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އިސްބަސް
މިއީ ]ފްރޮމް ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް ޓު ޑިމޮކްރެސީ[ގެ ނަމުގައި ޖީ ް
ނ
ޝާޕް ލިޔުއްވި އަދި އަލްބަޓް އައިންސްޓައިން ފައުންޑޭޝަންއިން
ހލޭ ބަހާ ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށް ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ .މި
ި
ކަރުދާސް ފުރަތަމަ ޗާޕު ކުރެވުނީ ބަރުމާގައި  1993ގައެވެ .އެއަށްފަހު
މި ކަރުދާސް މިހާރު ވަނީ ،ދިވެހި ބަހާއެކު ،ނުވަ ބަހުން ޗާޕު
ކުރެވިފައެވެ .އަދި މި ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި
ސާބިއާ ،އިންޑޮނޭޝިއާ ،އެމެރިކާ އަދި ތައިލެންޑް ހިމެނެއެވެ .މިއީ
މި ކަރުދާސް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ނެރެވޭ ފުރަތަމަ
ފަހަރެވެ .މި ކަރުދާސް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރީ ހިލްއަތު ރަޝީދެވެ.
އަދި ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ]ހުދުމުހުތާރުވެރިކަމުން ޑިމޮކްރެސީއަށް[ މި
ނަމުގައި  2012ގެ ޖޫންގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ނެރުނީ ހަރުގެ ޑޮޓް ކޮމް
އިންނެވެ.
ފޮތުގެ މުސައްނިފު ޖީން ޝާޕްއަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮކްސްފޯ ް
ޑ
ޔުނިވާސިޓީން ޕޮލިޓިކަލް ތިއަރީއިން ޕީއެޗްޑީ ނަންގަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
އވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އެ ފޮތްތައް
އޭނާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ފޮތްތައް ލިޔު ް
ވަނީ  30އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވިފައެވެ.
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ޓ އައިންސްޓައިން އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ
މި ކަރުދާސް ނެރުނު އަލްބަ ް
މަގުސަދަކީ ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .އެގޮތުން އެ އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ މަގުސަދުތަކުގެ
ތެރޭގައި ޑިމޮކްރެސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ދިފާއު
ކުރުމާއި ޑިމޮކްރެޓިކް މުއައްސަސާތައް ހިމާޔަތް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
އަނިޔާވެރިކަމާއި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާއި އަދި މީހުން މެރުމަކީ މި
ކޅު ކަންތައްތަކެވެ.
އިންސްޓިޓިއުޝަން މުޅިން ދެ ޮ
މި މަގުސަދުތަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނުން ތަފާ ު
ތ
މަސައްކަތްތައް ކުރެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތިޖާޖު
ތށް ރިސާޗް ކުރުމަށް
ކުރާނެ ގޮތާއި މާޒީގައި މިކަން ކުރެވިފައިވާ ގޮ ަ
ހިތްވަރުދިނުމާއި ،ތަފާތު މީޑިއާތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި ޗާޕު ކުރެ ޭ
ވ
ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީއާއިން މި މައުލޫމާތު އާއްމުންނާ ހިއްސާ ކުރުން
މތިލާ
ހިމެނެއެވެ .އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާއި ،އެ ވެރިކަމާ ކުރި ަ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ދެމެދުގައި ސުލްހައިގެ މަގުން މައްސަލަތަކަށް
ހައްލެއް ގެނައުމަށް ވާހަކަ ދައްކައިދެއެވެ.
މޒްމޫނު ލިޔުމުގެ
މ ަ
މި ކަރުދާހާ މެދު ޖީން ޝާޕް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ި
ބޭނުމަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ހުރިހާ ގައުމަކުން ނައްތާލުން
ކަމަށެވެ .އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިލްމީ އަދި ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތު
ވނެ
އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ؛ އޭނާއަށް ދޭހަ ާ
ފަދަ ފަސޭހަ އިބާރާތުންނެވެ .ސަބަބަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް
ޓލެވެން އަންނަނީ މުޖުތަމައުގެ ވަކި ބަޔަކު އެކަނި އެކަމަށް
ވައް ާ
މަސައްކަތްކޮށްގެންނެއް ނޫނެވެ؛ ނަމަވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ
އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެންނެވެ.
2

މި ކަރުދާސް އެކުލަވާލުމުގައި ޖީން ޝާޕްއަށް ވަނީ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަ ް
އ
ކުރެވިފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިޓްލަރުގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްވީ މީހުންނާއި
ކތާ ވެސް ބައްދަލުވިއެވެ .އަދި ކޮމިއުނިސްޓް
ނޯވޭގެ އިދިކޮޅު ހަރަ ާ
ވެރިކަން ހިންގި ތަންތަނުގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަނީ ފެނިފައެވެ .އަ ި
ދ
އެންމެ ހައިރާންވާ ކަމަކަށް ފެނުނީ މިފަދަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިން އެންމެ
ރސީ ދެމެހެއްޓުމުގެ ނަމުގައި
ފުރަތަމަ ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ޑިމޮކް ެ
ކަމަށްވާތީއެވެ.
ޖީންއަށް ކުރެވުނު މިތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި އޭނާއަށް ދެނެގަނެވު ީ
ނ
ހދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކީ ވައްޓާލެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމެވެ .އަދި އެފަދަ
ު
އިންގިލާބެއް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ވެސް ގެނެވިދާނެ ކަމެވެ .ޑިމޮކްރެޓިކް
ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް ،ޑިމޮކްރެސީއެއް ދެމެހެއްޓިދާނެ ކަމެވެ .އަދި މިއީ
ރއްޔިތަކަށް ވެސް ހާސިލު ކުރެވިދާނެ އެދުމެއް
ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ކޮންމެ ަ
ކަމެވެ .އެ ގޮތުން މި މކަރުދާހުގައި އޭނާ ވަނީ ،އޭނާގެ ތަޖުރިބާގެ
އަލީގައި ،އަނިޔާވެރިކަމާ ނުލައި ސިޔާސީ ގޮތުން އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ
ނވަތަ ރިފޯމިސްޓުންނަށް
މަސައްކަތް ،ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ު
ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާން ކުރައްވައިފައެވެ.
އޭނާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޕެނަމާ ،ލިތުއޭނިއާ ،ޗައިނާ ،ޕޯލަންޑް ،ޗިލީ،
ޓިބެޓް ،ބަރުމާ އަދި ރަޝިޔާ ފަދަ ތަންތަނަށް ބަލާއިރު ،ވަރަށް
ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި ވެސް އާއްމުން ވަނީ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު
ނގެ ދުއްތުރާތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާ ކުރިމަތިލައިފައެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރި ް
ވ މުޖުތަމައަކަށް،
ދިވެހި ރާއްޖެ ފަދަ ޑިމޮކްރެސީއަށް ފެންބޮވައިގެންފައި ާ
ނ ގޮތް
ޑިމޮކްރެސީ ލިބިގަންނާނެ ގޮތާއި ،އަދި އެ ދެމެހެއްޓޭ ެ
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ށ އުއްމީދު ކުރަމެވެ.
އަންގުވައިދޭ ފަދަ ލިޔުމަކަށް މި ފޮތް ވާނޭކަމަ ް
ވން ބޭނުން ފުޅު ނަމަ ި
މ
އަދި ފޮތުގެ ޕީޑީއެފް އެއް ޑައުންލޯޑް ކުރައް ަ
ނކުން އެކަން ކުރެއްވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ލި ް
www.haruge.com
މުހަންމަދު މަމްދޫޙް ވަޙީދު
ޖޫން 2012
މާލެ
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އަދި ފިލިޕީންސް ހިމެނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ސުލްހަވެ ި
ރ
ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ގައުމެއްގައި ޑިމޮކްރެސީއަށް އަންނަނީ
ނވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ނޭޕާލް ،ޒެމްބިއާ ،ސައުތު ކޮރެއާ،
މަގުފަހިވަމުން ެ
ޗިލީ ،އާޖެންޓީނާ ،ހެއިޓީ ،ބްރެޒިލް ،އުރުގުއޭ ،މަލާވީ ،ތައިލެންޑް،
ބަލްގޭރިއާ ،ހަންގެރީ ،ޒަޔަރު ،ނައިޖީރިއާ އަދި ކުރީގެ ސޯވިއެޓް
ޔޫނިއަންގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތައް ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން ސޯވިއެޓް
ޔޫނިއަންގައި އޯގަސްޓް  1991ގައި ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތެއް ވެސް
ވަނީ ފޭލިވެފައެވެ.

އެކެއް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ހަގީގަތުގައި ކުރިމަތިލެވޭނެ ގޮތް

ގައުމެއްގެ އެތެރެއިން ފެށިފައިވާ ނުވަތަ ބޭރުން ވައްދާފައިވާ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމެއް ،ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ހިންގާ ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ކުރިމަތީގައި،
ވެއްޓެމުން އަންނަ ތަން މި ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ފެންނަން
ފަށައިފައެވެ .އެއް އިރެއްގައި މިއީ ރެނދެއް ނުލާނެ ކަމަށް ހީކުރެވުނު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަންކަން ކަމަށް ވިޔަސް ،ރައްޔިތުންގެ ސިޔާސީ،
ކރިމަތިކުރުންތަކުގެ ކުރިމަތީގައި މި
އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިން ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ.
އާއްމުންގެ ސުލްހަވެރި ހަރަކާތްތަކުގައި 1980 ،ގެ ފަހުން ވަ ީ
ނ
ގއުމެއްގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ.
އެތައް ަ
އޭގެ ތެރޭގައި އެސްޓޯނިއާ ،ލެޓްވިއާ ،ލިތުއޭނިއާ ،ޕޯލަންޑް ،އީސްޓް
ޖާމަނީ ،ޗެކޮސްލޮވޭކިއާ ،ސްލޮވީނިއާ ،މަޑަގަސްކާ ،މާލީ ،ބޮލީވިއާ
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މީގެ އިތުރުން ،ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތިލުންތައް
މތަކުގެ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ފަހަކަށް އައިސް ހިނގާފައިވާ ގައު ު
ތެރޭގައި ޗައިނާ ،ބަރުމާ އަދި ޓިބެޓް ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ސުލްހަވެރި
ރމަތިލުންތަކުން މި ތިން ގައުމުގެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން އަދި
ކު ި
ނުވެއްޓޭ ނަމަވެސް ،މި ފަދަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ
އަނިޔާވެރިކަން ދުނިޔެއަށް ދަނީ ހާމަވަމުންނެވެ .އަދި މިހެންވެ،
ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރިމަތިލުމުގެ މުހިންމު ފިލާވަޅު ،މި ގައުމުތަކުގެ
ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
މިދެންނެވި ގައުމުތަކުން ހުދުމުހުތާރުވެރިކަން ވެއްޓުނު ކަމަށް ވިޔަސް،
އމުތަކުގެ އެހެން ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ހައްލެއް ނުވެއެވެ؛ ފަގީރު
އެ ގަ ު
ކަމާއި ކުށް ކުރުމާއި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ދޯދިޔާ ކަމާއި އަދި ތިމާވެށި
ސުންނާފަތިވެފައި އޮތުމަކީ މި އަނިޔާވެރި ވެރިކަންކަމުގެ ތަރިކައެވެ.
ނ ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ،މި ގައުމުތަކުގެ
ނަމަވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަ ް
އަހުލުވެރިންގެ ވޭނަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބިފައެވެ.
އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ،ޑިމޮކްރެސީ އާއި ފަރުދީ މިނިވަންކަމާއި އަދި
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އިޖުތިމާއީ އަދާލަތު ގާއިމު ކުރުމަށް މަގުފަހިވެފައިވެއެވެ.

މިސާލަކަށް ،ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަދި ބޫޓާނެވެ .ނޫން ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިންގާ ވެރިކަންތަކެވެ .މިސާލަކަށް ،ޗައިނާ ،އިރާގު
އަދި އުތުރު ކޮރެއާއެވެ .ނޫން ނަމަ ،ބޭރުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރެއްގެ

މިނިވަންކަމާއި ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަތަކާ ދިމާއަށް މި ވޭތުވެދި ަ
ޔ
އަހަރުތަކުގައި ދުނިޔެ ވަނީ ދަތުރު ކުރަމުން އައިސްފައެވެ .ސިޔާސީ
އގުތަކާއި ފަރުދީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ދިރާސާ ކޮންމެ އަހަރަކު
ހަ ް

ދަށުގައިވާ ގައުމުތަކެވެ .މިސާލަކަށް ،ޓިބެޓް އަދި އިރުމަތީ ޓިމޯރެވެ.
އަދި ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކަޑައްތު ކުރަމުން އަންނަ ގައުމުތައް ވެސް
ވން ނޫން[ ބައިގައި ހިމެނެއެވެ.
]މިނި ަ

ކުރިއަށްދާ މައްސަލައެއް

އެއް ފަހަރު ކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ފްރީޑަމް ހައުސްއިން ބު ާ
ނ
ގޮތުގައި މިދިޔަ  01އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ]މިނިވަން[ ނުވަތަ
ކމަށް ބުނެވިދާނެ ގައުމުތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން
]ފްރީ[ ަ
އިތުރުވެފައެވެ.
މިނިވަން ނޫން

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިނިވަން

މިނިވަން

64

76

55

1983

38

73

75

1993

ނަމަވެސް އަދިވެސް މިއަށް ވުރެ ދުނިޔޭގައި ގިނައީ ހުދުމުހުތާ ު
ރ
ވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރިކަން ބަރުދާސްތު ކުރަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންތަކެވެ.
ޖެނުއަރީ  1993އާ ހަމައަށް ،ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން 5.45
ބިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައީ ]މިނިވަން ނޫން[ ގައުމުތަކުގައެވެ.
މިއީ ،ސިޔާސީ ހައްގުތަކާއި ފަރުދީ މިނިވަންކަން ވަރަށް ހަނި
ކުރެވިފައިވާ ގައުމުތަކެވެ] .މިނިވަން ނޫން[ ބައިގައި ހިމެނޭ 38
ގައުމާއި  12ބިމަކީ ،ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އަސްކަރީ ވެރިކަން ހިނގާ
ގައުމުތަކެވެ .މިސާލަކަށް ،ބަރުމާ އަދި ސޫދާނެވެ .ނޫނީ ،ފަރުދީ
މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަންނަ ސަގާފީ ޝާހީ ރަސްކަންތަކެވެ.
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ސ އަދި އިޖުތިމާއީ ބޮޑެތި
ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް އިގުތިސާދީ ،ސިޔާ ީ
ދޔަ  10އަހަރު ދުވަހުގެ
ބަދަލުތައް ވަނީ އަންނަން ފަށައިފައެވެ .ވޭތުވެ ި
ތެރޭގައި ]މިނިވަން[ ކަމަށް ބުނެވޭ ގައުމުތަކުގެ އަދަދު އިތުރު ވެފައިވީ
ނމަވެސް ،މިފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި މި ގައުމުތައް
ަ
ވަނީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައެވެ .ޑިމޮކްރެސީގެ ފިޔަވަޅުތައް ފަހަތަށް
އަޅައި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ އެކި ބާވަތްތައް އަލުން ތަޖުރިބާ ކުރަން
ފދިފައެވެ .އަސްކަރީ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ
ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ އު ެ
ނަފުސު ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ފަރުދުންނާއި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ
އޮފިޝަލުންނާއި އަދި ތަފާތު ފިކުރުތައް ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން
އަބަދުވެސް ދާނީ އެބައިމީހުންގެ ނުފޫޒު ގަދަ ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް
ކުރަމުންނެވެ .ބަޣާވާތް ކުރުން ދެން ވެގެން ދާނީ އާއްމު ކަމަކަށެވެ.
އެތައް ބައެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ސިޔާސީ
ޅއިގަނެވޭނެއެވެ.
ހައްގުތައް ނިގު ަ
ނަސީބު ދެރަކަމުން އަހަރެމެންގެ މާޒީ އަދިވެސް ވަނީ އަހަރެމެން ާ
ނ
އެކުއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ މައްސަލައަކީ ]ފުން[ މައްސަލައެކެވެ.
ނ ވިޔަސް ،ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ
އެތެރެއިން ވިޔަސް އަދި ބޭރު ް
ރައްޔިތުން ވަނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން އެތައް އަހަރަކަށް ،އަދި ބައެއް
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ފަހަރު އެތައް ގަރުނަކަށް ،ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައެވެ .ވެރިކަމުގައ ތިބޭ
ތއް އޮންނަނީ
ބަޔަކަށް ،އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތި ،ތަބާވުމުގެ ސަގާފަ ެ
ހަރުކޮށްފައެވެ .އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ ހުދުމުހުތާރު
ކމުގައި ވަނީ ،ގައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ،ސިޔާސީ ،އިގުތިސާދީ،
ވެރިކަން ަ
އަދި ދައުލަތާ ނުބެހޭ ދީނީ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެސް އާރާއިބާ ު
ރ
ކަނޑުވާލައި ،މުޖުތަމައު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ފަދަ ހުދުމުހުތާރު
ކން ކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ޕާޓީން ތައާރަފުކޮށްފައެވެ.
ނިޒާމުތައް ،ވެރި ަ
މިފަދަ މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުން އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް
ކުރުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން ކަނޑުވާލާފައިވާއިރު ގިނަ ފަހަރަށް އަމިއްލަ
އ ވެސް ނޯވެއެވެ .އެކަކު އަނެކަކަށް
ނަފުސައިގެން ކަމެއް ކުރާނެ ހާލެ ް
ސިއްރު ކިޔައިދޭން ނުކެރޭތާ އަމިއްލައަށް ކަމަކަށް އިސްނެގުމަށް ވެސް
އޮންނަނީ ހުރަސް އެޅޭނެ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަން
ކޮށްފައެވެ.
މި ކަމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިއްޗެވެ .މިފަދަ ގައުމުތަކުގެ އާބާދީތަ ް
އ
ވެގެން ދަނީ ނިކަމެތި ،އަމިއްލަ ނަފުސަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ،އަދި
ކަމަކާ ދެކޮޅު ހަދާނެ ހިތްވަރެއް ނުހުންނަ ބަޔަކަށެވެ .ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމާ އޮންނަ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ،މިނިވަންކަމަށް ފެން ބޮވައިގެންފައިވާ
ގަތުން ،އެމީހުންގެ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ ވެސް ހިއްސާކޮށްލުމަށް
ގތަށް ދެކޮޅުވެރިކަން ދެއްކުމަށް
ބިރުގަނެއެވެ .އާއްމުކޮށް ފެންނާނެ ޮ
ރައްޔިތުން ތިބެނީ ބިރުންނެވެ .އެކަމުން ނުކުންނާނީ ކޮން
ނަތީޖާއެއްހޭ ވެސް އެމީހުންގެ ހިތަށް އަރައެވެ .ސަބަބަކީ އެމީހުންނަށް
އވެސް ]ހަމައެއް[ގެ މަތިން
ކުރިމަތިވެފައިވާ އަނިޔާވެރިކަމަކީ އެ ް
ލިބެމުން އަންނަ އަނިޔާއެއް ނޫނެވެ .މިކަމުން އެމީހުންގެ ކުރިމަގު ވަނީ
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ބަނަވެފައެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ވުރެ މިހާރު ކަންތައްތައް މާގޯސް
ކަމަށް ފެނެއެވެ.
ނ ދައްކަން އުޅެފަ ި
އ
ތަންކޮޅެއް ކުރިން މީހުން ދެކޮޅުވެރިކަ ް
ނ ނުދާ މިފަދަ ]ކުދިކުދި[
ގ ް
އޮވެދާނެއެވެ .ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމި ެ
މުޒާހަރާތައް ކުރެވިފައި ހުރެދާނެއެވެ .އަދި އެކަމުގެ ރޫހެއް ކުޑަ
ހިނދުކޮޅަކަށް އުފަން ވެފައި އޮވެދާނެއެވެ .އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި،
ވރިކަން ދައްކަން
ބައިބަޔަށް މީހުން ވެގެން އެމީހުންގެ ސުލޫކާއި ދެކޮޅު ެ
މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުރެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ދެކޮޅުވެރިކަމަކީ،
އާއްމުންގެ ހިތުގައި އޮންނަ ބިރުވެރިކަމާއި ،އަމުރަށް ތަބާވުމުގެ ]އާދަ[،
ނައްތާލެވޭ ވަރުގެ ހިތްވަރަކަށް ނުވެދާނެއެވެ .އަދި މިހެންވެ ،ކާމިޔާބާއި
އުއްމީދުގެ ބަދަލުގައި ،މިފަދަ ]ކުދިކުދި[ ދެކޮޅުވެރި ހަރަކާތްތަކުން
ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ވޭނާއި ކެކުޅުން ލިބިދާނެއެވެ.

އަނިޔާވެރިކަން ބޭނުންކޮށްގެން މިނިވަންކަން ލިބިދާނެ
ހެއްޔެވެ؟
އެހެންކަމުން ،މިދެންނެވުނު ފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އަމަލު ކުރެވޭ ީ
ނ
ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިހާރު ލިބެން ހުރި ]އާދައިގެ[ ހައްލުތަކެއް،
ނފުދޭނެއެވެ .ސަބަބަކީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނީ
މި ހާލަތަކަށް ު
އިންތަކާއި ،ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ހަމަތަކާއި އަދި އާއްމުން ދެކޭ ގޮތް
ނުވަތަ ]ޕަބްލިކް އޮޕީނިއަން[ އަކީ ހުދުމުހުތާރުވެރިން އެއަށް ބީރު
ކަންފަތެއް ދޭ އެއްޗެކެވެ .އަނިޔާވެރިކަމާއި ]ގެއްލުވާލުމާއި[ އަދި
މެރުން ފަދަ ކަންތައް ތަހައްމަލު ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތަކަށް އަބަދުމެ ހީވާނީ
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މި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް ނިމުމެއް ގެނެވޭނީ ވެސް ގަދަބާރު ް
ނ
ކަމަށެވެ .އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ނުހަނު ރުޅިވެރިކަމާއެކު،
ށގެން ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނާ
އަނިޔާވެރިކަމާއި އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުން ކޮ ް
]ހަނގުރާމަ ކުރަން[ ބޭނުންވެއެވެ .ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ކަމަށް ނުފެނު ު
ނ
ކަމަށް ވިޔަސް މެއެވެ .މިފަދަ މީހުންނަކީ ،އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ހަޔާތާއި
ކންނަ
ފުރާނަ އަތަށް ލައިގެން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނު ު
މީހުންނެވެ .މިމީހުންނަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރު ވެއެވެ.
ހމަ މިނިވަންކަން ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން،
ނަމަވެސް ފުރި ަ
ގަދަބާރުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ،
ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން އާޚިރުގައި ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑެވެ.
ތރު ވެރިކަމާ ]ތަޅާފޮޅަން[ ނުކުތުމުގައި ހުރި
ނ ހުދުމުހު ާ
ގަދަބާރު ް
]ބޭނުންތެރިކަމަކީ[ ކޮބައިތޯއާމެދު ބަހުސް ކުރެވޭއިރު ،ސާފުވާ އެއް
ނުކުތާއެއް ވެއެވެ؛ އެއީ ،އެމީހަކަށް އެ އިހުތިޔާރު ކުރެވެނީ އެ
ރ އަނިޔާވެރިކަމުގެ މަގު ކަމެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ވެސް އިހުތިޔާރު ކު ި
އަދި އެމީހާއަށް ވުރެ އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް އެ ކަމުގައި ކުރި
ލިބިފައިވާ ކަމެވެ .އެހެންކަމުން ،ޑިމޮކްރެސީއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތަކުން
ވރި
ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވިޔަސް ،އަނިޔާ ެ
ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅޭ ނަމަ ވިސްނަން ޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ ،ހުދުމުހުތާރު
އ ގޮތުން މާބޮޑެތި ބާރުތައް ލިބިފައިވާ ކަމެވެ .މިގޮތުން،
ވެރިޔާއަށް ެ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް މާބޮޑު އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުވިދާނެއެވެ .އަދި
އޭނާގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައިވާ އަސްކަރިއްޔާގެ ނުފޫޒު ވެސް އާޚިރުގައި
ކއްޗާއި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުންނާއި އަދި
މާ ގަދަ ވާނެއެވެ .އަސްކަރީ ތަ ެ
އަސްކަރީ ބާރުގެ ގޮތުން ވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް މާބޮޑަށް
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އެޑްވާންޓޭޖް އޮންނާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކިތައްމެ ހިތްވަރެއް ދެއްކި
ނަމަވެސް ،މިފަދަ އަސްކަރީ ބާރާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ކުރިމަތީގައި،
ތއީދު ކުރާ ފަރުދަށް މާބޮޑު ބާރެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ.
ޑިމޮކްރެސީ އަށް ާ
އާދައިގެ އަސްކަރީ ބާރުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވިއްޖެ ނަމަ،
ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްކާ މީހުން ދެން ބޭނުން ކުރަނީ ގެރިއްލާ އުކުޅުތަކެވެ.
އއް ގެނެވުމަކީ ނާދިރު
ނަމަވެސް ގެރިއްލާ ހަނގުރާމައިން ޑިމޮކްރެސީ ެ
ކަމެކެވެ .ގެރިއްލާ ހަނގުރާމައަކީ ހައްލެއް ނޫނެވެ .ސަބަބަކީ މިކަމު ެ
ގ
ސަބަބުން އަމިއްލަ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެންދާނެތީއެވެ.
ޓއެއް
އަދި މިއީ ޑިމޮކްރެސީ ކެމްޕޭން ފޭލި ނުވާނެ ކަމަށް އޮތް ގެރެން ީ
ވެސް ނޫނެވެ .މިއީ ރަނގަޅު ]ތިއަރީ[އެއް ކަމަށް ބުނެވުނަސް ،އަދި
ލއަގުވާމީ އެހީ ލިބުނަސް އަދި ހަނގުރާމަ މަތީ އުކުޅުތައް
ބައިނަ ް
ކިތައްމެ ވަރުގަދަޔަސް ،މިއީ ހައްލެއް ނޫނެވެ .ގެރިއްލާ ހަނގުރާމައަކީ
ވަރަށް ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ ހަނގުރާމައެކެވެ .އަދި
ޖ ނަމަ ،އާބާދީތައް ވިއްސިވިހާލިވެ ،މިކަމުގެ
މިފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެއް ެ
ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ ހަޔާތް ހަލާކުވެ އަދި އާއްމުންނަށް އެތައް ވޭނަކާއި
ކެކުޅުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.
އލާ ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބު ވެފައިވާ ގައުމުތަކުން ވެސް ދިގު
ގެރި ް
މުއްދަތުގައި ފެނިފައިވަނީ ގެއްލުމެވެ .އެގޮތުން ،ހަމަލާ ދެވު ު
ނ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން އިތުރަށް ބާރު ގަދަ ކުރެވޭތޯ އެ ފަރާތުން
މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ .އަދި އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވެއްޓި،
ގެރިއްލާއިންނަށް ކާމިޔާބު ވީ ނަމަވެސް ،ދެން އަލަށް އަންނަ
ސަރުކާރުގެ ހުދުމުހުތާރުކަން މާ ބޮޑުވެއެވެ .ސަބަބަކީ ،އަސްކަރިއްޔާ
މޖުތަމައުގައި ޑިމޮކްރެސީ ނަގަހައްޓައިދޭ މިނިވަން
ފުޅާ ވެފައި ވުމާއިު ،
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ވމުން ނުވަތަ ނެތިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
އ ނިކަމެތި ު
މުއައްސަސާތަ ް
އެހެންކަމުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން ޖެހޭނީ
ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތްތަކެއް ހޯދާށެވެ.

ބަޣާވާތް ،އިންތިޚާބު އަދި ބޭރުގެ އެހީތެރިން؟
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ނައްތާލުމަށް އަސްކަރީ ބަޣާވާތެއް އެ ީ
އ
ވަރަށް ފަސޭހަ ]ވަސީލަތަ[ކަށް ވެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މި ]އުކުޅު[
ސރިއަސް މައްސަލަތަކެއްވެއެވެ .އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ،
ގައި ީ
ވެރިކަން ބަދަލުވީ ނަމަވެސް ،ގައުމުގައި އާރާއި ބާރާއި ނުފޫޒު
ބެހިގެންދާ ގޮތަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމެވެ .ވެރިކަން ދެންވެސް ކުރިއަށް
ރއްޔާ އާއި މުޖުތަމައުގެ ]ކަމުވޮށިގެންވާ[ ބަޔަކު
ގެންދާނީ އަސްކަ ި
އެކަނި ކަމަށް ވާތީއެވެ .ސަރުކާރަށް އަންނަ ]ބަދަލު[ ކަމަށް ވެގެން
ދާނީ ،އެއް ގްރޫޕަކަށް ވެރިކަން ގެއްލި ،ހަމަ އެފަދަ އަނެއް ގްރޫޕަކަށް
މވެސް ފަހުން އަންނަ ގްރޫޕްގެ
ވެރިކަން ލިބުން ކަހަލަ ކަމަކަށެވެ .ނަ ަ
ހުދުމުހުތާރުކަން ކުޑަ ވެދާނެއެވެ .އަދި ޑިމޮކްރެސީއަށް ކޮންމެވެސް
ވަރަކަށް ދީލާލަފާނެއެވެ .ނަމަވެސް ހަމަ ކުރީގައި އޮތް ހުދުމުހުތާރު
ގންވާ ކަމެކެވެ.
ވެރިކަމާ ތަފާތެއް ނެތް ވެރިކަމަކަށް ވުމަކީ ވެސް އެކަށީ ެ
އާ ގްރޫޕުން ސަރުކާރާ ހަވާލުވެ ،ކުރީ ގްރޫޕަށް ވުރެ ހުދުމުހުތާރުކަން
ގަދަވެ ،އެގޮތުން މާކުރިއަށް ޖެހިލުމުގެ ހިޔާލާތެއް ވެސް
ގެންގުޅެފާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އާ ގްރޫޕާ މެދު ކުރެވުނު އުއްމީދުތައް،
ފެނަށް ގޮސް ،ޑިމޮކްރެސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ހިތުހުރި
އ އެމީހުން ހަދަން ފަށާފާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިއީ
އެއްޗެ ް
ހުދުމުހުތާރުވެރިކަމެއް ނައްތާލުމަށް އޮތް ހައްލެއް ނޫނެވެ.
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ސިޔާސީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމުގައި ނުދޭ ފުރުސަތެކެވެ .ބައެއް ހުދުމުހުތާރުވެރިކަމުގައި،
ށ ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ އިރުމަތީ ގައުމުތަކުގައި،
މިސާލަކަ ް
އިންތިޚާބު ބޭއްވުނެވެ .ނަމަވެސް އެއީ ދުނިޔެއަށް ]ދަޅަ ދެއްކުމަށެވެ[.
އެ ގައުމުތަކުގައި ޑިމޮކްރެސީ އޮވެގެނެއް ނޫނެވެ .މިފަދަ އިންތިހާބުތައް
ހތާރު ވެރިން ހޮވާ ބަޔަކަށް އާއްމުންގެ
ބޭއްވިފައި ވަނީ ،ހުދުމު ު
]އާނ[ ބަސް ގަދަކަމުން ދިނުމަށެވެ .އާ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަ ް
ށ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަށް ޕްރެޝަރު އައުމުން ބައެއް ފަހަރު ހަދާ
ނތީޖާ އޮޅުވާލައި ނުވަތަ ވޯޓު ]ރިގް[
ގޮތަކީ އެފަދަ އިންތިހާބުތަކުގެ ަ
ކޮށް ،އެމީހުން ބޭނުންވާ ބަޔަކު ނުވަތަ ]ޕަޕެޓް[ތަކެއް ސަރުކާރުގެ
މަގާމުތަކަށް ލަނީއެވެ .މިފަދަ އިންތިހާބުތަކުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން
ގއި ބަރުމާގައި
ކުރިމަތިލާ ،ކާމިޔާބު ހޯދައިފި ނަމަ ،މިސާލަކަށްަ 1990 ،
ވީގޮތާއި  1993ގައި ނައިޖީރިއާގައި ވީގޮތަށް ،މިފަދަ އިންތިހާބުތަކުގެ
ނަތީޖާތަކަށް ]ފުރަގަސްދީ[ ،ކާމިޔާބު ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ޖެއްސުންކޮށް ،ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށް ،ނުވަތަ މަރާލާފައި ވެސް
އެބަހުއްޓެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަކީ ،އެ ބައިމީހުންގެ ]ތަހުތުން[
އެބައިމީހުން ވެއްޓޭނެ ފަދަ އިންތިހާބުތަކަށް ޖާގަ ދޭނެ ބައެއް ނޫނެވެ.
ތ ކުރެވިފައިވާ ބަޔަކު ،އެ ބަޔަކު އަމިއްލައަށް އެ ބަޔަކު މިނިވަން
އަޅުވެ ި
ށގައި ކެކުޅޭ އަދި އެކަމުން
ވނެ ކަމަކަށް ،ހުދުމުހުތާރުވެރިކަމުގެ ދަ ު
ކުރެ ޭ
ސަލާމަތް ވުމަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުން ،ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ .އެމީހުން
ލ ކުރާ ގޮތުގައި ،އެމީހުންގެ ގައުމުގެ މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެވޭނީ
ގަބޫ ު
އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށެވެ .އެހެންކަމުން މިމީހުން ބަރޯސާވަނީ
ބޭރުގެ ނުފޫޒަށެވެ .އެމީހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިން
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ވެރިކަމުން ދުރުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ބާރަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެ އެވެ.
އަޅުވެތި ކުރެވިފައިވާ މީހުން ،އެ މީހުން އަމިއްލައަށް ސަލާމަ ް
ތ
ކ މުއްދަތަކަށް ތަންދެވިދާނެ ކަމެކެވެ.
ނުވެވޭނެ ކަމަށް ދުށުމަކީ ،ވަ ި
ގިނަ ފަހަރަށް ،އަޅުވެތި ކުރެވިފައިވާ މީހުން ،އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ
ނަފުސާމެދު ޔަގީންކަން ނެތުމުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް
ގ ގާބިލު ކަމެއް
ތެދުވާކަށް އެމީހުން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެކަމު ެ
ވެސް ނުހުރެއެވެ .އެމީހުން އަމިއްލައަށް ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް
އެނގޭކަށް ނުހުރެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެމީހުން ދެން ބޭރު މީހުންގެ
ފަރާތުން އެހީ ހޯދުމަކީ އެކަން ވާނެ ގޮތެވެ] .ޕަބްލިކް އޮޕީނިއަން[
ނޫނީ ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ،އދ ،.ކޮންމެވެސް ގައުމެއް ،ނޫން ނަމަ
ބައިނަލްއަގުވާމީ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު،
ނުވަތަ ]ސެންކްޝަންސް[ ،މި ]ބޭރު ނުފޫޒު[ތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނިދާނެއެވެ.
އ ހިތަށް ފިނިކަން ގެނުވާ ފަދަ މަންޒަރަކަށް ވެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް
މި ީ
ދޚިލީ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި
ބރު ފަރާތެއްގެ އެހީ ހޯދައިގެން ާ
ޭ
ނާމާން ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެއެވެ .މިގޮތުން ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ކުރެވޭ
]އިތުބާރު[ މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ .ސަލާމަތް
ނނެއެވެ .އަދި
ކޮށްދޭކަށް ބޭރު ގައުމަކުން ،އާއްމު ގޮތެއްގައި ނާން ާ
އައިސްފި ނަމަވެސް ،އެ ފަރާތަކަށް އިތުބާރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ ،ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކަށް ލެނބުމުން ،މި ގޮތުން
ތކެވެ:
ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާދިސާ ަ
ގިނަ ފަހަރަށް ،އަމިއްލަ އިގުތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި،
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ބޭރު ގައުމުތަކުން ،ތިޔަ ގައުމުގައި އޮންނަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
އެހީތެރިވެސް ވެދީފާނެއެވެ.
ތ ކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންތައް،
އެހެން ބޭނުމެއްގައި ،އަޅުވެ ި
]ވިއްކާލަފާނެ[އެވެ؛ ސަލާ ަ
މތް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މެއެވެ.
ބައެއް ބޭރު ގައުމުތަކުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަ ް
ތ
ކޮށްދޭނީ ،ތިޔަ ގައުމުގެ މައްޗަށް އިގުތިސާދީ ،ސިޔާސީ އަދި އަސްކަރީ
މށެވެ.
ނުފޫޒު ފޯރުވު ަ
ނ ގައުމެއްގެ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް
ބައެއް ފަހަރު ބޭރު ގައުމުތަކު ް
ސ ބަޔަކަށް ބާރު ލިބޭ ހިސާބުންނެވެ.
ވަންނާނީ ،އެތެރޭގެ ކޮންމެވެ ް
ރ ވެރިކަމަކަށް ޖާގަ ލިބެނީ ،އެކިއެކި
ގައުމެއްގައި ހުދުމުހުތާ ު
މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ދާޚިލީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ގުޅުންތައް ،ބެހިގެން
ދާގޮތުންނެވެ .އާރާއި ބާރު އަދި ގައުމުގެ މުއްސަނދިކަން ]ހިބަ[
ގ ތެރޭގައި ކަމަށް ވުމުންނެވެ.
ކުރެވިފައިވަނީ ވަކި ،މަދު ބައެއްގެ މުށު ެ
މިހެންވެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ވުރެ ރައްޔިތުން
ނިކަމެތި ވަނީއެވެ .ބައިނަލްއަގުވާމީ ފިއްތުންތަކުން ހުދުމުހުތާރު
ކގައި ގެއްލުން
ވެރިންނަށް ފައިދާތަކެއް ކުރިއަސް ،އަދި ބައެއް ހާލަތްތަ ު
ދެއްކިއަސް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ދެމިއޮތުން ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އެ
ގައުމެއްގެ ދާހިލީ ހާލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައެވެ.
ށ ވަނީ
އ އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ކަމަ ް
ގައުމުގަ ި
އ ކަމަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ތާއީދުކޮށް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
ނަމަެ ،
ދނުމަކީ ،ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ .އެއިރުން ،އިގުތިސާދީ
ޝރު ި
ޕްރެ ަ
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ދ ބޯއިކޮޓްތަކާއި،
ގޮތުން އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،އިގުތިސާ ީ
ޓކް ގުޅުންތައް ކަނޑާލުމާއި ،ބައިނަލްއަގުވާމީ
އެމްބާގޯތަކާއި ،ޑިޕްލޮމެ ި
ޖަމިއްޔާތަކުން ވަކި ކުރުމާއި ،އދ.ގެ ޖަމާއަތްތަކުން ކުށްވެރިކުރުމާއި
މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ،މައްސަލައަށް އެހީއަކަށް ވެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް،
ތރޭގައި ނެތް ނަމަ،
މިފަދަ ވަރުގަދަ އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް އެ ގައުމުގެ އެ ެ
ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން އެހީވެދިނުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ.

ތެދުހަގީގަތާ ކުރިމަތިލުން
އެހެންކަމުން ،މިއާދެވުނު ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފެވެ؛ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމެއް ފަސޭހަކަމާއެކު ]ހަރަދެއް[ ނެތި ވައްޓާލުމަށްޓަކައި ކުރަން
ޖެހެނީ  4ކަމެކެވެ:
މއްލަ ނަފުސަށް ކުރާ އިތުބާރު ހަރުދަނާ
އަޒުމް ވަރުގަދަ ކުރުމާއި ،އަ ި
ކުރުމާއި ،އަދި ދެކޮޅުހެދުމުގެ ]ފާޑުވެރިކަން[ ،އަޅުވެތި ކުރެވިފައިވާ
ބަޔަކަށް ]ދަސްކޮށްދޭން[ ޖެހެއެވެ.
ގއުމުގެ އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކާއި ގްރޫޕްތަކާއި އަދި
ވ ަ
އަޅުވެތި ވެފައި ާ
މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާ ކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.
ގ ތެރޭގައި ވަރުގަދަ ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ]ހަރަކާތެއް[ އުފައްދަން
ގައުމު ެ
ޖެހެއެވެ.
ރއްޔިތުން މިނިވަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ
ވ ަ
ތ ވެފައި ާ
އަޅުވެ ި
މއް ރާވައި ،ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހެއެވެ.
ރޭވު ެ
މިނިވަން ކަމަށް ކުރެވޭ އިހުތިޖާޖު ވާން ޖެހޭނީ ،އަމިއްލަ ނަފުސަށް
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ބަރޯސާ ކުރުމާއި ،އަދި އެތެރޭގެ ރޫހު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ލިބޭ
ފުރުސަތަކަށެވެ .ޗާލްސް ސްޓުއާޓް ޕާނެލް 1879 ،އަދި  1880ގައި
އަޔަލެންޑްގައި ކުއްޔާ މެދު ކުރެވުނު ހަޅުތާލާ ބެހޭ ގޮތުން ވިދާޅުވި
ފަދައިންނެވެ:
ސަރުކާރަށް ބަރޯސާ ކުރުމަކީ ބޭކާރު ކަމެކެވެ ...ބަރޯސާ ކުރަން
އހީ
ޖެހޭނީ އަމިއްލަ އަމާޒުވެރިކަމަށެވެ .އެކަކު އެނަކަކާ އެކުވެގެންެ ،
ލިބިގަންނާށެވެ ...ކަލޭމެންގެ ތެރެއިންވާ ނިކަމެތިން ،ބާރުވެރި ކުރާށެވެ...
ކއްޗަކަށް ވާށެވެ ...އެންމެން ރޭވޭށެވެ .އަދި ކަލޭމެން
އެންމެން އެ ަ
މޮޅުވާން ޖެހޭނެއެވެ...
މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭ ހިސާބަށް އާދެވުމުން ނޫނީ މައްސަލައަށް
ހައްލެއް ނާންނާނެއެވެ.
ގ ތެރޭގައި ނުފޫޒު ގަދަ އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް އޮވެފައި ،ހިކުމަތް
ގައުމު ެ
ބޭނުން ކޮށްގެން ،ހިތްވަރާއި ފަންވަރުން މަސައްކަތް ކުރުމުން،
މިފަދަ ހަގީގީ ]ބާރުގެ[ ކުރިމަތީގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން އާޚިރުގައި
ވެއްޓިގެން ދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ކުރިން ދެންނެވުނު ހަތަރު ނުކުތާ
ފުރިހަމަ ވާން ޖެހޭނެއެވެ.
އާދެ! ކުރިން މިކުރެވުނު ]ބަހުސަށް[ އަލުން އަލި އަޅުވާލާއިރު އެނގޭ
ކަމަކީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ސަލާމަތްވުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ،
ކމެވެ.
އެ އަޅުވެތި ވެފައިވާ ބައެއްގެ ހިތްމަތާއި ކުރި މަސައްކަތުން ަ
ސިޔާސީ ގޮތުން ހިންގިފައިވާ ކާމިޔާބު އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކާއި،
ސިޔާސީ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލު ވުމަށް ހިންގާފައިވާ ސުލްހަވެރި
ހަރަކާތްތަކުން އެނގޭ ކަމަކީ ،މިނިވަން ވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް،
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އަޅުވެތިވެފައިވާ އާބާދީތަކަށް އޮތް ކަމެވެ .ނަމަވެސް އެ މަގު ،ތަނަވަސް
ކޮށްދެވިފައި ،ނުވަނީއެވެ .މި މައްސަލަ ،ކުރިއަށް ހުރި ބާބުތަކުގައި،
ސ އޭގެ ކުރިން އަހަރެމެން
އިތުރަށް ]ތަހުގީގު[ ކޮށްލާނަމެވެ .ނަމަވެ ް
ބަލައިލަން ޖެހޭނީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ،ވާހަކަ
ދެއްކުން ނުވަތަ ]ނެގޯޝިއޭޓް[ ކުރުމުގެ ދައުރަށެވެ.

ދޭއް
ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގެ ނުރައްކާ
ފުރަތަމަ ބާބުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ފަދައިން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ
ކުރިމަތިލުމުގެ ބޮޑު މައްސަލައާ ]ކުރިމަތިލާން[ ޖެހުމުން ،ބައެއް
މީހުން ]ވާނެ އެއްޗެއް ވާން[ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލަނީއެވެ .އަނެއް
ބައިމީހުން ،ޑިމޮކްރެސީއެއް ގެނައުމުގެ އުއްމީދު ކަނޑާލާ ހިސާބުން،
ދެން ނިންމަނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ]ގުޅިގެން[
ހންނަށް ފެންނަނީ] ،އެއްބައިވެގެން [،ނޫނީ
ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ .އެމީ ު
]ދޫދީގެން[ ނޫނީ ]ނެގޯޝިއޭޓް[ ކޮށްގެން ،ކޮންމެވެސް ރަނގަޅު
ނަތީޖާއެއް ނެރެވި ،އަނިޔާވެރިކަމަށް ނިމުމެއް ގެނެވިދާނެ ކަމަށެވެ.
ތވާނެ މާބޮޑު ވަސީލަތްތަކެއް ލިބެން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ސަލާމަ ް
ނެތް ތާނގައި ،ބޭރު ފުށުން ބަލާއިރު ،މި މޭރުމުން ވިސްނުމަކީ
ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ފެނިދާނެއެވެ.
ރކަމާ ދެކޮޅަށް ސީރިއަސް ގޮތެއްގައި އިހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ
ހުދުމުހުތާރު ވެ ި
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ހ ކަމެއް ނޫނެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް
ފަސޭ ަ
ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް އެބައޮތްހޭ ވެސް ހިތަށް އަރާ ފަހަރު ދާނެއެވެ.
އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ރީއްޗަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ،ނެގޯޝިއޭޓް
ނ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެ
ކޮށްގެން ،މަޑުމަޑު ް
ހ ވެސް ހިތަށް އަރާފާނެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިންގައި ވެސް،
ނޫން ޭ
މ ގޮތެއްގައި އިންސާނުންގެ ހުންނަ އިންސާނިއްޔަތުކަން ،ހުންނާނެ
އާއް ު
ނހޭ ހިތަށް އަރާފާނެއެވެ .އަދި މިހެންވެ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިން
ނޫ ް
އެމީހުންގެ ބާރުތައް މަޑުމަޑުން ދޫކޮށްލުމަށް ހިތްވަރު ދެވިދާނެ ނޫންހޭ
ވެސް ހިތަށް އަރާފާނެއެވެ .އަދި މި ގޮތުގެ މަތިން ،އެންމެ ފަހުން،
ށ ގެންދެވިދާނެ
ޑިމޮކްރެސީއަކަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް ،ކަންތައްތައް ކުރިއަ ް
ނޫންހޭ ވެސް ހިތަށް އަރާނެއެވެ.
ބައެއް ފަހަރަށް ބުނެވޭ ގޮތުގައި ،ހަގީގަތް އޮންނާނީ އެއް ފަރާތަކަށް
ފރާތްތަކަށް ،ހުދުމުހުތާރު
ޖެހިފައެވެ؛ ޑިމޮކްރެސީއަށް ތާއީދު ކުރާ ަ

މިގޮތުގެ މަތިން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލުމަކީ މާރަނގަޅު ގޮތަކަށް
ނުވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟

ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގެ ރަނގަޅާއި ބަލިފައި
ދެކޮޅުން ދޫދީގެން ވާހަކަ ދެއްކުން ނުވަތަ ]ނެގޯޝިއޭޓް[ ކުރުމަކީ،
މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ވަކި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެއް ހައްލު
ށ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ .އަދި މި އުކުޅު ބޭނުން ކުރަން
ކުރުމަށް ވަރަ ް
ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ .ދެ
ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ]އަސާސީ[ މައްސަލައެއް ނުވާ ހާލަތްތަކުގައި
ކވެ .އަދި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޖެހިފައިވާ
ދޫދިނުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެ ެ
މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ފަސޭހަވެދެއެވެ .މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް
މަސައްކަތްތެރިން ކުރާ ހަޅުތާލަކީ މިގޮތުން ރަނގަޅު މިސާލެކެވެ.
ވރި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ގޮތާ ގާތް
މައްސަލަ ނިމޭއިރު ،ކަމުގައި ބައި ެ
ކުރާ ގޮތަކަށް ،އަދި އިތުރުވާ ގޮތަށް ،މުސާރަ ބޮޑުކޮށްގެން މައްސަލަ
ނިމިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަކީ،
ޔސީ މިނިވަންކަން
ހުދުމުހުތާރު އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަކުން ސަލާމަތްވެ ،ސި ާ
ހޯދުމާ މުޅިން ތަފާތު ކަމެކެވެ.

ވެރިޔާގެ ނިޔަތް ފަހަރެއްގައި އޮޅުނީ ނޫން ބާވައެވެ؟ ހުދުމުހުތާ ު
ރ
ވެރިޔާ ،އޭނާ އަމަލު ކުރާ ގޮތަކީ ،ގައުމަށް ދަތި ދުވަސްކޮޅެއްގައި
މަޖުބޫރީ ހާލަތުން އަމަލު ކުރާ ގޮތް ނޫން ބާވައެވެ؟ އަދި ބައެއް
މީހުން ހިތަށް އަރާފާނެއެވެ؛ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ޑ މަގާމުން ދުރުވުމަށް ކުޑަ ހިތްވަރެއް ދީފި ނަމަ ،އޭނާ
ޕްރެޝަރު ބޮ ު
އެކަންތައް ކުރާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ،އޭނާއަށް
ވެސް ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުން ،ވެރިކަމާ ދުރަށް ޖެހިދާނެ ނޫން
ހެއްޔެވެ؟ ކަމުވޮށިގެންވާ ބައެއްގެ ،ނުވަތަ އެހެން ގައުމެއްގެ އެހީއާއެކު،
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއާ ނެގޯޝިއޭޓް ކޮށްގެން،
ސުލްހަވެރި ،އަނިޔާވެރިކަމެއް ނެތް ހައްލަކަށް ދެވިދާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟

ބެހޭ މައްސަލައެއް ،ނޫން ނަމަ މުޖުތަމައުގެ މުޅި ތަރައްގީއާ ބެ ޭ
ހ
މައްސަލައެއް ނަމަ ،ދެ ފަރާތަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދުމަށް ނެގޯޝިއޭޓް
މއްސަލަތަކުގައި
ކުރުމަކުން ފައިދާއެއް ނުކުރާނެއެވެ .ބައެއް ]އަސާސީ[ ަ
ދޫދެވޭކަށް ނޯންނާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ޑިމޮކްރެސީ
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ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮތީ ]އަސާސީ[ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވަ ީ
ނ
އއް ،ނޫނީ އިންސާނުންގެ މިނިވަންކަމާ
ނަމަ ،މިސާލަކަށް ދީނީ މައްސަލަ ެ

އަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ހައްލު ވެގެން ދާނީ،
ރތައް ފުރޮޅެން ފެށުމުންނެވެ .މިގޮތަށް
އެ ފަރާތްތަކަށް ގައުމުގެ ބާ ު
]ހައްލެއް[ ގެނެވޭނީ ،އެހެންކަމުން ،ނެގޯޝިއޭޓް ކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ؛
އިހުތިޖާޖް ކޮށްގެންނެވެ .ނަމަވެސް މީގެ މާނައަކީ ނެގޯޝިއޭޓް
ކއަކީ ،ގައުމުގެ އެތެރޭގައި
ނުކުރާށެކޭ ނޫނެވެ .މިތަނުގައި މިބުނެވޭ ވާހަ ަ
ދ ރޫހަކާއި ހަރަކާތެއް ނެތް ނަމަ ،ވަރުގަދަ
ޑިމޮކްރެސީގެ ވަރުގަ ަ
މއް ވައްޓާލަން އުނދަގޫ ވާނެ ކަމެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަ ެ
ވސް ގޮތެއް ނޯވެއެވެ.
ނ އެއް ެ
ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ނެގޯޝިއޭޓް ކުރެވޭ ެ
މިސާލަކަށް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް އޭނާގެ ވެރިކަން ނުވެއްޓޭނެ ކަމުގެ
ކަށަވަރުކަން ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.
އރަށް ،އިސްލާހަށް ތާއީދު ކުރާ
އ ފަށާ ި
ބައެއް ހާލަތްތަކުގައ ވާހަކަތަ ް
މީހުން ނުވަތަ ރިފޯމިސްޓުން ]ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލެ[އެވެ.
މާނައީ ،އެމީހުންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލީ ނޫން ކަން ވެސް ނޭނގެއެވެ.

ނެގޯޝިއޭޓް ކޮށްގެން ވެރިކަމުން ބޭލުން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖުކޮށް ،ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމަށް
ތާއީދު ކުރާ ފަރުދުންނާއި ގްރޫޕްތަކުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅު ވެދާނެއެވެ.
ހާއްސަކޮށް ،އަނިޔާވެރި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް އެތައް
އަހަރެއްގެ ކެމްޕޭނެއް އެއްވެސް ކާމިޔާބެއް ނުލިބި ކޮށްފައިވާ ނަމަ،
ކަމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ސުލްހަ
ރޔާގެ އަތުގައި އަސްކަރީ ބާރު އޮތް
ބޭނުން ވެދާނެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެ ި
ނަމަ ،އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ވޭން ލިބެމުން އަންނަ
މިންވަރަށް ދެން ކެތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،ވާހަކަތަކަށް
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ދިއުން ވާނީ ރިފޯމިސްޓުންގެ މެދުގައި ބަހުސް ކުރެވޭ ކަމަކަށެވެ.
އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ހަމަލަ ދިނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި،
ރސީ އަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެދުންތައް ފުރިހަމަ
އަދި ޑިމޮކް ެ
ކުރުމަށްޓަކައި ،ރިފޯމިސްޓުންނަށް އެހެން މަގެއް ވެސް އިހުތިޔާރު
ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ.
ކ ދައްކައިގެން ސުލްހަ ވެވިދާނެ ކަމަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ބުނާ
ވާހަ ަ
ނަމަ ،އެ ބުނުމުގައި އެއްވެސް އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތެވެ .ސަބަބަކީ
އަމިއްލަ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އޭނާ ކުރާ ]ހަނގުރާމަ[،
އޭނާ ހަމަ ބޭނުން ވަގުތަކު އަމިއްލައަށް ހުއްޓާލެވޭނެތީއެވެ .އެއްވެސް
އށް
]ބާގެއިން[ ކުރުމެއް ނެތި ،އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ހައްގުތައް އޭނާ ަ
ނެގެހެއްޓިދާނެއެވެ .ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަންކޮށް ،އަނިޔާވެރިކަމަށް
ނިމުމެއް ގެނެވިދާނެއެވެ .އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލައި،
ސަރުކާރު ދޫކޮށްލައި ،އަދި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް ވެސް
އެދެވިދާނެއެވެ.
އ އޮވެފައި ،އެ ވެރިކަމަށް
ގައުމެއްގައި ބާރުގަދަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެ ް
ނޏާ ،ވާހަކަ ދައްކައިގެން
]ދުއްތުރާ[ ކުރާ ބަޔަކު އުޅޭ ކަމަށް ވަ ް
ސުލްހަ ގެނައުމަށް ކަމަށް ބުނެ ،އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ހަމަހިމޭން ކޮށްލަން
ވެސް މި ފަދަ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ހިފާފާނެއެވެ.
ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދެވޭ ދައުވަތަކީ ޝައުގުވެރި އެއްޗަކަށް ވިޔަސް،
ވާހަކަ ދެކެވޭ ކޮޓަރީގައި ވެސް ]ނާމާން[ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފާނެއެވެ.
ޚލާފަށް ،ގައުމުގައި އޮތް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ވުރެ
އ ި
މި ާ
ރިފޯމިސްޓުންގެ ބާރު ގަދަ ވެއްޖެ ނަމަ ،ވާހަކަ ދައްކައިގެން ސުލްހަ
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ނ ކަމަށް ވަންޏާ ،އެއީ އޭނާ އަށް ދެ ް
ނ
ހޯދުމަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ބު ާ
ކން ހޯދައިގަތުމަށް ބޭނުން
އ މުއްސަނދި ަ
ލިބެން އޮތް ހަމައެކަނި ބާރުކޮޅާ ި
ކުރާ އުކުޅަކަށް ވެދާނެއެވެ.
އ ވެސް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ބޭނުންވާ
ރ ހާލަތެއްގަ ި
ނ ކު ެ
މި ދެ ހާލަތު ް
ށ ރިފޯމިސްޓުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން
އށް ލިބޭ ގޮތަ ް
އނާ ަ
އަމާޒުތައް ޭ
ނުވާނެއެވެ.
ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ފޮރުވިފައިވާ އަމާޒު
ފަތްގަނޑާމެދު ރިފޯމިސްޓުން ހުށިޔާރު ވާން ޖެހޭނެއެވެ.
ވ ވާހަކަތަކުގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިން ޖަހާފައި ހުންނަ
މި ގޮތަށް ބޭއް ޭ
ސ ހުށިޔާރުވާން ޖެހެއެވެ .އެންމެ އަސާސީ ސިޔާސީ
މަޅިތަކަށް ވެ ް
ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ،ވާހަކަ ދެއްކުމަށް
ހޅާ ބަޔަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ،ރިފޯމިސްޓުން
ހުށަ ަ
އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން އޭނާގެ ބޭނުމަކަށް ވެދާނެއެވެ .ގައުމުގައި
އޮތް އަނިޔާވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،މިފަދަ
މތިލާ ނަމަ ،ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމާ ހަމައަށް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔަކާ ކުރި ަ
ދާނީ ،އޭނާގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ކެނޑި ،ގައުމުން ސަލާމަތް ވާން
އެއާޕޯޓަށް ދާ ހިސާބުންނެވެ.
ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބާރާއި އިންސާފުވެރިކަން
ސމާލު ވާން
ނެގޯޝިއޭޓް ކުރެވޭ ގޮތާ މެދު ރިފޯމިސްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ަ
ޖެހެއެވެ.
ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގެ މާނައަކީ ދެ ފަރާތް ހަމަހަމަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.
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އަދި ވާހަކަ ދައްކާލާ ހަދައިގެން ހައްލެއް ހޯދުންހާ ފަސޭހަ ކަމެއް
ވެސް ނުމެނޫންމެއެވެ .މިކަމުގައި ދެ ނުކުތާއެއް ހަނދާން ކުރަން
ރތަމަ ކަމަކީ ،ވާހަކަ ދައްކައިގެން އާދެވޭ އެއްބަސްވުމަކާ
ޖެހެއެވެ .ފު ަ
ހަމައަށް އާދެވެނީ ،ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހުރި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ
އިންސާފުވެރިކަމާއި ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެއް ނޫނެވެ .ދެވަނަ
އއްބަސްވުން ބިނާ ވެގެން ދާނީ ދެ
ކަމަކީ ،ވާހަކަ ދައްކައިގެން އާދެވޭ ެ
ފަރާތުގައި ހުރި ބާރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
ތ އުނދަގޫ ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތިވާނެއެވެ .މިސާލަކަށް ،ވާހަކަ
ވަރަށް ދަ ި
މކާ ހަމައަށް ނާދެވިއްޖެ
ޒ ހިސާބުން ދެ ފަރާތަށް އެއްބަސްވު ަ
ދައްކާ މޭ ާ
ނަމަ ،ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދެ ފަރާތުން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެތް
ހެއްޔެވެ؟ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ،އެއް ފަރާތުން
ތ ހެއްޔެވެ؟
ފަހުން ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެ ް
ނެގޯޝިއޭޓް ކޮށްގެން އާދެވޭ އެއްބަސްވުމަކީ ،މައްސަލައިގެ ރަނގަޅާ ި
އ
ނުރަނގަޅަށް ބަލައިގެން އާދެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ނޫނެވެ .އެގޮތުގެ މަތިން
ކންނާނީ،
ވާހަކަ ދެކެވުނަސް ،ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގެ ހަގީގީ ނަތީޖާ ނު ު
ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒު ހުރި މިންވަރެއްގެ
ށވެ .މި ގޮތުން ކުރެވިދާނެ އެތައް ސުވާލެއް އެބަހުއްޓެވެ.
މައްޗަ ެ
މިސާލަކަށް ،ރިފޯމިސްޓުން އެދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
ކުޑަމިނުން ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އަނެއްކޮޅުން،
ށ ކުރިމަތިވާނެ ސުވާލަކީ ،އޭނާއަށް ވެރިކަމުގައި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަ ް
ހުރެވޭނީ ކިހިނެތްތޯ އާއި ރިފޯމިސްޓުންގެ ބާރު ކަނޑުވާލެވޭނީ
ކިހިނެތްތޯއެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަނީ ނަމަ ،ވާހަކަ ދައްކައިގެން އާދެވޭ
އެއްބަސްވުން ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ،އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ބާރު
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ހުރި ވަރެއް ބެލުމުގެ މިންގަނޑަށެވެ .އަދި މިގޮތުގެ މަތިން ،އާދެވިދާނެ
ހައްލަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުމަށެވެ.
އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އައުމަށް ދެ ފަރާތުން ވެސް ދޫދޭން
ހންމެވެ .ކާމިޔާބު
ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުން މު ި
ވާހަކަތަކަކީ ދެކޮޅުން ވެސް ދޫދީގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވާހަކަތަކެވެ.
ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެހިތަކެއް ދޫކޮށްލައިގެން
އަނެކައްޗެހިތަކެއް ލިބިގަންނާށެވެ.
ހުދުމުހުތާރުކަމުގެ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ ގައުމެއްގަ ި
އ
ރިފޯމިސްޓުން ދޫދޭންވީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާގެ އަމާޒުތަކުގެ ތެރެއިން ރިފޯމިސްޓުންނަށް ގަބޫލު ވެވިދާނީ ކޮން
އަމާޒުތަކަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ކުރިމަގުގައި ބައްޓަން ކުރެވޭ ސަރުކާރުގައި
އމީ ރޯލެއް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އަށް ނުވަތަ ވެރިކަމުގައި ތިބި
ދާ ި
ބަޔަކަށް ދޭންވީ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް ގޮތެއް ހެއްޔެވެ؟
ށ ކުރިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ،އަހާލަން ޖެހޭ
އ ރަނގަޅަ ް
ވާހަކަ ދެއްކުންތަ ް
އބައޮތެވެ؛ އާޚިރުގައި ]ފައިދާ[ވާނީ ކޮން ކަހަލަ
އ ެ
މުހިންމު ސުވާލެ ް
ސުލްހައެއް ހެއްޔެވެ؟ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނެއް ފެށި
ނަމަ ނޫނީ ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ ،ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން ލިބޭނީ
އދާ ނޫނީ ގެއްލުން ހެއްޔެވެ؟
ފަ ި
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]މަގުބޫލު[ ހުދުމުހުތާރު ވެރިން
ވެރިކަމުގައި ބަގުޑިބައްދައިގެން ތިބުމުގައި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިންގެ ތަފާ ު
ތ
އަމާޒުތައް ވެއެވެ؛ އޭގެ ތެރޭގައި އާރާއި ބާރު ،މަގާމު ،މުއްސަނދިކަން،
ކރަން އެދުން ފަދަ ތަފާތު ސަބަބުތައް
މުޖުތަމައު ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަން ު
ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ވިސްނަންވީ ތަންކޮޅަކީ ،އެމީހުން ތިބި
ބާރުގަދަ މަގާމު އެމީހުންނަށް ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ،އެމީހުންނަށް މިއިން
އެއްވެސް އަމާޒަކަށް ވާސިލު ނުވާނެ ކަމެވެ .މިހެންވެ ،ނެގޯޝިއޭޓް
ކުރާއިރު ،މިފަދަ އަމާޒުތައް ރައްކާތެރި ކުރަން ހުދުމުހުތާރު ވެރިން
ބނުން ވާނެއެވެ .ވާހަކަ ދެއްކުންތަކުގައި ދޫދޭން ހުދުމުހުތާރު ވެރިން
ޭ
އެއްބަސްވި ނަމަވެސް ،ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަކީ ،ހުދުމުހުތާރު
ވެރިން އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގެނައުމަށްޓަކައި
އ ވާން ވެސް ޖެހިލުން ނުވާނެ ކަމެވެ؛ އަދި
ކޮންމެ ފަދަ ވައުދެ ް
ދަނޑިވަޅު ބަލާފައި އެ ވައުދުތަކަށް ފުރަގަސްދޭނެ ކަމެވެ.
ނ ލިބެމުން އަންނަ އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުމަކަށް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމު ް
ރފޯމިސްޓުން ކުރާ އިހުތިޖާޖް ހުއްޓާލުމުން
އ ި
ގެނެވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކަ ި
ލިބޭނެ ނަތީޖާ ވަކި ރަނގަޅެއް ނުވާނެއެވެ؛ ރިފޯމިސްޓުންގެ މަސައްކަތް
ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބަދަލެއް
ރ ނެތިގެން ހިނގައްޖެ
ނާންނާނެ އެވެ .އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ ޕްރެޝަ ު
ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިންގެ އަނިޔާވެރިކަން އަދި އިހުނަށް ވުރެ
އަދި އިތުރު ވެގެން ވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ .ސަބަބަކީ ،ހުދުމުހުތާރު
ރސް ނެތިގެން
ވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ކިރިޔާ ވެސް އޮތް ހު ަ
ދިޔައީމައެވެ .މިހެންވުމުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ދެން އޭނާ ބޭނުންވާ
މ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ] .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔަކަށް
ކޮން ެ
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ޖ ނުކުރެވޭ މިންވަރަކާ
ބާރު ފޯރުވޭނީ ،އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާ ް
އެއްވަރަށެވެ [،ކްރިޝްނާލާލް
ރނީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.
ޝރީދަ ާ
ް

ބޯލެނބުމެވެ .އެހެންކަމުން ގިނަ ފަހަރަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔަކު ހުށަހަޅާ
]ސުލްހަ[އަކީ ޖަލެވެ .ނޫނީ ކަށްވަޅެވެ.

]އަސާސީ[ މައްސަލަތަކާއި ހައްގުތައް ދިފާއު ކުރުމުގައި ނެގޯޝިއޭޓް
ކުރުމަށް ވުރެ މުހިންމީ އިހުތިޖާޖް ކުރުން މަތީ ދެމިހުރުމެވެ .މިފަދަ
ހދުމުހުތާރު ވެރިން އެ
އިހުތިޖާޖްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ ު
މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށެވެ .މިކަމުގައި ކާމިޔާބު ލިބެން އަންނަނީ
ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމުގެ މައްޗަކަށް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ހުދުމުހުތާރު
އށް ގެންދިޔަ ]ބާރު
ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖް ކުރުންތައް ކުރި ަ
މިނެއް[ގެ މައްޗަށެވެ .މިނިވަންކަމަށް ]ހަނގުރާމަ[ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ލިބެން ހުރި އެންމެ ބާރުގަދަ ވަސީލަތަކީ ،ކުރިއަށް ހުރި ބާބުތަކުގައި
ވތަ
އަލިއަޅުވާލާނޭ ފަދައިން ،ސިޔާސީ ގޮތުން އިހުތިޖާޖް ކުރުން ނު ަ
ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖެވެ.

މިކަމުގައި އަދި އެހެން ނުރައްކާތައް ވެސް ވެއެވެ .ވާހަކަ ދެއްކުންތަކުގެ
ބޭނުމާއި އަދި ވާހަކަ ދެއްކުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާ މެދު ވެސް،
ކަމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން އަރާފާނެއެވެ .އެގޮތުން ،ވާހަކަ
އވެރިވާ ފަރާތުން ،އެއީ ބޭރު ގައުމެއްގެ ފަރާތެއް
ދެއްކުމުގައި ބަ ި
ވިޔަސް ،އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ދެވުމުގެ
ފުރުސަތު އޮވެއެވެ .އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކީ އެ ދައުލަތް ގަދަ
ކ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހިންގާ ،އަދި
ބާރުން އަތުލައި ،އިންސާނީ ހައްގުތަ ާ
އަނިޔާވެރިކަން ހިންގާފައިވީ ނަމަވެސް މެއެވެ .ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު
ނުލިބި ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަކަށް އެމީހުންގެ ވެރިކަން ]ވަކި މުއްދަތެއް
ނެތި[ ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ސުލްހައަށް
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިން އެ ބޭނުންވާ ގާނޫނީ
ހައިސިއްޔަތު ،އެމީހުންނަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮން ކަހަލަ ސުލްހައެއް؟
ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނާއި ޑިމޮކްރެސީ އަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން
ސުލްހައަށް ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ ،ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު
ނޫނީ އެކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ .ސަބަބަކީ ކަމުގެ
ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކަމުންނެވެ] .ސުލްހަ[އޭ ބުނާ ކޮންމެ މީހަކީ
އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ސުލްހައަށާއި މިނިވަންކަމަށާއި އަދާލަތަށް ތާއީދު
ނއެވެ .އެތައް ހާސް ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރިކަން
ކުރާ މީހަކަށް ނުވެދާ ެ
ހިންގާފައިވާ މީހަކަށް ތަބާވުން ނުވަތަ ދޫދިނުމަކީ ހަގީގީ ސުލްހައެއް
ނޫނެވެ .ހިޓްލަރު ވެސް ސުލްހަ އަށް ވަރަށް ގިނައިން ގޮވާލިއެވެ.
ހ އަކީ އޭނާ އަށް ފުރިހަމައަށް
ނަމަވެސް އޭނާގެ މާނަ ކުރުމުގައި ސުލް ަ
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އުއްމީދު ކުރުމަށް ވާ ސަބަބުތައް
ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ވައްޓާލާނެ އާރެއް
ބާރެއް ނެތިގެން ،ހިތްވަރު އެލިގެން ]ސުލްހައިގެ މޭޒަ[ށް ދިއުމަށް
ނ ނިންމާފާނެއެވެ .ނަމަވެސް މި ]ހިތްވަރު އެލުމަކީ[
ރިފޯމިސްޓު ް
ބަދަލު ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކީ ދާއިމީ ކަމެއް
ނޫނެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި އުޅެމުން އަންނަ ރައްޔިތުން
ށ ނުޖެހެއެވެ .އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
އަބަދުމެ އެގޮތުގައި އުޅޭކަ ް
އޭގެ އާރާއިބާރުގައި ކުރިއަށްދާކަށް ޖާގަ ދޭކަށް ވެސް ނުޖެހެއެވެ.
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ކ ގްރޫޕަކު ް
ނ
އަރިސްޓޯޓްލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ'] :އޮލިގާކީ' ނުވަތަ ވަ ި
ނ އަސާސީތަކަށް
ނގާ ވެރިކަމާއި އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަކީ ،ހުރިހާ ގާނޫ ު
ހި ް
ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ހިނގާފައިވާ ވެރިކަންކަމެވެ .އަނިޔާވެ ި
ރ
ވެރިކަން ގިނަ ދުވަހަކު ދެމިއެއް ނޯވެއެވެ .މިޒަމާނުގެ ހުދުމުހުތާރު
ސ ބަލިކަށި ކަމަށް ހުށަހެޅިގެންވާ ވެރިކަންކަމެވެ .އެ
ވެރިކަމަކީ ވެ ް
މީހުންގެ ބަލިފައި ބޮޑުވެދާނެއެވެ .އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބާ ު
ރ
ވިއްސިވިހާލި ކޮށްލެވިދާނެއެވެ) [.ހުދުމުހުތާރު ވެރިންގެ ބަލިފަޔަށް
ހަތަރު ވަނަ ބާބުގައި އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ(.
ފަހުގެ ތާރީޚުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ބަލިކަށިކަން
ވަރަށް ބޮޑެވެ .އަދި މިހެންވެ ،ކުޑަ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް އެފަދަ
ކމެވެ .ޕޯލެންޑްގައި ކޮމިއުނިސްޓުން ހިންގި
ވެރިކަންކަން ވެއްޓިދާނެ ަ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލުމަށް  1980އިން  1990އަށް  10އަހަރު
ދުވަސް ނެގި ނަމަވެސް ،އިރުމަތީ ޖަރުމަނާއި ޗެކޮސްލޮވާކިއާގައި
 1989ގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވެއްޓުމަށް ނެގީ ހަފުތާތަކެކެވެ.
އެލް ސެލްވަޑޯ އާއި ގުއަޓްމާލާގައި  1944ގައި އެ ތަންތާނގައި އޮތް
އަސްކަރީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ނެގީ ދެ ހަފުތާއެވެ .އީރާންގައި އޮތް
ޝާހުގެ އަސްކަރީ ބާރު ވައްޓާލުމަށް ނެގީ މަސްކޮޅެކެވެ .ފިލިޕީންސްގައި
އޓުމަށް ނެގީ
އޮތް މާކޯސްގެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން  1986ގައި ވެ ް
ހަފުތާކޮޅެކެވެ؛ އެ ގައުމުގައި އޮތް ރިފޯމިސްޓުންގެ ބާރު ގަދަ ވުމާ
ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ރިފޯމިސްޓުން ކޮޅަށް އެރުމުންނެވެ .އޯގަސްޓް
 1991ގައި ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންއަށް ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތް ވެސް
ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބާރުގައި ފޭލިވެފައެވެ .އެއަށް ފަހު ،ސޯވިއެޓް
ޔޫނިއަންގައި ކުރިން އޮތް ދައުލަތްތަކަށް ޑިމޮކްރެސީ އަންނަން ނެގީ
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މަދު ދުވަސްތަކެކެވެ.
ގަދަބާރުން ކަންކަން ކުރުމުން އަވަސް ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމަށް ދުށުމާއި،
ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނަތީޖާ ލިބުން ލަސްވާނެ
ގހެކެވެ .މުޖުތަމައުގެ ހާލަތަށް
ކަމަށް ދުށުމަކީ ،އެހެންކަމުންޯ ،
ބަދަލު އަންނަން ގިނަ ދުވަސް ނެގި ނަމަވެސް ،ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ]ހަނގުރާމަ[ ހަމަ ކުޑަ
ރގައި ނިންމާލެވިދާނެއެވެ.
ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެ ޭ
އެހެންކަމުން ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމަކީ ކަމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލެއް
ނޫނެވެ .ފުރަތަމަ ބާބުގައި އަލިއަޅުވާލެވުނު ފަދައިން ސުލްހަ އާއި
މިނިވަންކަން ލިބޭނެ އެހެން ގޮތެއް ވެސް ވެއެވެ؛ އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން
އިހުތިޖާޖް ކުރުމެވެ.
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ބައެއް ހަގީގަތްތަކަކީ ވަރަށް ސާދާ ކަންކަމެވެ.

]ރާމާމަކުނު ވެރިޔާ[
މ ކޮށްދޭން 14 ،ވަނަ ގަރުނުގައި
ސ ބާރަކީ ކޮބައިކަން ފަހު ް
ސިޔާ ީ
ވނީ މިހެންނެވެ:
ގ ލިއު ޖީ ވިދާޅުވެފައި ަ
ޗައިނާ ެ
ށ ކު ާ
ރ
ޗޫ ކިޔާ ރަށެއްގައި އުޅުނު މުސްކުޅި މީހަކު އޭނާ ދިރިއުޅުމަ ް
އ ރަށުގެ
ނ ގެންގުޅުމެވެެ .
މަސައްކަތަކީ އޭނާގެ ޚިދުމަތުގައި ރާމާމަކު ު

ތިނެއް

މީހުން އޭނާ އަށް ކިޔަނީ ]ޖޫ ގޮންގް[ ނުވަތަ ]ރާމާމަކުނު ވެރިޔާ[
އެވެ.

ބާރު ލިބޭނީ ކޮން އިރަކުން؟

އެކަމަކު މި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާއި
ދށުގައިވާ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ އަދި ސިޔާސީ ވިޔުގަ
އެ ވެރިކަމުގެ ަ

ގ ރާމާމަކުނުތައް ފެންޑާއަށް
މުސްކުޅި މީހާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެދުނު އޭނާ ެ
ރ ކުރަނީ ،އޭގެ ތެރެއި ް
ނ
ޖަމާ ކުރެއެވެ .އަދި އެ ސޮރުމެންނަށް އަމު ު
އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ރާމާމަކުނު ވެރިޔަކަށް ހުރެގެން ،އެހެން
އ ގޮވައިގެން ،ފަރުބަދަތަކަށް ގޮސް ގަސްތަކުން މޭވާ
ރާމާމަކުނުތަ ް
ބިނދެގެން ގެނައުމަށެވެ .ކޮންމެ ރާމާމަކުނަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއްގެ ދިހަ
ބައި ކުޅަ އެއްބައި އެމީހާއަށް ލިބޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ ޝަރުތުކޮށްފައެވެ.
މމަކުނަށް އޮންނަ އަދަބަކީ ވަރުގަދަ
މިގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ ރާ ާ
އެތިފަހަރުތަކަކުން ތައުޒީރު ކުރުމެވެ .ހުރިހާ ރާމާމަކުނަކަށްވެސް ވަރަށް
އަނިޔާވެރި އަދަބު ލިބެއެވެ .ނަމަވެސް އެސޮރުމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް
ވ ކުރާކަށް ނުކެރެއެވެ.
ވެސް ޝަކު ާ

ނައްތާލެވޭނީ ،އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކޮން ކަހަލަ ]ބާރެއް[ ލައިގެ ް
ނ
ހެއްޔެވެ؟ މިކަމުގެ ޖަވާބު ލިބެން އަންނަނީ ،ސިޔާސީ ބާރަކީ ކޮބައިކަން
ސކުރަން އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ފަހުމް ވެފައި އޮތުމުންނެވެ .މިއީ ދަ ް

އެއް ދުވަހަކު އެތަނުން ތަންކޮޅެއް ހަގު ރާމާމަކުނެއް އެހެ ް
ނ
ރާމާމަކުނުތައް ގާތު އަހައިފިއެވެ] :މޭވާ އަޅާ އެ ހުރިހާ ގަސްތަކެއް
ސކުޅި މީހާ ހެއްޔެވެ؟[ ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގޮތުން
އިންދީ އެ މު ް

މިނިވަންކަމާއި ސުލްހަ ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް ވާސިލު
ވުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ .ހިކުމަތުއަމަލީ ،ވިލަރެސް ކުރުން އަދި
ކން އެކަމަށް ބޭނުންވެއެވެ .ޑިމޮކްރެސީ ހޯދައިގަތުމުގެ
ރޭވުންތެރި ަ
އަމާޒުފަތްގަނޑަށް ވާސިލު ވުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ
ސިޔާސީ ބާރެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ނިމުމެއް ގެނެސް ،ސިޔާސީ
މިނިވަންކަން ހޯދައިގަތުމަށް ،އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ސިޔާސީ
ބާރުގެ ބޭނުން ވެސް ކުރަން ޖެހެއެވެ.
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އ ބުނީ] :ނޫނެކެވެ .އެއީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ހެ ޭ
ދ
އެހެން ރާމާމަކުނުތަ ް
ދން ހަގު ރާމާމަކުނު އަނެއްކާވެސް އެއްސެވެ:
ގަސްގަހާއިގެއްސެވެެ [.
]މުސްކުޅި މީހާގެ ހުއްދައާ ނުލާ އަހަރެމެންނަށް މޭވާ ބިދެވިދާނެ
ހެއްޔެވެ؟[ އެހެން ރާމާމަކުނުތައް ޖަވާބު ދިނެވެ] :އާއެކެވެ .ތިޔަކަން
ތިޔަ ގޮތަށް ކުރެވިދާނެއެވެ [.ހަގު ރާމާމަކުނު ދެން ބުންޏެވެ] :ދެން
އެހެންވީއިރު އަހަރެމެން މުސްކުޅި މީހާއަށް ބަރޯސާ ކޮށްގެން ތިބެން ީ
ވ
ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެން އޭނާގެ ޚާދިމުންގެ ގޮތުގައި އުޅެންވީ ކީއްވެ
ހެއްޔެވެ؟[
ހރިހާ
ނ ު
ހަގު ރާމާމަކުނަށް މިހެން ރަނގަޅަށް ނުބުނެވި އުޅުނުތަނާ އެހެ ް
ރާމާމަކުނަކަށް އެބުނި އެއްޗެއް ވިސްނިއްޖެއެވެ .އަދި އެސޮރުމެން ތިބި
ހާލަތުން އެސޮރުމެންނަށް ]ހޭލެވިއްޖެ[އެވެ.
ރ ކޮށްފައިވާ
އެރޭ މުސްކުޅި މީހާ ނިދުމުން ،ރާމާމަކުނުތައް ހައްޔަ ު
ކޮށިތަކުގެ ތޭރިތައް ހަލާކުކޮށްލައި] ،ޖަލު[ އެއްކޮށް ސުންނާފަތި
ކޮށްލިއެވެ .އަދި މުސްކުޅި މީހާ ފޮރުވާފައި ހުރި މޭވާތައް ހޯދާ،
އދި
އެތަކެތި ހިފައިގެން ޖަންގައްޔަށް ވަދެ އެސޮރުމެން ފިލައިފިއެވެަ .
ދުވަހަކު ވެސް އެނބުރިއެއް ނާދެއެވެ .މުސްކުޅި މީހާ އެންމެ ފަހުން
ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި މަރުވެދިޔައީއެވެ.
ގއި ބައެއް ވެރިން
މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫ ލީ ޒީ ވިދާޅުވަނީ] :ދުނިޔޭ ަ
ވެރިކަން ކުރަނީ މަކަރާއި ހީލަތުންނެވެ .ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެއް ނޫނެވެ .އެހެންކަމުން މިފަދަ ވެރިންނަކީ
އކަން
'ރާމާމަކުނު ވެރިޔާ' ފަދަ މީހުންނެވެ .އެމީހުންނަށް މިކުރެވެނީ ކީ ް
އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ .އެ މީހުންގެ ދަށުގައިވާ ރައްޔިތުންނަށް
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ގ ވެރިކަން
ވާނުވާ އެނގޭ ހިސާބުން އޮންނަނީ މިފަދަ ވެރިން އެމީހުން ެ
ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތަކުގެ އާލާތް ކެނޑިފައެވެ[.

ސިޔާސީ ބާރު ހޯދުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ވަސީލަތްތައް
މިކަމުގެ އަސާސް ސާދާއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަށް އެމީހުންގެ
ވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނީ ރައްޔިތުންގެ ]އެހީގަ[އެވެ .ރައްޔިތުންގެ
]އެއްބާރުލުން[ ނުލިބޭ ނަމަ ،ސިޔާސީ ބާރުތައް ފެށިގެންނަ އަންނަ
ހިސާބަށް އަތްގަދަ ކުރާކަށް އެމީހުންނަކަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
ސިޔާސީ ބާރު ލިބޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
އލަތުގެ ބާރު :ދައުލަތަކީ ގާނޫނީ ދައުލަތެއް ކަމަށް އާއްމުން ގަބޫލު
ދަ ު
އ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ސުލޫކީ ގޮތުން ވާޖިބުވާކަމަށް
ކުރުމާއިެ ،
ށ ގަބޫލު ކުރެވުމެވެ.
އާއްމުންނަ ް
އިންސާނީ ވަސީލަތް :ވެރިކަމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކާ މުއާމަލާތްކޮށް،
އތްތަކުގެ އަދަދު.
އެހީތެރިވެދީ އަދި ކިޔަމަންވާ ފަރުދުންނާއި ޖަމާ ަ
ށ އެހީތެރިވެ ޭ
ދ
ފަންނުވެރިކަމާއި އިލްމް :ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަ ް
ހލަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް
ފަރުދުންނާއި ގްރޫޕްތަކުގެ އެހީގައި ބައެއް ކަ ަ
ވެރިކަމުގައި ތިބޭ މީހުން ބޭނުންވާނެއެވެ.
ށ ތަބާވާ ނުވަތަ
ލޮލަށް ނުފެންނަ ހާލަތްތައް :ވެރިކަމުގައި ތިބޭ ބަޔަކަ ް
ދ ގެންގުޅޭ
އެހީތެރިވެދޭ މީހުންގެ ނަފުސާނީ ހާލަތާއި ،ހަޔާތާ މެ ު
ނޒަރިއްޔާތު.
ަ
މާއްދީ މުދާ :މުވާސަލާތީ އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ،މުދަލާއި،
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ދ ނިޒާމު،
ގ ވަސީލަތްތަކާއި ،އިގުތިސާ ީ
ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ،ފައިސާ ެ
ށށް ގެނައުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު އޮތް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބާރުގެ ދަ ަ
މިންވަރު.
ދމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށާއި އެ
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު :ހު ު
ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންގެ
]އެއްބާރުލުން[ ހޯދުމަށްޓަކައި އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ،ރައްޔިތުންނަށް
ވތަ އެކަން ކުރުން.
ބިރު ދެއްކުން ނު ަ
ސިޔާސީ ބާރު ލިބުމަށް މަގުފަހިވާ މިފަދަ ]ވަސީލަތްތައް[ ދެމިއޮތުން
ބިނާވެފައިވާނީ އެ ސަރުކާރެއް ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުން ނުވަތަ
މންތެރިކަން އަދާކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންނާއި
ނުގަތުމާއެވެ .ރައްޔިތުން ކިޔަ ަ
ގ މައްޗަށެވެ.
ނ އެއްބާރުލުން ލިބުމު ެ
އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތު ް
ކއް ނޫނެވެ.
ބން އަންނަ ކަންތައްތަ ެ
މިކަންކަމަކީ ގެރެންޓީކޮށް ލި ެ
ބރުލުމާއި ތާއީދާއި ބޯލެނބުން
ށ އެއް ާ
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުރިހަމައަ ް
ލިބޭ ނަމަ ،ސިޔާސީ ބާރު ހޯދުމުގެ މަގުތައް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ.
އަދި މިހެންވުމުން ،އެ ވެރިކަމުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.
ނ ނުދީފި
އެއާ ޚިލާފަށް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަށް އެ ބޭނުންވާ ބޯލެނބު ް
ނަމަ ،އެމީހުންނަށް ސިޔާސީ ބާރު ލިބޭ މަގުތައް ހަނިވެގެން ދާނެއެވެ.
އއްގެ ގޮތުން އާޚިރުގައި އެމީހުންގެ ބާރު ނިކަމެތިވެގެން
މިކަމުގެ ނަތީޖާ ެ
ދާނެއެވެ .ނޫނީ އެއްކޮށް ފުހެވިގެން ދާނެއެވެ.
ނ ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަ ް
ށ
ނ އެމީހު ް
ހުދުމުހުތާރު ވެރި ް
ގޅޭ ހިޔާލުތަކާމެދު އެމީހުން ގުދުރަތީ ގޮތުން
ކއި ،ގެން ު
އަޅާ ފިޔަވަޅުތަ ާ
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]ސެންސިޓިވް[ ވާނެއެވެ .އަދި މިހެންވެ ،ބޯނުލަބާ މީހުން ،ނުވަތަ
ހަޅުތާލު ކުރާ މީހުން ،ނުވަތަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް އެހީ ނުވާ
މީހުންނަށް ބިރު ދައްކައި ،އެމީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމަކީ ވުން އެންމެ
ގާތް ގޮތެވެ .ނަމަވެސް މިހިސާބުން ނިމުނީކީ ނޫނެވެ .ސަބަބަކީ،
އަނިޔާވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ ،ކުރިން ލިބުނު ]އެއްބާރުލުމާ[
އލުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ނުލިބިދާނެއެވެ.
އެއްވަރުގެ އެއްބާރުލުމެއް ަ
ގައުމުގައި އަނިޔާވެރިކަން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ވެސް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިން
އެމީހުންގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ބާރު ހޯދައިގަންނަ
ނމަ ،ނޫނީ ދިގު
ދޮރުތައް ބަންދު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،ނޫނީ ހަނިކުރެވިއްޖެ ަ
މުއްދަތަކަށް ]ހިފަހައްޓާ[ލެވިއްޖެ ނަމަ ،ވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި
ފުރަތަމަ އުފެދޭނީ ]އޮޅުންއެރުމެކެވެ[ .ދެން އެއަށް ފަހު ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމުގެ ބާރު ދެރަވާން ފަށާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ
އަށް ސިޔާސީ ބާރު ނުދީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ހިފަހައްޓާލެވިއްޖެ ނަމަ،
ވރިކަން ]ވާވެދާނެ[އެވެ .އަދި ވަރަށް
އެންމެފަހުން އެ ހުދުމުހުތާރު ެ
ވަރުގަދަ އަޒުމެއް އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ދައްކާލެވިއްޖެ ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން އެއްކޮށް ވިއްސިވިހާލި ވެދާނެއެވެ .އެހާ ހިސާބުން ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާގެ ބާރު ]މަރުވާނެ[އެވެ .މަޑުމަޑުން ނޫނީ ބާރަށެވެ؛ ]ކާނާގެ[
ގޮތުގައި ސިޔާސީ ބާރު ނުލިބެން ފެށުމުންނެވެ.
ނ ދިނުމާއި ނުދިނުން ބިނާވެފައި އޮންނާނީ،
ސަރުކާރަކުން މިނިވަންކަ ް
މއްޗަށާއި ،އަޅުވެތި
ކން ބޭނުންވާ މިންވަރެއްގެ ަ
ރައްޔިތުން އެ މިނިވަން ަ
ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހިތްވަރެކެވެ.
ގިނަ ބަޔަކަށް އެހެން ގޮތަކަށް ހީވެފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ހަގީގަތަކީ،

39

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކީ ވެސް ،އެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ި
އ
މުޖުތަމައުގެ މައްޗަށް ]ބަރޯސާ[ ވެގެންވާ ވެރިކަންކަމެވެ .ސިޔާސީ
ގއި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:
އިލްމްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ކާލް ޑޮއިޝް ަ 1953

ދުޝްމަނަކަށްވާ ނަމަ ،ޝާހީ ވަލީ އަހުދުގެ ބާރު ،ގަދައެ ް
އ
ނުކުރެވޭނެއެވެ .އޭނާގެ އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވީ މިންވަރަކަށް ،އޭނާގެ
ވެރިކަން ނިކަމެތިވަމުން ދާނެއެވެ[.

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ]ފައިދާ[އެއް ކުރާނީ ،މާގިނައިން ބާރު ެ
ގ
ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހޭ ނަމައެވެ .ގައުމެއްގެ މުޅި އާބާދީއާ ދެކޮޅަށް
އ ބާރުގެ ]ބާރު[
އަބަދުމެ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަެ ،

ތކުގެ ތެދު ހަގީގަތްތައް
ވ ބަސްފުޅު ަ
މިފަދަ އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވެފައި ާ
ފަހުގެ ތާރީހުތަކުން ވަނީ ފެނިފައެވެ .މިސާލަކަށް ،ހިޓްލަރުގެ
އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ނޯވޭގެ ރިފޯމިސްޓުން ހިންގި ކާމިޔާބު
ފދައިން ޔޫރަޕްގައި
ކެމްޕޭން؛ އަދި ފުރަތަމަ ބާބުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ަ
ކޮމިއުނިސްޓު ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ޕޯލެންޑް ،ޖަރުމަނު
ޗކް ރިޕަބްލިކް އަދި ސްލޮވޭކިޔާއިން ކާމިޔާބު އިންގިލާބުތައް
ވިލާތްެ ،
ގެނެސްފައެވެ .ނަމަވެސް މިއީ މުޅިން އާ ކަމެއް ނޫނެވެ .ސަބަބަކީ
އީސާގެފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގަތްތާ  494އަހަރު ކުރިން ވެސް
ރޯމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ސުލްހަވެރި އިންގިލާބުތައް ވަނީ އާދައިގެ
އާބާދީތަކުން ގެނެސްފައެވެ .އެގޮތުން ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖުތައް ކާމިޔާބު
ދ ދެކުނު އެމެރިކާ،
ކަމާއެކު ވަނީ އޭޝިއާ ،އެފްރިކާ ،އުތުރު އަ ި
އޮސްޓްރޭލިޔާ ،ޔޫރަޕް އަދި ޕެސިފިކްގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގައި ވެސް
ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ.

ކެނޑިގެންދާނެއެވެ .ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުކާރަކާ ޚިލާފަށް ހުދުމުހުތާ ު
ރ
ވެރިކަމަކީ ،ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑު ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން
ނގެ
ނޫނީ ނުހިންގޭނެ ވެރިކަމަކަށް ވާތީ ،ވެރިކަމުގައި އޮތުމަށް ރައްޔިތު ް
ބޯލެނބުން މާބޮޑަށް ބޭނުން ވާނެއެވެ .ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
މނޭ ތަފާތު ގްރޫޕްތަކުގެ ]އެހީ[ އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
އާބާދީގައި ހި ެ
ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ވާނެއެވެ.
ލ ކުރަމުން އަންނަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަ ާ
މ
އަނިޔާވެރިކަން ތަހައްމަ ު
ރސި ވިލާތުގައި  19ވަނަ ގަރުނުގައި އުޅުއްވި
ބެހޭ ގޮތުން ،އިނގި ޭ
ގާނޫނީ ތިއަރީ އިލްމްވެރިޔާ ޖޯން އޮސްޓިން ވަނީ ،ކަންތައްތަކެއް
ފާހަގަ ކުރައްވައިފައެވެ .އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ،ހުދުމުހުތާރު
ލއިފި ނަމަ ،އެ
ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކު ހިފާ ަ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނުވެއްޓި ނުދާނެއެވެ .އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު އޮތް ނަމަވެސް މެއެވެ .މިފަދަ ހިތްވަރު ހުރި
ރައްޔިތެއް ،ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކަސްތޮޅު އެޅުވިފައި ނުބޭތިއްބޭނެ ކަމަށް
އޮސްޓިން ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.
ނިކޯލޯ މަކިއާވެލީ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި] ،މުޅި ރައްޔިތަކީ
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އެހެންކަމުން ،ސަރުކާރެއްގެ ބާރު އޮތް މިންވަރާއި ނެތް މިންވަރު ބިނާ
ވެގެން ވަނީ ތިން ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:
ސަރުކާރުގެ ބާރު ކުޑަ ކުރަން ،ރައްޔިތުން އެދޭ މިންވަރު.
ރ ]އަތުލައިގަތުމަށް[ ،މިނިވަން
އެ ސަރުކާރަކުން ސިޔާސީ ބާ ު
ތ މިންވަރު.
ކށް ބާރު އޮ ް
މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމާއަތްތަ ަ
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ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ބޯ ނުލަބައި ،އަދި އެހީތެރިވެ ނުދީ ތިބުމަށް
ނވަރު.
ރައްޔިތުންނަށް ބާރު އޮތް މި ް

ޑިމޮކްރެސީގެ ބާރު ފެށޭ ]މަރުކަޒުތައް[
ޑިމޮކްރެސީ އޮންނަ މުޖުތަމައެއްގެ އެއް ސިފައަކީ އެ ގައުމުގައި އޮންނަ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތައް
ގ ތެރޭގައި އާއިލީ ،ދީނީ ،ސަގާފީ ،ކުޅިވަރު
ނުވަތަ އެންޖީއޯތަކެވެ .މީ ެ
އަދި އިގުތިސާދީ ޖަމާއަތްތަކާއި ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކާއި ކިޔަވާ ކުދިންގެ
ޖަމިއްޔާތަކާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިތުރުން ރަށްފުށާއި އަވަށުގެ
ކތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން
ޖަމިއްޔާތަކާއި ،އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައް ަ
ފެށިގެން ބަގީޗާ ހައްދާ ކްލަބްތަކާއި އަދަބީ ބުސްތާނުތަކާއި މިއުޒިކް
ގްރޫޕްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ .މި ޖަމިއްޔާތަކަކީ ،އެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ
ކށް
އަމާޒުފަތްގަނޑުތަކަށް ވާސިލު ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަ ަ
ވުމުގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގެ އިޖުތިމާއީ މުހިންމު ބޭނުންތަކެއް ފުއްދައިދޭ
ޖަމާއަތްތަކެކެވެ.
ސޔާސީ ގޮތުން ބޮޑެތި ބާރުތައް
ށ ި
މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ޖަމިއްޔާތަކަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ .މުޖުތަމައުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރަން އެހީވުމުގެ
އިތުރުން ،ނޫނީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ކުޑަކުރަން ،މުއައްސަސާތަކެއްގެ
ފރުކޮށްދެވެއެވެ.
ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންނަށް ބާރުވެރިކަން ޯ
ސަރުކާރަކާ ،އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ،ވަކިވަކި
ފަރުދުންނަށް ]ހަނގުރާމައެއް[ ނުކުރެވޭނެއެވެ.
މފަދަ މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރު
ނ ި
މިހެންކަމުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމު ް
އފި ނަމަ ،ރައްޔިތުންގެ ބާރު ނިކަމެތި ވެގެންދާނެއެވެ.
ކަނޑުވާލަ ި
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މުއައްސަސާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިން ކަމަށް ވަ ީ
ނ
ނަމަ ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި މުޖުތަމައުގެ އެކި ގްރޫޕްތަކަށް ހުދުމުހުތާރު
ވެރިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެއެވެ.
ދމެހެއްޓިއްޖެ
ނ ެ
މިފަދަ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން މުސްތަގިއްލުކަ ް
ނަމަ ،މިއީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ސިޔާސީ ގޮތުން ދެކޮޅު ހެދުމަށް
ލިބޭނެ ގަދަފަދަ ބާރެކެވެ .ކުރިން މިސާލު ޖެހުނު ގައުމުތަކުގައި
ކގެ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައީ ،މިފަދަ މުއައްސަސާތަ ު
އެހީގައި ރައްޔިތުންގެ ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ގަދަ ކުރެވިގެންނެވެ.
ނ ދެންނެވި ފަދައިން ،ސިޔާސީ ބާރު ލިބޭ މިފަދަ ]މަރުކަޒުތަކުގެ[
ކުރި ް
ނުވަތަ ]ވަސީލަތްތަކުގެ[ ބޭނުން ހިފައިގެން ނޫނީ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިއެއްގެ ބާރު ކުޑައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ގައުމުގެ ކުރިމަގުގައި،
ކޒުތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއި އިޖުތިމާއީ މުއައްސަސާތައް
މިފަދަ މަރު ަ
ވެގެންދާނީ ،މިނިވަން މުޖުތަމައެއް ދެމިހުރުމުގެ ބިންގަލަށެވެ .މިފަދަ
މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓައި ،ކުރިއެރުވުމަކީ،
ނ ކަމަށް ކުރެވޭ ]ހަނގުރާމައިގެ[ މައި ތަނބެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މިނިވަ ް
މުޖުތަމައުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ނިކަމެތިކޮށްލައި ނުވަ ަ
ތ
ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނެސް ނުވަތަ ނެތިކޮށްލުމުގައި ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާއަށް ކާމިޔާބު ވެފައިވާ ނަމަ ،އަލުންބަލުން މިފަދަ މުއައްސަސާތައް
ތައާރަފުކޮށް ،ނުވަތަ ސުންނާފަތިވެފައިވާ މުއައްސަސާތައް އަލުން
ދިރުވުމަކީ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ޖެހޭ
މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ .ހަންގޭރީގައި  1956އިން  1957އަށް ގެނެވުނު
އިންގިލާބުގައި ވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އެތައް ކައުންސިލެއް އުފެދި ،ގައުމުގެ
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މުހިންމު މުއައްސަސާތަކާ ވަރަށް ގާތުން ގުޅިގެން ވިޔުގައެއްހެން
ހަފުތާތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ .ޕޯލެންޑްގައި  1980ގެ
ފަހު އަހަރުތަކުގައި ]ޣައިރު ގާނޫނީ[ ޖަމިއްޔާތައް އުފައްދާފައިވާއިރު،
އ ހާލަތްތަކުގައި ވަނީ ކޮމިއުނިސްޓް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން
ބައެ ް
ކޮންޓްރޯލް ކުރި ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތައް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ބާރު ެ
ގ
ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ .އެހެންކަމުން ،ގައުމުގެ މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާ
ކުރުމުން ،އެކަމުން ސިޔާސީ ކުރިމަގަށް ފައިދާ ކުރެއެވެ.
ނަމަވެސް މީގެ މާނައަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވައްޓާލުމަ ީ
ކ
ފަސޭހަ ކަމެކޭ ނޫނެވެ .އަދި ވެއްޓޭނެއެކޭ ވެސް ނޫނެވެ .އިދިކޮޅު
ގއި ބަޔަކު މަރު ނުވެ ނުދާނެ ވާހަކައެއް ވެސް ނޫނެވެ.
ހަރަކާތްތަކު ަ
ސަބަބަކީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އަށް އެހީވެދޭން ތިބޭ ފަރާތްތަކު ް
ނ
އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކަމުގައި ބައިތިއްބާ،
ނނަ ދެކޮޅުވެރިކަން ނައްތާލެވޭތޯއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަ ް
ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ،ސިޔާސީ ބާރު ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި
ވަސީލަތްތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގެ ބޭނުން ހިފިއްޖެ ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު
ދނެ ކަމެކެވެ .ވަރަށް ހުށިޔާރު
ވެރިކަމެއް ގަސްދުގައި ނައްތާލުމަކީ ކުރެވި ާ
ކަމާއެކީ ބޭނުން ކުރެވޭ ސިޔާސީ އުކުޅުތަކެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން ނިކަމެތި ވެގެންދާ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ .އެ ކަންތައްތަކަށް
ދެން ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ.
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ހަތަރެއް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ބަލިފައި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ގިނަ ފަހަރަށް ބޭރުފުށުން ފެންނާނީ ނުގު ާ
ޑ
ފަދަ ބާރުވެރި ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެގޮތުން ގައުމުގެ ޖާސޫސީ
ރތަކާއި ،ފުލުހުންނާއި ،އަސްކަރީ ބާރާއި ،ޖަލުތަކާއި،
އިދާ ާ
ކޮންސެންޓްރޭޝަން ކޭމްޕްތަކާއި އަދި މީހުން މަރާ އެގްޒެކިއުޝަން
ސްކޮޑްތައް ވެސް އޮންނާނީ ވަކި ބައެއްގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ.
ދރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އަދި އުފެއްދުންތެރިކަން،
ގައުމުގެ މާލިއްޔަތާއި ގު ު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިން ބޭނުން ގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށް ،އެ މީހުންގެ ބާރު
ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ކުރާތީއެވެ.
އ ޚިލާފަށް ޑިމޮކްރެސީ އަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތައް ފެންނާނީ
އެ ާ
ވަރަށް ނިކަމެތި އަދި އާރެއްބާރެއް ނެތް ބައެއް ގޮތުގައެވެ .ހުދުމުހުތާރު
ވެރިންނަކީ ބަލި ނުކުރެވޭނެ ބައެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވި ،އަދި އިދިކޮޅު
ދކެވެން ފަށައިފި ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު
ހަރަކާތަކީ ބަލި ބައެއް ކަމަށް ެ
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ސއްކަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ށ މަ ަ
ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް އެހާ ރަނގަޅަކަ ް
މިއީ މިކަމުގެ ]ބޮޑު މަންޒަރެއް[ ވެސް ނޫނެވެ.

ބަލިފައި ހޯދުން
ގްރީސްގައި އަންޒަމާނުގައި ކިޔާ އުޅުނު ވާހަކައަކުން ،ބާރުގަ ަ
ދ
ފަރާތެއްގެ ބަލިފައި ހޯދޭނެ ގޮތް ،ނިކަން ރަނގަޅަށް ދޭހަކޮށްދެއެވެ.
މިވާހަކާގައި އުޅޭ އާކިލިސް ކިޔާ މީހަކީ ،ޖާދުލުގެ ކޯރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ
ސްޓިކްސް ކޯރުގެ ފެނުގެ ތެރެއަށް ކުޑައިރު ލީ ކުއްޖެކެވެ .ނަމަވެސް
އޭނާގެ މަންމަ އޭނާ އެކޯރުގެ ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ގަންބާލާފައި ނެގީ
ކމަށް ވާތީ ،އޭނާގެ ތަނބިކަށީގައި
ފައިގެ ތަނބިކަށީގައި ހިފާފައި ަ
އެ ޖާދުލުގެ ފެން ނުޖެހޭތީ އޭނާގެ ]ބަލިފަޔަށް[ވީ އެ ތަނބިކައްޓެވެ.
އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން އެއްވެސް ތަނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވާ ގޮތަށް
ސ އޭނާގެ ތަނބިކަށި
އެ ޖާދުލުގެ ފެން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެ ް
ވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ބަލިފަޔަށެވެ .މިހެންވެ ،ޓްރޯއީއާ ދެކޮޅަށް ކުރި
ހަނގުރާމާގައި ،އޭނާގެ ދުޝްމަނުން ކުރެ މިކަން އެނގޭ މީހަކު
ށލަން އޭނާގެ
ހަނގުރާމަވެރިއެއް ގާތުގައި ބުނަނީ އާކިލިސް ބަލިކޮ ް
ތަނބިކައްޓަށް ދުނި ޖެހުމަށެވެ .އަދި މިހެންވެ އާކިލިސް މަރުވެއެވެ.
މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ،އެހެންކަމުން] ،އާކިލިސްގެ ތަނބިކައްޓޭ[ ބުނެވޭ
ގ
ބަހުގެ މާނައަކީ ،މީހެއްގެ ،ނުވަތަ ރޭވުމެއްގެ ،ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް ެ
ބަލިފައި ފާހަގަ ކުރުމެވެ .މިފަދަ ބަލިފަޔަކީ އެއަށް އަމާޒު ކޮށްފި ނަމަ،
މއް އެ ފަރާތަށް ނުލިބޭނެ ބަލިފަޔެކެވެ.
އެއްވެސް ރައްކާތެރި ކަ ެ
އެހެންކަމުން ،އަނިޔާވެރި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގައި ވެސް ބަލިފައިތައް
އޮވެއެވެ .އެފަދަ ވެރިކަމަކީ ވައްޓާލެވޭނެ ވެރިކަމެވެ .އެގޮތުން އެންމެ
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މ ]ހަރަދު ކުޑަ[ ގޮތަކަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
އަވަހަށް އަދި އެން ެ
އ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ބަލިފަޔަކީ ކޮބައިކަން
ބަދަލުކޮށްލެވޭނީެ ،
ދެނެގަނެގެންނެވެ.

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ]ބަލިފައިތައް[
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ބަލިފައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ]އެއްބާރުލުން[ ،ގައުމުގެ
އ ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި މުއައްސަސާތަކުން ،ނުދިނުން ނުވަތަ
ފަރުދުންނާ ި
ހަނިކުރުން.
ފާއިތު ވި ތާނގައި ހިންގި ސިޔާސަތުތަކުގެ ނަތީޖާ އާއި ެ
އ
ސިޔާސަތުތައް ހިންގަން ބޭނުން ކުރި ވަސީލްތައް ،ކުރިމަގުގައި މިފަދަ
ސތުތައް ހިންގުމަށް ހުރަސް އަޅާނެއެވެ.
ހަމަ ނުޖެހޭ ސިޔާ ަ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން މާބޮޑަށް ]ރޫޓިން[ ވެދާނެއެވެ .މާނައަކީ ާ
އ
ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ވުރެ ]އާދައިގެ[ އެއްޗަކަށް އެ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން ވެދާނެއެވެ.
އވެ .ސަބަބަކީ
ތ ނުލިބިދާނެ ެ
އާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ،އިންސާނީ ވަސީލަ ް
މިފަދަ އިންސާނީ ވަސީލަތައް ،އެހެން މަސައްކަތްތަކައިގެން މަސްއޫލު
ވެގެން އުޅެން ޖެހުމެވެ.
ނންވާ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ހުދުމުހުތާރު
ށ ބޭ ު
ކަންކަން ނިންމުމަ ް
ވެރިންނަށް ނުލިބިދާނެއެވެ .ސަބަބަކީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިންގެ ނުރުހުން
ލިބިދާނެތީ ،ފަރުދުން ތެދު މައުލޫމާތު ނުދީ ހުރެދާނެއެވެ .ނޫނީ
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މައުލޫމާތުގެ ބައެއް ހިފަހައްޓައިގެން ބިރުން ތިބެދާނެއެވެ.

ނަފުރަތު ކުރަން ފަށައެވެ.

ނވަތަ ނަޒަރިއްޔާތު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ]ފިކުރު[ ު
ނުވަތަ އައިޑިއޮލޮޖީ ]ހަލާކުވެދާނެއެވެ[ .އަދި މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ
ގޮތުން ،އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ރަމްޒު ކޮށްދޭ ނިޝާންތައް ނިކަމެތި
އވެ.
ވާން ފަށާފާނެ ެ

ސަރަހައްދީ ،ފަންތި ،ސަގާފީ ،އަދި ގައުމީ ]ތަފާތުތައް[ ބޮޑުވެގެން
ހިނގައިދާނެއެވެ.

ހަޔާތާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލު ކޮށްލެވޭ ފަދަ ނަޒަރިއްޔާތެއް ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމުގައި އޮތް ނަމަ ،އެ ނަޒަރިއްޔާތަށް މީހުން ބޯލެނބިލެބީނުން،
ބނުންތަކަށް ]ކަނުވެދާނެ[އެވެ.
ގައުމުގެ ހަގީގީ ހާލަތްތަކަށާއި ޭ
ބިއުރޮކްރެސީ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ ،ނޫނީ މާބޮޑަ ް
ށ
ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުޅެފި ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ
ކށި ވެދާނެއެވެ.
ސިޔާސަތުތަކާއި ހިންގުން ބަލި ަ
މުއައްސަސާތަކުގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި ،ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ
ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ،އަދި މިކަމުން އުފެދޭ ނަފުރަތާއި
ރުޅިވެރިކަން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ހިންގުމަށް ހުރަސް އަޅާފާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ނިކަމެތި ހާލަތާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ގާއިމު ކުރެވިފައި ާ
ވ
އިންތަކާއި ހުދޫދުތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ ]ސިކުނޑި ދޮވުމަށް[ ކުރެވޭ
ކރެވޭ
މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ރައްޔިތުން ހިމޭންކޮށްލުމަށް ބޭނުން ު
ހަތިޔާރުތަކާމެދު ކިޔަވާކުދިންނާއި އިލްމްވެރިންގެ ކެތްތެރިކަން
ކޮޅުންލައިދާނެއެވެ.
ހދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ރައްޔިތުން ހަމްދަރްދީވުން
ށ ު
ގިނަ ދުވަސްވީ ވަރަކަ ް
ކުޑަވެ ،ނޫނީ އެއާ މެދު ސުވާލު ކުރަން ފަށާ ،ނޫނީ އެ ވެރިކަމާ މެދު
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ދ އެއްގޮތަކަ ް
ށ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގައި އޮންނަ މަގާމުތަކަކީ އަބަ ު
ތއް ހިނގާ ގޮތް
އޮންނަ މަގާމުތަކެއް ކަމަށް ނުވާތީ ވެރިކަމުގެ ބާރު ަ
އަބަދުމެ ބަދަލުވަމުން ހިނގައިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ
ނޖެހޭ މީހުން މަގާމުން ވަކިކޮށް ނޫނީ ޑިމޯޓްކޮށް ،އަދި ރުހޭ
ހިތްހަމަ ު
މީހުން މަގާމުތަކަށް ލާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ .މިހެންވެ،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ހިންގާ ]މެޝިނަރީ[ ނުވަތަ ]ހައިރާކީ[ އަކީ
ގުޑަގުޑާ އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
ހތާރު ވެރިކަމާ
ފުލުހުން ނުވަތަ އަސްކަރިއްޔާގައި ހިމެނޭ ބަޔަކު ،ހުދުމު ު
ދެކޮޅަށް ،އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އަމާޒުފަތްގަނޑުތަކެއް ހާސިލު ކުރަން
މަސައްކަތް ކޮށްފާނެއެވެ؛ ބަޣާވާތް ކޮށްގެން ވެސް މެއެވެ.
ޅށް
ރ ވެރިކަމެއް ނަމަ ،އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ރަނގަ ަ
އާ ހުދުމުހުތާ ު
ށ ވަގުތު ބޭނުންވާނެއެވެ.
ފައިހިއްޕާލުމަ ް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގައި ]ގިނަ[ ނިންމުންތައް ނިންމަނީ ]މަދު[
ތތަކާއި އަމަލުތައް
ބައެއް ކަމަށް ވާތީ ،ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ސިޔާސަ ު
ދިމާ ނުވުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ.
މިފަދަ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމު ް
ނ
މ ނޫނީ ސަރަހައްދުތަކަށް ބާރުތައް
ޑިސެންޓްރަލައިޒް ކުރަން ފަށައިފި ނަ ަ
ބަހާލައިފި ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ބާރު އިތުރަށް ނިކަމެތިވެގެން
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ހިނގައިދާނެއެވެ.

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ބަލިފަޔަށް ހަމަލަދިނުން
ކުރިން ދެންނެވުނު ބަލިފައިތައް ދެނެގަދެ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެ ް
އ
ގަސްދުގައި ވައްޓާލުމަކީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ހތާރު ވެރިޔާގެ ]އާކިލިސްގެ ތަނބިކައްޓަކީ[ ކޮބައިތޯ
އެގޮތުން ހުދުމު ު
ގ މަތިން ހަމަލަދީފި ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
ދެނެގަނެ ،އެގޮތު ެ
އ ގެނެވިދާނެއެވެ؛ ނޫނީ އެއްކޮށް ރޫޅާ ވެސް
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެ ް
ލެވިދާނެއެވެ.

ޅ ކޮންމެ
ވެރިކަން ވައްޓާލެވޭނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ .މިނިވަން ވުމަށް އަ ާ
ފިޔަވަޅެއްގައި ނުރައްކަލާއި ވޭން އެކުލެވިގެންވެއެވެ .އަދި އެކަން
ހާސިލު ވުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެކޮންމެ ހާލަތަކީ
އެންމެ އަވަސް ނަތީޖާ ނުނުކުމެދާނެ ހާލަތެކެވެ .ނަމަވެސް ،ހުދުމުހުތާ ު
ރ
ވެރިޔާގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ހިސާބުގައި ޖެހުމަށް ވުރެ ބަލިފައިގައި ޖެހުމީ،
ޑ އަދި ފައިދާ ވާނެ ގޮތެވެ.
އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް އެންމެ އައުލާކަން ބޮ ު
ދެން އޮތް ސުވާލަކީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ މިފަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާނީ
ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟

ކމަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ
ރ ވެރި ަ
އެހެންކަމުން ،ނަތީޖާ ސާފެވެ .ހުދުމުހުތާ ު
ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުނަސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ .ހުރިހާ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގައި އެކި ވަރުވަރުގެ ބަލިފައި އެބަހުއްޓެވެ .އޭގެ
ތެރޭގައި އެތެރޭގެ ކޯޅުންތަކާއި ،ދޭދޭ ފަރުދުންގެ ދެމެދުގައި ޖެހުން،
މުއްސަސާތަކުގެ ނިކަމެތިކަން ،އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ
އ އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ބަލިފަޔަކީ،
މެދުގަ ި
ވަގުތު ދިޔަދިޔަހެން ،އަދި ރައްޔިތުންގެ ]ކުރިމަތިލުންތަކުގައި[،
އިތުރަށް ބަލިކަށިވެ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން އިތުރަށް ނިކަމެތިކޮށްލާނެ
ރން ބޭނުންވާ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ހާސިލެއް
ބަލިފަޔެކެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެ ި
ނުކުރެވޭނެއެވެ .މިސާލަކަށް ،ބައެއް ފަހަރު ހިޓްލަރުގެ އަމުރުތަކަށް
ވެސް އޭނާގެ ދަށުގައި ތިބި މީހުން އަމަލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ކުރިން
ދ އަވަހަށް ރޫޅިގެން
ދެންނެވުނު ފަދައިން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ދާ ި
ވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް މީގެ މާނައަކީ ނުރައްކާތަކަކާ ކުރިމަތި ނުލާ ހުދުމުހުތާރު
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ބަލިފައި އިތުރަށް ބަލި ކުރެވޭނެ އޮތީ ކޮން ގޮތްތަކެއްތޯއެވެ؟ ތިން
ވަނަ ބާބުގައި ބުނެވުނު ]ސިޔާސީ ބާރު[ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
މގައި ބޭނުން ކުރަންވީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ އަސްކަރީ
ވައްޓާލު ު
ށ އިދިކޮ ު
ޅ
ބާރުގެ ބޭނުން ނުކޮށް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ވައްޓާލުމަ ް
ތ ]ޕޮލިޓިކަލް
ތކީ ]ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް[ ކުރުން ނުވަ ަ
ހަރަކާތަށް އޮތް ގޮ ަ
ޑިފަޔަންސް[ އެވެ.
ހތިޖާޖްގެ ސިފަތަކަކީ:
ސިޔާސީ އި ް

ފަހެއް

ނަތީޖާ ނުކުންނާނީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިން ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތަކުން
ނޫންކަން ގަބޫލު ކުރެވުން.

ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން
ފުރަތަމަ ބާބުގައި އަލިއަޅުވާލެވުނު ގޮތުގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ
ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުން ކުރާ ނަމަ ،އެ ބޭނުން ކުރެވެނީ
މހުތާރު ވެރިކަމެއްގެ އެންމެ ]ބާރުގަދަ ފަރާތަށް[ ހަމަލަ
އެ ހުދު ު
ދިނުމަށެވެ .ނަމަވެސް އަސްކަރީ ބާރާއި ،ހަތިޔާރާއި އަދި ހަތިޔާރާ
ގުޅޭ ޓެކްނޮލޮޖީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ގެންގުޅުމަކީ ދެރަ ކަމެކެވެ .އަދި
ހތާރު ވެރިޔާ އަށް އަބަދު ވެސް އަސްކަރީ
ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖެކެވެ .ހުދު މު ު
ގޮތުން މާ ގަދަފަދަ ބާރެއް ދެއްކޭނެއެވެ .ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަކީ
ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން ވެސް ވާނީ އެނގިފައެވެ .ދެވަނަ ބާބުގައި
ށގެން ހުދުމުހުތާރު
ވާނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނުވަތަ ]ނެގޯޝިއޭޓް[ ކޮ ް
ވެރިކަން ނައްތާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަލިއަޅުވާލައިފައެވެ.
ހުދުމުހުތާރުވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ]ހަނގުރާމަ[ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތަ ް
ށ
ތރު ވެރިކަމުގެ
ލިބެން އޮތީ ކޮން ވަސީލަތްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ހުދުމުހު ާ
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ސ އިހުތިޖާޖަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ]ހަނގުރާމަ[ ކުރަން
ސިޔާ ީ
ގ އެއްޗެއް.
އުނދަ ޫ
ރށް
ނ އިތު ަ
ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖަކީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ނިކަމެތިކަ ް
ބޮޑު ކުރަމަށް ]ޚާއްސަ މަގެކެވެ [.އެއީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަށް
ސިޔާސީ ބާރު ލިބޭ މަގުތައް ބަންދު ކުރުމަށް ކޮށޭ މަގެކެވެ.
އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް އެކި ގްރޫޕްތަކަށް ބައިބައިވެފައިވީ ނަމަވެސް ،އެއް
އަމާޒު ފަތްގަނޑަކަށް އެކީއެކައްޗަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވުން.
ބން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުތަކާއި ދޯދިޔާ
ގ ސަބަ ު
މިކަމު ެ
އަމަލުތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވުން.
ގ އަނިޔާވެރި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެ ް
އ
ގައުމުގެ މައްޗަށް މަދު ބަޔަކު ހިން ާ
ސ އިހުތިޖާޖަކީ ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި
ށ ގެނައުމަށްޓަކައި ސިޔާ ީ
ނިމުމަކަ ް
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އވެ.
ޖަމާއަތްތަކާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅުވައިދޭ ،އެކުލަވައިދޭ ބާރަކަށް ވެ ެ
ރ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަ ި
އ
އ ބާ ު
ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖަކީ މުޖުތަމައުގަ ި
އދި މިހެންވުމުން ،ގައުމުގައި
މށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެަ .
ބެހިގެންދިއު ަ
ޑިމޮކްރެސީއެއް ގާއިމުކޮށް ،އެ ޑިމޮކްރެސީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުހިންމު
ވަސީލަތެކެވެ.

ސުލްހަވެރި ހަރަކާތް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް
އަސްކަރީ ބާރު ފަދައިން ،ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖަކީވެސް އެތައް އަމާޒަކަށް
ވާސިލު ވުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ހަތިޔާރެކެވެ .އެގޮތުން ހުދުމުހުތާރު
މން އަންނަ ގޮތް ބަދަލު ކުރުވުމަށާއި ސުލްހަވެރި
ވެރިޔާ އަމަލު ކުރަ ު
ހައްލެއް ގެނައުމަށާއި ނޫން ނަމަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލުމަށް
ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ]ހަތިޔާރެކެވެ [.ނަމަވެސް އަސްކަރީ ބާރާ
މސައްކަތް ކުރަނީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ.
ޚިލާފަށް ،ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް ަ
ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖާއި އަސްކަރީ ބާރު ،މި ދޭއްޗަކީ ވެސް ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމަކާ ]ހަނގުރާމަ[ ކުރަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ދޭތި ކަމަށް
ވިޔަސް ،މި ދެ ގޮތުގައި ޚިޔާރު ކުރެވެނީ ދެ މަގެކެވެ .އަދި ނުކުންނާނީ
ވެސް ދެ ނަތީޖާއެކެވެ .އަނިޔާވެރި ކެމްޕޭންތައް ހިނގާ ގޮތާއި އޭގެ
ނަތީޖާ އަހަރެމެންނަށް ފެނެއެވެ؛ އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެވެނީ
އތާލާށެވެ.
ޖެއްސުން ކުރަން ،ޒަހަމް ކުރަން ،މަރާލަން އަދި ނަ ް
ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިންގިލާބު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ،
އަދި އެ ކަމުގައި ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތަކަކީ ،އެކަމުގައި ވަރަށް
ގިނަ ކަންތައްތަކާއި ސިފަތަކެއް އެކުލެވޭ ނިޒާމެކެވެ .ސުލްހަވެ ި
ރ
]ހަނގުރާމަ[އަކީ ،ރައްޔިތުންނާއި މުއައްސަސާތަކުން ،ނަފުސާނީ،
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އިޖުތިމާއީ ،އިގުތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ ]ހަތިޔާރު[ތައް ބޭނުން ކޮށްގެ ް
ނ
ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އިދިކޮޅު ހަރަކާތެކެވެ .މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ލ ކުރުން ،އެއްބާރުލުން ނުދިނުން ،ބޯއިކޮޓް
މުޒާހަރާ ކުރުން ،ހަޅުތާ ު
ކުރުން ،ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އަދި ]ޕީޕަލް ޕަވަރ[ ނުވަތަ ]ރައްޔިތުންގެ
ބާރު[ ހިމެނެއެވެ .ކުރިން ދެންނެވުނު ފަދައިން ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށް
ވެސް ދެމިއޮވެވޭނީ ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ ]ސިޔާސީ ބާރު[ ލިބިގެންނެވެ.
މިފަދަ ބާރުތައް ލިބޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ރައްޔިތުންނާއި
މުއައްސަސާތަކުގެ ބޯލެނބުމާއި ކިޔަމަންތެރިކަމެވެ .އެހެންކަމުން
މިފަދަ ]ސިޔާސީ ބާރު[ ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަށް ލިބޭނެ މަގުތައް
ބަންދުކޮށްލުމަށް ،ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖަކީ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ލިބޭ
]ޚާއްސަ[ ވައްތަރެއްގެ ފުރުސަތެކެވެ.

ސުލްހަވެރި ]ހަތިޔާރާއި[ އުކުޅު
ވަކި ރޭވުމެއް ނެތި ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖްތަކުގެ ތާރީޚަށް
ބަލާއިރު ،މިފަދަ އިހުތިޖާޖުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމައެކަނި
ދ އުކުޅެއް ބޭނުން ކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށް
އެއް އުކުޅެއް ެ
ފެނެއެވެ .މިސާލަކަށް ،ހަމައެކަނި ހަޅުތާލު ކުރުމަށާއި މުޒާހަރާ ކުރުމުގެ
މައްޗަށް ބަރޯސާވުމެވެ .އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ކުރިމަތިވާނެ ]ހަމަލަތަކަށް[
ފޯކަސްކޮށް ،މިފަދަ ހަމަލަތައް ރޫޅާލުމަށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ބޭނުން
ކުރެވިދާނެ ކިތައްމެ ވަސީލަތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.
މިގޮތުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ބަލިކޮށްލެވިދާނެ  200އަށް ވުރެ
ގިނަ ]ގޮތް[ މިހާތަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ]ގޮތް[ތައް
ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ތިން ބައެއްގެ ދަށުންނެވެ .އެއީ ،މުޒާހަރާ
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އ ޕްރެޝަރު ކުރުން ،އެއްބާރުލުން ނުދިނުން ،އަދި ފިޔަވަޅު
ކުރުމާ ި
އެޅުމެވެ.
ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތަކާއި ޕްރެޝަރު ކުރުންތަކަކީ] ،ރަމްޒީ[ ގޮތުން
ބޭއްވޭ ހިނގާލުންތަކާއި މިފަދަ ކަންކަމެވެ )މި ބައިގައި ] 54ގޮތް[
އެކުލެވިގެންވެއެވެ(.
އެއްބާރުލުން ނުދިނުން އިތުރު ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން
ބރުލުން ނުދިނުން )މިބައިގައި އެކަނި ވެސް
އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެއް ާ
] 16ގޮތް[ ހިމެނޭ(؛ ބޯއިކޮޓް ކުރުމާއި އިގުސާދީ ގޮތުން އެއްބާރުލުން
ނުދިނުން )މި ބައިގައި ] 26ގޮތް[ ހިމެނޭ(؛ ސިޔާސީ ގޮތުން
އެއްބާރުލުން ނުދިނުން )މިބައިގައި ] 38ގޮތް[ ހިމެނޭ(އެވެ.
ތިން ވަނަ ބަޔަކީ ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން ނުވަ ަ
ތ
]އިންޓަރވެންޝަން[އެވެ .އެގޮތުން ސުލްހަވެރި ގޮތެއްގައި ސަރުކާރު
ގއި ވަކި ސަރުކާރެއް ހެދި
]އަތުލައިގަނެ[ ،ނޫނީ ސުލްހަވެރި ގޮތު ަ
ވެސް ދާނެއެވެ .މިކަން ކުރެވެން އޮންނާނީ ނަފުސާނީ ،ޖިސްމާނީ،
އިޖުތިމާއި ،އިގުތިސާދީ ނުވަތަ ސިޔާސީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައެވެ .މި
ނޑިކްސްގައި،
ބައިގައި ] 41ގޮތް[ އެކުލެވިގެންވެއެވެ) .މި ފޮތުގެ އެޕެ ް
ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިންގިލާބު ގެނެވިދާނެ ގޮތުގެ  198ގޮތެއް
ހިމަނާލާފައިވާނެއެވެ(.
ނ ގޮތްތަކުގެ ރަނގަޅު ބޭނުން ހިފައި ،ރަނގަ ު
ޅ
މި ދެންނެވު ު
އ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްފި ނަމަ،
ޑވަޅުގަ ި
ދަނ ި
ރ ވެރިކަމުގައި ރެނދު ނުލައި ނުދާނެއެވެ .އެއީ ކޮންމެ
ހުދުމުހުތާ ު
އ އޮތް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ނަމަވެސް މެއެވެ.
ގައުމެއްގަ ި
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އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމާ ޚިލާފަށް ،ސުލްހަވެރި ގޮތުގަ ި
އ
އިހުތިޖާޖް ކުރާ ނަމަ ،ހައްލު ކުރަންވީ މައްސަލަތަކަށް މި ކެމްޕޭން
ކރެވެއެވެ .މިސާލަކަށް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކީ ސިޔާސީ
ސީދާ ފޯކަސް ު
ކަމެއް ކަމުން ،އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެޅިދާނެ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅުތަކަ ީ
ކ
ކޮބައިތޯ ބެލިދާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ގާނޫނީ
ހދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް އެއްބާރުލުން
ހައިސިއްޔަތު ނުދިނުމާއި ،އެ ު
ނުދިނުން ،ހިމެނިދާނެއެވެ .އަދި ބައެއް ފަހަރު ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
]ދޭން މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވާ[ އެއްބާރުލުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ހިފަހައްޓާލައި ،މިގޮތަށް ]ލަސްކުރުމުގެ[ އުކުޅެއް ވެސް ބޭނުން
ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި އަނެއް ބައި ފަހަރު ]ބޭރު ފުށަށް[ ފެންނާނެހެން،
ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި ދެކޮޅުވެރިކަން ދެއްކުމާއި މުޒާހަރާ ބޭއްވުމާއި
ހމެނިދާނެއެވެ.
ހަޅުތާލު ކުރުން ި
ރ ވެރިކަމުގެ ]ބަލިފަޔަކީ[ އިގުތިސާދީ ޕްރެޝަރުތައް ކަމަށް
ހުދުމުހުތާ ު
ވަނީ ނަމަ ،އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ
ޅ ހަރަކާތަށް އެންމެ އައުލާކަން
ރއް ނަމަވެސް ،އިދިކޮ ު
ޕްރެޝަ ެ
ބޮޑީ ބޯއިކޮޓް ކުރުން ފަދަ އިގުތިސާދީ ]ފިޔަވަޅު[ތައް ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޅާށެވެ .ގައުމުގެ އިގުތިސާދިއްޔަތު ކޮންޓްރޯލް
އކަތާ ދެކޮޅަށް އެޅިދާނެ
ކުރަން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ކުރާ މަސަ ް
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަކި އަދަކަކަށް ހަޅުތާލު ބޭއްވުމާއި ،މަސައްކަތް
]ލަސްކޮށްލުން[ ފަދަ އުކުޅުތަކާއި ނޫނީ ޚާއްސަ ފަންނުތަކަށް
މންޒަރުން
ބޭނުންވާ މީހުން ،އެ މީހުންގެ ބޭނުން ޖެހޭ ދަނޑިވަޅުގައި ަ
]ގެއްލިގެން[ ދިއުން ހިމެނެއެވެ .މާނައީ ،އެ މީހުންގެ ]ޚިދުމަތް[
ހތާރު ވެރިކަމަށް ނުދީ ހިފަހައްޓާލުމެވެ .އެގޮތުން ދަތުރުފަތުރުގެ
ހުދުމު ު
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ނިޒާމާއި ،ރޯ މެޓީރިއަލް ރައްދުކޮށްދޭ ސަޕްލަޔަރުންނާއި ،އަދި މުދާ އެ
ދާންވާ ތަންތަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމު ]ލަސްކޮށްލެވިދާނެ[ ނޫނީ
]ހުއްޓުވާލެވިދާނެ[އެވެ.
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެމީހުންގެ އާއްމު
ދިރިއުޅުމުގައި ނުކުރާ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ؛
މިސާލަކަށް ،ލީފްލެޓް ބެހުން] ،އަންޑަގްރައުންޑް[ ނުވަތަ ]ގަވައިދާ
ލއް ކުރުން
ޚިލާފު[ ޗާޕުޚާނާއެއް ހިންގުން ،ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާ ެ
ނޫނީ މަގުމަތީގައި އިށީނުމުގެ މުޒާހަރާއެއް ކުރުމެވެ .ވަރަށް އާދަޔާ
ހލަތްތަކެއްގައި މެނުވީ މިފަދަ ]އާދައިގެ[ ކަންތައް ކުރަން ވެސް
ޚިލާފު ާ
އާއްމު މީހަކު ނުކުޅެދިފާނެއެވެ.
ސުހްލަވެރި ގޮތުގައި އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގައި ،މީހުންނަށް އެމީހުންގެ
އާދައިގެ ދިރިއުޅުމައިގެން ވެސް ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ؛ ނަމަވެސް
އާއްމު ގޮތަށް ވުރެ ]މަޑު ދުވެއްޔެއްގަ[އެވެ .މިސާލަކަށް ،ހަޅުތާލު
ނުކޮށް ވަޒީފާ އަށް ނުކުމެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
އސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުން މަޑު
ޖެ ް
ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާގައި އުޅޭއިރު
]މިސްޓޭކްސް[ ހެދުން ނުވަތަ ]ކުށްކުރުން[ އިތުރުކޮށްލެވިދާނެއެވެ.
ބއެއް ހާލަތްތަކުގައި ]ބަލި ހާލަތު[ ހުރި ގޮތުން ވަޒީފާ
އަދި ަ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ]ނުކުޅެދި[ވެސް ދާނެއެވެ .ނޫނީ މަސައްކަތަށް
ސީދާ ނުނުކުންނާނެ ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ .ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި
ކމުން ސިޔާސީ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ ނަމަ ،އެފަދަ
ދީނީ ކަން ަ
ދީނީ ކަންކަމަށް ވެސް އެނބުރެވިދާނެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ
ޕްރޮޕެގެންޑާއިން އަމިއްލަ ދަރިން ސަލާމަތް ކުރަން ގޭގައި އެ ކުދިންނަށް
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ކިޔަވައިދެވިދާނެއެވެ .ނޫން ނަމަ ]އަންޑަގްރައުންޑް[ ކްލާސްތަކެ ް
އ
ހިންގައި ،އެ ކުދިންނަށް ތައުލީމު ދެވިދާނެއެވެ .މިނިވަން ކަމާއެކު
ށ ވެވިދާނެ ޖަމާއަތްތަކުގައި ،މަޖުބޫރުކަން ކުރިމަތިވެއްޖެ
މެންބަރަކަ ް
ނަމަ ،މެންބަރަކަށް ނުވެވި ހުރެވިދާނެއެވެ؛ އެއީ ]މަތިން[ )ހުދުމުހުތާރު
ވެރިން( އެދޭ ޖަމާއަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ނަމައެވެ.
އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުން ސިޔާސީ ނަތީޖާއެއް
ނެރެވޭ ނަމަ ،އަދި އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުރާ ކަންތައްތަކުން ދުރަށް
ނުގޮސް މިފަދަ ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖެއްގައި ބައިވެރި ވެވިދާނެ ނަމަ،
ހތިޖާޖް ކުރުމަށް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އި ު
އިތުރަށް ފަސޭހަ ވެގެން ދާނެއެވެ.
ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތިޖާޖް ކުރުމާއި އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން
ނވަންކަން ގެނައުމަށް އޮތް ދެ
ކުރުމަކީ ގައުމަށް ޑިމޮކްރެސީ އާއި މި ި
މަގު ކަމަށްވާއިރު ،މި ދެ މަގުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކާ ި
އ
ނުކުންނަ ނަތީޖާތައް ތަފާތު ކަމުން ،ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖެއްގައި ކުޑަ
ނ ނުވާނެއެވެ.
މިންވަރަކަށް ވެސް އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެ ް
އެހެން ނޫނީ ނަތީޖާ ނުކުންނާނީ ރިފޯމިސްޓުންނަށް ގެއްލުންވާ
ގޮތަށެވެ .ސަބަބަކީ އަސްކަރީ ހަމަލައެއް ބަދަލު ކުރާ ނަމަ ،ކުރިން
ދެންނެވި ފަދައިން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ އަތުގައި މާބޮޑު އަސްކަރީ
ގާބިލިއްޔަތުކަމެއް އޮންނާނެއެވެ .ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހްތިޖާޖް ކުރުމަކީ
ޑިމޮކްރެސީ ކާމިޔާބު ވުމުގެ ތަޅުދަނޑިއެވެ .ހުދުހުމުތާރު ވެރިޔާ އާއި
އޭނާގެ އައުވާނުންގެ ފަރާތުން ކިތައްމެ ބޮޑު ޖެއްސުން ކުރުމަކާއި
އަނިޔާވެރިކަމެއް ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ،ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި
އހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ި
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ތިރީގައި ނަންގަނެވޭ ،ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތިޖާޖް ކުރުމުގެ ހަތަރު
ނިޒާމު މަސައްކަތް ކުރާނީ ،ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތިޖާޖް ކުރިއަށް
ސ ގޮތުން ވަރުގަދަ
ގެންގޮސްގެންނެވެ .ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖަކީ ،ސިޔާ ީ
ރ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް
]ދިފާއީ ބާރެއް[ ވެސް މެއެވެ .އެގޮތުން ،ސުލްހަވެ ި
ތން ހުދުމުހުތާރު
މން ،ސިޔާސީ ގޮ ު
އަނިޔާވެރިކަން ހިންގާތަން ފެނު ު
ވެރިންނަށް ލިބޭނީ ގެއްލުމެވެ .އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މީހުން ވެ ް
ސ
އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރެސީ
ލބޭ ތާއީދު އާއްމުންގެ
ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާ ރިފޯމިސްޓުންނަށް ި
މެދުގައި އިތުރުވާނެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ކުރިން ތާއީދު ކުރި
ފަރާތްތަކުން ވެސް ،އިދިކޮޅު ހަކަރާތަށް ތާއީދު ކުރަން ފަށާނެއެވެ.
މިގޮތުން ސުލްހަވެރި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތަކަށް ]ތިން ވަނަ
ޕާޓީ[ތަކުން ވެސް ތާއީދު ކުރުން އޮންނާނީ ގާތް ކަމަކަށް ވެފައެވެ.
ކގައި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ގޮތުން
އ ހާލަތްތަ ު
ބައެ ް
ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަލަ ބަދަލު ކުރުންތަކެއް ނުގޮސް ނުދާނެއެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ މެދު މީހުންގެ ހިތުގެ ތެރޭގައި އޮތް ނަފުރަތު
އމީހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާވެރިކަން
ބޮޑުވެގެން ]ފަޅައިގެން[ ގޮސް ެ
ފެނިދާނެއެވެ .އަދި ބައެއް ފަހަރު ،ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖްގެ މުހިންމުކަން
ވިސްނުނު ނަމަވެސް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި އުޅޭ ބައެއް ގްރޫޕްތަކުން،
ކރަން ބޭނުން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން ު
ވެދާނެއެވެ .މިހެން ދިމާވި ނަމަވެސް ،ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް ކުރިއަށް
ގންދިއުން ހުއްޓާލާކަށް ނުޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖާއި
ެ
އަސްކަރީ ހަމަލަތައް އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަކި ކުރެވިފައިވާ ދެ
ކަންތައް ކަމަށް ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ .އެގޮތުން ޖޯގްރަފީގެ ގޮތުންނާއި
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އާބާދީތައް އޮންނަ ގޮތުންނާއި ވަގުތާއި އަދި އެހެން މައްސަލަތަކަ ް
ށ
ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ .އެހެން ނޫނީ ،އަސްކަރީ ހަނގުރާމައަކީ ސިޔާސީ
ޅނެ ބޮޑު ހުރަހެކެވެ .ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖަކީ މާ ވަރުގަދަ
އިހުތިޖާޖަށް އެ ޭ
އަދި މާ ކާމިޔާބު ]ހަތިޔާރެކެވެ[.
ތާރީޚުގެ ސަފުހާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖެއްގައި ވެސް
މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލި އަދި ޒަހަމް ވާނެއެވެ .ނަމަވެސް އަސްކަރީ
ވގެން
ހަނގުރާމައެއްގައި އެ އަދަދު ނުބައްދަލު މިންވަރަކަށް އިތުރު ެ
ދާނެއެވެ .އަދި ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖަކީ އަނިޔާވެރިކަމާއި މީހުން މެރުމުގެ
]ބޮޅު[ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހި ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖަށް ބޭނުން ވަނީ ސަރުކާރު ދެކެ ބިރު ނުގަންނަ،
ނުވަތަ އެ ބިރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ބައެކެވެ .އަދި މިފަދަ
އހުތިޖާޖް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން ސަރުކާރު ދެކެ ގަންނަ
ސުލްހަވެރި ި
ބިރު ކުޑަވެ ނުވަތަ ވަރަށް ބޮޑުތަން ކޮންޓްރޯލް ވުމަށް ވެސް
އެހީވެދެއެވެ .އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ދައްކާ އަނިޔާވެރިކަމާމެދު
ވެސް ބިރު ކުޑަވެއެވެ .މި ގޮތަށް ސަރުކާރު ދެކެ ބިރު ނުގަތުން،
ނުވަތަ އެ ބިރު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެނގުމަކީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް
ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު އެއް ]ތަޅުދަނޑި[އެވެ.

]ހުޅުވިފައިވާ[ ސިޔާސަތު ،ސިއްރިޔާތު ،އަދި ކޮލިޓީ
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި އޮޅުވާލުމާއި ]އަންޑަގްރައުންޑް[ ރޭވުންތަ ް
އ
ރޭވުމަކީ ސުލްހަވެރި ހަރަކާތަކަށް ހިފަހައްޓަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ
ކަންކަމެވެ .ސިޔާސީ ]ފުލުހުންނާއި[ ޖާސޫސް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ލޮލުން ،ތިމާގެ ރޭވުންތައް ފޮރުވާފައި ބޭއްވުމަކީ ދަތި ކަމަކަށް
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ގތުގައި ސިއްރިޔާތުގައި
ކ ޮ
ވާނެއެވެ .އެހެން ނޫނަސް ރިފޯމިސްޓުން ދެ ޭ
ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ކަންތައްތައް ގޯސްވުމުގެ ފެށުމެވެ .ސިއްރު
ވެރިކަން ގުޅިފައިވަނީ ބިރުވެރި ކަމާއެވެ .އަދި ސަރުކާރު ދެކެ
އޗެވެ .މިހެންވެ،
ގަންނަ މި ބިރަކީ ،ނައްތާލަން އެންމެ ބޭނުންވާ އެ ް
ގ ތެރޭގައި
ސިއްރިޔާތުގައި ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އަދިވެސް ބިރުވެރިކަމު ެ
އޅުން ކަމަށްވާއިރު ،މިގޮތަށް ސިއްރިޔާތުގައި އުޅުމަކީ އިދިކޮޅު
ު
ށ ގެއްލުން ދޭނެ ކަމެކެވެ .އަދި މި ބިރުވެރިކަން ހިތު
ހަރަކާތުގެ ރޫހަ ް
އޖެ ނަމަ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ހިންގާ ހަރަކާތެއްގައި
ތެރޭގައި އޮވެ ް
ވމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
ބައިވެރި ނު ު
ގއި
ޅ ހަރަކާތު ަ
ސިއްރުވެރިކަމުގެ ސަގާފަތެއް ގެންގުޅޭ ނަމަ ،އިދިކޮ ު
ހިމެނޭ މީހުންގެ މެދުގައި ޝައްކާއި ވަހުމް އުފެދޭ ގޮތް ވެސް ވެއެވެ.
ހދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ޖާސޫސް ކޮށްދޭ ބަޔަކު އަމިއްލަ
ސަބަބަކީު ،
މީހުންގެ ތެރޭގައި އުޅެފާނެ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިދާނެތީއެވެ .އަދި މި
ޝައްކަކީ އަސްލެއް ނެތް އެއްޗެއް ނަމަ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި
ރން ،ސިއްރިޔާތުގައި ކަންތައްތައް
ބައިބައިވުން އުފެދޭނެއެވެ .މީގެ އިތު ު
ކުރަނީ ނަމަ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތަކީ ސުލްހަވެރި ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި
ބޭއްވުމަށް އުނދަގޫ ވާނެއެވެ.
މިއާ ޚިލާފަށް ،ހުރިހާ ރޭވުންތަކެއް ހާމަ ކުރާ ނަމަ ،އެކަމުން
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ހައިބަތު ނުވަތަ ]އިމޭޖް[ ގަދަފަދަ ވެގެން
ދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ހުރިހާ ފަހަރެއްގައި ކަންތައްތައް މިހާ ސީދާސާދާ
ނ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ބައެއް ހަރަކާތްތަކަކީ
ނުވެދާނެއެވެ .އެގޮތު ް
ސިއްރިޔާތުގައި ނޫނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިދާނެ ހަރަކާތްތަކެކެވެ.
ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖް ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ފަންނާއި ،އަދި
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ގ ]އިލްމް[
ގ ފަރާތުން ކުރެވޭ ޖާސޫސުތަކު ެ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ެ
ފދަ ހާލަތްތަކާ ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ.
އުނގެނިގެން ،މި ަ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ގަބޫލު ނުކުރާ ]ގަވައިދާ ޚިލާފު އަންޑަގްރައުންޑް[
މކީ،
ނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއް އެޑިޓްކޮށް ،ޗާޕްކޮށް އަދި ބެހު ަ
ސިއްރިޔާތުގައި ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ .ސިއްރު ރޭޑިއޯއެއް
އތެރެއިން އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ކުރާ
ގައުމުގެ ެ
ކަންތައްތަކަށް ޖާސޫސް ކުރުމަކީ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ސިއްރިޔާތުގައި
ހިންގަން ޖެހިދާނެ މަދު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެކެވެ.
ދކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕޭންގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި
ކ ެ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަ ާ
އަދި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ]އަދަބާއި އަޚުލާގު[ ކުރިއަށް ނެރުމަކީ
ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ .ބިރު ކަނޑުވާލުމާއެކު ސުލްހަވެރި
ރމަކީ އަބަދު ވެސް ބޭނުންތެރި
ގޮތުގައި އިހުތިޖާޖް ކުރުން މަތީ ދެމިހު ު
ކަމެކެވެ .އަދި ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ބޭނުން ވަނީ ގިނަ
ރައްޔިތުންތަކެއްކަން ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ .މިހެންކަމުން ސުލޫކީ
ގން ނޫނީ އާއްމުންގެ
މިންގަނޑުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތައް ހިފަހައްޓައި ެ
މިފަދަ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ބާރުތަކުގެ ވިޔުގަ ބަދަލުވަމުންދިއުން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރާ ފަރާތަކުން ހަނދާނުގައި
ބަހައްޓަން ޖެހެނީ މިއީ ރާޒުވާ ކުޅިގަނޑެއްހެން އެކަކުގެ ހަރަކާތަކަށް
ޅއް އެޅުންކަމެވެ .އެހެންކަމުން އެއްވެސް ކަމަކީ
ފަހު އަނެކަކުގެ ފިޔަވަ ެ
ބަދަލު ނުވެ ނުހުންނާނެ ކަމެކެވެ .އެގޮތުން މީސްމީހުންގެ މެދުގައި ބާރު
ބެހިފައި އޮންނަ ގޮތާއި އެމީސްމީހުންގެ މެދުގައި ބާރު އޮންނަ ގޮތުގެ
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ޑތި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވަމުންދާ
ދ ބޮ ެ
]ވިޔުގަ[ އަކީ ވެސް އަބަދުމެ އަ ި
އެއްޗެއްސެވެ .މިހެން ކަންތައް ދިމާވަނީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ
އަނިޔާވެރިކަން ބަރުދާސްތު ކުރަމުން ވެސް ،ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި
ށ ގެންދާ ނަމައެވެ.
އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ކުރިއަ ް
ނ ދެމެދު ކުރިއަށް ާ
ދ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އާއި ރިފޯމިސްޓުން ާ
ކން ލިބޭނީ އެކި ފަރާތަށެވެ .އަދި
ކުރިމަތިލުމުގައި އެކި ފަހަރު ބާރުވެރި ަ
ޅ ފިޔަވަޅެއްގެ ނަތީޖާ ،މާ
ކން އަ ާ
ބައެއް ފަހަރު ،އެތަނުން ކުރެ ފަރާތަ ު
ފަހުން ވެސް ފެނިދާނެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއް ފަރާތް ނޫނީ
އަނެއް ފަރާތް ބާރު ގަދަވެ ނޫނީ ނިކަމެތި ވެސް ވެދާނެއެވެ.
ބލިކަށިވުން
ނ ަ
މީގެ އިތުރުން ،އިދިކޮޅު ފަރާތުގެ ބާރުގަދަވުން ނޫ ީ
ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި ކެމްޕޭން ކުރާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ .އެ ގޮތުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ
ސފި
ކުރިމަތީގައި ،ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތިޖާޖް ކުރިއަށް ގެންގޮ ް
ނަމަ ،އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދޭތެރޭ
މީހުންގެ ހިތުގައި ފޫހިކަމާއި ]އުނދަގޫވުމާއި[ އިތުބާރު ނުކުރެވުމާއި
އަދި ބައެއް ]ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި[ އާބާދީ އާއި
އަސްކަރިއްޔާއިން އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވާތް ކުރަން
ވެސް މެދުވެރިވެދާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ،އަނިޔާވެރިކަމުގެ ކުރިމަތީގައި
ސުލްހަވެރިކޮށް އިހުތިޖާޖް ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ ،ބައިނަލްއަގުވާމީ
ދުނިޔެއިން ވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އުފުލާ އަޑުތައް
އިތުރު ވެދާނެއެވެ .ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތިޖާޖް ކުރާ ނަމަ ،ކުރިން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަށް އެހީތެރިވެދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި މީހުންނާއި
]ނިއުޓްރަލް[ ކޮށް ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހެން ތިބި މީހުން ވެސް ،އިދިކޮޅު
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ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރަކަށް ވާނެއެވެ.

ބަދަލު ގެނައުމަށް ހަތަރު ނިޒާމެއް
ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖުން ހަތަރު ގޮތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްދެއެވެ.
އެންމެ ފުރަތަމަ ނިޒާމަކީ އެންމެ ހީނުކުރާ ނިޒާމެވެ .ނަމަވެސް މިއީ
ހިނގާފައިވާ ނިޒާމެކެވެ .އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ހިންގާ ރިފޯމް ކެމްޕޭނަކީ
އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،އިދިކޮ ު
ޅ
ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މީހުން ޝައުގުވެރިވާނެއެވެ .މި ނިޒާމަށް
މނައަކީ ކަމެއް ގަބޫލު ކުރެވުމެވެ .މިގޮތަށް
ކިޔަނީ ]ކޮންވާޝަން[އެވެާ .
އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް އެނބުރުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ހިނގާފައިވާ ކަންކަން
ކަމަށްވާއިރު ،އެކަން ބޮޑަށް ވުމަށް ވުރެ ގާތީ ނުވުމާއެވެ.
ރ ކަމަކީ ،ގައުމުގެ ހާލަތު އޮތް
ގިނަ ފަހަރަށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ކު ާ
ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލައި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިން އެ މީހުން
ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އޮންނަ މަގު ހަނިކޮށްލަނީއެވެ.
ވނީ
ބަދަލު ގެނައުމަށް ދެން އޮތް އަނެއް ތިން ނިޒާމަށް މަގުފަހި ަ
މިހިސާބުންނެވެ .އެއީ ]އެކޮމޮޑޭޝަން[] ،ނަންވަޔަލަންޓް ކޮއާޝަން[
އަދި ]ޑިސްއިންޓެގްރޭޝަން[އެވެ .މި ތިން ގޮތުން ކުރެ ގޮތެއް
ބރު
ދިމާވުމުގައި ސަބަބެއް ކަމަށްވަނީ ،ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ާ
އޮތްނެތް މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ.
ށ ނު ާ
ވ
ލ ކުރަން ދިމާކުރަނީ ]އަސާސީ[ މައްސަލައެއް ކަމަ ް
ހައް ު
ގން ހައްލު
ނަމަ ،ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނުވަތަ ]ނެގޯޝިއޭޓް[ ކޮށް ެ
ކުރެވިދާނެއެވެ .މިކަމަށް ކިޔަނީ ]އެކޮމޮޑޭޝަން[އެވެ .ނޫނީ
]ބަލައިގަތުމެވެ [.ގިނަ ފަހަރަށް ހަޅުތާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު
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ނންވާ
ސ ބޭ ު
ކުރަނީ މި ގޮތަށެވެ .ދެ ފަރާތުން ކުރެ އެއް ފަރާތަށް ވެ ް
ހުރިހާ ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ރަނގަޅު
ތކެއް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ލިބޭ ގޮތަށެވެ .މި ނިޒާމު ބޭނުން
ނަތީޖާ ަ

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގެންދިޔައީނުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިންގެ ބާރުވެރިކަން
މުޅިން ނެތިގެންދެއެވެ .އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ރޭވުންތެރިކަމާއި،
ނދިނުމާއި އަދި އިހުތިޖާޖް ކުރުން ]ފުރިހަމަ ކަމުން[،
އެއްބާރުލުން ު

ކުރާ ސަރުކާރަކުން އޭގެ ބޭނުން ހިފާނީ މައްސަލައެއްގެ ހޫނުކަން
ކަނޑުވާލަން ،އިންސާފުވެރިކަމަށް ދެއްކެން ،ނުވަތަ ]މަތިއޮމާން
ކުރާށެވެ [.އެހެންކަމުން ]އެކޮމޮޑޭޝަން[ އުކުޅެއްގެ ގޮތުން ބޭނުން

ގ ހުރިހާ އާރަކާއި ބާރެއް ނެތިގެން ދެއެވެ .އަދި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިން ެ
ނ އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް އޮތް އޭނާގެ އަމިއްލަ
މިކަމުގެ ސަބަބު ް
ދ ވެސް އަނބުރާ ގެންދެއެވެ .އަދި އެ ހުދުމުހުތާރު
މީހުންގެ ތާއީ ު
ވެރިޔަކު ދޭ އޯޑަރުތަކަށް ތަބައެއް ނުވާނެއެވެ .އަދި ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާގެ ފުލުހުންނާއި އަސްކަރިއްޔާއިން އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ
ށ ދާނެއެވެ .މިހާ ހިސާބަށް
ދެކޮޅަށް ވެސް ބަޣާވާތް ކުރާ ހާލަތަ ް
ދިއުމުން ،ވެރިކަމުގައި އޮތުމުގެ ބާރު ވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް
ގެއްލެއެވެ .އަދި މިހެންވުމުން ،ކުރިން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
ލދެއެވެ .މިކަމުގެ
ރައްޔިތުން ދެއްކި ބޯލެނބުމާއި ތާއީދު ގެއް ި
އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން އެއްކޮށް ރޫޅުމެވެ .ނުވަތަ
]ޑިސްއިންޓެގްރޭޝަން[އެވެ .މިއީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލެވޭ
ނ ނިޒާމެވެ.
ހަތަރު ވަ ަ

ކ ކަހަލަ ދަނޑިވަޅުތަކެއްގައެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް
ކުރަން ވާނީ ވަ ި
މ ނިޒާމުގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެއެވެ.
ވައްޓާލުމުގައި ި
]ކޮންވާޝަން[ އަދި ]އެކޮމޮޑޭޝަން[ ނިޒާމުތަކުން ދޭހަކޮށްދޭ
މިންވަރަށް ވުރެ ވެސް ،ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖްގެ ބާރު ގަދަ ވެދާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ނަމަ ،ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ
ވއްޖެ ނަމަ ،އޭގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިޖުތިމާއީ
ދެކޮޅުވެރިކަން ކުރިމަތި ެ
އަދި ސިޔާސީ ހާލަތަށް ބަދަލު ގެނުވައެވެ .ޚާއްސަކޮށް ގައުމުގައި ބާރު
ބެހިގެންދާ ގޮތަށެވެ .އަދި ބާރުތައް ބެހިފައިވާ ވިޔުގަތަކަށެވެ .އަދި
ތރު ވެރިޔާ އަށް ގައުމުގެ
މިހެންވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހުދުމުހު ާ
އިގުތިސާދީ ،އިޖުތިމާއި އަދި ސިޔާސީ މެޝިނަރީތައް ކޮންޓްރޯލް
ކުރުމުގެ ބާރު ގެއްލިގެންދެއެވެ .އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ގައުމުގެ
ހދުމުހުތާރު
އަސްކަރިއްޔާއިން ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކަން ފަށާފާނެއެވެު .
ވެރިން އެ މީހުންގެ މަގާމުގައި ތިބި ނަމަވެސް އަދި އެ މީހުންގެ އަސްލު
ދލު ނައި ނަމަވެސް ،އެ މީހުންގެ އެޖެންޑާ ހިންގުމަށް
އަމާޒުތަކަށް ބަ ަ
ނުކުޅެދޭނެއެވެ .މިކަމަށް ކިޔަނީ ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި ބާރު ފޯރުވުން
ނުވަތަ ]ނަންވަޔަލަންޓް ކޮއާޝަން[އެވެ.
ބައެއް އާދަޔާ ޚިލާފު ހާލަތްތަކުގައި] ،ނަންވަޔަލަންޓް ކޮއާޝަން[
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އެހެންކަމުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ނިމުމަކަށް ގެނެސް ،ރައްޔިތުންނަށް
މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމުގައި ،މި ހަތަރު ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާ
ކުރަން ޖެހެއެވެ .ބައެއް ފަހަރަށް މި ނިޒާމުތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ
ދަނޑިވަޅުގެ ގޮތުންނެވެ .ނަމަވެސް ގަސްދުގައި މިފަދަ އުކުޅުތައް
ބޭނުން ކޮށްގެން ވެސް ،ރޭވުންތެރިކަމާއި އަމަލުތައް ވިލަރެސް
ބދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ .މި ތަނުން
ކުރެވިގެން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ަ
ބޭނުން ކުރާނީ ކޮން ނިޒާމެއްތޯ އެއީ އެހެން ހާލަތްތަކާ ވެސް ގުޅިފައިވާ
ކަމެކެވެ .އެގޮތުން ކުރިމަތިލާ ދެ ފަރާތުގައި ހުރި އާރާއިބާރު ،އަދި
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ހވެރި ހައްލުތަކަށް ލޯބި ކުރި މިންވަރެއް،
ނ ސުލް ަ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތު ް
މި ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން ނިޒާމެއް އިހްތިޔާރު ކުރާއިރު ،ދައުރެއް އަދާ
ކުރާނެއެވެ.

ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖްގައި ހުރި ޑިމޮކްރެސީގެ ސިފަތައް
އ ބޭނު ް
ނ
ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް ވުރެ ސުލްހަވެރި ވަސީލަތްތަ ް
ޓކް ކުރުމަށް
ކުރުމުން] ،ސިޔާސީ މުޖުތަމައު[ އިތުރަށް ޑިމޮކްރެ ި
ހިތްވަރަކަށް ވެއެވެ.
ލހަވެރިކަން ހިޔާރު ކުރުމުން ،ހުދުމުހުތާރު
އ ސު ް
ޑިމޮކްރެސީ އާ ި
ވެރިން އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ނައްތާލައެވެ .މިސާލަކަށް ،އިދިކޮޅު
ހަރަކާތުގައި އުޅޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް
ފރާތްތައް ޖަލަށް ލައި ނުވަތަ
އިދިކީލި ހަރަކާތެއް ހިންގިއަސް ،އެ ަ
މަރާލައި ،އެކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތައް ބައެއް
ފަހަރު މެދުވެރިވާނެއެވެ .މިސާލަކަށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ލީޑަރުން
ބަދަލު ކުރަން އާއްމު މެންބަރުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އިދިކޮޅު
ހަރަކާތުގެ ލީޑަރުންނާ ވެސް އިދިކޮޅުވާ ފަހަރު އަންނާނެއެވެ.
ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ
ނ އެ
ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ .ނޫ ީ
ފަދަ ވެރިކަމެއް ގައުމުގައި އުފެދުމަށް ޖާގަ ނުދޭ ]މަގަކަށް[ ވާނެއެވެ.
އ މިވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތައް އިހުތިޖާޖް ކުރުމުގައި
ތިރީގަ ި
ގެންގުޅުމުގެ ފައިދާއެވެ:
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ދައްކާ ބިރާއި ،އަދި އަނިޔާވެރިކަން ހިންގުމުގެ
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ތ ދެކޮޅަށް ،ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޔަގީންކަމާއި ބާރުވެރިކަން
ގާބިލިއްޔަ ާ
އުފެދޭނެއެވެ.
ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
ލން[ ނުދީ ހިފަހައްޓާލެވިދާނެ ގޮތެކެވެ.
ދެމިއޮތުމަށް ބޭނުންވާ ]އެއްބާރު ު
ނޫނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ހިންގާފާނެ ޑިމޮކްރެސީ އާ ޚިލާފު
އަމަލުތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މަގެކެވެ.
މގެ ސިޔާސަތެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޑިމޮކްރެސީ ވެގެންދާނީ
ނ ކޮށްލު ު
ހިމޭ ް
މިނިވަންކަމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މިނިވަން މީޑިއާ އާއި
މިނިވަން ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަރުދަނާ
ކުރެވޭނެ ކަމަކަށެވެ.
ޖ ކުރުމަކީ
ކުރިން ދެންނެވުނު ފަދައިން ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތިޖާ ް
މުޖުތަމައުގެ މިނިވަން ޖަމިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތައް ދެމިހުރުމާއި
މއި އަދި ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އޮތް މަގެވެ .މިއީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް
ދިރިވު ާ
ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ .ސަބަބަކީ މިކަން ގުޅިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ
ބާރުވެރިކަމާ ކަމަށް ވާތީއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ހުދުމުހުތާރު
ކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެތީއެވެ.
ވެރިންގެ އެޖެންޑާ ު
ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގެ ފުލުހުންނާ ި
އ
އަސްކަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަފާނެ އަނިޔާވެރިކަމަކާ
ދެކޮޅަށް ނެގޭނެ އެންމެ ވަރުގަދަ ]ހަތިޔާރެވެ[.
ސ ގެނައުމަށްޓަކައި ،އާއްމުންނަށާއި
ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖަކީ ،ޑިމޮކްރެ ީ
ގައުމުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިންގެ ބާރު
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ކަނޑުވާލެވޭނެ ގޮތެވެ.

ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖްގެ ސިފަތައް
މި ބާބުން ހާމަވި ގޮތުގައި ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖަކީ އިޖުތިމާ ީ
އ
ހަރަކާތްތެރިކަމާއި ،ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުތައް ބައްޓަން ކުރުމާއި
ރށް ގިނަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ
އަދި ވަ ަ
ސުލްހަވެރި ކެމްޕޭނެކެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް އެކަ ް
ނ
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ވަރަށް ބޮޑު ރޭވުންތެރިކަމަކާއި ހިކުމަތުއަމަލީ
ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ .އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަށް
މިކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .މިކަމަށް
ބޭނުންވާ ތަފާތު ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހުންނަން ވާނެއެވެ .އަދި
ޖޖް ކުރެވޭނީ އަދި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ
ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތި ާ
ކިހިނެތްކަމާމެދުކަން އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅަށް
ފަހުމް ވެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ދެން ބަލައިލާނީ
އއީ ރޭވުންތެރިކަމަށެވެ.
މިކަމަށެވެ؛ ެ
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ރޭވުންތެރިކަމުގެ ބޭނުންތެރިކަން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖް އެތަ ް
އ
ގޮތަކަށް ފެށިދާނެއެވެ .މާޒީގައި މިފަދަ ކެމްޕޭންތައް ވެގެން ގޮސްފައި
ވނީ ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތި] ،އެކްސިޑެންޓަކުން[ ހިނގާފައިވާ
ަ
ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ .އިހުތިޖާޖް ކުރުމަށް މާޒީގައި ދިމާވެފައިވާ
ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން އަނިޔާވެރިކަން އާކުރުން،
ނ ލިބިފައިވާ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުން ނޫނީ
އާއްމުންގެ މަގުބޫލުކަ ް
މަރާލުން ،މީހުންގެ ހަޔާތް އިތުރަށް ހަނިވެގެންދާ ފަދަ ސިޔާސަތު
ކަނޑައެޅުން ،ބަނޑުހައިހޫނުކަން ،ދީނާ މެދު އިދިކީލިކޮށް ދުށުން،
ނޫނީ ކޮންމެވެސް ހާދިސާއަކަށް އަހަރު ފުރުން ހިމެނެއެވެ .ބައެއް
ފަހަރަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ވާ
ނުރުހުމުގެ ބޮޑުމިނުން އެމީހުން އެފަށާ އިހުތިޖާޖް ނިމޭނެ ގޮތެއް ހުދު
އެމީހުންނަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ .އެހެން ހާލަތްތަކުގައި ،ހިތްވަރު ހުރި
މީހަކު ނުވަތަ ގްރޫޕަކުން ،ރައްޔިތުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާ ފަދަ އަމަލެއް
ތރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފާނެއެވެ .އެކަކަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ
ހުދުމުހު ާ
71

އ ކަމަށް
ގ އަނިޔާއެ ް
ލ ކުރަމުންދާ ޒާތު ެ
ބާވަތަކީ އަނެކަކު ވެސް ތަހައްމަ ު
ކ ތެދުވާއިރަށް
ކކު ނުވަތަ އެއްބަޔަ ު
ވަނީ ނަމަ ،އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެ ަ
ދެން ތިބި މީހުން ވެސް ތެދުވެދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ބައެއް ފަހަރު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޑަ ގްރޫޕަކުން ނުކުތަސް ،އެބަޔަކަށް
ކމެދާނެއެވެ.
ތަރުހީބު ދިނުމަށް ގިޔަ ބަޔަކު ނު ު
ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތި ]އަމިއްލަ[އަށް އުފެދޭ އިހުތިޖާޖްތަކުގައި ބާރެއް
ނެތިދާނެއެވެ .އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ހީނުކުރާ
ވންތެރިކަމެއް
ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހި ،ބަލިވެދާނެއެވެ .އަދި ރޭ ު
ނެތި އިހުތިޖާޖް ކުރާ ނަމަ ،ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކުގައި ނިންމަ ް
ނ
ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ފުރުސަތު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ،އިދިކޮޅު
ހަރަކާތުން ބޭނުން ނުވާ ފަދަ ނަތީޖާތައް ވެސް ނުކުންނަން ފަށާފާނެއެވެ.
އަދި ހުދުހުމުތާރު ވެރިކަން ވައްޓާލެވުނު ނަމަވެސް ،ރަނގަޅު
މކްރެސީ އަށް ބަދަލު ވުމުގެ އިންތިގާލީ
ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތި ޑި ޮ
މަރުހަލާ ބޮއްސުން ލައި ،އަލުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް ޖާގަ ލިބިގެން
ހިނގައިދާނެއެވެ.

ރަނގަޅު ރޭވުންތެރިކަން

ރަނގަޅު ވަގުތާއި ދަނޑިވަޅު ބަލާ ،ކުރިއަށް ރޭވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ސަލާމަތްވެ ،ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން
ތރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަށް ރައްޔިތުންގެ
ލިބޭނީ ،އެ ހުދުމުހު ާ
ހުރި ގާބިލު ކަމާއި އަދި ގައުމުގެ ހާލަތު ހުރިނެތް ގޮތް ބަލައިގެންނެވެ.
އ ހާސިލު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ،އެކަމަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެ
ކަމެ ް
ޒފަތްގަނޑުގެ މުހިންމުކަން
ލން ކުރުމަކީ ބުއްދިވެރި ގޮތެވެ .އަމާ ު
ޕް ޭ
މުހިންމު ވީ ވަރަކަށް ،ނޫނީ ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާ ހިތިވެދާނެ ވަރަކަށް
ވިސްނައި ،ކުރިއަށް ރޭވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .ރޭވުންތެރިކަމުގެ
ދނެ ހުރިހާ
ސަބަބުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރެވި ާ
ވަސީލަތްތަކެއް ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވުމަށް
މަގުފަހިވާނެއެވެ .ޚާއްސަކޮށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް މިއީ ވަރަށް
ބ
މުހިންމު ކަމެކެވެ .ސަބަބަކީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ކެމްޕޭން ކުރަން ލި ޭ
ވަސީލަތްތައް މަދު ވާނެތީއެވެ .އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ
ނރައްކާ އޮންނާނެއެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް ހުދުމުހުތާރު
މީހުންގެ ފުރާނައަށް ު
ވެރިޔާއަށް މާބައިވަރު ވަސީލަތްތައް ލިބެން އޮންނާނެއެވެ .އަދި މިހެންވެ
ރޭވުންތެރިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުގައި އުޅޭނީ މާކުރީގައެވެ.

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ނުކުތުން ވެގެން ދާ ީ
ނ
ކުރިމަގުގައި ވެސް ކުރެވޭ ތަޖުރިބާތަކަށެވެ .އަދި މިފަދަ ކުރިމަތިލުންތައް
އ ނެތި ހިނގާ އިހުތިޖާޖްތަކަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.
އެއީ ރޭވުންތެރިކަމެ ް
ނަމަވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ވައްޓާލެވެން އޮތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ގޮތާއި ،ގައުމުގެ ސިޔާސީ ހާލަތާއި ،އާއްމުންގެ މޫޑާއި ޖަޒުބާތުތައް ހުރި
އ ފެށުމަށް އެންމެ
ގޮތާއި އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނެ ް

ނވޭ ބަހުގެ މާނައީ މިހާރުގެ ނިކަމެތި
އ ބު ެ
ރޭވުންތެރިކަމޭ މިތާނގަ ި
ހާލަތުން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ދެވޭނެ މަގު ކޮށުމަށް ޕްލޭންތައް ކޮށް،
އަމަލީ ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ .ބޭނުމަކީ މިހާރު އޮތް ހުދުމުހުތާވެރި ވެރިކަން
މކަށް ބޭނުންވާނެ
ނައްތާލައި ޑިމޮކްރެސީ ގެނައުމެވެ .މިފަދަ ރޭވުންތެރިކަ ަ
އެތަކެއް ކެމްޕޭނާއި ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ،ނިކަމެތި ކޮށްލެވިފައިވާ
ނ ބާރުވެރިކޮށް ،އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބާރު ކަނޑުވާލެވޭ
ރައްޔިތު ް
ގޮތަށް މަގު ކޮށިދާނެއެވެ .މިތަނުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެނީ ،އިދިކޮޅު
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މކަށް ވާން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
ގ ބޭނު ަ
ހަރަކާތު ެ
ނައްތާލުން އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް
ގެނައުން ވެސް މެއެވެ .ޑިމޮކްރެސީ އަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުދުމުހުތާރު
ސ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
ވެރިކަން ނައްތާ ނުލެވިއްޖަ ނަމަ ،އަނެއްކާވެ ް
މަގުފަހިވުމުގެ ބިރު އޮންނާނެއެވެ.

ރޭވުންތެރިކަމަށް އެޅޭ ހުރަސްތައް
ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ،އެ ގައުމުތަކުން ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން ނައްތާލުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިވަޔަޅުތަކާއި ރާވަން ޖެހޭ
ރވައެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލުމަށް
ހުރިހާ ރޭވުންތަކެއް ނު ާ
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން ރާވަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ މުހިންމުކަން
އެމީހުންނަކަށް ނުވިސްނެއެވެ .އަދި މިހެންވެ މިފަދަ ރޭވުންތައް އޮންނަނީ
ގތަކަށް ވެސް ނުރާވައެވެ.
އެއް ޮ
މިގޮތަށް ކަންތައްތައް މެދުވެރިވަނީ ކީއްވެ ބާވައެވެ؟ ޖަވާބުގައި ބުނަން
ޖެހެނީ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުގެ
މގެ އިތުރުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ
މުހިންމުކަން ނުވިސްނި އޮތު ު
ހ ޒިންމާތައް ބޮޑުވެ ،އަ ި
ދ
ދުއްތުރާތައް ފޯރުމުގެ އިތުރުން ،ނަގަން ޖެ ޭ
އަމިއްލަ ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ،މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް
ގޅު ރޭވުމެއް
ޅށް ރަނ ަ
ކުރުމަށް ފަހު ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮ ަ
އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ނުކުޅެދެނީއެވެ.
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިދިކޮޅު ހަރަކާތް މުޅިންހެން މަސްއޫލުވެގެ ް
ނ
ކރިމަތިކުރާ ދުއްތުރާތަކަށް ]ޖަވާބު[
އުޅެނީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ު
ދިނުމުގައެވެ .މާނައަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ކުރިމަތިކުރާ ކަންތައްތަކަށް
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ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައެވެ .މިހެންވުމުން ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތަ ް
ށ
ކުރެވޭހާ ވެސް ކަމަކީ ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ހަނި މިނިވަންކަން
ށކޮށް ތިބުމެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ކުރަން އުޅޭ
]ދިފާއު[ކޮ ް
ރ ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކަ ް
ށ
ކަންތައްތަކަށް ހުރަސް އަޅާ ،ހުދުމުހުތާ ު
އދި ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމެއް
ހުރަސް އެޅުން އެކަންޏެވެ .މިވަރުން ަ
ނުލިބޭނެއެވެ.
ނނާއި ގްރޫޕްތަކަށް،
ނ ފަރުދު ް
ބައެއް ފަހަރު އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ހިމެ ޭ
ދުރާލާ ރޭވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .އެމީހުންނަށް
ހީވެފައި އޮންނަނީ އެމީހުން އެމީހުންގެ ]ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާލައިފި
ނަމަ[ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ.
އަދި ބައެއް ރިފޯމިސްޓުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ އަމިއްލަ ސުލޫކީ
ގއި ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ނަމަ
މިންގަނޑު ަ
އޮޓޮމެޓިކުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ބާރު ދެރަވާނެ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ނައްތާލުމަށާއި މިނިވަންކަން ހޯދައިގަތުމަށް،
ޒތައް ހަމައެކަނި ގެންގުޅުމަކުން އަދި
އިންސާނިއްޔަތުކަން އެކުލެވޭ އަމާ ު
ނުފުދެއެވެ.
އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި މަސްއޫލުވެގެން އު ޭ
ޅ
ފަރާތްތަކަށް ހީވަނީ އެމީހުން ވެސް އަނިޔާވެރިކަން އުކުޅެއްގެ ގޮތުން
ބޭނުން ކޮށްފި ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް،
މިނިވަންކަން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން
ނޔާވެރިކަމަކީ ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ .އަނިޔާވެރިކަން
އަ ި
އިހުތިޔާރު ކޮށްފި ނަމަ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ބަލިވެދާނެއެވެ .އަދި
އޭގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް މާ ނާމާން ނަތީޖާއަކާ ކުރިމަތިލާން
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ރ ]ވަސީލަތްތަކަކީ[ ހުދުމުހުތާރު
ޖެހިދާނެއެވެ .ގިނަ ފަހަރަށް އަނިޔާވެ ި
ވެރިޔާގެ އަތުގައި އޮންނަ ވަސީލަތްތަކެވެ .މިސާލަކަށް ،އަސްކަރިއްޔާއިން
ހރަކާތަށް އެހީވުމުގެ ބަދަލުގައި އެހީވާނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ
އިދިކޮޅު ަ

ނުނެރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެއް ފަހަ ާ
ރ
އެޅުމުން ،ފޯކަސް ކުރަންވީ ކަންތައްތައް އޮޅުން އަރައި ،އެކަށީގެންވާ
ރގަދަ ކެމްޕޭނެއް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަކަށް
ބާރު މިނެއްގައި ބާ ު

އެދުންތަކަށެވެ.

ކ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ކެމްޕޭނަށް
ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ .ސަބަބަ ީ
ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތައް މަދުވީމައެވެ.

ބައެއް ރިފޯމިސްޓުންނަށް ހީކުރެވޭ ގޮތުގައި މިނިވަންކަމުގެ ކެމްޕޭނެއް
އެމީހުންނަށް އިހުސާސް ކުރެވޭ ]ޖަޒުބާތުގެ[ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން
މއީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް
ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ި
ނައްތާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ރޭވުންތެރި ގޮތެއް ނޫނެވެ.
އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތުގެ ]އެއްމެ ހިޔާލަކުން[ނެ ް
އ
ވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ނުވެއްޓޭނެއެވެ .ބޭނުން ވާނީ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ރަނގަޅަށް ރޭވިގެން ވިލަރެސް ކުރެވިގެ ް
ނ
އަންނަ ޕްލޭނެކެވެ .ސަބަބަކީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ
ވސް އޮންނަން
ކެމްޕޭންގައި ]ދެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު[ އަބަދު ެ
ޖެހޭނީ ކުރިއަށް ދުރާލާ ވިސްނައި ރޭވިފައެވެ .ވިސްނުންތެރިކަމާއި
އާ ހިޔާލުތަކަކީ ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ .ނަމަވެސް އެކަންކަން ބޭނުން
ކރިއަށް
ކުރެވިގެން ،އެކަށީގެންވާ ރޭވުންތެރިކަމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ު
ގެންދަން ޖެހެއެވެ.
ރ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް
ބައެއް ފަހަރު ،ހުދުމުހުތާ ު
ނ ތާކުންތޯ އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް
ނ ކޮ ް
ގިނަ ކަމުން ވެސް ،ފަށާ ީ
އޮޅެއެވެ .އަދި މިހެންވެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެއް ފަހަރާ އެޅުމަށް ވެސް
ނިންމާފާނެއެވެ .މިކަމުން ކޮންމެވެސް ފައިދާއެއް ކޮށްފާނެއެވެ .ނަމަވެސް
ގޅު ނަތީޖާއެއް
އިދިކޮޅު ހަރަކާތަކީ ބަލިކަށި ހަރަކާތެއް ނަމަ ރަނ ަ
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އ ފަހަރު ވާ ގޮތަކީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
އަނެއް ބަ ި
ކައިރި ކުރިމަގަކަށް ވިސްނައިފައެވެ .ދުރު މުސްތަގުބަލުގައި ފައިދާ ވާނީ
ކޮން ކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅީމާތޯ ނުބަލައެވެ .މިހެންވުމުން ]ނޭފަތުގެ
ބދަލުގައި އެމީހުންނަށް ކުރެވޭނެހާ
ކުރިއަށް ވުރެ ދުރަށް[ ވިސްނުމުގެ ަ
ވެސް ކަމަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ކުރިމަތި ކުރާ ދުއްތުރާތަކުން
ރެކުމެވެ .އެހެންކަމުން ކުރު މުއްދަތުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހަމައެކަނި
ބަރޯސާ ކުރުމަކުން ނުފުދެއެވެ .އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ހުރި
ހުރިހާ ]ހަކަތައެއް[ ހަމައެކަނި މިފަދަ ރޭވުންތަކަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
ވސް މިގޮތަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އަމަލު ކުރުމުގައި ސަބަބުތަކެއް
ނަމަ ެ
ވެދާނެއެވެ .މިސާލަކަށް ،އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން ވައްޓާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުމެވެ .މިގޮތަށް ވިސްނުން
ވރިކަން ވައްޓާލުމަށް މާބޮޑު ހިތްވަރެއް
ހުރި ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ެ
ލާހިތެއް ނުވާނެއެވެ .މީހުންގެ ވިސްނުން މިހެން ހުންނަނީ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން އޮންނަ ގައުމުތަކުގައި ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނާއި
ނވަރު ބޮޑުކަމުންނެވެ.
އަސްކަރިއްޔާއިން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާ މި ް
މިހެންވުމުން ބައެއް ރިފޯމިސްޓުންނަށް ހީވާނީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް
ދުވަހަކު ވެސް ކާމިޔާބު ނުލިބޭނެ ހެންނެވެ .ހީކުރެވޭނީ އަބަދު ވެސް
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ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ކަމަށެވެ .އޭނާ ބޭނުންހާ ގޮތެ ް
އ
ށ ހެދޭނެ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ތާރީޚީ ސަބަބުތަކާއި އަމިއްލަ
ރައްޔިތުންނަ ް
ޒަމީރުގެ ގަބޫލު ކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ އެމީހުން ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްކާފާނެއެވެ.
ނއްތާލުމާ މެދު އެމީހުން ނާއުއްމީދު ވެފައިވާކަން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ަ
ފޮރުވޭތޯ ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ .އަމިއްލަ ނަފުސަށް ބަލި ގަބޫލު
ނުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ .ނަމަވެސް މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ދުރު
މުސްތަގުބަލަކަށް ވިސްނައިގެން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން
ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމެވެ .މިއީ ދެރަ ކަމެކެވެ.
މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ބާރު ދެރަވެ ،އަޅާ
ގރުބާނީތައް ތާކުންތާކު ނުޖެހި
ފިޔަވަޅުތައް ހީނަރުވެ ،އަދި ވާ ު
ހިނގައިދާނެއެވެ .ކުރިއަށް ރާވައިގެން މަސައްކަތް ނުކޮށްފި ނަމަ،
އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ފޭލިވާނެއެވެ .ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތް އަދި ވަކި
ނގޮސްގެން ހުދުމުހުތާރު
އަމާޒެއް ނެތް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެ ް
ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ]ހަނގުރާމައެއް[ ނުކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ ބަދަލުގައި
ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ އާރާއިބާރު އިތުރު ވުމެވެ.

ރޭވުންތެރިކަމުގެ ހަތަރު ނުކުތާއެއް
މިކަމުގައި ރަނގަޅަށް ފަހުމް ވެފައި އޮންނަން ޖެހޭ ހަތަރު ލަފުޒެއް
ވެއެވެ:
ހ ވަސީލަތްތަކެއް
ރ ހުރި ާ
]ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ[ – މިއީ ލިބެން ހު ި
ނން ކޮށްގެން
)އިގުތިސާދީ ،އިންސާނީ ،ސުލޫކީ ،ސިޔާސީ( ބޭ ު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ހިންގުމެވެ.
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އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ފޯކަސް އޮންނާނީ އެ ހަރަކާތުގެ އަމާޒުފަތްގަނޑާ
ގުޅިފައެވެ .އަދި ބޭނުން ކުރާނީ ކޮން ކަހަލަ ވަސީލަތްތަކެއްތޯ އާއި
ކމާ ކުރިމަތިލުމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތަށް ފޯކަސް
ހުދުމުހުތާރު ވެރި ަ
ކުރެވޭނެއެވެ.
މިފަދަ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ރޭވުމުގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ކުރާ ީ
ނ
ކޮން ކަހަލަ ޕްރެޝަރެއްތޯ އާއި ފޯރުވާނީ ކޮން ކަހަލަ ނުފޫޒެއްތޯ
ޅނެ ވަގުތާއި ދަނޑިވަޅުގެ
ދެނެގަނެވޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަ ާ
މުހިންމު ކަމަށް އިސްކަން ދީ ،އެގޮތުން އިތުރަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް
ދެނެގަންނާނެއެވެ.
ޓރެޓެޖީގެ ދަށުން ،ކެމްޕޭން ހިންގާނެ ގޮތުގެ ބައެއް
ޑ ސް ް
ގްރޭން ް
ޓެކްނިކްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާނެއެވެ .އަދި ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން
އެކި މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރުދުންނާއި ގްރޫޕްތަކާ ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.
އމީހުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭނެއެވެ.
މިގޮތުން ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތައް ެ
]ސްޓްރެޓެޖީ[ އަކީ ކެމްޕޭންގެ އެކިއެކި އަމާޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
ރަނގަޅަށް މި އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް] ،ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ[
ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .އެގޮތުން ،އިހްތިޖާޖް ކުރާނެ
ވަގުތާއި ތަނާއި އަދި ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ވަކި އަމާޒުތަކަ ް
ށ
އެންމެ ރަނގަޅަށް ވާސިލު ވެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ.
ސްޓްރެޓެޖީ އަކީ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަނީ ނަމަ ]އާރޓެ[ކެވެ .އަދި
ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން ރޭވޭ ރޭވުމަކީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ގެންގުޅޭ
އިސްލާހީ އެޖެންޑާގެ ]ބްލޫޕްރިންޓެ[ވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް އޭނާގެ
ދނެއެވެ.
ނިމުން އަންނަނީކަން ފެންނާނެ ފަދަ ރޭވުމެއް ވެސް ރޭވި ާ
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ސ ސުލްހަ ވެވިދާނެއެވެ.
އެއިރުން އަނިޔާވެރި ]ކުރިމަތިލުމަކަށް[ ނުގޮ ް
ނ ވެސް އެނގުމެވެ.
ސްޓްރެޓެޖީ އަކީ ލިބޭ ކާމިޔާބީގެ ބޭނުން ހިފަ ް
ސްޓްރެޓެޖީއަކީ ކެމްޕޭން ހިންގާނު ގޮތުގެ ]އަސާސީ[ ރޭވުމެއް ރޭވުމެވެ.
އަދި އޭގެ ]ބައިތައް[ ވިލަރެސް ކޮށްގެން ކެމްޕޭންގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަށް
ވާސިލުވާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅަށް
ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދިކުދި ގްރޫޕްތައް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި އުފެދުން
މުހިންމެވެ.

އ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމު ް
ނ
މިފަދަ ޓެކްޓިކްތަ ް
ދ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނުލިބޭ ޓެކްޓިކްތައް ދޫކޮށްލަން
ދިއުމުންނެވެ .އަ ި
ބކީ އެއީ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރަން ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެ
ޖެހެއެވެ .ސަބަ ަ
ބޭކާރު ]މަގުތަކެއް[ ކަމަށް ވާތީ އެވެ.
އެހެންކަމުން ]ޓެކްޓިކް[ އޭ ބުނެވޭ ލަފުޒުގެ މާނައަކީ ]ސްޓްރެޓެޖީ[
ގެ ދަށުން އަޅާ ވަކިވަކި ފިޔަވަޅުތަކެވެ؛ ]ސްޓްރެޓެކީ[ އަކީ ]ގްރޭންޑް
ސްޓްރެޓެޖީ[ގެ ދަށުން ރާވާ ރޭވުންތައް ފަދައިންނެވެ] .ޓެކްޓިކް[

ރވާއިރު ،އަމާޒުތައް އޮންނަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ސާފު ކޮށެވެ.
އ ާ
ރޭވުންތަ ް
އަދި މި އަމާޒުތަކަށް ވާސިލު ވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާތަކަކީ
ކޮބައިކަން މޮނިޓަރ ކުރުން މުހިންމެވެ .މި ދެ ކަންތައްތަކަކީ ކެމްޕޭންގެ
ކމުގައި ހިމެނޭ ދެ ކަންތަކެވެ.
ރޭވުންތެރި ަ

އަބަދު ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ވަކިވަކި އަމާޒުތަކަށް ވާސިލު ވުމަށެވެ.
ނަމަވެސް ސްޓްރެޓެޖީގައި އިތުރު އެތައް ކަންތައްތަކަކަށް ބަލައެވެ.
ށ
މިވެނި ޓެކްޓިކަކީ މުޅި ކެމްޕެއިންގެ ވަކިވަކި އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމަ ް
ބޭނުން ކުރެވޭ އުކުޅެއް ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ .ޓެކްޓިކް ބޭނުން ކުރެވެނީ
ކ އަމާޒުތަކަކަށް ވާސިލުވުމަށް ،މަދު ބަޔަކު
ކުރު މުއްދަތުގައި ،ވަ ި
ވެގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ .އެހެންކަމުން ]ޓެކްޓިކް[ އާއި
]ސްޓްރެޓެޖީ[ ތަފާތު ކުރަން އެނގޭ އެއްގޮތަކީ ،ހާސިލު ކުރަން
އމާޒުފަތްގަނޑުގެ ހަނި ނުވަތަ ފުޅާ މިނެވެ.
ބޭނުންވާ ަ

ނ ކުރާ އުކުޅުތަކަކީ،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނު ް
ރޭވުންތެރިކަމުގެ ބައެކެވެ] .ޓެކްޓިކް[އޭ ބުނެވޭ ލަފުޒުގެ މާނައީ،
ހގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް
ވ މަދު ވަސީލަތްތަކުގެ އެ ީ
ލިބިފައި ާ

ސްޓްރެޓެޖީއަށް އިތުރު ބާރެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓެކްޓިކަލް ފިޔަވަ ު
ޅ
އެޅިދާނެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ]ހަމަލަ[ ދިނުމަށް މަގުފަހި
ރވުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ،ގައުމުގެ
ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓްރެޓެޖީ ޭ

ހންގާ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބޭނުން ކުރާ ތަފާތު
ނ ި
ރިފޯމިސްޓު ް
ޓެކްނިކްތަކަށް ބޭނުންވާނީ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް
ވެސް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ވެދާނެއެވެ.

އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވެވޭނެ ގޮތަށް އެ ބޭނުން ކުރެވުމެވެ] .ޓެކްޓިކް[
އަކީ ،އެހެންކަމުން ،ވަކިވަކި އަމާޒުތަކަށް ވާސިލު ވުމަށް ބޭނުން ކުރާ
ކމާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރާ ޓެކްޓިކްތައް
އުކުޅުތަކެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރި ަ
ބިނާ ވެގެން ދާނީ ،ސްޓްރެޓެޖީ ރޭވުންތައް ބިނާވެފައިވާ ގޮތެއްގެ
މައްޗަށެވެ .އެކަމުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނުކުންނާނީ ކެނޑިނޭޅި
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ކ ދެކޮޅަށް
ހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގޭ މީހެކެވެ .އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަ ާ
އަޅާނެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެނގޭ މީހެކެވެ .މިގޮތުން ،އިދިކޮޅު
ޅ ހަރަކާތުން
ހަރަކާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް ވާން ޖެހޭނީ ،އިދިކޮ ު
އިޚްތިޔާރު ކުރާ ]ޓެކްނިކް[ އާއި ]މެތޮޑް[ ދަންނަ މީހަކަށެވެ.
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]މެތޮޑް[ އަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތު ް
ނ
ބޭނުން ކުރާ ]ހަތިޔާރާ[އި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ .ފަސް ވަނަ ބާބާއި
ފއިވާނޭ ފަދައިން މެތޮޑްތަކުގެ ތެރޭގައި
އެޕެންޑިކްސްގައި އަލިއަޅުވާލާ ަ
ޓ ކުރުމާއި ،ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްބާރުލުން
ހަޅުތާލު ކުރުމާއި ،ބޯއިކޮ ް
ތއް ހިމެނެއެވެ.
ނުދިނުން ފަދަ ކަންތައް ަ
ގތުގައި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް
ރ ޮ
ސުލްހަވެ ި
ޒިންމާދާރު އަދި ހަރުދަނާ ކެމްޕެއިން ސްޓްރެޓެޖީއެއް ރާވާއިރު ،ކުރިން
ދެންނެވި ]ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ[ އާއި ]ސްޓްރެޓެޖީ[ އާއި ]ޓެކްޓިކް[
ރވައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
އާއި ]މެތޮޑް[ ާ
މި އަލިއަޅުވާލެވުނު ކަންތައްތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ،ހުދުމުހުތާ ު
ރ
ވެރިކަމެއް ވައްޓާލެވޭނީ ރަނގަޅު ކެމްޕޭން ސްޓްރެޓެޖީއެއް ރާވާއިރު
ސނުން ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅުގައި ރަނގަޅު ގޮތަށް
ރޭވުންތެރިޔާގެ ވި ް
ބޭނުން ކުރުމުންނެވެ .ވިސްނުންތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތް
ނަމަ ބޮޑު މުސީބާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް
ޅ މަގެއް ހިޔާރު ކޮށްފި ނަމަ ،މުޖުތަމައު
ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ރަނގަ ު
މިނިވަންކަމާއި ޑިމޮކްރެސީގެ މަގަށް ގެންގޮސްދެވިދާނެއެވެ.
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ހަތެއް
ރޭވުން
ނިކަމެތިކޮށްލެވިފައިވާ ރައްޔިތަކު މިނިވަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ
ރޭވުމެއް ރާވައިގެން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލައި ،ޑިމޮކްރެސީ
ގާއިމު ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރަން ޖެހެއެވެ .ގައުމުގެ ހާލަތު އޮތް
ގޮތަށް ވިސްނައި ،އެޅެން ހުރި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ
ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ .އެގޮތުން ]މައި ރޭވުމެއް[ ނުވަތަ ]ގްރޭންޑް
ސްޓްރެޓެޖީ[އެއް ރާވައި ،އޭގެ ދަށުން ހިންގާނެ ކެމްޕެއިންތަކެއް
ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ .މިއީ ގުޅުން ހުރި ދެ ކަންތައް ކަމަށް ވިޔަސް،
މައި ސްޓްރެޓެޖީއެއް އޮތުމާއި ވަކިވަކި ކެމްޕޭންތައް ހިންގުމަކީ
ތއް ރޭވޭނީ ފުރަތަމަ ގްރޭންޑް
ތަފާތު ދެ ކަމެކެވެ .ވަކިވަކި ކެމްޕޭން ަ
ސްޓްރެޓެޖީއެއް ރާވައި ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ .އެގޮތުން ވަކިވަކި
ކެމްޕޭންތައް ވާން ޖެހޭނީ މައި ރޭވުމުގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް
ނ ]ވަސީލަތްތަކަކަށެވެ[.
މަގުފަހިކޮށްދޭ ެ
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ކއި
ނ ކަންތައްތަ ާ
އިހުތިޖާޖް ކުރުމުގެ ރޭވުމެއް ރޭވޭނީ ވަރަށް ގި ަ
މަސައްކަތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެންނެވެ .މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލާނީ މަ ި
އ
ކވަކި ކެމްޕޭންތަކުގެ ސިފަތަކަށެވެ .ކުރިން ދެންނެވިހެން
ރޭވުމާއި ވަ ި
ގައުމު އޮތް ހާލަތު އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ވެފަ ި
އ
އޮންނަން ޖެހެއެވެ .އެގޮތުން ޖޯގްރަފީގެ ގޮތުންނާއި ތާރީޚީ ގޮތުން
ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ،ސަރުކާރާއި އަސްކަރިއްޔާ އާއި ސަގާފީ،
އިޖުތިމާއީ ،ސިޔާސީ ،ނަފުސާނީ އަދި އިގުތިސާދީ ހާލަތާ މެދު ސަމާލު
ވުމުގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވެސް ބަލަން
ރކަމަކާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު
ޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެ ި
ހަރަކާތެއް ރާވަން ޖެހޭނީ ،އެ ތަނެއްގެ ހާލަތު ނިޔާ ކުރާ ގޮތެއްގެ
މައްޗަށެވެ.
ހދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ހިންގާއިރު،
ު
ކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،ކެމްޕޭންގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަށާ ި
އ
ކެމްޕޭންގެ މުހިންމު ކަމަށް ވިސްނުން ހިންގަން ޖެހެއެވެ .އެގޮތުން
ހތިޖާޖަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ އާއި އެއީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު
ކުރަން އުޅޭ އި ު
ކުރުން މުހިންމެވެ .ސަބަބަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ
އިހުތިޖާޖްގެ ހަގީގީ އަމާޒުފަތްގަނޑު ރަނގަޅަށް ފަހުމް ވެފައި އޮންނަން
ގތު ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ކުރާ
ޖެހެއެވެ .ކުރިން ދެންނެވިހެން މިވަ ު
ވެރިން އެ މަގާމުން ދުރުކުރުމަކުން އެކަންޏެއް ނުފުދެއެވެ .އިދިކޮޅު
ހަރަކާތުގެ އަމާޒަކަށް ވާން ޖެހޭނީ މިނިވަން މުޖުތަމައެއް ގާއިމުކޮށް،
ގޅަށް ފަހުމް
ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުކާރެއް ގާއިމު ކުރުމެވެ .މިކަން ރަނ ަ
ވުމުން ނޫނީ ،މައި ސްޓްރެޓެޖީ އާއި ވަކިވަކި ކެމްޕޭންތައް ރާވާކަށް
ނޭނގޭނެއެވެ.
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ނ އަންނަނި ]އަސާސީ[ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދުމަކީ މުހިންމު
އެގޮތު ް
ކަމެކެވެ:
މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނވަންކަން ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
މި ި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ތަނބަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގައި ހުރި ބަލިފައިތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ]ސިޔާސީ ބާރު[ ލިބިދޭ މަގުތައް ބަންދު
ބހުރިތޯ؟
ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އެ ަ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތާއި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި ]ބާރުވެރިކަން[ ހުރީ
ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟
ރިފޯމިސްޓުންގެ ބަލިފަޔަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ
ކހިނެތްތޯ؟
ި
ގ ހާލަތަ ީ
ކ
ކަމާ ނުބެހޭ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ]ތިން ވަނަ ޕާޓީ[ތަކު ެ
ވތަ އިދިކޮޅު
ކޮބައިތޯ ،އަދި އެގޮތުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ނު ަ
ހަރަކާތަށް އެމީހުން އެހީތެރިވެދީފާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
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އަޅަން ގަސްދު ކުރާ ފިޔަވަޅުތައް
ނ ކުރިއަށް
ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ ނުވަތަ މައި ރޭވުން ރާވާއިރު ،އެ ރޭވު ް
ގެންދަން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ވިސްނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
އެގޮތުން އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއި
ރަނގަޅު ނޫން ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގެރިއްލާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް
ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
ކރަން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފަށާއިރުު ،
ޖެހޭ މުހިންމު ސުވާލުތަކެއް ވެއެވެ:
މ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަ ާ
އ އެބަހުރިތޯ؟
ގ ި
އިދިކޮޅު ހަރަކާތު ަ
މިފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އާއްމު ފަރާތްތައް ބާރުވެރި ކުރެވޭނީ
ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދިމާކުރެވޭނީ އެމީހުންގެ ގަދަ ފަޔާތޯ ނުވަތަ
ބަލިފަޔާތޯ؟
ޅ ހަރަކާތުގަ ި
އ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ގައުމުގެ އިދިކޮ ު
ތ ]ތިން ވަނަ ޕާޓީ[
އަމިއްލަ ބާރު ހުރިތޯ ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތެއް ނުވަ ަ
އެއްގެ އެހީ ހޯދަން ޖެހިދާނެތޯ؟
ހން ގައުމުތަކުގައި
އިހުތިޖާޖް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ،މިފަދަ އެ ެ
ކާމިޔާބު ނުވަތަ ނާކާމިޔާބު ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ؟
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މިފަދަ އިހުތިޖާޖެއްގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން މަރުވެ،
ގައުމަށް މުސީބާތްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތޯ؟
ށ ބޭނުން
ނ ވައްޓާލެވުނު ނަމަވެސް ،އެކަމަ ް
ރ ވެރިކަ ް
ދ ހުދުމުހުތާ ު
އަ ި
ގ ސަބަ ު
ކރި އުކުޅުތަކު ެ
ު
ބން ގައުމަށް ޑިމޮކްރެސީ އަންނާނެތޯ؟
މިގޮތުން ،ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ފައިދާ ނުކުރާނެ ފިޔަވަޅުތައް ދޫކޮށްލަން
ޖެހެއެވެ.
ދންނަވާފައިވާނެ ފަދައިން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ
އ ަ
ކުރީ ބާބުތަކުގަ ި
ދެކޮޅަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކެމްޕޭންއަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން
އިހުތިޖާޖް ކުރުމެވެ .އެ ގައުމެއްގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ދންނެވި ސުވާލުތަކަށް ،މިފަދަ
ކެމްޕޭންއެއް ކޮށްގެންނެވެ .އަދި ކުރިން މި ެ
ފިޔަވަޅުތަކުން ،އެކަށީގެންވާ ]ޖަވާބެއް[ ލިބޭނެ ގޮތަށެވެ.

ޑިމޮކްރެސީ އަށް ތައްޔާރުވުން
މިތަނުގައި އަނެއްކާވެސް ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހެނީ ،އިދިކޮ ު
ޅ
ހަރަކާތުގެ ބޭނުމަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
ނ ނޫން ކަމެވެ؛ ނަމަވެސް އޭގެ އިތުރުން ،ޑިމޮކްރެޓިކް
ނައްތާލު ް
ސަރުކާރެއް ގެނެސް ،އަލުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް ބަދަލު ވިޔަ
ނުދިނުމެވެ .މިގޮތުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރާއިރު،
ނ ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށްދޭ
ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތައް ވާ ް
އެއްޗަކަށެވެ .ސަބަބަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް އޮވެވެނީ ސަރުކާރު
މާބޮޑަށް ބާރު ގަދަވެފައި ،ފަރުދުންނާއި ޖަމާއަތްތައް ނިކަމެތިވެފައި
ތންނަށާއި ގައުމުގެ އެކި
އޮންނާތީއެވެ .އެހެންކަމުން ރައްޔި ު
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މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކަށް އަލުން އާރެއްބާރެއް ލިބިގެން ނޫނީ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެއެވެ .އެއް ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމެއް ވައްޓާލާއިރަށް ،ދެން އަރާ ބަޔަކަށް ވެސް ހަމަ އެފަދަ
ބާރުތައް ލިބޭނެތީ އާ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް އުފެދުމުގެ ބިރު
ނ ބަޣާވާތް ކުރުން ނުވަތަ ކޫ ޑި ޓާ އާއްމު
އޮންނާނެއެވެ .އެހެންކަމު ް
ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ.
ފަސްވަނަ ބާބުގައި އަލިއަޅުވާލެވުނު ފަދައިން ސިޔާސީ ގޮތުން އިހުތިޖާޖް
ކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބާރުތައް ބެހިގެންދާ ގޮތް ބަދަލުވެ،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރެވޭނެއެވެ.
މިހެންވުމުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ބޭނުންހާއިރަކު ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް
ނށް ޖެއްސުންކޮށެއް ނުހެދޭނެއެވެ .ސަބަބަކީ ރައްޔިތުން
ރައްޔިތުން ަ
ތިބޭނީ އެކަމަށް ބޯލަނބާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ .އަދި ރައްޔިތުން ބާރުވެރި
ކުރުވުމަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ކުރިމަތިކުރާ ފިއްތުންތަކާ
ނ އައްޑަނައެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ގޮތުން
ދުއްތުރާތަކަށް ނެގޭ ެ
އިހުތިޖާޖް ކުރުމުން ރައްޔިތުން ބާރުވެރިވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ
ގައުމުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ވެސް ބާރުވެރި ވުމެވެ .އިދިކޮޅު
ހަރަކާތަށް އެއް ފަހަރު ނަމަވެސް އެބައިމީހުންގެ ބާރު ދައްކާލެވިއްޖެ
ނަމަ ،އެއީ ހަނދާނުން ފިލައިގެން ފުހެވުމަށް ވުރެ ފޮނި ތަޖުރިބާއަކަށް
ވާނެއެވެ.
ރ ހުރުމަކީ ވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަ ާ
ކ
ކަމުގެ އިލްމާއި އަދި ހުނަ ު
ކރެސީ
ށ ލިބޭނެ ކާމިޔާބެކެވެ .ގައުމުގައި ޑިމޮ ް
ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތަ ް
އަށަގަނެ ،ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުކާރެއް ގާއިމު ކުރެވި ،އެކަން ކުރިއަށް
ގެންދެވެން އަންނަނީ ،ރައްޔިތުންނާއި މުއައްސަސާތައް ބާރުވެރި
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ކުރެވިގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ.

ބޭރުގެ އެހީ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ވައްޓާލުމަށްޓަކައި ހިންގާ ކޭމްޕޭންގެ މަ ި
އ
ސްޓްރެޓެޖީ ރޭވުމުގައި ،އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް އެތެރެއިންނާއި
ނ ހުރި ޕްރެޝަރުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ.
ބޭރުން ދެވެ ް
މިފޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާނެ ފަދައިން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް
ނުކުންނަން ޖެހޭނީ އެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނެވެ .އަދި ބޭރުގެ އެހީ
ކތް ގަދަވީ ވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.
އަންނާނީ ވެސް ،އިދިކޮޅު ހަރަ ާ
އިތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އޮޕީނިއަން ނުވަތަ ހިޔާލު ،ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަނބުރާލުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ .ހުދުމުހުތާރު
އދި ދީނީ
ވެރިކަމާ ދެކޮޅު ހަދަނީ އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި ،ސުލޫކާއި ަ
މައްސަލަތަކުގައިކަން އާއްމުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށެވެ .އެ ހުދުމުހުތާ ު
ރ
ދކޮޅަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ،ސިޔާސީ އަދި އިގުތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ
ވެރިކަމާ ެ
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރުތަކަށާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ބާރު
އެޅުމަށްޓަކައެވެ .މިގޮތުން އިގުތިސާދީ ގޮތުން އެޅޭ ތަފާތު ބާވަތްބާވަތުގެ
ދނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ގައުމަކާ
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނި ާ
)ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން އޮތް ގައުމަކާ( ހަތިޔާރުގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް
ކުރުން އެހެން ގައުމުތަކަށް މަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ .ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް
ވަކި ހައްދެއްގައި ގެންގުޅެ ،ނުވަތަ އެ ގުޅުންތައް ކަނޑާލައި
ހިސާބަށް ވެސް ގެންދެވިދާނެއެވެ .އަދި އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދޭ އެހީތައް
ކަނޑާލުމާއި އެ ގައުމުގައި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން އިންވެސްޓް
އކި
ކުރުން މަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކި ެ
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އތްތަކުންނާއި އަދި އދ.ގެ ޖަމިއްޔާތަކުން އެ ގައުމު ބޭރު
ޖަމާ ަ
ކުރެވިދާނެއެވެ .އަނެއްކޮޅުން ،ފައިސާގެ ގޮތުންނާއި މުވާސަލާތީ ގޮތުން،
އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ،ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއަށް ،އެހީތެރި ވެވިދާނެއެވެ.

ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ރާވާނެ ގޮތް
ގައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ދެނެގަތުމާއި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަ ާ
މ
]ހަނގުރާމަ[ ކުރަން ބޭނުން ކުރާނެ ވަސީލަތްތަކާއި ،އަދި މިކަމަށް
ބން އަންނަ އެހީއަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ފަހު ނޫނީ މައި
ބޭރުން ލި ެ
ރޭވުމެއް ނުރޭވޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީއެއް
ރާވާއިރު ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތްތައް އޮންނަން ޖެހޭނީ
ނއްގައި ،މިހާރު ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތާއި،
އެނގިފައެވެ .މިފަދަ ފުޅާ ޕްލޭ ެ
ކުރިމަގުގައި ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތާއި ،އަދި ޑިމޮކްރެސީ ނިޒާމެއް ގާއިމު
ކުރެވޭނެ ގޮތް އެނގެން ޖެހެއެވެ.
ރކަމާ ދެކޮޅަށް މައި ރޭވުން ރާވާއިރު ،އަހަން ޖެހޭ
ރ ވެ ި
ހުދުމުހުތާ ު
ބައިވަރު ސުވާލުތައް އެބަހުއްޓެވެ .އެގޮތުން އަންނަނިވި ސުވާލުތަކަކީ،
ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ތަފުސީލުކޮށް ،ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖެއް ކުރިއަށް
ނ ގޮތާ މެދު ކުރެވޭ ސުވާލުތަކެކެވެ:
ގެންދާ ެ

ދުރު މުސްތަގުބަލަށް ހިންގާ ކެމްޕޭން ފައްޓާނީ ކިހިނެތް؟
އެންމެ ފުރަތަމައިން ހަނި ދާއިރާއަކުން ނަމަވެސް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަ ާ
މ
ދެކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ ހިތްވަރާއި ޔަގީންކަން އާއްމުންނަށް ލިބޭނީ ކިހިނެތް؟
ބ ގިނަވީވީހެން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
ވަގުތުވީވީހެން އަދި ތަޖުރި ާ
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ނ ނުދިނުމާއި ދެކޮޅުވެރިކަން ދެއްކުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން
އެއްބާރުލު ް
އ އިތުރު ކުރާނީ ކިހިނެތް؟
އާއްމުންގަ ި
ގ ތެރެއަށް ގެނެސް،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ވަކި އިމެއް ެ
މުޖުތަމައުގައި ޑިމޮކްރެސީ ގާއިމުކުރަން ،ކު ު
ދތުގައި ހިންގާ
ރ މުއް ަ
]ގިނަ[ ކެމްޕެއިންތަކުގެ އަމާޒަކީ ކޮބާ؟
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގައި ]ސަލާމަތްވި[ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެ ް
އ
އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ހުރި ނަމަ ،އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް
ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި މިފަދަ މުއައްސަސާތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ
ހެއްޔެވެ؟
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ އަތުން އަތުލެވޭނީ މުޖުތަމައުގެ ކޮން
ކއް ހެއްޔެވެ؟
މުއައްސަސާތަ ެ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ކުރިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތު ެ
ގ
ބޭނުންތަކަށާއި ،މުޖުތަމައުގައި ޑިމޮކްރެސީ ގާއިމު ކުރުމަށް ،އިދިކޮޅު
ހނީ ކޮން ކަހަލަ މުއައްސަސާތަކެއް
ހަރަކާތުން އަލުން ފަށަން ޖެ ޭ
ހެއްޔެވެ؟
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ]ވިލަރެސް[ ކުރުމުގައި ހުރީ ކިހާ ބާރެއް ހެއްޔެވެ؟
ޅ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ދޭނީ ކިހިނެތް
އިދިކޮ ު
ހއްޔެވެ؟
ެ
މުޅި ކެމްޕޭންގައި ބޭނުންވާނީ ކޮން ކަހަލަ ވަސީލަތްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟
)މިސާލަކަށް ،ފައިސާގެ ގޮތުން ،ނުވަތަ އާލާތުގެ ގޮތުން(
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އާއްމުން ބަލައިގަންނާނީ ކޮން ކަހަލަ ރަމްޒީ ]ނިޝާން[ތަކެއް ހެއްޔެވެ؟
އ މަޑުމަޑުން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ސިޔާސީ ބާރު ލިބޭ މަގުތަ ް
ބަންދުކޮށްލާނީ ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކޮން ދަނޑިވަޅެއްގައި
އަޅައިގެން ހެއްޔެވެ؟
ތ ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އަދި ޑިސިޕްލިންއާއެކު ކުރިއަށް
އިދިކޮޅު ހަރަކާ ް
ގެންދާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟
ރ ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ހިންގާއިރު ،އާއްމު
ހުދުމުހުތާ ު
ނގެ އަނގަ އާއި އަތް ދިމާވާން ޖެހެއެވެ.
ރައްޔިތު ް
ނ އަންނަ ވަގުތު،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު ލިބެ ް
މުޖުތަމައުގައި ޑިމޮކްރެސީ ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާ
ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
ކ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ލިބެން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަ ާ
އޮތީ އެންމެ ބްލޫޕްރިންޓެއް ނޫނެވެ .އެ ގައުމެއްގައި މިފަދަ ކެމްޕޭނެއް
ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެ ގައުމަކާ ގުޅޭ ގޮތަށެވެ .އެގޮތުން ބަލާއިރު،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވައްޓާލައި ،ޑިމޮކްރެސީ ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ
ގައުމެއްގެ ހާލަތު ތަފާތެވެ .އެއްވެސް ދެ ތަނަކީ އެއްގޮތްވާނެ ދެ ތަނެއް
ނޫނެވެ .އެތަނެއްގައި އޮންނަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގައި އެތަނަކަށް
ވ
ޚާއްސަ ސިފަތައް ވާނެއެވެ .އަދި މިހެންކަމުން ،މިނިވަންކަން ބޭނުން ާ
ރައްޔިތުންގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން އޮންނާނީ ވެސް އެކި މިންވަރަށެވެ.
ރ ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ ނުވަތަ މައި
ހުދުމުހުތާ ު
ރޭވުން ރާވާއިރު ،އެ ގައުމެއްގެ ހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ
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ޖ ކުރިއަ ް
ށ
ރާވާމީހުންނަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން އިހުތިޖާ ް
އ އޮންނަން
ގެންދަން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ސާފުކޮށް އެނގިފަ ި
ޖެހެއެވެ.
ކ ދެކޮޅަށް ރާވާ މައި ރޭވުން ،ވީހާ ވެސް ގިނަ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަ ާ
ބަޔަކަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި
ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދުމުގެ
އ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
ގޮތުން ،ކެމްޕޭންގެ މައި ސްޓްރެޓެޖީ އާ ި
ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އާއްމުކޮށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ ،ސިޔާސީ
އިހުތިޖާޖްގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިބޭނެ ހިތްވަރަކަށް ވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން
އލާވެ،
މައި ސްޓްރެޓެޖީ އެނގިފައި އޮތުމުން ،ރިފޯމިސްޓުންގެ ހިތްވަރު ާ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދި ،އަދި އެ
ޔވަޅު އެޅުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރަކަށް ވާނެއެވެ.
މަގުން ފި ަ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ މައި ރޭވުން ނުވަތަ ]ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ[ އަ ީ
ކ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެނގޭނެ ނުވަތަ ފަހުމް
ގ ސަބަބުން އަނިޔާވެރިކަމަށް ކޮންމެވެސް
ވާނެ ކަމެކެވެ .އަދި މިކަމު ެ
ވަރެއްގެ ލުޔެއް ދޭން ބޭނުންވެދާނެއެވެ .އަނިޔާވެރިކަން ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފި ނަމަ އޭގެ ]ގެއްލުން[ ހުދު ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް
މއި ރޭވުމާއި އޭގެ ދަށުން ހިންގާ
ލިބިދާނެތީއެވެ .އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ަ
ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް އެނގިއްޖެ ނަމަ،
އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އައުވާނުންގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން
އކަށީގެންވެއެވެ.
އުފެދި ،ބައިބައިވުން އުފެދުން ވެސް ެ
މައި ރޭވުމެއް ރޭވުމާއެކު ދެން އެ ރޭވުމައިގެން ކޮންމެ ގޮތަކުން

93

ނ މުހިންމެވެ .ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ ެ
ގ
ނަމަވެސް ކުރިއަށް ދިއު ް
ޖހޭ ހާލަތްތައް ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ .ގްރޭންޑް
ނ ެ
ބޭރުން އަމަލު ކުރަ ް

ރޭވުންތައް ވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ބޭނުން ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ
ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ނުކުރާނެއެވެ.

ސްޓްރެޓެޖީ ނުވަތަ މައި ރޭވުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނީ ނުކުންނަ ނަތީ ާ
ޖ
ނުރަނގަޅު ކަމަށް ހެކި ލިބުމުންނެވެ .ނޫން ނަމަ ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް
އގައެވެ .އެހާ ތަނުން އާ ގްރޭންޑް
ކުރެވޭ ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެ ހިނދެ ް

ދުރު މުސްތަގުބަލަކަށް ރާވައިގެން މިނިވަންކަމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށާއިރު
ނ ޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ:
ވިސްނަ ް

ސްޓްރެޓެޖީއެއް ރާވަން ޖެހިދާނެއެވެ.

ކެމްޕޭން ސްޓްރެޓެޖީ ރޭވުން
އެއްވެސް ރޭވުމަކީ އަމިއްލައަށް ރޭވިގެން އިމްޕްލިމެންޓް ވާނެ އެއްޗެ ް
އ
ނޫނެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން މައި ރޭވުމުގެ ދަށުން
ތއް ބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ .މި ސްޓްރެޓެޖީތައް
ތަފާތު ސްޓްރެޓެޖީ ަ
އެންމެ ފަހުން ވާނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އެއްކޮށް ވައްޓާލުމަށް އެހީވާ
ޓެކްޓިކްތަކަށެވެ .ކޮންމެ ސްޓްރެޓެޖީއެއްގައި ބޭނުން ކުރާ ]ޓެކްޓިކް[
އ ސްޓެރެޓެޖީގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަށް
އާއި ]މެތޮޑް[ ވާން ޖެހޭނީ ެ
ވާސިލު ކޮށްދޭ އެއްޗަކަށެވެ .މިތަނުގައި މި އަލިއަޅުވާލަނީ ސްޓްރެޓެޖީ
ގެންދެވޭނެ އެކި ލެވެލްތަކަށެވެ.
ހތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރާނެ ވަސީލަތްތަކާމެދު،
ހުދުމު ު
ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން ވަކިވަކި ކެމްޕޭންތައް ރާވާ މީހު ް
ނ
ވިސްނަން ޖެހެއެވެ .އަސްކަރީ އޮފިސަރުންނަށް ޓެކްޓިކާއި ލޮޖިސްޓިކާއި
ހަތިޔާރާއި ޖޯގްރަފީ އެނގޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖްގައި މަސައްކަތް
ކުރާ ރިފޯމިސްޓުންނަށް ،ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހްތިޖާޖް ކުރާނެ ގޮތުގެ
ވައްޓަފާޅި އާއި އަސާސްތައް އެނގެން ޖެހެއެވެ .ރޭވުންތައް ރޭވުމަކީ
ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ .މި ފޮތުގައި މި ބުނާ
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ކެމްޕޭންގެ އެކިއެކި އަމާޒުތައް ސާފުވެފައި އޮތުމާއި ،މައި
ރޭވުމަށް އެކަމުން ކުރާނެ ފައިދާ
ނ ހުދުމުހުތާރު
މައި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ހިންގާ ވަކިވަކި ކެމްޕޭންތަކު ް
ވެރިކަމުގެ ސިޔާސީ ބާރު ކަނޑުވާލެވޭނެ ގޮތްތައް .މައި
މޒުފަތްގަނޑަށް ވާސިލުވެވޭނީ ،ވަކިވަކި ކެމްޕޭންތައް ވެސް ކާމިޔާބު
އަ ާ
ކުރެވިގެންކަން ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ސިޔާސީ އިހްތިޖާޖު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އިގުތިސާދީ މައްސަލަތައް ހައްލު
ރނެ ގޮތް ދެނެގަތުން .މި ގޮތުން ފިޔަވަޅު ނޭޅިއްޖެ ނަމަ ،ގައުމުގައި
ކު ާ
ހުރި އިގުތިސާދީ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކަ ް
ށ
އަނެއްކާވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ޅ ހަރަކާތުގެ ލީޑަޝިޕް އޮންނާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާއި
އިދިކޮ ު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރާނެ މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް
ކަނޑައެޅުން .އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ރިފޯމިސްޓުންނާއި އަދި
އެހެނިހެން ރައްޔިތުންނަށް ،ކުރިއަށް ދާނެ މަގު އަންގައިދޭ ފަދަ،
ނިންމުންތަކާއި މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުން.
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ތން ހިންގާ ކެމްޕޭންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އާއްމު
ޅ ހަރަކާ ު
އިދިކޮ ު
ރައްޔިތުންނަށާއި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށާއި ،އަދި
ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް ދިނުން .މިއީ ވީހާ ވެސް ސައްހަކަން
ހބަރާއި ތޯތޯ ވާހަކަ ފެތުރުމުން
ބޮޑު މައުލޫމާތަށް ވާން ޖެހެއެވެ .ދޮގު ަ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ އަގު ވެއްޓި އިތުބާރު ގެއްލޭނެއެވެ.
ގ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހިން ާ
ސޔާސީ ހަރަކާތްތައް ،އޭގެ
ދ ި
އިޖުތިމާއީ ،އިލްމީ ،އިގުތިސާދީ އަ ި
ޒާތުގައި ދެމެހެއްޓެނި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން .މިފަދަ
ހަރަކާތްތައް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ސީދާ ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް
ނދެވިދާނެއެވެ.
ކުރިއަށް ގެ ް
ތ ވަކިވަކި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މައި ރޭވުމުގައި ،ނުވަ ަ
ހަރަކާތްތަކުގައި ،ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުން ކުރާނެ މިންވަރެއް
ޅ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ ހުރެ،
ކަނޑައެޅުން .ބޭރުގެ ނުރަނގަ ު
ރިފޯމިސްޓުންނަށް ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަނެވޭނީ ކިހިނެތްތޯ ބެލުން.
މިގޮތުން ،އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ބޭރުގެ ކޮން ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަން
ވމީ ހިލޭސާބަހަށް
ހޯދައިގެންތޯ ބެލުން ،މިސާލަކަށް ،ބައިނަލްއަގު ާ
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ،ނޫނީ އިޖުތިމާއީ ،ދީނީ އަދި ސިޔާސީ
ޖމާއަތްތައް ،ނޫން ނަމަ ،ލޭބަރ ޔޫނިއަންތަކާއި ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކާއި
ަ
ނުވަތަ އދ .އާއި އދ.ގެ އެކިއެކި އެޖެންސީތައް.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖް ކުރާއިރު ،މުޖުތަމައު ެ
ގ
ހަމަޖެހުމާއި އަދި އިޖުތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ .މިކަމުގެ
ސަބަބުން ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަތައް ގެންގުޅޭ ޖަމާއަތްތައް އުފެދުމަ ް
ށ
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މަގުފަހިވާނެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލެވޭނީ އަނިޔާވެރިކަމުން
ނޫންކަން ވެސް ސާބިތުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ހިޔާލާތު ފެތުރުން
ހުދުމުހުތާޜު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖެއް ހަރުދަނާކަމާއެކު
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ
ގޅަށް ފަހުމް ވެގެންނެވެ .ތިން ވަނަ ބާބުގައި
އަސާސް ރަނ ަ
އަލިއަޅުވާލެވުނު ]ރާމާމަކުނު ވެރިޔާ[ގެ ވާހަކައިން ދޭހަވާ ފަދައިން،
އަނިޔާވެރިކަން ކުރިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
ދވަސްތަކަކު ހިފަހައްޓާލެވިއްޖެ ނަމަ ،އެ
އެއްބާރުލުން ނުދީ ގިނަ ު
ވެރިކަމެއް ނިކަމެތިވެ ،އާޚިރުގައި ވެއްޓޭނެއެވެ.
އެއްބާރުލުން ނުދިނުން މިއީ ކިހިނެތް ވާ ކަމެއްކަން ،ހުދުމުހުތާ ު
ރ
ހރު ވެސް ކޮންމެވެސް
ގއި އުޅޭ މީހުންނަށް މި ާ
ވެރިކަން އޮތް ގައުމުތަކު ަ
ވަރަކަށް އެނގިދާނެއެވެ .ކަން މިހެން އޮތަސް ،މި ހިޔާލު ވީ އެންމެ
ބޮޑަކަށް މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ފަތުރައި ،އަށަގަންނުވަން ޖެހެއެވެ.
ހކަތައް މުޖުތަމައު ތެރޭގައި
]ރާމާމަކުނު ވެރިޔާ[ގެ ވާހަކަ ފަދަ ވާ ަ
ފަތުރާދެވިދާނެއެވެ .މިކަހަލަ ސާދާ ވާހަކަތަކަކީ މީހުންނަށް މާ
ފަސޭހައިން ފަހުމްވާނެ ކަހަލަ ވާހަކަތަކެވެ .އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަކީ
ސނިފައި އޮވެއްޖެ
ކޮބައިކަމާއި އެކަމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ވި ް
ނަމަ ،އެއްބާރުލުން ނުދޭންވީ ދަނޑިވަޅުތައް އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވެ.
ރމަގުގައި ދިމާވާ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ
އަދި ކު ި
އާ ގޮތްތަކާއި އުކުޅުތައް ވެސް އެ މީހުންނަށް އެނގިގެން ދާނެއެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގެ ދަށުގައި ހިޔާލު ފާޅުކޮށް މައުލޫމާތު
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ފެތުރުމަކީ ދަތި ކަމެއް ނަމަވެސް ،ރިފޯމިސްޓުންނަށް ގޮތް ހުހެއް
ރ އިރާއި އަދި
ނުވާނެއެވެ .ޖަރުމަނުގައި ނާޒީން ވެރިކަން ކު ި
ކޮމިއުނިސްޓް ގައުމުތަކުގައި ވެސް ،އެކަކު އަނެކަކާ މުއާމާލާތް ކުރާނެ
ގޮތްތައް ވަނީ ހޯދައިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ގިނަ ބަޔަކަށް މައުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ]ގާނޫނާ ހިލާފު[ ނޫސްތަކާއި ،ލީފްލެޓްތަކާއި،
ފޮތްތަކާއި އަދި ފަހުންފަހުން އައިސް އޯޑިއޯ އާ ވީޑިއޯގެ ޒަރީއާ ވެސް
ދަނީ ބޭނުން ކުރެވެމުންނެވެ.
އށް ރޭވިފައިވާ ނަމަ،
އ ކުރި ަ
ކުރިން ދެންނެވިހެން ހުރިހާ ރޭވުމެ ް
މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ހުއްޓުވާލިއަސް ،އިހުތިޖާޖް ކުރިއަށް
ގެންދަންވީ ގޮތް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް
އތުމުން،
އެނގޭނެއެވެ .އަދި ރޭވުންތައް ކުރިއަށް އެނގިފައި ޮ
ރިފޯމިސްޓުންނާ ދެކޮޅަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިން ރާވާ ރޭވުންތައް ވެސް
ވަކި ކުރަން އެނގޭނެއެވެ.

އަނިޔާވެރިކަމާއި އެކަމާދެކޮޅަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ދައްކާލަފާނެ އަނިޔާވެރިކަން ،ކުރިން ލަފާ
އންނަން ޖެހެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ބޯ ނުލަނބައި،
ކުރެވިފައި ޮ
މި އަނިޔާވެރިކަން ކުރިމަތީގައި ވެސް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ކުރިއަށް
ގެންދަންވީ ގޮތް އެނގެން ޖެހެއެވެ .އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ
ދރަ ގޮތްތައް ކުރިން ލަފާ ކުރެވިފައި
ރިފޯމިސްޓުންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ެ
އޮންނަން ޖެހެއެވެ .އަނިޔާވެރި ކުރިމަތިލުމަކާ ހަމައަށް ދާނެ ކަމަށް
ފެންނަނީ ނަމަ ،ސިއްހީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން އަވަހަށް ހޯދުމަށް ވެސް
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ފިޔަވަޅު އެޅިފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ.
އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ
ކުރިމަތިކޮށްފާނެ އަނިޔާވެރިކަން ކުޑަވާނެ ގޮތްގޮތަށް ވެސް ރިފޯމިސްޓުން
ގ އަނިޔާވެރިކަން
ވިސްނަން ޖެހެއެވެ .މިސާލަކަށް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ެ
ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ގައުމެއްގައި މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި ނަމަ،
އެތައް ބައިވަރު ރިފޯމިސްޓުންނެއް މަރާލަފާނެކަމުގެ ބިރު އޮވެއެވެ .މިއާ
ޚިލާފަށް ،މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ހަޅުތާލު ކުރުމުން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް
ނުގޮސް ގޭގައި ތިބުމުން ނޫނީ އެހެނިހެން ވެސް ގޮތްގޮތުން އެއްބާރުލުން
މބޮޑަށް ފައިދާ ވާނެއެވެ .މިސާލަކަށް،
ނުދިނުމުން އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ާ
ސިވިލް ސާވަންޓުން މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެފި ނަމަ ،އެއީ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން ހިންގުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެކެވެ.
ރ ކެމްޕޭންގައި ރިފޯމިސްޓުން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކު ާ
ގިނަ އަދަކަށް މަރުވެ ނުވަތަ ޒަޚަމްވާ ހިސާބަށް ދަންޏާ ،ސިޔާސީ
އިހުތިޖާޖުން ކުރާނެ މަންފާ ނުވަތަ ގެއްލުމަކާ މެދު ވިސްނަން ޖެހެއެވެ.
ޓން އަނިޔާވެރި
ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލުތައް ވެސް ގިނައެވެ؛ ރިފޯމިސް ު
ކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ނުނަގައި ،ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިހުތިޖާޖް ކުރިއަށް
ގެންދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
ކމުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ނާރައިގަންނާނެ ފަދަ
ނ އަނިޔާވެރި ަ
ރިފޯމިސްޓު ް
ގޮތަކަށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ރާވާ ފަރާތުން ރާވަން ޖެހެއެވެ .ކިތައްމެ
ބޮޑު މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވީ ނަމަވެސް މެއެވެ .ސަބަބަކީ ގިނަ ފަހަރަށް
ސޓުން ރުޅިއަރުވާލާއި،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އަމަލު ކުރާނީ ރިފޯމި ް
އަނިޔާވެރިކަމަށް އަރައިގަންނަން ހިތްވަރު ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
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ސނުންތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު
ނ ވި ް
މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅުގައި ނުހަ ު
ކެތްތެރިވާން ޖެހެއެވެ .އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ލީޑަރުން އަބަދުވެސް
ސަމާލުވެ ތިބެން ޖެހޭނީ ،ރިފޯމިސްޓުން ކައްކުވާލުމުގެ ގޮތުން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ޖަހާ މަޅިތަކާމެދުއެވެ .މިގޮތަށް ރިފޯމިސްޓުން
ކައްކުވާލުމަށް ]އޭޖެންޓްސް ޕްރޮވޮކެޓިއާސް[ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިކަ ް
ނ
ރޔާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެކަން
ހިންގައިދޭނެ ގްރޫޕްތައް ،ހުދުމުހުތާރު ވެ ި
ނން ޖެހެއެވެ.
ދަން ަ

ސްޓްރެޓެޖިކް ރޭވުމާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުން
ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ ނުވަތަ މައި ރޭވުން ރޭވުމަށް ފަހު އެ ރޭވުމު ް
ނ
ރިފޯމިސްޓުން ކައްސާލައިގެން ނުވާނެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އަބަދު
ވން ނާކާމިޔާބު ކޮށްލުމަށްޓަކައި އެކި ދިމަދިމާލުން
ވެސް ހުންނާނީ އެ ރޭ ު
ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުމުގައެވެ .އެހެންކަމުން ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ
ލީޑަރުންގެ ފޯކަސް އަބަދު ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނީ މައި ރޭވުމަށެވެ.
އ ކުރަން ޖެހުނަސް އެ ކަމަށް
ބައެއް ފަހަރު އެހެން މަގަކުން ކަންތަ ް
އޮތް ފޯކަސް ގެއްލުވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ .އެ ގޮތުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ
ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނަށައި ،ބޭކާރު ގޮތުގައި ވަގުތު ނަގާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ފޯކަސް ނުގެއްލި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހެއެވެ .ބައެއް
ފަހަރު ވާ ގޮތަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުކުރުމުން
ތތައް ކެކިއަރާ ،ރައްޔިތުން ވެސް އަނިޔާވެރި
ރައްޔިތުންގެ ޖަޒުބާ ު
ގޮތްތައް އިހުތިޔާރު ކުރެވޭ ގޮތް ދިމާވަނީއެވެ .މިހެން މިކަންތައް ދިމާ
ނުވާ ގޮތަށް ރިފޯމިސްޓުންގެ މެދުގައި ޑިސިޕްލިން ހިފެހެއްޓުމަކީ އިދިކޮޅު
ހަރަކާތުގެ ލީޑަރުންގެ ވާޖިބެކެވެ .ސަބަބަކީ ރައްޔިތުން މި ގޮތަށް
ކައްކުވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ފެންނަ
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ނ ކޮށްލުމަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ
ގޮތް ހަދައި ،އެމީހުން އިތުރަށް ހިމޭ ް
ބޭނުން ކުރާނެ އުކުޅަކަށް ވެދާނެތީއެވެ .ބޭނުމަކީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ
ދުވަސްދުއްވާލުމެވެ.
ޖ ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ސިޔާސީ އިހުތިޖާ ް
ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެކެވެ .އަދި ހާލަތު ނިޔާ ކުރާ ގޮތުގެ މަތިން،
ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތައް ވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ލިބޭ އާ
ފުރުސަތުތަކާއި ދަނޑިވަޅުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަން އެނގުމަކީ ރަނގަޅު
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ސިފައެކެވެ .ދަނޑިވަޅާއި ހާލަތު ނިޔާ ކުރާ ގޮތާ
ގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތައް ބަދަލު ކުރުމަކީ،
އެއް ޮ
ކެމްޕެއިން ސްޓްރެޓެޖީގެ އަމާޒުފަތްގަނޑާ ފުށުއަރާ ކަމަކަށް ވެގެން
ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެކަން ވާން ޖެހޭނީ މައި ރޭވުމުގެ މަގުސަދަށް
ހާސިލުވާނެ މަގަކަށެވެ .މައި ރޭވުން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އަދި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ވަކިވަކި ކެމްޕޭންތައް ހުށިޔާރު
ކަމާއެކު ހިންގުމުން ކާމިޔާބާ ހިސާބަށް ވާސިލު ވެވޭނެއެވެ.
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ފުރަތަމައިން ވެސް ބޮންތީގައި ހިފަން އުޅުން ވާނީ މޮޔަ ކަމަކަށެވެ.
މާނައަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުއްލިއަކަށް ވައްޓައެއް ނުލެވޭނެއެވެ.
ފޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން މަޑުމަޑުން
ފުރަތަމަ ފަށަން ޖެހޭނީ ި
ކާމިޔާބު ހޯދަމުންނެވެ .އަދި ރިފޯމިސްޓުން ހިންގާ ކޮންމެ ކެމްޕޭނެއްގައި
ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ އެންމެން ބައިވެރިވާކަށް ނުޖެހެއެވެ .މައި ރޭވުން
ނުވަތަ ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަށް ވާސިލު ވުމަށްޓަކައި
ހިންގަން ޖެހޭ ވަކިވަކި ކެމްޕޭންތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ފެށުމާއި މެދުތެރެއާއި
ދކޮޅު
އަދި ނިމުމުގައި ހިންގާނެ ކެމްޕޭންތައް ތަފާތު ކުރާނެ ގޮތް ،އި ި
ލީޑަރުންނަށް އޮންނަން ޖެހޭނީ ފަހުމްވެފައެވެ.

އަށެއް
ސިޔާސީ އިހްތިޖާޖް ކުރުން
ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ގައުމުތަކުގައި،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ފުރަތަމަ ފަށާ ފިޔަވަޅުތައް ވާން
މކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކެރުންތެރިކަން
ޖެހޭނީ އެ ފަދަ ކަ ަ
އުފައްދައިދޭ ފިޔަވަޅުތަކަކަށެވެ .މިސާލަކަށް ،ސިޔާސީ ގޮތުން މެސެޖެއް
ދޭން ޓީ-ޝާޓެއް ވަކި ގޮތަކަށް ލުން ފަދަ ކަންކަމުން މީހުންނަށް
އވެ .އެހެން ގޮތްގޮތުން ފެށިދާނެ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ފަށައިގަނެވިދާނެ ެ
ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސާފު ބޯފެނަށް ޑިމާންޑް ކުރުން ފަދަ ކަންތަކުން
ރައްޔިތުންތަކެއް ގުޅުވައިދީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް
ވން
ހިތްވަރަކަށް ވެދާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޯކަސް ކުރެވޭ މައްސަލަ ާ
ޖެހޭނީ ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެން އަސަރު ކުރާ މައްސަލައަކަށެވެ .އިދިކޮޅު
އ ފެށުމުގެ ގޮތުން ފަށާ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން،
ހަރަކާތެ ް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން އެބައޮތްކަން
ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނެން ފަށާނެއެވެ.
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]ސެލެކްޓިވް ރެސިސްޓެންސް[
އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނައިރު ،ތަފާތު އަމާޒުތަކާއެ ު
ކ
ވަކިވަކި ކެމްޕޭންތަކެއް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ފެށިދާނެއެވެ.
ޕނަށް ފަހު އަނެއް ކެމްޕޭން ޖެއްސިދާނެއެވެ .ނޫނީ
މިގޮތުން އެއް ކެމް ޭ
ދެތިން ކެމްޕޭނެއް އެއް ފަހަރާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
]ސެލެކްޓިވް ރެސިސްޓެންސް[ގެ ދަށުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ފަރާތުން
އއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަކިވަކި
އަނިޔާ ލިބޭ ދާއިރާތައް ބަލައިެ ،
ކެމްޕޭންތައް ހިންގިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ހިންގާ ކެމްޕެއިންތަކުން ވަކިވަކި
އަމާޒުތައް ހާސިލު ކުރެވިދާނެއެވެ .އެއީ ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ ނުވަތަ
ގ ދަށުންނެވެ.
މައި ރޭވުމު ެ
އ ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަ ް
ނ
ނ ހިންގާ ކެމްޕޭންތަ ް
މިގޮތު ް
ނން ވާނެއެވެ .އަދި ލިބޭ ކާމިޔާބީތަކުގެ
ޅ ހަރަކާތަށް އޮން ަ
އިދިކޮ ު
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ގންދާނެއެވެ .އަދި މިހެންވުމުގެ
ހ އާވެ ެ
ސަބަބުން އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ރޫ ު
ސަބަބުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދުރު މުސްތަގުބަލުގައި ހިންގާ
އިހުތިޖާޖަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެއެވެ .އާރާއިބާރު މަޑުމަޑުން ރައްޔިތުން
އވެ.
ކޮޅަށް ފުރޮޅެން ފަށާނެ ެ
ސެލެކްޓިވް ރެސިސްޓެންސް އަކީ އިޖުތިމާއީ ،އިގުތިސާސީ އަ ި
ދ
ސިޔާސީ ވަކި އަމާޒުތަކަކަށް ވާސިލުވުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ވަކިވަކި
މގެ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހަޔާތަށް
އުކުޅުތަކެކެވެ .މީގެ ބޭނުމަކީ ގައު ު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ފޯރުވާ ނުފޫޒު ކުޑަ ކުރުން ނުވަތަ ހުއްޓުވާލުމެވެ.
އެގޮތުން މިދާއިރާއިން ފެންނަން ހުރި ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބަލިފަޔަށް
ވދާނެއެވެ.
ސީދާ ހަމަލަ ދެ ި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ފައްޓާއިރު،
ހިންގާނެ ފުރަތަމަ ކެމްޕޭން ދުރާލާ ރޭވެން ޖެހެއެވެ .އޭގެ އަމާޒުތަކަށް
ބަލަން ޖެހެއެވެ .އެ ކެމްޕޭންގެ ސަބަބުން މައި ރޭވުމަށް ނުވަތަ ގްރޭންޑް
ސްޓްރެޓެޖީ އަށް ކުރާނީ ކޮން ކަހަލަ ފައިދާއެއްތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ.
އަދި ދެވަނަ ނުވަތަ ތިން ވަނަ ފިޔަވަހި ރޭވުމަށް މިއީ ރަނގަޅު
ތން ރާވާ ހުރިހާ
ދަނޑިވަޅެއްތޯ ވެސް ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ .އެގޮ ު
ރޭވުންތައް ވާން ޖެހޭނީ ގްރޭންޑް ސްޓްރެޓެޖީ ނުވަތަ މައި ރޭވުމުގެ
އަމާޒުފަތްގަނޑަށް ވާސިލު ވެވޭނެ ރޭވުންތަކަކަށެވެ.

ރަމްޒީ ގޮތުން ގޮންޖެހުން
މ ހަނި
ރ ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް އަލަށް ފަށާ ކެމްޕޭން ފުރަތަ ަ
ހުދުމުހުތާ ު
ކން ފެށިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ފުރަތަމައިން އަޅާ ފިޔަވަޅު
ދާއިރާއަ ު
ހނީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި މޫޑަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވޭ
ވާން ޖެ ޭ
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ފިޔަވަޅުތަކަކަށެވެ .އަދި އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި ސިޔާސީ ގޮތުން
އިހުތިޖާޖް ކުރުމަށް ދެވޭ ހިތްވަރަކަށެވެ.
ފުރަތަމަ ހަރަކާތް ވެދާނީ ރަމްޒީ އިހުތިޖާޖަކަށެވެ .ނުވަތަ ވަގު ީ
ތ
ހތާރު ވެރިކަމަށް
ގޮތުން ،ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ،ހުދުމު ު
އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަކަށެވެ .މިސާލަކަށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ފުރަތަމަ
އވެރިވަނީ މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ،
ފަހަރަށް ބަ ި
ރަމްޒީ ތަނެއްގައި މާތަކެއް ބެހެއްޓުން ފަދަ ހަރަކާތެއް ހިންގިދާނެއެވެ.
މިއާ ޚިލާފަށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު
ނަމަ ،ފަސް މިނެޓަށް މަސައްކަތް ހުއްޓާލުން ،ނުވަތަ އެތައް މިނިޓެއްގެ
ސުކޫތެއް ގެނައުން ފަދަ ރަމްޒީ ހަރަކާތެއް ހިންގިދާނެއެވެ .އަދި ބައެއް
ފަހަރަށް ،އެހެން ހާލަތްތަކުގައި ،ބައެއް މީހުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ
ތ
ހަޅުތާލު ވެސް ކުރެއެވެ .ނޫނީ ރަމްޒީ ތަނެއްގައި މަޑުކޮށްލުން ،ނުވަ ަ
ކިޔަވާކުދިން ނަމަ ،ކްލާސްތަކެއް ބޯއިކޮޓްކޮށްލުން ،ނުވަތަ މުހިންމު
ކރިމަތީގައި އިށީނުން ފަދަ ކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.
އިދާރާއެއްގެ ު
މިދެންނެވުނު ފަދަ ]ހަރުކަށި[ ހަރަކާތްތަކަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ޖަވާބު
ދޭނީ ވެސް ނުހަނު ބާރާއެކު ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
މޒީ ގޮތުން ކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ނުހަނު
އެހެންކަމުން ،ރަ ް
ބޮޑު ރިސްކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ .މިސާލަކަށް ،ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާގެ ގަނޑުވަރުދޮށް ނުވަތަ ]ސިޔާސީ ފުލުހުން[ގެ މައި މަރުކަޒު
މން މިއީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް
ހިސޯރު ކުރުން ފަދަ ކަންތަކެވެ .އެހެންކަ ު
ފެށުމަށްޓަކައި އަމަލު ކުރަން ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭންތައް ،އެ
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ގައުމުތަކުގައާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ސަމާލު ކަމަ ް
ށ
އައިސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  1988ގައި ބަރުމާގައި މަގުމަތީގައި ކުރި
މުޒާހަރާތަކާއި  1989ގައި ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބީޖިންގެ ޓިއަނާންމަން
މައިދާން ކިޔަވާކުދިންގެ އަތްދަށަށް ގެންގޮސް ކުރި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ
ހަޅުތާލު ހިމެނެއެވެ .މި ދެ ހާދިސާގައި ވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު
ދކޮޅަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ރާވާ
ގިނަ ކަމީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ެ
ފަރާތަކުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ނުކުތާއެކެވެ .މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކު ް
ނ
ނަފުސާނީ އަދި ސުލޫކީ ކާމިޔާބު ލިބުނަސް ،މިއީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
ކކެވެ.
ނައްތާލެވުމެއް ނޫނެވެ .ސަބަބަކީ މިއީ ރަމްޒީ ހަރަކާތްތަ ެ
އަދި މިހެންވެ ،މިކަމަކުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބާރާއި ނުފޫޒު
ކުޑަވެގެންނެއް ނުދާނެއެވެ.
ށ ބާރު ލިބިދޭ ވަސީލްތައް މުޅިއަކުން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަ ް
ނައްތައެއް ނުލެވޭނެއެވެ .އަދި ވަކި އަވަހަކަށް ވެސް ނައްތައެއް
ނުލެވޭނެއެވެ .ހާއްސަކޮށް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު
ހތާރު ވެރިކަމެއްގެ ބާރު އެއްކޮށް
ހަރަކާތް ފަށާ ތަންވަޅުގައެވެ .ހުދުމު ު
ކަނޑުވާލެވޭނީ ،ކުއްލިއަކަށް ނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި
މުއައްސަސާތަކުން އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް އެއް ފަހަރާ އެއްބާރުލުން
ނުދިނުމުންނެވެ .ނަމަވެސް މި ނަތީޖާ ކުއްލިއަކަށް ނެރުމަކީ ވާނެ ކަމެއް
ނޫނެވެ .އެހެންކަމުން ،ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް އެއް ފަހަރާ ކަނޑާލާ،
މއްދަތުގެ[ ރޭވުމަކީ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ފެށުމަށް ރަނގަޅު
]ކުރު ު
ގޮތެއް ނޫނެވެ.
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ޒިންމާދާރުކަން ފެތުރުވުން
]ސެލެކްޓިވް ރެސިސްޓެންސް[ ކެމްޕޭނެއް ހިންގާއިރު އިދިކޮ ު
ޅ
ހަރަކާތުގެ އެކި ]ވަޒީފާ[ތައް ބެހިގެންދާނީ އެކި ފަރުދުން ނުވަތަ
ރޕްތަކަށެވެ .މިސާލަކަށް ،ކިޔަވާކުދިން މުޒާހަރާ ކުރާނީ ތައުލީމާ
ގް ޫ
ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައެވެ .ދީނީ އިލްމްވެރިން ދީނީ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ
މައްސަލަތަކުގައެވެ.
ގ އުކުޅުތައް ވެ ް
ސ
ނަފުސާނީ ގޮތުން ޖެއްސުން ކުރުމު ެ
ރލު ދަތުރު ކުރުން ލަސް
ނއެވެ .މިސާލަކަށްޭ ،
ގެންގުޅެވިދާ ެ
ކުރުމަށްޓަކައި އެ ތާނގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ގަވައިދަށް
]މާބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވެގެން[ ލަސްކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފާނެއެވެ.
ނކަން ހަނި ކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމައެއްގައި،
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަ ް
ސެންސަރު ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ބަދަލުގައި ]ހުސް[ ސަފުހާތަކެއް،
އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫސްވެރިން ޗާޕުކޮށްފާނެއެވެ.
ކތުގެ ރިފޯމިސްޓުން ،ހިފާހައްޔަރު ނުކޮށް
ފުލުހުން ،އިދިކޮޅު ހަރަ ާ
ފަސްޖެހިދާނެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މައްސަލަތަކަށާއި ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައިގެން އިހްތިޖާޖް ެ
ގ
ވަކިވަކި ކެމްޕޭންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ]ޝިފްޓަ[ށް ބަހާލައިގެން
ރމު
އިހުތިޖާޖް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ .އެއް ބަޔަކު އަ ާ
ކުރާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ކެމްޕޭންގައި ހަރަކާތްތެރި ވެވިދާނެއެވެ.
މިހެންވުމުން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ]ރެސްޓް[ ލިބެމުން ވެސް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
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ތ ު
ރ
އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ މުއައްސަސާތަކާއި ،ހުދުމުހު ާ
ވެރިޔާގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ސިޔާސީ ގްރޫޕްތަކާއި ،މިފަދަ
އތްތަކުގެ އޮތުމާއި އިސްތިގުލާލު ދިފާއު ކުރުމަށްޓަކައި ]ސެލެކްޓިވް
ޖަމާ ަ
ރެސިސްޓެންސް[ މުހިންމެވެ .މިފަދަ މުއައްސަސާތަކަކީ ،ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާގެ ނުފޫޒުން ސަލާމަތްވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ލިއްބައިދޭ
ކވެ .އެހެންކަމުން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ފުރަތަމައިން
މުއައްސަސާތަ ެ
ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ މިފަދަ މުއައްސަސާތައް ނައްތާލެވޭތޯއެވެ.

ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބާރާ ދިމާއަށް އަމާޒު ކުރުން

ވެރިކަން ވައްޓާލެވިދާނެ ކަމަށް ފެނިގެން ވެސް ހިތްވަރު އެލިދާނެ
ބާވައެވެ؟!
އެހެންކަމުން ކުރަންވީ ކަމަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ތާއީދު ކު ާ
ރ
ވން ނުވަތަ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހެން ހިތްވަރު
ފަރާތްތައް ]ނިއުޓްރަލް[ ާ
ދިނުމެވެ .އަދި އެންމެ ރަނގަޅީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް އެމީހުންގެ
ހިތް ލެންބުވުނިއްޔާއެވެ .ޑިމޮކްރެސީއަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް
ބަދަލުވުމަށެވެ.

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އިދިކޮޅު ހަރަކާތަ ް
ށ
ދުވަސް ވީވީހެން އާ މަރުހަލާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި ،ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާގެ ނުފޫޒު ކުޑަ ކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން
ޖެހެއެވެ .އަމާޒަކަށް ވާން ޖެހޭނީ އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން
ރިފޯމިސްޓުންނަށް އާ އުކުޅުތަކެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފުރުސަތްތަކެއް
ހޅުވާލެވޭ ފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމު ކުރުމަށެވެ.
ު

ނދިނުމުގެ ކެމްޕޭނެއް
ނ ު
ސިޔާސީ އިހްތިޖާޖް ކުރުމާއި އަދި އެއްބާރުލު ް
ކުރާއިރު ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ އެންމެ ގާތް މީހުންނާމެދު ފާރަވެރި
ވާށެވެ .އޭނާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރަނީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ
މ
އާއި އޭނާގެ އެއިޑުންނާއި އެހީތެރިންނަކީ ކޮބައިތޯ އާއި ،އޭނާގެ އެން ެ
އަރިސް މީހުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީ އާއި ފުލުހުންނާއި ސަރުކާރާއި އަދި
ކރީގައި އުޅޭ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިންނަކީ
ޚާއްސަކޮށް އަސް ަ
ކޮބައިތޯ ދެނެގަންނާށެވެ.

ރައްޔިތުން ކުރިން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ދިން އެއްބާރުލުން ނިކަމެތި
ކޮށްލެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ރޭވުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ނ ޖެހޭ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .މިސާލަކަށް،
އެގޮތުން ކުރަ ް

އަސްކަރިއްޔާއިން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ތާއީދު އޮތް މިންވަރު
ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .މިއާއެކު ،އަސްކަރިއްޔާއަށް
ރިފޯމިސްޓުންގެ ނުފޫޒު ފޯރުވިދާނެ މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަންނަން

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން ހިންގާފައިވާ އަނިޔާވެރިކަން އާއްމުކޮ ް
ށ
ހާމަވެއްޖެ ނަމަ ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ހިތްވަރު
ތރު ވެރިޔާ ހިންގާފައިވަނީ ފޭލިވެފައިވާ
ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ހުދުމުހު ާ
އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަމަށް ހާމަވެއްޖެ ނަމަވެސް ،ރައްޔިތުންގެ
ހިތްވަރު އެލޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ހުދުމުހުތާރު

ޖެހެއެވެ .އެގޮތުން ކުރެވިދާނެ ސުވާލުތަކެއް ވެއެވެ .މިސާލަކަށް،
އަސްކަރީގައި އުޅެނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ތިބި ،ނަމަވެސް އެއްޗެއް
އއިލީ ނުވަތަ
ބުނަން ނުކެރިފައި ތިބި ސިފައިން ހެއްޔެވެ؟ ޒާތީާ ،
ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މި ފަދަ ސިފައިންނަކީ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަމާ ]ދުރުކަމެއް[ އުފެދިފައިވާ ސިފައިންތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ
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ށ ޑިމޮކްރެސީ އަންގައިދިނުމަށް ކުރެވެން އޮތީ ކޮން ކަމެއް
ސިފައިންނަ ް
ހެއްޔެވެ؟
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ފަށާއިރު ،ފުރަތަ ަ
މ
ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ދަށުން މަސައްކަތް
ޖހެއެވެ .މިގޮތުން
ކުރާ މީހުންނާ މުވާމަލާތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވެން ެ
ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސްބަހާއި ރަމްޒުތަކާއި އަދި އަމަލުތައް ވާން ޖެހޭނީ،
ރކާތުގެ ހިންމަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ކަންކަމަށެވެ .އިދިކޮޅު
އިދިކޮޅު ހަ ަ
ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެނގިފައި އޮންނަން ޖެހޭނީ،
މި ކުރެވޭ އިހުތިޖާޖަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލަން ކުރެވޭ
ބއެއްގެ ފުރާނަ ދުއްވާލުމަށް ހުޅުވޭ މަގެއް
އިހުތިޖާޖެއް ކަމަށް ވިޔަސްަ ،
ނޫން ކަމެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން އަމަލު ކުރުމުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ
ސިފައިންގެ ރޫހު ގެއްލި އަދި ރިފޯމިސްޓުންނާ އެއްކޮޅަށް ވެސް އެމީހުން
އަރާފާނެއެވެ .ފުލުހުންނާއި ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
މިފަދަ ކެމްޕޭނެއް ހިންގިދާނެއެވެ.
ރިފޯމިސްޓުންނަށް ހަމްދަރުދީވާ އަސްކަރީ ސިފައިންނަށް ،ބަޣާވާ ް
ތ
ރމައެއް ކުރުމަކީ ،ކަމުގެ ހައްލު ނޫންކަން
ކުރުމާއި އަދި އަހުލީ ހަނގު ާ
ވިސްނައިދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ރިފޯމިސްޓުންނާ މެދު ހަމްދަރުދީވާ ސިފައިންގެ ފަރާތުން ،އިދިކޮ ު
ޅ
ތށް ކާމިޔާބު ލިބޭ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.
ހަރަކާ ަ
މިސާލަކަށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ފިކުރު ފެތުރުން ،ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަށް އެހެން ސިފައިންނަށް
ސކޮށްދިނުން[ ،މަސައްކަތުގައި ލަސްކުރުން ،މަތިން އަންނަ
]ދަ ް
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އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަން ނުވުން ،ނުވަތަ އަނިޔާވެރިކަން ކުރިއަ ް
ށ
ގެންދިއުމަށް އިންކާރު ކުރުން ފަދަ ކަންތަކެވެ .އެހެނިހެން އެހީތައް
ދ ސިފައިންނަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
ވެސް މިފަ ަ
މިސާލަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި މައުލޫމާތާއި ކާނާ އާއި ބޭސްފަރުވާ ފަދަ
ތަކެއްޗެވެ.
ގައުމެއްގެ އަސްކަރިއްޔާއަކީ އެ ގައުމެއްގެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް
ލިބޭނެ އެންމެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރެވެ .ފުލުހުންނާއި ސަރުކާރުގައި
އުޅޭ މީހުންނާއި އަދި އަސްކަރީ ސިފައިން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ކުރާހާ ހިނދަކު އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް
ވައްޓާލުމަކީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫންކަން ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ
ފަރާތްތަކުން ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އަސްކަރީ
ސިފައިންގެ ތާއީދު ރިފޯމިސްޓުންނަށް ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަކީ
ސއްކަތެކެވެ.
އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް މުހިންމު މަ ަ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ،
ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެމީހުންގެ ވާޖިބު އަދާ ނުކޮށްފި ނަމަ އޭގެ
ހަސްކާ އެމީހުންނަށް ފެނިދާނެ ކަމެވެ .ސަބަބަކީ ފުލުހުންނާއި
ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަކީ ބޮޑެތި އަދަބުތަ ް
އ
އަންނަ ކަމެކެވެ .އަދި ބަޣާވާތް ކުރުމަކީ މަރުގެ އަދަބު ވެސް އަންނަ
މށް އެމީހުން
ވަރުގެ ކަންތައްތަކެވެ .އެހެންކަމުން ،ބަޣާވާތް ކުރު ަ
ގާތުގައި އެންމެ ފުރަތަމައިން އެދިގެން ނުވާނެއެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް،
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ފުލުހުންނަށާއި ސިފައިންނަށް ވިސްނައިދޭން
ކށެވެ.
ޖެހޭނީ ]ފަރުދާ ކުރެވިފައިވާ[ ގޮތްގޮތަށް ޒިންމާތަކުން ރެ ޭ
މިސާލަކަށް ،ދޭ އަމުރުތަކަށް ދޯދިޔާކޮށް ތަބާވުން ،ހޯދަން ޖެހޭ މީހުން
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ނުހޯދުން ،ހައްޔަރު ކުރަން ނުވަތަ ޑީޕޯޓް ކުރަން އުޅޭ ނަމަ ެ
އ
ނން ،ނޫނީ ވެރިންނަށް މައުލޫމާތު
މީހަކަށް އެ މައުލޫމާތެއް ކުރިން ދި ު
ނުދީ ހިފަހައްޓާލުން ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމުންނެވެ .އެގޮތުން،
އަނިޔާވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ދޭ އަމުރު،
ޒހަރާއެއްގައި
ދޭންވީ ފަރާތާ ހަމައަށް ނުފޮނުވާ ބޭއްވިދާނެއެވެ .ނޫނީ މު ާ

ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ކަމަށް ވެފައި ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ދާދި އަވަހަށް
ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ ނަމަ ،ލިބުނު ކާމިޔާބީތަކުގެ ފުރުސަތު
މހުތާރު ވެރިކަން އެއްކޮށް ނައްތާލާނީ ކިހިނެތް
ބޭނުންކޮށް ،ހުދު ު
ހެއްޔެވެ؟ ދެން އަންނަ ބާބުގައި ބަލައިލާނީ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަށެވެ.

ނަމަ ،މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހަށިގަނޑަށް ވަޒަން ނާރާނޭހެން
މައްޗަށް ބަޑި ޖެހިދާނެއެވެ .ހަމަ މިގޮތަށް ،ސިވިލް ސާވިސްގައި
މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ފައިލްތަކާއި އަމުރުތައް ]ގެއްލުވާ[
ލެވިދާނެއެވެ .ނޫނީ މަސައްކަތުގައި ލަސް ކުރެވިދާނެއެވެ .ނޫނީ ބަލިވެ
މށް ހެދި ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ ގޭގައި މަޑުކޮށްލެވިދާނެއެވެ.
ކަ ަ

ސްޓްރެޓެޖީ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތް
މައި ރޭވުމާއި އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ކެމްޕޭންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮ ް
ތ
އަބަދުވެސް ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .މިސާލަކަށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތް
ށ ނުހިގައިގަނެފާނެއެވެ .އެހެންވެއްޖެ ނަމަ ،ދެން
ހީކުރިހާ ރަނގަޅަ ް
ބޭނުން ކުރާނެ އާ ސްޓްރެޓެޖީތައް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި
އެގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލުތަކެއް ވެސް ވެއެވެ .މިސާލަކަށް ،އިދިކޮޅު
ރ ހޯދޭނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ
ހަރަކާތުގެ ބާރު ގަދަކޮށް ،އަދި ކު ި
ދަނޑިވަޅެއްގައި ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް އެހެން ބަޔަކާ
ހަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ .ވަރުބަލިވެފައިވާ މީހުންނަށް އަރާމު ދިނުމަށެވެ.
ދމަށް ފަހު ،އާ
އަދި އާ ގްރޫޕްތަކުގެ ބޭނުން ހިފާށެވެ .މިގޮތަށް ހެ ު
ސްޓްރެޓެޖީއަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާށެވެ.
މިއާ ޚިލާފަށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދަނީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ
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ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އާ ދެކޮޅުކަން ދެއްކުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ކެމްޕޭންތައް
ގިނަ ކުރަން ޖެހެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ]ސިޔާސީ ބާރު[ ލިބިދޭ
ރ މަގުތައް އިތުރަށް ބަންދުކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހު ި
މިފަދަ އެއް ވަސީލަތަކީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނެވެ .އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި
އުޅޭ މީހުންނެވެ .މިމީހުންގެ އެއްބާރުލުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް
ގތަކަކާ ކުރިމަތިވާނެއެވެ.
ނުދީފި ނަމަ ،އެ ރެޖީމަށް ސީރިއަސް އުނދަ ޫ

ނުވައެއް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނައްތާލުން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ތަފާތު ކެމްޕޭންތައް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ތަޖުރިބާ ގިނަކޮށް ،އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ވަރުގަދަ
އބާރުލުން ނުދިނުމާއި ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް އެންމެ
ކުރުމެވެ .އެގޮތުން ،އެ ް
ފުޅާ ދާއިރާގައި ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވުމަށް މި ތަޖުރިބާ އެހީއަކަށް ވެއެވެ.
ނ ވަނަ ބާބުގައި އަލިއަޅުވާލި ފަދައިން ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަ ް
ށ
ތި ް
އއްބާރުލުން ނުލިބޭ
ރ ލިބެނީ ރައްޔިތުން ކިޔަމަންވާ ނަމައެވެ .މި ެ
ބާ ު
ނަމަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނިކަމެތިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ހުދުމުހުތާރު
ކމެއް އެއްކޮށް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ
ވެރި ަ
އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް ކުރުމެވެ.
ރަމްޒީ ގޮތުން ކުރެވޭ އިހުތިޖާޖްގެ ސަބަބުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ
]ސުލޫކީ[ ބާރު ކަނޑުވާލެވޭނެ އެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބާރު ގަދަވީ
ވަރަކަށް ،ރައްޔިތުންގެ ބޯލެނބުން ވެސް ބޮޑު ވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން
114

މިސާލަކަށް ،ސިވިލް ސާވަންޓުން މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައިފި ނަމަ،
ނޫނީ މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ ގޭގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާގެ ސަރުކާރުގެ ހިނގުމަށް ލޮޅުން އަރާނެއެވެ.
މިފަދަ މީހުންނަކީ ފަންނީ އަދި އިލްމްވެރި ބައެއް ނަމަ ،އެމީހުން ެ
ގ
ކިޔަމަންތެރިކަން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ނުދިނުމުން ،އެ ހުދުމުހުތާރު
ނމައި ،އެ
ވެރިކަމަކަށް ގެއްލުން ދައްކާނެއެވެ .ރަނގަޅު ނިންމުންތައް ނި ް
ފަދަ ނިންމުންތަކަށް އަމަލީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިވާނެއެވެ.
ބލް ފެކްޓާސް[ ނުވަތަ ނަފުސާނީ ގޮތުންނާއި ނަޒަރިއްޔާތުގެ
]އިންޓެންޖި ް
ށ ތަބާ ނުވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ
ނ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ފިކުރަ ް
ގޮތު ް
މ ކަމެކެވެ.
ރ އަނބުރާލުމަކީ ވެސް މުހިން ު
ފިކު ު
މގެ މުއްސަނދިކަން ބޭނުން ކުރުމަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް
ގައު ު
ފުރުސަތު އޮތް ނަމަ ،އެއީ މާއްދީ ގޮތުން އޭނާއަށް ލިބޭ ބޮ ު
ޑ
ކުރިއެރުމެކެވެ .އަދި މާލީ ދާއިރާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ،ގައުމުގެ
މއި މުދަލާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ދަތުރުފަތުރުގެ
އިގުތިސާދީ ނިޒާ ާ
ނިޒާމާއި މުވާސަލާތީ ނިޒާމަށް ބާރު ފޯރުވޭ ނަމަ އެއީ ހުދުމުހުތާރު
ވެރިޔާއަށް މާއްދީ ގޮތުން ލިބޭ ކުރިއެރުމެކެވެ .މިއީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި
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ނ ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .ސަބަބަ ީ
ކ
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކު ް
ށ މި ދާއިރާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭ މަގުތައް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަ ް
ނމަ އޭނާ މާއްދީ ގޮތުން ނިކަމެތި ވާނެތީއެވެ.
ވއްޖެ ަ
ބަންދުކޮށްލެ ި
ތ އަދި ދަތުރުފަތުރު ެ
ގ
ހަޅުތާލު ،ބޯއިކޮޓް އަދި އިގުތިސާދީ ،މުވާސަލާ ީ
ރ ވެރިކަމަށް ނިކަމެތިކަން
މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ހުދުމުހުތާ ު
ލިބޭނެއެވެ.
ނދައްކާ އާބާދީތަކާ
ނ ު
ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ،ކިޔަމަންތެރިކަ ް
ދެކޮޅަށް ]ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު[ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް އެޅުމަށް
ފުރުސަތު އޮތުމަކީ އެމީހުންގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް
އ އެޅި
ސަބަބެވެ .ހަދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ކިތައްމެ އަނިޔާވެރި ފިޔަވަޅެ ް
ނަމަވެސް އެކަމާ ކުރިމަތިލާން ކެރިއްޖެ ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ
ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމުގެ މަގު ބަންދުވާނެއެވެ.
ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ،ފުލުހުންނާއި ސިފައި ް
ނ
ރިފޯމިސްޓުންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ނާޅަން ނިންމައިފި ނަމަ ،އެއީ
ވސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމެއް ކަމެވެ .ސަބަބަކީ
ެ
ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރިކަން ހިންގައިދޭނެ ފުލުހުންނާއި
ސިފައިން ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ އެއްވެސް ބާރެއް
ނޯންނާނެއެވެ.
ޚުލާސާކޮށްލާފައި ބުނާ ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ
ކެމްޕޭނެއް ކާމިޔާބު ވާނީ ،އެއްބާރުލުން ނުދީގެން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް
ސިޔާސީ ބާރު ލިބިދޭ ވަސީލަތްތައް ހުއްޓުވާލައިގެންނެވެ .ހުދުމުހުތާރު
ނލިބޭ ނަމަ ،އެ
ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މިފަދަ ]ބާރުތައް[ ު
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ވެރިކަން ނިކަމެތިވެ އާޚިރުގައި އެއްކޮށް ރޫޅިދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން
އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަމާޒަކަށް ވާން ޖެހޭނީ
ވރިޔާއަށް ބާރު ލިބިދޭ މަގުތައް ބަންދު ކުރުމަށެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ެ

މިނިވަންކަން އިތުރުވުން
ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖާއި ]ސެލެކްޓިވް ރެސިސްޓެންސް[ ކުރިއަށް
ގެންދާއިރު ،ގައުމުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ޖތިމާއީ ،އިގުތިސާދީ ،ސަގާފީ ،އަދި ސިޔާސީ މުއައްސަސާތައް
އި ު
ތަރައްގީ ކުރަން ޖެހެއެވެ .މިކަމުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބާރު އިތުރަށް
ނިކަމެތި ވެގެންދާނެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ކޮންމެ ގޮތެއް ބޭނުން
ކމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ބާރު ނުފޯރާ ]އަނެއް
ވީ ނަމަވެސް ،މި ަ
މުޖުތަމައެއް[ އުފެދޭނެއެވެ .އިތުރުވަމުން އަންނަ މި މިނިވަންކަމަށް
ހުރަސް އަޅަން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ،
މއެކު އިހުތިޖާޖްކޮށް] ،އަނެއް މުޖުތަމައުން[
އަނެއްކާވެސް ސުލްހަވެރިކަ ާ
މި ލިބުނު މިނިވަންކަން ދިފާއު ކުރުމުގައި މަސްއޫލުވާނީއެވެ .އަދި
މިކަމުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އިހުތިޖާޖްތަކަށް
ބޮޅެއް އިތުރުވީއެވެ.
އށް
ނ ކުރި ަ
އިހުތިޖާޖް ކުރުމާ އެކުއެކީ މުއައްސަސާތައް ބިނާ ކުރު ް
ގެންދިއުމުން ލިބޭނީ ]ޑީ ފެކްޓޯ[ މިނިވަންކަމެކެވެ .މިހާތަނުން
މހުތާރު ވެރިޔާގެ ބާރު ނުފޯރާ މިންވަރަކަށް އޮންނާނީ މުޖުތަމައަށް
ހުދު ު
މިނިވަންކަން ލިބިފައެވެ .އަދި ދެން ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް ގާއިމު
ކުރެވިދާނެއެވެ .ސަބަބަކީ އެހާތަނުން މުޖުތަމައުގައި ބާރުތައް ބެހިގެން
ގޮސްފައިވާ ގޮތް އޮންނާނީ ބަދަލުވެފައި ކަމަށް ވާތީ އެވެ.
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ޕޯލަންޑްގައި  1970އާއި  1980ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާދި ަ
ޔ
ކަންތައްތަކަށް ބަލައިލުމަކީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.
ޕޯލަންޑްގެ ތާރީޚުން ދައްކައިދެނީ މުޖުތަމައުގެ ހިނގުމާއި
ސސާތައް ރިފޯމިސްޓުންގެ އަތްދަށަށް ގެނައުމުން ޑިމޮކްރެސީ
މުއައް ަ
ލިބުނު ގޮތެވެ .ޕޯލެންޑްގައި އޮތް ކެތަލިކް ދީން ކޮމިއުނިސްޓު
ސަރުކާރަކަށް މުޅިއެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ .އަދި  1976ގައި
ވަނީ ސިޔާސީ ހިޔާލުތައް ކުރިއަށް ނެރުމަށްޓަކައި އިލްމްވެރިންނާއި
މަސައްކަތްތެރިން ]ވޯކާސް ޑިފެންސް ކޮމިޓީ[އެއް ހަދައިފައެވެ.
އކު
]ސޮލިޑެރިޓީީ[ގެ ނަމުގައި ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް ހަދައި ކާމިޔާބު ކަމާ ެ
ހަޅުތާލުތައް ކުރުމާ ގުޅިގެން  1980ގައި ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބުނެވެ.
ފަގީރުންނާއި ކިޔަވާކުދިންނާއި އަދި އެހެނިހެން ވެސް ގްރޫޕްތަކުން
އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މުސްތަގިއްލު ޖަމާއަތްތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ހެދިއެވެ.
އޖެކަން ،ޕޯލަންޑްގެ
ގައުމުގައި ބާރު ބެހިގެން ދިޔަ ގޮތް ބަދަލުވެ ް
ކޮމިއުނިސްޓް ހުދުމުހުތާރު ސަރުކާރަށް ރޭކާލުމާއެކު ]ސޮލިޑަރިޓީ[
އަކީ މަނާ ޔުނިއަންއެއް ކަމަށް ނިންމައި ،އަނެއްކާވެސް އަސްކަރީ
ދލުކޮށްލިއެވެ.
ވެރިކަމަކަށް ބަ ަ
ހަރުކަށި އަދަބު ދެވޭ މާޝަލް ލޯ ހިންގި އިރު ވެސް ،ޕޯލަންޑްގަ ި
އ
އުފެދިފައި ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އޭގެ ޒާތުގައި ހިނގަމުން
ޚލާފަށް ނަމަވެސް އެތައް ނޫސްތަކަކާއި
ދިޔައެވެ .މިސާލަކަށް ،ގަވައިދާ ި
މަޖައްލާތަކެއް ޝާއިއު ކުރަމުން ދިޔައެވެ] .ގާނޫނާ ޚިލާފަށް[ ހަދާފައި ާ
ވ
ޗާޕުހާނާތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް ސަތޭކަ ފޮތެއް ނެރެމުން ދިޔައެވެ.
މޖައްލާތައް
މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިން ކޮމިއުނިސްޓުންނާ ގުޅުން ހުރި ަ
ބޯއިކޮޓް ކުރިއެވެ .އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޗާޕްހާނާތައް ވެސް ބޯއިކޮޓް
ކުރިއެވެ .އިހުތިޖާޖް ކުރުމުގެ މިފަދަ ހަރަކާތްތައް މުޖުތަމައުގެ ހުރިހާ
ހިސާބެއްގައި ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.
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ޖަރުސަލްސްކީގެ ރެޖީމްގައި ކޮމިއުނިސްޓް ވެރިކަން އުޅުނީ މުޖުތަމައުގެ
]ބޯމަތީގައި[ ކަމަށް ބުނެވުނެވެ .މާނައަކީ ދައުލަތާއި ސަރުކާރުގެ މަތީ
މަގާމުތައް ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ގާތް މީހުންނަށް އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް،
އަދި އެމީހުން ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރިފޯމިސްޓުން ހައްޔަރުކޮށް
ނޫސްތައް އުވާލައި ހެދުނަސް ،މުޖުތަމައު މުޖުތަމައެއްގެ ގޮތުން އޮތީ
ލންޑްގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެން
މިނިވަން ވެފައި ކަމެވެ .އެހެންކަމުން ،ޕޯ ެ
އޮތީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ ނިންމާލުމެވެ .އެއީ ކޮމިއުނިސްޓް ވެރިކަން
ރޫޅާލުމެވެ.
މހުތާރު ވެރިކަމުން ސަރުކާރުގެ މަގާމުތައް ހިންގިއަސް] ،ޕެރަލަލް
ހުދު ު
ގަވަންމަންޓް[ ނުވަތަ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ]ޝެޑޯ[ ނުވަތަ ހިޔަނި
ސަރުކާރެއް އޮތުމަކީ ވެސް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ .މި ސަރުކާރަށް
ރައްޔިތުންގެ ހިތް ލެންބުވިދާނެއެވެ .އަދި އާއްމުންގެ ކިޔަމަންތެރިކަން މި
ހިޔަނި ސަރުކާރަށް ލިބެން ފެށުމުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ސަރުކާރުގައި
ހިނގަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުހިނގާން ފަށާފާނެއެވެ .މިފަދަ ހިޔަނި
ހތާރު ވެރިކަމުން ޑިމޮކްރެސީއަށް ބަދަލުވާ
ސަރުކާރެއް އޮތުމުން ،ހުދުމު ު
އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ފަސޭހަ ވެގެން ދާނެއެވެ .ދެން އޮންނާނީ ގާނޫނު
އަސާސީއެއް ހެދުމާއި އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ގޮތުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ
މަސައްކަތެވެ.

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ރޫޅާލުން
ގައުމުގައި މުއައްސަސާތައް ހެދުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ،ދެކޮޅުވެރިކަމާއި
އެއްބާރުލުން ނުދިނުން އެކުއެކީ ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހެއެވެ .ވަކި
ވކި ކެމްޕޭންތަކުގެ ބަދަލުގައި ]އެންމެން އެއްކޮށް
ހިސާބަކުން ވަކި ަ

119

ނކުންނަން[ ޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް މިހާ ހިސާބަށް ދިއުމަށް އަހަރުތަކެއް
ު
ނަގާފާނެއެވެ .ސަބަބަކީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން މިވަރަށް
ތަސައްރަފު ފުދުމަށެވެ.
ނ ހިސާބަށް ދިއުމުން ،މުޖުތަމައުގެ ވީ ާ
ހ
އެންމެން އެއްކޮށް ނުކުން ަ
ވރިވާން ޖެހެއެވެ .އެގޮތުން
ޅ ހަރަކާތުގައި ބައި ެ
ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އިދިކޮ ު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރުމާއެކު،
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ ބަލިފައި ކަޝްފު ވާނެއެވެ.
ކ ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގާއިމު ކުރުމާ އެކުއެ ީ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން ރިފޯމިސްޓުންގެ ކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައު
އެނބުރޭނެއެވެ .އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް
ގއި
ޑިޕްލޮމެޓިކް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ބޯއިކޮޓް ކުރުމާއި އަދި ޕޯލެންޑް ަ
ކަންތައްވިހެން އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް އެހީއަކަށް ވާނެހެން އެމްބާގޯ ވެސް
އެޅުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ.
ތކުން ހަނދާން ބަހައްޓަން
ޅ ފަރާތް ަ
އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ރޭވުމުގައި އު ޭ
ޖެހޭނީ 1989 ،ގައި އިރުމަތީ ޖަރުމަނަށް ވީގޮތަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ވެސް ވެއްޓިދާނެ ކަމެވެ .މިހެން ވާން ޖެހެނީ މުޅި
އާބާދީ އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ
ބާރުތައް ކަނޑުވާލީމައެވެ .ނަމަވެސް މިއީ އާއްމުކޮށް މިކަން ހިނގާނެ
ގޮތެއް ނޫނެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން އުޅުނަސް ،ރަނގަޅީ އިދިކޮޅު
ހަރަކާތް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ގޮތަށް ރޭވުމެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔެއްގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ރައްޔިތެއް މިނިވަން
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ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތުގައި ލިބޭ ކުދިކުދި ކާމިޔާބީތައް ވެސް
ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .ކާމިޔާބު ހޯދައިދޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ،
އެކަން ފާހަގަކޮށް ،އެމީހުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ޖެހޭނެއެވެ .މީގެ
ރ ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭންގެ ރޫހު
ކ ހުދުމުހުތާ ު
ބޭނުމަ ީ
ވއި އާލާކުރުމެވެ.
ދިރު ަ

ކާމިޔާބީގައި ހިތްތިރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަން
އާ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ނުއުފެދޭނެ ގޮތަށް ،އަދި ޑިމޮކްރެސީ
ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ،ވެރިކަމުގެ އާ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ،
ހތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މައި ރޭވުން ރާވައި ފަރާތްތައް
ހުދުމު ު
ވިސްނާފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .އެގޮތުން ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން
ނިމި ،އިންތިގާލީ ސަރުކާރުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ
ދ ވިސްނަން ޖެހެއެވެ .ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ނިޒާމުގެ
ކިހިނެތްތޯއާމެ ު
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން )މިސާލަކަށް ކުރީގެ ]ސިޔާސީ
ފުލުހުން[( ޑިމޮކްރެޓިކް ކުރެވެން ނެތީ ކޮން ބައެއްތޯ ބަލައި ،އެ
ކ ކުރެވިދާނެ ބައިތަކަށް ފޯކަސް ކުރުން
ބައިތައް ނައްތާލައި ،ޑިމޮކްރެޓި ް
މުހިންމެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ނިމުމަކަށް އަންނަ ދަނޑިވަޅުގައި އާ
ސަރުކާރެއް ނުއުފެދިއްޖެ ނަމަ ،ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ވިއްސިވިހާލިވެ ،އާ
ބދާނެއެވެ.
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް ޖާގަ ލި ި
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވެއްޓުމުން ،އެ ވެރިކަމުގެ އިސް ސަފުގައި ތިބި
މީހުންނާ މެދު އަމަލު ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު ވެސް ވިސްނަން ޖެހެއެވެ.
ނނާ ދެކޮޅަށް
މިސާލަކަށް ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ އާއި އޭނާގެ އައުވާނު ް
ކޯޓެއްގައި ޝަރީއަތް ކުރާނީ ހެއްޔެވެ؟ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގައި
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އ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ގައުމު ދޫކޮށްލާފައި ދިއުމަށް
ބައިވެރިވި ފަރާތްތަ ް
ނ ހެއްޔެވެ؟
ހުއްދަ ދޭ ީ

ގ މެޝިނަރީއާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބާރު
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމު ެ
ނިކަމެތި ވެގެންދާނެއެވެ.

ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖްގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގައުމު އަލުން
ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގެ މައްޗަށް
މ ކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި
ކާމިޔާބު ލިބުމުން ޑިމޮކްރެސީއެއް ގާއި ު
އެޅިދާނެ އެތައްއެތައް ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ.
ލޭއޮހޮރުވުމެއް ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ރޭވުން މުހިންމެވެ.
ސަބަބަކީ ލޭއޮހޮރުވުމަކާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ ނަމަ ،އެކަމުން
ޑިމޮކްރެސީގެ ކުރިމަގަށް ހިޔަނި އެޅޭނެތީއެވެ.

ނަމަވެސް ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ކޮންމެ ކަމަކީ އެހާ ފަސޭހައިން
ނަތީޖާ ނެރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ .ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ
ކޮންމެ ހަނގުރާމައަކީ ވެސް ކާމިޔާބު ލިބޭ ފަރާތަކާއި ނާކާމިޔާބު ވާ
ފަރާތެއް ހިމެނޭ ހަނގުރާމައެއް ކަމެވެ .އެގޮތުން ސިޔާސީ ގޮތުން
ބ ލިބުމަށް ފުރުސަތު އޮތް
އިހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ކާމިޔާ ު
ގޮތެވެ .އަދި ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ،މައި ރޭވުމެއް ނުވަތަ ގްރޭންޑް
ޓރެޓެޖީއެއްގެ ދަށުން ،ނުހަނު ރޭވުންތެރިކަމާއި ބުރަ މަސައްކަތާއި
ސް ް
އަޚުލާގާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް
ވައްޓާލުމަށް އޮތް ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

ރ ވެރިކަން ނިމަކެތިވާން ފަށާ ހިސާބުން ،ޑިމޮކްރެޓި ް
ކ
ހުދުމުހުތާ ު
ތގެ ޕްލޭނެއް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނީ
އ ގާއިމު ކުރާނެ ގޮ ު
ސަރުކާރެ ް
އެކުލަވާލައިފައެވެ .މިގޮތަށް ޕްލޭން ކުރުމުން ،އެހެން ގްރޫޕަކަށް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް އަލުން ގާއިމު ކުރުމަކަށް ފުރުސަތެއް
ނުލިބޭނެއެވެ .ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އަދި ފަރުދީ ގޮތުން ފުރިހަމަ
މިނިވަންކަމެއް ލިބިދޭ ،ގާނޫނު އަސާސީ އާ އެއްގޮތްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް
ސަރުކާރެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ .ބޮޑެތި
ރވުންތެރިކަން ދޯދިޔާވެގެން
ގުރުބާނީތަކެއް ވެގެން ލިބޭ ކާމިޔާބީތައްޭ ،
ގެއްލުމަކީ ދެރަ ކަމެކެވެ.
ނ މުއައްސަސާތަކުގެ
ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރި ރައްޔިތަކާއި އަދި މިނިވަ ް
ނގެ ބާރުތައް
ދމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް ފެންނާނީ އޭ ާ
ކުރިމަތީގައި ހު ު
ދ ތަނެވެ .ޖެނެރަލް ސްޓްރައިކްތަކާއި ވަޒީފާއަށް
މަޑުމަޑުން ނެތެމުން ާ
ގ ހިނގާލުން ފަދަ އިހުތިޖާޖްތަކުގެ ސަބަބުން
ނުނުކުތުމާއި މަގުމަތީ ެ
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ވެރިކަމެއް ވައްޓާލެވުނު ނަމަވެސް ،އެ އޮޅުންބޮޅުންގަނޑުގެ ތެރެއިން އާ
ބަޔަކަށް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.
ސއަކަށް ބަދަލު ކޮށްލުމުގެ މަރުހަލާ ،ކުރިން
ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ޑިމޮކްރެ ީ
އޮންނަން ޖެހޭނީ ރޭވިފައެވެ .ދެމެހެއްޓެނިވި ޑިމޮކްރެސީއެއް ބިނާ
ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގާނޫނީ ބިންގާ ޖެހޭނީ އަޅާށެވެ.

ދިހައެއް
ދެމެހެއްޓެނިވި ޑިމޮކްރެސީއެއް ގާއިމު ކުރާނެ ގޮތުގެ ބިންގާ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ރޫޅާލެވުމަކީ އުފާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .އެތަ ް
އ
ޒަމާނެއް ވަންދެން ވޭނުގައި އުޅުނު ބަޔަކަށް މިނިވަންކަމާއި ހަމަޖެހުން
ގކޮށް އުފާ ފާޅު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .އެ
ލިބުމަކީ އެކަން ފާހަ ަ
ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ފަޚުރުވެރިވުމަށާއި ،ސިޔާސީ މިނިވަންކަން
ހޯދައިދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކާމެދު ފަޚުރުވެރިވުން ހައްގެވެ.
ފވެރިކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން
ގ އު ާ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވެއްޓޭ ދުވަހު ެ
އެންމެންނެއް ނުތިބޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން އެ ދުވަހުގެ އުފާވެރިކަމުގައި
ދިރިތިބި މީހުންނާއި ދުނިޔޭގައި ނެތް މީހުން ބަތަލުންގެ ގޮތުގައި
ނ ކުރާނެ
ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ .އެ މީހުންގެ ގައުމުގައި މިނިވަންކަން ބައްޓަ ް
ތާރީޚުގެ އާ ސަފުހާއެއް ހުޅުވައިދިނީތީއެވެ.
ނ އެއް ފަރާ ް
ތ
މ ދަނޑިވަޅަކީ ވެސް ހުށިޔާރުކަ ް
ނަމަވެސް ކާމިޔާބު ލިބޭ ި
ދމުހުތާރު
ނ ހު ު
އ ނޫނެވެ .ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖަކު ް
ކޮށްލަން ޖެހޭ ދަނޑިވަޅެ ް
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ނ ހަމަ ވެއްޓޭއިރަށް ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަ ް
އުފެދިދާނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ގޯހެކެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ވެއްޓޭ
ތަންވަޅަކީ އާ ފެށުމަކުން ފެށުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެކެވެ .އިތުރު
ސތަގުބަލަކަށް ވިސްނައިގެން އިޖުތިމާއީ
މިނިވަންކަމާއެކުއެވެ .ދުރު މު ް
ކުރިއެރުން ހޯދައި ،މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށެވެ .ސިޔާސީ،
އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ސީރިއަސް މައްސަލަތައް އެތައް
ހއްލު ގެނައުމަށްޓަކައި
އަހަރަކަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ .އަދި މިކަމަށް ަ
އެތައް ބަޔަކާއި ގްރޫޕްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުން ވާނެއެވެ .އަލަށް
ގއިމު ކުރެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމު ވާން ޖެހޭނީ ،ތަފާތު ހިޔާލުތައް ގެންގުޅޭ
ާ
މީހުން ،ކުރިމަގުގައި ދިމާވާނެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެނައުމަށްޓަކައި
ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި އަދި އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ސިޔާސީ
ނިޒާމަކަށެވެ.

އާ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގެ ބިރު
އަރިސްޓޯޓްލް މާކުރިން ވެސް އިންޒާރު ދެއްވާފައިވެއެވެ] :އެ ް
އ
އަނިޔާވެރިކަން އަނެއް އަނިޔާވެރިކަމަކަށް ބަދަލުވެދާނެއެވެ [.ފްރާންސާއި
އ އިރާން އަދި ބަރުމާއަށް ބަލައިފި ނަމަ ،މިކަމަށް ހެކި
ރަޝިޔާ އާ ި
ލިބެއެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ވެއްޓުމަކީ އާ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް
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ފަށަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ،އެކަމަށް ދަހިވެތިފައިވާ މީހު ް
ނ
ދެކޭނެއެވެ .އެމީހުންގެ މަގުސަދުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް
މެއެވެ .ނަމަވެސް މިކަމުން ގައުމަށް ލިބޭ ނަތީޖާ ހަމަ ކުރިއެކޭ ވެސް

ބަޣާވާތް ކުރި މީހުން ބޭނުން ވާނީ ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހޯދާށެވެ.
ނޫނީ ރައްޔިތުން އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބޭށެވެ .ނޫނީ ރައްޔިތުން އެކަމާ
އަޅާ ނުލާ ތިބޭށެވެ .މުޖުތަމައުގެ މައްޗަށް އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ ބާރު

އެއްފަދައެވެ .ނޫން ނަމަ އާ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރިކަ ް
ނ
މާ ބޮޑު ވެސް ވެދާނެއެވެ .އަދި އެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން މުޖުތަމައު
ވދާނެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލް ކުރާ މިންވަރު ވެސް ބޮޑު ެ

ފޯރުވުމަށްޓަކައި ބަޣާވާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި،
އެޑްވައިސަރުންނާއި ،ސިވިލް ސާވަންޓުންނާއި ،ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި
ގ ދާއިރާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި
ތިބި ފަރާތްތަކާއި ،ހިންގުމު ެ

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން މުޅިން ނުވެއްޓެނީސް ވެސް ،ރެޖީމްގެ އިސްވެރިން
ވެގެން ބަޣާވާތެއް ނުވަތަ ކޫ ޑި ޓާއެއް ގެނެސް ،ޑިމޮކްރެޓިކް ހަރަކާތުގެ
]ކުރިމަރާލަފާނެ[އެވެ .އެމީހުން ވެރިކަމަށް އައީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަ ް
ނ
ނައްތާލަން ކަމަށް ބުނެފާނެއެވެ .ނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ އެމީހުން
ވނީ ކުރީގެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް އާ ]މޫނެއް[ދީގެން
ބޭނުން ަ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

ބަޣާވާތްތައް ހުއްޓުވުން
އަލަށް މިނިވަންވެފައިވާ މުޖުތަމައުތަކާ ދެކޮޅަށް ގެންނަން އު ޭ
ޅ
ބަޣާވާތްތައް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .މިފަދަ މައުލޫމާތު ކުރިން
އެނގިފައި އޮތުމާއި އަދި އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއިގެން
ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ނަމަ ބަޣާވާތް ހިނގިޔަ ނުދެވިދާނެއެވެ.
ސ އަދި
އ ބައިވެރިވާ މީހުން ،ސިޔާ ީ
ށ ހިސާބުން ،އެކަމުގަ ި
ބަޣާވާތެއް ފަ ާ
ށ ވެރިކަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ
ޗ ް
ނ ރައްޔިތުންގެ މައް ަ
ސުލޫކީ ގޮތު ް
ރުހުން ބޭނުންވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ބަޣާވާތަކާ ދެކޮޅަށް އެޅޭނެ އެންމެ
ފުރަތަމަ އަސާސީ ފިޔަވަޅަކީ ބަޣާވާތް ކުރި މީހުންނަށް އެ ގާނޫނީ
އޔަތު ނުދިނުމެވެ.
ހައިސި ް
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ޣާޒީންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުން ވާނެއެވެ .އަދި ސިޔާސީ
ނިޒާމާއި މުޖުތަމައުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އިގުތިސާދާއި ފުލުހުންނާއި
މންތެރިކަން ހުދުމުހުތާރު
އަސްކަރިއްޔާ ހިންގުމުގައި އުޅޭ ފަރުދުންގެ ކިޔަ ަ
ވެރިޔާއަށް ބޭނުންވާނެއެވެ؛ އެގޮތުން އެމީހުން ދެން ކިޔަމަންތެރިވާން
ޖެހޭނީ ،ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ]ބަދަލުކޮށްފައިވާ[ އަމުރުތަކަށެވެ.
ޔވަޅަކީ
ސ ފި ަ
ބަޣާވާތެއް ކުރިޔަ ނުދިނުމަށް ދެން އެޅޭނެ ދެވަނަ އަސާ ީ
އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި އިހުތިޖާޖް ކުރުމެވެ .ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާއަށް
އއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ނުދޭށެވެ .ކުރީގެ ހުދުމުހުތާރު
ބޭނުންވާނެ ެ
ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހަރަކާތްތައް އަލުން ހިންގަން ޖެހެއެވެ.
ނަމަވެސް މިފަހަރު މާ އަވަހަށެވެ .އެގޮތުން ،އާ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް
އއްބާރުލުން ނުދީ ހިފަހައްޓާލެވިއްޖެ
ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ނުދީ ،އަދި ެ
ނަމަ ،އެ ބަޣާވާތަށް ]ފެން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން މަރުވެގެން
ހިނގައިދާނެއެވެ [.އަދި މިހާ ހިސާބުން ،ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމައެއް ބިނާ
ތ ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ކުރުމަށް ،އަލުން ފުރުސަ ު
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ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުން
ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއެ ް
އ
ބޭނުންވާނެއެވެ .އެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ސަރުކާރުގެ މަގުސަދުތަކާއި،
ސަރުކާރުގެ ބާރުތަކުގެ އިންތަކާއި ،އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާނެ
ރއި
ވަސީލަތްތަކާއި ވަގުތާއި ،ރައްޔިތުންގެ އެދުންތަކާއި ،މައި ސަރުކާ ާ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާ ހުރި ގުޅުންތައް ކަނޑައަޅައިދޭން ޖެހެއެވެ.
ރކާރަކީ ވެސް ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
އ ސަ ު
މަ ި
މަތިން ބިނާ ކުރެވޭ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ،ތިން ބާރު އޮންނަން
ޖެހޭނީ ވަކި ކުރެވިފައެވެ .އެއީ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތާއި ގާނޫނު
މވެ .ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ނަމަވެސް
ހަދާ ފަރާތާއި ޝަރުއީ ނިޒާ ެ
ސިޔާސީ ގޮތުން ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނޭ ގޮތަށް ފުލުހުންނާއި ޖާސޫސީ
އިދާރާތަކާއި އަދި އަސްކަރިއްޔާގެ ހަރަކާތްތައް ބައްޓަން ކުރަން ޖެހެއެވެ.
މށްޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީ
މ ކުރު ަ
ދެމެހެއްޓެނިވި ޑިމޮކްރެސީއެއް ގާއި ު
ވާން ޖެހޭނީ ،މައި ސަރުކާރަކާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކެއް ހިމެނޭ
ފެޑެރަލް ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުވައިދޭ ބިންގަލަކަށެވެ .ހުދުމުހުތާރު
ގތުން ]ޚާއްސަ[
ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ނުދާނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައެވެ .އެ ޮ
މަގާމުތައް އެކި ސަރަހައްދުތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ ގޮތަށް އުފައްދަން
ޖެހެއެވެ .އެގޮތުން ސުވިޒަލެންޑަކީ ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް ނުވަތަ
މގައި
ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ރަނގަޅަށް ހިނގާ މިސާލެކެވެ .އެ ގައު ު
ކުދިކުދިކޮށް ބައިކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް
މވެސް އެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަކުން ވެސް ތަބާވަނީ މައި
ކުރި ނަ ަ
ސަރުކާރު ނުވަތަ ފެޑެރަލް ގަވަންމަންޓްއަށެވެ.
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ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުގެ ކުރިން އެ ގައުމެއްގައި ގާނޫނު އަސާސީއެއް އޮތް
ނަމަ ،އެ ގާނޫނު އަސާސީ އަލުން ތަންފީޒު ކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް
އ އިސްލާހުތައް ގެނެސްގެންނެވެ .މާޒީގައި މިފަދަ
އެއީ ހާލަތަށް ބަލާފަ ި
ގާނޫނު އަސާސީއެއް ނެތް ނަމަ] ،އިންތިގާލީ[ ގާނޫނު އަސާސީއަކަށް
އަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ .އެއީ އާ ގާނޫނު އަސާސީ ހެދެންދެނެވެ .އާ
ކ ގިނަ ވަގުތާއި ވިސްނުން ބޭނުންވާނެ
ގާނޫނު އަސާސީއެއް ހެދުމަ ީ
ކަމެކެވެ .މިކަމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނެއްގެ ބައިވެރިވު ް
ނ
އެދެވިގެންވެއެވެ .އެމީހުންގެ ބަހެއް އާ ގާނޫނު އަސާސީގައި އޮންނަން
ވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ފަހުން ނުފެއްދޭނެ ވައުދެއް ގާނޫނު އަސާސީގައި
ހިމެނުމާމެދު ހުށިޔާރު ވާން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މައި ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި
ބާރުތައް ދީފައި އޮންނަ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިއްޖެ
ޖގަ ލިބޭނެއެވެ.
ނަމަ ،އަލުން އާ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް އުފެދެން ާ
ގާނޫނު އަސާސީ ލިޔެވިފައި ވާންޖެހޭނީ އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށް ވެސް
ފވާނެ ސީދާސާދާ ލަފުޒުތަކާއި ބަހުރުވައިންނެވެ .ހަމައެކަނި ގާނޫނީ
ސާ ު
ވަކީލުންނަށް ،ނުވަތަ މުޖުތަމައުގެ ފުންނާބުއުސް މީހުންނަށް ފަހުމްވާ
ނނު އަސާސީ އިބާރާތް ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.
ގޮތަށް ގާ ޫ

ޑިމޮކްރެސީ ދިފާއުކުރުން
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމުން މިނިވަންވި ގައުމަށް ،ބޭރުގެ ނުރައްކާތަކާ ވެސް
ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ތިޔަ ގައުމުގެ
އިގުތިސާދީ ،ސިޔާސީ އަދި އަސްކަރީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން
މަސައްކަތް ކޮށްފާނެއެވެ.
ގައުމުގެ އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ބޭރުން އަންނަ
129

ސޔާސީ އިހުތިޖާޖް ކުރަން އެނގެން
ސ ި
ނުރައްކާތަކާ ދެކޮޅަށް ވެ ް
ޖެހެއެވެ .ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމުން އަސްކަރިއްޔާއަށް އުފުލަން ޖެހޭ
ބުރަ ކުޑަވާނެއެވެ .އަނެއްކޮޅުން ،ބޭރުގެ ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލާން
ނއެވެ .އަސްކަރީ ބާރު
ނުހަނު ގިނަ އިގުތިސާދީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ެ
ގަދަ ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ ،އެކަމުން އެންމެފަހުން ނުރައްކާ ވާނީ ގައުމުގެ
އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރެސީއަށެވެ.
ނނަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ގާނޫނު
ރ ވެރި ް
އާ ހުދުމުހުތާ ު
އަސާސީއަކަށް ނުބަލާނެ ކަމީ ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.
އެހެންކަމުން އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް ކުރުންމަތީ
އ ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަށް ފުރުސަތު
ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދެމިހުރުމަކީ ާ
ނުދިނުމަށް އޮތް ގޮތެވެ .ގައުމުގައި ޑިމޮކްރެސީގެ އޮނިގަނޑާއި،
ހައްގުތަކާއި ،ހިނގުން ދެމިއޮންނާނެ ގޮތް ވެސް މެއެވެ.

ތައުރީފު ހައްގު ޒިންމާ
ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި އިހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ހުދުމުހުތާރު
ވެރިކަން ނިކަމެތިކޮށްލައި ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތެއް ނޫނެވެ.
ޅވެތި ކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތެއް މިނިވަން ކުރުމަށް
ނަމަވެސް އެއީ އަ ު
ހިންގޭ ކެމްޕޭނެއް ވެސް މެއެވެ .މި ޓެކްނިކްގެ ސަބަބުން ،ކުރިން
ނިކަމެތި ކޮށްލެވިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ،އެމީހުން އަމިއްލައަށް އެ
މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއި އަދާލަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވެއެވެ.
މިފަދަ އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ބޮޑެތި
ނަފުސާނީ ފައިދާތަކެއް ވެސް ވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ނަފުސާމެދު
ނ ހިމެނެއެވެ.
ޔަގީންކަން ބޮޑުވުމާއި ފަޚުރުވެރިވު ް
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ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖެއް ކޮށްގެން މިނިވަންކަން ލިބުމުން ލިބޭ ދުރު
މުސްތަގުބަލުގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ،ގައުމުގައި މިހާރު ހުރި އަދި
މވާނެ މައްސަލަތަކާ ރައްޔިތުން ސީދާ ކުރިމަތިލުމުގެ
ކުރިމަގުގައި ދި ާ
ގާބިލިއްޔަތުކަން އުފައްދައިދެއެވެ .މިގޮތުން ކުރިމަތިވެދާ ެ
ނ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުން،
ކވަކި ބަޔަކާމެދު އިހާނެތިކޮށް ހިތުން ،އިގުތިސާދީ
ކޮރަޕްޝަން ،ވަ ި
ގޮތުން ދަތިކުރުން ،އަދި ސިޔާސީ ނިޒާމުގައި ހުރި ޑިމޮކްރެސީ ެ
ގ
ސިފަތައް ކަނޑުވާލުން ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ސިޔާސީ އިހުތިޖާޖް
ވ ރައްޔިތަކު ،ކުރިމަގުގައި ހުދުމުހުތާރު
ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ާ
ވެރިކަމަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑައެވެ.
ށ ފަހު ެ
އ
ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާގެ އަނިޔާވެރިކަމުން މިނިވަން ވުމަ ް
އ ޑިމޮކްރެސީ،
ލިބުނު ތަޖުރިބާއިން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަ ި
ފަރުދީ މިނިވަންކަން ،މައިނޯރިޓީތަކުގެ ހައްގުތައް ،އަދި ސަރަހައް ީ
ދ
ކައުންސިލްތަކާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތައް ހިމާޔަތް
އކުން ،ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު
ކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ތަޖުރިބާ ަ
ހާލަތްތަކުގައި ވެސް އަނިޔާވެރިކަމަށް ނާރާ ،ސުލްހަވެރިކަމާއެކު
އިހުތިޖާޖް ކުރުމަށް ދަސްވާނެއެވެ .މިހެން ދަންނަވަން ޖެހެނީ
ތމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ
ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ ތަޖުރިބާ ނެ ު
ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ރިފޯމިސްޓުން ޓެރަރިޒަމާއި ގެރިއްލާ ހަނގުރާމައާ
ހިސާބަށް ވެސް ގޮސްފައިވާތީއެވެ.
ލއިލެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ،ހުދުމުހުތާރު
އ ބަ ަ
މި ފޮތުގަ ި
ވެރިކަމަކުން ރައްޔިތަކު މިނިވަން ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ނުވަތަ
ގްރޫޕްތަކަށް ،އެހީއަކަށް ވާނެ ކަމަށް ހީކުރަމެވެ .އެއީ ،އިންސާނީ
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ނ ކަމަށް
މިނިވަންކަމާއި މުޖުތަމައު ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތު ް
ގަބޫލު ކުރާ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހުށިޔާރު ބައެއް ނަމައެވެ.

ގ ތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ތިން
މި ފޮތުގައި ބަލައިލެވުނު ކަންތައްތަކު ެ
ނުކުތާއެއްވެއެވެ:
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަން.
ނ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި
އެ ކަމަށް މަގުފަހިވާ ީ
ނތެރިކަމާއެކުކަން.
ރޭވު ް
ހުށިޔާރުކަމާއި ،ބުރަ މަސައްކަތާއި ،އަދި އަދަބުއަޚުލާގު ،ބޮޑެތި
ގުރުބާނީތަކާއެކު ،ބޭނުންވާނެކަން.
އަތްމަތީ ބަހެއް ކަމަށްވާ ]ފްރީޑަމް އިސް ނޮޓް ފްރީ[ ނުވަ ަ
ތ
ށ ބުނާ ބަހަކީ ހަމަ
މިނިވަންކަމަކީ ]ހިލޭ[ ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަ ް
ތެދެކެވެ .އެއްވެސް ބޭރު ބަޔަކު ތިޔަ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން މިނިވަން
ކުރާކަށް ނާންނާނެއެވެ .ރައްޔިތުން ޖެހޭނީ އެ މިނިވަންކަން ހޯދޭނެ
ގޮތްތައް ދަސްކުރާށެވެ .އެއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ މިނިވަންކަން އަމިއްލައަށް ހޯދައިގަނެވޭ ެ
ނ
ގޮތްތައް އެނގިފައި އޮތުމުން ،ދަތިއުނދަގުލުން ނަމަވެސް ހުދުމުހުތާރު
ގނެވޭނެއެވެ.
ވެރިކަމަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް ،މިނިވަންކަން ހޯދައި ަ
ދެން ،ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި ހިތްމަތާއެކު އާ ޑިމޮކްރެސީގެ ނިޒާމެއް
ގާއިމުކޮށް ،އެ ދިފާއު ކުރުން މަތީ ދެމިތިބެންވީއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން
ހޯދައިގަނެވޭ މިނިވަންކަން ދެމިއޮންނާނެ ގޮތް ހެދިދާނެއެވެ .އެ
ރައްޔިތަކީ މިފަދަ މިނިވަންކަމެއް ހިމާޔަތްކޮށް އަދި މުއްސަނދިކުރުމަށް
132

133

135

134

