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ދުއާ ހުއްޓުވަން އުޅުނު ބައެއް ފުލުހުންނަށް ރޮވިއްޖެ! • ނާޒިމަށް ބޭސް ފޯރުކޮށް ދޭން ދެކޮޅު ހަދައިފި • ޝްރޫތީ ގާނޫނީ ގޮޅިއަަކަށް ފެތިދާނެ • މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް! • ބަނޑު ހިންދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން • ނިޒާމް ފުނޑާލައި، ނާޒިމް 11 އަހަރަށް ޖަލަށް!

ގާޒީ ޔޫސުފް އަބްދުލް ބާރީ އަކީ ކާކު؟
 March 28, 2015  0ޙުސައިން ޒަހީން

މީގެ ތެރެއިން 2008 ގައި އޭރުގެ ރައީސް
މައުމޫނަށް ހއ. ހޯރަފުށީގައި ވަޅިން ހަމަލާދޭން

އުޅުނު މީހާ 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރީ
ވެސް ގާޒީ ބާރީ އެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ
ކުރާގޮތުގައި ގާޒީ ބާރީ "ފިޔަ ޖަހަން" ފަށާފައިވަނީ

އެ ހުކުމާ ހިސާބުންނެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެ ބޭފުޅާ ނޫން 180 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަނޑިޔާރުން ތިއްބަވަނިކޮށް
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް މުޙައްމަދް ނާޒިމާއި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު

ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޝަރީޢަތުގައި މީގެ ކުރިން ސުލޫކީ މައްސަލަ އެއްގެ
ތުހުމަތުގައި ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ހިމެނީ

ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް އަކީ
ގާޒީ ބާރީ އަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބައްލަވަމުން ގެންދެވާ އަދި

ބޮޑެތި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ގާޒީއެކެވެ.

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ
މައްސަލަތައް ވަކި ކޮޅަކަށް

ނިންމުމަށް ގާޒީ ބާރީ
ރިޝްވަތު ނަންގަވާ ކަމަށް

ތުހުމަތު ކުރަމުންދާއިރު
2010 ވަނަ އަހަރު ފުޅާ

ދާއިރާއެއްގައި
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރި ހ. ރީނދޫގޭ، އާދަމް
ނަސީރު އަބޫބަކުރުގެ މައްޗަށް ހެކި ނެތިގެން ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި

ވަނީ ވެސް ހަމަ ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޒީ ބާރީ އި ގާ މާ ވު ން ބަދަލު ކަ ގެ ވެރި ޒީ ބާރީމައުމޫން އި ގާ މާ ވު ން ބަދަލު ކަ ގެ ވެރި މައުމޫން

ކޮމެންޓްތައްމަގުބޫލުއެންމެ ފަސް

އައްޑޫ ބަސްފޮޓޯކޮލަމްދީންތާރީޚްމީހުންސިއްހަތުމުނިފޫހިފިލުވުންޓެކްނޮލޮޖީކުޅިވަރުވިޔަފާރިސިޔާސީރިޕޯޓްޚަބަރުފުރަތަމަ ސަފުހާ
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ގާޒީ ޔޫސުފް އަބްދުލް ބާރީ އަކީ ކާކު؟1
14 mins ago

ކެޓްރީނާގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫ ދައްކާލައިފި
51 mins ago

މިރޭ 8:00 އިން 10:00 ދުއްވުން މަނާ
1 hour ago

"ދިފާއުވުމުގެ ހައްގު ވަނީ ނިގުޅައިގެންފައި"
1 hour ago

އާލިއާގެ ދައްތަ ސްކްރީންރައިޓަރަކަށް
11 hours ago

ގާޒީ ޔޫސުފް އަބްދުލް ބާރީ. ފޮޓޯ/ ސަން
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ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަން 2008 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުމާއި އެކު ގާޒީ ބާރީ
އަށް ކުރިން އުޅުއްވި ގޮތަކަށް ނޫޅެވޭނެ ކަން އިހްސާސްކުރެވެން ފެށިއެވެ. އެކަމުގެ

ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފެށީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި 2011 ވަނަ
އަހަރު ހައިކޯޓަށް އަލަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގި އިރު ގާޒީ ބާރީ އަށް އެފުރުސަތު ނުލިބުނު

ހިސާބުންނެވެ.

އޭރު ހައި ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި
ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ދައުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރު

ކުރި މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ވެސް ބާރީ ވަނީ
ހުށަހަޅާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ވުމަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދް
ވަޙީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދޮޅު އަހަރު ދުވަހު

ސަސްޕެންޝަނުގައި ގާޒީ ބާރީ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޖޭއެސްސީ އިން ނިންމިއެވެ. އޭރު ގާޒީ
ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ އަޚުލާގީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވެއެވެ.

ސަސްޕެންޝަންގައި ގާޒީ ބާރީ ބެހެއްޓި ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގައި ވެސް މުސާރަ އާއި
އިނާޔަތްތައް ދެމުން ގެންދިޔަ ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ރި އައުން؟ ރީ އެނބު - ބާ ން ކަ ގެ ވެރި ރި އައުން؟ޔާމީން ރީ އެނބު - ބާ ން ކަ ގެ ވެރި ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ފެށުނުތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި (ޑިސެމްބަރ 2013
) މާލޭގެ ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން އެކި ކޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރަން

ޖޭއެސްސީން ނިންމި އިރު އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ގާޒީ ބާރީ ވެސް ހިމެނުނެވެ.
.އޭރު ނިންމާފައި އޮތީ 1 ޖެނުއަރީ 2014 އިން ފެށިގެން ގާޒީ ބާރީ ކުޑަކުދިން ކުރާ

ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރާގޮތަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގާޒީ އަކު މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ގާޒީ ބާރީ
އަމިއްލަފުޅަށް ޕީޕީއެމްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އޭނާ ބަދަލު

ނުކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބްގައި އަޤްލަބިއްޔަތު ލިބި
އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ހަމަޖެހިލުމާއެކު ގާޒީ ބާރީ އެދުނު ގޮތަށް (2014 ވަނަ

އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު )ޖޭއެސްސީ އިން ވަނީ ގާޒީ ބާރީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައެވެ.
ޖޭއެސްސީން ބުނީ އެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ނިންމީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް

ހެކި ލިބިފައި ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

' ން ފެ ވަ ޓު ހު ކޯ އި ގެ 'ހަ ޒީ ބާރީ 'ގާ ން ފެ ވަ ޓު ހު ކޯ އި ގެ 'ހަ ޒީ ބާރީ ގާ

ގާޒީ ބާރީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ނުލިބިގެން މަސައްކަތް ކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއް
މިވަނީ ވެފައެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ
އިރު އެހުވަފެން ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ގާޒީ ބާރީ އަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން 'ޑީލެއް'

ހުށަހެޅިއެވެ. އެ 'ޑީލް' އަކީ ކާނަލް ނާޒިމް އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ
ސާބިތުކޮށް ޙުކުމް ކުރުން ކަމަށް ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ގާޒީ އަކު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ގާޒީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނަޝީދު އާއި ނާޒިމްގެ
މައްސަލަ ބެއްލެވި 3 ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ހައިކޯޓުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަން މިވަނީ

ކަށަވަރުވެފައެވެ.

24365

In "ސިޔާސީ" In "އެމްޑީޕީ" In "ސިޔާސީ"

http://www.addulive.com/03345752015#print
http://www.addulive.com/03345752015?share=email&nb=1&nb=1&nb=1
http://www.addulive.com/03345752015?share=google-plus-1&nb=1&nb=1&nb=1
http://www.addulive.com/03345752015?share=twitter&nb=1&nb=1&nb=1
http://www.addulive.com/03345752015?share=facebook&nb=1&nb=1&nb=1


2013 Copyright Addu Live. Allrights Reserved. | Terms of Use & Privacy Policy | FAQs | About | Jobs | Tel: (960) 7560560, E-mail: info@addulive.com

ޕީޖީ ލޯ ކަނު، ކަންފަތް ބީރު:

އަލްހާން

ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު ނަޝީދު

ބޭނުމެއް ނޫން

އަޅުގަނޑު ހުންނާނީ ރައްޔިތުންނާ

އެކު: އިބްރާހީމްދީ

ކޮމެންޓް

Login Register

Leave a Reply

Name

Post Comment

http://www.addulive.com/wp-login.php?loginFacebook=1&redirect=http://www.addulive.com
http://www.addulive.com/wp-login.php?redirect_to=/03345752015
http://www.addulive.com/wp-login.php?action=register

