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ަނމުްނ ޖުމްހީޫރ 
ަކމުްނ ރްަސަކެމްއ!

ލުިޔނީ: ލަޫކްސ ަޖލްީލ

އިްއެޔައކީ ދެިވހި ާރްއޭޖެގ ުޖްމހޫރީ ުދަވެހެވ. ަރްސަކަމުކްނ ުޖްމހޫރްިއަޔަކްށ 
ުފޮރޅި ެއ ުޖްމހޫރްިއަޔުތ ނިުމަމަކްށ ައއިްސ ެފުށުނ ެދ ަވަނ ުޖްމހޫރްިއަޔަތްށ 
ދެިވހި  ުދަވަހކީ  ުޖްމހޫރީ  ަހގީގީ  ައްސުލ  ާރްއޭޖެގ  ުދަވެހެވ.  ުފޭރ  ައަހުރ 
ުމަހްއަމުދ ައމީްނ ުފަރަތަމ  ާރްއޭޖެގ ުފަރަތަމ ުޖްމހޫރްިއާޔ އިުއާލްނ ުކެރވި 
ަރއީްސަކުމެގ ުހާވ ުކެރްއވި 1 ަޖަނަވރީ 1953 ޯތ ުނަވަތ ެއ ުޖްމހޫރްިއަޔުތ 
ެދަވަނ  ާރްއޭޖެގ  ދެިވހި  ަފުހ  ަރްސަކަމަކްށ  ނިމި  1954ަގއި  ާމރްޗ   7
ުޖްމހޫރްިއަޔުތ ެފށި ެއ ުޖްމހޫރްިއަޔުތެގ ުފަރަތަމ ަރއީްސ އްިބާރހްިމ ާނސުިރ 
ދެިވހި  ންިނާމނީ  ޯތ   1968 ޮނެވްމަބރ   11 ުކެރްއވި  ުހާވ  ަރއީްސަކުމެގ 
ަރްއޔިުތްނެނެވ. ެއައްށ ުވެރ ުމހްިނުމ ުސާވަލކީ 2 ަވަނ ުޖްމހޫރްިއަޔުތެވްސ 

ނިމި ަރްސަކެމްއ ައުލްނ ައއީޯތ ުކެރޭވ ުސާވެލެވ.

ެއެވ. ެލޓިުންނ  ައކީ ‘ެރްސ ަޕްބލާިކ”  ުނަވަތ ރިަޕްބލްިކ  ުޖްމހޫރްިއަޔުތ 
ުކެރޭވ ަލްފޒީ ަތުރަޖާމއްިނ ަނަމ ާއްއުމ ަރްއޔިުތްނެގ ެއްއެޗެވ. ަރްއޔިުތްނެގ 
ާގއިުމާވ  ަމްއަޗްށ  ުދްސތެޫރްއެގ  ދޮޫކްށ  ަރްސަކްނަތްއ  ވާިރސީ  ެވރަިކެމެވ. 
ާއއިާލައަކްށ ހްާނާދަނަކްށ ުވެރ ަރްއޔިުތްނެގ  ަރްއޔިުތްނެގ ެވރަިކެމެވ. ަވކި 
ައްނަނ  ަފާރުތްނ  ަރްއޔިުތްނެގ  އިޭވ،  ަބްސ  ަރްއޔިުތްނެގ  ަގަދާވ،  ަބްސ 
ހްިނެގނީ  ަނުމަގއި  ުޖްމހޫރްިއަޔެތްއެގ  ައުދ  ާރްއޭޖަގއި  ދެިވހި  ެވރަިކެމެކެވ. 
ަރްސަކެމްއ ޯތ ުނަވަތ ަރްއޔިުތްނެގ ާބުރ ހްިނާގ ަރްއޔިުތްނެގ ެވރަިކެމްއޯތ މި 
ުސާވުލ މިައުދ ދެިވހްިނ ދެިވހްިނެގ ައމިްއަލ މިނަިވްނ “ުޖްމހޫރީ” ަންފާސއި 
ުކަރްނ ެޖެހެއެވ. ުޖްމހޫރްިއަޔެތްއެގ ުހރާިހ ސިަފަތްއ ެގްއުލާވާލ ަރްއޔުިތްނެގ 

ަހަރާކްތަތާކއި  ސިާޔސީ  ުކާރ  ަތްމސީުލ  ަރްއޔިުތްނ  ަކނުޑާވާލ،  ާބުރ 
ަސުރާކުރަތްއ ަކަމްށާވ ލަޯކްލ ަކުއްނސްިލ  ާޕރޓީަތާކއި، ަރްއޔިުތްނެގ ުކދި 
ާއއިާލެއްއެގ ަމުދ  ައދި ސިޓީ ަކުއްނސްިލަތުކެގ ާބުރ ަކނުޑާވަލއެިގްނ ަވކި 
ަބެއްއެގ ައްތ ަމްއަޗްށ ުހރާިހ ާބެރްއ ަޖާމޮކްށެގްނ މިހްިނަގނީ ުޖްމހޫރްިއަޔެތްއ 
ހްިނާގ  ެއެތެރޮކއިުލްނ  ަނަމވްެސ  ެންތ  ެފްނާންނ  ލެިޔކިުޔުމްނ  ުނަވަތ  ޯތ 

ަރްސަކެމްއޯތ މިައުދ ދެިވހްިނ ުފްނޮކްށ ވްިސަންނ ެޖެހެއެވ. 

ެވރަިކަމކީ  މި  ހްިނޭގ  އިދިޮކަޅްށ  ސިަފަތާކއި  ުހރާިހ  ުޖްމހޫރްިއަޔުތެގ 
ަނުމަގއި  ެވރަިކުމެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  މިއީ  ަމާލމެާތެކެވ.  ުކެރޭވ  ުޖްމހޫރްިއަތްށ 
ަރްއޔިުތްނެގ  ުފަރްއާސަރެއެކެވ.  ުކާރ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ާއއިާލައުކްނ  ަވކި 
ާއއިާލައާކއި  ާބުރެވރަިކަމްށ ޮގްނ ަޖާހަފއި ހްިނާގ ާއއިލީ ެވރަިކެމެކެވ. ަވކި 
ސިާޔސީ ޮގުތްނ ހިާޔުލ ަތާފުތާވ ެއްނެމްނެގ ނިުމްނ ަޖުލްނ ެގްނަނ ައނާިޔެވރި 
ހްާނާދނީ ެވރަިކެމެކެވ. ެވރަިކުމެގ ަތުހުތ ެއްނެދރިާމެގާއއި ައލިކިެލެގާފުނ ަމުގްނ 
ެގެއްއަގއި ަބަހްއަޓއިެގްނ ހްިނާގ ަނުމްނ ުޖްމހޫރީ ަކުމްނ ަރްސަކެމެކެވ. ައުލްނ 
ދެިވހި ުޖްމހޫރްިއަޔުތެގ ސިަފަތްއ ެގަނުއަމްށ ާއއިލީ ެވރަިކާމއި ެދޮކަޅްށ މި 
ުޖްމހޫރީ ުދަވުހ ައުޑ ުއުފާލ މި ަސުރާކުރ ަބަދުލ ުކުރަމކީ ދެިވހްިނެގ ުޖްމހޫރީ 
ުދަވެހްއ  ުޖްމހޫރީ  ުއާފެވރި  މިައަދކީ  ެޖެހެއެވ.  ަކނަޑައަޅްނ  ަކުމަގއި  ައުޒްމ 
ޫނެނެވ. ައުދ ުމަހްއަމުދ ައމީްނ ުހްނެނވި ަނަމ ަކުރަނ ައާޅ ޯރެނެއެވ. ެއާހވްެސ 

ުޖްމހޫރްިއަޔުތ ދެިވހި ަފްސަގނޑާއި ުދަރްށ އަޮބއި ހްިނަގްއެޖެއެވ. 



ުކްއލި! |  ެދަވަނ ައަދުދ 12 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ެއޭރ ާހަދ ުރއިެމެވ. ަހނާދްނަވނީ ެއ ަމްނަޒެރެވ. 13 ާމރްޗ 2015 ެއެވ. 
ަކްނަފުތަގއި ުގުގަމނީ ެއ ަބްސުފެޅެވ. “ުހރާިހ ޭބުފުޅްނވްެސ ހްިތަވުރ ަގަދ 
ހްިނުގުނ  ަބރިެއްއެހްނ  ަފާޓްސ  ަހާވ  އިްލތާިމެސެވ.  ުކެރްއވި  ުކަރްއަވްނ” 
ަޝރީަޢެތެވ. ެމްނަދުމ އިްއުވުނ ޭބއިްނާސުފ ުޙުކެމެވ. 13 ައަހުރެގ ުކަޑޮގޅިެއެވ. 
ައުޑ  އިުތަރްށ  ތާށިވިެއެވ.  ުބުޑަގއި  ަކުރ  ައުޑ  ދަިޔ  ުއުފަލުމްނ  ޖާޯޝެއުކ 
ޭބުރާވޮގެތްއ ުނވެިއެވ. ައުތަގއި ޮއްތ “ްފރީ ްޕެރޒިެޑްންޓ ަނޝުީދ” ޕްޯސަޓރ 
ދަިޔ  ަޖާމަވުމްނ  ލަޮލްށ  ޭބުރަގެއެވ.  އިްޚތިާޔުރްނ  ެވްއުޓނީ  ބިްނަމްއަޗްށ 

ަކުރަނަތްށ ުފެހުމްނ މްިސާރުބ ެޖހީ ެގާއ ދާިމަލެށެވ. 

 ހިތަށް އެރިއެވެ. މި ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. ރައީސް
 ނަޝީދު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނެވެ. ދިވެހިންނަށް

 އެމަނިކުފާނު ހެޮޔ ވެރިކަމެއް ޮކށްދެއްވާނެއެވެ.
 މިއަދު އެމަނިކުފާނަށް ބޭއިންސާފުވީ ފަރާތްތަކަށް

 ހެޮޔވިސްނޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެއެވެ. އެދުވަސްވެސް
 ދިވެހިން ދެކޭނެ ކަމަށް ޔަޤީން ކުރަމުން މާތްهللا

 އަށް ވަކީލް ކުރާ ޙާލު ގެއަށްވަދެ ޯސފާގައި
އިށީންދެ ޯފނުނަގާ ޓްވީޓް ކުރަން ފަށައިފީމެވެ.

ެއެހްނ ުދަވެހެކެވ. ެމްނުދުރ ެގަޔްށ ާކްނަވނީ ަބނުޑަހއިެވަފ ުހރެިލްއ ޮބުޑަކުމްނެނެވ. 
ެބްލަކންިނ ޭބުރ ަބާލލެީމެވ. މިނަިވްނ ަފްނާސަހްށ ާމެލެތެރ ަތްއާޔުރުކަރުމްނާދ 
ަމްނަޒުރ ެފުނުމްނ ެއވީ ޫފްއެސްއ ުބެނޭދްނވްެސ ޭނނުގެނެވ. ާކޭމުޒ ަކއިރީ 
ޮބނޑަިބެތެވ.  ައްސަތްޣފުިރهللا!  ެފށީެމެވ.  ަނަގްނ  ަމތި ަތށިަތުކެގ  އިށީްނެދ 
ުހރާިހ ަތްއެޓްއަގއި ޮބނޑަިބެތެވ. ރޯިމްޓަނާގ ޓީވީ ުހުޅާވލެީމެވ. އްިނތާިޚުބވިަޔްސ 
ަރއީްސ ަނޝަީދްށ ަމާޤުމ ަޙާވުލ ުނުކަރްނަވުޢުދވި ަނއުިބަރއީްސެގ އިުތާބުރ 
ުހްއާޓ  ަބަލަބާލ  ަތްއާޔުރަވނެީއެވ.  ެނުގަމްށ  ަމޖިލުީހަގއި  ވްޯޓ  ެންތަކުމެގ 
ަފުތައުޑކިާޔަފ ެއޮއްށ ފްާސޮކްށ ންިނާމލެީއެވ. ޮބނޑަިބްތ ަގނުޑެގ ޮފނި ަމުޑެވ 
ައުމުދްނ ާކްނ ުނެކޭރަވުރ ވީެއެވ. ަރއީްސ ަނޝަީދްށ ައާމުޒުކރި ޮގެވލަިފތި 
ތާިމައްށ ައާމުޒެވ އްިނތާިޚުބ ުވުމްނެވްސ ޮގނޑި ައުތލީެއެވ. ެއްއެޗްއ ވްިސޭނެނ 

ަކަމްށ ުއްއމީުދ ުކަރެމެވ. ައދި ހާިތަމއިަގއި ަބއިެވރަިވެމެވ. 

ަރުކ ަނއުިބަރއީްސަކަމްށ  ެދްނ އިެވްނެފށީ ާމ ބިުރެވރި ައެޑެކެވ. ާމާބުރަގަދ ޮބުޑަވޒީ
ެގްނަންނ ންިނމި ަޚަބެރެވ. ަމޖިލްިސ ެމްމަބުރްނ ެރެއްއ ުދާވެލްއ ެނތި ެއ 
ަނއުިބ ަރއީްސ ްޕޮރމްޯޓ ުކުރުމަގއި ުއުޅްއާވ ަމްނަޒެރެވ. ެއަކުކ ުބެނެއެވ. 
ެއއީ ާޚލުިދ ބިްނ ަވލެީދެވ. ައެނަކުކ ުބްނެޏެވ. ެއއީ ޮކްނެމ ަސުރާކަރަކްށވްެސ 
ެކެވ. ެދްނ ުހރި މާީހ ުބާނައުޑ އިުވެނެވ. ެއއީ ތަިމްނަނެމްނ  ލޭިބެނ ަރްނަގނެޑ
ާޕޓީ ހްިނުގަމްށ ަޗްނާދ ޯހަދއިޭދ ޭބުފާޅެއެވ. ހަިތްށ ެއރިެއެވ. ކިާހަވަރުކްނ 

ާދެނާބަވެއެވ. 

ުމޅި ަމޖިލްިސ ެއކީ ެއަކްއަޗަކްށ ޫފަގަޅއިެގްނ ނުިކެމ މިނަިވްނ ަފްނާސަހްށ ނަިކްނ 
ބިަޔ ަނއުިބ ަރއީްސެއްއ ޮގނޑީަގއި ަވުޑަވއިފިެއެވ. ުމޅި ަޤުއުމ “ްސްޓެރްސ 
ްފރީ” ވީަކަމްށ ންިނާމ ސިްއަކ ަޖަހއިފިެއެވ. ެދަނާކ ެދެންއ ެނެތެވ. ބިަޔ 
ަގަދަބްސ  ންިސަބްތޮކްށ  ަފާރްތަތަކްށ  އިދިޮކުޅ  ުފުލުފުލްނ  ަރއީްސ  ަނއުިބ 
ވިާދުޅުވްނ ުއަފަލަކްށ ަހްއަދަވއިފިެއެވ. ެޔޯލފާީވ ަންއާތަލްނ ަވއިަރްސ ަތެކްއ 
ުމޅި ާރްއެޖައްށ ދޮޫކްށަލނީ ަކަމްށުބެނ ަމާހެރެހްނދި ުރްއަސްނ ަމާހސްިނާތެގ 
ާޔމީްނ  ަރއީްސ  ހްިނަގއިފިެއެވ.  ވްެސ  ްކާލްސަތެކްއ  ްކްސ  ެއޮރބި ަނުމަގއި 
ައްތުޕުޅ ަޖްއަސަވނީެއެވ. ސިްއދުީޤ ާއއި ައްއާބްސ ާއދިްލ ރާިޒ ަންށަޓަވނީެއެވ. 

ާވްހ ަސރީ ާވްހ!

ހިަޔުޅަކްނ  ާޢއިާލެގ  ާކމިނީ  މިުއެޅނީ  މާިހަވަރުކްނ  މެިވރްިނ  ވްިސާނލެީމެވ. 
ާލެނެއެވ.  ަފާޅވްެސ  ޮބްތެކްއެހްނ  ަނއުިބަރއީްސ  ޮބކި  ޭންނެގނެީއެވ.  ައދި 
ައޫބ  ަލަޤްބ  ެގ  ަވލުީދ  ބިްނ  ާޚލުިދ  ޮގަތެށެވ.  ހީުކެރުވުނ  ަކްނަތްއވީ 
ަޖުހުލެގ ަލަޤަބްށ ަބަދުލޮކްށ މިނަިވްނ ުދަވަހްށ ެގަނއި ަނއުިބަރއްީސ ުޖްމހޫރީ 
ުދަވަހްށ ޭބުރުކާރެނަކްނ އުިޢާލުނ ޮކްށފިެއެވ. ެއްނެމ އިްޚލްާސެތރި ްބޯރ ޮބުޑ 
ެޓަރރްިސަޓަކްށ ވީޯޔަލެއެވ. ފިނެިފްނާމ ޯދނަީގއި ެއޮގވި ެއްއެޗްއ ޮގަވއި ަވަޔްށ 
ައަރއިެގްނދަިޔ ަހާވ ަފާޓްސ ަގނެޑްއ ޮގަތްށ ްބޯރވްެސ ަވަޔްށ ުބަރއިެގްނ 
ދަިޔއީެއެވ. ެއްނެމ 107 ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި ުހރާިހ ާއަރާކއި ާބެރްއ ެގްއލި 
ަޖުލެގ ތޭރިަތުކެގ ބިްއޮދަށްށ ާދްނ ެޖުހނީެއެވ. ަސާނ ކިަޔުމްނ ަފަހުތްނ ުދވި 
ެއްނެމްނެގ ައުތްނ ްގރީްނ ަބަޓަންށ ްޕެރްސޮކްށ އިްމޕީްޗޮކްށ ންިނާމލެީއެވ. 
ުބެނލީ  ަބެހްއ  ަކުމެގ  އްިނާސނިްއަޔުތ  ޮގވީެއެވ.  ުނެހްއެދވިައްށ  ެހްއެދވި 
ަހަމެއަކނި ެއްއަކަލ ެއްމޑީޕީ އްިނެނެވ. މްާތ هللا ެގ ުކަޅުދްނ ަވްނަތ ަކެމެވ.

ަކއިރިައްށ  ަމޖިލްިސުކާރޭގ  ަރްއޔިުތްނެގ  ަކެމެކެވ.  ާމޮބުޑ  ުކރިަމތިވީ  ެދްނ 
ޫންސެވރްިނ ެއްއެވ ުއޅޭތީ ާވޮގެތްއ ަބާލަލްނ ަކއިރިައްށ ެޖހިލެީމެވ. ޭރަގނުޑ 
ޑިޮމްކެރޓިްކ  މާިހ  ޯންނާނެނާތެއެވ.  ަޖްލާސެއްއ  ަމޖިލުީހެގ  ުވުމްނ  ަކަމްށ 
ަބަދުލވިަޔްސ  ުއޫސުލ  ައްށ  ުކްއލި  ުކްއލި  ަޤުއެމްއަގ  ޮއްނަނ  ެވރަިކެމްއ 
ެފުނނީ  ުކްއލަިޔަކްށ  އިްޚލްާސެތރިާވެނާތެއެވ.  ަވަރްށ  ެމްމަބުރްނ  ަމޖިލްިސ 
ުގްނަފއި ަޖާހަފއި ނަިކްނ ުފްނާނުބުއްސ ޭބުފަޅުކ ނުިކެމ ަޝުކާވ ުކަރްއަވްނ 
ެފްއެޓވި ަމްނަޒެރެވ. ަޖާވުބ ާދރީާވްނ ުފުރަސުތ ުނދިނީޯޔަލެއެވ. ަމްއަސަލ 
ަމާޤުމްނ  ންިނާމ  ަމްއަސަލ  ކިާޔ  ރްާސޓްަސ  ެތޭރ  ޑީއިުރ  ަގ  12 ުހަށައާޅ 
ާކުކޯތ  ވިާދުޅެވްއެޖެއެވ.  ަކަމްށ  ޭބއިްނާސުފ  މީ  ަކަމާށއި،  ޭބުރޮކްށަލނީ 
ަބާލލިއުިރ ަކަމުކާދަކްށ ެނެތެވ. ަރއީްސ ަނޝަީދްށ ޭބއިްނާސުފ ަދުޢާވުކރި 
ޕީޖީ ެއެވ. ަވއިޫސރިެއްއެހްނ ަމާޤުމ ެގްއުލނެީއެވ. ަދްނަވުރ ަރއީްސ ަނޝަީދްށ 
ޭބުރޮކްށ  ަމާޤުމްނ  ަދްނަވުރ  ޕީޖީ  ުހަށެއުޅްއވި  ަމްއަސަލ  އިްއަވްނ  ުހުކްމ 
ޭބއިްނާސުފވީ މުީހްނ،  ަރއީްސ ަނޝަީދްށ  އިާޢަދވީެއެވ.  ެއްއާލލީެއެވ. މާޟީ 
ަފަހަރުކ މަީހުކ މިަދނީ ެއ ޭބއިްނާސުފެގ ހިިތަކްނ ެދެކުމްނެނެވ. ެއޭބުފުޅްނ 
ެއޭބުފުޅްނާނ ަނޫގ ޮގްށެޖހި ަވާފެތރިްނާނއި، ޭބަވާފެތރްިނ ެއޭބުފުޅްނަންށ ވްެސ 
ޮއޅި ަހަމ ަރނަގަޅްށ ައަތްށ ޮގަވއިފިެއެވ. ުކާރެނަކެމްއ ެނެތެވ. ާވްނުހރި ޮގްތެވ 

ނިޭމެނެއެވ. ުޝުކުރ ުކުރްނ ެހޮޔާވެނެއެވ.

ވްާނުހިރ ޮގތްެވ ިނމޭޭނ.. ުޝުކުރ ުކުރްނ ެހޮޔވޭާނ..
ލުިޔނީ: ައްހަމުދ ާޔމީުނ



ުކްއލި! |  ެދަވަނ ައަދުދ 12 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ެއަބޭދ.  ހިނަގުމްނ  ަދުރާބުރޭގަގއި  ަޖްލާސ  ާޚްއަޞ  ުދަވުހެގ  ުޖްމހޫރީ 
ަވަރްށ ރީތި ޫސުޓ ުތުރުކަރްއަވއިެގްނ ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔ ވްެސ އްިނެނވީ. 
ަމނުިކާފުނ ތި އްިނެނވެިހްނ، ޫސުޓ ުތުރުކެރްއވިަޔަކްސ، ކިަތްނެމ ރީތި ަޓއީެއްއ 
ާޕޓީާއއި  ަމނުިކާފުނެގ  ޫންނ.   ރީްއެޗްއ  މި  ުއުޅްއވިަޔަކްސ  ައުޅްއަވއިެގްނ 
ަމނުިކާފުނެގ ާޕޓީްނ ުކަރުމްނާދ ެވރަިކަމކީ  ަރްއޔިުތްނަންށ ަހާރްނޯކުރަވުމްނާދ 
ާއއި ަމިޖލުީހެގ ަގާވއިަދްށ ައަރއިަގެނ،  ެވރަިކެމްއ. މި ާރްއޭޖެގ ާޤޫނުނައާސސީ
ާޕޓީެގ  ަމނުިކާފުނެގ  ޮގަތަކްށ  ޭބުންނާވ  ަމނުިކާފުނެމްނ  ަތުރތުީބުކެރވިެގްނ 
ސިާޔަސުތ ެގްނދިުއަމްށ ުޚުދުމްޚތުާރ ޮގުތަގއި ެގްނދިުއަމްށ ަޓަކއި ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ައުޅަގނުޑެމްނެގ  ައުގަވްއާޓަލއި،  އްިންސޓިޓިުއަޝްނެގ  ޮބުޑ  މި  ާގޫނނީ،  މި 
ަރްއޔިުތްނަންށ ަހާރްނޯކުރަވުމްނ ތި ަދނީ ކިާހުދަވަހަކްށ ެދމިެގްނާދެނ ަކެމްއޯތ، 

ހުިތަގއި ޮއެވެގްނޯތ ައުޅަގނުޑ ހަިތްށ ުސާވުލުއެފޭދ. 

މިއަދު ކިހިނެއްޯތ މި ވީ؟ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން 
އަމިއްލައަށް ތިކަން ތި ކުރައްވަނީ. ތި ބޭފުޅުންގެ 
ނައިބު ރައީސް، ތި ބޭފުޅުން ތުހުމަތުކުރައްވަނީ 
ޮބން ޮގއްވި ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭ ކަމެއް 
ތި  ރައީސް،  ނައިބު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ނޫން. 
ބޭފުޅުން ގެނައީ. ތި ބޭފުޅުންގެ ޕްޮރސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލް.  ތި ބޭފުޅުން ރުހޭ، ތި ބޭފުޅުން 
އެހެންނަމަވެސް،  ގެނައީ.  ބޭފުޅަކު  ބޭނުންވާ 
އެކަމެއް ނޫން ފެނިގެންދިޔައީކީ. ތި ބޭފުޅުން 

އަމިއްލައަށް ކަތިލެވިގެން ތި ދަނީ. 

ޮއތީ  މި  ާރްއެޖ  މި  ާހަލެތްއަގޭއ.  ހާިތަމެވރި  ަވަރްށ  ޮއތީ  މި  ާރްއެޖ  މި 
މި  ެޖެހނީ  މި  ހާިތަމުކަރްނ  ައުޅަގނުޑެމްނ  ަދަރަޖއިަގއި.  ަދުށ  ަވަރްށ 
ާރްއޭޖެގ  މި  ންިސަބްތެވަވަޑއިަގްނަނާވ  ޕީ.ޕީ.ެއަމްށ  ަމިޖލުީހަގއި  ާގޫނުނަހާދ 
ވްެސ ުފްނާނުބުއްސ ާގޫނނީ ަވކުީލްނާނ، ައދި މި ާރްއޭޖެގ ސިާޔސީ ޮގުތްނ 
ަމިޖލުީހަގއި  ަކްނަކްނ  މިަފަދ  ތިްއަބަވއިެގްނ،  ޭބޭބުފުޅްނ  ތިްއެބވި  ަތުޖރިާބ 

ތިްއަބާވއިުރ ތި ޭބުފުޅްނ ތި ަވަޑއިަގްނަނަވނީ ވުޯޓޭދްނ. 

މިައުދ ެމްނުދުރ ްޕޮރސިކިުއަޓރ ެޖެނަރްލެގ ަމްއަސަލ ަމިޖލަީހްށ ުހަށެހުޅނީ. 
މޭިރ 11:30. މިއީ ޮކްނަކެމްއޯތ މި ހިނަގނީ؟ ކިހިެންއެވެގްނޯތ މި ުއެޅނީ؟ 

ޮއތީ  ލުިބުމްނ  ެމޯޖރީިޓ  ަމޖިލުީހަގއި  މި  ޭބުފުޅްނަންށ  ތި  ޮކްނަކެމްއ؛ 
ަރއީުސްނ  ަނއުިބ   2 ޭބުފުޅްނެގ  ތި  ވީއިުރ  ައަހުރ   2 ޮކްނަފއާިދެއްއޯތ؟ 
ަވކެިވެގްނދަިޔއީ. މިނަިވްނ ުމައްއަސާސަތަކްށ ތި ޭބުފުޅްނ ުރހަިވަޑއިަގްނަނާވ 
ޭބުފުޅްނ އިްސުކެރުވނީ. ެއ ަވކެިވެގްނ މި ަދނީ. ތި ޭބުފުޅްނ ައމިްއަލައްށ 
ަކެމްއ  ުކަޑ  މިއީ  ުއޅޭ.   ެއަބ  ަމްއަސަލެއްއ  މިަކުމަގއި  ަވކި؛  ވުޯޓދެީގްނ 
ޫންނ.  ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހަގއި ާސުފ ެމޯޖރިޓީ ތި ޭބުފުޅްނަންށ ޮއެވެގްނ 
ތި ޭބުފުޅްނަންށ ެވރަިކްނ ުނުކެރވެިގްނ މި ަދނީ. ެއެހްނވާީމ، ައުޅަގނުޑ މި 
ަދްނަނަވނީ ަހާރްނޯކުރ ޮގުތަގއި، ތި ޭބުފުޅްނ ާނާޖއިުޒ ޮގުތަގއި ަކްނަތްއަތްއ 
ުކަރްނ ަހަދއިެގްނ ައމިްއަލައްށ ައަތްށ ޮގަވުމްނޭނ ތި ަދނީ. ެވރަިކްނުނުކެރވެިގްނ 
މި ަދނީ. މިއީ ާސުފޮކްށ ެފްނަންނ ޮއްތ ަކެމްއ. 2 ައަހުރ ެވެގްނދަިޔއިުރ 
ތި ޭބުފުޅްނަންށ 2 ަނއުިބ ަރއީުސްނ ހަޮވްނެޖުހނީ ތި ޭބުފުޅްނ ައމިްއަލައްށ. 
ައުޅަގނުޑެމްނ ެއްމ.ޑީ.ޕީ މާިތ ޮއެވެގްނ، އިދިޮކުޅ ާޕޓީެއްއެގ ޮގުތަގއި ޮއެވެގްނ 
ައުޅަގނުޑެމްނެގ ެއްއވްެސ ވެޯޓްއ ޭބުންނުނެވ، ތި ޭބުފުޅްނަންށ ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ާރްއޭޖެގ  ޮގަތަކްށ  ޭބުންނ  ައމިްއަލައްށ  ެނތި،  ަކެމްއ  ުމހްިއުމ  ެއްއވްެސ 
ައްށ ޭބުންނ ަބަދުލަތެކްއ ެގްނަނުމްނ ތި ަދނީ. ެއެހްނަނަމެވްސ،  ާޤޫނުނައާސސީ
ެވރަިކްނ ުނުކެރވެިގްނ މި ަދނީ. ެއެހްނވާީމ، ަމްއަސަލ ެއަބޮއްތ. ައުޅަގނުޑެމްނ 
ައކީ ަރްއޔިުތްނަންށ ަކަށަވުރުކާރ، މި ާރްއޭޖެގ؛ ުދނޭިޔެގ  މި ާޤޫނުނައާސސީ
ބުޫލުކާރ  ެއެހްނ ަތްނާތ ވްެސ ެހދަިފއި ޮއްތ ޮގަތްށ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއްނެމްނ ަގ
ަރނަގުޅ ސްިސަޓަމަކްށ ެހދަިފއި ޮއްތ، ސްިސަޓެމްއެގ ެތެރއްިނ ައުޅަގނުޑެމްނ 
ެވރަިކްނ މި ުކަރނީ. މިައްށ ާނާޖއިުޒ ޮގުތަގއި، މިައްށ ައަރއިަގތާީމ ާވްނެޖހޭ 
ާބުރ  ކިަތްނެމ  ަދނީ.  ތި  ެމުދެވރެިވެގްނ  ޭބުފުޅްނަންށ  ތި  ޮގެތްއ  ުހރާިހ 
ަނަމ،  ޭބުންނުކަރްނެޖހިްއެޖ  ޮގުތަގއި  ާނާޖއިުޒ  ޮއަތަކްސ، ެއ ާބުރ  ލިިބަފއި 
ާވްނެޖހޭ ުހރާިހ ޮގެތްއ ެވަދނީ. ތި ޭބުފުޅްނ ައމިްއަލައްށ ަކތިެލވިެގްނ ތި 
ަދނީ. ެވރަިކްނުނުކެރޭވަކމީ، ެވރަިކްނ ުނުކެރުވުނަކމީ މިއީ ަޝްއެކްތ ޮއްތ ަކެމްއ 
ޫންނ. ަރއީްސ ާޔމީަންށ 2 ައަހުރ ެވެގްނދަިޔއުިރ ެވރަިކެމްއ ުނުކެރުވުނ. 
ާބކީ ޮއްތ 3 ައަހަރކީ ުނަރްއާކެތރި 3 ައަހަރްށ ެވެގްނާދނީ. މި ަމޖިލުީހްނ، 
މި ަމިޖލުީހްނ ތި ޭބުފުޅްނ ައމިްއަލައްށ ތި ޭބުފުޅްނެގ ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔ 
ަޢުޒުލުކާރ ހާިސަބްށ ާދެނަކމީ ަޝްއެކްތ ޮއްތ ަކެމްއ ޫންނ. ެއާހހާިސަބްށ މި 
ާރްއޭޖެގ ާހަލުތ ޮގްއަސ މި ޮއތީ. ތި ޭބުފުޅްނަންށ ތި ޭބުފުޅްނ ެދްއާވ ވާޯޓއި، 
ތި ޭބުފުޅްނ ުކަރްއާވ ަކްނަކްނ ައމިްއަލައްށ ެއނގިަވަޑއިުނެގްނ ތި ުއުޅްއަވނީ. 

މިއީ ަޝްއެކްތ ޮއްތ ަކެމްއ ޫންނ.  

ޕާކިްސާތާނއި  ައްފާޣންިސާތާނއި  ަދނީ  މި  ެފނެިގްނ  ައުޅަގނުޑެމްނަންށ 
ަކެމްއެގ  ުއނަދޫގ  ާޔމީަންށ  ަރއީްސ  ުވެރ  ެވރަިކްނުކުރަމްށ  ޯސާމލާިޔަގއި 
ޮގުތަގއި މި ާރްއޭޖެގ ެވރަިކްނުކަރްނ ެވެގްނދުިއްނ. ޭއެގ ޒިްނާމ ަނަގްނެޖހޭނީ 
މި ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލްިސ. ޭއެގ ޒިްނާމ ަނަގްނެޖެހނީ އިްއަޒްތެތރި ަރއީްސ. 
ކިަތްނެމ  ުތުރުކަރްއަވއިެގްނ،  ޫސެޓްއ  ރީތި  ކިަތްނެމ  ަދްނަނާވނީ،  ައުޅަގނުޑ 
ައލާިފުނެގ  ރިީތ ަޓއީެއްއ ައުޅްއަވއިެގްނ އްިނެނވަިޔްސ، ެއެތޭރަގއި ހިނަގނީ 
ަޓަކއި  ަޤުއަމްށ  ހިނަގނީ  ތި  ެއެތެރަހށީަގއި  ޭބުފުޅްނެގ  ތި  ަކްނަތްއަތެކޭކ. 

ހިނާގ ެއްއވްެސ ަކެމްއ ޫންނ. 

ހަިތޫދ ެދކުުނ ާދިއާރގެ މްެނަބުރ ަޢލީ ިނޒުާރ ވާަހަކެދްއެކުވްނ:
10 ޮނެވމަްބރ 2015، ަގިޑ: 23:24

ަމޖްލްިސ ވާަހަކ



ުކްއލި! |  ެދަވަނ ައަދުދ 12 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ަޤުއުމެގ ަސުރާކާރއި، ަސުރާކާރއި ުގޅިަފއާިވ ދާިފއީ ާބުރަތުކްނަޤުއުމެގ ައާމްނަކޭމ 
ާބެއެވ؟. ޮކްނެމ  މިނަިވްނަކޭމ އިްސތިްގާލޭލ ކިާޔއިުރ ެއކިޭޔ ެއްއެޗްއ ެއނޭގ
ދެިވހި ަފުރަދުކވްެސ ވްިސާނަލަބްއަލާވެށެވ. މިވީ 4 ަވަރަކްށ ައަހުރ ެތޭރަގއި 
މި ަގުއުމަގއި ކިަތްއ ުފާރެނ ުދްއާވާލަފއިވޯޭތެއެވ. 3 މުީހްނ ެގްއލިްއެޖެއެވ. 
ެއަތެކްއ ުޒާވުންނެގ ަޒަހްމަތާކއި ެއުކ ތިބީ ުނުކެޅދޭ ާހަލުތަގެއެވ. ައނާިޔެވރި 
ްމ ައލީެގ ަމުރެގ  ާވ ޑރ ައްފރާޝީ ަރްޙުމުކަޑޮގެތްއަގއި ުފާރަނ ުދްއާވާލަފއި 
ައްތަތުކްނ  ައނާިޔެވރްިނެގ  ޮކާބޯތ  ރިްލާވްނ؟  ޮކާބޯތ  ޯހދަިފއިވޯޭތ!  ަޙގީަގްތ 
ުދނެިޔ ދޮޫކްށ ދަިޔ ުޒާވުންނަތްއ؟ ެތެދެކެވ، ުހާމުމ ަމްއަޗްއ ަމުރެގ ުޙުކްމ 
ްމ ައަވާހަރޮކްށލީ  އިްއަވާފެނެއެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ ުސާވަލކީ ުހާމްމ ޑރ ައްފރާސީ
ޮކްނ ޭބުނެމްއަގއި ޯތެއެވ. ަމުގަމތީ ެއނުބޭރ ާޕރޭޓުކދިްނޭނ ކިާޔ ުކދްިނެވްސ 

ަހަމ ުހެރަފއި ޫނނީ ަފއާިސ ޭފެރްނެވްސ މަީހުކ ުނަމާރެނަކްނ ަޔގީެނެވ. 

ރިާޔސީ އްިނތާިހްބ ާގްތެވ ޕީޕީެއްމ އްިނ ޭބްއވި ްޕަރއިަމރީައްށަފުހ މާިހުރެގ 
ކިަތްއ  ުހރީ  ަހާދްނ  ާވަހަކުފުޅ  ެދްއެކވި  ަނސުީރ  ުއަމުރ  މިންސަޓރ  ޯހްމ 
ުގުޅްނުހރި  ަމާރއި  ްމެގ  ައްފރާޝީ ޑރ  ާޔމީްނާއއި  ަރއީްސ  މުީހްނޯތެއެވ. 
މިންިސަޓރ  ޯހްމ  ާޔމީްނެގ  ަރއީްސ  ެދްއކީ  ާވަހަކ  ަތުކާރުރޮކްށ  ަކަމްށ 
ުއަމުރ ަނސެީރެވ. ެއަމާރއި ުގޅޭ ުކަޑުކްއާޖާއއި ަރއީްސ ާޔމީްނ ަބްއަދުލުކރި 
ަކަމްށެވްސ ުބނީ ަހަމ ޯހްމ މިންިސަޓރ ުއަމުރ ަނސެީރެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ 
ެއުދަވުހ ާޔމީްނާއއި ެދޮކަޅްށ ުހުދ ާވ ަފުށަގއި ހިަފަހްއާޓއިެގްނ ުހެރ ޕީޕީެއްމ 
ޯކެޓްއަލްއާފއި  ެހޮޔަވުރެގ  މާީހވްެސ  ުބނި  ަކަމްށ  ުހްނާނެނ  ާސްފުކަރްނ 
ދާިފުއަގއި  މާީހެގ  ައނާިޔެވރި  ެބެހްއުޓުމްނ  ދަީފއި  ަމާގުމ  ޯހްމމިންިސަޓރެގ 

ަރްށޔިުތ މާީހ ަފާހ ުދަވްނ ެފށީެއެވ. 

ޯލބި  ަރްއޔިުތްނެގ  ދެިވހި  ުއާފުކާރ،  ެއެވރިަޔަކްށަޓަކއި  ަރްއޔިުތްނ  ދެިވހި 
އްިނތާިހައްށ ލިބިެގްނާވ ަރއީްސ ަނޝުީދ ވްެސ ަޖުލެގ ތޭރިަތުކެގ ެތެރަޔްށ 
ަވަގްއ  ަފނޑިާޔެރްއ  ުނފުޫޒްނެނެވ.  ެވރާިޔެގ  ައނާިޔެވރި  ަޤުއުމެގ  ަހަމ  ލީ 
ާމ  ަފނޑިާޔަރކީ  ެއުބާނ  ަދުއާވެއެވ.  ްމެގ  ެޓަރރަިޒ ުކރީ  ުބެނ  ެނގަީކަމްށ 
ަޖރީާމ  ކިަތްއ  ަގުއުމަގއި  ަސަބުބްނ  ަފނޑިާޔުރެގ  ެއ  މެީހްއާބެއެވ؟  މްާތ 
ހްިނާގަފއިޭވޯތެއެވ. ަސުރާކުރ ޒިްނާމާދުރުކާރށޭ ކިާޔަފއި މުީހްނ ެމުރުމެގ ެރޯކްޑ 

ޮއްތ ަޝުހްމ ދޮޫކްށުލުމްނ ަމާރލި ހަަސްނ ަބޝީުރެގ ަޙްއުޤ ޮކާބޯތެއެވ؟ 
ާހަލުތ  ުކްއލި  ުބެނ  ަކަމްށ  ެފްނާނތީ  ަހތިާޔުރ  ާނާމްނެވ  ަޤުއުމ 
ޮކްނާތުކްނޯތެއެވ.  ާއްނުމވީ  ަހިތާޔެރްއ  ުބާނ  ެއ  އިުއާލްނޮކްށަފއާިވއިުރ 
ަދުއަލުތެގ ެވރާިޔ ައދި ސިަފއްިނެގ ެއްނެމ ަމީތެވރާިޔައކީ ޮކްނ ޭބުފެޅްއޯތެއެވ؟ 
ަފނޑިާޔުރ  ކިާޔ  ޭއ  ާގޒީ  ައްބުދهللا  ޮކމިޓީްނ  ެބހޭ  ަސާލަމާތއި  ަޤުއމީ 
ުގޅިެގްނ  ަލަފަޔާކއި  ދިްނ  ެއަކެހރުިކަރްނ  ުނަރްއާކެވެގްނ  ަގުއމަީސަލާމަތްއ 
ދާިފއީ ަބުރްނ ައްބުދهللا ެގްނގްޮސ ަދުއަލުތެގ ެބުލުމެގ ަދުށަގއި ެބެހްއުޓުމްނ 
ްމެގ ަދުއާވުކރި ަހަމާޔއި ުއޫސަލްއ ަބާލ  ަރއީްސ ަނޝުީދެގ ަމްއަޗްއ ެޓަރރަިޒ
ަނަމ ަރއިްސ ާޔމީްނ މިައުދ ުހްނަންނެޖހޭނީ ެވރަިކުމްނ ައުޒްލުކެރވި ަޖުލެގ 

ްމެގ ައަމުލަތަކްށ  ޮގޅީަގއި ޫންނޯތެއެވ؟ ދާިފއީ ަމއި އިާދާރެގ ަހތިާޔުރ ެޓަރރަިޒ
ޭބުންނުކެރުވނީ ަރއީްސ ެގ ާނާގބިުލަކުމްނ ޫންނޯތެއެވ؟

ރައިސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ހުރިހާ ވަގުތެއް 

ހުސްޮކށްގެން ނައިބް ރައީސް އަދީބު ޮބލުގައި ހުރިހާ 

ކަމެއް އަޅުވާއިރު އެބުނާ ކަރަޕްޝަން ހިންގީ އަދީބު 

އެކަނިޯތއެވެ. ވިސްނަވާށެވެ. ޯއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް 

ޕީއާރު.ސީގެ  އެމް.އެމް.  އަދި  އަދީބް  އިބްރާހިމް 

ފެންމަތިޮކށްލާއިރަށް  މައްސަލަތައް  ކަރަޕްޝަންގެ 

މަގާމުން  އިބްރާހިމް  ނިޔާޒް  ހުއްޓުވާފާއި  އެކަން 

ދުރުކުރީ ކާކުޯތއެވެ؟ ޮކން ބައެއްޯތއެވެ؟ ރައީސް 

ޔާމީން އާއި ޔާމީންގެ އައުވާނުންނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ 

ހަމަ  ބުނީ  ވެސް  ނުގެންނަން  އަދީބުގެމައްސަލަ 

ކަރަޕްޝަންގެ  އިތުރުން  މީގެ  ޔާމީންއެވެ.  ރައީސް 

ސީދާ  ޮފރުވަން  އަޅާ  ފަސް  މައްސަލަތަކުގައި 

މީހަކު  އެއްބަނޑު  ގުޅުންހުރިފަރާތުގެ  މައްސަލަޔާއި 

ޯއޑިޓާރ ޖެނެރަލްއަކަށް ލީ ޕީޕީއެމް އިން ނޫންޯތއެވެ؟

ައދީުބ މިދުީބެގ ައދީަބަކްށ ެހދީ ޕީޕީެއްމެއެވ. ަގުއުމ ަފުހެގ ތާރީްޙ ުދްއ ެއްނެމ 
ޮބުޑ ެޓަރރްިސްޓެގ ޮގުތަގއި ާފަހަގުކެރުވުނ ައދީްބައކީ ޕީޕީެއްމެގ ުއެފްއުދެމެކެވ. 
ައދީުބ ަލްއާވ ުހރާިހ ަޖރީާމެއްއ ހްިނާގަފއި ަވނީ ަހަމ ެއަބއި މުީހްނަކާމއި ެމުދ 
ަޝްއެކްތ ެނެތެވ. އިްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ ަމުދ ުނުކތަާތަކްށ ވްިސާނ ަނަޒުރ 
ހްިނާގަލއިުރވްެސ މި ދެިވހި ަދުއަލުތެގ ާހަލުތ ެއޮއތީ ާސްފޮކްށ ެފްނާނެށެވ. 
ާނާގބިްލަކާމއި  ެވރެިއްއެގ  ޮބްއުސްނާލަފެއެވ.  ެއަކްށ  ެއކީ  ޮއތީ  ަދުއަލްތ 

ުހެރެއެވ.

ިޒްނމަާނަގްނ ޖެހޭީނ ަހަމ ެއަކިނ ައީދުބޯތއެެވ؟ 
ލުިޔނީ: ުމަހްއަމުދ ނިާޔުޒ


