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»ުހިރހާ ދެިވީހްނގެ މާތް ައގުޮބޑު މިލުްކ ަވްއަކމާިއ ފާަސަދިއގެ ެތެރައްށ 
ަގނޑެުމެންއ ެނތްިނ«  ގެްއިލ ހްުސވާއުިރ ޮގތް ހްުސވެފިައ ތިބޭަކްށ ައޅު

ވާ ނަ ން އި ހު ގަ ތު ލާ ވި ރޭސި ރީ 2016، އިނގި އަ ރު ބް ، 4 ފެ ދު ދު ނަޝީ މަ ން ހަ އީސް މު - ރަ

ކަތްދަގެ ފުރަތަމަ ޢަދަދަށް މަރުޙަބާ. 
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 
އަންހެނުންގެ ރޫޙޫގެ ފަރާތުން ދިވެހި 
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ޅި  ކު ސް  ވެ ށް އަ ހާ މީ ގެ  އި ދަ އާ މެ  ން އެ
ތް ގޮ ނެ  ދޭ އި ގަ ން އަ ގު  މަ ނގާ  ހި

)ތަރުޖަމާކުރީ އއ(
 

ތިރީގައި މިވަނީ »ކަންފަހި އަދި އުފެއްދުންތެރި 
ރައްޔިތެއްގެ ފަންނުވެރިކަން« އުނގަންނައި 

ދިނުމަށް އެކަންކުރާ މީހުންނާއި ހަރަކާތްތެރިންނާއި 
ލީޑަރުން އެއްތަން ކުރުވާ »ސިޓިޒެން 

ޔުނިވާރސިޓީ )ރައްޔިތުންމީހާގެ ޔުނިވާރސިޓީ( 
ގެ މުއައްސިސް އަދި މަދަނީ ތައުލީމު ދެއްވާ 

އެރިކް ލިޔު ދެއްވާފައިވާ ތަގްރީރެއްގެ ތަރުޖަމާއަށް 
ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. 

މިލިޔުމުގައި މިވަނީ ލިޔުންތެރިޔާގެ އަމިއްލަ 
ޚިޔާލެވެ. 

 މި ޒަމާނުގައި »ސިވިކްސް« އޭ ބުނުމުން 
އަޑުއަހާ މީހާ ފޫހިވެ އާފުރި ނިދި ޖައްސުވައެވެ. 

އެއީ، އެބަހަކީ އިންތިހާއަށް މުހިންމު އަދި 
އިންތިހާއަށް މާތް އަދި އިންތިހާއަށް ފޫހި 

ކަމެއްގެ މަތިން ހަނދާންކޮށްދޭ ބަހަކަށްވާތީކަމަށް 
ވެދާނެއެވެ. 

ސިވިކްސް އެއީ މީހުން ގަޔާވާ ބަހަކަށް ހެދުން 
އެއީ އެކިއެކި އާންމު ބައްދަލުވުންތަކަށް 

ގޮވައިލުމުން އެތަންތަނަށް ހާޒިރުވާ 
މީހުންނާއި އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށްވެސް 

ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ 
މައްސޫލިއްޔަތެކެވެ. 

އެމެރިކާގައި އަހުލީ/މަދަނީ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލައި 

ހިންގި ސިވިލް ރައިޓްސް މޫވްމަންޓްގެ ދުވަސްވަރު 
އެއީ މީހުން ގަޔާވި، ޝައުގުވެރިކުރުވި ބަހެކެވެ. 
ސިވިކްސް އަކީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އެފަދަ 
މަގްބޫލް ބަހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މުޖްތަމައުގައި 

»ބާރު«)power(  އޮންނަ ގޮތާއި ބާރު ހިނގާ 
ގޮތާއި ބާރާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު 

ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކައި އޭގެ އެންމެހައި 
ކަންކަން ކިޔަވައި ދޭންޖެހެއެވެ. 

އެކަން ކުރާ ގޮތަކީ ސިޓީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ 
ކަމަކަށްވެސް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ސިވިކްސް ގެ މާނައަކީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް 
ކުރާ އިރު މުޖްތަމައުގެ ކަންކަމުގައި މީހުން 

ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ނެރޭ މި ޚަބަރުސިޓީއަކީ 
މަޢުލޫމާތުން ފުރިގެންވާ، ތަފާތު އެކި މައުލޫމާތު 

އެކުލެވޭ ދިވެހި އަންހެންދަރިންގެ ކެރުމާއި 
ކުރިއެރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެއްޗެކެވެ ހެއްވާ 

މަޖާ ޅެންތަކާއި ކުރުވާހަކަތައް ވެގެންދާނީ 
ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެކުވެރި އަކަށެވެ. ސިކުނޑީގެ 
ބާރުގަދަ ކާނާއެކެވެ. ހަނދާނާ ވިސްނުމަށް 

މުއްސަނދިކަންގެނެސްދޭ މުހިއްމު ވަސީލަތަކަށެވެ. 
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލާއެކު މުއްސަނދިވެގެންދާނެ 

މިނޫހަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އިޖުތިމާއީ، 
އިގްތިޞާދީ ޞިއްޙީ އަދި ތަޢުލީމީ ކަންކަމާއިބެހޭ 

ގޮތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގާ ބަޙުޘްތަކަށް 
މަގުފަހިވެގެންދާނޭފަދަ ވަސީލަތަކަށެވެ.

މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ހޮޅުއަށިތަކާއި ޖޯލިފަތިތަކާއި 
ހަރުގެ ތަކުގައިވެސް ކަތްދަ އިޚުތިޔާރު 
ކުރައްވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. 

»ކަތްދަ«ގެ އުއްމީދަކީ މުޅިމުޖުތަމަޢުގެ 
އެއްބާރުލުމާއެކު އަންހެނުން ބާރަށް ކުރިއަށް 
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ން ބު ލި ން  ރު ދި ށް  ޅަ ކޮ ޅު ހު ޔަ  ދި ން  މު ެވ ނި

ފެބްރުއަރީ 7، 2012، މިއީ ދިވެހިން 
އެބައިމީހުންގެ ޒަމާންވީ ދިގު ހަޔާތުގައި ދުށް 
އެންމެ ހިތްދަތި އެއްދުވަސް ކަމުގައި ބައެއް 

މީހުން ބުނަމުން ދެއެވެ. 
އަދި ޚާއްސަކޮށް ޢުމުރުން ދޮށީ މީހުންނެވެ.

 
އެކަނިވެރިކަން އިޙްސާސް ކުރަމުންދާ އެކަނިވެރި 

މީހުންނެވެ. 
ނުކުޅެދޭ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. 
އަދި ހަމަ އާންމު ހާލަތުގައި އުޅެމުންދާ 

ޢާންމުންނެވެ.
އެ އެމީހުންގެ ބަހުންނަމަ އެބައިމީހުންނަށް 

އެގެއްލުނީ ހަމައެކަނި ވެރިއެއް ނޫނެވެ.
އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އުންމީދެވެ.

އެތަކެއް ދުވަސް ވަންދެން ތިމަންމެނަކީ 
މުޖްތަމަޢުގައި އެކަހެރިވެފައިވާ ބައެކޭ ހީކޮށް 
ދިރިއުޅުންމަތިން ފޫހިވެ، މާޔޫސްވެފައި ތިއްބާ 

ހާލު ބަލައިލާ އެހީތެރިވާން »ދަރިއަކު« ލިބުމުން، 
ނިވެމުން ދިޔަ ހުޅުކޮޅަށް ދިރުން ލިބުނެވެ. 
މާޔޫސްކަމުން ނުކުތުމަށް ހިތްވަރު ލިބުނެވެ.

ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ވެރިކަމުގެ 

ބޭނުމުގައެއްނޫނެވެ.
ދިވެހިދަރިއަކަށް ވީތީ ދިވެއްސަކަށްވީތީ ދިވެހިން 
އުޅޭ ދަތި ޙާލު ދެކިވަޑައިގެން އެބައިމީހުން އެ 

ހާލުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.
ވެރިކަމުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި މަދު، ދަތި 

ދުވަސްތަކުގައި އެކަމުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް 

ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އޭގެ ފޮނިރަހަ 
ވަނީ ކަރުތެރޭގައި ލާފައެވެ.

ދުލާއި ގަލަމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ 
ޙައްގާއި ތިމާއަކީ އިންސާނަކަށްވީތީ ލިބޭ 
ހައްގުތައް ދިވެހިންނަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް 

މިންވަރަކަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވާފައެވެ.
 

މިކަމަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ 
ކަމެއްކަމުން ރާއްޖޭގައި ޚުދުމުޚްތާރު އަމިއްލަ 
އެދުމުން ފޯވެފައި ތިބި، ވެރިކަންކޮށްފައި ތިބި 
މީހުންނަށް ކެތްނުވެގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ 
ސަރުކާރަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އުދަގޫ ކުރަން 

ފެއްޓިއެވެ. 
މިކަމުގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުރީ، ރާއްޖޭގެ ދިގު 

ތާރީޚުގައި ވެރިކަން ކުރި މައުމޫނު ފިޔަވާ އެހެން 
އެއްވެސް މީހެއްނޫނެވެ. 

މައުމޫނަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ވަރުގަދަ 
ބޭފުޅެއްކަމުން އެމަސައްކަތް ފެއްޓެވީ ވަރަށް 
ދުރާލާ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. ރައީސް 

ނަޝީދުގެ ނާއިބު ރައީސަކީ ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެ 
ފެށިގެން ވެރިކަމުގެ މަގާމު ފިޔަވައި އެހެން 

އެއްވެސް ޚިޔާލެއްނެތި ހުންނެވި ބޭފުޅެއްކަމުން، 

މައުމޫނުގެ މިސްރާބު ފުރަތަމަވެސް ޖެހީ 
އެދިމާލަށެވެ. 

އެކި ގޮތްގޮތުން އެކި މީހުނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން 
އެކި ސިފަސިފައިގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސް 
އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ދިވެހިންގެ އެތައް ބަޔަކު 

ކުޑަކަކޫ ޖައްސާފައެވެ.
ދުވަހަކުވެސް އަރައިނުގަނެވޭ ވަރުގެ އަނދަވަޅަކަށް 

ދިވެހިން ވައްޓާލާފައެވެ.

މައުމޫނަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި 
ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އަނިޔާވެރި ވެރިއެކެވެ. 
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ބައިވެރިވެ އަޅާލައި ހެދުމާއި މުޖްތަމައުގައި ދިމާވާ 
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

ފަންނެވެ. 
ސިވިކްސްއަކީ ރައްޔިތަކަށްވުމުގެ ފަންނެވެ. 

މައިކްރޯސްފްޓްގެ މަޝްހޫރު ބިލް ގޭޓްސް ބުނަނީ 
އެއީ ދިރިއުޅުމައިގެން އުޅުން ކަމަށެވެ. 

އެކަމުގައި 3 ކަމެއް އެކުލެވޭކަމަށްވެސް ބިލް 
ގޭޓްސް ބުނެއެވެ. 

ފުރަތަމައީ ސިފަތަކެއް ނުވަތަ އުސޫލުތަކެއްގެ 
މައްޗަށް އެޅިފައި އޮންނަ ބިންގަލެވެ. 

ދެވަނައީ ދުނިޔޭގައި ކަންކަން ހިންގާ ނިޒާމްތައް 
ދޭހަވުމެވެ.  

ތިންވަނައީ ހާސިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އަމާޒުތަކަށް 
ވާސިލްވުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކާއި އެ އަމާޒަށް 
ދަތުރުކުރުމުގައި އެހެންމީހުންގެ ބައިވެރިވުމެވެ. 
މިހާ ހިސާބުން އާދެވެނީ »ބާރު« މި ބަހުގެ 

މާނައަށެވެ. 
ބާރަކީ ތިމާ ބޭނުންވާ ގޮތް އަނެއް މީހާ 

ލައްވާ ކުރުވުމުގައި ތިމާގެ ކިބައިގައި އޮންނަ 
ގާބިލްކަމެވެ.  

މިއީ ނުރައްކާތެރި ބަހެއްހެން ހީވޭ ދޯއެވެ؟ 
ބާރުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ގިނަ މީހުން އެހާ ކުރާ 

ހިތްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. 
އެއީ ބިރުވެރި ބަހެކެވެ. 

އަދި ޝައިތޯނީ ބަހެކެވެ. 
އެ ބަސް ދުލުން ބަޔާންކުރަންވެސް އުދަނގޫ 

ވެއެވެ.  
ޑިމޮކްރެސީގެ ސަގާފަތުގައި އަދި އެ މަފްހޫމްގެ 
އަސްލު ނުވަތަ މިތޯލޮޖީގައި ބާރަކީ ރައްޔިތުންގެ 

ކިބައިގައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. 
އިތުރަށް ދެން މީގައި ކިޔާނެ އެއްޗެއް އެބައޮތް 

ހެއްޔެވެ؟ 
»ބާރު« މި ބަހުން ދޭހަކުރަނީ ނުރަނގަޅު 
އެއްޗެކެވެ. އެއީ ހީލަތްތެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ 
ބަހެކެވެ. އެއިން ދޭހަވަނީ ޝައިތާނީ ވަޚުޝީ 

ކަމެކެވެ.  

އެހެންނަމަވެސް ބާރަކީ ހެވައި ނުބަޔަށް ބަލާއިރު، 
އަލިފާން ނުވަތަ ފިޒިކްސް ފަދަ އެއްޗެކެވެ. 
)އަލިފާން ރަގަޅު ކަމަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭ 
ފަދައިން ނުބައިނުލަފާ ގެއްލުމެއް ދޭންވެސް 

ބޭނުންކުރެވޭ ނޫންހެއްޔެވެ؟( 
ކޮންމެ ކަހަލަ ނިޒާމަކަށް ހިންގާ ސަރުކާރެއް 

އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް އެ ސަރުކާރެއްގެ ހިންގުން 
ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އެ ސަރުކާރެއްގައި ބާރު 
އެތުރި އިންތިޒާމްކުރެވި އޮތް ގޮތަކަށެވެ. އެއީ 
ޑިމޮކްރެސީއެއް ނުވަތަ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް 

ވިޔަސް ހެވެވެ. 
)އަދި ނުނިމޭ. ބާކީ ބައި ދެން އަންނަ އަދަދުގައި(
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1.ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގެ 3 ލައްކަ ޔޫއެސް ޑޮލަރގެ ޗެކް، 9 އޮގަސްޓް 
2015 ގެ ތާރީޚުގައި

4.ހަބީބް ބޭންކް ލމޓ ގެ 1 ލައްކަ 50 ހާސް ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ 
ޗެކް، 5 އޮގަސްޓް 2015 ގެ ތާރީޚުގައި

ކަތްދަ ޝާއިއުކުރެވޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. 
މި ޚަބަރުސިޓީ އެމްޑީޕީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޓައިޕްސެޓް، ލޭއައުޓް:
މަޢުރޫފް އަޙްމަދު 
އީހާބު އަބްދުهللا

5.ހަބީބް ބޭންކް ލމޓ ގެ 1 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ޗެކް، 
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 )ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ އުފަންދުވަސް( 

ގެ ތާރީޚުގައި

6.ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ 1 މިލިއަން ޔޫއެސް 
ޑޮލަރުގެ ޗެކް، 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ގެ ތާރީޚުގައި

7.އެޗްއެސްބީސީ ލޓޑ ގެ 1 މިލިއަން 5 ލައްކަ ޔޫއެސް 
ޑޮލަރުގެ ޗެކް، 4 އޮކްޓޫބަރ 2015 ގެ ތާރީޚުގައި

2.ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 3 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ޗެކް، 16 ޖުލައި 
2015 ގެ ތާރީޚުގައި

3.ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެކް 3 ލައްކަ 60 ހާސް ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ޗެކް 
1 ޖޫން 2015 ގެ ތާރީޚުގައި
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ނުކުމެ ގައުމުގެ ހިންގުންތެރި ސިޔާސީ އިޤުތިޞާދީ 
އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި މަތީމަގާމްތަކަށް 

ވާޞިލްވުމެވެ. އަދި މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި 
ކުރުވަނިވި ބާރުގަދަ ބަޔަކަށްވުމެވެ.«

އަންހެނުން ކަންކަމުގާ އިސްނެގިޔަދޭށެވެ«.
ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީހުން ދެކެމުން 
އައީ ސިޔާސީ ކަންކަމަކީ ހަމައެކަނި ރަށުގެ 

އޭރުގެ ބޮޑުންގެ ތެރޭގައި އެކަނި އޮންނަންޖެހޭނެ 
އަންހެނުންނާއި ބީރަށްޓެހި ކަމެއްކަމުގައެވެ.

ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން 
ކުރިއަށް ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި އަންހެނުން 

ވެފައިވަނީ ސިޔާސީ ވެރިންނަށް ކައްކާކާންދޭ 
ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވެރިން ރަށްރަށަށް 

އަރާއިރަށް ފިޔަވަޅު ނޭގޭގޮތަށް ފަހަތަށް ކުނިކަހާ 
ވެލިލާންގެންގުޅޭ އަޅުންގެ ގޮތުގައެވެ.

ކުކުޅުކެއުމުގެ ވަގުތާއި މުނި ފޫހިފިލުވުމުގެ 
ޝޯތަކުން ޖަރީކޮށްދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބަސްބުނެ 

ޚިޔާލެއްދީ ހެދުމަކީ މާ ބަލައިގަންނަ ކަމަކަށް 
ނުވެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރަށު ބަނދަރާއި 
މިސްކިތްތަކާއި ޕާކުތަށް ހެދުމާއި ކުޅިވަރުގެ 

ދަނޑުތަކާއި ސްކޫލްތައް ހެދުމުގައި އަންހެނުންގެ 
ޚިޔާލު ހޯދާތޯއެވެ؟ 

ބިންގާ އަޅާތަންތަނުގައިވެސް ފެންނަނީ މުޅިންވެސް 
ވެރިމީހާގެ އެންމެ ގާތުގައި ފިރިހެނުންގެ ޓީމުތައް 

އެތުރިފައި ތިބޭތަނެވެ. މިވާހަކަ ލިޔެފައިވެސް 
މިކަމާ ފިރިހެނުންގެ ހިތަށް އަރާނެ ހެއްވާ 

މަޖާއެއްޗަކުން ހިނިވެސް އާދެއެވެ.
އެހެނަސް ކުރަންއެދޭ ސުވާލަކީ ދިވެހީންގެ 
ދިރިއުޅުން ޒަމާނުއްސުރެ ބައްޓަންވެގެން 

އައިސްފައިވަނީ އާމުދަނީ ހޯދުމަށް ފިރިހެނުން 
ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމުން ކުރިން މިދެންނެވި 
ތަންތަނުގެ ބޭނުން ހިފަނީ ރަށުގައި ތިބޭ 
އަންހެންވެރިންނެވެ. މިސާލަކަށް ރަށުގެ 

ބަނދަރު އަވަށާ ކިތަންމެ ދުރުގައި އޮތަސް 
ބަނދަރަށް މަސްބަލައި ދިއުމާއި އަވަށާއި 

ދުރުގައި މަދަރުސާ ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ދަރިން 
މަދަރުސާއަށް ގެންދިއުމާއި ގެނައުމުގެ ބުރަ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަނީވެސް އަންހެނުންނެވެ. 
މީގެ އިތުރަށް ރަށުގެ ކުނިއުކާލުމުގެ ނުވަތަ 

ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާގޮތުންވެސް 
ވަރަށްބޮޑު ތަކުލީފު އުފުއްލަން ޖެހިފައިވަނީ ހަމަ 
އަންހެނުންނަށެވެ. މިދެންނެވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި 
ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި 

އަންހެނުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަކީ 
ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ލާމަރުކަޒީ 
އުޞޫލުންރަށްރަށް ހިންގަން ފަށައިގަތީ 

އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުވުމުގެ 
ވިސްނުމާ އެކުގައެވެ. އަދި މިދެންނެވި 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުގައި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ 
ދައުރު އެކުލެވިގެންވާނީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ 

ކަންކަމުގައި ސީދާ ބަސްބުނެ ޢަމަލީގޮތުން 
ބައިވެރިވެ ވޭގޮތަށެވެ.
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އަދި ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ބަޔަކު ކުރާތަން ދުށުމަކީ 
މައުމޫނަށް ކެތްކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއްނޫނެވެ. 

އެމަނިކުފާނުގެ ދިގު 30 އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް 
ކޮށްނުދޭ އެތައް ކަމެއް ނަޝީދުގެ 3 އަހަރުގައި 

ކޮށްދިން ކަމީ މައުމޫނުގެ ވަރަށް ބޮޑު 
ވެއްޓުމެކެވެ. މިކަން މަދު ދުވަސް ކޮޅެއްގެ 

ތެރޭގައި ދިވެހިން ދެނެގެންފިއެވެ. އަދި މައުމޫނަށް 
ސަޖިދަޖެހި މީހުންވެސް ނޫނެކޭ ބުނެ މައުމޫނު 

އެކަހެރި ކޮށްލީއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ގިނަ ދިވެހިންނަކީ 
ވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔާ ވެރިންނަށް ޖެއްސުންކޮށް 

އުޅުނު ބައެއްނޫނެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކީ 
ވެރިކަމަށް ދައުވާކުރާ މީހެއްވެސް ނޫނެވެ. 

ނަމަވެސް މައުމޫނުގެ ފުޅާ ސިކުނޑި ބޭނުން 

ކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބޭނުން ކުރީ 
މިދެންނެވި ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަން އިންތިހާއަށް 

ގޮސްފައިވާ މީހުންނެވެ. 
ރައީސް ނަޝީދަކީ ޑިމޮކްރެސީއެއް އަށަގަންނަވަން 

މަސައްކަތް ކުރަށްވާ ބޭފުޅެއްކަމުން، މި 
ނުބައި ރޭވުން ރޭވި މީހުނަށް ލިބެމުން ދިޔައީ 
ވަރަށްވެސް ފުޅާ ފުރުސަތު ތަކެކެވެ. މީޑިއާގެ 
މިނިވަންކަން އިންތިހާއަށް ބޭނުން ކޮށްގެން، 

ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ނަޝީދުގެ 
ސަރުކާރަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި 
ތިބި މީހުން ބޭނުންކޮށް، އަދި އެބައިމީހުންނަށް 
އަވާ މެންދުރު ދައްކާ، ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަން 

އިތުރުކޮށް، މިފަދަ އެތައް ކަމެއްގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ 
ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުން ދުރުކުރުވުމެވެ. 

ބަޑިޔާ ފިސްތޯލަޔާ އެކި ވައްތަރުގެ ގޭސް ބޭނުން 
ކޮށްގެން ވެރިކަމުގައި ހުރުމަށް ވުރެ ދުރަށް 

ދިޔުމަކީ އިންސާނީ އުސޫލުން އެންމެރަގަޅު ގޮތް 
ކަމުގައިދެކި، އެ މަޖްބޫރީ ހާލަތުގައި ވެރިކަމާ 
ދުރަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެތަކެއް ދިވެހިންނެއްގެ 

އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ދިޔައީ ނިވިގެންނެވެ.

މިގޮތަށް ވެރިކަމުން ވެރިއަކު ދުރުކޮށްފާ ދެން އެ 
ވެރިކަމާ ހަވާލުވި މީހުންނަކީ ގައުމަށް ގައްދާރުވެ 

އަނިޔާވެރިވެ ޚިޔާނާތްތެރިވި ބަޔަކަށްވުމުގެ 
ނަތީޖާއަކަށްވީ ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް 
ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތް އިދިކޮޅު 

ފަރާތްތަކަށް ވިސްނި އަދި އެބައިމީހުންވެސް 
ރައީސް ނަޝީދުއާ އަތުގުޅާލުމެވެ. 

މަސައްކަތަކީ އުދަގޫ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް 
މިކަމުގެ ނިމުން އަންނައިރު ދިވެހިން ތިބޭނީ 

އަނެއްކާވެސް މިނިވަންކަމާ އުފަލުގައެވެ



މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހަންމަދު ނަޝީދު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަވައި، 

އެމްޑީޕީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 4 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި 

ވާހަކަފުޅުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓެވެ.

މިތުރުންގެ ހިތަށް ދަތިކުރި ކޮންމެ ކަޅު ރެއެއް
ފިތުރަތުގެ އުސޫލުން ނިމިދަނީ ފަތިހަށެ އަމުދުން

ގުދުރަތުގެ މި އުސޫލެއް ބަދަލެއް ނުވާނެ.
މި ރާއްޖޭގެ މިލްކުވެރިކަންވެސް ބަދަލެއް 

ނުކުރެވޭނެ.
މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދިވެހީންގެ މިލްކެއް.

މީ ހަތަރުމަތިފުށް ދިވެހީންގެ ހަލާލު މުދަލެއް.
ކާބަފައިން ބަލަހައްޓަމުން މުއްސަނދިކުރަމުން 

ގެނެސްދިން ދިވެހީންގެ ވާރުތަ މުދަލެއް.
މި ރާއްޖޭގެ ރުއްގަހަކަސް، ކަނޑަކަސް، 

ފަޅަކަސް، ފަރަކަސް، ގިރިއަކަސް، ހަލަކަސް، 
މުޅި މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ.

މި އަޑުއައްސަވާ މި މަންޒަރު ބައްލަވައި 
އަދި މިއާ ދުރުގައި ތިއްބެވިއަސް ހުރިހާ 

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ރާއްޖެ.

މި ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދިކަމާއި ތަނަވަސްކަމާއި 
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެން ޖެހޭނީ ދިވެހީންގެ 

ތަނަވަސްކަން ލިބިގަތުމަށް.
ހަމަ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ޖީބަށް ވަންނަ ފައިސާ 

ދެގުނަވުމަށް.
ބޯހާސްކަމެއް ނެތް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދުމަށް.

ބަލިމީހާ ބޭސްފަރުވާ ކަށަވަރުކުރުމަށް.
ދަރީންގެ ތައުލީމް ފުރާފުރިހަމަކޮށް ޒަމާނާއި 

ގުޅާލުމަށް.
އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ މި މުދާ 

ބޭނުންކުރާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންގެ ޅަފަތުގެ 
ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތަށް.

ޒުވާންކަމުގެ ހަމަޖެހުމާއި އުފަލަށް.

بسم الله الرحمن الرحیم،

 الحمد لله.

الصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم

ކޮންމެ ދެމަފިރިއެއްގެ އަލަތު ކާވެނީގެ އުއްމީދަށް.
އަހަރެނާއި އަދި އޭނަޔާއި އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ 

ހިތާހިތުގެ ގުޅުމުގެ ދަރީންނަށް.
މި ދިވެހި ކޮންމެ އާއިލާއެއްގެ ތާހިރު 

ދިރިއުޅުމަށް.
މަންމައާއި ބައްޕައަށް.

މާމައާއި ކާފައަށް ހައްގުވާ މާބޮޑު މިންވަރާއި 
ލިބެން އޮތް މާރީތި އަނެއްގޮތް ހޯދުމަށް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މީހަކީ ތިމަންނާގެ 
އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެހުރެ ފަޚުރުވެރި 

ދިވެއްސެކޭ އަޑުވީއްލާ ބުނުމަށް.

ހިންދު މިމާ ކަނޑުތެރެއިން އަލިރަން މުތް 
ހެން ދިރޭ މަގޭ މި އުފަން ބިން ތިޔަ 

ގެންދަވާ އަނދަވަޅަށް ދިވެހިންނާއެކު ވެއްޓެން 
ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް.

ދުލެއް ނުވެސް ކުރާނަން. 
މި ރާޢްޖެއާ މެދު ގޮތް ނިންމާނީ ހަމަ އެކެއްވެސް 

ނޫން، މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން.
އެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަކަށްވެސް ބިރެއް 

ނުދެއްކޭނެ.
ފަހަތަކަށްވެސް ނުޖެއްސޭނެ.

އަޅުގަނޑުމެން ނުކުތީ އަދި ތެދުވެ މިތިބީ މި 
ރާއްޖެ އަނބުރާ ހޯދުމަށް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 
ހެޔޮވެރިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭނަން.

ކަނޑުން ކެހެރިއެއް ތެމޭހާ ހިނދަކު މިކަން 
ނުކޮށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ދުލެއް 

ނުކުރާނަން.
މިކަން އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކާމިޔާބުކުރަމުން.

އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރި އަންނާނެ.
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭނަން.

ހުރިހާ ދިވެހީންގެ މާތް އަގުބޮޑު މިލްކު ވައްކަމާއި 
ފަސާދައިގެ ތެރެއަށް ގެއްލި ހުސްވާއިރު ގޮތް 
ހުސްވެފައި ތިބޭކަށް އަޅުގަނޑުމެނެއް ނެތިން.
އެއޮށް ފަޅާއި މިއޮތް ފަރާއި މި ގިރިއާއި އެ 
ހަލާއި ދެން އޮތް ރަށް ފެންތައްޓަކާއި ނުލައި 

ދިރުވާލާ ފަދައިން ތިޔަހެން ހައްދަވާ ދޮގުގެ 
ޖާދޫގައި، މާތްކަލާކޯ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ 

ޖެހޭކަށް ނޫން.
ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ ރަށާއި ފަސްވަތްފުރާ 

ފަސްސަތޭކައިގެ ނޫޓު ވަގަށްނަގައިފި.
ކަންނެލި އޮޑިއެއް ބަރުކުރާހާ ރުފިޔާއާއި ޑޮލަރު 

ގެއްލިއްޖެ.
ދިވެހީންގެ މުދަލުން ވައްކަންކޮށްފި.

ނުވާކަންތައް ވީކަމަށް ބުނެ ވީކަންތައް ނުވާކަމަށް 
ބުނެ، ތިޔަ ހިންގަވާ ނާއިންސާފާއި އަނިޔާ އާއި 

ބޭއިންސާފު ޝަރީއަތްތަކަށް ވަރިހަމަކޮށްގެން 
ތިބޭކަށް އަޅުގަނޑުމެނެއް ނެތިން.

ނުވެސް ތިބޭނަން.
މުޅި މި ދިވެހިރާއްޖެ އުވާލައި ޖަޒީރާ ދިވެހިގޮތް 
ނަގާލައި ހިއްކިބިމެއްގެ ހަތަރެސްކަން ގޮޅިއަކަށް 
ދިވެހީން ގެނެސް އަޅާލައި އެ ބިމުގެ ވެއްޔާއެކީ 

ހިމުންވެ ހަފުސްވެދާ ދިރިއުޅުމަކަށް ދިވެހީންގެ ބޯ 
މަހައެއް ނުލެވޭނެ.

ލިޔަކަ ނުވެސް ދޭނަން.

އިންސާނީ ތަޖްރިބާއަށް ވިސްނަވާ!
ތޮއްޖައްސާ ހިފަހައްޓައި އޮބަހައްޓައި ބައްކޮށްގެން 
ކުރިއަރައިދިޔަ އެއްވެސް ބަޔަކު މި ދުނިޔެއަކު 

ނެތް.
އުޑު ބަޅުކުރެއްވި ހިސާބުގައި އެފަދަ ގައުމެއް 

ނެތް.
ތިޔަ ވިދާޅުވާ މޮޅު އިގްތިސޯދީ ގޮތަކީ އޮތްގޮތެއް 

ނޫން.
އެއީ ނެތް ގޮތެއް.

ކޮން ގައުމެއް، ކޮންތަނެއްގައިތޯ ފަސް 
ހަސަތޭކައިގެ އެކި ވަކި ކުދި އާބާދީ ނެތީ؟
ވިލޭޖް ޓައުން އާއި ސިޓީއާއި ހިމެނޭ ކުދި 

ރަށްރަށަކީ ގައުމެއް.
އެ ގައުމުތައް އެހެރީ ތަރައްގީވެ ކުރިއަރައި 

ގޮސްފައި.
އަދަދު ގިނަވެގެން ޝަކުވާ ބަނދެ ހޯދި ތިޔަ 

އިންސާފުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އޮތީ މާކުރީގައި 
ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ފޮތުން އަޑުއަހާފައި.

އޭގައި މުޅި ބޯކިބާ ކެއީ މަކުނު.
މިފަހަރު ހަމަ ހިލާ ތިޔަހެނަކު ނުހެދޭނެ.

ހެދިޔަކަ ނުވެސް ދޭނަން.
އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރި އަންނާނެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް 
އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭނަން.

ރައްޔިތުންގެ ބާރާއި ޑިމޮކްރެސީގެ ނާރެސް ދޫކޮށް 
ޒަމާންވީ ބޯދާ އާދަތަކުގެ އަޅުވެތިކަމުގައި އަލުން 

އަނބުރާ ދިވެހީންނެއް ނުފިއްތޭނެ.
ދެއްވީމާ ދެއްވި ވަރަކަށް ރުހި، ހެއްދެވިހާ 

ގޮތަކަށް ރުހޭކަށް ނެތިން.
ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި އާނ ބަސް 

ތާއަބަދަށް ޖެހޭނީ އޮންނާން.
އެއްވެ އުޅުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 

ތަންމިނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ.
އިންސާނީ ގަދަރާއި ކަރާމަތާއި ހައްގު ކޮންމެ 

މީހަކަށްމެ ކަށަވަރު ކުރެވެންޖެހޭނެ.
އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމުގެ ތަރާދަކީ ފަނޑިޔާރުން 

ޚަރަދުކުރާ ނަސީބު ނަންބަރަކަށް ނުހެދޭނެ.
ދެރަކަލޯ ބޮލަށް ތުޅާކެއް ނުޖެހޭނެ.

ވަޒީފާގެ ބިރުގައި މުވައްޒަފުން ގިއްގަޅުވައެއް 
ނުލެވޭނެ.

ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންގެ ތާހިރު ދިރިއުޅުން 
އޮޔަކާއެއް ނުލެވޭނެ.

ދުނިޔެއަށް މިއަންނަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި 
ތިމާވެށީގެ ނުރައްކާ ވަށާޖެހި ހަތަރުއުދަރެސް 

ފެނުޖެހުން ފަރަކު ނުޖެއްސޭނެ.
ދަރިންގެ އާހަޔާތުގައި މާއުފާވެރި އުއްމީދު 

ގެބިގޮސް މާފުނަށް ގެއްލޭކަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ.
ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އޮޔާއި ވަޔާއި އާޖުފާޖު 

ނޭނގި ތިބެ އޭގެ ގިލަންވެރިކަން ދެކޭކަށް 
ދިވެހީންނެއް ނޭދޭނެ.

އިންޑިޔާކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 
ކަށަވަރުވުމަކީ ދިވެހީންގެ ސަލާމަތް ކަށަވަރުވުން.
ސަރަހައްދީ ތަރުތީބާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ހުރިހާ 

ގައުމުތަކާއެކު ގަތަން ޖެހޭ.
އެހެންނަމަވެސް އެ ބޮޅެއް މަހާނީ އެ ބޮޅެއްގެ 

ޖާގަޔަށް

ތަފާތު އެކި ނަންނަމުގައި އެކި މަގްސަދުގައި 
އުފެދި ހިނގާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތައް 

ދުނިޔޭގައި އެބަވޭ.
އެކައްޗެއް ކިޔާ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި މޫނު 

ދިމާވާ ބަޔަކު އެއަކު ނެތް.
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނަށް ހުތުރު އަރުވަން 
ހިންގޭ ކަންކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު ހުތުރެއް ލިބޭ 

ބަޔަކީ މިއަދުގެ ދިވެހީން.
މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ނަތީޖާއަކީ ރާއްޖޭގެ 

ފަތުރުވެރިކަން ބޯދަށަށް ޖެހުން.
އިގްތިސޯދު ހީނަރުވުން.

ވަޒީފާތައް ގެއްލި އަތްމަތި ދަތިވުން.
ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސޯދަށް ލޮޅުން އެރުން.

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖެއަށް )ރާއްޖެއާ 
ދެކޮޅަށް( މޫނު އަނބުރާލުން.

ބައިނަލް އަގްވާމީ ފިއްތުން ރާއްޖެއަށް 
ކުރިމަތިވުން 

އެކަންކަން މިހިރަ ދަނީ ހާމައަށް ފެންނަމުން.

މި ހާލަތުން ތާއަބަދަށް އަރައިގަތުމަށްޓަކައި 
އެމްޑީޕީ ނުކުންނާނެ.

އަދާލަތު ޕާޓީ ނުކުންނާނެ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ނުކުންނާނެ

މިރޭ އަޅުގަނޑުމެނަށް އުފާވެރިކަން ލިބެނީ 
ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ޑރ ޖަމީލު 

މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް 
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނާ ގުޅޭކަން.

ރާއްޖެއަށްޓަކައި ތެދުވާން ބޭނުންވާ ކޮންމެ 
ދިވެއްސަކަށް މިއީ އެ ދަނޑިވަޅު.

ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން، އެކުވެ، 
އަތުގުޅުއްވާލައްވަންވީ.

މި އަނިޔާވެރިކަމާއި މި ހީލަތްތެރިކަމާއި މި ބޮޑު 
ވައްކަމާއި މި ބޮޑު ބޭ އިންސާފަށް ނޫނެކޭ ބުނާން 

ޖެހިއްޖެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދުއާއަކީ އަޅުގަނޑުމެނަށް 
މިއަދަށްވުރެ އަދި މާ ފާގަތި މާދަމައެއް ލިބުން.

އަޅުގަނޑުގެ ދުއާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެނަށް 
ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބުން.

والحمد لله

والسالم عليكم
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