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އަޑުއެހުމާބެހޭ

 ހ. ހިލްޓަން އާލިފް ރައޫފާއި، ސ. ހުޅުދޫ އަތިރިއާގެ މުހައްމަދު ސުއައިދު
މައްޗަށް ނޫރައްދީންގެ  މުހައްމަދު  ކަރަންކާގެ  ވާދޫ  ގދ.  އަދި   އާއި 
 ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާއިރު، މިތިންމީހުންގެ ތެރެއިން ހ.ހިލްޓަން
 އާލިފް ރައޫފާއި ގދ. ވާދޫ ކަރަންކާގެ މުހައްމަދު ނޫރައްދީންގެ މައްޗަށް
 ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ ކުރެވޭއިރު، ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ ޮކށްފައިވާ މިދެމީހުން
އަޅުގަނޑުމެން ބެއިތިއްބުމަކީ  ދޫޮކށްފައި  މުޖްތަމައަށް   މިނިވަންކަމާއެކު 
ނުހަނު ދައުވާތަކަކީ،  ގެ  ޓެރަރިޒަމް  ކަމެކެވެ.  ކަންޮބޑުވާ   ނިހާޔަތަށް 
ޓެރަރިޒަމްގެ އެހެން  ވީހިނދު  ކަމުގައި  ޮބޑެތިކުށް   ނުރައްކާތެރި، 
ޯކޓުތަކާއި،  ދަޢުވާތަކެކޭ އެއްޮގތަށް މިދެމީހުންނާމެދު ޢަމަލު ނުކުރެވޭތީ 
ޮއފީސް ޖެނެރަލްގެ  ޕްޮރސިކިއުޓަރ  ޚާއްސަޮކށް  އަދި  ދާއިރާ   ޝަރުޢީ 
 އަދި ފުލުހުންގެ ޒިންމާއާއި މިނިވަންކަމާއި މެދު، ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުން
 ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަޮއތެވެ.  މިފަދަ އެހެންވެސް މައްސަލަތަކުގައި
މިމައްސަލައިގައި ޮގތަކަށް  ޚިލާފު  އުސޫލާ  ކަންކުރާ   ޢާއްމުޮގތެއްގައި 
 ދަޢުވާ ކުރެވޭ މީހުންނާމެދު ކަންކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި
ހަރަކާތްތެރިވާ ޢަމަލީޮގތުން  ހިންގުމުގައި  ޢަދްލު  ޖިނާއީ   އެހެންކަމުން 
 ފުލުހުން، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ޯކޓުތަކުގެ ނަޒާހާތްތެރިކަމާމެދު
 ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ސ. ހުޅުދޫ އަތިރިއާގެ މުހައްމަދު
 ސުއައިދު ޯހދުމަށް ކްރިމިނަލް ޯކޓުން މަސަތްކަތްޮކށް ޗިޓު ހަވާލު ނުކުރެވި
 އަދި އޭނާގެ އާއިލާއިން އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށްބުނުމާއި، ޕްޮރސިކިއުޓާރ
މިހާރު އެންގުމުން  މިކަން  އިދާރާއަށް  ފުލުހުންގެ  ޮއފީހުން   ޖެނެރަލްގެ 
 އުޅޭތަނެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައިވުމާއި މިހާރު ދައުވާކުރެވޭ ދެމީހުން
 މުޖުތަމައުއަށް ދޫވެފައި ތިބުމުން އެމީހުން ފިލައިގެން ދިއުމުގެފުރުސަތު
ކަމުގެ ޯފރުވިދާނެ  ނުފޫޒު  ހެއްކަށް  މިމައްސަލައިގެ  އަދި   ޮއތުމާއި 

ކަންޮބޑުވުން އިންތިހާއަށް އެބަޮއތެވެ

މައްޗަށް މިތިންމީހުންގެ  ހަމައެކަނި  މައްސަލާގައި  ގެއްލުވާލި   ރިލްވާން 
ޮކންބައެއްކަން ފަހަތުގައިވަނީ  ގެއްލުވާލުމުގެ  ރިލްވާން   ދަޢުވާކުރާއިރު، 
ޮކށްފައިވާޮގތް ކަންތައް  އޭނާއާމެދު  ވަގަށްނެގުމަށްފަހު  ރިލްވާން   އަދި 
 މިއަދާހަމައަށްވެސް ޯހދިފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމާއި، އަދި  އެންމެ ތިން
 މީހުން ވެގެން މިވަރުގެ ޮބޑުޖަރީމާއެއް އިތުރު ބައެއްގެ ބައިވެރިވުމާއި
ނުލައި، ހިންގިދާނެކަމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން ނުދެކޭވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ

ކަންޮބޑުވުންތައް މިދެންނެވި  ލިބިމުގައި  އިންސާފު   ރިލްވާންއަށް 
ނުބެލިއްޖެނަމަ ޮގތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  މިކަންކަމަށް   ހުރުމާއި 
އާއިލާއަށް ރިލްވާންއަށާއި  ޝަރީއަތެއްކުރެވި   އިންސާފުވެރި 
ދެކެމެވެ އާއިލާއިން  ކަމަށްވެސް  ހިނގައިދާނެ  ނުލިބި  އިންސާފު 

ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި  ރައްޓެހިން  އެކުވެރިންނާއި  ގާތް   ރިލްވާންގެ 
 ނޫސްވެރިންނާއި ވަކީލުން ކެނޑިނޭޅި ރިލްވާންއަށް ވީޮގތް ޮއޅުންފިލުވުމަށާއި،
 ރިލްވާނަށް އިންސާފު ޯހދައިދިނުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސަތްކަތަށް
ކުރިއަށްޮއތް އަދި  ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  ނިހާޔަތަށް  ފަރާތުން   އާއިލާގެ 
 ތަނުގައިވެސް ރިލްވާންއަށް އިންސާފު ޯހދައިދިނުމުގައި ތިހުރިހާ ފަރާތެއްގެ
 އެއްބާރުލުމާއި ޯއގާތެރިކަމަށް އާއިލާއިން އެދޭވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި

ދަންނަވަމެވެ
                             

އާިއލާގެ ފާަރތްުނ
ފިާތމުަތ ެޝެހާނޒް )ަދްއަތ)
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 ރިލްވްާނ ގެްއލުވާިލ ަމްއަސަލއަިގިއ ަދުއލުަތގެ ފާަރތްުނ
    ޕޮްރސިކިުއަޓރ ޖެެނަރލް ތްިނީމެހްއގެ ަމްއަޗްށ ަދުޢވާ
 ުކުރަމްށ ިންނމުމާއި ެއުކ މިައުދ ކްިރމަިނލް ޯކުޓަގިއ

 ބޭްއިވ ިއބިްތާދީއ ައޑުއުެހމާިއ ގުިޅގްެނ ރިލްވްާނގެ ޢާިއލާގެ
ަބެއްއ ަކްނޮބޑުުވްނަތްއ ހާަމޮކްށ ެނޭރ ންޫސަބާޔްނ


