ށ އި
ނ ައ ާ
ައޅު ަގނޑުގެ ަދރިފުޅު ައޙް ަމ ުދ ރިލްވާ ް
ނ ަރޝީ ަދ ް
ނ ާ
ށ އި ް
ނގެ ައޚް ާޔމީ ް
އޭ ާ
ސފު
ނ
ޯހ ުދ ަމ ް
ރ ަނ ް
ކ ާ
ށ ެކ ނޑި ޭ
ނޅި ަމ ަ
ސ ްއ ަކތް ު
އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު އަޙްމަދު ރިލްވާން ގަސްދުގައި

ފުލުސް އޮފީހާއި ،އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ،ރައްޔިތުންގެ

ގެއްލުވާލާފައިވާތާ  1000ދުވަސް މިއަދު ފުރިފައިވާއިރު ދަރިފުޅަށް

މަޖިލީހުގައިވެސް ވަނީ ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުން އެދިފައެވެ .މީގެ

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ،އެކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދިފައިނެތި ،މިއަދާހަމައަށް

އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައިވެސް އދ .އާއި ،ބޭރުގެ

އައިއިރުވެސް އެއްވެސް ބަޔަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނެތުމަކީ

ސަރުކާރުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންވާނީ އެދިފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތަށް ކެތްނުވާވަރުގެ ހިތާމައެއް ލިބޭ ކަމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދޭސްތަކަށް އެދެވޭ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީ

ރިލްވާން
އިރު،

އެއިން

ކޮންމެ

1000

ގެއްލުވާލިތާ
ދުވަހެއްވެސް

ދުވަސް

އަޅުގަނޑާއި

ފުރޭ

އެކަމާ އަޅުގަނޑު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވަމެވެ.
ރިލްވާން

އަޅުގަނޑުގެ

ގެއްލުވާލުމާ

ގުޅިފައިވަނީ

ހަމައެކަނި

ކުދިން ދެމިތިބީ ރިލްވާނަށް ވީގޮތްއޮޅުންފިލާ އެކަމުގެ މައުލޫމާތެއް

އަޅުގަނޑުގެ މި ކުޑަކުޑަ އާއިލާއަށް އެކަންޏެއްނޫނެވެ .ރިލްވާނަކީވެސް

ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ .އަދި އެކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދި ކަންވީގޮތް

ދިވެހި ރައްޔިތެކެވެ .އޭނާއަށް ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދެމުން ،އޭނާގެ

އިންތިޒާރުގައެވެ.

ފަހަތުން ބަޔަކު ފާރަލަމުން ހިންގި މި ބޮޑު އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ

ރިލްވާނަށްވީގޮތުގެ ސާފު ،ތެދު މައުލޫމާތު ލިބެންދެން ކެތްތެރިކަމާއެކު

ޢަމަލު ހިނގީ ،މި ކުޑަކުޑަ މާލޭ މަގުތައް މަތީގައެވެ .އޭނާ ހިނގާފައި

އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާރުކުރާނަމެވެ.

ދިޔަ ހުރިހާ މަގެއްގައި ފުލުހުންގެ ކެމެރާތައް ހުއްޓެވެ .މީގެ އިތުރުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަންގައިދޭނެ

ކަމުގެވެސް

ރިލްވާން ގެއްލުވާލިތާ  1000ދުވަސް މިއަދު ފުރޭއިރު،
ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިއެއްފަދަ
ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރި ،ރަޙުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ،މަރާލާފައިވުމެވެ.
ޔާމީނަކީ ރިލްވާންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ .ޔާމީން މަރާލުމަކީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިގެންދިޔަކަމެކެވެ .ރިލްވާނަށް
އިންސާފު

ހޯދައިދިނުމަށް

ޔާމީން

ކުރި

މަސައްކަތުގެ

ދެގުނަ

މަސައްކަތްކޮށް އިތުރު ހިއްވަރަކާއެކު މިފަދަ ލާއިންސާނީ ކަންކަމުން
ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަސްނުޖެހި އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ
ކުދިން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.
މި ފާއިތުވެގެންދިޔަ  1000ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ރިލްވާނަށް ވީގޮތް ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލުވުމަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ
މުވައްސަސާއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮސްފީމުއެވެ .ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމާ
ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ،އެނުލަފާ ޢަމަލު ހިންގި ބަޔަކު
ހޯދައި ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،

ހުޅުމާލޭގައިވެސް ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހެއްކެއް ފެންނާން
ހުއްޓެވެ .އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންނާއި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ
އިހުމާލުން އެކަން ކުރި ބަޔަކުވަނީ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ގޮސްފައެވެ.
މިކަމުން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިފުޅު ގެއްލުވާލިކަމުގެ ބިރަކީ
ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްމެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިރެއްކަމުގައެވެ .މިފަދަ
އަނިޔާވެރި،

ލާއިންސާނީ

ޢަމަލުތަކުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޒުވާން

ދަރިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި މާތް ﷲ ގެ
ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.
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