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ކިނބޫ ވާނީ ހަމަ ކިނބުލަށެވެ.

ަތުދ ެއްއެޗެކެވ. ަޒާމެންއ ުކރިްނ ަގާހ ަސޢީުދ 
ަބގީާޗަގއި  ުކޑުަކދްިނެގ  ހިފެިއެވ.  ކިނުބެލްއ 

ެއކިނބޫ ައދިެވްސ ެއަބ ޮއެތެވ.
...ަސްފާހ 2    

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ- އަރަތެއް!

2014 ަވަނ ައަހުރ ނިމެިގްނ ދިަޔއީ ދެިވހާިރްއޖެޭގ 
ްސޫކްލަތުކަގއި ކިަޔަވއިެދްއަވުމްނ ެގްނަދާވ 5914 
އާިނަޔަތްށ  ުމާސަރާއއި  ެއމީުހްނެގ  ޓީަޗުރްނ 
ގަިނުގަނ  ުނަހުނ  ެއދި  ލުިބްނ  ުކރިެއުރެމްއ 
ަމަސްއަކްތަތެކްއ ުކަރްއަވުމްނ ެގްނަދަވނޮިކްށެނެވ.

  
...ަސްފާހ 5     

 
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުން

ޮއަގްސްޓ 2008 ަވަނ ުދަވުހ ތްަސދުީޤުކެރުވުނ 
ޤޫާނުނައާސސީ  ުޖުމހޫރްިއާޔެގ  ދެިވހާިރްއޖެޭގ 
ެވެގްނ ިދަޔއީ، ަރްއޔިުތްނަންށ ގަިނ ަޙްއުޤަތެކްއ 

ައަކެށެވ. ލްިއަބއިދްިނ ޤޫާނުނައާސސީ

...ަސްފާހ 6    

ޖިހާދު ކުރުމަކީ ޮކބާ؟

ޖާިހަދކި އިްސާލމީ އިްސޠިާލެޙެކެވ. ޭއަގއި ާޢްއުމ 
ަކުމަގއި  ޮއްނަނ  ާމަނެއްއ  ާޚްއަޞ  ާމަނައާކއި 
ޢިްލުމެވރްިނ ވިާދުޅެވަފއި ެވެއެވ. ާޢްއުމ ާމަނައްށ 
ަބާލއިުރ ޖާިހަދކީ ދުީނެގ ެއްނެމަހއި ަޢަމުލަތެކެވ. 

ުމްސލެިމްއެގ ުމޅި ަޙާޔެތެވ.
...ަސްފާހ 8    

އެތެރޭގައި ވެރަިކްނ ަބދަލު ކުުރްނ:
ޯކނީގެ ހަަމތްައ

ޯކނީގެ ރިޯޕޓަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމެއް ބަދަލު ވެޮގސްފައިވާ ޮގތުގެ ޤާނޫނީ ސައްހަކަން 
އިންކުއަރީއެވެ.  ނެޝަނަލް  ޮއފް  ޮކމިޝަން  އަކީ  ޯކނީ  ރިޯޕޓެކެވެ.  ކަޑައެޅުނު 
އިންކުއަރ، ނުވަތަ ބަލާ ޯހދުނީ 7 ފެބްރުވަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަޑު 

ރިޔާސަތުގައި ހުރި އެމް.ޑި.ޕީގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވެ ދިޔަ ހަމަތަކެވެ.

ބްޫލ ުކާރެނ ަކަމްށ  ޯކނެީގ އްިނުކައރީައކީ، ެއަމަސްއަކްތ ެފުށުމެގ ުކރީަގއި، ުނުކެމާދެނ ަނތާީޖ ަޤ
ުހރާިހ ަފާރަތުކްނ ެއްއބްަސ ެވވި ެފުށުނ ަތްހޤެީޤެކެވ. ެވރަިކްނ ަބަދުލޮކްށ ަސުރާކާރއި ަހާވުލެވތިްއެބވި 
ަފާރްތަތާކއި، ެވރަިކްނ ެގްއުލުނ ަފާރްތަތާކއި ައދި އދ. ާއއި ޮކަމްނެވްލުތެވްސ ެއަމްއަޗްށ ަތާބާވެނ 
ަކަމްށ ޮސއި ައާޅ ެފުށުނ ަތްހޤެީޤެކެވ. ަތުހޤްީޤ ންިނުމަމްށަފުހަގއި ެނެރުވުނ ރިޯޕްޓަގއި ަބާޔްނ ުކރީ، 
7 ެފްބުރަވރީ 2012 ަވަނ ުދަވުހ، ދެިވހި ާރްއޖެޭގ ެވރަިކްނ ަބަދުލެވެގްނ ދިަޔއީ ޤޫާނނީ ަހަމަތުކެގ 
ްނަކަމެށެވ. ޯވްޓ ައާޅ ުދަވެހްއ ެނތެިވްސ ެވރަިކްނ ަބަދުލެވާދެނަކަމްށ ަކްނޑެައުޅނެީއެވ. “ޯކނެީގ  ަމތީ

... ޮސފުހާ 3ަހަމަތުކްނެނެވ”.

ުދ ލިުޔނީ: ުމަހްއަމުދ ަނޝީ
ޮފޯޓ: ާއރަކއިްވ
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ލިުޔނީ: ަޢލީ ަވޙުީދ
ަރްއޔިުތްނަންށ ުކރިަމިތެވަފއިާވ ޯބހިާޔަވހިަކުމެގ ަދތިަކްނ ަހްއުލުކުރަމްށ 
ނުިމަމާކ  މިައުދ  ުކެރވިެގްނ  ޮކްންޓެރްކްޓ  ަސުރާކުރަގއި  ެއްމޑީޕީ 
ަފނޑިާޔުރްނަނާށއި   5 ޯކުޓެގ  ުސްޕރްީމ  ފެްލުޓަތުކްނ  ާގްތެވަފއިާވ 
ަބަހުމްނަދނީ  އިްސެވރްިނަންށ  ުމަވްއަސާސަތުކެގ  މިނަިވްނ  ަބެއްއ 

ެއްއެވްސ ަހަމެއްއ ެނތެިއެވ. 

ަފނޑިާޔުރްނަނާށއި މިނަިވްނ ުމަވްއަސާސަތުކެގ ެވރްިނަންށ މިްފެލްޓަތްއ 
ދުިނަމކީ ަހަމ ސީާދ ރްިޝަވެތެވ. ަރްއޔިުތްނެގ ުމަދަލްށ ަދުއަލުތްނ 

ައަރއިަގުތެމެވ. 

ަހަމަހަމ  މިްފެލުޓަތްއ  ަތަރްއޤީޮކްށަފއިާވ  ަފއިާސއިްނ  ަރްއޔިުތްނެގ 
ުއޫސުލްނ ެބޭހެނ ނާިޒްމ ާޤއިުމުކުރަމކީ ަސުރާކުރެގ ޒިްނާމެއެކެވ. 
ެއެހްނަނަމެވްސ މިެފނެިގްނަދނީ  ަދުއަލުތްނ ެއްނެމ ޮބުޑ ުމާސަރ 
ަބާހ  ެނތި  ުއޫސެލްއ  ެއްއެވްސ  ެއްފެލުޓަތްއ  ެވރްިނަންށ  ދަީފއިާވ 
ަމްއަޗްށ  ަމެހްއެގ  ުމާސަރައކީ  ަފނޑިާޔުރެގ  ުއްއަތަމ  ަމްނަޒެރެވ. 
ެމޑަިކްލ  ޯފުނ،  ޯމަބއިްލ  ާކުރ،  ުރފާިޔައެވ.   76,125 ުޖްމަލ 
އްިނުޝައެރްންސ )ައަހރީ ްޕރިމިައްމައްށ 12،5000( ައްށ އާިނަޔްތ 
ލެިބެއެވ. ެއެހްނ ަފނޑިާޔުރްނަންށ ަމަހުކ 74،000 ުރފާިޔ ލެިބެއެވ. 
ްޕޮރެސކިުއަޓރ ެޖެނެރްލައްށ އާިނަޔްތަތާކ ުނަލއި ުޖްމަލ 59،500 
ަރއީުސްނަންށ  ުމައްއަސާސަތުކެގ  މިނަިވްނ  ލެިބެއެވ.  ުރފާިޔ 

47،000 ުރފާިޔެގ ުމާސަރ ލެިބެއެވ. 

ޫމްނަލއިަޓްށ ލިބިަފއިާވ ަމުއާލާމަތްށ ަބާލއިުރ ުމާސަރއިެގ އިުތުރްނ 
މާިހުރެވްސ ުސްޕރްީމ ޯކުޓެގ ަފނޑާިޔުރަކްނ ުކަރްއަވުމްނ ެގްނަދާވ 
ައަހުރ  ަވަނ   2002 ދިރުިއުޅްއަވްނ  ަހމުީދ  ައލީ  ައްލުއްސާތްޛ 
ޮއަގްސުޓ 21 ަގއި ާމެލ ިހާޔ 2 އްިނަވނީ ފެްލްޓ ެދްއާވަފެއެވ. 
2004 ޮއްކޯޓަބރ 24 އްިނ ެފށެިގްނ ަފނޑިާޔުރ ައލީ ަހމުީދ ުކލެީގ 

ޮގުތަގއި ަދްއަކަވުމްނ ެގްނަދަވނީ ަމަހުކ 3،500 ުރފާިޔެއެވ. 

ަމްޤަޞުދަގއި  ާމްތ  ޯހަދއިދުިނުމެގ  ޯބހިާޔަވހިަކްނ  ަރްއޔިުތްނަންށ 
ެފުށުނ ަމްޝޫރުޢެވްސ މިަދނީ ޮކަރޕަްޝްނެގ ެތެރައެށެވ. އްިނާސުފ 
ޯހަދއިދުިނަމްށ ޤޫާނުނ ައާސސީަގއި ަކނޑެައޅިަފއިާވ ެއްނެމ ަމީތ 

ުމައްއަސާސަތުކެގ ެވރްިނަންށ ރްިޝަވުތެގ ޮގުތަގެއެވ. 

މިއީ ަކްނ ޮއްތޮގޭތ ުބެނ ތެިބޭވަކްނ ެނެތެވ. މިަކްނ ުހްއުޓަވްނ 
ަރްއޔިުތްނ ައުޑުއުފަލއި ނުިކްނާންނ ެޖެހެއެވ. 

ކިނބޫ ވާނީ ހަމަ ކިނބުލަށެވެ. ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފްލެޓު 

ބެހުމަކީ ރިޝްވަތު

ހިފެިއެވ.  ކިނުބެލްއ  ަސޢީުދ  ަގާހ  ުކރިްނ  ަޒާމެންއ  ެއްއެޗެކެވ.  ަތުދ 
ުކޑުަކދްިނެގ ަބގީާޗަގއި ެއކިނބޫ ައދިެވްސ ެއަބ ޮއެތެވ. 

ޮކްށ ަހާވ ެއުރވިަފުހްނ ދެިވހާިރްއެޖ  ަޒާމްނަތެކްއ ަފުހްނ، ެސްޒ ބިުލ ފްާސ
ކިނުބުލްނ ުފާރަލއިފެިއެވ. ައއި ެހަވްނ އިަހަވްނދޮިޕުޅަގެވްސ ުހްސ ކިނުބެލެވ. 
ފާދްިއޮޕުޅްނެވްސ ެފްނަނނީ މިުދަވްސަވުރ ދަިހ ފުޫޓ ާބަރ ފުޫޓ ަހށެިހޮޔ “ 
ެއއީ މުޫސމީ  ްޕޮރްގެރސިްވ “ ކިނުބެލެވ. ަސުރާކުރްނ ުފަރަތަމ ުބނީ 
ަބަދެލްއަގއި ައއި ކިނބަޫތެކްއ ަކަމެށެވ. ަފުހްނ ކިާޔ ައުޑ އިެވނީ ަބަޔުކ 
ާރްއެޖ ަސަރަހްއަދްށ ައާޅލި ެއްއެޗްއ ަކަމެށެވ. ާއަދއިެގ ަމތިްނ ަކުމެގ 
ެގްއުލްނާވހިނުދ  ކިނުބެލްއެގ  ަރްއޔިަތަކްށ  ޮއުތަމްށަފުހ،  ުނަބާލ  ައްސެލްއ 
ަކަމެށެވ.  ަކެމްއ  ުކރި  އްިނ  ެއްމ.ޑީ.ޕީ.  ެއއީ  ުބާނނީ،  ަސުރާކުރްނ 
ުބެނާފެނެއެވ.  ަސުރާކުރްނ  ަކެމކޭެވްސ  ެގ  ާނޒިްމ ަސރ  މިުދަވްސަވުރ 
ުމުޖރަިމަކްށ  ުނަރްއާކެތރި  ުމުޖަތަމުޢައްށ  ަބަޠަލުކްނ،  ަޤުއމީ  އިުތާބުރުކާރ 

ަބަދުލވީ ހިނުދޮކެޅްއެގ ެތޭރަގއި ޫންނޯތެއެވ.

ަކުމަގއި  ޮބޑާ  ޮއްނަނެހްނ  ަބަލްނ  ކިނުބެލްއ  ޮއތީ  ަސުރާކުރ  ައްސަލކީ 
ަބނުޑަދާމަލއިެގްނ ަކެމެވ. ކިނުބެލްއ ޭއެގ ޝިާކަރ ދުިރާވަލްނ ވްިސާނެހްނ 
ާވަދެވރްިނ ދުިރާވަލްނ ވްިސާނަލ ވްިސާނަލެއެވ. ކިނުބެލްއ ަފަހުތ ެއުޅުމްނ 
ޖޭ.ޕީ.  ާއއި  ެއްމ.ޑީ.ޕީ.  ުއެޅެއެވ.  ުބެނ  ުދަވްނ  ޒިްގެޒްގޮކްށ  ެދޮކަޅްށ 
ްނެނެވ. ުކޫނުޒްނެނެވ. ޒިްގ  މިައުދ ެއުކަގއި ުކރިައްށަދނީ ާބަރެށެވ. ަކްނަމތި
ެޒްގ ޮކެށެވ. ަހަދްނ ުއޭޅ ެއްއެޗްއ ަސުރާކަރަކްށ ޭނނެގެއެވ. ހީުކަރނީ 
ައމިްއަލ  ަވްއާޓަލްނ ުއޭޅ ެހްނެނެވ. ހަީވނީ ެވްއޓެޭހްނެނެވ. ޝިާކަރޮކްށލީ 
ާމަފުހްނޭނ މުީހްނ ުބެނ ުއެޅެއެވ.  ެރެވ. ެހޭދ ގްޯސ ެއނެގނީ  ދާިފޢީ ަވޒީ
ަބެއްއ ަރްއޔިުތްނ މިެފްނަނ ަޅ ކިނބަޫތްއ ަމްސ ޭޓްނަކްށ ެޕެޓްއ ޮގަތްށ 
ަކުމްނެނެވ.  ަތާފުތ  ަހަމ  ުނެފްނާނތީެއެވ.  ުކރިްނ  ޯލބިްނެނެވ.  ަލއިފެިއެވ. 
 12 ެއނޭގޯތެއެވ.  ެއްއެޗްއަކްނ  ުނަރްއާކެތރި  ކިާހ  ކިނުބަލކީ  ަނަމެވްސ 
ަހއިްނ  ުކުކުޅ ދުިރާވާލ ކިނބޫ ަހަމ އިްސޮކުޅ އްިނާސެންއެވްސ ަހަމ ފޭަސ
ެލަޔެށެވ.  ައަހަރެމްނެގ  ުކާރނީ  އްިނެވްސްޓ  ެއޮސުރެމްނ  ދުިރާވާލެނެއެވ. 

ކިނުބަލކީ ުމުޖަތަމުޢައްށ ުހރި ުނަރްއަކެލެކެވ. 

ަރްއޔިުތްނެގ ަޙްއުޤަތަކްށ ުނަބާލ ަސުރާކަރާކ ކިނުބަލާކ ާމޮބުޑ ަތާފެތްއ 
ެނެތެވ. ާރްއޖެޭގ ަރްށަތުކެގ ަރްއޔިުތްނ ކިނުބުލެގ ބިުރެވރަިކުމަގއި ތިބީ 
ުރްނާނއި، އިދިޮކުޅ ަފާރްތަތާކއި، ަފނޑިާޔުރްނާނއި، މިނަިވްނ  ާފަރައެށެވ. ަވޒީ
ުމައްއަސާސަތާކއި، ޫންސެވރްިނާނއި، ުޔނިަވރސިޓީ ަދރަިވުރްނާނއި، ެޑޕުިއޓީ 

ޕުަލްނާނއި، ލީޑިްނ ޓީަޗުރްނެވްސ ަހަމ ތިބީ ާފަރައެށެވ. ްޕރްިނސި

ަރްއާކެވތިބިްއާޔ  ަކުމްނެނެވ.  ުހށާިޔުރ  ހިފީ  ކިނބޫ  ަސޢީުދެވްސ  ަގާހ 
ަދުތެރެކެވ. ކިނބޫާވނީ ަހަމ ކިނުބަލެށެވ.
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ެވރަިކްނ ަބަދުލުކުރުމެގ ާވަހަކ ައެންއާކެވްސ ާފުޅަގއި ެދެކޭވްނ ަފަށއިފިެއެވ. 
ެއެކެވ.  ބްޫލ ުކާރ ާޕޓީ ެއްމ.ޑީ.ޕީ ައކީ ޑިޮމްކަރޓިްކ ުއޫޞްލަތްއ ުނަހުނ ަޤ
ްމ  ެއެކެވ. ޮއަނަރަބްލ ޤާސި ޤޫާނނީ ަހަމަތުކްނ ަކްނަކްނ ުކުރަމްށ ެއޭދ ާޕޓީ
އްިބާރހްިމ ާއއި ާރްއޖެޭގ ެވރަިކްނ ަހާވުލ ުކުރަމކީ ދެިވހްިނަންށ މަިވުގަތްއ 
ެއްނެމ ަރަގުޅ ޮގްތަކުމަގއި ެއްމ.ޑީ.ޕީ އްިނ ެދކޭ ަނަޒރިްއާޔުތެގ ަސަބުބްނ 
ަބެއްއ ބުޭފުޅްނެގ ަކްނޮބުޑުވްނ ެއަބުހްއެޓެވ. ަބާޣާވަތާކއި ދާިމައްށ ެއްމ.ޑީ.ޕީ 

މްިސާރުބ ަޖާހަކަމްށ ެދެކޭވ ަކުމްނެނެވ. 

ގަިނާޕޓީ ެއުކެލޭވ ާވަދެވރި ސިާޔސީ ނާިޒެމްއ ެމުދެވރެިވ، ެވރަިކްނ ަބަދުލެވާދ 
ަރްއޔިުތްނެގ  ެއަކަށުނެއޅި  ަހަމަތެކްއ  ެއަފަދ  ެއެދނީ،  ަހަމަތަކްށ ދެިވހްިނ 
ުއްނމީުދަތްއ ަހޤީަޤަތަކްށ ެހެދްނ ެންތަކަމްށ މިައުދެގ ކިަތްނެމ ދެިވހްިނެންއ 
ުއޫޞެލެވ.  ެހޮޔެވރަިކުމެގ  ަމްނޒިަލކީ  ެއޭދ  ާދްނ  ުކާރތީެއެވ.  ބްޫލ  ަޤ
ާމްތެވެގްނާވ  ދެިވހާިރްއެޖެއެވ.  ައެންއ  ަތަރްއޤީެވަފއިާވ  ޑިޮމްކަރސީެއެވ. 
އިްސާލްމ ދުީނެގ ުއޫޞްލަތާކއި ަރްއޔިުތްނެގ އްިނާސނީ ަހްއުޤަތްއ ަރްއާކެތރި 

ެވަފއިާވ ދެިވހާިރްއެޖައަކެށެވ. ަތަނަވްސ ދެިވހި ާރްއެޖައަކެށެވ. 

ަހަމައްށ  އްިނތާިޚާބއި  ެގ   2018 ވްިސުނަމކީ،  ެއްއ  ސިަޔސީ  މިައުދެގ 
ާވަދެވރި ަފާރްތަތްއ ަމުޑޮކްށފަިނަމ، އްިނާސުފ ެވރި އްިނތާިޚެބްއ ދެިވހްިނަންށ 
ުނލިބޭެނަކަމްށ ާފަހަގާވ ވްިސުނެމެވ. މި ޮއަލަބްށ ަކްނ ހިާގެނަކަމްށ ާސުފ 
ޮކްށޭދ ކިަތްނެމ ެހްއާކއި ަޤރީާނެއްއ ާވަދެވރަިފާރްތަތުކްނ ަދނީ ާހަމުކަރުމްނެނެވ. 
ަރއީްސ ާޔމީުނެގ ވްިސުންނުފުޅ ުހރީ ުޚުދުމުހާތުރ ެވރަިކެމްއ ާޤއިްމ ުކުރަމްށ 
ާވަހަކ  ަބަދުލުކުރުމެގ  ެވރަިކްނ  ަފަށއިފެިއެވ.  ެދެކޭވްނ  ާމޮބޑްަށ  ަކަމްށ 
ުނަދްއާކ ަމުޑުކެރެވްނ ެންތަކަމްށ ާމގިަނ މުީހްނ ުބާންނަފަށއިފެިއެވ. ާދްނ 
ެއޭދ ަމްނޒިްލ ެގްއލި ގްޮސާދެނ ަކުމެގ ބިުރޮބުޑ ަކުމްނެނެވ. ޑިޮމްކަރސީެގ 

ަމުގަގއި ދެިވހްިނ ަފާށަފއިާވ ަދުތުރެގ މްިޞާރްބ ެގްއޭލަކުމްނެނެވ. 

ުކެރްއވީ،  ާކމިާޔުބ  އްިނތާިޚުބ  ައަހުރެގ  ަވަނ   2013 ާޔމީުނ،  ަރއީްސ 
ގިނަިކްނާޏ  ެތެރއްިނެނެވ.  އިްއތާިޙެދްއެގ  ޮއްތ  ހެިމނަިފއި  ާޕޓީ  ުޖްމހޫރީ 
ލިބިބިަވޑައިަގތީ 25% ެގ ާތޢީެދެވ. މިައުދ މަިވނީ ެއ އިްއތާިޙުދ ޫރޅަިފެއެވ. 
ުޖްމހޫރީ ާޕޓީ ަސުރާކުރ ހްިނާގ ޕީ.ޕީ.ެއްމ ެގ އިްއތާިޙުދްނ ަވކެިވްއެޖެއެވ. 
ަމތީްނ  ަހަމަތުކެގ  ޤޫާނނީ  ަބަދުލެވަފއިަވނީ  ެވރަިކްނ  ައަހުރ  ަވަނ   2012
ަކަމްށ ޯކނެީގ ރިޯޕްޓަގއި ެދެކުވުނ ެއްއ ަސަބެބްއަކަމްށ ެއރިޯޕްޓ ަބާޔްނ 
ުކަރނީ، 2008 ަވަނ ައަހުރ ުއެފުދުނ ެއްމ.ޑީ.ޕީ ެވރަިކްނ ުއެފދެިގްނ ައއީ 
ުޖްމހޫރީ ާޕޓީ ާއއިެއުކ ެވުވުނ އިްއތާިޙުދެގ ެތެރއްިނ ަކުމްނ، ެއ އިްއތާިހުދ 
މިައުދ،  ގްޮސަފއިާވަކުމްނެނެވ.  ެގްއލި  ަޞްއަޙަކްނ  ެވރަިކުމެގ  ޫރުޅުމްނ 
މުިހްއެޓނީ ެއ ފިަޔަވަޅެށެވ. ަރއީްސ ާޔމީުނެގ  ައެންއާކެވްސ މި ާރްއޖޭ 

ެވރަިކުމެގ ަޞްއަޙަކްނ ެގްއލި ގްޮސާފާވ ާޙަލަތެށެވ. 

ަމާޤަމްށ  ެގ  ަރއީްސ  ަނއްިބ  ެއުހްނެނވި  މިައުދ  ަޖމީުލ  ޑރ. 

ާޙަލުތ  އްިނތާިޚުބެވަވޑައިަގުތުމެގ ުކރީަގއި، ެވރަިކުމެގ ަޞްއަޙަކްނ ެގްއލާިދ 
ޑު އިުހ މިެދްނެނވި  ަތާކއި ުގޭޅ ޮގުތްނ ެދްއެކވި ާވަހަކަތްއެވްސ ުހރީ ައުޅަގ
ެވރަިކަމްށ  ުކެރްއުވުމަގެއެވ.  ަބާޔްނ  ުކަރްއާވ  ބްޫލ  ަޤ ަހަމަތްއ  ޯކނެީގ 
ައުއަމްށ ުއެފްއދި އިްއތާިޙުދ ޫރޅްިއެޖަނަމ ެވރަިކުމެގ ަޞްއަޙަކްނ ެގްއުލނީ 

ަކަމްށ ވިާދުޅަވުމްނ، ެދްއެކވި ަހަމަތެކެވ. 

ެވރަިކުމެގ ަޞްއަޙަކްނ ެގްއލާިދ ާޙަލުތަގއި، ަރއީުސްލ ުޖްމހޫރްިއާޔައްށ، ައދި 
ަސުރާކަރްށެވްސ ުކރިަމތިަވނީ ުނަހުނ ޮބެޑތި ަދތިަތާކެއެވ. ގަިނަރްއޔިުތްނެގ 
ަހަމެއަކނި  ުކެރޭވނީ  ެވރަިކްނ  ަމްއަޗްއ  ެއަރްއޔުިތްނެގ  ުނާލ  ުރުހާމއި 

ުޚުދުމުހާތުރ ެވރަިކުމެގ ނާިޒެމްއަގެއެވ. 

2008 ަވަނ ައަހުރެގ ޤޫާނުނ ައާސސީެގ ަދުށްނ ެދ ަފަހެރްއެގ ަމތިްނ 
ެދ  ބްޭއވިްއެޖެއެވ.  އްިނތާިޚުބ  ަމޖިލުީހެގ  ައދި  އްިނތާިޚާބއި  ރިާޔސީ 
ަކްނ  ަރއީްސ  ާރްއޖެޭގ  ަނތާީޖެއެވ.  ެއްއާބަވެތްއެގ  ެފުނނީ  ަފަހުރެވްސ 
ަވަނައަހުރ  ަފާރަތެށެވ. 2008  ަމުދ  ާތއިުދ  ުފުރަޞުތ ލެިބނީ  ުކުރުމެގ 
ަގއި   %25 ާތޢިުދ  ެއާޕޓީެގ  ައއީ  ެއެފދެިގްނ  ަސުރާކުރ  ެއްމ.ޑީ.ޕެީގ 
ަވނޮިކެށެވ. 2013 ަވަނައަހުރެވްސ ަރއީްސ ާޔމީުނ ަރއީްސ ަކަމްށ ަވޑައްިނ 
ސިަފ  ައާސސީ  ޤޫާނުނ  ަރްޢޖެޭގ  ާތޢިާދެއުކެއެވ.  ެގ   %25 ެއުހެނވީ 
ުކަރނީ ާރްއޖެޭގ ެވރަިކްނ ުކަރްއާވ ބުޭފަޅަކްށ 50% ައްށ ުވެރްނ ޮބުޑ 
ައްޤަލިބްއަޔެތްއެގ ާތޢިުދ ލިބިަވޑައިަގްނަނާވްނ ެޖޭހެނަކަމެށެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، 
މިާޤޫނުނ ައާސސީައްށ ައަމުލ ުކަރުމްނ ޯވްޓ ެނުގުނ ެދަފަހުރެވްސ، ާރްއޖެޭގ 
ަރްއޔިުތްނެގ ންިނުމްނ ުހރީ ޤޫާނުނ ައާސސީ ެއ ުއްނމީުދ ުކރި ޮގަތަކްށ 
ޫނެނެވ. ަރްއޔިުތްނެގ ާތޢިުދ ެއްނެމ ޮބުޑ ުކެރުވނީ 2013 ަވަނ ައަހުރ 

ެއްމ.ޑީ.ޕީ ައެށެވ. 45% ައެށެވ. ެއްއުބެރްއ ުނެވެއެވ.

ޤޫާނުނ ައާސސީ ެނުރާވ ެއްއ ަނތާީޖައކީ ޮކްނެމ ެވރަިކެމްއެގެވްސ  ެފހި 
ެއްނެމ ަޅަފުތަގއި ެއެވރިަކުމެގ ަޞްއަޙަކްނ ަނާގުލެމެވ. ެވރަިކްނ ުއެފްއުދަމްށ 
ެއްއބްަސކިޭޔ ާޕޓީ ަތަކްށ، ކިޭޔ ެއްއަބުހަގއި ެދމި ތެިބެވނީ ެވރަިކްނ ުއެފދި 
ުދަވްސޮކެޅްއ ާވްނެދެނެވ. ެވރަިކުމެގ ަޞްއަޙަކްނ ަނާގާލ ަނތާީޖައްށ ެއްނެމ 
ަކްނަކްނ މާީޒްނެވެގްނާދ، ަހަމަކަށަވުރްނެވްސ ެއްއ ަސަބަބކީ، އިްއތާިޙެދްއެގ 
ެތެރއްިނ ުއެފޭދ ެވރަިކެމްއ ހިަފަހްއާޓ، ހިާގޭނ ަހަމަތެކްއ ޤޫާނުނ ައާސސީ 
ަގްނދީ  ާމްތަރްސަކާލްނެގ  ުހާވ  ަރއީްސަކުމެގ  ުނާވތީެއެވ.  ވްިސާނަފއި 
ުރްނެގ ަމޖިލްީސ  ުކެރްއުވަމްށ ަފުހަގއި، ެދްނުއަފްއާދ، ަސުރާކުރ ހްިނުގުމެގ ަވޒީ
ުރްނެގ ަމޖިލަީހެށެވ. ަސުރާކުރެގ  ެވެގްނަދނީ ަރއީުސްލ ުޖްމުހްއރިްއާޔެގ ަވޒީ
ުކަރްއާވ  ައްއަޔުނ  ަރއީްސ  ސީާދ  ަމާޤްމަތކީެވްސ  ސިާޔސީ  ެއްނެމާހ 
ބުޭފުޅްނ ުފުރްއާވ ަވީޒފަާތެކެކެވ. ެވރަިކްނ ުއެފްއުދަމްށ ެއުކަލާވލި އްިއތާިޙުދ 
ެއްއބްަސުވުމެގ ައަގކީ ަހަމެއަކނި ޭއޯފ ަކުރާދެހްއެގ ައެގެވ. ެއްއބްަސުވާމއި 
ޚިާލުފުވްނ ުހްއުޓުވްނ ެއއީ ޤޫާނުނ ައާސސީ ައްށ ބީަރްއެޓހި ަކެމެކެވ. 

ެއުކަލާވަލއިފަިނަމ  ަސުރާކެރްއ  ެދްނެވްސ،  ެތެރއްިނ  ައާސްސަތުކެގ  މި 
ެގްއޭލެނެއެވ. މަިނތާީޖ ެނުރަމކީ،  ެއަސުރާކެރްއެގ ަޞްއަޙަކްނ އިާސަހަތުކ 
ަޞްއަޙ  ަކުމްނެނެވ.  ަކެމްއ  ހެިމނަިފއިާވ  ޮތބިްއަޔުތަގއި  މިައާސްސެގ 

ކަވަރ ސްޓޯރީ | ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުން: ކޯނީގެ ހަމަތައް



މްޫނަލއްިޓ | ެދަވަނ ައަދުދ | 4  16 ެފްބުރައރީ 2015މ.

ަކެމްއެންތ ެވރަިކަމުކްނ ަރްއޔިުތްނަންށ ާވނީ ެގްއުލެމެވ. ދެިވހްިނަންށ ލިބޭ 
ކަަވުމްނެނެވ.  ުފުރަޞުތަތްއ ާދނީ ެގްއެލުމްނެނެވ. ދެިވހާިރްއެޖ ާދނީ ބި

 
ަސަބުބކަަމްށ  ޮބުޑެއްއ  ެއްނެމ  ަކްއާސލި  ައާމުޒްނ  ައާސސީ  ޤޫާނުނ 
ޑު ެދެކނީ ެވރަިކުމެގ ނާިޒްމ ަކނޑެައުޅަމްށ ެނުގުނ ެފްނަނ ުނެފްނަނ  ައުޅަގ
ޯވްޓ ޮއުޅާވލި ަކުމްނެނެވ. 2007 ަވަނައަހުރ ެނުގުނ، ެވރަިކުމެގ ނާިޒުމެގ 
ެފްނަނ ުނެފްނަނ ޯވްޓ ޮއުޅާވާލަފއިާވަކްނ، ެއޯވްޓެގ ހާިސުބަތުކްނ ާމާސުފޮކްށ 
ާމާބުރަގަދ  ނާިޒަމަކެށެވ.  ަބުރަލާމނީ  ެއުދނީ  ަރްއޔިުތްނ  އްިނެގެއެވ. 
ަރއީްސ ެއްއ ުނުހްނަނ ނާިޒަމަކެށެވ. ަމޖިލުީހަގއި، ާޕޓީ ަތުކެގ އިްއތާިޙުދްނ 
ެވރަިކްނ ހްިނަގުމްނ ެގްނެދޭވެނ ނާިޒެމެކެވ. މި ޤޫާނުނ ައާސސީެގ ަދުށްނ 
ަހަމ  ެއެގްނަދނީ  ަދްއަކުމްނ  ެވްސ  ަނތާިޖ  ޯވެޓްއެގ  ުހރާިހ  ެނގަިފއިާވ 
ެއަމްނަޒެރެވ. ދެިވހްިނ ެއެދނީ ަބުރަލާމނީ ނާިޒެމްއ ަކަމްށ ުބެނޭދ ާސުފ 

ަމްނަޒެރެވ. 

ެފހި ޤޫާނުނ ައާސސީ ަރްއޔިުތްނަންށ ާކމިާޔުބ ޮކްށދަީފއިަވނީ ަރްއޔިުތްނެގ 
ައާސސީ ަޙްއުޤަތެކެވ. ެއަޙްއުޤަތްއ ަކަށަވުރ ުކުރަމްށ ބޭުންނާވ ެވރަިކުމެގ 
ނާިޒްމ ެއަވނީ މްިޞާރުބްނ ަކްއާސަލަފެއެވ. ަރއީްސ ަމުއޫމުނެގ ެވރަިކްނ 
ެގްއލާިދެނ ަކަމްށ ެއަމނުިކާފަންށ ަލާފުކެރެވުމްނ ދަިޔ މްިނަވުރެގ ަސަބުބްނ 

ެއަމނުިކާފުނ ެއުޅްއވި ފިަޔަވުޅަތާކއި ުކެރްއވި ަކްނަކުމްނެނެވ. 

ޫނ ޤޫާނުނ  ައަހުރެގ ަމަސްއަކްތުޕުޅްނ ންިނެމވި  ަމުއޫމުނެގ 18  ަރއީްސ 
ައާސސީ ައްށ ަރަގުޅ 8 ައަހުރ ަޢަމުލ ުނުކެރވި ަވނޮިކްށ ޤޫާނުނައާސސީ 

އިްޞާލުޙ ުކެރްއުވަމްށ ަރއީްސ ަމުއޫމަންށ ަމްޖބޫުރެވަވޑައިަގެތެވ. ކިަތްނެމ 
ަމްޞޫއލިްއަޔުތަތްއ  ަޚްއުޤަތާކއި  ަޒާމނީ  ެވެގެނެއެވ.  ެމުދެވރި  ަސަބެބްއ 
ެގްނަދާވްނ  ުކރިައްށ  ެވރަިކްނ  ަމުއޫމުނެގ  ަރއީްސ  ުނލިބި،  ދެިވހްިނަންށ 
ަރަގަޅްށ  ެއަމނުިކާފަންށ  ުނަރްއާކަތްއ  ދާިމެވާދެނ  ުއުޅްއަވއިފަިނަމ 
ުކރިައްށ  އިުތަރްށ  ެއްއޮގަތަކްށެވްސ  ދެިވހާިރްއެޖ،  ވްިސނަިވޑައިަގތީެއެވ. 
ެގްނެދެވްނެވްސ ެނުތނީެއެވ. ޤޫާނުނ ައާސސީ އިްޞާލުޙ ުކުރުމެގ ަމަސްއަކްތ 
ެވެގްނދަިޔއީ، ަރއީްސ ަމުއޫމުނެގ ެވރަިކްނ ންިނުމަމްށެވްސ ުކެރުވުނ ޮބުޑ 
ަމަސްއަކަތަކެށެވ. ަރއީްސ ަމުއޫމުނ ާއއި ަބއިެވރްިނ ތިްއެބވީ، ހިެފެހްއޭޓްނ 
ޮއްތ މްިނަވަރަކްށ ހިެފެހްއުޓުމަގއި ަކަމުރ ަބނެދަލެއެވ. އިްޞާލަޙްށ ެއދި 
ޮގަވުމްނ ެގްނދިަޔ ައުއ ދެިވހި ޖީުލ ަމަސްއަކްތ ުކަރުމްނ ެގްނދިަޔއީ ަރއީްސ 
ަމުއޫމުނެގ ެވރަިކަމްށ ނުިމެމްއ ެގެނުއަމާށއި ައދި ަޒާމނީ ޑިޮމްކަރސީ ެއްއ 

ބިާނުކުރަމެށެވ. 

ެވރަިކްނ  ަމުއޫމުނެގ  ަރއީްސ  ޫނެނެވ.  ުކޑެައްއ  ާކމިާޔުބ  ޯހދި  ދެިވހްީނ 
ނުިމަމަކްށ ެގެނެއެވ. ޑިޮމްކަރސީެގ ަމަސްއަކްތަތެކްއެވްސ ުކާރްނ ެފްއުޓެނެވ. 
ޑު ސިަފެއްއެގ ޮގުތަގއި ޑިޮމްކަރސީެގ  ެއެހަންސ، ދެިވހި ެވރަިކުމެގ ަމއިަގ
ެފހި  ުނނެިމެއެވ.  ައދި  ަމަސްއަކްތ  ުހރި  ުކާރްނ  ެފުނަމްށ  ުއޫޞްލަތްއ 
ޤޫާނުނ ައާސސީައްށ ަބެއްއ އިްޞާލުޙ ެގެނުއަމްށ މަިވނީ ަމުޖބޫުރެވަފެއެވ. 
ޮކްށ ހިަގުމްނ ާދ ެވރަިކުމެގ ނާިޒެމްއ ޯހުދަމްށަޓަކެއެވ. ަސުރާކުރަތުކެގ  ރީތި
ުކެރޭވެނ  ެވރަިކްނ  ަފާރުތްނ  ަރްއޔިުތްނެގ  ުނޮގްސ،  ެގްއލި  ަޞްއަޙަކްނ 

ނާިޒެމްއ ޯހުދަމެށެވ.

އުންމީދު ނަގައިނުލާށެވެ!
ާސއިްފ

ހީާލެށ ައދި ޮއތިްއޭޔ ުމްސަތުޤަބެލްއ ުއާޖާލ     
ހާީވގިާވްނ ެކެރްނާޏ ެއުދަވްސ ައުލްނ ލިބޭޭނ       

ހްިތަތްއ ުކާރެށ ާޚލްިސ ެތުދެވރިވި ހްިނަމާތެއުކ     
ހްިތަވުރ ުނާލެށ ޫދޮކްށ ބިްނެފހި ައުލްނ ެވާދޭނ       

ޯގޭހަވނީ މާިޙަލުތ ކިަޔުމްނ ޮލުލްނ ޮރުމްނެވްސ     
ޖޭޯޝ ައުލްނ ެނެރްނވީ ޭއުރްނ ަނާޖެވޭވޭނ       

ބޭުންނަވނީ ަދާލޭލ ޮއެހޭރ ަވަރްށ ަމަސްއަކްތ     
ަހާވޭނ ހަޭހްނުކަރްނ ުޒާވުންނ މިަބލްިނ ފޭަސ       

ދާީލުނާލ ުކާރ ެހޮޔ ުބަރ ގަިނ ަމަސްއަކުތްނ ައދި     
ހީާލ ުއޭޅެނ ުދަވެހްއ ަކަށަވުރ ެގެންސެދޭވޭނ       

ުއްނމީުދ ަފނުޑެވ ދިަޔަޔްސ ަދްނާނެށވީ ުކދްީނޭނ     
ުފްނ ަވުޅަގނުޑްނ ެއޭރޭނ ުމްސަތުޤަބެލްއ ލިބޭޭނ       

ބިްއާލހި ެތުދ ުބަންނހޭ ައނާިޔެވރްިނ ނޭިމޭނ     
ދްިއލާލި އިުރފަަދއްިނ ައލި ުއަދެރްސ ފަަތަޙުކާރޭނ       
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ެއ ބުޭފުޅްނ ުކެރްއވި ަމަސްއަކްތަތުކެގ ެތޭރަގއި ެއޑިުޔކޭަޝްނ މިންިސްޓރީާއއި 
ސިވިްސަސރވްިސ ޮކމިަޝާނ ަމްޝަވާރުކެރްއުވާމއި، ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔައްށ 
ަވޑައިަގުތުމެގ  ްސޫކަލްށ  ެހުދުމަގއި  ަކުޅ  ުހަށެއުޅްއުވާމއި،  ަމްއަސަލ 
އިުތުރްނ، ުމާސަރ ޮބުޑ ުނާވަނަމ 2015 ަވަނ ައަހުރެގ ދާިރސީ ައަހުރަގއި 
ެއޯސސިޭއަޝުންނ  ޓީަޗުރްނެގ  ަކަމްށ  ުނނުިކްނަނާވެނ  ކިަޔަވއިެދްއުވަމްށ 

ވިާދުޅުވްނ ފަަދ ަކްނަކްނ ހެިމެނެއެވ.
 

ޓީަޗުރްނ ުމާސަރާއއި އާިނަޔުތ ަރނަގުޅުކެރްއުވަމްށަޓަކއި ަމަސްއަކްތުކަރްއަވނީ 
މުީހްނަންށ  ެފްނަވުރެގ  ޓީަޗުރްނ  ތިްއެބވި  ފަާތުކަގއި  ަވޒީ ެއެހްނ  ަދުއަލުތެގ 
ލިބޭ ުމާސަރައްށ ުވެރްނ ޓީަޗުރްނެގ ުމާސަރ ުކޑަވަީމެއެވ. ެއ ުމާސާރަގއި 
ދުިއުމެގ  ަދްށަވުމްނ  ެފްނަވުރ  މުީހްނެގ  ބޭުންނާވ  ައްނަންނ  ޓީަޗުރަކަމްށ 
ަސަބުބްނ ޭއެގ ެނެދޭވ ައަސުރ ަދރަިވުރްނެގ ަތުޢލަީމްށ ުކަރުމްނާދެނތެީއެވ.
ެއޑިުޔކޭަޝްނ  ުކެރްއވަިނަމެވްސ  ަމަސްއަކެތްއ  ކިަތްނެމ  ޓީަޗުރްނ 
މިންިސަޓރ ވިާދުޅަވުމްނ ެގްނެދވީ ޓީަޗުރްނަންށ ުމާސަރ ޮބުޑާވެނ ުދަވެހްއ 
ުއްނމީެދްއ  ޮބުޑާވެނަކުމެގ  ުމާސަރ  ައދި  ަކަމެށެވ.  ެއނގިަވޑައިުނަގްނަނާވ 
ެވްސ ެންތަކަމެށެވ. 2015 ައަހުރެގ ަބެޖްޓަގއި ެވްސ މިަކަމަކްށ ަފއިާސ 

ހަިމާނަފެއްއ ުނެވެއެވ.

ަނަމެވްސ، ދާިރސީ ައަހުރެގ ކިެޔުވްނ ެފެށްނ ަކއިރެިވަފއިަވނޮިކްށ، ޓީަޗުރްނަންށ 
މާިހުރ ލިބިަވޑައިަގްނަނާވ ުމާސަރއިެގ 33 އްިނަސްއަތައްށ ުވެރ ުކޑޫަންނ 
މްިނަވަރަކްށ ުހރާިހ ޓީަޗުރްނެގ ުމާސަރ އިުތުރޮކްށެދްއަވއިފިަކަމްށ ާރްއޖެޭގ 

ޓީަޗަރަކްށ  ޮކްނެމ  މިާއެއުކ،  އިުޢާލްނުކެރްއވިެއެވ.  ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔ 
ެގްނަދަވްނ 11 ހްާސ ުރފާިޔއިްނ ެފށެިގްނ 17 ހްާސ ުރފާިޔާއ  ެގައްށ 
ެދެމުދެގ ައަދަކްށ ލިބިަވޑައިަގްނަނާވެނ ަކަމްށ ެއޑިުޔކޭަޝްނ މިންިސްޓރްީނ 
ވިާދުޅަވުމްނ ެގްނެދވެިއެވ. ެއ ަޚަބުރ ޫންސަތުކެގ ފަަލ ުސުރޚީައްށ ެއރިެއެވ. 

ޓީަޗުރްނ ުއަފުލްނ ހިނުިތްނވިެއެވ.

ެޖހިަވޑައިަގެތެވ.  ަލްއަވްނ  ުކރިަމތި ހްާސަކަމާކ  ޮބުޑ  ޓީަޗުރްނ  ުކްއލަިއަކްށ 
ުމާސަރ ޮބުޑުކެރްއުވަމްށ ންިނެމުވާމެއުކ ޓީަޗުރްނެގ ައަދުދ ަމުދުކެރްއުވަމްށ 
ައަދެދްއެގ  ގަިނ  ެފްއެޓވިެއެވ.  ަމަސްއަކްތ  މިންިސްޓރްީނ  ެއޑިުޔކޭަޝްނ 
ޓީަޗުރްނ ެއްއޮގަތަކްށެވްސ ޓީަޗުރަކަމްށ ުނުފޭދ ަކަމްށ ވާިދުޅެވ ެއ ބުޭފުޅްނ 
ބާޭޒުރޮކްށ ަރކުިކެރްއވިެއެވ. ަވީޒާފއިްނ ަވކި ުކުރުމެގ ޯނޓިްސ ޓީަޗުރްނަންށ 
ެދްއަވްނ ެފްއެޓވިެއެވ. ަބެއްއ ޓީަޗުރްނ 2015 ަވަނައަހުރެގ ނިަޔަލްށ ަވކި 
ެސްޓފެިކެޓްއ ުނޯހްއަދަވއިފަިނަމ ަވީޒާފ ެގްއޭލެނ ަކުމެގ އްިނާޒުރ ެދްއވިެއެވ. 

ޕުަލްނަންށ ެވްސ ޮއތީ މިޮގެތެވ.    ޑިޕުިއޓީ ްޕރްިނސި

ާފެގ ބިުރެވރަިކުމަގއި ތިްއަބަވނޮިކްށ ުމާސަރ ައަތްށ ެއުރުމްނ ލުިބުނ  ަވޒީ
ުމާސަރ ުއްނމީާދެއުކ ުގަނއިެލްއވިއިުރ ަބެއްއ ޓީަޗުރްނެގ ުމާސަރ ެއްނެމ 
ުކރަިޔްށ  ވީ  ުމާސަރ  މުީހްނެގ  ަބެއްއ  ުނެވެއެވ.  ޮބެޑްއ  ަތްނުފެކްއެވްސ 
ުވެރްނ ުކޑެައެވ. ަރއީުސްލ ުޖްމހޫރްިއާޔ ޓީަޗުރްނަންށ ަވުޢުދެވަވޑައިެގްނ 
އިުޢާލްނުކެރްއވި 33 އްިނަސްއަތއިެގ ުމާސަރއިެގ ުކރިެއުރެމްއ ލުިބުނ ެއްނެމ 
ެއޯސސިޭއަޝްނެގ  ޓީަޗރްސ  ުނުހްނާނެނަކަމްށ  މާިރްއޖަޭގއި  މެީހްއެވްސ 
ަރއީްސ ވިާދުޅވެިއެވ. ެއޑިުޔކޭަޝުންނ ވިާދުޅވީ ަރއީްސ ާޔމީްނ ވިާދުޅވި 
ްސޫކްލަތުކްނ  ެހްއެދވީ  ގްޯސ  ަކަމެށެވ.  ޮބުޑާވްނާވެނ  ުމާސަރ  މްިނަވަރްށ 
ަކަމެށެވ. ްސކުޫލްނ ގްޯސ ެހްއެދވަީކެމްއ، ޫނނީ ަސުރާކުރްނ ޓީަޗުރްނަންށ 
ާފ  ޮއުޅަވއިެލްއވީަކެމްއ ޭނނެގެއެވ. ޮކްނެމައކްަސ، ޓީަޗުރްނ ައުދ ަވނީ ަވޒީ
ެގްއުލުމެގ ބިުރެވރަިކެމްއެގ ެތޭރަގެއެވ. ުމާސަރ ޮބުޑުވުމެގ ަކްނަތްއ ެވަފއިަވނީ 

ޮބުޑ ސިްނާގ ައަރަތަކެށެވ. 

ީޓަޗުރްނގެ މާުސަރ- ައަރެތްއ!
ލިުޔނީ: ޑރ. ުމްސަތާފ ުލުތފީ

2014 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވަމުން ގެންދަވާ 

5914 ޓީޗަރުން އެމީހުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބުން އެދި ނުހަނު ގިނަގުނަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިޮކށްނެވެ.

އެރުމުން  އަތަށް  މުސާރަ  ތިއްބަވަނިޮކށް  ބިރުވެރިކަމުގައި  ވަޒީފާގެ 

ޓީޗަރުންގެ  ބައެއް  ގުނައިލެއްވިއިރު  އުންމީދާއެކު  މުސާރަ  ލިބުނު 

މީހުންގެ  ޮބޑެއް ނުވެއެވެ. ބައެއް  މުސާރަ އެންމެ ތަންފުކެއްވެސް 

މުސާރަ ވީ ކުރިޔަށް ވުރެން ކުޑައެވެ.
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7 ޮއަގްސްޓ 2008 ަވަނ ުދަވުހ ތްަސދުީޤުކެރުވުނ ދެިވހާިރްއޖެޭގ ުޖުމހޫރްިއާޔެގ 
ޤޫާނުނައާސީސ ެވެގްނ ދިަޔއީ، ަރްއޔިުތްނަންށ ގަިނ ަޙްއުޤަތެކްއ ލްިއަބއިދްިނ 
ެއްނެމ  އިާދާރަތުކެގ  ަތްޙޤީޤީ  ެތެރއްިނެވްސ  މީެގ  ޤޫާނުނައާސީސައަކެށެވ. 
ެގ 48  ަކަމްށ ެފުނުނ ަޙްއަޤކީ، ޤޫާނުނައާސސީ ޮބުޑ ަކްނޮބުޑުވަމަކްށ ވި 
ަވަނ ާމްއާދެގ )ނ( ަދުށްނ ލިބިެދުވުނ ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤ ލިބިަފއިާވަކްނ 
ެގ މާިމްއާދެގ އާިބާރަތކީ ”ތާިމައކީ  ެއނގަިގުތުމެގ ަޙްއެޤެވ. ޤޫާނުނައާސސީ
ަމުޢޫލާމެތްއ  ެއްއެވްސ  ެއެހްނ  އިުތުރ  ފިަޔަވއި  ައްނަގއިދުިންނ  ާކުކަކްނ 
ައްނަގއި  ެއމީަހަކްށ  ަޙްއެޤްއަކްނ  ެއމީަހަކްށ ލިބިެގްނާވ  ަހުނުހުރަމކީ  ުނދީ 

ެއަޙްއުޤ ލިބިަގުތުމެގ ުފުރަޞުތ ެއމީަހަކްށ ލިބޭިދްނާވެނެއެވ“ މެިހްނެނެވ.

ަގއި ލިެޔުވާމެއުކ، ަތްޙޤީޤީ އިާދާރަތުކެގ ަކްނޮބުޑުވްނަތްއ  މާިމްއާދ ޤޫާނުނައާސސީ
ޮއްއާސލީ، ުކެށްއެގ ުތުޙަމުތަގއި ަހްއަޔުރުކާރ މާީހ ައމިްއަލަޔްށ ެއުކެށްއުކރި 
ަކަމްށ ުބެނ އިުޢތާިރުފުވްނ ފިަޔަވއި، ަމްއަސަލެއްއ ަތްޙޤުީޤުކެރޭވޭނ އިުތުރ 
ެއްއެވްސ ަމެގްއ ެނތޭ ހާީވ މްިނަވަރެށެވ. 2008 ަވަނ ައަހުރްނ ެފށެިގްނ 
ޮއްތ މި ޮބުޑ ުހަރްސ ަންއާތުލަމްށަޓަކއި، މި ަޙްއުޤ ަހނުިކުރުމެގ ަނުމަގއި 
ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހްނ ަވނީ ޤޫާނުނ ަންނަބުރ 17/2010 )ބިުރެދްއުކާމއި 
ާޔާރއި ތުޫނ ެއްއެޗހި ެގްނުގުޅްނ ަމާނުކުރުމެގ ޤޫާނުނ(  ުނަރްއާކެތރި ަހތި
ޮކްށަފެއެވ. ެއ ޤޫާނުނެގ 11  ައްށ ުފަރަތަމ އިްސާލްޙ ެގަނުއުމެގ ޤޫާނުނ ފްާސ
ަވަނ ާމްއާދަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިަވނީ  ”ުކެށްއެގ ުތުޙަމުތަގއި ަހްއަޔުރުކެރޭވ 
ެއްއެވްސ  ެއެހްނ  އިުތުރ  ިފަޔަވއި  ައްނަގއިދުިންނ  ާކުކަކްނ  މާީހައކީ 
ެގ 48 ަވަނ ާމްއާދެގ  ަމުޢޫލާމެތްއ ުނދީ ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤ ޤޫާނުނައާސސީ
)ށ( ެގ ަދުށްނ ޮކްނެމ މަީހަކްށެމ ލިބިދަީފއިވަީނަމެވްސ، މި ޤޫާނުނެގ 5 
ުކެށްއެގ  ާމްއާދާއ ެދެމުދަގއި ހެިމޭނ  ާމްއާދއިްނ ެފށެިގްނ 9 ަވަނ  ަވަނ 
މްިނަވަރަކްށ  ެއްއެވްސ  ަޙްއުޤ  ެއ  މާީހައްށ  ަހްއަޔުރުކެރޭވ  ުތުޙަމުތަގއި 

ލިބިެގްނުނެވެއެވ.“

ޤޫާނުނަގއި މިޢިާބާރުތްނ ލިެޔުވުނަނަމެވްސ، ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤެގ ޠަބީަޢާތއި، 
ަޙްއުޤަތާކ  ައާސސީ  ަކަށަވުރޮކްށދަީފއިާވ  ަދުށްނ  ެގ  ޤޫާނުނައާސސީ
ަކަމްށ ޤޫާނެންއަގއި  ައާޅކިާޔުލުމްނ، ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤ ުމުތަލަޤްށ ހިެފެހްއޓީ
ލުިޔަމކީ ޭއެގ ަސަބުބްނ ަތްޙޤަީޤްށ ުކރެިއުރެމްއ ައްނާނޭނ ަކެމްއ ޫންނަކަމްށ 

ައުޅަގނޑްަށ ވްިސެނެއެވ.

ަގއި  ޤޫާނުނައާސސީ ލެިބނީ  މަީހަކްށ  ެއްއެވްސ  ަޙްއުޤ  ަހުނުހުރުމެގ 
ަހުނުހެރވިާދޭނަކަމްށ ލިެޔަފއި ޮއުތުމްނ ޫންނަކާމއި، ެއއީ ޠަބީޢީ ަޙްއެޤްއަކްނ 
އާިބާރަތްށ  ެގ  ޤޫާނުނައާސސީ ައދި  ެދެނަގްނަންނެޖެހެއެވ.  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ 
ަބާލއިުރ، ަހުނުހުރަމކީ ެފުށނީްއުސެރ ލިބިެގްނާވ ަހްއެޤްއަކްނ ޤޫާނުނައާސސީއްިނ 
ަގއި  ޤޫާނުނައާސސީ ާމްއާދެއްއ  ުގޭޅ  ަހުނުހުރާމ  ަކަށަވުރޮކްށޭދަކާމއި، 
ހަިމާނަފއިަވނީ، ަހްއަޔުރުކެރޭވ މާީހައްށ ެއަޙްއުޤ ލިބިަފއިާވަކްނ ޭއާނައްށ ޮއުޅްނ 
ފުިލަވއިދުިންނ ަހްއަޔުރުކާރ ަފާރުތެގ ަމްއަޗްށ ާލޒިުމުކުރުމެގ ަމްޤަސުދަގއި 
ެގ ައްނަނނިވި  ެއަކނަިކްނ ެއނެގެއެވ. މި ަޙޤީަޤުތެގ ައލީަގއި ޤޫާނުނައާސސީ
ާމްއާދަތަކްށ ަނަޟުރުކުރުމްނ ޤޫާނުނ ަންނަބުރ 17/2010 )ބިުރެދްއުކާމއި 
ާޔާރއި ތުޫނ ެއްއެޗހި ެގްނުގުޅްނ ަމާނުކުރުމެގ ޤޫާނުނ(  ުނަރްއާކެތރި ަހތި
އްިނ ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤ މާިހުރ ހިަފަހްއާޓަފއިާވ ޮގުތްނ ެއަކުމެގ ަމްއަޗްށ 

ހިނާގޭނ ޤޫާނނީ ައަސެރްއ ެންތަކްނ ާސުފާވޭނަކަމްށ ެދެކެމެވ.

ަހުނުހުރމުގެ ަޙްއުޤ ހިފެެހްއުޓްނ:
ަމޤްަސުދ ޙިާސލުކެުރިވއްޖެބާ؟

ލިުޔނީ: ަމްހޫފުޒ ަސއީުދ

މީހާއާ  ބަންދުކުރެވޭ  ތުޙުމަތުގައި  ކުށެއްގެ 

ސުވާލުކުރެވޭހިނދު، “އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ ޢަބްދުهللا 

ދެން  އަހަރު.   43 އުމުރު  ހ.ބިނާވެށި،  ހާބިރު. 

ހައްޕު  ބުނެ  އޭ  ހަނު”  ހުންނާނީ  އަޅުގަނޑު 

ކިޔައިގެން އިންނަ މީހާގެ ކިބައިން ބަޔާނެއް ޯހދުމަކީ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 

ޮއތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫންކަން ސާފުވެއެވެ. މިޙާލަތުގައި 

ބަޔާން ނުލިބުނީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤޭ ކިޔާ އެއްޗެއް 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައި ޮއވެގެނެއް ނޫނެވެ. 
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ެގ 52 ަވަނ ާމްއާދަގއި ަބާޔްނުކަރނީ  މަީހަކްށ ަމުޖބޫުރޮކްށެގްނ  ޤޫާނުނައާސސީ
ަފާރަތުކްނ  ެއްއެވްސ  ޯހުދަމކީ  ެހކި  ޚިާލަފްށ  ޤޫާނާނ  ޯހުދާމއި،  ަބާޔްނ 
ެހކަިތްއ  ަބާޔްނަތާކއި  ޯހާދ  ެއޮގަތްށ  ޫނެނެވ.  ަކްނަކެމްއ  ާވޭނ  ޮކްށެގްނ 
ެގ 54  ބުޫލޮކްށެގްނުނާވެނެއެވ.“ މީެގ އިުތުރްނ ޤޫާނުނައާސސީ ަޝރީަޢަތްށ ަޤ
ަވަނ ާމްއާދަގއި ަބާޔްނުކަރނީ ”ެއްއެވްސ މަީހަކްށ، ަރުހުމުކޑަ، ާލއިްނާސނީ، 
އިާހެނތަިކެމްއ ޮކްށެގެންއ ުނާވެނެއެވ. ައދި އްިނާސނީ ަކާރާމްތ ެގްއލަޭފަދ 
ައަދެބްއ ެއްއެވްސ މަީހަކްށ ދެީގެންއ ުނާވެނެއެވ. ައދި ެއްއެވްސ މަީހަކްށ 

ައނާިޔޮކްށެގެންއ ުނާވެނެއެވ.“

ުކެށްއެގ ުތުޙަމުތަގއި ަބްނުދުކެރޭވ މާީހާއ ުސާވުލުކެރޭވހިނުދ، ”ައުޅަގނުޑެގ 
ަނަމކީ ަޢްބުދهللا ާހބިުރ. ހ.ބިާނެވށި، ުއުމުރ 43 ައަހުރ. ެދްނ ައުޅަގނުޑ 
ުހްނާނނީ ަހުނ“ ޭއ ުބެނ ަހްއުޕ ކިަޔއިެގްނ އްިނަނ މާީހެގ ކިަބއްިނ ަބާޔެންއ 
ޮއްތ  ރިާޢަޔްތުކާރއިުރ،  ާމްއާދައްށ  ަވަނ   52 ެގ  ޤޫާނުނައާސސީ ޯހުދަމކީ 
އިްޚތިާޔެރްއ ޫންނަކްނ ާސުފެވެއެވ. މާިޙަލުތަގއި ަބާޔްނ ުނލުިބނީ ަހުނުހުރުމެގ 
ޫނެނެވ.  ޮއެވެގެންއ  ލިެޔަފއި  ަގއި  ޤޫާނުނައާސސީ ެއްއެޗްއ  ކިާޔ  ަޙްއޭޤ 
ަޙްއަޤަކްށެވަފއި،  ޠަބީޢީ  ަޙްއަޤކީ  ަހުނުހުރުމެގ  ަސަބަބކީ  ުނލިބޭޭނ  ަބާޔްނ 
ެގ 52 ަވަނ ާމްއާދާއއި، 54 ަވަނ ާމްއާދެގ ަދުށްނ ލިބިޭދ  ޤޫާނުނައާސސީ
ހާިމަޔުތެގ ަސަބުބްނެނެވ. ެއެހްނަކުމްނ، ަހުނ ުނުހެރޭވޭނ ަކަމްށ ޤޫާނެންއަގއި 
ެއަކުމަގއި  ަމަސްއަކްތުކުރަމކީ  ހިެފެހްއުޓަމްށ  ަޙްއުޤ  ަހުނުހުރުމެގ  ިލެޔެގްނ، 

ޤޫާނނީ ައަސެރްއ ޮއްތ ަކެމްއ ޫންނަކަމްށ ެފެނެއެވ.

ފުުލުހްނެގ ަތުޙޤަީޤްށ ެއްއާބުރުލްނދީ، ެއހީެތރިުވަމކީ ުމްއަތަޙެމްއެގ ަމްއަޗްށ 
ޮކްނެމެހްނ ާލޒިުމ ަކަމަކްށ ުނާވއިުރ، ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤެގ ބޭުންނުކުރުމެގ 
ަސަބުބްނ ޮބެޑތި ުކްށަތަކްށ ައަރއިަގްނަނ މުީހްނެގ ަމްއަސަލ ަތްޙޤްީޤުކުރަމްށ 
، ެއަކާމެމުދ ެއކި ޮގްތޮގަތްށ ވްިސަނއި،  ބޭުންނާވ ަމުޢޫލާމުތ ޯހުދަމްށ ަދތިާވތީ
ަޤުއުމަތުކަގއި  ުދނެިޔޭގ  ެއަމްއަޗްށ  ޯހަދއި  ޮގްތަތްއ  ފުިލާވޭނ  ަދތި  ެއ 
ުތުޙަމުތަގއި  ުކުށެގ  ެއްއޮގަތކީ،  ެތެރއްިނ  މީެގ  ަޢަމުލުކަރުމްނެދެއެވ. 
ޭއާނ  ެއއީ  ބޭުންނޮކްށފަިނަމ،  ަޙްއުޤ  ަހުނުހުރުމެގ  މާީހ  ަހްއަޔުރުކެރޭވ 
ެއުކްށުކރި ަކުމެގ ަމްއަޗްށ ލިބޭ ަޤރީާނެއްއ ަކަމްށ ެބުލެމެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ 
ޮބެޑތި  ައދި  ޚިާލްފ،  ެމުދަގއި  ފްަލަސާފެވރްިނެގ  ޤޫާނުނެގ  މިުއޫޞަލކީ 
ެދޮކަޅްށ  ތާިމާއ  ެވަފެއެވ.  ަވނީ  ަމުއޫޟުއައަކްށ  ުހުޅާވެލޭވ  ަބުހްޘަތަކްށ 
ަތބީޢީ  ލިބިެގްނާވއިުރ،  މަީހަކްށެމ  ޮކްނެމ  ަޙްއުޤ  ުނދުިނުމެގ  ެހކިބްަސ 
ަޙްއެޤްއެގ ބޭުންނުކުރަމކީ ތާިމާއ ެދޮކަޅްށ ެދޭވ ެހކަިބެހްއ ަކުމަގއި ެބުލަމކީ 
ފްަލަސާފެވރްިނ  މިަފަދ  ޫންނަކަމްށުބެނ  ަކެމްއ  ަހަމެޖޭހ  ޮގުތްނ  ޤޫާނނީ 
ަބްނުދުކެރޭވ  ުތުޙަމުތަގއި  ުކްށުކުށެގ  ޮބޑެތި  ެއެހްނަނަމެވްސ  ުޒާވުބެދެއެވ. 
މުީހްނެގ ކިަބއްިނ ަތްޙޤަީޤްށ ބޭުންނާވ ަމުޢުލާމުތ ޯހުދަމްށަޓަކއި މިުއޫޞުލެގ 

ބޭުންނ ަދނީ ުކެރެވުމްނެނެވ.

ެދަވަނ ޮގަތކީ، ަތްޙޤުީޤަގއި ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤ ބޭުންނުކަރނީ ަކުމަގއި ުބެނަފއި 
ަޝރީަޢުތެގ ަމޖިލަީހްށ ުމްއަތަޙުމެގ ދާިފުޢަގއި ެހކި ުހަށަހާޅަނަމ، ެއ ުހަށަހާޅ 
ުތުޙަމުތ  ަކުމެގ  ުއެފްއދީ  ެހކި  ުނދުިނެމެވ.  ުބަރަދްނ  ުފރަިހަމ  ެހކަިތަކްށ 

މާިޙަލުތަގއި ުމްއަތަޙުމެގ ަމްއަޗްށ ޮއެވެއެވ. ެއއީ ަތްޙޤުީޤަގއިެވްސ ެއ ެހކަިތްއ 
ބޭުންނޮކްށަފއުިނަވނީ  ެއުފުރަޞުތެގ  ޭއުރ  ޮއްތއިުރ،  ުފުރަޞުތ  ުހަށެހުޅުމެގ 

ަރނަގުޅ ނިަޔެތްއަގއި ޫންނަކުމަގއި ެދކިެގްނެނެވ.

ަގއި ަބާޔްނުކެރުވުނ ެދ ޮގަތކީެވްސ، ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤ ބޭުންނުކުރަމްށ  ަމތީ
ޮއްތ ުފުރަޞުތ ަހނުިކުރަމްށ ަޢަމުލުކެރވާިދޭނ ޮގްތަތެކެކެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، 
ޮކްށަފއިާވ ޤޫާނުނ ަންނަބުރ 17/2010  މާިހުރ ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހްނ ފްާސ
ާޔާރއި ތުޫނ ެއްއެޗހި ެގްނުގުޅްނ ަމާނުކުރުމެގ  )ބިުރެދްއުކާމއި ުނަރްއާކެތރި ަހތި
ޤޫާނުނ( ައްށ ުފަރަމަތ އިްސާލްޙ ެގަނުއުމެގ ޤޫާނުންނ، ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤެގ 
ޮއްތ  އިުހަގއި  ުމްސަތޙީުލަކެމެކެވ.   ހިެފެހްއުޓަމކީ  މްިނަވެރްއ  ެއްއެވްސ 
ފަަދއްިނ، ަހުނުހުރުމެގ ަޙްއުޤ ެއްނެމ ުފރަިހަމ ޮގުތަގއި ައދިެވްސ ެއަބޮއެތެވ.
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ޖިހުާދ ކުރުމަކީ ޮކބާ؟ 

ޖިހާދަކި އިސްލާމީ އިސްޠިލާޙެކެވެ. އޭގައި ޢާއްމު މާނައަކާއި ޚާއްޞަ މާނައެއް ޮއންނަ ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން 

ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ޢާއްމު މާނައަށް ބަލާއިރު ޖިހާދަކީ ދީނުގެ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކެވެ. މުސްލިމެއްގެ މުޅި 

ޙަޔާތެވެ. ތިމާގެ އަތުންނާއި ދުލުން ދީނުގެ ދަޢުވަތު ދޭން އުޅޭ އުޅުމަކީ ޖިހާދެވެ.

ތާިމެގ  ުކެރޭވެނެއެވ.  ޖާިހުދ  ހުިތްނެވްސ  މާީހައްށ  ުނުކެރޭވ  ެއމްިނަވަރްށ 
ައނބިަދރްިނ  ތާިމެގ  ޖާިހެދެކެވ.  ުކުރަމކީ  ޚިުދަމްތ  ަބަފއްިނަންށ  ަމއިްނ 
ެބެލެހްއުޓަމކީ، ައދި ެއމީުހްނެގ ަޙްއުޤަގއި ަމަސްއަކްތ ުކުރަމކީ ޖާިހެދެކެވ. 
ެހުއ ަކްނަތްއ ުކުރަމކީ ޖާިހެދެކެވ. ަޙާރްމ ަކްނަތްއަތުކްނ ތާިމ ެއްއކިާބެވ 
ުމަދުލްނ  ތާިމެމްނެގ  ތިާޔެގމީުހްނ  ވިަޔާފރެިވރްިނާނއި  ޖާިހެދެކެވ.  ުހުރަމކީ 
ބޭުންނެތރްިނަނާށއި ަފޤީުރ، ަޔތީުމްނަންށ ުކާރ ޭހަދައކީ ޖާިހެދެކެވ. ަޤުއުމެގ 
ުކރިެއުރަމްށ ތާިމެމްނެގ ަފާރުތްނ ެވޭވ ޭހަދާއއި ުޤުރާބނަީއކީެވްސ ޖާިހެދެކެވ. 

ދުީނަގއި ޮއްނަނ ޮބުޑ ޖާިހަދކީ މިއީެއެވ. 

އިްސާލމީ ރާިސަލުތ ެފުތުރަމްށަޓަކއި ަމަސްއަކްތ ުކުރަމކީ ުމްސލުިމ ޢިްލުމެވރްިނެގ 
ެއަކްނ  ެއޅިަފއިާވ ޒިްނާމެއެކެވ.  ޮބުލަގއި  ަބެއްއެގ  ޮކްނެމެވްސ  ެތެރއްިނ 
ްނެނެވ.  ުކަރްނެޖހޭނީ ޙިުކަމްތެތރިަކާމއި ެރވިތި ުއޫޞާލ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގ ަމތި
ޯނެވެއެވ.  ެއްއ  ަހނުގާރަމަ މިަކުމަގއި  ަޒރީާޢއިްނެނެވ.  ައްޚާލުޤެގ  އިްސާލމީ 
މިިޖާހުދެގ  ރާިސަލުތ ެފުތރިަފއި ަވނީ  ަކްނޮކުޅަތުކަގއި އިްސާލމީ  ުދނޭިޔެގ 
ުމްސލުިމްނެގ  ުމްސލުިމްނާނއި  ަޣއިުރ  ުކެރެވނީ  މިިޖާހުދ  ަޒރީާޢއިްނެނެވ. 
ެމުދަގެއެވ. ައދި ުމާނފުިޤްނާނއި ބިުދަޢެވރްިނާނއި ުޚާރފްާތަތުކެގ ައުހުލެވރްިނެގ 

ެމުދަގެއެވ. 

ޖާިހުދެގ ާޚްއަޞ ާމަނައްށ ަބާލއިުރ، ެއޖިާހަދކީ ދުީނެގ ަކލަިމ ަމިތެވރޮިކްށ 
ުއުފުލަމްށަޓަކއި ުކާރ ަހނުގާރަމެއެވ. މިއީ ދުީނެގ ދާިފުޢަގއި ުނަވަތ ތާިމެމްނެގ 
ަތ ަޤުއުމެގ ަޢުދްއުވްނ ތާިމެމްނާނ  ަވަޠުނެގ ދާިފުޢަގއި، ދުީނެގ ަޢުދްއުވްނ ުނަވަ

އިދިޮކަޅްށ ނުިކުތުމްނ، ދާީނއި ަޤުއުމެގ ދާިފުޢަގއި ނުިކްނަނ ނުިކުތެމެވ.
 

ަޝުރަޠކީ  ެއްއ  ެވެއެވ.  ަޝުރުޠަތެކްއ  ުކުރުމަގއި  ޖާިހުދ  މިޮގުތްނ 

ތާިމެމްނެގ ެވރާިޔެގ ައުމެރްއ ެއަކުމަގއި ޮއުތެމެވ. ެއަބހީ ަޤުއުމެގ އިްސ 
ެވރާިޔެގ ެއްނުގަމާކ ުނަލއި ޖާިހެދްއ ުނުކެމެގްނ ުނާވެނެއެވ. ެއއީ ތަިމތާިމ 
އިދިޮކުޅ  ަޝުރަޠކީ  ައެންއ  ުނާވތީެއެވ.  ަކަމަކްށ  ުކެރޭވ  ައމިްއަލައްށ 
ަޢުދްއުވްނަނކީ ތާިމެމްނެގ ަޤުއަމްށ ުނަވަތ ަޤުއުމެގ ަބަޔަކްށ ައަރއިަގްނަނ 
ަބަޔަކްށ ަހަމެއެހްނެމ ެއމީުހްނަނކީ ަޣއިުރ ުމްސލުިމްނ ަކުމަގއިުވެމެވ. ުނަވަތ 
ަޢުދްއުވްނަނކީ އިްސާލްމ ދާީނ އިދިޮކަޅްށ، ދްީނ ަންއާތަލްނ ނުިކްތ ަބަޔަކްށ 

ުވެމެވ. 

މާިހަރަކްށ ައއިްސ ޖާިހުދެގ ަނުމަގއި ުދނޭިޔެގ ަބެއްއ އިްސާލމީ ަޤުއުމަގއި 
ުމްސލުިމްނާނ  ޫނެނެވ.  ޖާިހެދްއ  ަހަމުނެޖުހަމކީ  ާދޚިލީ  ހިނަގުމްނާދ 
ޖާިހެދްއ  މިައކީ  ަތެކެވ.  ަހަމުނެޖުހްނ  ހިނަގުމްނާދ  ެދެމުދ  ުމްސލުިމްނާނ 
ުމްސލުިމްނެނެވ.  ތެިބނީ  ެދޮކުޅަގއިެވްސ  ެއަހނުގާރަމަތުކަގއި  ޫނެނެވ. 
ައެންއޮކުޅްނ ެއއިްނ ަޤުއަމަކްށ ުޞްލަޙެވރި ުކުރުވުމެގ ަނުމަގއިެވްސ ާރްއޖެޭގ 
ަސުރާކުރްނ ަބަޔުކ ޮފުނާވަނަމ ެއަބަޔަކްށ ާވްނެޖޭހނީ ަޤުއުމަގއި ެއަކަމްށ 
ަކނޑެައޅިަފއިާވ ަރްސމީ ސިަފއްިނެނެވ. ެއމީުހްނ ޮފުނާވނީ ަޤުއުމެގ އިްސ 
ެވރާިޔެއެވ. މޫިންނޮގަތަކްށ ުކެރޭވ ަހނުގާރަމައކީ އިްސާލްމ ދުީނެގ ަނުމަގއި 
ުގުޅެމްއ ޮއްތ  ަކުމަގއި ވިައްސ އިްސާލްމ ދާީނ ެއްއެވްސ  ަބަޔުކ ުކރި 

ަކެމްއ ޫނެނެވ.

ުދ ައްޙަމުދ ލިުޔނީ: ޙަުސއްިނ ަރޝީ
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ަހަލޮބލަިކުމެގ  ުދަވްސަގނޑަަކްށަފުހ ާރްއެޖ ެދެކުމްނ މިަދނީ ައެންއާކެވްސ 
ަސްފާހަތެކްއ ުހުޅެވްނ ުއޭޅ ަމްނަޒެރެވ. ަގުއުމަގއި ަހަލޮބލަިކްނ ުއެފެދނީ 
ެއއިެރްއަގ ޮއްނަނ ަސުރާކާރއި ަރްއޔިުތްނާނއި ެމުދ ުއެފޭދ ުނަތަނަވްސަކްނ 
އިާސހަިތުކ  ހާިސުބްނެނެވ.  ޮކުޅްނާލ  ެކްތެތރިަކްނ  ަރްއޔިުތްނެގ  ޮބުޑެވ 
ަރްއޔިުތްނ ެއމީުހްނެގ ަހްއުގަތްއ ދާިފުއުކުރަމްށ ަމުގަމްއަޗްށ ނުިކެމ ައުޑ 
ެދެމުދ  ަރްއޔިުތްނާނއި  ަސުރާކުރްނ  ެދްނެފްނާނނީ  ުއުފަލްނަފާށެނެއެވ. 
ަސުފަތެކެވ.  ފުުލުހްނެގ  ގަިނަފަހުރ  ަމްނަޒެރެވ.  ުކާރ  ާގއިުމ  ‘ާފެރްއ’ 
ައދި ަވކި ހާިސަބކްަށ ަކްނަކްނ ިދަޔއީަމ ސިަފއްިނެގ ަސުފަތާކއި ެއުކ 
ސިަފއްިނެގ  ފުުލުހްނާނއި  ުކެރެއެވ.  ަވކި  ަސުރާކާރއި  ަރްއޔިުތްނާނއި 
ަސުރާކާރއި ަރްއޔިުތްނާނއި ެދެމުދ  ައަމުލަތްއ ަފަހަކްށ ައއިްސ ުހްނަނނީ 
ާގއިުމުކާރ ަރްއާކެތރިަކުމެގ ‘ާފަރަކްށ’ ުވެރ ޮބޑްަށ ަރްއޔިުތްނަންށ ޖްިސާމނީ 
ައދި ަންފާސނީ ޮބޑެތި ައނަިޔަތްއ ދުިނަމްށ ޮއްނަނ ުފުރަސެތްއ ޮގުތަގެއެވ. 
ައދި ދެިވހާިރްއޖެޭގ ުޖްމހޫރްިއާޔެގ ާގޫނުނ ައާސސީ އްިނ ަރްއޔިުތްނަންށ 
ުރުކުރާވެލުވުނ  މިޮގަތްށ  ނުިގަޅއިަގްނަނ  ަރްއާކެތރިަކްނ  ަކަށަވުރޮކްށޭދ 
ަސުފަތެކްއެގ ައަމުލަތްއ ެފނެިގްނ ގްޮސަފއިެވެއެވ. ުސާވަލކީ ަގުއުމ ކިަތްނެމ 
ަހަލޮބލިވިަޔްސ ދާިފއީ ާބުރަތަކްށ މިއީ ައނާިޔެވރުިވަމްށ ޮއްތ ުހްއަޖެތްއޯތެއެވ؟ 
ުއޫސުލަތަކްށ  ަސުރާކުރެގ  ާބްއާވަފ  އިަހްށ  ާބުރަތުކެގާވަހަކ  ދާިފއީ 
ަބަލާމޯތެއެވ. ާރްއޖެޭގ ސިާޔސީ ަހަލޮބލަިކްނ އިުތުރާވ ަވަރަކްށ ަރްއޔިުތްނެގ 
ުކރިަމިތުކުރަވްނ  ަފާރްތަތަކްށ ނަިކެމިތަކްނ  ެޖހިުލްނާވ  ަސުރާކުރ  ެތެރއްިނ 
ަސުރާކުރްނ ަމަސްއަކްތ ަފަށެއެވ. ެއކިޮގްތޮގުތްނ ދާިމާވ ަކްނަކަމްށ ެދަފާރްތ 
ެއްއބްަސެވވަިފއިާވ ަބެއްއ ަކްނަކުމަގއި ަސުރާކުރެގ ވްިސުންނ ަބަދުލެވެއެވ. 
ްއ ަކެމްއެގ ެތެރއްިނ ެގްނުގުޅްނ ަމާނ ަބެއްއ  ައދި ުނވާިތަކްށ ޮގްތޭނޭގ ެއަތަ
ަތެކތި ެއަފަދ ަފާރްތަތުކްނ ެގްނުގޭޅ ަތްނ ެފްނނި ެއަފާރްތަތްއ ަސުރާކުރްނ 
ހްިނާގ ގްޭސަގނެޑްއަގއި ކްަސަތުޅެއުޅޭވ ަތްނެވްސ މިއީ މާިރްއެޖއްިނ މާިހަރަކްށ 

ައއިްސ ާއްނުމ ަމްނަޒުރަތެކެވ. 

ަސުރާކާރއި ދާިފއީ ާބުރަތުކެގ ާވަހަކ ާބްއާވަފއި ެދްނ ެއކިެއކި ަޖާމައްތަތުކެގ 
ްޓވިާޓ  ައްނަނނީ  ައުޅަގނޑްަށ  އިަހަކްށުދަވުހ  ަބާލަލާމޯތެއެވ.  ުއުޅަމްށެވްސ 
ެމެސުޖ ަތެކެކެވ. ެމެސުޖ ަތުކަގއި ާވަހަކ ަދްއާކމަީހުކ ައުޅަގނުޑ ުހރަިތަނުކްނ 
ައުޅނަގޑްަށ  ކީްއެވެގްނޯތެއެވ؟  ދެިނެވ.  އްިނާޒުރ  ަކަމްށ  ަކތާިލެނ  ެނެރ 
ަޔގީާނއި ާގަތްށ ެއބޭުފުޅްނ ުކަރްއާވ ަކެމްއެގ ާވަހަކ ްޓވީްޓޮކްށެލުވނީތީެއެވ. 
ުނަވަތ  ަޖާމައްތަތްއ  ެއކި  ެއކި  މަިސުރާކާރއި  ާގުތ  ައުޅަގނުޑ  ާއެދ، 
އިނގިޭރސި ަބުހްނ ުބާނ ަކަމްށަވްނާޏ ެގްނުގަތާކއި ޮއްނަނ ުގުޅާމއި ުދނޭިޔެގ 
ެއކި ހާިސުބަތުކަގއި ހިނާގ ަހނުގާރަމަތާކއި ުގުޅްނަތެކްއާވ ަކަމްށ ައަބުދެމ 
މުީހްނ ަދްއާކތީ ައުޅަގނުޑެވްސ ަހަމ ެއާވަހަކ ެއޮގަތްށ ަތުކާރުރޮކްށލެީއެވ. 

ުކަރްނ  ައނާިޔ  ަރްއުދުވެމެވ.  ބްަސަތެކްއ  ައނާިޔެވރި  ައަކްށވީ  ަނތާީޖ 
ަޓްށ ައުޅަގނުޑެވްސ އިުތުރވީ ެއެވ.  ގްަސުތުކާރ މުީިހްނެގ ލްިސ

ައދި ަދްނަނަވްނޯތެއެވ. ަފުރުދްނެގ ާހަލުތ މިައްށުވެރ ޯގެހެވ. ދެިވހާިރްއޖެޭގ 
ާއާބދެީގ ންިސަބުތްނ ގަިނ ައަދެދްއެގ ުތްއުތ ުކދްިނަންށ ޮބޑެތި ައނާިޔަތެކްއ 
ެނެއެވ.  ަވުމްނާދަކްނ ޫންސަތަކްށ ަބާލ ދާިރާސ ުކާރ ަބަޔަކްށ ެއނގިާހަމެވެގްނާދެ
ަހަމައްށ  މުީހްނާނއި  ައަދްށެވްސ  ައދި  އްިނތާިހައެށެވ.  ައނާިޔެވރިަކްނ 
ަސުރާކުރެގ  އްިނަސްއަތެއްއަކްނ  ަމުދ  ެއަތްއަކެމްއެގ  މިަފަދ  ތިަލަވނީ 
ސާިޔަސުތ ަކނޑަައާޅ ަފާރްތަތަކްށ މާިހުރ ެއނގި ަކަށަވުރާވެނެއެވ. ެއެހްނ 
ެގެވށި  ަބެޖުޓަގއިެވްސ  ަދުއަލުތެގ  ުކެރުވުނ  ަފުހްނ ފްާސ ެއްނެމ  ަނަމެވްސ 
ައނާިޔ ުހްއުޓުވަމްށ ހެިމނަިފއިާވ ަމަސްއަކްތަތާކއި ެއައްށ ަބެޖުޓ ަކނޑެައޅި 
މްިނަވާރއި ަސުރާކުރްނ ާބްއާވ ަހްފާލަތުކަގއި ަބޑިބުޭހެގ ުކޅިަވަރްށ ަބެޖްޓ 
ުކެރުވުނ ައަދުދަތަކްށ ަބާލުލުމްނ ަސުރާކުރެގ މްިސާރުބ ުހރީ ޮކްނދާިމަލަކްށ 

ަކްނ ަރްއޔިުތްނަންށ ެއނގިާހަމާވެނެއެވ. 

ޮކްނެމ ދާިމަލަކްށ ެބލަިކުމަގއި ވަީނަމެވްސ ައނާިޔެވރުިވްނ މަިވނީ ާއްނުމެވަފެއެވ. 
ަކްނަމީތ ފާިހަރައްށ ަބާލލި ަކުމަގއިަވނީ ަނަމ ޖީ.ެއްސ.ޓީ ަނުމަގއި އިުތަރްށ 
ައުތާލ ާލރޮިކުޅ ެއެވްސ ައނާިޔެއެވ. ާބާޒުރ ަމްއަޗްށ ަބާލލަިކުމަގއިާވަނަމ 
އްިނތާިހައްށ  ޮއުޅާވުލްނ  މެިނކިުރުމަގއި  ުކޑުަވާމއި  ާސުފާތހިުރަކްނ  ަތުނެގ 
ެއަތްއ  މެިހްނޮގްސ  ައނާިޔެއެވ.  ެދޭވ  ައްށ  ަގްނަނމާީހ  ެއެވްސ  ޮއުތްނ 
ަކެމެކެވ. ާރްއެޖ ާނާމްނ ަތަނަކްށ ަބަދުލވަިޔ ުނދީ ހިެފެހްއުޓުމެގ ޒިްނާމ 
ަގެއެވ. މާިސުލ ަދްއަކާވެށެވ. ަގުއުމ ކިަތްނެމ  ޮއތީ ދެިވހި ެވރްިނެގ ައްތަމތީ
ަހަލޮބ ަކުމަގއިވަީނަމެވްސ ައނާިޔެވރިަކްނ ާއްނުމ ުކާރ ަބަޔަކްށ ަސުރާކުރ 

ެވެގްނުނާވެނެއެވ. ޯއާގެތރިާވެށެވ.

އަނާިޔވެރުިވްނ ހުއްޓާލެާށވެ!

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އަމަލުތައް ފަހަކަށް އައިސް 

ހުންނަނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދު ގާއިމުކުރާ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ‘ފާރަކަށް’ ވުރެ ޮބޑަށް ރައްޔިތުންނަށް 

ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޮބޑެތި އަނިޔަތައް ދިނުމަށް 

ޮއންނަ ފުރުސަތެއް ޮގތުގައެވެ. 

ލިުޔނީ: ސިްއަކ ޮމޮހރީ
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މިައުދ ާރްއެޖއިްނ ެފްނަނުމްނާދ ަމްނަޒަރކީ ާރްއެޖ ަހާލުކެގ ެތެރައްށެވްއޓި 
ުނޫފުޒ އްިނތާިހައްށ ހިނާގ ަސުރާކުރ  ަވކަިބެއްއެގ  ެތޭރަގއި  ަސުރާކުރެގ 
ާއއި  ަފއިާސ  ަމްނަޒެރެވ.  ަބްނުދެވަފއިާވ  ަމުގ  ުކެރޭވެނ  ާދރީ  ަޖާބުވ 
ްލ ުކުރަމްށަޓަކއި  ުނޫފުޒެގ ބޭުންނޮކްށ ެދތިްނ މަީހުކ ބޭުންނާވ ަނތާީޖ ޙާޞި
ަދުއަލުތެގ ުމައްއަސާސ ަތަކްށ ުނޫފުޒ ޯފުރާވ ަމްނަޒެރެވ. ޮއފީުހަގއި ުނަވަދ 
އިާދާރެއްއަގއި ަމަސްއަކްތ ުކާރ ުމަވްއަޒުފްނެގ ެތެރއްިނ ަރނަގުޅ ުއޫޞުލ 
ހިެފެހްއުޓަމްށ ަމަސްއަކްތ ުކާރ ަފާރަތްށ ަފއިާސ ދެީގްނ ަންފުސ ަގެނާލ 
ާފެގ ބިުރ ުނަވަތ ޖްިސާމނީ ައނާިޔ ޭދެނ  ަމްނަޒެރެވ. ަގެނ ުނެލޭވަނަމ ަވޒީ
ަކުމެގ ބިުރ ަދްއަކުމްނާދ ަމްނެޒެރެވ. ުޒާވުންނ ުކރި ެއުރުވުމެގ ަނުމަގއި 
ެއުޒާވުންނ ަލްއާވ ެއކި ަވުރެގ ަޖރީާމ ހްިނުގަމްށ ހްިތަވުރެދުމްނާދ ަމްނަޒެރެވ. 
ަމްސުތާވ ަތެކްއާޗއި ުކުށެގ ެވްއަޓަކްށ ދެިވހި ާރްއެޖުމޅި ެއްއޮކްށ ަބަދުލާވ 

ަމްނަޒެރެވ. 

ަސުރާކުރާކާރއި ަސުރާކުރެގ ެވރްިނ ުކާރ ުނަރނަގުޅ ަކްނަތާކއި ާފުޅަގ ާއއި 
ސްިއުރަގއި ހްިނާގ ަޖރީާމަތްއ ަބަލްނ ެކޭރެނ ަދުއަލުތެގ ުމައްއަސާސެއްއ 
ުކްނުފނަިތުކަގއި  ައދި  އިާދާރ  ަތަކާށއި  ޮކމިަޝްނ  މިނަިވްނ  ެނެތެވ. 
ުކެރޭވެނ  ަވކިހިްއޕާާލަފއިާވ ާނާޖއިްޒ ަޢަމުލަތްއ ހްިނާގ މުީހްނ ަޖާވުބ ާދރީ 
ގްޯސ  ހްިނާގ  ަބަޔުކ  ަވކި  ތިބި  ެތޭރަގއި  ަސުރާކުރެގ  ެނެތެވ.  ޮގެތްއ 
ަކެމްއަގއި ަބެހްއ ުބެނާލެނ ހްިތަވެރްއ ުހރި ެކޭރެނ މަީހުކ މަިއުދ ެއާތނެގ 

ެތޭރަގއި ެނެތެވ.

ދިރުިއުޅުމެގ  ާއްއުމ  އިްގތާިޞާދއި  ަގުއުމެގ  މިޮލުބެވތި  ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ާހަލާތއި ފުުދްނ ެތރިަކުމެގ ާހަލުތަގއި ަގުއުމ ެފތި ެގނެބުމްނާދ އިުރ ަގުއުމ 
ަނަގެހްއުޓަމްށ ައްތ ުގާޅަލްނވީ ަވުގުތ މިޮއތީ ެޖހިަފެއެވ. ަގުއުމ ުކރިައްށ 
ެގްނަދްނ ތިބި ަބެއްއ ަފާރްތަތްއ ައމިްއަލ ެއުދުމެގ ަންފާސނީ ޝިާކަރައަކްށެވ 
ަރްއޔިުތްނާނއި ަދުއަލުތެގ ުމަދާލ ަފއިާސ ައކީ ތާިމެމްނެގ ައމިްއަލ މިްލެކްއ 
ަކުމަގއި ަހަދުމްނާދ ެގްނދުިއްނ ުހްއުޓަވްނ މަިވނީ ެޖހިަފެއެވ. ެވރަިކާމ ާޖުހެގ 
ެތޭރަގއި ތެިބ ެއެވރްިނ ައާޅ ޮކްނެމ ަކތިފިަޔަވަޅުކްނ ުމޅި ަގުއަމްށ ުކާރ 
ާފާއއި ާއްމަދނީ  ޭނެދޭވ ައަސުރ ުހްއުޓަމަކްށ ެގްނަންނ މަިވނީ ެޖހިަފެއެވ. ަވޒީ
ޮބުޑ  ުކދި  ަތާކއި  ަޙްއުޤ  ަބެއްއެގ  ެއަތްއ  ުނލިބޭ  ަބަޔާކއި  ެއަތްއ  ލިބޭ 
ެއްނެމާހ ަރްއޔިުތްނެގ ަޙްއުޤ ަތެކްއ ނުިގަޅއިަގަތ ުނދީ ަމއިތިރި ުކުރަވްނ 

މަިވނީ ެޖހިަފެއެވ. 

ައުޅަގނުޑެމްނ ަގުއުމެގ ާހަލުތ މިައުދ ުފްނަވުޅަގނެޑްއަގއި ާވހިނުދ މިނަިވްނ 

ުމައްއަސާސ ަތާކއި ަސުރާކުރ ޮއފީްސ ަތާކއި ުކްނުފނި ަތުކެގ ުމަވްއަޒުފްނެގ 
މަިވނީ  ބިުރ  ަކުމެގ  މިނަިވްނ  ަނުފުސ  ައމިްއަލ  ބިުރެވރަިކާމއި  ާފެގ  ަވޒީ
ެއެހނެިގްނ  ޢާިނަޔްތަތާކއި  ެދޭވ  ުމާސަރާއއި  ުއެފދަިފެއެވ.  އްިނތާިހައްށ 
ަފއިާސެއްއ  ެއަތްއ  ަދުއަލަތްށ  އްިނތާިހެއެވ.  ުކުރްނ  ަތާފުތ  ޮގްތޮގުތްނ 
ަދއިެގ ަސަބުބްނ ެދތިްނ ވިަޔާފރެިވރްިނާނއި  ަވްނަނުމްނާދއިުރ ޮކަރޕަްޝާނ ފާަސ
ާދއިުރ  ަވުމްނ  “ފަަލ”  ެއަފއިާސއްިނ  ަބެއްއ  ަމުދ  ތިބި  ަސުރާކަރއި 
ކަަވުމްނެނެވ.  ަރްއޔިުތ މާީހ ުދަވެހްއ ުދަވަހަކްށ ަދނީ ނަިކެމތިެވ ައަނޫރަފެވ ބި

އިސްލާހީ  ކަންކަން  ގައުމުގެ  ދަރިންނެވެ.  ގައުމުގެ 

މަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް އެއްވެސް 

ސަލާމަތް  މިގައުމެއް  މަޑުޖައްސާލައިގެން  ހާލެއްގައި 

ވާކަށް ނެތެވެ. ދަރިންގެދަރިންނަށް ޯފރުޮކށް ދިނުމަށް 

އަތުޖެހޭކަށް ނެތެވެ. އޭޝިއާގައިވެސް އުފެދުނު އެންމެ 

ޮބޑު އެއްޑިކްޓޭޓަ ކަމަށް ވާ މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ 

ބަދަލު  މިސްރާބު  ޤަމުގެ  ޮގތަށް  ހިންގި  ވެރިކަން 

ޮކށްލުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޮކއްޯކފުޅު އަރިސް ދެތިން 

ބޭފުޅަކު މިވަނީ ފޫގަޅައިފައެވެ. 

ުކަރްނ  ަބަދުލ  ަބްއަޓަމްށ  ަކތީުބ  ުމްސުކޅި  ޮއނަިގނުޑ  އިާދރީ  ަޤުއުމެގ 
ާބލަީހްށ  ައމިްއަލ  މުީހްނ  ަގަދ  ުނޫފުޒ  ަސުރާކުރެގ  ަފާށަފެއެވ.  ެއަވނީ 
ާފ ެދވި ުމާސަރަތާކއި  ަބްނޑަާރ ަކަފ މާިހުރ ަދނީ ަޖާމ ުކަރުމްނެނެވ. ަވޒީ
ޮގަތަކްށ ަބނެދވި “ެވރްިނ”  އާިނަޔްތަތްއ ލެިބނީ ެއމީާހެގ ފުިކުރ ަވކި 
ހްިނާގ ަޖރީާމަތަކްށ ަޔޤީްނޮކްށ ެއްއާބުރުލްނ ޭދްނ ާއނބްަސ ުބުނުމްނެނެވ. 
ެއްއެވްސ ުއޫސެލްއ ަހަމެއްއ ެނެތެވ. ަގުއަމްށ ލިބޭ ާއްމަދނީ ެދތިްނ ވަިޔާފރި 
ަފްއާކ ުކެރވި  ެވްނރިެއްއެގ ައްތ ަދުށ ެލޭވެނ ސާިޔަސެތްއ މާިހުރ ަވނީ 
ަރްއޔިުތްނަންށ  މިަގުއުމެގ  ަކްނަކަމކީ  މިހަިރމިހަިރ  ެވަފެއެވ.  “ަޔޤީްނ” 

“ަޔީޤްނ” އާިއެއުކ ފާލްުނ ެންއިޓފައިވާ ެވިރަކްނ
ލިުޔނީ: ަޠްއޔިްބ ަޝހީްމ
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ާފެޑްއެގ  ތިބީ  ަރްއޔިުތްނަތްއ  ަނަމެވްސ  ޫންނ  ަކްނަކްނ  ަވްނަހާނެވަފއިާވ 
ކްަސޮތެޅްއެގ ެތޭރ ަބނެދވަިފެއެވ. ެމުދުއުޑަގއި ފިަޔެޖުހަމްށ ޮފުނާވެނ ަކުމެގ 
ހަިތްއާނާރ  ެއަކްއެޗކޭެވްސ  ަހަމ  ެހްއލި  ަންފަސްށ”  ުއްއމީުދަގއި “ަހާވ 

ަގުއމީ ާވޖިާބއި ަފުރދީ ާވޖިުބ ަހނާދްނ ަންއާތާލަފއި ުނތިބެޭށެވ. 

ަމޭގަގުއުމ ަމޭގ ާރްއެޖ ެއްއެވްސ ާހެލްއަގއި މިއީ ްސެޕަޝްލ ެއޮކޮނމްިކ 
ޯޒުނަގއި އްިނެވްސްޓ ުކާރ ބުޭރ ުމްއަސނދްިނ ަމާޖޮކްށ ެކިސޯނ ުކެޅްނ 
ޮއްތ ަތެންއ ޫނެނެވ. މާިހުރ ާރްއޖަޭގއި ާބުރ ަތުކަގއި ަބުގޑި ަބްއަދއިެގްނ 

ތިބި މުީހްނެގ ަތރިަކ ުމަދެލްއ ޫނެނެވ. ެއޯފ ަގނެޑްއެގ ަކުނަގއި “ދެިވހްިނ 
ދެިވހްިނެގ ޮގުތަގއި ައަބަދްށ” ަޖަހއިެގްނ ައުޅެވތި ެވެގްނ ތެިބޭވަކްށ ެނެތެވ. 
ފުާލްނ ެންއޓިަފއިާވ މި ަޤުއުމ ައުލްނ ފަާލްށ ައުޅަވއި ޮއުޅާވުލާމއި ަމަކާރއި 
ުނޮކްށ  ަބަދުލ  ައަވަހަކްށ  ެއްނެމ  ވީ  ަސުރާކުރ  ުއެފދަިފއިމިާވ  ހީަލުތްނ 

ަރްއޔިުތްނަންށ ާފަގތި ާތހިުރ ދިރުިއުޅެމްއ ލިބޭަކްށ ެނެތެވ.
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ޮކްނ ަހނާދެންއޯތެއެވ؟ ާއެއެކެވ! ަކުޅޮފެއ ައނދިރި ޭރަގނޑަަކްށަފުހ ުއަދެރާހ 
ޮތެޅުމްނ ައއި އިާރ ެއުކ ދެިވހި ަޖްއަވްށ ފުަތާރލި ަރްނ ރްީނޫދ ޯދދަިތްއ ޭއެގ 
ެއްނެމ ުފރަިހަމ ާމަނއިަގއި ަފާޒެގ ެތޭރަގއި ަވކިހިްއުޕާވލި ނިާޔަމ ުދަވްސަތްއ 
ަވަޠްނެގ  ުޙްއުބްލ  މި  ަހނާދްނަތެކެވ.  ޭވނީ  ދުިއުމެގ  ނިމި  ެއުކެވ  ޮއާޔ 
ުހުޅޮކުޅ ަކނޮިކްށލި ބިުރެވރި  ުއްނމީުދެގ  ައްފާރުދްނަންށ ލުިބުނ  ނަިކެމތި 
7 ެގ ހާިތަމެވރި ަހނާދްނަތެކެވ. ައްލައމީުރ ުމަޙްއަމުދ ައމީްނެގ ަމިތެވރި 
ައްތުޕުޅްނ ަޤުއމީ ަނުވެގ މްިސާރުބ ުމރަިގްށ ަންނަގަވއި 21 ަވަނ ަޤުރުނެގ 
ަމްސޫނޢީ ކިްއާލެގ ެތެރައްށ ުއުދްއާސެލްއވި މި ަޤުއުމެގ ެއުދަވުހެގ ާޙަލާތއި، 
ުރެގ ޙިްކަމުތ ަޢަމލަީގއި ެއ ބިްނަގުލެގ  ަރއީްސ ައްލަމުރޙްޫމ އްިބާރހްިމ ާނސި
ަގއި ބިާނުކަޅ މިނަިވްނ ދެިވހި ަޤުއމިްއާޔުތ، ތިރީަހަކްށ ައަހުރެގ ެތޭރަގއި  ަމތީ
ަފަހަތްށ ޮސްއާސަލއިެގްނ ދަިޔ ާބުރ މުިނަގއި ަފާނ ަވުމްނ ަދނޮިކްށ 2008 
ަވަނ ައަހުރ ެއޮގްތ މިޮގުތްނ ެދމަިގްތ ެފހި ޤޫާނުނ ައާސސީެގ ުކރިޯބްއަޓްށ 
ހްިތަދތި  ެވެގްނ ދުިއުމެގ  ބިާލަހަކްށ  ުހަވެފްނ  ުދްށ  ްލުވަމްށ ދެިވހްިނ  ވާސި
ަކާމއި ެއުކ ަޤުއމީ ަނުވެގ  ަހނާދްނަތެކެވ. ަހަމަހަމ ަކާމއި، އްިނާސުފެވރި 
ުދެގ  ަނޝީ ެކެނރީޭގ  ަރއީްސ  ައނުބުރާވލި  ަފްއސިަޔްށ  ައުލްނ  ރިަޔުއ 
ޙިްކަމުތ ަޢަމލީ ާއއި، ަޤުއުމ ފޭރަިގުތަމްށ ެފްނޮބަވއިެގްނަފއި ތިބި ާޚއިުންނެގ 
ަހނާދްނަތެކެވ.  ނަިކެމތި  ެއުދުމެގ  ައމިްއަލ  ަޣްއާދރްިއަޔާތއި،  ޚިާޔާނާތއި، 
ުނެޖހި  ަމްނަޒަރާކއި،  ެއްނެމާހ  ުނާދެނ  ުނެފނި   ، ަޙާޔުތަގއި  ަޤުއެމްއެގ 
ޑަުބުޑ ެވަފއިާވ ައުޅަގނުޑެމްނެގ މި ަމަހްލދްީބެގ  ުނާދެނ ެއްނެމާހ ުކަލަތުކްނ ަގ
ޮކްށެދުމްނ މިަދނީ ެއްއ  ަމްއަޗްށ ދްަސ ާތރީްޚ ުބެނެދނީ ެއްއާވަހަކެއެކެވ. ަމތި

ފާިލަވެޅެކެވ. ަހނާދްނ ާއޮކްށެދނީ ެއްއަމްނަޒެރެކެވ.

2008 ަވަނ ައަހުރ ުވޖުޫދ ުކެރުވުނ ދެިވހި ުޖްމހޫރްިއާޔެގ ޤޫާނުނ ައާސސީ 
ަކަށަވުރ ޮކްށެދނީ ދެިވހި ަދުޢަލުތެގ ެއްނެމާހ ާބުރަތްއ ެފށެިގްނ ައްނަނނީ 
ެއ  ޮއްނާނނެީވްސ  ެދމި  ާބުރަތްއ  ެއ  ަކަމާށއި،  ކިަބއްިނ  ަރްއޔިުތްނެގ 
ަގއި ަކަމެށެވ. މި ަޤުއަމކީ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއްނެމްނެގ  ަރްއޔިުތްނެގ ައްތަމތީ
ހިަބޮކްށ  ަފުރަދަކްށ  ަވކި  މިްލުކެވރިަކްނ  ަޤުއުމެގ  މި  ަޤުއަމްށވީހިނުދ 
ދުިނަމްށ ަބަޔުކމުީހްނ ަމަސްއަކްތ ުކާރަނަމ ެއ ަބަޔުކ ެއ ަޢްއާދުރަވނީ މި 
ޮލުބެވތި ފްަސަގނޑެަށެވ. ެއ ަމާލާމްތ ުކެރެވނީ މި ަޤުއުމ ައުޅަގނުޑެމްނެގ 
ައްތަމްއަޗްށ ޯފުރޮކްށެދްއވި ަމިތެވިތ ަޤުއމީ ައްބާޠުލްނ ުކެރްއވި މްިނެންތ 
ޮކްނަނަވނީ  ެއ  ައްތުޕުޅްނ  ައމިްއަލ  ބުޭފުޅްނެގ  ެއ  ޖާިހަދެށެވ.  ަޤުއމީ 
ެއބޭުފުޅްނެގ ާކަބަފއިްނ ާއާރްސޮކްށ ބިާނުކރި މި ަޤުއމިްއަޔުތެގ ަކްށަވެޅެވ. 

ވީއިުރ ޭހައާރެށެވ. ވްިސާނެށެވ.

މި ދެިވހިަޤުއުމަގއި ތާިބައްށ ަޙްއުޤާވ މްިނަވުރ ައުޅަގނޑްަށެވްސ ަޙްއެޤެވ. 
ތާިބެގ  ެޖޭހެނެއެވ.  ޮއްނަންނ  ައުޅަގނޑްަށެވްސ  ުފުރަސުތ  ޮއްތ  ތާިބައްށ 
ަދރްީނަންށ ޯހަދއިދުިނަމްށ ތިަޔ ުއްއމީުދުކާރ ާތހިުރ ދިރުިއުޅްނ ައުޅަގނުޑެގ 
ަދރްީނަންށެވްސ ލިބޭިދްނ ެޖޭހެނެއެވ. އްިނާސަފކީ މިއީެއެވ. ައުޅަގނުޑެމްނ 
ެއްނެމްނ މި ބޭުންނާވ ަހަމަހަމ ަކަމކީެވްސ މިއީެއެވ. ޯހާދްނ މިުއޭޅ ައެންއ 
ުމުށެތެރައްށަލއި  މެީހްއެގ  ަވކި  މިަޤުއުމ  ހިާލ  ަހަމ  މިއީެއެވ.  ޮގަތކީެވްސ 
ަޤުއުމެގ ެއްނެމާހ ައުގަތްއ ަފާނޮކްށުލުމެގ ާޖަގ ެއްއެވްސ މަީހަކްށ ދުިނަމްށ 
ަޤުއމިްއަޔުތެގ ޫރްޙ ުހރި ެތުދެވރި ެއްއެވްސ ަދރަިޔުކ ުނުރހެޭނެއެވ. ވީއިުރ 
ަހނާދްނަތްއ  ަތުނެގ  ެގްއލިދަިޔ  ޮކްށ  ޙާިމަޔްތ  ަބާހަތްށ  ަޤުއމްިއަޔުތެގ 
ބުޫލ  ުމާޠލާިޢ ުކަރުމްނ ަޤުއަމްށަޓާކ ބްަސުބަންނވީ ަވުގުތ ެޖހިްއެޖ ަކަމްށ ަޤ
ައަވްސެވ  ެދްއެކުވަމްށ  ައުގ  ެޖޭހ  ަދްއަކާވްނ  ަޤުއަމްށަޓާކ  ުކަރްއާވެށެވ. 
ަގްނާނެށެވ. ުމޅި ަޤުއުމެގ ަޙްއުޤަގެއެވ. ެއަތްއ ަދެލްއ ޮއޮހަރއިެގްނ ެފުންނ 
ިކރިަޔ ކިރިާޔ ޯބ ހިްއާކލި ޤޫާނުނ ައާސސީެގ ަޙްއުޤަގެއެވ. ައުޅަގނުޑެމްނެގ 

ަދރްީނާނއި، ަދރްިނެގ ަދރްީނެގ ަޙްއުޤަގެއެވ. 

ާމަދާމެގ  ައަދކީ  ަކަމުކ  ެއެހެންއ  ޫނެނެވ.  ައެދްއ  ައަދކީ  ަދްނާނެށެވ. 
މިައުދ  ަމާޤެމެވ.  ޮއްތ  ޯފުރޮކްށޭދްނ  ާކާނ  ބޭުންނާވ  ުއްއމީުދަތަކްށ 
ެވރްިނެނެވ.  ުބ  ަބުދަނސީ ާމަދާމެގ  ަބަޔކީ  އިްސޮކްށފި  ަކްނެންތަކްނ 
ައުސުރަމަލްށ ަބަލަހްއަޓއިެގްނ ތާިމެގ ުމްސަތްޤަބްލެގ ާޗްޓ  ައުސަރްށ ޮފޅޭ 
ުކަރާހނީ ޮމަޔެއެކެވ. ެއަމުއ ޯމޅާިވނީ ނަިކްނ ައަވަހެށެވ. އިުރޮއްއޭސަވުގުތ 
ުކާރެނެއެވ.  ައްތަގަދ  ަމްއަޗްށ  ެއަމުލެގ  ޯދދަިތްއ  ަރްނ ރްީނޫދ  ާފްއދާާލ 
ޑި  ަގ ެއެހަންސ ުކޑަ ހްިތަވެރްއ ޮކްށަލްނ ެއަބ ެޖެހެއެވ. މާިހުރ ެއެހަރ ފްަސ

ަބއި ަވނެީއެވ. 

ެއ ަހނާދްނ... ިޒްނމާާދުރ ަރްއިޔުތީމހާ...
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