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އެނބުރި އަންނާނަނ20ް ބިލަިއްނގެ އާމްަދނީ!

ޢުިބަރްތ  ެއ  މިައުދ  ޢުިބަރެތެކެވ.  ައކީ  ާމޒީ
ާކމިާޔަބކީ  ާމަދާމެގ  ުކަރްނެޖެހެއެވ.  ުލ  ހާޞި
ެއއީެއެވ. ަބާހާރއި ަޚރަީފކީ ުދނެިޔވީ ަހޤީަޤެތެކެވ. 
އިުރަވާޔއި ުހަޅނުގެވްސ ަހަމެއެހްނެނެވ. ާކމިާޔާބއި 

ާނާކމިާޔުބެވްސ ަހަމ ެއަފަދެއެވ.
...ަސްފާހ 2    

ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމަކަށް ފުރުސަތެއް 
ނުދޭނަން!

ދެިވހާިރްއޖެޭގ ެވރަިކުމެގ ދުިގ ާތރީުޚަގއި، ަރްއޔިުތްނ 
ަބެހްއޮއެވެގްނުކާރ  ަރްއޔިުތްނެގ  ަބއިެވރާިވ، 
ަވަރްށުކުރ  ލިބިަފއިަވނީ  ުފުރަސުތ  ެވރަިކަމަކްށ 

ުމްއަދަތަކްށ ަވަރްށ ަމުދ ަފަހެރްއަގެއެވ. 
...ަސްފާހ 3    

ހަނު ހުންނަންވާނީ ކައްޗަށް ހުރެގެންޯތ، 
ނުވަތަ އަރިޔަށް ހުރެގެންޯތ ނުވަތަ ގުދަށް 

ޮއވެގެންޯތ؟

ަސުރާކުރ  ުހްއުޓުވަމްށ  ުކްށުކުރްނ  ުނަރްއާކެތރި 
ޮކްށަފއިަވނީ  ުނުކެޅދަިފއިުވުމްނ ެއަކްނ މާިހުރ ަމތި

ދެިވހާިރްއޖެޭގ ަރްއޔިުތްނ ...
...ަސްފާހ 5     

 
ޒުވާނުން އެދި ޮގވަނީ ޑިޮމކްރަސީއަށް!

ާމްތ هللا ަގްނދީ ުހާވޮކްށެގްނ ތިބި ފުުލުހްނާނއި 
ެދޮކަޅްށ  ައުމާރއި  ަވލްިއުޔްލ  ސިަފއްިނ 
ަބާގާވްތޮކްށ މި ައުދ ެއތިބީ ަގުއުމެގ ެވރަިކްނ 

ފޭރަިގެނެގްނެނެވ.
...ަސްފާހ 4    

ުދ ލިުޔނީ: ުމަހްއަމުދ ަނޝީ

ެފެނެއެވ.  ާސުފޮކްށ  ުއްނމީުދަތްއ  ދެިވހްިނެގ 
ާފެގ ުފުރަސުތަތްއ ލިބި ޖީަބްށ ަވްނަނ ަފއިާސ  ަވޒީ
ގަިނާވްނ ދެިވހްިނ ެއެދެއެވ. ަދރްިނަންށ ަރނަގުޅ 
ަތުޢލުީމ ެދވި، ަބލިވާީމ ބްޭސަފުރާވ ުކެރވި ަރަގުޅ 
ެއްނެމްނެވްސ  ައަހުރެމްނ  ުއްނމީުދ  ފެްލެޓްއެގ 
ަނުރަދާމެގ ނާިޒްމ  ެފާނއި  ަރްށަރުށެގ  ުކެރެއެވ. 
ެހުދަމްށ  ަމުގަތްއ  ަބނަދާރއި  ާގއިްމުކެރވި 
ަރްއާކެތރިަކާމ  އުިޖތާިމއީ  ެއެދެމެވ.  ައަހުރެމްނ 
ާރްއެޖ  ބޭުނެމެވ.  ަދުތުރަފުތުރެގ ނާިޒްމ ުނަހުނ 
 21 ބޭުންނެވެއެވ.  ެއްނެމްނެވްސ  ަތަރްއގީުވަމްށ 
ގަިނ  ައަހުރެމްނެގ  ުނުކުތަމްށ  ަގުރަންށ  ަވަނ 

މުީހްނ ުއްނމީުދުކެރެއެވ. 

ަދުއަލުތެގ  ެއަބޮއެތެވ.  ުކެރެވްނ  މިަކްނަކްނ 
ާއްމަދނީ އިުތުރޮކްށެގްނެނެވ. ވިަޔާފރި ުކރިައުރާވ 
ދެިވހްިނ  އިުތުރޮކްށެގްނެނެވ.  ުއެފްއުދްނެތރިަކްނ 
ުކރިެއުރުވަމްށަޓާކ  ވިަޔާފރި  ަދަރަޖައްށ  މިެއޭދ 
ަފއިާދުހރި  ެއްނެމ  ޮއްފ  ުފާޅުކެރެވްނ  ާރްއޖަޭގއި 
ވިަޔާފރެިއެވ.  ްމެގ  ުޓައރަިޒ ވިަޔާފރަިއކީ 

ާރްއޖަޭގއި  މިވަިޔާފރި  ާވްނެދްނ  ަޒާމްނަތަކަކްށ 
ޮއްތ  އިުތުރުކެރެވްނ  ުކެރެވުމްނެނެވ.  މިަދނީ 

ާޖަގެވްސ ެއާހ ޮބެޑެވ. 

ައަހުރ   30 ާރްއޖެޭގ  ވިަޔާފރަީގއި  ޓޫރިްސުޓ 
މިައްނަނނީ  މާިރްއެޖައްށ  ންިނމިއިުރ  ޭހަދޮކްށ 
ގަިނ  މިއީ  ުޓައރްިސުޓްނެނެވ.  މިލަިއެންއާހ 
ސިޓީައަކްށުވެރެވްސ  ާއަދއިެގ  ަޤުއުމަތުކަގއި 
ަމުދ  މިައްނަނ  ާރްއެޖ  ައަދެދެކެވ.  ަމުދ 
ުޓައރްިސުޓްނޮކަޅކީ ގަިނ ާހަލްތަތުކަގއި ެވްސ ާރްއެޖ 
ައްނަނ ުޓައރްިސުޓްނެނެވ. ޫޔަރްޕެގ އިްގތާިޞދީ 
ަގްލުފ  މުީހްނެނެވ.  ައްނާނެނ  ހަީނުރަކުމަގއިެވްސ 
ުޚުދުމުހާތުރ  ުސާނމީައކްަސ،  ަހނުގާރަމައކްަސ، 
ަހްއުދަފަހަނެއުޅަމަކްށެވްސ  ދީނީ  ެވރަިކަމކްަސ 

ުނަބާލ ައްނާނެނ ައަދެދެވ. 

ަހގީަގަތަކްށ  ުއްނމީުދަތްއ  ަރްއޔިުތްނެގ  ާރްއޖެޭގ 
20 ބިލަިއްނ  ެހުދަމްށަޓަކއި ަދުއަލުތެގ ާއްމަދނީ 

ެޖެހެއެވ.  އިުތުރާވްނ  ުރފާިޔައްށ 

އެތެރޭގައި

ޮފޯޓ: ަތްއުރ
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ލިުޔނީ: ަޢލީ ަވޙުީދ

ާރްއޖެޭގ  ައއީ  ުއެފދެިގްނ  ާޕޓީ  ޑިޮމްކަރޓިްކ  ދެިވހަިރްއޔުިތްނެގ 
ަރްއޔިުތްނަންށ ާއ ުއްނމީެދްއ ެގެންސދުިނަމެށެވ. ޚިާޔުލ ާފުޅުކުރުމެގ 
ުއްނމީެދެވ.  ލުިބުމެގ  މިނަިވްނަކްނ  ުއުޅުމެގ  ެއްއެވ  ުއްނމީެދެވ. 
ުއްނމީެދެވ. ސިާޔސީ  ހްިނުގުމެގ  ަހަރާކްތ  ުސްލަޙެވރި ސިާޔސީ 
ަތްއ ހްިނަގއި ާވަދެވރި ިސާޔސީ ނާިޒެމްއ ުއަފްއަދއި ެއނާިޒުމެގ  ާޕޓީ
ޯހަދއިދުިނުމެގ  ދިރުިއުޅެމްއ  ާތހިުރ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ެތެރއްިނ 

ުއްނމީެދެވ. 

ަރްސމީ ސިަފެއްއަގއި 2005 ަވަނ ައަހުރ ހްިނާގްނ ެފށި މިާޕޓީެގ 
ައަބުދެވްސ ައާމަޒކީ ދެިވހަިރްއޔުިތްނ މާިރްއެޖާއ ެމުދ ުކާރ ުއްނމީުދަތްއ 
ަދުތުރުކަރުމްނ  މިައުދ  ދެިވހާިރްއެޖ  ަހަދއިދުިނެމެވ.  ަހގީަގަތަކްށ 
މިަދނީ ެއ ުއްނމީުދަތާކ ުދަރެށެވ. ުބަރ ަމަސްއަކުތްނ ޯހދި ާގޫނުނ 
ައާސސީ މިައުދ މެިވެގްނަދނީ ަމުދ ަބެއްއެގ ުމުށެތޭރަގއި ކްަސޮތުޅ 

ެއުޅވިަފއިާވ ބޭުންނ ެންތ ެއްއަޗަކެށެވ. 

ެއްމޑީޕެީގ ަފާރުތްނ ަހްއުޤ ބްަސުބުނުމަގއި ެއްނެމ ފިަޔަވެޅްއެވްސ 
ަފަހަތްށ ުނެޖހެޭނެއެވ. މަިމަސްއަކުތަގއި ެއްމޑީޕްިނ ެދމިތިބޭެނެއެވ. 
ުކާރ ަދުއާވައަކްށ، ަޖާހ ޕަެޕްސްޕޭރައަކްށ ުނަބަލއި އިާރަދުކެރްއވިްއާޔ 
ެއްމޑީޕީ ައަބުދެވްސ ާދނީ ުކރިައެށެވ. ެއްމޑީޕްީނ މިައުދ މިއިްފތިާތްހ 
ުކެރޭވ ާޕޓީެގ ނިުއްސެލަޓރ ެމުދެވރޮިކްށ ަރްއޔިުތްނަންށ ަމުއޫލާމުތ 
ޯފުރޮކްށދީ ަސުރާކުރ ޒިްނާމާދުރ ުކުރުމަގއި ެކނޑިޭނޅި ަމަސްއަކްތ 

ުކަރުމްނ ެގްނާދެނެއެވ. 

އެނބުރި އަންނާނަން
ތާހިރު ދިރިއުޅުމުގެ އުންމީދު

ުލ ުކަރްނެޖެހެއެވ. ާމަދާމެގ  ައކީ ޢުިބަރެތެކެވ. މިައުދ ެއ ޢުިބަރްތ ހާޞި ާމޒީ
ާކމިާޔަބކީ ެއއީެއެވ.

ުހަޅނުގެވްސ  އިުރަވާޔއި  ަހޤީަޤެތެކެވ.  ުދނެިޔވީ  ަޚރަީފކީ  ަބާހާރއި 
ަހަމެއެހްނެނެވ. ާކމިާޔާބއި ާނާކމިާޔުބެވްސ ަހަމ ެއަފަދެއެވ.

ދެިވހި ަރްއޔިުތްނެގ ޑިޮމްކަރޓިްކ ާޕޓީެގ ެޗައރާޕަސްނަކާމއި ައުޅަގނުޑ ަހާވުލވީ 
ުއްނމީަދާކެއުކެއެވ.  ބުޫލޮކްށެގްނެނެވ.  ަޤ ަހޤީަޤްތަތްއ  ުދނެިޔވީ  އިްސެވދަިޔ 
ެހުދުމެގ  ައްށ  ާޕޓީ ެވރަިކްނުކާރ  ދެިވހާިރްއޖެޭގ  ެދްނ  ައކީ  ެއްމ.ޑީ.ޕީ. 

ނިަޔުތަގެއެވ.

ެއްމ.ޑީ.ޕީ. ެގ ޮލުބެވތި ެމްނަބުރްނަނކީ ދެިވހާިރްއެޖ ަބަދުލުކރި ަބަޠުލްނެނެވ. 
ެއެހްނޮގެތްއެވްސ  ަފުހަލާވުންނެނެވ.  ަންއާޓލި  ކްަސޮތުޅ  ަގަލުމްނ  ުދާލއި 
ބުޫލުކރި ަރްއޔިުތމާީހެއެވ. ބޭއިްނާސުފެގ ަމްއަޗްށ  ޮއްތަކްނ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ަޤ

އްިނާސުފެގ ތިަލފްަތ ެނުރުނ މިނަިވްނ ޚިާޔުލެގ ެވރްިނެނެވ.

ދެިވހާިރްއެޖ ައެންއާކެވްސ މަިވނީ ެއްމ.ޑީ.ޕީ. ައްށ ބޭުންނެވަފެއެވ. ަޤުއުމ 
ުނަބާލެނ ުބްނަވަރަކްށ  ަހަމ ަމަގްށ ެއުޅޭވެނ ހްިތަވަރަކްށ ބޭުންނެވަފެއެވ. ފްަސ

ެއދިެއދިެއެވ.

މިއީެއެވ. ޯވުޓ ަލެއެވ. ެއމީުހްނ ޮމުޅަވްނެދެނެވ. ެއމީުހްނ  ައުދެގ ާހަލަތކީ 
ުރެހްނެދެނެވ. މިނަިވްނ ުމައްއަސާސަތްއ ުހެރެއެވ. ެއމީުހްނ ުރޭހ ަބެއެކެވ. 
ތްިނ ާބުރ ޮއެވެއެވ. ެއމީުހްނެގ ޮކްންޓޯރެލެވ. ެއމީުހްނަންށ ޮމުޅ ޮގެތެވ. 

ެއެހްނމުީހްނ ެދްނ ުރހެިގްނ ތުިބެމެވ.

ަކުމްނ  ޑިޮމްކަރސީެއެކެވ.  ަފްއާކ  ަހަމ  ަނުމްނ  މިއީ  ާއނެއެކެވ! 
ެޕެކެވ. ްކޭޓަޓރޝި ޑި

ިމޮގްތ  ައުޅަގނުޑެމްނ  ުނެވޭވެނެއެވ.  ަވރަިހަމެއްއ  މިޮގަތްށ  ޫނެނެކެވ! 
ަބަދުލުކަރްނ ެތުދަވްނ ެޖެހެއެވ. ާއ ހްިތަވަރާކެއުކެއެވ. ާއ ޖަޯޝާކެއުކެއެވ. 

ާމްތ هللا އިާރަދުކެރްއވިްއާޔ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއނުބރި ައްނާނަނެމެވ. 

ހިޔާލު

ޤާނޫނު އަސާސީ ބަޔާންކުރަނީ...

ޙިާޔުލާފުޅުކުރުމެގ މިނަިވްނަކްނ

ފުިކުރުކުރާމއި،  މިނަިވްނަކާމއިެއުކ   .27  

ަމތީްނ  ޮގެތްއެގ  ޚިާލުފުނާވ  ައްޞަލާކ  އިްސާލްމދުީނެގ 

ޚިާޔުލަތްއ  ޮގްތަތާކއި،  ެފްނަނ  ުބްއދަިއްށ  ެއމީެހްއެގ 

ޮގްތޮގަތްށ ާފުޅުކުރުމެގ  ުދާލއި ަޤަލުމްނ ައދި މޫިންނެވްސ 

މިނަިވްނަކްނ ޮކްނެމ މަީހަކްށެމ ލިބިެގްނެވެއެވ.



މްޫނަލއްިޓ | ުފަރަތަމ ައަދުދ | 153 ެޖުނައރީ 2015މ.

ދެިވހާިރްއޖެޭގ ެވރަިކުމެގ ދުިގ ާތރީުޚަގއި، ަރްއޔިުތްނ ަބއިެވރާިވ، ަރްއޔިުތްނެގ 
ަބެހްއޮއެވެގްނުކާރ ެވރަިކަމަކްށ ުފުރަސުތ ލިބިަފއިަވނީ ަވަރްށުކުރ ުމްއަދަތަކްށ 
ަވަރްށ ަމުދ ަފަހެރްއަގެއެވ. ަކްނުކަރުމްނާދ ާއްއުމޮގްތެއއީ ަސާގފްަތަކުމަގއި 
ަސާގފަަތކީ  ހްިނުގުމެގ  ެވރަިކްނ  ދެިވހާިރްއޖެޭގ  ެދެކެގްނުބާނަނަމ 

ުޚުދުމުޚާތުރަކެމެވ.
ުކެރްއުވުމަގއި  ެވރަިކްނ  ަރނަިކނަބުލްނ  ަރްސަރްސަކުލްނާނއި،  ާރްއޖަޭގއި 
ެގްނަދާވަފއިާވަކްނ  ޯހްއަދަވުމްނ  ަމްޝަވާރ  ޮބުޑްނެގ  ާހަލްތަތުކަގއި  ަބެއްއ 
ާތރީަޚްށ ަބާލުލުމްނ ެއނެގެއެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ޮބުޑްނެގޮގުތަގއި ަމްޝަވާރ 
ުކަރްއާވ ބުޭފުޅްނެގ ެތޭރަގއި ުމޅްިނެމ ހެިމނަިފއިަވނީ ަރްސަކުމެގ ޮކއިުލެތޭރ 
ަބެހްއ  ާއްއުމްނެގ  ަފާރްތަތެކެވ.  ުގޅިަފއިާވ  ެއަފާރްތަތާކއި  ބޭބުޭފުޅްނާނއި، 
ޮއެވެގްނ ޮހޭވ ަބަޔާކއި ަމްޝަވާރުކެރވި ަކްނހްިނުގުމެގ ނާިޒެމްއ ާގއިުމުކުރެގ 

ަމަސްއަކްތ ެފނަިފއިާވަތްނ މިެފްނަނނީ ަވަރްށ ަފުހެގ ާތރީެޚްއަގެއެވ.

ެއާޤޫނުނައާސސީެގަދުށްނ  ެއުކަލާވެލވި،  ޤޫާނުނައާސީސެއްއ  ަގއި   1932
ސިަފެއްއަގއި  ަރްސމީ  ެއުކަލާވެލުވްނވީ  ެއްއ  ަމޖިލްިސ ަރްއޔިުތްނެގ 
ެއެހްނަނަމެވްސ  ބިްނާގަކުމަގެއެވ.  ުފަރަތަމ  ެއުޅުނ  މިނާިޒުމަގއިުމުކުރަމްށ 
ހިނާގދަިޔޮގަތްށ  ަކްނަކްނ  ެއަމޖިލްިސެގ  ާއއި،  ަމޖިލްިސ ެއުކަލާވެލުވުނ 
ަކްނަކްނހިނުގަމްށ  ަމްޝަވާރެގަމތްިނ  ަމްނޫދުބްނެގ  ަބާލާލއިުރ،ަރްއޔިުތްނެގ 
ަކަމަކްށ  ެވރްިނައްނާގ  ެފނެިގްނދިަޔއީ  ަބަދުލަގއި  ުކެރުވުމެގ  ަމަސްއަކެތްއ 
ުކެރުވުނަތެނެވ.  ަމަސްއަކްތ  ެހުދަމްށ  ެއަމޖިލްިސ  ަތަނަކްށ  ާއނބްަސުބާނ 

ައދި ާރްއޖެޭގ “ަސާގފީ” ަބްއަޓަމްށ ަކްނަކްނ ަބަދުލެވެގްނދިަޔަތެނެވ.

ާރްއޖަޭގއި  ެއްއ  ަމޖިލްިސ އްިނތާިޚުބުކާރ  ަރްއޔިުތްނ  ަޙޤީޤީާމާނަގއި ސީާދ 
ަވަނ   2008 ޤޫާންނައާސީސައކީ  ުފަރަތަމ  ުކެރުވުނ  ފްާސ ޮއްނަނޮގަތްށ 
ައަހުރެގ ޤޫާންނައާސީސެއެވ. މިާޤޫންނައާސސީަގއި ހެިމނަިފއިާވ ަރްއޔިުތްނެގ 
ނާިޒުމާގއިުމުކުރުމެގ  ހްިނުގުމެގ  ަސުރާކުރ  އިުތުރޮކްށެގްނ  ަބއިެވރުިވްނ 
ަމަސްއަކަތކީ ސީާދ ެއްމ.ޑީ.ޕީ.ެގ އިްސެނުގަމްށ ުކެރވިަފއިާވ ަމަސްއަކްތ 
ަޔުއމިްއާޔަތުކްނ  ަމޖިލްިސެގ  ާޚްއަޞ  ެހދި  ޤޫާނުނައާސސީ  ަތެކްއަކްނ 
ެވރަިކްނ  ައކީ،  ަމޖިލްިސ ޤޫާނުނަހާދ  ެއެގްނުހްނާނެނެއެވ.  ަވަރްށާސުފޮކްށ 
ހްިނާގަފާރްތަކުމަގއިާވ ަސުރާކުރ ޒިްނާމާދުރުކުރާވ ައދި ަޖާވުބާދރީ ުކުރާވ 
ަރްއޔިުތްނެގ  ެތެރއްިނެނެވ.  މަިމަސްއަކުތެގ  ަހަމ  ެހދެީވްސ  ަފާރްތަކުމަގއި 
އްިނތާިޚުބަތުކަގއި  ާއްއުމޯވުޓަތާކއި،  އިުތުރުކުރުމެގޮގުތްނ  ސީާދަބއިެވރުިވްނ 

ެއްމ.ޑީ.ޕީ.ެގ  ަހަމ  ެގެނުވނެީވްސ  ައަހަރްށ  ުއުމުރ 18  މުީހްނެގ  ޯވްޓެލޭވ 
ަމަސްއަކުތްނެނެވ.

ުފރަިހަމެވެގްނާދއިުރ  ައަހުރ   5 ަމުރަހާބކީާތ  ދެިވހާިރްއެޖ  މިަބަދުލަތަކްށ 
މިެފްނަނނީ ހާިތަމެވރި ަމްނަޒުރަތެކެކެވ. ަރްއޔިުތްނެގާބުރ، ައދި ަބއިެވރުިވްނ 
ަސުރާކުރްނ  މިައުދެގ  ެނތޮިކްށުލަމްށ  ަހނޮިކްށ  ެވރަިކްނހްިނުގުމަގއި 
ާތއީުދުކާރާޕޓީެގ  ަސުރާކަރްށ  ުކަރުމްނާދަތެނެވ.  ަމަސްއަކެތްއ  ޮބެޑތި 
ަޙްއުޤަތްށ  ބޭުންނޮކްށެގްނަރްއޔުިތްނެގ  ަގއި  ަމޖިލްިސ ަރްއޔިުތްނެގ  ެމޯޖރީިޓ 
ަބަދުލަގއި  ުކުރުވުމެގ  ަޖާވުބާދރީ  ަސުރާކުރ  ަހނުިކަރުމްނާދަތެނެވ. 
ެއަމޖިލްިސ  ައަކްށ  ަމޖިލްިސ ޮކްނެމަކަމްށަސާނކިާޔ  ަސުރާކުރްނުކާރ 
ަބަދުލެވަފއިާވަތެނެވ. ުޒާވުންނެގ ަބއިެވރުިވްނ ަޤުއުމެގ ަތަރްއޤީާއއި ސިާޔސީ 
ުމހްިނުމ ންިނުމްނަތަކްށ ޯހަދްނ ަމަސްއަކްތުކުރުމެގ ަބަދުލަގއި އިްސެވދަިޔ 

ަތެނކޭެއްއޮގަތްށ ުޒާވުންނެގ ަންނޯބުޑ ވިްއަކްނ ަމަސްއަކްތުކާރަތެނެވ.

، ެއްމ.ޑީ.ޕީ.ެގ ޒިްނާމ  ަޤުއުމެގ މިައުދެގ މާިހަލުތަގއި ައުޅަގނުޑެމްނެގ ާޕޓީ
ޤޫާނުނައާސސީއްިނ  2008ެގ  އިުތުރެވެގްނހިަގްއެޖެއެވ.  ެއަތްށުގަނައަކްށ 
ެގެންސަފއިާވ ަބަދުލަތަކކީ ދެިވހި ަރްއޔިުތްނ ުނަހުނެއދުިކރި ުބަރަމަސްއަކުތްނ 
ާވެނޮގެތްއާވްނ  ެއެވ.  ަބަދުލައަކްށާވތި ެގެނުވުނ  އިްސަނަގއިެގްނ  މިާޕޓީްނ 
ަޙްއުޤަގއި  ަރްއޔިުތްނެގ  ުނާވތީެއެވ.  ޮގްތަކުމަގއި  މިާޕޓީެގ  ޫދޮކްށުލަމކީ 
ުނެޖހެޭނތެީވްސެމެއެވ. ފްަސ މިާޕޓީ  ޮކްނެމަކެމްއުކުރަމްށ  ުކަރްނެޖުހުނ 
ެއްމ.ޑީ.ޕީ.އްިނ  ދުިއަމްށ  ެވރަިކަމަކްށ  ުޚުދުމުޚާތުރ  ައނުބާރ  ައުލްނ 

ުފުރަސުތުނޭދެނތެީއެވ.

ލިުޔނީ: ަޢްބުދهللا ާޝހިުދ

ޚުުދމުޚްތުާރ ެވިރަކަމަކްށ ފުުރަސެތްއ ުނދަޭންނ!
• ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްއަކީ، ވެރިކަން ހިންގާފަރާތްކަމުގައިވާ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވާ އަދި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ ފަރާތް	

• ސަރުކާރުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ބޭނުންޮކއްގެން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަށް ހަނިކުރަމުން	
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ުފަރަތަމ ުޖްމހޫރްިއާޔ ނިމެިގްނ ދިަޔއީ ުސުމްއުވްލ 
ޮދށޭިމޭނކިެލެގާފްނ  ައމީްނ  ުމަހްއަމުދ  ައމީްރ 
ުދްއާވަލއިެގްނެނެވ.  ުފާރަނުފުޅ  ދީ  ަހަވަރްށ 
ުފަރަތަމ ުޖްމހޫރްިއާޔ ުއވި ަރްސަކަމަކްށ ަބަދުލެވ 
ުޖްމހޫރްިއަޔަތަކްށ  ެދަވަނ  ުއވި  ަރްސަކްނ  ެއ 
ދެިވހި ާރްއެޖ ުފޮރޅި ެއ ުޖްމހޫރްިއަޔުތެގ ތްިނ 
ެވރަިކްނ  ުދެގ  ަނޝީ ުމަހްއަމުދ  ަރއީްސ  ަވަނ 
ދެިވހްިނެގ ެތެރއްިނ ަމުދ ަބަޔުކ ުނުކެމ ަސާލަމތީ 
ާބުރަތާކއި ުގޅިެގްނ ަވނީ ަވްއާޓާލަފެއެވ. ުފަރަތަމ 
ުފަރަތަމ  ޮކްށުލާމއި  އްިނގިާލުބ  ުޖްމހޫރްިއާޔ 
ޑިޮމްކެރޓިްކ ެވރަިކްނ ަބާގާވަތުކްނ ަވްއާޓުލުމަގއި 
ައަވާހަރޮކްށ  ުދ  ަނޝީ ަރއީްސ  ަތާފަތކީ  ުހރި 
ޭރުވްނަތްއ  ޭރވި  ައަވާހަރޮކްށާލްނ  ުނާލަކެމެވ. 
ަސާލަމްތުވެމެވ.  ުދ  ަރއީްސ ަނޝީ ާނާކމިާޔުބެވ 
ތިްއެބވީ ާނއްިބ  ައޑީަގއި ެވްސ  ަބާގަވުތެގ  ެދ 
އްިބާރހްިމ  ެވާލާނޭގ  ަފަހުރ  ެއ  ަރއީުސްނެނެވ. 
ދީދެީއެވ. މި ަފަހުރ ަހނުދަވުރ ހަަސްނ ަމނުިކެގ 

ަވހެީދެވ.

ާމްތ هللا ަގްނދީ ުހާވޮކްށެގްނ ތިބި ފުުލުހްނާނއި 
ެދޮކަޅްށ  ައުމާރއި  ަވލްިއުޔްލ  ސިަފއްިނ 
ަބާގާވްތޮކްށ މި ައުދ ެއތިބީ ަގުއުމެގ ެވރަިކްނ 
 2008 ަރްއޔިުތްނ  ދެިވހި  ފޭރަިގެނެގްނެނެވ. 
ަރްއޔިުތްނެގ  ުކރި  އްިނތާިހުބ  ައަހުރ  ަވަނ 
ުނާލ  ަޝުރަތާކ  ެއްއެވްސ  ަވްއާޓާލ  ެވރަިކްނ 
ސީުނަކަރްނާކޭގ ާނޒިްމާއއި ަމުދ ވިަޔާފރެިވރްިނ 
ޮކަޅާކ ަރަންށ ދްީނ ވިްއާކ ަމުދ ެޝއިުޚްނ ޮކެޅްއ 
ެވރަިކަމްށ ަގަދެވަގެނ ަހނުދަވުރ ހަަސްނަމނުިކެގ 
 2013 ެއެވރިަކްނ  ުކުރާވ  ުހާވ  ަލްއާވ  ަވހުީދ 
ަވަނ ައަހުރ ޮއްތ ރިާޔސީ އްިނތާިހުބަގއި ޮއުޅާވާލ 
ަގުއުމ  ައއިއިުރ  ަހަމައްށ  މިައާދއި  ަދަމަހްއާޓ، 
މަިވނީ ުނަރްއާކެތރި ާނާމްނ ަތަނަކްށ ެވަފެއެވ. 

ޑިޮމްކަރސީެގ ުހރާިހ ަތނުބަތްއ ުފނޑާާލ ާލަމުރަކޒީ 
ްލަތަކްށ ޯގާނޮކްށ  ނާިޒްމ ުފނޑާާލ، އިދިޮކުޅ ަކުއްނސި
ަންއާތާލ އިދިޮކުޅ ސިާޔސީ ަހަރާކްތަތްއ ެވްސ 
މި ަވނީ ުހްއުޓާވަފެއެވ. މި ައނާިޔެވރި ަސުރާކުރ 
ަވްއާޓުލަމކީ ަގުއާމއި ދާީނއި ސިާޔަދާތއި ަވުހަދަތްށ 
ަޓަކއި ދެިވހްިނެގ ޮކނުޑަގއި ެއޅިަފއިާވ ާވޖިެބެކެވ. 
ައދި އްިނޑިާޔ ަކނުޑެގ ަސާލަމަތްށަތަކއި ެދުކުނ 
ޭއޝިާޔެގ ަގުއުމަތުކެގ ޮކނުޑަގއި ެވްސ ެއޅިަފއިާވ 
ޒިްނާމެއެކެވ. ަރްއޔިުތްނ ެއަތްއ ައަހެރްއަވްނެދްނ 
ުގުރާބްނެވެގްނ މި ަގުއަމްށ ެގަނއި ޑިޮމްކަރސީ 
ުކަރްނ  ޮކްނެމެހްނ ެވްސ  ަޓަކއި  ެދެމެހްއުޓަމްށ 

ެޖހިަފއިާވ ަކެމެކެވ.

ަވކި ަބަޔަކްށ ުޖްމހޫރީ ަމއާިދަންށ ެއްއެވ ެއްމ.
ެވރަިކްނ  ަހަމލާދީ  އިާމާރަތްށ  ެގ  ެއްނޑީ.ެއްފ 
ަބަދުލުކެރޭވަނަމ ެއްމޑީޕަީއްށ ެވްސ ަހަމ ެއޮގަތްށ

ަކްނަތްއ ުކުރުމެގ ަހްއުގ ޮއްނާނެނެއެވ. ުޖްމހޫރީ 
ަމއާިދަންށ ެއްއެވ ަސާލަމތީ ާބުރަތަކްށ ަހަމލާދީ 

ެވރަިކްނ ަބަދުލުކުރަމކީ މިައުދ ަޤއިުރާގޫނނީ

ަކެމްއ ޫނެނެވ. ެއެހނީ ެއްނެމ ުފްނާނުބ ުއްސ
ުކްއޓި  ަބްއަޕ  ާގޫނުނެގ  ައދި  ަވކުީލ  ާގޫނނީ 
ަބާގާވްތުކރި  ަގއި  ެފްބުރައރީ   7 ުދެވްސ  ަނޝީ
ސިަފއްިނާނއި ފުުލުހްނަންށ ހްިތަވުރ ޭދްނ ުޖްމހޫރީ 
ަހަމ  ަވނީ  ަޣއިުރާގޫނނީ  ުހްއެޓެވ.  ަމއާިދުނަގއި 

ެއަކނި ެއްމޑީޕީއްިނ ަކެމްއ ުކރީަމއި ޯތެއެވ؟

ައެށެވ.  ޑިޮމްކަރސީ  ާރްއެޖ ެއދިޮގަވނީ  ދެިވހި 
ަރްއޔިުތްނެގ އްިނގިާލަބކެަށެވ. ްޕރަިޔްނާކެގ ްފރީ 

ަހްގަތަކަކްށ ޫނެނެވ.

ުޒވާުންނ ެއިދ ޮގަވނީ ިޑޮމކްަރީސައްށ!
ޕްރިަޔްނކާ ގެ ފީްރ ަހގް ަތަކަކްށ ޫންނ!

ލިުޔނީ: ޫލަކްސ ަޖލްީލ

ުޒާވަނުކ ަވަގްއަނާގަފއިާވާތ ަބއި ައަހުރ ަވނީ.

ުބްކ ޕްޭޖ ޮފޯޓ: ަފއިްންޑ ޮމަޔމާީހ ފްޭސ
ުސާވުލ ާމރްޗ، 9 ެޖުނައރީ 2015މ. 
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ުހްއުޓުވަމްށ ަސުރާކުރ  ުކްށުކުރްނ  ުނަރްއާކެތރި 
ުނުކެޅދަިފއިުވުމްނ ެއަކްނ މާިހުރ ަމިތޮކްށަފއިަވނީ 
ަޒާމަނަކްށަފުހ  ެއަތްއ  ަރްއޔިުތްނ  ދެިވހާިރްއޖެޭގ 
ޯހާދަފއިާވ ޑިޮމްކެރޓިްކ ައދި މިނަިވްނަކުމެގ ަމްއަޗްށ 
ެއުކެލވެިގްނާވ ޤޫާނުނ ައާސސީާއެއެވ. ެއ ޤޫާނުނ 
ަކަށަވުރޮކްށދަީފއިާވ  ާބުބަގއި  ެދަވަނ  ައާސސީެގ 

ައާސސީ ަޙްއުޤަތާކެއެވ.

ޑިޮމްކެރޓިްކ ޤޫާނުނ ައާސސީެއްއ ޮއޮޓްކޭރުޓްނެގ 
ަދނީ  މިހެިރެގްނ  ަނތާީޖ  ދުިއުމެގ  ައްތަމްއަޗްށ 
ުނުކެޅުދްނެތރިަކްނ  ަސުރާކުރެގ  ެފްނަނުމްނެނެވ. 
ޮފުރުވުމެގ ނަިޔުތަގއި ަބަހާނެއްއ ެދްއުކުމެގ ޮގުތްނ 
ައާސސީްނ  ޤޫާނުނ  ުނަވަތ  ވިަޔްސ  ަކުމަގއި 
ެނތޮިކްށުލުމެގ  ަޙްއުޤަތްއ  ައާސސީ  ދަީފއިާވ 
ވިަޔްސ،  ަކުމަގއި  ވްިސުނުމަގއި  ހީަލްތެތރި 
ަހނޮިކްށ  ެވްސ  ަފުހްނ  ެއްނެމ  ަސުރާކުރްނ 
ެދ  ައާސސީ  ެއްނެމ  ަންއާތާލަފއިަވނީ  ައދި 
ާޔުރ ެގްނުގުޅްނ  ަޙްއެޤެވ. ެއއީ ުނަރްއާކެތރި ަހތި
ަމާނުކުރުމެގ ޤޫާނަންށ ެގަނއި ަބަދުލަތަކުކްނެނެވ.

ުތުޙަމުތަގއިާވ  ުކުށެގ  ަމުރަޙާލަގއި  ަތްޙޤުީޤެގ 
މާީހައްށ ޤޫާނުނ ައާސސީްނ ަކަށަވުރޮކްށދަީފއިާވ 
ަވނީ  ަޙްއުޤްނ  ބޭުންނުކުރުމެގ  ަވކަީލުކ  ޤޫާނނީ 
ަމުޙޫރްމޮކްށަފެއެވ.  ެއްއޮކްށ  ާގްތަގނޑަކްަށ 
ުލުވަމްށ  ވާސި ަޝރީަޢަތަކްށ  އްިނާސުފުވެވރި 
ޮކްނެމެހްނ ުމހްިއުމާވ ެއްނެމ ައާސސީ ެއްއ ަޙްއުޤ 
މިޮގުތްނ ަސުރާކުރްނ ެއަވނީ ޤޫާނުނ ައާސސީ 
މާިހުރ  ަހނޮިކްށަފެއެވ.  މްިނަވަރްށ  ުނޭދ  ަތްނ 
މިޮއްތ ޤޫާނުނ ައާސސީ ލުިބުމެގ ުކރިްނ ޮއްތ 
ާޙަލަތްށ ެއަކްނ ާގްތަގނޑަކްަށ ައނުބާރަލއިަފެއެވ.

ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤަވނީ ެއ ޤޫާނުންނ ަކނޑެައޅިެގްނ 
ެއްއޮކްށ ނުިގަޅއިަގެނަފެއެވ. ޤޫާނުނ ައާސސީާއއި 
ާމަނުކުރުމަގއި  ައާސސީ  ޤޫާނުނ  ޚިާލަފެށެވ. 
ަބަލްނެޖޭހ މިނަިވްނ ޑިޮމްކެރޓިްކ ުމުޖަތަމުއަތުކަގއި 
ަކނޑެައޅިެގްނ  ޮގާތެވްސ  ޮއްނަނ  ެއަކްނ 
ނުިގަޅއިަގުތުމަގއި  ަޙްއުޤ  މި  ޚިާލަފެށެވ. 
ވްިސަނއެިދުމްނ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ަސުރާކުރްނ 
މި  ގްޮސަފއިަވނީ  ޫދަވުމްނ  ުކްށެވރްިނ  ދަިއއީ، 
ަސަބުބްނަކެމެވ.  ޮއުތުމެގ  ލިބިދަީފއި  ަޙްއުޤ 
ޤޫާނުނ  ޯހދި  ަރްއޔިުތްނ  ެވްސ  ަހްއަތާހ  މިއީ 
ަސުރާކެރްއެގ  ައްނަނ  ުރޅި  ެދެކ  ައާސސީ 
ހީަލެތެވ. ޤޫާނުނ ައާސސީްނ ަކަށަވުރޮކްށދަީފއިާވ 
ޫދުވާމ  މަީހުކ  ުކްށުކރި  ަޙްއަޤކީ  ަހުނުހުރުމެގ 
ެއްއެވްސ ުގުޅެމްއާވ ެއްއެޗްއ ޫނެނެވ. މާިސެލްއ 
ފޫޭދަގއި  ސިޓީ  ައްއޑޫ  ަވނަީނަމ،  ަދްނަނާވަކަމްށ 
ެއްމ.ޑީ.ޕީ އްިނ ބްޭއވި ޮބުޑ ަޖްލާސެގ ެތެރައްށ 
ުބރިާޔއި  ަލޓި ަބަޔުކ  ތިބި  ނާިވޮކްށެގްނ  ޫމުނ 
ތިބި  ެއަތުނަގއި  ަވެދ  ހިަފއިެގްނ  ަދަގނުޑުބރި 
މުީހްނަންށ ުނަރްއާކުކރިަމިތ ުކުރވިހިނުދ، ެއމީުހްނ 
ެހކަިތާކެއުކ  ެރްޑހްޭނޑްެޑޮކްށ  ެވށްިނ  ުކުށެގ 
ޑިއިުރ  ފުުލުހްނ ހިަފއި ަހްއަޔުރުކުރަމްށަފުހ 24 ަގ
ެއމީުހްނ  ޫދޮކްށލީ  ެއްނެމްނ  ެއ  ުނަވންީސ 
ަހުނުހުރުމެގ ަސަބުބްނ ޯތެއެވ؟ ުނަވަތ ުކްއލަިއަކްށ 
ލުިބުނ ޯފުނ ޯކެލްއެގ ޯއޑަަރަކްށޯތެއެވ؟ ްސްޕރްީމ 
ަމްއަޗްށ  ަޙމުީދެގ  ަޢލީ  ަފނޑިާޔުރ  ޯކުޓެގ 
ުހަށެހޅަިފއި ޮއްތ ޮކަރޕަްޝްނ  ޯކަޓްށ  ްކރިމަިންލ 
ަމްއަސަލ ހިނުގްނ ުހްއޓި، ެއ ަމްއަސަލ މާިހުރ 
ަހުނުހްނެނުވުމެގ  ޭއާނ  ޭނގަިވނީ  ަތެންއ  ވުީނވީ 
ަސަބުބްނޯތެއެވ؟ ުނަވަތ ަމްއަސަލއިެގ ަމްއަޗްށ 
މުީހްނ  ޫދާވ  މިަފަދއިްނ  ެއޅިެގްނޯތެއެވ؟  ޮކފީ 

ޤޫާނުނެގ  ެވްސ  ެއްއޮގަތަކްށ  ަދނީ  ޫދެވެގްނ 
ެތެރއްިނ ޫންނަކްނ ެއނެގެއެވ. ައދި މި ެފްނަނނީ 
ައްތުނަލއި  ަމްއަސާލަގއި  ައްސުލ  ަސުރާކުރްނ 
ައްސުލ  ުއޭޅަތެނެވ.  ަވަށއިެގްނ  ަމްއަސަލއިެގ 
ަމްއަސަލައކީ ެދ ަކެމެކެވ. ެއްއަކަމކީ ަސުރާކުރެގ 
ާނާޤބިުލަކެމެވ. ައެންއަކަމކީ ަސުރާކާރއި ޖިާނޢީ 

ައަދުލެގ ނާިޒުމ ޮކަރްޕްޓެވަފއިާވަކެމެވ. 

ައމިްއަލައްށ  ތާިމ  ަޙްއަޤކީ  ަހުނުހުރުމެގ 
ެހކޯިހަދއިޭދްނ  ަދުއަލަތްށ  ުކްށެވރާިވޮގަތްށ 
ޤޫާނނީ  ޮއްނަނ  ުނެޖޭހޮގަތްށ  ތާިމައްށ 
ޕްަލ ެގ ަދުށްނ ތާިމައްށ  ަރްއާކެތރިަކުމެގ ްޕރްިނސި
ލިބިޭދ ޤޫާނނީ ަޙްއެޤެކެވ. ތާިމެގ ދާިފުއަގއި ތާިމ 
ަވނަީނަމ  ުނާވަކުމަގއި  ބޭުންނ  ަދްއަކްނ  ާވަހަކ 
ަޙްއުޤ  ުފރަިހަމ  އިްޚތިާޔުރުކުރުމެގ  ަހުނުހުރްނ 
ލިބިެގްނެވެއެވ. ައދި ެއަކުމެގ ަސަބުބްނ، ެއެހްނ 
ެއްއެވްސ  ޚިާލަފްށ،  ަޙްއުޤަތާކ  ަބެއްއ ައާސސީ 
ަފާރެތްއެގ ަޙްއަޤަކްށ ައަރއިަގެނވެިގްނ ުނެދެއެވ. 
ެއްއެވުއުޅުމެގ  މިނަިވްނަކާމއި  ޚިާޔުލާފުޅުކުރުމެގ 
މިނަިވްނަކްނ ފަަދ ަޙްއުޤަތެގ ެތެރއްިނ ގްޮސ ެއެހްނ 
މުީހްނެގ ަޙްއުޤަތަކްށ ަބެއްއ ަފަހުރ ައަރއިަގެނޭވތީ 
ަޙްއުޤަތުކަގއި މްިނަގނޑަުތެކްއ ަކނޑެައޅިަފއި  ެއ 
ުހެރެއެވ. ަނަމެވްސ ަހުނ ުނުހެރޭވޭނ ަކަމްށ ުބެނ 
މްިނަގނޑަުތެކްއ ުނަވަތ ޮގްތަތެކްއ ަކނޑެައޅިެގްނ 
ުނާވެނެއެވ. ަހުނ ުހްނަންނާވނީ ަކްއަޗްށ ުހެރެގްނޯތ، 
ުގަދްށ  ުނަވަތ  ުހެރެގްނޯތ  ައރަިޔްށ  ުނަވަތ 
ަކނޑެައޅިާދޭނ  ޮގްތަތަކކީ  މިަފަދ  ޮއެވެގްނޯތ، 
ޮގްތަތެކްއ ޫނެނެވ. ައެންއ ުނުކާތައކީ، ުކެށްއެގ 
ުތުހަމުތަގއިާވ މަީހުކ ަހުނުހެރފޭިއ ުބެނ، ަހަމެއަކނި 

ރިާއައްތޮކްށ،  ަސަބަބްށ  ެއ 

ަހުނ ހްުނަންނވާނީ ަކއަްޗްށ ހެުރގްެނޯތ، ުނަވަތ 
އިަރަޔްށ ުހެރގްެނޯތ ުނަވަތ ގަުދްށ ޮއެވގްެނޯތ؟

ޢަދުލު އިންސާފު

ލިުޔނީ: އިްމތިާޔުޒ ަފުހމީ
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ލިުޔނީ: ައލީ ނިާޔުޒ

2008 ަވަނ ައަހުރ ެއުކަލާވެލުވުނ ެފހި ޤޫާނުނ 
ދެިވހި  ުބަނނީ  ާމްއާދ  ަވަނ   235 ައާސސީެގ 
ާރްއޖެޭގ އިާދރީ ާދއިާރަތްއ ހްިނަގްނާވނީ ާލަމުރަކޒީ 
ުބަނނީ  އިުތަރްށ  ެއާމްއާދ  ަކަމެށެވ.  ުއޫސުލްނ 
ޤޫާނެންއ  ަމްޖލުިހްނ  ަރްއޔިުތްނެގ  ެއަކަމްށަޓަކއި 
ޮކްށ ާލަމްރަކޒީ ުއޫސުލްނ ހްިނުގުމެގ ނާިޒްމ  ފްާސ
ަތްފސީްލޮކްށޭދްނާވެނ ަކަމެށެވ. ާރްއޖެޭގ އިާދރީ 
ާދއިާރަތްއ ާލަމުރަކޒީ ުއޫސުލްނ ހްިނުގުމެގ ެއްނެމ 
ޮބުޑ ބޭުނަމކީ ާރްއޖެޭގ ަރްށަތްއ ަހުލއި މުިނަގއި 
ުމްއަސނދި ދިރުިއުޅެމްއ ދެިވހި  ޮކްށ  ަތަރްއޤީ 
ަޒާމްނ  ދުިނެމެވ.  ޯހާދ  ަރްއޔިަތަކްށ  ޮކްނެމ 
ަތަކކްށ ެދމެިގްނދިަޔ ަތަރްއޤީެގ ަބަރެވލި ްސޕީްޑ 
ާރްއެޖ  ޮގަތަކްށ  ެއެހްނ  ުކުރެމެވ.  ައަވްސ 

ަތަރްއޤީ ުކުރެމެވ.
 

2009 ަވަނ ައަހުރެގ ުކރޮީކުޅ ަރއީްސ ުމަޙްއަމުދ 
ުދެގ ެވރަިކުމަގއި ަމްޝހުޫރ ޤޫާނނީ ަވކުީލ  ަނޝީ
ަފުރާމޮކްށ  ުސޫއުދ  ުހްސުންއ  ައްލުއްސާތުޛ 
އިާދރީ  ދެިވހާިރްއޖެޭގ   “ ަސުރާކުރްނ  ޭއުރެގ 
ާދއިާރަތްއ ާލަމުރަކޒީ ުއޫސުލްނ ހްިނުގުމެގ ބިްލ” 
ަމްޖލަީހްށ  ަރްއޔިުތްނެގ  ަވަނ   17 ަނުމަގއި  ެގ 
ުދަވުހ  ގަިނ  ައަހަރަކްށުވެރ  ުހަށެއޅިެއެވ.  ބިެލްއ 
ޮކާށ  ބިްލ  ެއ  ވުޭތެވ،  ަތުޅުމަގއި  ަމްޖލުީހެގ 
ަފާރްތަތަކްށ  އިދިޮކުޅ  ަސުރާކާރ  ަފުހ  ެމުށަމްށ 
ޮކްށ  ައުޤަލބިްއަޔުތ ޮއްތ ަމްޖލަީހުކްނ ެއ ބިްލ ފްާސ
ޤޫާނަނަކްށަހަދއިފެިއެވ. ޭއުރެގ ަސުރާކުރްނ ބިްލ 
ބިާމާހ ަތާފުތޮކްށ ޮއަތކްަސ،  ުހަށެއޅި ޮގާތ ުއޑާ 
ދެިވހާިރްއޖެޭގ  ަސަބުބްނ  ޤޫާނުނެގ  ުކެރުވުނ  ފްާސ
ާއ  ަތަރްއޤީ  ާރްއޖެޭގ  ހްިނުގާމއި  އިާދރީ 
ުދެގ  ަނޝީ ަރއީްސ  ެގްނދުިއަމްށ  ަހުރފަަތަކްށ 
ހިނަގްއެޖެއެވ.  ލިބިެގްނ  ުފުރަސުތ  ަސުރާކަރްށ 
ެވރްިނ ައްއަޔްނުކާރ ަކތީުބްނ ެގ ަދުއުރ ނިމި 
ަރްއޔިުތްނ ޮހާވ ަކުއްނިސަލުރްނެގ ަދުއުރ ެފށެިގްނ 

ހިނަގްއެޖެއެވ.

ުފރަިހަމ  ަރްއޔިުތްނެގ  ައަހުރ  ަވަނ   2008
ަހާވުލުކރި  ރިާޔަސުތ  ާރްއޖެޭގ  ައުޤަލިބްއަޔުތްނ 
ެގ  ާޕޓީ ޑިޮމްކެރޓިްކ  ަރްއޔިުތްނެގ  ދެިވހި 
ުދ  ރިާޔސީ ެކނޑިޑްޭޓ ާރއިްސ ުމަޙްއަމުދ ަނޝީ
ަމނުިކާފުނެގ  ެއ  ުހަށެއޅި  ދެިވހަިރްއޔުިތްނަންށ 
ަތަރްއޤީ  ދެިވހާިރްއެޖ  ެވްސ  ޯޓަގއި  ެމނިފްެސ
ުކާރެނ ޮގުތެގ ަމްނަޒުރ ުކަރާހަފއިަވނީ ާލަމުރަކޒީ 
ުއޫސުލްނ ަސަރަހްއދީ ަތަރްއޤީެގ ޮއނަިގނެޑްއެގ 
ެތެރއްިނެނެވ. ެއޮގުތްނ ާރްއެޖ 7 ަސަރަޙްއަދަކްށ 
ަތަރްއޤީުކާރެނ  ަސަރަޙްއުދަތްއ  ެއ  ަބާހ 
ޯޓެގ  ެމނިފްެސ ަމނުިކާފުނެގ  ެއ  ތްަސވުީރ  ޮގުތެގ 
ަމުލެގ  ަހްތ  ޮއެތެވ.  ެފްނާންނ  ަބނޑޭރިަގނުޑްނ 
ސިަފއިަގެއެވ. ެއަކްނ ެއމިަނުކާފުނެގ ަސުރާކުރްނ 
ަޤުއމީ  ެއުކަލާވެލުވްނ  ައަހުރ  ަވަނ   2009
ަތަރްއޤީެގ ޮއނަިގުނުޑަގއި ައދި ާމ ަތްފސީްލޮކްށ 
ެއްއ  ަތަރްއޤީައްށަޓަކއި  ަޤުއމީ  ުބެނދަީފއިެވެއެވ. 
ަރްށަތްއ  ެދކި  ުޔނިެޓްއަކުމަގއި  ުކޑަ  ަރަށކީ 
ްގޫރްޕޮކްށ، ައޮތުޅަތްއ ްގޫރްޕޮކްށ ްޕޮރވްިންސަތެކްއެގ 
ާފުޑކިުޔްނަތާކ ަހޖޫ  ުއެފްއދީ އިދިޮކުޅަފާރްތަތުކެގ 

މުީހްނ  ެނތެިއެވ.  ެބުލެމްއ  ުކޑެަވްސ  ެޖުހަމްށ 
ދިރުިއޭޅ ޮކްނެމ ަރެށްއަގއި ުހރާިހ ޚިުދަމްތަތެކްއ 
އްިނތިާޒްމުކެރވަިފއިާވ  ުނުކެރުވަންސ  ުފރަިހަމ 
ޚިުދަމްތ  ެތެރއްިނ  ނާިޒްމެއްއެގ  ަދުތުރަފުތުރެގ 
ަމުގ  ުކެރޭވެނ  ަދުތުރ  ުހރަިރްށަތަކްށ  ލެިބްނ 
ުދ  ަނޝީ ަރއީްސ  ދިަޔއީ  ެވެގްނ  ަހަމެޖުހްނ 

ުކުރެމ ސިާޔަސަތެށެވ. ަސުރާކުރެގ ެއްއފްަސ

ުކުރްނ  ަތަރްއޤީ  ބޭުނަމކީ  ުކުރެމ  ެއްއފްަސ
ޫންނޯތެއެވ. ާރްއެޖައކީ ަޖޒީާރ ަޤުއެމެކެވ. 188 
ަރުށަގއި މުީހްނ ދިރުިއެޅެއެވ. ޮކްނެމ ަރެށްއެވްސ 
ަތާފެތެވ.  ާއަދާކަދަތްއ  ދިރުިއުޅުމެގ  ަތާފެތެވ. 
ދިރުިއުޅަމްށ  ަތާފެތެވ.  ަބުހުރަވ  ަދްއާކ  ާވަހަކ 
ުކާރ ަމަސްއަކްތަތްއ ަތާފެތެވ. ލިބިަފއިާވ ުގުދަރތީ 
ަތާފެތެވ.  ެއައްށުވެރ  ައދި  ުމްއަސނދަިކްނ 
ެއްއފްަސ ުކަރްނވީ މި ެދްނެނުވުނ ެއްއެވްސ ަކަމަކްށ 
އިުރައާރއިުރ  ެއްއުދަވެހްއެގ  ެހްއެޔެވ؟  ުނަބާލ 
ޮފށި  ަބަދުލެވެގްނ  ސިާޔަސެތްއ  ަސުރާކުރެގ 
ަތްނަމތި ހިަފއިެގްނ ަރުށްނ ަފއިަބްނވީ ކީްއެވެގްނ 
ެހްއެޔެވ؟ ާރްއޖަޭތަރްއޤީ ުކުރުމެގ ަނުމަގއި ެއަތްއ 
ުޤުރާބްނ  ދިރުިއުޅްނ  ހްިތފޭަސަހ  ެއްއެގ  ާއއިާލ 
ަޙްއަޤަކްށ  އްިނާސނީ  ަބެޔްއެގ  ެއަތްއ  ުކުރަމކީ 
ެއަވުރްނެވްސ  ެހްއެޔެވ؟  ޫންނ  ައަރއިަގުތެމްއ 
ެއްއުދަވެހްއެގ  ަނުމަގއި  ަތަރްއޤީުކުރުމެގ  ާރްއެޖ 
ެއްނެމްނ  ުކދޮިބުޑ  ަރުށެގ   ުކޑަ  ެހނުދުނ 
ސިަފއްިނެގ ެއހީެތރި ަކާމެއުކ ަރުށްނ ަފއިަބއިެގްނ 
ގްޮސ ބިްނ ޮބުޑ ަރެށްއަގއި ުރުހަންސ ުނުރުހަންސ 
ަވަޒްނެވރުިވްނ ެއއީ ަހަމ ަވރަިހަމ ޮގެތްއ ެހްއެޔެވ؟ 
ާބުރ  ޮގްއުމުށެގ  ަތަރްއޤީުކުރަމްށ  ާރްއޖޭ  މިއީ 
ބޭުންނ ުކުރްނ ޫންނ ެދްނ ޮކްނ ަކެމްއ ެހްއެޔެވ؟
ެއަބޮއެތެވ.  ޮގެތްއ  ެދ  ުކުރަމްށ  ެއްއފްަސ ާރްއެޖ 
ަލްތަތްއ ބޭުންނޮކްށ ާރްއޖެޭގ  ެއްއޮގަތކީ ަޒާމނީ ަވސީ

ޮބުޑޮކްށ  ހިްއާކ  ަރެށްއ  ުހރާިހ 

ާރްއޖެ ަތަރްއީޤ ުކުރމާ އާބީާދ ެއްއފްަސުކުރްނ

ރައީސް  ކުރީޮކޅު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2009
މަޝްހޫރު  ވެރިކަމުގައި  ނަޝީދުގެ  މުޙައްމަދު 
ހުސްނުއް  އަލްއުސްތާޛު  ވަކީލު  ޤާނޫނީ 
ސުއޫދު ފަރުމާޮކށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން “ 
ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނަމުގައި  ގެ  ބިލް”  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން 
ބިލެއް  މަޖްލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ   17

ހުށައެޅިއެވެ. 
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ލިުޔނީ: ުމަހްއަމުދ ޝިާފުޒ

ރާޮގނޑި ރާޖާގެ ތަހުތުގައި ފުޅައެޅީ...

ާހްނާދނީ ެވރަިކެމްއެގ ނުިމްނައއީަކަމްށހީވަިވުގުތޮކެޅްއ ާމީޒވިެއެވ. ެއެހަންސ ަހަމ 
ެއްނެމ 3 ައަހާރއި ުދަވްސޮކެޅެކެވ. ައުލްނ ައނުބާރ ާހްނާދނީ ެވރަިކަމަކްށ 
ަބުހުރަވއްިނަނަމ  މުީހްނެގ  ޮދށުީއުމުރެގ  ޮކްށލެީއެވ.  ަބާގާވްތ  މާިރްއެޖ 
“ަގނުޑަވުރ ުކޅިަވުރ”ެގ ައްއަޕ “ާރޮގނޑި ާރާޖ” ާރަވއިެގްނ ހްިނގި ަގުއމީ 
ަސަކާރުތެގ ަހގީަގްތ މަިވނީ ާމަރނަގަޅްއެވްސ ާހަމެވަފެއެވ. މިަކްނ ުކުރަމްށ 
ބޭުންނުކރި ދާީނއި މިނަިވްނަކާމއި އިްސތިުގލްާލ ައދި ސިާޔަދުތ ވަީތެންއ 

ޭންނުގނަީމ މާިވަހަކއިެގ ަހނާދްނ ާއޮކްށުލްނ ަރނަގުޅ ާވެނަކަމްށެފެނެއެވ.
 

ަގުއުމެގ ‘މިނަިވްނަކްނ’ ެގްއެލނަީކަމްށުބެނ، ޭހޯބާނާރ ެތޅިޮފުޅނީ ައަރްތަބުކ 
ައނަގަޔްށ  ުނެޖެހެއެވ.  ެއްއާތުކ  ެދަފއި  ާފޑެަށެވ.  ުއޭޅ  ޮބއިެގްނ  ޮސޑާ 
ުހެރާބެއެވ؟  ޮކްނަކަމާކ  ެއޅިަފެއެވ.  ެރވެިތޮޔ  ަރނަގަޅްށެވްސ  ަހަމ  ުހރީ 
ޯޔަލެއެވ.  ޯޔަލެއެވ. މާިރްއެޖެވްސ ވިްއަކނީ  ާއެއެކެވ. ަހުރުމާދ ވިްއަކނީ 
ުކުރުމްނެނެވ.  ަހާވުލ  ުކްނުފްނަޏާކ  ބުޭރެގ  ހްިނުގްނ  ެއާއރޯޕރުޓެގ  ުހުޅޭލ 
ޮގެވލަިފތީެގ ައުޑ ުހރީ މާިރްއޖެޭގ މިނަިވްނަކްނ ެގްއލި އްިނޑިާއެގ ައުޅެވިތަކަމްށ 
ހިނަގްއެޖަކަމެށެވ. މިަކާމެހދި ުނެގްއޭލ ަހަމ ެއަކްއެޗްއެވްސ ެނތޯީޔަލެއެވ.

‘ދަީންށަޓއި  ަޖާހލީ  ަވޮގްށ  ‘މިނަިވްނަކުމަގއި’  ެއެވރްިނ  އިާސހަިތުކ  ަހަމ 
ަގުއަމްށަޓަކއި’ ެއެވ. ޭޝުހްނެގ ާތުޖަގއި ތިބި ަބެއްއެގ ަމަސްއަކަތަކްށވީ ާސްކ 
ުބުދަތެކްއަކަމްށ  ެބެހްއޓި  ައުޅަކްނުކަރްނ  ޮމނުިއަމްނުޓަތަކކީ  ަތުކެގ  ަގުއުމ 
ަރްއޔިުތްނަންށ ވްިސަނއިދުިނެމެވ. ައަރބިްއާޔ ުސޫކާލއި، ައަރބި ަބާހއި، ުމޅި 
ަތުއލީމީ ަމްނަހުޖެގ އިުތުރްނ ގިާޔުސްއދްީނ ްސޫކާލ ަހަމއްިނ މި ަފރިހަިތެކްއ 
ުއުޅުނ  ައުރަވްނ  މާިރްއެޖ  ްނާދޯބަޓަކްށ  ަމތި އިްސާރއީުލެގ  ުނނުިމެނެވ. 
ަކަހަލެއެވ. ޮކްނެމައކްަސ މިަކަމްށ ސިާޔަދާތއި އިްސތިްގލުާލ ަވެދްއެޖެއެވ. 
ަގުއުމެގ ދާިފއީ ުގޫރުޕެގ ެތޭރްނެނެވ. މިަކުމެގ ަރްމުޒ ަކުމަގިާވ ަގުއމީ ދަިދއިެގ 

ނަިވުލަގެއެވ. 

ުކނަިވްސ  ެވރަިކުމްނ  ައަހެރްއވީއިުރ،  ެވރަިކަމްށ  ޯހދި  ޮގަތަކްއ  ޯހުދުނ 
ުމާޒހާިރ  ނުިކެމ  ަމުގަތަކްށ  ެގްއެލނަީކަމްށުބެނ  މިނަިވްނަކްނ  ުދަވނީެއެވ. 
ުކރި މުީހްނެގ ެވރަިކުމަގއި، ުމޅި ަގުއުމ ަޗއިާނައްށ ވީްއލި ނިމްިއެޖެއެވ. 
ަކނޑާއި، ަފާޅއި ބިްނަތްއ ައުތްނ ޫދެވ ނެިމނީެއެވ. ކަަޝަވުރާވަކަމކީ މަީހަކްށ 

ވިްއާކުނާލ  ަފުޅަރެށްއ، ަފެޅްއ، ގިރިެއްއެވްސ މާިހުރ މާިރްއޖަޭގއި ެންތަކެމެވ. 
ަހާލުލވޫީންނާބޭއ  މިައުދ  ެއެވރްިނަންށ  ަހަމ  ެއަތްއަކެމްއ،  ަހާރްނވި  ޭއުރ 
އްިނތާިހ  ަކުމދިަޔއީ  ެޓްކްސަތްއ  ުއުޅުނ  ަކުމުނޮގްސެގްނ  ހަިތްށައަރެއެވ. 
ަދަރަޖައެށެވ. ަޕްބލްިކ ްޕަރއިެވްޓ ާޕްޓަނރޝިްޕ ައދި ަވކްިނ ަރަގުޅވެިއެވ. 
ުކނެިވ  ެތޭރަގއި  މެިވރްިނެގ  ަކެމެކެވ.  ައަހެރެމްނެގެވްސ  ެބުލަމކީ  ާވުނާވ 
ުފަޅާނާޅ ަހަމ ެއްނެމ ުވާޒާރެއްއެނެތެވ. ެއެވރްިނެގ ދަޫތުކްނ ެނުރުނ ުމާނފުިގ 
ބްަސަތުކެގ ޝިާކަރައަކްށ ެއެވރްިނ ެވްއެޖެއެވ. މިައުދ ެއަވނީ ެއ ައނަގަތްއ 
ުހުޅަވްނ ުނުކެޅދަިފެއެވ. މިނަިވްނަކޭމ،  ދަީންށަޓަކޭއ، ސިާޔަދޭތ، އިްސތިުގލޭާލ 

އިްސަތްއޭޓ ކިައްސ ަހަމ ުދަވނީ ުމަޅ ުފަޅ ުކނަިވެހެވ. 
 

ެވރަިކަމކީ ޯއާގެތރިުވެމެވ. ެހޮޔނިަޔުތަގއި ަރްއޔިުތްނަންށ ހިުދަމްތ ުކުރެމެވ. 
ަރްއޔިުތްނެގ ަފއިާސައްށ ައާމާންތެތރިުވެމެވ. ުމާރލަިކާމެއުކ ަމަސްއަކުތަގއި 
މިަކްނަކަމކީ  ދިރުިއުޅެމެވ.  ެއްއަހަމެއްއަގއި  ަރްއޔިުތްނާނ  ުއުޅެމެވ. 
ާރޮގނޑެިއްއެގ ކިަބއްިނ ެފްނާނެނ ަކްނަކެމްއ ޫނެނެވ. ައދި ަނުމެގ ަފަހަތްށ 

ާރާޖެވްސ އިުތުރުކެރވާިދެނެއެވ. 

ުދަވނީ ހަަމ ުކނި ވަހެވެ!

ގައުމުގެ ‘މިނިވަންކަން’ ގެއްލެނީކަމަށްބުނެ، ހޭޯބނާރާ 
ތެޅިޮފޅުނީ އަރަތްބަކު ޮސޑާ ޮބއިގެން އުޅޭ ފާޑަށެވެ. 
ހަމަ  ހުރީ  އަނގަޔަށް  ނުޖެހެއެވެ.  އެއްތާކު  ދެފައި 
ޮކންކަމަކާ  އެޅިފައެވެ.  ރެވިތެޮޔ  ރަނގަޅަށްވެސް 
ޯޔލައެވެ.  ވިއްކަނީ  ހަރުމުދާ  އާއެކެވެ.  ހުރެބާއެވެ؟ 
މިރާއްޖެވެސް ވިއްކަނީ ޯޔލައެވެ. ހުޅުލޭ އެއާރޯޕރޓުގެ 
ކުރުމުންނެވެ.  ހަވާލު  ކުންފުންޏަކާ  ބޭރުގެ  ހިންގުން 
ޮގވެލިފަތީގެ އަޑު ހުރީ މިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި 
އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމަށް ހިނގައްޖެކަމަށެވެ. މިކަމާހެދި 

ނުގެއްލޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނެތީޯޔލައެވެ.
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ާނސިުރ  ަސަގުރ  ުލުތފާީއއި  ވީޑިޯއެއެކެވ.  ުދްއ  ައުޅަގނުޑ  މިޭދެތެރއްިނ 
ަމަނަވުރްނ ާބުލަވއި، ަބނެދ، އްިނޑިާއ ސިަފއްިނ ެއެވރްީނ ޮގަވއިެގްނ ާމެލ 
ައއި ަވުގެތެވ. ެއަތްނ ޓީވީެއުމްނ ަކަވުރ ުކަރްނ ގްޮސ ުހރީ އިްސާމއީްލ 

ަވީޖެހެވ.

ެއްނެމ ުކރީްނ ެފްނަނނީ ޫޓޫޓ ާޒހިުރ ައުތަގއި ެބްނޑެޭޖްއ ައަޅއިެގްނ، ބިާލުލ 
ަޅުހްއުތެގ ާއަދނަިކްށ ަކްނ، ައދި ަގްނހްިނާގްނވީ ޮގްތ ައްނަގަވްނ ޯލރެިއްއަމީތ 
ުހރަިތެނެވ. ެދްނ ާމަލެހްއ ުނެވ ުކުރ، ަރްތ ޯސުޓލީ މަީހުކ ެދައާތއި ެދަފއި 
ަބނެދ، ަފްނާސަހަކްށ ުޔނިޯފުމލީ މުީހްނ ޭއާނ ަވާށަލއި، ާމެލ ެގްނަނަތެނެވ. 
ަވޖީުހެގ ަމުއޫސުމ ައުޑްނ ެއއީ ުލުތފޭީއ، އިނޭގޯތޭއ ުބެނެއެވ. ދެޭތެރައުކްނ 
ަވޖީުހ ެއާތ ަކއިރީ ުއެޅނޮިކްށެވްސ ވީޑިޯއއިްނ ެފެނެއެވ. ޭއާނ ަލއިެގްނ ުހރި 
ަހެއެވ. ޫނ ަގމީުހެގ ުކަލަވުރްނ، މުީހްނ ަތުކެތޭރްނ ޭއާނ ާފަހަގ ުކާރްނ ފޭަސ

 

ވަޖީހަކީ އޭރު ބައިވަރު މީހުންނެވެ. ޓީޗަރެކެވެ. ފިލްމުވެސް 

ކުޅެއެވެ. މުޖުތަމައުއިން ބަލައިގަންނަ މީހެކެވެ. ޮކންމެ 

ރެޔަކު އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު، ސިކުންތުކައްޓެއް އައްގަޑި 

ސުންމިނެޓު ސުންސިކުންތާ ހަމައަށް ގުނާ، އެޔަށްފަހު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން އަބްދުލް 

ގައްޔޫމް އެދުވަހަކު ކުރެއްވި ކަންތައްތަކާއި، ވަޑައިގެން 

ހިޔާލުތައް  އެރިވަޑައިގެން  ހިތްޕުޅަށް  ތަންތަނާއި، 

ހަބަރުތައް  ގައުމުގެ  ހުއްދަލިބިފައިވާ  ކިޔާދިނުމަށްފަހު، 

ވެސް  ކިޔައިދެނީ  ގިނަރޭރޭ  ވަރަށް  ރައްޔިތުންނަށް 

ވަޖީހެވެ.

ަހަބެރްއަކެމްއ  ލިާޔ  ާކުކ  ޭއުރަގއި  ަހަބަރކީ  ކިާޔ  ޭއާނ  ްސޫޓޑިޯއަގއި 
މިަފަދ  ބުޭރަގއި،  ްސޫޓޑިޯއއްިނ  ެއެހަންސ  ޭނނެގެއެވ.  ައުޅަގނޑަކްަށ 

ާއްއުމ ަމއާިދެންއަގއި އިްސާމއީްލ ަވޖީުހ ަހަބުރ ެގެންސޭދއިުރ ަދތިަތެކްއ 
ުކރިަމިތާވާވަހަކ ވީޑިޯއަގއި ޭއާނ ާހަމުކެރެއެވ. ަސަގުރާނސިުރ ަކއިރީ މިަފަދ 
ަކއިރިައްށ  ޭއާނ  ަފުހ،  ައާހުލަމްށ  ަމްގަސުދ  ުކުރުމެގ  ައަމެލްއ  ުނަބއި 
ުނެދވިެގްނ މިުއެޅނީ ަމއިުކެގ ާވަގނުޑ ުކުރަކުމްނަކަމްށ ަވޖީުހ ުބެނެއެވ. ެއ 
ެދ “ުނަބއި މުީހްނ” ަވާށ މުީހްނ ގަިނަކުމްނ ުސާވުލުކާރްނެވްސ ަދިތާވަހަކ 

ުބެނެއެވ.

ައަމުލަތުކެގ  ހްިނގި  ަސަގޭރ(  ޮގެތްއަގއި  )ާހްއަސ  މިމުީހްނ  ަތުކާރުރޮކްށ 
ުނަބއިާވަހަކ ަވޖީުހ ކިަޔއިދިްނ ައުޑ، 2014 ަގއި ޫޔޓުިއުބެގ ަޒރިްއާޔއްިނ 
ާވަގނުޑެގ  ަމއިުކެގ  ައަރނީ،  ހަިތްއ  ައުޅަގނުޑެގ  އިނެދެގްނ  ަބަލްނ 
ުކުރަކާމއި، މުީހްނ ގަިނުވުމެގ އިުތުރްނ، ަވޖީަހްށ ެދްނ ުކރިަމތިވީ ަދިތަތާކއި 
ެމުދަގއިެއެވ. މިެދްނެނވީ، ެއ ާމްއދީ ުއނަދުގަތުކެގ އިުތުރްނ، ެއަތުނަގއިުހރި 
ެވަފއިާވޭނ، ެއާހ ާމްއދީ ޫންނ ަދތިަތާކއި ފްިއުތްނ  އިުރ، ޭއާނ ައްށ ުކރިަމތި

ަތުކެގާވަހަކެއެވ.

ަސަގުރާނސިުރ  ާއއި  ުލުތފީ  ޮކްށާލަނެމެވ.  އާިބާރްތ  ޮގަތަކްށ  ެއެހްނ 
އިުރ،  ުހރި  ަވޖީުހ  ެއަތުނަގއި  ަވުލްނެނެވ.  ޭޗާނއި  ަބނެދވަިފއިތިބީ 
ޮކްނ ެއްއަޗުކްނ ާބަވޭއ  ޫންސެވރެިއްއެގ ަހއިސިްއަޔުތްނ، ަބނެދވަިފއިުހރީ 

ައުޅަގނުޑ ހަިތްއ ެއރިެއެވ.

މިަކުމެގ ަޖާވުބ ޯހަދްނަބާލއިުރ، ެއ ަޒާމުނަގއި ަހަބުރކީ މުީހްނާނއި، ެއމީުހްނެގ 
މާިހުރެގ ދިރުިއުޅުމެގ ެއކި ންިނުމްނަތާކއި، ފުިކާރއި ައާޅކިާޔާލހްިތ ެވެއެވ. 
އިްސާމއީްލ ަވޖީަހކީ މީެގްނ ެއެކެކެވ. ެދްނ ަހަމ މި މޭިމުރުމްނ ާދަނަމ ހަިތްށ 

ެއެވ. ައްނަނނީ ުމަހްނަމުދ ަވހުީދ ހަަސްނ ަމނާިކއި، ފުާތަމުތ ރާިޒ

ެދްނ ަތްނޮކެޅްއ ަފެހެވ. ަހަމ ެއްއ ރާިޔަސެތެކެވ. ެއެހަންސ 2003 ަގއި 
އީާވްނ ަނީސުމެގ ަމާރއި ުގޅިެގްނ ޓީވީެއްމ ްސޫޓޑިޯއަގއި ަހަމ ެއ ަހަބުރ 
ަހނާދްނެވެއެވ.  ުބނެިއްއެޗްއ  ައުޅަގނުޑކައިރީ  ޫންސެވރަިއުކ  ެގެންސދިްނ 

ޮކްނެމެވްސ ަވަރަކްށ މިަކާމ ުގުޅްނ ުހރީތީ މާިވަހަކެވްސ މިލަިޔނީެއެވ.

ަހަބުރ  ްސޫޓޑޯިއ  ެދްނ  ޭއާނ  ކާިޔަފއި  ެއަހަބުރ  ުބނީ  ޫންސެވރާިއ  ެއ 
ެގެންސދިުންނ ުހްއާޓލާިވަހަކެއެވ. ކިަޔއިދިްނ ަހަބުރ ދެިވހްީނަންށ ެގެންސދީަފއި، 
ެދްނ ެފުނުނ ަމްނަޒުރަތުކެގ ަސަބުބްނ ެއ ޫންސެވރާިއ ޭއާނެގ ޒިްނާމާއެމުދ 

ލިުޔނީ: ަޒއިާނ ަސއީުދ

ީމިޑާޔ ިމައުދ
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ތާިމެގ  ަހަބެރެކެވ.  ލިެޔވިަފއިާވ  ކިަޔއިމިެދެވނީ  ެޖުހނީެއެވ.  ވްިސާނަލްނ 
ޫމާނއި ައުޑ ެއަހަބުރ ެގެންސދުިނުމަގއި ބޭުންނުކރަިނަމެވްސ މި ކިަޔއިެދނީ 
ެއެހްނ މަީހުކ، ުނަވަތ ަބަޔުކ ަތްއާޔުރޮކްށަފއިާވ ާވަހަކެއެކެވ. ެއ ާވަހަކއިެގ 
ޫންސެވރާިޔ  މިހާިސުބްނ  ެދްނ  ުނެވެއެވ.  ޮއުޅްނފުިލޭވަވެރްއ  ެތުދޮދުގމްިނ 
ަޖާވުބާދރާީވްނ  ެދްއުކުނާވަހަކައްށ  ެއ  ުހްއެޓނީެއެވ.  ޫންސެވރަިއަކްށުވްނ 

ކޭޯތެއެވ؟ ެޖޭހހާިސުބްނ ުބާނނީ ަވކި ކީ
އިްސާމއީްލ ަވީޖާހއި، ައުޅަގނުޑ މިެދްނެނވި ޫންސެވރާިއ ާއއި ެދމުީހްނެވްސ 
ެގެންސދިނީ މަީހުކ، ުނަވަތ ަބަޔުކެގ ަމުރެގ ާވަހަކެއެވ. ަތާފަތކީ ެއަކްނުކރި 
މުީހްނެނެވ. ެއްއަފަހުރ މިަކްނ ުކރީާބގީްނެނެވ. ެދަވަނ ަފަހުރ މިަކްނ ހްިނގީ 
ަސުރާކުރެނެނެވ. ެދަފަހުރެވްސ ަހަބުރ ެގެންސދިނީ ަސުރާކުރެގ މީޑިާއެއެވ.

ހްިޖަރޮކްށ  ސިްނަގޕަޫރްށ  ަވީޖުހ  އިްސާމއީްލ  ހިނަގްއެޖެއެވ.   1988
ނިމްިއެޖެއެވ. 2003 ެވްސ ހިނަގްއެޖެއެވ. ާރްއޖަޭގއި ޑިޮމްކަރސީ ުއެފދި، 
ަދުއަލުތެގ  ަހަމެޖހިްއެޖެއެވ.  އްިނތިާޒުމަތްއ  ހާިމަޔްތާވަފަދ  ޫންސެވރްިނ 
މީޑިާއެގ އިުތުރްނ، ެއަތެކްއ ޓީީވ ްސޭޓަޝެންއ، ޫނެހްއ މާިހުރ ާރްއޖަޭގއި 

ުއެފދްިއެޖެއެވ.

ޫންސެވރަިކުމެގ މިނަިވްނަކްނ ލިބި، މި މިނަިވްނަކްނ ޯހުދުމަގއި ޫންސެވރްިނ 
ބުޫލުކަރނީ  ަބއިެވރިވީެލްއ ަމެދްއޫނެނެވ. ެދްނ މި މިނަިވްނަކުމަގއި ައުޅަގނުޑ ަގ

ުކރީްނ މިެދްނެނވި ފްިއުތްނަތްއ ަމުދެވ، ޫންސެވރާިޔ ަހަމއިްސޮކަޅްށ ެތުދެވާލ، 
ެފްނަނ “ެތާދއި  ައުޅަގނޑްަށ  ަކަމްށ  އްިނ  ެއްއ  ަހގީގީ  ޫންސެވރަިކުމެގ 
ައްސަލްށ” ުހުރަމްތެތރިުވްނ ޯންނާންނވީ ެއްއެވްސ ަސަބެބްއ ެންތަކަމެށެވ.

ެހްއެޔެވ؟  ކީްއެވެގްނ  ުނެފްނަނނީ  މިަކްނ  އިުރ،  ޮއްތ  ަކްނ  މެިހްނ 
ޫންސެވރަިކްނ މިނަިވްނވަިޔްސ ޫންސެވރާިޔ ަހަމ މިނަިވްނ ޫނނީ ޯތެއެވ؟ ާބްއާވ 
ްޕެރްސ ޮކްނަފަރްންސަތްއ ަމެދްއޫނެނެވ. ަގުއުމަގއި ުހރި ަމްއަސަލަތާކއި މި
ެއެހްނާވއިުރ،  ެދްނ  ަމެދްއޫނެނެވ.  ުސާވުލަތްއ  ުއެފޭދ  ަމްއަސަލަތުކްނ 
މުިސާވުލަތްއ، ެއަކާމ ަޖާވުބާދރާީވ ަފާރްތަތާކއި ުކާރ ޫންސެވރަިއުކ ާހަދަމެދެވ.

ްމ ަމާރލީ 2012 ަގއިެއެވ. ަޖުލަގއި ުހރީ 19 ައަހުރެގ ުޒާވެނެކެވ.  ައްފާރޝީ
މަިކާމ  ަޖާވުބ  ޯހދި  ުރުކޭރްނ  ާނސި ަސަގުރ  ަވޖީުހ  ެއްއަކަލ  ައދެިވްސ 
ަމްގަސެދްއ  ހްިނގި  ައަމެލްއ  ުނަބއި  މާިހ  ުނލެިބެއެވ.  ެބޭހޮގުތްނެވްސ 
ަތުކާރުރޮކްށ  ެއުސާވުލ  ވީއިުރ  ެދައަހުރ  ެއެވ.  ޭންނެގ  ައަހެރެމްނަނަކްށ 
ުކާރޭނ ޫންސެވރަިއުކ ެނތެީހްއެޔެވ؟ ަމއިުކެގ ާވަގނުޑ ުކުރެވަފއި، ަކުމެގ 

ަވަށއިެގްނ ތިބި ަބއިަގނުޑ ަހަމ ގަިނއީ ާބެއެވ؟

ޮފޯޓ: ޫލަކްސ ަޖލުީލ
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މި ަޤުއުމެގ ާތރީްޚަގއި މިނަިވްނަކަމްށަޓަކއި ބްޭއޭވ ެއްނެމ ޮބުޑ ަމާހސިްނާތަގއި، 
މިައުދ ައަހެރްނ މި ަބއިެވރަިވނީ ުނަހުނ ުއަފާލއި ެއުކެއެވ.

 
މީެގ ފްަސ ައަހުރުކރްިނ، ައުހަރެވތި ެއެމރިާކ ަރްއޔިެތްއ، ެއބޭުފެޅްއެގ ހިަޔނަީގއި 
ބި، މިނަިވްނަކުމެގ ފްަތތަޫރއިަގއި ޮސެއުކެރްއވިެއެވ.  ައަހުރެމްނ މިައުދ މިތި
މި ުމހްިނުމ ފްަތތަޫރ ުދނެިޔައްށ ައއީ ބޭއިްނާސާފއި ައނާިޔަގއި ެނެތުމްނާދ 
ެއަތްއ މިލަިއްނ  ަކުޅ ަންސުލެގ މުީހްނެގެ ަހާޔަތްށ ައލިޮކްށދްިނ ޮވެށްއެގ 
ާބްއަޖެވރި  ެގެންސ  ްށ  ޭރަތްއ ނުިމަކަ ައުޅެވިތަކުމެގ ައނދިރި  ޮގުތަގެއެވ. 

ފަތިަހަކްށ ައލިވިުލްނ ަކުމަގެއެވ. 

ަނަމެވްސ ަސްއަތ ައަހުރ ަފުހްނ، ައދެިވްސ ަކުޅ ަންސުލެގ ަރްއޔިުތްނަވނީ 
ަފުހްނ،  ައަހުރ  ަސްއަތ  ުދަވްސަތުކަގެއެވ.  ަކުމެގ  ައުޅެވތި ައނދިރި 
ަންސލީ  ކްަސޮތުޅެއޅިަފެއެވ.  ަހާޔްތަވނީ  ަރްއޔިުތްނެގެ  ަންސުލެގ  ަކުޅ 
ަތާފުތުކުރުމެގ ޭޗުންނ ަބނެދވަިފެއެވ. ަސްއަތ ައަހުރަފުހްނ، ަކުޅަންސުލެގ 
ަރްއޔިުތްން ދިރުިއެޅުމްނ މި ަދނީ، ުމްއަސނދަިގުއެމްއަގއި ާވ ަފގީުރ ައަވްށ 
ަދނީ  ަރްއޔިުތްނ  ަންސުލެގ  ަކުޅ  ައަހުރަފުހްނ،  ަސްއަތ  ަގނެޑްއަގެއެވ. 
ެއެމރިާކެގ ަކެންއަގއި، ެނެތުމްނެނެވ. ައދި ައމިްއަލަގުއުމަގއި ަކުޅ ަންސުލެގ 
ަރްއޔިުތްނަންށ ުއެޅްނ ެޖހިަފއިަވނީ ައމިްއަލައްށ ައުރާވެލވިެގްނެނެވ. މިައުދ 
ބީ، މި ަލުދެވތި ާހަލުތ، ނަިކަމތި ަދތި  ައަހުރެމްނ މި ަމއާިދަންށ ަޖާމެވ މިތި

ުއނަދޫގ ުދަވްސަތްއ ުމޅި ުދނެިޔައްށ ާހަމޮކްށދުިނަމެށެވ.

ެއްއ ަނަޒަރުކްނ ަބާލއިުރ، ަގުއުމެގ ެވރަިރަށްށ މިައުދ ައަހުރެމްނ ަޖާމެވެގްނ 
ބީ، ެޗްކައަކްށ ލެިބްނ ެޖޭހ ަފއިާސ ަޖާމުކާރެށެވ. މި ަގުއުމެގ ާގޫންނ  މިތި
ެއ  ަފާރްތަތުކްނ،  ުކެރްއވި  ަފުރާމ  ަޤާރުރ  މިނަިވްނަކުމެގ  ައާސސީާއއި 
ަވުއުދެވުވނީ ޮކްނެމ ަރްއޔިަތަކްށ ަހްއުގަތެކްއ ލިބިެގްނާވަކަމާށއި ެއ ަހްއުގަތްއ 
ލިބޭިދްނ ެޖޭހެނަކަމެށެވ.  ެއ ެވުވނީ ަވުއެދެކެވ. ާއެދ، ަކުޅ މުީހްނާނއި 
ޮދްނމުީހްނަންށ،ެއެމރިާކަގއި މިނަިވްނަކާމއި ބިުރެވރަިކެމްއ ެނތި ހްިތަހަމެޖހިެގްނ 
ުއެޅޭވެނ ަކުމެގ ަވުއެދެކެވ. ެއެމރިާކަގއި ަންސލީ ަތާފުތުކެރެވުމްނ ާދ އިުރ، 
ެއެމރިާކަވނި ޤޫާންނ ައާސސީ ާއއި މިނަިވްނަކުމެގ ަޤާރުރ ެނެގެހްއުޓުމަގއި 
ެފއިްލެވަފެއެވ. ަކުޅ ަންސުލެގ ަންސުލެގ ަރްއޔިުތްނަންށ ައާޅުލުމެގ ަބަދުލަގއި، 
ެއެމރިާކއްިނ ެއ ަގުއުމެގ ަކުޅ ަންސުލެގ ަރްއޔިުތްނަންށ ދަީފއިަވނީ ުނަބއި 

ެޗެކެކެވ. ަފއިާސ ލެިބްނ ެންތ ެޗެކެކެވ. ެއަކަމުކެވްސ ައަހުރެމްނ ެދޮކުޅ 
ަބނުގޫރްޓެވަފއި ަކަމްށ. މި ަގުއުމެގ  ަހަދްނ. އްިނާސުފެގ ބޭްންކ ަވނީ 
ަކަމްށ  ަފއިާސެންތ  ަހަރުދުކާރެނ  ަދުށަގއި  ުފާރުޅެގ  ަތުކެގ  ުފުރަސުތ 
ބެޫލްއ ުނުކަރެމެވ. ެއެހްނވާީމ މިައުދ ައަހުރެމްނ މި ައއީ  ައަހުރެމން  ަގ
މި ެޗްކ ައްށ ަފއިާސަނަގްނ. މިނަިވްނަކާމއި ައުދްލއިްނާސުފ ޯހަދއިޭދެނ 
މިިތބީ،  މިައުދ  ެއްއެވ  ަމއާިދަންށ  ުމަގްއަދްސ  މި  ެއެމރިާކެގ  ެޗެކްއ. 
ެއެމރިާކ ައްށ ަހނުދަމޮކްށޭދްނ. ަވުގާތއި ާހަލުތެގ ާނުޒުކަކްނ. މިއީ ަދަމުކްނ 
ަބޑެިއްއ ަޖާހެހްނ އިްސާލހީ ަބަދުލަތްއ ެގްނަންނވީ ަވުގެތްއ ޫނެނެވްނ. މިއީ 
ަހްއުގަތްއ  ަވުގެތެވ.  ލެިބްނވީ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ޮފނިމުީރަކްނ  ޑިޮމްކްރސީެގ 
ފަތިަހަކްށ  ުއާޖާލވި  ޭރަގނުޑ  ައނދިރި  ަކުޅ  މިއީ  މިައަދްށ!  މިައުދްނ 
ައލިވިެލްނވަީވުގެތެވ. ވިްއސި ވާިހލެިވަފއިާވ ާވދީ، ަންސލީ ަތާފުތުކުރްނަތުކްނ 
ަގއި  ެއެމރިާކ  މިއީ،  ާއެދ،  ަވުގެތެވ.  ާވްނވީ  ެއަކތިަގނޑަަކްށ  މްިނުޖެވ 
ަންސލީ ަތާފުތުކުރްނަތްއ ަންއާތާލ ަކުޅ މުީހްނާނއި ޮދްނމުީހްނ ައުޙަވްނަތަކްނ 
ޮކަޅްށ ައުދްލ އްިނާސުފެގ ޮފނި  ަދްއަކްނވަީވުގެތެވ. މިއީ އްިނާސނީ ަދރިފްަސ

މުީރަކްނ ލިބޭިދްނވީ ަވުގެތެވ. 

ަވުގުތެގ ާނުޒުކަކްނ ުނވްިސނިްއެޖ ަނަމ ެއެމރިާކެގ ުމްސަތްގަބަލްށ ުނަރްއާކ 
ާބަހުރ  ާވެނ. މިނަިވްނަކާމއި ަހަމ ަހަމ ަކްނ ާގއިްމ ުނުކެރޭވާހ ހިނަދުކ، 
މުޫސެމްއ ާންނާނެނެއެވ. ަހރްީފ މުޫސްމެގ ުދަވްސަތަކްށ ނުިމެމްއ ެނެތެވ. 
ެފުށެމްއ. ަކުޅ ަންސުލެގ މުީހްނެގ މިނަިވްނަކުމެގ  1963 ނުިމެމްއ ޫންނ، 
ަހނުގާރަމ ުހްއާޓާލަކަމްށ ެދކޭ މުީހްނަންށ ުބެނަލްނ ޮއތީ، ަގުއުމ ާއަދއިެގ 
އިުރ.  ޯދދަިތްއ  ބޭއިްނާސުފެގ  ހިނަދުކ  ެއޭޅާހ  އިުރ،  ާނާރެނ  ުދަވަހަކްށ 
ަންސުލެގ  ަކުޅ  ހިނަދުކ  ުނލިބާޭހ  ަމްހޫރްމޮކްށާލްނ.  ނުިދުމްނ  ެއެމރިާކ 
ހިނަދުކ  ާނާރާހ  އިުރ  އްިނާސުފެގ  ައުދްލ  ަހްއުގަތްއ.  ަރްއޔިުތްނެގ 

ޑާުވާލަންނ.  ެއެމރިާކެގ ބިްނާގަތްއ ުގ

މި ަމއާިދުނަގއި ތިބި ަރްއޔިުތްނަންށ ުބެނަލްނ ބޭުންނާވ ާވަހަކެއްއ ެއަބޮއްތ. 
އްިނާސުފެގ ަގނުޑަވަރްށ ާދ ަމުގަގއި ތިބި ުހރާިހ ަރްއޔިުތްނަންށ. ައަހުރެމްނެގ 
ަފުހްނ  ަކަމާކެމުދ  ެއްއެވްސ  ުކެރޭވ  އްިނތިާފާޟަގއި  ޯހުދުމެގ  ަހްއުގަތްށ 
ހާިތަމޮކްށެގްނ ުނާވެނ. މިނަިވްނަކަމްށ ެފްނޮބަވއިަގުތުމެގ ައާލ ަކްނުޑާވުލަމްށ، 

ަންފަރުތެގ ަތށިްނ ެފްނ ޮބެއެގްނ ުނާވެނެއެވ.

ައަހެރްނގެ ުހަވފްެނ
ލިުޔނީ: ޫލަކްސ ަޖލްީލ

ްންގަޓްނ ޑީސީ ަގއި  )މި ލިުޔަމކީ، 28 ޮއަގްސްޓ 1963، ލްިނޯކްނ ެމޯމރިައްލ، ޮވޝި

ާމރޓިްނ ލާޫތ ކިްނގ ެދްއވި “ައއި ހްޭވ ައ ްޑރީްމ” ްސޕީްޗެގ ަތުރަޖާމ ެއެކެވ.(
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ރެިވތި  ެގްނަދްނާވނީ  ުކރިައްސ  ަހަރާކްތަތްއ  މިނަިވްނަކުމެގ  ައަހުރެމްނެގ 
ަގއި، ުސްލަހެވރިަކާމއި ެއުކ. ަކުޅ ަންސުލެގ ަރްއޔިުތްނެގ މި  ައްޙާލުގެގ ަމތީ
ބިާނުކަރނިވި ުމާޒަހާރަތުކަގއި ެއްއެވްސ ާބަވެތްއެގ ަހަމުނެޖުހެމްއ ަތާޅޮފުޅެމްއ 
ހިނަގއިެގްނ ުނާވެނ. ައދި ަހަމ ެއެހްނެމ، ައދި ަހަމ ެއެހްނެމ، ައަހުރެމްނ 
ަކުމެގ ަޖްއާބުރްނާނއި ައަހުރެމްނ ުކރިަމތިާލްނ ެޖޭހނީ ުފާރަނއްިނ.  ައުޅެވތި
މިައުދ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ަންސުލެގ  ަކުޅ  ޫންނ.  ަތާޅޮފުޅަމުކްނ  ޫރުހްނ. 
ލިބިަފއިާވ ާއަދާޔ ހިާލްފ ހްިތަވަރކީ ޮދްނ ަންސުލެގ މުީހްނަންށ ނަިކެމިތަކެމްއ 
ައުޙްނަންށ،  ަންސުލެގ  ޮދްނ  ުނާވެނެއެވ.  ެވެގްނ  ެއްއަޗަކްށ  ލިބޭ 
މާިތަގއިެވްސ ޮދްނ ަންސުލެގ ަރްއޔިުތްނ ތިބި ހިުދ، ުބެނަލްނ ޮއތީ ޮދްނ 
މުީހްނާނއި ަކުޅ މުީހްނެގ ަމްނޒިަލްށ ެދެވްނ ޮއތީ ެދ ަންސުލެވްސ ެއކީަގއި 
ަމަސްއަކްތޮކްށެގެނެވ. ެއމީުހްނެގ ެވްސ ައަހުރެމްނެގ ެވްސ މިނަިވްނަކްނ ަވނީ 

ެއުކެއކީ. ައަހުރެމްނަންށ ެއަކނި މި ާވދަީގެއްއ ުނހިނޭގެނ.
 

ހިނާގނީ  ެޖޭހެނ.  ަވުޢުދާވްނ  ައަހުރެމްނ  ާދއިުރ،  ހިނަގުމްނ  ައަހުރެމްނ 
ުކރިައްށ. ފްަސ ެއނުބރި ަބަލއިެގްނ ުނާވެނ. ަހްއުގަތަކްށ ަމަސްއަކްތުކާރ 
ހްިތ  “ަކޭލެމްނ  ުބެނެއެޅެއެވ.  ުފަރްއާސަރޮކްށ  މުީހްނ  ަބެއްއ  މުީހްނަންށ 
ަހަމ ެޖޭހނީ ކިާހަވެރްއ ވަީމ ެހްއެޔެވ؟” ުބާނެށެވ. ައަހުރެމްނ ހްިތ ަހަމެއްއ 
ުނެޖހެޭނެއެވ. ފުުލުހްނެގ ައނާިޔެވރިަކުމަގއި ަކުޅ ަންސުލެގ މުީހްނ ެނެތުމްނ 
ާދާހ ހިނަދުކ، ުބާނެށެވ. ހްިތަހަމެއްއ ުނެޖޭހެއެވ. މި ަރުށެގ ޮހެޓްލަތުކަގއި 
ުބާނެށެވ.  ހިނަދުކ.  ާހ  ުނުކެރޭވ  ައާރްމ  މުީހްނަންށ  ަންސުލެގ  ަކުޅ 
ައަވްށަގނުޑްނ  ަފގީުރ  ަކުޅ ަންސުލެގ މުީހްނ  ހްިތަހަމެއްއ ުނެޖހެޭނެއެވ. 
ެވރަިކްނ ުކާރ ސިޓީ ަތަކްށ ާނެދޭވާހ ހިނަދުކ، ުބާނެށެވ. ުދަވަހުކެވްސ ހްިތ 
ަހަމ ެއްއ ުނެޖހެޭނެއެވ. ަކުޅ ަންސުލެގ ަދރްިނެގ ަކާރާމްތ ަނާގާލ، “ ަހަމ 
ެއަކނި ޮދްނ މުީހްނަންށ” މި ޝިާއުރ ޮއްތ ާހ ހިނަދުކ. ުބާނެށެވ. ެދްނ 
ެވްސ ހްިތަހަމ ެއްއ ުނެޖހެޭނެއެވ. މިނަިވްނ ަކާމއި ެއުކ ޯވްޓުލުމެގ ަހްއުގ 
ަކުޅ ަންސުލެގ މުީހްނަންށ ުނލިބާޭހ ހިނަދުކ. ޫންނ، ޫންނ، ުދަވަހުކެވްސ 
ައުދްލ  ުނލިބޭެނ.  ެޖުހެމްއެވްސ  ަހަމ  ހްިތ  ައދި  ުނެޖހެޭނ!  ހްިތަހަމެއްއ 

އްިނާސްފ ާގއިްމެވ ަހްއުގެގ ަމަގްށ ަންސުރ ުނލިބާޭހ ހިނަދުކ. 

ެމުދ  ަރްއޔިުތްނާނ  ަބެއްއ  ތިބި  މާިތ  ުނެނެތެއެވ.  ަހނާދެންއ  ައަހެރްނ 
މާިހުރެވްސ ަޝރީައްތުކެރެވުމްނ ަދނެީއެވ. ަބެއްއ ަރްއޔިުތްނ ައއިްސ މިިތބީ 
ައއިްސ  މަިތަންށ  ަރްއޔިުތްނ  ަބއި  ައެންއ  ެތޭރްނެނެވ.  ަޝރީައްތަތުކެގ 
ައއިްސ  ަރްއޔިުތްނ  ަބެއްއ  ައދި  ުކޑޮަގޅިްނެނެވ.  ަޖުލެގ  މިތިބީ ސީާދ 
ޮލުބެވިތ  ތެިބެގެނެވ.  ާތށިެވަފއި  ެތޭރ  ައނާިޔެވރިަކުމެގ  ފުުލުހްނެގ  މިތިބީ 
ަރްއޔިުތްނޭނ! ތިއީ ުގުރާބނެީގ ަޝހުީދްނ. މިނަިވްނަކަމްށ ަޓަކއި މި ުކާރ 

ަހނުގާރަމ ުކރިައްށ.
ެއނުބރި މިސިސިްއޕީ ައްށ ާދެށެވ. ެއނުބރި ައަލާބާމައްށ ާދެށެވ. ަސުއްތ 
ެކޮރލާީނައްށ ާދެށެވ. ޯޖރޖިާޔައްށ ާދެށެވ. ުލއިޒިާޔާނައްށ ާދެށެވ. ުއުތުރެގ 
ަފގީުރ ައަވްށަގނުޑ ަތާކއި ޖިުފޓިަތަކްށ ާދެށެވ. ަދްނާނެށެވ! މި ާހަލުތ ައދި 
ަބަދުލާވެނެއެވ. ުއްއމީުދެގްއލާިފ ާވ ާވދަީގއި ުއްއމީުދެގ ުހުޅޮކުޅ ޯރުކާރެށެވ. 
ައަހެރްނ މިައުދ މި ބްަސ ުބެނ އިްއަވެމެވ. ޮލުބެވތި ަރްއޔިުތްނޭނ! ައުދ 

ެވްސ،  ާމަދާމ  ެއަފަދއިްނ  ަހަމ  ަނަމެވްސ،  ުތާރަލަކްށ ވީ  ައަހުރެމްނަންށ 
ެހަވެފާނ  ެއެމރިާކެގ  ެއއީ،  ޮއެތެވ.  ެއަބ  ުހަވެފެންއ  ައަހެރްނެގ  ައދިެވްސ 

ުގޅިަފއިާވ ުހަވެފެންއ.

ުކްނ ައދި ެއެމރިާކަގއި  ައަހެރްނެގ ުހަވެފެންއ ެއަބ ޮއްތ. ޮކްނެމެވްސ ުދަވަހަ
ަކުޅ ަންސުލެގ މުީހްނަންށ ެއ މުީހްނެގ ަހްއުގަތްއ ލިބި، ެއެމރިާކެގ ުހަވެފްނ، 
ުނުގޑެާނ  ައޤީާދައކީ  ައަހުރެމްނެގ  ާވެނ.  ަހގިަގަތަކްށ  ުހަވެފްނ  ައަހެރްނެގ 
ައޤީާދ. ާމްތ ަރްސަކާލްނެގ ުހރާިހ އްިނާސުންނ ަހްއަދާވަފއި ަވނީ ަހަމ ަހަމ 

ަބެއްއެގ ޮގުތަގއި.

ައަހެރްނެގ ުހަވެފަނކީ، ޯޖޖާިއެގ ަރްތ ަފުރަބަދ ަމތީ ަކުޅ ަންސުލެގ ައުޅްނާނއި 
ަގއި ޮކފީ ޯބްނ ތެިބޭވެނ.  ބިްނަތުކެގ ެވރްިނެގ ަދރްިނ ައުހަވްނަތަކުމެގ މުޭޒ
ަޝަހުރ،  ާނއްިނާސުފެގ  ަޝަހުރ،  މިސިސިްއޕީ  ުހަވެފަނކީ  ައަހެރްނެގ 
ެދޮކުޅެހުދްނަތުކްނ ުފރަިފއިާވ ަޝަހުރ، ޮކްނެމެވްސ ުދަވަހުކްނ، މިނަިވްނަކާމއި 

ަހަމ ަހަމ ަކާމއި ައުދްލ އްިނާސުފެގ ެފްނ ާއަރަކްށ ާވެނ.
ައަހެރްނެގ ުހަވެފަނކީ ައަހެރްނެގ ަމުއޫސްމ 4 ަދރްިނ، ުކަލައްށ ެބުލެމްއ 
ެނތި ައުދްލ އްިނާސުފ ލިބޭެނ ަގުއެމްއަގއި ުއުޅްނ. ެއއީ ުމްސަތްގަބުލެގ 

ެއުކެވރި ަޝަހުރަތުކެގ ެއެމރިާކ. 

މިައުދ، ައަހެރްނެގ ުހަވެފެންއ ެއަބ ޮއްތ.
ައަހެރްނެގ ުހަވެފަނކީ ެއުކެވރި ަޝަހުރަތުކެގ ެއެމރިާކ، މިނަިވްނަކާމއި ައުދްލ 
ަތަކަކްށ ުވްނ. ަބާހުރ މުޫސްނ ެއުކެވރި ަޝަހުރަތުކެގ  އްިނާސުފެގ ާވދީ 
ެވރި ެއެމރިާކައްށ ައުއްނ. ުއްސބިްނަތާކއި ަފުރަބަދަތްއ ަމުޑޮމޅެިވެގްނ ާދެނ. 
ާރްސާތ  ޑްަނ  ައޑިުގ ައްނާނެނ.  މުޫސްމ  ާބާހުރ  ާވދަީތަކްށ  ާހވާިޔެވަފއިާވ 
ެތުދ ާރްސާތައަކްށ ާވެނ. ާމްތ ަރްސަކާލނެގ ަމތިެވރަިކްނ ާހަމެވެގްނ ާދެނ. 

ޮކްނެމ އްިނާސަނުކެވްސ މި ަކްނަކްނ ޮލުލްނެދކި ެހކާިވެނ.

ެގްނގްޮސދްިނ  ެދުކަންށ  ައަހެރްނ  މިއީ  ޮއްތ.  ެއަބ  ުއްއމީުދ  ައދިެވްސ 
ޯރޮކްށދީފި.  ުހުޅޮކުޅ  ުއްއމީުދެގ  އީާމްނެތރިަކުމްނ  މި  އީާމްނެތރިަކްނ. 
ުއާޖާލ  ޮފެހާލެނ.  ާމޒީ  ައުޅެވތި  ަޝަހުރަތުކެގ  ެއެމރިާކ  މިއީާމްނަކްނ، 
ުމްސަތްގަބަލަކްށ ައލިވިޭލެނ. މި އީާމްނަކްނ ައަހުރެމްނ ެއުކަގއި ަލްއާވެނ، 
ެއުކަގއި ުދާޢުކޭރ! ެއުކަގއި ަހނުގާރަމުކޭރ. މިނަިވްނަކަމްށ ަޓަކއި، ެއުކަގއި 
ަޖަލްށ ާދްނ، ެއުކަގއި މިނަިވްނަކަމްށަޓަކއި ެތުދާވްނ، ޮކްނެމެވްސ ުދަވަހުކްނ 

މިނަިވްނަކުމެގ ުއަދެރުހްނ ަފުޖުރަތރި ައާރެނަކުމެގ ުއްއމީުދަގއި.
ަގުއުމެގ ުހރާިހ ަދރްިނ ެއްއ ައޑުަކްނ މި ަލަވ ކިާޔ!

ައަހެރްނެގ ލަޭފެވތި ަހްނާހަރެވތި ަގުއުމ، 
ތާިބއީ ައަހެރްނެގ ޮލުބެވތި ަގުއުމ،

މިނަިވްނަކާމއި ަހަމ ަހަމ ަކުމެގ ަރްމަޒަކްށވި ޮފނި ަގުއުމ،
ތާިބައްށަޓަކއި މި ަލަވ ކިަޔްނ،

މި ަގުއުމެގ ާކަބއްިނެގ ެލޭޔ ެއަކށަިތްއ ެއުކެވދަިޔ ބިްނ،
... ޮސފުހާ 12ަގުއމީ ަޝަރުފެވރިަކުމެގ ބިްނ
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ެއްއަރްށ ައެންއ ަރްށ ުގުޅުވެމެވ. ޭއުރްނ ާކށިޫދ ެދ ަކނުޑެވްސ ޮއްނާނނީ 
ެއްއފްަސެވ  ހިކަިފެއެވ. ުތާރުކުންނ ެފށެިގްނ ައްއުޑާއއި ަހަމައްށ ޮއްނާނނީ 
ަތަރްއޤީ  ވީެއެވ.  ެއްއފްަސ ަތަރްއޤީ  ާއާބދާީއއި  ޮގުތަގެއެވ.  ެއްއަބްއެރްއެގ 
ަޔޤްީނވެީއެވ. ޭއުރްނ ަހާވެވްސ ައުރަވްނވީެއެވ. ަރްއޔިުތްނ ަޔޤީުންނެވްސ 
ަގއި 28 ެހްކަޓުރެގ ބިްނހިްއކީ ެއްނެމ  ުއާފުކާރެނެއެވ. ައުޅަގނުޑެގ ުކރިަމތީ
9 ުދަވުހްނެނެވ. ެއމީުހްނ ައުޅަގނުޑ ާގުތަގއި ުބްނެޏެވ. ަބާރަބުރ ެއްއަމްސ 
ެއަވުރެގ  ހިްއަކާފަނެމެވ.  ައޮތުޅެވްސ  ަޅވަިޔނި  ުމޅި  ދީފްިއާޔ  ުދަވްސ 

 5 ަމުދެވެގްނ  ޯހުދަމްށ  މިާއްމަދނީ  ެތޭރަގެއެވ.  ުދަވްސޮކެޅްއެގ  ަމުދ 
މިލަިއްނ ުޓައރްިސުޓްނ ާރްއެޖ ައްނާންނ ެޖެހެއެވ. ާރްއެޖައްށ 5 މިލަިއްނ 
ުޓައރްިސުޓްނ ެގަނުއަމްށަޓަކއި ުހރާިހ ަފްނތިެއްއަގއިެވްސ މުީހްނަންށ ާރްއެޖ 
ުކޑޮަކްށ  ަޚަރުދ  ވިަޔާފރާިއެއުކަގއި  ެގްސްޓަހުއްސ  ެޖެހެއެވ.  ާއެދެވްނ 

ާރްއޖަޭގއި ުޗްއޓީ ޭހަދުކެރޭވެނ އްިނތިާޒްމ ަހަމެޖހިެގްނ ެއަބެދެއެވ. 

ުޓައރްިސުޓްނެގ ަނަޒާރއި މްިސާރުބ ާރްއެޖައްށ ެގަނުއަމްށަޓަކއި ަހަމެއަކނި 
ުޓައރްިސުޓްނ  ގަިނ  ާރްއެޖައްށ  ާވަކްށެނެތެވ.  ާކމިާޔުބ  ައުގެހޮޔޮކްށެގްނ 
ަތެކތި  ައުގެހޮޔޮކްށ  ަހަމެއަކނި  ެއމީުހްނަނކީ  ުހަޅނުގްނެނެވ.  މިައްނަނނީ 
ަގްނަނ ަބެއްއ ޫނެނެވ. ފުިކރީ ންިނުމްނަތާކެއުކ ަތެކތި ަގްނަނ ަބެއެކެވ. 
ެއްއޮގެތްއަގއި ެއްއާބަވެތްއެގ ެދ ެއްއެޗްއ ަގްނާންނ ލިބޭ އިުރ ުހަޅނުގ ގަިނ 
މުީހްނ ޮގެތްއ ންިނުމުމަގއި ެދްނ ަބާލނީ ެއމީުހްނެގ ފުިކރީ ުއޫސުލަތަކެށެވ. 
ޮއުތާމއި  ާގއިުމެވަފއި  އްިނާސްފ  ައުދުލ  ުކުރާމއި  ެވރަިކްނ  ެހޮޔޮގުތަގއި 
ާސުފާތހިުރަކާމއި  ޮއުތާމއި  ެބެލެހްއޓިަފއި  ަސާލަމްތެތރިަކްނ  ަރްއޔިުތްނެގ 

ދީނީ ޮގުތްނ ަހްއުދަފަހަނ ައަޅއި ުނދުިޔާމއި މިާބަވުތެގ ަކްނަކެމެވ. 

ުކްށ  ަބަލއި  ެހްއެކްއަކަމްށ  ާސބިުތާވ  ުކްށ  ަމްއަޗްށ  ެއމީާހެގ  ެއއީ 
ުނަވަތ  ަފާރުތެގ  ަތްޙޤްީޤުކާރ  ޯހުދަމކީ  ެހކި  ޯނެވެއެވ.  ާސބިުތުކެރޭވޮގެތްއ 
، ުކުށެގ ުތުހަމުތަގއިާވ މަީހުކ ަހުނުހެރްއެޖަނަމ،  ަދުއަލުތެގ ާވޖިެބްއަކުމަގއިާވތީ
ެއމީާހެގ ަމްއަޗްށ ެހކި ޯހަދއި ެއމީަހުކ ެހކަިތުކްނ ަބނެދަލއިެގްނ ަޝރީަޢަތްށ 

ެގްނގްޮސ ުކްށ ާސބިުތުކުރަމކީ ަދުއަލުތެގ ަކެމެކެވ.

ަހަމެއަފަދއިްނ މަީހުކ ަހުނުހުރަމްށ ގްަސުދޮކްށފަިނަމ، ެދްނ ެއމީެހްއެގ ުދުލަގއިާވ 
މިއީ  ައނާިޔުކުރެމެވ.  ެއމީަހަކްށ  ޮގަތަކްށާވނީ  ަހަމެއަކނި  ެނެރޭވެނ  ަބެހްއ 
ައެންއާކ ައުލްނ ަޖުލަތުކަގއި މުީހްނަންށ ާލއިްނާސނީ ައނާިޔޮކްށެގްނ ުކްށ 
ުނުކާރ މުީހްނެގ ކިަބއްިނ ެވްސ އިުޢތާިރްފ ަބާޔްނ ޯހަދއި ެއ ަމްއަޗްށ 
ަބޯރާސެވެގްނ މުީހްނ ުކްށެވރުިކުރުމެގ ައނާިޔެވރި ަސާޤފަަތްށ މި ަސުރާކުރ 

ުރޖަޫޢަވުމްނާދަކުމެގ ެހްއެކެކެވ. 

20 ބިލަިއްނެގ ާއްމަދނީ!

ުކުރްނ... ާއާބދީ ެއްއފްަސ

ަފުރަބަދަތާކއި ާވދަީތުކެގ ބިްނަހުނ ުހްނަންނާވނީ ަކްއަޗްށ ...
ބުީލ ަޖަހްނ ަފަށއިފި މިނަިވްނަކުމެގ ަރނަގ

ެއެމރިާކ ައދި ަހަމަހަމ ަކާމއި މިނަިވްނަކުމެގ ަރްމަޒަކްށ ާވެނ. މިނަިވްނަކުމެގ 
ބްީލ ާއ ެހމްިސފިާޔރެގ ަފުރަބަދަތުކެގ ަމތިްނ ެޖހިަޔ ދީ، ނިުއޯޔރްކެގ  ަރނަގ
ދީ،  ެޖހިަޔ  ބްިލ  ަރނަގ މިނަިވްނަކުމެގ  ަމތިްނ  ަފުރަބަދަތުކެގ  ުމަގްއަދްސ 
ެޕްނުސްލޭވނާިޔެގ ުހަޅނުގ ައްއޕަަލޗިައްނ ަފުރަބަދަތުކެގ ަމތިްނ މިނަިވްނަކުމެގ 

ބްީލ ެޖހިަޔ ދީ. ަރނަގ
ބްީލ ޮކޮލާރޑޯއްިނ، މިނަިވްނަކުމެގ ަރނަގ

ބްީލ ެކލޮިފރނިާޔއްިނ، މިނަިވްނަކުމެގ ަރނަގ
ބްީލ  ައދި ޯޖޖާިޔެގ ހިަލ ަފުރަބަދަތުކެގ ަމތިްނ ެވްސ މިނަިވްނަކުމެގ ަރނަގ

ެޖހިަޔދީ!
ައދި ެޓްނންީސެގ ަފުރަބަދަތުކެގ ަމތިްނ ެވްސ.

ބްީލ  ަރނަގ މިނަިވްނަކުމެގ  ަމތިްނ  ަފުރަބަދެއްއެގ  ޮކްނެމ  މިސިސިްއޕެީގ 
ެޖާހެނ!

ައދި ޮކްނެމ ަވދަީއުކްނ ެވްސ!
ބްީލ ަޖާހއިުރ، ޮކްނެމ  ަޒާމްނ މި މިނަިވްނަކްނ ެދކޭއިުރ، މިނަިވްނަކުމެގ ަރނަގ

ަޝަހަރާކއި ައަވްށަގނޑުަކްނ.
މި ުދަވުހެގ އިުރ ެފުންނ ޮތޅިަލއިެގްނ ާދ ހިނުދ، ަކުޅ ަންސުލެގ މުީހްނާނއި 
ޮދްނ ަންސުނުލެގ މުީހްނ، ަޔޫހދްީނާނއި ަނާޞާރއިްނ ައާތއި ައްތ ުގުޅާވާލ، 

ަކުޅ ަންސުލެގ ޫރުހްނ މި ަލަވ ކިާޔެނެއެވ. 
ަހްމުދ  ަރްސަކާލްނެގައްށ  ާމްތ  މިނަިވްނވީ!  މިނަިވްނވީ!.  ަފުހްނ  “ެއްނެމ 
ުހރި. މިނަިވްނަކުމެގ ާވދެީގ ުއަދެރުހްނ ަފުޖުރަތރި ައަރއިފި. ައލިޮކްށދިނީ 

ޭދަހަށ ައުމުދްނ”

ައަހެރްނެގ ުހަވެފްނ ...

ބްިލަކްނ ެއމީުހްނެގ ުހރަިކަމްށ ުބްނެޏެވ. ެއެހްނވީއިުރ ެއމީުހްނަންށ ުމޅި  ާޤ
ުހރްިއާޔ  ަފއިާސ  ެނެތެވ.  ަސަބެބްއ  ުނހްިއެކްނވީ  ެއަކްށ  ެއކީ  ާރްއެޖ 
ެއަކްނ ުކެރޭވެނެއެވ. ެއެހްނ ަނަމެވްސ ުމޅި ާރްއެޖ ެއްއަބްއަރަކްށ ޮއުތުމްނ 
ދާިމެވާދެނ ެއެހްނ ަކްނަކްނ ެއަބުހްއެޓެވ. ެއއީ ާރްއޖެޭގ ަތަރްއޤީ ުކުރުމެގ 
ޭއެގްނ  ެހްއެޔެވ؟  ަކެމްއ  ަވުރެގ  ާވ  ެހޮޔ  ުކަރްނ  ވަިޔްސ  ަނުމަގއި 
ާރްއޖެޭގ އިްގތާިސަދްށ ަފއިާދ ުކާރެނ މްިނަވުރ ޮކްނެމެވްސ ުފްނާނުބ ުއްސ 

“އިޮކޮނމްިސަޓުކ” ުބެނޭދެށެވ. 

ުވްނ ަމްޖބޫެރެވ. ޮމުޅ  ާރްއެޖ ަތަރްއޤީުކުރަމްށ ާއާބދާީއއި ަތަރްއޤީ ެއްއފްަސ
ެއްއފްަސ  ަތާފަތކީ  ެއނެގެއެވ.  ެއަކްނ  ުނވަިޔްސ  ާމހަިރަކްށ  އިްޤތާިސދީ 
ުކަރްނ ެގްނުގޭޅ ސިާޔަސެތެވ. ާރްއެޖ ަތަރްއޤީުކެރޭވނީ އްިނތިާޒްމުކެރވަިފއިާވ 
ުކެރވިެގްނެނެވ. ެއަކްނ  ުގޅި ާލެމހިަފއިާވ ަދުތުރަފުތުރެގ ނާިޒަމުކްނ ެއްއފްަސ

ަވނީ ަތްޖރިާބ ުކެރވިަފެއެވ. 


