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އަސްލު އެމީހާ
ަތ ެނ ެކ ެވ .އ ްިމތ ާިހ ެނ ެކ ެވ.
ުދނ ެިޔ ައކީ ަވ ުގތީ
ނގ ުޅ ަޖ ާވ ެބއް ޯހ ަދ ްނ
ުކ ެރ ޭވ ު
ސ ާވ ެލ ެކ ެވަ .ރ ަ
ސ އް ަކ ެތ ެކ ެވ.
ުކ ެރ ޭވ ަމ ަ
...ސ ްފ ާހ 2
			
ަ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ވެރިކަމެއް ނޫނެވެ.
މޫނ ެގ ެވރި ަކ ުމ ެގ ެދ ަވ ަނ ަދ ުއ ުރ ެފ ުށ ުނ
ަމޢު ު
ސ ަވ ަރކީ ުދނ ޭިޔ ެގ ބިއް ަތ ަކ ްށ ސ ާިޔސީ،
ުދ ަވ ް
އިޖް ތ ާިމޢީ ،އިޤް ތ ާިޞދީ އ ްިނގ ާިލބް ެފ ުތ ެރ ްނ ެފށި
ސ ަވ ެރ ެވ.
ުދ ަވ ް
			

ފޮޓޯ  :އާ ރ ަކއ ްިވ

ިސ ާމޢ ްީލ
ޝހ ްިނ ާދ އ ް
ލ ުިޔނީަ :
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އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރަށްޓަކަ ިއ ޤާނޫނުގެ
ވެރިކަން ނެގެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން
ާޢ ްނ ުމ
ސސ ާީއއި،
ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ
ާޤ ޫނނީ ައ ާ
ސޕް ރ ްީމ ޯކ ަޓކީ
ާޤ ޫނނީ ަހ ަމ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނ ެވ ް
ސ ު
ިސ
ސ ުފ ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ އ ް
ަޢ ުދ ުލ އ ްިނ ާ
ސ ުވ ެމއް ެނ ެތ ެވ.
ސ ެދ ަބ ް
ަފ ާރތް ަކ ާމ ެމ ުދ ެއއް ެވ ް

ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ެބ ުލ ުމ ެގ ަދ ުށ ަގއި ތިބޭ މ ުީހ ަނ ްށ ެއކި ާފ ުޑ ެގ ައނ ާިޔ ުކ ުރ ަމކީ މިއީ ައ ުއ ަކ ެމއް ޫނ ެނ ެވ.
ސ ެރ ުދނ ޭިޔ ެގ ެއކި ހ ާިސ ުބ ަތ ުކ ަގއި ުކ ަރ ުމ ްނ ައ ްނ ަނ ަކ ެމ ެކ ެވ .މިއީ ަހއ ާިރ ްނ ާވ ަވ ުރ ެގ
ަޒ ާމ ުނއް ު
ސ ަތ ެނއް ަގއި
ސ ަބ ަބ ކީ ޮކ ްނ ެމ ުދ ަވ ަހ ުކެ ،ރ ާއއި ުދ ާވ ުލ ޮކ ްނ ެމ ެވ ް
ަކ ެމއް ެވ ް
ސ ޫނ ެނ ެވ .ކީއް ެވ ޯތ ެއ ެވ؟ ަ
“ރއް ާކ ެތރި ަކ ްނ” ދ ުިނ ަމ ްށ ުކދ ްީނ ާނއި
ަހއް ަޔ ުރ ުކރި މ ަީހ ަކ ްށ ުނ ަވ ަތ ަބ ްނ ުދ ަގއި ުހރި މ ަީހ ަކ ްށ ުނ ަވ ަތ
ަ
			
މ ުީހ ްނ ަބއިތިއް ާބ ަތ ެނއް ަގއި ުކއް ަޖ ަކ ްށ ުނ ަވ ަތ މ ަީހ ަކ ްށ ައނ ާިޔ ުކ ާރ ާވ ަހ ަކ ަތއް އ ެިވ ުމ ްނ ާދތ ެީއ ެވ.
ސ ާދތ ެީއ ެވ.
ެފ ްނ ަނ ުމ ްނ ެވ ް
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އެމްޑީޕީގެ ހއ ދިއް ޫދ ދާއިރާ ނަމޫނާ
“ޓ ަޗރ” ޭއ ެއ ެވަ .އ ުޅ ަގނ ުޑ ެމ ްނ ެގ މި ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ ދައްކަމުންދާ ދާއިރާއެއް
އ ުއ ެޅނީ
އ ްިނގ ޭިރސި ަބ ުހ ްނ ެއ ަކ ަމ ްށ ކ ަިޔ ި
ޯ
ައ ަވއް ެޓރި ަޤ ުއ ުމ ަތ ުކ ަގއި ޯޓ ަޗ ަރ ްށ ބ ުޭނ ްނ ުކ ާރ ަބ ެހއް
ސ ެއ ަކ ަމ ްށ ބ ުޭނ ްނ ުކ ާރ ަބ ެހއް ެއ ަބ ޮއ ެތ ެވ.
ަތ ެނއް ަގއ ެިވ ް

ޮއތް ޯތ ައ ުޅ ަގނ ުޑ ަބ ަލއިލ ެީމ ެވޮ .ކ ްނ ެމ

ދިއް ުދއ ްިނ ެއ ްމޑީޕީ ޮފ ެހވ ެިގ ްނދ ަިޔ ެހ ްނ ހީވ ެިއ ެވ.
ސ ާިޔސީ ަމއ ާިދ ުނ ްނ ގ ަިނ ަބ ަޔ ުކ ުދ ަރ ްށ
ސ
ދ ުިޔ ާމއިެ ،އ ްމޑީޕ ެީގ ަޙ ަރކާތް ަތއް ެއއް ޮގ ަތ ަކ ްށ ެވ ް

ސ ދ ެިވހި ަބ ުހ ަގއި މި ަކ ަމ ްށ ބ ުޭނ ްނ ުކ ާރ ަބ ެހއް ޯނ ެވ ެއ ެވެ .އ ަފ ަދ ައނ ާިޔ ަމ ާނ ުކ ާރ ާޤ ޫނ ެނއް
ެއ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ާރއް ޖ ޭ ަގއި ޮއތް ަނ ަމ ެވ ް
ސ ާ ،ޤ ޫނ ަނ ްށ ކ ަިޔނީ ެ
ސ ާފއ ުިތ ެވ ެގ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވ.
ިނގ ަހ ެއއް ަކ ަމ ް
“އ ްނޓި ޯޓ ަޗރ ާޤ ޫނ ުނ” ޭއ ެއ ެވެ .އ ާޤ ޫނ ުނ ަގއި ޯޓ ަޗރ ުނހ ާ
ސ ަބ ަބ ކީ ،ދ ެިވހި ަބ ުހ ްނ ެއ ަބ ުހ ެގ ަމ ުއ ަނ
ަމ ުއ ަނ ޮކ ްށ ަފއި ޮއ ެވ ެއ ެވަ .މ ުއ ަނ ޮއ ްނ ަނނީ ަވ ަރ ްށ ދ ުިގ ޮކ ެށ ެވަ .
ސ ބ ުޭނ ްނ ުކ ުރ ުމ ްނ ޭދ ަހ ާވ
ލ ުިޔ ުމ ްނ ުނ ަވ ަތ ުބ ުނ ުމ ްނެ ،އ ެހ ްނ ަބ ުހ ުރ ާވ ަތ ުކ ަގއި ެއ ަބ ް
...ސ ްފ ާހ 4
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އަސްލު އެމީހާ

އިބްތިހާލްގެ ރުއިމުގެ އަޑުތައް އިވިއްޖެ
ާއ ާބދ ެީގ ޮގ ުތ ްނ ުކޑަެ ،ފލ ެިދ ައ ޮތ ުޅ ަރކީދޫ ަގއި ުތއް ުތ އިބް ތ ާިހ ްލ
ައނ ާިޔ ެވރި ޮގ ަތ ަކ ްށ ަމ ާރ ެލ ުވ ުނ ަކމީ ުމޅި ަދ ުއލަތް ެފއ ްިލ ުވ ެމ ެވ.
ިނގ ަކ ްނ ައ ްނ ާގ ަފއ ަިވނި ޮކ ްށ
ތްތ ަކ ްށ މި ަކ ްނ ހ ާ
ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ެއކި ަފ ާރ ަ
ުއ ުމ ުރ ްނ ަ 3އ ަހ ުރ ެގ އިބް ތ ާިހ ަލ ްށ ަރއް ާކ ެތރި ަކ ްނ ުނ ެދވި ދ ުިއ ަމކީ
އ ްިނތ ާިހ ައ ްށ ަކ ްނ ޮބ ުޑ ާވ ަކ ެމ ެކ ެވ.
އިބް ތ ާިހ ްލ ެގ ަމ ުރ ެގ ަޚ ަބ ުރ ުމޅި ާރއް ެޖ ައ ްށ ެފ ުތ ރ ެިގ ްނ ދ ުިއ ާމ ެއ ުކ
ޮކ ުޅ ްނ ަލއ ެިގ ްނ ެނ ެވ.
ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ެކތް ެތރި ަކ ްނ މ ަިއ ްނ ަނނީ
ކްގއި ެއ ޫނ ްނ ާވ ަހ ަކ ެއއް ެނ ެތ ެވަ .ކ ްނ ަމތީ
ރގ ާއއި ޭފ ް
ސ ުބ ަ
ޓް ވި ަޓ ަ
ސ
ެޓ ކް ސީ
ސ ެއ ާވ ަހ ަކ ެއ ެވ.
ާއއި ެފރ ަީގއ ެިވ ް
ފ ާިހ ަރ ަތ ުކ ަގއ ެިވ ް
ސ ުފ ެގ ާވ ަހ ަކ ެއ ެވު .ތއް ުތ އިބް ތ ާިހ ަލ ްށ
ެއ ާވ ަހ ަކ ެއ ެވެ .ދ ެކ ެވނީ އ ްިނ ާ
ސ ުފ ޯހ ަދއި ުނ ެދ ުވ ެނ ެވ.
މ ުިދނ ޭިޔ ަގއި އ ްިނ ާ
ސ
ެފ ްނ ަމތ ެިވ ަފއިމ ަިވނީ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ ޮކ ްނ ެމ ަރ ެށއް ަގއި މިސ ުިކ ްނ ުތ ަގއ ެިވ ް
ިނގ ުހރި ަކ ެމ ެކ ެވެ .ގ ެވށި ައނ ާިޔ ާއއި ުކޑ ަ ުކދ ްިނ ަނ ްށ
ިނގހ ާ
ހ ަ
ުކޑ ަ ަކ ެމއް ޫނ ެނ ެވެ .އ ުކދ ްިނ ަނކީ މ ާިރއް ެޖ
ުކ ެރ ޭވ ައނ ާިޔ ައކީ
ސ ޭދ ްނ ތިބި ަޤ ުއ ުމ ެގ ުކރ ަިމ ެގ ެވ.
ައ ެނއް ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ ައ ްށ ެގ ްނ ޮގ ް
ެއ ުކދ ްިނ ަނ ްށ ަދ ުއ ަލ ުތ ްނ
ޖެހެ ެއ ެވ.

ަރއް ާކ ެތރި

ާމ ަހ ުއ ެލއް

ބ ާިނ ޮކ ްށ ެދ ެވ ްނ

ަރއް ާކ ެތރި
ުކޑ ަ ުކދ ްިނ ަނ ްށ
ާމ ަޙ ުއ ެލއް
ަރއް ާކ ެތރި ަކ ުމ ެގ
ަރއް ާކ ެތރި ަކ ާމ ެއ ުކ ެއ ެވ .އިޖް ތ ާިމޢީ
ުމ ުޖ ަތ ަމޢު ެގ
ސ ަކ ްށ
ނ ާިޒ ެމއް ެގ ުމހިއް ުމ ަކ ްނ މ ަިއ ުދ ައ ުޅ ަގނ ުޑ ެމ ްނ ޮކ ްނ ެމ ދ ެިވއް ަ
ައ ުޑ ަތއް މ ަިއ ުދ
ސ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ .އިބް ތ ާިހ ްލ ެގ ުރއ ުިމ ެގ
ސް
އިހް ާ
ައ ުޅ ަގނ ުޑ ެމ ްނ ަނ ްށ އިވިއް ެޖ ެއ ެވ .ހި ާތ ަމ ެވރި ޮގ ަތ ަކ ެށ ެވ.
ބ ާިނ ޮކ ްށ ެދ ޭވނީ

ުމޅި

ސ ަތޤް ަބ ުލ ަގ ި
އ
ސ ާވ ުލ ަތ ަކ ކީ ެދ ްނ ަހ ާދ ީ
ނ ކިހ ެިނތް ؟ ުމ ް
ުކ ެރ ޭވ ު
ުއ ަފ ްނ ާވ ްނ ުހރި ައ ެނއް އިބް ތ ާިހ ްލ ައ ްށ ަރއް ާކ ެތރި ަކ ްނ ޯހ ަދއ ެިދ ޭވނީ
ސ ުފ ޯހ ަދއ ެިދ ޭވ ެނ ާބ؟
ކިހ ެިނތް ؟ އ ްިނ ާ
ުކޑ ަ ުކދ ްިނ ަނ ްށ ަރއް ާކ ެތރި ަކ ްނ ޯހ ަދއ ެިދ ޭވނީ ެއ ަކނ ެިވރި ަމއ ްިނ ަނ ްށ،
ސ ެއހ ަީއ ްށ ބ ުޭނ ްނ ާވ މ ުީހ ްނ ަނ ާށއި
ޮދށީ ުއ ުމ ުރ ެގ މ ުީހ ްނ ަނ ްށާ ،ހއް ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ 2008
ަޔތ ުީމ ުކދ ްިނ ާނ ަދ ުއ ަލ ުތ ްނ ައ ާޅ ުލ ަމ ްށ ެއ ްމޑީޕީ ަ
ޕްރގް ާރ ްމ
ަވ ަނ ައ ަހ ުރ ަތ ާޢ ަރ ްފ ުކރި އިޖް ތ ާިމޢީ ަރއް ާކ ެތރި ަކ ުމ ެގ ޮ
ަވ ުރ ަގ ަދ ުކ ެރވ ެިގ ްނ ެނ ެވ.
ސ ުފ ޯހ ަދއ ެިދ ޭވނީ ައ ުދ ުލ ެވރި ަފނޑ ާިޔ ުރ ެގ ައ ުކ ްނ ެނ ެވ.
އ ްިނ ާ

ލ ުިޔނީަ :ޢލީ ަވޙ ުީދ
ނގ ުޅ
ުދނ ެިޔ ައކީ ަވ ުގތީ ަތ ެނ ެކ ެވ .އ ްިމތ ާިހ ެނ ެކ ެވު .ކ ެރ ޭވ ު
ސ ާވ ެލ ެކ ެވަ .ރ ަ
ސ އް ަކ ެތ ެކ ެވ.
ަޖ ާވ ެބއް ޯހ ަދ ްނ ުކ ެރ ޭވ ަމ ަ
ސ ުރ،
ސ ކީ ޮކ ްނ ެމ މ ެީހއް ެގ ެވ ް
ަތ ާފ ުތ އ ުިހ ާ
ސ ެރ ެވެ .އ ައ ަ
ސ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ ައ ަ
ސ ަ
ސ
ސ ެވ ް
ެހއް ާވ ަލ ެދ ެއ ެވޮ .ރއް ާވ ަލ ެދ ެއ ެވު .ކރ ަިއ ްށ ާދ ހ ްިތ ޮކ ްށ ަލ ެއ ެވާ .މޔޫ ް
ޮކ ްށ ަލ ެއ ެވަ .ހ ަމ ަފޅި ސ ުިކ ްނ ެތއް ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވު .ދނ ޭިޔ ަގއި ދ ާިމ ާވ ޮކ ްނ ެމ
ސބ ުިތ ަކ ެމ ެވ .ހ ުިތ ެގ ާޚލ ްިސ ަކ ެމ ެވ .ސ ުިކނޑ ެީގ
ަކ ެމއް ަގއި ެއ ްނ ެމ ުމހ ްިނ ީމ ާ
ސ ވ ްިސ ުނ ެމ ެވ.
ަތ ަނ ަވ ް
ސ މ ަީހ ުކ ބ ުޭނ ްނ ުހރ ަިހއި ަކ ެމއް މ ަިފ ާނ ުކ ުރ ަވނިވި ުދނ ެިޔ ައ ުކ
ެއއް ެވ ް
ސބ ުިތ ަކ ާމއި
ާހޞ ެިލއް ުނ ުކ ެރ ޭވ ެނ ެއ ެވ .މ ަިތ ުނ ެގ ޢ ުިބ ަރ ަތ ކ ެީވ ް
ސ ެއއ ެީއ ެވާ .
ާޚލ ްިސ ަކ ުމ ެގ ުބއް ދި ބ ުޭނ ްނ ަވނީ ެއ ެހ ްނ ެވ ެއ ެވާ .ކމ ާިޔ ަބ ްށު ،އ ާފ ެވރި ަކ ަމ ްށ،
ަފ ުރ ާވ ެއއް ބ ުޭނ ެމއް ުނ ާވ ެނ ެއ ެވާ .ނ ާކމ ާިޔ ާބއި ހި ާތ ަމ ައ ްށ ބޭ ެހއް ޯހ ާދ ެލއް
ނ މި ަހޤީ ަޤ ުތ ެގ ަމއް ަޗ ެށ ެވ.
ިނގ ީ
ައ ަވ ް
ސ ާވ ެނ ެއ ެވ .ހ ުިތ ެގ ވ ްިނ ުދ ހ ަ
ރ ޮގ ޭތަ ،މ ޭގ ަބ ުދ ަނސީ ބޭަ ،މ ަށ ަކ ްށ ުނ ާވ ެނ ޭއ،
މީ ވ ޮީގ ޭތަ ،ކ ްނ ުހ ި
ސ ްށ ޮއ ުޅ ާވ ުލ ަމ ްށަ ،އ ާމ ްނދ ަީފ
ެދ ްނ ަމ ނިއް ާމ ީ
ލ ޭއެ ،އއީ ައމިއް ަލ ަނ ްފ ަ
ސ ަތ ެކ ެކ ެވ.
ސ ަހ ަބ ް
ސ ަހ ޮކ ްށ ުލ ަމ ްށ ަވ ަރ ްށ ުބ ެނ ަލ ްނ ަފ ޭ
ަފ ޭ
ާކމ ާިޔ ުބ މ ުީހ ްނ ަނކީަ ،ވ ުރ ަގ ަދ މ ުީހ ްނ ަނކީަ ،ތ ުޖރި ާބ ާކ ުރ ްނ ަނކީޮ ،މ ެޅތި މ ުީހ ްނ ަނކީ،
ދޫނދީ
ަތ ާފ ުތ މ ުީހ ްނ ަނކީަ ،ބ ަރ ެވލި ަކނޑެއް ަފ ަދ ެއ ަފ ަދ ަބ ް
ސ ަތ ުކ ެގ ެމ ުދ ަގއި ު
ސ ަހ ަމ ަހ ަމ ެއ ެވ.
ޞ ުތ ެއ ްނ ެމ ްނ ަނ ްށ ެވ ް
ހ ަިފ ަހއް ާޓ ާލ މ ުީހ ްނ ެނ ެވެ .އ ުފ ުރ ަ
ސ ަމ ީކ
ުދނ ެިޔ ދައް ާކ ަމ ްނ ަޒ ަރ ްށ ާކމ ާިޔ ުބު ،އ ާފު ،ކރ ެިއ ުރ ުމ ެގ ުކ ަލ ޖެއް ު
ސ ެއ ަކ ްނ ުކ ެރވ ާިދ ެނ ެއ ެވ.
ސ ަހ ަކ ެމ ެކ ެވަ .ހ ަމ ޮކ ްނ ެމ މ ަީހ ަކ ްށ ެވ ް
ަވ ަރ ްށ ަފ ޭ
ސ ަހ ަމ ެއ ޮމ ުޅ
ނގ ަޅ ްށ ވ ްިސ ާނ ެށ ެވޭ .އ ަނ ާމ ޮމ ެޅއް ޫނ ެނ ެވަ .އ ަހ ެރ ްނ ަނ ްށ ެވ ް
ަރ ަ
ޯހދ ާިދ ެނ ެއ ެވ.
ސ ާވ ެނ ެއ ެވ .ބޭ ަހ ަކ ްށަ ،ފ ުރ ާވ ައ ަކ ްށ މި
ސ ެވއް ޭޓ ެނ ެއ ެވަ .ތ ުދ ެވ ް
ެވއް ެޓ ްނ ެވ ް
ަވ ުގތީ ުދނ ޭިޔ ެގ ެއ ޭދ ަނ ަމ ،އ ާީމ ްނ ެތރި ަކ ްނ ަވ ުރ ަގ ަދ ުކ ާރ ެށ ެވަ .އ ުޅ ަކ ްނ ަތއް
އ ުިތ ުރ ުކ ާރ ެށ ެވަ .ނ ާމ ުދ ުކ ާރ ެށ ެވާ .ކމ ާިޔ ުބ ެގ ަތ ުޅ ަދނޑ ަިއކީ ެއއ ެީއ ެވ.
ސބ ުިތ ަކ ާމއި ާޚލ ްިސ ަކ ްނ ަވނީ ެއ ަކ ުމ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވ.
ާ
ުދނ ެިޔ ައ ްށ ުކ ެރ ުވ ުނ
ސނދީެ ،އ ްނ ެމ
ުމއް ަ
ސ ުލ
ަތ ުޖރި ާބ ާކރީަ ،އ ް

ސ ާވ ުލ ެގ ަޖ ާވ ުބ ަވނީ ެއ ަކ ުމ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވެ .އ ްނ ެމ
ު
ޮމޅީެ ،އ ްނ ެމ ަވ ުރ ަގ ަދއީެ ،އ ްނ ެމ ާކމ ާިޔބީެ ،އ ްނ ެމ
ެއމ ާީހ ެއ ެވ.

ެ 1ފ ްބ ުރ ައރީ 2015މ.
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ށ!
ނ” ުހޅުމާލެ ައ ް
ެއ ް
ނ ެމ ް
ނ “ގުޅި ެގ ް
ލ ުިޔނީަ :އލީ ނ ާިޔ ުޒ

ުހ ުޅ ާމ ެލ ެދ ަވ ަނ ފ ަިޔ ަވހި ހިއް ުކ ްނ އ ްިފތި ާތ ުހ
ޮކ ްށފ ެިއ ެވެ 240 .ހކް ަޓރ ެގ ބ ްިނ ަމ ުދ
ސ ޮކ ެޅއް ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހިއް ކޭ ެނ ެއ ެވެ .އ ަކ ަމ ްށ
ުދ ަވ ް
ސ ަހ ެރއް
ބ ުޭނ ްނ ާވ ަފއ ާ
ިސ ަހ ަމ ެޖހިއް ެޖ ެއ ެވާ .އ ަ
ެއ ެވ.
ުއ ަފ ްނ ަވނީ
ގ ަިނ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ާކ ެއ ުކ
ާއ ާބ ުދ ުކ ުރ ުމ ެގ
ެދ ަލއް ަކ ައ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ މ ުީހ ްނ
ީސ ުބރ ަިއ ްށ އ ާިމ ާރ ްތ
ސވ ް
ނ ަިޔ ުތ ަގ ެއ ެވަ .ފ ްނ ަ
ުކ ުރ ުމ ެގ ުހއް ަދ ާއއި ެއ ުކ ެއ ެވާ .މ ެލ ާއއި ުހ ުޅ ާމ ެލ
ބް ރިޖަކު ްނ ުގ ާޅ ުލ ުމ ެގ ާވ ަހ ަކ ެއ ެވ .ޔޫ ތް ސިޓ ެީއއް
ސ ުހ ުޅ ާމ ެލ
ުއ ަފ ްނ ަވނީ ެއ ެވ .މިއީ ަހއް ާތ ެވ ް
ހިއް ުކ ާމ ުގޅ ެިގ ްނ ހ ަިތ އް ެގ ެނ ޭވ ުޝއ ެޫރ ެވ.
ީސ
ެއ ައ ްށ ުވ ެރ ާމ ޮބ ުޑ ެއ ެހ ްނ ަކ ެމ ެކ ެވަ .ރއ ް
ަތ ަރއް ޤ ުީކ ުރ ަމ ްށ
ެގ ްނ ުގ ޭޅ
ާރއް ެޖ
ާޔމ ްިނ
ޚ ާިޔ ުލ ުފ ުޅ ެއކ ެީއ ަކ ްށ ަފ ާޅ ެއރ ެީއ ެވެ .އ ުކ ަގއި ތިބި
ސދ ަީފ ެއ ެވ.
ެއ ަތ ްށ ަބ ަޔ ަކ ްށ ަހއ ާިރ ްނ ަކ ްނ ެގ ެނ ް
ާލ ަމ ުރ ަކޒީ ވ ްިސ ުނ ްނ ެގ ްނ ުގ ުޅ ުނ ެއ ްނ ެމ ަނ ްށ
ަރއް ުދ ެދއް ާވ ެފ ެއ ެވަ .މ ުރ ަކޒީ ވ ްިސ ުނ ަމ ުކ ްނ
ަތ ަރއް ޤީ
ާރއް ެޖ
ޫނނީ
ުނ ުކ ަރއް ާވ ެނ ަކ ުމ ެގ
ސ ާޖ ެއ ުކ ެއ ެވު .ހ ުޅ ާމ ެލ ައ ްށ ެއ ްނ ެމ ްނ
ސ ުފ ެމ ެ
ާ
ސ ުކ ެރއް ވ ެީއ ެވ! ެއ ަމނ ުިކ ާފ ުނ
ަޖ ާމ ުވ ަމ ްށ އ ްިލތ ާިމ ް
ވ ާިދ ުޅވ ެިއ ެވާ ”.މ ެލ ާއއި ުހ ުޅ ާމ ެލ ެއއް ޮކ ްށ
ަހ ަތ ުރ ަލއް ަކ މ ުީހ ްނ ާއ ާބ ުދ ުކ ާރ ަނ ެމ ެވާ ”.މ ަނ ައކީ
ާރއް ޖ ޭ ެގ ުކދި ޮބ ުޑ ެއ ްނ ެމ ްނ ާމ ެލ ުނ ަވ ަތ
ުހ ުޅ ާމ ެލ ައ ްށ ހ ުިޖ ަރ ުކ ުރ ްނ ޫނ ްނ ެއ ެހ ްނ ޮގ ެތއް
ެނތް ާވ ަހ ަކ ެއ ެވ.
ީސ ާޔމ ްީނ
ސ ަރއ ް
މިއީ ައ ުޅ ަގނ ުޑ ެމ ްނ ައ ަބ ުދ ެވ ް
ސ ުފ ޮކ ްށ ވ ާިދ ުޅ ާވ ެށ ެވ.
ާއއި ުކ ާރ ު
ސ ާވ ެލ ެކ ެވާ .
ާރއް ެޖ ަތ ަރއް ޤ ުީކ ަރ ްނ ތި ެގ ްނ ުގ ުޅއް ާވ ވ ްިސ ުނ ްނ ުފ ުޅ
ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެގ
ުބ ެނ ެދއް ާވ ެށ ެވ.
ަތ ްފސ ޮީލ ޮކ ްށ
ރ ަކ ުމ ެގ ަދ ުއ ުރ ނި ޭމއ ުިރ ާރއް ޖ ޭ ަގއި މ ުީހ ްނ
ެވ ި
ދިރ ުިއ ޭޅނީ ކ ަިތއް ަރ ުށ ަގއި ެހއް ެޔ ެވ؟ ަތ ަރއް ޤީ
ުކ ާރނީ ކ ަިތއް ައ ޮތ ުޅ ެހއް ެޔ ެވ؟ ޫނނީ ެއ ްނ ެމ
ސ ަހ ުރ
ުކޑަމ ުިނ ްނ ަތ ަރއް ޤީ ުކ ާރނީ ކ ަިތއް
ަ

ެހއް ެޔ ެވ؟ ެއ ަކ ްނ މ ާިހ ުރ ެއނގިއް ެޖ ެއ ެވާ .މ ެލ
ފ ަިޔ ާވ މ ުީހ ްނ ދިރ ުިއ ޭޅ ުހރ ާިހ ަރ ެށއް ަފ ުޅ ުކ ަރ ްނ
ތި ނ ްިނ ެމވީ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެގ ރ ާިޔސީ ަވ ުއ ެދއް
ަރއް ޔ ުިތ ްނ
ެއ ަކ ްނ
ަނ ުމ ަގ ެއ ެވ.
ފުއް ުދ ުމ ެގ
ަދ ްނ ާނ ެނ ެއ ެވ.

މިއަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑު
ބައެއް ޚަރަދުކުރަން ރާވާފައި އޮތީ
ފަޅުކުރަން ނިންމެވި ރަށްރަށުގައި
ހިންގަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ
މަންދޫބުން ސިފަކުރައްވާ އުމްރާނީ
ބޮޑެތި މަސަކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ.
އެ
މަޖްލިހުގައި
ރައްޔިތުންގެ
ތަމްސީލުކުރައްވަން
ރަށްރަށް
ތިއްބަވާ ސަރުކާރަށް ބައިއަތު
ތިބިމެމްބަރުންގެ
ހިއްޕަވައިގެން
ބަހެއް ބޭނުމެވެ.

ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެގ ރ ާިޔސީ ަވ ުއ ުދ ަތ ުކ ަގއި ތ ަިޔ ވ ާިދ ުޅ ިވ
ރ ަކ ްނ
ާވ ަހ ަކ ަތ ާކ ދ ާިމ އިދި ޮކ ުޅ އ ުިތ ުރ ަކ ްނ ަކ ްނ ުހ ި
ސ
ސ ުތ ެގ ަފ ް
ެވ ް
ސ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ަދ ެނ ެއ ެވ .ރ ާިޔ ަ
ައ ަހ ުރ ނި ޭމއ ުިރ ާރއް ޖ ޭ ެގ މ ުީހ ްނ ދިރ ުިއ ޭޅ 188
ަރ ުށ ަގއި ޯބ ެފ ާނއިަ ،ނ ުރ ަދ ާމ ައދި ަކ ަރ ްނ ުޓ ެގ
ޚ ުިދ ަމ ްތ ދ ުިނ ަމ ްށ ެވ ަފއ ާިވ ަވ ުއ ަދ ްށ ެދ ްނ ާވ ެނ
ސ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ވ ްިސ ާނ ެނ ެއ ެވ94 .
ޮގ ަތ ާކ ެމ ުދ ެވ ް
ސ ަވޒ ާީފ ުއ ަފއް ާދނީ ަހ ަމ ެއ ަކނި ުހ ުޅ ާމ ޭލ ަގއި
ާހ ް
ސ
ސ ެގ ބ ުޭނ ްނ ެވ ް
ެހއް ެޔ ެވ؟ ސީ ެއ ްމބ ުިއ ަލ ްނ ް
ެކނ ުޑނ ެީހއް ެޔ ެވ؟ ުހރ ާިހ
ެއކީ ެއކައް ަޗ ަކ ްށ

ޓސ ެއރ ާީނތައް ުހރ ަިތ ަނ ުކ ްނ ަނ ަގއ ެިގ ްނ
ސ ޯޕ ް
ް
ސ ުހ ުޅ ާމ ޭލ ަގއި ައ ުލ ްނ ެއ ުތ ުރ ްނ ޫނ ްނ
ެގ ަނ ް
ނދ ުރ ަތ ަކ ްށ
ޮގ ެތއް ެނ ެތ ެވާ .މސ ްިނ ާގ ޮބ ުޑހ ަިލ ަބ ަ
ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ަބ ެޖ ުޓ ްނ ަޚ ަރ ުދ ޮނ ޮކ ްށ ުހ ުޅ ާމ ެލ ބޭ ުރ ޮތށި
ސ ަބ ެބއް
ުލ ަމ ްށ ެއ ަފއ ާ
ިސ ަރއް ާކ ުނ ުކ ަރ ްނވީ ަ
ީ.އ އ ްިނ އ ުިޖތ ާިމއީ
ުނވ ްިސ ެނ ެއ ެވެ .އ ް
ސ.ޓ ޯ
ޒ ްިނ ާމ ެގ ަދ ުށ ްނ ޮކ ްނ ެމ ަރ ެށއް ަގއި ައ ަޅ ުމ ްނ ާދ
ސ
ސ ފ ާިހ ަރ ަތ އް އ ުިތ ަރ ްށ ުކރ ަިއ ްށ ުނ ެގ ްނ ޮގ ް
ބޭ ް
މ ާިހ ުރ ްނ މ ާިހ ަރ ްށ ެއ ަމ ްޝ ރޫ ުއ ުހއް ާޓ ުލ ުލ ަމކީ
މ ަިވ ުގ ުތ ަޖ ާމ ައ ަތ ްށ ެއ ްނ ެމ ަފއ ާިދ ުހރ ޮިގ ެތ ެވ.
ިސ އ ްިނ
ެއ ެހ ްނ ޫނނީ ެއ ުކ ެރ ެވނީ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަފއ ާ
ިސ ާރ ެފ ެކ ެވ.
ޮބ ުޑ އ ް
ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ަބ ެޖ ުޓ ެގ ޮބ ުޑ ަބ ެއއް
ާރ ާވ ަފއި ޮއތީ ަފ ުޅ ުކ ަރ ްނ ނ ްިނ ެމވި
ހ ްިނ ަގ ާވ ެނ ަކ ަމ ްށ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ
ސ ަިފ ުކ ަރއް ާވ
ޮބ ެޑތި
ުއ ްމ ާރނީ
ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ
ހ ްިނ ުގ ަމ ެށ ެވ.

މ ަިއ ަހ ުރ ެގ
ަޚ ަރ ުދ ުކ ަރ ްނ
ަރ ްށ ަރ ުށ ަގއި
ދޫބ ްނ
ަމ ްނ ު
ސ ކަތް ަތއް
ަމ ަ
ަމ ްޖލ ުިހ ަގއި ެއ ަރ ްށ ަރ ްށ ަތ ްމސ ުީލ ުކ ަރއް ަވ ްނ
ސ ުރ ާކ ަރ ްށ ަބއ ަިއ ުތ ހިއް ަޕ ަވއ ެިގ ްނ
ތިއް ަބ ާވ
ަ
ތިބ ެިމ ްމ ަބ ުރ ްނ ެގ ަބ ެހއް ބ ުޭނ ެމ ެވޮ .ކ ުޅ ަބ ަދ ުލ
ސ ެތ ެކ ެވަ .ރއް ޔ ުިތ ްނ
ުކ ަރ ްނ މިއީ ަރ ުނ ެގ ުފ ުރ ަ
ދޫބ ްނ ަނ ްށ ތ ަިޔ ޮއ ުޅ ާވ ެލއް ވި ޮއ ުޅ ާވ ުލ ުމ ެގ
ެގ ަމ ްނ ު
ދޫބ ްނ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ާނ
ަބ ަދ ުލ ލިބޭ ެނ ެއ ެވެ .އ ަމ ްނ ު
ުކރ ަިމތ ަިލއ ެިގ ްނ ެދ ްނ ދައް ާކނީ ޮކ ްނ ާވ ަހ ަކ ެއއް
ެހއް ެޔ ެވ؟ ަދ ުއ ުރ ނި ޭމއ ުިރ ަރ ްށ ަފ ުޅ ުކ ަރ ްނ
ެދ ްނ ެއ
ެހއް ެޔ ެވ؟
ާވ ަހ ަކ
ނ ްިނ ާމ ަފއ ާިވ
ސ ަޖ ީކ
ަރއް ޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ޭދ ްނ ޮއތް ަހ ަމ ެއ ަކނި ެމ ެ
ޝ ުރ ަތ ާކ ުނ ާލ ެއ ްނ ެމ ްނ ުހ ުޅ ާމ ެލ ައ ްށ ަޖ ާމ ާވ ްނ
ަ
“އ ްނ ެމ ްނ ުގޅ ެިގ ްނ
ެޖ ޭހ ަކ ުމ ެގ ަޚ ަބ ުރ ެހއް ެޔ ެވ؟ ެ
ުހ ުޅ ާމ ެލ ައ ްށ” މި ޝ ާިއ ުރ ެގ ަދ ުށ ްނ ާއ ަދ ުއ ަރ ަކ ްށ
ސ ަމ ްނދޫ ަބ ުކ ެނ ެތ ެވ!
ޮހ ޭވ ޭނ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ެއއް ެވ ް

ެ 1ފ ްބ ުރ ައރީ 2015މ.
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ނ ެނ ެވ.
ރ ްއޖޭ ަގ ިއ މިހާ ުރ ޮއ ީތ ެވރި ަކ ެމ ްއ ޫ
ާ
ކ ަގއި ޮއތް ަފ ަދ ުޚ ުދމު ުހތާ ުރ ެވރި ަކ ެމ ެކ ެވ.
ަ 90ހއިގެ ައ ަހ ުރ ަތ ު
ޝހ ްީމ
ލ ުިޔނީ :ޠައް ޔިބް ަ
ސ ަވ ަނ
ސް
ދ ެިވރ ާިރއް ޖ ޭ ެގ މިނ ަިވ ްނ ަކ ަމ ްށ ަފ ްނ ާ
ައ ަހ ާރއި ުކރ ަިމތި ލީ އ ުިރ ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ މ ަިވނީ
ސ ެހ ޮޔ ަބ ަދ ެލއް ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖހ ަިފ ެއ ެވ.
ައ ެނއް ާކ ެވ ް
ެބ ެލނ ެިވރި ަކ ުމ ެގ
އިނގ ޭިރސ ްިނ ެގ
ާރއް ެޖ
ަދ ުށ ްނ މ ްިނ ުޖ ުކ ެރއް ވި ލީޑަރ އިބް ާރހ ްިމ
ާނސ ުިރެ ،އ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެވރި ަކ ްނ ައމިއް ަލ ައ ްށ
ނ ްިނ ަމ ާވ ެލއް ވ ެިއ ެވާ .ރއް ޖ ޭ ެގ ެއ ަވ ުގ ުތ ާހ ަލ ުތ
ނ ާިޔ ުކރ ޮިގ ުތ ްނ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ާމގ ަިނ ޮގތް ަތ ކެއް
ެދއް ެކވީތ ެީވ
ޮބ ުޑ ްނ ެގ
ެނ ުތ ާމއ ެިއ ުކ
ެހ ެދ ްނ
ާރއް ޖ ޭ ެގ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަމއް ަޗ ްށ ެވރ ެިއއް ަކ ުމ ަގއި
ނ ްިނ ަމ ްނ ޖެހު ނީ މ ްިސ ުރ ެގ ައ ްލ ައ ުޒ ަހ ުރ ްނ ކ ަިޔ ާވ
ވ ާިދ ުޅ ެވ ެގ ްނ ާރއް ެޖ ަވޑައ ެިގ ްނ ުހ ްނ ެނވި މއ.
މޫނ ޢަބް ުދްލޤައް ޔޫ ެމ ެވ.
ާކމިނީ ޭގ ޮދ ްނސީދ ެީގ ަމޢު ް
ެއ ުދ ަވ ުހ ާރއް ޖ ޭ ެގ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެއ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެގ
ސ
ސ ުބނީ ެއއް ެވ ް
ެވރި ަކ ެމއް ުކ ުރ ަމ ްށ ާއނ ަބ ް
ާހ ެލއް ަގއި ދ ެިވހ ްިނ ަނ ްށ މ ަިވ ެދ ެވނީ ަދ ްނ ުތ ަރއް ެގ
ެތ ޭރ ަގއި ާތށ ުިވ ަމ ްށ ަކ ަމ ްށ ެބ ެލވ ެިގ ްނ ެނއް ޫނ ެނ ެވ.
މޫނ ެގ ެވރި ަކ ުމ ެގ ެދ ަވ ަނ ަދ ުއ ުރ ެފ ުށ ުނ
ަމޢު ު
ސ ަވ ަރކީ ުދނ ޭިޔ ެގ ބިއް ަތ ަކ ްށ ސ ާިޔސީ،
ުދ ަވ ް
އިޖް ތ ާިމޢީ ،އިޤް ތ ާިޞދީ އ ްިނގ ާިލބް ެފ ުތ ެރ ްނ ެފށި
ަޤ ުއ ަމ ްށ
ސ ަވ ެރ ެވެ .އއް ަޤ ުއ ުމ ްނ ައ ެނއް
ުދ ަވ ް
ސ ާިޔސީ އިޖް ތ ާިމޢީ އިޤް ތ ާިޞދީ ެއއް ާބ ުރ ުލ ުމ ެގ
ސ އ ުިތ ުރ
ސ ަވ ެރ ެވ.
ުކ ަރ ްނ ެފށި
ުދ ަވ ް
ހިއް ާ
ަވއ ޯިރޅި
ޖެހު ުނ
އ ުިރ ަމތ ްިނ
ނގއި
ުހ ަޅ ާ
ސ ަކ ްނ
ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ ައ ްށ ލައް ާވ ަލއި މ ުީހ ްނ ެގ ަތ ަނ ަވ ް
ަދރ ްިނ ަނ ްށ
ރ މ ްިނ ަވ ަރ ުކ ްނ ެއ ަބ އިމ ުީހ ްނ ެގ
ުހ ި
ސ އް ަކ ުތ ެގ
ަތ ުއލ ްީމ ޯހ ަދއި ދ ުިނ ަމ ްށ ެފށި ަމ ަ
ސ ަކ ުނ ަވދ ަިހއ ެިގ ައ ަހ ުރ
ޮފ ި
ނމ ުީރ ަކ ްނ ަނ ާވ ަރ ޭ
ަތ ުކ ަގއި ލ ެިބ ްނ ަފ ަށއިފ ެިއ ެވު .ދނ ޭިޔ ަގއި ަކ ްނ ަކ ްނ
ހ ާިގ ޮގތް ެފ ި
ސ ާވ ްނ ަފ ަށއިފ ެިއ ެވެ .އ ާއއި
ނ ަދ ް
ެއ ުކ ާރއް ޖ ޭ ަގއި ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނދ ަިޔ ެވރި ަކ ުމ ެގ

ަފއ ާިދ ުހ ި
ރ
ެއ ްނ ެމ
ނ ާިޒ ަމކީ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ
ނގ ްނ ަފ ަށއިފ ެިއ ެވ .މ ަިފ ަދ
ނ ާިޒ ުމ ޫނ ްނ ަކ ްނ ެއ ެ
މޫނއި
ޭހ ުލ ްނ ެތރި ަކ ްނ އ ުިތ ުރވި މ ްިނ ަވ ަރ ަކ ްށ ަމޢު ާ
ސ ދ ަިޔއީ ސ ާިޔސީ ޮގ ުތ ްނ
ޭއ ަނ ެގ ަބއ ެިވރ ްިނ ެވ ް
ަރއް ޔ ުިތ ްނ ަރ ަމ ަތ ުކ ުރ ަމ ްށ ަތ ާފ ުތ ެއކ ެިއކި
ަހ ަރތާތް ަތއް ހ ްިނ ަގ ުމ ްނ ެނ ެވ.
މޫނ ޢަބް ުދްލޤައް ޔޫ ްމ ާއއި ެއ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެގ
ަމ ުއ ް
ާގތް މ ުީހ ްނ ެގ ސ ާިޔސީ ުއ ުކ ުޅ ަތ ާކއި އިގް ތ ާިޞދީ
ނދ ުވ ްނ ަތ ާކއި އިޖް ތ ާިމއީ ަދތ ުިކ ުރ ްނ ަތ ުކ ެގ
ަބ ެ
ނ
ރ ަކ ެމއް ަވ ީ
ެތރ ްިނ ަ 30އ ަހ ުރ ެގ ދ ުިގ ެވ ި
ސ ޮކ ްށ ނ ްިނ ާމ ާލ ަފ ެއ ެވ.
ޮކ ްނ ެމ ޮގ ަތ ަކ ްށ ަހ ާދ ަފއ ެިވ ް
ެއ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެގ ެވރި ަކ ުމ ެގ ުކރީ ަދ ުއ ުރ ަތ ުކ ަގއި
ސ ާިޔސީ ޮގ ުތ ްނ ނ ުިކތް ުނ ަވ ަތ ނ ުިކ ްނ ާނ ްނ
ުހ ަރ ެގ ައ ްށ ަލއި
ސ ުތ ުކރި ޮކ ްނ ެމ މ ެީހއް
ަގ ް
ނ ހ ްިނ ާގ ަފ ެއ ެވ.
ަވ ީ
ަކ ެމއް
ޭނއް ާގނީ ެއ ަތއް
އިޤް ތ ާިޞދީ ޮގ ުތ ްނ ެއ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެގ ހ ްިތ ެއ ަވ ުގ ަތ ުކ
ުރ ޭހ މ ަީހ ުކ ެއ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ެގ ަހ ޮފ ުޅ ެތ ެރ ައ ްށ ަލއި،
ިނދ
ހ ްިތ ުނ ުރ ޭހ މ ާީހ ަހ ޮފ ުޅ ްނ ބޭ ުރ ޮކ ްށ އ ަ
ސ ުތ ދ ަިޔއީ ހ ްިނ ަގ ުމ ްނ ެނ ެވ.
ޖައް ާ
ސ ުލ ުމ ެގ ސ ާިޔ ަ
ިނކނޑ ަިތއް
އިޖް ތ ާިމޢީ ޮގ ުތ ްނ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ސ ު
ަބ ްނ ުދ ޮކ ްށޯ ،ރފ ާިލމ ާީހ ައ ްށ ޭހ ައ ުރ ާވ ަލއިަ ،ރއް ޔ ުިތ ްނ
ދ ުިގ ުމއް ަދ ަތ ަކ ްށ ައ ުޅ ެވތި ުކ ެރ ޭވ ެނ ނ ާިޒ ްމ
ދ ަިޔއީ ާޤއ ްިމ ުކ ަރ ުމ ްނ ެނ ެވ .މ ާިއއި ެއ ުކ ެއ ްނ ެމ
ުޒ ާވ ްނ ޖ ުީލ ައ ުޅ ެވތި ުކ ުރ ަމ ްށ ެއ ަތއް ަދ ްނތ ަޫރ ެއއް
އ ަޤ ުއ ުމ ެގ ގ ަިނ
ަޖ ަހއި ެއ ަދ ްނތ ަޫރ ަތ ުކ ަގ ި
ުޒ ާވ ުނ ްނ ދ ަިޔއީ ާތށ ެިވ ެގއް ލި ަހ ާލ ުކ ަވ ުމ ްނ ެނ ެވ.
މޫނ ެވރި ަކ ުމ ެގ ސ ާިޔސީ ،އިޤް ތ ާިޞދީ
ަމޢު ް
ސ
ައނ ާިޔ ެވރި
ައދި އިޖް ތ ާިމ ީ
ޢ
ަކ ާމ ެއ ުކ ެވ ް
ާރއް ެޖ ާއއި
ުފ ޭރނ ެިގ ްނ ދ ަިޔ ަމ ުދ ަބ ެއއް
ާރއް ެޖއ ްިނ ބޭ ުރ ަގއި ުކ ަރ ުމ ްނދ ަިޔ ުބ ަރ މ ްިނ ަނތް

ސ ަބ ުބ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ަކ ްނ
ސ އް ަކ ާތއި ހ ްިތ ަވ ުރ ެގ ަ
ަމ ަ
އ ުިތ ުރ ެވ ެއއް ަބ ަޔ ުކ ައ ެނއް ަބ ަޔ ުކ ކި ަބއ ްިނ ހ ްިތ ަވ ުރ
ލިބ ަިގ ެނ ެއ ްނ ެމ ަފ ުހ ްނ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ެކއް ުނ ުކ ެރ ޭވ
ިނގއް ެޖ ެއ ެއ ެވ.
ސ
ަދ ަރ ަޖ ައ ްށ ޮގ ް
ަފ ަޅއ ެިގ ްނ ހ ަ
ެއ ަވ ުގ ަތކީ ުދނ ޭިޔ ެގ ަކޅި ާރއް ެޖ ައ ްށ ައ ާމ ުޒ ެވ ަފއި
ރ ަދނޑ ަިވ ެޅއް ަކ ުމ ްނ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ެކ ުކ ުޅ ާމއި
ުހ ި
ސ ބޭ ުރ ެގ ުމ ުޖ ުމ ަތ ަމޢު އ ްިނ ަބ ަލއ ަިގ ެނ
ސް
އިހް ާ
ުޚ ުދ ުމޚް ާތ ުރ
ާރއް ޖ ޭ ަގއި ާޤއ ްިމ ެވ ަފއި ޮއތް
ސ ުރ ާކ ުރ ދޫދ ުިނ ަމ ްށ ަމ ުޖބ ުޫރ ާވ ްނ ެފށ ެިއ ެވ.
ަ
ެވރި ަކ ުމ ެގ ނ ާިޒ ްމ ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ާމއި އިޖް ތ ާިމޢީ
ަނއް ާޓ ަލ ްނ
ައ ާޅ ަފއ ާިވ
ޮގ ުތ ްނ
ސ ޮތ ުޅ ަތއް
ަކ ް
ޖެހު ެނ ެވަ .ނތީ ާޖ ެއއް ެގ ޮގ ުތ ްނ ެއކ ޮިގތް ޮގ ަތއް
ޭހރ ާިޔ ޮކ ްށ ެގ ްނ ުކރި ަ 30އ ަހ ުރ ެގ ެވރި ަކ ްނ
އ ުިތ ަރ ްށ
ަރއް ޔ ުިތ ްނ
ެގ ްނ ާދ ަކ ްށ
ުކރ ަިއ ްށ
ޞ ެތއް ުނދ ެިނ ެވ.
ުފ ުރ ަ
މޫނ ެގ ުޚ ުދ ުމޚް ާތ ުރ ައނ ާިޔ ެވރި ެވރި ަކ ްނ
ަމ ުއ ު
ސސ ެީގ
ނ ްިނ ުމ ަމ ްށ ަފ ުހ ާރއް ޖ ޭ ެގ ާއ ާޤ ޫނ ުނ ައ ާ
ަރއް ޔ ުިތ ްނ ބ ުޭނ ްނ ާވ ަފ ަދ ާތހ ުިރ ާއ
ަދ ުށ ްނ
ެވރި ަކ ެމއް ުއ ެފދި ުކ ަރ ްނ ެފށި ާތ ާމގ ަިނ ުދ ަވ ެގ ުނ ެވ
މޫނއި ޭއ ަނ ެގ ަބއ ެިވރ ްިނ ަނ ްށ ެކތް ުނ ުކ ެރވި
ަމޢު ަ
ިނގއް ެޖ ެއ ެވ.
ަފ ަޅއ ެިގ ްނ
ސ ަދ ެވރި ަކ ްނ
ހ ަ
ަހ ަ
ާރއް ޖ ޭ ަގއި ައ ަލ ްށ ުއ ެފ ުދ ުނ ެވރި ަކ ާމއި ެމ ުދ
ސ ާވ ުރ ެވ ުވ ުނ ޮގ ަތ ަކ ްށ
ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ސ ުިކނޑ ަިއ ްށ ަ
ސ ަތއް ޭދ ްނ ެފށ ެިއ ެވ30 .
ސ ާވ ް
ސ ާވ ުރ ެވ ުނ ަބއި ަވ ް
ަ
ައ ަހ ުރ ުދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ެއ ެވރ ްިނ ބައް ުކރި ހ ަިޔ ުޅ
ފ ުިކ ާރއި ުމ ާދ ާލއި މ ުީހ ްނ ބ ުޭނ ްނ ުކ ަރ ްނ ެފށ ެިއ ެވ.
ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ެމ ުދ ަގއި ަޙޤ ަީގ ެތއް ެނތް ފ ުިތ ަނ
ޯރ ޮކ ްށ ޭއ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަރއް ޔ ުިތ ްނ ައ ްނ ަދ ްނ
ސ ަގ ަދ ެވ ަގ ެނ
ެފށ ެިއ ެވަ .ނތީ ާޖ ައކީ ަހ ާވ ަނ ްފ ް
ަވ ުގތީ ހ ްިތ ަހ ަމ
ައދި
ިސ
ުމ ަދ ާލއި
ަފއ ާ
ޓ ަކއި ާރއް ެޖ ެގ ުފ ަރ ަތ ަމ  ...ސޮފުހާ 12
ޖެހު ަމ ްށ ަ
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ދ ަފއި ުހ ީ
ށ”.
ނ ޯފ ްއ ުރ ަކ ް
ރ ެފ ް
“ސި ުހ ުރ ަހ ާ
ނ ެނ ެވ.
ބ ް
ަރ ަމލު ަޖހާ މީހާ ު
ސ ަތ ާފ ުލ ުތ ފީ
ލ ުިޔނީ :ޑރު .މ ް
“ސ ުިހ ުރ ަހ ާދ ަފއި ުހރީ ެފ ްނފޯއް ުރ ަކ ްށަ ”.ރ ަމ ުލ ަޖ ާހ މ ާީހ ުބ ްނ ެނ ެވ.
ސ ައ ަހ ެރ ްނ ެގ ހ ަިތ ްށ ެއރި ެއ ެހރީ ޮކ ްނ ެމ
“އ ާހ ަގ ަދ ަޔ ްށ ެހ ެދ ްނ ެފށ ާީމ ެވ ް
ެ
“އ ެފ ްނފޯއް ުރއް ަތއް ެހ ެދ ްނ
ެވ ް
ސ ަކ ެމއް ޮކ ްށ ަފ ޭއަ ”.އއް ުޔބޭ ުބ ްނ ެޏ ެވެ .
ެފ ުށ ާމ ެއ ުކ ައ ަހ ެރ ެމ ަނ ްށ ަތ ާފ ުތ ަކ ްނ ަކ ްނ ދ ާިމ ާވ ްނ ަފ ަށއިފި”.
“ ަކ ްނ ަކ ްނ ދ ާިމ ާވ ެނ ެއއް ުނ ސ ުިހ ުރ ާހ ާދ ަފއ ުިހރީ ަހ ަމ ައއް ުޔބޭ ެމ ްނ ެގ
“އދި ެއ މ ުީހ ްނ ެގ ުކރ ެިއ ުރ ަމ ްށ”.
ަހ ާލ ަކ ްށަ ”.ރ ަމ ުލ ަޖ ާހ މ ާީހ ުބ ްނ ެޏ ެވ.
ަ
“ތި ެފ ްނފޯއް ުރއް ަތއް އ ްިނ ަދއ ެިގ ްނ ޯރ ެވ ެހ ެދ ްނ ެފށ ަިފ ުހ ްނ ެއމ ުީހ ްނ ެގ
ފ ާިހ ަރއ ްިނ ވ ަިޔ ާފރި ުކ ާރ މ ުީހ ްނ އ ުިތ ުރ ެވއް ެޖ  .ފ ާިހ ަރއ ަިގއި ުމ ާދ ގ ަިނ ެވއް ެޖ”.
“އ ަހ ެރ ެމ ްނ ެގ ވ ަިޔ ާފރި
ސ ާރ ެއ ުކ ާވ ަހ ަކ ެދއް ކ ެިއ ެވ.
ަ
ައއް ުޔބޭ ަވ ަރ ްށ ައ ަ
ިނގ ެމއް ަގއި ުކޑ ަ ަމ ްނ ެޖ ަމ ުރ ެވއް ެޖ .މ ާިހ ުރ
ނގރޫ ޓް ެވއް ެޖ .ބޭ ަރ ްށ ހ ު
ަބ ު
ނދ ަގއި”.
ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެއ ޮއތީ ަބލި ެއ ު
ައއް ުޔ ެބ ޯގއް ާޗއި ޮދ ްނ ާއ ަދ ުނ ޯގއް ަޗކީ ެޖ ިހ ެޖހ ެިގ ްނ ުހ ްނ ަނ ެދ ޯގއް ެޗ ެވ.
ސ
ުކރ ްިނ މި ެދ މ ުީހ ްނ ަނކީ ަވ ަރ ްށ ާގތް ެދ މ ުީހ ްނ ެނ ެވެ .ދ ޭގ މ ުީހ ްނ ެވ ް
ސަ ،އއް ުޔ ެބ ެދ ައނބައް އ ްިނ ަނ ްނ
ަވ ަރ ްށ ެއ ުކ ެވރ ެިއ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ހ ުިތ ަލއ ެިގ ްނ ުއ ުޅ ުނ ާފ ުތ ަމ ާއ ޮދ ްނ ާއ ަދ ުނ އ ްިނ ަފ ުހ ްނ ައއް ުޔ ެބ ެގ ހ ްިތ ޮދ ްނ
ސ ަދ ެވރ ެިވއް ެޖ ެއ ެވ.
ާއ ަދ ުނ ެގ ަމއް ަޗ ްށ ުނ ަބއ ެިވއް ެޖ ެއ ެވޮ .ދ ްނ ާއ ަދ ަނ ްށ ަހ ަ
ެދ މ ުީހ ްނ ެދ ަހ ުތ ުރ ްނ ަނ ްށ ެވއް ެޖ ެއ ެވެ .ދ ޭގ މ ުީހ ްނ ެއއް ަބ ަޔ ުކ ެއ ެނއް ަބ ަޔ ަކ ްށ

“ކ ެރ ޭވ ެނ
“އ ަކ ަމ ުކ ެއ ަކ ްނ ުކ ަރ ްނ ަވ ަރ ްށ ަދތ ާިވ ެނ” ައއް ުޔބޭ ުބ ްނ ެޏ ެވު .
ެ
ެއ ެހ ްނ ަކ ެމއް ޯނ ްނ ާނ ެނތ؟”
“އއް ުޔ ެބ ެމ ަނ ްށ
“މި ަކ ަމ ްށ ެއ ެހ ްނ ޮގ ެތއް ެނތް ަ ”.ރ ަމ ުލ ަޖ ާހ މ ާީހ ުބ ްނ ެޏ ެވަ .
ސ ާލ ަމ ްތ ޮއތީ މި ުރއް ަތއް ައ ަހ ެރ ްނ ުބ ާނ ެރ ެއއް ަގއި ައ ަހ ެރ ްނ ުބ ާނ
ަ
ސ ަޢ ެތއް ަގއި ުއ ުފ ާރ ަލއ ެިގ ްނ”.
ާ
ސ ަޢ ުތ
ަރ ަމ ުލ ަޖ ާހ މ ާީހ ެއ ުރއް ަތއް ުއ ުފ ަރ ްނވީ ެރ ާޔއި ުއ ުފ ަރ ްނ ވީ ާ
ކ ަިޔއިދ ެިނ ެވަ .އއް ުޔ ެބ ޭއ ާނ ެގ ެއ ުކ ެވރި ުކދ ްިނ ޮކ ެޅއް ެއއް ުކރ ެިއ ެވ .މި
ސ ެވެ .އ ުކދ ްިނ ތިބީ ެއ ަކ ްނ ޮކ ްށ ޭދ
ުރއް ަތއް ުއ ުފ ަރއިދީ ާފ ަނ ްނ ޭހ ެއއް ެ
ސ ެއއީ ުނ ަރއް ާކ ެތރި ަކ ެމއް ަކ ަމ ްށ ާވތީ ެއ މ ުީހ ްނ ަނ ަކ ްށ
ޮގ ަތ ެށ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ސ މި ަފ ަހ ަރ ުކ ެއ ަކ ްނ ހ ޭިލ ޮކ ްށ ުނ ެދ ޭވ ެނ ަކ ަމ ްށ ުބ ްނ ެޏ ެވ.
ެވ ް
ެއއް ޭރ ަދ ްނ ަވ ުރ ެއ ުކދ ްިނ ޮކ ުޅ ުރއް ަތއް ުއ ުފ ަރ ްނ ޮދ ްނ ާއ ަދ ުނ ޯގއް ަޗ ްށ
ަވ ެދއް ެޖ ެއ ެވ.
ިސ ެއއް ުނ ެދ ެއއް ުނ”.
“އ ަހ ެރ ެމ ްނ ެއ ުދ ުނ މ ްިނ ަވ ަރ ަކ ްށ ައއް ުޔ ެބ ެއއް ަފއ ާ
ަ
ެއ ަތ ުނ ްނ ެއ ަކ ުކ ުބ ްނ ެޏ ެވ.
“އނެ .ދ ަބއ ުިކ ަޅ ެއއް ަބއި ަމ ުދ ްނ ދިނީ ”.ގް ރޫ ޕް ެގ ލީޑ ަ ުރ ުބ ްނ ެޏ ެވ.
ާ
“ރއް ަތއް
“ދ ެނއް ައއް ުޔބޭ ައ ަތ ުކ ްނ ތ ެިއއް ުނލިބ ެޭނެ ”.އ ަކ ުކ ުބ ްނ ެޏ ެވު .
ެ
ިނގ ުރއް ަތއް ެމ ުދ ްނ ުބރި ޮކ ްށ ަލ ާމޭ .އ ުރ ްނ
ުއ ުފ ަރ ްނ ަހ ާދ ެނ ަކ ެމއް ެނތް  .ހ ާ
ސ ަހ ާވ ެނ”.
ެވ ް
ސ ުރކެއް ެނ ެހ ޭދ ެނ ެއއް ުނާ .މ ަފ ޭ
ސ ަހއ ްިނ
ރީއް ަޗ ްށ ެހ ެދ ުމ ްނދ ަިޔ ެއ ުހރ ާިހ ެފ ްނފޯއް ުރއް ަތއް ެއ މ ުީހ ަނ ްށ ަފ ޭ
ުބރ ުިކ ެރ ޭވ ހ ާިސ ުބ ްނ ުބރި ޮކ ްށ ނ ްިނ ަމއިލ ެިއ ެވ.
ނދ ުނ ވީއ ުިރ ޮދ ްނ ާއ ަދ ުނ ޯގތ ަީގއި ުހރި ެފ ްނފޯއް ުރއް ަތ ކެއް
ައ ެނއް ުދ ަވ ުހ ެހ ު
ެނ ެތ ެވު .ހރ ާިހ ުރއް ަތއް ަވނީ ެމ ުދ ްނ ުބރި ޮކ ްށ ާލ ަފ ެއ ެވ .މި ަޚ ަބ ުރ ުމޅި
ަރ ުށ ެތ ޭރ ަގއި ަވ ަރ ްށ ައ ަވ ަހ ްށ ެފ ުތ ރިއް ެޖ ެއ ެވ .މި ާވ ަހ ަކ ަރ ަމ ުލ ަޖ ާހ މ ާީހ ެގ

ސ ްނ ުކ ަރ ްނ ަފ ަށއިފ ެިއ ެވ.
ޖެއް ު
ސ ަރ ުދ ަވ ަހ ުކ ޮދ ްނ ާއ ަދ ުނ ޭއ ާނ ެގ ޯގތ ަީގއި ެފ ްނފޯއް ުރއް ަތ ކެއް އ ްިނ ަދ ްނ
ވިއް ާ
ފެއް ޓ ެިއ ެވ .މި ަކ ްނ ެއނގ ެިގ ްނ ާފ ުރ ަގއި ުހރި ޯލ ަވ ަޅ ުކ ްނ ައއް ުޔބޭ ާފ ަރލ ެިއ ެވ.
ައއް ުޔ ެބ ައ ްށ ެފ ުނނީ ެއ ަރ ުށ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ ަފ ްނޑ ަިތ ެވރ ާިޔ ޮދ ްނ ާއ ަދ ާނ
ސ އް ަކ ުތ ަގއި ުއ ޭޅ ަތ ެނ ެވ .މި ަމ ްނ ަޒ ުރ ެފ ުނ ާމ ެއ ުކ ައއް ުޔބޭ ެގ
ެއ ުކ ަގއި ެއ ަމ ަ
ޝއް ުކ ުއ ެފދިއް ެޖ ެއ ެވޭ .އ ާނ ެގ ހ ަިތ ްށ ެއރ ެިއ ެވ‘ .ކީއް ުކ ަރ ްނ
ހ ުިތ ަގއި ަ
މ ެިގ ާއ ވީ ަފ ާރ ުތ ަގއި ެއ ަކނި އ ްިނ ަދ ްނވީ؟ ައ ުހ ަމ ުދ ެބ ައކީ ޮދ ްނ ާއ ަދ ުނ ެގ
ސ ަރ ުދ ަވ ަހ ުކ ކީއް ެވ ައ ުހ ަމ ުދ ެބ ެއ ަކ ުމ ަގއި
ސއް ަނ ަމ ެވ ް
ަރއް ެޓއް ެ
ސ މ ާިހ ވިއް ާ
ުއ ެޅ ްނވީ؟’
ަވ ަރ ްށ ރީއް ަޗ ްށ ެހ ެދ ްނ ަފ ަށއިފ ެިއ ެވު .ރއް ަތއް
ުރއް ަތއް
ެފ ްނފޯއް

ަކ ްނ ަފ ަތ ްށ ެވ ް
ިނގ ަފއި ައއް ުޔބޭ
ސ ައ ަރއިފ ެިއ ެވޭ .އ ާނ ާބ ުރ ާބ ަރ ްށ ހ ާ
ޯގއް ަޗ ްށ ދ ަިޔ ެއ ެވ.
ސ ެވ.
“ތ ެދއް ު ،ރއް ަތއް ުބރ ުިކރ ަީތ؟” ޭއ ާނ ެއއް ެ
ެ
“އ ުކދ ްިނ ާގ ުތ ެއ ުއ ުފ ާރ ަލ ޭދ ޭށ ުބނ ާީމ ޮގ ް
ސ ުބރި ޮކ ްށލީަ ”.އއް ުޔބޭ
ެ

ެހ ެދ ުމ ްނ ާދ ަވ ަރ ަކ ްށ ައއް ުޔބޭ ެގ ަކ ްނ ޮބ ުޑ ުވ ްނ އ ުިތ ުރ ާވ ްނ ަފ ަށއިފ ެިއ ެވެ .އއީ
ސ ުިހ ުރ ެގ ުރއް ަތ ކެއް ަކ ަމ ްށ ައއް ުޔބޭ ައ ްށ ަޔޤ ްީނ ުކ ެރ ެވ ްނ ެފށީ ެއ ުރއް ަތއް
އ ްިނ ަދއ ެިގ ްނ ެހ ެދ ްނ ެފ ުށ ާމ ެއ ުކ ައއް ުޔ ެބ ެމ ަނ ްށ ެއކި ެއކި ުމޞީ ބާތް ަތއް
ުކރ ަިމތ ާިވ ްނ ެފ ުށ ުމ ްނ ެނ ެވ.
ސ ެވ.
“ދ ްނ ކިހ ެިނއް ަހ ާދނީ؟” ައއް ުޔބޭ ަރ ަމ ުލ ަޖ ާހ މ ާީހ ުކ ެރ ްނ ެއއް ެ
ެ

“ދ ްނ ެހ ޭދ ެނ ުރކެއް މ ާިހ ަރ ުކ ެނ ެތއް ުނ”.
ުއ ަފ ާލ ެއ ުކ ުބ ްނ ެޏ ެވ.
ެ
“އ ަހ ެރ ްނ ުބނ ެީމއް ުނ ުރއް ަތއް ުއ ުފ ާރ ޭށަ .އދި ަވކި ެރ ެއއް ެގ ަވކި
ަ
“އއް ުޔބޭ ެމ ްނ
ސ ާޢ ެތއް ަގއި ެއ ަކ ްނ ުކ ާރ ޭށަ ”.ރ ަމ ުލ ަޖ ާހ މ ާީހ ުބ ްނ ެޏ ެވ.
ާ
ަ
ތ ަިޔ ަކ ްނ ުކރި ޮގ ުތ ްނ ސ ުިހ ުރ ާހހ ަޫރ ބ ުިމ ައޑ ްިނ ަގ ަދ ުކ ާރ ެނ! ައއް ުޔ ެބ ެމ ަނ ްށ
ެދ ްނ ުކރ ަިމތ ާިވ ެނ ަކ ްނ ަކ ްނ ައދި ާމ ުނ ަރއް ާކ ާވ ެނ!”

“ހ ަދ ްނ ޮއތް ޮގ ަތކީ ެއ ުރއް ަތއް ުއ ުފ ާރ ުލ ްނޭ ”.އ ާނ ުބ ްނ ެޏ ެވ.
ަ

ެ 1ފ ްބ ުރ ައރީ 2015މ.
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ށ ަޓ ަކ އި
ނ ެގ އި ުތބާ ަރ ް
ސ ަޓ ުރ ް
ނ ެވ ް
އި ް
ނ ެނ ެގ ެހ ްއ ުޓމު ެގ
ޤާ ޫ
ނ ެގ ެވރި ަކ ް
ނ ު
ނ
ނމު ަކ ް
މުހި ް
ިސ ާމއ ްިލ
ސ ާތ ްޛ ފައް ާޔޒް އ ް
ލ ުިޔނީަ :އ ްލ ުއ ް

ސ ެނތް ޮގ ުތ ަގ ި
އ
ޝއް ެކއް ެވ ް
ަގ ުއ ެމއް ަގ ުއ ެމއް ެގ ޮގ ުތ ަގއި ުކރ ަިއ ަރއ ެިގ ްނ ަދނީ ަ
ެއ ަގ ުއ ެމއް ެގ އިގް ތ ާިސ ުދ ުފ ާޅ ެވ ،އިގް ތ ާިސ ުދ ެގ ަނ ާފ ަގއި ގ ަިނ ަބ ަޔ ަކ ްށ
ސ ުތ ލ ުިބ ުމ ްނ ެނ ެވ .އިގް ތ ާިސ ުދ ެގ ަހގީގީ ޭލ ާނ ަރކީ ުކދި
ޙިއް ާ
ސ ުވ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ައދި ެމ ުދ ަފ ްނތ ެީގ ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ެކ ެވ.
ސ ޓް ަމ ްނ ުޓ ަތއް ބ ުޭނ ްނ ާވ ަކމީ
ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ ައ ްށ ބޭ ުރ ެގ ދ ެިވހ ްިނ ެގ އ ްިނ ެވ ް
ަތ ުހޒ ުީބ
ުދނ ޭިޔ ެގ
ސ ޮކ ްށ
ޮއތް ަކ ެމއް
ސ ުވ ެމއް
ެދ ަބ ް
ޫނ ެނ ެވ .ޚާއް ަ
ަޤ ުއ ުމ ަތ ާކ ެއ ުކ ަފއ ަިހ ަމ ޮކ ްށަ ،ތ ަރއް ޤ ާީއ ަތ ަމއް ުދ ްނ ަގއި ުކރ ަިއ ަރއ ެިގ ްނ ދ ުިއ ަމ ްށ
ިސ ެގ
ސ އް ކަތް ުކ ަރ ުމ ްނ ާދއ ުިރެ ،އ ަކ ަމ ްށ ަމ ުގ ަފހި ުކ ުރ ަމ ްށަ ،ޤ ުއ ުމ ަގއި ުހރި ަފއ ާ
ަމ ަ
ިސ ާއއި ަވޞީލަތް ަތއް ބ ުޭނ ްނ ެވ ެއ ެވ .މި ަކ ަމ ްށ ޮއތް ަމ ަގކީ ބޭ ުރ ެގ
އ ުިތ ުރ ްނ ަފއ ާ
ސ ޓް ަމ ްނ ޓް ަތއް އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ެމ ެވާ .ރއް ޖ ޭ ަގއި ުކދި ައދި
ައދި ދ ެިވހ ްިނ ެގ އ ްިނ ެވ ް
ޞ ުތ ދީެ ،އ
ޮބ ެޑތި އ ްިނ ެވ ް
ސ ޓް ަމ ްނ ޓް ަތއް ޮކ ްށ ެގ ްނ ަފއ ާިދ ޯހ ުދ ަމ ްށ ުފ ުރ ަ
ަފއ ާިދ ެގ ުމ ާޤބ ުިލ ަގއި ެއ ުކ ްނ ުފނ ަިތ ުކ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ާޢ ްމ ަދނ ާީއއިަ ،ތ ަރއް ޤ ެީގ
ަވޞީލަތް ަތއް ޯހ ުދ ަމކީ ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ ައ ްށ ޮއތް ަހ ަމ ެއ ަކނި ަމ ެގ ެވ.
ޝ ުއ ުޤ ެވރި ަމ ްނޒ ަިލ ަކ ްށ ެހ ުދ ުމ ެގ
ބޭ ުރ ެގ އ ްިނ ެވ ް
ސ ަޓ ުރ ްނ ަނ ްށ ާރއް ެޖ ަ
ސ ުދ ަގއިޮ ،ބ ެޑތި ަމ ްނ ާފ ަތ ެކއް ދ ުިގ ުމއް ަދ ަތ ަކ ްށ ލިބޭ ޮގ ަތ ްށ
ަމޤް ަ
ޝ ްލ އި ޮކ ޮނމިކް ޯޒ ްނ ެގ ަނ ުމ ަގއި ަ 2014ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަވނީ ާޤ ޫނ ެނއް
ް
ސ ެޕ ަ
ސ ަޓ ުރ ްނ ަނ ްށ ލިބޭ ޭނ ަކ ަމ ްށ
ސ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވެ .އ ާޤ ޫނ ުނ ެގ ަދ ުށ ްނ އ ްިނ ެވ ް
ާފ ް
ސ،
ޞ ުތ ަތއް ގ ަިނ ެއ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ުފ ުރ ަ
ސ ޓް ކު ުރ ަމ ްށ
ަހ ަމ ެއ ަކނި މި ަކ ުމ ެގ ަމއް ަޗ ްށ ަބ ަލއި ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ަގއި އ ްިނ ެވ ް
ސ ަޓ ުރ ްނ ަނ ްށ
އ ްިނ ެވ ް
ޝ ުއ ުޤ ެވރ ެިވ ާދ ޭނ ަކ ަމ ްށ ުނ ެފ ެނ ެއ ެވ .އ ްިނ ެވ ް
ސ ަޓ ަރ ުކ ަ
ަކ ަށ ަވ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ ަރއް ާކ ެތރި ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ަގއި
ސ ޓް ަމ ްނ ޓް ަތ ާކއި
ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ ަވނީ ާނ ާކމ ާިޔ ުބ ެވ ަފ ެއ ެވެ .އއީ ެއމ ުީހ ްނ ެގ އ ްިނ ެވ ް
ސ އް ަކ ާތއި ެމ ުދ ާޤ ޫނ ާނއި ެއއް ޮގ ަތއް ައ ުދ ުލ ެވރި ަކ ާމއި ެއ ުކ
ުމ ަދ ާލއި ަމ ަ
ައ ަމ ުލ ުކ ެރ ޭވ ޭނ ަކ ުމ ެގ ަޔގ ްީނ ަކ ްނ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ަގއި ެނ ުތ ެމ ެވ .މި ަކ ްނ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ
ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ެރ ޭވނީ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ ައ ުދ ުލ އ ްިނ ާ
ސ ުފ ެގ ނ ާިޒ ްމ ައދި ަ

ައ ަމ ުލ ަތ ާކއި ެމ ުދ ާއ ްނ ުމ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ެމ ުދ ަގއި އ ުިތ ާބ ުރ ުއ ެފދ ެިގ ްނ ެނ ެވ.
ސ ަޓ ުރ ްނ ަނ ްށ ެއއ ުިތ ާބ ުރ ލިބ ެިގ ްނ ެނ ެވ.
ވ ަިޔ ާފރ ެިވރ ްިނ ާނއި އ ްިނ ެވ ް
ރޕ ުޓ ދ ެިވހ ްިނ ަނ ްށ” ޯހ ަދއިދ ުިނ ަމ ްށ ަކ ަމ ްށ ުބ ެނާ ،މ ޭލ
“ދ ެިވހ ްިނ ެގ ެއ ައ ޯ
ޝ ަނ ްލ
.އ ުރ
ުކ ްނ ުފ ްނ ާޏ
ރޕ ުޓ އ ްިނޑ ާިއ ެގ ޖ ެ
އ ްިނ ަޓ ޭ
ީ.އ ްމ ާ
ެއ ައ ޯ
ރނ ަ
ސ ުރ ާކ ަރ ްށ ާބ ުރ
ަޙ ާވ ުލ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނި ޮކ ްށެ ،އ ެއއް ަބ ް
ސ ުވ ްނ ާބޠ ުިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ހ ްިނ ާގ އިއް ތ ާިހ ުދ ަގއި ހ ެިމ ުނ ުނ ާ 7ޕޓ ަީއ ުކ ްނ
ެއ ުޅ ަމ ްށ ޭއ ުރ ެގ ަ
ސޕް ެޓ ްމ ަބރ ަ 17ގއި ެފށ ެިއ ެވޭ .އ ުރ ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ަބ ްނޑ ާ ަރ ަނއި ަބ ަކ ްށ
ެ 2012
ސ ުރ ާކ ުރ ހ ްިނ ާގ އިއް ތ ާިހ ުދ ަގއި ހ ެިމ ުނ ުނ
ުހ ްނ ެނ ިވ ބޭ ުފ ާޅ ެގ ަލ ާފ ުފ ާޅއިަ ،
.އ ްރ ާއ ެއ ުކ ެވ ަފއ ާިވ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ަވ ީ
ނ ޖ ެ
ީ.އ ްމ ާ
ާޕޓ ަީތ ުކ ެގ ާބ ުރ ެއ ުޅ ާމ ެއ ުކ ަ
.އ ްރ ެގ “ފ ަިޔ
ެއއް ަބ ް
ސ ުވ ްނ ޮ 2012ނ ެވ ްމ ަބރ ު 27ދ ަވ ުހ ުއ ާވ ަލއި ،ޖ ެ
ީ.އ ްމ ާ
ޮކ ާށ ާލ ަފ” ެއ ެވ.
ސ ުވ ުމ ެގ ަދ ުށ ްނ
ސ ަލ ެއއް ަބ ް
އ ްިނޑ ާިޔ ެގ ޖ ެީއ ްމ ާއ ުރ ުކ ްނ ުފނ ްިނ ެއ ަމއް ަ
ސ ަލ
ޝ ްނ ައ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ްނ ެއ ެ
ސ ްނ ަޓ ުރ ްނ ެއ ަމއް ަ
ސ ްިނ ަގޕ ުޫރ ެގ ާއބިޓް ރޭ ަ
ސ ުވ ްނ ެއ ުކ ަލ ާވ ާލ ަފއ ަިވނީ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ
ައ ުޑ ައ ަހއި ،ނ ްިނ ާމ ަފއ ަިވނީ ެއއް ަބ ް
ސ ުވ ްނ ާބޠ ުިލ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ
ާޤ ޫނ ުނ ަތ ާކ ެއއް ޮގ ަތ ްށ ަކ ަމ ާށއިަ ،އދި ެއއް ަބ ް
ސ ުވ ާމ ަކނޑ ަ ެއޅ ެިގ ްނ ޚ ާިލ ަފ ްށ ަކ ަމ ެށ ެވ.
ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ ާޤ ޫނ ުނ ަތ ާކއިެ ،އއް ަބ ް
ސ ުވ ްނ ާބޠ ުިލ ުކރި ަފ ުހ ްނ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ަގއި
.އ ާރ ެއ ުކ ެވ ަފއ ާިވ ެއއް ަބ ް
ޖ ެ
ީ.އ ްމ ާ
ސ ޓް ަމ ްނ ަޓކީ ޮކ ަބއ ޯިތ ހ ްިތ ުޕ ަޅ ްށ
ބޭ ުރ ެގ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ ުކރި ޮބ ުޑ އ ްިނ ެވ ް
ޝ ުއ ުޤ ެވރި ަކ ްނ
ސ އް ކަތް ުކ ަރއް ާވ ެށ ެވ .އ ްިނ ެވ ް
ސ ަޓ ުރ ްނ ަ
ެގ ްނ ަނ ަވ ްނ ަމ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ
ސ ްލ ުހ ަށ ެހޅި ާވ ަހ ަކ ޫނ ްނ ާވ ަހ ަކ ެއއް ަ
ޕްރ ޯޕ ަ
ާފ ުޅ ުކރި ާވ ަހ ަކ ާއއިޮ ،
ސ ޓް ަމ ްނ ެޓއް ޭއ ެގ ަފ ުހ ްނ
ސ އ ްިނ ެވ ް
ާހ ަމ ުކރ ޯިތ ެއ ެވަ .ހޤީ ަޤ ަތކީ ެއ ަފ ަދ ެއއް ެވ ް
ބޭ ުރ ެގ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ަގއި ޮކ ްށ ަފއ ުިނ ާވ ަކ ެމ ެވ.
ސ  ،ވ ަިޔ ާފރ ެީގ ޮބ ުޑ
ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ަގއި ުނ ަވ ަތ ެއ ެހ ްނ ަޤ ުއ ެމއް ަގއި ަނ ަމ ެވ ް
ސ ަޓ ަރ ަކ ްށ ޮއ ްނ ަނ ްނ ާވ ޭނ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ
އ ްިނ ެވ ް
ސ ޓް ަމ ްނ ެޓއް ުކ ާރ އ ްިނ ެވ ް
ަޔޤ ްީނ ަކ ަމކީ ޭއ ާނ ާއ ެމ ުދ ާޤ ޫނ ާނ ެއއް ޮގ ަތ ްށ ަޢ ަމ ުލ ުކ ެރ ޭވ ޭނ ަކ ުމ ެގ ަޔޤ ްީނ ަކ ެމ ެވ.
ސ ުވ ުމ ެގ ަދ ުށ ްނ ަހ ަދ ްނ ެޖ ޭހ އ ާިމ ާރ ްތ ަތއް ނ ުިމ ާމ ެއ ުކ ޭއ ާނ ަޤ ުއ ުމ ްނ
ެއއް ަބ ް

ެ 1ފ ްބ ުރ ައރީ 2015މ.

ިނގ ަނ ަމެ ،އ ަފ ަދ ަތ ެނއް ަގއި ުބއް ދ ެިވރި
ޝއް ުކ ހ ުިތ ަގ ި
އ ހ ާ
ބޭ ުރ ޮކ ްށ ަލ ާފ ޭނ ަކ ުމ ެގ ަ
ސ ަތޙ ުީލ ަކ ެމ ެކ ެވ.
ވ ަިޔ ާފރ ެިވރ ަިޔ ުކ އ ްިނ ެވ ް
ސ ޓް ކު ުރ ަމ ީކ ުމ ް
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ިސތ ުިއ ާނ ްފ ުކ ުރ ަމ ްށ ަކނޑ ަ ައ ާޅ ަފއ ާިވ
ޯކ ުޓ ަތ ާކއި ޓް ަރއިބ ުިއ ަނ ްލ ެގ ނ ްިނ ުމ ްނ ަތއް އ ް
ސޕް ރ ްީމ ޯކ ުޓ ްނ ަވނީ ު 10ދ ަވ ަހ ްށ ަބ ަދ ުލ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވ.
ުމއް ަދ ުތ ު

ސ ަޓ ުރ ެގ
ސ ަޓ ުރ ްނ ެގ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ަގއި ެއ ަތއް މިލ ަިޔ ްނ ޑ ޮ ަލ ެރއް އ ްިނ ެވ ް
ސ ުފ ލިބ ެިދ ޭވ ަތ ްނ ެފ ުނ ަމކީ އ ްިނ ެވ ް
ސ ޓް ކު ާރ އ ްިނ ެވ ް
ސ ުފ ލިބިދ ުިނ ާމއި ،އ ްިނ ާ
އ ްިނ ާ
ޮކ ްނ ެމ ެހ ްނ ުމހ ްިނ ުމ
ސ ެއއް ެގ ނ ްިނ ުމ ާމ ެމ ުދ ހ ްިތ ަހ ަމ
ަކ ެމ ެކ ެވ.
ޯހ ުދ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
އ ުިތ ާބ ުރ
ެއއް ޮކ ުޅ ްނ ުމޅި އ ްިނ ެވ ް
ސ ޓް ަމ ްނ ާޓ ުގޅ ެިގ ްނ ުހ ަށ ެހ ޭޅ ަމއް ަ
ިސތ ުިއ ާނ ްފ ުކ ުރ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމ ްށ މިލ ެިބނީ 10
ސ ަލ ެއއް އ ް
ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ އ ްިނ ޮބ ެޑތި އ ްިނ ެވ ް
ސ ޓް ަމ ްނ ޓް ަތއް ބ ުޭނ ްނ ެވ ެގ ްނ ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ ބޭ ުރ ެގ ުނ ެޖހ ެިގ ްނ ެއ ަމއް ަ
ސ ަލ ނ ުިމ ުނ ޮގ ުތ ެގ ރ ޯިޕ ަޓ ްށ ެއ ުދ ާމއި،
ަފ ާރ ަ
ތްތ ަކ ްށ އ ްިޝތ ާިހ ުރ ުކ ަރ ުމ ްނ ާދއ ުިރަ ،އ ެނއް ޮކ ުޅ ްނ ދައް ުކ ަވއ ޭިދ ަމ ްނ ަޒ ަރކީ ުދ ަވ ެހ ެވަ .ދ ުށ ޯކ ުޓ ެގ ަމއް ަ
ސ ަލ ެއއް ުކ ުރ ަމ ްށ ނ ްިނ ުމ ަމ ްށ ޯބ ުޑ ެގ
ސ ުފ ެގ ނ ާިޒ ެމއް ާޤއ ުިމ ުކ ެރވ ަިފއ ުިނ ާވ އ ެިނ ް
ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ ައކީ އ ުިތ ާބ ުރހި ޭފ ަޢ ުދ ުލއ ްިނ ާ
ވސ ޓް ކު ާރ ުކ ްނ ުފނ ެީގ ޯބ ުޑ ްނ ެއ ަމއް ަ
ިސތ ުިއ ާނ ްފ ަމ ުރ ަޙ ާލ ައ ްށ ަވކ ުީލ ްނ ޢައް ަޔ ުނ ުކ ުރ ާމއި،
ިނދ ްނ ނިމ ެިގ ްނ ާދއ ުިރަ ،ބ ެއއް ބައް ަދުލ ުވ ްނ ބޭއް ުވ ާމއި ،އ ް
ސ ަލ ަތއް ަބ ް
ސ ުބ ާނހ ު
ަތ ެނއް ަކ ެމ ެވަ .ބ ެއއް ަމއް ަ
ސ ަލ
ސ ުމ ްނ ނިމ ާިދއ ުިރ ެވ ް
ސ ަލ ަތ ުކ ަގއި ަޚ ް
ސ ަލ ައދި ުކރ ަިއ ްށ ަވކ ުީލ ްނ ާނ ެއ ުކ ބައް ަދުލ ުވ ްނ ަތއް ބޭއް ުވ ާމއިަ ،ވކ ުީލ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ަމއް ަ
ސަ ،މއް ަ
ަމއް ަ
ިސތ ުިއ ާނ ްފ ޯފ ުމ ަތއް ާޔ ުރ ޮކ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ާމއި މި ުހރ ާިހ
ސ ުކ ުރ ާމއި ،އ ް
ޝރީޢަތް ދ ާިރ ާ
ސ ަލ ަތ ުކ ެގ ަފއ ްިލ ަތ ަކ ްށ ޮކފީ ަބ ްނޑ ްުނ ެވ ެގ ްނ ަ
ަދނ ެީއ ެވަ .ބ ެއއް ަމއް ަ
ިނގ ްނ ެޖ ޭހނީ ު 10ދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގ ެއ ެވު 10 .ދ ަވ ުހ ެގ ުމއް ަދ ެތ އް ެގ
ިސތ ުިއ ާނ ީ
ސ ަލ ަތއް އ ް
ފ ުމއް ަދ ުތ ަކ ެމއް ެމ ހ ަ
ެފ ޭށ ޮގތް ުނ ާވ ަތ ްނ ެފ ްނ ަނއ ުިރަ ،ބ ެއއް ަމއް ަ
ސ ުކ ާރ ެތ ޭރ ަގއި މި ުހރ ާިހ ަތ ުކލީ ެފއް ުއ ުފ ުލ ަމ ްށ ުރހ ެިގ ްނ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ަގއި މިލ ަިއ ުނ ްނ
ަހ ަމ ާވ ަފ ުހ ްނ ަމތީ ަމ ުރ ަހ ާލ ައ ްށ ުހ ަށ ެހ ެޅނ ެީއ ެވަ .ރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަމޖިލ ުީހ ްނ ާފ ް
ސ ަޓ ުރ ްނ ެގ ަނ ުއ ަމ ްށ ައ ުޅ ަގނ ުޑ ެމ ްނ
ނގ ުޅ ޮގތް ޫނ ްނ ަކ ުމ ަގއި ެފނ ެިގ ްނ” ޯކ ުޓ ަތ ުކ ްނ އ ްިނ ެވ ް
ސ ޓް ކު ުރ ުމ ެގ ރ ްިސ ކް ަނ ާގ ޭނ އ ްިނ ެވ ް
ާޤ ޫނ ުނ ަގއި ޮއތީ ެ
“އ ްނ ެމ ަރ ަ
ެއ ާޤ ޫނ ުނ ަތއް ާބޠ ުިލ ުކ ަރނ ެީއ ެވ .މ ޮިގ ަތ ްށ ެފ ްނ ަނ ްނ ުހރި މ ާިސ ުލ ަތ އް ަވ ަރ ްށ
ސ ޓް ަމ ްނ ޓް ެއއް ުކ ުރ ަމ ްށ
ސ މި ާމ ަޙ ުއ ުލ ަގއި ޮބ ުޑ އ ްިނ ެވ ް
ގ ަިނ ެއ ެވަ .އދ ެިވ ް
ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ
ސސީ އ ްިނ ަވނީ ުމ ާދ ޯހ ުދ ާމއި،
ޝ ުއ ުޤ ެވރި ެވ ާދ ޭނ ަކ ަމ ްށ ެދ ެކ ުމ ޯތ ެއ ެވ.
އ ްިނ ެވ ް
ު
ޖުމ ޫހރިއް ާޔ ެގ ާޤ ޫނ ުނ ައ ާ
ސ ަޓ ުރ ްނ ަ
ެގ ްނ ުގ ުޅ ުމ ެގ ޙައް ާޤއިަ ،ބ ަދ ުލ ދ ުިނ ެމއް ެނތިަ ،އދި ޯކ ުޓ ްނ ުކ ާރ ައ ުމ ެރއް ެގ
ަދ ުށ ްނ ެމ ުނވީ ުމ ާދ ނ ުިގ ަޅއި ުނ ަގ ެނ ޭވ ޭނ ަކ ުމ ެގ ަކ ަށ ަވ ުރ ަކ ްނ ަހ ަމ ޮކ ްނ ެމ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އަސާސީއާއި ،ޢާންމު ޤާނޫނީ މ ަީހ ަކ ްށ ެމ ލިބިދީ ަފ ެއ ެވޮ .ފ ުތ ަގއި ލ ެިޔވ ަިފއ ޮިއތީ މ ެިދ ްނ ެނވި އި ާބ ާރ ްތ ަކ ުމ ަގއި
ޞ ަލ ަކ ްށ ަކ ްނ ގ ަިނ ަބ ަޔ ަކ ަކ ްށ
ސަ ،ޢ ަމ ުލ ުކ ަރ ީ
ނ މ ާިއ އިދިކ ަީލ ުއ ޫ
ހަމަތަކުގެ ދަށުންވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ޢަދުލު ވ ަީނ ަމ ެވ ް
ޞ ުތ ދ ުިނ ެމއް ެނތި،
ޝރީ ަޢ ަތ ަކ ްށ
ަޢ ުދ ުލ ެވރި
ަޤ ބ ުޫލ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ.
ުފ ުރ ަ
ަ
އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމާމެދު
ސ ުވ ްނ ަތއް ސ ާިޔސީ ނ ްިނ ެމ ުވ ަމ ުކ ްނ
ތްތ ާކ ެއ ުކ ެވ ަފއ ުިހ ްނ ަނ ެއއް ަބ ް
ެއކ ަިފ ާރ ަ
އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއް ނެތެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެ ާބޠ ުިލ ުކ ާރ ަކ ުމ ެގ ުހ ުތ ުރ ަބ ުދ ާނ ުމ ަދނީ ލ ެިބ ުމ ްނ ެނ ެވޯ .ކ ުޓ ަތ ާކއި ެމ ުދ ޯކ ުޓ ަތ ުކ ެގ
ސ ޢު އް މ ުީދ ުކ ަރނ ޯީތ ެއ ެވ.
ައދ ެިވ ް

ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަނީ
ދާއިރާއެއް އެކަށައަޅާފައެވެ .އެ އިމުން ބޭރުން
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންގާ އެންގުމަކީ ބުރަދަނެއް
ހުރި އެންގުމެއް ނޫނެވެ.

ނ ާރއް ެޖ ައދި ާރއް ެޖއ ްިނ
ރ ަކ ާމއި ައދި ަޤ ބ ުިލ ަކ ާމއި ެމ ުދ ަވ ީ
ސ ުފ ެވ ި
އ ްިނ ާ
ސ ަބ ުބ ްނ ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ ައ ްށ ައ ްނ ަނ ްނ ޮއތް
ބޭ ުރ ަގއި ަކ ްނ ޮބ ުޑ ެވ ަފ ެއ ެވެ .އ ަކ ުމ ެގ ަ
ސ ޓް ަމ ްނ ޓް ެއއް ަވނީ ުހއް ޓ ަިފ ެއ ެވ.
“ބ ަިޔ ޮބ ުޑ” ކ ަިތ ްނ ެމ އ ްިނ ެވ ް

ސ،
ާޤ ޫނ ުނ ެގ ެވ ި
ިނގ ަޤ ުއ ަމ ަކ ްށ ެމ ުނވީ އިޤް ތ ާިޞދީ ޮގ ުތ ްނ ވ ަިޔ ް
ރ ަކ ްނ ހ ާ
ސ
އ ުިޖތ ާިމއީ ޮގ ުތ ްނ ވ ަިޔ ް
ސ ުކރ ެިއ ުރ ެމއް ުނލިބ ެޭނ ެއ ެވ .ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ަގއި ޚާއް ަ
ސ ަޓ ުރ ްނ ަނ ްށ
އި ޮކ ޮނމިކް ޯޒ ްނ ަތ ކެއް ެއ ަކ ަށ ައ ަޅއި ގ ަިނ ުގ ަނ ަމ ްނ ާފ ަތ ެކއް އ ްިނ ެވ ް
ސ ޓް ަމ ްނ ޓް ަތ ަކ ްށ
ސ އ ްިނ ެވ ް
ސ ލިބޭ ޭނ ަކ ަމ ްށ ާޤ ޫނ ުނ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކރި ަނ ަމ ެވ ް
ސސ ާީއއިާ ،ޢ ްނ ުމ ާޤ ޫނނީ ަހ ަމ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނ ެވ ް
ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ ާޤ ޫނނީ ައ ާ
ިނދ ުކ ޮބ ުޑ
ސ ުފ ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ އ ް
ު
ސޕް ރ ްީމ ޯކ ަޓކީ ަޢ ުދ ުލ އ ްިނ ާ
ޝއް ުކ ޮއތް ަހއި ހ ަ
ިސ ާޤ ޫނ ުނ ެގ ަރއް ާކ ެތރި ަކ ްނ ލިބޭ ޭނ ަކ ާމ ެމ ުދ ަ
ސ ަތޙ ުީލ ަކ ެމ ެކ ެވ.
ސ ެއ ާބ ުރ ަތއް އ ްިނ ެވ ް
ސ ޓް ަމ ްނ ޓް ެއއް ދ ެިވހ ާިރއް ެޖ ައ ްށ ލ ުިބ ަމކީ ުމ ް
ސ ެދ ަބ ް
ަފ ާރތް ަކ ާމ ެމ ުދ ެއއް ެވ ް
ސ ުވ ެމއް ެނ ެތ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ސު ،ނ ަވ ަތ
ސު ،ކ ްނ ުފ ްނ ަޏ ަކ ްށ ވ ަިޔ ް
ސސ ަީގއި ަވނީ ާދއ ާިރ ެއއް ެއ ަކ ަށ ައ ާޅ ަފ ެއ ެވެ .އ އ ުިތ ާބ ުރ ެގއް ލިއް ެޖ ަނ ަމ ަފ ުރ ަދ ަކ ްށވ ަިޔ ް
ބ ުޭނ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ ާޤ ޫނ ުނ ައ ާ
ޞ ެތއް
ސ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ ައ ްނ ާގ ެއ ްނ ުގ ަމކީ ުބ ަރ ަދ ެނއް ުހރި ަޤ ުއ ަމ ަކ ްށވ ަިޔ ް
އ ުިމ ްނ ބޭ ުރ ްނ ެއއް ެވ ް
ޞ އް ުވ ާރ ެއ ުކ ުކރ ަިއ ްށ ެދ ުވ ަމކީ ުފ ުރ ަ
ނގ ުޅ ަތ ަ
ސެ ،އ ުނ ަރ ަ
ސ ަތއް ަވ ުގ ުތ ްނ
ސރކ ުިއ ަލރ ެގ ޮއތް ަކ ެމއް ޫނ ެނ ެވެ .އ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ ،އ ަިހ ްށ ެހދ ަިފއ ުިހ ި
ސޕް ރ ްީމ ޯކ ުޓ ްނ ަދ ީ
ރ ޯގ ް
ެއ ްނ ުގ ެމއް ޫނ ެނ ެވ.ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ ު
ނަ ،
ސ ަޓ ުރ ްނ ެގ އ ުިތ ާބ ުރ ޯހ ުދ ަމކީ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ އިޤް ތ ާިޞ ާދއި
ނގ ުޅ ޮކ ްށ ،އ ްިނ ެވ ް
ޝރީ ަޢ ުތ ެގ ނ ާިޒ ާމ ުގ ޭޅ ާޢ ްނ ުމ އ ުިޖ ާރ ައ ުތ ަތ ާކ ުގ ޭޅ “ ާޤ ޫނ ުނ” ަރ ަ
ަނ ުމ ަގއި ަ
ސސީ އ ްިނ ލިބ ޭިދ ާބ ުރ ެގ ަދ ުށ ްނަ ،ރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ުކރ ަިމ ަގ ްށ ަޓ ަކއި ެއ ްނ ެމ ުފ ަރ ަތ ަމ ައ ަޅ ްނ ީވ ފ ަިޔ ަވ ެޅ ެވ.
ަތއް ެނ ެރ ުމ ްނ ެނ ެވާ .ޤ ޫނ ުނ ައ ާ
ސ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޯކ ުޓ ަތ ުކ ެގ ާޤ ޫނ ުނ ެގ ަ 15ވ ަނ ައދި ަ 42ވ ަނ
ަމ ިޖލ ުީހ ްނ ާފ ް
ާމއް ާދ ާއއިަ ،ވޒ ާީފ ާއ ެބ ޭހ ާޤ ޫނ ުނ ެގ ަ 85ވ ަނ ާމއް ާދ ެގ (ށ) ާބޠ ުިލ ޮކ ްށ،
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ރ
ެއމް ޑީޕީ ެގ ހއ ދި ްއ ޫ
ދއި ާ
ދ ާ

ރ ެއ ްއ
ދއި ާ
ދ ާ
ނ ާ
ނ ަދ ްއ ަކމު ް
ަނމ ޫ ާ
ރ ެޖ ެނ ަރ ްލ)
ސކް ެރ ަޓ ީ
(އ ްމޑީޕީ ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ެގ ެ
ލ ުިޔނީަ :ޢލ ާީހޝ ްިމ ެ

ރާއްޖޭގެވެރިކަން  2013ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ޚިލާފަށް ކޯޓުތަކުން ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަނަށް
ހޯދައި ދިނުމާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް މާޔޫސްކަން ފެތުރިގެންދިޔައެވެ .އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ނާއުންމީދު
ވެގެންދިޔައެވެ .އެކަން ބޮޑަށް ފާހަގަ ވެގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރަށްރަށުންނެވެ .ހއ.ދިއްދުއަކީވެސް
އެފަދަރަށެކެވެ.
ސ ުދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ެދ ްނ ައ ީ
އ
ރ ާިޔސީ އ ްިނތި ާޚ ަބ ްށ ަފ ުހ ެދތ ްިނ ަމ ް
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސ ްިލ ެގ އ ްިނތި ާޚ ާބއި ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަމޖިލ ުީހ ެގ އ ްިނތި ާޚ ެބ ެވ.
ސ ުރ ާކ ުރ ހ ްިނ ާގ ޯކލ ަިޝ ަނ ްށ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ
ސ
މި ެދ އ ްިނތި ާޚ ަބ ކ ެީވ ް
ަ
ާތއ ުީދ ޮއތް ަކ ްނ ެދއް ުކ ަމ ްށ ަޓ ާކ ެއބޭ ުފ ުޅ ްނ ަނ ްށ ާކމ ާިޔ ުބ ުކ ުރ ްނ ުމހ ްިނ ުމ ެދ
ިސ ެގ ާބ ުރ ްނ ައދި ދިއް ދޫ ެގ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ުނފ ާޫޒއި ަފއ ާ
އ ްިނތި ާޚ ަބ ްށވ ެިއ ެވަ .
ސ ަކ ާމ ެއ ުކ ެއ ެދއ ްިނތި ާޚ ުބ ަގ އި ދިއް ުދ
ެއ ްމޑީޕ ެީގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ެވ ަފއ ާިވ ާމޔޫ ް
ހއ.އ ޮތ ުޅ ަކ ުއ ްނސ ްިލ ެގ
އ ްިނ ެއ ްމޑީޕ ަީއ ްށ ާނ ާކމ ާިޔ ުބވ ެިއ ެވު .ކރ ްިނ
ަ
ޖުމ ަލ ޮ 9ގނޑ ަިއކީ ެއ ްމޑީޕ ަީއ ްށ
ދޫދއ ާިރ ާއއި ދިއް ދޫ ަރ ުށ ަކ ުއ ްނސ ްިލ ެގ ް
ދިއް ާ
ސ ެއ ްމޑީޕ ްީނ
ލ ުިބ ުނ ޮގނޑ ަިތ ެކ ެވަ .އދި ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަމޖިލ ުީހ ެގ ޮގނޑ ަިއކީ ެވ ް
ސަ ،ކ ުއ ްނސ ްިލ ެގ ޮގނޑ ަިތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ުފ ަރ ުމ ްނދ ަިޔ ޮގނޑ ެިއ ެކ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ެއ ްނ ެމ ަފ ުހ ްނ ބޭއް ުވ ުނ އ ްިނތި ާޚ ުބ ަގ އި ެއ ްމޑީޕ ަީއ ްށ ާކމ ާިޔ ުބ ުކ ެރ ުވނީ ެއ ްނ ެމ
ޮ 2ގނޑ ެިއ ެވަ .ރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަމޖިލ ުީހ ެގ ޮގނޑި ާޕޓ ަީއ ްށ ެގއް ުލނ ެީއ ެވ.

ދިއްދޫގައި އެމްޑީޕީ އަލުން ތަރުތީބުވުން
ީސ ުމޙައް ަމ ުދ ަނޝ ާީދއި85 ،
ސ ަރއ ް
ސ ަތއް ާމޒީ ަވ ުމ ްނ ޮގ ް
ުދ ަވ ް
ބޭ ުފ ުޅ ްނ ެގ ަމއް ަޗ ްށ ެއ ުކ ެލ ޭވ ެއ ްމޑީޕ ެީގ ބ ަިޔ ަފ ުއޖެއް ޮ 21ނ ެވ ްމ ަބ ުރ 2014
ަގއި ދިއް ުދ ައ ްށ ޒ ާިޔ ަރ ްތ ުކ ަރއް ާވ ެނ ަކ ަމ ްށ ާޕޓ ެީގ ަފ ާރ ުތ ްނ ދިއް ުދ ައ ްށ
ެއ ްނ ެގވ ެިއ ެވެ .އ ަޚ ަބ ުރ ެއ ްނ ެގވީ ޮއކް ޯޓ ަބ ުރ ަމ ުހ ެގ ުކރީ ޮކ ުޅ ަގ ެއ ެވ.
ދިއް ދޫ ެގ ެއ ްމޑީޕ ެީގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ަނ ްށ މި ަޚ ަބ ުރ ލ ުިބ ާމ ެއ ުކ ެދ ަނ ާކ ެދ ެނއް ެނ ެތ ެވ.
،އ ުލ ްނ ަތ ުރތ ުީބ
ނގއި ތިބި ދިއް ެ
ދޫގ ެއ ްމޑީޕ ެީގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ަޖ ާމ ެވ ަ
ެއ ަތ ްނ މި ާތ ަ
ސ،
ީސއ ްިނ ތި ާޚ ުބ ެވ ަފއިވ ަިޔ ް
ީސއި ާނއ ުިބ ަރއ ް
ެވއް ެޖ ެއ ެވާ .ދއ ާިރ ެގ ަރއ ާ
ސ ޮކ ެށ ެވެ .އ ެދބޭ ުފ ުޅ ްނ
ުހރީ ުހ ް
ާދއ ާިރ ެގ ެއ ެހ ްނ ުހރ ާިހ ަމ ާޤ ުމ ަތ އް
ދިރ ުިއ ުޅއް ަވނީ ާމ ޭލ ަގ ެއ ެވެ .އ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނަ ،ރ ުށ ެތ ެރއ ްިނެ ،އ ްމޑީޕ ެީގ ދިއް ދޫ
ިސ ުކ ެރވި15 ،
ސކް ެރ ަޓރީ ެޖ ެނ ަރ ްލ ެއއް އ ް
ާދއ ާިރ ހ ްިނ ެގ ުވ ަމ ްށ ަވ ުގތީ ެ
ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ެގ ަމއް ަޗ ްށ ެއ ުކ ެލ ޭވ ަވ ުގތީ ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ަީއ ާކއިަ ،ލ ާފ ައ ުރ ާވ
ޮކމިޓ ެީއއް ެނގިއް ެޖ ެއ ެވ .ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ަީއ ްށ ެނ ުގނީ ާޕޓ ަީއ ްށ ަޓ ާކ ަ 24ގ ޑިއ ުިރ
ސ ަތއް ާޔ ަރ ްށ ތިއް ެބވި ބޭ ުފ ުޅ ްނ ޮކ ެޅ ެކ ެވަ .ލ ާފ
ސ އް ކަތް ުކ ަރ ްނ ެޖ ުހ ަނ ް
ަމ ަ
ިސ ަމ ާޤ ުމ ަތ ުކ ަގ ާއއި ެއ ްމޑީޕ ެީގ
ައ ުރ ާވ ޮކމިޓ ަީއ ްށ ެނ ުގނީ ުކރ ްިނ ާޕޓ ެީގ އ ް
ިސ ަމ ާޤ ުމ ަތ ުކ ަގއި ތިއް ެބވި ބޭ ުފ ުޅ ްނ ެނ ެވ.
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ އ ް
ސ ުރ ާކ ުރ ޮއތް އ ުިރަ ،
ަ

މ ުިހރ ާިހ ަކ ަމ ާކ ެއ ުކ ،ދިއް ުދއ ްިނ ެއ ްމޑީޕީ ޮފ ެހވ ެިގ ްނދ ަިޔ ެހ ްނ ހީވ ެިއ ެވ.
ސ ާިޔސީ ަމއ ާިދ ުނ ްނ ގ ަިނ ަބ ަޔ ުކ ުދ ަރ ްށ ދ ުިޔ ާމއިެ ،އ ްމޑީޕ ެީގ ަޙ ަރކާތް ަތއް
ސ ާފއ ުިތ ެވ ެގ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވެ .އއް ޮގ ަތ ުކ ްނ
ިނގ ަހ ެއއް ަކ ަމ ް
ެއއް ޮގ ަތ ަކ ްށ ެވ ް
ސ ުނހ ާ
ސ ުރ ާކ ާރއި ،ޕީޕ ެީއ ްމ ެގ ޯކލ ަިޝ ްނ ެގ ެމ ޯޖރިޓީ
ަބ ާލއ ުިރެ ،އއީ ،ޕީޕ ެީއ ްމ ެގ ަ
ޮއތް ދިއް ދޫ ަކ ުއ ްނސ ާިލއި ،ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ެގ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަމޖިލ ުީހ ެގ ޮގނޑި
ޞ ެތއް ަކ ުމ ަގއި
ާކމ ާިޔ ުބ ުކ ެރއް ވި ޕީޕ ެީއ ްމ ެގ ެމ ްމ ަބ ަރ ްށ ަރއް ޔ ުިތ ްނ ދ ްިނ ުފ ުރ ަ
ީސއި
ައދި މި ެދ ޮކމިޓ ާީއ ެއ ުކާ ،މ ޭލ ަގއި ތިއް ެބވި ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ެގ ަރއ ާ
ެބ ެލވ ާިދ ެނ ެއ ެވ.
ީސ ައދި ދިއް ުދ ައ ްށ ާޕޓ ެީގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ާނ ުގ ުޅ ަވއ ޭިދ ާނ ެރ ަހކީ
ަނއ ުިބ ަރއ ް
ސކް ެރ ަޓރީ ެޖ ެނ ަރ ްލ ަކ ުމ ަގއި ަހ ަމ ެޖހ ެިގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.
ާދއ ާިރ ެގ ެ
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ީސ ަނޝ ުީދ ބ ްިނ ާގ
ރގއި ަރއ ް
 5ޑ ެިސ ްމ ަބ ަ
ަވނީ
ސ އް ކަތް
ައ ުޅއް ަވއ ެިދއް ވި ޮއފ ް
ީސ ެގ ަމ ަ
ނ ުިމ ަމ ާކއި ާގތް ެވ ަފ.
ޮފ ޯޓ ެ :އ ްމޑީޕީ ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ

އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާ މެކުހަށް!

ސ ެިމ ްނތ ާިއއި ހ ަިލ ާއއި ހ ަިލ ެވލި ަބ ުރ ޮކ ްށ ެގ ްނ ދިއް ުދ ައ ްށ ައއި ޯބ ެޓއް ެއ ްމޑީޕ ެީގ
16,000ރފ ާިޔ ޯހ ަދއިދ ެިނ ެވ.
ސ ޮކ ްށ ެދއް ަވއ ެިގ ްނ
ފިރ ެިހ ްނ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ުނ ުކ ެމ ުހ ް
ު

ާޕޓ ެީގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ެގ ބައް ަދުލ ުވ ްނ ަތ ާކއިަ ،ތ ުރތ ުީބ ަވ ުމ ްނ ައއި އ ްިނތ ާިޒ ުމ ަތ ަކ ްށ
ސ މީ ޮކ ްށ ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ެދ ަވ ަނ ަފ ަހ ަރ ްށ ެފށ ެިގ ްނ ދ ަިޔއީ 1
ަފ ުހަ ،ރ ް
ޮނ ެވ ްމ ަބ ުރ ަ 2014ގއި ބޭއް ުވ ުނ ާޢ ްނ ުމ ބައް ަދުލ ުވ ަމ ްށ ަފ ުހ ަގ ެއ ެވަ .އދި
ެއ ައ ްށ ަފ ުހ ަގ ަވއ ުިދ ްނ ެދ ެރއ ްިނ ެއއް ޭރ ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ެގ ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ެީގ
ބައް ަދުލ ުވ ްނ ަތއް ުކރ ަިއ ްށ ާދ ްނ ެފށ ެިއ ެވެ .އ ަބ އް ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ުކ ެގ ެއ ެޖ ްނޑ ާ ަތ ުކ ަގއި
ިސ ަކ ަމ ަކ ްށ ޮއތީ ޮ 21ނ ެވ ްމ ަބ ުރ ަގއި ދިއް ުދ ައ ްށ ޒ ާިޔ ަރ ްތ ުކ ަރއް ާވ
ެއ ްނ ެމ އ ް

ނ
ސއް ކަތް ނ ްިނ ާމ ެލ ުވ ީ
ސ އް ަކ ެތ ެކ ެވ .މ ަިމ ަ
ސއް ަކ ަތކީ ުބ ަރަ ،އދި ަބ ުރ ަމ ަ
މ ަިމ ަ
ސ އް ކަތް ެފށި ާތ ަ 13ގ ޑިއ ުިރ ްނ ެނ ެވ.
ަމ ަ

ީސއިަ ،ނއ ުިބ ެޗ ައރ
ރސ ާނއިަ ،ނއ ުިބ ަރއ ާ
ެއ ްމޑީޕ ެީގ ަރއ ާ
ީސއިެ ،ޗ ައރ ާޕ ަ
ރސ ުނ ްނ ާނއިަ ،ރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަމޖިލ ުީހ ެގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ާނއިަ ،ޤ ުއމީ ަމޖިލ ުީހ ެގ
ާޕ ަ
ސ
ީސއިަ ،އދ ެިވ ް
ީސއިަ ،ނއ ުިބ ަރއ ާ
ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ާނއިު ،ޒ ާވ ުނ ްނ ެގ ޮގފ ެީގ ަރއ ާ
ިސ ުޓ ްނ ާނއި ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ަނ ްށ ަމ ުރ ަޙ ާބ ކ ުިޔ ާމއި ެއބޭ ުފ ުޅ ްނ ެގ
ިސ ެއކް ޓިވ ް
އ ް
ިސ ެގ
ަދ ުތ ުރ ެގ އ ްިނތ ާިޒ ުމ ަތ ެކ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ސ ަލ ައކީ ަފއ ާ
ސެ ،ދ ްނ ދ ާިމވ ަިމއް ަ
ިސ ެއއް ެނ ެތ ެވ.
ސ ަލ ެއ ެވާ .ދއ ާިރ ަގއި ެއއް ެވ ް
ސ ަފއ ާ
ަމއް ަ

ިނގ ްނ ެފ ުށ ާމ ެއ ުކ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ުއ ަފ ުލ ްނ ޮފ ުޅ ެނ ެވ.
ދޫގއި ހ ަ
ާޕޓީ ައ ުލ ްނ ދިއް ަ
ލޫމ ުތ ާޢ ްނ ުމ ބައް ަދުލ ުވ ްނ ަތ ުކ ަގއި
މި ަޚ ަބ ުރ ަތ ާކއި ާޕޓ ެީގ ަޙ ަރކާތް ަތ ުކ ެގ ަމޢު ާ
ާހ ަމ ުކ ުރ ުމ ްނ ަބ ެއއް ޮދށީ ޢު ުމ ުރ ެގ މ ުީހ ްނ ަނ ްށ ުއ ަފ ުލ ްނ ޮރ ުވ ެނ ެވަ .ރ ުށ ަގއި
ބާއް ާވ ާޢ ްނ ުމ ބައް ަދުލ ުވ ްނ ަތ ަކ ްށ ައ ްނ ަނ މ ުީހ ްނ ގ ަިނ ެވ ެގ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވަ .އދި
ސ ެވއް ެޖ ަކ ާމއި،
ސ ެވ ް
ެއ ްމޑީޕ ެީގ ާދއިމީ ޮއފ ެީހއް ދިއް ދޫ ަގއި ުހ ްނ ަނ ްނ ަލ ް
ސ ްނވީ ަކ ަމ ްށ ަރ ުށ ެގ ުޒ ާވ ުނ ްނ ާނއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ
ެއ ްމޑީޕީ ަގ ަދ ައ ްށ ޖައް ަ
ސ ރީނދޫ ުކ ަލއ ްިނ ުއ ާޖ ާލ
ުބ ަނ ްނ ަފ ަށއިފ ެިއ ެވު .މ ިޅ ަރ ްށ ައ ެނއް ާކ ެވ ް
ެވއް ެޖ ެއ ެވ.

ރައީސް ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ވަފުދުގެ ދަތުރުފުޅު

ދިއް ދޫ ެއ ްމޑީޕީ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ަނ ްށ ޮގ ެތއް ުހ ެހއް ުނ ެވ ެއ ެވ .ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ެީގ
ސ ުއ ުތ ޮކ ެރ ާއ ައ ްށ ަދ ުތ ުރ ުފ ެޅއް ުކ ަރއް ަވ ްނ
ދޫގއި ެއ ްމޑީޕ ެީގ ަރއ ް
ީސ ަނޝ ުީދ ެއ ެމރި ާކ ައ ާށއި ަ
ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ނ ްިނ ެމވީ ޮ 15ނ ެވ ްމ ަބ ުރ ަ 2014ގއި ދިއް ަ
ސ ަވ ެރ ެވެ .އ ެހ ްނ ެވޮ 21 ،ނ ެވ ްމ ަބ ުރ ަ 2014ގއި
ސ ެލއް ބާއް ާވ ެށ ެވަ .އދި ވ ަިޔ ާފރ ެިވރ ްިނ ެގ ެއހ ެީތރި ަކ ާމ ެއ ުކ ަމ ުގ ަމ ީތ ެޖހ ަިވޑައ ަިގތީ ެއ ުދ ަވ ް
ަޖ ްމބް ްލ ޭ
ސ ބާއް ާވ ެށ ެވ .މ ެިދ ަކ ްނ ެއއް ޮކ ްށ ަލއ ެިގ ްނޮ 15 ،ނ ެވ ްމ ަބ ުރ ދިއް ުދ ައ ްށ ުކ ަރއް ަވ ްނ ޮއތް ަދ ުތ ުރ ުފ ުޅ  5ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ަ 2014އ ްށ
ާބ ާޒ ެރއް ެވ ް
ސ ުކ ެރއް ުވ ުމ ްނ ދިއް ދޫ ެއ ްމޑީޕ ެީގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ަނ ްށ
ސ ުކ ެރއް ވ ެިއ ެވެ .އ ަފ ް
ަފ ް
ަ 2014ގއި ެއ ްމޑީޕ ްީނ ދިއް ދޫ ަގއި ުފ ަރ ަތ ަމ ަފ ަހ ަރ ްށ ަމ ުގ ަމ ީތ ާބ ާޒ ެރއް
ބޭއް ވ ެިއ ެވޭ 17 .މ ާޒ ެއ ުކ ބޭއް ވި މި ާބ ާޒ ުރ ަ 12ގ ޑިއ ަިރ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނއ ުިރ ަދ ުތ ަރ ްށ ަތއް ާޔ ުރ ުވ ަމ ްށ އ ުިތ ުރ ަވ ުގ ުތ ލިބ ެިގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވެ .އ ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ،
ެމ ުދ ުނ ެކނޑި ުކރ ަިއ ްށދ ަިޔ ެއ ެވާ .ޕޓ ެީގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ާޕޓ ަީއ ްށ ަހދ ާިޔ ުކ ެރއް ވި ާޕޓ ެީގ ާދއިމީ ޮއފ ުީހ ެގ ބ ްިނ ާގ ެއ ުޅ ާމއިެ ،އ ްމޑީޕީ ދިއް ދޫ “ތ ްިނ ާބ ުރ”
ސ ަރ ަހއް ުދ ަގއި ާޕޓ ެީގ ޮވލީ ޯކ ެޓއް ެއ ުޅ ަމ ްށ ާދއ ާިރ ެގ
ަތ ެކތި ވިއް ަކއ ެިގ ްނ ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ައ ްށ ެއ ުދ ަވ ުހ ަ 30,000އ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ަހ ުރ ެގ ުހ ްނ ަނ ަ
ީސ ޢ ާިމ ާރ ްތ ުކ ުރ ަމ ްށ ާޕޓ ެީގ ެމ ްމ ަބ ަރ ުކ
ސ ަލ ްށ ދިއް ދޫ ެއ ްމޑީޕ ެީގ ައ ްނ ެހ ްނ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ްީނ ނ ްިނމ ެިއ ެވޮ .އފ ް
ުރފ ާިޔ ލ ުިބ ެނ ެވަ .އދި ެއ ޭ

ަހދ ާިޔ ަތއް ާޔ ުރ ޮކ ްށެ ،އ ަތ ެކ ިތ ވިއް ަކއ ެިގ ްނ ަ 10,000އ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ަ 5އ ަހ ުރ ުދ ަވ ަހ ްށ ޭއ ާނ ެގ ޯގތި ާޕޓ ަީއ ްށ ަހދ ާިޔ ުކރ ެިއ ެވެ .އ ާއ ެއ ުކ،
ުރފ ާިޔ ާޕޓ ަީއ ްށ ަހދ ާިޔ ުކރ ެިއ ެވަ .ހ ަމ ެއ ުދ ަވ ުހ ،ދިއް ުދ ައ ްށ ޮ 3500ކ ަތ ުޅ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ުނ ުކ ެމ ެއ ޯގތ ާިސ ުފ ޮކ ްށ ،ބ ްިނ ާގ ެއ ުޅ ަމ ްށ ަޓ ާކ ަތއް ާޔ ުރ ޮކ ްށލ ެިއ ެވ.

ެ 1ފ ްބ ުރ ައރީ 2015މ.
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ސ ުދ ަވ ުހ ެގ
ނދަ ،ރއ ް
ދޫދއ ާިރއ ްިނ ަ 2014ވ ަނ ައ ަހ ުރ ނ ްިނ ާމލިއ ުިރަ 2 ،މ ް
ޝ ަނ ްށ ޯކ ުރ ޮކ ެނ ،ފި ާލ ަޖ ަހއިަ ،ދ ަގނ ުޑ ަބ ެ
ީސ ަނޝ ުީދ ެގ ދިއް ާ
ަފ ުއ ްނޑ ޭ ަ
ސ އް ަކ ުތ ްނ  1ލައް ަކ ައ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ުރފ ާިޔ ަވނީ ާދއ ާިރ ައ ްށ ޯހދ ަިފ ެއ ެވ.
ައތް ުޕ ުޅ ްނ ަފ ުއ ްނޑ ޭ ަ
ޝ ްނ ެގ ުފ ަރ ަތ ަމ ސ ެިމ ްނތި ާބލިދީ ައ ުޅއް ަވ ްނ ުހރ ާިހ ަމ ަ
ސ ުފ ޮކ ްށ ،ބ ްިނ މި ާކމ ާިޔ ުބ ަތ ާކ ެއ ުކ ،ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ެދ ްނ ޮއތީ އ ާިރ ަދ ުކ ެރއް ވިއް ާޔ ަމ ުޑ ެޖ ޭހ ޮގ ަތ ަކ ްށ
ަކ ެމއް އ ްިނތ ާިޒ ުމ ޮކ ްށލ ެިއ ެވަ .އދި ޮވލީ ޯކ ުޓ ެގ ބ ްިނ ާ
ސނދި ުކ ުރ ާމއި،
ެއއް ަވ ުރ ޮކ ްށ ެނ ުޓ ަދ ާމ ެރޑީ ޮކ ްށލ ެިއ ެވެ .އ ެދ ެމ ުދ ްނ ަކ ްނ ަމތީ ބައް ަދުލ ުވ ުމ ެގ ޫ 3ނ ެނ ެވާ .ޕޓ ަީއ ްށ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ާމއިާ ،ދއ ާިރ ުމއް ަ
ީސ ާޤއ ުިމ ުކ ުރ ާމއިެ ،ދ ްނ ައ ްނ ަނ ުހރ ާިހ އ ްިނތި ާޚ ުބ ަތ ުކ ްނ ާކމ ާިޔ ުބ
ބައް ަދުލ ުވ ާމއިާ 2 ،ޢ ްނ ުމބައް ަދ ުލ ުވ ާމއި ،ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ެީގ  13ބައް ަދުލ ުވ ްނ ބާއް ަވއި ޮއފ ް
ޯހ ުދ ަމ ްށ ެއ ްމޑީޕީ ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ޮއތީ ައ ުތ ުކރި ޮއ ާޅ ާލ ަފ ެއ ެވަ .އދި
ސ ުގ ުގ ާމލ ެިއ ެވ.
ަރ ުށ ެތ ޭރ ަގއި ެއ ްމޑީޕ ެީގ ައ ުޑ ައ ެނއް ާކ ެވ ް
ހއ.އ ޮތ ުޅ ެގ ުހރ ާިހ ަރ ްށ ަރ ްށ ޮގ ަވއ ެިގ ްނެ ،އ ަރ ްށ ަތ ަކ ްށ
ސއް ަކ ުތ ަގއި
ަ
މ ަިމ ަ
ީނދޫކ ަލއ ްިނ ަފ ާވ ަލ ްނ ެއ ްމޑީޕ ެީގ
ީސ ަނޝ ާީދއި ެއ ްމޑީޕ ެީގ ަވ ުފ ުދ ދިއް ުދ ައ ްށ ަވޑައ ަިގތީ  5ޑ ެިސ ްމ ަބ ުރ ެއހ ެީތރ ެިވދ ެީގ ްނ
ހއ.އ ޮތ ުޅ ައ ެނއް ާކ ެވ ް
ަރއ ް
ސ ރ ު
ަ
 2014ވ ުީހ ުކ ުރ ުދ ަވ ުހ ެގ ަހވ ުީރ ެއ ެވު .މޅި ަރ ްށ ރީނދޫ ުކ ަލއ ްިނ ަޖރ ެީވ ަލއި ،ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ޮއތީ ަތއް ާޔ ުރ ެވ ެގ ްނ ެނ ެވާ .އ ެދެ ،އ ްމޑީޕ ެީގ ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ައކީ
މޫނ ދައް ަކ ުމ ްނ ާދ ާދއ ާިރ ެއކޭ ެދ ްނ ެނ ެވނީ މ ެިހ ްނވ ަީމ ެއ ެވ.
ެއ ަމނ ުިކ ާފ ާނއި ަވ ުފ ަދ ްށ ހ ުޫނ ަމ ުރ ަޙ ާބ ެއއް ަދ ްނ ަނ ާވލ ެިއ ެވަ .އދ ަިރ ުށ ަގއި ަ 3ނ ާ
ސއ ުިކ ަރއް ަވއި ،ބ ްިނ ާގ
ެފ ްނ ފޯއް ުރއް އ ްިނ ަދ ަވއިޮ ،އފ ުީހ ެގ ެއއް ަބ ް
ސ ުވ ުމ ަގއި ޮ
ސ ުކ ުޅއް ވ ެިއ ެވ.
ައ ުޅއް ާވ ެދއް ވ ެިއ ެވަ .އދި ޮވލ ޯީކ ުޓ ުހ ުޅއް ަވއިޮ ،ވލ ެީމ ެޗއް ެވ ް
ސ ެއއް ބޭއް ުވ ެނ ެވ .ވިދ ެިގ ްނ ައއި ޮހނިހ ުިރ ުދ ަވ ުހ ެގ
ައދި ެއ ޭރ ާޕޓ ެީގ ޮބ ުޑ ަޖ ްލ ާ
ނދ ުނ ެއ ްމޑީޕ ެީގ ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ާީއއި ،ޕީޕ ެީއ ްމ ެގ ެމ ޯޖރިޓީ ޮއތް ދިއް ދޫ
ެހ ު
ިސ ުބ ްނ ަމ ްނ ަޒ ުރ ަބ ަލ ްނ ތިބި
ަކ ުއ ްނސ ާިލ ެވ ް
ސ ބައް ަދުލ ުކ ެރއް ވ ެިއ ެވ .މިހ ާ
ސ،
ީސ ެވ ް
ސވ ެިއ ެވެ .އއީެ ،އބޭ ުފ ުޅ ްނ ެގ ާޕޓ ެީގ ަރއ ް
ޕީޕ ެީއ ްމ ެގ ެމ ްމ ަބ ުރ ްނ ާމޔޫ ް
ސ
ސ ެވރި ަކ ަމ ްށ ައ ަހ ުރ ެވ ެގ ްނ ދ ަިޔއ ުިރ ެވ ް
ީސ ާޔމ ްީނ ެވ ް
ައދި ަރއ ް
ީސ ަނޝ ުީދ 2014
ދިއް ުދ ައ ްށ ަވޑައ ެިގ ްނ ަފއި ުނ ާވތ ެީއ ެވަ .އދި ަރއ ް
ަވ ަނ ައ ަހ ުރ ދިއް ުދ ައ ްށ ެދ ަވ ަނ ަފ ަހ ަރ ްށ ޒ ާިޔ ަރ ްތ ުކ ެރއް ވ ަީމ ެއ ެވެ .އއީ،
ރޗ
ޕ ަނ ްށ ެއ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ަވނީ ާ 19މ ް
ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަމޖިލ ުީހ ެގ އ ްިނތި ާޚ ުބ ެގ ެކ ްމ ޭ
ސ ދިއް ުދ ައ ްށ ަވޑައ ެިގ ްނ ަފ ެއ ެވ.
ަ 2014ގއ ެިވ ް

އެމްޑީޕީގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް
ސ ެއ ްމޑީޕީ ދިއް ދޫ ާދއ ާިރ ޮއ ީތ
ީސ ަނޝ ުީދ ެގ ަދ ުތ ުރ ުފ ަޅ ްށ ަފ ުހ ެވ ް
ަރއ ް
ިނގ ެއ ެވަ .ހ ަމ ެއ ޯފރ ަީގ ެއ ެވާ .ދއ ާިރ ެގ ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ްީނ ނ ްިނ ާމ ަފއ ަިވނީ
ިނގހ ަ
ހ ަ
ރމ ުޗއް ޓީ ެތ ޭރ ަގއި
ރޗ ަ 2015ގއި ލިބޭ ް
ާމ ް
ސކ ުޫލ ަތ ުކ ެގ މި ްޑ ާޓ ް
ސ މީ ޮކ ްށ ުހ ުޅ ުވ ަމ ެށ ެވ .މ ަިއ ާދ ަހ ަމ ައ ްށ
ީސ ަރ ް
ދިއް ދޫ ަގއި ެއ ްމޑީޕ ެީގ ޮއފ ް
ައއިއ ުިރޮ ،އފ ުީހ ެގ ާފ ުރ ަތއް ާރ ާނނިމިެ ،ބރ ަިއ ަޅއިަ ،މތި ަކ ަފއި ،ޓ ުިނޖެހު ާމ
ތްވނީ ނ ްިނ ާމ ެލވ ަިފ ެއ ެވ.
ސ އް ަކ ަ
ަހ ަމ ައ ްށ ަމ ަ
ޓ ަމ ަހ ުކ ަ 4ފ ަހ ުރ ބައް ަދުލ ުވ ަމ ާށއި،
ަހ ަމ ެއ ޮގ ަތ ްށ ،ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ްީނ ަވނީ ެއ ޮކމި ީ
ސ
ަމ ަހ ުކ ަ 1ފ ަހ ުރ ާޢ ްނ ުމ ބައް ަދުލ ުވ ެމއް ބޭއް ުވ ަމ ާށއިޮ ،ކ ްނ ެމ ަމ ެހއް ެގ ެވ ް
ސ ަރ ަހއް ެދއް ަގއި ަކ ްނ ަމތީ ބައް ަދުލ ުވ ެމއް
ުކރީ ޮކ ުޅ ދިއް ދޫ ެގ ޮކ ްނ ެމ ެވ ް
ސ ަ
ސ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވެ .އ ޮގ ުތ ްނ މި ެޖ ުނ ައރީ ަމ ުހ ަކ ްނ ަމ ީތ ބައް ަދުލ ުވ ަމ ާކއި
ބޭއް ުވ ަމ ްށ ާފ ް
ސ ުރ ާކ ާރއި،
ާޢ ްނ ުމ ބައް ަދުލ ުވ ެމއް ަވނީ ބާއް ާވ ަފ ެއ ެވ .މިބައް ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ުކ ަގއި ަ
ަރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ަމޖިލ ުީހ ެގ ެމ ްމ ަބ ާރއި ،ދިއް ދޫ ަކ ުއ ްނސ ުިލ ްނ ުކ ަރ ުމ ްނ ާދ ަކ ްނ ަކ ާމ ެމ ުދ
ސ ޮކ ްށ ުކ ާރ ަކ ްނ ަކ ާމ ެމ ުދ
ޚ ާިޔ ުލ ާފ ުޅ ުކ ެރވިަ ،ޖ ާވ ުބ ާދރ ުީކ ެރ ެވ ެއ ެވަ .އދި ޯގ ް
ާފ ުޑކ ާިޔ ައ ުޑ ުއ ުފ ެލ ެއ ެވ.

ެ 1ފ ްބ ުރ ައރީ 2015މ.
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ިސ ަނ ެއ ެވ.
ނ ތިބީ ވ ް
ަރ ްއޔި ުތ ް
•އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެންމެ ފަރިތަކޮށް ކުރާ ކަމަކީ ،ގައުމުގައި ރަނގަޅަށް ކަމެއް ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ މެޑަލް ޖަހައިލުމެވެ.
•މެދުމިނުގެ ދީނީ ސިޔާސަތަށް އެންމެބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި އުސްތާޛް ޝަހީދުކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ އެމްޑީޕީގެ ބޮލުގައި އަޅުވަން
މަސައްކަތްކުރީވެސް ،އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅުވެ ފިތުނަ އުފައްދައި މަރަންގޮވައި ހެދި މީހުންނެވެ.
ލ ުިޔނީަ :އހް ަމ ުދ ަމ ުއރޫ ްފ
ސ ަތ ްށ
ދ ެިވހ ަިރއް ޔ ުިތ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ާގތް ަގނޑ ަ ަކ ްށ ަހ ަމ ެއ ްނ ެމ ްނ ަނކ ެީވ ް
ސ މ ަިގ ުއ ުމ ެގ ަވނި ޮކ ްށ ެށ ެވެ .އ ްމޑީޕީ އ ްިނ ަގ ބ ުޫލ ުކ ާރ ެމ ުދމ ުިނ ެގ ދީނީ ސ ާިޔ ަ
ޝހ ުީދ ޮކ ްށ ުލ ުމ ެގ ޒ ްިނ ާމ ެއ ްމޑީޕ ެީގ
ިސތ ްިސ ާނ ެއ ްނ ެމ ޮބޑ ަ ްށ ަވ ާކ ާލ ުތ ުކ ެރއް ވި ުއ ް
ަކ ްނ ަކ ާމއ ެިމ ުދ ވ ްިސ ާނ ަބ ެޔ ެކ ެވ .މި ަކ ުމ ަގއި ަމ ުދ ަބ ަޔ ުކ އ ް
ސ ާތ ްޛ ަ
ސެ ،އ ަމނ ުިކ ާފ ާނއި ެދ ޮކ ުޅ ެވ ފ ުިތ ަނ
ސ އް ކަތް ުކރ ެީވ ް
ެވ ާދ ެނ ެއ ެވެ .އއް ަބ ަޔކީ ޓީ ީވ ޭރޑ ޯިއ އ ްިނ ޭދ ަމ ުއ ާ
ލޫމ ުތ ެގ ެއހ ަީގއި ވ ްިސ ާނ ޮބ ުލ ަގއި ައ ުޅ ަވ ްނ ަމ ަ
ނގ ެއ ެވ.
ިނގ ަހ ަމ ޮކ ްނ ެމ ަކ ަމ ާކއ ެިމ ުދ ުއ ަފއް ަދއި ަމ ަރ ްނ ޮގ ަވއި ެހދި މ ުީހ ްނ ެނ ެވ .މ ާިވ ޮގތް ަރއް ޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ެއ ެ
ުއ ޭޅ ަބ ެޔ ެކ ެވަ .އ ެނއް ަބ ަޔކީ ަޤ ުއ ުމ ަގއި ހ ާ
ނދ ުރ ަތ ަރއް ގ ުީކ ުރ ަމ ްށ އ ްިނޑ ާިޔ ެގ ޖ ެީއ ްމ ާއ ުރ
ުފ ްނ ޮކ ްށ ވ ްިސ ަނއި ފ ުިކ ުރ ުކ ާރ ަބ ެޔ ެކ ެވ.
ާމ ޭލ ަބއ ަިނ ްލ ައ ުގ ާވމީ ަވއ ެިގ ަބ ަ
ސ ުވ ްނ ާބތ ުިލ ޮކ ްށ ެއމ ުީހ ްނ
ުކ ްނ ުފ ްނ ާޏ ަހ ާވ ުލ ޮކ ްށ ަފއި ަވ ި
ނ ޮކ ްށެ ،އ ެއއް ަބ ް
ސއި މ ާިރއް ޖ ޭ ްނ ޮފ ުނ ަވއ ުިލ ަމ ްށ ަފ ުހ ،އ ްިނޑ ާިޔ ެގ ވ ާިސ ޯހ ަދ ްނ ަދތ ެިވ
ުކ ުރ ާމޒ ަީގއި ަކ ްނ ެވ ހ ާ
ިނގ ަފއ ާިވ ޮގ ާތއި މ ަިއ ުދ ައ ުޅ ަގނ ުޑ ެމ ްނ ެގ ުކރ ަިމތ ްިނ ފައް ަ
ިޝ ްނ ަކއިރ ަީގއި ކ ުިޔޖެހެ ްނ ަމ ުޖބ ުޫރވ ެިއ ެވ.
ަތ ްމސ ްީލ ަވ ުމ ްނމ ާިދ ަމ ްނ ަޒ ުރ ަތ ުކ ްނ ،މ ަިވނީ ކިހ ެިނއް ަކ ްނ ަވ ަރ ްށ ާ
ސ ުފ ޮކ ްށ ދ ެިވހ ްިނ އ ްިނޑ ާިޔ ަހއި ޮކމ ަ
ތްތ ުކ ްނ ެއ ްނ ެމ
ތ ަިލ ަވ ުމ ްނ ެއ ެ
ނގ ުމ ްނ ެއ ަބ ެދ ެއ ެވެ .އ ްމޑީޕީ ާއ އިދި ޮކ ުޅ ަފ ާރ ަ
ނގ ަޅ ްށ ަކ ެމއް ެވއް ެޖ ަނ ަމ ެއ ަކ ުމ ެގ
ަފރ ަިތ ޮކ ްށ ުކ ާރ ަކ ަމކީަ ،ގ ުއ ުމ ަގއި ަރ ަ
ިނގއ ަިރ ްށ ެއ ަކ ުމ ެގ
ސ ުރ ޮކ ްށ ަކ ެމއް ހ ާ
ެމޑ ަ ްލ ަޖ ަހއ ުިލ ެމ ެވަ .އދި ުނކިއް ަ
ސ ޮގ ަތ ުކ ްނ ެއ ްމޑީޕ ެީގ ޮބ ުލ ަގއި ެއ ުޅ ުވ ެމ ެވ.
ޒ ްިނ ާމ ޮކ ްނ ެމ ެވ ް

ސ ެއ ަކ ުމ ެގ
ިސ ޮކ ްށ ޮއތީ ޕީޕ ެީއ ްމ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ޖ ެީއ ްމ ާއ ުރ ޮފ ުނ ަވއ ުިލ ުމ ަގއި އ ް
ސ ަބ ުބ ްނ އ ްިނޑ ާިޔ ައ ްށ ާދ ްނ ވ ާިސ ޯހ ަދ ްނ ދ ެިވހ ްީނ ަނ ްށ ަދތ ުިވ ުމ ްނ ެއ ަކ ުމ ެގ
ަ
ސ ެއ ަކ ްނ ުކރި މ ުީހ ްނ ެނ ެވ.
ޒ ްިނ ާމ ެއ ްމޑީޕ ެީގ ޮބ ުލ ަގއި ައ ުޅ ަވ ްނ ުއ ުޅނ ެީވ ް

ސ  ،މ ާިވ ޮގތް ެއ ަބ
ައދި މި ަކ ަހ ަލ ކ ަިތ ްނ ެމ ަކ ެމއް ެފނ ެިގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ނގ ެއ ެވެ .އ ެހނީަ ،ރއް ޔ ުިތ ްނ ތިބީ ވ ްިސ ަނ ެއ ެވ.
ޑރަ .އ ްފ ާރޝ ްީމ ައލީ ދީނީ ަތ ުއލ ުީމ ާހސ ްިލ ުކ ަރއް ަވއ ެިގ ްނ ާމ ެލ ެއ ެ
ސ ަހ ްތ ެދއް ުވ ާމއި ަރއް ޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ދ ުީނ ެގ ަކ ްނ ަކ ްނ
ަވޑައ ެިގ ްނ ދީނީ ަނ ޭ
ސ ާމ ުލ ަކ ާމއި ަމ ުގބ ުޫލ ަކ ްނ
ޮއ ުޅ ްނފ ުިލ ަވއ ެިދއް ަވ ްނ ެފ ުށ ުމ ްނ ގ ަިނ ަބ ެއއް ެގ ަ
ލިބ ެިގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ .ކ ަިޔ ަވއ ެިދއް ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެއ ަތ ްށ ަދރ ަިވ ުރ ްނ ެނއް ެގ
ލޯތް ާބއި އިޙް ތ ާިރ ުމ ޯހއް ެދވ ެިއ ެވެ .އ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ަޤ ބ ުޫލ ުފ ުޅ ުކ ަރއް ާވ ެމ ުދމ ުިނ ެގ
ސ ަބ ުބ ްނ ުނ ަހ ުނ
ދީ ީ
ސ ާތއި ައދި ެގ ްނ ުގ ުޅއް ާވ ަމ ުޑ ަމއިތިރި މ ާިޒ ުޖ ެގ ަ
ނ ސ ާިޔ ަ
ގ ަިނ ަބ ެއއް ެގ އ ުިތ ާބ ުރ ޯހއް ެދވ ެިއ ެވ.
ސ ަދ ެވރ ެިވ
މ ާިހ ުކ ުރ ުމއް ަދ ެތ އް ެގ ެތ ޭރ ަގއި ެއ ަމނ ުިކ ާފ ުނ ޯހއް ެދވި ާކމ ާިޔބީ ާއ ަހ ަ
ނ ަހ ުރ ަކށި ވ ްިސ ުނ ްނ ާރއް ޖ ޭ ަގއި ާއ ްނ ުމ ުކ ުރ ަމ ްށ
ާފ ުޅ ަގއި ެދ ޮކ ުޅ ެވރިވި ަބ ަޔކީ ދީ ީ
ުއ ޭޅ މ ުީހ ްނ ެނ ެވެ .އއީ ދ ްީނ ަދ ްނ ަނމ ެީހއް ޫނ ްނ ަކ ަމ ްށ ެހދ ެިއ ެވެ .އއީ މ ުީހ ްނ
ސ ” ަކ ަމ ްށ ޭލ ަބ ްލ ުކރ ެިއ ެވ.
ަމ ުގ ުފ ަރއް ަދ ްނ ުއ ޭޅ “ޑރ .އިބިލީ ް
ައދި ެއ ަވ ުރ ްނ ުނ ެވ ެގ ްނަ ،ނ ާމ ަދ ްށ ަވޑައ ެިގ ްނ (އިބް ާރހި ީމ މ ްިސ ކ ުިތ ަގއި)
ސ ހ ްިނގ ެިއ ެވ.
ުހ ްނ ަނ ަވނި ޮކ ްށ ަހށި ޮކ ަޅ ްށ ަހ ަމ ާލދީ ާމ ާރ ާމރީ ެވ ް
ެދ ްނ ެފ ުނނީ ެއއް ޭރ ަދ ްނ ަވ ުރ ތ ުޫނ ެއއް ަޗ ުކ ްނ ަހ ަމ ާލދީ ައ ަވ ާހ ަރ ޮކ ްށ ާލ ަފއި
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ޯޓ ަޗރ ައ ްށ ދ ެިވހި ަބ ެހއް ...
ަމ ުއ ަނ ުނ ެގއް ޭލ ޮގ ަތ ްށ ބޭއް ުވ ުމ ެގ ބ ުޭނ ެމ ެވަ .ނސ ެީބ ކެ ެވ.
ސ ެގ ްނ ެއމ ުީހ ަނ ްށ
ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ަގއިަ ،ދ ުއ ަލ ުތ ެގ ެބ ުލ ުމ ެގ ަދ ަށ ްށ މ ުީހ ްނ ެގ ްނ ޮގ ް
ސކ ުޫލ ަގއި ުއ ުޅ ުނ
ސ ައ ުހ ާވ ެގ ާވ ަހ ަކ ައ ުޅ ަގނ ުޑ ް
ޭދ ައނ ާިޔ ާއއި ޖައް ާ
ސ ައ ަހ ުމ ެއ ެވެ .އއީ ައދި ޮކ ްނ ުދ ަވ ެހއް ޯތ ެއ ެވެ .އ
ސ ެރ ެވ ް
އ ުިރއް ު
ސ ނީ ަޢ ަމ ުލ މ ާިރއް ޖ ޭ ަގއި ހ ްިނ ާގ ާތ ެއ ަތއް ަޒ ާމ ެނއް
ަހޑ ުިމ ުޑ ާދ ުރާ ،ލއ ްިނ ާ
ސ
ސ ަބ ެބއް ޮއ ެވ ެގ ްނ ވ ަީނ ަމ ެވ ް
ެވއް ެޖ ެއ ެވ .ހ ާިފ ަހއް ަޔ ުރ ޮކ ްށަ ،ބ ްނ ުދ ުކ ުރ ަމ ްށ ަ
ސނީ
ސ  ،މ ުީހ ްނ ހ ަިފ ަހއް ަޓއިެ ،އމ ުީހ ްނ ަނ ްށ ޖ ްިސ ާމ ީ
ައދި ޫނ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ނަ ،ނ ްފ ާ
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ސ
ސ ަނ ަކ ްށ ެކތް ުކ ެރ ޭވ ެނ ާބ ެއ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ުދ ެވަ ،ދއ ަިގ ްނ ަނއ ުިރ އ ްިނ ާ
ެއ ޫނ ްނ ާމ ގ ަިނ ޮގތް ަތ ކެއް ެއމ ުީހ ަނ ަކ ްށ ެނ ެތއް ޫނ ްނ ޯތ ެއ ެވެ .އ ެހ ްނ ޫނނީ
ެކތް ުކ ާރނ ެީއ ެވޫ .ނނީ ަމ ުރ ާވނ ެީއ ެވ.
ސ ާ ،ޤ ޫނ ުނ ަގއި ެއ ަފ ަދ
ވ ްިސ ަނ ާވ ެށ ެވ .ކ ަިތއް ެމ ޮބ ުޑ ުކ ެށއް ުކރި މ ަީހ ުކ ަނ ަމ ެވ ް
ުކ ަށ ަކ ްށ ޮއތް ޙައް ުޤ ައ ަދ ުބ ފ ަިޔ ަވއި ައނ ާިޔ ެއއް ޭދ ްނ ެހ ޮޔ ުނ ާވ ެނ ެއ ެވެ .ދ ްނ
ސ ުއ ުޛ ަރ ާކއ ުިނ ަލއި ަބ ްނ ުދ ޮކ ްށ
ޮއތީ ުކ ެށއް ެނތް މ ާީހ ެގ ާވ ަހ ަކ ެއ ެވެ .އއް ެވ ް
ސ ުރ ާކ ަރ ްށ ާފ ުޑކ ަިޔއި،
ައނ ާިޔ ުކ ާރ މ ުީހ ްނ ެގ ާވ ަހ ަކ ެއ ެވެ .އ ަތ ެކއް ަފ ަހ ުރަ ،
ސ ުބ ެނ ުއ ޭޅ މ ުީހ ަނ ްށ ުކ ާރ ައނ ާިޔ ެއ ެވ .މި ަކ ަހ ަލ ާވ ަހ ަކ ައކީ ާއއް ުމ ޮކ ްށ
ަބ ް
ުނ ަދއް ާކ ްނ ީވ ާވ ަހ ަކ ެއއް ޫނ ެނއް ޫނ ްނ ޯތ ެއ ެވެ .އ ާވ ަހ ަކ ަތއް ދައް ަކއިެ ،އ ަކ ުމ ެގ
ައ ުޅ ަގނ ުޑ ެމ ާނއި ައ ުޅ ަގނ ުޑ ެމ ްނ ެގ
ުނ ަބއި ަކ ާމު ،މ ުޑ ާދ ުރ ަކ ުމ ެގ ާވ ަހ ަކ ަތއް
ސ ކ ަިޔއ ޭިދ ްނވީ ެއ ަކ ްނ މި ަޤ ުއ ުމ ްނ ުހއް ުޓ ުވ ަމ ްށ ޫނ ްނ ޯތ ެއ ެވ؟
ަދރ ްީނ ަނ ްށ ެވ ް
ނދއ ުިނ ްނ ަނއް ާތ ާލ ަފއި ުހރި
ަބ ެއއް ަފ ަހ ުރ ުބ ަނ ްނ ުނ ެކރިަ ،އ ެނއް ަބއ ަިފ ަހ ުރ ަހ ަ
މ ެިދ ްނ ެނވި ަކ ަހ ަލ ައނ ާިޔ ެގ ެއ ަތ ެކއް ާވ ަހ ަކ ައ ުޅ ަގނ ުޑ ައ ުޑ ައ ަހއިފ ުީމ ެއ ެވ.
ސ ެއ ާވ ަހ ަކ ަތއް
ެދ ެކފ ުީމ ެއ ެވަ .އ ުޅ ަގނ ުޑ ެގ ެއ ުދ ަމކީ ެއކި ަފ ަހ ުރ ަމތ ްީނ ަނ ަމ ެވ ް
ސ ދ ެިވހ ާިރއް ޖ ޭ ެގ ާތރ ުީޚ ަގއި ައދި
ޞ ުކ ުރ ެމ ެވ .މިއ ެީވ ް
ތ ަިޔ ބޭ ުފ ުޅ ްނ ާނއި ޙިއް ާ
ސ ޮއތް ަކ ެމ ެކ ެވ.
މ ަިއ ުދ ެވ ް

ސ ަބ ަބ ާކ ުހ ެރ
ައދި ޖ ްިނސީ ައނ ާިޔ ެދ ުމ ްނ ެގ ްނ ާދ މ ުީހ ްނ ެއ ަކ ްނ ުކ ަރނީ ޮކ ްނ ަ
ާބ ޭއ ހ ަިތ އް ައ ަރ ެއ ެވ .މ ޮިގ ަތ ްށ މ ުީހ ަނ ްށ ޭދ ައނ ާިޔ ެގ ެއ ަތއް ަވއް ަތ ެރއް
ިސ ާލމީ
ެއ ަބ ުހއް ެޓ ެވާ .އ ެދ! ައ ުޅ ަގނ ުޑ ެމ ްނ ެގ މި ރ ެިވތި ާއ ަދ ާކ ަދ ާއއި އ ް
މޫނ ަގއި ެއ ަފ ަދ
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