އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލިފައިވާ މައްސަލާގެ ޚުލާސާ
 2010 .1ވަނަ އަހަރާއި  2011ވަނަ އަހަރު ފާހަގަ ކުރެވެނީ މިނިވަން ފިކުރުގެ ބަޔަކާއި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ޖިހާދީ
ފިކުރުގެ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ޖަމާއަތުގެ ދެމެދުގައި ފިކުރީ އަރައިރުމެއް ފެށުނު އަހަރުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 .2އިސްވެ މި ބަޔާންކުރެވުނު ފިކުރީ އަރައިރުން ފެށުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި ބްލޮގުތަކާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް
މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައިވި ނަމަވެސް ،އެކަން ހޫނުވެ ،މިނިވަން ފިކުރުގެ މީހުން މެރުމާ ހަމައަށް މި ހަމަނުޖެހުން ދިޔައެވެ.
 .3މިނިވަން ފިކުރުގެ ގުރޫޕުން ބުނެފައިވަ ގޮތުގައި އެ ގުރޫޕުގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމަކީ ،ފިކުރީގޮތުން ގައުމަށް ބަދަލަތަކެއް ގެނައުމެވެ.
މި ގްރޫޕުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  2010ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސައިލެންޓް ސޮލިޑާރިޓީގެ
ނަމުގައި  10ޑިސެމްމްބަރު  2010ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ހިމޭން މުޒާހަރާއެއް ކުރިއެވެ .މި އެއްވުން ހިނގަމުން ދިޔަ ވަގުތު
ހަރުކަށި ދީނީ ޖަމާއަތަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ބޭއްވިއެވެ.
 .4ޖެހިގެން އައި  2011ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު  10ގައި ވެސް މިނިވަން ފިކުރުގެ ގުރޫޕުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އެއްވުމެއް
ބޭއްވިއެވެ .މި ހިމޭން އެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ދީނީ މިނިވަންކަން އޮތުމަށާއި މިނިވަން ފިކުރަށް ޖާގައޮންނަންވާނޭ ކަމުގެ
ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމެވެ .މިއީ ،ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުގެ މީހުންނާ މިނިވަން ފިކުރުގެ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު

އަމަލީ ގޮތުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފެށުމެވެ .މި ކުރިމަތިލުމުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ އިތުރުން ،މި ދެ ޖަމައަތުގެ ދެ މެދުގައި ސޯޝަލް
މީޑިއާގައި ބަހުގެ ހަމަލާތައް އިތުރަށް ބަދަލުކޮށް ،ބްލޮގުތަކުގައި ލިޔެ "ދީނަށް ފުރައްސާރަ" ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ހަރުކަށި
ފިކުރުގެ ޖިހާދީ ޖަމާއަތުން ހަދައި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް "ދުއްވާލާނޭ" ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދެމުން
ގެންދިޔައެވެ.
 10 .5ޑިސެމްބަރު  2011ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި އިސްމާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދު (ގ .ޕާކަރުގެ ،މާލެ)
( )A000621އިތުރުން އަޙްމަދު ރިލްވާން ޢަބްދުﷲ (މ .ޝައިނިންގ ސްޓާރ ،މާލެ)

ބައިވެރިވިއެވެ 1.ޔާމީން ރަޝީދު

(ޗަންބޭލީގެ ސ .ފޭދޫ) ގެ ބްލޮގްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އެއްވުމަށް ދިއުމަށް ހިއްލަތު ރަޝީދު އޭނާއަށް ގުޅިކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް،
މަސައްކަތްހުރި ގޮތުން އެދުވަހު އެ އެއްވުމަށް އޭނާއަށް ނުދެވުނު ކަމަށެވެ.

2

މިނިވަން ފިކުރަށް ވަކާލާތުކުރަމުން ގެންދިޔަ

ޒުވާނުންގެ ގުރޫޕުން  10ޑިސެމްބަރު  2011ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އެއްވުމަށް ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ހަރުކަށި ޖަމާއަތަކުން
ހުރަސްއަޅައި ގާއުކައި ހިއްލަތު ރަޝީދުގެ ބޯފަޅާލިއެވެ 10 .ޑިސެމްބަރު  2011ދުވަހު އޮތް މި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި އާމިނަތު
ސުލްތާނާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމާގުޅިގެން އޭނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ވަނީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ބޭރު
ގައުމަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައެވެ .އާމިނަތު ސުލްތާނާއަށް އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ އޭނާވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ހުށަހަޅާފައެވެ .ނަމަވެސް މި މައްސަލަ (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  LC2011/16822މައްސަލަ) މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލާފައެއް ނުވެއެވެ.
 10 .6ޑިސެންބަރު  2011ވަނަ ދުވަހުގެ އެއްވުމަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހުރަސް އަޅައި
މާރާމާރީ ހިންގުމާ ގުޅިގެން ،އެކަމުގައި ހަރަކަތްތެރިވީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލައި ،އެކަމާބެހޭގޮތުން ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ
އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުތަކެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ޔުނިޓުން އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ .އަދި އެ
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ރިޕޯޓުތަކުގެ ކޮޕީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތަހުޤީޤު ކުރެއްވި  LC2011/16829މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި
ހިމަނާފައިވެއެވެ .އެއީ  10ޑިސެމްބަރު  2011ތާރީޚްގެ ރިޕޯޓަކާއި  13ޑިސެންބަރު  2011ގެ ތާރީޚުޖަހާފައިވާ ރިޕޯޓުތަކެކެވެ.
އެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން 10 ،ޑިސެންބަރު  2011ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  16:50ހާއިރު ،މާލޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗް އަށް
ފްރީޑަމް އޮފް ރިލިޖަންގެ ނަމުގައި ސައިލެންޓް ޕްރޮޓެސްޓް އަކަށް އެއްވި  30ވަރަކަށް މީހުންނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ނޫރު މިސްކިތާއި
ފުރުގާން މިސްކިތް ހިސާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަރުކަށި ދީނީ ޖަމާއަތުން ރެކްރޫޓްކޮށް ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ މީހުންކަން އެނގެއެވެ.
 .7ޙިއްލަތު ރަޝީދު ބުނާގޮތުންގެ އޭނާގެ ބޯފަޅާލީ

 10ޑިސެމްބަރު  2011ގެ އެއްވުމަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިސްމާއީލް

އަބްދުއްރަހީމް އާދަމް މ .ލެގޫންވިއު ()A-151294

އޭނާއާ ދިމާއަށް އެއްލި ގަލަކުން ޖަހައެވެ .މި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި

އާމިނަތު ސުލްތޯނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވަނީ ޚިލްޢަތު ރަޝީދުގެ ބޯފެޅުނީ އިސްމާއީލް އަބްދުއްރަހީމު
ޚިލްޢަތުއާ ދިމާލަށް އެއްލި ގަލަކުން ޖެހިފައި ކަމަށެވެ.
 .8ފުރުގާން މިސްކިތްދޮށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައިމިވާ މީހުން  10ޑިސެމްބަރު
 2011ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ބައިވެރިވިކަން އެ ދުވަހު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކުން އެނގެއެވެ .އެމީހުންނަކީ:
•

މ .ލެގޫންވިއު އިސްމާއީލް ޢަބްދުއް ރަޙީމް އާދަމް (އިސޫ)  -ސީރިޔާއަށް ވަނުމަށްޓަކައި ތުރުކީ ސިރިޔާ ބޯޑަރު
ކައރިން ހައްޔަރުކޮށް ޑިޕޯޓުކޮށްފައި.

•

ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ ،ޖާދުއްﷲ އިބްރާހިމް (ބީޖީ ޖާއްޅޮ)  -ޑރ .އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިތާ މަދު ގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ
ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ސީރިޔާއަށް ގޮސްފައި.

•

މ .ހާދޫ މުހަންމަދު ނިޝާން -

ނ
ޑރ .އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިތާ މަދު ގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއި ް

ފުރައިގެން ސީރިޔާއަށް ގޮސްފައި.
•

ހ .ވާލީވިލާ ޢަލީ ޝިޔާމް (ވީބީ އައްޔަ)  -ސީރިޔާއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މީހެއް.

 .9މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މީސްމީހުންނަކީ މާލޭ ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާ ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުން ރެކްރޫޓްކޮށް
ޖިހާދުކުރުމަށް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ މީހުންކަން އެނގެއެވެ .އަދި މި މީހުންގެ ތެރެއިން ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ ،ޖާދުއްﷲ އިބްރާހިމް
އާއި މ .ހާދޫ މުހަންމަދު ނިޝާން ވަނީ ޑރ .އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިތާ މަދުގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޖިހާދުކުރުމަށް ސިރިޔާއަށް
ދިއުމަށް އެހެން ދެމީހަކާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސްފައެވެ .މީގެ ތެރެއިން މ .ލެގޫންވިއު އިސްމާއީލް ޢަބްދުއް ރަޙީމް
އާދަމް ސީރިޔާއަށް ދާން ވެގެން ގޮސް ތުރުކީ ބޯޑަރުގައި ހުއްޓާ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެނާ ތުރުކީއިން
ޑިޕޯޓުކޮށްލުމުން ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައިތަނުން އޭނާ ރާއްޖެއިން ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރުމަށް ކޯޓަށް ފޮނުވިއެވެ.
ބޭރު ގައުމަކަށް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ މައްސަލަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނީ ތުރުކީ ސަރުކާރުން ލިބެންޖެހޭ ލިޔުމެއް
ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
 .10މަތީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން

ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ ،ޖާދުއްﷲ އިބްރާހިމް ( 10 )A113938މޭ  2012ވަނަ ދުވަހުގެ 17:00

ހާއިރު ގ.ޕާކަރުގޭ ،އިސްމާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދުގެ ގައިގައި ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއް ،އިސްމާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދު
 10މޭ  2012ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅިއެވެ( .މައްސަލަ ނަންބަރު  10 .)LC2012/07513މޭ 2012
ވަނަ ދުވަހުގެ  17:00ހާއިރު ގ.ޕާކަރުގޭ ،އިސްމާޢީލް ޚިލްޢަތު ރަޝީދުގެ ގައިގައި ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ
ގދ.ވާދޫ/ޖަވާހިރުގެ ،ޖާދުއްﷲ އިބްރާހިމް ( )A113938ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގި ހާދިސާގައި

ޖާދުﷲ އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން

މ.ލެގޫން ވިއު ،އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޙީމް އާދަމް ބައިވެރިވެފައިވާކަން ހިލްއަތު ރަޝީދު އާއި ހ.ޒެމްބަސީ ،އިބްރާހިމް ޔާސިރު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެއެވެ.

2

 .11ގ .ޕާކަރުގޭ ހިއްލަތު ރަޝީދު މަރާލާނޭ ކަމުގެ އިންޒާރު ތަކުރާރުކޮށް ދިނުމަށްފަހު  4ޖޫން  2012ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ
ވަގުތެއްގައި ހިއްލަތު ރަޝީދު މަރާލުމަށް ބަޔަކު ހަމަލާ ދީފައިވެއެވެ .މި ހަމަލާގައި ،ހިއްލަތުގެ ރަޝީދުގެ ނޭވާލާ ހޮޅި
ބުރިކޮށްލާފައިވެއެވެ.

3

 .12މި މައްސަލާގައި ހިއްލަތުއަށް ހަމަލާދިންކަމަށް ޝަކުކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި މަތީގައިވާ ލިސްޓުގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގ.
އަޑިމަގު ޔޫސުފް ރިޟްވާން އާއި މ .ހާދޫ މުހަންމަދު ނިޝާން އާއި ހ .ގޯލްޑަންމީޓް ޢަބްދުލްމުޙްސިން މުޙަންމަދުގެ އިތުރުން
ގދ .ވާދޫ ޖަވަހިރުގޭ ޖާދުﷲ އިބްރާހިމް ހިމެނޭކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ

 LC2012/08493މައްސަލާގެ ކޭސް

ޑައިރީ އިން އެނގެއެވެ.
 .13މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ

LC2012/08493

މައްސަލާގައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލް އިން އެ

މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރި ޓީމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ،ހިއްލަތުގައިގައި ކުރިން މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ގދ .ގައްދޫ ޖަވާހިރުގޭ
ޖާދުﷲ އިބްރާހީމް އޭނާގެ ސައިކަލުގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ހިއްލަތު ރަޝީދުއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ
ފުރުގާން މިސްކިތްކައިރީގައި ގްރޫޕް ހަދައިގެން ތިބޭ އިސްލާމްދީނުގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ގޮތުގައި އުޅޭ މީހުން ކަމަށާއި ،މިކަން
ކުރުމުގެ ކުރިން އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިލްއަތު ދުއްވާލަން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.
 .14ފުރުގާން މިސް ކިތްކައިރީގައި ގްރޫޕް ހަދައިގެން ތިބޭ އިސްލާމްދީނުގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ގޮތުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އިސްމާއީލް
ޢަބްދުއްރަޙީމް މ .ޝައިނިންގސްޓާރ ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލުމުގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން އޭނާއަށް ފާރަލަމުން ގެންދިޔަކަމަށް
ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
 10 .15ޑިސެމްބަރު  2011ގެ ސައިލެންޓް ޕްރޮޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވި އާމިނަތު ސުލްތާނާ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ،
ހން އާމިނަތު ސުލްތާނާއަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީ ،އިސްމާއީލް
އ ޖަމާއަތުގެ މީސްމީ ު
އެ އެއްވުމަށްފަހު އިސްމާއީލް ޢަބްދުއްރަޙީމް އާއި ެ
ޢަބްދުއްރަހީމް  2013ވަނަ އަހަރު އާމިނަތު ސުލްތާނާއާ މާރާމާރީ ހިންގުމުން އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ބޭރު ގައުމަކުން
އެސައިލަމް ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ.
 .16އާމިނަތު ސުލްތާނާ  25މާޗް  2017ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވި އީމެއިލް އެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ،އާމިނަތު
ސުލްތާނާއާއި ޔާމީން ރަޝިދު  4މާޗް  2017ގައި ލަންޑަނުން ބައްދަލުވިކަމަށާއި ،އަދި އެބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ވާހަކައިގެ
ތެރޭގައި  2011ގެ ޑިސެމްބަރު  10ވަނަ ދުވަހު ހިއްލަތު ރަޝީދުގެ ބޯފަޅާލި އިސްމާއީލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޔާމީން ރަޝީދުއަށް
ފާރަލަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.
 .17ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިން ސިއްރު ހެކި ،1#ސިއްރު ހެކި ،2#ސިއްރު ހެކި ،3#ސިއްރު ހެކި ،4#ގެ ބަހުންނާއި ފުލުހުން
އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި އެއްކޮށްފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެނީ ،ފުރުގާން މިސްކިތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަރުކަށި
ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުގެ ވެރިންނަކީ މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު  471މުޙަންމަދު މަޒީދު (މަޒީދު) އާއި ތ.އޮމަދޫ/އަތިރީގެ ،ޞާމިތު
މުޙައްމަދު (ސޯމިތު) ކަމާއި އެ ޖަމާއަތަކީ ،ކުރިން ސަލްޓަން ޕާކް ކައިރީގައި ބޮންގޮއްވާލި "ޑޮޓް" ގުރޫޕުކަމާއި އެ ގުރޫޕު ފުޅާވެ
ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށް ދިވެހިން ރެކްރޫޓުކޮށް

މިހާރު އެގްރޫޕްވަނީ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތާ ގުޅިފައި ކަމަށާއި،
ތަމްރީނު ދީ ފޮނުވަމުން ގެންދަނީ މި ޖަމާއަތުން ކަމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޭސް ޑައިރީ
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 .18ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިން ސިއްރު ހެކި ،1#ސިއްރު ހެކި ،2#ގެ ބަޔާނުން އެނގެނީ ،ޖިހާދަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް
ފުރުސަތު ލިބެންދެން ،ޖިހާދުކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކުރެވެން ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި ޖިހާދުކޮށް ސުވަރުގެ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި
އެމަގުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން އެ ފަދަ ރެކްރޫޓުން މެދުވެރިކޮށް އެ ޖަމާއަތުގެ ވެރިން ކުރުވަމުން ގެންދާކަމެވެ.
 .19މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު  471މުޙަންމަދު މަޒީދު (މަޒީދު) އާއި ތ.އޮމަދޫ/އަތިރީގެ ،ޞާމިތު މުޙައްމަދު (ސޯމިތު) މަޒީދު އިސްވެތިބެ
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކިއެކި ޚަބަރުތައް ފެތުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ
އެކައުންޓުތަކާއި ޕޭޖުތަކުގައި ބޭބުންކޮށްފައިވާ ނަމަކީ  Shariah4Maldivesމި ނަމެވެ.

 Shariah4Maldivesމި ނަމުގައި

ފޭ ސްބުކްގައި ހިންގާ ޕޭޖުންނާއި އަދި ޓުވިޓަރ ގައި ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތަކުންނާއި 2014 ،ވަނަ އަހަރު
މި ޖަމާއަތުން އައިއެސްގެ ދިދަ ހިފައިގެން މާލޭގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި

 Shariah4Maldivesމި ނަމުގައި ދަމާފައިހުރި

ފޮތި ގަނޑުތަކާއި ބޯޑުތަ އް އުފުލާފައިވުމުން މިއީ އެޖަމާއަތުން ހިންގާ އެ ޖަމާއަތުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ރަސްމީ ވަސީލަތްތައް ކަން
އެނގެއެވެ.
 @Shariah4Maldives .20މި ނަމުގައި ޓްވިޓަރ ގައި ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓުން  26ޖުލައި  2014ގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި
ބުނެފައިވަނީ ހިނގަމުންދާ ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ،އެ ޖަމާއަތުން ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ހިނގާ ހަރަކާތްތައް
އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.
 10 .21ޑިސެމްބަރު  2011ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮތް އެއްވުމަށްފަހު ،ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ އަށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖިހާދީ
ޖަމާއަތުގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
 .22ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖިހާދީ ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ މ .ލެގޫންވިއު އިސްމާއީލް ޢަބްދުއްރަޙީމް 10 ،ޑިސެމްބަރު  2011ގައި އާޓިފިޝަލް
ބީޗުގައި އޮތް އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ފާރަލާފައިވާކަމާއި ،ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލުމުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން
އޭނާ ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ އަށް

ފާރަލަމުން ގެންދިޔަކަން ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ  5ޖުލައި  2014ގައި ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓުންނާއި

ކ.މާލެ  /މ.ބޯގަ ،ލީވާން ޝަރީފް ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެއެވެ.
 .23ސިއްރު ހެކި  1#ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެނީ ސީރިޔާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާއި ސީރިޔާއަށް ޖިހާދަށް ފޮނުވާ މަޒީދުއާއި
ސޯމިތު ހިންގާ ޖަމާއަތާއި ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށާއި ސީރިޔާގައި އުޅޭ ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިން ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ކަމެއް
ކުރުވާނީ އެމީހުން މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ .ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކީ ބިލާދުއްޝާމް
މީޑިއާ ކަމުގައި އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .24ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިންގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބިލާދުއްޝާމް މީޑިއާ ފޭސްބުކް އެޑްމިން (އަބޫ ދުޖާނާ) އާއި އަޙްމަދު
ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ އާއި ދެމެދު  27މޭ  2014ގައި ފޭސްބުކް މެސެންޖަރ އިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެނީ ،ސީރިއާއަށް
ގޮސްފައިވާ ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި އެމީހުންނާ ގުޅުން އޮންނަ

ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާއަތްތަކުގެ

މައުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ދޭކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރާ ކަމާއި ،ރިޟްވާން
އަބްދުﷲ އަކީ އޭނާ ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި އިސްލާމް ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ކަމާއި،
އެއްވެސް ކަލަކު ގަބޫލުކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށް ބިލާދުއްޝާމް މީޑިއާއިން ގަބޫލުކޮށް ތުހުމަތު ކުރާކަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މިނިވަން
ނޫހުގައި ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ލިޔެފައިވާ

ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ އަދިވެސް އެހެން ކަންކަމާ ގުޅިގެން ރިޟްވާން

ޢަބްދުﷲ ގެ މައްޗަށް ބިލާދުއްޝާމް ފޭސްބުކް ޕޭޖްގެ އެޑްމިން ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .ބިލާދުއްޝާމް
މީޑިއާގެ ތުހުމަތުތަކަށް ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ އިންކާރުކޮށްފައިވެއެވެ.
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 .25ބިލާދުއްޝާމް މީޑިއާ އިން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ތަކާ ގުޅިގެން ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ބިލާދުއްޝާމް މީޑިއާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގެ އެޑްމިން
އަށް ތިރިގައިމިވާ ގޮތަށް ރައްދުދީފައިވެއެވެ.
"އަހަންނާ ބެހޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފަތުރާށެވެ .ކަލޭގެ ދޮގުތަކަށް މާތް ﷲ ކަލެއަށް ލައުނަތް ލައްވާނެތެވެ.
އެހެން އިންސާނެއްގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމީހާ މާފު ދިނުމުން މެނުވީ އެމީހަކަށް ﷲ މާފު ނުކުރައްވާނެކަން ކަލެއަށް
އެނގޭކަމަށް އަހަރެން އުންމީދުކުރަމެވެ .ކަލޭ ތިޔަބުނި އަހަރެންގެ ބޭބެއަކީ ދޮގުހަދާމީހެކެވެ .އަދި މުނާފިގެކެވެ .އޭނާ އަހަރެންނޭ
ކިޔައިގެން ދޮގުހަދަމުން ދަނީ އަހަރެމެންގެ އާއިލީ މައްސަލަތަކަކާ ހުރެއެވެ .އެއީ މަގޭ އާއިލީ ވާހަކަތަކެއް ކަމުން އަހަރެން
އެވާހަކަ ކަލެއާއި ހިއްސާކުރަން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން އިވޭ ކޮންމެ ދޮގުވާހަކައެއް ހިފައިގެން ގޮސް އެވާހަކަ
ނުފަތުރާށެވެ .ކަލޭ ރަނގަޅަށް ޤުރްއާނަށް ތަބާވާނަމަ ،ކަލެއަށް އިވޭ ވާހަކަތަކުގެ ދޮގު ތެދު ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަހަރެންގެ
ގެ ހޯދައިގެން ގެއަށް ގޮސް އަހަރެންގެ މަންމައާއި ،ދައްތަމެންނާއި ،އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންނާއި ،އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މީހުން ކުރެން އަހަރެން ނަމާދުކުރޭތޯއާއި ރޯދަ ހިފާތޯ ބަލާށެވެ.

ސަލަފީ ޚިޔާލުތަކަށް އަހަރެން ދެކޮޅު ހަދާތީވެ ،ފިތުނަ

އުފައްދަން ބޭނުންވާނަމަ ،އަހަންނަކީ ލާދީނީ މީހެކޭ ކިޔަންޏާ ކިޔާށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އަހަންނަކީ އެއްވެސް ކަލަކު
ވޮޑިގެންވާކަން ގަބޫލުނުކުރާ މީހެކޭ ނުކިޔާށެވެ .އަހަންނަކީ އެއް އިރެއްގައި ޖިހާދީއެކެވެ .އަދި އެއް އިރެއްގައި އަހަރެންގެ
ދީނާމެދު އަހަރެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޝައްކުކުރީމެވެ .ނަމަވެސް އެއީ ފަހެއް ނުވަތަ ހަ އަހަރު ކުރީގެ ކަމެކެވެ .އެހެން
ނަމަވެސް އޭރުވެސް އަހަރެން ޤުރްއާނަށް ނުވަތަ ރައޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ .އަހަރެން އެފަދަކަމެއް ކޮށްފައިވާ
ނަމަ އަހަރެން ކޮށްފައިވާ އެފަދަ ކަމެއް ދެއްކުމަށް އަހަރެން ކަލެއަށް ގޮން ޖަހަމެވެ .ވީމާ ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުން ހުއްޓާލާށެވެ.
ތިބުނާ ޕޭޖެއްގައި އެއްވެސް މައުޟޫއަކަށް އަހަރެން ކޮމެންޓެއް ނުކުރާތާ އަހަރުތަކެއް ވެދާނެއެވެ .ފާޅުގައި އެއްވެސް ދީނެއް
ގަބޫލުނުކުރާ ބައިވަރު ދިވެހިން މިތާނގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ،ކަލޭމެންނަށް އަހަރެން ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.
ތިޔަ ވައްތަރަށް ޖާހިލުކޮށް ކީރިތި ރަސޫލާ (ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް) އަމަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އަހަންނަކަށް ނުވިސްނެއެވެ.
އެހެން ވީމާ ރަސޫލާ އުޅުއްވިގޮތަށް ނޫޅެވެންޏާ ،ތިޔައީ އަހްލުސުންނަތުގެ މީހުންނޭ ކިޔުން ހުއްޓާލާށެވެ .ކަލޭމެންގެ ރައުޔާ
އަހަރެންގެ ރައުޔު ތަފާތު ވިއެއްކަމަކު އަހަރެންނަކީ ކާފަރެއް ކަމަކަށް ނެހެދޭނެއެވެ .އަހަރެން އެއްވެސް އިންސާނެއް ދެކެ
ބިރެއް ނުގަންނަމެވެ .އެހެންވީމާ ކަލެއަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް އަހަރެން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނެތެވެ.
އެހެންކަމުން އަހަންނާ ﷲ އާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމުގެ ތަފްސީލު އަހަރެން ކަލެއަށް ކިޔައެއް ނުދޭނަމެވެ .އަހަންނަކީ
ކަލަކުވޮޑިގެންވާ ކަން ގަބޫލުނުކުރާ މީހެކޭ ނުކިޔާށެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތް ނަމަ އަހަންނާ
އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކާށެވެ .އަހަރެންނަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް އަހަރެން ކޮށްދޭނަމެވެ .ގަސްތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ގޮތަކަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ .ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވަރަށް ގިނަ
ކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .26މީގެ ޖަވާބުގައި ބިލާދުއްޝާމު މީޑިއާއިން ރިޟްވާންއާއި ވާހަކަ ދެއްކި އެޑްމިން (އަބޫ ދުޖާނާ)  27މޭ  2014ގައި ބުނެފައިވަނީ
ވަގުތެއް ލިބުމުން ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ އަށް ޖަވާބު ދޭނެކަމަށެވެ.

އަބޫ ދުޖާނާ  28މޭ  2014ގައި ރިޟްވާން އަށް ޖަވާބުދެމުން

ބުނެފައިވަނީ:
"ކަލެއާއި އަހަރެމެންނާއި ދެމެދު އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނޯނާނެ .އެކަން ސާފު އެނގުމަކުން އެނގިގެން ހުންނާށެވެ .އަދި
ކަލެއަށް އޮތީ ކުރު ދުވަސްތަކެކެވެ".
ދ ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ އާ ދެމެދު  27މޭ  2014ގައި ފޭސްބުކް މެސެންޖަރ އިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން
 .27އަބޫ ދުޖާނާ އާއި އަޙްމަ ު
ނ ަޢ ް
ޟވާ ް
ރ ް
ބދﷲ މަރާލަން ނިންމާފައިވަނީ ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާއަތުންނާއި ،ސީރިޔާއަށް ދިވެހިން ފޮނުވާ
އެނގެނީި ،
ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތުން ކަމެވެ.
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 .28މިނިވަން ނޫހުގައި  2014ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ގުޅިގެންނާއި ،ސީރިޔާއަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހި
ހަނގުރާމަވެރިންނާ ގުޅުން އޮންނަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދިވެހި ފުލުހުން މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާތީވެ ،އެކަމާބެހޭ ގޮތުން  2014މޭ މަހުގެ  29ވަނަ ދުވަހު ބިލާދުއްޝާމް މީޑިއާގެ ފަރާތުން އިންޒާރުގެ ބަޔާނެއް
ނެރެފައިވެއެވެ.
 .29ބިލާދުއްޝާމް މީޑިއާ އިން ބުނާގޮތުގައި އެ ގްރޫޕްގެ ފައުންޑަރަކީ އަދި އެޑިޓަރަކި އަބޫ ދުޖާނާ އަލް މާލްދީފީއެވެ.

(Abu

) Dujana Al Maldifiއޭނާގެ އަސްލު ނަމެއް އެގްރޫޕަކުން ނުބުނެއެވެ .ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ
އޭނާއަކީ މ .ޖޯޖިއާ ޔާމީން ނަޢީމް ކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށެވެ 4.އޭނާ ސީރިއާގައި މަރުވެފައިވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު
މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
އޭނާއަކީ ސީރިޔާއަށް ދިއުމަށް އަލްގައިދާއަށް ރެކްރޫޓު ކުރެވުނު

 .30ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިން ސިއްރު ހެކި 1#ބުނެފައިވަނީ

މީހެއް ކަމަށާއި ،އެ ޖަމާއަތަށް އޭނާ ރެކްރޫޓުކުރީ ސ .ހުޅުދޫ ،ލައިނޫފަރުމާގެއަޙްމަދު ހިޝާމް (މިންޓޭ) އާއި ހ .ދެމާގަސްދޮށުގެ
އިސްމާއީލް ތައުފީގު (އިއްސޭ) ކަމަށާއި ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ވަގަށް ނަގައި މަރާލީ މި ޖަމާއަތުން ކަމަށެވެ .އަދި ސ .ހުޅުދޫ،
ލައިނޫފަރުމާގެ އަޙްމަދު ހިޝާމް (މިންޓޭ)

އާއި ހ .ދެމާގަސްދޮށުގެ އިސްމާއީލް ތައުފީގު (އިއްސޭ)

މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ

ފުރުގާނު މިސްކިތާއި ނޫރު މިސްކިތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަޒީދުއާއި ސޯމިތުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން ކަމަށްވެސް ސިއްރުހެކި
ބުނެފައިވެއެވެ .ސިއްރު ހެކި 2#މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
 .31މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު  471މުޙަންމަދު މަޒީދު (މަޒީދު) އާއި ތ.އޮމަދޫ/އަތިރީގެ ،ޞާމިތު މުޙައްމަދު (ސޯމިތު) މަޒީދު އިސްވެ
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތް  2014ރޯދަމަހު އަބޫބަކުރު އަލްބަޣްދާދީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓު އިއުލާން ކުރުމާއެކު
ބައިބައިވެގެން ދިޔަކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގައިތިބި ޖިހާދީ ޖަމާއަތުގެ

މީހުންނާއި ސީރިޔާގައި ތިބި ދިވެހި ހަނގުރާމެވެރިންގެ ތެރެއިން

އެއްބަތަކު ބައިއަތު ބައިއަތު ހިފީ އަބޫބަކުރުއަލް ބަޣްދާދީގެ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ކަމަށާއި އެ ބައިގެ ލީޑަރަކީ
މުޙަންމަދު އަމީން ކަމަށާއި ދެންތިބި މީހުން ބައިއަތު ހިފާފައިވަނީ އަލްގައިދާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޖަބްހަތުއް ނުސްރާއަށް ކަމަށާއި،
މުޙަންމަދު މަޒީދު (މަޒީދު) އާއި ތ.އޮމަދޫ/އަތިރީގެ ،ޞާމިތު މުޙައްމަދު ނިސްބަތްވަނީ ފަހުން މި ނަންގަނެވުނު ބަޔަށް ކަމަށް
ސިއްރު ހެކި 1#ބުނެފައިވެއެވެ.
.32
 7 .33އޮގަސްޓް  2014ދުވަހުގެ ރޭ މުހަންމަދު ސުވައިދުއާއި މުޙަންމަދު ހާމިދު ،އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ފޮލޯ ކޮށްފައިވަނީ
އާލިފް ރައޫފްއާއި އާއި އަޒްލިފް ރައޫފްއާއި މުހައްމަދު މުނާޒް ތ .އޮމަދޫ ނަރުގިސްވިލާ (މުނާއްކޮ) ރާވާއިގެން ކަމަށް ސިއްރު
ހެކި 1#ކޮމިޝަނަށް ދިފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
 .34އާލިފް ރައޫފްއާއި އާއި އަޒްލިފް ރައޫފްއާއި މުހައްމަދު މުނާޒް އަކީ ،މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު  471މުޙަންމަދު މަޒީދު (މަޒީދު)
އާއި ތ.އޮމަދޫ/އަތިރީގެ ،ޞާމިތު މުޙައްމަދު (ސޯމިތު) މަޒީދު އިސްވެތިބެ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުން
ޖިހާދު ކުރުމަށް ތަމްރީނުކޮށް ސީރިޔާއަށް ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މީހުން ކަމަށް ސިއްރު ހެކި 1#ބުނެފައިވެއެވެ،
އަޒްލިފް ރައޫފްއާއި މުހައްމަދު މުނާޒް ވަނީ އެކުއެކީގައި  2014ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް
ސީރިޔާއަށް ގޮސްފައެވެ 7 .އޮގަސްޓް  2014ދުވަހުގެ ރޭ  10ޖަހާ އެހާކަށްހާ އިރުން ފެށިގެން އެރޭ ދަންވަރު  01:00ހާއިރު،
އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީއަށް އަރަންދެން ފާރަލަމުން
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ގެންދިޔަ ދެމީހުން ކަމުގައިވާ މުހަންމަދު ސުވައިދުއާއި މުޙަންމަދު ހާމިދު ވެސް

އަޒްލިފް ރައޫފްއާއެކުގައި  2014ވަނަ އަހަރުގެ

ޑިސެމްބަރު  30ގައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ސީރިޔާއަށް ގޮސްފައެވެ.
 .35ރިޟްވާން ދޯންޏަށް އެރުވީ ،ރަތް ކާރުގައި ގޮސް ރިޟްވާން ކިޑްނެޕްކޮށްގެން އަތިރިމައްޗަށް ގެނެސް ޑިންގީއަކަށް އަރުވައިގެން އެ
ދޯނިކައިރިއަށް ގެނެސް ގެންނެވެ .ރަތް ކާރުގައި ރިޟްވާން ކިޑްނެޕް ކުރަން ދިޔައިރު ކާރުގައި ތިބީ މުނާއްކޮ އާއި އާލިފް އާއި
ޝައްފާފު އެވެ .ކާރު ދުއް ވަން ހުރީ މުނާއްކޮ އެވެ .ދެން ކުރީގަ ހުރީ އާލިފް އެވެ .ޝައްފާފު ހުރީ ފަހަތުގައެވެ .ކާރުގެ ފަހަތުން
ސައިކަލުގައި ދިޔައީ ސުވައިދު (މުޙަންމަދު ސުވައިދު ސ .ހުޅުދޫ އަތިރީގެ) އާއި ސޮލާހު (ޝަބީނިއޯއާ އެއްކޮށް
2014ގައި

 30ޑިސެމްބަރު

ސިރިޔާ އަށް ފުރައިގެން ދިޔަ ސޮލާހް) އާއި ޝަބީނިއޯ (އިސްމާޢީލް ޞަބިޙް ،ޏ .ފުވައްމުލައް  /ދަޑިމަގު،

ދަޑޮފީށި) އެވެ .ރިޟްވާން ގެއްލުނުތާ ދެ މަސްފަހުން ލޫކަސް ޖަލީލު މެންގެއަށް ގޮސް އަޒްލިފްއާއި އާލިފްއާއި މުނާއްކޮ ވަނެވެ.
 2014ސެޕްޓެންބަރު ހާތާނގާގައި ޝަރީޢާ ފޮރ މޯލްޑިވްސްއޭ ކިޔައިގެން އައިއެސް ދިދަ ހިފައިގެން މަލޭގައި ބޭއްވުނު ބޮޑު
މުޒާހަރާގައި ވެސް އެ މީހުން އުޅުނެވެ .މި މުޒާހަރާއަކީ މަޒީދުމެން ބޭއްވި މުޒާހަރާ އެކެވެ .އެ މުޒާހަރާ ބޭއްވިއިރު ވެސް ރާއްޖޭގައި
އޮތް އަލްގައިދާ /އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް  /ޖަބްހަތުއްނުސްރާ ގްރޫޕް މުޅިން ސްޕްލިޓްއެއް ނުވެއެވެ.
 .36ސިއްރު ހެކި 1#ކޮމިޝަނަށް ދިފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ރިޟްވާން ކިޑްނެޕްކޮށްގެން ގެންގޮސް އެރުވީ އުކުޅަހު ދޯންޏަކަށެވެ.
ރިޟްވާން އެރުވި ދޯނީގެ ވެރި މީހާއަށް ކިޔަނީ އއ އުކުޅަސް ،މާވަޑިއާގެ މުހަންމަދު ރާޝިދުއެވެ .އެގޭ އަލްގިސް އާއި ދެމީހުން
އެ ދުވަސްވަރު ދެ ދޯނި ގެންގުޅުނެވެ .މި ދެ ދޯންޏަކީ ވެސް ދީނީ ޖިހާދީ ޖަމާއަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ގެންގުޅޭ ދެ ދޯންޏެވެ.
އުކުޅަހުގައި ބަޓް ނަގަން ދިއުމަށް ގެންގުޅެނީ މި ދެ ދޯންޏެވެ .މި ދެ ދޯނި ހަމަޖައްސައިދިނީ
ތަކުގެ އެންމެ އިސްމީހަކަށް ހުންނަ

މއަތުގެ އޮޕަރޭޝަންސް
މި ޖަ ާ

ސ .ފެދޫ ގުރަހާގެ އަގްލީލް ("ކިޑޫ") އެވެ .މި ދޯންޏަށް އެރުވުމަށްފަހު ރިޟްވާންގެ ކަރު

ބުރިކޮށްލީ އެވެ .ބޯ ބުރިކޮށްލުމަށްފަހު ،އެ މީހުން ރިލަވާނުގެ ހަށިގަނޑު ކަނޑު ފެއްތީއެވެ.

 .37ސިއްރު ހެކި 2#ދީފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގެނީ ތ.އޮމަދޫ/އަތިރީގެ ،ޞާމިތު މުޙައްމަދުއާއި އޭނާއާ ދެކެވުނު ވާހަކައިން ،ރިޟްވާން
ޢަބްދުﷲ މަރާލީ އޭނަކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.
 .38ޖަބްހަތުއް ނުސްރާ ފަޅީގައި ،މަޒީދުގެ ދަށުން ހުންނަ ބޮޑު ޝައިޚަކީ ސޯމިތު އެވެ .މި ޖަމާޢަތުގައި ލޭ ހުއްދަ ކުރާ މައި ޝޭޚަކީ
މި ސޯމިތު އެވެ .އައިއެސް ފަޅިން ނިންމާފައި އޮންނަނީ ލޭގެ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގައި ނުޖެއްސުމަށެވެ .އެ މީހުން ބުނެފައި އޮންނަނީ
އެކަމަކުން ލިބޭ ފައިދާއަށް ވުރެ ގެއްލުން ބޮޑުވާނަމަ ލޭގެ ކަންތައް ޖެއްސުމަކީ ޙަލާލު ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ .ނަމަވެސް
ޖަބްހަތުއްނުސްރާ ފަޅީގެ ވިސްނުން މިއާ ތަފާތެވެ .ވަކިވަކި މަރުތަކުގެ ކަންތައް މި ރާއްޖޭގައި ޖައްސާފައިވަނީ ޖަބްހަތުއް ނުސްރާ
ފަޅިންނެވެ .ގޮފިތަކުގެ އަމީރުން ދަޢުވަތުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު އެ ސެލްގެ އެހެން ކުދިން ތަމްރީން ވުމުން ސޯމިތު
ކައިރިއަށް ގެންދެއެވެ .ސޯމިތު ކައިރިއަށް އެ މީހަކު ގެންދާނީ އެ މީހާއާމެދު ގެރެންޓީ ލިބުމުންނެވެ .ސޯމިތު ކައިރިއަށް ގެންދިއުމުން
ފުރަތަމަ ވެސް އޭނާ ފަށާނީ އުސޫލުއްސަލަފް ފޮތުން ތައުހީދާ ހިސާބުންނެވެ .އެ ހިސާބުން ފަށައިގެން މައްޗަށް ގޮސް މިޝަންއެއް
އެއިން މީހަކާ ޙަވާލު ކުރާނީ ސޯމިތުއަށް އެ މީހަކު މުޅިން ގެރަންޓީ ވުމުންނެވެ .ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ސޯމިތުއާ ބައްދަލެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ .ސިއްރު ހެކި 2#މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
 7 .39އޮގަސްޓް  2014ދުވަހުގެ ރޭ  10ޖަހާ އެހާކަށްހާ އިރުން ފެށިގެން އެރޭ ދަންވަރު  01:00ހާއިރު ،އަޙްމަދު ރިޟްވާން
ޢަބްދުﷲ މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީއަށް އަރަންދެން މުހަންމަދު ސުވައިދުއާއި މުޙަންމަދު
ހާމިދު ސައިކަލުގައި އަޙްމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ގެ ފަސްފަހަތުން

ފާރަލަމުން ދުއްވަމުން ގެންދާ މަންޒަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެނެއެވެ .އަދި އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާފައިވާކަން ސިއްރު ހެކި
ނަންބަރު  1#ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެއެވެ.
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 7 .40އޮގަސްޓް  2014ދުވަހުގެ ރޭ  10ޖަހާ އެހާކަށްހާ އިރުން ފެށިގެން އެރޭ ދަންވަރު  01:00ހާއިރު ،އަޙްމަދު ރިޟްވާން
ޢަބްދުﷲ މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީއަށް އަރަންދެން އަޙްމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ގެ
ފަސްފަހަތުން ސައިކަލުގައި ފާރަލަމުން ގެންދިޔަ މުހަންމަދު ސުވައިދު އަކީ ހ .ހިލްޓަން އާލިފް ރައޫފް ހިންގަމުން ގެންދާ
އެމްއެމްއެސް ގަރާޖުގެ ކޭޝިއަރުކަމަށް މުހަންމަދު ސުވައިދު  3ނޮވެމްބަރު  2014ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
ސ ް
އ ަގ ް
 .41އަޙްމަދު ރިޟްވާން ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް އިން ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށްޓަކައިޮ 8 ،
ޓ  2014ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 00:55
އެހާއިރު ޓިކެޓް ގަނެފައިވާކަން މި މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން އެނގެއެވެ.
 .42މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީ އިން ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި  2014އޮގަސްޓް  08ރޭ  01:00ގައި ފުރި ފެރީއަށް އަހްމަދު
ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ އެރި ކަމާއި ،ހުޅުމާލެއަށް އެ ފެރީގައި އަހްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ދިޔަކަން ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި
އެފެރީއަށް އެރި އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ދެނެފަރިތަ މީހެއް ކަމުގައިވާ ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 12
ފެބްރުއަރީ  2018ގައި

ހެކިބަސް އަދާކުރި ހެކި ނަންބަރު 2

ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ހުޅުމާލެއަށް އެފެރީ ފޯރާނެ ކަމަށްބެލެވޭ

ވަގުތުގެ ފަހުން ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެ މޮބައިލް ފޯނުގެ ސިގްނަލް ހުޅުމާލޭ ގައި ހުންނަ ސެލްޓަވަރުތަކުގައި ޕިންގ ވެފައި ހުރުމުން
ރިޟްވާން އެރޭ ހުޅުމާލެއަށް ދިޔަކަން ކަށަވަރުކުރެވެއެވެ.
 .43މޯލޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ އިންޓެލް އިން އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެ ފޯނު ކޯލުތައް  24އެޕްރީލް  2014އިން
ފެށިގެ އިންޓަރސެޕްޓްކޮށް އަޑުއަހަމުން ގެންދިޔައެވެ .އަޙްމަދު ރިލްވާން ޢަބްދުﷲ އަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލް
އިން ފާރަލުން ހުއްޓާލީ  21ޖުލައި  2014ގައެވެ.
 .44އަޙްމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ގެ ކޯލްތައް އިންޓަރސެޕްޓް ކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވަނީ "މީނާ އާއި އިތުރު ބަޔަކާއި ބައިވެރިވެގެން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވާފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމުގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ
އިންޓެލިޖެންސްއަށް ލިބިފައިވުން" މިފަދައިންނެވެ .ރިޟްވާންގެ ފޯނު އިންޓަރސެޕްޓުކޮށް އަޑުއަހަމުން ދިޔައީ ޕޮލިސް އިންޓެލްގައި
މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުޙައްމަދު ޖިނާޙު (ސ.ނ  )4493އާއި އިބްރާހިމް ރިއްފަތު (ސ.ނ  )3246އެވެ .ރިޟްވާންގެ ފޯނު
އަޑުއެހުމަށޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ކޯޓަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ހަގީގީ ތެދު މައުލޫމާތެއް
ކަމަށް އެނގޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތެވެ.

 .45ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިން

އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއް ރަޙީމް ބުނެފައިވަނީ  2006ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ

މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލް ބައިގައި ކަމަށާއި އަދި  2012އިން ފެށިގެން އޭނާއަކީ އިންޓެލް
ސަޕޯޓް ޑިވިޝަންގެ ކޮވަރޓް ޕޮލިސިންގ ޔުނިޓްގައި ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ފަރާތް ކަމަށެވެ .އެ
ޔުނިޓުގެ ގެ ހެޑް އަކީ އިބްރާހިމް ޚަލީލު

އެވެ .އަދި އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއް ރަޙީމް ބުނެފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޖިނާޙު (ސ.ނ

 )4493އާއި އިބްރާޙިމް ރިއްފަތު (ސ.ނ  )3246ގެ އިމީޑިއަޓް ސުޕަވައިޒަރ އަކީ އޭނާ ކަމަށެވެ .އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއް
ރަޙީމް ބުނެފައިވަނީ 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް ،އެޕްރީލް ހިސާބުގަ މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އައިސް އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެ
ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގެ ނަން ކަމަށްވާ "މޮޔަމީހާ" މި ނަން ބުނެފައި އެއީ ކާކުތޯ އެހިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެއީ ކާކުކަމެއް އެއިރަކު
އޭނާ ނުދަންނާތީ އެމީހާ ނޭނގޭ ކަމަށް މުޙައްމަދު ޖިނާޙު ގާތުގައި ބުނި ކަމަށާއި ،އަދި ފަހުން ދުވަހަކު އޭނާގެ އައިޑީ ޑީޓެއިލްސް
ހިފައިގެން މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އައިސް އެއީ ކާކުކަން އެނގިއްޖެ ކަމަށް ބުނި ކަމަށެވެ .އޭނާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެހުމުން ،އެއީ
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އިންޓެލްގެ މުޙައްމަދު ފަޔާޒް އިސްމާއިލް ( )A152834ބުނެގެން ކާކުތޯ ބަލާލަން ވެގެން ކަމަށް ބުންޏެވެ .އިންޓަސެޕްޝަންތައް
ހަދަމުން ފޮލޯ ކުރަމުންދިޔައީ މުޙައްމަދު ޖިނާޙު (ސ.ނ  )4493އާއި އިބްރާޙިމް ރިއްފަތު (ސ.ނ  )3246ކަމަށާއި ،އަޙްމަދު
ރިޟްވާން ޢަބްދުއްﷲ އާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއްގެ ރިޕޯޓެއް މުޙައްމަދު ޖިނާޙު (ސ.ނ  )4493އާއި އިބްރާޙިމް ރިއްފަތު
(ސ.ނ  )3246އޭނާއަށް ނުދޭ ކަމަށްވެސް ،އެ ދެމީހުންގެ އިމީޑިއަޓް ސުޕްވައިޒަރު އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއް ރަޙީމް ބުނެފައިވެއެވެ.
އަދި އަޙްމަދު ރިޟްވާން އަބްދުއްﷲ އިންޓަރސެޕްޝަންއަށް ލައިގެން ފޮލޯ ކުރަމުން ދިޔަ ކަމެއް ވެސް އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށް
ބުނެފައިވެއެވެ.
 .46އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލުނުކަން އޭނާގެ ޢާއިލާއިން ޕޮލިސްއަށް ރިޕޯޓު ކުރުމުގެ ކުރިން  11އޮގަސްޓް  2014ގައި
މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އައިސް ނޫސްވެރިއަކު ގެއްލިގެން އެބައުޅޭ ކަމަށާއި ސެކިއުލަރ މީހަކު ގެއްލިގެން ކަނބޮޑުވެގެން އެބައުޅޭ ކަމަށް
އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއް ރަޙީމް ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއް ރަޙީމް ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު ޖިނާޙް މެންނަކީ އެކި ސޯސްތަކުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތަށް ހޯދާ ބަޔަކަށް ވާތީ އެކަން އެމީހުންނަށް
ކުރިން އެނގިފައި އޮތީއެވެ .އަޙްމަދު ރިޟްވާން އަބްދުއްﷲ  2014އެޕްރީލް  24އިން ފެށިގެން ފޮލޯ ކުރަމުން ދިޔަކަމާއި ޖުލައި
 6ނުވަތަ  7ވަނަ ހިސާބުގައި ހުއްޓިފައިވާކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވަނީ އެދުވަހު ކަމަށް އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއް ރަޙީމް
ބުނެފައިވެއެވެ .އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުއްﷲ ޖިހާދަށް ގޮސް މަރުވެފައިވާކަމުގެ ޚަބަރު ނޫސްތަކުގައި
ފެތުރުމުގެ ކުރިން ،މުޙައްމަދު ޖިނާޙް އާއި އިބްރާހިމް ރިއްފަތު އައިސް ބިލާދުއްޝާމް މީޑިއާގައި އެ ޚަބަރު އޮތް ކަމަށް ބުނެ
އޭނާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ވެސް އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއް ރަޙީމް ބުނެފައިވެއެވެ.
 .47މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލްގެ ކޮވަޓް ޕޮލިސިންގ ބައިގެ ހެޑްއިބްރާހިމް ޚަލީލު ބުނެފައިވަނީ ރިޟްވާންއަކީ އެއްޗެހި
ލިޔެ އުޅޭ ސެކިއުލަރ ފިކުރުގެ މީހެއް ކަމަށާއި 2014 ،އެޕްރީލް ހިސާބުގަ ރިޟްވާން ފޮލޯކުރަން ރިކުއެސްޓްކުރީ އިންޓެލްގެ
ޓެކްނިކަލްބައިގަ އުޅޭ މުހަންމަދު ފަޔާޒް އިސްމާއީލް ކަމަށާއި ،އޭރު ރިލްވާންއަކީ ކާކުކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.
 .48މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުޙަންމަދު ފަޔާޒް އިސްމާއީލް ބުނެފައިވަނީ 2004 ،ވަނަ އަހަރުން
ފެށިގެން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ އިންޓެލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓެކްނިކަލް ބައިގައި ކަމަށާއި
'ކަލަރލެސް' ނަމަކަށް ކިޔާ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގެ އެޑްމިން ބަޔަކު ކިޑްނެޕްކޮށްގެން އެނާއަށް ތްރެޓްކޮށް ހަދާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިވާތީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކްޓިވްކޮށް އުޅޭ މީހުން މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އަޙްމަދު
ރިޟްވާން އަބްދުﷲ އަށްވެސް އެފަދަ ތްރެޓެއް އޮވެދާނެތީ އެކަން ބެލުމަށް އޭނާ އިބްރާހިމް ޚަލީލު ގާތުގައި ދެންނެވިކަމަށާއި ،އެއީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ތްރެޓްދީ އުޅުނު ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި ،މުޙައްމަދު ޖިނާޙު

(ސ.ނ  )4493އާއި އިބްރާޙިމް ރިއްފަތު (ސ.ނ  )3246އަކީ އިބްރާހިމް ޚަލީލުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ދެ އެނަލިސްޓުން
ކަމަށާއި ،އަޙްމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިޓީސް ފާހަގަ ވެގެން އެކަން އެންމެ ފުރަތަމަ އިބްރާހިމް ޚަލީލު
ގާތުގައި ބުނެ އޭނާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންދިޔައީ މުޙަންމަދު ފަޔާޒް އިސްމާއީލް ކަމަށާއި ،އެއީ އަޙްމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ އަށް
ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތްރެޓްތައް އަންނަމުންދާތީ ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު އާވެސް
ބަޔަކު މީހުން ބައްދަލުކުރަން ދިއުމާއެކު ،އެކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އޭރު އެމީހުން ދިޔައީ ބަލަމުން ކަމަށާއި ،އެއީ ސޯޝަލް
މީޑިއާގައި އެކްޓިވްކޮށް އުޅޭ މީހުން ،އޭގެ ތެރޭގައި އަޙްމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ،އަދި އެ ނޫން އެހެން
މީހުންނަށްވެސް އެފަދަ އެޓޭކް ތަކެއްވެސް އަތުވެދާނެކަމަށް ބަލައި އެގޮތުގެ މަތިން ކަމަށާއި އޭގެ ކުރިން މުޙައްމަދު ޖިނާޙް އާއި
އިބްރާހިމް ރިއްފަތު އޭނާ ގާތުގައި ރިޟްވާނުގެ ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.
 8 .49އޮގްސްޓް  2014ގައި ބަޔަކު އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ

ގެއްލުމުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން،

ޖޫން 2014 ، 24

އ އަހަނދުއާ ދެމީހުން
ތާރީޚުގައި އޭ ގްރޭޑް ސޯސްއަކުން މޯލްޑިވްސް އިންޓެލްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ " -ގަޓުމުއާ އާ ި
ގޭންގުތަކުގެ ބަޔަކު ބޭނުންކޮށްގެން ދެ މީހަކު ކަނޑުފައްތަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އަދި އެކަމަށް ލޯންޗެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކަމަށެވެ ".އެ މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލްގައި ރަސްމީކޮށް ލޮގުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މަރާލަން
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ޓާގެޓްކުރެވިފައިވާ ދެމީހުން ނަކީ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްގެ  2އެޑްމިން ކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ހުރީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކަމަށާއި
އަނެކަކު ހުރީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށް ވެސް ލޮގްކުރެވިފައިވެއެވެ ،އެ ދެމީހުންނަކީ ވެސް ސެކިއުލަރ ފިކުރުގެ ދެމިހުން ކަމަށް ވެސް
ލޮގުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި މައުލޫމާތާ ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލް އިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
 .50މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލް އިން  24އެޕްރީލް  2014އިން ފެށިގެން ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ފޮލޯކުރަމުން ދިޔައީ
ރިޟްވާންގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަށް ގެއްލުން ވެދާނެ ކަމުގެ ތްރެޓް އޮތުމުން ކަމަށް މަތީގައި ބަޔާނުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން
ބުނެފައިވާއިރު ،އަދި

 24ޖޫން  2014ތާރީޚުގައި

ގޭންގުތަކުގެ ބަޔަކު ބޭނުންކޮށްގެން ދެ މީހަކު ކަނޑުފައްތަން އުޅޭ ކަމުގެ

މައުލޫމާތު އަދި އެކަމަށް ލޯންޗެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލްއަށް ލިބިފައިވާއިރު ،އެކަމާ
ގުޅިގެން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާތީވެ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލްގެ އިސްވެރިން
މިކަމަށް ޒިއްމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
 2013 .51ނޮވެމްބަރ  23އިން ފެށިގެން  2015ޖެނުއަރީ  20ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް
އެމިގްރޭޝްންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޙަސަން އަލީ

 2016ޖެނުއަރީ  24ވަނަ ދުވަހު ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ސަރވިސް އަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރ
ޢުމަރު ނަސީރު މީޑިއާގައި އަޙްމަދު ރިޟްވާން ފެންނާނެކަމުގެ އުންމީދު އޮތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކުރި ދުވަސްވަރު،
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ މުވައްޒަފަކު (ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގުނު
ގޮތުގައި ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އާއި ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރިފްޢަތު) ބައްދަލުކޮށް ރިޟްވާންގެ ޕާސްޕޯޓެއް ހެދުމާ
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.
 .52އެދުވަހު ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އާއި ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރިފްޢަތު ޙަސަން ޢަލީއާއި ބައްދަލުކޮށް ރިޟްވާންގެ
ވާހަކަ ނިމެން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށާއި އެމީހުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ބޭނުންވަނީ އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔަކަން ދެއްކުމަށް
ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ޙަސަން އަލީ

ބުނެފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެން.ޑީ.ޓީ.ވީ ފަދަ ޗެނަލަކުން އޭނާ މަރުވެފައިވާކަމުގެ ޚަބަރެއް

އެމީހުންނަށް ފޮނުވިދާނެކަމަށާއި އިންޑިޔާގެ ހިސާބަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މަރުވީކަމަށް ދައްކާނީ ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ވެސް
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،

އެދެމީހުން (ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އާއި ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރިފްޢަތު)

"ވެރިޔާ" ވިދާޅުވެގެން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،

މިއުޅެނީ

ނަމަވެސް ވެރިޔާ އަކީ ކާކުކަމެއް ބުނެފައިނުވާ ކަމަށް ޙަސަން އަލީ

ބުނެފައިވެއެވެ.
 .53ރިޟްވާން ގެ ޕާސްޕޯޓް ހަދައި ދިނުމަށް އެދުމުން ،ރަސްމީކޮށް ލިޔުމަކުން އެދިގެން ނޫނީ އެފަދަކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނުމުން
ރަސްމީލިޔުމެއް ނުގެނެވޭނެކަމަށް އެދެމީހުން ބުނިކަމަށާއި ،ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނުގެނެވޭނެކަމަށް ބުނުމުން އެމީހުން ބޭނުންނަމަ
ރިޟްވާންގެ އަސްލު ޕާސްޕޯޓް އިންނަ ގޮތަށް އެއްޗެއް ހެދިދާނެ ނޫންހޭ ޙަސަން ޢަލީ ބުނުމުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމުގައި
ބުނެފައި އެދެމީހުން ދިޔައީ ކަމަށްވެސް ހަސަން ޢަލީ ބުނެފައިވެއެވެ .އޭގެ ފަހުން ގާތްގަނޑަކަށް ތިންދުވަސް ފަހުން އެދެމީހުން
ޙަސަން ޢަލީ އާއި ބައްދަލުކޮށް ،ރިޟްވާންގެ ޕާސްޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގަނޑަކާއި އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ ގަނޑެއްގެ ފޮޓޯ
ޖިނާޙުގެ ފޯނުން ދެއްކި ކަމަށާއި އަދި މިފޮޓޯ ދެއްކިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ރިޟްވާން ޖިހާދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވާ
ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޚަބަރުތަކެއް ފެތުރުނު ކަމަށް ޙަސަން ޢަލީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 .54އެމްއެންޑީއެފްގެ ރައޫފްގެ ނަންބަރު 9930399

ފޯނަށް ހ .ސާމަރާ އަހްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ޓެކްސްޓުކޮށް

އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ހޯދަން  29ސެޕްޓެމްބަރު ،އަދި  30ސެޕްޓެމްބަރޔ  2014ގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އަޙްމަދު އަދީބުގެ ފޯނުގެ ރެކޮޑުތަކުން އެނގެއެވެ.
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ނ
ނފައިވަނީ  2014ވަ ަ
 .55ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުހަންމަދު ޖިނާހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބު ެ
ފރުގެ އެދުމުގެ މަތިން
ޣ ޫ
ޢބްދުލް ަ
ގން އެކިފަހަރު މަތިން ހ .ސާމަރާ އަހްމަދު އަދީބުގެ ަ
އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށި ެ
އވާނޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އިންޓެލް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް
އަހްމަދު އަދީބުއާ ބައްދަލުކޮށްފަ ި
އަދީބު އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އޭނާއާ އެއްކޮށް ،ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރިފްޢަތު ވެސް ބައިވެރިވާ
ކަމަށާއި ،އެދެމީހުންނަށް ބޮޑު އަދަދުތަކުން އެކިފަހަރު މަތިން އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލް ޣަފޫރު ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

 .56އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ކިޑްނެޕްކޮށް މަރާލުމުގައި

އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރި މީހެއް ކަމުގައިވާ މުހަންމަދު

ފލުހުން
ދން މީހުން ު
ކރުމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވެ ި
މުނާޒު ،އެ މައްސަލާގައި ރިޟްވާންއަށް ފާރަލައި ކިޑްނެޕް ު
ހައްޔަރުކުރުމުން ،އެމީހުން ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޣަފޫރަށް ގުޅައި ،އެމީހުންގެ ނަންތައް
އަހްމަދު އަދީބުއަށް ފޮނުވުމުން އަހްމަދު އަދީބު އެ ނަންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޢަދުﷲ ދީދީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން
ށލުމުން މުހަންމަދު މުނާޒުއާ
ނ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮ ް
ހ ް
ޢލޫމާތުން އެނގެއެވެ .އަދި އެމީ ު
ޢަޙްމަދު އަދީބު ގެ ފޯނުގައިވާ މަ ު
އެއްކޮށް އެމީހުން ސިރިއާއަށް ފުރައިގެން ގޮސްފައިވާކަން ވެސް އެނގެއެވެ.
އެހީތެރިވެދިން މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރުމުން ،އެމީހުން

 .57ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ އަށް ފާރަލައި ކިޑްނެޕްކުރުމުގައި

ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޣަފޫރަށް މުހަންމަދު މުނާޒު ގުޅައި އެމީހުންގެ ނަންތައް އަހްމަދު އަދީބުއަށް
ފޮނުވުމުން އަހްމަދު އަދީބު އެ ނަންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޢަދުﷲ ދީދީއަށް ފޮނުވުމުން ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ
ޢަދުﷲ ދީދީ އެމީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަން އެމީސްމީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރުގެ ކޮޕީއިން އެނގެއެވެ.
އަދި ރިޟްވާން

ތ
ޢަބްދުﷲ އަށް ފާރަލައި ކިޑްނެޕްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި މުޙަންމަދު ސުއައިދު ގެ ބަންދުގެ މުއްދަ ު

ށލަން އަމުރުކުރި އިރު ،އޭނާގެ މައްޗަށް ރިޟްވާން
ޢބްދުﷲ ދީދީ މުޙަންމަދު ސުއައިދު ދޫކޮ ް
އިތުރުކޮށް ނުދީ ގާޒީ ަ
ދ
ކން އެނގެއެވެ .އަ ި
ޢަބްދުﷲ ކިޑްނެޕްކުރުމުގައި ބައިވެރިވިކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާ ހެކި ހުރި ަ
 7އޮގަސްޓް  2014ދުވަހުގެ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް  3ގަޑިއިރު ވަންދެން (ރިޟްވާން އަބްދުﷲ އެރޭ ހުޅުމާލެއަށްދާން
ފހަތުން ފާރަލަމުން ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައިވާ މަންޒަރު
ފެރީއަށް އަރަންދެން) މުޙަންމަދު ސުއައިދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ަ
ސިސީޓީވީއިން ފެންނަން ހުރެފައި ،އަދި އެ ވީޑިއޯ ގެ ފޮރެންސިކް އެނެލިސިސް ރިޕޯޓުން އެއީ ސުވައިދުކަން ސާބުތުވާން
ގއި
އޮތް އިރު ،އަދި އެ ފުޓޭޖްތަކު ަ

ތން ފާރަލަމުން ދިޔަ މީހަކީ މުޙަންމަދު ސުއައިދުކަން
ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ފަހަ ު

ރމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުޙަންމަދު ސުއައިދު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި
އެހާތަނަށް އެނެގެން އޮއްވާ ކް ި
ޚިލާފަށް އަދުލު އިންސާފަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
 7 .58އޮގަސްޓް  2014ދުވަހުގެ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް  3ގަޑިއިރު ވަންދެން (ރިޟްވާން އަބްދުﷲ އެރޭ ހުޅުމާލެއަށްދާން
ފހަތުން ފާރަލަމުން ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައިވާ މަންޒަރު
ފެރީއަށް އަރަންދެން) މުޙަންމަދު ސުއައިދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ަ
ސިސީޓީވީއިން ފެންނަން ހުރެފައި ،އަދި އެ ވީޑިއޯ ގެ ފޮރެންސިކް އެނެލިސިސް ރިޕޯޓުން އެއީ ސުއައިދުކަން ސާބުތުވާން
ގއި
އޮތް އިރު ،އަދި އެ ފުޓޭޖްތަކު ަ

ތން ފާރަލަމުން ދިޔަ މީހަކީ މުޙަންމަދު ސުއައިދުކަން
ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ފަހަ ު

އެހާތަނަށް އެނެގެން އޮއްވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުޙަންމަދު ސުއައިދު ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރަން
އއި އަދި މުޙަންމަދު ސުއައިދުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނުހޯދީ ކީއްވެގެންތޯ،
ށނޭޅީ ކީއްވެގެންތޯ ާ
ހައިކޯޓަށް ހު ަ
ޓމް ކުރެން އެހުމުން
އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލުނު މައްސަލަ ތަޙްގީގުކުރަމުންދިޔަ އިންވެސްޓިގޭޝަން ީ
އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވަނީ އޭރު އެކަން އޮންނަނީ އެހެން ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި ބަންދުން
ށއި ،ނަމަވެސް މިހާރު
ޓމަށް އޭރު ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަ ާ
ކރުމަށް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއް ު
ދޫކޮށްލި އަމުރު އިސްތިއުނާފު ު
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ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން މައްސަލަތަކުގައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރާ ކަމަށެވެ .ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލުނު މައްސަލަ
ތަޙްގީގު ކުރަމުންދިޔަ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުގެ މި ޖަވާބަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކައެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލެއް
ށ
ނުކުރެވެއެވެ .އަދި މިކަމުގައި އެފަރާތުން މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދީފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނަ ް
ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
 1ސެޕްޓެމްބަރ 2019
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