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  ތަޢާރަފް 
  

ގައި ރާްއޖޭގައި އުފެުދނު ެއންމެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްެރިޓްކ  11ނޮެވމަްބރު  2008މިިރޯޕރޓީަކ 

ފުލުހުންނާިއ ސިަފއިންގެ ެތެރިއން ަބަޔުކ  ،ުޖމްޫހރިްއޔާ މުޙައްމަުދ ަނޝީދު އީސުލް ަސުރާކރުެގ ރަ 

ވަނަދުވަހު ހިންގި ޣަިއުރ ޤާނޫނީ ޢަަމލްތަކެްއ  07ވަނަދުވަހުގެ ެރއާއި،  06ފެްބުރައރީ  2012

ާވްނ ހިންގާ، ޤަޫނނީ ގޮތުން އިންިތާޚބްކޮްށފައިވާ ރަީއުސލް ޖުމްޫހިރއްޔާގެ ޢަމުުރތަކަށް ކިަޔމަން

ދިމާިވ މަޖޫްބރީ ހާލަތުގައި ިއްސތިޢުާފ ދެކޮޅުހަދާ ުކިރ ބަޣާވާތެްއގެ ތެެރއިްނ އެމަިނކުފާނަށް 

ދެއްވާފައިވާތީ، އަެކންަތއްަތއް ިހނގާ ދިޔަ ގޮތް ދިާރާސޮކށް ބެލުމަށްފަހު އެނުގނު ަކންކަމުެގ 

ނުޑ ަކންކަަމކީ ވާ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ިލޔެފަިއވާ ރިޯޕރެޓެކވެ. މިރިޯޕރޓުގައި ބަާޔންކޮށްފައި  ަމއިގަ

އެކަެމއް ިހނގާދިޔަ ގޮތް އަމިއްލަ ލޮލުން ެދިކ ނުވަތަ ައޑުއަހާފައިވާ ފަރާތްތަުކން ދީފައިވާ 

އާތަކުގަިއ އާންމުޮކްށ މަޢުލޫމާތާއި ބަޔާންަތުކގެ މައްޗަށާއި، ޫނސްަތކުގައާއި އެހެިނހެން ީމޑި

ޓޯއާއި ައދި މިހާަތނަްށ އާންމުވެފަިއ ނުާވ ފެންާނންުހިރ ލިޔުްނތާަކިއ، ވީޑިއޯއާއި، އޯޑިއޯއާއި، ފޮ

 . އަދި ްޕަރއިމަރީ ޯސްސ ޭނނގޭ އެއްވެްސ ކަމެއް ބަެއއް ވީޑިޯއތުަކން ފެނި އެނގެން ުހިރ ކަންކަމެވެ

. ިއ ހިމަނާފަިއ މިިރޯޕރޓްގަ މިގޮތުން ިމިރޯޕރޓު ލިޔުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުނު ފަާރތްަތކުގެ ނުވާނެއެވެ

ވަަނދުވަހު ސަުރކާރުގެ އިްސ މަޤާމްތަކުގައި ތިްއބެވި އެކިެއިކ  07ފެްބުރއަރީ  2012ތެރޭގައި 

ިސާޔީސ ބޭފުޅުންނާއި، ފުލުހުްނނާއި ސިަފއިންގެ ވަޒީފާ އަާދުކރައްވާ ަބއެްއ ބޭފުޅުްނ ހިެމނެެއެވ. 

ަގިއ ހިންުގނު ަބޣާވާތް ރާވާ ހިންަގްނ  07ފެްބުރައީރ  2012މިިރޯޕރޓް ަބހާލެވިފައިވާ ބައިަތކަކީ 

ގިައ  07އަިދ  06ފެބްރުައީރ  2012 ،ފަރާތްަތުކްނ ުކިރ ަމަ◌ަސްއކަތްަތާކއި  އެކި ާރއްޖޭެގ 

އި ިޚލާފް ައިދ ާޤނޫނާ ޢަމަލްތަކާއި، އެޢަމަްލތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ފުލުހުްނނާއި ިސަފއިން ިހންގި 

 ގައި ހިނގާ ިދޔަ ކަްނތައްަތއް  07އަިދ  06ފެބްރުައީރ  2012ޖިނާޢީ ުކށްތައް ފާހަގަުކުރމެވެ. 

ިރޯޕރޓް ުކުރމުގައި ވީހާވެްސ ޮބަޑކަްށ އެކަްނކަން ހިނގާދިަޔ ތަރުީތުބން ހުަށހެޅުމަށް ަމަސއްކަްތ 

 . އަިދ  06ފެބްރުައރީ  2012ޑު ގޮތެއްަގއި ބަލާލާފިައވާނީ ނމި ރޯިޕޓުގައި މައިގަުކރެވިފައިވާެނއެވެ

ދިެވިހ  . ފަުހގެ ތީާރޚެއްަގއިދުވަުހ ހިންގި ބަޣާވާތުގައި ފުލުހުްނނާިއ ސިަފއިންގެ ަދުއރަށެވެވަނަ 07

ގުުމގައި ަބއިެވިރވެފައިވާ ވަކިވަކި ފަރާތްަތާކިއ ރާވާ ހިން ޘާދިޙާ ޮބޑު ާރއްޖޭގައި ިހނގާދިޔަ މި 

ލްކޮްށ ބަލާ ދިާރސާުކރުމުގެ މަަސްއކަްތ ޞީމެނޭ މިންަވރު ތަފްތަކުެގ ދައުރު ބަާޣވާތުގައި ހިއެފަރާތް 
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 . ބަޣާވާތުގައި ަބއިވެރިވި ވަކިަވިކ ވި ިދާރާސތަކުގެ އަލީަގއި ދެންނެމިމިާހރުެވސް ުކިރއަށް ެއަބދެއެވެ

.ޞީތަފް ފަރުުދންގެ ަދއުރު  މީގެ  ލްކޮށް ަބޔާްނކުރާ ރިޯޕޓްތައް ދާދި އަވަހަށް ާއްނމު ކުރެވޭނެެއވެ

އްމަދު ަނޝީދު އިސްިތއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ކަްނ ހިނގާ ޙައިުތރުންެވްސ ރަީއުސލް ޖުމްޫހރިއްޔާ މު

މަލު ކުރިގޮުތެގ ޢަގާ ދިަޔ ކްަނކަމުގަިއ ނހިލަތުގެ އެިކއެކި މުައްއަސާސތަކުން މިޢުދިޔަގޮތާއި ދަ

.ނލް ދިާރާސއެއް ުކުރމުގެ މަސަްއަކތް ހިޞީތަފް   ގަުމްނ އެބެަދއެވެ

  

ހޭގޮުތން ާރއްޖޭެގ ާއ ބެޘާ ޤައުމުގައި ހިނގާދިޔަ ބޮޑު ހާދިަގިއ މި 07ައދި  06ެފްބުރއަރީ  2012

ާކއި، ޤޫާނނީ ޢިލްމު ވެިރނާްނއި، ޕޮލިޓިކަލް ަސއިްންސެގ ތަ ތާރީޚް ިދާރސާުކާރ ފަރާތް

ީލްމ ޢު ވެރީންާނއި ައދި މިފަދަ ދާިއރާތަކުން ތަ ޢިލްމުިދާރާސުކާރ މުވެރީްނާނއި، ައސްަކރީ ދާއިރާ، ލްޢި

ލްީމ ޢިވަކި ަކްނަކމަށް ބަލާ ދާިރާސޮކށް ޞިލުްކރާ ދަރިަވރުން، މިބަޣާވާތުގެ ތެެރއިން ަވކިހާ

. އެފަދަ މަސަކަތެއް ޝާިއރު  އްލިއުންތަ  ވެގެން ާދީނ ކުރުުމގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ

ުތންާނިއ ޓަަކއި، ރައްޔިއް ަތުކާރުރ ވިޔަ ނުިދނުމަށްތަޘާފަދަ ހާދިމުސްަތޤްބަލުގައި މިޤައުމުގައި މި

ކަްނކަމަްށ އަޅަންެޖޭހ ށް ތިއްބަވާ ަބަޔކަށް ސަމާްލވާންޖެހޭ ކަނަްކން ފާހަަގ ކުރެވި އެވީެރންނަ

.ދެ އްވަޅުތަފިޔަ   ނެގަތުމަށް ވެވޭ ވަރަށް ޮބޑު އެހީެތރި ަކމަކަށެވެ

   

  ނޯޓް:

މިރިޕޯޓް ލިއުމުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ދަނިކޮށް، ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ސުަރކާރުން އުފައްާދފައިވާ 

'' ގެ ނަ މުގައި އެކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުެގ ކޮމިޝަން އޮފް ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީން ''ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ތަރުތީބު

ޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަީނކަމަށް ބެލެވޭތީ، ބައެއް ކަމަށް ބުނެ ހާމަކޮށް، ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ކަންތައްތަކެއް އޮ

މިރިޕޯޓް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުނިންމާ، މިހާތަނަށް ދިރާސާ ުކރެިވފައިވާ ޙަޤީޤަތްތައް އެންމެހާ ލޮބުވެތި 

އަދި މި ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާ އެއްވެްސ   .އްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އާންމު ކުރަން ޖެހުނީއެވެރަ

ކަމެްއ ބާޔާން ކުރުމުގައި ރަީއސް މުހަޢްމަދު ނަޝީދު އާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ބަޔާނެއް 

  އެވެ.ނުވަތަ ބަހެއްވެސް ހޯދައިފައި ނުވާނެ
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  ރޭވުން  ބަޣާވާތަކަށް 
  

ުދވަހު ދިވެހި ފުލުުހްނާނއި ސިފަިއްނގެ ތެެރއިްނ ބަޔަކު ހިންިގ ޣަިއުރ ވަނަ 07ެފބްުރައރީ  2012

ނޫީނ ެވރަިކްނ ބަދަލުވެގެްނ ިދަޔ ޤާ ދިވެިހ ާރއްޖޭގެ  ަސަބބުންތަކުގެ ަޢމަލުއެ ޢަމަުލތަކާއި، ނޫނީ ޤާ

މެްއކަކަމަށް ެތރިކަާމއި އެކު ިހނގާފައި ކައިވެރިވެ ރޭުވންގިނަ ބަަޔުކ ބަ އަކީ ޭއގެ ފަހަތުގައިޘާހާދި

.  އް ބެލެވޭ އެތަ   2011ހާތަނަށް ހޯދުނު ހޯުދްނތަކުން، ެއނގުނުގޮތުގައި މިސަަބބުތަެކްއ އަެބހުއްޓެވެ

ގެ ވަީޒފާިއްނ ވަނައަހަރުެގ ސެްޕޓެމްަބރުެގ ދުވަހެއްގަިއ މޯލްޑިްވްސ ނޭަޝނަްލ ޑިފެްންސ ފޯސް

ރިޓަާޔްޑ  2ރިޓަާޔޑް ްބިރގޭޑިއަރ ޖެެނރަަލާކއި އަދި  11ޓް އޮފަިސރ ގްރޭްޑ ވަކިވެފައިވާ ވަޮރން

ެއމްގެ ކަުއްނިސލް މެމްަބުރްނތަަކކާިއއެުކ އެޕާޓީގެ ަކުއްނިސްލ .ޕީ .ޕީ 3ޑެޕިއުޓީ ޕޮިލްސ ކޮމިޝަަނަރކު 

ގައި ުކިރ ަސއްލާެއއްގަިއ ރަީއްސ ނަޝީދުެގ އެޕާޓްަމންޓް ގެ ސަލީމްމާްޒ ަބެރްއކަުމގައިވާ ންމެ

 މީހުން  ވަަރކަށް 500ގޮތަީކ ސިފަިއންނާއި ފުުލހުންގެ  ެއކަނި މަވިެރކަްނ ަބަދލުކޮށްލެޭވނެ ހަ

 1ވޮަރންޓް އޮިފަސރ ގޭްރޑް ރިޓަޔާޑް  ކުރުުމްނަކަ◌މަށް އިހުތިޖާޖް ުނކުމެ  ޖުމްޫހީރމައިދާނަށް

. ާޔްޑ ޓަރިކުގައި މިމަްޝވަރާތަ  ހުށަހެޅުމާެއކު އެމަގުން ަކންކުރެވޭނެ ޮގތަކާމެދު ަމޝްވަރާުކެރުވނެވެ

އެމްެގ .ޕީ.ޕީ ެއުރވުމުން ދާެނކަމުގެ ަޔޤީްނކަންެއގޮތަށް ުކރެވި  ޕޮލިސް ޑެޕިުއޓީ ކޮމިަޝަނުރ ެއަކން

ރު އެަކން އެގޮތަކަށް ުކެރވިާދނެކަމާމެުދ ސުވާުލއުފެްއދިއެެވ. ޞީ މަރު ނަޢުއިންިތޤާލީ ަނއިބު ަރއީސް 

ސުވާލު އުެފއްދި ކަމުގައިވިަޔްސ  ުކރެވިާދނެކަމާއިމެދު ެއކަްނ އެގޮތަށް ޞީުރ މަރު ނަ ޢު

ކުރުމަށްަފހު ނިންމީ އެފަަދ  މިބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެިރން އެކަމާއި ުފޅާ ދާއާިރއެއްގައި މަޝްވަރާ

ާރއްޖޭެގ  ބައްދަލުވުމަށްފަހުމިަހރާަކތެއް ެގނައުމުގެ މާަހއުލެްއ އުފެްއދުމަށް މަަސއްކަތް ފެުށަމށެވެ. 

ުކިރްނ ލްމުވެރިަޔާކ ޢިވެރީންގެ ސަފުަގިއ ހިމެނޭ ލްމުޢިީދނީ އެންމެ ފުްނނާބު އުްސ 

. އެވެއޮފީހުގައި ދިގު ަމޝްވަރާތަކެްއ ކުރި އަދާލަތު ާޕޓީގެ  ،1ދެންނެވުނުޮވަރންޓް އޮިފސަރ ްގރޭޑް 

ދަނީ ޖަމްިއއްޔާތަްއ ނަމުަގއި އިދިކޮުޅ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާއި މަ އިއްިތާހދުގެ ޑިސެްމބަރު  23

  ޝްވަރާަތުކގެ ނަތީޖާއެްއ ކަމުގައި ެބެލވެއެވެ. ވީ އިއްތިާހދަކީ ިމމައެކުވެގެން
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  އިއްތިހާދު  ޑިސެމްބަރު  23
  

މަދަނީ އިއްތިާހދާ ިއދިކޮޅު ސިާޔީސޕާޓީތައް ުގޅިގެްނ އިސްވެ ަބާޔންކުރެވުނު ެއޖެންޑާގެ ދަުށން، 

" ިމނަމުަގިއ މުޒާހި"ިއސްލާމްީދްނ ހިމާޔަްތުކަރން ދި . ުކރުމަްށ ރޭ ާރއެއް ވެހީން ާރ ުމާޒހި ވިއެވެ

މުތަކުެގ އު ޤަޓެރި ށްސަމިޓުގައި އައްޑޫަގިއ ބެެހއްޓި ައވަ ގެ ގޮތުގައި ާސކްތަކެއްނާބޭއްވުމަށް ަބހަ

އ.ދ ގެ އްިނާސނީ ޙަްއޤުަތާކެބޭހ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި  ޖެހުމާއިމެދު ހަްއދުމޮނިއުަމންޓްަތކާއި، 

ޖެއްސުމުެގ  އިޓުތައް ާރއްޖެއިްޒރޭލްގެ ފްލައި، ވާހަކައާ  ވިދެއްކެޖަމިއްޔާގެ ަހއިކޮމިަޝަނުރ 

އި އަދި ަސުރާކާރއި ދެކޮުޅ އާތެރޭގަ  އެކި ސިޔާސީ ަހަރކާްތތަކުގެ އެކި  ހުއްދަޭދން ުއޅޭކަމަށް

.  ފަރާތްަތކުން ިސޔާސީ އިިދކޮޅުއާގައި، މީޑި ަހރަކާަތްށ މިވާހަކަދައްކަުމން ގެްނދިއުން ހިެމެނއެވެ

ާޤިސްމ ައދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑުަރ ފާރިެވރިޔާ ކޮްށފައިވަނީ މަޝްޫހރު ވިޔަ އްއެންމެ ޮބޑު ހޭދައެ 

.ޢުކަަމށް މަމް އިބްާރހީ  "ިއސްލާމްދީްނ ޑިސެްމބަރުަގިއ ލޮނުޒިާޔރަތްކޮޅުގައި  23 ލޫމާތު ލިބިފައިވެެއވެ

"  ހިމާޔަްތުކަރން  ިގނަަބަޔކު ބަިއވެރިިވ މިޝިޔާރުެގ ދަށުން ޭބއްވި ބޮޑު ެއއްވުމަކީ ދިވެހިން

. ިއތުރަްށ ފާހަަގކުރެވުުނ ގޮތުގައި މިއެއްވުމުގެ ބައިވެރިންާނިއ އެއްވުމެްއކްަނ ފާހަގަ ކު  ރެވެއެވެ

ލްމުެވިރނަްނށްވެުރ ިސާޔީސ ޢިމުޚާތަބުޮކށް ޕޯޑިއަމްގައި ވާހަކަ ެދްއިކ ފަރާތްތަކުެގ ެތރޭގައި ީދނީ 

 . ޮބުޑ މިއެއްވުމަކީ ަސުރާކރު ވައްޓާލުމަށް ިލބުުނ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުްނނާއި ިއްސ މީހުން ހިމެުނނެވެ

ެއްއިވ  ދުގައިޞަހަރަާކތް މެދުވެިރޮކށް ަސުރާކުރ ވައްޓާލުމުގެ މަޤްމިބޫުލުކރެވި ޤަތެއްަކމަށް ޞަ ފުރު

 ރު ޞީ ަމުރ ނަޢުިއބު ަރީއސް އެމްެގ އިންތިޤާލީ ނާ.ޕީ.ޕީމީހުްނނާެއުކ މަގުމައްޗްަށ ިނކުތުަމްށ 

ނަމަވެސް އިއްތިާހދުގެ ަބެއްއ  .ލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެޢުުކރިކަމަްށ މަމަަސްއކަތްަތެކއް އެދުވަހުެވސް 

ބިރުެވރިކަްނ ދިވެހިރާއްެޖާއ އެދުވަުހ ކުރިަމިތ މާ ެދކޮުޅ ހެދުމުގެ ސަަބުބން އެ ބައިެވީރން ެއކަ

.  2012 ނިންމީޑިސެްމަބރުގެ އެއްވުން ރޭވި ފަރާތްަތުކން  23ެއުދވަހު އެކަން ނުވުމުން  ނުވީއެވެ

" ާރެއއް ުމޒާހި ދެަވނަ ގައި އެފަދަ ޮބޑު  24ފެބްރުައީރ  ީސާދ ާބއްވާ، ނަުމގައި ގެ "މަހާިސްނތާ

.  ަހރާަކތުަކން ަރީއސް   ނަީޝދުގެ ވެރަިކްނ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ
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ނޑިޔާރު  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ފޯސްގެ  ޑިފެންސް    ގެނައުން  މުޙައްމަދު هللا ޢަބްދު  ފަ
  

ބާއްވާ ވެިރަކްނ  ާރެއއްޮބޑު މުޒާހި ިސންާތ'' ގެ ނަމުގައި ވަނަދުވަހު ''ަމހާ  24ފެްބުރއަރީ  2012

 ކަމަށް ޞަ ެއުކވެރިޔާ ތަކުގެ ޚާއްވައްޓާލުމަށް ނިންމާފަިއވަނިކޮށް، ިސާޔސީ ިއދޮިކޅު ފަާރތް

ނިޑާޔރު ވެފައިވާ މަޝްހޫރު ގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގަިއ އެތަްއ ޖިނާޢީ ައދުލު ،މުޙައްމަދު هللا ޢަބްދު ފަ

ުކރެވިފަިއވަނިކޮްށ  ިޔތުްނނަށް ފާަހގަުހރަސްތަކެްއ އަޅަމުން ގެންދިޔަކަމަށް ުފލުހުްނނަށާިއ އާއްމު ަރއް

ުހިރ  އާއި ެބހޭގޮތުން ހުށަހެިޅފައިަޙއްަމދުމުهللا ބްދު ޢަލް ަސރވިސް ކޮމިަޝނަށް ޖުޑީޝަ  އަދި

ހަަމ ، މުންވަޅު އަޅަްނ ނިންމުމެުދ ިފޔަ މަްއސަލަަތުކެގ ތެރެއިން އެއް ަމްއަސލައަކަްށ ޭއާނއާއި

. މިަކމުގެ ކުރިމަ ގެ ތެރެއިްނ ެއަކމަށް ުހަރސް ޖުޑީޝަރީ ިދޔަީއ، ނަތީޖާައކަށް ވެގެން ތި ުކުރވިއެވެ

ނިޑާޔރެއްގެ މަ މުަޙއްމަދާއިهللا ޢަބްދު  ުހރެެ◌ްއޖެނަމަ އޭގެ އޭނާ ުމގައި ޤާމެުދ ފިޔަ◌ަވަޅު ނޭޅި ފަ

ހާިރއްޖޭގެ ޢާއްމު މަސްަލހަތަށާއި ސަާލމަަތްށ އަދި ދިވެ ޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ނުހިނގާަސަބުބން ޖިނާ

هللا ބްދު ޢަ ،ލެިވ ހޯމް ިމިނސްޓީްރއިން ޑިފެންސް ިމިނސްޓްރީގަިއ އެދިގެންއަރާފާނެކަމަށް ބެުބރޫ 

ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް މަގުފަހިވަންދެްނ އޭާނ ޑިފެްންސ ފޯސްގެ ބެލުމުެގ  އްމަދުެގ މައްސަަލތައް ބަލާޙަމު

 . ގައި ހިންަގން ރާވާފައިވާ ޮބުޑ  24ފްެބރުައީރ  2012ިމކަްނ ވެގެންދިަޔީއ، ދަށަށް ގެނެވުމުވެ

ިސާޔީސ  ނެރުުމގެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް ަޖްއސާަލންއިން ެނެރން ބޭުނންވި ނަތީޖާ " ިސްނތާ  މަހާ"

 .   އިދިކޮޅު ަފާރތްތަކަށް ލިިބެގންދިޔަ ފަހި ފުރުޞަަތކަެށވެ
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  ''ލިބަރޓީޝީލްޑް '' އޮޕަރޭޝަން 
  

ނޑިޔުާރ ޢަބްދު  ީސ މުޙައްމަދު ިސފައިންގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް ގެނެވުމާއެުކ، އިދިކޮޅު ިސޔާ هللا ފަ

މާލޭގެ އަމަން އަމާންަކްނ  ފަރާތްަތުކން މާލެ ތެރޭަގިއ ހިންގަފާނޭ ހަމަނުޖެުހންަތކަކާ ގުޅިގެން

ގެއްލިދާނެ ހާލަތެއް މެުދވެރިވެދާޭނކަަމށް ޤަބޫލުްކެރވޭތީ، އެފަަދ ކަމަކަށް ިސފައިން ަތއްާޔީރ 

ގެން "ލިަބރީޓ ވަނަދުވަހުްނ ފެށި 16ޖެނުއަރީ  2012ހާލަތުގައި މަަސްއކަތް ުކުރމަށްޓަކައި 

" ގެ ނަމުގައި މާޭލ އޭރިާޔއިން އޮޕަރޭޝަނެްއ ހިންގަން ެފށިއެވެ. އަދި އަޮޕރޭޝަްނ "ލަިބރީޓ  ޝީލްޑް

" ިހންގަން ފެށުމާއެކު ސިަފިއންގެ މާލޭ ޭއރިޔާ ެއާލރޓް ސްޓޭަޓްސ "ޔެލޯ  " އަްށ 2ޝީލްޑް

ަމްނ ަސަލްސކަމާިއ އަ" އީަކ ޤައުމުެގ ސުްލޙަ މަ 2ގެނެވިފައިވެއެވެ. އެލާރްޓ ސްޓޭަޓސް "ޔެލޯ 

ކަމަކާ ކުރިަމތިވާނެކަމަށް ބެލެވުން ނުވަތަ އެފަދަ ަމޢުލޫމާތު ލިބުުމްނ އަމާްނކަމަށް ުބރޫ ައރާަފދަ 

އެީހތެރިވެިދނުމުެގ ގޮުތްނ ލޭ އޭރިާޔ ކޮާމންޑަރަށް ސިަފއިްނ ތަްއާޔރީ ހާލަތަްއ ގެނެވޭ ަދަރޖައެކެވެ. މާ

ރޒްގެެއމް.އްެނ.ޑީއޮޕަރޭޝަން ހިންގި ދުވަސްަވރަށް  "ޖޮއިްންޓ  .އެްފގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ހެްޑޯކޓާ

. އެމީުހްނނީަކ ލެފްޓިނެންްޓ ާކނަލް މުޙަްއަމުދ މާލޭ ޭއރިޔާައށް ސްޓާްފްސ"  އަްއޔަްނ ުކރެުވނެވެ

ޝާހިދު (ިޑެރކްޓަރ، ެއޑްމިިނސްްޓޭރޝަން އެންްޑ ާސރިވަސސް)، މޭަޖރ މުޙައްމަދު އަދުާންނ 

)، (ޑިރެކްަޓރ އޮފް އިންޓެިލޖަްނސް)، ކާ  ނަލް މަުޙއްަމދު ޒިޔާދު (ޑިރެކްަޓރ ޮއފް އޮޕަރޭަޝްނސް

" (ިޑރެކްަޓރ އޮފް ލޮިޖސްޓްިކްސ)، ކާނަލް ޙާމިުދ  ލެފްޓިނެންޓް ކާަނލް ުމޙަްއމަދު ފަޔާޒް "ޕާޕާ

) އަދި ކާނަްލ ޢަބްދުއަްރީޙމް (ޑިރެކްަޓރ ޮއްފ  ޝަފީޤް (ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްލޭންސް ެއންޑް ޕޮިލސީ

) އެވެ. މީގެ އިތުުރންެވސް "ލިބަރީޓ ޝީލްޑް" ިހންސިވިލް މިލިަޓރީ ިރލޭޝަ ގަމުން ިދަޔިއުރ ްނސް

ބްރިގޭިޑއަރ ެޖނެރަލް ިއްބާރހީމް މުޙައްަމދު ދީދީއަށް އެހީތިެރވެދިނުމަށްަޓަކިއ މާލޭ އޭރިޔާ ކޮމާްނޑަރ 

ެއްކްސޕްޯލސިްވްސ އެްންޑ  ،އާއި، ސްެޕޝަލް ފޯަސްސއާއިފަޔަރ ެއންްޑ ެރްސކިޔު ސަރިވަސސް 

  ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަން ެސންަޓރުގައި މަަސްއކަތް ުކރިއެެވ. ްސ ޑިސްޯޕަސްލްސގެ ކޮމްާނަޑުރން އޯޑަނަން 

  

މިދުވަސްަވުރ ސިފަިއންގެ މާޭލ ޭއިރާޔގެ ކޮާމންަޑަރކަށް ހުްނނެިވ ްބރިގޭިޑައރ ޖެނެރަްލ ިއބްރާީހްމ 

ނެންްޓ ާކަންލ މުޙައްމަުދ ީދދީގެ ޑެޕިއުޓީގެ ގޮތުގައި މަސަްއކަްތ ުކރަުމން ގެންދިޔަީއ ލެފްޓި

. ަނޞްރު هللا ނަްޞރު  ، 3، 2، 1މަްޖދީގެ ދަށުގައި މެރީން ޑިްޕލޯއިމަންޓް ުޔނިޓް هللا ަމޖްދީއެވެ

މޯަބއިލް ކުއިކް ރެސްޯޕްނސް ްސކޮްޑ އަދި ސްކޮްޑަރން އޮފް ޯކސްޓްާގރޑް މަސައްކަތް ުކރެއެެވ. ، 4
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އިންގެ ފަޔަރ ެއންޑް ެރްސިކުޔ މާލޭ އޭރިޔާެގ ކޮާމންޑަްށ އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްިދނުަމށް ޓަކަިއ ިސފަ

ާސރިވަސްސާއއި، ްސޕެޝަލް ޯފަސސްއާއި، ްސޕެޝަލް ްޕޮރޓެކްޝަްނ ގޫްރޕާއި، ާސރިވްސ 

 ކޯްޕްސާއއި، ކްޯޕސް އޮފް އިންޖިިނައރސް އަދި ެއްކްސޕްޯލސިްވސް ޯއޑަަންނސް ުޔނިޓް އޮވެއެެވ.

 300މަށްޓަކައި އިުތުރ މިއޮޕަރޭަޝްނ ފެށިއިރުެވސް މާލޭ ޭއިރޔާގެ ސްްޓެރންތު ަވރުގަދަ ކުރު

  ސިަފއިން މޭާލ އޭރިޔާއާ ަހވާލު ކުރެވެުނވެ.
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  ފެށުން  މުޒާހިރާތަކުގެ 
  

މުޙައްމަުދ ގެންދިއުުމު◌ން އިިދކޮޅު ފަރާތްަތކަްށ ލިުބުނ هللا ސިަފއިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ޢަބްދު 

މަޝްަވރާަތކުެގ  އެއްެމ ފިުރހަމަ ޮގތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި ީޕ.ީޕ.އެމް އިްނ ުކރިފުރުޞަތުގެ ބޭުންނ 

އެމްެގ .ޕީ .ޕީއްޔޫމް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ޤަބްދުލް ޢަމޫން އުމަ ލީ ަރއީސް ޤާ ތެރެއިން އެާޕޓީގެ އިންތި

.ރާކަެތއް ުކުރމަށް ޖަްލސާައުކން "ދިގުދެމިގެންާދ" މުޒާހި  ގެލީ ަކއުންިސލްޤާއިންތި    ނިންިމއެވެ

  

ިހންގުަމްށ ، މީހުން ޖުްމހޫރީ މައިާދަނށް ެނރެ 500ކުރިްނ ބުނެވިދިޔަ ފުލުހުްނނާ ިސފައިންގެ  އަިދ◌ި

 ރޭވުން ާބުރ ސްީޕޑެްއގައި ުކިރއަްށ ގެންދަން ފެށުނެވެ. މިގޮުތން ތްައ ަހރަކާތް ނިންމާަފއިވާ

ށް ދެނެަގތުމުގެ ހިފާނެ މީހުން ވިަކކޮ ތުަބއިޢަ އެީމހުްނނަށްފުލުހުްނނާއި ިސަފއިންގެ ތެެރއިން 

. މަަސއްކަތް  ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ިސޔާސީ ަފާރތްތަކާ ގުޅޭނެ ފަރާތްތައް ހޯާދ، ސިަފއިންގެ ފެށުނެވެ

ިއސްފަރާތީަކ ކުީރގެ ިސފަިއންެގ  މުގެ މަަސްއކަތް ހިންގުމަށް ަކނޑައެޅުނު ގުޅުން ބަދަިހ ުކރު

ާކރނަލެްއ ަކމުގައިވާ މުަޙއްމަދު ނާޒިެމވެ. އަދި ފުުލހުންގެ ތެރޭަގއި ެއ މަސައްކަތް ހިންާގެނ ިއްސ 

. ިއންޓެިލޖެهللا ގެ އެިސސްޓަންޓް ޕޮިލސް ަކމިަޝަނރ ޢަބްދު ފަރާތަކީ ުކރީ  ްނސަށް މަުޢލޫމާތު ރިާޔޒެވެ

ފްެބރުައީރ މަްސ ފެށުނިުއުރ ފުލުުހްނނާއި ިސފަިއންގެ ތެރެިއްނ ބަެއްއ  2012ލިބިފައިވާ ޮގތުގައި 

) ސަުރާކާރއި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަާކިއ ދެމެދު ގުޅު  ން ަތެކްއ މީހުްނނާއި (ބަެއއް އޮިފަސރުންވެސް ިހމެނޭ

 ްބރިގޭޑިައރ، މީހުންގެ ތެރޭގައި  ހިފި  ތުބައިޢައެމީހުްނނާ ސިފައިންގެ ތެރެިއްނ  އުފެދިފައި ވެއެވެ.

ރަޢޫފު، ޢަބްުދއް ކާނަލް ލެފްޓިނެންޓް  ަނޝީދު،މުޙައްމަދު ކާނަލް ، ޝިޔާމްައްޙމަދު ޖެނެރަލް 

.ފަޔާ އަޙްމަދު ކަާނލް ލެފްޓިނެންްޓ  ) ިހމެނެއެވެ ވަރުެގ ތެރޭގައި ްބރިގޭޑިައރ ިމދުވަސް ްޒ (ޕާޕާ

ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ިޝާޔމްވެސް ާކަނލް (ރިޓާާޔްޑ) ނާޒިާމިއ ބަްއދަލު ުކިރކްަނ ިސފައިންގެ 

. އަދި ަސުރާކާރއި އިިދކޮުޅ ފަރާތްަތކާިއ ސިއްރު ގޮތެއްގަިއ އިންޓެލިޖެ  ްނސަށް އެނިގފައިވެއެވެ

ްނ ގެންދާކަުމގެ މަޢުލޫމާތުވެްސ ޝިޔާްމ ބައްދަުލ ކުރަމު ައޙްމަުދ ްބރިގޭޑިައރ ޖެނެރަްލ 

. އިންޓެލިޖެ    ްނސަށް ލިބިަފިއވެއެވެ
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އިންޓެލިަޖްނސްަގއި މަަސއްކަތްުކާރ ބައެއް ފަރާތްތަުކން ބުނާ ގޮތުގައި ސިަފއިންގެ ތެރޭަގިއ 

 ( ަސުރާކާރއި ިއދިކޮޅު ފަރާްތތަކަށް ތާޢީދުުކރާނެ އިުތުރ އޮިފސަުރްނ ހޯދުމަށްަޓކައި ކާނަްލ (ރިޓަާޔޑް

ނާޒިްމ ސިފަިއްނގެ ިއސް އޮފިސަުރންގެ ެތެރއިްނ އިުތުރ މީހުްނާނއި، މިޑްލް ޭރްނކްަތުކެގ މަުދ މުޙައް

. ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުްނ ންގެ ތެރެިއން ބަެއއް މީުހންނާވެސް އޮިފަސރު  ުގޅަމުން ގޮްސފައިވެއެވެ

.  ބައިޢަތު ހިފިކަމަށް މަޢުލޫމާތުޭއނާައށް  ސިަފއިންގެ މީެރން ޯކޕްސްގެ ބަެއއް މީހުން އަިދ ލުިބނެވެ

 ( ނާޒިމަށާއި ޢުމަުރ މުޙައްަމުދ ސިަފއިންގޭގެ ހަރަާކތްތައް ރޭވިފައިވާގޮުތގެ މަޢުލޫމާތު ކާނަލް (ރިޓަާޔޑް

. ިއންޓެލިޖެ ްނަސށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގަިއ ނަޞީރަށް ޯފުރކޮށްދެމުން  ގެންޮގސްަފއިވެއެވެ

ަރީއުސލް ޖުމްޫހިރއްޔާާއިއ ، މަަސއްކަަތކީ ަސުރާކރާއި  ސިަފއިންގެ ެތރޭގައި ިތބި މިފަދަ މީހުްނގެ އެއް 

ަދރު ކުަޑުކރުވުމާއި ރުިޅވެިރކަން އުފެއްދުމެވެ. ައދި މީގެ ޤަބެހޭގޮުތން ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި 

 .   އިުތރުން އެީމހުްނނާއި ގުޭޅނެ އިތުރު ިސފައިން ހޯދުެމވެ

  

ދު، ޙީވަ ިއން ސަ ކޮމިޝަަނރ ޙު  ސިސްަޓްނޓްމީުހންގެ ެތރޭގަިއ އެ ފި ތު ހިަބއިޢަެތެރއިން ންގެ ފުލުހު

ީޗްފ ަޙސަން ަޙބީބު، ީޗފް ސުޕްރިެޓންޑެންޓް ފައިރޫޝް، هللا ޢަބްދު  ޗީފް ސުްޕިރޓެންޑެންޓް

ިއްންސޕެކްަޓރ ީޗފް އިްނސްޕެްކޓަރ ޢަބްުދްލ މަންާނން ޫޔސުފް، ދީ، ޢުައޙުމަުދ ސަުސްޕރިޓެންޑެންޓް 

) ސަ ޙު ިނާހން އެމްގެ .ޕީ.ދު (ޕީއޫއްމަުދ ދާ ޙަމު ަމުދ ޙްއަޓެންޑެންްޓ ުސްޕރި އިްނމަނިކުގެ ޅަިޔނު

ައޒީމް ވަޙީުދ، ަސްބ އިންސްޕެްކޓަރ އްމަދު ޖަްމޝީދު، ޙަމުޓެންޑެންޓް ސުްޕރި (ޓޫފޯ)،  އްމަދުޙަމު

.  ަޝމީމްޯއ ގެ އިްނސްޕެކްަޓރ .ެއސް  އަދި ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮެތއްގައި ފުލުުހްނެގ ހިމެނެއެވެ

 ( .އޯ ގެ މީހުންގެ ތެެރއިން ިގަނ ބަޔަކު ަސުރާކރަށާއި ަރީއްސ ސްޕެޝަލް ޮއޕަރޭޝަންްސ (އެސް

. މުޙައްމަދު  ދުވަސް ަވންެދްނ  22ަނޝީދަށް ނަފްރަތު ުކރާކަްނ ފާޅުގައި ދަިޔއީ ަދއްކަުމންނެވެ

ުކރެވުުނ މުާޒިހރާަތކުގެ ެތރޭގަިއ އެްސ.އޯ ފުލުުހންގެ ެތރެިއން ބަެއއް މީުހްނ ދިޔަީއ ޓެްކޓިަކްލ 

.އޯ ޔާސީ ަފރާތްތަކާ ހިއްސާ މަޢުލޫމާތު އިދިކޮޅު ސި . މިގޮތުން ެއސް ފުލުަހުކ  ގެުކރަމުންނެވެ

ވަނަދުވަހުެގ  23ޖެުނައީރ  2012ޕީ.ީޕ.އެމްގެ ޕާރލިެމންޓްރީ ގްރޫޕް ެމްނބަރު ައޙްމަދު މަޙްލޫފަށް 

.ޕީގެ  ެއރޭ، ގުޅާޯފނުން ދަންވަރު  .ޑީ .އޭ ކައިރީ ކިުރ އެމް .އެމް ުމޒާިހާރެއްއ މެްނަބުރން އެމް

ވަަރްށ އެކަމާ  ވަރަށް ައނިާޔކޮށްފައި ވާނޭކަމަށް ުބނެ،މެނަްބުރންނަްށ ގައި އެާޕރޓީގެ ރޫޅާލުމު

.ޕީ ކޮިމޝަަނަރްށ ދެއްކި ވާހަަކއެއް ފުލުހުންގެ ގެ ދުވަސް ުދއްވާލޭާނކަމަށް ުބނެ ފަޚްރުެވރިވެ، އެމް.ޑީ

.  އެނގުުމން، އޭާނއާމެދު ށް މިކަން ހިނިގަކްނ އަދި މިގޮތަ ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާފައިވެއެވެ

ޖެހިގެން އަިއ ދުވަހުގޭެރ އިދިކޮޅު ިސޔާސީ ަފރާތްތަކުްނ ކުރި މުާޒހިރާެގ ތެރެިއން އަްޙަމުދ 
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 . ރޭ ވަްނދެން ިހންގި މުޒާހިރާތަކު ތެެރިއްނ  22މީގެ އިތުރުން މަޙްލޫފްވަނީ ޔަީޤންެވސް ޮކށްދީފައެވެ

ޢުމަރު ަނީޞަރްށ ންގެ ެތެރއިން ފުުލހަުކ ެރއެއްގައި ުމޒާހިރާ ޮކންްޓރޯްލުކަރން ގްޮސ ތިިބ ފުލުހު

.ެއްސ ކޮށް،  .އެމް ުފލުހުންގެ ްސޓެްރންތު ެއޭރ އޮތް މިންވަރު ިކޔާދެމުްނ ގެންދަނިކޮްށ އެަކްނ އެސް

 .   އެނގިގެން ޭއނާ ހޯދާ، ޭއާނގެ މައްޗަށްވެސް ިޑސިްޕިލނަރީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެއެވެ

  

ވަސްަވުރ ަސުރކާރާ ދެކޮޅު ފުލުުހްނނާ ސިަފއިްނ ދިަޔީއ އިންޓެލިެޖްނސަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިދު

. ުމަޙއްމަދު ަރީއސް  ނަޝީދުގެ ހިުރހާ މޫވްމަންޓްތަެކ◌ެއް އިިދކޮޅުފަރާތްތަކާ ިހއްސާ ކުރަުމންނެވެ

ފުލުހުންގެ ިވްސުނން ަސރާުކާރއި އަިދ ރަީއުސލް ޖުމްހޫރިއްޔާާއ ދޭތެރޭގައި އޮތް ގޮތް ސާފުވެެގްނ 

ޖެނުައީރ  2012ިއްސކަްނަދރު ކޮީށގައި ނަޝީދު މުަޙއްމަުދ ފުލުުހނާްނ ރަީއްސ  ދިޔަ ެއއް ޙާިދޘާއަކީ

ަވރަށް ޭބއަދަބީ ގޮތަަކށް ކެްއާސ  އޯ ފުލުުހން.ެއސް ަބްއދަލުކަުރއްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިިއރު  ގައި 26

 . ނިައރ ސީ ބަެއއް ެއތަނުގައި ތިިބ އެވަގުތު ަކރުކެހި، ަވއްތަރު ވައްތަރުގެ އަޑު ަލއްވާ ހެދުމެވެ

" ަކމަކަށެއޮިފަސުރން . ތަަކކަށް ެއކަްނވީ"ސަޅި .ޯއ  2މީގެ އިތުރުން ިއްސކަންދަރު ކޮށިވެ ގައި އެސް

ފުލުހުން ޭބނުްނުކާރ ފާާޚާނތަކުގެ ފާރުގަިއ ފުލުހުންގެ ެއންެމ އިސްެވިރްނނަށް ިންސަބތްކޮްށ 

.   ހަޑިހުުތރު ެއއްޗެތި ލިޔެ، މަރުެގ އިންާޒރުެވްސ ދީފަިއވެއެވެ

  
  

ވަނަުދވަުހން ފެށިގެން ަސުރކާރާއި އިިދޮކޅު ފަރާްތތަުކން ޮކންމެ ެރައުކ  16ނުއަރީ ޖެ 2012

.އެްމ.އޭ ަސަރހައްދުގަެއވެ. ިމ ހިންގަުމން ގެންދިަޔ މުޒާހި  ރާަތއް ާއންުމ ގޮތެއްގައި ހިންގާފައިވަީނ އެމް

ަޖީކ ޔަ މެސެ ރާަތކުަގއި ބައިެވރިާވ ިއްސ ަފާރތްތަކުން ޮކްނމެ ރެއަކުވެްސ ދެމުން ގެންދިމުޒާހި 

 . ސިަފއިްނނާިއ ފުލުހުންގެ ވިސްުނން ބަދަުލކުރުމަްށ އަމާޒު ުކރެވިގެން ދެވުނު މެސެޖް ތެަކކެވެ

ަޖކީ ަސުރާކުރްނ ިސާޔީސ އިިދކޮޅު ފާަރތްތަކުން ފުުލހުްނނާއި ސިަފިއންނަށް ދެމުްނ ގެންދިޔަ މެސެ

ނާއި ފުލުހުްނ ގުޅިގެން ަރީއސުްލ ސިފަިއން ުމރުަތކަށް ކިަޔމަން ނުވުމަާށއި، ުކރާ "ޣަިއުރ ޤާޫނނީ" ޢަ

ޖުމްޫހރިއްޔާ އަދި ސިފަިއންގެ އެންެމ މަތީ ވެރިޔާ މުޙައްަމުދ ަނޝީދުގެ ޢަމުރުތަަކށް ކިޔަަމްނ 

ނަޝީުދގެ ޢަމުރުތަކަށް ކިޔަަމންާވަނަމ  ނުވުމަށެވެ. އަދި ރަީއުސލް ޖުމްހޫރިްއޔާ މަުޙއްމަުދ 

. މިދެްނނެވުނު މުޒާހި އެަބއިމީހުންަނށް އެ ދެވެނީ ނުބައި މަގަކުންކަމަ ރާަތއް އަިމްއަލ ށް ުބނެިދުނމަށެވެ

ދެ ޓީވީ ްސޓޭޝަން ކަުމގައިވާ ވީޓީވީ ިއންާނއި ިދޓީވީ އިން ޮކންމެ ެރއަކުެވްސ ލައިވް ކުރަުމްނ 
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. އަދި ސިަފއިންގެ ަމުރަކޒުތަކާއި ފުުލހުންގެ ަމުރަކޒުތަކުގައި ިމދެެޗނަލުްނ ލައިވް  ގެންދިޔައެވެ

   ާރތައް ާއންމު ގޮތެއްގައި ބަަލމުން ގެންިދަޔއެވެ.ޒާހި ުކރަުމން ގެްނދިޔަ މު

  

ކޮުޅ ހަރަކާތްަތަކށް ވާގިވެރި ވެދޭެނ ދިއި ަސުރކާރާ ގެންދިޔަ ފާަރތްތަކުން ހިްނގަމުން ިސާޔީސ 

ފުލުހުން މޯްލޑިވްސް ޕޮިލސް ަސރިވސް ެތރޭގަިއ ތިބި ިމްނވަރު ފާހަގަވެގެން ދިޔަ އެއްކަަމީކ 

.ޑީ.ޕީ އި އެދުަވސްވަރު  ިހންގަމުްނ ގެންދިޔަ ''ިއްނސާފުގެ ދަތުުރ'' ކެމްޭޕނުެގ އެއް ަހަރާކތެއްގެ ން އެމް

ވާ ބޮޑު އެއްވުްނ ރޫޅާލާ، އެަހރަކާުތަގިއ އިވަނަދުވަހު ހިންގުމަށް ާރވާފަ 17ފެބްރުައީރ  2012ގޮތުން 

ވާފައިާވ ބައިވެރިވާ މީހުްނނަށް ޮބެޑތި އަނިޔާަތެކއް ދޭން ފުލުުހންގެ ެއްސ.އޯ ގެ ބައެްއ މީހުން ރާ

.ޕީގެ ވަސް ފިުލވާލާޭނ  ކަމެވެ. މަިކން ރާވާފައިވާ ފުލުހުން އެދުަވްސ އެއީ މިޤައުުމްނ އެމް.ޑީ

. މިވާހަކަަތކަކީ ެއްސ.އޯ ފުލުހުން ަސުރކާރާ އިިދޮކޅުކަމަްށ  ދުވަސްކަމުގަިއ ބުނަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ

. ބެލެވޭ ެއކި ީމހުން ގާތުގަިއ އެދުވަސްަވުރ ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަ    ކެވެ
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  މެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރުން ސަރުކާރާ  އޮފިސަރުން  އިސް  ބައެއް  ފުލުހުންގެ 
  

ފިކުރު ަސުރާކާރ  އެމީުހްނގެއޮފިަސަރކު،  10ލުުހންެގ ީސނިއަރ ގައި ފު 17ޖެނުއަރީ  2012

 . ީޗްފ އޮފިަސުރްނނަކީ  10މި ދެކޮޅަުކން ކޮމިަޝނަރ ޮއފް ޕޮިލްސާއ ބައްދަލުކޮްށ ހާމަކޮށްިލެއވެ

ފަިއޫރޝް، ުޙަސިއން އާދަމް، އަޙްަމުދ هللا ޓެންޑެންޓުން ކަމުަގއިވާ ޙަަސްނ ަޙބީބް، ަޢބްދު ުސްޕރި

)(ޓޫ ސަޢުީދއާއި، ުސޕްރިެޓންެޑންޓުން ކަމުގައިވާ އަޙްމަުދ މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު، ، ފޯ

ޢަްބުދްލ އަޙްމަުދއާއި، ޗީފް ިއްންސެޕކްޓަރުްނ ކަމުގައިާވ هللا އަޙްމަުދ ޢަބުުދްއަރޙްމާން، ޢަބްދު 

) އެވެ. ުމަޙއްމަދު ރަީޝދުއި، މަންނާން ޫޔސުފާ   ުހރީ އްިސޮކށް ިމބަްއދަލްވުން ރޭުވމުގައި  (މޯްނސީ

ފާ ދީފިަނަމ ޢުފަިއރޫްޝއެވެ. ފުލުްސ ކޮމިޝަަނރު އިސްތި هللا ބްދުޢަބަޣާވާތުގެ އިސް ލީަޑެރްއަކމަށްވާ 

. އެފަުބނެ  ފަިއޫރޝްވަނީهللا ޢަބްދު އެދުވަހު ޖަހާެލވޭނެކަމަށްވެްސ  މެޑެލި ފަިއޫރްޝައީކ هللا ޢަބްދު ވެ

މިހާ ހިސާުބްނ ުދކުރާ އަދި ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ މީެހކެެވ. ޢީދަށް ވަރަށް ތާޢީސަަޙަސން ޑރ.

ފުލުހުންގެ ެތރޭގައި ފާޅުަކން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެެވީރންގެ ސިާޔީސ ފުިކރުތައް ހާމަުކަރންފެށިއެެވ. 

ނިޑޔާރު މިގޮތުން  ރުމުެގ ނަމުގަިއ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކްނ ާމޔަތްކު ޙި ުމޙައްމަދުهللا ޢްަބދު ފަ

ބޭްނކު ތަޅާލާ، ރާަތްއ ރޫޅާލުމުގަިއ ސުވާލު ުއފައްދާ، ދަޢުލަތުގެ މުަރަކޒީ ބާއްވަުމންދިަޔ މުޒާހި 

ނޑުުފނޑުޮކްށ ދަޢުލަތުގެ ތަކެްއޗަށް ގެއްލުންދީ ެއއްގެވަޒީރަކު ިދިރއުޅުއްވާ  ެގ ފުުލހުން، ތަޅާ ފު

އޯ އަްށ ވެގެންދިޔައީ "އޯޭކ" .ސް އިިދކޮޅު ސިާޔީސ ފިކުރުގެ ެއސް ޯރކޮށްެހުދންވެ  ގައިގާ އަލިފާން

. ައދި ުނަރއްކާެތިރ ކިަތންމެ ޙާލަތެއްގައި ފުލުހުންގެ ިއސްވީެރން ެއން ގުމުންެވްސ އިިދކޮުޅ ކަަމކަށެވެ

މުގައި ަފާސދަ އުފެްއދުމުގެ ޖާގަ ިސާޔީސ އުޤަ ފަރާތްަތުކން ހިންގަުމންދިަޔ މުޒާަހާރތަްއ ރޫޅާނުާލ 

. ފުލުހުްނ ތްަތކަްށ ފަރާ ފްެބރުައީރ"  7ނަތީޖާައކަށް ވެގެްނދިޔައީ "ިބުރވެރި ހޯދައިިދެނވެ

ނޑުެމްނނާ ުކިރމަތިވުމެވެ.   އަޅުގަ

  



15 
 

  .އިޢުލާންކުރުން  އާއްމުކޮށް  ދާކަން  ތައްޔާރުވަމުން  ބަޣާވާތަކަށް 
  

މާއި، އެކަުމގަިއ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ަފރާތްތަުކން ަސުރާކުރ ވައްޓާލުމަށް ރޭވުންަތކެްއ ރާވަމުން ދާކަ

ދިވެހި ސިަފިއންނާއި ފުުލުހންަނށް އަމާުޒ ުކރެވިގެން ުކރަން ުހރި ކްަނތައްަތކެްއ ވާކަމާއި، ނަިއުބ 

އް ހިނގަމުްނ ިދަޔ ދުވަުހގެ މުޒާހިރާތަ  22ަރީއސްގެ ަދުއެރއްވެސް އޮްތކްަނ ެއނގޭ ޚާއްޞަ ދެކަެމއް 

 .   ދުވަސްވަރު ާއއްމުކޮށް ެފިނގެން ދިޔައެވެ

  

.ޭއ  23ޖެނުައީރ  2012ިހނގާދިޔަ ފުރަތަމަ ކަަމކީ  މިގޮތުން .އެމް ވަނަުދވަހުެގޭރ އެމް

.އެްމ ގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ުޢަމުރ ަސަރަހއްދުގަިއ ަސުރާކރާ އިދިކޮޅު ުމާޒހި  ރާގެ ަބއިވިެރްނނާ ީޕ.ޕީ

. އެްޕލޭން ހުަށހަޅަމުން ޢުމަުރ ނަޞީރު ބުެނފައި ނަޞީރު ވާަހކަ ދަްއކަުމން   ަވނީ ހުށަހެޅި ްޕލޭންއެވެ

. ެއ  2000"  ނޑުެމން ޭބނުންވަނީ  30މީހުން ޮއންނާނީ  2000އެއްހާ ވޮަލންޓިައރުްނ އަޅުގަ

ނޑުެމން އަންާގާލ  30މީހުން  ނޑުމެްނ ައންގާލީމަ އަޅުގަ . އަޅުގަ މީހުންގެ ުޔިނޓްތަކަކަށް ާބހާލެވިފަ

ނޑުމެން ބުނާ ގަޑިައަކށް ޓަސްލާަފ ގޮސްފަ 5މީހަކު ނުވަތަ  30ވަކި  ަޖއްސާފައި  މީހަކު ައޅުގަ

. ެއހެންވީަމ  އައިމަ ނިމުީނ. އަޅުގަޑުމެން ޖަްއސާނީ ޮކން ގަޑިއަުކަކމެއް ެއއްެވްސ ބޭފުޅަކަށް ނޭނގޭނެ

. އެެހން ހަަދިއފިއްޔާ،  ސިަފއިންގެ ުހިރހާ ފައުޖެއް ސިފަިއންގެ އެެތރޭގައި ެހލްމެޓް އަޅުވާފަ ބާއްަވން

. މިބޭފުޅުން ދޮޫކށްލީމަ މިބޭފުޅުން ވަރުބަލިވެއްެޖއްޔާ މިބޭުފޅުންނަށް މަޖް ބޫރުވާެނ ދޫކޮށްަލން

ނޑުެމން މިތަނުން ވަދެގެންގޮ . ތިބޭފުޅުންގެ ތެރެިއްނ ިކަތްއ ްސ އެހެރަ ފާރުމަތިން އަރާނީ އަޅުގަ

ނޑު ހަރުަގނޑެއް ޖެއްސީމަ އޭެރނެތޯ؟ އަްތ  15ބޭފުޅުްނނަށް  ފޫޓްގެ ފާރެއްގެ މަީތން އަޅުގަ

! ވަރަށް ރަނގަޅު އި ! އާދެ ނަންގަވާ ބައްލަވާ ނެޑްއ  12ފޫޓުގެ ފެާރއްގާ  15ނގޭތޯ ފޫޓުގެ ހަރުގަ

ނޑު ދަންނަާވ  30ލެއްގީމާ  ިސކުންތުގެ ތެރޭގައި މީހަކު ޖެޭހެނ ހަރުަގނޑުން އެެރން. އަޅުގަ

ނޑަުކން  50މުަރކަެޒއްގަިއ  ނޑު ޖަްއސާފިއްާޔ ކޮންމެ ހަރުގަ ސިުކންުތން ީމަހުކ  30ހަުރގަ

ނޑަށް ޔަގީން އަޅުގަޑުެމންގެ  މީހުން ތޭިބނެ އެތާ 2000އަރައިފްިއޔާ   2000އެތެރޭގަ. އަޅުގަ

ނުޑ ަޖްއާސފައި އެތަަނަކށް ވަދެއްޖެއްޔާ އެތާ  ނޑު ދަންނަވާ ަތެނއްގައި ަހރުގަ ވޮލަންޓިަޔުރްނ އަޅުގަ

ނޑު ަހަމ  ނޑަްށ، އަޅުގަ ތިބި ަބޔަކު ދެން ތޭިބނީ އަޅުގަޑުމެންނާއުެކ. ހަމަ ޔަގީން ކަމެްއ އަޅުގަ

 ތިބޭފުޅުްނގެެވސް  އަދި ، ލޫމާތަށްޓަކައި ޢުލަީނ ތިޔަބޭފުޅުންގެެވސް މަމިވާހަކަ މިދަްނނަވާ

. ާރައީކ ަނީތޖާ ނެޭރ ުމޒާހި ޓަކަިއ. މިައުދން ފެށިގެްނ މި މުޒާހި ށްލޫމާތަޢުމަ ާރއަކަްށ ހަދާނަމޭ
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. ިމ ގައުުމެގ  ނޑުެމްނނަށް އެނޭގ ގައުމުތަކުަގއި މީުހން ަސުރާކުރތައް ަވއްޓާލާގޮތްތައް އަޅުގަ

." ަސުރާކރު ވެ  މިެހްނ ބުނެ  ބަާޣވާތަކަށް އްޓެން ފުިރހަަމވާންޖެހޭ ހުިރހާކަެމއް މިވަނީ ފުިރހަމަެވފައި

  އާއްުމކޮށް ގޮވާލުމެވެ.

  

 30ޖެނުއަީރ  2012 ރޭގެ މުޒާިހާރތަކުގެ ިއްސ ވެރިން 22ދެވަނައަށް ފާހަގަކުެރުވނު ކަމަކީ 
ޑރ.ުމޙައްމަދު ވަީޙދު ަޙަސްނ  ވަނަދުވަހުގެ ރޭަގނޑުގެ ެމންދަުމން އިަލވިފުަހން ަނިއބު ރަީއސް 

. މ.ހިލާލީޭގގައި އެމަނިކުާފާނއެުކ ބޭއްވި ބަްއދަލު މަނުިކ ިދިރއުޅުއްވާ ގެ ކަމުގައިވާ  ވުމެވެ
މިބައްދަލުވުމުގައި މުޒާިހރާތަކުގެ ިއްސ ވެރިން ނައިބު ރަީއސްެގ ފަރާތުން ެއމީހުން އެދޭ ކަްނަކްނ 

. އަެކން ކަމީަކ:ހުށަހަޅާ، ަނިއބު ރައީސްގެ އާނ ބަސް، އަެކންކަ   މަށް ހޯދާފައިވެއެވެ

ހުސްެވއްޖެ ނަމަ، "ރައްޔިުތންގެ  ''ކޮްނމެ ސަަބަބާކ ހުރެ ނަމަވެސް ''މު ޤާަރީއސްގެ މަ  -01
" ުކެރއްވު  ން ވިެރކަމެއް

 2013އިްމޮކށް، ހުިރާހ ހަމަުނޖެހުމެއް ނައްާތލައި ޤާއްޖޭގެ އަމަްނއަމްާނަކން ރާ   -02
 ުވން ހުްނނެފާ ނުެދއްވާ ޢުނިމެްނދެން ިއސްތި

  އްވުން ފާ ނުދެޢުކިތަންމެ ޕްރެަޝެރއް ައއި ކަމުގައި ވިަޔސް ިއްސތި   -03
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ވަނަދުވަހުގެރޭ ދަންވަރުެގ ވަގުތުގައި ހިލާލީގޭގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ނައިބު  30ޖެނުއަރީ  2012

ޝާފީ، ޝަމީމް،  هللاޑރ.ވަޙީދު، ޢުމަރު ނަޞީރު، އަްއޝައިޚް އިމްރާން، އަަސދުރައީސް ބައްދަލްކުރެއްވުން (

  މުޙައްމަދު، ސަންދާނު އަހައްމައިދީ، ފުއާދު ޤާސިމް، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ފާއިޒް، ކޭޑީ، މާޒް ސަލީމް)هللا ޢަބްދު

  

ރައީްސ ަނޝީަދީކ އިއްތިހާދުެގ ތާޢީދު ފިުރހަމައަށް ަނިއބު ރައީަސްށ އޮތްކަމަާށއި، މީގެ އިތުުރްނ 

.ޖާގައެްއ މިާހރު ެނތް  އުމުގެ ެވިރމީހާކަމަްށ ެބލެވޭނެ ެއއްވެސް ޤަ މީިޑާއ ، އެބަްއދަލްވުމަށްފަހު ަކމަށެވެ

މެދުވެރިކޮްށ ާރއްޖޭގެ ސިަފިއްނނާއި ފުލުހުންަނށް ޢުމަރު ނަީޞުރ ގޮވާލާފައިވީަނ "ިމޭރ 

ނޑުެމްނ ދިވެހި ިސފައިނަްނށާއި ދިވެހި ފުލުހުންނަށް މިގޮވާލަނީ، އެބޭފުޅުން ނަިއބު ަރއީްސ  އަޅުގަ

ަސން މަނިކަށް ަހމަ މިހާުރން މިހާރަށް ބަިއޢަތު ހިފާ ުމޙައްމަުދ ަނޝީދުެގ މުޙައްމަުދ ވަޙީދު ޙަ 

  އެއްވެސް ޯއަޑެރއް ތަންީފްޒ ނުުކާރްނ"
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  ހޯމަދުވަސް  ވީ  06 ފެބްރުއަރީ  2012
  

ކޭވެސް ެއއްފަދައިން ސަުރާކުރ ިހންގެވުމުެގ ތަކެ ވަނަުދވަހަކީ ެއހެން ދުަވސް  06ެފްބުރައރީ  2012

އެބޭބޭުފޅުންގެ އޮފީްސތަަކްށ އާއި ަސުރާކރުގެ ވަޒުީރން، ުސްލ ޖުމްހޫިރއްޔާ ކަތުގަިއ ރައީ މަަސއް 

.ީޑ.ހާިޒރުވެ އެބޭފުޅެއްގެ ދާ ްސޓޯގައި ހިަމނާފައިާވ ީޕގެ މެނިފެ ިއރާިއން ތަންފީްޒުކރުަމށް އެމް

ީއ މިދުވަހުގެ އިރު ޮއްއސިެގން ދިޔަ  ންގަވަމުން ގެންދެވި ދުވަހެކެވެ.ހި އްަތާކއި ޕްރޮގްާރްމތަިސާޔސަތު

އިްނ، ހަަމ އެހެން ުދަވހެކޭވެސް ެއްއފަދަމެއް މާލޭގެ  މާހައުލުން ނުފެނި، އާދަޔާ ޚިލާފް އެއްެވސް ކަ 

ނގާ ޮއންާނނެކަުމެގ ގަ ހި ނެއކު ހި ަސުރާކާރއި ަޤއުމު އޮމާންކަމާއި  ޖެހިގެން ައްނނަ ދުވަހުގަިއވެސް

. ަރއީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަފާރތްޕުޅުން ނުޔަީޤން ަވތަ އެއްެވްސ ވަޒީރު ބޭުފޅެއްގެ ކަާމއި އެކުގައެވެ

ވެްސ ނުތަނަަވްސ ކަމެއް، ހާސް ކަމެއް ެއޭބބޭފުޅުންާނިއ ބައްދަލުވި ެއްއެވްސ އްފަރާތްޕުޅުންވެސް އެ

. ްއކަތް ުކެރއްވި އެއްެވްސ މުވައްޒި މީހަކަށް އަިދ އެކުގަިއ މަސަ  ފަކަށްވެސް ފެނިަފއެއް ނުވެއެވެ

ށް ދިަޔއީ ޖެހިގެްނ އަްނނަ ުބިރ ގެއަނފަހު އެ މުމަށްަގޑި ިނން ފުްނ އޮީފހުގެ ރަސްމީަސުރާކރު މުަވއްޒި

ަކމާއިެއުކ ޤީން ަކމުގެ ޔަނާގނެ ދުވަހެއް ގާދިޔަ ދުވަހެކޭ އެއްފަަދއިން ަމަސއްކަތް ހި ނހަކީެވސް ހިދުވަ

.   ނުނިމި ުހރި ަކްނކަން ޖެިހގެން އަްނނަުދވަހު ކުރުމަށް ބަަހއްޓާފައެވެ

  

ާރިއ އިދިކޮޅު ިސޔާީސ ަތމަ ދަންފަޅި މެދުޖެހުުނިއުރ ަސުރކާ ުޑގެ ފުރަނދުވަހުގެ އިުރއޮްއސި ރޭގަ

ކުރަުމްނގެންދިޔަ ަފާރތްތުަކން އޭެގ ުކިރްނ  ަނމުގައި ަމސަްއކަތްަތުކންނާއި މަަދނީ ިއއްތިހާދުގެ ފަރާތް

. މުޒާހި ފަދަިއްނ އެމީހުްނގެ މުޒާިހރާ ެރއެކޭެވްސ އެއް 22ގާދިޔަ ނހި ިޓފިޝަލް ރފެށީ އާ ރާ ފެިށއެވެ

. ުކރީގެ ިތން ހަތަރު ރެެއކޭ އެއްފަދަިއްނ މުޒާހި ބީޗް ސަ  ރާ ުކަރންިތބީ ހަމަެއަކިނ ަރަހއްދުގައެވެ

. އާ  ދުުކާރ ޢީިޓފިޝަލް ީބޗް ަސަރހައްދުގަިއ ސަުރކާރަްށ ތާރަސުރާކާރއި ިއދިކޮޅު ފަރާްތތަކެްއ ޫނނެވެ

އި އިދިކޮޅަްށ އަުޑ ަތކާ ރާ ުކރަުމން ގެންިދޔަ ފަރާތްޒާހި ަސުރާކާރއި ދެކޮޅަްށ މު ،ބަަޔކުެވސް ެއއްވެ

ޯއެގ ލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ާސރވިްސގެ ެއްސ.އުފުލަމުން ގެންދިަޔއެވެ. މި ދެބައި މީުހންގެ ދެމެދުގައި މޯ

) ހަަރާކތްތެރިވަުމން ގެންދިޔައެ . ސަރުކާާރ އިދިކޮުޅ މީހުން އަިދ އާދައިގެ ފުލުހުން (ްބޫލސް ވެ

އެއް ަފރާްތ އަެނއް ފަރާތްަށ ވަރުަގދަައްށ ަތުކްނ ޢީދުުކާރ ފަރާތްަސުރާކަރށް ތާންާނއި، ަތކު ފަރާތް

. ިމަކންަކން ހި  ގަމުން ދިޔަިއުރ ދި ޓީވީން ައދި ވިލާ ީޓވީްނ ނބަހުގެ ހަމަާލ ދެމުން ެގްނދިޔައެވެ
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އެހެން ރޭަތކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އެތަނުގެ ަމންަޒުރތައް ަލއިވްކޮށް ޓެލާެކސްޓް ކުަރުމްނ 

.   ގެންދިޔައެވެ

  

ުރ އެާހަކްނހާއި  10:30ނުވަތަ  10ގަޑިން  ަޑަކށް ެއރޭގެނކޮްށ ގާތްގަދަނި ގަމުންނހި  ރާ މުޒާހި 

ލާ ެއތަނަށް ސިަފިއްނެގ ށްުކރާ ަސަރަހއްދްުނ ުދރަރާ މުޒާހި އާރޓިފިޝަލް ީބޗްގައި ިތބި ފުލުުހން 

ބުރި އައުަމްށ ނެއަސަރހައްުދން ފުލުހުން އެ ކުރާ ބަޔަކު ފޮނުވުަމށް ނިންމާ،  ަރޔަޓް ކޮންޓޯްރލް

. އެމީހުންނަށް  ބުނަުމްނ ފުލުހުްނ ކަމަްށ އެަސރަަހްއދު ދޫކޮށް ނުާދނޭނަމަވެްސ  އެންގުނެވެ

. ޓިފިޝަލް ީބޗް ަސަރަހްއދުގައި ތިްއބެވި ފުލުހުްނެގ އިްސ އޮިފަސުރންެގ ރއެވަގުތު އާ  ގެންދިޔައެވެ

އޯގެ ޮކމާންިޑންގް އޮފިަސރ) ޙްާމން (ެއްސ.ރަ ޢަބްދުއް ަމުދ ޙްތެރޭގަިއ ުސޕްރިޓެންެޑންްޓ އަ

ސަްނ ައސީްތ، ުސްޕރިޓެްނޑެްންޓ ޙަ ުސްޕިރޓެންޑެންޓް ، ޓެންޑެންޓް ިއބްރާިހމް މަނިކް (ލޭޑީ)ުސްޕރި

(އަޮޕރޭަޝންސް ޑަިއެރްކޓަރޭޓްެގ ފިކްީރ  ީޗފް ުސްޕރިޓެންޑެންޓް ފަރްހާދުއަދި އަދުާންނ އަީނސް، 

ފް ޮޕިލސްެގ މީެގ ތެެރިއން ަބއެއް ބޭފުޅްުނނަީކ ކޮމިަޝނަރ އޮ ކޮމާްނޑިްނ ޮއފިސަރ) ހިެމނެއެވެ.

ުހްނ އިްނާކރު ުކރަމުން ގެންދާތީ، ަސަރހައްދުގައި ތިބި ފުލުކުުރމަށް އެ ޢަމަލުމުރާ ެއއްޮގތަށް ޢަ

ތަުކްނ ށް ދިޔަ ިއސް އޮފިސުަރްނނެެވ. ޓީވީމުރު ަތްނފީޒުުކރުމަށް ބާުރއެޅުމުގެ ގޮތުން އެަސަރހައްދަޢައެ

 11:30ޑަކަށް ނޑުގެ ގާްތގަނއި ރޭގަ ގޮތުގަ ހުރިން ދިޔަ ަމްނޒަރުތަކުން ެފންނަ ދައްކަުމން ެގން

. މިޔަދިޓިފިޝަލް ބީޗަށް ރސިފަިއންގެ ަރޔަޓް ގިޔަުރގައި ތިބި ފައުޖެއް އާ  އެހާކަްނހާިއރު  ފައުުޖެގ އެވެ

ޓިފިޝަލް ީބްޗ ރފައުޖު އާ މިވެ. ަރޝީދެ هللا އިސް ކޮާމްނޑަރަކަްށ ުހންނެވީ ެކްޕޓަން އަާމނު 

ދުގައި ރުކުރުާވލުމާއިއެުކ، ދެބައިމީުހްނގެ ދެމެ ގެންދިޔަ  ރާ ުކރަުމންމުާޒހި  ގޮސްަސަރަހއްދަްށ 

ިޓފިޝަލް ބީްޗގަިއ ރފުލުހުންގެ ފައުޖު އަެސަރހައްދު ދޫކޮްށ ދިޔަަކން ފާހަގަ ކުރެުވނެވެ. އާ 

ިދޔަ ފުލުހުްނ އެތަން ދޫކޮށް ދިަޔއީ، ިއސަްކންަދރު ކޮށްޓަްށ ދިއުމަްށ ަހރާަކތްތެރިަވމުން ގެން

 ދިަޔއީ . ނަަމވެސް ިއްސަކންދަރު ކޮށްަޓށް ނުގޮސް، އެމީހުން އެމީހުންނަށް އޯަޑރު ލިބުުމންނެވެ

  ފުލުހުންގެ ަމއިމަރުަކޒު ަކިއިރއަށް ޖުމްޫހރީ މައިާދަނށެވެ.

  

، ގެނައިތާ ކުޑިައުރކޮެޅްއފަހުން  ށްެބލުމުގެ ދަށަ ިސފައިންގެޓިފިޝަލް ީބޗް ަސރަހައްުދ ރއާ 

 ިމލް ަސަރހައްާދއި ސޯަފއިން ހެންވޭރު ޓިިފޝަލް ބީޗުގައި ތިބި ސިރގައި އާ  11:45ޑަަކްށ ނގަގާތް

. ސިަފިއންގެ ފައުޖު އާ  ާރ ޓިފިޝަލް ބީޗް ސަަރަހއްދު ދޫކޮށް ދިޔުމާއިެއކު މުޒާހި ރހަމައަށް ޖެުހނެވެ
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ަގުއ  ދެަފރާތުން  ،ގަމުްނ ގެންދިޔަ ޒުވާބު ގަދަވެނުކރަުމން ގެންދިޔަ ދެފާަރތުގެ ދެމެދުގައި ހި 

ވަންެދން  މިނިޓް 10ނުވަތަ  8ޑަކަށް ނދިޔައެވެ. ގާްތގަފެނިގެން  މަންަޒރު  އުކަުމން ގެްނދިޔަ

މިްލ ަސަރހައްދުަގއި ތިބި ސިަފއިްނެގ ސޯނުޖެހުްނ ުހއްޓުވީ ނަގމުން ދިޔަ ަހމަެމދުގައި ހިދެފަރާތުގެ 

އެމީުހންގެ މަަސްއކަތުްނ ގަިޑްނ  ،ސް ގޮ ށްޓިިފޝަލް ީބްޗ ަސރަަހއްދަ ރުބރި އާ ނފައުޖު އެ

.ހާއިރުއެ 12:00ޑަަކްށ ނގަގާތް ރާުކަރމުން ގެންދިޔަ ަސަރހައްދު ިސަފއިންގެ ކޮންޓްރޯްލެގ މުާޒހި  ވެ

ން ަބޔަކު (ިގަނ ކަޒު ކަިއރީަގއި ތިބި ފުލުހުންެގ ތެރެއި ފުލުހުންގެ މައި މަރު، ންގެނެވުުނަތނާހެ ދަށަށް 

) އަދަދެއްގެ ެއްސ. .ީޑ.ޕީއާްށ ައަރއިގެން ކަވެހިކަލަ  ތިން އޯ ފުުލުހން ުރ ޢޫޝު ކޮޅަށް އަޑުގަދަކޮށްދެ އެމް

.ޓިިފޝަލް ބީްޗ ަސރަަހއްދަށް ރފާޅުކުރަުމން އާ  ނަމަެވްސ  ދިުއމަށް ަމސައްކަްތ ކުރިއެވެ

. ތިންަވނަ ވެހިކަލްގެ  ުފލުހުްނެގ ްޑަރއިވަރަށް އާރޓިފިޝަލް ީބޗް ަސރަަހއްދަށް ދެުވީނ ދެ ވެހިކަލަެށވެ

.  ވެހިކަލްމި ،މުުރޮކށްޢަ  އިސް އޮފިަސރެއް ވެހިކަލްގަިއ ތިިބ މިމަެވްސ ެއެހންނަހުއްޓުވާަފއިވެއެވެ

ފުލުހުންގެ ެތެރއިން ބަަޔުކ، ވެހިކަލްުނ ފައިބައިެގްނ ހަޅޭއްލަވަމުން ދުވެފައި އާރޓިފިޝަްލ ީބްޗ 

 .   އެިއރު ެއަސަރހަްއދުގެ ކޮންްޓޯރލް ސިފައިން ވަނީ ނަގާފަެއވެ.ަސަރަހއްދަށް ދިޔަެއވެ

  

ށްފަުހ އެަސަރހަްއުދގައި ތިބި ަސުރާކަރްށ މަދިުއ◌ު ުބރިނއެފުލުހުން ޓިފިޝަލް ބީޗް ަސރަހައްދަށް ރއާ 

ގޮވާ،  މާލަްށވެސް އެްއޗެތި ައދި ސިފަިއންނާއި ދި، ހަަމލާދީ އަޑުގަދަ ކުރަުމންދުުކރާ ީމހުްނނަށް ޢީތާ

.ޕީ ފު  .ޑީ . ފުުލުހން ަހޑި ހުތުރު ަބހުްނ  ކަަމށް ގޮވާވީ ނޑާލަން އެމް އަދި ހަޅޭއްަލވާފައިވެއެވެ

އެަތނަްށ ިދަޔ  ،ނިާޔޒްމުޙައްމަދު ކޯްޕރަލް ެގ ެއްސ.އޯތީގައި އިން ކުލަހެުދމުގަިއ ަސިއކަލެއްެގ މަ

.އޯ ުފލުހުންގެ ާގތުގައި  '' ''ފީަސުހ ހައްަޔުރކަުރން ާދށޭ، ބަލައި އެސް ަވަރްށ  އެއްޫންނހޭ

. ާއރޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަަހއްދަށް ރުޅިވިެރަކާމެއކު   ރުޅިެވިރކަމާެއކު ބުނާ ވީިޑއޯއެއް އާއްުމވެފައިވެއެވެ

.ޕީ ޮއފީސް ުކރިަމތީގައި ތިބި ިއިދކޮުޅ ިދަޔއިރު ފާހަގަ ފުލުހުން .ާއރް ުކރެުވނު މުހިްއމު ކަމަކީ، ޑީ

ިސާޔީސ ފަރާތްަތުކން ފުލުހުްނނަްށ ހިތްވަރުދީ، އެްމ.ޑީ.ީޕ މީހުން އެތިބީއޭ ިކާޔ ދައްކަމުްނ 

 . .ޕީ ަހރުގެއަްށ ިހނގާށޭ'' ެއހާަކންާހއިރު 12:15އަދި ެއރޭެގ ގެންދިަޔކަމެވެ .ޑީ އެއާާލތުން ، އެމް

ނޑާލަްނވީއޭ  ދުވަމުން ަކހަލަ ގޮތަކަްށ ބޮޑުަތކުުރފާނުމަގުން ެދކުަންށ ، ގޮވާ އަުޑގަދުަކރަުމން ''ފު

ގަށް ދިޔަކަުމގެ ރިޕޯޓް ލިބުނެވެ. މިދެްނނެިވ ނގޮްސ އަމީނީ ަމގުން ހުޅަފުލުހުންގެ ަބޔަކު 

އެޭރެގ ާރ އެރެއަށް ިނންމާލީކަމަށް، ދިޔަ މުޒާހަ ތަކުން ކުރަުމން ގެން ޘާަތކަށްަފހު އިދިކޮޅު ފަރާތްދިޙާ

ނޑަަކްށ  .ޢުއި އެހާކަްނހާިއުރ  12:17ގާތްގަ   ލާނުްކރިެއވެ
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.އޯ ފުލުހުންގެ  .ޑީ.ީޕ ަހުރގެއާ ދިމާލަްށ ދާކަމުެގ  ެއސް މީުހްނ އާރޓިފިަޝލް ީބޗް ަސަރހައްދުން ެއމް

ދިާމލަށް ފުލުހުްނ ަދީނ  ްނސަށް ލިބެމުން ދިަޔއެވެ. އަދި ހަރުގެާއއިމަޢުލޫމާތު ިސފައިންގެ ިއްނޓެލިޖެ

ރުޅިެވިރކަމާިއ އަިނާޔުކުރމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށް ސިަފއިންގެ ކޮމާަޑުރންނަްށ ޤަބޫްލކުރެުވނެެވ. 

އެހެންަކމުން އެތަނުގައި ިހނގާފާނެ ހަަމނުޖެހުެމއް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް ޞާިލްޙ 

.ޑީ.ޕީ ަހރުގެ ހުްނނަ ަސަރހައްދަށް ޮފުނވުނެެވ. މޫސާގެ ކޮމާްނޑްގެ ދަށުގައި ސިަފއިންެގ ފައުޖެ އް އެމް

.އޯނަމަވެސް ިމފައުޖަށް އެހާިސަބށް ދެުވނީ ފުލުުހންެގ  ީމހުން ހަރުގެައށް ގޮސް ެއތަުންނ  އެސް

 .    ދިޔަފަުހންނެވެ

  

.ީޕގެ ޓިފިޝަލް ބީޗުން ދުވެފަރއާ  .ޑީ  ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިޔަ ފުލުހުން އަީމނީ މަގުގައި ހުންނަ ެއމް

ޓްގެ ގެއަށް ިދޔަ މަގުމަތީގައި ބޮޑުަތުކުރފާނު މަގުގައި ހުންނަ ަޓްސކަޫލސާ ިކޔާ ރެސްޯޓަރންަހރު

އެތެރެެވްސ ފާްސ  އެތަނުގެ ޤަބޫްލކޮްށ، ތެރޭގައި އެްމ.ީޑ.ޕީއަށް ިންސބަތްވާ ަބޔަކު ިތބިކަަމށް 

.ޕީ .ޑީ .ޕީ ހަރުގެއަށްޮގްސ އެތަނުގައި ތިބި އެމް .ޑީ . އެއަށްފަހު އެމް ގެ ސަޕޯަޓުރްނނަްށ ކޮށްފައިވެއެވެ

. މިގޮތުން ހަރުގޭގައި ތިބި މީހުންހަޑި ހުތުރު އެްއޗެތިްށ އަނިޔާކޮށް، ވަރަށް ޮބޑަ ގެ ތެރޭގަިއ ގޮވިއެވެ

) އަށް ަވރަްށ ޢީމް (މޮނާޒާ ނަޢީއްމަުދ ނަ ޙަީރގެ ސްޓޭޓް މިިނސްޓަރ މުއިްނނެވި ހޯްމ މިނިސްޓް  މް

ުމދަލަށާއި މީހުންަނށް ފުލުހުން ބޮޑެތި ެގއްލުމާިއ ހަރުޭގގައި ހުރި  ކުިރއެވެ.ބޮޑަްށ ފުލުހުން އަިނޔާ 

ދިޔަީއ . ިމދިޔަ ދިޔުމުަގއި އެމީުހްނ ވެޖުމްޫހރީ މަިއދާނަށެ ިދޔައީުބރި ނއަިނޔާ ދިނުަމށްފަހު އެ

.   ''މާތްވި ިއްސލާމް ދީނާ ަޤއުމަށްޓަކަިއ'' މިލަވަ އަޑުގަދަކޮށް ކިޔަުމންނެވެ

  

.ޕީ ަހުރގޭގައިރއާ  .ޑީ ާގދިޔަ މިެދްނނެވުނު ަކންކަްނ ވަމުްނ ދިޔަިއުރ ނހި ޓިފިޝަލް ީބޗާއި ެއމް

ގޮސްަފއިވެއެވެ. މިގޮތުްނ ށް ގެންނަުމން އާްޔރީ ހާލަތްތަކަ ތައެކި ަދަރޖަިއގެ ސިަފއިންގެ ަމއި މަރުަކޒު 

ސިފަިއންގެ މައި ަމުރަކޒުްނ (ަބންޑާަރ ކޮިށ) ގެ ހާލަތުަގއިވާ  2ިއން ފެށިގެން ޔެލޯ 07:00އެރޭ 

. އަދިގައި  12:11އެރޭގެ  ) އެޅިއެވެ  12:20އެރޭގެ ެއއަށްަފހު  އެާލރޓް ަސިއަރން (ބޮޑު ަސިއަރން

ައީކ ނައެވެ. ެއލާރޓް ލެވަލް އެންަބރއެލާރޓް ލެވަލް އެްނަބރއަށް ގެ ސިަފިއންގެ މުަރަކޒު ގައި 

. ސިަފއިންގެ އެްނަބރ  ޓަެރރިސްޓް ހަމަލާައކަށް ިސަފއިން ތައްޔާރު ވުމަށްޓަކައި ުކރާ އެާލރޓެވެ

ރޓަށް ބަަދުލ ރޓް ސްޓޭޓަސް ެރޑް އެލާ ޭގގެ އެލާމިނިޓް ތެރޭަގއި ސިަފއިން 10ޓަށް ގެނައިތާ އެާލރ
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. އެލާރޓް ލެވަލް ރެޑަކީ ސިަފއިން ހަ  . އަިދ ިމީއ ނުކރެވުނެވެ ގުރާމައިގެ ހާލަތަށް ގެަނއުމެވެ

ބުްރައީރ ފެ 2012ން ގްޮސ ރްޓ ލެވަލެވެ. މިހާ ިހާސބުން ފެށިގެަފއިންގެ ގެނެވޭ އެންމެ މަތީ އެލާސި

ފާ ދެއްވުމާއި ހަމަައށްެވްސ ޢުމުން ިއްސތިޤާދުަވހުގައި ރާއްޭޖގެ ރަީއުސްލ ޖުމްހޫިރއްާޔ މަވަނަ 07

. މިދެންނެިވ ގޮތަށް އް މާލޭގައި ުހިރ ިސފައިންެގ މަރުކަޒުތަ  ވަނީ ެރޑް އެާލރޓް ސްޓޭޓަސްގައެވެ

ހާލަތާިއ ގުޅިގެން ސިަފިއްނ ށް ގެނެވުނުއިރު އެ އެކި އެލާރްޓ ސްޓޭޓަސްއަ  އްސިފައިންގެ މަރުކަުޒތަ

ޑައެޅި ބަާޔްނ ނވާިއދުގައި ވަކި ކްަނތައްތަކެްއ ކަ ޤަކަމަށް ސިަފއިންގެ އާންމު ޢަމަލުުކާރން ޖެހޭނެ 

 . ްޓ ރޓް އަދި އެއަށް ވުރެެވްސ މަތީ ެއލާރއެންަބރ އެލާ މިގޮތުން ސިަފއިންގެ ކޮށްފައިވެއެވެ

ަކމުގެ ތެރޭގިައ ސިފައިންގެ އެންެމން ިސފަިއްނެގ ންޖެހޭ ަކންހާލަތުގައި ިސފައިން ަތއްާޔރުވުމަށް ުކރަ 

ސިފައިންެގ އާންުމ  ،ކަމަށް ަވރަްށ ސާުފކޮށް ެޖހޭނެ ެބޓް ޔުނިފޯމްަގއި ިތބެން މުަރކަުޒތަކަްށ ވަދެ ކޮމް 

ޞަކޮްށ ގެ ެތެރއިްނ ަބަޔކު، ވަކީން ޚާއް ސިފައިން ،އޮތްކަމުަގއި ވިައސް  ށްފައިވާއިދުގައި ބަާޔން ކޮ ޤަ

 07އާދައިގެ ހެދުމުގައި މުޅި އެޭރ އަދި ފެްބުރއަރީ  ޅާވެސް ުޔނިޯފމް ނާފަިސުރން މަތީ ރޭންކްެގ އޮ

ަމއި ަމުރކަުޒން ބޭރުަގިއ އެެތޭރގައާއި، ިސފައިންގެ ސިފަިއންގެ ނުދނުެވްސ ދުވަހުގެ ހެވަނަ

. އުޅުއްވިކަްނ ފާހަގަ ފް (ެއސް.ީޕ.ޖީގެ ޢޫރަަނލް ޢަބްުދއް ެލފްޓިނެންޓް ކާ  މިގޮތުންުކެރވެއެވެ

ޒުެގ ިސފައިންގެ މަިއމަރުކަކުލަެހދުމުގައި،  ަނޝީދުމުޙައްމަދު ލް ާކނަްނޑިންގ އޮިފސަރ) ާއއި ކޮމާ

ުރައީރ އަދި ފެބް  ެއރޭގެ ހަތަރު ދަމުޭބރުގައި، އެްއގޮތަކަށްެވސް ސިފައިންގެ މައި މުަރކަޒަްށ ނުވަދެ، 

. ަވނީ ގިނަ ަބޔަކަށް ެފނިފަ ނދުުނވެސް އުޅުްއވި މަންަޒރުދުަވހުގެ ހެވަނަ 07 މީގެ ތެެރިއްނ އެވެ

) ގެ ކޮމާްނަޑުރ  ލެފްޓިނެންޓް ކާަނލް ޢަބްުދްއރަޢޫފަކީ ްސޕެޝަލް ޕްޮރޓެކްޝަން ްގޫރޕް (ެއްސ.ީޕ.ޖީ

 ދުވަހު މާޭލގެ ވަނަ 07ވަނަދުވަހުގެ ރެާއއި ފްެބރުައީރ  06ފެބްރުއަރީ  2012ައދި  ،ކަމުގައި ވީިއރު

ިއްސ ވާޖިބަކަްށ ވާންޖެޭހީނ ަރީއސުްލ އޭނާގެ ެއންމެ  ،ިއރުއަމަން އަާމންކަން ގެްއލިފައިވާ

އޭނާ ެއކަމާ އެްއެވްސ  ،ޖުމްޫހރިއްާޔ ހިމާޔަްތކުުރން ވަރުގަދަ ުކުރން ަކމުގައި ވީނަމަވެސް

ހެދުމުގަިއ ަހރަކާތްެތިރވަުމްނ އަޅާލުމެއްނެިތ ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފައި ސިަފއިންގެ ޭބުރގައި ކުަލ 

އަިދ ސިަފއިންެގ ވަރަްށ ސުާވލު އުފެދެއެވެ.  ދުވަހު އޭނާގެ ނިޔަތާއި މެދުގެންދިއުުމން، އެ

ަތކުގެ ގައި ސިފައިންގެ އާދައިގެ ޭރްނކްގޭ ގޮތުނލޫމާތުތަުކން އެ ޢުގިނަބޭފުޅުންގެ ފަރާުތން ލިބުނު މަ

 07ގިފައި ތިބޭަކހަލަ ގޮތަކަްށ މުޅި ރޭ ައދި ފެބްރުައީރ ނވާންީވ ގޮތެއް ނޭ  ،ގިނަ ބޭފުޅުްނނަށް

.ުދނު ޭހަދކު ނދުވަހުގެ ހެވަނަ   ަރން ޖެުހެނވެ
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  ލިބުން  މަޢުލޫމާތު  ހިންގަފާނޭކަމުގެ  ބަޣާވާތެއް  ފުލުހުން 
  

ވަނަުދވަހުެގރޭެވސް ުހިރހާ ޖޮިއްންޓ  06ފެބްުރއަރީ  2012ެރއެކޭެވސް އެއްފަދައިން  22ވޭތުވެދިޔަ 

. ސްޓާފުންާނިއއެކު މާލޭ އޭިރޔާގެ ކޮމާްނަޑރ އިްނެނވީ ސިފަިއްނގެ އޮޕަރޭޝަން ސެން ަޓުރގައެވެ

މް މަުޙްއމަުދ ރަލް ިއްބާރހީްބރިގޭޑިައރ ޖެނެ ިއރު ންހާ އެހާކަ  8:30ޑަަކށް ނގަރޭގެ ގަޑިްނ ގާތްއެ 

ދީދީއާއި ާކަނލް މަުޙއްަމުދ ޒިޔާދުއާ ދެބޭފުޅުން، ިތިރއަށްގޮސް ބްަނޑާރަ ކޮށީގެ ތެރޭގަިއ ުހްނނަ ިދަދ 

އެބޭފުޅުން ގާތުގައި  ،މަށްތު ިއބްރާހިްމއާ ަބއްދަްލކުރުޙަޕޯސްޓް ކަިއިރން ޑިފެްންސ މިނިސްަޓރ ތޮލް

. ޑިފެްނސް މިިނސްަޓރ  ޑިފެންސް މިނިސްަޓރއޮފިަސރުްނނާއި ދެމިދެންނެިވ  އެދުނެވެ

ގިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުުހްނގެ ތެރެިއން ބަަޔުކ ނާފނަްށ އެެއމަނިކުްއވުމަށްފަހު، ކުރެބައްަދލް

ބަޢާވާތުގައި ިއްސޮކްށ އެ ވާކަމާަށއި، ބަޢާވާތެްއ ހިންަގން ރާވާފައި އެރޭ ަސުރާކާރއި އިދިކޮަޅށް

) ގެ ަބއެއް  އޮަޕޭރަޝންސް  ގެ ސްޕެަޝލްަހރާަކތްތެރިާވނީ ފުލުުހން  ކަމަށް ިޑފެްންސ (ެއްސ.އޯ

. ވެރިުވން އެކަށީގެްނ އަދި އެަކމުގައި ސިފަިއްނގެ ތެރެއިން ބަޔަކުވެސް ަބއި މިނިސްަޓރު ވިދާޅުވިއެވެ

ންޓް ކާނަުލން ފެށިގެން މަތީގެ ުހިރހާ އޮިފަސުރްނާނ ފްޓިނެ ލެ އެއަށްފަހު  ވާކަމަށްެވސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދީއަްށ ދީ މުޙައްމަދު ގޭިޑއަރ ޖެނެަރްލ އިބްާރހިމް ބްރިބައްަދލުކުރުމުގެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖެއްުސމަށް 

. އޭގެ ގާތް ިއުރ ފަހުން ިސފައިްނެގ ނޑަކަށް ަބއި ގަޑިއެއްހާ ގަޑިފެްނސް ިމނިސްޓަރ ެއންގެވިއެވެ

ޑިފެްނސް ިމނިސްަޓރ ންޓް ާކނަލުން ފެށިގެން މަތީގެ އޮފަިސުރްނނާ ނެރެިއން ެލފްޓިތެއޮިފަސުރންގެ 

. ައިދ ޢުބައްަދލުކުރަްއވާ ފުލުހުން އެރޭ ހިްނގުމަށް ރާވާފައިވާ ބަޣާވާތުގެ މަ ލޫމާތު ެއރުިވއެވެ

ސީިނައރ  ލޫމާތުވެސް ޢުކަމުގެ މަާނއި ބައިވެރިވުން ެއކަށީގްެނވާސިަފއިންގެ ތެެރއިން ބަޔަކު ފުލުުހން

.އޮިފަސުރންަނށް  އިވެރިވި ުހިރހާ އޮިފަސުރން ކޮމްބެޓް ޔުނިޯފްމ ބަްއދަލުވުމުގައި ބައެއަދި  އެރުވިއެވެ

.   އަޅައިގެން ަތއްޔާރީ ހާލަަތށް އައުމަށް ިޑފެންސް މިނިސްަޓރ ެއންގެވިއެވެ
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  އެއްވުން  ޤާނޫނީ  ޣައިރު  ފުލުހުންގެ 
  

ާރ އެރެައްށ ަފާރތްތުަކްނ ުކަރމުންގެންިދަޔ މުޒާހި  ޓިފިޝަލް ީބޗްގައި ަސުރކާާރއި އިދިކޮޅުރއާ 

.ޕީގެ ހަުރގެއަްށ  ،ލާންކޮށްފައި ީވނަމަވެސްޢުގައި އި  12:17ެއރޭެގ ނިންާމލާފައިވާކަމަށް  .ޑީ އެމް

އެޢަަމލު ހިންިގ  ، ންނަށް ޮބެޑތި ލާއިްނާސނީ ައނިާޔކޮްށފައިއެަތުނގައި ތިބި މީހު ފުލުހުން ގެްއލުންދީ

ދިކޮޅު އި  މަިއދާނަށް ައިއްސ ިއޙްތިާޖޖް ކުރުމުެގ ނަމުގައި އެއްވުމާެއކު، ުޖމްހޫރީފުލުހުން 

ނަޑކަްށ ފަރާތްަތުކން  .އޭ އާިއ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ީމުހންނާެއކު  300އާއި  200ގާތްގަ އެްމ.އެމް

  ރާ ުކރަން ފެށިއެވެ. ން ުމާޒހި ަސަރަހއްދުގަިއ އަލު

  

ގެ ައދަަދީކ ުފަރތަމަ އެއްވި ފުލުހުންކުމުގެ ގޮތުން ަސުރކާރާ ދެކޮޅަުކން ދެއް ޖުމްޫހރީ މަިއދާނަށް 

ނޑަަކްށ  . އަދި އެީމުހްނ ތިބީ، ޖުްމޫހީރ މައިދާ  40ގާތްގަ ލުހުްނާނ ނުަގއި އެވަގުތު ތިބި އެެހން ފު ހެވެ

ދެން ިތބި ފުލުުހން ތިބީ ޖުމްޫހީރ މައިދާނުގެ އެތަން މިަތުނގައި ުކިދ ވަކިން އެއްަތނަކަށް ޖަމާވެއެވެ. 

. ކަގްރޫޕްަތކަ  ޯއ ރީ މައިދާނަްށ ެއއްވެ ތިބި ެއްސ.ކުރެޭވ އަނެްއ ަކަމކީ ޖުމްހޫ ފާހަގަްށ ބެހިެގްނނެވެ

.ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ެއރޭ އޯފް ޑިއުޓީގައި އޮތް ޕާޕާ  . އޯ ފުލުހުޕްލެޓޫންެގ އެސް ން ިތިބަކމެވެ

މާންަޑީކ އޯގެ ީމުހން ޖުމްހޫީރ މައިާދނުގައި ތިބެގެްނ ުކރަމުން ގެންދިޔަ ޑި ފުލުހުންގެ ެއްސ.

 ޤާޫނނީ ިއުރ ޣަދެން ''ޗަށް އްކޮމިަޝަނރ އޮފް ޕޮލިްސ އެމީހްުނނާިއ ބައްދަުލކޮްށ އެމީހުންެގ މަ

.ޕީ ހަުރގޭގަިއ ރއެރޭ ުފލުހުން އާ ުނުކާރނެކަަމށާިއ،  ''ޢަމުރެއް  .ޑީ ުކިރ ޓިފިޝަލް ީބޗާއި އެމް

. އިދާރީ އަދި ާޤޫނނީ ފިޔަވަޅު ނާޅާނޭ  ެއއްެވސް ުފލުހަކަށް ކަންތައްަތކަށް   ކަމުގެ ޔަީޤނަްކން ދިނުމަށެވެ

  

އެވަގުތު ޕޮލިސް ކޮމިަޝނަރ ިއްނެނވީ ސިފަިއްނގެ އިސް ޮއފިަސުރންގެ އަރިހުގައި ަބންާޑަރ 

. ފުލުހުން އެީމހުންގެ ވެީރންގެ ޢަމުރަްށ ނުކިޔަަމންެތރިވެ ަސުރާކާރއި ދެކޮޅުވެިރަކްނ  ކޮށީގައެވެ

ން، ެއ ޢަމަލުގައި ަބއިވެރިވެގެން ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުަގިއ ދެއްކުމަށް ުޖމްޫހރީ މައިާދނުގައި ިތބެްނ ފެށުމު

އެވަގުތު ތިބި ފުލުހުްނަނކީ ފުލުުހންގެ ޤާނޫާނ ިޚލާފުވެ، ަސުރާކާރއި ދެކޮޅަށް ބަޣާވާތެއް ކޮށްެގން ިތިބ 

ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގަިއ  އެެހންަކމުން ބަެއއްކަމުގަިއ ޕޮލިސް ޮކމިޝަަނރު ިވދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

ބައްދަްލކުރުމަށް ޖުްމޫހރީ މައިާދނަށް ވަޑަިއނުގަތުމަށް (ފުލުހުންާނ) ތިިބ މީހުންާނިއ  އެއްވެ
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. ކޮމިަޝަނރ އޮފް ޕޮިލސް  ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގަިއ ފުލުހުން އެްއވެ ތިބެ ިހްނގަުމްނ  ިނންމެވިއެވެ

ވެްސ ކޮންޑަްކޓާ ގެންދިޔަ ޢަމަލަކީ ފުލުހުްނގެ ޤާނޫާނިއ ކޯޑް އޮްފ އެތިކްސް އަދި ކޯޑް އޮފް

ޙަތްެތިރވެ އެމައިދާން ދޫކޮށް ިއސްކަްނަދރު ކޮްށޓަށް ދިއުަމްށ ވާތީ، އެމީުހންަނށް ނަޞޭ ޚިލާފްކަމަކަށް 

އަދި ެއތަަންށ ނަޭޞޙަތްދީ، ޗީފް ސުްޕރިެޓންެޑންޓް ފަރުާހދު ފިކްރީ ނުކިޔަަމންެތިރވި ފުލުހުނަްނށް 

. ނަމަެވްސ ކަމަްށ ެއމީހުންނާ ަބއްދަްލުކރުމަްށ ކޮމިަޝނަރ ވަަޑއިންނަވާނޭ ދިއުމުން  ުބންޏެވެ

.   މިނަޞޭޙަތް ަޤބޫްލކުރުމަްށ އެމީުހން ިއންކާރުުކިރއެވެ

  

ޯއިއްނ ެއއްވެ ތިބިިއުރ ފާހަގުަކރެުވނު ައެނއްކަމަކީ އެްސ.ފުލުހުން ޖުމްޫހރީ ަމއިދާނުގަިއ 

ިރްނ ގެ ދެހަފްތާެއއްހާ ދުަވްސ ކު  07ެފްބުރައރީ  2012ާކއި ގުޅިގެން އަޑިސިޕްަލަނީރ މައްސަލަ 

ޑަބަލް ްޕޮރޯމޝްަނ ިފްރޝާން (މިާހުރ  هللاބްދު ޢަންްޓ ާސރޖެ ތިބި ފައި ކޮށްޕޮލިސް އެކަަޑމީއަށް ބަދަލު 

) ( ދީދީ މްއިބްާރހީ هللا ޢަބްދު ންްޓ ރޖެސްޓާްފ ސާ ްސޓޭޝަން އިންްސެޕކްޓަރ) އާއި،  ވާދީފައި ޑީޑީ

ލީޑް ގުިޅ،  އެްއވެ ތިބި ފުުލހުްނނާއި ސްޓޭަޝން ިއްނސްޕެކްޓަރ) ޖުމްހޫރީ މަިއދާނުގައި (މިހާރު

ިފުރޝަާނކީ ެއިއރު ުޗއްޓީގަިއ ުހިރ هللا މިދެމީުހްނގެ ތެެރއިން ޢަބްދު  ރޯެލއް ކުޅެމްުނ ިދޔަ ކަެމވެ.

ޓެކްޓިކަްލ ކޮމާންަޑުރންެގ  މައްޗަށް ެއރޭދެްއކި ފުލުހުންގެ ައދި ނުކިޔަމަންތެިރކަން ފުލުހެކެވެ. 

(މިާހުރ ަޑބަލް ްޕރޮމޯަޝްނ  ުޙަސިއންެޖންްޓ ސައިފް ރސާ ގޮތު◌ުގައި ަމަސްއކަތް ުކަރމުން ގެންދިަޔ 

ާސރޖެންްޓ) ހާރު ސްޓާފް އި، ާސރެޖންޓް ޞަާބްޙ (މިއާްސޓޭޝަން އިންްސޕެކްަޓރ)  ވާދީފައި

) އާއިދު ަޙަސން (ޝަްނކަރު / މިާހރު ސްޓާްފ އާއި، ސާރެޖންޓް މަުޙއްމަ  ާސރޖެންްޓ  ، ާސރޖެންޓް

) އަދި ސާ  މުޙައްމަދު ސަޢީދު ކިޔަަމންތެިރިވ ނުފާއިޒްވެސް ރެޖންޓް (މިާހރު ސްޓާފް ާސރޖެންޓް

. ލީޑް ރޯެލއް ކުޅެމުން ގެންދިަޔކަްނ ފުލުހުންނާ ުގޅި،  މިކަާމ ނުެބޭހ މޫިނަންސ އަދި ފާހަގުަކރެވުެނވެ

ީމގެ ތެރޭގައި ފެނުނެވެ.  ދިަޔ މަންޒަރުީލޑް ރޯލް ަނގަމުން  ގޮސް،އެަތނަްށ  އިުތރު ފުލުުހން

ސާރެޖންޓް) އާއި، ސާރެޖންޓް ައޙްަމުދ ރު ްސޓާފް ޝިފާޢު (ވަޅޯ ޝިފާޢު / މިހާ  ާސރޖެންޓް

ާސރެޖންްޓ އި، ސްޓާފް ސާީމ (މިާހުރ ޑަަބލް ްޕޮރމޯޝަން ދީަފއި ސްޓޭަޝން އިްންސޕެކްޓަރ) އާ 

) އާއި،  ސާރޖެްނޓް ަޢީލ ސްާޓފް އަކްރަްމ ޢްަބދުލް ވަްއޙާްބ (މިހާރުގެ ޮކމިޝަނަރ ިރޔާޒްގެ ކޮްއކޮ

ސްޓާފް ސާރެޖންޓް ޮސފްވަތު ރަޢޫފް (މިހާރު އާއި،  ޕެކްޓަރ)މްުސޠަފާ (މިާހރު ސްޓޭަޝން އިްނސް 

ބެެޓިރ ޓީވީ އަށް މަޝްޫހރު ނާބެ / ( ނާޒިމް ސާރެޖްނޓްސްޓާފް ސްޓޭޝަން ިއންްސޕެކްޓަރ) އާއި، 

 ( ްސޓާފް އާއި،  ާއއި، ސްޓޭޝަން އިްންސެޕކްަޓރ ޢަލީ ފާއިޒް (މިހާރު ަސްބ އިްންސޕެކްޓަރ)ނާޒިމް

ާފއިޒްއާއި، هللا ޗީްފ ްސޓޭޝަްނ އިްނސްެޕކްޓަރ ނަްޞރު ްބދުލްމަޖީުދާއއި، ާސރޖެންޓް މުޢާވިއަތު ޢަ 
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. ވަޖީޙް ހި ކޯްޕަރލް މިމީހުންގެ ތެެރއިން ައްޙމަދު ސާމީައީކ އެދުވަހު ަބލިވެގެން ަސލާމުގަިއ މެނެއެވެ

 . ްސޮކްށ ެއންެމ އި އިޑްގަން ގްރައު ރޯލް ކުޅެމުން ދިޔަ މީުހން، ޖުްމހޫރީ ަމއިދާނުގަިއ ީލޑް ުހރި މީހެކެވެ

 މާން "އަންޑަރ ަމއިްނ" ކުރަުމން ގެންިދޔަ ޙް ރަ ދުއް ބްޢަަމުދ ޙްކޮމާންޑަރ އަ ެއްސ.ޯއގެ ުހރި 

. މަންޒަރުވެސް   ފެނުނެވެ

  

ފުުލހުން ހަްއަޔުރުކަރްނ  ުމޒާހިރާ ކުރަުމން ގެންދިޔައްކާ، ނުކިޔަމަންތިެރަކން ދަ  ހެލިޕެޑް މަީތގައި

 ން ިދއުމާއިއެކު، ފުލުހުންގެ މައި އިާދާރ ޝަހީދުތަެކއް ފެތުރިގެކަމަށް ުބާނ އަޑުސިަފއިން ުއޅޭ

. ެތރޭގައި ތިބި ެއެހން ުޙަސއިްނ ާއދަމް ބިލްޑިްނގ ެއ  ުހްނ)ފުލު އޯ ނޫން ފުލުހުންެވްސ (އެސް

. ޢިމާރާުތން ިނކުމެ،  ެޓްނޑެންްޓ ުސްޕރިއަިދ ހެިލެޕޑް މަތީގައި ތިބި ފުލުުހްނނާއި ބައިެވިރވިއެވެ

ޢަމުރަްށ ޤީްޤުކުރމުގެ މަަސްއކަތުގައި އުޅޭ ފުލުހުންވްެސ ޭއނާގެ ދަށްުނ ތަޙް ަނވާޒްގެ هللا ޢަބްދު 

. ހެލިޕޭޑް މަީތގައި  ސް މިގޮތުން ތިމަންނާ ނުބުނަނީ  ތިބި ފުލުހުންނާ ަބިއވެރިވިަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނަާވޒް ެއންގި އެންުގްނ هللا އެއްެވސް ަތނަަކށް ނުގޮްސ ހެިލޕޭްޑ މަތީގައި ތިބުމަށް ަޢބްދު

.އޭ ަސަރހައްދުގަިއ ތިބި ސަުރާކާރއި ިއދިކޮުޅ . ފާހަގުަކރެވެެއވެ .އެމް އާއްުމ ދެން ެފިނގެން ދިަޔއީ އެމް

" ފަދަ ޢު "ގަންޖާބޯ ިއްސތިފުލުހުންެވްސ  ފަރާތްަތކެކޭ އެއްފަދައިން  ބުޭންނޮކްށ  އްާބރާތްތަ ޢިފާ

ން ނުާވެނ ަރީއސުލް ުޖމްޫހރިްއޔާއާިއ ދެކޮޅަށް ހަޅޭއްލަވާ ައތްނަގާ ފުލުުހންގެ ިކބަިއްނ ފެނިގެ

.ޢަ   މަލުތަކެއް ިހންގަމުން ގެންދިޔަތަނެވެ

  

ފަިއޫރޝްއާއި، ައްޙަމުދ هللا ދު ޓެންޑެންޓުްނ ކަމުގައިވާ ޢަބްަބށް ދިޔަތަނާެހން ޗީފް ސުޕްރިކަން މިހިސާ 

ަސއުދީ (ދެމީހުންެވސް ިމހާރު ެއިސްސޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ) ާއއި، ޗީފް ިއންްސޕެކްަޓރ ޢަބުްދްލ 

ނުކިޔަމްަނތެރިވި ފުލުުހްނާނ ، ޮގސް ުޖމްޫހރީ މަިއދާނަށް ހުން މަންނާން ޔޫސުްފއާ ތިްނ މީ

ިތަމންނަމެން ުނދާނަމޭ، ިތުކދިންެވްސ ، ބައްަދލްކޮށް، ''ތިކުދިންެގ ަޙއްޤުގައޭ ތިމަންނަމްެނ މިތިބީ

. އަދި ކޮިމޝަަނރ  ތިމަންނަެމްނނާއެކު ތިބޭޭށ'' ކިޔާ އެމީުހްނނަށް ހިްތވަރުދީ ވާަހަކ ދެއްކިއެވެ

އި ބައްދަލުްކަރްނ ިއނާްކުރުކަރނީ، ކޮމިޝަަނރއަީކ އެއްވެސް ީލޑަރޝިޕެއް ހުިރ ީމހެްއ އެމީހުންނާ 

ނާއި ެއތަނުގަިއ ން އޯ މީހު.ެއސް ށް ުކފޫހަމަނުވާ ީމހެއްކަމަށް ބުނެ، މިަޝަނރގެ މަޤާމަކޮާށއި، ންޫނކަމަ

އެއަށްފަހު ައްޙމަދު  ފައިރޫްޝ ވާހަކަދައްކަުމން ދިޔައެވެ.هللا ޢަބްދުތިބި އެެހން އޮިފަސުރންގެ ގާތުގައި 

އެަކެހިރޮކށްިތެބ  ަފއިރޫޝްާއއި ޢަބްދުލްމަްނާނން ޔޫސުފްާއ ތިްނ މީހުން هللا ަސއުީދއާއި، ޢަބްދު 
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. ައިދ ދޭތެރެދޭެތެރއިން އެަތނަްށ އެއްވެފައިިތބި ެއްސ.އޯ މީހުްނާނ ިސްއރު ާވަހކަ ތަކެއް ެދއްކިއެވެ

ްސ، ެދން އެަތނުން ނުދިއުަމްށ އަ ބައްދަލްުކރި ބައްަދލްކޮށް އެމީުހން އެަތނުގައި ތިބުމަށާއި ކޮމިަޝނަރ

.އޯގެ ޕްލެޓޫން ކޮާމްނަޑރުން ގާތުގައި ޢަބްދު  . މީގެ އިތުުރްނ هللا އެސް ފައިރޫޝް ުބ◌ުނެަފއިވެެއވެ

هللا ކޮމިަޝަނރ އެތަނަށް ެގނެސް، ޣައިުރޤާޫނނީ ަޢމުރެއް ދެްނ ުނުކރާނަޭމ ބުނުވުަމީކ ޢަބްދު 

  ބުނެފަިއވެއެވެ. ދެއްކަމަށްވެސް އޭނާ ޞަފައިރޫޝްެމްނގެ މަޤް

  

ފުލުހުްނނާއި ބަްއދަލު ނުުކެރްއވުމަްށ ނުިކޔަމަންެތިރަކްނ ދެއްކި ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގައި ެއްއވެ ތިބި 

ތީފް އެމީުހްނާނިއ އަިއސްމާީޢލް މިޝަަނރ ޓީ ކޮިމޝަނަރ ނިްނމެވިކަމުގައި ވިައސް، ޑިެޕއުޕޮލިސް ކޮ

ނުިކޔަަމްނތެރިަކްނ  ޭއނާގެ ވާހަކަ އަުޑއަަހން ސް ވެ . ނަމަމަށް މަަސްއކަތް ުކެރއްވިއެވެވާހަކަ ެދްއެކވު

މިޝަަނރ ޮއފް ޕޮލިސް އަޙްަމުދ ީމގެ އިތުރުްނ ޑެޕިއުޓީ ކޮ  ދެކޮޅު ހެދިއެވެ.ދެއްކި ފުލުުހން 

އަށް ދިއުމަްށ ުބެނ ަބއްދަލްކޮށް ޖުމްޫހރީ މައިދާން ޫދކޮށް އެމީހެއްގެ ގެ އެމީހުންނާ މުނީރުެވސް 

. ނަމަވެސްނަޞޭޙަތްތެރި  . ައޙްމަދު މުނީރުގެ ަބްސވެސް  ވިއެވެ   އެމީހުްނ ޤަބޫލް ުނުކިރއެވެ

  

.ެއން.ީޑ. 3:00 އާއި 1:30ޑަކަށް ނގައެރޭ ގާތް އިން ލިެބމުންިދަޔ  ެއފްއާއި ދެމެދު ވަގުތެއްގައި އެމް

ަބއެްއ ނުކިަޔމަންތެރިވި ޖުމްހޫރީ މައިާދުނގައި ތިބި ރޓްަތކުން ެއނގޭ ގޮތުގައި، ްނސް ިރޕޯ ލިޖެ އިންޓެ

. ތަާކއި ގުޅަމުން ުރާކާރިއ އިދިޮކުޅ ސިާޔީސ ފަރާތްސަ  ނާން ފުލުހު ގެންގޮްސފައިވެއެވެ

.ެއފްގެ އިންޓެ .ެއން.ޑީ ޖުމްހޫީރ މައިދާނުގަިއ ިތިބ ޢުލޫމާތު ލިބިަފއިވާ ގޮތުގައި ްންސައށް މަިލޖެއެމް

.ޕީ.އެްމގެ ކަުއްނިސލް މެްނބަރު މާޒް ސަލީްމ ފުލުހުންަނށް ނުކިޔަަމންެތިރވި  ޖުމްޫހީރ  ގުޅައިގެންޕީ

ަތކަށް ޯލްންޗ ަކއިރީގައިވާ ޮޕިލސް ސްޭޓޝަން ޓަކަިއ މާލެނަްށ ިއތުުރ ފުލުުހްނ ގެނައުމަށްމައިދާ

. މި ފޮނުވައިގެްނ އެކަން ުކރެޭވނެ ގޮ ގަމުްނ ދިޔަިއުރ ނކަްނަކްނ ހިތެއް ރާވަމުން ގެންދިޔައެވެ

ީސ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތުކން ސިޔާ  ފުލުހުންގެ ެދވަނަ މުަރަކުޒ ކަމުގައިވާ ިއްސކަްނަދރު ކޮށި ކަިއިރއަށް

 ޖުމްޫހރީ ަމިއާދަނށް ފުލުހުްނނާއި ބައިވެިރވުމަްށ ނިުކޔަމަންތެރިވި ޖުމްޫހީރ މައިާދނުގައި ތިބި އެއްވެ، 

އަދި ޖުމްހޫރީ މަިއދާނަށް ޮގވާލަމުން ދިަޔއެވެ. އްިސކަްނަދުރ ކޮީށގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް ދިއުމަށް 

هللا ތުން ާމލެ ަކިއރި ަރށްރަށުގެ ޕޮިލްސ ސްޓޭަޝންަތކަށް ޢަްބދު އިުތރު ފުލުުހން ޖަމާުކރުުމގެ ގޮ

. އަދި  ފައިރޫްޝ ގުޅާ ފުލުހުން ގައިގާ ސިފަިއން ތަޅަީނކަަމށް ުބނެ ދޮގު ަޚަބރުދީ ަހދާފައިވެއެވެ

މިތަންަތނަށް އަޙްމަދު ަސއުދީގެ ޢަމުަރށް ޕޮލިސް ލޯްނޗުތައް ގޮސް، އިުތުރ ފުލުހުން ޖުމްޫހރީ 
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 ދުލްޙަމީުދ ޫޔުސފް މިގޮތުން މެިރން ޮޕިލުހގެ ސްޓާފް ާސރެޖްނޓް ޢަބްފައިވެއެެވ. މައިދާނަްށ ގެެނސް

އަށާއި، މެރިން ޕޮލިހުގެ އޮޕަރޭަޝްންސއަްށ އަޙްމަުދ ސަުއދީ ގުޅާފައި، (ރޯދަ ހަމީުދ) 

އއ.ަރްސޫދައށް ލޯންޗެއް ފޮނުވުމަށާއި އެތަނުގައި ިތބި ޕޮޓް ްޓރެއިނިންގ ހަދަމުންދިޔަ ފުލުހުްނާނިއ 

(ވިލީ ައިދ ވިލީ ތަކުގަިއ  ހުން ގެްނގުޅޭ ހިުރހާ ަހތިޔާރުތަކާެއުކ މާލެ ގެނަުއމަށް ައންގާފައިވެއެވެ.އެމީ

 (  ޝިފާޢު އިާދނަށް ައއުމަްށ އެންގުމަށް ާސރޖެންޓްތިިބ ހުރިހާ ފުުލހުންވެސް ުޖމުހޫރީ މަފުލުސް

ޢަލީ ރެޖްންޓ ސްޓާްފ ސާ  ،ާއއިދުލްވައްހާބްބް ޢަްސޓާފް ާސރޖެންޓް އަކްރަމް އާއި،  (ވަޅޯ)

.ފާޠަމުސް  ޅުކޮށް ސުަރާކާރ ފުލުހުން ެއމީހުންގެ ުނިކޔަމަންެތިރަކްނ ފާ އާ ތިން މީހުްނނަްށ އެންގުނެވެ

ލުމަކަށް ަތއްާޔުރ ރުގަަދކޮށް ސިފައިންނާ ކުރިަމތިއިދިކޮޅަށް ިހންގަމުން ެގންދިޔަ ަހަރކާތް ވަ 

ކޮށީަގިއ  ިއްސަކންަދރު މުގެ ގޮތުން ވުމަށްޓަކައި އެމީުހންގެ ައތުގައި ުހިރ ހަތިާޔުރ އިުތުރުކރު

އަދި މީގެ އިުތުރްނ  މައިދާނަށް ެގެނސްފައިވެއެެވ. ހުރި ފުލުުހްނގެ ހަތިާޔރުަތއް ޖުމްހޫރީ ބެހެއްޓިަފއި

.ޯއ ޢަލީ ުމްސޠަފާގެ ބެލުުމގެ ދަށުން ގަިއ ަރްއާކކޮށްފައިާވ ފުލުހުންެގ ހަތިާޔުރތަްއ ދޫނިދޫ އެސް

ދޫނިޫދިއްނ  ފަޅާލާ އެތަކެތިވެސް ޯލންޗުގައި މާެލ ގެނައެވެ. ފުލުހުން ގޮސް، ދޫނިދޫގެ އާމަރީ

ދޫނިދޫގަިއ މަސަްއކަްތކުރާ މެރިްނ ޕޮލިހުެގ  ހަތިޔާުރަތްއ ހިފައިގެްނ މާލެ އައި ލޯންޗުގައި 

.  ،ާނއިން މުވައްޒިފު ައިދ ދޫނިދޫ ަކސްޓޯިޑއަލްގަިއ މަސައްކަްތުކރާ ފުލުހުން ޖުމްހޫރީ މަިއދާނަށް އައެވެ

هللا ދާ ހަތިޔާރުެގ ޢަދަދުކަމަށް ބުނެ، ޢަބްދު މަރީން ިސފައިްނނަށް އިޝޫކުރަުމން ސިަފއިންގެ އާ

.ސްޓާފް ސާރެޖންޓް ޢަލީ މުސްޠަފާ އެމަުޢލޫމާތު ދޭތެރެ ދޭެތެރއިްނ  ށް ފައިރޫްޝއަ  ދެުމން ެގްނދެއެވެ

ޭއެގ  ޔައީ ވެގެންދި އް ކާތްތަޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގައި ުފުލހުން އެއްވެ ތިބެ ހިންގަުމން ގެންިދަޔ ަހރަ 

ުމރުަތކަްށ ޢަަސރުކާރުގެ ރާތަކުގައި އިިދކޮޅު ފަރާތްަތުކން ކުރި ުމޒާހި ރޭވަންެދްނ  22ުކރީގެ 

މަަސްއކަތަށް ލިުބުނ  ފަރާތްތަކުގެގޮވާލަމުން ގެންދިޔަ ފުލުހުްނނާއި ސިަފއިްނނަްށ ތަާބނުވުމަށް 

.   ކާމިާޔަބކަށެވެ

  

ގެ ވިެރންެގ ޢަމުރުތަަކްށ ުނކިޔަަމންެތރިެވ، ޖުމްޫހރީ މަިއދާނަށް ފުލުުހންގެ ަބޔަކު އެއްވެ އެމީހުން

 ،ދައްކަމުްނ ގެންދިަޔ ފުލުުހން  ނުިކަޔމަންެތރިކަން ވީެރންގެ ަނޞޭޙަތް ަޤޫބލު ުނކުރުމުން، 

ޑިެފްންސ ސިަފއިްނނަށް ސިފައިންގެ ާބރުގެ ދަށަށް ގެނެސް ުޖމްހޫރީ މައިދާނުން ުދރަްށލުމަށް 

. މިޢަމުރާއި ގުޅި ދައްކަުމން ގެންދިަޔ ފުލުހުްނެގ  ނިުކޔަމަންެތިރަކން ގެން މިނިސްަޓރ އެންގެވިއެވެ

މަްއސަލަ ަހއްލުުކާރެނ ގޮތަކާިއ ގުޅޭ ގޮތުން ޖޮއިްނޓް ސްޓާފުންނާއި މާލޭ ޭއރިޔާ ކޮމްާނަޑާރެއުކ 

މަޝްވަރާތަެކއް ކުރެވެުނވެ. މިބަްއދަލުވުމުގައި ބައިެވރިވި ބައެްއ ބޭފުޅަްނނަށް ފެުނީނ 
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ްށ ކަ އަަވހަވީހާވެސް ުމން ގެންދިޔަ ފުލުހުން، ިސފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދަްއކަ ނުކިޔަަމންެތިރކަން

. އަދި ޖުމްހޫރީ މައިދާުނގައި އެމީހުްނ މާގިނައިރު   ތިބެއްޖެނަަމ އަމަން އަމާްނަކން  ގެނައުމަށެވެ

. މިހެން ބަެއއް އޮިފަސުރްނނަށް ފެނުނުަކމުގައި ވިއަ ނނުރަްއކާެތރި ހާލަތަަކށް ހި  ްސ، ގައިާދނެކަަމށެވެ

އެަބއްދަލުވުުމގައި ބައިެވރިވި ަބއެްއ އޮފިަސުރްނނަށް ެއަކްނ އެގޮތަށް ުކާރކަށް ުނފެނުނެެވ. 

ސިަފއިންގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ފުުލހުން ގެންަންނ ނުެފުނނު އޮިފަސުރންގެ ެތރޭގަިއ ލެފްޓިނެންޓް ާކަންލ 

. (ޕާޕާ) އަޙްމަުދ ފަޔާޒް   ހިެމނެއެވެ

  

ދައްކަުމްނ ގެންދިޔަ ފުލުހުން، ސިފައިންެގ ުނކިަޔމަންެތރިކަްނ ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގައި ިތެބގެން 

ބެލުމުގެ ދަަށށް ގެނައުމަްށ ިނންމުމާެއުކ، ޖުމްހޫރީ ަމއިދާނަށް ވަދެވެްނ ހުރި ުހިރހާ މަގުތަެކއް ަބްނުދ 

ށް ޢަމުުރުކރެވުނެެވ. މީގެ އަ 3 ެމރީން ޑިޕްލޯިއމަންޓް ޔުނިޓް ގެ ޔާމާލޭ ޭއރިުކރުމަށް ސިަފއިންގޭގެ 

ނުަމކީ އިުތރު މީހުން، އެއީ ފުލުހުްނ ކަމުގައިވިއަސް ޖުމްޫހީރ މައިދާން ަސަރަހއްދަްށ ވަަނ ބޭ

ނަޑކަށް ނުދިނުމެވެ.  އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ޖުމްހޫރީ  01:00އާއި  12:30ެއރޭގެ ގާތްގަ

 . ަފްސްޓ  އަިދ ހަމަ އެއާއެކުމައިދާނަށް ަވދެވޭން ުހރި ުހރިހާ މަގެްއ، ސިަފއިން ބަްނދުޮކށްފިެއވެ

އަށް އޭނާގެ ޮކމާްނޑް ދަުށގައިވާ "ކުިއްކ ެރްސޯޕްންސ" ޓީމުތައް ޖުމްޫހީރ ޫމސާ  ލެފްޓިނެންޓް ޞާލިޙް

. އަދި ާކނަްލ މަުޙއްމަުދ ޝަރީފާިއ  (ދޮންނަ ޝަރީްފ) މައިދާނަށް ގެނައުމަށް އެންގުނެވެ

ިބ ުފލުހުން، ސިފައިންެގ ގޮތެއްގައި ޖުމްޫހރީ ަމއިދުާނގައި ތި ެވރި ޙަހަވާލުުކރެުވުނ ޑިއުޓީައީކ ުސލް

  ފުލުހުްނނާއި ވަާހކަ ދެއްކުމެވެ. ށް ގެންާނނެ ގޮތެއް ހޯދުަމށް އެބެލުމުގެ ދަށަ 

  

އިްނެގ ެއނުބިރ ސިފަ އޭނާ  ފައުޖާއެކުފަސްޓް ލެފްިޓނެންޓް ޞާލްިޙ މޫސާގެ ކޮމާންޑްގެ ދަުށގައިވާ 

ކަްނ ދަްއަކުމން ގެންދިޔަ ފުލުުހްނ ޖުމްޫހރީ މައިދާުނގައި ނުިކޔަަމންެތރި މައި ަމރުކަަޒށް ވަނުމާެއުކ، 

ށް އެމީހުން ގެނައުމަްށ ޢަމުރު ުކެރވުުނ ޖުމްޫހރީ މަިއދާުނން ުދރަށްލާ، ސިފަިއްނގެ ބެލުމުގެ ދަށަ

" ެގ ކޮާމންަޑރަަކށް ުހިރ ފަސްްޓ ލެފްޓިނެންްޓ ޞާިލޙް ޫމާސ ހިނދު،  "ކުއިކް ެރސްޯޕްންސ ޓީމު

ދިޔަ ފުލުހުންގެ މަްއަސލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އޭާނައްށ އެދުނީ ނުިކަޔމަންެތރިކަން ދައްކަުމން ގެން

.  2ޓް ޔުނިޓް ންމީެރން ޑިޕްޯލއިމަ  މެީރްނ  އެެހންކަުމންގެ ެއހީތެރަިކްނވެސް ޭބުންނވާކަމަށެވެ

ރޓިފިޝަލް ީބުޗ ަރޝީދަްށ އާ هللا ގެ ޮކމާންަޑރަކަށް ހުރި ެކޕްޓަން އަމާނު  2ޑިޕްލޯއިަމންްޓ ޔުނިޓް 

. ކެޕްޓަން ައމާނު  ޓީާމއެކު ިސފަިއްނގެއަށްަސަރަހއްދުން، އޭނާގެ  ރަީޝދުައްށ هللا އައުަމށް އެންުގނެވެ
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ުރ ދިންާތ ާއދެވުނީ އޭާނައށް އެ އޯޑަ  ސިފައިންގެއަށްއާރޓިފިޝަލް ބީުޗން އޭާނގެ ޓީމު ގޮވައިގެން 

.  1:30މެންދަމުން އަލިެވ ގަޑިއެއްާހއިުރ ފަހުން،    ވާން އުޅެނިޮކށެވެ

  

ނުިކޔަަމންެތިރަކްނ ޓީމް ސިަފއިންެގ މައި މަރުަކަޒށް އައުުމން،  ރަީޝދުގެهللا ކެޕްަޓން އަާމނު 

ދައްކަުމން ގެންދިޔަ ފުުލުހން ުޖމްހޫރީ މައިދާުނން ޭބުރކޮށް ސިަފިއންގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެަނއުމުގެ 

އޮަޕޭރޝަނަްލ  ޢަމުރު ަތންީފޒް ުކާރެނ ގޮތަކާއި ބެޭހގޮތުން ސިަފއިންގެ ިއްސ އޮފިަސުރްނނާއި

ބައްަދލުވުމުގައި ަބއިވެިރީވ ަބއްދަުލވުމެއް ބޭއްުވނެވެ. މި ެއކު މަޝްަވރާ ުކރުމަށްަޓކައިންާނއިކޮމާްނަޑރު 

ިއރޭކްްޓޭރޓް އޮފް އޭރިޔާެގ ކޮމާްނަޑރ ބްރިގޭޑިައރ ޖެނެރަލް އިބްރާިހމް މުަޙްއމަދު ދީދީއާއި، ޑަ މާލޭ

ޮޕލިހުގެ ކޮާމްނޑިންްގ  އި، މިލިޓަރީއާއްަމުދ ޒިޔާދުޙަާކނަލް މު ގެ ކޮމާންޑަރ3އޮޕަރޭޝަްންސ ޖޭ 

) އާއި، ލެފްޓި هللا ރު ޞް ަނލް ނަނެންޓް ކާއޮިފސަރ ލެފްޓިނެންޓް ާކނަލް ައޙްމަުދ ފަޔާޒު (ާޕޕާ

ނަްލ ކާ  ، އި އާއި، ކާނަލް ޢަބްުދްއރަޙީމްއާނަލް ުޙަސިއން ިއްބާރހީމްންްޓ ކާމަޖުދީއާއި، ލެފްޓިނެ

އި، ފަސްޓް ލެފްޓިނެްންޓ އާ އާމިރު މުޙައްމަދު ޝަރީފް (ދޮންނަ ަޝރީްފ) އާއި، ކެްޕޓަން ޙަަސން 

) އާއި، މުޙައްމަުދ ނާޝިދު  .ޔޫ .ޑީ ކޮމާންަޑުރްނ ކަމުގައިވާ ަފްސްޓ ެމިރން ިޑޕްލޯީއ ޔުނިޓްތަކުެގ (އެމް

ކެޕްޓަން ުޙަސއިން ިރޔާެޒެވ.  ާއިއ،ރަޝީދުهللا އާއި، ކެޕްޓަން އަމާނު ނެންޓް ޞާލިޙް ޫމސާ ލެފްޓި

ގެ ޮކމާްނަޑރ 3ޖޭ އްިބާރހީްމ މުޙައްަމދު ދީދީ ައިދ ްބރީގޭިޑއަރ ޖެެނަރލް ބައްދަލުވުމުގައި މި

.ީޑ.ޔޫއްމަދު ިޒޔާދު ޙަމު ެތިރކަްނ ންޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ނުިކޔަމަ ، ގާތުގައި ކޮާމންަޑރުން  އެމް

ގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށ ސިފަިއން ން ގެންދަުމންދާ ފުލުހުން، ޖުމްހޫރީ މައިާދނުން ުދރަށްލާ ދައްކަމު 

.  ހެދޭނެ ގޮަތކީ ގެނައުމަށް  ކޮާމންަޑުރްނ ދެއްވި ޖަވަާބީކ  އެމް.ީޑ.ޔޫ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ުކެރއްވިެއވެ

އެމީހުްނނަްށ  ލުމަށް ފުލުހުންނާއި ުކރިމަތިލުމަކަްށ ދާންށްފުލުހުން ޖުމްޫހރީ މައިދާނުން ުދރަ 

ނާ ކުރިމަތިލުަމކަްށ ދާިއުރ ނުކިޔަަމންެތިރކަން ދައްކަމުން ގެްނދިޔަ ފުލުހުން  ނުފެްނނަކަމަާށއި،

. ވެސްއި ާއއިލާގެ މީހުންތެރޭަގިއ އެމީުހންގެ ތިމާގެ މީހްުނނާއޭގެ ފުލުހުްނާނ  ިތޭބނެކަަމށެވެ

.ޔޫ ަލއިގެން ސިފަިއންގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ފުލުުހްނ ގެންންަނ ުކރިމަތި ކޮމާންަޑުރްނ  އެމް.ޑީ

ގޮތުގެ ފަސްެޖހުމުން، ސިފަިއންެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކޮންމެ ގޮތަކުން ވިޔަސް އެުފލުުހން ގެންާނެނ 

ގެ ުކިރން ައއުަމށް އެމީުހްނ އަނުބާރ  02:15އޮޕަރޭޝަނަްލ ޕްލޭނެއް ރާވައިެގން އެރޭގެ 

. ނަމަެވްސ ފޮނުވާލެވު .ޔޫއަށް ގެ މީޓިންގ 02:15ނެވެ .ޑީ ާމްނަޑުރން އެނުބރި އައި ކޮ އެމް

ޠަލްޙަުތ  އިރުވެސް، ެއފަދަ އޮަޕޭރޝަނަލް ްޕޭލނެއް އެުކލަވާލެވިފައި ނެުތމުން، ޑިފެންސް ިމނިސްަޓރ

ދަްއަކމުން  ނުކިޔަަމންެތިރަކން ވިައސް މުުރ ުކެރއްވީ ކޮންމެ ގޮތަކުންޢަޮކމާންަޑުރންނަްށ އިބްާރީހމް 
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. ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެާނން ެޖޭހނެގެންދިޔަ ފުުލހުން ސިފަިއންގެ  މިބައްދަލުވުަމށްފަހުގިައ ކަަމށެވެ

ދިޔަ ފުުލހުން ސިަފިއންގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ާބރުގެ ޭބުންނކޮށްގެން ނުިކޔަމަންެތރިަކްނ ދައްކަމުން ގެން

ެއުކ ކަާމއިވާހަކަ ަދއްކައިގެން ުސލްހަެވރި  ގެނައުމަށް ަމަސްއކަްތކުރުުމގެ ކުރީން، އެބަިއމީުހންާނއި

 . ިސފައިންގެ އަދި އެމަްއސަލަ ހައްުލކުރުމުެގ މަަސއަްކްތ ކާނަލް ަޢްބދުްއރަޙީމްއާ ހަވާލުކުރެުވެނވެ

ގޮސް، ޞުލްޙަެވރި ހައްލެއް ެގެނވޭތޯ ނުކިޔަަމންެތރިިވ ަނލް ޢަބްދުްއަރޙީމް ކާ އޮިފަސުރންތަަކކާއެކު 

މިގޮތުން ފުުލހުްނނާއި ާވހަކަ ެދްއކުމަްށ ދިޔަ ސިފިައންގެ އޮިފަސުރންެގ ފުލުހުްނނާ ވާހަކަ ެދއްކިއެެވ. 

.ޖްދީމަهللا ތެރޭގައި ލެްފޓިނެންޓް ކާނަލް ނަްޞރު    އާއި ާކނަލް ޙާމިދް ޝަފީޤް ހިެމނެވެ

  

ންގެ ބަެއއް އޮފަިސުރންގެ ފަރާތުްނ ލިބިަފއިވާ މަޢުލޫމާތުތަުކން އެނގޭ ގޮތުގައި ޖުމްޫހީރ ސިަފއި

މައިދާނުގައިިތބެ ނުިކޔަމަްނތެިރަކން ަދްއކަމުްނ ގެންިދޔަ ފުލުހުްނ، ސިފައިންެގ ބެލުމުގެ ދަަށްށ 

ނުގައި ިތިބ ފުލުުހްނ ިސފައިންގެ ކޮާމންަޑުރން ަމޝްވާަރކޮށް ނިމުމާިއއެކު، ޖުމްޫހރީ މަިއދާ ގެނައުމަށް

. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ސިަފއިންގެ ކޮމާްނަޑުރްނ ޖޮއިްންޓ  ުކރިމަތިލުަމަކށް ތައްާޔުރވާން ފެށިއެވެ

އޮޕަރޭޝަން ެސންޓަރުގަިއ ުކރި މަޝްވަާރތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ސިފައިންެގ ތެރެިއްނ ކޮންމެެވސް 

. ެއނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޮޖއި ންޓް އޮޕަރޭޝަްނ ސެންޓަރުގައި ިތބި ފަރާަތުކން ުފލުހުްނނަށް ިދނީއެވެ

ަގުމްނ ނެއ ބައްދަލުވުްނ ހި  (ޕާޕާ) ންޓް ކާަނލް އަޙްަމދު ފަޔާޒް އޮިފަސުރންގެ ތެރެިއން ލެފްޓިނެ

މިހާއިުރ ވީއިރު ޖުްމހޫރީ ަމއިދާނުަގއި އެްއެވ  ވެ.ދިޔައިރު އޭނާގެ ފޯނާއި ުކޅެން ވަރަށް ގިނައިރު ިއނެ 

.  150އިން  40 ށްކަޑަ ނތިބި ފުުލހުްނގެ އަދަދު ާގތްގަ ުޖމްޫހީރ އަދި އަށް ިއތުރު ވެއްޖެެއވެ

.   މައިދާނަށް ިއތުރު ފުުލހުްނ ޖަމާވެ އެސަަރަހއްދުގެ ާހލަތު އިތުރަށް ގޯސްާވން ފަށައިފިއެވެ

  

ނުކިޔަަމންެތިރކަން ދަްއކަުމން ގެންިދޔަ ފުލުހްުނނާއި ވާހަކަދައްަކިއގެން ޖުމްޫހީރ މައިދާުނން އެމީުހްނ 

ސިަފއިންގެ އިސް އޮިފަސުރންތަކެއް މަަސއްކަތް ުކރަުމން ގެންދިޔަ ވަގުތު، ސިފަިއްނެގ   ދުރަްށލުމަށް

.ޔޫ .ޑީ ކެޕްަޓްނ ، ރަީޝދުهللا ކެޕްޓަން އަާމނު ، ޮކމާންަޑުރްނ (ފަސްޓް ލެފްިޓނެންޓް ޞާިލޙް ޫމސާ  އެމް

) ގެ ދަށުގައި ހަަރާކތްތެރިވަުމން ގެންދިޔަ  އި ަމުރަކޒުގެ ސިފަިއންގެ މަ އެްމ.ޑީ.ޔޫުޙަސއިން ިރޔާޒް

.  އެެތރޭގައި އަޙްަމދު މަގާއި، ސިަފއިންގެ ތެެރިއން ބަޔަކު އަމީރުެއވަގުތު ުރުކރުވާލައިފަިއ އޮތެވެ

. އަިދ  ޝަހީދު ުޙސަިއން ާއދަމް ބިްލިޑންގ ަކިއީރ ސަފަކަްށ އެތުރިލައިގެން ތިއްެބވެ

ަސުރން ދެްއކެވި ވާހަކައިެގ ◌ި ސިަފއިްނގެ އޮފި،ނުކިޔަަމންެތިރކަން ދައްކަުމން ގެންިދޔަ ފުލުހުންނާއ
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ލިބުމެެވ.  އްޔާރަްށ ތިބިކަމުގެ އިާޝރާތެއްނަތީޖާައކަށްީވ އިްސަކންަދުރ ކޮށްޓަށްދާން ފުލުހުްނ ތަ

މިގޮތުން ަބެއއް ފުލުހުން ޖުމްހޫރީ މަިއދާނުން ދިއުމަށް ތައްާޔރުަވމުން ދިަޔ މްަނޒަުރ ފެުނނެެވ. 

ނޑިވަޅުގައި އެމީހުްނެގ އަތުގައި ުހރި ހަ  ތިޔާުރަތއް ބަހައްޓާފައި ދިއުމަށް ސިފައިން ުބނުމުްނ، މިދަ

ނުކިޔަަމންެތިރކަން ދަްއކަުމން ދިޔަ ފުުލހުންގެ ތެެރިއން ިއސްކޮްށ ހަރަާކތްތެިރވަމުން ދިޔަ ބަެއްއ 

ފުލުހުން ެއަކން އެގޮތަްށ ނުކުރުމަްށ އިރުާޝދު ދިނުުމން، ައނެއްާކވެސް ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގަިއ 

  .އެމީހުން އިީށނީއެވެ

  

ުނކިަޔމަންެތިރކަން ދައްކަުމން ެގންދިޔަ ފުުލުހން، މިހާ ހިާސބަްށ ަކންތައް ެވގެން ދިަޔއިުރވެސް، 

. ތައްާޔީރތައް ވާންޖެޭހ ސިަފއިންގެ ބެލުމުގެ ދަަށށް ގެްނނަުއމަށް  ައިދ ވެ ސިަފއްިނ ުނނިމެއެވެ

.ޔޫސިަފއިންގެ  ެއަކށީގެންވާ މިްނަވަރްށ  ތަްއ ބޭރަްށ ނިުކތުމުގެ ުކީރްނ އެމީުހންގެ އަތުގައިއެމް.ޑީ

) ހަތިާޔރު ުހރިތޯ ބެލިިއުރ އެމީހުންގެ އަތުގައި  ފުރާނައަށް ުނަރއްކާ ނުވާެނ (ނޮން ލީަތލް ވެޕަްނސް

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ެއފަދަ ހަތިޔާުރ ނެތަްކން ފާހަގަ ކުރެވެުނވެ. އަދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަްށ 

މަޖްީދ هللا ވާލު ުކރުުމން ލެފްޓިނެންޓް ާކނަްލ ނަްޞރު ހަިތޔާރު ނުނެީގ ކީއްވެގެންޯތ ސުއެމީހުން 

. މިކަމާ، ދިން ޖަވާަބކީ  އި ުގޅިގެްނ އާަމރީން އިތުރު ނޮްނ ލީތަލް ވެަޕްނސް ޫދުނުކރީ ކަމަށެވެ

ވާުލުކރުުމން ޭއާނ ނަސީމްާއ ސުައޙްަމދު ެގ ކޮމާންަޑރ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް އޯޑަނެންސް ސާިވސަސް 

ކަަމށާއި ިއތުރު ހަތިާޔުރ ހޯދަްނ ގަޑިރު ވަންެދން އާމަރީގައި އިން އެއް އޭނާ ފާއިތުވިދިން ޖަވަާބީކ، 

. ިމަކމާއި ގުޅިގެން ވީގޮތެއް އިތުރު ަހތިާޔުރ އިތުރަށް ާސފުކުރުމުން ެއނުގނީ،  ބަަޔކު ނާްނަނކަމަށެވެ

.ޔޫ އްެނގީ މަޖްދީ هللا ނެގުމަށް ލެފްޓިެނންޓް ކާަނލް ނަްޞރު  .ޑީ هللا ްނޑަރ ކެޕްަޓން އަާމނު ކޮމާ އެމް

. ވީމާ ނާ ަހނާދން ނެތިގެންކަަމށް ުބެނ، ކަމަށާއި، އޭޝީދަށްރަ އިތުރު ހަިތާޔރު ނަގަން ނުދިޔަ ކަމެވެ

.ޔޫަތއް އިުތރު ޮންނ ލީތަލް ވެޕަްންސ ނެުގމަށްޓަކައި  .ޑީ . ިއުތުރ ެއމް އާމަރީއަށް ޮފނުވުނެވެ

.ޔޫަތއް ހަތިޔާާރިއެއުކ  .ޑީ ނޑަކަށް އިތުރު އެމް .  45އަލުން ަތއްާޔރުވުމަށް ގާތްގަ މިނިޓް ެނގިއެވެ

ސިފައިންގެ ިއްސ އޮފިަސުރްނތަކެްއ ދައްަކުމންދިޔަ ފުުލުހންނާިއ ނުިކޔަަމންެތރިކަްނ އެިއރުެވސް 

. ދައްކަުމން ވާހަކަ    ދިޔައެވެ

  

ޓީވީ އިން ޖުމްހޫރީ ަމއިާދުނގައި ިތިބ ވީ ޓީވީ އާއިހާ ކަެމއް ިހނގަމުން ިދޔަިއުރ ދިމިުހރި

ލްމުެވިރންާނއި، ިއިދކޮުޅ ިސޔާީސ ލީަޑރުން ެކނޑިޭނޅި މެސެޖްަތްއ ފުލުހުްނނަށް ތަޢީދުކޮށް ީދނީ ޢި
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. އެރޭެގ ދަންަވރުގެ ވަގުތެއްގައި ދިޓީީވްނ ، ފާހަގުަކެރ◌ެޭވ އެއް ަކމަކީ މިގޮތުން ދެމުން ގެންިދޔައެވެ

ަރއްިޔތުްނނަށް ގޮވާލާފައިވާ  هللاއައްޝަިއްޚ އިްމރާން ޢަބްދު އްަޞ ކަވަރޭޖްގަިއ ލައިވްކޮށް ޮފނުވި ޚާ 

(ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގަިއ '' އާެދ އެއީ ގޮވާލާފައިވަނީ، هللا ސެޖެވެ. ީމގައި އިމްާރން ޢަބްދު މެ

) ނުކިޔަަމންެތރި  ައާސީސ  ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ެތރެިއން ާޤޫނނުކަން ދަްއކަުމން ގެންދިޔަ ފުލުހުން

ަގދައަޅާ ކައި ހިމާޔަތް ކުުރމަށާއި، ދިވެހި ވަަޠނާިއ އަދި އިްސލާމް ދްީނ ހިމާޔަތް ުކުރމަށްޓަ

. އަދި ދިވެހި ޤައުމުދެކެ ލޯިބވާ ބޭުފޅުންގެ ތެރޭގައި ިމހިނާގ  މަަސއްކަތް ކުރަމުން ައްނަނ ބޭފުޅުން

) ަހރާަކތުގައި  ަބއިވެިރެވ (ޖުމްހޫރީ ަމއިދާނުގައި ިހނގަމުން ިދޔަ ޣަިއރު ޤާޫނނީ ަކްނތައްތައް

ބިތު ފިޔަަވޅަށް ތާޢީދު ކުރުުމެގ ޘާިރި◌ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ުފލުހުންގެ ެއިހތްވަރު ހު 

.  .ގޮތުން ނުޑހައި ާހުލގައި. އެބޭފުޅުން އެިތބީ ވަަރށް ަވރުަބިލ ހާލުގައި އެބޭފުޅުން އެތިްއެބވީ ވަރަށް ބަ

އެެހންވީމަ ެއބޭފުޅުންނަށްޓަކައި ފެން ފޮދެއް، ކާ އެްއޗެއް ިދްއކޮށްލެވެން ޮއތް ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ 

ްސ ވެ . ތިޔަ ބޭފުޅުްނނާ ގުޅުން އޮތް ޮކންމެިއވެސް ފަހަތަްށ ނުޖެހި ުކަރއްވާށޭއެކަންތައްތަްއ ފަހަެރއްގަ

ސް ފުލުހުންގެ ޭބފުޅަކާ ގުޅުއްވައިގެން ުކިރައްށ ވެ ސިަފއިންގެ ބޭފުޅަކާ ގުޅުއްވައިގެން، ކޮންމެ

ނުޑމެންގެ ގެންދަވާށޭ ްތ ޑިސެމްަބރު އިއްތިާހދުގެ ތެެރއިން މަިއދާނުގައި މަަސްއކަ 23. ައދި އަޅުގަ

. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ީދލަތި ުކރައްވަުމން ގެންދަވާ ުކިދންނާވެސް ގުޅުއްވައިގެން އަެކން ކުރަްއވާށޭ

ތިޔަ ބޭފުޅުްނގެ ދީލަތި އެހީތަކާެއކުގަ ެމނުވީ މިޤަުއމު ދެްނ  އެހީތަކަށް ިމޤައުމުވަނީ ޭބނުންވެފައޭ.

ޖެހި ވަޑައި ނުގަްނނަވާ ުކިރައްށ ުކރިައށް ދަާކށް ނެތޭ. ެއެހންވެ އެކަމުގައި އެްއވެސް ވަރަކަށް ަފސް 

ނޑު ދަންނަާވލަން ޮއީތ ފުލުހުންގެ ބޭފުޅުން ެއަބ ެއިދ ޅު. އަދި ަހމައެއާއެކު އަ ވަޑައިގަންނަާވށޭ ގަ

ތިމަންނަެމްނެގ ެއއީ ދެއުްކން  ަކން ވަޑައިގަންނަާވ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ތީިބ އެބޭފުޅުންާނ އެއްކޮށް 

ިތމޭާސ. އެެހްނވީމަ ތިމަންނަމެންނާ ބައިވިެރވެ ތިމަްނަނމެްނ އެއްމެ ޮބޑު އާދޭހޭ. ެއއްެމ ބޮޑު އިލް

ހިމާޔަތްކޮށް، މުޅި ޤައުމު ހިމާޔަތް ުކުރމަށްޓަކައި ާމދަމާ ހެނދުުނން ފެށިގެން އެންެމން ެއުކގައި 

''. . މަަސއްކަތް ފަށާދޭށޭ   މިެހންނެވެ

  

ަހަރާކތްތަކަށް ހިްތވަރު  ޖުމްޫހީރ މައިދާނުގަިއ ފުލުހުްނ ހންގަމުން ެގްނދިޔަ ޣަިއުރ ޤާނޫނީއަދި 

ވީޓީވީ އިްނ އެހަާކްނހާއިރު ނައިބު ަރީއސް ޑރ.ވަޙީދުގެ މެސެެޖއް  2:30ެއރޭގެ ލިބޭގޮތަށް، 

ޤައުމަށް ދިާމވެފައިވާ މިނަުރއްާކެތރި ާހލަތުގަިއ މެސެޖްަގއި ޑރ.ަވޙީުދ ވިދާޅުވީ "ފޮނުވިއެވެ. މި 

ނޑު ނޑު ެދކޭ ގޮތުގައި އަޅުގަ ާއިއ . ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޤާނޫނު އަާސސީ ގެ ވާޖިބެއް އެްއޗެއް ުބުނމަކީ އަޅުގަ

ދީނުގެ ހިާމޔަތުގައި ދިވެހިންގެ ެތރެއިން ގިނަ ަބޔަކު ސުލްހަވިެރކަާމއިުކ ކުރަުމން ައްނަނ 
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ނޑު ތާޢީދު ކުރަން.މަަސއްކަތްަތަކށް  މިދަނޑިވަޅުގައި ާރްއޖޭގެ ހުިރހާ މުޢަްއަސސާަތަކްށ،  އަޅުގަ

ނޑު ޮގވާަލީނ ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ާޤނޫނު ތަންފީ  ޒުުކރުމުގެ އިާދާރތަކަށާއި ައްސކަރިްއޔާއަށް އަޅުގަ

އަދި ޤާޫނނު ައާސީސއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޚިާލްފ ޤާޫނނު ައާސީސއާިއ ޤާޫނުނތައް ނެގެެހއްޓުމަށް. 

. ޑރ.ވަޙީދުގެ މި ޮގވާލުމަކީ ޢަމުރުަތކަށް ކިޔަަމން ނުުވމަށް  30ޖެނުައީރ  2012" މިެހްނނެވެ

ންވަރުެގ ވަގުތެއްގައި ަސުރާކާރިއ އިދިކޮޅަްށ މަަސއްކަްތ ކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަނަދުވަހުެގޭރގެ ދަ

ފަރާތްަތުކން ޑރ.ވަީޙދާއި ބައްަދލު ުކުރމަށްފަހު ސިަފއިްނނާިއ ފުލުހުްނނަށް ދީަފއިވާ ެމސެޖް "ިމޭރ 

ނޑުެމްނ ދިވެހި ިސފައިންަނށާއި ދިވެހި ފުލުހުންނަށް މިގޮވާލަނީ، އެބޭފުޅުން ނަިއބު ރަ  އީްސ އަޅުގަ

ުމޙައްމަުދ ަނޝީދުެގ މުޙައްމަުދ ވަޙީދު ަޙަސން މަނިކަށް ަހމަ މިހާުރން މިހާރަށް ބަިއޢަތު ހިފާ 

.މިހެން ުބނިުބނުން " އެއްވެސް ޯއަޑެރއް ތަންީފްޒ ނުުކާރން    ެއކޯވާ މެސެޖެކެވެ

  

ަގިއ ަސުރާކރާިއ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތުކްނ ޖުމްހޫރީ މަިއދާނުނގަމުންދިޔަިއރު، މި ުހރިާހ ކަމެއް ހި 

 ދަްއކަުމން ގެންިދަޔ ފުލުހުންެގ ތެެރއިން ބަެއއް މީުހްނނާއި އަދި ބަެއއް ނުކިޔަަމންެތިރކަން

ދިޔައެެވ.  އެނގެުމންްނސަށް ސިަފއިންގެ މީހުްނނާއި ގުޅަމުން ގެންދިޔަަކން ސިަފއިންގެ ިއންޓެލިޖެ

ޑް ެސންަޓރ" އެްއ އަދި ހަމަ ެއވަގުތު މާލޭގެ ކޮންމެެވްސ ތަނެއްަގއި ޢުމަރު ނަީޞރު  "ކޮމާން 

ޤާއިމް ޮކށްގެން ސިފަިއްނނާއި ފުލުުހންގެ ެތރެިއން ޭއނާގެ ނެޓްވާރާކއި ގުޅިފައިވާ ަބެއްއ 

. ސިަފއިްނނާިއ ފުލުހުންންަށ ގުޅާ،   7މިކަމީަކ އުިރޝާދު ދެމުްނ ގެންދިޔަަކންވެސް ެއނގެއެވެ

.ެއްސ ގެ ޑޭޓްލައިން ޕްރޮްގާރްމ ފެބްރުައރީގެ ފަހުން ޮއސްޓްރޭިލޔާގެ ޓީވީ ެޗނަލެްއ ަކމުގައިވާ ެއްސ. ބީ

 ެވސް ކަަށވަރުއޭނާ ) އަށް ޢުމަރު ނަީޞުރ ދިން އިްނޓަވިއުއެއްގައި 28ފެބުްރއަރީ  2012(

.   ކޮށްދީފައިވާ ަކމެކެވެ

  

ުނިކޔަމަންެތިރަކްނ ދައްކަުމްނ ގެންދިޔަ ފުލުހުން، ާބރުގެ ޭބުނންކޮށްގެްނ ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގައި 

ށް ގެނާްންނ އުޒުުރވެރިިވ ކޮމާްނަޑުރްނ އަެކން ުނުކރާން ދެްއިކ އެްއ ސިަފއިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަ 

.އުޒުރަކީ ސިަފއިންގެ ފައުުޖގައި މީހުން މަދު  އެކަަމކު ފާހަގަ ކޮށްލަންެޖޭހ ކަމަކީ އޮަޕޭރޝަްނ  ކަމެވެ

" ހިންގަން ފެށި ދުވަހުން ފެިށގެން މާލޭ ކުރާ ސިަފއިންގެ ޭއރިޔާގައި މަަސްއކަތް  "ލިބަރޓީ ޝީލްޑް

. ިސފައިންެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް  500ދަދު އަ ދައްކަުމްނ  ނުިކޔަަމންެތިރަކންއާ ގާތް ުކރާނެކަމެވެ

ޖުމޫްހރީ މަިއދާނުގަިއ  ،ގެންދިޔަ ފުލުހުން ެގނަުއމަށް ޮކމާންަޑުރްނ އުޒުރުވެިރވުންވީ

އިުތުރ  ވެ.ކަމަކަށެދަްއކަުމން ގެންދިަޔ ފުލުހުންަނށް އިތުރު ހިްތވަރެއް ިލުބުނ ނުކިޔަަމންެތިރކަން 
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ޭއިރޔާއަްށ ބޭުނންވާެނަކމަށް ކޮމާންަޑުރން ުބނުުމން އެކަން ކުރުމަށްޓަަކިއ އިުތުރ  ސިަފއިން މާލޭ

ސިފައިން ާމލޭ އޭިރޔާއަށް ގަެނުއމަށް ލެފްޓިނެންޓް ާކނަލް މުޙައްމަދު ާޝހިދު (ޑައިރެކްޓަރ  200

  ގެ ކޮާމްނޑަރ އެންިގއެވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ެއްނޑް ާޕރަސނަްލ ސާިވަސްސ) އަށް މާލޭ ޭއިރޔާ

  

ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގައި ިތިބ ފުލުހުން ަލްސނުކޮށް ިސފައިންގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް ގެންަނން ޖެހޭކަމަްށ 

ސިަފއިންގެ ެޖެނރަލް އޮިފަސރުންެގ  ނަމަވެސް މިކަމާފެްންސ މިިނސްަޓުރ ވިދާޅުވިޑިއެކިފަަހުރމަިތން 

. ތެރެއިން ަބއެއް މީުހން ާތޢީދު ނުުކާރކަން  ނުވާ ެޖނެރަލް އޮިފަސުރްނ އެްއަބްސ ެއނގިފައިވެއެވެ

ބުނަުމން ގެންދިޔައީ ދުާވލުގެ އިރު ައރައިެގން ައއިސް ހޫނުުވމުން ޖުމްޫހީރ މައިދާނުގަިއ ތިިބ 

. ނަމަވެސް އެަކން ެއހެްނ ުނހިނގާނެކަމާއި  ިއުރ  ،ފުލުހުން އެަތން ދޫކޮށްލާފައި ިހނގައިދެާނ ކަމަށެވެ

 ިކިރޔާެވސް ިވްސޭނ މީހަކަށް ޔިުތންވެސް އެ ަސަރަހއްދަްށ އިުތރުވާެނަކންއެރުމުން ާއންމު ރައް 

.   އެނޭގނެއެވެ
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  ވަޑައިގަތުން  ސިފައިންގެއަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލް 
  

ދަްއކަުމން ގެންިދަޔ ފުލުހުން ެއރޭގެ މެންދަުމން ފެށިގެން ގޮސް ފަިތްސވުމާއި  ނުކިޔަަމންެތިރކަން

ތިބި ިއުރވެސް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެމީހުން ނުެގނަުއމުން،  ގާތަށް ޖުމޫްހރީ މައިާދނުަގއި

ަރީއުސްލ ، އެކަން ނުަވނީ ކީްއވެތޯ ބެުލމަށާއި ސިފަިއންނަށް ކުރެުވނު ޢަމުރު ަތންފީޒް ުކރުވުމަށްޓަކައި

) ހުްނނަ ވާފަިއ ޖުމްޫހރިއްާޔ އަދި ކޮމާްނަޑރ އިން ޗީފް އެމަިނކުާފުނ ދިރިއުޅުއްާވ ގެކޮޅުގައި (މުލިއާގެ

ނޑަަކށް  ) އެހާަކންާހއިރު ސިަފއިންގެ ަމއި 4:15އެރޭގެ ފަތިުހ ގާތްގަ  ަމރުކަޒަްށ (ބަްނާޑރަ ޮކށްޓަށް

. ބަްނޑާރަ ކޮށިން އެަމިނކުާފނަށް އިސްިތޤްބާްލ ދެްނެނވީ ޑިފެްންސ މިނިސްަޓާރއި ޯހްމ  ވަޑައިގަތެވެ

. ަރީއސުލް ޖުމް ބަްނާޑރަ ކޮްށޓަށް ހޫރިއްޔާ މިނިސްަޓރާިއ ސިަފއިންޭގގެ އިސް އޮފިަސުރްނނެވެ

ުނިކޔަމަންތެރިވި ފުުލހުްނ ސިފަިއންގެ ެބލުމުގެ ދަށަްށ  ވަޑައިގަތްތާ މާގިނައިރު ަތކެްއ ނުަވނީސް،

ުކެމ ސިަފއިންގެިއން ނި ސިފައިންގެ ފައުޖު، ގެނައުމަށްޓަަކއި ނުުކްނަނން ތައްާޔުރވެފައި ތިބި 

 އާދަމް ބިްލިޑންގް ކުިރމަތީގައި ުރކުރުާވލިއެެވ. ފުލުހުންގެ މައި އިާދާރ ހުންނަ ަޝހީުދ ުޙަސއިން

ޖުމްޫހރީ މަިއދާން ޫދކޮށް ފުލުހުން ިދުއމަށާއި، ސިފައިންގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ުނކިޔަަމންެތިރިވ ފުލުހުން 

. ޝަހީދު ޙުަސިއްނ އާދަމް މަށް ިއްނާޒރުިދނުމަށް އައްަޔން އައު ކޮށްަފއި ުހރީ ކާަނލް ޙާމިދު ޝަފީޤްއެވެ

ރިމަތީގަިއ ސިފަިއްނގެ ފައުޖު ރުކުރުާވުލމާއެކު ޖުްމހޫރީ މައިާދނުގައި ތިިބ ބިލްިޑންގް ކު

ނުކިޔަަމންެތިރވި ފުލުހުން އެމީުހންގެ ަރޔަޓް ގިއަރ އަޅާ ސިފަިއންާނ ުކރިމިަތލުމަށް ތައްާޔރުާވްނ 

ޤައުމުެގ  ފެށިއެވެ. ފުލުހުންގެ މިޢަމަލުންވެސް ެއނގެނީ އެމީުހން އެތިބީ ަސުރާކާރއި އިިދކޮޅަށް ނުކުމެ 

. ާކނަލް ޙާމިުދ ޝަފީްޤ ަހނުގރާމަދިފާޢީ ބާރު، ައްސަކިރއްާޔއާ އެންމެ މަީތ  ުކަރްނ ކަމެވެ

ފުލުހުްނނަށް ގޮވާލަމުން ގެންދިަޔީއ ިސފައިންގެ ޢަމުރަށް ކިޔަަމްނވުމަށާއި، އެމީހުން ުސްލހަެވިރ 

  ގޮތުގައި ސިަފއިްނނާއި ހަވާލުވުމަށެވެ.

  

ތެރޭަގިއ  ުރުކރުވާލައިަފއި ތިބިއިރު ފުލުހުންގެސިފަިއން ަކއިރީގަިއ ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގެ ބޮޑު ދިދަ

. އަދި ފުލުހުންގެ ސަފުަތކުގެ ެތެރއިްނ ފެންފުޅިފަދަ ަތެކިތ  އާންުމންެވްސ އުޅޭކަްނ ާފހަގަ ުކރެުވެނވެ

ސިަފއިންގެ ސަފުަތކާިއ ދިމާލަށް ުއަކމުން ދިަޔއެެވ. ސިފަިއްނނާއި ދިމާަލްށ ފުލުހުން ފެންފުޅި 

ގާފަިއ ުމން ިދަޔިއުރ ސިފަިއންގެ ފާަރުތން ފުލުުހންނާ ެއއްެވްސވަރެއްގެ ުކިރމަތިލުމެއް ިހންއުކަ

. ފުލުހުންނާިއ މުޚާަތބްކޮށް ޝީލްޑްތަްއ ބަހައްޓާފަިއ ޖުމްހޫރީ ަމއިާދްނ  ،ނުވަާކން ފާަހގަ ކުރެވެއެވެ
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. ނަމަވެސް ނިުކޔަަމންެތިރކަން ދައް ސިފަިއން ދޫކޮށްިދއުމަްށ  ކަުމން ގެންިދޔަ ފުލުުހްނ އެދި ގޮވިއެވެ

ެނވެ. ފިަތްސަނމާދަށް ގޮވަންދެން، ފުލުހުްނނަށް ސިަފިއްނ ދިޔައީ އެކަަމށް އިްނާކުރ ުކރަމުން 

. ަފިތސްނަމާދަްށ ގޮވުމާއިއެކު ިއސްލާީމ މަުރަކާޒިއ  އިްނޒާރުދީ ނަޭޞޙަތްެތިރވަމުން ގެްނދިޔައެވެ

މުންގެ ަބޔަކު ޖުމްޫހީރ މައިދާނަްށ ވަެދ އާއް ުހަރްސކޮށް ދިމާއިން ޖަާހފައި ހުރި ެބިރކޭޑްަތއް 

ފުލުހުްނނާއި ގުޅި އެމީހުްނނަށް ބޯފެން ފޯރުޮކށްދެުމްނ ދިޔައެވެ. ައދި ޖުމްހޫރީ މައިދާން ހަލަބޮލިެވ 

ސިަފއިްނނާިއ ދިމާލަށް ފެންފުޅިތައް ުއކާ ހަޅޭއްލަަވންފެށުމުން ިސފައިންގެ ފައުޖުތައް ަބނޑޭރިެގ 

  ތެރެއަށް ވެްއދިއެވެ. 

  

ްސ ނަާމދު ވަގުތަށްފަހު ފެނިެގން ދިޔައީ ާއންމު ރައްޔަުތްނާނއި ފުލުުހންގެ މީހުްނ ިއސްާލީމ ފަތި

ޖުމްހޫރީ މައިދާަންށ ވަންނަމުްނ ދިޔަ މަްނަޒެރވެ. މިހާތަނަްށ ބެލި މުަރކަޒުގެ ިއުރން ޮއްނނަ މަގުން، 

ދޫކޮްށލީ ކޮން ފަާރތެއްގެ ބެލުުމން މިދެންެނވި މަގު ބަންދޮުކށްގެްނ ތިބި ސިފަިއން އެމަގުގެ ކޯަޑން 

ވެއްުދމަށްފަހު،  ސިފަިއންގެއަށްސިފައިންގެ ފައުުޖ ގިަފއެއް ނުވެެއވެ. ނއެންގުަމކަށްަކން އެ 

އަނެއްކާެވްސ ސިފަިއްނ ނުކުމެ އެމީުހންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ޖުްމޫހީރ މައިާދނުގައި ތިިބ 

ާޔުރކުރެވުނެވެ. ިމފަހަރު ސިަފިއްނެގ ނުކިޔަަމންެތިރވި ފުލުހުން ގެނައުމުގެ މަަސްއަކތަށް ފައުޖު ތައް

ފައުޖާިއ ބަްއަދުލ އަދި ރަީއުސލް ޖުމްޫހިރއްޔާ ފައުޖު ޭބރަްށ ނުކުތުމުގެ ކުިރްނ ކޮމާްނޑަރ އިން ީޗފް 

. އަދި މަނިކުފާނު އެމީުހންގެ ފަރުާތން އެދިވަޑައިަގީތ ަވަރށް އިޚްާލްސތެރިކަމާއެކު އެ ުކރެއްިވއެވެ

ީރންގެ ޢަުމރުަތއް ަތންފީުޒޮކށް، ޤައުުމ ަސލާމަތް ެއމީހުންގެ ވެ ކުމެ، ނި  އެމީހުން ިހްތވަރާިއ ެއއޮްކށް

. ރަީއސްެގ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވުުމން ފައުާޖއި ވާހަކަ ެދްއީކ ާކނަްލ ކޮށް މަުޙއްމަުދ ިދނުމަށެވެ

. ކާނަލް  މިޝަންގައި ބައިެވރިވާން ބޭނުން ނުާވ މީަހުކ މަުޙއްަމދު ޒިޔާދު އެްއސެވީ އެ ޒިޔާދެވެ

هللا ކެޕްޓަން ައމާނު ކޮމާންަޑުރން ކަމުގައިވާ  ،ޒިޔާދު ިމހެން ެއހުުމން މުޙައްަމދު ުހރިތޯއެވެ. ާކނަލް 

އާއި އަދި އިުތުރ އޮިފަސރެްއ ކަމުގައިވާ ފަްސްޓ މޫސާ  އާއި ފަސްޓް ލެެފޓިނެންޓް ޞާލިޙްރަޝީދު 

. މިއޮފިަސުރްނ ލެފްޓިނެންޓް އަދުާނން އުްޘމާން އެމިަޝންގައި ަބއިވެރިވުމަށް އިްޢތާިރޒް ުކރި  ެއވެ

ިތން ޮއފިަސުރްނ ްމ މުޙައްމަދު ދީދީ ިނންމެީވ އެ އިޢްތާިރޒް ކުރުުމން ްބރިޭގޑިއަރ ެޖެނަރލް ިއބްރާހީ

هللا މިޝަންގައި ބައިެވރި ުނުކރުމަާށއި، ެއމިޝަންގެ ޮކމާންޑަުރްނަންށ ލެފްޓިނެންްޓ ާކނަލް ަނޞްރު 

އެކު ކަާންލ ޙާމިުދ ޝަފީޤްެވްސ އަދި ފައުާޖއި ހަމަަޖއްސާ ިއްޙާސން އާއި ފަސްޓް ލެފްޓިެނންޓް މަޖްދީ

.   ދިއުމަށެވެ
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މިފަހަރުެވސް ފައުޖުގޮސް ޝަހީދު ުޙަސއިން އާދަމް ބިލްިޑންގް ުކރިމަތީގައި ުރކުރުވާލުމާެއުކ ޖުމްޫހީރ 

މަކަށް ތައްޔާުރވެ ހަޅޭއްލަވާ، ''ކުރިމަތިާލން ައންނާޭށ'' އަތުން މައިދާނުގައި ތިބި ފުލުުހްނ ކުރިމަތިލު

. އި މިފަހަރުެވްސ ސިަފއިންެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ފުލުހުްނ ގެނައުމަށް އެއްެވްސ ޝާރާްތކޮްށ ހެދިއެވެ

ވަންދެން މަުޑކޮށްަލއިެގްނ  6:30ޑަަކށް ހެނުދނުގެ ނކަމެއް ުނކޮްށ ސިފަިއންގެ ފައުޖު ގާތްގަ

. މި ސިަފއިންގެައށް ައެނއްކާެވސް   ތިބެފައި، މައި މުަރަކޒު  ދެްނނެވި ކަންކަން ސިަފިއންގެވަނީއެވެ

ކައިރީަގއި ިހނގަމުން ިދޔައިރު ޖުމްހޫރީ މައިދާުނގައި އެއްވެފައިވާ ފުލުުހްނނަށް ކާބޯ ތަކެިތ 

ލިބެުމްނ  ނަކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސިަފއިންގެ ިއންޓެލިޖެންސަށްޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ިރޯސޓުން ގެން 

 . .  ިސފައިން އެނުބރި ިސފަިއންގެއަށް ވަނުުމްނ ހެނދުނުގެދިޔައެވެ ަސއިބޯްނ އެީމހުން ފޮނުވާެލވުނެވެ

ހެނުދނުގެ ެއވަގުތުގައި ސުަރކާރާިއ އިދިކޮުޅ ަރްއޔިތުންަތެކއް އެމް.އެމް.ޭއ ަސރަަހއްދުގަިއ ިތެބ 

. އަދި ހަމަ އެވަގުތުގައި ޗާނަދީނ މަގު  މުޒާހަރާ ުކަރމުން ފުލުހުްނނަށް ހިތްަވުރދެމުން ގެންދިޔައެވެ

  ަރށް ތާީޢދުުކރާ ަރއްިޔތުންތަކެއްެވްސ އެއްވެ ތިްއެބވެ.އޯކިޑް މަގު ކަންމަތީގައި ސަރުކާ 
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 ޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައީސުލް  ފުލުހުންނާ  ދައްކަމުންދިޔަ  ނުކިޔަމަންތެރިކަން 

  ބައްދަލްކުރެއްވުން 
  

ފުލުހުްނނާއި ަބްއދަލު ނުުކރެްއވުމަްށ  ެތިރަކްނ ދައްކަުމން ގެންދިޔަޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގައި ުނިކޔަމަން

ުދނުެގ ނގެ ވަރަށް ހެ ވަނަދުވަހު  07 ރުައރީ ފެބް  ،ނިންމަވާފަިއ ވީނަމަވެސް ޕޮިލްސ މިަޝަނރ އޮފް ކޮ

ުނކިޔަަމންެތިރަކން ދަްއަކމުން ގެންިދަޔ ފުލުހުންގެ ފަރާުތން ިއސްކޮށް ިތިބ ބަެއްއ ވަގުތެއްގައި، 

ލު ަބއްދަ މިޝަނަރ ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާަގއި އޭގެ ެތެރއިން ބަަޔާކިއ ޕޮިލްސ ކޮ މީހުން އެުދީނ 

 . . އި ެހކިންގެ ގޮުތަގއި އިތުރު ދެބަްއަދލުވުމުގައަދި މިުކރުމަށެވެ ީމހަކު ަބިއވެރިކޮށް ިދުނމަށެވެ

މާާނިއ ޙްރަ ޢަބްދުއް މަދު ޙްއަ  ސްުޕރިެޓްނޑެންޓްމީހުްނނަީކ ެވރިވާެނ ދެއެގޮތުން ެހިކންގެ ގޮތުގައި ބައި

މިަޝަނރ ބައްދަލުވުމަށް ކޮވެ. މި މީހުން ިނންިމއެނަީޞުރ ކަމުގައި މިهللا ޢަްބދުަސްބ އިންްސޕެކްޓަރ 

 . ނގަމުން ހި  އްަބްއދަލުވުން ޭބްއވުމުގެ މަޝްވަރާތަ އަދިއޮފް ޕޮިލްސ އެއަްބސް ވެވަޑައިގަތެވެ

ަރީއސުްލ ުނކިޔަަމންެތިރަކން ދައްކަުމން ގެންދިަޔ ފުލުހުންާނއި ވާހަކަ ެދއްކެވުމަށް ދަނިކޮށް، 

.ވަޑަނިކުމެ ޖުމްޫހރީ މަިއދާނަށް ޖުމްޫހރިއްޔާ،    އިގަތެވެ

  

ަރީއުސލް ޖުމްޫހިރްއާޔ ނުކިޔަަމންތެިރކަން ދަްއކަުމން ގެންިދަޔ ފުލުހުންނާިއ ބަްއދަލު ުކރައްވާ 

 ލި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ެތެރއިްނ ަވރަްށ ބާރަްށ "ަގންޖާޯބ" އޭ ގޮވާ ަސލާމް ގޮވާލެއްވުމާއިެއކު 

ކިުރައްށ އެމަނިކުފާނުެގ ވާހަކަފުޅު  ލައްވާއަޅާނުރަީއުސލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއިވުނެވެ. ނަމަވެސް ެއަކމާ 

ެއމަނިކުާފނު ިވދާޅުވީ، ުމޚާތަބްޮކށް ނުކިޔަަމންެތިރކަން ދައްކަމުން ގެންިދޔަ ފުލުހުްނނާ  ގެންދެވިއެވެ.

ިވޔާނުާދކަެމްއ އެމަނިކުފާނަްށ ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތުގައި ެއޭބކަުލްނނަށް އެތިއްބެވެނީ 

ަތއް ަވމުްނ ދިޔަގޮތުން ފަަހެރއްަގއި ސީާދ ކުރެވޭ ކަމަކާއި ވަދެވޭ އަދި ަކންތައްުކރެވިގެްނކަަމށާއި، 

، ނިގވަޑައިގަންނަާވކަމަށާއި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެދާނެކަން އެމިަނުކފާނަށް އެކަމެއް މުޅިްނ ސާފު ނުވެ ވީ

މަްށ އެހެން ނަމަވެސް އެުހިރހާ ބޭފުޅުން ފުލްުސ އޮފީހަށް ނުވަތަ ސިަފިއންާނއި މިވަގުތު ހަވާލުވެލެއްވު

ވިޔަކަ އެމިނިުކާފުނ  އަދި އެބޭފުޅުންނަްށ ދެރަގޮތެއް  ،އެމިކުާފނު އެދިވަޑައިގަްނނަވާކަމަާށއި

. ކަމަށެޔަޤީންކޮށް ައރުވާނުދެއްާވެނކްަނ  މިހެން ވިދާޅުވުމުން ފުލުހުންގެ ެއންެމނަްކހަލަ ގޮތަަކްށ ވެ

ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ފުލުހުްނ އެގޮތަްށ އެމީހުންގެ ނުކިޔަަމންެތިރަކން ހާމަކުރުުމގެ ގޮތުން ވަރަށް ާބރަށް 
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(ސްޓާްފ މަލުކުރުމްުނ އެމަނިކުާފުނގެ ވާހަކަފުޅު މެދު ކަޑާެލއްވުމަށްފަހު އެތަނުން ަވިކ ފުލުހަަކށް ޢަ

) هللا ާސރޖެންޓް ޖާދު ިއޝާރާތް ުކަރއްވާ އަްނާނން ެއންގުުމން އޭނާ ެއމަނިކުާފނުގެ ިއްބާރހީމް

އަނެއްކާެވްސ އޭނާ ފުޮނއްވާލެއްވުމަށްފަހު، ފާުނގެ ފުރަގަހަްށ އެމަިނކުެދްނ . ިދޔައެވެއަރިައހަށް 

 . އަިރހަށް ިދޔަތަނާ، އެތަނުގިައ ތިިބ  މީނާވެްސ ަރީއސް އިުތރު ފުލުހަކަށް އައުމަްށ ވިދާޅުވިއެވެ

ފެށުމުްނ، އޭާނ '' އޭ ގޮވަންޯނ ނޯ ''އެްއައޑަުކން ްނ ނުކިޔަަމންތެިރކަން ދައްކަުމން ިދޔަ ުފލުހު

މިާހ  އަެންއާކވެސް ނުިކަޔމަންތިެރކަްނ ދައްކަުމްނ ދިޔަ ފުލުހުްނނާ ގުޅުނީއެވެ. އެނުބރި ގޮސް

ފުލުހުްނނާއި ަތންކޮެޅއް ުދުރގައި، ިހސާބުން ަރީއސުލް ޖުްމޫހރިއްޔާ ފަހަތަށް ޖެހި ވަޑައިގެން 

. އެމަނިކުފާުނ ފަހަތަ ިއުރމަތީ ކޮޅުގައި ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގެ  ްށ ިއރުކޮޅުަކ މަޑުކޮށް ލެއްވިއެވެ

ޖެހިވަޑައިގަްތ ވަގުތުގައާއި މަޑުޖަްއަސއްވާލައްވައިގެން ހުްނނެިވއިރު ފުލުުހްނގެ ފައުޖުގެ ތެެރިއްނ 

ފަހު އެމިކުާފުނ ކު އެތަުނގައި މަޑުކުެރއްވުމަށްުދކޮޅަނފާ" ގޮވަމުން ދިޔަެއވެ. ކުޑަހި ޢު"ގަންޖޯބޯ ިއސްތި

ެވ. ަރއީސުްލ ޖުމްހިޫރއްާޔ ޖުމްޫހީރ ުބރި ވަޑައިގަތީ ސިފައިންގެ މައި މުަރކަޒުެގ އެތެެރއަށެނއެ

ޑިފެންސް ިމިނސްޓަރ ަޠލްޙަުތ ކުމެ ވަޑައިގެންނެިވއިރު ެއމަނިކުފާނުގެ ައރިއަހުގައި މައިދާނަށް ނި 

ްމ މޫސާ ިއބްރާހީ ާސރެޖންޓް މޭަޖރއެމަނިކުާފނުގެ ބޮޑީާގޑުންގެ ތެެރއިން އިބްާރީހމްއާއި، 

( .ެއްސ.އޯ .ީސ) ޙަމު ާސރެޖންޓް ފްަސޓް ކްލާސް ، އާއި (ޕީ .އައި .ޖީ އާއި، އްަމދު ނާފިޒް (ބީ

 ަރީއސުލްޖުްމޫހރިއްޔާގެ ައިރހުގައި ބޮޑީާގރުޑންގެ ގޮތުގައި މަަސއްކަްތކުރާ އެރޭގެ ޑިއުީޓ ޓީމް،

.ީޖގެ ެސިކުއިރޓީ ކޯޑިނޭޓަރ މޭޖަރ އަ  އެރޭގެ އެޑްާވންސް ެސިކުއރިޓީ ޓީމް، .ޕީ ަމުދ ޙްެއސް

) ޙްއަ އި، ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ާސރޖެންޓް މޭޖަރ ަނުއޝާދު ޢަލީއާ  ފަިއސަލް، މަުދ ފަާޔޒް (ޕާޕާ

ީޗފް އޮފް ޑިެފްންސ ފޯސް މޭަޖރ   ،އާއި ދީދީމުަޙއްމަދު ްމ ޖެެނަރލް ިއބްރާހީ އާއި، ބިްރޭގޑިއަރ

އަދި މީގެ އިތުރުން ިމލިޓަރީ ޕޮިލުހގައި މަަސްއކަްތުކާރ  ލީ ޖަލީލްއާއި،ޢަޖެނަރަލް ޫމސާ 

.ޑީ.އެ  .އެން .ފްގެ އިެކ ޭރންކްތަކުގެ ބަެއއް ސިަފއިން ބަެއއްމީހުންާނއި، އެމް   ިތއްބެވެ
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  ކުރިމަތިލުން  ފުލުހުން  އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް  ރައްޔިތުންނާ  އާއްމު 
  

ދުވާލުގެ އަލި ވިލުމާއިއުެކ އޯިކޑްމަގު ޗާްނދަނީ މަުގގެ ކަންަމއްަޗށް ަސުރާކަރށް ތާއިުދކުާރ ަސޭތަކ 

. މިތަނަްށ ޖަމާވެ ީރ ޕީގެ ޕާލިެމްނޓް .ޑީ .ފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގަިއ އެމްފަންސާެހއްާހ މީހުން ޖާމާވިއެވެ

-ަބުރންނާއި ަސުރާކރުގެ ބަެއއް ވަޒީރުން ިތްއބެވިއެވެ. ހަަމއެވަގުތު ޗާްނދަނީމަގު ން ގެ ބައެއް މެގްރޫޕް

ަސރުކާާރިއ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތއްެވްސ އެއްވެ،  ޗަށް ވާކަހަލަ ގޮތަކަށް ިސާޔސީ އް އޭ ކަންމަ .އެމް.އެމް

. ޖުމްހޫރީ ަމއިދާނުގެ ތެޭރގައި ފުލުުހްނނާއި ގުޅިގެން އާންުމ ދެކޮޅަށް އަޑު  ގަދަ ކުރަމުްނ ގެންދިޔައެވެ

. އެވަގުތުވެސް ޖުމްހޫރީ ބަެއއް މީުހްނ ހަރަާކތްެތރި ުތންެގ ތެެރއިްނ ަރއްޔި ވަމުން ގެްނދިޔައެވެ

އެމަގުތަކުަގިއ  މައިދާނަށް ަވދެވެން ހުރި ުހރިހާ މަގުަތކެއް ކޯަޑން ކުރުމަށް ފޮުނވާފައިވާ ސިަފއިން

އެުތރިގެން ިތއްބެވެ. ހެނދުނުގެ އިރު ައަރއިގެން މާިގނަ އިރުަތެކއް ނުވަނީސް ކޯަޑންތަކުގަިއ ިތިބ 

.ނސިފައިން އެ  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ސިފަިއންގެ ކޯަޑްނ  ުބރި ސިަފިއންގެ މައި މަރުަކަޒށް ާދްނފެށިއެވެ

ފުލުހުްނާނިއ ެއކުވެގެން ޖުމްޫހރީ މަިއދާުނެގ އޮތްއިުރެވްސ ަސުރާކރާ އިދިކޮޅު އާްނމު ފަރާތްަތްއ 

.   ތެރޭގައި ަހަރކާތްތެރިވަުމްނ ދިޔަކަމެވެ

  

ސިަފއިން ކޯަޑންތައް ޫދކޮްށލުމާއި އެްއޮކށް ކަހަލަ ޮގތަކަށް ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުަގއި އެއްެވތިިބ ފުލުުހްނ 

. އަދި ހަމަ އެަވުގުތ އިވިގެން ިދޔަ ޒުމް ިކޔާއަޑު ޢައެންެމްނ އެުކގައި އަޑުގަަދކޮށް ފުުލހުްނގެ  އެވެ

ީމހުްނ ޖުމްޫހރީ މަިއާދާނ  ދުުކރާޢީ އޯކިޑްަމގު ަކންމަތީގައި ެއއްވެތިބި ަސުރާކރަށް ތާ-ޗާްނދަނީމަގު 

.ދިމާލަށް ހި .އެމް އޭ ަސަރަހއްުދގައި ތިބި ަސުރާކާރއި އިދިކޮޅު އާންުމްނެވްސ ނގައިގަތެވެ. އަދި އެމް

. ަސުރކާރަްށ ތާޖުމްޫހރީ މަިއދާން ަސަރަހއްދަށް ވަްނާނން ފެ ދުުކރާ ފަރާތްަތުކން ިއސްާލީމ ޢީށިެއވެ

މައިދާނުެގ ތެރެއަށް އެމީުހންގެ ޝުޢޫުރ މުަރކަޒުގެ ުއތުރު ގޭޓް ފަހަނައަޅާ ގޮސް ޖުމްޫހީރ 

ފާޅުކުރަުމން ވަންތަާނެހން، ުނކިޔަމަންެތިރކަްނ ދައްކަުމްނ ދިޔަ ފުލުހުން ަޢުޒމް ިކާޔ 

ުކާރ ޢީދުަސުރާކަރށް ތާިތިބ އާންމުން،  ވެގެންއި ަބއިވެރިއިމީހުންނާ ފުލުހުްނާނއި އެބަ ނިންާމލުމަށްފަހު، 

.  އުޑު ބިުރއާިއ ގަނމީހުްނނާއި ިދމާލަށް ލަޓިބުރިަތާކއި، ދަގަ އުަކމުން ހަޅޭއްލަަވމުން ދުއްވައިގަތެވެ

 . ީކ ފާހަގަކުރެވުނު ަކމައަދި އެމީުހްނގެ އަތުޖެހުނު މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަިނޔާުކަރން ފެށިއެވެ

ަސުރާކަރށް ާތޢީދުކުރާ މީުހން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ަވންއިރު، އެީމހުންގެ ެއއްވެސް ީމހެއްގެ އަތުގަިއ 

ފުލުހުންނާއި އެީމުހންނާިއ މާރާާމީރ ިހްނގުމަށް ބޭުންނކުރާ ޒާތުގެ އެއްވެސް ެއއްެޗއް ނެްތަކމެވެ. 
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ުތންެގ މަޖިލީހުގެ މެނަްބުރ ަރއްޔި ައނިާޔުކރި ީމްސ މީހުންގެ ެތރޭގައި ުތން، ގުޅިފައިވާ އާންމު ރަްއޔި

ެގ هللاބްދު ޢަުތންގެ މަޖިލީހުގެ މްެނބަރު އީވާ ގަލޮޅު އުތުުރ ދާއިރާގެ ަރއްޔިަމދު ދީދީާއއި، ޙްމިާރޔާ އަ 

) ހިމެެނއެެވ. މާރިޔާ އަ  ފިރިަކުލން ައޙްމަދު ާޝިހދު މަްދ ދީދީގެ ލޯމަތީގައި ޖަާހ އޭނާެގ ޙް(ސާބެ

. ޖުމްޫހީރ މައިާދނުގެ އެވަގުތު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯތަުކްނ ލޮލަށް ވަރަްށ ބޮޑަްށ ލޭއަރުވާލާފަ އިވެެއވެ

ހުްއާޓ އަޙްަމދު ޝާހިދު އަހުމަދު މަގަށް ވަތް އާންމުންގެ ތެރޭގައި އަމީރު ފެންަނން ުހރި ގޮތުގައި 

. އެންެމ ބޮޑަްށ  ގަމީސް ފުލުހުންގެ ަބޔަކު ޭއނާގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ލައިގެްނުހރި  ބާލުވާހަދާފައިވެއެވެ

 ،ގެެނސްފައި ހުއްޓާ އަޙްަމދު ޝާހިދު ހަގަ ުކރެވިގެން ދިޔަީއ ދެ ފުލުހްެއގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ފާ

.އޯގެހަަރކާތްތެރިވެ އުުޅނު ފުލުހެްއ ކަމުގައިވާ ކުލަ ހެުދމުގައި ެއަސަރހައްދުަގއި  ޯކްޕަރްލ  އެސް

)  ިނާޔޒްމުޙައްމަދު   އަޙްމަދު ޝާހިދުގެާރ ފުންމައިގެން އަ(މިާހުރ ސާރެޖންަޓކަށް ްޕރޮމޯްޓކޮށްފައި

.މޭދަށުގައި ޮކޅުފައިން ޖަހާ،  މިދެންނެވި ކޯްޕަރްލ  އަދި އަތުްނ ބޮލުގެ ފުށްކިބައިގައި ެޖހި މަްނަޒރެވެ

ވަނަދުވަުހގެރޭ ާއރިޓފިޝަލް ބީަޗްށ  06ފެްބުރއަރީ  2012ނާިޔޒަކީ މުޙައްމަދު 

ްނ ފީަސހު ހަްއަޔުރުކަރްނ ފުލުހުްނ ދިަޔއިރު، ަސިއަކލެއްގައި އިނދެގެނުކިޔަަމންެތިރކަމާއެކު 

. މަލު ހިންގަމުްނ ދިޔަިއރު ަރއީސުލް ޖުމްޫހިރްއާޔ ޢަމިައނިޔާެވރި  ދާށޭވެސް ުބނި ފުުލސް މީހާއެވެ

. އެަމންަޒރުސިަފއިންގެ ަމތިން ުކޑަޮދަރކުްނ    ބައްލަާވްނ ހުްނނެވިއެވެ
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 ށް ވަންނަނީ: ފޮޓޯ އިން ތިޔަުތންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޖުމްޫހރީ މައިދާނަދުުކރާ ރައްޔިޢީސަރުކާރަށް ތާ

  މީހުންގެ އަތުގަ ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭނެ އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ނެތް.ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެ
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  ސާބެގެ ގައިގާ ކްޯޕރަލް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ފުންމައިގެން އަރާ ކޮޅުފައިން ޖަހަނީ 

  
  ޒް ޖަހަނީ ސާބެގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބައިގާ ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ނިޔާ

  

  
  ނިޔާޒްމުޙައްމަދު ޕޮލިސް އެސް.އޯ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޯޕްރަލް 
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  ކުރިމަތިލުން  ސިފައިން  ފުލުހުންނާ  ދައްކަމުންދިޔަ  ނުކިޔަމަންތެރިކަން 
  

ފުލުހުންގެ އަނިޔާެވިރަކން ހައްދު ފަަހަނއަޅާފައިވާ މަންޒުަރ އެަމނިކުފާނަްށ ފެިނވަޑައިގަތުމުްނ ވަަރްށ 

ސިފަިއންެގ މަިއ ދުވެފަކަހަަލ ގޮތަކަށް ިތިރއަށް،  ޮބޑުވެ ވަޑައިގެން އަދި ކޯާފވެ ވަޑައިގެންބޮޑަްށ ކަން 

ގޭޓްކައިރިއަްށ ވަޑައިގަތެވެ. އެތަަނށް ވަޑައިގެން ަވރަްށ އަުޑަހރުކޮށް ކޯފާ އިްސުކަރްއވާ ވަަރްށ 

ކޮށްިދނުމަށެެވ.  ސިފަިއނަްނށް ޢަމުރު ުކރައްވަމުްނ ގެންދެވީ މިޤައުމު ސަލާމަތް  ައަސާރއިެއކު 

އުެކ ސިފަިއންެގ ތެެރއިން ބަަޔކު (ަބެއއް މީހުން ޝީލްޑާއި، ގޭްސ ަރީއސްގެ ިމޢަމުރުފުޅާ

މްާސާކއިެއކު، ައެނއް ަބޔަކު ހަމަެއަކނި މުގުރާެއުކ)  ވަރަށް ތަރުީތެބްއ ނެތް ގޮތަކަށް ޭބރަްށ 

ުކރިމަތީިލ ަކުރނަގޭާހިއ ަރޔަޓް  ނިކުތެވެ. ިސފައިން ިނކުެމ ޖުމްހޫރީ ަމއިދާނުގިައ ތިބި ފުލުުހްނާނއި

ސިފައިން ުކިރމަިތލާ އެމީހުން ފަހަތަށް ޖައްސަުމްނ ވެ. ނިުކޔަަމންތެރިވި ފުުލހުންނާ، ގަންާނއި އެކުއެ

ނޑަކަށް ެއއޮްކށް ަކަހލަ ގޮތަކަށް ޖުމްޫހރީ މަިއދާުނން ބޮޑުަތކުރުާފނުމަގާ ަހމައަށް ނެރެ، ގޮސް  ގާތްގަ

. ނިގެން ިދޔައީ ފުލުހުްނނާިއ އެމީުހްނާނ ގުޅިފައިވާ އާންުމްނެގ އެވަގުތު ފެ އެމީހުން ެނުރނެވެ

ސަފުަތއް ޫރޅި، ޖުމްހީޫރ މައިދާުނން ނިުކްނަނން ދުވާ މަންަޒެރވެ. ނަމަެވްސ ބޮޑުަތކުރުާފނު ަމާގ 

. ިމވަގުތު  ހަމައަށް ފުުލހުްނނާއި ާއްނމުން ޖެއްުސމަށްފަހު ސިފައިން އަެންއާކވެސް މަޑުަޖްއާސލިއެވެ

އޭރިއާ (ހުޅުލޭ ޕޯސްްޓ)  މާލޭނާއި ާއންމުގެ ެތޭރގައި ހަަރކާްތތެރިވަުމން ދިޔަ ސިަފއިްނގެ ފުލުހުން 

ފަރުާހދު، ސިފަިއނާްނއި ުކިރމަތިލުމަްށ  ިމލިޓަރީ ޕޮިލސްގެ ޕްރަިއވެޓްގައި މަަސްއކަްތކުރާ 

ނުޑ ސް، ފުލުހުްނނަށާިއ އާންުމންގެ މީހުްނނަށް ޮގވާ، ފުލުހުްނނާއި އާންުމްނނާ ބައިެވރިެވގެން ގޮ  ދަގަ

. ައިދ  ހޮޅި ބުރިައުކން  ސިފަިއްނނަށް ހަމަލާޭދ މަންަޒރު ަދއްކުވައިދޭ ވީޑިޯއއެއް ާއންމުވެފައިވެއެވެ

ހުޅުޭލ ޯޕސްޓްގައި މަަސްއކަްތކުރާ ާސރޖެންޓް ފަސްޓް ކްާލްސ ާއިމުރ  ޔާމާލޭ ޭއރި ހަމަ މިވީޑޯިއގައި 

) ފުލުހުންނާއި ާއންުމްނނާ ބަ  ުޙަސއިން އިވެރިވެގެން ސިފައިންަނށް ހަމަާލދިނުމަްށ (ަރޔަޓް ގިއަރަގއި

ހަަމއެވަގުތު ސިަފއިންެގ މުގުރު މަޅަިއގެންުހރެ ިސފައިްނނާ ދިާމލަށް ދުވާ މަންޒަރުެވސް ފެނެއެވެ. 

ނަޑކަށް  ިއތުުރ ަބަޔކު◌ުތެެރއިްނ ސަފުތަކުގެ  ސިަފއިންގެ ސަުފަތްއ  މީހުން) 8(ގާތްގަ

 ،ިސފައިންޅުނެވެ. އަދި އެގޮުތްނ ފުލުހުންާނިއ ގުޅުނު ދޫކޮށްުލމަށްފަހު ފުލުުހންެގ ސަފުތަކާިއ ގު

މިގޮތުންެވްސ ސިަފއިްނނަށް ޢިޝާރާތްކޮށް އެމީުހންނާ ަބއިވެރިވުމަށް އަންގަމުން ދިޔައެވެ.  އެހެން

 . މިގޮތަށް ާސރޖެންޓް ފްަސޓް ކްާލސް އާމިރު ޙުަސއިްނއާއި، ްޕރައިވެޓް ފަރުާހދު ފާަހގުަކރެވެއެވެ

. ފުލުހުްނނާއި ގުޅުނު   ސިަފިއންގެ ަބއެއް މީހުންގެ އަތުގައި ަރޔަޓް ގަންވެސް ހުްއޓެވެ
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ސިފައިން ނިކެުމ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ނުކިޔަމަންތިެރކަން ދައްކަމުން ދިޔަ ފުލުހުންނާއި އާންމުން ފަހަތަށް 

  ޖައްސާފައި 

  

  
  ޕްރައިވެޓް ފަރުހާދު ނުކިޔަމަންތެރިވި ފުލުހުންނާއި އާންމުންނާއެކު 
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  ންޓް ފަސްޓް ކްލާސް އާމިރު ޙުސައިން، ސިފައިންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް މުގުރުމަޅާ ތައްޔާުރވެގެންސާރޖެ

  

  
ނޑު ހޮޅި ބުރިއަކުން ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދެނީޕްރައިވެޓް ފަރުހާދު ސިފައިންގެ    ދަގަ
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އަދި އާންމުންނާ ނުކިޔަމަންތެރިވި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން  ސާރޖެންޓް ފަސްޓް ކްލާސް އާމިރު ޙުސައިން،

  ބައިވެރިވުމަށް، ޖުމްހޫރީ މައިާދނުގައި ތިބި މީހުންނަށް އަތުން އިޝާރާތް ުކރަނީ

  

  
  ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިއްވަރުދެނީ (ސިފައިންގެ ޔުނިފޯމްގައި) ސާރޖެންޓް ފަސްޓް ކްލާސް އާމިރު ޙުސައިން
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) މީހަކުފައިންގެ ސި   މީހަކަށް ހިތްވުަރދީ ވާހަކަ ދައްަކނީއެހެން  ސިފައިންނާ ކުރިމަތިލުމަށް ، (ޔޫތު

  

ސިަފއިންގެ ތެެރއިްނ މަުދ ަބޔަުކ ނަަމވެސް ނުކިަޔމަންތެރިވި ުފލުހުްނނާިއ ގުޅުން ވެގެން ިދަޔީއ 

ފުލުހުްނނަށް ލިބުނު ވަރަްށ ބޮޑު ހިތްަވރަކަށެވެ. ައިދ ސިފައިންގެ ގިނަބަޔަކަށް ލިުބނު ޮބޑު ހައިާރްނ 

. ުނކިަޔމަން ެތރިވި ފުލުުހްނނާ ސިަފއިން ުކރިމަތިލަުމން ގެްނދިޔަިއުރ ފުލުހުންގެ ިއދާާރެގ ކަަމކަށެވެ

ނޑިއާއި މޭޒާއި ޮކމްޕިއުޓަާރއި އަދިވެްސ ެއކި ޒާތްާޒތުގެ ތަކެތި ިސފައިްނާނ  މަތީ ބުރިަތުކން ގޮ

. ސިަފއިްނނާިއ ފުލުހުންގެ ކުރިމަތިުލންތަްއ ުކިރއަްށ ދަިނޮކްށ  ދިމާލަށް އުކަމްުނ ދިޔައެވެ

ލުހްުނނާއި ގުޅުނު ފުނުިކޔަމަންެތރިވި އިުތުރ ބަަޔކު ނެއްކާެވްސ ފެނުނީ ިސފައިންގެ ެތެރއިން އަ

. ުވމާއިެއުކ އްތެރޭގައި ސިަފއިްނަނށް އެމީުހންގެ ސަފުަތއް ިހފަހަ މިހާާޖނުގެތަނެވެ.  ޓައެއް ނުލެވުނެވެ

ފައިންގޭގެ މައި ގޭޓް އަދި ސި ސިަފއިންގެ ފައުޖު އަނެއްކާެވސް ެއނުބރި ިސފައިންގެއަށް ވަެނވެ. 

 . ސިފައިން ެއނބުރި ސިަފއިންގެ އެތެރެައށް ވަްނނަން ަފހަތަްށ ޖެހެމުން ިދޔައިުރ، ބަްނދު ުކރެުވނެވެ

 ،ނުކިޔަަމންެތިރވި ފުލުހުންގެ މީހުްނނާއި އާންުމންގެ ެތރެއިން ަބޔަާކއި ފުލުުހްނާނއި ގުޅުނު ިސފައިން 

އިންާނިއ ދިމާލަށް އަުކމުން ސިަފއިންގެ ގޭޓާ ދިމާލަްށ ގަލާއި ލަޓުިބިރއާއި އެެހިނހެން ތަކެިތ ސިފަ

.، ގްޮސ◌ް   ސިަފއިންގެ މައި ގޭޓު ކިައރިައށް ޖަމާވެ ިސފައިންގެއަށް ހަމަލާ ދެމުްނ ގެންދިޔައެވެ
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ދީ ފުލުހުންގެ ޝީލްޑްފަދަ ތަކެތި ނުކިޔަމަންތެރިވި ފުލުހުންނާއި އާންމުން ބައިވެރިވެގެން ސިފައިންނަށް ހަމަލާ 

  ންނާ ދިމާލަށް އުކަނީ ސިފައި

  

  
  ޝަހީދު ޙުސަިއން އާދަމް ބިލްޑިންގގެ މަތީ ބުރިތަކުން ސިފައިންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް އެއްޗެތި އުކާފައި 
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މިހާ ހިާސުބްނ ފެނިގެން ިދޔައީ ސިފައްިނގެ ތެރެިއން ސަުރާކާރއި ިއދިކޮޅު ޚިޔާލުެގ ބަަޔކު އެީމުހންގެ 

ފައިންގެއަށް ހަަމލާދެމުންެގންދިަޔ މީުހްނނާއި ަބއިވިެރވުމަްށ ފިކުުރ ުހރިޮގތް ފާޅުގައި ހާމަކޮށް، ސި 

. މިބޭުނންވެގެން އުޅު ަމްނަޒރު ްބރިޭގިޑައރ ޖެނެަރްލ އިްބާރހިމް މުޙައްމަދު ީދދީއަށް ނު މަްނޒަރެވެ

އެއިރު ސިަފއިންގެ މައި މުަރަކުޒ ފެނުމާއިއެކު އެމަޢުލޫމާތު ރަީއުސލް ުޖމްހޫރިްއޔާއަްށ ދެއްވިއެވެ. 

ާނއި ފުލުުހްނ ދިޔައީ އެަތނަށް އެއްެވ ންރީ ިތބެެގން ސިފަިއްނގެއަށް ހަމަލާދެމުން ގެންިދޔަ ސިަފއިކައި 

  ްއޔާގެ ިއސްތިުޢފާއަށް ގޮވަމުންނެވެ.ތިބި ާއއްމުންނާއި ބައިެވރިވެގެން ަރީއުސލް ޖުމްހޫރި

  
ކަރިްއޔާާއ ފުލުހުްނނާިއ ސިފަިއްނނާއި ާއއްުމންގެ ބަަޔުކ ގުޅިގެން ދިވެހި ދަޢުލަތާއި ައސް 

ހަމަލާތަކުގެ ތެެރއިން އާްއމުކޮށް ވީޑިޯއތަކުން ފެންނަންުހިރ ދެމުން ގެންދިޔަ އެވަގުތު ދެކޮޅުވެރިވެ، 

 : ސިަފއިންގެ ކުރިމަްއޗަށް އަްސކަރިއްޔާގެ ޮލރީެއއް ުހަރސްކޮށް އޭަގިއ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެިއން

. މިގޮތަށް ފުލުހުން ޢަމަލްކުރަުމްނ އަލިފާން ޯރުކރުމަށް ފުުލުހން މަަސއްކަްތ ުކިރަކން ފާހަގަކު  ެރވުނެވެ

ގެންދިޔަިއުރ އަެކްނ އެހްެނ ނުުކުރމަށް ސިފަިއންގެ ގޭޓުން އެތެރޭގަިއ ހުްނނެވި ސިފައިްނެގ 

ސިފަިއްނގެ މައި ގޭޓްގެ ހުޅަނގަށްވާގޮތަްށ  އެްނގެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންއެމީހުންނަށް އޮިފަސަރކު 

ެކމެާރއެއްގައި އާންުމންގެ މީހަކު ަލކުިޑ ފަތި ުބރިައުކން ތަޅާ ަހރޮުކށްފައި ހުރި ަސރެވއިލްަންސ 

ނޑާލި ަމްނޒަރު ފާހަގަވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ފުލުުހންގެ މައި ަމރުކަޒުގެ ތޭެރގައި ހުރި ަރޔަްޓ  ފު

ޝީލްޑްފަދަ ތަކެތި އެތަނުން ބޭރުޮކްށ ެއަސަރހައްދުގައި ތިބި އާންމުން ައތަށް ދީގެން އެމީުހްނ 

. މިގޮތަށް އާްއމުންގެ އަތަްށ ހަތިާޔރުަތއް ދިުނމުގައި ފުލުހުންގެ  ަހރާަކތްތެރި ުކރުވި މަްނަޒރު ެފނުނެވެ

މިހާ ިހސާބުން ިސފައިންެގ  ަސްބ އިްންސޕެކްަޓރ އަީޒމް ވަޙީދު ިއްސކޮށް ަހަރާކތްތެރި ވެފަިއވެއެވެ.

. ޓުން ޭބރަށް ިނކުެމ، ހަމަނުޖެުހން ހިންގަުމން ގެންދިަޔ މީގޭ ބަަޔކުތެރެއިން  ހުންނާ ގުޅުނެވެ

ވަުމން ދިޔަީއ ތެރެއިން ިއްސކޮށް ަޙަރާކތްތެރި ފުލުހުންގެ ސިަފއިންގެ މައި ގޭޓް ކައިރީަގއި އެވަގުތު 

) އާއި، ނާޒިމް ޮޕލިސް ސްާޓރފް ާސޖެންޓް  ، އާއިފާޠަލީ ުމސް ޢަޕޮލިސް ްސާޓފް ާސރޖެްނޓް  (ނާބެ

) އަދި ސާެޖންޓް ޝިފާޢު     އެވެ.(ވަޅޯ
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   ހިފައިގެން އާންމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަތިޔާރުފުލުހުންގެ 

  

  

   ހަރާަކތްތެރިވަނީއަދި ލަކުޑި ފަތިބުރިއެއް ހިފައިގެން އާންމުންގެ މީހަކު  ހަތިޔާރުފުލުހުންގެ 
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  ކޮމިޝަނަރެއް އައްޔަނުކުރުމާއި އެގްޒެކަޓިވް ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަތުން 
ެއދުވަުހެގ ދެއްވުމުގެ ުކރީން، ފާ ޢު ިރއްާޔ އިސްތިުދވަހު ރަީއުސލް ޖުމްހޫ ވަނަ 2012ފްެބރުައީރ  7

ނޑަަކްށ  ފުލުހުންގެ މައި މަުރކަޒުގެ ތެރޭަގިއ ާއދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި  11:30އާ  10:00ގާތްގަ

ަވަނ އިން ާއދަމް ބިލްިޑްނގ ގެ ހަތަރުުޙސަ އާދަޔާ ޚިލާފް ކަންަތއްތެަކއް ހިނގިއެެވ. އެގޮތުން 

މިޝަަނރ އަޙްމަދު ަފސީޙް އިްނަނވަނިކޮްށ، ކޮ ރސް ބިުއޯރެތރޭގައި ްނނަ ކޮިމޝަނަ ފަންގިފިލާގައި ހު

ފް ެއތަަންށ ބްދުލް މަންާނން ޫޔސުޢަ ފައިރޫޝް ާއއި ޗީފް އިްންސޕެކްޓަރ هللا ބްދު ޢަުސްޕރިޓެންޑެންޓް 

. ނިޑއެއް ގެނެސް މިޝަަނރ އަޙްމަދު ފީަސޙްގެ ކުރިުފޅު މައްޗަށްއަދި ކޮ ދިޔައެވެ هللا ޢަްބދު ވާގޮތަށް ގޮ

ފާ ދިނުމަށް ނެގޯޝިއޭޓް ުކުރަމްށ ޢުިއށީނުމަށްފަހު ަރީއސުލް ުޖމްހޫިރްއޔާ ިއްސތި ފައިރޫޝް 

ންޑަކީ ެއއް ގަޑިއިރުގެ ތޭެރަގިއ ޑިމާ  ،ވަނުމަށް ތަްއޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ޓީމެއްސިަފއިންގެ ެތެރއަްށ 

. ބު ފަިއޫރޝްهللا ގައި ޢްަބދު ގާތުަކމިޝަަނރ ައޙްމަދު ަފީސްޙގެ ކަމަށް ފާ ދިނުން ޢުއިސްތި އަިދ ްނޏެވެ

 ރު އި އެފަިއޫރޝް ބުްނޏެެވ. هللا ގެ އިސްތިޢުފާއާ މެދު ޮކންގޮތެއްތޯ ިނންމާނީ ޢަބްދު ކޮމިަޝަނރ

އްަމުދ ޙަޓެންޑެންޓް މު ން ޙައްމަދު ޞާދިޤް، ީޗފް ސުްޕރި ތަނުގައި ެއިސްސޓެންޓް ކޮމިަޝނަރ މުއެ

. އިޢަރަޖުނީ ޝުސާރެޖްނޓް ައދި ނީފް، ޙަަސްނ ޙަ މީދު، ަސްބ އިްންސޕެްކޓަރ ޙަ ބް ާ◌ ތިއްބެވެ

ތިބި އޮިފަސުރްނ،  އެަތނުގައި ދެން ާއިއ މިަޝަނރއެންުގމަށް ކޮފަިއޫރޝްގެ هللا ޢްަބދު އެއަށްފަހު 

އެތަނުގައި ފުލުހުންގެ ޮކމިޝަްންޑ ލާގައި ހުްނނަ ޮކންަފެރންސް ޫރަމށް ދިޔައިރު، ފަސްަވނަ ފަންގިފި

ިތއެްބެވ. ތަްއޔާރުވެގެން ތިބި ގޮތަށް  ޖަލްާސައކަށްއޮިފަސުރން ޔުނީފޯމްގައާިއ އާދައިގެ ެހދުމުގައި 

 ުކަރންެވްސ ޭބުނން ަހމަކަޅި ހަަތރު ައޙްމަުދ ަފސްީޙއާ މިަޝނަރ ބީ ކޮތި އޮިފަސުރންއަދި ގިަނ 

. އެއަށްފަހު  ހިނާގ ިމޝަނަރ ުމާޚތަބޮުކށް "މިކޮުހރިހާ އޮިފަސުރންނާއި ނުވާވަރަށް ަޖޒުބާތީވެފައެވެ

ކަމަށާއި، ުހިރހާ ކުިދންަނށްވެސް ހެޔޮއެދޭ ަކމަާށއި، ެދްނ ދިޔަ ކަްނކަމަކީ ވަރަށް ދެރަ ަކްނކަްނ 

ޔަނުްކރެވޭ ކަމިޝަަނރައަކްށ އްޢަމުގައި ހުްނަނން ގަސްތު ުނކުާރކަމަށާއި، ޤާފަސީ ަސރ މިމަ

" މިެހން ބުނެ، އަށް ެއްއބާރުލުން ފުރިހަމަ  ްނނާއި ަސލާމް ުކރުަމށްފަުހ ުހިރހާ އެންމެ ދިނުމަށްެއދޭަކމަށް

އްޔަންުކާރެނ ޢަަކމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ރމިޝަނަ ެއއަށްފަހު ކޮިދޔައީއެވެ.  ރމިޝަނަ އެތަުނން ކޮ 

ކޮންމެވެސް މީަހުކ ފަިއޫރޝްގެ ނަން هللا ަޢބްދު މީހަާކއިމެދު އެތަނުގެ ެތޭރގައި މަޝްަވރާ ކުރެވި 

ފައިޫރްޝ هللا ޢަބްދުކަމަްށ ްނ ހަމަޖެހުނީ ވަގުތީ ކޮމިޝަަނރލައިގެހުށަހެޅުމުން، އަތް ހިތްލާ ވޯޓް

ަތނުގެ ތެރޭގައި ަކްނތައް ދިޔަގޮތުނާްނއި ީމްސ މީހުްނެގ އެލޫމާތު ލޭިބޮގތުގައި އެދުވަހު ޢުވެ. މަލުމަށެ

ަބސްމަގު ުހރިގޮުތން ެބލެވެނީ ުކރިން މަޝްވާަރކުރެވިގެްނ ނުވަތަ ރޭވިގެން ދިަޔ ކަމެްއެގ 
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 . ިލްސ އްޔަން ުކުރމަށްފަހު ދެން ޕޮކޮމިޝަނަރަކމަށް ޢަ ފައިޫރްޝ هللا ޢަބްދު ގޮތުގައިކަމެވެ

، މުޙައްމަދު ަޙމީދު ަސރވިސްގެ އްިނޓެލިެޖްނސް ޑިޕާޓްމްަނޓް ހަވާލުވެ ހުރި ޗީފް ސުްޕރިންޓްެނޑެންްޓ 

ބްދުްލ ޢަ ޗީފް ިއްންސޕެކްަޓރ ، ޗީފް ސުޕިްރްނޓެްނޑެންްޓ ސައުީދ ައްނގާއެމަޤާމުްނ ަވިކުކރެވުުނކަަމށް 

.  ިޑޕާޓްމަންޓް ހަމަވަގުތުން އާއި ިއްނޓެލިޖެންސްޫޔސުފް  މަންނާން هللا ޢަބްދު އޭގެ ފަހުން ހަވާލުުކރިއެވެ

ސައުދީ ަކނޑައަޅައި، ކޮމިޓީއަަކްށ އަޙްަމދު އެއްގެ ގޮތުގައި އެހީތެރިުވަމށްޓަކައި ޑެިޕުއޓީ އަށް ފައިރޫޝް 

މިީޓ މީހަކަްށ ވޯްޓ ލިބިގެން ިމކޮ 5އޭގެ ތެެރއިްނ  ،އޮފިސުަރްނގެ ނަްނ ހުަށހަޅައި 8ނުވަތަ  7

) އާއި، ންުސްޕރި ގައިއެކުލަވާލެވުެނވެ. މިކޮމިޓީ ޓެންެޑްނޓް އަޙްމަދު މުޙައްމަުދ (ޓޫފޯ

ޓެްނޑެންޓް ަޙަސން ަޙީބބްާއިއ އިުތުރ ންއަޙްމަުދާއއި، ޗީފް ުސްޕރި هللا ޓެްނޑެންޓް ޢަބްދު ންުސްޕރި 

. މިމުޅި ޕޮްރެސސް އެދެއޮިފަސުރްނ ހިމެނެ އަްށ ަބލާިއުރ މުއަްއަސާސގައި އުެކލަވާލެވިފަިއ އޮްނަނ ވެ

ނޑުވާލައި ވަ އެގްޒެކަޓިވް ޯބރޑްގެ ުރެވްސ އި ނީއެވެ. އެގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް އާެބުރތައް ދި ާބުރ ކަ

ހޯމް މިިނސްޓަރ އަިދ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިަޝަނރ އިސްމާއިލް އަީތްފ ަރީއސުލް ުޖމްހޫރިއްޔާއާއި، 

. ައދި އިންޓެލިޖްެނސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑަކަށް ހުރި ފަރާތް ަބދަުލުކުރްނ  އިސްތިއުފާ ނުދެއެވެ

އޭގެ . ވެެގ ފަހަތުގައި ކޮންެމެވސް ރޭވުމެއް ހިެމނޭކަެމއްކަަމްށ ބެލެވޭނެ ޖާގަ އޮތްކަެމކެ އެއީެވސް އޭ

އިުތރުން އިްނޓެލިޖެންސް ިޑޕާޓްމަންޓް ަހވާލުކުރެވުނީ އެކްޓިވް ޑިއުޓީެއއްގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮްށފައިނުާވ 

އްޓީއަކަށް ައިއްސއުުޅުނ އޭރު ިއނގޭިރސިވިލާތުގައި މާސްާޓސް ްޕރޮްގރާެމއްގަިއ ކިޔަވަްނ ުއޅެފައި ޗު

. ޢަ ޗީފް ިއްންސެޕކްަޓރ  އިސްވެ ބަާޔނުްކރެވިފައިވާ ކަްނކަމަށް ބަލާިއުރ ބްުދލް މަންނާން ޫޔސުފާިއއެވެ

ތަނުގެ ތެރޭަގިއ  އަްއޔަން ކުރެުވުނ މީހުންނަާށއި މުތަކަށް ޤާ ފުލުހުންގެ ުމއަްއަސސާެގ މުހިއްމު މަ

ގައި ކޮމިޝަަނރ ފަސީުހ އިަރހަްށ  2012ނުައރީ ޖެ 17ަބްސ ބުނަުމން ދިޔަ މީހުނަށް ބަާލިއުރ 

ރިާޔޒްާއއި، މުޙައްމަދު ފަޔާޒް އަދި މުޙައްަމުދ هللا ޢަބްދުއޮފިސުަރން ާފހަގަ ުކރެވެެއވެ.  10ވަތް 

އާިއ  06ރުއަރީ ފެބް  2012ން އި 17ޖެނުއަރީ  2012މީގެ ތެރެިއްނ ބައެއް ީމުހން ނާޒިމްާއެއކު 

ލޫމާުތ ޢުކަމަށް މަ އްމު ަބއްދަުލވުންތަކެްއ ޭބއްވިޒްގެ ގޭގައި މުހިިރޔާ هللا ްބދުޢަ ދެމެދު ކެފޭަތކުގައާއި 

. މިގޮތުން ެކފޭއެއްގެ ެތޭރގައި ޭބއްވި ބައްދަލުވުމެްއ ފުލުހުންގެ ހިއުަމން ރޯިސްސ  ލިބިފައިވެއެވެ

ްށ އަށް ފެނިަފއިވާކަމަާއދަމް އްިބާރިހމްޑިޕާޓްމަންޓްގެ ެހޑްގެ މަގާމް ުކިރން ފުރާފައިވާ ގ. ޑިމްލައިޓް 

  ލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ޢުމަ
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  ގެއްލުން  ކޮންޓްރޯލް  އެންޑް  ކޮމާންޑް  ސިފައިންގެ 
  

ގެނައުަމްށ ފުލުހުން ސިަފއިްނނަްށ ޖުމްޫހރީ މައިދާން ޮކންޓޯްރލް ުނކުރެިވ އެމީހުންެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

ައްއަސާސާއ ުކރެވުނު ަމަސއްކަތްތަްއ ާނކާމިާޔބުވެ، ސިަފއިްނގެ ތެެރއްިނ ބަަޔކު ެއމީހުންގެ މު

ސިަފއިންގެ ެތެރއިން އިުތުރ ީމހުން ަސުރާކާރއި ެދކޮޅަށް ބަޣާވާތް ުކރަުމްނ ، ދެކޮޅަށް ޣަްއދާރުވެ

ގެންދިޔަ ފުުލހުްނނާއި ިސފައިންނާއި ގުޅެން ބޭުނންވާަކން ާހމަކުރަން ފެށުމާއެކު، ްބިރގޭޑިައރ 

ހުސްވެއްެޖކަަމށާއި، ދެން ޮއްތ ޖެނެރަލް އިްބާރހީމް މުޙަްއމަދު ދީދީއަްށ ވްިސނޭ ުހިރހާ ގޮތެއް 

ލް ޖުމްޫހރިްއޔާ އަިރހުަގިއ ރަީއސު ހަމަެއކަނި ގޮތަކީ ލައިވް ވަޒަނާިއެއކު ބަޑި ޭބުނން ުކރުން ކަމަްށ 

. ޫބލުފުުޅ ޤައެހެން ނަމަެވސް މިއީ ަރއީސުލް ޖުމްހޫރިއްާޔައށް އެއްގޮތަަކށް ވެސް  އޭނާ ދެންނެިވއެވެ

ީމ◌ީހަކު ބަޑި ނަަގއިގެްނ  ބާރާުތން އެްއވެސްޢި ަރށް ާސފު ުކރެއްވޭ ކަމަކަށް ނުވިއެެވ. އަދި ވަ

ުހިރާހ އި ުހިރަކން ކަށަވަރު ުކރުމަާށިއ، އާަމީރ ަރއްކާެތިރކަާމިއއެކު ބަންދު ކުރެވިފަ ،ކަމަށާއި ނުވާނެ 

ޢަުމުރ ދީދީއަްށ ރައީސުލް ުޖމްޫހރިްއޔާ މުޙައްމަދު މް ބަޑިެއއް ރައްކާތެރި ުކުރމަށް އިބްާރހީ 

ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ކުަރއްވަން ޖެހިަވޑައިގަަތސް އެއްވެސް ީމހެއްގެ  މީގެ އިތުުރން  ުކރެއްިވއެވެ.

ރިގޭޑިައރ ޖެނެރަލް ިއްބރާހީމް ުމަޙއްމަދު ދީދީ ގާތުގަިއ ގަޔަށް ލައިވް ވަޒަން ނުޖައްސަވާނެކަމަްށ ބް 

ުނކުރެވުުނަކމަށާއި، ައިދ ަރީއުސލް ުޖމްޫހރިޔާގެ ޯއޑަރު ަތންފީުޒ  ވިާދޅުވިއެވެ.ަރީއސުްލ ޖުމްހޫރިްއޔާ 

ހަވާލުުކރެއްވި މިޝަްނ ފެއިލްވެއްޖެކަަމށް އެމަނިކުފާނު ައިރހުގަިއ ބްރިގޭޑިައރ ޖެނެރަލް ިއްބާރިހްމ 

.  މުޙައްމަދު ީދދީ ުބނެ ިސަފއިންގެ ވަޒީާފއިން އޭނާ ިއްސތިޢުފާދޭން ބޭުނންވާ ވާަހކަެވސް ެދްނނެވިއެވެ

.މިވަގުތު އެތަނުގައި އިުތުރ ޖެނެރަލް ޮއފިސަ    ުރްނނާއި، ސިފައިންެވްސ ތިްއބެވެ

  

މިގޮތަށް ކަްނތައްތައް ވަމުން ދިޔައުިރ ސިފައިންގެ ތެެރއިން ބަެއއް މީހުން ައމިއްލައަށް ހަތިާޔުރ 

. އަިދ ސިަފއިންެގ ތެރޭގައި ުކދި ގްރޫްޕތަކެއް އުފެދި، ސަުރާކާރ  ނަގަން ަމަސއްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ

ބަެއްއ އިން އެމީހުްނގެ ަޤއުމީ ވާޖިބާއި ޒިްއމާ ދޫކޮށް، ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ަދއްކާ، ބަެއއް ސިފަ 

.ެބެރްކސްަތކުަގއި    ބޮޑު ބެރުަޖހާ އުފާ ފާޅުކުރުމުގައިެވސް އުޅެފައިވެއެވެ

  

ޖުމްޫހރީ މަިއދާނާއި، ަސލާމަތީ ާބރުަތުކގެ މައި މުަރކަޒުަތއް ހުިރ ަސަރަހއްދުގެ އަމަން އަާމްނަކްނ 

ިޑވަޅުގައި ެދްނ ފެނިގެން ިދަޔީއ ނމިދަަތަކށް ވެއްޓިފިައވާ ގެއްލި، ިބުރވެރި ުނަރއްާކތެރި ހާލަ
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ސާީޅހަކަްށ މާލޭގައި ހުްނނަ ސިފަިއްނގެ ދެވަނަ މުަރަކޒު ކަމުަގއިވާ ކަޅުތުްއކަލާ ކޮިށން ސިަފއިންގެ 

ފޯމްގަިއ ގޮވަމުން ުޔނި ''ައކްަބރު هللا ''ކުެމގެން ަސުރާކާރ ދެކޮޅަށް ޝުޫއރު ފާޅު ކުރަުމން ނި  މީހުން 

.ވެ ތިބި މީހުްނނާއި ބައިވެިރވި ުޖމްޫހރީ މައިދާނުގައި ެއއްއައިސް، ފަިއ ކޮށްމާރޗް    މަންޒަރެވެ
  

A

D

C
B

  
-  ( ބަޔަކު ދަނީ ކުމެގެން ަސރުކާރާއި ދެކޮޅަްށ އަޑު އުފުލަމުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ސިފައިންގެ ކަޅުތުއްކަލާކޮށިން ނި

A ،ްކޯޕްރަލް ޝަފީޤ- B  ،ާސ.ފަސްޓް ކްލާސް ޝަމީމް ޑަންކ- C  ޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ކ- D 

  ސ.ސާޖެންޓް އަމްޖަދު،)
  

A
EDC B

  
 ލ.ކޯޕްރަލް ނަޖީުދ،  -A( ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ސަރުކާާރ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދިޔަ ބަޣާވާތާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ގުޅެނީ

 B-  ،ްލ.ކޯްޕރަލް ސިމާހް ަޝރީޕC-  ،ލ.ކޯޕްރަލް ރަޝީުދD -  ،ްލ.ކޯޕްރަލް ފިރާޝ E- ިބްރާީހމް، ކޯޕްރަލް އF 

   ސާޖެންޓް އަޙްމަދު،) -
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A

  
ޣާވާތާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ގުޅުމުން އެމީހުންނަށް މަރުޙަާބ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުަރމުންދިޔަ ބަ

  ކިޔަނީ

)- A – (   ކޯޕަްރލް އަޙްމަދު ޝާކިރު

  

  
ފައިންގެ ބަޔަކު ގުޅުމުން އެމީހުންނަށް މަރުޙަބާ ޣާވާތާ ސިޖުމްހޫރީ މައިާދނުގައި ސަރުކާާރ ދެކޮޅަށް ުކރަުމންދިޔަ ބަ

  ކިޔަނީ 
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B

A

  
  ނިކުމެގެން އައި ސިފައިން ބައެއް މީުހން ށިން ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކުަމށްފަހު، ބަޣާވާތާ ގުޅުމަށް ކަޅުތުއްކަލާ ކޮ

)A   -  ،ުސާޖެންޓް މިގްދާދB – (ްއަޙްމަދު އަސްލަމ  
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 ބާރުތަކުގެ  ސަލާމަތީ ، އެންގުމާއި ނުމަށް ދި  އިސްތިޢުފާ  ޔާޖުމްހޫރިއް  ރައީސުލް 

  ފެށުން  ޢަމުރުކުރަން  ނާޒިމް  މުޙައްމަދު  މައްޗަށް 
  

) މުިއރު ެދްނ ފެނިގެން ދިޔަ މަންަޒަރކީ ދިޔަދުވަހުގެ މިހާ ހިސާބަށް  އްަމުދ ޙަާކނަލް (ރިޓާާޔޑް

ސްަޓރ ނާޒިމާިއ ިމިނސްޓްރީ ޮއފް ޓާްރްންސޕޯޓް އެންްޑ ކޮމިއުިނޭކޝަންސްގެ ޑެޕިއުޓީ ިމނި 

)  އްމަދު ަފޔާޒުޙަމު އާއި، ޗްެކ ބައްުނސް މައްސަލަެއއްަގއި ފުލުހުންެގ ވަޒީފާއިްނ ވަކި (އެފްއޭ

މައި ޭގްޓ ސިފައިންގެ ިރާޔޒްާއ ތިން ީމހުްނ هللا ންޓް ކޮިމޝަނަރ ޢަްބދުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ެއިސސްޓެ

ގްޮސ ބުނީ، ޓް ކަިއިރއަށް ސިފަިއްނގެ ގޭ އެީމުހން ފެށި މަްނަޒރެވެ.ާވން ަހރަކާްތެތރި ުކރިމަތީގައި

 . ާނިޒމުގެ މި މުޙައްމަދު އެމީހުން ސިފައިންގެ ިއސް އޮިފަސުރްނާނއި ބައްދަލުުކަރން ޭބނުންވާ ކަމަށެވެ

ްސ އަދި ޑިެފން  .ދީދީއާ ހަމަައށް ގެންދެވުެނވެމުަޙއްމަދު ްމ އެދުްނ ބްރިޭގޑިއަރ ެޖެނަރލް ިއބްރާހީ

ިރގޭޑިައރ އާ ދެމީހުން ބްރިާޔޒްهللا އި ޢަބްދު އާ ނާޒިމް މުޙަްއމަދު މިނިސްަޓރުެގ ހުއްދަ ލިިބގެން،

.ސިަފއިންގެ ަމުރަކޒުގެ ެތރެއަްށ  އާއެކުއަްޙމަދު ޝިޔާމް ޖެނެރަލް  ިއ އާާނިޒމްުމޙައްމަުދ  ވަނެވެ

 ވަަރަކށް  60ޑަކަށް ނގާތްގަ ،ސިފަިއންގެ ތެރެއަށް ަވދެގެން ދިަޔއިރު  އާ ދެމީހުން ިރާޔޒްهللا ޢަބްދު 

ާބެއްއ ޙަ ށް ވަރަްށ ހޫނު މަރް އަނާިޒމްމުޙައްމަދު އި ގޭޓުގެ އެެތރެިއން ސިފައިންގެ މަ ،ސިަފއިން 

ިރޔާޒުާއ هللا ޢަބްދު އި، އާޒިމް އަޙްމަދު ޝިޔާމްއާއެުކ މުޙައްމަދު ނާކިއެވެ. ބްރިޭގޑިއަރ ޖެެނަރލް 

ުމޙަްއަމުދ  އެތަނުގައިޮކޓަރިައށެވެ. ދެމީހުން ވަެދގެން ދިޔައީ ޑިފެންސް ިމނިސްަޓރު ަޖްލސުާކާރ 

އި ބައްދަުލުކރީ ޑިެފްނސް ިމނިސްަޓާރއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންްސ ޯފްސ އާިރޔާޒް هللا ަޢބްދު އި އާ މްނާޒި

އި، ްބރިޭގޑިައރ އާމަދު ޝިާޔމްޙްއި، ބްރިގޭޑިައރ ޖެނެަރލް އަ އާލީ ޖަލީލްޢަމޭޖަރ ޖެެނަރލް މޫސާ 

. އެއްމަދު ޒިާޔދުޙައި، ާކނަލް މު އާ މަދު ނިލާމްޙް ޖެނެރަލް އަ    ވެ

  
ރިާޔުޒ هللا އި ޢަބްދު އާ ާރއި ސިަފއިންގެ ިއސް ވެރިްނާނެއކު މަުޙްއމަދު ނާޒިމްޑިފެްނސް ިމިނސްޓަ 

އެމީުހންގެ ޑިމާންޑަކީ ަރީއސުލް ޖުްމޫހރިްއާޔ ފައިވަނީ ބޭއްިވ ބައްަދލުވުމުގައި މުޙައްމަދު ާނިޒމް ބުނެ

.ވަގުތުން ިއްސތިޢުފާ ދެްއވު ރުަގިއ އަދި ިއްސތިޢުފާ ނުދެއްވައިިފނަމަ ސިަފއިންގޭެގ ބޭ  ން ކަމަށެވެ

ގެ މިޑިމާންަޑްށ އެމީުހންަނކަށް ޮކްނޓްރޯލް ުނުކެރވޭނެކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު ާނޒިމް ،އެއްވެފައިތިބި މީހުން 

އެއީ ވާނެކަެމއް ޫނންކަަމށާއި ަމގުމަތިން ަސުރާކުރ  ،ޑިފެްނސް ިމިނސްޓަރ ެދއްވި ޖަވާބަކީ 
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. ައިދ ޑިފެްނސް މިިނސްަޓރ ވިދާޅުވީ ހިނގަމުންާދ  ވައްޓާލުމަކީ ުކރެވިގެންވާެނ ކަމެއް ޫނންކަމަށެވެ

ކަންކަާމއި ގުޅިގެން ރަީއުސލް ޖުމްޫހިރއްޔާ ޢަމަލުކުަރއްވާނެ ގޮތަކާއި ބެޭހ ގޮތުން ަމޖިލީހުެގ 

ނޑިާޔާރއި ަބއްދަުލ ކުރައްވާ ވަން ބޭުނންފުޅުާވ ެއބޭފުޅްުނނާއި މަޝްވަރާ ކުަރއް ،ަރީއާސއި އުްއތަމަ ފަ

ހޫރިއްޔާއަށް އިުތުރ ޑް ފުރިހަަމ ުކުރމަށްޓަކައި ަރއީސުލް ޖުމް ުމަޙއްމަދު ާނޒިްމގެ ޑިމާން ކަމަށާއި،

. މިހާ  3:30ޑަަކށް ހަީވރުގެ ނގަ ގަޑި (ގާތް ) ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންަނވާނެ ކަމަށެވެ އާ ހަމައަށް

ސިފަިއްނގެއިން  ރިާޔޒްهللا އި ޢަބްދު އާިހސާބުން އެބައްަދލުވުން ނިންާމލުމަށްފަހު މުޙައްަމުދ ާނޒިމް

ރިާޔޒްއާ ެދމީހުން ސިފައިން ގެއިން ނިކުްނަނން ދިަޔިއުރ، هللا މަުޙއްމަދު ނާޒިްމއާއި ޢަބްދު  ނުކުތެވެ.

އެދެމީުހނަްންށ ސިފަިއންގެ އެތެރޭގައި ދިދަޕޯސްޓް ކައިރީގައި ތިބި ސިފަިއންގެ މީުހްނ ަމުރަޙާބ 

. އަދި މިތުަނގައި ތިބި ސިަފއިންގެ މީހުްނނާ މުާޚޠަބްކޮށް، މިފަހަރު  އިުތރު ގޮތެްއ ކިޔާފައިެވއެވެ

ންކަމަާށިއ، އަންގާލީާމ ބޭރަްށ ިނކުްނަނން ަތއްޔާރަްށ ންޯނާނޭނކަމަާށއި، ޖެޭހީނ ިއސްތިޢުާފ ދޭ

.   ތިބުމަށް މުޙަްއމަދު ނާޒިމް ބުނެަފއިވެއެވެ

  

  
  ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޢަބްދުއްރަޢުފް  2މުޙައްމަދު ނާޒިމް ސިފައިންގެއިން ނިކުންނަނީ.  1

  

ންގެ ިއްސ އޮިފަސުރްނނާއެކު، ސިފައިންެގ ަޙްއމަދު ނާޒިްމާއ ދެމީހުްނ ިސފައިރިާޔޒްއާއި މު هللا ޢަބްދު 

ތެރޭގައި ަބްއދަލްކުރަުމްނ ދިޔައިރު، ިސފައިންގެ މަިއގޭޓް ކުރިމަީތގައި ގިނަ ައދަދެއްގެ ާއްނމުންާނއި، 
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ޅު ޝުޫޢުރ ފުލުހުްނނާއި ިސަފއިން އެްއވެ ތިބެގެން އަޑުގަދުަކާރިއން ވާހަކަ ަދއްކާ، ަސުރާކރާ އިދިކޮ

. މިޮގތުން ފުލުހުްނގެ ސްޓާފް ާސރޖެންޓް ނާޒިމް (ާނެބ) އަޑުގަދުަކރާިއްނ  ފާޅުކުރަުމން ދިޔައެވެ

ލެފްޓިެންންޓ އޭޓުްކރަުމން ގެންދިޔަ ވާހަކަދައްކަުމން، ުނކިޔަަމންތެރިވި ފުލުހުްނނާ މިހާަތނަށް ނެގޯޝި 

. މީގެ އިތުުރން  ކުރުޝު ާކނަލް ުމަޙއްމަދު ނަޝީދުއަށް ޢަބްުދއްރަޢޫފްއާއި، ކާނަލް   ، އަާދުކރިެއވެ

ވާަހކަަދއްކަުމން  ިރޔާްޒއާ ދެމީހުންهللا ްމއާ ޢަބްދު ސިަފއިްނނާިއ ފުލުހުން ެއދޭގޮތަށް މުަޙއްމަދު ާނޒި

. ުކިރން ސިފަިއްނގޭގައި އުޅުނު ލަޠީފް (ޓިޝޫކާ) ،ދާކަމަށް   ުބނެެއވެ

G
C

F
E

D
H

A

B

  
A -  ްޓިނެންޓް ކާނަލް ޢަބްދުއްރަޢޫފް، ލެފB-  ާފަޔާޒްހަވާލުވެ ހުރި މިާހރު މުލިއާގެއ، C-  އަހްމަދު ހެންސަްނ

(ބޭްސ  ޒިމްޢާ ލެފްޓިނެންޓް ފަސްޓް   D(މުޙައްމަދު ނާޒިމްއާއެކު ރައީްސ އޮފީހަށާއި މުލީއާގެއަށް ވަތް)، 

( ) - F، هللاބްދުޢަޖެންޓް އިބްރާހީމް ރފަސްޓް ސާ - E، އާޒިމް ޢަލީ ރިފާޢު  - G، މުޙައްމަދު ފަޔާޒް (އެފްއޭ

)(މުޙައްމަދު ނާޒިމްއާ   ފަސްޓް ކްލާސް ޝިނާންސާރޖެންޓް  - H، އެކު ރައީްސ އޮފީހަށާއި މުލީއާގެއަށް ވަތް

  

އިުރ ޖުމްހޫރީ ަމއިާދަންށ ކުތް ސިަފއިންގެއިން ނިާއ ދެމީުހން ިރާޔޒްهللا ދުިއ ޢަބް އާމުޙައްމަުދ ނާޒިމް 

، ރަްއޔިުތން ަސުރާކާރއި އިުދކޮޅު އާންމު ލުހުްނނާއި ގުޅުނު ސިފަިއްނނާއި، އެއްވި ފުލުުހންާނއި، ފު

. މުޙަްއމަދު ާނޒިމް ިއ އާ އެދެމީުހނަްންށ މުަރޙަާބ ކިޔަން ސިފިައންގެ ގޭޓް ކަިއރީގަ◌ިއ ތިއްބެވެ

މުޙަްއމަދު ާނޒިމް ވާހަކަ ދެްއުކމަށްޓަކައި ުފލުހުްނެގ  ،ސިަފއިްނގެއިން ިނކުުތމުން ިރާޔޒްهللا ޢަބްދު 

) އަތުގައި އޮތް   އާ ްމ މުޙައްމަުދ ނާޒިމް ސަުއްނޑު ިސްސޓަސްޓާފް ސާރެޖްނޓް ނާޒިމް (ނާބެ

. ހަަމނުޖެުހން ހިންގުމަށް އެއްވެ ިތބި ީމހުްނނާ ުމޚާ ަތުބޮކށް މަުޙއްމަުދ ާނޒިްމ ހަވާލުުކރިއެވެ

އާެދ. ެދްނމެ މިއައީ ިޑފެންސް ިމ◌ިިނސްަޓާރއި ސިަފއިންގެ ހުރިހާ މަީތ ފަންތީެގ  "ބުނެަފއިވަނީ 

ނުޑމެންގެ ހުށަހެޅުމެ . މިހުށަހެޅުމަކީ އްެއެވްސ ބޭފުޅުްނާނ ބައްދަލްކޮްށ އަޅުގަ ްއ ުހށަހަޅާފަ
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. އަދި އެައށްފަހު ުހިރާހ ާބރުަތެކއް ނަިއުބ  ޝަރުަތާކނުާލ ރަީއުސލް ުޖމްހޫރިްއޔާ ިއްސތިޢުފާ ދިނުން

ނޑުމެންގެ ދެވަަނ ޝަރުތަކީ ކޮ . އަޅުގަ މިަޝނަރ އޮފް ޕިޮލްސ އަޙްަމުދ ަރީއސާ ަހާވލުކެުރއްވުން

ން ަވގުތުން ިއސްިތޢުފާ ދިންުނ. މިކަންކަަމކީ ންޮނ ނެގޯިޝއަަބްލ ފަސީޙް އަދި އެބޭފުޅާގެ ދެ ޑެޕިއުޓީ 

. މިކަްނކަމީަކ ވާހަކަ ދެއްކޭ ނޑުމެންވާީނ ަދްނނަވާފަ ނެ ކަްނަކެމއް ޫންނ ކަންތައްަތއް ކަމުގާ އަޅުގަ

ނޑުެމްނނާއެކު ިތބި ދިވެހި ލޮބުެވތި ރައްިޔުތންނާ ިސަފއިންނާއި ފުުލހުންަންށ  . އަޅުގަ އިުތރަކަށެއް

ނޑުެމްނ ދިން  1:30ނޑުެމްނ މިޔަޤްީނަކްނ އަރުވަނީ އިރާދަކުެރްއވިއްާޔ މިއަދުގެ އަޅުގަ އަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ސިފަިއްނގެ ތެރެއަށް ވުަނުމްނ  . އަޅުގަ މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި މިކަްނ މިގޮތަށް ނިމިގެން ދާނަެކމަށް

. ިސފައިންގެ ެތޭރގައި ތިްއބެވި ހުރިހާ ނުޑ ުއާރާލ.  ލިބުނީ ވަރަްށ އުފާވެރި ަމންަޒެރއް ބޭފުޅުން ައޅުގަ

 . ނޑަށް އޮްތަކންވަނީ ވަރަށް ުފރިހަަމއަްށ ދައްކާދީފަ ިއާރަދކުެރއްވިއްާޔ هللا އެބޭފުޅުންގެ ތަޢީދު އަޅުގަ

ނޑުެމްނ އެދޭގޮތަ މިެހްނެނވެ. މިވާހަކަަތއް މުަޙއްމަުދ ނާޒިްމ " ށް މިއަދު މިަކްނ ނިމިގެން ާދނެއަޅުގަ

ސިފައިންެގ މައި ގޭޓް ުކރިމަތީގަިއ ުހިރ ޒިމްގެ ކައިރިއަްށ ދައްކަުމން ަދނޮިކށް، މުަޙއްމަދު ނާ 

.ލެފްޓިނެންޓް ކާަނލް ޢަބްުދއްރަޢޫފް    ޖެހިލާ، އޭނާގެ ފަހަތުގައި މަޑުކުރި ަމންޒަރު ފެނުނެވެ

  

  
  .ޝަރުތަކާ ނުލާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭނޭކަމަށް މުޙައްމަދު ނާޒިމް އިޢުލާން ކުރަނީ

، )ޓިޝޫކާލަޠީފް (އަބްދުއް 4ހެންސަން، އަޙްމަދު  3ރިޔާްޒ، هللا ޢަބްދު 2ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޢަބްދުއްރަޢޫފް،  1( 

   މުޙައްމަދު ނާޒިމް) 6ނާބެ،  5
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ާޔްޒ ރި هللا ޢަބްދު އި، އާ ާނޒިމް ްސޓަރާިއ ެޖެނަރލް އޮިފަސުރްނނާެއކު މުޙަްއމަދުއެވަގުތު ޑިފެްނސް ިމނި 

 ްއ ަރއީސުްލ ޖުމްހޫރިްއހާއަށް ެދްނނެވުމަށްޓަަކއި ވުުނ ވާހަކަތަދެކެ އިބައްދަލުވުމުގަބޭއްިވ 

. މި އެމަިނކު ސިަފއިންގެ ެޖނެރަްލ  ވެސްާހލަތަށް ަކންަތއްތައް ޮގސްަފއިވާއިރުފާނުެގ ައރިައހަށް ދިޔައެވެ

ުކރާެނ ގޮތުގެ ރޭވުމެއް ރަީއސަށް ެދއްާވފައެއް ނުވެެއވެ. ެއ ިފަސުރންަނށް އެަކނަްކްނ ހައްލުއޮ

ުރންަނށް ފެންާންނ އޮތް ހަމައަެކނި ަހއްަލކީ "ލީތަލް ވެޕަންްސ" ޭބުނން ުކރުންަކން ަރީއުސްލ އޮިފސަ 

.އެމީހުްނ ޖުމްޫހރިއްާޔއަށް  އަކީ ަރީއސުްލ ލަފަސިަފއިްނގެ އިސް ޮއފިަސުރންގެ މި ެދްނނެވިެއވެ

. އަކަށް އަެނއްކާެވސްބޫލްފުޅު ުކަރްއވާ ލަފަޤަވަރަކަށް ެވސް ިމން އްޖުމްޫހރިއްޔާ އެ   ނުވިއެވެ

  
ިސފައިންގޭގެ އިސް އޮިފަސުރންކުރެ ަބއެްއ މީުހްނ ސިފައިންގޭެގ ހާލަތު މިހާ ިހސަބަށް ދިއުމުން 

ގާތުގައި އެމަނިކުާފނުެގ އޯަޑރުތްައ ތަންފީޒުކުުރމަށް ަތްއޔާރަށް ސިަފއިންގޭގައި ތިބީ ކިާހ 

. ސިަފއިްނނެްއތޯ އެްއސެވުުމން، ަވރަށް ަމދު ބަެއްއކަމަްށ ަރީއސުލް ުޖމް ހޫރިއްޔާއަްށ ޖަވާބު ެއރުވިއެވެ

ުކުރމުގެ ގޮތުން އެީއ ހަތަރު ަފސް ީމހެއް ކަމުގައި ްބިރގޭޑިައރ އަދި މިޖަވާބު އިތުަރށް ފިުރހަމަ

މަދު ޝިޔާމް ބުްނޏެވެ. ިސފައިންގެ ޖެނެރަލް އޮިފަސުރންގެ ކޮމްާނޑް އެންޑް ޮކްނޓްރޯލް ޙް ޖެނެރަލް އަ 

ރަީއުސްލ ޖުމްހޫިރއްާޔ ނިންމެވީ ޚުދު އެަމިނުކފާުނ  ،ާވތީންނުޤީ ޔަ  ރުއޮތް މިންވަ އި ސިަފއިންގޭގަ

ންގެ ވްިސުނން ހުރިގޮތް ސާުފުކރެއްވުމަށެވެ. މިހެްނ ސިަފއިންގެ އެންެމްނނާިއ ބައްދަލުކޮްށ އެމީހު

ކަމާިއއެކު ަރީއސުލް ޖުްމހޫރިްއޔާ ިސފައިންގޭގައި އެވަގުތު ތިިބ ުހރިހާ ިސފައިންނާއި ަބއްދަލު 

ރިގޭިޑައރ ެޖެނރަްލ ދިނުމަށް ބް ކޮށްގެ ަވކި ަސަރހަްއަދކަށް އެއް އި ަބންާޑަރ ކޮށީޓަކަރެއްވުމަށްކު 

.ށް އަމަުދ ޝިާޔމްޙްއަ   ޢަމުުރ ުކރެއްިވއެވެ

  
ިސފައިން އެއްަތނަަކްށ ވަރަކަށް ގެ ތެރެިއްނ އައްޑިހަ ން ުދޮކޅެއްގެ ތެރޭގައި ސިަފއިނކުޑަ ހި 

މަނިކުފުާނ ކަްނ އްަޗށް ވަޑައިެގްނ އެން ުކރިމަ އަދި ރަީއުސލް ޖުމްޫހިރއްޔާ އެީމހު  .ޖަމުާކރެވުނެވެ

އެއްސެިވއެވެ. އެމަނިކުފާނުެގ  ގާތުގައިުކރައްަވންީވ ކޮން ގޮަތކަށްތޯ ެއއްވެ ތިބި ިސފައިން 

ދެއްވުުމން، އެމަނިކުާފުނ އިްސތިޢުފާ ދެއްވުމަށް ފެންަނީނ ސުވާލަށް ެއމީހުން ެއއްވެސް ޖަވާބެއް ނުއެ 

 80%ތިބި ސިފަިއްނގެ ތެރެިއން  ޖަވާބުގައި އެަތުނގައި އެއްވެމުން، ކިތައް މީުހްނނަށްތޯ ދެްނެނވު

.ާފ ދެއްވުމަޢުަމނިކުާފނު އިސްތިނީ އެއެމީުހންަނށް ފެންނަ  ަފއިވަނީވުރެ ިގަނމީހުން ބުނެއަށް  ށްަކމަށެވެ

ްށ ގަޑިއިރުެގ ތެރޭގައި ފިުރހަމަކޮ  3އެަމނިކުފާނުގެ ިއްސތިޢުފާގެ ުހރިހާ ކަމެއް ވަކިން ޚާްއަސކޮށް 

. ރަީއަސށް އެންގު ނިންމަން ެޖހޭޭނކަމަށް ސްޓާފް ާސރޖެންޓް ާސޤިބް،  ން ފާހަގުަކެރވުނެވެ
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ސިަފއިންގެ މިޖަވާބާއިެއުކ އެމަިނކުާފާނއި، އެމަނިުކފާނުގެ ޢާއިާލއަށް ރައްކާެތރިކްަނ ިދނުަމށް ެއިދ 

. އެކުވަރަށް ާއދޭހާ    އެމީުހްނގެ ފަރާތުން ަރީއސް ެއދިވަޑައިގަތެވެ
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  ން ހިފު  ވަން  ސީ .ބީ .އެން .އެމް 
  

އާިއދެމެދުގެ ވަގުތެއްގަިއ  08:30އާއި  07:45ދުވަހުގެ ވަނަ 07ުރައރީގެ ފެބް  2012

.ސީ ވަން ައށް ނަިއބު ަރީއސް ޑރ. ުމޙައްމަދު ަވޙީދު ަޙަސްނ މަނިކުގެ ެއއްަބނުޑ  .ބީ .ެއން އެމް

.ސީގެ މެނޭ .އެްނ.ބީ ިޖންގ ޑައިެރްކޓަރ އާަދްމ އެްއބަފާ ކްޮއކޮެއއް ކަމުަގއިވާ ޢަލީ ވަޙީދު ގޮސް، އެމް

.ީސ ވަންއާ ހަވާުލވާންކަމަށް ުބނިކަަމށް މަޢުލޫމާތު  .ބީ  ރަޝީދު ގާތުގައި ތިމަްނާނ މިއައީ އެްމ.އެން

. އަދި ކުާކޯތ އޭނާއަށް އެކަން އެންގީ އެހުމުން "މިހާރު ކޮާމންަޑރ އިން ޗީްފއަކީ ޭބެބ  ލިބިފައިވެއެވެ

 " މިެހން ޢަލީ ވާޙީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ތިގޮތަށް ތިކަްނ ޑރ. ވަޙީުދޭއ، ތިމަންނާާގތު އޭނާއޭ ބުނީ

ނުވާނެކަމަށް އާދަމް ރަީޝދު ބުނުމުން ވަރަށް ގިަނއިރު ޮކންމެވެސް ީމަހކާިއ ފޯނުން ވާަހަދއްަކްނ 

. އޭގެ ފަހުން އެަތނުގެ ސްޓާފުންނަށް ތަނާއި އެީމހުްނެގ  ޢަލީ ވަޙީދު ހުރެފައި ދިަޔއީ ކަމަށްވެެއވެ

ން ހޯދައިެގްނ ތިބުމަށް ާއދަމް ރަޝީުދ އިރުާޝދު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ގެއަށް ާދްނ ަސލާމަތްެތިރކަ 

. ޢަލީ ވަޙީދުބޭުނންވާ މުަވއްޒިފުްނ ގެައށްދިއުްނ ެއްނމެ ރަނގަޅަުކމަށްވެ އާިއ އާަދްމ ސް ުބެނފައިވެއެވެ

.އޯގެ ހަކަ ދެްއކިތާ ިއރުކޮެޅއް ފަހުން، ރަޝީދު ވާ ފުލުހަާކިއ   6ފުލުުހންގެ ވެހިކަެލއްގައި ެއސް

.ީބ.ސީ ވަންގެ ގޭޓްގައި ވެހަިކލުން ޖައްސައި އެަތަންށ  އާންުމންގެ ަބއެއް މީުހން ގޮސް، އެްމ.އެން

.ޕީގެ ހަރުޭގެގ  ވަންނަން މަަސްއކަތް .ޑީ .ސީ ަވންއާިއ އެމް .އެްނ.ބީ . އެވަގުތު އެމް ުކިރކަމަްށވެއެވެ

  އެވެހިކަްލ ދިޔައީއެވެ.  އު އުކުުމން،ގަހިމާޔަތުގައި ތިބި އާއްމުްނގެ ބަޔަކު އެވިެހކަލާ ދިާމަލށް 

  

.ީސ  އޭގެ ފަހުން ތިން ވެިހކަެލއް ފުރާ ސިފައިްނނާއި ުފލުހުން އަދި އާއްުމންގެ ަބޔަކު އެމް.ެއްނ.ބީ

ވަން ހިާޞުރުކރުމަށް އަންނަަކން ެއނގިގެން އެަތނުގެ ސްޓާުފްނ ކަްނބޮޑުެވ ިބރުެވިރކަެމއްގަިއ 

.ީސ ވަންގެ ގޭޓް ރި ތިއްބާ، ަބްނދުކޮްށ ތަޅުލާފައި ހު  .އެްނ.ބީ ގަދަކަމުްނ ހުޅުވައިގްެނ ިގަނ ެއމް

. މިގަޮތށް ހުޅުވި   އަދަދެއްގެ ސިަފއިްނާނއި، ފުލުހްުނާނއި، ާއންމުްނގެ ބަޔަކު އެތަނަށް ަވނެވެ

ހުޅުވުމުގައި ފުލުހުން ގެްނގުޅުނު ރަޔަްޓ ގަން އިން ބެޓްން ަރއުންޑެއް ތަޅަށް ފަޔަރ ކޮށްަފއިވެއެެވ. 

.ީސ ވަްނއަްށ މިކަން ުކަރނި  .ެއްނ.ބީ . އެމް ކޮށް ރެކޯްޑކުރެވިފަިއހުރި ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްއެއް އާްނމުވެފައިވެއެވެ

ވަތް އާންުމންާނއި، ފުލުހުްނނާިއ ައދި ސިފަިއްނގެ ބަެއއް މީހުން ިތީބ ހަތިޔާުރެގ ގޮތުގަިއ 

. ައދި އެތަނުގެ ިރސެ މަށް ލަކުޑި ފަިތުބރި ފަދަަތެކތިވެސް ބޭުންނކުރު ޕްަޝންަގއި ުހިރ ހިފަިއގެންނެވެ
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ނޑާަލއި ތަނުެގ ބިއްލޫިރތައް ތަޅާލާ، އެތަނުގެ ތެޭރަގިއ  ްސޭކަނރާއިއ އިތުުރ ބަެއއް ތަކެިތ ފު

ަސުރާކރުގެ ިއސް ފަރާްތތަކާއި ަބއެްއ ޕާލަމްަންޓ މެމްބަރުްނ ތިިބކަމަށް ހަޅޭއްލަވާ، ަހޑިހުުތުރ 

އިވެެއވެ. އަދި ތަުނގެ ހުިރހާ ޮކޓިަރެއްއ އައުގުާރނަ ގޮވާ، މުޅިތަނުގެ ތެރޭގައި ބިުރވެިރކަން ފަތުރާފަ

ބަލާ ާފސްކޮްށ އާދަމް ަރޝީދު ލައިޓްރޫމްގަިއ ހުްއޓާ އެތުަނން ގޮވައިގެްނ ގޮސް، ޮކންްޓޯރލް ރޫމްައްށ 

އޭނާ ެވއްދިެއވެ. އަދި އާދަމް ރަޝީުދ ގައިގާ ޖަަހންވެގެން ަލކުޑި ފަތިުބިރެއއް ފުލުަހކު މަޅާލައި 

. އެިއުރ ޮކންްޓރޯލް ރޫްމ ތެރޭަގއި ަޢލީ ވަީޙުދ ވަރަށް ހަޑިުހތުުރ ަބުހރުވަ  އިން ވާަހކަ ދައްކާަފއިވެެއވެ

) އާއި، ަރްއޔިތުން މަޖިލީސްގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންަބުރ  (ނަިއބު ރައީސް ޑރ.ވަީޙދުގެ ކޮްއކޮ

 އާއި، ަރއްޔިުތން މަޖިލީސްެގ ގެމަނަފުށީ ދާިއާރގެ هللاިރޔާްޒ ރަީޝދުއާއި، އަްއޝައިްޚ އިްމރާން ޢަބްދު 

މެނަްބުރ އިްލހާމް ައޙްމަުދ ތިއްބެވެ. ައދި ޮކންޓްރޯލް ރޫމާއި ހަާވލުވެގެން އެިއުރ އެތަނުގަިއ އިްނ 

.ސީގެ ޗީފް ފައޭިނންޝިައލް އޮފިަސރ އާތިރާއަށް އެތަނުން ނުިކތުމަށް ެއންގުނެެވ.  .ބީ .ެއން އެމް

އަޙްމަުދއާ ެދމީުހްނ  ނަމަވެސް އެކަމަށް އާިތާރ އިްނާކުރުކުރމުން، ިރާޔްޒ ރަޝީދު ާއއި އިލްހާމް

.ީސެގ  .ބީ .އެން . އޭގެފަހުން އެމް ވެގެން އާތިރާގެ އަތުގަިއ ހިފާ ގަދަކަމުން އެަތނުން ެނުރެނވެ

.ވީއަށް ޕެްޗ ުކރިއެވެ. ިމގޮތަށް  .އެމްގެ ލޯޯގ  10ޓެލެކާްސޓް ވީ.ޓީ .ވީ ވަަރަކށް މިނެޓް ދެއްކުމަށްފަުހ ޓީ

އާދަމް ރަޝީދުއާއި އާތިރާާއ ދެމީުހްނ އާިއ◌ިެއކު ްބރޯްޑާކސްްޓ ުކރަން ފެށުނެވެ. ައދި 

. މީގެ އިތުރުން ނިުއްސޫރްމގައި އިްނ ުމްޙިސްނ  އިންިޖނިައިރްނގ ރޫމް ެތެރއަށް ލާފައި ބޭތިއްބީއެވެ

.ީސ ވަންގެ ތޭެރަގިއ  އެތަުނން ެނރެ، ވެިހކަެލއްގައި ގެއަށް ގެންގޮްސލީއެވެ. އެްމ.އެްނ.ބީ

ްށ ަހރަކާތްެތރިވިކަމަށް ފާހަގަުކެރވިފައިވަނީ ފުލުހުްނެގ ަހރާަކތްތެރިިވ މީހްުނނަްށ ބަާލިއރު ިއސްކޮ

ަސްބ ިއްންސޕެކްަޓރ އާަދމް އިޔާޒްާއީއ، ެއްސ.އޯެގ ަސރޖަންޓް މުަޙއްމަދު ަޙަސން (ޝަންަކުރ) 

 . އެއަށްފަުހ އަޙްމަދު ާޝފީގެ ބެލުމުގެ ދަުށްނ އާއި މިލިަޓީރ ޕޮލިސްގެ ަސރޖަންޓް އަޙްމަދު ޝާފީެއވެ

.ޕީ ހަރުގެައށް ގޮސް، އަނެްއކާވެްސ ެއތަަންށ ސިފައިްނނާއި، ފުލު .ޑީ ހުންާނިއ، އާންމުްނެގ ބަޔަކު އެމް

.   ބޮޑެިތ ގެއްލުންަތކެއް ދީަފއިވެއެވެ
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ެއތަން ހިފުމަށް އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ގޭޓް ގަދަކަމުން ހުޅުވައިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި އާންމުންގެ ބަޔަކު 

  އެތަނަށް ވަންނަނީ

  

  
 ތަޅާލާފައި އްއެތަނުގެ ދޮރުގެ ބިއްލޫރިތަ އިންނާއި ފުލުހުންނާއި އާންމުން،ން.ބީ.ސީ ގެ ޢިމާރާތަށް ސިފަ އެމް.އެ

  ވަންނަނީ 
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.ބީ.ސީ ހިޞުާރކުރުމަށްފަހު، އެތަނުގެ ކޮންޓްރޯލް ރޫމް ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ މީހަކު އިނދެ އެތަނުގެ ކޮންޓްރޯލް  އެމް.އެން

  ނަގަނީ 

  
  ރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހިފުމަށްފަހު، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެތަނުގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިަވނީއެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން ބާ
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  އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަންގެ އަންހެން މުވައްޒިފެއްގެ ދެއަތުގައި ސިފައިންގެ ދެމީހުން ހިފައިގެން ގެންދަނީ 

  ވައަތްފަރާތުގައި ކޯޕްރަލް ޝިޔާޒް)، (އަންހެން މުވައްޒިފުގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި ލާންސް ކޯޕްރަލް ޒާހިރު 

  

  
  އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހިފުމަށްފަހު، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
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  ހަރަކާތްތެރިވުން  ލީޑަރުން  ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު  މައިދާނުގައި  ޖުމްހޫރީ 
  

އްުދގެ އަމަން އަމްާނަކން ގެއްލި، ަސލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މަިއ މުަރކަުޒތަްއ ވަށައިގެންވާ ަސރަހަ 

ެއނގިެގްނ  ފާދޭން ގިނަ ބަޔަކު ޭބނުންާވަކންސިފައިންގެ ތެެރއިން ަރީއުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާ ިއްސތިޢު

ދިޔަ ިހާސބުން ފެށިގެން އިދިކޮޅު ިސާޔީސ ލީަޑުރްނގެ ތެެރއިން ގިނަ ބަޔަުކ ޖުމްހޫރީ މަިއދާނަްށ 

މުޚާޠަްބޮކށް އުފަލުން އެކަކު ައެނކަކާ ަކާރިއަކުރ ޖަްއާސ  އެަތުނގައި އެއްވެ ތިބި މީހުންާނއި، ގޮސް

 . މިމީހުންގެ ތެރޭގަިއ ޖުމްހޫރީ ާޕޓީގެ ލީޑަރު ާޤސިްމ ަސލާމް ުކަރުމން ގެންދިޔަ މަންޒަރު ެފުނނެވެ

ގެ ލީޑަރު އަޙްމަުދ ަތްސމީްނ ަޙަސްނ ަސޢީުދއާއި، ީޑ.ާއްރ.ޕީ އިބްާރީހމްއާއި، ޤައުީމ ޕާީޓގެ ލީަޑރު

ޖުްމޫހރީ މައިާދަނށް އިދިކޮޅު ިސާޔސީ ލީަޑުރންެގ  ރ.މުަޙއްމަުދ ޖަމީލް ހިމެނެއެވެ.ޑ ޢަލީއާއި،

ހަރަާކތްެތރިިވ އިްސ  ބަޣާވާތްުކިރ ފުލު◌ުހުންެގ ތެރޭގައިތެރެއިން ަބަޔކު ައއަިކްނ އެނގުމާެއކު 

ިއކަރު ަޖްއސާ ސަާލްމ ަކރާ އިދިކޮޅު ިސާޔސީ ީލަޑުރންނާ އޮިފަސުރން، ޖުމްޫހރީ މަިއދާނުގަިއ 

.ކޮށްފައިވާ ޗީފް ުސޕްރިޓެންެޑންްޓ އަޙްމަދު  ޝުޖާޢުއާިއ،ޢަީލ މިގޮތުްނ ސުޕްރިެޓްނޑެންޓް  ވެެއވެ

 ައީސތު ަސއުީދއާއި، ޗީފް ުސޕްރިޓެންޑެންޓް ަޙސަން ަޙބްީބއާއި، ުސްޕރިެޓންެޑންޓް ޙަަސްނ 

  ހިމެެނއެވެ. 

  

  
  ޖުމްޫހރީ މައިދާނުގައި  މް އިބްރާހީމްޤާސި 4ރިޔާޒް ރަީޝދު،  3ޢަލީ ސަލީމް،  2އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ،  1
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  ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި  މުޙައްމަދު ޖަމީލް  3ޙަސަން ސަޢީދު،  2ޤާސިމް އިބްރާހީްމ،  1

  

އަދި އިދިކޮުޅ ިސާޔސީ މީހުން ޖުމްހީޫރ ަމއިދާަންށ ވައްދައިގެްނ ބުޭންނކުރަމްުނ ދިޔަ ޕަިކޕަަކްށ 

. ިމގޮތުްނ ބަޣާވާތްކުރި ފުލުހުންގެ ެތރޭގައި ަހަރާކތްތެ ރިވި އޮފިަސރުން ައރާ ވާހަަކ ދެއްކިއެވެ

ެއިސސްެޓްންޓ ކޮމިޝަަނރ ޢަލީ ަރޝީދުއާއި، ޗީފް ސުްޕިރޓެންޑެންުޓްނ ކަމުގައިާވ އަޙްަމދު 

ަކމުގައިވާ ޙަަސްނ  ންފަިއރޫްޝއާއި، ަޙސަން ަޙީބްބއާއި، ުސްޕިރޓެންޑެންޓު هللا ަސއުީދއާއި، ޢަބްދު 

) އާއި، ީޗފް އިންސްޕެްކަޓުރްނ ޙްަމދު މުޙައްމަުދ (ދޮން އަހުނަާވޒްއާއި، އަهللا އަސީތުާއއި، ޢަބްދު  ަމދު

) އާއި އްަޙމަދު ނާފިްޒއާއި،ޙުަސިއން ަރޝީދުއާއި، ކަމުގައިވާ  ، މަުޙއްަމދު ޙަލީމް (ަނއިބުގޭ ހަީލމް

) އާއި، ޙްމަދު އައިްންސެޕކްަޓުރން ކަމުގައިާވ  ނަދީްމ މުޙައްމަދު ޝަމީމް (އްެސއޯ ޝަީމމް

 ( ހިެމެނއެވެ. އެިއރު އެިޕކަޕުގައި އިދިކޮުޅ  ަސްބ އިްންސޕެކްަޓރ އަޙްމަދު ާނސިޙް، ާއއި(ނަދީްނބެ

ިސާޔީސ މީުހންގެ ތެެރިއްނ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ެމްނބަރު ިރޔާޒް ަރޝީދުއާއި، ވިލިމާފަންނު ާދިއރާެގ 

.ޕީ.އެްމ ގެ ެމންބުަރ އިބްާރހީމް ވަޙީ  ދު (ލޯަޔުރ މެނަްބުރ އްަޙމަދު ިނހާްނ ުޙަސއިްނ ަމނުިކާއއި، ޕީ

. މިޕަިކޕުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މުިހއްމަުކމަކީ ޕިކަޕުގައި ިތިބ  ) އާއި، މާޒް ސަލީ◌ިމް ުހއްޓެވެ ވައްޑޭ

އިދިކޮޅު ިސާޔީސ މީުހްނާނއި ފުލުުހންގެ އޮިފަސުރްނ ބަްއދާ އުާފ ފާޅުުކރަމުްނ ދިއުމެވެ. މިޮގުތްނ 

ާއއި، ަޙަސން އަސީތުގެ ޢަަމލްަތްއ ފައިރޫްޝއާއި، އަޙްމަދު ސައުީދއާއި، ުޙަސިއން ރަީޝދު هللا ޢަބްދު 

  ވަކިން ފާހަަގ ކުރެވެއެވެ. 
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ދެން ފެނިެގން ދިަޔއީ ިއދިކޮޅު ސިާޔސީ ަފރާތްތައް ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ަވއްދައިގެން ަސުރާކާރ 

އިދިކޮޅަށް ޝަޢޫރު ފާޅުުކރުމަށް ޭބުނންކުރި އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުންޮކށްގެން ެއތަނަށް އެއްެވ ތިިބ 

. ފަިއޫރޝް هللا ދުޢަބް މީހުްނނާ  ފާހަަގކުރެވުނު އަެނއްކަަމކީ މިގަީޑަގިއ ވާހަކަ ދެއްކި ަމންޒަރެވެ

. އެއީ އޭގެ ުކިރން އެދުަވހުގެ ހެނުދުނ އޭާނ هللا ޢަބްދު  ފައިރޫޝް ުޔނިފޯމް އަޅައިގެން ހުރިަކމެއެވެ

ގަިއ މިާހުރ ާރއްޖޭބުނެފައިވަނީ ފަިއރޫޝްގެ ވާހަކައިގާ ޭއނާ هللا އުޅެފައިވަނީ ކުލަ ހެދުމުގައެވެ. ޢަބްދު

ވަނަދުވަހުެގ ރޭގައި ިހނގާިދަޔ  06ފެބްރުއަރީ  2012ހިނގަުމން މިދާ ހަލަބޮިލަކމާ ގުޅިގެން 

ހާދިޘާތަކަށްަފހު، ފުލުހުންނާ ސިފަިއްނނާ ރަްއޔިުތްނނާ ެއއްބައިވެގެން ުކިރއަްށ ގެންދިޔަ ާޚއްަޞ 

ބިގެންާދނެަކްނ މަަސއްކަތުގެ ނަތީޖާގެ ފޮނިކަްނ ވަރަްށ ަރނގަޅަށް ރަްއޔިުތންަނށް ލި

ުޢާފ ިއސްތިއޮފް ޕޮލިސް ގޮުތން ކޮމިަޝަނރ  ޔަކަންަތއް ިހނގަމުންދިޔަީޤނުްކރާކަަމށާއި، 

ްނ ކުރަުމގެ ޒިންމާ އަދާޤާގެ ެތރެިއްނ އެއްެވްސ ޭބފުޅަކު މަކޮިމޝަަނުރން ދެޑެިޕއުޓީ  ދީފައިވާކަމަާށއި،

ތީގޮތުްނ ވަގު އިްއތިފާޤުން އިމެއްގަމިަޝްނ އޮިފަސުރްނ މިއަދު ބޭއްވި ަބއްދަލްވު ނެތުމާ ގުޅިގެން ކޮ

ަރްއޔިތުްނެގ ޭއނާާއ ހަވާލުކުރެުވނު ކަމަށެވެ. އަދި ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިަޝަނރ އޮފް ޕޮިލސް 

ޘާބިުތކަމާެއުކ ދިވެހި ފުލުހުްނ ވަރަށް  އާްބރުލުމަްށ ޝުުކުރ ަދްނަނވާ،އެ  ުތން ިލބުނު ފަރާ

ސް ިއްސތިޢުފާ ދޭްނ އެްއަބސްވެްއޖެކަމަށާއި، ިމއަަދީކ ުކރިމަތިލާފަިއވާކަމަށް ުބެނ ތަޢުރީްފކޮށް، ަރއީ 

. މިވާހަކަތަްއ ޢަބްދު هللا ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެްއަކމަށް ޢަބްދު  ަފިއރޫޝް هللا ފައިރޫޝް ބުނެަފއިވެއެވެ

ދެއްިކއިރު ފާހަގަާވކަމަކީ ޑެޕިއުޓީ ކޮިމޝަަނރ އިސްމާޢީލް ައތީފްއާ އަދިެވސް ފުުލހުްނގެ ިއްސ 

ޣާާވތުްކރި ފުުލހުން އަިނާޔކޮށް، ފުލުހުންގެ ލޯންެޗއްގައި ެއޭބފުޅުންެގ ކަށް ބަކަ އޮިފަސުރންތަ 

.   ުނރުހުމުގައި ރަުށން ބޭރަްށ ފޮނުވާލަފައިވާ ކަމެވެ
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A

B

C

D

E

  

A ުފައިރޫްޝ، هللا ޢަބްދB  ،( ޙުސައިން ރަޝީދު  Dއަޙްމަދު ސައުދީ،  Cއަޙްމަދު މުޙައްމަދު (ދޮން އަހުމަދު

 ،( ) އިދިކޮޅު ސިާޔސީ މީހުންނާއެކު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ޝަމީމް (އެސް E(ޝެރޯން / ތަލަ ހުސެން އޯ ޝަމީމް

  ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ޕިކަޕްގައި 

  

ދެން ފެނިެގން ދިޔަ ފާަހގަުކރެވޭ އެއް ކަމަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ މެނަްބރު ުމަޙއްަމުދ 

ަބއްދާ، އުފަުލން ރޮިއ  ތިބި މީުހން ގައިގާ ނަޝީުދ ޖުމްޫހރީ މައާިދަނށް ގޮސް، އެަތނުގައި ެއްއވެ

. އެއަށްފަހު ކުރިން ދެްނެނވުނު ޕިކަޕަްށ އަރާ،  ެއތަނުގައި އެްއވެ ތިބި މީހުްނާނ ހެދިކަމެވެ

ިތާރމްކޮްށ ޙްދުވެސް އި އަބަ ށްނަޫމާނއަދެއްކި ދިވެހި ފުލުހުންާނއި ދިވެހި ސިފަިއން މުޚާތަބްޮކށް، 

ެނ ޖަކީ ެދްނ މިޤައުމަށް ވިެރކަމަށް ައންނާ ެމސެ އެމީުހން އެިދން ކަަމށާއި، ނޭޖެހޭ ެވރި ވާންޝުުކރު

އިރާގެ ެތޭރގައި ލައިނުގެ ދަ  ލިބޭެނ ވަަރށް ވަރުގަދަ ެމސެެޖްއަކމަށާއި، ''އެމެަސަޖކީމީހަކަށްވެސް 

ކަލޭމެން ތިޭބށޭ. އެހެންޫނނީ ލަިއނަށް ތިމަންނަމެން ކަލޭެމން ައުރވާނަމޭ'' ުބެނ މުޙައްމަދު ނަީޝުދ 

  ވާހަކަ ދެްއިކއެވެ.
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  އްމަދު ނަީޝދު އުފަލުން ރޮނީމުޙަ

  

  މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަނީބަޣާވާތްކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ތަޢުރީފްކޮށް  ޖުމްހޫރީ މައިާދނުގައި

  

ފުލުުހްނގެ މައި އިދާރާގެ އެެތރެައށް ިސާޔސީ އިދިކޮޅު ލީޑުަރން ވަޑައިެގން ެދއްވުމަށް ފުލުހުްނ އަދި 

. ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަްނ ުހިރ އެދުމުން، އެަތނުގެ އެެތެރއަ  ށް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީަޑުރން ވެންެނިވއެވެ

މަންޒަރުަތުކްނ އެނގޭ ގޮތުގައި ފުލުހުްނގެ މައި އިދާރާގެ ެތރޭގަިއ މަޝްވަރާޮކށް އުފާ ފާޅުުކަރުމްނ 

ިއ، ގެންދިޔަ ިސާޔސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ޤާސިްމ އްިބާރހީްމާއއި، އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަީލއާ

هللا އަދާަލތު ޕާޓީގެ ައަސދު ޤައުމީ ޕާޓީގެ ނައިބު ަރއީސް މުޙައްމަުދ ޖަީމލްއާއި، ަޙަސން ސަީޢދުއާއި، 
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.ޝާފީއާއި، އަދާލަތު ޕާޓީ ީމެގ އިތުރުން ުކީރގެ އިެސސްަޓންްޓ  ގެ އިބްރާހީްމ ދީދީ ހިމެނެއެވެ

ލީަޑުރްނާނ  ރިާޔޒްެވްސ މިބޭފުޅުންނާެއކު ިއެނވެ. ިސާޔީސ އިދިކޮޅުهللا ކޮމިަޝަނރ ޢަބްދު

ުޙަސިއްނ ބައްަދލްކުރަމުން ގެްނދިޔަ ފުލުހުންގެ އެންމެ ިއްސ އޮފަިސަރީކ ެއިސްސޓަންޓް ކޮމިޝަަނރ 

. ޓް މަުޙއްަމުދ މީެގ އިުތރުން ަސބް އިްންސޕެކްޓަރ އަީޒމް ވަޙިދުއާއި، ސްޓާފް ާސރެޖންވަޙީދުއެވެ

.   ލުޠުފީ ފާހަގަކުރެުވނެވެ
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ހުންގެ އިސް ބައެއް އޮފިސަރުންނަށް ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒަށާއި ފުލު 

  ހަމަލާދިނުން 
  

ގައި  7އަިދ  6 ފެްބުރައރީ 2012 ަކމަށް ބުނެައާސީސއާިއ ޤާޫނުނތައް ހިމާަޔތް ުކރުމަށް  ޤާނޫނު

ނިުކޔަަމންެތިރކަން ދައްކަުމން ިދަޔ  އީފުލުހުން ުކިރ ބަޣާވާތުގެ ތެެރއިްނ ެދްނ ފާހަގަ ުކެރވިގެންދިޔަ

 2012ރ ޭރންކްތަކުެގ ފުލުހުްނނަްށ އަނިާޔުކރުެމވެ. މިގޮތުން ވެ ތިބި ީސިނއަ ަބއިެވިރނުފުލުހުްނނާއި 

ވަނަދުވަހުގެ ހެނދުނު ޖުމްހޫީރ މަިއދާނުގައި ުނިކޔަމަންެތރަިކްނ ދައްކަމްުނ ގެންިދަޔ  07ފެބްރުައީރ 

) އާއި، ސާރެޖްނޓް މުޙައްމަުދ ަޙަސން (ޝަްނަކރު  ) ފުލުހުންގެ ެތެރއްިނ ސާރޖެންޓް ޝިފާޢު (ވަޅޯ

އާއި އިުތުރ މީހުން ެވގެން، ފުލުުހންގެ މައި އިާދރާ ުކރިމަތީ މަގުމަތީގައި ތިބެ އަުޑގަދަގޮށް 

. މިކަން ޮކށްފައިވަނީ ާއދައިެގ  ''އެެތރޭގައި ތިބި ުކއްތާަތއް އެތަުނން ެނެރ ހަވަރަްށދޭޭށ'' ގޮވާފައިވެއެވެ

ބަެއްއ ފުލުހުންނެެވ. އަިދ ތިބި އި ހެދުން އަޅަިއގެން ތިބި ފުލުހުންނާއި، އާއްުމންާނއި، ޔުނީފޯމްގަ

ޓެންޑެންްޓ ްޕރި މިކަން ިހްނގާފައިވަނީ ްސޕެޝަލިްސޓް އޮޕަރޭަޝންގެ ިއްސ ފުލުހުންާނއި، ސު 

ލޫމާުތ ޢުކަމަށް މަޒީްމ ވަޙީދުގެ އިރުޝާދުގެ ަދށުން ަނވާޒްއާއި، ސަބް އިްންސެޕކްޓަރ އަهللا ޢަބްދު 

. މިކަމުގައި އެންެމ ިއްސޮކށް އުޅުނު "ވަޯޅ"  ސާރެޖންޓްކަމަށް ފާހަގަ ުކރެވިފައިވަީނ  ލިބިފައިވެއެވެ

) އާިއ، ކޯްޕރަލް ުޙަސިއްނ ޝިފާއު،  ްސޓޭޝަން ިއްންސެޕކްޓަރ ޢަލީ ުމސްަޠފާ (ގދ. ފިޔޯރީ

) ައްޙމަދު ޝާހިލްާއއި ކޯްޕަރލް  ފުލުުހންގެ ަމރަުކޒަށް ގެއްލުންދީ ާމާރާމީރ  އެެވ.ވްިކރަްމ (ވިކީ

ހުގެ ތެެރއަށް ަވްނ ފުލުހުްނާނިއ ާއންމުންގެ މީހުްނ ކޮިމޝަަނރ ހިންގުމަށް ަގްސދުކޮްށ ފުުލްސ އޮފީ 

ރ އޮފަިސުރްނަތްއ އަ މަުދ ަފީސހު، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިަޝނަރުްނ އަދި ވަކި ވަކި ީސނިޙްއޮފް ޕޮލިސް އަ

ކޮްށ، ލަތުގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ، ތަޅާ ުސްނާނފަތިޮކބައިޭހ ގޮވަމުން، އިާމާރތުގައި ުހިރ ދަޢު

ައރ އޮިފަސުރންގެ ގައިގަިއ ނަށް ަމރާާލނެކަުމގެ އިންޒާރުީދ އަދި ބައެްއ ީސނިރ ޮއފިަސުރން އަ ީސނި 

ބައެއް އޮިފަސުރން އިާމރާތުން ބޭރަށް ެނރެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަިނޔާކޮށްފައިވެއެެވ.  ،އަނިާޔޮކށްތަޅާ 

މިގޮތުން ފުލުހުްނނާއި ޢާންމުން ވަދެ އަޑުގަދަކޮށް ހަޅޭްއލަވައި ފުލުހުންގެ ީސނިައރ 

ފުލުހުްނެގ މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސާ، ންަތަކކާއި، ހޯމް މިިނސްޓްރީެގ ޑެޕިއުޓީ މިިނސްޓަރ އޮިފަސރު 

ތިއްބަވަނިޮކށް، ފުލުހުްނނާިއ އާންމުންގެ މީހުން އެަތުނގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އޮިފަސރްސ މްެސޫރމްގައި 

މިތަުނން ބޭރުވާޭށ،  މްެސޫރމްގެ ޓީވީއާއި ިބއްޫލރިަތާކއި ތަިށތައް ތަޅާ ސުންނާފަިތކޮށް "ތުިކއްތާިއން 

" ބެުނ ކޯޕްރަްލ  ) އާއި ޯކްޕަރލް ުޙަސިއްނ ޝާހިލްއާ ދެމީުހްނ ައޙްމަދު މަރާލާނަމޭ ިވކްރަމް (ވިކީ
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ހަޅޭއްލަވާފައިވެއެވެ. އަދި ސުްޕރިެޓންެޑންޓް އިްބާރީހމް އަދުާނން އަީނސްގެ ބުިރކަށިމަތީގަިއ ލަުކިޑ 

ނޑިައކުން  . މީގެ އިއަޙްމަދު ގޮ ތުރުން އިބާްރީހމް އަދުނާން ައނީސްެގ ކިުރަމިތ ވްިކރާމް ޖެއްެސވެ

ފަރާތުގައި ުޙަސއިން ާޝހިލް ފައިން ޖެއްސެވެ. އަދި އެވަގުތު ޑެޕިއުޓީ މިިނސްަޓރަށްެވްސ ބަަޔުކ 

ުމަޙއްަމުދ ، އެއަށްަފހު ޑެިޕއުޓީ މިނިސްަޓާރއި، އްިބާރހީމް މަނާިކއި މަލާދެމުން ގެންެދއެވެ.ހަ މީހުން 

ޑެޕިއުީޓ ޖިނާޙްއާއި، އްިބާރހީމް އަދުާނން ައީންސއާއި، މުޙައްމަުދ ޗީފް ުސްޕިރޓެންޑެންޓް 

މުަޙްއމަދު ޙަމީދު ިސޑިްނލާފަިއ އެންެމ ޗީްފ ސުޕްރިެޓްނޑެންޓް އިްސމާޢީލް ައތީފްއާއި، ކޮމިަޝަނރ 

. އަިދ އްިބާރހީމް މަނިާކއި، މުޙައްމަުދ ިޖާނޙްއާ ދެމީުހްނ މަގުމައްޗަްށ ެނރެ،  ތިރިއަށް ގެްނދިޔައެވެ

. އަ   ިނޔުާކުރމަްށ ދޫކޮށްލިއެވެ

  

ަތުކން، ުސްޕިރންޓެންޑްެންޓ ލޭޑީ އްިބރާހިމް ަމނުިކ ގައިގާ އެއްވެފައިވާ ފެންަނން ހުރި ވީިޑއޯ

ފުލުހުްނނާއި ާއންުމންވެގެްނ ވަރަށް ިއހާނެތިކޮށް ަތޅާފައިވެއެވެ. މިވީޑިއޯ ފުޓޭޖުގައި ފުލުހުންެގ 

މުގައި ތިބި މީހުން އަތުްނނާއި މުުގުރްނ އޭނާގެ ބޮުލގައާއި، ޔުނީފޯމުގައި ތިބި މީުހްނާނއި އާަދއިގެ ެހދު

 . ޚާްއޞަކޮށް ެއްސ.އޯ ަގއި މަަސއްކަްތުކރާ ކޯްޕަރްލ ގައިގެ އެތަްނމިތަނުގައި ަތޅާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ

) ިއބްރާީހްމ  ނުޑ މުގުރެއް ވަސީމް ކުަލ ހެދުމުގައި ުހރެގެން، ެއކްސްޭޓންަޑބަްލ މުގުަރކުްނ (ދަގަ

ތަޅާ މަންަޒުރ ވަރަށް ާސފުޮކްށ ވަރަށް ައނިޔާެވރިކޮށް ުލގައި އެއްެވްސ ބެލުމެްއ ެނތި މަނިކުގެ ބޮ

 . މިފޫޓޭޖްގައި އިްބާރހީމް މަިނުކގެ ހިމާޔަތުގައި ބަެއއް ފުލުހުްނ ހަަރާކތްތެރިވި މަންޒަރުވެްސ ފެނެއެވެ

. ެއއަށްފަހު ިއްބރާހީމް މަިނުކ ފުލުހުންގެ މައި އިާދރާެގ ގްރަުއންޑް  ފްލޯރގައި ހުްނަނ  ފެނެއެވެ

. އެިއުރ ޭއާނގެ ބޯފަޅައިގެން ޮގސް ޮކޅަށް ނުުހރެޭވވަަރްށ  ،ސިިޓންގ ޫރމަށް ވައްދާފައި ޭބއްވީއެވެ

ބޮޑެިތ އަިނާޔތައްވަނީ ވެފައެވެ. އެއަށްފަހު ިއބްރާހީްމ އަދުާނން ައީނސްއާއި، އިބްރާހީމް ަމނިކުާއިއ، 

.ޑީެގ ސްްޓޯރންގ އިސްމާޢީލް ައތީފްއާ ތިން މީހުން ގެންގޮސް، ިތންވަ ަނ ފަންގިފިލާގައި ހުްނނަ ީޑ.އީ

ރޫމަށްލާ ތަުޅލާފައި ތިއްބާ، ުޙަސއިން ޝާހިލްއާ ިވކްރަމްއާ އަިދވެސް އިުތުރ ބަަޔކު އެަތުނގެ ދޮުރ 

ފަޅާލައިގެން ވަދެ، އަނެްއކާވެސް އިްބާރހީމް މިަނކަާށއި އިްބާރހީްމ އަދުާނން ައނީސްގެ ގަިއގާ ތަާޅ 

) ހިާފ ުޙަސިއން ޝާހިްލ އަިނޔާކޮށްަފިއވެއެވެ . އަދި އިސްމާޢީލް ައތީފްގެ ގަމީހުގައި (ކަރާއި ދިމާލުން

ތަޅުވައިގަތުމަށްފަހު، ިއްސމާޢީލް އަތީފްއާއި ިއްބާރީހމް އަދުާންނ އަންީސއާ ދެމީހުން ގަަދކަމުްނ 

. ނަމަެވސް  މިލޯްނުޗ ތިރިއަށް ާބުލވައިގެން ގޮސް، ފުލުުހްނގެ ލޯންަޗަކްށލާ ދޫނިދޫއަށް ފޮނުވާލީއެވެ

. އިްބާރހިމް މަނިްކ އަދި މުޙައްމަުދ ިޖނާޙް ގައިގާ ފުލުހުންގެ ަމުރަކުޒ  ދޫނިޫދއަށް ވަދެފައިނުވެއެވެ

. އަދި މަުޙްއމަދު ޖިނާޙްެގ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިގެން މަގުމައްަޗށް ެނެރ  ތެރޭގައިެވސް ތަޅާފައިވެއެވެ
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. ތަޅާ އަނިާޔޮކށް ފުލުހުންގެ ލޯންަޗކަްށ ލައިގެން ދޫނި ދޫއަށް ގެންގޮސް ަހއްޔަުރކޮށްފަިއވެއެވެ

ވަަނ ފަންގިފިލާގެ ުއތުރު ަފރާތުގައި ުހންނަ ޮއފިަސރްސ ެމްސ ތަާޅ  6ފުލުހުންގެ ަމއި ަމރުކަޒުެގ 

. މީގެ އިތުރުން ފުލުުހްނެގ  ުސްނނާފަތޮިކށް ހަދާފައިވާ ވީޑިއޯވްެސ އެއީ މިާހުރ އާންމު ވީޑިއޯެއކެވެ

ނެރުުމްނ، މަގުމައްަޗށް ހަމަ މުޙައްަމުދ މާހިރު ީޢާސ ސްޓަރ މައި އިާދާރއިން ެޑޕިއުީޓ މިނި 

ުފންމައިގެން ައރާ މާިހރުގެ ުބިރަކީށަގިއ މީހަކު ނިކުްނނެވިތަާނހެން ފުުލ◌ުުހންާނެއކު ުހިރ އާންުމންގެ 

ިހުރ ކޮޅުފައިން ަޖހާ އަނަގވަތަށް ވާގޮތަށް މާިހރު ވައްޓާލާ، ފުލުހުްނގެ މީހަކު ެއއްެޗއް ެއއްލާ މާ 

  މަންޒަރު ދަްއުކވައިދޭ ވީޑިޯއވެސް ިމާހރުވަނީ ާއންމުވެފައެވެ.  ޖަހާ ގައިގާ

  

  

ނޑު މުގުރަކުން ޖަހަނީ    ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ ބޭރުގައި އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ބޮލުގައި ކޯޕްރަލް ވަީސމް ދަގަ

  

  

  މުޙައްމަދު ޖިނާޙްގެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިގެން ފުލުހުންގެ ލޯންޗަކަށް ލަނީ 
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  ޖިނާޙް ހައްޔަުރކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ދޫނިދޫއަށް ގެންދަނީޙައްމަދު މު

Mahir

Kick

 
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މާހުިރ، ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާއިން ނެރުމުން، ފުލުހުންނާއެކު ހުރި 

  ަހމަލާދޭ މީހާ) 2މާހިރު،  1( އާންމުންގެ މީހަކު މާހިރުގެ ުބރިކަށީގައި ފުންމައިގެން އަރާ ކޮޅުފައިން ޖަހަނީ
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 އިސްތިޢުފާއަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލް  ކުރިމަތީގައި  މަރުކަޒު  މައި  ފުލުހުންގެ 

  ގޮވުން 
  

 ިއން އާދަމް ބިލްިޑންގ ުކރިމަތީގައި ެއއްވެފައި ސަ ޙުދުވަހުގެ ެހނުދނު ަވނަ 07ެފުބުރައރީ  2012

ޫނީނ ޤާޚުލާގީ ގޮތުން ވަރަށް ަދށް ގޮތަކަށް ތިބި ގިަނ ައދަދެއްގެ ފުުލހްުނނާިއ ިސފައިންވެގެން އަ

އަށް ގޮވާ އަޑު އުފުލި އުފުލުްނ ޢުފާގޮތުން އިންިތޚާބު ކުރެވިަފއިހުރި ރަީއުސލް ޖުމްހިޫރްއޔާގެ ިއސްތި

ފެިނގެންދަނީ، ުފލުހުްނެގ ަނން ެއަބހުއްޓެވެ. އެވީިޑއޯިއން ވަރަށް ސާުފޮކށް ވީޑިއޯ ކުރެވި މިހާރު ފެން

މަތީަގިއ ފުލުހުންގެ ތެެރއިން ގިަނ ބަޔަކު އާދަިއގެ ހެދުމުގަާއއި ޔުނީފޯމްގައި މަގުގެ މައި މަރުކަުޒ ކުރި

) -ކޯޕްރަލް ިނޝާން (ދޮްނބެ ދެފަރާތުގައި ެދސަފަކަށް ެއތުރިގެން ތިބި ތަނެވެ. މިދެސަފުގެ މެުދްނ  ބޭބީ

ދާގެ މުހައްަމދު" އަިދ އް ބޭނުްނކޮށްގެން އިސްވެ ބަެއްއ ފަހަރު "ާއބި ގަފޯނެއާދައިގެ ހެުދމުގައި ހުރެ މެ

" އޭ ގޮވުމުން އަނެްއބައި ަފަހރު ސަފުތަކުގަިއ ތިބި ީމުހްނ އެްއ އަަޑުކން ަހުރ  ،"ެކެނީރގެ ނަޝީދު

. އަޑުން "ިއްސތިއުފާ"  ިނޝާން ާއއިއެކު ުކިރން ފުލުހުްނެގ ޭއ ގޮވަމުންދިަޔ އަޑާއި ަމންަޒރެވެ

އަށް ގޮވުމަްށ ޢުފާ) ެވްސ އްިސތިޝަރީ  އިން ޝަީރްފ (ކަފަސަ ޙު ތެރޭގަިއ އުެޅފައިވާ މއ. ދޫގަްސ 

. އަިދ ިއރު ކޮޅެްއފަުހްނ  މެދުން ހިނާގ މަންޒަރު  އުފުލަުމން ެދސަފުއަތް ހިތްވުަރދީ،  ފެނެއެވެ

) ުކރީަގއި ހުރެގެްނ ަސްބ ޙަމް މުސްޓޭަޝން އިްންސެޕކްަޓރ އްިބާރހީ އްމަދުެގ (ޔަހޫދީ އިއްބެ

) ަސުފތަކުގައި ތިިބ މީހުންނަްށ "އަްތ މަޖީދު (ގއ. ވިލިގިލި، هللا އިްންސެޕކްަޓރ ޖާދު އެރޯމާ

ެވސް ފެނިެގްނ ުރޝާދު ދެމުްނ ގެންދިޔަ މަންަޒރުގޮވުމަށް" ބުނެ އި އިސްތިުޢފާ މައްޗަށް އުުފލާފަ 

.އެމްެގ ޕާލަމެންަޓީރ ގްރޫޕްެގ  ގޮސްފައިވެއެެވ. ފާހަގަ ކުރެވޭ އަނެްއ ކަމަކީ ެދސަފު މެުދްނ ޕީ.ޕީ

ސަުފހަދައިެގްނ ތިއްާބ ހްިތވަރު ެދމުން ިހނގާ މަންޒަރެވެ.  ހްުނނަށް ރިފްެވްސ ފުލުޢާީލ ޢަަބުރ ންމެ

ކިޔުަމށް ޭއާނ  ބާޙަ ދު އައުމުްނ އޭާނއަށް ަމރު ޙީއިން ވަ ސަޙު އެތަނަްށ މިާހރުގެ ެޑޕިއުީޓ ކޮމިަޝަނރ 

. ަހމަ މިވަގުތު  ،ވަށާލާ ދެސަފުމެުދްނ ިރޔާޒްެވސް هللا ބްދު ޢައަިދ އާުރލާ މަންޒަރުވެސް ފެނެއެވެ

ސަފުތަކުަގއި އެުތރިެގްނ ތިބި ފުލުުހންނަށް  ގޮސް ފުުލހުްނގެ މައި އިާދާރއަށް ވަނެެވ. ހިނގާފައި

.ޢޫސޮފްަވތު ރަ ސްޓާފް ާސރޖެންޓްބަލާލާިއރު ޭއގެ ތެރޭގައި   މީނާއަކީ ފުލުހުްނގެ  ފް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ްށ އަަހރު ވަރަކަ 5ތަކާއި ްޕރޮފެަޝނަލް ތަމްރީްނަތއް ދިނުމުގަިއ ފާއިތުވި ައާސސީ ތަްމރީނު

. މިފަދަ ދައުރެއް ފުލުުހންގެ ތެރޭގަިއ އަދާކުާރ ރިބެއްެގ ގޮތުގައި ހަރަކާތްެތރިމުދައް  ވެަފއިވާ ފުލުހެެކވެ

ފުލުހެއްގެ ފަރާތުން ޣަިއުރ ގާނޫނީ އަިދ ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ެއތިްކްސ އާއި ކޯޑް އޮފް ޮކންަޑކްްޓ 
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. މަނުާކރާ ަކްނތައްތައް ިހނގައި ދިއުމުްނ ސާފުވަނީ ފު ލުހުންގެ ުމއައްސަސާގެ މިއަދުގެ ހާލަތެވެ

ސޮފްވަތުގެ އިތުރުން ަސފުގައި ތިިބ ފުލުހުންެގ ތެރޭގައި އާންމު ފުލުހުްނނަށް ީލަޑރޝިްޕ 

ޤް ާއދަމްފުޅުާއިއ، ޙާދެއްކުމުގައި ނަމޫާނައކަށް ވާންޖެޭހ ސްޭޓޝަްނ އިްންސޕެކްަޓުރން ަކމުގައިވާ އިސް 

ައޒުހަމް އަދި ުކިރްނ އާއި،  ޗުއްޓީގައި ުހރި) މިދުވަހު( ލީ ފާއިޒް ސްޓޭޝަން އިްންސޕެކްަޓރ ޢަ

ރީފް އަދި ޖާވިދު ފަދަ ފުލުހުން ފާހަަގ ޢަ ޕްރޮފެޝަނަްލ ސްޭޓންަޑރްޑސްގައި މަަސއްކަތް ުކރި 

 .   ުކރެވެއެވެ

  

  

'' އިސްތިޢުފާއަށް ކޯ ޕްރަލް ނިާޝްނ ފުލު◌ުހުންގެ މައި އިދާރާގެ ކުިރމަތީގައި ''ކެނެރީގޭ ނަޝީދު / އާބިދާގެ މުޙައްމަދު

  ގޮވަނީ

  

  މަޖީދު، އަތްހިއްލާ އިސްތިޢުފާއަށް ގޮވުމަށް ފުލުހުންނަށް އިރުޝާދު ދެނީهللا ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޖާދުޗީފް 
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ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާގެ ކުރިމަތީގައި ސަފު ހަދައިގެން ތިބެ، ަރއީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިޢުފާއަށް ފުލުހުންނާއި 

  ސިފައިން ގޮވަނީ 
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  ފެތުރުން  ޚަބަރު  ދެއްވާނެކަމުގެ  އިސްތިޢުފާ  ޖުމްހޫރިއްޔާ ސުލް ރައީ 
  

ތެެރއިން ަބޔަކު ރަީއުސްލ ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އިސްތިޢުފާއަށް އެދުމާއި، ސިަފއިންެގ ިއްސ ސިަފއިންގެ 

ފުލުހުންާނއި ސިަފއިްނެގ ، އޮިފަސުރންގެ ކޮމާންޑް ެއންޑް ކޮންޓްޯރލް ސިފަިއްނގެ ތެރޭގައި ގެއްލި

ަނ ބަޔަކު، ަރީއސުލް ޖުމްޫހިރްއޔާގެ ޢަމުރުަތއް ަތްނފީޒް ުނުކާރޭނކަްނ އެމަނުިކފާނަްށ ތެރެއިްނ ގި 

ޤަބޫލްފުޅު ުކެރއްވުނު ިހނދު، ޤައުމުގެ އަމަން އަމާްނަކން އިުތރަށް ގޯސްިވޔަ ނުިދއުމަށާއި، 

ދެއްވުމުންކަަމްށ އެމަިނކުފާާނިއ އެމަނިކުފާުނގެ ޢާއިލާގެ ަރއްކާެތިރކަްނ އޮތީ، އެމަނިކުފާނު ިއްސިތޢުފާ 

ަރީއސުލް ޖުްމހޫރިއްޔާއަށް ޤަބޫލްފުޅު ުކެރއްވުމުން، ަރއީސް އޮފީހަށް ވަަޑއިގެްނ ިއސްތިޢުފާ ެދއްާވޭނ 

  ވާހަކަ ސިފަިއން ގާތުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

  
ސަާލމަތީ މައި މުަރަކޒުތައް ހިމެނޭ ަސރަަހއުްދެގ ކުގެ ަޚަބރު އްތަ ަކންތަމިއެެތރޭގައި ިހނގާދިޔަ 

އެމުީހްނ ވަރަށް ޮބޑަށް އުފާ ފާޅުުކރަުމްނ ލިބުމާއިއެކު، ދިޔަ މީހްުނަނށް  ކުރަމުންބަާޣވާތް ޭބރުގައި

. ުފލުހުންގެ އޮފްީސ ތެރޭގައިިތބި ިސާޔީސ ޕާޓީތަކުގެ ީލަޑުރްނ  ގެންދިޔަ ަމްނަޒރު ފެނިެގްނ ދިޔައެވެ

ރިތި ުކަރްއަވްނ އުފަލުން އެްއ ބޭފުޅަކު އެަނއް ބޭފުަޅކާއި ކަރާިއ ކަރުޖައްސާ ސަާލްނކޮްށ ކީ 

. ަރއީސުލް ޖުްމހޫރިޔާ އިސްިތޢުފާ ދެއްވެާނ ަޚަބރު ކުރަމުްނ ިދަޔ ަބޣާވާތްޭބުރގައި ތިބި  ،ފެއްޓެވިއެވެ

) މުޙަްއމަދު ނާިޒމްމީހުްނނަށް  ވެ. މިކަްނ އިޢުލާނުްކަރމުން އޭނާ ިއތުަރްށ އެިދނީ ާކނަލް (ރިޓަާޔޑް

ުމައްއަސާސގެ މައްޗަްށ ޢަމުުރ ުކާރނީ "ެއކްޓިްންގ ބުނެަފއިވަނީ އެހާ ހިސާުބްނ ފެށިގެން ުފލުހުންގެ 

ަފއިރޫޝް ކަމަށާއި ސިފައިންގެ ކަންަކްނ ހިނގާނީ ީސދާ އޭނާެގ ބެލުމުގެ هللا ކޮމިޝަަނރ" ޢަބްދު

. އޭގެ ކުޑަ ިއރުކޮޅެއް ފަހުން މުޙައްމަދު ާނޒިމް އެަންއާކވެސް ސިފަިއންގެ  ދަށުން ކަމުަގއެވެ

ރ ނުވަތަ ސިަފއިންގެ ތެރެއަށް ވަީނ ޑިފެްންސ މިިނސްޓަ އެެތރެއަށް ަވނެވެ. މިފަހަރު އޭނާ 

. މުޙައްމަުދ ނާިޒމް މިފަަހުރ  ސިަފއިންގެ އެއްވެސް ޮއފަިސެރއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގނެއް ޫނނެވެ

ސިަފއިންގެައްށ ވަނުމަށްފަހު ސިފަިއްނގެ ގޭޓުން އެތޭރޭގައި ިތބި ިސފައްިނނާއި ުމޚާަތބުކޮށް 

ހަވާލުވެ ހުންާނނީ ްބިރޭގޑިައރ  ގެ ކޮމާންޑް އެންްޑ ކޮންޓްރޯްލއާ ގޭިހާސުބން ފެށިގެން ިސފައިން''މި

ގެ މިއެންގުްނ . މުޙައްމަދު ާނޒިމްމުޙައްަމދު ާނޒިްމ ބުންޏެވެ ކަމަށްޝިޔާްމ'' ައްޙމަދު ޖެނަރަލް 

މުރެްއ ޢަސިަފއިން ބަަލއިގެންފިަކން ހާމަ ކުރުމުެގ ގޮތުން "ޫހ އާރ" (ިސފައިން ާއންުމ ގޮތެއްގައި 
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) އޭ ުބނެ ބަލައިގެ  ހަމަ މިއާެއުކ  ހަޅޭއް ލަވަިއގަތެވެ.އެމީުހން ންފިަކން ހާަމުކރުަމށް ލައްވާ އަޑެއް

ަރީއސް އޮިފހުގެ ކަްނަތއް ބެލެހެއްުޓމަށްޓަކައި މުޙައްމަދު ާނޒިމްއާ ގާްތ ގުޅުމެއް އޮްނަނ 

.   އޮިފސަރެއްކަުމގައިވާ ކާނަލް ވައިސް ވަޙީދު، ަރއިސް އޮފީހަށް ފުޮނވިއެވެ

1 2

  
ފައިރޫޝްކަމަށާއި، ސިފައިންގެ ކަންކަން ހިނގާނީ މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ هللا ންގެ މައްޗަށް ޢަމުރުކުރާނީ ޢަބްދުފުލުހު

  ޢަބްދުއްލަޠީފް) 2މުޙައްމަދު ނާޒިމް،  1ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ބުނެ، އިޢުލާން ކުރަނީ (
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  ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި  ފައިރޫޝް هللا ބްދު ޢަ  އިއެކު ފަރާތްތަކާ  އިސް  ސިޔާސީ 
  

ވަގުތެއްގައި ޝަީހުދ  އާދެމެދުގެ 11:30އާއި  10:30ވަނަދުވަހުެގ  07ފެުބުރައރީ  2012

ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުްނނަ ކޮންަފެރްންސ ރޫމްގައި ިއދިކޮުޅ  5ުޙަސއިން ާއދަމް ބިލްޑިްނގގެ 

މެްނ ކަހަަލ ގޮތަކަށް ިސާޔީސ ޕާޓީތަކުގެ ިއސްެވިރްނނާެއކު ެއދުވަހު އުުޅުނ ފުލުހުންެގ ީސިނައރ ެއން

. މިބައްދަލުުވން ުކިރއަްށ ގެންދިަޔީއ ޢަބްދު ފައިރޫޝްގެ ބެލުުމެގ هللا ބައްަދލްވުމެްއ ބޭއްވިއެވެ

، ދަށުްނނެވެ. ިމބައްދަލްވުމުގައި ަބއިެވރިވި އިދިކޮޅު ިސާޔީސ މީހުންެގ ތެރޭގައި ާޤސިްމ ިއްބާރީހމްއާއި

، އި، ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްަމދުއާއި އަޙްމަުދ ަތސްީމން ޢަީލއާއި، ޑރ.ަޙސަން ސަޢީދުއާ

މަދަނީ އިއްިތހާދުގެ ނަިއުބ ަރީއްސ  ،ާއއިުޙސަިއން ޑރ.މަޢުރޫފް ، އާއި هللاއައްޝައިޚް އިްމރާން ޢަބްދު

މުޙައްަމުދ  ޑރ.ޝާފީއާއި، هللا އަސަދު  މުޙައްމައިީދ، އައްޝަިއޚް ، މުޙައްމަުދއާއި هللا ޢަބްދު 

ަރއްޔިުތންގެ މަޖްލިސްގެ ެމންަބުރ  ،ޒަމީރުއާއި  އަޙްަމދު ަބރު ަރއްޔިުތން މަޖްލީސްގެ ެމން ، ާއއިމުޢިއްޒު

) ހިމެނެއެެވ.  ަރއްޔިުތން މަޖްލީސްގެ މެްނބަރުއަދި ޢަލީ ސަލީްމއާއި  މުޙައްަމދު ނަޝީުދ (ކުްއޓި

ގަސްުދކުރާ ކަންކަާމއިެމުދ  މިބައްދަލްވުމުގައި މާލެތެެރއަށް ހަމަޖެުހން ގެނައުމަްށ ފުލުހުން ުކރަން

ރޫޝް ވާހަކަ ދެއްކުމަށްަފހު އިދިކޮޅު ިސާޔސީ ލީޑަުރްނނަށް ވާަހކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަުތ ފައި هللا ޢަބްދު 

. އަދި ފިޮރްނ  ދިނެވެ.  އެގޮތުން ޮކންެމ ލީޑަަރކުެވްސ ފުލުހުްނނަްށ ތަޢުރީފްކޮްށ ވާހަކަ ެދްއކިއެވެ

ށް ގެނަުއްނ މިނިސްްޓރީ އާއި ފިޭންނސް މިިނސްްޓރީފަދަ ތަްނަތން ފުލުހުންގެ ކޮންޓްރޯލްެގ ދަށަ

. ޝޭޚް އިމާްރން ެދއްކި ވާހަކައިގެ ތެރޭަގިއ  މުހިއްމުކަމަްށ ުބނެ، ގިނަ މީހުން ވާަހކަ ދެްއިކއެވެ

.ީބ.ސީ ފަތަހަކޮށްފަޭއ ިއރާދަކުެރއްވިއްޔާ ެއތަން މިނިަވންވީޭއ"  "ތިމްަނނަ މިއައީ އެްމ.އެން

. މިބައްދަލުވުން ހިނގަިނޮކށް އެތަނަށް ޢަބްދު  هللا ން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫްމއާއި ޢްަބދު ޔާމީ هللا ބުނެފައިވެއެވެ

ނިޑޔާރު ޢަބްދު  މުޙައްމަދު ގިރިފުިށްނ هللا ިރޔާޒްވެސް ވަނެވެ. އަދި ިމބައްަދލުވްުނ ިހނގަިނޮކށް، ފަ

މާލެއަށް ގެްނނަ ލޯންްޗ ވަރަށް ަކިއރިވެއްޖެކަމުގެ ޚަަބުރ ލިބުުމްނ ހުރިހާ އޮިފަސުރްނާނއި ިސާޔީސ 

ޔާީމން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އެތަނުގަިއ هللا ތެވެ. އެވަގުތު ޢަބްދު ލީަޑރުން ތިިރއަށްދިއުމަށް އަވަސްވެގަ

މުޙައްމަުދ ިއސްތިްޤބާލްކަުރްނވީ ވަގުތު ނޫންކަަމށާއި ެއއަށްވުެރ هللا އިނދެަފއި ިމވަގުތު މިއީީކ ޢަބްދު 

ަރީއސް ުމަޙއްމަދު ނަޝީދުއަށް ރަްއާކތިެރަކން ިދުނމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ުނަބހައްޓައި ޫދިނދޫފަދަ 

. މިވާހަކަ ޢްަބދު ތަނަކަށް ޔާީމްނ ޢަބްދުލް ޤައްޫޔްމ هللا ގެންދިުއން ުމހިއްމު ކަމަްށ ބުންޏެވެ

ތިންވަރަަކށް ފަހަރު ބުްނެޏވެ. ނަމަެވްސ އެކަަމކަށް ދެްނިތބި ީމުހން މާބޮޑު ސަާމލުކަެމްއ ނުީދ 
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ޔާީމްނ هللا ތިމަންނާެމން އެަކން ބަލާނޭކަމަށް ޢަބްދު  ،ކޮންފަެރްންސ ރޫުމން ނުިކމެގެން ދާންފެށުމުން

ޢަބްދުލް ަޤްއޔޫމް ގާތުގައި ެއިސސްަޓްނޓް ޮކމިޝަނަރ ުޙަސިއްނ ވަޙީދުއާއި ޗީފް ސްުޕރިެޓންެޑްންޓ 

.  އަޙްމަުދ ސަުއދީ ުބނެފައިވެއެވެ

 



87 
 

  ވަޑައިގަތުން  ރައީސްއޮފީހަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލް 
  

ޑިފެންސް މިިންސޓަރުގެ ވާނޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެ، ަރީއސް އޮފީަހށް ވަޑައިގްެނ ިއސްތިޢުފާ ދެއް

ކޮަޓރިކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަމުްނ ރަީއްސ އޮފީހުގައި މީޑިއާ ސެްޓުކރުމަށް ެއމަނިކުާފުނެގ 

ަރީއުސލް ޖުމްޫހިރއްޔާ ިއްސތިޢުފާ ދެއްވުމަށް ަރީއްސ އޮފީަހްށ ެސިކުއރިޓީ ގާތުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

މީހާއި، ޓަިއ އަދި ކޯޓުކޮުޅ ބަލައި ސިފައިންެގ ވަޑައިގަތުމުގެ ުކިރްނ އެަމނިކުފާނު ުތުރުކރައްާވެނ ގަ

މީހަކު ާދނޭކަން މުލީއާގޭ ޑިރެކްޓަރ ޮއފް ޕްރެިޒޑެްނޓްސް ަސޯޕރޓްސް ރަީޤްބ ޢަލީއަށް ސިަފިއްނ 

ގެއިން މީަހުކ ގުޅާފައި ބުނުމުން، ޭއާނ ގަމީހާއި ޓައި އަދި ކޯުޓ ހިފައިގެން މުލީއާގޭ ިރެސޕްަޝަންށ 

. ަރީޤބް ޢަލީއަށް ފާަހގުަކރެވުުނ ދިޔަިއުރ އެތަކެތި ބަލަިއ  އެތަުނގައި ސިަފއިންގެ މީހަކު ހުއްެޓވެ

ގޮތުގައި އެމީހަކީ އެދުަވސްަވރު ަރީއުސލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ ސެކިއުރިޓީގެ ެތޭރގައި މަަސއްކަްތުކާރ 

މީގެ އިުތުރން ޖުމްޫހރީ ަމއިާދނުގައި ުނކިޔަަމްނތެރިވި ފުލުުހންނާ ިސފަިއްނާނ މީހެއް ނޫނެެވ. 

ވެރިވެގެްނ އުޅުނު ާއްނމުންގެ މީހަކު ބޮޑު ދެފޮށި ހިފައިެގން ސިަފއިންގެ މީހާަކއެކު ުމލީއާގެއަްށ ބައި

.   ވަންނަ ަމްނަޒރު ދަްއކުވަިއދޭ ފޮޓޯތަކެްއވެސް މިހާރުަވނީ ާއންމުވެފައެވެ

  

  

ުގުތ ަރީއްސ އޮީފހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ަރީއސުލް ޖުމްޫހިރއްޔާ ތައްާޔރުވެ ވަަޑއިގަންނަވަމުން ދިޔަވަ

މުޙައްމަުދ ނާޒިމް ސިފަިއންގެ ތެރެއަްށ ވަދެގެން ގޮސް، ަރީއްސ އެވަގުުތ ހުންނެވި ޑިފެްންސ 

. އަދި އޭެގ  މިި◌ިނސްަޓުރގެ ކޮޓަިރޮކޅު ހުންނަ ޢިމާރާތަްށ ވަތްކަްނ ފާހަގުަކެރވުނެވެ

ްސ ކުޑަިއުރކޮެޅްއފަހުން އެިޢމާރާުތން މުޙައްމަދު ާނޒިމް ިނުކްނިއރު، ރައީސް އޮފީހަްށ ރައީ 

 . ރަީއްސ ތަްއާޔރުވެެގްނ  ެއައށްފަހުވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ާކުރކޮޅު ތަްއާޔުރކޮށްފައި އޮތެވެ

. އެމަނިކުފާނުގެ ން ކާ ގެ ނިކުމެވަޑައި ައިރހުގައި ޑިފެންސް ިމިނސްޓަރުެވްސ ރުޮކޅަށް އަރާ ވަޑަިއގަތެވެ

. ަރީއސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންެނވުމަށް ކާުރޮކޅު ގައި ސިފަިއންގެ މައި ގޭޓްުނ ާކރުކޮޅަށް އެުރއްވިއެވެ

 ގެމަގު ރަށް ނިުކމެގެން ާކރުކޮޅުގައި ަރީއސް އޮފީަހށް އެމަިނުކފާނު ވަޑަިއގެންނެވިއިރު، ބޭ 

އަހުަމުދ މަގު) ދެފަރާތުގަިއ ފުލުހުްނނާއި، ސިަފއިންނާިއ އާންުމްނެގ ގިނައަދަދެްއގެ ބަަޔުކ (އަމީރު 

. އަިދ ނަްށ ިނސްބަތްކޮށް ހަޅޭއްމިަނކުފާތިބެެގން ވަރަށް ހުުތރު ބަުހން އެއެއްވެ  ލަވަމުން ގެންދިަޔެއވެ
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ޮކއްޕާާފ ާކރުކޮޅުގައި ައތްލައިގެން ާކރުކޮޅު ވަށައިގެން ިތިބ ސިަފއިންެގ މީހުން، މަިނކުފާނުެގ އެ

. ނހިކަހަލަ ގޮތަކަްށ    ގާފައި ދިޔައެވެ
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  ވަގުތުކޮޅު  ފަހު  ނަޝީދުގެ  މުޙައްމަދު  ރައީސް  އޮފީހުގައި  ރައީސް 
  

އެދުވަުހެގ  ބަރުޚަ  ވަޑައިގަްނނަވާަކމުގެ  އޮފީހަށް ރަީއސް  ަނޝީދު  އްމަދުޙަމު  ޖުމްޫހރިްއޔާ ަރީއސުލް
. އަިދ ަރީއްސ  މެންދުރުވްާނ ގާތްވެފައި ވަނިޮކށް ަރީއްސ އޮފީހުެގ ބަެއއް މުވަްއޒިފުްނނަށް ިލބުނެވެ

ބާއްަވވާނެކަުމެގ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ކެބިނެޓާިއ ަބއްދަްލުކރައްާވ ޕްެރްސ ކޮންަފރެްނސެްއ 
  ަރީއސް މަޢުލޫމާތުވެްސ ލިބުނެވެ. ައދި ަރީއުސލް ޖުމްޫހިރއްޔާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވަން އުޅުްއވާ ވާހަކަ 

ރަީއްސ އޮފީހުގެ އަންަޑރ   ޓީވީެގ ަޒރީޢާިއި◌ން ލިބިފައިެވއެވެ. އިސްެވިރްނނަްށވެސް  އޮފީހުގެ
ްޕރެސް ކޮންަފރެްނސާ ގުޅޭ ކަްނަކްނ މިރު ްޕެރސް އޮފީހުގެ ސްާޓފުންނަށް ޢާން އި ސަ ޙު ެސކެޓްރީ 

 . އަދި މެންުދރު ވީތަނާހެްނ ޕެްރސް ޮކންފަރެްނަސްށ އައި ޫންސވެިރްނ ހަމަޖެއްސުމަްށ އެންގިއެވެ
. ިމއައި ނޫސްެވިރންގެ ެތރޭަގއި ހުދު ކުަލއިގެ ާކެރއްގެ ފަހަތުގައި ދިެވިހ  ަރީއސް އޮފީަހށް އައެވެ

.ސީެގ  ދިދައެްއ ނަަގއިގެން .ބީ .ޕީ އެމް.ެއން .ަރއީސް އޮފީހުެގ މައިގޭޓުން ީމޑިާއ ްކޫރއެއް ވީ.ައއި    ވަނެވެ
  ކޯޓްާޔރޑްަގއި   އޮފީހުގެ  ބޭފުޅުން  ިއސް ބައެއް އޮީފހުގެ ަރީއސް  މިިންސޓުަރންާނއި ގެ ބައެއް ެކބިނެޓް 

  ތިއްބެވިއެވެ.

 

 ޮއފީހުގެ    ަރީއސް، އެއްެވސް ުހއްދައަކާ ނުލާަރީއސް އޮފީހުެގ ވެރިއެއްގެ  ިއރުކޮެޅއް ފަހުން  އަދި 
  ،ާއއި ިރޔާޒު  هللاބްދު ޢަ  ،ާއއިނާޒިމް ގިނަ އަދަެދއްގެ ސިފައިްނާނއެކު މުޙައްަމދު  ގޭޓުން މައި ދުެކނުފަރާތު 

) ފަޔާޒް  އްމަދުޙަމު . (އެފްއޭ ަރީއސް އޮފީހަށް ޫންސވިެރން ގެަނުއމުެގ އަދި  ަރީއްސ އޮީފހަށް ވަނެވެ
ްޕެރްސ ، ގެންދަންވީ ގޮތްކޮށް ިއންތިާޒމް   ަކމެއް ހުިރހާ  ްޕރެސް ޮކްނފެަރްނސާ ުގޅޭކަންތަާކއި، 

.ައންގަމުން މުޙައްމަދު ާނޒިމް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުްނނަށް    ޮއފީހުގެ   ަރީއސް  މިވަގުތު  ގެންދިަޔެއވެ
  އި އެްއވެފަ  މީހުން  ސިަފއިްނާނއި ފުލުުހންާނއި، އާއްުމންގެ ިތބި  ުޔނިފޯމުގައި  އަދަަދކަށް  ގިނަ  ޭބރުގައި

. ގޮވަމުން   ފާއަށްޢުއިސްތި  ުޖމްހޫރިްއޔާގެ ަރީއސުލް  އަޑުހަުރކޮށް  ގެންތިބެ   މީެގއިުތުރން    ދިޔައެވެ
.  ،އިލާއަށާއިޢާ  އެަމިނުކފާނުގެ  ،ޖުމްޫހރިްއޔާއަާށއި ަރީއސުލް  ަބުހން  ުހތުރު  ިންސަބތްކޮށް  ޕީައށް ޑީ. އެމް

. އަޑުގަދުަކރަުމން   ވަަޑއިގަތީ   ޫހރިްއޔާީއުސލްޖުމް ރަ ަރީއްސއޮފީހަށް    ތެރޭަގއި  ކުޑަިއރުކޮެޅްއގެ  ިދޔައެވެ
. އެމް.  ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެަނއި ކޮްއޕަމުން   ސިފައިން  އަދަެދްއގެ ގިނަ .ާކރެ   އެފްގެ ީޑ. ެއން     އްގައެވެ

 އަދި   .އިންނެވިެއވެ  އިބްާރިހމް  ތު ޙަލް ޠަ   ިމިނސްޓަރު  ޑިެފްނސް  ާކރުގައި  އިަރހުގައި ފާނުގެ އެމަިނކު
އެމަިނކުާފާނެއުކ   މައުސޫަމށް   މަދުޙް އަ ސްޓާފް  އޮފް  ޗީފް  އޮފީުހގެ  ަރއީސް   ނިކުްނނަވަމުން  ާކރުކޮޅުން

ަރއީްސ ކޮަޓރިކޮޅު ހުންނަ ފަންގިފިލާއަްށ ައާރ   އެއަށްފަހު ދެންނެިވއެވެ.  ވަޑައިންނެވުމަށް
ޓަށް އަރާ ވަޑައިގަންަންނ ހިންގަވައިަގތުުމްނ، ވަޑައިގަތުމަށް އެމަިނކުފާަނށް ާޚއްޞަ ުކރެވިފައިވާ ިލފް

)  (އެފްއޭ) ފަޔާޒު  ުމަޙއްމަދު  ،އާއި ާނޒިމް މުޙައްމަދު  އާއި، ލެފްޓިނެންޓް ާކނަލް އަޙްމަދު ފަާޔޒް (ޕާޕާ
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.ަރީއސް  ީމހުންެވސް ހަތަރުއާ ރިާޔޒް  هللا ޢަބްދު  އަދި  އާއި، ނަ ދެވަ ގެ ފަހަްތުޕޅުން ހިނގާަފއި ިދޔައެވެ
ިރޔާްޒ ފިޔަވާ ދެްނ ތިިބ މީުހްނ هللا އެމަިނކުފާނުެގ ކޮަޓރިކޮޅަްށ ވެންނެވުުމްނ ޢަބްދު ފަންގިފިލާގެ

. ޢަބްދު  ިރޔާޒް ދިޔަީއ ފުރަތަަމ ފަންގިފިލާގައި ހުްނަނ هللا އެފަންގިފިލާގެ ބެްލަކނީގަިއ މަޑުުކީރއެވެ
ލިސް ބާއްާވ މިއަށްފަހު ަރީއްސ އޮީފުހގެ ވަޒީުރންެގ މަޖި ެކބިނެްޓ ބަްއދަލްކުރާ ކޮޓަިރައ◌ަށެވެ.

ފުން ގާތުގައި އެދުވަހުެގ ަކންަތްއ މުވައްޒި ަރީއސް ޮއފީހުގެހުރެެގްނ،  ިރޔާޒްهللا ޢަބްދު ކޮަޓރިކޮޅުގައި 
 . ޖުމްޫހިރއްޔާ މިތަުނގައި (ވަޒީުރްނގެ މަޖިލިސް ބާްއާވ  ަރއީސުލްމިގޮތުން ހިނާގނެ ގޮތް ކިޔަިއދިނެވެ
) ވަީޒރުްނނާ  ްނ ގެ ްސއަށް ަވޑައިްޕެރްސ ޮކްނފަެރން  ފަހުެރއްވުމަށްކު  އި ަބއްދަލު ކޮަޓރިކޮޅުގައި

. އިސްތިޢުފާ   ެދއްވާެނކަށް ުމވައްޒިފުންނަްށ އެންގިއެވެ

 

ަހަކ ގެ ޮކޓިަރކޮޅުން އެމަނިކުފާނު ނިކުމެވަަޑއިގެން ވަީޒުރްނނާ ބައްދަްލުކެރއްވުމުގެ ވާ ަރީއސް
ހަމަޖެިހފައިވާކަމަށް އަްޙަމުދ އެްއސެވުުމން، ސިއްތިމާވާ ކޮަޓިރކޮޅުގައި ވަީޒރުންނާ ބައްދަލުްކެރްއވުން 

  .   ެއްޑވައިަޒރ  އޮފީހުގެ  ރައީސް  އަދި  އިވަޒުީރްނނާ   އިގަޮކޓަރިކޮޅު  ިސއްތިމާވާ މަުއސޫމް ދެންނެވިއެވެ
. ބޭފުޅުންާނ   ލެވެލްގެ ަޙަސްނ ބައްދަލްވުމުގައި ވަޒީުރންގެ ތެރެއިްނ ާރޒީއާއި، މި ބައްަދލުުކެރއްވިއެވެ

ޖީދު ޢަބްދުްލާބީރއާއި، އާިމަނތު ޖަމީލްއާިއ، ޑީޑީ އާއި، ޝިހްާބއާއި، ޢަބްދުލްމަލަޠީފްއާއި، 
. މީގެ ިއތުރުްނ ައޙްމަދު މައުސޫްމއާއި، ިޙާސްނ  ޝިފާއާއި، ޒުލްާފ ބައިެވިރވެ ވަޑައިގަތެވެ

 .  އާ ރިޔާޒް   هللاޢަބްދު  އާއި ާނޒިމް  މަުޙއްމަދު  އެވަގުތު ަޙަސންވެސް މިބައްދަލްވުުމގައި ބައިެވިރވެލެއްވިއެވެ
.  މަޑުކޮށްަލިއގެން  ޭބރުގައި  ކޮޓަރީގެ ިސއްތިމާވާ ދެމީހުން  މިބަްއަދްލވުމުގައި ރަީއްސ  ތިްއބެވެ
ަރއްޔިުތންގެ ގަޔަްށ ، ިއސްތިޢުފާ ދެއްވަން މަޖޫްބރުކަމަާށއިމިހާރު މިކަްނ އޮތްގޮތުްނ ވިދާޅުވީ، 

ކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ނެތްކަަމށާއި، ަޖހައިގެން ނޫީނ މިކަން ަހްއލު ބަޑިޖަހަން ޭބނުްނނުވާ ކަަމށާއި، ބަޑި
އެއްވެސް ީމހެއްގެ ގަޔްަށ ބަޑި ޖަހަން ެއމަނިކުާފނު ޭބުނންފުޅުވެ ނުލައްވާކަމަށާއި، ިއްސތިޢުާފ 
ދެއްވުން ޫންނ ގޮތެއް ނެްތކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވަޒީރުންގެ ތެެރިއން ބައެްއ ބޭފުޅުން، އެހެްނ 

އް ނެްތަކމަށާއި، އެަމނިކުފާނުގެ ފުާރނަފުޅު ަސލާމަްތ ގޮތެއް ނެތްޯތ އެްއެސވުމުން، އެހެން ގޮތެ
ނުވާނޭކަމަށާިއ، ރައްޔިުތްނގެ އެތައް ބައިަވރު ބަެއއްގެ ފާުރނަވެސް ގެްއލިާދނޭކަަމށާއި، ޮކްނެމ 

އެމަިނކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިިހާސުބން ޖަލްާސ  ނުުކަރއްވާނޭކަމަށްގޮތެއްވަިއްސ ހަތިާޔރު ޭބނުން 

 ިމނިސްަޓރ  ޑިފެްނސް  ބެްލކަނީގައިފަންގިފިލާގެ  ވަނަ 2  އޮފީހުގެ   ރައީސް  ހުުކރުކޮށްލެއްުވމަށްފަ
ޖުްމޫހިރއްާޔ  ވަޒީުރްނނާ ަރީއސުލް .ބައްަދުލކުރެއްިވއެވެ  ޖުމްޫހރިއްޔާ ަރީއުސލް ޠަލްޙަުތ ިއްބާރހީމްއާ 

އޮފީހުގެ ެދަވަނ  ބައްަދލްކުރަްއވަމުން ދި◌ިޔައިރު، ލެފްޓިނެންޓް ކާނަްލ އަޙްމަދު ަފޔާޒް ުހރީ ަރއީސް
ފަންގިފިލާގެ ކޮަޓރިކޮޅު ިލފްޓު ކައިީރަގއި ުހއްޓާ، ލެފްޓިނެންޓް ކާަނލް އަޙްމަދު ފަޔާޒަްށ އަިއ 

އަވަހަށް ތިރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަަވްނ   ،ދެއްކުމަްށފަހު، ރަީއްސ ކޮަބއިތޯ ަބލާ ފޯނަކަްށ ވާހަކަ
.ީޖ ސީޕީ ޓީމްގެ މެންަބރެ .ޕީ .އެތަނުގައި ުހރި ެއސް     އް ފޮނުވިއެވެ



91 
 

 
  ސިއްތިމާވާ ކޮޓަރޮިކޅުަގއި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންނާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލްކުރައަްވނީ

  

   ލް ޖުމްހިޫރއްާޔާއއި ރަީއސު   ޑިފެްނސް މިނިސްަޓާރ ބެލްކަނީަގއި ބައްދަްލ ކެުރއްވުަމށްފަހު
  ަދުރމަވަންތަ   ވެންނެވީ  ިމިނސްަޓުރން ށްފަހު ެއއަ  .ވަޑައިގެްނނެވިއެވެ  ިތިރައށް  މިނިސްަޓުރްނވެސް

  ހުްނނަ   ޖެހިގެން  މާަލމާއި  ަދުރމަވަންތަ ވަޑައިގެން ިތރިައށް  ިސިޑން  ޖުމްޫހރިއްޔާ ރައީސުލް   .މާލަމަށެވެ
  هللاޢަބްދު   އެމިަނކުާފނު ވިދާޅުނުވަީނސް، ފަހަްތޕުޅުން  ށް ވެންނެވިއިރުކޮޓަރިކޮޅަ   ައުރވާ ފަތްކޮޅު
. (އެފްޭއ) ފަޔާޒް  މުޙައްމަދު އަދި  ، އާއި ާނޒިމް  މުޙަްއމަދު ،އިއާިރޔާޒް    ޖުމްޫހިރްއޔާ  ރަީއސުލް ވަނެވެ

   ްޕެރސް   ވާުނުކރައް  އިރުތަކެއް ާމގިނަ  އެތަނުގައި   .ރިޔާުޒއެވެ  هللاބްދު ޢަހުރީ  ގާތުގައި  ެއންމެ  އަރިހުގައި
 ، އުޅުއްވީމާ  ވަޑައިަގންނަަވން ޖުމްޫހިރއްޔާ ުސލްަރއީ  މާލަމަށް  ދަރުމަަވންތަ ދެއްވުމަށް   ކޮންފަެރްނސް 

  އެވަގުތު  .އެހިއެވެ  ާނޒިމް  ުމަޙއްމަދު ައރިުހން  ޖުމްހޫރިއްޔާ ަރީއސުލް  ޮކާބތޯ ސިޓީ  ފާގެޢުއިސްތި
ރޒް  ީލގަލް  އޮފީހުގެ  ރަީއސް   ވިދާޅުވެ   ކަަމށް ެދއްާވނެ  ސިޓީ   ސިީޓއަށް   ައރިހުގައި  ެސކެޓްރީ  އެފެއަ
ާދންފެުށމުން، ޓައިްޕ ނުުކިރައްސ ހެވޭ،  ބޭރަށް  ކޮަޓިރން ހޯއްދަަވން  ސިޓީ  ިހސާން   .ޑައިގަެތވެއެދިވަ

 ޫހރިްއޔާ ޖުމް  ަރއީސުލް  ަގނަޑކަށް ހުސް   ތިމަންނަ ައތުން ލިޔެާފނަމޭ ަރއީސް ވިދާޅުވެ 
  ަގަލމަކަށް  އަދި   .އެރުވިއެވެ  ށް ރަީއސަ   ުހސްަގނޑެއް  ިހާސން  ެއވަގުތު   އެދިވަޑައިގެްނނެވިއެވެ. 

  ގާތުގައި  ޮދރާ  ެއކޮޓަރީގެ  އެވަގުތު   .އެރުވިއެވެ ރަީއްސައށް   ވެސްންގަލަ  ިހާސްނގެ އެދިވަޑައިގަުތމުން 
  ފާގެޢުިއސްތި ކުޑަކޮށް ގުދަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޮއންނަވައިގެން  ބޭއްވުމަށްފަހު   ަގނޑު  ޕޯިޑއަމްގައި  ުހރި
 ިރާޔޒު   هللاބްދު ޢަ ތްފަރާތުަގއި އަވަ   ންފަހަތްޕުޅު   ރަީއސްގެ  ލިޔުއްވިިއރު   ސިޓީ  .ލިޔުްއވިއެވެ  ސިޓީ

) ުހރިއިރު، ޭއާނއާ ޖެހިެގްނ  ުމޙަްއމަދުކަާނިދމާލުން  ޕޯިޑއަމްގެ އިރު ދެުކނުހުއްޓެވެ.  ފަޔާޒް (އެފްއޭ
  ތުންިއރު ަވރަށް ގާލިޔުއްވި◌ި  ސިީޓ  ރައީސް  މުޙައްމަދު ާނޒިމް ހުއްޓެެވ. މިތިން ީމހުންެވސް 

  ރީ ސެކެޓް   ލީގަލް  އޮީފހުގެ  ަރއީސްކޮޅުގައި ެއޮކޓަރި  އެިއުރ  އިުތުރން   މިމީހްުނގެ   .ބިެއވެއް ތި ބަލަން
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  ނިުމުމން  ލިޔުއްވާ  ސިޓީ  .ިތްއެބވިއެވެ  މައުސޫމް ައޙްމަުދ  ސްޓާފް  އޮފް  ޗީފް  އަދި  ިހާސން
  ަރީއސް   އެވަގުތު   .އެރުިވއެވެ  ސިޓީ އެ ަރީއސް  އަތްޕުޅަށް  ިހާސންގެ  ދަްނނަވާފައި  ިހާސންއަށް

  ކީއްުކރާ   އެވަގުތު   .އެުދެނވެ މުޙައްމަދު ނާޒިމް  އަިރހުން   ރަީއސް  ހޯދުމަށް  ގަލަން  ކުރެއްވި ޮސއި
އްކަަމށް މުަޙއްމުަދ ނާޒިމް ުބންޏެެވ. ގަލަމެ  ޚީ ާތރީ   ވަރަށް  އެއީ  އެްއެސވުމުން ަރީއސް  ގަލަމެއްހޭ

  .ދެއްވިއެވެ  ރަީއސް   ިހސާނަށް  ގަލަން އެ ވިދާޅުވެ    ގަލަމެއްކަމަށް  ިހާސންގެ   އެގަލަމަކީ އެެހންނަމަވެސް 
ްލ ަރީއސު އަދި   .ވަޑަިއގެންނެވިއެވެ ބޭރަށް  ިހާސން  އެއަށްފަހު ިއްސތިޢުފާގެ ސިޓީ ހިފަިއގެން 

  ގާ ނހި ' އްަވން ވަަޑއިގަތުމުން، ން ްޕެރްސއާ މުާޚަޠްބުކރަަވޑައިގެ މެނިކު  ޖުމްޫހރިއްޔާވެްސ ެއކޮަޓރިޮކޅުން
ފަޔާޒް ގާތުގައި މުަޙއްމަދު ނާޒިްމ ބުނެ،  ުމަޙއްމަދުމިހެން  'ާދން  ުކަރން  ެސެލްބރޭޓް  ސީގަްލއަށް

 .    ަރީއސްގެ ފަަހތްޕުޅުން ްޕެރްސއާ މުޚާަޠްބކުރައްވާ ޮކޓަިރކޮޅަށް ވަެނވެ

 
 ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ލިޔުއްވަނީ 

 

މުން ޤާކަމުގެ މަޖުމްޫހިރއްޔާ  ޖުމްޫހރިއްޔާ މުަޙންމަދު ަނޝީދު، ަރީއސުލް ރަީއުސލް  މިަވނީ  ތިރީގައި
ވެ.އިސްތިޢުފާ ެދއްވަމުން ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅެ   
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 بســم اللّـه الّرحمـن الّرحيــم

 

 !ާރއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރަްއޔިުތން 

 

 الّسـالم عليـكم

 

ނޑަށް މިައދު ފެންނަ ފެނުމު ނޑު އިތުަރށް ާރްއޭޖގެ ރައީސް ަކމުގައި ުހރެްއޖެނަމަ، އަޅުގަ ގައި، އަޅުގަ

ނަޑްށ ކަަމށް އަޅުގަގިނަގުނަ ގެއްުލންތަކެއް ވެާދނެ ާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުްނނަށާިއ އަދި ރާއްޖެައށް އެތައް

ނޑު މި  ކަުމން މިއަދުން ފެިށގެން ިއސްިތޢުފާ ޖުމްޫހިރއްޔާ  ާރއްޖޭގެ ރައީސުލްފެންނާތީވެ، އަޅުގަ

ނޑަީކ އެްއވެސް. ންދީފި އިރެއްގަިއ، ބާރުގެ ޭބންުނކޮށްގެން، ވެރިަކން ކުރުމަށް ެއދޭ މީހެްއ  އަޅުގަ

 .ނޫން 

ނޑަށް ފެނުުނ ގޮތުގައި، ަސުރާކުރ ދަމަހައްާޓން ވެއްެޖނަމަ، ނުހަުނ  ނޑު ދުށްގޮތުގައި، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑްަށ ހިތުެގ ނެ އްލުންވާބޮޑަްށ ބާރުގެ ބުޭނން ކުަރންޖެހި، ެއަތއް ރައްޔިުތްނނަަކށް ގެ ކަމަށް، އަޅުގަ

ނޑު މި ނިންމުްނ ނިންމީ ޤަ އަޑިން  ނޑަށް ެފުނުނ . ބޫުލ ުކރެވޭތީވެ، އަޅުގަ ހަަމއެއާއެކުގައި، އަޅުގަ

ގޮތުގައި، ަސުރާކުރ އިުތަރށް ދެމެހެއްުޓމަށް ަމސަްއަކތް ކޮށްިފނަަމ، ާރްއޖެއަށް ޭބރުގެ ނުޫފޒުަތްއ 

މަށްވާތީެވ، މި ޤައުަމށާއި، މި ާރއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނަށް އައުަމކީ، ވަރަްށ އެކަށީގެންާވ ކަެމްއ ކަ

ނޑު އަބަދުެވްސ ހެޔޮއެދޭތީވެ އަދި ުކރިއްަށ އޮތް ަތުނގައިވްެސ ުނހަނު ހެޔޮއެޭދތީވެ،  އަޅުގަ

ނޑު ިމއަދު މި ނިްނމީ، ވަރަށް ހެޔޮހިތުން ިއޙްތިާރާމއެކު، ާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުން އަޅުަގނޑަްށ  އަޅުގަ

ިއ ަރއްޔިުތންގެ މަންާފއާ އަޣްލަބިްއޔަތު ަހނާދނޮްކށް، އެ  ދާއި ޢީބޮޑު ތާދެއްވާފައިވާ ނުަހނު 

ނޑު މި   .ާރއްޖޭގެ ރައްީސަކުމން ިއްސތިޢުފާ ދިުނން ލާބައަށްަޓކައި އަޅުގަ

ނޑު ާރއްޖޭގެ ުހިރހާ ރައްިޔުތންނަށްެވސް ނުހަނު ޝުކުރު ދްަނނަވަން ަރއްޔިތުން، އެ . އަޅުގަ

ނޑާ އެކުަގއި، މިިދޔަ ތިން ައހަ އަދި . ރު ދުވަހު، ުނަހނު ބުރަ މަަސއްކަތް ކުރަްއވަިއފިއަޅުގަ

ނުޑ ދެކޭ ނޑަްށ ފެްނނަ ފެނުމުގައި، އަޅުގަ ާރއްޖޭެގ ގޮތުަގއި، އެަމސައްކަތްަތކުްނ މި އަޅުގަ

 .ާރއްޖެައށް ނުަހނު ަފއިދާ އަދި މަންފާެވސް ކޮްށފިނަާށއި، މިަރއްޔިުތން 
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ނޑު އެދެނީ، ރާއްޭޖގައި އަބަދުެވސް ޑިމޮކްރެ  އަޅުަގނުޑ . ޓިކް ހަމަތައް ާޤއިމްވެފައި އޮތުންއަޅުގަ

ނޑުގެ އަބަުދެވްސ ޭބނުމަީކ، އަޅު. ފް ޤާިއމްވެފައި އޮުތންސާ އެދެނީ، ރާްއޖޭގައި ައބަުދވެސް ިއން  ގަ

 .ާރއްޖެއަށް ތަަރއްީޤއާއި، ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ުކިރއެރުން މި

ނޑު ުއންމީދު ކަުރީނ، މިއަދަށްުވެރ އަދި މާ ާފގަތި މާ ނޑުމެން ަރްއޔިުތންނަށް އަޅުގަ ދަމަެއއް އަޅުގަ

ނޑުމެްނަނށް ދެދުިނޔޭގެ ބާއްޖަވިެރަކން ިލބުން . ލިބޭނެ ކަމަށް  ނޑުެގ ދުޢާއަކީ، އަޅުގަ  .އަޅުގަ

والّسـالمعليـكم. والحمدللّـه  

 
 ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އިސްތިޢުފާ ދެއްވިކަން އިޢުލާން ކުރައްވަނީ

 

 

ަރީއްސ  ކޮަޓރިކޮޅުގައި  ޮސއުިކރެއްވި  ސިީޓގައި  ފާގެ ޢުިއސްތި   ޮކްނފަރެްނސަށްފަުހގައި ޕްެރސް

 ައިރހުގައި  ަރއީސް ހުރެފައި، ތިމަންނަ ުބިނ ގޮތަށް ވިދާޅުނުވީ ކީއްެވތޯ  ާނިޒމް އަރިހުގައި ުމޙައްމަދު 

  ައދި   ކަމަާށއިދެްނނެވި  ެއއްެޗއް  ުހިރހާ  ޖެހޭ ދަްނަނވަން  އަށްއާމީޑި     ރުުމން،ސުވާުލކު  މުޙައްމަުދ ނާޒިްމ 

   2  ވަޑައިގެންނެވީ  ަރީއސް   މިއަްށފަހު   .ވިދާޅުވިއެވެ  ރައީސް  ކަމަށް  'ނިމިފަ  ިމއޮތީ  ިމކަން'

  ުފން މުވައްޒި   އިސް  އޮީފހުގެ  ރައީސް  ވަޒީުރްނނާއި  އެތަނުގައި   .ބެލްަކްނަޏށެވެ  ހުްނނަ  ުބރީގައި ވަނަ

   .ބައްަދލުކުރެްއވިއެވެ  މާލަމުގައި  ރެެހންދި  އިފުްނނާމުވައްޒި  އޮފީހުގެ  ަރީއސް  އެއަށްފަހު   .ތިއްބެވިއެވެ
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ަސއްކަަތްށ ކޮށްދެްއވި ބުރަ މަ  އިއަދި ަރީއސްގެ ދަުއުރގަ ުކަރއްވާ މުޚާތަބު  ފުންނާއި މުވަްއޒިއި އެތަނުގަ

ކަތްަތްއ ަސުރާކރަށް ކޮްށޭދންޖެޭހ މަަސއް   ެދން އެބޭފުުޅން އަެނއާްކވެސް، ޝުުކރު އަާދުކރައްވާ

  ުހރީ   ާނޒިމް މުޙަްއމަދު  ިމވަގުތު   .ގަޅަށް ޮކށްދެއްވަން ިވދާޅުވެ، ޝުކުރު އަާދކުެރއްވިއެވެނރަ 

އީސްގެ ހިމާަޔާތ ރަ    ވަޑައިގެންނެވުުމން  ިތިރައށް ރަީއސް    .ިތީރގައެވެ  އެންމެ  ޕޯޓިކޯގައި

އާގޭގަ ދުވްަސކޮަޅކު ުހންނަަވްނ މުލީ  ށާއި،ަކމަ ުހރިާހަކމެއް ހަމަަޖްއސަިއދެވޭނެށް ަރއްާކެތރިކަމަ

 ެއއްެޗކޭ   އެއްެވސް މުޙައްމަުދ ނާޒިްމ ުބްނޏެެވ. ނަމަވެސް  ބޭުނންފުޅިއްާޔ އަެކންަތއްވްެސ ވާނެއޭ 

މިހެްނ   .ބުންޏެވެ ނާިޒމް ުމޙައްމަދު  ވަަޑއިގަތުމަށް  އާގެއަށްމުލީ   ާކރުގައި ، ވިދާޅުނުވުމުން ަރީއްސ 

 ކަަމށް  އިގަންނަަވނީ ިހންގަވާފައިވަޑަ  އާގެއަށްމުލީ  މިވީ ައހަުރތަކުގައިެވސް  މުޙައްމަދު ނާޒިްމ ުބނުުމްނ، 

. މުލީއާގެއަށް ަރީއްސ ވަޑައިގެންނެިވިއުރ  ވިދާޅުވެ، ހިންގަވާފައި މުލީއާގެއަށް ވަޑައިްނނެވީެއވެ

، ަފއިން ސި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުޙައްމަދު ނާޒިމްވެސް ަރީއސް ައިރހުގައި މުލީއާގެައށް ދިޔައެވެ. އަދި 

.  ގެއަށްއާމުލީ   ވަާށލައިގެން ަރީއސް    ައދި   ފުުލހުން  ންުމްނނާއިއާ  އަަދެދއްގެ  ގިނަ  ެއއިރު ދިަޔއެވެ

ަރއީސް އަިރުހގައި އެމަނިކުފާުނެގ    .ދިޔައެވެ ުކރަުމން އަޑުގަދަ ަމގު ފުރާލާ ތިބެގެން  ސިަފއިން

އް އިްސ ެވރިންވެސް މުީލާއގެއަށް ވަަޑިއގަތެވެ. ެކބިނެްޓގެ ަބއެއް ބޭފުޅްުނނާއި، ަރީއްސ އޮފީހުގެ ަބއެ 

ހ.ެއމެރަްލޑް ގޭގައި އުޅޭ އިސްާމީޢްލ ަރީއސް ައިރހުަގއި މުޙަްއމަދު ާނޒިމް ގޮސް،  އަށްމުލީއާގެ

) ގާތުގައި، (މުލީއާގޭ މުވަ ފަޔާޒް މުޙަްއމަދު ނާޒިމަްށ ނޭނގި މުލީއާގެއިން ެއްއެވްސ އްޒިފެއް ނޫން

ބުންޏެވެ. މުލީއާގެއަށް ަރީއްސ މުޙައްމަދު ާނޒިްމ ގެން ނުވާނޭކަަމށް މީހަކަށް ޮގސް، އަިއްސވެވި

ފަޔާްޒ އިސްމާޢީްލ މިދެންނެިވ މުލީއާގޭ ތެރޭގަިއ ވަޑައިގަތުމުގެ އިރުަގނެޑއް ުކިރްނސުރެ 

ަހރާަކތްތެރިަވމުން ދިޔަ މަންޒަރު މުީލާއގޭ މުވައްޒިފުންނަށް ެފނިފައިވެއެވެ. އަިދ މުލީއާގޭގައި ހުިރ 

ްލ ުޖމްހޫރިްއޔާގެ ދިދަކޮޅު ުމަޙއްމަދު ނާޒިްމ ބޭލުމަށްަފހު، ރަީއްސ ައިރހުގައި މުީލއާގެައްށ ަރީއސު

.އެްފގެ ދެކާެރއް ގެނެސް ެއޭބފުޅުން  .ޑީ ވަޑައިގެންނެިވ ބޭފުޅުން ގޭގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި، އެމް

ގެންނެިވިއރު ެއމަިނުކފާުނެގ ގޭގެއަށް ފޮނުވާލަދިނެވެ. ަރއީސް ުމޙައްަމދު ނަޝީދު މުލީއާގެއަށް ވަޑައި

 ަކނބަލުން، އެދުަވހުގެ ެހނދުުނ ވަގުތެއްގައި އަނބި  ަކބަލުންނާިއ ދެަދރި ޢާއިލާގެ ބޭުފޅުން، ައނބި 

ކަނަބަުލންގެ ގެކޮޅުކަމުގަިއވާ މ.ޔާގޫތުގަެއށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މުީލއާގޭގައި އެދުވަހުގެ އިުރޮއްއުސާމ 

އެހާަކްނާހިއރު،  06:30ުހންނެވުމަށްފަުހ، އެރޭގެ ިއރާކޮޅު ހަމައަށް ަރީއސް ުމަޙއްމުަދ ނަޝީދު 

 .   އެމަނިކުފާނުެގ މައިފުނަ ގެކަމުގައިވާ ގ.ެކެނރީެގއަށް ވަޑައިގަތީއެވެ
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   ދޭހަވާ ކަންކަން އިން ދިރާސާ 
  

 2008ޓާލުމަށް ގައި ރާްއޖޭގައި އުފެދުނުނު ޤާޫނީނ ަސރުާކރު ވައް 11ނޮވެމްބަރ  2008

ަތުކން، އެމީުހންނަްށ އިްނތިާޚުބ ބުގައި ބަލިިވ ސިާޔީސ ަފރާތްާޔސީ ިއންިތޚާ އަަހުރ ޭބއްވުނު ރި ވަނަ

ަސުރކާރު ޮކންމެ ގޮތުަކން ވިަޔްސ ވައްޓާލުމަށް ރާވާ  ގެއްލުނު ދުަވހުން ފެށިެގްނ ދިޔައީ، ާޤނޫނީ 

.   ގިނަ ގުނަ މަަސްއކަތް ަތެކއް ކުރަުމްނެނވެ

ވީަނ އިދިކޮޅު ވައްޓާލާފައި ނީ ަސުރާކރު ރާއްޖޭެގ ޤާނޫ ވަނަދުވަހު، ދިވެހި  7ފެބުްރއަރީ  2012

ދިވެހި ރަުމްނ ގެންދިޔަ މަަސްއކަތުގަިއ، ޓަަކއި ކު ިސާޔީސ ފަރާތްަތުކން ަސުރާކުރ ވައްޓާލުމަށް

ާރއްޖޭގެ ރަީއުސްލ  ޢަތު ހިފާ،ފުލުހުންގެ ެތެރއްިނ ގިނަ ބަަޔކާިއ ސިަފއިންގެ ެތރެިއން ބަޔަކު ަބއި

ހިންުގުނ ބަޣާވާތަކުްނ ަކްނ  ތަކާއި ގުޅިގެންރާތް ކޮޅު ފަޖުމްޫހރިއްާޔއާ ދެކޮޅަށް ިސޔާސީ ިއދި

  ބިތުވެއެވެ. ޘާ ތަކުން ަވރަްށ ސާުފކޮށް ޤަތް ވާ ހަޤީމިިރޕޯޓްގައި ބަާޔން ކޮށްފައި

ުކާރ ޢީދު ތަކަށް ތާވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ފަރާްތތަކާއި އެަފާރތްމިާހރު ަސުރކާރު ހިންގެވުމާއި ހަވާލު

 އް ބަޣާވާތަީކ ވަރަށް ބޮަޑށް ރޭވިގެން އެތަ ަތާކއި މުޅިން ޚިލާފަްށ އެކަމީހުން ބުނަމުން ގެންދާ ވާހަ

ރި މަަސއްކަތުެގ ަތުކން ކު ވެރިކަާމއި ދެޮކޅު ސިޔާސީ ފަރާތްއްަމދު ނަޝީދުެގ ޙަދުވަހެްއ ވަންދެން މު 

. މި  ސިާޔސީ ގޮތުން ަސރުާކާރ ތަކުގެ ެތޭރގައި ިއްސ ދަުއރެއް ައދާ ކުރި ަފރާތް ކަމުގައިނަތީޖާއެވެ

ބަރުްނާނއި، ބަެއްއ ން ުތްނގެ މަޖިލީހުގެ ބަެއއް މެރައްޔިްލމު ވެިރނާްނިއ، ޢިބައެއް ދީނީ ކޮޅު އިދި

ވިެރްނނާއި، އިދިކޮޅު ިސާޔީސ ަފާރތްތުަކގެ ކްޮނޓްރޯލް އޮންނަ ދެ ޓީވީ ެޗަންލ ިތ ވިޔަފާރިބޮޑެ

.ޓީވީގެ    ދައުުރ ވަރަށް ބޮޑެެވ. ކަމުގައިވާ ދި ޓީވީ އާއި ވީ

.އެމްެގ ބަޣާވާތް ހިްނގާ ރޭވު .ޕީ ރުާއއި، މުޙައްމަުދ ޞީ މަރު ނަޢުޤާލީ ނައިުބ ަރީއސް ތި އިންމުގަިއ ޕީ

) އާއި،  ަންލ ަމޤާމް ފުރުއްަވމުން ގެންދަވާ ކާޓަރުގެ ސްމިާހރުގެ ޑިފެންސް މިނި ފަޔާޒް (އެފްއޭ

) މު  ސް ކޮމިަޝަނރުގެ މަޤާމް ފުުރއްވަމުން ގެންަދާވ އި މިާހުރގެ ޕޮލިއާއްމަދު ނާޒިމްޙަ(ރިޓަޔާޑް

.ިރާޔޒްهللا ބްދު ޢަ .އެފްގެ ލެފްޓިނެންްޓ ާކަންލ  ގެ ދަުއުރ ވަރަށް ބޮޑެވެ .ޑީ .އެން އަދި ިމބަާޣވާތުގައި އެމް

) އާއި، ލެފްޓިެނންޓް ާކނަްލ ޢަބްދުްއރަޫޢފްއާއި، މޭަޖރ ޖެނެރަްލ އަޙްަމުދ  އަޙްމަުދ ފަާޔޒް (ޕާޕާ

  ޝިޔާމް ަބއިވެރިާވކަމަށް ފެންަނން ުހރި ހެކިަތުކން ެބލެވެއެވެ.
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ޑރ. ވާތް ިހްނގުމުގައި ލުިބނު ެއންމެ ބޮޑު ބާރެްއަކމުގައި ވެގެން ދިަޔއީ ަނއިުބ ރަީއްސ ބަޣާ

ބަޣާވާްތުކިރ ، މާއިިހފު އިދިކޮުޅން ިސޔާސީ މީހުންނާ ދެެމދު ަބއިޢަތުމުޙައްމަުދ ވަޙީދު ަޙަސންަމނިުކ 

ދުަވހުގެޭރެގ ވަނަ 06ފްެބރުައރީ  2012ލިޭބގޮތަށް މީޑިއާ މެދުވިެރކޮްށ ފުލުހުްނނަށް ހިތްވަރު 

.   ދަންވަރު ވީ ޓީވީން ދިން މެސެޖެވެ

ވަނަދުވަހުެގ ހެނުދނު ިސފައިން ިނކުމެ، ފުލުުހންާނއި ކުރިަމތިލުމަަކްށ  07ފްެބރުައރީ  2012 

ދިއުމުގެ ކުިރން އެަތްއ ފަހެަރއްެގ މަތީން ބަޣާވާްތުކިރ ފުލުހުްނަނށް ނަޞަޭޙތްތެރިެވ 

ހުއްޓާލުމުގެ އެތައް ފުުރޞަތެއް ދެވުނެވެ. އެގޮުތން ސީާދ  ޞުލްޙަވެރިަކމާެއކު އެީމުހންގެ އެޢަމަލް

ަރީއސުލް ޖުްމހޫރިްއޔާ އެީމހުްނނަށް ަނޞޭޙަތްތެރި ވުމުންވެސް ެއނަޭޞޙަތް ަޤބޫލް ކުރުަމްށ އިްނާކރު 

. ކު    ރިއެވެ

 07ވަނަދުވަހުގެ ެރއާއި  06ފެބްރުައީރ  2012ހިންގުމުގައި ަބއިވެރިވި ފުުލހުން ވާތް ޣާމިބަ

. ވަނަދުވަ   ހު ގިނަގުނަ ޖިނާޢީ ކުށްަތކެއް ިހންގާފައިވާަކން މިިރޕޯޓުން އެނގެއެވެ

ފުލުހުން ުކަރމުން ގެންދިޔަ ބަޣާވާތް ރޫޅާލުމަށް ިސފައިންގެ އިސް އޮިފަސުރންަނށް އެކަީށގެންާވ 

 .   ޕްލޭެނއް ތަްއާޔރުކޮށް އެްޕލޭން ކޮމާންޑަރ އިން ޗީްފއަށް ހުށަހެޅިަފއެއް ނުވެއެވެ

ިދން ަހމަލާތަކަށްފަުހ ީސާދ ފުުލހުން ންގެ ެތެރއިން ބަޔަކަށް ވަރަށް ލާިއްނާސނީކޮށް އާންމު ރައްޔިތު 

މާްނަޑރ ިއން ީޗފްގެ ޢަމުރަށް ިސފައިން ިނކުެމ ފުލުހުނާްނ ކުރިމަތިލާ، ފުލުހުން ޖުމްޫހީރ ކޮ

ަބަޔުކ  މައިދާުނން ަފހަތަށް ޖައްާސލެުވނު ކަމުަގއިވިައސް، ސިަފއިންގެ ސަފުަތއް ރޫޅި އޭގެ ތެެރިއން

  ބަޣާވާތާ ގުޅުމަކީ، ބަޣާވާތް ކާމިޔާބުވުމަްށ އެޅުނު މުިހއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ. 

ލުމަކަށް ދިޔައިރުވެސް، ސިފައިންގެ ިއްސ ކުރިމަތި  ބަޣާވާތް ފެށިގެން ޮގސް، ފުލު◌ުހުްނނާ

ނެތްކަމާއި، ބަާޣވާތްކުރި ުފލުހުްނާނ އޮިފަސުރންގެ ތެރޭގައި މިބަޣާވާތް ުހއްޓުވުމުގެ ޫރެޙއް 

ިސފައިްނެގ  ަފއިންގެ އެންމެ ިއްސ ސަފުގައި ިތބި އޮިފަސުރންާނ ަވރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވަާކން،ސި

.އެޭތރެގެ ަހަރކާތްތަކުން    އެނގެއެވެ

ސިަފއިންގެ ތެެރއިން ބަޔަކު ބަޣާވާތާިއ ގުޅުމާއި، އަދި އިތުުރ މީހުންެވްސ ބަޣާވާތާއި ގުޅެްނ 

ންޑަރު ޭއާނއާ ހަވާުލ ުކރެުވުނ މިަޝްނ ބޭުނންާވކަްނ އެނގުމާިއ، މާލޭ ޭއރިޔާގެ ކޮމާ 

މާިއ، އެމަިނުކާފނު އިްސތިުޢފާ ދެއްވުމަށް ޭބނުންވާކަަމށް ގިނަ އަދަދެއްެގ ފެއިލްވެއްޖެަކމަށް ބުނު 

ުބނުމާއި، ިސފައިންގެ ގޭޓްތައް ބެލެހެްއޓުމުގެ ޒިންާމ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ިމލިޓަީރ ސިަފއިްނ 
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އެމަނިކުާފނަށް ސިަފއިންގެ ތެރޭަގިއ  ވެގެންިދޔައީ، ން ޕޮލިސްގެ ިގނަ މީހުން ބަޣާވާތާ ގުޅު 

.ަރއްާކެތރިކަމެއް ނެތްަކމަްށ    ޤަބޫލުފުޅު ުކރެއްވޭނެ ަސބަބުތަކަށެވެ

ކޮާމންަޑރ އިން ޗީފް ސިަފއްިނގެ ތެރޭގައި ުހންނަވަނިޮކށް، އާންުމ ައދި ަރީއސުލް ުޖމްޫހރިްއޔާ

ޤާޫނީނ އެމަިނކުފާނުެގ ޅި ޑިފެްނސް ޯފސް ދިއުަމކީ ފަރުެދއްގެ ޮކމާންޑް އެންްޑ ކޮންްޓރޯލްގެ ދަށަށް މު

. ވިެރކަން ދިފާޢުކުރުމަށް ިސފައިން ތަްއޔާރަށް ނެްތަކން    ޔަޤީންާވނެ ސަަބބަކަށެވެ

ަރީއސް އޮީފހަށް ރަީއުސލް ޖުމްހޫިރްއޔާ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ެއމަނިކުާފނު ވަޑައިގެްނނެވީ ައާމްނ 

ްސ އޮފީސް ެތޭރގައި އެމަނިުކފާނުގެ ހުރިާހ ޢަމަލްތަކެްއ ބަާލ، މާހައުލެއްަގިއ ނޫްނކަމަްށެވފައި، ރައީ 

ަރީއސް އޮީފހުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ޢަުމރު ކުރުމުގަިއ އާންުމންގެ ތިން މީހަާކއި، ގިނަ ައދަދެްއެގ 

ސިަފއިން ުއޅުމަކީ، ިއްސތިޢުފާ ދެއްވުމުގެ ކުިރްނ އެމަނިކުފާަނށް ރަްއކާެތރިކަމެއް ނެތްކަމަްށ 

.ޤަބޫލްފުޅު    ުކެރއްވޭނެ ަސަބަބކަށެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުލްޙަ ަމަސަލސްކަމާިއ، ސަލާމަާތިއ، ދަޢުލަތުގެ ވެރިންާނއި، ޤާޫނނީ ަސުރާކާރއި، 

ނޑު ާޤޫނީނ ޒިންމާ  ަރއްޔިުތން ިހމާޔަތްކޮށް ަސލާމަތްތިެރަކްނ އޮތް ވެށްޓެއް ޤާއިމްކޮްށދިނުމުގެ މައިގަ

) ްއސަސާއީަކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިފާއަ އޮތް ދެ މު ޢީ ާބާރއި، ދިވެހި ފުލުހުން (ަސލާމަތީ ޚިދުަމތްތައް

ކަމަށްވާހިނދު، ރަީއުސލްުޖމްހޫރިްއޔާ ިއސްތިޢުފާ ދެއްވި ވަގުތު، އެހެން ގޮތަކަށް ުބނާަނަމ 

އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސްގެ އަްތޕުޅަށް ލިބުާމއި ހަމައަްށ ނަޒަުރ 

ްއސަސާެގ މައްޗަށް ަރއީސުލް ޖުމްހިޫރއްާޔެގ އަފެްނަންނ އޮތީ އެދެ މުހިންގާލާނަމަ، ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ަޔނޮްކށްފައި ތިިބ ވެިރންގެ ޢަމުރުެވްސ ަތނަްށ ޢައްކަެމއް ނެތްކަާމއި، އަިދ އެތަންޢަމުރުެވރި 

ޢަމުރު ކުރަުމން ގެްނގޮސްފައިަވީނ އެހެން ަބއެްއކަްނ ަތުނގެ މައްޗަށް، އެތަންނުިހނގާކަާމިއ، 

. ޘާ  މިިރޕޯޓުން   ބިތުވެއެވެ

ހެކިތަކާއި، ެއހެކިތަކުގެ ައލީގައި ިއސްެވ ދެްނނެވުނު ކަްނކަމަށް ަބލާިއރު، ވެގެންާވ ބަާޔންމިިރޕޯޓުގައި 

ދެކޮަޅށް ުދ ނަޝީުދއާ ަރީއުސލް ޖުމްޫހިރްއޔާ ުމޙައްމަެގ ާޤނޫީނ ެވިރކަްނ ބަދަުލޮކށްލީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ިއ، ޤައުމުގެ ާއްނުމ އެމަިނކުފާނުެގ ފުރާނަފުޅާ އިފުލުހުްނނާއި ިސަފއިން ިހންގި ބަޣާވާތުގެ ތެރޭގަ

ަނގުނަ ަބއެއްެގ ަރއްކާެތިރަކން ކަށަވަުރ ނުވާނެފަދަ ހާލަތަކާއި ާމަހއުލެއްަގިއ ަރއްޔިުތންގެ ތެެރއިން ގި 

.   އެމަިނކުފާނު ހްުނނަވާ މަޖްބޫރުވެ ވަޑަިއގެން ިއސްތިުޢފާ ދެއްވުމުންނެވެ
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