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ވޮލިއުމް 1 :ނަންބަރު6:

މުޅި ރާއްޖެ މިވަނީ ހަލާކުވެފައި!

ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް އެކި ނަންނަމުގައި
ލޯނު ދެނީއޭ ކިޔައިގެން ތަޢާރަފްކުރި ލޯނުތައް
ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން ފިރުކި ،ހިނގަން ފެށިއިރު

ނަޖިސްތައް ނުކުމެ ރަށު ތެރޭގައި ބަލިމަޑުކަން
ފެތުރުނު އިރު ވެސް ސަރުކާރޭ މިކިޔާ އެތީގެ
ހިލަމެއް ވެސް ނުވެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެމްޑީޕީގެ
ލިޔުނީ :ޢަލީ ހާޝިމް ދީދީ

ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫޢުތަކުގެ މޭވާ ލިބެން

(އެމްޑީޕީ ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ

ފެށި ހިނދު ،އެ ވެސް މި ސަރުކާރުން ބެލީ

ޖެނެރަލް)

ބޮޑު އަގުގައި މަހުޖަނުންނަށް ދިނުމަށެވެ .ބައެއް
ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަގު މަހަކު ތިރީސް

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި

ހާހުން މައްޗަށް ޖައްސާލައި ،މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ

ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިގެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ

ތެރެއިން ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުން

ވެރިކަން ހޯދީ މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލް

ދެކެމުން އައި ރީތި ކުލަ ހުވަފެންތަކަށް ވެސް

ޤައްޔޫމެވެ.

ކަޅުތެޔޮ ޖެހީއެވެ .ސިއްރާއި ފާޅުގައި ވައްކަން

ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތުގައި ސިހުރާއި ،ފައިސާއާއި،

ކުރުމަށާއި ،ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް

ނުފޫޒާއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ،ބިރުދެއްކުމާއި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުލުން އިރުޝާދުދީ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަދި އެ ނޫންވެސް ހުރިހާ

ހިތްވަރު ދެނީއެވެ .ބެންކޮކަށް ގޮސް އެންމެން

ޖަރީމާތަކެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ވެސް ދަނީ ހިލޭ އަންހެނުން ކައިރިއަށް ނޫން

ވެރިކަމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މުއްދަތު ނިމިގެން

ކަމަށާއި ،ދަނީ އަގުދައްކައިގެން ޚިދުމަތް ލިބޭ

ދިޔައިރު ،މުޅި ރާއްޖެ މިވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.

އަންހެނުން ކައިރިއަށް ކަމަށް ބުނެ އެކަން ވެސް

އަލަކުން ހަލާކުވާނެ އެކައްޗެއް ވެސް ނެތެވެ.

ރަނގަޅު ކުރަނީއެވެ.

އުތުރުން ދެކުނަށް ،އަދި ހުޅަނގުން އިރަށް މި

މިހެން ގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތެވެ .މުޅި ރާއްޖޭގެ

ޤައުމުގައި ހަލާކު ނުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތެވެ.

އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް ފަހަތަށް

ޙައްލުވެ ،ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ހަމަ އެންމެ

ނުދާވަރަށް މިވަނީ ފަހަތަށް ޖައްސާފައެވެ .އެކަމަކު

ކަމެއްވެސް ނެތެވެ.

މިއީ އިސްލާމީ ޤައުމެކޭ ވެސް ކިޔަނީ ހަމަ އެ

އެންމެ ފުރަތަމަ ،ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތަށް

ދުލުންނެވެ.

ބަލައިލަމާތޯއެވެ؟ މާލެއިން އުތުރުގެ ރަށްތައް

މި ހިސާބު ޖަހައި ،ދެކޮޅު ޖައްސާނެ ގޮތެއް ހަމަ

މި ވަނީ ކާޑަށް ޖެހިފައެވެ .ރަށްރަށުން ކާޑު

ނޭނގުނެވެ.

ހުސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް ސަރުކާރެއް އޮތް ކަމެއް

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބަލާލާއިރު ،ދުނިޔޭގެ

ނޭނގެއެވެ .މީގެ ދެތިން މަސް ކުރިން މުޅި

ބާޒާރުގައި ދުވަހަކު ވެސް ތެލުގެ އަގު ހެޔޮ ނުވާ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތައް އޮތީ ފެނަށް ޖެހިފައެވެ.

ވަރަށް ހެޔޮވެ  100ޑޮލަރަށް  4ފީފާ ތެޔޮ ލިބެން

އޭގެ ކުރިން ބޭހަށް ޖެހިފައެވެ .އެއަށް ވުރެ

ހުރި އިރު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓް ބިލްތައް

ކުރިއަށްދާއިރު ،ޑެންގީ ބަލީގައި އަވަދިވެފައެވެ .މި

ކުރީ ބޮޑެވެ .އެންމެ ފަހުން ބިލްތައް ބޮޑު ކަމަށް

ފަހުން ބައެއް ރަށްރަށަށް ވިއްސާރަކޮށް ،މުޅި ރަށް

އަމިއްލައަށް ސަރުކާރުން ބުނެ ،ކަރަންޓްގެ އަގު

ފެނު އަޑިއަށް ދިޔައިރުވެސް އަދި އެ ރަށްރަށުގައި

މުރާޖައާ ކުރަނީއޭ ،ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އަގު

ހުރި ޖަންކްޝަންތައް ފަޅައިގެން ގޮސް

ހެޔޮވާނޭ ބުނި މީހާ ފިލާ އޮތީ ކޮން ރަޖައެއް،

ވެސް އެ ލޯނުގެ ލޯލާރިއެއް ލިބުނު އާދަމުގެ
ދަރިއެއް މި ޤައުމަކު ނެތެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަޑީގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން

 01ޖޫން ( 2016ބުދަ)

އަގު5/-:ރ

ވޮލިއުމް 1 :ނަންބަރު6:

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  4ބިލިއަނެއްހައި ރުފިޔާ

ކެތްތެރިކަމާއި ،ހިތްވަރާއި ދެގޮތެއް ނުވާ ވަރުގަދަ

ބަލައިގަންނަނީ ކިތައް ފަރުދުން ތޯއެވެ.

ފެންފޮދަކާ ވެސް ނުލައި ދިރުވާލައިގެން އަދި އެ

ޢަޒުމަކީ އަންހެނުންގެ ކިބައިން ފެންނަ ވަރުގަދަ

އަޅުގަނޑު ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި

ވަރު މަދުވެގެން ހަމަ ދުވެ ނަގަނީއެވެ.

ސިފައެކެވެ.

އަންހެނުންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ނުގަތުމަކީ

މި ކަންކަން މިހެން ހުރިއިރު ،ރައްޔިތުންނަށް

ދަތި އުނދަގޫކަމުގެ ތެރެއިން އިންސާނާ

ޤައުމަށް ޖެހިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ.

ދުނިޔެއަށް އުފަން ކުރުމުގައި އެއުފުލާ ބިޔަ ބޮޑު

މިބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައިވާ އެއް ގައުމަކީ

ބަރުދާސްތު ކުރުމުގެ ހިތްވަރަކީ މައިވަންތަކަމުގެ

ދިވެހިރާއްޖެއެވެ .މިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަކީ

އިޙްސާސްކަން ޔަޤީނެވެ .ނަމަވެސް މި

އަބަދުވެސް ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް އަޅުވެތި

ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނުންގެ އެބުރަ މަސައްކަތް

ކުރެވިފައި ތިބޭ ބައެކެވެ .އަބަދުވެސް

ކިރިޔާވެސް އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ފެންނަން
ހުރީ އެމްޑީޕީގެ ދަންމަރުންނެވެ .އެ
ޕާޓީއާއި ޙަރަކާތްތެރިން ނެތްނަމަ ،މިހާރު
މި ރާއްޖެއެކޭ އުތުރު ކޮރެއާއެކޭ އެއްވެސް
ތަފާތެއް ނޯންނާނެއެވެ .ރައީސް ޔާމީނެކޭ
އަނދިރިއަނދިރިންނެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ވެސް
ނޯންނާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އިދިކޮޅު ސިޔާސީ
ޙަރަކާތް މަރުވިޔަނުދީ ބޭއްވުމަކީ މުހިންމު
ކަމެކެވެ.

ލިޔުނީ :އާމިނަތު ޒާހިރާ
(ގަލޮޅު އުތުރުދާއިރާ ނައިބް ރައީސާ)
ގައުމެއް ކުރިޔަށް ދިއުމަށް އެންމެ ހަރުދަނާ
ރޯލެއް އަދާކުރަނީ އެގައުމެއްގެ އަންހެނުންނެވެ.
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ރާއްޖެއާ އީރާންއާ ދެމެދު އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ުގޅުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނ ާޑލުމަކީ ކަންބޮޑު ާވ ކަމެއް .މި
ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މައްސަ ަލތަ ްއ ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރެވި އަދި މިކަމުގެ

ސަރުކާރުން ކޮންމެ ބިރެއް ދެއްކިއަސް ،އަދި

ސަބަބުން އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލުމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާނެ

ޖެއްސުމެއް ކުރިއަސް މިހާރުވެސް ރައްޔިތަކަށް

ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު  18މޭ  ،2016އިނގިރޭސި ވިލާތު ެގ ލަންޑަން ިއން

ލިބޭ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުގެ ޙައްޤެއްވެސް މި
ލިބެނީ ހަމަ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ވުޖޫދުވެ އޮތީތީއެވެ.
ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންކަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ
ވަގުތަކު ކުރިޔަސް ،ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް
ނުކުރެވެނީވެސް ވާދަވެރި ޕާޓީ ބަލަން އޮތީމައެވެ.
ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު ،މި ވެރިކަން
މިހާރު މިވަނީ ރޫޅިފައެވެ .ފައިސާ އާއި ،މަދު
އައުވާނުން ކޮޅަކާއި ،ފުލުހުންނާއި ސިފައިން
ފިޔަވައި މި ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގައި މިއަދު
އެއްވެސް މީހެއް ނެތެވެ .ފަހަރެއްގައި ޗައިނާ
އާއި ސަޢޫދީއަރަބިޔާ އޮތޭ ހީވިޔަސް ،އެއީ ވެސް
އަވާމެންދުރެކެވެ.
އެ މީހުންނަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި
އިޙުސާސްތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ނޯންނާނެއެވެ .ކިތަންމެ ފައިސާއެއް މި
ސަރުކާރަށް ޚަރަދުކުރިއަސް ،އާޚިރުގައި ދެމި
އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ބާރެވެ .ރައްޔިތުންގެ
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ރަށްވެހިކަމުގެ ފަތިސް...

މަޖިލިސް އޮތީ ވެރިމީހާއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް
ފައިސާ ދީގެން ގަނެފައެވެ .ފުލުހުންނާއި ސިފައިން
ލައްވާ ޖިނާއީ ކުށް ކުރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ
ކުރިމަތީގައެވެ .އެހެންކަމުން ފުލުހުންނާއި
ސިފައިން އެތިބީ ވެރިމީހާގެ އިޝާރާތަށް ނަށަ
ނަށައެވެ.
ގައުމަށްޓަކާ ބަސްބުނަން ތިބި މިނިވަން
މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބީ
ތަންދޮރު ނުދަންނަ ޖާހިލުންނޭ ބުންޏަސް
ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ .ވެރިމީހާގެ އަނބިގޮއްޔެއާ
އެކު ފަސްއޮށް ކުޅެން އުޅޭ ކުދިންކޮޅާއި ގޭގައި
ގެންގުޅޭ ބާނދީންނާއި ކަނީޒުން ވިއްޔާއެވެ.
މިއީ މިގައުމުގެ އަދުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތެވެ.
ދައުލަތުގެ  3ބާރު ވެރިމީހާގެ މުށަށް ލައިގެން
އެމީހުންނަކީ ޖޯކަރުންނަށް ހައްދަވައިގެން
މަޖާކުރަމުން އެގެންދަނީ ،ވެރިކަމުގެ އާރާއި
ބާރާއި ޝާން ޝައުކަތާ އެކުގައެވެ.
ވެރިމީހާގެ މުށަށް މުޅީން ނުލެވި އޮތީ މިނިވަން
ނޫސްވެރިކަމެވެ .އެހެންވެ ނޫސްވެރިން
ގެއްލުވުމާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި
ދައުވާ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުމަކީ ވެރިމީހާގެ
ހިތް ރުއްސަން ނޫސްވެރިންގެ ބެލެނިވެރި
މުއައްސަސާއަށް ކުރަން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތަކަށް
މިވަނީ ވެފައެވެ.

ކުރިން އުޅުނު ސާދާ ދިރިއުޅުން ދޫކޮށް ޒަމާނީ

ސުމާޓުބޯޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ .އާދައިގެ

ދިރިއުޅުމަކަށް ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ .ކުރީގެ

ފެންފައިވާނުން ފައިބާ ހަވީރީ ފައިވާނާއި ބޫޓަށް

ވައްޓަފާޅިތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފާޑުވެރިކަމަށްވެސް

ބަދަލުވެފައެވެ .ކެއިންބުއިމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް

ވަނީ ބަދަލު އައިސްފައެވެ .ދަނޑި ފަނުން

ބަދަލު އައިސް ކަޅުސަޔާއި ބަނބުކެޔޮ ،ކައްޓަލަ

އަޅާފަހުރި ގެތަށް ނެތި ސިމެންތި އާއި ގަލުގެ

އާއި އޮޅުއަލަ ،ބިންބި އާއި ކުދިބަތް ،ޒުވާރި

ގެތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ވެފައެވެ .ކުރީގެ ހަމަހިމޭން

އާއި ދޮނަޅަ ،ލޮނުފެނާއި ގަރުދިޔަ މިހާރު މިވަނީ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަބަދުވެސް އެބައެއްގެ ވަޒަން

މަގުތަށް ހަލަބޮލިވެ ކާރާ ސައިކަލުތައް ،ޕިކަޕާއި

ސަގާފީ ކެއުމަކަށް ބަދަލު ވެފައެވެ .ފާޑުފާޑުގެ

ދެކެ ލޯބިވާ އަދި އެހާމެ ގަދަރު ކުރާ ބައެކެވެ.

ލޮރީތަކުގެ އަޑުން މިވަނީ ގުގުމާލާފައެވެ .މަގުތަށް

ރިހަތަކާއި ސަޓަނި ،ރޮށްޓާއި ފަރާޓާއި ،ނޫޑްލްސް

ހިތްގައިމު މާހައުލާއި ވަށައިގެން ފެންނަމުންދާ

މިވަނީ އަޑިގުޑަންވެ އިސް ރަށްވެހިންނަށް ނުކުމެ

އާއި ސްޕެގެޓީ ،ސަބްމެރީނާއި ޕިއްޒާ މިވަނީ

މަންޒަރުތަކަކީ ފިލާ ނުދާނެ އުފާވެރިކަމެއް

ހިނގާބިނގާވެ އުޅެވޭ ވަރަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި

އާންމު ކެއުމަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

ގެނެސްދޭ މަޒާރެކެވެ.

ތަނަކަށްވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކަށް މިވަނީ

ޒަމާންތައް ބަދަލުވެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށްވެސް

އެދުރުގޭގެ ވޮށުފިލައިން ފެށި ތައުލީމު ފޮތްތަކާއި

ރައްވެހިކަމުގެ ފަތިސް އަލި ވިލޭނެ ދުވަހެއް

މިވަނީ ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާފައެވެ.

ގަލަމްދާނަށް ބަދަލުވެ ،އެއަށްފަހު ކޮމްޕިއުޓަރާއި

ނޭނގިފައެވެ.

ލިޔުނީ :ޙައުލަތު މާހިރާ

އިޖްތިމާޢީ އެހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ފެނިގެން
ދަނީ ފާޅުގަ ނުކުމެ ،ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ތަނެވެ .އިސްލާމްދީން
ބާރު އަޅަނީ ހަލާލު ގޮތުގައި މުދާ ހޯދުމާއި ހަލާލު
ތަކެތި އާއިލާއަށް ކާން ދިނުމެވެ .ނަމަވެސް މި
ގައުމުގެ ވަލިއްޔުމްއަމުރު ބާރު އަޅަނީ ސަދޫމުގެ
ރަސްގެފާނު ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތަށެވެ .ހަރާމެއް
ހަލާލެއް ނުބަލާ ފޭރި ގަތުމަށެވެ .ލިބުނު ގޮތަކަށް
ހޯދުނު ގޮތަކަށް އަނެކާގެ ހައްގުތައްވެސް
ފޭރިގަތުމަށެވެ .މީ ބިރުވެރިކަމެކެވެ.
ޒިނޭއަކީ ﷲ އެންމެބޮޑަށް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ
ނުތާހިރު ބޮޑު ފާފަވެރި ޢަމަލެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަދުލުގެ ނިޒާމުގައިވެސް ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ
ބޮޑުކުށެކެވެ .ޒިނޭއަށް މަގުފަހިވާ ޒާތުގެ ވާހަކަ

ދެއްކުމާއި އަމަލުތައް ކުރުމަކީ ޖިނާއަތުގެ  4ވަނަ

ހަމަ އޮރިޔާން ހާލުގައި ނިދާފައި ތޯއެވެ؟

ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަމަށް ވީނަމަވެސް މި ގައުމުގެ

ފުލުހުންނާ އަސްކަރިއްޔާ ހެސްކިޔާފަ ޔާމަރުހަބޭއޭ

ވެރިމީހާގެ ބަސްމަގު މި ހުންނަނީ އިސްލާމްދީނުގެ

ގޮވަމުން ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހޯދައިދިން ވެރިމީހާ

ހަމަތަކާއި މުޅިން ޚިލާފަށްކަމަށް ދަންނަވަން

ރޯމާ ދުވާލު ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެ

ޖެހެއެވެ.

ވައްކަން ކުރަމުންދާއިރު ތިޔަ ތިއްބަވަނީ ފަހެ

ނާސިގެތަކުން ހޯދާ އަންހެނުންނަކީ ހިލޭ

ކީއްވެފައިތޯއެވެ؟

އަންހެނުން ނޫންކަމާ ފައިސާ ދީގެން ހޯދާ

ތިޔަ ބައިގަނޑު ޣާފިލް ކަމުގެ ނިދިން ހޭލެވޭނީ

އަންހެނުންނާއި ތިމާގެ ހަލާލު އަނބިމީހާ އަކީ

ރައްޔިތުން ނުކުމެ ހޭ އެރުވީމަތޯއެވެ؟

އެއްދަރަޖައިގެ އަންހެނުން ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްތެރެއަށް ރިޝްވަތުގެ

އެ ގެންދަވަނީ ވިސްނައި ދެމުންނެވެ .މީ ބިރުހުރި

ހުތުރުފައިސާއިން ގަދަބާރުން ވަދެ ތިބެ

ކަމެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ފޭރެމުން ގެންދާ

މަގު ގެއްލިފައި ތިބި ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް

ބައިގަނޑު އެ މީހުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކޮށް

ހެޔޮމަގު ދައްކާ ރައްޔިތުން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ

މުރުތައްދުވަމުން އެދާ މި ރައީސް އަޒުލުކުރާކަށް

ބަދަލުގައި މި ރައީސް ފާޅުގައި ނުކުމެ މި

ނުވޭތޯއެވެ؟

މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުން މަގު

ދައުލަތުގެ ބާރުތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް

ފުރައްދާށެވެ.

އެފަރާތްތަކާއި މަތިކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީ

ދިވެހި މުޖުތަމައު މަސަލަސްކުރަން ބޭނުން

ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭ ނަމަ ރައްޔިތުން މި ތިބީ

ވަނީ އަފިހުންކަމަށް ވިދާޅުވެ ،ދިވެހި މުސްލިމް

ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރަން ނިކުންނަށް ވަރަށް

ޒުވާނާއަށް އަފިހުން ދެއްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައެވެ.

ދެއްވަނީ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ދެއްވާ

ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކުރާ ހަމަ އަކީވެސް

ރަސްމީ ބަޔާން ތަކުގައެވެ .މީ ނުރައްކާ ކަމެކެވެ.

ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން

މި ހިސާބަށް ވެރިމީހާގެ ޖާހިލުކަމާއި ޖައްބާރުކަން

ސަލާމަތްކުރުން ކަމަށް ވީހިނދު ޤާނޫނުއަސާސީން

ދިޔައީމާ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ ،މި ރައީސް

ރައްޔިތުންނަށް ލާޒިމް ކުރާ ވާޖިބަށް ހުރަސްނާޅާ

ވެރިއަކަށް ކަނޑައެޅި ބަރަހަނާ ވެފައިތިބި ފަސާދަ

އެފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާށެވެ( .ނިމުނީ)

ޖުޑިޝަރީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
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ދެއްވާފައެވެ.
އާދެ! ދުވަސްވީ އިސް ރަށްވެހިމީހާގެ އަގު
ވަޒަން ކުރައްވާ އެމީހާއަށް ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން
މިންވަރެއް ދެއްވުމުގެ ވަޢުދު ފުރިހަމަ
ކޮށްދެއްވާފައެވެ .އެމަނިކުފާނު މި ވަޢުދު ފުއްދެވީ
އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ޚަރަދުތަކަށް ދައުލަތުން
ދޭން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއިން ދުވަސްމީހާއަށް
ފައިސާގެ އެލަވަންސެއް ދެއްވުމަށް ނިންމަވާ
އެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.
ހެޔޮވެރިންނަކީ މިއީ ނޫންތޯއެވެ؟
ހެޔޮ ،އޯގާވެރި ވެރިއެއްގެ ހިޔާ ރައްޔިތުންގެ
ބޯމަތީގައި އެޅިފައިވާކަމުގެ އިހްސާސް
ކުރުވައިފިއެވެ .ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތިން
އުފާވެރިކަން ފާޅުވާން ފަށައިފިއެވެ.
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ،އުފާވެރިކަން
ފުރިހަމަވެގެންދަނީ މިނިވަންކަމާއެކު ހައްގު ބަސް
ބުނުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންނެވެ .އިންސާނީ
ކަރާމާތާއި ގުޅިފައިވާ އެންމެ ރީތި ހިތްގައިމު
އެއް ސިފަޔަކީ މިނިވަންކަމެވެ .މިނިވަންކަން

ވޮލިއުމް 1 :ނަންބަރު6:

އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ހިފާ ހައްޔަރެއް ނުކުރެއެވެ.

ފަސާދަ ވެފައި ތިބި މުޑުދާރު ފަނޑިޔާރުން

އަނގައިން ބުނެލާ ބަހަކުން ތުނބުޅީގައި ސޯސް

ލައްވައި މެންދަމު ނެރުނު ޣައިރުދުސްތޫރީ

ހާކައިގެން ދީނީ ޝޭޚުންގެ އިލްމުގައި ކަސްތޮޅެއް

ހުކުމްތަކުން އުފެދުނު ނާޖާއިޒު މި ވެރިކަން

ފެށުނީ އުފާވެރިކަމާއި އުއްމީދާ އެކުގައެވެ.

ނާޅުވައެވެ.

 2013ގައި މިވަނީ ފެށިފައެވެ .ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް

ރަށުގައި ތިބެގެން ތަޢުލީމާއި ސިއްހަތު ،ވަޒީފާ

މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަޅުގަނޑު

އުފެދުނު ނާޖާއިޒު ވެރިކަމަށް އަނެއްކާވެސް

އާއި ތަނަވަސްކަން ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ދުށީމެވެ.

ކާމިނީ ދަރިކޮޅުން މީހަކު މި މުސްލިމް ގައުމުގެ

ނަމަވެސް މިއަދު މިވަނީ މާޔޫސްވެ އުއްމީދު

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ޕިކަޕެއްގެ ތެރެއަށް

ވަލިއްޔުލްއަމުރަކަށް ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުން

ގެއްލިފައެވެ .ހުރިހާކަމެއް މާލެއާ ހަމައަށް

ވަކި ބަޔަކަށް ނޫނީ ވެރިކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް

އެރިވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމަށް

ގަދަކަމުން އިސް ކުރީއެވެ .މީ ހިތާމަހުރި

ހުއްޓިފައެވެ .ރަށްފުށުގެ ތަރައްގީއެއް،

ގާނޫނުތައް ހަދާފައެވެ .އަދި ،ސިޔާސީ ވެރިން

ރޯކުރާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟

ފާޑުކިޔާ ފުރައްސާރަ ކުރިތަނެވެ .ފުލުހުންނާ

ކަމެކެވެ.

ތަޢުލީމެއް ،ސިއްހަތެއް ،އަދި ހަމަ އެހެންމެ

ޖަލަށްލައި ހުކުމްކޮށްފައެވެ .ފަނޑިޔާރުގެއަށް

«ހިތާމަޔަކީ މިދޭހުން ފެންނަ އިބްރަތްތައް

އަސްކަރިއްޔާގެ ފުރިހަމަ ހިމާޔަތުގައި

ރައްޔިތުން ވެރިޔަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ލިޔެވި

ވަޒީފާއެއްވެސް ނެތެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އުޅުނު

ބިރު ދައްކާ ހިތުހުރި ބަޔަކު ނަހަމަގޮތުގައި

ނުވިސްނޭކަން

ހުންނަވައިގެން އޭރުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް

އެއްބަސްވެފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުން

ހިތްގައިމު ރަށްތަކާއި ގޮނޑުދޮށްތައް ދޫކޮށް

ޖަލަށްލައިފައެވެ .ގައުމުގެ އަމާންކަން ގެއްލި ކުއްލި

ހިތްވަރު ދެމުން ގެންދިޔަ ތަނެވެ .އޭގެ

ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އިސްކުޅަ ވެރިމީހާގެ

މާލެއަށް އަންނަން ޖެހިފައެވެ .އަޅުވެތިކަމާއި

ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް ގައުމު ވަނީ ގޮއްސައެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބާޣާވަތަކުން ވެރިކަން

ނުބައިކަން ރައްޔިތުން މިދަނީ ތަހައްމަލު

އަތްމަތިދަތިކަމާއެކު ބާރަ ފޫޓު ބާރަ ފޫޓުގެ

ފުރޮޅާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ތަނެވެ.

ކުރަމުންނެވެ .ގައުމުގައި ހުރި ރަގަޅު ނިޒާމްތައް

ބަޣާވަތުގެ ވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ފުނޑުފުނޑު ކޮށް ،ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމާއި

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ފަސާދަވެފައި އޮތް ޖުޑިޝަރީ

އަނިޔާވެރިކަން އުފައްދައިފިއެވެ .ދައުލަތުގެ

މެދުވެރިކޮށް ޤާނޫނުން ބޭރުން އަމުރުތަކާއި

ހުރިހާ ބާރެއް ވެރިމީހާގެ މުށުތެރެއަށް ލައިފިއެވެ.

ގައިޑްލައިންތައް ނެރުއްވައިގެން ވޯޓުން ވައްކަން

ފަނޑިޔާރުންގެ ކަސްބީ މަންޒަރުތައް ވެރިމީހާގެ

ކޮށްގެން ވެރިކަން ކާމިޔާބު ވަންދެން ދިގު ދެންމި

ތިޖޫރީގައި ރައްކާކޮށްފިއެވެ .ރައްޔިތުންގެ

ތަނެވެ.

>>> ސަފްޙާ 15

ވިހި ވަނަގަރުނު ނިމި އެކާވީސްވަނަ ގަރުނު

ކާލާ ހިކި ރޮށިކޮޅުގެ ރަހަ އަޅުވެތިކަމާ އެކުގައި
ކާ ކަލިޔާބިރިންޖީ އަށްވުރެ މާ މީރު ވެ ދެއެވެ.
ރައީސް ނަޝީދަކީ މިނިވަންކަމަށް އިންތިހާއަށް
ލޯބިކުރައްވާ ވެރިއެކެވެ .އެހެންކަމުން ދުލާއި
ގަލަމުގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް
ލިބުނީ އޭގެ ހައްދެއް ،މިނެއް ނެތް މިންވަރަށް
ކަމަށް ދަންނަވަން ޖެހެއެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ
އޭރު މި ގައުމުގެ މިނިވަން ނޫން ރައްޔިތަކު
ނެތެވެ .ރޭޑިޔޯ ،ޓީވީ އަދި ނޫސް މަޖައްލާތަކުގައި
ވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް
ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި ކަމަށް ދަންނަވަން ޖެހެއެވެ.
ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައިގެން ރޯ ބުހުތާން ދޮގު
ހަދައިގެން ،ވެރިމީހާގެ ޝަޚުސު ކަތިލުމަކީ
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ސީދާ އަދި
ނުސީދާކޮށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަންކަމޭ
ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން ޖެހެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ދުލާއި ގަލަމުގެ ސަބަބުން

ފެހި ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމާއި

ނުވޭތޯއެވެ؟

ހަމަހަމަކަން ވަނީ އޮޔާލާ ގޮސްފައެވެ .ގާނޫނުތައް

އަތުކުރި އޮޅާލައި އަތާއި އަތް ގުޅުވައިލާކަށް

ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާ ތިންބާރު އެއްކޮށްލާފައެވެ.

ނުވޭތޯއެވެ؟

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުނޑާލައި މިނިވަން

ގައުމު ވެއްޓެމުން މިދާ ވަޅުގަޑުން ސަލާމަތް

މުއައްސަސާތައް މިވަނީ ހިޞޯރުކޮށްފައެވެ.

ކުރުމަކީ ފަރުދީ ގައުމީ ޒިންމާއަކަށް ހަދަމާތޯއެވެ؟
ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލައި އާލިމުންގެ ދަންމަރު

މިތާ ޣާފިލު ވެގެން ތިއްބާ ޒުވާންކަން
ގެއްލިގެން ދާކަން»

ގައުމީ ބަތޮލުންގެ ހިތްވަރުން ހިތްވަރު ލިބިގަނެގެން

ރައްޔިތުން މާޔޫސް ކުރުވި  913ދުވަސް

ނެތް ތަނެއްގައި އެއްވެސް އުފާވެރި އިހްސާސެއް
ނުވާނެ ކަމީ ޔަގީން ކަމެކެވެ .މިނިވަންކަމާއެކު

ގޮޅިއަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައެވެ.

ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ނުކުންނާކަށް

ލިޔުނީ :ޝަމީމާ މުޙައްމަދު
ނ ކެނދިކުޅުދޫ
ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރަށް ދެއަހަރާއި
ބައިވެގެން ދިޔައިރު ވީ ވަޢުދު ތަކުގެ މަތިން
ހަނދުމަފުޅުވެސް ހުރިހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ.
މިވަޢުދުތަކުގެ ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީނުވެސް
އަދި މިސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންވެސް ދައްކާ
އަޑެއް މިއަދަކު ނީވެއެވެ .ނަމަވެސް ރައްޔިތުން
ތިބީ އެވަޢުދުތަކުގެ ހަދާން ކޮށްލަ ކޮށްލައި
ރައީސް ޔާމީނު ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުތައް
ފުއްދައިދޭނެކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދުގައެވެ .އެކަން
އެނގެނީ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ނުކުމެލިޔަސް
ކަންކަންމަތީ ތިބެގެން މާޔޫސްކަމާއެކު ރައްޔިތުން
ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތައް އަޑުއިވުމުން ދާތީއެވެ.
މިދިޔަ ހަފުތާގައި އަޅުގަނޑަށް އަޑު އިވުނީ
ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރި  913ގެ

ވާހަކައެވެ .ހަމައެޔާއެކު ރައްޔިތުން ހޮޅުއަށިތަކުގަ

ގޮވާލީމާ އެމީހުން ގާތަށް ގޮސް ހުއްޓުނީމެވެ.

އާއި ،މައިޒާންތަކުގަ އާއި ކަންކަންމަތީ ކުރަމުންދާ

އެ ދެމީހުން މާ އޮލަކޮށް ވާހަކައެއް ދައްކާހެން

ސުވާލަކީ ރައީސް ޔާމިނު  913ދުވަސް ފާހަގަ

ހީވެގެން އަޅުގަނޑު އެ ދެ މީހުނަށް ބުނީމެވެ.

ކުރަނީ ރައްޔިތަކަށް ކޮންކަމެއް ކޮށްދެއްވައިގެން

«ހާދަ ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކަން ތިބިހެން ހީވޭ

ތޯއެވެ؟

އެވެ».

އަޅުގަނޑު ހެނދުނު ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް

އަޅުގަނޑުގެ ރަޙުމަތްތެރިޔާ އަޢިޝާ ބުންޏެވެ.

ގެންގޮސްލައިފާ ގެއަށް އައި މަގުމަތީ ވަރަށް ކުރީގެ

«އާއެކެވެ .މި ދައްކަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ

ރަށްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ އަޢިޝާ އެހެން އަންހެނަކާ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ބުނި

ވާހަކަދައްކަން ތިއްބައި ދުށީމެވެ .އެމީހުންނާ

ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކައެވެ .ދައުރު ދެބައިވެގެން

އަޅުގަނޑު އަރާހަމަވުމުން އަޢިޝާ އަޅުގަނޑަށް
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ވޮލިއުމް 1 :ނަންބަރު6:

ސަހަރޯ މީ ވާ ވެރިކަމެކެވެ!

ވޮލިއުމް 1 :ނަންބަރު6:

ރައްޔިތުން ،ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން ސަލާމަތް ކުރުމަށް
ފުރުސަތު ދެއްވާށެވެ.

ލިޔުނީ :ފުނަމާ އާދަމް މަނިކު
ދިވެހިން ބޭނުންވެގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން

ލިޔުނީ :މަރިޔަމް ވަޙީދާ (ހުޅުމާލެ މަރީ)

ގެންދަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެކެވެ .ފެހި ގާނޫނުއަސާސީ
އެކުލަވާލެވުނުއިރު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި

އަޅުގަނޑަކީވެސް ދިވެހި ރައްޔިތެކެވެ.

އެންމެބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އުފެދިގެން ދިޔަ

މަންމަ އެކެވެ.

މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާނީ ކޮން
ނިޒާމަކުންތޯއެވެ؟ އެގާނޫނު އަސާސީގައި
ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ވާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް
ކަމުގައި ލިޔެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން
ނިންމައިގެންނެވެ .މިނޫން ކޮންމެ ކަމެއް
ނިންމުމުގައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިހުގެ ނިންމުމަށް
އެވަނީ ނިންމާފައެވެ .އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި
ވެރިކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްނޫން
ގޮތަކަށް ވެރިކަން ކުރުމަކީ ވެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު
ޚިޔާނާތޭ ދަންނަވަން ކެރިދާނެއެވެ.
ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި
ވާދަ ކުރެވޭގޮތައް ބާއްވާ އިންތިޚާބަކުން 50
އިންސައްތަޔަށް ވުރެ އިތުރު ވޯޓު ހޯދައިގެން
މެނުވީ ވެރިކަން ސައްޙައެއް ނުވެއެވެ .ވެރިކަމަށް
ކުރިމަތިލާއިރު ރަނިންމޭޓަކު ކަނޑައެޅުން
ލާޒިމްވެއެވެ .އަދި ،ދައުރުގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން
ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެމަގާމު
އަދާ ނުކުރެވޭނެ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ދައުރުގެ
ބާކީ ދުވަސްތަކުގައި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް
ކުރުވައެވެ.
ނަމަވެސް މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ
ގާނޫނުއަސާސީގައި އެބުނާ ސިފަތައް ފުރިހަމަނުވެ
ވެރިކަން ކުރަމުންދާތަނެވެ .މާދަމާވެސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެރިކަން ނުކުރެވޭފަދަ

ޤައުމުގެ ޙާލަތު މިއަދު މިވަނީ ވަރަށްވެސް
ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމާ ހަވާލުވާނެ
ނާއިބަކު ނެތެވެ .ތެދެކެވެ .އެފަދަ ހާލަތެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް
ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި އަލުން
އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ކުރިޔަށް ދެވިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިގެން ލިޔެވިފައިވާ އުސޫލުތައް
ކޮބައިތޯ މިއީ މިއަދު ރައްޔިތުން ކުރަމުން ގެންދާ
ސުވާލެކެވެ.
މިކަންކަން އެއް ފަރާތް ކޮށްލުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ
ވެރިކަން މިއަދު މި ހިންގަނީ އެންމެ ސައްޙަ
ގޮތުގައިތޯ ބަލައިލާއިރު މާކަ ތާހިރު ވާހަކަތަކެއް
ނީވެއެވެ .މި އިވެނީ ގައުމުގެ ވަލިއްޔުލްއަމްރު
ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވަމުންދާ
ވާހަކައެވެ .ކަނޑައެޅިގެން ވައްކަން ކުރަމުން
ގެންދާކަމުގައި ބުނާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ.
ފާޅުގައި ބޮޑެތި ދޮގުތައް ހަދަމުން ގެންދަނީ ހަމަ
ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައެވެ.
މިއީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމެކެވެ.
ގައުމުގެ ވަލިއްޔުލްއަމްރު ކަނޑައެޅިގެން
ކުފުރުގެ ބަސްތައް ބުނެ އިއްވަމުން ގެންދާއިރު
ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެވޭ އެއްވެސް ކަމެއް
ހިނގާތަނެއް ނުފެނެއެވެ .ކަނޑަ އެޅިގެން
ޤުރުއާނަށް ގޮންޖަހައި ހަލާލެއް ހަރާމެއް

ނުބަލައި ހޯދުނު ގޮތަކުން ހޯދައިގެން ކެއުމަށް
ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލާއިރު ހަމަ މިތިބީ މުސްލިމުން
ކަމުގައި ދެން ބުނެފައި ނިންމާލެވެން އެބަ އޮތް
ހެއްޔެވެ؟ ﷲއަށް ދަރި ފަސްކޮޅެއް ވާކަމުގައި
ބަޔާންކުރާ މީހަކީ ގައުމުގެ ވެރިޔަކަށް ވާތީވެ ހަމަ
އަޅާނުލައި ތިބެން ގާނޫނުން ބާރު ދޭހެއްޔެވެ.؟
މިއިން ކަމަކާ ބަހެއް ބުނުމުގެ އެއްވެސް
ހައްގެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ނެތެވެ .އެކަމަކު
ގާނޫނުގައި ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފައި އޮންނަނީ
ދައުލަތުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ރައްޔިތުން
ކަމުގައެވެ .ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް
ފެށިގެން އަންނާނީވެސް އަދި ،ދެމި
އޮންނާނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ކަމުގައި
ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައި އެއޮތީ ރައްޔިތުންނަށް
މަލާމާތް ކުރުމަށް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ލިޔުމުގެ
ކުށަކުން ހެއްޔެވެ؟
އާންމު ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ އުދާސްތަކައިގެން
ނުކުތުމުން ފުލުހުން ކުއްތާ ތަކެއްހެން ނުކުމެ
ރައްޔިތުންގެ ގަޔަށް ބޮލަށް އަރައި މުދާތައް
ފުނޑާ ލަނީ ކޮން ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން
ހެއްޔެވެ؟ ރައްޔިތުންގެ ގަޔަށް އަތްލައި ހިފާ
ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ފުލުހުންނަށް
ނޭނގޭނަމަ އެމީހުންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އޭ

ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައެވެ .ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް
ޤައުމާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ ހާލަތަށް ޤައުމު މިވަނީ
ވެއްޓިފައެވެ.
 2012ފެބްރުއަރީ  7ވަނަ ދުވަހު ،ދައުލަތުގެ
 2ބާރު އިސްވެ އޮވެ މިވަނީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ
ބާރަށް އަރައިގަނެފައެވެ.
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އާއި ފުލުހުންނާ އިސްވެ
ތިބެ ހިންގި ޤާނޫނާ ޚިލާފް އެތައް ޢަމަލުތަކެއްގެ
ތެރެއަށް ހަމަ ގަސްދުގައި ޖުޑިޝިއަރީ އާއި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވަދެ ،ބާރުތައް ނާޖާއިޒު
ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްގެން އޭރު އޮތް އެމްޑީޕީގެ
ހެޔޮ ވެރިކަން ވައްޓާލާފައެވެ.
ބަޣާވަތެއްގެ ހުރިހާ ރުކުނެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެ
ޣައިރު ޤާނޫނީ ހަރަކާތަކަށް ،ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން
ހަނިގޮތަކަށް ވެރިކަމުގެ ނަން ދީގެން ޤައުމު މި
ވަނީ ސުންނާފަތި ކޮށްފައެވެ.
 2008ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރައްޔިތުން ފުރިހަމަ
މިނިވަންކަމާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގައި ލީ
ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދެއްކީ ދިވެހިރައްޔިތުން އެދި އެދި
ތިބި ގޮތަށެވެ.
އެއީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން މައުމޫނިޒަމް ފުހެލުމަކީ
ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔެއްގެ އެދުމެއް ކަމެވެ.
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ
އަތޮޅުތަކަކީ ނަމުން ތަރައްޤީވެފައިވާ އޮތް ރަށްތައް

ކަމުގައި ދަންނަވަން ޖެހެނީ ،މާލެއަކީ ރާއްޖޭގައި

ތަބީޢަތެވެ .ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް

އޮތް އެންމެ ތަރައްގީވެފައިވާ ރަށް ކަމުގައި

ކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށް އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރާ

ވާއިރު މާލޭގައިވެސް އެދެވޭ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް

ކަންކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

އެންމެ އަސާސީ ބޭނުންތައްވެސް ދައުލަތުން

ގެންދާނެ ގޮތް ވަނީ ކަރުދާހުގައި ލިޔެ ،އާއްމުކޮށް

ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ވުމާއެކު

ހުރިހާ އެންމެނަށް ފެންނާނެހެން ރައްޔިތުންނަށް

ދިވެހިރައްޔިތުން ތިބީ ،ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް

ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދައުލަތުން ފުއްދައި ދެވޭނެފަދަ ވިސްނުމެއް ހުރި

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އަކީ މިދެންނެވި

ޤާބިލް ވެރިޔަކަށް ނުހަނު ބޭނުން ވެފައެވެ.

ހުށާހެޅުމެވެ.

ﷲގެ ރަޙްމަތާއި ވާގިފުޅާއެކު ،އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން

މި ހުށަހެޅުމުގައިވާ ކަންކަން ދިވެހިރައްޔިތުން

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ގ .ކެނެރީގެ މުހަންމަދު

ބަލައިގަތީ އުފަލާއެކުއެވެ.

ނަޝީދު ވެގެން ދިޔައީ ،ދިވެހި ތާރީޚު ދެކެފައި

ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރި ވަގުތުވެސް ރައީސް ނަޝީދު

ނުވާ ފަދަ ހެޔޮލަފާ އޯގާތެރި ވެރިއަކަށެވެ.

ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަޢުދެއް ފުއްދަވައި

އޯގާތެރިކަމާ އިހްސާންތެރިކަމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ
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ވޮލިއުމް 1 :ނަންބަރު6:

މާމިގިލީގެ މިއަދުގެ ސިއްހީ ހާލަތު

ވޮލިއުމް 1 :ނަންބަރު6:

ބުނެ ބޮޑު ލިޔުމެއް ފުލުހުންގެ މައި އޮފީހުގައި މާ

އެ ބުނަނީ ވެރިކަމާ އިދިކޮޅަށް ކިތަންމެ ކުޑަ

އޮތީ މި ކަހަލަ ނުތާހިރު ވާހަކަތަކެވެ .އެކަމަކު

ރީތިކޮށް ބަހައްޓާފައި އެހެރީ ފުލުހުންގެ ވެރިން

ބަހެއް ރައްޔިތަކު ބުނެލި ކަމުގައި ވިޔަސް

ހަމަ ބުނެވެން އޮތީ މިހެންނެވެ .ސަހަރޯއެވެ...

ތަސައްރަފުން ކެނޑިފައި ތިބި ހާލުގައި ހެއްޔެވެ؟

އަމިއްލަޔަށްވެސް އެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެކަން

މީ ވާ ވެރިކަމެކެވެ! މިކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށް

މިއަދު މިގައުމުގައި ބިރުވެރިކަމާ ނުލައި

ބަލާނެ ކަމުގައެވެ .ޖިނާއީ އިޖުރާއަތޭ މި ކިޔަނީ

ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން މަގޭ

ލޯމަރާލެވެން އޮތީ ކާކަށް ކޮން ފެންވަރެއްގެ

އެފަދަ ބަސްބުނާ ފަނޑިޔާރުންގެ ކުޑަ ކަމުދާ

މައްޗަށްވެސް ވާޖިބުމެއެވެ( .ނިމުނީ)

މީހަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އިސްލާމުން އެ ދެކެ ފަކުރު

ނަޖިހަށް ހެއްޔެވެ .މިގޮތަށް ކީ ކީ ހެން ދެއްކެން

ގަންނަ ކުއްތާއެއް ކުއްލިޔަކަށް ގޭގެ ތެރެއަށް
ލިޔުނީ :ނަޞީރާ އާދަމް

ނުވަންނާނެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ .ހަމަ މި ބީދައިން

އދ މާމިގިލި

އެބުނާ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޭގެ ދޮރު
ވައްޓާލައި އެ ކަހަލަ ޙަސީލަތްތެރި އިންސާނުންގެ

މާމިގިއްޔަކީ އދ އަތޮޅުގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން

ސިފައިގައި ތިބޭ ބަޔަކު ވަދެ އަނބިދަރީން ކުޑަ

ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެވެ .މާމިގިލީގައި 4500

ކަކޫ ޖައްސައި ގޭތެރެއިން ހަތިޔާރު ނުނެރޭނެ

އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ.

ކަމުގެ އޮތީ ކޮން އިތުބާރެއް ހެއްޔެވެ؟ ވެރިންނަށް

މީގެ އިތުރުން މާމިގިއްޔަކީ މިއަތޮޅުގެ ގިނަ
ރަށްރަށުން ތަފާތު އެކި ބޭނުންތަކުގައި އައިސް
ގޮސްފައިވާ ރަށެކެވެ.
މާމިގިއްޔަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓެއް އޮތް
ރަށަކަށް ވުމާއެކު އެކި ބޭނުންތަކަށް އަންނަ
މީހުން ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މިފަދަ ރަށަކަށް އެންމެ މުހިންމު އަދި
އެންމެ ބޭނުން ބޮޑު އެއްކަމަކީ އެތަނުގައި
ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ
ސިއްޙީ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .ނަމަވެސް
ދަންނަވަން ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުގެ އުފަން ރަށް
އދ މާމިގިލީގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ހުރިގޮތް ވަރަށް
ދެރަކަމުގެ ވާހަކައެވެ.
އދ މާމިގިލި ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ދިން
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ދެތިން ކަމެއް ކިޔުންތެރިންގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި
ފާހަގަ ކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑުގެ ގަލަން ހިންގަން
ފަށަމެވެ.
ކަމަކާ ޖެހި ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މިގޮތުން މާމިގިލީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ދިން
ސިއްޙީ ހިދުމަތަކީ ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް
ދެވޭ ފަރުވާ އަކީ އެއް ފަރުވާއެއް ކަމެވެ.
ހުންއައިސްގެންދާ މީހާއަށް ޖަހާ ވައްތަރުގެ
އިންޖެކްޝަން ކަންފަތުގައި ރިއްސާތީ ދާ މީހާގެ
ގަޔަށް ޖެހުމާއި ތަނެއް ކަނޑައިގެންގޮސްގެން
ދާ މީހާއަށް ދޭފަރުވާ ބޮލުގައި ރިއްސާތީ ދާ

މީހާއަށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަން މި ސިއްޙީ

މީހުން ކަމަށްވެފައި އެއަތޮޅުން ދެމީހުންވެސް

މަރުކަޒުގައި އަންނަނީ ހިނގަމުންނެވެ.

ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން

މިއަށްވުރެއްވެސް ބޮޑު ހިތާމަޔަކީ މާބަނޑުމީހުނަށް

އިތުރުވެގެންކަމެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ނުލިބިގެން ދިމާވެފައިވާ

މީގެ އިތުރުން ރ އަތޮޅާއި ތ އަތޮޅު އަދި

ކަންތައްތަކެވެ .ބައެއް އަންހެނުންނަށް ފަރުވާ

ފުވަށްމުލަކުގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުގައިވެސް

ނުދެވި ކަނޑުމަތީގައި ވިހަންޖެހިފައިވާވުންފަދަ

މި ދެ މީހުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ވެއެވެ.

ކަންކަން ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ .އަދި ވަކިން

މި މަރުކަޒުތަކުން މި ދެ ޑޮކްޓަރުންވެސް

ޙާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވަމުންދާ ސިއްޙީ

ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ އެމަރުކަޒުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ

ޙިދުމަތް ފާހަގަކުރެވެނީ ހިތި ކަރުނައިގެ

ޙިދުމަތެއް ދީފައި ނުވާތީކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު

ގޮތުގައެވެ.

ލިބިފައެވެ.

މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ބަލިމީހާއަށް

މިއީ ތޯތޯ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ .މިއީ ކަން

ޝިފާ ނުލިބި ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު ބޮޑު

ހިނގައިފައިވާގޮތެވެ .ނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި

ޙަރަދުކޮށްގެން މާލެއަށް އަންނަން ޖެހުމެވެ .މިފަދަ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އެވިދާޅުވާ ސިއްޙީ ޙިދުމަތަކީ

ގޮތަކަށް ދެވޭ ޙިދުމަތްތަކަށް ސިއްޙީ ޙިދުމަތް

މިއީތޯއެވެ؟

ދެނީއޭ ބުނެވިދާނެތޯއެވެ؟

ވާ ސާބަހެވެ.

ލިސްޓަށް ދިގުކުރަން އިތުރު ކަންތައްތަކެއް

މިހެން ކަންކަން ހިނގަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން،

ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމެއް އެބައޮތްތޯއެވެ؟ މިފަދަ

ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިސާއިން މުސާރަ

ހާދިސާތައް ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ހިނގަން

ނަންގަވައި ފިނި ކޮޓަރީގައި އިންނަވައި ފިނި ކާރު

ފެށުމުން ކަމުގެ ހަޤީގަތް ހޯދައިލުމަށް ކޮންމެވެސް

ދުއްވަވަމުން ރައްޔިތު މީހާއަށް ތިޔަ ދެއްވަވާ

މަސައްކަތެއްކުރެވޭތޯ ބެލީމެވެ.

ޙިދުމަތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެވަޑައި ނުގަންނަވާ ނަމަ

ނަތީޖާއަކަށްވީ އދ މާމިގިލީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި

ރައްޔިތުމީހާގެ ހާލު ނުބެއްލެވޭ ނަމަ ރިވެތި ގޮތް

މިހާރު ޙިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ ދެ ޑޮކްޓަރުންނަކީ

އިޙްތިޔާރު ކުރެއްވުން ކިއެއްތޯއެވެ؟

ދެމަފިރިން ކަމަށްވުމާއި ދެމީހުންނަކީވެސް

އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ރައްޔިތުން ފައިސާއިން

މީގެ ކުރިން ބ އަތޮޅުގެ ބައެއް ސިއްޙީ

މުސާރަ ނަގަން ނުޖެހޭ ކޮންމެވެސް އެހެން

މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ދެ

އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާށެވެ( .ނިމުނީ)

ނޭގި ވަލިއްޔުލްއަމްރަށް ގޭގެ ހިބަފަތް ލިޔެ ނުދޭނެ
ކަމެއް އެނގެނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ކަންކަން
ހިނގާވެރި ކަމަކަށް ވެރިކަމޭ ކިޔުމަށް ވުރެ ބޮޑު
މަލާމާތެއް ފަހެ އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގަނީ ކަމުގައި
ބުނާއިރު އެވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ހަނާ އަރުވާލަނީ
ސަރުކާރުންނެވެ .ނުވި ތާކަށް ކޯޓުތަކުން ފާޅުގައި
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ބޮޑު ޖާފަތް ބާއްވަމުންދާއިރު ވެރިކަން ލިބުނީމާ
ކޮށްދޭން ބުނިކަންތައްތަކުން އެއްވެސް ކަމެއް
މިހާތަނަށް ކޮށްދީފާއި ނުވާ ވާހަކައެވެ .މި
ދައްކަނީ ރައީސް ޔާމިނު ކޮށްދެއްވަން ވިދާޅުވި
ކަންތައްތަކުގެ އަވައިގައި ޖެހިގެން މަށަށް ލިބުނު
ދެރަ އާއި ގެއްލުމުގެ ވާހަކައެވެ».
އަޅުގަނޑު އަހާލީމެވެ.
«އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ ހެއްޔެވެ؟ އަޢިޝާމެންނަކީ
ޔާމީނު ވެރިކަމަށް ގެންނަން ހާދަ ބުރަކޮށް
މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ 2013
ގެ ރިޔާސީ ކެންޕޭންގެ ދުވަސްވަރު އަހަރެން
އަޢިޝާ ކައިރީ ޔާމީނަކީ ވެރިކަމަށް ކަމުދާ މީހެއް
ނޫނޭ ބުނުމުން އައިޝާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީމާ
މި ދޭތެރެއިން މި އުޅެވުނީ ދެމީހުންނަށްވެސް
ތަންކޮޅެއް ބީރައްޓެހި ވެގެން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަޅެ
ތި ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ».

އަޢިޝާ ބުންޏެވެ.

ފެންބިލާއި ،ކަރަންޓް ބިލާއި ފޯނުބިލް ދައްކައި،

«އަހަރެން ޔާމީނު ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް

ކައިބޮއި ،ދަރިންގެ ޚަރަދުތައް ހަމަ ނުޖެހޭތީއެވެ.

ކުރީ ޔާމީނު ކޮށްދެން ބުނި ކަންތައްތައް ގިނަ

ދެމީހުންގެ މަސައްކަތުން ވަނީ ކިރިޔާ އުޅެލެވޭ

ކަމާއި ،އަދި އެކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރެން

ވަރެވެ .ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ،ޓެކްސްތައް

ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ހުރި ކަމެއް ކޮށްދޭ

އިތުރުވެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިފައި

ވާހަކަ ހިމަނާފައި ވާތީއެވެ .އެކަމަކީ އަހަރެން

ވާތީއެވެ.

ކަހަލަ ޅަކުދިން ގޮވައިގެން އުޅޭމީހުން އެކުދިން

«ޔާމީނު ވެރިކަމަށް އައުމުން ގޭގައި ދަރިން

ބަލަން ގޭގައި ތިބޭއިރު އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް

ބަލަން ތިބޭ މައިންގެ ލިސްޓަށް އަރަން ވެގެން

ވަޢުދުވެފައި ވާތީއެވެ .އަހަރެންގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅު

އަހަރެން ވަޒީފާއިން ވަކިވީ އަމިއްލަ އަށެވެ.

ވިހައިގެން އޮފީހަށް ނުކުތީ ދެލޮލުން ކަރުނަ

ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް ޔާމީނުގެ މި ވަޢުދު

އަޅަމުންނެވެ .އެއީ މުސްކުޅި މަންމަ ބަލިކޮށް

ފުއްދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި އެއްވެސް ކަމެއް

އުޅޭއިރު ދެ ކުދިން ޙަވާލުކޮށްފައި ދާންޖެހޭތީ

ނެތެވެ .އެވާހަކަ މިހާރު ދައްކާލާ ބަޔަކަށް އުޅެނީ

މަންމައަށް ވާނެ ބުރަ އަހަންނަށް އިޙްޞާސް

އެމްޑީޕީ މީހުން އެކަންޏެވެ .މިހާރު ވަޒީފާއަށް

ކުރެވޭތީއެވެ .ނަމަވެސް ދާން މަޖުބޫރު ވީއެވެ.

ދާން ބެލިޔަސް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ.

މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން އުޅެލާނެ ތަންކޮޅެއް

ދެ ދަރިންވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވީމާ ވަޒީފާއަކަށް

ލިބުނަސް ،ހަމަ އެކަނި ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ

ދާންވެގެން ވަޒީފާއެއް ލިބޭތޯ ލައްކަ މަސައްކަތް

އާމްދަނީން ދެކޮޅު ނުޖެހި ދަރަނިވެރި ވާތީއެވެ.
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ހިތްވަރާއެކު ޙަޔާތުގެ މައިދާނަށް ނިކުތުމަކީވެސް

އޮބަހައްޓަނީ ކީއްވެ ބާއެވެ؟

އޭނާ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ހަދާފައިވާ ނިޒާމުން

އަފުރާދުންނަށް އޮޅިފަ ނުވަތަ އޮޅުވާލާފައިވާ

އަންހެނުންކުރާ ތަޖުރިބާއެކެވެ .ބައެއް ފަހަރު

ކޮންމެތާކު އުޅުނަސް ފިރިމީހާގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި

އޭނާ ފުރިހަމަ ކުރަން ލާޒިމުކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް

ޙަޤީގަތަކީ ގައުމެއް އަދި ކީއްތޯ ޢާއިލާއެއް

ވަރަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ދެވަނަ ފަހަރު

އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އަންހެނަކު މަގު އޮޅިގެން

ފުރިހަމަކުރުމަށް ހޭދަ ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު

ކަމުގައިވިޔަސް ހަރުދަނާ ކާމިޔާބު އަންހެނަކާއި

ކާމިޔާބު ކުރެއެވެ .އަދި މިފަދަ ފުން ވަޅުގަނޑުން

ނުދާނެކަން ކަށަވަރެވެ .އެފަދަ ފިރިޔަކަށް

ގިނަވެ އަސްލު މަސައްކަތް އެންމެ ރަގަޅަށް

(އަންހެނުންތަކަކާ ނުލައި) ފުރިހަމަ އަށް

ނޭރި ޙަޔާތުގެ ބާކީ ބައި ކަށިކުނބުރު

ވާންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޤުރުބާނީ ،އަބަދުވެސް

ނުކުރެވެނީއެވެ.

ހަރުދަނާ ނުވާނެ ކަމެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ ގަދަފަދަ

ޖަންގައްޔެއްގައި ހޭދަކުރާން ޖެހެނީ ކިތައް

އަނބިމީހާގެ ހަނދާނުގައި ހުންނާނެވެސް މެއެވެ.

ހަނގުރާމައިން ކާމިޔާބު ހޯދުމަށްޓަކައި ޤައުމާއި

އަންހެނުންނަށްތޯއެވެ.

ވީމާ ،އަންހެނުނަށް ގައުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް ދިވެހި

ދަރިންނަށް ރިވެތި ނަން ހޯދައި ދިނުމަށް

ތަފާތު ގިނަ ގުނަ ހިތާމަ އިޙްސާސް ކުރާ

މައިދާނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ފުރުޞަތު

ދުސްތޫރުގައި ހުރި މިފަދަ ނިޒާމުތައް ވަރަށް

އެކަނބަލުން ކުރަމުން އެ ގެންދާ ޖިހާދުގެ

އަންހެނުން މިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަމަށް

ލިބުމަކީ އަދި ދިނުމަކީ ،އެއް ގޮތަށްވުރެ

ގިނައެވެ .ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ނިޒާމެއް

މަތިވެރި މަޤްޞަދު ކިހާ ފުރިހަމަތޯ އެވެ؟

ދަންނަވަން ޖެހެވެ .އެހެންވީމާ ،ކުރިންވެސް

ގިނަގޮތުން ގައުމުގެ ދުވެލި ހަލުވި ވާނެ ކަމެކެވެ.

އޮތުމުން ވާކަމެއް ނެތެވެ.

އެހެނަސް ދުނިޔެއަކީ ދުނިޔެއެވެ! ނުލާހިކު

އަޅުގަނޑު ދަންވަން ޖެހުނީ މިފަދަ އަނިޔާ

ގައުމުގައި ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޚިޔާނާތްތެރިކަން

އޮނޯރާ ވިދާޅުވަނީ އިތުބާރު އުފައްދައި ވަރުގަދަ

ބޮޑު މާސިންގާ ރާޅުތަކާއި ގަދަފަދަ އޮއިވަރުގަ

އަންހެނުންނަށް ތަހައްމަލް ކުރަން ޖެހުމަކީ

މަދުވެ ވެރިންނަށް ޤައްދާރުވުން މަދުވާނެކަމަށް

ކުރުމުގައި ހަގީގީ ބޭނުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ އިތުބާރު

ޖައްސާފައި އަންހެނުން ،އެކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު

އަފުރާދުންނަށް ޖެހިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ.

ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކުރަންޖެހޭ ސިފަތައް އުފައްދައި ވަރުގަދަ ކުރުން

ވަޒަން ނުކޮށް ޢުމުރުގެ މެދުތެރެއިން ބޭނުންކޮށްފަ

ކީއް ވެގެންބާއޭ އަބަދުވެސް އަންހެނުން މިވަރަށް

އަންހެނުންނަކީ ،ޖިސްމާނީ ގޮތުން ބަލިކަށިވިޔަސް

ކަމަށެވެ .އިތުބާރު އުފެއްދުމުގައި މުހިންމީ

އެއްލައިލާ ޓިޝޫއެއް ހެން އަންހެން މީހާ

ނިކަމެތިވެގެންދަނީ ،މީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތާ

ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ތެދުވެރި ބައެކެވެ .ކޮންމެ

އިތުބާރާމެދު މީހުން ދެކޭ ގޮތަށްވުރެ މީހަކަށް

އެއްލާލަނީ ،ކިތައް ފަރުދުންތޯއެވެ؟ އަދި ހަމަ

އަޅުގަނޑަށް ކުރެވޭ ސުވާލެކެވެ.

ދާއިރާއަކަށް ބެލިޔަސް އަންހެނުންނަކީ މިއަދު

އަނެކުން އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް މީހާގެ

އެކަނި އެއްލާލަނީއެއްވެސް ނޫނެވެ .ބައެއް ފަހަރު

އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ އަށް ކިޔަމަންތެރިވާންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ވަރަށް ފުންނާބު އުސް

ކިބައިގައި ހުރި ކަން އަންގައިދީ އެކަންކަން

އެކަނބަލުންގެ ރީތި އަބުރުވެސް ރަޙުމެއް ނެތި

ފަދައިން ،ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ އަށްވެސް

ބައެކެވެ .އަމިއްލަ ޙަޔާތާއި ޢާއިލާ އަދި ގައުމު

އަނެކުންނަށް ރަގަޅަށް މުވާސަލާތުކޮށް (އަންގައި

ތިމާމެންގެ ޝަރަފަށްޓަކައި ޤަތުލުކޮށްލައެވެ.

އިޙްސާންތެރި ވުމަށާއި އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން

ބިނާކުރުމަށް ފިސާރި ކެރޭ ބެޔެކެވެ.

އޮޅުންފިލުވައިދިނުން) ދިނުމެވެ.

އާދެ ،މުރުއްވައްތެރިކަމާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާކީ

ފެންނަ ކުދި ކުދި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކަށް

ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ޝުކުރިއްޔާއެވެ.

އޮތްތަނުން އުފާ ޙާސިލުކުރުމުން މަޙްރޫމްވެ،

ކެތްތެރިވުމަށް ﷲ ފިރިމީހާއަށް ވެސް

މުޞީބާތާއި ހިތި ތަޖްރިބާ ވާން ވާނީ ،ލިބޭ

މިސާލަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މީހުންގެ

އެ އަންހެނާ ދެން އުޅެން ޖެހިފައިވަނީ

އަންގަވާފައިވެއެވެ .އޯގާތެރި ފިރިޔެއްގެ

ތަޖްރިބާ އަށެވެ .އަބަދުވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން

އިތުބާރު އޮންނަން ބޭނުންނަމަ އެމީހުންނަކީ

ކޮންފަދަ ޙާލެއްގައިތޯއެވެ .ބަލާނެ މީހަކު

ޙިމާޔަތުގައިވާ އަންހެނަކު މަދު ފަހަރަކު ނޫނީ،

އަންހެނުން ކުރިޔަށް ދިއުމުގައި ފަހަރެއްގައިވެސް

އެކަމަށް ކެރި ކުޅަދާނަ ބައެއްކަމަށް ރައްޔިތުން

ނެތި މަގުމަތި ވީއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ހިތި

ބޭވަފާތެރި ނުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ.

ކިތަންމެ ދަތި އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވިޔަސް،

ގަބޫލުކުރާނެ ސިފަތައް އެތަނުން ފެންނަންވީއެވެ.

ތަޖްރިބާއަށްފަހުވެސް އަލުން ހަށިފޮޅާލައި

ނަމަވެސް އަންހެނުން ގޭތެރޭގައި ހިފަހައްޓާ

ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަމަވެ( .ނިމުނީ)

މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރާތަން ފެންނަންވީއެވެ.
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި އޮންނަ ކަން
ފެންނަންވީއެވެ .ތެދުވެރިކަން ފެންނަންވީއެވެ.
އޮނޯރާ ވިދާޅުވަނީ އިތުބާރު އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަ
ދެކެވޭ ހިނދު ،އެ ދެކެވެނީ އެހެން ބަޔަކަށް
އަޅުގަނޑުމެން ލައްވާ އިތުބާރު ކުރުވާ ވާހަކަ
ކަމަށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ތިމަންނައަށް ކުރާ
އިތުބާރަކީ އަނެއް މީހާގެ ފަރާތުން ހޯދާ ކަމަކަށް
ވާއިރު ،އެއީ ގަދަކަމުން އަނެއް މީހާގެ ކިބައިން
ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށެވެ.
ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އޮންނާނީ ތިމާގެ ކިބައިގައި،
އަނެއް މީހާގެ އިތުބާރު ލިބެންޖެހޭ ސިފަ
އުފައްދައި ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ.

ރައްޔިތުން ލައްވައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

އެތި އޮތީ ހަލާކުވެފައެވެ .އެހެންކަމުން އޭނާ

ގަދަބާރުން އިތުބާރު ކުރުވުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް

އަނބުރާ ފިހާރައަށް ގޮސް އެ އެތި ބަދަލުކޮށް

ނޫނެވެ.

ދިނުމަށް އެދެއެވެ .އެ އެތި ބަދަލުކޮށް ދީފިނަމަ
ކަސްޓަމަރަށް އެ ފިހާރައިން އެ ތަޖްރިބާކުރެވުނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ،

އެތަނަށް އޭނާ އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ ސިފަތަކެކެވެ.

ރައްޔިތުން އެތަނަށް އިތުބާރުކުރާނެ ސިފަތައް

އެ މުއާމަލާތުން ފިހާރައަށް ގެއްލުމަކާ އެވަގުތު

އެތާގައި އުފައްދައި ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ.

ކުރިމަތިވިޔަސް އެ ފިހާރައަށް އިތުބާރު ކުރާ
ކަސްޓަމަރުން ތިބި ނަމަ އެއީ ފިހާރައިގެ

އޮނޯރާ ވިދާޅުވަނީ އިތުބާރު ކުރުމަށް ނުވަތަ

ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ނުކުރަންޖެހޭ ސިފަތައް ހުރިތޯ ނެތްތޯ ބަލާނީ

އިތުބާރު އުފެދުނީ ފިހާރައާއި ކަސްޓަމަރާއި

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ގުޅުމެއްގެ

ދެމެދުގައި ކުރެވުނު މުއާމަލާތުގެ ގުޅުމުގެ

ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ތެރެއިންނެވެ.

އަދި އެ ސިފަތައް އުފެއްދުމާއި އެކެއްގެ ކިބައިން
އަނެކަކަށް އެ ސިފަތައް ފެނި ދެނެގަނެވިގެން

އޮނޯރާ ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަން

ދާނީވެސް އެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ޖެހެނީ އިތުބާރުކުރެވޭ ސިފަތަކާ މެދު ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމާ އިތުބާރާމެދު އަހަރުމެން ކޮންމެހެން

އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި އިތުބާރު

މާބޮޑަށް ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އޮނޯރާ

ކުރަންޖެހޭ ސިފަތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް

ދެކެއެވެ.

އަދި ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ހުރިކަމުގެ

މިސާލަކަށް ކަސްޓަމަރަކު ފިހާރައަކުން ގަތް

ހެކިތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ( .ނިމުނީ)

އެއްޗެއް ގެއަށް އައިސް ބަލައިލިއިރު އެ
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އެއްފަރާތަށް ޖެހި އެހެލާ ނިމިފައެވެ.

ކުރެވޭ މީހުންނަށް ކުރާ އިތުބާރު އިތުރުކުރުމަށާއި
އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހުންނަށް އިތުބާރު ނުކުރުން

އޮނޯރާ ވިދާޅުވަނީ އިތުބާރު ކުރަން ބަލާއިރު ތިން

ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއެވެ.

ކަމެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ބަރޯސާވުމަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ

ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކިހާ

މެމްބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮށް،

މިކަމަކީ އިތުބާރު ކުރުމާއި ނުކުރުމުގައި

ގާބިލް ފަރާތެއް ތޯއެވެ.

އަޅާނުލައި ،ނުކޮށް ތިބުމުން އެއީ ކުރިމަގުގައި

ބުއްދިވެރިވުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކީ އެފަރާތަކީ ކިހާ ތެދުވެރި ފަރާތެއް

އެއިންކަމެއް ކުރާނެ ބައެއް ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.

ތޯއެވެ.
އޭގައި ހިމެނެނީ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް

ތިންވަނަ ކަމަކީ އެއީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ބަރޯސާ

މުޖްތަމައުއެއްގައި ނުވަތަ ދައުލަތެއްގައި ބަޔަކު

އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމާއި

ކުރެވޭ ފަރާތެއް ތޯއެވެ.

ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އިތުބާރު އުފެއްދުމަށްޓަކައި
ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ތަފާތު ނިޒާމްތައް

ނުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމެވެ .ވީމާ
މަގްސަދަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެ ފަދަ ސަބަބުތައް

މިގޮތުން ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އިލެކްޝަންސް

އުފައްދާފައި ހުންނަ ކަމަށް އޮނޯރާ ވިދާޅުވެއެވެ.

ދެނެގަތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއެވެ.

ކޮމިޝަންގައި ތިބި މެމްބަރުންނަކީ އެކޮމިޝަނުގެ

މިސާލަކަށް ސަރުކާރު ޖަވާބު ދާރީ ކުރުވުމަށްޓަކައި

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ފަރާތްތަކުގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ހިމެނޭގޮތުން

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތަފާތު އެކި މުއައްސަސާތަކަށް

ގާބިލުކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގި ނުވަތަ

މަޖިލީޙާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ފަދަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާއިރު

ފެނިފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ .އަދި އެފަދަ ކަމެއް

ނިޒާމްތައް ހުރެއެވެ .އަދި އެ މަސައްކަތްތައް

އިތުބާރު އުފެއްދުމަށްކަމަށް ބުނެ އެތަންތަނުގެ

ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރިކަމަށް ލިބިފައިވާ

ކުރެވޭނެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަކަކީވެސް އެފަދަ

ވެރިން ތަފާތު ކަންކަން ހިންގައި ވާހަކަތައް

ތައުލީމަކުން ނުވަތަ ތަޖްރިބާއަކުންވެސް ފެންނަން

ނިޒާމްތަކުގެ ބައެކެވެ.

ދައްކަމުން ގެންދެއެވެ.

އޮތް ބައެއް ނޫނެވެ .އެއިން ކަމެއް ކުރިން

އެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގަ އާއި ދެކެވޭ

ކުރެވިއްޖެއެވެ .ވަޒީފާއެއް ނުލިބުނެވެ .ވަޒީފާގެ
ފުރުޞަތުތައް އިތުރު ކޮށްދޭން ބުނެ ދެއްކި
ވާހަކަތަކުން ވެސް ވީކަމެއް ނެތެވެ .ނުވިތާކަށް
ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް
ރިސޯޓްގެ ހިއްޞާ ދޭނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.
އެ ޙިއްޞާވެސް ލިބުނު މީހަކު ނެތެވެ .ރައީސް
ޔާމީނު ވެވަޑައިގެންފައިވާ އެއްވެސް ވަޢުދެއް
ފުއްދައި ދެއްވާފައި ނުވާކަން މިއަދު ޤަބޫލު
ކުރެވިއްޖެއެވެ».
އަޅުގަނޑު ބުނީމެވެ.
«މިއަދު އަޢިޝާމެންނަށް ތިހާ ވަރު
ވިސްނުނުކަންވެސް ރަނގަޅެވެ».
އަޅުގަނޑު މާބޮޑަށް އައިޝާއާ ވާހަކަ ދައްކަން
ހުރި އަނެއް މީހާ އެއް ނުދަންނަމެވެ .ނަމަވެސް
އޭނާއަކީ ސްކޫލް ދޮށުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ރައްޔިތުންނަށް ދައްކައި ދެވިފައިވާ ބައެއްވެސް

ނަމަވެސް އޮނޯރާ ވިދާޅުވާ ގޮތުން މިފަދަ

ނޫނެވެ.

ނިޒާމްތައް އުފެދިފައި އޮތަސް ކަންވަނީ ދިމާ
އިދިކޮޅަށެވެ.

ވާހަކަތަކުގައި އެތަންތަނަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރު
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ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ

ތެދުވެރިކަމަށް ބަލާއިރު އެ މީހުންގެ އަމަލުތަކާއި

އޭގެ މިސާލެއް ގޮތުގައި އޭނާ ދަންނަ ހަނަރުވެރި

ނީވެއެވެ .އަދި އެފަދަ ސަބަބެއް އުފެއްދުމަށް

ބަސްމަގު ހުރީ މަގާމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހުވެސް އޭގެ

ފޫޅުމައެއްގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރިއެވެ.

ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާ އަޑެއްވެސް

ކުރިންވެސް ތަނުގެ މައްސޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން

ފޫޅުމައިމީހާ މާބަނޑު އަންހެނުންގެ ސިއްހަތަށާއި

ނީވެއެވެ.

ތެދުވެރިވާނެ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ .ވަފާތެރިކަން އޮތީ

ދަރިން ރަގަޅަށް ވިއްސުމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތަށްވުރެ

ފެންނަ ދެކެފަރިތަ މީހެކެވެ.
އެ އަންހެންމީހާ ބުންޏެވެ.
«އާއެކެވެ .ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރި އެތައް
ބަޔެއް މިހާރު މި ރައީސް ކަންކުރާ ގޮތާމެދު
ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެވާހަކަ ދައްކާއަޑު އޭނާވެސް
މަވެސް އަހަމެވެ».
އަނެއްކާވެސް އެ އަންހެންމީހާ ވާހަކަ ކުރިޔަށް
ގެންދިޔައެވެ.
«އަހަރެންގެ ރަށުގައިވެސް އަހަރެމެންގެ
ޅިޔަނުމެން އާއިލާ އަކީ ،ވަރަށް ބޮޑަށް
ޔާމީނު ވެރިކަމަށް ގެންނަން ވޯޓު ހޯދަން ދުވި
ބަޔެކެވެ .މިއަދު އެމީހުންވެސް ތިބީ ވަރަށް
ރުޅި ގަދަވެފައެވެ .އެއީ މަސްވެރިންނަށް
ބެޔަސްނުބެޔަސް ދޭން ބުނި ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ
އާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ދޭން ބުނި އަށް ހާސް
ރުފިޔާ ލިބޭނެ ގޮތް ދައުރު ދެބައިވެގެން އުފާ
ފާޅުކުރާއިރު ވެސް ދޭން ފަށާފައި ނުވާތީއެވެ.
އަދި ރަށުގައި އަޅަން ބުނި އެއަރޕޯޓްގެ
މަސައްކަތްވެސް ވީ ހިސާބެއްވެސް ނޭނގޭ
ތީއެވެ .މިއިން ވާހަކައެއް ދައްކާލަން ސަރުކާރުގެ
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އިސްފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތެއްވެސް

ކަރަންޓް ސަބުސިޑީ ކަނޑާލައި ކަރަންޓް ބިލްވެސް

ނުލިބޭ ވާހަކަ ޅިޔަނު ބުންޏެވެ .ވޯޓު ހޯދަން

ބޮޑުކުރީއެވެ .ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކުސްތަކުން

އައިސް ،ކޮންމެ އިރަކުވެސް ގުޅޭނެކަމަށް ބުނެ

އެންމެ ޒައްރެއްވެސް ކުޑައެއް ނުކުރެއެވެ .ކުރީ

ދިން ނަންބަރު ތަކުން މިހާރު ވަނީ ޚިދުމަތް

ބޮޑެވެ .ބައްޔެއް ވެގެން ތަނަކަށް ގޮސްފިއްޔާ

ކަނޑާލައިފައެވެ .ނުވަތަ ނިއްވާލައިފަ ކަމަށް

އާސަންދައިން ގަންނަން ލިބޭ ބޭހަށްވުރެ ގިނައީ

ބުނެއެވެ .އެމީހުން ތިބީ ވަރަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ.

އަމިއްލަ ޖީބުން ގަންނަންޖެހޭ ބޭހެވެ .އެހެންވީމާ

«އާއެކެވެ .ރުޅި އަންނާނެތާއެވެ .ރައްޔިތުންނަށް

އާސަންދަ ދެން ދުވަހަކުވެސް ހުހެއް ނުވާނެތާއެވެ.

ނުހަނު ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ދީ ،ވެފައިވާ

«މި ގޮތަށް މި މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކަންޏާ

ވަޢުދުތައް ފުއްދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ތިއްބާ

ވާހަކަ ހުހެއް ނުވާނެއެވެ .މިހާރު އަޑު އިވެނީ

ދައުރު ދެބައިވީއެވެ .ވީ ކަމެއް ނެތެވެ.

ދިވެހި ފިރިހެނުން ބެންކޮކުން ކަސްބީ އަންހެނުން

ޅިޔަނުމެން އާއިލާގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅަކު

ހޯދައިގެން އަހަރެމެން ދިވެހި އަންހެނުންނަށް

ކޯހެއް ހަދަން ހުންނަނީ އަހަރެން ކައިރީގައެވެ.

ހުތުރު އަރުވާ ވާހަކައިގެ އަޑެވެ .އަދި ޤައުމުގައި

ކެންޕޭން ތެރޭގައި ޔާމީނު ވެރިކަމަށް އައިސްފިއްޔާ

ހުރި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ

އަހަރުމެންނަށްވެސް ތަންކޮޅެއް ފުދިގެން އުޅެލެވޭނެ

ޤާބިލުކަން ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި

ނޫންހޭ ބުންޏެވެ .ދަރިފުޅު ކިޔަވަން ބަހައްޓައިގެން

ނެތުމުން ރައްޔަތުންނަށް އަފިހުން ހޯދައިގެން

ކުރަމުން ދާ ޚަރަދު ކުރަން ފަސޭހަވާނެ ނޫން

އެ ދީ މަސްތުކުރުވައިގެން އެމީހުން ޤައުމު ކައި

ހެއްޔޭ ބުންޏެވެ .އެކަމަކު އަދި އަދަށްވެސް

ހުސްކުރާ ކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާ އަޑެވެ».

އެވައުދު ފުއްދާފައި ނުވާތީ ،އެމީހުން ތިބެނީ ވޯޓު
ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެވުނީތީ ލަދުންނެވެ».

މިއީ ހަމަ ޙަޤީގަތުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ

އަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއް ބުނާނެ އެއްވެސް

ޝުޢޫރުތައް ހުރި ގޮތެވެ .އެމީހުންގެ އުއްމީދުތައް

ފުރުޞަތެއް ނުދީ އެއަންހެން މީހާ ވަރަށް

ވިއްސި ވިހާލި ވީއެވެ .ހަމަޖެހޭ އުފާވެރި

ކުޅަދާނަކަމާއެކު ،ވާހަކަ ދެއްކީ މެދުކަނޑާލުމެއް

ހަޔާތެއްގެ އުއްމީދުގައި ތިބި މީހުން މާޔޫސްވީއެވެ.

ނެތި ވަރަށް ދޫފަސޭހަކަމާ ޝަޢުޤުވެރި ކުރުވާ

ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އިޖުތިމާއީ އަދާލަތު މިވަނީ

ގޮތަކަށެވެ.

ގެއްލިފައެވެ .އިޤުތިޞާދު އޮތީ އަރައިނުގަނެވޭ

އެ އަންހެންމީހާ ބުންޏެވެ.

ވަރުގެ ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓުމުގެ

«އަހަރެމެންވެސް މި ތިބެނީ ފުލެޓެއް ލިބޭނެކަމުގެ

މަގުމަތީގައެވެ .ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާއި

އުއްމީދުގައެވެ .މާލެއިން ފުލެޓަށް އިއުލާންކުރާ

ހަމަޖެހުން ގެއްލި ،ނާމާން ،ބިރުވެރި ކަމެއްގެ

ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުލެޓަށް ފޯމް ފުރަމެވެ .މި

ތެރެއަށް ގޮސް ހަފުސްވެފައެވެ .ޤައުމުގެ ޙަޔާތުން

ތިބެނީ މިހާރު އުޅޭވަރަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި

އެއް  913ދުވަސް ގެއްލި އަނެއް  913އަށް

ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ގުނަން ފަށާފައެވެ.

ދެކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި މިއުޅެނީ ފަނަރަހާސް
ރުފިޔާ އަށެވެ .އަހަރެންގެ ހަތަރު ދަރިންނާ

މި ޙާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަތުމުގައި

އެއްބަޑު މީހެއްގެ ކުދިންނާއެކު މިއުޅެނީ އެތައް

މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު އެންމެން އެކައްޗެއް

މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ.

ކިޔައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ .މިޤައުމު

މަހުގެ ފަހުކޮޅަށް އަންނައިރު އަތުގައި އެއްވެސް

ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް

އެއްޗެއް ނޯވެއެވެ .ގިނަ ފަހަރަށް ޖެހެނީ ކަންމަތީ

ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ބޮލުގައި

ފިހާރައިން ދަރަންޏަށް އެތިކޮޅު ނަގާށެވެ .މީ

އެޅިފައިއޮތް ޤައުމީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެކެވެ.

މިއަދު ގިނަ މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ހުރިގޮތެވެ.
އެކަމަކުވެސް މި ވަރުން ދާއިރު ވެސް ޔާމީނު

(ނިމުނީ)

09

08
ވޮލިއުމް 1 :ނަންބަރު6:

ވޮލިއުމް 1 :ނަންބަރު6:

ގެއްލިފައިވާ ވާހަކަ އާއި އިތުބާރު ކުރަން ޖެހޭ

އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވާލުކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

އިތުބާރު ކުރުމަކީ ރައްދެއް

ވާހަކަ އާއި «އިތުބާރު އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަ» އެވެ.

މަގްސަދަކަށް ވާންޖެހޭނީ އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ ސިފަތައް އުފައްދައި ރައްޔިތުންނަށް އެ ސިފަތައް މުވާސަލާތު ކޮށްދީ ރައްޔިތުން އެ ސިފަތައް ދެނެގަތުން

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބުތައް

ފަހާ މީހުންނަށް އިތުބާރުކުރަންތަ؟» މިހެން

ބާއްވައިދީ އޭގެ ނަތީޖާ ނެރެދިނުމާ ހަމައަށް

ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ޖަވާބުގައި «އެމީހުން ކޮންކަމެއް

އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ

ކުރުމަށްތަ؟» މިހެން އަހައިފިނަމަ އެއީ ވަރަށް

ޒިންމާ ގާނޫނު އަސާސީން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ބުއްދިވެރި ސުވާލެއް ކަމަށް އޮނޯރާ ވިދާޅުވެއެވެ.

އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މީހެއް ގާތު «ކަލޭ

ލިޔުނީ :އއ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

(މި ލިޔުމަކީ ބެރޮނެސް އޮނޯރާ އޯނީލް

އޭނާ ވިދާޅުވަނީ «ބައެއް ފަހާ މީހުންނަށް

ދެއްވާފައިވާ «ޓެޑް ޓޯކެއްގެ» މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ .އޮނޯރާ އޯނީލް އަކީ
ފިލޯސަފަރެކެވެ .އޭނާއަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދުލުގެ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ގެ ދިރާސާއިން

ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ދައުރަށް ޚާއްސަ ފަންނީ
ބޭފުޅެކެވެ .އޭނާއަކީ ފޮތް ލިޔުންތެރިއެއްވެސް
މެއެވެ).
ރާޢްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން

ބައެއް މީހުން «އާނ ...ކީއްވެ ނުކުރަންވީ؟»

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  43އިންސައްތަ މީހުން
ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިތުބާރެއް

ނުކުރެވިދާނެއެވެ.
ވަކި މީހަކަށް ހުރިހާ ކަމެއްގައި އިތުބާރު
ނުކޮށްފާނެ ކަމަށް އޮނޯރާ ވިދާޅުވެއެވެ .މިސާލަށް

އަނެއްބައި މީހުން ވަގުތުން ރުޅިއައިސް އެތިވަރު

ގައި ހެދި ދިރާސާއެއް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ

ކުރަނީ އެންމެ  4މީހުންނެވެ.

ގަޑިނުޖެހި ބަރާބަރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު

އާ މެދު މީހުން ދެކޭ ގޮތެކެވެ.

ކާކު» ހޭ ބުނެލާ ކަހަލަގޮތަކަށް ހޭން ފަށައެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން 2015

ކޮންމެ  10މީހުންގެ ތެރެއިން އެތަނަށް އިތުބާރު

އިތުބާރު ކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އޭނާ

ދައްކައިދެނީ ޖުމްލަކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އަނެއްބައި މީހުން «އޭނާއަށް އިތުބާރު ކުރާނީ

ވަރަށް ގިނައިން ސުވާލުކުރެއެވެ.

ނަމަވެސް  2015ގައި އެ އަދަދުވަނީ 56

ވިދާޅުވެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ގެ ދިރާސާއިން

ބައެއް މީހުން އަޑު ނީވޭ ކަމަށް ހަދަނީއެވެ.

ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތަކުގައި އިތުބާރާ ގުޅޭގޮތުން

އިންސައްތައިގައެވެ.

ވަކި ކަމަކާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ

ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެދާނެކަމަށް އޭނާއަށް އިތުބާރު

މިހެން ބުނެ ޖަވާބުދެނީ ސުވާލަކުންނެވެ.

މިހެން ބުނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އޮތް އިތުބާރު  2013ގައި ހުރީ 74

މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ކުރާ އިތުބާރަކީ

މިސާލަކަށް ދަރިފުޅު ދޮގު ނަހަދާނެކަމަށް

އަހާލައިފިނަމަ ތަފާތު ޖަވާބުތައް ލިބެއެވެ.

ގިނަ މީހުން ،ވަގުތުން ޖަވާބު ދެނީ «ނުކުރަން»

ދައްކާގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަށް

އެހެނީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން

އިންސައްތަ އަށް ވެއްޓިފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިތުބާރުކުރަންތޯ

ދިގުލައިގެން ދެއެވެ.

ނުޖެހޭ މިނިވަން މުއައްސަސާ އެކެވެ.

ނުކުރަން» މިހެން ޖަވާބު ދީފިނަމަވެސް އެއީ
ވަރަށް ބުއްދިވެރި ޖަވާބެއް ކަމަށެވެ.

ނިޒާމަށާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އިތުބާރާއި

ކިޔަން ފަށަނީއެވެ .ގިނަފަހަރު އެ އެތިވަރު ވަރަށް

ދިވެހި ދުސްތޫރުގައި އެތަނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް

އިތުބާރު ކުރަން .އަނެއްބައި މީހުންނަށް އިތުބާރެއް

އޮނޯރާ ވިދާޅުވަނީ އިތުބާރާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު

ރަހުމަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި ސިއްރެއް ހިފެހެއްޓުމަށް

ނުކުރެއެވެ.

އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯޓުތަކަށް އިތުބާރު

ކޮމިޝަނަށް އިތުބާރު ނުކުރަނީއެވެ.

ހޯދުމުގެ ވޯޓުން ދައްކާ ނަތީޖާގައި އަޅުގަނޑުމެން

އިތުބާރު ކުރާ މީހަކު ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް

ރައްޔިތުން  57އިންސައްތަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ

ނުކުރަނީއެވެ.

 39އިންސައްތަ މީހުން ރަށު

އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އިތުބާރާ މެދު ދެކޭ ބައެއް

އޭނާއާ އެކު ތަނަކަށް ދާން ނިންމާއިރު އޭނާ

މަޖިލިހަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެއެވެ.

އެ ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ

ކައުންސިލްތަކަކަށްވެސް އިތުބާރެއް ނުކުރެއެވެ.

ކަންކަން ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އަކީ އެއްބަސްވި ވަގުތަށް ތައްޔާރުވެ ހުންނާނެ

އެއީ ކޮންމެ  10މީހެއްގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް

ޕާޓީތަކަށް  49އިންސައްތަ މީހުން އިތުބާރެއް

ރާއްޖޭގެ  35އިންސައްތަ މީހުން ހިއުމަން

 6މީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިތުބާރު

ނުކުރެއެވެ.

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ނުކުރުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ  40އިންސައްތަ މީހުން ފުލުހުންނަށް

ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނަށް އިތުބާރު

ތެރޭގައި ގިނަ މީހުން މީގެ  20އަހަރު ކުރިން

އޮނޯރާ ވިދާޅުވަނީ މީހަކާ މެދު ނުވަތަ ތަނަކާ މެދު

ރައްޔިތުންގެ  41އިންސައްތަ މީހުން ރައްޔިތުންގެ

އިތުބާރެއް ނުކުރެއެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ

ނުކުރާ މިންވަރު ހުރީ  35އިންސައްތައިގައެވެ.

އިތުބާރު ކުރި މީހުންނާއި ތަންތަނަށް މިހާރުވެސް

އިތުބާރު އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ

މަޖިލީހުގައި އެމީހުން ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރަށް

 10މީހުންގެ ތެރެއިން  4މީހުން ފުލުހުންނަށް

އިތުބާރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ .އަދި މީގެ  20އަހަރު

އިތުބާރާ ގުޅޭގޮތުން ހާސިލް ކުރަން ރަގަޅު

އިތުބާރެއް ނުކުރެއެވެ.

އިތުބާރު ނުކުރަނީއެވެ.

އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ފިލޯސަފަރ އަދި ފޮތް

ކުރިން އިތުބާރު ނުކުރާ މީހުންނަށް މިހާރުވެސް

މަގްސަދެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އެ ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ

ރާއްޖޭގެ  39އިންސައްތަ މީހުން އިލެކްޝަންސް

ލިޔުންތެރިޔާ ބެރޮނަސް އޮނޯރާ އޯނީލް ވިދާޅުވަނީ

އިތުބާރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކޯޓުތަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާ މިންވަރު ހުރީ 51

ކޮމިޝަން އަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެއެވެ .ކޮންމެ

އިތުބާރާމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކުގައި އަބަދު އިވޭ

އިންސައްތައިގައެވެ .ކޮންމެ ދެމީހެއްގެ ތެރެއިން

 10މީހެއްގެ ތެރެއިން  4މީހުން އިލެކްޝަންސް

ތިން ކަމެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ .އެއީ އިތުބާރު

މީހެއްކަމަށް އިތުބާރު ނުކުރެވިދާނެއެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި ރަގަޅު މަގްސަދަކަށްވާނީ އިތުބާރު
މިކަން ރާއްޖޭގައި އޮތީ މިހެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން
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