a
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިނަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ

ޑިމޮކްރެޓިކް

ޕާރޓީ

(އެމް.ޑީ.ޕީ)

ގެ

އަދި

ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކުރީގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާގެ
މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނާއިންސާފުން ޝަރީޢަތް ހިންގައި ،އެމަނިކުފާނު  36އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވީހިނދު؛
އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ އެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައާއި އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި އިސްލާމީ
ޝަރީޢަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދިވެހި ދައުލަތުން ތަޞްްްދީޤްކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އިޖްރާޢަތްތަކާ ސީދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވީހިނދު؛
ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބިދިނުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެންމެ
އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަޙުރޫމްކޮށްފައިވީހިނދު ،އެގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ
އެހީތެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުރަސްއަޅާފައިވުމާއި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުން ބަރީޢަވެވަޑައިގަތުމަށް
އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އެމަނިކުފާނަށާއި ވަކީލުންނަށް ލިބިދީފައިނުވުމާއި ،އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހެކިން ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ފުރުޞަތު ދީފައިނުވުމާއި ،ދިފާޢު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާހިނދު؛
އަދި އެ މައްސަލާގައި ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ބަޔާން ދީފައިވާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލާއި އަދި މައްސަލަ ބަލާ
 6ފަނޑިޔާރުންކުރެ  2ފަނޑިޔާރަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައާއި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޝާމިލުވުމާއި ،މިފަދަ އެތަކެއް
ޢަމަލުތަކެއް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވީހިނދު؛
ފާޅުގައި

އިންސާފުން

އެއްކިބާވެފައިވާ

އެ

ޝަރީޢަތާއި

އަދި

ޙުކުމް

އެ

ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި،

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރަޙްމަތްތެރި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުންނާއި ،ދިވެހީންގެ ތަރައްޤީގައި އެކިގޮތްގޮތުން ބައިވެރިވާ ދުނިޔޭގެ
ބޮޑެތި ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައުމުތަކުންނާއި ،އދ .އިންނާއި ،ދުނިޔޭގެ ފުންނާބު އުސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މާހިރުންނާއި،
ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި،

މަދަނީ

ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި،

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ޒިޔާރަތްކުރާ

މަޝްހޫރު

ބޮޑެތި

ވިޔަފާރިވެރިން އެ ނާއިންސާފު ޝަރީޢަތާއި ޙުކުމް ކުށްވެރިކޮށް އެކަން ބަލައިނުގަންނަކަން ފާޅުގައި ހާމަކުރަމުންދާހިނދު؛

އެމްޑީޕީ އޮފީސް :ހ.ސަރާޝާ( /ސޯސަންމަގު/މާލެ) ފެކްސް 6622233 :އީމެއިލްpetition@freepresidentnasheed.com:
 36އެޕްރީލް  2332ގެ ކުރިން ޕެޓިޝަން ފޮނުވާދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް މިހާރު ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް ގޯސްވެ ،މުޅި ރާއްޖޭގައި
މުޒާހަރާތަކާއި އިޙްތިޖާޖުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ކުރަމުންދަނީ އެފަދަ ނާއިންސާފު
ދަޢުވާތަކާއި ޝަރީޢަތްތައްކޮށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ނުޙައްޤުން ބޮޑެތި އަދަބުދެމުންދިއުމާ ގުޅިގެންކަމަށްވީހިނދު؛
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ނާއިންސާފު ޙުކުމް އިސްތިޢުނާފު
ކުރެއްވުމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުރުވުމުގެ ސަބަބުން މަޢުނަވީ ގޮތަށް އިސްތިޢުނާފުކުރެއްވުމުގެ ޙައްޤު
ނިގުޅައިގަނެފައިވުމުން ،އެ މައްސަލަ އެމަނިކުފާނު އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަނޭޅުއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ ،އެ މައްސަލައަކީ
މިހާރު އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ނުވާހިނދު ،އަދި މިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
އެމަނިކުފާނަށް އިންސާފެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނޭކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވެސް ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާހިނދު؛
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާހިނދު ،އަދި އެމަނިކުފާނަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި އަދި ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް އިންތިހާ ދަރަޖައަކަށް ހޯއްދަވާފައިވާ ،އަދި ރާއްޖޭގައި
ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްވެފައި ،އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގައި
ވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ދުނިޔޭގެ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވެ
ވަޑައިގަންނަވާ ލީޑަރަކަށްވީހިނދު ،އެފަދަ ޝަޙުޞިއްޔަތަކަށް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރަށް ރިޔާޢަތްކުރައްވައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުވާން އޮތްގޮތް އިސްކުރައްވައި ،ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދުނިޔެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް
ހީނަރުކަމެއް އައުމަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއާއި ސިޔާސީ ވާދަވެރި ނިޒާމް ނަގަހައްޓަވައި،
ކުރިޔަށް

އޮތް

ޖީލުތަކަށާއި

އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޙައިސިއްޔަތުން

ޤާނޫނު

އަސާސީން

ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރައްވައި ،ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިލްތިމާސް ދަންނަވަމެވެ.
ނަން ..................................:ސޮއި.....................:
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅު/ރަށް/އެޑްރެސް............./............/........:
އައި.ޑީ .ކާޑު ނަމްބަރުA.............:

ފޯން ނަންބަރު..................... :
ތާރީޚް .........:އެޕްރީލް 2332

އެމްޑީޕީ އޮފީސް :ހ.ސަރާޝާ( /ސޯސަންމަގު/މާލެ) ފެކްސް 6622233 :އީމެއިލްpetition@freepresidentnasheed.com:
 36އެޕްރީލް  2332ގެ ކުރިން ޕެޓިޝަން ފޮނުވާދެއްވުން އެދެމެވެ.

