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a 

 ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން  ށް ނަ ޔާމި هللا ޢަބްދު ށްލުމަށް އެދި ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބަންދުން ދޫކޮ 

ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ރައީސް އަދި ގެ)އެމް.ޑީ.ޕީ(  ޓީރޓިކް ޕާހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެދިވެ
މްގެ ދަޢުވާގެ ލް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަދައުލަތުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 

 ހުގެ މުއްދަތަށް އަހަރު ދުވަ 36 އެމަނިކުފާނު  ،އިންސާފުން ޝަރީޢަތް ހިންގައިނާކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގައި މައްސަލާ 
 އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވީހިނދު؛ ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް

ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި އިސްލާމީ  ދަޢުވާ އުފުލުމުގައާއި އެ މައްސަލައިގެ  އެޓެރަރިޒަމްގެ އަދި 
ދީޤްކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞްްްދައުލަތުން ތަ އާއި ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހި

ނޑައެޅި ބަޔާން ކޮ މުޢާހަދާތަކުގަ  ސީދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވީހިނދު؛ ލުތަކާއި އިޖްރާޢަތްތަކާޞޫއު ށްފައިވާއި ކަ

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބިދިނުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެންމެ 
ވަކީލުންގެ ޤާނޫނީ  އެމަނިކުފާނަށް  މަޙުރޫމްކޮށްފައިވީހިނދު، އެގޮތުން ނަޝީދުމުޙައްމަދު ރައީސް ޙައްޤުތަކުން އަސާސީ 

 ވަޑައިގަތުމަށް ބަރީޢަވެ  މަތުންކުށުގެ ތުހު  ހުރަސްއަޅާފައިވުމާއި،ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ލިބިވަޑައިގަތުމުގައި އެހީތެރިކަން 
 އްވުމަށް ހެކިން ހުށަހެޅުއެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އެމަނިކުފާނަށާއި ވަކީލުންނަށް ލިބިދީފައިނުވުމާއި، 

 ހިނދު؛ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާ އްވުމަށްދިފާޢު ހުށަހެޅު ދީފައިނުވުމާއި، ފުރުޞަތު

މައްސަލާގައި ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ބަޔާން ދީފައިވާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލާއި އަދި މައްސަލަ ބަލާ އެ  އަދި
ނޑިޔާރުންކުރެ  6 ފަނޑިޔާރަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައާއި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޝާމިލުވުމާއި، މިފަދަ އެތަކެއް  2ފަ

 ހިނދު؛ހިންގާފައިވީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޢަމަލުތަކެއް

ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި،  އި އަދި އެ ޙުކުމް ތާޝަރީޢައެ އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާ ފާޅުގައި 
ތުން ބައިވެރިވާ ދުނިޔޭގެ ތްގޮ ދިވެހީންގެ ތަރައްޤީގައި އެކިގޮ ންނާއި،ތްތެރި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރަޙްމަ 

ފުންނާބު އުސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މާހިރުންނާއި، އދ. އިންނާއި، ދުނިޔޭގެ  ންނާއި،ޤައުމުތަކުޑިމޮކްރެޓިކް ބޮޑެތި 
ބޮޑެތި  ޝްހޫރުދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މަމަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި،  ންނާއި،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކު

 ކުރަމުންދާހިނދު؛އިނުގަންނަކަން ފާޅުގައި ހާމަބަލައެކަން ށް ކުށްވެރިކޮ އި ޙުކުމްޝަރީޢަތާ ނާއިންސާފު އެވިޔަފާރިވެރިން 



 

 

 

 petition@freepresidentnasheed.comއީމެއިލް: 6622233ފެކްސް: މާލެ( ސޯސަންމަގު/)ހ.ސަރާޝާ/ : މްޑީޕީ އޮފީސްއެ
 ޕެޓިޝަން ފޮނުވާދެއްވުން އެދެމެެވ. ގެ ކުރިން 2332އެޕްރީލް  36

މުޅި ރާއްޖޭގައި ، ވާ ދަރަޖައަކަށް ގޯސްވެއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް މިހާރު ކަންބޮޑު 
ނީ އެފަދަ ނާއިންސާފު ތީ ދަރަޖައަކަށް ކުރަމުންދަމުޒާހަރާތަކާއި އިޙްތިޖާޖުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަރަށް މަ

 އަދަބުދެމުންދިއުމާ ގުޅިގެންކަމަށްވީހިނދު؛ޢުވާތަކާއި ޝަރީޢަތްތައްކޮށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ނުޙައްޤުން ބޮޑެތި ދަ

ގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ނާއިންސާފު ޙުކުމް އިސްތިޢުނާފު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 
މަޢުނަވީ ގޮތަށް އިސްތިޢުނާފުކުރެއްވުމުގެ ޙައްޤު  ކުރިމަތިކުރުވުމުގެ ސަބަބުންހުރަސްތައް އެމަނިކުފާނަށް ވެސް ކުރެއްވުމަށް 

އެ މައްސަލައަކީ  ނޭޅުއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ،އެ މައްސަލަ އެމަނިކުފާނު އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަ ނިގުޅައިގަނެފައިވުމުން، 
ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  މިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީހިނދު، އަދި މުންދާ މައްސަލައަކަށް ނުވާމިހާރު އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަ 

 ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާހިނދު؛މަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވެސް ގަންނަވާނޭކަމަށް އެއެމަނިކުފާނަށް އިންސާފެއް ލިބިވަޑައި

ނޑު ޓެރަރިސްޓެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ  އެމަނިކުފާނަކީ  ޤަބޫލުކުރާހިނދު، އަދި އަޅުގަ
ރަޖައަކަށް ހޯއްދަވާފައިވާ، އަދި ރާއްޖޭގައި ދަދާއި އަދި ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް އިންތިހާ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްވެފައި، އަދި ބައި އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތްޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން 
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވެ  އިޙްތިރާމް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ރެއް އަދާކުރައްވާ ދުނިޔޭގެ ޤަދަރާއިމުހިއްމު ދައު ވެސް

 ކުރައްވައި،ތް ޢަށް ރިޔާއިޙްތިރާމާއި ޤަދަރަ އަދާކުރައްވަންޖެހޭއްޔަތަކަށް ޞިލީޑަރަކަށްވީހިނދު، އެފަދަ ޝަޙުވަޑައިގަންނަވާ 
 ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދުނިޔެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް  ން ޤާއިމުވާން އޮތްގޮތް އިސްކުރައްވައި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހު

ސީއާއި ސިޔާސީ ވާދަވެރި ނިޒާމް ނަގަހައްޓަވައި، ތު ނުދެއްވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަޞަހީނަރުކަމެއް އައުމަށް ފުރު
ޤާނޫނު އަސާސީން  ގެ ޙައިސިއްޔަތުންލްޖުމްހޫރިއްޔާސުރައީ ކުރިޔަށް އޮތް ޖީލުތަކަށާއި އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި،

 ރައީސް  މިނިވަންކޮށްދެއްވުމަށްރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރައްވައި، 
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