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އަސްލު އެމީހާ

އިްމތާިހެނެކެވ.  ަތެނެކެވ.  ަވުގތީ  ުދނެިޔައކީ 
ޯހަދްނ  ަޖާވެބްއ  ަރނަގުޅ  ުސާވެލެކެވ.  ުކެރޭވ 

ުކެރޭވ ަމަސްއަކެތެކެވ.
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ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޮއތީ ވެރިކަމެއް ނޫނެވެ.

ެފުށުނ  ަދުއުރ  ެދަވަނ  ެވރަިކުމެގ  ަމުޢޫމުނެގ 
ސިާޔސީ،  ބިްއަތަކްށ  ުދނޭިޔެގ  ުދަވްސަވަރކީ 
އްިޖތާިމޢީ، އިްޤތާިޞދީ އްިނގިާލްބ ެފުތެރްނ ެފށި 

ުދަވްސަވެރެވ.
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އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރަށްޓަކައި ޤާނޫނުގެ 

ވެރިކަން ނެގެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން

ާޢްނުމ  ައާސސީާއއި،  ޤޫާނނީ  ދެިވހާިރްއޖެޭގ 
ޤޫާނނީ ަހަމަތުކެގ ަދުށްނެވްސ ުސްޕރްީމ ޯކަޓކީ 
އިްސ  ެއްނެމ  ާޤއިުމުކުރުމެގ  އްިނާސުފ  ަޢުދުލ 

ަފާރްތަކާމެމުދ ެއްއެވްސ ެދަބްސުވެމްއ ެނެތެވ.

...ަސްފާހ 3    

އެމްޑީޕީގެ ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ނަމޫނާ 
ދައްކަމުންދާ ދާއިރާއެއް

ޮފެހވިެގްނދަިޔެހްނ ހީވެިއެވ.  ެއްމޑީޕީ  ދްިއުދއިްނ 
ުދަރްށ  ަބަޔުކ  ގަިނ  ަމއާިދުންނ  ސިާޔސީ 
ދިުޔާމއި، ެއްމޑީޕެީގ ަޙަރާކްތަތްއ ެއްއޮގަތަކްށެވްސ 

ުނހިނާގ ަހެއްއަކަމްސ ފާއިުތެވެގްނ ދިަޔެއެވ.
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އެތެރޭގައި ޯޓޗަރ އްަށ ދިވެހި ަބހެއް ެނތީ 
މާިރއްޖަޭގއި ެއަކްނ ެނތީމެާއްއ ޫންނ!

ޮފޯޓ: ާއރަކއިްވ

ަދުއަލުތެގ ެބުލުމެގ ަދުށަގއި ތިބޭ މުީހަންށ ެއކި ާފުޑެގ ައނާިޔ ުކުރަމކީ މިއީ ައުއ ަކެމްއ ޫނެނެވ. 
ަހއިާރްނާވަވުރެގ  މިއީ  ަކެމެކެވ.  ައްނަނ  ުކަރުމްނ  ހާިސުބަތުކަގއި  ެއކި  ުދނޭިޔެގ  ަޒާމުންއުސެރ 
ަކެމްއެވްސ ޫނެނެވ. ކީްއެވޯތެއެވ؟ ަސަބަބކީ ޮކްނެމ ުދަވަހުކ، ެރާއއި ުދާވުލ ޮކްނެމެވްސ ަތެންއަގއި 
ަހްއަޔުރުކރި މަީހަކްށ ުނަވަތ ަބްނުދަގއި ުހރި މަީހަކްށ ުނަވަތ “ަރްއާކެތރިަކްނ” ދުިނަމްށ ުކދްީނާނއި 
އިެވުމްނާދތީެއެވ.  ާވަހަކަތްއ  ައނާިޔުކާރ  މަީހަކްށ  ުނަވަތ  ުކްއަޖަކްށ  ަތެންއަގއި  ަބއިތިްއާބ  މުީހްނ 

ެފްނަނުމްނެވްސ ާދީތެއެވ.

އްިނގިޭރސިަބުހްނ ެއަކަމްށ ކިަޔއި ުއެޅނީ “ޯޓަޗރ” ޭއ ެއެވ. ައުޅަގނުޑެމްނެގ މި ދެިވހާިރްއޖެޭގ 
ޮކްނެމ  ަބަލއިލީެމެވ.  ައުޅަގނުޑ  ޮއްތޯތ  ަބެހްއ  ބޭުންނުކާރ  ޯޓަޗަރްށ  ަޤުއުމަތުކަގއި  ައަވްއެޓރި 

ަތެންއަގއިެވްސ ެއަކަމްށ ބޭުންނުކާރ ަބެހްއ ެއަބ ޮއެތެވ.

ެއެހްނަނަމެވްސ ދެިވހި ަބުހަގއި މަިކަމްށ ބޭުންނުކާރ ަބެހްއ ޯނެވެއެވ. ެއަފަދ ައނާިޔ ަމާނުކާރ ޤޫާނެންއ 
ާރްއޖަޭގއި ޮއްތަނަމެވްސ، ޤޫާނަންށ ކިަޔނީ “ެއްނޓި ޯޓަޗރ ޤޫާނުނ” ޭއ ެއެވ. ެއ ޤޫާނުނަގއި ޯޓަޗރ 
ަމުއަނޮކްށަފއި ޮއެވެއެވ. ަމުއަނ ޮއްނަނނީ ަވަރްށ ދުިގޮކެށެވ. ަސަބަބކީ، ދެިވހި ަބުހްނ ެއަބުހެގ ަމުއަނ 

ލިުޔުމްނ ުނަވަތ ުބުނުމްނ، ެއެހްނ ަބުހުރާވަތުކަގއި ެއަބްސ ބޭުންނުކުރުމްނ ޭދަހާވ 

ލިުޔނީ: ަޝހިްނާދ އިްސާމޢީްލ
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ލިުޔނީ: ަޢލީ ަވޙުީދ
ާއާބދެީގ ޮގުތްނ ުކޑަ، ފެލެިދ ައޮތުޅ ަރކޫީދަގއި ުތްއުތ އްިބތާިހްލ 
ެފއިްލުވެމެވ.  ަދުއަލްތ  ުމޅި  ަކމީ  ަމާރެލުވުނ  ޮގަތަކްށ  ައނާިޔެވރި 
ައްނާގަފއިަވނޮިކްށ  ަފާރްތަތަކްށ މިަކްނ ހިނާގަކްނ  ެއކި  ަދުއަލުތެގ 
ުއުމުރްނ 3 ައަހުރެގ އްިބތާިހަލްށ ަރްއާކެތރިަކްނ ުނެދވި ދުިއަމކީ 

އްިނތާިހައްށ ަކްނޮބުޑާވަކެމެކެވ. 

ާރްއެޖައްށ ެފުތރިެގްނ ދުިއާމެއުކ  އްިބތާިހްލެގ ަމުރެގ ަޚަބުރ ުމޅި 
ަލއިެގްނެނެވ.  ޮކުޅްނ  މިައްނަނނީ  ެކްތެތރިަކްނ  ަރްއޔިުތްނެގ 
ަކްނަމީތ  ެނެތެވ.  ާވަހަކެއްއ  ެއޫންނ  ުބްކަގއި  ފްޭސ ްޓވިަޓރަގާއއި 
ެފރަީގއިެވްސ  ާއއި  ެޓްކސީ  ެއާވަހަކެއެވ.  ފާިހަރަތުކަގއިެވްސ 
އްިބތާިހަލްށ  ުތްއުތ  ާވަހަކެއެވ.  އްިނާސުފެގ  ެދެކެވނީ  ެއާވަހަކެއެވ. 

މިުދނިޭޔަގއި އްިނާސުފ ޯހަދއި ުނެދުވެނެވ.
 

ުކްނުތަގއިެވްސ  ެވަފއިމިަވނީ ދެިވހާިރްއޖެޭގ ޮކްނެމ ަރެށްއަގއި މިސި ެފްނަމތި
ުކޑުަކދްިނަންށ  ައނާިޔާއއި  ެގެވށި  ަކެމެކެވ.  ުހރި  ހިނަގހިނާގ 
މާިރްއެޖ  ެއުކދްިނަނކީ  ޫނެނެވ.  ުކޑަަކެމްއ  ައނާިޔައކީ   ުކެރޭވ 
ުކރިަމެގެވ.  ަޤުއުމެގ  ތިބި  ެގްނގްޮސޭދްނ  ައެންއދިެވހާިރްއެޖައްށ 
ބިާނޮކްށެދެވްނ  ާމަހުއެލްއ  ަރްއާކެތރި  ަދުއަލުތްނ  ެއުކދްިނަންށ 

ެޖެހެއެވ. 

ުމޅި  ބިާނޮކްށެދޭވނީ  ާމަޙުއެލްއ  ަރްއާކެތރި  ުކޑުަކދްިނަންށ 
ަރްއާކެތރިަކުމެގ  އްިޖތާިމޢީ  ަރްއާކެތރިަކާމެއުކެއެވ.  ުމުޖަތަމުޢެގ 
ނާިޒެމްއެގ ުމހްިއުމަކްނ މަިއުދ ައުޅަގނުޑެމްނ ޮކްނެމ ދެިވްއަސަކްށ 
މިައުދ  ައުޑަތްއ  ުރއިުމެގ  އްިބތާިހްލެގ  އިްހާސްސުކެރެވެއެވ. 

ައުޅަގނުޑެމްނަންށ އިވިްއެޖެއެވ. ހާިތަމެވރި ޮގަތަކެށެވ. 

ުމްސަތްޤަބުލަގއި  ކިހިެންތ؟  ަހާދނީ  ެދްނ  ުސާވުލަތަކކީ  ުކެރޭވ 
ުއަފްނާވްނ ުހރި ައެންއ އްިބތާިހްލައްށ ަރްއާކެތރިަކްނ ޯހަދއިެދޭވނީ 

ކިހިެންތ؟ އްިނާސުފ ޯހަދއިެދޭވެނާބ؟

ެއަކނެިވރި ަމއިްނަންށ،  ުކޑުަކދްިނަންށ ަރްއާކެތރިަކްނ ޯހަދއިެދޭވނީ 
މުީހްނަނާށއި  ބޭުންނާވ  ާހްއަސެއހީައްށ  މުީހްނަންށ،  ުއުމުރެގ  ޮދށީ 
ަޔތީުމ ުކދްިނާނ ަދުއަލުތްނ ައާޅުލަމްށ ެއްމޑީޕީ ަސުރާކުރްނ 2008 
ަވަނ ައަހުރ ަތާޢަރްފ ުކރި އްިޖތާިމޢީ ަރްއާކެތރިަކުމެގ ްޕޮރްގާރްމ 

ަވުރަގަދ ުކެރވިެގްނެނެވ. 

އްިނާސުފ ޯހަދއިެދޭވނީ ައުދުލެވރި ަފނޑިާޔުރ ެގައުކްނެނެވ. 
  

އަސްލު އެމީހާ އިބްތިހާލްގެ ރުއިމުގެ އަޑުތައް އިވިއްޖެ

ުދނެިޔައކީ ަވުގތީ ަތެނެކެވ. އިްމތާިހެނެކެވ. ުކެރޭވ ުސާވެލެކެވ. ަރނަގުޅ 
ަޖާވެބްއ ޯހަދްނ ުކެރޭވ ަމަސްއަކެތެކެވ.

ަތާފުތ އިުހާސަސކީ ޮކްނެމ މެީހްއެގެވްސ ެއްނެމ ޮބުޑ ައަސެރެވ. ެއ ައަސުރ، 
ާމޫޔްސެވްސ  ހްިތޮކްށަލެއެވ.  ުކރިައްށާދ  ޮރްއާވަލެދެއެވ.  ެހްއާވަލެދެއެވ. 
ޮކްށަލެއެވ. ަހަމ ަފޅި ސިުކްނެތްއ ެތޭރަގެއެވ. ުދނޭިޔަގއި ދާިމާވ ޮކްނެމ 
ަކެމްއަގއި ެއްނެމ ުމހްިނމީ ާސބިުތަކެމެވ. ހުިތެގ ާޚލްިސަކެމެވ. ސިުކނޑީެގ 

ަތަނަވްސ ވްިސުނެމެވ.

ުދނެިޔައުކ  މިަފާނުކުރަވނިވި  ަކެމްއ  ުހރަިހއި  ބޭުންނ  މަީހުކ  ެއްއެވްސ 
ެލްއ ުނުކެރޭވެނެއެވ. މަިތުނެގ ޢުިބަރަތކީެވްސ ެއއީެއެވ. ާސބިުތަކާމއި  ހާޞި
ާޚލްިސަކުމެގ ުބްއދި ބޭުންނަވނީ ެއެހްނެވެއެވ. ާކމިާޔަބްށ، ުއާފެވރަިކަމްށ، 
ޯހާދެލްއ  ބެޭހްއ  ހާިތަމައްށ  ާނާކމިާޔާބއި  ުނާވެނެއެވ.  ބޭުނެމްއ  ަފުރާވެއްއ 

ައަވްސާވެނެއެވ. ހުިތެގ ވްިނުދ ހިނަގނީ މި ަހޤީަޤުތެގ ަމްއަޗެށެވ.

ުނާވެނޭއ،  ަމަށަކްށ  ބޭ،  ަނސީ ަބުދ  ަމޭގ  ޮގޭތ،  ަކްނުހރި  ވީޮގޭތ،  މީ 
ައާމްނދަީފ  ޮއުޅާވުލަމްށ،  ައމިްއަލ ަންފަސްށ  ެއއީ  ެދްނ ަމ ނިްއާމލޭީއ، 

ަހޮކްށުލަމްށ ަވަރްށ ުބެނަލްނ ފޭަސަހ ބްަސަތެކެކެވ. ފޭަސ
 

ާކމިާޔުބ މުީހްނަނކީ، ަވުރަގަދ މުީހްނަނކީ، ަތުޖރިާބާކުރްނަނކީ، ޮމެޅތި މުީހްނަނކީ، 
ަތާފުތ މުީހްނަނކީ، ަބަރެވލި ަކނެޑްއފަަދ ެއަފަދ ބްަސަތުކެގ ެމުދަގއި ޫދުނދީ 

ހިަފަހްއާޓާލ މުީހްނެނެވ. ެއުފުރަޞުތ ެއްނެމްނަންށެވްސ ަހަމަހަމެއެވ.

ުދނެިޔ ަދްއާކ ަމްނަޒަރްށ ާކމިާޔުބ، ުއާފ، ުކރިެއުރުމެގ ުކަލ ެޖްއުސަމކީ 
ަހ ަކެމެކެވ. ަހަމ ޮކްނެމ މަީހަކްށެވްސ ެއަކްނ ުކެރވިާދެނެއެވ.  ަވަރްށ ފޭަސ
ަރނަގަޅްށ ވްިސާނެށެވ. ޭއަނ ާމޮމެޅްއ ޫނެނެވ. ައަހެރްނަންށެވްސ ަހަމ ެއޮމުޅ 

ޯހދާިދެނެއެވ.

ެވްއެޓްނެވްސ ެވްއޭޓެނެއެވ. ަތުދެވްސ ާވެނެއެވ. ބަޭހަކްށ، ަފުރާވައަކްށ މި 
ަވުގތީ ުދނޭިޔެގ ެއޭދަނަމ، އީާމްނެތރިަކްނ ަވުރަގަދ ުކާރެށެވ. ައުޅަކްނަތްއ 
ެއއީެއެވ.  ަތުޅަދނޑިައކީ  ާކމިާޔުބެގ  ުކާރެށެވ.  ަނާމުދ  ުކާރެށެވ.  އިުތުރ 

ާސބިުތަކާމއި ާޚލްިސަކްނަވނީ ެއަކުމެގ ެތޭރަގެއެވ.

ެއްނެމ  ެތޭރަގެއެވ.  ެއަކުމެގ  ަޖާވުބަވނީ  ުސާވުލެގ  ުކެރުވުނ  ުދނެިޔައްށ 
ެއްނެމ  ާކމިާޔބީ،  ެއްނެމ  ަވުރަގަދއީ،  ެއްނެމ  ޮމޅީ،  ެއްނެމ  ުމްއަސނދީ، 

ަތުޖރިާބާކރީ، ައްސުލ ެއމީާހެއެވ. 
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އިްފތާިތުހ  ހިްއުކްނ  ފިަޔަވހި  ެދަވަނ  ުހުޅާމެލ 
ަމުދ  ބިްނ  ެގ  ެހްކަޓރ   240 ޮކްށފެިއެވ. 
ެއަކަމްށ  ހިްއކޭެނެއެވ.  ެތޭރަގއި  ުދަވްސޮކެޅްއެގ 
ބޭުންނާވ ަފއިާސ ަހަމެޖހިްއެޖެއެވ. ާއ ަސަހެރްއ 
ެއެވ.  ުއަފްނަވނީ  ޚިުދަމްތަތާކެއުކ  ގަިނ 
ާއާބުދުކުރުމެގ  މުީހްނ  ގަިނ  ެދަލްއަކައްށުވެރ 
އިާމާރްތ  ުބރިައްށ  ަފްނަސވީްސ  ނިަޔުތަގެއެވ. 
ުކުރުމެގ ުހްއަދާއއި ެއުކެއެވ. ާމެލ ާއއި ުހުޅާމެލ 
ްބރިަޖުކްނ ުގާޅުލުމެގ ާވަހަކެއެވ. ޫޔްތ ސިޓީެއްއ 
ުހުޅާމެލ  ަހްއާތެވްސ  މިއީ  ެއެވ.  ުއަފްނަވނީ 

ހިްއުކާމ ުގޅިެގްނ ހަިތްއެގެނޭވ ުޝޫއެރެވ. 
ަރއީްސ  ަކެމެކެވ.  ެއެހްނ  ާމޮބުޑ  ެއައްށުވެރ 
ެގްނުގޭޅ  ަތަރްއޤީުކުރަމްށ  ާރްއެޖ  ާޔމިްނ 
ޚިާޔުލުފުޅ ެއކީެއަކްށ ަފާޅެއރީެއެވ. ެއުކަގއި ތިބި 
ެގެންސދީަފެއެވ.  ަހއިާރްނަކްނ  ަބަޔަކްށ  ެއަތްށ 
ެއްނެމަންށ  ެގްނުގުޅުނ  ވްިސުންނ  ާލަމުރަކޒީ 
ވްިސުނަމުކްނ  ަމުރަކޒީ  ެދްއާވެފެއެވ.  ަރްއުދ 
ުނުކަރްއާވެނަކުމެގ  ަތަރްއޤީ  ާރްއެޖ  ޫނނީ 
ެއްނެމްނ  ައްށ  ުހުޅާމެލ  ެމެސާޖެއުކެއެވ.  ާސުފ 
ެއަމނުިކާފުނ  އިްލތާިމްސުކެރްއވީެއެވ!  ަޖާމުވަމްށ 
ެއްއޮކްށ  ުހުޅާމެލ  ާއއި  ާމެލ  ވިާދުޅވެިއެވ.” 
ަހަތުރަލްއަކ މުީހްނ ާއާބުދ ުކާރަނެމެވ.” ާމަނައކީ 
ުނަވަތ  ާމެލ  ެއްނެމްނ  ޮބުޑ  ުކދި  ާރްއޖެޭގ 
ުހުޅާމެލައްށ ހުިޖަރ ުކުރްނ ޫންނ ެއެހްނ ޮގެތްއ 

ެންތާވަހަކެއެވ.

މިއީ ައުޅަގނުޑެމްނ ައަބުދެވްސ ަރއީްސ ާޔމީްނ 
ާއއި ުކާރ ުސާވެލެކެވ. ާސުފޮކްށ ވިާދުޅާވެށެވ. 
ާރްއެޖ ަތަރްއޤީުކަރްނ ތި ެގްނުގުޅްއާވ ވްިސުންނުފުޅ 
ަމނުިކާފުނެގ  ުބެނެދްއާވެށެވ.  ަތްފސީޮލޮކްށ 
މުީހްނ  ާރްއޖަޭގއި  ނޭިމއިުރ  ަދުއުރ  ެވރަިކުމެގ 
ަތަރްއޤީ  ެހްއެޔެވ؟  ަރުށަގއި  ކިަތްއ  ދިރުިއޭޅނީ 
ެއްނެމ  ޫނނީ  ެހްއެޔެވ؟  ައޮތުޅ  ކިަތްއ  ުކާރނީ 
ަސަހުރ  ކިަތްއ  ުކާރނީ  ަތަރްއޤީ  ުކޑަމުިންނ 

ާމެލ  ެއނގިްއެޖެއެވ.  މާިހުރ  ެއަކްނ  ެހްއެޔެވ؟ 
ފަިޔާވ މުީހްނ ދިރުިއޭޅ ުހރާިހ ަރެށްއ ަފުޅުކަރްނ 
ަވުއެދްއ  ރިާޔސީ  ަމނުިކާފުނެގ  ންިނެމވީ  ތި 
ަރްއޔިުތްނ  ެއަކްނ  ަނުމަގެއެވ.  ުފްއުދުމެގ 

ަދްނާނެނެއެވ.

ަމނުިކާފުނެގ ރިާޔސީ ަވުއުދަތުކަގއި ތިަޔ ވިާދުޅވި 
ާވަހަކަތާކ ދާިމ އިދިޮކުޅ އިުތުރ ަކްނަކްނ ުހރަިކްނ 
ެވްސ ަރްއޔިުތްނ ަދެނެއެވ. ރިާޔަސުތެގ ފްަސ 
ައަހުރ ނޭިމއިުރ ާރްއޖެޭގ މުީހްނ ދިރުިއޭޅ 188 
ަކަރްނުޓެގ  ައދި  ަނުރަދާމ  ޯބެފާނއި،  ަރުށަގއި 
ޚިުދަމްތ ދުިނަމްށ ެވަފއިާވ ަވުއަދްށ ެދްނ ާވެނ 
 94 ވްިސާނެނެއެވ.  ަރްއޔިުތްނ  ޮގަތާކެމުދެވްސ 
ާފ ުއަފްއާދނީ ަހަމެއަކނި ުހުޅާމޭލަގއި  ހްާސ ަވޒީ
ބޭުންނެވްސ  ެއްމބިުއަލްންސެގ  ސީ  ެހްއެޔެވ؟ 
ުހރާިހ  ެކނުޑނެީހްއެޔެވ؟  ެއަކްއަޗަކްށ  ެއކީ 

ްސޯޕޓްސ ެއރީާނަތްއ ުހރަިތަނުކްނ ަނަގއިެގްނ 
ޫންނ  ެއުތުރްނ  ައުލްނ  ުހުޅާމޭލަގއި  ެގަންސ 
ަބނަދުރަތަކްށ  ޮބުޑހިަލ  ްނާގ  ާމސި ޮގެތްއެނެތެވ. 
ަދުއަލުތެގ ަބެޖުޓްނ ަޚަރުދޮނޮކްށ ުހުޅާމެލ ބުޭރޮތށި 
ަސަބެބްއ  ަރްއާކުނުކަރްނވީ  ަފއިާސ  ެއ  ުލަމްށ 
އުިޖތާިމއީ  އްިނ  ެއްސ.ޓީ.ޯއ  ުނވްިސެނެއެވ. 
ޒިްނާމެގ ަދުށްނ ޮކްނެމ ަރެށްއަގއި ައަޅުމްނާދ 
ުނެގްނޮގްސ  ުކރިައްށ  އިުތަރްށ  ބްޭސފާިހަރަތްއ 
ަމްޝޫރުއުހްއާޓުލުލަމކީ  ެއ  މާިހަރްށ  މާިހުރްނ 
ުހރޮިގެތެވ. ަފއިާދ  ެއްނެމ  ަޖާމައަތްށ  މަިވުގުތ 

ެއެހްނޫނނީ ެއުކެރެވނީ ަރްއޔިުތްނެގ ަފއިާސ އްިނ 
ޮބުޑ އިްސާރެފެކެވ.

ަބެއްއ  ޮބުޑ  ަބެޖުޓެގ  ަދުއަލުތެގ  މިައަހުރެގ 
ންިނެމވި  ަފުޅުކަރްނ  ޮއތީ  ާރާވަފއި  ަޚަރުދުކަރްނ 
ަރްއޔިުތްނެގ  ަކަމްށ  ހްިނަގާވެނ  ަރްށަރުށަގއި 
ޮބެޑތި  ުއްމާރނީ  ސިަފުކަރްއާވ  ަމްނޫދުބްނ 
ަރްއޔިުތްނެގ  ހްިނުގަމެށެވ.  ަމަސަކްތަތްއ 
ަތްމސީުލުކަރްއަވްނ  ަރްށަރްށ  ެއ  ަމްޖލުިހަގއި 
ހިްއޕަަވއިެގްނ  ަބއިައުތ  ަސުރާކަރްށ  ތިްއަބާވ 
ަބަދުލ  ޮކުޅ  ބޭުނެމެވ.  ަބެހްއ  ތިބިެމްމަބުރްނެގ 
ުކަރްނ މިއީ ަރުނެގ ުފުރަސެތެކެވ. ަރްއޔިުތްނ 
ެގ ަމްނޫދުބްނަންށ ތިަޔ ޮއުޅާވެލްއވި ޮއުޅާވުލުމެގ 
ަބަދުލ ލިބޭެނެއެވ. ެއ ަމްނޫދުބްނ ަރްއޔިުތްނާނ 
ޮކްނާވަހަކެއްއ  ަދްއާކނީ  ެދްނ  ަލއިެގްނ  ުކރިަމތި
ަފުޅުކަރްނ  ަރްށ  ނޭިމއިުރ  ަދުއުރ  ެހްއެޔެވ؟ 
ެއ  ެދްނ  ެހްއެޔެވ؟  ާވަހަކ  ންިނާމަފއިާވ 
ަހަމެއަކނި ެމެސަޖކީ  ޮއްތ  ަރްއޔިުތްނަންށ ޭދްނ 
ަޖާމާވްނ  ުހުޅާމެލައްށ  ެއްނެމްނ  ުނާލ  ަޝުރަތާކ 
ެޖޭހ ަކުމެގ ަޚަބުރ ެހްއެޔެވ؟ “ެއްނެމްނ ުގޅިެގްނ 
ުހުޅާމެލައްށ” މި ޝާިއުރެގ ަދުށްނ ާއ ަދުއަރަކްށ 
ޮހޭވޭނ ަރްއޔިުތްނެގ ެއްއެވްސ ަމްނޫދަބުކ ެނެތެވ!

ެއްނމްެނ “ގުިޅގްެނ” ުހޅުމާލެ ައްށ!
ލިުޔނީ: ައލީ ނިާޔުޒ

މިއަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޮބޑު 
ބައެއް ޚަރަދުކުރަން ރާވާފައި ޮއތީ 
ރަށްރަށުގައި  ނިންމެވި  ފަޅުކުރަން 
ރައްޔިތުންގެ  ކަމަށް  ހިންގަވާނެ 
އުމްރާނީ  ސިފަކުރައްވާ  މަންދޫބުން 
ހިންގުމަށެވެ.  މަސަކަތްތައް  ޮބޑެތި 
އެ  މަޖްލިހުގައި  ރައްޔިތުންގެ 
ތަމްސީލުކުރައްވަން  ރަށްރަށް 
ބައިއަތު  ސަރުކާރަށް  ތިއްބަވާ 
ތިބިމެމްބަރުންގެ  ހިއްޕަވައިގެން 

ބަހެއް ބޭނުމެވެ. 
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ަވަނ  ަފްނާސްސ  މިނަިވްނަކަމްށ  ދެިވރާިރްއޖެޭގ 
މަިވނީ  ދެިވހާިރްއެޖ  އިުރ  ުކރިަމތިލީ  ައަހާރއި 
ައެންއާކެވްސ ެހޮޔ ަބަދެލްއ ެގްނަންނ ެޖހިަފެއެވ. 
ެބެލނެިވރިަކުމެގ  އިނގިޭރސިްނެގ  ާރްއެޖ 
އްިބާރހްިމ  ލީޑަރ  ުކެރްއވި  މްިނުޖ  ަދުށްނ 
ައމިްއަލައްށ  ެވރަިކްނ  ެއަމނުިކާފުނ  ުރ،  ާނސި
ާހަލުތ  ެއަވުގުތ  ާރްއޖެޭގ  ެލްއވިެއެވ.  ންިނަމާވ 
ނިާޔުކރިޮގުތްނ ަރްއޔިުތްނަންށ ާމގިަނ ޮގްތަތެކްއ 
ެދްއެކވީތެީވ  ޮބުޑްނެގ  ެނުތާމއިެއުކ  ެހެދްނ 
ާރްއޖެޭގ ަރްއޔިުތްނެގ ަމްއަޗްށ ެވރެިއްއ ަކުމަގއި 
ންިނަމްނ ެޖުހނީ މްިސުރެގ ައްލައުޒަހުރްނ ކިަޔާވ 
މއ.  ުހްނެނވި  ަވޑައިެގްނ  ާރްއެޖ  ވިާދުޅެވެގްނ 
ާކމިނޭީގ ޮދްނސީދީެގ ަމުޢޫމްނ ަޢްބުދްލަޤްއޫޔެމެވ. 
ެއަމނުިކާފުނެގ  ަރްއޔިުތްނ  ާރްއޖެޭގ  ެއުދަވުހ 
ެއްއެވްސ  ުބނީ  ާއނބްަސ  ުކުރަމްށ  ެވރަިކެމްއ 
ަދްނުތަރްއެގ  މަިވެދެވނީ  ދެިވހްިނަންށ  ާހެލްއަގއި 
ެތޭރަގއި ާތށިުވަމްށ ަކަމްށ ެބެލވިެގްނެންއ ޫނެނެވ.

ެފުށުނ  ަދުއުރ  ެދަވަނ  ެވރަިކުމެގ  ަމުޢޫމުނެގ 
ސިާޔސީ،  ބިްއަތަކްށ  ުދނޭިޔެގ  ުދަވްސަވަރކީ 
އްިޖތާިމޢީ، އިްޤތާިޞދީ އްިނގިާލްބ ެފުތެރްނ ެފށި 
ަޤުއަމްށ  ައެންއ  ެއްއަޤުއުމްނ  ުދަވްސަވެރެވ. 
ެއްއާބުރުލުމެގ  އިްޤތާިޞދީ  އްިޖތާިމޢީ  ސިާޔސީ 
ުދަވްސަވެރެވ.  ުކަރްނެފށި  އިުތުރ  ހިްއާސ 
ަވއިޯރޅި  ެޖުހުނ  އިުރަމިތްނ  ުހަޅނާގއި 
ދެިވހާިރްއެޖައްށ ަލްއާވަލއި މުީހްނެގ ަތަނަވްސަކްނ 
ަދރްިނަންށ  ެއަބއިމީުހްނެގ  މްިނަވަރުކްނ  ުހރި 
ަމަސްއަކުތެގ  ެފށި  ދުިނަމްށ  ޯހަދއި  ަތުއލްީމ 
ައަހުރ  ުނަވދަިހއިެގ  ަނާވަރޭސަކ  ޮފނިމުީރަކްނ 
ަތުކަގއި ލެިބްނ ަފަށއިފިެއެވ. ުދނޭިޔަގއި ަކްނަކްނ 
ެއާއއި  ަފަށއިފިެއެވ.  ާވްނ  ދްަސ ެފނި  ހިާގޮގްތ 
ެވރަިކުމެގ  ުކަރުމްނެގްނދިަޔ  ާރްއޖަޭގއި  ެއުކ 

ަފއިާދުހރި  ެއްނެމ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ނާިޒަމކީ 
ނާިޒުމ ޫންނަކްނ ެއނެގްނ ަފަށއިފިެއެވ. މިަފަދ 
ޭހުލްނ ެތރިަކްނ އިުތުރވި މްިނަވަރަކްށ ަމުޢޫމާނއި 
ޭއަނެގ ަބއިެވރްިނެވްސ ދިަޔއީ ސިާޔސީ ޮގުތްނ 
ެއކިެއކި  ަތާފުތ  ުކުރަމްށ  ަރަމަތ  ަރްއޔިުތްނ 

ަހަރާތްތަތްއ ހްިނަގުމްނެނެވ. 

ެއަމނުިކާފުނެގ  ާއއި  ަޢްބުދްލަޤްއޫޔްމ  ަމުއޫމްނ 
ާގްތ މުީހްނެގ ސިާޔސީ ުއުކުޅަތާކއި އިްގތާިޞދީ 
ަތުކެގ  ަދތިުކުރްނ  އްިޖތާިމއީ  ަބނެދުވްނަތާކއި 
ަވނީ  ެވރަިކެމްއ  ދުިގ  ައަހުރެގ   30 ެތރިްނ 
ޮކްނެމ ޮގަތަކްށ ަހާދަފއިެވްސ ޮކްށ ންިނާމާލަފެއެވ. 
ަތުކަގއި  ަދުއުރ  ުކރީ  ެވރަިކުމެގ  ެއަމނުިކާފުނެގ 
ނުިކްނާންނ  ުނަވަތ  ނުިކްތ  ޮގުތްނ  ސިާޔސީ 
ުހަރެގައްށަލއި  މެީހްއ  ޮކްނެމ  ުކރި  ގްަސުތ 
ހްިނާގަފެއެވ.  ަވނީ  ަކެމްއ  ެއަތްއ  ޭންއާގނީ 
އިްޤތާިޞދީ ޮގުތްނ ެއަމނުިކާފުނެގ ހްިތ ެއަވުގަތުކ 
ެތެރައްށަލއި،  ަހޮފުޅ  ެއަމނުިކާފުނެގ  މަީހުކ  ުރޭހ 
އިނަދ  ބުޭރޮކްށ  ަހޮފުޅްނ  މާީހ  ުނުރޭހ  ހްިތ 
ަޖްއާސުލުމެގ ސިާޔަސުތ ދިަޔއީ ހްިނަގުމްނެނެވ. 
އްިޖތާިމޢީ ޮގުތްނ ަރްއޔިުތްނެގ ސިނުކނޑަިތްއ 
ަބްނުދޮކްށ، ޯރފާިލމާީހައްށ ޭހައުރާވަލއި، ަރްއޔިުތްނ 
ނާިޒްމ  ުކެރޭވެނ  ައުޅެވތި  ުމްއަދަތަކްށ  ދުިގ 
ދިަޔއީ ާޤއިްމ ުކަރުމްނެނެވ. މިާއއި ެއުކ ެއްނެމ 
ުޒާވްނޖީުލ ައުޅެވތި ުކުރަމްށ ެއަތްއ ަދްނތަޫރެއްއ 
ގަިނ  ަޤުއުމެގ  ަތުކަގއި  ެއަދްނޫތަރ  ަޖަހއި 
ުޒާވުންނ ދިަޔއީ ާތށިެވ ެގްއލި ަހާލުކަވުމްނެނެވ.

އިްޤތާިޞދީ  ސިާޔސީ،  ެވރަިކުމެގ  ަމުޢޫމްނ 
ަކާމެއުކެވްސ  ައނާިޔެވރި  އްިޖތާިމޢީ  ައދި 
ާރްއެޖާއއި  ަބެއްއ  ަމުދ  ދިަޔ  ުފޭރނެިގްނ 
ާރްއެޖއިްނ ބުޭރަގއި ުކަރުމްނދިަޔ ުބަރ މްިނަންތ 

ަމަސްއަކާތއި ހްިތަވުރެގ ަސަބުބްނ ޭހުލްނެތރިަކްނ 
އިުތުރެވ ެއްއަބަޔުކ ައެންއަބަޔުކ ކިަބއްިނ ހްިތަވުރ 
ލިބިަގެނ ެއްނެމަފުހްނ ަރްއޔިުތްނަންށ ެކްއުނުކެރޭވ 
ހިނަގްއެޖެއެއެވ.  ަފަޅއިެގްނ  ަދަރަޖައްށޮގްސ 
ެއަވުގަތކީ ުދނޭިޔެގ ަކޅި ާރްއެޖައްށ ައާމުޒެވަފއި 
ެކުކުޅާމއި  ަރްއޔިުތްނެގ  ަދނޑިަވެޅްއަކުމްނ  ުހރި 
ަބަލއިަގެނ  ުމުޖުމަތަމުޢއްިނ  ބުޭރެގ  އިްހާސްސ 
ުޚުދުމްޚާތުރ  ޮއްތ  ެވަފއި  ާޤއިްމ  ާރްއޖަޭގއި 
ެފށެިއެވ.  ަމުޖބޫުރާވްނ  ދޫދުިނަމްށ  ަސުރާކުރ 
އްިޖތާިމޢީ  ުކުރާމއި  ަބަދުލ  ނާިޒްމ  ެވރަިކުމެގ 
ަންއާޓަލްނ  ކްަސޮތުޅަތްއ  ައާޅަފއިާވ  ޮގުތްނ 
ޮގަތްއ  ެއކިޮގްތ  ޮގުތްނ  ަނތާީޖެއްއެގ  ެޖުހެނެވ. 
ެވރަިކްނ  ައަހުރެގ   30 ުކރި  ޮކްށެގްނ  ހޭރާިޔ 
ަރްއޔިުތްނ  ެގްނާދަކްށ  ުކރިައްށ  އިުތަރްށ 

ުފުރަޞެތްއ ުނދެިނެވ. 

ެވރަިކްނ  ައނާިޔެވރި  ުޚުދުމްޚާތުރ  ަމުއޫމުނެގ 
ައާސސީެގ  ާއ ޤޫާނުނ  ާރްއޖެޭގ  ންިނުމަމްށަފުހ 
ާއ  ާތހިުރ  ބޭުންނާވފަަދ  ަރްއޔިުތްނ  ަދުށްނ  
ެވރަިކެމްއ ުއެފދި ުކަރްނެފށާިތ ާމގިަނުދަވެގ ުނެވ 
ަމުޢޫމަނއި ޭއަނެގ ަބއިެވރްިނަންށ ެކްތ ުނުކެރވި 
ހިނަގްއެޖެއެވ.  ަފަޅއިެގްނ  ހަަސަދެވރިަކްނ 
ެމުދ  ެވރަިކާމއި  ުއެފުދުނ  ައަލްށ  ާރްއޖަޭގއި 
ަރްއޔިުތްނެގ ސިުކނޑިައްށ ަސާވުރެވުވުނ ޮގަތަކްށ 
ަސާވުރެވ ުނަބއި ަވްސވްާސަތްއ ޭދްނެފށެިއެވ. 30 
ައަހުރ ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި ެއެވރްިނ ަބްއުކރި ހިަޔުޅ 
ފުިކާރއި ުމާދާލއި މުީހްނ ބޭުންނ ުކަރްނެފށިެއެވ. 
ފުިތަނ  ަޙޤީަގެތްއެންތ  ެމުދަގއި  ަރްއޔިުތްނެގ 
ައްނަދްނ  ަރްއޔިުތްނ  ެތޭރަގއި  ޭއެގ  ޯރޮކްށ 
ަގަދެވަގެނ  ަހާވަންފްސ  ަނތާީޖައކީ  ެފށެިއެވ. 
ހްިތަހަމ  ަވުގތީ  ައދި  ަފއިާސ  ުމަދާލއި 

ުފަރަތަމ  ާރްއެޖެގ  ެޖުހަމްށަޓަކއި 

ާރްއޖަޭގިއ ިމހާުރ ޮއީތ ެވިރަކެމްއ ޫނެނެވ. 
90 ަހިއގެ ައަހރަުތުކަގިއ ޮއތްަފަދ ޚުުދމުުހތުާރ ެވިރަކެމެކެވ. 

ލިުޔނީ: ަޠްއޔިްބ ަޝހީްމ
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“ސުިހުރ ހާަދަފިއ ުހީރ ފްެނޯފްއ ުރަކްށ.” 
ަރަމލު ޖަހާ މީހާ ުބނެްނވެ.

“ސިުހުރ ަހާދަފއި ުހރީ ެފްނޯފްއ ުރަކްށ.” ަރަމުލ ަޖާހ މާީހ ުބްނެނެވ.
“ެއާހ ަގަދަޔްށ ެހެދްނ ެފށާީމެވްސ ައަހެރްނެގ ހަިތްށ ެއރި ެއެހރީ ޮކްނެމ 
ެވްސ ަކެމްއ ޮކްށަފޭއ.” ައްއުޔބޭ ުބްނެޏެވ. “ެއ ެފްނޯފްއ ުރްއަތްއ ެހެދްނ 

ެފުށާމެއުކ ައަހެރެމަންށ ަތާފުތ ަކްނަކްނ ދާިމާވްނ ަފަށއިފި.”
ެމްނެގ  ައްއުޔބޭ  ަހަމ  ާހާދަފއިުހރީ  ސިުހުރ  ދާިމާވެނެއްއުނ  “ަކްނަކްނ 
ަހާލަކްށ.” ަރަމުލަޖާހ މާީހ ުބްނެޏެވ. “ައދި ެއ މުީހްނެގ ުކރިެއުރަމްށ.” 
ެއމީުހްނެގ  ެފށަިފުހްނ  ެހެދްނ  ޯރެވ  އްިނަދއިެގްނ  ެފްނޯފްއުރްއަތްއ  “ތި 
ފާިހަރއިްނ ވިަޔާފރި ުކާރ މުީހްނ އިުތުރެވްއެޖ. ފާިހަރއިަގއި ުމާދ ގަިނެވްއެޖ.” 
ވިަޔާފރި  “ައަހެރެމްނެގ  ެދްއކިެއެވ.  ާވަހަކ  ައަސާރެއުކ  ަވަރްށ  ައްއުޔބޭ 
މާިހުރ  ަމުރެވްއެޖ.  ުކޑަަމްނެޖ  ހިނުގެމްއަގއި  ބަޭރްށ  ެވްއެޖ.  ަބނުގޫރްޓ 

ައްނެހުންނ ެއ ޮއތީ ަބލި ެއނުދަގއި.”
ައްއުޔެބ ޯގްއާޗއި ޮދްނ ާއަދުނ ޯގްއަޗކީ ެޖހިެޖހިެގްނ ުހްނަނ ެދ ޯގްއެޗެވ. 
ުކރިްނ މި ެދ މުީހްނަނކީ ަވަރްށ ާގްތ ެދ މުީހްނެނެވ. ެދ ޭގ މުީހްނެވްސ 
އްިނަންނ  ައނަބްއ  ެދ  ައްއުޔެބ  ެއެހްނަނަމެވްސ،  ެއުކެވރެިއެވ.  ަވަރްށ 
ހުިތަލއިެގްނ ުއުޅުނ ފުާތަމާއ ޮދްނ ާއަދުނ އްިނަފުހްނ ައްއުޔެބެގ ހްިތ ޮދްނ 
ާއަދުނެގ ަމްއަޗްށ ުނަބއިެވްއެޖެއެވ. ޮދްނ ާއަދަންށ ހަަސަދެވރެިވްއެޖެއެވ. 
ެދ މުީހްނ ެދ ަހުތުރްނަންށ ެވްއެޖެއެވ. ެދޭގ މުީހްނ ެއްއަބަޔުކ ެއެންއަބަޔަކްށ 

ެޖްއުސްނުކަރްނ ަފަށއިފިެއެވ. 
ވިްއާސަރުދަވަހުކ ޮދްނ ާއަދުނ ޭއާނެގ ޯގތީަގއި ެފްނޯފްއުރްއަތެކްއ އްިނަދްނ 
ެފްއޓިެއެވ. މިަކްނ ެއނގެިގްނ ާފުރަގއި ުހރި ޯލަވަޅުކްނ ައްއުޔބޭ ާފަރލެިއެވ. 
ާއަދާނ  ޮދްނ  ަފްނޑަިތެވރާިޔ  ޮބުޑ  ެއްނެމ  ެއަރުށ  ެފުނނީ  ައްއުޔެބައްށ 
ެއުކަގއި ެއ ަމަސްއަކުތަގއި ުއޭޅަތެނެވ. މި ަމްނަޒުރ ެފުނާމެއުކ ައްއުޔބެޭގ 
‘ކީްއުކަރްނ  ެއރިެއެވ.  ހަިތްށ  ޭއާނެގ  ުއެފދްިއެޖެއެވ.  ަޝްއުކ  ހުިތަގއި 
ާއަދުނެގ  ައުހަމުދެބައކީ ޮދްނ  ެއަކނި އްިނަދްނވީ؟  ަފާރުތަގއި  މިެގާއ ވީ 
ަރްއެޓްއެސްއަނަމެވްސ މާިހ ވިްއާސަރުދަވަހުކ ކީްއެވ ައުހަމުދެބ ެއަކުމަގއި 

ުއެޅްނވީ؟’
ުރްއަތްއ  ަފަށއިފިެއެވ.  ެހެދްނ  ރީްއަޗްށ  ަވަރްށ  ުރްއަތްއ  ެފްނޯފްއ 
ެއއީ  ަފަށއިފިެއެވ.  އިުތުރާވްނ  ަކްނޮބުޑުވްނ  ައްއުޔބެޭގ  ެހެދުމްނާދަވަރަކްށ 
ސިުހުރެގ ުރްއަތެކްއަކަމްށ ައްއުޔބަޭއްށ ަޔޤްީނ ުކެރެވްނ ެފށީ ެއ ުރްއަތްއ 
ާބްތަތްއ  ުމޞީ ެއކި  ެއކި  ައްއުޔެބެމަންށ  ެފުށާމެއުކ  ެހެދްނ  އްިނަދއިެގްނ 

ާވްނ ެފުށުމްނެނެވ. ުކރިަމތި
“ެދްނ ކިހިެންއ ަހާދނީ؟” ައްއުޔބޭ ަރަމުލަޖާހ މާީހުކެރްނ ެއްއެސެވ.
“ަހަދްނ ޮއްތ ޮގަތކީ ެއ ުރްއަތްއ ުއުފާރުލްނ.” ޭއާނ ުބްނެޏެވ.

“ެއަކަމުކ ެއަކްނ ުކަރްނ ަވަރްށ ަދތިާވެނ” ައްއުޔބޭ ުބްނެޏެވ. “ުކެރޭވެނ 
ެއެހްނ ަކެމްއ ޯންނާނެނތ؟”

“މިަކަމްށ ެއެހްނ ޮގެތްއ ެންތ.” ަރަމުލަޖާހ މާީހ ުބްނެޏެވ. “ައްއުޔެބެމަންށ 
ުބާނ  ައަހެރްނ  ެރެއްއަގއި  ުބާނ  ައަހެރްނ  ުރްއަތްއ  މި  ޮއތީ  ަސާލަމްތ 

ާސަޢެތްއަގއި ުއުފާރަލއިެގްނ.”
ާސަޢުތ  ވީ  ުއުފަރްނ  ެރާޔއި  ުއުފަރްނވީ  ުރްއަތްއ  ެއ  މާީހ  ަރަމުލަޖާހ 
ކިަޔއިދެިނެވ. ައްއުޔެބ ޭއާނެގ ެއުކެވރި ުކދްިނ ޮކެޅްއ ެއްއުކރިެއެވ. މި 
ޮކްށޭދ  ެއަކްނ  ެއްއެސެވ. ެއ ުކދްިނ ތިބީ  ުއުފަރއިދާީފަންނޭހ  ުރްއަތްއ 
ޮގަތެށެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ ެއއީ ުނަރްއާކެތރި ަކެމްއަކަމްށ ާވތީ ެއ މުީހްނަނަކްށ 

ެވްސ މި ަފަހަރުކ ެއަކްނ ހިޭލ ޮކްށުނެދޭވެނަކަމްށ ުބްނެޏެވ.
ެއްއޭރ ަދްނަވުރ ެއ ުކދްިނޮކުޅ ުރްއަތްއ ުއުފަރްނ ޮދްނ ާއަދުނ ޯގްއަޗްށ 

ަވެދްއެޖެއެވ. 
“ައަހެރެމްނ ެއުދުނ މްިނަވަރަކްށ ައްއުޔެބެއްއ ަފއިާސެއްއ ުނެދެއްއުނ.” 

ެއަތުންނ ެއަކުކ ުބްނެޏެވ.
“ާއނ. ެދަބއިުކަޅ ެއްއަބއި ަމުދްނ ދިނީ.” ްގޫރްޕެގ ލީޑުަރ ުބްނެޏެވ.

“ެދެންއ ައްއުޔބޭ ައަތުކްނ ތިެއްއ ުނލިބޭެނ.” ެއަކުކ ުބްނެޏެވ. “ުރްއަތްއ 
ުއުފަރްނ ަހާދެނ ަކެމްއެންތ. ހިނާގ ުރްއަތްއ ެމުދްނ ުބރިޮކްށަލާމ. ޭއުރްނ 

ަހާވެނ.” ެވްސ ުރެކްއ ެނެހޭދެނެއްއުނ. ާމ ފޭަސ
ަހއްިނ  ރީްއަޗްށ ެހެދުމްނދަިޔ ެއ ުހރާިހ ެފްނޯފްއ ުރްއަތްއ ެއ މުީހަންށ ފޭަސ

ުބރިުކެރޭވ ހާިސުބްނ ުބރިޮކްށ ންިނަމއިލެިއެވ. 
ައެންއުދަވުހ ެހނުދުނ ވީއިުރ ޮދްނ ާއަދުނ ޯގތީަގއި ުހރި ެފްނޯފްއުރްއަތެކްއ 
ެމުދްނ ުބރިޮކްށލަާފެއެވ. މި ަޚަބުރ ުމޅި  ެނެތެވ. ުހރާިހ ުރްއަތްއ ަވނީ 
ަރުށެތޭރަގއި ަވަރްށ ައަވަހްށ ެފުތރިްއެޖެއެވ. މި ާވަހަކ ަރަމުލ ަޖާހ މާީހެގ 
ައްއުޔބޭ  ހިނާގަފއި  ާބަރްށ  ާބުރ  ޭއާނ  ައަރއިފިެއެވ.  ެވްސ  ަކްނފަަތްށ 

ޯގްއަޗްށ ދިަޔެއެވ.
“ެތެދްއ، ުރްއަތްއ ުބރިުކރީަތ؟” ޭއާނ ެއްއެސެވ.

“ެއ ުކދްިނ ާގުތ ެއ ުއުފާރަލޭދޭށ ުބނާީމ ގްޮސ ުބރިޮކްށލީ.” ައްއުޔބޭ 
ުއަފާލެއުކ ުބްނެޏެވ. “ެދްނ ެހޭދެނ ުރެކްއ މާިހަރުކ ެނެތްއުނ.”

ަވކި  ެރެއްއެގ  ަވކި  ައދި  ުއުފާރޭށ.  ުރްއަތްއ  ުބނެީމްއުނ  “ައަހެރްނ 
ާސާޢެތްއަގއި ެއަކްނ ުކާރޭށ.” ަރަމުލަޖާހ މާީހ ުބްނެޏެވ. “ައްއުޔބެޭމްނ 
ތިަޔ ަކްނުކރި ޮގުތްނ ސިުހުރ ާހޫހަރ ބިުމ ައޑިްނ ަގަދުކާރެނ! ައްއުޔެބެމަންށ 

ާވެނ ަކްނަކްނ ައދި ާމ ުނަރްއާކ ާވެނ!”  ެދްނ ުކރިަމތި

ލިުޔނީ: ޑރ. ުމްސަތާފ ުލުތފީ
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އި  އްިނވްެސަޓުރްނގެ ިއުތބާަރްށަޓަކ
ޤޫާނުނގެ ެވިރަކްނ ެނގެެހްއުޓމުގެ 

މުިހްނމުަކްނ
ލިުޔނީ: ައްލުއްސާތްޛ ަފްއާޔްޒ އިްސާމއިްލ

ަގުއެމްއ ަގުއެމްއެގ ޮގުތަގއި ުކރިައަރއިެގްނަދނީ ަޝްއެކްއެވްސ ެންތޮގުތަގއި 
ަބަޔަކްށ  ގަިނ  ަނާފަގއި  އިްގތާިސުދެގ  ުފާޅެވ،  އިްގތާިސުދ  ެއަގުއެމްއެގ 
ުކދި  ޙިްއާސުވުމެގ ުފުރަސުތ ލުިބުމްނެނެވ. އިްގތާިސުދެގ ަހގީގީ ޭލާނަރކީ 

ައދި ެމުދ ަފްނތީެގ ވިަޔާފރަިތެކެވ. 

ބޭުންނާވަކމީ  އްިނެވްސްޓަމްނުޓަތްއ  ދެިވހްިނެގ  ބުޭރެގ  ދެިވހާިރްއެޖައްށ 
ަތުހޒީުބ  ުދނޭިޔެގ  ާޚްއަސޮކްށ  ޫނެނެވ.  ޮއްތަކެމްއ  ެދަބްސުވެމްއ 
ަޤުއުމަތާކެއުކ ަފއިަހަމޮކްށ، ަތަރްއޤީާއ ަތަމްއުދްނަގއި ުކރިައަރއިެގްނ ދުިއަމްށ 
ަމަސްއަކްތުކަރުމްނާދއިުރ، ެއަކަމްށ ަމުގަފހި ުކުރަމްށ، ަޤުއުމަގއި ުހރި ަފއިާސެގ 
ަލްތަތްއ ބޭުންނެވެއެވ. މިަކަމްށ ޮއްތ ަމަގކީ ބުޭރެގ  އިުތުރްނ ަފއިާސާއއި ަވޞީ
ައދި ދެިވހްިނެގ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތްއ އިުތުރުކުރެމެވ. ާރްއޖަޭގއި ުކދި ައދި 
ޮބެޑތި އްިނެވްސްޓަމްންޓަތްއ ޮކްށެގްނ ަފއިާދ ޯހުދަމްށ ުފުރަޞުތ ދީ، ެއ 
ަތަރްއޤީެގ  ާޢްމަދނާީއއި،  ަފާރުތްނ  ެއުކްނުފނަިތުކެގ  ުމާޤބިުލަގއި  ަފއިާދެގ 

ަލްތަތްއ ޯހުދަމކީ ދެިވހާިރްއެޖައްށ ޮއްތ ަހަމެއަކނި ަމެގެވ.  ަވޞީ

ެހުދުމެގ  ަމްނޒިަލަކްށ  ަޝުއުޤެވރި  ާރްއެޖ  އްިނެވްސަޓުރްނަންށ  ބުޭރެގ 
ޮގަތްށ  ލިބޭ  ުމްއަދަތަކްށ  ދުިގ  ަމްނފަާތެކްއ  ޮބެޑތި  ަމްޤަސުދަގއި، 
ްސެޕަޝްލ އިޮކޮނމްިކ ޯޒްނެގ ަނުމަގއި 2014 ަވަނ ައަހުރ ަވނީ ޤޫާނެންއ 
ލިބޭޭނަކަމްށ  އްިނެވްސަޓުރްނަންށ  ަދުށްނ  ޤޫާނުނެގ  ެއ  ޮކްށަފެއެވ.  ފްާސ
ެއެހްނަނަމެވްސ،  ގަިނެއެވ.  ުފުރަޞުތަތްއ  ވިަޔާފރެީގ  ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ 
އްިނެވްސްޓުކުރަމްށ  ދެިވހާިރްއޖަޭގއި  ަބަލއި  ަމްއަޗްށ  މިަކުމެގ  ަހަމެއަކނި 
އްިނެވްސަޓުރްނަންށ  ުނެފެނެއެވ.  ަޝުއުޤެވރެިވާދޭނަކަމްށ  އްިނެވްސަޓަރުކ 
ަކަށަވުރޮކްށދުިނުމަގއި  ަރްއާކެތރިަކްނ  ޮބުޑ  ެއްނެމ  ަކަށަވުރޮކްށޭދްނެޖޭހ 
ދެިވހާިރްއެޖ ަވނީ ާނާކމިާޔުބެވަފެއެވ. ެއއީ ެއމީުހްނެގ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތާކއި 
ެއުކ  ައުދުލެވރިަކާމއި  ެއްއޮގަތްއ  ޤޫާނާނއި  ެމުދ  ަމަސްއަކާތއި  ުމަދާލއި 
ަކްނ  މި  ެނުތެމެވ.  ދެިވހާިރްއޖަޭގއި  ަޔގީްނަކްނ  ަކުމެގ  ައަމުލުކެރޭވޭނ 
ަކަށަވުރުކެރޭވނީ ދެިވހާިރްއޖެޭގ ައުދުލ އްިނާސުފެގ ނާިޒްމ ައދި ަސުރާކުރެގ 

ައަމުލަތާކއި ެމުދ ާއްނުމ ަރްއޔިުތްނެގ ެމުދަގއި އިުތާބުރ ުއެފދެިގްނެނެވ. 
ވިަޔާފރެިވރްިނާނއި އްިނެވްސަޓުރްނަންށ ެއއިުތާބުރ ލިބިެގްނެނެވ. 

ާމޭލ  ަކަމްށުބެނ،  ޯހަދއިދުިނަމްށ  ދެިވހްިނަންށ”  ެއައރޯޕުޓ  “ދެިވހްިނެގ 
ުކްނުފްނާޏ  ޖީ.ެއްމ.ާއުރ  އްިނޑިާއެގ  ެއައރޯޕުޓ  އްިނަޓރޭނަޝަންލ 
ާބުރ  ަސުރާކަރްށ  ާބޠިުލުކުރަމްށ  ެއެއްއަބްސުވްނ  ަޙާވުލޮކްށަފއިަވނޮިކްށ، 
ައުކްނ  ެއުޅަމްށ ޭއުރެގ ަސުރާކުރ ހްިނާގ އިްއތާިހުދަގއި ހެިމުނުނ 7 ާޕޓީ
2012 ެސްޕެޓްމަބރ 17 ަގއި ެފށެިއެވ. ޭއުރ ަދުއަލުތެގ ަބްނޑަާރަނއަިބކްަށ 
ހެިމުނުނ  އިްއތާިހުދަގއި  ހްިނާގ  ަސުރާކުރ  ަލާފުފާޅއި،  ބުޭފާޅެގ  ުހްނެނވި 
ަތުކެގ ާބުރެއުޅާމެއުކ ަސުރާކުރްނ ަވނީ ޖީ.ެއްމ.ާއްރ ާއެއުކ ެވަފއިާވ  ާޕޓީ
ެއްއބްަސުވްނ 2012 ޮނެވްމަބރ 27 ުދަވުހ ުއާވަލއި، ޖީ.ެއްމ.ާއްރެގ “ފިަޔ 

ޮކާށލަާފ” ެއެވ.

ަދުށްނ  ެއްއބްަސުވުމެގ  ެއަމްއަސަލ  ުކްނުފންިނ  ޖީެއްމާއުރ  އްިނޑިާޔެގ 
ސިްނަގޕުޫރެގ ާއބިްޓޭރަޝްނައްށ ުހަށެހުޅުމްނ ެއ ެސްނަޓުރްނ ެއަމްއަސަލ 
ދެިވހާިރްއޖެޭގ  ެއުކަލާވލަާފއިަވނީ  ެއްއބްަސުވްނ  ންިނާމަފއިަވނީ  ައުޑައަހއި، 
ާބޠިުލޮކްށަފއިަވނީ  ެއްއބްަސުވްނ  ައދި  ަކަމާށއި،  ެއްއޮގަތްށ  ޤޫާނުނަތާކ 
ދެިވހާިރްއޖެޭގ ޤޫާނުނަތާކއި، ެއްއބްަސުވާމ ަކނޑެައޅިެގްނ ޚިާލަފްށ ަކަމެށެވ.

ޖީ.ެއްމ.ާއާރ ެއުކ ެވަފއިާވ ެއްއބްަސުވްނ ާބޠިުލުކރި ަފުހްނ ދެިވހާިރްއޖަޭގއި 
ހްިތުޕަޅްށ  ޮކަބއިޯތ  އްިނެވްސްޓަމްނަޓކީ  ޮބުޑ  ުކރި  ަފާރަތުކްނ  ބުޭރެގ 
ަޝުއުޤެވރިަކްނ  އްިނެވްސަޓުރްނ  ުކަރްއާވެށެވ.  ަމަސްއަކްތ  ެގްނަނަވްނ 
ާފުޅުކރި ާވަހަކާއއި، ްޕޮރޕަޯސްލ ުހަށެހޅި ާވަހަކ ޫންނ ާވަހަކެއްއ ަސުރާކުރްނ 
ާހަމުކރިޯތެއެވ. ަހޤީަޤަތކީ ެއަފަދ ެއްއެވްސ އްިނެވްސްޓަމްނެޓްއ ޭއެގ ަފުހްނ 

ބުޭރެގ ަފާރަތުކްނ ދެިވހާިރްއޖަޭގއި ޮކްށަފއިުނާވަކެމެވ.
ޮބުޑ  ވިަޔާފރެީގ  ަނަމެވްސ،  ަޤުއެމްއަގއި  ެއެހްނ  ުނަވަތ  ދެިވހާިރްއޖަޭގއި 
ޮބުޑ  ެއްނެމ  ޮއްނަންނާވޭނ  އްިނެވްސަޓަރަކްށ  ުކާރ  އްިނެވްސްޓަމްނެޓްއ 
ަޔޤްީނަކަމކީ ޭއާނާއެމުދ ޤޫާނާނ ެއްއޮގަތްށ ަޢަމުލުކެރޭވޭނ ަކުމެގ ަޔޤީްނަކެމެވ. 
ެއްއބްަސުވުމެގ ަދުށްނ ަހަދްނެޖޭހ އިާމާރްތަތްއ ނުިމާމެއުކ ޭއާނ ަޤުއުމްނ 



މްޫނަލއްިޓ | ެދަވަނ ައަދުދ | 17 ެފްބުރައރީ 2015މ.

ބުޭރޮކްށަލާފޭނަކުމެގ ަޝްއުކ ހުިތަގއި ހިނާގަނަމ، ެއަފަދ ަތެންއަގއި ުބްއދެިވރި 
ވިަޔާފރެިވރަިޔުކ އްިނެވްސްޓުކުރަމކީ ުމްސަތޙީުލަކެމެކެވ.

އްިނާސުފ ލިބިދުިނާމއި، އްިނާސުފ ލިބިެދޭވަތްނ ެފުނަމކީ އްިނެވްސަޓުރްނެގ 
ެއްއޮކުޅްނ  ަކެމެކެވ.  ުމހްިނުމ  ޮކްނެމެހްނ  ޯހުދަމްށަޓަކއި  އިުތާބުރ 
ދެިވހާިރްއެޖއްިނ ޮބޑެތި އްިނެވްސްޓަމްންޓަތްއ ބޭުންނެވެގްނ ދެިވހާިރްއެޖ ބުޭރެގ 
ަފާރްތަތަކްށ އިްޝތާިހުރުކަރުމްނާދއިުރ، ައެންއޮކުޅްނ ަދްއުކަވއިޭދ ަމްނަޒަރކީ 
ދެިވހާިރްއެޖައކީ އިުތާބުރހިފޭ ަޢުދުލއިްނާސުފެގ ނާިޒެމްއ ާޤއިުމުކެރވަިފއިުނާވ 
ަތެންއަކެމެވ. ަބެއްއ ަމްއަސަލަތްއ ބްަސުބާނހިނުދްނ ނިމެިގްނާދއިުރ، ަބެއްއ 
ުކރިައްށ  ައދި  ަމްއަސަލ  ނިމާިދއިުރެވްސ،  ޚްަސުމްނ  ަމްއަސަލަތުކަގއި 
ަދނެީއެވ. ަބެއްއ ަމްއަސަލަތުކެގ ަފއިްލަތަކްށ ޮކފީ ަބްނުޑްނެވެގްނ ަޝރީަޢްތ 
ެފޭށޮގްތ ުނާވަތްނ ެފްނަނއުިރ، ަބެއްއ ަމްއަސަލަތްއ އިްސތިުއާނފީ ުމްއަދުތ 
ުކާރ  ަހަމާވަފުހްނ ަމތީ ަމުރަހާލައްށ ުހަށެހެޅނީެއެވ. ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހްނ ފްާސ
ޤޫާނުނަގއި ޮއތީ “ެއްނެމ ަރނަގުޅ ޮގްތ ޫންނަކުމަގއި ެފނެިގްނ” ޯކުޓަތުކްނ 
ަވަރްށ  މާިސުލަތްއ  ެފްނަންނުހރި  މިޮގަތްށ  ާބޠިުލުކަރނެީއެވ.  ެއާޤޫނުނަތްއ 
ގަިނެއެވ. ައދިެވްސ މި ާމަޙުއުލަގއި ޮބުޑ އްިނެވްސްޓަމްންޓެއްއ ުކުރަމްށ 

އްިނެވްސަޓުރްނ ަޝުއުޤެވރި ެވާދޭނަކަމްށ ެދެކުމޯތެއެވ.

ދެިވހާިރްއޖެޭގ ޤޫާނނީ ައާސސީާއއި، ާޢްނުމ ޤޫާނނީ ަހަމަތުކެގ ަދުށްނެވްސ 
އިްސ  ެއްނެމ  ާޤއިުމުކުރުމެގ  އްިނާސުފ  ަޢުދުލ  ޯކަޓކީ  ުސްޕރްީމ 
ަފާރްތަކާމެމުދ ެއްއެވްސ ެދަބްސުވެމްއ ެނެތެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ ެއ ާބުރަތްއ 
ެއ  ެއަކަށައާޅަފެއެވ.  ާދއިާރެއްއ  ަވނީ  ަގއި  ޤޫާނުނައާސސީ ބޭުންނުކުރަމްށ 
އުިމްނ ބުޭރްނ ެއްއެވްސ ަފާރަތުކްނ ައްނާގ ެއްނުގަމކީ ުބަރަދެންއ ުހރި 
ެއްނުގެމްއ ޫނެނެވ.ދެިވހާިރްއޖެޭގ ުސްޕރްީމ ޯކުޓްނ ަދނީ، ަސރކިުއަލރ ެގ 
ަނުމަގއި ަޝރީަޢުތެގ ނާިޒާމ ުގޭޅ ާޢްނުމ އުިޖާރައުތަތާކ ުގޭޅ “ޤޫާނުނ” 
ަތްއ ެނެރުމްނެނެވ. ޤޫާނުނައާސީސއްިނ ލިބިޭދ ާބުރެގ ަދުށްނ، ަރްއޔިުތްނެގ 
ޮކްށަފއިާވ ޯކުޓަތުކެގ ޤޫާނުނެގ 15 ަވަނ ައދި 42 ަވަނ  ަމޖިލުީހްނ ފްާސ
ާބޠިުލޮކްށ،  )ށ(  ާމްއާދެގ  ަވަނ   85 ޤޫާނުނެގ  ާފާއެބޭހ  ަވޒީ ާމްއާދާއއި، 

ޯކުޓަތާކއި ްޓަރއިބިުއަންލެގ ންިނުމްނަތްއ އިްސތިުއާންފުކުރަމްށ ަކނޑަައާޅަފއިާވ 
ުމްއަދުތ ުސްޕރްީމ ޯކުޓްނ ަވނީ 10 ުދަވަހްށ ަބަދުލޮކްށަފެއެވ. 

ދެިވހާިރްއޖަޭގއި ެއަތްއ މިލަިޔްނ ޑަޮލެރްއ އްިނެވްސްޓުކާރ އްިނެވްސަޓުރެގ 
ުމޅި އްިނެވްސްޓަމްނާޓ ުގޅިެގްނ ުހަށެހޭޅ ަމްއަސެއްއެގ ންިނުމާމެމުދ ހްިތަހަމ 
ުނެޖހިެގްނ ެއަމްއަސަލެއްއ އިްސތިުއާންފުކުރަމްށ ުހަށެހުޅަމްށ މިލެިބނީ 10 
ެއުދާމއި،  ރިޯޕަޓްށ  ޮގުތެގ  ނުިމުނ  ަމްއަސަލ  ޯކުޓެގ  ަދުށ  ުދަވެހެވ. 
އެިނވްސްޓުކާރ ުކްނުފނެީގ ޯބުޑްނ ެއަމްއަސަލެއްއ ުކުރަމްށ ންިނުމަމްށ ޯބުޑެގ 
ަބްއަދުލުވްނ ބްޭއުވާމއި، އިްސތިުއާންފ ަމުރަޙާލައްށ ަވކުީލްނ ަޢްއަޔުނުކުރާމއި، 
ަމްއަސަލ  ަފާރުތްނ  ަވކުީލްނެގ  ބްޭއުވާމއި،  ަބްއަދުލުވްނަތްއ  ަވކުީލްނާނެއުކ 
ުހރާިހ  މި  ުހަށެހުޅާމއި  ަތްއާޔުރޮކްށ  ޯފުމ  އިްސތިުއާންފ  ދާިރާސުކުރާމއި، 
ަކެމްއެމ ހިނަގްނެޖޭހނީ 10 ުދަވުހެގ ެތޭރަގެއެވ. 10 ުދަވުހެގ ުމްއަދެތްއެގ 
ެތޭރަގއި މި ުހރާިހ ަތުކލެީފްއ ުއުފުލަމްށ ުރހެިގްނ ދެިވހާިރްއޖަޭގއި މިލަިއުންނ 
އްިނެވްސްޓުކުރުމެގ ރްިސްކ ަނާގޭނ އްިނެވްސަޓުރްނ ެގަނުއަމްށ ައުޅަގނުޑެމްނ 

ައދިެވްސ ުޢްއމީުދުކަރނޯީތެއެވ.

ޯހުދާމއި،  ުމާދ  ަވނީ  ޤޫާނުނައާސސީއްިނ  ުޖުމހޫރްިއާޔެގ  ދެިވހާިރްއޖެޭގ 
ެގްނުގުޅުމެގ ަޙްއާޤއި، ަބަދުލ ދުިނެމްއ ެނތި، ައދި ޯކުޓްނ ުކާރ ައުމެރްއެގ 
ަހަމޮކްނެމ  ަކަށަވުރަކްނ  ުނަގެނޭވޭނަކުމެގ  ނުިގަޅއި  ުމާދ  ެމުނވީ  ަދުށްނ 
މަީހަކްށެމ ލިބިދަީފެއެވ. ފުޮތަގއި ލިެޔވިަފއިޮއތީ މިެދްނެނވި އާިބާރްތަކުމަގއި 
ަބަޔަކަކްށ  މިާއ އިދިކީަލ ުއޫޞަލަކްށަކްނ ގަިނ  ަޢަމުލުކަރނީ  ވަީނަމެވްސ، 
ދުިނެމްއެނތި،  ުފުރަޞުތ  ަޝރީަޢަތަކްށ  ަޢުދުލެވރި  ބުޫލުކެރެވެއެވ.  ަޤ
ންިނެމުވަމުކްނ  ސިާޔސީ  ެއްއބްަސުވްނަތްއ  ެވަފއިުހްނަނ  ެއކިަފާރްތަތާކެއުކ 
ާބޠިުލުކާރަކުމެގ ުހުތުރ ަބުދާނުމަދނީ ލެިބުމްނެނެވ. ޯކުޓަތާކއި ެމުދ ޯކުޓަތުކެގ 
ބުިލަކާމއި ެމުދ ަވނީ ާރްއެޖ ައދި ާރްއެޖއިްނ  އްިނާސުފެވރަިކާމއި ައދި ަޤ
ބުޭރަގއި ަކްނޮބުޑެވަފެއެވ. ެއަކުމެގ ަސަބުބްނ ދެިވހާިރްއެޖައްށ ައްނަންނ ޮއްތ 

“ބިަޔ ޮބުޑ” ކިަތްނެމ އްިނެވްސްޓަމްންޓެއްއ ަވނީ ުހްއޓިަފެއެވ.

ޤޫާނުނެގ ެވރަިކްނ ހިނާގ ަޤުއަމަކްށ ެމުނވީ އިްޤތާިޞދީ ޮގުތްނ ވިަޔްސ، 
އުިޖތާިމއީ ޮގުތްނ ވިަޔްސ ުކރިެއުރެމްއ ުނލިބޭެނެއެވ. ދެިވހާިރްއޖަޭގއި ާޚްއަސ 
އިޮކޮނމްިކ ޯޒްނަތެކްއ ެއަކަށައަޅއި ގަިނުގަނ ަމްނފަާތެކްއ އްިނެވްސަޓުރްނަންށ 
އްިނެވްސްޓަމްންޓަތަކްށ  ަނަމެވްސ  ަބާޔްނުކރި  ޤޫާނުނަގއި  ލިބޭޭނަކަމްށ 
ޮބުޑ  ހިނަދުކ  ޮއްތަހއި  ަޝްއުކ  ލިބޭޭނަކާމެމުދ  ަރްއާކެތރިަކްނ  ޤޫާނުނެގ 
ަކެމެކެވ.  ުމްސަތޙީުލ  ލުިބަމކީ  ދެިވހާިރްއެޖައްށ  އްިނެވްސްޓަމްންޓެއްއ 
އިުތާބުރ ެގްއލްިއެޖަނަމ ަފުރަދަކްށވަިޔްސ، ުކްނުފްނަޏަކްށ ވިަޔްސ، ުނަވަތ 
ަޤުއަމަކްށވަިޔްސ، ެއ ުނަރނަގުޅ ތަަޞްއުވާރެއުކ ުކރިައްށ ެދުވަމކީ ުފުރަޞެތްއ 
ަވުގުތްނ  ގްޯސަތްއ  ެހދަިފއިުހރި  އިަހްށ  ެއެހްނަކުމްނ،  ޫނެނެވ.  ޮއްތަކެމްއ 
ަރނަގުޅޮކްށ، އްިނެވްސަޓުރްނެގ އިުތާބުރ ޯހުދަމކީ ދެިވހާިރްއޖެޭގ އިްޤތާިޞާދއި 

ުކރިަމަގްށަޓަކއި ެއްނެމ ުފަރަތަމ ައަޅްނވީ ފިަޔަވެޅެވ.

ޤާނޫނީ  ޢާންމު  އަސާސީއާއި،  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޢަދުލު  ޯކޓަކީ  ސުޕްރީމް  ދަށުންވެސް  ހަމަތަކުގެ 
އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމާމެދު 
އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ 
ވަނީ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ބޭނުންކުރުމަށް  ބާރުތައް 
ބޭރުން  އިމުން  އެ  އެކަށައަޅާފައެވެ.  ދާއިރާއެއް 
ބުރަދަނެއް  އެންގުމަކީ  އަންގާ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް 

ހުރި އެންގުމެއް ނޫނެވެ.
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އެމްީޑޕީގެ ހއ ިދްއޫދ ާދިއާރ
ަނމާޫނ ަދްއަކމުްނާދ ާދިއާރެއްއ

ައއީ  ެދްނ  ެތޭރަގއި  ުދަވުހެގ  ަމްސ  ެދތިްނ  ަފުހ  އްިނތާިޚަބްށ  ިރާޔސީ 
އްިނތާިޚެބެވ.  ަމޖިލުީހެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  އްިނތާިޚާބއި  ްލެގ  ަކުއްނސި ޯލަކްލ 
ަރްއޔިުތްނެގ  ޯކލަިޝަންށ  ހްިނާގ  ަސުރާކުރ  އްިނތާިޚަބކެީވްސ  ެދ  މި 
ާތއީުދ ޮއްތަކްނ ެދްއުކަމްށަޓާކ ެއބޭުފުޅްނަންށ ާކމާިޔުބުކުރްނ ުމހްިނުމ ެދ 
އްިނތާިޚަބްށވިެއެވ. ަސުރާކުރެގ ުނޫފާޒއި ަފއިާސެގ ާބުރްނ ައދި ދްިއޫދެގ 
ދްިއުދ  ެއެދއްިނތާިޚުބަގއި  ާމޫޔްސަކާމެއުކ  ެވަފއިާވ  ެމްމަބުރްނ  ެއްމޑީޕެީގ 
ްލެގ  ަކުއްނސި ހއ.ައޮތުޅ  ުކރިްނ  ާނާކމިާޔުބވިެއެވ.  ެއްމޑީޕަީއްށ  އްިނ 
ްލެގ ުޖްމަލ 9 ޮގނޑިައކީ ެއްމޑީޕަީއްށ  ދްިއދާޫދއިާރާއއި ދްިއޫދ ަރުށ ަކުއްނސި
ލުިބުނޮގނޑިަތެކެވ. ައދި ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހެގ ޮގނޑިައކީ ެވްސ ެއްމޑީޕްީނ 
ްލެގ ޮގނޑަިތުކެގ ެތެރއްިނ  ުފަރުމްނދިަޔޮގނޑިެއެކެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ަކުއްނސި
ެއްނެމ ަފުހްނ ބްޭއުވުނ އްިނތާިޚުބަގއި ެއްމޑީޕަީއްށ ާކމިާޔުބ ުކެރުވނީ ެއްނެމ 

ައްށ ެގްއުލނެީއެވ. 2 ޮގނޑިެއެވ. ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހެގ ޮގނޑި ާޕޓީ

ހީވެިއެވ.  ޮފެހވިެގްނދަިޔެހްނ  ެއްމޑީޕީ  ދްިއުދއިްނ  ަކަމާކެއުކ،  މުިހރާިހ 
ސިާޔސީ ަމއާިދުންނ ގަިނ ަބަޔުކ ުދަރްށ ދިުޔާމއި، ެއްމޑީޕެީގ ަޙަރާކްތަތްއ 
ެއްއޮގަތަކްށެވްސ ުނހިނާގ ަހެއްއަކަމްސ ާފއިުތެވެގްނ ދަިޔެއެވ. ެއްއޮގަތުކްނ 
ެމޯޖރީިޓ  ޯކލަިޝްނެގ  ޕީޕެީއްމެގ  ަސުރާކާރއި،  ޕީޕެީއްމެގ  ެއއީ،  ަބާލއިުރ، 
ާލއި، ދްިއޫދ ާދއިާރެގ ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހެގ ޮގނޑި  ޮއްތ ދްިއޫދ ަކުއްނސި
ާކމިާޔުބ ުކެރްއވި ޕީޕެީއްމެގ ެމްމަބަރްށ ަރްއޔިުތްނ ދްިނ ުފުރަޞެތްއ ަކުމަގއި 

ެބެލވިާދެނެއެވ.

ދިއްދޫގައި އެމްޑީޕީ އަލުން ތަރުތީބުވުން

 85 ާދއި،  ަނޝީ ުމަޙްއަމުދ  ަރއީްސ  ގްޮސ  ަވުމްނ  ާމޒީ  ުދަވްސަތްއ 
ބުޭފުޅްނެގ ަމްއަޗްށ ެއުކެލޭވ ެއްމޑީޕެީގ ބަިޔ ަފުއެޖްއ 21 ޮނެވްމަބުރ 2014 
ެގ ަފާރުތްނ ދްިއުދައްށ  ަގއި ދްިއުދައްށ ޒިާޔަރްތ ުކަރްއާވެނ ަކަމްށ ާޕޓީ

ެއްނެގވިެއެވ. ެއަޚަބުރ ެއްނެގވީ ޮއްކޯޓަބުރ ަމުހެގ ުކރީޮކުޅަގެއެވ. 

ދްިއޫދެގ ެއްމޑީޕެީގ ެމްމަބުރްނަންށ މަިޚަބުރ ލުިބާމެއުކ ެދަނާކ ެދެންއެނެތެވ. 
ެއަތްނ މާިތނަގއި ތިބި ދްިއޫދެގ ެއްމޑީޕެީގ ެމްމަބުރްނ ަޖާމެވ،ައުލްނ ަތުރތުީބ 
ތާިޚުބެވަފއިވިަޔްސ،  ަރއީްސއިްނ  ާނއުިބ  ަރއީާސއި  ާދއިާރެގ  ެވްއެޖެއެވ. 
ެއެދބުޭފުޅްނ  ުހްސޮކެށެވ.  ުހރީ  ަމާޤުމަތްއ  ުހރާިހ  ެއެހްނ  ާދއިާރެގ 
ދްިއޫދ  ެއްމޑީޕެީގ  ަރުށެތެރއްިނ،  ެއެހްނަކުމްނ،  ާމޭލަގެއެވ.  ދިރުިއުޅްއަވނީ 
 15 އިްސުކެރވި،  ެޖެނަރްލެއްއ  ެސްކެރަޓރީ  ަވުގތީ  ހްިނެގުވަމްށ  ާދއިާރ 
ައުރާވ  ަލާފ  ޮކމިޓީައާކއި،  ހްިނާގ  ަވުގތީ  ެއުކެލޭވ  ަމްއަޗްށ  ެމްމަބުރްނެގ 
ޑިއިުރ  ައްށަޓާކ 24 ަގ ޮކމިޓީެއްއ ެނގްިއެޖެއެވ. ހްިނާގ ޮކމިޓީައްށ ެނުގނީ ާޕޓީ
ަލާފ  ބުޭފުޅްނޮކެޅެކެވ.  ތިްއެބވި  ަތްއާޔަރްށ  ުކަރްނެޖުހަންސ  ަމަސްއަކްތ 
ައުރާވ ޮކމިޓީައްށ ެނުގނީ ުކރިްނ ާޕޓީެގ އިްސ ަމާޤުމަތުކަގާއއި ެއްމޑީޕެީގ 
ަސުރާކުރ ޮއްތއިުރ، ަސުރާކުރެގ އިްސ ަމާޤުމަތުކަގއި ތިްއެބވި ބުޭފުޅްނެނެވ. 
ައދި މި ެދ ޮކމިޓީާއެއުކ، ާމޭލަގއި ތިްއެބވި ދްިއޫދ ާދއިާރެގ ަރއީާސއި 
ެގ ެމްމަބުރްނާނ ުގުޅަވއިޭދ ާނެރަހކީ  ަނއުިބ ަރއީްސ ައދި ދްިއުދައްށ ާޕޓީ

ާދއިާރެގ ެސްކެރަޓރީ ެޖެނަރްލ ަކުމަގއި ަހަމެޖހިެގްނދިަޔެއެވ. 

ޯކލިޝަނަށް  ޕީޕީއެމްގެ  ޯކޓުތަކުން  ޚިލާފަށް  ވިންދާ  ރައްޔިތުންގެ  އަހަރު  ވަނަ  ރާއްޖޭގެވެރިކަން 2013 

ޯހދައި ދިނުމާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް މާޔޫސްކަން ފެތުރިގެންދިޔައެވެ. އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ނާއުންމީދު 

ވެގެންދިޔައެވެ. އެކަން ޮބޑަށް ފާހަގަ ވެގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެޯޖރިޓީ ޮއތް ރަށްރަށުންނެވެ. ހއ.ދިއްދުއަކީވެސް 

އެފަދަރަށެކެވެ.

ްމ )ެއްމޑީޕީ ދްިއޫދ ާދއިާރެގ ެސްކެރަޓރީ ެޖެނަރްލ( ލިުޔނީ: ަޢލީހާޝި
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އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާ މެކުހަށް!

ެގ ެމްމަބުރްނެގ ަބްއަދުލުވްނަތާކއި، ަތުރތުީބަވުމްނ ައއި އްިނތިާޒުމަތަކްށ  ާޕޓީ
 1 ދިަޔއީ  ެފށެިގްނ  ަފަހަރްށ  ެދަވަނ  ާދއިާރ  ދްިއޫދ  ަރްސމީޮކްށ  ަފުހ، 
ަފުހަގެއެވ. ައދި  ަބްއަދުލުވަމްށ  ާޢްނުމ  ަގއި ބްޭއުވުނ  ޮނެވްމަބުރ 2014 
ެއައްށަފުހ ަގަވއިުދްނ ެދެރއްިނ ެއްއޭރ ދްިއޫދ ާދއިާރެގ ހްިނާގ ޮކމިޓީެގ 
ަބްއަދުލުވްނަތްއ ުކރިައްށ ާދްނެފށެިއެވ. ެއަބްއަދުލުވްނަތުކެގ ެއެޖްނޑަާތުކަގއި 
ޒިާޔަރްތުކަރްއާވ  ދްިއުދައްށ  ޮނެވްމަބުރަގއި   21 އިްސަކަމަކްށޮއތީ  ެއްނެމ 
ެއްމޑީޕެީގ ަރއީާސއި، ެޗައރާޕރަސާނއި، ަނއުިބަރއީާސއި، ަނއުިބ ެޗައރ 
ަމޖިލުީހެގ  ަޤުއމީ  ެމްމަބުރްނާނއި،  ަމޖިލުީހެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  ޕާރަސުންނާނއި، 
ެމްމަބުރްނާނއި، ުޒާވުންނެގ ޮގފެީގ ަރއީާސއި، ަނއުިބަރއީާސއި، ައދިެވްސ 
ެއބޭުފުޅްނެގ  ކިުޔާމއި  ަމުރަޙާބ  ެމްމަބުރްނަންށ  ެއްކޓިވިްސުޓްނާނއި  އިްސ 
ަދުތުރެގ އްިނތިާޒުމަތެކެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ެދްނ ދާިމވަިމްއަސަލައކީ ަފއިާސެގ 

ަމްއަސަލެއެވ. ާދއިާރަގއި ެއްއެވްސ ަފއިާސެއްއެނެތެވ. 

ޮކމިޓީެގ  ހްިނާގ  ުހެހްއުނެވެއެވ.  ޮގެތްއ  ެމްމަބުރްނަންށ  ެއްމޑީޕީ  ދްިއޫދ 
ެއްމޑީޕެީގ  ދްިއޫދަގއި  ަގއި   2014 ޮނެވްމަބުރ   15 ންިނެމވީ  ެމްމަބުރްނ 
ަޖްމްބްލ ޭސެލްއ ާބްއާވެށެވ. ައދި ވިަޔާފރެިވރްިނެގ ެއހީެތރިަކާމެއުކ ަމުގަމީތ 
ޮނެވްމަބުރ   15 ެއްއޮކްށަލއިެގްނ،  މިެދަކްނ  ާބްއާވެށެވ.  ާބާޒެރްއެވްސ 
ާބާޒެރްއ  ަމުގަމތީ  ަފަހަރްށ  ުފަރަތަމ  ދްިއޫދަގއި  ެއްމޑީޕްީނ  ަގއި   2014
ގަިނއިުރ  ޑިއިަރްށުވެރ  ަގ  12 މިާބާޒުރ  ބްޭއވި  ެއުކ  މާޭޒ  17 ބްޭއވިެއެވ. 
ައްށ ަހދާިޔުކެރްއވި  ެގ ެމްމަބުރްނ ާޕޓީ ެމުދުނެކނޑި ުކރިައްށދިަޔެއެވ. ާޕޓީ
ަތެކތި ވިްއަކއިެގްނ ދްިއޫދ ާދއިާރައްށ ެއުދަވުހ 30,000 ައްށުވެރ ގަިނ 
ުރފާިޔ ލުިބެނެވ. ައދި ެއޭސަލްށ ދްިއޫދ ެއްމޑީޕެީގ ައްނެހްނ ެމްމަބުރްނ 
ގަިނ  ައްށުވެރ   10,000 ވިްއަކއިެގްނ  ެއަތެކތި  ަތްއާޔުރޮކްށ،  ަހދާިޔ 
ޮކަތުޅ   3500 ދްިއުދައްށ  ަހަމެއުދަވުހ،  ަހދާިޔުކރިެއެވ.  ައްށ  ާޕޓީ ުރފާިޔ 

ސިެމްނތާިއއި ހިަލާއއި ހިަލެވލި ަބުރޮކްށެގްނ ދްިއުދައްށ ައއިޯބެޓްއ ެއްމޑީޕެީގ 
ފިރެިހްނ ެމްމަބުރްނ ުނުކެމ ުހްސޮކްށެދްއަވއިެގްނ 16,000ުރފާިޔޯހަދއިދެިނެވ. 
މަިމަސްއަކަތކީ ުބަރ، ައދި ަބުރަމަސްއަކެތެކެވ. މަިމަސްއަކްތ ންިނާމެލުވނީ 

ޑިއިުރްނެނެވ.  ަމަސްއަކްތެފށާިތ 13 ަގ

ާޕޓީ ައުލްނ ދްިއޫދަގއި ހިނަގްނ ެފުށާމެއުކ ެމްމަބުރްނ ުއަފުލްނ ޮފުޅެނެވ. 
ަބްއަދުލުވްނަތުކަގއި  ާޢްނުމ  ަމުޢޫލާމުތ  ަޙަރާކްތަތުކެގ  ެގ  ާޕޓީ މަިޚަބުރަތާކއި 
ާހަމުކުރުމްނ ަބެއްއ ޮދށީ ުޢުމުރެގ މުީހްނަންށ ުއަފުލްނ ޮރުވެނެވ. ަރުށަގއި 
ާބްއާވ ާޢްނުމ ަބްއަދުލުވްނަތަކްށ ައްނަނ މުީހްނ ގަިނެވެގްނ ދަިޔެއެވ. ައދި 
ެވްއެޖަކާމއި،  ލްަސެވްސ  ުހްނަންނ  ދްިއޫދަގއި  ޮއފީެހްއ  ާދއިމީ  ެއްމޑީޕެީގ 
ައްނެހުންނ  ުޒާވުންނާނއި  ަރުށެގ  ަކަމްށ  ަޖްއަސްނވީ  ަގަދައްށ  ެއްމޑީޕީ 
ުއާޖާލ  ުކަލއްިނ  ރީނޫދ  ައެންއާކެވްސ  ަރްށ  ުމޅި  ަފަށއިފިެއެވ.  ުބަންނ 

ެވްއެޖެއެވ. 

ރައީސް ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ވަފުދުގެ ދަތުރުފުޅު

ުދ ެއެމރިާކައާށއި ަސުއުތ ޮކެރާއައްށ ަދުތުރުފެޅްއ ުކަރްއަވްނ  ަރއީްސ ަނޝީ
ަގއި   2014 ޮނެވްމަބުރ   21 ެއެހްނެވ،  ެއުދަވްސަވެރެވ.  ެޖހިަވޑައިަގތީ 
ައްށ   2014 ޑެިސްމަބުރ   5 ަދުތުރުފުޅ  ޮއްތ  ުކަރްއަވްނ  ދްިއުދައްށ 
ފްަސ ުކެރްއވިެއެވ. ެއަފްސ ުކެރްއުވުމްނ ދްިއޫދ ެއްމޑީޕެީގ ެމްމަބުރްނަންށ 
ެއެހްނަކުމްނ،  ލިބިެގްނދިަޔެއެވ.  ަވުގުތ  އިުތުރ  ަތްއާޔުރުވަމްށ  ަދުތަރްށ 
“ތްިނާބުރ”  ދްިއޫދ  ެއްމޑީޕީ  ެއުޅާމއި،  ބިްނާގ  ޮއފީުހެގ  ާދއިމީ  ާޕޓީެގ 
ާދއިާރެގ  ެއުޅަމްށ  ޯކެޓްއ  ޮވލީ  ާޕޓީެގ  ަސަރަހްއުދަގއި  ުހްނަނ  ަހުރެގ 
ެގ ެމްމަބަރުކ  ހްިނާގ ޮކމިޓީްނ ންިނމިެއެވ. ޮއފީްސ ޢިާމާރްތ ުކުރަމްށ ާޕޓީ
ެއާއެއުކ،  ަހދާިޔުކރިެއެވ.  ައްށ  ާޕޓީ ޯގތި  ޭއާނެގ  ުދަވަހްށ  ައަހުރ   5
ެމްމަބުރްނ ުނުކެމ ެއޯގތާިސުފޮކްށ، ބިްނާގ ެއުޅަމްށަޓާކ ަތްއާޔުރޮކްށލެިއެވ. 

ުދ ބިްނާގ 5 ޑެިސްމަބރަގއި ަރއީްސ ަނޝީ
ަވނީ  ަމަސްއަކްތ  ޮއފީްސެގ  ައުޅްއަވއިެދްއވި 

ނުިމަމާކއި ާގްތެވަފ.

ޮފޯޓ: ެއްމޑީޕީ ދްިއޫދ ާދއިާރ
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ުދެގ  ަފުއްނޑަޭޝަންށ ޯކުރޮކެނ، ފާިލަޖަހއި، ަދަގނުޑ ަބނެދ، ަރއީްސ ަނޝީ
ާބލިދީ ައުޅްއަވްނ ުހރާިހ  ައްތުޕުޅްނ ަފުއްނޑަޭޝްނެގ ުފަރަތަމ ސިެމްނތި 
ބިްނ  ާސުފޮކްށ،  ބިްނ  ޯކުޓެގ  ޮވލީ  ައދި  އްިނތިާޒުމޮކްށލެިއެވ.  ަކެމްއ 
ެއްއަވުރޮކްށ ެނުޓ ަދާމ ެރޑީޮކްށލެިއެވ. ެއެދެމުދްނ ަކްނަމތީ ަބްއަދުލުވުމެގ 3 
ަބްއަދުލުވާމއި، 2 ާޢްނުމަބްއަދުލުވާމއި، ހްިނާގޮކމިޓީެގ 13 ަބްއަދުލުވްނ ާބްއަވއި 

ަރުށެތޭރަގއި ެއްމޑީޕެީގ ައުޑ ައެންއާކެވްސ ުގުގާމލެިއެވ.
 

ާދއި ެއްމޑީޕެީގ ަވުފުދ ދްިއުދައްށ ަވޑައިަގތީ 5 ޑެިސްމަބުރ  ަރއީްސ ަނޝީ
ުކަލއްިނ ަޖރީެވަލއި،  ަރްށ ރީނޫދ  2014 ވުީހުކުރުދަވުހެގަހވުީރެއެވ. ުމޅި 
ެއަމނުިކާފާނއި ަވުފަދްށ ހުޫނ ަމުރަޙާބެއްއ ަދްނަނާވލެިއެވ. ައދިަރުށަގއި 3 
ެފްނ ޯފްއުރްއ އްިނަދަވއި، ޮއފީުހެގ ެއްއބްަސުވުމަގއި ޮސއިުކަރްއަވއި، ބިްނާގ 
ައުޅްއާވެދްއވިެއެވ. ައދި ޮވލޯީކުޓ ުހުޅްއަވއި، ޮވލެީމެޗްއެވްސ ުކުޅްއވިެއެވ. 
ެގ ޮބުޑަޖްލާސެއްއ ބްޭއުވެނެވ. ވިދެިގްނ ައއި ޮހނިހުިރ ުދަވުހެގ  ައދި ެއޭރ ާޕޓީ
ދްިއޫދ  ޮއްތ  ެމޯޖރީިޓ  ޕީޕެީއްމެގ  ޮކމިޓީާއއި،  ހްިނާގ  ެއްމޑީޕެީގ  ެހނުދުނ 
ތިބި  ަބަލްނ  ަމްނަޒުރ  މިހާިސުބްނ  ަބްއަދުލުކެރްއވިެއެވ.  ާލެވްސ  ަކުއްނސި
ޕީޕެީއްމެގ ެމްމަބުރްނ ާމޫޔްސވިެއެވ. ެއއީ، ެއބޭުފުޅްނެގ ާޕޓީެގ ަރއީްސެވްސ، 
ދިަޔއިުރެވްސ  ެވެގްނ  ައަހުރ  ެވރަިކަމްށ  ާޔމްީނެވްސ  ަރއީްސ  ައދި 
 2014 ުދ  ަނޝީ ަރއީްސ  ައދި  ުނާވތީެއެވ.  ަވޑައިެގްނަފއި  ދްިއުދައްށ 
ެއއީ،  ޒިާޔަރްތުކެރްއވީަމެއެވ.  ަފަހަރްށ  ެދަވަނ  ދްިއުދައްށ  ައަހުރ  ަވަނ 
ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހެގ އްިނތާިޚުބެގ ެކްމޕަޭންށ ެއަމނުިކާފުނަވނީ 19 ާމރްޗ 

2014 ަގއިެވްސ ދްިއުދ ައްށަވޑައިެގްނަފެއެވ. 

އެމްޑީޕީގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް

ޮއތީ  ާދއިާރ  ދްިއޫދ  ެއްމޑީޕީ  ަދުތުރުފަޅްށަފުހެވްސ  ުދެގ  ަނޝީ ަރއީްސ 
ހިނަގހިނަގެއެވ. ަހަމެއޯފރީަގެއެވ. ާދއިާރެގ ހްިނާގ ޮކމިޓީްނ ންިނާމަފއިަވނީ 
ެތޭރަގއި  ުޗްއޓީ  ާޓރްމ  މިްޑ  ްސޫކުލަތުކެގ  ލިބޭ  ަގއި   2015 ާމރްޗ 
ަހަމައްށ  މިައާދ  ަރްސމީޮކްށުހުޅުވަމެށެވ.  ޮއފީްސ  ެއްމޑީޕެީގ  ދްިއޫދަގއި 
ޓިުނެޖުހާމ  ަކަފއި،  ަމތި ެބރިައަޅއި،  ާރާނނިމި،  ާފުރަތްއ  ޮއފީުހެގ  ައއިއިުރ، 

ަހަމައްށ ަމަސްއަކްތަވނީ ންިނާމެލވިަފެއެވ.
 

ަހަމެއޮގަތްށ، ހްިނާގޮކމީިޓްނ ަވނީ ެއޮކމިޓީ ަމަހުކ 4 ަފަހުރ ަބްއަދުލުވަމާށއި، 
ަމެހްއެގެވްސ  ޮކްނެމ  ބްޭއުވަމާށއި،  ަބްއަދުލުވެމްއ  ާޢްނުމ  ަފަހުރ   1 ަމަހުކ 
ަބްއަދުލުވެމްއ  ަކްނަމީތ  ަސަރަހްއެދްއަގއި  ޮކްނެމެވްސ  ދްިއޫދެގ  ުކރީޮކުޅ 
ޮކްށަފެއެވ. ެއޮގުތްނ މެިޖުނައރީ ަމުހ ަކްނަމތީ ަބްއަދުލުވަމާކއި  ބްޭއުވަމްށ ފްާސ
ާޢްނުމ ަބްއަދުލުވެމްއ ަވނީ ާބްއާވަފެއެވ. މިަބްއަދުލުވްނަތުކަގއި ަސުރާކާރއި، 
ުލްނ ުކަރުމްނާދަކްނަކާމެމުދ  ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހެގ ެމްމަބާރއި، ދްިއޫދ ަކުއްނސި
ަކްނަކާމެމުދ  ުކާރ  ގްޯސޮކްށ  ައދި  ަޖާވުބާދރީުކެރެވެއެވ.  ޚިާޔުލާފުޅުކެރވި، 

ާފުޑކިާޔ ައުޑުއުފެލެއެވ.
 

ަމްސުދަވުހެގ   2 ންިނާމލިއިުރ،  ައަހުރ  ަވަނ   2014 ދްިއދާޫދއިާރއްިނ 
ަމަސްއަކުތްނ 1 ަލްއަކައްށުވެރ ގަިނ ުރފާިޔ ަވނީ ާދއިާރައްށ ޯހދަިފެއެވ. 

މިާކމިާޔުބަތާކެއުކ، ދްިއޫދ ާދއިާރ ެދްނ ޮއތީ އިާރަދ ުކެރްއވިްއާޔ ަމުޑެޖޭހޮގަތަކްށ 
ައްށ ެމްމަބުރްނ އިުތުރުކުރާމއި، ާދއިާރ ުމްއަސނދި ުކުރާމއި،  ޫނެނެވ. ާޕޓީ
ޮއފީްސ ާޤއިުމ ުކުރާމއި، ެދްނ ައްނަނ ުހރާިހ އްިނތާިޚުބަތުކްނ ާކމިާޔުބ 
ައދި  ޮއާޅލަާފެއެވ.  ައުތުކރި  ޮއތީ  ާދއިާރ  ދްިއޫދ  ެއްމޑީޕީ  ޯހުދަމްށ 
ެއަރްށަތަކްށ  ޮގަވއިެގްނ،  ަރްށަރްށ  ުހރާިހ  ހއ.ައޮތުޅެގ  މަިމަސްއަކުތަގއި 
ެއހީެތރިެވދެީގްނ ހއ.ައޮތުޅ ައެންއާކެވްސ ރީނޫދުކަލއިްނ ަފާވަލްނ ެއްމޑީޕެީގ 
ދްިއޫދ ާދއިާރ ޮއތީ ަތްއާޔުރެވެގްނެނެވ. ާއެދ، ެއްމޑީޕެީގ ދްިއޫދ ާދއިާރައކީ 

ަނޫމާނ ަދްއަކުމްނާދ ާދއިާރެއކޭ ެދްނެނެވނީ މެިހްނވަީމެއެވ. 
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ަރްއިޔުތްނ ތީިބ ވްިސަނެއެވ.

ދެިވހަިރްއޔުިތްނެގ ެތެރއްިނ ާގްތަގނޑަކްަށ ަހަމ ެއްނެމްނަނކެީވްސ މިަގުއުމެގ 
އިްސތްިސާނ  ަބަޔުކ  ަމުދ  މިަކުމަގއި  ަބެޔެކެވ.  ވްިސާނ  ަކްނަކާމއިެމުދ 
ެވާދެނެއެވ. ެއްއަބަޔކީ ޓީީވ ޭރޑިޯއ އްިނ ޭދ ަމުއޫލާމުތެގ ެއހީަގއި ވްިސާނ 
ަކަމާކއިެމުދ  ަހަމޮކްނެމ  ހިނާގ  ަޤުއުމަގއި  ަބަޔކީ  ައެންއ  ަބެޔެކެވ.  ުއޭޅ 

ުފްނޮކްށ ވްިސަނއި ފުިކުރުކާރ ަބެޔެކެވ. 

ަގއި ަކްނެވ ހިނާގަފއިާވ ޮގާތއި މިައުދ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުކރިަމިތްނ  ުކުރާމޒީ
ަތްމސީްލަވުމްނމާިދ ަމްނަޒުރަތުކްނ، މަިވނީ ކިހިެންއަކްނ ަވަރްށ ާސުފޮކްށ 
ތިަލަވުމްނ ެއނެގުމްނ ެއަބެދެއެވ. ެއްމޑީޕީ ާއ އިދިޮކުޅ ަފާރްތަތުކްނ ެއްނެމ 
ަފރަިތޮކްށ ުކާރ ަކަމކީ، ަގުއުމަގއި ަރނަގަޅްށ ަކެމްއ ެވްއެޖަނަމ ެއަކުމެގ 
ެއަކުމެގ  ހިނާގއިަރްށ  ަކެމްއ  ުނކްިއަސުރޮކްށ  ައދި  ަޖަހއިުލެމެވ.  ެމޑްަލ 

ޒިްނާމ ޮކްނެމެވްސ ޮގަތުކްނ ެއްމޑީޕެީގ ޮބުލަގއި ެއުޅުވެމެވ. 

ާމެލ  ްލުކަރްއަވއިެގްނ  ހާސި ަތުއލުީމ  ދީނީ  ައލީ  ްމ  ައްފާރޝީ ޑރ. 
ަކްނަކްނ  ދުީނެގ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ެދްއުވާމއި  ަނޭސަހްތ  ދީނީ  ަވޑައިެގްނ 
ަމުގބޫުލަކްނ  ަސާމުލަކާމއި  ަބެއްއެގ  ގަިނ  ެފުށުމްނ  ޮއުޅްނފުިލަވއިެދްއަވްނ 
ަދރަިވުރްނެންއެގ  ެއަތްށ  ެތެރއްިނ  ކިަޔަވއިެދްއުވުމެގ  ލިބިެގްނދިަޔެއެވ. 
ބުޫލުފުޅުކަރްއާވ ެމުދމުިނެގ  ޯލްތާބއި އިްޙތާިރުމ ޯހްއެދވެިއެވ. ެއަމނުިކާފުނ ަޤ
ުޖެގ ަސަބުބްނ ުނަހުނ  ދީނީ ސިާޔަސާތއި ައދި ެގްނުގުޅްއާވ ަމުޑަމއިތިރި މާިޒ

ގަިނަބެއްއެގ އިުތާބުރ ޯހްއެދވެިއެވ. 

މާިހުކުރ ުމްއަދެތްއެގ ެތޭރަގއި ެއަމނުިކާފުނ ޯހްއެދވި ާކމިާޔބީ ާއ ހަަސަދެވރެިވ 
ާފުޅަގއި ެދޮކުޅެވރިވި ަބަޔކީ ދީނީ ަހުރަކށި ވްިސުންނ ާރްއޖަޭގއި ާއްނުމުކުރަމްށ 
ުއޭޅ މުީހްނެނެވ. ެއއީ ދްީނ ަދްނަނމެީހްއ ޫންނަކަމްށ ެހދެިއެވ. ެއއީ މުީހްނ 
ުކރިެއެވ.  ޭލަބްލ  ަކަމްށ  އިބިލްީސ”  “ޑރ.  ުއޭޅ  ުފަރްއަދްނ  ަމުގ 
މްިސކިުތަގއި(  )އްިބާރހިމީ  ަވޑައިެގްނ  ަނާމަދްށ  ުނެވެގްނ،  ެއަވުރްނ  ައދި 

ުހްނަނަވނޮިކްށ ަހށޮިކަޅްށ ަހަމލާދީ ާމާރާމރީ ެވްސ ހްިނގިެއެވ. 

ައަވާހަރޮކްށލަާފއި  ަހަމލާދީ  ެއްއަޗުކްނ  ތުޫނ  ަދްނަވުރ  ެއްއޭރ  ެދްނެފުނނީ 

ސިާޔަސަތްށ  ދީނީ  ެމުދމުިނެގ  ބުޫލުކާރ  ަގ އްިނ  ެއްމޑީޕީ  ަވނޮިކްށެށެވ. 
ެއްނެމޮބޑްަށ ަވާކާލުތ ުކެރްއވި ުއްސާތްޛ ަޝހީުދޮކްށުލުމެގ ޒިްނާމ ެއްމޑީޕެީގ 
ފުިތަނ  ެދޮކުޅެވ  ެއަމނުިކާފާނއި  ަމަސްއަކްތުކރެީވްސ،  ައުޅަވްނ  ޮބުލަގއި 
ުއަފްއަދއި ަމަރްނޮގަވއި ެހދި މުީހްނެނެވ. މާިވޮގްތ ަރްއޔިުތްނަންށ ެއނެގެއެވ. 
ަބނަދުރ ަތަރްއގީުކުރަމްށ އްިނޑިާޔެގ ޖީެއްމާއުރ  ާމޭލ ަބއިަންލައުގާވމީ ަވއިެގ
ެއމީުހްނ  ާބތިުލޮކްށ  ެއްއބްަސުވްނ  ެއ  ަވނޮިކްށ،  ަހާވުލޮކްށަފއި  ުކްނުފްނާޏ 
ަދތިެވ  ޯހަދްނ  އްިނޑިާޔެގ ވާިސ  ޮފުނަވއިުލަމްށަފުހ،  މާިރްއޖްޭނ  ަފްއަސއި 
ަމުޖބޫުރވިެއެވ.  ކިުޔެޖެހްނ  ަކއިރީަގއި  ަހއިޮކމިަޝްނ  އްިނޑިާޔ  ދެިވހްިނ 
ޖީެއްމާއުރ ޮފުނަވއިުލުމަގއި އިްސޮކްށ ޮއތީ ޕީޕެީއްމ ެއެވ. ަނަމެވްސ ެއަކުމެގ 
ަސަބުބްނ އްިނޑާިޔައްށ ާދްނ ވާިސ ޯހަދްނ ދެިވހްީނަންށ ަދތިުވުމްނ ެއަކުމެގ 

ޒިްނާމ ެއްމޑީޕެީގ ޮބުލަގއި ައުޅަވްނ ުއުޅނެީވްސ ެއަކްނުކރި މުީހްނެނެވ.

ައދި މިަކަހަލ ކިަތްނެމ ަކެމްއ ެފނެިގްނާދެނެއެވ. ަނަމެވްސ، މާިވޮގްތ ެއަބ 
ެއނެގެއެވ. ެއެހނީ، ަރްއޔިުތްނ ތިބީ ވްިސަނެއެވ. 

ލިުޔނީ: ައްހަމުދ ަމުއޫރްފ

• އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން އެންމެ ފަރިތަޮކށް ކުރާ ކަމަކީ، ގައުމުގައި ރަނގަޅަށް ކަމެއް ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ މެޑަލް ޖަހައިލުމެވެ.	

• މެދުމިނުގެ ދީނީ ސިޔާސަތަށް އެންމެޮބޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި އުސްތާޛް ޝަހީދުޮކށްލުމުގެ ޒިންމާ އެމްޑީޕީގެ ޮބލުގައި އަޅުވަން 	

މަސައްކަތްކުރީވެސް، އެމަނިކުފާނާއި ދެޮކޅުވެ ފިތުނަ އުފައްދައި މަރަންޮގވައި ހެދި މީހުންނެވެ.
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ެބެކެވ. ަމުއަނ ުނެގްއޭލޮގަތްށ ބްޭއުވުމެގ ބޭުނެމެވ. ަނސީ

ދެިވހާިރްއޖަޭގއި، ަދުއަލުތެގ ެބުލުމެގ ަދަށްށ މުީހްނ ެގްނގްޮސެގްނ ެއމީުހަންށ 
ުއުޅުނ  ްސޫކުލަގއި  ައުޅަގނުޑ  ާވަހަކ  ައުހާވެގ  ަޖްއާސ  ައނާިޔާއއި  ޭދ 
ެއ  ޯތެއެވ.  ުދަވެހްއ  ޮކްނ  ައދި  ެއއީ  ައަހުމެއެވ.  އިުރްއުސެރެވްސ 
ަޒާމެންއ  ެއަތްއ  ހްިނާގާތ  މާިރްއޖަޭގއި  ަޢަމުލ  ާލއިްނާސނީ  ަހޑިުމުޑާދުރ، 
ެވްއެޖެއެވ. ހިާފ ަހްއަޔުރޮކްށ، ަބްނުދުކުރަމްށ ަސަބެބްއ ޮއެވެގްނ ވަީނަމެވްސ 
ައދި ޫންނަނަމެވްސ، މުީހްނ ހިަފަހްއަޓއި، ެއމީުހްނަންށ ޖްިސާމނީ، ަންފާސނީ 
ައދި ޖިްނސީ ައނާިޔ ެދުމްނ ެގްނާދ މުީހްނ ެއަކްނ ުކަރނީ ޮކްނަސަބަބކުާހެރ 
ަވްއަތެރްއ  ެއަތްއ  ައނާިޔެގ  ޭދ  މުީހަންށ  މިޮގަތްށ  ހަިތްއައަރެއެވ.  ާބޭއ 
އިްސާލމީ  ާއަދާކަދާއއި  ރެިވތި  މި  ައުޅަގނުޑެމްނެގ  ާއެދ!  ެއަބުހްއެޓެވ. 
ެއަފަދ  ަމުޒޫމުނަގއި  މި  ައުޅަގނުޑ  ަޤުއުމަގއިެވެހެވ.  މި  ގަިނ  ޮގްތަތްއ 
ަކަމަކްށ ައލިައުޅަވއިެލޭވޯތ ަބާލަނެމެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ ހުިތަގއި ުއެފޭދ ެދަވަނ 
ުސާވުލެވްސ ކިުޔްނެތރްީނާނ ޙިްއާޞޮކްށާލަނެމެވ. މުީހަންށ ެއަފަދ ައނާިޔ 
ޭދ މުީހްނެގ ަޢަމުލަތްއ ޮފުރަވްނ ަމަސްއަކްތުކާރ މުީހްނ، ެއަކްނ ޮފުރަވއެިދނީ 
ކީްއެވެގްނ ާބަވެއެވ؟ ައުޅަގނޑްަށ ަލާފުކެރެވނީ ެއަކްނ ުކާރ މުީހާނއި ެއަކްނ 
ޮކްނެމެވްސ ާޒެތްއެގ ަބލަިމުޑަކެމްއ  ޮފުރަވއި، ެއަކަމްށ ަތުރޙީުބޭދ މުީހަނކީ 
ެއމީުހްނެގ ސިުކނޑިަތުކަގއި ުއެފދަިފއިާވ ަބަޔަކްށ ަވނަީކަމެށެވ. މިެދްނެނވި 

ަކްނަތާކެމުދ ައދި ެއެހްނ ަފަހަރުކްނ ލިެޔވޯޭތ ަމަސްއަކްތުކާރަނެމެވ.

2003 ަވަނ ައަހުރެގ ެސްޕެޓްމަބުރ ަމުހެގ 19 ަވަނުދަވުހ ާމުފށީ ަޖުލަގއި 
ައުޅަގނުޑެމްނ  ާވަހަކ  ްމެގ  ަނސީ އީާވްނ  ަމަރއިލި  ައނާިޔޮކްށެގްނ  ަތަޅއި 
ުދަވަހުކެވްސ ަހނަދއިުންނ ޮފެހަލއިެގްނ ުނާވެނެއެވ. ަޖަލްށ މުީހްނ ެގްނަދނީ 
ެއަތުންނ  ެއަކަމުކ  ަތްއާޔުރުކާރެށެވ.  ުނުކުތަމްށ  ުމުޖަތަމުޢައްށ  ައނުބާރ 
ްމެގ ުނުކތީ ަތަޅއި، ުސްނާނަފތިޮކްށަފއި ޮއްތ ަމްސަގނެޑެވ.  އީާވްނ ަނސީ
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ގަިނ ަބަޔުކ ުދށެީމެވ. މިައާދއި ަހަމައްށ އްިނަޓރެނުޓަގއި 

ެފްނަންނ ެއަބުހްއެޓެވ.

ާމުފށީ ަޖަލްށ ުކރި ޒިާޔަރެތްއަގއި ައުޅަގނޑްަށ ެފުނުނ ުރްއަތެކެކެވ. ެއ 
ުރްއަތުކަގއި މުީހްނެގ ެދައާތއި ެދަފއި ަބނެދ، ބިޑި ައުޅާވަފއި ެރާއ ުދާވުލ 
ކްަނ ެއނެގެއެވ. ައދި މަިވަރުކްނ ުނވެިއެވ. ެއމީުހްނ ަބަރަހާނޮކްށ،  ަބއިތިްއބި
ަގަޔްށ ެގރިކިުރ ުނަވަތ ަހުކުރ ައާޅަފއި ހިނަިއަރްށ ޫދޮކްށ، ެއަމްނަޒުރ ަބަލްނ 
ަމަދުކްނ ޫނެނެވ.  ާވަހަކެވްސ އިެވނީ  ުމަވްއަޒުފްނ ތިބި  ަބެއްއ  ެއަތުނެގ 
ަހަމ ަގއިުމެވްސ ުރްއަތުކަގއި ުހރި ނާިޝްނަތުކްނ ބިޑި ައުޅާވަފއިުހރި ާފަހަގ 
ެފުނެނެވ. ެއަތުނަގއި ުހރިއިުރެވްސ ައުޅަގނޑްަށ ެއ ައނާިޔ ލުިބުނ މުީހްނެގ 
ަމިތްނ ުނަވަތ ެއެހްނެވްސ  ޭވާނ، އިްޙާޞްސ ުކެރޭވނީ ކިހިަނުކްނޯތެއެވ. ާކ މުޭޒ
ަތަނުކްނ ހްިނެޏްއ ުނަވަތ ަކނޑެައްއ ެފްނަނއަިރްށ ައުޅަގނުޑެމްނ ައަވަހްށ 
ެއޮސުރެމްނ ޮފާޅ ާސުފޮކްށ ފުިލަވއިަލުމެއެވ. ެއަކަމުކ ުރާކަލއި ބިޑަިއުޅަވއިަފއި 
ުހްއާޓ ެއަތްއ ަސޭތަކ ހްިނާޏ ަކނޑާ ަހށަިގނުޑެގ ެއަތްނމަިތަންށ ައަރއި، 

ެއެހްނަނަމެވްސ  ުކެރޭވެނާބެއެވ.  ެކްތ  ަދއިަގްނަނއުިރ އްިނާސަނަކްށ  ުދެވ، 
ެއެހްނޫނނީ  ެނެތްއޫންނޯތެއެވ.  ެއމީުހަނަކްށ  ޮގްތަތެކްއ  ގަިނ  ާމ  ެއޫންނ 

ެކްތުކާރނީެއެވ. ޫނނީ ަމުރާވނެީއެވ.

ވްިސަނާވެށެވ. ކިަތްއެމ ޮބުޑ ުކެށްއުކރި މަީހުކ ަނަމެވްސ، ޤޫާނުނަގއި ެއަފަދ 
ުކަށަކްށޮއްތ ަޙްއުޤ ައަދުބ ފަިޔަވއި ައނާިޔެއްއ ޭދްނ ެހޮޔުނާވެނެއެވ. ެދްނ 
ޮއތީ ުކެށްއ ެންތ މާީހެގ ާވަހަކެއެވ. ެއްއެވްސ ުއުޛަރާކއުިނަލއި ަބްނުދޮކްށ 
ާފުޑކިަޔއި،  ަފަހުރ، ަސުރާކަރްށ  ެއަތެކްއ  ާވަހަކެއެވ.  ައނާިޔުކާރ މުީހްނެގ 
ބްަސުބެނ ުއޭޅ މުީހަންށ ުކާރ ައނާިޔެއެވ. މިަކަހަލ ާވަހަކައކީ ާއްއުމޮކްށ 
ެއަކުމެގ  ަދްއަކއި،  ެއާވަހަކަތްއ  ޫނެންއޫންނޯތެއެވ.  ާވަހަކެއްއ  ުނަދްއާކްނވީ 
ައުޅަގނުޑެމްނެގ  ައުޅަގނުޑެމާނއި  ާވަހަކަތްއ  ުމުޑާދުރަކުމެގ  ުނަބއިަކާމ، 
ުހްއުޓުވަމްށ ޫންނޯތެއެވ؟  ެއަކްނ މިަޤުއުމްނ  ަދރްީނަންށެވްސ ކިަޔއިޭދްނވީ 
ަބެއްއަފަހުރ ުބަންނުނެކރި، ައެންއަބއިަފަހުރ ަހނަދއިުންނ ަންއާތާލަފއި ުހރި 
މިެދްނެނވި ަކަހަލ ައނާިޔެގ ެއަތެކްއ ާވަހަކ ައުޅަގނުޑ ައުޑައަހއިފީުމެއެވ. 
ްނަނަމެވްސ ެއާވަހަކަތްއ  ެދެކފުީމެއެވ. ައުޅަގނުޑެގ ެއުދަމކީ ެއކި ަފަހުރ ަމތީ
ތިަޔ ބުޭފުޅްނާނއި ޙިްއާޞުކުރެމެވ. މިއީެވްސ ދެިވހާިރްއޖެޭގ ާތރީުޚަގއި ައދި 

މިައުދެވްސ ޮއްތ ަކެމެކެވ.

ެވރަިކްނ ަސާލަމީތ ާބުރަތްއ ބޭުންނޮކްށެގްނ “ަބާޣާވްތ” ޮކްށ ެވރަިކްނ 
ޮގެތްއަގއި  ަޣއިުރާޤޫނނީ  ަބަދުލަގއި  ަމްއަޗްށ  ަރްއޔިުތްނެގ  ަވްއާޓަލއި 
ުހރި  ެފށަިފއި  ޮގުތްނ  ުޢްމާރނީ  އްިޖތާިމޢީ  އިްޤތާިޞދީ  ަގަދެވަގތީެއެވ. 
ަލެތްއ  ުހރާިހ ަކެމްއ ުހްއުޓާވލެިއެވ. ާރްއޖަޭގއި ެއަވުގުތ ުހރެިމ ުހރާިހ ަވޞީ
ބޭުންނޮކްށ ަރްއޔިުތްނ ޮއުޅާވަލއި ބުޭރެގ ފްިއުތްނ ަތާކެއުކ ބްޭއވި އްިނތާިޙްބ 

ަފއިާސާއއި ުނޫފުޒ ބޭުންނޮކްށ ޯކުޓްނ ެވރަިކްނ ޯހދެިއެވ. 

ަރްއޔިުތްނ ނުިކެމ ޯވުޓްނ އްިނތާިޚްބ ުކަޅ ެވރަިކްނ ައނުބާރަލއި ޯކުޓްނ 
ެދްއުވަމްށަފުހ  ޯހްއަދަވއި  ޮކްށޯކުފަޅްށ  ެއްއަބަފއި  ަމުޢޫމުނެގ  ެވރަިކްނ 
ަމުޢޫމާނއި ޭއަނެގ ަބއިެވރްިނ ހީަލްތެތރި ޭރުވުމެގ ަދުށްނ ެވރަިކުމެގ ުމޅި 
ޑަުބުޑޮކްށ ުހރާިހ ާއަރާކއި ާބެރްއ ަގަދަކުމްނ ފޭރަިގެނ ުމުށެތެރައްށ  ނާިޒުމ ަގ
ުކަރުމްނެގްނދިަޔފަަދ  ުދަވްސަވުހ  ާޗާލކީ  ަމުޢޫމްނ  ައދި  ަޖާމޮކްށލެިއެވ. 
ފުިރާކލެިއެވ.  ެވރަިކަމަކްށ  ަޖްއާބުރ  ެވރަިކަމަކްށުވެރެވްސ  ައނާިޔެވރި 
ބޭުންނޮކްށ  ަލްތަތްއ  ަފއިާސައާކއި ަވޞީ ުހރި  ުހރަިނަމ  ުމަދާލއި  ަދުއަލުތެގ 
ުޒާވްނޖީަލްށ ަހޤީަޤްތ ޮއުޅަވަލއި “ަމްސުތ”ެގ ެތެރައްށ ަޣަރުޤޮކްށލެިއެވ. 
ވިަޔާފރެިވރްިނ  ަމުދ  ެވރެިވ  ަމްއަޗްށ  ަރްއޔިުތްނެގ  ެވރްިނަތެކްއ  ާމފާިއ 
ޮކެޅްއ ައޑީަގއި ތެިބ ާރްއެޖ މާިހަތަންށ ުނެދކޭަފަދ ަކުޅ ައނދިރި ަކމިނޭީގ 
ަތުކަގއިެވްސ  ައަހުރ  ެގ   1990 ަޢްބުދްލަޤްއޫޔްމ  ަމުޢޫމްނ  ޮދްނސީދީ 

ުނހްިނާގފަަދ، ޮބުޑ ައނާިޔެވރިަކެމްއ ހްިނަގްނ މިޮއތީ ަފަށއިަފެއެވ. 

ާރްއޖަޭގއި މާިހުރ ޮއތީ ...

ޯޓަޗރ ައްށ ދެިވހި ަބެހްއ ...


