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ގެންދަންވީ. ހުރިހާ އިނާޔަތަކާއި ހުރިހާ 

ރައްކާތެރިކަމެއް ގެންދަންވީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އެކަމަކު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގާނޫނުގެ ވަކިވަކި 

ޢަލީ ހާޝިމް ދީދީ 

)އެމްޑީޕީ ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ 

ޖެނެރަލް(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންސާފު ނެތް ވާހަކައަކީ 

ދައްކާ ކޮޅުންލާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއީ 

އައު ވާހަކައެއް ވެސް ނޫނެވެ. މި ރާއްޖޭގެ 

ނޑިޔާރުންގެ  ޤާނޫނުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި، ފަ

މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކޮންމެހެން 

އިންސާފު ޤާއިމުކުރުން ނޫން ކަމަށާއި، ކޯޓުތަކުގެ 

ނޑިޔާރުން ކުރާ ޙުކުމްތަކަކީ ވެސް ނީލަމުގައި  ފަ

ބޮޑު އަގު ކިޔައިގެން މުދާ ގަންނަ އުސޫލުން 

ގަންނަން ޖެހޭ އެއްޗެއްކަން ނުދަންނަ އިންސިއެއް 

ވެސް އަދި ޖިންނިއެއް ވެސް މި ރާއްޖޭގައި 

މިއަދަކު ނޫޅެއެވެ. މިއީ، ޒަމާނުއްސުރެ މި ކަން 

އޮތް ގޮތެވެ. އަދި ޚުދު މިއަދު ވެސް މިކަން 

ހިނގާ ގޮތެވެ. 

މި ފަދަ ކަމެއް ދާދި ފަހުން ވެސް މި ވަނީ 

ހިނގާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވުނު ބޭއިންސާފު ޙުކުމާ 

ދެކޮޅު ހެދުމަށާއި، އެ މަނިކުފާނު ދޫކޮށްލުމަށް 

<<<< ސަފްޙާ 15  ގޮވާލައި، އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާ 

ލަފުޒު ބަދަލުކޮށްގެން، ގާނޫނުގެ ވަކިވަކި އަކުރު 

ބަދަލުކޮށްގެން، ގާނޫނުގެ ވަކިވަކި ފޮޅުވަތް 

ބަދަލުކޮށްގެން ކޮންމެހެން »ކުރީގައި ވެރިކަން 

ކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ނޑާލަނީ« އޭ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. »ގަލޮޅު  ކަ

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އޮތިއްޔާ އޮތް 

ނޑާލަނީ« އޭ ބުނިއްޔާ މާ ސާފު.  އިނާޔަތެއް ކަ

އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ. އޮޅިފައިވާ މީހަކު 

ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރައީސް ޢަބްދުهللا ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ދެ އަހަރާއި 

ބައި ވީއިރު އަދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

ހުރިހާ ލީޑަރުން ފަހާ ނުނިމޭ. ދެ އަހަރާއި ބައި 

ވީއިރު ވެސް އަދިވެސް ރައީސް ނަޝީދު ފަހައި 
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އަންހެނުން ވީމާ އިންސާފު އަސްދަނޑިން ވެސް ބޭރަށް!

އަދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

އަލްފާޟިލާ ޝިފާ މުޙައްމަދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ގޮތަށް، އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ 14 ބޭފުޅަކާއި، 

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ 

ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަނިކު އިބްރާހީމް 

ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ކުރެއްވި 

އިޙްތިޖާޖަކާ ގުޅިގެން، އެ ބޭފުޅުން 3 މަސް 

ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ވަނީ 

ޙުކުމެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮންމެ ވެސް ސަބަބަކާ 

ހުރެ އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް 

ވެސް އެ ކޯޓުން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ނޑު ޚުލާޞާއަކީ އެއްވުން މަނާ  ޙުކުމްގެ މައިގަ

ސަރަޙައްދަކަށް އެއްވެ އިޙުތިޖާޖު ކުރުމެވެ. 

މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެއަރޕޯޓަކީ އެއްވެ 

އުޅުން މަނާ ތަނެކޯލައެވެ. އެ ތަނަށް އެއްވުމަކީ 

ޖިނާޢީ ކުށެކޯލައެވެ. ހަމަ އެ ގޮތަށް ޖުމްހޫރީ 

މައިދާނަކީ ވެސް އެއްވުން މަނާ ސަރަހައްދެކެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި 

އޭރު އޮތް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި ހުރިހާ މުޒާހަރާތަކެއް 

ނޑު ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވަނީ  ވެސް މައިގަ

އެ ސަރަހައްދުގައެވެ. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް، 

7 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު 

ބަޣާވާތުގެ އިރުއަރައި އޮއްސުނީ ވެސް އެ 

މައިދާނުގައެވެ. އެ ތަނަކަށް އެއް ނުވާ އިދިކޮޅު 

އެއްވެސް ލީޑަރެއް ނެތެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ 

ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ޔާމީން ޢަބްދުލް 

ޤައްޔޫމް ވެސް އެ ދުވަހު ހުންނެވީ ޖުމްހޫރީ 

މައިދާން ނުވަތަ މިކިޔާ ގްރީން ޒޯނުގެ އެންމެ 

އެތެރޭގައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް 

ބަޣާވާތްކުރި އެންމެހާ ބާޣީން ވެސް ތިބީ ހަމަ އެ 

ޒޯނުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ އެންމެންގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ 

އަދި އެ ނޫން ވެސް އެންމެހާ ހެކިތައް އެހެރީ 

ދިމާއަށް ފެންނާށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއިން 

އެއްވެސް މީހެއް އެއްވުން މަނާ ސަރަހައްދަށް 

އެއްވި މައްސަލައެއް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް 

ބެލިފައެއް ނެތެވެ. ކޯޓާ ހަމައަކަށް ވެސް 

ނޑިން ވެސް  ނުގެންދެއެވެ. އިންސާފު ވީ އަސްދަ

ބޭރުގައޭ މި ދަންނަވަނީ މިހެންވެއެވެ. 

ނޑުގެ ހިތަށް އަރައެވެ. އެއްވުން މަނާ  އަޅުގަ

ސަރަހައްދަކަށް އެއްވެގެން އެމްޑީޕީގެ އަންހެން 

ބޭފުޅުންނަށް ޙުކުމް ކުރީ އެ ބޭފުޅުންނަކީ 

އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ވީތީއެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ، 

އިންސާފަށް ލޯބިކުރައްވާ، އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ 

ހިތްވަރު ނޫން އެހެން ހަތިޔާރެއް ނެތް 

ބޭފުޅުންނަށް ވީތީއެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ، 

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގައި ޖެހިފައި ނެތް 

އާދައިގެ މަންމައިންނާއި ދައްތައިންނާއި 

ކޮއްކޮއިންނަށް ވީތީއެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ 

އާދައިގެ ޢާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ 

ބޭފުޅުންނަށް ވީތީއެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް 

އެމްޑީޕީގެ އަންހެން ހަރަކާތްތެރިންނަށް އިއްވުނު ހުކުމަކީ، މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެ 

ހިތްވަރުގަދަ ބޭފުޅުން ފިއްތުމަށް އިއްވުނު ސިޔާސީ ނިންމުމެއް 

ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު 31 މާޗް 2016، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން އިން   -
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)ތިރީގައި މިވަނީ 16 މާރޗް 2016 ވަނަ 

ދުވަހު »ދަ ނިއުޔޯކްޓައިމްސް« »ހައު މުސްލިމް 

ގަވަރމަންޓްސް އިމްޕޯސް އިގްނޮރަންސް« މި 

ސުރުޚީގެ ދަށުން ތުރުކީ ވިލާތުގެ މުސްލިމް 

ފޮތް ލިޔުންތެރިއެއްކަމަށްވާ މުސްތަފާ އަކިޔޯލް 

ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލެކެވެ.(

ތަރުޖަމާކުރީ އ. އ.

މުސްލިމުން ތަރައްގީވެ ކުރިއަރާ ދާނީ، ދީން ހިމާޔަތް 
ކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ ހަދާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކުން 
ހިމާޔަތްކުރަނީ ދީން ޯތ ނުވަތަ ދީނުގެ ނަމުގައި 

ވެރިކަން ކުރާ މީހުންގެ ބާރު ޯތ ސުވާލުކުރާ މީހުން 
ގިނަވުމުން.

އަހަރެން ދާދިފަހުން މެލޭޝިޔާގައި ދެތިން 

ދުވަހު ހުރީމެވެ. އެއީ އަހަރެން ލިޔެފައިވާ 

ފޮތް »އިސްލާމް ވިތައުޓް އެކްސްޓްރީމްސް: އެ 

މުސްލިމް ކޭސް ފޮރ ލިބަރޓީ )ހައްދުފަހަނައަޅާ 

ދިޔުމާނުލައި ދީން – މުސްލިމުން މިނިވަންކަން 

ހޯދަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް(« ވިއްކުމުގެ ގޮތުން އެފޮތް 

ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

އަހަރެންގެ ފޮތުގެ މެލޭ ތަރުޖަމާ ޝާއިއުކުރީ 

އިސްލާހީ ވިސްނުމުގެ މުސްލިމް ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ 

އިސްލާމިކް ރެނޮސޯންސް ފްރަންޓް އިންނެވެ. 

އެފޮތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެމީހުން އަހަންނަށް 

އެތައް އިންތިޒާމްތަކެއް ކުއަލަލުންޕޫރުގައި 

ހަމަޖައްސައިދިނެވެ.

އަހަރެންގެ ފޮތާމެދުވެސް އެ ފޮތް ޝާއިއުކުރާ 

މީހުންގެ މަގްބޫލުކަން އޮތް މިންވަރު ފެނި 

އަދި ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ރަގަޅު 

ޚިޔާތުތައް ލިބިފައިވާތީ އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް 

ހިތްހަމަޖެހި އުފަލުންނެވެ. އެކަމަކީ އެހެން ފޮތް 

ލިޔުންތެރިންވެސް ވަރަށް އުފާވާކަމެކެވެ.

އަހަރެން އުފަލުން ހުރިކަމުގައިވިޔަސް 

އުދަނގުލެއްވެސް އިހްސާސްކުރެވެމުން ދިޔައެވެ.

އެއީ އަހަންނަށް ހީވާ ގޮތުގައި މުސްލިމް އެހެން 

ފޮތްލިޔުންތެރިންގެ ވެސް ތަޖްރިބާއެކެވެ.

އެއީ އަހަރެންގެ ފޮތް ޝާއިއުކުރި މީހުން އެ 

ފޮތް މެލޭޝިޔާގައި މަނާކޮށްފާނެތީ ކަންބޮޑުވެފައި 

ތިބުމުންނެވެ.

އަހަރެން ގާތު އެމީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެމީހުންގެ 

ބިރަކީ މެލޭޝިޔާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އިސްލާމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓެވެ. އެއީ މެލޭޝިޔާގެ މުސްލިމުންގެ 

»އީމާންތެރިކަން ސާފު ސީދާކަންމަތީ ދަމަހައްޓައި 

ރައްކާތެރިކުރުމަށް« އުފައްދާފައިވާ ސަރުކާރުގެ 

މުއައްސަސާއެކެވެ. 

އަދި އަހަރެންގެ ފޮތަކީ މެލޭޝިޔާގެ މުސްލިމުންގެ 

ޒަމާންވީ އިސްލާމީ ވިސްނުމާ ޚިލާފު 

އެއްޗަކަށްވާނަމަ އެ ފޮތް މަނާކުރެވިދާނެއެވެ.

އަހަރެންގެ ފޮތް މެލޭޝިޔާގައި އަދި މަނައެއް 

ނުކުރެއެވެ. މަނާކުރިއަސް އެކަމާ އަހަރެން 

ހައިރާނެއް ނުވާނެއެވެ. މެލޭޝިޔާގައި މެލޭ 

ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ ފޮތް 

ސަރުކާރުގެ އެ މުއައްސަސާއިން މިހާތަނަށް 

ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

އެއް ފޮތް ކަމަށްވާ ޗާލްސް ޑާވިންގެ »އޮން 

ދަ އޮރިޖިން އޮފް ސްޕީސީޒް )ދިރޭތަކެތީގެ 

އަސްލާމެދު(« މަނާކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ހޯމް 

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި »އިސްލާމްދީނުގައި 

އަންގަވާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާތީ« އަދި »އާންމު 

މަސްލަހަތަށް ނުރައްކާވާތީ« ކަމަށް ބުނެއެވެ. 

އޭގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގެއެވެ. މަޝްހޫރު 

ފޮތްތައް ލިޔާ ކެރަން އާމްސްޓްރޯންގ ލިޔެފައިވާ 

»އިސްލާމް – އަ ޝޯޓް ހިސްޓްރީ« އަކީ 

އިސްލާމް ދީނާގުޅޭ ރަގަޅު ފޮތެއް ކަމަށްވިޔަސް އެ 

ފޮތްވެސް ވަނީ »ސުލްހައާއި އާންމު މަސްލަހަތު« 

ފުށުއަރާކަމަށް ބުނެ މެލޭޝިޔާގައި މަނާކޮށްފައެވެ.

މެލޭޝިޔާގައި ކަންހިނގާ ގޮތާ މުސްލިމް 

ދުނިޔޭގައި ކަންހިނގާ ގޮތާ ތަފާތެއް ނޫނެވެ. 

މިކަންކަން ހައްދުފަހަނައަޅާ މިންވަރަށް އޮންނަ 

ސައުދީ އެރެބިޔާގައި، އެތާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިންފޮމޭޝަން އިން އެފަހަރަކު ބޭނުންވެއްޖެ 

ހިނދެއްގައި ޗާޕުކުރެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް 

މަނާކޮށްލެވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކީ 

އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފް އެއްޗެއް ކަމަށް އެގައުމުގެ 

ދީނީ ފުލުހުންނަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެ އެއްޗެއް 

އޮތްތާކުން ނެރެގެން ގެންދެވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވިކޭ އިންޖީލަކީވެސް 

ސައުދީ އެރެބިޔާގައި މަނާ ފޮތެކެވެ. އިންޖީލަކީ 

ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ތައުރީފުގެ ބަސްތައް ހިމެނޭ 

ފޮތެކެވެ. 

މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލްފައްތާހު އަލްސީސީގެ 

ނޑު ގޮއްމުށުގެ ވެރިކަމުގައި ދީނީ އަދި  ދަގަ

އަދަބީ ފޮތްތައް މަނާކުރެވިދާނެއެވެ. އާންމު 

އަޚްލާގާއި ފުށުއަރާކަމަށްބުނެ މިދިޔަ މަހުގައި 

އެގައުމުގެ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެއް ވަނީ ދެ އަހަރަށް 

ޖަލަށްލާފައެވެ. 

މިއިން އެއްވެސް ވާހަކައަކީ އަލަށް އިވޭ 

ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމީ ދައުލަތެއް 

ކަމަށް ބުނެ އެ ނަންބޯޑު ޖަހައިގެން ނުކުންނަ 

ގައުމުތަކުގައި އިލްމީ މިނިވަންކަން މަދު ވާހަކަ 

އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް ފާޑު 

ކިޔާމީހުން ދައްކާ ވާހަކައެވެ. 

އޭގެ ތެރޭގައި »އިސްލާމޮފޯބިކް ނުވަތަ 

މުސްލިމުން ދެކެ ބިރުގަންނަ ބަދަލަށް 

ބޭނުންނުވާ މީހުންނާ ހަމައިން ފެށިގެން މިނިވަން 

ވިސްނުމުގެ މުސްލިމުންނާ ހަމައަށް ހިމެނެއެވެ. 

މި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ފޮތްފޮތާއި ބްލޮގްތައް 

މަނާކުރާ ސަރުކާރުތަކުން އަޅާވެސް ނުލައި 

ނުދަނެހުރިކަމަކަށް ހަދައިގެން ތިބެނީއެވެ. 

އެމީހުން، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ހުޅަނގުގެ 

އުފެއްދުމަކަށް ހަދައިގެން އެއީ އެމީހުންނާ ނުބެހޭ 

ހިސާބު ދުރުގައި އޮތްކަމަކަށް ހަދައިން ތިބެނީއެވެ. 

ނޑައެޅިގެން ފާޅުގައި  މެލޭޝިޔާގެ ސަރުކާރުން ކަ

»ލިބެރަލިޒްމް« އާއި »ހިއުމަން-އިޒްމް« ކުށްވެރި 

ކުރަނީއެވެ.

މި ގޮތަށް މަނާކޮށް ސެންސަރުކުރާ މީހުން 

މުސްލިމް ގައުމުތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން ޖާހިލު ކުރުވާޮގތް

މީހުންނަށް އަދަބުދީ ހަދާ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް 

ގިނަ މުސްލިމުން އެދެމުންދަނީ އޭރުއޮތް 

މުސްލިމުންގެ »ރަން ޒަމާން« އަށެވެ. އެމީހުން 

ދެކޭގޮތުގައި މިޒަމާނަކީ މުސްލިމް ދުނިޔޭގެ އަގެއް 

ނެތް ޒަމާނެކެވެ. 

މުސްލިމުންގެ »ރަން ޒަމާން« ވުޖޫދުވީ މުސްލިމް 

ދުނިޔެ ބޭރުގެ ސަގާފަތްތަކާއި ޚިޔާލުތަކަށް 

ހުޅުވާލާފައި އޮތުމުންކަން ވިސްނެނީ މަދު 

ބަޔަކަށެވެ. 

13 ވަނަ ގަރުނާ ހަމައަށް އައި އިރު މުސްލިމް 

ދުނިޔެ އޮތީ މަޑުޖެހިފައެވެ. އެއާއެކު ދިޔައީ 

ފަހަތަށެވެ. އެއީ

އެކި ސަގާފަތްތަކާއި އެކި ކަހަލަ ފިކުރުތައް 

ޖަމާވެފައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމް ދުނިޔެ 

ވެފައިވަނީ އެބައެއް އަމިއްލަ އަށް އެމީހުން 

އެކަހެރިވެގަނެގެން ތިބޭ އެބައެއްގެ މޮޅުކަމުގެ 

ވާހަކަ ދައްކާ ކިބުރުވެރިކަން މަތީ ދެމި ތިބޭ 

ބަޔަކަށެވެ. 

މުސްލިމް ދުނިޔޭގައި މިކަން މިގޮތަށް ހިނގަން 

ފެށުމާއެކު ޔޫރަޕް ގައުމުތައް ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލެވި 

ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށްވަނީ ވެފައެވެ. 

އަދި މުސްލިމް ދުނިޔޭގައި މިއަދު އޮތީ 

ބަލިމަޑުކަމާއި ހަލާކުގެ ހާލަތެއްގައެވެ.

މުސްލިމް މުޖްތަމައުތައްވަނީ ސައެންސާއި 

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އިގްތިސޯދާއި ސަގާފީގޮތުން ތަރައްގީ 

ނުވެއެވެ. މިކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނީ 

މިނިވަންކަން އިތުރުވެގެންނެވެ. 

ތަރައްގީވެ ކުރިއަރާ ދާނީ ޖާހިލުކަން ކުރިއެރުވުމަށް 

ހަދާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކުން ހަގީގަތުގައި 

ހިމާޔަތްކުރަނީ ދީން ތޯ ނުވަތަ ދީނުގެ ނަމުގައި 

ވެރިކަން ކުރާ މީހުންގެ ބާރު ތޯ ސުވާލުކުރާ 

މުސްލިމުން ގިނަވަމުން ދިޔަ މިންވަރަކަށެވެ. 
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މި ސަރުކާރާއި، މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ބޭއިންސާފު 

ނޑިޔާރުންނާ  ނޑިޔާރުގެތަކާއި ބަރަހަނާ ފަ ފަ

ގުޅުން އޮތް ބޭފުޅުންނަމަ، އެ ބޭފުޅުންނަކަށް 

ޙުކުމެއް ނުކުރެއްވީހެވެ. 7 ފެބްރުއަރީ 2012 

ގައި އެއްވުން މަނާ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ މަޑިޔަށް 

ޖެހުނު އިދިކޮޅު ބާޣީން ފަދައިން އެ ބޭފުޅުން 

ވެސް އުފަލާއި އަރާމާއި، ޤާނޫނަށް ވުރެ މަތީގައި 

ތިބެވުނީހެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ އެ 

ނޑު މިއަދު ފަޚުރުވެރި  ބޭފުޅުންނަށްޓަކައި އަޅުގަ

ވަމެވެ. އެއީ، ބޭއިންސާފު، އަނިޔާވެރި އަދި 

ބޮޑު ފާސިދު ވެރިކަމެއްގެ ކުރިމަތީގައި އެ 

ބޭފުޅުން އެ ދެއްކެވި ސާބިތުކަމަށްޓަކައެވެ. 

އެހިތްވަރުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަކީ ޢަދުލު 

އިންސާފަށްޓަކައި ވަކި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް 

ދޫނުކުރައްވާ ޢަޒުމް ވަރުގަދަ ބޭފުޅުންތަކެއް 

ކަން ސާބިތުވެއްޖެއެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން، 

ނޑުމެން ފިރިހެނުންނަށް ވެސް އިތުރު  އަޅުގަ

އުންމީދެއް ލިބި، އިތުރު ދިރުުމެއް ލިބިގެން 

ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އެ ޙުކުމްގެ 

ނޑިޔާރުގޭގެ ޙާލަތު  ސަބަބުން، މި ރާއްޖޭގެ ފަ

އިތުރަށް ފަޟީޙަތްވެގެން ވެސް ހިނގައްޖެއެވެ. މި 

ނޑިން  ރާއްޖޭގެ އިންސާފު އޮތީ، ރާއްޖޭގެ އަސްދަ

ވެސް ބޭރުގައި ކަން ދިވެހިންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެކުވެރި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

އިތުރަށް ސާފުވެއްޖެއެވެ. އަދި މި ރާއްޖެއަކީ 

މޮޅު މީހާއަށް މޮޅު ގޮތް، ދެރަކަލޯއަށް ދެރަ 

ގޮތް އޮތް ޤައުމެއް ކަން ވެސް ޔަޤީންވެގެން 

ހިނގައްޖެއެވެ. 

ނޑުމެންގެ ޙާލަތަކީ މިއީ  މިއަދު އަޅުގަ

ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް، މި ދުވަސް އަދި 

ނިމޭނެއެވެ. މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި ބޭއިންސާފު 

ޤާއިމުވެފައި އޮތަސް، މި ރާއްޖޭގައި 

އިންސާފު ޤާއިމުވެގެން ދާނެއެވެ. މި ރާއްޖެ 

ފަސާދަކުރަމުން، މި ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދިކަން 

ފޭރަމުން ގެންދާ މުޖުރިމުންނަށް ވެސް 

ނިމުން އަންނާނެއެވެ. ސަބަބަކީ، އެއީ 

ބާޠިލްކަމަށްވާތީއެވެ. ދުނިޔެ މިހާތަނަށް 

ދައްކާފައިވާ މަންޒަރަކީ، ބާޠިލްގެ މައްޗަށް 

އަބަދު ވެސް ޙައްޤު ކުރި ހޯދާނެކަމެވެ. 

ނޑުމެންގެ ޢަޤީދާއަކީ ވެސް އެއީއެވެ.  އަޅުގަ
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ލިޔުނީ: ފައުޒިއްޔާ ޙަސަން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން 

މަސައްކަތުގެ ރޮނގުގައި ހަމަހަމަ ކުރުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށަން 

ޖެހޭނީ ގޭތެރޭގެ ދިރިއުޅުމުން ފެށިގެން ކަމަށް 

ނޑު ދެކެމެވެ. އަންހެނުން ކުދިންނާއި  އަޅުގަ

ފިރިހެން ކުދިން ބޮޑެތިވަމުން އަންނައިރު މިކުރެވޭ 

ތަފާތުތަކާ ހަމައިންނެވެ.

ނޑަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ )ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަ

ހޭލައިގަނެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެންވެސް( 

އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން ގެންގުޅެ 

ބޮޑުކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތަކެއް 

ގެންގުޅޭ ސަގާފަތެއް އޮތް ތަނެކެވެ. މީގެ ކުޑަކުޑަ 

މިސާލެއް ލިޔެލަން ގަސްދުކުރަމެވެ.

ކުދިން ކުޑައިރު އަންހެން ކުއްޖާގެ އަތުގައި 

އޮންނަ ކުޅޭއެތި ފިރހެން ކުއްޖާ ބޭނުންވުމުން 

ދޭންޖެހޭތަން އާދެއެވެ. އަންހެން ކުއްޖާ ޓީވީ 

ބަލަން އިންދާ ފިރިހެން ކުއްޖާ ބޭނުންވުމުން 

ޗެނަލް ބަދަލުކޮށްލަންޖެހެއެވެ. 

ވަކިވަރަކަށް ބޮޑެތިވުމުން ބޭބެ ނުވަތަ ފިރިހެން 

ކޮއްކޮގެ ކޮޓަރި އާއި ފާޚާނާ ސާފުކޮށްދޭންޖެހެނީ 

އަންހެން ކުއްޖާ އަށެވެ. ބޭބެ ނުވަތަ ފިރިހެން 

ކޮއްކޮ ފެންވަރާފައި ތުވާލިވެސް އޮންނަނީ އެނދު 

މައްޗަށް އެއްލާލާފައެވެ. ގައިން ބޭލި ހެދުން 

ހުންނަނީ ބިންމަތީގައެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ފާޚާނާ 

ފްލަޝްކޮށްލަންވެސް ހަނދާނެއް ނުހުރެއެވެ. 

އަންހެން ކުއްޖާ ސާފުކުރަނީ ވިއްޔާ ވަކި ފިރިހެން 

ކުއްޖާއަށް އޭނާގެ ކޮޓަރި އަމިއްލައަށް ސާފު 

ނުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތެވެ.

ކެއްކުމުގެ ކަންތަކުގައި މަންމައާއެކު 

ހަރަކާތްތެރިވަނީ އަންހެން ކުއްޖާއެވެ. ފިރިހެން 

ކުއްޖާ އުޅެނީ ކުޅޭށެވެ. ކާން ހެދުމަށްފަހު ފުރަތަމަ 

ކާންޖެހޭނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަންހެނުން ތިބެން 

ޖެހެނީ ހުސްވާ އެއްޗެތި ގެނެސްދީ ތަށިމަތި 

ބަލަހައްޓާށެވެ. މިއީ ތިން ހަތަރު ފިރިހެން ދަރިން 

ތިބޭ އާއިލާތަކުގެ ގިނައިން ވާގޮތެވެ. ކެއްކި ހުރިހާ 

އެއްޗެއް މޭޒު މައްޗަށް ގެންނާން ޖެހެއެވެ. ރިހަ 

އެތީގައި ހުރި ހުރިހާ މަހަކާ ދެންވެސް ހުރި ހުރިހާ 

މީރު އެއްޗެއް ކާލާނީ ފިރިހެނުންނެވެ. މަންމަ އާއި 

ދެންތިބި ހުރިހާ ފިރިހެން ދަރިން ކާނީ ފިރހެނުން 

ކައިފައި ބާކީވާ އެއްޗެކެވެ. ގިނަފަހަރަށް ލިބޭނީ 

ކެއްކި ތެލީގެ ފުލުގައި ހުންނަ ދިޔަކޮޅެވެ. 

ނޑުހައިވިޔަސް ފިރިހެނުން  އަންހެނުން ކިތަންމެ ބަ

އަންނާނެ އިރަކުން އައިސް ކާހާ އިރެއްވަންދެން 

ތިބެން ޖެހެއެވެ. މިކަން ދެނެގެން އަވަހަށް ކާން 

އައުން އެއީ ފިރިހެނުންނަށް ދަސްވެފައި ހުރި 

ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ކާންތިބެގެންވެސް 

ބޭކާރުކޮށް ވަގުތު ހޭދަކުރެއެވެ.

ބޭބެއިންނާއި ފިރިހެން ކޮއްކޮއިންގެ އެއްޗެތި 

ދޮންނާޖެހެނީ ގޭގައި ހުންނަ އަންހެން 

ކުއްޖާއަށެވެ. ބޮޑެތި ފަޓުލޫނުތަކާއި ޖީންސްތައް 

އަތުން ދޮންނަން ޖެހުނަސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. 

މި އަންހެން ކުއްޖާ މިކަން ކުރަނީ ކުރާ 

ހިތަކުން ނޫނެވެ. މަންމަ އަށް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ 

ގޮތުން ކުރަން މަޖުބޫރެވެ. އެހުރިހާ އެއްޗެއް 

އިސްތިރިކުރުމަކީވެސް ހަމަ މި އަންހެން ކުއްޖާ 

ކުރާ ކަމެކެވެ.

ކިތަންމެ ހިކިކޮށް ނިކަމެތިކޮށް ހުންނަ ކުއްޖަކަށް 

ވީނަމަވެސް ހެވެވެ.

މިގޮތަށް ބޮޑެތި ވެފައި ތިބޭ ފިރިހެނުންނަކަށް 

އަންހެނަކަށް ގަދަރުކުރާކަށް އަންހެނަކަށް ލުއި 

ކޮށްދޭކަށް ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

މިގޮތަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރުވާ ބޮޑެތިކުރާ 

ފިރިހެން ދަރިން ކާވެންޏެއް ކުރުމަށްފަހު 

އަނބިމީހާއަކީ ގޭގައި ގެންގުޅޭ މުސާރަދޭން ނުޖެހޭ 

ނޯކަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެއެވެ. ގެދޮރު ސާފުކުރުމާއި 

ކެއްކުމާއި އަންނައުނު ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމާއި 

ދަރިން ބެލުމާއި އެ ދަރިން ސްކޫލަށް ގެންގޮސް 

ގެނެސް ހެދުމަކީ އަންހެނުން ކުރާ ކަމެއްގެ 

ގޮތުގައި މި މީހުން ދެކެއެވެ. މަސައްކަތަކީ 

ކޮން އެއްޗެއްކަން ފިރިމީހާއަށް އިހްސާސްވެސް 

ނުކުރެވެއެވެ. ފިރިހެނުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ 

މާސައްކަތަކަށް ވާނީ ލާރި ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް 

އެކަނި ކަމަށެވެ.

ގިނަ ފަހަރަށް ބައެއް ފިރިހެނުންނަށް ފުރާޅުން 

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށަން ޖެހޭނީ ގޭތެރޭގެ ދިރިއުޅުމުން
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ވާރެ ވެހުނަސް މިއީވެސް ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. 

ޒިންމާދާރުވާން ދަސްވެފައި ނެތީތީއެވެ.

ދެން މިޒަމާނަށް ވިސްނާލަމާތޯއެވެ. މި 

ޒަމާނުގައިވެސް ކުދިން ކުޑައިރުއްސުރެ މީހަކަ 

އިނދެގެން ވަކި ހިލޭ ވަންދެން އޮންނަނީ 

ނޑަށް  ހަމަ އެއް އުސޫލެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ހީވެއެވެ. މަދު މީހަކު ނޫނީ އަނބިމީހާ އާއި 

ދަރިފުޅަށް މަސައްކަތުގެ ގޮތުން އެހީވެދޭތަނެއް 

ނުފެނެއެވެ. ދެމަފިރިން ދަނީ އޮފީސް އޮފީހަށެވެ. 

ދެމީހުންނަށްވެސް ލިބޭ މުސާރަ ވަކި ތަފާތެއް 

ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޮފީސް ނިމިގެން ގެޔަށް 

އައުމަށްފަހު ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތާއި ކުދިންގެ 

ކަންތައްތަކަކީ ހަމައެކަނި އަނބިމީހާގެ ޒިންމާއަކަށް 

އޮންނަނީ ވެފައެވެ. މަދު ފިރިހެނަކު ނޫނީ ވިއްޔާ 

އަނބިމީހާ ކުރާ މަސައްކަތުގައި ނޫނީ ދަރިފުޅަށް 

ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގައި އެހީވެދޭ ތަނެއް 

ނުފެއެވެ. ގިނަ ފިރިހެނުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ 

ހުސްހަށިބައި މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޮފީސް 

ނިމުމުން ކޮންމެވެސް ރައްޓެހި ބަޔަކާއެކު ކޮފީ 

މޭޒުތައް ފަޅުފިލުވުމުގައި އުޅެއެވެ. އާއިލާއާއެކު 

ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ އަނބިދަށުވުން ކަމުގައި 

ދެކެއެވެ. ދަރިފުޅަށް ކާންދީ ފެންވަރުވާލައިފިނަމަ 

ނޑަށް ވެއްޓުނީއޭ ބުނެ ރައްޓެހިން  ގޮރުލޯގަ

މަލާމަތް ކުރެއެވެ.

ވަޒީފާއަށްދާ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އަންހެން 

މީހާ ފަތިހު 4 ޖަހާއިރު ތެދުވެ ރޮށިފިހެ ރިހަ 

ކައްކާއިރު ފިރިމީހާ އޮންނަނީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. 

ނޑު  އަންހެން މީހާ ރައްޓެހި ބަޔަކާއެކު ރޭގަ

ބޭރަށް ގޮސްލިޔަސް އެ އަންހެން މީހާވެސް 

އަވަހަށް ގެޔަށް ނުދެވިގެން ތެޅިފޮޅޭތަން ފެންނަނީ 

މަދެއްކޮށެއްވެސް ނޫނެވެ. ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ. 

ފިރިމީހާ ރުޅި އަންނާނެތީއެވެ. ފިރިމީހާ ކިތަންމެ 

ދަމެއް ވަންދެން އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކު ބޭރުގައި 

އުޅުނަސް އެއީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. 

ގެޔަށް އަންނައިރު އަނބިމީހާ ނިދާފައި އޮތަސް 

ބައެއް ފިރިންގެ ގާތަށް ރުޅިއާދެއެވެ. ހޭލާ 

އިނދެފައި ތިޔަ އައީ ކޮންތާކުންހޭ އަހައިލައިފިއްޔާ 

ފިރިމީހާ ގާތަށް އަންނަނީ އަދި މާގަދަ ރުޅިއެކެވެ. 

މާ ސުވާލު ގިނަކުރަނީ ކަމަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. 

މި ހުރިހާ ކަމަކީވެސް އަންހެނުން އެއްޗަކަށް 

ނުހަދާ އަންހެނުންނަށް ގަދަރު ކުރަން ނުޖެހި 

ކުޑައިރުއްސުރެ ބޮޑެތިވިކަމުގެ ނަތީޖާއެވެ. 

މި ކަހަލަ އާދަކާދަތަކެއް ބިނާވެފައި ހުންނަ 

ގެއަކުން ބޮޑެތި ވެގެން މުޖުތަމައު ގެ ތެރެއަށް 

ނުކުންނަ މަދު ފިރިހެނަކު ނޫނީ އަންހެނެއްގެ 

މޫނަށް ކުޅެއް ޖެހުންވެސް ދެކޭނީ ފަޚުރެއް 

ކަމުގައެވެ. ހީކުރާނީ ތިމާ މާމޮޅު މީހަކަށް ވީ 

ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ އަންހެން ކުދިންނާއި 

ފިރިހެން ކުދިން ބޮޑެތި ކުރަންވީ ހަމަހަމަކޮށެވެ. 

އަންހެން ކުދިން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތް 

ފިރިހެން ކުދިން ލައްވާވެސް ކުރުވައިގެންނެވެ. 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތެވެ. މިއީ އަޅުގަ

ތިމާމެންގެ އަންހެން ދަރިންނާއި ފިރިހެން ދަރިން 

ތަފާތުކުރެވޭ ބާވައޭ ކޮންމެ މަންމައަކުވެސް 

އަމިއްލަ ހިތާ ސުވާލު ކޮށްލައްވާށެވެ.

 )ނިމުނީ(



ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:4ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:4
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ލިޔުނީ: އ އ

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.

)2 މާރޗް 2016 ގެ އަދަދާއި ގުޅޭ(

ރަށުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުން 

ބައިވެރިވުމަށް ތަހްލީލުތަކުން ސިޓީ ބަޖެޓަށް 

ނޑައަޅައި  ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެ ކަންކަން ކަ

ނިންމުންތައް ނިންމާނެ ގޮތާމެދު ވިސްނަވާށެވެ. 

މިފަދަ ތަހްލީލުތައް ވަނީ ބްރެޒީލްގެ ޕޯޓޯ އެލެގްރޭ 

އިން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީއާ 

ހަމައަށް އައިސް ޝިކާގޯގެ އަވަށްތަކާ ހަމައަށް 

ފެތުރިފައެވެ.

އިޓަލީގެ ރޯމް އަށާއި އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖިލިސް 

އަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ އާބާދީތައް ވަނީ އެއިން 

މީހަކު ނުލާ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ހޭދަކުރާނެ ގޮތް 

އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށްވެސް ކުޅި ހިނގާ މަގު އަންގައިދޭނެ ގޮތް
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ދައްކާލުމަށް ހަޅުތާލުކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގައި އެގައުމުގެ އެތައް މިތާގައި ނިއު 

ސިޓިޒަންސް މޫވްމަންޓުން ވަނީ އެ ރަށުގެ 

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ ކޮރަޕްޝަންތަކާއި 

ދެކޮޅަށް އިންތިޒާމްވެ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. 

އެކަމުގައި އެ އޮފިޝަލުންގެ ރުޅިވެރިކަން 

އެމީހުންނަށް ލިބެމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން 

ކުރާ މަސައްކަތަށް ކޮރަޕްޝަންއާ ދެކޮޅަށް 

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ގްރޫޕްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި ތާއީދު ދިޔައީ 

ލިބެމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ ސިއޭޓްލްވަނީ ދުނިޔޭގެ އެތަން 

މިތާނގެ ސިޓީތައް ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރަކަށް 

ވެފައެވެ. އެމީހުން ވަނީ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްގައި 

އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ 

އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެމީހުންގެ 

ސަރުކާރުތައް ބައިޕާސްކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން 

ގެންގޮސްފައެވެ.

މިހުރިހާ ސިޓީތަކެއްގެ ރައްޔިތުން އެކުވެ 

އެކުވެރިވެ މިވަނީ ދަލެއް ގަތާލާފައެވެ. އެ 

ދަލުގެ އެހީގައި ބާރުތައް އެއްތަންކޮށްފައި 

އޮންނަ އޮތުމާއި ގޮތްހުސްވެ ވަކިވެފައިއޮތުން 

އެއްފަރާތްކޮށް މިވަނީ ބޮޑު ޖަޒީރާތަކެއްފަދަ 

ބާރަކަށް ވެފައެވެ.

މިހާރު ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް މަސައްކަތަކީ 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމެވެ. އެއީ މި 

މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް އިތުރު މީހުން 

ގެނައުމެވެ. އެގޮތުން ސިޓިޒެން ޔުނިވޭސިޓީ 

މިވަނީ މަޝްރޫއެއް ފަށާފައެވެ.

އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބޭނުންވާ މަދަނީ ބާރުގެ 

މަންހަޖެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މި މަންހަޖު ފެށޭނީ 

ވެލިޔުސް ނުވަތަ ބޭނުންތެރި ރަގަޅު ސިފަ/އުސޫލު 

ތަކާއި ނިޒާމްތަކާއި ހުނަރުންނެވެ. 

މި މަންހަޖަށް ދެން ބޭނުންވަނީ އާންމު 

ރައްޔިތުންގެ ވާހަކައެވެ. އެ ރައްޔިތުންގެ 

ތަޖްރިބާއާއި އެމީހުނާއި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 

ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ 

ގޮންޖެހުންތަކެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެކުވުމުން 

އެންމެންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ފިސާރި ބާރުގަދަ 

ޖަމްއީ އެއްޗަކަށްވެގެންދާނެއެވެ. 

މި މަންހަޖުގެ ފެށުމުގައި ހިމެނޭ ތަމްރީނެއް 

ހަދާލުމަށް ހުށަހަޅާލާނަމެވެ. 

އެގޮތުން ތިޔަ ދިރިއުޅޭ ސިޓީގެ ކުރިމަގުގައި 

ހިނގާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ލިޔެލައިދޭށެވެ. އެ ކަން 

ހިނގާ ތާރީޚެއް ވާހަކައިގައި އަންނަންވާނެއެވެ. 

އެއީ މިހާރުން ފެށިގެން އަހަރެއް ނުވަތަ 

ފަސްއަހަރު ފަހުގެ ކަމަކަށްވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ 

10 އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އަހަރެއްގެ 

ފަހަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

އެ ނަރަޓިވް ނުވަތަ ވާހަކަ ލިޔަންވާނީ ކޭސް 

ސްޓަޑީއެއްގެ ސިފައަށެވެ. އެއީ ފަސްއެނބުރި 

ބަލައިލާ އެއްޗަކަށްވާނެއެވެ. އޭގައި އެމީހަކު 

ދިރިއުޅޭ ސިޓީއަށް އެމީހަކު ގެންނާން ބޭނުންވި 

ބަދަލު އަދި އެބަދަލު ގެނައުމުގައި އެމީހަކު 

ކުޅުނު އިސް ދައުރު އޮންނާންވާނެއެވެ. އަދި އެ 

ބަދަލުގެނައުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބާއި އެ ބަދަލު 

ކާމިޔާބުކުރުމާ ހަމައަށް ބަދަލުގެންނާން ކަންކުރި 

ގޮތް އޮންނާންވާނެއެވެ.

އެ ވާހަކައިގައި އެމީހަކު ގެންނާން މަސައްކަތްކުރި 

ބަދަލު ގެނައުމަށް އެހެން މީހުންގެ އެހީތެރިކަން 

ހޯދައި ބައިވެރިވުން ހޯދިއިރު އެމީހުންގެ 

ފަރާތުން އެކަމަށް ތިން ތަރުހީބުގައި ފެނުނު 

ކަންކަމާއި ސިފަތައް އަދި އެމީހުންގެ ކިބައިގައި 

ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ އިހްސާސްތައް އުފެއްދި ގޮތް 

ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި ނިޒާމްތަކާއި މީހުން 

އެއްވާ ތަންތަނާއި ވިޔަފާރިކުރުމަށް މީހުން އެއްވާ 

ތަންތަނާއި ބާޒާރުމައްޗާއި އެކިއެކި އިޖްތިމާއީ 

މުއައްސަސާތަކާއި ދީނީ މުއައްސަސާތަކާއި މީޑިޔާގެ 

ބައިވެރިވުން ހޯދި ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.

އަދި ކަމެއްގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް 

ނޑުމާއި ތާއިދު ހޯދުމާއި އެކި މައްސަލަތައް  ދަމާކެ

ހުށަހެޅުމާއި ދެބަސްވުމާއި އަރާރުމާއި 

މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ އެކި ޚިޔާލުތައް 

ވަށާލައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރި އެކި 

ހުނަރުތައް ވަކިވަކީން ލިޔާށެވެ. އަދި ކުރިން 

އުޅުނު މަސައްކަތާއި ނުރުހުންވި މީހުން 

އެކަމަށް ރުހޭ ބަޔަކަށް ބަދަލުކޮށްލައި އެ 

މަސައްކަތުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން 

ހޯދުމަށް ގެންގުޅުނު ހުނަރުތައް ހިމަނާށެވެ.

މި ވާހަކަ ލިޔެ ނިމުނީމާ ފެންނާނީ ސިޓީގައި 

ބާރު އޮތްގޮތް ފާޅުވެގެން އައި ގޮތެވެ. 

އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ބާރު އޮތް ގޮތް 

ލިޔެވިގެންދިޔައީއެވެ. ވީމާ ލިޔާއެއްޗެހި އެހެން 

މީހުންނާ ހިއްސާކުރާށެވެ. އަދި ލިޔާކަންކަން 

ކުރާށެވެ. 

އެ މައުލޫމާތުތައް ފޭސްބުކްގައިވެސް 

ލިޔެވިދާނެއެވެ. އަދި ސިޓިޒެން 

ޔުނިވާރސިޓީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައިވެސް 

ލިޔުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއްގެ އިތުރުންވެސް މިކަމުގައި 

ހިމެނެނީ މި މޭރުމުން ދުނިޔޭގެ އެތައް 

މިތަނުގައި އެކި މީހުން މިވަގުތުވެސް 

ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކާއި ބާރު 

އުގަންނައިދޭ އެކަކު އަނެކެއްގެ މުދައްރިސަށް 

ނުވަތަ ދަރިވަރަށްވުމެވެ. 

މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވޭނަމަ ސިވިކްސް އާމެދު 

މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދި އެއީ ގަޔާވާ 

މާއްދާއަކަށް ވާނެއެވެ.

އޭރުން ޑިކޮމްރެސީ އަކީ އެންމެން ބައިވެރިވާ 

އެއްޗަކަށްވާނެއެވެ. އަދި އެއީ އެއީ ކޮބައިކަން 

މާރަނގަޅަށް ނުދަންނަ މީހުންނަށްވެސް 

ރައްކާތެރި އެއްޗަކަށްވާނެއެވެ.

އަދި މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ އެންމެން 

ބައިވެރިވެގެން އެކި ސިޓީތަކުން ގުޅާލެވިފައިވާ 

މި ދުނިޔެ ދުވަހަކުވެސް ދެކިފައިނުވާ 

އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ހިންގާ ބާރުގަދަ ޖަމްއީ 

ލެބޯޓްރީއެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

އެފަދަ އުފެއްދުމެއް އުފެއްދުމުގެ ބާރު 

އަހަރުމެންގެ ކިބައިގައި އެބަ އޮތެވެ. 

)ނިމުނީ(



ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:4ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:4
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އުފެއްދުމާއި އަދި ރަޙިމުގައި ދަރިފަނި އިންދުމާއި 

»ޖީންގެ« އައުއީޖާދުތައް ފަހަކަށް އައިސް 

ތަޢާރުފުވަމުން ދިޔުމަކީ( އިންސާނީ ބުއްދި 

ޙައިރާން ކުރުވަނިވި ކަންތައްތަކެއް ކަމަކަށް 

ނުވެއެވެ.

އެހެނަސް ފުރާނަޔަކީ އެއްވެސް އިންސާނީ 

ބާރެއް ނުވަތަ ނުފޫޒެއް އޭގެ މައްޗަށް ފޯރުވުމުގެ 

ކުޑަވެސް ބާރެއް ލިބިފައިވާ ކަންކަމެއްނޫނެވެ. 

ޤުރުއާނާއި ސައިންސުން ޢިންސާނީ ބުއްދިތައް 

ޙައިރާން ކުރުވަނިވި މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަވަމުން 

ދިޔުމުގެ ކުރިޔަށް އެދުރުންނާއި ބޭކެނބީން 

ދެކެމުން ދަނީ ދާއިރާ ހަނި މައުލޫމާތު ފަގީރު 

ހަމައެކަނި ޚިޔާލާއި )މަދުމިންވަރެއްގެ( ތަޖްރިބާގެ 

ޒަމާނެކެވެ. އެއީ ތިމާމެންނަށް ފެނިގެން 

ހިނގައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ނޫނީ ދިމާވެދާނެ 

ކަމެއްގެ ޚިޔާލާއި ޚޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަޖްރިބާގެ 

ޒަމާނެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމަކީ އެކަމެއްގެ 

ޙަޤީގަތާއި ފުށުއެރުން ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށް 

ވެސް ނުގުޅުން ކައިރި ކަންކަން ކަމުގައިވެސް 

ވެދާނެއެވެ. އަލަށް ދުނިޔެއަށް އަންނަ 

އިންސާނަކަށް ރުއިމާއި )ލުއިހަރަކާތްތަކެއް( 

ހަތަރެސްފައި ތެޅުވުން ފަދަ ކަންކަންކުރުން 

ފިޔަވައި ކުރެވޭ މާގިނަ ކަންތަކެއް ހުންނަ ކަމަކަށް 

ނުބުނެވޭނެއެވެ. އަރަށް ލެވޭ ކިރުތިކިވެސް 

ލިބިގަނެވޭނީ އެހެން މީހެއްގެ ވަސީލަތުންނެވެ. 

ވެވޭ ކުޑަގިފިއްޔާއި މާގިފިލިވެސް ސާފުކޮށް 

ތާހިރުކޮށްދެނީ މީހެއްގެ މަދަދުންނެވެ. އަދި 

އެންމެ ކުޑަމިނުން ތިމާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާއިރު 

ރަޙިމުގައި ތިމާ އާއި އެކުގައި ގުޅިފައިވާ މަސް 

ނޑުގެ  ނޑާ( އަދި މުޅި ހަށިގަ ވަކިކޮށް )ފޫޅުކަ

ބޭރުގައި ހިފައިފައިވާދުލި )ކިނދު( ފިލުވައި 

ސާފުކޮށްދެނީ އެހެން މީހެއްގެ އެހީންނެވެ. މިކަން 

ކަމުގައި ބޭކެނބިންނާއި އާއިލާގެ ގާތްތިމާގެ 

މީހުން، ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ އެހީ ދަނީ 

ލިބެމުންނެވެ.

ނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތްގޮތުން އިންސާނަކު  ކަ

ދުނިޔެއަށް هللا ފޮނުއްވަނީ ފިތުރަތުގެ ސާފުކަން 

މަތީގައެވެ. އެ އިންސާނާ ޔަހޫދީ ކުރަނީވެސް 

ނަޞާރާ ކުރަނީވެސް އަދި/ނުވަތަ މަޖޫސީ 

ކުރަނީވެސް އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން 

ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނެވެ. އެ ކުޑަކުޑަ 

ނޑައެޅިފައިވާ  މަޢުޞޫމް ނަފުސު އެއައް ކަ

ޙައްގުތަކާއި، ވާޖިބުތަކައިގެން ދުނިޔޭގެ ތެރެޔަށް 

ނުކުމެގަންނާންވީ މަގު އާރާސްތުކޮށް މިކަން 

ކަމުގައި އާރުކާޓީއަކަށް ވާނީ އޭގެކުރިން 

ދުނިޔެއަށް އާދެވިފައިވާ ތިބި މީހުންނެވެ. 

އެ ބަޔަކު ދެއްކި މަގަކުން މެނުވީ އަލަށް 

ނުކުމެވުނު ކުއްޖަކު އިތުރު މަގެއް ނުހޯދޭނެކަން 

ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. މަޢާފު ކުރައްވާށެވެ. މިހާރުވެސް 

މިނަށްވުރެ އޮޅުފަށް ބޮޑުވެއްޖެ ދޮގެއްތޯއެވެ؟ 

ފޮތައިގެން ކުރިޔަށްދެވޭތޯބެލުން މާ މުހިންމު 

ނޑު ގަބޫލުކުރަމެއެވެ. )ނުނިމޭ.  ކަމުގައި އަޅުގަ

ބާކީ އަންނަ މެއިމަހުގެ އަދަދުގައި(

ފިސާރި ކަނބަލުން
 ލިޔުނީ: ހިތްފަހި

އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ކެރޭ ފިސާރި އެ ކަނބަލުން،

އަމާޒު ހިފާ އޮޅާލައިފިޔޭ އަތުކުރި ކުރާށެ އިތުރު މެމްބަރުން

ރެއާ ދުވާލު ކަނބަލުން އެކުރާ އާދަޔާޚިލަފު މި ހިތްވަރުން،

އެއްބާރުލާ އަތު ގުޅާލައިފިޔޭ ފަސްނުޖެހި ކެރޭ ކަނބަލުން

ޕާޓީގެ ރޫހާ ގައުމީ ޖޯޝުގައި ގައުމަށް ހޯދަން ނަސްރު،

ފުރާނަދެމުން ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ގައުމަށް މިތާ އެދިގެން ލިބުން

ވަކި ކަމެއް ނެތި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ކަނބަލުން،

އެކު އުޅޭ ކަމީ ގައުމީ ޖޯޝް އެ ކަނބަލުންގައި ހުރި ކަމުން

ރޫހާއި މި ވިންދަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިސާރި ކެރޭ އެ ކަނބަލުން،

ރޫހީ ގޮތުން ކުރީ ސަފުގައި ނުހަނު ގާބިލްކަމާ އެކުގައި އުޅުން

ސާބަހޭ އައްސަރިބަހާ ސާބަހޭ ކުރާ ހިތްވަރަށް ކަނބަލުން،

ސާބަސް ނުދީ ވާކަށް ނެތޭ ކަނބަލުން ވެ ލައްވާ ފިދާވުމުން.
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ނުނިމޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެކަމަކު، ދެ އަހަރާއި ބައި ވީއިރު ވެސް، 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

އެއްޗަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދަށް ބަލައިލާއިރު 

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހިޔަންޏާ ވެސް، 

ހިޔަންޏާވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ގާތްނުކޮށްލެވޭނެ. 

ގާތް ވެސް ނުކޮށްލެވޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގެންދަންވީ. އިނާޔަތްތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ހަމަ 

ގެންދަންވީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވީހާ 

ދުވަހަކު ވެސް ތިޔަ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކާއި 

ތިޔަ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެއްވި 

އިނާޔަތަކާއި ރައްކާތެރިކަމަކުން ނޫން އުޅުނީއެއް. 

އުމުރުން 24 އަހަރު ދުވަހުންސުރެ، 

އުމުރުން 24 އަހަރުންސުރެ، ޖަލުގައި އެތައް 

ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށް، 14 މަސް ދުވަސް ކުޑަ 

ގޮޅީގައި ހޭދަކޮށް، 12 ދުވަސް، 12 ދުވަސް 

ވަންދެން ޖަނަރޭޓަރެއްގައި ބަނދެފައި އިނދެ، 

ގޮހޮރު ހަލާކުވަންދެން ފުޅިތޮށި ކާންދީފައި، 

ނޑި  ގުދާރު ބިންދައިގެން ދަންދެން އަނދަގޮ

ޖަހާފައި ވެސް ދެން ނިކުމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެއްވީ ރައީސް 

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެއް، ނުވަތަ ޔާމީން 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި އިނާޔަތަކުން ނޫން. 

ހިމާޔަތަކުންވެސް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ދިން އެއްޗެއް ވެއްޖެއްޔާ ދީފައި އޮންނާނީ 

ދިވެހި ރައްޔިތުން. ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެއްޗެއް 

ވެއްޖިއްޔާ ލިބިވަޑައިގެންފައި އޮންނާނީ އަމިއްލަ 

މަސައްކަތުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކޮންމެ ގާނޫނެއް ބަދަލުކުރިޔަސް، ކޮންމެ 

ނޑާލިޔަސް، މި ރައްޔިތުންގެ  އިނާޔަތެއް ކަ

މަޖިލީހަށް ވެސް ރައީސް ޢަބްދުهللا ޔާމީނަކަށް 

ވެސް އަތްނުލެވޭނެ އެއްޗެއް އޮންނާނެ. ދިވެހި 

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އޮތް ކުލުނަކު އަތެއް 

ނުލެވޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި 

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އޮތް ޤަދަރާއި 

ލޯތްބަކު ރައީސް ޢަބްދުهللا ޔާމީނަކަށް ގާނޫނު 

>>>> ސަފްޙާ 01  

ބަދަލުކޮށްގެނެއް އަތެއް ނުލެވޭނެ އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް.

ނޑު ހަމަ  އެކަމަކު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑު، ހަމަ، ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި  ލަދުގަނެއްޖެ. އަޅުގަ

ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަން ވެގެން 

ނޑު ހަމަ  އުޅޭ ބައެކޭ ކިޔައިގެން އުޅޭތީ އަޅުގަ

ލަދުގަނެއްޖެ. 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މި 

މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ  މެންބަރަށް ވެސް އަޅުގަ

ހަމަ މި ނޫން ގޮތެއް ނެތީތޯއޭ ރައީސް ޔާމީންގެ 

ހިތް ރުއްސާލާން. ރައީސް ނަޝީދު ފަހައި ދުވުން 

ގޮތެއް، ނޫން ގޮތެއް ނެތީތޯއޭ؟ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް، ގައިމުވެސް 

ތި ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކުން ވޯޓުދެއްވާފައި 

އޮންނާނީ ރައީސް ނަޝީދު ފަހަންތޯއޭ؟ ނުވަތަ 

ފަހަރުގައި އެ މީހުންގެ ތަރައްޤީއަށް، އެ 

މީހުންގެ ދާއިރާތަކުގެ، މި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭންތޯއޭ؟ 

ނޑަކީ ވެސް،  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ވެސް ހަމަ މަނިކުފާނާ އެކުގައި  އަޅުގަ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މިތާގައި 3 އަހަރުދުވަސް 

ހޭދަކުރި މީހެއް. މަނިކުފާނު ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ 

ނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަށާޖެހޭ  އަޅުގަ

ޓެކްސްގެ ނިޒާމަކަށް ގާނޫނު ހަދައި ތަޢާރަފު 

ކުރިން. އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގާނޫނުތައް 

ނޑުމެން ހެދިން. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުތައް  އަޅުގަ

ނޑުމެން ހެދިން. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެން ގާނޫނު ހެދިން.  ވިޔަފާރިތަކަށް އަޅުގަ

އެކަމަކު، ދެ އަހަރާއި ބައި ވީއިރު ވެސް ރައީސް 

ޢަބްދުهللا ޔާމީނަށް އަދިވެސް ރައީސް ނަޝީދު 

ފަހައި ނުނިމޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދައްކަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކިޔާ 

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން. މި 

ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކޮށްފައި ހުރި 

މީހެއްގެ ވާހަކަ. މި ދައްކަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސަޢޫދީ 

ޢަރަބިއްޔާއިން ދިން ލާރިތަކެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން. 

މި ދައްކަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވިގެން، 

ގާނޫނުތަކުގައި ލިޔެވިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވެރިކަންކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ، 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އިނާޔަތާއި 

ނޑުމެން މި  ރައްކާތެރިކަން ދޭ ވާހަކަ އަޅުގަ

ދައްކަނީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަ

ބޭނުމީ، ހަސަދައިގެ، ހަސަދައިގެ އެ 

އުދާސްތަކުގައި ރައީސް ޢަބްދުهللا ޔާމީން އަމިއްލަ 

މީހާ އަނދައި ރޯވެ، ހުލިވެގެންދާއިރު ވެސް 

ރައީސް ނަޝީދާ ގާތް ވެސް ކޮށްނުލެވޭނޭ. 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ރައީސް 

ނަޝީދުގެ ހިޔަންޏާ ވެސް ރައީސް ޢަބްދުهللا 

ޔާމީނަށް ގާތް ވެސް ނުކޮށްލެވޭނޭ. 13 

އަހަރުދުވަހަށް ރައީސް ނަޝީދު ޖަލަށް ލާފައި 

ނޑުމެންނަށް ޙަމްދަރުދީގެ ބަހެއް  މިތާގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ބުނެލުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ކުރީ މަލާމާތް. ދިމާލަށް އަޅުގަ

ހުތުރުބަހުން މުޚާޠަބުކޮށް މިތާގައި މެންބަރުން 

ވިދާޅުވީ 13 އަހަރު ދުވަހަށް އޮންނަން ޖެހޭނީ 

ޖަލުގައޭ. އެކަމަކު، މިއަދު ރައީސް ނަޝީދު އެ 

ހުންނެވީ ދޫނިދޫ ކުޅަގޮޅިއަކު ވެސް ނޫން. މާފުށީ 

ކުޑަ ގޮޅިއަކު ނޫސް. އެ ހުންނެވީ އިނގިރޭސި 

ވިލާތުގައި އަމިއްލަ ޢާއިލާއާ އެކުގައި. 

އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން އޮތީ އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް.، ތަޤްދީރު؛ ރައީސް ނަޝީދުގެ 

ތަޤްދީރެއް ވެސް، މި ޤައުމުގެ ތަޤްދީރެއް ވެސް 

ރޭވިގެން އަންނާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހަސަދަވެރި 

ތަދުބީރަކަށް ނޫނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

) މަތީގައި އެވަނީ 28 މާޗް 2016 ވީ ދުވަހު 

އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގައި 

ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ 

މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި 

»ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް 

ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތާ ބެހޭ ގާނޫނު« 

އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގައި ގަލޮޅު 

އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އީވާ އަބްދުهللا ދެއްކެވި 

ވާހަކަ(

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ޢަލީ ނަޞީރު

ފަސްބަދުރުވަ ގޮސް އޮބާ ނިމި

ނޑުތެރޭ ފެވި ހަސްފަސްވެ ހޫނު ގަ

ކަސްތޮޅުތަކު އެޅި އަވަދި ވި

ޗަސްވެ މޭ ދަތްދޮޅީ އަތް ވިދި

ރޭވަޔަށް އެނބުރި އަވި ދިއްލޭ 

ފޭބި ވަރު ހަ ފަރާތުގަ މި ރޭ

ހޭވި ބޯ ދެތުންފަތުން ދާ ތިކި

ނޭގި މަށް ހުރެވުނު ބަލަން އެ ހިޔަނި

ނަސްއިވު ތި ރާގުން ތަތްތެޅި

ފަސް އެނބުރި ބަލަމުން ތި ފަރި ހިނި

އަސްތަ ދޮންކަތްދާ އެ ބުނި

މަންޒަރު މި ހަނދާނަށް ގެނުވި

ކަންތައްތައް އޮވެ ގޮސް ނިމި

ފަންތަކު މަތިން ނެ ދޯދިތައް ހެވި ދިއްލި

ރޭވަޔަށް ހަތްބައިތު



ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:4ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:4
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)ތިރީގައި މިވަނީ ހ ނަވާގަން އަލީ މޫސާ ދީދީ 

ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެވެ. ކަތްދަ ގައި މި ފޮތް 

ޝާއިއުކުރުމުގެ އިޒްނަ ދެއްވީތީ އަލީ މޫސާ 

ދީދީ އަށް ކަތްދަ ގެ އެޑިޓޯރިއަލްގެ ފަރާތުން 

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަތްދަ ގެ ކޮންމެ 

އަދަދެއްގައި »ހަޔާތުގެ ތިން ފިޔަވަހި« 

ޝާއިއުކުރެވެމުންދާނެއެވެ.(

މާތްރަސްކަނގެ ކިބަފުޅަށް ޙަމްދުކޮށް އެކަލާނގެ 

ފޮނުއްވި ޚާތިމުލް އަންބިޔާއު ރަސޫލުهللا އަށް 

ޞަލަވާތް ކިޔަމުން މިދަނީ ޞަޙާބީންނާއި ތާބިޢީން 

ޝާމިލް ކުރަމުންނެވެ. އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅުން 

މިއަޅާ ކުރަން ގަޞްދުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި 

ރުއްސެވުމާއި ފަހިކަން އިޞާބު ކުރައްވައި 

ރަޙުމަތަށް އެދުންވެރި ކުރައްވައި ދެދުނިޔޭގެ 

ބާއްޖަވެރިކަމަށް އެދި މިފޮތް ފަށައިގަތުމުގެ ހެޔޮ 

ތަވްފީގު މެދުވެރި ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން.

ނޑުފަދަ  ޙަގީގަތުގައި މިފަދަފޮތެއް ލިޔުމަކީ އަޅުގަ

»ނާގާބިލު މީހަކު« ކުރަން ހެޔޮނުވާވަރުގެ 

ޙަޔާތުގެ ތިން ފިޔަވަހި 

ކަމެއްކަމުގައި އިޢުތިރާފުވުމަށް އަވަސްވެގަންނަމެވެ. 

»ލަދުކުޑަކަމުން« ނަމަވެސް މި މަސްކަތްކުރަން 

ގަޞްދުކުރެވުނީތީ ހުއްޓާލާކަށެއް ހިތެއް 

ނުބުންޏެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްގައިވިޔަސް ހިތުގައި 

އެނބުރޭ ޚިޔާލުތަކުން ކުޑަނަމަވެސް ލުޔެއް ލިބެން 

އޮތީ މި ހާސަރުތަކުން އެއްފަރާތް ވެވިގެންނެވެ. 

އެކަން ކުރެވެންއޮތީ މިފޮތް ނިންމާލެވިގެންނެވެ. 

»ދޮށި ހިފައިގެން އެދުރުގޭ ދޮށުން ހިނގާދާ މީހާ« 

ނޑާއި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ.  އާއި އަޅުގަ

ޞަލާޙިއްޔާއިން މަޖީދިއްޔާއިން ކޮންމެސްވަރެއް 

ވީތަނުން ޢުމުރު ދޮށިވެގެން ތަޢުލީމުން އެއްފަރާތް 

ކޮށްލެއްވިޔަސް އިވިފައިވާ އަޑުތަކާއި ފެނިފައިވާ 

ތަންތައް ހަނދާން ހުރީތީ ހިލޭހުންނާކަށެއް 

ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެ އަޑުތަކުން މިންވަރެއް 

ހާމަކުރުމަކީ ޒަމީރު ހުއްދަކުރާ ކަމެއްކަމުގައި 

ނޑު ދެކޭތީއެވެ.  އަޅުގަ

އިންސާނާ އޭނާގެ ޙަޔާތް ދުނިޔޭގައި ނިންމާލަނީ 

ނޑު ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  މައިގަ

ގޮތެއްގައެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކަށް ފުރަތަމަ 

ނިކުމެވެނީ އެއީ އޭނާގެ އެއްވެސްބާރެއް 

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރެއް ނެތް ދުވަސްތަކަކާއި 

މާބޮޑު ވިސްނުމަކާއި ފިކުރެއް ކުރަންނުޖެހޭ 

ދުވަސްވަރަކާއި ޒިންމާދާރު މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑު 

ވިސްނުމާއި ފިކުރުކުރަން މަޖުބޫރުވާ ދުވަސް 

ތަކެކެވެ. މިތިން ގޮތުގެ ތެރޭގައިވެސް ތަފާތު 

މަރުޙަލާތަކެއް ލާމެހިވެފައިވެއެވެ.

ނެތުމުގެ ތެރެއިން އިންސާނާ މި ޢާލަމަށް 

ނިކުންނަނީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ ޖިންސީ 

ގުޅުމެއްގެ ނަތީޖާއިންނެވެ. މިނޫން އެހެން 

ނޑުގައި  ގޮތެއްގައި އާދަމުގެދަރިޔަކު މަޔެއްގެ ބަ

)ރަޙިމުގައި( ގަރުބަގަތުމަކާނުލައި ފޮނުއްވާފައި 

ވަނީ ޢަބުލްބަޝަރު އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމާއި 

ޙައްވާގެފާނެވެ. ސަލާމްލެއްވި ޢީސާގެފާނު 

ނޑުފުޅުންނެވެ. މިއީ އިލާހީ  މަރިޔަމްގެފާނުގެ ބަ

މުޢުޖިޒާތުގެ ތެރެއިން މިންވަރު ކުރެއްވި 

ކަންކަމެކެވެ. ޢީސާޢަލައިހިއްސަލާމްގެ މިސާލަކީ 

އާދަމްގެފާނުގެ މިސާލުކަމުގައި އަންގަވާފައިވެއެވެ. 

މި ބޭބޭފުޅުން ފިޔަވައި )ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ކުރިއެރުމުގައި ކޮލޯންކުރުމާއި ޓެސްޓިއުބު ބޭބީ 
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އެމީޙުން އެބުނާގޮތުންނަމަ »ނުރައްކާތެރި ޚިޔާލާއި 

ފިކުރުތަކުން މުސްލިމުން ދުރުހެލިކޮށް« ގެން އެ 

ކޮށްދެނީ މުސްލިމް މުޖްތަމައުތަކަށް ހެޔޮކަމެކެވެ. 

ނަމަވެސް އެމީހުން އެކުރަނީ އެމީހުން އެބުނާ 

ގޮތާއި ދިމާ އިދިކޮޅު ކަމެކެވެ. މީހުންގެ ޚިޔާލާއި 

ވިސްނުމަށް އަންނަ އެއްޗެހި މަނާކޮށް ހެދުމުން 

މުސްލިމް މުޖްތަމައުތައް އިލްމުވެރިކަމުން 

ފަގީރުކޮށް ބަލިކަށި ކުރެވެނީއެވެ. މުސްލިމް 

ނޑިތަކަށް ނުރައްކާތެރި ޚިޔާލައި ފިކުރުތައް  ސިކު

ކުރިމަތި ނުވުމުން މުސްލިމުންގެ މުސްލިމް 

ޚިޔާލާއި ފިކުރުތައް ތަރައްގީވެ އެހެން މީހުންނަށް 

ހާމަކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކުޅަދާނަކަމާއި 

ގާބިލުކަން މުސްލިމުންގެ ކިބައިން ގެއްލިގެން 

ދެއެވެ.

މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ މި ގެއްލުން އަހަންނަށް 

އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނުނީ މީގެ ވިއްސަކަށް 

ރޑް  އަހަރުކުރިން ތުރުކީ ވިލާތުގައި ރިޗަ

ޑޯކިންގްސް ގެ ދެ ފޮތް ކަމުގައިވާ »ސެލްފިޝް 

ޖީނީ« އަދި »ދަ ބްލައިންޑް ވޮޗްމޭކަރ« 

ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ. 

އެފޮތްތަކުގައި އޮތީ ދުނިޔޭގައި ލައްވަވާފައިވާ 

އެކި ދިރުން އެއް ސިފައިން އަނެއް ސިފައަށް 

ބަދަލުވަމުން ދިޔަ ގޮތާމެދު އޮތް ވަރަށް ވަރުގަދަ 

ބަހުސެކެވެ. އެއީ ދީން ގަބޫލުނުކުރާ މީހުންގެ 

ވިސްނުމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ވިސްނުމެކެވެ.

އަހަންނަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ސާބިތުވެ ހުރި 

އަޅުވެރި އަދި ފޮތް ލިޔުމުގެ ރޮނގުގައި 

ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވެފައިވާ މީހަކަށްވާތީ އެ 

ފޮތުގައި އޮތް ބަހުސަށް ރައްދު ދޭން އަހަރެން 

ބޭނުންވިއެވެ. 

އެކަމަށް އަހަރެން ދިރާސާކުރަން ފެށީމެވެ. އެ 

މަސައްކަތުން އަހަންނަށް އެނގުނީ ޑރ ޑޯކިންސް 

އާއި އޭނާގެ ވިސްނުމުގެ މީހުން ދައްކާފައިވާ 

ވާހަކަތަކަށް އެންމެ ބުއްދިވެރި ރަގަޅު ރައްދެއް 

ދީފައިވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ ކްރިސްޓިއަނުން 

އެކަނި ކަމެވެ.

އެ ކްރިސްޓިއަނުންނަކީ ދީންތަކަށް ފާޑުކިޔާ 

ޚިޔާލާއި ފިކުރު މިނިވަންކަމާއެކު ހާމަކުރެވޭ 

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުޖްތަމައުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 

މީހުންނަށްވެފައި »އެޕޮލިޖެޓިކްސް« ނުވަތަ ދީނުގެ 

ހަގީގަތްތައްކަމަށްބުނެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނާ 

ދެކޮޅަށް ރައްދު ދިނުމުގެ އިލްމީ ސަގާފަތް 

އެމީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރީތީއެވެ. 

ސައުދީ އެރޭބިޔާ، މެލޭޝިޔާ އަދި އެހެންވެސް 

ލިޔެކިޔުމާއި ފޮތްފޮތް މަނާކުރާ ގައުމުތަކުގައި 

ދީން ގަބޫލުނުކުރާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ރައްދުދޭން 

އުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެ ގައުމުތަކުގައި އެ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން 

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދެނީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ. 

އެއީ ދީން ގަބޫލުނުކުރާ މީޙުންގެ ފޮތްތައް 

މަނާކޮށްލައިގެންނެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުން 

ޖަލަށްލައިގެންނެވެ. 

ނޑިތައް  މި ގޮތަށް އަޒުމުވެރިގޮތަކަށް ސިކު

ބަންދުކޮށް ތަޅުލައިގެން ތިބުމަކީ މުސްލިމް 

ގައުމަކަށް ވީތީ އެ ގައުމުތަކުގައި އޮންނަ 

ސިފައެއް ނޫނެވެ.

މީގެ ހާހެއްހާ އަހަރުކުރިން މުސްލިމް 

މުޖްތަމައުތަކަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަންކަން ހޯދާ 

ބަލާހިތްވާ ބައެއް ދިރިއުޅުނު ގައުމުތަކެވެ. އެ 

ދުވަސްވަރު ޔޫރަޕުގެ ކްރިސްޓިއަނުން އުޅުނީ 

ބޭރުން ކުރިމަތިކުރުވާނެކަމަކުން ދީނުން 

ބޭރުވެވިދާނެތީ އެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމަކުން 

އެކަހެރިވެގަނެގެންނެވެ. 

އެދުވަސްވަރު ޕެރިހުގައާއި ރޯމް ގައި 

މަނާކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލޯސޮފަރ 

އެރިސްޓޯޓަލްގެ ފޮތްތައް މުސްލިމު ދުނިޔޭގެ 

ބަޣްދާދާއި ކޯޑޮބާގައި މުސްލިމުން ގެންދިޔައީ 

ދިރާސާތައް ކުރަމުންނެވެ.

މުސްލިމު ދުނިޔޭގައި ސައެންސާއި ބޭހާއި 

ހިސާބުގެ އިލްމުގެ ތެރޭގައި މީހުންނަށް ސިހުން 

ލިބިގެންދިޔަ މޮޅެތި ހޯދުންތައް އެދުވަސްވަރު 

މުސްލިމުންނަށް ހޯދުނީ އެހެންވެގެންތާއެވެ. 

ތިއޯލޮޖީ ނުވަތަ ދީނާބެހޭ ފަންނީ އިލްމުގައިވެސް 

އިބްނު ރުޝްދު ނުވަތަ އެވެރޯސް ފަދަ 

މުސްލިމް ވިސްނުންތެރިން ތޯމަސް އަކީނާސްފަދަ 

ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ވިސްނުންތެރިންވެސް 

ޝައުގުވެރިކޮށް އެމީހުންގެ އާ ރޫހެއް ގެނެސްދިން 

މޮޅެތި ބަހުސްތައް އުފެއްދިއެވެ. 

އޭގެ ހުރިހާވެސް ޝުކުރެއް އޮތީ ގްރީކް 

ފަލްސަފާގައި މުސްލިމުން ބައިވެރިވިވުމަށެވެ.

މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ފޮތް މަނާކޮށް ދީނާ ޚިލާފުވާ 
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ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:4ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:4

ލިޔުނީ: ޒުހައިރާ އުމަރު

މި ފަހަކަށް އައިސް އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި 

ވަރަށް ބިރުން މީހުން އުޅޭތަން އެބަފެނެއެވެ. 

މިގޮތަށް ބިރުން އުޅޭތަން ގިނައިން ފެންނަނީ އެކި 

އެކި މުއަށްސަސާތަކުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވެރިންނެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނެވެ. 

ފަޑިޔާރުންނެވެ. ފުލުހުންނާ ސިފައިންނެވެ. 

ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ 

ސަބަބު ވަރަށް ސާފެވެ. އެކަމެއް ކުރަން އޮންނަ 

ގޮތަށް ނުކުރެވުމެވެ. ތިމާގެ ވަޒީފާ ފުރިހަމައަށް 

އަދާ ކުރާނެ ޖާގަ ނެތުމެވެ. މަޖްބޫރުތަކެއް 

ކުރިމަތިވުމެވެ. 

ނަމަވެސް މި މަޖްބޫރުތައް ކުރިމަތި ވަނީ 

ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ މި ގޮތަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު 

ސަބަބަކީ ތިމާއަށް ތިމާ އޮޅުމެވެ. 

ވަޒީފާއަކީ ކޮބައިކަން ނޭގުމެވެ. އަމިއްލަ ފެންވަރު 

އޮޅުމެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ދިމާވުމުން ދެން 

ވާގޮތަކީ ނާޖާއިޒު އެތައް ކަމަކަށް ހިތް ކިޔަނީއެވެ. 

ހަލާލު ނޫން ފައިސާ ބޭނުން ވަނީއެވެ. މިގޮތަށް 

ހަލާލުނޫން ފައިސާ ތިމާއަށް ދޭނެ މީހުންނާ 

ދިމާއަށް ދެވެނީއެވެ. އަދި އެ އެއްޗެތި ބޭނުން 

ކުރެވެނީއެވެ. މިގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ހިސާބުން 

ދެން ކަންތައް ވާގޮތަކީ އެއްކަލަ ފައިސާ ދިން 

މީހާ ބުނާގޮތަށް ވަޒީފާގެ އޮނިގަޑު އަބުރާލަން 

ޖެހެނީއެވެ. ގާނޫނާ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް 

ދީނުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަންތައް ކުރަން 

މަޖަބޫރުވަނީއެވެ. 

މި މަޖްބޫރަކީ ކަޑައެޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފް، 

އިސްލާމީ އުސޫލު ތަކާ ޚިލާފް ކަމެއްކަން 

އެގި ހުރެ އެކަމެއް ކުރާ އިރު އެމީހާގެ ހިތް 

އެކަމަކަށް ނުރުހެއެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔަވީ އެދުން 

އެކަމަށް މަޖްބޫރު ކުރުވައެވެ. މި މަޖްބޫރުގެ 

ސަބަބުން އަބަދުވެސް ހުންނަން ޖެހެނީ ބިރުވެރި 

ކަމެއްގައެވެ. ތިމާ އާ ދިމާލަށް ކަމެއް އަންނާނީ 

ކޮން އިރަކުން ބާވައޭ ހީވެ ސިހި ސިހިއެވެ. 

ހިތް ހަމަޖެހުމާއެކު ނިދައެއްނުލެވެއެވެ. ކިރިޔާ 

ދެ މީހަކު ވާހަކައެއް ދައްކާލިއަސް ތިމާގެ ވާހަކަ 

ދައްކާ ކަމުގައި ހީކުރެވެއެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުން 

ތިމާ ބަލިކަށިވެދެއެވެ.  

މިހުރިހާ ކަމެއްގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ތިމާ 

ތިމާއަށް އޮޅޭތީއެވެ. އަދާ ކުރާ ވަޒީފާގެ އަސްލު 

އޮޅޭތީއެވެ. މިސާލަކަށް ބަލަމާތޯއެވެ؟ ފުލުހުންނަށް 

ބެލިއަސް އެބައިމީހުން ކޮށްގެން ތިބި ހުވައާ 

އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރާނަމަ، އެގޮތަށް ސިހެން 

ޖެހޭނެތޯއެވެ؟ 

އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އަންގާ ޣައިރު ގާނޫނީ 

އޯޑަރަށް ތަބާނުވަމާތޯއެވެ. އެހެންވެއްޖެ ނަމަ 

ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެއެވެ. ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް 

ހުރިހާ މީހުން އެއްބަސް ކިޔާފާ ގާނޫނު ކުރިއަށް 

ނެރެމާތޯއެވެ. އެންމެން އެއްފަހަރާ ވަޒީފާ އިން 

ކަޑާލިއަސް އެންމެންނަށް އެކިޔުނީ އެކައްޗެކެވެ. 

ތަބާވެވުނީ ތިމާ ކޮށްގެން ހުރި ހުވައަށެވެ. 

ފަހަރެއްގާ ހިނގާފައިވެސް އުޅެން ޖެހިދާނެއެވެ. 

ސައިކަލްވެސް އަތުލާފާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

ނޑި ތިމާއަށް ހިތްހަމަޖެހުން  ބިރުވެރިކަން ކެ

ލިބޭނެއެވެ. 

ވިސްނާލަންވީ އެންމެ ތަންކޮޅެކެވެ. ތިމާ 

މަރުވާނެކަމެވެ. މި ދުނިޔެ މަތީގައި ތިމާ 

މަގުފުރަށްދަން މަސައްކަތްކުރި މީހުން އެދުވަހު  

ނުތިބޭނެކަމެވެ. هللا ގެ ހަޒްރަތަށް ތިމާ ޖަވާބު 

ދޭން ޖެހޭނީ އެކަނި ހުރެކަމެވެ. އަދި ކޮށްފައިވާ 

ހުރިހާ ކަމަކަށް ސުވާލު އަންނާނެކަމެވެ. 

މިކަންތައް ހިތުގައި ކަށަވަރު ކޮށްގެން ވަޒީފާ އަދާ 

ކުރާނަމަ ބިރުން އުޅޭކަށް ނުޖެހެއެވެ. އަދި އެކި 

މީހުންގެ ކައިރީގައި އެކި ވާހަކަ ދައްކާކަށްވެސް 

ނުޖެހެއެވެ. ތިމާއަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް 

ތެދުވެރި އަކު ކަމުގައި ވާނަމަ ބިރުގަންނަން 

ވީ ކޮން ކަމަކާތޯއެވެ؟ ބިރެއް ނުގަންނާނެއެވެ. 

ހަމަޖެހެވޭނެއެވެ. 

އަޅުގަޑަށް ވެރިފަރާތުން އެންގެވި ގޮތަށް ކަންތައް 

ކުރީއެވެ. ފަރަކު ނުޖެހޭނެއެވެ. ސަލާމަތް ބުއްދި 

ދެއްވާފައި ވަނީ ކަމަކުއެވެ. ތިމާ އަމިއްލައަށް  

ހެޔޮ ގޮތާއި ރަގަޅު ގޮތް ވިސްނޭނެއެވެ. ވެރިން 

ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވައިގެން މިހާރު 

ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ކިތަށް މީހުންތޯއެވެ؟ 

މިސާލަކަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ބަލަމާތޯއެވެ. 

އަދީބް އަރައިގެން އައީ އިރުމަތިފަރާތުން އިރު 

އަރައިގެން އަންނަހާ ބާރު މިނުގައެވެ. ނަމަވެސް 

އަރައިގެން އާދެވުނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށެވެ. މެދު 

ބިރުގަންނަނީ ކީއްވެ؟ 

އުޑާ ހަމައަށްވެސް ނާދެވުނެވެ. 

ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ވިދާޅުވި ގޮތަށް 

ކަންތައް ކުރުމެވެ. އޮތް ގޮތަށް ނުކުރުމެވެ. 

އަކަމުގެ ސަބަބުން ނިކަމެތިވެ ހަލުގައި ޖެހުނީ 

އެ ކަންކުރިމީހާގެ ޢާއިލާއެވެ. ކުރުވި މީހުން 

އަދިވެސް ތިބީއެވެ. މީގެ އަނެއް މިސާލަކީ ކާނަލް 

ނާޒިމްއެވެ. ނާޒިމް އަކީ އެކަނި ފަރެދެއްގެ ގޮތުން 

މި ޔާމީނު ނަގަހައްޓަން އެންމެ މަސައްކަތް ކުރި 

އެކެކެވެ. ވަޒީފާގެ ނުފޫޒު އެއްކިބާ ކޮށްފައި 

ބުނާނަމަ ބުނަން ޖެހޭނީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރި 

ދެވަނަ މީހަކު މި ރާއްޖެ އަކު ނުހުންނާނެއެވެ. 

ނޑައެޅިގެން އިންތިޚާބެއް ބާތިލް ކޮށްލިއެވެ.  ކަ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެންމެ ބޮޑަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި 

އެކަކީ ނާޒިމްއެވެ. ނަމަވެސް އާޚިރުގައި ކަންތައް 

ވީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ނާޒިމް ދުއްވާލަން ވީމާ 

އެބޭނުން ކުރި އުކުޅަކީ އެންމެ ވަރުގަދައަށް 

ހިންދީ ފިލްމި ތަކުގައި ބޭނުން ކުރާކަހަލަ 

އުކުޅެވެ. ތިމާއަށް ނުވެސް އެނގިހުއްޓާ އެ 

ވައްޓާލީ ކޮންފަދަ އަދަވަޅަކަށްތޯއެވެ. ކައިރީގައި 

ތިބި »ޔޭސް ސަރ« ތައް ކޮބައިތޯއެވެ؟ މި 

ކަންތަކަށްވެސް ނަޒަރު ހިންގާލީމާ ގޮސް ހުއްޓެނީ 

ކޮން ތަނެއްގައިތޯއެވެ؟

ވަޒީފާ ރަގަޅަށް އަދާ ނުކުރާ ތަނުގައެވެ. 

ހުވަޔާ ޚިލާފު ވީ ތަނުގައެވެ. ބިރުގަންނަން ވީ 

ތަނުގައެވެ. هللا ގެ ގަދަ ފަދަ ކޯފާއެވެ. އެތައް 

ބައެއްގެ ހައްގަށް އެވަނީ އަރައިގަނެވިފައެވެ. 

ކީއްކުރަންތޯއެވެ؟ ދުނިޔަވީ އެދުމަށެވެ. ތިމާގެ 

ހައިބަތާ ޖާހް އަށް ޓަކައެވެ.  ތިމާއަށް ތިމާއަކީ 

ކާކު ކަން އޮޅުވާލި ވަޒީފާ އަށްޓަކައެވެ. 

ނަމަވެސް އެވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ކޮށްގެން ހުރި 

ހުވަޔަށް ވިސްނާލި ނަމަ! ފަހަރެއްގައި ވަޒީފާ 

ގެއްލިދާނެއެވެ. ސެލިއުޓް ނަގާނެ ސިފައިން 

ނެތިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ތިމާގެ އަމިއްލަ 

ޝަޚްސިއްޔަތު ތިމާގެ ތެދުވެރިކަން ތިމާ 

ދޫކޮށްފަ ނުދާނެއެވެ. މީ މިސާލެކެވެ. ދެން ތިބި 

މީހުންވެސް މިފަދަ ކަންތަކުން އިބްރަތް ލިބެންވީ 

މިސާލެވެ.

ނޑަ  ފަޑިޔާރުންނަށް ވިސްނާލަމާތޯއެވެ؟ އެ ކަ

އަޅާ ހުކުމްތަކަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާ 

އެއްގޮތަށް އިއްވާ ޙުކުމް ތޯއެވެ. ކީރިތި ގުރުއާންގެ 

ނިސާ ސޫރަތުގެ 58 ވަނަ އާޔަތުގައި هللا ވަޙީ 

ކުރަށްވާފައި ވަނީ ހަމަކަށަވަރުން އަމާނާތްތައް 

އޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަދާ ކުރުމަށެވެ. އަދި 

މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޙުކުމް ކުރާނަމަ އަދުލަށް 

ނޑިޔާރުން 11، 12،  ހުކުމް ކުރުމަށެވެ. މިފަ

13 މި ޖަހަނީ އެ ގޮތަށްތޯއެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް 

ކުރާނަމަ އަބަދުވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ ބިރުންނެވެ. 

ފަޑިޔާރުކަން ގެއްލިދާނެތީއެވެ. އަދި އާޚިރަތް 

ދުވަހުގެ އަޒާބަށެވެ.

)ނިމުނީ(


