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ޤަތުލުކޮށްލެވިފައިވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީ ގެ ޤަތުލުގެ

ހަޤީޤަތް، އަހުރެންނަށް އިވިފައިވާ އަޑުތަކާއި ފެނިފައިވާ މަންޒަރުތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ވިސްނާވިސްނުމުން ވިސްނޭ

ކަންތައްތަކަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މި ލިޔުމަކީ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަހެއް އެޅުމުގެ އެއްވެސް މަޤްޞަދެއްގައި

ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްނޫނެވެ.

މެލޭސިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން އުސޫލުލް ފިޤްޙު ގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ޒުވާން

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ، ޑރ.އަފްރާޝީމް އަކީ މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެފައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ދީނީ

އިލްމުވެރިޔާކަމުގައި އަހުރެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ނަމުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ

އަރަބިކަރަތަކުން ތައުލީމު ހާޞިލުކުރީތީވެ ނުވަތަ އަރަބިބަހުން ބަސްމޮށުންތެރިކަމެއް ލިބިފައިވާތީ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަޤަބު

ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ. އެހެނަސް ޑރ.އަފްރާޝީމްއަކީ މިދެންނެވި ގިންތީ ގެ ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްނޫނެވެ. ގިނަ މަޢުޟޫތަކަށް

ޑރ.އަފްރާޝީމް މިހާތަނަށް ޒުވާބު ދެއްވާފައިވަނީ ޘާބިތު ދަލީލުތަކާއި ހެކީގެ އަލީގައި ނުހަނު ޘާބިތުކަން މަތީގައެވެ.

ކިޔަވާވިދާޅުވެގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ، ދީނީ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މައުޟޫތަކަށް ވަރުގަދައަށް

ޒުވާބު ދެއްވާ، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން ފެއްޓެވިއެވެ. ޓީވީ އާއި ރޭޑިއޯ އަދި ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި އެކިއެކި ޖަލްސާތަކުގައި

ޑރ.އަފްރާޝީމް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ދީނީ ގޮތުން ނަޒަރު ހިންގާއިރު ވަރަށް ބަލާޣާތްތެރި އަދި އިލްމީ ވާހަކަތަކެކެވެ.

އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ސިޔާސީ މައިދާނަށްވެސް ނިކުމެވަޑައިގަތީ

ހިތްވަރާއި ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި، ނުހަނު ވަރުގަދަ ވާދައެއް ކުރައްވައިގެން

ރ.އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ވަރަށް ސާދާކަންމަތީގައެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވީ 77 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ދީނީ ގޮތުން މަތީ

ތައުލީމު ހާޞިލުކޮށްގެން ހުންނެވި ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ ޑރ.އަފްރާޝީމްއެވެ. 77 މެމްބަރުންގެ މަޖިލީހުގައި، ދީނީ ގޮތުން

ބަހުޘްކޮށްލެވޭ ފަދަ ވަރުގަދަ ތައުލީމަކާއި ހުނަރާއި ފަންވަރު ލިބިފައި ހުންނެވި ޑރ.އަފްރާޝީމް ވަނީ މަޖިލީހަށް ގިނަގުނަ

ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި، އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފްވާފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކަކާއި ބިލްތަކެއް މަޖިލީހަށް

ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަތަކާއި ބިލްތަކަށް ދީނީ ގޮތުން ޑރ.އަފްރާޝީމް ދެއްވާފައިވާ ފުރިހަމަ ރައްދުތަކާއި އަދި

މަޖިލީހުގެ ތަޅަމުގައި ދީނީ ގޮތުން ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ވަރުގަދަ ވާހަކަތަކެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު މީހުން



ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމަށް ކުޅަ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ތައުލީމީ މަންހަޖަށް ލާދީނީ ކުލަވަރު ފާއްދާލުމަށް ކުޅަ

މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅަމުގައި ނާކާމިޔާބުކޮށްލުމުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް އަދާކުރެއްވީ ދީނީ އަދި ޤައުމީ

މުޖާހިދެއްގެ ހިތްވަރުގަދަ ރޯލެކެވެ. އަދި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް މުޙިއްމު އިސްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާ،

އެ އިސްލާޙުތަކާމެދު ޑރ.އަފްރާޝީމް ދައްކަވާފައިވާ ހުއްޖަތްތަކާއި ދަލީލުތަކަކީ ދިވެހި ޤައުމާއި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ހަމަ

ކޮންމެ ދިވެއްސަކުމެ އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ބަލައިގަނެފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގަދަ ‘ބޮޑުން’ ނަށް ބަލާއިރު، ޑރ.އަފްރާޝީމަކީ އެފަދަ ބޮޑެއްކަމުގައި ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ.

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ބޮޑަށް ކުޅުއްވީ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކޮށް ދިފާޢު ކުރެއްވުމުގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންޑަރެއްގެ

ރޯލެކެވެ. އެމްޑީޕީގެބޮޑުންނާއި ބައެއް އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިކުރަމުން ގެންދިޔަ ލާދީނީ ބޯޅަތައް، ސާފުކޮށް ކުރިއަށް

ކުޅެމުން ގެންދިޔަ ‘ސިޔާސީ ފޯވަޑުންނަށް’ އެ ބޯޅަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންސިވް ރޯލް ޑރ.އަފްރާޝީމް

އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ޤައުމާއި ދީނުގެ ހިމާޔަތުގައި އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ވަރުގަދަ ތައުލީމާއި ސާދާ

ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތްތައް: ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ގޮތުން ތަފާތު ވިސްނުންތަކުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ގްރޫޕްތައް އަންނަނީ

ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ދަރަޖައަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މަދު ނަމަވެސް ގްރޫޕްތައް ރާއްޖޭގެ

އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލި ހަދައިގެން އުޅެމުން ގެންދެއެވެ. މިފަދަ ހަރުކަށި ފަރާތްތަކުން ޑރ.އަފްރާޝީމް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކާމެދު

ހިތްހަމަ ނުޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް، އެފަރާތްތަކުންވެސް މި ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ހައްދުފަހަނައަޅާ ދަރަޖައަކަށް ގެންގުޅެފައިވާކަން

އެނގިފައެއްނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ދީނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ތައުލީމީ ޒުވާން ޑރ.އަފްރާޝީމަށް ކުރައްވާ އިޙްތިރާމްއެވެ. އަދި

އެމަނިކުފާނުވެސް ގެންގުޅުއްވާ ސާދާ ސަމާސާ އަދަބުތަކެވެ. މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދީނީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް

އުޅުނުކަމުގައިވިޔަސް، އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އިތުރު ނުރައްކާތެރި މަރުހަލާއަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް ފުރުޞަތު

ދެއްވާފައެއްނުވެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރުޅިވެރިކަން: އެމްޑީޕީން އުސްފަސްގަނޑުގައި ކޭމްޕް ޖަހައިގެން އުޅެމުން ގެންދާއިރު، އެތަނުގައި ވަރަށް ފާޅުގައި

އެކިއެކި ބޭފުޅުން މެރުމަށް، ޤަތުލުކުރުމަށް އަދި ދަންޖެއްސުމަށް ގޮވަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ނުރުހުން ރައްދުވާ އެކިއެކި

ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ، އުސްފަސްގަނޑުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ. މިދެންނެވި ފޮޓޯތަކުގެ ތެރޭގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ގެ ފޮޓޯއެއް

ހަރުކުރުމުން، މިއީ ވިސްނާލުން މުހިއްމު ނުކުތާއެކެވެ.

އަހުރެން ދެކޭ ގޮތުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމްއަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެމްޑީޕީއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްނޫނެވެ. އެއީ ސިޔާސީޕާޓީއެއްގެ



ލީޑަރެއް، ނައިބެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާމެދު ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް

ވިސްނަވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން 23 ޑިސެމްބަރ އިއްތިހާދާއި، 22 ރޭގެ މުޒާހަރާތަކާއި އަދި ފެބްރުއަރީ 7

ވަނަ ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ކަންކަމުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ގެ މާބޮޑު ޙިއްސާއެއް ބައިވެރިވުމެއް އޮތެކޭ ނުދެންނެވޭނެއެވެ. ސިޔާސީ

ގޮތުން އެމްޑީޕީއަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި މާދުރުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ފޮޓޯ، އެމްޑީޕީގެ ‘ބާޣީ ލިސްޓު’

ގައި ހަރުކުރުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ސިއްރު މަޤްޞަދެކެވެ.

އާދެ، ދެންނެވޭނީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ގެ ލާދީނީ ފިކުރުތަކަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް ގެ ސަބަބުން

ކުރިމަތިވާ އުދަނގޫތަކެވެ. ހަޤީޤަތުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމް ގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ފެނިގެން ދަނީވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅަމުންނެވެ.

މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ތިލަކޮށް ވިސްނާ ބަޔަކަށް ފަހުމްނުވެ އޮވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެނަސް އެމްޑީޕީން ބޭރުގެ އެކިއެކި

ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ލާދީނީ އެކިއެކި ޕްރޮޕަގެންޑާތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅަމުގައި އެމްޑީޕީން ނުރައްކާތެރި

ރޯލުތަކެއް ކުޅެމުން ގެންދާއިރު، ދީނީ ގޮތުން ޑރ.އަފްރާޝީމް ފަދަ ހުޝިޔާރު ފަހުލަވާނަކު އިންނެވުމަކީ އެމްޑީޕީ އާއި

އެމީހުންނަށް މަދަދުވެރިވާ ބިދޭސީ ޖަމާއަތްތަކުގެ ލަގޮނޑިއަށް ކެތްކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއްނޫނެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ ގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން މަޝްހޫރު ސިޔާސީ މުފައްކިރު ސަންދާނު އިބްރާހިމް ލުތުފީ ނެރުއްވި އޯޑިއޯގައި،

މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެ ސަރުކާރުން ދީނީ އިލްމުވެރިން ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތްތައް ބްލެކްމެއިލްކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. ސީދާ ރައީސްއޮފީހުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ އެތައް ރޭވުންތަކެއް ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވާކަން ސަންދާނު ލުތުފީ ވަނީ އޭނާގެ އޯޑިއޯގައި ހާމަކުރައްވާފައެވެ. މިއީވެސް މިމައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤް ހިންގަވާ

ފަރާތްތަކުން ނަޒަރު ހިންގާލުން މުޙިއްމު ނުކުތާއެކެވެ.

އާދެ، ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ގޮތާމެދު ވިސްނާއިރު، މިއީ ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ އަމަލެއްނޫންކަން

ޔަޤީން ކުރެވެއެވެ. އެހެނީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޑރ.އަފްރާޝީމްއަކީ ޤަތުލުކޮށްލުން މުޙިއްމު ބޭފުޅެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ

ހުއްޖަތެއް ނެތީމައެވެ. ދެން އޮތީ މަގުމަތީގައި ފައިސާ ބޭނުންވެގެން މިއުޅޭ ޕާޓޭ ގްރޫޕްތަކެވެ. މާލޭގެ ކުށްކުރުމުގެ މިންވަރު އޮތް

ގޮތުން، މިފަދަ ގްރޫޕަކުން ފައިސާ، ފޯނު، އައިޕެޑް ފަދަ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް  ބޭނުންވެގެން މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފާނެއެވެ.

އެހެނަސް ޑރ.އަފްރާޝީމަށް ހަމަލާދީ ޤަތުލުކޮށްލި ފަރާތްތަކުން މި ޤަތުލު ހިންގާފައި މިވަނީ މިފަދަ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް

އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި އޮވެގެންނެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފަރާތްތަކާއި މަގުމަތީގައި އުޅޭ ޕާޓޭ

ގްރޫޕްތައް، އަހުރެންގެ ނަޒަރުގައި މި ޤަތުލުގައި ބައިވެރިވެރިވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށްފެނެއެވެ.

ދެން އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ތިބި ހަތުރުންނެވެ. ޑރ.އަފްރާޝީމްއަކީ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ސިޔާސީ ‘ހެވީވެއިޓް’



(ބޮޑުން) އަކަށް ނުވާތީ، ސިޔާސީ ގޮތުން އެމަނިކުފާނާމެދު އަދާވަތްތެރިވާނެ މީހަކު ނެތެވެ.

އެހެނަސް، އާދެ އެހެނަސް، އެމަނިކުފާނުގެ ދީނީ ތައުލީމާއި ދީނީ ފަލްސަފާތަކަކީ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސިއްރު

އެޖެންޑާތަކަށް އޮތް ވަރަށްވެސް ބޮޑު ހުރަހެއްކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެން ދީނަކަށް އަޅުކަން ކުރެވޭފަދަ

ތަނެއް ހަދައިގެން ނުވާނެކަމަށްބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޑރ.އަފްރާޝީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ހަޤީޤަތުގައި އެމްޑީޕީގެ

ވަރަށް ބޮޑު ލާދީނީ އެޖެންޑާއެއް ފެއިލްވެގެން ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބެވެ.

މިފަދަ އެޖެންޑާތަކަކީ ބޭރުގެ ލާދީނީ އެކިއެކި ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީގައި އެމްޑީޕީން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެވެ. މިހާރުވެސް މީޑިޔާގައި

ލީކުވެފައިވާ އެކިއެކި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ބޭރުގެ ފައިސާވެރި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން އެމްޑީޕީގެ ލާދީނީ

އެޖެންޑާތަކަށް ގެންދަނީ ޚަރަދުކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެޖެންޑާތަކެކެވެ.

މިހެންވެ މިފަދަ ޖަމާއަތަކުން ނުވަތަ ގްރޫޕަކުން މި ޤަތުލަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ގާތްކަމެއްކަމުގައި އަހުރެންގެ ސިކުނޑި

ޤަބޫލުކުރެއެވެ. މިފަދަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު (ފައިސާގެ ގޮތުންނާއި އަދި ކަންކުރާނެ ގޮތް ބުނެދިނުމުގެ ގޮތުން) އެމްޑީޕީގެ

‘ހާޑްކޯ’ ގްރޫޕް ގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރުކުރުވާލެވި، މި ޤަތުލު ހިންގުވައިފާ ވެދާންކަމަށް އަހުރެންގެ ސިކުނޑި ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ‘ޔެލޯ ފޯސް’ ގެ ނަމުގައި ގްރޫޕެއް އުފައްދާ، ސާބިއާގެ ‘އޮޓްޕޯ’ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން އެމްޑީޕީގެ ބަޔަކަށް ވަނީ

ތަމްރީނުތަކެއް ދީފައެވެ. މިހުރިހާކަމަކީވެސް މިފަދަ ތަހުޤީޤަކަށް ހަމަ ގުޅުންހުރި ކަންކަންކަމުގައި އަހުރެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

މިހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ނަޒަރު ހިންގާ ރިޢާޔަތްކޮށް، މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ނަޒަރުކޮށް،

ޑރ.އަފްރާޝީމް ޤަތުލުކޮށްލާފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާގެ އަޑު ކަނޑުވާލާ، ދީނީ

އިލްމުވެރިންނަކީ މި ޤައުމުގައި ބިރުވެރިކަމާއެކު އުޅެންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރު ދިނުމަށް، ބޭރުގެ ޖަމާއަތަކުން

އެހީތެރިވެދީގެން، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ ވަރަށް ކުޅަދާނަ ހަރަކާތެއްކަމަށް އަހުރެން ޤަބޫލުކޮށްފީމެވެ. އަހުރެންގެ މި

ޤަބޫލުކުރުމަކީ އަހުރެންގެ އަމިއްލަ ކަމެކެވެ. ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު މިކަމާމެދު ތަފާތުނަމަ، ކޮމެންޓް ގޮޅީގައި އެ ޚިޔާލެއް

ފާޅުކުރެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ.

ޝަހީދު ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީގެ ފުރާނަފުޅަށް މާތްهللا ހެޔޮރަހުމަތާއި ބަރަކާތް ލައްވަވާ، އެމަނިކުފާނަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި

ދާއިމީ ނިއުމަތް ދެއްވާ، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އާމީން.

 

    



Reply

ވަސީމު މަހުމޫދު

4 އޮކްޓޯބަރ 2012
ވަރަށް ޒިންމާދާރު ކުޑަ ލިއުމެއް ތިއީ. އެމްޑީޕީ އިން ތިލިޔުމުގައި ބުނެފައިވާ ހޭޓް މޮންގަރިންގް

ހިންގައިފާވިޔަސް ތިމަރުގައި އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުންވެސް ބައިވެރި ވެފައެއްނުވާނެކަމަށް އަހަރެނަށް

ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ބަޔަކުދެކެ ރުޅިއަޔަސް ތިވަރު ބޮޑެވެ.

Reply

އާރިފް

14 އޮކްޓޯބަރ 2012
ޒިއްމާދާރުކަން ކުޑައޭ ތިބުނީ އެމްޑީޕީ އޭ ލިޔެފަ އޮތިމާތާ! ކިތަންމެ ދެރަވިޔަސް

ކިތަންމެ އަސަރުކުރިޔަސް ކިތަންމެ ލޯބި ވިޔަސް ހަގީގަތް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އިވޭ

އަޑާ ކުރާ ކަންތައްތަކާ ދުވާ ވަސް ވެސް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެމްޑީޕީ އާ ދިމާވޭ.

Reply

ޙައްވަ ގޯތި މުހައްމަދު
ކޮއި

4 އޮކްޓޯބަރ 2012

މިލިޔުމަކީ މި ހާދިޘާ ހިނގުމުން ފުރަތަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ތަސައްވަރު ކުރެވިގެން ދިޔަ ގޮތް.މިއީ

ކަންކަމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާ ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކު މިކަން ޤަބޫލުކުރާނެވެސް ގޮތް. މިއީ ވަރަށް

ފުރިހަމަ ދިރާސީ ލިޔުމެއް. މި ލިޔުމަށް އިތުރުކޮށްލަންވީ މީގެ ކުރީން ސީދާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތެރީން

މަރްހޫމް އަފްރާޝިމްއާ ދިމާކޮށް ހެދި ހާދިޘާތަކުގެ ތަފްސީލުތައް. ފުލުހުން މިމައްސަލަ ބަލާއިރު މިފަދަ

ލިޔުންތައް ވަރަށް މުހިއްމުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއީ ބޭރު ދުނިޔޭގައިވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް

ތަހުޤީޤްކުރާއިރު، މިފަދަ ލިޔުންތައް ނަގައިގެން އިތުރަށް ދިރާސާކުރާނެ. އޭސީޕީ ހަސަން ހަބީބު ގެ

ސަމާލުކަމަށް މި ލިޔުން ގެނެސް ދެއްވުން އެދެން.

Reply

ލަންކާގޮވެލި

4 އޮކްޓޯބަރ 2012
ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާ ކުރެވިގެން ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ. ނޫސްވެރިންނަކީ ތިޔަފަދަ

ދިރާސާތަކަށް ފަހު ތިމާއަށް ފެންނަ ގޮތް ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސް ދިނުމުގެ ޒިންމާ ކޮނޑުގައި

އެޅިފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ދެކެން.

Reply

މަރީ

5 އޮކްޓޯބަރ 2012
ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ލިޔުމެއް. ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ ބަޔަކަށް މީ ތެދުޙަޤީޤަތްކަން އެނގޭނެ….

………މުޅި މިޤައުމު އެންމެފަހުން މިކަންކުރީ މިބުނާ މީހުންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެންދާނެ

ހަލާކުކޮށްލި ބަޔަކީ އެބައިމީހުން،،،،،،

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!9 ޚިޔާލު!

http://web.archive.org/web/20121023233841/http://sandhaanu.com/mv/13976?replytocom=3155#respond
http://web.archive.org/web/20121023233841/http://sandhaanu.com/mv/13976?replytocom=3826#respond
http://web.archive.org/web/20121023233841/http://sandhaanu.com/mv/13976?replytocom=3159#respond
http://web.archive.org/web/20121023233841/http://sandhaanu.com/mv/13976?replytocom=3169#respond
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Reply

އަޙްމަދު

6 އޮކްޓޯބަރ 2012
ތިޔުމުގައި ތިޔަ ޝައްކު އުފައްދާފައިވަނީ އަސްލު ކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި މެދުކަން، އަފްރާޝީމް މަރާލި

ޚަބަރު ލިބުމާއި އެކު އަޅުގަނޑުގެ ޒަމީރުޤަބޫލު ކުރި. އަދި އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭވިގެން،

އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވެނީ އަފްރާޝީމް މަރާލާފައި ވަނީ ޖުޑިޝަރީގެ މައްސަލާގައި އާއި ދީނުގެ

މައްސަލާގައި. އެހެނީ އޭނަ މަރާލާފައި ވަނީ ނަޝީދު ކޯޓަށް ޙާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް

ކަމަށް ވުމުން ކޯޓްގައި އެއޮތް ބެންޗަކީ އަފްރާޝީމްގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް

ވެނެޒިލީވެސް ބުނެ، މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މީޑިޔާއގައި ލީކް ކޮށްފައިވާތީ.

Reply

ިއިބުރާ

9 އޮކްޓޯބަރ 2012
ވަރަށް ފުރިހަމަ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް! މިލިޔުމުގެ ޒިއްމާދާރުކަން ބިނާވެގެންދާނީ މިލިޔުން އެޔަކަށް

ބިނާވެފައިވާ ސާބިތު ހެކިތަކަށް . ގިނަވާހަކަތަކަކީ މީޑިއާގައި ވަރަށް އާންމު ހަމައެހެންމެ މި ވާހަކަތަކުގެ

ޑިފެންސްގައި ކުޅޭތަން ނުފެންނަށް ވާހަކަތަކެއް! އެހެންކަމުން ކޮބާހޭ ސާބިތު ހެކިތަކަކީ މިހެން

ހިތަށްވެސް ގިނަފަހަރު ނާރާ ! މިދެންނެވި ސަބަބާއިހުރެމެ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މިލިޔުމަށް

ތާއިދުކުރެވޭ.

Reply

ދިވެހި ދަރިއެއް

14 އޮކްޓޯބަރ 2012
މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެ ބަޔަކު ތިބި ކަމުގައި ވިޔަސް މިކަމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ދީނީ ގޮވާލުން ތަކުގެ

އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ކުރިކަމެއް. އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރޭގައި ޅަދަނިންނަށް ދީން

އުގަންނަވައިދެއްވުން ވެގެންދިޔައީ ދީނީ ދުޝްމަނުންގެ މޭގަނޑު ކުނޑިކުނޑިވި ކަމަކަށް.

Reply

ބުޝްރ22ީ

17 އޮކްޓޯބަރ 2012
ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް އަށް ވަރަށް އަނިޔާވެރި ރަޙުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް ހަމަލާދީ ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވަނީ

ވަކިމިވެނި މީހެކޭ ސީދަލަށް ބުނަން އެމަނަޒަރު ލޮލުން ނުދެކޭ މީހަކަށް ނުބުނެވިދާނެ! އެކަމަކު ކަންކަން

ވަމުން އައި ގޮތާއި، ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށް އެމީހަކަށް ފެންނަގޮތް ނުވަތަ ލަފާ

ކުރެވޭގޮތް، ބުނެވިދާނެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވާލެވެން އޮތީ، މިފަދަ ޖަރީމާތަށް ކޮންމެ މީހަކު

ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރިކަމުގައި ވިއަސް، ކަން ކުރާ މީހުންނާ އެއްވަރަކަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް މި

ފަދަކަން ކަމުގަ ޝާމިލުވާ ބަޔަކު އުޅޭ ކަމަށް. އެއީ މިފަދަ ޖަރީމާތަށް ހިންގުމަށް ފާޅުގައި ގޮވާ،

ހިތްވަރު ދީ، އެކިގޮތްގޮތުން(މާލީގޮތުންވެސް) އެހީތެރިވަމުންދާ ފަރާތްތަށް. އަދި އެބައިމީހުންގެ ބަސްތަކާއި،

އަމަލުތަކުން މުޖުތަމަޢު ފަސާދަކޮށް، ބައިބައިކޮށް، މީހުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތާއި ހަސަދައިގެ ނުބައި

ވަބާއާއި، ނުރައްކާތެރި ހުޅުގަނޑު ރޯކޮށް އެއަށް ދަރާއި، ޕެޓްރޯލް އަޅަމުންދާ ފަރާތްތަށް. ތިމާމެންނާ

ނުގުޅޭ، ތިމާމެންނާ ދެބަސްވާ، ނުވަތަ ތިމާމެން ނުރުހޭ ކޮންމެމީހަކީ ނުވަތަ ބަޔަކީ ތިމާމެންގެ ޖާނީ

ދުޝަމަނުންކަށް ވިސްނާދީ ހަދާ، އެފަދަ މީހުންނާ އަދާވާތްތެރިކަމާއި، ބަޣާވާތްތެރި ކަމާއިއެކު ކުރިމަތިލާ،

ހަމަލަދީ، އެބައިމީހުންގެ ފުރާނަވެސް ދުއްވާލުމަށް ފާޅުގަ ރޯމާދުވާލު ހަރުއަޑުން، މަގުތައް މަތީގައާއި،
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ޖަގަހަތަކުގައާއި، އެކި މާލަންތަކުގަ ގޮވާލެވެނުން ދިޔަކަމީ އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ކޮންމެމީހަކު ގަބޫލުކުރާނެ

ކަމެއް. ވިވާ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް އެއްވެސް ޙައްގަކާނުލާ އަނިޔާވެރިކޮށް ގަތުލުކޮށްލެވިގެން ދިޔައީވެސް

އިސްވެ މިދެންނެވި ކަންތަައްތަކުގެ ނުބައި އަސަރާއި ނަތީޖާއިންނޭ ދެންނެވުމަކީ ކުށަކަށް ނުވާނެ! ވަކި

ޕާޓީއަކަށް އިލްޒާމު އަޅުވާކަށް ނޫން، އެކަމަކު ހަމަޔާއި އިންސާފުން ބުނާނަމަ ބުނެވެން އޮތީ ކުރިން

މިދެންނެވި ކަންތަށް އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުންނޭ. ހަމަގައިމުވެސް

މަގުމަތީގަ ރޯމާދުވާލު ، ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރީގަ ހުންނަވައިގެން، އެތަށް

ސަތޭކަ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެކު، ވަކި ވަކި މީސްމީހުންގެ ނަން ހަރު އަޑުން ގޮވަމުން، އެމީސް މީހުން

ދައްޖެއްސުމަށާއި، މަރާލުމަށް ގޮވަމުން މުޅި މާލޭގެ ބޮޑިެތި މަގުތަކު ހިނގިތަން އަޅުގަޑު ލޮލުންދެކުނިން.

ކަންފަތުން އަޑު އެހިން. އެދުވަހުވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރި، މިކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެކަމަށް.

މުހިންމު!ނަން:

އިތުރު އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާއެއްއީ-މެއިލް

ނުކުރެވޭނެ!

ޚިޔާލު

ފޮނުއްވާ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!
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