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ލިޔުނީ: އަލީ ހާޝިމް ދީދީ

ނޑުމެން ކުޑައިރު އަޑުއަހާ ވާހަކައެއް  އަޅުގަ

އޮވެއެވެ. އެއީ، ޅެމެއްގެ ޙަޤީޤީ މާނަ، އެ ޅެން 

ނޑުގައި އޮންނަ ވާހަކައެވެ.  ހެއްދެވި ޝާއިރުގެ ބަ

މިއީ ކުރީ ޒަމާނުގައި، ދިވެހިރާއްޖެގައި 

ރަސްރަސްކަލުން ވެރިކަން ކުރެއްވި ދުވަސްވަރު 

ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ކަންކަމާއި ރަސްރަސްކަލުން 

ކުރައްވާ ބައެއް ނޭއްގާނީ ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް 

ސީދާ ސާފުކޮށް ދައްކަން ނުކެރޭތީއާއި ޅެން 

ފަރިހީގެ ސިފައިގައި އެ ވާހަކަތައް ތަންކޮޅެއް 

ނުސީދާކޮށް ޢާންމުންގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާތީ ބުނާ 

ބުނުމެއް ކަމުގައި ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް، އޭރުގެ ބައެއް ސިޔާސީ ޅެމާ، 

ރައިވަރުތަކަށް ބަލާއިރު މިކަން އަދި އިތުރަށް 

ސާފުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޒަމާން މިވަނީ 

ނޑުގައި  ބަދަލުވެފައެވެ. މިއަދަކު ޅެންވެރިޔާގެ ބަ

ޅެމުގެ މާނަ ބާއްވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ވަކިން 

ޚާއްޞަކޮށް، ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި 

ބުނަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުންނާންވީ 

އެއްވެސް ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. 

މީލާދީން 2000 ގެ އަހަރުތަކަށް މި ރާއްޖެ 

އަލިވިލިގެން އައިއިރު، އެތައް ބައެއްގެ ބުރަ 

ނޑިނޭޅި ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާގެ  މަސައްކަތާއި، ކެ

ކުރިމަތީގައިވެސް އެ ދެއްކި ސާބިތުކަމުގެ 

ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ  މިއަދު އަޅުގަ

މިނިވަންކަން މިއޮތީ ހޯދާފައެވެ. މިއަދުގެ 

ޙަޤީޤަތަކީ، ވެރިމީހާއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމެއް 

ކަމާއި، ސާހިބުންނަކީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 

ކަމެވެ. ވެރިކަމަކީވެސް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 

އުފެދިގެން، ރައްޔިތުން ދިން ބަޔަކަށް، ދިން 

މުއްދަތަކަށް ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ 

ކަމެވެ. ރައްޔިތުމީހާ އޭނާގެ ޙަޤީޤީ މަޤާމުގައި 

ބަހައްޓައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ 

އެއްވެސް ޖާގައެއް މި ރާއްޖޭގައި ދެނެއް 

ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ 

އޮތުމެވެ. ވޯޓުލަނީ އެހެންވެއެވެ. ވެރިކަމަށް އެދޭ 

މީހާ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް އަންނަނީ 

އެހެންވެއެވެ. 

މި ދެންނެވި އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ހެޔޮ ވެރިކަމެއް 

ހިންގަން ފެށުނީ 2008 ވަނަ އަހަރެވެ. 

އޭގެ ކުރިން މި ރާއްޖޭގައި އޮތީ ޝާއިރުގެ 

ނޑުގައި މާނަ ބާއްވައިގެން ޅެން ހަދާ  ބަ

ޒަމާނެވެ. އެ ޒަމާންތަކުގައި ވެރިކަން ކުރި ހުރިހާ 

ބޭބޭފުޅުންނަށް ވުރެވެސް އެތައް ތަނަކުން އަރާ 

ހުރި ބޭފުޅަކީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް 

ޤައްޔޫމެވެ. އެ ބޭފުޅާ މިކަމަށް އަރާ ހުރިއޭ މި 

ދެންނެވީ، ބައެއް ފަހަރަށް ޅެން ވެރިންވެސް ޅެން 

ހަދައިގެން ހިފައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީއެވެ. 

ބައެއް ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު 

ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި ފިލްމުސްޓާރުންނަށްވެސް 

މި ދަތުރު ޖައްސާފައިވާތީއެވެ. އެ ބޭފުޅާގެ 

ވިސްނުމަކަށްވެފައި އޮންނަނީ، އެ ބޭފުޅާ 

އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށްފަހު، އެ ހިސާބުން އެކަން 

ނިމުނީ ކަމަށެވެ. އެއީ ފަހު ގޮތް، ރަނގަޅު ގޮތް 

ކަމަށެވެ. 

މިހާރު، ޢުމުރުން 90 އިން މަތީގެ އަހަރުތައް 

ގުނަމުން އެ ބޭފުޅާ ގެންދަވާއިރު، އަދި އެ 

ބޭފުޅާގެ މުޑުވައް ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރަމުން 

ވަޑައިގެންނެވި މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލް 

ޤައްޔޫމް ވެރިކަން ހިންގަވާއިރު މި މަންޒަރު 

އަލުން އަނބުރާ ތަކުރާރުވަމުން އެބަ ދެއެވެ. 

މާނައަކީ، ކުރިންވެސް ރައްޔިތުން ބައިތިއްބާފައިވާ 

ބިރުވެރިކަމުގައި އަލުން ރައްޔިތުން ބައިތިއްބަން 

އެބަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ކުރެވެއެވެ. 

ދާދި ފަހުން ސިރީލަންކާގެ އަސޭލާ ނަމަކަށް 

ލިޔުނީ: ރޮޒައިނާ އާދަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2016  ވަނަ އަހަރުގެ 

ފުރަތަމަ ދައުރު ފެށިގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ 
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މި ދިވެހިރާޢްޖޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ޮކންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު 

އިސްލާހު ކުރުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ޯކޓުތަކަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒާއި ރިްޝވަތުގެ ހުތުރު ފައިސާ 

ވަދެފައި އެވާ މިންވަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެއްޮގތަކަށްވެސް ގަބޫލުކުރާނެ މިންވަރެއް ނޫން
 - ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު، 3 މާޗް 2014، ގދ ތިނަދޫ

ޝާއިރުގެ ބަނޑުގައި މާނަ ބާއްވަން ޖެހޭ ބިރުވެރި ދުވަސް ދެނެއް ނުގެނެވޭނެ! 

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހަމަހަމަކަން ލިބުމުގައި 

އުންމީދުތަކެއް އާވެގެންދިޔަ، ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ 

ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ 

ފާރާތުން ހުށަހެޅި، އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް 

ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ހަމަހަމަކަން ހޯދައި 

ދިނުމާއި، ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ގިނަ އަންހެން 

ކަނބަލުން ނެރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން 

ކުރަމުންދާކަމުގެ ފޮނި ވާހަކަތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ 01 ދުވަސް ފަހުން 

ފެނިގެން ދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ 

ލީޑަރ އަހްމަދު ނިހާން ހުސެން މަނިކު، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންހެން މެމްބަރެއްގެ 

މޫނަށް ކޯދޮވެފައި އަނގައިން ފެން ބުރުވާލި 

ތަނެވެ.

ޕީ.ޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ނިހާން 
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ލިޔުނީ: ޒުހައިރާ ޢުމަރު

ޙަމީދަކީ މާލޭގެ ވަރަށް ކަމުވޮށިގެންވާ ޢާއިލާއެއްގެ 

ކުއްޖެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މަދްރަސާއަކުން ތަޢްލީމު 

ހާސިލު ކުރުމަށް ފަހު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް 

ތައުލީމް ޙާސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއް ލިބިފައިވާ ޙަމީދަކީ 

އަބަދުވެސް ހަނުހުރުމަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖެކެވެ.

އެއްރެއެއްގެ އިރާކޮޅު ވަގުތެކެވެ. ހަމީދު އޭނާގެ 

ގޭގެ ބެލްކަނީ ގައި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއަށް 

ގެއްލިފައި ހުއްޓެވެ. ބަލާ ބެލުމަށް ވަރަށް ބޮޑު 

ފިކުރެއްގައި ހުރިކަން އެނގެއެވެ. ވިސްނުމުގެ 

ތެރެއަށް ގެއްލިފައި ހުރިވަރުން އެތަނުގައި މީހަކު 

ހުރިކަންވެސް އެނގުނީ، އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އަޑެއް އިވުނުހެން ހީވެގެން 

ހަމީދު ފަހަތް ބަލައިލިއިރު އޭނާ އާ ވަރަށް 

ކައިރީގައި ހުރީ އޭނާގެ އެކުވެރި ޝަމްމޫނެވެ.

ޝަމްމޫނު ބެލްކަނީއަށް ދިޔައިރު ޙަމީދު ހުރި 

ގޮތުން ޝަމްމޫނަށް ލިބުނީ ވަރަށްވެސް ބޮޑު 

ޝޮކެކެވެ. މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރީ ބުނަންވެސް 

ނޭނގޭ ކަހަލަ އަސަރު ތަކެކެވެ. އިރުކޮޅަކު 

ހުރުމަށްފަހު މަޑު މަޑުން ގޮވާލިއެވެ.

ފުރަތަމަ ޝަމްމޫނު ގޮވާލީމާ ހަމީދަށް އަނގައިން 

ވެސް ނުބުނެވުނެވެ. އެގޮތަށް އަނގައިން ނުބުނެ 

އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށް ފަހު ޝަމްމޫނުގެ ކޮޑުގައި 

އަތް ބާއްވާލިއެވެ. އަތްބާއްވާލުމާ އެކު ލޮލުން 

ހޯސް ލާފާ ކަރުނަތައް އޮހިގެންފިއެވެ 

ޝަމްމޫނު ހާސް ވެއްޖެއެވެ. އަދި ކުއްލިއަކަށް 

ގޭތެރެ އާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގެންފިއެވެ. ނަމަވެސް 

އެތެރެއަށް ވަދެވުމުގެ ކުރިން ޙަމީދު އޭނާ 

ހިފަހަށްޓައިފިއެވެ.

»ގޭތެރެއަށް ތިޔަދަނީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ.؟ 

މިގޭގައި އަހަރެންގެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތެވެ. 

އަހަންނަކީ މިގެއަށް ބޭނުން މީހެއް ނޫނެވެ. 

މިގެއަކީ އެމީހުން ބޭނުން މީހުން ގެންގުޅެން 

ހަދާފައި ހުރި ގެއެކެވެ. އަހަރެން މީ މި ގެއާ 

އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ.« 

މިހެން ބުނި އިރު ޙަމީދުގެ ލޯ ވަނީ ރަތްވެފައެވެ. 

ރުޅި އާއި ނަފްރަތާއި ހިތާމަޔާ ހުރިހާ ކަމެއް 

އޭނާގެ ލޮލުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން 

ހުއްޓެވެ.

 

»ވީ ކީއްހެއްޔެވެ؟«

 

»ނާހާށެވެ. ވަރަށްގިނަ ކަންތައް ވެއްޖެއެވެ. 

މި ރެއަށްފަހު އަހަންނަކީ ޝަމްމޫން ތިޔަދެކޭ 

ޙަމީދަކަށް ނުވާނެއެވެ. މި ރެއަށް ފަހު އަހަންނަކީ 

މި ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ނުލަފާ މީހާ ކަމުގައި 

ކަލޭ ދެކޭނެއެވެ. މިކަމުގައި ރައްޓެހިންގެ 

ނަސޭޙަތަކަށް އެކުވެރިންގެ އެކު އުޅުމަކަށް 

އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

»މިހާތަނަށް އަހަންނަކީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 

މަސްތުވާ އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ކުރި ކުއްޖެއްނޫނެވެ. 

ނަމަވެސް މިރެއިން ފެށިގެން އަހަރެންނަކީ 

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އަޅަކަށް ވެއްޖައީމެވެ. މިކަމުގެ 

ސަބަބުން އަހަންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެއްލޭނީ 

ޝަމްމޫނު ކަންވެސް އިނގެއެވެ. ނަމަވެސް 

ކުރާނެ ކަމެއްނެތެވެ.«

ޙަމީދު މިވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔައީ ރުޅި އާ 

އަސަރު އެކުލެވިގެންވާ ރާގެއްގައެވެ. އެއިރު 

ޝަމްމޫނުގެ ލޮލުން ހޯސްލާފާ ކަރުނަތައް 

ފައިބަމުން ދެއެވެ. އެއް ބައި ފަހަރު ޙަމީދުގެ 

ކޮޑުގައި އަތްބާއްވާލުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް 

ކަމެއް އޭނާ އަކަށް ނުކުރެވުނެވެ. 

»އަހަރެންގެ ލޮލަށް މިފެންނަ މަންޒަރު ތައް...« 

ހަމީދު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. »އަހަރެންގެ 

ލޮލަށް ފެންނަމުން މިދާ މަންޒަރުތަކަކީ 

މިއަދު އެކަނި ފެންނަ މަންޒަރު ތަކެއްނޫނެވެ. 

އަހަރުމެން  ހަދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެ ފެންނަ 

މަންޒަރުތަކެވެ. ބޮޑެތިވަމުން އައި އިރު މިކަމާ 
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ކިޔާ ހާމުދުރަކު ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެގެން 

ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި ސިހުރު ހަދައިދިން 

ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު، އެ 

ވާހަކަތައް ގެނެސްދިން ޓީވީ ސްޓޭޝަން ބަންދު 

ނުކޮށް އެހެރީ ކިރިޔާއެވެ. މީގެ ކުރިން އެ 

ސްޓޭޝަންގައި ވަނީ އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައެވެ. 

ހަމަ އެގޮތަށް، މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ 

3.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ 

ވަގަށް ނަގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމުގެ ވާހަކަ 

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާރސަން ޢަލީ ވަޙީދު ދެއްކެވިތާ 

24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ސަރުކާރުން ވަނީ އެ 

ބޭފުޅާއަށް އިންޒާރުދީފައެވެ. އަދި މިހާރު ރައީސް 

ޔާމީން ތަންތަނުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު މިފަދަ 

ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކަމުގައި 

ހަދާނެ ކަމަށާއި، މިފަދަ ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކާ 

ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅައި، ބޮޑެތި 

އަދަބުތައް ދޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަނީ މަދެއް 

ކޮށެއް ނޫނެވެ. 

ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް މި ފަދަ ވާހަކަތައް 

ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަމޭ 

ބުނެ އިންޒާރު ދޭ އިރު، އެ ވާހަކަތައް 

ދައްކަނީ އެ ކަންކަން އެ މަގުން ކުރާތީ 

ކަން ރައީސް ޔާމީނަކަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ސިހުރު ހެދި ވާހަކަ 

ދައްކަނީ، ސިހުރު ހަދާފައިވާތީއެވެ. ވައްކަން 

ކުރި ވާހަކަ ދައްކަނީ ވައްކަން ކުރީމައެވެ. 

އަދި މި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް މައުމޫން 

ނުކުންނަވައި، ސިހުރަކީ އޮތް އެއްވެސް ނޫނޭ 

ވިދާޅުވުމަކުން އެއީ މިއަދު އެންމެ މަތީ، އެނމެ 

ފަހުގެ ބަހަކަށް ވެސް ނުވާކަން ރައީސް މައުމޫނަށް 

<<<< ސަފްޙާ 15  

މާބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދެމެވެ. ނަމަވެސް 

ދުވަސް ވަމުން ބޮޑުވަމުން އައިވަރަކަށް މިކަންތަކާ 

ޚިޔާލު ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ. މަގުމަތިން މީހުން 

ބުނެލާ ބައެއް ބަސް ބަސް ވެސް ހަނދާނަށް 

އަންނަން ފަށައިފިއެވެ. އަދި އެ ކިޔާ އެއްޗަކާ 

މެދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނެންވެސް 

ފަށައިފިއެވެ.

 

»އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަކީ ޑްރަގް ވިޔަފާރި 

ކުރާމީހެއްކަމާއި ވައްކަމާއި ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެއް 

ކަމުގައި މީހުން ބުނަމުން ދިޔަ ބުނުން 

އަހަންނަށްވެސް ގަބޫލު ކުރެވެން  ފަށައިފިއެވެ. 

ގޭތެރޭގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފައިސާ ގެންގުޅޭ 

ކަމާއި އެ ފައިސާ ބަލާ ދަނީ މަންމަ ކަމާއި 

އެ ފައިސާގެ ވާހަކަ ދައްކާ އުޅޭ އިރު ވަރަށް 

ސިއްރުން ދައްކާ ކަމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް 

އަހަރެންގެ ސިކުޑީގައި ކޮށްޓަން ފަށައިފިއެވެ.

 

» ކުއްޖަކު ގެންދިޔަ އެއްޗެތި ވިއްކާފާ ލިބުނު 

ލާރި އޭ މަންމަ ބައްޕަ ގާތުގައި ބުނާ އަޑުވެސް 

އެއީ ކިހާ ވަރެއްގެ އަޑެއްކަން ވިސްނެން 

ފަށައިފިއެވެ. އަހަރުމެން ކުއްޖަކު އެތަނަށް 

ހިގައްޖެނަމަ ބައްޕަ އަވަހަށް އަހަރުމެން އެތަނުން 

ފޮނުވާލައެވެ. އަދި ވަރަށް ސިއްރުން މަންމަ 

ގާތުގައި ވާހަކަތަކެއް ދައްކައެވެ. 

»މިހުރިހާ ކަމަކާ އެކު ދެން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ 

މަންމައަށް ވުރެ މަތީގައި އުޅޭ ނޯކަރަކު  ގޭގައި 

އުޅޭކަމެވެ. އެއީ ފިރިހެނެއްކަމާ، އޭނާއަށް 

ބައްޕަގެ ކޮޓަރިއަށް ނުވަދެވޭ އެއްވެސް އިރެއް 

ނޯންނަ ކަމާއި މަންމަ މިކަމާ ނުގަބޫލު ވެގެން 

އެއްޗެއް ބުނެފި ނަމަ ބައްޕަ މަންމައަށް އެއްޗެތި  

ކިޔާ ކަމާއި އެ ނޯކަރާ އެކު އެކި ވައްތަރުގެ 

ކުޅިވަރުގައި ބައްޕަ ވަގުތު ހޭދަކުރާ ކަމާއި، އަދި 

އަހަރުމެންނަށް އެތަކެއް ފަހަރު އެކި ވައްތަރުގެ 

މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަމާއި މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް 

ފާހަގަކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ.

»އަހަންނަކީ ވެސް މިހާރު ކުޑަކުއްޖެއް ނޫނެވެ. 

މިވާ ކަންތައްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަހަންނަށް 

ވިސްނެއެވެ. ނަމަވެސް މަންމަ އާ ބައްޕަގެ 

ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ޙައްގެއް 

އަހަންނަކަށް ނެތެވެ. އަދި މި ވާހަކަތައް މީހެއްގެ 

ގާތުގައި ބުނާކަށްވެސް ނުކެރޭނެއެވެ. ޝަމްމޫނަކީ 

އަހަރެންގެ އެންމެ އެކުވެރިޔާއެވެ. ނަމަވެސް 

ޝަމްމޫނު ގާތުގައިވެސް މިއަށްވުރެ ތަފްސީލުކޮށް 

މިވާހަކަ ބުނާކަށް ނުކެރޭނެއެވެ. 

»މިކަމަށް އޮތް ޙައްލަކީ، މިކަމާ ނުވިސްނޭ ވަރުގެ 

ކަމެއް ކުރުމެވެ. އެކަމަކަށް އަހަންނަށް ފެނުނީ 

ކޮންމެވެސް ބާރުގަދަ ޑްރަގެއް ބޭނުން ކުރުމެވެ. 

މި ރެއަށް ފަހު އަހަރެން ހަމަހޭގައި ހުއްޓާ 

އެއްވެސް މީހަކަށް ނުފެންނަ ވަރަށް އަހަރެން 

ޑްރަގް ބޭނުން ކުރާނަމެވެ. އަހަރެންގެ ހުރިހާ  

ރައްޓެހިން އަހަންނާ ދުރަށް ދިޔަނަމަވެސް ކުރާނެ 

ކަމެއް ނެތެވެ. ބައްޕަ އާ މަންމަގެ ވިޔަފާރި 

އަކީ ޑްރަގް ވިޔަފާރިކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. 

އެހެން މީހުންގެ ދަރިންނަށް މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ 

ކަމަށްވާނަމަ އަހަރެންވެސް ބޭނުން ނުކުރާންވީ 

ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ފޭހުނު އިލޮށިގަޑު އަމިއްލަ ލޮލަށް 

ހެރެން ދޫކޮށްލާނީއެވެ.«

ހަރަން މީހެއްގެ ދެލޮލަށް އިލޮށި ފޭއްސި ކަމަށް 

ވަންޏާ

ހެރޭނީ ހަމަ ތިމާގެ ލޮލަށް ކަމަށް ވެޔޭ ގައިމޭ

)ނިމުނީ(

ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހެއެވެ. އެ 

މަނިކުފާނަށް ވެސް ގޮންޖަހައި ޙަޤީޤަތް ބުނެދެވޭނެ 

ދޮރު މިއަދު ހުޅުވިފައި ހުރީ ރައްޔިތުންގެ ބުރަ 

މަސައްކަތުން ކަމާއި، އެ ރައްޔިތުން އެ ދޮރު 

ބަންދުވިޔަކަ ނުދޭނެ ކަން ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް 

އެނގެން ޖެހެއެވެ. 

މިއަދަކީ، ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން އިއްޔެއެއް 

ނޫނެވެ. މިއަދަކު އެއްވެސް މީހެއްގެ ދުލުގައި 

ތަޅެއް ނޭޅުވޭނެއެވެ. ޤައުމާ މެދު ރައްޔިތުން 

ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުތަކާއި ޝުޢޫރުތައް ހުއްޓުވައެއް 

ވެސް ނުލެވޭނެއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް 

ނޑުގައި  އަދި ދުނިޔެ ވެސް އޮތީ، ޅެމުގެ މާނަ ބަ

ބާއްވައިގެން ޅެން ހަދަން ޖެހޭ ޒަމާނަށް ދިވެހިން 

އަލުން އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ފުރުޞަތު ދޭކަށް 

ނޫނެވެ! އެ ކަމެއް ނުވެސް ވާނެއެވެ!.)ނިމުނީ(

>>>> ސަފްޙާ 02  

ހަރަން މީހެއްގެ ދެޮލލަށް އިޮލށި ފޭއްސި ކަމަށް ވަންޏާ

      ހެރޭނީ ހަމަ ތިމާގެ ޮލލަށް ކަމަށް ވެޔޭ ގައިމޭ
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ލިޔުނީ: ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީ

»ދެން މިހާރު މި ހަތް ކުދިންނަށް ވުރެ ވަކި 

ރަނގަޅު ބަޔަކު މަރޮއްޓަކު ނެތެވެ. ކުދީންގެ 

އަޑު، މަޚްރަޖަ ރީއްޗެވެ. ޤުރުއާން ކިޔަވާން 

ތިއްބަސް އަޑު އަހާހިތުން މީހުން އައިސް 

ތިބެއެވެ.

މިގޮތުގައި މިކުދިން އުޅެމުން އައިސް ދޮށްޓަށް 

ހުރި ކުއްޖާއަށް ސާދަ ނުވަތަ ފަނަރަ ވީތަނާ 

މަރޮށީ ކަތީބުގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. »ރައިވެރި 

ޢަލީގެ ހަތް ދަރިން މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ދަނީ ވިއްޔާ 

އަހަރެމެންގެ ކިބައިގައިވާ ވެރިކަން އަތުލުމަކީ 

ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ. ކަށަވަރެވެ. މިއަދު އަހަރެން 

ލޯ މަރައިލިޔަސް އަހަރެމެންގެ ދަރިއަކަށް މި 

ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ރައިވެރި އައްޔާ ދިމާއަށް 

ވެރިކަން ދާނެއެވެ. ވީމާ، މިހެން ހުންނާކަށް 

ނުވާނެއެވެ. މިކަމާމެދު ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް 

ކުރާން ވާނެއެވެ.«

އެއްދުވަހަކު ކަތީބުކަލޭގެ ގެޔަށް ގޮސް ކާބަފައި 

ޒަމާނުގައި ފޮތް އަޅާފައި ހުންނަ އެއްތެޔޮ 

ވަށްޓެއް ނަގައި މޮހާލައިގެން އެކި ފޮތް ވަކިވަކިން 

ބަލައި ހަދަނިކޮށް، ވަލުކަރުދާހުގައި ލިޔެފައިއޮތް 

ފޮތެއް ބަލަމުން ދާއިރުގައި މީނާ ހިތްއެދޭ ކަހަލަ 

ފަންޑިތައެއް ފެނުމާއެކުގައި އެ ފަންޑިތަ ހިތަށް 

ނަގައި މިކަންތައް ކުރުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. 

އަނެއް ދުވަހު އަސްރު ނަމާދަށް ގޮސް މިސްކިތު 

މަލިންކުނާ މަތިގައި ނަމާދުކޮށްގެން މިތާގައި 

އިނދެ، މީނާ ކިޔަވާ އެއްޗެއް ކިޔަވައި 

އަވަދިވެގެން މި ކުނާ ހިފައިގެން ބޭރަށް ނުކުމެ 

މީނާ އެދޭ ކަންތައް ހިތުގައިލައި މި ކުނާ 

ފޮޅާލައިފިއެވެ. މިއަށްފަހު ކުނާ ގެންގޮސް 

މިސްކިތަށް ލައި ކުނާ އޮތްތަނުގައި އަޅާފައި 

ބޭރަށް ނުކުމެ ގޭދޮށަށް ދާން ހިނގައިގަތީ ރައިވެރި 

އަލީ ގޭ ދޮރުމަތީން ދެވޭން އޮތް މަގަކުންނެވެ. 

ނޑު  އަލީގޭ ބައްތީގެ ރިވެލިފަށުގައި ހުރެފައި ތިންގަ

ކުޅު އެތަނަށް ޖަހާފައި އަތުވެއްޖެއެވެ. އަލީގޭ 

ބައްތީގެ ރިވެލިފަށޭ މި ބުނެވުނީ ގޭގައި ދިއްލާފައި 

ހުންނަ ވޮށުގެ އަލި ދޮރުން ބޭރަށް ނުކުމެފައި 

ހުންނަ ދިމާއަށެވެ. 

މިކަން ކުރިދުވަހުގެ ރޭ ޢާލީގެ ހަތްދަރީން 

ޢިޝާނަމާދުން އައިސް، އައްޔައާއެކު އަށްބަފައިން 

ނޑު ބަތްކައިގެން ރޭނިދި ނިދުމަށް  ރޭގަ

އޮށޯވެއްޖެއެވެ. 

ދެން އެރޭ ބާރަގަޑި ބައިވިތަނާ، ޢަލީގެ 

ދޮށީ ދަރިފުޅު ބޮލުގައި ރިހޭތީ ފުންމައިގެން 

ތެދުވެއްޖެއެވެ. ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ޢަލީގެ 

ދެމަފިރިން ހޭލާ، އެކުއްޖާއަށް ހޭހަންކުރަން 

ރޮއިރޮއި ތިބެއެވެ. ޢަލީ ކުޑަކޮށް ފަރުވާވެސް 

ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ރިހުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. 

ރިހުން ވަނީ ހައްތާވެސް ގަދައެވެ. މިހާރު 

ދަރިފުޅު ހިފެހެއްޓޭވަރެއްވެސް ނޫނެވެ. މިގޮތުގައި 

އުޅެނިކޮށް އެއްގަޑި ބައިވިތަނާ ޢަލީގެ ދޮށީ ދަރި 

މަރުވެއްޖެއެވެ…

ދެން އަނެއްރޭ ހަމަ އެ ގަޑި ޖެހުނު އިރަށް 

ޢަލީގެ ދެންހުރި ދޮށީ ދަރި ބޮލުގައި ރިހޭތީ 

ތެދުވެއްޖެއެވެ. އެއްގަޑި ބައިވީއިރަށް އެ ދަރިވެސް 

މަރުވެއްޖެއެވެ. މިގޮތުގައި ޢަލީގެ ހަތްދަރީން 

މަރުވެ ހިނގައްޖެއެވެ.

މިއަށްފަހު ޢަލީގެ ދެމަފިރިން ހިތާމައިން ވަރެއް 

ނެތެވެ. ދެމަފިރިން ދެ ތަންމަތީގައި މަޑުމަޑުން 

ރޮއިލަރޮއިލާ ތިއްބެވެ. މިހެން ތިއްބާ ޢަލީގެ 

އަންހެނުން އައްޔަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. »އައްޔާއެވެ. 

އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ރިހޭން ފަށައިފިއެވެ.« 

ޢަލީ ތެދުވެގެން ސަކީނާގެ ކައިރިޔަށް އައިސް 

އިށީދެފައި ބޮލުގައި އަތްލާފައި ސަކީނާއޭ 

ދެފަހަރަކު ގޮވައިލީމާ ޖަވާބެއް ނުލިބިގެން 

ރަނގަޅަށް ބަލައިލިއިރު ސަކީނާގެ ކަޅި ވަނީ 

ހުއްޓިފައެވެ. ދުލުގެ ބަސް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. 

ދެން އަލީއަށް ގަދަ އަޑުން ރޮވިއްޖެއެވެ…

ހިފައިގެންގުޅޭން ހުރި އެއްޗަކާއި ކައިބޯން ހޯދިފައި 

ހުރި އެއްޗަކާއި އެއްވެފައި ހުރި ލާރިކޮޅު ހަމަ 

ކަތީބުގެ ސިހުރު

<<<< ސަފްޙާ 14

>>>> ސަފްޙާ 3  

ދޫކޮށްލައި ޢަލީގެ ނަފްސާގެން އޭނާ – މަރޮށިން 

– ފުރައިގެން ދިޔައީއެވެ…

ޢަލީ މަރޮށިން ފުރިތާ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޢަލީ 

ގެންގުޅުނު ތަކެތި ކަތީބުކަލޭގެ ގެޔަށް ގެންގޮސް 

ހުސްކޮށްފިއެވެ. ދެންހުރި ވިޔާނުދާ އެތިކޮޅުވެސް 

ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިގެން ރައްޔިތުންގެ 

ގޭގެއަށްލައި ހުސްކޮށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިހާރު މަރޮށީ ކަތީބުގެ ހިތް ކިތަންމެހައިވެސް 

ރަނގަޅަކަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރައިވެރި އަލީގެ 

ވަސް މަރޮށީން ފިލައްޖެއެވެ.«

 

ތި ކިއުއްވީ 'ދޮންހިޔަލައާއި އަލިފުޅު' ވާހަކައިގެ 

ތަންކޮޅެކެވެ. ދޮންހިޔަލައާއި އަލިފުޅު ވާހަކައަކީ 

އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި 

ރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދޫދޫމަތިން ކިޔަމުން 

އައިސްފައިވާ ބުރުނީ ކަމަނާ ވާހަކައެވެ. މި 

ރައިވަރު ވާހަކަ ހެދި މީހެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ޅެން ބަހުރުވައިގެ އުސޫލުން 

ނައްޓުވައި މަޒުމޫނު ސިފައަށް މި ރައިވަރު 

ބަދަލުކުރެއްވީ ދިވެހިބަހުގެ އުސްތާޒެއްކަމުގައިވާ 

ޢަބުދުهللا ޞާދިޤެވެ )1076(. މި ވާހަކަ 

ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ރީތި 

ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

މިވާހަކަ، ނުވަތަ އެހެންވާހަކައެއް 

ވެސް، ކިޔާ މީހާ އެ ވާހަކައެއް ކިޔާނީ 

ހިތްހަމަޖައްސައިލުމަށެވެ. މިވާހަކައިން އެކަން 

ވާނެއެވެ. ވާހަކަ ލިޔާ މީހާ ވާހަކަ ލިޔަނީ 

ހަމައެކަނި މުނިފޫހި ފިލުވައިދޭ އެއްޗެއްގެ 

ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އެއިރެއްގައި 

ކަން އޮތްގޮތް ލިޔުންތެރިޔާ ވާހަކައިގެ 

ކެރެކްޓަރުންނާއި ތަންތަން މެދުވެރިކޮށް 

ގެނެސްދެއެވެ. އެއީ ވާހަކަ ކިޔާ މީހާގެ 

ތަޖުރިބާއާއި ވާހަކައިގެ ތަޖުރިބާއާ އަޅައިބަލައި، 

ނޑީގެ ތަރާދުން ކިރައި ވިސްނުމަށެވެ. ސިކު

ދޮންހިޔަލައާއި އަލިފުޅު ވާހަކައިގެ މަތީގައިވާ 

ނޑު  ތަންކޮޅު ހިއްސާކޮށްލަން އަޅުގަ

ބޭނުންވީ، މިހާރަކަށް އައިސް މާ ގަދައެއްކޮށް 

ދައްކަމުންދާ 'ސިހުރުގެ ވެރިކަމެއް'ގެ ވާހަކައާ 

ދޮންހިޔަލައާއި އަލިފުޅުގެ ވާހަކައިގެ މިތަންކޮޅާ 

ހުރި ގުޅުމުން ދިވެހި ވިސްނުމުގައި ޖެހިފައިވާ 

ކުލައެއް ދައްކުވައިދޭތީއެވެ. ބާރު ހޯދުމަށް 

އެވޭލާ ޒަމާނުގައިވެސް ސިހުރު ހެދީއެވެ. މި 

އެކާވީސްވަނަ ޤަރުނުގައިވެސް ސިހުރު ހަދަނީއެވެ. 

ޒަމާން ބަދަލުވިޔަސްވެސް މިކަން މިއޮތީ ބަދަލު 

ނުވެއެވެ. )ނިމުނީ(

ތެރެއިން ދޮން މީހުންނެވެ. އެ ޔުނިޔާރސިޓީގެ 

އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމީހުންގެ ބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ހިންގައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ދާދިފަހުން އެމީހުން އެ 

ސިޓީގެ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައިވެސް ޝާމިލްވާން 

ފަށައިފިއެވެ. އެރަށުގެ ސިޓީ ފެންވަރުގެ ސްކޫލް 

ބޯޑުގެ އިންތިޚާބުގައި »މެޝީން« ގެ ކުރީގެ 

މެމްބަރެއް ހޮވުމަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް 

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަމުން 

ގެންދިޔައެވެ.

މިއީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނޫސްތަކުގެ 

ސުރުޚީތަކުން ފެންނާނެ ކަންކަމެވެ. މިކަހަލަ 

އެތައް ހާސް ކަމެއް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 

ހިނގަމުންދާނެއެވެ. މި ދެ މިސާލުގައިވެސް 

ޝައުގުވެރިކަން ދެވޭ ކަމަކީ މިކަންކަމުގައި 

ޝާމިލްވާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ބާރުގެ އަސާސީ 

ތައުލީމް ހުރި މިންވަރެވެ. އަދި އެމީހުންގެ 

ހުނަރުވެރިކަމެވެ. މަދަނީ ބާރުގެ އެކި ސުވާލުތައް 

އެމީހުންނަށް ފާހަގަކުރެވި އެކަންކަމަށް 

އެމީހުންނަށް ބާރު ހިންގޭ މިންވަރު ފެނެއެވެ.  

އޭގެ ތެރޭގައި ކޮން މަގުސަދުތަކެއްތޯ، ކޮން 

ގޮތްތަކެއްތޯ، ކޮންކަހަލަ އުކުޅުތަކެއްތޯ، ކޮން 

ސަރަހައްދެއްތޯ، ދުޝްމަނުންނަކީ ކޮބައިތޯ، 
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އެހީތެރިންނަކީ ކޮބައިތޯ މިއީ މަދަނީ ބާރާއި 

ގުޅިފައިވާ ސުވާލުތަކެވެ.

މިހާ ހިސާބުން ކުރިން ޚިޔާލަށް ގެނައި އަމިއްލަ 

ސިޓީގައި އޮތް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ފުރުސަތެއް 

ނުވަތަ ގޮންޖެހުމާމެދު އަލުން އަބުރާ ވިސްނުމަށް 

ގެނެސްބަލާށެވެ.

އަދި އެ ސިޓީގައި އުފައްދަން ނުވަތަ 

ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ހިތަށް ގެނެސް 

ބަލާށެވެ. އަދި އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވާލު ކޮށްލަ 

ބަލާށެވެ. 

އިސްވެ ދިޔަ މަދަނީ ބާރާއި ގުޅިފައިވާ އަސާސީ 

ކަންކަމަކީ އެ މައްޗަށް އަމިއްލަ ބާރު ހިންގިދާނެ 

ކަންތައްތަކެއްތޯ ސުވާލުކޮށްލަބަލާށެވެ. އަދި މިހާރު 

އެނގޭ ކަންކަމުން ކަންފަހިވާ ގޮތަށް ކަންކަން 

ކުރަން ފެށިދާނެތޯއެވެ. މި އީ މިކަމުގައި އޮތް 

ގޮންޖެހުމާއި ފުރުސަތެވެ. 

އަހަރުމެން ދިރިއުޅެމުން މިގެންދާ ޒަމާނަކީ 

ގްލޯބަލައިޒޭޝަން އަކީ ވަމުންދާ ކަމެއް 

ކަމަށްވިޔަސް ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ކަމަށްވިޔަސް 

މިއީ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ އެތަނަކަށް 

އެބައެއްގެ ބާރު ފޯރުވަމުންދާ ޒަމާނެކެވެ. 

ހަގީގަތުގައި މިޒަމާނުގައި ސިޓީއާ ދިމާލަށް ބާރު 

އޮހެމުން ދެއެވެ. މިއީ ކުރިއަށްވުރެ އަދި މާ 

އަވަހަށް ވަމުންދާ ކަމެކެވެ. 

އެމެރިކާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައިވެސް މައި ސަރުކާރު 

އޮންނަނީ ހަމައަށް ދެބަޔަށް ބައިވެ އެދެބައި 

ދެމެދުގައި ސައިވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މަދަނީ ޚިޔާލާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި 

އީޖާދީ ވިސްނުން އުފެދެނީ ސިޓީތަކުންނެވެ. އަދި 

އެކަންކަން ސިޓީން ބޭރަށް ފެތުރިގެން ދެއެވެ. 

ސިޓީގެ ސިޓީ ވަންތަކަން ފެންނަމުން ދާނީ މީހުން 

ކައިބޮއެ ހަދައި ގޮތުންނާއި މަސައްކަތްކޮށް އުޅޭ 

ގޮތުންނާއި ކަންކަން އަނެއްބަޔަކާއި ހިއްސާކޮށް 

ތަކެތި ގަނެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގޮސް 

ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ އުޅުމުންނާއި އެމީހުންގެ 

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދިރިއުޅުން އުޅެމުންދާ 

ގޮތުންނެވެ. 

މިއީ އެމެރިކާގެ ސިޓީތަކުގައި އެ ސިޓީގައި 

ދިރިއުޅޭ ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ބުނެ 

ކިޔައިގެން މީހުންގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވައިގެން 

އެބައެއްގެ ބަސް އެހެން މީހުން އަހައިގެން 

އެގޮތަކަށް ކަންކުރާތީ ފެންނަ ގޮތެއް ނޫނެވެ. މިއީ 

އެހެން މީހުންނާއި ވަކިވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން 

ވާކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

 )ބާކީ ދެން އަންނަ އަދަދުގައި(
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ލިޔުނީ: އަފްޝާން ލަތީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ، އަދި ހަމައެކަނި، 

ޑިމޮކްރެޓިކް އިންތިޚާބަކުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން 

ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ، ރާއްޖޭގެ 

އަދުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން އަބްދުލް 

ގައްޔޫމާ ދެމެދު ހުރި ބޮޑެތި ފަރަގާ ތަފާތުތަކުގެ 

ވާހަކައަކީ އާންމު ވާހަކައެކެވެ. 

ސައިހޮޓާ ތަކުގެ މޭޒުމޭޒުންނާ، އަތިރިމަތީގެ 

ހޮޅުއަށިތަކުންނާ، ޖަލްސާތަކުގެ ޕޯޑިއަމްތަކުންނާ، 

އެކި މީޑިއާ ޗެނަލްތަކުންވެސް އަޑު އިވޭ 

އެންމެން ފަރިތަ ވާހަކައެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ 

ހިތްތިރިކަމާ، ހިތްހެޔޮކަމާ، މުރާލިކަމާ، 

ހިތްވަރުގަދަކަމާ، އިންސާފުވެރި ވާހަކައެވެ. 

އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ބޮޑާކަމާ، އަނިޔާވެރިކަމާ، 

ނޑިކަމާ، އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު  ކަންނެތްކަމާ، ފި

ވާހަކައެވެ. ސޯޝަލް މީޑީއާތަކުގައި އާންމުކޮށް 

ދައުރުވާ ތަސްވީރުތަކުގައި ފެންނަ މަންޒަރުތަކަކީ، 

ރައީސް ނަޝީދު ސާދާކަންމަތީ ރަށްރަށަށް 

ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ، 

ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާ މަންޒަރެވެ. ކުދި ބޮޑު 

ރައްޔިތުން އުފަލުން މަރުހަބާ ދަންނަވާ، ލޯބިން 

ގައިގަ ފިރުމާ ތަނެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ފެންނަނީ މަދު އަރިސް 

ބޭފުޅުންކޮޅަކާ އެކު، ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން 

ވަށާލައިގެން، ރައްޔިތުންނާ ދުރުދުރުން ނުކުމެ 

އުޅުއްވާތަނެވެ. ގިނަ ބޭފުޅުން ޚާއްސަކޮށް 

ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ތާޒާ 

ހިނިތުންވުމާ، ރައީސް ޔާމީންގެ 'ކުނި މޫނު' ގެ 

ބޮޑު ތަފާތެވެ. 

މިމަންޒަރުތައް ފެނި މިއަޑުތައް އިވުމުން 

ނޑުގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ.  އަޅުގަ

ރައީސް ނަޝީދަކީ ދިވެހިންނަށް އެންމެ 

އޯގާތެރި ވެރިޔާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވަނީ 

އެމަނިކުފާނު ސާދާވީމަތޯއެވެ؟ ކޮންމެ 

ތަނަކަށްވެސް 'ފިޓް' ވާތީތޯއެވެ؟ އެއްޒަމާނެއްގައި 

މާ މަޑު މާ ދޮން އަތްޕުޅެއްގެ ވާހަކަވެސް 

އިވިގެން ދިޔައެވެ. މިއަތްޕުޅުގެ ޖާދޫ ފަދައިން، 

ރައީސް ނަޝީދު މިހާ މަގުބޫލުކަން ހޯއްދެވީ މާ 

އުޖާލާ ހިނިތުންވުމެއްގެ ޖާދުލުންތޯއެވެ؟ 

ހަގީގަތަކީ، މިދެބޭފުޅުންގެ މިޒާޖުގެ ތަފާތު 

އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިގެންދަނީ މިދެބޭފުޅުންގެ 

ވެރިކަން  ބައްޓަންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުންނެވެ.  

ތަންފީޒުކުރެއްވި ސިޔާސަތުތަކުންނެވެ. އަދި 

ވެރިކަންކުރެއްވުމުގެ ތަފާތާ ސިޔާސަތުގެ ތަފާތުގެ 

އަސްލަކީ، އެދެބޭފުޅުންގެ މިޒާޖުގެ ތަފާތެވެ. 

ވިސްނަވާށެވެ. ރައީސް ނަޝީދަކީ ވަރަށް ޒުވާން 

އުމުރުފުޅުން ފެށިގެން އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް 

ވަކާލާތުކުރައްވާ މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ 

ބޭފުޅެކެވެ. އިންސާނަކަށް ވީތީ ހަމަހަމައަށް 

ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގުތަކެއްވާކަމާއ، 

އިންސާނީ ކަރާމަތާ 'ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް'ގެ 

މުހިއްމުކަމާއި، އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އަނިޔާ 

ލިބިގެންނުވާނެކަމީ އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް 

ދައްކަވާ ވާހަކައެވެ. 

އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ 

ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންވެ އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ، 

ރައްޔިތު މީހާއަށް ހައްގުވާ މިންވަރު 

ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއެކީ އޮބި 

އަޅާ ގުދުކޮށްފައިވާ މީހާއަށް، ސަލާންނުޖަހާ، 

ބޮޑުންގެ ފައިބުޑަށް ނުވެއްޓި، ދޭހާ އަތްވަކާ 

ނޑުވަރު' ފާރުކައިރީ  ވެހޭހާ ވާރޭގައި 'ގަ

ބިތްޖެހިފައި ނުތިބެ، ދަރީންނަށް ކިޔަވައިދީ 

ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައި، 

ދިވެހީންނަށް ފަޚުރުވެރިކަމާއެކީ ހަމައިސްކޮޅަށް 

ތެދުވެ ހިންދެމިލުމުގެ ފުރުސަތު 

ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް، ދުވަސްވީ 

މައިންބަފައިންނާ، ނުކުޅެދޭ ކުދިންނާ ބަލަމުން 

ދިޔަ އަންހެނުންނާ ބިކަވެފައިވާ އެކަނިވެރި 

މައިންނަށް ލުޔެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށެވެ. 

ތަޅުލެވި، ބަންދުވެފައިވާ ދިވެހިންނަށް ދުލާ 

ގަލަމުގެ މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން 

ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށެވެ. 

ފެނިގެން ދިޔައީ ހިތްހެޔޮކަމާ ހިތްތިރިކަމުން 

އުފެދިގެން އައި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެކެވެ. 

އަދި އެސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހީވާގި 

ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރި އޯގާތެރި ސަރުކާރެކެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އަޑު އެއްސެވި ވެރިއެއް 

ވެވަޑައިގެން ވައުދުތަކާ، އެވައުދުތައް ފުއްދެވުމަށް 

ކުރެވުނު ބުރަ މަސައްކަތެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ 

ޖާދޫއަކީ ހަމައެކަނި ރަނގަޅު ސިފަތަކާ އުފާވެރި 

ހިނިތުންވުމެއްނޫނެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް 

ކޮށްދެއްވި އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތެވެ.

ދެން ރައީސް ޔާމީން ތޯއެވެ؟ ދިވެހި ރައްޔިތެއް 

ގެއްލި ހޯދާ ނުފެނިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ދެންނެވުމުން 

ވިދާޅުވީ ނޯ ކޮމެންޓޭއެވެ. ފަޅުފަރާ، ފަރުފަރާ، 

ގިރިގިރިއާ، ރަށްރަށް ވިއްކާ ހުސްކުރާ ވާހަކައަކީ، 

ތިމަން މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ 

ކަމެއްނޫން ކަމަށްވިއެވެ.

ސަރުކާރު މާލިއްޔާއިން ބިޔަބޮޑު ވައްކަން 

ކުރެވެމުންދާކަމާ، ސިއްސައިގެންދާފަދަ ބޮޑެތި 

ކަރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ 

ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވުމުން، 

ވިދާޅުވެފައިވަނީ މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯއޭ އެވެ. 

މިހިސާބުން ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. ބައިނަލް 

އަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް 

ފާޑުކިޔާ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޖައިބުކުރުވަނިވި 

ގޮތަކަށް ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްޗެތި އެބަ ތިލަވެއެވެ. 

އެއީ ބޮކެއް ކަމެއް ގުރައެއްކަމެއް ކަޅެއް 

ދޮނެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ބޭބޭފުޅުގެ 

ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެކޭ އެއްގޮތަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި 

ބިންގާ އެޅުމާ ކަޑަޖެހުމެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކުން، 

ކަމާ ބެހޭ ވުޒާރައާއެއްގެ މަސައްކަތު ޕްލޭނަކުން 

މިކަންކަމާ ގުޅޭ ތަފްސީލެއް ފެންނަން ނުހުރެއެވެ.

ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ އެރަށެއްގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ތުރާލަކަށެވެ. މުޅި 

ރަށުގަ ހަތިޔާރު އެޅި ސެކިއުރިޓީއާ ބޮޑީ 

ސްކޭނަރުތަކުވެ. ސްޕީޗެއް ދެއްވައިފިނަމަ 

އިންޒާރާ ބިރުދެއްކެވުމެވެ. ނުވަތަ ނުކުޅޭދޭ 

ފަރާތްތައްފަދަ މުޖުތަމައުގެ އެންމެ ރައްކާތެރިކަމާ 

އަޅާލުން ލިބިދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަލާމަތާ 

ފުރައްސާރަކުރެއްވުމެވެ. ހެޔޮފުޅުކަމުން އަސާސީ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި ދަތިވާ ވަރަކަށް ވެރިންގެ 

ޖީބުތައް ދަނީ ބަރުވަމުންނެވެ. މުޅި ގައުމު ކުނިވެ 

ފުޅައަޅަމުންދާއިރު، މޫނުމަތި ރީތިކޮށް ބޭރުގެ 

ގައުމުތަކާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ލޮލުގައި އަނދުން 

އެޅުވުމަށް ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔަތުން އެތައް 

މިލިއަނެއް ދަނީ ހަރަދުކުރަމުންނެވެ. ދިވެހިންގެ 

ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުވުމަށް މެޑަމްގެ ސިޓީ 

އުރައަކާއި، 'ކެމިކަލް' ބީޗަކާއި، މިނިވަން 50ގެ 

ބޮކިފައްޗަކާއި، ހަވައެވެ. އިންސާނިއްޔަތުކަން 

ހުރި މިންވަރަކީ  ގޭގަ އޮތްނަމައޭ ކިޔާ ޒުވާނެއް 

މުސްކުޅިއެއް ނުބަލާ ލޮލަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ 

ޖެހުމެވެ. އިންސާފުވެރިކަން ހުރި މިންވަރަކީ 

ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނޭ ބުނެ، ލޯޝަން ފުޅިއާ 

ރިހާކުރު ފުޅި ވަގަށް ނަގާ މީހާއަށް ޖަލު ހުކުމް 

ލިބޭއިރު، ޑްރަގްލޯޑުންނާ ގޭންގްސްޓާރުންނަށް 

މާފު ކުރެވިގެންދިއުމެވެ. މިލިއަނުން ވައްކަން 

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނުގެ އަތް ނުފޯރާއިރު 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ސިޔާސީ ހުކުމް ކުރުމަކީ 

އިންސާފުކަމުގައި ދުށުމެވެ. މިހެން ގޮސް ކޮޅުން 

ނުލާހާ ގިނަކަންކަމެވެ. 

ތެދެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދާ ރައީސް ޔާމީނާ 

ދެމެދު ހުރި ތަފާތުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެއީ 

އޯގާތެރިކަމާ އަނިޔާވެރިކަމާ ހުރި ތަފާތެވެ. އެއީ 

ހިންގުންތެރިކަމާ ކަންނެތްކަމާ ހުރިތަފާތެވެ. އެއީ 

އިޚްލާސްތެރިކަމާ މަކަރުވެރިކަމާ ހުރި ތަފާތެވެ. 

އެއީ މިނިވަންކަމާ އަޅުވެތިކަމާ ހުރި ތަފާތެވެ. 

އެއީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިއަކާ، ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް 

ވެރިވެފައިވާ ވެރިއަކާ ހުރި ތަފާތެވެ.

ތަފާތަކީ....
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އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި

ލިޔުނީ: ޒިފްލީނާ ޙަސަން

އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. 

އަންހެނުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ ބާރުވެރިކުރުވަން 

ޖެހެނީ މި ސަބަބަށްޓަކައެވެ. ޢިލްމީ، އިޖުތިމާޢީ، 

އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި 

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ 

ކޮންމެކަމަކީ އޭގެ ހެޔޮ އަސަރު މުޖުތަމަޢަށް 

ކުރާނެ ކަމެކެވެ. ޤައުމުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީގެ 

ނިސްބަތް އެއީ އެޤައުމެއްގެ ތަރައްޤީގެ މިންވަރު 

ދެނެގަތުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން މިނާ 

ނޑެއް ކަމުގައިވެއެވެ.  މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ ސައުތު އޭޝިޔާގެ 

ސަރަޙައްދަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރަމުން 

އަންނަ ސަރަޙައްދެކެވެ. މި ސަރަޙައްދުގެ 

ސިޔާސީ ދައިރާގައި ފާހަގަކުރެވޭ ލީޑަރުންތަކެއް 

ވަނީ އުފެދިފައެވެ. އިންޑިޔާގައި އިންދިރާ ގާންދީ 

ސްރީލަންކާގައި ސްރީމާވޯ ބަންޑާރަނަޔަކަ، 

އަދި އެކަމަނާގެ ދަރިކަނބަލުން ޗަންދުރިކާ 

ބަންޑާރަނަޔަކަ، ޕާކިސްތާނުގައި ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ 

އަދި ބަންގުލަދޭޝްގައި ޝައިޚް ހަސީނާ އަދި 

ޚާލިދާ ޒިޔާ ހިމެނެއެވެ. 

ރާއްޖޭއަކީ ނިސްބަތުން ކުޑަ ޤައުމެއް ކަމުގައި 

ވިޔަސް ރާއްޖެއަކީ މުހިންމުކަން ކުޑަ ޤައުމެއް 

ނޫނެވެ. ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު 

ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތް ބޮލަކަށް 

ޖެހޭ މިންވަރު އެންމެ މަތީ އެއްޤައުމެވެ. 

އަދި ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ މިންވަރުވެސް 

މިސަރަޙައްދުގައި ނިސްބަތުން އެންމެ މަތީ 

ޤައުމެވެ. ނަމަވެސް އަންހެނުން ބާރުވެރި 

ކުރުވުމުގެ ނިސްބަތް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

ކުރިއަރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން 

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި 

ނޑުގެ ތެރޭގައި އިސްސަފުގައި  ދައުލަތުގެ އޮނިގަ

ތިބި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ދަށެވެ. 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ޙައްޤުތައް 

ރާއްޖޭގައި އަށަގެންފައިވާ މިންވަރު ކުޑަވުމުގެ 

ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް 

ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. 

ހަމަ އެހެންމެ ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ހަރުކަށި 

ވިސްނުންތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ 

މުސްތަޤުބަލަށް ހިޔަނި އެޅޭނެ ކަމެއްކަން 

ކަށަވަރެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށް ފާގަތި   

މުސްތަޤްބަލެއް ލިބޭނީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް އަށަގަތް 

މިންވަރަކުންނެވެ. މިކަމަށް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ހަމައެކަނި ސިޔާސީޕާޓީ އަކީ 

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީއެވެ. 

މިޕާޓީގެ އަންހެނުންނަކީ ހަމައެކަނި މަގުމަތީގައި 

މުޒާހަރާކޮށް އަޑުއުފުލާ ބައެއްނޫނެވެ. ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ 

އަންހެން މެމްބަރުންނަށްވެސް އައްސަރިބަހާއި 

ސާބަސް ރައްދު ކުރަންޖެހެއެވެ. މީގެއިތުރުން 

ޤައުމީ މަޖިލީހުގައާއި، ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ އިތުރުން 

ޕާޓީގެ އިސްވެރިކަންވެސް އަންހެންބޭފުޅަކު 

އަދާކޮށްފައިވާކަން މިއީ އެމްޑީޕީއިން އަންހެނުން 

ބާރުވެރިކުރުމަށްދޭ އިސްކަންކަމުގައި ފާހަގަ 

ކުރެވެއެވެ. )ނިމުނީ(

>>>> ސަފްޙާ 7

1980 ގެ ކުރީކޮޅު ގެ ނިއުސްވީކް މަޖައްލާގައި 

ސައެންސްވެރިންނާ ހަވާލާދީ ލިޔެފައި އޮތް 

ލިޔުމަކީ އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. 

އެ ލިޔުން ޝާއިއުކުރިތާ މާ ގިނަދުވަހެއް ނުވެ 

1984 ވަނަ އަހަރު އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި 

ނޑު  ނޑުގެ ލޮނުގަ މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމު ކަ

އުފުލޭވާހަކަ ނުވަތަ ސީލެވެލް ރައިސް ގެ ވާހަކަ 

ދެއްކެވިއެވެ.

އެއަށްފަހު މައުމޫނަށް ހަވާލާދިނުމުގެ ގޮތުން 

»އެއްކަލަ »ސީލެވޭ ރައީސް« އޭ ބުނާތީވެސް 

އިވުނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ »ކްލައިމެޓް ޓޯކްސް« 

ބޭއްވިފައިވަނީ 1995 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަން 

ވިލާތުގެ ބަރލިން ގައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ 

30 އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް އިއާދަކުރަނިވި 

ހަކަތައިގެ ވާހަކަ ދައްކައި އެކަމަށް ސިޔާސަތެއް 

އެކުލަވާލައި ހިންގެވީތީއެއް ނުފެނުނެވެ. 

އެއްކަލަ މޮޅު އެކޮނޮމިސްޓް ރައީސް މައުމޫނުގެ 

އަރިއަހުގައި ހުރެގެން ވީ ކޮންމޮޅެއްތޯއެވެ؟

ކޮންމެއަކަސް، އެފަދަ އިގްތިސޯދީސިޔާސަތެއް 

އެކުލަވާލައްވައި ހިންގެވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ 

ސަރުކާރުންނެވެ.

ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ރާޢްޖޭގެ 

ރަށްރަށް އޮތީ ކަނު އަނދިރީގައެވެ. ކަރަންޓު 

ބޭނުންކުރާނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެތަކުން 

ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދުގައި ދޫކުރާ ކަރަންޓެވެ.

އިންޖީނުގެ އަޅައި ޖަނަރޭޓަރު ގަނެ އެތަނުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މުސާރަދޭން 

ޚަރަދުކުރީ ރައްޔިތުން ދާ އޮހޮރުވައިގެން ކުރި 

މަސައްކަތުންނެވެ.

އިންޖީނުތައް އޯވަހޯލް ނުކުރެވި ލޯޑު ބޮޑުވެ 

ކަންކަންވުމުން ޖަނަރޭޓަރު ގޮވައި ރަށުން ކަރަންޓު 

ދިޔުމުން ރައްޔިތުން  އަދިރީގައި ތިބޭ ވާހަކައަކީ 

ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ 

ކޮންމެވެސް ދިމާލަކުން އޭރު އާދަވެގެންއިވޭ 

އަޑެކެވެ.

މައުމޫނުގެ 30 އަހަރު ނިމި މައުމޫނުގެ 

ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ އެހީގައި ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ 

ވެރިކަމެއް އޮންނަތާ މިވީ 4 އަހަރު ނިމުނު 

އިރުވެސް އަދިވެސް މާލޭގައިވެސް ރާއްޖޭގެ 

އަތޮޅުތަކުގައިވެސް އިތުބާރާއެކު ކަރަންޓު ލިބޭ 

ހަމައެންމެ ރަށެއްވެސް ނެތެވެ.  

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމާ 

ހަވާލުވެލެއްވިއިރު ސްޓެލްކޯ އޮތީ ދަރާފައެވެ. 

އެތާގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހުރީ ދުވަސްވެ ބާވެފައެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖޭގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމާއި 

ހަވާލުވެލެއްވުމަށްފަހު ރާޢްޖޭގެ ދަރަނި އެދަނީ 

ޖީޑީޕީގެ 50 އިންސައްތައަށް އަރާށެވެ. މޮޅު 

އެކޮނޮމިސްޓް ހަމަ ހުރިތާ ހުރީއެވެ.

ރާއްޖެއަކަށް އިންވެސްޓަރުންނެއް ނާދެއެވެ. 

ރާޢްޖޭގެ ބިންތައް އެވަނީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން 

ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށާއި ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ 

ވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާފައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ އުމުރުގެ މީހުންގެ 

ތެރެއިން ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ އިންސައްތަ އެވަނީ 

މަތިވެފައެވެ.

މޮޅުއެކޮނޮމިސްޓެކޭ މިކިޔާ މީހާ ކުރިހާވެސް ކަމަކީ 

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އާއި މުދަލުން ވައްކަން 

ކުރުމެވެ. ވަގުފައިސާގެ ވިޔަފާރިކޮށް ކަޅުފައިސާ 

ދޮވެ ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށާ މުޅިދުނިޔެއަށް 

 ބޭޒާރުވެ އަމިއްލަ އަބުރުވެސް ގެއްލުވާލީއެވެ.

)ނިމުނީ(
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އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށްވެސް ކުޅި ހިނގާ މަގު އަންގައިދޭނެ ޮގތް ބަހުސްގެ ވަގުތު ބަހުސްގެ މައުޟޫއިން ބޭރުން 

ނޑުގެ މައިންބަފައިންނާ ދިމާލަށް ހަޑިހުތުރު  އަޅުގަ

އެއްޗެހި ކިޔަން ފެށުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

50 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ 

މަތީން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަގައި، ނިހާން 

ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ 46 )ށ( 

ނޑު  ގައި އޮންނަ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަން އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައިމެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމީ އެއީ 

ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. 

ނޑުގެ  ދުވަހުގެ މައުލޫއަކީ އަޅުގަ

މައިންބަފައިންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް 

ނޑައެޅިފައެވެ. އަދި ނިހާނުއަށް ވާހަކަ  އެއޮތީ ކަ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގެވުމުން، އޭނާ 

ނޑުގެ  ކުރިއަށްވުރެވެސް ހަޑިހުތުރުކޮށް އަޅުގަ

މައިންބަފައިންނަށް ހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވަން 

ފެށިއެވެ. 

ނޑު ތެދުވެގެން ނިހާންގެ  އެހިސާބުން، އަޅުގަ

މޭޒު ދޮށަށް ދިޔައީމެވެ. އެއީ ނިޒާމުން ބޭރުން 

މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނަ ނުދިނުމުގެ 

ނޑު އަންހެނަކަށް ވީތީ،  ގޮތުންނެވެ. އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް، މަޖިލީހުގެ 

ރައީސްއާއި ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ނިސްބަތްވާ މެޖޯރިޓީ 

ނޑުގެ  ލީޑަރާއި ދެމީހުން އެއްބައިވެގެން އަޅުގަ

މައިންބަފައިންނާ ދިމާލަށް ހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔަން 

ނޑު  ފުރުސަތުދީގެން ހުންނަން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ.

ނޑު އެ މޭޒުދޮށަށް ދިއުމުން، އަހުމަދު  އަޅުގަ

ނިހާން ހުސެން މަނިކު އަނގަފުރެންދެން 

ނޑުގެ މޫނުމައްޗައް  ފެންއަޅާފައި އެފެންތައް އަޅުގަ

ބުރުވާލިއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ތާރީޚުގައިވެސް، މީގެ ކުރީގައި މަޖިލީހުގެ ތެރޭ 

މެންބަރަކު ހިންގާފައި ނުވާފަދަ، ހަޑި ހުތުރު، 

ދަށުދަރަޖައިގެ، މުޑުދާރު، އިންސާނީ ކަރާމާތް 

ނަގާލާފަދަ އަމަލެއްކަމަށް މަޖިލީހުގެ އެންމެ 

ގިނަދުވަސްވީ އެއް މެމްބަރެއްކަމުގައިވާ މަޖިލީހުގެ 

މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް 

ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

>>>> ސަފްޙާ 01  

ހިތާމައަކީ މިހަޑިމުޑުދާރު އަމަލު ޕީ.ޕީ.އެމްއިން 

ކުށްވެރި ނުކުރިތާ، މިކަން ހިންގި އަހްމަދު 

ނިހާން ހުސެއިން މަނިކަށް މިކަން ކުރުމުންދިން 

ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން 

ސަރުކާރާއި ޕާޓީތަކާ މެދު އޮންނަ މަޝްވަރާގައި، 

ޕީ.ޕީ.އެމް ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

ދިންކަމެވެ. 

މިއަމަލަކީ އެހެން ތަހުޒީބު މުޖުތަމައުއެއްގައިނަމަ، 

މިކަން ހިންގި މީހާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ 

ދެއްވަންޖެހޭވަރުގެ ހަޑިމުޑުދާރު، މުޖުތަމައުއިން 

ބަލައި ނުގަންނާނެފަދަ އަމަލެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއިން 

މިއަމަލުބަލައިގަތީ ވަރަށް ފަޚްރުވެރިކަމާއި 

އެކުގައެވެ. އަދި އެޕާޓީއިން މިކަން ކުށްވެރިކުރި 

އެޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ދިމާލަށް 

ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހަޑި ހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔާ، 

އެބޭފުޅުން ފާޅުގައި މިކަމާދެކޮޅަށް އެއްޗެއް 

ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން ކުށްވެރިކޮއްފައެވެ. 

މިކަމުން އެނގިގެން ދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

މިސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ 

ހުއްޓުވާކަށް، އަދި އަންހެނުންނަށް އަމާން 

މަސައްކަތު މާހައުލެއް ހޯދައިދޭކަށް، އަދި 

އަންހެނުން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނެރޭކަށްވެސް، 

ބޭނުން ނުވާކަމެވެ. އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމުގެ 

ނިޔަތުގައި ސަރުކާރުން އިޙުލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރާ 

އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމެވެ. އަންހެނެއްގެ މޫނަށް 

ކޯދޮވުނުފެން ބުރުވާލީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ 

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރކަމަށްވެފައި، އެކަމަށް 

ހިތްވަރު ދިނީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސްކަމަށްވީއިރު، އަދި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ 

ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މިކަމަށް 

ހިތްވަރުދެއްވާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔަމުން 

ގެންދާއިރު، މި މަޖިލީހަށް ތިމާގެ އަންހެން 

ދަރިފުޅު ނުވަތަ އަނބިމީހާ، ނުވަތަ މަންމަ، 

ފޮނުވަން ބިރު ނުގަންނާނީ ފަހެ ކޮން ދިވެހި 

ރައްޔިތެއްތޯއެވެ؟

ނިހާންގެ މިއަމަލަކީ، އަންހެނުން ސިޔާސީ 

ދާއިރާއަށް ނެރުމަށް އެތައް ބަޔަކު ކުރަމުން ގެންދާ 

އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް 

އެޅިގެން ދިޔަ އިތުރު ހުރަހެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ 

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއިން މިކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ 

އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއް މިހެން އޮތްއިރުވެސް، 

ނޑުމެން އަންހެނުންވެސް ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް ވަދެ މި ތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް 

ހޯދައި ދިނުމަށް އަޑުއުފުލާ، ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ 

މަސައްކަތެއް، ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައިގައި 

ކުރުމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަންހެން 

ކަނބަލުންނަށް މިކަން ސާބިތުކޮށް ދެއްވައި، 

މި ދާއިރާއަށް ނުކުތުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށެވެ. 

ނޑުމެން  މޫނުމައްޗަށް ކުޅުޖެހުމަކުން އަޅުގަ

ފަހަތަށް ނުޖެއްސެވޭނެކަން ވަރަށް ސާބިތުކަމާއެކު 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށް ދެމެވެ.

އަދި ނިހާނުގެ މި ހުތުރު އަމަލަށް ހިތްވަރުދެއްވި 

ނޑު ދަންނަވާލަން  އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ، ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ނިކަމެތި 

ނޑެއް ނޫނެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ  ކޮށްލައްވަނީ އަޅުގަ

އަމިއްލަ ނަފްސެވެ. އަދި ތިޔަބޭފުޅުން ތިޔަ 

ހިތްވަރު ދެއްވަނީ މުޖުތަމައުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ 

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އަނިޔާ ދެއްވުމަށެވެ. 

)ނިމުނީ(

ތިރީގައި މިވަނީ »ކަންފަހި އަދި އުފެއްދުންތެރި 

ރައްޔިތެއްގެ ފަންނުވެރިކަން« އުނގަންނައި 

ދިނުމަށް އެކަންކުރާ މީހުންނާއި ހަރަކާތްތެރިންނާއި 

ލީޑަރުން އެއްތަން ކުރުވާ »ސިޓިޒެން 

ޔުނިވާރސިޓީ )ރައްޔިތުންމީހާގެ ޔުނިވާރސިޓީ( 

ގެ މުއައްސިސް އަދި މަދަނީ ތައުލީމު ދެއްވާ 

އެރިކް ލިޔު ދެއްވާފައިވާ ތަގްރީރެއްގެ ތަރުޖަމާއަށް 

ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

މިލިޔުމުގައި މިވަނީ ލިޔުންތެރިޔާގެ އަމިއްލަ 

ޚިޔާލެވެ.

)10 ފެބްރުއަރީ 2016 ގެ އަދަދާއި ގުޅޭ(

ބާރު )power( ގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ފަންނުގެ 

އެއްބަޔަކީ ކަންކަމަށް ހޭލެވުމާއި ކަމެއްގައި އަޑެއް 

އޮތުމެވެ. ކަމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމާގޮތް ދެއްކުމަށް 

އެ އަޑު އިއްވާނެ ތަނެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ސިވިކްސް ގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ނިމިގެންދާނީ 

އެންމެ ސުވާލަކަށެވެ. އެއީ ކަމެއްގައި ގޮތެއް 

ނިންމާ ފަރާތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ވީމާ މިކަން 

ހާމަވެގެންދާނީ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައެވެ. 

މިހާހިސާބުން އާދެވެނީ ތިންވަނަ ނުކުތާއަށެވެ. 

އެއީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ދެއްކުމަށް 

ސިޓީއަށްވުރެ ވަކި ރަގަޅުތަނެއް ނޯންނާނެއެވެ. 

އަހަރުމެން ދިރިއުޅޭ ސިޓީ ހިތަށް ގެންނާށެވެ. 

އަދި ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭއިރު ކުރިމަތިވާ 

މައްސަލައެއް ޚިޔާލަށް ގެންނާށެވެ. އެއީ މަގުބައްތި 

ނޑައެޅުން ފަދަ ވަރަށް  ޖަހަންޖެހޭ ތަންތަން ކަ

ކުޑަ ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ ސިޓީ 

ކުތުބުޚާނާ ހުޅުވާފައި ހުންނަވަގުތު އިތުރުކުރުން 

ނުވަތަ މަދުކުރުންކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. 

ނުވަތަ ކުނިއުކާލުމަށްޓަކައި ސިޓީގެ ހުޅަނގު 

ދެކުނު ފަރާތް ހިއްކާ އެތަނަށް ކުނި ބާޖްތައް 

ކައިރިކުރެވޭގޮތަށް ބަނދަރެއް ހެނދުން ފަދަ 

ބޮޑު ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ ސިޓީގައި 

ހިންގާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ލިވިން އެލަވަންސެއް ދޭންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން 

ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. 

ސިޓީގައި ގެންނާންޖެހޭ ބަދަލެއް ޚިޔާލަށް 

ގެންނާށެވެ. އެއަށްފަހު އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭގޮތް، ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތަކަށްފަހު ދެންކުރަންޖެހޭ ކަންތައް، އެ 

ތަރުތީބުން ވިސްނާށެވެ. 

އެއަށްފަހު ސިޓީގައި ބާރު އޮންނަ އެކި 

ފަރާތްތަކާއި އެބާރުގެ ސިފަ ނުވަތަ ބާރު އެމީހެއްގެ 

ކިބައިގައި އޮންނަ ސިފަތަކުގެ އިންވެންޓަރީއެއް 

ނަގާށެވެ. ފައިސާ، މީހުން، ޚިޔާލު، މައުލޫމާތު، 

ނުރަގަޅު މައުލޫމާތު، ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ބިރު، 

އާދަކޮށް ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ބާރު، 

މިފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭނެއެވެ.

މި ހުރިހާ ސިފައެއްގެ ބާރުވެސް މިފަދަ ކަމެއް 

ނިންމާއިރު އޭގައި ޝާމިލްވެފައި ހުންނާނެއެވެ. 

ދެން އެއަށްފަހު މި ބާރުތަކުން ބާރު ހިންގާނެ 

ގޮތާއި ބައެއް ކަހަލަ އެހެން ބާރުތަކުގެ ބާރު 

ކުޑަކޮށް ދެފަރާތް ހަމަހަމަކުރާނެ ގޮތެއް 

ވިސްނާށެވެ.

މިއީ އެހާ ބުރަ ދިގު ސިލްސިލާ ޑްރާމާއެއް ފަދަ 

ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

އެމެރިކާގެ ކޮލޮރާޑޯގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ބޯލްޑާރ 

ގައި ނެގުނު ވޯޓަކާއެކު އެ ސިޓީއަށް ކަރަންޓުދޭ 

އަމިއްލަ ކުންފުނި »އެކްސެލް« ގެ ބަދަލުގައި 

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް 

ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް 

ހަމަޖެއްސުމުން ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިތުރުކުރަން 

ކޮންމެހެން ނޫޅުމާއި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 

ގޮތަކަށް ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ބާރު އެޅިގެން 

ދެއެވެ. މި ބަދަލާއި ދެކޮޅަށް އެކްސެލް މަސައްކަތް 

ފެށިއެވެ. އެގޮތުން ފާސްވާ ވޯޓުގެ އަދަދަށް ބަދަލު 

ގެނެސްގެން މިކަން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަން 

މަސައްކަތްކުރިއެވެ. މިކަން އެކްސެލް އަށް 

ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ ކުރިން އޮތްގޮތަށް ސިޓީއަށް 

ކަރަންޓު ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދާނީ އެ 

ކުންފުނިންނެވެ. އެހާ ހިސާބުން އެ ސިޓީގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ޖެހުނީ އެރަށުގެ ކަރަންޓު ހޯދުމަށް 

އެސިޓީއަށް ކަރަންޓު ދޫކުރާ ބާރާއި ދެކޮޅަށް 

މަސައްކަތްކުރާށެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓަސްކަލޫސާގައި ހުންނަ ޔުނިވަރސިޓީ 

އޮފް އަލަބާމާގައި ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދަރިވަރުންގެ 

ޖަމިއްޔާއެއް އޮވެއެވެ. އެމީހުން އެ ޖަމިއްޔާއަށް 

ކިޔަނީ »މެޝީން« އެވެ. މި މެޝީންގައި 

ހިމެނެނީ އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ 
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އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި އެތައް ބަޔަކު 

އެބަ ތިއްބެވެ.

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ 

ނުވަތަ ލިބެމުންދާ އެތައް ބަޔަކު އެބަތިއްބެވެ.

ސަލާމްޖަހައިގެން ނޫނީ އަސާސީ ބޭނުންތައް 

ފުއްދެން ނެތް އެތައް ބަޔަކު އެބަތިއްބެވެ.

މި އެންމެންގެވެސް ކަރާމާތް އެވަނީ ނެތިފައެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން 

ރައީސް ޔާމިންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު 

އިބްރާހީމް ދެއްވާ ފައިސާކޮޅެއް ހޯއްދެވުމަށް 

މުލީއާގެ ދޮށުގައި ކިޔުގައި ޖައްސާފައި އެކަނިވެރި 

މައިން ބައިތިއްބުމަކީ އެ މީހުންގެ ކަރާމާތް 

ލޫޓުވުމެވެ. 

ހަމަ އެފަދައިން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރައްޔިތުންގެ 

ފައިސާއިން ފައިސާކޮޅެއް ސިޓީއުރައަކަށް 

ލައްވައިގެން ވަޑައިގެން ގޭގޭގެ ދޮރުގައި ޓަކި 

ޖައްސަވާ ބެއްސެވުމަކީ އެގެތަކުގެ މީހުންގެ 

ކަރާމަތް ނަގާލުމެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާތައް އެ 

ރަށްރަށުގެ މާހައުލުން އުފުރާލައިގެން ގެނެސް 

ހުޅުމާލޭގެ ކޮންކްރީޓް ގޮޅިތަކަކަށް އަޅާލުމަކީ އެ 

ރައްޔިތުންގެ ކަރާމާތް ނަގާލުމެވެ.

ހަތަރުވަނަ ސުވާލަކީ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް 

ވެރިކަން ހިންގާ ސަރުކާރަކީ އެރައްޔިތުންގެ 

ބަހެއް ލިބިގެން ވެރިކަމުގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް 

ވުމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމުގައި 

މިހާރު ހުންނެވި އަބްދުهللا ޔާމިން އެމަގާމާ 

ހަވާލުވީ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނު އެ މަގާމާ 

ހަވާލުވުމަށް ބޭނުންވެގެން ނޫނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މައްޗަންގޮޅި 

އުތުރުދާއިރާ މެމްބަރ އަލްއުސްތާޒާ މާރިޔާ 

އަހްމަދު ދީދީ އެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި 

ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމިން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުކުރީ 

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ނޫންކަމަށާއި ކޯޓުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމިން އާ ބެހޭގޮތުން ބޭރުގައުމުތަކުގެ 

ނޫސްތަކުގައި މުޅިންވެސް އޮންނަނީ އެމަނިކުފާނު 

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވީ ވަރަށް ސުވާލު 

އުފެދޭ އިންތިޚާބެއްގެ ތެރެއިންކަމަށެވެ. 

އަދި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 

ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރައީސް ނަޝީދާށް ރާއްޖޭގެ 

ރައްޔިތުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ވޯޓު ލިބުމުން އެ ވޯޓު 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކެންސަލްކޮށް ރައީސް ޔާމިންއަށް 

ރައްޔިތުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ވޯޓު އޮތްކަމަށް 

ދެއްކެންދެން އެ އިންތިޚާބު ލަސްކޮށް، ފަސްކޮށް 

ހަދަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އެ އިންތިޚާބު 

ކާމިޔާބުކުރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތެރެއަށް 

ނޑިޔާރުގެ ބޭނިގެން އޮވެ ކަމަށް  ރާއްޖޭގެ ފަ

ބޭރުގެ ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު އޮތް އިރު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އޮތީ އެ ސަރުކާރާއި 

ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ 

އަޣްލަބިއްޔެވެ.

އެ ސަރުކާރު ހިނގަމުންދިޔައިރު ރައްޔިތުން 

ގެންދިޔައީ ސަރުކާރަށް މީޑިޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލިހާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި 

ނޑިޔާރުގެއާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ  ފަ

މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 

ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިއްވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު 

ހިނގަމުން ދިޔައިރު ޑިމޮކްރެސީ އޮވެފައި ރައީސް 

އަބްދުهللا ޔާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި 

ޑިމޮކްރެސީ ނެތޭ ބުނެވެނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ 

ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން 

އޭގެ އެންމެ ފުޅާމިނަށް ލިބިދީ، ރައްޔިތުންގެ 

ތެރޭގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭފަދަ ކަންކަން 

ނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ކަރާމާތް ގެއްލޭ ކަންކަން 

ނައްތާލައި ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ބަސްބުނާނެ 

ޖާގަދެމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ 

މިނިވަންކަން ނަގާލައި، ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި 

ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ ރައްޔިތުންގެ ކަރާމާތް 

ނަގާލައި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް 

މީހެއްގެ ބަހެއް ނީވޭ، ނާހާ، ރައްޔިތުންނާ 

ދުރުގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް 

ނިގުޅައިގަންނަމުންދާ ނުބައި އަނިޔާވެރި 

ޝައިތޯނަކަށް ހަދާފައެވެ. )ނިމުނީ(

»ބަޓް ދެން ޕީޕަލް ބިލީވް ޔޫ އާރ އަ ވެރީ ގުޑް އެޮކޮނމިސްޓް 

އެންޑް އަ ސްޓްރެޓީޖިސްޓް«  
ލިޔުނީ: އަސްލު އެކޮނޮމިސްޓް

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމުގައި 

އެހުންނެވި އަބްދުهللا ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ 

މާ ވަރުގަދަ އެކޮނޮމިސްޓެއް ކަމަށާއި 

ސްޓްރެޓީޖިސްޓެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ މަތީ 

މަގާމުތަކާއި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބެ މާލީ 

މަންފާތައް ލިބެމުންދާ މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނަ ކޮންމެ 

ދުވަހަކަވެސް ޕީޕީއެމް ނުވަތަ އެމްޑީއޭ އަށް 

ނިސްބަތްވާ މެމްބަރެއް އެވާހަކަ ބުނެލައެވެ.

ހީވަނީ އެއީ ހަގީގަތެއްކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވިގެން 

އުޅޭހެންނެވެ. 

ނުވަތަ ރައީސް ޔާމީންގެ އެންގެވުމަކަށް ބުނެލާ 

އެއްޗެއް ހެންނެވެ.

ނޫނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ރުހުން ހޯދުމަށް 

ކޮންމެހެންވެސް ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހެންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އަކީ އެކޮނޮމިސްޓެއް ނޫނެވެ. 

އެކޮނޮމިސްޓުންނަކީ އިގްތިސޯދީ މާހިރުންނެވެ. 

އެއީ އިގްތިސޯދީ އެކިއެކިކަންކަމުގެ ދިރާސާތައް 

ހަދައި ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް ފޮތްލިޔެ 

އެ ފޮތްތަކާމެދު އެހެން މީހުން ބަސްބުނެ، 

މީސްމީހުންނަށް އުގަންނައިދީ އިގްތިސޯދީ 

ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ކޮމެންޓްކޮށް އުޅޭ 

ތަންދޮރު ފިސާރި ދަންނަ އިގްތިސާދީ މީހުންނެވެ.

ކުޑަޚަރަދަކުން ބޮޑު ފައިދާއަކާއި ފާގަތިކަން 

ހޯދާމީހާ އެއީވެސް އެކޮނޮމިސްޓެކޭ ބުނެފާނެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މޮޅު އެކޮނޮމިސްޓަކަށްވުމަށް 

އެދާއިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒްވެ މަތީތައުލީމް 

ހޯއްދަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވަނީ 

ރައީސް ޔާމީން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރެއްވީ 

ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ކަމަށެވެ.

ރޒް ހެއްދެވީ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އިން  އަދި މާސްޓަ

ކަމަށެވެ.

ބިޒިންނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ޕަބްލިކް 

ޕޮލިސީގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހޯދިޔަސް 

އެކޮނޮމިސްޓަކަށް އަދި ނުވެއެވެ.

ޔާމީނު ޔުނިވާރސިޓީތަކުގައި އެކޮނޮމިކްސް 

ކިޔަވައިދެއްވައި ދިރާސާތައް ކުރައްވައި ފޮތްލިޔެ 

ހައްދަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އަދި އެ ދާއިރާގެ އޮތޯރިޓީއެއް ގޮތުގައި 

ރާއްޖޭގައިވެސް ބޭރުދުނިޔޭގައިވެސް ބަޔަކު 

ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކުރައްވަނިކޮށް ނުވަތަ 

ކުރައްވާފައި އޮއްވައި ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް 

ކުރެއްވި ކަމަށް މީހަކު ބުނާތީވެސް އަޑުއިވިފައެއް 

ނެތެވެ. 

މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ޔާމީން 

އަދާކުރެއްވި މަގާމެއްގައިވެސް »އިކޮނޮމިސްޓް« 

ސިފައެއް ފެނިފައެއް ނެތެވެ.

މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ޔާމީން 

އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުގެ ޗެއާރމަން ކަމާއި ސްޓެލްކޯ 

ބޯޑުގެ ޗެއާރމަން ކަމާއި ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީގެ 

މިނިސްޓަރުކަމާއި ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އާއި ސްޓެލްކޯ އަކީ ސަރުކާރުގެ ދެ 

ކުންފުންޏެވެ. އެކުންފުނި ހިންގަން ބޭނުންކުރަނީ 

ރައްޔިތުންގެ ބިމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މުދަލެވެ. 

މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައިވެސް އެސްޓީއޯ އާއި 

ސްޓެލްކޯ ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރި ރައްޔިތުންގެ 

މުދަލުގެ އަގެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. 

ޔާމީން ސްޓެލްކޯ ހިންގެވީ ރައްޔިތުންގެ 

ފައިސާއިން އެތަނަށް ސަބްސިޑީ ދީގެންނެވެ.

ޔާމީން ސްޓެލްކޯ ހިންގެވިއިރު މާލޭގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު އެތަނުން 

އުފައްދައި ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް މާޗް މަހާއި ސެޕްޓެމްބަރު 

މަހުގެ ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރާއި އަރާހަމަވުމުން 

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާއިރު ބަލައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް 

އަންގަމުން ގެންދިޔައެވެ.

އެ އެންގުމަށް ރައްޔިތުން ބަލައިގެން 

އުޅެނިކޮށްވެސް މާލޭ ގޭބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 

މީހުންނަށް އަންގާނުލައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން 

ނޑަމުން  މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކަ

ގެންދިޔައެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އެތައް މުދަލަކަށް 

އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބެމުން ދިޔައެވެ.

ޔާމީން ސްޓެލްކޯ ބޯޑުގެ ޗެއާރމަނަކަށް 

ހުންނެވިއިރުވެސް ކަރަންޓު ބިލަކީ 

ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަ ބޮޑު ބިރެކެވެ. އެވްރެޖް 

މީހެއްގެ އާމްދަނީގެ ފަސްބައިކޮށްފަ އެއްބައި 

ޚަރަދުކުރަންޖެހިފައި އޮންނަނީ އެއަށެވެ.

ކަރަންޓު ބިލަކީ މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 

އާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ހަމަޖެހުން ގެއްލިގެން 

ދިޔުމުގެ އަސްލެކެވެ.

ޔާމީންގެ ސްޓެލްކޯ ހިންގެވިއިރުވެސް ރާއްޖޭގައި 

ކަރަންޓު އުފައްދަނީ ތެޔޮ އަންދައިގެންނެވެ. ތެޔޮ 

އެންދުމުން ޖައްވަށް އަރައިގެންދާ ވިހަ ގޭހުގެ 

ނޑި  ސަބަބުން ދުނިޔެ ހޫނުވެ ދުނިޔޭގެ އުތުރު ތަ

ނޑުފެންތައް ވިރި  ނޑީގައި ހުރި ގަ އާއި ދެކުނު ތަ

ނޑުގެ  ނޑަށް ގިރިގެންދާ ފެން ގިނަކަމުން ކަ ކަ

ނޑު އުފުލޭކަމަށް 1980 އިން ފެށިގެން  ލޮނުގަ

ސައިންސްވެރިން އައީ ބުނަމުންނެވެ.
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7 ފެބްރުއަރީގެ ބަޣާވާތަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ޑިޮމްކރެސީއެއް ނެތް 

ލިޔުނީ:  ޝަފީޢާ ޒުބައިރު

ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ތިން 

އަހަރު ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެސީ އޮތްކަމާމެދު 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭރު ދުނިޔޭގެ 

އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ވެސް ޖަމާއަތަކުން 

ވެސް، އަދި މީހެއް ވެސް ޝައްކެތް ނުކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

ރައްޔިތުންގެ ސީދާވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރި 

ސަރުކާރު 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ބަޣާވާތްކޮށް 

ވައްޓާލުމަށްފަހު ބޭރުދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް 

ނެރެމުން އައި ނޫސްބަޔާންތަކުގައި ބުނަނީ 

ރާއްޖެ އަނބުރާ ޑިމޮކްރެސީއަކަށް ރުޖޫއަވާން 

ޖެހޭކަމަށެވެ.

މިއިން ދޭހަކޮށްދެނީ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެސީ ކުރިން 

އޮތްކަމެވެ.  އަދި މިހާރު ނެތްކަމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުރިން ޑިމޮކްރެސީ އޮތްކަމަށް 

ބުނާއިރު އެއީ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ 

ވެރިކަމުގައި ކަން ކަށަވަރެވެ. ސަބަބަކީ ރައީސް 

މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ނަން ލިޔެވޭ ކޮންމެ 

ފަހަރަކު އެމަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ 

ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް 

ބުނެފައި އޮތުމެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ޑިމޮކްރެޓިކް 

އިންތިޚާބުންކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމެވެ.

އެއާ ޚިލާފަށް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ކުރިން، 

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމުގައި 

ހުންނެވި މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަން ގަނެވޭ 

ކޮންމެ ފަހަރަކު މައުމޫނަކީ ޑިކްޓޭރަރެއް ކަމަށް 

ނުވަތަ އޮޓޯކްރެޓިކް ލީޑަރެއް ކަމަށް ބުނެފައި 

އޮތުމެވެ.

އަދި 2008 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ނަޝީދު 

ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެ ވަޑައިގަތުމުން 

މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ 30 އަހަރުގެ 

ޑިކްޓޭޓަޝިޕް ނިމުމަކަށް އައިކަމަށް ވެސް 

ބުނެފައި އޮތުމެވެ.

ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ކޯޗެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުން، އެންމެން ހަމަހަމަވުން، އަދްލު 

އިންސާފުލިބުން، ގާނޫނުގެ ވެރިކަން، އިންތިޚާބު، 

ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން، ފަދަ ބަސްބަސް 

ވިސްނުމަށް އާދެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ޖީލުތަކަށްވެސް އެންމެ ސާފުކޮށް 

ފެންނަ އެއްކަމަކީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަކީ 

ޑިމޮކްރެސީއެއް އޮތުމެއް ނޫންކަމެވެ. މައުމޫނުގެ 

ވެރިކަމުގައިވެސް ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން ރިޔާސީ 

އިންތިޚާބު ބޭއްވިއެވެ. ކުޑަކާފު ބޮޑު ކާފުޖަހަން 

ނޑުއަޅައި  އަންގައި ވޯޓުފޮށީ ކަތީބުމީހާ ބަ

ވޯޓުލާ ދުވަހާއި ގާތްވުމުން މީހުން ހައްޔަރުކޮށް 

ގެއްލުވާލަމުންވެސް ދިޔައެވެ. ވޯޓުލީ ދުވަހު 

ރަށްރަށުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށިތައް މާލެއަށް 

ގެނެސް އެއްތަނަކަށް އެއްކޮށް ގުނައި ނަތީޖާ 

އިއުލާންކޮށް ފަހުން މައުމޫނަށް މުބާރަކުބާދީ 

ދަންނަވަން ރަށްރަށުން ވަފުދުތައްވެސް އާދެއެވެ.

ގާނޫނުގެ ވެރިކަމެއް ކުރުމަކީވެސް ކޮންމެހެން 

ޑިމޮކްރެސީ އޮތުމެއް ނޫނެވެ. އެކަން މިހާރު 

ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ފެނެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން 

އެޕާޓީގެ މެމްބަރެއް އެމަޖިލިހުގެ ރައީސަކަށް 

ބަހައްޓައިގެން ބޭނުން ދުވަހަކު ބޭނުން ވަގުތަކު 

މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައި ބޭނުން ގޮތަކަށް އޭތި 

މީތި ފާސްކުރަމުން އެހެރަ ގެންދަނީއެވެ.

ޔާމީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ 

ހުވައިކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ 

ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތް ބެލުމަށް ހުރި 

ހުރިހާ ދޮރުތަކެއްހެން މަޖިލިހުގައި ތިބި ޕީޕީއެމް 

އާއި އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި އޮތް 

އެ ޕާޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތު މެދުވެރިކޮށް އެހެރީ 

ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ވީމާ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ 

ގާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކުރާފަދަ ޑިމޮކްރެސީއެއް އެބަ 

ނޑު 4  އޮތްތޯ ވަޒަންކުރުމަށް އަހަން ޖެހޭ މައިގަ

ސުވާލު ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން އެބައޮތް   .1

ހެއްޔެވެ؟

ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ހަމަހަމަކަން   .2

އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް   .3

އިހްތިރާމްކުރޭ ހެއްޔެވެ؟

ވެރިކަމުގައި އޮތް ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް   .4

ގެނައުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް އޮތްހެއްޔެވެ؟

މަތީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ވަކިވަކިން ބަލައިލާނަމެވެ.

ފުރަތަމަ އެވަނީ މިނިވަންކަމެވެ. ރާއްޖޭގައި 

ގާނޫނު އަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ރާއްޖޭގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 53 އަސާސީ 

ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ކަޅާއި ހުދުން ވަރަށް 

ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮވެއެވެ. ސުވާލަކީ އެ 

ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް 

ކުރެވޭ ތޯއެވެ.

ޖަވާބަކީ ނޫނެކެވެ. ނުކުރެވެއެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 53 

ހައްގުތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގާއި 

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގާއި ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ 

ހަރަކާތް ހިންގުމުމުގެ ހައްގާއި މައުލޫމާތު 

ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މިނިވަންކަމަކީ އެހެން ހުރިހާ ހައްގުތައް ހޯދައި 

ދިނުމުގެ ވަސީލަތެވެ. ބިންގަލެވެ.

ރައީސް ޔާމިން އަމާޒު ހިއްޕަވާފައިވަނީ 

ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މި 5 ހައްގު ނިގުޅައި 

ގެންނެވުމަށެވެ. އެކަން ކުރަނީ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް 

މެމްބަރުން މަޖިލިސްތެރެއަށް އެތެރެކޮށް ތަޅުމުގައި 

ހާކާލުމަށްފަހު ނެރޭ ލިޔެކިޔުންތައް މެދުވެރިކޮށްކަން 

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށާއި 

ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ 

އަޑުއުފުލައިގެން މިހާރު އެވަނީ 1700 އެތައް 

މީހުން ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ދައުވާ އުފުލައި ނުވަތަ 

ތަހްގީގީ މަރުހަލާގައެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚު އިމްރާން 

އަބްދުهللا އެއްވުމެއްގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވައިގެން 

އެވަނީ ހައްޔަރުކޮށް 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމް 

ކޮށްފައެވެ.

ތުހުމަތުން ބަރީއަވުމަށް ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ 

ފުރުސަތު ނުދީ ރައީސް ނަޝީދާއި ކާނަލް 

ރިޓަޔަޑް މުހަންމަދު ނާޒިމް އާއި ޝެއިޚް އިމްރާން 

އަބްދުهللا އެވަނީ ހައްޔަރުކޮށް ދިގު މުއްދަތަށް 

ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

އަހްމަދު އަދީބާމެދުވެސް ކަންކުރަމުން ގެންދަނީ މި 

ބީދައިންނެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަން ކުރައްވަން 

ފެއްޓެވީއްސުރެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ 

ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް 

ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކުގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންނަށް 

ހާމަކޮށްދޭ ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުދައްކައި 

ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ޑިމޮކްރެސީއެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ދެވަނައަށް އޮތް 

ސުވާލުގައި އެވަނީ ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

ހަމަހަމަވުމުގައި ބަލަނީ އުފެދުމުގައި ބޭރުފުށުން 

ވަކި ސިފައެއް ހުރީތީ، ނުވަތަ ވަކި އާއިލާއެއްގެ 

މީހަކަށްވީތީ ނުވަތަ ވަކި ރަށެއްގައި އުފަންވި 

ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ މީހަކަށްވީތީ ނުވަތަ އަންހެނަކަށް 

ނުވަތަ ފިރިހެނަކަށްވީތީ ނުވަތަ ވަކި އުމުރެއްގެ 

މީހަކަށްވީތީ ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަދަ 

ކަމަކާ އަޅުވައި ފުރުސަތެއް ލިބުމުގައި ތަފާތު 

ނުކުރުމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ގެ ސަރުކާރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް 

އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި ހުންނަ މީހަކަށް 

ވުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކި އޮފީހެއްގެ މީހަކަށްވީތީ 

ފްލެޓް އެބަލިބެއެވެ. ލޯނުވެސް އެބަލިބެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވަކި މެމްބަރެއްގެ އާއިލާގެ 

މެމްބަރަކަށްވީތީ ވަޒީފާ ލިބެއެވެ. ވިޔަފާރި 

ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބިމާއި ރަށްޔިތުންގެ 

ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކާއި ފަރުތައް އެބަލިބެއެވެ.

ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މީހަކަށް ވީތީ ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލިހުގެ ތެރޭ ނަގާ ވޯޓުންވެސް ތަފާތު ކުރެއެވެ. 

އަދި ހައްޔަތުކުރުމާއި ދައުވާކުރުމާއި ހުކުމް 

ކުރުމުގައިވެސް ތަފާތުކުރުންތައް ފެންނަމުން 

ދެއެވެ.

ތިންވަނަ ކަމަކީ އިންސާނީ ކަރާމާތެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެކަށީގެންވާ ބޯޙިޔާވަހިކަމެއް ނެތް 

އެތައް ބަޔަކު އެބަ އުޅެއެވެ.

އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ ހެޔޮގޮތުގައި 
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