




ފިުރަހަމވާ ުދަވްސ
.

ައަހުރ06 ަވަނ

ޮއަގްސްޓ 082020

ރިލްވްާނ ގްެއލުވާލަިފުހްނ
`

 އެންމެހައި ޙަމްދާއި ޝުކުރު ޙައްޤުވަނީ އާލަމްތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ هللا ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى

  އަށެވެ. އަދި ސަލަވާތާއި ސަލާމް ހައްޤުވަނީ އެކަލާނގެ ފޮނުއްވިމާތް ރަސޫލާ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم އަށެވެ މުޙައްމަދު  َصلَّٰى ٱللَّٰ

 ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އަޅަމެންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އުފާވެރިކަން މިންވަރުކުރައްވައި،

 ރިލްވާންގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢްމަތް ލެއްވުމަށާއި، ރިލްވާންގެ އާއިލާއާއި

ރަޙްމަތްތެރިންނަށް ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އަބަދުމެ ކުރާ ދުޢާއިން ފަށަމެވެ

.

.



ލުިޔްނތިެރާޔ

.

އާއިލާއާ ރިލްވާންގެ  އޭނާއާއި  ދިވެއްސެކެވެ.  އުފަން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ޝަހިންދާއަކީ 

 ބައްދަލުވީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިފާއުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދިހަ އަހަރެއްހާ ދުވަސް

 ހޭދަކުރި ފަހުން، ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ޝަހިންދާގެ ލިޔުންތެރިކަމުގައި

އިތުރުން މީގެ  މަސައްކަތެވެ.  ހުރި  ކޮށްފައި  އޭނާ  ގުޅިގެން  ޙައްޤުތަކާއި   ގިނައީ 

ކުޑަކުދިންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤު އުނގަންނައިދޭ ވާހަކަފޮތް ލިޔެފައިވެއެވެ

2019

 ޖަމާއަތްތަކުން ޝަހިންދާއާއި އޭނާގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ހަމަލާދީ،

 މަރުގެ އިންޒާރުތައް ދީ، އަދި ސަރުކާރުން ގަދަކަމުން ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލިއެވެ.  މިހާރު

 އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާގެ މަސައްކަތްތައް

އެތަނުގައި ހުރެގެން ހިންގުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު ލިޔުންތައް ޝާޢިއުކުރެއެވެ

.

ފިކުރުގެ ހަރުކަށި  އުޅުނު އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަހަރުގެތެރޭގައި  ވަނަ 



ގެްއލުވާލީ ަމުއޫސމް ދެިވހި ަދިރެއްއ

އަޙްމަދު ރިލްވާން އަބްދުهللا

(ޖެނުވަރީ 1986 – އޮގަސްޓް 2014)

ޝަހިންދާ އިސްމާޢީލް



އާ އަހަރު ފެށިގެން މި އަންނަ އިރު

ބާވެ މާޒީވި ދުވަސްތައް ޢިބުރަތެއް ކަމުގައި ވަނީ

އާ ޢަޒުމްތަކަކާ އެކީ އަދު ފެށުނު އަހަރާ އެކީ

 މާ އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެއް އެދި އެދިޔެ ހިތް ވަނީ 

ލައްވަވާނދޭ ޔާ އިލާހީ ބަރަކާތު މިއަހަރުގައި ނިކަން

ލައްވަވާނދޭ އަޅުގެ އެކުވެރިޔާ ހާ އުފާވެރިކަން މަތީ 

މާނައެއް ހަމަ އެއް ނެތަސް ނިކަމެތި އަޅާ ލިޔެފައި މިވާ

ވާނެކަން ގައިމޭ މިޅެމުގައި ލޯބި އަދި ގިނަ ހެޔޮ ދުއާ 

މާ ރަނގަޅު ހާލެއްގަ ނުވިޔަސް ރޭ އެކެއްގައި އަޅުގެ ނަފްސް

ހާދަހާ ބޭނުންވިޔޭ ލިޔެ މި އެސް އެމް އެސް ފޮނުވުމަށް 

ނެތް ކަމުން ކްރެޑިޓް މިފޯނުގަ އައި ޚިޔާލޭ މާ މޮޅީ

އެންމެނަށް ފެންނާނެހެން ލިޔެ ބްލޮގުގައި ޝާއިޢުކުރަން މިގޮތަށް މިޅެން

 ދެން މިޅެން ކުރުކޮއްލަމުން އަދި އެއްފަހަރު ތިޔަ އެންމެނަށް

ޅެން ބަހުން ފޮނުވާމިލީ ނިއު އިޔަރ ގްރީޓިންގްސް ތަކޭ 

ަމުރަހބާ

ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ދުވަހު ރިލްވާން ލިޔެފައިވާ ޅެމެއް 2007

އިންސާފު ރިލްވާންއަށް  މަސައްކަތާއި،  ކުރި  ހޯދަން  އޭނާ  ނުވުމުން  ޚަބަރެއް   ރިލްވާންގެ 

 ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި، ރިލްވާންގެ ހަނދާން

 އައުކުރުމަށް ހިންގާ ގިނަގުނަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ހިތްވަރާއި އަޒުމާއެކު، ހިތުގައި އަޅަމުންދާ

ހަނދާންކުރަމެވެ. އާއިލާ  ރިލްވާންގެ  ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ  ކެތްތެރިކަމާއެކު  މާޔޫސްކަން   ވޭނާއި 

 ރިލްވާންގެ މަންމަ، އާމިނަތު އީސާ އާއި ރިލްވާންގެ ދައްތަމެން ފާތިމަތު ޝެހެނާޒް، މަރިޔަމް

މޫސާ ބޭބެމެން  ރިލްވާންގެ  އަދި  ނަސްރީނާ  އައިޝަތު  އާއި  ޝިފާޒާ  މަރިޔަމް  އަދި   ފަޒްނާ 

 ރިލްވާން އާއި އާދަމް ސަލީމް އަދި ޢަލީ ރަޝީދު އާއި މުޙައްމަދު އިނާޒު އަދި ރިލްވާންގެ ބައްޕަ

 އަބްދުهللا މޫސާ އަކީ މި ފޮތުގެ ޙައްޤުވެރިން ކަމުގައި އަހަރެން ދެކެމެވެ. މި މައްސައްކަތުގައި

ބޮޑު އުންމީދަކީ ރިލްވާންގެ އަހަރެންނަށް ލިބޭ އެންމެ  ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި   ހުއްޓުމެއްނެތި 

އާއިލާއިން ދައްކުވައިދޭ ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަމާއި އީމާންތެރިކަމެވެ

 އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރިލްވާންގެ ޙައްޤުގައި، އެތަކެއް ނުރައްކަލަކާއި ކުރިމަތިލަމުން

 މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރިލްވާންގެ ރަޙްމަތްތެރިންނަކީ ހިތުގެ ފުންމިނުން ރިލްވާންދެކެ ލޯބިވާ،

ހިތްގައިމު ތިޔަހާ  ރިލްވާންއަށް  ދެކެމެވެ.  އަހަރެން  ކަމުގައި  ފަހުލަވާނުންތަކެއް   ހިތްވަރުގަދަ 

ރަޙްމަތްތެރިންތަކެއް ލިބުނުކަމަކީ ކިހާމެ އުފާވެރި ނަސީބެއްތޯއެވެ

ނޭވާއަކީ ކޮންމެ  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  ވޭތުކުރި  ފަހުން،  ގެންދިޔަ  ވަގަށްނަގައިގެން   ރިލްވާން 

އެކުވެރި އޭނާގެ  ކަމުގައި  ހޯދައިދިނުން  އިންސާފު  އޭނާއަށް  ހޯދާ  ވީގޮތެއް   ރިލްވާންއަށް 

 ރަހުމަތްތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދު ޤަބޫލުކުރިއެވެ. އެންމެ ފަހު ނޭވާ އެކަމުގައި ހޭދަކޮށް، ފުރާނަ

 ޤުރުބާންކުރި ރިލްވާންގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ހަނދާން އައުކޮށް، ޔާމީންއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ

 ނިޢްމަތް ލެއްވުމަށް އެދި މާތްهللا ގެ ކިބަފުޅުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަހަރެމެންނަށް، ޔާމީން

 އޭނާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާއަށް އިންސާފުހޯދައިދިނުމަށް ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ

ހިތްވަރު ދެއްވުން އެދި އެ ދުޢާގައި ޝާމިލުކުރަމެވެ

.

.

.



ފުިހރްިސުތ

14ފުެށްނ

16ރިލްވްާނ ގެްއލުވާލްުނ

33ައޙްމުަދ ރިލްވްާނ ައބުްދهللا

46ަތުޢލީމާިއ މުަދރީަސ ަދުއުރ

ފާއާިއ ލުިޔްނތިެރަކްނ 57ވީަޒ

71ީދީނ ފިކުުރ

.1

.2

.3

.4

.5

.6

76ކްިރމަިނލް ޯކުޓަގިއ ހްިނގާފައިވާ ަޝީރައތް

85ިންނމްުނ
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ފުެށްނ

.1
 ރިލްވާން ވަގަށްނެގި ފަހުން 6 އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވެގެންދިޔައިރު ލިބުނު ޖަވާބަށްވުރެ އުފެދޭ

 ސުވާލު ދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. ރިލްވާން ވަގަށްނަގައި އެހާވަރުގެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް އޭނާއަށް ދިނީ

 ކާކު؟ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ؟

 އަޙްމަދު ރިލްވާން އަބްދުهللا )އުމުރުން 28 އަހަރު( ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ

 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވީތަނެއް ނޭނގިފައެވެ. ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ އެރޭގެ މެންދަމުން

 އަލިވެ އެކެއްޖަހާ އެހައިކައްހާއިރު މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރި ފެރީއަކަށް އެރިއެވެ. އަދި

 ހުޅުމާލޭގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އެޕާޓްމެންޓުގެ ކައިރިން ބަޔަކު އޭނާއަށް ހަމަލާދީ، ވަގަށް

ނަގައިގެން ރަތްކުލައިގެ ކާރަކަށް އަރުވައިގެން ގެންގޮސް އޭނާ ގެއްލުވާލާފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ

 ިމީއ ޮކްނަކަހަލ ަކެމްއ ެހްއެޔެވ؟ ދިިރދިިރ ުހިރ އްިނާސަނުކ ަންއތާލަުމީކ އެހާ ފޭަސަހ ަކަމަކްށ
ޮއތްަވުރ ަޔީގްނަކްނ  ތެިބވެޭނަކމުގެ  ަރްއކާެވގްެނ  އްިނާސަފްށ  ެހްއެޔެވ؟  ިކިހެންއެވގެްނ   ަވނީ 

ޮބޑަުކމުްނ ެހްއެޔެވ؟

.

 ރިލްވާންގެ ނޫސްވެރިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރާއި، އޭނާގެ މަޑުމައިތިރި، ސުލްޙަވެރި މިޒާޖާއި

މެދުވެރިކޮށް ބަޔޮގްރަފީ  މި  ޖެހުނު ސަބަބަށް  ގެންދަން  ނަގައިގެން  ވަގަށް  އޭނާ  ބަޔަކު   އަދި 

 އަލިއަޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަމެވެ. މި ލިޔުން ތައްޔާރުކުރަން ފެށިއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު

މައްސަލަތައް މީހުންގެ  ގެއްލުވާލާފައިވާ  މީހުންނާއި  “މަރާލާފައިވާ  ވަނީ   ބަދަލުވީ ސަރުކާރުން 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން” ގެ ނަމުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި އެކޮމިޝަނުން

“ރިޔާސީ ލިއްބައިދޭ  ބާރު  ޤާނޫނީ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލަތައް   އެފަދަ 

ފަހުން އުފެދުނު  ކޮމިޝަން  ފާސްކޮށްފައެވެ.  )ނަންބަރު 2019/4(  ޤާނޫނު”   ކޮމިޝަންތަކުގެ 

 އަހަރަކާއި 8 މަސްދުވަސް ފާއިތުވީއިރު މައްސަލައަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމަކީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ

 ޑިސެމްބަރު މަހުގެތެރޭގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި އިޖުރާއީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް

 ބުނެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމެވެ. އިތުރު ތަފްސީލު ކުރިއަށް

.ހުރި ބައިތަކުގައި ހިމަނާނަމެވެ
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ރިލްވްާނ ގެްއލުވާލްުނ

.2
 މިހާތަނަށް ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ހާމަކޮށްފައިވާ

ދިރިއުޅުމުގެ ރިލްވާންގެ  ރާވައިގެން،  ދުރާލާ  ވަގަށްނެގުމަކީ  ރިލްވާން  އެނގެނީ   މައުލޫމާތުން 

ނޑައެޅިގެން އޭނާއަށް އަނިޔާ ދިނުމަށްޓަކައި  އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ކަ

ހެކިތައް ގުޅުންހުރި  ހަމަލާއާ  ދިން  ރިލްވާންއަށް  އިތުރުން،  މީގެ  ކަމެއްކަމެވެ.  ކުރި   ބަޔަކު 

އޭރުގެ ހޯދައިދިނުމަށް  ހިމާޔަތް  މީހުންނަށް  ބައިވެރިވީ  އެކަމުގައި  ހިންގާ،  އެކަން   ނައްތާލާ، 

ސަރުކާރުގެތެރޭގައި މަދަދު ހޯދޭނޭ މަގުތައް ފަހިކޮށްފައިވާކަމެވެ

މެދުވެރިކޮށް ޓްވިޓަރ  ވާހަކަ  ބަޔަކުގެ  ދެމުންދިޔަ  އިންޒާރުތައް  ބިރުދައްކާ،   ރިލްވާންއަށް 

 ރިލްވާން ދިޔައީ ހާމަކުރަމުންނެވެ. އަދި އޭނާއަށް ބަޔަކު ފާރަލާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށްވެސް

ރިލްވާންގެ މުއައްސަސާއަކުން  އެއްވެސް  އެކަމާ  އޭރު  އެހެންނަމަވެސް   ބުނަމުންދިޔައެވެ. 

 ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ ފާރަލީ މީހުންނާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އެވާހަކަ

 ރަސްމީ ލިޔުމަކުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައެއްވެސް ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ތަނަކަށް

ރިލްވާން ވުމާއެކުގައި،  ތަނަކަށް  ބަލަމުންދިޔަ  ގާތުން  ފުލުހުން  މީޑިއާއަކީ   ވުމާއި، ސޯޝަލް 

.

 ޓްވިޓަރގައި ބުނަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކަކީ ފުލުހުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާ ވާހަކައަކަށް ވުމަކީ

ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ

 މިހާހިސާބުންވެސް ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދެއެވެ. ދުރާލާ ރާވައިގެން، ރިލްވާންއަށް ފާރަލުމަށްޓަކައި

 ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެތެރޭގައި އެމީހުން ހިމާޔަތްކުރާނެ ބަޔަކުވެސް

 ހަމަޖައްސައިގެން މިވަރުގެ ކަމެއް ކުރެވޭނީ ކިހާ ފައިސާއެއް ހުރެގެން ހެއްޔެވެ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އެހާވަރަށް ފައިސާ ހުރެފައި، ރިލްވާންއަށް ހަމަލާދޭން ބޭނުންވާނެ ތިބީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟

ނޑައަޅާފައި، އަދި ކުށެއް  މީހުންނަށް ފާރަލުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެގޮތުގައި ސާފުކޮށް ޤާނޫނުގައި ކަ

 ކުރާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުމަކީ ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފެށުމަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި އެމީހުންގެ

 މައްޗަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންވީއިރު ރިލްވާންއަށް ބަޔަކު ފާރަލާ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް

ކީއްވެގެން ނުވީ  ކަމަކަށް  މުހިއްމު  ފުލުހުންނަށް  ބެލުން  އެކަން  ބުނުމުން  ތަނެއްގައި   އާއްމު 

 ހެއްޔެވެ؟ މުއައްސަސާގެ ފެންވަރު އެހާ ދަށީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ގަސްތުގައި ފުލުހުން އެމީހުންނަށް

ރިލްވާން ދިނީ ހެއްޔެވެ؟

ވަޒީފާ އޭނާގެ  ނަމަވެސް  ބަދަލުކުރި  ހުޅުމާލެއަށް  ވަގުތީގޮތުން  ދިރިއުޅުން   ރިލްވާންގެ 

 އަދާކުރުމަށްޓަކައި މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔައެވެ. އަދި އާއްމުގޮތެއްގައި އެނބުރި ހުޅުމާލެއަށް

2014 އެގޮތުން  ބައްދަލުކުރެއެވެ.  ރަހުމަތްތެރިންނާ  އާއިލާއާއި  ރިލްވާންގެ  ކުރިން   ދިއުމުގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވަނައަށްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީވެސް ދުވަހުގެ ކޮންމެވެސް

ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އޭރު  އާއިލާ  މާލޭގައި  ޒިޔާރަތްކުރުމަށް  މަންމައަށް  ރިލްވާންގެ   ވަގުތެއްގައި 

ހުރި ޓަރމިނަލްގައި  ފެރީ  ދަތުރުކުރާ  ހުޅުމާލެއަށް  މާލެއިން  ދުވަހެކެވެ.  އުޅުނު  ގޮސް   ގެއަށް 

ދިއުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލެއަށް  އެރޭ  ރިލްވާން  ގޮތުގައި،  ދައްކާ  ފުޓޭޖްއިން  ކެމެރާގެ   ސެކިއުރިޓީ 

ދަތުރުކުރި ފެރީއިން  އަދި  އެހައިކައްހާއިރުއެވެ.  އެކެއްޖަހާ  އަލިވެ  މެންދަމުން  އެރީ   ފެރީއަށް 

ހުޅުމާލެއަށް ރިލްވާން  ފެނުނެވެ.  އޭނާއަށް  އިންތަން  ރިލްވާން  ފެރީގައި  ބުނިގޮތުގައި   މީހަކު 

ފައިމަގުންނެވެ. ގޮސްފައިވަނީ  އެޕާޓްމެންޓައް  ދިރިއުޅެމުންދިޔަ  އެރަށުގައި  އޭނާ   ފޭބުމަށްފަހު 

 މިއީ އޭނާއަށް ފާރަލަމުންދިޔަ މީހުންނަށް އެކަން ކުރުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނޭކަމެކެވެ.

.



19 18

www.findmoyameehaa.comެއިން ފެންނަން ހުންނާނެއެވ

 ރަހުމަތްތެރިންނަށް އެކަން އާއިލާއިން އެންގިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންނާއެކުގައި ރިލްވާން

 ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އެއްކަމަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާ

 މެދުވެރިކޮށް ރިލްވާން ގެއްލިގެން އުޅޭކަން ގިނަބަޔަކަށް އަންގާ، އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި

އެރަށުގެ ހުޅުމާލެއަށް ގޮސް  އެކުގައި  މީހުންނާ  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ގޮވާލުމަށްފަހު   ބައިވެރުވުމަށް 

  ސަރަހައްދު އަތްފުނާ އެޅުމެވެ. ރިލްވާން ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންދާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް

ރިލްވާން ފުލުހުން  ގޮތަކަށެވެ.  ތަފާތު  ކުރީ  ކަންތައް  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް 

އަދި ފަހުންނެވެ.  ގަޑިއިރު   14 ރިޕޯޓްކުރިތާ   މައްސަލަ  ދިޔައީ  ހުޅުމާލެއަށް   ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ރިލްވާން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުނު އެޕާޓްމެންޓް ބަލާ ފާސްކުރިއެވެ. ފުލުހުން ބަލަން ބޭނުންވީ

 އެތަނުން ރިލްވާންގެ ޕާސްޕޯޓު ފެނޭތޯ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް އެތަން ފާސްކުރީ

 ކޮންކަހަލަ އުއްމީދަކާ އެކުގައި ކަމެއް އާއިލާއަށް ބުނެދީފައެއް ނުވެއެވެ. ފުލުހުންނަކަށް އެތަނުން

ރިލްވާންގެ ޕާސްޕޯޓެއް ނުފެނުނެވެ

 މާގިނަ ވަގުތުތަކެއް ފާއިތު ނުވަނީސް، އޮގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުގެރޭގެ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި

ކަންތައްތަކެއް ނުރައްކާތެރި  ކައިރީގައި  އެޕާޓްމެންޓްގެ  ދިރިއުޅުނު  ހުޅުމާލޭގައި   ރިލްވާން 

އިމާރާތުގެ ހުރި  އެޕާޓްމެންޓް  ބުނެފައިވަނީ  އެބަޔަކު  ފެށިއެވެ.  ބުނަން  ބަޔަކު   ހިނގިކަމަށް 

 ކައިރިއަށް ރަތްކުލައިގެ ކާރެއް މަޑުކުރުމަށްފަހު، ކާރުގެ ފަހަތަށް ގަދަކަމުން މީހަކު އަރުވައިގެން

 ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަކަމަށެވެ. އަދި ކާރު އެތަނުން ދިޔައިރު އެދިމާލުގައި ބިންމަތީގައި

 ވެއްޓިފައި އޮތް ވަޅިއެއް ދުށްކަމަށެވެ. އެމީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވަގުތުން ފުލުސް އޮފީހަށް

 އެކަން އެންގިކަމަށާއި އެތަނަށް ފުލުހުން އައިސް ވަޅި ހިފައިގެން ދިޔަކަމަށްވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

 އިމާރާތައް ފުލުހުން ނުވަންނަކަމަށާއި އެތަނުގައި ދިރިއުޅުނީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލަން އޭރު ފުލުހުން

ކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ. ކާރަށް އެރުވިކަމަށްވަނީ އަންހެނެކޭވެސް ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތް 

ހިސާބަކުން ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ

.

.

.

ނޑަކަށް ގާތްގަ އަލިވެ  މެންދަމުން  ދެވޭނީ  ރިލްވާންއަށް  ހަމައަށް  އިމާރާތާ  ހުރި   އެޕާޓްމެންޓް 

ދޭއްޖަހާ އެހައިކައްހާއިރު ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

 ހުކުރު ދުވަހަކީ ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށް ވުމާއެކުގައި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގައި އާއިލާ

 ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގެއަށް ރިލްވާން ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަކީ އާދަޔާޚިލާފު ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދި

ހުރިގޮތުން މިޒާޖު  ރިލްވާންގެ  ނުވުމަކީވެސް،  ޚަބަރެއް  ރިލްވާންގެ  ދެދުވަހު  އައި   ޖެހިގެން 

 ކަންބޮޑުވުން އުފެދޭފަދަ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ސަބަބަކީ ރިލްވާންއަކީ މަޑުމައިތިރި މާހައުލުގައި އަދި

ދުރުގައި ހަލަބޮލިކަމާ  މާލޭގެ  ވުމުން،  މީހަކަށް  ލޯބިކުރާ  އުޅުމަށް  އެކަނިވެރިކޮށް   ބައެއްފަހަރު 

 ހުޅުމާލޭގެ ތަނަވަސް މާހައުލުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ބޭނުންވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ވުމެވެ.

 އެހެންނަމަވެސް ފަސްވަނަދުވަހާ ޖެހެންދެން ރިލްވާންގެ ޚަބަރެއް ނުވުމުން އާއިލާގެ މެންބަރުން

 ރިލްވާންގެ ޚަބަރު ބެލުމަށްޓަކައި ފޯނުން ގުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރިލްވާންގެ

 ފޯނުން އިވުނީ ފޯނު ނިއްވާލުމުން އަންނަ އަޑެވެ. އެއަށްފަހު ރިލްވާން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ

 މިނިވަން ނިއުސްއަށާއި އޭނާގެ ބައެއް ރަހުމަތްތެރިންނާ ގުޅުމަށްފަހުގައި ރިލްވާން ކޮބައިތޯއާއި

 އެންމެފަހުން ރިލްވާންއާ ބައްދަލުވީ ކޮން އިރަކުތޯ އާއިލާގެ މެންބަރުން ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ.

 އެއީ އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހެވެ. ރަހުމަތްތެރިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން، އެއިން އެކަކަށްވެސް

އާއިލާއަށް ރިލްވާންގެ  ނުވާކަން  ވެފައި  ޚަބަރެއް  ރިލްވާންގެ  ދުވަހުގެތެރޭގައި  ފަސް   ފާއިތުވީ 

 އެނގުމުން ކަންބޮޑުވެ، ފުލުހުންނަށް އެކަން ރިޕޯޓުކުރުމަށްފަހު ރިލްވާން ހޯދައިދިނުމަށް އެދުނެވެ.

އަދި އާއިލާއަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނާ ހިއްސާކުރިއެވެ

 އެއަށްފަހު، ފާއިތުވީ ފަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ރިލްވާންގެ ޚަބަރެއް ވެފައި ނުވުމާއި

އޭނާ އާއިލާއިން  ނެތުމަކީ  އެނގެން  ކޮންކަމެއްކަން  ކުރިމަތިވެފައިވަނީ  އެހާތަނަށް   އޭނާއަށް 

އެފަދަ ކަމެކެވެ.  ނުވި  ބޭނުން  ބޭކާރުކުރުމަށް  ވަގުތެއް  އެއްވެސް  ކެތްމަދުވެ،   ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް އާއިލާއަކަށް އެހާހިސާބުން އެނޫން ގޮތަކަށް އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭނޭކަން

 ޔަގީނެވެ. އަދި ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމަށްފަހުގައިވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެކަމާ

 ކަންބޮޑުވުމެއް ނުވަތަ އަވަސް ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރާތަން ނުފެނުމުން ރިލްވާންގެ

.

.
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މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް  އެދެވޭ  ފަރާތުން  ފުލުހުންގެ  ރަހުމަތްތެރިންނަށް  އާއިލާއާއި   ރިލްވާންގެ 

އުއްމީދެއް އެއްވެސް  ހޯދޭނޭކަމުގެ  އޭނާ  ނުވަތަ  ވީގޮތެއް،  ރިލްވާންއަށް  އަދި   ނުލިބުނެއެވެ. 

މަސައްކަތްކުރުމެއް އާއިލާއިން  ރިލްވާންގެ  ހަމައަށްވެސް  މިއަދާ  އެހެންނަމަވެސް،   ނުލިބުނެވެ. 

ހުއްޓައެއް ނުލައެވެ

 އެކި ގޮތްގޮތަށް ވިސްނާ، ފިކުރު ކުރަމުންދިޔަ ރިލްވާންގެ އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ރިލްވާން

 ހޯދުމަށް ކުރެވޭނޭ އެތަކެއް މަސައްކަތެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުން

 އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭކަމަށް އިހުސާސްކުރެވުމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން އުފެދެންފެށިއެވެ.

 ދިރިހުރި އިންސާނަކު ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސް ބަޔަކު ފޮރުވާފައިވާކަން އެނގިތިބެ، އޭނާ

 ހޯދުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ނުކޮށް ތިބުމަކީ ދައުލަތަކުން ހިންގާ ފުލުހުންގެ ވުޒާރާއަކުން

އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަންތައް ކޮށްގެންވާނޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ

 ރިލްވާން ހޯދުން އަވަސްކުރަން ބޭނުންވީ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އޭނާ ހެޔޮ ހާލުގައި އެނބުރި ގެއަށް

 ގެނައުމެވެ. އޭނާއަށް ހަމަލާދިން ބައެއްގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްކުރުމެވެ. އެކަމެއް ނުކުރެވުނެވެ.

 ދެން ބޭނުންވަނީ ރިލްވާންއަށް ވީގޮތެއް ހޯދުމާއި، އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ ބެލުމާއި

ރިލްވާންއަށް ބަދަލުގައި  ކުރުމުގެ  މިކަންތައްތައް  އެހެންނަމަވެސް  ޤާއިމުކުރުމެވެ.   އިންސާފު 

މަސައްކަތްކުރަން ބަޔަކު  ފިލުވާލުމަށްޓަކައިވެސް  ހަމްދަރުދީ  ގަދަރާއި  އޮތް   މުޖުތަމައުގައި 

 ފެށިއެވެ. ރިލްވާންއަކީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު، ދީނަށް ހަޖޫޖަހާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް، އޭނާ

ކަމުގައިވެސް ދިޔައީ  ފިލައިގެން  ޖިހާދުކުރުމަށް  ސީރިޔާގައި  އަދި  މަރުވީކަމަށާއި   އަމިއްލައަށް 

 ވާހަކަތައް އުފައްދަން ފެށިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީހުން އެ ދޮގު ވާހަކަތައް ބަލައެއް ނުގަތެވެ.

ރިލްވާންގެ އާއިލާގެ ފަހަތުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު، އިންސާފުގެ އިންތިޒާރުގައި އެބަތިއްބެވެ

ވީތަނެއް ރަހުމަތްތެރިއަކު  ނުވަތަ  މީހަކު  އެހެންވެސް  އާއިލާގެ  ނުވަތަ  ދަރިއަކު،   އަހަރެންގެ 

ކިހާ އިހުސާސްކުރެވެއެވެ.  ހިތްދަތިކަން  ލިބޭނޭ  އަސަރާއި  ކުރާނެ  ގެއްލިއްޖެނަމަ   ނޭނގި 

 ބިރުވެރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ. ރިލްވާންގެ އާއިލާއަށް މިއޮތީ އެފަދަ ބިރުވެރިކަމެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

.

.

.

 އެމީހުންގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނޫން އެހެންކަމެއް ކުރުމެއް

އަހަރެމެންނަކަށް މިއަދަކު ނެތެވެ

ފުޓޭޖް، ކެމެރާގެ  ސެކިއުރިޓީ  ހުރި  ޓަރމިނަލުގައި  ފެރީ  ދަތުރުކުރާ  ހުޅުމާލެއަށް   މާލެއިން 

ރިލްވާން އެރޭ  ބުނެ،  ނެތްކަމަށް  ފެންނަން  ރިލްވާން  އޭގެން  އަދި  ފާސްކުރިއެވެ.   ފުލުހުން 

 ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރިކަމާމެދުގައި ޝައްކު އުފެއްދިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރިލްވާންގެ އާއިލާއާއި

 ރަހުމަތްތެރިންނަކަށް މިކަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވުނެވެ. ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާގެ

 ފުޓޭޖް ހޯދުމަށްފަހު އާއިލާއާއި ރިލްވާންގެ ރަހުމަތްތެރިން އަލުން އެ ފުޓޭޖް ބެލިއިރު، އެރޭގެ

ނޑުގައި އަބަދުމެ އަޅުވާލާފައި  ގަޑިން މެންދަމު އެކެއްޖަހާ އެހައިކައްހާއިރު ރިލްވާން، އޭނާގެ ކޮ

 އޮންނަ ދަބަސް އަޅުވައިގެން ފެރީ ޓަރމިނަލް ހުރަސްކުރާތަން ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. މީގެ

 އިތުރުން، ރިލްވާންގެ ފަސްފަހަތުން ބަޔަކު އެތަނަށް ވަދެގެން ދިޔަތަންވެސް ފެނުނެވެ. ރިލްވާންގެ

ފުލުހުން ބައެއްކަން  ފާރަލީ  ރިލްވާއަށް  ކުރިންވެސް  އޭގެ  މީހުންނަކީ  އެރި  ފެރީއަށް   ފަހަތުން 

 ވަނީ 18 މަސްދުވަސް ފަހުން ހާމަކޮށްފައެވެ. މިފަދަ ބޮޑު ތަފާތަކުން ފުލުހުންގެ ފަރުވާކުޑަކަން

ނޑައެޅިގެން ހުރަސް އަޅާކަމަށާއި އޭނާ  ފެނުން ވެގެން ދިޔައީ ރިލްވާން ހޯދުމަށް ފުލުހުން ކަ

ރަހުމަތްތެރިންގެ އާއިލާއާއި  ރިލްވާންގެ  އޮތްކަމަށް  ބައިވެރިވުން  ފުލުހުންގެ   ވަގަށްނެގުމުގައި 

ހިތްތަކުގައި ޝައްކު އުފެދެން މެދުވެރިވީ އެއް ސަބަބަށެވެ

 ސީީސޓީީވ ފުޓޭޖިްއްނ ރިލްވްާނ ުނފްެނަނަކަމްށ ުބނި ފުލުުހްނާނމުެދ އީެޅ ޮކްނ ފަިޔަވޅެްއ ެހްއެޔެވ؟

 ަކނޑެައިޅގެްނ ޮދގު ަމުއލޫމާުތ ިދީނ ޮކްނ ަސަބަބކުާހެރ ެހްއެޔެވ؟ ުހިރހާ އާިއލަާއަކްށ ފުލުުހްނގެ
އާިއލަާތުކްނ ިލބޭ  ައިނާޔ  މުައްއަސާސައަކްށ  ފުލުުހްނގެ  މިފަަދ  ުނުކެރވޭެނެއެވ.   މަަސްއަކެތްއ 

ުކާރނީ ޮކްނ ިއުތބާެރްއ ެހްއެޔެވ؟

އާއިލާއަށް ފަށައި،  ބާއްވަން  ބައްދަލުވުންތައް  ނޫސްވެރިންނާ  ފަރާތުން  އާއިލާގެ   އެއަށްފަހު، 

 ލިބެމުންދިޔަ މައުލޫމާތު އަދި ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކާބެހޭގޮތުން އާއްމުންނަށް ކަންތައްތައް ތިލަކުރަން

 ފެށިއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތައް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސް

.

.
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 ދިޔައީ އިތުރު ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމާއެކުގައެވެ. ރިލްވާންއަށް ވީގޮތެއް އެނގޭއިރު ލިބޭނޭ

ނޑިނޭޅި  ޚަބަރަކާމެދުގައެވެ. ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިން ރެއާއި ދުވާލު ކެ

ކުރި މަސައްކަތަކީ، ރިލްވާން ހެޔޮހާލުގައި އެނބުރި ގެއަށް ގެނައުމަށް ކުރި މަސައްކަތެވެ

އެވަރުގެ ކޮބައިތޯއާއި،  ސަބަބަކީ  ގެއްލުވާލަންޖެހޭ  ގެންގޮސް  ނަގައިގެން  ވަގަށް   ރިލްވާން 

ކުރެވޭ ނޑިނޭޅި  ކެ މިއީ  ކޮންބައެއްތޯ  އެދޭނީ  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ނުލަފާ  ނުބައި   އަނިޔާވެރި، 

 ސުވާލެވެ. ރިލްވާން ވަގަށްނެގިކަން އެނގުނު ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް ތަފާތު އެކި

ވިސްނުންތައް، އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އުފެދިފައިވެއެވެ

މައްސަލައާއި ޢަލީގެ  އަފްރާޝީމް  ޑރ.  އައްޝައިޚް  މެމްބަރު،  މަޖިލިހުގެ   ރައްޔިތުންގެ 

ގުޅޭ އެކަމާ  ނިއުސްގައި  މިނިވަން  އެނގި،  ރިލްވާންއަށް  މައުލޫމާތުތަކެއް   ގުޅުންހުރި 

 ޚަބަރެއް ޝާއިއުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، އެކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރިލްވާންއަށް ބަޔަކު

ހަމަލާދިނީ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރެއެވެ

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އިސްލާމްދީނުގައި  ޢަލީއަކީ،  އަފްރާޝީމް  ޑރ.   އައްޝައިޚް 

 ވިސްނުމުގެ ބައެއް ކަންތައްތަކާ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ދެކޮޅު ހެއްދެވި ޢިލްމުވެރިއެކެވެ.

ވާޖިބެއްކަމަށް ދިގުކުރުމަކީ  ތުނބުޅި  ކަމަށާއި،  ހަރާމް  މިއުޒިކު   އިސްލާމްދީނުގައި 

ވަސީލަތްތައް އާއްމު  ޖަދަލުކުރައްވައި،  ބަޔަކާ  ބުނަމުންދިޔަ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 މެދުވެރިކޮށް އެކަމުގެ ހަގީގަތް ފާޅުކުރައްވައި އެއީ ދީނުގައި އޮތްގޮތެއް ނޫންކަމުގައި

ނުގަބޫލުވެގެން އެކަމާ  ދިޔައެވެ.  ވިދާޅުވަމުން  ޢަލީ  އަފްރާޝީމް  ޑރ.   އައްޝައިޚް 

ޢަލީއާއި ޝަހީމް  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޚް  މިނިސްޓަރު،  އިސްލާމިކް   އޭރުގެ 

އާއްމުކޮށް ގާތުގައި  ޢަލީގެ  އަފްރާޝީމް  ޑރ.  ވަނީ  ޢިލްމުވެރިން  ބައެއް   އިތުރު 

ބަޔަކު ނޭނގޭ  ގޮތް  އިތުރުން،  މީގެ  އަންގާފައެވެ.  އެދުމަށް  މައާފަށް   އެނގޭގޮތަށް 

ނޑިވަޅަކީ އެދަ ދިޔައެވެ.  ދެމުން  އިންޒާރުތައް  މަރުގެ  ޢަލީއަށް  އަފްރާޝީމް   ޑރ. 

އޭރުގ2012ެ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ  ކަތިލާ،  މަހުގެތެރޭގައި  އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ  1. ވަނަ 

.

.

.

އެޅި ބަޔަކީ ފުލުހުންނަށް ވެގެންދިއުމެވެ

 ރިލްވާން ހޯދުމާއި، އޭނާއަށް ވީގޮތެއް ބަލައި، އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްކަން ހޯދުމުގައި

 ފުލުހުންގެ އިހުމާލު ބޮޑުވާން ފެށުމުން އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިން ގުޅިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ،

ޕްރެޝަރުކުރަން ސަރުކާރަށް  އަވަސްކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  ރިލްވާން   މުޒާހަރާކޮށް، 

 ފެށިއެވެ. ރިލްވާން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގައި މަގުމަތީ ހަރަކާތައް “ސުވާލު މާޗް” ގެ

 ނަމުން ނަންދީގެން ހިނގާލުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންދިޔައިރު ރިލްވާންގެ މަންމައާއި އާއިލާގެ

ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާކޮށް،  ބާވަތުގެ  އެކި  ފުލުހުން  ރަހުމަތްތެރިންނަށް  އޭނާގެ  އަދި   މެންބަރުން 

 އަދި ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މިއީ ފުލުހުންނާ މެދުގައި ކުރެވުނު

ޝައްކު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދިޔަ ކަމެކެވެ

 އާޭނގެ ަދިރފުޅު ަވަގްށ ަނަގއިގެްނ ގެްއލުވާލަާފއިވާީތ އްިނާސފު ހަޯދިއިދުނަމްށ ެއިދ ޮރމުްނ ހިނިގ

އްޕާ، ަގޅުވާލި ފުލުުހްނގެ ހުިތަގިއ ޮއީތ ޮކްނަކަހަލ  ރިލްވްާނގެ ަމްނަމގެ ޮލލްަށ ޕަެޕރ ްސޕްޭރ ަޖހާ، ޮކ
ަނފުރުަތަކެމްއ ެހްއެޔެވ؟ އީެމުހްނ ިމހާުރ ޮކަބއި ެހްއެޔެވ؟

 ރިލްވާންއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގިގެން، ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކާމެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ

 ބަޔަކު ބައިވެރިވަމުން ދެއެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ހަމަ އެހާ ގަދަޔަށް އެވާހަކަތައް

 ދެކެވެމުން ދިޔައެވެ. ކަންތައްތައް މިހެން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ޓްވިޓަރގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ،

ކަމަށްވާ ޒުވާނެއް  ބެލެވޭ  ކަމުގައި  އެކުވެރިއެއް  އަދީބުގެ  އަޙްމަދު  ރައީސް  ނާއިބު   އޭރުގެ 

“ކިތަންމެ މީހަކު،  ކިޔާ  ގޮންގް’  ނަމުންނަމަ ‘ޝުމްބާ  ކިޔާ  އާއްމުކޮށް  އަޝްރަފު،   އަޙްމަދު 

 ވަރަކަށް ރިލްވާން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ ވަނީ

ނޑުފައްތާ، މަރާލާފައި” ކަމަށް ބުންޏެވެ. މިވާހަކަ ވެގެންދިޔައީ ރިލްވާންގެ އާއިލާއަށް ނުހަނު  ކަ

 ވޭންހުރި ޚަބަރަކަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،

 ޝުމްބާ ގޮންގް ކުރެން އެކަމާބެހޭގޮތުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް

 ކުރިކަމެއް މިހާތަނަކަށް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެއަށްފަހު އާއިލާއިން ކުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

.

.
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 ފަރާތްތައް އެކަމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ޝާމިލުވާކަމުގެ ތުހުމަތުތައް އުފުލާފައިވެއެވެ.

 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެތެރޭގައި ނެރުނު ރިޕޯޓު، ޖެހިގެން އައި

 ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދޮގުކޮށް، ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި މީހުންނާމެދު

 ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެމް.ޑީ.އެން އިން

 ނެރުނު ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އަހަރެންނަށާއި އަހަރެންނާއެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ

އަނބުރާ ނަންތައް  ހުރި  ރިޕޯޓުގައި  މުޙައްމަދުއަށް،  މުޝްފިޤް  ކަމުގައިވާ   ވަކީލެއް 

 ނުގެންގޮސްފިނަމަ އަހަރެމެން ގެއްލުވާލާނޭކަމަށާއި މަރާލާނޭކަމުގެ އިންޒާރުތައް ދޭން

 ބަޔަކު ފެށިއެވެ. އަދި އޭގެ 18 މަސްދުވަސް ފަހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން

މައުލޫމާތު ‘އައު’  ގެއްލުވާލުމާއިގުޅޭ  ރިލްވާން  ބައްދަލުކޮށްފައި   ނޫސްވެރިންނާއި 

މައުލޫމާތެވެ. ހުރި  ރިޕޯޓުގައި  އެމް.ޑީ.އެންގެ  ހުށައަޅާފައިވަނީ  ބުނެ   ލިބިފައިވާކަމަށް 

 އެއަށްފަހު ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށްފަހުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ

 ފޮނުވައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް )އިތުރު ތަފްސީލް ހިމަނާފައިވާނެ( ފެށުނީ 2017

އުފުލާފައިވަނީ ވަގަށްނެގިކަމުގެ ދަޢްވާ  އަހަރުގައެވެ. މައްސަލައިގައި ރިލްވާން   ވަނަ 

އެމް.ޑީ.އެން ގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ

ޔާމީން އަބްދުهللا  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޭރުގެ  މައްސަލައާއި  ގެއްލުވާލި   ރިލްވާން 

 ައބްދުލްޤައްޔޫމުއާއި ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުއާ ގުޅުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ރިލްވާންގެ

އެ އެހެންނަމަވެސް  ގޮވާލިއެވެ.  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  އެކަން  އުފައްދާ،  ޝައްކު   އާއިލާއިން 

ދެމީހުންގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤެއް ނުކުރެއެވެ

އަދީބުއާ ރައީސް  ނާއިބު  އަދި  ޔާމީން  ރައީސް  ވަގަށްނެގުމާއި   ރިލްވާން 

ނޑު ސަބަބަކީ، އެމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް  ގުޅުންހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވުނު މައިގަ

ބޮޑު އެވަރުގެ  އެނގުމުންނާއި،  ވަދެފައިވާކަން  އަމިއްލައަށް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އަނިޔާވެރިކަމެއް މެދުވެރިވެފައިވާ އާއިލާއަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އާއި ނައިބުރައީސްގެ ފަރާތުން ތައުޒިޔާ ނުވަތަ ހިތްވަރުގެ ބަހެއްވެސް ފޯރުކޮށްދީފައި

.3

.

.

 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ޑރ. އަފްރާޝީމް

އަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން  އަބްދުهللا  ކާމިޔާބުކުރި(  އިންތިހާބު  ގެ   2013( އަދި   ޢަލީ 

 ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ

އަފްރާޝީމް ޑރ.  ދުވަސްވަރެކެވެ.  ގާތްވެފައިވާ  ބޭއްވުމަށް  އިންތިހާބު   ޕްރައިމަރީ 

 ޢަލީ އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޑރ. އަފްރާޝީމް

 ޢަލީއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ، އެއްވެސް މީހަކަށް ކުޑައިމީސްކޮށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި

އެކަމަށް ވިދާޅުވެވިފައިވާނަމަ  އެއްޗެއް  ގޮތަކަށް  ހީވާފަދަ  އެގޮތަށް   ނުވާނެކަމަށާއި 

 މައާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވުމަށްފަހުގައި ދިރިއުޅުއްވި

 ގެޔަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވި ވަގުތުއެވެ. އޭރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑރ. އަފްރާޝީމް

ޢަލީއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ހަށިރައްކާ ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ

ރިލްވާން ރިޕޯޓެއް  ގުޅުންހުރި  މައްސަލައާ  މަރުގެ  ޢަލީގެ  އަފްރާޝީމް   ޑރ. 

ތައްޔާރުކުރަމުންދިޔަކަމެއް މިނިވަން ނިއުސްގެ އެޑިޓަރުންނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ

 ރިލްވާން އޭގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގުޅިފައިހުރި ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޖަމާއަތް

ވާހަކަތަކާ އައި  ދައްކަމުން  ޖަމާއަތުން  އެ  ވަކިވެގެން  އާއި  ގުރޫޕް’(  ‘ޑޮޓު   )ނުވަތަ 

 ދެކޮޅުހަދަން ފެށުމުން، އެ ޖަމާއަތަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ރިލްވާންއަށް ނަފުރަތުކޮށް، އޭނާއަކީ

 އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު މީހެއްކަމަށް ނިންމުމަށްފަހުގައި އޭނާ މަރާލުމަށްޓަކައި ވަގަށް ނެގީކަމަށް

ބެލެވުނެވެ

ސާފެއް މިއަދާހަމައަށްވެސް  ކޮންބައެއްކަން  އެންގީ  ހަމަލާދިނުމަށް   ރިލްވާންއަށް 

ފާއިތުވީފަހުން ހަފުތާ  ދެތިން  ވަގަށްނެގިތާ  ރިލްވާން  އެހެންނަމަވެސް،   ނުވެއެވެ. 

 އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރައިވޭޓް އިންވެސްޓިގޭޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ބެލިބެލުމުން ހޯދާފައިވާ

 ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް )އެމް.ޑީ.އެން(

 އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި، ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބަޔަކާއި ސިޔާސީ ބައެއް

.

.

.
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އެކަމާ ނޫސްވެރިން  ގާތުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އިތުރުން،  މީގެ   ނެތްކަމެވެ. 

އުޅޭނަމަ ގެއްލިގެން  ނޫސްވެރިޔަކު  ޖަވާބަކީ  ލިބުނު  ކުރުމުން  ސުވާލު   ގުޅިގެން 

ފުލުހުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީއިން އެކަން ބަލާ، ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބުނާނެ ކަމަށެވެ

އަފްރާޝީމް ޑރ.  އަދި  ތުހުމަތުކުރެވޭ،  ބައިވެރިވީކަމަށް  ގެއްލުވާލުމުގައި   ރިލްވާން 

 ޢަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި އަޒްލިފް ރައޫފް ނަމަކަށް ކިޔާ

ހުރީ ފަހަތުގައި  މިނިވަންކުރުމުގެ  ހުއްދަނެތި  ފުރުވާލައި  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން   މީހަކު، 

 އޭރުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދީބުކަން އެނގެން އެބައޮތެވެ. މީގެ އިތުރުން، މައްސަލައިގެ

 އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ތަޙްޤީޤު ހިންގަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށާއި އޭރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް

ވަކިގޮތަކަށް ގުޅައިގެން  ސީދާ  ވަޙީދުއަށް  ޙުސައިން  ހުންނެވި  މަޤާމުގައި   ޕޮލިސްގެ 

 އަމަލުކުރުމަށް އަންގާ، އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަޞީރުގެ ފޯނަށް މެސެޖުކޮށް

 ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި މާބޮޑަށް ކަންބޮޑު ނުވުމަށް އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަބްދުهللا ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމު އަންގާފައިވާކަން އެނގެން އެބައޮތެވެ

ވަނަ  2018 ނިމުނީ  ޝަރީއަތް  ގުޅުންހުރި  މައްސަލައާއި  ގެއްލުވާލި   ރިލްވާން 

ހަތަރު ގެއްލުވާލިތާ  ރިލްވާން  އެއީ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ  މަހުގެ 7  އޮގަސްޓް   އަހަރުގެ 

ކަމެއް އެއްވެސް  ޝަރީއަތައް  އޮއްވައެވެ.  ބާކީ  އެއްދުވަސް  ފުރިހަމަވުމަށް   އަހަރު 

 ސާބިތެއް ނުވިއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުهللا ޔާމީން

ވަނީ މިހާރު  “ރިލްވާން  ވާހަކައަކީ،  ބުނެފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް  ޓީވީ   ައބްދުލްޤައްޔޫމް 

 މަރުވެފައިކަން އެނގޭކަމަށް” ށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް މިހާތަނަށް

 އެނގިފައި އޮތް މައުލޫމާތެއް ނޫނެވެ. ޝަރީއަތުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ

ގޮތެއް އެނގުނު  އެކަން  އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް  ޔާމީން  އަބްދުهللا  ނޫނެވެ.   ކަމެއްވެސް 

 ބެލުމަށް މިހާތަނަކަށް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގާފައިވާކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މީގެ އިތުރުން،

 ރިލްވާން ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގައި ދަޢްވާ އުފުލާފައިވާ އާލިފް ރައޫފް ނަމަކަށް ކިޔާ

ނިންމާފައިވާކަމުގެ ދިނުމަށް  ފްލެޓެއް  ޚިލާފަށް  އިޖުރާއަތްތަކާ  ސަރުކާރުގެ   މީހަކަށް 

.

.

ޚަބަރުވެސް ވަނީ މީޑިއާގައި ދައުރުކޮށްފައެވެ

 ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ

އޮފިސަރުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން

ރިލްވާން ބަޔަކު  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ވަޒީފާ  ސަރވިސްގައި  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް 

އެބަހުއްޓެވެ. ސަބަބުތަކެއް  ގިނަ  ބެލެވޭ  ބައިވެރިވީކަމުގައި   ގެއްލުވާލުމުގައި 

ހޯދުމަށް އޭނާ  ރިޕޯޓުކުރުމުން  ގެއްލިގެން  ރިލްވާން  ސަބަބަކީ،  ފުރަތަމަ   އެންމެ 

 އަވަސްވެގަތުމުގެ ބަދަލުގައި، ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްވެސް 14 ގަޑިއިރު ނެގިކަމާއި،

ކެމެރާގެ ސެކިއުރިޓީ  ހުރި  ޓަރމިނަލްގައި  ފެރީ  ދަތުރުކުރާ  ހުޅުމާލެއަށް   މާލެއިން 

 ފުޓޭޖް ބެލުމަށްފަހު ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، ރިލްވާންގެ އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިން

ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފުލުހުން ސީދާ ހުރަސް އަޅާފައިވާތީއެވެ

 މީގެ އިތުރުން، ފަހުން މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ

އިމިގްރޭޝަންގެ މޯލްޑިވްސް  އޮފިސަރަކާއި  ދެ  ޑިޕާޓްމެންޓުގެ   އިންޓެލިޖެންސް 

ނަމުގައި ރިލްވާންގެ  ގުޅިގެން  ޢަލީއާ  ޙަސަން  ކަމުގައިވާ  ވެރިއެއް  އިސް   އޭރުގެ 

ދޮގު ގޮސްފައިވާކަމުގެ  ޖިހާދުކުރުމަށް  ސީރިއާއަށް  އޭނާ  ހަދައިގެން   ޕާސްޕޯޓެއް 

މިކަން ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ތުހުމަތުތައް  ކުރިކަމުގެ  މަސައްކަތް  އުފައްދަން   ޚަބަރެއް 

 މިހެން ކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ރިލްވާން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުނު އެޕާޓްމެންޓުން

 އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ފެންނަން ނެތުމުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަންތައް

 ދިމާވެފައިވާ ގޮތަކީ، ރިލްވާންގެ ފޮތްތަކުގެތެރޭގައި އޭނާގެ ދުވަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް

އޮއްވާ އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް ފެނުމެވެ

މަސައްކަތުގައި ކުރި  ހޯދުމަށް  ރިލްވާން  އިތުރުން،  އިމިގްރޭޝަންގެ   ފުލުހުންނާއި 

ބައެއް ނާގާބިލުވެފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މިނިވަންކަމާއެކު   އެމައްސަލައިގައި 

.

.

.4

.

.
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އެްވގެްނ ެހްއެޔެވ؟  ަރްއިޔުތްނގެ ަމިޖލުިހްނެވްސ ރިލްވްާނައްށ ީވޮގެތްއ ެބލަުމްށ ުހަރްސ މިެއޅީ ީކ

ައަހުރގެ  28 ޮއތްޮގަތްށ  ަދުއލެަތްއ  މުިޅ  ެހްއެޔެވ؟  ާޝިމލަުވީނ  ަބަޔުކ  ެއަތުންނ   ިމަކމުަގިއ 
ިމހާަވަރަކްށ ިހމާަޔތްުކަރްނ  ަބަޔުކ  ުކިރ  ެއަކްނ  ަންއތާލާ،  ުވޖުޫދްނ  ުޒވާެންއ   ަމޑަުމިއިތިރ 

ިމަމަސްއަކތްުކަރނީ ެއަކމްުނ އީެމުހްނަންށ ޮކްނ ަފިއާދެއްއ ޮއީތމާ ެހްއެޔެވ؟

 ‘މިނިވަން’ މުއައްސަސާ ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލުގެ މަސައްލަތައް

 ތަޙްޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި އޭރު އޮތް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 – ފަހުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން – ގައި އެދުމުން 6 އަހަރު ދުވަސް

ބަލާފައި މައްސަލަ  ކޮމިޝަނުން  ނުނިމުނެވެ.  ތަޙްޤީޤުކޮށެއް  މައްސަލަ   ވީއިރުވެސް 

ގޮތެއް ނުނިންމާ އޮތީ ކިހިނެއްވެގެންކަމެއް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ

 މީގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ދެ

 މުވައްޒަފަކު ރިލްވާންއަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފާރަލީކަން އެނގެން އޮތްކަމަށް،

އިބްރާހިމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޑިސެމްބަރުމަހުގެތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 

 މުޙައްމަދު ސާލިހް އުފައްދަވާފައިވާ “މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ

 މަސައްލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން” އިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ

އެއްވަނަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާއެކުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ

  

 އާއްމު ގޮތެއްގައި ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގެ މައްސަލައިގައި ދިވެހި ދައުލަތުން ދީފައިވަނީ

ފަހުން ވަގަށްނެގި  ރިލްވާން  ނުވާނެއެވެ.  ދޮގަކަށް  ބުނުމަކުން  ކަންފެތެކޭ   ބީރު 

ރައްޔިތުންގެ ވަނީ  ފަރާތުން  އާއިލާގެ  ކުރީކޮޅުގައި  މަހުގެ  ސެޕްޓެމްބަރު   އެއަހަރުގެ 

 މަޖްލިހަށް 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސޮއި ހިމެނޭ ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅާ، އެމައްސަލައާއި

ހޯދުމަށް މައުލޫމާތު  ބެލުމަށާއި  މައްސަލަ  ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ  އިދާރާތަކުން   ގުޅިގެން 

 އެދިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޕެޓިޝަން ވަނީ ބޭރުކޮށްފައެވެ.

ކަމަށް ނެތުމުން  ހުށައަޅާފައި  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މަޖިލިހުގެ  ބޭރުކުރީ   ޕެޓިޝަން 

ހުށައަޅާފައިވަނީ ޕެޓިޝަން  ކަމަށާއި  ކުށެއް  އެއީ  ބުނެފައިވީނަމަވެސް   މަޖިލިހުން 

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު  އަމީންޢާމް  މަޖިލިހުގެ  އޭރުގެ  ކަމަށް  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ 

އިމްތިޔާޒް މެންބަރު  މަޖްލިހުގެ  ރައްޔިތުންގެ   އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާކަމަށް 

ފަހުމީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޕެޓިޝަން އަލުން މަޖިލިހަށް ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ

.

.

ލަޫކްސ ަޖލީލް
ރިލްވާންގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް

 ވިލިނގިއްޔާ ދިމާއިން އިރު އޮއްސެނީއެވެ. އަހަރުމެން ތިބީ ހާބަރު ކަޑައެއްގައި ކަޅު

 ސައި ބޯށެވެ. ކަޅު ސަޔަކީ އަހަރުމެންގެ އެންމެ ގާތް އެއް އެކުވެރިޔާއެވެ. ހިޔާލުތަކާއި

 ވިސްނުންތައް އުފެދިގެން އަންނާނީ ހޫނު ކަޅުސައިގެ ސައިފަތުގެ ތާސީރުންނެވެ. އެ

 ދުވަހު އަހަރެން ދިޔައީ ޚަލީލް ޖިބްރާންގެ އަދަބީ އަދި ފައިލަސޫފީ ލިޔުން “ދަ މޭޑް

ގުޅުމުން ދާން  ބޯން  ކަޅުސައި  ރިލްވާން  ނިންމާފައި  އޮފީސް  ކިޔަމުންނެވެ.   މޭން” 

ދިޔައީ ހާބަރަށެވެ

މީ ކަލޭގެ ވާހަކަ. ޚަލީލް ޖިބްރާންގެ މޮޔަ މީހާ’

ހަހާ. މަގޭ އަތުގަ ޚަލީލް ޖިބްރާންގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހުންނާނެ. ދޭނަން ފަހުން’

 ކޮން މާސްކުތަކެއްގެ ވާހަކަ ޚަލީލް ޖިބްރާން އެ ބުނަނީ؟’ އަހަރެން ރިލްވާން ކައިރީ

އެހީމެވެ

”

’

.

.

’

’

.
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މާސްކުތަކެއް ހުރިހާ  އެދުވަހު.  އެނގުނީ  ކާކުކަން  އަސްލު  އޭނައަކީ  އަށް   މޭޑްމޭން 

 ނެގީމަ. އޭނައަށް އަސްލު އޭނަ ފެނުނީ. ހަގީގަތް ހޯދުނީ. ހަޔާތުގެ އެކި ދުވަސްވަރު

ދީފައިވާ އޭނައަށް  މުޖްތަމައިން  އެއީ  އަޅައިގެން.  މާސްކުތައް  އެކި  އުޅުނީ   އޭނަ 

ހޭލެވުނު އޭނަ  ދެކުނުގޮތްތައް.  މެދު  އޭނާއާ  އަމިއްލައަށް  އޭނާ  ނޫނީ   މާސްކުތައް. 

ދެނެގަނެވުން. ހޯދުން. ނަފްސު  އެންލައިޓެންމެންޓް. ނުވަތަ އަސްލު   ފުން ނިންޖަކީ 

 އެހިސާބުން އެހެން މީހުންނަށް އޭނަ ވާނީ މޮޔައަކަށް. މާސްކުތައް ނުނަގަންޏާ އަސްލެއް

ނުފެންނާނެ. އިރުގެ ދޯދިތައް މޫނުގަ ނުބީހޭނެ

 އަހަރެން ރިލްވާންއާ ދިމާވުމުގެ ކުރިން ފޭސްބުކް އިން އެޑްކޮށްފައި ފުރަތަމަ ކުރި 

އެއް ސުވާލަކީ ވެސް އެއީއެވެ

މޮޔަމީހާ ކިޔަނީ ކީއްވެ؟’

 އެއްދުވަހަކު އަހަރެން ނިންމީ އަހަރެންގެ “އެނޮނިމަސް” ނަމަކަށް މޮޔަމީހާ ޖަހަން.

 ހޭވް ޕްރޮފެޝަނަލް ރީޒަންސް އޭޒް ވެލް. އެއްގޮތަކީ އަހަރެން ނަކީ މޮޔައެއް. ނޫނީ

 ދެން ތިބި އެންމެންނަކީ މޮޔައިން. އަހަރެންނަކީ މޮޔައަކަސް މައްސަލައެއް ނެތް. އެނަން

ދެން އޯކޭ

ދެން އަހަރެން ރިލްވާންއާ އެ ސުވާލުކުރީ ބޭރު މަގުން ބުރުޖަހަމުން ދިޔަ ދުވަހެއްގައެވެ

އަސްލު ކީއްވެ މޮޔަމީހާ ކިޔަނީ؟’

 އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ ގިނަ މީހުނަށް ފަހުމެއް ނުވާނެ. މޮޔައިންގެ ތެރޭ ހަމަޖެހޭ ވާހަކަ

 ދައްކާ މީހަކު ވާނީ މޮޔައަކަށް. އެހެން މީހުން ދެކޭނީ މޮޔައެއްގެ ގޮތުގަ. އެމީހުންގެ

ނަޒަރުގައި އަހަރެންނަކީ މޮޔައެއް. އަހަރެންނަކީ މޮޔަ މީހާ

.

’

’

’.

’

’

’

’

.

’

 ރިލްވާން ގެއްލުމުގެ ކުރިން އަހަރެންނަށް ކުރި އެންމެ ފަހު ފޯން ކޯލްގައި ވެސް ބުނީ

އެހެންނެވެ

 

‘އެމީހުންނަށް އަހަރުމެން ކިޔާ އެއްޗެއް ނުވިސްނޭނެ’

 އެއީ އަހުމަދު ރިލްވާންއެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެ ކަންކަން ހޯދާ ބަލަން ބޭނުންވި ޒުވާނެކެވެ. އަމިއްލަ

ތާރީޚަށް ޘަގާފަތާއި  ދިވެހި  އަދަބިއްޔާތާއި  ބަހާއި  ދިވެހި  ޒުވާނެކެވެ.  ލޯބިކުރި   މިނިވަންކަމަށް 

އަދަބިއްޔާތާއި ބޭރުގެ  ހިތުގައި  އަހަރެންގެ  ޒުވާނެކެވެ.  މިނިވަން  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ   ލޯބިކުރި 

 ލިޔުންތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދައިދިން އެކުވެރިޔާއެވެ. އޭނަގެ ވިސްނުމާއި ހިޔާލާއި ޝާއިރީ

ނޑި އަކީ މިހާރުގެ ގިނަ ޒުވާނުންގެ ކިބައިން ފެންނަން ނެތް ކަންކަމެވެ. ގައުމުން  މޮޅު ސިކު

.”ގެއްލުވާލީ އަގުބޮޑު މާތް ދަރިއެކެވެ

.
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ައޙްމުަދ ރިލްވްާނ ައބުްދهللا

.3
 ރިލްވާން އުފަންވީ 18 ޖެނުއަރީ 1986 ވަނަ ދުވަހު، މާލޭގެ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

 ރިލްވާންގެ މަންމައަކީ ކ. މާލެ، މ. ޝައިނިންގސްޓާރ އާމިނަތު އީސާ އަދި ބައްޕައަކީ ހއ.

ނޑު އެއްބަފާ ދޮށީ ބޭބެއަކީ މޫސާ  ދިއްދޫ، ސީނިއަސުރުމާގޭ އަބްދުهللا މޫސާއެވެ. ރިލްވާންގެ އެއްބަ

ނޑު 7 ބެއިން ތިބެއެވެ. އެއީ އާދަމް ސަލީމް،  ރިލްވާންއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ދޮށްޓައް އެއްބަ

 އާއިޝަތު ނަސްރީނާ، ޢަލީ ރަޝީދު، ފާތިމަތު ޝެހެނާޒު، މުޙައްމަދު އިނާޒް، މަރިޔަމް ފަޒްނާ

ކިޔާއުޅުނު ހުރިހާ އެންމެންވެސް ރިލްވާންއަށް ލޯބިން  އާއިލާގެ  އެވެ.   އަދި މަރިޔަމް ޝިފާޒާ 

ވަނަމަކީ ‘އަހޫ’ އެވެ

 އުމުރުން 20 އަހަރުގައި ރިލްވާން ކައިވެންޏެއް ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަންދިމާކުރިގޮތުން

ކައިވެންޏެއް ރިލްވާން  ފަހުން  އޭގެ  ރޫޅުނެވެ.  ކައިވެނި  ފަހުން  ދުވަސް  ދެއަހަރެއްހާ   އޭގެ 

ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ

 ރިލްވާންއަކީ އޭނާގެ އާއިލާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބަހައްޓަމުން އައި މީހެކެވެ. ރިލްވާން އޭނާގެ މަންމަގެ

.

.
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 ވާހަކަ ލިޔެފައިވާ ގޮތުންނާއި، ރިލްވާންގެ

ދައްތަމެންގެ އަދި  ބޭބެ   މަންމައާއި 

 ފަރާތުން އިވުނު ވާހަކަތަކުން އެއީ ވަރަށް

އާއިލާއެއްކަން އުޅެމުންދިޔަ   ލޯބިން 

އާއިލާއަށް ރިލްވާންގެ   ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަސްތަކުގައި، ރިލްވާންގެ

 ފޮތްތަކާއި، އަންނައުނާއި އަދި އެހެނިހެން

އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު   ތަކެތި 

ބަހައްޓާ، ތަންތަނުގައި  ބަހައްޓާ   އޭނާ 

 ގަވާއިދުން ހިރަފުސް ފޮޅާ ސާފުކުރާކަން

 އަހަރެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ފުން އަސަރާ

އަދިވެސް އާއިލާ  ރިލްވާންގެ   އެކުގައެވެ. 

 ތިބީ އޭނާ އެނބުރި އަންނާނެ ދުވަހަކަށް

.އިންތިޒާރުކޮށްގެންނެވެ
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ފިާތމުަތ ެޝެހާނޒް
ނޑު ދައްތަ އެއްބަ

ނޑުމެންގެ އާއިލާއަށް ގެއްލިގެން އެދިޔައީ  އަޅުގަ

”އަގުނުކުރެވޭފަދަ ޖަވާހިރެއް

”

 ރިލްވާން ތުއްތު އިރު އާއިލާގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ރިލްވާންގެ މަންމައަށް ގެއިން ބޭރުގައި

ޖެހުނުކަމަށް ޝެހެނާޒު ހޭދަކުރަން  ވަގުތުތަކެއް  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ   މަސައްކަތްކޮށް، 

 ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޝެހެނާޒަކީ ރިލްވާން ތުއްތު އިރުގައި އޭނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ

ގެއިން ގޮތުގައި،  ހަނދާނެއްގެ  ދުރު  އަދި  މީހެކެވެ.  އަދާކުރި  ދައުރެއް  ނޑު   މައިގަ

އެދޭކަމާއި ނުކުތުމަށް  ބޭރަށް  އެކުގައި  އޭނާއާއި  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ނުކުންނަ   ބޭރަށް 

 އެހެންކަމުން ރިލްވާން ހިތުގައި ނުޖައްސާންވެގެން ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް ދަނީ އޭނާ

އާދަޔާޚިލާފަށް ވަރަށް  ކުޑައިރުވެސް  “އޭނައަކީ  ބުނެފައިވެއެވެ.   ގޮވައިގެންކަމުގައި 

މަޑުމައިތިރި، ބަސްމަދު އަދި މަޑުމަޑުން ހުންނަ މާޝާهللا ވަރަށް ބަސްއަހާ ކުއްޖެއް

ބޭރުގައި ޒުވާންކުދިން  ގިނަ  ދުވަސްވަރު  އައި  އަރައިގެން  ބޮޑުވަމުން   ރިލްވާން 

އެކުގައި އާއިލާއާއި  ގޭގައި  ވަގުތު  ގިނަ  ރިލްވާންއަކީ  ހޭދަކުރިނަމަވެސް   ގިނަވަގުތު 

 އުޅުނު ކުއްޖެކެވެ. “އަހަރެމެން ދެމީހުން ދިމާވުމުން ވަރަށް މަޖާކޮށް ހީ ސަމާސާކޮށް

އަނެއްކާ ދެން  ކުއްޖެއް.  މިޒާޖެއްގެ  ސަކަ  ވަރަށް  އަކީ  ރިލްވާން  އުޅޭނެ.   ހަދާ 

 އަހަރެންނަކީ އިހުޒަމާނުގެ ލަވަޔަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ މީހެއްކަމަށްވާތީ އަބަދުވެސް އޭނާއާ

އަށް ތިއްތަ  މީ  ޖަހާދީގެން  ކަންފަތަށް  އަހަރެންގެ  ހެޑްސެޓް  އޭނަގެ   ދިމާވެއްޖިއްޔާ 

ވަރަށް ރީތި ލަވައެކޭ ބުނެ އަޑުއިއްވާދީ ހަދާނެ

 ރިލްވާން ވަގަށްނެގިއިރުގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ އާއިލާއާއި ވަކިން، ހުޅުމާލޭގައި

ރިލްވާންއަކީ ބުނެފައިވަނީ  ޝެހެނާޒު  އެޕާޓްމެންޓެއްގައެވެ.  ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ   ހުރި 

”.

”.



39 38

 އަބަދުވެސް އެކަނިވެރިކަމަށް ލޯބިކުރާ، މަޑުމައިތިރި މާހައުލެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަން

 ބޭނުންވާ މީހެކެވެ. އަދި އެދުވަސްވަރުގައި އާއިލާ އެކުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ޖާގައިގެ

 ގޮތުން ކުޑަ ތަނެއްގައި ކަމަށްވުމުން ދުވަސްކޮޅަކަށް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވީކަމަށްވެސް

ބުނެފައިވެއެވެ

މިއުޅޭވަގުތުތަކުގައި ގޭތެރޭގައި  ގެއްލުނުފަހުން  ލޯމަތިން  ރިލްވާން   ކޮއްކޮ 

 ހީވަނީ ކުއްލިއަކަށް އައިސް ގެއަށް ވަދެފާނެހެން. އަހޫ ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށް

 ގަބޫލުކުރަން ހިތަށް ވަރަށް ދަތި. މީހަކު އައިސް ބެލް ޖެހިއަސް ހީވަނީ އަހޫ

 އައީކަމަށް، ނަމަވެސް އެހެން މީހަކު ގެއަށް ވަންނަތަން ފެނުމުން ވަރަށް

ތިއްތާއޭ ހީވޭ.  އުޅޭހެންވެސް  ގޭތެރޭގަ  އަބަދުވެސް  ދެރަވޭ،   މާޔޫސްވޭ، 

 ކިޔާފަ ގޮވާލާހެންވެސް ހީވޭ. އަބަދުމެ ލޯމަތިން ފެންނަން ހުންނަނީ އަހޫގެ

 އެ ހިނިތުންވުން. ނިދަން ލޯމަރާލިޔަސް ފެންނަނީ އަހޫ އައިސް ވާހަކަދައްކާ

 ހީ ސަމާސާކޮށް ހަދާތަން. އަހޫ އަންނާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކޮށްކޮށް

އާ މާތްهللا  އުނދަގޫވޭ،  ވަރަށް  ހިތަށް  އެކަމާހެދި  މިހުރެވެނީ.   އަބަދު 

 ވަކީލުކޮށްލައިގެން މިއުޅެނީ. އަހަރެންގެ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ ރިލްވާންއަށް

ހޯދާ، ވީގޮތެއް  ކޮއްކޮއަށް  ލޮބުވެތި  އަހަރެމެންގެ  ހޯދައިދިނުން.   އިންސާފު 

އަހަރެމެންގެ ގެނައުމަކީ  ކުރިމައްޗަށް  އިންސާފުގެ  ބަޔަކު  ހިންގި   އެކަން 

ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެން. އަދި އިންޝާ هللا އެކަން ފަހި ކޮށްދެއްވާނެ

.

”

”.

މާޫސ ރިލްވްާނ
ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އެއްބަ

 އަހުމަދުގެ އެންމެ ޚާއްސަ ސިފައަކީ، އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އޭނާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް

ހިނިތިންވުމާއި ފެންނާނީ  އަބަދުވެސް  ނޭދޭކަމެވެ.  އޭނާ  ދެރައެއްވާން   ގެއްލުމެއް، 

މެދުގައިވެސް މީހަކާ  ކޮންމެ  އުޅޭތަނެވެ.  ދައްކާ  ވާހަކަ  މީހުނާ  މިޒާޖެއްގައި   ސަކަ 

 ވަރަށް ރަހުމަތްތެރި އެކުވެރި މިޒާޖެއް ގެންގުޅޭނެއެވެ. ކަޅުސައި އަދި ޖޫސްޕެޓީ އަކީ

 އަހުމަދުއަށް ވަރަށް މީރު އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެއިން އެއްޗެއް ފެނުމުން

 އަހުމަދު މަތިން ވަރަށް ހަނދާންވެއެވެ. އަދި ވަރަށް މީރު ގެރިކިރު ބޯކިބަލެއްވެސް

އޭނާ އަޅާނެއެވެ

ރައްޓެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް  އާއިލާ  ލޯބިކުރާނެއެވެ.  އިންސާފަށް  ވަރަށް   އަބަދުވެސް 

ވާހަކަ އިންސާފުން  ނުބަލާ  މީހަކަށް  ވަކި  ނުޖެހި  ފަރާތަކަށް  ވަކި   މެދުގައިވެސް 

ދައްކާހަދާނެއެވެ

ފިކުރުކޮށް ވިސްނާ  ކަންތަށްތަކާ  ގިނައިން  ވަރަށް  ކުޑައިރުއްސުރެވެސް   އަހުމަދު 

ކޮޓަރީގައި އެކަނި  އަދި  ފޮތްކިޔާހިތްވާނެ،  ވަރަށް  ހަދާނެއެވެ.   ސުވާލުއުފައްދާ 

ވާހަކަ މައުލޫއަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ހޭދަކުރާނެއެވެ.  ގިނަވަގުތު  ވަރަށް   ފޮތްކިޔުމުގައި 

 ދައްކާލެވޭ ވަރަށް އޭނާގެ މައުލޫމާތު މުއްސަނދި ވާނެއެވެ. މުޖުތަމައުގައި ހުންނަ ހުރިހާ

 މައްސަލަތަކަށް ވާހަކަ ދައްކާ އަޑުއުފުލާހެދި މީހެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިންސާފު ނުލިބޭ

އިތުރުން މީގެ  ހަދާނެއެވެ.  އަޑުއުފުލާ  ވަކާލާތުކޮށް  އަބަދުވެސް  ހައްޤުގައި   މީހުންގެ 

ކުރަމުންދާ ކަންތަށް  ދޭތެރޭ  އެމީހުންނާ  ހައްޤުތަކާއި  ބިދޭސީންގެ  އުޅޭ   ރާއްޖޭގައި 

އިހާނެތިގޮތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުން ގެންދިޔައެވެ

 ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތަކީ އޭނާގެ ޝައުގުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރި ދާއިރާއެކެވެ.

.

.

”
.
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އިާމަނތު ީއާސ
މަންމަ

 އަހުމަދަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް. އެވަރުގެ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް މިގޭގަވެސް ނުހުންނާނެ.

 އޭނައަކީ އާއިލާގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު އެންމެން ދެކެވެސް ވަރަށް

 ލޯބިވާ ކުއްޖެއް. އޭނަ މިއަދު ނެތުމުން ވަރަށް ދެރަވެގެން މިއުޅެނީ. އަބަދުވެސް ހަމަ

 ހަނދާންވަނީ އޭނަމަތިން. އަހުމަދު އަބަދުވެސް އައިސް މަންމަ ކައިރީގައި އިންނާނެ،

 މަންމަ އަށް އެހީތެރިވާނެ. އާއިލާގެ ކުދިންދެކެ އެހާ ލޯބިވާނެ. އެކުދިންގެ ދަރިންދެކެ

ދަރިއަކު ނެތީމަ. އުފަން  އަހުމަދުގެ  ދެރަވަނީ  އެންމެ  މިއަދު  ލޯބިވާނެ.  އެހާ   ވެސް 

ނޑު ކައިރީ  މިއަދު އެންމެ ހިތާމަކުރަނީ އެދަރި ނެތްތާގައި އޭނަގެ ދަރިއަކުވެސް އަޅުގަ

 މިދުނިޔޭގަ ނެތީމަ. އަހުމަދަކީ އާއިލާއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކުއްޖެއް. އަހުމަދަކީ މިއާއިލާގެ

މިއުޅެނީ މިހާރު  ލޯބިވާނެ.  ނުހަނު  އޭނަދެކެ  އެންމެންވެސް  ކުއްޖާ.  ހަގު   އެންމެ 

 ޅެމާއި ރައިވަރު އަދި ލަވަ ލިޔުމާއި ކުރީޒަމާނުގެ އަދަބިއްޔާތު ދިރުވަން މަސައްކަތް

ލޯބިކުރާމީހެކެވެ. ވަރަށް  އަހުމަދުއަކީ  ކަންކަމަށްވެސް  ސަޤާފީ  ބޮޑުބެރާއި   ކުރިއެވެ. 

ދޮހޮއްކޮބޭގެ ލަވަތަކާއި ގަޒަލް އަޑުއަހާހިތްވާކަން ހަނދާނަށް އާދެއެވެ

 

އެކަމާގުޅޭ ކިޔާ،  ފޮތްތައް  ތާރީޚީ  ލޯބިކުރާނެއެވެ.  ވަރަށް  އަހުމަދު  ތާރީޚަށް   ދިވެހި 

 މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ހަދާފައިވެއެވެ. އަދި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު، ދާރުލްއާސާރުގައި

 ހުރި ތަކެއްޗަށް ދިން ގެއްލުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލިއެވެ. ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުންނާއި

އަނިޔާތަކާ ދޭ  އިންސާނުންނަށް  މާރާމާރީއާއި  ޖަރީމާތަކާއި  ހިންގާ   ގޭންގުތަކުން 

 ދެކޮޅަށް އަހުމަދު ވާހަކަ ދައްކާ އަޑުއުފުލާކަން އެއީ އެންމެނަށްވެސް އެނގޭ ކަމެކެވެ.

 ދީނީހަރުކަށިކަމުން ރާއްޖެއަށް އޮތް ނުރައްކާ ހާމަކޮށް އަހުމަދު އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް

 އަޑުއުފުލާ ލިޔުންތަށް ލިޔެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އެމީހުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާގޮތް

 ދިރާސާކޮށް އެކަމުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކާމެދުގައި ވިސްނާ، ބަހުސްކޮށް

 ވާހަކަދައްކާ ހަދާފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އޭނާގެ ހިތުގައި އޮންނަ

އޮންނަލެއް ރަހުމު  ހިތުގައި  އޭނާގެ  ޖަނަވާރުންނަށްވެސް  ބޮޑުވާނެއެވެ.  ވަރަށް   ލޯބި 

ބާއްވާފައި ކޮށްޓެއްގައި  ކުޑަ  ކިނބޫ  އޮތް  ބަގީޗާގައި  ކުޑަކުދިންގެ  އެގޮތުން   ބޮޑެވެ. 

 އޮންނާތީ އެކަމާ އަޑުއުފުލާ ‘ސޭވް ދަ ކިނބޫ’ ނަމުގައި އިންޓަނެޓުގައި ބްލޮގް ލިޔެ

ޕޭޖެއްވެސް ހިންގިއެވެ

އެކުގައިވެސް މީހުންނާ  ޚިޔާލުގެ  ތަފާތު  ނޫނެވެ.  މައްސަލައެއް  ތަފާތުވުމަކީ   ޚިޔާލު 

ކޮންމެ ގެންގުޅޭ  ޚިޔާލެއް  ތަފާތު  ޚިޔާލާއި  ތިމާގެ  އެބަޖެހެއެވެ.   އުޅެން ދަސްކުރަން 

އިންސާނަކީ މަރާލަންޖެހޭ މީހެއްކަމުގައި ދެކުމަކީ ލާއިންސާނީ ވިސްނުމެކެވެ

ދިވެހިރައްޔިތެކެވެ. އެއީ  ނޫސްވެރިއެއްނޫނެވެ.  ހަމައެކަނި   ގެއްލުވާލާފައިވަނީ 

ގެއްލުވާލުމަކީ އިންސާނަކު  އެއްވެސް  އިންސާނެކެވެ.  މިއުޅެނީ   ގެއްލުވާލައިގެން 

 އަނެއް އިންސާނާ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.  ދިވެހި ދައުލަތުން، ދިވެހި

.

.

.

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ  ފުލުސްއޮފީހުން،  ޚާއްސަކޮށް  ވަކިން   ސަރުކާރުން، 

 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން އެބަޖެހެއެވެ. ވަކި މޫނަކަށް، މަޤާމަކަށް،

 ލަޤަބަކަށް، ރަށަކަށް ފަރަޤުކުރުމެއްނެތިއެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ ވަރަށް

 ބިރުވެރި، ނާމާން މާހައުލެއްގައެވެ. ދެން ގެއްލުވާލާނީ، މަރާލާނީ ތިމާމީހާ ނޫންކަމެއް

ޔަޤީންކަމާއެކު އަހަރެމެންނަށް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ

 އަހުމަދު ރިލްވާން މިއަދު އަހަރެމެންގެ ގާތުގައި ނެތަސް އޭނާގެ ޚިޔާލާއި، ވިސްނުމާއި،

ފޮހެވިގެނެއް ނޑުން  ފަސްގަ ދިވެހި  މި  ލޯބި  އޮތް  އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި   ފިކުރާއި، 

 ނުދާނެއެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް އަހުމަދު ރިލްވާންގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވަނީވެސް

 އެފަދަ ނިމުމެއް ނެތް ލޯތްބާއެކުގައެވެ. އަހަރެންގެ އުއްމީދަކީ އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ ފަދަ

.”އޯގާތެރި، ވިސްނުންތެރި މީހަކަށް އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުވެސް ވުމެވެ

.

”
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ަވަށއިގެްނ ުއޅުުނ ޮކްނެމ ހިނިތްުނުވެމްއގެ ެވިރ، އާޭނގެ   އެހާެމ ަމޑަުމިއިތިރ، ަމުއޫސމް 
 ީމަހަކްށ ުއފާެވިރަކމާިއ ޯލބި ިދްނ ުޒވާަނަކްށ ގެްއލެުމްއ ޭދްނ ެއޭދީނ ޮކްނަފަދ ުނލަފާ

ަބެއްއ ެހްއެޔެވ؟ ޤޫާނުނ ަނަގަހްއޓާނީ ިކހާ ހާިސަބކްުނ ެހްއެޔެވ؟

 އަބަދު އޭނަމަތިން ހަނދާންވާތީ. ހީވަނީ ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ހުންނަހެން. އެހެންވީމާ

 އެވަރުގެ ރަނގަޅު ދަރިއަކު ނެތުނީމާ ދެރަވާނެވަރު ވިސްނާލާ. އޭނަ ވަކިން އުޅުނަސް

 ހަމަ ގެޔަށްއައިސް ކައިގެން ދާނީ. އޭނަ ބޭނުން އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް ހަދާލައިގެންވެސް

 އޭނަ ކާނެ. ވަރަށް ހީވާގި ދަރިއެއް އަހުމަދަކީ. އަހުމަދުގެ ރަނގަޅު ވާހަކައަކީ ދައްކާ

ވަރަށް އޭނައަށް  ފުރިހަމަވާނެ  އެހާ  ކަމެއްވެސް  ހުރިހާ  ވާހަކައެއް ނޫން.   ހުސްވާނެ 

ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ ކާން  އޭނަ  ބޯކިބާވެސް.  ގެރިކިރު  ކަޅުސައި،  ޖޫސްޕެޓީ،   މީރުވާނެ 

 އެ އެއްޗެއް އަމިއްލަ އަށް ހަދާލައިގެން ކާނީވެސް. އަދި އެ ހަދާއެއްޗެއް ހިފައިގެން

 އައިސް ގޭ އެންމެނަށް ވެސް ދީގެން ކާނީ. އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ. އެންމެން އެއްތަށިމަތިން

 ކާން ތިބޭއިރުވެސް އޭނައަށް ނުބައި އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް ނުހުންނާނެ. ކާއެއްޗިއްސަށް

 އެއްވެސް ފާޑެއް ނުކިޔާނެ، ދޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ކާނެ އެހާ އުފަލުން ކައިގެން ގެއިން

ދާނީވެސް

 ގެއަށް އައިސް މަންމަ ޓީވީ ބަލަން އިންނައިރު ކައިރީގައި ޑުރާމާ ކިޔާދޭން އިންނާނެ.

އެއްޗިހި ހެއްވާ  ނިކަން  ވެގެން  ހެއްވަން  މީހުން  ކިޔާދޭނެ.  ލަވަވެސް  އަށް   މަންމަ 

 ކިޔާނެ. އޭނަ ގެއަށް އައިސްއުޅޭއިރު އެއްވެސް މީހަކަށް ރުޅިއައިސްގެން ނުހުރެވޭނެ.

 މަންމަގެ ކުޑައިރުގެ ވާހަކަތައްވެސް އޮޅުންފިލުވާ ހަދާނެ. އަހުމަދުގެ އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ

 އެއް ސިފައަކީ އޭނަ އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ހިނިތުންވެފާ. ދުވަހަކުވެސް ރުޅިއައިސްފަ

އަތުން އަހަރެންގެ  ދަރިފުޅު  ލޯބިވާ  އަހަރެންގެ  ބަޔަކު  ނުލަފާ  ނުބައި   ނުހުންނާނެ. 

 ޖަހައިގަނެގެން ވަގަށް ގެންދިޔަ ދިޔުން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާނުން ފިލައިގެން ނުދާނެ.

 މާތްهللا އެމީހުންނަށް ހައްޤު މިންވަރު ދައްކަވާ، ޖަޒާ ދެއްވާނެ. ރިލްވާންއަށް އިންސާފު

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާނަން. އިންޝާ هللا .”ހޯދައިދޭން، އަހަރެންގެ ޙައްޤު ހޯދަން ކެ

.
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ވާންދެން މުއްދަތެއް  ދިގު  މުދައްރިސަކީ  ދެވަނަ  ކިޔަވައިދިން  ޕްރީސްކޫލުގައި   ރިލްވާންއަށް 

 ރިލްވާންގެ ޕްރީސްކޫލް ދައުރު ހޭދަކުރީ މާލޭގެ މާފަންނު މަދުރަސާގައެވެ. އެއީ 1989 ވަނަ އަހަރުން

 ފެށިގެން 1991 އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. ސްކޫލް އުފެދުނީއްސުރެ އެތަނުގައި މުދައްރިސެއްގެ މަޤާމު

 ފުރަމުންދާ ފާތިމަތު ރަމީޒާ، އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމުންނަމަ ރަމީ އާންޓީ، ރިލްވާންގެ ހަނދާނުގައި

 ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ރަމީޒާ ބުނެފައިވަނީ،  އޭނާ ހަނދާން ހުންނަ ގޮތުގައި ރިލްވާންއަކީ އޭރުވެސް

.ވަރަށް ވިސްނުން ތޫނު އަދި ކިޔެވުމަށް މޮޅު، ވަރަށް ބަސްއަހާ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ

ކުއްޖެއް. ބަސްއަހާ  ވަރަށް  އިންނަ  މަޑުމަޑުން  ވަރަށް  ކުލާހުގައި   ރިލްވާންއަކީ 

 ދަސްކުރާލެއް ވަރަށް އަވަސް. ބުނެދޭ އެއްޗެތި ރަނގަޅަށް އަޑުއަހާ. ކުލާސްތެރޭގައި

 ހުރިހާ ކުދިންނާވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ. ވަރަށް ބަރާބަރުކޮށް އުޅޭނީ. ވަރަށް

ހިތްއަލި ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ

– ފާތިމަތު ރަމީޒާ –

”.

”

.

 ގްރޭޑުގައި ރިލްވާން ތައުލީމް ހާސިލުކުރަން ފެށިއެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން ސްކޫލްގައި ހިންގި

ކޭމްޕްތަކާއި ކަބްސްކައުޓްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ރިލްވާން ބައިވެރިވިއެވެ

ކިޔެވުން ގުރޭޑުގެ  ހަވަނަ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  ގުރޭޑު  ފަސްވަނަ  ސްކޫލުގައި   ތާޖުއްދީން 

ދިވެހި ކިލާސްތަކުގައި  ސާނަވީ  ސްކޫލަށެވެ.  މަޖީދިއްޔާ  ބަދަލުވީ  ރިލްވާން   ފެށުމަށްޓަކައި 

މޮޅުކަމަށް އެމާއްދާތަކަށް  ރިލްވާން  ތަރުބިއްޔަތަކީ  އިސްލާމީ  އަދި  ބަސް  އިނގިރޭސި   ބަހާއި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކެވެ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައިވެސް އެމާއްދާތަކުން ރަނގަޅު

ނަތީޖާ ހޯދާފައިވެއެވެ

 ރިލްވާން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ފެށީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ، އެއިރުގައި

ފައުންޑޭޝަން އިންނެވެ.  އެޑިއުކޭޝަން  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް  ނަމުންނަމަ   ކިޔާ 

 ކޯހަކާއި، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން ތަފާތު ކޯސްތަކާއި، އާކިޓެކްޗަރ އިން ކުރު މުއްދަތުގެ

 ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި އިންޑިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މައިސޫރުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

 އެންޑް ޖަރނަލިޒަމް އަދި އިންގްލިޝް ލިޓަރެޗަރ ގެ ރޮނގުން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއްވަނ1992ަ ސްކޫލްގެ  ތާޖުއްދީން  ދުވަހު  ވަނަ   25 މަހުގެ  ޖެނުވަރީ  އަހަރުގެ   ވަނަ 

އިރުވެސް އުޅުނު  ނާސަރީގައި  ލަދުރަކިވާނެ.  ވަރަށް  އިންނާނީ،  މަޑުމަޑުން   ވަރަށް 

 އެނގޭ ވަރަށް އިންޓެލިޖެންޓް ކުއްޖެއްކަން. ނާސަރީވީމާ އޭރު މަސައްކަތަކަށް އޮންނާނީ

ކުލަޖެއްސުން. ވަރަށް ރީތިކޮށް މަސައްކަތް ނިންމާނެ

– ފާތިމަތު އާފިޔާ –

”

”.

މާފަންނު މަދުރަސާގައި ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފާތިމަތު އާފިޔާއެވެ

 އާފިޔާއަކީ ރިލްވާންގެ އާއިލީ ގާތް ރައްޓެއްސެކެވެ.  ރިލްވާން ކުޑައިރު އެގެއަށް ގޮސް އުޅުނު

 މީހެކެވެ. އާފިޔާވެސް ރިލްވާން ސިފަ ކުރީ ކުލާސްތެރޭގައި ވަރަށް މަޑުމަޑުން އިންނަ، ލަދުރަކި،

.އަދި ވިސްނުން ތޫނު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ

.

.
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 އިންޑިޔާގައި ރިލްވާން ހޭދަކުރީ 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތިން އަހަރު ދުވަހެވެ. އަދި

އެދުވަސްވަރު ގާތް އެކުވެރިންތަކެއްވެސް ހޯދާފައިވެއެވެ

އިސްލާމިކް މަދީނާ  އަހަރުގައި  ވަނަ   1423 ގޮތުން  ހިޖުރީ  ވަނީ،  ރިލްވާން  އިތުރުން   މީގެ 

ޔުނިވަރސިޓީއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގި ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ

އެކުވެރިން ބައެއް  ރިލްވާންގެ  ދުވަސްވަރުގެ  ހާސިލުކުރަމުންދިޔަ  ތައުލީމު   މައިސޫރުގައި 

ރިލްވާންއާމެދު ބުނަނީ ކީކޭތޯ މި ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ބަލައިލީމެވެ

.

.

.

ާނާނ
ޔުނިވަރސިޓީ ރަހުމަތްތެރިއެއް

 އަހަރެންގެ ކިޔެވުން ފެށުނީއްސުރެ ސަނަދު ލިބުމާ ދެމެދު ހޭދަވި ތިން އަހަރުދުވަހުގެ

ކޮބައިތޯ މާނައަކީ  ނަމުގެ  އަހަރެންގެ  އޮންނަ  ބަހުގައި  މާދަރީ  އަހަރެންގެ   ތެރޭގައި 

 އިހްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަހާލި ހަމައެކަނި މީހަކީ ރިލްވާން އެވެ. އޭނާ ކުރީ އާންމު އަދި

 ސާދާ ސުވާލެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެކަމުން ފުން އިޙްޞާސެއް

ކުރިއެވެ

ކްލާސް ރައްޓެހިންނާއި  ހުރިހާ  އަހަރެންގެ  ކަމަކީ،  އަންނަ  ހަނދާނަށް   އަދިވެސް 

ރިލްވާން މީހަކީ  ހަމައެކަނި  އަހާލި  ސާފުކޮށް  މާނަ  އެނަމުގެ  ތެރެއިން   ކުދިންގެ 

 ކަމެވެ. އޭނާއަކީ ފުން ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ ޝައުޤުވެރި މިޒާޖެއްގެ މީހެއްކަން ހަމަ

އެހިނދުކޮޅުން އަހަރެންނަށް ސާފުވެގެންދިޔައެވެ

.

.

“ނާނާ” ބަހުރުވައިގައި،  އަހަރުމެންގެ  މިހެންނެވެ.  ބުނީ  އަހަރެން  ކައިރީ   ރިލްވާން 

ބަހާރުމޫސުމާ އެއީ  ފަތްތަކެވެ.  ފޯދެމުންދާ  އުފަންވެ  އަލަށް  ދޭހަކޮށްދެނީ   އިން 

ގެންނަން ހަނދާނަށް  ސާފުކޮށް  ޖަވާބެއް  ދިން  ރިލްވާން  އެވަގުތު   ގުޅުވާފައެވެ. 

 ދައްޗެވެ. ހަނދާނަށް އަންނަނީ އޭނާގެ ލޮލުން ހާމަވި ކުލުނާއި ހިނިތުންވުމެވެ. އަދި

 އޭގެ ފަހުން އަހަރެންނާ ދިމާކޮށްލަން ލިބުނު ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގައި މި މައުލޫމާތުގެ

އިންދާފައި ކެމްޕަސްގައި  އަހަރުމެންގެ  ބަރިބަރިއަށް  އެއްވަރެއްގައި  ހިފައެވެ.   ބޭނުން 

 ހުންނަ ފެހި ގަސްތަކަށް އިޝާރާތްކޮށްލާފައި ސަމާސަކޮށް ބުނެލާނެއެވެ. “އެހެރީ ނާނާ

ދުރު އާ  ރިލްވާން  އާންމުކޮށް  އެއީ  ދިމާލުގަވެސްއެވެ.”  އަދިމިހިރަ   އެދިމާލުގައެވެ. 

ފުރިހަމައަށް މިޒާޖު  ހަޤީގީ  އޭނަގެ  އިހްސާސްކުރެވެނީ  މިޒާޖެކެވެ.  މަޖާ   މިޒާޖެކެވެ. 

ފަރިތަނުވެވުނު ކަމެވެ

 ކުލާހުގައި ގިނަފަހަރު ރިލްވާން އުޅޭނީ މަޑުމައިތިރިކޮށެވެ. ގިނަ ރައްޓެހިންނާ އެއްކޮށް

ރިލްވާންގެ ނޫޅޭނެއެވެ.  ދައްކެއް  ވާހަކަ  މާގިނަ  އަދި  ނުފެންނާނެއެވެ.   އުޅޭތަނެއް 

ކަންތައްތައް ހިނގާ  ވަށައިގެން  ތޫނުފިއްޔެވެ.  އެހާމެ  އަދި  ތޫނެވެ.   ވިސްނުން 

ދޭހަވާނެއެވެ. އެކަން  ގޮތުން  ބަހައްޓާ  އަމަލުތައް  ޚިޔާލާއި  އޭނާގެ   ފާހަގަކުރާނެއެވެ. 

 ިމކަމާމެދު އެހެން ބަޔަކު ދެބަސްވިޔަސް އަހަރެން ދެކުނީ އެއީ އާދައިގެ ކިޔަވާ ކުއްޖެއް

 ނޫންކަމަށެވެ. އެއީ ކުލާހުގައި ސުވާލެއް އަހާލުމުގައިވެސް މައުލޫމާތު މުއްސަނދި އަދި

ހަމަޖެހޭ ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރާ މީހެކެވެ

ހިނިތުންވުމެކެވެ. ކުރުވަނިވި  އަޖައިބު  ފެންނާނީ  އަބަދުވެސް  މޫނުމަތިން   ރިލްވާންގެ 

ދެމެދު ދެކުލާސް  ވާހަކަދައްކައެވެ.  ލިބިގަންނަ  ހިތްވަރު  އެކަމުން  މީހުން   ފެންނަ 

ކުދިން ކިޔަވާ  ނޫސްވެރިކަން  އަހަރެމެން  ދުވަސްތަކުގައި  ނޯންނަ  ކުލާސްތައް   ނޫނީ 

 ބެންޗުތަކުގައި އިށީނދެގެން ތިބޭނީ އެކި ވާހަކަދެއްކުމާއި، ސަމާސާގައެވެ. އަހަރެމެން

 ކިޔާދޭ މަޖާ ވާހަކަތަކަށް އިރުއިރުކޮޅާ ހީލާފައި ހިނިތުންވެލާނެއެވެ. އެއިން އެކަނިވެސް

އެންމެންނަށްވެސް އެހެން  ހިތްހެޔޮކަން  އޯގާތެރިކަމާއި  ހުންނަ  ކިބައިގައި   ރިލްވާންގެ 

.

.
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ހުންނަ މޮންޗީ  އެކުވެރިޔާ  ގާތް  އެންމެ  އޭނާގެ  އެހެންނަމަވެސް   އިހުސާސްވެއެވެ. 

ޖަހާނުލާ ޖޯކެއް  ދިމާލަށް  މީހަކާ  ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން  އަހަރެމެންގެ   ފަހަރެއްވިއްޔާ 

 ދޫކޮށެށް ނުލާނެއެވެ. ރިލްވާން އަކީ ލަދުވެތި މިޒާޖެއްގެ، ސާދާ ސަމާސަކުރާ މީހެކެވެ.

 ރިލްވާންގެ މަޑުމައިތިރި މިޒާޖު ފެނުނު ފަހުން އަހަރެންވެސް އޭނައާ ދިމާއަށް “މެގީ

ނޑަށް އެއް ރާގަކުން ސަމާސާކޮށް ހެދީމެވެ.  ނޫޑުލްސް” އޭކިޔާ އޭނަގެ ބުޅި އިސްތަށިގަ

އާދައިގެ މަތިން ހީލާފަ އަޅައެއް ނުލާނެއެވެ

 އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުން އަހަރެން ލެޕްޓޮޕް ހިފައިގެން މޭޒު ދޮށުގައި މި އިށީނދެ އިނީ

ނޑިއަށް ގެނެވޭ ވާހަކަތައް އަމުނާލެވޭތޯއެވެ.  ކޮލެޖް ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާންތަކުން ސިކު

 ދެރަވާ ކަމަކީ އަހަރުމެން އެހެން ކުދިންނަކީ ރިލްވާންއާ އަޅާކިޔޭވަރަށް އެހީތެރި އަދި

ދީލަތި ބައެއް ނޫންކަން އިހުސާސްވުމެވެ

 ރިލްވާންއަކީ އަހަރެންގެ އަވައްޓެރިއެއްގެ އިތުރުން އެހެން ކަންކަމުގައިވެސް އެހީވެދޭ

 މީހެކެވެ. އޭނާ އުޅުނު ގެ ހުންނާނީ އަހަރެން އުޅުނު ގެއާ ފަސް މިނެޓް ދުރުގައެވެ.

 އަޖައިބުވާކަމަކީ ދުވަހަކުވެސް ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ރިލްވާން އެދިފައިނުވާކަމެވެ.

ރިލްވާން ގޭދޮށަށް ގޮސް އަބަދުވެސް ޓަކިޖަހާ މީހަކީ އަހަރެންނެވެ

ނިންމާ ކަންތައްތައް  ތަފްސީލާއެކު  ފަރުވާތެރިކަމާއި  ޝައުގުވެރިވެ،   ކަންކަމުގައި 

 މީހެކެވެ. އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮލެޖްގައި ރާވައި ހިންގި ފެޝަން ޝޯވ އަށާއި

 އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ހުށަހެޅި ނެށުންތަކަށް މިޔުޒިކް ހަދައިދޭންވެސް އެދެނީ

 ރިލްވާން ކައިރީގައެވެ. އިންޓަރނެޓް އާއި ލެޕްޓޮޕާއި ޕްރިންޓަރ ފަދަ ވަސީލަތްތައް

ރިލްވާން ތެރޭގައި  މީހުންގެ  މަދު  ގެންގުޅޭ  އެތަކެތި  ދުވަސްވަރުގައި   އާންމުނުވާ 

 ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެއްޗެއް ޕްރިންޓްކޮށްލަންވެސް އެންމެ ފަސޭހައިން ދެވެނީ

 ރިލްވާން ކައިރިއަށެވެ. އެކަމަކު މިއިން އެއްވެސް ފަހަރަކު ރިލްވާންއަކީ ދެއްކުންތެރިއެއް

 ނޫންކަން އެނގިގެން ދިޔައެވެ.  އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަމިއްލަ މޮޅެއްގެ ވާހަކައެއް

.

.

.

 ނުދައްކާނެއެވެ. އެއީ ރިލްވާންގެ ކިބައިން ފެންނަ އެންމެ ރީތި އެއް ސިފައެވެ. ސީދާ

 ސާދާ ތެދުވެރި މީހެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ އޭނާގެ ސާދާކަމުގެ މަންފާ އެހެން

އުސޫލުތަކެއް އަމިއްލަ  ނުދޭކަމެވެ.  ނެގިޔަ  ފައިދާއަށް  އަމިއްލަ  މީހަކުގެ   އެއްވެސް 

އޮންނަ ހަރުދަނާ ޒުވާނެކެވެ

 އަހަރެންނަށް ފެނުނު ގޮތުގައި ރިލްވާން އަކީ ހިމޭނުން ހުއްޓަސް، އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވޭ

މީހެކެވެ. ބައިވެރިވާ  ގޮތުގައި  ބިނާކުރަނިވި  ކަންތައްތަކުގައި  ބޮޑަށް   ވަރަށްވުރެ 

 އެހެންކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން ރިލްވާންވެސް ބޭނުންވީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް

 ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭށެވެ. އެގޮތުން ރިލްވާން އާއި އޭނާގެ ރައްޓެހިން ހުއްޓުމެއްނެތި

ކުރިއެރުން ލިބެން ހުރި ޗާޕްކުރުމުގައާއި ފަންނުތަކުގައި   އެކި ނޫސް މަޖައްލާ ލިޔެ 

 ހުރިހާ ފުރުސަތެއް އެކަކު އަނެކަކަށް ފަހިކޮށްދީ ކުރިއަރައި ދިޔުމަށް ހިތްވަރުދިނެވެ.

ޝާއިއުކުރީވެސް ލިޔުން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަހަރެންގެ  ހިމެނުނު  ނޫހުގައި   ކޮލެޖް 

ރިލްވާންގެ އެހީއާއެކުގައެވެ

 ކޮލެޖުން ކިޔަވާ ނިމުމުން އަހަރުމެން އެންމެން ދިޔައީ އަމިއްލަ އެކި މިސްރާބުތަކާ

 ދިމާލަށެވެ. ރިލްވާން ރާއްޖެއަށް ދިޔައިރު އަހަރެން މަތީ ތައުލީމުގެ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް

މަޖައްލާއެއްގެ ނޫސް  ޤައުމީ  ފަހުން  އޭގެ  ބަދަލުވެ،  އަށް  ނިއުދިއްލީ   ދިއުމަށް 

މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެން ފެށީއެވެ

އޭނާ ތަސްވީރެއް  ދުވަސްވަރުގެ  ކޮލެޖް  އަހަރެންގެ  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް   އެހެންވެ 

ނޑުމެއް  ހޯދައިދިނުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން އަހަރުމެން ދެމީހުން މެދުކެ

ކުޑަ އޭގެ  ގެންދިޔައީމެވެ.  އޮޅުންފިލުވަމުން  އަހުވާލު  ހާލު  އަނެކެއްގެ  އެކަކު   ނެތި 

ގެއްލުވާލި ވަގަށްނަގާ  ގަދަކަމުން  އޭނާ  ލިބުނީ  ޚަބަރު  ދެން  ފަހުން   ދުވަސްކޮޅެއް 

 ވާހަކައެވެ. މިކަން އެގުނީ ރާއްޖޭގައި އުޅުނު އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުންނެވެ.

ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ

.

.

.

.
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 މުޖްތަމައުގައި ހަރުލާފައި ހުރި ޒަމާންވީ އުސޫލުތަކާއި ފިކުރުތަކާ ދެކޮޅަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި

 ހިންގަމުންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތައް ރިލްވާން އާއި އޭނާގެ

 ރައްޓެހިންނަށް އަބަދުވެސް ވަރަށް ސާފެވެ. އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަހަމަ މުޖްތަމައުއެއް

 ބިނާކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން ޖަމާއަތްތަކުގެ ނުރުހުން

އެވެ.  2014 އޯގަސްޓް   8 އައީ  ނިމުމަކަށް  އެކަން  އެނގިހުއްޓެވެ.   އަމާޒުވާކަން 

ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި ދުވަހެވެ

 ވޭތުވެދިޔަ އެކި ޖުމްލަތަކުގައި ރިލްވާންއަށް ނިސްބަތްކޮށް ދިރިހުރި މީހަކާއި މާޒީވެ

ބަދަލުކުރެވެމުން އިބާރާތްތައް  އަހަރެންނަށް  އަބަދުމެ  ދެމެދު  މީހަކާ   ގޮސްފައިވާ 

 ދެވިއްޖެއެވެ. ލިޔުމުގެ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ހަމަނުޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެންގެ

ވިސްނުން ދެކަފިވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއެވެ

 ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް ރިލްވާން ހުރީކީ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ގެއްލުވާލުމުގެ

 ކުރިންވެސް އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ރިލްވާންގެ ކިބައިން ހިތްވަރު

ބޭއިންސާފާ ދިޔަ  ހަނގުރާމަކުރަމުން  އޭނާ  ވަނީ  ބަޔަކު  ސަތޭކަ  އެތައް   ލިބިގަނެ 

 އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެފައެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކު ނަމަވެސް ރިލްވާންގެ

ދަންނަ ވަށައިގެންވާ  އަހަރެންގެ  މުހިއްމެވެ.  ފުރުސަތު  ލިބުނު   ރަހުމަތްތެރިކަމަށް 

ފާހަކަކޮށްލެވޭ ތެރެއިން  އޭގެ  ރިލްވާންއަކީ  ނިއުމަތަކަށްވާއިރު،  ލިބުނު   މީހުންނަކީ 

އެކަކެވެ

.

.

.

ެސބާްސ
ޔުނިވަރސިޓީ ރަހުމަތްތެރިއެއް

2009 އެވެ.  “ރިލޫ”  ކިޔާނީ  އޭނާއަށް  ރައްޓެހިން  ގާތް  ތެރެއިން   އަހަރުމެންގެ 

އަހަރެން އާވެއެވެ.  ހަނދާންތައް  ދުވަސްވަރުގެ  އުޅުނު  ކޮލެޖުގައި  އަހަރު   ވަނަ 

 ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ސައިކޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓުގައެވެ. އަދި ރިލްވާން އުޅުނީ ޖަރނަލިޒަމް

ހަމައެކަނި އުޅޭނެ  އެކީގައި  ދެމީހުން  އަހަރުމެން  އެހެންވުމާއެކު   ޑިޕާޓްމަންޓުގައެވެ. 

 ވަގުތަކީ އެކުގައި ނަގާ އިނގިރޭސި މާއްދާގެ ކުލާސްތަކުގައި ނޫނީ ކޮލެޖު ކެފެޓީރިއާއަށް

ގޮސް އުޅޭ ވަގުތުގައެވެ

ފޮތްތަކުން ގިނަ  ކިޔާ  ރިލްވާން  ތިބޭއިރު،  ބެންޗުތަކުގައި  ކޮލެޖުގެ   ހަނދާންވަނީ 

 ނެރެގެން ގެންނަ ތަފާތު ހިޔާލުތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އެކި ފާޑުގެ ފެޝަންތަކާ އަޅާކިޔާ

އެހީތެރިވެދޭން ފަހަތުގައި  އަނެކެއްގެ  އެކަކު  އަބަދުވެސް  ދުވަސްތަކެވެ.   ބަހުސްކުރި 

އެންމެން ތައްޔާރަށް ތިބޭނެއެވެ

އެކުގައި ރިލްވާންއާ  އާއި  މޮންޗީ  ސައިކަލުގައި  ހެނދުނު  އެއްދުވަހެއްގެ   މިގޮތުން 

 ‘ޗަންމުންޑި’ ކިޔާ އުސް ހިސާބަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރުމެން ދިޔަ ދަތުރުވެސް

ނޑަށް ހަދާ އެކި ގޮތްތަކާއި ގެންގުޅޭ ވައްޓަފާޅިއާއި  ހަނދާނަށް އާދެއެވެ. އިސްތަށިގަ

 އަދި ކުރާ ސަމާސާތަކުގެ ގިނަ ހަނދާންތައް ހުއްޓަސް، ރިލްވާން އަބަދުވެސް ސިފަވާނީ

ގޮތުގައެވެ. މީހެއްގެ  ގެންގުޅޭ  ހިޔާލުތަކެއް  އުފެއްދުންތެރި  އަދި  ރަނގަޅު   އަހުލާގު 

 ރައްޓެއްސެއްގެ އިތުރުން އަހަރެންނަށް އެކި ކަންކަމުގައި ލަފާދޭން ހުރި މީހަކީވެސް

ރިލްވާންއެވެ

 އަހަރެންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ރިލްވާން ލިޔުނު ހަނދާންވެއެވެ. “މިތަނުން ފަންސާހަކަށް

ބުނާނެއެވެ. މަންމަ  އޭނާގެ  ރޯއިރު  ކުޑަކުއްޖެއް  ގައި  ގޯއާ  އޮންނަ  ދުރުގައި   މޭލު 

 ދަރިފުޅާ އެވެ. ދަރިފުޅު ނިދާލާށެވެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ސެބާސްޓިއަން އައިސްފާނެއެވެ.”

 ހިންދީ ފިލްމު ޝޯލޭ ގައި އުޅޭ ގައްބަރު ސިންގ އާ އަހަރެން ވައްތަރު ވާހަކައަށް

 ނިސްބަތްކޮށެވެ. އަދި ހަނދާން ނުނެތޭނެ އަނެއް ކަމަކީ ދުނިޔެ ނިމޭނެ ގޮތަކާމެދު ވާހަކަ

ދައްކާ ބަހުސްކުރުމުގައި އަހަރުމެން ދެއެކުވެރިން ޝައުޤުވެރިވެފައި ތިބި މިންވަރެވެ

.

.

.

.
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ނުދޭނެފަދަ ޖާގަ  ކަންތަކަށް  ބޭކާރު  ކުރިމަތިލާ،  ކެރިގެން  ކަންކަމާ  އަކީ   ރިލްވާން 

ހާލު އަނެކެއްގެ  އެކަކު  ފަހުން  ނިމުނު  ކިޔަވާ  ކޮލެޖުން  މީހެކެވެ.   ހިތްވަރުހުރި 

 އަހުވާލު އޮޅުންފިލުވަމުން ގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަހަރެންގެ

މީހަކީވެސް ހަމައެކަނި  ބަސްބުނާނެ  އެއްޗަކަށް  ހުރިހާ  ޝާއިއުކުރާ   ފޭސްބުކްގައި 

ރިލްވާންއެވެ. އަމިއްލަ ހިޔާލާއި ތަޖުރިބާ އަބަދުވެސް ހިއްސާކުރާނެއެވެ

 ހަނދާންކުރަން ބޭނުންވާނެ އިތުރު ކަމެއް އޮންނާނެއެވެ. މިހާރު އަހަރެން ކައިވެނިކޮށްގެން

 އުޅޭ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާއަކީ އޭރު ކޮލެޖު ދުވަސްވަރު އަހަރެން ހިތްކިއި ކުއްޖާއެވެ.

 އޭރު މިކަން އެނގޭ މަދު ބައެއްގެ ތެރޭގައި ރިލްވާން ހިމެނުމުން އަބަދުވެސް އަހަރެން

ދިމާކުރާނެއެވެ. ސަމާސާކޮށް  ހޯދައި  ބަހަނާއެއް  ވާހަކަދައްކާނެ  އެކުއްޖާއާ   ލައްވާ 

އަހަރުތަކެއް ފަހުން އެކަން ކާމިޔާބުވުމުން އަބަދުވެސް އެކަން ހަނދާންކޮށްދޭނެއެވެ

ހާދަހާ ފަދައެވެ.  ބޭބެ  އެއްބަފާ  ނޑު  އެއްބަ ނެތަސް  ގުޅުމެއް  ލޭގެ  އެވެ.   ރިލްވާން 

 ބޮޑަށް ހަނދާންވެއެވެ. ރައްކާތެރިކަމާއި ސާބިތުކަމާއެކު ސަލާމަތުން ދުނިޔޭގައި ހުރި

 ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. އަނބުރާ އަންނާނެ ދުވަހަކަށް ބަލަބަލާ މިހިރީއެވެ. އެދުވަހު

 އަހަރެންނަށް ހަދައިދިން ޓޫނާ ސޭންޑްވިޗްގެ ރެސިޕީވެސް އައިސް ބުނެދޭންވާނެއެވެ.

އަދި އަހެރެންގެ ދެތިން ކެއުމެއް ރިލްވާންއަށް އިންތިޒާރު ކުރެއެވެ

– ސިންގ’  ‘ގައްބަރު  ކޮއްކޮ  އަދި  ރަހްމަތްތެރިޔާ  ލޯބިވާ  ދެކެ  ރިލްވާން   މިއީ 

ސެބާސްޓިއަން ވަރުން “ސެއްބެ” އެވެ

 ިމ ުދިނެޔިއްނ ރިލްވްާނ ގެްއލުވާލުމުްނ ެއ ގެްއލުވާލުެވީނ ިކަތްއ ަރުހމަތްެތިރްނގެ، ިކަތްއ
ަރުހމަތްެތިރްނގެ ިއުތުރްނ،  ެހްއެޔެވ؟ ރިލްވްާނގެ އާިއލާގެ  ެއުކެވިރ އީެހެތިރެއްއ   ީމުހްނގެ 
 ވާަހަކ އުިވމްުނ ރިލްވްާނެދކެ ީމުހްނ ޯލބިވާަވުރ ައިދ ަޤަދުރުކާރަވުރ އުިހާސްސުކެރެވެއެވ.

ެއްއވްެސ ަބަޔަކްށ ެއަކެމްއ ޮފެހެއްއ ުނލެވެޭނއެެވ

.

.

.

.

.
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ފާއާިއ ލުިޔްނތިެރަކްނ ވީަޒ

.5
 ރިލްވާން އަދާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ވަޒީފާއަކާބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ނުހަނު ތަރުތީބުކޮށް ފައިލުކޮށްފައި

އޮފީސް ލިޔުމާއި،  ވަކިވީ  ވަޒީފާއިން  ލިޔުމާއި،  ދިންކަމުގެ  ވަޒީފާ  އޭގެތެރޭގައި   އެބަހުއްޓެވެ. 

ކާޑުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަހައްޓާފައި އެބަހުއްޓެވެ

އަދާކުރީ ވަޒީފާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އޭނާ  އެނގެނީ  ލިޔުންތަކުން  ހުރި  ރައްކާކޮށްފައި   ރިލްވާން 

 ގެޑޯރ އާކިޓެކްޗަރ ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގައި ކަމެވެ. އެއަށްފަހު ރިލްވާން ގުޅުނީ ދުވަހު ނޫސް

 ‘މިއަދު’ އާއެވެ. މިއަދު ނޫހުގައި ރިލްވާން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ނޫހުގެ އިނގިރޭސި ބައިގައެވެ.

 އެއަށްފަހު އިންޑިޔާގެ މައިސޫރަށް ކިޔަވަން ދިއުމާ ހަމައަށް ރިލްވާން ވަޒީފާ އަދާކުރީ މޯލްޑިވްސް

އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގައެވެ

އިންސާނީ އެއީ  މައްޗަށެވެ.  ދެކަމެއްގެ  ނޑު  މައިގަ ބިނާވެފައިވަނީ  މަސައްކަތްތައް   ރިލްވާންގެ 

އައުމަށްފަހު ރާއްޖެ  އެނބުރި  އިންޑިޔާއިން  ލިޔުންތެރިކަމެވެ.  އަދި  އިންސާފު   ޙައްޤުތަކާއި 

.

.
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މަސައްކަތްތަކެއް މައުނަވީ  ފިޔަވާ،  ވަޒީފާ  އަދާކުރި  ވަގުތީގޮތުން  ހޯދުމަށްޓަކައި   އާމްދަނީއެއް 

އަދި ނެޓްވަރކް  ޑިމޮކްރަސީ  މޯލްޑިވިއަން  އާއި  ނިއުސް  މިނިވަން  ކޮށްފައިވަނީ   ރިލްވާން 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގައެވެ. ވަޒީފާގެ ގޮތުން ލިޔުނު ލިޔުންތަކުގެ

‘މޮޔަމީހާ ގެންދިޔައީ  ހިއްސާކުރަމުން  އާއްމުންނާ  ފިކުރު  ހިޔާލާއި  ރިލްވާންގެ  އިތުރުން، 

)www.moyameehaa.blogspot.mv(ަހަމ ބްލޮގަކާއި  ނަންދީފައިވާ  ނަމުން  ގެ 

އެކައުންޓެއް ޓްވިޓަރ  ނަންދީފައިވާ  ނަމުން   މެދުވެރިކޮށެވެ)moyameehaa@(އެ 

 ރިލްވާންއާ އެކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި އެންމެންވެސް އޭނާގެ ހިތްހެޔޮކަމާއި ސަމާސާ މިޒާޖުގެ 

ހިޔާލުތައް ފުން  ސާދާ،  އޭނާގެ  ހުނަރަކީ  ލިޔުންތެރިކަމުގެ  އޭނާގެ  އަދި  ދައްކައެވެ.   ވާހަކަ 

ގެނެސްދިނުމުގައި ހިތްގައިމު އަދި ދޭހަކުރަން ފަސޭހަ ލިޔުންތެރިކަމެއް ދައްކުވައިދޭ ހުނަރެކެވެ

މިނިވަން ދަނިކޮށެވެ.  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ނިއުސްގައި  މިނިވަން  ވަގަށްނަގާފައިވަނީ   ރިލްވާން 

 ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރިލްވާން މަސައްކަތްކުރީ 2013 އިން ފެށިގެން އަހަރެއްހާ

 ދުވަހުއެވެ. އަދި ނޫހުގައި ރިލްވާން މަސައްކަތަށް ދިން ޝައުޤުވެރިކަމާއި ހީވާގިކަމުގެ ވާހަކަ ނޫހުގެ

 އެޑިޓަރުން ފާހަގަކުރެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގެ ފަހުން އޮފީހުގައި މަޑުކޮށްގެންވެސް

 އަބަދުވެސް ދެ ޚަބަރެއްގެ މައްޗަށް ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާކަމަށާއި އޮފީހަށް ގަޑިއަށް ދިއުމަށް

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ރިލްވާންއަކީ ލިޔުން  ފާހަގަކުރިއެވެ.  މިނިވަން ނިއުސްއިން   އިސްކަންދޭކަން 

 މައުލޫމާތު މުއްސަނދި، އޭނާގެ ލިޔުންތަކުގެ ފެންވަރު އާދަޔާޚިލާފަށް ރަނގަޅު މީހެއްކަމަށާއި،

މަޑުމަޑުން މޭޒުދޮށުގައި  އޭނާގެ  ސަމާލުވެގެން،  މަސައްކަތައް  ވަގުތުތަކުގައި   މަސައްކަތުގެ 

ބުނެއެވެ. މީހުން  މަސައްކަތްކުރި  ނޫހުގައި  މީހެއްކަމުގައި  ނިންމާ  މަސައްކަތް   އިނދެގެން 

 އަދި ރިލްވާންއަކީ ސަކަ މިޒާޖެއްގެ މީހެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރަހުމަތްތެރިން ނޫން އެހެން

މީހުންގެތެރޭގައި ލަދުރަކި، އަހުލާގު ރަނގަޅު މީހެއްކަން ހުރިހާ އެންމެންވެސް ފާހަގަކުރެއެވެ

 މިނިވަން ނިއުސްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރިލްވާންގެ ލިޔުންތަކުގެތެރޭގައި ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަންއާ

ބެހޭގޮތުން އޭނާ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ޚާއްސަކޮށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

.

’

.

.

.
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ޑަނެިއލް ބްޯސީލ
މިނިވަން ނިއުސްގެ އެޑިޓަރު

.”ދައްކަން ކެރޭ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ލިޔުމެކެވެ

ނޫހަށް ބައްދަލުވެ،  އާ  ރިޒް  އަޑުއެހުމަށްފަހު  ވާހަކަތައް  ގެ  ބްލޮގް   މޮޔަމީހާ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރިތޯ ވާހަކަދެއްކިއިރު އޭނާގެ މަޑުމައިތިރިކަމާއި،

 އަދި ލަދުރަކިކަން ވީ އަހަރެން ހައިރާންކުރުވި ކަމަކަށެވެ. އޭނާ ދެން ވެގެންދިޔައީ 2014

 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ނޫހުގައި މަސައްކަތްކުރި އެންމެ ހީވާގި ލިޔުންތެރިޔާއަށެވެ. ރިޒް

ފުރުސަތެއް ދެނެގަތުމުގެ  އަނެކަކު  އެކަކު  އަހަރެމެންނަށް ރަނގަޅަށް   ވަގަށްނެގިއިރު 

 ނުލިބުނެވެ. ރިޒް ގެއްލުވާލުމަށްފަހުގައި އޭނާއަށް ވީގޮތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ

މި އެނގުނީ  އަހަރެންނަށް  ފަރާތުން  ރަހުމަތްތެރިންގެ  އާއިލާއާއި  އޭނާގެ   ތެރޭގައި 

ކަންތައްތަކާމެދު އެކުވެރިއަކާއި،  އިޚްލާސްތެރި  އެދިޔައީ  ގެއްލިގެން   މުޖުތަމައަށް 

ފުންކޮށް ވިސްނާ، ހިތްވަރުގަދަ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމެވެ

ލިޔުމަކީ އެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  އެންމެ  އަހަރެންނަށް  ލިޔުންތަކުގެތެރެއިން   ރިލްވާންގެ 

 މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މޭނާ ޙައްސާނު މިއުޒިކާ ދުރުވެ، ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލުމާ

މައްޗަށް އެމައުލޫގެ  އެގޮތަށް  މީހަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  ޚަބަރެވެ.  ގެނައި   ގުޅިގެން 

 ލިޔެވޭނޭ ކަމަކަށް އަހަރެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ސަލަފީ ފިކުރަށް ވިސްނުން

މީހަކަށް އެއްވެސް  ލިބިގެން،  އެވަރަށް  މައުލޫމާތު  އެކަމުގެ  ބެހޭގޮތުން   ބަދަލުވުމާ 

އިތުރުން މީގެ  ރިޒްއަށެވެ.  ހަމައެކަނި  ލިޔެވޭނީ  އެވާހަކަ  ނުދައްކާ   ކުޑައިމީސްކަން 

 ރިޒްގެ ބްލޮގުގައި، މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ޒަމާނުގައި ޖިހާދަށް ގޮވާލާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ

 މީހުން ގިނަވާންފެށި ވާހަކަ ގެނެސްފައިވާ ލިޔުމަކީވެސް އަހަރެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

 ފާހަގަކުރެވުނު ބޭނުންތެރި ލިޔުމެކެވެ. އަދި ބްލޮގުގައިވާ އެއިޑްސް ބައްޔާއި އެޗް.އައި.ވީ

 ވައިރަސްއާ ގުޅޭ ލިޔުމަކީ ރިޒްގެ ސަމާސާ މިޒާޖާއެކުގައި މަޢުލޫގެތެރެއަށް އޭނާ ވަންނަ

 މިންވަރާއި، ދިރާސާކުރާ މިންވަރު އަދި އެހެން މީހުން ދައްކަން ޖެހިލުންވާ ވާހަކަތައް

”

.

ަޒީހާނ ރީަޝުދ
މިނިވަން ނިއުސްގެ އެޑިޓަރު

މަޝްރަހާ ސިޔާސީ  ރާއްޖޭގެ  އެނގުނީ  ރިލްވާން  ފުރަތަމަ  އެންމެ   އަހަރެންނަށް 

 ގުޅިގެން އޭނާ ޓްވިޓަރ ގައި ޝާއިޢު ކުރަމުން ދިޔަ ޚަބަރުތަކުންނާއި ފާޅުކުރަމުންދިޔަ

 ޚިޔާލުތަކުންނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާއާ ސީދާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ 2013

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު އޭނާ މިނިވަން ނިއުސް އާ ގުޅުނު ހިސާބުންނެވެ.

އެއީ ނަމަވެސް،  ސިފަވީ  މީޑިއާއިން  މީސް  ގޮތުގައި  މީހެއްގެ  ގިނަ  ބަސް   ވަރަށް 

 ނުލާހިކު މަޑުމައިތިރި އަދި ސާދާ މިޒާޖެއްގެ މީހެއްކަން އެނގުމުން އަހަރެން ވަރަށް

 ހައިރާންވިއެވެ. ރިލްވާންއާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އަހަރެން ވަރަށް ގަޔާވީ

 ކަމަކަށެވެ. މުޖްތަމައުގެ އެންމެ ނާޒުކު ފައްތަރުގައި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަތޮޅުތަކުގައި،

 އުޅޭ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަށް އެންމެންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ރިލްވާން

 އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައް ނިޔާކުރި ގޮތުން ރިލްވާންއާއެކު

އަހަރެންނަކަށް ނުލިބުނެވެ. ކުރުމުގެ ނަސީބެއް   އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް 

 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު އޭނާ ގެއްލުވާލީއެވެ. އެއްގޮތަކުން

 ބުނާނަމަ، ރިލްވާންގެ ކުރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ވާހަކަތައް އަހަރެންނާ ހިސާބަށް ތިލަވީ މި

 ހާދިސާ ހިނގާދިޔަ ފަހުން އޭނާގެ އެކި އެކި ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުންނެވެ. އަހަރުމެންނަށް

އޮތް ކުރިމަގެއް  އުޖާލާ  އެނގުނެވެ.  މީހެއްކަން  ކިހާވަރެއްގެ  އެދިޔައީ   ގެއްލިގެން 

 ތަނަވަސް ޚިޔާލުގެ ފިކުރެއް އަހަރުމެންނާ ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެކަން އިޙްސާސްވިއެވެ.

ހިތްދަތި ވަނީ އެހެންވެއެވެ. ލިބުނު ގެއްލުން އިހުސާސްކުރެވުމުންނެވެ

  

”

”.
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މްުޝފިޤް މުަޙއަްމުދ
ރިލްވާންގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް

ކުރިންނެވެ. އަހަރެއް  އެތަށް  މީގެ  ދިމާވީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރިލްވާންއާ   އަހަރެން 

ރިލްވާން ނަމުގައި  މޮޔަމީހާގެ  އުޅުނުއިރުވެސް  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭއިން   ނަމަވެސް، 

 ބްލޮގު ޝާޢިރުކުރާކަން އެނގެއެވެ. އަދި އެބްލޮގާއި އެހެން ދިވެހި ނޫސްވެރިންނާއި

 ލިޔުންތެރިން އިންޓަރނެޓުގައި ލިޔާ ވާހަކަތައް ކިޔާހެދީމެވެ. ރިލްވާންގެ ލިޔުންތަކުގައި

 ހުރި ހޭލުންތެރިކަމާއި، ދިވެހި ބަހާއި ޅެން، އަދި އުރުދޫ ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި، ޢަރަބި

 ވަޒީފާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިންވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގައި ހިލޭސާބަހަށް ރިލްވާން

ފިކުރު އަނިޔާވެރި  އަދި  ހަރުކަށި  ދީނީގޮތުން  މުޖުތަމައުގެތެރޭގައި   މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

ނޑު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރި  އިތުރުވަމުންދާން ފެށުމުން އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ މެދުމިންގަ

އެމް.ޑީ.އެންއަށް ރަހުމަތްތެރިންނާއެކު  އެހެން  އެހީތެރިކަން  ހީވާގި  ރިލްވާންގެ   މަސައްކަތުގައި 

ފޯރުކޮށްދިނެވެ

 ވަޒީފާގެ ގޮތުން އެމް.ޑީ.އެން ގައި ރިލްވާން އަދާކޮށްފައިވަނީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފިސަރެއްގެ

 މަޤާމެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިލްވާން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ

ފުރިހަމަކުރުން ރިޕޯޓު  ދިރާސާގެ  ކޮށްފައިވާ  އިން  އެމް.ޑީ.އެން  ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި   ހާލަތު 

ހެނދުނު އޮފީހަށް  ހުރި  މާލޭގައި  ވީނަމަވެސް،  ދިރިއުޅުނުކަމުގައި  ހުޅުމާލޭގައި   ހިމެނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރި  އެކުގައި  ދާކަން  ބަހައްޓައިގެން  ފަރުވާތެރިކަން  ގަޑިއަށް   ދާއިރު 

އަހައްމިޔަތުކަން ދީފައިވާ  މަސަތްކަތައް  ލިޔުންތެރިކަމާއި  އޭނާގެ  އަދި   ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެކުގައި ރިލްވާންއަކީ  މަސައްކަތްކުރިއިރުވެސް  ގައި  އެމް.ޑީ.އެން   ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރިލްވާންއާ މީހެއްކަމުގައި  މިޒާޖެއްގެ  އެކުވެރި  އަދި  މަޑުމައިތިރި  ފަސޭހަ،   މަސައްކަތްކުރަން 

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުން ބުނެއެވެ

.

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް )އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް( ގައި ރިލްވާން ވަޒީފާ.

 އަދާކޮށްފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުންފެށިގެން 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު

 މަހާ ހަމައަށް މީޑިއާ އޮފިސަރ އަދި ޕޮލިސީ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައެވެ. މަސައްކަތުގައި ގިނަ

 ވަގުތު ހޭދަކޮށް، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ މީހާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް

 ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ރިލްވާންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ގޮތް

ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ނިންމުމަށްފަހު  ކޮށް  މަސައްކަތެއް  ރިލްވާން   ކަމަށާއި، 

ފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރި  އެކުގައި  ގައި  އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް   ނުފެންނަކަމަށް 

ކޮންމެ އިން  އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް  އެއްކަމަކީ،  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  ބޮޑަށް  އެންމެ   ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 އަހަރަކުވެސް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ، ‘ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއިން

ނޫސްބަޔާން ނެރޭ  އެކޮމިޝަނުން  ފާހަގަކުރުމުގައި  ދުވަސް’  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ރައްކާތެރިކުރާ 

 ތައްޔާރުކުރުމުން ފެށިގެން އެދުވަހުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަށް ތައްޔާރުވުމާ ހަމައަށް މަސައްކަތުގައި

މަސައްކަތްކޮށް، ހީވާގިކަމާއެކުގައި  ރޭވުމުގައި  ހަރަކާތްތައް  ހަވީރުގެ  އަދި  ކަމެވެ.   ބައިވެރިވާ 

 ބަހަށް ހުރި ޝަޢުގުވެރިކަން ފެނުނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ އޭނާ

ބައެއް ސިޔާސީ ވާހަކަތައް ގެނެސްދޭ މަޖާޒީ ރާގެވެ

ހޯދަން ޚިޔާލު  ވަކީލެއްގެ  އަހަރުގައެވެ.  ވަނަ   2011 ދިމާވީ  ފުރަތަމަ   ރިލްވާންއާ 

ދިވެހި އަދި  މަޑުމައިތިރި،  އަކީ  ރިލްވާން  އެނގުނީ  ދިމާވުމުން   ފޯނުކުރުމުންނެވެ. 

 ސަޤާފަތަށާއި ކާބަފައިންގެ ދީނަށް ނުހަނު ލޯބިކުރާ ދިވެއްސެއްކަމެވެ. އިސްލާމީ ފިޤުހާއި

ތާރީޚް އެހާމެ ރަނގަޅަށް އަމިއްލައަށް ދިރާސާކޮށްފައި ވާކަން އެނގެއެވެ

ރަނގަޅަށް ވަރަށް  ހިސާބު  ނުރައްކާ  މިދާ  ދިވެހިރާއްޖެ  ގެއްލުވާލުމަކީ   ރިލްވާން 

 ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ލޭއޮހޮރުވުން އާންމުވެފައިވާކަން

 ދައްކުވައިދެއެވެ. ޤައުމެއްގެ އަސްލުވަންތަކަން ގެއްލި، ދާނެ މިސްރާބެއް ނޭނގިފައިވާ

ނޑިވަޅެއްގައި ހިންގާފައިވާ ހިތާމަވެރި އަދި އެހާމެ ބިރުވެރި ކަމެކެވެ ދަ

.

.

”.

”
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“ރިލްވާންއަކީ އަޖައިބެއް ކަހަލަ އިންސާނެއް”

 – އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް ގައި ރިލްވާންއާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފެއް –

 އާޭނގެ ހިނިތްުނުވމާިއ، ަސމާާސ މިޒާޖިާއ، އީެހެތިރ ައިދ ޯއގާެތިރ ތީަބައުތގެ ވާަހަކ އުިވމްުނ
 ެއަފަދ މާތް އްިނާސަނކާެމުދ ައިނާޔެވިރވާީނ ޮކްނަކެމްއ ޮފުރަވްނ ބޭުންނީވ ަބެއްއބޭާއ،
ަދުއލުަތގެ ެތޭރަގިއ އީެމުހްނގެ ެތެރއްިނ ިކަތްއ ީމުހްނ ތެިބގްެނ  ައިދ ެއަކްނ ޮފުރަވނީ 

.ބާޭއ ައަހެރްނގެ ހަިތްށ ައަރއެެވ

 ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ހަދިޔާތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަސައްކަތް ނިމެންދެން، އެންމެ

އިތުރުން މީގެ  ފާހަގަކުރިއެވެ.  އެކުވެރިން  ހުންނަކަން  އޮފީހުގައި  ޖެހެންދެންވެސް  ވަގުތާ   ފަހު 

 ޙައްޤުތައް ދިފާއުކުރުމުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ދެބަސްވާންޖެހޭ ފަހަރުތަކުގައި ޖެހިލުމެއްނެތި

 އިޙްތިރާމާއެކު ދެބަސްވެ، ޙައްޤު ދިފާއުކުރާކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުގައި

 ވާހަކަ ދައްކާ، ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތް ނުކުރާ މީހެއްގެ އިތުރުން،

 ރިލްވާންއަކީ އަބަދުވެސް ހަމަޖެހިގެން އެންމެންނާ ގުޅިގެން އުޅުނު، ސަމާސާ މިޒާޖެއްގެ ހިތްހެޔޮ

.އެކުވެރިއެއް ކަމުގައި، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި އެކުވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ

ައުހމުަދ ޮތލާލް
ރިލްވާންގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް

- އަބަދުވެސް އެކުވެރި ތޮލް -

ހެޔޮގޮތަށް ކަންކަން އަދި ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހަކުން ބަދަލުވާނެކަމުގެ

ހައްގުގެ މަގުގައި ކަންކުރުމަކީ އާންމުކަމަކަށް ވާނެކަމުގެ

 ވަކި ފިކުރަކަށް، ޖިންސަކަށް، ކުލަޔަކަށް، ނަސަބަކަށް، ދީނަކަށް، އުމުރަކަށް ބަލާ ތަފާތުކުރުން ނިމޭނެކަމުގެ

ގަލަމުގެ އަޑަކީ އެހެނިހެން ހުރިހާ އަޑަކަށްވުރެ ބާރަށް ގުގުމާލާނެ އަޑަކަށް ވާނެކަމުގެ

ވިސްނޭކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭ އެތައް ބަޔެއްގެ ތެރޭގައި މޮޔައެއްގެ އަޑު އެންމެ ވަރުގަދަޔަށް ގުގުމާލާނެކަމުގެ

ނިމުމަކަށް ދުވަސްތައް  ބަނަ  ނެތްނެތުމުގެ  ހަމަހަމަކަން  ބޭއިންސާފާއި،   އަނިޔާވެރިކަމާއި، 

އައިސް، އިންސާނީ ކަރާމާތުން ފުރިގެންވާ ފަތިހަކަށް އަލިވިލޭނެކަމުގެ

އާއިލާއެއްގެ ވޭނާ ކެކުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސް ހިނިތުންވުން އަލުން އަންނާނެކަމުގެ

އެކުވެރިންގެ ކެތްތެރި ދުޢާތައް އިޖާބަކުރައްވާނެކަމުގެ

 އަދި އެއްފަހަރު، ‘އަހަންނަކީ އަމީތާބޭ’ ކިޔަމުން ގަމީސް ބޯމަތިން އަނބުރަމުން، ޚިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތި،

މޮޔަމީހާޔާ އެކު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރެވޭނެކަމުގެ

،

.

،

.

،

.

،

،

.

އަހަންނަށް ރިލްވާނަކީ އުންމީދު
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ރިލްވާން ދެކޭގޮތް

ޖީހާްނ ަމޙްމުޫދ (ީޖ)

ރިލްވާން ކޮމިޝަނުންނެވެ.  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ބައްދަލުވީ  ފުރަތަމަ   ރިލްވާންއާ 

ފުރަތަމަ އެކޮމިޝަންގައި  އަހަރެންވެސް  މަޤާމަކީ  އަދާކުރި  ފުރަތަމަ   ކޮމިޝަންގައި 

އައު ރިލްވާންގެ  އެހެންކަމުން  އަހަރެވެ.  ވަނަ   2010 އެއީ  މަޤާމެވެ.   އަދާކުރި 

 ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވުނީ އަހަންނާއެވެ. ވީމާ ވަރަށް ގިނަ

 ވަގުތު އެކުގައި ހޭދަކުރަން ލިބުމާއިއެކު އިސާހިތަކު، ގާތް އެކުވެރިންނަށް އަހަރެމެން

)ޝިބޫ( ޝިބާނާ  އައިޝަތު  ކަމުގައިވާ  އެކުވެރިން  ދެ  ނޑުގެ  އަޅުގަ  ބަދަލުވިއެވެ. 

 އާއި  ޒީނަތު މުޙަންމަދު )ޒީތޯ( ރިލްވާންއާ ހަވާލުވީ ދެ ދައްތައިން ފަދައިންނެވެ.

ކުރެވޭ މީހަކަށް  ކޮންމެ  ދިމާވާ  ރިލްވާންއާ  އެއީ  ގޮތަކުންނެވެ.  ހުންނަ   ރިލްވާންގެ 

ކަމުގެ ތިމާގެ  ފަދަ  މަޖުބޫރުކުރުވާ  ހިމާޔަތްދޭން  ރައްކާތެރިކަމާއި،   އިޙްސާސެކެވެ. 

ކުލުނެއް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އުފެދޭ ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ރިލްވާންގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެއެވެ

ދެކެވޭނޭ އެންމެފަހުން  ވާހަކައަކީ  ދެކެވުނު  ފަހުން  އެންމެ  އެކުގައި   ރިލްވާންއާއި 

 ވާހަކަކަން އެނގުނު ނަމަ ކިޔާނީ ކީކޭ ބާއޭ އެތައް ފަހަރަކު ހިތައް އަރާ ފައިބައެވެ.

އަކީ ރިލްވާން  ވާހަކައަކީ  ދެކެވުނު  ފަހުން  އެންމެ  އެކުގައި  ރިލްވާންއާއި   އެކަމަކު 

އިއްތިފާޤެއް ފަހަރުގައި  ވާހަކައަކަށްވުމީ  ސިފަކޮށްދޭ  އިންސާނެއްކަން   ކޮންކަހަލަ 

ދެދުވަސްކުރިން ގެއްލުމުގެ  ރިލްވާން  ފައިބައެވެ.  އަރާ  ހިތަށް   ނޫންކަމަށްވެސް 

 ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރެންގެ ކިއުބިކަލްގައި އިންދާ ހެދުނުގެ ވަގުތެއްގައި

 ފޯނުން ގުޅިއެވެ. ރިލްވާން ގުޅީ އޭގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އަހަރެން ކޮމިޝަންގެ

 އެން.ޕީ.އެމް ގެ ޒިޔާރަތެއްގައި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ބިދޭސީން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަށް

ބިދޭސީންނާމެދު ހާލަތާއި،  އެތަނުގެ  ރިލްވާންއަށް  އޭރުވެސް  އެގިގެންނެވެ.   ދިޔަކަން 

 އަމަލު ކުރާ އިހާނެތި ގޮތުގެ ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނގެއެވެ. ރިލްވާން ގުޅީ

ލިޔުމެއް ނޫހުގައި  މިނިވަން  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  ހާމަވި  ޒިޔާރަތުން   އަހަރުމެންގެ 

.

”

 ޝާޢިއުކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެގެންނެވެ. ރިލްވާންއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ

 ތެދުކަން ޔަޤީން ކުރަން ބޭނުން ވެގެންނެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ އެކަންވެސް

ނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން  އެގެން ބޭނުންވެގެންނެވެ. އޭރު ކޮމިޝަންގައި ކަ

ރިޕޯޓް’ ‘ކުއިކް  ތެރޭގައި   ގަޑިއިރު  ފަހު 24  ޒިޔާރަތަކަށް  ކޮންމެ   އެން.ޕީ.އެމްގެ 

 ނަމަކަށް ކިޔާ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެއް ނެރޭނެއެވެ. ރިލްވާންއަށް އެރިޕޯޓް ފެނިގެން އޭގައި

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާމެދު ކަންބޮޑުވިއެވެ. ފުރިހަމަ ރިޕޯޓް އާންމު ކުރާނެ ދުވަހެއް

 ޔަޤީން ކުރަން ބޭނުންވިއެވެ. ރިޕޯޓާއިއެކު ދެން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާމެދު އަހަރެމެން

 ދެމީހުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު، އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ އެކުވެރިންނާއެކު މެންދުރުގެ

 ކެއުމަކަށް ދިއުމަށް ރޭވުމަށްފަހު،  ފޯނު ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް އަހަރެންނަށް

 އިންޒާރާއި ބިރުދެއްކުމުގެ މެސެޖް އާދޭތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހީލާފާ

 އަހަރެމެންގެ ވާހަކަ އެދުވަހު ކުރުކޮށްލީއެވެ. އެއީ ރިލްވާނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ

 ބިދޭސީންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއި، ތަފާތުކުރުމާއި، ނިޒާމްގެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ

 ނާޖާއިޒް މަންފާ ނެގުމާއި، ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓައެއް

ކޮމިޝަންގައި ދެއެވެ.  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްސަ  މިމައްސަލައަށް  އަބަދުވެސް   ނުލައެވެ. 

 އަހަރެންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރިއިރު އަހަރެމެން އެކުގައި ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމެއްގައި

ބިދޭސީން ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ  ޓްރެފިކިންގެ  ހިއުމަން  އެއީ  ކުރީމެވެ.   މަސައްކަތް 

 ރާއްޖޭގައި ތަޙައްމަލު ކުރަންމުންދާ ކަންތައްތަކާއި، ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އަޅުވެތިކަމުގެ

ގެންދާ މަސައްކަތްކުރުވަމުން  ނަގައިގެން  މަންފާ  ނާޖާއިޒް  އެބައެއްގެ   ޙާލަތުގައާއި، 

 ބިދޭސީންގެ ޙާލަތުގެ މައްޗަށެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި، ރިލްވާންގެ

 ހިތްތިރިކަމާއި އޯގާތެރިކަން އަދި އިންސާނިއްޔަތަށް ކުރާ ލޯބި ވަރަށް ގާތުން ދުށީމެވެ.

 ފަލްސަފީ ޢިލްމަށް ކުރާ ލޯތްބާއި، ފޮތް ކިޔުމަށާއި ޅެންވެރިކަމަށް ހުންނަ ޝައުޤުވެރިކަން

 އެނގިގެންދިޔައެވެ. ރިލްވާނަކީ ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިފާއުކުރި

މީހެކެވެ. ކުރި  އެކަމަށް މަސައްކަތް  ލޯބިކުރި،  ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފަށް   މީހެކެވެ. 

ފިކުރުކޮށް، ކަންތައްތަކާމެދުގައި  ޚިލާފް  އިންސާނިއްޔަތާ  ހިނގާ   މުޖުތަމަޢުގައި 

 އެކަންތައްތައް އިސްލާޙްކުރަން ކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވިސްނުން ހިންގާ އާދަޔާ
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މީާޝ

ރިލްވާންގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް

.”ޚިލާފަށް ރަނގަޅު، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރި ދިވެހި ދަރިއެކެވެ

ފެރީއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހުގައި  މަންމައަށް  ނިންމުމަށްފަހު  މަސައްކަތް   މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު 

 އަރައިގެން ގެއަށް ދިޔަ އެ ތެދުވެރި ދިވެހި ދަރިއަށް ވަޅިން ބިރުދައްކާ، ގަދަބާރު ދައްކައިގެން

އަމަލެއް އެއްވެސް  އެއިން  ގެންދިޔައީއެވެ.  ވަގަށް  އަރުވައިގެން  ތެރެއަށް  ކާރެއްގެ   ގަދަކަމުން 

ދިފާއުކުރެވޭނޭ އެއްވެސް ހަމައެއް އަހަރެނެނަކަށް ނުފެނެއެވެ

ތެރޭގައެވެ. އޮގަސްޓްމަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2005 ލިޔަންފަށާފައިވަނީ  ބްލޮގް   ރިލްވާން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްލޮގް ލިޔުންތެރިންގެ ތެރެއަށް ރިލްވާން ތައާރަފުވުމަށްފަހު ތަފާތު މައުލޫތަކުގައި

 ހިޔާލުފާޅުކޮށް، “މޮޔަމީހާ” ގެ ނަމުގައި ގިނަ ލިޔުންތަކެއް ޝާއިއުކޮށް، އެކި އުމުރުގެ ގިނަ

ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ރިލްވާން ވަނީ ހޯދާފައެވެ

 މޮޔަމީހާގެ ބްލޮގްއަށް ބަލައިލުމުން، ރިލްވާންގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ކަންތައްތަކަށް

ވަނަ  2004 އަދި  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ތިމާވެށި  ވާހަކަތަކާއި،  ކޮރަޕްޝަންގެ   ފާޑުކިޔުމާއި، 

ރަށްރަށަށް ބައެއް  މަސައްކަތުގެތެރެއިން  ކުރި  ހިލޭސާބަހަށް  ކާރިސާއަށްފަހު   އަހަރުގެ ސުނާމީ 

އިތުރުން މީގެ  ހިމަނާފައިވެއެވެ.  ވާހަކަ  ކަންތައްތަކުގެ  ފެނިފައިވާ  ޒިޔާރަތްކުރިއިރު   ރިލްވާން 

 ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމާއި، ލިޔުންތެރިންގެ ޙައްޤުގެ

 ވާހަކައާއި ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚް ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން

 ލިޔެފައިހުރި ލިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ. ރިލްވާންގެ ސަމާސާ މިޒާޖު ފެނިގެންދާ ގިނަގުނަ ލިޔުންތަކާއި،

 ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަސް އަދި އުރުދޫ ބަހަށް އޭނާ ލޯބިކުރާކަމާއި ޅެންވެރިކަމަށް ހުރި

ޚިޔާލު ގެ  ރިލްވާން  މައުލޫތަކުގައި  ތަފާތު  ހިމެނެއެވެ.  ލިޔުންތައް  ދޭހަކޮށްދޭ   ޝައުޤުވެރިކަން 

ފިކުރާ ހަރުކަށި  ދީނީ  ގޮސްފައިވާ  އަށަގަންނަމުން  ބާރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، 

ބެހޭގޮތުން ތަފާތު ލިޔުންތައް އޭނާގެ ބްލޮގް މެދުވެރިކޮށް ޝާޢިއުކޮށްފައިވެއެވެ

.

.

.

 ރިލްވާންއަކީ ބޭރާއި އެތެރެފުށުންވެސް މާތް އިންސާނެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް

 އަހަރެން ދަންނަ އެންމެ ހިތްހެޔޮ، އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ މީހާއަށް ވާނެއެވެ. އަހަރެންނަށް

ތިބެގެން ދެމީހުން  އަހަރެމެން  ޖޯލިފަތީގައި  ހަނދާނަކީ  އުފާވެރި  އެންމެ   ރިލްވާންގެ 

ރިލްވާން ވާހަކައެއް  ގިނަ  ހާދަ  ވަގުތުތަކެވެ.  ގިނަ  ހޭދަކުރި  ދެއްކުމުގައި   ވާހަކަ 

ކުރާ މީހެކެވެ.  ތޫނު  ވިސްނުން  ވަރަށް  އޭނާއަކީ  އަދި  ކިޔައިދިނެވެ.   އަހަރެންނަށް 

 ކޮންމެ ސުވާލަކަށް ރިލްވާންގެ ހަމަޖެހޭ ޖަވާބެއް އޮވެއެވެ. އަހަރެންނަށް ރިލްވާންގެ

 ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވިއެވެ. ރިލްވާންއަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ހަމަ

 ޖަވާހިރެކެވެ. މާ އަވަހަށް އަހަރެމެންނާ ވަކިކުރީއެވެ. ރިލްވާން އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ

ހިތުގައި ވާނެއެވެ

”

”.

ޓްވިޓަރ މީޑިއާއަކީ  ސޯޝަލް  ހަރަކާތްތެރިވީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ރިލްވާން  އިތުރުން،  ގެ   ބްލޮގް 

ފެށުމަށްފަހު، ހަރަކާތްތެރިވާން  ޓްވިޓަރގައި  ތެރޭ  މޭމަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2008  އެވެ. 

5769 ފޮލޯކުރާ  އެކައުންޓް  “މޮޔަމީހާ”  ރިލްވާންގެ  ފެށުމާހަމައަށް  ތައްޔާރުކުރަން  ފޮތް   މި 

ބަހުން “މަޖުނޫން” ގޮތުން، އަރަބި  އެކައުންޓުގައި އޭނާގެ ނަމެއްގެ  ވެއެވެ. އަދި   އެކައުންޓް 

 ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. ރިލްވާންގެ ޓްވީޓްތަކުގެތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން

 ފާޅުކޮށްފައިވާ ޚިޔާލާއި ދީނީގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ހިމެނެއެވެ.

 އަދި މީގެ އިތުރުން، ހެއްވާ، މަޖާ ވާހަކަތަކާއި އާއްމުކޮށް ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ސަމާސާ ޖެއްސުމުގެ

 ވާހަކަތައް ހިމެނެއެވެ. ޓްވިޓަރ އަކީ ރިލްވާންގެ ރަހުމަތްތެރިންނާ ގުޅުން ބަހައްޓާ، މުނިފޫހި

 ފިލުވުމާއި މަޖާކުރުމުގައިވެސް އޭނާ ބޭނުންކުރި ވަސީލަތެއްކަން ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ

 ފަހުން ރިލްވާން ކުރި ޓްވީޓްގައިވެސް ވަނީ މަޖާޒީ ބަހުރުވާ ބޭނުންކޮށްގެން، ރައީސް ޔާމީންގެ
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ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް

 ކެމްޕޭންގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ “ޔަޤީން” ބޭނުންކޮށްގެން “ތެޔޮ ފަހަރެއްގައި ލިބުން ދަތިވިޔަސް،

ނުހަނު ޓްވީޓަށް  އެ  މިހެންނެވެ.   )2014 އޮގަސްޓް   7( ޔަޤީން”  ތިޔާގިވާނެކަން   ހަކުރު 

މަޤުބޫލުކަން ލިބިފައިވެއެވެ

 

 ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެން ފެށިފަހުން މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ފެރީގައި ކުރި ދަތުރުތަކުގެތެރޭގައި

 ރިލްވާންއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ޓްވީޓްކުރުމަށްޓަކައި “#ފެރީޓޭލްސް” ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.

 މި ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިހުރި ޓްވީޓްތަކަކީ ޓްވިޓަރގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ބައެއްގެ

ވިސްނުމާއި، ފުން  ވާހަކަތަކުގެތެރޭގައި  ފެރީޓޭލްސްގެ  ވާހަކަތަކެކެވެ.  ލިބިފައިވާ   މަޤުބޫލުކަން 

 ސީރިއަސް ވާހަކަތަކުގެ އިތުރުން ހެއްވާ، މަޖާ ވާހަކަތައް ގިނައެވެ. ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމަށްފަހު

 ޓްވިޓަރގައި ގިނަބަޔަކު ވަނީ ފެރީޓޭލްސް އާއި ރިލްވާން ދައްކާފައިވާ ގިނަ ވާހަކަތައް ހަނދާންކޮށް،

ރިލްވާން ނެތުމުން އެކަމާ ހިތާމަ ފާޅުކޮށްފައެވެ

.

.

 އަހަރެމެން ގިނައިން ދެއްކީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމާއި ތާރީޚުގެ ވާހަކައެވެ. ޅެންބައިތެއްގެ

ހޯދައިދެއެވެ. މައުލޫމާތު  އެ  އަހަރެންނަށް  ރިލްވާން  އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދަން   މައުލޫމާތު 

 ‘ވިސްނުމެއްނެތި ކޮށްފިކަމަކުން އެންމެފަހަރަކު ދޭހުގައި’ އަދި ‘ހިންޏަކީ މިސާލެކޭ،

 ހިންޏަކީ މިސާލެކޭ’ މި ބައިތުތަކާ ގުޅިގެން ދެއްކި ވާހަކަތައް އަދިވެސް އަހަރެންގެ

ހަނދާންވަނީ ރިލްވާން  އަހަރެންނަށް  އެބަހުއްޓެވެ.  ތެރޭގައި  މެސެޖުތަކުގެ   ޓްވިޓަރ 

ގިނައިން ހެއްވާލާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ

”

”.

ީދީނ ފިކުުރ

.6
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތް ދީނަކީ ބުދިޒަމްއެވެ. އެޒަމާނުގައި ބުދިސްޓު އަޅުކަމުގައި

 ދިވެހިން ބޭނުންކުރި ފައްޅިތަކާއި އެހެނިހެން ބުދު ފަދަ ތަކެތި، ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމަށްފަހުގައި

 ވަނީ އެކަހެރިކޮށް، ބައެއް ފައްޅިތައް މިސްކިތަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފައްޅިތައް ނައްތާލާ،

 ބައެއް ފައްޅިއާއި އެޒަމާނުގައި ބޭނުންކުރި ބައެއް ތަކެތި ވަޅުލާފައި ހުރިކަން މިއަދު ފެންނާން

ގެނެސްފައިވަނީ ބަދަލު  މި  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1153 އިސްލާމްވީ  ދިވެހިރާއްޖެ   އެބަހުއްޓެވެ. 

ކަމުގައިވާ ހާފިޒެއް   އެދުވަސްވަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި މަޣްރިބުކަރަ ނުވަތަ މޮރޮކޯގެ 

ލިޔުންތަކަށް ތާރީޚީ  ދަށުންނެވެ.  އިރުޝާދުގެ  މީހެއްގެ  ކިޔާ  ބަރުބަރީ  އަލް  ބަރަކާތު   އަބުލް 

 ބަލާއިރު އެނގެނީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވެފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އިސްލާމް ދީނުގެ ތައުލީމު

 އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އޭރުގެ ރަސްކަމުގައި ހުންނެވި ރަސްގެފާނު، ސްރީ ތުރީބުވަނަ

 އަދިތިޔާއަށް އިސްލާމް ދީނަށް ދައުވަތުދީ، އޭނާގެ ދީނީ ފިކުރު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ގެނައި ސިޔާސީ

ބަދަލަކުންކަމެވެ

 ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް އުޅޭ މުޖުތަމައެއް ނޫނެވެ. އަދި ރަސްކަމަކުން

.
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އެންމެހާ ބުނެދޭ  ޢިލްމުވެރިން  ދީނީ  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު،  އެގޮތަށް  ސަރުކާރަކުން   ނުވަތަ 

 ވާހަކަތަކަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލު ކަމުގައި ގިނަ މީހުން ގަބޫލުކޮށް އެގޮތަށް

 އަމަލުކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމްދީނުގައިވާ ގޮތް ކަމުގައި ބުނާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ

 ދެބަސްވުމެއްނެތި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ފަސޭހައިން އަށަގަންނަ ކަންތައްތަކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި

އަރަބި ކަމަށްވެފައި،  ލިޔުންތައް  ހުރި  ބަހުން  އަރަބި  ޙަދީސްފުޅުތަކަކީ  ގެ   ރަސޫލާ )ސއވ( 

 ބަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އަދި ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ބަހަކަށް ނުވުމަކީ އެފަދަ

 ލިޔުންތަކުގެ މާނައަށް ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ވަކި ބައެއްގެ ވިސްނުން އާއްމުންގެ ތެރޭގައި

ފެތުރުމަށް ދީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާ ކަމެކެވެ

އަރަބިޔާގެ ސައުދީ  ޚާއްސަކޮށް  ބޭރުގައި،  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހުރުމުން،  މިހެން   ކަންތައްތައް 

 މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޫކުރާ ހިލޭ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ ދިވެހިން އެނބުރި އައި އިރު

 އިސްލާމްދީނުގެ ބައެއް އުސޫލުތައް ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވިސްނުމަށް ދީލާލާފައެވެ. އަދި ދީނީ

 ރޮނގުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން އަންނަ ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު އެތެރެވާން ފެށިއެވެ. މިކަން ބޮޑަށް ފެންނާން ފަށާފައިވަނީ 1990 ގެ

 އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމެވެ.

 އަދި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރު ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާކަން

ހުއްޓާނުލާކަމާއި، މަސައްކަތްތައް  ޖަމާއަތްތަކުގެ  ހަރުކަށި  އެހެންނަމަވެސް   ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ސިއްރިޔާތުގައި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަން، ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ވަކި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން

ނަމާދުކުރުމާއި، ޢީދުމީލާދު ތަފާތު ދުވަސް ދުވަހު ފާހަގަކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކުން އެނގެއެވެ

ދެކޮޅަށް، ވެރިކަމާ  ޚުދުމުޙުތާރު  އޭނާގެ  ތެރޭގައި،  އަހަރުތަކުގެ  ފަހު  ވެރިކަމުގެ   މައުމޫނުގެ 

 ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޑިމޮކްރަސީއެއް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 2004 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި

 ބާރަށް ކުރިއަށްދާން ފެށުމާއެކު ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ

 ދިވެހިން އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ފެށިގެން ދިޔަތަނާހެން އެއަހަރުގެ

 ޑިސެމްބަރުމަހުގެތެރޭގައި އޭޝިޔާ ސަރަހައްދަށް ކުރިމަތިވި ނުރައްކާތެރި ސުނާމީގެ ކާރިސާގައި

.

.

 ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި، އެތަކެއް ބައެއްގެ ފުރާނަ

ދިއުމަކީ ގެއްލިގެން  ފައިސާ  އަދި  މުދާ  ގެދޮރާއި  އާއިލާއެއްގެ  ސަތޭކަ  އެތައް   ގެއްލި، 

 ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތްތަކުން ދިވެހިންގެ ނިކަމެތިކަމުގެ ނާޖާއިޒު

ފެތުރުމުގައި ފިކުރު  ހަރުކަށި  ބޮޑަށް  އިހަށްވުރެ  ގުޅުވާ،  ދީނާ  އެކަމާ  ނަގައިގެން   ފައިދާ 

އަވަދިނެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ދުވަސްވަރެކެވެ

2008 

ކުރަމުން ސިއްރިޔާތުގައި  ޖަމާއަތްތައް  ފިކުރުގެ  ދީނީ  ހަރުކަށި  ދިޔައިރު   ބަދަލުވެގެން 

ބަޔަކު ސިޔާސީ އެފިކުރުގެ  ހިންގާ،  ބާރު ސްޕީޑުގައި  ބޮޑުކޮށް  ފާޅުކަން  މަސައްކަތް   އައި 

 މާހައުލުގެތެރެއަށް ވަދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަދަލަތައް ގެންނަން

 ފަށާފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަންހަޖުގެތެރެއަށް ހަރުކަށި ފިކުރު

އަމާޒުކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް  ދެމެދުގެ  އަހަރާއި   18 އަހަރާއި   7 އުމުރުން   ގެނެސް، 

ޒުވާނުންގެ ދީނީ ފިކުރު ބަދަލުކުރަމުން ދެއެވެ

 

 ފާއިތުވީ ދިހަވަރަކަށް އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މުސްލިމު ގައުމުތަކުގައި

އަދަދު ދިވެހިންގެ  ދަތުރުކުރާ  ޖިހާދުކުރުމަށް  ބައިވެރިވެ،  ހަނގުރާމަތަކުގައި   ހިނގަމުންދާ 

 ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާކަމީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. އަދި އެގޮތުން، ޚާއްސަކޮށް ސީރިޔާގައި

ޒުވާނުން އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ދިވެހިންގެތެރެއިން  ބައިވެރިވުމަށް   ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި 

ބާވަތުގެ އެކި  މީހުންނަށް  ދެކޮޅުހަދާ  އެކަމާ  ފާޑުކިޔާ،  އެކަމަށް   ދަތުރުކުރަމުންދާކަމާއި، 

 އިންޒާރުދީ، ގޯނާކޮށް އަދި އަނިޔާވެރި ހަމަލާތައް ދެމުންދާކަންވެސް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި

 ފެންނަމުންދެއެވެ. ދިވެހި ނޫސްތަކުން ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ

 ޖަމާއަތްތަކުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަކިގޮތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަޒީފާގައި ފުރުސަތުދީ،  ވަޒީފާގެ  އެކުދިންނަށް  ހަމަ ނިމޭއިރަށް  ދައުރު   އެގޮތުން، ސްކޫލް 

ހަރުކަށި ކުދިންނަށް  އިތުރަށް  ގެންގޮސްގެން  އެކުދިން  މިސްކިތްތަކަކަށް  ވަކި   ގެންގުޅެމުން 

 ފިކުރުގެ ވިސްނުން ދަސްކޮށްދީ، އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށާއި

 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށް، ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުން ސަރުކާރު

.

.
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 އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ހިތްވަރުދީ އަދި އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް

މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިވެދޭކަން އެނގެއެވެ

ފުރަތަމަ ރިލްވާންއާ  ބަޔަކާއި  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  ފެތުރުމަށް  ފިކުރު  ހަރުކަށި   ދީނީގޮތުން 

 ގުޅުން ބަދަހަހިވީކަމަށް ބެލެވެނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައެވެ. އެބަޔަކީ އެދުވަސްވަރު މާލޭގައި

 ވަކިން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ހުކުރު ނަމާދު ކުރަމުންދިޔަ ބައެކެވެ. އަދި އެމީހުން ރިލްވާންއާ ގުޅުން

 ބަދަހިކޮށް، އެމީހުން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތައް ކިޔައިދީ، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ރިލްވާންގެ ވިސްނުން

ބަދަލުކުރުވިއެވެ

 

ފޮތިފިހާރައަކުން ކިޔާ  ނަމަކަށް  ‘ކަލަރޓެކްސް’  ރިލްވާންއަށް  ނިންމުމަށްފަހު،  ދައުރު   ސްކޫލް 

ހެދުން އުޅުމަށާއި  ރިލްވާންގެ  ފެށިފަހުން  މަސައްކަތްކުރަން  އެތަނުގައި  ލިބުނެވެ.   ވަޒީފާއެއް 

 އެޅުމަށް އަދި ވިސްނުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެދުވަސްވަރަކީ

ހަރުކަށި ދީނީގޮތުން  ދުވަސްވަރެވެ.  ބަދަލުވީ  ވިސްނުން  ރިލްވާންގެ  ފިކުރަށް  ހަރުކަށި   ދީނީ 

 ފިކުރުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމާއި، ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަކީ ދީނީ ފަރުޟެއްކަމަށް ބުނެ އެގޮތަށް ތުނބުޅި

 ބެހެއްޓުމާއި، ފޮތިފިހާރައިގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުން އާއްމުކޮށް ހެދުން އަޅަމުންދިޔަ ގޮތަށް،

 އަރަބިކަރައިގެ ހެދުމަށް ރިލްވާންވެސް ބަދަލުކުރިއެވެ. ޓީވީ ބެލުމާއި އެހެނިހެން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ

 ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ރިލްވާން ހުއްޓާލިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަކި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން

ދަތުރުކުރާ ޖިހާދުކުރުމަށް  ނަމާދުކޮށް،  ބައިވެރިވެގެން  އެޖަމާއަތުގައި  ގެއެއްގައި،   ނަމާދުކުރި 

މީހުންނަށް ރިލްވާން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަންވެސް އެނގެއެވެ

 ރިލްވާންއަކީ ތަފާތު މައުލޫތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ކިޔާ، ކަންތައްތަކާމެދު

މައުލޫތަކުގެ ތައާރަފުވެގެންދިޔަ  އަލަށް  އޭނާއަށް  ދީނީގޮތުން  މީހެއްކަމުން،  ވިސްނާ   ފުންކޮށް 

 މައްޗަށްވެސް އޭނާ ފިކުރުކޮށް، އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަން ފެށިއެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި

 އޭނާ ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރީ ދީނީ ޢިލްމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަމުންނެވެ.

ދަސްކޮށްދެމުންދިޔަ ފިކުރު  ހަރުކަށި  ރިލްވާންއަށް  ވެގެންދިޔައީ  އުނގެނުން  ޢިލްމު   ދީނީ 

.

.

.

ގިނަވެ، ސުވާލުތައް  ރިލްވާންގެ  ކަންތައްތަކާމެދު  ބައެއް  ހިންގަމުންދިޔަ   ޖަމާއަތުގެތެރޭގައި 

ތައުލީމުން ދީނީ  ރިލްވާންއަށް  ބާރަކަށެވެ.  ފެށުމުގެ  ބަހުސްކުރަން  ދެބަސްވެ   އެކަންތައްތަކާ 

 އުނގެނެމުންދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ އެ ހަރުކަށި ޖަމާއަތުން ކުރިއެރުވި ވިސްނުމާ ޚިލާފު ގިނަގުނަ

 މައުލޫމާތުތަކެކެވެ. އަދި އެ ޖަމާއަތުން ހިންގި ކަންތައްތަކަކީ ރިލްވާންއަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތި

ކަންތައްތަކަކަށް ވުމާއެކު އެމީހުންނާ ދުރުހެލިވާން ފެށިއެވެ

 ރިލްވާންއާއި އެކުގައި އޭރު އެ ޖަމާއަތުގައި އުޅުނު، އަދި މިހާރު އެޖަމާއަތުގެ ފިކުރު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު

 އެޖަމާއަތާ ވަކިވެފައިވާ މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި، އޭނާއާއި ރިލްވާން އެމީހުންނާ ވަކިވީ އެޖަމާއަތުގެ

މީހުން ފަތުރަމުން ދިޔަ ފިކުރު ޤަބޫލު ނުކުރެވި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ބޮޑުވާން ފެށުމުންނެވެ

.

.
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ކްިރމަިނލް ޯކުޓަގިއ ހްިނގާފައިވާ ަޝީރައތް

.7
2014 

ދަޢްވާއެއް ޖިނާއީ  މައްޗަށް  ބައެއްގެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި   ގެއްލުވާލި 

އުފުލާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ

1990

 ގަސްތުގައި މީހަކު ވަގަށްނަގާ، ފޮރުވި ކަމުގެ ދަޢްވާ އުފުލާފައިވަނީ )ގ.ހިލްޓަން( އާލިފް ރައޫފް،

 )ގދ.ވާދޫ ކަރަންކާގެ( މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަދި )ސ.ހިތަދޫ އަތިރީއާގެ( މުޙައްމަދު ސުވައިދު

 ގެ މައްޗަށެވެ. މި ތިން މީހުންނަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެތެރޭގައި މޯލްޑިވިއަން

ޝާމިލުވާކަމަށް ގެއްލުވާލުމުގައި  ރިލްވާން  ރިޕޯޓުގައި  ނެރުނު  އިން  ނެޓްވަރކް   ޑިމޮކްރަސީ 

ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ބައެކެވެ

ހުންނެވީ މަޤާމުގައި  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އުފުލިއިރު  ދަޢުވާ  މައްޗަށް   އެމީހުންގެ 

 އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ބިޝާމްއެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރިލްވާން ވަގަށްނަގައި،

.

.

ވަނަ އަހަރުގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން’

ނޑިޔާރަކީ އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢާރިފްއެވެ ކުރެއްވި ފަ

 މި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް މީހަކު ގަދަކަމުން ވަގަށްނެގި ކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވީނަމަވެސް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިނިވަންކޮށްކަން  ތިބީ  އެމީހުން  ނިމެންދެންވެސް  ފެށުނީއްސުރެ   ޝަރީއަތް 

މިމައްސަލައާއި އަހަރުގެތެރޭގައި  ވަނަ   2014 އަކީ  ސުވައިދު  މުޙައްމަދު   އެމީހުންގެތެރެއިން 

 ގުޅިގެން ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްވަންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު

ރިލްވާން މުޙައްމަދު ސުވައިދުއަކީ  މީހެކެވެ.  މިނިވަންކޮށްފައިވާ  އެންގުމަށް  ކޯޓުގެ   ކްރިމިނަލް 

 ވަގަށްނެގި ރޭ އޭނާއަށް ފާރަލީތަން ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފުލުހުންނަށް ފެނިފައިވާ މީހެކެވެ. އަދި

 އާލިފް ރައޫފްއާއި މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެތެރޭގައި

ރިލްވާން ރައޫފަކީ  އާލިފް  ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.  ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  ވަގަށްނެގި   ރިލްވާން 

 ގަދަކަމުން އުފުލަން ބޭނުންކުރި ރަތް ކާރުގެ ވެރިމީހާކަމަށް ކާރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓުން

 ދައްކައެވެ. އަދި ނޫރައްދީނަކީ އެދުވަސްވަރު ހުޅުމާލޭގައި އެ ކާރު ދުއްވި މީހާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 އެހެންނަމަވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އެ ދެމީހުން 10 ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް އަންގާފައެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހުން މިނިވަން ވިއެވެ

ފަރާތުން ދައުލަތުގެ  ނުވެއެވެ.  ޙާޒިރުވެފައެއް  މުޙައްމަދު ސުވައިދު   މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް 

ކުރަމުންދިޔަ ސީރިޔާގައި  މައުލޫމާތަކީ  ލިބިފައިވާ  ފުލުހުންނަށް  ބުނެފައިވަނީ،   ޝަރީއަތުގައި 

 ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މުޙައްމަދު ސުވައިދު ފުރައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި

ކުރެވެން ކަށަވަރު  ދައުލަތަށް  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް  މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ.  އެތަނުގައި   އޭނާ 

ދަޢުވާ މައްސަލައިގައި  އެނގޭގޮތުގައި  ރިޕޯޓުތަކުން  މީޑިއާ  ބުނެފައިވެއެވެ.   ނެތްކަމަށްވެސް 

 އުފުލިފައިވާ އާލިފް ރައޫފްގެ ބޭބެ، އަޒްލީފް ރައޫފްއާއި މުޙައްމަދު ސުވައިދުއަށް އޭރުގެ ނާއިބު

 ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ 2015

ޢަލީ އަފްރާޝީމް  ޑރ.  އައްޝައިޚް  މަރްޙޫމް  ރައޫފްއަކީ  އަޒްލީފް  އަހަރުގެތެރޭގައެވެ.   ވަނަ 

ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުރިން  ދިއުމުގެ  ފުރައިގެން  އޭނާ  ތުހުމަތުކޮށް،  މައްސަލައިގައި   ޤަތުލުކުރި 

އެހީތެރިވެދިން އާއިލާއަށް  ރިލްވާންގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  ރިލްވާންގެ  އަދި   މީހެކެވެ. 

.

.
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 މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ މޫނަށް ބަލައި، އެއީ ކުށުގެވެށިން ފެނުނު މީހުންކަން

 ބުނެދޭން ނޭނގުނުކަމަށާއި، އެހެން ދިމާވެފައިވަނީ އާއްމުކޮށް އެކަން ކުރާ އުސޫލުން ‘ލައިން

 އަޕް’ ހަދައިގެން އެމީހުންގެ މޫނުތަކަކީ ހެކިވެރިންގެ ހަނދާނުގައި ހުރި ބައެއްތޯ ބަލާފައި ނުވާތީ

މީހަކު ކައިރިން  އިމާރާތުގެ  ހުރި  އެޕާޓްމެންޓް  ރިލްވާންގެ  ރޭ  ވަގަށްނެގި  ރިލްވާން   ކަމަށެވެ. 

 ގަދަކަމުން ކާރަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދިއަ ވަގުތު އެދިމާ ބިންމަތިން ވަޅިއެއް ފެނުނު މީހަކު

ނަގާފައިވީނަމަވެސް ޝަރީއަތައް ވަޅި  އެ  ފުލުހުން  އެންގުމުން  އެކަން  ފުލުހުންނަށް   އެވަގުތު 

 ވަޅީގެ ފޮރެންސިކް އެނެލިސިސްއެއް ހުށައަޅާފައި ނެތްކަމާއި، އެ ވަޅިއަށް ވީގޮތެއްވެސް އެނގެން

އެއް ވަރުގަދަ  އެންމެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.    ނެތްކަން 

 ހެކި ކަމުގައިވާ ރަތް ކާރު އާއްމުކޮށް ބާއްވާފައި އޮންނަ ދިމާ ކަމަށްވާ ހުޅުމާލޭ ‘ޕާމް ބުޓީކް

 ހޮޓެލް’ ގެ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާގެ ފުޓޭޖް ބަލާފައި ނެތްކަމާއި، ކާރުން ނެގި އިސްތަށީގެ ޑީ.އެން.އޭ

 ތަޙުލީލުކުރުމަށްފަހު ރިލްވާންގެ މަންމަގެ ޑީ.އެން.އޭ އާ ދިމާވުމުން ރިލްވާންގެ މަންމަ ފަރާތުގެ

ދަތުރުކޮށްފައިވޭތޯ އިރެއްގައި  އެއްވެސް  ކާރުގައި  އެ  ދަރީން  އެމީހުންގެ  ދަރީންނާއި   އެހެން 

 ބަލާފައި ނެތްކަންވެސް ޙުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުގައި އާލިފް ރައޫފް،

އެކަމަށް ފަހުން  އޭނާ  ވީނަމަވެސް  އެއްބަސްވެފައި  ކަމުގައި  ވެރިމީހާ  ރަތްކާރުގެ  އެ   އޭނާއަކީ 

 އިންކާރުކުރިއެވެ. އަދި ރަތް ކާރާއި އާލިފް ރައޫފްއާ އޮތް ގުޅުން ސާބިތު ނުކުރެވުނީ ކާރުގެ

ނޑިޔާރު  ވެރިފަރާތް އަންގައިދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހޯދާފައި ނެތުމުންކަމަށް ފަ

ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ

 ޝަރީއަތުން ފާހަގަކޮށްފައި މިހިރަ ކަންތައްތަކުން، މައްސަލަ ކާމިޔާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ

ދައުލަތުން ޝަރީއަތުގައި  އޮތީ  ދެން  ސާފުވެއެވެ.  ނެތްކަން  ފުރިހަމަކޮށްފައި   އިޖުރާއަތްތައް 

 މަސައްކަތް ކުރި ގޮތެވެ. ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް

 މީހުން ކޯޓަށް ވަދެއެވެ. ފާހަގަވީ އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

 މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ވަރަށް ޒުވާން، ތަޖުރިބާ މަދު ބޭފުޅުންކަމެވެ.

 އެބޭފުޅުންނަށް ކުޑައިމީސްކުރާކަށް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅަކުވެސް ވަކީލުންގެ

 ޓީމުގައި ވީނަމައޭ ހިތަށް އަރައެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ދަޢްވާ ދިފާއުކުރުމަށް ނުވަތަ މައްސަލަ

.

މީހުންގެތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް އިންޒާރު ދީފައިވާ މީހެކެވެ

 އާލިފް ރައޫފްއާއި މުޙައްމަދު ނޫރައްދީނުގެ ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އޭގެ ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛް

ނޫރުލްސަލާމް އަބޫބަކުރު އެވެ

ނޑަކަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާފައިވާ ޝަރީއަތް ހިންގާފައިވަނީ ގާތްގަ

 މުއްދަތުގެތެރޭގައެވެ. އެފަދަ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ބަލާއިރު މިއީ އާދަޔާޚިލާފަށް ދިގު މުއްދަތެއް

 ނޫނެވެ. އާދަޔާޚިލާފަށް ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާފައިވަނީ ރިލްވާން ވަގަށް ނެގުމާއި މައްސަލައިގައި

ވެގެންދިޔައީ ނަތީޖާ  ދިގުނުވީނަމަވެސް  މަރުޙަލާ  ދެމެދުގައެވެ. ޝަރީޢަތުގެ  އުފުލުމާއި   ދަޢުވާ 

 ރިލްވާންގެ އާއިލާއަށާއި ދިވެހި މުޖުތަމައުއަށްވެސް ލިބުނު ހިތްދަތި ކަމަކަށެވެ. މައްސަލައިގައި

 ދަޢްވާކުރި އެއްވެސް ކަމެއް ޝަރީއަތަށް ސާބިތު ނުކުރެވުމެވެ. އަދި މައްސަލަ ސާބިތު ނުކުރެވުނު

ސަބަބެވެ

ނޑިޔާރު  ޝަރީއަތުގެ ޙުކުމުގައި، މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތަކެއް ކަމުގައި ފަ

ނެގުމަކީ ވަގަށް  ރިލްވާން  އަދި  ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ޢާރިފް   އާދަމް 

 ގިނަބަޔަކު ގުޅިގެން ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި،

މައްސަލަ ސާބިތު ނުކުރެވުނީ ދައުލަތުގެ ފަރުވާކުޑަކަމުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި އެމައްސަލަ  ފުލުހުން  ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި  ފާހަގަކޮށްފައިހުރި   ޙުކުމުގައި 

 ބަލަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ނުބަލާ ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދަޢްވާ

ނޑު ހެއްކަކީ ރިލްވާން ވަގަށް ނަގައިގެން އުފުލާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަ

ހުށައަޅާފައިވަނީ ހެކި  ވީއިރު،  ކަމަށް  ޑީ.އެން.އޭ  އިސްތަށްޓެއްގެ  ނަގާފައިވާ   ކާރުގެތެރެއިން 

ރިޕޯޓާ ކަސްޓަޑީ’  އޮފް  ‘ޗެއިން  ކަމެއްކަމުގައިވާ  އަސާސީ  ހިމެނޭ  އިޖުރާއަތުގައި   އެކަމުގެ 

ހެކިވެރިޔަކަށް އެއްވެސް  ހުށައަޅާފައިވާ  ދައުލަތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ނުލާކަމުގައިވެސް 

.

.

.

.
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މިނަިވްނޮކްށ، އީެމުހްނ  ތެިބ  ެއނިގ  ޮކްނަބެއްއަކްނ  ުކީރ  ެއަކްނ  ެހްއެޔެވ؟  ިކިހެންއ   ިމީވ 
 ަދުއލުަތގެ މުައްއަސާސަތުކްނ ަކނޑެައިޅގެްނ އިޖުާރައތަްތކާ ޚިލާފްަށ ަމްއަސަލ ެބލީމާ ައަދުބ ިމ

 ިލުބީނ ައެންއކާވްެސ ރިލްވްާނއާިއ އާޭނގެ އާިއލަާއެށެވ. ަގޑަުބޑު ހެދި ެއްނމްެނ ތީިބ އްިނާސފުގެ
ުކިރަމްށަޗްށ ުނގެންެސ، ެއ މުައްއަސާސަތުކަގއެެވ. ެދްނ މި ުކޅުނީ ޮކްނ ުކިޅަވެރްއ ެހްއެޔެވ؟

ދަިޔއުިރ އްިނާސފު ޮއތް ހާިސުބ

.8
ޖުލިައ 31 ަވަނ ުދަވހާ ަހަމައްށ2020

2018 

 އައީ ނުހަނު ހާސްކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ތަޢާރަފުކުރެއްވި ފަހުލަވާނު،

ޔާމީން އަބްދުهللا  ފުރުޞަތު  ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ  އިންތިޚާބުގައި  ނަޝީދަށް  މުޙައްމަދު   ރައީސް 

ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް  މޯލްޑިވިއަން  ދެން  ނިގުޅައިގަތެވެ.  ރަނގަޅަށްވެސް  ހަމަ   އަބްދުލްޤައްޔޫމް 

އިބްރާޙިމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިހާރުގެ  ކުރިމަތިލެއްވީ  އިންތިޚާބަށް  އިން   )އެމް.ޑީ.ޕީ( 

އެއް ވަރުގަދަ  އެންމެ  ގެންގުޅުއްވި  ޞާލިޙް  އިންތިޚާބުވުމަށްޓަކައި  ޞާލިޙްއެވެ.   މުޙައްމަދު 

 ވަޢުދަކީ ‘އިންސާފު ހޯދައިދިނުން’ އެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ރިލްވާން އާއި ރިލްވާންގެ އެކުވެރި

 ޔާމީން ރަޝީދުއަށް އިންސާފު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދުތައް ދެއްވިއެވެ. ރައީސް

‘މަރާލާފައިވާ އެއްކަމަކީ  ކުރެއްވި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު   ޞާލިޙް 

 މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން’ އެއް އުފެއްދެވުމެވެ.

 އެހެންނަމަވެސް އެކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބުނީ އެއަށްފަހު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް

އިންތިޚާބު ރިޔާސީ  އޮތް  ހަމަޖެހިފައި  ބޭއްވުމަށް  ސެޕްޓެމްބަރުމަހު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އެބޭފުޅުންނަށް ފަހަރުގައި  ނުފެނުނެވެ.  ތަނެއް  ކުރެވުނު  މަސައްކަތެއް  މާބޮޑު   ސާބިތުކުރުމަށް 

އެކިފާޑުގެ ފިއްތުންތަކާ ކުރިމަތިވީކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ

އިރުގައި ޙުކުމްެކުރެއްވި  މައްސަލައިގައި  ފާހަގަކުރެވުނީ،  ބޮޑުކަމަކަށް  އެންމެ   އަހަރެންނަށް 

ހުށައަޅަންޖެހޭ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތައް  ތަޙްޤީޤުގައި ހުރި ފަރުވާކުޑަކަމާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ނޑިޔާރު  ހުށައަޅާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި، މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމުގައި ނިންމެވި އިރު ފަ

 އާދަމް ޢާރިފް އެމައްސަލަ އަލުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ޝަރީއަތަށް ހުށައެޅުމަށް އަންގަވާފައި ނެތްކަމެވެ.

 މިއީ ދިރިދިރިހުރި އިންސާނަކު ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސް، އޭނާއަށް ހެދި ގޮތެއްވެސް ނޭނގިގެން

އަހަރެންނަށް ކަމުގައި  މަގު  ދެވޭނޭ  ދުރަށް  ބޮޑަށް  އެންމެ  އިންސާފާ  މައްސަލައެއްގައި   އުޅޭ 

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

.

.
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 މަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހުގެ އިންތިޚާބު ނިމި، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް %70 އިން ސުޕަރ

ނޑުވާލުމަށްފަހުގައެވެ މެޖޯރިޓީ ލިބި، އަބްދުهللا ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ބާރު އެތަނުން ކަ

 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ސަބަބަކީ،

ތަޙްޤީޤު، މައްސަލައިގެ  ގެއްލުވާލި  ރިލްވާން  ބުނެފައިވަނީ  ކޮމިޝަނުން  ފުރަތަމަ   އެންމެ 

ބުނެފައިވަނީ އެއަށްފަހުގައި  ނިމޭނޭކަމަށެވެ.  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ޖޫން  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 

 ޖުލައި މަހު ނިމޭނެކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ބުނެފައިވަނީ އެއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ނިމޭނެކަމަށެވެ.

 އޮގަސްޓްމަހު ޚަބަރެއް ނުވުމުން އާއިލާއާއި އެކުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ. އަދި 2019

ނޫސްވެރިންނާއެކުގައި ކޮމިޝަނުން  ދުވަހު  ވަނަ   1 މަހުގެ  ސެޕްޓެމްބަރު  އަހަރުގެ   ވަނަ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު،  އައްޝައިޚް ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަދި ރިލްވާންއާއި ޔާމީން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އެއްބަޔަކު  ޝާމިލުވާ  ފަހަތުގައި  ދިނުމުގެ  ހަމަލާ   ރަޝީދުއަށް 

ނޑުގޮތެއްގައި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ދީނީގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ކަމަށާއި އަދި  މައިގަ

 ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބަޔަކު

 ރިލްވާން ގަދަކަމުން ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސް މާލެއިން ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏަކަށް

ނޑުފައްތާފައިކަމަށް ކަ ވަނީ  ނޑުވެސް  ހަށިގަ އޭނާގެ  މަރާލާފައިކަމަށާއި  ވަނީ   އެރުވުމަށްފަހު 

ނޫންކަމަށްވެސް ކަމެއް  ކުރެވެންއޮތް  ކަށަވަރު  އަދި  އެކަމަކީ  އެހެންނަމަވެސް   ބުނެފައިވެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ

 މިފޮތް ލިޔަމުން ގެންދިޔައިރު ކޮމިޝަން އުފެދުނު ފަހުން ދެ އަހަރު ފުރިހަމަވުމާ ގާތްވަނީއެވެ.

ރަޝީދު ޔާމީން  ގެއްލުވާލުމާއި  ރިލްވާން  ޤަތުލާއި،  ގެ  ޢަލީ  އަފްރާޝީމް  ޑރ.   އައްޝައިޚް 

 ޤަތުލުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި އެކަމުގެ މޭސްތިރިންކަމުގައި ބުނެ މުޙައްމަދު މަޒީދު އަދި ސާމިތު

 މުޙައްމަދު ކިޔާ ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢްވާ އުފުލުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

 އޮފީހުގައި އެދިފައިވާކަމަށް އެކޮމިޝަނުން 2019 ޑިސެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  އިޖުރާއީ  ފަހުކޮޅު  މަހުގެ   އެހެންނަމަވެސް 

އެއްވެސް މިހާތަނަކަށް  އަދި  އެއަށްފަހު  ފޮނުވާލާފައެވެ.  އަނބުރާ  ވަނީ  މައްސަލަ   އޮފީހުން 

.

.

މައްސަލައެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދަޢްވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައެއް ނުވެއެވެ

އެންމެ އެމަސައްކަތް  އެހެންނަމަވެސް  މަސައްކަތެކެވެ.  މުހިއްމު  މަސައްކަތަކީ   ކޮމިޝަންގެ 

 ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭނޭ ވަސީލަތްތައް ކޮމިޝަންގައި ނެތްކަން ދޭހަވަނީ އަސާސީ މައްސަލައެއްގައި

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ތަޙްޤީޤު އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާކަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން

ނޑިނޭޅި ކެ ކުރިންވެސް  މީގެ  އާއިލާއިން  ރިލްވާންގެ  ކޮބައިބާއެވެ؟  އޮތްކަމަކީ  ކުރެވެން   ދެން 

އެހީތެރިކަން މާހިރުންގެ  ހިންގުމުގެ  ތަޙްޤީޤު  ބޭރުގެ  އެއްކަމަކީ  އެދުނު  ކިބައިން   ސަރުކާރުގެ 

 ހޯދުމަށެވެ. އޭރު އެހެން ބުނަމުން ދިޔައީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް އިތުބާރު ނުކުރެވިގެންނެވެ.

 މިހާރު އެހެން ބުނަނީ ކޮމިޝަނަށް އިތުބާރު ކުރާތީއެވެ. އިންސާފު ހޯދުމަށް އޮތް އެއްވެސް މަގެއް

ނުކޮށާ ދޫކޮށްލައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ

2020 

މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ  ސަބަބަކީ  ބައްދަލުކުރިއެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ   އާއިލާތަކުން 

 އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުމެވެ. އެދުވަހު

ސިފައެއްގައި އަމަލީ  އެކަން  އޮތީ  ދެން  ދެއްވިއެވެ.  އިޖާބަ  އެކަމަށް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ފެންނާނެތޯ ބެލުމެވެ. އިންސާނުންނަށް ކުރެވޭނީ މަސައްކަތްތައެވެ

 ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ފެއިލްވެފައި ވުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ކަމެކެވެ. އަދި ލަސްނުކޮށް އެ މުއައްސަސާ ސާފުކޮށް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

 ރިލްވާން ގެއްލިގެން ކުރި މަސައްކަތުގައި އޭރު ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ

 މިހާރުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ. ޙަމީދު ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަކީ ހެޔޮ

 ނިޔަތުގައި ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި އަހަރެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މިއަދު ފުލުހުންގެ

 އިސް ވެރިއަކަށް ހުންނެވި ނަމަވެސް ރިލްވާންއަށް ފާރަލައި، ރިލްވާންގެ ޕާސްޕޯޓް ފޯޖުކުރަން

އުޅުނު ފުލުހުންނާމެދުގައި ފިޔަވަޅު ނާޅަނީ ކިހިނެއްވެގެން ކަމެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނެއެވެ

.

.

.

.

ރަޝީދުގެ ޔާމީން  ރިލްވާންއާއި  ދުވަހު  ވަނަ   2 މަހުގެ  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

.
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ރަހުމަތްތެރިންދެކެ އާއިލާއާއި  އިޙްތިރާމްކުރާ،  މީހުންނަށް  ވެރި،  ހިތެއްގެ   ރިލްވާންއަކީ ސާދާ 

ހެޔޮކަމެއް އެތައް  ހަޔާތުގައި  އޭނާގެ  ނެތެވެ.  ޝައްކެއް  އެއްވެސް  ޒުވާނެއްކަމާމެދު   ލޯބިވީ 

ވެގެންދިޔައީ ހަޔާތް  އޭނާގެ  ރޭވުމަކުން  ނުލަފާ  މީހުންގެ  ބަޔަކު  އެހެންނަމަވެސް   ކުރީހެވެ. 

 ލޯމަރާލާފައި ހުޅުވާލުންފަދަ ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ކަމަކަށެވެ. އަހަރެމެންގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަތީ

 އުފާވެރިކަމާއި ހިނިތުންވުމާއި ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން އަހަރެމެންނަށް ދަސްކޮށްދިން

މާތް އިންސާނެކެވެ

އެންމެހާ ވާހަކަ،  ހަޔާތުގެ  ރިލްވާންގެ  އަމާޒަކީ  މުހިއްމު  އެންމެ  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ފޮތް   މި 

އޭނާ ހަޔާތުގައި  އަހަރުގެ   28 ކުރު  ރިލްވާންގެ  އަދި  ބޭއްވުމެވެ.  ފެންނާނޭގޮތަށް   ޖީލުތަކަށް 

 ދައްކުވައިދީފައިވާ އުފެއްދުންތެރި، ވިސްނުންތެރި، އެހީތެރި އަދި ހިތްވަރުގަދަކަން އެއީ ކޮންމެ

 ޒުވާނަކަށްވެސް މިސާލަކަށް ވުމަށްޓަކައެވެ. ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި ހުރި މުހިއްމު އެތައް ކަމަކާމެދު

 ފިކުރުކޮށް، އޭނާގެ ލިޔުންތަކުން އެކަންތައްތަކާމެދު ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ކޮންމެ

މީހަކުވެސް ކިޔާލުން މުހިއްމު ލިޔުންތަކެކެވެ

.

.

 އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކަށް ގެނައި ބަދަލުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ

 އެއް ބަދަލަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައު މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ

އެމަޤާމަށް އިން  މެޖޯރިޓީ’  ‘ސުޕަރ  ޕާޓީގެ  ޑެމޮކްރެޓިކް  މޯލްޑިވިއަން  އޮތް   މަޖިލިހުގައި 

 ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފާސްކުރީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމެވެ. އޭނާއަކީ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް،

 އަޙްމަދު އަދީބުއަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޖިނާޢީ ދަޢްވާތަކުގައި އަދީބުގެ ދިފާޢީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި

ވަކާލާތުކޮށް، އަދީބުގެ ފަރާތުން ނުހަނު ބޮޑެތި ފައިދާގައި ހިފާފައި ހުރި މީހެކެވެ

 ބާކީ އޮތީ ކޯޓުތަކެވެ. އެންމެ ފަހުން ލިބުނު ޚަބަރަކީ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުގެ

 މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކުގެތެރެއިން ބައެއް ހުކުމްތައް ބާތިލުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ

މިނިވަންކުރަން އެންގި ޚަބަރެވެ

.

.

އްިނާސފު ިލބޭނީ ިކހިަނުކްނ ެހްއެޔެވ؟
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ައަހެރްނގެ ިޚާޔލު

.10
ބައްދަލުވެ ރިލްވާން  އަހަރެންނާއި  ކުރިން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގައި  އެމް.ޑީ.އެން   ރިލްވާން 

އަދި އޯގާތެރި  މަޑުމައިތިރި،  ފެނުނީ  ރިލްވާން  އަހަރެންނަށް  އުފެދުނެވެ.   ރަހްމަތްތެރިކަން 

ތެރޭގައި މަސައްކަތެއްގެ  ހުރި  ޝައުގުވެރިކަން  އޭނާގެ  ގޮތުގައެވެ.  މީހެއްގެ  މިޒާޖެއްގެ   މަޖާ 

 އަހަރެންނަށް އުޅެން ދިމާވި ދުވަސްވަރެއްގައި، ހުސްވަގުތު ހޯދައިގެން އެކަމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް

 އާދެއެވެ. އަދި ރިލްވާންއަކީ އިތުބާރު ހިފޭ، ހީވާގި މީހެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް

 ފާހަގަކުރެވުނީ، ރަހްމަތްތެރިކަމަކީ ރިލްވާންއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަހަރެންނާ

 ރިލްވާންއާ ގާތް ރަހްމަތްތެރިކަމެއް ނޯވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރުމެން ދެމީހުންގެ މެދުގައި

އަބަދުވެސް އުފަލާއެކު  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރިކަން  އޭނާ  ދަމަހައްޓަން  ރަހްމަތްތެރިކަން   އޮތް 

ހަނދާނުގައި ހުރެއެވެ

 ރިލްވާންއާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެނގުނީ އެއީ އަހަރުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި ހުރި އެތައް ކަމަކާމެދު

 ފުންކޮށް ވިސްނާ، ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށްޓަކައި މި ޤައުމު އިސްލާހުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

މައުލޫމާތު އޭނާއަކީ  ބެލުމުންވެސް،  ލިޔުންތަކަށް  އޭނާގެ  މީހެއްކަމެވެ.   ބޭނުންވެފައިހުރި 

.

ގެއްލުވާނުލާ އުއްމީދު  އަންނާނޭކަމުގެ  އެނބުރި  އަލުން  އޭނާ  ނޭނގި،  ވީގޮތެއް   ރިލްވާންއަށް 

ރިލްވާންގެ ޚާއްސަކޮށް  އާއިލާއަށް،  ރިލްވާންގެ  ތިބި  ކެތްތެރިކަމާއެކުގައި  ދުވަހު   ހައަހަރު 

 މަންމައަށް ކުރެވޭ އިހުސާސަކީ އެކަކަށްވެސް ވިސްނޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ އާއިލާގެ ހިތާމައާއި

ކެތްކުރަން އިންސާނަކަށް  އެއްވެސް  ވޭނަކީ  ތަޙައްމަލުކުރާ  ވަގުތަކު  ކޮންމެ  ދުވަހެއްގެ   ކޮންމެ 

 ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ރިލްވާން ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ އޭނާގެ ޖަނާޒާއެއް

 ބާއްވައި، އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް ރިލްވާންގެ މޫނު ދެކެލާ، އަލްވަދާޢް ކިޔާލާނެ ފުރުސަތުންވެސް

 ރިލްވާންގެ އާއިލާއާއި އެކުވެރިން މަޙްރޫމްވީއެވެ. މިފަދަ ބޮޑެތި އަނިޔާއަށް އިންސާފު ހޯދުމަކީ

 ދަތިކަމެއްކަން މިއަދު ފެނި، އިހުސާސްކުރެވިއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާތްهللا ގެ ވާގިފުޅާއެކު،

.އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ނުހުއްޓޭނެއެވެ
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ވްިނުދދަިޔީއ ގެްއލިގްެނ

 މުއްސަނދި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަމުންދިޔަ ކަންތައްތައް ބަލައި، އެކަންތައްތަކާމެދު

މީހެއްކަން ދިޔަ  ދެނެގަންނަމުން  އަސަރު  ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެކަންތައްތަކުން   ވިސްނާ، 

 ސާފުވެއެވެ. ރިލްވާންއަކީ ގިނައިން ފޮތް ކިޔާއުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާގެ ފޮތްތައް ފެނުމުން އޭނާއަކީ

ލިޔުންތަކާއި، ބާވަތުގެ  އެކި  ލިޔުންތެރިންގެ  ތަފާތު  ސާފުވެއެވެ.  ނޫންކަން  މީހެއް   އާދައިގެ 

 ވާހަކަތަކާއި، ދިރާސާތަކާއި އަދި ޅެންތައް ކިޔައި، އެކި ބަސްތަކާއި ބަހުރުވާތަކުގެ ލިޔުންތައް

 ބަލައި، ދިވެހި ބަހަށާއި ދިވެހި ކާބަފައިންގެ އާދަކާދައަށް ނުހަނު ލޯބިކުރި މީހެކެވެ. އަހަރެންގެ

 ދަރިފުޅަށް ރިލްވާންއާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނުކަން އެއީ އަބަދުމެ ހިތާމަކުރާ ކަމެކެވެ.

މުހިއްމު ލިބުނީ  އެ  އިވުނުނަމަ  ގާތުން  ރިލްވާންގެ  އޭނާއަށް  ޚިޔާލު  ވިސްނުމާއި   ރިލްވާންގެ 

.ދުނިޔަވީ ފިލާވަޅެއް ކަމުގައި ވީހެއެވެ. އިންޝާهللا އަދި ބައްދަލުވާނެއެވެ

- ފާތިމަތު ޝެހެނާޒް، ރިލްވާންގެ ދައްތަ - 

ވިންދުދިޔައީ ގެއްލިގެން ދީފާ ހިމޭންކަމެކޭ ހިތަށް 

މިންޖުނުވެވޭހާ ތަދާ މޮޅިކަން އެޚަބަރުން ދީހިތަށް 

ލޯބިވާ ރިލްވާން ކޮއްކޮގެ ހަނދުމަތައް ނުފިލާނެޔޭ، ހަނދުމަތައްނުފިލާނެޔޭ

ލޯބިތިޔަ ހިނިތުންވުމާ ވަކިވީގޮތުން ދަތިވޭހިތަށް  

ވިންދު ދިޔައީ ގެއްލިގެން 

ދަރިޔަކަށްނުވިޔަސް ކުލުނުހަމަ ދަރިޔަކާ އެއްފަދަ މެޔޭ، ދަރިޔަކާ އެއްފަދަ މެޔޭ

ދަރިމަގޭ ދެލޮލަން ނުފެނި ފޮރުވާލުމުން ތަދުވޭހިތަށް 

ވިންދު ދިޔައީ ގެއްލިގެން 

ގޭގެބޭރާ ގޭތެރޭންވެސް ހިޔަނިވާހެން ހީވެޔޭ، ހިޔަނިވާހެން ހީވެޔޭ

މޭގެ ރަންކޮޅު ސޫރަވޭ ހުރިހާ ހިނދަކު ދައްތަގެހިތަށް 

ވިންދު ދިޔައީ ގެއްލިގެން 

ކަރުނައެއް ނުހިކޭމިދެލޮލުން ގިސްލެވޭތީ ރޭދުޢާ، ގިސްލެވޭތީ ރޭދުޢާ

ދަރުމަވާނޭ ދެއްވަވާ އިންސާފު ކެތްނުވެޔޭ ހިތަށް 

....... ވިންދު ދިޔައީ ގެއްލިގެން
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،

،

،

،

،

،

،

،

،
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ުޝުކުރ

 އެންމެހާ ޙަމްދާއި ޝުކުރު ޙައްޤުވަނީ މާތްهللا ގެ ކިބަފުޅަށެވެ. ކަންތައްތައް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް

 ބަލާއިރު ކޮންމެ ހާލެއްގައި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ފެންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެކަމަށްޓަކައި

މާތްهللا އަށް ޙަމްދުކޮށް، އުފާކުރާ ދުވަހެކެވެ

 ރިލްވާންގެ ބަޔޮގްރަފީއަކީ ފުރިހަމައަށް ލިޔެވޭނޭ އެއްޗެއް ކަމަކަށް އަހަރެން ނުދެކެމެވެ. ރިލްވާންގެ

 ޚިޔާލާއި، ފިކުރާއި، ހިތްހެޔޮކަމަކީ އެހެން މީހަކަށް ތަސައްވުރުކޮށްގެން ލިޔެވޭވަރަށްވުރެ މާ ފުން

 އެއްޗެކެވެ. ރިލްވާންއަށް ކުރިމަތިވީ ބިރުވެރި އަދި އަނިޔާވެރި ކަންތައްތަކާއި އެއަށްފަހު ރިލްވާންގެ

 އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިން އުޅެމުންދާ ހާލު ދެކެ، އަލުން އެ ހުރިހާކަމެއް ހަނދާންކުރުމަކީ ފަސޭހަ

ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރިލްވާންގެ ހަނދާން އައުކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަން ވޭތޯ ބެލީއެވެ

އެކަކާ އެއިން  ލިބުނެވެ.  ހިތްވަރު  އެހީތެރިކަމާއި  ބައެއްގެ  އެތައް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ފޮތް   މި 

ހޯދުމުގައި އިންސާފު  ރިލްވާންއަށް  ނުކުރެވުނީހެވެ.  ފުރިހަމައެއް  މަސައްކަތް  މި   ނުލާވެސް 

އައީ ދެމުން  އެހީތެރިކަން  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަހަރެމެންނަށް  މަސައްކަތެއްގައިމެ  ކޮންމެ   ކުރި 

 ރިލްވާންގެ ދައްތަ ޝެހެނާޒް އެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް، ރިލްވާންގެ ހަނދާނުގައި ބަޔޮގްރަފީއެއް ލިޔެ

 ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ގެނައީވެސް ޝެހެނާޒް އެވެ. އަދި ފޮތް ލިޔުމުގައާއި މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި

ނޑިނޭޅި ޝެހެނާޒްގެ ގެ އެހީތެރިކަމާއި ހިތްވަރު އަހަރެންނަށް ލިބުނެވެ ކެ

.

.

.ِ ٱْلَحْمُد ِلَّٰ

ވެސް މަސައްކަތެއްގައި  އެންމެހާ  އަހަރެންގެ  އަދި  ހޯދައިދިނުމަށާއި  އިންސާފު   ރިލްވާންއަށް 

 އެންމެ ބޮޑަށް އުއްމީދު ދޭ މީހަކީ ރިލްވާންގެ މަންމައެވެ. ރިލްވާން މަންމަގެ ހިތްވަރާއި ލޯތްބަކީ

އަހަރެމެންނަށް ލިބުނު ނަސީބެކެވެ

 ފޮތުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރިލްވާންގެ ރަހުމަތްތެރި ޢަލީ

 ސުލައިމާންއަށް ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ސުލައިމާން މިމަސައްކަތް

ނުފެށިނަމަ ފަހަރުގައި މިކަން ނުވީސް ކަންނޭނގެއެވެ

ހޯދުމުގެ ރިލްވާން  އަދި  ދިން،  އެހީތެރިކަން  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ތައްޔާރުކުރުމުގައި   ފޮތް 

 މަސައްކަތުގައި އަހަރެންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެންމެ ފުރަތަމަ އައި އެކަކު ކަމުގައިވާ އައިޝާއާއި

 މީގެ އިތުރުން ޞަފާ ޝަރީފް، އަދި ލޭއައުޓް ހަދައިދިން އާމިނަތު އޫލާ އަހްމަދު އަށް ވަރަށް

 ފުން ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ. ލިޔުމަށް ފާޑުކިޔާ، އިތުރު ޚިޔާލުތައް ދިން ޔާސިރު އިސްމާޢީލްއަށް

ލޯތްބާއެކު ޝުކުރު ފޮނުވަމެވެ

ދައްތައިންނާއި އަހަރެންގެ  ނަޞޭހަތްތެރިވާ  ހިތްވަރުދީ،  އަބަދުމެ  މަސައްކަތުގައި   އަހަރެންގެ 

 ބޭބެއިން އަދި ކޮއްކޮމެންނަށް ނުހަނު ލޯތްބާއެކު ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ނިދިން

 ހޭލުމަށް އަހަރެންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކަށްވާ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ސާރާއަށް،

ތިޔަ ދޭ ހިތްވަރާއި އިތުބާރަށްޓަކައި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ކުރަމެވެ

ރައްކާތެރި ސަލާމަތްކޮށް،  ނުރައްކާތެރިކަމުން  ކުރުވި  ކުރިމަތި  އަހަރެންނަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 މާހައުލެއްގައި އަހަރެންގެ މަސައްކަތާއި ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މަގުފަހިކޮށްދިން

 ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ‘ހެމްބަރގް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޕޮލިޓިކަލީ ޕަރސެކިއުޓެޑް ޕަރސަންސް’ އަށް

 ކުރާ ޝުކުރަކީ އަގު ނުކުރެވޭނޭ ކަމެކެވެ. ފައުންޑޭޝަންއަށް އަބަދުވެސް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު

ޝުކުރުކުރަމެވެ

.

.

.

.

.





 ދިވެހި ނޫސްވެރިޔާ އަދި ލިޔުންތެރިޔާ އަޙްމަދު ރިލްވާން އަބްދުهللا ވަގަށް ނަގައި،

 އޭނާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގި ހައަހަރު ދުވަސް ވީ 2020 އޮގަސްޓް 8 ވަނަ ދަވަހުއެވެ.

 ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ. އަދި

 އެއިރު އޮތް ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމުތަކުން ފެށިގެން، ތަފާތު އެކި އިދާރާތަކުގައި

ތިބި ބައެއްގެ މަޤާމުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން އެކަން ކުރި ބަޔަކު ހިމާޔަތްކުރާ ކަމަށެވެ

ގިނަ ކަތިލުމަށް  އަބުރު  އޭނާގެ  ގެއްލުވާލުމަށްފަހުގައި  ގަދަކަމުން   ރިލްވާން 

ކޮށް، އޭނާއަކީ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި  މަސައްކަތްތަކެއް 

 ބަޔަކު ދެއްކިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަޤީޤަތަކީ، ރިލްވާންއަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރި،

 އަދި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ދީނީ ތައުލީމު އުނގެނިގެން އިސްލާމީ ހަރުކަށި ފިކުރާ

ދެކޮޅުހެދި މީހެއް ކަމެވެ

 މި ފޮތުގައި ރިލްވާން ވަގަށްނަގައި ގެއްލުވާލުމާގުޅޭ މައުލޫމާތު އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ.

 އަދި އޭނާގެ ހަޔާތާއި މިޒާޖަށް ނަޒަރު ހިންގާ، ރިލްވާން ދަންނަ މީހުން އޭނާއާބެހޭގޮތުން

ބުނެފައިހުރި ބައެއް ވާހަކަ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

.

.

.


