ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
H U M A N R IG H T S
C O M M I S S I O N

S

E

I V

D

L

A

M

އެމް.ޑީ .ޕީއިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަ ކު ގެ ފީ ލްޑް އޮބްޒަރ ވޭޝަން
ގަޑި 17:15 :އިން 23:30އަށް

ތާރީޚް 27 :ސެޕްޓެމްބަރ 2013
އޮބްސަރ ވް ކުރި ތަންތަން  :އޯކިޑް މަގު ސަލްސާ ރޯޔަލް ރެސްޓޯރަންޓް ކައިރި

* ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިކޮމިޝަންގެ ފީލްޑް މޮނިޓަރިންގ ޓީމްތަކަށް ،މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި ،އެގަޑިތަކުގައި ފެނިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

އޮބްޒަރ ވް ކުރި
ތަންތައް:

ރޫޅާ ލުން:

ހައްޔަރު ކުރުން:

* މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައި

* ގަ ޑިން 17:20ގައި :މެމްބަރ

ނުވޭ* .ގަ ޑިން 17:24ގައި:

މުޙައްމަދު ނަޝީދު )ކާނަލް(

މުޒާހަރާކުރާތަން ދޫކޮށްފައި ދިއުމަށް

ފުލުހުންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން،

ދަނޑި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން

ދެފަހަރު އިންޒާރު ދިނުން.

ހައްރުކޮށްފައިވޭ * .ގަ ޑިން

އުކާފައިވާކަން* .ގަ ޑިން 19:28ގައި:

17:24ގައި :މުޒާހަރާކުރާ ބައިވެރިއަކު

ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ޕްލާސްޓިކް

ހައްރުކުރުން * .ގަ ޑިން 17:58ގައި:

ފެންފުޅި އުކާފައިވާކަން.

*ގަ ޑި ން 17:24ގައި :ގާތް ގަނޑަކަށް  50އެސް.އޯ ފުލުހުން ޝީލްޑް އަދި ބެޓަން ހިފައިގެން ތިބިކަން.
*ގަ ޑި ން  17:20އި ން 18:00އަށް :ގާތް ގަނޑަކަށް  600އެއްހާ މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ތިބިކަން* .
ފުލުހުންގެ ޖީޕު އަދި ލޮރީ ފުލުހުންގެ ލައިންގެ ފަހަތުގައި ހުރިކަން .އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އޮފިސަރުން
ހިލަލީގޭ ކައިރި ތިބިކަން* .ގަ ޑި ން 18:38ގައި މެމްބަރ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އަދި މަވޯޓަރ ޝަރީފް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ މުޙާތަބުކޮށްފައިވާކަން* .ގަ ޑި ން 19:00ގައި :މުޒާހަރާގައި މެމްބަރ މޫސާ މަނިކު
ބައިވެރިންނާ މުޙާތަބު ކުރަމުން "އަނިޔާ ކުރާ ފުލުހުންގެ އަނބިން ކައިރިއަށް އަހަރެން ދާނަމޭ" މިހެން
ބުނެ" ،އަހަރުންގެ އަނބިން އަނިޔާ ކުރާ ފުލުހުންގެ އަނބިން ކައިރިއަށް ފޮނުވާނަމޭ" މިހެން ބުނުން.

ހައްޔަރުކުރުން * .މުޒާހަރާގައި

*ގަ ޑި ން 19:11ގައި މެމްބަރ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ މުޙާތަބު ކުރުން* .ގަ ޑި ން

މުޅިއަކު  5މީހުންނާއި ،އެއް މެމްބަރު

19:11ގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން" ،ކުރިއަށް ،ކުރިއަށް ،ބާރަށް ކުރިއަށް" މިހެން ގޮވާފައިވާކަން* .

ހައްޔަރުކުރެވުނުކަން.
* ސަލްސާ ރޯޔަލް

*ގަ ޑިން 17:57ގައި :ފުލުހުންނާ
ދިމާލަށް ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅިއާއި ދިދަ

މުޒާހަރާކުރާ ބައިވެރިއަކު

ރެސް ޓޯރަން ޓް ކައިރި

އިންޓަރ ވިއު:

އަނިޔާ ވުން:

ފާހަ ގަ ކުރެ ވުނު ކަންތައްތައް:

ގަ ޑި ން 19:38ގައި މެމްބަރ ޢަލީ އާޒިމް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ މުޙާތަބު ކުރުން * .ގަ ޑި ން
19:52ގައި :އެސް.އޯ ފުލުހުންގެ ދެ ލައިން ) 20އޮފިސަރުންގެ ދެ ލައިން ،މުޅިއަކު  40އޮފިސަރުން(ގެ
ތެރެއިން އެއް ލައިން ސަލްސާ ރޯޔަލް ރެސްޓޯރަންޓް މަގުން އަދި އަނެއް ލައިން ލައިނޫފަރުމަގުން ލާފައި
ދިޔަކަން * .މުޒާހަރާ ސުލްޙަވެރިކަން* .ގަ ޑި ން 21:05ގައި :އެސް.އޯއިންގެ  13ފުލުހުން ،ޝީލްޑް
ހިފައިގެން ތިބިކަމާއި ،ދެން ތިބި އޮފިސަރުން ގާތް ގަނޑަކަށް 30ފޫޓު ދުރުގައި އިށީނދެގެން ތިބިކަން* .
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ބަހުރުވަ ހުތުކަން ،މިގޮތުން "ހުދު ޖަންގިޔާ ،ދަގަނޑު ޖަންގިޔާ ،ވަޙީދު ލައިގެން
ހުރި ޖަންގިޔާ" ކިޔަމުން ދިޔަކަން* .ގަ ޑި ން 20:55ގައި :ގާތް ގަނޑަކަށް  300-500މުޒާހަރާ ކުރާ
މީހުން ތިބިކަން ،އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ވަމުންދާކަން .އަދި މުޒާހަރާ ސުލްޙަވެރިކަން.

*

ގަ ޑި ން 21:06ގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަވުން * .މުޒާހަރާ
ސުލްޙަވެރިކަން* .ގަ ޑި ން 21:37ގައި މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރުން މުޒާހަރާގައި ތިބި މީހުންނާ
މުޙާތަބުކުރުން* .ގަ ޑި ން 22:13ގައި މުޒާހަރާ ސުލްޙަވެރިކަން* .ގަ ޑި ން 22:20ގައި :ފުލުހުންގެ
ޖީޕުން ،ލައިޓް ބީމް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދިމާއަށް އަޅުވާފައިވާކަން* .ގަ ޑި ން 22:34ގައި :ދެ
ދަނގަޑު ބެރިކޭޑް ބަހައްޓާއި 4 ،އެސް.އޯ ފުލުހުން ޝީލްޑް ހިފައިގެން ތިބިކަން ،ބާކީ ތިބި އޮފިސަރުން
ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް  30ފޫޓު ފަހަތުގަކަން* .ގަ ޑި ން 23:04ގައި :އެސް.އޯ ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ
ބައިވެރިންނާ 50ފޫޓު ދުރުގައިވާކަން * .މުޒާހަރާ ޞުލްޙަވެރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުން * .ފުލުހުންގެ ހެލްމެޓް
އަދި ޖެކެޓުގައި ނަންބަރު ފާހަގަވާގޮތަށް ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން.

