
 

 
 

ނޑިޔާރު     ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ
 

ސީ އިންތިޚާބަށް ތަކުރާރުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރިޔާ

ވެ، އދ.ގެ ހައި ގެއްލުން ވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުއެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމަށް 

ތަކަކީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ފުޅުޕިއްލޭ މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ނަވީ 

 އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުބައްލަވައި، ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ 

، ކަށް ހިއްވަރުދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައިޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަށްކުރުމަ  އާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ޤާއިމު

މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުގައި  މެ މަތީ ކޯޓާ އެން  ރާއްޖޭގެ

ނޑު ނުހަނު ބޮޑަށް  ތަކަކަށް ވާތީ، އެކަމާފުޅު ދެއްކެވި ވާހަކަނުރަގަޅު ތަސައްވުރެއް ލިބޭގޮތަށް،  އަޅުގަ

  ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.އަދި އެވާހަކަފުޅު ތަކަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ވާހަކަފުޅު ތަކެއް  ކަންބޮޑުވެ
 

އޮތް ކޯޓެއް ނޫނެވެ.  އްޚުޞޫމަތެ މެދު ރީމް ކޯޓަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕް

ޖޭގެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވިޔަސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، ދިވެހިރާއް 

ވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ލިބިގެން  ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން،

 އެވެ. ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރެވޭނޭ ބީދައަކުން، އެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާނެ

 ،މް ނެގެހެއްޓުމާއިނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގެ ޙުކުކުރަމުން ގެންދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ޒިންމާ އަދާ

 އެވެ.  ޓަކަކުރުމަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު
 

ކަމެއް ކުރާ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަން، މުސްތަޤިއްލު ދައުލަތެކެވެ. އަމިއްލަ ވެރި

 އެއްފަދައިން ކުދި ޤައުމުތަކުގެ ވާ ދައުލަތެކެވެ. އދ. އަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކެކޭ ސިޔާދަތު ލިބިގެން 

 



 ހިނދު، އަދި  ވާކަށްވާ ޖަމްޢިއްޔާއަގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދައިފައިދިނުމު ކޮށްޙައްޤުތައް ވެސް ރައްކައުތެރި

ޖަމްޢިއްޔާގެ ކޮންމެ މެންބަރު ދައުލަތަކީ ވެސް ސިޔާދަތީ ހަމަހަމަކަމުގެ މަބްދައުގެ ދަށުން އެހެން  އެ

ކޮންމެ މެންބަރު  ،ވާ ދައުލަތެއް ކަމަށާއިއްޔަތާއި ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެން އިޘިދައުލަތްތަކާ ހަމަހަމަ ޙަ

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެ ދައުލަތަކަށް ލިބިގެންވާ ސިޔާދަތީ އެ ދައުލަތެއްގެ ޝަރުއީ ދައުލަތެއްގެ ވެސް 

ވާ ހިނދު، މި ގެން ވެޖަމްޢިއްޔާގެ ޗާޓަރުގައި ބަޔާން  ބާރާއި އިސްތިޤްލާލު ރައްކައުތެރި ކޮށްދެވޭނޭ ކަމަށް

ގޮތްގޮތަށް އދ. ގެ މެންޑޭޓެއްގެ ދަށުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު  ވާ ފަދަޤުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ މަޙުރޫމު ޙައް

އަދި އެްއވެސް ޙާލެއްގައި ޤަބޫލު ، ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ އދ. ގެ ޗާޓަރުގެ ދަށުން ވެސް ބަލައިގަނެވޭނޭ

 ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. 
 

 

މާ މެދު ޙަޤީޤަތަށް އު ކުރަމުންދާ ދިނޫނީ ވާޖިބު އަދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤާ 

ބެލުމެއް ނެތި، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ 

 ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ކަންކަން ، ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައި

ކޮށްދެވޭ މަދަދެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އްކަތްތަކަށް ވެސް ފޯރު ރެވޭ މަސަހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކު

އެރުވުމަށް ކުރެވޭ ރިކޮށް ކުންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިޑިމޮކްރަސީ އާއި ޤާނޫނުގެ ޙުކުމާއި އި

 އް ވެސް ނޫނެވެ.ވަރެތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ހިމަސައްކަތް 
 

ސްތޫރީ ވާޖިބުތަކާއި އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކޯޓުގެ ދު 

ގެ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ  އދ.މެދު، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް  އަދާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ޒިންމާތައް

ން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. އަދި އެފަދަ ތައް ހަރުކަށި ޢިބާރާތު ފުޅުނަވީ ޕިއްލޭ ދެއްކެވި ވާހަކަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

ވާ ކަމަށް އް އެކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގެން ތަކެއް އެ މޭރުމުން ދެއްކެވުމުގެ އެއްވެސް ޙައިޘިއްޔަތެފުޅު ވާހަކަ

ނޑު ޤަބޫލު ނުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.   އަޅުގަ
 

 4767 ޛުލްޙިއްޖާ 58

 5346 އޮކްޓޫބަރ 63


