
 

ރޭ ކަންބޮޑުވާ އަދި އެކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު ދަތުރުކުރަމުންދާ މިސްރާބާ ދޭތެ"ހޭލާ" ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތަކީ 
ރު މާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ޙަރަކާތެކެވެ. މިޙަރަކާތުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާ ފަރުދީ ޒިން

ށް ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ ހަމައަށް ފެތުރިފައި މިއޮތް އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ވީވަރަކުން މަސައްކަތްކޮ
 ޒުވާނުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސާފުކޮށް އިއްވުމެވެ. 

ވީ ހުކުރު ދުވަހު ގެ ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބޭއްވުނު ހިނގާލުމަކީވެސް މިގޮތުން "ހޭލާ" ޙަރަކާތުން  42މިހިނގާ އެޕްރީލް މަހުގެ 
ށް މިހާރު ކުރިމަތިވަމުންދާ ޒުވާނުންނަ ވާހަކައިގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ދެއްކި އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ހިނގާލުމެކެވެ. މިހިނގާލުމުގައި 

ބި ކުދިން ގޮންޖެހުންތަކެވެ. މިގޮތުން، ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ކުށުގެ މާހައުލަށް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހެދި ވަންނަން މަޖުބޫރުވެފައި ތި
ތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ވައްދަމުން ދިއުން އެމާޙައުލުން ނެރުމަށް މަސައްކަތް ނުކޮށް އިތުރަށް އެކުދިން ވާވައްދާ ކުށްކުށާއި މާރާމާރީއާއި މަސް

އަލަށް ވިޔަފާރި ، ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ޒުވާނުން އަޅުވެތިކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކަމުންދިއުމާއި
ޓަންކުރުންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސިޔާސީ ކާމިޔާބު ނުވާ ގޮތަށް އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ބައް ފަރާތްތަކަށް ކުރަން ފަށާ

ވެތިކޮށް ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް އެގޮތުން އެފަރާތްތައް އަޅު
ހަމައެހެންމެ، ޒުވާނުންނާ ބެހޭ ސާފު  މުންދާ ކަންވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ.ރުކުރަ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޖްބޫ

ސިޔާސަތުތަކެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުފެންނައިރު، ޔޫތު ބިލުގެ ނަމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅަން 
އިތުރަށް އަޅުވެތިކުރާނެ ބިލެއްކަމުގައި ވެސް ބުންޏެވެ. އަދި މިބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި ޒުވާނުންނާ އެއްވެސް  ތައްޔާރުވަމުންދާ ބިލަކީ ޒުވާނުން 

 ވަރަކަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ޒުވާނުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ދެކި، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އިރު، މިހެން އޮތް ކަންމި
 އެވާޖިބަށް ހުރަސްނޭޅުމަށްވެސް ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ފުލުހުންނަށް ގޮވާލިއެވެ.  އެމަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށާއި، ފުލުހުން

 އެހެންނަމަވެސް، މަޖީދީމަގުން ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން ނަލަހިޔާއާ ވީ ހިސާބުން އޯކިޑު މަގާ ދިމާއަށް ދިއުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމަށްފަހު 
ރޫޅާލުމަށެވެ. އަދި އެ ވަގުތު އެތާގައި އްވީ އޯކިޑު މަގުވެސް ބަންދުކޮށް ހިނގާލުން ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރެ

ރޭ ަޖހާ، މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހުންނަށް ހުދު ފިނިފެންމާ ހަދިޔާކުރަން ދިޔަ ޒުވާނުންގެ މޫނަށް ފުލުހުންގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ޕެޕަރސްޕް
ވަގުތު އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ހިނގާލުމުގެ  ވަގުތާއި ދުޢާކުރި  ގެ ގޮތުން ކޮތަރު ދޫކުރިހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ސުލްހައިގެ ރަމްޒެއް

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ވާޖިބަށް ފުލުހުން މިކަމަކީ އަދި )ތިން( މީހަކު ހައްޔަރުކުރިކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  3ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 
  ހުރަސްއެޅުން ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ނޑުމެންގެ އަޑުއަހާ ންތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި "ހޭލާ" ޙަރަކާތުން އަނިޔާވެރިންކަން ލުގެ ގޮވާ ޒުވާނުން  ،އަޅުގަ
ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވާކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. އެއްވުމުގައި މޭޑޭ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ  1ނިންމަން ޤައުމީ ޙަރަކާތުން މޭއި މަހުގެ 
ނ ތަޤްބަލުގެ އުޖާލާކަން ޑުމެންނާއެކު ނިކުތުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ހަމައެހެންމެ، މައިންބަފައިންވެސް ދަރީންގެ މުސްއަދި ވީހާވެސް ގިނަ ޒުވާނުން އަޅުގަ

ސިޔާސީ ހިތްވަރާއި ކެރުމުގެ މިސާލު ޤާއިމުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކަށަވަރުކުރުމަށް އެދުވަހު ނިކުމެވަޑައިގެން ދެއްވާ، 
ރިންގެ މައިންބަފައިން މޭޑޭގައި ކެރިގެން ނިކުންނަން ބޭނުންވާ ކުދިން ތިބިކަމުގައިވާނަމަ އެކުދިންނަށް ވެރިވެވޭ ޢުމުރުގެ ދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައި

 ތެދުވުމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އެކަން މަނާ ނުކުރެއްވުމަށާއި، ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި 


