ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތަކުރާރުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށާއި
އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމަށް ގެއްލުން ވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ،އދ.ގެ ހައި
ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ނަވީ ޕިއްލޭ މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް
އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުބައްލަވައި ،ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ
އާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހިއްވަރުދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި،
ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓާ މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުގައި
ނުރަގަޅު ތަސައްވުރެއް ލިބޭގޮތަށް ،ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަކަށް ވާތީ ،އެކަމާ އަޅުގަނޑު ނުހަނު ބޮޑަށް
ކަންބޮޑުވެ އަދި އެވާހަކަފުޅު ތަކަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ވާހަކަފުޅު ތަކެއް ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ޚުޞޫމަތެއް އޮތް ކޯޓެއް ނޫނެވެ.
ކޮންމެ

ފަރާތަކުން

ވިޔަސް

ސުޕްރީމް

ކޯޓަށް

މައްސަލައެއް

ހުށަހަޅައިފި

ނަމަ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ލިބިގެންވާ
ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރެވޭނޭ ބީދައަކުން ،އެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާނެ އެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ޒިންމާ އަދާ ކުރަމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓުމާއި،
ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކަ އެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަން ،މުސްތަޤިއްލު ދައުލަތެކެވެ .އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ކުރާ،
ސިޔާދަތު ލިބިގެންވާ ދައުލަތެކެވެ .އދ .އަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކުދި ޤައުމުތަކުގެ

ޙައްޤުތައް ވެސް ރައްކައުތެރިކޮށް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދައިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށްވާ ހިނދު ،އަދި
އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ކޮންމެ މެންބަރު ދައުލަތަކީ ވެސް ސިޔާދަތީ ހަމަހަމަކަމުގެ މަބްދައުގެ ދަށުން އެހެން
ދައުލަތްތަކާ ހަމަހަމަ ޙައިޘިއްޔަތާއި ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވާ ދައުލަތެއް ކަމަށާއި ،ކޮންމެ މެންބަރު
ދައުލަތެއްގެ ވެސް އެ ދައުލަތެއްގެ ޝަރުއީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެ ދައުލަތަކަށް ލިބިގެންވާ ސިޔާދަތީ
ބާރާއި އިސްތިޤްލާލު ރައްކައުތެރި ކޮށްދެވޭނޭ ކަމަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޗާޓަރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހިނދު ،މި
ޙައްޤުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ މަޙުރޫމުވާ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް އދ .ގެ މެންޑޭޓެއްގެ ދަށުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު
އވެސް ޙާލެއްގައި ޤަބޫލު
ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ އދ .ގެ ޗާޓަރުގެ ދަށުން ވެސް ބަލައިގަނެވޭނޭ ،އަދި އެ ް
ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންދާ ދިއުމާ މެދު ޙަޤީޤަތަށް
ބެލުމެއް ނެތި ،ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ
ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައި ،ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ކަންކަން
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭ މަދަދެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ނޫނެވެ.
ޑިމޮކްރަސީ އާއި ޤާނޫނުގެ ޙުކުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ
މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ހިތްވަރެއް ވެސް ނޫނެވެ.
އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކޯޓުގެ ދުސްތޫރީ ވާޖިބުތަކާއި
ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ މެދު ،ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އދ .ގެ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ނަވީ ޕިއްލޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ .އަދި އެފަދަ
ވާހަކަފުޅުތަކެއް އެ މޭރުމުން ދެއްކެވުމުގެ އެއްވެސް ޙައިޘިއްޔަތެއް އެކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންވާ ކަމަށް
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ނުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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