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ނޫސް ބަޔާން
ޢަދާލަތު ޕާޓިގެ ޢިލް މުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފަ ޟީލަތުއް ޝައިޙް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓު މާ ގުޅޭ.
ޢަދާލަތު ޕާޓިގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފަ ޟީލަތުއް ޝައިޙް އިލްޔާސް ޙުސައިން ވޯޓު ލެއްވުމަށް ހަ މަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ކަ މަށްވާތީ ފުރާވަޑައިގަތު މަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ގަން އިންޓަނޭ ޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވު މުން އެ މަނިކުފާނުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ އެކަން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ،ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެ މަނިކުފާނުގެ ވޯޓު
ދިނު މުގެ ޙައް ޤާއި ،ދަތުރުފަތުރުކޮށް ުއޅުމުގެ ޙައް ޤާއި މިނިވަންކަ މާއެކު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް އުޅުމުގެ ޙައްޤާއި އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދީނީ ގޮތުން
ޔއި އިރު ޝާދު ދިނު މުގެ މަތިވެރި މައްސޫލިއްޔަތަށް ހުރަސްއެޅުމަށްޓަކައި ހިންގަ މުންދާ މިފަދަ ފިނޑި އަދި
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް ހެޔޮލަފަ ާ
ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެން މެހާ ކަންކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި އެން މެހާ މުއައްސަސާތަކަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލަ މެވެ.
ޢަދާލަތު ޕާޓީން ދެކޭގޮތުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ

ޝަރު ޢީ މުއައްސަސާތަކަށް ނާޖާއިޒު ނުފޫޒު ފޯރުވާގެން ޢަބްދުﷲ ޔާ މީނުގެ މުގުލުގައި

ހުންނަވާގެން ހިންގާފައިވާ ޣައިރު ޤާނޫނީ މި އަ މަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ މުވޮށިވެގެންވާ ދީނީ ޢިލް މުވެރިންގެ ތާއީދު ގެއްލި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ
ތާއީދު ބޮޑުތަނުން ގެއްލިފައިވާތީ އެކަ މުގެ ރުޅިވެރިކަމާއި ޙަސަދަވެރިކަމުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ހިންގި ބަދަލުހިފު މުގެ އަމަލެކެވެ .ޢަބްދުﷲ
ށ
ޔާ މީނުގެ ވެރިކަ މުގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ކަންކަ މާ މެދު ޙައް ޤުބަސް ވިދާޅުވާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަގުވައްޓާލާ ،ހިފާ ހައްޔަރުކޮ ް
އަނިޔާކުރު މާއި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނު މުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރު މާއި ،ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމާއި ،ދީނުގެ ދައުވަތު ދިނު މަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
މެދުވެރިކޮށްފައިވާ ހުރަސްތައްފަދަ އެތައްކަ މަކީ  23ސެޕްޓެމްބަރ  2018ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ
އަނިޔާވެރި އަދި ދީނުގެ ދައުވަތަށް ހުރަސްއަޅާ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރު މަށް ލާޒި މްވާ ސަބަބުތަކެވެ.
އަދި ދަންނަވަ މެވެ .މިފަދަ އެންމެހާ ޢަ މަލުތަކުން ކަށަވަރުވާ ކަ މަކީ ،ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެއްވެސްގޮތަކުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް
ކުރި ހޯދިއްޖެނަ މަ ،ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޢި މްރާން ޢަބްދުﷲ އާ މެދު އަ މަލުކުރެވިގެން ދިޔަ އަނިޔާވެރި ބޭއިންސާފު މަގުން ފަ ޟީލަތުއް ޝައިޙް
އިލްޔާސް ޙުސައިން އާ މެދު ޢަ މަލުކޮށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލު ޮގޅީގައި ބަންދުކުރު މުގެ ވިސްނުން ޢަބްދުﷲ ޔާ މީން ގެންގުޅޭކަ މެވެ .އަދި އޭނާ ހިންގާ
އިސްލާ މް ދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަ މާ މެދު ޙައް ޤުބަސް ވިދާޅުވާ ކޮން މެ ދީނީ ޢިލް މުވެރިއެއްގެ އަޑު ކަނޑުވާލު މަށްޓަކައި ކޮން މެފަދަ ބޮޑު
އަނިޔާއެއްވެސް ނުޙައް ޤުން ދިނު މަށް އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ފަސްޖެހު މެއް ނެތްކަ މެވެ.
ނ
ވީ މާ ،އިސްލާ މް ދީނުގެ ދައުވަތުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ޢިލް މުވެރިންނާއި ޙަރަކާތްތެރިންނާއި އެން މެހާ ދިވެހި މުސްލި މް ރައްޔިތު ް
އެއްބައިވަންތަވެ އި ުހނަށްވުރެ ބޮޑަށް އިންތިޚާބުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާ މީންގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ ،އިސްލާމް ދީނުގެ
ދައުވަތުގެ ދިފާއުގައި އަދި ފަ ޟީލަތުއް ޝައިޙް އިލްޔާސް ޙުސައިން ފަދަ ދީނީ އިލް މުވެރިންގެ ދިފާއުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ
ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހި މް މުހައް މަދު ސޯލިހަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލާ ގޮވާލުން ތަކުރާރުކޮށް އެކަ މަށް އާދޭހާއެކު އިލްތިމާސްކުރަ މެވެ.
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