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ާޔމީުނ  ަރއީްސ  ުދަވުހ  ަވަނ   2015 ޮނެވްމަބރ   4 ދެިވހާިރްއޭޖަގއި 
ަހިތާޔާރެއުކ  ސިަފއްިނ  ުފުލުހްނާނއި  ުނަރްއަކާލެއުކ  ުކްއލި  އިުޢާލްނުކެރްއވި 
ަބަލއި  ަވެދ  ަތްނަތަންށ  ެގަތާކއި  ދިރިުއޅޭ  މުީހްނ  ުނުކެތެވ.  ަމުގަތަކްށ 
ފްާސުކރިެއެވ. ޮކްނެމ ވްެސ ެއްއެޗްއ ޯހުދަމެށެވ. ެއްއަގުމ ުއަޅނަދުކްނ ޮބެމްއ 
ަނަގއި ެދްއކިެއެވ. ަރްއޔިުތްނެގ  ޯހަދއި ޑިފުިއްޒުކރިެއެވ. ަކނުޑ ައޑިްނ ަބޑި 
ެއަތެކްއ ަޙްއުޤަތްއ ހިަފަހްއަޓއި ތާށިުކރިެއެވ. ެއްއެވ ުއުޅާމއި ައުޑަހުރޮކްށ ޚިާޔުލ 
މީޑިާއަތްއ ބިުރެގްނެނވެިއެވ. ުނަރްއެޓހި  ަމާނުކރިެއެވ. ަސުރާކާރ  ާފުޅުކުރްނ 
ޭބްއުވަމްށ  ޮނެވްމަބުރަގއި   6 އިުޢާލްނުކރީ  ާހަލުތ  ުނަރްއަކުލެގ  ުކްއލި 
ގިަނ  ުހްއުޓުވަމްށަކަމްށ  ުމާޒަހާރ  ޮބުޑ  ެގްނދަިޔ  ަތްއާޔުރަވުމްނ  ެއްމޑީޕްީނ 
ެއްމޑީޕްީނ  މާިހުރ  ެއަކަމުކ،  ުހްއުޓވިްއެޖެއެވ.  ުމާޒަހާރ  ެއ  ެދެކެއެވ.  ަބަޔުކ 
ަތްއާޔުރަވުމްނ ަދނީ ުކްއލި ުނަރްއަކުލެގ ާހަލުތ ންިނުމާމެއުކ ެއައްށުވެރ ާމ 

ޮބުޑ ުމާޒަހާރެއްއ ޭބްއުވަމެށެވ. 

ުކްއލި ުނަރްއަކުލެގ ާހަލުތ އިުޢާލްނުކރީ، 27 ޮއްކޫޓަބރ 2015 ަވަނ ުދަވުހ 
ަމޖިލަިހްށ ަވްއާދަފއިާވ ާނއުިބ ަރއީުސ ައުޙަމުދ ައދީުބެގ އިުތާބުރ ެންތަކުމެގ 
ބުޫލުކެރެއެވ.  ަޤ ަބަޔުކ  ގިަނ  ވްެސ  ަކަމްށ  ައަވްސުކުރަމްށ  ވްޯޓެނުގްނ 

ޮގުވުމެގ  ެއްއެޗްއ  ަގއި   2015 ެސްޕެޓްމަބރ  ޯލްނުޗަގއި 28  ފިނެިފްނާމ 
ާހދާިސާއ ުގޅިެގްނ 24 ޮއްކޫޓަބުރ 2015 ަވަނ ުދަވުހ ަޖުލަގއި ަބްނުދުކެރުވުނ 
ެނުގުމެގ  ވުޯޓ  ެންތަކުމެގ  އިުތާބުރ  ައދީުބެގ  ައުޙަމުދ  ަރއީްސ  ާނއުިބ 
ަމްއަސާލަގއި ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލަިހްށ ަޖާވުބާދރުީވަމްށ 28 ޮއްކޫޓަބރ 2015 
ަވަނ ުދަވުހަގއި ަވނީ 14 ުދަވުހެގ ުމްއަދެތްއ ދަީފެއެވ. ާޤޫނުނ ައާސސީެގ 
100 ަވަނ ާމްއާދަގއިާވ ަފަދއްިނެނެވ. ަނަމވްެސ، ުކްއލި ުނަރްއަކާލެއުކ ާޤޫނުނ 
ައާސސީަގއި ަކނަޑައާޅަފއިާވ 14 ުދަވްސ 7 ުދަވަހްށ ުކުރޮކްށ، 5 ޮނެވްމަބރ 
އިުތާބުރ  ަމނުިކާފުނެގ  ެއ  ުނަލއި  ެއްނެގުވަމާކވްެސ  ައދީަބްށ  ަގއި   2015
ެންތަކުމެގ ވުޯޓ ަނަގއިފިެއެވ. ުފްނާނުބ ުއްސ ަވކުީލްނ ުބާނތީ އިެވނީ ާޤޫނުނ 
ުކްއލިުނަރްއަކަލުކްނ  ުމްއަދަތަކްށ  ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ  ަކނަޑައަޅއި  ައާސސީަގއި 
ަބަދެލްއ ުނެގެނޭވެނ ަކަމެށެވ. ައދި، ދާިފުޢުވުމެގ ުފުރަޞުތ ވްެސ ައދީަބްށ 
ޭދްނެޖހޭެނ ަކަމެށެވ. ައދިވްެސ ުބާނތީ އިެވނީ ައދީުބެގ ޭނާވ ދުިގާވެނަކަމާށއި 

ެއްނެމާހ އިްލާޒުމަތުކްނ ދާިފުޢުވުމެގ މަަސްއަކްތ ައދީުބ ުކަރްއާވެނަކަމެށެވ.
ުނަރްއަކުލެގ  ުކްއލި  ެގަނއި  މި  ަސުރާކުރްނ  ުސަވުރެގައްށ  ަފުތުރެވރްިނެގ 
ަސަބުބްނ ަފުތުރެވރްިނެގ ަދުތުރަތްއ ަބަދުލުކަރްނ ަފަށއިފިެއެވ. ުބކްިނގަތްއ 
ރޯިޒްޓ  ަފަށއިފިެއެވ.  ާވްނ  ުހްނަނޮގްތ  ުހަހްށ  ެއނުދަތްއ  ެކްނަސްލޮކްށ 
ޑަޮލުރ  ލޭިބ  ަޓްށ  ރޯިޒ ެވްއެޖެއެވ.  ަދްށ  ޓްިޕްސޮކުޅ  ލޭިބ  ުމައްއަޒުފްނަންށ 
ަމުދެވްއެޖެއެވ. ުޓރިަޒްމ ައުޑކިާޔަފއި ަދަށްށ ާދްނ ަފަށއިފިެއެވ. މިހަާތަންށ ަހުނ 

ޭކަކެމްއ ައދިެއްއ ޭނނެގެއެވ.  ޮއްތ ަމޓީްނ ުބަނނީ ކީ

ެއްމޑިޕްީނ ޮގަވއިަލނީ ުކްއލިުނަރްއަކުލެގ ާހަލުތ ނިުމަމަކްށ ެގަންސ ަރްއޔިުތްނެގ 
އިނގިޭރސި  ެއެމރިާކާއއި  ދިުނަމެށެވ.  ަރްއޔިުތްނަންށ  ައނުބާރ  ަޙްއުޤަތްއ 
ެއަތްއ  ެއދިވްެސ  ާނއި  އްިނ  ެއްމެންސޓީ  ޮކަމްނެވްލާތއި  އީޫޔާއއި  ވިާލާތއި 
ަތަނުކްނ ަސުރާކަރްށ ޮގަވއިަލނީ ުކްއލި ުނަރްއަކުލެގ ާހަލުތ އިުޢާލްނުކަރްނ 
ެޖހޭ ާހަލެތްއ ާރްއޭޖަގއި ެންތަކަމާށއި ައަވަހްށ ާޢްނުމ ާހަލަތްށ ުރޫޖަޢުވަމެށެވ. 
ައދި، ަރއީްސ ަނޝުީދ ހެިމޭނޮގުތްނ ެއްނެމާހ ސިާޔސީ ަހްއަޔރީްނ ދޮޫކްށަލއި 

ާފޓީަތާކެއުކ މްަޝަވާރުކަރްނ ެފްއުޓަމެށެވ. 

އެމްޑިޕީން ޮގވައިލަނީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސް 
ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް އަނބުރާ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލާއެކު ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 14 
ދުވަސް 7 ދުވަހަށް ކުރުޮކށް، 5 ޮނވެމްބަރ 2015 ގައި އަދީބަށް 

އެންގެވުމަކާވެސް ނުލައި އެ މަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވޓު 
ނަގައިފައިވޭ

އެމްޑީޕީން ދަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިންމުމާއެކު ޮބޑު 
މުޒާހަރާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން



ުކްއލި! |  ުފަރަތަމ ައަދުދ 9 ޮނެވްމަބރ 2015މ.

ެއްއވްެސ ަކަމކީ ަހަމ ެއްނެމ ަސަބަބާކ ުހެރ ހިާގެނ ަކްނަކެމްއޫނެނެވ. ޮކްނެމ 
ަކެމްއެވްސ ެމުދެވރަިވނީ ެއަތްއ ަކެމްއ ުގުޅނީަމެއެވ. ދެިވހި ާރްއޭޖެގ ުފަރަތަމ 
ޮގާތެމުދ ހްިނާގ  ުޖްމހީރްިއަޔުތެގ ަރއީްސ ާއ ެއުކ ެއުޖްމހޫރިްއަޔުތ ެވ ނިމިދަިޔ

ވްިސުނެމްއެވްސ ހްިނާގްނާވނީ މި ެދްނެނވި ަހަމއިެގ ާބުރަގެއެވ.

ތާރިޚީނަޒަރަކުން ދެކޭއިރުގައި، ދިވެހި ވެރިކަމެއް ނިމިފައި    

ޮއންނަނީ ޮކންމެހެން  ހަމައެކަނި  އެކަމެއް ވުމަށް    

ރައްޔިތުން އެދިއެދި ތިބި ދަރަޖައެއްގެ މައްޗަށް     

ބިނާވެނެއްނޫނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ވެރިކަމެއްގެ ނިމުން    

މިއަންނަނީ މަދު މީސްޮކޅެއް، އެޮގތަށް އެކަން ކުރުމަށް    

ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކެއްގެ ސަބަބަންނެވެ. ރައްޔިތުން    

ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް ވެރިއަކު ވެރިކަމުގައި ހުރެވެސް    

ދާނެއެވެ. ނުވަތަ ދުރުވެސް ޮކށްފާނެއެވެ.  

ކީްއެވެގްނޯތ،  ަހަރާކްތެތރިަވނީ  އިްސަނާގ  ަކަމަކްށ  ެއަފަދ  ަމުދމްީސޮކެޅްއ 
މުިސާވާލއި ެމުދަގއި ވްިސާނ ވްިސުނުމެގ ެއްނެމ ަފުހެގ ނިުމަމކީ ަރްއެޔުތްނެގ 
ެއުދްނަތުކެގ ަމްއަޗްށ ބިާނެވަފއިާވ ަސަބުބަތެކްއ ަކަމްށ ެވާދެނެއެވ. ުނަވަތ 

ުނެވވްެސާދެނެއެވ.

ގިަނ  ަވަރްށ  ޮއްނަނީނ  ަބަދުލޮކްށަފއި  ެވރަިއުކ  ދެިވހާރްއޭޖަގއި  ައަބުދެވްސ 
ަފްސަގނަޑްށ  ަރްއޔިުތްނ  ަހަވާރއި  ޮގެހެވ.  ެވެގްނ  ަހަރާކްތެތރ  ަބަޔުކ 
ެއްއޮކްށެގެނެވ. ެވރަިކާމއި އިދިޮކުޅ ަޙަރާކްތަތްއ ހްިނަގްނ ވިައްސ ،މުީހްނަތްއ 
ެވރަިކްނ  ެއްއުވަމކީދެިވހި  ޑްަށ  ަފްސަގ ެއްއެވަގްނަނނީ  ބިަރާކުނާލަފްސަގނަޑްށ 
ެއެވ.  ެދެކވޭތީ މްީސަތުކްނަންށ  ަކަމްށ  ަކެމްއ  ޮއްނަނ  ަހަމަތުކަގއި  ހިނާގ 
އިުރވްެސ  ެޖުހުނ  ައަހުރަތާކ  ަފްނާސުހެގ  ަނާވަރަސޭތަކ  ަކްނަކްނ  ދެިވހި 
ުޤުރާބނެީއްއުވަމްށ  ަލއެިގްނ  ހްިތަވެރްއ  ާމޮބުޑ  ުނުކުތަމކީ  ަފްސަގނަޑްށ 
ަވކި  ޮކްނެމެހްނ  މުީހްނަނކީ  ާދާހ  ަފްސަގނަޑްށ  ޫނެނެވ.  ަކެމްއ  ުކަރްނެޖހޭ 
ެއަކެމްއަގއި  ހިަގއި  ޑަިގއި  ަބއިެވރުިވަމްށާދމުީހެންއޫނެނެވ.ަފްސަގ ަކެމްއަގއި 
ޮކްނެމ  ަބއިެވރުިވަމްށ ަފްސަގނަޑްށ ދިުއަމްށަފުހވްެސ ންިނމިާދެނެއެވ.  މުީހްނ 
ާހަލެތްއަގއިވްެސ ަފްސަގނަޑްށ ެއްއެވތިޭބ ަވކި ަބަޔކީ ަވކަިކެކެމްއ ުކުރަމްށ 
ުކރީްނ ަސްއލޮާކްށ ަކްނުކާރްނވީ ޮގާތއި ެމުދ ެއްއަބްސުވަމަކްށ ައުއަމްށަފުހަގއި 
ާނާކމިާޔުބޯތ  ުނަވަތ  ާކމިާޔުބޯތ  ޮއތީ  ަބަޔަކްށ  މިަފަދ  ަބެޔެކެވ.  ތޭިބ 

ޑެެވ. ންިނާމނީ ަފްސަގ

ަގއި މަިވނީ ުމަހްނަމުދ ައމީްނ ޮދށިމާޭނ ކިެލެގާފުނެގ ެވރަިކްނ ނުިކުނ ޮގާތއި ެމުދީ  ުމަހްނަމުދ  ޯންޓ: ަމތީ

ެމްއެގ ުފަރަތަމަބެއެވ. ކޮށި، ަމަޖްއާލަގއި 2003 ަގއި ލެިޔަފއާިވ ލުިޔ ަނޝުީދ)ގެކެނރެީގ( ަދނޑި

ެވިރެއްއގެ ިނމުްނ
ުމަހްނަމުދ ަނޝުީދ )ައްނނި( 2003
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ައްނިނ ައްށ އީެހވޭެދެނ ޮގަތީކ...

ލުިޔނީ: މާީނ ެއްނަޖްލ

ައަހްނަންށ ެފްނަނ ޮގުތަގ

ައްނނި މިހަާތަންށ ެދްއކި ހިުކަމަތކީ ޯލްތާބއި ުބްއދެީގ ފުިކުރ
ައްނނި ެވރަިކްނ ުކރީ ާބާރުނާލ

ޯލިބެންތ މަީހުކ ެވރަިކްނ ުކަރްނ ާބުރ ޭބުންނޭވ
ާބުރޯހަދްނ ާލރި ޭބުންނޭވ

ާލރިައކީ ހްުސާވ ެއްއެޗްއ.ެގްއޭލ ެއްއެޗްއ
ާލރިައުކްނ ުބްއދިައަކްށ ެއްއވްެސ ެއހީ ެއްއ ެންތ)ަބަލ ައދީުބ މާިހުރ(

ައްބލާޯޔމަީންށ ެއަކްނ ވްިސޭނެނ
ޭއަނބިުރ ަގްނަނނީ ެއެހްނެވ

ޯލްތެބްއ ެނތަީމ ެއެހްނެވ މާިހުރ ެއ ޯރަމެހްއ ެހްނ ެތެޅނީެވްސ
)ޭގްނަގްށ ާލރިދެީގްނ ާބުރެވތިާވ ަސުރާކެރްއވީަމ، ައމިްއަލައްށ ަފލީަހްތާވއިުރެވްސ ޓީވީައްށ 

ައަރއިެގްނ ެއާލރީެގ ާވަހަކ ަދްއަކްނ ެޖުހނީ(
ާލރިަނަތްސ،ުއްނމީުދ ުކަޑަޔްސ، ުކަޑ ޮގޅިެއްއަގ ޮއްނަނ އިުރވްެސ ައްނނިައްށ ެއހީާވްނ ައަހެރެމްނ 

ޭބުނމީ ެއހީ ޯހާދެނަމުގ ޭއަނައމިްއަލަޔްށ ޮކާށަފ ޮއތީަމ.

)ައދީަބްށ ެއހީާވްނ ުއެޅނީ ާކުކ؟(

ެއެހްނވަީމ ައްނނި ައްށ ެއހީާވްނ ޮއތީ ައްނނި ެދްއކި ަމުގްނ
ެއެހްނވަީމ ައދިވްެސ، ަކްލޭޓ ުމ*ޭޖ ކިަޔްސ، ަހަމ ަމަށްށ ެފްނަނ ޮގުތަގ ޮއތީ ޯލްތާބއި ުބްއދި 

ްޕޮރމްޯޓޮކްށ ެއާއއި، މި ާބގީްނާނ ުހރި ަތާފުތ ޯހަދއިެގްނ.
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