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 އިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް  ގެއްލިފަ މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި،  

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން 

 

 އިގެ މަރުގެ މައްސަލަ  ގެލީޢަ   ޑރ.އަފްރާޝީމް

 ރިޕޯޓު 

 

  2012އޮކްޓޯބަރ    1  ,އުނގޫފާރު(.  ރ  އަލީ )ގުލްފާމުގެ،   ޑރ.އަފްރާޝީމްމެންބަރު    ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ   މިއީ، 

  ހާއިރު  އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެ )ހ. ފުންވިލު( އަށް ވަޑައިގަތް   00:09 ދަންވަރު ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު އެރޭ ގެއިން ރޭދުވަހުގެ 

  ، އެކަން ރޭވި މީހުންނާއި  އަވަހާރަކޮށްލާފައި ވާތީވެ،   އަނިޔާވެރިކަމާއެކުލާދީ ވަރަށް  ހަމަވަޅިން  އަށް    ކައިރިން ބަޔަކު އޭނާ  ވަގުތު އެގޭ ސިޑި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް   ،ކަމަށް ޚަރަދުކުރި ފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވިސަބަބު ހޯދުމަށާއި އެ ބަޔަކު ކުރަން އެކަން އެ

ވާ މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާ  ގައި އުފައްދަވާފައި  2018ބަރ  ނޮވެމް  17ޞޯލިޙް    މުޙައްމަދު

 ރިޯޕޓެވެ. އެމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެކުލަވާލި  ން ކޮމިޝަން )ކޮމިޝަން( އި

 

 ތަޢާރުފް  .1

 

 ވަނަވަރު 1.1

 

   ޢަލީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް: ނަން •
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 A059949އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު:  •

 އަހަރު  46: އުމުރު •

 . މާލެ ފުންވިލު، . ހ: ދިސާ ހިނގި ތަން މަރުގެ ހާ  •

 

  އިސްލާމިކް   ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމިކް  އިންޓަނެޝަނަލް  މެލޭޝިޔާގެ  އަކީ)މީގެ ފަހުން "ޑރ އަފްރާޝީމް"(    ޢަލީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް

  ފައިވާ ކުރައްވާހާސިލު  ފީފިލޯސަ   އޮފް  ޑޮކްޓަރ  ރޮނގުން  ގެހު ގްފި  އުސޫލުލް   އަދި   ފިގްހުފެކަލްޓީގައި    ހެރިޓޭޖް  އެންޑް  ނޮލެޖް  ރިވީލްޑް 

.  އެވެއަހަރު  ވަނަ   2007    ވަޑައިގަތީ  ރާއްޖެއަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ނިންމެވުމަށްފަހު   ކިޔެވުން  މެލޭޝިއާގައި   . އިލްމުވެރިއެކެވެ  ދީނީ

  އާ( ޑީއާރްީޕ) ާޕޓީ  ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި  ކަމުގައިވާ  އެއްޕާޓީ ސިޔާސީ ޑުބޮ ރާއްޖޭގެ   ، ފަހު އިގަތުމަށް ަ ވަޑ ރާއްޖެއަށް  އެނބުރި

   މިނިސްޓަރުގެ މިނިސްޓްރީގެ  އެ ޖެނެރަލްކަމާއި ޑިރެކްޓަރ އެފެއާޒްގެ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ ، އަދި . އިގަތެވެޑަަ ގުޅިވ

  އިންތިޚާބުވީ ކަމަށް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ، ޑރ.އަފްރާޝީމް . ފުރުއްވިއެވެ މުގާމަ  ކަމުގެ މުޝީރު

  ގޮފީގެ  ނީ ދީ އެާޕޓީގެ މެންބަރުކަމާއި ގެކައުންސިލު  ޑީއާރީްޕގެ ޑރ.އަފްރާޝީމް. އެވެގެ ތެރޭގަމަހު  މޭ  އަހަރުގެ ވަނަ  2009

  އަހަރު  ވަނަ 2011 ބ އިވެގެން ގޮސްދެޑީއާރްީޕ  ،އަކީ ޑރ.އަފްރާޝީމް އިރު އަވަހާރަކޮށްލެވުނު އަދި. ކުރެއްވިއެވެ ރައިސްކަން

  އެ  އަދި . މެންބަރެކެވެ ކައުންސިލުގެ ގެ ( ީޕޕީއެމް) މޯލްޑިވްސް އޮފް ާޕޓީ  ްޕރޮގްރެސިވް ، އުފެދުނު  ގެ ތެރޭގައިމަހު އޮކްޓޯބަރު 

    . އެވެވެސް މެ   ރައީސް ގޮފީގެ  ދީނީ  ާޕޓީގެ

  ރައީސްކަމާއި  ގޮފީގެ  ދީނީ   މެންބަރުކަމާއި  ކައުންސިލުގެ  ގެ  ީޕޕީއެމްގެ  ފަހުން   ،ޑީއާރްީޕގެ  ކުރިން  ،ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  2009

  ބޭއްވި  ފަރާތުން  ޕާޓީގެ މައްސަލަތަކުގައި ސިޔާސީ  އަދި ގައުމީނީ، ދީ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރެއްގެ  ގްރޫޕުގެ ާޕލިމެންޓްރީ

 ފައިވެއެވެ. ދައްކަވާ   ފުޅުވާހަކަ  ޑރ.އަފްރާޝީމް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނޫސްވެރިންގެ

  ތެރެއިން  މެމްބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަށް ( ޖޭއެސްސީ ) ކޮމިޝަން  ސާވިސް ޝަލްޖުޑި ގައި،  2009 ޖުލައި  20

  ޖޭއެސްސީގެ  ،ގައި 2010 އޮގަސްޓް 31.  ހޮވިއެވެ ޑރ.އަފްރާޝީމް  މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  ކަމަށް  މެންބަރު  އައްޔަންކުރާ

  ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ. އިންތިޚާބުކުރިއެވެ ކޮމިޝަނުން އެ އަފްރާޝީމް ޑރ.  ރައީސްކަމަށް ނާއިބް

  ގައި 2011 ޖޫން 13 ން މަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ ވަކިކުރުމަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް މެންބަރުކަމުން އައްޔަންކުރާ ޖޭއެސްސީއަށް

 . ފާސްކުރިއެވެ
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.  ކުރައްވާފައިވެއެވެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް   އިމާމުކަން  އިސް  މިސްކިތްތަކުގެ  މާލޭގެ  ،އިތުރަށް  ފުރުއްވުމުގެ  ވަޒިފާތައް  ރަސްމީ  ސަރުކާރުގެ

  ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް  ،ކޯހާއި ޑިގްރީ ޤާނޫނުގެ ތާއިއަޝަރީ  ހިންގި  ގައިއެޑިޔުކޭޝަނު ހަޔަރ އޮފް ކޮލެޖްމޯލްޑިވްސް  އަދި

  ކިޔަވައިދެއްވަމުން ޑރ. އަފްރާޝީމް    ކޯހުގައި  ޑިގްރީ  ސްޓަޑީޒް  އިސްލާމިކް  ،ކޯހާއި  ޑިގްރީ  ޤާނޫނުގެ   ތާއިއަޝަރީ  އިސްލާމިއްޔާގެ

 . ކިޔަވައިދެއްވިއެވެ ވެސް  ކޯހުގައި މާސްޓަރޒް  ސްޓަޑީޒްގެ އިސްލާމިކް  އެންޑް އާޝަރީ  ގެކޮލެޖު   ވިލާ ، އަދި. ގެންދެވިއެވެ

އްޔާއި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ ގިނަ ދީނީ  ގެނެސްދިން ވަސީލަތްތަކުން  ފަތުރާ މައުލޫމާތު  އިތުރުން، ކަންކަމުގެ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ

  ފުޅު ވާހަކަ ޑރ.އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރދީނީ މައުޟޫތަކަށް  ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބޭއްވި އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފަރާތްތަކުން  އެކިއެކި

   ފައިވެއެވެ. ކުރައްވާ  ތަގުރީރު ދައްކަވައި

 ހާދިސާ 1.2

  އާއިލާ  އޭނާގެ އާއި އޭނާ  އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ،  އަލީ ޑރ.އަފްރާޝީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 

   2012 އޮކްޓޯބަރ 2 ސިޑިކައިރީގައި  އަރަން ހުންނަ  އިމާރާތަށް ފުންވިލުގޭ . ހ ހުންނަ އެާޕޓްމެންޓު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވި

  ދުވަހުގެރޭ  2012  އޮކްޓޯބަރ  1  ،ހަމަލާދީފައިވަނީ  ވަޅިން  ބަޔަކު   އަވަހާރަކޮށްލުމަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމް.  ވަގުތެއްގައެވެ  މެންދަމުގެ  ރޭ

  އ ފްރާޝީމް . ޑރގައި ްޕރޮގްރާމު" ދިރިއުޅުން އިސްލާމީ"  ވަގުތުން ދެއްކި  އިން  މޯލްޑިވްސް ވީޓީ  އަށް 23:00 އިން 22:00

 . ވަގުތުއެވެ  )ހ. ފުންވިލު( ވަޑައިގަތް  ގެއަށް  ހާއިރު  00:09(  2012  އޮކްޓޯބަރ  2)  އެރޭ ދަންވަރު  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު

 ގޮސްފައިވާ ހިސާުބ މައްސަލަ/ތަހުގީގުއިރު  ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު .31

  3 ކުރެއްވުމަށްފަހު ތަހުގީގު ވަނަ އަހަރު  2012ލިސް ސަރވިސް އިން މޯލްޑިވްސް ޮޕ މައްސަލަ ގެ މަރުގެ ޑރ. އަފްރާޝީމް 

ހ.  ، މީހުންނަކީ 3އެ  ފޮނުއްވިއެވެ. މައްސަލަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  އެދި މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް މީހެއްގެ 

  3މިބަޔާންކުރި   .ޢަލީ ޝާންއެވެ ، ހުސައިން ހުމާމު އަހްމަދު އާއި، ހ. ހިކޯސްޓް ، ރައޫފް އާއި ހ. ލޮބީ އަޒްލިފް  ، ހިލްޓަން

ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމު    އުފުލާފައިވަނީްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް   ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ މަރާލުމުގެ ދައުވާ  މީހުންގެ ތެރެއިން،  

  އަޒްލިފް ރައޫފްގެ މައްޗަށް ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ   ، ންހ. ހިލްޓައަހްމަދު އާއި، ހ. ހިކޯސްޓް ޢަލީ ޝާންގެ މައްޗަށެވެ.  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު   ގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމު އަހްމަދު އާއި، ހ. ހިކޯސްޓް ޢަލީ ޝާން 

mailto:info@cdd.gov.mv


 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 info@cdd.gov.mv : އީ-މެއިލް ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، ގްރައުންޑް  ފުލޯ، އަމީރުއަޙްމަދުމަގު، ހެންވޭރު، 20113، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 4 

އަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ  ޑރ. އަފްރާޝީމް  ނިމިފައެވެ. އޮތީމިހާތަނަށް އައިއިރު މައްސަލަތަކުގެ ޝަރުއީ މަރުޙަލާތައް 

ކްރިމިނަލް  މަރާލުމުގެ ދަޢުވާ ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ، ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް 

ޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުން  އްޙުކުމަށް ހައިކޯޓުންނާއި ދިވެހިރާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި  1ކޯޓުން މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާފައިވެއެވެ.

.ތާއީދުކުރައްވާ   އޭނާގެ މައްޗަށް  މިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލުނު ދަޢުވާއްޗަށް ކްރިމަ ޢަލީ ޝާންގެ ، ހ. ހިކޯސްޓް  2ފައިވެއެވެ

ފު  ހައިކޯޓުގައި އިސްތިސްނާދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެ މައްސަލަ    ސާބިތުނުވުމުން، ދަށުކޯޓުގައި  އެ މައްސަލަ  އަދި   3ސާބިތުވެފައެއް ނުވެއެވެ. 

 ފައެއް ނުވެއެވެ. ށްކޮ

ން ޑރ.  ތަހުގީގުފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާ މި މައްސަލާގައި ފައިވަނީ ވެއާ ހަވާލު ކޮމިޝަންބެލުމަށް މި މައްސަލަ 

 ހޯދުމަށެވެ.   ހޯދިފައި ނުވާތީވެ އެކަން ބޭނުންވިސަބަބު  އެކަން އެ ބަޔަކު ކުރަން  ،  ރޭވި މީހުންނާއިއަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލަން  

 ކުރުމުގައި ކުރެވުނު ކަންކަންގުތަހުގީ .41

 ފައިވެއެވެ. ކޮށް ހިންގުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން  ގު ގީ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ތަހުމި 

 . )ހ( ހެކިން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުން        

  ލިޔެކިޔުންތަކާއި މައުލޫމާތުމި މައްސަލައާ ގުޅޭ  )ށ( ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ހުރި        

 . ހޯދުން

އެކި މިސްމީހުންނާ ސުވާލުކޮށް  އެކި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން )ނ( މީގެ ކުރިން        

 ކުރުން.   ދިރާސާ  މައުލޫމާތުހޯދާފައިވާ ބަޔާންތަކާއި  ހުގީގީ ނަގާފައިވާ ތަ 

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހޯދައި އެއްކޮށްފައިވާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް   ، )ރ( މީގެ ކުރިން       

 މައުލޫމާތާއި ކޯލް ޑޭޓާ ދިރާސާކޮށް ތަހުލީލުކުރުން.   އިންޓެލިޖެންސް އާއި  ފޮޓޯއާއި 

 
1  1158/Cr-C/2012  ުކްރިމިނ ލް ކޯޓުެގ ގ ިޒއްޔާ ނ ްނބ ރ   
2  2016/SC-DC/06   ުސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ގ ިޒއްޔާ ނ ްނބ ރ    
3  230/Cr-C/2013     ުކްރިމިނ ލް ޯކޓުެގ ގ ިޒއްޔާ ނ ްނބ ރ  
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 ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް ތަހުގީގު .51

ގިނ  އ ހ ރުތ ކެއް   ހިނގިފ ހުން  ހާދިސާއެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމ ކީ،  ކުރިމ ތިވި ކޮމިޝ ނ ށް  ކުރުމުގ އިމި މ އްސ ލ  ތ ހުގީގު 

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ހޯދައި އެއްކޮށްފައިވާ   އި، ކާހުރި ދ ތިތ  ހޯދުމުގ އި ވެފ އިވުމުގެ ސ ބ ބުން އިތުރު ހެކި ފާއިތު

މި  ، ނުލިބުމާއި ތަކެތި މައުލޫމާާތއި ކޯލް ޑޭޓާގެ ތެރެއިން ބައެއް ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް އާއި އިންޓެލިޖެންސްކަމަށް ގަބުލުކުރެވޭ 

އިން ބޭރަށް ގޮސްފައި ތިބުމާއި، ހެކިބަސްދޭން ތިބި  ރާއްޖެ  ކުރުމަށް ހަނގުރާމަ  ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު    މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ 

        ކުރުމެވެ. ބައެއް މީހުން ހެކިބަސް ދީފިނަމަ އެމީސްމީހުންގެ ޖާނާއި ފުރާނައަށް ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސްދިނުމަށް އިންކާރު

 ގެ މިސްރާުބތަހުގީގު .61

ބޭނުންވިސަބަބު ހޯދުމަށާއި    އެ ބަޔަކު  އަވަހާރަކޮށްލަންޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ    ،  ރޭވި މީހުންނާއި  އަވަހާރަކޮށްލަންޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީ  

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މިވަގުތަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބެންހުރި    ޓަކައިކަމަށް ޚަރަދުކުރި ފަރާތް ހޯދުމަށް   އެ

މިސްރާބ ށް އ މާޒުކޮށްގެން އޭގެ ތެރެއިން ހ ގީގ ތ ކީ ކޮބ އިކ ން  މިވާ މައިގަނޑު ހަތަރު  ގެ އަލީގައި ތިރީގައިތަކު ހެއްކާއި ގަރީނާ

 . ދެނެގ ތުމ ށެވެ

 މަގްސަދަކަށް.  ސިޔާސީ  ތިބެގެން އަޑީގައި ބަޔަކު ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު  ސަރުކާރާ އޮތް އޭރު( ހ) 

 . ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ އެތެރޭގެ  ޕާޓީގެ އަމިއްލަ( ށ) 

 . މަގްސަދުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު   2013( ނ)

 .ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތ ފާތުވުން)ރ(   

 

 

 

 މ ގްސ ދ ކ ށްޓ ކ އި ސިޔާސީ   ސިޔާސީ ބ ޔ ކު އ ޑީގ އި ތިބެގެންއިދިކޮޅު   .2
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   ގެ ސިޔާސީ ހާލަތު އޮތްގޮތް އްޖޭރާ

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، ނާއިބް ރައީސް ޑރ.  މުޙައްމަދުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2012ފެބްރުއަރީ  7   2.1

ގެންދިޔަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް   ވެރިކަން ކުރަމުން  ރެއްވުމާއެކު، ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާކު

ދުގެ މައްޗަށް ފުރޮޅިގެން ދިއުމާއެކު  ހާއިއްތި މަދަނީރިކަން ނިމި ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ވެ  ާޕޓީ )އެމްޑީީޕ( ގެ

   ތެރެއަށް ވެއްޓުނެވެ.   ހަމަނުޖެހުމެއްގެގައުމު ސިޔާސީ 

  ފަރާތުން އެމްޑީީޕގެ. ގެންދިޔައެވެ ކުރަމުން މުޒާހަރާ ކެނޑިނޭޅި މަގުމަތީގައި ފަރާތުން އިއްތިހާދުގެ މަދަނީ އާއި އެމްޑީީޕ  2.2

އަވަހަކަށް   ހާދިޔައީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަވަސް އިންތިޚާބެއް ވީގެން  ގޮވާލަމުން

4ދެކޮޅު ހަދަމުން ގެންދިޔައެވެ.   އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށްބޭއްވުމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން މަދަނީ އިއްތިޙާދުން 
  

ކަމަށް އެމްޑީީޕން  ލިބުމުން  ތާރީޚު  ބެއްގެޚާއިންތި އަވަސް ހުއްޓާލާނީ މުޒާހަރާ "ދަތުރު އިންސާފުގެ" – 2012 ޖުލައި 30  2.3

  އިއުލާންކުރިއެވެ. 

ން ނެރޭ ރިޯޕޓަށް ފަހު އެނބުރި  ން ނެޝަނަލް އެންކުއަރީ ކޮމިޝަނު ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތު -  2012އޮގަސްޓް  14  2.4

 އެމްޑީޕީއިން އިއުލާންކުރިއެވެ.   ކަމަށް ގެނެސްފައިނީ ކުށްވެރިވާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް  ވަންނާގެއަށް  

ވަނަ ދުވަހު އާއްމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޔާސީ ގޮތުން މުހިއްމު ރިޯޕޓެއް   30މަހުގެ  އޮގަސްޓް -  2012އޮގަސްޓް  26  2.5

ޯޕޓާ ގުޅިގެން  ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް ތަހުގީގުކުރުމަށް ފަހު ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ އިން އާއްމުކުރާ ރި ، ކަމަށްވާ

  ރައްޔިތުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް   ބިދޭސީރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރާ    ، ރާއްޖޭގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ބުނެ

 ދިނެވެ.   ން އިރުޝާދުތަކުސަރުކާރުއެ ގައުމުތަކުގެ 

 
4 https://archive.mv/dv/articles/0N5xK ; https://archive.mv/dv/articles/L0qaM; 
https://archive.mv/dv/articles/rk3y  
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ގޮތް ބެލުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ ގެ ރިޯޕޓު  ވެރިކަން ބަދަލުވި  - 2012އޮގަސްޓް  30   2.6

ވެރިކަން ބަދަލުކުރެވުނީ  ގައި  2012ފެބްރުއަރީ  7 ، ނިންމުމަކީ މުހިންމުޓުގައި ނިންމާފައިވާ އެންމެ މި ރިޯޕ ނެރުނެވެ. 

 5ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް  ބަޣާވާތަކުން ކަމަށް 

ހިނގާލުމެއް  ގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުންއެމްޑީީޕ "އިންސާފުގެ ހިނގާލުން" ނަމުގައި  -  2012ސެްޕޓެމްބަރ  7  2.7

   6ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވިއެވެ. މިއެއްވުމުގައި    . ބޭއްވިއެވެ

ޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ  އަވަސް އިންތިގެ ނިންމުން އައި ގޮތުން  އިންކުއަރީ ނެޝަނަލް  އޮފް ކޮމިޝަން   -  2012 ސެްޕޓެމްބަރ  13  2.8 

 އެމްޑީޕީއިންރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް    ނަކޮޅުގައި އޮންވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  2013  ގެއްލުމުން، އުއްމީދު  

 އެމްޑީީޕގެ  ،ތެރޭގައި  ގެމުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ތިން އަހަރުކުރީގެ ރައީސް  މިގޮތުން،    ފެއްޓިއެވެ.   ހަމަ އެވަގުތު

ގިނަ އަދަދެއްގެ  ދިއުމަށް  ގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަށްގެ ދެކުނު ރާއްޖޭއޮޑިފަހަރުގައި  ޓަކައި ވައުދުތައް ފުއްދުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް

   7އެމްޑީޕީއިން ނިންމިއެވެ.  ފުރުމަށް ގައި  2012އޮކްޓޯބަރ  1އެކު  ބަޔަކާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ  ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި  – 2012ސެްޕޓެމްބަރު  29 2.9 

އެދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ކޯޓުން  ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށް މުހަންމަދު ނަޝީދު  1އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ  2012ތް ޝަރީއަ

  8. އެންގިއެވެ

  މުޙައްމަދު ރައީސް    އްދުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް  އެމްޑީީޕގެ ވެރިކަމުގައި އެމްޑީީޕގެ ވައުދުތައް ފު   -  2012އޮކްޓޯބަރ    1    2.10 

ކުރަން ހަމަޖެހިފައިއޮތް  ގެ ދެކުނުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަށް ރާއްޖޭ  ގައިރު ދުފަހަގިނަ އަދަދެއް އުޅަނ ދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ޝީނަ

   އްޓިއެވެ. ފެ  ގައި  2012އޮކްޓޯބަރ  1 ދަތުރު 

 
5 https://archive.mv/dv/articles/qmkZ  
6 https://archive.mv/dv/articles/pLK6  
7 https://archive.mv/dv/articles/91kOv  
8 https://archive.mv/dv/articles/3jeV    

mailto:info@cdd.gov.mv
https://archive.mv/dv/articles/qmkZ
https://archive.mv/dv/articles/pLK6
https://archive.mv/dv/articles/91kOv
https://archive.mv/dv/articles/3jeV


 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 info@cdd.gov.mv : އީ-މެއިލް ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، ގްރައުންޑް  ފުލޯ، އަމީރުއަޙްމަދުމަގު، ހެންވޭރު، 20113، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 8 

ދޮރާށިން   ގެދިރިއުޅޭގޭޑރ. އަފްރާޝީމް  ގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި 12 މި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު - 2012އޮކްޓޯބަރ  1 2.11 

އަލީއަށް  ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ އޭނާ   ޑރ.އަފްރާޝީމްވަރަށް އަނިޔާވެރިކަމާއެކު، އޭނާ ވަން ވަގުތު ބަޔަކު އެތެރެއަށް 

 އަވަހާރަކޮށްލިއެވެ. 

ނަޝީދު ކޯޓަށް   ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް ރައީސް މުހަންމަދުهللا އަބްދު -  2012އޮކްޓޯބަރ  3 2.12 

ފުލުހުންގެ  ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް    ނަޝީދު ކޯޓަށްރައީސް މުހަންމަދު  ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން    ،ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ

   9އެވެ. ފެއްޓި މަސައްކަތް ފުލުހުން  އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އެމައްޗަށް އަމުރުކުރިއެވެ. އަދި 

  މުން އްވަސަޯޕޓަރުންނާއެކު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރަރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު  - 2012އޮކްޓޯބަރ  8  2.13

.  އަދި  ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރިއެވެ  މުޙައްމަދުއަމުރުގެ ދަށުން ފުލުހުން    ރޭޓް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ޓްނިކޮށް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްވަގެންދަ

ނޑުހައި ހޫނު  ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ބަ އި ވައުދުގެ ދަތުރު މެދު ކަނޑާލައެމްޑީީޕން ދެކުނުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ 

 10ކުރަން ފެއްޓިއެވެ.   ކަމުގެ ހަޅުތާލެއް

ންނަވައިގެން  ނަޝީދު އިސްވެ ހު   މުޙައްމަދުރައީސް    އްދުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްފު  ވައުދުތައް  އެމްޑީީޕގެ  ވެރިކަމުގައި   އެމްޑީީޕގެ    2.14

އިސް  ާޕޓީގެ އެންމެ  އެ    ، އެމްޑީީޕގެ އިސްވެރިން ފުރުމުން  ދުފަހަރުގައި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަށްއުޅަނގިނަ އަދަދެއް  

ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  -ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުއެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މާލޭގައި ހުންނެވީ 

 ރީކޯ މޫސާ މަނިކެވެ.   

އޮކްޓޯބަރ   5ވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އަ ީޕޕީއެމްގެ ދީނީ ގޮފީގެ ރައީސް ޑރ. އަފްރާޝީމަށް ހަމަލާދީ  - 2012އޮކްޓޯބަރ  5 2.15

ޕީއެމުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިއެވެ.  މި ޖަލްސާގައި އެ ާޕޓީގެ އިންތިގާލީ ރައީސް  ދުވަހުގެ ރޭ  ރ. އުނގޫފާރުގައި ީޕ 2012

މައުމޫން ވިދާޅުވީ އަފްރާޝީމަށް ހަމަލާދީ އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލީ އިސްލާމް ދީނަށް އަދާވާތްތެރިވެ، އިސްލާމް ދީނާ 

 މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.އަފްރާޝީމް  ހަނގުރާމަ ކުރާ ބައެއްކަން ހަނދާން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ

އަލީ އަށް ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ އަޑީގައި ތިބީ އިސްލާމް ދީން ދެކެ ލޯބި ނުވާ އަދި އިސްލާމް ދީން މި ގައުމުން ފޮހެލުމަށް  

 
9 https://archive.mv/dv/articles/51x8  
10 https://archive.mv/dv/articles/o4gyy  
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 ލޯބިނުކުރާ، އިސްލާމްދީނާ ދޭތެރޭގައި  މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ކަމަށެވެ. "މީގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް

ހަސަދަވެރިވެ، އިސްލާމްދީނާ މެދު ހަނގުރާމަ ކުރާ ބަޔަކު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ލޯބި ނުކުރާ، ދިވެހި ރާއްޖެ  

ވީ ހަގީގަތް،" މައުމޫނު  އަތްދޮށުގައި ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔަކު ކުރިކަމެއް ކަން މިއީ އަޅުގަނަޑުމެން ދެކެން ބައެއްގެ ބޭރުގެ 

11ވިދާޅުވި އެވެ. 
   

  ގައުމައިގެން "  އުފެއްދި ގުޅިގެން އަދާލަތު ާއއި ޑީއާރްީޕ އާއި ާޕޓީ ގައުމީ އާއި ާޕޓީ އިއްތިހާދު ގައުމީ   - 2013މޭ  24 2.16

  ރައީސް ދައްކަވަމުން ވާހަކަފުޅު ޖަލްސާގައި ބޭއްވިގައި  2013މޭ  24 ކުރަން އިފްތިތާހު  ރަސްމީކޮށް ކޯލިޝަން" ކުރިޔަށް 

  ކުޑަ ރަހުމް އެންމެ އަދި ނުރައްކާތެރި އެންމެ ހިންގި އައިސް ފަހަކަށް ރާއްޖޭގައި ވިދާޅުވީހަސަން މަނިކު  ވަހީދުމުހަންމަދު 

  އެންމެ  ހުންނެވި  ރާއްޖޭގައި ދީގެން  ފައިސާ އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ބަޔަކަށް އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ޖަރީމާއަކީ ބިރުވެރި އެންމެ އަދި

 އެއީ  ރަކޮށްލުންއަވަހާ ޑރ.އަފްރާޝީމް" ކަމަށާއި ކޮށްލުން އަވަހާރަ ޑރ.އަފްރާޝީމް އިލްމުވެރިޔާ އެއް ދީނީ އުސް ފުންނާބު

  މުޖުތަމައުތަކުގައި  ސިޔާސީ  ފަހަނައަޅާފައިވާ ހައްދު ފަދަ ާޕކިސްތާނު ،އަފްޣާނިސްތާނު މިއީ. " ކަމަށެވެ" ނޫން  ކަމެއް އާދައިގެ

.  އިއުތިރާފުވެފައި ކުރިމަތީގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ ވަނީ  ގާތިލު  އަވަހާރަކޮށްލި  އެމަނިކުފާނު . ޖަރީމާއެއް ބޮޑު ނުހިނގާފަދަ  ނޫނީ

  ވިދާޅުވި   ރައީސް"  ،ގަގޮތު   މިނިވަނުންގެ   ތިބީ   އަދިވެސް   މީހުން   ބުނާ  ކަމަށް  ވި ކުރު  އެކަން   ދީގެން   ފައިސާ  ލައްވާ  އެމީހާ   އެކަމަކު

  ރިޔާސީ އެާޕޓީގެ ނިސްބަތްވާ  ާޕޓީއަށް  ކުރާ ދައުވާ ކަމަށް ާޕޓީ ސިޔާސީ ބޮޑު އެންމެ އޮތް ގައުމުގައި މި އެމީހުންނަކީ. "އެވެ

 12. ވެ ކަމަށެ    "ކަމެއް  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ރައްޔިތުން  ހުރިހާ   ގައުމުގެ މިއަދު ކަމީ ކަމަށްވީ   އައުވާނުން ކެންޑިޑޭޓުގެ

ސާގައި  ޖަލް ބޭއްވި ދަރުބާރުގޭގައި  ރޭ ދުވަހުގެ 2013 ސެްޕޓެމްބަރު 17 އިންތިޒާމްކޮށްގެންޖަމްޢިއްޔަތުލް ސަލަފްގެ ފަރާތުން  2.17

އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  

  އެމްޑީީޕގެ ރު އަލްމަރުޙޫމް ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ޖަރީމާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ކުރީގެ މެމްބަ

ކަމީ   ބައިވެރިވުމެއް އެކަމުގައި ހިމެނޭކަމަށް އިލްޒާމް އަޅުވާފަދަ ގޮތަކަށް ދޭހަކޮށް ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ  

އަލްމަރުޙޫމް ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ އަނިޔާވެރި    ،ންބޮޑުވެ ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއިއެމްޑީީޕ އިން ކަ

 
11 https://archive.mv/dv/articles/Oo8M ; http://sun.mv/22872 2012 6 އޮކްޓޯަބރ 
12 https://archive.mv/dv/articles/vvn3n  
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އެމްޑީީޕ އިން ނެރުނު  ގައި   2013ސެްޕޓެމްބަރު  18ޢަމަލުގައި އެ ާޕޓީން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޝާމިލުވެފައިނުވާނެ ކަމަށް  

އެ   އިތުރަށް ބުނެފައިވަނި  ބަޔާނުގައި ނެރުނު  ގައި  2013 ސެްޕޓެމްބަރ  18 ާޕޓީއިން އެ 13ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ފަދަ ޙައްސާސް މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަގްސަދުގައި ރައްޔިތުންގެ  

މުގެ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް މެދުގައި ނަފްރަތު އުފައްދުމަށް ދީނީ ވައުޟު ބުނުމާއި ނަސޭޙަތް ދިނު

 ކަމެއް ކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމީ އެ ާޕޓީން ނުހަނު ހިތާމަކުރާ  

   ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައި  ކޮންފެރެންސް ނިއުސް ދެއްވި  ރިޔާޒް  هللاއަބްދުކޮމިޝަނަރ އޮފް ޮޕލިސް  ގައި 2012 ޑިސެމްބަރ  4  2.18

  ނެތްކަމަށާއި  ހެއްކެއް އެއްވެސް ކަމުގެ ކަމެއް އައި ފަރާތުން  މީހުންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވާ ދީނީގޮތުން މަރަކީ ގެޑރ.އަފްރާޝީމް

 ކަމަށެވެ.  ބޭނުމެއްގައި ސިޔާސީ ދީގެން  ރުފިޔާ މިލިޔަން  4 މަރާލީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް  އަހްމަދު    މަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް  ޑރ.އަފްރާޝީމް    2.19

 ފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ:  ދީ

  ވެލިދޫ .  ހިސާބުގައެވެ  ހާ   25  ސްެޕޓެމްބަރ  އައީ  މާލެ  ހުމާމް  އެންގުމުން  އަޒްލިފް  އައުމަށް  މާލެ  ވެލިދޫއިން"ނ. 

. ބައްދަލުކުރިއެވެ   އާއި  ހުމާމް   މަތިން  ޖަލަީޕނޯ  ޖާ  ޖަނާއާއި  ސްޕައި  އާއި  އަޒްލިފް  ހަވީރު  ދުވަހުގެ  އައި  މާލެ  އިން

   ( ނިސްބަތްކޮށް އަށްޖާވިދުهللا ޢަބްދު ޖަނާއާއިމ. ޖަރީމާގެ ) ކަމަށް މިމީހުން  ހަމަޖައްސަނީ ފައިސާ މި އަދި

  ކަމަށާއި  ރުފިޔާ މިލިއަން  4 ލިބޭނީ  މިކަމަށް  އަދި . ބުންޏެވެ ގާތުގައި  ހުމާމް  ސްޕައި އާއި  ރައޫފް އަޒްލިފް

 ނިމުނީމަ  އެކަންތައް ލިބޭނީ ހުމާމުއަތަށް ރުފިޔާ އެއްމިލިއަން މި ކަމަށާއި ރުފިޔާ  މިލިޔަން 1 އަށް ހުމާމް އަދި

  ހުމާމުގާތު  ސްޕައި އަޒްލިފްއާއި ކަމަށ10ްސިއްރުހެކި # ސަޓޯއާއި ބައިވެރިވާނީ ހުމާމާ މިކަންތަކުގައި، ކަމަށާއި

  އިންގޮތް  ރޭވިފައި  މިކަންތައް"  އިނދެފައި  އެތަނުގައި )ޖާ(  ޖާވިދު هللا މ. ޖަރީމާގެ ޢަބްދު އަދި . ބުންޏެވެ

  ކުރިއަށްދާގޮތް  މިކަންތައް  އެހެންވެ  ދޯ،   އޮތީ  ނޫންހޯ  އައިސްފަ  ޚަބަރު  ފަރާތުން  ރައޫފްމެން  އަޒްލިފް  އެނގޭނޫންހޭ، 

 އަޅުގަނޑު"  ކޮށްފިއްޔާ،   މިކަންތައް  ކަލޭ  ދޭނަމޭ   ރުފިޔާ  މިލިއަން  ހަތަރު  މިބުނީ  ހުވާކޮށްފައޭ  ބެނީ، ލި  ކިހާވަރެއްކަން

 
13 https://mdp.org.mv/archives/62735  
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 ރުފިޔާގަނޑު  ކަމެކޭ،   ރޭވި  މަނިކު  މޫސާ  ރީކޯ  މެންބަރު  މަޖިލިސްގެ  ރައްޔިތުންގެ  މިކަމަކީ  އަދި  .  ބުންޏެވެ  ގާތު

 އާއި ސްޕައި އާއި އަޒްލިފް  ވާހަކަ  ދެއްކި ޖާ އަދި . ބުންޏެވެ ޖާ ކަމަށް  ފަރާތުން މަނިކުގެ މޫސާ ރީކޯ ލިބޭނީ

 ފިއްޔާ މީތި ކަލެއަށް ލިބޭނެއޭ "އާނ ލިބޭނެޔޭ ހަމަ ޔަގީނޭ، ކަލޭ ކޮށް  އަދި. ގެންދިޔައެވެ އަޑުއަހަމުން ޖަނާ

 މިގޮތަށެވެ.  -ޖަނާވެސް މިގޮތަށް ބުންޏެވެ"  

 

  2012އޮކްޓޯބަރ    1،  އަހްމަދުގެ ފޯނުން  ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމްޑރ.އަފްރާޝީމް މަރާލުމުގެ    2.20

ވެސް     ޖާވިދުއަށް ގުޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދެކޯލަށް هللا މ. ޖަރީމާގެ ޢަބްދުގައި  14:45ގައާއި  13:45ދުވަހުގެ 

ހުމާމުގެ ދެވަނަ ކޯލަށްފަހު ހަމައެވަގުތު ޖާވިދު ހުމާމުއަށް ގުޅިއެވެ. އަދި  ޖާވިދު ޖަވާބުދީފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް هللا ޢަބްދު

ގައި ހުމަމު ގެ ފޯނުން ޖާވިދުއަށް ޓެކްސްޓް މެސެޖެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެ މެސެޖުގައި ލިޔެފައި އޮތީ "ޖާ    17:15އެދުވަހުގެ  

ގައި ދިފައިވާ ބަޔާނުގައި    2012ސެމްބަރ  ޑި  20އޮފީހަށް  ވެ. ޖަވިދު ފުލުސް  ދިސް އިޒް ހުމާމް ޖަސްޓް ރިމައިންޑް ޔޫ" މިގޮތަށެ 

ގައި ގުޅާފައި އޮތުމުން  އެ ކޯލް ރިޓާން ކުރުމުން އެއީ ހުމާމް  14:45ގައާއި  13:45ބުނެފައިވަނީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން 

 ނޫންހޭ މިގުޅީ،  އެހެންވީމާ  އަދި މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ކަމެއްގައި ނުބުނަން ނޫންހޭ، އަދި އަލަކަށްކަމަށް ބުނިކަމަށާއި 

ލާރިއެއް ނެތް ކަމަށާއި ފަހަރެއްގައި ހަވީރުކޮޅު ލިބިދާނޭ، ލިބިއްޖެއްޔާ    ތުލާރިކޮޅެއް ދިބަލާށޭ" ހުމާމު ބުނިކަމަށެވެ. އަދި އެވަގު 

ށާއި އެހެން ބުނުމުން  ދޭނަމޭ ބުނިކަމަށާއި، އަދި އެހެން ބުނުމުން ހަވީރުކޮޅު ރިމައިންޑަރއެއް ދިނަސް އެންމެ ރަނގަޅުތޯ އެހިކަމަ

ދިން ނަމަވެސް އެވަގުތު ފައިސާއެއް  ގައި ހުމާމު ރިމައިންޑަރ އެއް 17:15އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނިކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހުގެ 

   ނެތުމުން އެ މެސެޖަށް ޖަވާބުނުދޭ ކަމަށް ޖާވިދު ބުންޏެވެ. 

މަރާލުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެކަކު ކަމުގައިވާ ހ. ހިލްޓަން އަޒްލިފް ރައޫފް ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ މ.   ޑރ.އަފްރާޝީމް 2.21

ގޮތްގޮތުން ވެސް އަޒްލިފް ރައޫފް އާއި   ޖާވިދުއާ ދެބެންގެ ދެދަރި އަންހެނަކާ ކަމުގައި ވުމުންނާއި އެނޫންهللا ޖަރީމާގޭ އަބްދު

   ކަން އެނގެއެވެ.   ރައްޓެހިންގާތް   ދެނެފަރިތަދުވަސްވީ  ޖާވިދުއަކީ  هللا ޢަބްދު

  ގެ ރީކޯ މޫސާ މަނިކު   ޗެއާރޕާސަންއެއިރުގެ    އެމްޑީީޕގެ  އަދި   އުޅޭ  ހަރަކާތްތަކުގައި   އެމްޑީީޕގެ  އަކީ   ޖާވިދު هللا ޢަބްދު  ޖަރީމާގެ .  މ  2.22

   . ދަރިއެކެވެ  ދަނބި
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   ގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ޑރ.އަފްރާޝީމް

  

  ނޫހެއްގައި  އިންޑިއާގެ   ގޮތަށް  ދޭހަވާ  ހިއްެޕވިކަމަށް  ބަނގުރާ   ނަޝީދު  މުހަންމަދު   ރައީސް  -(  2009  ޖުލައި  4    ނޫސް   ހަވީރު)   2.23

  ޑރ.އަފްރާޝީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުގޫފާރު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރުމަށް ތަހުގީގު އެކަން  ޝާއިއުކޮށްފައިވާތީ ލިޔުމެއް

  އެއްވެ  ދޮށަށް ދިޓީވީ މީހުން ބަޔަކު އިންނަވަނިކޮށް ޑރ.އަފްރާޝީމް ްޕރޮގްރާމެއްގައި ލައިވް  ދިޓީވީގެ ގުޅިގެން ގޮވާލުމާ

  މައްސަލަ   އެ  ވިދާޅުވެފައިވަނީ   ޑރ.އަފްރާޝީމް  ކޮންފެރެންސްގައި  ނިއުސް  އެމްގެ. ީޕ. ީޕ  އޮތް  ދުވަހު   ބުރާސްފަތި   ފުލިއެވެ. އަޑުއު

 . ކަމަށެވެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   އަށް މިނިސްޓްރީ އިސްލާމިކް އޭނާ ތަހުގީގުކުރުމަށް

  މައްސަލާގެ  ހުށަހެޅުނު މަޖިލީހަށް - ވޯޓު ކަމުގެ ނެތް އިތުބާރު ޝަހީދުގެ. ޑރ - (2009 ނޮވެމްބަރ 9 ނޫސް ހަވީރު)  2.24

  ގުޅުން ޔަހޫދީންނާ ހިނދަކު ދެމުންދާހާ އަނިޔާ ހަނގުރާމަކޮށް މުސްލިމުންނާ ޔަހޫދީން ވިދާޅުވީ ޢަފްރާޝީމް. ޑރ ބަހުސްގައި

  މިހާރުން   ވެއްޖިއްޔާ  މީހެއް   ގަބޫލުކުރާ  ރްއާން ޤު  ނުވަތަ   މީހެއްވިއްޔާ  ހުރި   ލަދެއް   އަދި  ކަމަށް  ލާފުކަމެއްޚި  އާނާ ޤުރް  އުފެއްދުމަކީ

  މަޖިލީހަށް   މި  މެންބަރަކީ  ދެއްކެވި  ވާހަކަ   ދެންމެ"   ވިދާޅުވީ  މޫސަ  ރީކޯ  ޖަވާބުގައި  ". ޖެހޭނެ  ދޭން  އިސްތިއުފާ  ޝަހީދު  މިހާރަށް

  އަދި  . ކަނޑަނޭޅޭނެ ހުކުމް ހަރާންކަމެއްގެ  މައްޗަށް މީހެއްގެ  އެހެންވީމާ. ނޫން ގާޒީއެއް ހުރި އިސްކޮށްފަ ކުރުމަށް  ހުކުމް

  " . ނޫން މީހެއްވެސް ހިމަނާ ކެޓަގަރީގައި ބޭކަލުންގެ ދަންނަ  ބަޔަކު  ގިނަ  ތެރެއިން ބޭކަލުންގެ  ދަންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭނާއަކީ

  މަޖިލީހުގައި   ރުކުނެއް  ދީނުގެ  އިސްލާމް  އަކީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ކަމަށާއި  މުނާފިގެއް  އަފްރާޝީމަކީ   ވިދާޅުވީ   އީސާ  އަހްމަދު މެންބަރު  

 ކަމަށެވެ.   ބޭފުޅެއް އޮޅުވާލި

 ހިންގާ  ސަރުކާރު ވަކިކުރަން އޭނާ އިން ( ޖޭއެސްސީ) ކޮމިޝަން ސާވިސް ޖުޑީޝަލް - (  2011 ޖޫން 9 ނޫސް ހަވީރު)  2.25

 އުނގޫފާރު  ކަމަށް  ބޭނުމަށްޓަކައި   ސިޔާސީ  ބަދަލުގައި   ކުރިއެރުވުމުގެ  ދާއިރާ   ޝަރުއީ   ބޭނުންވަނީ   ގުރޫުޕން  ާޕލަމެންޓްރީ   އެމްޑީީޕގެ

   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގެ އޭނާ ޖޭއެސްސީން  ވިދާޅުވިއެވެ.  އަލީ ޑރ.އަފްރާޝީމްމެންބަރު  ދާއިރާގެ 

  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް އަރިހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ"  އެއީ ވިދާޅުވީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ކޮށްފައިވާއިރު  އެޖެންޑާ އަށް ޖަލްސާ

mailto:info@cdd.gov.mv
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  ބޭނުންވާ  ސަރުކާރުން  ޖޭއެސްސީގައި ބޭނުމަކީ  އޭގެ  އަދި. ކަމަށެވެ ކަންތައްތަކެއް ސިޔާސީ ހިންގާ" ބަޔަކު ތަބާނުވާ ގާނޫނަށް 

   14. ވެކަމަށެ  ބޮޑުކުރުން އަޣުލަބިއްޔަތު  އެމްޑީީޕގެ ކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ގޮތަށް

  އަށް (ޖޭއެސްސީ) ކޮމިޝަން ސާވިސް ޖުޑީޝަލް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ - ( 2011  ޖޫން  13)ހަވީރު ނޫސް   2.26

  15.އެވެ ކުރި ފާސް މަޖިލީހުން  ވަކިކުރުމަށް  ކަމުން މެންބަރު  ކޮމިޝަންގެ  އެ އަލީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

  ާޕލަމެންޓްރީ  އެމްޑީީޕގެ ހުށަހަޅުއްވަމުން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް  ވަކިކުރުމަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް ކަމުން މެންބަރު ޖޭއެސްސީން

  ގާނޫނާ  ޭޖއެސްސީގެ އާއި އަސާސީ ގާނޫނު ވިދާޅުވީ މަނިކު  މޫސާ ރީކޯ ލީޑަރު މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގެ އަދި ރައީސް ގްރޫްޕގެ

  ފަނޑިޔާރަކު  ކޯޓަށް ހައި  ގޮތުން އެ. ކަމަށެވެ ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅު ޑރ.އަފްރާޝީމް ގައި ކޮމިޝަނު އެ ލާފަށް ޚި

  ބޭފުޅަކީ   ކުރައްވާނެ  ވަކާލާތު  ،ޖަވާބުދާރީވެ  ފަރާތުން  ޖޭއެސްީސގެ  ޝަރީއަތުގައި  ކޯޓްގެމްސްްޕރީ  މައްސަލާގައި  ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ

  ހާޒިރުވެގެން   ޖަލްސާއަކަށް  މެންބަރުން  ގެކޮމިޝަނު   ވަނީ  ކަނޑައަޅާފައި  ކަމަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ރައީސް  ނައިބު  ކޮމިޝަންގެ  އެ

   . އެވެ ވިދާޅުވި  މޫސަ ކަމަށް  ނޫން

  ރަމްޒުކޮށްދޭ  އީސާގެފާނު  ބަހައްޓައި  ބުދު އަތޮޅުގައި އައްޑު ގެތެރޭ ސަމިޓު  ސާކް - (2011 ނޮވެމްބަރ 19 ނޫސް ހަވީރު) 272.

  ޑރ  ކަމަށް މަގުފަހިކުރަން އެޅުމަށް ފައްޅިއެއް ޖާގަދީ ފިކުރުތަކަށް ލާދީނީ ރާއްޖޭގައި ބެހެއްޓީ ގައި އެއާޯޕޓު ހުޅުލެ ބެނާތަކެއް

  ތެރޭގައި  ގެސަމިޓް  ސާކް   ވިދާޅުވީ   ޑރ.އަފްރާޝީމް  ދައްކަވަމުން  ވާހަކަފުޅު  އޮފީހުގައި   ީޕޕީއެމް  .އެވެ  ވި ވިދާޅު  ޑރ.އަފްރާޝީމް

  ލާފަށް ޚި އަސާސީއާ ގާނޫނު ރާއްޖޭގެ ޖާގަދީ ފިކުރުތަކަށް ލާދީނީ  ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ފުރުސަތު ލިބުނު ކުރިއަރުވަން އިސްލާމްދީން

  މައިދާނުގައި  ރީޖުމުހޫ  އެހެރީ  މިހާރު" .ކަމަށެވެ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  މަގުފަހި  އެޅުމަށް  ފައްޅިއެއް  ގެނެސް  ފިކުރު  ލާދީނީ  ބެހެއްޓީ  ބުދު

  މީހުން   ފަތުރާ  ދިން  އީސާއީ  ދުނިޔޭގައި.  ނޫންކަން  އެއް  ބިންގާ  ބެހެއްޓި  އަޅަން  ފައްޅި  އެއީ  އެގޭނީ  ކިހިނެއްތޯ  އަޅާފައި  ބިންގާ

  އަޅާކަމުގައި   ރާއްޖޭގައި  މި   ފައްޅި  ބުދު .  ކައިރީގައި  މިސްކިތެއް  ބޮޑު   އެންމެ  އަޅާނީ  ފައްޅި  ފުރަތަމަ   އެންމެ  އަޅާނަމަ  ފައްޅިއެއް

 .ވިދާޅުވިއެވެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް"  ،މައިދާނުގައި  ރީޖުމުހޫ  މަރުކަޒުކައިރީގައިވާ  އިސްލާމީ  އަޅާނީ  އެމީހުން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވަނީނަމަ

 
14 https://archive.mv/dv/articles/1Yg2l  
15 https://archive.mv/dv/articles/yoW8 ; https://mdp.org.mv/archives/17438  
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  ވަނީ   ޑރ.އަފްރާޝީމް  ވިދާޅުވެ  ނުކުރާކަމަށް  އަދާ  ދައުރު  އަދާކުރަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  މައްސަލަގާއި  ބެހެއްޓި  ބުދު

   . އެވެ ފާޑުވިދާޅުވެފަ  ބޮޑަށް ވަރަށް   މަޖީދަށް ޑރ  މިނިސްޓަރު

  މުހައްމަދު  ރައީސް  ބޭރުން  އަސާސީގެ  ގާނޫނު  ބުނެ  ކަމަށް  ހުއްޓިއްޖެ  ގާނޫނުއަސާސީ    –  ( 2012  ޖަނަވަރީ   22  ނޫސް   ހަވީރު)   282.

 ީޕޕީއެމްގެ   އަދި  މެމްބަރު  ދާއިރާގެ   އުނގޫފާރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ކަމަށް   ދެއްކުމަށް "  ނުލަފާކަން"   ކުރައްވަނީ   އަމަލު  ނަޝީދު 

  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ނޫސްވެރިންގެ ބޭއްވި އޮފީހުގައި ާޕޓީގެ  އެ  އެވެ. ވިވިދާޅު  އަލީ ޑރ.އަފްރާޝީމް މެމްބަރު ކައުންސިލް

 . ކަމަށެވެ ނޫން އެނގިވަޑައިނުގެން  ނުކުރައްވަނީ އަމަލު  ނަޝީދު ރައީސް އަށް އަސާސީ ގާނޫނު  ވިދާޅުވީ ޑރ.އަފްރާޝީމް

 ފުލުހުން ކުރިން ަބޔާންކުރި ކުރުންޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކަމަށް  

ގައި ބޭއްވެވި ނިއުސް ކޮންފެރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން   2012ޑިސެންބަރ  4މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން  2.29

ރިޔާޟް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް  އަށް އެހާ ތަނަށް ލިބިފައިވާ  هللا ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޮޕލިސް ޢަބްދު

ން ކުރުމަށް ބަޔަކު ދުރާލާ ރާވައިގެން ކަމަށެވެ.  މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ އެކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެއީ، ސިޔާސީ ބަޔަކު   4އަދި އެކަން ކުރުމަށް 

 މަށެވެ. އަޑީގައި ތިބެގެން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ޓެރަރިޜަމްގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަ

  ދުވަހު  2012 ޑިސެންބަރު 02ތުހުމަތުގައި  ކަމުގެ ޚަރަދުކުރި ފައިސާ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް  ޢަލީ އަފްރާޝީމް. ޑރ 2.30

ވްސް ޮޕލިސް  މޯލްޑި ކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދުމަށް އެދި ހައްޔަރު އޭނާ. ޖާވިދުއެވެ هللاޢަބްދު ޖަރީމާގެ، . މ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، 

 D2/AWF/2012/348-171 ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު ސަރވިސް އިން 

އަމުރަށް އެދުމަށްޓަކައި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި    )ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދުމަށް ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު( ގައި

ކޯލް  ބުނާ ބުނުން،  ންތަކު ލައިގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް"މައްސަވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ބަޔާންކޮށްފައި

ބަންދުކުރުމަށް މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ   ޖާވިދުهللا މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ޢަބްދުނެވެ. ޑީޓެއިލްސް" މިފަދައިން

ކޯޓު   J(HA)/2012/572-145ންބަރު ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަ ޖާވިދުهللا ޢަބްދުގުޅިގެން، 

 . ގައި ނެރެދެއްވާފައެވެ 2012ޑިސެމްބަރ  02އަމުރު 
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  03ޖާވިދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، هللا ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން، ޢަބްދު J(HA)/2012/572-145ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2.31

 ދުވަހުގައެވެ.   2012ޑިސެންބަރު 

 

  04ޖާވިދު ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް هللا ވަނަ ދުވަހު ޢަބްދު 2012 ޑިސެންބަރު  3  2.32

)ކުށެއްގެ    TD047848ހުށަހެޅި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު    ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  2012ޑިސެންބަރު  

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރި މައްޗަށް ހާޟިރުކޮށް މައްސަލަ   24ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުކުރިތާ 

މީނާގެ މައްޗަށް  " ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ހުށަހަޅާ ފޯރމް( ގައި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާގެ

ޖާވިދުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް  هللا މިފަދައިންނެވެ. ޢަބްދު  "މުޢާމަލާތްތައްކޯލް  ލިބިފައިވާ ހެކިބަސް / ފޯން 

ޑިސެމްބަރ   19     އިން 10:40ގެ  2012ޑިސެމްބަރ  04ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، 

-145ގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޖާވިދު هللا ޢަބްދުއަށް    10:39ގެ    2012

J(MD)2012/10185  .ެކޯޓު އަމުރު ނެރެދެއްވާފައިވެއެވ 

ޑިސެންބަރު   19އިތުރުކުރުމަށް         ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު J(MD)2012/10185-145  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް   2.33

ގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު   2012

MF/083218   ާގެ  )ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު( ގައި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނ

ޑީޓެއިލްސް، ޓެކްސްޓް މެސެޖް" މިފަދައިންނެވެ.  ކޯލް  މީނާގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ހެކިބަސް / ފޯން"ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  

ޖާވިދުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން،             هللا ޢަބްދު

ގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު  ޖާވިދު هللا ޢަބްދުއަށް  10:37ގެ  2013ޖަނަވަރީ  03އިން  10:39ގެ  2012ސެމްބަރ ޑި 19

 ކޯޓު އަމުރު ނެރެދެއްވާފައިވެއެވެ.   J(MD)2012/10642-145އިތުރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޖަނަވަރީ   03ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް         J(MD)2012/10642-145ރު ނަންބަ ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް 2.34

ލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  ގައި މޯ 2013

MF/083873  ިވާ ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާގެ  )ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު( ގައި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައ
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ޖާވިދުގެ  هللا މުޢާމަލާތްތައް" މިފަދައިންނެވެ. ޢަބްދުކޯލް  މީނާގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ހެކިބަސް / ފޯން "ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  

  2013ރީ ޖަނަވަ  03ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، 

ގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް  ޖާވިދު هللا ޢަބްދުއަށް  10:35ގެ  2013ޖަނަވަރީ  18އިން  10:37ގެ 

 ކޯޓު އަމުރު ނެރެދެއްވާފައިވެއެވެ.   J(MD)2013/0039-145ކޯޓުންވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޖަނަވަރީ    18ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް             J(MD)2013/0039-145ގެ ނަންބަރު  ކޯޓު   ކްރިމިނަލް  2.35

ނަންބަރު  ގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  2013

MF/084585  ައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާގެ  )ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު( ގައި މައްސަލ

މުޢާމަލާތްތައް" މިފަދައިންނެވެ. މޯލްޑިވްސް  ކޯލް މީނާގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ހެކިބަސް / ފޯން"ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

ގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ   2013ޖަނަވަރީ  18ޖާވިދު އިތުރަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް هللا ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ޢަބްދު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުންވަނީ އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހުށަހެޅި ހެކި ޤަރީނާއަށް ބަލައި ރިއާޔަތްކުރާއިރު، އެ މައްސަލާގައި  ގުޅިގެން،  

-145ނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޖާވިދު އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ކްރިމިهللا ޢަބްދު

J(MD)2013/00452   .ެކޯޓު އަމުރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައެވ 

  ޖާވިދު هللا ޢަބްދުބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހުށަހެޅި ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއްގައި  ޖާވިދުهللا ޢަބްދު  2.36

ބޭނުންވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި، މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ    ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަށް  

މުޢާމަލާތްތައް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ކޯލް މީނާގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ހެކިބަސް / ފޯން"ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި، 

 ހުށަހެޅުމުން، އެ ސަރވިސް އިން މި ކޮމިޝަނާ  އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަށް

ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް   2012ޑިސެންބަރު  07ހިއްސާ ކުރެއްވި މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ހެކީގެ ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި 

އަށް ހުސެން   ޖާވިދުهللا ވަނަ ދުވަހު ޢަބްދު 2012އޮކްޓޯބަރ  01ކޯޓުގައި    ހ. ލޮބީ ހުސެން ހުމާމް ދީފައިވާ ބަޔާނާއި، 

 ޖާވިދު އަށް ހުސެން ހުމާމް ކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓް މެސެޖެކެވެ. هللا ކޯލްގެ ލޮގު އަދި ޢަބްދު 03ހުމާމް ކޮށްފައިވާ 

މި ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ބަޔާނުގައި ހުސެން ހުމާމް ބުނެފައިވާ   އިން ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 2.37

ީޕނޯ ކެފޭއަށް ހުސެން ހުމާމް ދިޔަ ދުވަހެއްގައި ޖާ އާއި ޖަނާގެ ބޭބެ އާއި ސްޕައި އަދި އަޒްލީފްއާ  ކަމަށް އޮންނަނީ، ޖަލަ

ބައްދަލުވިކަމަށާއި، އެގޮތުން، ހުސެން ހުމާމްގެ ގާތުގައި އެކަމަށް ޚަރަދުކުރަނީ މި މީހުންކަމަށް ބުނެ ޖާ ގެ ވާހަކަ ހުމާމްގެ  
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މަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ރޭވި ކަމެއް ކަމަށާއި، ރީކޯ  ގާތުގައި އަޒްލީފް ބުނިކަމަށާއި، އަދި މިކަ

މޫސާ މަނިކުގެ ފަރާތުން ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށް ޖާ ބުނިކަމަށާއި، އަދި އެކަމަށް ބާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ލާރި ހުސެން ހުމާމް  

 ނުގައި ހުސެން ހުމާމް ބުނެފައިވެއެވެ. އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖަނާގެ ބޭބެ ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެ ބަޔާ

، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަމުރު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން އިތުރަށް  އިތުރުން ބަޔާނުގެ  ދެންނެވުނު އިސްވެ  2.38

ސްޓް  ކޯލްއާއި ޓެކް 03ޖާވިދު އަށް ހުސެން ހުމާމު ކޮށްފައިވާ هللا ދުވަހު ޢަބްދު 2012އޮކްޓޯބަރ  01ހުށަހަޅާފައިވަނީ، 

ޖާވިދުއަށް ހުސެން  هللا ގައި ޢަބްދު  17:01ދުވަހުގެ    2012އޮކްޓޯބަރ    01އަށް    ޖާވިދުهللا ޢަބްދުމެސެޖެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން،  

ހުމާމް ކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓް މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ، "މީ ހުމާމް. ޖާ އަށް ރިމެމްބަރކޮށްލަ ދޭން މި މެސެޖް ކޮށްލީ..."  

ނަންބަރު ސިމްގެ   9607681228+ނަގާފައިވަނީ، ހުސެން ހުމާމް އޭރު ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ  މިފަދައިންނެވެ. މި މެސެޖް

 ފޮރެންސިކް ރިޯޕރޓުންނެވެ. 

ޖާވިދު އަށް ހުސެން ހުމާމް ގުޅިކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން  هللا ދުވަހު ޢަބްދު 2012 އޮކްޓޯބަރ  1 2.39 

ކޯލް ލޮގަށް ބަލާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ދެ ކޯލްއަކީ މިސްވެފައިވާ ދެ ކޯލެވެ. އަދި، މި ކޯލްތަކުގެ    03ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި  

ސްވަރު މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑަކަށް  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާދިސާ ހިނގި ދުވަ

މި ކޮމިޝަނަށް    A042792)ހުންނެވި، ސުްޕރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޮޕލިސް، އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް )އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު  

ސަރވިސްގެ އިންޓެލިޖެންސްގައި އިސްމާޢީލް  ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް  2012ހާޟިރުކޮށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމުން، 

ޝަމީމް އާދަމް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު، ޑރ. އަފްރާޝިމް ޢަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފޯން އިންޓަރސެޕްޓް  

ޑިއޯއެއް ޖާވިދު ދައްކާ ވާހަކަ ހިމެނޭ އޯهللا މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ޢަބްދު 4ކުރަމުންދިޔައިރު، 

އިންޓެލިޖެންސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ )ކޮން ފަރާތެއް ކަމެއް ދަންނަވަން ނޭނގޭ( ފަރާތެއް އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމްއަށް  

هللا ގެނެސްދިނުމުން، އެ އޯޑިއޯ އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް އަޑުއެހިކަމަށެވެ. އޭގައި އެއްކޮޅުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ، ޢަބްދު 

ދު ކަމަށާއި، އަދި އަނެއްކޮޅުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ކޮންމެވެސް ވިޔަފާރި ވެރިއެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ޖާވި

އެހެންނަމަވެސް، އަނެއް ކޮޅުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ، ސީދާ ކޮންފަރާތެއްކަން ހޯދުނު ކަމެއް އެނގިފައި ނުވާކަމަށް  

މިލިއަންގެ ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައިކަމަށާއި، މަސައްކަތް ފަށަންވީ    4މިލިއަން ނޫނީ    3 ބުނަނީ،  ބުނެފައިވެއެވެ. އެ އޯޑިއޯގައި

ކަމަށާއި، އެ ކްލިްޕ އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް އަޑުއެހުމަށްފަހު، ތަހުޤީޤު ޓީމާ ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި، އިންޓެލިޖެންސްގެ  
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ސް، އެ އޯޑިއޯ ހަވާލުކުރީ، ތަހުޤީޤު ޓީމުގެ ކޮން ފަރާތަކާ ކަމެއް ދަންނަވަން  މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެ

މިހާރު ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އިންޓެލިޖެންސް އިން އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް ވަކިވިއިރު، އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް  

އާއި ޒަނާން އަދި ފަޔާޒުއާ އެ އޯިޑއޯ ކްލިްޕ ހޯދުމަށް  އޮންނާނީ އިންޓެލިޖެންސް ޑިާޕޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ އާރިފް 

ހަވާލުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ތަހުޤީޤު ޓީމުން އެ ހޯދި ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އިންޓެލިޖެންސް ޑިާޕޓްމަންޓް އިން  

 ސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް ބުނެފައިވެއެވެ. ބަދަލުވުމާ ހަމައަށްވެސް އެ އޯޑިއޯ ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދެމުން އި

ޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ  ކޮމި  މި  އާދަމް  ޝަމީމް  އިސްމާޢީލް،  މިގޮތުން  2.40

ވީނަމަވެސް،  އެދިފައި  2019އޮކްޓޯބަރ    20ސިޓީން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގައި    CDD/171/2019/102-1ނަންބަރު  

 އޭގެ ޖަވާބެއް މިހާތަނަށްވެސް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައި ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. 

  ާޕޓީތަކުގެ   ސިޔާސީ  ނިސްބަތްވާ  ސަރުކާރަށް  އޮތް  އޭރު  ކަމަށް  މަގްސަދެއްގައި  ސިޔާސީ  ބަޔަކު  ސިޔާސީ  މަރާލީ  އަފްރާޝީމް.  ޑރ  2.41

 ހެއްކެއް ނެތެވެ.     ބާރުލިބޭ އެކަމަށް ނަމަވެސްރިޔާޟު ވިދާޅުވިهللا ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދު  އިސްވެރިންނާއި

 

 

 އ މިއްލ  ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ސިޔާސީ ވާދ ވެރިކ ން    .3
  

ރިޔާސީ   އޮތް ވަނަ އަހަރު  2013ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ  އަފްރާޝީމް  ޑރ. ، ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީފަރާތްތަކުން  ބައެއް  3.1

  2013ޔާމީން އަށް ދިނުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ދެކޮޅު ހައްދަވާތީ ކަމަށާއި އަދި  هللا އިންތިޚާބުގެ ީޕޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޢަބްދު

އަށް ދިނުމަށް ރައީސް މައުމޫން ލީއަ ޑރ.އަފްރާޝީމްރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ީޕޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް  އޮތްވަނަ އަހަރު 

ގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. މި ތުހުމަތުގެ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ީޕޕީއެމްގެ  ޔާމީންهللا ފުޅުވާތީވެ،  ޢަބްދުންނުބޭ

 ބަލައި ތަހުގީގުކޮށްފައިވެއެވެ.  ގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނު   ރޭގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަން އޮތްގޮތްއެތެ

mailto:info@cdd.gov.mv
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  މައުމޫންވަކި ސިޔާސީ ާޕޓީއެއް އުފެއްދެވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް    ވަކިވެ،   ޑީއާރްޕީއިން  -(  ނޫސް  ހަވީރު)     2011  ސެްޕޓެމްބަރ  5   3.2

   ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް ގައި 2011 ސެްޕޓެމްބަރ 5ޢަބްދުލް ގައްޔޫމް  

  27)ީޕޕީއެމް( ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނީ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ާޕޓީ ްޕރޮގްރެސިވް  ކަމުގައިވާ ާޕޓީ ސިޔާސީ އުފެއްދެވި  އަލަށް މައުމޫން 3.3

އީސުން  ގައެވެ. ާޕޓީގެ ވަގުތީ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވީ މައުމޫން ޢަބްދުލް ގައްޔޫމެވެ. ވަގުތީ ދެ ނާއިބް ރަ 2011އޮކްޓޯބަރ 

  16ކުރެވުނެވެ.   ގައި އިންތިޚާބު 2011އޮކްޓޯބަރ  31 ، އި އަބްދުއްރަހީމްސީރު އާގެ މަގާމަށް ޢުމަރު ނަ

 

  ވާދަ ޓިކެޓަށް   ީޕޕީއެމްގެ މޫންއުމަ ރައީސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި   ބޭއްވިގައި   2013)ހަވީރު ނޫސް(    -  2012 މާރޗް  12   3.4

 ްޕރޮގްރާމްގައި  މިއަދު ރާއްޖެ ޓީވީއެމްގެ  ޢަބްދުލް ގައްޔޫމް  ޔާމީން  ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް  ވާދަ ޓިކެޓަށް  ީޕޕީއެމްގެ ނަމަކުރައްވާ 

 އެވެ. ވިދާޅުވި

  2012 ކޮންގްރެސްގެ ާޕޓީ އޮތް ހަމަޖެހިފައި ބާއްވަން އޭްޕރީލްގައި ގެ 2012 ީޕޕީއެމްއިން( ވަގުތު )  - 2012  މޭ 4  3.5

    ބުނެފައިވެއެވެ.  ގައިބަޔާނު ނެރުނު  ާޕޓީއިންއެ  ނިންމައިފިކަމަށް  ބޭއްވުމަށް މަހު ސެްޕޓެމްބަރު

  ބާއްވާ   ކަނޑައެޅުމަށް  ފަރާތެއް  ދޭނެ   ޓިކެޓް  ީޕޕީއެމްގެ  އިންތިހާބުގައި  ރިޔާސީ  ގައި  2013(  އެމް. އެން . ސީ)  –   2012  މޭ  15   3.6

 އެވެ. ވިދާޅުވި  ނަޞީރު ޢުމަރު ކަމަށް  ވާދަކުރާނެ ރީގައިްޕރައިމަ

  މަރު އު އޮތްކަމަށް  ދަށް ހީ ވަ ރައީސް ފުރުސަތު ވުމުގެ  ކެނޑިޑޭޓަކަށް  ރިޔާސީ ީޕޕީއެމްގެ( ނޫސް ހަވީރު )  -  2012 މޭ 15  3.7

 ވިދާޅުވިއެވެ.    ރުސީނަ

  ކަނޑައެޅުމަށް  ފަރާތެއް ދޭނެ ޓިކެޓް ީޕޕީއެމްގެ އިންތިޚާބުގައި ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ  2013 ( ސަން ) -  2012 މޭ 27   3.8

  މެންބަރު  ކައުންސިލުގެ  ާޕޓީގެ ކަމަށް  ތެރޭގައި  މަހުގެ ފެބްރުއަރީ އަހަރުގެ  ވަނަ 2013 އޮންނާނީ ރީްޕރައިމަ ާޕޓީގެ ބޭއްވޭ

 ވިދާޅުވިއެވެ.  ނިމާލް

 
16 https://archive.mv/dv/articles/q4Zx  
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  ދެއްވި  އަށް ސަން   ސައުދު. ޑރ މެންބަރު އިސް ީޕޕީއެމްގެ ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި  އިން ީޕޕީއެމް(  ސަން ) -  2012 މޭ 28  3.9

ވިދާޅުވެ   ކަމަށް  މަސްލަހަތަށްޓަކައި ބޮޑުވެ،  ވާދަވެރިކަން  ޓިކެޓްގެ  އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ  އަންނަ   ދާޅުވީވި  އިންޓަވިއުއެއްގަ 

 އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.   މައުމޫން ރައީސް

  ލެއްވުމަކީ  ކުރިމަތި ބަޔަކު އަދަދެއްގެ ގިނަ ވަރަށް ކެނޑިޑޭޓަކަށްވުމަށް ރިޔާސީ ީޕޕީއެމްގެ( ސީއެންއެމް) 2012 ޖޫން 26  3.10

  ޑިމޮކްރެޓިކް ވަރަށް ގެންދާނީ  ކުރިއަށް  މިކަންތައް އަދި  އެވެ. ވިދާޅުވި މޫންއުމަ ރައީސް ކަމެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަރަށް 

 އެވެ. ވިދާޅުވި  ވެސް  ކަމަށް  ކުންތަްޕރައިމަރީ  ބާއްވާ ތެރޭގައިގެ ާޕޓީ  އުސޫލަކުން

  މަހަށް ނޮވެމްބަރު ކޮންގްރެސް  ީޕޕީއެމްގެ ނިންމާފައިވާ  ބާއްވަން މަހު  ސެްޕޓެމްބަރު ( ހަވީރު ނޫސް)  - 2012 އޮގަސްޓް  15 3.11

     ނިންމިއެވެ.  ކައުންސިލުން ާޕޓީގެ  ފަސްކުރަން 

  ހޯދުމަށް ޓިކެޓް  ރިޔާސީ ބޭނުންވާ  ވާދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި އިންތިހާބުގައި ރިޔާސީ )ސީއެންއެމް( -  2012 ސެްޕޓެމްބަރ  1  3.12

 ޖެހިއްޖެއްޔާ ގުޅެން  އަކާ  ާޕޓީ  އެހެން  ހޯދުމަށްޓަކައި ޓިކެޓް އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ދު ހީ ވަ ރައީސް ކަމަށް  ކުރާނެ  ކަމެއް ހުރިހާ

 އެވެ. ވިދާޅުވި  ކަމަށް  ކުރާނެ ވެސް  އެކަން

  ީޕޕީއެމްގެ  ވިދާޅުވެފައިވަނީ މައުމޫން ރައީސް  ،ރައީސް އިންތިގާލީ ީޕޕީއެމްގެ)ސީއެންއެމް(  - 2012 ސެްޕޓެމްބަރ 1  133.

  ރައީސް  ފުރުސަތު ވާދަކުރެއްވުމުގެ އިންތިހާބުގައި ގުޅިވަޑައިގެން ީޕީޕެއމްއާއި ހުޅުވާލެވިފައިކަމަށާއި،  ވޯޓަށް ރިޔާސީ ދޮރުވަނީ

   . ކަމަށެވެ  ހުޅުވާފައިވާ އަށް ދުހީ ވަ

  ާޕޓީގެ   އޮންނަ  މަހު  ނޮވެމްބަރު  ފަށާނީ   ކުރަން  މަސައްކަތް  ރީއަށްްޕރައިމަ  ރިޔާސީ  )ހަވީރު ނޫސް(  -   2012  ސެްޕޓެމްބަރ  11   3.14

 . ވިދާޅުވިއެވެ  ޔާމީން  ބޮޑުކަމަށް ވަރަށް   އުއްމީދު ވުމުގެ ކާމިޔާބު ްޕރައިމަރީ  އަދި ކަމަށާއި،   ފަހު ކޮންގްރެސްއަށް

    

  ީޕޕީއެމްގެ ވާދަކުރާނޭ އިންތިހާބުގައި ރިޔާސީ ބާއްވާ  އަހަރު ވަނަ  2013( ނޫސް   ހަވީރު )  –  2012 އޮކްޓޯބަރ 20  3.15

  މޫން އުމަ  ނަމަވެސްއެވެ.  ވިދާޅުވި  ރުސީނަ  މަރުއު  ކަމަށް  ނިންމާފައިވާ  ކުރިމަތިލާން   ްޕރައިމަރީއަށް  ބާއްވާ  ހޮވުމަށް  ކެނޑިޑޭޓަކު
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  މަރު އު ކަމަށް ވާދަނުކުރައްވާނެ އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ ތާއީދުކުރުމަށް ހަކަށް މީ ވަކި ނުވަތަ  ކުރިމަތިލައްވާނަމަ  ޤައްޔޫމް އަބްދުލް

 އެވެ. ވިދާޅުވި ރުސީނަ

  ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުލާމީހުންގެ ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި  އިންތިހާބަށް  ރިޔާސީގެ  2013( ހަވީރު ނޫސް) –  2012 އޮކްޓޯބަރ  28  3.16

 ބުނެފައިވެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން ސްއިލެކްޝަން ކަމަށް  އިސްލާހުކުރަންފަށައިފި 

  އިން   13  ޖެނުއަރީ  ގެ  2013  ފަސްކޮށް،   ފަހަރަށް  ވަނަ  3  ކޮންގްރެސް   ީޕޕީއެމްގެ(  ނޫސް  ހަވީރު)   -  2012  އޮކްޓޯބަރ  31   3.17

 ނިންމިއެވެ.   ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް  އަށް 15

  ޔާމީން  އޭނާއާއި ކުރައްވަނީ ވާދަ ްޕރައިމަރީގައި ރިޔާސީ ވިދާޅުވީ ރުސީނަ މަރުއު( ނޫސް ހަވީރު)  2012 ޑިސެމްބަރ  12  3.18

 . ކަމަށެވެ

  އި ކުރުމަށާ  ކާމިޔާބު  ރީްޕރައިމަ  އެ  ބާއްވާއިރު،   އަހަރު  މި  ރީްޕރައިމަ  ރިޔާސީ  ީޕޕީއެމްގެ(  ނޫސް  ހަވީރު)  –  2013  ޖެނުއަރީ  2   3.19

  ކަމަށް   ދައްކަމުންދާ  ވާހަކަ  އިބްރާހީމްއާ  އިލްޔާސް  އާއި  ސިމްގާ  އާއި  ދުހީ ވަ  ރައީސް  ކުރުމަށް  ކާމިޔާބު  އޭނާ  އިންތިޚާބު  ރިޔާސީ

 އެވެ. ވިދާޅުވި  ރުސީނަ ޢުމަރު

  އަލީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ،އޭރުވެސް. ބޭފުޅެކެވެ ސަމާސާކުރައްވާ  ވަރަށް މްއަކީ އަފްރާޝީ. ޑރނިޔަދުރު،( . މ) ނާޒިމް  އަޙްމަދު  203.

  ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތް  އެކުގައި  ކުރައްވައި  ސަމާސާ  ދެބޭފުޅުން .  ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަމަށް  ރަނގަޅު   ގުޅުން  އޮތް  ،އެކު  ޔާމިނުއާ

ނުވަތަ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދަވަން   އުޅުއްވާތީއޭ ވަންދަ ހޯއް  ބާރު ،އަވަހާރަކޮށްލެވުނީ މްރާޝީ އަފް. ޑރ އަދި. ގެންދެވިއެވެ

 ކަމެއް  އުޅުއްވި  ހޯއްދަވަން  ބާރު  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ،އެއީ.  ނުފެނެއެވެ  ކަމަކަށް  ހަޤީޤަތެއް  ވާހަކައަކީ  ދެކެވޭ  އެ  ބުނެއުޅުއްވާތީއޭ  

  ދެމެދު  މައުމޫންއާ އާއި  ޑރ.އަފްރާޝީމް ، އަދި. ނުވާތީއެވެ ފާހަގަކުރެވިފައި  ޓް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވިކަމެއްނުވަތަ ރިޔާސީ ޓިކެ

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ގުޅުމެއްކަން  އޮތް ދެމެދު އުސްތާޒަކާ  ދަރިވަރަކާއި ،ގުޅުމަކީ ބުނާ  ކަމަށް އޮންނަ

  ވަނަ   2007  އޮފީހުން   ޔާމީންގެ هللاޢަބްދު  ދިމާވަނީ،   ފުރަތަމަ  އެންމެ  އާ އަޒްލިފް  އަޅުގަނޑާ: "(ނިޔަދުރު މ.    )  ނާޒިމް  ހްމަދު އަ  213.

  އޭގެ  އަންނާނީ  ފްއޫ ރަ އަޒްލިފް  އެހެންނަމަވެސް، . އަޅުގަނޑުއެވެ ހަމަޖައްސަނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ޔާމީންގެ . އަހަރުގައެވެ

  އޮފީހަށް   ޔާމީންގެ  ގޮތުން،   އެނގިފައިވާ.  އުޅެއެވެ  އައިސް  އޮފީހަށް  ޔާމީންގެ  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  އަޒްލިފް ،އެގޮތުން.  ބޭރުންނެވެ

mailto:info@cdd.gov.mv


 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 info@cdd.gov.mv : އީ-މެއިލް ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، ގްރައުންޑް  ފުލޯ، އަމީރުއަޙްމަދުމަގު، ހެންވޭރު، 20113، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 22 

  ގެ އަޒްލިފް   އަންހެނުންނާއި  ބުންޔާމީންގެ  ކޮއްކޯފުޅު  ޔާމީންގެ  އެއީ، .  ގުޅިގެންނެވެ  ކަނެކްޝަންއަކާ   ފެމިލީ  އުޅެނީ،   އައިސް  އަޒްލިފް

  ވަރެއް  ކޮންމެވެސް ޔާމީން  އޭނައަށް ވުމާއެކު، . ކުއްޖެކެވެ ގެންގުޅޭ ޑްރަގްސް އަކީ ބުންޔާމީން. ދެބެންނެވެ އަންހެނުންނަކީ 

  ޔާމީންއާ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ދުވަހަކު  ކޮންމެ މީހުން ގިނަ ވަރަށް  އިތުރުންވެސް ފުގެއޫރަ އަޒްލިފް. ކުރައްވައެވެ ކޮންޓްރިބިއުޓް

  އެއްދުވަހަކު  ރަބަރޭވެސް އަދި. އާދެއެވެ ބައްދަލުކުރަން ޔާމީންއާ ވެސްން މެނޭޖަރު ބޭންކް އެގޮތަށް. އާދެއެވެ ބައްދަލުކުރަން

  އަންނަނީ  އަޒްލިފް. އާދެއެވެ ދޭތެރެއިން ދޭތެރެ  ބައްދަލުކުރުމަށް ޔާމީންއާ ވެސް އަޒްލިފް މިގޮތަށް، . ނުނެވެފެ އައިސް އިންތަން

  ޔާމީންއާއެކު  ވަގުތު ގިނަ ވަރަށް އަޅުގަނޑު. ނޭނގެއެވެ އަޅުގަނޑަކަށް ކަމެއް ނެޓްވޯކެއް ކޮން އެއީ، . ވެށެ ހޯދަން ލާރި

.  ޔާމީންއާއެކުގައެވެ  އުޅެނީ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އެއްކޮށް   މެންދުރުފަސް  ގެދުވަހެއް  ހުކުރު  ކޮންމެ  އެގޮތުން، .  ހޭދަކުރަމެވެ

  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައެއް ގުޅޭ ކަމަކާ( ގުޅޭ މަރާ ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ) ކަހަލަ  އެ ގޮތަކަށް،  އެއްވެސް އުޅޭއިރުގައިވެސް  މިހެން

   ." ނުވެއެވެ ދައްކާފައެއް  ކައިރީ

 

 ކާމިޔާބުވިޔ  ނުދިނުމުގެ މ ގްސ ދުގ އިއޭރުގެ އިދިކޮޅު ފ ރާތްތ ކ ށް  ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013  .4
  
 

  2012 ވަޑައިގެންފިނަމަ ވެރިކަމަށް  އަލުން ނަޝީދު ރައީސްކާމިޔާބުކޮށް  އެމްޑީީޕ އިންތިޚާބު ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2013  4.1

 އަޅައި ފިޔަވަޅު  މައްޗަށް ފަރާތްތަކުގެ އިސް  ބައިވެރިވި ބަދަލުކުރުމުގައި ވެރިކަން  ނަޝީދުގެ  ރައީސް ގައި 7 ފެބްރުއަރީ

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން،   ކަމަށް  އޮތް   ބިރު  ކަމުގެ  ދީފާނެ   އަދަބު  ޝަރީއަތްކޮށް  މައްޗަށް  އެމީހުންގެ

ހުރިހާކަމެއް    ކުރެވެން އޮތް  ކާމިޔާބު ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި    އިންތިޚާބު އެމްޑިޕީއަށް  ގެ  2013ކޮންމެ އަގެއް ދީގެން ނަމަވެސް،  

ފަރާތްތަކުން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޑރ. އަފްރާޝީމް   ވާއެއިރު އޮތް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތް

އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ތުހުމަތު އެމްޑީީޕގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމުން  ، އޭނާ  ކީ ދީނީ އިލްމު ވެރިޔަކަށްވެފައިއަ  އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ، އޭނާ 

އެމްޑީޕީއަށް ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުމާއި ރުޅިވެރިކަން ލިބި އެކަމަކީ  އްކައި، ދަ ކަމަށް ބައެއް ދެކޮޅު ދީނާ އިސްލާމް އެމްޑީޕީއަކީ

 ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.    ގެ އިންތިޚާބު އެމްޑީީޕއަށް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެޅޭނެ ހުރަހަކަށް ވާނޭތީވެ  2013
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  ގެ ރިޯޕޓު  ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ ވެރިކަން ބަދަލުވުމާބެހޭގޮތް ބެލުމަށް އެކުލަވާލެވުނުގައި  2012ފެބްރުއަރީ  7 4.2

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ   ނަކޮޅުގައި އޮންވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  2013 ރުމާއެކު، ނެ ގައި  2012އޮގަސްޓް  30

ގެ ދެކުނުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަށް ކަނޑުމަގުން ގިނަ  ރާއްޖޭ  ގައި  2012އޮކްޓޯބަރ    1  އަދި    އެމްޑީޕީއިން ފެއްޓިއެވެ. މަސައްކަތް  

ޔަރު ކުރި މައްސަލައިގެ ގާޒީ ހައްهللا އަބްދު  17މާއެކު، އެމްޑީޕީއިން ނިންމު މަށްއަދަދެއްގެ ބަޔަކާއެކު އޮޑިފަހަރުގައި ދަތުރުކުރު

  އަށް ތާވަލުކޮށް ރައީސް ނަޝީދުއަށް ކޯޓުން ޗިޓު ފޮނުވިއެވެ. ނަމަވެސް، ރައީސް މުހަންމަދު  2012އޮކްޓޯބަރ  1ޝަރީއަތް 

ކުރަން ހަމަޖެހިފައިއޮތް  ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަށް  އެކު  ދުފަހަރާންނަވައިގެން ގިނަ އަދަދެއް އުޅަނއިސްވެ ހު  ނަޝީދު  

 އަވަހާރަކޮށްލެވުނެވެ.  ދަންވަރު  ގެ ރޭއެދުވަހު ޑރ. އަފްރާޝީމް 18. އްޓިއެވެފެ  ގައި  2012އޮކްޓޯބަރ  1 ދަތުރު 

ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ   ރޭ ދުވަހުގެ  2012 އޮކްޓޯބަރ 1 އަނިޔާވެރިކަމާއެކު  ވަރަށް ހަމަލާދީ އެއްޗަކުން ތޫނު ބަޔަކު  4.3

ގަތުލުކުރުމާއެކު، ގިނަ އިރެއްނުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސޯްޕކްސްާޕރސަން މަސްއޫދު އިމާދު ބައިނަލް އަގްވާމީ  

މުންދާ  މީޑިއާއަށް ޓެކްސްޓް މެސެޖެއް ފޮނުއްވިއެވެ. އެ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ "ރައީސް ނަޝީދަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަ

 19ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލައިފި" ކަމަށެވެ. 

ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ކުރިއަށް    މުޙައްމަދު  –(  ނޫސް  ހަވީރު )  2012  އޮކްޓޯބަރ  24  4.4

 އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ކަމަށެވެ. 

 

އާއި އަދީބާ ދެމެދު ދެކޮޅުވެރިކަމެއް އޮވެދާނެތޯ ބަލާއިރު، އަޅުގަނޑަށް   ޑރ.އަފްރާޝީމް" (: ނިޔަދުރު. މ) ނާޒިމް އަޙްމަދު  54.

ވިސްނޭގޮތް ދަންނަވާލާނަމެވެ. އެއްފަހަރެއްގައި، ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް، އިޓަލީގެ ވިޔަފާރި ވެރިއަކަށް ވިއްކާލުމުގެ  

އި ފައިސާ ނެގި ފަހުން، އެ ރަށް ދޫކުރެވޭގޮތް ނުވުމާއެކު،  ކަންތައްތަކެއްގައި، އަދީބު އުޅުއްވިއެވެ. މިގޮތުން، ރަށް ވިއްކާލާފަ

އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ މީހާ އަދީބުކައިރިއަށް ދެއެވެ. އޭނަގެ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ހޯދަން މި އަންނަނީ، ރީކޯ މޫސާ މަނިކުގެ  

 
17 https://archive.mv/dv/articles/91kOv  
18 https://archive.mv/dv/articles/o4gyy  
19 https://web.archive.org/web/20140427065458/http://minivannews.com/politics/ppm-mp-dr-afrasheem-
found-brutally-murdered-44721  
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ނގާފައިވެއެވެ. މިކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން،  ދަނބިދަރި ޖާއެވެ. މިކަމުގެ ތެރޭގައި، އަދީބު އާއި ޖާއާ ދެމެދު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހި

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތް، ހެދުމާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުން   2013ރައީސް ނަޝީދުއަށް 

އީސް ނަޝީދުގެ  ދިޔައެވެ. މިގޮތުން، ރަލުކޮށްލެވޭނެ ގޮތަކަށް ރާވަމުން ޑިޑެސީ ބާތިދިޔައެވެ. އަދި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެން

ޑިޑެސީ ބާތިލުކުރުމުގެ ވާހަކަ އަކީ އަބަދުވެސް އަދީބު ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައެކެވެ. މިކަމުގެ ތެރޭގައި އަދީބު ބޮން ހަދާ  ކެން

ހިސާބަށްވެސް ދިޔައެވެ. އެއީ، ރައީސް ނަޝީދު އިންނަވާ އުޅަނދެއްގެ ތެރޭގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެންނެވެ. މިކަން އެނގިގެން  

ހަލަ ތްރެޓެއް އޮތްކަމަށް  ވެސް އެކަ މާތު ހިއްސާކުރިއެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށްޒިމް ސީދާ ފުލުހުންނަށް އެ މަޢުލޫނަލް ނާކާ

އަވަހާރަވުމަށްފަހު   ޑރ.އަފްރާޝީމްނާޒިމްވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަންގަވާފައެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ،  ކާނަލް

ކުރުވައިގެން    މަތިފަދަ ސަބަބެއް ކުރި   ހުރީ ކޮންމެ  ފާހަގަ މިކުރާ ސަބަބަކީ، އަދީބު އޭރުކަމުގައިވީނަމަވެސް، މިކަން އަޅުގަނޑު

ވުމާއެކު، ޑރ. އަފްރާޝިމް  ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތް ހެދުމަށެވެ. ގެ އިންތިހާބުގައި  2013ނަމަވެސް، ރައީސް ނަޝީދަށް 

ހާބުގައި  ގެ އިންތި   2013އަޅުވައިގެން ރައީސް ނަޝީދަށް    އަވަހާރަކޮށްލައިގެން އެ މަރުގެ މައްސަލަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޮލުގައި 

އަޅުގަނޑު ޔާމީންއާއެކު އިންނަ ވަރަށް    ދުމުގެ މޯޓިވްއެއް އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ.  ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތް ހެ 

ބުކުރާ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ޔާމީން  ގިނަ ދުވަސްތަކުގައި، ޔާމީންގެ ކައިރިއަށް އަދީބު އަންނާނެއެވެ. އަދި އައިސް، އަދީ

ގާތުގައި ދައްކައެވެ. އެގޮތުން، އެއް ދުވަހަކު އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި އިންދާ އަދީބު ރައީސް ޔާމީނުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި އިށީނދެ،  

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް   އެކަން އޮތީ ވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނެއެވެ. މި ދެއްކި ވާހަކައަކީ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފާރޫޤާއި 

ވަކިކުރާ ވާހަކައެވެ. އެކަން ކުރަނީ ކިހިނެތްތޯ ޔާމީން އެހުމުން، އެކަން ކުރަނީ ކޯޓުން އަމިއްލައަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މި  

ތާސްކުޅެން އިންދާ    ވާހަކަތައް ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް  އިވޭ ގޮތަށެވެ. ރާއްޖޭ ޓީވީ ރޯކޮށްލި ދުވަހުވެސް ޔާމީން ގޭގައި

ޔާމީންގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ. މިގޮތުން، އައިނު ނާޅުއްވައި އެ މެސެޖް ޔާމިނަށް ނުކިޔޭނެތީ، އަޅުގަނޑު ގާތު އެ މެސެޖް  

ކިޔާލަން ބުންޏެވެ. އެ މެސެޖްގައި އޮތީ، މިޝަން އެކޮމްްޕލިޝް ކަމަށެވެ. މިއީ ކޮންކަމަކަށް ބުނި އެއްޗެއް ކަމެއް އޭރު  

ގެން އުޅޭކަން އެނގުމުން، މި މެސެޖަކީ އެކަމާ  ، އެ ދުވަހު ރާއްޖޭޓީވީ ރޯކޮށްލައިޑަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނ

 ގުޅޭ މެސެޖެއްކަން ފަހުން އެނގުނެވެ."

________________________________________________________________ 
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 ތަފާތުވުން  ޚިޔާލު ގޮތުން  ދީނީ  .5

ދީނީ ނަސޭހަތް    ވަޑއިގަތުމަށްފަހުރާއްޖެއަށް     އަހަރު  ވަނަ  2007   ނިންމެވުމަށްފަހު،   ކިޔެވުންމެލޭޝިއާގައި    ޑރ.އަފްރާޝީމް 5.1

ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ   ރާއްޖޭގައި ތަކަކީދެއްވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ބައެއް ވާހަކަ ދަރުސް ގައްޔާއިދެއްވުމު

  ވަރަށް ބޮޑު  ކަމުގެ ސަބަބުން ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ މައްޗަށް ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ރައުޔާ ތަފާތު ވާހަކަތަކެކެވެ. އެ

  ގޮވާލާފައިވެއެވެ.    ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް ޑރ.އަފްރާޝީމް ތައުބާވުމަށް

   ކްލިޕެއް އޯޑިއޯ ވާހަކައެއްގެ ދައްކަވާފައިވާ ފޯނުން ޑރ.އަފްރާޝީމް މަހު ޖަނަވަރީ އަހަރު  ވަނަ 2008 – 2008ޖަނަވަރީ  25.

  -  އިބިލީސް ޑޮކްޓަރު" ލިޔެފައިވަނީ ނަމަކަށް ކްލިްޕގެ އޯޑިއޯ  މި 20. ލާފައިވެއެވެ އަށް ޔޫޓިއުބް  ގައި 2008 އޭްޕރީލް 30

  ހެޔޮ  މެދުވެރިކޮށް  ބޭކަލުން ވަލީވެރި ނުވަތަ ބޭކަލުން ސޯލިހު ތިބޭ މަރުވެފައި. މިގޮތަށެވެ ،"މުނާފިގު ބޮޑު ގޮވާލާ ޝިރުކަށް

  މާތް "  . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެއެ އޯޑިއޯގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް  ކަމަށް އޮތް ކަމެއް ދީނުގައި އެއީ އަދި އި ކުރެވިދާނެކަމަށާ ދުއާ

  މީހުން  ކިޔާތީ ތިމަން އެހެން  އަދި. . . ދަންނަވާފާނަން ތިމަންނަ ދެއްވާތޯ އިޖާބަކޮށް ދުއާ ތިމަންނަގެ ޝަރަފުގައި މީހުންގެ

."  ންސޫފީ  ވެސް  ސަހާބީންނަކީ   ސޫފީއެއް،   ވެސް  ރަސޫލާއަކީ  ވެއްޖިއްޔާ  ބަލާކަމަށް  އެހެން.  އެކޭ  ސޫފީ  ތިމަންނައަކީ  އެބަކިޔައޭ

  ނުވޭ  އަރާކަށް ހޭ. . .  ރައްޔިތުންނޭވެ  ދިވެހި  އޭ" ވަނީފައިބުނެ ލިޔުމުގައި އަރުވާފައިވާ ވީޑިއޯއަށް ނިމޭތަނުން ވީޑިއޯ މި

  ވީޑިއޯ  މި އަދި ." ހެއްޔެވެ އިކޮބަ ތަފާތަކީ ހުރި ގޮވާލުމާއި މި  އަފްރާޝީމުގެ ޝިރުކާއި ކުރި  މުޝްރިކުން  މައްކާގެ ހެއްޔެވެ، 

  މުރުތައްދު  ދުލުން  އެހެރީ  އޭނާ " ލިޔެފައިވަނީ  ކޮމެންޓެއްގައި ލިޔެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މީހަކު  ކޮމެންޓުކޮށްފައިވާ  އަށް

   ."ކަށަވަރެވެ ވެފައިކަން

  ފައިބާ މިސްކިތުން ކުރެއްވުމަށްފަހު،  ނަމާދު ހުކުރު ޑރ.އަފްރާޝީމް މިސްކިތުގައި އިބްރާހީމީ - 2008  ފެބްރުއަރީ 1 35.

އަދި އެ ދުވަހު މާރާމާރީ ހިންގި މީހުން   21އެވެ. ހިންގާފައިވެ މާރާމާރީ  ހަމަލާދީ އޭނާއަށް މީހުން ބަޔަކު  ވަޑައިގެންނެވިތަނާ

ޑރ.އަފްރާޝީމް ކިޑްނެްޕކޮށްގެން ނަންބަރު ބޯޑު އޮޅުވާލާފައިވާ ކާރަކަށް ލައިގެން ގެންގޮސް ޑރ.އަފްރާޝީމްއަށް ޖިސްމާނީ 

 
20 https://www.youtube.com/watch?v=B7VtCLCukLI  
  1 ފެބްރުއަރީ 2008 ެގ ހަވީރު ޫނސް.  21
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ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކުރަން ރާވާފައިވާކަން އެ މައްސަލާގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ކުރައްވާފައިވާ ތަހުގީގަށް  ގޮތުން  

 ފައިވެއެވެ. އެނގި

މީ މިސްކިތުގައި  ހާއިރު އިބްރާހީ 13:15 ދުވަހުގެ ވަނަ 01ފެބްރުއަރީ  2008ޑރ. ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް އަމާޒުކޮށް 

  ގައި  2008ފެބްރުއަރީ  02ބަޔަކު މީހުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން 

 : ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ރިޯޕޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހޯދުންތައް

   ގެ ބަޔާންހ. އަލިނަރުމާގެ، ޙަސަން ޢިއްޒު ރަޝީދު 

ނުވައްދައި ގަލޮޅުދަނޑުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްކުޅެމުން ދަނިކޮށް ވަޅިއެއް  ޓަރުންދަކީ، ސަޯޕހަސަން ޢިއްޒު ރަޝީ •

ކޮށްފައި ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި، ފައި ދާދި ފަހުން ދޫ ށް ޓު މަތިން ފުންމާލި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮހިފައިގެން ގޭ

ންނަތަށް އުޅެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހެއް މަސް ދުވަސްކުރިން ފެށިގެން ސު   3ޙަސަން އިއްޒު ރަޝީދަކީ މީގެ  

ވީސީޑީއެއް ބެލި ހިސާބުން ފެށިގެން   ރައިގައިކަމަށާއި، އޭނާ ޑރ.އަފްރާޝީމް ދަންނަން ފެށީ ފްރީޒް ބްރޭންޑް ފިހާ

އެއް އަތުން މައިކުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ނަމަދުކުރާތަން ފެންނަ   ޑރ. އަފްރާޝީމް ކަމަށާއި، އެ ވީސީޑީގައި 

 އި އެފަހުން އޭނާދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން. ކަމަށާ

 ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން. ން ރާވައިގެން ކުރަން މަސައްކަތް އްސުރެމިކަމަކީ ކުރި •

އިގެން ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް ފޯނުކޮށް  ހޯދަމއ.ވައްތިޔަރަގޭ، ޢަލީ ރަމީޒު އަތުން ފޯނު ކާޑެއް  ، މީހަކު •

 ވާހަކަތައް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން.   އަދި އެ ކަންހަޑިހުތުރު އެއްޗިހި ގޮވާފައިވާ

ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ރާވާފައިވަނީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަރާ މިސްކިތެއް ބެލުމަށްފަހު   •

އޭނާ ކިޑްނެޕްކޮށް ނަންބަރު ބޯޑު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކާރަކަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަރުވައިގެން މީހުން ނޫޅޭ 

   ން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދިނުމަށްކަން.ގެންގޮސް ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް ޖިސްމާނީގޮތު  ހިސާބަކަށް

ވަނަ  2006އަހަރު ވަންދެން ާޕކިސްތާނުގައި ކިޔަވަން އުޅެފައި  2ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު މީހަކީ މިކަން  •

ލެ ދަފްތަރު އިބްރާހިމް ފަރީދުއާ އެކު  އަހަރު ރާއްޖެއަށް އައިސް އުޅޭ މީހެއްކަން. އަދި އެމީހާ ވަރަށް ގިނައިން މާ

   ފްރީޒް ބްރޭންޑް ފިހާރަ ކައިރީގައި ވާހަކަ ދައްކަން ހުންނަ ކަން. 
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ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން   މަޢުލޫމާތުތަކާއި ގުޅިގެން މިކަން ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ

ހޯދުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ އޮަޕރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވިކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ހޯދުމުގެ ގޮތުން،  

ން ޢިއްޒު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި  މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ހ.އަލިނަރުމާގެ، ޙަސަ

  ދެނެގަނެވިފައި ބެލެވޭ ގދ.ގައްދޫ/ކަރަންފޫމާގެ، މުޙައްމަދު ޙައްސާން ރަޝީދު  ށްމިކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވިކަމަ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް   ހާއިރު  15:40ވަނަ ދުވަހުގެ  02 މަހުގެ  ފެބްރުއަރީ 2008 ހުރިތަން ބަލައިވެއެވެ. މީނާ 

 ގެނެވުނެވެ.  

 ގެ ބަޔާން (  އަހަރު  15) ކަރަންފޫމާގެ/ގައްދޫ . ގދ، ރަޝީދު ޙައްސާން މުޙައްމަދު

މީނާއާ ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން، ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ ދައްކާ ބައެއް ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ސުންނަތަށް އުޅޭ 

ވަރަށް ރުޅި އަންނަކަމަށާއި، އެގޮތުން މީނާވެސް ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ ދެކެ ވަރަށް ރުޅި އަންނަކަމަށާއި، މީހުން އޭނާ ދެކެ  

ރައްޓެހި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް ކަމުގައިވާ އައްޔަ ކިޔާ މީހަކާއި އަދިވެސް އިތުރު މީހަކާއި   ގެމީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މީނާ 

ކަމަށް ބުނެ ކާރަކަށް ލައިގެން ގެންގޮސް   ނަގައިދިނުމަށް ފޯނުކޮށް ދަރުސް ބައިވެރިވެގެން، ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް 

ވަނަ ދުވަހު ހުކުރު   01ފެބްރުއަރީ  2008ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި  ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް އަނިޔާކުރަން ރާވާފައިވާ 

   ތަނަށް ގޮސް ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީއާ ނަމާދުކޮށްގެން، އިބްރާހީމީ މިސްކިތް ކައިރިން ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިގެން އުޅޭތީ އެ

ދިމާލަށް "ޑރ.އިބިލީސް، ޑރ.ޖަރާސިމް" މިފަދަ އިބާރާތުން ގޮވައި އަޑުގަދަކޮށް ހަޅޭއްލަވައި ހެދިކަމަށާއި އަދި އެދުވަހު  

 ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ މީނާގެ އަތުގައި ޖެހުނުނަމަ ތަޅައިގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  

 

  ހުކުމްތައް  ޝަރީއަތުގެ  އިސްލާމީ  ދައްކަވަނީ  ވާހަކަ ޑރ.އަފްރާޝީމް ބުނެފައިވަނީ  ންއި ާޕޓީ  އަދާލަތު  -  2008މޭ  27  45.

  22. ކަމަށެވެ  އޮޅޭގޮތަށް

 
  27 މޭ  2008 ދުަވހުެގ ަހވީރު ޫނސް .  22
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  ދެއްވަމުން  ނަސޭހަތް  ދީނީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ބުނެފައިވަނީ މަޖިލީހުން  މަތީ ބެހޭ  ކަންތައްތަކާ  އިސްލާމީ  - 2008މޭ  27 55.

  23. ކަމަށެވެ  ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ނުހޯއްދަވައި،  ހުއްދަ  ގެންދަވަނީ 

  މާރާމާރީ  ގަލަކުންޖަހައި އިގައިގަ ޑރ.އަފްރާޝީމް ދެމީހަކު ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި( ނޫސް ހަވީރު) -  2008  މޭ 29  2.6

  ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް  ސައިކަލުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް މަގުން  އަހުމަދު  އަމީރު ހިނގާފައިވަނީ ހާދިސާ އެ ހިންގާފައިވެއެވެ. 

ޑރ.   ޖެހުނީއެގާ ގޮސް  . ގަލަކުންނެވެ މޫދު އިންޗީގެ ހައެއްކަ  ހަމައިންނެވެ. ޖެހީ  ފުރަގަހާެޕލަސް ހޮޓަލުގެ  ނަސަންދުރަ 

 24ގައެވެ. ދެމެދު ކަންފަތާ  އާއި ފުއްކިބަ  ފަރާތު ކަނާތްއަފްރާޝީމްގެ  

 އެ. ވަކިކުރެވުނެވެ އަލީ ޑރ.އަފްރާޝީމް އިމާމުކަމުން މަރުކަޒުގެ އިސްލާމީ ކުރުމާއި،  ހުކުރު އިމާމުވެ  - 2008 ޖޫން 29 75.

ރަޝީދު   މުޙައްމަދު  ޝައިޚް  ކަމަށް  ސަލާމަތަށްޓަކައި  އޭނާގެ ގުޅިގެންނާއި  ޝަކުވާތަކާ  ލިބެމުންދާ   ފަރާތްތަކުން އެކި  ހެދީ  ގޮތަށް 

  ނުރައްކާވާ   ހަށިގަނޑަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ލިބިފައިވަނީ  މައުލޫމާތު  މަޖިލީހަށް  މަތީ"  ވިދާޅުވިއެވެ. އިބްރާހިމް  

  ނަމާދުކުރައްވާ   ޑރ.އަފްރާޝީމް.  "ހަމަޖެއްސީ  ގޮތަށް  މި   ގޮތުން  ވަގުތީ   އެހެންވީމާ .  ރާވާކަން  މީހުން   ބަޔަކު  ރޭވުންތަކެއް  ކަހަލަ 

  މުހައްމަދު  ޝައިޚް ކަމަށް ލިބިފައިވާ ވެސް  ޝަކުވާ  މަދުވުމުގެ  ނަމާދުކުރުން  މީހުން  ފަހަތުގައި އޭނާގެ ބެހޭގޮތުންނާއި،  ގޮތާ

25އެވެ. ވިދާޅުވި  އިބްރާހިމް ރަޝީދު 
 

  ޝިރުކުގެ   ފަތުވާއަކީ   އަލީގެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ނެރެ  ގަރާރެއް  ޖަމްއިއްޔާއިން  ސަލަފް  ގައި  2008  ޖުލައި  10  -  2008  ޖުލައި  85.

  26. ގޮވާލާފައިވެއެވެ ތައުބާވުމަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމް ބަޔާންކޮށް ކަމަށް ފަތުވާއެއް އޮތް މައްޗަށް

 

 ޤަރާރު   ސަލަފްގެ ޖަމްއިއްޔަތު މެދު ޢަލީއާ ޑރ.އަފްރާޝީމް

 
  27 މޭ  2008 ެގ ހަވީރު ނޫސް  23

 29 މޭ 2008 ެގ ހ ވީރު ުނސް. 24
 29 ޖޫން 2008 ެގ ހ ވީރު ޫނސް. 25
26 https://minivannewsarchive.com/files/2013/09/Afraashym_bayaan-2.pdf   accessed date 31 January 2019. 
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 المبعوث  محمد علي والسالم واصالة: لمين الظا على إال عدوان وال للمتقين قبة  والعا لمين العا رب  هلل الحمد

 !بعد اما .لمين للعا رحمة

  މީސްތަކުން  ބަޔާންކޮށް،  ހުކުމްތައް ދީނުގެ  ގޮވާލައި،  ދީނަށް  ގެ  هللا މެދުގައި އަޅުތަކުންގެ  އިލްމުވެރިންނަކީ  ދީނީ  ފަހެ

  ނަބީންގެ  ފޮނުއްވާ މަނާކުރުމަށްޓަކައި މުންކަރާތްތައް ،އަމުރުކޮށް ކަންކަމަށް ހެޔޮ ނެރެ،  ޝިރުކުން ޖާހިލުކަމާއި

 . ޔަގީނެވެ  މަގުކަން   އެ ބޭކަލުންގެ  އަކަށް ވާންވާނީ ވެސް   ވަޒީފާ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  އެ މީހުންގެ   ވީހިނދު   ވާރުތަވެރިންކަމުގައި 

  ގޮތްތަކުން،   ޢަމަލުކުރައްވާ  ވާހަކަތަކުންނާއި،   ދައްކަވާ  ޢަލީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ވަޑައިގެންނެވި   އަށް  ރާއްޖެ  މިފަހުން  ނަމަވެސް، 

  އުސޫލުތަކާއި   އޭނާގެ  އިލްމުވެރީން   ދީނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ހިފޭ  އިތުބާރު  ތިއްބެވި   ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ދުނިޔޭގެ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި

  އޭނާ  މަގުން  އިލްމުވެރީންގެ  ދިއުމީ،  ހިސާބަށް  ކަންބޮޑުވާ  މެދު  މައްސަލައާ އޭނާގެ  އިންކާރުކުރައްވައި ވާހަކަތަކަށް

 . އެނގިފާޅުވެއެވެ އަލާމާތެއްކަން  ކަމުގެ އެއްކިބާވެފައިވާ

  ދިގަށް  ހުރަހަށާއި މެދު މައްސަލަތަކާ ހުކުމްތަކާއި،  ދީނުގެ ވަޑައިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޢަލީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ފަހެ، 

  އުފެދި،   ޝައްކުތައް  މެދު   އިސްލާމްދީނާ   މެދުގައި  މުސްލިމުންގެ  އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ވާހަކަތަކުން،   ގެންދަވާ   ދައްކަވަމުން

  ބަސް  އިލްމުވެރީންގެ މެދު ހާލާއި އޭނާގެ ، ވީހިނދު ފުރައްސާރަޔަކަށް ކަންކަމީ ދީނުގެ ކުޑަވެ،  ޤަދަރު ހައިބަތާ ދީނުގެ

  ކަރާމާތާއި  އުންމަތުގެ ދިވެހި މިއީ ދިއުމާއި،  ކުރަމުން އިންތިޒާރު މުސްލިމުން ގިނަ ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެދި ހޯދުމަށް

  ގެއްލުނަނުދީ  ހައިބަތު  އިއްޒަތާއި އެ ކަމެއްކަމުން ގުޅިފައިވާ ހައިބަތާއި އިއްޒަތާއި އިސްލާމްދީނުގެ  ކަމުގައިވާ  އިއްޒަތް

  ދިފާއުކުރުމުގެ   ދީން   ދެނެގަނެ،   ހަރަކާތްތައް  މީހުންގެ  އެ  މީހުންނާއި  މަސައްކަތްކުރާ  އޮޅުވާލަން  އިސްލާމްދީން  ދެމެހެއްޓުމާއި، 

   ވޭތުވެ  ދުވަސްތަކެއް މަދުނޫން ދާތާ ކުރަމުން ދިރާސާ ވިސްނައި މެދު މައްސަލަޔާ މި  ސަލަފުން ޖަމްއިއްޔަތުއް ގޮތުން

  ދެއްވާފައިވާ  ޢަލީ ޑރ.އަފްރާޝީމް  ޒަރިއްޔާއިން  ރޭޑިޔޯގެ  އާއި ވީ . ޓީ ނޫސްތަކާއި ނުކުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދިޔުމާއެކު، 

  އިރުޝާދުތަކާއި   ދެއްވާފައިވާ  ދަރިވަރުންނަށް  އަދި  ވާހަކަތަކާއި   ދައްކަވާފައިވާ  ފަރުދުންނާ  އެކިއެކި  ފޯނުން  ބަސްދީގަތުންތަކާއި، 

  އަދި  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ޖަމާކޮށް އެއްކޮށް ހޯދައި ރައުޔުތައް ކުރައްވަމުންދާ ހާމަ އޭނާ މައްސަލަތަކުގައި ދީނީ ޢާއްމުކޮށް

  އަޤްރާނުންގެ  ހަމްސަފަރުންނާއި  އޭނާގެ  އުޅެފައިވާ މައިދާންތަކުގައި އެހެނިހެން މައިދާނުގައްޔާއި ތައުލީމީ އޭނާއާ އެކުގައި
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  އަހުލުވެރިން  ބުއްދީގެ  ސަލާމަތް ކުރިކުރުމުން ރިއާޔަތް  ވާހަކަތަކަށް އަމަލުތަކާއި ސީރަތާއި އޭނާގެ ކިބައިންނާއި، 

  ކޮށްފައިވާ  ބަލައި ފަރާތްފަރާތުން ނޫންވެސް މި އަދި ދިއުމާއި،  މުންފާހަގަވަ  ކިބައިން އޭނާގެ ކަމެއް  އެތައް އިންކާރުކުރާފަދަ

 ! ބަޔާންކުރަމެވެ ހާމަކޮށް ތިރީގައި  ތަޤްޔީމްވެފައިވާ ގޮތް ސަލަފަށް  ޖަމްއިއްޔަތުއް  ދިރާސާތަކުން ޚާއްޞަ

 މަންހަޖާ  ސަލަފުއްޞާލިހުންގެ ސުންނަތާއި ގެ  وسلم  عليه  هللا صلى މުޙައްމަދު ރަސޫލާ މާތް ޤުރުއާނާއި ކީރިތި  •

   މިހެނީ،  -: ޚިލާފްވެފައިވުން

  ައެކަލާނގެއަށް  ކުރުމީ  ބޭނުން   މެދުވެރިޔަކު   ނުވަތަ   ބައިވެރިއެއް  އެއްވެސް   ކުރުމުގައި  އަޅުކަން  އަށްهللا  ޚާލިގުވަންތ  

 ކުރުމުގައި  ޝިރުކު އަށް هللا މުޝްރިކުންވެސް  ވަންހައިގެ  ޤުރައިޝް އިތުރުން،  ވުމުގެ ޝިރުކަކަށް  ބޮޑު ކުރެވޭ

 ވެފައިވީއިރު،   ކަމުގައި  ބަހަނާ  މެދުވެރިކުރުމުގެ  ލޫޤުންޚްމަ  ބަދަލުގައި   ދެންނެވުމުގެ   އަށް هللا  ސީދާ   ގެންގުޅުނީވެސް 

 ބިނާކޮށްފައިވުމާއި،  މައްޗަށް  ބަހަނާގެ  އެ ހަމަ ފަތުވާވެސް ގޮވައިލެއްވުމާއި ޢަލީގެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް

 ްއެދުމާއި،  ކަންކަމަށް މެދުވެރިކޮށް މައްޔިތުން ތިބި  މަރުވެފައި ބަދަލުގައި ދެންނެވުމުގެ  ސީދާ  އަށް هللا މާތ 

  މާތްކޮށް  ޒިޔާރަތްތައް ގޮވައި،  އަޤީދާއަށް ބާތިލް ކަމުގެ ވާނެ މެދުވެރި ނުޤުޞާން ނަފާ،  ކިބައިން ވަލީވެރިންގެ

 ،ގޮވައިލެއްވުމާއި ކަމަކަށް   އެތައް ފަދަ ފުށުއަރާނޭ ތަވްހީދާއި ތަޤްދީސްކުރުމާއި، 

  ްއާލާކުރަން  އަޤީދާ އެ  ގޮވައި އަޤީދާއަށް  ފީސޫ  ކަމުގައިވާ ފިރުޤާއެއް މަގުފުރެދިފައިވާ ދިރުވުމާއި ބިދުޢަތައ 

  މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއި، 

  ެޝަހުވަތްތެރިކަން  ޖިންސުގެ ވެސް  ދެ  އަދި  ސިފަކުރެވިފައިވާ،  ރީތިކަން  ގުނަވަންތަކާއި  ނާޒުކު އަންހެނުންގ  

  ކީރިތި ކަމުގައްޔާއި،  ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން އެކަމީ ދީ،  ތަރުހީބު މިޔުޒިކަށް ލަވަޔާއި ހޭލައްވާފަނިވި

  ފަހުރުވެރިކަން  ހުރިކަމަށް  ޝައުގުވެރިވެގެން ލަވަތަކަށް ވެސް އެބާވަތުގެ އެއްވަރަށް އަޑުއެހުމެކޭ ޤުރުއާން

 ހާމަކުރެއްވުމާއި، 

  ެއަޞްޙާބުންގެ އާލު  އެކަލޭގެފާނުންގެ އާއި وسلم عليه هللا صلى  ރަސޫލާ ކީރިތި  ހުކުމްތަކާއި އިސްލާމްދީނުގ  

 ގެންގުޅުއްވުމާއި،   ބަހުރުވަ   ބީދައިން  ނުވާނޭ  އެކަށީގެން  ހައިބަތާ  ޤަދަރާއި  މަޤާމާއި  އެބޭފުޅުންގެ   ދެއްކުމުގައި  ވާހަކަ
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 ިއުއްމަތުގެ   އިސްލާމީ  އިސްތިދްލާލުކޮށް  ނުބައިކޮށް  ރޯ  ނެތި  ލަމައެއް  ހަމައެއް  ނިސްބަތްކޮށް   ސުންނަތައް  ޤުރުއާނާއ  

  މަޤްސަދު   މުރާދާއި  އެކަންކަމުގެ  މަގްސަދުތަކުން  ޝަރީއަތުގެ  އުސޫލުތަކާއި،   ފިޤްހީ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އިމާމުން

 ދެއްވުމާއި، ފަތުވާ   ބޭނުންކޮށް އޮޅޭނެހެން

 ްބަޔާންކުރެއްވުމާއި،  މައްސަލަތައް ދީނުގެ   އެދުމަށް އަމިއްލަ ނެތި ހުއްޖަތެއް ދަލީލެއ 

  ެއަންދާޒުގައި ކެނޑޭފަދަ  ބާރު އޭގެ ކުޑަކޮށް  ހައިބަތު ދަލީލުތަކުގެ  ޝަރުއީ ނައްޞުތަކާއި އިސްލާމްދީނުގ 

 ބެހެއްޓެވުމާއި، ފޭރާންކޮށްފައި  ވާހަކަތަކުގެ

 ްތައާރުޟު ހުރެ،  އެފުށްމިފުށަށް މަގާމުތަކުގައި އެކިއެކި އުސޫލުތަކަށް ހެކިތަކާއި ދައްކަވާ މައްސަލައެއްގައި އެއ  

 ހުރުމާއި، އޮޅުންބޮޅުން ސަބަބުން  ވުމުގެ

  ާދޫކޮށްލައްވާފައިވުމާއި،  މޭރުމަކުން  ކުޑަ  ފަރުވާ   ލަގަން  ދުލުގެ  ނެތި  ޖެހިލުމެއް  ވަރަޢަވެރިވުމެއް،   ދެއްވުމުގައި  ފަތުވ  

  ްފާޅުވާން   ހުރިކަން   ދޮގު   އޮޅުވާލުމާއި  ކަނޑައެޅިގެން  ވާހަކަތަކުގައި  އޭނާގެ  މާއި، ނެތު  އަމާނާތްތެރިކަން   އިލްމީގޮތުނ  

 އޮތުމާއި،

 ުބަހަނާތައް  އުޒުރުތަކާއި  ތަފާތު  ކުރުމުގައި  އެކަން   ހަރަކާތްކޮށް  ނުކުރާ  ނިޔާ  މަސްލަހަތު  ނަމާދުގެ   ކުރުމުގައި  ނަމާދ 

 ކަސިޔާރުވެފައިވުމާއި،   އުސޫލުތަކުން  ޝަރުއީ ކުރުމުގެ  އަޅުކަން ހަދައި، 

  ިއެކި  އެކިފަހަރު  ހާމަވާނޭހެން ނެތްކަން ބިނާވެފައި ހަމަތައް އިލްމީ މައްޗަށް މަންހަޖެއްގެ އަދި އަސާސެއް ވަކ  

 މި ގެންދެއްވުމާއި،  ފުރޮޅައްވަމުން ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަދައްކަމުން ހަމަތަކަކުން ނެތް ޘާބިތުކަމެއް ނަގައި،  އުސޫލް

  ނަމާދުކުރާ   މިސްކިތުގައި  ޚާއްސަކޮށް  އުފެދި،   ޒަލްޒަލާ  މެދުގައި  ފަރުދުންގެ  ދިވެހި  ސަބަބުން  ކަންކަމުގެ  އެންމެހައި

 . ބިތުވެފައިވެއެވެސާ ދާކަން   ވަމުން  ތަޝްވީޝް  ތުރާވެ މުސްލިމުންނަށް  އެންމެހާ އާއްމުކޮށް ނަމާޒީންނަށާއި

 އިމާމެއްގެ   އެކުވެސް  ޝަކުވާތަކާއި  ނުރުހުމާއި  މީސްތަކުންގެ  އަކީ  މީނާ  އަދި  ހިނދު  ހުރި  މިހެން  ކަމެއް  ހުރިހައި  މި  ދެންފަހެ، 

  ލާޒިމްވީ  މައްޗަށް އިލްމުވެރިންގެ  ބަޔާންކުރުމަށް ޙަޤީޤަތް މީނާގެ ވުމުން މީހެއްކަމަށް ބަހައްޓަމުންދާ  ސަރުކާރުން ގޮތުގައި

  ފިތުނަތައް  މަސްލަހަތަށް ވެސް އިޖްތިމާއީ މަސްލަހަތާއި ދީނީ ޤައުމުގެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ބަޔާންނުކޮށް މިކަން އަދި  ހިނދު، 

  މުސްލިމުންނަށާއި  ގޮތުންނާއި ނަސޭހަތެއްގެ  މުސްލިމުންނަށް އެންމެހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިނދު  ޔަޤީންވީ  ކުރިމަތިވާނެ ކަން
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  ގޮތުން  ހާމަކުރުމުގެ ހަޤީޤަތް ކަމުގެ ހުޝިޔާރުކޮށް މީސްތަކުން ބަލާވެރިކަމުން ނުބަޔާއި ކުރިމަތިވާ ގައުމަށް މުސްލިމު

 . ކުރަމެވެ  އިއުލާން ނެރެ ގަރާރެއް ޖަމިއްޔާގެ

  އިއުލާން ވެއްޖެކަން ތައުބާ އެކިބާވެ،  ކަންކަމުން ބާތިލް އަމަލުތަކާއި ފާސިދު އަޤީދާތަކާއި  ޝިރުކީ އެންމެހައި ފަހެ •

   -: ދާންދެން  ކުރުމަށް

  ލޮބުވެތި  އެންމެހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން މި ކަމުގައި ނޫން ހުއްދަކަމެއް އިޤްތިދާއުވުމީ ފަހަތުގައި އޭނާގެ .1

 . ކުރަމެވެ  އިއުލާން އަންގައި މުސްލިމުންނަށް

 އަޑުއެހުމަކީ ވެސް ވާހަކައެއް އެއްވެސް ދީނުގެ ފަތުވާ އާއި ދީނީ ކިބައިން އޭނާގެ ވަނިކޮށް މިހާލުގައި އަދި .2

  މުސްލިމުންނަށް އެންމެހައި ބަޔާންކޮށް އިބާރާތުން  ޞަރީހަ ޖަމްޢިއްޔާއިން މި ނޫންކަމުގައި ވެސް  ކަމެއް ހެޔޮވާނޭ 

 . އިއްވަމެވެ

  ބައްދަލު   އާ هللا  ނުލައި  ކަމަކާ  ޝައްކު  ސަލާމަތްކަމާއި،   ދުވަހުގެ  އާޚިރަތް  ދީނާއި  ތިމާގެ   ބިރުވެތިވެ،   އަށް هللا  ފަހެ −

 . ހުއްޓެވެ  ބިރުވެތިވުން ކުރުމުގައި އިޚްތިޔާރު މީހުން  އޮޅުންފިލުވާނެ އަހައި ކަންކަން  ދީނުގެ   މީހަކު އެދޭ ކުރާން

  ދީ  ތަރުހީބު އިޝްތިހާރުކޮށް،  އެކަންކަން ތާއީދުކޮށް،  ވާހަކަތަކަށް ފަތުވާތަކާއި ބާތިލް  ޢަލީގެ ޑރ.އަފްރާޝީމް އަދި −

 .المصلح من المفسد  يعلم وهللا . ހުއްޓެވެ ބިރުވެތިވުން އަށް  هللا މީހަކުމެ ކޮންމެ  މަސައްކަތްކޮށްފި  ފަތުރަން 

  އަވަހަށް  ދާދި  މީހުން އެފަދަ. ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ ރަނގަޅަށް هللا މާތް މީހުން ފަސާދަކުރާ  މީހުންނާއި އިސްލާހުކުރާ

 .  ހުއްޓެވެ  ބޭޒާރުވެދާ  ،ފަޟީހަތްވެ ދުނިޔޭގައި

  ނަމުގައި   ދީނުގެ  ކަންކަމުގައި  ނޭނގޭ  ތިމާއަށް  ބިރުވެތިވެ،   އަށް هللا  ޢަލީ،   ޑރ.އަފްރާޝީމް  ފުރުސަތުގައި  މި  ދެންފަހެ، 

  ދޫކޮށް،  މޭރުންކުރުން  ދަލީލުތައް ފުރޮޅައި އެއްގޮތަށް އެދުމާ އަމިއްލަ ހުކުމްތައް ދައްކައި،  ވާހަކަ ގޮތަކަށް ހިތުހުރިހާ

  އުއްމަތުގެ  އަދި. ވާލަމެވެގޮ  ނަސޭހަތްތެރިވެ ރުޖޫއަވުމަށް މަގަށް ހައްގުގެ ތައުބާވެ،  ކަމަކުން ހުރިހާ  މިފަދަ

  ލިބިގަތުމަށްޓަކައި   ވަރަޢަ  ފިޤްހުވެރިކަމާއި،  އެބޭކަލުންގެ  ހިފައި،  ނަމޫނާގައި   ރިވެތި އިމާމުންގެ ސަލަފުއްޞާލިހުންނާއި

  ނިމުންވަނީ   ހެޔޮ  އެންމެ!  ދަންނައެވެ .  ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ  އެދުރުވުމަށް   ހޯދައި  އިލްމު  އަރިހުން  އިލްމުވެރިންގެ  ރައްބާނީ

   . ތަޤްވާވެރިންނަށްޓަކައެވެ
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 މަޝާއިޚުންނާއި އަހުލުވެރިންނާއި އިލްމުގެ ދުކުރައްވާފައިވާތާއީ  އިގްރާރުވެ ގަރާރަށް  ބަޔާންވެދިޔަ  އިސްވެ

 . ހިމަނާލަމެވެ  ތިރީގައި ސޮއި ދާޢީންގެ  ޣީރަތްތެރި  އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި

 2008 ޖުލައި 10

 

  ޝާއިއުކޮށްފައިވާ،  ގައި 2011 މާޗް 18 ޗެނަލެއްގައި ހަދާފައިވާ  ޔޫޓިއުބްގައި ނަމުގައި ހަބޭސް ޓީވީގެ - 2011މާޗް  95.

  ބުނެފައިވަނީ   ކޮމެންޓެއްގައި  ކޮށްފައިވާ  ނަމުގައި  ކެލް  ކެލޮޑަސް  ވީޑިއޯއަށް  ވާހަކައެއްގެ  ދައްކަވާފައިވާ  ވީޓީވީގައި  ޑރ.އަފްރާޝީމް

  އަޅުގަނޑުމެން އަމަލުތައް ރަނގަޅު ބަސްތަކާއި،  ރަނގަޅު މީހެއްގެ އެ ވިޔަސް،  މުގައިމީހެއް ކަ ފަދަ ކޮންމެ އެމީހަކީ"

  އަފްރާޝީމުމެން  ނަމަވެސް،   އެހެން .  ތާއީދުކުރެވޭ  ވަރަށް  ވާހަކަތަކަށް  ބައެއް  ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ  އެގޮތުން.  ޖެހޭނެ  ބަލައިގަންނަން

  ކަމެއް  ނުރައްކާތެރި  ވަރަށް  އަދި ބިރުވެރި،  ކުރުމަކީ  މަސައްކަތް  އިންދަން  އޮށް ޝިރުކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ބޭފުޅުން،  ފަދަ 

  ބުނުމަށް  ނަދުރު މީހުންނަށް  މަރުވެފައިތިބޭ ކުރިން،  ދުވަސްތަކެއް  މީގެ އިޝާރާތްކޮށްލީ،  މި އަޅުގަނޑު. ދަންނަވަން ކަމުގައި

 27." ވާހަކައަށް ދެއްކެވި  ޑރ.އަފްރާޝީމް ހިއްވަރުދީ

ޑރ.އަފްރާޝީމް މަޖީދީ މަގުން ކާރުގައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ހެންވޭރު ބޯޅަދަނޑާ ހިސާބުން ބަޔަކު އޭނާ    -  2012  މާޗް  29  105.

 28އިންނެވި ކާރަށް ހަމަލާދީ އެ ކާރުގެ ކުރީ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައިވެއެވެ. 

  ފުލުހުންނަށް  ސަދުގައިގު މަ އާލާކުރުމުގެ  ހު ރޫ ދީނީ  އިތުރުކޮށް  ހޭލުންތެރިކަން  ދީނީ  މެދުގައި  ފުލުހުންގެ  -  2012މޭ  8 115.

މި   އް ބޭއްވުނެވެ. ހެދަރު  ހޯލުގައި ދީނީ މަލްޓިާޕރޕަސް ބިލްޑިންގުގެ  އިސްކަންދަރު ދުވަހު 2012މޭ  8 ޚާއްސަކޮށްގެން 

  ހަކަފުޅުގައި ވާ  އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ . އެވެ ޑރ.އަފްރާޝީމް މޫސާ އާއި ޒަކަރިއްޔާ އިބްރާހިމް. ޑރ ރީރުކުރެއްވީ ގު ތަ ގައިހު ދަރު

  މަފްހޫމު  ސައްޙަ ސުންނަތުގެ  ވަސައްލަމްގެ އަލައިހި هللاއްލަޞަ ރަސޫލާ ކީރިތި އަލިއަޅުއްވާލާފައި ވަނީ ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު

  ސުންނަތަށް ރަސޫލާގެ  ކީރިތި ދަރުހުގައި  މޫސާގެ ޒަކަރިއްޔާ  އިބްރާހިމް. ޑރ  . މައްޗަށެވެ މުހިއްމުކަމުގެ  ދެނެގަތުމުގެ 

 
27 https://www.youtube.com/watch?v=Sy0G-K0OEhU  
 18 މާޗް 2012 ެގ ހ ވިރު ޫނސް. 28
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  ވަކިވަކި  ، އެ ގޮތުން. ވިއެވެއް ބަޔާންކޮށްދެ ސަބަބުތައް އޭގެ  ޚިލާފުތަކާއި  ހުރި  މެދުގައި އިލްމުވެރިންގެ  ދީނީ ތަބާވުމުގައި 

  ދީނީ   މައްސަލާގައި   ބަޔާންކުރުމުގެ   އައުރަ   އަންހެނާގެ  މައްސަލަ އާއި  ބެހެއްޓުމުގެ  ތުނބުޅި   ދައްކަވަމުން   މިސާލު  މައްސަލަތަކުން 

  ދެއްވަވަމުން  އޮޅުންފިލުވައި ސަބަބުތައް އުފެދިފައިވާ އެ ތަފާތުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވައި ތަފާތުތައް ހުރި މެދުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ

  ޚިލާފު  އެއްވެސް އަސްލުތަކާ މެދު  ދީނުގެ އިސްލާމް ނަމަވެސް  ހުރި ތަފާތުވުންތައް އެފަދަ ވިދާޅުވީ މޫސާ ޒަކަރިއްޔާ. ޑރ

  އެއްބައިވަންތަކަން  މުޢާމަލާތްކޮށް އިހްތިރާމްކޮށް ބަޔަކަށް އަނެއް  އެއްބަޔަކު މުސްލިމުން އެހެންކަމުން ނެތްކަމަށާއި ކަމެއް

  ސުންނަތް  ރަސޫލާގެ  ކީރިތި  ބަޔާންކޮށްދެއްވީ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ތަގުރީރުގައިގެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް.  ކަމަށެވެ  ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެ

  ޢަމަލުފުޅުތަކަށް   ބަސްފުޅުތަކާއި  ވިދާޅުވި  ރަސޫލާ  ކީރިތި  އެގޮތުން.  މައްޗަށެވެ  މުހިއްމުކަމުގެ  ދެނެގަތުމުގެ   ގޮތް  ކުރެވިފައިވާ  ދަރަޖަ

  ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާފައިވާ   އެކަމެއް  ބޭފުޅުން  ސަހާބީ  ،ކޮބައިކަމާއި  މުރާދަކީ  އޭގެ  ސަބަބާއި  ކުރެއްވި  އަމުރުފުޅެއް  އެފަދަ  ތަބާވުމުގައި

  ހަޔާތްޕުޅުގައި   ރަސޫލާގެ  ކީރިތި  ވިދާޅުވެ  ކަމަށް  އެނގެންޖެހޭ  ހުރިގޮތް  އެކަމުގައި  ރައުޔު  އިމާމުންގެ  އިލްމުވެރިންނާއި  ދީނީ  ގޮތާއި

  އިލްމުވެރިންގެ  ދީނީ ވިދާޅުވީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް އިތުރުން މީގެ. ދެއްކެވިއެވެ މިސާލުތައް ކަންކަމުން ގިނަގުނަ ހިނގާފައިވާ

ބޭރުވާ    ދީނުން  ކަނޑައެޅިގެން  ނުވަތަ  ،ބިދުޢަ  ،ވާޖިބު  ކަނޑައެޅިގެން   އެއީ  އުފެދިއްޖެނަމަ  ފާތުވުން ތަ   ޚިޔާލު  ކަމަކާމެދު  މެދުގައި

  މައްސަލަތަކެއް  ނިންމޭނެ  ގޮތެއް  ވަކި  ކަނޑައެޅިގެން  މައްސަލަތަކަކީ  އެފަދަ  ކަމަށާއި  ކަނޑަނޭޅޭނެ  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ވަރުގެ

  އެއްޗެހި   ޒުވާބުކޮށް  ޖަދަލުކޮށް  ބަޔަކަށް  އަނެއް  އެްއބަޔަކު  އަޚުން  މުސްލިމް  މައްސަލަތަކުގައި  އެފަދަ  އެހެންކަމުން.  ނޫންކަމަށެވެ

  29. ނޫންކަމަށެވެ ކަމެއް  ކޮށްގެންވާނެ  އެއްގޮތަކަށްވެސް ހެދުމަކީ  ގޮވައި

  ދުވަހު އައި ޖެހިގެން ގުޅިގެން،  ގައި ޑރ. އަފްރާޝީމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ  2012މޭ  8އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ގައި،  5.12

  ބެހެއްޓުމަކީ  ތުނބުޅި ބުނެފައިވަނީ ނޫސްބަޔާނުގައި އެ. ނެރުނެވެ ނޫސްބަޔާނެއް ރައްދުދީ ވާހަކަތަކަށް އެ ާޕޓީއިން އަދާލަތު

  އެންމެހައި   ޚިލާފު  އުސޫލުތަކާ  އިސްލާމީ  ކަމަށާއި  ކަމެއް  ވާޖިބު  އަލި ފަދައިން   އިރުގެ   މައްޗަށް  ގެފިރިހެނުން   ދީނުގައި  އިސްލާމް

  ގޮވާލާ  މަޖިލީހުން އިލްމުވެރިންގެ ދީނީ ާޕޓީގެ އަދާލަތު  ކަމަށް ބާތިލުކުރަންޖެހޭނެ މުއައްސަސާތަކުން ދައުލަތުގެ ގަވާއިދުތައް

  ރައީސް  ސަލަފުގެ ޖަމްއިއްޔަތުއް އެދުވަހު ހަމަ ގުޅިގެން ވާހަކައާ ދެއްކެވި މުޚާތަބުކޮށް ފުލުހުންނާ ޑރ.އަފްރާޝީމް. ކަމަށެވެ

  އިބްރާހިމް   ބިން  ސަމީރު  އަޙްމަދު  ޝައިޚު  ފިކުރީ އާއި  މޫސާ   ހަސަން  ޝައިޚް  އާއި  އިބްރާހިމް  މުހަންމަދު  ބިން هللاޢަބްދު  ޝައިޚް

 
29 http://www.policelife.mv/page/26711  
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  ކަމަށާއި  ވާޖިބެއް އިސްލާމް ދީނުގައި  ބެހެއްޓުމަކީ  ތުނބުޅި ބުނެފައިވަނީ ބަޔާނުގައި އެ. ނެރުނެވެ ބަޔާނެއް ސޮއިކުރައްވައި

     30. ކަމަށެވެ އިދެއް ގަވަ  ޣައިރުދުސްތޫރީ ގަވާއިދަކީ   ބުނާ ކަމަށް  ނުބެހެއްޓޭނެ ތުނބުޅި

  ކުޑަކުރުމަށް  ޔާލު ތަފާތުވުންތައްޚި ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ތިން ހަފްތާ ކުރިން، ދީނީ -  2012ސެްޕޓެމްބަރ  9 135. 

  އިން  މިނިސްޓްރީ އިސްލާމިކް ގައި 2012 ސެޕްޓެމްބަރު 9 ބައްދަލުވުންތަކެއް  މަޝްވަރާ މެދުގައި އިލްމުވެރިންގެ ދީނީ

  އިސްލާމިކް  ގުޅޭގޮތުން ބައްދަލުވުންތަކާ އެ ފެށި މިނިސްޓްރީގައި މިކްއިސްލާ ނަމުގައި ގެ" ޑައިލޮގް ސްކޮލާސް". ފެއްޓެވިއެވެ

  ދީނީ ގޮތުން  މެދުގައި އިލްމުވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ވިދާޅުވެފައިވަނީޢަލީ ސަޢީދު  ޝަހީމް މުހައްމަދު މިނިސްޓަރު

 އަމާޒު  ބޮޑަށް މަޝްވަރާތައް  އެ ކަމަށާއި،  ބަދަލުކޮށްފައިވާ ޚިޔާލު މަޝްވަރާކޮށް،  މެދު  ކަންކަމާ ހިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ

 އުފެދިފައިވާ   ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް  މެދުގައި    އިލްމުވެރިންގެ  އެހެން   އަލީއާ  ޑރ. އަފްރާޝީމް   އިލްމުވެރިޔާ   ދީނީ  ކުރައްވާފައިވަނީ 

  މަޝްވަރާ  އިލްމުވެރިން އަފްރާޝީމާ .ޑރ ގޮތުން ގުޅޭ  ކުރުމާ ދުއާ ކައިރީގައި ގަބުރު އެގޮތުން. ކަމަށެވެ މައްސަލަތަކަށް

 ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އަފްރާޝީމްއާ ވެސް އިތުރުން މީގެ". އެވެ ވިދާޅުވި މިނިސްޓަރު ކަމަށް ކުރައްވާފައިވާ

  ބޭފުޅާގެ  އެ. ކުރަން ތައުރީފް  ބޮޑަށް ވަރަށް އަފްރާޝީމަށް އަޅުގަނޑު. ކުރިން މަޝްވަރާ  ގޮތުން ގުޅޭ ކަންކަމާ އުފެދިފައިވާ

  ވާހަކަތައް  ގޮތުން ގުޅޭ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ އެފަދަ ކުރިން  މީގެ ވިދާޅުވީ،  އޭނާ  "ބޮޑު.  ވަރަށް މިކަމުގައި އެހީތެރިކަން

  ނައްތާލައި،  ކަންތައްއެ  ކަމުން އެހެން. ކަމަށެވެ އުސޫލުން ދޭ ރައްދު އަނެކަކަށް  އެކަކު ނެރެ،  ބަޔާންތައް ނޫސް ދައްކަނީ، 

.  އެވެ  ވިދާޅުވި  ޝަހީމް  ކަމުގައި  މުހިއްމު ކުރުން  އަމަލު  އިލްމުވެރިން  ގޮތަކަށް  ފިލާނެ  އޮޅުން  ކަންތައްތައް  ދީނީ ރައްޔިތުންނަށް

  އެ  ވަޑައިގެންނެވި  ބައިވެރިވެ އިލްމުވެރިން  އިތުރު އާއި ހުސައިން އިލްޔާސް  ޝައިހް އަފްރާޝީމާއި ގޮތުގައި ވިދާޅުވި  އޭނާ

  ގުޅޭ ކަންކަމާ އެ ކުރައްވަނީ  އުއްމީދު ނަމަވެސް،  ނުވި ނިންމިފައި ގޮތެއް ވަކި ގޮތުން ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާ ބައްދަލުވުމުގައި، 

 ދެ  ކޮންމެ ގޮތުން  ގުޅޭ ކަންތައްތަކާ އިތުރު  އަދި . އެއްގޮތްވުމެވެ ހިޔާލު އިލްމުވެރިންގެ  އެހެން އަފްރާޝީމް އާއި ގޮތުން 

މި ފަދަ ބައްދަލުވުމެއް އޭގެ ފަހުން   31. އެވެ ވިދާޅުވި  މިނިސްޓަރު  ކަމަށް  ބާއްވާނެ  ޑައިލޮގްތައް ސްކޮލާސް ހަފުތާއަކުން

 މިނިސްޓްރީއިން ނުބާއްވަވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ބަޔާންކުރައްވަވާފައި ވެއެވެ. 

 
30 https://minivannewsarchive.com/society/islamic-ministry-requests-mndf-police-officers-be-authorised-to-
grow-beards-37479  
31 https://web.archive.org/web/20140427221609/http://www.haveeru.com.mv/dhivehi/news/126987  
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ހުންނެވި   އޭރުތަކުރުފާނުލް އައުޒަމްގެ އިސް އިމާމުގެ މަގާމުގައި  މުޙައްމަދުމަސްޖިދުއް ސުލްތާން އެއް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ 

 ،ދެމެދު  އަފްރާޝީމްއާ  އިލްމުވެރިންނާ  -   ބަޔާން   ދެއްވި   ކޮމިޝަނަށް   ގައި  2019  ޖެނުއަރީ  03  –  ލަތީފް  މުޙައްމަދު  ޝައިޚުއައް

  މަރުވެފައިވާ "  -  އޮތް   ޚިޔާލުތަފާތުވުން  ،ގޮތުން  ކުރުމާބެހޭ  ދުއާ  މެދުވެރިކޮށް  މީހުން  މަރުވެފައިތިބޭ  ގޮސް  ޒިޔާރަތަށް  ޚާއްސަކޮށް

  – " ބޭރުވާނެ ދީނުން ކުރުން،  ޝަރީކު އެއީ ގޮތުގައި އެއްބަސްވާ  އިލްމުވެރިންވެސް ހުރިހާ ކުރަންޏާ ދުއާ މެދުވެރިކޮށް މީހެއް

  އޮންނަ  އަޅަންވާނީ ފިޔަވަޅު އެކަމަށް – ނޫޅޭނެ އިލްމުވެރިއަކު ފުރިހަމަ އެއްވެސް މަރާލަން ޑރ.އަފްރާޝީމް ނަމަވެސް"

  1" -" ކޮށްފާނެ  އެކަން މީހަކު ފިކުރުގެ ދީނީ ހަރުކަށި އުޅޭ އުނގެނިގެން އިންޓަނެޓުން ނަމަވެސް – ތެރެއިން ނިޒާމުގެ

  އެމީހަކު  ކިޔައިފިނަމަ هللاލާއިލާހައިއްލައް ކިޔައި ޝަހާދަތް – ނުވޭ ދިމައެއް އަފްރާޝީމްއާ ދުވަހު ވަނަ 2012އޮކްޓޯބަރ 

   ”. . .  އޮންނާނެ އެއް ހަދީސް   ކީރިތި ރަސޫލާގެ  - ނުކުރެވޭނެ   ގަތުލެއް

  ގައި 2019 ޖެނުއަރީ  3 –  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަޒްގެ މުސާޢިދު ވާއިޒު ޢަދްނާން،  ދީންޢިއްޒުއް ޝައިޚު 5.15

  ފުރިހަމަ – އޮތް ނުރުހުން  މައްސަލާގައި ގެއަގީދާ  ދެމެދު  އަފްރާޝީމްއާ އިލްމުވެރިންނާ" - ބަޔާން ދެއްވި ކޮމިޝަނަށް

  މީހުން  ހާޑްލައިންގެ  އުޅޭ އެނގިގެން  ބައިކުޅައިބައިން ނަމަވެސް –  ނުބުނާނެ  މަރާލާކަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް އިލްމުވެރިއަކު 

   . ނުވޭ އެއްބަހެއް އެކަމަށް އިލްމުވެރިއަކު ރަނގަޅު އަސްލު ނަމަވެސް – މަރާލަންޖެހޭ މީހަކު އެފަދަ ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި

   ޑރ.އަފްރާޝީމް  ކައިރިއަށް އިއްޒުއްދީން އިބައްދަލުކޮށްފަ މިނިސްޓަރާ ،މިނިސްޓްރީއިން ދިމާވި އެދުވަހު ޑރ.އަފްރާޝީމްއާ

  މާފު  އިްޕރޮގްރާމުގަ އެރޭގެ އެނގުނީ ބަހުން ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ". ފޮނުވީ މިނިސްޓަރު ދައްކަން ވާހަކަ ބެހޭގޮތުން ްޕރޮގްރާމާ

. ބޭނުންވާކަން  ޑރ.އަފްރާޝީމް  މަސައްކަތްކުރަން   އެކުގައި   އިލްމުވެރިންނާ  އެހެން  ހޯދައި  ރުހުން  އިލްމުވެރިންގެ   އެހެން  އިއެދިފަ

 " . އިބާކީވެފަ ތެރެއިން  އިލްމުވެރިންގެ ހުރީ ޑރ.އަފްރާޝީމް އެހާތަނަށް

  އެ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފެށިގެން އިން 10:43 ހެނދުނު ދުވަހުގެ އަވަހާރަކޮށްލި  ޑރ.އަފްރާޝީމް -  2012އޮކްޓޯބަރ  1 165.

  އަލީ  ޝަހީމް މުހަންމަދުއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.   މިނިސްޓަރ  ، ޑރ.އަފްރާޝީމް ފަހަރު 7 ދެމެދު  އާ 12:36
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މިނިސްޓ ރ   ، ވެސް ޑރ.އަފްރާޝީމް ގައި 17:30 ދުވަހުގެ  އެ އަދި . ވާފައިވެއެވެދުއާ ދެމެދުގައި މުއާމަލާތު ކުރައްސަޢީ

   32. ގުޅުއްވާފައިވެއެވެ ސައީދުއަށް  އަލީ ޝަހީމް މުހަންމަދު

  ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ބަޔާނުގައި ދެއްވާފައިވާ ކޮމިޝަނަށްގައި  2018ޑިސެމްބަރު  31  ސައީދު އަލީ ޝަހީމް މުހަންމަދު. ޑރ 175.

  ވަޑައިގެންނެވި   މިނިސްޓްރީއަށް  ބައްދަލުކުރައްވަން  އޭނާއާ   ޑރ.އަފްރާޝީމް  ދުވަހުގެ މެންދުރެއްހާ އިރު،   2012އޮކްޓޯބަރު    01

  މިނިސްޓްރީއިން   އިސްލާމިކް   އަދި.  ކަމަށެވެ  އެކަނި   ޝަހީމް .  ޑރ  ޑރ.އަފްރާޝީމްއާ  ބައިވެރިވީ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ކަމަށާއި

  ޑރ.އަފްރާޝީމް އަމިއްލަފުޅަށް  ދެއްވުމަށް ފުރުސަތު ބައިވެރިވުމުގެ  ްޕރޮގްރާމުގައި"  ދިރިއުޅުން އިސްލާމީ" ގެންދާ ކުރިއަށް

  ކުރިން  ބައްދަލުވުމުގެ ޑރ.އަފްރާޝީމްއާ ދުވަހު އެ އަދި . ކަމަށެވެ ފަހިކޮށްދެއްވި އެގޮތަށް އެކަން ކަމަށާއި އެދިވަޑައިގެންނެވި

  އެހެން  ވިދާޅުވީ  އިތުރަށް  އަދި . ކަމަށެވެ ބައްދަލުނުކުރައްވާ  މިނިސްޓްރީގައި ބޭފުޅަކާ  ޖަމްއިއްޔާގެ ސަލަފް ފަހުންވެސް  ނުވަތަ 

  ޝަހީމްގެ . ޑރ ޑރ.އަފްރާޝީމް  ކަމަށް ބޭނުންވާ ރަނގަޅުކުރުމަށް  ގުޅުން ނައްތާލައި ޚިލާފުތައް އޮންނަ އިލްމުވެރިންނާ

 33. ކަމަށެވެ  ވިދާޅުވެފައިވާ  އަރިހުގައި

     ކަމަށްވާ  ްޕރޮގްރާމެއް ގެނެސްދިން ލައިވްކޮށް އިން އެމް. ވީ. އަށް ޓި 23:00އިން  22:00ދުވަހުގެރޭ  2012އޮކްޓޯބަރ  1 5.18

  ގެންނެވީ ބައިވެރިވެވަޑައި އިތުރުން އަލީގެ ގޮތުން  ޑރ.އަފްރާޝީމް މެހުމާނެއްގެ ްޕރޮގްރާމުގައި މި" ދިރިއުޅުން އިސްލާމީ"

އެވެ. މި ްޕރޮގްރާމް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވީ    އަބޫބަކުރު  ޤުބާދު  މަދުމުހައް  ޝައިޚް  މިނިސްޓަރު  ޑެޕިއުޓީ  މިނިސްޓްރީގެ  އިސްލާމިކް

 . ތައުފީޤުއެވެ ޙަސަން ޝައިޚް

"  ދިރިއުޅުން   އިސްލާމީ"  ގެނެސްދިން  ވަގުތުން   އިން  އެމް. ވީ. އަށް ޓީ  23:00އިން    22:00ރޭ    ދުވަހުގެ  2012އޮކްޓޯބަރ    1  5.19

  ފުރުސަތު    ޑރ.އަފްރާޝީމަށް  އަރަން  ްޕރޮގްރާމަކަށްއެއްވެސް    ގެނެސްދޭ  ޓީވީއެމްއިން  ،އެރީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ްޕރޮގްރާމްއަށް  މި

  ބެހޭ   ފާޅުކުރުމާ  ޝިއާރު  ދީނީ  މިނިސްޓްރީގެ  އިސްލާމިކް  ކަމަށް  ގޮތަކަށް  ކުއްލި  ވަރަށް  އަހަރަށްފަހު  ތިން  ގާތްގަނޑަކަށް  ނުދޭތާ

  ްޕރޮގްރާމް  މި" ދިރިއުޅުން އިސްލާމީ" މުވައްޒަފުންނަކީ އެ. ދީފައިވެއެވެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން ސެކްޝަނުގެ

  އިން  ޓީވީއެމް އަދިނެވެ.  މުވައްޒަފުން ކޯޑިނޭޓްކުރާ އިން އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ގެނެސްދިނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް

 
 ދިާރުގ ކޯލް ޑޭޓާަު 32
33 https://archive.mv/en/articles/EY4Yg  
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  އެހެން   ދީނީ  އާއި  ޑރ.އަފްރާޝީމް   ދީފައިނުވަނީ  ފުރުސަތު  އަލީއަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ްޕރޮގްރާމަކުން  އެއްވެސް  ދީނީ  ގެނެސްދޭ 

   ބުނެފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން ދިން   މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ކަން  ތަފާތުވެފައިވާތީ  ޚިޔާލު އިލްމުވެރިންނާ 

  ، ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް  ޢަފާފްކަމުގައިވާ  މުވައްޒަފެއް ސެކްޝަނުގެ  ޝިއާރުތަކާބެހޭ  ދީނީ މިނިސްޓްރީގެ  އިސްލާމިކް  5.20

  އޮންނަ މިނިސްޓްރީގައި    ލިސްޓެއް  އިލްމުވެރިންގެ   މައުލޫމާތުދޭނޭ   ގޮތުގައި   މެހުމާނުންގެ   ްޕރޮގްރާމުގައި  މި "  ދިރިއުޅުން  އިސްލާމީ"

  އަފްރާޝީމު ޑރ.  އެ ްޕރޮގްރާމަށް އެރޭ ކަމަށާއި،  މިނިސްޓަރު  ކަނޑައަޅުއްވަނީ މެހުމާނުން އަރާނޭ ްޕރޮގްރާމަށް ކަމަށާއި، 

  1)  ދުވަހުގެ  އެ ކަމަށާއި،  ފަހުގައި ވުމަށް  ގަނޑެއް ދުވަސް ނާރުއްވާތާ ޑރ.އަފްރާޝީމް ްޕރޮގްރާމަށް  އެ އަރާވަޑައިގަތީ 

 އެ  ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކަމަށާއި،  ބައްދަލުކުރެއްވި މިނިސްޓަރާ ޑރ.އަފްރާޝީމް އިރު މެންދުރެއްހައި ( 2012 އޮކްޓޯބަރ

 . ބައިވެރިވިކަމަށެވެ ވެސްއަބޫބަކުރު  ޤުބާދު މުހަންމަދު   ޝައިޚު  މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު 

  2012 އޮކްޓޯބަރ 1 ދީފައިވަނީ މައުލޫމާތު   މުވައްޒަފުން  ބިއުރޯގެ  މިނިސްޓަރުގެ  އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 5.21

  ން އްވަ ބައްދަލުކުރަ މިނިސްޓަރާ  ވަޑައިގެން މިނިސްޓްރީއަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް ހާއިރު  13:00 ގާތްގަނޑަކަށް  ދުވަހު

  ބައްދަލުކުރެއްވި   މްއާޑރ.އަފްރާޝީ   މިނިސްޓަރ   ދެންނެވުމުން  ހުންނެވިކަމަށް  ވަޑައިގެން   ޑރ.އަފްރާޝީމް  ކަމަށާއި  އެދިވަޑައިގަތް

 . ދީފައިވެއެވެ  މައުލޫމާތު  މުވައްޒަފުން  ބިއުރޯގެ  މިނިސްޓަރުގެ ވެސް    ނުވާކަމަށް  ހަދާފައި  އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް  ކުރިން  އަދި.  ކަމަށެވެ

  އެރުމަށް  ްޕރޮގްރާމަށް އެރޭގެ ބުނެފައިވަނީއިތުރަށް  މުވައްޒަފުން ސެކްޝަނުގެ ްޕރޮގްރާމުތަކާބެހޭ ދީނީ މިނިސްޓްރީގެ 5.22

  ޝަހީމް  މިނިސްޓަރު ހަމަޖެއްސެވީ އަބޫބަކުރު ގުބާދު މުހަންމަދު މިނިސްޓަރ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓްރީގެ އެ އާއި ޑރ.އަފްރާޝީމް

  އެރޭގެ  ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ހަމަޖެހިފައި ކުރިން އަރަން ްޕރޮގްރާމަށް  އެ އެދުވަހުމިނިސްޓަރު ކުރައްވާފައިވަނީ  އެކަން ކަމަށާއި، 

  ދުވަހު  އެ މައުޟޫއު ކަނޑައެޅިފައިވާ ްޕރޮގްރާމަށް އެ  ކުރިން އަދި. ކަމަށެވެ ކުރައްވާފައި ކެންސަލް އެރުން ްޕރޮގްރާމަށް

  އެ ރިން އަރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ކު ކަމަށާއި އެ ްޕރޮގްރާމަށް  ބަދަލުކުރައްވާފައިވާ މިނިސްޓަރުމެންދުރު 

 އަބޫބަކުރު ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ.  ގުބާދު މަދުމުހައް  މިނިސްޓަރު  ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓްރީގެ 

  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް  ނުވާނެ  އެނގިފައި  އާންމުންނަށް  ދުރާލާ  އަރާކަން  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ްޕރޮގްރާމަށް  އޮންނަ  އެރޭ  5.23

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރިގެ މުވައްޒަފުން އެގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައި އޮތް  . ބުނެފައިވެއެވެ މުވައްޒަފުން އެފެއާޒްގެ
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ދުރާލާ  ޓީވީއެމްގެ ްޕރޮގްރާމަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާ ކަން އަދާލަތު ާޕޓީގެ ބަޔަކަށް  ގެ ނަމަވެސް ޑރ.އަފްރާޝީމް އެރޭ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެއެވެ.    އެނގިފައިވާކަން

  ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާއިސްލާމިއްޔާ  ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް   ގައި  13:20  ދުވަހު   2012  އޮކްޓޯބަރ  1  އަލީ  އަފްރާޝީމް . ޑރ  5.24

މަރުވެފައިތިބޭ މީހުން މެދުވެރިކޮށް    ،ކަމަށާއި ޖެހިއްޖެއަރަން  ްޕރޮގްރާމަކަށް ޓީވީ މުހިންމު  ވަރަށް ގުޅުއްވާފައި  އަށް ދީދީ  ޢަލި

  އޮންނާނެ ކުތުބުޚާނާގައި އިސްލާމިއްޔާގެ ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް  ފޮތެއް  ހިމެނޭ  މައުލޫމާތު ގޮތުން ލިޔެފައިވާ  ދުއާކުރުމާބެހޭ 

  އަވަހާރަކޮށްލުމަށް   ޑރ.އަފްރާޝީމް   އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ށް ޑރ. އަފްރާޝީމް  ގެނެސްދިނުމަ  އޭނާގެ އަތަށް  ފޮތް  އެ  ކަމަށާއި

   . އޮތެވެ އަތްޕުޅުގައި އޭނާގެ ފޮތް އެ އިރު ހަމަލާދިން  ބަޔަކު

  " ބޭނުންތެރިކަން   އަގީދާއެއްގެ  ސާފު"  –  22:00  ،2012  އޮގަސްޓް  1  –  ޓީވީ ްޕރޮގްރާމް    ފަހުގެ  އެންމެޑރ. އަފްރާޝީމްގެ     5.25

   ޑރ. އަފްރާޝީމް ، ފެށުނީއްސުރެ ، ޒަމާނުއްސުރެ" – މި ްޕރޮގްރާމުގައި ޑރ. އަފްރާޝީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި 

 . ހާމަކުރެއްވިއެވެ ޑރ.އަފްރާޝީމް " ކަމަށްޢަޤީދާ  ވަލްޖަމާޢަތުގެ އަހުލުއްސުންނާ  އަކީ ޢަޤީދާ  އައި ގަބޫލުފުޅުކުރައްވަމުން

  " ބޭނުންތެރިކަން  އަގީދާއެއްގެ  ސާފު"  –    22:00  ،2012  އޮގަސްޓް  1  –  ޓީވީ ްޕރޮގްރާމް    ފަހުގެ  އެންމެޑރ. އަފްރާޝީމް ގެ    5.26

 ، މެދުވެރިއެއް ، ފަރާތެއް އެއްވެސް ދުއާކުރުމުގައި" –  މި ްޕރޮގްރާމުގައި ޑރ. އަފްރާޝީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި -

 ދައްކާފައެއް ވާހަކައެއް ނެތް ސާބިތުވެފައި ސުންނަތުގައި ނުވަތަ  ޤުރުއާން ދުވަހަކުވެސް އަޅުގަނޑު  – ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެ

  އޮޅިފައި  ފަހަރުގައި ބައެއް  ގެނެވޭގޮތުން އެވާހަކަ މަފްހޫމު ވާހަކައެއްގެ ހުރި ދައްކާފައި އަޅުގަނޑު  ނަމަވެސް - ނުހުންނާނެ

  ބޭރު  ދީނުން އެމީހަކު  ކުރިއަސް ކަމެއް ފާހިޝް ނުވަތަ  ކަމެއް  އޮތް  މަނާކޮށްފައި ދީނުގައި... " މިސާލަކަށް...  އޮވެދާނެ 

  އި އަރާފަ އޮޅުން އެގޮތަށް  ފަރާތަކަށް އެއްވެސް  ބުނިއެއްޗަކުން އަޅުގަނޑު...  ދޭނީ  އަދަބެއް  އޮންނަ އެކަމަކަށް -ނުވާނެ 

 ޅުވެފައިވެއެވެ. މި ގޮތަށް ވިދާ ." އެދެން މައާފަށް އޮވެއްޖިއްޔާ

  އެދުވަހުގެ މެންދުރު  ފެށިގެން އިން 10:43  (2012 އޮކްޓޯބަރ 1) ހެނދުނު ދުވަހުގެ އަވަހާރަކޮށްލި ޢަލީ އަފްރާޝީމް. ޑރ 5.27

ޑރ.    މިނިސްޓަރު  ، ޑރ.އަފްރާޝީމް  ފަހަރު  7  އެރޭ ޓީވީއެމް އިން ފޮނުވާ ްޕރޮގްރާމްއަށް އެރުމާބެހޭގޮތުން  ދެމެދު  އާ  12:36

އޮތުމުންނާއި، ޑރ.އަފްރާޝީމްއާ    މެސެޖުކުރައްވާފައި(  އަށް  7952631  ނަންބަރު   މޮބައިލް)   ސަޢީދަށް  އަލީ  ޝަހީމް  މުހަންމަދު

 އުފެދިފައިވާ މައުޟޫ އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމަށް ހަމަޖައްސައި، އެ ަމއުޟޫއާބެހޭ ގޮތުން  އެހެން ޢިލްމުވެރިންނާ ދެމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުން
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ޤުބާދު އަބޫބަކުރު    މުޙައްމަދުޑރ.އަފްރާޝީމްއަށް ފާޅުގައި ރައްދުދީ ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދެވި ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ އައްޝައިޚް  

ނާއި އަދި އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމުގައި އާންމުންގެ ކިބައިން ކުއްލިއަކަށް  ންއެކު އެ ްޕރޮގްރާމަށް އެރުމު ޑރ.އަފްރާޝީމްއާ

އަދި މި ްޕރޮގްރާމުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި      މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަން އެނގެއެވެ.   ޑރ.އަފްރާޝީމް

  މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ށް ދެއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮ ކޮށް  ބަޔާން ޢަޤީދާއަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްއޭނާގެ 

ޝަހީމް ޢަލީ   މުޙައްމަދު، މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޑރ. އެހެންކަމުން 5.28

ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައި    ކޮމިޝަނަށް   ސަޢީދު  ޢަލީ   ޝަހީމް.  ޑރގައި    2019  ޖުލައި  28ސަޢީދުއާ ސުވާލުކުރުމުން،  

 ވިދާޅުވެފައިވަނީ: 

ހެނދުނު ވަރަށް ގިނަގިނައިން ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވިއެވެ.   2012އޮކްޓޫބަރ   1"

މިނިސްޓްރީގައި ބުރަކޮށް އުޅުމުން ގިނަ ކޯލްތައް ނުނެގެއެވެ. ހަނދާންވާ ގޮތުން މާގިނައިން ގުޅުއްވާތީވެ  

ގުޅާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަޅުގަނޑަށް  އި މެސެޖެއްކުރީމެވެ. ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމާއި ނިންމާފައަޅުގަނޑު 

ކުރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެނގުމަކާ ނުލައި އަމިއްލަފުޅަށް މިނިސްޓްރީ ދޮށަށް ވަޑައިގެން އަޅުގަނޑާ  

ބައްދަލުކުރަން އެދިލެއްވިއެވެ. އަޅުގަނޑު އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިދާރީ ބައްދަލުވުމެއް ނިންމާފައި އެ 

ބައްދަލުވުމެއްގައޭ ދެންނެވީމަވެސް ބައްދަލުވުން  ރާޝީމްއާ ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނީމެވެ. ދުވަހު ޑރ.އަފް

ނިމެންދެން ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލާނަމޭ ބުނެ، ޝަހީމްއާ ބައްދަލުކޮށްފަ ނޫނީ ނުދާނަމޭ ވިދާޅުވެ އެތައް އިރެއް  

ދުރު ނަމާދު ފަހުން ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުޅާ  މެން  ވަންދެން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި ކާރުގައި އިންނެވިއެވެ. 

އެދި ލެއްވީ އެ ރޭ ޓީވީގައި އޮންނަ ްޕރޮގްރާމަށް އަރުއްވާށެވެ. އެރޭ އޮންނަ ްޕރޮގްރާމަށް އެރުއްވުމަށް 

އެދިލެއްވީ ސީދާ އެ ބޭފުޅާއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑު އެދިގެން އެރި 

. އެބޭފުޅާ އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުކުރައްވަން ވަޑައިގެންނެވީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑު  ނޫނެވެ އެރުމެއް

އެްޕރޮގްރާމަށް  ލެއްވީ އެދި އެރުމަށް ސީދާ އެރޭ ްޕރޮގްރާމަށް ޓީވީ  އަފްރާޝީމް . ޑރވެ. އެދިގެނެއްނޫނެ 

  އެފަދަ . ނޭނގެއެވެ ސްއެއްގޮތަކަށްވެ ކަމެއް ދީގެން އޭނާއަށް  ފަރާތަކުން ކޮން އެރޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން 

 ވެސް  ކަމެއްގެން ކީއްވެ  ބޭނުންވީ ސީދާ  އެރެއަށް ނޫނީ. ނުހުންނާނެއެވެ ފަރާތެއް ދެވޭނެ  ޔަޤީންކަމެއް

 " . ލެއްވިއެވެ  އެދި ތަކުރާރުކޮށް .  އެދިލެއްވިއެވެ ބޮޑަށް މާ އެރުއްވުމަށް އެރޭ. ނޭނގެއެވެ އަޅުގަނޑަށް
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ވަނަ އަހަރުގެ   2012ތިރިގައި މިވަނި ޑރ. އަފްރާޝީމްއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. ޝަހީމްއާ ދެމެދު  5.29

އާ ދެމެދު އެސްއެމްއެްސ އިން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މެސެޖުތަކެވެ.    2012އޮކްޓޯބަރ    1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    12ސެްޕޓެމްބަރު  

ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ދެއްވާފައިވާ މައުލޫމާތާއި    މުޙައްމަދުމާއި ޑރ.  މި މެސެޖުތަކުން ސާބިތުވާ ކަންކަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ފުށުއަރައެވެ. 
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 ގަޑި  މެސެޖް  ފޯން ނަންބަރު  ނަން

    

 ތާރީޚް 

 7952631 ޑރ.ޝަހީމް

ޑރ. ޝަހީމްއަށް ފޮނުވި އެސްއެމްއެސް މީ  ބަޔަކު 
އަފްރާޝީމްއަށް  އެއް، ޑރ. ޝަހީމް ޑރ. 

މީޑިއާގައި   : އޭނާ ރުޖޫޢަ ވެ/ // /ފޯވަޑުކޮށްފައި 
އިޢުލާނު ކޮށްފިއްޔާމުން ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު. އަދި  

އަށް  هللا އަހަރުމެން هللا އެހެން ވެއްޖެއާމު، އިންޝާ
 ޓަކައި އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާނަން. 

10:26:46 12.09.2012 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

މް، ހާލުކޮށް  ހީސަލާމް، އުސްތާޛް ޝަ
ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން. ޑރ، ހޯމަދުވަހުގެ  
ރޭގެ ޓީވީ ްޕރޮގްރާމުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި ޚަބަރެއް  

ނުވީމަ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި  
ކިހިނެއްވީތޯ އާ ސާފުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާލީ.  

 ޝުކުރިއްޔާ. އަފްރާޝީމް.  

08:31:53 25.09.2012 

 27.09.2012 08:32:41 ؟މް، މި ގަޑި ރަނގަޅުތޯހީސަލާމް. އުސްތާޛް ޝަ   ޑރ.އަފްރާޝީމް

 27.09.2012 08:33:34 ްޕލީސް  10.15 7952631 ޑރ.ޝަހީމް

 27.09.2012 08:34:07 އޯކޭ އެހާއިރު ދާނަން އިނގޭތޯ. ވެދުން  ޑރ.އަފްރާޝީމް

  ޑރ.އަފްރާޝީމް
އަޅުގަނޑު މިއޮތީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކައިރީގައި،  
ނިމިވަޑައިގެންނެވީމައި އަންގަވާލަދެއްވާ އިނގޭތޯ.  

 ވެދުން.  
08:41:51 27.09.2012 

 27.09.2012 08:42:21 ދުރުވޭ  7952631 ޑރ.ޝަހީމް

  ޑރ.އަފްރާޝީމް
ސަލާމް، ޑރ، މާދަމާ ރޭގެ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްގެ ޚަބަރު  

ސާފުކޮށްލަން ވެގެން އިނގޭތޯ. ވެދުން.  އޮތް ގޮތެއް 
 އަފްރާޝީމް 

14:53:30 30.09.2012 

 7952631 ޑރ.ޝަހީމް
ދީން އާ ވާހަކަ  އްއަޅުގަނޑު ޝެއިޚް އިއްޒު

ދައްކައިފިން. ވިދާޅުވީ މާދަން ރެޔަށް ވޭތޯ ބަލާނަމޯ..  
15:01:04 30.09.2012 
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އެހެންވީމާ ޑރ ތައްޔާރަށް ހުންނަވަން ފެންނަނީ.  
މަ އަޅުގަނޑު  މާދަން ރެޔަށް ހަމަނުޖެހިއްޖެނަ

ރާވާނަން ޚާއްސަ މީޓިންގ   އިއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގަ
 އެއް މީޑިއާ އާ އެކީ.

  ޑރ.އަފްރާޝީމް
އާދެ، މައްސަލައެއް ނެތް. ރަނގަޅުވާނެ، ވ ވެދުން  

 އިނގޭތޯ.  
15:03:11 30.09.2012 

 30.09.2012 15:03:47 هللاއައި ވިލް ޑޫ މައި ބެސްޓް އިންޝާ  7952631 ޑރ.ޝަހީމް

  ޑރ.އަފްރާޝީމް
މަނިކުފާނު ދެއްވާ ހުރިހާ އެހީފުޅެއްގެ އަގު އަޅުގަނޑު  
 ވަޒަންކުރާނަން، ހުރިހާ ކަމަކަށް ވ ބ ޝުކުރިއްޔާ. 

15:05:22 30.09.2012 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

ސަލާމް، ޑރ، މިރޭގެ އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމުގެ  
ްޕރޮގްރާމް މިރެއަށް ހަމަޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަށަވަރު  
ކޮއްލަދެއްވުން އެދެން، އެއީ ްޕރޮގްރާމްގެ މަޢުޟޫގެ  
ބާވަތުންނާވެސް އެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތައްޔާރު  

 ވެލަންޖެހޭނެތީ އެހެންނޫންތޯ. ވެދުން. 

09:15:07 

01.10.2012 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

ސަލާމް، ޑރ. ޝަހީމް، މިރެއަށް ހަމަނުޖެހުނަސް  
ޑރ. ވިދާޅުވެލެއްވި ފަދައިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަކީ  

އަޅުގަނޑު ވަ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތެއް އިނގޭތޯ،  
އެކަމަށްޓަކައި ވ ބ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެން  
ނަމަވެސް މިރޭގެ ްޕރޮގްރާމަށް ވާނުވާ ވ އަވަހަށް  

 ންވާތީ ދަންނަވާލީ. ޝުކްރަން.  އެނގިލަން ބޭނު

09:33:25 

01.10.2012 

 01.10.2012 10:23:38 މިރޭ އަރުވާގޮތަށް އިނގޭތޯ  7952631 ޑރ.ޝަހީމް

  ޑރ.އަފްރާޝީމް
އާދެ، ވ ބ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ްޕރޮގްރާމް  

 ؟ހުށަހަޅުއްވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ
10:25:18 

01.10.2012 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް
ލާދެއްވައި، މަޖިލީހުގަ،  ށްއެސް.އެމް.އެސް ކޮޑރ، 

 ނިކުމެވޭކަށް ނެތް. ވެދުން.  
10:45:40 01.10.2012 

 01.10.2012 10:46:30 ؟؟ކެން ޔޫ ކަމް ޓު މިނިސްޓްރީ  1.00 7952631 ޑރ.ޝަހީމް
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  ދުވަހު  2012 އޮކްޓޯބަރ 1  މައުލޫމާތުގައި ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުމުން  ކޮމިޝަނަށް  ޝަހީމް. ޑރ ގައި 2019ޖުލައި  28  5.30

. އަފްރާޝީމް ޑރ. ޝަހީމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް  ވަޑައިގެންނެވީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ޑރ.  ޑރ

ކުރެވިފައިވާ  ގެން ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެދުވަހު އެސްއެމްއެސް އިން ބަދަލުވަޑައި ޝަހީމް އެދި

ޖަހާއިރަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޑރ. އަފްރާޝީމް   1ދުވަހުގެ މެންދުރު  2012ބަރ އޮކްޓޯ 1މެސެޖުތަކަށް ބަލާއިރު 

  އެރޭ  ްޕރޮގްރާމަށް   ޓީވީ   އަފްރާޝީމް. ޑރ  ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ކަމާއި،    މުޙައްމަދުއިގަތުމަށް ދެންނެވީ މިނިސްޓަރ ޑރ.  ޑަވަ

  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ކަމެއް ދީގެންކޮންފަރާތަކުން  ޔަޤީންކަންއެްޕރޮގްރާމަށް އެރޭނެކަމުގެ  އޭނާއަށް ލެއްވީ އެދި އެރުމަށް ސީދާ

ރޮގްރާމްއަށް  ޅުވި ނަމަވެސް ޑރ. އަފްރާޝީމް ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ ްޕވިދާޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު   މުޙައްމަދު ނޭނގޭ ކަމަށް ޑރ. 

ހޯމަ ވިލޭރޭގެ ްޕރޮގްރާމަށް އެރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ  އެރުމުގެ ވާހަކަ  އޭގެ ކުރިންވެސް އެދެބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ދެކެވިފައިވާ ކަމާއި،  

ކަން ޑރ. ޝަހީމުއަށް  އަދި އެްޕރޮގްރާމަށް ޑރ. އަފްރާޝީމް އަރުއްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ކީއްވެގެންޑރ. ޝަހީމުކަމާއި، 

އެދުމަށް ނުވަތަ ތައުބާވާކަން    ގުޅިގެން މައާފަށް  ކަމާއި، އެއީ ކުރިން ޑރ. އަފްރާޝީމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާވަޑައިގަންނަވާ  އެނގި

،އާންމުކޮށް  އަދި އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމަށް އެރޭގޮތަށް    34އިއުލާންކުރުމަށްކަން ޑރ. ޝަހީމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމާއި

ށްޓަކައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައި ދެއްވަން ޑރ. ޝަހީމް ހަމަނުޖެއްހިއްޖެ ނަމަ އެބޭނުމަ

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަން ވެސް  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މެސެޖުތަކުން އެނގެއެވެ.  

 

 4 އޮކްޓޯބ ރ 2012 ގ އި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސ ރިވްސއިން ތ  އްޔާރުުކރ ްއާވފ އިާވ އިންޓެލިޖެްނސް ބްރީފް  34

  ޑރ.އަފްރާޝީމް
ގަ މަޖިލިސް   1ކަށް ނުވާނެތޯ.  12:30އާދެ، 

 ވޯޓު  އިގަ  1.30ފެށޭނެ. 
10:48:31 01.10.2012 

 01.10.2012 10:50:51 އޯކޭ 7952631 ޑރ.ޝަހީމް

 7952631 ޑރ.ޝަހީމް
ލަން  ށްއަދާލަތު ޕާޓީގެ ޒުވާނުން މަނިކުފާނާ މީޓް ކޮ 

 ވެސް އެދޭ 
11:47:45 01.10.2012 

mailto:info@cdd.gov.mv


 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 info@cdd.gov.mv : އީ-މެއިލް ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، ގްރައުންޑް  ފުލޯ، އަމީރުއަޙްމަދުމަގު، ހެންވޭރު، 20113، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 45 

އެ ްޕރޮގްރާމަށް   ސީދާ އެރެއަށް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި،  ފަރާތެއް ދެވޭނެ ޔަޤީންކަމެއްކަމުގެ މާ އެްޕރޮގްރާމް އަށް އެރޭ އެރޭނެވީ 5.31

ނޭނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑރ. މުހަންމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ކޮމިޝަނަށް    ކަމެއްގެން  ކީއްވެ   ބޭނުންވީޑރ. އަފްރާޝީމް އަރަން  

 . ނޫންކަން އެނގެއެވެދެއްވާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެއް 

ކަމަށް ބުނެ ޑރ.    މީޑިއާގައި އިޢުލާނު ކޮށްފިއްޔާމުން ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު   ރުޖޫޢަވެ  ޑރ. އަފްރާޝީމް އަނބުރާ ދީނަށް     5.32

ސެްޕޓެމްބަރު   12ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު  މުޙައްމަދުޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުއަށް މީހަކު ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖު، ޑރ.  އްމަދުމުޙަ

ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުއަށް ފޮނުވީ   މުޙައްމަދުގައި ޑރ. އަފްރާޝީމްއަށް ފޯވަޑްކުރައްވާފައިވާތީ އެ މެސެޖް ޑރ.  2012

ން އެދުމުން ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ މެސެޖު ޑރ. ޝަހީމަށް ފޮނުވީ  ކޮންފަރާތަކުންކަން ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނު

 ކާކުކަން ހަނދުމަފުޅު ނެތް ކަމަށެވެ. 
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އިޢުލާން ކުރަން އެރޭ ޓީވީ  ން މަތީގައިވާ ސްކްރީން ޝޮޓުން އެފެންނަނީ، ޑރ. އަފްރާޝީމް ޕަބްލިކުގައި ތައުބާވެ ރުޖޫއަވާކަ 5.33

ްޕރޮގްރާމްއަށް އަރާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އެ ްޕރޮގްރާމް ބެލުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އޮފީހަށް ޖަމާވި މީހުންގެ  މޯލްޑްވިސް ގެ 

 35ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެ ްޕރޮގްރާމް ބެލުމަށްފަހު ޑރ. އަފްރާޝީމްއަށް ފޮނުވި މެސެޖްތަކެވެ. 

  ، ގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2012އޮކްޓޯބަރ  2 މުހައްމަދު އިބްރާހީމްބިން  هللاއަބްދު ޝައިޚްސަލަފް ޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސް  5.34

  ވުމަކީ  ނިޔާކޮށްލާފައި އޭނާ ހަމަލާދީ  އަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމް ވަނިކޮށް  އިއުލާންކޮށްފައި ތައުބާވެސް ރޭ  އިއުތިރާފްވެ  ކުށްތަކަށް"

    36." " ކަމަށެވެޖަރީމާއެއް ބޮޑު ވަރަށް  އިސްލާމްދީނުގައި

ތިން މަސް ދުވަސް ކުރިން ދި އިސްލާމް ވެބްސައިޓުގައި   ރަކުރުމުގެމިވާ މަޒުމޫނަކީ ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާ ގައި ތިރީ 5.35

،  ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މަޒުމޫނެކެވެ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަރާލައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް 

ން  ދޭހަކޮށްދޭޓަކައި މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް މަޒުމޫނު ލިޔުނު ފަރާތުން މި މަޒުމޫނުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ގާއިމުކުރުމަށް 

 ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ށް ކަ އަދި މި މަޒުމޫނަކީ ހަމައެކަނި އިއްތިފާގެއް ކަމަ މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

 

 ޙުސެއިން މުހައްމަދު

 
content/uploads/2012/07/Peoples_Majlis_Maldives_Eagan_1-http://dhiislam.com/wp    

 

 2012 ޖުލައި 3 

 

  މަރާލާފައި  ގޮތަކަށް އިހާނެތި އަނެއްކާވެސް މެމްބަރަކު މަޖިލީހުގެ ދޫނި ،ކަމަށްވާ މަޖިލިސް  ހަދާ ޤާނޫނު ދޫނިރާއްޖޭގެ

  ވަނީ  މަރާލެވިފައި މިފަހަރު. މެމްބަރެވެ މަޖިލީހުގެ ދޫނި ވަނަ ފަސް މަރާލެވުނު މިގޮތަށް މިއީ. ފެނިއްޖެއެވެ އޮތްވާ

  ވެރިކަންކުރާ   ރާއްޖޭގެ  ދޫނި  ،ހިނގާފައިވަނީ  ދިސާހާ   މިފަހަރުގެ .  މެމްބަރެކެވެ  އިއްޒަތްތެރި  ގަބީލާގެ   ރީނދޫ  ރާއްޖޭގެ  ދޫނި

 
  ޢ ލީ ރ ޝީދު   ކޮމިޝ ނ ށް ދިން މ ޢުލޫމާތު  35

36 http://dhiislam.com/65276;  https://archive.mv/dv/articles/2qXg0 

     2012 އޮކްޓޯބަރ 2  
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  ދެބޭފުޅުން  ޖާރިޔާއަކާއި ގެނަގުޅުއްވާ އެބޭފުޅާ މެމްބަރާއި އިއްޒަތްތެރި ،ތެރޭގައި އެއްގެ ގެސްޓުހައުސް ރަށުގެ

.  ވެއެވެ ނު  ގެއްލުމެއް  މާބޮޑު  ޖާރިޔާއަށް  ދިސާގައިހާ މި  ނަމަވެސް.  ދަނިކޮށެވެ  ހޭދަކުރައްވަމުން  ވަގުތުތަކެއް  ނާޗަރަންގީގެ

 .ނުވެއެވެ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް އެހެން ފިޔަވައި މަދުވުން ފަތް ބައެއް ފިނދުފަތްގަނޑުން  ސަބަބުން ކުރުމުގެ ރޭްޕ

  ދޫނި  މުޅި ،ވެގެންދިޔައީ ދިސާހާމި ،ނަމަވެސް. އާއްމުކަމެކެވެ ރާއްޖޭގައި ދޫނި މެރުމަކީ ދޫނި ނުލައި ހައްޤަކާއި

  ސްޓޭޝަންތަކާއި   ރޭޑިއޯ  ،ތަކާއި  ސްޓޭޝަން  ޓީވީ   ހުރިހައި  ރާއްޖޭގެ  އެ  އެގޮތުން.  ހިތާމަޔަކަށެވެ   ފުން  ލިބުނު  ރާއްޖެއަށް

 ، ގޮތުން   ނަތީޖާއެއްގެ.  ދެއްކިއެވެ  މިވާހަކަތައް  ވަންދެން   އެތައްދުވަހެއް  ،ބައިވެރިވެ  ހިތާމައިގައި  މި  މަޖައްލާތަކުން  ނޫސް

 ،އައިސް މިހާރަކަށް  ސަބަބަކީ. މަޖިލީހެވެ ދޫނި ޚާއްސަކޮށް. ވެއައެ މައްސަލަ މި ސަމާލުކަމަށް ރާއްޖޭގެ ދޫނި މުޅި

 .އަންނާތީއެވެ ވަމުން  މެންބަރުންވެސް މަޖިލީހުގެ  ދޫނި  ޝިކާރަޔަކަށް  ހަމަލާތަކުގެ މިފަދަ

 

  ޢިއްޒަތްތެރި  ،އެރިޯޕޓުގައި. ނެރުނެވެ ރިޯޕޓު ގޮތުގެ  ކަންހިނގާދިޔަ އޮފީހުން ފުލުސް ރާއްޖޭގެ ދޫނި ،އެދުވަހު ހަމަ

  ވަދެގަތީ  ކޮޓަރިއަށް  ޤާތިލުން ،ތިއްބަވަނިކޮށް ކޮޓަރީގައި ގެސްޓުހައުސްގެ  ،ދެބޭފުޅުން އާއި ޖާރިޔާ  އޭނާގެ މެމްބަރާއި

  ނެތްކަމަށް   ރުިޕޔާ  މެމްބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ނަމަވެސް  ،ކަމަށާއި  ބުނި  ދޭށޭ  ރުިޕޔާ  65000  ފުރަތަމަވެސް  އަދި.  ކަމަށްވެއެވެ

  ޢިއްޒަތްތެރި  އަލްމަރޮހޫމު  ފަހު  އެއަށް އަދި. ވެއެވެ  ކަމަށްވެސް މަރާލީ ހަރައި ވަޅި ބަނޑަށް މެމްބަރުގެ ،ވިދާޅުވުމުން

  ނިކުމެގެން  ޤާތިލުން ކޮށްލުމަށްފަހު ރޭްޕ ޖާރިޔާ މެމްބަރުގެ  ، ފަހު ނެގުމަށް ރުޕިޔާ 65000 ވޮލެޓުން  މެމްބަރުގެ

  ދެވަނަ   އޭގެތެރޭގައި  ،ކަމަށާއި  ކޮށްފައިވާ  ހައްޔަރު  ދޫންޏެއް  ތިން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  އަދި.  ވެއެވެ  ދިޔައީކަމަށްވެސް

  ފުލުސް  ހިމެނޭކަމަށް ކުޑަދޫންޏެއްވެސް ނުފުރޭ އަހަރު 30 ދޫންޏަކާއި ފުރުސަތުގެ ހަތަރުވަނަ ދޫންޏަކާއި ފުރުސަތުގެ

 ، މިއަންނަނީ  ދެވެމުން   ހަމަލާތަށް  މިފަދަ  މެމްބަރުންނަށް  މަޖިލީހުގެ   ދޫނި  ،އަދި.  ވެއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ރިޯޕޓުގައި  އޮފީފުގެ 

  ބޮޑެތި   ރިޝްވަތުގެ  ލިބިލައްވާ  އެބޭފުޅުންނަށް  ،ބޮޑުކަމާއި  މުސާރައިގެ  ލިބިލައްވާ  އެބޭފުޅުންނަށް  ނިސްބަތުން  ދޫނިރާއްޖޭގެ

  މިކަމަށް   މެމްބަރުން  މަޖިލީހުގެ  ދޫނި   އަދި .  ވެއެވެ  އެރިޯޕޓުގައި  އެނގޭތީކަމަށްވެސް  ގޭންގުތަކަށް   ދޫނި   ވާހަކަ  ހަދިޔާތަކުގެ

 .ވެއެވެ ކުރައްވާފައި  ޢިލްތިމާސް ރިޯޕޓުގައި އޮފީހުގެ  ފުލުސް  ތިއްބެވުމަށްވެސް ސަމާލުވެގެން

 

  ހުރިހައި  ތިއެއްބެވި ދުނިޔޭގައި  އެވަގުތު އެޖަލްސާގައި. ބޭއްވުނެވެ ޖަލްސާއެއް ކުއްލި  މަޖިލީހުގެ ދޫނި އެރެއަށް އެރޭން

 އެކަމާއި  އާއްމުވެފައިވާތީ މެރުން ދޫނި ،ރާއްޖޭގައި ދޫނި އަދި. ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ބައިވެރިވެ މެމްބަރުން އިއްޒަތްތެރި

 މަޖިލީސް މެނުވީ  އިސްލާޙުކޮށްފައި ޢުޤޫބާތު  ޤާނޫނު އެރެއަށް  އެރޭން  އަދި. ފެށިއެވެ  ކުރަން  ބަޙުސް ބެހޭގޮތުން 

  ގެނެވޭފަދަ  ހައްލު މައްސަލަތަކަށް މިފަދަ ،ދީނެއްގައި ކިޔާ ދީން އިސްލާމް އަދި . ކުރިއެވެ ފާސް ނުހުއްޓުމަށް

 ،ކަމުގައްޔާއި އަތްކެނޑުން ކުރާމީހާގެ ވައްކަން ،ދިނުމާއި އަދަބު މަރުގެ މަރަށް އެއީ ،ކަމަށާއި ހުންނަ ޢުޤޫބާތްތަކެއް

.  ލިބުނެވެ   ތާއީދުވެސް  އެހުށހެޅުމަށް  އަދި.  ހުށައެޅުއްވިއެވެ  މެންބަރަކު  ޤާއިމުކުރުމަށް  ރާއްޖޭގައި  ދޫނި  އެޙުކުމްތައްވެސް

. ފެއްޓެވިއެވެ ދީރާސާކުރައްވަން މައްސަލަ މަޖިލީހުން ،ނިންމަވައި ކަމަށް ކޮމެޓީއެއް ކުޑަ މަޖިލީހަކީ މުޅި ،އެއަށްފަހު

  ސަޢުދީ   ޚާއްސަކޮށް  އޭގެތެރެއިން.  ބެލެވުނެވެ  ޙާލަތުވެސް  ތަކުގެ  ރާއްޖެ  ބައެއް  އަންނަ  ކުރެވެމުން  އެޙުކުމްތައް  އެގޮތުން

  ފަދަ  އިނގިރޭސިވިލާތް އެމެރިކާއާއި ކުރިއަރާފައިވާ އެއްމެ ދުނިޔޭގެ. ދެކެވުނެވެ ވާހަކަ ރާއްޖެއެއްގެ ކިޔާ އަރަބިޔާ

  މެންބަރަކު   ނުހިނގާކަމަށްވެސް   ޖަރީމާތަށް  މިފަދަ  އެއްގޮތަކަށްވެސް  އަރަބިޔާގައި  ސަޢުދީ  ބަލާއިރު   އަޅުވައި  ތަކާއި  ރާއްޖެ

.  ދެކޮޅުހެދިއެވެ   މިކަމާއި  މެންބަރުން  ބައެއެއް  ގަބީލާގެ  ރީނދޫ   ނަމަވެސް.  ވިދާޅުވިއެވެ  މަދުކަމަށް   އެހާވެސް .  ވިދާޅުވިއެވެ

 ރާއްޖެއަކީ  ދޫނި ތިއުޅުއްވަނީ ތިޔަމެންބަރުން ،ކަމަށާއި ދީނެއް ހައްދުފަހަނަޅާ ދީނަކީ  އިސްލާމް ބުނާ ތިޔަ އަދި

mailto:info@cdd.gov.mv
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 info@cdd.gov.mv : އީ-މެއިލް ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، ގްރައުންޑް  ފުލޯ، އަމީރުއަޙްމަދުމަގު، ހެންވޭރު، 20113، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
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  މެންބަރަކު  އެހެން ގަބީލާގެ ރީނދޫ ނަމަވެސް. ވިދާޅުވިއެވެ މެމްބަރުން ބައެއް ހަދަންކަމަށްވެސް  އަފްގާނިސްތާނަށް

  މަޖިލީހުގެ   މިޢިއްޒަތްތެރި މުހިއްމީ ތިމަންނާޔަށް ،ކަމަށާއި ވަރިހަމަ ވީނަމަވެސް ދީނަކަށް ކަހަލަ ކޮންމެ އެއީ ،ވިދާޅުވީ

 އެހެން ،މެމްބަރަކާއި  ދެ ޢިއްޒަތްތެރި ގަބީލާގެ  ރީނދޫ މިހާތަނަށް އަދި. ކަމަށެވެ ކުރުން  މާޔަތްހި ފުރާނަ  މެންބަރުންގެ

  ކަމަށްވެސް ދީގެން އަދަބު މަރުގެ ގެނެވޭނީ ހައްލު  މިކަމަށް  ވާކަމަށާއި މަރުވަފައި މެންބަރަކު  ތިން ޤަބީލާތަކުން 

 .ވިދާޅުވިއެވެ

  ކެނޑުމަށާއި  އަތް ދޫންޏެއްގެ  ކުރާ  ވައްކަން.  އެހިއްޖެއެވެ ވޯޓަށް ކުރެވި  އިސްލާޙު ޤާނޫނު ،ނުވެ އިރުތަކެއް މާގިނަ

  ރީނދޫ  ، ދެއްވީ ވޯޓު ކޮޅަށް އިދި. ކުރެވުނެވެ ފާސް ދިނުމަށް އަދަބު މަރުގެ ދޫނިތަކަށް ދޫނިމަރާ ނުލައި ހައްޤަކާއި

  ފިލްމުކުޅޭ   އެރަށުގެ  ދޫންޏާއި  އަންހެން  ދެ  ރަށުގެ  ކުރާ   ވެރިކަން   ދޫނިރާއްޖޭގެ   އެއީ.  މެންބަރުންނެވެ  ތިން  އެއްމެ  ގަބީލާގެ

  ހުކުމް  هللا ،ނެތިގެން ގޮތެއް  އެހެން  މަސްލަހަތައްޓަކައި ދޫނިރާއްޖޭގެ . ލިއްލާހިއެވެ އަލްހަމްދު . ދޫންޏެކެވެ ފިރިހެން 

  ދޫނި   މުޅި  ،ކުރެވުމާއިއެކު  ތަންފީޒު  ޙުކުމް  މައްޗަށް  ދޫންޏެއްގެ   ދެތިން  ،ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ.  ފެއްޓުނެވެ  ތަންފީޒުކުރަން

 .ދިޔައެވެ ވެގެން  އަމާން  މުޖުތަމަޢު ،ހުއްޓި  ބުނާވަރަށް ނެތޭ  މެރުން ދޫނި ވައްކަމާއި ރާއްޖެއިން

  އަމިއްލަ މެންބަރުންނަކީ  މަޖިލީސްގެ  ދޫނި ،ވަނީ ސިފަކޮށްފައި މަޖައްލާތަކުން  ނޫސް ބައެއް ރާއްޖޭގެ ދޫނި  ނަމަވެސް 

  އެބޭފުޅުން ،ޙާލުގައިވެސް ބަނޑަށްޖެހިފައިވާ  ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ދޫނިރާއްޖޭގެ . ގޮތުގައެވެ ބައެއްގެ  ބޮޑު އެދުން

 އިސްލާމް ،ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޙިމާޔަތް ފުރާނަ އަމިއްލަ މުދަލާއި އެމުސާރަކޮޅާއި ، ބޮޑުކުރައްވައި މުސާރަ އަމިއްލަޔަށް

  އަދިވެސް . ވެއެވެ ލިޔެފައި ނޫސްތަކުގައި ބައެއް ކުރެއްވީކަމަށްވެސް ބޭނުން  ނިވައިފަތްގަނޑަކަށް ،ޙުކުމްތައް ދީނުގެ

  ނުވަތަ  ،ކަނބަލުންނަމަ  އަނބި މެންބަރެއްގެ އެއިން  ޖާރިޔާއަކީ ކުރެވުނު ރޭްޕ ،ގޮތުގައި  ހާމަކުރާ ނޫސްތަކުން ބައެއް

 ކަނޑައެޅީސް  ވާގޮތަށް  ދީނުގައި  އިސްލާމް  އަދަބުވެސް  ރުމުގެކު  ރޭްޕ  ،ނަމަ  ދައްތައެއް  ނުވަތަ  ،ނަމަ  ދަރިއެއް  އަންހެން

 . ކަމުގައެވެ

 

މާލޭ ދަފްތަރު  އަކީ    1ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން ނަގާފައިވާ މައުލޫމާތެވެ. ސިއްރު ހެކި #  1ތިރީގައި މިވަނީ ސިއްރު ހެކި #  5.36

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ  އިސްވެތިބެ        މުޙައްމަދު    ޞާމިތު   ،ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ  އާއި      މަޒީދު    މުޙައްމަދު   471ނަންބަރު  

 ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.  ސީރިޔާއަށް ދިއުމަށް ޖަމާއަތުން ރެކްރޫޓްކޮށް  ޖިހާދީ ފިކުރުގެ

ރާއްޖޭގައި ކުރިއްސުރެ ހިނގަމުން އައެވެ. ސަލްޓަން ާޕކު ކުރިމަތީގައި އެއްޗެއް މާއަތެއް  ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަހަރުކަށި  "
އި ހިންގާ އަލްގައިދާ  ޖަމާއަތް އޮންނަނީ ކުދި ސެލްތަކަކަށް ބަހާލާފައެވެ. ސެލްތަކަކަށް  ގޮއްވާލީ އެމީހުންނެވެ. ރާއްޖޭގަ

ގައި ތިބެނީ  Bގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ސެލް  Aމިގޮތަށް އަކުރެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. ސެލް  A, B, C, Dއޮންނާނީ 
އަޅާފައެވެ. އެ ސެލްއަކަށް ރެކްރޫޓް ކުރާނީ  ކޮން ބައެއްކަން ނޭނގޭނެއެވެ. ކޮންމެ ސެލްއަކަށް ހުންނާނީ އަމީރަކު ކަނޑަ

ގައި އަލްގައިދާއަށް ރެކްރޫޓު ކުރެވުނު މީހަކީމެވެ.  ޖަރީމާތަކުގެ   2011އެ ސެލްއެއްގެ އަމީރެވެ. އަހަންނަކީ 
މިޝަންތައް ސެލްއަކާ ހަވާލުކުރާއިރު އެ ސެލްގައި ހިމެނޭ އެންމެން ނުގެންދާނެއެވެ. ގެންދާނީ އެ ސެލްގެ އަމީރު 

ސްޓުންގެ ގޮތުގައި  މިރޯދަމަހުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އެކްސްޓްރީ ގެ 2014 އެ ސެލްގެ ދެތިން މެންބަރުންނެވެ. ނުވަތަ
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އިޢުލާން ކުރުމާއެކު   ބޫބަކުރު އަލް ބަޣްދާދީ ޚިލާފަތުގެ ރޯދަމަހުގެ ތެރޭގައި އަ 2014ލްގައިދާއެވެ. ނަމަވެސް އޮތީ އަ
ވަނަ   2014)އެ ޚިލާފަތް އިޢުލާން ކުރެވުނީ  އިބައި ވެގެންދިޔައެވެލީޑަރޝިްޕ ބަޖަމާޢަތުގެ  AQއްޖޭގައި އޮތް ރާ

( ދަޢުވަތަށް  1ގޮތަކީ )  ޖަމާއަތުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ރާއްޖޭގައި ބެހިފައި އޮތް   އަލްގައިދާ ގައެވެ(.    29  އަހަރުގެ ޖޫންމަހު
ބައެއް މި ގޮތަށެވެ. ދައުވަތުގެ   ( ދެން ހުރި ހުރިހައި ކަމަކަށް ވަކ3ި( ފައިނޭންސްއަށް ވަކި ބައެއް )2ވަކި ބައެއް ) 

ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުން އެއްވެސް ްޕރިކޯޝަނެއް ނުނަގާނެއެވެ. މާނައަކީ ހައިޑްވެގެން ނުތިބޭނެއެވެ. ފައިނޭންޝަލް  
ބަޔަކީ ވެސް މިޝަން ހިންގާ ބައެކެވެ. އެ މީހުން ްޕރިކޯޝަން ނަގާނެއެވެ. އެ މީހުން ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގައި މިސާލަކަށް  

ރުންނަކީ ކާފަރުންނެވެ. އެ މީހުންގެ ލެޔާއި މުދާ ހަލާލުވާނެއެވެ. ކާފަރެއްގެ ލޭ ނުއޮރުވައި ނަގާ މުދަލާއި ފައިސާއަކީ ލޯޔަ
"ފައި" އަށް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. "ފައި" ނަގާ މީހުން ތިބޭނީ ސްެޕޝަލް ްޕރިކޯޝަން ނަގައިގެންނެވެ. އެ މީހުން ތުނބުޅި  

ޅި ހުއްޓަސް ހުންނަނީ ވަރަށް ކެޝުއަލްކޮށެވެ. ބަސްމޮށުންތެރިކަން ވެސް ހުންނާނީ  ދިގުކޮށްފައި ނުހުންނާނެއެވެ. ތުނބު
 ވަރަށް ކެޝުއަލްކޮށެވެ. ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ސަލާމެއް ވެސް ނުގޮވާނެއެވެ. ފައިކުރި ވެސް ހުންނާނީ ދިގުކޮށެވެ.  

ބަޔަކީ އަބޫބަކުރު  އް  ސްޕްލިޓްވެގެން ދިޔައީ ދެބަޔަކަށެވެ. އެރޯދަމަހު    2014ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އަލްގައިދާ  
އިސްލާމިކް      ވެ.އެ އަލްބަޣްދާދީ އުފެއްދި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓަށް ބައިއަތު ހިފި ޖަމާއަތެވެ. އެ ޖަމާޢަތުގެ ލީޑަރަކީ އަމީން  

އަކީ މި އުންމަތުގެ ޚިލާފަތެވެ.   ބޫލުކުރާގޮތުގައި އައިއެސްގަމީހުން  ( އަށް ބައިއަތު ހިފި އަލްގައިދާއައިއެސްސްޓޭޓް )
އަކީ ޚަލީފާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ވާޖިބު   އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް އަބޫބަކުރު އަލްބަޣްދާދީ

ހާ  ފަޅިއަށް ބައެއް މީހުން ޖަބް ރާއްޖޭގައި އޮތް އަލްގައިދާ ގެ ދެން އޮތް ފަޅި ހަމަ އޮތްގޮތަށް އޮތީއެވެ. އެކަމެކެވެ. 
ޑޭ ކުއްޖަކު އޮފީހަކަށް ގެންގޮސްފައި ބުނީ އައިއެސް އިން ނޝައިޚް ޖައުފަރު އަހަންނާއި ކޮ ފަޅިއޭ ވެސް ކިޔައެވެ.

  ތު ލް އަޤްދުގެ ޝަރު ވަ   އެ އެއްޗަކީ އަހުލު ހައްލު   ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޚިލާފަތަކީ ސައްޙަ ޚިލާފަތެއް ކަމުގައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. 
ށެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ޚިލާފަތު ސައްޙަވުމަށްޓަކައި ހަގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ހަނގުރާމައިގައި ކަމައެއްޗެއް ފުރިހަމަ ނުވާ 

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބޮޑެތި މީހުންގެ މަޝްވަރާއަކާ ނުލައި ޚިލާފަތެއް ގާއިމު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.    އެންމެހާޝާމިލްވާ 
 ވެސް އަދި އައިއެސް މީހުން ވަކިވިފަހުންވެސް އެ ޖަމާއަތުގެއަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރޝިްޕ ބައިވެގެން ދިޔުމުގެ ކުރިން 

އެވެ. މަޒީދު މި ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަކަށް    (މަޒީދު  މުޙައްމަދު  471މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު  )އެންމެ މަތީގައި ހުންނަނީ މަޒީދު  
ގެ   ލިބީ -އ ލްهللا އ ތިއްޔ ތު ޝ އިޚް  ވެފައިވަނީ ސަލްޓަންާޕކުގެ ބޮމުގެ ހާދިސާ އާއި ހިމެންދޫ ހާދިސާއަށްފަހު މަޒީދު 

އަލްގައިދާގެ ލީޑަރޝިްޕ މަޒީދުއާ ހަވާލުކުރުމުންނެވެ. މަޒީދު   ،ދަޢުވަތަކަށް ާޕކިސްތާނަށް ގޮސް އެމީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް
އުސޫލުތަށް ބަޔާންކޮށް    ވައްޓަފާޅިއާއިާޕކިސްތާނަށް ދިޔައީ މުޙުސިން މެދުވެރިކޮށެވެ. ރާއްޖޭގައި އަލްގައިދާ ހިންގާނެގޮތުގެ  

ހުންނަނީ ވަރަށް   ވައްޓަފާޅިމެންގެ ހަވާލު ކުރެވުނެވެ. ާޕކިސްތާނަށް މަޒީދު ދިއުމުގެ ކުރިން މަޒީދު މަޒިދުއާއެކަން 
މިސްކިތަށް ޖަމާއަތަށް ނަމާދަށް ވެސް ނާރައެވެ. ދާނީ ފެންނަހާ މީހަކަށް ކާފަރު   ،ކައްޓަރުކޮށެވެ. އޭރު އެމީހުން

މަޝްވަރާތައް   ،މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް އަލްގައިދާގޮސްފައި މަޒީދު ާޕކިސްތާނަށް ޖަހަމުންނެވެ. މިހެން އުޅެނިކޮށް 
  ، ށްފަހު ރާއްޖެއައިސް އެ ޖަމާއަތުގެ އުސޫލުތައް އަލުން މުރާޖައާކޮށް އެ ޖަމާޢަތް އަލުން ތަރުތީބުކޮށްހިންގުމަ

 ފެއްޓިއެވެ.  ހިންގަން   ތަންޒީމުކޮށްގެން، 

އިސްފަތުވާ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތް ދެބައިވުމުގެ ކުރިން އޭރު އެ ޖަމާޢަތުގައި އެންމެ  ދިޔަ  ގެންގަމުން ރާއްޖޭގައި ހިން 
މަޒީދު އާއި ޖައުފަރު ފާއިޒު އާއި   މުޙައްމަދުލޭ ހުއްދަ ކުރުމުގެ ފަތުވާ ނެރޭ ފަތުވާ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންނަކީ     ،ނެރެ

 މުޙުސިން އަކީ ފ. މަގޫދޫ މީހެކެވެ. އެވެސް ޕާކިސްތާނުން އެނބުރިއައި މީހެކެވެ.     ޝާމިލްއާއި މުޙުސިންއާއި އަމީން އެވެ.
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ދެން     އަމީން )އަމީން( އެވެ.  މުޙައްމަދުއައިއެސް ފަޅި ލީޑްކުރަނީ     ްޕ ދެބަޔަކަށް ބައިވުމުންރޫމި ގު   މިހާރު
ފަޅި ލީޑްކުރަނީ    ވާގިވެރިވާ އަލްގައިދާ ފަޅިއެވެ. އެޖަބްހަތުއްނުސްރާއަށް  ސީރިޔާއާއި އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާއޮތީ 

 ސ. މީދޫ ޖައުފަރު ފާއިޒު )ޖައުފަރު( އެވެ. ޖައުފަރު ފާއިޒުގެ  އެވެ. މި ފަޅީގައި ދެން ހުންނަނީ    މަޒީދު     މުޙައްމަދު
  ޖަބްހާ ފަޅީގެ އޮަޕރޭޝަންސް ހެޑަކަށް ހުންނަނީ    އެވެ.    މުޙައްމަދު  ޞާމިތު ،ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ)ދަށުން 

ގަރާޖު ފިހާރައިގެ  އޭ ކިޔާ މީހެކެވެ. އެއީ އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މީހެކެވެ. މިއީ ފޭދޫ ފޮތި  ("ކިޑޫ" ސ. ފެދޫ އަގްލީމް ) 
ހަރުކަށި  މީނާ ފެނުމުން އެއީ ދީނީ    ޖައްސާފައެވެ.ކުލަ    ތުނބުޅީގައި ރަތް  ބޮލުގެ އިސްތައްޓާއިއޯނަރެވެ. މީނަ ހުންނާނީ  

ގެންގުޅޭ މީހެއް ހެނެއް ހީއެއް ނުވާނެއެވެ. މި ޖަމާޢަތް ބައިވުމުގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް  ކުރިން   ވިސްނުމެއްއެއްވެސް 
 މީހަކަށް ވިއެވެ.  މި ޖަމާއަތާ ގުޅި މި ޖަމާއަތަށް ފައިސާ ފޯރުކޮށްދޭ މައި ވީބީ އައްޔަ(ލީ ޝިޔާމް )ހ. ވާލީވިލާ ޢަ

އޭގެ ކުރިން ވީބީ އައްޔަގެ ވެސް ހުންނަނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ވިސްނުމެވެ. މިހެން އުޅެނިކޮށް ވީބީ  
އައްޔައަށް އަލްޤައިދާ އަށް ވަނުމަށް ދައުވަތު ލިބުނީ ޖައުފަރު ފާއިޒު މެދުވެރިކޮށެވެ. އެއަށްފަހު ވީބީ އައްޔަ ޖައުފަރުއާއެކު  

އެންމެ ފަހުން އެ މީހުންނާ ގުޅުނީއެވެ. ވީބީ އައްޔަ މަޒީދު ފަޅިއަށް ގުޅިގެން   ތަކަކަށް ގޮސްދަރުސްގިނަ އަދަދެއްގެ 
އަރަމުންއަރުމުން ގޮސް މިހާރު އެހެރީ ވަރަށް މަތީގައެވެ. ވީބީ އައްޔައަށް ރިޟްވާން ކަންތައް ދިޔަގޮތް   ކުރިއަށް

ސީރިއާއަށް  ކޮށްފައި ވެއެވެ.ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މީހުންނަށް ފައިނޭންޝަލީ ޚަރަދު އެނގެއެވެ. އަދި އޭނާ 
ރިޟްވާން ގެއްލުވާލި  ދީފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި    ގެ އެހީ ފައިސާނަށް ވީބީ އައްޔަ  މީހުންއެކި އެކި މީސް  ދިއުމަށްޓަކައި  

ކުރިން ސޯސަންމަގުގައި ހިންގި " އޫދު ސަބާ" )އަތަރު   ހިމެނެއެވެ. އާއި ސުއައިދު  މުއްކާނު މައްސަލާގައި ހިމެނޭ 
އެހެންބައެއްގެ ނަމުގައި ހިންގަނީ ވީބީ އައްޔަގެ ފައިސާ އިންނެވެ. އެ ފިހާރައިން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދަނީ    ފިހާރަ(

އާއި ވީބީ އައްޔަ ގުޅިގެން   އާއި މުނައްކޮ ވީބީ އައްޔައަށެވެ. މިހާރު އެ ފިހާރަ ހިންގަނީ އެހެންތަނެއްގައެވެ. އާލިފް
ވީބީ  ސް ހިންގަމުންދެއެވެ. އޫދު ސަބާގެ އެފް ބީ ޕޭޖެއް ވެސް ހުންނާނެއެވެ. އަދި  ފިހާރަތަކެއް މިހާރުވެ   ތަރުކާރީހިންގާ  

އައްޔަ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ބިގްމޭންގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފިހާރައެއް ވެސް ހުންނާނެއެވެ. ހިންގާނީ އެހެން ބައެއްގެ  
ގެ  هللا ން މެދަށް ބައެއް ނެގޭނެއެވެ. އެއީ ބަޔަކަށެވެ. އޭގެތެރެއި 5ހިންގައިގެން ލިބޭ މުދާބަހާނީ  " ފައި" ނަމުގައެވެ. 

މަގުގައި ނެރޭ ބައެވެ. މި ބައި އެ މީހުން ފޮނުވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށެވެ. ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ފަސްބައިކުޅަ 
ނެއް ފަޅީ  އެއްބައި ވެސް އެ މީހުން ފޮނުވާނީ ބޭރަށެވެ. މަޒީދުމެން ފަޅިން ނެރޭ މި ބައި ފޮނުވާނީ ޖަބްހާ އަށެވެ. އަ

މިލިއަން ރުފިޔާއަކާއި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ   2މި ދޭތެރެއިން މާލެއިން ފޭރުނު  މީހުން ފޮނުވާނީ އައިއެސް އަށެވެ. 
ކުރިން ސީރިޔާއަށް ގެންގޮސްގެން   ،ތަކަކީ އައިއެސްގެ ކަމެކެވެ. މި ވައްކަންތައް ކުރި މީހުންގެ މައްޗަށްފޭރުން

. މި މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ސީރިޔާއާއި ތުރުކީ ބޯޑަރު ކައިރިންނެވެ. ކޯޓުތަކުން  ްޕރޮސިކިއުޓް ވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ
ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަގުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީއަށް ފައިސާ ދީގެންނެވެ.   2މި މީހުން ސަލާމަތް ކުރީ ކޮންމެ މީހަކަށް 

ގެ ފައިސާ ހިމެނެއެވެ. މިއީ އައިއެސް ފަޅިން ޖެއްސި މި މީހުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޖެއްސި ފޭރުމުގެ ތެރޭގައި ބީއެޗްއެމް
ވެސް އައިއެސްއަށް ފޮނުވާނީ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. ބޭރަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ   އެއްޗެއްސެވެ. މި މީހުން މި ފައިސާއިން

ގެ ތެރެއިން މި ބައި އައިއެސްގެ ސެލްތަކުން ހަވާލު ކުރާނީ މުބީނަށެވެ. މުބީންއަށް ފައިސާ ލިބުނީމަ ހަވާލާ ސިސްޓަމް 
ފައިސާ ސީރިއާއަށް ފޮނުވާނީ މުބީން އެވެ. ޝަހީދުވާ މީހުންގެ )ރާއްޖޭގައި އުޅޭ( އަނބިންނަށް ފައިސާ ލިބޭނީ ވެސް  

ފޮތި    އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްމި ފައިސާގެ ތެރެއިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޖަމާއަތްތަކުން  
 ވެސް ހުރެއެވެ.   ހިންގައެވެ. އަދި ކަންނެއްޔަށް ދުއްވާ ނުވަތަ ހުއިފިލަނޑާއަށް ދާ ދޯނިތަކެއް ފިހާރަތަކެއް ވެސް
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  2012މި ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާފައިވާ މަރުތަކަށް ބަލާއިރު ފުރަތަމަ މަރާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނީ 
ގެ މިޝަންއަކީ ސްޓާޓިންގ ޕޮއިންޓެވެ.  ރަޝީދު އެވެ. ޚިއްލަތު ރަޝީދު  ޚިލްއަތުވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި 

 ބީޖީ ޖާއްޅޮ ޚިއްލަތުގެ ނަސީބުގައި ތަން ހުރުމުން އެ ދުވަހު އޭނާ މަރު ނުވެ ކިރިޔާ ފުރާނަ ސަލާމަތް ވީއެވެ. 
އަކީ އަފްރާޝީމުގެ މަރުގައި ހިމެނުނު އެކެކެވެ. ޚިއްލަތު މަރާލުމަށް މިޝަން    (އިބްރާހިމްهللا ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ، ޖާދުއް)

މިކަން    އާއި ދެ މީހުންނެވެ.  )އިސްމާޢީލް ޞަބީޙް، ޏ. ފުވައްމުލައް، ދަޑިމަގު، ދަޑޮފީށި(  ހިންގީ އާލިފް އާއި ޝަބީނިއޯ
އަކީ އެރޭ   ޖާއްޅޮ  އިރުއެވެ.  ކަތްކުރި އެ މީހުންނާއެކު އަހަރެން މަސައް ތެރެއިންގްރޫޕުގެ އަހަރެމެންގެ  ، ހިންގީ

އަފްރާޝީމުގެ މަރާލުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި އެކެކެވެ. އަފްރާޝީމު މަރާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި މީހުންގެ  
އި ދިނުމުގެ  ތެރެއިން ބަޔަކު އެރޭ ސޫދާންއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފުރައިގެން ދިޔައީއެވެ. އެ މީހުންނަށް ސޫދާންއިން ވިސާ ހޯދަ 

މަސައްކަތް ކޮށްދިނީ ޖައުފަރު ފާއިޒް އެވެ. އެރޭ ފުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޝާޑް ކިޔާ މީހަކު ހިމެނޭކަން އެނގެއެވެ.  
 ނަމަވެސް އަހަރެން ދަންނަ މީހަކަށް ހުރީ ޖާއްޅޮ އެވެ. އެމީހުން ދިޔައީ ސޫދާން ގައި ހުންނަ  ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅުމަށެވެ.

އި ޑރ. ޝަހީމް ނުވަތަ އަދާލަތުގެ އަތެއް ނެތެވެ. ޑރ. ޝަހީމްމެންނާ ސަލަފްގެ  އަފްރާޝީމް މަރާލުމުގަ
)ސުަޕރ ސަލަފް( އަކާ ވެސް ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ. ވިސްނުމާއި    SS    އާއިވިއުއާއި ހާސްބައި ތަފާތު ވާނެއެވެ. އަދި ސަލްފް

ސަން ކިޔާ މީހެކެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ އިސް  އެްޕރޯޗް ތަފާތު ވާނެއެވެ. ސުަޕރ ސަލަފުގައި އިސްކޮށް އުޅެނީ މުޙައްމަދު ޙަ
އެ މީހުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޔޫކޭއަށް ވެސް ދާނެއެވެ. ގޮސް ޔޫކޭގައި އެ މީހުން ބައްދަލު ކުރާނީ އަބޫ   ޝޭޚް އެވެ.

ންނާ  ޚަދީޖާ ކިޔާ މީހަކާ އެވެ. ސުަޕރ ސަލަފްއާއި، ސަލަފް ޖަމްޢިއްޔާއާއި ނުވަތަ އަދާލަތާއި ނުވަތަ އެކްސްޓްރީމިސްޓް
އަކީ ވެރިމީހާ ކޮންމެ ހާލެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް އެވަގުތަކު   މީހުންގެ އެޖެންޑާ ސުަޕރސަލަފްގުޅުމެއް ނޮއޮންނާނެއެވެ. 

އާއި ޝާޑު   އަފްރާޝީމް މަރާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ޖާއްޅޮ އޮތް ވެރިކަމެއް ޝަރީކު ނުކުރާހާ ހިދަކު ދިފާޢު ކުރުމެވެ.
އާއި ދެ މީހުން ޖީ ސްޕޮޓް ފިހާރަ ކުރިމަތީގައި   ވަނަ އަހަންނާއި ހުމާމް 2011މެކެވެ. ބައިވެރިވިކަން އެއީ ޔަޤީން ކަ

 . އެދުނެވެ. އަހަރެމެން ދެ މީހުން ވެސް ބުނީ ނޫނެކޭ އެވެއެނާ ދިނުމަށް ށް ތިއްބާ އަފްރާޝީމް މަރާލުމުގެ ކަންތައް ކޮ

އަފްރާޝީމްއަކީ މެދުމިނުގެ މީހަކަސް އޭނަގެ  އަފްރާޝީމް މަރަން އެ މީހުން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ 
ކުރުމާއި  ފުރައްސާރަ  ޢަލައިހިވަސައްލަމްއަށް   هللاސައްލަ   ގައިން އެ ބޭރުކުރާ ބަހަކީ ސުންނަތަށް ޖޯކުޖަހައި، ރަސޫލާނއަ

ކީގެ ދަ  ވްލާއަންވަރު އަލް އަޙަރާމްކަންތައްތައް ޙަލާލު ކަމަށް ބުނުމެވެ. އެ މީހުންގެ މައިގަނޑު ފަތުވާއަކީ މި ކަމުގައި 
ތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަތުވާ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މި މީހުން ޖައްސާ ހުރިހާ މިޝަންއެއްގައި ޑަސްޓް ވިލް ނެވަރ ސެޓްލް' ފޮ

އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަޖޫޖަހާ މީހާގެ ޙުކުމްއަކީ  هللا ވެސް މި މީހުން ބޭނުންކުރަނީ މި ފަތުވާ އެވެ )ދީނަށް ރަސޫލާއަށް  
 މެރުމެވެ(.  

ދެމީހުންކަން  ޝާޑުއާ އާ  (އިބްރާހިމްهللا ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ، ޖާދުއް) ޝީމް މަރާލީ ޖާއްޅޮއަފްރާ 
އަހަރެން ގާތުގައި ބުނީ ޖާއްޅޮ ގެއަށް އައީ އަފްރާޝީމް މަރާލިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް   ޖާއްޅޮގެ ކޮއްކޮ ޝާމްޔަޤީނެވެ. 

ން ފުރައިގެން އެރޭ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައީ ކަމަށެވެ.  ފަހުންކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް ތެޅިފޮޅިގަނެގެން އޭނާ ެޕކްކޮށްގެ 
ގައި ސަލަފް މީހުން އިބްރާހީމީ މިސްކިތުގައި   2008 އަކީ ބީޖީ އައްޔަ އަދި ސޮލާމެންގެ ކަޒިންއެކެވެ.  ބީޖީ ޖާއްޅޮ

 ބީޖީ ޖާއްޅޮއެވެ. ވެސްމިޝަން ލީޑްކުރަން ހުރީ އަފްރާޝީމްގެ ގައިގައި ތަޅައިގަތް ދުވަހު އެ
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 ނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މިހުންނާމެދު ޖިހާދީ ޖަމާއަތުގެ ވެރިން ގެންގުޅޭ ފިކުރު:  ދީ

އަށް  ( ވަސައްލަމް ޢަލައިހި هللاސައްލަ) ސުންނަތަށް ޖޯކުޖަހައި، ރަސޫލާ ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމަކީ  ބޭރުކުރާ ބަހަކީ  ގައިންނ އަ 5.37 

އެ މީހުންގެ މައިގަނޑު ފަތުވާއަކީ މި ކަމުގައި  މެދު  ހުންނާ ބުނެ ހަދާ މީ ޙަރާމްކަންތައްތައް ޙަލާލު ކަމަށް  ، ކޮށްފުރައްސާރަ

ފަތުވާ އެވެ.  އެ ފަދަ މީހުންނާ މެދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި " ދަ ޑަސްޓް ވިލް ނެވަރ ސެޓްލް "  ގެކީ އަންވަރު އަލް އަވްލާ

ލާދީނީ      -. މި ފަތުވާއަކީ  ވެސް މި މީހުން ބޭނުންކުރަނީ މި ފަތުވާ އެވެ  ތަކުގައިހުރިހާ މިޝަން ހިންގާރާއްޖޭގައި މި މީހުން 

ޝިރުކު ކުރާ މީހުންނަށާއި، ކަލަކުވޮޑިގެންވާ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ މީހުންނަށާއި  ،  މީހުންނަށާއި، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށާއި

މައްޗަށް އޮތް ޙުކުމަކީ  ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުންގެ  އެއްސުންނަތަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށާއި، ކީރިތި ރަސޫލާގެ 

މައްޗަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅައި އެފަދަ ކަންކަން ނުހުއްޓުވާނަމަ، އެކަން  މަރުގެ ހުކުމެވެ. އެފަދަ އަމަލުކުރާ މީހުންގެ 

  37ކެވެ. ފަރުޟެ  މީސްމީހުންގެ މައްޗަށް އޮތްވަކިވަކި   ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ  ހުއްޓުވުމަކީ

 ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުން ގޭންގުތަކާއި ޖަލުތަކުގެ ތެރެއަށް ފޭދިގަތުން      

 
37 http://ahmedmisbah.blogspot.com/2009/10/blog-post_9292.html  

އަށް  هللا )މަރުވެފައިވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް    ތަވާސުލްގެ  ހިސާބުގައި ދައްކާފައިވާ   2008  އަފްރާޝީމް            
ވާހަކަތާކައި ތަޒްކިޔާގެ ވާހަކަ ތަކަކީ އެ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ސާފް ޝިރުކުގެ ވާހަކަ ތަކެވެ. އެކަން   ދުޢާ ދެންނެވުން( 

ަޕބްލިކްގައެވެ. އެހެންވީމާ ތައުބާވާން ޖެހޭނީވެސް ަޕބްލިކް ގައެވެ. އަފްރާޝީމް މަރާލި ރޭ ޓީވީ   އެ ކުރަނީއަފްރާޝީމް 
ސާފުބަހުން ތައުބާވެފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެކަނި   އި މޯލްޑިވްސް އިން ލައިވްކޮށް ދެއްކި ްޕރޮގްރާމުގައި ަޕބްލިކުގަ

ޅޭގޮތަށް މާނަ ކުރެވޭނަމަ އެކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ކިބައިން  ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުން އާންމުންނަށް އޮ
މައާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. ޝިރުކު ކުރުމަށްފަހު ތައުބާ ވުމަށް އެ މިންވަރަކުން ނުފުދެއެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ ތައުބާވާން  

 " ޖެހޭނީ އެ ޝިރުކެއް ކުރި ގޮތަށެވެ. 
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ގޭންގުތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާފައިވަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ފުރަތަމަ   މަރަކީ  އިޝާރުގެ އަލީ ކ.މާލެ، ހ. ކުބްރާ،  5.38

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި  ޖެހުނު ތެރޭގައި މަހުގެ  ޑިސެމްބަރު ގެ 2007 މަރާލާފައިވަނީ އިޝާރު އަލީ މަރެވެ. 

  މަރުގެ  މި. މީހެކެވެ ނިސްބަތްވާ ގޭންގަށް ބޮސްނިއާ އަކީ އިޝާރު އަލީ  މައްސަލާގައި ހިމެނޭ  38އެރިއޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. 

  ތަންވަޅު   ތިބި  މާޔޫސްވެފައި  މީހުންޕުގެ  ގުރޫ  ހެންވޭރު  ކުޑަ  ގުޅިގެން  މިމަރާ  އޮތީ ބުރު ގުރޫޕާއި ކުޑަހެންވޭރު ގުރޫެޕވެ.   ފަހަތުގައި

އިސްވެ       މުޙައްމަދު  ޞާމިތު  ،ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ އާއި   މަޒީދު  މުޙައްމަދު 471މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު  ބަލާފައި

ތެރެއަށާއި "ޓީސީ"   ގޭންގުގެތެރެއަށާއި "ބުރު"  ގޭންގުގެ  "ކުޑަހެންވޭރު "  ތިބެގެން ހިންގާ ޖިހާދީ ފިކުރުގެ  ޖަމާއަތުން 

ތެރެއަށް ވަދެ ދީނީ    ތެރެއަށާއި، "ބޮސްނިއާ" ގޭންގުގެ  ތެރެއަށާއި "ފްލެޓް" ގޭންގުގެ   ތެރެއަށާއި "މަސްއޮޑި" ގޭންގުގެ  ގޭންގުގެ

  .  ވެއްދިއެވެ  ވިސްނުން  ހަރުކަށި  ދީނީ މީހުންގެ ތެރެއަށް ވެސް    އަދި ކުށްވެރިވެގެން ޖަލަށްލާފައިވާ  ހަރުކަށި ވިސްނުން ވެއްދިއެވެ. 

  އި  ސަލާމަތާމާރާމާރީ އާއި ވައްކަންކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ފާފަތައް ކުރުމަށްފަހު، އެ ފާފަތަކުން ބަރީއަވެ ދެދުނިޔޭގެ  އިމީހުން މެރުމާ

މީދަކީ ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވުން   ހަމައެކަނި އުއްނަށް އޮތްންބާއްޖަވެރިކަން ދެން ލިބެން އޮތް ހަމަ އެކަނި ގޮތަކީ ނުވަތަ އެމީހު

އަދި ދީނުގެ ނަމުގައި މީހުން މެރުމާއި، އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން   ކަމަށް ވިސްނައި ދިނެވެ. 

 ން ވައްކަންކުރުމާއި ފޭރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ކަމަށް ވިސްނައިދިނެވެ. ގޭންގުތަކު 

އިސްވެ ތިބެގެން ހިންގާ   މުޙައްމަދު  ޞާމިތު  ، ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ އާއި މަދު މަޒީދު މުޙައް 471މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު  5.39

  އަށާއި  ރައޫފު  އަޒްލިފްހ. ހިލްޓަން  ކަމަށްވާ  ރުންޑަ ކުޑަހެންވޭރު ގުރޫޕުގެ އެންމެ އިސް ލީ  ، ޖިހާދީ ފިކުރުގެ  ޖަމާއަތުން

ގެ ޒުވާނުން ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ތެރެއަށް  މުންދިޔަ ޅަފުރައިރައޫފް އަށާއި އެމީހުންގެ ދަށުން އެ ގޭންގުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަ   އާލިފް

އަދި ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އޭގެ ތެރެއިން   . ވައްދައި ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ

ކުރެވިފައިވާކަން ވެސް އެނގެއެވެ. އަދި   ރިޔާއަށް ދިއުމަށް ރެކްރޫޓްކުރެވި ތަމްރީނު ދެވި ތައްޔާރުޖިހާދަށް ސީ  ގިނަ ބަޔަކު

 އެނގެއެވެ. ގާނު މިސްކިތް ދޮށުގައިކަން ވެސް އެމީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައިސްފައިވަނީ ނޫރު މިސްކިތާއި ފުރު 

އިސްވެ ތިބެގެން ހިންގާ      މުޙައްމަދު  ޞާމިތު  ،ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ  އާއި      މަޒީދު    މުޙައްމަދު  471މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު    5.40

ފަރާތުން ސީރިޔާއަށް ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށް ރެކްރޫޓުކޮށް ތަމްރީން ދީފައިވާ  މީހުން މެދުވެރިކޮށް،    ޖިހާދީ ފިކުރުގެ  ޖަމާއަތުގެ

 
38 https://archive.mv/dv/articles/OQQqN  
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އެ ޖަމާއަތުގެ  ދައުލަތުގެ ނިޒާމުގެ ބޭރުން، ނެރޭ ފަތުވާތަކާ އެއްގޮތަށް  މާއަތުން އަމިއްލަ އަމިއްލައަށްމަޒީދުގެ ޖަ މުޙައްމަދު

ރަސޫލާއަށާއި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބައެއްކަމަށް އެ ޖަމާއަތަށް ފެންނަ  މީހުންނާއި  އެ ޖަމާއަތުގެ  ކީރިތި ނަޒަރުގައި 

     39ފައިވެއެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގާ  އެފަދަ މީހުންނަށް ހަމަލާދީރަހީނުކޮށް  ނަޒަރުގައި ޝަރީކުކުރާ މީހުން މަރަން ރާވައި  

ހުރެގެން ހިންގި އިރު އަޒްލިފްގެ   އަޒްލިފް ރައޫފް އިސްވެހ. ހިލްޓަން  އަމަލީ އޮަޕރޭޝަން ގެއަވަހާރަކުރުމުޑރ.އަފްރާޝީމް  5.41

ދަށުން އެދުވަސްވަރު ކުޑަހެންވޭރު ގޭންގުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޖިހާދީ ފިކުރުގެ މީހުން ކަމަށްވާ މުހަންމަދު ހާމިދު ސ. މީދޫ،  

، ސ. ހުޅުދޫ އަތިރީއާގޭ މުހަންމަދު  ()ޝަބީނިއޯއިސްމާޢީލް ޞަބީޙް،    ފީށިޏ. ފުވައްމުލައް، ދަޑިމަގު، ދަޑޮ އިރާކު )މުއްކާނު(،  

ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ޖިހާދުކުރުމަށް    30ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު    2014ސުއައިދު ވަނީ  އަޒްލިފް ރައޫފްއާ އެކު  

  ސީރިޔާއަށް ގޮސްފައެވެ. 

ސްވެ ތިބެގެން ހިންގާ  އި  މުޙައްމަދު    ޞާމިތު  ،ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ  އާއި      މަޒީދު    މުޙައްމަދު  471މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު    5.42

މި ޖަމާއަތުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ  ޖިހާދީ ފިކުރުގެ މި ޖަމާއަތުން ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި 

ކުރެވިފައިވާ   ބައިވެރިވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެމީހުންނަކީ ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުން ރެކްރޫޓުކޮށް ތަމްރީނު  ޒުވާންކުދިންތަކެއް

ޖިހާދީ ފިކުރަށް   ، އެވެ.  މިއީސްކިތުގަމީހުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ފުރުޤާން މިސްކިތާއި ނޫރު މި މީހުންނެވެ. މި

 ދެ ތަނެވެ. ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  ޅަފުރައިގެ ޒުވާނުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ،އަނބުރާލުމަށްޓަކައި

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މަތީގައި  ހަރަކާތްތަކުގައި  އެންމެހައި   ހަރުކަށި  ހިނގާފައިވާ   ނަމުގައި  ދީނުގެ،  ފަހުން  ގެ   2010  ޑިސެމްބަރު   10   5.43

   . ތްތެރިވެފައިވެއެވެހަރަކާ ގޮތުގައި ޖަމާއަތެއްގެ ސިފަސިފައިގައި އެކި  ބަޔަކު ތެރެއިން އޭގެ  ނުވަތަ މީހުން

 އި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ. މަގުމަތީގަ ގެމާލޭ ޖަމާއަތުން މި ގައި  2010 ޑިސެމްބަރު  10 މިވަނީ ތިރީގައި 5.44

 
 ސިއްރު ހެކި#2 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސއ ްށ ދިފ ިއާވ ބ ޔ ން. 39
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މަތީގައިވާ  ފޮޓޯގައި ފެހި ކުލައިގެ ޓީޝާޓެއްލައިގެން ހުރީ މ. ލެގޫންވިއު އިސްމާއީލް ޢަބްދުއްރަޙީމް އާދަމް )އިސޫ( އެވެ.   5.45

 )ބީޖީ ޖާއްޅޮ( އެވެ. އިބްރާހިމް هللا ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ، ޖާދުއްއޭނާގެ ވާތް ފަރާތުގައި އެހެރީ  

ދުވަހު މި ޖަމާއަތުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ހިއްލަތު ރަޝީދުގެ ބޯ ފަޅާލާފައިވެއެވެ. މި ދެ އެއްވުމުގައި    2011ޑިސެމްބަރު    10  5.46

)ބީޖީ ޖާއްޅޮ( އާއި   އިބްރާހިމްهللا ޖާދުއް، ޖަވާހިރުގެ/ ވާދޫ . ގދ އާދަމް އާއިއިސްމާއީލް ޢަބްދުއް ރަޙީމް މ. ލެގޫންވިއު ވެސް 

ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފޮޓޯތަކުން އެނގެއެވެ. މި    ފޮޓޯގައި( ތިރީގައިމިވާ  ) ނިޝާން    މުހަންމަދު  ހާދޫ.  މފޮޓޯގައި(    ތިރީގައިމިވާ   )

ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ހިއްލަތު ރަޝީދުގެ ބޯފަޅާލި މީހުން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވީ ނަމަވެސް  

 މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން މި މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ. 
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ހަމަނުޖެހުމުގެ   ގެ  2011 ޑިސެމްބަރު 10މަތީގައިވާ  ) އާދަމް )އިސޫ( އިސްމާއީލް ޢަބްދުއް ރަޙީމް ވިއު މ. ލެގޫން  -

   . ފޮޓޯގައި(

ހަމަނުޖެހުމުގެ   ގެ  2011 ޑިސެމްބަރު 10މަތީގައިވާ ))ބީޖީ ޖާއްޅޮ(  އިބްރާހިމް هللا ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ، ޖާދުއް -

 . ފޮޓޯގައި(

 . ފޮޓޯގައި(  ގެ  2011 ޑިސެމްބަރު 10މަތީގައިވާ  ) މ. ހާދޫ މުހަންމަދު ނިޝާން  -

 . ފޮޓޯގައި(ހަމަނުޖެހުމުގެ    ގެ  2011 ޑިސެމްބަރު 10މަތީގައިވާ  )ހ. ވާލީ ވިލާ ޢަލީ ޝިޔާމް )ވީބީ އައްޔަ(  -

 

 

އި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ހާއިރު ގ.ާޕކަރުގޭ، އިސްމާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދުގެ ގައިގަ  17:00ވަނަ ދުވަހުގެ    2012މޭ    10   475.

ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއް، އިސްމާޢީލް   ( A113938)އިބްރާހިމް  هللا ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ، ޖާދުއް  މީހުންގެ ތެރެއިން 

ޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅިއެވެ. )މައްސަލަ ނަންބަރު  ގައި މޯލް 2012މޭ  10ޚިލްޢަތު ރަޝީދު 

LC2012/07513  )ިއަށް   ސަރވިސް  ޮޕލިސް   މޯލްޑިވްސް  ގައި  2012  މޭ  10  ރަޝީދު  ޚިލްޢަތު  އިސްމާޢީލް  މައްސަލައިގާ  މ  

ހ.ޒެމްބަސީ، އިބްރާހިމް ޔާސިރު  ހާއިރު އޭނާ އާއި  17:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2012މޭ  10ވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދީފައި

އާ ދެމީހުން މޫދަށް އެރިލުމަށްޓަކައި ޓްރެކް ސަރަޙައްދަށް ދިއުމަށްޓަކައި އެފް.އެސް.އެމް ފިއުލް ސަްޕލައިގެ އުތުރު ފަރާތު މަގުން  

ށް އަރައި އެތަނުން  ދެމީހުންގެ ފަހަތުން އައިސް ކުރިމައްޗަ  މީހަކު އެ  5ސައިކަލުގައި އައި    3ޓްރެކާ ދިމާއަށް ދާން އުޅެނިކޮށް  

އި  މޫނު މަތީގައްޔާ މީހަކު ސައިކަލުން ފައިބައިގެން އައިސް އިސްމާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދުގެ  ދެ ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ދެ

ތަޅަމުން ދިޔައިރު  ރަޝީދުގެ ބޮލާއި މޫނުމަތީގައި  ބޮލުގައި ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގައި ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޚިލްޢަތު

  ހެން އެތަނުން އެކަކު ބުންޏެވެ. މިބާވީކަމެއް"  އުބާވީ ކަމެއް. އާންމުންނަކަށް ނޭނގޭ ކަލޭ ތައުމަންނަމެންނަކަށް ނޭނގޭ ކަލޭ ތަ "ތި
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ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ތުނބުޅި ލާފައި ތިބި ބައެއް  އިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ގައިގަ ޚިލްޢަތު ރަޝީދުގެ

އެކު ހުރި އިބްރާހިމް ޔާސިރު ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ހިނގައިގަތުމުން  އާ  މާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދުއަދި އިސް  . ކަމަށެވެ

އިބްރާހިމް( އައިސް هللا އެތަނުން އެކަކު ކަމުގައިވާ )ފަހުން ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤުން އެނގުނު ގޮތުގައި ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ، ޖާދުއް

އައި  ހުއްޓިތަނާ އެ މަގުން   ސައިކަލު ހުރަސްކޮށް  އިބްރާހިމް ޔާސިރުގެ ކުރިމައްޗަށް އިސްމާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދު އާއި

އިބްރާހިމް ގާތުގައި ވެހިކަލަށް  هللا ޖާދުއްއެ ވެހިކަލުގައި ތިބި ފުލުހުން، އަދި  މަޑުކުރިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް އެތަނަށް 

އިބްރާހިމް ދުއްވަން ހުރި ސައިކަލުގެ ކުރިމައްޗަށް އެރިއެވެ.  هللا ޖާދުއް  މީހާފިލަން އުޅުނެވެ. އަދި ފުލުސް  އޭނާ  އަރަން ބުނުމުން  

އިބްރާހިމްގެ ސައިކަލު ޙަވާލު ކުރުމަށްފަހު  هللا ޖާދުއް  އަށް.ލެގޫންވިއު، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޙީމް އާދަމް  މއެވަގުތު އެތަނަށް އައި  

ދެމީހުން    އާއިބްރާހިމްهللا އަށް އެރީއެވެ. ފުލުހުން އިސްމާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދު އާއި ޖާދުއް  ކަލް އިބްރާހިމް ޮޕލިސް ވެހި هللا ޖާދުއް

އިބްރާހިމް  هللا އެކުގައި ޮޕލިސް ވެހިކަލަށް އަރުވަން އުޅުމުން އިސްމާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދުގެ ކަންފަތް މަތީގައި ޖާދުއް

މް ޔާސިރު  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ ތަހުޤީޤަށް  ހިއިބްރާ ނެ ބު ހިނގާފައިވާކަމަށް ހާދިސާ  މި މިގޮތަށް ޖަހާފައިވެއެވެ. 

   ބަޔާނެއް ދީފައިވެއެވެ. 

ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި  އިސްމާއިލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދު މަރާލުމަށް ބަޔަކު   2012ޖޫން  4 – 2012ޖޫން  4  485.

ހަމަލާދީފައިވަނީ ސައިކަލެއްގައި އައި   ނު މަގުން ޚިލްޢަތު ރަޝީދުއަށްހަމަލާ ދީފައިވެއެވެ.  ގ. ާޕކަރުގޭ ކައިރިން އަލިކިލެގެފާ 

 މި   41ޚިލްޢަތުއަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީފައިވަނީ އޭނާ މަރާލާނޭ ކަމުގެ އިންޒާރު ތަކުރާރުކޮށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.  40ބައެކެވެ. 

ގ.   މަތީގައި ހިމަނާފައިވާ ޖަމާއަތުގައި ހިމެނޭ ރެވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައިކުކު އްޚިލްޢަތުއަށް ހަމަލާދިންކަމަށް ޝަ މައްސަލާގައި

ގެ އިތުރުން  މުޙައްމަދުއާއި ހ. ގޯލްޑަންމީޓް ޢަބްދުލްމުޙްސިން  މ. ހާދޫ މުހަންމަދު ނިޝާންއަޑިމަގު ޔޫސުފް ރިޟްވާން އާއި 

މައްސަލާގެ ކޭސް    LC2012/08493ހިމެނޭކަން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ     ހިމްއިބްރާ هللا ގދ. ވާދޫ ޖަވަހިރުގޭ ޖާދު

 ޑައިރީ އިން އެނގެއެވެ.    

ޚިލްޢަތު ރަޝީދު މަރާލަން އުޅުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރި  ޓީމަށް، ޮޕލިސް އިންޓެލް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ، ޚިލްޢަތުގެ   5.49 

އޭނާގެ ސައިކަލު ގެއްލިގެން   އިބްރާހީމްهللا ގދ. ގައްދޫ ޖަވާހިރުގޭ ޖާދުގައިގައި ޖަހައި ކުރިން މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ 

 
40 LC2012/08493   ީމޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ ސ ރިވްސެގ ކޭސް ޑ ިއރ 
41 http://ahmedmisbah.blogspot.com/2009/10/blog-post_9292.html  
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، މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ޚިލްޢަތު ރަޝީދުއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ފުރުގާން މިސްކިތް ކައިރީގައި ގްރޫޕް  ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި

ހަދައިގެން ތިބޭ އިސްލާމްދީނުގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ގޮތުގައި އުޅޭ މީހުން ކަމަށާއި، މިކަން ކުރުމުގެ ކުރިން އެމީހުންގެ ތެރޭގައި  

 ވާ ކަމަށެވެ. ޚިލްޢަތު ދުއްވާލަން ވާހަކަ ދައްކާފައި

ދީނީގޮތުން    ،ދުވަހު މެންދުރެއްހައި އިރު ސިޔާސީގޮތުން ރާއްޖެއަށް އައި ބަދަލުތައް ހިނގަމުންދިޔަ ވަގުތު    2012ފެބްރުއަރީ    7   5.50

ން  މީހުންގެ ޖަމާއަތަކުން ދާރުލްއާސާރަށް ވަދެ އެތަނުގައި ހުރި އާސަރީ ބުދުތަކުގެ ބައިތަކާއި އެހެނިހެ 8ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ 

ދުވަހު   2011ޑިސެމްބަރު  10މި އަމަލުތައް ހިންގި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  42ތަކެތި ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ގައި ޚިލްޢަތުގެ ކަރުގައި ވަޅި އެޅިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުރުޤާން   2012ޖޫން  4ޚިލްޢަތު ރަޝީދުގެ ބޯފަޅާލި މީހުންނާއި 

ގެ މީހުން ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކުން އެނގެއެވެ.  މިސްކިތް ކައިރީގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ތިބޭ ދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތު

މި އަމަލު ހިންގިކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވަނީ މ. ހާދޫ، މުހަންމަދު ނިޝާން އާއި އދ. ހަންޏާމީދޫ ރޯޝަނީގޭ  

ގައި ރާހިމް އެވެ. މި މައްސަލާއިބްهللا ގ. އަޑިމަގު ޔޫސުފް ރިޟްވާން އާއި، ގދ. ވާދޫ ޖަވާހިރުގޭ ޖާދު،  އާއި އަޙްމަދު ޝަރީފް

މި މީސްމީހުންނަށް ދައުވާކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ޔޫސުފް ރިޟްވާންގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުވެފައެއް ނުވެއެވެ. މި  

  އާއި މ. ހާދޫ، މުހަންމަދު ނިޝާން  އިބްރާހިމްهللا ގދ. ވާދޫ ޖަވާހިރުގޭ ޖާދުމައްސަލާގައި ޝަރީއަތް ނުހިންގިގެން އުޅެނިކޮށް  

ވަނަ ދުވަހު )ޑރ.އަފްރާޝީމް މަރާލިތާ މަދު   2012އޮކްޓޯބަރ  2ވަނީ ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް  

ހެނދުނު މާލެއިން   ވަނަ ދުވަހު  2012އޮކްޓޯބަރ  2ގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި( ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސްފައެވެ.  

އާއި މ. ހާދޫ،  އިބްރާހިމްهللا ގދ. ވާދޫ ޖަވާހިރުގޭ ޖާދުސީރިޔާއަށާއި ސޫދާނަށް  ފްލައިޓުން  QR 381 ޤަތަރަށް ފުރި 

   މީހުންނަކީ:  7ގެ އިތުރުން ފުރި އަނެއް މުހަންމަދު ނިޝާން

 ބަޝީރު ފައުޒީ ފައްސިޔަ، ގއ. ވިލިނގިލި هللا ޢަބްދު

 ގ. ވީނަސްވިލާ  ، ޝަރީފް މުޙައްމަދު އަހްމަދު ޔުސްރީ 

 ޝަފީގު ބަރުލީނުގެ ހއ. ދިއްދޫ މުހަންމަދު 

 
42 https://youtu.be/yxiPIBzJkhg  
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 6- 14،  2 މުހަންމަދު ތަސްނީމް، ގ. ސިނަމާލެ 

 ޢަބްދުއްލަތީފް، ވ. މަދަދު   އައިޝާ ނަހުލާ

 އިބްރާހިމް އުޝާމް، އޯކިޑްވާދީ، ގއ. ދެއްވަދޫ 

 ، ބީޗްރެސްޓް އއ. ހިމަންދޫ މުޙައްމަދުމިފްޒާލް 

        މުޙައްމަދު   ޞާމިތު ، ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ އާއި   މަޒީދު  މުޙައްމަދު 471މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު މި އެންމެންނަކީވެސް  

  ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ތަމްރީނުކޮށް މި ޖަމާއަތުން މާލޭގައި  ޖަމާއަތުން    ޖިހާދީ ފިކުރުގެއިސްވެ ތިބެގެން ހިންގާ  

 43ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ޖޫންމަހު އަބޫބަކުރު އަލް ބަޣްދާދީ ސީރިޔާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އިއުލާން ކުރުމުން އެ ކަމަށް އިޖާބަދީ    2014   5.51

       މުޙައްމަދު  ޞާމިތު ، ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ އާއި   މަޒީދު  މުޙައްމަދު  471މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް، 

ހިންގާ ޖިހާދީ ފިކުރުގެ މި ޖަމާއަތުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ދިދަ ހިފައިގެން ހިނގާލުމެއް  އިސްވެ ތިބެގެން 

 ބެއްވިއެވެ. 

 
43 JI(c)-MIS-INT-2017-0206 ްމޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސ ރިވްސެގ އިންޓެލް ިރޕޯޓ  
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 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ބަޔާނުގއި އަންނަނިވި ގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ   2ސިއްރު ހެކި #  5.52
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މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން   2ގެ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ސިއްރު ހެކި#  ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2016ޑިސެމްބަރު  11  •
ގާތުގައި މޮޅުގޮތެއް އެބައިން  2އިން ފޭބި ވަގުތު އަމީރު އާއި ބައްދަލުވިއެވެ. އެވަގުތު އަމީރު ސިއްރު ހެކި#

ތީލެވެލްގެ މީހުން، ވަރަށް މަތީ ލެވެލްގެ ބަޔަކާއި އޮތީ ދިމާވެފައި ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި އެމީހުންނާއި )މަ  ކަމަށާއި، 
ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ކޮންބައެއްކަމެއް ނޭނގޭ(، އަމީރު އާއި ބައްދަލުކޮށްދިނީ މި ގްރޫޕްގެ މީހުންނަށް ދީނީ ޢިލްމު  

އެވެ. ޞާމިތު އަށް ވަނަމަކަށް   ، ޞާމިތު މުޙައްމަދުތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެއުނގަންނައިދޭ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ   
މައުރަޒުގައި ހުރި ކުރެހުންތައް ހަލާކުކުރުމަށް   'ކައްޓިހިއްވަރު '   އޮތް ބޮންގ ސުކޫލުގައި  އެސްޓީ ކިޔައެވެ. އަދި  ބިލަ

ދިއުމަކީ އެހާ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެތަނަށް ގޮސްފިއްޔާ ލޭބަލް ވާނެކަމަށާއި، އަދި އެކަމަކީ ސިއްރު 
މިތު އަމީރު ސްތުގައި ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ވެސް ސޯމެން ކަހަލަ މީހުން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ގ2ަހެކި#

 ގާތުގައި ބުންޏެވެ.  2އަމީރު ސިއްރު ހެކި#  ،ގާތުގައި ބުނި ކަމަށް
 

ބުނުމުން،  2އާ ބައްދަލުކޮށް ދިނުމަށް ސިއްރު ހެކި#2އަމީރު ގާތުގައި  މަތީ ލެވެލްގެ މީހުންނާއި ސިއްރު ހެކި# •
ނުބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކު ގަތުލުކުރަންޖެހޭ   މަތީ ލެވެލްގެ މީހުންނަކީ ކޮންބައެއް ކަމެއް

ކަމަށާއި އެ ކަންތައް ކޮށް ނިމުމުން އެމީހުންނާ ބައްދަލުވާނެ ކަމަށް އަމީރު ބުންޏެވެ. މި ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް  
ތުގައި ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި  އަމީރުގެ ގާ   2އެވަގުތު އެފަދައިން ގަތުލު ކުރަން ޖެހެނީ ކާކުކަމެއް ސިއްރު ހެކި#

ތުގައި އަމީރު ގާ 2ބައިވެރިވުމާއި މެދުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ސިއްރު ހެކި# 2އެ ކަމުގައި ސިއްރު ހެކި#
 އެދުނެވެ. 

 
ލުވެ  ބައްދަ  2މިވާހަކަތައް ދެކެވުނުތާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްފަހުން،  އެއްދުވަހަކު އަމީރުއާ ސިއްރު ހެކި# •

ގާތުގައި ވަނަމަކަށް މުޖޫ ނަޢީމް )ތަހުގީގުން އެނގުނު ގޮތުގައި    2ވާހަކަ ދެކެވުނު ވަގުތެއްގައި އަމީރު ސިއްރު ހެކި#
ކ.މާލެ / މ.ވެލިދޫގެ، މުޡައްފަރު މުބީން މުޙައްމަދު ނަޢީމް( ގަތުލު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަދި  

  2ހިފައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ  ސިއްރު ހެކި# އެކަމަށް ފަންޑުވެސް އޮތީ ހަމަޖެ
އާއި،  ޒިޔާދު އާއި ައމީރުއާ ތިން މީހުން ވެގެންކަން އަމީރުގެ ބަހުން އެނގުނެވެ. އަދި ގަތުލު ހިންގުމަށް 

ވެސް   2ރު ހެކި#އެ ގަތުލު ހިންގުމަށް ސިއް ،ދާންޖެހެނީ ސްރީލަންކާއަށް ކަންވެސް އެނގުނެވެ. އެގޮތުން
ނެތެވެ. ނަމަވެސް  އި މިވާހަކަ ދެއްކި އިރު ޒިޔާދު  އެމީހުންނާ އެކުގަ 2ގަބޫލުވިއެވެ. އަމީރުއާ  ސިއްރު ހެކި#

މުޖޫ ނަޢީމް ގަތުލުކުރުމަށް ވާހަކަ ދައްކައި   ، އަށް އެނގިފައިވަނީ އަމީރު އާއި ޒިޔާދ2ުއަމީރުގެ ބަހުން ސިއްރު ހެކި#
ވެފައިވާ ކަމެވެ. އެގޮތުން އެ ދުވަހަށް ފަހު އަމީރުގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް  ޒިޔާދުވެސް އެކަމަށް ގަބޫލު 

 ސްރީލަންކާއަށް ދިއުމާ މެދު ވާހަކަ ދެކެވި އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވާން ދެމީހުން އެއްބަސްވިއެވެ.  
 
ރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅުން  ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ ފެބްރުއަ  2017މި ވާހަކަތައް ދެކެވުނު ފަހުން    •

އަށް ދިޔައެވެ.   އިތުރުބަޔަކާއެކު އަމީރު ދިރިއުޅޭ ގެ އާއި،  2ދުވަހެއްގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ސިއްރު ހެކި#
އެ ގެއަށް ހުކުރު ކުރުމަށް މި މީހުން ދިޔައީ އެ ދުވަހުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ބިނާވެފައި އޮތީ ގައުމިއްޔަތާ ބެހޭ ގޮތުން  

ބާގައި އޮތް ވާހަކަތަކަކީ މި މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަ ތަކެއްކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭތީ އެވެ.  ކަމަށްވެފައި ޚުތު
މިގޮތުން މި ދުވަހު ގޭގައި އިމާމުވެ  ޚުތުބާ ކިޔައި ހުކުރު ނަމާދުކުރީ އަމީރުއެވެ. މި ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް  
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 ހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުން، ޑރ. އަފްރާޝީމް  ގަތުލުކުރަން އަޒްލިފް ރައޫފްއާ ހަވާލުކުރުން 

 

ރ. އުނގޫފާރު / ގުލްފާމުގެ،  ގައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ދިން ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ،    2019އޮގަސްޓް    8  4ސިއްރު ހެކި#   535.

 (A346794)އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  ޢަލީ ޝާން  ، ހ. ހިކޯސްޓް އާ ގުޅިގެން، ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާ

އެއް ގޮޅިއެއްގައި ކަމަށާއި މިގޮތަށް، ދެ މީހުން އެއްގޮޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި  އެނާއާ  ހުރީ    ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި

ޑރ.   ، ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހިއްސާކުރި   މަރާލި ހާދިސާގެ ވާހަކަތައް އަލީ ޝާން އެނާ ގާތު  ޢަލީ ޑރ. އަފްރާޝީމްތިބުމުގައި، 

، މުޙައްމަދު މަޒީދު )އައި.ޑީ ކާޑު  471ދަފްތަރު ނަންބަރު: ށްފައިވަނީ ހަވާލުކޮއާ ޢަލީ ޝާން ލުމުގެ މިޝަންއަފްރާޝީމް މަރާ

މަދު  އްމުޙައާ  އެ މިޝަން ޢަލީ ޝާން  އަދި،   ގާތުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،  އޭނާ    ލީ ޝާންޢަ ކަމަށް    (A070967ނަންބަރު:  

   ޢަލީ ޝާން އާ  ( A146414)އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  ފުޢޫ ފް ރައަޒްލީހ. ހިލްޓަން،  ން އެ މިޝަހަވާލުކުރުމުން، މަޒީދު 

އެ ދުވަސްވަރު  އާ ހަވާލުކުރީ،  އަލީ ޝާން  އަދި އެ މިޝަން  ގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ގާތު   އޭނާގެ  ޢަލީ ޝާން  ހަވާލުކުރި ކަމަށް

ބުނުމުން އެ މިޝަން ހިންގާ މަތިން ފައިސާދޭނެ    ގައިމަޒީދު ކައިރީ "ސްޓަފް" އެތެރެކުރަން ފައިސާ މަދުވެގެން ފައިސާ ހޯދަން  

ފުރައްސާރަ ކުރަމުން އަންނަ މީހެއްކަމަށްވާ"  ކ.މާލެ /  ފަހު އަމީރު މި މީހުން ގާތުގައި ބުނެފައިވަނީ "ދީނަށް 
މ.ބޯގަ، ލީވާން ޝަރީފް އަޙްމަދު ގަތުލު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަކީ އެހެން ބަޔަކު ކުރިން  

ޑައެޅުނު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނިކޮށް އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން މި ގްރޫުޕން ކުރާ ގޮތަށް ކަނ
 ކަމަށްވެސް އަމީރު ބުންޏެވެ.   ތުލެއްގަ

 
އަދި ލީވާން ޝަރީފް ގެ ގަތުލު ހިންގުމުގެ ގޮތުން އޭނައަށް ފާރަވެރިވެ އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ރޭވުންތަކަށް   •

ބޭކަރީ  އޯން ސިލްގޮވައިގެން އެ 2އާ ހަވާލުކޮށް ސިއްރު ހެކި#2ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އަމީރު ސިއްރު ހެކި#
ކައިރިއަށް ގޮސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިމާރާތެއް )ގެއެއް( ދެއްކުމަށް ފަހު އެ ގެއަކީ ލީވާން ޝަރީފްގެ ގެ  

  2ސިއްރު ހެކި#  ،)އެޑްރެސް ނޭނގޭ( ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެގޮތުން އެގެއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ބެލުމަށް އަމީރު
އެ ގެ ކައިރީގައި    2ސް އަދި އޭގެ ޖެހިގެން އައިދުވަހުވެސް ސިއްރު ހެކި#މިހެންވެ އެދުވަހުވެ .ގާތުގައި އެދުނެވެ

މަސައްކަތްކުރީ އެގޭގެ     2ހޯދުމަށް ފާރަވެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އެގޮތުން ސިއްރު ހެކި# އެގެއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެއް
ށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދާ  ބޭރު ދޮރާއްޓަކީ  ސެކިއުރިޓީ ލޮކް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ދޮރެއް ކަމުން އެ ދޮރުން ގެއަ

ކޮންމެވެސް އިތުރު މީހެއް އެގެއަށް ވަންނަ ވަގުތެއްގައި ދޮރުގެ ތަޅުގެ ލޮކް ކޯޑް ދެނެގަތުމަށް އެކަމަށް  
ފާރަވެރިވުމަށެވެ. މިގޮތަށް ފާރަވެރިވެގެން އިންދާ އެގެއަށް ވަތް މީހަކު )މައުލޫމާތު ނޭނގޭ( ގެއަށް ވަދެފައިވަނީ  

ގޭ ދޮރުގެ ތަޅު ހުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަން އެނގުނެވެ. އަދި އެ  އެ، އެމީހާގެ އަތުގައި އޮތް
އޮތީ އެ މީހާގެ ތަޅުދަނޑި ފައްޗަކާއި އެކުގައި ކަމަށްވާތީވެ، އެވަގުތުން ފެށިގެން ގަސްތުކުރީ އެމީހާއަށް  ޑުކާ

 ވަނުމަށެވެ.    ގަށްގެން އެގެއަށް ވަކާޑު ބޭނުންކޮށް އެ ތަޅުދަނޑިފަތި އެއްކޮށް ވަގަށް ނަގައި   ފާރަވެރިވެ، އެ
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އި، އަދި މި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް، އަޒްލީފް ށާވާ ކަމަގާތުގައި ބުނެފައި އޭނާގެ   ޢަލީ ޝާން ކަމަށް މަޒީދު ބުނެގެން ކަމަށް 

ފައިވާކަމަށް އަލީ ޝާން އޭނާގެ ގާތުގައި ބުނެފައިވާ  ސީރިއާ އަށް ދިއުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޑީލް ހެދި  މީހުންރަޢޫފުމެންނާއެކު އުޅޭ  

ވަސްވަރު، ޢަލީ ޝާން ދޫނިދޫ ގޮޅީގައި ގެންގުޅުނު ފޯނު ދޫނިދޫ  އެ ދު  ބުނެފައިވަނީ،  4ސިއްރު ހެކި# ކަމަށެވެ. އަދި 

ދޫނިދޫގައި  ތުން ކިޔާ ގޮ އެމިހުން ޢަލީ ޝާން އޭރު ބަންދުކޮށްފައި ތިބީ،  އޭނާ އާއިކަސްޓޯޑިއަލް ޑިއުޓީން ނެގިކަމަށާއި،  

 . އެންމެ މަތީބަޔަށް އަރާ ތަނުން ކަނާތްފަރާތުގައި ހުންނަ ދެވަނަ ގޮޅީގައި ކަމަށެވެ ބްލޮކްގެ  އަލްކަޓްރާޒްހުންނަ 

 

ޖަމާއަތުން   ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާއާ ގުޅުން އޮންނަ  ހިސާބުގައި މިސްކިތް ނޫރު  މިސްކިތާއި  ފުރުގާން  5.54

ހިންގާފައިވާ އަދި ހިންގަން ރާވާފައިވާ އެހެނިހެން މަރުތަކުގެ މިޝަންތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި  

އަޒްލިފް ރައޫފް އިސްވެހުރި ސެލްގެ އިތުރުން އެ ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ސެލްތަކެއް ޝާމިލުވެފައިވާ ކަމަށް  

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ:  ހުސައިން ހުމާމްއެގޮތުން،   ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 
  ވެއްޓިފައި   ވަދެފަ ޑރ.އަފްރާޝީމް ދުރުކުރަން އުޅުނެވެ. ޑރ.އަފްރާޝީމް    ށް އަރެއެތެ  10ސިއްރު ހެކި #...  " 

ވަން އިރު ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ ބޯ  10ހެކި #ސިއްރު  އޮތީ ބަންޑުންނެވެ. ބޯކޮޅު އޮތީ ސިޑިއާ ދިމާލަށެވެ. 

އޮންނާނީ ސިޑިއާ ވީކޮޅަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ނިކުމެގެންދިޔައިރު ޑރ.އަފްރާޝީމް އޮންނާނީ ސިޑި ކައިރީގައެވެ.  

އެވެ. ދެން އަޅުގަނޑާ 10ސިއްރު ހެކި #ފައިކޮޅު އޮންނާނީ ދޮރާއްޓާވީ ކޮޅަށެވެ. ފުރަތަމަ އެތަނުން ނިކުތީ 

އާ ދެމީހުން އެއްކޮށް ނިކުމެ ސައިކަލަށް އަރައިގެން ދިޔަގޮތަށް އަމީރު އަހްމަދު ސްކޫލް  ( )ޢަލީ ޝާން ސަޓޯ

( ހުރި ސީދަލަށް ގޮސް އެތާ އިން މިސްކިތަށް މަޑުކޮށްފައި މިސްކިތަށް  ން ހުންނަ މަގުން )ލޮނު ޒިޔާރަތްމަގު

އެއްޗެހި   އި . އަދި ކަތިވަޅިތަކާފައިބާފައި ސަޓޯ އަޅުގަނޑު ގާތުގައި  އަތާއެއްޗެހި ދޮންނަން ދާށޭ ބުންޏެވެ

.  ދޮވުނީމެވެ ދެފައި ދެއަތާއި  މޫނާ  އަޅުގަނޑުގެ ވަދެ މިސްކިތްތެރެއަށް  ފޮރުވާފައި އަންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. 

މުން އޭނާގެ  ބުނު  މިހެން   -  ބަދަލުކުރަންދާން   އެއްޗެހި  ދެން  ހިނގާށޭ  ސަޓޯއައިސް  ނިކުތްތަނުން  ތްތެރެއިންމިސްކި

  ެޕޑުާޕކަށް  ފައިބައިގެން  ސައިކަލުން  އަޅުގަނޑުފަހަތަށް އަރައިގެން ދެމީހުން ދިޔައީ ެޕޑު ާޕކަށެވެ.  ގެ ސައިކަލު

މީހުން ވެސް އެތަނުގައި    ދެން އުޅުނު ދެ  ވެ.  ހުއްޓެ (  10ސިއްރު ހެކި #)  10ސިއްރުހެކި #  އެތަނުގައި  ވަންއިރު

އްޗެހި ބަދަލުކުރުމުން އެތަކެތި އެޅި ކޮތަޅު ހިފައިގެން ތިމަންާނ އެއީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެ  ތިއްބެވެ. 

ދާށޭ ބައިބައިވާށޭ ބުންޏެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުގާތުގައި ހުމާުމ  އިމިދަނީއޭ ސަޓޯ ބުންޏެވެ. އަދި ކަލޭމެން ހިނގާފަ

 ހުންނާށޭ ބުންޏެވެ." މިގޮތަށެވެ.  އިބީޗަށް ދާށޭ އަދި ތިމަންނަ އަންނަންދެން ބީޗުގެ ޓާފުގަ

  

mailto:info@cdd.gov.mv


 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 info@cdd.gov.mv : އީ-މެއިލް ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، ގްރައުންޑް  ފުލޯ، އަމީރުއަޙްމަދުމަގު، ހެންވޭރު، 20113، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 68 

އަފްރާޝީމުގެ    ޑރ.   ގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ  2012ނޮވެމްބަރު    18   10ސިއްރު ހެކި #      55.5

އޭނާ ދިޔައީ ސަޓޯ އާއި ހުމާމްއާ އެކުގައި ކަމަށާއި އެމީހުން ބުނެގެން ފާރައަށް އެގޭ ބޭރުގައި މަގުމަތީގައި މަޑުކުރިކަމަށާއި،  ގެއަށް  

ފުރަތަމަ ހ. ފުންވިލު ގެއަށް ވަނީ ހުމާމު ކަމަށާއި ހުމާމު އެގެއަށް ވަންފަހުން އިރުކޮޅަކުން ފޮތްތަކެއް އަތުން ހިފައިގެން  

އަށް ވަންކަމަށާއި، ދެން ސަޓޯ އެގެއަށް ވަން ކަމަށާއި، އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ދޮރު ހުޅުވާލާފައި  ޑރ.އަފްރާޝީމް އެގެ

ވެސް އެގޭ ތެރެއަށް ވަން ކަމަށާއި އޭރު އެގޭ ތެރޭގައި ހުރީ    10ސިއްރު ހެކި #ސަޓޯ އަތުން ހަނައަޅާފައި އަންނަން ބުނުމުން  

ކިވާވަރުވާ ކަމަށާއި، އޭރު އެތަނަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް ބަންޑުން ވެއްޓިފައި  މަޑު އައްޔެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީހުން ވަ

 އަތުގައި އޮތް ވަޅިތަކުގެ ތިލައިގައި ލޭހުރި ކަމަށާއި،  ޓޯ އޮތްކަމަށާއި، ޑރ.އަފްރާޝީމް ވެއްޓިފައި އޮތް ތަނުގަ އާއި ހުމާމާއި ސަ

މްގެ ކަރުގައިހުރި ޒަޚަމުން ލޭ ފައިބަމުން ދިޔަކަމަށާއި، ހުމާމުގެ އަތުގައިވެސް ލޭ ހޭކިފައިހުރި ކަމަށާއި، އޭރު ޑރ.އަފްރާޝީ

އެގޭ ތެރޭގައި އެގަޑީގައި ހުމާމާއި ސަޓޯ ފިޔަވައި އިތުރު މީހަކު ފެންނަން ނެތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބަޔަކު ސިޑި މަތީގައި  

އަޑު ވެސް  އިވުނު ކަމަށާއި އަދި   ހިނގާއަޑު ނުވަތަ ހަރަކާތްތެރިވާ އަޑު އިވޭކަމަށާއި، އަދި މީހަކު "އަވަސްކުރާށޭ" ގޮވާލި

އެއީ ކާކުކަމެއްވެސް އަދި އަޑު އައީ އެތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ ބޭރުންކަމެއް ޔަގީންކަމާއެކު ދަންނަވަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ބޮޑަށް  

ކަމަށެވެ. އެހެން   ލަފާކުރެވެނީ އެއީ އެތެރެއިން އައި އަޑެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ސިޑި މަތިން ހިނގައި ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު އިވޭތީ 

އެގޭ ތެރޭގައި ބަޔަކު އުޅުނު ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ސިޑިމަތީގައި  މުގެ އިތުރުންކަމުން އެވަގުތު ސަޓޯއާއި ހުމާ

ޕުގ އި ހިމެނޭ ބ އެއް ކ މ ށް ލ ފާކުރެވޭ   އިވޭތީ ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ސަޓޯ މެންނާއެކު އެ ގުރޫޑުހިނގައި ވާހަކަ ދައްކާ އަ

 އެއަޑު އިވުމުންވެސް އެމީހުން ބިރުން ނޫޅޭތީވެއެވެ. އި، އެގޮތ ށް ލ ފާކުރެވެނީ ކ މ ށާ

 

މަތީގައިވާ ދެ މީހުންގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު އިތުރު ބަޔަކު ޑރ.އަފްރާޝީމްއަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ      5.56

 ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

  ގުޅުއްވައި  ޑރ.އަފްރާޝީމްއާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ    ގައި   2012  އޮކްޓޯބަރު   5ން  އި  ސަރވިސް  ޮޕލިސް  މޯލްޑިވްސް   5.57

 އެއީ ކަމަށާއި، " ކުރިމަތިވެގެން  އުނދަގޫތަކެއް" ބައެއްގެ އެދިވަޑައިގަތީ ކަމަށާއި،  އެދިވަޑައިގެންނެވި  ސެކިއުރިޓީއަށް 

  އާއި  މީޑިއާ ތެރޭގައި ދުވަސްކޮޅު  އެ  ލަފާކުރެވެނީ  ނަމަވެސް  ނެތްކަމަށާއި،  ވިދާޅުވެފައި ޑރ.އަފްރާޝީމް  ކޮންކަމެއްކަން
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  ހުސައިން އޭރުގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޮޕލިސް . ގުޅިގެންކަމަށެވެ ވާހަކަތަކަކާއި ދެކެވެމުންދިޔަ ފޯރަމްތަކުގައި އެހެންވެސް

 ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  އެދުނު އަށް ސެކިއުރިޓީ ގުޅުއްވައި އޭނާއާ ޑރ.އަފްރާޝީމް ގައި 5 ސެްޕޓެމްބަރ ވިދާޅުވީ ވަހީދު

  ވިދާޅުވީ ވަހީދު  ހުސައިން. ކަމަށެވެ ދެފަހަރު ބޭނުންކުރެއްވީ ސެކިއުރިޓީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ހަމައަށް އާ 22 ސެްޕޓެމްބަރ

  ދެންނެވުމުން   ނުވަނީތޯ  ބޭނުން  ސެކިއުރިޓީ  ކަމަށާއި،   ގުޅުއްވި  އޮފީހުން  ފުލުސް  ނުކުރައްވާތީ  ބޭނުން  ސެކިއުރިޓީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް

މި ނުކުތާ އިތުރަށް   44. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ވަހީދު  ވިދާޅުވިކަމަށް ހުސެން" ހަމަޖެހިގެންނޭ  ވަރަށް ކޮށް،  ކޫލް ވަރަށް މިހިރީ"

ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި އެ ސަރވިސްއިން 

ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑރ. އަފްރާޝިމް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން       E3/1/2019/58-171  ފޮނުއްވި ނަންބަރު 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށާއި، ސެކިއުރިޓީ މެދުކަނޑާލެވިފައިވަނި   2012ސްެޕޓެމްބަރު  5ސެކިއުރިޓީ ނަންގަވާފައިވަނީ 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސެކިއުރިޓީ ބޭނުންފުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ ދެތިން ފަހަރު އަސްރު  ގައި ކަމަށާއި، މި    2012ސެްޕޓެމްބަރު    22

ނަމާދު އަދި ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު މިސްކިތުން ގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. މި އިން އެނގެނީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ސެކިއުރިޓީ ހޯއްދެވީ  

ގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޑރ.އަފްރާޝީމްއަށް  ގެއިން މިސްކިތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނޫން ކަމަށާއި މިސްކިތުން 

 އުނދަގޫކުރާ ބަޔަކު އޭނާއަށް އުނދަގޫ ކުރަނީ މިސްކިތުން ކަމެވެ. 

ގެ   5ވަނަ އަހަރު ސެްޕޓެމްބަރު   2012މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ   5.58

 އެދިވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ސެކިއުރިޓީއަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އަފްރާޝީމް އެއްވެސް ފަހަރަކު ޑރ.  އެހެންކުރިން 

ގެ ނިޔަލަށް ޑރ. އަފްރާޝީމް ސެކިއުރިޓީ   2012ސެްޕޓެމްބަރު  17އިން  2012ްޕޓެމްބަރ ސެ 5ތިރީގައި މިވަނީ  5.59

 ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވި ބޭކަލުންނާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މެސެޖުތަކެވެ. 

 ތާރީޚް  ގަޑި  މެސެޖް  ފޯން ނަންބަރު  ނަން

 9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް
މިސްކިތަށް ދަމުން އަޅުގަނޑަށް 

 ގުޅުމަށް.  
21:32:49 05.09.2012 
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  ޑރ.އަފްރާޝީމް

އާދެ، ދަންނަވާލާނަން. ރޭގަވެސް 
ކުއްލި އެހެން ކަމެއް ދިމާވެގެން 
ޝެޑިއުލް ބަދަލު ކޮށްލަން ޖެހުނީމަ. 

 ވެދުން. އަފްރާޝީމް 

21:40:43 05.09.2012 

 05.09.2012 21:42:52 އޯކޭ ސަރ  9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް

 9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް

ފެށިގެން މާދަމާގެ  15:30މިއަދު 
އަށް ޑިއުޓީގައި އުޅުއްވާނީ  15:30

އަޙްމަދު ވަޙީދު ކއ ނަންބަރު 
( ވީމަ އަޙްމަދު ވަޙީދު 9990379)

އާ ގުޅުއްވައިގެން ގެންދެވުނ އެދެން. 
އަޅުގަނޑުމެންނާ ހުރިހާ 

 ޒް  ގަޑިތަކުގަވެސް ގުޅުއްވޭނެ. ޝިފާ

01:31:19 06.09.2012 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް
އާދެ. ވ ބ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 އަފްރާޝީމް 
01:34:15 06.09.2012 

 06.09.2012 01:35:24 ތޭންކްސް ސަރ  9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް

 9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް
ފެށިގެން ޑިއުޓީގައި  15:30މިއަދު 

 އުޅުއްވާނީ އަޅުގަނޑު. ޝިފާޒް  
02:33:50 07.09.2012 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

އާދެ ފަހަރެއްގައި މަޣްރިބް ނަމާދަށް 
މިސްކިތަށް ގޮސްލާނަން، އެހެންވީމަ 

ހާއިރު  6މިސްކިތަށް ދާނަމަ 
 ދަންނަވާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

02:52:55 07.09.2012 

 07.09.2012 02:53:56 އޯކޭ ސަރ  9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

ސަލާމް، ޝިފާޒް، އަޅުގަނޑު 
ނަމާދަށް ގޮސްލަންކަމަށް މަޣްރިބް 

މިއުޅެނީ، އެހެންވީމާ ދަތިފުޅު 
ޕމ ހާއިރު  6.15ނޫންނަމަ 

މިސްކިތް ދޮށަށް ޖައްސާލަދެއްވުން 
 އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. އަފްރާޝީމް 

04:38:09 08.09.2012 
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 9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް
ޝުކުރިއްޔާ ސަރ. މިގަޑީގައި ވަހީދު 
އުޅުއްވާނީ ޑިއުޓީގައި. ވަޙީދު ގާތު 

 އަޅުގަނޑު ނަންގަނެފިން.  
04:42:11 

08.09.2012 

 9990379 ވަޙީދު ޮޕލިސް 

 15:30މާދަން  15:30މިއަދު 
ސަރ ގެ ސެކިއުރިޓީގައި އުޅޭނީ 
އަޅުގަނޑު އަޙްމަދު ވަޙީދު. 
އެހެންވީމަ ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެ 
ވަޤުތެއްގަ އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން 

 އެދެން.  

04:59:05 

08.09.2012 

 9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް

މޮގަޑީގައި ޑިއުޓީގައި އުޅުއްވާނީ 
އަޅުގަނޑު. ވީމާ ތަނަކަށް 

އިގަންނަވާއިރު އަޅުގަނޑަށް ވަޑަ
 ގުޅުމަށް. ޝިފާޒް 

02:44:29 09.09.2012 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

ސަލާމް، ޝިފާޒް، ތަންކޮޅެއް 
ލަސްވެދާނެތީ އަޅުގަނޑު މިހާރު 
މިސްކިތަށް މި ނައްޓާލީ، އެހެންވީމާ 
މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންނެވުން އެދެން. 

 ވެދުން.  

15:33:37 09:09:2012 

 09:09:2012 16:59:26 ސޮރީ ސަރ އަޅުގަނޑަށް ނުހޭލެވުނީ  9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް

 9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް
ސަރ ޑިއުޓީގަ މިހާރު އަޅުގަނޑު 
މިއުޅެނީ. ވީމާ އަޅުގަނޑަށް ގުޅުމަށް. 

 ޝިފާޒް 
07:29:08 11.09.2012 

ފަތިހު ފަތިސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް  9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް
 ވަޑައިގަންނަވަން ތޯ. ޝިފާޒް 

11:16:30 11.09.2012 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

ޝިފާޒް، މިރޭ ފަހަރެއްގަ 
ނުދެވިދާނެ، އެހެންވެގެން 
ދަންނަވާނުލާ މިހުރެވުނީ. ޝިފާޒްގެ 
އެސެއެމްއެސް ލިބުނު، 
އެހެންނަމަވެސް ރިޕްލައި ނުކޮށް 

11:41:15 11.09.2012 
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މިހުރެވެނީ ހަނދާން ނެތިގެން 
އިނގޭތޯ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ 
މާދަމާގެ މެންދުރު ނުވަތަ މަޣްރިބަށް 
ދާގޮތަށް، ތަންކޮޅެއް ކުރިން 
ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. 

 ޝުކުރިއްޔާ. އަފްރާޝީމް  

 11.09.2012 11:45:13 ތޭންކްސް ސަރ. ޝިފާޒް  9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

ސަލާމް، ވަޙީދު، މިރޭ މިސްކިތް  
ކައިރިއަށް ވަޑައިނުގެންނެވި  

ނަމަވެސް އެންމެ ރަނގަޅު. މިރޭ  
އަޅުގަނޑަށް ދެވެން ނެތިގެން  

 އިނގޭތޯ. ސަލާމް.  

15:22:18 12.09.2012 

 12.09.2012 15:24:53 އޯކޭ. ސަރ ގޮޓް ދަ މެސެޖް.   9990379 ވަޙީދު ޮޕލިސް 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

ޖަހާއިރަށް   3ސަލާމް ވަޙީދު، 
މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންދެއްވާ  

އިނގޭތޯ. ކޮންމެހެން މަޖިލިސް  
ކުރާ ގޭ ކައިރިއަށް  

ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް  
 ނގޭތޯ. ވެދުން.  އި

01:53:08 16.09.2012 

 16.09.2012 01:55:39 އޯކޭ ސަރ.  9990379 ވަޙީދު ޮޕލިސް 

  ޑރ.އަފްރާޝީމް

  4.30ސަލާމް ވަޙީދު، މިރޭ ފަތިހު 
އމ އަށް މިސްކިތް ދޮށަށް  

ވަޑައިގެންދެއްވިއްޔާ ވަރަށް ހެޔޮފުޅު  
އިނގޭތޯ. ވ ބ ޝުކުރިއްޔާ.  

 އަފްރާޝީމް  

12:36:47 

16.09.2012 

 16.09.2012 12:37:51 އޯކޭ ސަރ  9990379 ވަޙީދު ޮޕލިސް 

 16.09.2012 12:39:09 ވ ބ ޝުކުރިއްޔާ   ޑރ.އަފްރާޝީމް
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 9924553 ޝިފާޒް ޕޮލިސް
ސަރ، މިހާރުން ފެށިގެން   ސަލާމް

ޑިއުޓީގައި އުޅުއްވާނީ އަޅުގަނޑު.  
 ތޭންކްސް ޝިފާޒް 

02:43:23 17.09.2012 

 

  21ގައެވެ. އަދި އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތީ  2012ސެްޕޓެމްބަރ  17ވަޑައިގަތީ . އަފްރާޝީމް މެލޭޝިއާ އަށް ފުރާޑރ 5.60

ގައެވެ. ޑރ. އަފްރާޝީމް ސެކިއުރިޓީ ބޭނުން ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް    2012ސެްޕޓެމްބަރ  

ގައެވެ. މަތީގައިވާ ޗެޓް ލޮގަށް ބަލާއިރު   2012ސެްޕޓެމްބަރު  22އިން ޙުސައިން ވަހީދު ޑރ. އަފްރާޝިމް އަށް ގުޅުއްވީ 

އިރު، މިސްކިތްދޮށުން ޑރ. އަފްރާޝީމް އަށް ސެކިއުރިޓީ ތްރެޓް  ލެއްވިން ކަނޑުއްވާ ޑރ. އަފްރާޝީމް ގެ ސެކިއުރިޓި ފުލުހު

އަކީ އޭގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަހަރެއްގައި  ރާޝީމްއޮތްކަމަށް ޑރ. އަފްރާޝީމް ގަބޫލުކުރައްވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި ޑރ. އަފް

ސެކިއުރިޓީއަށް  ފުލުހުންގެ ގައި  2012ސެްޕޓެމްބަރު  5 ، ފުލުހުންގެ ސެކިއުރިޓީއަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކަށް ނުވެފައި

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ތްރެޓް ގެ ބޮޑުކަން އޭނާއަށް   ޚާއްސަކޮށް އެ ދުވަސްވަރުއެދިވަޑައިގަތީ 

ރިޓީ  ޑރ. އަފްރާޝީމް އަށް ފުލުހުން ދެއްވަމުން ގެންދެވި ސެކިއު އިޙްސާސްކުރެވިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ކަނޑުއްވާލައްވާފައިވަނީ އޭނާ ސެކިއުރިޓީ ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ޑރ.އަފްރާޝީމް ސެކިއުރިޓީ  

އާއި ދެމެދު މެލޭޝިޔާގައި ހުންނެވި   2012ސްެޕޓެމްބަރު  21އާއި  2012ސެްޕޓެމްބަރު  17ބޭނުން ކުރައްވާފައި ނުވަނީ 

 ށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  މުއްދަތުގައި ކަމަށް ކޮމިޝަނަ

ޑރ. އަފްރާޝީމްއާ އެކު ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތަކެއް ފަހަރު ފޯނުން ގުޅުއްވައި ވާހަކަދައްކަވައި ހައްދަވާ    5.61

ދެއްވި ބަޔާނުގައި  ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމުގައިވާ މއ.ޝޭޑީކެބިން ޙަސަން ތައުފީގު ކޮމިޝަނަށް 

 ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ. 

ރ.އުނގޫފާރު/ގުލްފާމްގެ، ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެކެވެ. ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް  "

ޚިލާފަށް ގިނައިން ގުޅުއްވާފައިވެއެވެ.  ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑަށް އާދަޔާ  01އޮކްޓޫބަރު  2012ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލި 

ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން،   ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ދެއްކެވި ވާހަކަ އަކީ ތިން އަހަރަށް މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ 

mailto:info@cdd.gov.mv
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ކަންވެސް  ވީ ްޕރޮގްރާމަކަށް އެރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބުނު ވާހަކައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ހުންނެވީ ވަރަށް އުފަލުން އެރޭ ޓީ

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެރޭ، ކާނިވަލް ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ އަޅުގަނޑުގެ ގުދަން ކައިރީގައި އެއްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަން  

ހާއިރު( ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަޅުގަނޑާއި   19:30ތިބުމަށްފަހު، އިޝާ ނަމާދަށް ގޮވަނިކޮށް )

އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ކާރާއި އެއްކޮށް ސައިކަލު ދުއްވާފައި އަޅުގަނޑު ދިޔަ މަގުމަތީގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް  ޑރ.  އެކުގައެވެ. 

ވީ ްޕރޮގްރާމް  ހަކައަކަށް ވިދާޅުވީ އެރޭ އޮތް ޓީއަރާހަމަވުމުން ގެއަށް ވެންނެވުމުގެ ކުރިންވެސް އެންމެ ފަހު ވާ އިޢަލީގެ ގެއާ

  ގެ ބެލުމަށެވެ. އަޅުގަނޑާއިއެކު ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި އެ ްޕރޮގްރާމް

 ސުލްތާން މުޙައްމަދު އިމާދުއްދީނަށް ނަމާދަށް އަރާ ދުވަސްދުވަހު ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި  އް ފަހަތުގައި ހުންނަ މަސްޖިދު

ކިތަށް ވަދެ ނިކުންނަ ގަޑިތަކުގައި އެމީހުން  މީހުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނައިން މަރުގެ އިންޒާރު އަންނަކަމާއި އަދި މިސް

ދިމާކޮށް ކޮއްަޕއި ހަދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަމާއި މާބޮޑަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް އަޅާނުއްލައްވައި 

މުން އަޅުގަނޑު އެދިގެން   އަންނަން ފެށުއްއެކަމާ ކަންބޮޑު ނުވުމަށް އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ބުނެފައިއެވެ. މިގޮތަށް އިންޒާރުތަ

ވަނަ އަހަރުގެ ސެްޕޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު،   2012

އެކު   ފަހުން ސެކިއުރިޓީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލެއްވިކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑާއި

އަށް މެލޭޝިޔާއަށް ދަތުރުކޮށްފައި އަނބުރާ    21އިން    17ވަނަ އަހަރުގެ ސެްޕޓެމްބަރު މަހުގެ    2012ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ  

އެވެ.  އި ވެދިމާކޮށްފަ  މާލެ އައި ފްލައިޓު ތެރޭގައި ވެސް ބަޔަކު ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް ހުތުރުބަހުން އެއްޗެހި ކިޔައި 

ރުގައި ހުރިހާ ރައްޓެހިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ސަލާމް ކުރައްވައި، ފޮޓޯ ނަންގަވައި ހެއްދެވިއެވެ.  މެލޭޝިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތު 

އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަކީ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވަން އުޅުއްވި، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން  

އަކީ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނަވަސްކަން ހުރި   އަފްރާޝީމް ޢަލީ  ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ޑރ.

ބޭފުޅަކަށް ނުވެފައި، ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް ފަހު ފަނަރަވަނަ ދުވަހާއި ހަމައިން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުން ވެގެން އެކިފަހަރު  

 އަޅުގަނޑު ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް  ކަންކަމުގައި ފަހަރު އެކި ތީއެވެ. މިގޮތުން އެކިވާމަތިން އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވާފައި 

އަދި އަޅުގަނޑާއިއެކު ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ސިޔާސީ މީހުންގެ   މާލީގޮތުން އެހީތެރިވެދީފައި ވާނެއެވެ.

   "ފަރާތުން ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ.
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  އަޙްމަދު   ލީލާ   މާލެ/ދީފްރަމް .  މޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އެއްބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ،    5.62

  އަފްރާޝީމް . ޑރ ބުނެފައިވަނީ  ބަޔާނުގައި ދީފައިވާ ސަރވިސްއަށް  ޮޕލިސް މޯލްޑިވްސް ގައި  2012 ޑިސެމްބަރު 1

ގެ ފަހުން ޑރ. އަފްރާޝީމްއާ ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި، އެރޭ ޑރ.   23:00( 2012 އޮކްޓޯބަރ  1) އަވަހާރަކޮށްލިރޭ

އަފްރާޝީމްއަށް އެއްވެސް މީހަކު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިންޒާރެއްދީ އަދި ބިރުދެއްކި ކަމަށް ބުނެ އެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް  

"ތުނބުޅިލީމީހުން" އަފްރާޝީމްއަށް ދިމާކުރާ ވާހަކަ ދައްކާ  ގާތުގައި ބުނެފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަބަދުވެސް  ގެއޭނާ

ކަމަށާއި، މި "ތުނބުޅިލީ މީހުން" ނަކީ ކޮންބައެއްކަން ބުނެފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  

 އެމީހުންނަކީ ދީނީ ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުން ކަމަށެވެ. 

  ގައި  2012 އޮކްޓޯބަރ 2 ނޫހުގައި މިނިވަންއޭރުގެ ނަމުން އިނގިރޭސި ބަހުން ޝާއިއުކުރާ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމުގައިވާ  5.63

  ކޮންމެވެސް    ކޮމެންޓު  ތިރީގައިމިވާ   ނަމުގައި   މި "  ސަމީރު  ހުސައިން "  ޚަބަރުގައި  ލިޔެފައިވާ   މަރާލުމާބެހޭގޮތުން   އަފްރާޝީމު .  ޑރ

މި ކޮމެންޓު މިނިވަން ނޫހުގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިތާ މަދު    45.ކޮށްފައިވެއެވެ މީހަކު

ތަހުގީގުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިފައި     ވެސްގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، އަދި އެއިރު މި މަރާބެހޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެއް 

ނުވަނީހެވެ. ވީމާ މި ޕޯސްޓުގައިވާ މައުލޫމާތަކީ އެކަން ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނޫނީ  

އެނގިފައި ނުވާނޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. މި މައްސަލާގެ ތަހުގީގުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި  

ސްޓުގައިވާ މައުލޫމާތު އެއްގޮތްކަމަށް ވާހިނދު މިއީ އިއްތިފާގުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.   މި ޯޕއޭރުޖެހި  

މި ކޮމެންޓު ޕޯސްޓުކުރި ފަރާތެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް  

އް އާކައިވްކޮށް،  ކޮށްފައިވާ މަޒްމޫނުތައުގައި ބަދަލުކޮށް އޭރު ޝާއި 2014ބްސައިޓް މިނިވަންނިއުސްއިން އޭރު ބޭނުންކުރި ވެ

ގި ފަރާތުން  އްޖެއިން ބޭރަށް ގެންގޮސް ބެހެއްޓުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫސް ހިންސާރވަރުތައް ރާ

 ތު ދީފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާ

 

 

45 https://web.archive.org/web/20140427065458/http://minivannews.com/politics/ppm-mp-dr-afrasheem-
found-brutally-murdered-44721  
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ފުރުސަތު ދެވުނު ކަމަށާއި، ދީނުން ބޭރުވެއްޖެ މީހެއްގެ އުގޫބާތަކީ    3ކޮމެންޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ޑރ. އަފްރާޝީމް ތައުބާވުމަށް  މި    5.64

ވެސް އެ ފަރާތުން   ކަމަށާއި، ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލުމަށް ރޭވީ ދީނީ ޖަމާއަތަކުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ފައިސާ އެއްކުރީ މަރު

 ގެ މިޝަން ހަވާލުކުރީ ޑްރަގް ވިއްކާ  ގޭންގު ލީޑަރަކާ ކަމަށެވެ. ކަމަށާއި އަދި މަރާލުމު

ކަމަށް މިނިވަން ނޫހުގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ މި  ތެރޭގައި މަހުގެ ޖުލައި ގެ 2012 ރާވާފައިވަނީ މަރާލަން  އަފްރާޝީމް. ޑރ 5.65

  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް  10 #ސިއްރު ހެކިކޮމެންޓުގައި ބުނެފައިވާ އިރު ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު އާއި 

މިޝަންގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޒްލިފް އެމީހުން ގާތުގައި    ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެބަޔާނުން އެނގެނީ    ދީފައިވާ 

  . ތްވާ ކަމެވެގައިވާ ވާހަކައާއި އެއްގޮއެ ހަގީގަތާއި މި ކޮމެންޓު  ކަމުން، ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގައި  2012ބުނެފައިވަނީ 

 އޮގަސްޓްގައެވެ.   18ޖުލައިގައެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަސް ނިމިފައިވަނީ    19ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށިފައިވަނީ    2012

،  އިރު  ބުނެފައިވާ  ކޮމެންޓުގައި  މި  ވެބްސައިޓްގައިވާ  ނޫހުގެ  މިނިވަން  ކަމަށް  ދެވުނު  ފުރުސަތު  3  ތައުބާވުމަށް  އަފްރާޝީމް.  ޑރ  5.66

ޑަށް އޭނާ  އެހާބޮ އެރުމަށް  ްޕރޮގްރާމަށް ގެނެސްދޭ އިން މޯލްޑިވްސް ޓީވީ ކުއްލިއަކަށް އަވަހާރަކޮށްލިރޭ  އަފްރާޝީމް. ޑރ

، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، އޭނާ އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމުގައި ދައްކަވާފައިވާ  ނާއި މަސައްކަތްކުރައްވާފައި އޮތުމުން

ވާހަކަފުޅުތަކުން ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ ޢަޤީދާއާ މެދު ސުވާލުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ފުށުން އޭނާ އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމުގައި ތައުބާވާ  

ކަމަކަށް   އްތަކަކީ އިއްތިފާގެކަމުން މި ކޮމެންޓުގައިވާ ވާހަކައެހެން  ކަން ދޭހަވެއެވެ.  ބާރު އަޅާފައިވާރުމަށް ކު ކަމަށް އިއުލާން

 ވެއެވެ. ގަބޫލެއް ނުކުރެ 
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އެދުވަހުގެ   އިގަނޫހު  މިނިވަން ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިތާ މަދު ގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގައި،  2012 އޮކްޓޯބަރ  2  5.67

ގައި ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ  މި ކޮމެންޓުގައި ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ މިޝަން ހަވާލުކުރެވުނީ ޑްރަގް ލޯޑަކާއި    13:23

  ކަމަށާއި އޭނާ އެކަން  ކުރުވީ އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމަށް ކޮލިފައިނުވާ ތިން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މި

ލާގައި ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގުގައި އަޒްލިފް ރައޫފް އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރާއި އޭނާ އެކަމަށް ހޮވާފައި ފޮނުވި ހުމާމް  މައްސަ

މި ކޮމެންޓުގައިވާ    އާއި އަލީ ޝާންގެ ދައުރާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކާއި  10ހެކި # ސިއްރުއަޙްމަދުއާއި  

 އިއްތިފާގެއް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.  ވެސް  ގޮތްވުމަކީވާހަކައާއި އެއް

 

 

 . އ ފްރާޝީމް ޢ ލީ އ ވ ހާރ ކޮށްލ ން ރޭވުން ޑރ   .6
 

 ވުންރޭ

އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ    ، ރޭވުން ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ  ޑރ.އަފްރާޝީމްކޮމިޝަނަށް ލިބިފަިއާވ ހެކިތަކަށް ބަލާިއރު،  6.1

 އެނގެއެވެ. ން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ހ. ހިލްޓަން އަޒްލިފް ރައޫފުކަ

   ފް ރައޫފުހ. ހިލްޓަން އަޒްލި       
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ކޮމިޝަނަށް ދިން ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހ. ހިކޯސްޓް    4#ހެކި ސިއްރު    6.2

ގޮޅިއެއްގައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި    އެއް  އިއާފައި ހުރި ދުވަސްވަރު އަލީ ޝާން ޢަލީ ޝާން ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް

އަފްރާޝީމް މަރާލި ހާދިސާގެ ވާހަކަތައް އަލީ ޝާން އޭނާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހުރި ކަމަށާއި، އެ ހުރި ހުރުމުގައި ޑރ.  

، މާލޭ  A070967)އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު  މަޒީދު    މުޙައްމަދުއެގޮތުން ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލުމުގެ މިޝަން އޭނާއާ ހަވާލުކުރީ  

ނުމުން އެ މިޝަން މަޒީދު ދި   މުޙައްމަދުއެ ިމޝަން އޭނާއަށް    ކަމަށް އަލީ ޝާން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،   (471ދަފްތަރު ނަންބަރު  

 ހިއްސާކުރިކަމަށެވެ.  އޭނާ   އަޒްލިފް ރައޫފްއާ

އަކީ   ނާއަދި އޭ ކެވެ. ކޯްޕރަލްއެ ލާންސް އެމްއެންޑީއެފްގެ އަދި  46ލީޑަރު  އިސް އެންމެ ގޭންގުގެ ކުޑަހެންވޭރު އަކީ އަޒްލިފް  6.3

ނު ހަތިޔާރު  ތޫދަގަނޑާއި އަދި  ، ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރީގައި ކެއްޗާއި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ލޭގައި މަސްތުވާތަ މާ

ވަރަށް   ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް މީހަކުކަން މާރާމާރީ ހިންގަމުން ގެންދިޔަގުރޫްޕ ހަދައިގެން ގެ މަގުމަތީގައި ލޭހިފައިގެން މާ

   47ކުރިއްސުރެ އެނގިފައިވެއެވެ. 

އާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ  ރައޫފް  އަޒްލިފްއަވަހާރަކޮށްލުމުގައި  ޑރ.އަފްރާޝީމް ކުޑަހެންވޭރު ގޭންގުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6.4

ދީގެން ގެންގުޅުނު  އުޖޫރަ  މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމަށާއި އެތަކެތި ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅުމަށް މެންނަކީވެސް އަޒްލިފް ރައޫފްއެން

  ނޫން  އޭނާނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޮޑު ކުށެއް  މިޝަންއެއް މަރާލުމުގެ މީހަކު ކުޑަހެންވޭރު ގޭންގުން ކުދިންނެވެ.  ނުންނާއިޒުވާން

މޯލްޑިވްސް   ކަން އެ ގޭންގަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ނުހިންގޭނެ  ގޭންގަށް  އެ ނޫންގޮތަކަށް  އެނގިގެން އަށް  އޭނާ  ނުވަތަ މީހަކަށް 

މައުލޫމާތުން  ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ    އިމައުލޫމާތުންނާ  ންނާއި، ފުލުހުން އެއްކޮށްފައިވާ ދީފައިވާ ބަޔާންތަކު  ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް

  48އެނގެއެވެ. 

  1 އޮތް އަތުގައި މީހެއްގެ ާޕކިސްތާނު  ހުރި ކައރީގައި ބްރާންޗް މެއިން ގެމޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް ބުނެގެން ރައޫފް އަޒްލިފް  6.5

މުހަންމަދު   ދޫ އިރާކުސ. މީ ގޮސް ނަގައިގެން އަތުން  ގެއެމީހާ ( އެއްޗިހިތަކެއް ހުރި ބޭނިފައި ޮޕލިހަށް)  މަސްތުވާތަކެތި ކިލޯގެ

 
46   J2(A)/2013/358  ުމޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސ ރިވްސެގ ިއންޓެލް ޑޮކިއުމެންްޓ ނ ންބ ރ  
 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސ ރިވސް ިއން ކޮމިޝ ނ ށް ފޮނުާވފ އިާވ އ ޒްލިފް ރ އޫްފެގ ކުށުެގ ރިޕޯޓު އ ދި ޓާެގޓް ޕްރޮފ އިލް އ ދި ލޯފުލް ކޯލް   47

 އިންޓ ރސެޕްޝ ން ތ ުކެގ ރެކޯޑް.
48   J2(A)/2013/358  ުމޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސ ރިވްސެގ ިއންޓެލް ޑޮކިއުމެންްޓ ނ ންބ ރ  
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  އިސްމާއިލް ލުގްމާން އާއި ހުމާމް އަހްމަދު )ހ. ލޮބީ(ހުސައިން  ، ރައޫފް އަޒްލިފް ލުމަށް  ގެއަށް  ދިރިއުޅޭ 49( މުއްކާނުހާމިދު )

.  އެވެފައިވެބުނެ  ހުމާމް  ދިންކަމަށް  ހުމާމަށް  އަޒްލިފް   ރުފިޔާ  3000/ -  އުޖޫރައަކަށްވާ  މަސައްކަތުގެ   މި  އަދި .  ފޮނުވިއެވެ(  އިގުއާނާ)

ގައި    2012ޑިސެމްބަރު    7ހުމާމް        . (2012  ޑިސެމްބަރ  7  ، ބަޔާން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ  ހުމާމް)

  މީހެއް   ހަދާ   ނިދައި  ގޭގައި  ކައި  ގެއިން  އަކީ   ހުމާމް  ، ކަމަކީ   އަނެއް  އެނގޭ   މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން 

ން ބޭނުންކުރާ  ުޕލް ބީޗުގައި ހުންނަ ކުޑަހެންވޭރު ގްރޫޝަމަތިން އާޓިފި ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ކުރިސްޓޭޓް  ނިދަނީ  އެނާ    ނޫންކަމާއި، 

  ފައިސާކޮޅުންނާއި،   ބުނާގޮތަށް ކުށްކޮށްގެން އަޒްލިފްއަތުން ލިބޭ  ރައޫފް  އަޒްލިފް  ހަރަދުބަރަދު ހަމަޖައްސަނީޖޯލިފ ތީގ އި ކ މާއި،  

    . ކަމެވެ "ޗަންދާ"އިން ލިބޭ   ރައްޓެހިންއަތުން 

. ލޮބީ ހުސައިން  ހ  ލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރީމަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކްރިމިނަ   ޑރ.އަފްރާޝީމް  6.6

ކުށުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ    އެ   10ސިއްރު ހެކި #    ގެ މައްޗަށާއި ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން ގެ މައްޗަށެވެ. އަދި  ހުމާމު އަހްމަދު

   އިއުތިރާފްވެފައިވެއެވެ. އޭނާ ކޯޓުގައި   ޖުވެނައިލް ކަމަށް

ސިއްރު ހެކި     ،ދީފައިވާ ބަޔާނުންނާއިއަށާއި، ކޯޓަށް  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަހްމަދު  ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމު  6.8

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށާއި ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެނީ ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުއާއި ހ.  #10

  އަޒްލިފްގެ ގެ އަމުރަށް ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްކުރާ  އަޒްލިފް ރައޫފް  ކަންކުރާ،   ބުނާގޮތަށް  ރައޫފް  އަޒްލިފްހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން އަކީ  

  މާރާމާރީ ބޭނުންކުރަނީ މި މީހުންގޮތެއްގައި  އާންމު ރައޫފް އަޒްލިފް 50. މީހުންކަމެވެ ތިބި  ދަށުގައި ގެކޮންޓްރޯލު  ފުރިހަމަ

އަޙްމަދު   ހުމާމްޙުސައިން   51ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުމަށެވެ.  ޑްރަގާއި ބަނގުރާ އިކުރުމަށާ ޓްރެފިކް  ޑްރަގްރަލާއި  ހިންގުމަށާއި

ފައިސާދޭން ބުނެފިނަމަ    ރައޫފް  އަޒްލިފް  އަކީ  ހުމާމް  ފައިސާއިންކަން އެނގެއެވެ.   ދޭ    ރައޫފް  އަޒްލިފް   ހަދަނީ   ކައިބޮއި  ދިރިއުޅެ

  އިއުތިރާފުންނާއި  އޭނާގެ  މީހެއްކަން ހަމަލާދީފައިވާ މަރާލުމަށް މީހުން  ހުމާމްއަކީ  ނޫންކަމާއި  މީހެއް ފަސްޖެހޭނެ  މަރާލަން  މީހަކު

 
ސ. މިދޫ އިރާކު ުމހަންަމދު ހާިމދު )މުއްކާނު( އަކީ މ. ަޝއިނިްނގސްަޓރ ރިްޟާވން ޢަްބދުهللا ގެއްލުުނރޭ ރިލްާވްނއަށް ފާރަލަމުން  49

  2014ޑިސެމްބަރު  30މުހަްނމަދު ހާިމދު ަވނީ އަޒްލިފް ަރއޫފްާއއެކު  ރިލްާވްނެގ  ފަހަތުން ަސއިކަލުަގއި ުދްއވަމުން ދިޔަ މީާހއެެވ.  އަދި މި

 ގައި ިޖހާދުުކރުމަށް ީސރިާޔއަށް ޮގސްަފއެެވ. 
 7  ޑިސެމްބ ރ 2012 ދުވ ހު  ކްރިމިނ ލް ކޯޓުގެ މުއްދ ުތ މ ޖިލީހުގ އި، ހުސ އިން  ހުމާމް ދީފ އިވާ ބ ޔާނުގެ 2،  3،  އ ދި 4 ވ ނ   ސ ފްހާ   50
 ޕޮލިސް އިންޓެލް ރިޕޯޓް 51
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އަށް އަންގާނޭ  ހުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުބޮޑު ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރަން  މީހަކު މެރުން ފަދަ    އެނގެއެވެ.   ރެކޯޑުން   ކްރިމިނަލް   އޭނާގެ

މާމު އަހްމަދު  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް  ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުކަން އަޒްލިފް ރައޫފް  ހަކީހަމައެކަނި މީމެއްގައި ހުރި މަގާ

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަށާއި ކޯޓަށް ދީފައިވާ    10ސިއްރު ހެކި #      ،ސަރވިސްއަށާއި، ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުންނާއި

   ގެއެވެ. އެނބަޔާނުން 

 

 އޮގަސްޓް  -ޖުލައި   2012

 

  ހުއްޓާ  ދޮރުކައިރީގައި ލޮބީ. ހ ކަމުގައިވާ ގެ  އޭނާގެ ބަންދުން ދުކޮށްލި ދުވަހެއްގައި  ހުމާމް ހުރޯދަމަ އަހަރު ވަނަ  2012  6.9

 ހުމާުމއާ  އައިސް ދާދި އެކުއެކުގައި ކަހަލަގޮތަކަށް  އާ ދެމީހުން ސަލާހު އަލިނޫލ. ގަމު، ތުނޑި، އާދަމް  އާއި ރައޫފް އަޒްލިފް

  ސަޅިކޮށް  އެކަން އަދި   ކަމަށާއި  އެންގި  ހުރުމަށް  މަޑުންބަންދެއްގައި ނުޖެހި  ކަމަށާއި،  އެބައޮތް މިޝަންއެއް ފައިބައްދަލުކޮށް

  ބައިވެރިވާން   ބުނިކަމަށާއި، އަދި އެކަމުގައިރައޫފް އާއި އާދަމް ސަލާހު    އަޒްލިފް  ސަޅިވާނެކަމަށް  ވެސް  ހުމާމްއަށް  ހިނގައްޖެއްޔާ

 52ވެއެވެ.  އިއުތިރާފްވެފައި ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ހުމާމު އެއްބަސްވިކަމަށް ހުމާމް

  ގޮސް  ހިފައިގެން  މަސްތުވާތަކެތި  ކިލޯގެ  1  އަތުން  މީހާ  ާޕކިސްތާނު  ހުރި  ކައިރީގައި  ބްރާންޗު  މެއިން  ގެމޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް  6.10

  ދިމާލުން  އިންޑިއާއާ އޮފް ބޭންކް ސްޓޭޓް ރޭ،  ދުވަހުގެ ލީއެތަކެތި  ގެއަށް އުޅޭދިރިމުހަންމަދު ހާމިދު  ސ. މީދޫ އިރާކު

  ތަފްސީލު   މިޝަނުގެ  މަރާލުމުގެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ތިބެގެން،   (ސްޕައިއާދަމް ސަލާޙް )  އާއި  ރައޫފް   އަޒްލިފް  ބީޗުގައި  އާޓިފިޝަލް 

  މާބޮޑުވެގެން  ކަންތައް އޭނާގެ  މަރާލަންޖެހެނީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް އަދި  ބުނެފައިވެއެވެ.  ހުމާމު ދިންކަމަށް  ހުމާމަށް  ދެމީހުން  އެ

  މަރާލުމުގެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް ބުނެފައިވެއެވެ.  ބަޔާނުގައި ހުމާމުގެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ  ކައިރީގައި ހުމާމު ، ރައޫފް އަޒްލިފް ކަމަށް

  މަރާލުމުގެ   ޑރ.އަފްރާޝީމް  މީހުން   3  ފަހުން  އޭގެ އަދި     ބުނެފައިވެއެވެ.   ހުމާމު  ކަމަށް   އެތަނުން  ރާވަންފެށީ   ރޭވުންތައް  އަމަލީ

 53ވެސް ހުމާމު އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.   ކަމަށްގެންދިޔަ   މަޝްވަރާކުރަމުން ދައްކައި ވާހަކަ

 

 
 ހ. ލޮބީ ހުސަިއން ހުާމމު އަހްަމދު  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސްއަާށއި، ޯކޓަށް ދީފައިާވ ބަޔާން. 52

 ހ. ލޮބީ ހުސަިއން ހުާމމު އަހްަމދު  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސްއަާށއި، ޯކޓަށް ދީފައިާވ ބަޔާން. 53
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 2012ސެްޕޓެމްބަރު  9

 

  ރައޫފް   އަޒްލިފް  ފަންގިފިލާއިން  ފުރަތަމަ  ޖަލަީޕނޯގައި(    2012ސެްޕޓެމްބަރު    9)،  ދުވަހު  ނިމުނު  ކަްޕ  ބައިބަލާ  ދިޓީވީ  16  ގަދަ  6.11

އެންގިކަމަށް   ހުމާމަށް ރައޫފް އަޒްލިފް ހުރުމަށް ތައްޔާރުވެ ކަންތަކަށް މަރާލުމުގެ ޑރ.އަފްރާޝީމް ބައްދަލުކޮށް ހުމާމާއި އާއި

  އަޒްލިފް  ހުރުމަށް މަޑުކޮށްލައިގެން  ހުމާމް ގައި ވެލިދޫ. ނ އަންގާލަންދެން އަންނަން މާލެ އަދިހުމާމު އިއުތިރާފުވެފައިވެއެވެ. 

  54. ހަވާލުކުރިއެވެ  ޑްރަގް އަޒްލިފް އާއި ހުމާމް ޓަކައިވިއްކުމަށްޑްރަގް   ހުރުމުގައި ހުންނަ  ވެލިދޫގައިއެވެ.  އެންގިހުމާމުއަށް 

މަޖްލިސް މެންބަރަކު  ދެން އެންމެ އަވަހަށް ދުވާލާނީ    ހުމާމު އެދުވަސްވަރު ނ. ވެލިދޫއަށް ދިޔަ ކަމާއި، ވެލިދޫގައި ހުރި ހުރުމުގައި  6.12

  2012ނޮވެމްބަރ    19  ގާތުގައި ހުމާމު ބުނެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް  ގެ  15ސިއްރު ހެކި#ކަމަށް  

އަދި އެއް ރެޔަކު ހުމާމު ނިދަން ކޮޓަރިއަށް އައިސް ދަންވަރު ފޯނުން ކޮންމެވެސް   ބުނެފައިވެއެވެ.  ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  ގައި

އާއި، ތިވަރަށް ފައިސާ ލިބޭނެކަން ގެރެންޓީތޯއާއި، ތިމަންނައަށް  މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން "ކިހާ ވަރަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެތޯ

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް   15ސިއްރުހެކި #ފައިވާ ކަމަށްވެސް  ކެރޭނެއޭ ކޮށްފާނަމޭ" ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ އަޑު އަހާ

 ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

 

   2012 ސެްޕޓެމްބަރ 25

 

  ހާ  25 ސެްޕޓެމްބަރ 2012 އައީ އަށްމާލެ ހުމާމް އެންގުމުން ރައޫފް  އަޒްލިފް އައުމަށް އަށްމާލެ ހުމާމު ވެލިދޫގައި ހުއްޓާ،  6.13

.  ބައްދަލުކުރިއެވެ   އާއި  ހުމާމް  އިން  ޖަލަީޕނޯ  އެހެންބަޔަކު  އާއި  އަޒްލިފް  ހަވީރު  ދުވަހުގެ  އައި  އަށްމާލެ  އިން  ވެލިދޫ.  ހިސާބުގައެވެ

  ރައޫފް  އަޒްލިފް ކަމަށް ފައިސާއެއް ދޭ މޫސަ ރީކޯ އެއީ ކަމަށާއި،  ޖާވިދުهللا މ. ޖަރީމާގޭ ޢަބްދު ހަމަޖައްސަނީ ފައިސާ އަދި

  ތުގައި ގާ  ހުމާމް  ޖާވިދު هللا ޢަބްދު  މ. ޖަރިމާގެ   ކަމަށް  މަނިކު  މޫސާ   ރީކޯ  ކުރަނީ   ޚަރަދު  މިކަމަށް  އަދި .  ބުންޏެވެ  ގާތުގައި  ހުމާމް

   . ބުންޏެވެ އަޒްލިފް ދޭނެކަމަށް ރުފިޔާ  މިލިޔަން އެއް އަށް ހުމާމް އަދި. ބުނެފައިވެއެވެ ހުމާމް ބުނިކަމަށް

 
 ހ. ލޮބީ ހުސަިއން ހުާމމު އަހްަމދު  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސްއަާށއި، ޯކޓަށް ދީފައިާވ ބަޔާން. 54
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އާއި ޖަލަީޕނޯގައި ބައްދަލުކޮށް މިޝަން    10ހެކި #ސިއްރުއާއި    ފް، އަލީ ޝާންއަޒްލިފް ރައޫ  ދުވަހަކު  އެހެން  ފަހުން   އޭގެ    އަދި   6.14

ޖަހާލައި އެތަން ބަލާލުމަށް   އްގޮސް ބުރެ މެންގޭ ދޮށަށް ޑރ.އަފްރާޝީމްދީ  ކުރީބައިގައި   ހިންގާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް

 ހުމާމުގެ ގާތުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  

  ދުވަހެއްގެ ގެކުރީ  ހާ ދުވަސްމަރާލުމުގެ ހަފްތާއެއް ޑރ.އަފްރާޝީމް  :ބަޔާނުން ދީފައިވާ ފުލުހުންނަށް 10ހެކި # ސިއްރު   6.15

އާއި އަޒްލިފްއާ   ތަނުގައި ހުރި މޭޒެއްގައި ހުމާމާއި ސަޓޯ  އަށް އެރިއިރު އެޖަލަީޕނޯ    10ސިއްރު ހެކި #އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު  

 ގާތްގަނޑަކަށް  ގެންގޮސްފައި މިހާރު މިއޮތީ  10ސިއްރު ހެކި #ވަނުމުން ހުމާމު    10ސިއްރު ހެކި #ތިންމީހުން ތިއްބެވެ. އަދި  

ން ހުމާމު ބުންޏެވެ. ހުމާމު މިހެން ބުނުމުން އަޒްލިފް ރައޫފް  ރުފިޔާ، މިހެ 10000ދޭނަމޭ  ، ކަލެއަށް މަ މިޝަން ޖެހިފައޭ

މާމުއާ ދިމާއަށް ކަލޭ މިގޮލާ ކައިރީގަހޭ ތިބުނީ، މީނަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނޫޅެޔޭ ބުންޏެވެ. އަޒްލިފް މިހެން  އިނދެފައި ހު

ފަހަރު އަހަރެމެންނާ އެކީ ދާނެޔޭ ހުމާމު ބުންޏެވެ. އެހެން ބުނުމުން ކަލޭ މިފަހަރު ބަޗައިގެން ނުވާނެޔޭ    ބުނުމުން މީނަ މި

    ބުންޏެވެ. އަދި ބަޗައިފިއްޔާ ހޭއަރުވަލާނަމޭ ވެސް ބުންޏެވެ. މާއަށް އާ ދ10ިސިއްރު ހެކި # އަޒްލިފް 

 

 2012ސެްޕޓެމްބަރު  27

 

ހުމާމް ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެން   ފުލުހުން  ، ފައިވަނިކޮށްދީތައް އަޒްލިފް ހުމާމުއަށް ތަފްސީލު ގޮތުގެ ހިންގާނެ  މިޝަން  6.17

  55 ހުމާމު ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ.  ސެްޕޓެމްބަރުގައި(  27އައިދުވަހު ) 

   

 2012ސެްޕޓެމްބަރ  30

 

  ރައޫފްއަށް އަޒްލިފް ހުމާމު ދުވަސްފަހުން  ދެތިން ދޫކޮށްލިތާ އިގެންގޮސްފަ  ދަށަށް ބެލުމުގެ ފުލުހުންގެ ގަޑިއިރަށް 24 ހުމާމު 6.18

 އެއީ .  އައެވެ  ބީޗަށް  ފިޝަލް އާޓި ޖެހިއިރު    5އެދުވަހު ހަވީރު    ރައޫފް  އަޒްލިފް  އިބުނެފަ  އަންނަނީއޭ  މި  ބުނުމުން  ކޮބާހޭ  އިގުޅާފަ

 
  ހ. ލޮބީ ހުސަިއން ހުމާމު އަހްަމދު  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސްއަާށއި، ޯކޓަށް ދީފައިާވ ބަޔާން.55
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  56. އެހިއެވެ ރެޑީކޮށްހޭ  ކަންތަކަށް  އެ ތިހިރީ އައިސްއޭނާ  އަދި. އެވެ ކުރި އެއް ދުވަސް  އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް

 ކަމަށާއި،  މީހުން 3 މޭޖަރ ބައިވެރިވާނީ ކަމުގައި އެ ދީ ތަފްސީލުތައް ފަހުގެ އެންމެ ގޮތުގެ ހިންގާނެ އޮަޕރޭޝަން އަދި

ސިއްރު ހެކި     މީހުންނަކީ ތިން އެ. ބުންޏެވެ އަޒްލިފް ކަމަށް ނިމުމުން އޮަޕރޭޝަން ބައްދަލުވާނީ ދެމީހުން ދެން އެއަށްފަހު

ހ. ހިކޯސްޓް    އޮންނާނީ  ސިމް  3  އެ  ވާކަމަށާއި  ނަގާފައި  ސިމް  3  އަދި އާއި ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން އާއި ހުމާމުއެވެ.   #10

  އާޓިފިޝަލް   ދެއްކީ  މީހުން   ދެ  ވާހަކަ   މި .  ބުންޏެވެ  އަޒްލިފް  ކަމަށް   އަތުގައި   އަޒްލިފް   އަދި  10ސިއްރު ހެކި #    ،އާއިއަލީ ޝާން

 ހުމާމް  ދީގެން ފައިސާ ރައޫފް އަޒްލިފް ކުރިން ހަފްތާ 3 ހިންގުމުގެ އޮަޕރޭޝަން ސިމަކީ 3 މި. ކައިރީގައެވެ ޖޯލިފަތި ބީޗް

 ކާޑު ޑީ. އައި މީހެއްގެ ނޭނގޭ ކާކުކަން އަކުން،  ފިހާރަ ހުންނަ މަގުގައި ރޯޝަނީ ގަތީ ސިމްތައް މި. ސިމެވެ 3 ގަނެފައިވާ

ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން    ދުވަހު  އެ  ބޭނުންކުރީ  ސިްމތައް  އެ.  ރައޫފްއެވެ  އަޒްލިފް  ދިނީ  ކާޑު   ޑީ. އައި  މި.  ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ

 . ތަކެއްގައެވެފޯނު  ގެނައި

މީހުން ގޮވައިގެން    3ހާއިރު ލުގްމާނު  އިސްމާއީލު )އިގުއާނާ ( އާއި އަފްޝަން އާއި ޝިރުހާން އާއި    17:00އެ ދުވަހު ހަވީރު    6.19

ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގެ ކައިރިންލާފައި ހުމާމު ދުއްވާފައި ދިޔައެވެ. ހުމާމު ބުނެފައިވަނީ އޭރު ހުމާމު  ދެ ސައިކަލުގައި 

ދުއްވާފައިވަނީ  އަޒްލިފްގެ ސައިކަލު ކަމަށެވެ. ސައިކަލުގެ ކުލަ އަކީ އަޅި ކުލަ އާއި ކަޅު ކުލައެވެ. އަދި ހުމާމުގެ  ފަހަތުގައި  

( އެވެ. އަފްޝަން ދުއްވަން އިނީ ކަޅުރަތް ކުލައިގެ އެއާ ބްލޭޑެކެވެ. އަފްޝަންގެ ފަހަތުގައި  އިނީ ލުގްމާނު  އިސްމާއީލު )އިގުއާނާ 

     57އިނީ ޝިރުހާންއެވެ. އަފްޝަންގެ ވަނަމަކީ އަފޫއެވެ. ސައިކަލު ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި އޮތީ އަފްޝަންގެ ބޭބެގެ ނަމުގައެވެ. 

 

 2012އޮކްޓޯބަރ  1

( ހ.  2012އޮކްޓޯބަރ  2ގެ ފަހުން ) 12 ދަންވަރު  ރޭ ދުވަހުގެ 2012 އޮކްޓޯބަރު  1، ގޮތަށް ރާވާފައިވާ  ރައޫފް އަޒްލިފް 6.20

 އެއްބަސްވެ   ޙުމާމް  ހުސައިން  މަރާލިކަމަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމް  ހަމަލާދީ  އަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމްފުންވިލުގޭ ދޮރާށިން އެތެރެއަށް ވަދެ  

 
 ޖ ލ ޕީނޯ ކުރިމ ތީގ އި ހުރި ޕޮލިސް ީސސީޓީީވ  ކެމެރާ އިން 1 އޮކްޯޓބ ރު 2012 ވ ނ  ުދވ ުހެގ ފުޓޭޖުތ ކުން ެއތ ނުގ އި ހ ރ ކާތްެތރިިވ މީހުން 56

ދި އެ ުފޓޭޖުތ އް ފުލުހުން ނ ގ ިއެގން ބ ލާފ އިާވ ކ މ ށް ބުނެފ އިާވއިުރ، މިހާރު އެފުޓޭޖ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް   ފެންނާނެ ކ ން އެނޭގިއރު، އ 
 ސ ރިވްސގ އި ނެތުމުން އެ ފުޓޭޖުތ އް ކޮމިޝ ނ ށް ބެލިފ ެއއް ނުެވެއެވ. 
  ހ. ލޮބީ ހުަސއިން ހުާމމު އަްހމަދު  މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރިވްސއަާށއި، ކޯޓަށް ދީފައިާވ ބަޔާން.  57
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 ހުމާމް،  އަދިފައިވެއެވެ.  ހެކިބަސް ދީ  10ހެކި #ސިއްރުއަދި މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް  ވެފައިވެއެވެ.  އިއުތިރާފް

  ހުމާމު  ކަމަށްވެސް ބުނެގެން ދޭނެކަމަށް ރުފިޔާ މިލިއަން 1 ހުމާމުއަށް ރައޫފް އަޒްލިފް  މަރާލީ ޑރ.އަފްރާޝީމް

   58. އިއުތިރާފްވެފައިވެއެވެ

  ބީޗް  އާޓިފިޝަލް ހުމާމް ހާއިރު  01:30 ދަންވަރު ރޭ 2012 އޮކްޓޯބަރު 2 ދިނުމަށްފަހު،  ހަމަލާ  އަށްޑރ.އަފްރާޝީމް  6.21

  ހުއްޓާ  ބަންދުކޮށްފައި އަތޮޅުވެހީގައި ހުމާމް ގެންގޮސް އަތޮޅުވެއްސަށް ހައްޔަރުކޮށްގެން ހުމާމް ފުލުހުން ،ހުއްޓާ ކައިރީގައި

 ސާބިތުވެއެވެ.   މިކަން  ރެކޯޑުން   ކޯލް  ފޯން . ގުޅިއެވެ ރައޫފަށް  އަޒްލިފް  ފޯނުން ހުމާމުގެ

     ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ   ދީފައިވާ   އަށް  ސާރވިސް   ޮޕލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގައި  2012  ނޮވެމްބަރު   2  ރައޫފް   ހ. ހިލްޓަން އަޒްލިފް   6.22

ދިޔައީ ހ.  އަށް ޖަލަީޕނޯ އެނާދިޔަކަމަށާއި،   ރެސްޓޯރަންޓަށް ޖަލަީޕނޯ ނާއޭ ވަގުތެއްގައި ރޭގެ  ދުވަހުގެ 2012 އޮކްޓޯބަރު 1

 އޭނާއާ ތިއްބާ ގައި ޖަލަީޕނޯ މީހުން  ދެ  ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާންއާހ.  އޭނާއާއި އެއްކޮށް ކަމަށާއި،  ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާންއާ

އެތަނަށް    މީހަކު  އިޓަލީ  އިރުކޮޅަކުން  އެއަށްފަހު  ކަމަށާއި، އައި    އެތަނަށް  މީހަކު  ކިޔާ  ޖޫން  ވަނަމަކަށް  ދިވެއްސެއްކަމަށްވާ  ރައްޓެހި

 އައިސް ކުރުމަށް ދިރާސާއެއް މީހުންނާބެހޭ ލިބުނު އަނިޔާ މާރާމާރީތަކުގައި ގްރޫްޕ ރާއްޖޭގައި އަކީ މީހާ އިޓަލީ އައި ކަމަށާއި، 

  ކަނުގައި  އިރުދެކުނު ރެސްޓޯރަންޓުގެ އެ އިހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން އިނދެފަ އިމޭޒުދޮށުގަ ތިބި މީހެއް ކަމަށާއި، އެމީހުން އުޅުނު

  ގާއްލޮ  އާއި (އަތިރީގެ  ހުޅުދޫ. ސ ސިމްހާން އަޙްމަދު)"  ސިމްބާ" އިރުކޮޅަކުން  އަލީ ޝާން ދިޔަ ކަމަށާއި،  މޭޒަށް ހުރި

  ރެސްޓޯރަންޓަށް  އެ( އޯޓަމްވާދީ ދިއްދޫ. ހއ ހާޝިމް،  ޢަލީ)  ސްމިތު އާއި( 7176 ނަންބަރު ދަފްތަރު ނަސީރު،  هللاޢަބްދު)

  ކަމަށެވެ. އަދި އިރުކޮޅަކުން  ވަކިވަކީން އައީ މި މީހުން އިށީން ކަމަށާއި މޭޒުދޮށުގައި އިން ޝާން އަލީހ. ހިކޯސްޓް  އައިސް

  މޭޒުގައި  ދިގު ހުރި ގޮތަށް ދެކުނަށްވާ މޭޒުގެ އިން އަޒްލިފް ރައޫފް އައިސް ޢަލީ ޖަލަީޕނޯ ރެސްޓޯރަންޓަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް

  އޮތް  އަތުގައި ގެއޭނާ ގޮސް ތެދުވެގެން ޑރ.އަފްރާޝީމް ފަހުން މިނިޓް  ވަރަކަށް  5 އަދި  އިށީން ކަމަށާއި، ޑރ. އަފްރާޝީމް 

ގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  ށް އަޒްލިފް ރައޫފްދިޔައީ ކަމަ  ނުކުމެގެން  ރެސްޓޯރަންޓުން  އޭނާ  އަޅައިގެން  ަޕންނާ  ހީރާ  ޓިޝޫއަކަށް

 
 ހ. ލޮބީ ހުސަިއން ހުާމމު އަހްަމދު  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސްއަާށއި، ޯކޓަށް ދީފައިާވ ބަޔާން  58
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ޖަލަީޕނޯ ރެސްޓޯރަންޓުން   ޑރ.އަފްރާޝީމް  އަންނަމީހެއް ކަމަށާއި،  އަށް  ޖަލަީޕނޯ އާންމުކޮށް އަކީ ޑރ.އަފްރާޝީމްއަދި 

    އޭނާގެ ގެއަށް ކަމަށް އަޒްލިފް ރައޫފް ބުނެފައިވެއެވެ.   އަޒްލިފް ރައޫފް ދިޔައީ ނިކުތުމުން

ބީޗަށް   އާޓިފިޝަލް އަނެއްކާވެސް  ދިޔައީ ދެން ވަދެލާފައި އިތުރަށް އަޒްލިފް ރައޫފްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާ ގެއަށް 6.23

  އެނާގެ  ޖޯލިފަތީގައި ހުންނަ ތެރޭގައި ބީޗް ދިމާލަށް  އިންޑިއާއާ އޮފް ބޭންކް ސްޓޭޓް ގޮސް  ބީޗަށް އާޓިފިޝަލް ކަމަށާއި، 

  ދައްކަން  ވާހަކަ އެއްކޮށް  އާ 59ޞަބީޙް، ޏ. ފުވައްމުލައް، ދަޑިމަގު، ދަޑޮފީށި( )އިސްމާޢީލް  ޝަބީނިއޯ ކަމަށްވާ ރައްޓެއްސެއް

 ދިޔައީ ކަމަށާއި،  ދުއްވާފައި މަގުން ބޮޑުތަކުރުފާނު ވެގެން ގެއަށްދާން  ސައިކަލުގައި ދެ  އެކު ޝަބީނިއޯއާ ފަހުން  އޭގެ  ހުރެފައި

  ޮޕލިސް  އެވަގުތު އެދެމީހުން މަޑުކުރުވީ ކަމަށާއި،  ފުލުހުން ހަމަވިތަނާ ޝެޑާ ެޕޓްރޯލް ދުއްވާފައިގޮސް މަގުން ބޮޑުތަކުރުފާނު

  ބެލުމަށްޓަކައި  ގޮތެއް  އުޅޭ  ވެގެން  ދެން  ، ދިޔަ ކަމަށާއި  ގޮވަމުން   އުޅޭކަމަށް  ވަޅިޖަހައިގެން   ކައިރީގައި  ބަގީޗާ   ކުޑަކުދިންގެ  ޓޯކީއިން

  އެވަގުތު ދިޔަ ކަމަށާއި،  ކައިރިއަށް  ބަގީޗާ  ކުޑަކުދިންގެ  ފަހަތުން  ފުލުހުންގެ ވެސް  ޝަބީނިއޯއާ ދެމީހުން އާއި އަޒްލިފް ރައޫފު 

  ކަމަށާއި،  ދުށް  އަރުވަނިކޮށް ވެހިކަލަކަށް ޮޕލިސް އުފުއްލައިގެން މީހަކު ތެރެއިން ގެއެއްގެ ހުރިގައި ކައިރީ  ބަގީޗާ ކުޑަކުދިންގެ

  ބަގީޗާ  ކުޑަކުދިންގެ   ވަނުމުން އިންޓަނެޓަށް  ގޮސް ގެއަށް ދެމިހުން ގެއަށް ދިޔައީ ކަމަށާއި،  ދިއުމުން ވެހިކަލް ޮޕލިސް

  ކަމަށެވެ. އެނގުނު ކަންޑރ.އަފްރާޝީމް  މީހަކީ ގެންދިޔަ އަނިޔާވެގެން ގެއިން  ހުރި ކުރިމަތީގައި

ވެސް ޖަލަީޕނޯ އިން   ދުވަހުގެރޭ ޖަލަީޕނޯ އަށް ވަދެފައި ނުކުތުމާއެކު އަޒްލިފް ރައޫފް 2012އޮކްޓޯބަރ  1 އަފްރާޝީމް. ޑރ 6.24

އަޒްލިފް ރައޫފް ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ ގެއާ   ގެ އިއުތިރާފުން އެނގެއެވެ. އަޒްލިފް ރައޫފް ގެ ފަހަތުން ނިކުތްކަން ޑރ.އަފްރާޝީމް

ގައި މީހަކަށް ފޯނުން   00:00ސްޓީޒް ރެސްޓޯރަންޓުގެ ހުޅަނގުން އަމީނީ މަގުގައި އެރޭ ޖެހިގެން ހުޅަނގަށް ހުންނަ ކްރަ

އެއްޗެއް އަންގައި ފާރަލަމުން ގެންދާ ގޮތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ތަން ސްޓެލްކޯގެ ސީސީޓީވީ ގެ ކެމެރާގެ ފުޓޭޖުން ފެނެއެވެ.  

ހަމަލާދީފައިވާ ވަގުތުކަމަށް ވާ  އަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމް  އިސްފައިވަނީ އެރޭދެން ބީޗަށް އައެނބުރި އަޒްލިފް ރައޫފް    އެއަށްފަހު  އަދި

އާ އެކުގައި )އިސްމާޢީލް ޞަބީޙް، ޏ. ފުވައްމުލައް، ދަޑިމަގު، ދަޑޮފީށި( ޝަބީނިއޯ ގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި   00:09އެރޭ 

ގެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް އަދި    . ކުރުމަށް ސީރިއާއަށް ގޮސްފައެވެ(ހަނގުރާމަ  )ޝަބީނިއޯ ވަނީ އަޒްލިފް އާ އެކު    ލުކުރެވެއެވެގަބޫ  މަށްކަ

  ގޭ ދޮށަށް ޑރ.އަފްރާޝީމްއާއި ޝަބީނިއޯ    މަންޒަރު ބެލުމަށްޓަކައި އަޒްލިފްއަނެއްކާވެސް  ގޭދޮށަށް ފުލުހުން ދިޔަ ވަގުތާ ދިމާކޮށް  

 
    އިސްމާއީލް ޞަބީޙްވަނީ އަޒްލިފް ރައޫފްއާ އެކު 30 ޑިސެމްަބރު 2014 ގައި ހަނުގާރމަ ކުރުަމށް ސީރިާޔއަށް ޮގްސފައެެވ. 59
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މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ހިންގެވިއިރު އަޒްލިފް   އެވެ. އެނގެ ދިޔަކަން އަޒްލިފްގެ ބަޔާނުން 

ފުލުހުން  އާއި  ، )ޝަބީނިއޯ( ޏ. ފުވައްމުލައް، ދަޑިމަގު، ދަޑޮފީށި ، ރައޫފްއާ އެކު އެރޭ ހަރަކާތްތެރިވި އިސްމާޢީލް ޞަބީޙް

)ނޯޓު: އެރޭގެ ތާރީހު ޖަހާފައިވާ ޖަލަީޕނޯގެ ރިސިްޕޓެއް އަފްރާޝީމްގެ ކާރުތެރެއިން   އެވެ. ނުވެ ކުރައްވާފައި ސުވާލު

 ފެނިފައިވެއެވެ( 

  ހުމާމުގެ ދިޔައިރު ހިނގަމުން ޝަރިއަތް ކޯޓުތަކުގައި އެހެން ކޯޓުގައާއި  ކްރިމިނަލް މައްޗަށް އޭނާގެނާއި ބަންދުކުރުމުން ހުމާމު 6.25

 ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.   އަޒްލިފް ދެއްކީ ފީ  ވަކީލަށް ވަކާލާތުކުރި   ފަރާތުން

  އާ ރައޫފް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގައި އަޒްލިފް ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި ދުވަސްވަރު، ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  6.26

  ބުރުގާ  ހެނުންފައިވާ މައުލޫމާތުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަންކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ދީ  5ސިއްރު ހެކި #  ދިޔަ ގެން ކިޔަވަމުން އެކު 

  އިރު  ޑިގަ 48 މަރާލުމުގެ ޑރ.އަފްރާޝީމް ވީޑިއޯ ވާހަކައެއްގެ ދައްކާފައިވާ ޯޕޑިއަމެއްގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ގޮތުން  އެޅުމާބެހޭ

  މީހެކޭ  ލާދީނީ އަކީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ބަލާފަ  ވީޑިއޯއަށް އެ އަދި ކަމަށާއި  ކުދިންނަށް ދެއްކި  ކްލާސް  ފޯނުން އޭނާގެ ކުރިން

  4 އަޒްލިފްއަށް ގެ ހަދަން  އަދި  އަޒްލިފް ރައޫފު ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. ކްލާސް ކުދިން ގާތު  މީހެއްކަމަށް ދުއްވާލަންޖެހޭ ހަމަ

ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުގައި   އޭނާ ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެސް  އުޅޭކަމަށް ލިބެން ރުފިޔާ މިލިއަން  6 ނުވަތަ މިލިއަން

     ބުނެފައިވެއެވެ. 

  ޑިގްރީ  އަދި ޑިްޕލޮމާ ސައިންސަސްގައި ހެލްތު  އޮފް ފެކަލްޓީރައޫފްއާ އެކު ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަޒްލިފް ހ. ހިލްޓަން  6.27

  ބުނެފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ    6ސިއްރު ހެކި #    ކަމަށްވާ  ރަހުމަތްތެރިއެއް  ގާތް  ވަރަށް  އަޒްލިފްގެ   އުޅުނު  ްޕރޮގްރާމުގައި

  ކްލާހަށް  އަޒްލިފް ހިފައިގެން ފޮޓޯތަކެއް ނަގާފައިވާ އޮއްވާ މަރުވެފައި  ޑރ.އަފްރާޝީމް ދުވަހު މަރާލި ޑރ.އަފްރާޝީމް

  ފޮޓޯ  އެ ކައިރީގައި ކުދިން  އަށް އަމިއްލަ އިސްނަގައިގެން  އޭނާ ކަމަށް  ސާބިތުނުކުރެވޭނެ  މީހަކު  މަރާލި  އަދި އައިކަމަށާއި، 

     ކަމަށެވެ.  ބުނި ދައްކާފައި

ސިއްރު      ކިޔަވަމުން ދިޔަ،   ސައިންސަސްގައި  ހެލްތު  އޮފް  ފެކަލްޓީރައޫފްއާ އެކު ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ    އަޒްލިފްން  ޓަހ. ހިލް   6.28

ފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޑރ. އަފްރާޝީމް   ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ދީވަހު ނަ ދު ވަ 2019އޮގަސްޓް  8 ، 7ހެކި # 

އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުރީގައިވެސް  އަޒްލިފް ރައޫފްގެ ޖިހާދީ ފިކުރު ހުންނަ ކަމަށާއި ޖިހާދުކުރުމާބެހޭ ވީޑިއޯތައް ކްލާހަށް  
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ރުމާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ބަހުން ތަގްރީރުކޮށް ވާހަކަދައްކައި  ގެނެސްގެން ލެބްގައި ބަލާކަމަށާއި، ގިނައިން ބަލަނީ ދިވެއްސަކު ޖިހާދުކު

 ހަދާފައިވާ ވީޑިއޯތަކެއް ކަމަށެވެ.  

ސިއްރު   ކިޔަވަމުންދިޔަ  ސައިންސަސްގައި ހެލްތު އޮފް ފެކަލްޓީގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެކު އާރައޫފް  އަޒްލިފްހ. ހިލްޓަން  6.29

   . ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ  8ހެކި #

 

 
( އަކީ، އަޅުގަނޑާއި އެކު އެއްކޮށް ޤައުމީ  4885ސަރވިސް ނަންބަރު: އެމްއެންޑީއެފް ފް )އޫރަ އަޒްލިފްހ.ހިލްޓަން، "

ބެޗެއްގައި   ކިޔެވިއިރު ވެސް އެއްޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގައި ޑިޕްލޮމާ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް 
ކިޔަވަން އުޅުނު، އަޅުގަނޑާއި ވަރަށް ގާތް މީހެކެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އޭނާއަކީ ވަރަށް މާސްޓަރ މައިންޑް، ވަރަށް  

  އޮކްޓޫބަރު   2012ލީޑަރޝިްޕ ކޮލިޓީ ހުންނަ މީހެކެވެ. އަޅުގަނޑު ހަނދާން ވާގޮތުން ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ހާދިސާ ހިނގި  
ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކްލާސް އޮންނަ ގަޑީގައި ކްލާހަށް ދިއުމުން، އެކަންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކްލާހުގައި އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ    02

އޭނާއަށް އިނގިލި ދިއްކޮށް،    ހަކަށް ވާތީ، އެ ހާދިސާއާ ގުޅުވައިރައޫފަކީ ގޭންގު ކަންތަކުގައި އުޅޭ މީ  އަޒްލިފްކުދިންތަކެއް،  
 ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، އްރައޫފްގެ ޢަމަލުތަ އަޒްލިފްފައިވެއެވެ. އެދުވަހު ވާހަކަދައްކާބުނެ އެނާ އެކަމުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް 

ތަކެއް  އެދުވަހު އޭނާ ކްލާހަށް ދިޔައިރު ދިޔައީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ ޓީވީއެމް ގައި ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއު އެއްގެ ސީޑީ 
ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އެހެން މީހުންނަށް ވިސްނައިދޭން  އެ ހާދިސާ   ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށްހިފައިގެން ކަމަށާއި

އުޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ ސުންނަތާ ޚިލާފުވުމުން ދީނީ ގޮތުން  އެކްސްޓްރީމިސްޓުން ކުރި ކަމެއް ގޮތަށް  
ރައޫފް ދައްކާފައެއް  އަޒްލިފްކަށެވެ. އެ ހާދިސާގެ ކުރިން އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ވިސްނައިދޭން އުޅޭފަދަ ގޮތަ

ރައޫފުގެ   އަޒްލިފްވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ ގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުން  2012  ނުވެއެވެ.
ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ފަހުން، ފުރަތަމަ   2013ންނަމަވެސް، ހުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފިކުރުތަކެކެވެ. އެހެ

 އަޒްލިފްދުވަހަކު އަޅުގަނޑާއި  ދޫވިފަހުން، ހުރީ ވަރަށް ީޕޕީއެމް ފިކުރުތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މިގޮތުން އެއް ޖަލަށް ގޮސް
ރުވާން  ޒިއެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ގުޅާފައި ހާފަށް އޫރަ  އަޒްލިފް ކައިރީގައި ތިއްބައި  ފް ހިމެނޭގޮތުން ހަތަރު މީހުން މޭޒެއްއޫރަ

ރުކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން ހަވާ އަރުވާނެ ކަމަށާއި،  ޒި ބުނުމުން، ފޯނު ބާއްވާފައި، އޭނާ ހާ
ބަންދުން   އްޔަރުކޮށް، ޖަލުރައޫފް ހަ އަޒްލިފް އޭގެފަހުން،  އެހެން ކަމުން އޭނާ ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

ސް އެއްޗެއް އަޅާފައި ހުރުމުން ދީނީގޮތުން އޭނާއަށް  ވެ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު އިރު އޭނާގެ ބޮލުގައި ކޮންމެ 
ބަދަލެއް އައިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނެވެ. އަދި އޭރު ފޭސްބުކް މެސެންޖަރ އިން ވާހަކަ ދެއްކި ދުވަހެއްގައި 'އައިމް ނޮޓް 

   އަ ޓެރަރިސްޓް" އޭ ބުނެ އެކަހަލަގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. 

  

 

   ގައި ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.  2019އޮގަސްޓް  8 ، 9#  ސިއްރު ހެކި  6.31
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ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް   ( އަކީ، އަޅުގަނޑާއި އެކ4885ު: ނަންބަރު  ސަރވިސް) ރަޢޫފް އަޒްލިފް ، ހިލްޓަން."ހ
ޑިގްރީއަށް ކިޔެވިއިރު ވެސް އެއް ބެޗެއްގައި ކިޔަވަން އުޅުނު، އަޅުގަނޑާއި ހެލްތު ސައިންސަސްގައި ޑިްޕލޮމާ އަދި ފުރަތަމަ 

ފް ދީނީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  އޫރަ އަޒްލިފްގާތުގައި  ގެމި ގޮތުން ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގާތް މީހެކެވެ.
ވާނެ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ކަމަށް ޖިހާދުކުރުމާ އެހެން  ވާހަކަ ދެއްކުމުން ފުރަތަމަ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ކުރުން މާ ރަނގަޅު 

ފް އަކީ ނަމާދު ކުރުމާ ވަރަށް ދުރު  އޫރަ އަޒްލިފްކަންކަން އަންނާނީ އަޅުގަނޑު ބުނެފައިވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑު ބުނީ 
ންގި ގޮވުމުން ކުލާހުގައި އުޅޭ އެހެން  މީހެއްގެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީއެވެ. ކޮލެޖުގައި އުޅޭ ގަޑިތަކުގައި ބަ

ކުދިން ކޮލެޖުގައި ހުންނަ ްޕރެޔަރ ރޫމަށް ނަމާދަށް ދާ ވަގުތު ނަމާދަށް އަރަން ބުނުމުންވެސް އޭނާ ނުދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  
ން އިނދެ ބެލިތަން އަޅުގަނޑަށް  ފް ފެކަލްޓީގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ތެރޭގައި ޖިހާދީ ވީޑިއޯތަށް އެކިފަހަރުމަތިން އަޅުވައިގެއޫރަ  އަޒްލިފް

  ފެނިފައިވެއެވެ. އެ ވީޑިއޯ އަކީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ދިވެއްސަކު ޖިހާދަށް ގޮސް ހަދާފައިވާ ވީޑިއޯއެކެވެ. އެ ވީޑިއޯ އިން އަޅުގަނޑަށް 
ވާހަކަ ދައްކާ މަންޒަރަކާއި އަދި ރޮކެޓް ލޯންޗެއް ކޮނޑަށް ލައިގެން ހުންނަ މީހެއްގެ   ތިބެފެނުނީ ތިން މީހަކު އިށީނދެގެން 

   "މަންޒަރެވެ. 

 

     

 

 ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުން   .7

  

 . ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް އެނެލިސިސް 7.1

  2012އޮކްޓޯބރ  1 : ވަގުތު 

 ދުވަހުގެ ރޭ 

 ކެމެރާ  މަންޒަރު 

 ޓީވީއެމް ކެމެރާ  ނުކުތުން  ޑރ.އަފްރާޝީމްޓީވީއެމުން   22:50

 ޑރ.އަފްރާޝީމްބުރުޒު މަގުން ހުޅަނގަށް  22:54

 ކާރުގައި ވަޑައިގެންނެވުން  

 ޔޫއެން ކެމެރާ 
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މް ބުރުޒު މަގުން ހުޅަނގަށް އަފްރާޝީ 23:07

 ކާރުގައި ވަޑައިގެންނެވުން 

 ވަވަތި ކެމެރާ 

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން އިރަށް ރައީސް  23:50

ކާރުގައި    ޑރ.އަފްރާޝީމްއޮފީސް ކައިރިން  

*ރައީސް އޮފިހުގެ    . ވަޑައިގެންނެވުން

ކެމެރާއާއި ބީއެމްއެލް ކެމެރާގެ ވަގުތުގައި  

 . ފަރަގު ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

 ރައީސް އޮފީސް ކެމެރާ 

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން އިރަށް ބީއެމްއެލް  23:48

 ރިން ކައި

ކެމެރާއާއި ބީއެމްއެލް އޮފިހުގެ *ރައީސް 

ކެމެރާގެ ވަގުތުގައި ފަރަގު ހުރިކަން ފާހަގަ  

 ކުރެވޭ 

 ބީއެމްއެލް ކެމެރާ 

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން އިރަށް އެމްޓީސީސީ  18:49

މް ކާރުގައި  ސޯމިލް ކައިރިން އަފްރާޝީ

 ވަޑައިގެންނެވުން  

*އެމްޓީސީސީ ކެމެރާގެ ވަގުތުގައި ފަރަގެއް  

 ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ  

 އެމްޓީސީސީ ކެމެރާ 

ކުޑަހެންވޭރު ކައިރިން އަފްރާޝިމް ކާރުގައި   22:53

)ޖަލަީޕނޯ ކެމެރާގެ  ވަޑައިގެންނެވުން 

ވަގުތުގައި ފަރަގެއް ހުރިކަން ފާހަގަ  

ކުރެވޭ. ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށް  

 (  23:55 ގަބުލުކުރެވެނީ އޭރުވާނީ

  

 ކެމެރާ  ހުންނަ ޕޮލިސް ޖަލަީޕނޯ 

  1މީހަކު ދެ ސައކަލުގައި،  ތިން 23:55

  23:55 ރޭ  ދުވަހުގެ  2012 އޮކްޓޯބަރ 

އަމީނީ މަގުން  އިރުން ހުޅަނގަށް   ގައި

. ހ   ދިރިއުޅޭ   ޑރ.އަފްރާޝީމް   އައިސް  

އެއް  ފުންވިލު ކުރިމަތިން ޔޫޓާރން 

ކުރިމަތިން އަމީނީ މަގުގައި  ސްޓެލްކޯ  

 ކެމެރާ ހުންނަ ޮޕލިސް  

mailto:info@cdd.gov.mv
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ކައިރިގައި ސައިކަލު    ނެގުމަށްފަހު އެގޭ

މަޑުކުރާތަން ސްޓެލްކޯގެ ސިސީޓީވީ  

ކެމެރާގެ ފުޓޭޖުން ފެނޭ. އަދި އެތަނުން   

ދެމީހުން ނުވަތަ އެކަކު އެގެއަށް ވަންނަތަން  

ސްޓެލްކޯ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ކެމެރާގެ  

ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުން ފެނޭ. އަދި އެކަކު  

ސައިކަލު މަތީގައި މަޑުކޮށްގެން  

 ޓޭޖުން ފެނޭ. އިންތަންވެސް އެ ފު

އަތްދިގު ގަމީސް ލައިގެން ޓައި އަޅައިގެން    23:59

 Aހުރި މީހާގެ ފަހަތުގައި ސަސްެޕކްޓް 

ސައިކަލު މަޑުކޮށްލައިގެން ސައިކަލު މަތީ  

 އިށީދެލައިގެން  

 ސްޓެލްކޯ ކެމެރާ  

އަތް ދިގު ގަމީހެއް ލައިގެން ޓައި    23:59

އަޅައިގެން ހުރި މީހާ ކުރިން އިންތަނުން  

 ސައިކަލުގައި ނައްޓާލައިގެން ދިއުން  

 ސްޓެލްކޯ ކެމެރާ 

އިރަށް ގޯޅި    Aސަސްެޕކްޓް   23:59

ތަށް ސައިކަލު ކުރިއަށް  ކަންމައްޗަށްވާ ގޮ 

ޖައްސާލައިގެން ސައިކަލު މަތީ ފޯނުން  

 ވާހަކަ ދައްކަން މަޑުކޮށްލައިގެން  

 ސްޓެލްކޯ ކެމެރާ 

އަތްދިގު ގަމީހެއް ލައިގެން ހުރި އިތުރު    00:04

މީހަކު ސައިކަލުގައި އައިްސ 

ގެ ފަހަތުގައި   A ސަސްެޕކްޓް 

 މަޑުކޮށްލުން  

 ސްޓެލްކޯ ކެމެރާ 

ފޯނު ކަނޑާލުމަށްފަހު   A ސަސްެޕކްޓް   00:04

ސައިކަލުގައި ޖެހިގެން އޮތް ގޯޅިން  

 ނައްޓާލުން  

 ސްޓެލްކޯ ކެމެރާ 

އަތްކުރު ޓީޝާޓަކާއި ސޯޓެއް ލައިގެން    00:05

ޓެނިހަށް އަރާފައި ހުރި މީހަކު އަމީނީ 

މަގުން ކްރަސްޓީސް ހުރަސްކޮށް  

 ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ ގެއާއި ދިމާލަށް ދިއުން 

 ސްޓެލްކޯ ކެމެރާ 

mailto:info@cdd.gov.mv
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އަމީނީ މަގުން ހުޅަނގަށް ދަރުބާރުގެއާއި  00:07

ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ކައިރިން  

ޑރ.އަފްރާޝީމް ކާރުގައި  

 ވަޑައިގެންނެވުން.  

 ކަލާފާން ސުކޫލު ކެމެރާ)ޕޮލިސް( 

ޑރ.އަފްރާޝީމް ކާރުން ނުކުމެގެން މަގު    00:09

ހުރަސްކޮށް ހިންގަވާފައި ފުންވިލު ތެރެއަށް  

 ވަދެވަޑައިގަތުން.  

 ސްޓެލްކޯ ކެމެރާ 

ގައި ކްރަސްޓީސް އަށް ވަން،     23:34   00:12:32 

ކުރުތާގައި ފަގުޑި އަޅިގެން ތިބި މީހުންނާއި 

އަދި އެތަނުން ނިކުތް ފަގުޑި އަޅައިގެން  

  3އިގެން ހުރި އެކަކާއެކު ކުރުތާއެއް ލަ

 މީހުން ކްރަސްޓީސް އިން ނިކުތުން. 

 ސްޓެލްކޯ ކެމެރާ 

އަމީނީ މަގުން  އިރުން   ގައި 23:55 00:15:32

 ޑރ.އަފްރާޝީމް  ހުޅަނގަށް އައިސް 

ފުންވިލު ކުރިމަތިން . ހ ދިރިއުޅޭ

ޔޫޓާރންއެއް ނެގުމަށްފަހު އެގޭކައިރިގައި  

އެގެއަށް ވަންނަ  ސައިކަލު މަޑުކޮށްފައި 

މީހުން އެގެއިން ނިކުންނަތަން ފެނޭ. އޭރު  

ޑރ.އަފްރާޝީމް އެގެއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު  

  5އެގޭތެރޭގައި ހޭދަވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 

 މިނިޓް.  6ނުވަތަ  

 ސްޓެލްކޯ ކެމެރާ 

  

ބަޔާންތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް )ދެ  ފައިވާ  ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށާއި ކޯޓަށް ދީ މޯލްޑިވްސް  10ސިއްރު ހެކި # ހުމާމްއާއި   7.2

  ދުވަހުގެ   2012  އޮކްޓޯބަރ  1ކަލުގައި،  ދެ މީހަކު ދެ ސައި   ހުރި( ، އެގެއަށް އައި މަގާބެހޭ ގޮތުން ތަފާތެއް    މީހުންގެ ބަޔާނުގައި

ފުންވިލު ކުރިމަތިން ޔޫޓާރންއެއް . ހ ދިރިއުޅޭ ޑރ.އަފްރާޝީމް އަމީނީ މަގުން އިރުން ހުޅަނގަށް އައިސް ގައި 23:55 ރޭ

ނެގުމަށްފަހު އެގޭކައިރިގައި ސައިކަލު  މަޑުކުރާތަން ސްޓެލްކޯގެ ސިސީޓީވީ ކެމެރާގެ ފުޓޭޖުން ފެނެއެވެ. އަދި އެތަނުން  ދެމީހުން  

mailto:info@cdd.gov.mv
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ސިއްރު ހެކި އާއި    މްހުމާނުވަތަ އެކަކު އެގެއަށް ވަންނަތަން ސްޓެލްކޯ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ކެމެރާގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުން ފެނެއެވެ.  

އެކަކު  ހ. ފުންވިލު ބޭރުގައި  ފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށާއި ކޯޓަށް ދީމޯލްޑިވްސް #10

  ފޫޓު  ވަރަކަށް  40 އެވަގުތު އެކެމެރާގެ ފުޓޭޖުން  މަޑުކޮށްގެން އިންތަންވެސް އެ ފުޓޭޖުން ފެނެއެވެ. ހަމަސައިކަލު މަތީގައި 

ނަތަން ފެނެއެވެ.  ހުން މީހަކު ފޯނުގައި ސައިކަލެއްމަތީގައި މަގުގައި އަމީނީ ހުޅަނގުން  ރެސްޓޯރަންޓުގެ ކްރަސްޓީޒް  އިދުރުގަ

  ކުރިމައްޗަށް  ފުންވިލު . ހ ހަމަލާދިނުމަށްޓަކައި އަށްޑރ.އަފްރާޝީމް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދެއެވެ.  ފޯނުން  އެވަގުތު އޭނާ އަދި

ފުންވިލަށް ވަން ފަހުން، ގަޑިން  . ހ މީހަކު 2 ނުވަތަ އެކަކު ތެރެއިން  މީހުންގެ 3 އައި ގައި  23:55 ގައިކަލެއް ސައި 2

  ގެއަށް   ޑރ.އަފްރާޝީމް.  ފެނެއެވެ  ވަންނަތަން   މަގު ހުރަސްކޮށް އޭނާ ދިރިއުޅޭ ހ. ފުންވިލަށް    ޑރ.އަފްރާޝީމް ގައި    00:07

  ކްރަސްޓީޒް   އޮތް  ޖެހިގެން   ސައިކަލުދުއްވާލައި   ނިއްވާލުމަށްފަހު  ފޯނު  ވަރަށް އަވަހަށްފޫޓު ދުރުގައި ހުރި މީހާ    40  ވަނުމާއެކު

  . ފެނެއެވެ ކެމެރާއިން ސްޓެލްކޯ  މަންޒަރު  ދުއްވާލި  ބާރަށް ވަރަށް  އަޅައިގެން  (އަށް ގޯޅި ހުންނަ  އެފްއެމް  ސަން)   އަށްގޯޅި

ފައި ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން އެހެން ސައިކަލެއް އޭނާގެ ފަހަތުގައި މަޑުކޮށްލުމާއެކު، އޭނާއަށް ބަލާލައި އެމީހާގެ ފޯނު ކަނޑާލާ

  ސައިކަލުން   2  މަޑުކުރި   ކުރިމަތީގައި   ފުންވިލުގޭ .  ހ  ކުރިން  ސިގްނަލެއް ދޭކަހަލަގޮތަކަށް ހަރަކާތްތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  ފޫޓު ދުރުގައި 40ހ. ފުންވިލު އާ ގާތްގަނޑަކަށް . އިނދެއެވެ ފާރައަށް އެކަކު ތެރެއިން  އޭގެ  މަތީގައި ގެސައިކަލު  އެއް  ކުރެ

  އަޒްލިފް   މީހާއަކީ   ފެންނަ   އިން   ވީޑިއޯ  އިންކަމަށް  މަތީގައި  ސައިކަލެއްގެ   މަގުގައި  އަމީނީ   ހުޅަނގުން  ރެސްޓޯރަންޓުގެ   ކްރަސްޓީސް 

އެދުވަސްވަރު އޭނާއާ އެކީގައި އެންމެ ގާތްކޮށް އުޅުނު ބައެއް މީހުން ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ރައޫފް 

މީހާ   ދިޔަ ގެން  އެމްއެންޑީއެފްގައި އަޒްލިފްގެ ސުަޕވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަދިބުނެފައިވެއެވެ. 

  ހުޅަނގުން   ރެސްޓޯރަންޓުގެ   ކްރަސްޓީސް   ކަމަށެވެ.    ދިމާވާއަޒްލިފް ރައޫފާ    އިސްކޮޅު  ބައްޓަމާއި  ސިފައާއި  އެމީހާގެ ބުނެފައިވަނީ  

 ސައިންސަސްގެ   ހެލްތު   އޮފް  ފެކަލްޓީ  އަޒްލިފްކަން  އަކީ  މީހާ  ފެންނަ  އިން  ވީޑިއޯ  އިންކަމަށް  މަތީގައި  ސައިކަލެއްގެ  މަގުގައި  އަމީނީ

އަދި ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމު  . ފައިވެއެވެބުނެ 5ރު ހެކި#ސިއް ކަމަށްވާ  ރައްޓެއްސެއް ގާތް ގެ އަޒްލިފް  އަދި އުޅުނު ކޯހުގައި

  ވެސް އަހްމަދުއަށް އެ މީހާ އެތަނުގައި ހުންނަތަން ފެންނަ ވީޑިއޯ ދެއްކުމުން އެމިހާ އަޒްލިފް  ރައޫފްއާ ވަރަށް ވައްތަރުކަމަށް 

   ބުނެފައިވެއެވެ. 
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ތަކުން ފެންނަ އިމޭޖްތައް އިތުރަށް ސާފުކުރެވޭތޯ  ފުޓޭޖުވަނަ އަހަރު ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ ސިސީޓީވީ    2012ތަހުގީގަށް    މައްސަލާގެ  މި  7.3

ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ލަފާ ހޯދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަންނީ މީހުންނާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވީޑިއޯ ފޮރެންސިކް އެކްސްާޕޓުން  

ނީ އެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްތަކުގެ ކޮލިޓީ ދަށްކަމުން އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަ އިމޭޖްތައް އިތުރަށް  ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަ

   ސާފުނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

   ޑރ. އަފްރާޝީމްއަށް ހަމަލާ ދިނުން      

 

 : ހުސައިން ހުމާމް އަހްމަދުގެ ބަޔާންހ. ލޮބީ    

  މިބީޗަށް  ބުނުމުން ހެންއެ  އަދި ހިއެވެ. އެ ކޮބާހޭ ގުޅާފަ  ރައޫފްއަށް އަޒްލިފްހުމާމު   ދުވަހު  2012 ސެްޕޓެމްބަރ 30  7.4

   . އެހިއެވެ ރެޑީކޮށްހޭ ކަށްތައެކަން ހުރީ   އައިސް ހުމާމު ގާތުގައި ހުމާމުށްބީޗައަޒްލިފް  . ބުންޏެވެކަމަށް އަޒްލިފް  އަންނަނީ

  ތިން  ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެ މީހުން 3 މޭޖަރ ބައިވެރިވާނީ އެކަމުގައި ދީ ތަފްސީލުތައް ގޮތުގެ ހިންގާނެ އޮަޕރޭޝަން އަދި

ން  ދެމީހު   ދެން  އެއަށްފަހު  ކަމަށް އަޒްލިފް ބުންޏެވެ.      10ހެކި #  ސިއްރު    އާއި(  ސަޓޯއަލީ ޝާން )  އާއި  ހުމާމް  މީހުންނަކީ

ކޭޝްވެސް އިންނާނީ އަޒްލިފް ރައޫފް އަތުގައި ކަމަށް އަޒްލިފް ރައޫފް   ކަމަށާއި އޭރުން  ނިމުމުން  އޮަޕރޭޝަން ކޮންޓެކްޓުވާނީ 

  ކަމަށް  އަތުގައި އަޒްލިފް އަދި 10ސިއްރުހެކި # ، ސަޓޯ އޮންނާނީ ސިމް 3 އެ ވާކަމަށާއި ނަގާފައި ސިމް 3 އަދި ބުންޏެވެ. 

  ހިންގުމުގެ   އޮަޕރޭޝަން  ސިމަކީ  3  މި.  ކައިރީގައެވެ  ޖޯލިފަތި  ބީޗް  އާޓިފިޝަލް  ދެއްކީ  މީހުން  ދެ  ވާހަކަ  މި.  ބުންޏެވެ  އަޒްލިފް

  ހުންނަ  މަގުގައި ރޯޝަނީ  ގަތީ ސިމްތައް މި. ސިމެވެ 3 ގަނެފައިވާ  ހުމާމް ދީގެން  ފައިސާ ރައޫފް އަޒްލިފް  ކުރިން ހަފްތާ  3

  އެ. ރައޫފްއެވެ އަޒްލިފް ދިނީ ކާޑު ޑީ. އައި މި. ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ ކާޑު ޑީ. އައި މީހެއްގެ ނޭނގޭ ކާކުކަން އަކުން،  ފިހާރަ

 . ތަކެއްގައެވެފޯނު ގެނައި ސަޓޯ ދުވަހު އެ ބޭނުންކުރީ  ސިމްތައް

  ދިމާވެގެން   ސަޓޯ އާޓިފިޝަލް ބީޗުން އާއި ހުމާމުދިޔަތަނާ  އިއަޒްލިފް ހުމާމުއާ ބައްދަލުކޮށްފަ  ދުވަހު 2012 ސެްޕޓެމްބަރު  30 7.5

ގެ ގެ  ހާއިރު ސަޓޯ  22:30 ( 2012އޮކްޓޯބަރ  1) ޖެހިގެން އަންނަރޭގެ  އަޒްލިފް ދެއްކި ވާހަކަ ބުނުމުންސަޓޯ ކައިރީގައި 

 ބުންޏެވެ. ހުމާމު ގާތުގައި އެއްޗެއް ސެޓްކޮށްފައޭ ހުންނާނީ ސަޓޯ  ކައރިއަށް އަންނާށޭ ހުރިހާ
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ތިއައީ ދޯއޭ    އެވެ. ސަޓޯގެ ގެއަށް ދިޔަ  ހުމާމު   ޖަހަން އުޅެނިކޮށް  11ރޭގަނޑު  ގާތްގަނޑަކަށް    ދުވަހުގެ ރޭ  2012އޮކްޓޯބަރ    1  7.6

ނިކުތީ ކަޅު ޑަސްބިން ބޭގެއް ހިފައިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އެއްޗެހި  ސަޓޯ ބުނެފައި ދެން  ބުނެފައި މަޑުކޮށްލުމަށް

 ބުންޏެވެ.  ސަޓޯ އީ އެކަމަށް ގެންދާ ތަކެއްޗޭއެއެހުމުން ހުމާމު އީ ކޯއްޗެއްތޯ  އެހުއްޓެވެ. 

  ވަދެ ސަޓޯ އަތުގަ އޮތް  ހުމާމު ވަނެވެ. ާޕކުގެ ތެރެއިން ލާފައި ެޕޑްާޕކަށް  ޑިން އަގުހުރި މަ   ގެ  އި ސަޓޯމެންގެހިނގާފަ  ސަޓޯއާއެކު   7.7

  އި ރީގައިކަ  10ސިއްރުހެކި #  ގުޅިއެވެ.   ( އަށ10ްސިއްރުހެކި #)  10ސިއްރު ހެކި #  ،ފޯނުން ސަޓޯ  އެ  އިސިމް ލައްވާފަ  ފޯނަށް

މީހަކު   2އިރު އިތުރު  އައި 10ސިއްރުހެކި # އެތަނަށް އައެވެ.  10ސިއްރުހެކި #އަންނާށޭ ސަޓޯ ބުނިތާ ގިނައިރެއް ނުވެ 

  ޗުން ފެށިގެން ސަޓޯމެންގެއަށް އަދި ސަޓޯ މެންގެއިން ެޕޑް ާޕކަށް ދިޔައީ ހިނގާފައެވެ. ބީ  އާއެކު އައެވެ. 10ސިއްރުހެކި #

 އެއާބްލޭޑެކެވެ. ކައިރީގައި ސައިކަލެއް ހުއްޓެވެ. އެއީ ރަތްކުލައިގެ  ދިޔައިރުވެސް ެޕޑް ާޕކު  އެތަނަށް ސަޓޯހުމާމުއާ 

ހުމާމު  ޖޮގިންގ ބޫޓަކާއި ދިނުމުން އެތަކެތި ލައި ޓީޝާޓަކާއި ޖިންސު ބުރިއަކާއި  ޓޯ ގެނައި ކަޅު ޑަސްބިން ބޭގުންދެން ސަ  7.8

ހުމާމުގެ    ނަގާފައިއިންޗި ވަރު ހުންނަ ލަކުޑި މުއްގަނޑެއް ލީ ކަތިވަޅިއެއް    12  ކޮތަޅުން    ވެ. އަދި ސަޓޯ އެ ރިއެހެދުން ބަދަލުކު

ވެ. ދެން ސަޓޯވެސް އެ ކޮތަޅުން ދިގު ޖިންސަކާއި  އެ ގެ އަރިމައްޗަށް ޖަހައި ފޮރުވިސޯޓު ހުމާމުގެ ކަތިވަޅި  އެ  ވެ. ދިނެ އަތަށް

ބަދަލުކުރިއެވެ. އަދި ސަޓޯ ބެނެޓު ވަޅިއެއް ނެގިއެވެ. އެއީ ކަޅުކުލައިގެ ބެނެޓެކެވެ.   ހެދުން ޅުކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ނަގައިގެންކަ

ވެސް ބޫޓަށް އެރިއެވެ.  10ސިއްރުހެކި #އެ ވަޅިފެންނާނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން  މެންނަށ10ްސިއްރުހެކި #އިރު  ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ 

ސަޓޯގެ   ހުމާމުދެން  އަރާށޭ ބުންޏެވެ. ހުމާމު ފަހަތަށް ގެ ހުރި ސައިކަލަށް އަރާފައި ސައިކަލުނގައި ފަހު ސަޓޯ އެތާ ށްއެއަ

 ވެ. އެ ފަހަތަށް އެރީ ގެ ސައިކަލު

   އަޅައިގެން ދުއްވާފައި ށްއުތުރަށްގޮސް ބުރުޒުމަގަކުރިމަތިން    ެޕޑްާޕކުން ނައްޓަލާފައި އާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުދެމީހުން    ސަޓޯއާ  ހުމާމުއާ    7.9

ދެމީހުން ފުންވިލުގޭ ހުޅަނގުން އޮންނަ    ވެ. ދެން އެ ދިމާލުން ބުރުޒުމަގުގައި ސައިކަލު ާޕކްކުރީ  އިގެއާ  އުޅޭ   ޑރ.އަފްރާޝީމްގޮސް  

 އެވެ.  މަގުން ހިނގާފައިގޮސް އަމީނީ މަގަށް ނުކުތީ

  ށް އެގޭތެރެއަ  އި ބުނީކައރީގަހުމާމު  ދެމީހުން އެކުގައި ހިނގާފައިގޮސް ފުންވިލުގޭ ކުރިމައްޗަށް އެރީމަ ސަޓޯ  ސަޓޯއާ    އާއި  ހުމާމް  7.10

ހުމާމު ފުންވިލަށް  ށެވެ. ދެން ކުރިން ސަޓޯ ވަންނާނެ ކަމަ އަންނަން ފެށީމަ ތަންކޮޅެއް ޑރ.އަފްރާޝީމްއަދި  ، ވަދެ އޮންނާށޭ

mailto:info@cdd.gov.mv


 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 info@cdd.gov.mv : އީ-މެއިލް ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، ގްރައުންޑް  ފުލޯ، އަމީރުއަޙްމަދުމަގު، ހެންވޭރު، 20113، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 95 

ވެސް  10ސިއްރުހެކި #ހާއިރެވެ. އޭރު    00:00އޭރު ގަޑިން ގާތްގަނޑަކަށް ވާނީ    ވެ. ހުރީއެ މަޑުކޮށްލައިގެން  ރީގައި  ވަދެ ސިޑިކައި 

 ހުރީ އެގޭ ކައިރިއަށް ގެނެސްފައެވެ. 

އަންނަ ކަމަށާއި   އެބަ ޑރ.އަފްރާޝީމް އި ފަހުން ސަޓޯ ވަދެފަ ވަރަކަށް މިނިޓް 5 ވަންތާ ގެ ގެއަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް  މާމުހު 7.11

 ގެއަށް ވަނެވެ.   ޑރ.އަފްރާޝީމް ސިކުންތުވީ ތަނާ ށްވަރަކަ   10އަދި ސަޓޯ ވަދެފަ  އެންގިއެވެ.  ހުމާމަށްތައްޔާރަށް ހުރުމަށް 

އަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމްއާ ދިމާލަށް ހޫރުވާލިތަނުން ޑރ.އަފްރާޝީމްދިޔަގޮތަށް ގޮސް ކަތިވަޅި  ހުމާމުވަންތަނުން    އަފްރާޝީމް. ޑރ 7.12

މަޅާލި   ހުމާމުގެ އަތުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ބޮޑު ސިހުމެއް ލިބި ސަލާމަތަށް އަތް ނެގިއެވެ. ނަމަވެސް އަތްނެގި ގަޑީގައި 

  ތްފަރާތެވެ. ދެން ކަތިވަޅިންޖެހީ ޖެހުނެވެ. އެއީ ކަރުގެ ކަނާ ކަރުގައި ކަތިވަޅިންގެ ޑރ.އަފްރާޝީމްކަތިވަޅިންޖެހި އޭގެ ފަހުން 

ބޮލުގައެވެ. ބޮލުގައި ޖެހީ  އަފްރާޝީމްގެ ޖެހީ ހުމާމު ވަޅިހެރީއެވެ. ފުރަތަމަ ކަރުގައި ޖަހާފައި ދެން  ޓޯ ދެން ސަ ބޮލުގައެވެ. 

ފަހަރަށް   ދެހުމާމު ވެއްޓުނީއެވެ.  އަފްރާޝީމްކިވެއެވެ. ދެން ވެއްޓެން ދިޔަ ވަގުތުގައެވެ. އެޖެހި ޖެހުމުން ބޮލުން ބައެއް ވަ

  ގެ ހުމާމު އަފްރާޝީމް އޮއްވާ ސިޑި ދަށަށް ގެންދަން  އިވެއްޓިފައޭގެ ފަހުން އަފްރާޝީމް ވެ. އެޖެހި އިބޮލުގަ އަފްރާޝީމް ގެ

ކައރީގައި އެތެރެއަށް   10ސިއްރުހެކި #ވަގުތު ސަޓޯގެ ފޯނު ޑައިލްކޮށްފައި ދިނީމަ ސަޓޯ ބުނެގެން  ވެ. އެއެ ހިފި އަތުގައި

 ހުމާމު ބުނިކަމަށް ހުމާމުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  އައުމަށް 

އޮތީ ބަންޑުންނެވެ.    އިވެއްޓިފަ  ޑރ.އަފްރާޝީމްދުރުކުރަން އުޅުނެވެ.    ޑރ.އަފްރާޝީމް  އިވަދެފަ  ށް އަރެއެތެ  10ސިއްރުހެކި #   7.13

 އެންމެން ސިޑިއާ ވީކޮޅަށެވެ.  އޮތީގެ ބޯ ޑރ.އަފްރާޝީމްވަން އިރު 10ސިއްރުހެކި # ބޯކޮޅު އޮތީ ސިޑިއާ ދިމާލަށެވެ. 

ދޮރާއްޓާވީ ކޮޅަށެވެ. ފުރަތަމަ އެތަނުން ނިކުތީ  ތީ ކައިރީގައެވެ. ފައިކޮޅު އޮސިޑި  އޮތީ ޑރ.އަފްރާޝީމްނިކުމެގެންދިޔައިރު 

 ނިކުމެ ސައިކަލަށް އަރައިގެން ދިޔަގޮތަށް އަމީރު އަހްމަދު  ށް ސަޓޯއާ ދެމީހުން އެއްކޮ ހުމާމާއިއެވެ. ދެން 10ސިއްރުހެކި # 

  މިސްކިތު އިސްކުރުބަރިން   ފައި  ށްމިސްކިތަށް މަޑުކޮ   ހުރިސްކޫލް ހުންނަ މަގުން )ލޮނު ޒިޔާރަތްމަގު( ހުރި ސީދަލަށް ގޮސް އެތާ  

ސަޓޯ  އެއްޗެހި ފޮރުވާފައި އަންނާނެ ކަމަށް  ބުންޏެވެ. އަދި ކަތިވަޅިތަކާގާތުގައި ހުމާމު ސަޓޯ އެއްޗެހި ދޮންނަން ދާށޭ  އަތާ

   ވެ. ޏެބުން

ން  އައިސް ހިނގާށޭ ދެ  ނިކުތްތަނުން ސަޓޯތްތެރެއިން  ވެ. މިސްކިފައި ދޮވުނެ   އަތާއި ދެ  ހުމާމުގެ މޫނާ ދެމިސްކިތްތެރެއަށް ވަދެ    7.14

 މީހުން ދިޔައީ ެޕޑު ާޕކަށެވެ.  ރައިގެން ދެފަހަތަށް އަ  ގެމުން އޭނާގެ ސައިކަލު ބުނު -އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަންދާން 
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ދެމީހުން ވެސް  ދެން އުޅުނު  ވެ. ހުއްޓެ  10ސިއްރުހެކި #ސައިކަލުން ފައިބައިގެން ެޕޑުާޕކަށް ވަންއިރު އެތަނުގައި  ހުމާމު 7.15

ކޮތަޅު ހިފައިގެން ތިމަންނާ   އެއީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެއްޗެހި ބަދަލުކުރުމުން އެތަކެތި އެޅި އެތަނުގައި ތިއްބެވެ. 

  ހުމާމު ބީޗަށް ދާށޭ އަދި   އިގާތުގަހުމާމު  ށޭ ބައިބައިވާށޭ ބުންޏެވެ. އަދި  ދާ   އިންޏެވެ. އަދި ކަލޭމެން ހިނގާފަދަނީއޭ ސަޓޯ ބު   މި

   ބުންޏެވެ. ސަޓޯ ހުންނާށޭ  އިތިމަންނަ އަންނަންދެން ބީޗުގެ ޓާފުގަ 

ގޮސް ޓަސްކަލޫސާ ކެފޭ ކައިރިން ނިކުމެގެން ބީޗަށް   ާޕކުގެ ތެރެއިން ނިކުމެގެން އެތާ އިން ހަނިގޯޅިން ދިޔަގޮތަށްެޕޑް ހުމާމު 7.16

އަތުގައި ހުރި ލޭތައް   ލޭ ހުރުމުން އެ ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރި ފަޔާއިކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  އިއެއިރުވެސް ގައިގަވަނީއެވެ. 

އޯމޯ ލައިގެން    އި ގޮސްފަށްވަދެ ތިރީ ކައުންޓަރު ކައިރިއަ  ރަންޓަށްޓޯބްލޫބޭ ރެސް   އިމަގުމަތީގަ  ދިޔަމޫދުން އަރައިގެން  އިދޮވެލާފަ

     ތިބި ކަމަށް ހުމާމު ބުނެފައިވެއެވެ. ގޮސް ޓާފަށް ވަންއިރު އެތަނުގައި މީހުން    ދޮވެގެންއެއްޗެހި   ށް އަތާޅަތަންކޮޅެއް ރަނގަ

ހ.  ހޭލެވުނީ  ހުމާމަށް އޮއްވާ  އިއެވެ. ނިދާފަކަމަށް ހުމާމު ބުނެފައިވެ ނިދުނީ  ހުމާމަށް   އޮއްވާ ޖައްސާލައިގެން  ޓާފްތެރޭގައި  7.17

ބީޗުން ނިކުންނަން  އެކު  މެންނާމައެވެ. އެހެން ކަމުން ނަޒިއްެޕއައިސް ގޮވީމެން ( ނަޒިއްެޕކަތު ) އޮގަސްޓާ ނަޒީފް ޝައު

 އެވެ. ކަމަށް ހުމާމު ބުނެފައިވެ ގެންދިޔައީ ހުމާމު  ކުރިމަތީގައި ހުއްޓާ ފުލުހުން އައިސް   ޖޯލި އިގޮސްފަ

 

 : ގެ ބަޔާން  10ހެކި # ސިއްރު 

އައިްސ ހުސައިން ހުމާމް އަހްމަދު ގައި ހުއްޓާ ބީޗު 10ސިއްރު ހެކި #ގެ އެއް ރެއެއްގައި މަހު ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަ  2012 7.18

ގާތުގައި މިޝަންއެއް އޮތް ވާހަކަ ބުންޏެވެ. އެއީ ކޮން މިޝަންއެއްހޭ އެހުމުން އެއީ ބޮޑު މިޝަންއެކޭ   10ސިއްރު ހެކި #

   މިޝަން ޖެހުނީމަ ބުނާނެ ކަމަށް ބުންނެވެ.  ދިއަ ބައިވަރު ލާރި ލިބޭނެ މިޝަންއެކޭ ލާރީގެ މިޝަންއެކޭ ބުންޏެވެ. 

ހުމާމުއާ ދެމީހުން ގަމީހެއް   އާއި 10ސިއްރުހެކި #ދުވަހެއްގައި  ކުރީކޮޅުގެ ްޕޓެމްބަރު މަހުގެސެ ވަނައަހަރުގެ  2012 އެފަހުން 7.19

ވެ.  ޏެން ވަރަށް އަވަހަށް އެބައޮތޭ ބުންޝަވެ. އަދި ފިހާރަ ތެރޭގައި ހުރެފައި މިގަންނަން މަޖީދީ މަގު ރޮމްބަސް ފިހާރައަށް ދިޔައެ

 ބުންޏެވެ.  ވެސް  ކަމަށްއް ކަމަށް ބުނާނެއަދި ފަހުން އެއީ ކޮން މިޝަން އެ
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  10ސިއްރު ހެކި #ދުވަހު އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު  އެއްކުރިން  ހާ ދުވަސް މުގެ ހަފްތާއެއްޑރ.އަފްރާޝީމް މަރާލު ފަހުން  އޭގެ 7.20

ސިއްރު ހެކި  އާއި އަޒްލިފްއާ ތިންމީހުން ތިއްބެވެ. އަދި  އިރު އެތަނުގައި ހުރި މޭޒެއްގައި ހުމާމާއި ސަޓޯ ޖަލަީޕނޯ އަށް އެރި

ގެންގޮސްފައި މިހާރު މިއޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް މިޝަން ޖެހިފައޭ މިއޮތީ ، ކަލެއަށް   10ސިއްރު ހެކި #ވަނުމުން ހުމާމު  #10

ން ހުމާމު ބުންޏެވެ. ހުމާމު މިހެން ބުނުމުން އަޒްލިފް ރައޫފް އިނދެފައި ހުމާމުއާ ދިމާއަށް ކަލޭ  ރުފިޔާ، މިހެ   10000މަދޭނަމޭ  

ވެ. އަޒްލިފް މިހެން ބުނުމުން މީނަ މިފަހަރު އަހަރެމެންނާ  ޏެ ބުން  މިގޮލާ ކައިރީގަހޭ ތިބުނީ، މީނަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނޫޅެޔޭ

ފަހުން ކަލޭ މިފަހަރު ބަޗައިގެން ނުވާނެޔޭ ބުންޏެވެ. އަދި ބަޗައިފިއްޔާ ހޭއަރުވަލާނަމޭ     ހުމާމު ބުންޏެވެ. އަޒްލިފް އޭގެއެކީ ދާނެޔޭ

 ބުންޏެވެ. ވެސް 

 ވަރަށް ސިއްރުން ވާހަކަ  އެހެން މީހުންނާވަކިން ގޮވައިގެން ހުމާމުއާ ސަޓޯ  ގައިޖަލަީޕނޯގައާއި ބީޗު  ގެ ފަހުން އަޒްލިފް ރައޫފުއޭ 7.21

އާއި   ބީޗުގައި އުޅޭ ކުޑަހެންވޭރަށް ނިސްބަތްވާ ވަނަމަކަށް ކިޔާ ދޮނާ އެކު  އ10ާސިއްރު ހެކި # މަންޒަރުތައް ފެނުމުން  ދައްކާ 

 އެވެ. އުޅެނީ ހުމާމުއާއި މިޝަންއެއް ހަވާލުކުރަންށޭ ކި އެއަޒްލިފް  ،އާއި ކުޑައައްޑޫ މެން އާއި ދާމިންޑެ ޓިކިއްޓެ

ހޭލައިގެން  އަދި  އިގެ ފަހުން ކަމަށާ 12މެންދުރު  ހޭލީ އޭނާ ގައި 2012 އޮކްޓޯބަރ 1 ބުނެފައިވަނީ 10ސިއްރު ހެކި # 7.22

ހ. އަނަސަމް( ދިރިއުޅޭ   )ހުމާމް އިސްމާއިލް އެއީ އޭނާގެ ރައްޓެހި  ޓޮއްޓޮ އަށް ކަމަށެވެ. ދިޔައީ ހ. އަނަސަމް  ކައިގެން 

ދިޔައީ ބީޗް   10ސިއްރު ހެކި # ވަގުތެއްގައި  ގެއާ ދެމެދު 16:00އާއި  15:30ގެއެވެ. އެގޭގައި ހުރެފައި އެދުވަހު 

ދިމާވިއެވެ.   ހުސައިން ހުމާމް އަހްމަދު )ހ. ލޮބީ( އާއެތަނުން  ކައިރީގައި އެކަނި ހުއްޓާ ނާ ބަރި ގެ ފާޚާބީޗު ސަރަހައްދަށެވެ. 

  ނުމުން ދިމާކުރާނީ ކޮންތާކުންތޯ މިގޮތަށް ހުމާމް ބު   ،ކަލޭ ދިމާކުރައްޗޭ މިރޭ ދާން""  އޮތް ކަމަށާއި،   ރޭ މިޝަން  އެދިމާވެގެން  

ޖަހާއިރު  އުސްފަސްގަނޑުން ދިމާކުރުމަށެވެ. މިހެން ބުނެފައި ހުމާމު   11ރޭ އެހުމާމު ބުނީ  އެހިއެވެ.  10ސިއްރު ހެކި #

    ދިޔައީއެވެ. 

ސ. މީދޫ ސައީދާ މަންޒިލް   އިއާ އަނާން ވަހީދު  ސ. ހުޅުދޫ ސީނިއަސްރުމާގެއެހައިރު  23:00ރޭ  2012އޮކްޓޯބަރ  1 7.23

ޖަހަން   11އާއި އަލީ ހުޝާމް އެތަނުން ދިއުމުން އެރޭ  ވަދެފައި އަނާން ވަހީދުވުޑްބެރީއަށް  ތިން މީހުންއާ އަލީ ހުޝާމް

ހުމާމު   10ސިއްރު ހެކި #  ށް ދިޔައެވެ.  ސަރަހައްދަ ޑު އުސްފަސްގަނ ހުމާމުއާ ބައްދަލުކުރަން 10ސިއްރު ހެކި # އުޅެނިކޮށް

ސިއްރު ހެކި  ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ކުޑަހެންވޭރު ކޮޅުގައި އުޅޭ ސަޓޯއާއި އެކު ހުމާމް ެޕްޑ ާޕކުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނިކޮށް ފެނުނެވެ.  
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ލައިގެން އަނދިރި ކުލައެއްގެ ޖިންސު ބުރިއެއް  އިގެ ޓީޝާޓެއްލަކަޅުކު  ހުރީ މާމުެޕޑްާޕކުގެ ތެރެއަށް ވަންއިރު ހު #10

 ލައެއްގެ ޖިންސެއް ނުވަތަ ފަޓްލޫނެއް ލައިގެންނެވެ.  ކުއިގެ ޓީޝާޓެއްލައިގެން އަނދިރިލައިގެންނެވެ.  އަލީ ޝާން ހުރީ ކަޅުކުލަ

ވެ. އެ އިށީނީ އެންމެންޅުމަތީގައި ފަސްއަޅައި ގަސްހައްދާފައި ހުރި ތަނެއްގެ ގާފޮރާނައި  ވަށައި ، ވަދެ ށްާޕކުގެ ތެރެއަޑްެޕ ދެން 7.24

 ނަގައި ސަޓޯ ހުމާމަށް ދެއްކިއެވެ.   އަރިކައްޓަށް ޖަހައި ފޮރުވާފައިހުރި ބެނެޓް ވަޅި ސަޓޯގެ އަދި މިހެން ތިބި ތިބުމުގައި 

ގުތު ސަޓޯވެސް ހުމާމު ފަހަތުން  ހިނގައިގަތެވެ. އެވަ  ހުމާމު އައުމުން ފޯނެއް ބައްތިފޯނަށް ނޮކިއާ ހުމާމުގެ އިރުކޮޅަކުން 7.25

ވެސް ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން   މީހުން  ދެ ވަރަކަށް ފޫޓު ދުރުގައި ތިބެގެން އެ 10އާ 10ސިއްރު ހެކި #ހިނގައިގަތެވެ. 

އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން "ސަޅިއޭ އޯކޭއޭ  އެވެ.  އަދި ހުމާމާ ސަޓޯއެދިޔަ މީހުންނަށް ފޯނުތަކެއް އަންނަމުން ދިޔައެވެ. އަދި އެ

މީހުން   ދެ  ދެން އެ   އަށް އިވުނެވެ. 10ސިއްރު ހެކި # ލޮކޭޓް ވެއްޖޭ މިހާރު، އަދި މި ނައްޓާލީއޭ" ސަޓޯ ފޯނުން  ބުނި އަޑު  

ކައިރިއަށް ކުޑަކުދިންގެ    ކައރީގައި ބުނުމުން މިތާ  ހުމާމު  10ސިއްރު ހެކި # ެޕޑްާޕކުން ނިކުންނަން ފެށުމުން ކޮންތާކަށްހޭ ދަނީ  

ގާތުގައި ބުންޏެވެ. ދަނީ ހިނގާފައިތޯ އެހުމުން ދާނީ ސައިކަލުގައި ކަމަށް ހުމާމު   10ސިއްރުހެކި #ކައިރިއަށޭ ހުމާމު  ބަގީޗާ

ސައިކަލުގައި ގޮސް    10ސިއްރު ހެކި #ވެ.  އެސަޓޯ ެޕުޑާޕކުން ނިކުތީ  އާއި ހުމާމް އާއި  10ސިއްރު ހެކި #ބުންޏެވެ. އެފަހުން  

ތުރަށް ސައިކަލުގައި އަންނަތަން  މީހުން ރަތްވިލާހިނގުމުން އު  ދެ   އެ   ހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް އަމީނީ މަގަށް ނުކުތްއިރު  ތްވިލާރަ

ތިންމީހުން   އިނީ ފަހަތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ ސަޓޯއެވެ. ހުމާމު އަށް ފެނުނެވެ. 10ސިއްރު ހެކި #

އި އައިސް ޔޫޓާރންއެއް  ހިނގުމުން އުތުރަށް ދުއްވާފައިގޮސް އަމީނީ މަގަށް ނުކުމެ އަމީނީ މަގުން ހުޅަނގަށް ދުއްވާފަ ރަތްވިލާ

ވެ. އަދި ސައިކަލު މަޑުކުރުމުން ހުމާމު ހ. ފުންވިލުގޭ ތެރެއަށް  އެހ. ފުންވިލުކުރިމަތީގައި ދެ ސައިކަލު މަޑުކުރީ ނަގާފައި 

ހުން ސައިކަލުގެ އިންޖީނު ނިއްވާލުމަށްފަހު އަމީނީ މަގުން  މީ އާއި ދެސަޓޯ  އާއި 10ސިއްރުހެކި  #އޭގެ ފަހުން  ވަނީއެވެ. 

ވެ. ހުމާމު ހ. ފުންވިލުގެ އަށް  އެޑުކޮށްގެންތިބެ ސިނގިރޭޓު ބުއީކައިރީގައި މަ  ގެގޮސް ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއް  އިރަށް ހިނގާފައި

މިނެޓްފަހުން ހ. ފުންވިލުގޭގެ ތެރެއަށް މީހަކު ވަންތަން ) ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް (  ވަރަކަށް  5ވަންތާ 

ގެންހުރެ އެމީހާގެ ކަނާއަތުން ހ. ފުންވިލުގޭގެ ދޮރު  ށް މީހާގެ ވައަތުގައި  ހުރި ފޮތްތަކެއް ގަޔާއި ކައިރިކޮ  ދުށީމެވެ. އެވަގުތު އެ

  10ސިއްރު ހެކި #ނުކުރެވޭ ކަމަށް    ފާހަގަ  އަށް  10ސިއްރުހެކި  # ކޮޅަކުން ކަމެއް    ހުޅުވަނީއެވެ. ޑރ.އަފްރާޝީމް އައީ ކޮން

 ބުނެފައިވެއެވެ. 
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ބޭރުގައި    ދިމާއަށް    އ10ާސިއްރު ހެކި #   ސަޓޯޑރ.އަފްރާޝީމް ހ. ފުންވިލުގޭ ދޮރާށި ހުޅުވާލާފައި އެގޭގެ ތެރެއަށް ވަންތަނުން    7.26

   ން ހުޅަނގަށް ހިނގާފައިގޮސް ހ. ފުންވިލުގޭގެ ތެރެއަށް ވަނެވެ. ބުނެފައި އަމީނީ މަގުފާރައަށް ހުންނައްޗޭ 

ސިއްރު    ހުޅުވާލާފައި   ކުޑަކޮށް  ދޮރާށި  ފުންވިލުގޭ   މިނިޓްފަހުން   ވަރަކަށް   5  ވަންތާ   ފުންވިލަށް   ފަހަތުން  ގެ އަފްރާޝީމް. ޑރ  ، ސަޓޯ  7.27

އަމީނީ މަގުން   ބުނުމުން،  އާދެބަލާށޭ  ފައިޅާއައޭނާގެ އަތުން ހަނާ އެތެރެއަށް އައުމަށް އިޝާރާތްކުރުމުގެ ގޮތުން  10ހެކި # 

ބަލާލިއިރު ޑރ.އަފްރާޝީމް    10ސިއްރު ހެކި #.  ވަދެ ދޮރު ލެއްޕިއެވެ  ށް  ހ. ފުންވިލަ   10ސިއްރު ހެކި #ހުޅަނގަށް އައިސް  

ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީގެ   ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ފައިކޮޅު އޮތީ ދޮރާއްޓާ ވީކޮޅަށެވެ. ބޯ އޮތީ އުތުރަށެވެ. ބަންޑުން ބިންމައްޗަށް 

އަންނަމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު   ނެތެވެ. އެވަގުތު ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީގެ ކަރާ ދިމާލުން ގިނައަދަދަކަށް ލޭ ހަރަކާތެއް އެވަގުތު

  ، އި ހިފަހައްޓައިގެން ޑރ.އަފްރާޝީމްކައިރީގައި ކޮއްޅަށެވެ. ހުމާމުގެ އަތުގައިއަލީގެ ކަނާތުގަ ހުމާމު ހުރީ ޑރ.އަފްރާޝީމް

ސިއްރު  ލޭ ހުއްޓެވެ.    ވެސް  ގެ ތިލައިގައިއޮތް ވަޅީއަތުގައި  ގެ  ޓޯ އޮތެވެ. ސަމުއްގަނޑުގައި ހަ އިންޗި ހުންނަވަރުގެ ކަތިވަޅިއެއް  

  މަ  10ސިއްރު ހެކި #  ވެސް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް  މީހުން ތަނުން ހެލްުޕވާން އަންނާށޭ އެ ދެ ވަންއެގެއަށް  10ހެކި #

  އަމީނީ މަގުން އިރަށް ދުއްވާފައި ގޮސް އިރުދޭމާ  10ސިއްރު ހެކި # ނިކުމެގެން ދިޔައީއެވެ.  އެގެއިންމިދަނީއޭ ކިޔާފައި 

ފަރާތުގައި    އަހުމަދު މަގުގެ އަނެއްމަގުން ގޮސް ހ. އަނަސަމް ގޭގެ ކުރިމަތީގައި އަމީރު    ޒިޔާރަތްލޮނުހިނގުމުން ލަނބާލައިގެން  

ސިއްރު  ވަދެ ސައިކަލުގެ ތަޅުދަނޑި ސިމާއު އިސްމާއިލްއާ ހަވާލުކުރީއެވެ. އެވަގުތު    ސައިކަލު ާޕކުކުރުމަށްފަހު ހ. އަނަސަމްއަށް

އީއެވެ.  ދިޔަ ގެއަށް ދިރިއުޅޭ އޭނާ އެގެއިން ނިކުމެގެން ހިނގާފައި  ގުޅުމުން އަށް 10ސިއްރުހެކި  # މަންމަގެ 10ހެކި #

ނިދީ   10ސިއްރު ހެކި #އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.  02:00އާއި  01:45ގެއަށް ދެވުނީ އެރޭ އަށް  10ސިއްރު ހެކި #

ން  ފުންވިލުގޭ ކުރިމަތި  10ސިއްރު ހެކި # އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަނެއް ދުވަހު މެންދުރެއްހައި އިރު    04:00އާއި    03:30

  އެއިރު އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް އެ ތަނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ހަރަކަތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ވެ.  އެތަން ބަލާލަން ދިޔައެ

ބީޗަށް ގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް ސަޓޯއާއި   10ސިއްރު ހެކި #ފަހުން  އިރު އޮއްސުނު (2012އޮކްޓޯބަރ  2) ހު އަދި އެދުވަ

   ގާތުގައި ބުންޏެވެ.   10ސިއްރު ހެކި #ދިމާވެގެން މަޑުން ހުރުމަށާއި ބީޗަށް ނައުމަށާއި ބޭނިނުގަތުމަށް 

  ނުކުމެގެން  މަގަށް  ބޮޑުތަކުރުފާނު  ދޭތެރެއިން  ޝެޑް  ެޕޓްރޯލް  ދެ  އެހާއިރު  00:30  ރޭ  2012  އޮކްޓޯބަރ  2"  :  11ސިއްރުހެކި #  7.28

  ޓަސްކަލޫސާއަށް  ދުއްވާފައިގޮސް  މަގުން  އެތެރޭ އަޑާުޕކުގެ. ގޯޅިއެޅީމެވެ ާޕކުކައިރިން އަޑު ދުއްވާފައިގޮސް އިރަށް ހުޅަނގުން
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  މަގަށް  ބޮޑުތަކުރުފާނު ސަރަހައްދުން ރާޅުޖަހާ އިރަށް ހުޅަނގުން ހުމާމު ސްީޕޑެއްގައި ބާރު ވަރަށް ހިސާބުން ނުކުންނަ

  ޖިންސެއް   ކަޅުކުލައަކަށްދާ  ލައިގެން   ގަމީހެއް  އޮޅާފައިހުރި  އަތް  އަތްދިގު  ކަޅުކުލައިގެ  ހުރީ  ހުމާމު  އޭރު.  ދުށީމެވެ  ހުރަސްކުރާތަން

   "ވެދާނެއެވެ.  00:50ވެދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑު ގެއަށް އައިއިރު އެރޭ އެހާއިރު   00:40އޮކްޓޯބަރ ރޭ  2އޭރު . ލައިގެންނެވެ

ރޭ   2012އޮކްޓޯބަރ  2އަޅުގަނޑު އެދުވަހު ޢިޝާނަމާދު ނުކޮށް ހުރުމުން ޢިޝާނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި " : 12ސިއްރުހެކި #  7.29

ހާގެ މޫނާއި  ންދޫކޮށްގެން އެމީމީހަކު އިސްކުރުން ފެށް ދިޔައިރު އެހާއިރު ޝަހީދު ޢަލީ މިސްކިތަށް ވަދެ ވުޟޫކުރާތަނަ 12:20

ދިޔައެވެ. ޖެހިގެން ހުރި އިސްކުރުން އަޅުގަނޑު ވުޟޫކުރަން ފެށީމެވެ. އެމީހާގެ ހަރަކާތްތައް ހުރީ    އެމީހާގެ ދެ އަތް ދޮންނަމުން

އެމީހާ   މަލުތަކަށް ބަލަންފެށީމެވެ. ހެންވެގެން އަޅުގަނޑު އެމީހާގެ އައާދަޔާ ޚިލާފުގޮތަކަށްކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވިއެވެ. އެ

ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. އެމީހާގެ މޫނު ފެނުމުން  މިނިޓް ފަހުން އެމީހާ އަޅުގަނޑާ    2ލައިގެންހުރީ ކަޅު ޓީޝާޓަކާއި ނޫ ޖިންސެކެވެ.  

ދިޔައީކަން އަޅުގަނޑަށް    ނާރައި  ށް ދޮވެގެން ނަމާދަ  ފައި   އިހާ އަތާއެމީހަކީ ވަރަށް ނުލަފާ ވައްތަރުޖަހާ މީހެއްކަން އެނގުނެވެ. އެމީ

ޝަހީދުއަލީ  ތަކުގެ ތެރެއިން ނޫކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ލައިގެން ހުރި މީހަކީ ލުހުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްކި ފޮޓޯފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފު 

މީހެކެވެ. ފަހުން  ހުއްޓާ އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު މީހާއާ ވަރަށް ވައްތަރު ސިފަތަކެއް ހުރި  މިސްކިތުގައި އަޅުގަނޑު ވުޟޫކުރަން 

އޮއްވާ   އަލީ މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާ ތަނުގައި އަތާފައި ދޮންނަން  އެރޭ އަޅުގަނޑަށް ޝަހީދު  ، އަޅުގަނޑަށް އެނގުނުގޮތުގައި

 " އެވެ.  މީހަކީ ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމު އަހްމަދު ފެނުނު

  އާޓިފިޝަލް   ކުރިމަތިން  އިންޑިއާ  އޮފް  ބޭންކް  ސްޓޭޓް  އެހާއިރު  01:40  ރޭ  2012  އޮކްޓޯބަރ  2  ހައްޔަރުކުރީ  ހުމާމް  ފުލުހުން  7.30

  . ފުލުހުންނެވެ ެޕޓްރޯލްކުރަމުންދިޔަ ސަރަހައްދު އެ ހުރުމުން ޚިލާފުގޮތަކަށް އާދަޔާ ހަރަކާތްތައް އޭނާގެ ހުއްޓާ ކައިރީގައި ބީޗް

  ހުމާމް " ނޫންހޭ ވަޅިޖަހައިފި ގަޔަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް. އުޅެނީ ވަޅިޖަހައިގެންނޭ  ނުންހޭ ސަކަރާތެއް" ފުލުހުންގާތު އެވަގުތު 

  ހުމާމުގެ  ގުޅިކަން އަށްރައޫފް  އަޒްލިފް ހުމާމު ހުއްޓާ ފައިޓާބަހައް އަތޮޅުވެހީގައި ގެނެސް ހުމާމް ފުލުހުން. ބުނެފައިވެއެވެ

   . އެނގެއެވެ ރޯިޕޓުން ފޮރެންސިކް  ފޯނުގެ އޮތް އަތުގައި

އަކީ މާލޭ އިންޓަނެޝަނަލް   ނާއޭ ނީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަމޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ދީ   13ސިއްރުހެކި #  7.31

އަކީ އޭގެ   ދުއަސްރުމާގޭ އަހްމަދު އަނާން ވަހީ ހުޅުދޫ ސީނި އެއާޯޕޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޓުއަރ ގައިޑެއް ކަމަށާއި، ސ. 

ބެލުމުގެ ދަށުން ޓުއަރ ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި، ކުރިން ފެށިގެން އޭނާގެ    ތިންމަސް ދުވަސް
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އެކު އެއަރޯޕޓަށް މަސައްކަތު ގެންދަނީ އަނާން އަކީ އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ ޝާހް އާލަމް ބުނެގެން އޭނާގެ    އަނާން އެނާއާ

އޮކްޓޯބަރ    2  މިގޮތުން ދެމީހުން      ސް ދެމީހުން އެކުގައި ކަމަށެވެ. ނީވެއެއާރޯޕޓަށް އަންނަނީ ވެސް އަދި ދަ  ، އެދުމަކަށް ކަމަށާއި

އައި މަގުމަތީގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް މަރާލި މީހުންގެ މައުލޫމާތު  އަށް އެހާއިރު އެއާޯޕޓް ފެރީއިން މާލެ 21:30ރޭ  2012

ސިއްރުހެކި  ން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ  ވަހީދު އިބްރާހިމް ސަހީރު ކައިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެކައެނގޭކަމަށް އަނާން  

ހަކަ ފެރީމަތީގައި  ވާ  އަދި މި  ކަމަށެވެ.    އް ކަމަށް އަނާން ވަހީދު އޭނާ ގާތުގައި ބުނިއާއި ސަޓޯއާއި އަދި ކުދި ގޮލައިންތަކ#10ެ

ފައި އޮވެދާނެ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން  ނާގެ ފޯނު މާދަމާ ނިއްވާލާމަށާއި އޭހުރީ ވަރަށް ހާސްވެފައި ކަ ދެއްކި އިރު އަނާން 

ގައި އަނާން މަސައްކަތަށް އައިކަމަށާއި،   2012އޮކްޓާބރ    3ނުގުޅިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިބްރާހިމް ސަހީރު ބުނެފައިވަނީ  

 ކަމަށާއި ނަމަވެސް  ކުރިވާހަކަތައް ފުލުހުންނާ ހިއްސާ ކުރަން އަނާން ގާތުގައި އިބްރާހިމް ސަހީރު ބުނުމުން އެކަމަށް އިންކާރު    އެ

ގެ ފަރާތުން އަނާންއަށް ފޯނެއް އައުމުން ދެމީހުން އެކުގައި ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށް އަނާންއަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު  ފުލުހުން 

އަސްރުމާގޭ އަހްމަދު  ހުޅުދޫ ސީނި ސ. ވަނަ ދުވަހު  9ޑިސެމްބަރ  2012ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 

   ދޮގުކުރިއެވެ.   ބަޔާންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްއަށް ދިން ބަޔާނުން ކުރިން އަނާން ފުލުހުންނަށް ދިން  ދުން ވަހީ އަނާ

 

   ހ. ހިކޯސްޓް (  ސަޓޯ) ޝާން  އަލީ      

  

އެ ބަޔާނުގައި   ދީފައިވެއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ބަޔާނެއް  ހ. ހިކޯސްޓް ޢަލީ ޝާން )ސަޓޯ(ގައި  2012ނޮވެމްބަރު  28  7.32

އާއި ޖޯން ކިޔާ  ޒްލިފް ރައޫފް އެހާއިރު އަ 21:00ގަނޑަކަށް ގާތް  ދުވަހުގެ ރޭ 2012އޮކްޓޯބަރ  1ނި ބުނެފައިވަ  ޝާން ޢަލީ

ކަމަށެވެ. އަޒްލިފް  ގެ މަތީ ބުރީގައި  ޖަލަީޕނޯ  ތިބީ އަދި އެމީހުން  ޖަލަީޕނޯ އަށް ދިޔަކަމަށާއިސީ އަކާއި ދެމީހުން އެކުގައި ބިދޭ

އަތިރީއާގެ / އަހްމަދު ސިމްހާން  ޅުދޫ  މީހުން އެތާ ތިއްބާ ސ. ހު ތިން އެ ޢަލީ ޝާން އާއި އާއި އާއި ބިދޭސީ މީހާ ރައޫފް

   ބުނެފައިވެއެވެ. ޢަލީ ޝާން އައި ކަމަށް  ޖަލަީޕނޯއަށް )ސިމްބާ( 

އެކު ވަކި މޭޒެއްގައި އިށީނީ   ބާއާ ގޮސް ސިމް ތެދުވެގެން  އަލީ ޝާން މަތީބުރިއަށް އެރުމުން  ގެ ޖަލަީޕނޯ ރެސްޓޯރަންޓްސިމްބާ  7.33

އިރުކޮޅަކުން  އަދި    ކަމަށާއި،  އައިކަމަށްވާ ޝައްމު  ރައްޓެއްސެއް  އެމީހުންގެތަނަށް    ޒުގައި ވަކިން ތިއްބާ އެމީހުން އެމޭއެ  ކަމަށާއި، 

ހއ.   އެކު  އައި ކަމަށާއި  ގާއްލޮއާއަށް ގުޅުމުން ކުޑައިރުކޮޅަކުން ގާއްލޮ އެތަނަށް ( ގާއްލޮ)  ނަސީރުهللا އަލީ ޝާން  ޢަބްދު
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އަލީ ޝާން އިން  ތިބީ    އައިސް   މެންވެސްމި އެން  އެތަނަށް އައި ކަމަށެވެ.   ވެސް  )އުބާ(   ސަޢީދު هللا ދިއްދޫ އޯޓަމްވާދީ ޢުބައިދު

ހުއްޓާ   (ސްމިތު )ލީ ހާޝިމް އަޓަމްވާދީ ހއ. ދިއްދޫ އޯގައި އަދި ޖަލަީޕނޯ ބޭރު  މޭޒުގައި ކަމަށް ޢަލީ ޝާން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަލީ ޝާން މެންނާ ޖޮއިން   ބުނީމަ އޭނަވެސް އެތަނަށް އައިސް    އިކައިރިގަ  ގެއޭނަ  ފެނިގެން ކޮފީއެއް ބުއިމަށް އެތަނަށް އައުމަށް

  ން ހެންވޭރު  ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގައި  ތަނުގައި ތިބެގެން ވާހަކަ ދެއްކީއެ އެމީހުން  ކުރީކަމަށް ޢަލީ ޝާން ބުނެފައިވެއެވެ. 

 . ކަމަށް ޢަލީ ޝާން ބުނެފައިވެއެވެކާ ން ވާހަކައެއް އެރޭ ނުދައް އެނޫ ބައިވެރިކުރާތީވެ، އެ ވަހަކަ ކަމަށާއިޓީމެއް ފުޓުބޯޅާ 

ދުއްވާ    ޢަލީ ޝާން ނަސީރުއާ ދެމިހުން  هللا އާއި ޢަބްދު  ސައީދުهللا ވާހަކަ ދައްކަން ތިބެފައި ޢުބައިދު  ޢަލީ ޝާންމެން  ފަހުން  އޭގެ   7.34

ޢަލީ    ކަމަށާއި  ( ތަޅުދަނޑި ހޯދައިގެން އެމީހުން ޖަލަީޕނޯއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ  P6441ނޫކުލައިގެ ސައިކަލުގެ )    125ވޭވް  

  ޢަލީ ޝާންގެ އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި  01:00 އާއި 00:30އްބާ އެރޭ ޖަލަީޕނޯގައި ތި ( ސްމިތުއަލީ ހާޝިމް ) ޝާން އާއި

އަށާއި هللا އުބައިދު ޢަލީ ޝާންންނަން ބުނުމުން ގުޅާފައި ޑޮލްފިންއަށް އަ ޢަލީ ޝާންއަށް ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ ޝަރިއްެޕ 

  މީހުން ޖަލަޕީނޯ ކައިރިއަށް އައި ކަމަށާއި،  ދެން ޢަލީ ޝާންގެ ނަސީރުއަށް ތިން ހަތަރު ފަހަރަކު ގުޅުމުން އެهللا ޢަބްދު

ވަރު   01:10ރޭ  2012އޮކްޓޯބަރ  02 އޭރު ވެއެވެ.  ކަމަށް ބުނެފައި ޑޮލްފިން އަށް ދިޔައީ ޢަލީ ޝާން ސައިކަލުގައި

  ޢަލީ ޝާން ގައި އިންދާ މަންމަ ގުޅުމުން ޑޮލްފިން ކެފޭ އީ ކޮންތާކަށް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއިވެދާނެއެވެ. އަލީ ހާޝިމް ދިޔަ

 ގެއަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ދިޔައީ 

އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ  "  :އަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް  14#ސިއްރުހެކި  7.35

ނީ މަގުން ހުޅަނގަށް ދުއްވާފައި  އެހާއިރު އަމީ 01:20ރޭ  2012ބަރ އޮކްޓޯ 2ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ މިގްސާދުއާ ދެމިހުން 

ހޫރުވުމަށްފަހު މީހަކު   އަންހެނަކު ނިކުމެ އަތް 2ގައި ހުރި ގެއަކުން ކުރިމަތީ  އަންނަނިކޮށް އަމީނީ މަގުން ކުޑަކުދިންގެ ާޕކު

ތުން ސައިކަލު މަޑުކޮށް ދެ އަންހެނުންނާއެކު އެގެއަށް ވަނީމެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން   ކަމަށް ބުނުމުން ދެމިހުން ވަގުމަރާލާފައިވާ 

ބަންޑުންނެވެ. ބޯކޮޅު އޮތީ   ތެވެ. އޭރު އެމީހާ އޮތީޅިފައި އޮކައިރީގައި މީހަކު ލެއިން ތަތްތެ އެގެއަށް ވަންއިރު އެގޭ މައިދޮރު

މައިދޮރާ ވީކޮޅަށެވެ. ފައިކޮޅު އޮތީ ސިޑިއާ ވީ ދިމާލަށެވެ. މޫނު އޮތީ ވާތްފަރާތަށް އެނބުރިފައެވެ. ލޭ ހޭކިފައި އޮތް ޓައީއެއް 

އިން ފޯނު   119ގުޅީމެވެ. އަށް  119ކާކު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަޅުގަނޑު އެވަގުތު  ވަގުތު އެއީ ކައިރީގައި އޮތެވެ. އެ 

  ޚަބަރު ދިނީމެވެ.  އަޅުގަނޑު މި މައުލޫމާތު ދޭންހުއްޓާ އަޅުގަނޑާ  އެ  މީޑިއާ އޮފިސަރު ޙަސަން ހަނީފަށް ނުނެގުމުން ފުލުހުންގެ  

mailto:info@cdd.gov.mv


 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 info@cdd.gov.mv : އީ-މެއިލް ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، ގްރައުންޑް  ފުލޯ، އަމީރުއަޙްމަދުމަގު، ހެންވޭރު، 20113، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 103 

 އައުން  އެކުގައި އައި މުހަންމަދު މިގްސާދު ބޭރަށް ނިކުމެ އަމީނީ މަގުން ޓެކްސީއެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އަދި ފުލުހުން

ނަށް ގޮސް އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް މި މައުލޫމާތުދީ އެތަނުގައި  ޓޭޝަލަސްވެދާނެހެން ހީވާތީ އަޅުގަނޑު ގަލޮޅު ޮޕލިސް ސް

ވާ ލޫޝާން  ށްއެކު އައީމެވެ. އަޅުގަނޑު އައިއިރު އެ ދެ އަންހެނުންނާއި އަޅުގަނޑު ދަންނަ މިހެއް ކަމަ ފުލުހުންނާ 3ތިބި 

ފުލުހަކު ތިއްބެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން އިތުރު ފުލުހުންތަކެއް އައެވެ. އަޅުގަނޑު    2ފެހިކުލައިގެ ޖެކެޓު ލާފައިތިބި  އި  ސަޢީދު އާ

ބޭރަށް ނިކުމެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން އަޅުގަނޑުގެ ރައްޓެހި ލޫޝާން ސައީދު ބުނީ އޭނާވެސް  އުޅެނީ ހ. ފުންވިލުގައި  

 " ކަމަށެވެ.  ޑރ.އަފްރާޝީމް ކަމަށާއި ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކީ

އަކީ  ބުނެފައިވަނީ އޭނާ  ( 3246 ނ. ސ) ތުރިފްއައިބްރާހިމް  ގެ އެނެލިސްޓް އިންޓެލްމޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ   7.36

މަސައްކަތް އެދުވަސްވަރު ކުރަމުން ގެންދިޔަ   ޓެލެފޯން އިންޓަރސެްޕޓް ކުރުމުގެ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލްގައި

  ހަފްތާގައި  ލި އަފްރާޝީމް މަރާ އެއް މިޝަން ބޮޑު ގްރޫުޕން  ކުޑަހެންވޭރު އިސްވެހުރެގެން ރައޫފް އަޒްލިފްމީހެއް ކަމަށާއި، 

  ކޯޑަކަށް   މިޝަންގެ  އެ   މީހުން  އެ  އިށާކަމަ  އެނގޭ  ރެކޯޑުތަކުން  ކޯލް  ކުރެވިފައިވާ  އިންޓަސެްޕޓް  އިން  އިންޓެލް  އުޅޭކަން  ހިންގަން

  ތިޖޫރީއެއް   އެސްބީއައިގެ  އުޅެނީ   އެމީހުން  އޮތީ   ގަބޫލުކުރެވިފައި   އަށް   އިންޓެލް   ކަމަށާއި،   ނަގާވާހަކަ   ތިޖޫރީއެއް   ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 

  ވެދާނެ  ކޯޑަކަށް  ބޭނުންކުރި  ލިބޭނެތީވެ  އިން މިޝަން މި ފައިސާތަކެއް މީހުނަނަށް  އެ ކޯޑަކީ މި  ނަމަވެސް އި، ކަމަށާ ނަގަން 

  އަރާފައިހުރި  ފޯނަށް ގެ ރައޫފް  އަޒްލިފް  އެހެންވީމަ  ކަމަށާއި ނަގައިގެން  އަމުރު  ކޯޓު އިންޓަރސެްޕޓްކުރީ  ކޯލްތައް މި ކަމަށާއި

   ކަމަށެވެ.    ހެއްކެއް ހުށަހެޅިދާނެ  ކޯޓަށް  ބުނުމަކީ ބުނި " ޖަހާނީ ވަޅި އަރުވާފައޭ މައްޗަށް ސިޑި" ސަޓޯ

   

 ހުމާމްގެ ހެދުމުން ފެނުނު ޑީއެންއޭ އެވިޑެންސް 

 

 : ޚުލާސާ ހެކިބަހުގެ ދީފައިވާ  ޝަރީޢަތުގައި ޢަލީ އިހްތިޝާމް ޕޮލިސް އޮފް އިންސްެޕކްޓަރ 7.37

ސްޓެއިންތަކެއް  "ޑީ.އެން.އޭ ލެބޯޓްރީއަށް ގެނެވޭ މި ކަހަލަ )ގަރމަންޓް( އެއްޗެހި އައުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަނީ ވިޒިބަލް       

ފެންނަން ނެތް ކަމަށްވާނަމަ، ޔޫ.ވީ ލައިޓްސް ބޭނުންކޮށްގެން އާންމުކޮށް އިންސާނުންގެ ލޮލަށް   ހުރިތޯއެވެ.  ވިޒިބަލް ސްޓެއިން 

އައިޑެންޓިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން    )މިކަހަލަ ސްޓެއިންސް(މިސާލަކަށް، ސީމަން ސްޓެއިންސް    ،ނުފެންނަ ކަހަލަ ސްޓެއިންސް
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ޑެންޓިފައިވާ ސްޓެއިންތައް ލޮލަށް ނުފެންނަހާ ކުޑަ ސާމްަޕލްތަކަކަށް ވާނަމަ އެންމެ "ްޕރޮބަބްލް" ހިސާބުން ސާމްަޕލްއެއް އައި

ނަގައިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ސެލްތަކުގައި ހުންނަ ޑީ.އެން.އޭ އައިސޮލޭޓް ކުރަނީއެވެ. އެއަށްފަހު، ބަލަނީ ޑީ.އެން.އޭ އައިސޮލޭޓް 

ށް ތޯއެވެ.އެކި މީހުންގެ ޑީ.އެން.އޭ ތަފާތުވާ ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ ޑީ.އެން.އޭ މާރކާތައް، އެއީ ޝޯޓް  ކުރެވުނީ ކިހާވަރަކަ

ޓެންޑަމް ރިޕީޓްސްއެވެ. ޓެންޑަމް ރީިޕޓްސްގައި އެކި މީހުންގެ ހުންނާނީ އެކި އަދަދުގެ ރިީޕޓްސްއެވެ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުގެ  

D5S818   ްވެ. ނެގައި ތޭރަ ނުވަތަ ފަސް ރިީޕޓްސް އިނދެދާނެއެވެ. ޑީ.އެން.އޭ ްޕރޮފައިލް ދެނެގަނެވެނީ މިކަހަލަ ތަފާތުތަކުނ 

  ންސްގެ ގޮތުގައި ހ. ލޮބީ އެވިޑެ  QE1211776ނަންބަރު  ، އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލެވުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޑރ.      

ރި ގަދަ ނޫކުލައިގެ ޖީންސް ލެބޯޓްރީއަށް ގެނެވުނެވެ. ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ސާމްަޕލް  ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު ލައިގެންހު 

  ގެ އާއި ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު ގެ ޖީންސް އިން ނަގާފައިވާ ސާމްަޕލް ލެބޯޓްރީއަށް ގެނެވިފައިވަނީ ދެ ސަބްމިޝަންއެއް

ގޮތުގައި އަންނަ އެއްޗެއް ްޕރޮސެސްކުރެވެނީ ވަކިވަކިންނެވެ. ލެބޯޓްރީ ސްކްރީނިންގ ްޕރޮސެސް    ގެގޮތުގައެވެ. ދެ ސަބްމިޝަން 

މީހެއްގެ ޑީ.އެން.އޭ އެކުލެވޭ    03ލްގައި މަދުވެގެން   ސާމްަޕތެރެއިން މިދެންނެވި ޖީންސް އިން ނެގުނު ސާމްަޕލްގެ ތެރެއިން އެއް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ްޕރޮފައިލް    ،.އޭ ްޕރޮފައިލް އިންޓަރްޕރިޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައިޑީ.އެން.އޭ ްޕރޮފައިލް ފެނިފައިވެއެވެ. މި ޑީ.އެން

  ރިސޯލްވް ކުރެވުނު މިކްސްޗަރ ތެރޭގައި ހުރި ޑީ.އެން.އޭ ގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ޑީ.އެން.އޭއަކީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ 

ތެރެއިން ހުރިހާ މާރކަރ ތަކެއްގައިވެސް   އިންފޯމެޓިވް މާރކަރތަކުގެ 07މި ްޕރޮފައިލްގައި ހުރި  ޑީ.އެން.އޭ އެވެ. 

ހުރިކަމަށް ދައްކައެވެ. އަދި މި ްޕރޮފައިލް ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައިވާ އެލީލް  އެލީލްތައް ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ 

މި ްޕރޮފައިލް  ،ފްރީކުއެންސީގެ ރިސަރޗުގެ އެހީގައި ކަލްކިއުލޭޓް ކޮށްފައިވާ ރެންޑަމް މެޗް ްޕރޮބަބިލިޓީން ދައްކާ ގޮތުގައި 

މީހުންގެ ތެރެއިން   109*9.8ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ ނޫން އެހެން މީހެއްގެ ޑީ.އެން.އޭ ްޕރޮފައިލްއަށް ވުމުގެ ްޕރޮބަބިލިޓީއަކީ 

  މް ޝީމިއީ ޑރ. އަފްރާ  ،އެހެން މީހެއްގެ ްޕރޮފައިލްއަކަށްވުމުގެ އޮތީ އެހާވެސް ކުޑަ ޕޮސިބިލިޓީއެކެވެ. އަދި  ،އެކަކެވެ. އެހެންވީމާ

 ، ވެއެވެ. ދެވަނައަށް  ޢަލީ ގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރި މިކްސްޗަރ ްޕރޮފައިލް އެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަރުވެފައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިއީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ވެސް އެކުލެވޭ ޑީ.އެން.އޭ ްޕރޮފައިލް 

މާރކެއްގައި ހުރި ހުރިހާ ޑީ.އެން.އޭ   06މާރކަރގެ ތެރެއިން  07ރު، އިންފޯމެޓިވް މިކްސްޗަރއެއްކަމެވެ. އެގޮތުން ބެލިއި

އެލީލްތައް ހުސައިން ހުމާމު އަހުމަދުއާ ދިމާވެއެވެ. މި ްޕރޮފައިލް އަނެއްކާވެސް ދިވެހިންގެ ޑީ.އެން.އޭ ެއލީލް ފްރީކުއެންސީ  
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އިރު ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު ނޫން ީމހަކާ ޑީ.އެން.އޭ ރިސާރޗަށް ބަލައި ރެންޑަމް މެޗް ްޕރޮބަބިލިޓީ ކަލްކިއުލޭޓް ކުރި

 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. 108*1.4 ްޕރޮފައިލް ދިމާވުމުގެ ޗާންސަކީ 

އިންފޯމެޓިވް މާރކަރތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މާރކަރތަކެއް ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ އެލީލްތަކާ ދިމާވެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން       

 ، ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ އެލީލްތަކާ ވެސް ދިމާވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑީ.އެން.އޭ މެޗަށް އިތުރު ބުރަދަނެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައިވާ ރިސަރޗްގެ އެހީގައި ދީފައި އިން ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބެކިން އިން ދައްކާ  

 ހަކާ މި ްޕރޮފައިލް ދިމާވުމުގެ ޗާންސެއް ނެތެވެ. ގޮތުންވެސް އެހެން މީ 

އްތޯ ޓެސްޓް ކުރެވޭ  މި ލިބުނު ސާމްަޕލްގެ ކުޑަކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއީ ލޭ ތޯ ނުވަތަ އެހެން ބަޔޮލޮޖިކަލް ފްލުއިޑެ     

ގަދަނޫކުލައިގެ ޖިންސްގައި  ސާމްަޕލް މާކުޑައެވެ. އަޅުގަނޑު ބެލީ، ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު ލައިގެން ހުރި  ވަރަށްވުރެއް 

ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ޑީ.އެން.އޭ އަދި ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރިތޯއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިޓެކްޓް  

ސެލްގެ ސާމްަޕލްއެވެ. ސާމްަޕލްގެ ކުޑަކަމުން އެއީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ ޑީ.އެން.އޭ އެއްތޯ ބެލުމުގެ   13ކުރެވުނީ އެންމެ 

 އްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. ޑިޓެކްޓްކުރީ ސީދާ މާރކާތަކެވެ."  މަސަ

ގެ އެތެރެއިން ނެގުނު ސާމްަޕލުގައި، ހުސައިން ހުމާމުގެ  ލައިގެން ހުރި ނޫކުލައިގެ ޖީންސު އެހެންކަމުން، ހުސައިން ހުމާމު     

 ޑީއެންއޭގެ އިތުރުން ޑރ. އަފްރާޝިމް ޢަލީގެ ޑީއެންއޭ ވެސް ހުއްޓެވެ. 

 

 

       

 ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތަކާއި ނިންމުން   .8

    

ދީނީ ނަސޭހަތް    ވަޑއިގަތުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް    އަހަރު   ވަނަ   2007  ނިންމެވުމަށްފަހު   ކިޔެވުން މެލޭޝިއާގައި     އަލީ  ޑރ.އަފްރާޝީމް  8.1

ގިނަ  ރާއްޖޭގެ  ވަތަ ދެއްވާފައިވާ ބައެއް ފަތުވާތަކަކީ ނު ވާހަކަތަކަކީ ދެއްވުމުގައާއި ދަރުސްދެއްވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ބައެއް 
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  އެފަރާތްތަކުން  ޑރ.އަފްރާޝީމް ތައުބާވުމަށް ވާތީވެ ނަޒަރުގައި ޝިރުކުގެ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ 

 އަދި އެކަމަށް ބާރުއަޅަމުން ގެންދިޔައެވެ.  ގޮވާލާފައިވެއެވެ. 

  ފައިބާ މިސްކިތުން ކުރެއްވުމަށްފަހު،  ނަމާދު ހުކުރު ޑރ.އަފްރާޝީމް މިސްކިތުގައި އިބްރާހީމީދުވަހު  2008 ފެބްރުއަރީ 1  8.2

އަދި އެ ދުވަހު މާރާމާރީ ހިންގި މީހުން   އެވެ. ހިންގާފައިވެ މާރާމާރީ ހަމަލާދީ  އޭނާއަށް މީހުން ބަޔަކު ވަޑައިގެންނެވިތަނާ

ގެންގޮސް ޑރ.އަފްރާޝީމްއަށް ޖިސްމާީނ   އަރުވައިގެންޑރ.އަފްރާޝީމް ކިޑްނެްޕކޮށްގެން ނަންބަރު ބޯޑު އޮޅުވާލާފައިވާ ކާރަކަށް  

އެ މައްސަލާގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ކުރައްވާފައިވާ ތަހުގީގަށް    ގޮތުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކުރަން ރާވާފައިވާކަން

ހާމަވެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަން ކުރަން ރާވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންގެންދާ ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުންކަން  

   ވެސް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވެއެވެ. 

ގައި މޯލްޑިވްސް    2008  ، ރަޝީދު  ޙައްސާން  ކަރަންފޫމާގެ މުޙައްމަދު / ގައްދޫ. އާއި ގދ  ރަޝީދު   ޢިއްޒު  ޙަސަން   ،އަލިނަރުމާގެ.  ހ  8.3

ގުޅިގެން ސުންނަތަށް އުޅޭ    ބައެއް ވާހަކަތަކާ  ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ ދައްކަވާބަޔާނުން އެނގެނީ    ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ

ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް ފޯނުކޮށް ދަރުސް ނަގައި ދިނުމަށްކަމަށް    ކަމަށާއި،   ރަށް ރުޅި އަންނަ މީހުން ޑރ. އަފްރާޝީމް ދެކެ ވަ

 ގެންގޮސް ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް އަނިޔާކުރަން ރާވާފައިވާކަމެވެ.   އަރުވައިގެންބުނެ ކާރަކަށް 

  ދެމީހަކު  ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި  ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ން އަމީރު އަޙްމަދު މަގު އަފްރާޝީމް، . ޑރ  ގައި 2008 މޭ 21 8.4

ނާއި އޭގެ ފަހުން ހިނގާފައިވާ ގިނަ ހާދިސާތަކަށް ބަލާއިރު،  ހިންގާފައިވުމުން  މާރާމާރީ  ގަލަކުންޖަހައި  ގައިގައި  ގެ ޑރ.އަފްރާޝީމު

އަށް  ޑރ. އަފްރާޝީމް ފަރާތްތަކުން މެދުނުކެނޑިގައި ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމާ ދެމެދު ދީނީ ހަރުކަށި  2012

 ޖިސްމާނީ ގޮތުން ގެއްލުން ދިނުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަން އެނގެއެވެ.  

  އެންމެހައި ގައި ސަލަފް ޖަމްއިއްޔާގެ އިލްމުވެރިން އިއްތިފާގުވެގެން ނެރެފައިވާ ގަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    2008ޖުލައި    10  8.5 

ޑރ.   ދާންދެން ކުރުމަށް  އިއުލާން  ތައުބާވެއްޖެކަން އެކިބާވެ،  ކަންކަމުން ބާތިލް އަމަލުތަކާއި ފާސިދު އިއަޤީދާތަކާ ޝިރުކީ

  މުސްލިމުންނަށް   އެންމެހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖަމްޢިއްޔާއިން  އެ  ކަމުގައި  ނޫން  ހުއްދަކަމެއް  ވުމީ  އިޤްތިދާއު  ފަހަތުގައި  އަފްރާޝީމްގެ

  ވާހަކައެއް  އެއްވެސް ދީނުގެ  ފަތުވާ އާއި ދީނީ ކިބައިން އޭނާގެ  ވަނިކޮށް  އެ ހާލުގައި  އަދި ކަމަށާއި، ކުރާ އިއުލާން އަންގައި
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ގައި ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ  ވެ. ސަލަފް ޖަމްއިއްޔާގެ އިލްމުވެރިން ނެރުއްވި މި ގަރާރު ނޫންކަމުގައެ   ކަމެއް  ހެޔޮވާނޭ   އަޑުއެހުމަކީވެސް

 އް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ތުހުމަތުތަކަކީ: ކެތުހުމަތުތަ  ބޮޑެތި ވަރަށް  މައްޗަށް

  ކުރުމީ ބޭނުން  މެދުވެރިޔަކު ނުވަތަ ބައިވެރިއެއް އެއްވެސް ކުރުމުގައި އަޅުކަން އަށްهللا ޚާލިގުވަންތަ)ހ( 

  ޝިރުކު   އަށް هللا  މުޝްރިކުންވެސް  ވަންހައިގެ  ޤުރައިޝް  އިތުރުން،   ވުމުގެ  ޝިރުކަކަށް  ބޮޑު  ކުރެވޭ  އެކަލާނގެއަށް

 ކަމުގައި ބަހަނާ މެދުވެރިކުރުމުގެ ލޫޤުންޚްމަ  ބަދަލުގައި ދެންނެވުމުގެ އަށް هللا ސީދާ ގެންގުޅުނީވެސް ކުރުމުގައި

 ބިނާކޮށްފައިވުމާއި، މައްޗަށް ބަހަނާގެ  އެ ހަމަ  ފަތުވާވެސް ގޮވައިލެއްވުމާއި  ޢަލީގެ  ޑރ.އަފްރާޝީމް ވެފައިވީއިރު، 

 

 އެދުމާއި، ކަންކަމަށް މެދުވެރިކޮށް މައްޔިތުން ތިބި މަރުވެފައި ބަދަލުގައި ދެންނެވުމުގެ ސީދާ އަށް هللا މާތް)ށ( 

  މާތްކޮށް ޒިޔާރަތްތައް ގޮވައި،  އަޤީދާއަށް ބާތިލު ކަމުގެ މެދުވެރިވާނެ ނުޤުޞާން ނަފާ،  ކިބައިން ވަލީވެރިންގެ

 ،ގޮވައިލެއްވުމާއި ކަމަކަށް   އެތައް ފަދަ ފުށުއަރާނޭ ތަވްހީދާއި ތަޤްދީސްކުރުމާއި، 

 

  އާލާކުރަން އަޤީދާ  އެ ގޮވައި އަޤީދާއަށް  ފީ ސޫ ކަމުގައިވާ ފިރުޤާއެއް މަގުފުރެދިފައިވާ  ދިރުވުމާއި ބިދުޢަތައް)ނ( 

 މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއި، 

 

  ޝަހުވަތްތެރިކަން  ޖިންސުގެވެސް ދެ އަދި ސިފަކުރެވިފައިވާ،  ރީތިކަން ގުނަވަންތަކާއި ނާޒުކު އަންހެނުންގެ)ރ( 

 ޤުރުއާން  ކީރިތި  ކަމުގައްޔާއި،   ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އެކަމީ  ދީ،   ތަރުހީބު  މިޔުޒިކަށް  ލަވަޔާއި  ހޭލައްވާފަނިވި

 ހާމަކުރެއްވުމާއި، ފަހުރުވެރިކަން ހުރިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެގެން ލަވަތަކަށްވެސް  އެބާވަތުގެ އެއްވަރަށް އަޑުއެހުމެކޭ

 އާލު އެކަލޭގެފާނުންގެ  އާއި وسلم عليه  هللا صلى  ރަސޫލާ ކީރިތި  ހުކުމްތަކާއި އިސްލާމްދީނުގެ

  ބަހުރުވަ ބީދައިން ނުވާނޭ އެކަށީގެން ހައިބަތާ ޤަދަރާއި މަޤާމާއި އެބޭފުޅުންގެ ދެއްކުމުގައި ވާހަކަ އަޞްޙާބުންގެ

 ގެންގުޅުއްވުމާއި، 

 

 އިސްލާމީ  އިސްތިދްލާލުކޮށް ނުބައިކޮށް ރޯ ނެތި  ހަމައެއްލަމައެއް ނިސްބަތްކޮށް  ސުންނަތަށް ޤުރުއާނާއި)ބ( 

  މުރާދާއި  އެކަންކަމުގެ މަގްސަދުތަކުން ޝަރީއަތުގެ އުސޫލުތަކާއި،  ފިޤްހީ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިމާމުން އުއްމަތުގެ

 ދެއްވުމާއި،   ފަތުވާ  ބޭނުންކޮށް އޮޅޭނެހެން މަޤްސަދު

 

 ބަޔާންކުރެއްވުމާއި،  މައްސަލަތައް ދީނުގެ  އެދުމަށް އަމިއްލަ ނެތި  ހުއްޖަތެއް އްދަލީލެ)ޅ(  

 

  އަންދާޒުގައި ކެނޑޭފަދަ ބާރު އޭގެ ކުޑަކޮށް ހައިބަތު ދަލީލުތަކުގެ ޝަރުއީ ނައްޞުތަކާއި  އިސްލާމްދީނުގެ)ކ( 

 ބެހެއްޓެވުމާއި، ފޭރާންކޮށްފައި ވާހަކަތައް

 

  ތައާރުޟު   ހުރެ،   އެފުށްމިފުށަށް   މަގާމްތަކުގައި  އެކިއެކި  އުސޫލުތަކަށް  ހެކިތަކާއި  ދައްކަވާ  މައްސަލައެއްގައި  އެއް)އ(  

 ހުރުމާއި، އޮޅުންބޮޅުން ސަބަބުން  ވުމުގެ
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  މޭރުމަކުން ކުޑަ ފަރުވާ ލަގަން ދުލުގެ ނެތި ޖެހިލުމެއް ވަރަޢަވެރިވުމެއް،  ދެއްވުމުގައި ފަތުވާ)ވ( 

 ދޫކޮށްލައްވާފައިވުމާއި، 

  

  ހުރިޔަތީ ދޮގު  ލުމާއިއޮޅުވާ  ކަނޑައެޅިގެން ވާހަކަތަކުގައި އޭނާގެ  ނެތުމާއި،  އަމާނާތްތެރިކަން  ގޮތުން އިލްމީ)މ( 

 އޮތުމާއި،  ފާޅުވާން އެކަން

 

  އުޒުރުތަކާއި  ތަފާތު ކުރުމުގައި އެކަން ހަރަކާތްކޮށް ނުކުރާ ނިޔާ މަސްލަހަތު ނަމާދުގެ ކުރުމުގައި ނަމާދު)ފ( 

 ކަސިޔާރުވެފައިވުމާއި،   އުސޫލުތަކުން ޝަރުއީ ކުރުމުގެ   އަޅުކަން ހަދައި،  ބަހަނާތައް

 

  އެކި   އެކިފަހަރު  ހާމަވާނޭހެން  ނެތްކަން  ބިނާވެފައި  ހަމަތައް  އިލްމީ  މައްޗަށް  މަންހަޖެއްގެ  އަދި  އަސާސެއް  ވަކި)ދ(  

 ން. ގެންދެއްވު ފުރޮޅައްވަމުން ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަދައްކަމުން  ހަމަތަކަކުން  ނެތް ބިތުކަމެއްސާ ނަގައި،  އުސޫލް

 

ގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ  ޅޭ އެކިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޑރ. އަފްރާޝީމް އެކިއެކި މަގާމުތަކުގައި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކާ ގު ދީނީ 8.6

ޖަމާއަތަކުން  ގިނަ ބަޔެއްގެ ހިތުގަ ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެދި، ޚާއްސަގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ނުފޫޒުގަދަ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ  

ދީނީ  އެމީހުންނަށް ތަބާވާ    ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމާގުޅިގެންޝިރުކުގެ  އޭނާގެ މައްޗަށް    ކުށްވެރިކޮށް ފަތުވާ ނެރެ   އަފްރާޝީމް

ޑރ.   ގޮތް އޮޅި އެފަދަމީސްމީހުންގެ ފަރާތުން  އްގުދީނުގައި އޮންނަ ހަ  ތަންދޮރު ނުފިލާ މީސްމީހުންނަށްމުޅިންގޮތުން 

    ކުރެވެއެވެ. ގެ ހަށިގަނޑާ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ފާހަގައަފްރާޝީމް

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ސަފުން ޑރ. އަފްރާޝީމް ބޭރު   ބަޔާނާ ގުޅިގެން އިސްވެ ބަޔާނުކުރެވުނު ޖަމްއިއްޔާގެ ސަލަފް 8.7

    އެނގެއެވެ. ހެކިންގެ ހެކިބަހުން  ވެސްކުރެވިފައިވާކަން 

  ކުޑަކުރުމަށް  ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ދީނީ ގައި 2012ސެޕްޓެމްބަރ  9  ކުރިން ހަފްތާ 3 އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ އަފްރާޝީމް. ޑރ 8.8

  ދެމެދުގައި  އިލްމުވެރިންގެ އެހެން ޑރ.އަފްރާޝީމްއާބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަވައި،   މަޝްވަރާ މެދުގައި އިލްމުވެރިންގެ ދީނީ

ޑރ.   ން ފެށިގެން  2008 ،  ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައި އޮތުމުން އެނގެނީއޮތް ޚިލާފުތައް ނައްތާލުމަށް 

އެހާ ހިސާބަށް ވެސް  ޚިލާފުތައް  -  ން ފަދަކުރު ދުއާ ކައިރީގައި ގަބުރު  - އޮތް އާ ޢިލްމުވެރިންނާ ދެމެދު އަފްރާޝީމް

 ކަންތައްތައް ގޯސްވެފައިވާ ކަމެވެ.   ދެމެދަށް ވަންނަ ހިސާބަށް  ހައްލުވެފައިނުވާ ކަމާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން އެ
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މ.   ކެބިން ޙަސަން ތައުފީގު ކޮމިޝަނަށް ދެއްވި ބަޔާނާއި، ޝޭޑީޑރ. އަފްރާޝީމްގެ އެންމެ ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމުގައިވާ މއ.    8.9

ދީނީ    ބަޔާނުން އެނގެނީ،   ދެއްވިމޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށް    ގައި  2012ޑިސެމްބަރު    1ލީލާ އަޙްމަދު    ، މާލެދީފްރަމް،  

ގެ ކިބައިން ޑރ. އަފްރާޝީމް އަށް ތަކުރާރުކޮށް އެކިއެކި އިންޒާރުތައްދޭކަމާއި އޭނާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް  ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުން  

 މެވެ. ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާކުރަމުންދިޔަ ކަ 

ފައިވާތީވެ  ކިއުރިޓީއަށް އެދިވަޑައިގެންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ސެގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް  2012ސެްޕޓެމްބަރ  5 8.10 

ގައި އަފްރާޝިމްއަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން   2012ސެްޕޓެމްބަރު  22ސެކިއުރިޓީ ނެންގެވި ސަބަބެއް ހޯދުމަށާއި 

ދެއްވާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ކަނޑުއްވާލެއްވި ސަބަބު ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން  

ޑރ. އަފްރާޝީމް   ، ނަންބަރު ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ  E3/1/2019/58-171ރވިސްގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށާއި،   2012ސްެޕޓެމްބަރު  5މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއިން ސެކިއުރިޓީ ނަންގަވާފައިވަނީ 

، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސެކިއުރިޓީ ބޭނުންފުޅު  ގައި ކަމަށާއި 2012ސެްޕޓެމްބަރު  22 ސެކިއުރިޓީ މެދުކަނޑާލެވިފައިވަނީ

ކުރައްވާފައިވަނީ ދެތިން ފަހަރު އަސްރު ނަމަދު އަދި ފަތިސް ނަމަދަށްފަހު މިސްކިތުން ގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. މި އިން އެނގެނީ  

ތުން ގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް  ޑރ.އަފްރާޝީމް ސެކިއުރިޓީ ހޯއްދެވީ ގެއިން މިސްކިތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނޫން ކަމަށާއި މިސްކި

ޑރ. އަފްރާޝީމް  ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޑރ.އަފްރާޝީމްއަށް އުނދަގޫކުރާ ބަޔަކު އޭނާއަށް އުނދަގޫ ކުރަނީ މިސްކިތުން ކަމެވެ.  

އިރު، މިސްކިތްދޮށުން ޑރ. އަފްރާޝީމް އަށް ސެކިއުރިޓީ ތްރެޓް އޮތްކަމަށް ޑރ.  ލެއްވިގެ ސެކިއުރިޓި ފުލުހުން ކަނޑުއްވާ 

އަކީ އޭގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަހަރެއްގައި ފުލުހުންގެ  ރާޝީމްއެނގެއެވެ. އަދި ޑރ. އަފްއެކަމުން  އަފްރާޝީމް ގަބޫލުކުރައްވާކަން  

ޑރ.  ސެކިއުރިޓީއަށް ފުލުހުންގެ ގައި  2012ސެްޕޓެމްބަރު  5 ސެކިއުރިޓީއަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކަށް ނުވެފައި، 

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ތްރެޓް ގެ ބޮޑުކަން އޭނާއަށް   ޚާއްސަކޮށް އެ ދުވަސްވަރު އެދިވަޑައިގަތީ އަފްރާޝީމް 

  22 ޑރ. އަފްރާޝީމް އަށް ފުލުހުން ދެއްވަމުން ގެންދެވި ސެކިއުރިޓީ  އިޙްސާސްކުރެވިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

  ، ނީ އޭނާ ސެކިއުރިޓީ ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސްކަނޑުއްވާލައްވާފައިވަ  ގައި 2012ސެްޕޓެމްބަރ 

އާއި   2012ސެްޕޓެމްބަރު  21އާއި  2012ސެްޕޓެމްބަރު  17ޑރ.އަފްރާޝީމް ސެކިއުރިޓީ ބޭނުން ކުރައްވާފައި ނުވަނީ 

 ދެމެދު މެލޭޝިޔާގައި ހުންނެވި މުއްދަތުގައި ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  
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ްޕރޮގްރާމްއަކަށް އަރަން ޑރ.އަފްރާޝީމްއަށް  ފުރުސަތު ނުދޭތާ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން  އެއްވެސް  ގެނެސްދޭ ޓީވީއެމްއިން 8.11

"އިސްލާމީ   ގެނެސްދިން ވަގުތުން .ވީ.އެމް އިން ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިރޭ ޓީ ، ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް  ، އަހަރަށްފަހު

އިން   10:43  ( 2012އޮކްޓޯބަރ  1އެދުވަހުގެ ހެނދުނު ) ްޕރޮގްރާމްއަށް  އަރަން ވެގެން ޑރ.އަފްރާޝީމް މިދިރިއުޅުން" 

  މެސެޖުކުރައްވާފައި   ފަހަރު މިނިސްޓަރ މުހަންމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދަށް    7އާ ދެމެދު    12:36  އެދުވަހުގެ މެންދުރު   ފެށިގެން

އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމަށް    އުވެރިންނާ ދެމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ މައުޟޫމު ލްޢިދީނީ  އޮތުމުންނާއި، ޑރ.އަފްރާޝީމްއާ އެހެން  

ހަމަޖައްސައި، އެ މައުޟޫއާބެހޭ ގޮތުން ޑރ.އަފްރާޝީމްއަށް ފާޅުގައި ރައްދުދީ ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދެވި ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ  

އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމުގައި   ، އާއި ޤުބާދު އަބޫބަކުރު ޑރ.އަފްރާޝީމްއާއެކު އެ ްޕރޮގްރާމަށް އަރުވާފައިވާތީ  މުޙައްމަދުއައްޝައިޚް 

އޭރުގެ   ، އާންމުންގެ ކިބައިން ކުއްލިއަކަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް މައާފަށް އެދިވަޑައިގަނެ މިކަންކަން  މިހެން ހިނގާފައި އޮތުމުން

  1ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޢަލީ ސަޢީދު ން ޑރ. ޝަހީމް މުޝަނުން ސުވާލުކުރުއިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޝަހީމްއާ ކޮމި

ށް  މިނިސްޓްރީގައި ބުރަކޮ  ނާއަށް ގުޅުއްވިކަމަށާއިހެނދުނު ވަރަށް ގިނަގިނައިން ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އޭ 2012އޮކްޓޫބަރ 

  ޑރ. އަފްރާޝީމްއަށް މެސެޖްކޮށް އޭނާ  ވެ ހަނދާންވާ ގޮތުން މާގިނައިން ގުޅުއްވާތީ   ކަމަށާއި، އުޅުމުން ގިނަ ކޯލްތައް ނުނެގޭ

ކުރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެނގުމަކާ    އޭނާއަށް     ކަމަށާއި، ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމާއި ނިންމާފަ ގުޅާނެ ވާހަކަ ދެންނެވި  ހުންނެވީ

ޑރ.   ކަމަށާއި،  ދިލެއްވިބައްދަލުކުރައްވަން އެ  އޭނާއާއިގެން މިނިސްޓްރީ ދޮށަށް ވަޑަޑރ. އަފްރާޝީމް ނުލައި އަމިއްލަފުޅަށް 

އިދާރީ ބައްދަލުވުމެއް ނިންމާފައި އެ ދުވަހު ޑރ.އަފްރާޝީމްއާ ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް   ވި ޝަހީމް އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދެ 

 ބައްދަލުވުމެއްގައޭ ދެންނެވީމަވެސް ބައްދަލުވުން ނިމެންދެން ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލާނަމޭ ބުނެ، ޝަހީމްއާ ވިދާޅުވި ކަމަށާއި، 

ޑރ. އަފްރާޝީމް  ބައްދަލުކޮށްފައި ނޫނީ ނުދާނަމޭ ވިދާޅުވެ އެތައް އިރެއް ވަންދެން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި ކާރުގައި 

އެރޭ  ޓީވީ އިން ވަގުތުން ދައްކާ އިސްލާމީ    ވަޑައިގަތީފަހުން ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުޅާ އެދި    ގެމެންދުރު ނަމާދު   ކަމަށާއި،   އިންނެވި

  އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމަށް އެރުއްވުމަށް އެދި ލެއްވީ ސީދާ އެބޭފުޅާ  އްވަން ކަމަށާއި، އަރުކޮންމެހެން ރޮގްރާމަށް ދިރިއުޅުން މި ްޕ

އެދިލެއްވި    ބޮޑަށް  މާޑރ. އަފްރާޝީމް    އެރުއްވުމަށް  ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެރޭ    ކީއްވެގެންކަމެއް  ބޭނުންވީ   ސީދާ  އެރެއަށް   ކަމަށާއި

 އެކަމަށް އެދިލެއްވި ކަމަށެވެ.  ތަކުރާރުކޮށް ކަމަށާއި

ދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީ އިން ވަގުތުން ދައްކާ އިސްލާމީ ދިރިއުޅުން މި ްޕރޮގްރާމަށް   2012އޮކްޓޯބަރ  1 ، ނުކުތާގައި ބަޔާންވެދިޔަ 8.12

ވަޑައިގެން   ޖެހިއިރު އަމިއްލަ ފުޅަށް މިނިސްޓްރީއަށް 1އަރުއްވަން ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އެދިވަޑައިގަތީ އެދުވަހު މެންދުރު 
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  ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުއަފްރާޝީމް އަލީ އަރުއްވަން އެހާބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވި ސަބަބެއް ޑރ. ޑރ. ކަމަށާއި، އެ ްޕރޮގްރާމަށް 

ސެްޕޓެމްބަރު   12ނަމަވެސް،  ވިދަޅުވެފައިވީއަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވި ޖަވާބުގައި 

އެމްއެސް އެސްޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުއާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  އިއާ އިން ފެށިގެން ޑރ. އަފްރާޝީމް 2012

ވާ ހޯމަވިލޭރޭ އޮންނަ ްޕރޮގްރާމަށް ޑރ. އަފްރާޝީމް އަރަން ހަމަޖެހުނީ   2012އޮކްޓޯބަރ  1މެސެޖުތަކަށް ބަލާއިރު،  

ކުއްލިއަކަށް ނޫންކަމާއި އެއީ ދުރާލައި ހަމަޖެހިގެން އައި ކަމެއް ކަމާއި، އެގޮތުން އެ ްޕރޮގްރާމަށް ޑރ. އަފްރާޝީމް އަރުއްވަން  

  2012އޮކްޓޯބަރ  1އަދި ނީ ޚުދު ޑރ. ޝަހީމް ކަމާއި، އޭގެ ހަފްތާއެއްގެ ކުރިން ޑރ. އަފްރާޝީމްއަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަ

ން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޑރ. އަފްރާޝީމްއަށް  އްވަ ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު ޑރ. ޝަހީމާ ބައްދަލުކުރަ

ޑރ. އަފްރާޝީމް   ްޕރޮގްރާމަށް އެރޭގޮތަށް ހަމަނުޖެހިއްޖެ ނަމަ ކުރިން  ރޭގެ ޓީވީދެންނެވީ ޑރ. ޝަހީމް ކަމާއި، އަދި އެ

ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅިގެން ޑރ. އަފްރާޝީމް ަޕބްލިކްގައި މައާފް އެދުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި  

އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ޑރ. ޝަހީމް، ޑރ. އަފްރާޝީމްއަށް   ވެސްނޫސްކޮންފަރެންސެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް

 ދެއްކި ޓީވީ ްޕރޮގްރާމަށް  ށްދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ދުރަ  2012އޮކްޓޯބަރ  1 ދަންނަވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އެސްއެމްއެސް މެސެޖުތަކަށް ބަލާއިރު، ޑރ.   ޑރ. އަފްރާޝީމް އެރުމާ ބެހޭގޮތުން

ކަމަށް މި  ބާރުއަޅަމުން ގެންދިޔަ ފަރާތަކުން އެދުމަށް ކޮންމެވެސް ވުމަށް ނުވަތަ މައާފްއަފްރާޝީމް ަޕބްލިކް ފޯރަމެއްގައި ތައުބާ

   ކޮމިޝަނަށް ބުރަވެވެއެވެ. 

  "ބޭނުންތެރިކ ން  އ ގީދާއެއްގެ  ސާފު"  – ގެނެސްދިން އިން  މޯލްޑިވްސް ޓީވީ އ ށް 22:00 ، 2012 އ ވ ހާރ ކޮށްލިރޭ އ ފްރާޝީމް. ޑރ  8.13

އޭނާ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވަމުން އައި ޢަޤީދާއަކީ   ، ފެށުނީއްސުރެ ، ޒަމާނުއްސުރެ" ވިދާޅުވެފ އިވ ނީ  އ ފްރާޝީމް . ޑރ ްޕރޮގްރާމުގ އި މި

  ،ފ ރާތެއް އެއްވެސް  ދުއާކުރުމުގ އި " އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ" ކަމަށެވެ.   އަދި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ 

  ވާހ ކ އެއް  ނެތް ސާބިތުވެފ އި ސުންނ ތުގ އި  ނުވ ތ   ޤުރުއާން  ވ ހ ކުވެސްދު އ ޅުގ ނޑު – ނުވާނެ  ބޭނުންކޮށްގެން މެދުވެރިއެއް

  އޮޅިފ އި   ފ ހ ރުގ އި  ބ އެއް   ގެނެވޭގޮތުން  އެވާހ ކ   މ ފްހޫމު   ވާހ ކ އެއްގެ   ހުރި   ދ އްކާފ އި  އ ޅުގ ނޑު  ނ މ ވެސް  -   ނުހުންނާނެ   ދ އްކާފ އެއް

  އެކ މ ކ ށް   -  ނުވާނެ   ބޭރު   ދީނުން  އެމީހ ކު   ކުރިއ ސް  ކ މެއް  ފާހިޝް   ނުވ ތ    ކ މެއް  އޮތް  މ ނާކޮށްފ އި   ދީނުގ އި   -  މިސާލ ކ ށް   -   އޮވެދާނެ 

 ." އެދެން މ އާފ ށް  އޮވެއްޖިއްޔާ އ ރާފ އި އޮޅުން އެގޮތ ށް  ފ ރާތ ކ ށް އެއްވެސް އެއްޗ ކުން  ބުނި އ ޅުގ ނޑު -   ދޭނީ   އ ދ ބެއް އޮންނ 
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މަށް އެހާބޮޑަށް އޭނާ މަސައްކަތްކުރައްވާފައި އޮތުމުންނާއި އެ ްޕރޮގްރާމުގައި ޑރ. އަފްރާޝީމް  އެރުއްވު  ްޕރޮގްރާމަށް  ޓީވީ  އެރޭގެ   8.14

، ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ ޢަޤީދާއާ މެދު ސުވާލުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ފުށުން އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑު  ދޭހަވަނީދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން 

އިވާ ކަމާއި، އާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެނގޭނޭ ގޮތަކަށް އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމުގައި އޭނާ ތައުބާވާ  ނުތަނަވަސްކަމެއް މެދުވެރިވެފަ

 ކަމެވެ.   ބާރުއަޅާފައިވާކަމަށް އިއުލާންކުރުމަށް ބަޔަކު 

ސާޢިދު ވާއިޒު  އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުލަތީފް    މުޙައްމަދު  ޝައިޚު   ކަމުގައިވާ  އިލްމުވެރިއެއް  އިސް  ޖަމްއިއްޔާގެ   ސަލަފް  8.15

އިލްމުވެރިންނާ އަފްރާޝީމާ ދެމެދު، ޚާއްސަކޮށް   ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެނީ ކޮމިޝަނަށް  ޢަދްނާންޝައިޚު ޢިއްޒުއްދީން 

މަރުވެފައިވާ     ޒިޔާރަތަށްގޮސް މަރުވެފައިތިބޭ މީހުން މެދުވެރިކޮށް ދުއާ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން، ޚިޔާލުތަފާތުވުން އޮތް ކަމަށާއި 

  ތުގައި އެއީ ޝަރީކު ކުރުން ކަމަށާއި، އަދި އެމީހަކު މީހެއް މެދުވެރިކޮށް ދުއާކުރަންޏާ ހުރިހާ އިލްމުވެރިންވެސް އެއްބަސްވާ ގޮ

ނަމަވެސް    ކަމަށާއި، ފުރިހަމަ އިލްމުވެރިއަކު ނޫޅޭނެ    ޑރ.އަފްރާޝީމް މަރާލަން އެއްވެސް  ނަމަވެސްކަމަށެވެ.    ދީނުން ބޭރުވާނެ

 .  އެކަން ކޮށްފާނެ ކަމަށެވެ އިންޓަނެޓުން އުނގެނިގެން އުޅޭ ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރުގެ މީހަކު

  މީހަކު  ކޮންމެވެސް ޚަބަރުގައި ލިޔެފައިވާ  ބެހޭގޮތުންމަރާލުމާ އަފްރާޝީމު. ޑރ އިގަނޫހު މިނިވަން ގައި 2012 އޮކްޓޯބަރ 2 8.16

މި ކޮމެންޓު ޕޯސްޓުކުރި ފަރާތެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ  . ކޮށްފައިވެއެވެ  ކޮމެންޓު ތިރީގައިމިވާ  ނަމުގައި މި" ސަމީރު ހުސައިން"

ގައި   2014ޓް ބޭނުންކުރި ވެބްސައިހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިނިވަން ނިއުސްއިން އޭރު 

އްޖެއިން ބޭރަށް ގެންގޮސް ބެހެއްޓުމުގެ ތެރޭގައި  އް އާކައިވްކޮށް، ސާރވަރުތައް ރާއިކޮށްފައިވާ މަޒްމޫނުތަބަދަލުކޮށް އޭރު ޝާ

 ތު ދީފައިވެއެވެ. ގި ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫސް ހިން
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މި ކޮމެންޓު  ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ     އި ހުސައިން ސަމީރުގެ ނަމުގައިގަނޫހު   މިނިވަންގައި    13:23ދުވަހުގެ    2012  އޮކްޓޯބަރ  2    8.17

މިނިވަން ނޫހުގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިތާ މަދު ގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، މި މަރާބެހޭ އެއްވެސް  

އް ތަހުގީގުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިފައިނުވަނީސް ކަމަށް ވާތީވެ، މި ޕޯސްޓުގައިވާ މައުލޫމާތަކީ އެކަން  ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެ

ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްނޫނީ އެނގިފައިނުވާނޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.  

މިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި މި ޕޯސްޓުގައިވާ މައުލޫމާތު އެއްގޮތްކަމަށްވާ ހިނދު  މި މައްސަލާގެ ތަހުގީގުގައި މި ކޮއަދި 

މި ކޮމެންޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ޑރ. އަފްރާޝީމް  ލެއް ނުކުރެވެއެވެ.  މިއީ އިއްތިފާގުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއް ކަމަށް ގަބޫ 

މީހެއްގެ އުގޫބާތަކީ މަރުކަމަށާއި، ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލުމަށް  ފުރުސަތު ދެވުނު ކަމަށާއި، ދީނުން ބޭރުވެއްޖެ  3ތައުބާވުމަށް 

ވެސް އެ ފަރާތުން ކަމަށާއި އަދި މަރާލުމުގެ މިޝަން ހަވާލުކުރީ   ރޭވީ ދީނީ ޖަމާއަތަކުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ފައިސާ އެއްކުރީ 

 ޑްރަގް ވިއްކާ  ގޭންގު ލީޑަރަކާ ކަމަށެވެ. 

ކަމަށް މިނިވަން ނޫހުގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ މި  ތެރޭގައި މަހުގެ ޖުލައި ގެ 2012 ރާވާފައިވަނީ މަރާލަން  އަފްރާޝީމް. ޑރ 8.18

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް   10ހެކި #  ސިއްރުހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު އާއި    ، ކޮމެންޓުގައި ބުނެފައިވާ އިރު

މިޝަންގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޒްލިފް އެމީހުން ގާތުގައި    އަވަހާރަކޮށްލުމުގެޑރ. އަފްރާޝީމް  ބަޔާނުން އެނގެނީ    ދީފައިވާ 
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  އެ ޕޯސްޓް ލިޔެފައިވާ ފަރާތަކީ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ   ، އޮތުމުން ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގައި ކަމަށް  2012ބުނެފައިވަނީ 

   ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ށް މަރުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު ނުވަތަ އެކަމުގައި ހިމެނޭ މީހަކު ކަމަ

  ޕޯސްޓުގައިވާ  ކޮމެންޓު  މި ވެބްސައިޓްގައިވާ ނޫހުގެ މިނިވަން ކަމަށް ދެވުނު  ފުރުސަތު  3 ތައުބާވުމަށް އަފްރާޝީމް . ޑރ 8.19

  އެރުމަށް  ްޕރޮގްރާމަށް ގެނެސްދޭ އިން މޯލްޑިވްސް ޓީވީ  ކުއްލިއަކަށް އަވަހާރަކޮށްލިރޭ އަފްރާޝީމް . ޑރ، އިރު ބުނެފައިވާ

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، އޭނާ އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމުގައި  އަދި ވާފައި އޮތުމުން، މަސައްކަތްކުރައް އޭނާ އެހާބޮޑަށް

ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކުން ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ ޢަޤީދާއާ މެދު ސުވާލުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ފުށުން އޭނާ އެރޭގެ ްޕރޮގްރާމުގައި  

ތަކަކީ  ކަމުން މި ކޮމެންޓުގައިވާ ވާހަކަ ވެ. އެހެން ތައުބާވާ ކަމަށް އިއުލާންކުރުމަށް ބަޔަކު މުހުލަތެއް ދީފައިވާ ކަން ދޭހަވެއެ

 ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.  އްއިއްތިފާގެ

އެދުވަހުގެ   އިގަނޫހު މިނިވަން ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިތާ މަދު ގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގައި،  2012 އޮކްޓޯބަރ 2 8.20 

 ލޯޑަކާއި  ގައި ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ މިޝަން ހަވާލުކުރެވުނީ ޑްރަގްގައި ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ  މި ކޮމެންޓު  13:23

  ކުރުވީ އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމަށް ކޮލިފައިނުވާ ތިން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މި  ކަމަށާއި އޭނާ އެކަން

 އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރާއި އޭނާ އެކަމަށް ހޮވާފައި ފޮނުވި ހުމާމް  މައްސަލާގައި ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގުގައި އަޒްލިފް ރައޫފް 

އާއި އަލީ ޝާންގެ ދައުރާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކާއި މި ކޮމެންޓުގައިވާ    10ހެކި # ސިއްރުއަޙްމަދުއާއި  

މަރުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު ނުވަތަ    އެއްގޮތް ވުމުން އެ ޕޯސްޓް ލިޔެފައިވާ ފަރާތަކީ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ  ވާހަކައާއި 

 އެވެ. ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެ  އެކަމުގައި ހިމެނޭ މީހަކު 

ގަބޫލުކުރެވޭނޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށް ރާއްޖޭގައި ތިބި ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން    ތަކަކީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ  އަފްރާޝީމް. ޑރ 8.21

ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމަކީ    އެ  ، ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ބަހަށް ބަލާއިރު  ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، 

ދީނުގެ    ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުންފުރިހަމައަށް ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނިގެން ތިބި ޢިލްމުވެރިން ފަހަތުގައި ތިބެގެން ކުރާނެ ކަމެއް 

ތޯ ބެލުމުން، އެފަދަ އަމަލުތައް ދައުލަތުގެ  ނަމުގައި މީހުން މެރުމުގެ ވިސްނުން ހުރި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކީ ކޮންބައެއް

ކޮމިޝަނަށް   ގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާކަންޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތެއް ރާއްޖޭހަރުކަށި ރަސްމީ ނިޒާމުން ބޭރުން ހިންގާ 

ނު ހަތިޔާރު  މަގުމަތީގައި ތޫ ، ހިސާބުން ފެށިގެން މާލޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކައި 2008 އަދި،   އެނގިފައިވެއެވެ. 
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ބޭނުންކޮށްގެން މީހުން މަރައި މާރާމާރީ ހިންގާ ގޭންގުތަކުގެ ތެރެއަށް އިހު މި ބުނެވުނު ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ހަރުކަށި ޖަމާއަތުން  

  ކުރުމަށް ރެކްރޫޓްކޮށް ތަމްރީނުދީ ހަނގުރާމަ   ޖިހާދީ ފިކުރަށް އަނބުރާލައި  ޒުވާނުންވަދެ  ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ  

  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި އަދި އެފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

   މި ޖަމާއަތުން ހިންގާފައިވާކަން އެނގުނެވެ. ވެސް 

  2008ފެބްރުއަރީ   1ރާވާފައިވާ ކަމާއި، އަނިޔާކުރަން  ގޮތުން ޖިސްމާނީ  ކިޑްނެްޕކޮށް ގައި  2008  އަފްރާޝީމް. ޑރ 8.22

އޭނާއަށް    ވަގުތު   ދުވަހު އިބްރާހީމީ މިސްކިތުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ހުކުރު ނަމާދު ކުރެއްވުމަށްފަހު މިސްކިތުން ފައިބާވަޑައިގެންނެވި

ފުލުހުންގެ    މާއަތަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންކަންޖަހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ވެސް އިހު މި ބުނެވުނު ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ހަރުކަށި  

 ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވެއެވެ. 

، ގެ ބަހުންނާއި ފުލުހުން  4، ސިއްރު ހެކި# 3، ސިއްރު ހެކި#2، ސިއްރު ހެކި# 1ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިން ސިއްރު ހެކި# 8.23

ން އެނގެނީ މި ހަރުކަށި ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުގެ  އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި އެއްކޮށްފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތުތަކު 

ކަމާއި އެ     މުޙައްމަދު   ޞާމިތު  ، ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ އާއި   މަޒީދު   މުޙައްމަދު 471ވެރިންނަކީ  މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު 

ޖަމާއަތަކީ، ކުރިން ސަލްޓަން ާޕކް ކައިރީގައި ބޮންގޮއްވާލި "ޑޮޓް" ގުރޫޕުކަމާއި އެ ގުރޫުޕ ފުޅާވެ މިހާރު އެގްރޫްޕވަނީ އަލްގައިދާ  

ދަނީ  ދީ ފޮނުވަމުން ގެން  ރެކްރޫޓުކޮށް ތަމްރީނު  ދިއުމަށް ދިވެހިން  ހަނގުރާމައަށް  ގައުމުތަކަށް  ބޭރުގެ   ޖަމާއަތާ ގުޅިފައި ކަމަށާއި،  

 މި ޖަމާއަތުން ކަމެވެ.   

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް   ޖިހާދަށް، ގެ ބަޔާނުން އެނގެނީ، 2، ސިއްރު ހެކި#1ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިން ސިއްރު ހެކި#  8.24

ލިބިގަތުމަށްޓަކައި    ފުރުސަތު ލިބެންދެން، ޖިހާދުކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކުރެވެން ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި ޖިހާދުކޮށް ސުވަރުގެ 

 އަތުގެ ވެރިން ކުރުވަމުން ގެންދާކަމެވެ. އެމަގުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން އެ ފަދަ ރެކްރޫޓުން މެދުވެރިކޮށް އެ ޖަމާ

  ، މި ޖަމާއަތުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުންގެ ބަހުން އެނގެނީ   2ސިއްރު ހެކި# އަދި 1ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިން ސިއްރު ހެކި# 8.25

އަށް  ( ވަސައްލަމް ޢަލައިހި هللاސައްލަ) ސުންނަތަށް ޖޯކުޖަހައި، ރަސޫލާ މަކުންނުވަތަ ލިޔާ ލިޔު ގައިން ބޭރުކުރާ ބަހަކުންނއަ

އަންވަރު    ، އެ މީހުންގެ މައިގަނޑު ފަތުވާއަކީބުނާމީހުންނާ މެދު  ޙަރާމްކަންތައްތައް ޙަލާލު ކަމަށް  ކުރާމީހުންނާއިފުރައްސާރަ

ފަތުވާ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މި  މި ފަދަ މީހުންނާ މެދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި " ސްޓް ވިލް ނެވަރ ސެޓްލް ދަ ޑަ" ގެއަލް އަވްލަކީ 
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ލާދީނީ  މީހުންނަށާއި،      -. މި ފަތުވާއަކީ  ހުރިހާ މިޝަންއެއްގައި ވެސް މި މީހުން ބޭނުންކުރަނީ މި ފަތުވާ އެވެހިންގާ    މީހުން  

  ކީރިތި  ކުރާ މީހުންނަށާއި، ކަލަކުވޮޑިގެންވާ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ މީހުންނަށާއި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށާއި، ޝިރުކު

މައްޗަށް އޮތް ޙުކުމަކީ މަރުގެ  އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުންގެ ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށާއި، 

ފިޔަވަޅު އަޅައި އެފަދަ ކަންކަން ނުހުއްޓުވާނަމަ، އެކަން  މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މީހުންގެ ތައް ހުކުމެވެ. އެފަދަ އަމަލު

 ފަރުޟެކެވެ.  މީސްމީހުންގެ މައްޗަށް އޮތް   ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ  ހުއްޓުވުމަކީ

  ތަވާސުލްގެ  ހިސާބުގައި ދައްކާފައިވާ 2008 އަފްރާޝީމްޑރ.  ކޮމިޝަނަށް ދިން ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ   1ސިއްރު ހެކި# 8.26

  ގެ ވާހަކަ ތަކަކީ އެ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ސާފު ވާހަކަތާކައި ތަޒްކިޔާ   އަށް ދުޢާ ދެންނެވުން(هللا )މަރުވެފައިވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް  

ހޭނީވެސް ަޕބްލިކް ގައެވެ.  އެ ކުރަނީ ަޕބްލިކްގައެވެ. އެހެންވީމާ ތައުބާވާން ޖެއަފްރާޝީމް ޝިރުކުގެ ވާހަކަ ތަކެވެ. އެކަން 

ސާފުބަހުން ތައުބާވެފައެއް ނުވެއެވެ.    އިއަފްރާޝީމް މަރާލި ރޭ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ލައިވްކޮށް ދެއްކި ްޕރޮގްރާމުގައި ަޕބްލިކުގަ

ހިރައްޔިތުންގެ  ހަމައެކަނި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަ ތަކުން އާންމުންނަށް އޮޅޭގޮތަށް މާނަ ކުރެވޭނަމަ އެކަމަށް ދިވެ 

ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. ޝިރުކު ކުރުމަށްފަހު ތައުބާ ވުމަށް އެ މިންވަރަކުން ނުފުދެއެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ ތައުބާވާން  

  ޖެހޭނީ އެ ޝިރުކެއް ކުރި ގޮތަށެވެ. 

ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލުމުގެ   ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީގައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ދިން  2019އޮގަސްޓް  8 4#ހެކި  ސިއްރު 8.27

،  471ންބަރު: ދަފްތަރު ނަށްފައިވަނީ ހަވާލުކޮއާ ހ. ހިލްޓަން އަޒްލިފް ރައޫފްއާއި  ޢަލީ ޝާން ، ހ. ހިކޯސްޓް މިޝަން

ހުސައިން ހުމާމު އަހްމަދު  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށާއި، ކޯޓަށް ދީފައިވާ  ހ. ލޮބީ  އަދި    ކަމަށެވެ.    މުޙައްމަދު މަޒީދު

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށާއި ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގޭގޮތުގައި ޑރ.   10ސިއްރު ހެކި # ،ބަޔާނުންނާއި

  ޢަލީ ޝާން އަޒްލިފް ރައޫފް އާއި  އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީއަފްރާޝީމް މަރާލުމުގެ ކަންތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އެންމެ 

 އެވެ. 

އަކީ ޖިހާދީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހަނގުރާމައަށް  އަޒްލިފް ރައޫފް  ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިއިރު،  8.28

  އަމަލީ އޮަޕރޭޝަން ޑރ.އަފްރާޝީމް މަރާލުމުގެ  ދިއުމަށް ރެކްރޫޓްކޮށް ހަރުކަށި ވިސްނުމަށް އަނބުރާލާފައިވާ މީހެއް ކަމާއި، 

އާއެކު ކުށްކުރުމުގައި  ރައޫފް އަޒްލިފް  ގޭންގުގައިކުޑަހެންވޭރު ންގި އިރު އަޒްލިފްގެ ދަށުން އެދުވަސްވަރު ހިއަޒްލިފް ރައޫފް 
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  އާއި  (ޝަބީނިއޯ) އިސްމާޢީލް ޞަބީޙް  އާއި)މުއްކާނު( ހަރަކާތްތެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން މުހަންމަދު ހާމިދު އެންމެ ގާތްކޮށް 

ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން   30ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  2014އެކު  އިދު ވަނީ އަޒްލިފް ރައޫފްއާޢަސު މުޙައްމަދު

 ސީރިޔާއަށް ގޮސްފައެވެ.  ހަނގުރާމަކުރުމަށްޓަކައި

  ދިޔަ ގެން   ކިޔަވަމުން  އެކު  ރައޫފްއާ   އަޒްލިފް  ސައިންސަސްގައި  ހެލްތު   އޮފް  ފެކަލްޓީ   ، ދުވަސްވަރު  އަވަހާރަކޮށްލި  އަފްރާޝީމްޑރ.   8.29

  އެޅުމާބެހޭ  ބުރުގާ އަންހެނުން  ޯޕޑިއަމެއްގައި އަފްރާޝީމް. ޑރ ، ބުނެފައިވަނީ ދަރިވަރަކު ކޮމިޝަނަށް ދިފައިވާ ބަޔާނުގައިއެއް 

  ކުދިންނަށް  ކްލާސް  ފޯނުން  އޭނާގެ ކުރިން  އިރު ގައި  48 މަރާލުމުގެ އަފްރާޝީމް . ޑރ ވީޑިއޯ ވާހަކައެއްގެ ދައްކާފައިވާ ގޮތުން 

  ކްލާސް   މީހެއްކަމަށް ންޖެހޭދުއްވާލަ  ހަމަ  މީހެކޭ  ލާދީނީ އަކީ އަފްރާޝީމް. ޑރ ބަލާފަ  ވީޑިއޯއަށް މި އަދި  ކަމަށާއި  ދެއްކި 

  ހެލްތު  އޮފް ފެކަލްޓީ ، ދުވަސްވަރު އަވަހާރަކޮށްލި އަފްރާޝީމް. ޑރކަމަށެވެ.  ބުނެފައިވާ ރައޫފު އަޒްލިފް ގާތު ކުދިން

ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ހާދިސާ  އެހެން ދަރިވަރަކު ބުނެފައިވަނީ  ދިޔަ ގެން   ކިޔަވަމުން އެކު  ރައޫފްއާ  އަޒްލިފް ސައިންސަސްގައި

ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކްލާސް އޮންނަ ގަޑީގައި ކްލާހަށް ދިއުމުން، އެކަންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން   02އޮކްޓޫބަރު  2012ހިނގި 

ކަންތަކުގައި އުޅޭ މީހަކަށް ވާތީ، އެ ހާދިސާއާ ގުޅުވާ   ރައޫފަކީ ގޭންގު އަޒްލިފްކްލާހުގައި އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ކުދިންތަކެއް، 

 ފާހަގަ  އްރައޫފްގެ ޢަމަލުތަ  އަޒްލިފްއެދުވަހު    ފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބުނެ  އޭނާއަށް އިނގިލި ދިއްކޮށް، އެނާ

ގައި ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއު އެއްގެ  އެމްއީ ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ ޓީވީކުރެވިފައިވަނީ، އެދުވަހު އޭނާ ކްލާހަށް ދިޔައިރު ދިޔަ

ސީޑީތަކެއް ހިފައިގެން ކަމަށާއި، އެ ހާދިސާ ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އެހެން މީހުންނަށް  

 ސައިންސަސްގައި  ހެލްތު  އޮފް   ފެކަލްޓީ  ، ނައިދޭން އުޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އަޒްލިފް ރައޫފްއާއެކު އެ ދުވަސްވަރުވިސް

ވަރަށް ގާތް    އެނާ އާއި  އަޒްލިފް ރައޫފްއަކީ  ގާތް އެކުވެރިއަކު ބުނެފައިވަނީ  އެންމެ    ދިޔަގެން  ކިޔަވަމުން  އެކު  ރައޫފްއާ  އަޒްލިފް

ފް ދީނީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ  އޫރަ އަޒްލިފް ގާތުގައި  އޭނާގެމި ގޮތުން ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު  މީހެއް ކަމަށާއި، 

އެއަށް ޖިހާދުކުރުމާ އެހެން ކަންކަން އަންނާނީ  ދެއްކުމުން ފުރަތަމަ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ކުރުން މާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި، 

 ވަރަށް ދުރު  ފް އަކީ ނަމާދު ކުރުމާއޫ ރަ އަޒްލިފް މިގޮތަށް  ބުނީ  ފަހުގައި ކަމަށް އޭނާގެ ގާތުގައި ބުނެފައިވާނޭ ކަމަށާއި، 

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ ކަމަށާއި، ކޮލެޖުގައި އުޅޭ ގަޑިތަކުގައި ބަންގި ގޮވުމުން ކުލާހުގައި އުޅޭ އެހެން   އޭނާއަށްމީހެއްގެ ގޮތަށް 

،  ނަމާދަށް ނުދާތީ ކަމަށާއި ދާ ވަގުތު ނަމާދަށް އަރަން ބުނުމުންވެސް އޭނާ ހުންނަ ްޕރެޔަރ ރޫމަށް ނަމާދަށް  ކުދިން ކޮލެޖުގައި

 އެކިފަހަރުމަތިން އަޅުވައިގެން އިނދެ  އްފް ފެކަލްޓީގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ތެރޭގައި ޖިހާދީ ވީޑިއޯތައޫރަ  އަޒްލިފްއެހެން ނަމަވެސް  
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ބެލިތަން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ވީޑިއޯ އަކީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ދިވެއްސަކު ޖިހާދަށް ގޮސް ހަދާފައިވާ ވީޑިއޯތަކެއް ކަމަށާއި،  

ވާހަކަ ދައްކާ މަންޒަރަކާއި އަދި ރޮކެޓް ލޯންޗެއް ކޮނޑަށް   ތިބެ ފެނުނީ ތިން މީހަކު އިށީނދެގެން  އޭނާއަށް އިން  އެ ވީޑިއޯ

ޑރ.އަފްރާޝީމް މަރާލި ދުވަހު  އަދި އިތުރު އެހެން ދަރިވަރަކު ބުނެފައިވަނީ، ލައިގެން ހުންނަ މީހެއްގެ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. 

ގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ހިފައިގެން އަޒްލިފް ކްލާހަށް އައިކަމަށާއި، އަދި މަރާލިމީހަކު  ޑރ.އަފްރާޝީމް މަރުވެފައި އޮއްވާ ނަ

 ދައްކާފައި ބުނި ކަމަށެވެ.  ސާބިތުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ އިސްނަގައިގެން އަމިއްލަ އަށް ކުދިން ކައިރީގައި އެ ފޮޓޯ

ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި އަޒްލިފް ރައޫފްއާއި ގުޅުން އޮތްކަމާއި   ދޭހަވަނީ  މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ދަރިވަރުންގެ ހެކިބަހުން 8.30

ރުގެ ވިސްނުން ހުންނަ މީހެއް ކަމާއި، ޑރ. އަފްރާޝީމް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ  އަޒްލިފް ރައޫފްއަކީ ދީނީ ހަރުކަށި ފިކު

     ކަމެވެ. ސަބަބުން އޭނާ އަވަހާރަކޮށްލަން ޖެހޭކަމަށް އަޒްލިފް ރައޫފް ގަބޫލުކުރާ 

ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ ގަތުލުކުރުމަށް ރާވައި    ބުރަވެވެނީމި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާ ގަރީނާތަކުގެ އަލީގައި މި ކޮމިޝަނަށް    8.31

ދީ  ޖިހާ  މިކަމަށް ޚަރަދުކޮށް މިކަން ތަންފީޒުކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ފުރުގާން މިސްކިތާއި ނޫރު މިސްކިތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަރުކަށި

،  4، ސިއްރު ހެކި# 3، ސިއްރު ހެކި# 2، ސިއްރު ހެކި#1ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިން ސިއްރު ހެކި#  ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުން ކަމެވެ. 

ގެ ބަހުންނާއި ފުލުހުން އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި އެއްކޮށްފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެނީ މި ހަރުކަށި ޖިހާދީ  

  ޞާމިތު  ، ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ އާއި  މަޒީދު  މުޙައްމަދު 471ތުގެ ވެރިންނަކީ  މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު ފިކުރުގެ ޖަމާއަ

   ކަމެވެ.   މުޙައްމަދު

ޖަމާއަތުން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާ ގަރީނާތަކުގެ އަލީގައި މި ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ  ހަރުކަށި ޖިހާދީ ފިކުރުގެ މި    8.32

ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަބަބަކީ ޑރ، އަފްރާޝީމް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ  ކުފުރުގެ  

ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެ ޖަމާއަތަށް ފެންނާތީ އާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަރާމް ކަންތައްތައް ހަލާލުކޮށް  

 މް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ގަބޫލުކުރާތީއެވެ. ޑރ. އަފްރާޝީ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ،  ކޮންފަރެންސްގައި ނިއުސް ދެއްވި ރިޔާޒް هللاއަބްދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ގައި 2012 ޑިސެމްބަރ 4  8.33

އަފްރާޝީމް ޢަލީ އާ ޚިޔާލު ތަފާތު ބައެއް ހިންގި ޢަމަލެއް ކަމަށް  ދީނީ ގޮތުން ޑރ. އަވަހާރަކޮށްލުމަކީ  ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ދިޔަ އިރު އެފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް، އެކަމާ  ،  ކުރި ނަމަވެސްތުހުމަތު ބައެއް ފަރާތްތަކުން
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ލިބިފައި ހުރި   ލިބިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެހާތަނަށް ހާތަނަށް ބެލިބެލުމުންއެ ، ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް

ސިޔާސީ ބަޔަކު  އަޑީގައި ތިބެގެން،  ވަހާރަކޮށްލީ، ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވެވިފައި އޮތީ ބޮޑަށް ބުރަ ތަކަށް ބަލާއިރު، މަޢުލޫމާތު

 ތިބެގެން، އަޑީގައި  ސިޔާސީ ބަޔަކުކަމަށެވެ. ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލީ،  ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި، ސިޔާސީ ވިސްނުމެއްގައި  

هللا  ޮޕލިސް ޢަބްދުކޮމިޝަނަރ އޮފް އެ ްޕރެސް ކޮންފަރެންސްގައި  ، ކަމަށްސިޔާސީ ވިސްނުމެއްގައި  ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި

ޑރ.އަފްރާޝީމް  ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމުގެ ތަހުގީގަށް ދިފައިވާ ބަޔާނުގައި  ، ހަމައެކަނިވިދާޅުވެފައިވަނީރިޔާޒު 

  ބުނެފައިވަތީ ހުމާމު  ކަމަށް  ރީކޯ މޫސާ މަނިކު    މެދުވެރިވެގެންޖާވިދު  هللا މ. ޖަރީމާގޭ ޢަބްދުފައިސާދެނީ    އަވަހާރަކޮށްލުމަށްޓަކައި

ގުޅައި އަދި އެއްފަހަރަކު  ޖާވިދުއަށް هللا ހުމާމު ޢަބްދުފަހަރަކު  3ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުން  2012އޮކްޓޯބަރ  1 ، އާއި

ޙުމާމު ތަޙްޤީޤަށް  ނަމަވެސް    ރިޔާޒު ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللا ކަމަށް ޢަބްދުމެސެޖެއްކޮށްފައިވާތީ  

 ހާޒިރުކުރެވުނު  ދުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށްޖާވިދު ތަހުގީގަށް ބަން هللا ދިންފަހުން ޢަބްދު ބަޔާން

ޖާވިދު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލަން ފައިސާ ދީފައިވާކަން ދޭހަވާ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުރިނަމަ  هللا ޢަބްދު ފަހަރުތަކުގައި، 

ހެއްކެއް  އެފަދަ އެއްވެސް  އެންގެވިނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް ބައްލަވާ ގާޒީ ތަކުރާރުކޮށް  މައްސަލައެފަދަ ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަށް 

هللا އަބްދު ކޯޓުން ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުން ކޯޓަށް  ނުވަތަ ގަރީނާއެއް

އަޑީގައި ތިބެގެން، ސިޔާސީ   ސިޔާސީ ބަޔަކުޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލީ،  އެހެންކަމުން،  ޖާވިދުވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. 

 ހެއްކެއް ނެތެވެ.  ކަމަށް ބުނާބުނުމަށް ބާރުލިބޭ ބޭނުމެއްގައި، ސިޔާސީ ވިސްނުމެއްގައި 

އެ ާޕޓީގެ ދީނީ ގޮފީގެ ރައީސްގެ   އަދި، ހައިސިއްޔަތުންނާއި މެންބަރެއްގެ ގްރޫްޕގެ  ާޕލިމެންޓްރީ  ީޕޕީއެްމގެ އަފްރާޝީމްއަކީ . ޑރ 8.34

ދައްކަވަމުން ގެންދެވި  ދި އޭނާ އަ މުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ސިއްޔަތުން އެމްޑީޕީއަށް ފާޑުކިޔުއްވަހައި

އެމްޑީީޕ ސަރުކާރާ  ވެސް  މީހުން ސިޔާސީ އެހެން ގިނަ އަދަދެއްގެ އިދިކޮޅު  ދީނީ އަދި ސިޔާސީ ވާހަކަތަކަކީ އޭނާ ނޫނަސް 

ކީ  ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށްވާތީވެ، ޑރ.އަފްރާޝީމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަ    ނުވަތަ ރައީސް ނަޝީދާ ދެކޮޅަށްދެކޮޅަށް 

ތަފާތު ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީީޕގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގަށް ހުރަސް އެޅޭ ވާހަކަތަކެއް   ންސަބަބުން ވަކި ގެއޭ

ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލަން   އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކުން އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަކަށް އަންދާޒާއެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

އަދި ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުމަކު، ޑރ. އަފްރާޝީމް    ބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ގަ  ބޭނުންވެދާނޭ ކަމަށް
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އެއްވެސް އަމަލެއް ކުރިކަމުގެ  ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި އެމްޑީީޕ އިން ނުވަތަ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު 

 ހީތެރިކަމެއް ފޯރުވައިދިން ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތެވެ. ހެއްކެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެ

  2013  ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި    ޔާމީން އަށް  هللا ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ީޕޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޢަބްދު  އޮތް ވަނަ އަހަރު    2013   8.35

ދިނުމަށް ރައީސް މައުމޫން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ީޕޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީއަށް  އޮތްވަނަ އަހަރު 

ބައެއް ފަރާތްތަކުން  ކަމަށް  ޔާމީންގެ ފަރާތުންهللا ޢަބްދު އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ބޭނުންފުޅުވާތީވެ،  ޑރ. 

ގަރީނާއެއް ނެތް  އްކެއް ނުވަތަ ބާރުލިބޭ އެއްވެސް ހެ މި ތުހުމަތަށް  ކުރާތުހުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެނގުނީ، 

 ކަމެވެ. 

ގެ ރިޔާސީ   2013ނަޝީދަށް  މުޙައްމަދު ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ރޭ 2012 އޮކްޓޯބަރ 2 ޢަލީ އަފްރާޝީމް. ޑރ 8.36

ގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމަށްޓަކައި    2013އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ނުވަތަ އެމްޑީީޕއަށް  

ދަވެރި  އޭރުގެ ސަރުކާރުން ނުވަތަ އޭރުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ރާވައިގެން ނުވަތަ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުއާ ވާ

މް ޢަލީ  ޑރ. އަފްރާޝީ ވެސް ހެއްކެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާސީ ފަރާތަކުން ރާވައިގެން ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަށް ބާރުދޭ އެއް

އެކަމަކީ އެމްޑީީޕގެ ބަޔަކު ކުރިކަމެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުންނާއި، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ   އަވަހާރަ ކޮށްލުމާއެކު، 

ވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައަށް އެގޮތަށް ވިސްނައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން  ސިޔާސީމީހުން ދި 

 އެނގެއެވެ. 

ންގަމުންގެންދާ ޖިހާދީ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ގަރީނާއަށް ބަލާއިރު،ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހި  8.37

ރާއްޖޭގައި   ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ގަރީނާއަށް ބަލާއިރުމާއަތުން ރާވައިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަދި ޖަ ފިކުރުގެ

  އާއި   މަޒީދު    މުޙައްމަދު  471މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު    ޖަމާއަތް ހިންގުމުގައި އިސްވެތިބެނީމި    ހިންގަމުންގެންދާ ޖިހާދީ ފިކުރުގެ 

މަރާލުމުގެ   ޑރ. އަފްރާޝީމް  ލިބިފައިވާ ހެކިތަކާއި ގަރީނާ ތަކަށް ބަލާއިރު  އެވެ.  މުޙައްމަދު ޞާމިތު  ، ތ. އޮމަދޫ، އަތިރީގެ

ލުކުރެވެއެވެ.  ހ. ލޮބީ ހުސައިން  ޓަން އަޒްލިފް ރައޫފްކަމަށް ގަބޫ އެންމެ އިސް މީހަކީ ހ. ހިލްއަމަލީ މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް   10ހެކި #ސިއްރު  ، ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުންނާއި، ޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްއަށާއިހުމާމު އަހްމަދު މޯލް

  އެހެނިހެން ހެކިން ދީފައިވާ ބަޔާން ތަކުން އިވާ މައުލޫމާތުންނާއި މި މައްސަލާގައި  ފަސަރވިސްއަށާއި ކޯޓަށާއި މި ކޮމިޝަނަށް ދީ
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ޑރ.     ރައޫފްގެ ރޭވުމާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ރޭވުން ތަންފީޒުކުރުމުގައި  އަޒްލިފް  

  10ސިއްރު ހެކި #އާއި އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު އާއި ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން 

މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާ ގަރިނާތަކަށް ބަލާއިރު، ޑރ.  ފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދީ

ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު    ރައޫފްއާއި އަޒްލިފް އަފްރާޝީމް ޢަލީ މަރާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި ހ. ހިލްޓަން 

ބައިވެރިވެފައިވާ  ގޮތުން    އަމަލީ ގެ އިތުރަށް އެހެން ބަޔަކު އެމަސައްކަތުގައި  10ސިއްރުހެކި #އާއި  އާއި ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން  

ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އެ މީހުން ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހަނގުރާމައަށް  

       އެޅިފައިވެއެވެ.  އްސަލާގެ އެބައި ތަހުގީގުކުރުމަށް ހުރަސްގޮސްފައިވާތީވެ، މި މަ

 2019ނޮވެމްބަރ  7
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