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 ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން  ށް ނަ ޔާމި هللا ޢަބްދު ށްލުމަށް އެދި ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބަންދުން ދޫކ  
ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ރައީސް އަދި ގެ)އެމް.ޑީ.ޕީ(  ޓީރޓިކް ޕާހިރައްޔިތުންގެ ޑިމ ކްރެ ދިވެ

މްގެ ލް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަޕްރ ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަދައުލަތުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 
ހުގެ އަހަރު ދުވަ  31 އެމަނިކުފާނު ،އިންސާފުން ޝަރީޢަތް ހިންގައިނާކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގައި ދަޢުވާގެ މައްސަލާ 

 އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ހައްޔަރުކ ށްފައިވީހިނދު؛ ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކ ށް މުއްދަތަށް
ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި އިސްލާމީ  ދަޢުވާ އުފުލުމުގައާއި އެ މައްސަލައިގެ އެޓެރަރިޒަމްގެ އަދި 
ދައުލަތުން ތަސްދީޤްކ ށްފައިވާ  އާއި ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ރާއްޖޭގެޝަރީޢަތާއި، ދިވެހި

ނޑައެޅި ބަޔާން ކ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގަ އިޖްރާޢަތްތަކާ ސީދާ ޚިލާފަށް  އުސޫލުތަކާއި ށްފައިވާއި ކަ
 ޢަމަލުކ ށްފައިވީހިނދު؛

ކ ންމެ މީހަކަށްމެ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބިދިނުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކ ށްދީފައިވާ 
ޤާނޫނީ  އެމަނިކުފާނަށް  މަޙުރޫމްކ ށްފައިވީހިނދު، އެގ ތުން ނަޝީދު މުޙައްމަދު ރައީސް ޙައްޤުތަކުން އެންމެ އަސާސީ 

 ކުށުގެ ތުޙުމަތުން  ހުރަސްއަޅާފައިވުމާއި،ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ލިބިވަޑައިގަތުމުގައި ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން 
އެމަނިކުފާނުގެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އެމަނިކުފާނަށާއި ވަކީލުންނަށް ލިބިދީފައިނުވުމާއި،  ވަޑައިގަތުމަށްބަރީޢަވެ

 ހިނދު؛ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާ އްވުމަށްދިފާޢު ހުށަހެޅު ދީފައިނުވުމާއި،ފުރުޞަތު  އްވުމަށްހެކިން ހުށަހެޅު ފަރާތްޕުޅުން 
މައްސަލާގައި ހެކިބަހުގެ ގ ތުގައި ބަޔާން ދީފައިވާ ޕްރ ސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލާއި އަދި އެ  އަދި

ނޑިޔާރަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައާއި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޝާމިލުވުމާއި،  2ފަނޑިޔާރުންކުރެ  1މައްސަލަ ބަލާ  ފަ
 ހިނދު؛ހިންގާފައިވީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޢަމަލުތަކެއްމިފަދަ އެތަކެއް 

ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި،  އި އަދި އެ ޙުކުމްޝަރީޢާތާއެ އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާ ފާޅުގައި 
ތުން ބައިވެރިވާ ތްގ ދިވެހީންގެ ތަރައްޤީގައި އެކިގ   ންނާއި،ތްތެރި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރަޙްމަ

ފުންނާބު އުސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިންނާއި، ދުނިޔޭގެ  އދ ންނާއި،ޤައުމުތަކު ޑިމ ކްރެޓިކް ދުނިޔޭގެ ބ ޑެތި 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި،  ންނާއި،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުމާހިރުންނާއި، 

ނަކަން އިނުގަން ބަލައެކަން ކުށްވެރިކ ށް  އި ޙުކުމްޝަރީޢަތާ ނާއިންސާފު އެބ ޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން  ޝްހޫރުމަ
 ކުރަމުންދާހިނދު؛ފާޅުގައި ހާމަ

މުޅި ރާއްޖޭގައި ، ވާ ދަރަޖައަކަށް ގޯސްވެއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް މިހާރު ކަންބ ޑު 
ނީ އެފަދަ ތީ ދަރަޖައަކަށް ކުރަމުންދަ މުޒާހަރާތަކާއި އިޙްތިޖާޖުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކ ންމެ ދުވަހަކު ވަރަށް މަ



 

އަދަބުދެމުންދިއުމާ ނާއިންސާފު ދަޢުވާތަކާއި ޝަރީޢަތްތައްކ ށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ނުޙައްޤުން ބ ޑެތި 
 ގުޅިގެންކަމަށްވީހިނދު؛

ގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ނާއިންސާފު ޙުކުމް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
މަޢުނަވީ ގ ތަށް  ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުރުވުމުގެ ސަބަބުންއެމަނިކުފާނަށް ވެސް އިސްތިޢުނާފު ކުރެއްވުމަށް 

ނޭޅުއްވުމަށް އެ މައްސަލަ އެމަނިކުފާނު އިސްތިޢުނާފަށް ހުށައިސްތިޢުނާފުކުރެއްވުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަނެފައިވުމުން، 
މުންދާ މައްސަލައަކަށް ނުވާހިނދު، އެ މައްސަލައަކީ މިހާރު އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަ ނިންމަވާފައިވާތީ،

މަނިކުފާނުގެ ގަންނަވާނޭކަމަށް އެނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނަށް އިންސާފެއް ލިބިވަޑައި  މިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީއަދި 
 ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާހިނދު؛ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވެސް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާހިނދު، އަދި  ޓެރަރިސްޓެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ   އަޅުގަ
ރައްޔިތުންގެ ތާޢީދާއި އަދި ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް އިންތިހާ ތަރަޖައަކަށް ހޯއްދަވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމަނިކުފާނަކީ 

އަދި ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްވެފައި،  އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތްއަދި ރާއްޖޭގައި ޑިމ ކްރެޓިކް އުސޫލުން 
އިޙްތިރާމް ލިބިވަޑައިގެން  ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގައި ވެސް މުޙިއްމު ދަޢުރެއް އަދާކުރައްވާ ދުނިޔޭގެ ޤަދަރާއި

ލީޑަރަކަށްވީހިނދު، އެފަދަ ޝަޙުސިއްޔަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ  ހުންނެވި
ން ޤާއިމުވާން އ ތްގ ތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހު ކުރައްވައި،ށް ރިޔާއަތްއިޙްތިރާމާއި ޤަދަރަ  އަދާކުރައްވަންޖެހޭ
ހީނަރުކަމެއް އައުމަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވައި،  ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދުނިޔެއާ ދެމެދު އ ންނަ ގުޅުމަށް  އިސްކުރައްވައި،

ޖީލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމ ކްރެސީއާއި ސިޔާސީ ވާދަވެރި ނިޒާމް ނަގަހައްޓަވައި، ކުރިޔަށް އ ތް 
ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބާރިާއ  ގެ ޙައިސިއްޔަތުންލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސު އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި،

ން ޔާމި هللا ބްދު ޢަ  ރައީސް  މިނިވަންކ ށްދެއްވުމަށްރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރައްވައި، 
  މެވެ.އިލްތިމާސް ދަންނަވަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް 
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