
ކަދޑަކަފް ހެޔޮވަރު އޮޑިއެއް . އަޅުގަދޑުމެދްދެއް ދުފެތޭދެ. އަޅުގަދޑުމެދަފް  އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ހުރިހާ

އަދިޔާކުރެވިދާދެ. އަޅުގަދޑުމެދް މަރާވެސް ލެވިދާދެ.އެހެދްދަމަވެސް މި ފިކުރެއް ފޮހެވިގެދް ދުދާދެ. 

 –ރައީސް ދަޝީދު   -އަދި މިޕާޓީއެއްވެސް ފަދޑުވެގެދް ދުދާދެ

 

ުހަވުދ ައޮތުޅްނ ާމެލައށް  –އްިނާސްފެގ ަދުތުރ   

ެފްބުރައރީ  72 –-ެފްބުރައރީ  72  
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ައށް  ްބުރައީރެފ  72ފްެބަރރީ ިއްނ  72  

ަވަނ ުދަވެހެވ.  77 ެފްބުރައރީ ަމުހގެ 
 ަވަނ ުދަވެހެވ. 72ަފުހްނ ަބާޤާވްތުކރި

 ުދަވަހީކ  ައަހެރެވ. 77ައުޅަގނުޑެގ ުއުމުރްނ 
ރީތި ހްިތަގއުިމ ުދަވެހެކެވ. ެއެހްނ މުޫސްނ 

ުދަވްސަތޭކ ެއްއަފަދިއްނ ާރްއެޖ ޓީވީ 
ެބުލުމަގއި ެއްމ.ޑީ.ީޕެގ ީހާވގި ެމްނަބުރްނ 

ުއުޅެނެވ. ާމެލ ިދުއަމްށ  ަމްޝޫއުލެވެގން 
ެޖހިއުިރ  7ލްިސްޓޮކްށަފއާިވ ީމުހްނ 

ަޝރީްފެގ ުއޯދިލޭގަގއި ެއްއެވ ތިްއެބެވ. 
ައާޔުޒެވްސ  ަކުއްނިސްލ ެމްނަބރ ޝާިރުނާއއި ިއން .އްިސޮކްށ ތިިބ ީމުހްނެގ ެތރެ ރުީދްއާވ ައުދާންނެވްސ ިއެނވެ ފެ ެއާތަގއި 
 ިއެނެވ. 

 23:42ެޖުހާމއަިހަމައްށ ެއައަދުދ ައއީ ަމުދަވުމްނެނެވ.  7ަފިއ ވަީނަމެވްސ ާމެލިދުއަމްށ ަންނޯންޓޮކށް ުހްނ ަފްނަސވެީހްއާހ ީމ
ަރްސައއްިނ ޯދްނަޏްށ( ިދުއަމްށަޓަކއި ުފާރެނަކަމްށ އުިއާލްނުކުރަމްށ ަފުހ ޮކަލާމުފށީ ެޑްއޫދ ިއްނ ތަިނޫދައްށ )ާވއުިރ ހޯނ 
 އި ިދާމައްށ ަންއާޓިލެއެވ.ެއްނެމްނ ެގއާ 

ައްށ ަވެދ ެފްނޭކަހާކއި ިއްނޑޯމްިލުކ " ިފާހރަ ަރޓު "ދަިޔަމުގަމތަީގއި  ުފަރން ެޖހިަފުހްނެނެވ.  3ަންއާޓީލ  ައުޅަގނުޑ ެގއިން 
ެމްނެހްނ ަޑަކްށ ެއން ނ ެދުވުނއުިރ ާގްތގަ  (ށް ިދަހެރާއަހަމއަ ައތިިރަމްއާޗ ިދާމަލްށ )ަގެނެގްނ ޭކަހާކއި ެދ ޗްިޕްސ ަދުޅ 

ުރވިއުިރ ުނެވެއެވ. ެއްނެމްނ ުފަރްނަތްއޔާ ަހމަ  ީމުހްނެވސް  88ަގއި ތިިބ ީމުހްނ ުގާނލި އުިރ ނ ްއެބެވ. ޭއުރެއތާ ތި ަހަމައށް 
ޑެާށެވ. ެދތިްނ ުކްއަޖުކ ައުދާންނ ނ ާދެނ ޯދްނެޏްއ ުނލުިބެނެވ. ައުދާނުނ ަނާމުދްނ ަފއަިބއެިގްނ ައއިްސުހރީ ަމްސކަ 

 ޮގެތއް ެފރަީގއި ެދވޭ  ެބީލ ަތުއީފގް  ވީއުިރެވްސ ައުދާންނެއްއ ަނެއެވ. ެދްނ ައަހުރެމން  3: 42 ެއެވ.ަބާލެވްސ ޮފުނވި 
ަދުތުރެގ ަބއިެވރްިނަންށ  ާވަހަކެއެވ. ެއަވުގތު  ގިަޔުރަގއި ަމްއަސަލެއްއ ެޖހިަފއިވާ ިއްނޖީުނ ވޯޭތެއެވ. ަތުއީފްގ ުބީނ 

ަޔެއެވ. ެވްސ ަވެރްއެގ ާމޫޔްސ ަކެމްއ ލުިބެނެވ. ެދެވްނުހރި ުހރާިހ ޮގެތްއ ެއަވުގުތަގއި ަބަލުމްނެގްނދިޮކްނމެ 
 ްށ ެދެވްނ ެނެތެވ. ީމުހްނނަ ާހ ޯލްނެޗްއަގއެިވްސ ެއުހިރ



2102މުއާޒު)މޯލާ( ދަތުރުދާމާ   

 
 

www.muaxmo.wordpress.com 

 

ޭއުރ ަކުއްނިސްލ އާިދާރެގ ުކރިަމތަީގއި ެހިދަފއި 
ާލަފިއާވ ޯޖލަިފތަިތުކަގއި ުހރަިގްސަތުކަގއި ެއުލވާ 

ެއެމްގ ީމުހްނ ުނަވަތ އްިއތާިހޭދ ކިަޔއެިގްނ ުއޅޭ ޕީ.ީޕ
ތިްއެބެވ.  ިއަތުޅަވއިލަ  ަޖާމައުތެގ ީމުހްނ ުތްނަތުޅަވއިލަ 

ިމމުީހްނކީ ޖާިހަދްށ ކާިޔައުޑ އެިވެއެވ.  ކު ެއްއަބޔަ 
ެވ. ެއަދނީ ެވރަިކްނ ާދަބެޔެކެވ. ައެންއަބަޔުކ ކަިޔއެ 

ެލްއެގ އިކަ ތިްއާބ ސަ  ައުކުރަމެށެވ. ިމެހން ުބާރ ުރޖޫ ނ އަ 
ަފަހުތ ޝުީޓްނ ައުދާންނ ަދްއަކއިިލެއެވ. ެއްނެމްނެގ ހަިތްށ 

ަމަޑެވީލ ަފުޅޭބުރަގއި ަމުޑޮކްށ  ަޖަހއިފެިއެވ. 5ިފނަިކެމްއ ލުިބުނަކަހަލެއެވ. ހޯނެޑްއޫދއްިނ ަންއާޓިލއުިރ ާގްތަގނަޑަކްށ  
ެވ. ުކިދްނ ެފރަީއްށ ައުރަވއިިފެއެވ. ެއއީ ޝާިއުރ ާއއި ައދެިވްސ ޮކްނެމެވްސ ެދުކްއެޖކެ  4ެއަރުށްނ ޑިްނގެީއްއަގއި ައއި 
 ެއެވ. 88ަދަދީކ ޭއުރ ުޖްމަލ ަބއެިވިރްނެގ އަ 

ުދަވަހީކ ަކނުޑަމުޑ ުދަވެހްއަކުމްނ ަކނުޑެގ 
ުމްނ ާރްސާލަފއި ޮގްސ ިތަނޫދ ފަ ޮލުނަގނުޑ ކަ 

ަފަޅްށ ޯދިނ ަވެދްއެޖެއެވ. ޭއުރ ަރްސައއްިނ 
ަތްއ ައުރަވއި ޯދްނަޏްށ ުފުރަމްށ ޭބުންނާވ ާސާމނު 

ުމްނ ދަިޔެއެއެވ. ައަހުރެމްނަންށ ީމުހްނެވްސ ަޖާމވަ 
ަކްށ ަގނޑަ ްނ ޯދްނަޏްށ ެއުރުނ އުިރ ާގތް ަރްސައއި

ޯދިނ ޮއތީ ަންއާޓަލްނ ެރޑީ ޮކްށަފެއެވ. 
هللا ަކަމްށާވ ާޖދު  ަގނުޑެމްނެގ ަބއިެވރެިއއް ައޅު 

ެޒްނ ާކެޑްއ ެގެންސފެީމެވ. ޭއުރ ރިަޅއެިގްނ ެޕަނޑްޯލ ާކަޑާކއި ސިޓް ދެޫގ ަރްއެޓްއަސަކްށ ގު ނަ ޯރާގ ެޖހެިގްނ ުއޅޭތީ ިތ 
ގއ. ެއ ޯދނި ންިސަބްތާވ ެއެވ. ުކަޑއުިރޮކެޅްއެގ ެތޭރަގއި ަރްސައއިްނ ޯދނި ތަިނޫދ ަފުޅްނ ުނުކެމ ަޖަހއާިފނެ  6އުިރޮއްއސި 
 މްިސާރްބ ަޖަހއިފެިއެވ. ށް ޮކަލާމުފްއޓަ 

ަޖާހއުިރ ޯދްނަޏްށ ެއުރަމްށ ަދުތުރ  82ަޖަހއާިފެނެއެވ.   8ާބުރުދެވްއެޔްއަގއި ޮގްސ ޮކަލާމުފށީ ަބނަދަރްށ ަވްނއުިރ 
ގިެއެވ. ަދުތުރ ިއްނތާިޒްމ ުކުރުމަގއި ެއްމ.ޑީ.ޕީ ތަިނޫދ ާދއާިރެގ ިހްނާގޮކެމޓެީގ ިއްނތިާޒްމުކާރ ަފާރްތަތުކްނ ެއން 
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ޮކަލާމުފީށެގ ަރްއެޓހިްނެގ ެތެރިއްނ ެއަކުކެވްސ ައުޅަގނުޑެގ އްިސީމުހްނ ިހެމެނެއެވ.  ގެ އި ިތަނޫދ ެއްމ.ޑީ.ީޕެމްނަބުރްނނާ 
ާރމްިޒައްށ  ްއެސްއަކަމްށާވ ެއަރށު ުމެގ ުކރްިނ ައުޅަގނުޑެގ ަރްއޓެ ެއުދަވްސަވުރަގއި ަރުށަގއެިނެތެވ. ޮކަލާމުފްއަޓްށ ފޭބު 

ާރިމްޒަވުގުތްނ ަރުއްފައްށ ުގާޅަފިއ ާރމްިޒެގ ަރްއެޓްއްސ ޯދނަީގއި ާދެނާވަހަކ ުބނަިކަމްށ ުގާޅަފިއ ެއާވަހަކ ުބނެީމެވ. 
ައަހްނަންށ ެމެސެޖްއޮކްށިލެއެވ. ޮކަލާމުފށީ ަބނަދަރްށ ފިޭބއުިރ ެއާތަގއި ަރުއްފުހްއެޓެވ. ަރުއްފާއއި ަބްއަދުލޮކްށާލަފއި ަފުހްނ 

ެގ ެގައެށެވ. ަގތެީމެވ. ުފަރަތަމެވްސ ދަިޔއީ ަބްއަޕެގ ަރްއެޓްއެސއް  ަގއި ނ ިހ ިދާމާވެނަކަމްށުބެނ ޅަިޔާނއެިއްއޮކްށ ަރުށެތެރައށް 
 ަނޮކްށަލިއްނ ުނުކތީ ާކްނިދުއަމެށެވ.ހާ ެއެގައްށ ޮގްސ ފާ 

ަގއި ަމުޑޮކްށީލެމެވ. ނ ުކްއެޖްއ ަބާލައްނާނެނ ަވަހަކ ުބުނުމްނ ެއތާ  ާރިމްޒުގާޅަފއި އަޭނެގ ަރްއެޓހި ާކްނދަިޔަމުގަމތަީގއި
ެގައެށެވ. ެއޭގަގއި ެތޭރަގއި ެއުކްއާޖ ަސއަިކެލްއަގއި ައއިްސ ައަހެރްނ ަނަގއެިގްނ ޮގްސ ަމުޑޮކްށލީ ާރިމްޒެގ ިމުނެޓްއެގ 
  ުކިދްނާނއި ައްއޑޫ ައްނެހްނ ުކްއެޖެކެވ.ެހްނ ާރމްިޒެގ ަދްއަތެއްއެގ ެދައން ެގ ަމްނަމާއއި ޒް ިމުއެޅނީ ރާ 

ާޕރަސްނ )އާިދރީ( ުމަޙްއަމުދ އިްމތާިޔްޒ ާއއި ަބެއްއ ާދއާިރަތުކެގ ލުިބީނ ެއްމ.ޑި.ީޕެގ ެޗާއރ ަގއި ިއްނާދ ަޚަބރު ެއގޭ 
ަރއީުސްނ ުޖްމހީޫރ ާޕޓާީއއި ުގުޅުނ ަޚަބެރެވ. ަވުގުތްނ ިއްނތަިއްށ ުގަޅއި ަޚަބުރ ަސްއަޚޮކްށލެީމެވ. ަހަމެއެހްނެމ ެއްމ.ޑީ.ޕީ 

ެއެގިއްނ  ާޕޓަީއްށ ޮސއިުނުކާރަކަމެށެވ. ަޤުއމީ ަމޖިލްިސ ެމްމަބރ ައުރަހަމްށެވްސ ުގާޅލެީމެވ. ައުރަހްމ ުބީނ ުޖްމހީޫރ
 ން ަދުރ ަމތަީގއި ޮބުޑ ްސްކީރނ ެޖުހަމާކއި ަކއިިރެވާދެނެއެވ. ބަ  82ަރަގަޅްށ ެފްނަވަރއި ަކއެިގްނ ަންއާޓީލ ަބަދަރެށެވ. ޭއުރ 

 ަދްއަކުމްނ ދަިޔެއެވ. ަމެވްސ ޓީވީ  ަބަހްއަޓއި ާރްއެޖޓީވީ 
 ެޖާމއެިއކު  82ަޖްއާސލެީމެވ. ޯޖްއެޔްއަގއި  ަބަލން 
ެމްނ ޯދްނަޏްށ ައަރއިފެިއެވ. ޮކަލާމުފށްިނެވްސ ެއން 

 ުފޭދަވަރަކްށ ުޒާވުންނ ެއރެިއެވ. ޭއެގ ެތޭރަގއި ަރުއފް 
ޮކްށ ަފތުިހ  ުހަރސް ެއޭރ ުހަވޫދ ަކނުޑ  ެވްސ ިހެމެނެއެވ.

ޯދިނ ޮއތީ ޮކުޅަމުޑުލަގެއެވ. ޮކުޅަމުޑުލ ތަިމަރުފށީ 
ަވެދ ާމެލާދުކދަިބަޔުކ ެފްނަންށެނުތުމްނ  ށް ަބނަދރަ 

ަކނަޑްށ ުނުކެމ ާމެލާއއި ިދާމަލްށ ޯދނި މާ 
ާމގިަނ ޮކފުީބއާިތ ައަވްސެވަގތީ ޮކީފ ުބއިަމެށެވ.  ެޖުހާމެއުކ ަދުތުރެގ ަބއެިވިރން  7މްިސާރްބެޖހެިއެވ. ެހުދުނ 

ާބުރ ުދެވީލަގއި ުދަވުމްނ ދަިޔ ޯދނެީގ ިއްނޖުީނ އުިރުނަވންީސ ަދުތުރެގ ަބއެިވިރްނ ެހުދުނެގ ާންސާތޮކްށފެިއެވ. 
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ެވ. ަވަތްށ ެއރި ެބލެިބުލުމަގއި ފްިސަޓެންއެގ ަމްއަސަލެޖުހީނއެ  . ޯދނެީގ ިއްނޖިނަިއުރްނ ިއްނޖީނު ައަކްށ ުހްއުޓެނވެ ުކްއިލ
 ޯދިނ ޮއތީ ވ ައޮތުޅ ޭބުރަގެއެވ.  ެވާދެނެއެވ. 88:42ަގިޑްނ ޭއުރ 

ޯދނެީގ ުހރާިހ ފްިސަޓެންއ ުނަޖްއަސއި ަމުޑަމުޑްނ ުދްއަވުމްނޮގްސ 
 ެއަރުށަގއިވ. ައޮތުޅެގ ުކަޑުކަޑ ަރެށްއެގ ަބނަދަރްށ ަވެދްއެޖެއެވ. 

ެޖޓެީއްއ ާލަފިއެނެތެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ ުކަޑަވެރްއެގ ާފަލެމްއ 
ަހާދަފއެިވެއެވ. ަފުޅަގއި ޮއތީ ެއްނެމ ޯދްނެޏެކެވ. ިދަހެރްސ ަމތްިނ 

ެވްސ ަބެޔްއެގ ހަިލެމްއ ުނެވެއެވ. ަބާލެބުލަމްށ ަފުޅަރެށްއެހްނ ެއއް 
ީހިވަޔްސ ަސުރާކުރެގ އާިމާރްތަތާކއި ީރނދުޫކަލއެިގ ާފުރަތްއ 

ކޫީދ ަކްނ ެއުގެނެވ. ޯދނަީގއި ްނ ެއއީ ރަ . ަދުތުރެގ ަބއިެވރެިއްއެގ ަފާރތު ެފުނުމްނ ީމުހްނ ދިރުިއޅޭ ަރެށްއަކްނ ެއެގެއވެ 
ީހީވ ެއަރުށެގ ާއާބީދައްށ ުވެރ ޮބުޑ ަބއަިގނެޑްއ  ތު ަފއަިބއިިފެއެވ. ެއްނެމްނެވްސ ފޭބެިއެވ. ެއަވގު  ތިިބ ީމުހްނ ަރކުީދައށް 

 ަޖަހއާިފެނެއެވ. 8ެއަރަށްށ ައަރއެިގްނ ުއޅެޭހްނެނެވ. ަރކޫީދައްށ ފިޭބ އުިރ ަގޑްިނ 

ަބަނަދުރަމތިްނ ައަހުރެމްނާނއި ުފަރަމަތ ިދާމވީ ެބގޮީކްށ ަޓއި 
ުކްއަޖާކެއެވ. ެއުކްއާޖާއއި ާވަހަކ ަދްއާކުލުމްނ ެއއީ  ައާޅަފއުިހިރ ުޒާވން 

ެއަރުށ ަކުއްނސްިލ ެމްނަބެރްއަކްނ ެއުގެނެވ. ައދި ެއަރުށ 
 އި ިމަވުގތު ަކުއްނިސަލްށ ހޮވަިފއަިވީނ ެއްމ.ޑީ.ޕީ ަފްސ ެމްނަބުރްނަކމާ 

ަބެއްއ ެމްނަބުރްނ  ގެ ޑީ.ީޕެމްނަބުރްނާނއި ަރުށެގ ެއްމ. 3ްއ ައނެ 
ޮގްސަފއާިވ ަކުމެގ ަގއި ަބއިެވރުިވަމްށ ާމލެ ިއްނާސްފެގ ަދުތރު 

ޯދނެީގ ިއްނޖިނިައުރްނ ުއުޅނީ ިއްނޖުީނެގ ަހާލްކވި  ަމުޢޫލާމުތ ލުިބެނެވ.
ަބއި ެހދޯޭތެއެވ. ައަހުރެމްނ ދަިޔއީ ަރުށ ެތެރައްށ ހާިގުލަމެށެވ. 
ެދތިްނ ުކަޑުކަޑ ިފާހަރ ެއަރުށްނ ެފުނެނެވ. ެއފާިހަރަތަކްށ ަވެދ 

ވިަޔާފއޮިކްށ ެހދެިއެވ. ަރުށެގ ާމެއެތެރައްށ  ަދުތުރެގ ަބއިެވިރން 
ުނެދެވީންސ ައަހުރެމްނަންށ ެފުނނީ ަރކޫީދ ެއްމ.ޑީ.ޕީ ަހުރެގެއެވ. ޮބުޑ 
ްސްކީރެންއ ަބަހްއަޓަފިއ ެވެއެވ. ަހުރޭގަގއި ެއްއެވްސ ީމަހުކ ޫނެޅެއެވ. 
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 ައަހުރެމްނޮގްސ ަހުރޭގަގއި ުކަޑއުިރޮކެޅްއ ަވްނެދްނ ަމުޑޮކްށލެީމެވ.

ަހުރޭގަގއި ަމުޑޮކްށުލަމްށ ަފުހ ަބެއްއ ޭގެގައްށ ަވެދ ަސާލްމޮގަވއި ީމުހްނާނއި 
ާގލެީމެވ. ޭއުރ ޯދނެީގ ިއްނޖުީނެގ ަހާލްކ ވަިބއި ނ ަބްއަދުލޮކްށ ަރުށެތޭރަގއި ިހ 

ެހިދްއެޖެއެވ. ެދްނ ެއްނެމްނ ދާިޔއި ޯދްނަޏެށެވ. ަރކޫީދ ަފުޅްނ ަންއާޓިލ އުިރ 
 ެޖުހަމާކއި ަކއިިރެވާދެނެއެވ. 7

ަހވަީރްށ ާމެލ ެދޭވެނ ަކުމެގ ުއްނމުީދަގއި ެއްނެމްނެވެގްނ ޯދިނ ޒީަންތުކަރްނ 
.ޕީ ދަިދަތްއ ަޖަހއި ުމިޅ ޯދިނ ީރނޫދޮކްށފެިއެވ. ާބުރ ުދެވީލަގއި ދަިޔ ަފަށއިފެިއެވ. ޯދނަީގއި ީރނޫދ ޮފްއާޗއި ެއްމ.ޑީ 

 ަބއިެވިރްނ ތީިބ ާމެލ ެދޭވެނ ަވުގެތްއގެ  ގެ ިވުހެރުމްނ ދަިޔއިއުިރ ަދުތރު  ޯދނަީގއި މިނަިވްނަކާމއި ެއުކ ދަިދަތއް 
ިއީނ ޯދނެީގ ެއްނެމ ުކރަީގެވ. ެއެހްނތްިއާބ ޯދނެީގ ަތްއުޓަމްއަޗްށ ެއްނެމްނ  ިއްނތިާޒުރަގއި ަމާޖޮކްށަލޮކްށަލެއެވ. ައުޅަގނޑު 

ާމެވްއެޖެއެވ. ޭއުރ ެވެގްނ ަޖާމުވަމްށ ަދުތުރ ިއްނތާިޒްމުކާރ ަފާރްތަތުކްނ ައްނަގއިިފެއެވ. ޯދނެީގ ަތްއުޓަމްއަޗްށ ެއްނެމްނ ޖަ 
ުއޅޮޭގެތްއ ޭނެގެއެވ. ީހީވ ޯދނެީގ ތިިބ ީމުހްނެގ ައަދުދ ަބާލުލަމްށ ުކރަިކެމްއ ެހްނެނެވ. ަދުތުރ ިއްނތާިޒްމ ުކާރަފާރްތަތުކެގ 

ެތެރިއްނ ތަިނޫދ ާދއާިރެގ ަނއްިބ ަރއީްސ ުމަޙްއަމުދ ަޝރްީފ 
ީމުހްނ ައުތަގއި ެމަގޯފުންނ ާވަހަކ ަދްއަކްނ ެފްއޓެިއެވ. ައދި ުހރާިހ 

ޮއތްިއާޔ ޯފާނއި ެއުކ ައްތަމްއަޗްށ ަނަގްނ ެއްނގިެއެވ.  ޯފެނއް 
ެއްނެމްނެވްސ ޯފާނއިެއުކ ައްތަނަގއިފެިއެވ. ެއާތަގއި ތެިބެގްނ ާބޤީ 

ެއއީ ޯދނެީގ ަކްއާކެގ  ަވހުީދެގ އިްސތުިއާފައްށެވްސ ޮގވެީމެވ.
ޯދިނ ާމެލ ޭއުރ  ޯފުނެގްއިލެގްނ ުކރަިކެމްއަކްނ ަފުހްނ ެއގިްއެޖެއެވ.

ްނ ދަިޔެއެވ. ސަިފިއްނ ަނނެީއެވ. ޯފުނ ޯކުލަތްއ ައްނަނމު ައޮތަޅްށ ަވން 
ލަިކަމްށ ައަހުރެމްނާނއި ިދާމުކރޯިތ ައަހއިފަިނަމ ާލރި ުއަކއި ެއމުީހްނ ަފްއސާ 

ސަިފިއްނެގ ެއްއެވްސ  ިމހާިސަބްށ ާއެދުވުނ އިރު  ުބެނ ޯޖެކްއ ަޖާހަލނެީއެވ.
ަފއުިނެވެއެވ. މިނަިވްނަކާމއި ެއުކ ަފާރަތުކްނ ައަހުރެމްނާނއި ިދާމޮކށް 

ަދުތުރުކަރުމްނ ައއި ަބަޔާކއި ެއްއެވްސ ަސަބެބްއެނިތ ސަިފިއްނ ިދާމޮކްށ 
ުހްއުޓާވެނަކަމްށ ޭއުރ ހަިތަކްށެވްސ ާނަރެއެވ. މިނަިވްނަކާމއި ެއުކ 

 ަދުތުރަފުތުރ ުކުރަމީކ ާޤޫނުނ ައާސސީްނ ލިބެިގްނާވ ަހްއެޤެކެވ.
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ޯކްސްޓ ިއްނެގ ޯކްސްޓ ާގްޑ ޯދްނާޏއި ިދާމަލްށ ައްނަނ ަޚަބުރ ލިބްިއެޖެއެވ. ެދްނ ެފުނނީ ފަ ަފުހްނ ސި ޭއެގ ުކަޑ އުިރޮކެޅްއ 
ަތްނޮކެޅްއ ޭބުރްނ ޯދްނާޏއި ިދާމަލްށ ައްނަނަތެނެވ. ޯދްނާޏއި ަކއިރި ަވިކ ހާިސަބަކްށ ައއްިސަފއި ުކަޑ ޯލްނެޗްއ  ާގުޑގެ 

 ާޏއި ިދާމަލްށ ާއެދެއެވ. ޯދްނާޏއި ަނަވެރެކެވ. ާބުރ ުދެވްއެޔްއަގއި ޯދން ޯލްންޗ ިހަގްއެޖެއެވ. ެދްނަދްއާކީލ ޯކްސްޓާގްޑ މަ 
ެގ ުކރަީގއި ޮބުޑ ަބިޑ ައުޅަވއި ައަހުރެމްނ ތިބި ޫފްޓ ުދުރަގއި ތެިބެގްނ ުފަރަތަމެވްސ ޯކްސްޓ ާގޑް  422ާގްތަގނަޑކްށ 

ެއްއެވްސ  ާނިއ ިދާމަލށް ިދެވހީން  ޯދްނާޏއި ިދާމަލްށ ުހާރަލްނ ެފށެިއެވ. މިނަިވްނަހާމއި ެއުކ ަދުތުރ ުކަރުމްނ ދިޔަ 
ިއްނާޒަރާކއި ުނަލއި ުފަރަތަމެވްސ ިދްއޮކްށލީ ަބޑެިއެވ. ުހްދުމްޚތުާރ މިލަިޓރީ ެވރަިކެމްއެގ ސިަފ ކަިތްނެމ ަރނަގަޅްށެވްސ 

އެިގްނ ަސަފަކްށ ެއުތރިލަ  ްނެމްނެހްނ ޯދނެީގ ެއްއަކއީިރަގއިޭއުރ ޯދނަީގއި ތިިބ ަބަޔަކްށ ެފްނާނެނެވ. ޯދނަީގއި ތިިބ އެ 
ސިަފިއްނެގ ޯކްސްޓާގްޑެވްސ ތިްއެބެވ. ޯދނެީގ ުދެވްއެޔްއ ަމެޑްއ ުނުކަރެއެވ. ޭއުރ ައަހުރެމްނ ތީިބ ކ. ާމުފށީ ޭބުރަގެއެވ. 

ުދްއަވުމްނ ައެއެވ. އުިރޮކެޅްއ ަފުހްނ ުފުލުހްނެގ ެދ ާލްންޗ  ެމްނާނއި ެއްއަވަރަކްށ ަބިޑަނަގއި ޮކަޅްށ ަޖަހއެިގން ައަހރު 
ުނ ިއްނޖީ ާޏއި ަކއިިރުވުމްނ ޯކްސްޓ ާގުޑްނ ޯދނީގެ ައްނަނަތްނ ެފުނެނެވ. ުފުލުހްނެގ ޯލްންޗ ޯދން  ޯދްނާޏއި ަކއިރަިއށް 

 ިންއާވުލަމްށ ިއްނާޒުރެދުމްނ ދަިޔެއެވ. ސަިފިއްނެގ ިއްނާޒުރ ަތުކާރުރުވުމްނ ޯދނެީގ ިއްނޖުީނ ިންއާވލެިއެވ.

ޯދނަިކއިރަިއްށ ައއި ުފުލުހްނެގ ޯލްންޗ ޯދނި 
ޭބުންނަކަމްށ ުބްނެޏެވ. ޯކްޓ  ަބާލާފްސުކުރަމށް 

ްނެގ ައުތަގއި ޮއެތެވ. ޯދނެީގ ައުމެރްއެވްސ ެއމީހު 
ްސެވިރްނ ުފުލުހްނ ޯދިނ ާފްސުކުރަމްށ ޯދްނަޏްށ އި

 ެއުރުމެގ ުފުރަސުތ ިދެނެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ ުފުލުހން 
ޯދނި  ައދި ދުިޔަމެށެވ.ެއެދުމްނ ދަިޔއީ ޫދނޫިދައްށ 

ެގްނޮގްސެގްނ ަކަމްށ ުފުލުހްނ ނޫިދައްށ ާފްސުކެރވީޭނ ދޫ 
ޯދނެީގ  ަތަކށް ެއމުީހްނެގ ާވަހކަ  ުބަނުމްނ ދަިޔެއެވ.

ޭއުރ ައަހުރެމްނ ތީިބ ާމެލ  ދެިނެވ. ަދުތުރެގ ަބއިެވިރްނ ެއެދުމްނ ދަިޔއީ ޯދިނ ުދްއުވަމެށެވ.އިްސަފާރަތުކްނ އާިޖަބެއްއ ނު 
ަމުޑުނޮކްށ ަންއާޓލެިއެވ. ުފުލުހްނެގ ޯލްންޗެވްސ  ެވާދެނެއެވ. ޯދިނ ައެންއާކެވސް  3:42ެފްނަނ ހާިސްބަގެއެވ. ަހވީރު 

ައަހުރެމްނަންށ ެދުވުމްނ ޯކްސްޓާގްޑ ައުބާރ ަހަމައްށ ަގނުޑ ޭބާރއި ަރަކްށ ުދްއަވުމްނ ައެއެވ. ާރޅު ައަހުރެމްނާނއި ެއްއވަ 
އިފެިއެވ. ައެންއާކެވްސ ުހްއުޓވަ ޯދިނ ުފުލުހްނެގ ޯލްންޗ ޯދނެީގ ުކރިަމތިްނ ުހަރްސައަޅއި  ަގްއެޖެއެވ. ާރުޅަގނުޑ ޭބުރން ިހ

ޫދނޫިދައްށ ިދުއަމްށ ައްނަގުމްނިދަޔެއެވ. ަދުތުރެގ ަބއިެވރްިނ ޫދނޫިދައްށ ާދަކްށ ުނެޖހެޭނ ަކަމާށއި މިނަިވްނަކާމއި ެއުކ 
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ެއކި ަދުތުރުކުރުމެގ މިނަިވްނަކްނ ލިބެިގްނާވަކަމްށ ޮގަވުމްނ ދަިޔެއެވ، ައދި ުފުލުހްނާނއި ެދެތޭރ ުނުރުހްނ ާފުޅުކުރުމެގ ެއކި 
 ޫޝޫއުރ ާފުޅުކަރުމްނ ެގްނދަިޔެއެވ.

ަޖަހއާިފެނެއެވ. ޯދިނ ޮއތީ  5ަގިޑްނ  ިހާވޮގުތްނ ޭއރު 
ޫފްޓ ޭބުރަގެއެވ. ާރުޅަގނުޑ  522ާރުޅަގާނއި ާގްތަގނަޑަކްށ 

ަބާރާވަވަރްށ ީމުހްނ ަޖާމެވަފއޮިއެތެވ. ާރުޅަގނުޑަގއި ތިބި 
ެގ ްނާސފް ީމުހްނަންށ ޯދނަީގއި ަޖާހަފއާިވ ދަިދަތްއ ެފުނުމްނ ިއ

ައދި ައަހުރެމްނަންށ  ަދުތުރެގ ަބއިެވރަިކްނ ެއުގެނެވ.
ނުޑަގއި ތިިބ ެއްމ.ޑީ.ީޕެގ ަހާނައަޅުމްނ ދަިޔެއެވ. ާރުޅގަ 

ަބއިެވރްިނަންށ ަވަރްށ  ިބްނ ޯދނަީގއި ތިމު ުރްނ ެފނު ަސޯޕޓަ 
ްމ.ޑީ.ޕީ ާރުޅަގނުޑަގއި ތިބި އެ  ޮބުޑ ޯޖަޝާކއި ހްިތަވެރްއ ލިބްިއެޖެއެވ. ޯދިނ މްިސާރްބެޖހީ ޓީ ެޖޓަީއްށ ަވުނަމެށެވ، ޭއރު 

ްބ ަޖަހއިފެިއެވ. ޯދްނާޏއި ެއްއަވަރަކްށ ެއމުީހްނެވްސ ުލަތުކަގއި މްިސރާ ައްށ ޕަިކްޕަތާކއި ަސއިކަ ަސޯޕަޓުރްނެވްސ ޓީ ެޖޓީ 
 ޯދިނ ުކރަިމްއަޗްށ ައަރއި ުހްއުޓުވަމްށ ުފުލުހްނެގ ެދޯލްނުޏްނެވްސ ދަިޔއީ  ޮބުޑަތުކުރާފުނ ަމުގްނ ާދަތްނ ެފެނެއެވ.

ޯދްނަޏްށ ަބްށ ަމަސްއަކްތުކަރުމްނެނެވ. ެއެހްނަމެވްސ ޯދިނ ދަިޔއީ ާބަރްށ ުދަވުމްނެނެވ. އާިސހަިތުކ ޓީ ެޖޓާީއއި ހިސާ 
ައްށ ެނުރ ަބްނުދޮކްށެގްނ ުފުލުހްނެގ ޯލްނުޏ ޮއެތެވ. ުފުލުހްނެގ ޯލްނުޏ ޫފައުޅާވަލއޮިގްސ ޓީ ެޖޓީ  ާއެދވްިއެޖެވ. ޓީ ެޖޓީގެ 

ުއާފާފުޅ ުކުރުމެގ ެޖެވ. ެދްނ އެިވްނެފށީ ޯދިނަވެދއް 
ުޝޫއުރަތާކއި ސަިފިއްނާނިއ ުފުލުހްނ ައދި ާބޤީ 
ަސުރާކަރްށ ުނުރުހްނ ާފުޅުކުރުމެގ ުޝޫއުރަތެކެވ. ުމޅި 
ޓީ ެޖީޓ ޮއތީ ެއްމ.ޑީ.ީޕެގ ދަިދ ަތާކއި ީމުހާނއެިގްނ 

ަތުކަގއެިވްސ ަގއި ައާޅަފިއާވ ޯދިނެވ. ޓީ ެޖީޓުފރިަފއެ 
ަސޯޕަޓުރްނެނެވ. ެއްމ. ޑީ.ީޕެގ ތީިބ ެއްމ.ޑީ.ޕީ 

ަސޯޕަޓުރްނ ިއްނާސްފެގ ަދުތުރެގ ަބއިެވރްިނަންށ ހުޫނ 
ަބއެިވރްިނ ެއްއ ކެިޔެވ. ެއހާިސުބްނ ޯދނެީގ ަމުރަހބާ 

ޕަިކްޕަތުކަގއި ަދުތުރެގ  ެވ. ެއްމ.ޑީ.ީޕެގ ަސޯޕަޓުރްނާނއެިއކު ޭއުރ ަބްނގި ޮގަވީނއެ  އިްސާސްފެގ ަދުތާރއި ުގުޅެނެވ.
 ފަިޔަވެޅްއ ައާޅާލެނ ަތްނޮކެޅްއެވްސ ެއާތަގއިެނެތެވ.  އިފެިއެވ. ީމުހްނާނއި ެވހަިކްލަތާކއުިހރެ ާޓލަ ަބއިެވިރްނ ަނއް 
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ެފްބުރައީރަގއި  87މަިދުތަރކީ 
ިދެވިހަރްއޔުިތްނެގ ޑޮިމްކެރޓިްކ ާޕޓީްނ 
ަފާށަފއާިވ ިއްނާސްފެގ ަދުތުރަގިއ 
ަބއިެވރުިވަމްށ ުހަވުދ ައޮތުޅ ގދ. 

ޫދ ައދި ގއ. ެޑްއޫދ ަމަޑެވލި، ތިނަ ހޯނ 
ޮކަލާމުފީށެގ ެއްމ.ޑީ.ީޕެގ ަބެއްއ ެމްނަބުރްނ 

ާސްފެގ ަދުތަރީކ ިއން ުކރި ަދުތެރެކެވ. 
ާރްއޭޖެގ ަޝުރއީ ނާިޒްމ ަތަޤްއަޔުރެވ ައުދުލެވރަިކްނ ެގްއލި ޯކުޓަތުކްނ ަނސްީބަންނަބެރްއ ެހްނ ުހުކްމ ޮކްށ 

ިއްނާސްފ ޯހުދަމްށ ޯމްލޑިވަިއްށ ޑޮިމްކެރޓިްކ ާޕޓީްނ ަފާށަފއާިވ ހުިތުހރޮިގަތަކްށ ަޝރީައްތޮކްށ ައުދުލ ިއްނާސްފެގްއލަިފއިާވތީ 
ުސްލަހެވރި ސިާޔސީ ަހަރާކެތެކެވ. މިއީ ިމާހަތަންށ ުހްއުޓެމްއެނތި ުކރިައްށދަިޔ ެއްނެމ ަވުރަގަދ ސިާޔސީ ަހަރާކެތެވ. 

ާބޤީ ަސުރާކުރްނ މިައުދ މަިދނީ ުމެގ މިނަިވްނަކަމްށ ޚާިޔުލ ާފުޅުކރު ެއެހްނަނަމެވްސ ެއްއެވ ުއުޅުމެގ މިިނަވްނަކާމއި 
 ުހަރްސައަޅުމްނެނެވ.

ްށ ްއ ޫނެނެވ. ަހަމުނެޖެހްނ ިހްނުގމަ ަހުގާރަމުކަރްނ ުކރި ަދުތރެ  ްއަގއި ަކނޑާިއއި ަބިޑ ހަިފއެިގން ެއްއެވްސ ާހަލތެ މަިދުތަރކީ 
 ެވހްިނާނިއ ާބޤީ ަސުރާކުރގެ ަޔ ިދމިިނަވްނަކާމއި ެއުކ ަދުތުރ ުކަރުމްނ ދި ްތަތެކްއ ޯދނަީގއިެނެތެވ.ޭބުންނޮކްށާފެނ ާއލާ 

ާބޤީ ުފުލުހްނާނިއ ސަިފިއްނ ުކރިަމތިުލަމކީ ާޤޫނުނ ައާސސްީނ ލިބަިފއާިވ މިނަިވްނަކާމއި ެއުކ ަދުތުރ ުކުރާމއި ޚާިޔުލާފުޅ 
ެވރްިނ ުކުރާމއި ެއްއެވ ުއުޅުމެގ މިނަިވްނަކްނ ިނުގަޅއަިގުތަމްށ ުކެރޭވ ަމަސްއަކެތްއަކްނ ާސބުިތޮކްށެދެއެވ. މަިދުތުރެގ ަބއި 

ެދްއކި ހްިތަވަރކީ މެިދްނެނވި ިމަވްނަކްނ ޯހުދަމްށުކރި ަމަސްއަކެތްއަކްނ ަޔގެީނެވ. މިއީ ޑޮިމްކެރޓްިވ ެވރަިކަމާކއި ާބޤީ 
ެއްއެވުއުޅުމެގ މިނަިވްނަކާމއި ޚާިޔުލ  ެރެކެވ. ެއްމ.ޑީ.ީޕެގ ެވރަިކުމަގއިަސުރާކަރާކއި ުހިރ ަތާފުތ ަދްއުކަވއިދްިނ ަދތު 

ަކަމްށ ެއްއެވްސޮގަތަކްށ ިނުގަޅއެިގްނަފިއ ުނާވެނެއެވ. ަހަމ ަޔގުީންނެވްސ ޮލުލްނ ަކއިރްިނ ުދްއަތާނއި ާފުޅުކުރުމެގ ިމަވން 
 އުިވުނ ައެޑްއ ޮދެގްއ ުނުކެރވެޭނެއެވ. 


