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ގދ .ތިނަދޫ ކައުންސިލާއި އެކު ބޭއްވި
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ،ތިނަދޫ
ކެމްޕަހުން ގދ .ތިނަދޫ ކައުންސިލާއެކު 23
ޖަނަވަރީގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް
ބާއްވާފައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލް
ރައީސް ސައުދު ޢަލީ އާއި ނައިބު ރައީސް
ނަސްރުﷲ ޢަލީގެ އިތުރުން ހަތަރު
ކައުންސިލަރަކާއި އިދާރީ އިސް ބައެއް
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ .ކެމްޕަސްގެ
ފަރާތުން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުގެ އިތުރުން
ބައެއް އިދާރީ އަދި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިވިއެވެ .ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު
ބޭނުމަކީ ޔުނިވަރިސިޓީ އާއި ތިނަދޫ ކައުންސިލް
އިދާރާއާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔަށް އަދި
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ
އެކަންތައްތައް
ދެނެގަނެ،
ކޮބައިކަން
ކުރުމުގައި ދެ މުވައްސަސާ ގުޅިގެން
މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން
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މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ .މި ގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި
ގުޅިގެން އެއް މުވައްސަސާއިން އަނެއް
މުވައްސަސާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ
ގޮތްތަކާއި ،އެހެން ރަށްރަށުން ތިނަދޫއަށް މަތީ
ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އަންނަން ބޭނުންވާ
ހޯދުމުގައި
އެކޮމަޑޭޝަން
ފަރާތްތަކަށް
ހައްލުކުރުމަށް
ގޮންޖެހުންތަކާއި،
ހުރި
ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ޒުވާނުން
ކުރުމަށްޓަކައި
އަހުލުވެރި
ވަޒީފާއަށް
މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދެ މުވައްސަސާ ގުޅިގެން
ހިމެނެއެވެ.ޖ
ކަންތައްތައް
ކުރެވިދާނެ

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް އިން
ނިޔަމިކަމުގެ

ހިންގާ

ސެޓްފިކެޓް

2

އަދި

ފަޅުވެރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯހުގެ އައު ބުރެއް
ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
 23ޖަނަވަރީ  2022އިން  28ޖަނަވަރީ 2022
އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް
 2ކޯހުގައި ޖުމްލަ  14ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ
ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފަވެއެވެ 01 .ޖަނަވަރީ 2022
އިން ފެށިގެން  2ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް
ގެންދާ ފަޅުވެރި ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯހުގައި
ޖުމްލަ  16ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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Parenting... are we doing it right?
to children, parents take on all
the chores, small things like
tying shoes, arranging teenagers’
rooms, putting dirty clothes in
the bin or machine and washing
the dishes for them assuming
doing all these would help them
to become ‘that better person’
which parents always wish for.

ާމަރިޔަމް ރިޔާޝ

ިކުރިމަތިވ

ާގޮންޖެހުންތަކަކ

ަކޮށްފިނަމ

ްމަސައްކަތ

،ާޕޮމްޕިޔ

،ޫތިނަދ

ަގިނ

ެކިތަންމ

ުހިތްވަރާއެކ

.ގދ

ްކަމުގައިޔަސ

ްވާނެކަނ

ުކާމިޔާބ

ް ޢުމުރުނ.ެމަރިޔަމް ރިޔާޝާ ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފައެވ
ި އަހަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައ16 ެއެންމ
ެފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްފައިވާ ރިޔާޝާގެ ކިޔަވައިދިނުމުގ
ުއަތޮޅ.ދާއިރާ ފެށިގެން ދިޔައީ ސާނަވީ ތަޢުލީމަށްފަހު ގދ
ިތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައ
ުޙާލަތ

ީމާލ.ެހިސާބުންނެވ

ިފެށ

ްމަސައްކަތްކުރަނ

ުތަންނުދިނުމާއި ރަށުން އިތުރަށް ކިޔެވޭނެ މަގު އޭރ
ްވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލ
ެމަރުކަޒުގ

ިތަޢުލީމ

2000 ،ީފަހިވެފައި ނުވާތ
ުއަތޮޅ

ގދ

ުނިންމުމަށްފަހ

، ީއެސިސްޓެންޓް ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެއްޓ
ާއަދި އާއިލ

ުއަމިއްލަ ފައިމަށްޗަށް ތެދުވެ ޒިންމާދާރ

.ެފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ މީހަކަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައެވ
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ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިނަދޫ ކެމްޕަހުނ
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2004

ިސަރޓިފިކެޓް އޮފް ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންްގ ކޯހުގައ
ް އެޑްވާންސ.ެކިޔަވަން ފުރުސަތު ލިބުނު ހިސާބުންނެވ
ޓީޗިންްގ

ީޕްރައިމަރ

ްއޮފ

ްސަރޓިފިކެޓ

ީޕްރއިމަރ

ެސްކޫލުގ

ުއަބޫބަކުރ

ުނިންމުމަށްފަހ

ްޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތުވެގެނ
ުއިތުރ

ްދާއިރާއިނ

ެކިޔަވައިދިނުމުގ

ީދިޔައ

ެތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަން މަގުހުޅުވިގެން ދިޔަ ދޮރަކަށެވ
ެ އާއިލާގ،ްވަޒީފާގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުނ
ީކަންތައް ބަލަހައްޓަމުން އިތުރަށް ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަކ
ުފަސޭހަ ރާސްތާއަކަށް ނުވި ކަމުގައިވިޔަސް ހިއްވަރާއެކ
ްމަސައްކަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީނ
2015 ީހިންގި ބެޗްލަރ އޮފް ޓިޗިންގް ޕްރައިމަރ
ް ގައި މާސްޓަރ އޮފ2020 ުގައި ޙާސިލުކުރުމަށްފަހ
ެއެޑިޔުކޭޝަން ޙާސިލުކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގ
ީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމ.ެޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީންނެވ
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.ެމެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވ

Shihanath Ibrahim
Raising a confident, empathetic,
and successful child is a dream
of every parent. They want their
children to be the best they can
be. However, in the process of
achieving that, many parents
overstep the bounds and get
confused about their roles.
Parents become ‘lawnmowers’ or
‘helicopter parents’, making sure
that they clear all the roadblocks
for their children to make them
successful in life. But doing so,
are they really helping them to
become successful or the other
way around?
I believe that, in our society,
most of the parents often overdo
things which children can
easily do. Overfunctioning has
become a norm in todays’ society.
Parents have been taking all the
responsibilities ranging from
simple to complex tasks assuming
that would help their children to
be successful in life. Oftentimes, it
is seen that instead of delegating
age-appropriate responsibilities

Parents not only do all the work
for the children at home, but
they also tend to attend school
related responsibilities for them.
It is very common to see parents
taking all the responsibilities of
school related work to an extent
that most of the work is also
done by the parents themselves.
Instead of helping the child in
completing school tasks, parents
themselves do it. They stay awake
to complete that ‘science project’
or that ‘art work’ while the child is
‘peacefully’ sleeping. Moreover,
carrying bags, books and even
umbrellas for the teenager who
is even taller than the parent is
trending in our society. Likewise,
the trend continues as children
become adults too; parents in our
society are seen accompanying
their children to university
application visits or even to job
interviews literally becoming a
shadow.
Furthermore, overparenting has
become a norm that parents
constantly
mitigate
stress
and mow down any obstacle
that their children experience,
depriving them of opportunities
to develop essential skills needed
for life. Ghost writing that essay
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or putting together that project
surely would speed things up
for them , but doing so, parents
are blindly depriving children
to develop important skills like
problem-solving abilities and the
chance to overcome challenges
which are an essential part of
growing.
Studies done on the topic
suggest that overparenting has
stemmed from a “cocktail of
dread” that us parents have; the
fear of children getting injured,
anxiety of children not achieving
success academically or socially
in the absence of constant
supervision, and worry that not
catering to a child’s every need
will somehow lead to irreparable
psychological damage. Hence,
the parents’ intentions are really
good but how they have been
doing it needs to be reflected
and changed. We parents need to
think outside the box hat failure,
struggles,
disappointments,
discomfort and challenges teach
children to become resilient and
independent.
To sum up, over-parenting can
potentially lower children’s selfconfidence, self-esteem and at
the same time stop them from
preparing for the real world
ahead. Thus, it is time for parents
to stop hovering over and
mowing down the obstacles for
children and step back and guide
them through difficulties to build
the muscles needed for life.
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ުހޯލ

ިމުޅ

ްމިގޮތުނ

ާ ރުފިޔ700 ްހިފާނަމަ ގަޑިއަކަށ
ްދުވަހަށ
ިމުޅ
،ުކަނޑައެޅިފައިވާއިރ
ް ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށ3000 ަހިފާނަމ
.ެދޫކުރާގޮތަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވ
،ަބޮޑު ކްލާސް ރޫމެއް ވަކިން ހިފާނަމ
ްރޫމެއ
ްކްލާސ
ްއެއަރކޮންޑިޝަނ
ް ރުފިޔާގެ ރޭޓުނ250 ްގަޑިއިރަކަށ
ް އޭސީ ނުކުރާ ކްލާސްރޫމެއ،ުދޫކުރާއިރ
ެ ރުފިޔާގ200 ީގަޑިއިރަކަށް ދޫކުރަނ
ަ އަދި ދުވަހު ކުއްޔަށް ހިފާނަމ.ެރޭޓުންނެވ
،ް ރުފިޔާ އަށ900 ްއޭސީ ކްލާސްރޫމެއ
ް ރުފިޔާ އަށ800 ްއޭސީނުކުރާ ކްލާސްރޫމެއ
.ެކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވ
،ިމީގެ އިތުރުންވެސް ޕޮލިކޮމް ރޫމާއ
ްކޮމްޕިއުޓަރު ލެބް ވެސް ކުއްޔަށ
.ެދޫކުރެވޭ ތަންތަނުގައި ހިމެނިފައި ވެއެވ
ައެހެންނަމަވެސް ފޮޓޯ ނެގުމަށް އަންނ
ެފަރާތަކަށް އަގަކާއި ނުލައި ފޮޓޯ ނެގުމުގ
ެނ.ެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި އޮވެއެވ

ިއިދާރާތަކާއ

ީރަސްމ

ެސަރުކާރުގ

ްއަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ފަރުދުނ
ޫބާއްވާ އެކިއެކި ހަފްލާތަކާއި އިވެންޓްތަކަށް ތިނަދ
ިކެމްޕަސްގެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކ
ަ ވަނ2016 ،ްތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާގޮތަށ
ް މިގޮތަށ.ެއަހަރުން ފެށިގެން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވ
ްހަމަޖެހުނު ފަހުން ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށ
ެތިނަދޫ ކެމްޕަހުގެ ހޯލާއި ކްލާސްރޫމްތަކުގ
ްއިތުރުން ވިނަގަނޑު ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ކުއްޔަށ
ް އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިނ.ެދޫކުރެވިފައި ވެއެވ
ީ އެއ.ެކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ކެމްޕަސްގެ ހޯލެވ
ްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެކި ކަންކަމާގުޅިގެނ
ްބައްދަލުވުންތައ
،ިވޯރކްޝޮޕްތަކާއ
ާބާއްވ
ީ ހަމައެގޮތަށް ކައިވެނި ޕާޓ.ެބޭއްވުމަށެވ
ްތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީތައ
ް ކެމްޕަހުގެ ވިނަގަނޑު ކުއްޔަށ،ްބޭއްވުމަށ
.ެހިފާ ފަރާތްތައްވެސް މަދެކޭ ނުދެންނެވޭނެއެވ
ުމީގެ އިތުރުންވެސް ކެމްޕަހުގެ ހިތްގައިމ
ްމާހައުލުގައި ފޮޓޯނަގާ ފަރާތްތައްވެސް ގިނަކަނ
ިއިމާރާތުގައ
ްކެމްޕަސ
.ެފާހަގަކޮށްލެވެއެވ
ްކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަނާއި އެތަންތަނ
ިކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ އަގުތައް ކަނޑައަޅާފައ
ަ އެގޮތުން މިފަދ.ެއޮންނަނީ ވަކި އުޞޫލަކުންނެވ
ަތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވެނީ ގަޑިއަކަށް ނުވަތ
.ެވަކިވަކި ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޭ އުސޫލުންނެވ
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ގދ.ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންތަކެއް
އާބާދީގައި  540،000މީހުން ދިރިއުޅޭ
ޤައުމެއްގައި ނިސްބަތުން ކޮންމެ  2މީހަކަށް
ބޭރު މީހަކު ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއް މިނޫނީ
ނެތޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ .އެކުވެރި އަރަބި
އިމާރާތު ފަދަ މަދު ޤައުމެއްގައި ބޮޑެތި
އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގައި އުޅޭ
ބިދޭސީންގެ އާބާދީ ބޮޑުވިޔަސް ނިސްބަތުން
ފަޤީރު ،އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް މަދު،
މުޅި ޤައުމު އެއް ސިނާޢަތަކަށް ބަރޯސާވެފައިވާ
ޤައުމެއްގައި މިއީ ކަންބޮޑުވާންވީ އަދި
ނުރައްކާތެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ.
ޢަދަދުތަކުން ކިޔާނަމަ ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް
ސްޓެޓިސްޓިކްސް ގެ ހިސާބުތައް ބުނާގޮތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 177،000
ގްލޯބަލް
މަސައްކަތްކުރެއެވެ.
ބިދޭސީން
ޑިޓެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިން އަންދާޒާކުރާ
ގޮތުންނަމަ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު 145،000
އާއި  230،000އާއި ދެމެދުގައި އުޅޭނެއެވެ.
އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ،މިއީ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ
ވިސާގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެންވެސް ފައިސާ
ނުދައްކައި އުޅޭ މީހުންނެވެ .މިފަދަ މީހުން
ވިސާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް މަހަކު ބޮލަކަށް
ދައްކަންޖެހޭ  250ރުފިޔާއިން އަގުކުރާނަމަ،
އެއީ ދައުލަތަށް މަހަކު  36.2މިލިއަން
ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެކެވެ .މި ޢަދަދު އަހަރަކަށް
ބަލައިފިނަމަ  435މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް
ގެއްލެއެވެ .މިފަދަ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ
ވިޔަފާރިތަކުން ހޯދާ ނަފާގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ
އެ ވިޔަފާރިތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ
ނުދައްކައެވެ.ނ
ދައުލަތަކަށް
ޓެކްސް
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އަދި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީ ކޮންމެ
މީހަކު މަހެއްގެ މައްޗަށް  300ޑޮލަރު
އެމީހުންގެ ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ޤައުމުން
އެހެން
ބޭރުކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ކަމަށްވާނަމަ އެއީ މި ޤައުމުގެ އެއްވެސް
ދިމާލެއްގައި ހިސާބު ނުކުރެވި އަހަރަކު 522
މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުވެގެން ދާނެކަމެކެވެ.
އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައްވެސް ވަކި މަދެއްނޫނެވެ.
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ކުރާ ޖިނާޢީ
ބޮޑެތި ކުށްތަކާއި ޖިންސީ ކުށްތަކުގެ އަދަދު
އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް
ބަލަހައްޓާ
އިދާރާތަކުން
ކަމާއިބެހޭ
ތަފާސްހިސާބު ތަކުން ދައްކައެވެ .މާރާމާރީ ފަދަ
ބޮޑެތިކުށްތަކުގެ ފަހަތުގައިވެސް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް
އުޅޭ ބިދޭންސީންގެ ބައިވެރިވުން އެބައޮތެވެ.
މިމީހުން މަގުމަތީގައި ހިންގާ ބަދުއަޚުލާޤީ
ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ކެނޑިނޭޅި އަޑުއިވެއެވެ.
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބޭރުމީހުންގެ ފަރާތުން
ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަކީ ހައްލު ނުކުރެވި
ދިގުލައިގެން ދާ ޤައުމީ ބޮޑުމައްސަލެއެކެވެ.
މިއީ ހަމަ އެކަނި ވަކި ބައެއްގެ ބޮލުގައި
ބޮޑު
ނިންމާލެވޭވަރަށްވުރެ
އަޅުވާފައި
މައްސަލަ
ބިދޭސީންގެ
މައްސަލައެކެވެ.
ތަކުގެ ފަހަތުގައި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު
ޝާމިލުވެ އެމީހުންގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގައި
ކޮށްދޭވާހަކައަކީ
މަގުފަހި
އަމަލީގޮތުން
ވާހަކައެކެވެ.
އާންމު
މިމުޖުތަމައުގައި
މިގޮތުން ބައެއް ދިވެހިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ
ކޯޓާ ނަގައި އެ ޢަދަދަށް ބިދޭސީން ގެނެސް
އުޅޭނެ ގޮތަކަށް އުޅެން ދޫކޮށްލަނީ ދިވެހިންނަށް

އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތަކަށް ބިދޭސީން
ހަދާފައެވެ .ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ބަލަދު
ވެރިޔަކު ނެތި ބޭނުންގޮތަކަށް ބޭނުންތާކު ބޭނުން
މަސައްކަތެއް ކުރަން ދޫކޮށްލުމުގެ މުޤާބިލުގައި
މަހަކު މަދު ފައިސާކޮޅެއް ދިވެއްސަކަށް
ދޫކޮށްލަނީއެވެ.
މުޖުތަމައަށް
ލިބޭގޮތަށް
މިގޮތަށް ދޫކޮށްލާ ބޭރުމީހުން ކޮންމެ މަހަކު
ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭވިސާ ފީވެސް ދިވެހިން
އަތުލައި ދައުލަތަށް ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި
އަމިއްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން
ގެންދާ ކަމުގެ ވާހަކަ މިމުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި
ދެކެވެއެވެ .ދިވެހީންގެ މި މަކަރުވެރިކަން
ބިދޭސީންނަށް ދަސްވެ ،އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މި
ބޮޑު ނެޓްވޯރކްގެ މޭސްތިރިންނަށް ބިދޭސީންވެ،
މައި ހަބަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ހަދައިފިތޯ
މީ މިއަދު މިޤައުމު ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޮޑު
ސުވާލެކެވެ .ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމަކީ ދުނިޔޭގެ
ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ މީޑިއާ ރިޕޯރޓްތަކުގައި
ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ އޭގެ ހަބެއްކަމަށް ބުނެ
މިވާހަކަ ފަތުރަމުން ދާކަމެވެ .މިއީ ޙައްލެއް
ނުލިބި ދިގުލައިގެން ގޮސްފިނަމަ މުޅި ޤައުމުގެ
އިޤްތިޞާދަށާއި މުޖުތަމައަށް އެތައް ގޮތަކުން
ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތި ވެދާނެ ކަމެކެވެ.
ދައުލަތުގެ
ކުރެވޭނީ
ހައްލު
މިކަން
ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރައްޔިތުން
އެކައްޗެއް ކިޔައި މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުރި
ކަންކަން ބަލައި އެކުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވިގެންނެވެ .މިދެކެވެނީ އަމިއްލަ ގޭގައި
މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ގެނެވޭ
މީހާއަކީ ބޮޑެތި ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ކުރާ
މީހުންގެ ގޮތުގައި ނޫނީ އެފަދަ ގްރޫޕްތައް ހިންގާ
ބޭރު އިސްފަރާތްތަކަށް ވެގެން މަސައްކަތް ކުރާ
ވަހަކަ ނަމަ މިއީ މުޅި މުޖުތަމައުގެ އެތައް
ބަޔެއްގެ އިހުމާލު ތަކެއްގެ ތެރެއިން ނޫނީ
ނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ ބޮޑެތި ކަންކަމެވެ .ޖުމްލަކޮށް،
މުޅި މުޖުތަމައުގެ ތާއީދު މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި
ނެތި މިފަދަ މިންވަރަކަށް ބިދޭސީންނަށް
ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ވިޔަފާރި ތަކެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން
ބަލައި ރަނގަޅު ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ
އިދާރާތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުން ގިނަނަމަވެސް
ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ މިކަމަކީ
ހައްލެއް ނެތި ދިގުލައިގެން ދާން ދޫކޮށްލެވޭ
ވަރަށްވުރެ ޚައްސާސް ބިރުވެރި މައްސަލައެކެވެ.

