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ެމްމަބރ،  ާދއާިރެގ  ހްިނަނަވުރ  ަބުހްސަގއި،  ަބެޖްޓ  މަިވނީ،  މިލުިޔުމަގއި 
އްިބާރހްިމ ުމަޙްއަމުދ ާސލިުހ ަދްއަކާވަފއާިވ ާވަހަކ.

ަދުއަލުތެގ ަބެޖުޓަގއިާވ ޮކްނެމ ަކަމކީ ޮކްނެމ ަރްއޔިަތަކްށ ަވަރްށ ާސުފޮކްށ 
ެއނެގްނެޖހޭެނ ެއްއެޗްއ.ާއްމަދނީ ޯހދި ޮގާތއި، ާއްމަދނީ ޯހާދ ޮގާތއި، ާއްމަދނީ 
ޮގުތެގ  ަޚަރުދުކާރެނ  ޮގާތއި،  ަޚަރުދުކާރ  ޮގާތއި،  ަޚަރުދުކރި  ޮގްތ,  ޯހާދެނ 
ަރްއޔިުތްނެގ  ަތްފސީުލ ަރްއޔިުތްނަންށ ެއނެގްނ ެޖހޭ. ަދުއަލުތެގ ަބެޖަޓކީ 
މިްލެކްއ. މިައުދ  ަދްނަނަވްނެޖެހނީ، ަދުއަލުތެގ ަބެޖާޓ ެބހޭ ޮގުތްނ ޭބުންނާވ 
ަތްފސީލީ ަމުޢޫލާމުތ ާހަމުކެރވިަފއެިންތަކްނ. ަރްއޔިުތްނެގ ަމިޖލަީހްށ ަބެޖުޓ 

ުހަށެހޅެިގްނދަިޔއީ ާގޫނާނ ެއްއޮގަތަކްށ ޫންނ. 

ަދުއަލުތެގ ާމލްިއަޔާތ ެބހޭ ޮގުތްނ ާމ ގިަނ ަތްފސީުލަތެކްއ ައުޅަގނުޑެމްނަނަކްށ 
ޮއުޅެމްއެގ  ޭނނޭގ. ުޚުދ ާރްއޭޖެގ ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔ ވްެސ ެއ ުހްނެނވީ 
ެތޭރަގއި  ައަހުރުދަވުހެގ  ެދ  ވުޭތެވދަިޔ  ވްެސ  ަމނުިކާފަންށ  ެއ  ެތޭރަގއި. 
ަދުއަލަތްށ ލުިބުނ ާއްމަދނެީއްއ ެއނގަިވަޑެއްއ ުނަގްނަނާވ. ަޚަރދުކެރުވުނ ޮގެތްއ 

ެއނގިަވަޑެއްއ ުނަގްނަނާވ. 

ަބެޖުޓެގ ައަދެދްއ ަކަމްށ މި ަވނީ 27.45 ބިލަިއްނ ުރފާިޔ. މިއީ ވުޭތެވދަިޔ 
ތްިނ ައަހަރްށ ަބާލއިުރަގއި ެދުގަނ ައަދެދްއ. 

ާރްއޭޖެގ  ަކަމކީ  ޮބުޑ  ެއްނެމ  ޮއްތ  ދާިމެވަފއި  ަވުގުތ  މި  ާރްއެޖައްށ   
ަޝުރޢީ ާދއާިރައްށ އިުތާބުރެގްއލަިފއި ޮއުތްނ. ާރްއޭޖެގ އިްޤތާިޞުދ ަކަމްށ 
ވިަޔްސ، ާރްއޭޖަގއި އްިނވްެސުޓުކަރްނ ތިބި މުީހްނ ަކަމްށ ވިަޔްސ، ާރްއޭޖެގ 

ަރްއޔިުތްނ ަކަމްށ ވިަޔްސ، ާރްއޭޖެގ ަޝުރޢީ ނާިޒާމ ޭދެތެރައުކ އިުތާބެރްއ 
ާރްއޭޖަގއި  ަވްނާޏ،  ަކަމްށ  ޭބުންނ  ައަރްނ  ުކރިައްށ  ދެިވހާިރްއެޖ  ުނުކޭރ. 
ާދއާިރ  ާރްއޭޖެގ ަޝުރޢީ  ަވްނާޏ  ޭބުންނުކަރްނ  ާޤއިުމުކަރްނ  ަޢްދުލއްިނާޞުފ 

ެއަބެޖހޭ އިްޞާލުޙާވްނ. 

ޭބުންނ  ާޤއިުމުކަރްނ  ުސްލަޙަމަސަލްސަކްނ  ާރްއޭޖަގއި  ޭއެގއިުތުރްނ،  ައދި 
ސިާޔސީ  ޮކަރްޕަޝާނއި  ެއްމ.ެއްނ.ޑީ.ެއްފ،  ުފުލުހްނާނއި  ަވްނާޏ  ަކަމްށ 
ެއައަކްށ  ަބެޖަޓުކްނެންއ  މި  ެއެހްނަނަމެވްސ،  ެއްއކިާބުކަރްނެޖހޭ.  ުނފުޫޒްނ 
ުކަޑޮކްށަފ.  ަވނީ  ަބެޖުޓ  ުފުލުހްނެގ  ެއްމ.ެއްނ.ޑީ.ެއާފއި  ައާމުޒހިާފަފ.  ެންތ 
ެއްނޓި ޮކަރްޕަޝްނ ޮކމިަޝްނެގ ަބެޖުޓ ަވނީ ުކަޑޮކްށަފ.  ުސާވަލކީ، ެއްމ.

ެއްނ.ޑީ.ެއާފއި ުފުލުހްނެގ ަމްއަޗްށ ާރްއޭޖެގ ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔެގ އިުތާބުރ 
ެނތަީމޯތ މިޮގަތްށ މިަކްނ މި ުކެރްއވީ؟  

 ާފަހަގާވ ެދަވަނ ަކަމކީ، 27.4 ބިލަިއްނެގ މި ަބެޖްޓ، 3.4 ބިލަިއުންނ 
ަބެޖްޓ ނިޭމއިުރަގއި، ައްނާދާޒުކާރ ަވަރްށ  ެޑފިސިްޓާވ ާވަހަކ. ައދި ުހަށެހޅޭ 
ަދަރނި  ަބެޖުޓެގ  ާފަހަގޭވ.  ެއަބ   ް ައްނަނަކްނ  ަތާފުތެވެގްނ  ުވެރ ހްާސަބއި 
ޮކަބއިޯތ  ެއަބެޖހޭ ަބަލއިަލްނ. ަރއީްސ ާޔމީްނެގ  ޮބުޑަވުމްނާދ ަސަބަބކީ 
މިއީ 3 ަވަނ ަބެޖްޓ. ުފަރަތަމ ަބެޖްޓ ުހަށެހުޅްއވިއިުރ، 2014 ަވަނ ައަހަރްށ 
ުހަށެހުޅްއވި ަބެޖުޓަގއި ެޑފިސިްޓާވެނ ަކަމްށ ވިާދުޅެވަފއި ޮއތީ 988 މިލަިއްނ 
ަދަރނިެވރިވީ.  ުރފާިޔއިްނ  ބިލަިއްނ   1.3 ަބެޖްޓ  ެއ  ނިުމުނއުިރ  ުރފާިޔ. 

ަމޖްލްިސ ވާަހަކ

ާރްއޖޭގެ ަރީއުސލްޖުމްހިޫރްއާޔަ 
ައްށ ވްެސ ވުޭތވެދަިޔ ެދ 

ައަހުރުދަވުހގެ ެތޭރަގިއ 
ަދުއލަަތްށ ިލުބުނ އާމްަދީނެއްއ 

ެއނިގަވޑެައްއ ުނަގްނަނވާ 
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ަބެޖްޓ ެޑފިސިްޓާވެނ ަކަމްށ ައްނާދާޒޮކްށަފއި  2015 ަވަނ ައަހަރްށ ުހަށެހޅި 
ޮއތީ 1.3 ބިލަިއްނ ުރފާިޔއިްނ. މި ައަހުރ ނިޭމއިުރަގއި ެއ ެޑފިސިްޓ 3.5 
ެދުގަނ  ުވެރ  ަވަރްށ  ައްނާދާޒުކާރ  ެދުގަނ.  ެއަބޭދ،  ޮބުޑެވެގްނ  ބިލަިއަންށ 
ަދަރނި ޮބުޑެވެގްނާދ ަތްނ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ މި ެފްނަނނީ.  މި ަސަބުބަތަކްށ 
ބުޫލުކާރ ޮގުތަގއި ަބެއްއ ޭބުފުޅްނ މިއީ ޚިާޔލީ ަބެޖެޓޭކ  ަޓަކއި ައުޅަގނުޑ ަގ

ެއ ވިާދުޅަވނީ. 
ފިޭންންސ  ުހަށަހުޅްއުވުމްނ  ަބެޖްޓ  ުހަށެހުޅްއވި  ައަހަރްށ  ަވަނ   2014  
މިންިސަޓުރ ވިާދުޅވީ، 16 ަވަނ ައަހަރްށ ުހަށަހޅާނީ ަސރްޕަލްސ ަބެޖެޓްއ 
ަގއި ޮއްތ މި ަބެޖްޓ މި ަވނީ  ަކަމްށ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުކރިަމތީ

3.4 ބިލަިއުންނ ަދަރނިެވރެިވަފ. 

އްިންފޭލަޝްނ  ެއަބުހރި.  ެފްނަންނ  ަކްނަތްއަތްއ  ަބެއްއ  ައުޅަގނުޑެމްނަންށ 
ާބާޒުރަގއި  ެއއީ ުދނޭިޔެގ  ަގއި.  ހިެފެހްއޓިަފ. %1  ެއްއަވެރްއަގއި  ެއަބުހރި 
ަތެކތީެގ ައުގ ހިެފެހްއޓިަފއި ުހރަީމ. ަމްއަޗްށ ުނާދތެީވ. ެތުލެގ ައުގ 115 
ެއަކަމުކ،  ެވްއޓިެގްނދަިޔ.  ޑަޮލަރްށ   46 ައުގ  ެތޮޔފާީފެގ  ުހރި  ޑަޮލުރަގއި 
ަބެޖަޓްށ  ަސުރާކުރެގ  ަދުއަލުތެގ،  ަބަދުލ  ެހޮޔ  ެއްނެމ  ޭއެގ  ުސާވަލކީ، 

ޮކްށަފއިވޯޭތ؟  ެއ ަތެންއ މި ަބެޖަޓުކްނެންއ ުނެފޭނ. 

ެއަބޮއްތ,2016  ަވަނ  ާގޫނުނަގއި ަވަރްށ ާސުފޮކްށ  ަޚަރަދްށ ޒިްނާމުވުމެގ 
ަފއޭިންންސުކަރްނ  ެޑފިސިްޓ  ެފށިެގްނ  ުދަވުހްނ  ަވަނ   1 ަޖަނަވރީ  ައަހުރ 
ޯލުނ ަނަގއިެގްނުނާވޭނ. ޯލެންއ ައނުބާރ ަދްއާކަކްށ ޯލުނ ަނަގއިެގްނުނާވޭނ. 
ެއެހްނަނަމެވްސ، މި ަބެޖަޓްށ ަބަލއިާލއިުރަގއި ަބެޖްޓ ަފއޭިންންސެގ ޮގުތަގއި، 
ަސޯޕޓިްނެގ ޮގުތަގއި 770 މިލަިއްނ ުރފާިޔ މި ަބެޖުޓަގއި ަޖާހަފއި ޮއްތަކްނ 
ވްެސ ެއަބ ެއނޭގ. މިއީ ަދުއަލުތެގ ަޚަރަދްށ ޒިްނާމުވުމެގ ާގޫނާނ ޚިާލަފްށ 
ުކަރްއާވަފއާިވ ަކެމްއ. މިއީކީ ެއ ާގޫނުނ ެއޮގަތްށ ޮއެވ، ަސުރާކަރްށ ެނޭގެނ 

ޯލެންއ ޫންނ.  
ޚިާޔލީ ައަދުދަތެކްއ މީަގއި ެޖުހުމެގ ަސަބުބްނ ެވެގްނާދ ޮގްތ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ 
ަތާފްސހިާސުބަތުކްނ ެފްނަންނ ެއަބުހރި. 2014 ަވަނ ައަހުރ މްަޝޫރުޢަތަކްށ 
ލޭިބެނ ަކަމްށ، ޭބުރެގ ޯލުނެގ ޮގުތަގއި ލޭިބެނ ަކަމްށ 388 މިލަިއްނ ުރފާިޔ 
ަޖްއަސާވަފއާިވ ޮއްތ. ލުިބނީ ކިާހަވެރްއޯތ؟ 188 މިލަިއްނ ުރފާިޔ. ަބެޖްޓ 
ަސޯޕުޓެގ ޮގުތަގއި 1.2 ބިލަިއްނ ުރފާިޔ 2014 ަވަނ ައަހުރ ަޖްއަސާވަފއި 
ޮއްތ. ލުިބނީ 453 މިލަިއްނ ުރފާިޔ. 2015 ަވަނ ައަހުރ، މި ައަހުރ ަބެޖްޓ 
މްަޝޫރުޢަތަކްށ ޯލުނެގ ޮގުތަގއި ލޭިބެނ ަކަމްށ ެއަބޮއްތ 2.1 ބިލަިއްނ ުރފާިޔ 
ަޖްއަސާވަފ. ލުިބނީ 568 މިލަިއްނ ުރފާިޔ. ަބެޖްޓ ަސޯޕުޓެގ ޮގުތަގއި 154 
ަބެޖްޓ  ވްެސ  ަފއާިސެއްއ  ެއްނެމ  ޮއްތއިުރ،  ަޖްއަސާވަފއި  ުރފާިޔ  މިލަިއްނ 
ަސޯޕަޓްށ ލިިބަފެއްއ ެންތ.  ޭބުރްނ ެއ ލޭިބ ެއހީާއއި ޭބުރްނ ެއ ލޭިބ 
ަކެމްއ.  ުސާވުލުކަރްނެޖހޭ  ައުޅަގނުޑެމްނ  ެއއީ  ކީްއެވެގްނޯތ،  ުނލެިބނީ  ޯލުނ 
ބުޫލުކާރ ޮގުތަގއި ައުޅަގނުޑެމްނ ަސުރާކުރެގ ސާިޔަސުތަތަކްށ  ައުޅަގނުޑ ަގ
ަޖާމަޢްތަތާކ  ުދނޭިޔެގ  ަޤުއުމަތާކއި  ައަވްއެޓރި  ަބަދުލެގްނަންނ.  ެއަބެޖހޭ 
ެއުކަގއި މި ަވުގުތ ަރނަގުޅ ުގުޅެމްއ ެންތ. ެއައްށ ަބަދުލާނެހްއ ުދނޭިޔެގ 
މި  ެއހީެއްއ  ޯލެންއ،  ަޖާމަޢްތަތުކްނެންއ  ަބއިަންލައްޤާވމީ  ަޤުއުމަތަކުކްނެންއ، 

ަޤުއަމަކްށ ުނދެޭނ. 

މެިހްނ ލެިބްނުހރި ެއހީާއއި ޯލުނ ުނލުިބުމްނ ެދްނ ަބޯރާސ މި ާވްނެޖެހނީ 
ަވަނ   2014 ެއްއެޗްއަސްށ.  ަފަދ  ޮބްނުޑ  ޓީބިާލއި  ަދަރްނަޏްށ.  ެއެތޭރެގ 
ައަހުރ 690 މިލަިއްނ ުރފާިޔެގ ޓީބިާލއި ޮބްނުޑ ަބެޖްޓ ަސާލަމްތާވ ަކަމްށ 

ޮއްތ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ނިުމުނއުިރަގއި 2 ބިލަިއްނ ުރފާިޔެގ ޓީބިުލ ެއަބޮއްތ 
ަސުރާކަރްށ ަނާގަފ. 2015 ަވަނ ައަހުރ، މި ހިނާގ ައަހުރ 449 މިލަިއްނ 
ަބެޖްޓ  ނިުމުނއުިރަގއި  ަބެޖްޓ  ޮއްތ  ުބެނަފއި  ަކަމްށ  ަހަމެޖހޭެނ  ުރފާިޔއިްނ 
ަސުފާހެގ 45 ަވަނ ަސުފާހއިްނ ތި ޭބުފުޅްނަންށ ެފނަިވަޑއިަގްނަނާވެނ. ޭއަގއި 
މި ަވނީ 4.2 ބިލަިއްނ ުރފާިޔެގ ޓީބިާލއި ޮބްނުޑ ަނާގަފ. ައްނާދާޒޮކްށަފއި 
ޮއތީ 449 މިލަިއްނ. ނިޭމުރުމަގއި 4 ބިލަިއަންށ ދަިޔއިާމ މިއީ، ައްނާދާޒެއްއ 

ބުޫލުކާރަކެށްއ ާޖަގެއްއ ެންތ. މިއީ ަހަމ ޚިާޔލީ ާވަހަކެއްއ. ަކަމަކެށްއ ަގ

ަދަރނި ޮބުޑުވުމެގ ަސަބުބްނ ޭއެގ ުނަރނަގުޅ ައަސުރ ަބެޖަޓްށ ެއަބުކޭރ. 
ަތްފސީަލްށ،   ޭއެގ  ެއްއެޗްއ.  ަދްއަކްނެޖހޭ  ެއއީ  ޯލުނ  ެއކީަގއި  ޯލުނެނުގާމ 
ުޖުމަލ ެއަބުއޅޭ 2.3  ެޖހިާލއުިރަގއި 2014 ަވަނ ައަހުރެގ ނިަޔަލްށ ުމޅި 
ައަހުރ 2.5 ބިލަިއްނ  ަވަނ  ޮބްނުޑ. 2015  ޓީބިާލއި  ުރފާިޔެގ  ބިލަިއްނ 
މިއީ،  ުރފާިޔ.  ބިލަިއްނ   2.6 ނިޭމއިުރ  ައަހުރ  ަވަނ   2016 ުރފާިޔ، 
އްިންޓެރްސަޓްށ  ބިުލެގ  ޓީ  ަނާގ  މި  ަހަމެއަކނި  ައަދުދަތްއ.  ަދްއަކްނެޖހޭ 
2014 ަވަނ ައަހުރ 978 މިލަިއްނ ުރފާިޔ ަދްއާކަފއި ަބެޖުޓްނ އްިންޓެރްސަޓްށ 
ެއަކނި. މި ހިނާގ ައަހުރ 1.3 ބިލަިއްނ ުރފާިޔ، ާރްއޭޖެގ ެއެތޭރެގ ެއކިެއކި 
ވިަޔާފރިެވރްިނަނާށއި ަފާރްތަތަކްށ 1 ބިލަިއްނ ުރފާިޔ މާިހުރ އްިންޓެރްސުޓެގ 

ޮގުތަގއި ަނާގަފ. 

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި 9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަޮއތް. 

ޚަރަދުކުރަނީ؟  ޯހދަނީ؟  ފައިސާ  ކިހިނެއްޯތއޭ 

ލިބޭނެކަމުގެ  ބަޖެޓުގައި  ޮއތް  ހުށަހަޅާފައި 

ޔަޤީންކަމާ އެކީގައި މި އެނގެނީ 17.6 ބިލިއަން 

ރުފިޔާ. ހަމައެކަނި ރިކަރެންޓް ޚަރަދަށް 16.2 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުވޭ. އޭގެ އިތުރަށް 

ޯލނު ދައްކަން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރީމާ، 

ރިކަރެންޓް  އެބަދޭ  ރުފިޔާ  ބިލިއަން   17.4

ޚަރަދަށާއި ޯލނަށް. ދެން، ޯކއްޗެއްޯތ ޮއންނާނީ 

ނުލިބި،  އާމްދަނީ  އިތުރު  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި؟ 

އިތުރު އެހީ ނުލިބި، ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ އެއްވެސް 

މި  ޕްޮރގްރާމެއް  އެއްވެސް  އާ  ޕްޮރގްރާމެއް، 

ބަޖެޓަކުންނެއް ނުހިންގޭނެ. 



ުކްއލި! |  ތްިނ ައަދުދ 19 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ައެންއާކވްެސ ަބެޖުޓ މުޫސާމ ެޖުހނީެއެވ. ަރްއޔިުތްނަންށ ުކަލ ުނެޖހޭ ުހަވެފްނ 
ެއްމ.ޑީ.ޕެީގ  ަބެޖްއެޓްއ ފްާސޮކްށަލނެީއެވ.  ެޖހޭތީ  ަދްއާކ ފްާސުކަރްނ  ަތެކްއ 
ަރްއޔުިތްނަންށ  ަބެޖަޓުކްނ  ެއްއވްެސ  ފްާސުކެރުވުނ  ަފުހ  ނިުމަމްށ  ެވރަިކްނ 
ުކރި ަފއާިދެއްއ ެނެރުވުނ ަނތާީޖެއްއ ެނެތެވ. ަފަހަތްށ ުސެމްއ ގިަނ ަންނަބުރ 
ަތުކްނ ަބެޖްޓަތްއ ފްާސޮކްށެލުވނީަމއި ނިުމނީެއެވ. ެގެނުވުނ ަތަރްއގީެއްއ ެއުޅުނ 
ެދ  ެވރަިކަމްށ  ާޔމިްނެގ  ަރއީްސ  ެނެތެވ.  މްަޝޫރެއްއ  ެފުށުނ  ބިްނަގެލްއ 
ައއިްސަފެއެވ.  ުހްއުޓަމަކްށ  ަވނީ  ަދުއަލްތ  ުމޅި  އިުރ  ދަިޔ  ައަހުރެވެގްނ 
ުބނި  ަފަށްނ  ުނެގެނުވެނެވ.  އްިނވްެސަޓުރްނެންއ  ބިަޔ  ުބނި  ެގްނާނެނޭމ 
މްަޝޫރުއަތެކްއ ުނުފުށެނެވ. ަދުއަލަތްށ ާއްމަދނީ ެވްއުދުމެގ ަނުމަގއި ަފާޅ ަފުރަތާކ 
ހިކަިފްސަތްނަތްނ ދުިގ ުމްއަތަކްށ ުކްއަޔްށ ދިުނަމްށ ާގޫނުނ ފްާސޮކްށެގްނ ވްެސ 
ާއޭދޯތ  އްިންސަޓުރްނ  ެދްނވްެސ  ަނެއެވ.  އްިނވްެސަޓަރުކ  ބިަޔ  ުބާނ  ެއ 
ަގުއުމ ވިްއާކަލްނ ވްެސ ާގޫނަނުކްނ ފްާސޮކްށލީެއެވ. ެއަވުރްނ ވްެސ ެއުބާނ 
ބިަޔ އްިނވްެސަޓުރްނާނއި ަތަރްއގީެއްއ ަނެއެވ. ަދުއަލަތްށ ާއްމަދނީ ަވްނާނެނ 
ޮގްތަތެކްއ ުނހުޯދުނެނެވ. މިނަިވްނ އްިނާސުފެވރި ައުދުލެގ ނާިޒެމްއ ެންތ ާތަކްށ 

އްިނވްެސަޓުރްނެންއ ާންނާނެނެއެވ. 

ާފއުިތވި ައަހަރްށ ވްެސ ަބެޖެޓްއ ފްާސުކރިެއެވ. ަނތާީޖ ުސެމެކެވ. ަހާވ ަފާޓްސ 
ެއުރުވާމ ސިާޔސީ ަމާގްމަތަކްށ މާުސަރ ދިުނާމއި ޮލުނެމާދއި ފާިޔ ައދި ޯރ 
ުރފާިޔެއްއ  މިލަިއްނ  ެއަތްއ  ާޖަފަތަކްށ  ާކްނދިްނ  އިްއަޒްތެތރިްނަންށ  ަހނޑޫ 
ުނުފުނެނެވ.  ުކެރުވުނަތެންއ  ަބެޖުޓްނ  ެއ  ަކެމްއ  ޫންނ  އިްސާރުފޮކްށުލްނ 
ުފާޅ  އިުތަރްށ  ހިުދަމްތ  ާއަސްނަދއިެގ  ުހެހެވ.  ވީ  ާއަސްނަދވްެސ  ހްުސުނާވ 
ުނުކެރުވުނާތ ާއަސްނަދއްިނ ލޭިބ ޭބަހްށ ުވެރ ުނލޭިބ ބްޭސ ވީ ގިަނެއެވ. 
ަރެށްއެގ ަބނަދެރްއ ަނުރަދާމެއްއ ާހ ހާިސުބެވްސ ެއޅިަފެއްއ ެނެތެވ. ޭއަދުފށީ 
ަވެއެވ. ެއއީ ވްެސ ޫގަގްލ  ޭބުރްނޮތށްިނ ަބެއްއަގއި ޮބުޑ ހިަލ ަޖާހުލްނ ފަިޔ

ްސޕީްޑ ަތަރްއގީ ަކުމަގއި ަސުރާކުރްނ ުބާނެނެއެވ.

 ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ހުރެ ޯބމައްޗަށް ވެއްޓެނީއެވެ. 

ހަލާކުވެ  ނުކުރެވި  މަރާމާތު  ބަނދުރުތައް 
ދަނީއެވެ. މިސްކިތު ފަންޑޭ ކިޔާފައި ރައްޔިތުންގެ 
ނޭނގި  ވީނުވީއެއް  ފައިސާއަށް  ނެގި  އަތުން 
މިސްކިތައްވެސް ވީރާނާވެދަނީއެވެ. ރަށު ސިއްހީ 
މަރުކަޒުން ފަރުވާ ނުލިބިގެން ޮއކްސިޖަން ފުޅި 

ގުޅައިގެން މާލެއަންނަ މަގުމަތީ ޮއކްސިޖަން ފުޅި 
ހުސްވެގެން ބަލި މީހާވެސް މަރުވަނީއެވެ. އިސްކޫލް 
މަދަރުސާތަކުގެ ހާލަތުވެސް އެހާ ދަށެވެ. ގިނަ 
ސުންތައް ޖަހައިގެން މި ފާސްކުރާ ބަޖެޓުތަކުން 
ރައްޔިތުންނަށް ވާ ފައިދާއެއް ނެތެވެ. ޯވރލްޑް 
ބޭންކު ލަދުގަންނަވާފައި ގޫގަލް ސްޕީޑްގައި މި 
ގެންނަ ތަރައްގީއެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ނުފެނެއެވެ. 
ފަހަރެއްގައި ވެދާނެއެވެ. ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށް 

ޓަކައި ނުފެންނަ ތަރައްގީ ގެންނަނީއެވެ. 

ަބެޖުޓަތަކްށ  ފްާސުކާރ  މި  ައަހުރ  ޮކްނެމ  ަމްނދުޫބްނ  ަރްއޔިުތްނެގ 
ުނެފށި  މްަޝޫރެއްއ  ަތަރްއގީެއްއ  ެޖެހެއެވ.  ެއނެގްނ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ާވުނާވ 
ަރްއޔިުތްނަންށ ެފްނަނުމްނަދނީ ޫގަގްލ ްސޕީްޑަގއި ޮކްނެމ ައަހެރްއެގ ަބެޖުޓ 
ަކއި ހްުސޮކްށާލަތެނެވ. ަމްޖލަީހްށ ަވްއަދއެިގްނ ފްާސޮކްށަލނީ ޮބެޑތި ހާިސުބ 
ަދުއަލަތްށ ަވްނަނ ަފއާިސެއެވ. ފްާސުކާރ ައަދުދަތްއ  ައަދުދަތެކެވ. ަބެޖަޓކީ 
ަފުޅަތްއ  ާހަހާލ  ގިރިަތާކ  ަފުޅަރްއަތާކއި  ުނަވެދ  ވްެސ  ާމަލްށ  ަބއިުތްލ 
ވިްއަކއިެގްނ ލޭިބ ަފއާިސެވްސ ަވްނަނނީ ަޗްނާދެގ ޮގުތަގއި ެވރަިކްނ ުކާރ 
ަފާސަދ  ާޕރޓީެގ ާބުރަގަދ ޮކްނެމެވްސ މެީހްއެގ ތޫިޖރީައެށެވ. ަކަރްޕަޝާނއި 
ާއްއުމެވަފއި ާވއިުރ މި ަކްނަކްނ ަބާލެނ އިާދާރެއްއ ެނެތެވ. ަބެޖުޓ ފްާސުކުރަމްށ 
ަރާކ ުސާވުލޮކްށުލްނ ވްެސ  ކީްއެވޯތ ަވޒީ ަފުހ މްަޝޫރެއްއ ުނެފށި ަލްސަވނީ 
ަމަނެއެވ. ަބެޖެޓްއ ފްާސޮކްށުލުމެގ ޭބުނަމކީ ަސުރާކަރްށ ާކްނދިުންނ ަކުމަގއި 

މި ަވނެީވަފެއެވ. މިއީ ަބެޖުޓާކ ަސުރާކެރެކެވ.

ަބޖެުޓކާ ަސުރކާުރ
ލުިޔނީ: ލަޫކްސ

ަރްއިޔުތީމހާގެ ވްިސުންނ



ުކްއލި! |  ތްިނ ައަދުދ 19 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ާރްއެޖައކީ ާމ ދުިގ ެވރަިކުމެގ ތާރީެޚްއ ޮއްތ ަޤުއެމްއ ޫނެނެވ. ަޒާމްނަތެކްއ 
ާވްނެދްނ ާރްއޭޖަގއި ުކަރުމްނ ައއި ަރްސަކްނ ންިނުމަމަކްށ ެގަނއީ ައްލ ަމުރޙްޫމ 
ުމަޙްނަމުދ ައމީެނެވ. ަނަމވްެސ މިހަާތަންށ، ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެފްނާންނ މިޮއތީ، 
ައްލ ަމުރޙްޫމ އްިބާރހްިމ ާނސުިރ 11 ޮނެވްމަބުރ 1968ަގއި ާޤއިްމުކެރްއވި 
ުޖްމހޫރްިއަޔެތެވ. މި ުޖްމހޫރްިއަޔުތަގއި ުޖްމަލ 3 އްިނތާިޚބީ ެވރްިނ، ެވރަިކްނ 
ުކަރްއާވަފއި ާވއިުރ، މިައުދ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަވލްިއުޔްލ ައުމަރަކްށ މި ުހްނެނވީ، 
2013 ަވަނ ައަހުރެގ ޮނެވްމަބުރ ަމުހެގ 18 ަވަނ ުދަވުހ، ަރއީްސަކުމެގ ުހާވ 

ުކެރްއވި ަޢްބުދهللا ާޔމީެނެވ.

ދެއްކެވި  މުޚާތަބުޮކށް  ޤައުމާ  ޔާމީން  ރައީސް 

އެއްކަމެއް ސާފުވެއެވެ. ސަރުކާރު  ވާހަކަފުޅުން 

ކަމެވެ.  ފެއިލްވެފައި  ރަނގަޅަށް  ޮއތީ 

ކަންތައްތަކެއް  ދަށުން  ޮކންޓްޯރލްގެ  ރައީސްގެ 

ކުރެވުނު  އަމިއްލަފުޅަށް  ނެއްޓިގެންޮގސް، 

ރާއްޖެއަށް  މުޅި  ސަބަބުން،  ކަންތައްތަކެއްގެ 

ރައީސް ފަޟީޙަތްވެގެން ދިޔަ ދިޔުމަކީ މިއަދު 

ޮކންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

ާޔމީްނ،  ަރއީްސ  ޮއްނާނެނެއެވ.  ާވަހަކެއްއ  ަދްއާކ  ަތުކާރުރޮކްށ  ައުޅަގނުޑ 
ަރްއޔިުތްނަންށ ެވަފއިާވ ަވުޢުދަތުކްނ، ެއ ަރްއޔިުތްނާނއި ަޤުއުމެގ ުޒާވުންނ 
ެއުދަވުހ ެދުކުނ ުހަވެފްނަތުކެގ ާވަހަކެއެވ. ެއަތެކްއ ުފުރަސުތަތާކއި، ުޒާވުންނެގ 
ާވަހަކެއެވ.  ަތުކެގ  ުހާވ  ވިާދުޅެވަފއާިވ  ެގުނާވެނަކަމްށ  ދުިރްނ  ޖީަލްށ 
ަވުޢުދަތުކަގއި  ެދްނެނވި  މި  ުޒާވުންނ،  ަރްއޔިުތްނާނއި  ެއ  ްއެނެތެވ.  ަޝްއކެެ
ބިާލަހަކްށ  ުހަވެފްނަތްއ  މި  ަސުރާކުރްނަވނީ  ެއަމނުިކާފުނެގ  ހިފެިއްއަކަމުކ، 
ަސުރާކުރެގ  ޫނެޅންީސ،  ހިނަގއިަގެނވިެގްނ  ަސުރާކަރްށ  ންިނާމަފެއެވ.  ަހާދ 
ަދްއަކްނެޖހޭ  މިައުދ  ަތްފސީްލޮކްށ  ޮކްނެމެހްނ  ެރނުދަތަކކީ،  ލީ  ެއެތޭރަގއި 
ާވަހަކެއްއ ޫނެނެވ. ަނަމވްެސ، ެއ ލީ ެރނުދަތަކްށ ަފުރާވެއްއ ުނހެޯދންީސ، 
ުވޫޖުދްނ  ައުހާވުލްނ  ާގްތ  މިންިސަޓުރްނާނއި،  ާޔމީްނެގ  ައްބުދهللا  ަރއީްސ 
ޭބުރޮކްށ، ެއަމނުިކާފުނެގ ަނއުިބ ަރއީްސ، ަމާޤުމްނ ަވކުިކުރަމކީ މި ަސުރާކުރެގ 

“ުއްސައލި”ަތަކްށ ުނެވ ުނާދެނަކމީ ަބުޙެޘްއ ޮއްތަކެމްއ ޫނެނެވ.
 

ޭބަކެލްއޮގުތަގއި  ައރިްސ  ެއަމނުިކާފުނެގ  ަގާޔެވެގްނ  ާމ  ަކއިރިޮކްށެގްނ،  ާމ 
ެގްނުގުޅްއވި ައްޙަމުދ ައދީަބްށަޓާކ ާޤޫނުނ ައާސސީ އިްސާލުޙޮކްށ، ަނަހަމޮގުތަގއި 
ަރއީްސ  ުއެޅންީސ،  ާފަރެވރުިނެވ  ާބުރަތަކްށ  ެއ  ލިބިެދްއާވަފއި،  ާބުރަތެކްއ 
ާޔމީްނ ަދުތުރުކަރްއާވ ޯލްނުޗޮކުޅަގއި ޮގވި ޮބުމެގ ާޙދާިސައކީ މިައުދ ުމޅި 
ލިބޭިދްނެޖހޭ  ަރއީަސަކްށ  ަޤުއެމްއެގ  ަކެމެކެވ.  ަކްނޮބުޑާވ  ދެިވހާިރްއެޖވްެސ 
ަރްއާކެތރިަކްނ ުނލިބި ޮބްއުސްނާލަފއި ގްޮސ ޮއްތ ހާިސާބއިެމުދ ފުިކުރ ުކާރ 
ަކެމެކެވ. ާއޭދެހެވ! ުމޅި ާހދާިސެގ ުތުހަމުތ ެއޅި، ޫދނޫިދ ަޖުލަގއި ަބްނުދެވ 
ެދނީ  ަސުރާކުރްނ  މިައުދ  ަރއީަސްށ  ަނއުިބ  ެދަވަނ  ެއަމނުިކާފުނެގ  ުހރި، 

“ޫޔ” ްގޭރެޑްއ ަކާމއިެމަދުކ ެއްއވްެސ ަރްއޔިަތުކ ަޝްއެކްއ ުނުކެރެއެވ. 

ެދްއެކވި  ުމާޚަތުބޮކްށ  ަޤުއާމ  ާޔމީްނ  ަރއީްސ  ުގޅިެގްނ،  ާހދާިސާއއި  މި 
ާވަހަކުފުޅްނ ެއްއަކެމްއ ާސުފެވެއެވ. ަސުރާކުރ ޮއތީ ަރނަގަޅްށ ެފއްިލެވަފއި 
ެންއޓިެގްނޮގްސ،  ަކްނަތްއަތެކްއ  ަދުށްނ  ޮކްންޓޯރްލެގ  ަރއީްސެގ  ަކެމެވ. 
ައމިްއަލުފަޅްށ ުކެރުވުނ ަކްނަތްއަތެކްއެގ ަސަބުބްނ، ުމޅި ާރްއެޖައްށ ަރއީްސ 
މިައުދ ޮކްނެމ ަރްއޔިަތުކެވްސ ވްިސަންނެޖހޭ  ަފޟީަޙްތެވެގްނ ދަިޔ ދުިޔަމކީ 
ަކެމެކެވ. ަސުރާކުރެގ ެއްނެމ ައާސސީ ުރުކްނަތްއ ުފރިަހަމ ުނުކެރވެިގްނާދއުިރ، 
މިައުދ ަރްއޔިުތްނަންށ ޮއތީ ޮކްނ ަރްއާކެތރިަކެމްއޯތ ާއއި ެއ ަރްއޔިުތްނަންށ 
ޮއތީ ޮކްނ ަހަމެޖުހެމްއަކާމއިެމުދ ަސުރާކުރްނ ަކްނޮބުޑަވނީ ކިާހަވަރަކްށާބެއެވ؟

ަރްއޔިުތްނ ތިބީ ާނާމްނ ަކެމްއަގެއެވ.

ާޔުރަކާމއިެމުދ  ާމަދާމ ެތުދެވ ޯލ ުހުޅާވާލއިުރ، ސިަފއްިނ ޯހާދަފއަިވނީ ކިަތްއ ަހތި
ވްިސަންނެޖހޭ ާޙަލެތްއަގެއެވ. މިއީ ަރްއޔިުތްނ ެއެދުނޮގެތްއ ޫނެނެވ. ަރްއޔިުތްނ 
ެއުދނީ، ައަމްނ ައާމްނަކާމއި ުސްލަޙެވރިަކަމެށެވ. ައާރުމ ންިނަޖުކްނ ނާިދުލާމްށަފުހ 

ެތުދެވ، ުދނޭިޔެގ ުމޅްީނ ާއ ރީތި ަމްނަޒެރްއ ަބާލުލަމެށެވ. 

ެވިރަކްނ ުކަރްނ ޭނނިގގްެނ ުއޅޭ 
ަބެއްއ މި ޫނނީ ުދިށްނތަ؟

ލުިޔނީ: ަޢްބުދهللا ުމްޚލްިސ )ުކްނ(



ުކްއލި! |  ތްިނ ައަދުދ 19 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

މިއީ ައުހެރްނ ުކާރ ެއްނެމ މްިސާރުބެންތ ަދުތުރަކުމަގއިވިައްސ، ޮދްނެކޮޔ 
ުޖްމހޫރްިއާޔެގ ެވރި ުގްނޑާާރާޖެގ ެއދިަވަޑއިަގުތަމަކްށ ޮކްނެމައަކްސ ަދުތަރްށ 
ަމްނޒިްލެތޭރަގއި  ެއނޭގނީ  ަމްނޒިްލަމްޤޫޞުދ  ަދުތުރެގ  ައަރއިފީެމެވ. 
ަގއިވިައްސ ަމްނޒިެލްއ ޮއްތ ަނަމާތެއެވ.  ަމްޤޫސެދްއ، ަމްޤޫޞުދެގ ައރިަމތީ
ވާީމ  ާދޭށވިްއާޔެއެވ.  ުސާވމީުފްއަޓްށ  ވިާދުޅވީ  ާގުތ  ައުހެރްނ  ަހަމެއަކނި 
ެއ ުސާވމީ ުފްއަޓަކްށާދްނ ަދުތަރްށ ެއރީެއެވ. ައާމުޒ ާލހޭޫރ ަޤުއެމްއަގއި 
ދާީލަލއެިގްނ  ަވއިެޖހޭޮކަޅްށ  ޮކަޅްށަކުމްނ،  ަވއިެޖހޭ  މެިޖެހނީ  ަދުތުރުކަރްނ 
ަދުތުރުކަރުމްނ ގްޮސ ަނސަީބުކްނ ުސާވމީުފްއަޓްށ ެލުފުނއުިރ އިުރެމުދްނ 
ފަިލއިފިޭއ. ެދްނ ހަިތްށެއރިޭއ ުސާވމީ ައރިަހްށ ާދނީ މާިތ ަގްސޮދުށަގއި 
ނާިދާލަފެއެވ. ަހަމ ޮއޯށުތުމްނ ނިދްިއެޖެއެވ. ުކްއލިައަކްށ ުހަވެފުންނ ެފުނނީ 
ައުހެރްނެގ ެއެހެރ މްާތ ާސހިާބ، ުގްނޑާާރާޖ، ާމޮމުޅ ަސުމާގެއްއ ަކާނުތ 
ައްތުޕުޅްނ ހިްއަޕަވއިެގްނ ވުާތ ައްތުޕުޅ ޖީުބުފަޅްށ ަޖްއަސަވއިެގްނ ެދޮކަޅްށ 
ހްިނަގާވަތެނެވ. ެދްނ ަދްނަނަވއިފީޭމ މްާތ ަމނުިކާފުނ ތީ ޯކެޗްއޯތޭއ. ވިާދުޅވޭިއ 
މިައްށ ކިަޔނީ ޖީ.ޕީ.ެއްސ ަބއިޕާޯލ ަސުމާގޭއ. މީތި ޭބުންނޮކްށެގްނ މި 
ުއެޅނީ ެޕެލުޓަތްއ ޯހާދޭށ. ެދްނ ައުހެރްނ ަދްނަނަވއިފީޭމ ަމނުިކާފޭނ ެޕެލަޓކީ 
ޮޗެކްއ  ޮބުޑ  ުގްނޑާާރާޖ  މެިހްނުބުނުމްނ  ޯކެޗްއހޭ؟  ައާޅ  ަގެހްއަގ  ޮކްނ 
ަޖްއަސާވަފއި ވިާދުޅވޭިއ ަކެލައްށ ަހަމ ޭނުގނީ ހޭ ތަިމްނަމނުިކާފުނ މިަފަހުރ 
ުރ ެޕަލުޓަތްއ ޮދްނެކޮޔުޖްމހޫރްިއާޔެގ  ަވުގުތ ަބާލަފ، ުބޯރޮބުލަވޒީ ަހްއަޖްށ ދަިޔ
ެއަތްއމަިތަންށ ެގްނގްޮސ ޮފުރަވއިފިއޭ. ެއަގުހ ޮދްނޭކެލްއ މިަގުހ ުފްސޭކެލްއ 
ޭނޭގާހ ޮމަޅްށ ެޕެލުޓަތްއ ޮފުރަވްތޭޕ. ެދްނ ައުހެރްނ ަދްނަނަވއިފޭީމ މްާތ 
ަމނުިކާފުނ ތާިހ ައާމުޒަޔޤީްނޮކްށ ެވރަިކްނ ުކަރްއަވުމްނ ަވަޑއިަގްނަނާވއިުރ 
ާކަޅަކްށ ޮދްނެކޮޔުނެކވެޭނަކްނ ަޔޤީޭނ. ތިަޔ ެޕެލުޓަތްއެވްސ  ެއްއވްެސ ުރނޑި
ަސުމާގައްށ  ަބއިޕާޯލ  ޯހދޭޭނ.  ެމުދެވރޮިކްށ  ަސުމާގ  ޖީޕެީއްސ  ަބއިޕާޯލ 
ަހަތުރބިުތަގއި  ުދނޭިޔެގ  ަދުތުރޮކްށ  އީާރުންނައްސަތާމަންށ  ަބަލއިެގްނ 
ުހރި، ުހރާިހ ާގަތްއ ުފޮރަޅއިެގްނ، ެޕެލުޓަތްއ ފާިލތިބި ހުޮރހުޮރްނ ަދާމ 
ެނެރްނ ައުޅަގނުޑ މުިހރީ ަތްއާޔަރޭށ. ެދްނ ުގްނޑާާރާޖ ވިާދުޅވޭިއ ތިަޔކީ 
ަދްނަނ  ަދުތުރުކަރްނ  ަސުމާގަގއި  ަބއިޕާޯލ  ަފޭސަހަކެމްއޫނޭނ.  ެއާހ 
ުބނީ  މި  ެއެހްނެވެގޭނ  ުސާވމީަކޭލެގާފޭނ،  ާމލިމީައކީ  ުމަރނަގަގްސޮދށި 
ކިހިެންއހޭ.  ޯހާދނީ  ެޕެލުޓަތްއ  ެއ  ައާހޭށ  ޭއާނާގުތ  ގްޮސ  ެއަރަށްށ 
ގްޮސ ޭއަނާޔ ަބްއަދުލޮކްށ ތަިމްނ ަމނުިކާފުންނެގ ެވުދްނ ަދްނަނާވޭށ.... 
ހެީވެގްނ ނިދްިނ ހާޭލ  ޮކްއާޓެހްނ  ުފްނާނުބަގއި  ައަހެރްނެގ  މަީހުކ  ެދްނ 
ަބއިޕާޯލ  ުސާވމަީމނުިކާފުނ  ެއްއަކަލ  މުިހްނެނވީ  ައްސާތ  ަބަލއިލިއިުރ 
ައުހެރްނ  ުކްއލިައަކްށ  ަފއުިބުޑަގެއެވ.  ައަހެރްނެގ  ަސުމާގހިްއަޕަވއިެގްނ 
ުފްއަމއިެގްނ ެތުދެވ ަދްނަނަވއިފީޭމ “ަބއިޕާޯލ ަބއިޕާޯލ”ޭއ. )ުނިނޭމ(. 

ާޔމީުނ ެކްމެޕއުިނަގ ައއިްސ ަވުއެދްއ ުނަވްނެހްއޭޔ
ާދތީ ުފުލްނ ުކރި ަވުއުދަތްއ ައަހެރްނ ުގޅްިނ ޯފަންށ ަކޭލ  

ތްިނމްަސެތޭރ ދަިހ ުކްއަޖަކްށ ޮޖްބޭދަނޭމ ުބެނ އިުރުފށިްނ 
ަކޭލ ޮމުޑނީ  ޑްަސބިްނެތޭރ  ސީވީަތެކްއ  ދިްނާހުކދިްނ   

އި މަިރުށަގއި ުފްޓަސްލ ަދނެޑްއ ެއުޅަމްށަޓާކ ަކަޑެއްއ ަޖާހަފަ
ަކޭލ ެއުދަވުހ  މާިތ  ުކުޅނީ  ފުިލެމޭކ  ހިާޔލީ  ުފރިަހަމ   

ަމުގަގއި ަބނަދުރ ެއުޅަމްށަޓަކއި ަހަމެޖުހުނަހއި ތެާރްއަވނީ
ަކޭލ ކިަޔއިޭދޭށ  ވީޮގްތ  ަބަދްލ  ޮކްށަފއި  ަގަލްށ  ައުގެހޮޔ   

ަކްނަކްނ ުނާވތީ ެއްނުގަމްށ ުގުޅުމްނ ަކުއްނސްިލ ެމްނަބުރްނ
ަކޭލ ަޖާވެބްއދީ  ޯފަންށ  ުހުޅާވަލުމްނ  ނަިކްނ  ަކްނަފްތ   

ަފއާިސ ޮއހޭ ަދުއަލުތެގ ެއްއ ުކްނުފނެިއއީ ަބަލ ަރްއޔިުތްނ
ަކޭލ ވްިސާނ  ެއަކްނ  ަތެނޭކ  ެއޭދ  ޯހަދްނ  ަފއާިދަތެކްއ   

ައނަގ ޮފނަިކނޑާ ުމޅަިއޮތުޅަގއި ެގރިެއްއ ުއޅެޭހްނ ުއުޅުނއުިރ
ަކޭލ ެދްއކީ  ުހަވެފްނަތޭކ  ުކުޅދަާކަހަލ  ަތލްިނ  ައނަގހިކި   

ައޅުަގނޑުގެ ައޚް ހެުސއްިނ ާސިލމް ަޖްނަގލީގެ ޮހޅުައިށ
ައްށ ވުެދްނ ަސލަާމްށފުަހ ަދްނަނަވމެެވ.

ަމަނޫދ ަރއިަވޭރ“ައާމްޒ ަބއިޕާޯލ”



ުކްއލި! |  ތްިނ ައަދުދ 19 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ަވުރަގަދ  ަހުރަދާނ  ުބރިަޖަކްށެށެވ.  ޮގަވނީ  ެއދި  މިައުދ  ަރްއޔިުތްނ  ދެިވހި 
ުބރިަޖަކެށެވ. ުހރާިހ ާބުރަތެކްއ ުމުށެތެރައްށ ަލްއަވއިެގްނ ެބހިެގްނާދ އޮޑިައާކއި 
ަރއީްސ  ަމންިކާފެނެއެވ.  ެއއީ  ުބރިެޖެކެވ.  ައަޅްނޭބުންނާވ  ަރްއޔިުތްނ  ެމުދ 
ާހަލަތަކެށެވ.  ެއެހްނ  ާހަލުތްނ  މިޮއްތ  ގްޮސަފއި  ަގުއުމ  މިައުދ  ާޔމީެނެވ. 
ަމނުިކާފުނ  ަނއުިބްނާނއި  ލުިބުނ  އިުތާބުރ  ެއްނެމ  ައރިުހަގއި  ަމންިކާފުނެގ 
ަޖްއަސއިފިެއެވ.  ެފަޔްއ  ަމނުިކާފާނއި  ަބަޔުކ  ުކެރްއވި  އިުތާބުރ  ެއަބަޔަކްށ 
ކިުބުރެވރިަކުމަގއި  ޮބޑަާކާމއި  ަމނުިކާފުނެގ  ޫނެނެވ.  ެނތެިއްއ  ަތެކްއ  ަސަބުބ 
ުކރިަޔްއ ަވަޑއިަގްނަނަވްނ ންިނަމަވއިފި ަނަމ ަމނުިކާފުނ ޮކުނުނ ަވުޅަގނަޑްށ ަފްސ 

ެއޅޭނީ ަމނުިކާފާނއި ެއުކަގެއެވ.

މިައުދ ަމނުިކާފުނ ދެިވހި  މި ަދްނަނަވނީ ަމނުިކާފުނެގ ެވރަިކްނ ނިމެިގްނާދނީ 
ަމއާިދަންށ  ލިބިެގްނެނެވ. ސިާޔސީ  ައަޖލި  ާހުލެގ  ެޖްއސި  ަރްއޔިުތްނަންށ 
ނުިކްނަނ ޮކްނެމ މެީހްއ ަޖަލްށ ަލުމްނ ތަިޔ ަވަޑއިަގްނަނަވނީ ަމނުިކާފަންށ ޮކްނ 

ުއަފެލްއ ލޭިބތޯީތެއެވ.

އިދިޮކޅު އެމްޑީޕީ އަށް ދެމުންގެންދިޔަ އަނިޔާތަށް 
މަނިކުފާނަށް އިހުސާސެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
މަނިކުފާނަށް  ނައިބުރައީސް  މަނިކުފާނުގެ 
ކަރުބުޑުގައި  ހިތި  އަނިޔާގެ  އެ  ގައްދާރުވުމުން 
މަނިކުފާނުގެ  މަނިކުފާނާއި  މިއަދު  ލާނެއެވެ. 
ފަހަތްޕުޅުގައި ބަގާވާތްކުރި ގިނަ ބަޔަކަށް “ގަން 

ޮޕއިންޓު” ވެސް އެނގިލައްވާނެއެވެ.

ައުހަމުދ ައދީަބްއވްެސ ެއނގިަލްއާވެނެއެވ.  ައާރާމއި ަލްއަޒުތ  ަޖެލްއަގއި ުހރި 
ެދްނ ޮއތީ ަމނުިކާފުނެގ ަވުގެތެވ. ަމއި ުމުލެގ ާވަހަކެއެވ. ަމއި ޫމ ުއުފާރެލވޭނީ 
ެއްއަލްއަކ  ަރްއޔިުތްނެގ  ަރްއޔިުތްނ، ެއ  ަލްއަކ ާބުރ ަލއެިގްނެނެވ. ދެިވހި 
ަފްސހްާސ ވުޯޓ ޯހްއެދވި ަރއީްސ ަނޝުީދ ެއްއވްެސ ަހްއަގާކއި ުނަލއި ަމނުިކާފުނެގ 
ާގޒީ  ައްބުދهللا  ަކަމްށޯތެއެވ ؟  ަމއިތިރިާވެނ  ެއްމޑީޕީ  ަޖަލްއެލްއެވވީ  އަޯޑަރްށ 
ަޖަލްށުލުމެގ ޒިްނާމ ަރއީްސ ަނޝުީދ ަންނަގަވްނ ެޖހޭަނަމ މިައުދ ަގުއުމަގއި 
ަމނުިކާފެނެވ.  ެޖހިަވަޑއިަގްނަނާވނީ  ަނަގްނ  ޒިްނާމ  ަކެމްއެގ  މި ހިނާގ ުހރާިހ 
ޮކަރްޕަޝްނެގ ޮކްނެމ ކްޭސ ެއްއެގ ޒިްނާމ ަނަގްނ ެޖހޭނީ ނ.ެވލޫިދ /ައްބުދهللا 
ަގުއުމެގ  މިައުދ  ަމނުިކާފަނކީ  ަސަބަބަކްށަވނީ  ަޤްއޫޔެމެވ.  ައްބުދްލ  ާޔމީްނ 
ެއެވ. މިައުދ ުނެވްއެޖ ަނަމ ާމަދާމ ަނަމވްެސ  ަވލްިއުޔްލ ައުމުރ ަކުމަގއި ވީތީ
ަމނުިކާފުނ ެއ ޒިްނމަާތްއ ަންނަގަވްނ ެޖހޭެނެއެވ. ެއެހްނ ޫންނ ަކުމަގއި ަވނީ 
ަފުއްނޑަޭޝްނ  ާޔމީްނ  ެދްއާވަފއި  އިްސތިުއާފ  ަމާގުމްނ  ތި  ަމނުިކާފުނ  ަނަމ 

ަހްއަދާވެށެވ. ަމނުިކާފްނ އިްސތިުއާފ!

ަތަރްއގީެގ ވްިސުންނ ެންތ ަބެއޭކ
ަތަރްއގީުކަރްނ ޭނނޭގ ކްޮސ ަބެއޭކ
ަތަރްއގީާއއި ދާިމ އިދިޮކަޅްށ ުދްއާވ
ަތަރްއގީެގ ަނުމާގ ަފާނ ުކާރ ަބެއޭކ

ައާމެޒްއ ެނތި އޮޑި ުދްއާވ
ަހާވ ަފާޓްސ ަބެޖުޓްނ ައުރާވ

ަލާފ ެއްއަކެމްއ ައުމުދްނ ުނުކާރ
ަހާފަލއެިގްނ ަބެޖުޓާކ ުނަލާފ ަބެއޭކ

ަނުމްނ އިްސާލމީ ެވރަިކްނ ުކާރ
ަކުމްނ ދީާނުދުރ ެއަތްއ ަކެމްއ ހްިނާގ
ަފުހްނާވޭނ ޮގަތްށ ުނެވްސ ވްިސާނ
ާމްއދިްއަޔުތެގ ެއއީ ައުޅްނ ަތެކޭކ

ުރޅެިވރަިކުމްނ ާތއީުދ ޯހާދ
ުމޅަިގުއުމ ފުިތަނއެިގ ައލާިފަންށާލ
ުކޅިަމަޖަލްށ ުޒާވުންނަކތިާލ ަމާރ
ެއއީ ުނަލާފ މިނާިކަވުގްނަތެކޭކ

ަދްނަވަރްށ ޭގޭގ ޮދުރ ަވްއާޓ
ަދްނަވަރްށ ަވެދ ްފޭރްމުކާރ
ަދްނަވަރްށ ޮފޅޮޭގަތްށ ހްިނާގ
ަކްނުނަބއި ފާސިުދ ަބެއޭކ

ސިާޔަސާތ ެބހި ަހާދ ެޅަމުކްނ
ަގަލުމެގ މިނަިވްނަކްނ ަނާގާލ ލާިޔ
ހިާޔ ަޖުލ ުކަޑޮގޅިްނ ަދްއާކާލ
ވިާޔުނާދ ައނާިޔެވރި ަބެއޭކ

ެވލޫިދލުިޔނީ: ަޝުއާދްނ އްިބާރހްިމ، 

ައމާުޒލާހޭޫރ!ަމނުިކފުާނ ިއްސިތުއފާ!



ުކްއލި! |  ތްިނ ައަދުދ 19 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ަމަށކީ ވްެސ ދެިވްއެސެކެވ. ޮބުޑަފތިާހ ެއނުދްނ ެތުދެވ ަފތިްސަނާމުދޮކްށަލއެިގްނ، 
ހިަފއިެގްނ  މްަސޮކުޅ  ޭބުނުނ  މްަސެވރަިކަމްށނުިކެމ،  ުކދްިނާނެއުކ  އޮޑީ 
އިުރޮއްއުސުމްނ ަރަށްށ ައއިްސ ޭއެގްނ ަގުރދަިޔ ަކްއަކއިެގްނ ަކއިެގްނ ނަިދއި 
ުއުޅުނ ދެިވހަިވްނަތ ދެިވްއަސކީެމެވ. ަވަށއިެގްނ ހިނާގ ަކްނަތްއަތާކެމުދ ުބްއދި 
އިްސޮކްށ ވްިސަންނ ައުމުދްނ ުނެވްސ ަދްނަނ ނަިކްނ ަވރަިހަމ ދެިވްއަސކީެމެވ. 
ަހުކާރ ާކްއާޓ ަމުހްނ ަދރިްނެގ  ައމިްއަލ ސިުކނޑީަގއި ުފަޅެފްއ ަޖަހއިެގްނ ދާިޔ
މްުސަތްޤަބްލ ުކަރަހުމްނ ައއި ދެިވްއަސކީެމެވ. ަމްނަމެގ ަތރިަކއިްނ ާވުރަތވި 
ަވަޒްނ  ަތަރްއޤީ  ަފްސަގނުޑެގ  ައމިްއަލ  ަބަލުމްނ  ާކްއަޓްށ  ެވްއޭޓ  ުރުކްނ 
ަކެމްއ  ޮކްނެމ  ވިާދުޅވި  ެވރްިނ  ދެިވްއަސކީެމެވ.  ަފުޚުރެވރި  ައއި  ުކަރުމްނ 

ުކުރުމަގއި ާޚދެިމްއެގ ޮގުތްނ ޯބަލނަބުމްނައއި ދެިވހްީނެގ ދެިވްއަސކީެމެވ.

ައާޖއެިބެކެވ. ާކަބަފއްިނެގ މި ދެިވހަިވްނަތ ސިަފަތްއ މިައާދަހަމައްށ ައދިވްެސ 
ދެިވހި ަޖްއުވަގއި މަިވނީ ަވކިހިްއާޕާލަފެއެވ. ާރްއެޖެތޭރ މުީހްނ ުއެޅްނ ެޖހޭނީ 
ަރުށަގެއެވ. ެއމީުހްނ ާދްނެޖހޭނީ ަމަހެށެވ. ެއަވުރްނ ެއމީުހްނަންށ ުފޭދެނެއެވ. 
ަތަރްއޤީާއއި، ަތުހޒީުބ ލެިބްނެޖހޭނީ ާމލޭ ޭބުފުޅްނަނެށެވ. ެވރަިކްނ ުކަރްނެޖހޭނީ 
ެއޭބުފުޅްނެނެވ. ެވރަިކަމކީ ަރްސަމތި ޚްާނާދުނެގ ާޝހީ ާޢއިާލަތުކެގ މިްލެކެކެވ. 
ދީުންނ  ެގަނުއަމކީެވްސ  ސިުކނޑިައްށ  ޚިާޔުލ  ެވރަިކުމެގ  މަީހުކ  އިުތުރ 
ޭބުރާވަފަދ ޮބުޑ ުކެށެކެވ. ވީއިުރ ދެިވހްިނެގ ވްިސުނަމްށ ަހަމ ައްއަސރިަބާހއި 

ާސަބެހެވ.

ެވރްިނ ުކރިްނ ެދްއކީ ދީުނެގ ާވަހަކެއެވ. އިްސާލްމދީަނކީ ަހަމެއަކނި ަނާމާދއި، 
ުދާޢުކުރާމއި ަފުރުޟަތުކެގ ދީްނަކަމްށ ވްިސަނއިދިުނެމެވ. ުހުކުރުދަވުހ”ދީުނެގ 
ަމުގ” ކިާޔލާީމ ސީާދަމުގ ލުިބނީެއެވ. ެއ މްިނަވަރްށ ާރްއެޖެތޭރމުީހަންށ ދީްނ 
ޮއުޅްނފިލާީމ ެއުހރީ ޯއޭކ ެވަފެއެވ. އިްސާލްމދީަނކީ ަސއިްނާސއި، ަތަމްއުދާނއި، 
ޭބުފުޅްނެނެވ.  ާއއިާލަތުކެގ  ޭބުފުޅ  ަދްސުކަރްނާވނީ  ދީްނަކްނ  ަތުހޒީުބެގ 
ެއނުބރި  ުއނެގެނވެޭނެއެވ.ެދްނ  ުނެވްސ  ަޢްމުދްނ  ެއޢިްލުމ  ޫނނީ  މްިސުރްނ 

ަވަޑއިެގްނ ެއ ެދްއާވ ަދުރްސަތުކްނވްެސ މުީހްނ ޮހުޑަލާވަވުރ ެވެއެވ.

ެއޭބުފުޅްނ ުބެނެއެވ. ެވރަިކާމ ުނޮތޅެޭށެވ. ަބާޣވްާތ ުނުކާރެށެވ. ައަހެރެމްނ 
ަބާޣވްާތ  ެއޭބުފުޅްނ  ެފްބުރައރީަގއި   7 ެއަކަމުކ  ކިަޔަމްނވުީމެއެވ.  ައުޑައަހއި 
ުކަރްނވަީމއި ެއަކްނެވްސ ޯއޭކެއެވ. ެއޭބުފުޅްނ ުބެނެއެވ. ާރ ުބއިމެީހޭކ، ވިްއކި 
މެީހޭކ، ުއުފލި މެީހޭކ ެއްއަވެރެވ. ައަހުރެމްނ ައުޑައަހއި ކިަޔަމްނވުީމެއެވ. ެއަކަމުކ 
ެއޭބުފުޅްނެގ ަދަބުހްނ ެދުފޅި ަބނުގާރ ުއުފާލއުިރ ެއަކްނ ޯއޭކެއެވ.ެއޭބުފުޅްނ 
ުބެނެއެވ. ާބްބ މާާޖައ ފްިލ މާަސެޖެވ. ހިލަޭއްނެހަނާކ ދާިމަލްށ ަބަލއިުލްނެވްސ 
ައާރުމ  ެއޭބުފުޅްނ  ެއަކަމުކ  ައުޑައަހއި ކިަޔަމްނވުީމެއެވ.  ައަހެރެމްނ  ަޙާރެމެވ. 
ްލުކަރްނ ވަީމއި ެއަކްނ ޯއޭކެއެވ. ދީްނވްެސ މި ޮއްނަނނީ  ާދްނަތުކަގއި ުއާފ ޙާސި

ާރްއެޖެތޭރ މުީހްނާނއި، ާމލޭ ޭބުފުޅްނަންށ ެދޮގަތަކްށ ޯތްއެޗެކެވ.

އެބޭފުޅުން ބުންޏެވެ. ދަތިޙާލުގައި ގިނަގިނައިން 
ދުޢާޮކށް މާތްهللا ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދަންނަވާށެވެ. 
އުފުއްލަވައި،  ދަތިތައް  ތިބާމެންގެ  އެކަލާނގެ 
ރާސްތާ ތަނަވަސްޮކށްދެއްވާނެއެވެ. އެބޭފުޅުންގެ 
ބަސް ޤަބޫލުޮކށް އަހަރެމެން ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު 
ފެށީމެވެ.  ދުޢާކުރަން  އެއްފަހަރު  ހަފްތާއަކު 
އަނދިރި  ލެވިފައިވާ  ސިކުނޑީގައި  ދިވެހިންގެ 
ހެޮޔ  އެއުރެންނަށް  ނެތިކުރައްވައި  ފާރުތައް 
އެދިއެވެ.  ދެއްވުން  މިންވަރުޮކށް  ވިސްނުން 
ހައްޔަރީންނަށް  ސިޔާސީ  ނަޝީދާއި،  ރައީސް 
މިންޖުޮކށްދެއްވުން  އަނިޔާއިން  ލިބެމުންދާ 
ވަޠަން  މި  ކިބައިން  އަނިޔާވެރިންގެ  އެދިއެވެ. 

ނަޖާޮކށްދެއްވުން އެދިއެވެ. 

ެއޭބުފުޅްނ  ަހަމވީެއެވ.  ަހަތެރްސަކްނ  ެއޯގްސވީެއެވ.  ެއހިާސުބްނ  ެއަކަމުކ 
ުބަންނެފށިެއެވ. ޯހހެޯއެވ. ޯހހެޯއެވ. ތިޯގެހެވ. ަކލެޭމްނަންށ ެވރަިކުމެގ ާވަހަކ 
ުދާޢ  ެވރަިކާމެމުދ  ުދާޢެއެވ.  ަބުދ  ުކެރެވނީ  ތިަޔ  ުނެގެނޭވެނެވ.  ުދާޢަގއި 
ުކެރވޭނޭީބުފުޅްނަންށ ެއަކްނެޏެވ. ތިާޔ ަކަހަލ ުދާޢ ަމެމްނ ުކރީާމ ޯއޭކ ވިަޔްސ 

ަތެމްނ ުކރީާމ ޯގެހެވ.

ައުހަމުދ  ާޔމިްނލުިޔނީ: 

ަމެމްނ ުކީރަމ ޯއކޭ! ަތެމްނ ުކީރަމ ގްޯސ!



a

ٍد، َوَعَلى آِله وصحبه أجمعني َاللَُّهمَّ لََك اْلَْمُد َكَما َيْنَبِغْي ِلَاَلِل َوْجِهَك َوَعِظْي ُسْلَطاِنَك. َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ْتَنا وثقل  ُهمَّ َثبِّ َعاء َوَخْير النََّجاح. َوَخْير اْلَعَمل َوَخْير الثَّواب َوَخْير اْلََياة َوَخْير اْلََمات. َاللَّ لَة َوَخْير الدُّ
َ
ْلَك َخْير اْلَْسأ

َ
َالَّلُهمَّ ِإناَّ نَْسأ

َرَجات اْلُعَلى ِمَن اْلَنَّة َوَنُعْوُذ ِبَك ِمْن ِخْزٍي النَّاِر. َمواِزْينَنا َونَْسأْلَك الدَّ

ާއުލަބއުިތްނަނާށއި  ެއަކޭލެގާފުނެގ  ުމަޙްއަމުދެގާފަނާށއި  ަނބިްއާޔ  އާިލުހެގ  އަިބ  ައްށ!  ަވަތާޢާލ  ުސްބޙަާނހޫ  هللا  ެވރި  ާޢަލްމަތުކެގ  ަޘާނުހރީ  ަޙްމާދ 
ައްޞާޙުބޭބަކުލްނަންށ ަޞަލވާާތއި ަސާލާމއި ަބަރާކްތ ަލްއާވށި!

އިާލުހ! ެއްނެމަހއި ެހޮޔަކްނަތްއަތްއ ައަޅެމްނަންށ މްިނަވުރ ުކަރްއާވނދެޭވ! ައދި ުދނޭިޔެގ ާކމިާޔާބއި ާއޚިަރުތެގ  ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ައަޅެމްނެގ ަމިތެވރި 
ާބްއަޖެވރިަކްނ ެދްއާވްނޭދެވ! ައދި ައަޅެމްނަންށ ާސބިުތަކްނ ެދްއަވއި ަހުރަދާނ ަޢޤީާދައާކއި އީާމްނަކެމްއ މްިނަވުރޮކްށ ެދްއާވްނޭދެވ! ައދި ައަޅެމްނެގ ަދަރަޖ 

ެވރި ަމާޤުމ ައަޅެމްނަންށ މްިނަވުރުކަރްއާވްނދެޭވ! ުއުފްއަލަވއި، ައަޅެމްނެގ ުދާޢަތްއ އާިޖަބުކަރްއަވއި، ައަޅެމްނެގ ާފަފަތްއ ުފްއަސަވއި ުސަވުރޭގެގ ެއްނެމ ަމތި
ހިނަގްއެޖ. ައަޅެމްނެގ ަމްއަޗްށ  އިާލުހ! ައަޅެމްނެގ ަޤުއުމަގއި ައނާިޔެވރިަކްނ އިުތުރެވ، ަޢުދުލ އްިނާސުފ ެނތި  ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ައަޅެމްނެގ ަމިތެވރި 
ަޢަމުލަތާކއި  ެވރެިވަފއިާވ ައނާިޔެވރްިނެގ ުނަބއިަކުމްނ މިަޤުއުމ ަސާލަމުތެގ ައްއޭސރިައަކްށ ެގްނަދާވާފނޭދެވ! ައދި ައނާިޔެވރިަކާމއި، ާމާރާމރާީއއި ބިުރެވރި 

ަޖީރމަާތާކއި ފުިތަނ ަފާސަދއްިނ ައަޅެމްނެގ ަޤުއުމ ަރްއާކެތރި ުކަރްއާވާފނޭދެވ!
ބުޫލުނުކާރ  ުމޅި ުދނެިޔ ަގ އިާލުހ! ައަޅެމްނެގ ަމްއަޗްށ ޯއާގެތރިަކާމެއުކ ެވރަިކްނުކރި ުމަޙްއަމުދ ަނޝަީދްށ ަވނީ  ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ައަޅެމްނެގ ަމތިެވރި 
ެއ  ުކަރްއަވުމްނ. ޭއ هللا!  ަތަޙްއަމްލ  ެއެގްނަދަވނީ  ައަބުދެމ  ައަބާދއި  ައނާިޔެވރިަކްނ  ައދި  ަހްއަޔުރުކެރވިަފއި.  އިްއވި  ުޙުކެމްއ  ައނާިޔެވރި  ޭބއިްނާސުފްނ 
ައނާިޔެވރިަކުމްނ ުމަޙްއަމުދ ަނޝުީދ ަސާލަމްތޮކްށެދްއަވއި، ުހަރެގއިްނ މިނަިވްނޮކްށެދްއާވާފނދެޭވ! ައދި ައަމްނ ައާމްނ ުސްލަހެވރި ަޤުއެމްއެގ ޮގުތަގއި މިަޤުއުމ 

ެހުދަމްށ ައަޅެމްނ މިުކާރ މަަސްއަކުތަގއި ަބަރާކްތަލްއަވއި، ައނާިޔެވރްިނެގ ަމްއަޗްށ ައަޅެމްނަންށ ަންޞުރެދްއާވާފނޭދެވ!
ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ައަޅެމްނެގ ަމިތެވރި އިާލުހ! ައަޅެމްނެގ މިަޤުއާމއި ަރްއޔިުތްނެގ ަޙްއުޤަގއި ގިަނ ޚިުދަމްތަތެކްއ ުކެރްއވި ުމަޙްއަމުދ ާނޒިުމ ަވނީ ުނަޙްއުޤ، 
ޮދުގ އިްލާޒެމްއ ެއުޅވި ަބްނުދުކެރވަިފއި. ުނަޙްއާޤއި ޭބއިްނާސުފްނ ައނާިޔ ލެިބުމްނާދ ުމަޙްއަމުދ ާނޒިަމާށއި ައދި ެއްނެމާހ ދެިވހި ަރްއޔިުތްނ ަސާލަމްތުކަރްއަވއި 

ަރްއާކެތރިޮކްށެދްއާވ ާފނޭދެވ! ައދި ައަޅެމްނ ެއްނެމްނަންށ ަސާލަމާތއި ުފރިަހަމ ަރްއާކެތރިަކާމ ައާމްނަކްނ މްިނަވުރޮކްށެދްއާވ ާފނޭދެވ!
ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ައަޅެމްނެގ ަމިތެވރި އިާލުހ! މި ަޤުއުމެގ އިްޞާލަޙްށަޓަކއި ައަޅެމްނާނެއުކ ުނުކްތ ަޝއިްޚ ޢިްމާރްނ ަޢްބުދهللا ަވނީ ެއްއވްެސ ަޝރީަޢެތްއ، 

ަޢުދުލެވރިަކެމްއ އްިނާސެފްއެނތި ަހްއަޔުރ ުކެރވިަފއި. ޢިްމާރްނ ަޢްބުދهللا ެއ ަހްއަޔުރްނ ވީްއަލާވ މިނަިވްނ ޮކްށެދްއާވާފްނދެޭވ!
ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ައަޅެމްނެގ ަމިތެވރި އިާލުހ! މި ަޤުއުމަގއި ަރުޙުމުކަޑ ައނާިޔެވރި ަޙަމާލަތްއ ެދވި، ަމާރެލވިަފއާިވ މުީހްނާނއި، ަޒަޚްމޮކްށެލވިަފއިާވ މުީހްނާނއި 
ެގްއުލާވެލވިަފއާިވ މުީހްނަންށ ަޙްއުޤ އްިނާސުފ ާޤއިްމޮކްށެދްއާވާފނޭދެވ! ައދި މި ުނަބއި ަޖރީމަާތްއ ހްިނގި މުީހްނާނއި، ަފަހުތަގއި ތިބި މުީހްނ ަފޟީަޙްތުކަރްއަވއި، 
ެކްތެތރިަކްނ  ާޢއިާލަތަކްށ  ެވަފއިާވ  ުކރިަމތި ހްިތަދތިަކްނ  ަސަބުބްނ  ަޖރީމަާތުކެގ  މިައނިާޔެވރި  ައދި  ެދްއާވާފނދެޭވ!  ަޖާޒ  ަޙްއުޤ  ާއޚިަރުތަގއި  ުދނެިޔާއއި 

މްިނަވުރޮކްށެދްއަވއި، އިުތުރ ާޢއިާލަތަކަކްށ މިަފަދ ހްިތަދތިަކެމްއ ުކރިަމތި ުނުކަރްއާވާފނދެޭވ!
ްނާނއި، ުފަރަގުހްނާނއި،  ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ައަޅެމްނެގ ަމިތެވރި އިާލުހ! ައަޅެމްނ ުހރާިހ ުނަރްއާކަތުކްނ ަސާލަމްތ ުކަރްއާވާފނޭދެވ! ައދި ައަޅެމްނެގ ުކރިަމތި
ަކާންތަފާރުތްނާނއި ވްާތަފާރުތްނ ައަޅެމްނަންށ ަރްއާކެތރިަކްނ ެދްއާވާފނދެޭވ! ައދި ަމތިްނ ަރްއާކެތރިަކްނ ަލްއަވއި، ުހރާިހ ާޙަލެތްއަގއި ައަޅެމްނަންށ ާބްއަޖެވރިަކްނ 

އިާރަދުކަރްއާވާފނދެޭވ!
ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ަމިތެވރި އިާލުހ! ައަޅެމްނެގ ަޤުއުމެގ ެވރްީނެގޮގުތަގއި ތިބި މުީހްނަނކީ ައަޅެމްނެގ ަމްއަޗްށ ައނާިޔެވރި، ައދި މިަޤުއަމްށ ޚިާޔާންތެތރި 
ަބަޔުކަކުމަގއި ުނަލްއާވނދެޭވ! ައދި ޚިާޔާންތެތރި ާނާޤބިުލ ަބެއްއެގ ަސަބުބްނ ައަޅެމްނެގ ަޤުއުމ ުދނޭިޔެގ ޮބުޑ ާޢއިާލއްިނ ެއަކެހރި ުނުކަރްއާވާފނދެޭވ! ައދި 

ަގއި ުފރިަހަމ އިްޙތާިރްމ ލިބިެގްނާވ ަޤުއެމްއަކުމަގއި ަލްއާވާފްނދެޭވ. ައަޅެމްނެގ ަޤުއަމކީ ުދނޭިޔެގ ެއްނެމާހ ަޤުއުމަތާކއި ަޖމިްއާޔ ަޖާމަޢްތަތުކެގ ުކރިަމތީ
ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ަމިތެވރި އިާލުހ! ައަޅެމްނެގ ަޤުއުމެގ ައަމްނ ައާމްނަކްނ ެބެލެހްއުޓަމްށ އަިބއިާލުހ ަމިތުކަރްއާވަފއާިވ ުފުލުހްނާނއި ސިަފއްިނާނއި ެއްނެމާހ 
ަފާރްތަތުކެގ ހްިތަތުކަގއި ައަޅެމްނެގ ަމްއަޗްށ ަރުޙާމއި ަހްމަދުރދީ ަލްއާވާފނދެޭވ! ައދި ެއުއެރްނަނކީ ަޤުއާމއި ަރްއޔިުތްނެގ ަޙްއުޤަގއި ެދމިތޭިބ އިްޚލްާޞެތރި، 

ެތުދެވރި ަވާފެތރި ަބެއްއަކުމަގއި ަލްއާވާފްނދެޭވ!
އިާލުހ! ައަޅެމްނެގ ަޤުއުމ އިްސާލްމދީްނ ަމތީ ަރްއާކެތރި ުކަރްއާވނދެޭވ! ައދި ައަޅެމްނެގ ަޤުއުމެގ ަރްއޔިުތްނ  ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ައަޅެމްނެގ ަމިތެވރި 
ަކުމަގއި  މިނަިވްނަކްނ  ަރްއޔިުތްނެގ  މިނަިވްނަކަމކީ  ެއ  ައދި  ަލަހްއަޓާވާފްނދެޭވ!  މިނަިވްނަކްނަމތީ  ަޤުއުމ  ައަޅެމްނެގ  ަލްއާވނޭދެވ!  ައަބުދެމ  އީާމްނަކްނަމތީ 

ަލްއަވާވާފްނޭދެވ! ައދި ައަޅެމްނެގ ހްިތަތްއ ެއުކެވރި ުކަރްއަވއި، ެހޮޔ ަރްއޔިެތްއ ޮގުތަގއި ައަޅެމްނ ަލްއާވާފނދެޭވ!
ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއވި ައަޅެމްނެގ ަމިތެވރި އިާލުހ! ުދނޭިޔަގއިެވްސ ެހޮޔަކްނ ާއޚިަރުތަގއިވްެސ ެހޮޔަކްނ ެދްއަވއި ަނަރަކއިެގ ަޢާޒުބްނ ައަޅެމްނ ުމްއތިުކަރްއާވނޭދެވ! 

ައދި ައަޅެމްނެގ މްާތ ަނބިްއާޔައާށއި ެއަކޭލެގާފުނެގ ަމިތެވރި ާއުލ ައްޞާޙުބްނަންށ ަޞަލވާާތއި ަސާލްމ ަލްއާވާފނދެޭވ!

ٍد َوَعَلى آله وََصْحِبه وََسلَّم تَْسِلْيًا  ِدنَاُمَحمَّ ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار. وََصَلى الله َعَلى َسيِّ ـــــــــــــَا آِتَنا ِفي الدُّ َربـنَّ

ا يَِصُفْون وََساَلٌم َعَلى اْلُرَْسِلنْيَ َواْلَْمُد لله رَبِّ اْلَعـــــــــــــــــــــــــــاَلِنْي. آمني َكِثْيًرا َكِثْيرا. ُسْبَحاَن َربَِّك رَبِّ اْلِعّزِة َعمَّ


