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ލިޔުނީ: ޢަލީ ހާޝިމް ދީދީ

)އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަނަކީ ކޮން 

ތަނެއް ކަމާއި، އެ ތަނުގައި ތިބީ ކިހިނެތް އައި، 

ކޮން ބައެއްކަން ނޭނގެނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަދި 

އެ ތަނުން ކުރާ ކަމަކާއި، ކުރަމުންދާ ކަންކަން 

ވެސް ނޭނގެނީ މި ރާއްޖޭގެ ކޮން ރައްޔިތަކަށް 

ނޑު އެ ތަން ސިފަކުރާ ހިތް  ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަ

ވަނީ ބާރަށް ދުވަމުން، ކާރެއްގައި ޖެހެން އަންނަ 

ބުޅާތަކެއް ހެންނެވެ. އެއީ، ވިސްނުމެއް ނެތި 

ތެޅިގަނެ، މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 

ހަފުސްވާން ވެފައި ތިބި އަގެއް ނެތް ބައެއް 

ހެންނެވެ. 

އެ ތަނުގެ ރައީސް އާ ހަމައިން ގޮސް އެންމެ 

ދަށަށް ބަލައިލިޔަސް މި ފެންނަނީ، ޒަމާނީ 

ނޑި ފުކެއް ވެސް ނެތް ގޮހޮޑާ  ތަހުޒީބުގެ ކު

ބައެކެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ކޮން 

އެއްޗެއްކަން ހުވަފެނުން ވެސް ފެނިފައި ނުވާ، 

އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި 

އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން 

ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢު ތަކުގައި އެ ފަދަ 

ކޮމިޝަނެއް ހިނގަނީ، އަދި ހިންގަނީ ކޮން 

ބޭނުމަކު، ކިހިނެތްކަން ވެސް ނޭނގޭ 

ޖާހިލު ބައެކެވެ. ދެން އެ ފަދަ ބަޔަކު ތިބޭ 

ތަނަކުން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނުކުންނާނީ ކޮން 

ގޮތަކުންތޯއެވެ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ 

ވާހަކަ މި ދުވަސްވަރު ގިނައިން ދެކެވޭ އެއް 

ސަބަބަކީ، މި ދޭތެރެއިން ފުލު ފުލުން ރާއްޖެ 

ޓީވީއަށް ފާޑު ފާޑުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން 

ފެށުމުންނެވެ. އެއީ، އެ ޓީވީން ރައީސް ޔާމީން 

ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި ހިންގި ސިހުރުގެ 

ނޑުގެ ވާހަކަ ގެނެސްދީގެންނެވެ. އަދި  ކުޅިގަ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ 

ޞުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ 

ގުޅިގެންނެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދެއްކި 

ހުއްޖަތަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފު 

ކަންތައްތަކެއް ގެނެސް ދިނުމާއި، ބައެއްގެ އަބުރާ 

ބެހުނު ކަމެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް، އެއްކަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ކޮމިޝަނުން ދެން ކުރާންވީ ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. 

އެ ތަނުގައި ދެން ކުރަން އޮތީ ކޮން ކަމެއް 

ކަން އެތާގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް 

ވެސް އެނގޭހެން ހިއެއް ނުވެއެވެ. ދެން ވެސް 

އޮންނާނީ، އެ މީހުންނަށް އަމުރުކުރާން ތިބި 

މި ސަރުކާރުގެ ބޮޑުން ކަމެއް ކޮށްލަން ބުނީމާ 

ކުރުމެވެ. އެ ނޫން ކަމެއް ނެތެވެ. ދައުލަތުން 

ބޮޑު މުސާރަ ނަގައިގެން އެ ތިބީ އެކަން 

ކުރާށެވެ. އެ ތަނުގެ ރައީސް ވެސް އެ ހުންނަނީ، 

އޭނާގެ މުޅި ޙަޔާތުގައި ލިބުނު ތަޖުރިބާތަކާއި، 

ދެއްކި ސިފަ ގާދޫކޮލުން ބޭރުކޮށްލުމަށް ފަހު، 

ނަފްސު ވިއްކާލައި، ވަޒީފާއާއި ސަރުކާރުގެ 

ތުންފުއްސަކަށްވެފައެވެ. އައްޗީޑިއެވެ! 

ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ ވަޒީފާއަކަށް ޓަކައި 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން 

ނަފްސު އެހެން ދޫކޮށްލަނީ އެއީ ހާދަހާ ގޮތްކުޑަ 

ބައެއް ވީމައެވެ. އާޚިރުގައި ތިމާގެ ކިބައިގައި 

އޮންނާނީ ތިބާގެ ކިބައިގައި ހުރި މިނިވަންކަމާއި، 

އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލެވެ. މީހުން 

ފާހަގަ ކުރާނީ ވެސް އެކަމެވެ. އެކަން ގެއްލޭނަމަ 

އެ ވަޒީފާތަކުން އަވަހަށް ދުރުވާންވީއެވެ. އެކަމަކު 

ބިރުން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަން ނުކެރި، ބޭއިންސާފުގެ 

ކުރިމަތީގައި ބޯލަނބައިގެން ތިބޭ ތިބުމަކީ 

ތިމާމެންގެ ކިބައިގައި އީމާންތެރިކަން ވެސް ނެތް 

ކަން އެނގޭ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް 

ނޑައެޅި  ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ އެމީހެއްގެ ރިޒުޤު ކަ

ބަޔާންވެގެންނެވެ. އެއީ ކޮންމެހެން އެ ގޮތަށް 

ބޭއިންސާފަށް އެއްބަސްވެގެން ވަޒީފާގައި ހުރެގެން 

ހޯދަން އޮތް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 

ނޑުމެން ވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ  އަޅުގަ

ބަޔަކު ވެސް މިތިބީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއަކު 

ނޑުމެން ވެސް  ނޫނެވެ. އެކަމަކު، އަޅުގަ

މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ އެބަ ހޯދަމެވެ. 

އެހެންވީއިރު، ޝަހީބާއި ޒޭނާ، ޒީނާއަށް ވެސް 

އެކަން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެކަންވެސް ނުކޮށް، 

ހަމަ އެ މަޤާމުގައި ތިބެގެން ރައްޔިތުންނަށް 

ބޭއިންސާފުން ކަންކަން ކުރީމާ އެވަނީ އެ 

މީހުންގެ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. 

ސަރުކާރުން ބޭނުން އިރަކު ބިރުދައްކައި، އެ 

މީހުން ލައްވާ ބޭނުން ކަމެއް ކުރެވޭ އަދި އަމިއްލަ 

ނޑީގެ މައްޗަށް އެއްވެސް  ނަފްސާއި ސިކު

ބާރެއް ނެތް، ބާރަށް ދުވަމުން ކާރެއްގައި ޖެހެން 

އަންނަ ބުޅާތަކަކަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ނިމޭއިރު، 

އެ އެންމެން ތިބޭނީ ހަފުސްވެފައެވެ. ނުވަތަ 

ހަފުސްކޮށްލާނީއެވެ. ކާނަލް ނާޒިމާއި، ތޮލްހަތު 

ކަލޭފާނާއި، ޝައިޚް އިމްރާނާއި, އަދީބާއި، 

ޒިޔަތާއި، ހާމިދު ސޭޓަށް ވީ ގޮތުން މި ކަން 

ޔަޤީނެއް ނުވޭތޯއެވެ؟ )ނިމުނީ(

ލިޔުނީ: ފަރީޝާ އަބްދުهللا 

18 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރި 

އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ އިސްލާހު 28 

އެޕްރީލް 2016 ވަނަދުވަހު ތަސްދީޤު ކޮށް 

މިހާރު އެ އިސްލާޙު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

ގެޒެޓުގައި ޝާއިއު ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

މި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިއަހަރުގެ 

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން 

ފެށިގެންނެވެ.  މި އިސްލާހު ފާސްވުމާގުޅިގެން 

މިޑީއާތަކުން ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލައިލުމުން 

ދޭހަވަނީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ 

ކާވެންޏެއް ރޫޅުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަރިއަކުން 

ނިމުމާ ގުޅިގެން ކާވެނީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

އެ ދެމަފިރިއަކު ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ 

އަދުލުވެރި އުސޫލަކުން ބެހުމަށް ލާޒިމްކޮށް 

އެއުސޫލުން މުދާ ބެހުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިދޭ 

އިސްލާޙެއް ކަމަށެވެ. 

ފެންނަ ފެނުމުގައި 28 އެޕްރީލް 2016 ވީ 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން 

ބްޯރޑްކާސްޓިންގ ޮކމިޝަން: ާބރަށް ދުވަމުން 
ކާރެއްގައި ޖެހެން އަންނަ ބުޅާތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ދެކެފައި ނުވާ ފަދަ ހިތްވަރު ގަދަ ކެރޭ ނޫސްވެރިން އުފެދިއްޖެ. 
ބިރުވެރިކަން ފަހަނައަޅައި ދެމި ތިއްބަވާ ނޫސްވެރިންނަށް މަރުހަބާ

ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު 3 މޭ 2016، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން އިްނ -



ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:5ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:5
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ލިޔުނީ: ޒުހައިރާ ޢުމަރު

ލަދެއްނެތި އަތް ދިމާކުރުމީ ތިމާގެ އެދުންތަކާ 

މެދުގައި« 

ހިނގާ ގޮސް އަނެކަކުގެ ގާތަށް ކަމެއްތޯ ހުތުރު 

ނުވެދާނީ« 

އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިންނަކީ ފެށުނީއްސުރެ 

އަމިއްލަވަންތަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން 

އަންނަ އަމިއްލަވަންތަ ބައެކެވެ. އަދި ލިބޭ 

އެއްޗަކުން ފުއްދާލައިގެން އުޅުމަކީ ދިވެހިންގެ 

ފަޚުރެވެ. މީހެއްގެ ކައިރިއަށް ކަމަކު ދިޔުމަކީ 

ދިވެހިންބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ 

ލަދުވެތިވެސް ކަމެކެވެ. 

އަޅުގަޑުމެންގެ އަމިއްލަ ވަންތަކަމަކީ 

ފުދުންތެރިކަމެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް ކަންތައްތައް 

ކޮށްލައިގެން ތިބުމެވެ. މިއީ ނިއުމަތަށް ޝުކުރު 

ކުރުމޭވެސް ބުނެވެން އެބައޮތެވެ. 

މި ބީދައިން ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެންމެ ފުރަތަމް 

ޚިޔާލަށް އަންނަނީ މި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ 

އަގުހުރި އެއް މުއައްސަސާ ކަމަށްވާ ސިފައިންގެ 

ގެއެވެ. އަޅުގަޑުމެން ހޭލައިގަތީއްސުރެ 

ސިފައިންނަކީ ޤައުމުދޭ ފަޚުރޭ ސިފައިންނޭ 

ބުނާވަރުގެ ފަޚުރުވެރި ބައެކެވެ. މިޒަމާނުގައި 

ލިބިފައި އެވާފަދަ ކާރުތަކާ ފުލެޓްތައް ލިބިފައި 

ނެތް ނަމަވެސް އަދި ކާ މޭޒުމަތި ފަޅުފިލުވަން 

ގިނަ ބާވަތްތައް ނެތް ނަމަވެސް، ސިފައިން 

އަބަދުވެސް ތިބެނީ އެބައިމީހުންގެ ގޮތުގައެވެ. 

އަބުރުވެރިންގެ ގޮތުގައެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި 

އޭރު ސިފައިންނަކީ ޢާންމު މީހުންނާ އެއް 

ދަރަޖައެއްގައި ގުނޭ ބައެއް ނޫނެވެ. އަދި އިތުބާރު 

ގެއްލިފައިވެސް ތިބި ބައެއް ނޫނެވެ. 

ނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ހަނދާންކޮށްލާ ހިތްވަނީ  އަޅުގަ

ނޑޭރި ކިލެގެފާނުގެ  އިބްރާހިމް ނާސިރު ރަންނަ ބަ

ދުވަސް ވަރުގެ ސިފައިންނެވެ. ފަހަތަށް ނުޖެހި 

އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވި 

ގޮތެވެ. އެ އަބުރުވެރި ކަމެވެ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް 

»މިވެނި މީހަކު މިވެނި މީހެއްގެ އަތުން މިތަށް 

ރުފިޔާ ނެގި« މިހެން ގޮވަމުން ދާ އަޑަކީ އޭރު 

އަހާ އަޑެއް ނޫނެވެ. އަދި ސިފައިންގެ އިސް 

މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ ތަނުގެ 

ދަށު ފަންތީގެ މީހުން އެ ކުރާ އިޙްތިރާމެވެ. އެ 

އަބުރުވެރި ސިފައިންނެވެ އެއީ މިލިއަން މިލިއަން 

އިން ލާރި ދީގެން ނޫންކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި އެ 

ދުވަސް ވަރަކީ މިލިއަންގެ ވާހަކަ މީހުން ދައްކާ 

އުޅޭވެސް ދުވަސް ވަރެއްނޫނެވެ. އޭރުގެ ވާހަކަ 

އަކީ އަބުރުގެ ވާހަކައެވެ. އިޙްތިރާމްގެ ވާހަކައެވެ. 

އެކަކު އަނެކަކަށް ކަމޭހިތުމުގެ ވާހަކައެވެ. ލާރިއަށް 

ސިފައިން ވިއްކާ ވާހަކައަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް އިވޭ 

އަޑުތަކެއް ނޫނެވެ. މީގެ މާނައަކީ ފަހަރެއްގައި 

މީހަކު އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. 

ނަމަވެސް މިހާރުހެން »މަނީ، މަނީ، ޔޭސް 

ސަރ« އޭ ގޮވާ އަޑަކީ އިވޭ އަޑެއް ނޫނެވެ. އަދި 

އެފަދަ ރިޝްވަތުގެ އަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ 

އެމީހަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅިގެންދާތަންވެސް 

>>>> ސަފްޙާ 09  

އަޅުގަޑުމެން ހޭލައިގަތީއްސުރެ ސިފައިންނަކީ...
ކޮރަޕްޝަންތަކާއި ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ 

އަމަލުތައް ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މީޑިޔާ 

އޮބަހައްޓާ ފިއްތުމާ ދާދި އެކުއެކީގައި. 

ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބިރު ދެއްކުމަކީ އެފަދަ 

އަމަލުތައް ފޮރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބައެއް.

ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ރާއްޖޭގައި މިއީ ފާއިތުވި 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ހެކި  މަސްތަކުގައި އަޅުގަ

ފެނިފައިވާ ކަންކަން. ރާއްޖޭގައި އޮތް ވެރިކަމުން 

އަބުރާ ބެހުމަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދައި، އެންމެ 

ދުވަސްވީ ނޫސް ބަންދުކުރުވައި ސޯޅަވަރަކަށް 

ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް 

އަމާޒުކުރުމުގެ ކަންކަން ފަށައިގެންފައިވާ ވުމަކީ 

ބޮޑެތި ސިންގާ ކޮރަޕްޝަނާއި ކަޅުފައިސާ ދޮވުމުގެ 

ވާހަކަތައް ރައީސް ޔާމިން ވަށާލައި ގަންބަމުން 

ގެންދާއިރު، އިއްތިފާގެއް ނޫން.

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުގައި ނޫސްވެރިންނާއި  އަޅުގަ

އިންސާނީ ހައްގުތައް ދިފާއުކުރާ މީހުން 

ހިމާޔަތްކުރުމަށް މިހާރު ކޮމޮންވެލްތުން އެކުރާ 

މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ތެދުވާންޖެހޭ. ކޮމޮންވެލްތު 

ވާންޖެހޭނީ މިނިވަން މީޑިޔާއެއްގެ ޗެންޕިއަން 

އަކަށް. އަދި ކޮންމެ ހިދެއްގައިވެސް މިނިވަން 

ނޫސްވެރިން ދިފާއުކުރާ ބަޔަކަށް. ކޮމޮންވެލްތު 

ޖާރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން އިން ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތަކީ އެކަމަށް ތައުރީފް ހައްގު 

މަސައްކަތްތަކެއް. ނަމަވެސް މުޅި ކޮމޮންވެލްތުގެ 

ކިބައިން މުއައްސަސާއެއް ގޮތުގައި ކޮށްދޭން އެދޭ 

އެތައް ކަމެއް އެބަހުރި.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކޮމޮންވެލްތަކީ އަމިއްލަ 

މީހުންގެ ކްލަބެއް ފަދައިން ދެކޭ ދެކުމާއި ދުރަށް 

އެބަ ދާންޖެހޭ. އެއީ އެއިރެއްގައި ކިތަންމެ 

ޚުދުމުޚްތާރުވިޔަސް ނުވަތަ ކޮރަޕްޓް ވެފައި 

އޮތަސް ކަން އޮތް ގޮތް ދިފާއުކުރުމަށް އޮންނަ 

މުއައްސަސާއެއް ގޮތުގައި އަމަލުތައް ބެހެއްޓުން 

ހުއްޓުމަކަށް އަންނާންޖެހޭ.

ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ ކޮމޮންވެލްތުން 

ނަގަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭ ހަމަތަކާއި 

އުސޫލުތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ތިމާގެ ރައްޔިތުންނަށް 

އަނިޔާވެރިވެ އެމީހުންގެ ބޭނުން ނުހަމަގޮތުގައި 

ހިފާ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިންގެ ނަން ރީތިކޮށްދީ ބާރު 

ގަދަކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ މީހުންނަކީ ސައްހަ 

ވެރިން ކަމުގައި ހެދުން ކޮމޮންވެލްތުން އެބަޖެހޭ 

ހުއްޓާލަން.

ސަރުކާރުތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އިތުރަށް 

ކޮމޮންވެލްތު ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަފްރާދުންނާއި 

މީޑިޔާތަކާއި ކޮމޮންވެލްތުން ސީދާގޮތެއްގައި ވާހަކަ 

ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ.

ނޑު ދެކޭ  މިކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ގޮތުގައި ކޮމޮންވެލްތުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ 

ކައުންސިލްއެއް އޮންނާންޖެހޭ. އެ ކައުންސިލްގައި 

ކޮމޮންވެލްތުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ 

ހައިކޮމިޝަނަރެއް ހުންނާން ޖެހޭ. އޭނާ ވާންޖެހޭނީ 

ކޮމޮންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދަށުން 

މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްގެ ބަދަލުގައި މިނިވަން 

މުސްތަގިއްލުކަމާއެކު އޭނާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް.

މިއީ ޓެސްޓުކުރެވިފައިވާ، ވަރަށް ކާމިޔާބު މޮޑެލް 

އެއް. އދ ނިކަން ބައްލަވާ. އދ ގެ އިންސާނީ 

ހައްގުތަކާބެހޭ ކޮމިޝަނަރ އަކީ ބަރާބަރު 

މޮޑެލްއެއް. ކޮމޮންވެލްތުންވެސް އެ މިސާލު 

ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާން ޖެހޭ މޮޑެލް އެއް.

މިކަން ކުރުމަށް ކޮމޮންވެލްތުން އިސްކަން ދީފިނަމަ 

21 ވަނަ ގަރުނުގައި ކޮމޮންވެލްތަށް މަގާމެއް އެބަ 

ނޑު ހިތާމައާއެކު  އޮތް. އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ ކޮމޮންވެލްތު ވެގެން ދާނީ 

އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފޭ، އެއްފަރާތް ވެފައި 

އޮތް އަދި މީހުން އަޅައިވެސް ނުލައި އޮތް 

އެއްޗެއްތޯވެސް ބަލައި ނުލާނެ މުއައްސަސާއަކަށް. 

އެހެން ވެއްޖެނަމަ އެއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް.

ކޮމޮންވެލްތަކީ ވަރަށް ގިނަ ތަފާތުތައް އެކުލެވޭ 

ޖަމިއްޔާއެއް. ދުނިޔާގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށްވެސް 

ކޮމޮންވެލްތުން ވާސިލުވެވޭނެ. މި ސިފަތަކުގެ 

އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވި އޮތުމަކީ އިންތިހާއަށް 

ލަދުވެތި ކަމެއް.

ނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ކޮމޮންވެލްތުގެ ތެރެއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް 

ގޮވާލާ ނުރަސްމީ ލޮބީއެއް ނުވަތަ އަޑުއުފުލާނެ 

ބައެއް އުފެއްދުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް. 

މިބައި މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިބޭނީ ކުރިއަށްވިސްނާ 

ތަހްޒީބީ މެމްބަރު ދައުލަތްތަކާއި މަދަނީ 

ޖަމިއްޔާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާއި ކޮމޮންވެލްތުގެ 

ރައްޔިތުން. 

މިފަދަ އިސްލާހެއް ގެނައުމާ ދެކޮޅު ހަދާނެ މީހުން 

ނޑު ބަލައިގަންނަން. އެހެން  ތިބޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެކަން  ނަމަވެސް އަޅުގަ

ބަލައި ވިސްނައިފި މީހަކަށް ފެންނާނެ އިންޑިޔާ 

ފަދަ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ކޮމޮންވެލްތާމެދު ކުރިން 

ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުން ދެކެމުން އައި ނަމަވެސް 

ފަހުން އެގައުމުތަކަށް ވަނީ އަސާސީ އިންސާނީ 

ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމުގައި ކޮމޮންވެލްތުގެ 

މުހިންމުކަމާއި ބާރު ވިސްނިފައި. 

ހަގީގަތުގައި މިނިވަން އިންޑިޔާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ބޮޑުވަޒީރު ޖަވާހަރުލާލް ނެހްރޫ، 1949 ގައި 

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގައި ވަނީ މިނިވަންކަމާއި 

އިންސާނީ ކަރާމަތާއި ފިއްތާ އޮބަހައްޓާފައި 

ތިބޭ މީހުން މިނިވަން ވުމަށް ކުރާ ޖިހާދު 

ފަދަ އިންޑިޔާގެ މިނިވަންކަމަށް ހިންގުނު 

ބޮޑު މޫވްމަންޓުގެ ޚިޔާލާތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

ކޮމޮންވެލްތުން އަދާކުރި ދައުރު ފާހަގަކުރައްވާފައި.

އޭރު ނެހްރޫ ވިދާޅުވީ »ދުނިޔެ ބަދަލުވެއްޖެ. 

އިގިރޭސި ވިލާތް ބަދަލުވެއްޖެ. ޔޫރަޕް ބަދަލުވެއްޖެ. 

އިންޑިޔާ ބަދަލުވެއްޖެ. ހުރިހާ އެއްޗަކާއި 

ކަމެއްވެސް ބަދަލުވެއްޖެ. އަދި ދަނީވެސް 

ބަދަލުވަމުން«

އެހެންވީމާ އޭރަށްވުރެ މާ ބާރަށް ބަދަލުވަމުން 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި  ދާ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އަޅުގަ

ކޮންމެހެންވެސް ކޮމޮންވެލްތަށް އިސްލާހު ގެންނާން 

ޖެހޭ.

ކޮމޮންވެލްތުގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން 

އަގުވަޒަންކޮށް ތާއިދު ނުކުރިނަމަވެސް 

ކޮމޮންވެލްތަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ 

ރައްޔިތުން އަގުވަޒަންކޮށް ތާއިދުކުރާ ކޮމޮންވެލްތު 

ބިނާކޮށްފައި އޮތް ހަމަތަކާއި ސިފަތަކާއި 

ޑިމޮކްރެސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި 

ހެޔޮވެރިކަމުގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ އަލުން 

އަނބުރާ ކޮމޮންވެލްތުން ގުޅެން އެބަޖެހޭ.

  )ނިމުނީ( 
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ފެނެއެވެ. 

މިފަދަ އަގުހުރި މުއައްސަސާއެއްގެ އަގު 

މިހާރު ވެއްޓިފައި މިވަނީ ކޮންފަދަ ދަށު 

ދަރަޖައަކަށްތޯއެވެ؟. އެ މީހުންނަށް މިހާރު 

އިތުބާރު ކުރަނީ ކާކުތޯއެވެ؟ މިއީ ހިތާމަ ހުރި 

ނޑުމެން އެންމެ ޙާލުގައި ޖެހޭ  ކަމެކެވެ. އަޅުގަ

ވަގުތު އަތް ދިއްކޮށްލަން އޮތް ފަރާތަކީ އިތުބާރު 

ގެއްލި، އަބުރު ގެއްލިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާން 

އެދޭނީ ކޮން ދިވެއްސެއްތޯއެވެ؟ ނަމަވެސް މިކަން 

މިވަނީ ވެފައެވެ. މިބައިމީހުން މިހާލަތަށް ގެނުވި 

ބައެއްވެސް އެބަތިއްބެވެ. އަދި އެއީ ކޮން ބައެއް 

ކަން އެ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް 

ކުރާނީ ކީއްތޯއެވެ؟ ހަޑި ވަނީ ހޭވިފައެވެ. 

ލަދެއްނެތި އަތް ވަނީ ދިމާކުރެވިފައެވެ. ދެން އެ 

އަތް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އަބުރު 

ގެއްލުނީއެވެ. އަނބުރާ ނުހޯދޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ތެރެއިން މޭގަ 

އަތްޖަހާލާފައި ތިމަންނާ އަކީ ތިމަންނާ ކުރި 

ހުވަޔާ އެއްގޮތުގައި ހުރި މީހެކޭ ބުނެވޭނެ 

ކިތައް ސިފައިން މިހާރު ދެއްކިދާނެތޯއެވެ؟ 

ޔަގީނުންވެސް އިނގިލިން ގުނާލެވޭ ވަރަށް 

އަދަދު މަދުވާނެއެވެ. ދެރަކަމުގެ ކޮޅެއްނެތެވެ. 

ޝައްކު ނުކުރަނީ ކޮން ދިމާލަކުންތޯއެވެ؟ 

ރާއްޖޭގެ ވަލިއްޔުލްއަމުރުގެ ލޯންޗު ކޮޅުގެ 

ހާދިސާގައިވެސް ސިފައިންނާ ދިމާލަށް އިނގިލި 

ދިއްކުރެވިއްޖެއެވެ. ކަޅު ފައިސާގައި އެދިމާލަށް 

އަތް ދިއްކުރެވިއްޖެއެވެ. ދެންވެސް ނަން 

ކިޔައިފިނަމަ އެ ކަމެއްގައި ސިފައިން ވަނީ 

ލާމެހިފައެވެ. ޚުދު ވަލިއްޔުލްއަމުރުވެސް ވަނީ 

ސިފައިންގެ އަގު ވައްޓާލައްވާފައެވެ. މިއަށްވުރެ 

ނޑުމެން  ދެރަ ކަމެއް އެބައޮތްތޯއެވެ؟ އެއީ އަޅުގަ

ދެކެން ބޭނުންވާ ސިފައެއްތޯއެވެ؟ އަބުރު ނަގާލީ 

އަމިއްލައަށެވެ. މަދު ފައިސާ ކޮޅަކަށެވެ. ނުލަފާ 

ބައެއްގެ ނަސޭހަތަށެވެ. ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. 

ނޑުމެން އެއޮއް ލޯބިދިން މުއައްސަސާ  އަޅުގަ

ހަލާކުވީއެވެ. ބޭން ބަލައިލަން ނުކުތް ފައިތައް 

މިހާރު ވަނީ ބަރުވެފައެވެ. އެ މަންޒަރު ދެކިލުމަށް 

ދާނެ ހިތް ވަރެއް ހިތަކު ނެތެވެ. ހިތުގައި ވަނީ 

ނަފްރަތާ ރުޅިއެވެ. މި ހުރިހާވެސް ގެއްލުމަކީ 

ތިމާގެ އެދުންތައް ތިމާޔަށް ނޭނގުނީމައެވެ. 

އަނެކާއަށް ހެއްލެވުނީމައެވެ. ވަގުތު 

ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ދެން މިދުވަސް އަނބުރާ ހޯދޭނެ 

ގޮތެއް ނެތެވެ. )ނިމުނީ(

ފާއިތުވެ ހިގައްޖެއެވެ. ޖެނުއަރީ 2016 އައިއިރު 

ތުރުކީ ބަދަލުވެފައިވަނީ ތަފާތުތަކަށް ކަމޭނުހިތާ 

އެކިއުޓް އިންޓޮލަރެންސް ގެ ސިފަ ޖެހި 

އަވަދިވެފައިވާ ގައުމަކަށެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއާ 

ތުރުކީއާ މިކަމުގައި އަޅުވާ ބަލާއިރު ދިވެހި 

ރާއްޖޭގެ ރައީސް އާ ތުރުކީގެ ރައީސް އާ ވަރަށް 

އެއްވައްތަރެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީނޫސްވެރިކަމުގެ 

މިނިވަން ދުވަހުގެ ކުރީދުވަހު 

ރޒް ވިތައުޓް  ރިޕޯޓަ

ރޒް )އާރއެސްއެފް(  ރޑަ ބޯ

އިން  ލޯންޗް ކުރި 

ކެމްޕޭނެއްގެ ތެރެއިން 

ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ 12 

ގައުމެއްގެ ވެރިން ވަކިން 

ފާހަގަ ކުރެވިގެންދިޔައެވެ. މި 

ވެރިންނަކީ ނޫސްވެރިކަމުގް 

މިނިވަންކަމަށް ފައިންއަރާ 

އެކިއެކި މޮޅު އުކުޅުތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން ނޫސްވެރިންގެ 

އަގަ ބަންދުކުރި ގައުމުތަކުގެ 

ވެރިންނެވެ. އަދި ބެލެވޭ 

ގޮތުގައި، މެއި 3 ވާ 

އަންގާރަ ދުވަހަކީ މި ވެރީން 

ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް 

ސެލެބްރޭޓްކުރާނެ ދުވަހެވެ.

ބުރުންޑީގެ އެތަކެއް 

ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކަކަށް 

ގްރެނޭޑް ގެ ހަމަލާ 

އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ. 

ކޮއްލި ޓްއީޓެއްގެ ސަބަބުން 

ތުރުކީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް 

ބޭރުކޮށްލެވުނެވެ. ޗައިނާ، ރަޝިޔާ އަދި 

އެރިޓްރިއާގައި ދައުލަތުން ޕްރޮޕެގެންޑާގެ  

ބޮޑެތި ކެމްޕޭނތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައެވެ. 

ސައުދީއެރޭބިއާގައި ބްލޮގަރއެއް ހިފާހައްޔަރުކޮށް 

އާންމުންގެ ލޯކުރިމަތީގައި ބުރިން ހަންނެގިއެވެ.

ތައިލޭންޑްގައި މިލިޓަރީ ޑިޓެންޝަން ކޭމްޕްތައް 

ބައިވަރެވެ. މިއީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ މި 

12 ހަތުރުންގެ އަޚްލާގީ ފެންވަރުގެ ދަށުދަރަޖަ 

ދައްކުވައިދޭ މަދު މިސާލުތަކެކެވެ.

އާރއެސްއެފް ގެ ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސް 

އިން ދައްކައިދެނީ މި ބާރަ ގައުމުގެ އިތުރުން 

މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް ނޫސްވެރިންނަށް 

މިނިވަން ކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާން އޮތް ޖާގަ 

ކަންބޮޑުވާދަރަޖައަކަށް ވަރަށް ފުން މިނެއްގައި 

ދަށަށްގޮސްފައިވާ ވުމެވެ.

ސެންސަރު ކުރުމުގެ އާގޮތްތަކާ ޚަބަރު ކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމުގެ އުކުޅުތަކުގެ ނަތީޖާއަކީ ދައުލަތުގެ 

މީޑިޔާ އަދި ޕްރައިވެޓް މީޑިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްތަކެއް 

ކުރިމަތިވެގެން ދިއުމެވެ.

މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް ބާރުގަދަ އޮލިގާކީ ތަކުން އެ 

ގެންދަނީ މީޑިޔާ އައުޓްލެޓްތައް ގަންނަމުންނެވެ. 

އަދި އެ ފަރާތްތަކުން އެގެންދަނީ ނޫސްވެރިންނަށް 

ނުފޫޒާ ބާރު ފޯރުވަމުންނެވެ. ފިއްތަމުންނެވެ. 

މި ފިއްތުން ނޫނީ ޕްރެޝަރަކީ ކުރީސަފުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ބޮޑެތި ކޯޕްރޭޝަންތަކާ ގުޅިފައިވާ 

ސަރުކާރުތަކުން މިހާރުވެސް ނޫސްވެރިންނަށް 

ކުރަމުންދާ ޕްރެޝަރުގެ މައްޗަށް އިތުރުވެގެންދާ 

ޕްރެޝަރެކެވެ.

އާރއެސްއެފްގެ މި ކެމްޕޭނު އަމާޒުވެފައިވަނީ 

ކުރީގައި ބުނެވުނު 12 ގައުމުގެ ވެރީންނަށެވެ. އެ 

ވެރީންނަކީ:-

ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަލް ސައުދް 

)ސައުދީ އެރޭބިޔާ(

އިސާއިއަސް އަފްވަރކީ )އެރިޓްރިއާ(

އިލްހާމް އަލިވެވް)އަޒަރުބައިޖާން(

އަބްދުލް ފައްތާހް އަލް ސީސީ)އީޖިޕްޓް(

ޕްރަޔުތު ޗާން-އޮޗާ)ތައިލެންޑް(

ރިސެޕް ތައްޔިޕް އެރުދުއާން)ތުރުކީ(

ކިމް ޖޮންގް އުން)އުތުރު ކޮރެއާ(

އަލީ ޚަމެނެއި)އީރާން(

ނިކޮލަސް މަދޫރޯ)ވެނެޒުއެލާ(

ޕިއަރ އެންކުރުންޒީޒާ)ބުރުންޑީ(

ވްލެޑިމިޜް ޕޫޓިން)ރަޝިޔާ(

ޝީ ޖިންޕިންގް)ޗައިނާ(

ބުނެވިދިޔަ 12 ލީޑަރުންގެ ފޮޓޯތައް 

މިހާރު ޕެރިހުގެ މަގުތަކުންނާ 

ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ ސަފްހާތަކުން 

ފެންނަންހުންނާނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މުޅިދުނިޔެއަށް 

ވެރިވެގެންފައިވާ އަނިޔާވެރިކަމާ 

ގޮށްމުށުގެ ބާރު އަޅުގަޑުމެން 

ދިވެހިންވެސް މިއަދު މިދަނީ ފިސާރި ރަގަޅަށް 

ތަޖްރިބާ ކުރަމުންނެވެ. ދިވެހި ދައުލަތް މިއަދު 

މިވަނީ ދާއިޝްގެ ނުފޫޒު އޭގެތެރަށް ވަދެ، 

ސައުދީ ރޯޔަލްފެމިލީގެ ފައިސާގެ އެހީގައި 

ވައްހާބިޒަމް ގެ ކިއްލާއަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. 

ޣޮށްމުށުގެ ބާރު އޭގެ އަސްލު ސޫރައިގައި ދިވެހިން 

މިއަދު މިދަނީ ދެކެމުން ތަޖްރިބާ ކުރަމުންނެވެ. 

)ނިމުނީ(

ނޑާއި ދިވެހިރާއްޖެ އާރއެސްއެފް ގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިންގަ

2002: ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނޭ

2003: ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނޭ

2004: 167 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 157 ވަނައިގައި

2005: 167 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 148 ވަނައިގައި

2006: 168 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 144 ވަނައިގައި

2007: 169 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 129 ވަނައިގައި

2008: 173 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 104 ވަނައިގައި

2009: 175 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 51 ވަނައިގައި

2010: 178 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 52 ވަނައިގައި

2012/2011: 179 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 73 ވަނައިގައި

2013: 179 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 103 ވަނައިގައި

2014: 180 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 108 ވަނައިގައި

2015: 179 ގައުމު ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގެ 112 ވަނައިގައި
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ލިޔުނީ: ފުނަމާ އާދަމް މަނިކު

ދިވެހީން އެ މައްޗަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމްކުރާ 

ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފައިވާ 

ގޮތުންނަމަ މި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ 

ބާރުތަކެއް ފެށިގެން އަންނަނީ އަދި، ދެމި 

އޮންނާނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގުމަށް މަތިކުރެވޭ 

ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ 

ނޑިޔާރެއް، ވަޒީރެއް  ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިޔަކުން ފަ

އަދި ކިއެއްތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ވިޔަސް 

އިސްތިސްނާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މަގާމެއް މަތިކޮށް އިތުރު ބޮޑެތި އިނާޔަތްތައް 

ނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އެފަރާތަކަށް  ކަ

މަތިކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަޔަށް 

ކުރުމާއެކު ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަމަށާއި ތަކެއްޗަށް 

ލިޔުނީ: އަހްމަދު އަލީ ނަސީރު

2016 ވަނަ އަހަރަކީ ސެންސަރުކުރުމުގެ 

ލާމަސީލުއަހަރެއް

ޑިކްޓޭޓަރ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ސިއްރުން 

ދިވެހިން މަރަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށް ތުންތުންމަތިން 

ދެކެވުނު ވާހަކަތައް މިއަދުގެ ދިވެހިރާއްޖެ މިދެކެނީ 

ފާޅުގައި އެއްވެސް ސިއްރުކުރުމެއް އޭގައި ނެތި 

ދިމާލަށް ފެންނަންހުރި އަދި ކިއެއްތަ، ސަރުކާރުގެ 

އަމާނާތްތެރި ވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

އެހެންކަމުން މަގާމު މަތިކުރެވޭ މިންވަރަކުން 

ޒިންމާ ބޮޑުވާނެކަމާ ޒިންމާ ބޮޑުކުރި ވަރަކަށް 

ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަން 

ހަނދާނުން ފުހެވިގެން ދިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަކީ 

ދައުލަތުގެ އެންމެ އެގްޒެކެޓިވް ބާރުކަމީ 

ޝައްކެއްވެސް ނެތި އެނގޭނެ ކަމެކެވެ. މުޅި 

ދައުލަތް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާއި ރައްޔިތުން 

އެދޭ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ދަނެގަތުމުގެ 

އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ އުފަލާއި ހިތާމައިގައި 

ބައިވެރި ވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއްގެ 

ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ވާނޭކަން ޔަގީނެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް މިގައުމުގެ ދަރިޔަކު 

އަދި ޙާއްސަކޮށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ބުރަ އުފުލަމުން 

ގެންދާ ޒުވާނަކު ގެއްލުމުން އެކަމާ ސުވާލު 

ކުރުމުން »ދެން ނޫސްވެރިޔަކު ގެއްލިއްޖެޔާ، 

ދެން ނޫސްވެރިޔަކު ހޯދާނެ ދެއްތޯ« މިހެން 

ބުނާ އަޑު އިވުމުން ހައިރާންވެއެވެ. މި އުޅެނީ 

ހޮޓަލެއްގެ ވޭޓަރަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެގެނެއް 

ނޫނެވެ. ނޫނީ ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ދޯނިން 

ފައިބައިގެނެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަ ދެން 

ވޭޓަރު ނެތިއްޔާ ވޭޓަރަކު ހޯދާނެޔޭ ފަޅުވެރިޔަކު 

ފޭބުމުން ފަޅުވެރިޔަކު ހޯދާނެ ދޯއޭ ބުނުމަކުން 

މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ނޫސްވެރިޔާ 

އަހްމަދު ރިލްވާން އަބްދުهللا ގެއްލުމުން މިގައުމުގެ 

ވެރިކަމާ މަތިކޮށްފައިހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މިފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ 

ޖަވާބެއް ދިނުމުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ 

ވީކަމުގައި ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. އަދި މިއަދާ 

ހަމަޔަށް އަބްދުهللا ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ 

ވެރިކަމުގައި ގެއްލިފައިވާ ޒުވާނުންގެ މައްސަލާގައި 

ކަންބޮޑުވެގެން ސަރުކާރުން ބަހެއް ބުނެލާ އަޑު 

ނީވުމުން މިކަން ކަމުގައި »އަނެއްކާ ސަރުކާރުގެ 

އަތެއްވަނީ ބާވަޔޭ« ސުވާލު އުފެދޭނެ ކަމީ 

ގަބޫލުކުރާންޖެހޭ ހަގީގަތެކެވެ.

ޝަހީދު ޑރ. އަފްރަޝީމްގެ މައްސަލައިގައި 

އެތައް އޮޅުންބޮޅުންތަކެއް ހުއްޓައި އެކަން ކަމަށް 

ފަސްލާފައި ދެދުހު ދެގޮތަށް ބުނާ ޒުވާނަކު 

މިކަމުގައި ކަތިލާން އުޅުމުން އެތަކެއް ސުވާލު 

ޮގށްމުށުބާރުގެ އަސްލު ސޫރަ
ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަޖެހިގެން ދިވެހިންގެ 

ކުރިމައްޗަށް އައިސް ރައްޔިތުން ބިރުގަންނަވާ 

އަޅުވެތި ކުރުވާތަނެވެ.

»ކްރެސެންޓް އިންޓަރނެޝަނަލް«ގެ ފެބްރުއަރީ 

2016ގެ އަދަދުގައި، ކެތަރިން ޝަކްދަމް 

ލިޔެފައިވާ »ގޮށްމުށުގެ ބާރު: ސިކުޑީގެ 

މާހިރުންނާއި އިލްމުވެރިންގެ އަޑުކަޑުވާލުން« މި 

ކޮމެންޓަރީއަކީ، މިހާރުގެ ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް 

ފުރިހަމަކޮށް އޭގެ އަސްލުސިފައިގަ ހިޔަނިވެގެންދާ 

ކޮމެންޓަރީއެކެވެ. މިއީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 

ރިސަރޗްކޮށް އަދި ހަގީގީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ކޮމެންޓަރީއެކެވެ.

ކެތަރިން ޝަކްދަމް ގެ ގަލަމުން 2015 

ސިފަކުރަނީ އަނިޔާވެރިކަން އޭގެ ހައްދުން ނެއްޓި، 

ކަޅުދިދައި ޖައްލާދުން ކޮޅަށް ތެދުވެ މީހުން 

ގެ ބޯކަޑާ ކަތިލަންފެއްޓި އަހަރުކަމުގައެވެ. 

ނުވަތަ »ދާއިޝް« )އައިސިސް( ފާޅުވި 

އަހަރުކަމުގައެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް. 2016 ވަނަ 

އަހަރު އޭނާ ސިފަކުރަނީ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. 

ޝަކްދަމް ދެކޭގޮތުގައި، 2016 ވަނައަހަރު 

ފާހަގަވެގެންމިދަނީ ގޮށްމުށުގެ ބާރާ އަނިޔާވެރިކަން 

ސިއްރުނުކޮށް ފާޅުގައި އޭގެ ބޭނުންހިފަންފެއްޓި 

އަހަރުގެގޮތުގައެވެ. ކުރީގައި މިކަންކަން 

ސަރުކާރުތަކުން ހިންގީ ސިއްރިޔާތުގަ މީހުންނަށް 

މާބޮޑަށް ރޭކާ ނުލާ ހަމަތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. 

މިސާލެއްގެ ގޮތުން ލިޔުންތެރިޔާ ނަގާފައިވަނީ 

ތުރުކީ އެވެ. ތިރުކީގެ ވެރިކަން އޮތޯރިޓޭރިއަން 

ނިޒާމަކާ ދިމާލަށް ލޫދެމުން ދާތާ ދުވަސްގަޑެއް 

ޖަވާބުދާރީ ނުވެ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ!
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އުފެދެއެވެ. ކަމުގެ އަޑިޔަށް ފީނައި ހޯދުމަކީ 

ސަރުކާރަށް ލާޒިމްވާނެ ކަމެކެވެ. ސަރުކާރުން 

ފައިސާދެމުން ގެންދާ މަގުމަތީ ކުދިން ނުކުމެ 

އެތައް ބަޔަކު މަރައި މީޑިޔާ ތަކުގައި ހުޅުޖަހައި 

ނޫސްވެރިންނަށް މަރުގެ ހަމަލާތައް ދެމުން 

ގެންދާއިރު ސަރުކާރުން މިކަމާ އަޅާވެސްނުލައި 

އޮތުމުން މިކަން ކަމީ ސަރުކާރުން ރާވައިގެން 

ހިންގާ ކަންކަމޭ ރައްޔިތުން ބުނާނެތާއެވެ! އަދި 

އަމުދުން ސަރުކާރުގެ ބަސްމަގު މިކަމަށް ބާރު 

ލިބޭގޮތަށް ހުރުމުން ސުވާލު އިތުރުވެއެވެ.

މި ދައުލަތަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް 

ދައުލަތެކެވެ. މިގައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ފުރިހަމަކަން ބުނެދިނުމަށް »މިއީ ދުނިޔެ މަތީގެ 

ސުވަރުގެޔޭ« ބުނުމާ هللا ތަޢާލާ އެންމެ މަތިވެރި 

ނިޢުމަތްތައް ލެއްވި »ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސްއަށް 

ވަނުމުގެ ކުރިން ވޯމްއަޕް ކޮށްލުމަށް މިގައުމަށް 

އަންނާށޭ« ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްދުލުން ބުނާއަޑު 

އިވުމުން މި ކުރަނީ އިސްލާމް ދީނަށް މަލާމާތްކަން 

ނޭގޭނީ ކާކަށްތޯއެވެ؟ ފައިސާ ހޯދާނީ ހަރާމަށްތޯ 

ބަލާނުލައި ހިފުމަށް ވަލިއްޔުލްއަމްރު ގޮވާލުމުން 

ނޑި ހުރެދާނެތޯއެވެ؟  ބިރުން ފިތް ނުކެ

އަދި އެންމެފަހުން هللاއަށް ދަރިކަލަކު ވާކަމާ 

އެދަރިކޮޅުގެ ދަރަޖަތައް ވާކަމުގައި ފަހުމް 

ވާގޮތައް ވާހަކަ ދެއްކުމުން ދެން އެފަދަ މީހަކަށް 

މިގައުމުގެ ވެރިކަމުގައި ހުރެވޭނެތޯ ސުވާލު 

އުފެދެއެވެ. ސިހުރު ހަދައި އާންމު ރައްޔިތުންގެ 

ޙައްގު ވެރިކަމެއް ފޭރި ގަތުމަށް ޝިރުކުގެ އެންމެ 

އުސްމިނަށް އެރުމުން އެކަމާ މެދު ބަސް ނުބުނެ 

ތިބޭނެތޯއެވެ؟

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި މުދާ އަމާނާތްތެރި 

ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުކޮށްފައި ހުއްޓައި 

އެފައިސާއަށް ވީގޮތް ނޭނގި ގެއްލުމުން ވެރިމީހާއާ 

މެދު ވައްކަމުގެ ތުހުމަތު ނުކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ 

ގައިމުވެސް އިހުމާލުވީ ކަމުގައި ބަލާނެ ޖާގަ 

އެބައޮތެވެ. މިކަން ކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ 

ބާރުގަދަ ވެރީން ކަމުގައިވާ ރައްޔިތުން ސުވާލު 

އުފެއްދުމުން އިންސާފުވެރި ޖަވާބެއް ނުދެވުމުން 

އިހްތިޖާޖު ކުރީމާ ނުކުމެ އެރައްޔިތުން ގައިގައި 

ތަޅައި ހަފުސްރުމުގެ ބާރު ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ 

ބާރުތަކަށް ދިނީ ކޮން ގާނޫނަކުން ހެއްޔެވެ؟ 

ރައްޔިތުންގެ ޙާދިމުން ރައްޔިތުންނަށްވުރެ ބާރު 

ގަދަވެއްޖެ ކަމުގައި ދައްކަން އުޅުނަކަސް ހަމަޖެހޭ 

ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން 

އެތަކެއް ސަތޭކަ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން 

ގެންދާއިރު ރައްޔިތުން އެކަމާ ބަހެއް ނުބުނެ 

ނު ތިބޭނެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި މުޅި ދުނިޔެ 

ރައްޔިތުންނާ އެއްކޮޅަށް އެރުމުން ބޭރޭ، 

ފަރަންޖީންނޭ، އެއްޖިންސޭ ގޮވުމަކުން ނުވަތަ އެ 

ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާހާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރާނެ 

ކަމުގެ އިންޒާރު »ދެއިރު ކާ ބޭހެއްހެން« 

ޔާމީން ދިނަކަސްވާ މިއަދަކު ރައްޔިތުން އޮބި 

އެޅުވުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ 

ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ހޭލުންތެރިވެއްޖެއެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތައް 

ދިވެހީން ހިތު ދަހެވެ.

ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިމީހާ ދުވާލަކު 

އެއްފަހަރު ތަންތަނަށް އަރައި ރައްޔިތުންނާ 

ދިމާލަށް ހައްޔަރުކުރާނަމޭ ކުޑަ ގޮޅިއަށް ލާނަމޭ 

ގޮވާއިރު ތިމާ އަކީ އެ ރައްޔިތުންގެ ގާތު 

އާދޭސްކޮށް ވޯޓު ހޯދައިގެން އެމަގާމުގައިހުރި 

ރައްޔިތުންގެ ދެރަ ނޯކަރެއްކަން ހަނދާނުގައި 

ނޑި ސަލާމަތުން ހުރިތޯ  ނެތްނަމަ ސިކު

ރައްޔިތުން ޔާމީނު އާ ސުވާލު ކުރާނެއެވެ. އަދި 

ހަޔާތެއް ހުރިނަމަ ރައްޔިތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް 

ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއެވެ. މިކަން ނުކޮށް 

އަނިޔާވެރިވެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓާނަމޭ ހީކުރިޔަސް 

ނޑިވަރު ކަހާލައިގެން ފިލައިގެންދާން  ނުވަތަ ބޮ

ވިސްނިޔަސް ތި ކުރަނީ މޮޔަ ކަމެކެވެ. ތާކުންތާކު 

ނުޖެހޭ ކަމެކެވެ. )ނިމުނީ(
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ހޫނުކުރާ ބޮކި ހުރެއެވެ. އެއީ ރަތް ކުލައިގެ 

ބޮތްކެކެވެ. ހަޤީޤަތުގައި ދުނިޔޭގައިވާ ކޮންމެ 

އެއްޗަކުން ހޫނުގެ ދޯދިތައް ހުންނަނީ ނިކުމެ 

ނިކުމެއެވެ. އެއްޗެއްގެ ފިނި ހޫނުމިން މަތިވި 

ވަރަކަށް މި ދޯދިތައް ނިކުންނަލެއް ގިނައެވެ. މި 

ތަފާތު ބޭނުންކޮށްގެން އަދިރީގައި 'ފެންނަ' ދުރުމި 

އާއި ކެމެރާ ހަދާފައި ހުރެއެވެ. އަދި ހަމަ މި 

އުސޫލުން މީހަކު ތަނަކަށް ވަދެފިއްޔާ ޖެހޭ ސްވިޗް 

މާލޭގައިވެސް ވިއްކަން ހުރެއެވެ. އެއީ ރިމޯޓު 

ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޓީވީ އެއްހެން ހޫނުގެ ދޯއްޖެއް 

އަރައިފިނަމަ ސުވިޗެއް ޖެހޭގޮތަށް ހަދާފައި 

ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. ކޭތަ ހިފީމާ އިރާ ދިމާލަށް 

ނުބަލަންވީ ހަނދު ވަށާލާފައި، އައްޔާއި ޙިލާފަށް 

އިންފުރާރެޑް ދޯދިތައް 

އަންނާތީއެވެ. ގަދަ 

އިންފުރާރެޑްގެ ދޯދިތައް 

ލޮލަށް އެޅުމުން ލޯ 

އަނދިރިވެއެވެ. 

އެކި ހޫނުމިނުގެ 

ތަކެތިން ނިކުންނަ 

އިންފުރާ ރެޑް ދޯދި 

ތަކުގައި ތަފާތެއް 

ހުރެއެވެ. އެއްޗެއްގެ 

ހޫނު ގަދަވި ވަރަކަށް 

އޭގެން ނިކުންނަ 

އިންފުރާ ރެޑްގެ 

ދޯދި ތަކުގައި އެހެން 

އެއްޗެހި ފޫއަޅުވާލައިފައި ވަންނަފަދަ ތޫނުކަމެއް 

ހުރެއެވެ. އެއްޗެއްގެ ހޫނު ދަށްވި ވަރަކަށް އޭގެން 

ނިކުންނަ އިންފުރާ ރެޑްގެ ދޯދިތަކުގެ 'ތޫނުކަން' 

ކުޑައެވެ.

އިރަކީ ވަރަށް ހޫނު އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން، 

އޭގެން ފޮނުވާ އިންފުރާ ރެޑް ދޯދިތައް ވަރަށް 

ނޑު ތޮރުފާލާފައި  ތޫނެވެ. ފެހިގެއެއްގެ ބިއްލޫރި ގަ

މި ހޫނުގެ ދޯދިތައް އެތެރެއަށް ވަދެއެވެ. 

ފެހިގޭގެ އެތެރޭގައިވާ ގަސްތަކާއި އެހެންތަކެތި 

އިރުހާ ހޫނެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެތަކެތިން 

ނޑު  ނިކުންނަ އިންފުރާ ރެޑް ދޯދިތައް ބިއްލޫރިގަ

ފޫއަޅުވާލާފައެއް ނުނިކުމެވެއެވެ. މިހެންވުމުން، 

ހޫނުގެ ދޯދިތައް ފެހިގެއަށް ވަންނަ ވަރަށް 

ނުނިކުންނާތީ އެތެރެ ހޫނު ވާނެތާއެވެ. ގްރީން 

ހައުސް އިފެކްޓް ނުވަތަ ފެހި ގޭގެ އަސަރަކީ 

މިއީއެވެ.

މިސާލެއް ދަންނަވާލާނަމެވެ. ފެހި ގޭގައި 

ނޑު  ޖަހާފައި ހުރީ އެއް އިންޗީގެ ގޮޅިޖެހި ދަގަ

ދާކަމަށް ޚިޔާލު ކުރައްވާށެވެ. އިރުން ފޮނުވަނީ 

ބައި އިންޗީގެ އޮއްގާ ކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ 

އެގޭގެ އެތެރެއަށް އޮށްގާތައް ވާންނާނެއެވެ. 

ގޭގެ އެތެރޭން ފޮނުވާނީ ދެއިންޗީގެ ގާކަމުގައި 

ނޑުގެ ތެރެއިން އެއަށް ބޭރަކަށް  ވަނީވިއްޔާ ދާގަ

ނުނިކުމެވޭނެއެވެ. ދެން ވާނޭގޮތަކީ، އިރުން ފޮނުވާ 

ގަލުން ގޭގެ އެތެރެ ފުރުމެވެ. ފެހިގެ ވަށައިގެން 

ނޑަކީ  ޖަހާ ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ބިއްލޫރި ގަ

އިރުން ފޮނުވާ ދޯދި ތަކަށް މިދެންނެވިފަދަ 

ނޑެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ. ފެހިގެ ހޫނު ވަނީ  ދާގަ

މިހެން ވެގެންނެވެ. ހޫނު މޫސުމުގައި މިފަދަ 

ގެއެއްގައި ގަހެއް އިންދައިފިނަމަ، ގަސް ފިހިގެން 

މަރުވާނެއެވެ. އެހެންވެ، ހޫނު މޫސުން އައުމުން 

ގަސްތައް ފެހިގެއިން ނެރެ އެ ބަހައްޓަންވީ 

ތަންތަނުގައި ބަހައްޓައެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް ގްރީން ހައުސް އިފެކްޓް 

ގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ހޫނުވާ ވާހަކަ ދައްކައެވެ. 

އެކަން ވާގޮތަކީ ދުނިޔެ އެއް ފިނިހޫނުމިނެއްގައި 

މި އޮންނަނީ އިރުން ދުވާލު ފޮނުވާ ހޫނު 

ނޑު ދުނިޔެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާތީއެވެ.  ރޭގަ

ދުނިޔޭގެ ޖައްވު ތެރެއަށް ވަންނަ ހޫނާއި ބޭރުވާ 

ހޫނު ތަފާތުނަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް 

ދިމާވާނެއެވެ. ބޭރުވާލެއް ބޮޑުނަމަ، ދުނިޔެ 

މާބޮޑަށް ފިނިވާނެއެވެ. އެތެރެވާވަރު ބޮޑުނަމަ 

ހޫނުކަން އިތުރުވާނެއެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން މިކަން 

ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދުނިޔެ ވަށައިގެން އޮންނަ ގޭހުގެ 

ނޑެއް  ފަށަލައަކުންނެވެ. މި ފަށަލައަކީ ބިއްލޫރިގަ

ފަދަ ފަށަލައެކެވެ. އެއިން އިރުގެ ހޫނު އެތެރެއަށް 

ވަދެ ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓައެވެ. 

ނަމަވެސް މިހާރު އިންސާނުން އަންދާ ތެލާއި 

އެހެން ތަކެތިން އުފެދޭ ގޭހުން މިފަށަލަ ވަރަށް 

ބޯވެއްޖެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ދުނިޔެ 

ތެރެއަށް ވަންނަ ހޫނު 

ނިކުންނަ ހޫނަށްވުރެ މަދެވެ. 

މިކަން މިގޮތަށް ވަންޏާ 

ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން ދާނީ 

މަތިވަމުންނެވެ. ރިކޯޑުތަކުން 

ދައްކަނީވެސް މިހެން ވަމުންދާ 

ކަމެވެ. 

މި މަޒުމޫނު ވިދާޅުވަމުންދާ 

ބޭފުޅުންނަށް ހޫނު 

ރައްކާކުރުމަށް ގްރީންހައުސް 

އަސަރު ބޭނުން ކުރެވޭނެކަން 

އޮޅުން ފިލާނެއެވެ. ބިއްލޫރި 

ނޑަކުން ހޫނު  ޖެހި ފޮށިގަ

ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. މިއީ އިރުގެ 

ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ކަންކަން ކުރުމަށް 

ވަރަށް ބޭނުންތެރި ގޮތެކެވެ. މިގޮތުން ކުރާ 

ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ފަހުން އަދި އަންނަ ހުއްޓެވެ. 

ނަމަވެސް މި މަޒުމޫނު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 

ނޑު  ތިޔަ ބޭފުޅުން ވިސްނާ ވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަ

ސުވާލެއް ހުށަހަޅާނަމެވެ. އެއީ ބިއްލޫރީގެ 

އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތް ފެންނައިރު، 

ނޑެއްގެ ނުވަތަ ފާރެއްގެ އެއްފަރާތުން  ޓިނުގަ

އަނެއް ފަރާތް ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ 

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ވިސްނައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ 

މައުލޫމާތު މި މަޒުމޫނުގައި އިސްވެ ހިގާއްޖެއެވެ. 

)ނިމުނީ( 
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ކުރެއެވެ. ގަސްތަކުގެ ފަތްތައް ބިމަށް އޮހި 

ނޑަށް ވެއެވެ. އެއީ ފިނިކަން  ހުސް ލަކުޑި ގަ

ގަދަކަމުން، ގަހުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފެންވެސް 

ނޑުވާނެތީ އާއި ފަތްތަކުގެ މައްޗަށް ސްނޯ  ގަ

ވެހުމުން އަލި ނުލިބިގެން ފަތްތައް މަރުވާނެތީއެވެ. 

މިފަދަ ފިނި މޫސުން ތަކުގައި ފަތް ހުންނަ 

ގަސްގަހަކީ ފިތުރޯނު ފަދަ ތިނޯސްހެން ފަތްތައް 

ހުންނަ ގަސްގަހެވެ. އެ ފަތްތަކުގައި ސްނޯ 

ހަރުލަނީ ކުޑަކޮށެވެ. ހޫނު ހިސާބު ތަކުގައި ހެދޭ 

ގަސްތައް މިފަދަ ފިނި ހިސާބަށް ގެންގޮސްގެން 

ހައްދާ ހިތްވާ މީހުން އުޅެއެވެ. ފިނި މޫސުން 

އައުމުން މި މީހުން މި ގަސްތަކަށް ހަދާނީ 

ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ބޭރުގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ، 

ނޑުފެން ހަރުލައިގެން ގަސް  ފަތްތަކުގައި ގަ

މަރުވާނެއެވެ. 

ގަސްތަކަށް ހެދިދާނެ އެއްގޮތަކީ، މި ގަސްތައް 

މުށި ތަކެއްގައި ހައްދާފައިވާނަމަ، މުށިތައް ހިޔާ 

ކޮށްފައި ހުރި ގުދަނަކަށް ލާނީއެވެ. ފިނިކަމުން 

ގަސްތަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީ މި ގުދަން ދަރު 

އަންދައިގެން ހޫނުކޮށް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 

މިހެން ހެދުމުން، ފިނިމޫސުމުގައި ގަސް 

ހެދުމުގެ އިތުރަށް. ހޫނު ހިސާބުތަކުގައި ހެދޭ 

ގަސްގަސް، ފިނި ގައުމުތަކުގައިވެސް ހެއްދެއެވެ. 

މިގޮތަށް ގަސްތައްލާ ހޫނުކޮށްފައި ހުންނަ 

ގުދަނަށް »ފެހިގެ« އޭ ކިޔައެވެ. އެއީ ބޭރުގައި 

ހުރި ގަސްތަކުގެ ފަތްތައް ނެތި ދިޔަޔަސް، މި 

ގުދަނުގައި ފެހިކަން ހުންނާތީއެވެ. މިފަދަ ގުދަނަށް 

ފެހިގެ )އިނގިރޭސި ބަހުން ނަމަ ގްރީން ހައުސް( 

ކިޔަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ގުދަން ހޫނުކޮށް 

ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ދަރު އަންދަންޖެހޭ 

ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ހޫނު 

ކުރެވޭނެ ގޮތް ހޯދޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް 

ކުރެވުނެވެ. 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މީގެ 300 ވަރަކަށް އަހަރު 

ނޑު ހަދާނެގޮތް  ކުރިން ބޮޑެތި ބިއްލޫރި ގަ

ދަސްވުމާއި ގުޅިގެން ޙަރަދު ކުޑަކޮށް ގުދަން ހޫނު 

ކުރެވޭ ގޮތެއް ފެނިއްޖެއެވެ. އެއީ ގުދަނުގެ ބޮޑު 

ބައެއްގައި ބިއްލޫރި ޖެހުމެވެ. މިހެން ހެދުމުން، 

ކިތަންމެ ކުޑަކޮށް އަވިދިނަސް ގުދަނުގެ އެތެރެ 

ހޫނުވެއެވެ. މިގޮތައް ހޫނުވާ ހޫނުވުމަށް »ފެހިގޭގެ 

އަސަރު« ނުވަތަ »ގްރީން ހައުސް އިފެކްޓް« އޭ 

ކިޔައެވެ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި  މި މަޒުމޫނުގައި ދެން އަޅުގަ

އަސަރު އުފެދޭ ގޮތެވެ.

މިޒަމާނުގެ ގްރީން ހައުސް ނުވަތަ ފެހިގެ 

ހުންނާނީ ވަށައިގެން ބިއްލޫރި ޖަހާފައެވެ. 

ދޮރުގައިވެސް ބިއްލޫރިއެވެ. އެތެރޭގައި ހަރުތައް 

ޖަހާ ގަސްމުށިތައް ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ. ބޭރު 

ކިތަންމެ ފިންޏަސް މިފަދަ ގުދަނުގެ ތެރެ 

ހުންނާނީ ހޫނުކޮންނެވެ. ފެހިގެ ތެރޭގައި، ފިނި 

މޫސުމުގައި ނެހެދޭ ތަރުކާރީ އާއި އެހެންވެސް 

ތަކެތި ހައްދައެވެ.

ފެހިގެ ހޫނު ވާގޮތް ދަންނަވަމެވެ. އިރުގެ އަވި 

ނޑުގެ ތެރެއިންލާފައި  ދިނުމުން ބިއްލޫރި ގަ

ހޫނު ގުދަނުގެ އެތެރެއަށް ވަދެއެވެ. ފަހުން 

ދަންނަވާނޭ ސަބަބަކާ ހުރެ މިހޫނު ގުދަނުން 

ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހޫނު 

އެތެރެއަށް ވަންނަ ވަރަށް ބޭރަށް ނުނިކުންނާތީ 

އެތެރެ ހޫނުވަނީއެވެ. މިކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ 

މީހުނަށް ތަޖުރިބާވެސް ކުރެވިފައިވާ ވާނެ ކަމެކެވެ. 

ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިއެއްގެ އެތެރެއަށް ބިއްލޫރި 

ކުޑަދޮރަކުން އަވިދޭނަމަ، ކޮޓަރި ވަރަށް ބޮޑަށް 

ހޫނުވެއެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް އަވީގައި ކާރެއް 

ބޭއްވުމުން އެތެރެ ވަރަށް ހޫނުވެއެވެ. މަތިޖެހި 

ބިއްލޫރި ފުޅިއެއް ފެން އަޅާފައި އަވީގައި 

ބެހެއްޓުމުން ފެން ވަރަށް އަވަހަށް ހޫނުވެއެވެ. މި 

ފުޅި ބޮޑު ފުޅިއަކަށްލައި އަދި އެފުޅި އެއަށްވުރެ 

ބޮޑު ފުޅިއަކަށްލައި އަވީގައި ބެހެއްޓުމުން، އެންމެ 

ކުޑަފުޅީގައި ހުންނަ ފެން ކެކޭ ވާހަކަވެސް 

ނޑު އަޑުއަހަމެވެ. ދެން ކުރެވޭނެ  އަޅުގަ

ސުވާލަކީ ހޫނު އެތެރެއަށް ވަންނަ ގޮތަށް ބޭރަށް 

ނުނިކުންނަނީ ކީއްވެގެން ބާވައެވެ؟

ނޑުމެންނަށް އިރުން އަންނަ އަވީގެ  އަޅުގަ

ދޯދިތައް ފެނެއެވެ. އަވި ހުންނަނީ ހުދު 

ކުލައިގައެވެ. ހުދު ކުލައިގެ އަލި އުފެދެނީ އެކި 

ކުލައިގެ އަލި އެކުވުމުންނެވެ. އަވީގެ ހުދު ކުލަ، 

ވިއްސާރަ ދުނިން އޭގައި އެކުލެވިފައިވާ އެހެން 

ކުލަތަކަށް ވަކިކޮށްފައި ހުންނަތަން ފެންނާނެއެވެ. 

މިގޮތަށް ސައިބޯނި ބޮކި، ސީޑީ، އެސް ފަދަ 

ތަކެތިން ކުލަތައް ވަކިން ފެނެއެވެ. ހުދު އަލި 

އުފެދެނީ އެހެން ކުލަތަކުގެ އަލި އެކުވުމުންކަން 

އެނގޭ އަނެއް ގޮތަކީ ޓީވީއެއްގެ ސްކްރީނު 

ނޑަކުން ބެލީމާ ހުދުކުލަތައް  ބޮޑުވާ ބިއްލޫރިގަ

ހުންނަތަންތަން ހުންނާނީ އެހެން ކުލަތަކުގެ ކުދި 

އަލި ތިކި ތަކަކުންކަން ފެންނާތީއެވެ. އަދި، 

ނޫކުލަ އާއި ރަތްކުލަ އާއި ފެހިކުލައިގެ ބޮކި 

ދިއްލީމައި އަލި އެޅޭތަން ހުންނާނީ ހުދުކުލައިން 

ކަމުން މިކަމަށް އިތުރު ހެކި ލިބެއެވެ. މި 

ތިން ކުލައިގެ ބޮކި ޑިމަރު ކިޔާ އަލި މަޑުކޮށް 

ގަދަކުރެވޭ އެއްޗަކާއި ގުޅައި ތިން ކުލައިގެ ބޮކި 

އެކި އަލި މިނުގައި ދިއްލައިގެން ބޭނުން ކޮންމެ 

ކުލައެއް ނެރެވެއެވެ. މިކަމުންވެސް، އަވީގައި އެކި 

ކުލަ ހިމެނޭކަން ކަށަވަރު ވެއެވެ.

އަވީގައި ލޮލަށް ނުފެންނަ އެހެން 'ކުލަ' 

ތަކުގެ ދޯދިތައް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 

»އިންފުރާރެޑް« ނުވަތަ »އިންފުރާ ރަތް ދޯދި« 

ތަކަކީ މީގެން އެކަށްޗެވެ. މިއީ އަވީގައިވާ ހޫނު 

އެކުލެވޭ ދޯދި ތަކެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ހޫނުގެ 

ދޯދި ތަކަށް އިންފުރާ ރަތް ދޯދި ތަކޭ ކިޔާ 

ސަބަބު ދަންނައެވެ. އިންފުރާގެ މާނައަކީ ދަށް 

ނުވަތަ ތިރިއެވެ. އަލީގެ ދޯދި ތަކާއި ރޭޑިއޯގެ 

އަޑާއި ޓީވީގެ މަންޒަރު ފަދަ ތަކެތި އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް ގެންގޮސްދޭ ދޯދިތަކަކީ ތަބީއީގޮތުން 

އެކައްޗެކެވެ. ތަފާތަކީ މީގެ ފްރީކުއެންސީ 

ކިޔާ ސިފައެކެވެ. އިންފުރާރެޑްގެ ދޯދި ތަކަކީ 

ރަތްކުލައިގެ އަލީގެ ދޯދިތަކަށްވުރެ ފްރިކުއެންސީ 

ދަށް ދޯދި ތަކެކެވެ. ދުރުމީގެ އެތެރޭގައި ހިމެނެ 

ތިނެސްކަން އެހެއް ފާޑުގެ އެއްޗަކުން )ޕްރިޒަމުން( 

ހުދު އަލި އޭގައިވާ ކުލަތަކަށް ބައިކޮށްލައެވެ. މީގެ 

އެއްޗަކުން ހުދު އަލި ބައި ކުރުމުން ރަތްކުލައިގެ 

ތިރީގައި ހުންނާނީ ހޫނުގެ ދޯދި ތަކެވެ. ހޫނުގެ 

ދޯދި ތަކަކީ ލޮލަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 

ނަމަވެސް ހަމަށް މި އިހްސާސް ކުރެވެއެވެ. 

އެއީ ދޯދި ތަކުގެ ބާރު ގަދަނަމެވެ. ޓީވީ ރިމޯޓް 

ފަދަ ތަކެތި މަސައްކަތް ކުރަނީ އޭގެން ޓީވީއަށް 

ފޮނުވާ އިންފުރާ ރަތުގެ ދޯދިތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ނޑަށް  އިންފުރާ ދޯދިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަށިގަ

ފެށުމުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އާއިލާއާބެހޭ 

ޤާނޫނުގެ ތިން މާއްދައަކަށް ބަދަލުތަކެއް 

އަންނާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

އެގޮތުން މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނުނުގެ 

11 ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް، 

32 ވަނަ މާއްދާ އަކީ ހަތަރު ފޮޅުވަތާއި ބައި 

ހަމަނުވާ މާއްދާއަކުން ހަތަރު ސަފްހާގެ މައްޗަށް 

އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާ އަކަށްވެ އަދި 35 ވަނަ 

މާއްދާއަކީ ދެ ފޮޅުވަތާއި ބައިވެސް ހަމަނުވާ 

މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ހަ ފޮޅުވަތް ހިމެނޭ 

މާއްދާއަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.  

އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި މިހާރުއޮތް 11 ވަނަ 

މާއްދާގެ ދަށުން ކާވެނި ކުރާ ދެމަފިރިއަކަށް ކާވެނި 

ކުރުމުގެ ކުރިން ކާވެންޏަށްފަހު އެ ދެމަފިރިންގެ 

ނޑު  ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމުގައި ތަބާވާނެ މައިގަ

ނޑައަޅާ އެކަންކަން އެދެފަރާތުގެ  އުސޫލުތަކެއް ކަ

>>>> ސަފްޙާ 01  

>>>> ސަފްޙާ 10  

<<<< ސަފްޙާ 07  

<<<< ސަފްޙާ 12  

ދެމެދުދުގައި ލިޔުމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގޮތުގައި 

ބޭއްވުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިދީފައިވެއެވެ. މިއީ 

އިޚުތިޔާރެކެވެ. މިއީ ކާވެނި ކުރާ ކޮންމެ 

އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުން 

ލާޒިމް ކުރާކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިހާރު ޤާނޫނު 

އޮންނަ ގޮތުން މި ދެންނެވިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ނޑައަޅާ  ހިމަނާނީ ކާވެނީގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ކަ

އަދި އެ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި 

އެއްބަސްވާ ކަންކަމެވެ. މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް 

ބިނާވާންޖެހޭނެ ވަކި އަސާސެއް ނުވަތަ އޭގައި 

ހިމަނަން ޖެހޭނެ ވަކިކަމެއް މި މާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފާސްކޮށްފައިވާ އިސްލާހަށް 

ބަލައިލުމުން 11 ވަނަ މާއްދާއަކީ )ހ( އަކާއި 

)ށ( އެއްގެމައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މައްދާއަކަށް 

ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. މިހާރު 11 ވަނަ މާއްދާގައި 

ބަޔާންކުރާ ކާވެނީގެ އެއްބަސްވުމެއް ކާވެނިކުރާ 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވިދާނެ ކަމަށް އޮތްބަޔަކީ 

އެމާއްދާގެ )ހ( ކަމަށާއި އަދި އެމާއްދާއަށް )ށ( 

އެއް އިތުރުކޮށް، އެމާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކުރާފަދަ 

އެއްބަސްވުމެއް ކާވެނިކުރާ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 

ލިޔުމުން ބޭއްވުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ، އެ 

އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭނީ އިސްލާމީ 

ޝަރީއަތުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ 

މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުގައި 

މިހާރު އޮތް 11 ވަނަ މާއްދާގައި މިފަދައިން 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް  ކަ

އެފަދަ އެއްބަސް ވުމެއް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ 

އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތް ނޫންގޮތަކަށް އޮވެއްޖެނަމަ 

އެއީ ސައްހަ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ 

ކަން އާއިލާއާ ބެހޭޤާނޫނުގެ އެންމެހާ މައްދާތަކަށް 

ބެލުމުން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން މި އިސްލާހަކީ 

ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހެއްވެސް ނޫނެވެ. 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ބަޔާން  އެހެންނަމަވެސް، ކަ

ކުރުމުން ޤާނޫނުގެ އެ މާއްދާ އިތުރަށް ސާފުވެގެން 
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ލިޔުނީ: ޑރ ހަސަން ހަމީދު

)ތިރީގައި މިވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 

މަހުގެ »ދަރުމަ« މަޖައްލާގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ 

www.< ްލިޔުމެކެވެ. މި ލިޔުނ

hassanhameed.com< ގެ »ސައިންސް« 

ބައިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ކަތްދަ ގައި މި 

ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމަށް އިޒްނަ ދެއްވީތީ ކަތްދަ 

ގެ އެޑިޓޯރިއަލްގެ ފަރާތުން ޑރ ހަސަން ހަމީދަށް 

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.(

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު 

އެއް ވަސީލަތަކީ ހަކަތައެވެ. ބާރު ގަދަ 

އިންސާނުންގެ ހަކަތައެވެ. އަދި މެޝިންތަކާއި 

އެފަދަ ތަކެތި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައެވެ. 

ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްވެސް ހަކަތަ 

ބޭނުން ވާނެއެވެ. ކުރިން ދެންނެވުނު ދެ 

ބާވަތުގެ ހަކަތައިގެ ވެސް އަސްލު ގުޅިފައިވަނީ 

އިރާއެވެ. ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް އުފެދިފައި ވަނީ އިރުގެ 

ހޫނުކަން ބޭނުން ކޮށްގެނެވެ. ހޫނު ބާވަތެއްގެ 

ގައު ފިޔަވައި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ތެޔޮ، ގޭސް، ކޯލް ނުވަތަ ބޯޓު ދެލި، ލަކުޑި 

ފަދަ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް އަވި ނުލިބުނުނަމަ 

ނޑުމަސް  ނޑޫ، ކަ އުފެދިފައެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ހަ

ފަދަ ތަކެތިވެސް ހެދެނީ އަވި ދޭތީއެވެ. މަސް 

ކައިގެން އުޅޭ އެންމަސް ކަނީ އެ އާލާވުމަށް 

އަވި ބޭނުންވާ ވިނައެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން، 

ރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް އިރުގެ ހޫނުކަން 

ލިބެއެވެ. މި ހޫނުކަން ބޭނުން ކޮށްގެން، ތަފާތު 

ފެހިގޭގެ އަސަރު
ބާވަތް ބާވަތްތަކުގެ ހަކަތަ އުފެއްދޭނެއެވެ. އަދި 

ބޯފެންވެސް އުފެއްދޭނެއެވެ.

މި މަޒުމޫނުގެ މަޤްސަދަކީ، އިރުގެ ހަކަތަ 

ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފައްދާނެ ގޮތް 

ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު 

ހުށަހަޅާލުމެވެ. އާދެ، މިގޮތުން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑު ހުށަހަޅާލާނީ އަވީގެ ހޫނު  ވިސްނެވުމަށް އަޅުގަ

ގުދަންކޮށް ރައްކާކުރުމަށް ހެދިދާނެ ގޮތެކެވެ.

ދުނިޔެ އަކީ ވަށް އެއްޗެއްކަމުން، ދުނިޔޭގެ 

އެކި ހިސާބަށް އަވި ފޯރާނީ އެކި ވަރަށެވެ. އަވި 

ގަދަޔަށް ނުފޯރާ ހިސާބު އޮންނާނީ ފިނިކޮށެވެ. 

މިފަދަ ހިސާބު ތަކުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުވިރޭ 

ނޑު ފެނުގެ 'ފަރުބަދަތައް« ވެސް ހުރެއެވެ.  ގަ

އިންސާނުންނަށް މިފަދަ ހިސާބުތަކުގައި އާލާވެ، 

ދިރިއެއް ނޫޅެވެއެވެ. އަދި ގަސްގަހާގެއްސެއް 

ވެސް މިތަންތަނަކު ނެހެދެއެވެ. މިއާ ޙިލާފަށް 

ބައެއް ހިސާބުތަކަށް އަވި ވަރަށް ގަދައަށް ދެއެވެ. 

މިފަދަ ތަންތަން، ބޮޑެތި ބައްރުގެ މެދުގައިވާނަމަ، 

ގަހެއް ނެހެދެއެވެ. ގެރިބަކަރިއެއް އާލާއެއް 

ނުވެއެވެ. މިއީ ހޫނު ސަހަރާއެވެ. އެންމެ ފިނި 

ހިސާބާއި އެންމެ ހޫނު ހިސާބާ ދެމެދުގައިވާ 

ޤައުމުތަކަކީ، އެންމެ ގިނައިން މީހުން އުޅޭ 

ހިސާބެވެ. މިފަދަ ތަންތަނަށް ގަދަޔަށް އަވި ދެނީ 

ބައެއް މޫސުމުގައެވެ. އަނެއްބައި މޫސުމުގައި 

ނޑުފެނެވެ.  މި ހިސާބުތަކަށް ވެހެނީ މަޑު ގަ

މިކަން ވާގޮތަކީ ވިލާތަކުން ވާރޭވެހެން ފެށުމުން 

ޖައްވު ފިނިކަމުން، ބިމަށް ވެއްޓޭ ފެން ތިކިތައް 

ފިނި ޖައްވުގެ ތެރެއިން ވެއްޓެން އަންނައިރު 

ނޑުފެން ތިކި ތަކަކަށް ބަދަލުވެގެން  ކުޑަކުޑަ ގަ

ފައިބަނީއެވެ. މިފަދަ ތިކިތަކަށް ސްނޯ އޭ ކިޔައެވެ. 

ނޑުފެންކޮޅުތައް، އެކަތި މައްޗަށް  މި ކުދި ގަ

އަނެކަތި އޮހޭއިރު ބާރަށް ނު ފިތޭތީ ބިންމަތި 

ވަރަށް މަޑުވާނެއެވެ. ސްނޯ މަޑުވަނީ އެހެން 

ވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް އަތުންނަގާ ދެއަތްތިލަ 

ދެމެދަށްލާ ފިތާލުމުން ވަރަށް ހަރުވެ ބޮޑު 

ނޑަކަށް ވެއެވެ. ސްނޯ ފައިބާއިރު  ނޑުފެން ގަ ގަ

ބިންމަތި އޮންނާނީ ހުދުވެފައެވެ. ހީވާނީ ހުދު 

ސާލެއް ބިމުގައި ފަތުރާލާފައި އޮންނަ ހެންނެވެ. 

ތާރީޙުގެ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އައިސްކްރީމް 

އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދީ ސްނޯ އާއި ގެރީގެ ކިރު 

އެއްކޮށްގެންނެވެ.

ސްނޯ ފައިބާ ފަދަ ފިނި މޫސުން އަންނަ ގައުމު 

ތަކުގައި މި މޫސުމަކީ ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު 

ކަންތައްތަކެއް މާހައުލަށް އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ. 

ހުރިހާ ޖަނަވާރުތަކެއް ހެން އޭގެ ހޮރުތަކަށް 

ވަދެ ދެތިން ހަތަރު މަސް ވަންދެން 'ނިދައެވެ'. 

ދޫނި ސޫފާ ސޫފިތައް ހޫނު ހިސާބުތަކަށް ހިޖުރަ 

ދިއުމުން އެއީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމަށް ލިބިދޭ އިތުރު 

ފަސޭހައެއް ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. 

އަލަށް ފާސްކޮށްފައިވާ އިސްލާހުގެ ޤާނޫނުން 

ގެނެސްދޭނެ ދެވަނަ އިސްލާހަކީ ޤާނޫނުގައި 

މިހާރު އޮތް 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެސްފައިވާ 

އިސްލާހެކެވެ. އިސްލާހަށް ބަލައިލުމުން އާއިލާބެހޭ 

ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާ އަކީ ހަތަރު ޞަފްޙާގެ 

މައްޗަށް އެކުލެވޭ މާއްދާއެކެވެ. އާއިލާއާބެހޭ 

ޤާނޫނުގައި މިހާރުއޮތް 32 ވަނަ މާއްދާއަކީ 

ފަސް ފޮޅުވަތްވެސް ހަމަނުވާ މާއްދާއެކެވެ. 

އަދި މިމާއްދާގައި މިހާރު ބަޔާންކުރަނީ ވަރިވާ 

ހާލަތުގައި ވަރިވާ ދެމަފިރިންނަށް ވަރިވުމަށްފަހު 

ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށާއި އަދި އަންހެން 

މީހާއަށް ޚަރަދު ލިބިދޭންވާ މުއްދަތާއި އަދި 

ޚަރަދުގެ މިންވަރާ ބެހޭގޮތުން ހަމަޖެހޭގޮތަކަށް 

ދެފަރާތުން އެއްބަސް ވެވިފައި ނުވާނަމަ ޤާނޫނުގެ 

35 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން )ޝަރުއީ 

ހަމަތަކުގެ މަތިން( އެކަންކަމަށް ގޮތެއް ކޯޓުން 

ނޑައަޅަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނުގެ 35  ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރަނީ ޝަރުއީ ހަމަތަކުގެ 

މަތިން ވަރިކޮށްފައިވާ އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންނަށް 

ޚަރަދު ދިނުމަށް ފިރިހެން މީހާގެ މައްޗަށް 

އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. 

މިހާރު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން 

ފެށުމުން ވަރިވާން އެދޭ ދެމަފިރިއަކަށް 

ވަރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ 

ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ވަރިވާ 

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ޤާނޫނުގެ 11 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ކާވެނީގެ 

އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ދެމަފިރިންގެ ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި 

ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ އަދުލުވެރި ބެހުމަކުން 

ބެހުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިދޭ ކަމަށެވެ. އަދި 

އެފަދައިން ބެހުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިދެނީ 

ވަރިވާ ދެމަފިރިންނަށް އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި 

ވެފައިވާ ކާވެނީގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ 

މަތިން އަމަލުކުރުމާއި މެދު ޚިލާފު އުފެދިއްޖެ 

ހާލަތެއްގައެވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ނަމަވެސް 

ކޯޓުން އަމަލުކުރަންވާނީ އެދެމަފިރިންކުރެ ކޮންމެ 

ފަރާތަކަށްވެސް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން ލިބެންޖެހޭ 

އެންމެހައި ހައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިދެވޭ 

ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ކޯޓަށް މި ބާރު 

ލިބިދެނީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވުމުން 

ކަން އެބައެނގެއެވެ. އެއީ ވަރިވާން އެދޭ ނުވަތަ 

ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދޭ ދެމަފިރިންގެ 

ދެމެދުގައި ލިޔެވިފައިވާ ކާވެނީގެ އެއްބަސްވުމެއް 

އޮންނަން ޖެހޭ ކަމާއި އަދި އެ އެއްބަސް ވުމަކީ 

އެދެމަފިރިންގެ ކާވެނީގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ 

މުދަލާއި ފައިސާ ވަރިވާ ހާލަތެއްގައި ބަހާނެ 

ގޮތުގެ އެއްބަސް ވުމެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭ ކަމާއި 

އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

އަމަލުކުރުމާމެދު އެ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ޚިލާފު 

އުފެދިފައިވުމެވެ. އަދި މި އެންމެހައި ކަންކަން 

ފުރިހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޯޓުން މުދަލާއި 

ފައިސާ އަދުލުވެރިގޮތެއްގެ މަތިން ބެހުމަށްޓަކައި 

ވަރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ ނުވަތަ ވަރި ރަޖިސްޓްރީ 

ނުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި އެ ދެ ފަރާތުން 

ކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަރި ލަސްކުރުމުގެ 

ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އެފަދަ އެއްބަސް 

ވުމަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނުން ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރާއި 

އިޚުތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ 

ޝަރީއަތުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ހައްޤުތައް 

ފުރިހަމައަށް ލިބިދިނުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް 

ދަތިކަމެއް ނެތް ނަމައެވެ. މިއީ، ވަރަށް ނާދިރު 

ހާލަތެކެވެ. 

މިފަދަ ނާދިރު ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ކޯޓުން 

އެ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި މުދާ ބެހުމުގައި 

ކާވެނީގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނާއި 

އަދި އޭގެ އިތުރުން ކޯޓުން ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެ 

ކަންކަން އިސްލާހުކޮށްފައިވާ 32 ވަނަ މާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކާވެނީގެ 

ކުރިން އެމީހުން ވަކިވަކިން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި 

ނޑައަޅާނެ ގޮތާއި ކާވެނީގެ ތެރޭގައި  ފައިސާ ކަ

ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ އަކީ ވަކި ވަކިން 

ނޑައަޅާނެ ގޮތާއި  ހޯދަފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ކަ

އަދި ކާވެނީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމީހުން 

ނޑައަޅާނެ  އެކުގައި ހޯދާފައިވާ ތަކެތި ކަ

ނޑުތަކާއި އަދި މި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން  މިންގަ

ގަވާއިދު ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދަން 

ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އަންނަން އޮތް ތިންވަނަ 

ބަދަލަކީ، ޤާނޫނުގައި މިހާރު އޮތް 35 

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެކެވެ. 

އިސްލާހުކޮށްފައިވާ 35 ވަނަ މާއްދާއަކީ 

ޙަޤީގަތުގައި މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮތް 32 ވަނަ 

މާއްދާ އާއި 35 އާއި މި ދެ މާއްދާގައި ބަޔާން 

ކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެއް މާއްދާ އަކަށް ބަދަލު 

ކުރުމެވެ. ވަރި އާއި ގުޅިގެން ވަރިކުރާ އަނބިމީހާ 

އާއި ދަރިންނަށް ޚަރަދު ދިނުމުގެ ކަންކަން 

ހަމަޖެއްސުމުގައި މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން ދަނީ 

މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮތް 32 ވަނަ މާއްދާ އާއި 

35 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

އާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިހާރު ގެނެސްފައިވާ 

އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ވަރިއާ ގުޅިގެން 

ވަރިކުރި އަނބިމީހާ އާއި ދަރިންނަށް ޚަރަދު 

ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސެމުގައި ކޯޓުން 

އަމަލުކުރާނީ މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ 

މަތިންނެވެ. ތަފާތަކީ ދެ މާއްދާގެ ބަދަލުގައި އެއީ 

އެއްމެ މާއްދާއަކަށް ވުމެވެ. 

މިހާ ތަފްސީލުކޮށް ޤާނޫނު އިސްލާހު 

ފާސްކުރުމުން މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން މުދާ 

ބެހުމަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނާނެ ކަމުގެ 

ދަޅަ ފެނިގެންދެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 

ނޑައެޅިގެން  ހަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުގައި މިހާރު ކަ

ނޑައެޅިގެން  ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް އެންމެ ކަމެއް ކަ

ބަޔާންކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަދަލެއް މި 

އިސްލާހުން ނުގެނެވެއެވެ. އެއީ ކާވެނީގެ ތެރޭގައި 

ދެމަފިރިން އެކުގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ 

އެދެމަފިރިން ލިޔުމުން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ 

އެއްބަސްވުމެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްލާމީ 

ޝަރީއަތާ ޚިލާފު ނުވާނޭފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން 

އަދުލުވެރި ގޮތެއްގެ މަތިން ބެހުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް 

ލިބިދީފައިވާ ކަން ބަޔާންކުރުމެވެ.  )ނިމުނީ( 
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ތިރީގައި މިވަނީ ކޮމޮންވެލްތު ޖަރނަލިސްޓްސް 

އެސޯސިއޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖޭގެ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި 

ވާހަކަފުޅުގެ ތަރުޖަމާއެވެ. މި ކޮންފަރެންސް 

އޮތީ 12 އޭޕްރިލް 2016 ވީ އަންގާރަދުވަހު 

ލަންޑަންގައެވެ.

ނޑު ޝިޔާރަކީ  މި ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަ

»ފިއުޗަރ އޮފް ޖަރނަލިޒަމް އިން ދަ ޑިޖިޓަލް 

އޭޖް” އެވެ. ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނުގައި 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ކުރިމަގު« މިއެވެ.

ކޮމޮންވެލްތު ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން 

)ސީޖޭއޭ( ގެ ރައީސް ރީޓާ ޕޭން ވިދާޅުވީ

»ކޮމޮންވެލްތު ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން އަކީ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ 

މީހުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް. އެ ޖަމިއްޔާ އުފެއްދީ 

ނޑު މަގްސަދަކީ  1978 ގަ. ސީޖޭއޭގެ މައިގަ

ކޮމޮންވެލުގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި މިނިވަން، 

ޖެހިލުންކުޑަ އަދި ތެދުވެރި ނޫސްވެރިކަމެއް 

ކުރިއެރުވުން. އަހަރުމެން ބޭނުންވަނީ މި 

މަސައްކަތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް 

ޝާމިލުވެ އެހީލިބޭކަމުގެ އިހްސާސްކުރެވޭ 

ޖަމިއްޔާ އަކަށްވުމަށް. އަދި މި ޖަމިއްޔާއަކީ 

މިނިވަން މީޑިޔާއެއްގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ނޫސްވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ލިބިދޭ ވަރަށް ގަދަޔަށް 

ހަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކަށްވުމަށް« އެވެ.

ކޮމޮންވެލްތަކީ އިގިރޭސި އިސްތިއުމާރުގެ ދަށުގައި 

ނުވަތަ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި ކުރިން އޮތް ގައުމުތައް 

އެކުވެ އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. ޖަމިއްޔާގެ 

އިސްވެރިޔަކީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީއެވެ. 

މި ޖަމިއްޔާގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ބައްރުތަކަށް 

ނިސްބަތްވާ ކުދިބޮޑު ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ. 

ކޮމޮންވެލްތުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ އަދަދަކީ 

މިހާރު 62 އެވެ.(

ރައީސް ނަޝީދު:

ކޮމޮންވެލްތު ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަންއާ 

ނޑަށް ލިބޭ  މިރޭ ވާހަކަ ދައްކާލުމަކީ އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި 

ނޑަކީވެސް ކުރިން ކޮމޮންވެލްތު  އަޅުގަ

ޖާރނަލިސްޓަކަށް ވުމުން.

ނޑަށް ކުރެވުނު  ނޫސްވެރިއެއް ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި،  ތަޖްރިބާއިން، އަޅުގަ

ނޑަށް ދޭހަވީ ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ  އަޅުގަ

ގޮންޖެހުންތައް އެކަންޏެއް ނޫން. ޑިމޮކްރެސީއާއި 

ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހިމާޔަތުގައި 

މިނިވަން މީޑިޔާއެއް އޮތުމަށް ކޮންމެހެން 

ނޑަށް ދޭހަވި.  މުހިންމުވާ ވުންވެސް އަޅުގަ

1989 ގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

ނޑު  ޔުނިވާރސިޓީއަކުން ދަސްވެނިވުމަށްފަހު އަޅުގަ

އެނބުރި ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް. އޭރު ރާއްޖޭގައި 

އޮތް ދައުލަތް ގެންދިޔައީ ކުރިއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް 

މީހުން ފިއްތާ އޮބަހައްޓަމުން. މުޅި ދުނިޔޭގައި 

ނޫންނަމަ، މުޅި ކޮމޮންވެލްތުގައި ހިމެނޭ 

ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެންމެ 

ބޮޑަށް މީހުން ފިއްތާ އޮބަހައްޓާ ގައުމުތަކުގެ 

ތެރެއިން އެއް ގައުމޭ ދެންނެވުމަކީ ކަން އޮތް 

މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުކުރުން ކަމަކަށް ނުވާނެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވަނީ މަނާކޮށްފައި. ގާނޫނުގައި 

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް ހުއްދައެއް ނުކުރޭ. މީޑިޔާ 

އޮންނަނީ ފިސާރި ބާރަށް ސަރުކާރުގެ މުށުތެރޭގައި 

ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި. ސަރުކާރާއި ނުވަތަ 

ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކާމެދު އިދިކޮޅު ޚިޔާލެއް 

ފާޅުކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެކަމެއް 

ނޑިޔާރުގޭގެ  ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ފަ

އެންމެ އިސް ފަރާތް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެވެސް އެންމެ އިސް ފަރާތް. 

އަދި ވޯޓުކަރުދާސް ކޮޅުގައި ނަން އޮންނަނީ 

ހަމައެކަނި އޭރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް 

ހުންނެވި ފަރާތް.

ނޑުގެ ދެތިން  ކަންމިހެން އޮތް ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑު ނިންމީ މަޖައްލާއެއް  ރަހުމަތްތެރިންނާއި އަޅުގަ

ނެރެން. އެއަށް ކިއީ »ސަންގު«. އެއީ ސިޔާސީ 

މަޖައްލާއެއް. އޭގައި ހުންނަނީ ކޮރަޕްޝަން އާއި 

އިންސާނީ ހައްގުތައް ނިގުޅަމުންދާ ދިޔުމުގެ 

ވާހަކަ.

ނޑުމެންގެ މަޖައްލާގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދާ  އަޅުގަ

ފަރާތްތަކުގެ ހަޑިމުޑުދާރު ސިއްރުތަކުގެ ވާހަކަ 

ނޑު  ދެއްކިން. އަދި އެވެރިކަމުގެ ހުތުރު ދަށްބަ

ނޑުމެން ހާމަކުރިން. އަދި އެވެރިކަމުން  އަޅުގަ

ހިންގާ ކިލަނބު ކަންކަމަށް އަލި އަޅުވާ 

ހާމަކުރިން. 

ހައިރާން ނުވާނޭ ފަދައިން އެ ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން 

ނޑުމެންގެ މިނިވަން މަޖައްލާ އެއްކޮށް  އަޅުގަ

ގަދައަށް ނައްތާލި. އެއްރޭ ދަންވަރު ތިނެއް 

ނޑުގެ ގެޔަށް ފުލުހުން  ޖަހާކަންހާއިރު އަޅުގަ

ނޑުގެ ގެ ރެއިޑްކޮށް  އައިސް ވަދެގަތް. އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު ޖަލަށް ގެންދިޔަ. އެއީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ޖަލަށްލި ފުރަތަމަ ފަހަރު.

ނޑު ކައިރީ ވަރަށް ގިނައިން އަހާ  މީހުން އަޅުގަ

ނޑު ޖަލަށްލީ. ނުވަތަ  ކިތަށްފަހަރުހޭ އަޅުގަ

ނޑު ޖުމްލަކޮށް ކިހާ ދުވަހެއް  ޖަލުގައި އަޅުގަ

ހޭދަކުރަން ޖެއްސިހޭ. ތެދު ތެދަށް ދަންނަވާނަމަ 

ނޑަށް ހީވަނީ  ނޑުގެ ހަނދާނެ ނެތް. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ޖަލަށްލިހެން.  މަދުވެގެން 20 ފަހަރަށް އަޅުގަ

އަދި 18 އަހަރުފުރި ބޮޑު މީހަކަށްވުމަށްފަހު 

ނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ  ނޑުގެ އުމުރުގެ ގާތްގަ އަޅުގަ

އެއްބައި ހޭދަކުރެވިފައި މިވަނީ ކޮންމެވެސް 

ސިފައެއްގެ ބަންދެއްގައި. އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް 

ދިނުމަށް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތް ވެރިކަމުންވެސް 

ޝައުގުވެރިވެ ވަނީ ބައިވެރިވެފައި.

ނޑު ޖަލުން  ކޮންމެއަކަސް، ފަހުން އަޅުގަ

މިނިވަންވި. އެ ވެރިކަމުން ސަންގު ފަހާ ހިފާ 

ހައްޔަރުކުރަމުން ދިޔަ. ނަމަވެސް އެ ވެރިކަމަކަށް 

ސަންގު މުޅިން ހުއްޓައެއް ނުލެވުނު. ނުވަތަ 

ސަންގު އިން ފޯރުކޮށްދިން ޑިމޮކްރެސީ، އިންސާނީ 

ހައްގު އަދި ހެޔޮވެރިކަން ފަދަ ޚިޔާލާތުތައް ވެސް 

ހުއްޓައެއް ނުލެވުނު. 

ސަންގު މަޖައްލާއިން ކަންޏެއް އުފެއްދި. އެ ކަނި 

ފަހުން ބަދަލުވީ ހުޅުކޮޅަކަށް. އެއަށްފަހު ސިޔާސީ 

ބަދަލަށް އެދި ގޮވާލި ވަރުގަދައަށް އަނދަމުން 

ނޑަކަށް ވި. ވެރިކަމަށް އެ  ދިޔަ އަލިފާންގަ

ނޑު ނިއްވައެއް ނުލެވުނު. އެންމެފަހުން  އަލިފާންގަ

އެމީހުނަށް ޖެހުނީ ދޫ ދޭން، ގާނޫނުއަސާސީ 

އިސްލާހުކުރަން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދުމަށް 

ޖާގަދޭން. 2008 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި 

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި 

އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުނު. އަދި އެ އިންތިޚާބު 

ނޑަށް. ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ނަސީބު ލިބުނީ އަޅުގަ

ނޑު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުރެ އަޅުގަ

މީޑިޔާ ދެކެމުން އައީ ތަފާތު ލެންސަކުން. 

އައު ނަޒަރަކުން. އަދި މިނިވަން މީޑިޔާއެއްގެ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ކުރުން  މުހިންމުކަމާ މެދު އަޅުގަ

އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެން ދިޔަ.

ސަރުކާރަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަން ބެލުމަށް 

ދައުލަތުގައި އުފައްދާފައި ހުރި ނިޒާމުތަކުން 

ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހުންގެ ލޮލުން 

ބެލުމަކީ މާފަސޭހަކަމެއް. ސަރުކާރުގެ ވަކި 

ސިޔާސަތަކީ ރަގަޅު ސިޔާސަތެއްތޯ ބެލުމަށް 

ސަރުކާރުގެ ކިބައިގައި އޮންނަ ގާބިލުކަމާ އަޅާ 

ބަލާއިރު އެ ސިޔާސަތު ރަގަޅުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

ބެލުމުގައި ނޫސްތަކުގެ މަސައްކަތް މާ އަވަސް. 

އަދި ގިނަ ފަހަރަށް މާ ތެދު.

ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކާއި ވަޒީފާތަކުގައި ތިބޭ 

މީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގާތު ގިނަ ފަހަރު 

ބުނާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވާ ހިތްވާ 

ވާހަކަތައް. އަޑުއަހާ ހިތްވާ ގޮތަށް. ނޫސްވެރިން 

ގެނެސްދޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއަހަށް 

ޖެހޭ ވާހަކަތައް. މިނިވަން މީޑިޔާ އިން ސިޔާސީ 

ފަރާތްތައް އަބަދުވެސް ބައިތިއްބާފައި ތިބޭނީ 

»ފައިގެ ބޮޑުވައި އިގިލި މައްޗަށް ތެދަށް« 

މިނިވަން މީޑިޔާއިން ސަރުކާރުން ކަންކަން 

ރަގަޅަށް ކުރުމަށް، ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކުރުމަށް 

އަދި ކަންފަހިކޮށް ކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާނެ.  

އަލަށް އުފެދެމުން އަންނަ ޑިމޮކްރެޓިކް 

ނިޒާމުތަކުގައި މުއައްސަސާތައް ބަލިކަށި 

އިރު ސަރުކާރުގެ ވެރިން ޖެހޭނެ މީޑިޔާގެ 

ދައުރު ބަލައިގަންނަން. މީޑިޔާއިން ގެނެސްދޭ 

ވާހަކަތަކަކީ ކިޔަން އުދަގޫ ވާހަކަތަކަކަށް ވިޔަސް. 

ނޑުމެންނާ  ކޮމޮންވެލްތުގެ ގައުމުތަކުގައި އަޅުގަ

ކުރިމަތިވާ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކަމެއްގެ 

އިންސާފާއި ހެވާ ނުބަޔަށްވުރެ ސިޔާސީ 

ފައިދާއަށް އިސްކަންދީ އެކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން 

ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކުރުން.

މީޑިޔާ އޮބަހައްޓައި ފިއްތާފައި ހުންނަ ގައުމުތަކަށް 

ބަލައިލާއިރު އާދަކޮށް އެކަން ކުރަނީ މަތީ 

ފެންވަރެއްގެ ސިޔާސީ މީހަކު ރައްޔިތުންނަށް 

ކަމެއް ފޮރުވަން ބޭނުންވުމުން. އެމީހުން 

ބޭނުންވަނީ ހިންގުމުގައި އެމީހުން ހަދާ ގޯސްތަކުގެ 

ސިފަ ބަދަލުކޮށްލުމަށް.

ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު މެނުވީ އެއް ދުވަހެއްގެ 

ހެދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަވަހާރަފުޅުން 

ހޭފުޅު ލައްވާފައި ނޫސްވެރިންނާ ދިމާކޮށްލުމަކަށް 

ނުވިސްނާނެ. އާދަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވިސްނާނީ »މި ނޫސްވެރިންތައް ހާމަކުރަމުން 

އެގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަކާއި ވަރަށް 

ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެއް. އެކަންކުރުމުން 

އެމީހުން ހުއްޓުވާލެވޭތޯ އުޅެމާ ބަހީ« މިފަދައިން.

ސިޔާސީ ވެރިންގެ ނުބައިނުލަފާ ވެރިކަމާއި ބޮޑެތި 

“ނޫސްވެރިންނާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ދިފާއުކުރާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް މިހާރު ޮކޮމންވެލްތުން އެކުރާ 
މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑަށް ތެދުވާންޖެހޭ« – ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު


