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ަޙްއުޤަތްއ  ވިްއަކއިފިެއެވ.  ަޤުއމިްއަޔުތ  ުމާވތުިންނޭނެވ.  ލުޮބެވތި  ަވަޠުނެގ 
ހިަފަހްއަޓއިފިެއެވ. ުޒާވުންނ ަކތިަލއިފިެއެވ. ރްިޟާވްނ ެގްއުލާވަލއިފިެއެވ. ޫޔްތ 
ަނާގަލއިފިެއެވ.  މިނަިވްނަކްނ  ޙޯިޞުރޮކްށފެިއެވ.  މީޑިާޔ  ާކަލއިފިެއެވ.  ސިޓީ 
އިްސތިްޤާލްލ  ަދުރާވަލއިފިެއެވ.  ަޤުއުމ  ޮރްއާވަލއިފިެއެވ.  އިްޤތާިޞުދ 
ޮއާޅަލއިފިެއެވ. ަވްޙަދުތ ދުިރާވަލއިފިެއެވ. ދީްނ ޮއުޅާވަލއިފިެއެވ. ަރްއޔިުތްނ 
މުިތުރްނ  ަޤއިުދޮކްށފެިއެވ.  ުހަރޭގަގއި  ސިާޔސީެވރްިނ  ޮކްށފިެއެވ.  ނަިކެމތި
ަބލެިވްއެޖެއެވ.  ަބލިމާީހ  ަގަދެވްއެޖެއެވ.  ަގަދމާީހ  ަހަދއިފިެއެވ.  ަހުތުރްނަންށ 
ެގރިްނަންށ  ެވރްިނ  ގްޯސެވްއެޖެއެވ.  ެއައްށުވެރ  ޫނނީ  ެޖހިްއެޖެއެވ.  ުފރިާތ 
ަމުގަމްއަޗްށ  ެވްއެޖެއެވ.  ަކަމަކްށ  ަލުދ  ތުިބްނ  ަމުޑްނ  ޭގަގއި  ެވްއެޖެއެވ. 
ންިނާމްނ  މިަކްނ  ެޖހިްއެޖެއެވ.  މްިނުޖާވްނ  ަމުޖޫބުރެވްއެޖެއެވ.  ނުިކްނަންށ 

ެޖހިްއެޖެއެވ.

ެޖހިެގްނ ުހރޭިގ އުިބާރހްީމ ުމޅި ާޢއިާލ ޮގަވއިެގްނ ުފަރނީެއެވ. ަކަމަނ ޯގތީ 
ުހރީ  އޮޑީަގއި ާމެލައްށ ދިުއަމްށ ުމދްިނެބ ަދްއާކާލަފއި  ާއަދުނ އިްއެޔ ޭބލި 
ައަމަށުކ ޯފރިެއްއ ޫނެނެވ. ެއްނެމ ެއުކެވރި ކިާސުމ ުބނީ މިަފަހުރ ުކޅިުކޅިަވެރްއ 

ެފްނަނނީ  ަމަލަމތި  ަރުށެގ  ޮއްތ  އްިނެވެގްނ  މަިރާށ  ުނުކެޅޭވެނަކަމެށެވ. 
މްިސާރަބަކްށ  ެއްއ  ުހރީ  ައާމުޒެވްސ  ެއްނެމްނެގ  ަހަލޮބލޮިކެށެވ.  ާމ  ައދި 
ހިާފަފެއެވ. ެއެވރްިނ ތިބީ 27 ަވަނ ުދަވުހ ާމެލ ދިުއަމްށ ެކްތަމުދެވަފެއެވ. 
މްަސެވރްިނ ެއެވރްީނެގ މަަސްއަކްތ ެމުދަކނޑުާލަމްށަފުހ ާމެލ ުފުރަމްށ އޮޑިަފަހުރ 

ަތްއާޔުރުކަރނީެއެވ. 

ުކާރްނ  ައުޅަގނުޑެމްނ  ަމްއަސަލަތެކެކެވ.  ޮބެޑތި  ަވަށއިެގްނަވނީ  ާއެއެކެވ. 
ެޖހިަފއި މަިވނީ ުބަރ މަަސްއަކެތެކެވ. ާވްނެޖހިަފއި މަިވނީ ޮބުޑ ުޤުރާބނެީއެކެވ. 
ޙްަޟަރަތްށ  ެގ  މްާތهللا  މަަސްއަކެތެވ.  ަޤުއމީ  ުކަރްނެޖހޭ  މްިނުޖުވަމްށ 
ެދްނެނުވުމަގއި ައާދުކަރްނެޖހޭ ދީނީ ވާޖިެބެވ. ަދރީްނެގ ަދރީްނެގ މްުސަތްޤަބްލ 
ައްބާޠުލްނ  ެވރި  ޒިްނާމެއެވ. ަޤުއމީ ަމތި ުއާޖލުާކުރަމްށ ުއުފަލްނެޖހޭ ަމތިެވރި 
މްަސޫއލިްއަޔެތެވ. ަޢލީ ަރްސެގާފާނއި،  ޮކްށެޓވި ަމުގްނ ހިނުގުމެގ ުއާފެވރި 
ަނޝުީދެގ  ަރއީްސ  ާއަދާމއި،  ޙަުސއްިނ  ޮދްނަބްނޑަާރއްިނާނއި،  ޮބުޑަތުކުރާފއި، 
ެނުރުމެގ  ުކރިަޔްށ  ޫރްޙ  ުނެޖުހުމެގ  ަފަހްށ  ައުއޮކްށ  ުއްއމީުދ  ހްިތަވުރްނ 
ަންފުސެގ ޖާިހެދެކެވ. ައްލ ަމުރޙްޫމ މާޫސ ަފުތޙީެގ ސިަފުކެރްއުވާމ ެއްއޮގަތެށެވ.

މްިނޖުވާްނ ެއްނމްެނ!

ލުިޔނީ: ައުހަމުދ ާޔމިްނ

“ކަމަކަށް ޮގވާލީމާ މިޤައުމުގެ ޢިއްޒަތާ އަބުރަށްޓަކާ، އަމަށުން ހުރީވިއްޔާ އެތާ އެކަކަށް މަވެސް ހުންނާންމޭ...
ކިއްލާތެރޭގާ ވަދެ ޮއތަސް ކަނޑުގާޮއތަސް ދަނޑުގާ ޮއތަސް، ބިއްލާހި ތެދެކޭ މަރުއައިސް ގެންދާނެކަން ދަންނާނަމޭ...”   



ުކްއލި! |  ަހަތުރަވަނ ައަދުދ 26 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ދީނީ  ހިނުިތްނެވތިެބ  ަތުރޙީުބދީ،  ަހަމަހަމަކަމްށ  ެއުކެވރަިކާމ  “މިނަިވްނަކާމ 
ުއުޚްއަވްތ ެފުތުރަމްށ ަމޮގާވަނޭމ...

ައުގުހރި ެއާކަބަފއްިނ ަހާވުލ މާިތ ުކެރްއވި ައާމަނަތްށ، ަވުގާތއި ާޖާނ ާމުލދީ 
ަރްއާކ ުކަރްނ ުހްނާނަނޭމ...”

މިައުދ މި ަޤުއުމަގއި ަހަމަހަމަކެމްއ ެނެތެވ. ެއުކެވރަިކެމްއ ެއްއަބއިަވްނަތަކެމްއ 
ެއްއަބެއްއަވްނަތަކެމްއ ަޢުމުދްނ ެނެތެވ. ަވކި ާޢއިާލެއްއެގ ވާިރސީ ަރްސަކްނ 
ެދެމެހްއުޓުމެގ ުދނެިޔވީ ެއުދްނެވރިަކުމަގއި މި ލުޮބެވތި ަޤުއުމެގ “މިައުދ” 
ޮއްތ  ައްނާންނ  ައނދިރިޮކްށަލއިފިެއެވ.  މްުސަތްޤަބްލ  ެނތޮިކްށަލއިފިެއެވ. 
ަކޮކްށފިެއެވ. ަދރީްނެގ ުއްއމީުދަތްއ  ޖީުލަތުކެގ ާވގި ަންއާތަލއިފިެއެވ. ަމއިްނ ބި
ޚިާޔާންތެތރި  ައާމާނަތްށ  ޮބުޑ  ަޤުއމީ  ަޙާވުލުކރި  ާކަބަފއްިނ  ަނާގަލއިފިެއެވ. 
ެވްއެޖެއެވ. ދެިވހި ަފްސަގނުޑެގ ޮކްނެމ ެވލުިފެކްއ ަކުރަނައާޅ ޮރނެީއެވ. މި 
ަޤުއުމެގ ުއަދެރަހްށ ޮކްނެމ ުދަވަހުކ ައާރ ޮއްއޭސ އިުރެގ ަރްނރްީނޫދ ދޯދިަތުކްނ 
ައނާިޔެވރި ަރްސަކުމްނ މްިނުޖާވްނ ުހރާިހ  ޚްާނާދނީ  ާއޭދްސ ުކަރުމްނ ަދނީ 
ަރްއޔިުތްނ ައުތުގާޅުލަމެށެވ. ާޒތީ ަތަޢްއަޞުބްނ ެއްއކިާބެވ ތެިބ މި ަވަޠުނެގ 
ދާިފުޢަގއި ޮކނޑާކޮނުޑ ަޖްއަސއި ަސާލްމ ުކުރަމެށެވ. މި ަޤުއުމެގ ަޙްއުޤަގެއެވ. 
ަޤުއެމްއ  ެނެތެވ.  ެއްއެޗްއ  ެއްއވްެސ  ައުގުހރި  ަޤުއަމްށުވެރ  ަދްނާނެށެވ. 
ެންތަތެންއަގއި  ަރްއޔިުތްނ  ުނތޭިބެނެއެވ.  ަރްއޔިުތްނެންއ  ަތެންއަގއި  ެންތ 
މި  ުނވްިސނިެގްނ  ުއޫސުލ  ައާސސީ  މި  ޯންނާނެނެއެވ.  ެވރަިކެމްއ  ުކާރެނ 
ާޕޓީެގ  މުީހްނެގ  ަފްނަސވީްސާހްސ  ތިްއެބވި  ެވރަިކުމަގއި  މިައުދ  ުއެޅނީ 
ވްިސަންނ  ޫނެނެވ.  ުނވްިސެނނީެއްއ  ޫނެނެކެވ.  ސިުކނޑިަތަކެށެވ.  ުނުކެޅދޭ 
ަކުމަގއި ަޤުއުމ ުފނުޑުފނުޑ  ޭބުންނުނަވނެީއެވ. ަޤުއުމެގ ުމްއަސނދަިކުމެގ ަދހިެވތި
ޮކްށަލްނވްެސ ެއެވރްިނ ތިބީ ަތްއާޔަރެށެވ. ަހަމ ާޖހިލީެއެވ. ވްިސަނނީ ަހަމެއަކނި 
“ކމނ” ޭގ ަހަތުރާފުރްނ ެއެތެރައެށެވ. ަރްއޔިުތްނަނކީ ތިބިަބެއްއަކްނެވްސ 
ެއްއޮގެތްއެވްސ  ައުތާވެނ  މިަޤުއުމ  މްިނުޖުނެވ  މިަކުމްނ  ވީއިުރ  ުނަދެނެއެވ. 

ެނެތެވ. 

ގިަނ  ަޤުއުމެގ  މި  މިއީ  ޫނެނެވ.  ުބުނެމްއ  ުބާނ  ެއަކނި  ައުޅަގނުޑ  މީ 
ަދްއަކނީ  ަޕްއަލްނެބެވްސ  ާއއި،  ައްނަމަކޅޭ  ޮގުވެމެވ.  ހުިތެގ  ަރްއޔިުތްނެގ 
މާިވަހަކެއެވ. 27 ައްށ ާމެލ ައާރ މިަޤުއުމ ަހަމަމަގްށ ައުޅަވްނެވްއެޖ ާވަހަކެއެވ. 
ަޔުހާޔ ާކުޅހިފޮިގަތްށ، ެދްނ ެވާދޭނޮގެތްއެގ އްިނތިާޒުރަގއި ތެިބެވްނ ެންތަކުމެގ 
ާވަހަކެއެވ. މިަކްނ ންިނަމްނެވްއެޖ ާވަހަކެއެވ. މި ަވަޠުނެގ ަހަފާރުތެގ ޮގުވްނަތަކްށ 
ަރްއޔިުތްނެގ ހުިތެގ ޖޯޝީ ަޤުއމަީވްނަތަކުމްނ އާިޖަބދްޭނެވްއެޖ ަކުމެގ ާވަހަކެއެވ. 
ަރއީްސ ަނޝުީދ ައނުބާރ ަރްއޔިުތްނެގ ަލްޝަކުރެގ ުކރީަސަފްށ ެގްނަންނ 
ެވްއެޖ ާވަހަކެއެވ. ެއަކްނ ުކެރެވްނ ޮއތީ ުކަޑ ހްިތަވެރްއ ޮކްށެގްނެނެވ. 27 

ަވަނ ުދަވުހ ނުިކެމ މްިނުޖާވްނ ަސުފަތްއ ުރުކުރާވަލއެިގްނެނެވ.

“ައުހެރްނެގޭމ ަޤުއަމްށަޓާކ ައްއަޑަނ ައަކްށ ދިްއޮކްށުލމީ،ަފުހޭނަވަޔްށ ާދްނެދްނ 
މޯޮޓަކުމާގޚިާޔުރ ުކާރަނޭމ...

ައްނާނެނ ތެީރްއ ުއްނަޑެއްއ ެފނެިގްނ ައާމުޒެވެގްނ ެމަޔްށ، ަގްނާނުކެރްއވި ބިުރްނ 
ފަިލްނ ާދ މަީހަކްށ ަމ ުނާވަނޭމ...”



ުކްއލި! |  ަހަތުރަވަނ ައަދުދ 26 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

އެނގަކުރި ހިފުން މިއީވެސް މި ޒަމާނުގެ ޒުވާނުންނަށް 

އާ ކަމަކަށްވެ ސުވާލު އުފެދިދާނެ ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. 

ވީމާ، މިފަހަރުވެސް އެނގަކުރި ހިފުމަކީ ޮކބައި ކަމާ، 

އަދި އެނގަކުރި ހިފާޮގތް ދަންނަވާލަން ޤަސްތުކުރަމެވެ.

ަފްނރިާޔ  ެތޭރަގއި  ޭބުފުޅްނެގ  ުކެރްއވި  ަދުތުރަފުތުރ  ާރްއޭޖަގއި  ާއޭދެހެވ! 
ޭބުންނުކރި ަޒާމްނ ަހނުދަމުފުޅ ުހްނާނެނ ޭބުފުޅްނ ަމުދްނ ަނަމވްެސ މިައުދެވްސ 
ަހަމާވ  ަހަތެރްސަކްނ  ަފްނރިަޔަލކީ  ާއެދ!  ހީުކަރެމެވ.  ަކަމްށ  ުއުޅްއާވޭނ 
ވިާޔ  ޮބްނތިަފުންނ  ުރުކެގ  ދެިވހި  މްިނަތަކަކްށ(  )ަވކި  ޮގަތަކްށ  ަކަހަލ 
ުއުތުރަގއި  ާރްއޭޖެގ  ޮގުތަގއި  ައުޑައާހަފއާިވ  ުކަޑއިުރ  ައުޅަގނުޑ  ެއްއެޗެކެވ. 
ެއ ުދަވްސަވުރ ެއްނެމ ަރނަގުޅ ެފްނަވަރަކްށ ަފްނރިާޔ ވިުޔުމެގ މަަސްއަކްތ 
ުކަރނީ ތިަލުދްނަމތީ ދިްއޫދ މުީހްނެނެވ. ަފްނރިަޔުލެގ ަތާޢަރުފަގއި މްަޝހުޫރ 
ަކުޅޮއްއުފްނމީަގއި ޭބުންނ ުކެރްއވީ ަފްނރިާޔަކުމަގއި ަދްނަނަވުމްނ ުފްއާދަލެމެވ.

ަފްނރިާޔ ަނާގ އޮޑިަފަހުރަގއި ަދުތުރ ޮކްށެލްއުވުމްނ ެއ ރިަޔުލަގއި ޭބުންނުކާރ 
ާވެވާލެވލި ެފނަިވަޑއިަގްނަނާވެނެއެވ.

ޝަވަލާ ދެ ހަންޖަލުގެ އިތުރުން ދެ ދަންމާނާ 
ކަނިއަޅާ ވާގަނޑެވެ. އެންމެ މުހިންމީ )ފަރުމާނުގެ 
ދެޮކޅުގައި( ހުންނަ އެނގައެވެ. އަދި ހަމަ އެހާމެ 
ވަޔަށް  އައްތެއްޔަކީ  އައްތެއްޔެވެ.  މުހިންމު 
ޯހދައިދިނުމަށް  ވައި  ރިޔަލަށް  ދަތުރުކުރާއިރު 
ދިރުންބާޮކޅުގައި )ކުންބުން ދިރުނބާޮކޅު( ރިޔަލުގެ 
ކުރަވީގައި ވަކި ހިސާބެއްގައި ހަރުޮކށްފައި ހުންނަ 
މަޅިގަނޑަކަށް މަހާލާފައި ހުންނަ ދަނޑިއެކެވެ.

ަފްނރިަޔުލެގ ަދުތުރަގއި ައނުބާރ ހޭރާިޔުކާރއިުރ ޮކްނެމ ަފަހަރުކ ައްއެތލި 
ަބަދުލުކަރްނ ެޖެހެއެވ. ައދި ަކނޮިމާހ ަކނި ައާޅްނ ެޖެހެއެވ. ުހށާިޔުރ ެދިތްނ 

ަހަތުރ ަފުޅެވރަިޔުކ ަފްނރިަޔުލަގއި ަދުތުރޮކްށ ުއުޅަންސ ެއއީ ަފޭސަހަކެމްއ 
ޫނެނެވ. ަފހިަވއިަގއި ަދުތުރުކަރްނ ަފްނރިަޔުލަގއި ަފޭސަހވަިޔްސ ަވއިަމްއަޗްށ 

ަދުތުރުކުރަމކީ ަފޭސަހަކެމްއ ޫނެނެވ.

އޮޑީެގ ުހރާިހ ަފުޅެވރްިނަންށ ަބާލއިުރ ެއްނެމ ޒިްނާމާދުރ މަީހކީ ުހްނާގުނަގއި 
ައުތަގއި  ެކޮޔުޅެގ  ޮއްނަނނީ  ޮކްންޓޯރުލ  ުމޅި  އޮޑީެގ  ެކޮޔުޅމާީހެއެވ.  ުހްނަނ 
ަކުމްނ ކިަތްއެމ ޮމުޅ ަފުޅެވރްިނ ތިްއަބްސ ެކޮޔަޅކީ ަތުޖރިާބ ެންތ މަީހަކްށ 
ލިބާިދެނެއެވ.  ަދުތުރަގއި  ެގްއުލްނ  ޮބެޑތި  ުނެބްއޭދަވުރެގ  ޫފ  ަނަމ  ެވްއެޖ 
ެކޮޔުޅ  ަފަހަރުކ  ޮކްނެމ  ެޖހޭ  ައނުބާރަލްނ  އޮޑި  ވިްއާސަރއިަގއި  ަގަދަވާޔ 
ައނުބާރ  އޮޑި  ައދި  ެގްއުލަމަކެށެވ.  ލިބިާދެޏ  އޮޑިައްށ  ެޖހޭނީ  ވްިސަންނ 
ެނުގުމަގއި ަދނޑިަވުޅ ަބާލަފއި ެއނަގުކރި ހިަފްނ ެޖހޭެނެއެވ. މިަކުމެގ ެތޭރަގއި 
ކިރިާޔ ަފުރާވުކަޑވިަޔްސ އޮޑި ެފްނ ަކްށާވާލާފެނެއެވ. ވާީމ، ެޅްނެވރާިޔެވްސ 

ވިާދުޅަވނީ

ހަޑިވެ އުދަރެސް ނުފެނި ވިދަނީއޭ ބަނޑިލާނަގާ ޯބމަތިޮކށް ނިމިއްޖޭ
    އަޑިވާ ނަގާ ދިޔަ ނަމައީ ކުދިންނޭ ދަނޑިވަޅު ބަލާފައި އެނގަކުރި ހިފާށޭ

ވާީމ، ަދނޑިަވުޅ ަބާލަފއި ެއނަގުކރި ހިުފަމކީ ޮކްނެމ ޮކްނެމ މަީހަކްށ ުކެރވެޭނ 
ަކެމްއ ޫނެނެވ. ެކްތެތރިައަކްށ ާވްނ ެޖެހެއެވ. ަކްނަކަމްށ ޯލ ުހުޅޭވ ުހށާިޔުރ 
މަީހަކްށ ާވްނ ެޖެހެއެވ. ަފަހެރްއަގއި ވްެސ ތާިމައްށ ާވެއްއ ުނާވެއްއ ޭނނެގޭއ 
ުބާނ ނިދި ުނފާިލ ަކްނެންތ މަީހަކްށ ެވެގްނ ުނާވެނެއެވ. ޯއާގެވރި ައެނުކްނެގ 
ާހަލްށ ވްިސާނ މަީހަކްށ ާވްނެޖހޭެނެއެވ. ެކޭރ ހާީވގި މަީހަކްށ ާވްނ ެޖހޭެނެއެވ. 
ުކުލުނުހރި  އޮޑިައްށ  ެޖހޭެނެއެވ.  ާވްނ  މްިނުކުރްނެތރިައަކްށ  އްިނާސުފެވރި 
ަފުޅެވރްިނަންށ ޯލބިުހރި ުކަޅާދަނ ެކޮޔަޅަކްށ ާވްނ ެޖެހެއެވ. މިަފަދ ަތުޖރިާބެއްއ 
ާރްއޭޖަގއިެވްސ  ެކޮޔަޅުކ މި ޫދނި  ޯހްއެދވި  ާކމިާޔެބްއ  ުފރިަހަމ  ުކަރްއަވއި 
އޮޑި  ަފުޅެވރްިނާނއި  ަދުތުރަގއި  ބިުރެވރި  ެއ  ަޔގީެނެވ.  ެއަބުހްނެނވަިކްނ 
ުހަނުރެވރި  ެކޮޔުޅެގ  ެއ  ްލޮކްށެދްއވިަކމީ  ވާސި ަބނަދަރަކްށ  ަސާލަމުތެގ 
ަތުޖރިާބެއެވ. ާއޭދެހެވ! ަދނޑިަވުޅ ަބާލަފއި ެއނަގުކރި ހިުފަމކީ ަފޭސަހަކެމްއ 

ޫނެނެވ. ައދި ޮކްނެމ ޮކްނެމ މަީހަކްށ ުކެރވެޭނ ަކެމްއެވްސ ޫނެނެވ. 

ެއނަގކިުރ ހިފްުނ
ލުިޔނީ: ޮދްނަފުނ ުމަހްނަމުދ ޫޔުސްފ



ުކްއލި! |  ަހަތުރަވަނ ައަދުދ 26 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ެވރަިކެމްއ ުކެރްއވި ޭބުފަޅކީ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ ތާރީުޚަގއި ެއްނެމ ދުިގ ުޖްމހޫރީ 
ެއްއވްެސ  ަޤްއޫޔްމަކާމއިެމަދުކ  ަޢްބުދްލ  ަމުއމްޫނ  ކިނބިަގްސޮދުށޭގ  މއ. 
ަޝްއެކްއެނެތެވ. ައދި ަހަމ މިޮގުތްނ، 30 ައަހުރާވްނެދްނ ަރްއޔިުތްނެގ ލުޮލަގއި 
ަސާނ  ައުރަވއިެގްނ  ުއނޯދްއަޔްށ  ޅްޮސ  ަރްއޔިުތްނ  ެއ  ައުޅާވ،  ައނުދްނ 
ކިުޔްއވި ެވރަިއކީވްެސ ަމުއމްޫނ ަޢްބުދްލަޤްއޫޔްމަކާމއިެމަދުކ ަބުޙެޘްއ ެނެތެވ. 
ާމއިެއުކ،  ދުިޔ ދަިޔ  ުފޮރޅިެގްނ  ެވރަިކްނ  ަމނުިކާފުނެގ  ެއ  ަނަމވްެސ  ެއެހްނ 
ަކުމެގ ޮފނި  ުދްއުތާރއްިނ ައަބަދްށ ާރްއެޖ ަސާލަމްތވީ  ެއ ައނާިޔެވރިަކުމެގ 
ުއްނމީުދަތްއ  ުއްނމީުދ ޮކްނެމ ދެިވހި ަރްއޔިަތުކެވްސ ުކރިެއެވ. މި ެދްނެނވި 
ެފަންށ ެވެގްނ ދަިޔއީ، ާރްއެޖ މާިހުރ މިެދޭކ ެވރަިކެމްއެގ ަރަހ ަކުރެތޭރަގއި 

ާލްނ ެފުށުމްނެނެވ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 
އަސާސީ 2007 ވަނަ އަހަރު ތަސްދީޤު 
ކުރެވިގެން ދިޔައީ، ވަކި ބާބެއްގެ ޮގތުގައި 

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މނިވަންކަން 
ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެއިރެއްގައި 

ޮއންނަ ސަރުކާރެއްގެ މުށުތެރޭގައި ރައްޔިތުން 
ތިބެންޖެހޭ ޖެހުން ބަދަލުކުރުމަށްފަހުވެސްމެއެވެ. 
އެހެން ނަމަވެސް މި ޤާނޫނު އަސާސީއަށް 
10 އަހަރު ނުވަނީސް، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ބާރު ކަނޑުވާލާ، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން 
ނެގެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ 

ނުކުޅެދިފައެވެ. 

އްިނާސުފ  ަޢުދުލ  ަކުމަގއިާވ  ާބުރ  ެއްއ  ެތެރއްިނ  ާބުރެގ   3 ަދުޢަލުތެގ 
ައނާިޔއިްނ  ެގްނާދ  ެދުމްނ  ދެިވހަިރްއޔުިތްނަންށ  ާބުރްނ  ާޤއިްމުކުރުމެގ 
ާމްއާދއްިނ  ަވަނ   48 ައާސސީެގ  ާޤޫނުނ  ެއަބެޖެހެއެވ.  މްިނުޖާވްނ  މިައުދ 
ަހްއަޔުރޮކްށަފއާިވ މުީހްނަންށ ލިބޭިދްނެޖހޭ ަޙްއުޤަތްއ ަކަށަވުރޮކްށދަީފއިާވއިުރ، 
ަވކެީލްއެގ  ާޤޫނނީ  ާމްއާދއްިނ  ަވަނ   53 ައާސސީެގ  ާޤޫނުނ  މި  ަހަމ 
ެއހީެތރިަކްނ ޮކްނެމ ަރްއޔިަތަކްށވްެސ ލިބޭިދްނެޖހޭެނަކަމްށ ަބާޔްނޮކްށަފއިާވއިުރ، 
ެގ 70 ަވަނ ާމްއާދއްިނ ާޤޫނުނ ެހުދުމެގ ާބުރ ަރްއޔުިތްނެގ  ާޤޫނުނައާސސީ
ާމްއާދަތަކްށ  މި  ުސްޕރްީމޯކުޓްނ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ  ލިިބދަީފއިާވއިުރ،  ަމޖިލަީހްށ 
އިުޙތާިރްމ ުނުކާރ ަކމީ، މިައުދ ޮކްނެމ ަރްއޔިަތުކެވްސ ވްިސަންނެޖހޭަކެމެކެވ.

ަމނުިކާފުނ  ެހްއެޔެވ؟  ެއނގިަވަޑއިަގްނަނާވ  ަމނުިކާފަންށ  ާޔމީެނެވ!  ަރއީްސ 

ަބނުޑޮދުށ  ޯކުޓަތްށ  ވުޯޓޮފށިަތާކއި  ުހްނެނވީ  ތި  ަވަޑއިެގްނ  ެވރަިކަމްށ 
ެލްއުވަމްށަފުހެއެވ. މިައުދ ަމނުިކާފުނެގ ަޒާޢަމުތަގއި ެއ ޯކުޓަތްއ އިްސާލުޙުނުކެރެވްނވީ 
ކީްއެވެގްނޯތެއެވ؟ މިައުދ ަމނުިކާފުނެގ ައރިްސ ަފނޑިާޔުރްނަންށ ެއ ޯކުޓަތުކަގއި 
ެއަކްނ  ެއޮގަތްށ  ޫނެނެކެވ!  ކީްއެވެގްނޯތެއެވ؟  ާޤއިްމުނުކެރެވްނވީ  އްިނާސުފ 
ުވަމްށ ުޚުދ ަމނުިކާފުނެވްސ ޭބުންނ ުނަވނީެއެވ. ަދްނަވުރ ޯކުޓަތްއ ުހުޅަވއިެގްނ 
ުހްނަނަވނީ  ަމނުިކާފުނެވްސ  ުހްނަނާވއިުރ،  ައުމުރެނެރްނ  ޤާޟީ  ައުރވަާޖާހަފއި 
ަމނުިކާފުނެގ  ޭބުންނުފުޅެވަލްއަވނީ  ަމނުިކާފުނ  ެދްއާވެށެވ!  ަތުރޙީުބ  ެއަކަމްށ 
ޭބޭބުފުޅ ެވރަިކްނުކެރްއވި ޮގަތްށ ަރްއޔިުތްނ ުމުށެތޭރ ފިްއާތަލއިެގްނ ެވރަިކްނ 

ުކަރްއާވެށެވ!

ޮއޅިަވަޑއުިނަގްނަނާވެށެވ! ަރްއޔިުތްނ ތިބީ ފާިސރި ހަޭލެއެވ. ފާިސރި ޖުޯޝަގެއެވ. 
ަމނުިކާފުނ ެއްނެގވިާހ ޮގެތްއ ަހްއަދަވއިެގްނ ތޭިބަކެށްއ ޫނެނެވ. މި ެވރަިކުމްނ 
މްިނުޖެވ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަދރީްނާނއި ަދރީްނެގ ަދރިްނެގ ެހޮޔ މްުސަތްޤަބަލްށ 

ާއ ފާިލަވެޅްއ ުއނަގްނަނއެިދްއުވުމެގ ުއްނމީުދަގެއެވ.

ަބލްަނ ަބލްަނ، ިމެހްނ ތެިބގްެނެންއ ވަާކްށ ެނތޭ!
ލުިޔނީ: ަޢްބުދهللا ުމްޚލްިސ )ުކްނ(



ުކްއލި! |  ަހަތުރަވަނ ައަދުދ 26 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ައަހެރްނެގ  ަސުމާގހިްއަޕަވއިެގްނ  ަބއިޕާޯލ  ުސާވމަީމނުިކާފުނ  ެދްނަފެހ 
ައުހެރްނ  ެފނެިގްނ  ުހްނެނވީތީ  ދަިދެއްއެހްނ  ަނާގަފއުިހރި  ަފއުިބުޑަގއި 
ުފްނަމއިެގްނ ެތުދެވ ައަދުބަތުއޒީުމ ައާދޮކްށ ަދްނަނަވއިފީޭމ ުސާވމަީމނުިކާފަނކީ 
ލުޮލަގއި  މުީހްނެގ  ާއެއޭކ  ާއެއޭކ  ުބެނފޭިޔ  ޭއާނ  ތިަޔއީޯތެއެވ.  ަހަމ 
ައަޅއިަގްނަނަފަދ ޮގެތްއ ައުހެރްނަގއި ުހްނާނތާީތޭއ ތާިހ ައަވަހްށ ައުހެރްނ 
ައުހެރްނެގ  ކީްއެވހޭ  ުނާވނީެވްސ  ެއެހްނ  ެއނުގނީ.  ތިަޔ  ާކުކަކްނ  މީ 
ުއުމުރްނ މާިހުރ ތްިނަސޭތަކ ަފްސތަޮޅްސ ަހ ައަހޭރ ެއަހަންސ މާީހ ަހަމ 
ައއިްނަމތީާގޫދނިވްެސ  މިހަިރ  ެދަފާރުތަގއި  ޭމަމތީެގ  ަމޭގ  ަރަގުޅޫންނހޭ. 
ުނާލހިުކ ަސަމްއަތުރ ެހޮޔޫންނހޭ. ައުހެރްނެގ ައަމާޔއި ަބަފއިެގ ުކރިްނ 
ައުހެރްނ ުދނޭިޔަގއި ެލެހްއޓި މާިހ ުދަވުހ މުިހރީ ަކލޭ މަިތަންށ ައްނާނެނ 
ުދަވުހެގ އްިނތިާޒުތަގޭއ. ަކލޭ މަިތަންށ ތިަޔައއީ ުގްނޑާާރާޖ ޮފުނަވއިެގްނ 
ތަިޔކީ  ޮކާޔޭއ  ަކޯލ  ޫންނހޭ.  ޯހާދްނެވެގްނ  ަތްނަތްނ  ުހރި  ެޕެލުޓަތްއ 
ކިާޔޭދ  ޮކްއޯކައްށ  އިނެދެގްނ  ައްތުއާރަލއެިގްނ  މެިހްނ  ުސާވމަީމނުިކާފުނ 
ެދަބަހުކްނ ޯހދެޭނ ެއްއޗިްއެސްނ ޫނޭނ. ެއައްށ ުވެރ ާމަވުރަގަދ ސިުހަރުކްނ 
ކިާޔ  “ުއަރަވޅި”  ޮއތީ  ެޕެލުޓ  ެއްއ  ޭއެގ  ޮފުރާވަފޭއ.  ުހރީ  ެއަތެކތި 
ަރުށަގޭއ. ައެނެކތި ޮއތީ ެއަރުށ އިަރްށ ޮއްތ “ުއަރަމތި” ކިާޔ ަރުށަގޭއ، 
ައެންއ ެޕެލުޓ ޮއތީ ެދުކަންށ ޮއްތ “ެކެހެނެއރި” ކިާޔ ަރުށަގޭއ. ެދްނ 
ައުހެރްނ ަދްނަނަވއިފޭީމ މްާތ ަމނުިކާފުނ ުހުތުރ ަބްސ ޭބުންނުކަރްއަވނީ 
ުއަރަމްއަޗްށ  ޯހަދްނ  ެޕެލުޓ  މެީހްއ  ނަިކެމިތ  ަކަހަލ  ައުހެރްނ  ކީްއެވހޭ. 
ައނބިމީާހ  ައުހެރްނެގ  ުއެޅނޮިކްށ  ައަރއިެގްނ  ެއަރަށްށ  ަދުތުރޮކްށ 
މިުއެޅނީ  ެއުހުމްނ،  ޮކްނާތުކހޭ  ުއެޅނީ  ތިަޔ  ުގާޅަފއި  ަނުރެންތޯފުންނ 
ތަިޔްށުވެރ  ަމނުިކާފުންނވްެސ  ވާީމ  ުނުބެނޭވުނހޭ.  ައަރޭއ  ުއަރަމްއަޗްށ 
ަވަރްށ  ުސާވމަީމނުިކާފުންނ  ެދްނ  ަދްއަކާވޭށ.  ާވަހަކެއްއ  ހެޭޖހޭ  ތާހިުރ 
ޯކާފ އިްސުކަރްއާވ ވިާދުޅވޭިއ ައެޅ ޮދްނެކޮޔުޖްމހޫރްިއާޔަގއި ުއޅޭ ޮގޮހުޅްނ 
ެއުއެރްނެގ ަރްށަރަށްށ ެއަފަދ ަންނަންނ ކިުޔުމްނ ތަިމްނާނ ުކާރނީ ކީްއހޭ. 
ަހަމެތެދޭކ މިުބަނނީ ެއަރަށްށ ކިަޔނީ ުއަރަމްއޭޗ، މި ަދްއަކނީ ައްނެހުންނެގ 
ާމަމތީަގއި ުހްނަނ ކިުރ ުއަފްއާދ ެދުގަނަވުނެގ ާވަހަކެއްއ ޫނޭނ. ަކލެޭގ ހްިތ 
ޮކށަިތުނަގއި ަވުހޝީަކްނެވްސ ާހަދޮބޑޭ. މިަފަދ ަކްނަކަމްށ ަފއަިނަގްނާވނީ 
ސިުކނޑީަގއިވްެސ ެތްތަކެމްއ ުހެރެގޭނ. ެތެދޭކ މިުބަނނީ ެޕެލުޓ ޮފުރާވަފއި 
ޮއްތ ެއްއ ަރަށްށ ކިަޔނީ ުއަރަމްއޭޗ، ައެންއ ަރަށްށ ކިަޔނީ ުއަރަވޅޭިއ، ެއ 
ެޕެލުޓަތްއ ަވުޅާލަފއިޮއތީ ުއަރަވޅެިތޭރަގޭއ. ެތެދްއ ވިްއާޔާވނީ ެތަދަކޭށ. ެތުދ 
ދާިމަލްށ ެފްނަންނ ޮއްއާވ، ޮދާގދާިމަލްށ ދުިޔުމްނ ާއޚިުރަގއި ުގަންނެޖހޭނީ 
ނިާވަމުގ އިްސަތްއޭޓ. ވާީމ ޭބާކުރ ާވަހަކ ުނަދްއާކ ައުހެރްނ މި ަދްއާކ 
ައުޑައަހްނ  ަދްނަނާވ  ާއޭދހޭ  ައުހެރްނ  ެދްނ  ައުޑައާހޭށ.  ަކުނާލ  ާވަހަކ 
ތަިމްނާނެގ  ައްނާނޭށ  ަދާމ  ވިާދުޅވޭިއ  ެއަމނުިކާފުންނ  ދިުނމްިނ،  ަކްނަފްތ 

ެގައްށ، މިަފަދ ޮބުޑ ާވަހަކެއްއ ެދްއޭކނީ ަބނުޑުފަރއިެގްނ ތެިބޭއ....

ުބާނޭނ އިުތުރ ަވކެިއްއެޗްއ ެނަތްސ ުކަޑ ހްިތަވެރްއ ޮކްށާލ
ުގާނއިުރ ޭރުދާވ މި ޮގަތްށ ދާިމާވޭނ ުޝުކުރޮކްށާލ  

ޮމޅާ ެދަރާޔ ަވަޒްނުކަރުމްނ ޮއޅޭ ޮއުޅާމ ޮގާތ ަބަލުމްނ
ޮކާޅޮކުޅ ުނެފނި ޮއްތ ަކނުޑަގއި ޮއާޔާދްނ އޮޑި ދާީލުނާލ  

ަހަޅއިަގއި ެކްތުނާވަވުރވީ ެއަކްނަތްއ ޭނނގިެއްއ ޫނޭނ
ައާޅާފޭނ ޮކުޅްނ ާރެޅްއ ވިަޔްސ ދަިޔަވްތ ުނދޮޫކްށާލ  

ުކދްިނޭނ ުކަޑރިާޔ ޯހާދ ެދަހްނާޖ ޮކުޅަފަހްށ ަޖްއާސ
ުކނުބްނ ުކރި ާހުޑާލ މްިނަވުރ ަބާލ! ެކވަިތްނ ަބަދުލޮކްށާލ  

ދާިމާވ ަގަދުދަވްސ ަކނުޑަގއި ދާިމާވ ހިނުދ ފުިކުރޮކްށާލ
ދާިމަޔްށ ޮއއިަދަށްށ ަފހިާވ ޮގަތްށ ަނަމަނަމ ުނދާީލާލ  

ަނާގ ބިަޔ ާރުޅަތްއ ަކނުޑަގއި ަދާމބިަޔ ާބނަިތްއ ެފނަިފއި
ަގާހަޔްށ ުނުދވިަޔްސ ަވއިަވުރ ަބަލއިެގްނ ުދެވލި ަމުޑޮކްށާލ  

ައޭސަކަރއްިނ ައަޔްސމީުހްނ ުކާރ މުޫސްނ ަދުތުރަތުކަގއި
ަނޭސަހަތކީ ަބަލއިެގްނ އިުރަވަޔްސ ުހަޅނަގްސ ަދުތުރޮކްށާލ  

ޮކާބހޭ! ާވެނޮގްތ ވިްއޭޔ ޮގާވާލ ައުޑ ެކނޑޭޭނހޭ
ޮކާބހޭ؟ ާއަދޭއ މީ ަދުތުރަގއި ހްިތަވުރ ަޑަބްލޮކްށާލ  

ޮއާޔަވއި އިދިޮކަޅްށ ުކެރޭވ ަދުތުރަތްއެވްސ ދާިމާވޭނ
ޮއާޔއިަވަޔްށ ަފޭސަހޮގަތްށ ޮގެތްއ ޮއްތަނަމ ުނދާީލާލ  

ލޭިބޯތ ަމުޑ ަރނަގުޅ ުދަވެހްއ ހިފޯޭތ ަވއިަމތިްނ ަބނަދެރްއ
ލޭިބ ަދނޑިަވުޅ ަރނަގުޅަބަލުމްނ ޮކާޔ! ުކަޑހްިތަވެރްއ ޮކްށާލ  

ުނުދިވަޔްސ ޮއޑި ދީލުާނލާަޖްނަގލީގެ ޮހޅުައިށ

“ައއިްނަމތީާގޫދނި”
ލުިޔނީ: ޮދްނަފުނ ުމަހްއަމުދ ޫޔުސްފ



ުކްއލި! |  ަހަތުރަވަނ ައަދުދ 26 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ެއ  ެފްނަނީނ  މާިހުރެވްސ  ަމްނަޒެރެވ.  ެއ  ެފުނނީ  ވްެސ  ައަހުރ   30
ަމްނަޒެރެވ. ެވރި މާީހ ަރްއޔިުތްނަންށ ގިަލްނެވރިަކަމަކްށ ެވަފއިާވ ަމްނަޒެރެވ. 
ާބަތަކްށ، ާއަފަތަކްށ  ަރްއޔިުތްނެގ ަމްއަޗްށ ާފެވަފއާިވ ޮބުޑ ަބާލައަކްށ، މުސީ
ެވރިމާީހ ެވަފއިާވަތެނެވ. ެވރި މާީހ ުއެޅްނ ަގނުޑަވާރއި މާުސަރާއއި ާކުރޮކާޅއި 
ަދުއަލުތްނ ޮކްށޭދ ަހަރުދ ަތަކކީ ަރްއޔިުތްނެގ ަފއާިސއިްނ ުކާރ ަހަރުދަތެކެވ. 
ަރްއޔިުތްނެގ ައުތްނ ަނާގ ެޓްކްސއިްނާނއި ަރްއޔިުތްނ ެއކި ސިާނައްތަތުކަގއި 
މަަސްއަކްތޮކްށެގްނ ަދުއަލަތްށ ަވްއާދ ަފއާިސއިްނ ުކާރ ަހަރެދެވ. ަނަމވްެސ 
ަރްއޔިުތްނެގ ާހދެިމްއެގ ޮގުތަގއި ެއަބއިމީުހްނ ހާޮވ ެވރިމާީހ މަިވނީ ަރްއޔިުތްނަންށ 

ާބަތަކެށެވ. ގިަލްނެވރިަކަމަކެށެވ. ހާިތަމައަކްށ ައދި މުސީ

ަމްއަޗްށ  ަރްއޔިުތްނެގ  ުފާޅެވ  މާީހ  ެވރި  ުވެރ  ަގުއަމްށ  ަރްއޔިުތްނާނއި 
ެފްނަނ  ުފޮރުޅނަީމއި  ަގުއުމަތްއ  ުހުދުމްހތުާރެވރަިކަމަކްށ  ުވަމކީ  ައނާިޔެވރި 
ަމްނަޒުރަތެކެވ. ުސާވަލކީ، ެވރަިކަމްށ ެއރިާތ ަމުދ ުދަވްސޮކެޅްއެގ ެތޭރަގއި 
ެވރި މާީހ ަރްއޔިުތްނަންށ ގިަލްނެވރިަކަމަކްށ ަވނީ ކީްއެވ ެހްއެޔެވ؟ ުހުދުމުހތުާރ 
ާފެވަފއާިވ  ަމްއަޗްށ  ަރްއޔިުތްނެގ  ެހްއެޔެވ؟  ކީްއެވ  ަބަދުލަވނީ  ެވރަިކަމަކްށ 
ެއްއ  ާސެފެވ.  ަވަރްށ  ަޖާވުބ  ކީްއެވެހްއެޔެވ؟  ވީ  ަސުރާކުރ  ާބަތަކްށ  މުސީ
ާއއިާލައުކްނ ުކރި ދުިގ ައނާިޔެވރި ެވރަިކުމެގ ާއ ާބެބްއ ެފުށނީެއެވ. ައްބުދްލ 
ަގްއޫޔްމ ސީދީެގ ަމުއމްޫނ ައްބުދްލ ަގްއޫޔްމެގ ެވރަިކްނ ނިމި ަހަމ ެއ ސީދީެގ 

ެއެހްނ ަގްއޫޔެމްއެގ ެވރަިކްނ ެފުށެމެވ.

“Dictatorships don’t always die when the 
dictator leaves office”

ބަސްފުޅުގެ  ވިދާޅުވާ  އެ  ނަޝީދު  ރައީސް 
މުރާދަކީ މިއީއެވެ. 30 އަހަރުގެ ދިގު މޫތައް 
ނުނިމެއެވެ.  2008ގައި  ވެރިކަން  ލާފައިވާ 
ރައްޔިތުންގެ  އިންތިހާބުން  ރިޔާސީ  2008ގެ 
ބަދަލުވީ  އަގުލަބިއްޔަތުން  ތަނަވަސް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި، 
ޝަރުއީ ނިޒާމްއާއި ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކާއި 
ފެތުރިގެންފައިވާ  ތެރެއަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ 

ކާމިނީ މޫތައް ޮއތީ އެޮގތަށެވެ. 

ަރއީްސ ަނޝުީދެގ ެވރަިކަމްށ 3 ައަހުރވީ ަތުންނ ެއ ެވރަިކްނ ަބާގވަާތުކްނ 
ަވްއާޓލީ ުދަރްށ ެފުތރިަފއިާވ މި ަދްނަނާވ ދުިގ ތިރީްސ ައަހުރެގ މަޫތެކެވ. 

ެހޮޔެވރަިކަމުކްނ ގިަލްނެވރިަކަމަކްށ ަބަދުލވީެއެވ. ެއ މަޫތުކެގ ެއހީަގއި 2013 
ެގ އްިނތާިހުބ ޮއުޅާވުލަމްށ ަފުހ ައެންއާކ ވްެސ ެވރަިކަމްށ ާފެވަގތީ ެއ ާއއިާލެއެވ. 
ާބަތަކްށ  ަރްއޔިުތްނަންށ މާުސާބަތަކްށ ެވަފއިާވ ެއ ާއއިާލެއެވ. ެވރިމާީހ މުސީ
ަވނީ ެހޮޔެވރަިކްނ ުކާރެނ ޮގެތްއ ުނަދްނަނ ުހުދުމްހތުާރ ަސާގަފުތެގ ެތޭރަގއި 

ުއެޅޮބުޑެވަފއިާވ މުީހްނ ެވރަިކާމއި ާގްތވަީމެއެވ.

ެވރި މާީހ ަރްއޔިުތްނަންށ ގިަލްނެވރިަކްނ ަޖްއަސނީ ކީްއެވ ެހްއެޔެވ؟ ާސުފ 
ައުގަލބިްއަޔުތްނ ަރްއޔިުތްނެގ ާތއީާދއި ެއުކ ައްނަނ ެވރި މާީހ ަރްއޔިުތްނަންށ 
ާބެތްއ ގިަލްނެވރިަކެމްއ ުނަޖްއާސެނެއެވ. ަރއީްސ ަނޝުީދެގ 3 ައަހުރެގ  މުސީ
ެފށި މްަޝޫރުއަތާކއި ސީާދ  ަމްނާފާއއި  ަރްއޔިުތްނަންށ ލުިބުނ  ެވރަިކުމަގއި 
ސީާދ ަރްއޔިުތްނަންށ ލުިބުނ ަމްނާފ ެއއީ މިަކުމެގ ެހްއެކެކެވ. ަރްއޔިުތްނަންށ 
ެވރިމާީހ ަބާލ ަޖްއަސނީ ސީާދ ައުގބިްއަޔުތ ެންތ ައދި ެދްނވްެސ ަރްއޔިުތްނެގ 
ަކްސތުޮޅ  ަރްއޔިުތްނ  ެނތަީމެއެވ.  ަޔގީްނަކްނ  ަދުއެރްއެގ  އިުތުރ  ވަޯޓުކްނ 
ައުޅާވ ުހަރެގައްށ ަލއެިގްނ ވިަޔްސ ަތަރްއގީ ެގްނާނަނޭމ ުބަނނީ މެިހްނެވެއެވ. 
ަރްއޔިުތްނަންށ ބިުރަދްއާކ ަބާލ ަޖްއާސ ަސުރާކަރކީ ެވރިމާީހައކީ ަރްއޔިުތްނ 
ބިުރަގްނަނ ެއްއަޗަކްށ ަހަދނީ ެއެހްނެވެއެވ. 30 ައަހުރ ދެިވހްިނ ަރްނަނާމރިައްށ 

ވުޯޓ ދިްނޮގަތެށެވ.

ުނަވަތ  ގިަލްނެވރިަކެމެވ.  ަރނަގޅީ  ެއްނެމ  ކިުޔްނ  ެވރަިކްނަތަކްށ  މިަފަދ 
ެއ  ައަހާރއި   30 ދުިގ  ެހޮޔެވރަިކެމެވ.  ައެންއޮކަޅކީ  މީެގ  ަބާލެވރަިކެމެވ. 
ެޖހިަފއާިވ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ެވރަިކަމކީ  މިައުދެގ  ުއަފްނވި  ެތެރއްިނ  ެވރަިކުމެގ 
ަބާލެވރަިކެމެކެވ. ޮބުޑ ހާިތަމެއެކެވ. ގިަލްނެވރިަކެމެކެވ. ބިުރ ެދްއުކާމއި ައނާިޔ 
ުކެއާމއި  ުމާދ  ަރްއޔިުތްނެގ  ަފާސަދާއއި  ރްިޝަވާތއި  ަމުޖޫބުރުކުރާމއި  ާއއި 
ެގްއުލުވަމކީ  މުީހްނ  ުލާމއި  ަޖަލްށ  ުއުފާރ  ަފާރްތަތްއ  ާފުޑކިާޔ  ެވރަިކަމްށ 
ނިުމްނ  ެވރްިނެގ  ައނާިޔެވރި  ުހުދުމްހތުާރ  ސިަފަތެކެވ.  ގިަލްނެވރިަކުމެގ 
މި  އްިނގިާލުބަތުކްނެނެވ.  ަރްއޔިުތްނެގ  ަމުގަމތިްނ  ައްނާނނީ  ަފަހަރްށ  ގިަނ 
ގިަލްނެވރިަކުމްނ މްިނުޖާވްނ ެއްނެމްނ 27 ޮނެވްބުރަގއި ުނުކްނަނާމ ަބހީެއެވ. 

ލުިޔނީ: ލަޫކްސ ަޖލްީލ

ިމ ިގލްަނެވިރަކމްުނ މްިނޖުވާްނ ުނުކްނަނމާ ަބީހ!



ުކްއލި! |  ަހަތުރަވަނ ައަދުދ 26 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ަފަދ  ަކްނޮބުޑަވްނެޖހޭ  މިޮއތީ  މިައުދ  ާޙަލުތ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ  ާއެއެކެވ! 
ާޙަލެތްއަގެއެވ. ަބާލލި ޮކްނެމ ދާިމައުކްނ ެއަކްނ ާފަޙަގުކެރޭވެނެއެވ. ުކދޮިބުޑ 
ެއްނެމަންށ ެއަކްނ އިުޙާސްސުކެރވެޭނެއެވ. ުދނޭިޔެގ ެއކިެއކި ަޤުއުމަތުކްނާނއި 
ަކްނޮބުޑާވަކަމްށ  ާޙަލާތއި ެމުދ  ަޖާމަޢްތަތުކްނ ެއަވނީ ދެިވހާިރްއޭޖެގ މާިހުރެގ 
ވިާދުޅެވަފެއެވ. ަޢުދުލ އްިނާސެފްއ ެނެތެވ. ަހަމަތާކއި ުއޫސުލަތްއ ެގްއލިްއެޖެއެވ. 
ާޤޫނުނަތާކއި ަޤާވއިުދަތުކެގ ާބުރ ަކނުޑާވަލއިފިެއެވ. ަވކެިވަފއި ޮއްތ ަދުއަލުތެގ 
ތްިނާބުރ ެއްއޮކްށ ެއެކްއެގ ުމުށެތެރައްށ ަލއިފިެއެވ. މިއީ ަޤުއުމެގ ުޒާވުންނ 
ަވުގެތެވ. ަޤުއުމ ަސާލަމްތ ުކުރަމްށ  މިަކްނަތްއަތާކއި ެދޮކަޅްށ ުނުކްނަންނވީ 

ައާތ ައްތ ުގާޅަލއި ުނުކްނަނާވެށެވ. 

2008 ަވަނ ައަހުރ ތްަސދުީޤ ުކެރުވުނ ާޤޫނުނ ައާސސީ ާއއި ެއުކ ަދުއަލުތެގ 
ާބުރަތްއ ަވކެިވްއެޖެއެވ. ެވރަިކްނ ހްިނުގުމެގ ާބާރއި ާޤޫނުނެހުދުމެގ ާބާރއި 
ަޢުދުލ އްިނާސުފ ާގއުިމ ުކުރުމެގ ާބުރެގ މްަސޫއލިްއަޔުތ ަތާކއި ައާދުކަރްނެޖހޭ 
ެއެހްނ  ަބާޔްނުކެރވަިފއެިވެއެވ.  ާސުފޮކްށ  ަވަރްށ  ަގއި  ާޤޫނުނައާސސީ ޒިްނާމ 
ަނަމވްެސ މާިހުރ ަރްއޔިުތްނެގ ަމިޖލަީހކީ ަސުރާކުރްނ ުބާނަތެންއަގއި ަތްއަގނުޑ 
ޑިއިުރ ުނަވންީސ  ާފ ދަީފއި ތޭިބ ަބެއެކެވ. ބިެލްއ ުހަށަހޅާާތ 24ަގ ެޖުހަމްށ ަވޒީ
ޯއ. ެލެވްލ ެފްނަވުރ ެންތ ެމްނަބުރްނ ތިބި ަމޖިލަީހުކްނ ެއބިްލ ޮކެމޓީައްށ 
ފްާސޮކްށަލެއެވ.  ަތުޅުމްނ  ަމިޖލުީހެގ  ންިނމިޮގަތްށ  ޮކެމޓީއިްނ  ެގްނގްޮސ 
ަބަދުލެވްއެޖ  ާޤޫނަނަކްށ  ފްާސޮކްށ  ބިްލ  ަކެމްއ  ކީޭކ  ުބަނނީ  ބިްލަގއި 
ވްެސ  ޭރާކ  ެމްނަބުރްނަނަކްށ  ޮގެތްއ  ެވެގްނާދެނ  ަކްނަތްއަތްއ  ެދްނ  ަނަމ 
ުނަލެއެވ. ެމްނަބުރްނ ޭބުންނވާީމ ެދއުިރ ެދަދަޅަޔްށ ަމިޖލުީހެގ ަޤާވއިުދަތްއ 

ަބަދުލޮކްށަލނީެއެވ.

ސަރުކާރު ހިންގާ ޯކލިޝަނަށް ނިސްބަތްނުވާ 
މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލައެއް 

ވެސް ، އިސްލާހެއް ވެސް ބަލައި ނުގަނެ 
ބޭރުޮކށްލައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އިންތިޚާބު 
ޮކށްފައި ޮއތް މަޖިލީހަށް ވަޒީރުން ހާޒިރުޮކށް 
ސުވާލުކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުފަހަރެއްގައެވެ. 

18 ަވަނ ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހްނ ންިނާމަފއިާވ ޮބެޑތި ުހރާިހ ަމްއަސަލެއްއ 
ންިނާމަފއި ުހރީ ަސުރާކުރްނ ެއުދުނ ޮގަތެށެވ. ެއްސ.އީ.ެޒްޑ ާޤޫނެނެވ. ާޤޫނުނ 
ައާސސީައްށ އިްސާލުހ ެގަނުއެމެވ. އޮޑިަޓރ ެޖެނަރާލއި ްޕޮރެސކިުއާޓ ެޖެނަރްލ 
ަވކުިކުރެމެވ. ައމިްއަލ ެދ ަނއުިބ ަރއީުސްނ ަވކި ުކުރެމެވ. ަކްނަތްއަތްއ ަދނީ 

ޯގުހްނ ޯގަހެށެވ. 

ަޢުދުލ އްިނާސުފެގ ެއްއވްެސ މްިނަވެރްއ މިައުދ މާިރްއޭޖަގއި ެނެތެވ. ަޝރީަޢުތެގ 
ެއްއވްެސ  ަޝރީަޢެތްއ  އްިނާސުފެވރި  މިނަިވްނ  ުފރިަހަމެވަފއިާވ  ޢުިޖާރަޢްތަތްއ 
ެނެތެވ.ާރްއޭޖެގުޖޑިަޝރީަގއިަމްއ ަކެމްއ  ަޔޤީްނ  ަކުމެގ  ލޭިބެނ  ަރްއޔިަތަކްށ 
ަސަލަތެކްއެއަބުހރިަކަމާށއިެއަކްނަތްއަތްއއިްސާލުޙުކުރަމްށޭބުރެގަފާރްތަތުކްނެވްސ

ޮގާވާލަފއިެވެއެވ. ެއެހްނ ަނަމވްެސ ، ަފނޑިާޔުރްނެގ ައުޚާލގީ ަމްއަސަލަތާކއި 
ެފްނަވުރ  7ެގ  ްގޭރްޑ  ެނެތެވ.  ަފާރެތްއ  ަބާލެނ  ަމްއަސަލަތްއ  ުސުލކީ 
ަކަމްށ  ހްިނގި  ަޢަމުލަތެކްއ  ަބުދައުޚާލގީ  ެއަބތިްއެބެވ.  ަފނޑިާޔުރްނ  ުހރި 
ުތުހަމުތުކެރޭވ ޭބުފަޅުކ ަޤުއުމެގ ެއްނެމ ަމީތ ޯކުޓެގ ަފނޑިާޔެރްއެގ ޮގުތަގއި 
ާޕޓީ  ޮބުޑ  ެއްނެމ  އިދިޮކުޅ  ަކެމްއޯތެއެވ؟  ބުޫލުކެރޭވ  ަޤ ުބްއދި  އްިނެނުވަމކީ 
ެއްމ.ޑީ.ޕީ ެގ ަރއީްސ ުމަޙްއަމުދ ަނޝުީދ ެއަވނި ަހާވ ަފާޓްސ ަބރިެއްއެހްނ 
ާލަފެއެވ.  ަޖަލްށ  ައަހަރްށ   13 ުނަޙްއުގްނ  ަފުހ  ަޝރީަޢަތަކްށ  ުކެރުވުނ 
ަޝރީަޢަތާކއި  ަޢްބުދهللا  އިްމާރްނ  ައްއެޝއިްޚ  ަރއީްސ  ާޕޓީެގ  ައާދަލުތ 
ުފޭރްމޮކްށ ަޖަލްށ ާލަފެއެވ.  ުނަލއި ަޖުލަގެއެވ. ާކަންލ ާނޒިްމ ވްެސ ަވނީ 
ސިާޔސީ ަސަބުބަތަކަކްށަޓަކއި ެއަތްއަބަޔުކ ަހްއަޔުރޮކްށ ަޖަލްށެލވި ަދުޢާވ 
ަހްއަޔރީްނ  ސިާޔސީ  ެއެހނިެހްނ  ަނޝާީދއި  ަރއީްސ  ުއުފާލަފއިެވެއެވ. 
މިނަިވްނޮކްށ ުނަޙްއުގ ަދުޢާވ ުކުރްނ ުހްއުޓުވަމާށއި ުޖޑީަޝރީ މިނަިވްނުކުރަމްށ 
ުމަޒަހާރަގއި  ަފއާިބ  ބިަމްށ  ޢިާމާރްތަތުކްނ  ުދަވުހ  ަވަނ   27 ޮނެވްމަބރ 

ަބއިެވރާިވްނެޖެހެއެވ. 

ާނޝުިޠލުިޔނީ: އްިބާރހްީމ 

ަޤުއމު ިމޮއްއ ައނދިިރ ަވޅުްނ 
ަނަގްނ ފަޫގޅެާށެވ!!



ުކްއލި! |  ަހަތުރަވަނ ައަދުދ 26 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި 

ޯލބި ލިބިފައިވާ ގަދަރުވެރި ބަޔަކަށް ވުން އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. 

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 

ޯލބި ލިބި އިހްތިރާމް ލިބޭނެ ދުވަހަކީ ދެކެން 

އެންމެ ބޭނުން އެއްދުވަހެވެ. އެހެނީ ސިފައިންނާއި 

ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތު މީހާގެ އިހްސާސްތައް ދަނެ 

ރައްޔިތު މީހާއަށްވެސް އިހްތިރާމްޮކށް ކަމޭ ހިތާން 

ޖެހޭނެ ބައެކެވެ. ހަގީގަތުގައި އެއީ ހަމަ ރައްޔިތު 

މީހާގެ ހިދުމަތުގައި ތިބޭ ހިދުމަތްތެރިންނަށް 

ވާންޖެހެއެވެ. 

ންިސަބްއާވ  ެއްމޑީޕަީއްށ  ައުގަވްއާޓަލްނ  ާބުރަތުކެގ  ދާިފއީ  ދެިވހާިރްއޭޖަގއި 
ަފާރްތަތަކުކްނ މަަސްއަކްތ ުކާރ ަކަމްށ ުބެނ ުފުލުހްނ ެއްމޑީޕަީއްށ ސިޓީެއްއ 
ުހްއުޓަވއި  ެއަކްނ  ސިޓީަގއި  ެއ  ާއްނުމެވަފެއެވ.  ަވނީ  ަހަބެރްއވްެސ  ޮފުނވި 
ެއެހްނަނަމެވްސ  ުބެނެއެވ.  ރިޯޕރްޓަތްއ  މީޑިާއ  ަކަމްށ  ެއދިަފއާިވ  ދިުނަމްށ 
ައުޅަގނުޑ ހުިތަގއި ުއެފޭދ ުސާވަލކީ ާއްނުމ ަރްއޔުިތްނެގ ަބަޔުކ ޯސަޝްލ 
މީޑިާއަގއި ުކާރ ަކެމްއ ުހްއުޓަވއި ދިުނަމްށ ެއދި ެއްމޑިޕީ ައްށ ސިޓީ ޮފުނުވަމކީ 

ަހަމެޖހޭ ަކެމްއޯތެއެވ؟ 

ަސުކާވައކީ  ެގ  ަރްއޔިުތްނ  ެމުދ  ސިަފއްިނާނއި  ުފުލުހްނާނއި  ާރްއޭޖަގއި   
ަގއި ުކރި ައނާިޔަތެކެވ. 7، 8 ެފުބުރައރީަގއި ދެިވހި ަގުއުމެގ ެވރަިކްނ  މާޒީ
ައނާިޔޮކްށ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ަހަމުނެޖުހުމަގއި  ހްިނގި  ަވްއާޓާލ  ަބާގވަާތުކްނ 
ަދުއަލުތެގ ުމަދާލއި ސިާޔސީ ާޕރޓީަތުކެގ ުމަދަލްއ ދިްނ ެގްއުލުމެގ ަމްއަސަލ 

ަބާލ އްިނާސްފ ާޤއިްމޮކްށަފއި ުނުވެމެވ. 

ެދ  ެއ  ޭބުންނަނަމ  ހިަފަހްއަޓްނ  ައުގ  ުފުލުހްނެގ  ސިަފއްިނާނއި  ދެިވހި 
ައްށ އްިނާސްފ  ުމައްއަސާސ ައނާިޔެވރިަކުމްނ ތާހިުރުކާރެށެވ. މްިނުޖާވެށެވ. މާޒީ

ޓީވީ  ސީސީ ުހރި  ަމުރަކްޒަގއި  ަމއި  ާބުރެގ  ދާިފއީ  ަގުއމީ  ޭދެށެވ.  ޯހަދއި 
ެކެމާރ ހޮޅުިބރިައުކްނ ަތާޅ ަހާލުކ ުކރީ ަހަމ ސިަފއްިނެގ ުކރިަމތީ ޫންނޯތެއެވ؟ 
ަހަމ ދެިވހި  ަވނީ  ަރއީްސ ަނޝުީދ ަހްއަޔުރުކަރްނ ޭގެގ ޮދުރ ަވްއާޓާލަފއި 
ުފުލުހްނެނެވ. ުފުލުހްނެގ ަމއި އިާދާރެގ ބިްއޫލރިަތްއ ަތާޅ ެހދީ ަހަމ ުފުލުހްނ 
ޫންނޯތެއެވ؟ 7 ެފުބުރައރީަގއި ުމާޒަހާރެގ ަބއިެވރްިނަންށ ަހތިާޔުރ ދިނީ ަހަމ 
ުފުލުހްނޫންނޯތެއެވ؟ ަރްއޔިުތްނ 2008 ަވަނ ައަހުރ އްިނތާިހުބުކރި ެވރަިކްނ 
ަވްއާޓާލ އްިނތާިހބީ ަރއީްސެގ އިްސތިުއާފައްށ ޮގވީ ަހަމ ެއ ުޔނީޯފްމ ަލއެިގްނ 
ަވެދ  ުފނޑަާލއެިގްނ  ަތުޅ  ެއަތުނެގ  ައްށ  ޓީީވ  ަގުއމީ  ޫންނޯތެއެވ.  ތެިބ 
ުމަވްއަޒުފްނ ަރހުީނޮކްށ ަގުއމީ ޓީވީެގ ަބަދުލަގއި ވީޓީ ސިްގަންލ ދޮޫކްށލީ ަހަމ 
ސިަފއްިނާނއި ުފުލުހްނެގ ާބުރަގއި ޫންނޯތެއެވ؟ ާރްއޭޖެގ ެއްނެމ ޮބުޑ ސިާޔސީ 
ާޕރޓީެގ ަހުރެގ ައްށ ސިަފއްިނާނއި ުފުލުހްނަވެދ ެއަތްނ ަތާޅ ުސްނާނަފތިޮކްށލި 
ަމްނަޒުރ ަދްށަކުވއިޭދ ވީޑިޯއަތްއ ެއުހރީ ެފްނާނެށެވ. ަރްއޔިުތްނެގ ަމިޖލްިސެގ 
ަމްނަޒާރއި  ައނާިޔުކރި  ަތާޅ  ަގއިަގއި  ުދ)ޮބްނަޑ(  ަރސީ އްިބާރޙްިމ  ެމްނަބުރ 
ަބނަދުރަމތިްނ ެއކި މުީހްނެގ ަގއިަގއި ަތާޅ ބިްނަމތީ ެދމި ަމްނަޒުރަތްއ ވީޑިޯއ 

ހްޯސްޓުކާރ ަސއިްޓަތުކަގއި ަރްއާކުކެރވަިފއި ެއުހރީ ެފްނާނެށެވ.

ުފުލުހްނެގ ެފްނަވާރއި ައުދްލެވރިަކާމއި ހާިމަޔްތ ަމޖލްިސ ެމްނަބުރ ޮބްނަޑެގ 
ަމްނަޒަރްށ  ެއ  ެއަކނި  ަހަމ  ސިަފުކެރވެޭނޯތެއެވ؟  ަމްނަޒުރްނ  ަތާޅ  ަގއިަގއި 
ެބލަިޔްސ ެއއީ އްިނާސނިްއަޔާތއި ހިާލްފ ަވަރްށ ަދުށަދަރަޖއިެގ ައަމެލެކެވ. 
ކިަލނުބެވަފއިވީހިނުދ  ުމައްއަސާސަތްއ  ެއ  ަޖރީާމައުކްނ  ެއަތްއެކްއ  މިަފަދ 
ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ުކެރވޭނީ ޮކްނ އިްހތާިރެމްއޯތެއެވ؟ މި ަބާޔްނުކެރުވުނ ަޖރީމަާތުކެގ 
ެއ  ުނލިބިާވއިުރ  އްިނާސްފ  ައދިވްެސ  ެވަފއިާވއިުރވްެސ  ައަހުރަތެކްއ  ަފުހްނ 
ައްށ އްިނާސްފ  ަޖރީމަާތްއ ހްިނގި މުީހްނ ތިބީ ަހަމ ުފުލުހްނެގ ޮގުތަގެއެވ. މާޒީ
ަދަމަހްއާޓ  އިުތާބުރ  ުމައްއަސާސަތުކެގ  ެއ  ައދިވްެސ  ައުޅަގނުޑެމްނ  ުނލިބި 
މާީހައްށ  ަރްއޔިުތ  ހިެފެހްއޭޓނީ  ައުގ  ުމައްއަސާސެގ  ައުރާވނޯީތެއެވ؟  ައުގ 
އިްހތާިރްމޮކްށެގްނެނެވ. އްިނާސްފ ާޤއިްމޮކްށެގްނެނެވ. ައނާިޔެވރްިނެގ ައްތަތުކެގ 
ކިަބއްިނ ުމައްއަސާސ ތާހިުރޮކްށެގްނެނެވ. މްިނުޖެވެގްނެނެވ. ަފަހެރްއަގއިވްެސ 
ުފުލުހްނެގ ުޔނިޯފްމަގއި ަރްއޔިުތ މާީހާއ ދާިމަލްށ ަބުޅ، ޫއުރ، ުކްއާތ ޮގަވުމްނ 

ުމުގުރ ހިަފއިެގްނ ުދުވުމްނ ލޭިބެނ އިްޙތާިރެމްއ ޯންނާނެނެއެވ.

ަސލާމަތީ ބާުރަތްއ ވްެސ ިމްނޖުވާްނ ޖެހޭ!
ލުިޔނީ: ހަުސއްިނ ނިާޔްޒ


