އެއްވްެސ ިއރެއްގަ 

ކުޑަކޮށްވްެސ ިއހިުތރާމެއް ގިާސމް 

ވިަކިހާސބަކުން  ނުކުރައްވާކަން 

ބޭޒާރުވެގެން ިދޔައެވެ. އެބޭފުޅާވްެސ 

ވެގެން އިެދޔީައ ހައްޕުނޑަށޯލައެވެ. 

ިމބޭފުޅުންގެ ޑިައލޮގް އީޮތ، ީތ ިމހާރު 

މައަްސލާއެކޭ  ބެލެވޭ  ަޝީރއަތުން 

ިތޔާބެހޭގޮތުން  އެހެންކަމުން 

ޚުދު  ބުނުންވީަނ  ޗުއްޕުވްެސ 

ިރޔީާސ ކެނިްޑޑޭޓް ގިާސމް ވްެސ 

މަނާކުރައްވާފަކަމަށެވެ.  މިުޅން 

ބަލަގަ ިމއީަކ ަޝިރއަތަކާ ބެހޭވްެސ 

ކިުރއަށް  ިމކަން  ނޫނޭ،  ކަމެއް 

ުސޕީްރމް  ނުގެންދެވޭނެކަމްަސ 

ިތޔަބޭފުޅުންވްެސ  އިަދ  ކޯޓަކުން 

ނޫންތޯއޭ،  ނުވޭ  އަންގަވާފައެއް 

ކުރާކަށްވްެސ ނޫނޭ  ހުކުމެއް  ިމީއ 

މައުލޫމާތަށް  ިމތަނުގެ  ހަމައެކިަނ 

ަސރިވަސްސ  ޖީުޑަޝލް  ޓަކާ 

ހުޅުމާލެކޯޓު  ކިަމަޝނުން 

އުފައްދިައ އިަދ ިމހާރު ިހންގަމުން 

ގޮތްތައް  ކަނޑއިެޅ  ގެންދަން 

ިވދާޅުވެދެއްވަހަރޭ، ގައުމާ، ީދނާ، 

ވާނަމަ  ިޚލާފްކަމަށް  ަޝީރއަތާ 

ުސވާލު  ނުދެއްވީާނއޭ،  ޖަވާބު 

ކޮށްލަންތޯ އޭ ހަމަ ދަންނަވާލިާއރަށް 

ގިާސމް  ޑިައރެކްޓަރ  ިފލްމްގެ 

ޑިައލޮގް  އިެދވަޑިައގަތް 

ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ 

އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް

ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

ފަހު..ކަޓްކަޓް..  ިނންމާލެއްވުމަށް 

މެދުކެނޑީުނއެވެ.   ޫޝިޓނގް 

އަދުލު  ރައިްޔތުންނަށް  ިދވިެހ 

ދެއްވުމަށް  ހޯއްދަވިައ  ިއނާްޞފު 

ނުހޯއްދަވިައ  ވަގުތެއް  އަވައްޖެއް 

އެކު  މަަސއްކަތާ  ބުރަ  ިމފަދަ 

އެތައްމަގާމެވެ.   އެއްދޮނުގަ  ިމއީޮތ 

ިހތާހެއްޔެވެ،  ކުރާނަމޭ  ުސވާލު 

ރަނގަޅަށް ުސވާލުކިުރޔަ ދޭނަމެވެ.  

ރައިްޔތުންގެ މަންދޫބުން ނޯލައެވެ.

ރައިްޔތުންގެ ވިެރކަމޯއެވެ. ފެބްރުއީަރ 
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"ޖަޒްބާތު" ދިުށންތޯ ؟ ތަހީުޒބުގޮތް 

ޖެހޭ  ބޭނުންވެވަޑިައގަންނަވަން 

ަސބަބެއް ނެތްކަހަލައެވެ.  

    


