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ައާސީސއެއް  ގާނުޫނ ާރއްޖަޭގިއ ައއު ައހުަރ 2008 ަވަނ
ަރއިްޔތްުނ ދެކޮޅަށް ވިެރަކާމ ޚުދުމްުޚތުާރ ައިނާޔވިެރ، ފްާސކުރެވީުނ،
ބުާރތައް ވިެރަކމުގެ ަރއިްޔތްުނަނށް  ހައްގުތަކިާއ ަރއިްޔތްުނގެ  ުނކުމެ،
ގާނުޫނ ައއު ަސަބބްުނެނވެ. މުޒާހާަރތަކުގެ ިއޙްިތާޖޖުތަކިާއ ކިުރ ިދުނަމށް
ބުާރތައް ވިެރަކމުގެ ަބަދލުވެ، ިނޒްާމ ިހްނގުމުގެ ވިެރަކްނ ައާސީސައކާއެކު،
އްުނީމދު ަކށަަވުރވެާނަކމުގެ ހައްގުތަށް ައާސީސ ަރއިްޔތްުނގެ ަވިކވެ،
ަރއިްޔތްުނ ވިެރަކަމށް ޚުދުމްުޚތުާރ ައިނާޔވިެރަކާމިއ، ިދަޔއެވެ. އާލާވެގްެނ

ތައާްޔުރިވއެވެ. ިކޔަުމށް ައލަްވާދއު
ަގބޫލުކުރެވީުނ ަބަޔަކށް ިގަނ ަރއިްޔތްުނގެ
ަރަގޅު ިނޒްާމތަކިާއ އެކަުލވާލިެވ، ގާނުޫނ ައާސީސއެއް ަރަގޅު
ިމ ަބަޔކާ ުނަބިއ  ިކތަްނމެ ގިާއްމކުރެވުމްުނ، އޫުސލްތަށް 
ބަޯލނަބިއ ިނޒަާމށް އަެބަޔކު ހަވާލުކުރެވަުންސ، ިނޒްާމ
ވިެރަކމުގެ ާރއްޖަޭގިއ ައިދ، ޖެހެޭނަކމަުގއެވެ. ިކަޔަމްނވްާނ
ބުާރ ފިުރހަަމ ިމިނަވްނކޮށް ފަނިޑާޔުރގެ އޮތް މުށުތެރަޭގިއ
ިމއާއެކު، ހަަމ ބުޭންނތިެރަކމެއަްކމަުގއެވެ. ކްޮނމެހްެނ ިދުނަމީކ
ވެފިައ ަމިޖިލްސ ަރއިްޔތްުނގެ ާރއްޖަޭގިއ ަޒާމުނއުްސރެ،
ަރަބުރތައަްގނޑު ަކްނަކަމށް ފްާސކާުރ ަސުރކުާރްނ އީޮތ
ަމިޖީލހަށްވްެސ ަރއިްޔތްުނގެ ަކމްުނ ގޮތަުގިއ ތަެނއްގެ ަޖހާ
މްެމަބުރްނަނށް ަމިޖީލހުގެ ަރއިްޔތްުނގެ ބުާރީދ، ފިުރހަަމ
ީމގެ ިލބްޭނޖެހެޭނަކމަުގއެވެ. ބުާރ ިއާނަޔތިާއ ފިުރހަަމ

ޚްުދމްުޚތުާރ އޮތަުމީކ ިލިބފިައ ބުާރ ައށް ަރީއުސލްޖްުމހިޫރއާްޔ ިއތުުރްނ،
ބުާރތައް ިލިބގްެނވާ ަރީއުސލްޖްުމހިޫރއާްޔައށް ވީާތ ަކމަުގިއ ިސފައެއް

ހިަނކުރެވެުނވެ.
ަރަގޅު ަވަރށް ގެެނވީުނވްެސ ަބަދލުތައް ިމއްެނމެހާ
ަރއިްޔތްުނަނށް ގިާއްމކޮށް  ިނޒާމެއް ވިެރަކމުގެ  ފިުރހަަމ ިނަޔތެއަްގއެވެ. 
މްުސތަިގއްލު ިމިނަވްނ  ައިދ  ބުޭނމަުގއެވެ. ިދުނމުގެ  ބުާރ  ފިުރހަަމ
ަކށަަވުރކާުރެނަކމުގެ ހައްގުތައް ބާާރިއ ަރއިްޔތްުނގެ މަުއއަްސާސތަކްުނ،

އްުނީމދަުގއެވެ.
ަވަނައހުަރ   2008 ފަަދިއްނ، އްުނީމދުކިުރ  ަރއިްޔތްުނ 
މަުއއަްސާސތަކެއް އާ ައާސީސއާއެކު ގާނުޫނ ފްާސކުރެވުުނ
ަވިކކުރެވެުނވެ. ބާާރިއ ިހްނގާ ވިެރަކްނ ކޯޓުތައް ތައަާރފްކުރެވެުނވެ.
ޕީާޓ ަބިއވިެރވާ، ިގަނ ގިާއްމކޮށް، ކިޮމަޝެނއް މްުސތަިގއްލު ިއލެކަްޝްންސ

ފަުރތަަމ ިއްނިތާޚބުގެ ިރާޔީސ ބޭއްވެުނވެ. ައަލށް ިއްނިތާޚބެއް ިރާޔީސ
ަވަރށް ކުރެވީުނ ަރއިްޔތްުނާނ ިދަޔިއުރ ހަަމައށް ބަުރކާ ދަެވަނ ިނިމ، ބުުރ
30 ައހުަރގެ  ބުޭންނަވީނ ިއްޚިތާޔުރކާުރްނ ަރއިްޔތްުނ ުސވާލެކެވެ. ބޮޑު
ހައްގުތައް ަރއިްޔތްުނގެ ައިނާޔވިެރަކާމިއ، ވިެރަކމެއްކޮށް، ޚްުދމްުޚތުާރ
ހްުސކިުރ ބުޭނަމށް ަވިކ އިާއލާއެއްގެ ައއުވުާންނގެ ަބިއތުލާްމލު ިނގުޅިައަގެނ،
ަރއިްޔތްުނގެ ުނަވތަ ދީޭނތޯ ައެނއްކާވްެސ ބުާރތަށް ވިެރަކމުގެ ައށް އިާއލާ
ަދއަުލތުގެ ިއްސލާހުކޮށް، ތަަރއީްގކޮށް ާރއްޖެ ަވކާލާތުކޮށް، ހައްގުތަަކށް
ިއްނާސފު ަރއިްޔތްުނަނށް ބިެހގްެނާދޭނަކަމށިާއ، ަރއިްޔތްުނަނށް ިމލިްކއާްޔތު
މުހައަްމދު ޕީާޓގެ ިޑމޮކަްރިޓކް މޯލިްޑިވައްނ ަވކާލާތުކިުރ ހަޯދިއދެޭނަކަމށް
ވިެރަކމަުގިއ %99  ައހުަރގެ  30 ހަވާލުކާުރީނތޯއެވެ. ވިެރަކްނ ަނީޝާދ

ަވަރށް ަރއިްޔތްުނ ޖެހުމްުނ ިއްނިތާޚަބކާ ވަާދވިެރ ިލބެމްުނައިއަނަމވްެސ،
ނެޫނކޭއެވެ.  ބީުނ ވިެރަކަމށް 30 ައހުަރގެ އެ ގޮތެއަްގިއ، ބޮޑު ފާޅަުކްނ
ދެކޮޅަށް، ވިެރަކާމ ޚުދުމްުޚތުާރ ވިާސލްވެވީުނ، ަނީތާޖައށް ިމ
ހިުރހާ ަމަސއަްކތްކުރެވުުނ ޕްލްެޓފްޯމތަކަުގިއ އިެކ ގިާއްމކުުރަމށް ިޑމޮކަްރީސ
އްެނމެ ައޑުއުފުލުމަުގިއ ިޑމޮކަްރީސައށް އީެރީތއެވެ. އެއަްގަލަކށް ފާަރތްތަކްުނ
ިއްނިތާޚބުގެ އެކު އްެމީޑީޕއާ އްެމީޑީޕިއްނެނވެ. ަމަސއަްކތްކީުރ ފާޅުކޮށް
ަވީހދު މުހައަްމދު ޑރ ގޮތަުގިއ މޭޓެއްގެ ަރިންނ ބުުރަގިއ ފަުރތަަމ
ިއތަުރށް ީމގެ ަބިއވިެރިވއެވެ. ޕީާޓ ިއއިްތހާދު ަގއީުމ އާޭނގެ އިާއ ހަަސްނ
ޑރ ައިދ ކިޯލަޝްނ، ޖްުމހީޫރ ޕީާޓ އިާއ ައާދަލތުގެ ގެ ިއބާްރީހްމ ގިާސްމ
ިއްނިތާޚބުގެ ވްެސ ވަާދކިުރއެވެ. ިއބާްރިހްމ ިއްސާމިއލް ަސީއާދިއ، ހަަސްނ
އެއަްބިއވުމުގެ  ވިެރަކާމދެކޮޅަށް ައހުަރގެ  30 ިނމާުމއެކެ، ބުުރ ފަުރތަަމ
ވޯޓު ިގަނ އްެނމެ ައށް  ދަެވަނ ިމގޮތްުނ، ިދަޔއެވެ. އާލާވެގްެނ  ައޒްުމ
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ަގއީުމ ބޮޑު ިހފިައ، ަބިއައތު ކްެނިޑޑޭޓްުނ އެހްެނ ކްެނިޑޑަޭޓށް ިލބުުނ
ިއްސލާހާ ިޑމޮކަްރީސއިާއ އީޮތ ިވްނދު ަރއިްޔތްުނގެ ފެށެުނވެ. ކްެމޕެޭނއް
ހިޯދއެވެ. ކިާމާޔބެއް ފިުރހަަމ ަރއިްޔތްުނ ިއްނިތާޚބަުގިއ އެކަުގިއަކަމށީްވީތ
މުޫނތަަކށް ަރއިްޔތްުނގެ ަނީތާޖއާއެކު ިއްނިތާޚބުގެ
ަރއިްޔތްުނގެ އާލާކުުރިވއެވެ. ާރއްޖަޭގިއ ގުެނިވއެވެ. އްުނީމދުތައް އުފާވިެރަކްނ
ަގއުމުގެ ަކށަަވުރވެ، ހައްގުތަށް ަރއިްޔތްުނގެ ގިާއްމވެ، ވިެރަކމެއް ފިުރހަަމ

ަވުރަގަދކިުރއެވެ. އާބަާރކާއެކު ަމަސއަްކތްފެށުމުގެ ައޒްުމ ތަަރއީްގައށް
ގްެނގުޅުުނ  ަބއްކޮއްގްެނ ބުާރތައް ވިެރަކމުގެ 30 ައހުަރ
ަކަމަކށެވެ. ަދިތ ީވ ަވަރށް ދޫކޮއްލްުނ ބުާރތައް ވިެރަކމުގެ  ފާަރތްތަަކށް،
ފަުރަގހަުގިއ ފުަރާދގެ ދޫކޮއީްލިއުރ، ބުޭރފުށްުނ ބުާރތައް ވިެރަކމުގެ ނީޫނ
ިއްނިތާޚބިުވ ައަލށް ިދަޔއެވެ. ާރަވމްުނ ރޭވްުނތަކެއް ުނަބިއ ބޮޑު
ަމްޝރޫއުތަށް ތަަރއީްގގެ ަގއުމުގެ ހަވާލުވެ، ަމގާާމ ަރީއުސލްޖްުމހިޫރއާްޔ
ަމަދަނ ަނއްތާލަުމށް ަސލްާނޖެހްުނ ބްޭސފުަރވަާއށް މެކުހައްޖެއެްސިވއެވެ.
މިުޅ ިނޒަާމކްުނ ަދތުުރފަތުުރގެ  ފެއްޓިެވއެވެ. ަމަސއަްކތް ފުޅާކުރެއްވުމުގެ 
ަވބިާއްނ ޑަްރގުގެ ގިާއްމކުރެއިްވއެވެ. އިޮނަގނޑެއް ގުޅާލުމުގެ ާރއްޖެ
ިތިރކުުރަމށް، ައގުތައް ިދިރއުޅުގެ ަމަސއަްކތްފެށެުނވެ. ަސލަާމތްކުުރމުގެ
ތައަާރފްކުރެވެުނވެ. ިނޒްާމ ޓެކްްސގެ ަބަދލުކޮށް، ިނޒްާމ ާމީލ ަދއަުލތުގެ
ަމަސއަްކތް އެޅުމުގެ ފްލްެޓ ގިާއްމކުުރަމށް ބިޯހާޔަވިހަކްނ ައތްފާޯރައގަުގިއ
ވަެވަޑިއގްެނެނިވ ަނީޝދު ަރީއްސ  ިދަޔއެވެ. ފިެށގްެނ  ާރއްޖަޭގިއ މިުޅ
އެތައް ތީާއދު ަނީޝަދށް ފުެނމްުނ،  ގްެނަދވާތަްނ ފުއަްދަވމްުނ  ަވއުދުތައް

ގަުނައަކށް ިއތުުރވެގްެނ ިދަޔއެވެ.
ކިުރަމިތީލ، ދަުވހެއުްނވެ ާމިގަނ ިއްނިތހަާބށްފަހު، ިރާޔީސ
ތީާއދު އްެމީޑީޕައށް ަނީޝާދ ަރީއްސ ިއްނިތާޚބާއެވެ. ަމިޖީލހުގެ ަރއިްޔތްުނގެ
ކިާމާޔބު ހޯދުމުގެ ފުުރަސތު މްެމަބުރްނަނށް ިއތުުރވެ، ަސުރކުާރ ިންސަބތްވާ
ތީާއދު އްެމީޑީޕައށް ަނީޝާދިއ ިމހްެނަކމްުނ، އޮތެވެ. ފުޅާވެފިައ ބަޮޑށް ަވަރށް
ައާދަލތު ިއބާްރިހާމިއ ގިާސްމ ަސީއާދިއ ހަަސްނ ޑރ ާދިއާރތަަކށް ިލިބފިައވާ
ކިޯލަޝެނއްގެ އެއް ިއްނިތާޚބަުގިއ ެނރެ، ކްެނިޑޑޭޓްުނ ފާަރތްުނ ޕީާޓގެ
އެހްެނ ހުށަހިެޅއެވެ. ަބިއވިެރްނ ކިޯލަޝްނގެ ކުުރަމށް ަމަސއަްކތް ގޮތަުގިއ
ަވިކްނ އްެމީޑީޕްނ ިއްނިތާޚބަުގިއ ިންނީމ، އްެމީޑީޕްނ ަނީޝާދިއ ަނަމވްެސ
އީޮތ، ރޭވަުމަކށް ިއބާްރީހްމގެ ގިާސްމ ަސީއާދިއ، ހަަސްނ ޑރ ވަާދކުުރަމށެވެ.
ިއްނިތާޚބުގެ ަވުރަގަދކުުރމެވެ. ަމްސ ިސާޔީސ ގޮނިޑކޮޅަކާއެކު، ަމިޖީލހުގެ
ަވުރަގަދކޮށް،  މޫތައް ވިެރަކމުގެ 30 ޚުދުމްުޚތުާރ ފާޅުވެގްެނިދަޔީއ، ަނީތާޖިއްނ
ހަަމ ަމަސއަްކތެވެ. ކުުރމުގެ ދުއްތާުރ ަސުރކަާރށް މެދުވިެރކޮށް، ަމިޖީލްސ
ިސާޔީސގޮތްުނ ަސީއަދީކ ހަަސްނ ޑރ ިއބާްރީހާމިއ، ގިާސްމ ިމއާއެކު،
ަސީއދުގެ ހަަސްނ ިންނިމއެވެ. ަރއިްޔތްުނ ަބއެއަްކމަުގިއ ެނތް ބަުރަދެނއް
ހަަމއަެކިނ ޕީާޓައށް ިލބުުނ ގިާސްމގެ ިލބުުނިއުރ ދެ ގޮނިޑ ޕީާޓައށް ަގއީުމ
ހަަސްނ ިއބާްރިހާމިއ ގިާސްމ ިމީއ، ގޮނިޑއެވެ. ގިާސްމގެ ގޮނިޑައީކ
އްެނމެ ވުމުގެ ދްުޝަމްނ ހަަސަދވިެރވެ ިއްނިތހަާއށް ަނީޝާދމެދު ަސީއދު

ަސަބބެވެ. ބޮޑު

ވިެރަކަމށް  ޚްުދމްުޚތުާރ 30 ައހުަރގެ ކިާމާޔބުކީުރ ިއްނިތާޚބު
އެހްެނ އަެބިއީމހްުނެނވެ. ހީޯދ މެޖިޯރީޓ ަމިޖީލހުގެ ީމހްުނެނވެ. ިންސަބތިްވ

25% ވޯޓަުކމަުގިއިވަޔްސ،  ިލބީުނ ިރާޔީސ ިއްނިތާޚބަުގިއ ަނީޝަދށް ަނަމވްެސ،
ިއތުުރކިުރއެވެ. ބޮޑުތަުންނ ަވަރށް ިމްނަވުރ އެ ިއްނިތާޚބަުގިއ ަމިޖިލްސ
ިއްނިތާޚބުގެ  ިރާޔީސ ހިޯދއެވެ. އްެމީޑީޕްނ 3 ަބިއކުޅަ 1 ަބިއ ަމިޖީލހުގެ
ިސާޔީސ ކިާމާޔބުވެ، ގޮތްުނ އްެމީޑީޕ ިސާޔީސ ަދއަްކިއިދީނ، ަނީތާޖިއްނ
ަނީޝަދށް ަސުރކާާރިއ އްެމީޑީޕގެ ިމއާއެކު، ހަަމ ަގަދަވމްުނާދތަެނވެ. ބުާރ

ިދަޔއެވެ. ކިުރަމިތަވމްުނ ގްޮނޖެހްުނތައް ިއތުުރ
ޚްުދމްުޚތުާރ  30 ައހުަރގެ ުނަވތަ ފާަރތްތަކުގެ، ިއިދކޮޅު
ަރއިްޔތްުނގެ އޮތް ަދށަުގިއ ބުާރގެ ފާަރތްތަކުގެ  ިންސަބތްވާ ވިެރަކަމށް
ޕްލްޭނތަަކށް ަމްޝރޫއުތަކިާއ ތަަރއީްގގެ ާރަވމްުނިދަޔ ަސުރކުާރްނ ަމިޖީލހްުނ
މެދުވިެރކޮށް، ަމިޖީލްސ  ަރއިްޔތްުނގެ ައިދ ިދަޔއެވެ. ހަުރްސައޅަމްުނ 
ގިުޅފިައވާ  ވިެރަކާމ ޚުދުމްުޚތުާރ 30 ައހުަރގެ މަުއއަްސާސތަަކށް ިމިނަވްނ
ގްެނިދަޔއެވެ. ވިެރކަުރމްުނ ައއުވުާންނ  އެފާަރތްތަކުގެ  ފާަރތްތަކިާއ
ިއްސލާހްކުުރަމށް ިނޒްާމ ާމީލ ަދއަުލތުގެ ގިާއްމކޮށް، ިނޒްާމ ޓެކްްސގެ
ިބލްތައް ޓެކްްސ ތެރަޭގިއ ަމިޖީލްސ ހުއްޓުވަުމށް ަމަސއަްކތްތައް ފެއްޓިެވ
ަމިޖިލްސތެރަޭގިއ ިބލެއް އެތައް މިުހްނމު ިއްސލީާހ ައިދވްެސ، ތިާށކިުރއެވެ.
ގާނުޫނތައް ހުއްޓުވަުމށް ަމްޝރޫއުތައް މިުހްނމު ތަަރއީްގގެ ތިާށކުުރިވއެވެ.
ަބނދިެލއެވެ. ދެފިައ ަސުރކުާރގެ  ިއްސލާހުކޮށް، ގާނުޫނތައް  ފްާސކޮށް،
ަމަސއަްކތްކުރެއީްވ، ަނީޝދު ގާޯނތަކާއެކުވްެސ، ދުއްތާުރތަަކކާ ހިުރހާ ިމ
’ާޗޓްުނ ބުޭރްނ‘ ލަާބައށަްޓަކިއ، ަރއިްޔތްުނގެ ތަަރއީްގައށަްޓަކިއ، ަގއުމުގެ 

ކާުރެނަކމަުގއެވެ. އަެކްނވްެސ ޖިެހއްޖަެނަމ ކަުރްނ ަމަސއަްކތް
ކިޮމަޝްނ، ާސިވްސ ިސިވލް ަމިޖީލހިާއ،  ަރއިްޔތްުނގެ
ައހުަރގެ   30 ިތިބ ކިޮމަޝްނތަކަުގިއ ފަަދ ކިޮމަޝްނ އްެނިޓކަޮރޕަްޝްނ
ހުއްޓުވަުމށް ަމްޝރޫއުތައް ިހްނގާ ަސުރކުާރްނ ފާަރތްތަކްުނ ަވފާތިެރ ވިެރަކަމށް
ަމަސއަްކތްކަުރމްުނ ުނިދުނަމށް އެއްބުާރލްުނ ާރަވިއ، ަބހާަނތައް ތަފާތު

ފައްތަރެއަްގއެވެ. ާނޒުކު އީޮތވްެސ ފަނިޑާޔުރގެ ިދަޔިއުރ،

ަބޣާވާތް ެ ފަނިޑޔާރުގޭގ
 

ައއަްޔްނކުރެވުުނ ބްެނަޗށް ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ ަވގީުތގޮތްުނ
ާދިއީމ ބާުނ ގާނުޫނައާސީސަގިއ ިތަމްނާނމްެނަނީކ ައިމއަްލައށް ފަނިޑާޔުރްނ
ަރީއުސލްޖްުމހިޫރއާްޔއިާއ ފްާސކޮށް، ަގާރރެއް ަކނަޑައޅިައ ަކަމށް ފަނިޑާޔުރްނ
ބުާރ ައއަްޔްނކުުރމުގެ ކޯޓު ުސޕީްރްމ ިލިބފިައވާ ަމިޖީލހަށް ަރއިްޔތްުނގެ
ަވގީުތ ުސޕީްރްމ ކޯޓުގެ ރިޭވއެވެ. ިމިހާސބްުނ، ބޮޑު ަބޢާވާތެއް ަނއްތަިއ،
ުސޕީްރްމ ބުާރތަކްުނ ިދފީާއ ަމިއިތިރކުުރަމށް، ަބޣާވާތް ރިޭވ ފަނިޑާޔުރްނ
ިމފަަދ ފަނިޑާޔުރްނ ިތިބ ކޯޓަުގިއ  ުސޕީްރްމ  ތަޅުއެޅިުވއެވެ.  ކޯޓަުގިއ
މެޖިޯރީޓ ފާަރތްތަކުގެ ިއިދކޮޅު ިހްނިގިއުރވްެސ، ަޖީރާމއެއް ބޮޑު ަޣިއުރޤާނީޫނ
ުސޕީްރްމ ތަޅުއެޅުވުމްުނެނވެ. ކޯޓަުގިއ ުސޕީްރްމ ގްޯސީވ ަމިޖީލހަށް އޮތް
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ިނކުމެ ަމގަުމއަްޗށް ފާަރތްތަކްުނ ިއިދކޮޅު ަބހާަނަގިއ، ތަޅުއެޅުވުމުގެ ކޯޓަުގިއ
ަމޖުބުޫރވެ ަނީޝަދށް ަރީއްސ ިމހްެނަކމްުނ ރިޭވއެވެ. ަވއާްޓލަުމށް ވިެރަކްނ
އެފާަރތްތަށް ައިއްސ އެއަްބްސވަުމަކށް  ފާަރތްތަކާ ިއިދކޮޅު  ަވަޑިއަގީތ،
ަނީތާޖައަކށީްވ ގިާއްމކުުރމެވެ. ކޯޓު ުސޕީްރްމ ަމިތްނ ގޮތެއްގެ އެއަްބްސވާ

ކޯޓު އެކަުލވަާލްނޖެހުމެވެ. ަދށްުނ ުސޕީްރްމ ީޑލެއްގެ ިސާޔީސ
މެޖިޯރީޓގެ އޮތް ފާަރތްތަކަުގިއ ިއިދކޮޅު ިމއާއެކު، ހަަމ
އީެހަގިއ، މެޖިޯރީޓގެ އޮތް ކިޮމަޝްނަގިއ ާސިވްސ ޖީުޑަޝލް ަސަބބްުނ،
ގާނުޫނ ގިާއްމކުރެވީުނ ގޮތަުގިއ ފަނިޑާޔުރްނގެ ިޚލާފަށް، ައާސީސއާ ގާނުޫނ
ިމަކްނ ފަނިޑާޔުރްނެނވެ. ހަަމުނވާ ަޝުރތު  ަކނަޑައޅާފިައވާ ައާސީސަގިއ

ާނކިާމާޔބިުވއެވެ. ަމަސއަްކތް ކިުރ ަސުރކުާރްނ ހުއްޓުވަުމށް
ިއިދކޮޅު ިދަޔީއ ފިެނގްެނ ދްެނ ފަނިޑާޔުރގިެއްނވްެސ
ޖެއުްސާމިއ ބަާވތުގެ ބަާވތް ތަފާތު ަސުރކަާރށް ގިުޅގްެނ ފާަރތްތަކާ

ައަމލުތަކެވެ. ގާޯނކުުރމުގެ
ހަަމައށް ައހާަރ ިތްނަވަނ ވިެރަކމުގެ ަނީޝދުގެ ަރީއްސ
ދުއްތާުރތަކާއެކަުގިއވްެސ، ކިުރަމިތކިުރ ފާަރތްތަކްުނ ިއިދކޮޅު ައިއިއުރ،
ައިދ ފިުރހަަމކޮއްފައެވެ. ަވީނ ަބއެއް ބޮޑު ަވއުދުތަކުގެ ީވ ަނީޝދު ަރީއްސ

ކިުރައށެވެ. ިދަޔީއ ފަތަުއޑިުކާޔފިައ ަމްޝރޫއުތައް ތަަރއީްގގެ
ަރީއްސ  ަސިމަޓީކ ބޭއްވުުނ ާސކް ައހުަރ 2011 ަވަނ
ާސކް ަކމެކެވެ. ިއތުުރވެގްެނިދަޔ ިއްނިތހަާއށް ތީާއދު ަރއިްޔތްުނގެ ަނީޝަދށް
ަނީޝާދ ަރީއްސ ަސަބބްުނ، ިދަޔ ތަަރއީްގގެ ިލިބގްެނ ައއްޑަޫއށް ަސިމާޓއެކު
ިމްނަވަރށް ވަާދުނކުރެވޭ ފާަރތަަކށް އެއްވްެސ އެއްވްެސ ިސާޔީސގޮތްުނ

ިދަޔއެވެ. ިއތުުރވެގްެނ ތީާއދު

ރޭވުން ަބޣާވާތް

ިލބުުނ ަނީޝަދށް ަރީއްސ ަސަބބްުނ ަސިމޓުގެ ާސކް
ހުރެއްޖަެނަމ، ވިެރަކމަުގިއ ިއތަުރށް ިމްނަވުރްނ، ިއތުުރވެގްެނިދަޔ ތީާއދު
ވެގްެނާދެނަކްނ ިއިދކޮޅު ފާަރތްތަަކށް ދަެވަނ ަދއަުރށް ިއްނިތާޚބު ަނީޝދު
ޚުދުމްުޚތުާރ  30 ައހުަރގެ ައިއިއުރ، ަކށަަވުރވެގްެނިދަޔއެވެ. ިމހިާހާސަބށް
ހަަސަދވިެރްނ ިސާޔީސ ަނީޝދުގެ ފާަރތްތަކިާއ، ިންސަބތީްވ ވިެރަކަމށް
ބޮޑު ޕީާޓ ަވީނ ައާދަލތު ަސީއާދިއ ހަަސްނ ިއބާްރިހާމިއ ަކމަުގިއވާ ގިާސްމ
ކުރެވްެނ ބޭލަުމށަްޓަކިއ، ވިެރަކމްުނ ަނީޝދު ަބނދިެވފައެވެ. ަބނދެވަުމކްުނ

ަނީޝާދ  23 ިޑެސްމަބުރަގިއ ާރަވިއ، އެފާަރތްތަކްުނ ކުުރަމށް ަކމެއް އޮތް
ީމހެއަްކމަުގިއ ގަޮވިއ، ލީާދީނ ަނީޝަދީކ ބާއަްވިއ އެއްވުމެއް ދެކޮޅަށް ބޮޑު
ަބިއވިެރްނަނށް ަބޣާވާތުގެ ފިެށއެވެ. ަމަސއަްކތް ަވއާްޓލަުމށް ވިެރަކްނ
ަބޣާވާތާ ާޚއަްސކޮށް، ތައާްޔަރށެވެ. އީޮތ ފަނިޑާޔުރގެ އީެހވުމަުގިއ
ގީާޒ ައބްދުهللا ކޯޓުގެ ކިްރިމަނލް ިހާމަޔތިްދުނމަުގިއ ފާަރތްތަަކށް ގުޅްުނހިުރ
ހައަްޔުރކާުރ ތަކަުގިއ ަޖީރާމ ބޮޑިެތ ަސުރކުާރްނ އީެހތިެރަވމްުނެނވެ. ިދަޔީއ
ޖީުޑަޝލް ިދަޔިއުރ، ބުޭރގްެނ ުސލޫކްުނ ފަނިޑާޔރެއްގެ ދޫކޮށް ކުއްވިެރްނ

ިސާޔީސ ޭނޅެުނވެ. ިފަޔަވޅެއް  ަމއަްޗށް އާޭނގެ ކިޮމަޝުންނ  ާސިވްސ
އާޭނައީކ ދޫކަުރމްުނާދީތ، މުޖިުރމްުނ ބުޭންނކޮށް ފަނިޑާޔުރގެ ަމްސަލހަތުތަަކށް
ިހާސބްުނ، ބުޭރކުރެވާުމ ިނޒާމްުނ އާޭނ ުނަރއަްކަލަކށްވެ، ަސލަާމތަށް ަގއީުމ
ަބޣާވާތަށް ިހްނަގިއ ހަަމުނޖެހްުނ ިނކުމެ ަމގަުމއަްޗށް ފާަރތްތަކްުނ ިއިދކޮޅު
ީމހްުނާނއެކު ބުާރތަކުގެ ަސލަާމީތ ގުޅެޭނ ިމފާަރތްތަކާ ފައްކާކިުރއެވެ.
ދުުރކުުރމުގެ ވިެރަކމްުނ ަނީޝދު އެއަްބްސވަުމަކށަްއިއްސ، ަސއްލާކޮށް،

ޕްލްޭނތައް ރިޭވއެވެ.
ަބަޔކު  ިސފިައްނގެ ަބަޔކާ ފުލުހްުނގެ ފެބުްރައީރަގިއ  7
ަނީޝދުގެ ަރީއްސ ަބޣާވާތަުގިއ ގިުޅގްެނކިުރ ފާަރތްތަކާ ިސާޔީސ
ަނީޝދު ަބިއވިެރވެ، ަވީހދުވްެސ ޑރ.  ހިުރ  ގޮތަުގިއ ަނިއބަުރީއެސއްގެ
ަސުރކުާރ ބުޭންނވާގޮތަށް އެފާަރތްތަކްުނ  ބޭލަުމށްފަހު،  ވިެރަކމްުނ
ަބޣާވާތާއެކު، ަބިއވިެރިވއެވެ. ަބޣާވާތަުގިއ އެއަްބްސވެ ިހްނަގިއިދުނަމށް
ިކތަްނމެ ިލބެޭނ ަރއިްޔތްުނަނށް ފާުރަނއިާއ ައިމއަްލ އީޮތ ަނީޝަދށް ަރީއްސ
ަގަދދެއްކްުނ ހުުރަމށް ވިެރަކމަުގިއ  ކޮއްފިައ ިރްސކް  ގެއްލުމެއް ބޮޑު
ޖެހުމެވެ. ފަހަތަށް ަސލަާމތަށަްޓަކިއ ަރއިްޔތްުނގެ ަރއަްކލިާއ ައިމއަްލ ުނަވތަ
ިމައާދހަަމައށް، ިޑމޮކަްރިޓކް ީވ، ޖިެހަވަޑިއަގތްުނ ަނީޝދު ފަހަތަށް ަރީއްސ

ަސަބބަުކމަުގއެވެ. ުނިދަޔ ފަނޑުވެގްެނ ަގއުމަުގިއ ިމ ިފކުުރ
އްެމީޑީޕ ަނއްތަާލިއ، ރޭވަުމަކށީްވ، ަބޣާވާތްކިުރ ފާަރތްތަކުގެ

ބުޭރކުުރމެވެ. ާދިއާރިއްނ ިސާޔީސ ހުކްުމކޮށް، ަނީޝަދށް ަރީއްސ
ރޭވްުނތައް ައހުލުވިެރްނގެ ަބޣާވާތުގެ  އެހްެނަނަމވްެސ،
ަނީޝަދށް ަރީއްސ ިދަޔިއުރވްެސ ިހާސަބށް ިއްނިތާޚބާ ފަެނށްގްޮސ،
ުސޕީްރްމ ގިުޅގްެނ، ފާަރތްތަކާ ިއިދކޮޅު ުނިވއެވެ. ހުކްުމކުރެވޭގޮތެއް
ަރއިްޔތްުނ ާނކިާމާޔބީުވ، ރޭވްުނތައް ާރަވމްުނިދަޔ ފަނިޑާޔުރގިެއްނ ކާޯޓިއ
ިތިބ ފަނިޑާޔުރގަޭގިއ ޕްރަެޝާރިއ، ަބިއަނލަްއގްވީާމ ިއހިްތާޖާޖިއ، ކިުރ
ަސަބބްުނެނވެ. ފަނިޑާޔުރްނގެ ަގބޫލުކާުރ ިއްނާސފު ހައްގިާއ ަމދަުނަމވްެސ
ބޮޑު ިލބުުނ ަނީޝަދށް  ބުުރަގިއ  ފަުރތަަމ  ިއްނިތާޚބުގެ 
ބަުރަކށް ދަެވަނ ހަަޖްމުނކުރިެވ، ފާަރތްތަަކށް ަނީތާޖ ޚުދުމްުޚތުާރ ކިާމާޔބާއެކު،
ިއްނިތާޚބަުގިއ އޫުސލެއެްނިތ، ައްސލެއް އެއްވްެސ ގެއިްލ، ިހތަްވުރ ިދއުމުގެ
ގިުޅގްެނ ކާޯޓ ުސޕީްރްމ ުނލާ، ހެއަްކކާ އެއްވްެސ ހިުރަކަމށްބެުނ، އޮޅުވާލްުނ
ަނީޝދު ބާއަްވިއިފަނަމ ިއްނިތާޚބު ދްެނވްެސ ބިާތލްކީުރއެވެ. ިއްނިތާޚބު
ިމހުާރގެ ަކށަަވުރވީާތ، ަޔީގްނވެ ފާަރތްތަަކށް އެ ކާުރެނަކްނ ކިާމާޔބު

ުނބޭއްވުމެވެ. ިއްނިތާޚބު ަދއަްކިއގްެނ އުޒުުރތައް ތަފާތު ރޭވަުމީކވްެސ،
ަބޣާވާތުގެ ފަަދިއްނ، ަދއްކާ ތީާރޚު ދިުނޔޭގެ މިުޅ
ިއްނިތާޚބު ހޮވުމެވެ. ވިެރައކު ިއްނިތާޚަބކްުނ ަރއިްޔތްުނ ިނމުމެއަްކމަުގިއަވީނ
ެނތެވެ. ައހުލުވިެރްނަނަކށް ަބޣާވާތުގެ ގޮތެއް އެއްވްެސ ވެާނ ުނބާއަްވިއ
ަބޣާވާތުގެ ާނކިާމާޔބުކޮށް، ަބޣާވާތް ފުުރަސތަީކ، ިމ ިލބޭ ަރއިްޔތްުނަނށް
ބުޭންނ ިމފުުރަސތުގެ ފުުރަސތެވެ. ފަހުގެ އްެނމެ ިލބޭ ގަެނއަުމށް ިނމްުނ
ައނިދިރ ބޮޑު ވެއިްޓގްެނާދީނ ާރއްޖެ ައެނއްކާވްެސ ދްެނ ުނިހފިައިފަނަމ،

ައނަދަވޅަަކށެވެ.
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ވާހަަކތަަކީކ ިޚާޔާނތުގެ ދެކެވޭ މެދު ާޔީމާނިއ ަޢބްދުهللا
ިގަނ ަވަރށް ބަާވއެވެ؟ ވާހަަކތަކެއް  ޔަޯލ ދެކެވޭ  ަމިތްނ ތްުނތްުނ
ބަޮޑށް ަވަރށް ަޢަމލުތަަކީކ ކަޮރޕަްޝުނގެ އާޭނގެ ގޮތްުނ ދެކޭ ފާަރތްތަކްުނ
ިތީރްސ ިދގު ަމއުމުޫނގެ ބޭބެ އާޭނގެ ަކްނަކމެވެ. ހަާމަކްނބޮޑު ިހފޭ ާސިބތު
ހިުރހާ އޮތް ެނގްެނ ަކާމއެކު ހިުޝާޔުރ ަވަރށް ާޔީމަނީކ ތެރަޭގިއ ައހުަރގެ
ކަުރީނ ޤަބޫލު އާއްމްުނ ަކމަުގިއ ބޭފުޅެއް ިޚާޔާނތްތިެރ ެނިގ ފިައާދއެއް

ިޚާޔާނތުގެ ިމ އެއްނެޫނވެ. ތަކެއެްނިތ ަސަބބު
ިސލިްސލާއެކެވެ. ިދގު ުނހުަނ ިސލިްސލަާއީކ
ިޚާޔާނތަީކ ްސޓެލްކޯގެ ިބލިްޑްނގގެ ީމގެތެރިެއްނ

ަޖީރާމއެކެވެ. ފާޅަުކްނބޮޑު
ިބލިްޑްނގ ްސޓެލްކޯ
ފަުރތަަމ ިބޑް އްެނމެ ިޢާމާރތްކުުރަމށް ހުޅުވިާލ
ކްޮންސްޓަރކަްޝުންނެނވެ. ައިއާމ ކީުރ ކިާމާޔބު
ަސަބބެއެްނިތ ަމގުބޫލު އެއްވްެސ ަނަމވްެސ،
ިމފަހުަރ ހުޅުވިާލއެވެ. ައެނއްކާ ބިާޠލްކޮށް ިބޑް

ަކަމށް ފާަރތް ައގު ހުށަހިެޅ ަމީތ އްެނމެ ިއވެލުއްޭޓކުުރމުގެ ަބަދލަުގިއ ިބޑް
ިންނމިެވއެވެ. ހަވާލުކުުރަމށް ަމަސއަްކތް ކްޮންސްޓަރކަްޝަނށް ައީމްނ ބެުނ
ިންނމްުނ ިމ ނެޫނވެ. ިންނމުމެއް ބޯޑްގެ  ކްުނފީުނގެ ިންނމަުމީކ ިމ
އުޭރގެ އާޭނައީކ ާޔީމެނވެ. ަޢބްދުهللا ޗަެއރަމްނ ކްުނފީުނގެ ިންނާމފިައަވީނ
ަބާޔްނކުރެވުުނ އެވެ. ިއްނަޑްސްޓީރޒް  އްެނޑް ްޓރޭޑް  އޮފް ިމިންސަޓރ
ރްޫމަގިއ ީމިޓްނގ ިމިންސްޓީރގެ ްޓރޭޑް ޮސިއކޮށްފިައަވީނ އެއަްބްސވުވުމަުގިއ
ިޢާމާރތުގެ ްސޓެލްކޯ ޙާިޟުރަގއެވެ. ަބއެއްގެ ަމދު ަވަރށް ގޮތެއަްގިއ ިސއުްރ
ުރިފާޔއެވެ.  49 ިމިލައްނ އެއަްބްސވެފިައަވީނ ައގަުކމަުގިއ އެއަްބްސވުމުގެ
ޕްރޮޖެކަްޓށް އެ ހަވާލުކިުރިއުރ ަސުރކާާރިއ ިންނާމފިައ ިޢާމާރތް ަނަމވްެސ
ިމްނަވރެއަްވީނ ަޚަރދުވެފައެވެ.  ބޮޑު ުރިފާޔ ައށްވުރެ 60 ިމިލައްނ ަސުރކުާރްނ
ިމހާބޮޑު ބެުނ ގަެނިއަކަމށް ަބަދލު ކުރެހަުމށް ިޢާމާރތުގެ ަސުރކުާރްނ
 11 ަޚަރދުކުރިެވފިައވާ ިއތަުރށް ކުރިެވފިައވިާއުރ ިޢާމާރތަށް ިމ ަޚަރދެއް
ކްުނފީުނަގިއ ޖެހެއެވެ. ދެެނަގްނަންނ ީކއްވެގްެނަކްނ ަޚަރދީުވ ުރިފާޔ ިމިލައްނ
ހަާމުނކުުރްނ ަޝުރޠުކޮށްފިައ ަންނ ބޭފުޅަކު ިއްސކޮށް ހަަރކާތްތިެރިވ އްެނމެ

ަސަބބެއެްނިތ ިއާމާރތް  ަމގުބޫލު އެއްވްެސ 11 ިމިލައްނ ުރިފާޔައީކ ިވާދޅީުވ
އްެނމަެނށް ފިައާސއެވެ. ދިެވފިައވާ ިޚލާފަށް ޤާނާޫނިއ ކްުނފްުނަޏށް ކިުރ
ިނމާުމިއ ަމްޝރޫޢު ިއއިްތފާޤަަކށީްވ އެކު ަޙީޤޤަތިާއ ިދަޔ ފިެނގްެނ
ދެހްާސ މެދުތެރިެއްނ ާމލޭގެ  ޗަެއރަމްނ ްސޓެލްކޯގެ ަކިއިރވެފިައަވިނކޮށް 
ިއާސިހތަކު ިބމަުގިއ އެ ހަަމއެހްެނމެ، ަގތުމެވެ.  ަބއަްލަވިއ ިބމެއް ައަކފޫޓުގެ
ަސިއާމ ަސިއާމގެ ަމއަްޗްނގިޯޅ ަކމެވެ. ކުރެވުުނ ިއާމާރތެއް ބޮޑު ަވަރށް
ބޮޑު ަގެނގްެނ ިބްނ ަނމަުގިއ ދޫވިެހ ިބމަުގިއ ަބއަްލަވިއަގތް ައލްުނ ޅަހުއްތު
މްެނަބރެއްގެ ިލްސގެ ަމިޖި ަވީޒުރްނގެ ިއުރ، ިއާމާރތްކުރެވުުނ ަގނޑަުވރެއް
އްެސީޓއޯގެ  -/5000 ުރިފާޔއެވެ. މާުސަރައީކ
ޗެއަާމްނަކާމިއ ްސޓެލްކޯެ ޗެއަާމްނަކާމިއ
އެއްކޮށަްލިއގްެނ ަވީޒފާތައް ހިުރހާ ިމފަަދ
މާުސަރިއގެ ޖްުމަލ ިލބޭ ަޢބްދުهللا ާޔީމަނށް
ިބމުގެ އުޭރގެ ާނަރއެވެ. ފަަނަރހާހަށްވްެސ
ައަކފޫޓުގެ ދެހްާސ ިމްނަވުރްނވްެސ ައގުހިުރ
ުރިފާޔ ިމިލައްނ ދެ ަމދުވެގްެނ  ިބަމަކށް
ިއާމާރތެއް ހެދަުމށް އަެވުރގެ ައަރއެވެ. ައިދ
ބެލެވެއެވެ. ަޚަރދުވެާނަކަމށް ިމްނަވުރ އެ ހަަމ
ަބއަްޕ ގެ ައްނހުެންނ އާޭނގެ ގޮތަުގިއ ައޑަުއުރވާ ކީުރާޔީމުނ ަޚަރދުތައް ިމ
ވޭފުޅްުނ ގޭ ރަޯޒީރ ަނަމވްެސ ލިާރްނެނވެ. ިލބުުނ ިރޯސޓެއިްވއަްކިއގްެނ ގެ
ަބްނޑަާރ ައިދ އެދަުވްސަވުރ ދޮގެކެވެ. އީެއ ަކނަޑއިެޅްނ ގޮތަުގިއ ިވާދޅުވާ
ަނހަަމ ބުޭންނކިުރ ަމުރަޙލަާގިއ ިވއްކުގެ ިއުރ ެނތް ހުއަްދ ިވއްކުމުގެ ިބްނ

އެކެވެ. ވާހަަކ އެހްެނ މިުޅްނ ައީކ ވާހަަކ ބުާރގެ ުނފޫޒިާއ
ިތިބ ައަވހަާރިވިއުރ ކިާމީނގެ ދްޮނ ީސީދ ަބއަްޕ ގެ ާޔީމުނ
ަކަމށަްވީނ ިލބުުނ ަދިރައަކށް ދެ ކްޮނމެ ަބހިައގްެނ މާުދ ަދިރްނަނށް ިގަނ
ަބޔެކެވެ. ިރިހ ފައަްޓުރ ަދަގނަޑކާ ަވޅަުޖހާ މިުށ ތަަވައކާ ާދައކާ ަކޅިުހަލ
ބޮޑު ަބއަްލަވިއގްެނ ިބމެއް ބޮޑު އެފަަދ ާޔީމްނ ަޢބްދުهللا ކިާމާނގޭ ީވިއުރ،
ަރއިްޔތްުނ ިދވިެހ  ައކްުނތޯ ފިައާސ ިކިހެނއްހިޯދ ިބާނކީުރ ަގނޑަުވރެއް 
ިއާމާރތްކުުރްނ ކްުނފިުނ ްސޓެލްކޯ ދަުވްސަވާރިއ އެ ޖެހެއެވެ. އަެބަބަލްނ

ިއތަުރށް  ުރިފާޔ  ިމިލައްނ   11 ިއތުުރްނ ައގުގެ ފާަރތަށް ހަވާލުކިުރ
ަވަރށް ބުުންނ ަކަމށް ބާުނ ެނތް  ގުޅުމެއް ިދުނާމިއ ާމބޮޑު  ަސުރކުާރްނ

އަެބވެއެވެ. ައަރތަަކށް ުނިފލާ އޮޅްުނ ފާަރތްތަަކަކށް ިގަނ
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ާޚއަްސ ގޮތްގޮތްުނ ިގަނ ަވަރށް ކަޯޓީކ ުސޕީްރްމ ާރއްޖޭގެ ިދވިެހ
ހުއްޓެވެ. އަެބ ިގަނ ަސަބބުތައް ާޚއަްސވާ ަވަރށް ކޯޓު ިމ ކޯޓެކެވެ.

ައަލށް ުނހުރެއެވެ. ކޯޓެއް ިކާޔ ިމަންނ ކިުރްނ ީމގެ ާރއްޖަޭގިއ
2008 ަވަނ  ގިާއްމކުރެވީުނ ކޯޓު ިމަނމަުގިއ ކޯޓު ުސޕީްރްމ ާރއްޖަޭގިއ
ފަުރތަަމ ގިުޅގްެނެނވެ. ގާނުޫނައާސީސއާ ފްާސކުރެވުުނ ައަލށް ައހުަރ،
ކޯޓަުގިއ ުސޕީްރްމ ަވގީުތ ކޯޓެކެވެ. ުސޕީްރްމ ަވގީުތ ގިާއްމކުރެވީުނ
ައލްއްުސތްާޛ ައއަްޔްނކުރެވީުނ ަމގަާމށް އެ ހުރެއެވެ. ފަނިޑާޔރެއް ިއްސ
ފަނިޑާޔުރަކމަުގިއ ިއްސ ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ ަވގީުތ އީެއ ަސީއދެވެ. ައބްދުهللا
އުއްތަަމ ގޮތަުގިއ އީެއ ބާުނ ާމިހުރްނ ގާނީޫނ އެހްެނ ަނަމވްެސ، ވެއެވެ.
ފަނިޑާޔރެވެ. ިއްސ ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ ަވގީުތ އީެއ ނެޫނވެ. ފަނިޑާޔރެއް

ފަނިޑާޔުރ‘ ’އުއްތަަމ ައިމއަްލފުޅަށް ފަނިޑާޔުރ ިމ އެހްެނަނަމވްެސ،
ިސީޓތަކަުގިއ ތަކަުގއިާއ ލަެޓރހެޑް  ހޯއަްދަވިއ ައިމއަްލފުޅަށް  ަމގާމު ިމ

ގްެނދިެވއެވެ. ަޖއަްސަވމްުނ
ާސިވްސ ޖީުޑަޝލް އުޭރގެ ހުޫނވެގްެނިދަޔީއ އްެނމެ ަމއަްސަލ ިމ
ަސީއަދށް ައބްދުهللا ައީފފް ހަަސްނ ހްުނެނިވ،  ަރީއަސަކށް ކިޮމަޝްނގެ

ަބަދލަުގިއ ޖެހުމުގެ ިމހްެނ ފަނިޑާޔުރ‘،  ’އުއްތަަމ  ިސީޓތަކަުގިއ ިލާޔ
ިމަކާމ ފަނިޑާޔުރ‘ ިމގޮތަށެވެ. ކޯޓުގެ ިއްސ ’ަވގީުތ ުސޕީްރްމ ަޖއަްސަވީނ،
އުއްތަަމ ޯނިޓްސީދ، ިއްނޒާާރިއ ައީފފަށް ހަަސްނ ހުޫނވެ، ަމއަްސަލ ގިުޅގްެނ
ަނޭސހަތް ަގަދަރށް އިުނަކްނ ައްނަނ ގޮތަށް މުހާތަބު ުނކުުރަމށް ފަނިޑާޔުރގެ
ަރަގޅަށް ފަނިޑާޔަރށް އުއްތަަމ ައީފފް ހަަސްނ ައިދ ަކމަުގިއވެއެވެ. ދެވުުނ
ަމިޖީލހުގެ ަރއިްޔތްުނގެ ަރީއުސލްޖްުމހިޫރއާްޔައށިާއ ުނކާުރީތ، މާުޚތަބް

ކުރެއިްވަކަމށް ވެއެވެ. ަޝކުވާ ފުޮނއަްވިއ ަރީއަސށް ިސީޓ
ވިެރަކމުގެ ާރއްޖޭގެ ިދަޔީއ، ވެގްެނ ަކަމަކށް ާޚއަްސ ައެނއް
ވެފިައއީޮތ ަކމަުގިއ ކިޮއލު ވިެރަކމުގެ ފަހަަކށަްއިއްސ، ތީާރޚަުގިއ، ިދގު
ާޚއަްސ ަވަރށް ތީާރޚަުގިއ ވިެރަކމުގެ ާރއްޖޭގެ ގަެއީކ ިމ މ.ީތމުގެއެވެ.
އްެނމެ ޤިާއްމވެ، ޖްުމހިޫރއާްޔއެއް ާރއްޖަޭގިއ ިއތުުރްނ، ީމގެ ގެއެކެވެ.
ބޮޑަުބިއ ވިެރަކމުގެ ކުރެއިްވ ަރީއްސ ަމއުމުޫނގެ ަރީއްސަކްނ ދަުވހު ިގަނ
ަމީތ ގަެއީކ، އްެނމެ ފަހްުނ އެ ައިދ، ހަޭދކުރެއިްވ ގަެއީކވްެސ ީތމުގެއެވެ.
ހިައަބވިެރ ދުޫނކާުރެނފަަދ ަގނޑަުވުރތަަކށްވްެސ ަރްސަކލްުނގެ ފްެނަވުރގެ
ަބޖެޓްުނ ަދއަުލތުގެ ިބާނކުރެވީުނ ަގނޑަުވުރ އެ ަގނޑަުވރެއަްކމަުގިއިވއެވެ.
ަގނޑަުވުރގެ ިމ ހަަރދުކޮއްގްެނެނވެ. ުރިފާޔއެއް ިމިލައްނ ަސތަޭކ އެތައް
ީސިލްނގ ތަކިާއ، ފާާޚާނ ަރްނ ޕޫލިާއ، ުސިވިމްނ އޮތް އެތަުނަގިއ ފްެނަވުރ،

ަސްނގަުމުރަމުރގެ ަޖހާފިައވާ ތަކްުނާނިއ، ާޗނަދިލާޔ ަދާމފިައވާ ަގިއ
ފިުރހަަމައށްވްެސ ަވަރށް ޯސފާތަކްުނ ކާޕާެޓިއ ައގުބޮޑު ފުާރތަކިާއ، ތަޅާުމިއ،

ާދެނއެވެ. އެނިގގްެނ
ަމއުމަޫނށްފަހު ަރީއްސ ކުރެއިްވ ަރީއްސަކްނ ިތީރްސައހުަރ ިދގު
އަެގނޑަުވުރަގިއ ަނީޝދު ަރީއްސ ަވަޑިއގްެނެނިވ، ހަވާލުވެ ަރީއްސަކާމ
ަގނޑަުވުރދެއީްވ އެ އެހްެނަކމްުނ ުނިވއެވެ. ބުޭންނފުޅެއް އުޅުއްވަާކށް
ަރީއްސ ބުޭންނކުރެއްވަުމށެވެ. ގޮތަުގިއ ިއާމާރތެއްގެ ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ
ހިައަބވިެތ ފަނިޑާޔުރގަެއީކ ާރއްޖޭގެ ބުޭންނފުޅެއަްކމަުގިއީވ ަނީޝދުގެ

ތަެނއަްކމަުގިއ ހެއްދެވުމެވެ.
އެތަުނގެ ތަެނއަްކމަުގއެވެ. ހިައަބވިެތ ަވަރށް ީވ އެތަްނ އާދެ،
ތެރަޭގިއ ިއާމާރތުގެ އެ މަުވއަްޒފްުނ އެތަުނގެ ބޮޑަުކމްުނ ހިައަބވިެތަކްނ
އެތަުނގެ ޖެހީެނ ަދއަްކްނ ވާހަަކ ައިދ، ނޫޅެވެއެވެ. ައަރިއގްެނ ފިައވަާނށް

ަމޑްުނެނވެ. ުނގެއްލެޭނހާ ހިައަބވިެތަކްނ
ަމީތ ަވަރށް ިއތުުރވެގްެނިދަޔީއ ހިައަބވިެތަކްނ ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ

ަދަރަޖައަކށެވެ.
ގާނުޫނ ައއުމަުގިއ، ައިއ ިއތުުރވެގްެނ ހިައަބވިެތަކްނ ިމގޮތްުނ
ިޑޕްާޓަމްންޓ އޮތް ަދށަުގިއ ކިޮމަޝުނގެ ާސިވްސ ޖީުޑަޝލް ައާސީސްނ
ިއާދީރަބިއ، ފަނިޑާޔުރގޭގެ ުނަވތަ އެޑިްމިންސްޓރަޭޝްނ،  ޖީުޑަޝލް އޮފް
ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ ަވިކކުރިެވ،  ކިޮމަޝުންނ ަސރިވްސ  ޖީުޑަޝލް
އަާދާޔ ަވަރށް ކޯޓުގެ  ުސޕީްރްމ ިމީއވްެސ ަބއެއަްކމަުގިއ ަކނަޑއެޅެުނވެ.
ކަޯޓީކ، ުސޕީްރްމ ަގއުމެއަްގިއ، އެއްވްެސ ދިުނޔޭގެ ިޚލާފަުކމެކެވެ.
ފިައާސގެ ފްަނުސާރިއ ފޮތް ަގްނަނ ަބނޑިޭރައަކށްވްެސ ފަނިޑާޔުރގޭގެ
ިހްނަގީނ ިމ ިމތަްނ ަނަމވްެސ އެހްެނ ނޫޅެއެވެ. ހަވާލުވެގެެނއް ަކްނަކާމ

ަވއްތަަރަކށެވެ. އާ
ހިައަބވިެތަކްނ ފަނިޑާޔުރްނގެ ައއަްޔްނކުރެވުުނ ގޮތްުނ ަވގީުތ
ަބއެއަްކްނ ަވގީުތ ިތަމްނާނމްެނަނީކ ތެރަޭގިއ ދަުވްސކޮޅެއްގެ ބޮޑުވެ،
ބުާރ ައއަްޔްނކުުރމުގެ ކޯޓު ުސޕީްރްމ ާދިއީމ ައިދ، ހަނާދްނެނިތއްޖެއެވެ.
ާދިއީމ ިތަމްނަނމްެނަނީކ، ޖްުމހިޫރއާްޔައށް، ަރީއުސލް ފާަރތަްކމަުގިއވާ އޮތް
ައމުރެއްވްެސ ބެުނ ަކނަޑައޅިައީފމޭ ިތަމްނަނމްެނ ުސޕީްރްމކޯޓަުކމަުގިއ
ތަޅުވްެސ އެ ކޯޓަުގިއ ޖްުމހިޫރއާްޔ ަރީއުސލް ިމަކާމ ގިުޅގްެނ ެނރިެފއެވެ.

ިޚލާފަުކމެކެވެ. އަާދާޔ ަވަރށް ިމީއވްެސ ައޅަުވިއިފއެވެ.
ދަުވހަށް   1 ިހްނގާުމ ކޯޓު ިމ ތަޅުއެޅުވަުމށްފަހު، ކޯޓަުގިއ ިމ
ަވގީުތ ިހްނގަުމށް ކޯޓު ިމ ައިދ، ހަވާލިުވއެވެ. އީޮފހްުނވްެސ ަރީއްސ
ިމ އެހްެނ ަނަމވްެސ ބޭފުޅަކު ޕަެނލްގެ ިމ ޕަެނލެއްވްެސ އެކަުލވާލެވެުނވެ.

ތެރަެއށް ަވދަެވަޑިއުނަގްނަނަވއެވެ. ިއާމާރތުގެ ކޯޓުގެ
ވާހަަކއެވެ. ައއަްޔްނކުުރމުގެ ކޯޓު ުސޕީްރްމ ާދިއީމ އީޮތ ދްެނ
ައތްފާުނ ާރއްޖަޭގިއ  މިުޅ ައއަްޔްނކުރެވީުނ ކޯޓު ުސޕީްރްމ ާދިއީމ  ިމ
ަޝހުވީާނ ގޮތްުނވްެސ ގޮތްުނާނިއ ދިުނަޔީވ ގޮތްުނާނިއ ައޅިައގްެނ، ގާނީޫނ
އޮތް އުޭރ ކުރެވީުނ ިމަކްނ ަމއަްޗށަްކމަުގިއވެއެވެ. ީމހްުނގެ ައާރިތިބ އްެނމެ
ަސިއ މްެމަބުރްނގެ ަމިޖިލްސ ަރއިްޔތްުނގެ ޕީާޓގެ ިސާޔީސ ދެ ބޮޑު އްެނމެ
ހެޔަޮވުރވެާނަވުރގެ ފަނިޑާޔުރްނަނށް ކޯޓުގެ ިމ ަކމަުގިއވެއެވެ. ަގީޑަގިއ
އެއްދަުވހުގެ ގޮތެއަްގިއ، ހިައަބވިެތ ަވަރށް ފްާސކުރެވީުނ ގާނުޫނވްެސ ކާޯޓިއ،
ފަުރތަަމ ަމހުގެ ަރަމާޝްނ ކުރެއީްވ،  ހުވާ ފަނިޑާޔުރްނ  ތެރަޭގއެއެވެ.

ިވލޭރަޭގއެވެ.
ިމ ވާހަަކއެކެވެ. ިދގު ަވަރށް ވާހަަކައީކ  ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ ިމ
ގާނީޫނ ިގަނައަދދެއްގެ ިތިބ ާރއްޖަޭގިއ ގޮތްުނ، ކުުރކޮއްލުމުގެ ވާހަަކ
ކޯޓެކެވެ. ިހްނގާ ގާނެޫނއް އަާވއްތަރެއްގެ މިުޅްނ ިމީއ ބާުނގޮތަުގިއ، ަވީކލްުނ
ަމބަްދއުތަކާ ބުޭންނުނކާުރ އެއްގޮތަަކށްވްެސ ިކަޔަވްނއުޅިޭއުރ ގާނުޫނ އެކިުދްނ
ހުކްުމ ބާުނގޮތްުނ، އެކިުދްނ ހުކްުމކާުރިއުރ، ަމއަްޗށް ތަކުގެ ަމްސަލހާ

މޮޅަށެވެ. ާންނަނހާ ތަެނއަްގިއވްެސ އެއްވްެސ ދިުނޔޭގެ ައްނަނީނ
ހުށަހިެޅތޯއެއް، ަމއަްސަލއެއް ީމހަކު ކާުރިއުރ، ހުކުމެއް ިމހްެނަކމްުނ،
ހުކަުމކްުނ ފަނިޑާޔުރްނގެ ަކމެއަްކްނވްެސ ކްޮނ ހުށަހީެޅ ައިދ ހުޅެހިެޅަކމެއް،
ައެނަކަކށް ަމއަްސަލ ހުށަހިެޅ އަެކކު ކާުރިއުރ ހުކްުމ ައިދ ޭނގެއެވެ.
ބުޭންނކާުރ ގޮތްތައް ިއޮނވިޭޓވް ގާނީޫނ ޒާތްޒާތުގެ ިމފަަދ ހުށަހެޅާުމިއ

ަކަމށްވެއެވެ.
އެއްވްެސ ދިުނޔޭގެ ަވީނ، ިމހުާރ ފަނިޑާޔުރގަެއށް ހިައަބވިެތ ިމ
އީެއ، ިލިބފައެވެ. އެވޯޑެއް ފްެނަވުރގެ ަމީތ ުނިލބޭހާ ފަނިޑާޔުރގަެއަކށް
ގޭގެ ފަނިޑާޔުރ ިމ އެކަްޓަރކު ޕްޯނ ފްެނަވުރގެ ދިުނޔޭގެ ިމހާތަަނށް
ޕްޭނީޓ ަވިއްޓ ިމ އެވަޯޑީކ ’ިއްނަޓރޭނަޝަނލް ިއްނެނވުމްުނެނވެ. ބްެންޗަގިއ

އެވޯޑަުކމަުގިއވެއެވެ. ަޖްޖ‘
ަވަރށް ާދިއާރތަކަުގިއ ަބއެއް ިމހުާރ ފަނިޑާޔުރގިެއްނ ހިައަބވިެތ
ިއްނިތާޚބު ިމގޮތްުނ، ފާހަަގކުރެވެއެވެ. ގްޮސފިައވަާކްނ ާޚއަްސވެގްެނ ބަޮޑށް
ހިުރ ަގވިާއދުތަކަުގިއ ގާނާޫނިއ ައާސީސއިާއ ގާނުޫނ ގުޅޭގޮތްުނ ބޭއްވާުމ
ަކްނތައްތައަްކމަުގިއ ުނަގެނވޭ ަބަލިއ ތަަނަކށް ހިައަބވިެތ ިމފަަދ ަކްނަކަމީކ،
ާމަވުރަގަދ އްޮނަނީނ، ަބަދލަުގިއ  އެއްޗެއްގެ  ިމހިުރހާ  ިމހުާރ ވީާތ،
ިމ ފުދެއެވެ. ަކަމަކށްވްެސ ކްޮނމެ ަގިއޑަްލިއްނ  ިމ ަގިއޑަްލިއެނކެވެ.
ާޚއަްސ ކަޯޓށް ިމ ގޮތްުނ، ހޯދުމުގެ ހިައަބވިެތަކްނ  ިއތަުރށް ާދިއާރިއްނ

ހަަމޖިެހފައެވެ. ަވީނ ގަެނއަުމށް މިެޝެނއް ިފްނަގޕިްރްންޓ
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ާޚއަްސ ގޮތްގޮތްުނ ިގަނ ަވަރށް ކަޯޓީކ ުސޕީްރްމ ާރއްޖޭގެ ިދވިެހ
ހުއްޓެވެ. އަެބ ިގަނ ަސަބބުތައް ާޚއަްސވާ ަވަރށް ކޯޓު ިމ ކޯޓެކެވެ.

ައަލށް ުނހުރެއެވެ. ކޯޓެއް ިކާޔ ިމަންނ ކިުރްނ ީމގެ ާރއްޖަޭގިއ
2008 ަވަނ  ގިާއްމކުރެވީުނ ކޯޓު ިމަނމަުގިއ ކޯޓު ުސޕީްރްމ ާރއްޖަޭގިއ
ފަުރތަަމ ގިުޅގްެނެނވެ. ގާނުޫނައާސީސއާ ފްާސކުރެވުުނ ައަލށް ައހުަރ،
ކޯޓަުގިއ ުސޕީްރްމ ަވގީުތ ކޯޓެކެވެ. ުސޕީްރްމ ަވގީުތ ގިާއްމކުރެވީުނ
ައލްއްުސތްާޛ ައއަްޔްނކުރެވީުނ ަމގަާމށް އެ ހުރެއެވެ. ފަނިޑާޔރެއް ިއްސ
ފަނިޑާޔުރަކމަުގިއ ިއްސ ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ ަވގީުތ އީެއ ަސީއދެވެ. ައބްދުهللا
އުއްތަަމ ގޮތަުގިއ އީެއ ބާުނ ާމިހުރްނ ގާނީޫނ އެހްެނ ަނަމވްެސ، ވެއެވެ.
ފަނިޑާޔރެވެ. ިއްސ ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ ަވގީުތ އީެއ ނެޫނވެ. ފަނިޑާޔރެއް

ފަނިޑާޔުރ‘ ’އުއްތަަމ ައިމއަްލފުޅަށް ފަނިޑާޔުރ ިމ އެހްެނަނަމވްެސ،
ިސީޓތަކަުގިއ ތަކަުގއިާއ ލަެޓރހެޑް  ހޯއަްދަވިއ ައިމއަްލފުޅަށް  ަމގާމު ިމ

ގްެނދިެވއެވެ. ަޖއަްސަވމްުނ
ާސިވްސ ޖީުޑަޝލް އުޭރގެ ހުޫނވެގްެނިދަޔީއ އްެނމެ ަމއަްސަލ ިމ
ަސީއަދށް ައބްދުهللا ައީފފް ހަަސްނ ހްުނެނިވ،  ަރީއަސަކށް ކިޮމަޝްނގެ

ަބަދލަުގިއ ޖެހުމުގެ ިމހްެނ ފަނިޑާޔުރ‘،  ’އުއްތަަމ  ިސީޓތަކަުގިއ ިލާޔ
ިމަކާމ ފަނިޑާޔުރ‘ ިމގޮތަށެވެ. ކޯޓުގެ ިއްސ ’ަވގީުތ ުސޕީްރްމ ަޖއަްސަވީނ،
އުއްތަަމ ޯނިޓްސީދ، ިއްނޒާާރިއ ައީފފަށް ހަަސްނ ހުޫނވެ، ަމއަްސަލ ގިުޅގްެނ
ަނޭސހަތް ަގަދަރށް އިުނަކްނ ައްނަނ ގޮތަށް މުހާތަބު ުނކުުރަމށް ފަނިޑާޔުރގެ
ަރަގޅަށް ފަނިޑާޔަރށް އުއްތަަމ ައީފފް ހަަސްނ ައިދ ަކމަުގިއވެއެވެ. ދެވުުނ
ަމިޖީލހުގެ ަރއިްޔތްުނގެ ަރީއުސލްޖްުމހިޫރއާްޔައށިާއ ުނކާުރީތ، މާުޚތަބް

ކުރެއިްވަކަމށް ވެއެވެ. ަޝކުވާ ފުޮނއަްވިއ ަރީއަސށް ިސީޓ
ވިެރަކމުގެ ާރއްޖޭގެ ިދަޔީއ، ވެގްެނ ަކަމަކށް ާޚއަްސ ައެނއް
ވެފިައއީޮތ ަކމަުގިއ ކިޮއލު ވިެރަކމުގެ ފަހަަކށަްއިއްސ، ތީާރޚަުގިއ، ިދގު
ާޚއަްސ ަވަރށް ތީާރޚަުގިއ ވިެރަކމުގެ ާރއްޖޭގެ ގަެއީކ ިމ މ.ީތމުގެއެވެ.
އްެނމެ ޤިާއްމވެ، ޖްުމހިޫރއާްޔއެއް ާރއްޖަޭގިއ ިއތުުރްނ، ީމގެ ގެއެކެވެ.
ބޮޑަުބިއ ވިެރަކމުގެ ކުރެއިްވ ަރީއްސ ަމއުމުޫނގެ ަރީއްސަކްނ ދަުވހު ިގަނ
ަމީތ ގަެއީކ، އްެނމެ ފަހްުނ އެ ައިދ، ހަޭދކުރެއިްވ ގަެއީކވްެސ ީތމުގެއެވެ.
ހިައަބވިެރ ދުޫނކާުރެނފަަދ ަގނޑަުވުރތަަކށްވްެސ ަރްސަކލްުނގެ ފްެނަވުރގެ
ަބޖެޓްުނ ަދއަުލތުގެ ިބާނކުރެވީުނ ަގނޑަުވުރ އެ ަގނޑަުވރެއަްކމަުގިއިވއެވެ.
ަގނޑަުވުރގެ ިމ ހަަރދުކޮއްގްެނެނވެ. ުރިފާޔއެއް ިމިލައްނ ަސތަޭކ އެތައް
ީސިލްނގ ތަކިާއ، ފާާޚާނ ަރްނ ޕޫލިާއ، ުސިވިމްނ އޮތް އެތަުނަގިއ ފްެނަވުރ،

ަސްނގަުމުރަމުރގެ ަޖހާފިައވާ ތަކްުނާނިއ، ާޗނަދިލާޔ ަދާމފިައވާ ަގިއ
ފިުރހަަމައށްވްެސ ަވަރށް ޯސފާތަކްުނ ކާޕާެޓިއ ައގުބޮޑު ފުާރތަކިާއ، ތަޅާުމިއ،

ާދެނއެވެ. އެނިގގްެނ
ަމއުމަޫނށްފަހު ަރީއްސ ކުރެއިްވ ަރީއްސަކްނ ިތީރްސައހުަރ ިދގު
އަެގނޑަުވުރަގިއ ަނީޝދު ަރީއްސ ަވަޑިއގްެނެނިވ، ހަވާލުވެ ަރީއްސަކާމ
ަގނޑަުވުރދެއީްވ އެ އެހްެނަކމްުނ ުނިވއެވެ. ބުޭންނފުޅެއް އުޅުއްވަާކށް
ަރީއްސ ބުޭންނކުރެއްވަުމށެވެ. ގޮތަުގިއ ިއާމާރތެއްގެ ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ
ހިައަބވިެތ ފަނިޑާޔުރގަެއީކ ާރއްޖޭގެ ބުޭންނފުޅެއަްކމަުގިއީވ ަނީޝދުގެ

ތަެނއަްކމަުގިއ ހެއްދެވުމެވެ.
އެތަުނގެ ތަެނއަްކމަުގއެވެ. ހިައަބވިެތ ަވަރށް ީވ އެތަްނ އާދެ،
ތެރަޭގިއ ިއާމާރތުގެ އެ މަުވއަްޒފްުނ އެތަުނގެ ބޮޑަުކމްުނ ހިައަބވިެތަކްނ
އެތަުނގެ ޖެހީެނ ަދއަްކްނ ވާހަަކ ައިދ، ނޫޅެވެއެވެ. ައަރިއގްެނ ފިައވަާނށް

ަމޑްުނެނވެ. ުނގެއްލެޭނހާ ހިައަބވިެތަކްނ
ަމީތ ަވަރށް ިއތުުރވެގްެނިދަޔީއ ހިައަބވިެތަކްނ ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ

ަދަރަޖައަކށެވެ.
ގާނުޫނ ައއުމަުގިއ، ައިއ ިއތުުރވެގްެނ ހިައަބވިެތަކްނ ިމގޮތްުނ
ިޑޕްާޓަމްންޓ އޮތް ަދށަުގިއ ކިޮމަޝުނގެ ާސިވްސ ޖީުޑަޝލް ައާސީސްނ
ިއާދީރަބިއ، ފަނިޑާޔުރގޭގެ ުނަވތަ އެޑިްމިންސްޓރަޭޝްނ،  ޖީުޑަޝލް އޮފް
ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ ަވިކކުރިެވ،  ކިޮމަޝުންނ ަސރިވްސ  ޖީުޑަޝލް
އަާދާޔ ަވަރށް ކޯޓުގެ  ުސޕީްރްމ ިމީއވްެސ ަބއެއަްކމަުގިއ ަކނަޑއެޅެުނވެ.
ކަޯޓީކ، ުސޕީްރްމ ަގއުމެއަްގިއ، އެއްވްެސ ދިުނޔޭގެ ިޚލާފަުކމެކެވެ.
ފިައާސގެ ފްަނުސާރިއ ފޮތް ަގްނަނ ަބނޑިޭރައަކށްވްެސ ފަނިޑާޔުރގޭގެ
ިހްނަގީނ ިމ ިމތަްނ ަނަމވްެސ އެހްެނ ނޫޅެއެވެ. ހަވާލުވެގެެނއް ަކްނަކާމ

ަވއްތަަރަކށެވެ. އާ
ހިައަބވިެތަކްނ ފަނިޑާޔުރްނގެ ައއަްޔްނކުރެވުުނ ގޮތްުނ ަވގީުތ
ަބއެއަްކްނ ަވގީުތ ިތަމްނާނމްެނަނީކ ތެރަޭގިއ ދަުވްސކޮޅެއްގެ ބޮޑުވެ،
ބުާރ ައއަްޔްނކުުރމުގެ ކޯޓު ުސޕީްރްމ ާދިއީމ ައިދ، ހަނާދްނެނިތއްޖެއެވެ.
ާދިއީމ ިތަމްނަނމްެނަނީކ، ޖްުމހިޫރއާްޔައށް، ަރީއުސލް ފާަރތަްކމަުގިއވާ އޮތް
ައމުރެއްވްެސ ބެުނ ަކނަޑައޅިައީފމޭ ިތަމްނަނމްެނ ުސޕީްރްމކޯޓަުކމަުގިއ
ތަޅުވްެސ އެ ކޯޓަުގިއ ޖްުމހިޫރއާްޔ ަރީއުސލް ިމަކާމ ގިުޅގްެނ ެނރިެފއެވެ.

ިޚލާފަުކމެކެވެ. އަާދާޔ ަވަރށް ިމީއވްެސ ައޅަުވިއިފއެވެ.
ދަުވހަށް   1 ިހްނގާުމ ކޯޓު ިމ ތަޅުއެޅުވަުމށްފަހު، ކޯޓަުގިއ ިމ
ަވގީުތ ިހްނގަުމށް ކޯޓު ިމ ައިދ، ހަވާލިުވއެވެ. އީޮފހްުނވްެސ ަރީއްސ
ިމ އެހްެނ ަނަމވްެސ ބޭފުޅަކު ޕަެނލްގެ ިމ ޕަެނލެއްވްެސ އެކަުލވާލެވެުނވެ.

ތެރަެއށް ަވދަެވަޑިއުނަގްނަނަވއެވެ. ިއާމާރތުގެ ކޯޓުގެ
ވާހަަކއެވެ. ައއަްޔްނކުުރމުގެ ކޯޓު ުސޕީްރްމ ާދިއީމ އީޮތ ދްެނ
ައތްފާުނ ާރއްޖަޭގިއ  މިުޅ ައއަްޔްނކުރެވީުނ ކޯޓު ުސޕީްރްމ ާދިއީމ  ިމ
ަޝހުވީާނ ގޮތްުނވްެސ ގޮތްުނާނިއ ދިުނަޔީވ ގޮތްުނާނިއ ައޅިައގްެނ، ގާނީޫނ
އޮތް އުޭރ ކުރެވީުނ ިމަކްނ ަމއަްޗށަްކމަުގިއވެއެވެ. ީމހްުނގެ ައާރިތިބ އްެނމެ
ަސިއ މްެމަބުރްނގެ ަމިޖިލްސ ަރއިްޔތްުނގެ ޕީާޓގެ ިސާޔީސ ދެ ބޮޑު އްެނމެ
ހެޔަޮވުރވެާނަވުރގެ ފަނިޑާޔުރްނަނށް ކޯޓުގެ ިމ ަކމަުގިއވެއެވެ. ަގީޑަގިއ
އެއްދަުވހުގެ ގޮތެއަްގިއ، ހިައަބވިެތ ަވަރށް ފްާސކުރެވީުނ ގާނުޫނވްެސ ކާޯޓިއ،
ފަުރތަަމ ަމހުގެ ަރަމާޝްނ ކުރެއީްވ،  ހުވާ ފަނިޑާޔުރްނ  ތެރަޭގއެއެވެ.

ިވލޭރަޭގއެވެ.
ިމ ވާހަަކއެކެވެ. ިދގު ަވަރށް ވާހަަކައީކ  ކޯޓުގެ ުސޕީްރްމ ިމ
ގާނީޫނ ިގަނައަދދެއްގެ ިތިބ ާރއްޖަޭގިއ ގޮތްުނ، ކުުރކޮއްލުމުގެ ވާހަަކ
ކޯޓެކެވެ. ިހްނގާ ގާނެޫނއް އަާވއްތަރެއްގެ މިުޅްނ ިމީއ ބާުނގޮތަުގިއ، ަވީކލްުނ
ަމބަްދއުތަކާ ބުޭންނުނކާުރ އެއްގޮތަަކށްވްެސ ިކަޔަވްނއުޅިޭއުރ ގާނުޫނ އެކިުދްނ
ހުކްުމ ބާުނގޮތްުނ، އެކިުދްނ ހުކްުމކާުރިއުރ، ަމއަްޗށް ތަކުގެ ަމްސަލހާ

މޮޅަށެވެ. ާންނަނހާ ތަެނއަްގިއވްެސ އެއްވްެސ ދިުނޔޭގެ ައްނަނީނ
ހުށަހިެޅތޯއެއް، ަމއަްސަލއެއް ީމހަކު ކާުރިއުރ، ހުކުމެއް ިމހްެނަކމްުނ،
ހުކަުމކްުނ ފަނިޑާޔުރްނގެ ަކމެއަްކްނވްެސ ކްޮނ ހުށަހީެޅ ައިދ ހުޅެހިެޅަކމެއް،
ައެނަކަކށް ަމއަްސަލ ހުށަހިެޅ އަެކކު ކާުރިއުރ ހުކްުމ ައިދ ޭނގެއެވެ.
ބުޭންނކާުރ ގޮތްތައް ިއޮނވިޭޓވް ގާނީޫނ ޒާތްޒާތުގެ ިމފަަދ ހުށަހެޅާުމިއ

ަކަމށްވެއެވެ.
އެއްވްެސ ދިުނޔޭގެ ަވީނ، ިމހުާރ ފަނިޑާޔުރގަެއށް ހިައަބވިެތ ިމ
އީެއ، ިލިބފައެވެ. އެވޯޑެއް ފްެނަވުރގެ ަމީތ ުނިލބޭހާ ފަނިޑާޔުރގަެއަކށް
ގޭގެ ފަނިޑާޔުރ ިމ އެކަްޓަރކު ޕްޯނ ފްެނަވުރގެ ދިުނޔޭގެ ިމހާތަަނށް
ޕްޭނީޓ ަވިއްޓ ިމ އެވަޯޑީކ ’ިއްނަޓރޭނަޝަނލް ިއްނެނވުމްުނެނވެ. ބްެންޗަގިއ

އެވޯޑަުކމަުގިއވެއެވެ. ަޖްޖ‘
ަވަރށް ާދިއާރތަކަުގިއ ަބއެއް ިމހުާރ ފަނިޑާޔުރގިެއްނ ހިައަބވިެތ
ިއްނިތާޚބު ިމގޮތްުނ، ފާހަަގކުރެވެއެވެ. ގްޮސފިައވަާކްނ ާޚއަްސވެގްެނ ބަޮޑށް
ހިުރ ަގވިާއދުތަކަުގިއ ގާނާޫނިއ ައާސީސއިާއ ގާނުޫނ ގުޅޭގޮތްުނ ބޭއްވާުމ
ަކްނތައްތައަްކމަުގިއ ުނަގެނވޭ ަބަލިއ ތަަނަކށް ހިައަބވިެތ ިމފަަދ ަކްނަކަމީކ،
ާމަވުރަގަދ އްޮނަނީނ، ަބަދލަުގިއ  އެއްޗެއްގެ  ިމހިުރހާ  ިމހުާރ ވީާތ،
ިމ ފުދެއެވެ. ަކަމަކށްވްެސ ކްޮނމެ ަގިއޑަްލިއްނ  ިމ ަގިއޑަްލިއެނކެވެ.
ާޚއަްސ ކަޯޓށް ިމ ގޮތްުނ، ހޯދުމުގެ ހިައަބވިެތަކްނ  ިއތަުރށް ާދިއާރިއްނ

ހަަމޖިެހފައެވެ. ަވީނ ގަެނއަުމށް މިެޝެނއް ިފްނަގޕިްރްންޓ
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ަބޣާވާތެއަްކަމށް ިހނގިާދަޔީއ 2012ަގިއ ފެބުްރައީރ،   07
ިމައދުދެވޭޭނ ިދވީެހްނަނށް ިދޔަުމީކ ަލްސވެ އަެކްނުނބިެލ ތުޙަުމތުކުރިެވ
ައިދ ލަޯމއަްޗށްފިެނ ިދވީެހްނގެެ ޤަބޫލުކުރެވެެއެވެ. އްެނމެބޮޑުގެއްލްުނަކަމށް
އީެއ ިހްނގަުމށްފަހު، ަޖީރާމ ިމބޮޑު ަލިއވްކަުރމްުނިދޔުމްުނވްެސ ީމިޑާޔިއްނ
ިމަކމުގެ ިހތްތަަކށް ަދއްކާ، ފާަރތްުނ މެދުވިެރކުރެއިްވގޮތަްކަމށިްކާޔ، ހެއްދިެވ
ިތިބތަެނވެ. ފަޫގޅިައގްެނިތިބ ިމަކަމށަްވދެ ިއލްްމވީެރްނ ީދީނ ފަހަތަށަްވދިެތިބ
ިލބްެނފިެށ ަރއިްޔތްުނަނށް މެދުފްަނިތިވާޔފިާރތަަކށިާއ ޓެކްްސތަޢަާރފުވުމްުނ،
ާރއްޖޭގެ ަސަބބްުން ފުުރަޞތުތަކުގެ ތަަނަވްސވްާނފިެށ ަމިތވިެރފިައާދއިާއ
ިމަކމަުގިއ ިހިތަވމްުނެނވެ. ަމދީުމްސކޮޅަށް ިމައްނަނީނ މުށަްދށުލިާތިބ ިވާޔފިާރ
ަރނަގޅަުކމެއްގެގޮތަުގިއ އީެއ އަެކްނ ައތްތަކްުނާނިއ،ދޫތަކްުނ، ަބިއވިެރިވ
ަޖީރާމިމައްނަނީނިދ ފުޮރިވައަްސ،ިމިހްނިގ ިކތަްނމެ ަމިތއެޅަުމށް ަދއްކިާމަކްނ

ފާޅުވާެސފަުވމްުނެނވެ. ވިެހަރއިްޔތްުނަނށް
03 ޮނވްެމަބރ  ިލބީުނ، ީމގެކީުރްނ ބޮޑުގެއްލުމެއް އްެނމެ ިދވީެހްނަނށްް
ިހނގިާދަޔ  ފަުރާމލަޭގިއ ފާުރަނގެއްލުުނދަުވހެވެ.  19 ދަުވހު  ީވ  1988
ަރީހުނކިުރ ަބަޔކު ިބުރވިެރަކަމށް ަގްނބާލާާ،އެތަކެއް ިދވީެހްނ ިމޙިާދާސައީކ،
ައިދ ގެއްލްުނތަކެއިްލިބ ބޮޑިެތ މަުދަލށް  އެތަކެއަްބޔެއްގެ  ހިާދާސއެކެެވެ.
 07 ަކމެކެވެ.ިމފަހްުނ ބޮޑިުވ ާމީލހަޭދ ކަުރްނޖެހުުނ ައަރިއަގތަުމށްް އަެކމްުނ
ޙިާދާސައީކ ިމފަަދަކަމކްުނ،ައެނއްކާވްެސ  ިހނަގިއިދަޔ ފެބުްރައީރ،2012 ަގިއ
ވިާގފުޅިާއއެކު، ގެ هللا ަނަމވްެސ ދަުވހެކެވެ. ިދާމިވ އޮހޮރްެނ ލޭ ަރަގޅަށް

ިހ ިންނިމ، ިއްނާސިނއަްޔތަުކަމށް  ަދިހވިެތަކްނެނިތ ވިެރަކމުގެ ހަަމއަެކިނ 
ުނިދަޔއެވެ. އެގޮތަށް އަެކމެއް ކަުމތްތިެރދުުރިވްސޭނިންނމުމެއްގަެސަބބްުނ،
ަބަދލަުވމްުނ ފިައާދހިުރގޮތަށް ަނީތާޖ އަެކމުގެ ިމްނަވުރފުޅިާއއެކު އެފާަރތުގެ
ހަަމަޔށް ިމައާދިއ ުނގްޮސ ީބވެ ުނފޫޒުތަަކށް ބުޭރގެ ވިެރަކްނ ިދވީެހްނގެ

ަޔީޤެނވެ. ަބބްުނަކްނ ަސަ ިމިންނމުމުގެ އެދަުވހުގެ ައިއްސފިައިމަވީނ
 ، ިއްން ވިެރަކމުގެ ައހުަރގެ  05 ަދާމފިައވާ ައާސީސްނ ޤާނުޫނ
ކަުޑކޮށް، ިއްނ ިއޙްިތާރްމުނކޮށް،ކެތްތިެރަކމުގެ ވަާދވިެރްނ،އަެއށް ިސާޔީސ
ފެެނއެވެ. ިހިތަކމަުގިއ ަނީތާޖ ފްެނަނމްުނާދ ކުޅަަކްނތައްތަަކކްުނަމައދު

ަރއިްޔތްުނގެ ިދފާއުކަުރމްުނ ޤާނުޫނ ަލއްވާ ަވީކލްުނތަކެއް ޤާނީޫނ ުނފޫޒުވިެރ
ކަުރމްުނ ކުުރަމށް ފިުރހަަމ އެދްުނ ައިމއަްލ  ަބއެއްގެ ފިައާދައށްވުރްެނ
ަކްނތައްތަކެވެ. އެތަކެއް ފޫބެއްދަުމށަްދިތ ުނަރަގޅު ިނކީުތ ފެށުމްުނ ގްެނަދްނ

ތަްނީފީޒ ުނފިުދ،ޤުާނުނ އަެވުރްނ  ައތަްދށުލާ، މަުވއަްސާސތައް  ިމިނަވްނ
ަގްނބުވާ އޭގެތެރަެއށް ިސފިައްނވްެސ ައިދ ފުލުހްުނ ިއާދާރަކމަުގިއވާ
ުނަރއްކާތިެރކުުރިވތަެނވެ. ބަޮޑށް ކިުރަޔށްވުރްެނ ަރއްކާތިެރަކްނ ަރއިްޔތްުނގެ
ގެއްލުވާލާ ފުުރަޞތު ިދވީެހްނ ހިޯދ ިޑމޮކްރިެޓކް ވެއަްޓަކށް ހައްތަހާވްެސ

ތަެނވެ.
ިމިނަވްނ ިހޯސުރކޮށްގްެނިތބެ، ިދވީެހްނގަެބިއތުލާްމލު ިމފްެނަނީނ ިމައދު
ަދްސކޮށީްދފިައވާތަެނވެ. ިވާޔފިާރކަުރްނ ަސުރކުާރތެރްޭނ ަނމަުގިއ ިވާޔފީާރގެ
ައތަްދށަުލިއގްެނ ިއޙްިތާރްމުނކޮށް މަުވއަްސާސތަަކށް ިމަނަވްނ ިއްނާސފުހަޯދީނ
އީެމހްުނކާުރ ައޅުވިެތވިެތބެ ަވިކަބަޔަކށް ަދްސކޮށްދީެނ ިދިރއުޅްެނ ިތބެއެވެ.
ިލބޭޭނހްެނެނވެ.ިއޤިްތާޞީދ ަރަގޅު ތަުރީޙބުދީޭމހަާއށް ުނަބިއަކަމަކށް ހިުރހާ

ބަޮޑށް ަކމެއްކޮށިްދުނަމށްވުރްެނ ޤައަުމށް ާމިހުރްނތައްވްެސ
ިހްނގާތަެނވެ. ަޖީރާމތައް ބޮޑިެތ ަވގިުވާޔފިާރތަކުގެތެރަެެއށަްވދެ
ިލބެމްުނައީއ ަރއިްޔތީުމހަާއށް ިނަކމިެތ ހައްތާވްެސ
ގެއިްލގްެނަދީނއެވެ.ައިމއަްލ ހައްޤުތައް އާޭނގެ ގެއްލުމެވެ.
ައޅުވިެތކުުރްނ ވުރްެނ ތެދުކުުރަމށް ަރއިްޔތީުމހާ ފިައަމއަްޗށް
ހަޯދިއިދުނަމށްވުރްެނ ހައްގުތައް ައްނަނީނއެވެ. ބޮޑުކަުރމްުނ

ވަެގްނަނީނއެވެ. ައަވްސ ިނއުޅިާއަގތަުމށް ހައްގުތައް
ަކމެއަްކްނ ިކހަާވރެއްގެ ިމކަުރމްުނަދީނ
ަބަޔކުކާުރެނ ހެޔޮއެދެޭނ ޤައަުމށް ިއޙާްސުސކޮށަްލަބލާށެވެ.
އެކަުލވިާލ  2008 ަގިއ ކޮޅެއެްނތެެވެ. ިހތަާމިއގެ ަކމެއްނެޫނވެ.
ިމފަަދ ަމީތްނ ހަަމތަކުގެ ިޑމޮކްރިެޓކް ައާސީސިއްނ ޤާނުޫނ

ިލބުުނފުުރަޞތުވްެސ އަެކހިެރވިެތބަުމށް ިދވިެހަރއިްޔތްުނ ުނަރއްކާތަކްުނ
ިހނިގދަުވހު ހިާދާސ ުނަރއްކާތިެރ ައިދ ިމިހތަާމވިެރ ައިދ ގެއްލުވީާލއެވެ.
އެތަކެއް ިމަކމްުނ ުނގެއްލަުންސ ިމިނަވްނަކްނ އިާއ ފާުރަނ ަބަޔކުގެ
ިއޤިްތާޞދު ފަހު ިމހިާދާސައށް ގެއްލްުނކަުޑއެއްނެޫނވެ. ިލބުުނ ަބަޔަކށް
ކުޑާއެއްނެޫނވެ.ިމޙިާދާސައށްފަހު ިމްނަވުރ ިއތުުރވެފިައވާ ަބިލަކިށަކްނ ގެ
ަރއްކާތިެރަކްނ ަރއިްޔތްުނަނށް އެތަކެއް ަމރެއް، ިހްނގާފިައވާ ިހތަްވުރިލިބގްެނ
ހިުރހާ ިމ ފާހަަގކޮށަްލމެވެ. ިހތަާމއިާއއެކު ފުޮރަވމްުނާދަކްނ ީމހްުނ، ދްޭނިތިބ
ައިދ ފީެށއެވެ. ފުރޮޅްެނ ާނކިާމާޔަބށް ކިުރހަާމަސއަްކތް ފުޮޮރަވްނ ަކމެއް
އްެނބުރްެނ ުނަވތަށްް ކަުރމްުނާދހަާމަސއަްކތްތައްް ފުޮރަވްނ އަެކްނަކްނ

ފަށާފައެވެ. ިމހުާރއަެވީނ
ިލބެމްުނިދަޔ އޭގެކީުރްނ ިދވިެހަރއިްޔތްުނަނށް ައއުމްުނ ިޑމޮކްރީެސއެއް
އަެކްނ ުނިތބިެވގްެނ ަބލްާނ ފަނޑަުވމްުނާދތަްނ ހައްޤުތައް ައިނާޔއިާއ
ފީެށއެވެ. ދިެކއަެކްނ ަރަގޅުގޮތަްކަމށް އީެއ ބުޭންނވިެތިބީމހްުނ ިއާޔަދކަުރްނ
ފެބުްރައީރ،2012ފަުރތަަމ 08 ައިދ   07 ހިެކތައް ލަާމީސލު ިމަކމުގެ
ކެނިޑޭނިޅ  ިރޕޯރޓްުނާނިއ، ކީޯނގެ ފިެނގްެނިދަޔއެވެ. 48 ަގިޑިއުރތެރަޭގިއ
ިދަޔތަްނ ަމގުފަުރއަްދމްުނ ަރއިްޔތްުނ ީމިޑާޔިއްނ ުނފޫޒުވިެރ ިގަނ ާރއްޖޭގެ
ލިޯބްނކޮށްދޭ ވިެރަކަމީކ ފްެނަނމްުނިދަޔީއ ައިދ ިދަޔއެވެ. ފިެނގްެނ
ަބަދލުކޮށްއެގޮތަށް ކާުރަކަމަކށް ުނފޫޒްުނ ިބާރިއ ަބަދލަުގިއ ިޚދަުމތެއްގެ

އޮޅުވާލާ ަރަގޅަށް ރިޭޑއޯތަކްުނ ައިދ ީޓީވތަކްުނ ަމްނަޒުރތައް ިހތަްވުރދޭ
ިދަޔތަެނވެ. ގެެންސދެމްުނ

ހަަދިއގްެނ،  ީދްނހިަތާޔަރަކށް 23 ިޑެސްމަބރ، 2011 ައީކވްެސ،
ައިދ ކުުރމެކެވެ. ީދީނ ދްޮނކިުރ ަބޣާވާތަަކށް ހައަްދިއގްެނ، ަރއިްޔތްުނ ގުނބޯ
ހުދު ަރހަ ކިުރަމަސއަްކތުގެ ަބަޔކު ފިައާސވީެރްނގެ ފާަރތްތަކްުނާނިއ ިސާޔީސ
ކިުރަމަސއަްކތުގަެރހަވްެސ ހައަްދްނ ަޖީރާމ ިދވީެހްނަލއްވާ އީެމހްުނަނށިާއ،
ިފލުވިާދުނަމށްވުރްެނ އޮޅްުނ ީދްނ ފްެނަނމްުނެނވެ. ިމައްނަނީނ
ލީާދީނ ީމހްުނަނށް ުނުރހޭ ފާަރތްތަކްުނ ދެކޮޅުވިެރ ިސާޔީސ ބޮޑުވެގްެނިދަޔީއ
ކިުރަމީތަގިއ ަރއިްޔތްުނގެ ިސފަ ފާަރތްތަކުގެ އެފަަދ ަލއަްވިއގްެނ ފާޭރމެއް

ކްޮނަކމެހެއްޔެވެ؟ ންޫނފަހެ ިކަލނބުކުުރްނ

އަޯގްސްޓ،   04 ީމހްުނ، ިތިބ ައތަްއޅާ ފުޮރިވގްެނ ޖިުޑަޝީރަގިއ
ަޙީގަގތް  ަގތަްގނޑުގެ ަސވުާރވެ، އަެމއަްސަލތަަކށް ފިެށގްެނ ްނ  2010
ވާހަަކތައް އަެކމުގެ ފްެނަމިތަވމްުނެނވެ. ިމައްނަނީނ ިމައދު ހަލިުވަކާމިއއެކު
ގޮތްުނ ަނފާްސީނ ައިދ ަބްނދުކުުރާމިއ ދޫތައް ިހިފީމހްުނގެ ހަާމކަުރްނ
ަމަސއަްކތްް ފާަނކޮށަްލްނ ހަަކތަެނިތކޮށް ގެ ީމހްުނ ުނިވތަަނަކށް ިބުރަދއްކާ،
ިދަޔތަްނވްެސ ފިެށގްެނ ަބިލކަުރްނ ިޖްސާމީނގޮތްުނ ިދަޔތަާނިއ، ކަުރމްުނ
ފަނިޑާޔުރްނ ިރްޝަވތްުނ ތަޢީުލަމށްވުރްެނ ހަަމއެއިާއއެކު، ިދަޔއެވެ. ފިެނގްެނ
ފާޅުވްާނ ަނީތާޖ ިމހުާރ ިމަވީނ ިހިތ ަޖީރކުުރަވިއގްެނ ގަެނިއ ގަެނއުމުގެ

ފަށާފައެވެ.
ހުކްުމތަަކށް ކޯޓުތަކުގެ ައެނއަްކަމީކ، ކުރެވުުނ ފާހަަގ ިމފަަދަކަމކްުނ
ަބިއވިެރިވހާ ަޖީރާމތަކަުގިއ ިހްނގާފިައވާ އަެބަޔކު ުނފޫޒުކުުރަވިއ، ައަރިއަގެނ،
ފިެނގްެނިދއުމެވެ.ައިދ ވަެގތްތަްނ ައަވްސ ަސލަާމތްކޮށިްދުނަމށް ަބަޔކު
ައަވްސވާތަެނވެ. ަބަދލުކުުރަމށް ހުކްުމތައް ކީުރގެ ފަިހވާގޮތަށް އީެމހަުނށް
ަދީނ، ިލބެމްުނ  ައަބދުވްެސ ފިައާދައށްވުރްެނ ަކަމކްުނ ކްޮނމެ ިމފަަދ 
ިމަކަމީކ ަކމެވެ. ިނަކމިެތ ގެއްލްުނތަކިާއ ބޮޑިެތ ައަދދުުނކުރެވަޭވުރގެ
އެދްުނެނިރ ައިމއަްލ ިފކުުރކަުރްނ ވެއްޖަެކމެކެވެ. ިވްސާނ ިދވިެހަރއިްޔތްުނ
ުނވިާއުރ ފިެނފިައ ފިައާދއެއް ދަުވހަކުވްެސ ކްޮނމަެކަމކްުނ ިމފަަދ ކާުރ

ަމިއޒްާނ) (ހަޯއިނ ަކމެކެވެ. ހޭލްުނތިެރވްާނވެއްޖެ ިމަކާމމެދު ިމަކަމީކ
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ަބޣާވާތެއަްކަމށް ިހނގިާދަޔީއ 2012ަގިއ ފެބުްރައީރ،   07
ިމައދުދެވޭޭނ ިދވީެހްނަނށް ިދޔަުމީކ ަލްސވެ އަެކްނުނބިެލ ތުޙަުމތުކުރިެވ
ައިދ ލަޯމއަްޗށްފިެނ ިދވީެހްނގެެ ޤަބޫލުކުރެވެެއެވެ. އްެނމެބޮޑުގެއްލްުނަކަމށް
އީެއ ިހްނގަުމށްފަހު، ަޖީރާމ ިމބޮޑު ަލިއވްކަުރމްުނިދޔުމްުނވްެސ ީމިޑާޔިއްނ
ިމަކމުގެ ިހތްތަަކށް ަދއްކާ، ފާަރތްުނ މެދުވިެރކުރެއިްވގޮތަްކަމށިްކާޔ، ހެއްދިެވ
ިތިބތަެނވެ. ފަޫގޅިައގްެނިތިބ ިމަކަމށަްވދެ ިއލްްމވީެރްނ ީދީނ ފަހަތަށަްވދިެތިބ
ިލބްެނފިެށ ަރއިްޔތްުނަނށް މެދުފްަނިތިވާޔފިާރތަަކށިާއ ޓެކްްސތަޢަާރފުވުމްުނ،
ާރއްޖޭގެ ަސަބބްުން ފުުރަޞތުތަކުގެ ތަަނަވްސވްާނފިެށ ަމިތވިެރފިައާދއިާއ
ިމަކމަުގިއ ިހިތަވމްުނެނވެ. ަމދީުމްސކޮޅަށް ިމައްނަނީނ މުށަްދށުލިާތިބ ިވާޔފިާރ
ަރނަގޅަުކމެއްގެގޮތަުގިއ އީެއ އަެކްނ ައތްތަކްުނާނިއ،ދޫތަކްުނ، ަބިއވިެރިވ
ަޖީރާމިމައްނަނީނިދ ފުޮރިވައަްސ،ިމިހްނިގ ިކތަްނމެ ަމިތއެޅަުމށް ަދއްކިާމަކްނ

ފާޅުވާެސފަުވމްުނެނވެ. ވިެހަރއިްޔތްުނަނށް
03 ޮނވްެމަބރ  ިލބީުނ، ީމގެކީުރްނ ބޮޑުގެއްލުމެއް އްެނމެ ިދވީެހްނަނށްް
ިހނގިާދަޔ  ފަުރާމލަޭގިއ ފާުރަނގެއްލުުނދަުވހެވެ.  19 ދަުވހު  ީވ  1988
ަރީހުނކިުރ ަބަޔކު ިބުރވިެރަކަމށް ަގްނބާލާާ،އެތަކެއް ިދވީެހްނ ިމޙިާދާސައީކ،
ައިދ ގެއްލްުނތަކެއިްލިބ ބޮޑިެތ މަުދަލށް  އެތަކެއަްބޔެއްގެ  ހިާދާސއެކެެވެ.
 07 ަކމެކެވެ.ިމފަހްުނ ބޮޑިުވ ާމީލހަޭދ ކަުރްނޖެހުުނ ައަރިއަގތަުމށްް އަެކމްުނ
ޙިާދާސައީކ ިމފަަދަކަމކްުނ،ައެނއްކާވްެސ  ިހނަގިއިދަޔ ފެބުްރައީރ،2012 ަގިއ
ވިާގފުޅިާއއެކު، ގެ هللا ަނަމވްެސ ދަުވހެކެވެ. ިދާމިވ އޮހޮރްެނ ލޭ ަރަގޅަށް

ިހ ިންނިމ، ިއްނާސިނއަްޔތަުކަމށް  ަދިހވިެތަކްނެނިތ ވިެރަކމުގެ ހަަމއަެކިނ 
ުނިދަޔއެވެ. އެގޮތަށް އަެކމެއް ކަުމތްތިެރދުުރިވްސޭނިންނމުމެއްގަެސަބބްުނ،
ަބަދލަުވމްުނ ފިައާދހިުރގޮތަށް ަނީތާޖ އަެކމުގެ ިމްނަވުރފުޅިާއއެކު އެފާަރތުގެ
ހަަމަޔށް ިމައާދިއ ުނގްޮސ ީބވެ ުނފޫޒުތަަކށް ބުޭރގެ ވިެރަކްނ ިދވީެހްނގެ

ަޔީޤެނވެ. ަބބްުނަކްނ ަސަ ިމިންނމުމުގެ އެދަުވހުގެ ައިއްސފިައިމަވީނ
 ، ިއްން ވިެރަކމުގެ ައހުަރގެ  05 ަދާމފިައވާ ައާސީސްނ ޤާނުޫނ
ކަުޑކޮށް، ިއްނ ިއޙްިތާރްމުނކޮށް،ކެތްތިެރަކމުގެ ވަާދވިެރްނ،އަެއށް ިސާޔީސ
ފެެނއެވެ. ިހިތަކމަުގިއ ަނީތާޖ ފްެނަނމްުނާދ ކުޅަަކްނތައްތަަކކްުނަމައދު

ަރއިްޔތްުނގެ ިދފާއުކަުރމްުނ ޤާނުޫނ ަލއްވާ ަވީކލްުނތަކެއް ޤާނީޫނ ުނފޫޒުވިެރ
ކަުރމްުނ ކުުރަމށް ފިުރހަަމ އެދްުނ ައިމއަްލ  ަބއެއްގެ ފިައާދައށްވުރްެނ
ަކްނތައްތަކެވެ. އެތަކެއް ފޫބެއްދަުމށަްދިތ ުނަރަގޅު ިނކީުތ ފެށުމްުނ ގްެނަދްނ

ތަްނީފީޒ ުނފިުދ،ޤުާނުނ އަެވުރްނ  ައތަްދށުލާ، މަުވއަްސާސތައް  ިމިނަވްނ
ަގްނބުވާ އޭގެތެރަެއށް ިސފިައްނވްެސ ައިދ ފުލުހްުނ ިއާދާރަކމަުގިއވާ
ުނަރއްކާތިެރކުުރިވތަެނވެ. ބަޮޑށް ކިުރަޔށްވުރްެނ ަރއްކާތިެރަކްނ ަރއިްޔތްުނގެ
ގެއްލުވާލާ ފުުރަޞތު ިދވީެހްނ ހިޯދ ިޑމޮކްރިެޓކް ވެއަްޓަކށް ހައްތަހާވްެސ

ތަެނވެ.
ިމިނަވްނ ިހޯސުރކޮށްގްެނިތބެ، ިދވީެހްނގަެބިއތުލާްމލު ިމފްެނަނީނ ިމައދު
ަދްސކޮށީްދފިައވާތަެނވެ. ިވާޔފިާރކަުރްނ ަސުރކުާރތެރްޭނ ަނމަުގިއ ިވާޔފީާރގެ
ައތަްދށަުލިއގްެނ ިއޙްިތާރްމުނކޮށް މަުވއަްސާސތަަކށް ިމަނަވްނ ިއްނާސފުހަޯދީނ
އީެމހްުނކާުރ ައޅުވިެތވިެތބެ ަވިކަބަޔަކށް ަދްސކޮށްދީެނ ިދިރއުޅްެނ ިތބެއެވެ.
ިލބޭޭނހްެނެނވެ.ިއޤިްތާޞީދ ަރަގޅު ތަުރީޙބުދީޭމހަާއށް ުނަބިއަކަމަކށް ހިުރހާ

ބަޮޑށް ަކމެއްކޮށިްދުނަމށްވުރްެނ ޤައަުމށް ާމިހުރްނތައްވްެސ
ިހްނގާތަެނވެ. ަޖީރާމތައް ބޮޑިެތ ަވގިުވާޔފިާރތަކުގެތެރަެެއށަްވދެ
ިލބެމްުނައީއ ަރއިްޔތީުމހަާއށް ިނަކމިެތ ހައްތާވްެސ
ގެއިްލގްެނަދީނއެވެ.ައިމއަްލ ހައްޤުތައް އާޭނގެ ގެއްލުމެވެ.
ައޅުވިެތކުުރްނ ވުރްެނ ތެދުކުުރަމށް ަރއިްޔތީުމހާ ފިައަމއަްޗށް
ހަޯދިއިދުނަމށްވުރްެނ ހައްގުތައް ައްނަނީނއެވެ. ބޮޑުކަުރމްުނ

ވަެގްނަނީނއެވެ. ައަވްސ ިނއުޅިާއަގތަުމށް ހައްގުތައް
ަކމެއަްކްނ ިކހަާވރެއްގެ ިމކަުރމްުނަދީނ
ަބަޔކުކާުރެނ ހެޔޮއެދެޭނ ޤައަުމށް ިއޙާްސުސކޮށަްލަބލާށެވެ.
އެކަުލވިާލ  2008 ަގިއ ކޮޅެއެްނތެެވެ. ިހތަާމިއގެ ަކމެއްނެޫނވެ.
ިމފަަދ ަމީތްނ ހަަމތަކުގެ ިޑމޮކްރިެޓކް ައާސީސިއްނ ޤާނުޫނ

ިލބުުނފުުރަޞތުވްެސ އަެކހިެރވިެތބަުމށް ިދވިެހަރއިްޔތްުނ ުނަރއްކާތަކްުނ
ިހނިގދަުވހު ހިާދާސ ުނަރއްކާތިެރ ައިދ ިމިހތަާމވިެރ ައިދ ގެއްލުވީާލއެވެ.
އެތަކެއް ިމަކމްުނ ުނގެއްލަުންސ ިމިނަވްނަކްނ އިާއ ފާުރަނ ަބަޔކުގެ
ިއޤިްތާޞދު ފަހު ިމހިާދާސައށް ގެއްލްުނކަުޑއެއްނެޫނވެ. ިލބުުނ ަބަޔަކށް
ކުޑާއެއްނެޫނވެ.ިމޙިާދާސައށްފަހު ިމްނަވުރ ިއތުުރވެފިައވާ ަބިލަކިށަކްނ ގެ
ަރއްކާތިެރަކްނ ަރއިްޔތްުނަނށް އެތަކެއް ަމރެއް، ިހްނގާފިައވާ ިހތަްވުރިލިބގްެނ
ހިުރހާ ިމ ފާހަަގކޮށަްލމެވެ. ިހތަާމއިާއއެކު ފުޮރަވމްުނާދަކްނ ީމހްުނ، ދްޭނިތިބ
ައިދ ފީެށއެވެ. ފުރޮޅްެނ ާނކިާމާޔަބށް ކިުރހަާމަސއަްކތް ފުޮޮރަވްނ ަކމެއް
އްެނބުރްެނ ުނަވތަށްް ކަުރމްުނާދހަާމަސއަްކތްތައްް ފުޮރަވްނ އަެކްނަކްނ

ފަށާފައެވެ. ިމހުާރއަެވީނ
ިލބެމްުނިދަޔ އޭގެކީުރްނ ިދވިެހަރއިްޔތްުނަނށް ައއުމްުނ ިޑމޮކްރީެސއެއް
އަެކްނ ުނިތބިެވގްެނ ަބލްާނ ފަނޑަުވމްުނާދތަްނ ހައްޤުތައް ައިނާޔއިާއ
ފީެށއެވެ. ދިެކއަެކްނ ަރަގޅުގޮތަްކަމށް އީެއ ބުޭންނވިެތިބީމހްުނ ިއާޔަދކަުރްނ
ފެބުްރައީރ،2012ފަުރތަަމ 08 ައިދ   07 ހިެކތައް ލަާމީސލު ިމަކމުގެ
ކެނިޑޭނިޅ  ިރޕޯރޓްުނާނިއ، ކީޯނގެ ފިެނގްެނިދަޔއެވެ. 48 ަގިޑިއުރތެރަޭގިއ
ިދަޔތަްނ ަމގުފަުރއަްދމްުނ ަރއިްޔތްުނ ީމިޑާޔިއްނ ުނފޫޒުވިެރ ިގަނ ާރއްޖޭގެ
ލިޯބްނކޮށްދޭ ވިެރަކަމީކ ފްެނަނމްުނިދަޔީއ ައިދ ިދަޔއެވެ. ފިެނގްެނ
ަބަދލުކޮށްއެގޮތަށް ކާުރަކަމަކށް ުނފޫޒްުނ ިބާރިއ ަބަދލަުގިއ ިޚދަުމތެއްގެ

އޮޅުވާލާ ަރަގޅަށް ރިޭޑއޯތަކްުނ ައިދ ީޓީވތަކްުނ ަމްނަޒުރތައް ިހތަްވުރދޭ
ިދަޔތަެނވެ. ގެެންސދެމްުނ

ހަަދިއގްެނ،  ީދްނހިަތާޔަރަކށް 23 ިޑެސްމަބރ، 2011 ައީކވްެސ،
ައިދ ކުުރމެކެވެ. ީދީނ ދްޮނކިުރ ަބޣާވާތަަކށް ހައަްދިއގްެނ، ަރއިްޔތްުނ ގުނބޯ
ހުދު ަރހަ ކިުރަމަސއަްކތުގެ ަބަޔކު ފިައާސވީެރްނގެ ފާަރތްތަކްުނާނިއ ިސާޔީސ
ކިުރަމަސއަްކތުގަެރހަވްެސ ހައަްދްނ ަޖީރާމ ިދވީެހްނަލއްވާ އީެމހްުނަނށިާއ،
ިފލުވިާދުނަމށްވުރްެނ އޮޅްުނ ީދްނ ފްެނަނމްުނެނވެ. ިމައްނަނީނ
ލީާދީނ ީމހްުނަނށް ުނުރހޭ ފާަރތްތަކްުނ ދެކޮޅުވިެރ ިސާޔީސ ބޮޑުވެގްެނިދަޔީއ
ކިުރަމީތަގިއ ަރއިްޔތްުނގެ ިސފަ ފާަރތްތަކުގެ އެފަަދ ަލއަްވިއގްެނ ފާޭރމެއް

ކްޮނަކމެހެއްޔެވެ؟ ންޫނފަހެ ިކަލނބުކުުރްނ

އަޯގްސްޓ،   04 ީމހްުނ، ިތިބ ައތަްއޅާ ފުޮރިވގްެނ ޖިުޑަޝީރަގިއ
ަޙީގަގތް  ަގތަްގނޑުގެ ަސވުާރވެ، އަެމއަްސަލތަަކށް ފިެށގްެނ ްނ  2010
ވާހަަކތައް އަެކމުގެ ފްެނަމިތަވމްުނެނވެ. ިމައްނަނީނ ިމައދު ހަލިުވަކާމިއއެކު
ގޮތްުނ ަނފާްސީނ ައިދ ަބްނދުކުުރާމިއ ދޫތައް ިހިފީމހްުނގެ ހަާމކަުރްނ
ަމަސއަްކތްް ފާަނކޮށަްލްނ ހަަކތަެނިތކޮށް ގެ ީމހްުނ ުނިވތަަނަކށް ިބުރަދއްކާ،
ިދަޔތަްނވްެސ ފިެށގްެނ ަބިލކަުރްނ ިޖްސާމީނގޮތްުނ ިދަޔތަާނިއ، ކަުރމްުނ
ފަނިޑާޔުރްނ ިރްޝަވތްުނ ތަޢީުލަމށްވުރްެނ ހަަމއެއިާއއެކު، ިދަޔއެވެ. ފިެނގްެނ
ފާޅުވްާނ ަނީތާޖ ިމހުާރ ިމަވީނ ިހިތ ަޖީރކުުރަވިއގްެނ ގަެނިއ ގަެނއުމުގެ

ފަށާފައެވެ.
ހުކްުމތަަކށް ކޯޓުތަކުގެ ައެނއަްކަމީކ، ކުރެވުުނ ފާހަަގ ިމފަަދަކަމކްުނ
ަބިއވިެރިވހާ ަޖީރާމތަކަުގިއ ިހްނގާފިައވާ އަެބަޔކު ުނފޫޒުކުުރަވިއ، ައަރިއަގެނ،
ފިެނގްެނިދއުމެވެ.ައިދ ވަެގތްތަްނ ައަވްސ ަސލަާމތްކޮށިްދުނަމށް ަބަޔކު
ައަވްސވާތަެނވެ. ަބަދލުކުުރަމށް ހުކްުމތައް ކީުރގެ ފަިހވާގޮތަށް އީެމހަުނށް
ަދީނ، ިލބެމްުނ  ައަބދުވްެސ ފިައާދައށްވުރްެނ ަކަމކްުނ ކްޮނމެ ިމފަަދ 
ިމަކަމީކ ަކމެވެ. ިނަކމިެތ ގެއްލްުނތަކިާއ ބޮޑިެތ ައަދދުުނކުރެވަޭވުރގެ
އެދްުނެނިރ ައިމއަްލ ިފކުުރކަުރްނ ވެއްޖަެކމެކެވެ. ިވްސާނ ިދވިެހަރއިްޔތްުނ
ުނވިާއުރ ފިެނފިައ ފިައާދއެއް ދަުވހަކުވްެސ ކްޮނމަެކަމކްުނ ިމފަަދ ކާުރ

ަމިއޒްާނ) (ހަޯއިނ ަކމެކެވެ. ހޭލްުނތިެރވްާނވެއްޖެ ިމަކާމމެދު ިމަކަމީކ
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ވާހަަކައީކ ިވއްކާ ހަުރމާުދ ކްުނފިުނތަކާިއ ަދއަުލތުގެ
ދެކެވޭ ައޑަުގަދކޮށް ަވަރށް ައިއްސ ިމހަާރަކށް
ަވުރަގަދ ާމ ީދަނށްަޓަކިއ ޤައަުމށްަޓަކިއ ވާހަަކއެކެވެ.
ަބަޔކު އުޅޭ ޖިެހގްެނ ައިއްސ ިމހަާރަކށް ލޯތްބެއް
އެނގީޭނ ަޙީޤޤަތް ަކމުގެ ަދއްކާިއުރ ވާހަަކ ިމ
ިހަރފްުސ ިސކުނީޑގެ ީފާނަލިއ ތެރެައށް ތާީރޚުގެ
ިޚދަުމތުގެ ައހަުރގެ ަރްނިތީރްސ ފޮޅީާލަމއެވެ.
ީހަލތްތިެރ ިވއްކާލުމުގެ ކްުނފިުނތައް ތެރެިއްނ
ދަުވހެއް ުނެނތޭހާ ހަނާދްނ ައިދ ަމިތްނ ރޭވުމުގެ

ުނވެއެވެ.
ަޒީޢްމ ބާީނ ައހަަުރގެ ަރްނިތީރްސ
ަސތަޭކ އޭއެފްީޕީޑގެ ިއލްާޔްސ ިޅަޔުނ ަމއުމުޫނގެ
ވިެރަކމުގެ އާޭނގެ ިޚާޔާނތާިއ ޑަޮލުރގެ ިމިލައްނ
ިއލްާޔްސގެ ގިުޅގްެނ އުެރާމިއ ފަޅާ ަދިހވިެތަކމެއް
ުނަވިދހަިއގެ ތަިރއީެރ ާޔީމުނގެ ތަިރއޮއްިސ
ކިުރްނ ަބިއްސަކލެއްަގިއ ަދަބުރ  ައހަުރތަކަުގއެވެ.
ކާީމީނގޭ ވިެރ ަމިތަމހެއްގެ ހިެޓަލުރފަަދ ފުެނުނ

ަކަމށް ާމިހރެއް ިއޤިްތާޞީދ ާމބޮޑު ައިއ ިކަޔަވިއގްެނ ިވލާތްުނ ާޔީމަނީކ
ފޮތަުގިއ އީޮތ ަދްސވެފަިއ ިވަޔފިާރ ިމިނަވްނ ރުޯނއެދަުރށް ިމ ަދޢުވާކާުރ
ކުުރމުގެ ރެިގއުލްޭޓ ުނކޮށް ިވަޔފިާރ ަދއަުލތްުނ ިޚލާފަށެވެ. ގޮތާިއ އޮތް
ިވއްކާލާފަިއަވީނ އެކްުނފިުނތައް އުފައްަދިއ ކްުނފިުނތައް ަބަދލަުގިއ
ިއްނާޞފުވިެރަކާމިއ ަކްނ ގޮތެއްަގިއ ަމގުފަިހވާފަަދ ިޚާޔާނތަށް ކަޮރޕްަޝާނިއ

ާސިބތުވާެނއެވެ. ތަޙީުޤޤުކޮށްިފަނަމ އެކު
ަނމަުގިއ ިއލަެވްނގެ ެސަވްނ ފިެށފަިއަވީނ ިޚާޔާނތ ާޔީމުނގެ
ކިުޅަގނޑާިއ ިވަޔފީާރގެ ަވގު ކުޅުުނ  ާޞިދޤާއެކު  ިއްސާމީޢލް މިުރގު
ަޖީރާމތަަކީކ ބޮޑު ިމ ިހްނިގ އާޭނ ހުރެގްެނ ގޮތަުގިއ ަވީޒރެއްގެ އެކަުގއެވެ.
ިޑއީުޓ ަދއަުލތަށް ަކްނަކމެވެ. ަދްނަނ އްެނމްެނވްެސ ަމީތ ބާޒާުރ މިުޅ
ެސަވްނ ފްރެްނަޗިއޒް ިއްނަޓޭނަޝަނލް އެތެރެކޮށް މާުދ ުނަދއްަކިއ
ިވަޔފީާރަގިއ ަވގު ިހްނިގ ހުއްަދެނިތ ކްުނފީުނގެ ަމިއ ަނމަުގިއ ިއަލަވްނގެ
ފްެނަންނ ހިެކތައް ާސިބތުވާފަަދ ވާަކަމށް ަބިއވިެރވުމެއް ާޔީމުނގެ

   
ްގްެނިދަޔަކަމށ ލީޮރތަކަުގިއ ވާޯޓ ިމެނަރލް ފްެނަވަރްނ ާޔީމުނ އަެބހުއްޓެވެ.

ިގަނ އެނގޭ އަެކްނ ަކަމށް ަޙީޤޤަތެއް ވާހަަކައީކ ދެކެވުުނ ދަުވްސަވުރ އެ
ަދއަުލތުގެ ުނކޮށް ާޔީމުނ ާމިދގު ވާހަަކ ިމ ިމހުާރވްެސ ބެުނއެވެ. ަބަޔކު

ިހނގާށެވެ. ފަށަާމ ވާހަަކ ިވއްކާިލ ތައް ކްުނފިުނ

ެ އޭނާގ އަހަރު ިތީރްސ ަރން ެ މައުމޫނުގ ޒީަޢމް
ެ ބޭރުގ އަނަްނ ރާއްޖެއަށް ޔީާމން ު ކޮއްކޯފުޅ

ކުންފިުނަތކުން ބޮޑިެތ ެ ރާއްޖޭގ ިއންވްެސޓަރުންނިާއ
ދެކެވޭ މިަތން ތުންތުން ވާހަކައީަކ ަނގާ ިޖީޒ
ނިެގ ިޖީޒ ގޮތުން ިމ ވާހަކައެކެވެ. މްަޝހޫރު
އެއަރ މޯލިްޑިވއަން ތެރޭގިައ ެ ަތކުގ ކުންފިުނ
ިހލްޓަން، މެޑް، ކަްލބް އަަނނަްތރާ، ޓެކީްސ،

އެލްމަޯބިއލް، ރިޭޑއަންޓް ޖޯނީްކލްްސ، ިލީލްސޓޯރު،
ިހމެނޭ ގަލްފްކްރާފްޓް އިަދ ަސންޓްރެވަލް ީހޓް،

ަބއެއްކުންފިުނ ިއން ތެރެ ީމގެ އިަދ ވެއެވެ. ކަމަށް
ީސދާ ާ ިހންގ ަނމުގިައ ެ ީމހުންގ އެހެން ަތކީަކގިައ

މުޢަުތަބތު ކަމުގިައ ަތކެއް ކުންފިުނ އިަމއަްލ ޔީާމނު
ދެއެވެ. މަޢްލޫމާތު ފަރާތަްތކުން
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އްެސީޓއޯގެ ިމިންސަޓުރަކމަުގިއ ްޓރޭޑް ާޔީމުނގެ
ފުޅާވެ ަރއްުސާމލު ިއްސޓުޯރގެ ބޮޑު ަޒާމްނީވ އާޭނއެވެ. ޗެއާަމަނީކވްެސ
މުއްަސނިދ އްެނމެ ަދއަުލތުގެ އްެސީޓއަޯއީކ އުފެދުުނ އްެމީޖީބއްެސައށްފަހު

ކްުނފްުނޏެވެ.
ަބހާލަުމށްފަހު ަބިއަބަޔށް ަރއްުސާމލު ބޮޑު ކްުނފީުނގެ އެ
ހޯދުމުގެ ަމްނފާ ަދއަުލތަށް ކްުނފިުނތަަކީކ އުފެއްިދ ާޔީމުނ އޭގެތެރެިއްނ
ނީޫނ ުނވެއެވެ. ކިުޅަގނަޑަކށް ބޮޑު ިޚާޔާނތުގެ އެދާުމިއ ަބަދލަުގިއ ައިމއްަލ
ާޔީމުނގެ ިވއްކާލެވީުނ އެ ކްުނފިުނތައް އުފެއްިދ ަރއްުސާމލްުނ އްެސީޓއޯގެ
އްެސީޓއަޯއށް ިމގޮތްުނ ގޮތަށެވެ. ަމްނފާވާ ިވަޔފިާރައށް ަރހަުމތްތިެރްނގެ ގާތް
ިފއުލް އުފެއްިދ ކުުރަމށް ިވަޔފިާރ  ތެލުގެ ިދަޔ  ިލބެމްުނ ފަިއާދ ބޮޑު
ކްުނފްުނޏެއް ަޒީމުރގެ މާޫސ ަރހަުމތްތިެރ ގާތް ާޔީމުނގެ ިވއްކާީލ ަސޕްަލިއ

މޯލްިޑވްްސައށެވެ. ަވަރ ަކމަުގިއވާ
ީޕީޕއްެމގެ ިމހުާރ ަޒީމަނީކ ީލަޑުރ ަނިއބު ީޕއޭގެ ގެ ކިުރީ
ަމިއަގނޑު މްެނަބރެވެ. އްެސީޓއޯގެ ާދިއާރގެ ގްރޫޕުގެ ިކނިބދޫ ޕާަލމްެނަޓީރ
މޯލްިޑވްްސ އުފެއްިދ ކުުރަމށް ިވަޔފިާރ ގޭހުގެ ިހމޭެނ ތެރަޭގިއ ިވަޔފީާރގެ
ަޗްނޕާ ިޙއްާސާދުރ ަޗްނޕާ ބްަރާދްސގެ ވިެރާޔ ައިދ ިދީޓީވގެ ިވއްކާީލ ގްޭސ
ިދިރ ާޔީމުނ އެދަުވްސަވުރ ަވީނ ިއއްިތފާޤަަކށް ބޮޑު މާޫސައށެވެ. މަުޙްނަމދު
ކްުނފިުނ ިސމްެނިތ ވާަކމެވެ. ވްެސ ގަެއަކށް ިކާޔ ލޮޖު ަޗްނޕާ އުޅުއްީވ
ިވއްކާީލ ކްުނފިުނ ިޓުނ ައިދ ކްުނފްުނަޏށެވެ. ިކާޔ ަލފްާޖ ިވއްކާީލ
ަވީސަލތް ަނުރަދާމގެ ފާެނިއ ިއތުުރްނ ީމގެ ކްުނފްުނަޏށެވެ. ރެިއްނބޯ
ކްުނފިުނ ފްެނ ިކާޔ ތާޒާ އްެސީސގެ އްެމަޑބްިލޔު އުފެއްިދ ގާިއމުކުުރަމށް

ިވއްކާިލއެވެ. ައށް (އުއްޗު) މަުޙްނަމދު މާޫސ ަޗްނޕާ ވިެރާޔ ިދީޓީވގެ
ަޒާމުނއްުސރެ ފާހަަގކޮށްަލްނޖެހީެނ  ބަޮޑށް  އްެނމެ
ިދވިެހްނގެ ަބއެކެވެ. އުޅުުނ ަކިއބިޮއ ަމްސވިެރަކމްުނ ިދވިެހްނަނީކ
ްޓރޭޑް ާޔީމުނގެ ަޚޒާާނއެވެ. ބޮޑު އްެނމެ  ިދވިެހްނގެ ަމްސަކނޑުތަަކީކ
ބޮޑިެތ ައޅާ ާދ ބުޭރގެ ަމްސަކނޑުތައް ާރއްޖޭގެ ަކމަުގިއ ިމިންސަޓުރ
ރަޯޔލްީޓގެ ަޙީޤޤަތެކެވެ. ބޮޑު ފާޅަުކްނ އީެއ ަކްނ ިވއްކާިލ ތަަކށް ކްުނފިުނ
ީއީއޒެޑް ާރއްޖޭގެ ގޮތަށް ިލބޭ ކަުޑައގެއް ުނހަުނ ަދއަުލތަށް ަނމަުގިއ
ާރއްޖޭގެ ަސަބބްުނ ިވއްކާލުމުގެ ޒްޯނ ިއކޮޮނިމކް އެކްްސކްލިޫސވް ުނަވތަ
އަެކމުގެ ަނަމވްެސ ައއެވެ. ީހަނުރަކމެއް  ބޮޑު  ުނހަުނ ަމްސވިެރަކަމށް
އަެކީށގްެނވާ ައއަުމީކ ފަހަުރަގިއ ިތާޔިގަކމެއް ީޖަބށް ާޔީމުނގެ ަސަބބްުނ

ަކމެކެވެ.
ބުއްޓޫގެ ބަޭނީޒުރ ަމުރޙާޫމ ަވީޒުރ ބޮޑު ކީުރގެ ޕާިކްސތާުނގެ

ަޢީލ އާިސފް ަރީއްސ ޕާިކްސތާުނގެ ިމހުާރ ިފިރަކލްުނ އާޭނގެ ަޒާމުނަގިއ
ަކިމަޝްނ ިދހަ ަޕެސްނޓުގެ ކްުނފިުނތަކްުނ ޕާިކްސތާުނގެ ިވަޔފިާރ ަޒުރާދީނ
އާޭނައށް އެދަުވްސަވުރ ވާހަަކއެކެވެ. ަމްޝހުޫރ ަވަރށް އުޭރ ވާހަަކައީކ ގާ ަނަ

ަސަބަބށްަޓަކއެވެ. ިމ ިކަޔީނ އޭ ަޕެސްންޓ ޓްެނ ިމްސަޓރ
ކޮއްކޯފުޅު އާޭނގެ ައހަުރ ިތީރްސ ަރްނ ަމއުމުޫނގެ ަޒީޢްމ
ބޮޑިެތ ާރއްޖޭގެ ިއްނވްެސަޓުރްނާނިއ ބުޭރގެ ައްނަނ ާރއްޖަެއށް ާޔީމްނ
ަމްޝހުޫރ ދެކެވޭ ަމިތްނ ތްުނތްުނ ވާހަަކައީކ ަނގާ ިޖީޒ ކްުނފިުނތަކްުނ
ތެރަޭގިއ މޯލްިޑިވައްނ ކްުނފިުނ ތަކުގެ ިޖީޒ ެނިގ ގޮތްުނ ިމ ވާހަަކއެކެވެ. 
ިލީލްސޓުޯރ، ޖްޯނީކލްްސ، ިހލްަޓްނ، މެޑް، ކްަލބް ައަންނތަާރ، ޓެކްީސ، އަެއރ
ިހމޭެނ ަގލްފްކްާރފްްޓ ައިދ ަސްންޓރެަވލް ީހްޓ، ރިޭޑައްންޓ އެލްމަޯބިއލް،
އެހްެނ ތަަކީކަގިއ ަބއެއްކްުނފިުނ ިއްނ ތެރެ ީމގެ ައިދ ވެއެވެ. ަކަމށް
ަކމަުގިއ ތަކެއް ކްުނފިުނ ައިމއްަލ ާޔީމުނ ީސާދ ިހްނގާ ަނމަުގިއ ީމހްުނގެ

ދެއެވެ. ަމޢްލާޫމތު ފަާރތްތަކްުނ މުޢުތަަބތު
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ވިެރަކމުގެ ައިނާޔވިެރ ގެ ޤައްޔްޫމ ަޢބްދުލް ަމއުމްޫނ
ުނަރއްކާތިެރ ައހުަރގެ ތެރަޭގިއ ާރއްޖަޭގިއ އުފެދުުނ އްެނމެ ިތީރްސ ިދގު
ާޔީމްނ މއ.ކިާމީނގެ ަޢބްދުهللا ކޮއްކޮ އެއަްބފާ ީލަޑަރީކ ަމއުމްޫނގެ ގްޭނގް
ގެ ާޔީމްނ ަޢބްދުهللا ިމގޮތްުނ ދެކެއެވެ. ަބަޔކު ިގަނ ިދވީެހްނގެ ަކމަުގިއ
ހަަމއަެކިނ ތަަކީކ ަޖީރާމ ކުށްތަަކކާ އެތައް ކުރިެވފިައވާ ތުހަުމތު ަމއަްޗށް
ިމްނަވަރށް އެޅުވޭ ިއލްޒާމެއް ަމއަްޗށް އާޭނގެ ބަޮޑށް ވުރެ ތުހަުމތަަކށް

ކުށްތަކާ ފާޅުވެފިައވާ ފިެނ އެނިގ ޤީަރާނ ހެއްކާ
ަޖީރާމތަކެކެވެ.

ިވަޔފިާރ މްަސތުވަާތކީެތ

ަމްސތުވާތަކީެތގެ ާރއްޖަޭގިއ
ާޔީމާނ ަޢބްދުهللا ތަކާ ެންޓވޯކް ބޮޑިެތ ިވަޔފީާރގެ
ފިެނ، އެނިގ، ޤީަރާނ ހެއްކާ ަކމުގެ ގިުޅފިައވާ
ިމގޮތްުނ ނެޫނވެ. ފަހަަރކު އްެނމެ ފާޅުވެފިައަވީނ
ާދިއާރއެއަްގިއ ފުޅާ ުޝަގރ ބަްރއްުނ ާރއްޖަެއށް
ހުރެގްެނ ައީޑަގިއ ާޔީމުނ ކޮށްފިައަވީނ ތަޢްާރފް
ިމގޮތްުނ އަެބހުއްޓެވެ. ފްެނަންނ ހިެކތައް ަކމުގެ

ދުއުމުގެ ޢްާނމަުވމްުނ ”ހަކުުރ“ ުނަވތަ ުޝަގރ ބަްރއްުނ ާރއްޖަޭގިއ
ިއއިްތފާޤެއް ވެފިައވަުމީކ އެއްދަުވްސަވަރަކށް ބުާރވިެރވާުމިއ ތީާރާޚިއ
ުޝަގރ ޢްާނމުގްެނ ިދަޔީއ ބަުރއްުނ ނެޫނވެ. ާރއްޖަޭގިއ ފުޅާާދިއާރއެއަްގިއ
ބުާރވިެރަކްނ ާޔީމުނގެ ައިއްސ ތެރަެއށް ބުާރވިެރަކމުގެ ަސުރކުާރގެ ާޔީމުނ
ައީޑަގިއ ިމަކމުގެ ދަުވްސަވުރަގއެވެ. ިދަޔ ަގަދވެގްެނ ަސުރކުާރަގިއ ަމއުމުޫނގެ
އިޮފަސުރްނާނިއ ިސފިައްނގެ ައިދ ިވަޔފިާރވިެރްނާނިއ ގުޅްުނހިުރ ާޔީމާނ
ަނީކ ިމީމހްުނ ވެއެވެ. ަކމަުގިއ ަބިއވިެރވެފިައވާ އިޮފަސުރްނ ފުލުހްުނގެ
އެތަކިެތ ކުުރާމިއ ިއްނވްެސްޓ ފުޮރިވިތބެގްެނ ފިައާސ ފަުރަގހަުގިއ ފުަރާދގެ
ީމހްުނގެ ފާަރތްތަކެވެ. ިވަޔފިާރކުުރަމށް ަމގުފަިހކުުރިވ އެތެރެކޮށް ާރއްޖަެއށް
ިންސަބތްވާ ގްޭނގުތަަކށް ަމްޝހުޫރ  ިތބީެނ ފްެނަންނ  ފާޅުވެ ތެރަެއށް
ހައަްޔުރކާުރަކަމށް ަމއަްސަލތަކަުގިއ ަމްސތުވާތަކީެތގެ ައިދ ީމހްުނާނިއ
ަމއަްސަލއެއްގެ ަމްސތުވާތަކީެތގެ އެތައް ފާަރތްތަކެވެ. ީމގެތެރިެއްނ ައޑަުއާރ
ކުރިެވފިައވާ އީެމހްުނާނ ާޔީމާނ ހޯދްުނތަކަުގިއ ހިޯދ ފުލުހްުނ ތަޙީުޤޤަުގިއ

ފުލުހްުނަނށް މުއަާމލާތްތައް ގެ ފުޯނކޯލް ައިދ މުއަާމލާތްތަކިާއ ފިައާސގެ
ިއތުބުާރހިުރގޮތެއަްގިއ އެނިގފިައވެއެވެ. ަކމަުގިއ ހިެކ ހިޯދފިައވާ ފާހަަގކުރިެވ
ީޑަލުރްނ ަމްޝހުޫރ ެންޓވޯކްގެ ަމްސތުވާތަކީެތގެ ގިުޅފިައވާ ާޔީމްނއާ ައިދ
ާޔީމުނ ައިދ ިހފިައގްެނާނިއ ބުޭންނާނާޖިއޒުގޮތަުގިއ ތަޙީުޤޤުގެ ފުލުހްުނގެ
ކުށްވިެރުނވެ އީެމހްުނ ަވީނ ިހފިައގްެނ ބުޭންނ ހިައޖެކްކޮށްފިައވާ ކޯޓުތަކުގެ
ަޔީޤްނވެގްެނ ަރއިްޔތްުނަނށް ިއތަުރށް ިމވާހަަކތައް ަސލަާމތްކޮށީްދފައެވެ.
އުޭރގެ ވަާދވިެރ ީޕ.ީޕ.އްެމގެ ާޔީމާނ ކްެމޕުޭނަގިއ ގެ ިރާޔީސ ީޕ.ީޕ.އްެމ ިދަޔީއ

ހަާމކުުރމްުނެނވެ. އަެކްނަކްނ ހެއްކާއެކު ަނީސުރ ޢަުމުރ އެކިްޓިވްސްޓ

     
ިއދީުރްސ

ފާަސދައަށް ިޚޔާނާތާ ާ ވައްކަމ ެ ޔީާމނުގ ޢަބްދުهللا
ފާޅުގިައ ަނީސރު ޢުމަރު ު ދޮންޖޭމ ިންސަބޔްކޮށް
އިާއ ޕަްރިއމީަރ ގެ ް (ީޕ.ީޕ.އެމ ަތނެއްގިައ އަެތއް

ިހމެނޭގޮތުން) ކެމްޕޭނު ޕީާޓގެ ޖުމްހީޫރ އިަދ
ެ ދައަުލތުގ ިދވިެހ ޔީާމނާ ޢަބްދުهللا ބުނެފިައވީަނ

ހުންނީާނ އަެތނުގިައ ހަވާލުކޮށިްފަނމަ ިތޖީޫރ
ކަމިާއ ނުކުރާ ަޝއްކެއްވްެސ ވަޅުގަނޑެއްކަން
ު ވަގ ބޮޑު ެ އެންމ އުފެދުނު ރާއްޖޭގިައ އީެއ
އިަދ ދައްކިައ ވާހަކަ ގަޮތށް ދޭހަވާ ކަމުގިައ

ނިާޒމީަކ ޖަނިްގޔާ ަބިއވިެރޔާ ެ ޔީާމންގ ޢަބްދުهللا
ކަމުގިައ ަބއްޕަ ެ ކަޮރޕަްޝންގ އުފެނު ރާއްޖޭގިައ

ބުނެފައެވެ.
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ާމލޭގެ ކްެމޕުޭނަގިއ ާޔީމުނގެ ަނީސާރ ޢަުމުރ ިމގޮތްުނ
ަޢަމީލ ގޮތްުނާނިއ ފިައާސގެ ކްެމފަޭނށް ާޔމުުނގެ ީޑަލުރްނ ޑަްރގް ަމްޝހުޫރ
އްެނމެ ގެ ޑަްރގް ާރއްޖަޭގިއ ާޔީމަނީކ ައިދ ަބިއވިެރވެފިައވަާކާމިއ ގޮތްުނ
ޢްާނމްުނަނށް ހެއްކާއެކު ާސިބތު ޢަުމުރަވީނ ވިެރާޔަކމަުގިއ ެންޓވޯކްގެ ބޮޑު

ހަާމކޮށްފައެވެ.

ޢަމަލަްތއް ފާަސދިައގެ ިޚޔާނާތާ ާ ވައްކަމ

ައހުަރގެ ިތީރްސ ިދގު  ގެ ާޔީމަނީކ ަމއުމްޫނ ަޢބްދުهللا
ައަމލްތަކުގެ ިގަނ ަވަރށް ފާަސަދިއގެ ިޚާޔާނތާ ަވއަްކާމ ވިެރަކމަުގިއ
ބުޭންނ ކްުނފިުނތަކުގެ ަދއަުލތުގެ ިމގޮތްުނ ީމހެކެވެ. ކުރިެވފިައ ތުހަުމތު
ިޚާޔާނތްތިެރވެފިައވާ ިބިލަޔްނ ުރިފާޔައށް އެތައް  ިހފިައގްެނ ަނހަަމގޮތަުގިއ
ަމއަްޗށް ާޔީމުނގެ ަޢބްދުهللا ިމގޮތްުނ ބެލިެވފައެވެ. ަވީނ ަކމަުގިއ

ަދއަުލތުގެ ތެރަޭގިއ ަކްނަކމުގެ  ތުހަުމތުކުރިެވފިައވާ 
އާ ަބުރާމ ިހފިައގްެނ ބުޭންނ ތެޔޮކްުނފިުނތަކުގެ
ަވީނ ތެރިެއްނ ިވަޔފިާރތަކުގެ ަވގު ތެލުގެ ކުރެވުުނ
ފިައާސައށް  ިގަނ ވުރެ ޑަޮލަރށް ިމިލަޔްނ  800
ަޢބްދުهللا ިއތުުރްނ ީމގެ ައިދ ިޚާޔާނތްތިެރވެފައެވެ.
އެތަުންނ ހުރެ ޗަެއރަމަނަކށް އްެސީޓއޯގެ ާޔީމުނ
ަކމަުގިއވާ ަރއްޓިެހްނ ާޔީމުނގެ ަޢބްދުهللا ަވީނ
ަރހަްމތްތިެރއެއް ކީުރގެ ިޝާޔމުއިާއ ަސްންޓރަެވލް
އެތައް އްެސީޓއޯގެ ާޖިބަރށް  ަޢބްދުهللا  ަކމަުގިއވާ
ިޚލާފަށް ޤަވިާޢާދ ޤާނާޫނ ުރިފާޔއެއް ިމިލަޔްނ

ީދފައެވެ. ގޮތަުގިއ ގެ ”ހިަދާޔ“
ައގުބޮޑު ިސލުޯންނ ައިދ

ދަުވްސކޮޅެއް ކަުޑ ފަހު ަގތަުމށް ަދިއާސިއްނ އްެސީޓއޯގެ ަސިއފަތަްދނޑެއް
ާޔީމުނގެ ަޢބްދުهللا ައަގަކށް ކަުޑ ކަުޑ ަވަރށް އަެސިއފްަނަދނޑު ފަހްުނ
ިޚލާފަށް ަވީނ ޤަވިާޢާދ އަެސިއފަތަްދނޑު ިޅަޔެނއަްކމަުގިއވާ ިބްސަމިނަކށް
އްެސީޓއޯގެ ިމަކްނ ތަކެއް ީދފައެވެ. ބޮޑިެތ ގެއްލްުނ އްެސީޓއަޯއށް ިވއްކާލާ
ްސޓެލްކޯގެ ާޔީމުނ ަޢބްދުهللا ފާހަަގކޮށްފިައވެއެވެ. ވްެސ ިރޕޯޓަުގިއ އިޮޑްޓ
އުޭރ ަބިއވެގްެނ ދީެމހްުނ އިާއ ާނިޒްމ ަޖްނިގާޔ ހުރެ ޗަެއރަމަނަކށް
އެތައް ގޮތަުގިއ ާނާޖިއޒު ަމްސރޫޢުގެ ތެރިެއްނ ަވީނ ަކަރްންޓގެ ިހްނގުުނ
ާނިޒްމއްެނމެފަުރތަަމ ަޖްނިގާޔ ބެލިެވފައެވެ. ަޕަކޅާކިުރަކމަުގިއ ފިައާސއެއް

ްސޓެލްކޯގެ އެދަުވްސަވުރ ދަެބިއވިެރްނަނށީްވ ދީެމހްުނ ފާހަަގކުރިެވ ާޔީމަނށް
ފިައާސތަކެއް ާނާޖިއޒުގޮތަުގިއ ަމަކުރވިެރގޮތަަކށް ބޮޑަުމްސރަޫއކްުނ
އެދަުވހުގެ ފަޅާއުެރމްުނ ރިޭވމޮޅުރޭވުމެއް  ާނިޒމު ަޖްނިގާޔ  ަޕަކޅާކޮށަްލްނ
ިޢާމާރތް ްސޓެލްކޯ ިޢާމާރތިާއ ގެ އްެސީޓއޯ ައިދ ފަހްުނަކމަުގިއވެއެވެ.
ހަަދްނީދގްެނ ަބަޔަކށް ބޮޑުކޮށް ައގު ގަުނއެއް އެތައް ައަގށްވުރެ ާމރކްެޓ
ުރިފާޔ އެތައިްމިލަޔްނ ަދއަުލތުގެ ާޔީމުނ ައބްދުهللا ާނާޖިއޒުގޮތަުގިއ
ހެއަްކީކ ބޮޑު އެއްމެ ބެލިެވފައެވެ. ީމގެ ަކމަުގިއ ަވީނ ަނގާފިައވާ ަވަގށް
ައގުބޮޑު އްެނމެ ާމލޭގެ އުޅެލާފިައ ކޮޅަކު ދަުވްސ ަވީޒފާފިައ ަސުރކުާރގެ
ިޢާމާރތެއް ބޮޑު ަގނޑަުވރެއަްވުރގެ ަގެނ އެތަުނަގިއ ިބމެއް ބޮޑު މެދުތެރިެއްނ
ުނިލބޭ ފިައާސތަކެއް ާމިގަނ ތަިރަކިއްނ ަމިއަބފިައ ީމާނައީކ ައޅާފިައވިާއުރ
ީމހަަކށް އެނިގފިައވާ ިމހާތަަނށް ކާުރަކްނ ިވަޔފިާރއެއްވްެސ ހުއަްދ ައިދ
ައނބާުރ ޑަޮލުރްނ އެތައް ިމިލަޔްނ އެތައް ަބަޔަކށް ީމާނ ައިދ ުނވުމެވެ.
ހުށަހަޅާފިައވާ ީމާނ ކޯޓުތަަކށް ބެުނ ދޫކޮށްފިައވަާކަމށް ގޮތަށް ަދއްކާ

ފާަސަދައށް ިޚާޔާނތާ ަވއަްކާމ ާޔީމުނގެ ަޢބްދުهللا ތަކެވެ. ަމއަްސަލ
(ީޕ. ތަެނއަްގިއ އެތައް ފާޅަުގިއ ަނީސުރ ޢަުމުރ ދްޮނޖޭމު ިންސަބްޔކޮށް
ިހމޭެނގޮތްުނ) ކްެމޕުޭނ ޕީާޓގެ ޖްުމހީޫރ ައިދ އިާއ ޕަްރިއަމީރ ގެ ީޕ.އްެމ
ހަވާލުކޮށިްފަނަމ ިތޖީޫރ ަދއަުލތުގެ ިދވިެހ ާޔީމާނ ަޢބްދުهللا ބެުނފިައަވީނ
އީެއ ަކާމިއ ަޝއްކެއްވްެސ ުނކާުރ ހްުނާނީނ ަވޅަުގނޑެއަްކްނ އެތަުނަގިއ
ަދއަްކިއ ވާހަަކ ގޮތަށް ދޭހަވާ ަކމަުގިއ ަވގު ބޮޑު އްެނމެ އުފެދުުނ ާރއްޖަޭގިއ
އުފުެނ ާރއްޖަޭގިއ ާނިޒަމީކ ަޖްނިގާޔ ަބިއވިެރާޔ ާޔީމްނގެ ަޢބްދުهللا ައިދ

ަކމަުގިއ ބެުނފައެވެ. ކަޮރޕަްޝްނގެ ަބއަްޕ
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ީދީނ ަސަބބްުނ، ތަކުގެ  ަކްނތައްތައް ފުެނުނ  ާމީޒަގިއ
ަމގުބޫލަުކްނ ކިުރްނ މެދަުގިއ ަރއިްޔތްުނގެ ގޮތަުގިއ ިޢލްމުވިެރްނގެ
ަރއިްޔތްުނ މެދު ީމހްުނާނ ބާުނ ަބއެއް  ިއލްމުވިެރްނ ަކަމށް  ިލިބފިައިތިބ
ަމަސއަްކތް ިސާޔީސ ަނމަުގިއ ީދުނގެ މެދުވިެރިވއެވެ. ކާުރގޮތް ަޝއްކު
ދުވަެވަޑިއ ިމބޭފުޅްުނ ޕިޯޑައމްުނ ިސާޔީސ އިެކ ދަުވހު އިެކ ކަުރމްުނ

ިއހިުތާރާމ ކިުރ ކިުރްނ ފުެނމްުނ ތަްނ ަގްނަނވާ
ތައް ހްުސިބްނ ގެއިްލިދަޔއެވެ. އެފާަރތްތަަކށް ތީާއދު
ައޑުއިެހ ތައް ތަގީުރުރ ިމބޭފުޅްުނގެ ތޮއަްޖއާްސަލިއގްެނ
ީދުނގެ ހްުސިވއެވެ. ގަެއށަްވދެ  ީވފިޫހްނ  ަރއިްޔތްުނ
ައާދކަުރްނ ރޯލު އެކިްޓިވްސޓްުނގެ ިސާޔީސ ަނމަުގިއ
ކެނިޑ ިއާސިހތަކު އޮފު އެބޭފުޅްުނގެ ފެށުމްުނ

ިހނަގއްޖެއެވެ.
ފަުރތަަމ ިއްނިތާޚބު ިރާޔީސ ިނިމިދަޔ
ިމބޭފުޅްުނ ަރށްުނ ައިމއަްލ ިމބޭބޭފުޅްުނގެ ބުުރްނ
ވްެސ ވޯޓްުނ ަކީމާނ ިލބުުނ ކްެނިޑޑަޭޓށް ކިުރ ތީާއދު
ަބއެއްގެ ުނަވތަ ީމހަކު ިނިމފައެވެ. ހަާމވެ އީޮތ އަެކްނ
އްެނމެ ބަޮޑށް ވުރެ ދުުރިތީބްނަނށް ހީަގަގތް ަޚީޞަލތާ
ޢިާއލާއާ ައިމއަްލ ގާތިްތާމގެ އާޭނގެ ަރނަގޅަށް އެނގީޭނ

ީމހްުނަނށެވެ. ަރށު
ކޮޅުފިުށްނ، މ. ިމާސަލީކ އެއް އޭގެ

ގިާސްމ ކިުރ ތީާއދު هللا ަޢބްދު ިޢްމާރުނ އަެރށު ަރީއްސ ޕީާޓގެ ައާދަލތު
ގިާސަމށް ަމހަުޖުނ ަމުރދޭ ިޢްމާރުނ ާނކިާމާޔބެވެ. ިލބުުނ ިއބާްރީހަމށް
ިއްމާރުނީވ  އެއާއެކު ވޯޓެވެ.  78 އްެނމެ ިލބީުނ ަރށްުނ ިޢްމާރުނގެ
ދެކޮޅަށް އެބޭފުޅަކާ އާޭނ ަނފަްރތަިއގްެނ ަކާމ ުރިޅވިެރ ހަަސަދއާ ކްޮނމެތާކު
ހޯއްދިެވ، ވޯޓު ިގަނ އްެނމެ ވްެސ ކޮޅުފިުށްނ ަނީޝަދީކ ަރީއްސ ތެދުވާ
ވޯޓުގެ ޖްުމހިޫރއާްޔަކްނ ަރީއުސލް  ބުޭންނވާ  އްެނމެ  ަރއިްޔތްުނ އަެރށު

ހަާމވެފައެވެ. ަވީނ ަނީތާޖިއްނ
ައިމއަްލ ބޭފުޅްުނގެ އެފަަދ ދްެނވްެސ ނަޫންސ ިއްމާރުނ
ތައް ަނީތާޖ އެބޭފުޅްުނ ތީާއދު ކުރެއިްވ ގިާސަމށް ިލބުުނ ަކީމާނ ަވަޒުންނ

ީދުނގެ ގޮތްުނ ިދަޔ ަނީތާޖ ވޯޓުގެ ކޮށެްނވެ. ދަެރަވުރ ުނކާުރހާ ީހވްެސ ހީުރ
ައެނއްކާ ވުމްުނ، ހަާމ ިތިބަވުރ ަރއިްޔތްުނ ހޭލާ ކިުޅަގނަޑށް ކުޅޭ ަނމަުގިއ

ފިެށއްޖެއެވެ. ިސފައެއަްގިއ އެހްެނ އިެޕޯސޑެއް އެހްެނ އޭގެ
މުޫނ ައާރހިުރ ަދއަްކްނ ވާހަަކ ފާަރތިާއ ކިުރ ިއްނިތޒްާމ
ަވީނ،  ދަުވހުގެރޭ  2013 ެސޕްޓްެމަބރ   17 ފަހު ކޮއްލަުމށް ތަފާތު
ާމތްވެގްެނވާ އަެކަމީކ ގްޮސފައެވެ. ވެގްެނ ތަްމީސލު އާގޮތަަކށް ބަާކމެއް
ީމިޑއާގެ ގާތަްގނަޑަކށް ކުޅުމެވެ. ކިުޅަވުރ ިސާޔީސ ީދުންނ ިއްސލްާމ

ީމހްުނާނ، ާރިވއްކާ ކިުރއެވެ. ިއވްެންޓ ަލިއވް ިމ ތަަކކްުނ ަވީޞަލތް ހިުރހާ
ީމހްުނވްެސ، އީެމހްުނގެ ގްެނގުޅޭ ާޖިރާޔ ީމހްުނާނ، ިހްނގާ ޕާލާ  ަމާސްޖ
ހްުސކޮށިްލއެވެ. ަޓަކިއ ިއްސލްާމީދަނށް އަެއރަޓިއްމތައް ޗެެނލްތަކުގެ ީޓީވ
ވާހަަކ ކްޮނމެ ަމއޫުޟއުގެ ީދީނ ލާފިައާދ ާމދުުރްނ ދުުރްނ ިމގޮތްުނ އެގޮތް
ީދުނގެ ިސާޔަސތަަކށް ކްޮނމެވްެސ އްެމީޑީޕގެ ިންނާމަލީނ ގްޮސ އެއްވްެސ

ކަުރމްުނެނވެ. ަމަސއަްކތް ވާވެއްދަުމށް ަރއިްޔތްުނ ަނމަުގިއ
ޖެހީެނ ވްާނ ިބުރވިެތ އެއަްގިއ، އެއްވާހަަކ ދެއިްކ ިމގޮތްުނ
މުޢަާމލާތެއް އެހްެނ ނީޫނ ކިުރަޔްސ އެއް ިވަޔފިާރ ަކަމށާ، ައށް هللا
އެވާހަަކ ބްުނޏެވެ. ަކަމށް ުނވެާނ ކޮއްގްެނ އަެކްނ ުނަލިއ ިބަރކާ ކިުރަޔްސ
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ވްެސ ވާހަަކ ބުޭންނިވ ބަުންނ އާޭނ ހީަގަގތަުގ ަނމަުގިއ ީދުނގެ ިއުރ ިނމުުނ
ިބަރކާ ަމާޖކުުރްނ ަކމަުގިއވާ ިސާޔަސތެއް އްެމީޑީޕގެ އީެއ ބެުނިލއެވެ.

ބުުނމެވެ. ަކަމށް ބިުނ ުނވެާނ މިުނފިޫހ ިފލިުވގްެނ ުނަލިއ
ައާދ ިމާސަލަކށް އަެވީނ، ިސާޔަސތަުގިއ އެ ގެ އްެމީޑީޕ
ނީޫނ ކިުޅަވަރަކށް، ބުޭންނވާ ކުޅްެނ ޒުވަާނކު ަސަބބްުނ ަވީޒފާގެ ކާުރ
ަކމަުގއެވެ. ުނވެާނ ހަުރހެއް އޮވެގްެނ ހަުނަރަކށް ިބރެއް، ބުޭންނވާ ަދއަްކްނ
ފްެނަވުރގެ ކުޅެވޭ ފްުޓބޯޅަ ކަްލަބަކށް ގެ ިޑިވަޝްނ ފަުރތަަމ އެގޮތްުނ
ކަްލަބަކށް ިޑިވަޝްނގެ ފަުރތަަމ ފުލުހަަކށް ީވީތ ފުލުހަކު، މޮޅު ހަުނުރވިެރ
ީދުނގެ ަނަމވްެސ ަކމަުގއެވެ. ުނވެާނ ހުރެގްެނ އާޭނ އިެބުރަގިއ ުނކުޅިެވ
ުނވްުނ ިބުރވިެތ ައށް هللا އަެކްނހީެދ، ިއުރ ަދއްކާ ވާހަަކ ިސާޔީސ ަނމަުގ
ފުޅާ، ިއްސމު ގެ هللا ަކަމީކ ޖެހޭ ިބުރވިެތވްާނ ހީަގަގތަުގިއ ަކމަުގއެވެ.
ިފތަުނ ކުޅާުމ ޑާްރާމ ިސާޔީސ ބުޭންނކޮއްގްެނ ީދްނ ބާވާލެއިްވ އަެކލާނގެ
ިބަރކާ އެއްވްެސ ައިދ އެނގެއެވެ. އްެނމަެނށްވްެސ ަކްނ އުފެއްދްުނ ފާަސަދ
ިބުރ ަގްނަނ ިދވިެހްނ ކާުރީތ އަެކްނ ީމހްުނ ަބަޔކު ަނމަުގ ީދުނގެ ުނަލިއ

ާމބޮޑެވެ.
ިއްނިތާޚބުގެ ިރާޔީސ  އީޮތ ކިުރައށް ައަކްސ  ކްޮނމެ
އެއްބޭފުޅީަކ ކްެނިޑޑޭޓްުނެނވެ. ދެ  ިތީބ  ކަުރްނ ވަާދ ބުރެވެ. ދަެވަނ
ިދުނމުގެ ފަތުވާ ަނޭޞހަތާ ިމިނަވްނ ަކާމއެކު ީދީނ ިޢލްމުވިެރްނަނށް ީދީނ
ކުރެއިްވ ަޖލުގެ ައިނާޔ ތަހްަނަމލު ަޓކާ އެތައް ފަހަަރކު ަކަމށް ިމިނަވްނ
ަމަސއަްކތް ިމބޭފުޅްުނ އާގޮތަަކށް ިތއަްބވާ، ފަގީުޑަގިއ ަނީޝދެވެ. ަރީއްސ
ިހތްތަކަުގިއ ީމްސތަކްުނގެ ަނމަުގ ީދުނގެ މެދު ަނީޝާދ ަރީއްސ ިމކަުރީނ
ކަުރމްުނެނވެ. ަދީނ ަޝއްކު ީމހްުނ ަވަރށް އުފެއްދަުމށް ަކމަުގިއ ަނފަްރތު
އަެއޑާ ާރއްޖެ ައށް މިުޅ ޗަެނަލކްުނ ހިުރހާ އެއަްބިއވެ، ިމަކަމށަްޓކާ އްެނމްެނ

ފަތަުރިއިފއެވެ. ަމްނަޒުރ
ވޯޓު ިލބޭ ޖެހުމްުނ ައވަާގިއ ދޭފަތުވާގެ ކްޮނމަެއަކްސ
ހޮވީޭނ ދްެނ  ަޔީގުންނވްެސ ަނަމ ުނހިޮވއްޖެ ަނީޝދު ަރީއްސ ަމދުވެ، 
ީޕީޕއްެމގެ ަމއުމަޫނީކ ފުޅެވެ. ކޮއްކޯ ަމއުމުޫނގެ ާޔީމަނީކ ާޔީމެނވެ.
ިހނގީާނ ވިެރަކްނ އަެމިނކުފުާނގެ ަވީނ ިވާދޅުވެފިައ ާޔީމްނ ަރީއެސވެ.
ދްެނ ހީަގަގތަުގިއ ފަލަްސފާއާ އޮއްގޮތައް ަކމަުގއެވެ. ިސާޔަސތާ ަމއުމުޫނގެ
ާރއްޖޭގެ ހީަގަގތަުގިއ ަބހައަްޓިއގްެނ ަޕޕެޓެއް ވިެރަކމަުގިއ ައެނއްކާވްެސ

ަމއުމެޫނވެ. ކަުރއަްވީނ ިމ ަމަސއަްކތް ަވަޑިއަގތަުމށް ވިެރަކަމށް

ވެގްެނ ބުޭންނ ހަޮވްނ ިމބޭފުޅްުނ ަނމަުގ ީދުނގެ ވާުމއެކު
ބޭފުޅެއްތޯ ާމތް ަމިތވިެރ، ަމއުމަޫނީކ ކްޮނފަަދ ބޭބޭފުޅު ާޔީމުނގެ ިމއުޅޭ
ައަވހަާރފުޅު ިމަދއަްކީނ އަެމިނކުފުާނ ަވަރށް މިުހްނމެވެ. ިމަވގުތައް ަބލާލްުނ
ަބްނީގގެ ފިަތްސ ަނާމދުގެ ިމްސިކތްުނ ހިުރ ަގނޑަުވާރ ިއްނވެގްެނ ލެއްޕިެވ
ބުުރގާ ވާހަަކއެވެ. ބޭފުޅާގެ އެޅުއިްވ ިފަޔަވޅު އަެކާމ ަގަދވެގްެނ، ައޑު
ިދވިެހްނަނށް ިވާދޅުވެ ންޫނަކަމށް ަކމެއް ލިާޒްމ ިއްސލްާމީދުނަގިއ އެޅަުމީކ
ީދެނއަްގިއ ބުޭންނ އީެމހްުނ ިދވިެހްނަނށް ަމއުމެޫނވެ. އޮޅުވާލެއީްވ ީދްނ

އްޮނަންނވެާނ ިމިނަވްނަކްނ އުޅުމުގެ
ީދީނ ަމއުމެޫނވެ. ިވާދޅީުވ ަކަމށް
ކުށެއްގެ ބޮޑު ަނޭސހަތިްދުނަމީކ
ުނުރހޭ ަމއުމުޫނ ހައަްދވާ، ގޮތަުގިއ
ކްޮނމެ ިދްނ ފަތުވާއެއް ީދީނ ގޮތަަކށް
ދެއްކީެވ ައހަުވ ިއލްްމވިެރައަކށް 
ބުުރގަާއޅިައގްެނ މުޫނ ަމއުމެޫނވެ.
ހިާޒުރކޮށް ިއާދާރތަަކށް ަކާމބެހޭ
ިސާޔަސތަީކ ހެއްދިެވ ުސވާލުކޮށް
ިސާޔަސތަކެވެ. ަމއުމުޫނގެ
ީޓީވގެ ައްނހަެނކު އިެޅ ބުުރގާ

އުޭރ ިއްސބޭފުޅަަކށް ިނއްުސރްޫމގެ ީޓީވގެ ަދއަްކިއގްެނ ަޚަބުރަގިއ
ީޓީވއްެމިއްނ ަމއުމެޫނވެ. ފުޮނވާލެއީްވ ގަެއށް ަޚީލލް ިއބާްރިހްމ ހްުނެނިވ
ތުނބިުޅީލ ިދގު ޕްރޮގާްރްމތަަކށް ހާޭޔްނބޯ ޕްރޮމްޯޓކަުރމްުނިދަޔ ަމއުމުޫނ
ުނަވީނ ފިެނފިައ ވިެރަކމަުގިއ ަމއުމުޫނގެ ގޮތަުގިއ މެހާުމެނއްގެ ީމހަކު
ގޮތެވެ. އްޮނަނ ހަަމޖިެހފިައ ިސާޔަސތު އީެއ ނެޫނވެ. ިއއިްތފަާގކްުނެނއް

ައިދ ވްެސ ދަުވްސަވުރ ބާވާލެއިްވ ީދްނ ިއްސލްާމ
ކާފުަރްނވްެސ ބޮޑިެތ ހުަރީބ ަކަރިއގެ ައަރިބ ފަހްުނވްެސ ކިުރއާ އޭގެ
ތަގުވާވިެރވެ ީމހާ ލަުމީކ ީވާމ ޖުއްބާއެއް ޖުއްބާއެވެ. ހެދަުމީކ ައޅާއުޅުުނ
ބޭބޭފުޅްުނަނށްވުރެ ހިުރހާ ިމއުޅޭ އެއާއެކު ނެޫނވެ. ަކމެއް ިއްސލަާމަކށްވާ
އާޭނ ަކަމީކ ީމހާގެ ތަގުވާވިެރ ީވާމ ހަަމ ައބަޫޖހުލެވެ. މީޮޅ ަބހަށް ައަރިބ
ންޫނަކްނ ަކމެއް ވާ ގުޅުމެއް ފިަރތަަކަމކާ ހިުރ ަބހަށް ަޢަރިބ ހެދަުމކާ ައޅާ
އާޭނ އެނގީޭނ ކާކަުކްނ ައީކ ީމހާ ހީަގަގތަުގިއ އެނގެއެވެ. ިމދަެކްނތަކްުނ

ަޢަމަލކްުނެނވެ. ކިުރ،
ީދުނގެ ިއްސލްާމ ާމތްވެގްެނވާ ަވަރަކށް ިކތަްނމެ ީވިއުރ
ރިޯދ ދެއްވާ، ަކނޑްުނ ަމއުމަޫނީކ ިދަންސ، ތަގީުރުރ ަނމަުގިއ ރާެޔދުވާލު
ަމއުމުޫނގެ ކޮއްކޯފުޅު ަކަމށް ީއާމްނވެގްެނ، ިއލާހެއް ވާރޭ ވެއަްސވާ އުޑްުނ
ިމ ިހާސބްުނ ިމހާ ބަާވއެވެ؟  ިތބާެދެނ ީމހްުނވްެސ ވޯޓުދެޭނ  ާޔީމަނށް

ކުރެވެއެވެ. ިހތިާހތާ ުސވާލު

ވެގްެނ ާޝިމލް ަޢަމލު ތަކަުގިއ، އެކުއީެކ ހެޔޮ ”ީމހްުނކާުރ
ހުރާެދެނއޭ ”  ުނކުމެ ިސްނގާ ހެދުމަުގިއ، ައޅާފަަދ   ޭޝޚްުނ
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ާމިހރެއް ިއގިްތާސީދ ާޔީމަނީކ ައބްދުهللا ކްެނިޑޑްޭޓ ިރާޔީސ ީޕީޕއްެމގެ
ަގއުމުގެ ަނަމ ވިެރަކްނ އާޭނ ައށް ިލިބަވަޑިއގްެނިފ ާރއްޖޭގެ ަކަމށިާއ ންޫނ
ަރިންނ ގިާސްމ ިއބާްރިހްމގެ ަކަމށް ިބަކވެާނ ގަުނ ވުރެ ހްާސ ިމހަާރށް ހަާލތު

އެވެ. ިވާދޅުވެއްޖެ ިމައދު ަސީއދު ހަަސްނ ޑރ. މްޭޓ
ކްޮނފަރްެނެސއަްގިއ ިނއްުސ ބޭއިްވ ަޖަގހިައަގިއ  ަމިއ ޕީާޓގެ ޖްުމހީޫރ
އާޭނގެ ިވާދޅުވިާއުރ ަކަމށް ާމިހރެއް ިއގިްތާސީދ ާޔީމަނީކ ިވާދޅީުވ ހަަސްނ ޑރ.
ްޓރެކް ތަޖިުރބާގެ ާޔީމްނގެ ައިދ ަކަމށެވެ. ިޑގީްރއެއް“ ބިޭސކް އީޮތ ”ައތަުގިއ

އެވެ. ހަަސްނ ފާހަަގކުރެއިްވ ޑރ. ަކަމށް ވްެސ ެނތް ިރކޯޑެއް
އޮވެގްެނވާ ިޑގީްރއެއް ބިޭސކް ާމިހަރަކށް ތާކު އެއްވްެސ ”ދިުނޔޭގެ
ފްަނިތ ަމީތ އްެނމެ ގްޮސ ިއްނ ާދިއާރ ތައީުލީމ ަވީނ ާމިހަރަކށް ޯނވޭ. އޫުސލެއް
ގޮތްުނ ިވަޔފިާރއެއްގެ ކާުރ ުނަވތަ ގޮތްުނ ތަޖިުރބާގެ ުނަވތަ ވިާސލުވެވެގްެނ ައށް
އެ ބިެލަޔްސ ހިައިސއަްޔތްުނ ދެ އެ ވިާސލުވެގްެނ. ައށް ފްަނިތ ަމީތ އްެނމެ
ަވީހދުގެ ަރީއްސ ެނތް،“ ހިައިސއަްޔތެއް އެއްވްެސ ބުުނމުގެ ާމިހރެކޭ ަމިނކުފަާނީކ
ކުރެއިްވ ޖަެނަރލަްކްނ އާެޓީނ ަސުރކުާރަގިއ ަމއުމްޫނ ައިދ އެޑަްވިއަޒުރ ކީުރގެ

އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ.
ިމިންސަޓުރަކްނ ލަޭބ ިމިންސަޓުރަކާމިއ ްޓރޭޑް ވިެރަކމަުގިއ ަމއުމްޫނގެ
ިބޒަްންސ ަންނަގވާފިައަވީނ ިޑގީްރ ާޔީމްނ ކުރެއިްވ ިމިންސަޓުރަކްނ ޓިޫރަޒްމ ައިދ

ާދިއާރިއްނެނވެ. އެޑިްމިންސްޓރަޭޝްނގެ
ައށް ިއްނިތހާ ިލިބަވަޑިއގްެނެނިވ ފުުރަސތު ވިެރަކމަުގިއ ާޔީމަނށް ަމއުމުޫނގެ
ހަަސްނ ޑރ. ަކަމށް ެނތް ދެއިްކފިައ ގިާބލަްކްނ އާޭނގެ ަނަމވްެސ ަކަމށިާއ ބޮޑު
ބޭފުޅްުނަނށް ގާތް ހްުނެނިވިއުރ، ާޔީމްނ ޗެއަާމަނަކށް އްެސީޓއޯގެ އެވެ. ިވާދޅިުވ
ަކަމށިާއ އަެބހިުރ ދޫކޮށްފިައ ިމިލައްނ ުރިފާޔއެއް އެތައް ަނމަުގިއ ަގތުމުގެ ޑަޮލުރ
ޑރ. ަކަމށް ފާހަަގކޮށްފިައވާ ވްެސ ިރޕޯޓުތަކަުގިއ އިޮޑްޓ އްެސީޓއޯގެ ވާހަަކތައް އެ

އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ
ިޑމޮކްރިެޓކް ހާަދފިައވާ މޯލިްޑިވައްނ ާޔިމާނއެކު ކިޯލަޝްނ ިމހުާރ އެގޮތްުނ
ިއްނވްެސްޓަމްންޓ ަސްނ މުހައަްމދުގެ ިސާޔްމ  ައހަްމދު ީލަޑުރ އަެލަޔްންސގެ

އަެމަރލްޑް ިރޯސަޓށް 11  އާޭނގެ އިާއ 112 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ިލިމޓަެޑށް ޕަްރިއވްެޓ
އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ. ަކަމށް ީދފިައވާ ުރިފާޔ ިމިލައްނ

ޗަެކށް ަކަމށިާއ ޑޭޓެޑް ަނމަުގިއ ަގތުމުގެ ޑަޮލުރ ފިައާސ ީދފިައަވީނ އެ
ަކަމށް އާޭނ ިލބުުނ“ ގެއްލްުނ ައށް ިއްނިތހާ ައށް އްެސީޓއޯ ަސަބބްުނ ”އޭގެ 
އްެސީޓއޯ ޗެއަާމްނަކމަުގިއ ާޔީމްނގެ ގޮތަުގިއ ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ. އެވެ. ިވާދޅިުވ
ިއްނ ަސިއފަތް ބޮޑު އެއް ިއްނވްެސްޓަމްނަޓީކ ްސީރ ަލްނކާ ކިުރ އްެނމެ ިއްނ
ވުރެ ދެގަުނ ައަގށް ަގތް ުނވެ ދަުވްސތަކެއް ިގަނ ަނަމވްެސ ަދނޑެއް ަގތުމެވެ.

އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ިވއްކިާލ ަކަމށް ޑރ. ތަްނ އެ ހެޔޮކޮށް
ިވާދޅިުވ އާޭނ ޭނނގުުނ. ފޯކްާސްޓކާުރަކށް ޭނނގުުނ،“ ”މޭެންޖކާުރަކށް
ައގަުގިއ ބޮޑު ހަވާލުކީުރ ަބަޔކާ ހެދަުމށް ވްެސ އީޮފްސ ހެޑް އްެސީޓއޯގެ އެވެ.
ފަޫޓަކށް  ައަކ ހަވާލުކޮށްފިައަވީނ ިއާމާރތް އެ ފިެށ ހަަދްނ 1999 ަގިއ ަކަމށިާއ
ިމހުާރ އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ. ަކަމށް ރޭޓްުނ 3،000ރ. ގާތަްގނަޑަކށް
ަކަމށް ހެދެޭނ ިއްނ 1،500ރ ައަކފަޫޓަކށް ިއާމާރތެއް ފްެނަވުރގެ ަރނަގޅު ވްެސ

އެވެ. ިވާދޅުވެ އާޭނ
 43 ޭނނގޭ ގޮތެއް ީވުނީވ  ޗެއަާމްނަކމަުގިއ ާޔީމްނގެ ިއތުުރްނ  ީމގެ

އްެސީޓއޯ ުރިފާޔ ިމިލައްނ
ހިުރ ިއްނވްެސްޓކޮށްފިައ ިއްނ
އެ ަކަމށިާއ ަދއްކާ ަކަމށް
ކްޮނ ިއްނވްެސްޓކީުރ ފިައާސ
ެނތް އެނގްެނ ަކމެއް  ތަާކށް
ިރޕްޯޓތަކަުގިއ އިޮޑްޓ ަކަމށް
ަކަމށް އަެބހިުރ ބެުނފިައ
އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ.
ޗެއަާމްނަކމަުގިއ ާޔީމްނގެ ައިދ
ކަޮރޕަްޝްނ އްެސީޓއޯގެ
އަެކްނ ބޮޑުވެގްެނ ަމއަްސަލތައް
އީޮފހްުނ ަރީއްސ ތަހީްގގުކަުރްނ
ކިޮމަޝަނށް ކަޮރޕަްޝްނ އްެނިޓ

އެވެ. ިވާދޅިުވ އާޭނ ވްެސ ަކަމށް އްެނިގ
ިއުރ، އޮތް އްެސީޓއޯ ހަާލތަުގިއ އެ  ގޮތަުގިއ ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ.
ހްާސ ވުރެ ިމހަާރށް ހަާލތު ަގއުމުގެ ަނަމ ހަވާލުކޮށިްފ ާޔީމާނ ވިެރަކްނ ާރއްޖޭގެ

އެވެ. ިބަކވެާނ ގަުނ
ަބނގުރްޫޓވާުމ އެތަްނ ހްުނެނިވިއުރ، ާޔީމްނ ވިެރަޔަކށް ިއްސ ްސޓެލްކޯގެ
ފާަރތްތަަކށް އިެކ އީޮތ ްސޓެލްކޯ ފަހުކޮޅަުގިއ ވިެރަކމުގެ ަމއުމުޫނގެ ަކަމށިާއ ގާތިްވ
އެވެ. އެހްެނވެ  ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ. ަކަމށް ަދާރފިައ ައށް 700 ިމިލައްނ ުރިފާޔ

ފާހަަގކުރެއިްވ އެވެ. އާޭނ ަކަމށް ންޫނ“ ”އީެއ ކިާމާޔބެއް
ަޖަނރަޭޓަރަކށް ްސޓެލްކޯގެ ތެޔޮ ގަެނިއ ހެޔޮކުުރަމށަްޓަކިއ ައގު ތެލުގެ
ބާ ަރށަްރށަށް ހަވާލުކޮށްގްެނ ކްުނފިުނތަކާ އިެކ ަކަމށިާއ ހަލާކިުވ އެޅުމްުނ
ހްުނެނިވ ިހްނގެވަުމށް ްސޓެލްކޯ ާޔީމްނ ގަެނީއ ވްެސ ަޖަނރަޭޓުރތަކެއް
އިޭވއަޭޝްނގެ ައިއލްެނޑް ައިދ އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ. ަކަމށް ދަުވްސަވުރަގިއ
ުނކުރެވުުނ ތަަރއީްގ ވްެސ ކްުނފިުނ ިއުރ، އެ ހްުނެނިވ ާޔީމްނ ވިެރަޔަކށް ިއްސ
އާޭނ ަކަމށް ިމިންސަޓުރަކމަުގިއ ިފޭންންސ ގިާސްމގެ ތަަރއީްގކީުރ އެތަްނ ަކަމށިާއ

އެވެ. ިވާދޅިުވ
ިއަރީކ ހްުނެނިވ ާޔީމްނ ިހްނގެވަުމށް ިމިންސްޓީރ ލަޭބުރ ިއތުުރްނ ީމގެ
ޑރ. ަކަމށް ދަުވްސަވުރ ބޮޑިުވ އްެނމެ ިއތުުރވްުނ ިބދީޭސްނ ަވަގށް ާރއްޖަޭގިއ
އާޭނ ަކަމށް ުނވާ ަސލަާމތް ަގއުމު އަެކމްުނ ައިދވްެސ އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ
ަކަމށް ކުރެއިްވ ަމަސއަްކތް ަވަރށް ތަަރއީްގކުރެއްވަުމށް ިސީޓ ައއްޑޫ އެވެ. ިވާދޅިުވ
ފެކްްޓީރތައް ގާމްެންޓ ހިުރ ައއްޑަޫގިއ ަނަމވްެސ ަކަމށިާއ ިވާދޅުވެފިައވާ ާޔީމްނ
އެ އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ. ިމިންސަޓުރަކމަުގިއ ަކަމށް އާޭނގެ ަބްނދުކީުރ
އެދުމްުނ، ބޮޑުކަުރްނ  މާުސަރ މަުވއަްޒފްުނގެ ިދވިެހ ފެކްްޓީރތަކުގެ ދަުވްސަވުރ 
ހަަސްނ ޑރ. ަކަމށް ިވާދޅިުވ ާޔީމްނ ކޮށްފަާނމޭ އަެކްނ ގެެންސގްެނ ިބދީޭސްނ

އެވެ. ިވާދޅިުވ
ިމީއ ިރކަޯޑީކ ްޓރެކް ބޭފުޅެއްގެ ިވާދޅުވާ ާމިހރެއަްކަމށް ިއގިްތާސީދ
ަކަމށްވަާނ  އެއްގޮތަށް ަސުރކުާރ ިހްނގާ 30 ައހާަރ ަމއުމުޫނގެ ައިދ ވަާނަމ ަކަމށް

އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ. ަކަމށް ަބަނ“ ަވަރށް ”މްުސތަގަުބލު
ަރީއްސ [ކީުރގެ ”ބޭބެގެ ކަުރއަްވީނ ކްެމޕްޭނ ިއްނިތހާބުގެ ިރާޔީސ ާޔީމްނ
ައތަަކށް ަމއުމްޫނ ަރީއްސ ކީުރގެ ަކަމށިާއ ަސވުާރވެގްެނ“ ކޮނަޑށް ަމއުމްޫނގެ]

އެވެ. ިވާދޅިުވ ހަަސްނ ޑރ. ަކަމށް ވެއްޓެޭނ ާޔީމްނ ަނަމ ޖިެހަލިއިފ

     
31 އޯގްަސޓް 2013  މާޫސ ހަުސިއނިްފޔާޒު ހީަވރު:






