
 ޖަނަވަރީއިން ޖޫންއަށް  2016ފަހުގެ ރިޕޯޓު: އެންމެ ދު ސަމާލުވާންޖެހިފައިވާ ޤައުމަކާގުޅޭ ކުގެ ޙާލަތާމެ ޙައްޤުތަ އިންސާނީ 
 
 .ވެދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތުދިޔައީ ގޯސްވަމުންނެވެވޭތި
 
 ިއް ހައްޔަރުކުރުމާއި، ޝަރުޢީ ގެ ކުޑަކަމާއި، ސިޔާސީ ފަރާތްތައިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ދެވިފައިވާ ޖާގައ

ނިޒާމުގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ހުިރ މިންވަރުގެ މައްޗަށް މިފެބްރުައރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމަންވެލްުތގެ މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަްނ 
ވުން ފައުޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެކަންބޮޑުވުންތަާކ ގުޅޭގޮތުން "ސާފުސީދާ އަދި ން ކަންބޮޑު)ސީމެގް(އި ގްރޫޕު

 މިނެކިރެނިވި ކުރިއެރުން" ޙާސިލުކުރުމަށް ގޮވައިލާ ސީމެގުންވަނީ ސެޕްޓެންބަރު މަހަްށ ތާވަލުވެފައި އޮތް އެގްރޫޕްގެ 
  .ރާނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެތު އަލުން މުރާޖަޢާކުބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ޙާލަ

 
ިއެފަރާތްތަކުގެ އަސާީސ  ޔާތަކަށްދިވެހި ސަރުކާރުންދަނީ އިދިކޮޅު އަޑުތަކަށާއި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކަށާއި، ިމނިވަން މީޑ

 .ކަށް އޮތް ޑެމޮކްރެޓިކް ޖާގަ ހަނިކުރަމުންނެވެ ޙައްޤުތަ
 
ަޤިއްލުކަން އޮްތ މިންވަރުގެ ކުޑަކަމާމެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޚާއްސަކޮށް ޢަދުލްއިންސާފުގެ ނިޒާމުގައި މިނިވަން މުސްތ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ގިނަ އިސް ސިޔާސީންގެ މައްޗަށް މިފަހަކަށް އަިއސް ހިންގި ޝަރީޢަތްތަކުގައި 
މައްޗަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުންވާނީ މިއަހަރުގެ އިޖުރާތްތަކަށް ކަންނުހިންގުމާިއ، ދެފުށްފެންނަ ގޮތް ނެަތތީ އެކަންކަމުގެ 

ަޝަރީޢަތް  ދަންވާފަުހން ުނވަތަ އަރުވާލައިގެން އަވަސް އެގޮުތން. ވާހަކަދައްކާފައެވެ ތެޭރގައި ހަމަސްދުވަހުގެ ފުރަތަމ 
ާތިއ ށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުޝަރީޢާތަ ފުރުސަތާއި، ސުވާލުކުރުމުގެ ތަފުސީލީގޮތުން ހެކިންނާ ހުަށހެޅުމާއި، ހެކި ދިފާޢީ  ހިންގުމާއި،

ންަހނާގައި ޝަރީޢަތްަތއް ބާއްވަމުންދާކަމުގެ ރިޕޯޓުތަްއ ލިބޭމެއެވެ. އަދި ދައުލަތުެގ ރުކޮށްގެން ވަފުރުސަތު ނުދިނުމާއި، ސިއް
ބެހޭ ޤާނޫނުެގ މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައި ތިއްބެިވ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ައދި ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި ޓެަރރިޒަމް މަނާކުރުމާ

  .ބޭނުންހިފަުމންދާކަމުގެ މައްޗަށްެވސް ސީމެގުންވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށްފައެވެ
 
 ެޙްމަދު އަދީބާއި، ކުރީގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެިވ އައިދިކޮޅު ލީޑަރު ޝެއިޚް ޢިމްރާނާއި، އިހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ

ނޑިޔާރު އަޙްމަދު ނިހާނަށްވަނީ ދިުގ މުއްދަތުގެ ޖަލު ޙުކުމްތަކެއް ނާއި، އަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުޙްސި ފަ
އްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދާއި، ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްޗަށްކުރި ޙުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ ވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއިއްވާފައެ

ގެންގޮސްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނަގަހައްޓާފައެވެ. މިއެންމެ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކުރިއަށް
  .ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންަކމާމެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް ފާހަގަކުރެވޭމެއެވެ

 
 ްއެޢޫޤޫބާތް ދިނުްނ  އަހަރުވާންދެން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލުން 60މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުނ

ފަށައިގަތުމަށް ފިޔަވަޅުތައްވަީނ ފަށާފައެވެ. ލީތަލް އިންޖެްކޝަން ޖަހައިގެން މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިތުރުން 
ން ދަންޖައްސައިގެންވެސް އެއަދަބު ތަންފީޒުކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ޖޫްނގައިކަމާބެހޭ ޤަވާޢިުދތައްވަނީ ިއސްލާޙުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރު

ދުވަހުގެ  30މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމަށް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް އަދި އެންމެ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ޙުކުމް ނަގަހައްޓާތާ 
ވަނަ އަހަރުގައި އަވަހާރަކޮށްލެވުނު  2012ތެރޭގައި އެއަދަބު ތަންފީޒުކުރާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރވަީނ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ލިހުގެ މެންބަރުގެ މަސްއަލައިގައި މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާފައިވާ ޙުސެއިން ހުމާމްގެ ޙުކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި



ގައި ތާޢީދުކޮްށފައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މަރުގެ އަދަބުގެ ދެމަސްއަލައެއް މިހާރުވެސް އެބައޮތެވެ. އުސޫލެއްގެގޮތުން  24ޖޫން 
އްގައިވެސް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން އިންކާރުކުރާ އަދި އުވާލުމަށް ގޮވައިލާ އުޤޫބާތެވެ. މަރުގެ މަރުގެ އަދަބަކީ ހުރިހާ ޙާލަތެ

ނޑުއަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްާޓުލމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަ މެން ގެންދާނީ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ އްޗަށް ގޮވައިލުމުގައި އަޅުގަ
 .ރަމުންނެވެމުޖުތަމަޢުގެ އެހެން ބައިވެރިންާނއެކު މަސައްކަތްކު

 
ޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާޙައުލަކީ ގިނަ އަދި ތަާފތު ޚިޔާލަށް ޖާަގއޮތް މާޙައުލަކަށް ހެދުމަށް ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވ 

ނޑުމެން ދެމިތިބީމުއެވެ. އެގޮތުން  އި އާވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި އދ 2016މަސައްކަތްތަކަށް ތާޢީދުކުރުމުގައި އަޅުގަ
ކޮމަންވެލްތު މިމަގުގައި މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އދގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒްގެ ސީނިއަރ އެޑްވައިޒަރ ޓަމްރަޓް 
ސެމިޔެލް އޭޕްރީލް މަހުގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުރިހާ ޕާޓީއެއް ބައިވެރިވާ މަޝްވަރާތަކުގެ ިބންގާއެޅުއްވޭތޯ މަސައްކަތްޕުޅު 

މަވެސް އެމަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ނަތީޖާ މާނައެއްހުރި ގޮތެއްގައި ފެނިފައެއްނުވެއެވެ. ޖޫން މަހުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ ކުރައްވާފައިވީނަ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް އެޤައުމަށް ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެގޮތުން ޑރ ވިލީ މުޓުންގާ 

ނޑައަޅުއްވާފައެވެ.  ނޑުމެން މަރުޙަބާ ކިޔާ، ބިނާކުރުވަނިވިގޮތެއްގައި އޭނާއާއެކު އަ މުޓުންގާ ޑރކަ އްޔަންކުރިކަންމައްޗަށް އަޅުގަ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވައިލަމެވެ. ސެޕްޓެންބަރު މަހާއި ހަމައަްށ އަންނައިރު އިހު ބަޔާންވެދިަޔ ކަންބޮޑުވުންތަކުގައި މިނެކިޭރ 

 .މުޓުންގާގެ ަމސައްކަތްޕުޅުތަކުން ސާފުވާނެތެވެމައުނަވީ އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ޑރ 
 
 ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށްދަނީ ބިރުދެއްކުންތަކާއި ހުރަސްތަކާކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަްނ

ގައި  16އި އޭޕްރިލް ހަނިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލަ
ނޫސްވެރިންތަކެއްވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެނޫސްވެރިންނާ ދެޮކޅަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްަފއިވުމުގެ އިތުރަށް އެބައިމީުހްނ 

ކޮށް ދުވަހު ބަރަހަނާކޮށް ބަލާ ފާސްކޮށްފައިެވއެވެ. އެބައިމީހުން އަޑުއުފުލަމުްނދިޔަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު ަޢމުރުތަކެއް މެދުވެރި
 އިސިއްޔަތުން މީޑިޔާ ރެގިއުލޭޓުކުރުމަށް އޮންނަ މުއައްސަސާގައި ސިޔާސީ ރަސްމީ ހަނޫސް ހަވީރު ހުއްޓުވާފައި އޮތުމާއި، 

ގެ މަސްއަލައިގެ ތަޙްޤީޤަްށ هللا ވަނަައހަރު ގެއްލުވާލައިފައިވާ ނޫސްވެިރޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު 2014ކުލަވަރުޖެހުމާއި، 
 ންތަކުގެ ސަބަބުން ޖޫން މަުހގެ ތެރޭގައި ޗެނަލް ނިއުސް އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭކަން ހިމެނެއެވެ. ސިޔާސީ ފިއްތު

އަހަރު މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި  2015އިން ނޫސްވަނީ ބަންދުކޮށްަފއެވެ. އޮންލަ (ސީއެންއެމް) މޯލްޑިވްސް
ތައް ޚުދު ތިމާ ތުންލި އަމިއްލަ ތިމާގެރާއްޖެޓީވީގެ ހަތަރު ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. 

ން މަޖުބޫރުވާފަދަގޮތަކަށް ޙާލަތު އޮއްވާމެ އެކަމަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާފަަދ ސެންސަރުކުރަ
  .އަބުރާބެހޭ ބިލެއް ޖޫން މަހުގައިަވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަަހޅާފައެވެ

 
 ްފޮރިން އެންޑ ކޮމަންވެލްުތ އެެފއާޒް މިނިސްޓަރ ފޮރ އޭޝިޔާގެ މަޤާމުގައި އޭރު ހުންނެވި ިހއުގަރ ސްވަޔަރވަނީ މާލެއަށ

ނުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ޔާމިނާއި އެމަނިކުފާهللا ރައީސް ޢަބްދު މަހު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަނަވަރީ
މާއި، ާޤނޫނުެގ ވެރިކަމާއި، މަރުގެ އަދަބު ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ޑެމޮކްރެޓިކް ޙައްޤުތަކަށް އޮތް ޖާަގ ހަނިވަމުންދިއު

ޤުތަކާ ގުޅިގެންހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މިސްޓަރ ސްަވޔަރވަނީ ފައުޅުކުރައްވާފައެވެ. ން ހިމެނޭޮގތުން އިްނސާނީ ޙައްރުތަންފީޒުކު
ވެރިން ދޫކޮށްލުމާއި، ވަނަ ބަްއދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުށް 32އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެޭހ ކައުންސިލްގެ 

ބާރުތައް ވަކިކުރުމާއި، ޝަރުީޢ ނިޒާމު މުސްތަޤިއްލުކުރުމާއި، އެއްވެއުޅުމާއި ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ މައްޗަށް 
، އަލުން އިތުބާރު އުފެއްދުމުގެ މައްޗަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ވާހަކަދެއްކިމެއެވެ. އެފަދަ ޚާރިޖީ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް



އަންހެނުން ތަމްސީލުކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާއި، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޤާބިލުކަްނ 
 .އިތުރުކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުންދަނީ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަްތތަކަށް އަމާޒުކޮށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ 


