
އަގު:-/5ރ ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:083 މާރޗު 2016 )އަންގާރަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް(

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗް މަހުގެ 8 ވަނަ 

ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ 

ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހިފަވާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ 

ދުވަހެކެވެ. އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް 

މަނިކުފާނަށް، ހަގީގަތުގައި، އަޅުގަނޑު އެނގިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ގާތަށް ޑީލް 

ޯހދަން ނުޮފނުއްވާތި! ނުޮފނުއްވާތި މަނިކުފާނު! އަޅުގަނޑު ގާތަށް އަޅުގަނޑުގެ ޝަރީޢަތޭ 

ކިޔުއްވައި، ފަނޑިޔާރު ބޭފުޅުންނޭ ވިދާޅުވެ، ބޭބޭފުޅުން ޮފނުއްވަން ނުހައްދަވާ! 

- ރައީސް ނަޝީދު، 16 ޖެނުއަރީ 2015، އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދު، މާލެ

ރާއްޖެ ޚުދުމުޚްތާރުކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނަ ނުދީ ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް 
ކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ހިތްވަރުގަދަ ކަނބަލުންނަށް ސާބަސް

- ރައީސް ނަޝީދު، 8 މާރްޗ 2016، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން އިން

ހަމަހަމަ ޙައްޤުތައް ލިބެންޖެހޭ އިރުވެސް 

ތަފާތުކުރުންތައް އަދިވެސް އެކި މިންވަރުގައި 

ހުރީތީ އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ފެންވަރެއްގައި ދޭންޖެހޭކަން އަންގައިދޭ ދުވަހެކެވެ. 

މިގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކި ޝިޔާރެއް 

ނޑައަޅައެވެ. މިއަހަރުގެ ބައިނަލް އަގުވާމީ  ކަ

 pledge(  ީއަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިޔާރަކ

ނޑަ އެޅުމެވެ.  for parity( ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކަ

ސަރަޙައްދީ ނަޒަރަކުން ބަލައިފިނަމަ ރާއްޖޭގެ 

އަންހެނުންނަކީ ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާ އިޖްތިމާއީ 

ގޮތުން ރަގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފަވާ ބައެކޭ 

ބުނެވިދާނެއެވެ. ގިނަޢަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވަޒީފާ 

އަދާ ކުރަމުންދާއިރު މަދު ޢަދަދެއް ނަމަވެސް 

އިސްމަޤާމްތަކަށް އައްޔަން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނިސްބަތުން މަދުއަދަދެއްގެ 
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ލިޔުނީ: 

ޑރ އާމިނަތު ޖަމީލު



ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:3ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:3 08 މާރޗު 2016 )އަންގާރަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް(08 މާރޗު 2016 )އަންގާރަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް(

15 02

ލިޔުނީ: ޒުހައިރާ އުމަރު 

 

ދިވެހިންނަކީ ވަކި ގޮތް ތަކަކަށް ދިރިއުޅެމުން 

ދާ ބައެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޢަގީދާއަކީ ވަރަށް 

ވަރުގަދަ ޢަގީދާއެކެވެ. ކޮންމެ ކޮންމެ ގޮތެއް 

ވަރިހަމަ ވެދާނެ ކަމުގައި ހީކުރި ނަމަވެސް 

ހަގީގަތަކީ އެއީ އެއްނޫނެވެ. އެޅިހާ ބަތަކަށް 

ރިހަވެގެން ތިބުމަކީ ދިވެހިންގެ އާދައެއް 

ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިވަނީ އެގޮތް ބަދަލު 

ކުރަން ޖެހިފައެވެ.. މަޖްބޫރީ ހާލަތުގައި ކޮންމެ 

ކަމެއްވެސް ކުރަން ޖެހިފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުގެ ކަމަކަށް، މަރުވާ ރަށުގައި 

ވަޅުނުލެވޭ ކަންތަކަށް ވިސްނާލަމާތޯއެވެ؟ 

މި ކަމަކީ ދުރާލާ ވިސްނައިގެން ރާވައިގެން ކުރަން 

ހަމަ ޖެއްސި ކަމެއް ނަމަ ކުއްލި ޝޮކަކަށް ނުވެ 

ހިގައިދާނެއެވެ. އަދި މިކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް 

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވެސް ހުރެދާނެއެވެ. 

ތޮށްޖެހެމުންދާ މާލޭގައި މީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި 

ހުރިހާ ދިމާލަކުން މާލެއަށް މީހުން އަރާ ތޮށް 

ޖެހެމުން ދާއިރު މާލެއަށް އައިސްގެން މެނުވީ 

ބޭސްފަރުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަން އެނގޭ އިރު، 

މީހުން މަރުވާނެކަން އެނގޭއިރު އެބައިމީހުން 

ވަޅުލުމާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ ރޭވުމެއް 

ރޭވި އެއްވެސް ކަމެއް ހަމަ ޖެހިފައި ނެތް ކަމީ 

ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ. ސަރުކާރެއް އެބައޮތެވެ. 

އެ ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދަނީ ވަރަށް ފުޅާ 

ދާއިރާ އެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ތަކެއް 

ދޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަމަކާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު 

އެ ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ފެނިފައެއްނެތެވެ. ބަލި މީހަކަށް 

ބޭސް ކުރަން ބަލައިލި ނަމަވެސް އެންމެ އަސާސީ 

ފަރުވާ ވެސް ދެވޭކަށް ނެތެވެ. ދެދުވަހުން 

އެއްދުވަހު ޓެސްޓެއް ނެހެދެއެވެ. ސްކޭން ކޮށެއް 

ނުލެވެއެވެ. އެއީ މިއަދު އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިންނަށް 

އެކަށީގެންވާ ވަރުތޯއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ރަށްޔިތުން 

ބިކަ ކުރުމުގެ އުސޫލެއް ގެންގުޅެމުން އައި ކަމުގެ 

ދަލީލަކީ މި ދެންނެވީއެވެ. ބަލިވީމާ ދެކޮޅު ޓިކެޓާ 

200 ޑޮލަރާ ދީފައި ބޭރަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިޔައީ 

ދިވެހިން ބިކަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ގިނަދުވަހު 

ވެރިކަމުގައި ހުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ފައިބުޑަށް 

ސަލާމް ޖަހަން ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މިހުރިހާ 

ބޭނުމެއް ގޮސް ހުއްޓެނީ ކިހާ ހިސާބެއްގައި 

ތޯއެވެ.؟ ވެރިކަމާ ހިސާބުގައެވެ. ރަށްޔިތުމީހާ 

ނިކަމެތިވެ ސަލާމް ޖަހަން ޖެހުމުން އެބައިމީހުންގެ 

ޚިޔާލާ ފިކުރު އެހެން ދިމާލަކަށް ނުދެއެވެ. ރަގަޅު 

ވިސްނުމެއް ނާދެއެވެ. ތިމާއަށް އެކަށީގެންވާ 

މިންވަރަކީ މީ ނޫންކަމެއް ވިސްނައިގަންނާކަށް 

ނޭގެއެވެ.

ވެރިމީހާގެ ފައިބުޑަށް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް 

ވިޔަފާރި ވެރިއެއްގެ ފައިބުޑަށް ދިއުމަކީ ނިކަމެތި 

ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެވޭނެ ޖާގަވެސް ނެތެނީއެވެ. 

މަޖްބޫރެވެ. ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ މުސްކުޅި ބައްޕަގެ 

ބަލި ޙާލެވެ. ދަރިފުޅަށް ބޭސްކުރަން ޖެހުމެވެ. 

ތިމާއަށް ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހުމެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް 

މިގޮތަށް ހުރެފައި މިކަމަށް ކިރިޔާވެސް އޮތް 

މަގަކީ ސަލާމް ޖެހުން ކަމަށްވާނަމަ އެކަމަކީ 

ކިތަންމެ ހުތުރު ނިކަމެތި ކަމެއް ނަމަވެސް ޖެހެނީ 

ކުރާށެވެ. ހިތާ ދެކޮޅަށެވެ. 

އަޅުގަޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި 

ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ރަށްޔިތުންގެ ހާލަށް ނުވިސްނާ 

އަމިއްލަ ފައިދާ އަށާއި ޢާއިލާގެ ފައިދާއަށް 

ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް 

ކުރެއްވުމުގެ ނަތިޖާއަކީ މިއަދު މާލެ ތޮށްޖެހި 

މަގުމަތީގައި ހިގާބިގާވެ ނޫޅެވި،  ރޯމާ ދުވާލު 

މިނިމަސްކައި، އެއްޗެތި ފޭރިގަނެ މާރާމާރީ 

ހިންގައި، މީހުން މެރުން، މިފަދަ ކަންތައް ޢާންމު 

ވުމެވެ.

އެއްވެސް ކަހަލަ ރަށްކާތެރިކަމެއް ނެތުމެވެ. 

މިކަމަކީ ދުރާލާ ވިސްނައިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިން 

މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަ ހިގާނެ ކަންތައް 

ތޯއެވެ؟ ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ކުރިން ކޮންފަދަ އަމާން 

ތަނެއްތޯއެވެ.؟

މިހާރުގެ އެންމެ ނާޒުކު މައްސަލަ އަށް 

ވިސްނާލަމާތޯއެވެ. މަރުވީމާ މައްޔިތާ ގެންދަން 

ވީ ރަށުންބޭރަށެވެ. ގަބުރެއް ކަޑުމައްޗަށް 

އަރުވަންވީއެވެ. ވިއްސާރަވެ ދަތުރުފަތުރު 

ނޑު ގަދަވެފައި ވީނަމަވެސް  ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ކަ

މައްޔިތާ ގޮވައިގެން ދިއުން މަޖުބޫރެވެ. ގިނައިރު 

ވެއްޖެނަމަ މަސްގަޑު ކުނިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރެވެ. 

ނޑުމައްޗަށް ގަބުރެއް އަރުވަން  އަނެއް ކޮޅުން ކަ

ޖެހޭކަމުގެ ބިރެވެ. ދިވެހިންގެ ވިސްނުން 

ހުންނަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ ނަމަ މި ދެ 

ކަންތަކަކީ ވެސް ކުރަން ބޭނުން ނޫން ކަންތަކެވެ. 

ނަމަވެސް މިހާރު މިވަނީ މަޖްބޫރުވެފައެވެ. ކުރާނީ 
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ކީއްތޯއެވެ؟ ރަށްޔިތުމީހާއަށް ވިސްނާލި ވެރިއަކު 

ހުރިނަމަ މިހެން މިކަންވީސްތޯއެވެ.؟ 

ރަނގަޅު ވެރިއަކު މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް 

ނަމަވެސް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އެ ވެރިމީހާ 

އަކީ ރައްޔިތުން އަޅުވެތި ކުރަން ބޭނުން ނޫން 

ވެރިއަކަށް ވީމާ ނަގައި އެއްލާލީއެވެ. ރައްޔިތު 

މީހާ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެދާނެތީ 

އެއްލައިލީއެވެ. އެންމެންނަށް ހަމަހަމައަށް ބައި 

އެޅިދާނެތީ އެއްލައިލީއެވެ. އެންމެ ރަގަޅެވެ. 

ނަޝީދު ވެރިކަމުން އެއްލައިލީއެވެ. ދެން އެހާ 

ހިސާބުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް 

ކޮށްދެއްވި ނަމައެވެ. ރާއްޖެތެރެ ތަރައްގީކޮށް 

އެބައިމީހުންނަށް އަމިއްލަ ރަށުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ 

ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވި ނަމައެވެ. ތިމާގެ 

ހަލާލު ފައިސާއިން ދިރިއުޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި 

ދިރިއުޅުމަށް ޖާގަދެއްވި ނަމައެވެ. 

ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ނަމައެއްގައި ރިހައެއް 

ނުކެކޭނެއޭ ބުނާ އުސޫލުން ރާއްޖެ މިވަނީ 50 

އަހަރުގެ ފަހަތަށް ސޮށްސާލާފައެވެ. ރައްޔިތުމީހާ 

ވަނީ ބިކަވެފައެވެ. ގަބުރު ގެންދަން ޖެހެނީ 

އެހެން ރަށަކަށެވެ. އެ މައްޔިތާއަށް ކަށުނަމާދު 

ކުރާނެ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވީއެވެ. މޫނު ދެކިލާ 

ތަޢުޒިޔާ ކިޔާލަން ދެވޭނެ ގޮތް ނެތުނީއެވެ. މި 

ހުރިހާ ކަމަކީ ވިސްނުމެއްނެތި ގައުމު ބިނާކުރުމުގެ 

ނަމުގައި ދޮގުތައް ހަދަމުން އޮޅުވާލަމުން 

ގެންދިޔުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. އަމުދުން މިހާރު 

ވެރިއަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާއަކީ ދުވަހަކުވެސް 

ރައްޓެއްސެއްގެ ޖަނާޒާއަކަށް ވަޑައިގެންނެވި 

ބޭފުޅެއްނޫނެވެ. އަދި އެއީ ކިހާ ވަރެއްގެ 

ކަމެއްކަންވެސް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާތާ 

ބައްލަވާކަށްވެސް ބޭނުންފުޅެއް ނޫނެވެ. 

ރަށްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި އުޅުއްވާނަމަ މިފަދަ 

ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ރަގަޅު ހައްލެއް ހޯދޭނެއެވެ. 

ކަންތައްތައްތައް ބޮއްސުން ލަމުންގޮސް މިފަހަރު 

ބޮއްސުއްލައިގެން ގޮސްފައި މިވަނީ ހަމަ 

ޔަގީނުންވެސް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދިމާވާނެ 

ކަމަކާއެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢާއިލާގެ 

ބޭފުޅަކު އަވަހާރަ ވެއްޖެނަމަ މާލޭގައި ވަޅުލާނެ 

ތަންތަން އެބަހުއްޓެވެ. ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާ 

ނޑުމައްޗަށް  ނޑު ކަ ވީ ގަބުރު ހިފައިގެން ރޭގަ

ނޑު ހުރަސްކޮށް އެހެން  އަރާށެވެ.  ގަބުރެއް ކަ

ރަށަކަށް ގެންދިޔުމަކީ ދިވެހިން އެއްވެސް 

ހާލެއްގައި ކުރަން ބޭނުން ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި 

އެބައިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ކުރަން ހެޔޮވެސް 

ނުވާވަރުގެ ކަމެކެވެ. މާލޭގެ އިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމަތީގައި އަވަހާރަވިޔަސް  ބޭފުޅުންވެސް ކަ

ކުރީ ޒަމާނުގައި މީހުން ދިރި އުޅޭ ރަށްރަށަކަށް 

ނާރުވާނެއެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން ގަބޫލު 

ކުރާ ގޮތުގައި ސުންޕާ ކަމެކެވެ. އަދި  އެކި 

ފާޑުފާޑުގެ ކަންތައްތަކާ ދިމާ ވެދާނެވެސް 

ނޑުމަތި އެޅުން،  ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް،  ކަ

ދަތުރު ނުކުރެވުން، މިއީ ވެދާނެ ގޮތްތައް ކަމަށް 

މުސްކުޅިން ބުނަމުންދާ ކަންތަކެވެ. 

މި މުސްކުޅި ބޯދާ ވާހަކަ ހުއްޓާލަމާތޯއެވެ؟ 

މައްޔިތާ ބަލާ އެންބިޔުލެންސްއަށް އާދެވޭނީ 

ކިތައް ފަހަރު ތޯއެވެ؟ ދުވާލަކު މަރުވާނީ 

ކިތައް މީހުންތޯއެވެ؟ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން 

ނަމަ މިސާލަކަށް 4 ނުވަތަ 5 ނަމަ މައްޔިތާ 

ގެންދިޔުމުގެ ކަންތައް ހަމަ ޖެއްސޭނީ ކިހާ 

އިރަކުން ތޯއެވެ؟ މިއިން އެއްވެސް ސުވާލަކަށް 

ދެވޭނެ ޖަވާބެއް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ އެއްވެސް 

ކަހަލަ ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް ނެތްކަމެވެ. 

ރަށްޔިތުންގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރާ ކަމެވެ. ލިބޭ 

ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަމިއްލަ ޖީބަށް ކަހައިލާ 

ކަމެވެ. )ނިމުނީ(
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އަންހެން މެމްބަރުން ހޮވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 

އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު ދިގުދެމިގެން 

އައިސްފައިވާ ބައެއް ވިސްނުމާއި ތަފާތު ކުރުންތައް 

އަދިވެސް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

އަދި ފަހަކަށް އައިސް ބައެއް އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުންގެ ވިސްނުމަށް އަންނަމުންދާ 

ބަދަލުތަކުން އަންހެނުންގެ ދައުރު ހަނިވެދާނެ 

ކަމާއިމެދުވެސް ކަންބޮޑުވާން ޖެހެއެވެ. 

ކަންކަން މިހެން ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ލިބިދެނީ ހަމަހަމަ 

ޙައްޤުތަކެއްކަން 2008 ވަނައަހަރު ފާސްވި 

ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަށަވަރު 

ކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މުޖުތަމަޢުގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ 

ގޮތެއްގައި ޢަމަލު ކުރުމަށާއި، އަންހެނުންގެ 

ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، އަދި އަނިޔާއިން 

ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މުއާޙަދާތަކުގައި ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަކީ 

އަންހެނުންކަމަށް ވާއިރު އަންހެނުންނަށް 

އުނިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން 

ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްވެސް އުނިކަން އައުމާއެކު 

މުޅި މުޖުތަމަޢަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު 

ފޯރާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ދަރިންނާއި 

ޢާއިލާއަށާއި، ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެންމެބޮޑަށް 

އަޅާލުމުގައި އުޅެނީ އަންހެނުންކަމަށް ވާއިރު 

މިކަންކަމާމެދު ވަކާލާތު ކުރަން އެންމެ ރަގަޅަށް 

އެނގޭނީވެސް ހަމަ އަންހެނުންނަށް ކަމާއިމެދު 

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް 

އައި ބަދަލާ އެކު ޙައްޤު ބަސްބުނުމަށް މަދު 

އަންހެނުންކޮޅެއް ނުކުމެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް 

އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކާއިމެދު 

ވިސްނާ އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރީ 

ސަފަށް ނުކުމެ އަޑު އުފުލާނެ އަންހެނުން އަދި 

މާބޮޑަށް އިތުރުވާން ޖެހެއެވެ. އަދި މަތީ މަޤާމުގައި 

ތިއްބަވާ މަދު އަންހެންބޭފުޅުން ޙައްޤުބަސް 

ބުނުމުގައި ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގެން ކުރިޔަށް 

ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް 

ކަންކަން ނިންމާ ފެންވަރުގައާއި، ޝަރުޢީ 

ދާއިރާގައާއި އަދި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖޖިލީހުގައި 

އަންހެނުންގެ ޙިއްސާ މާބޮޑަށް އިތުރުކުރަން 

ޖެހެއެވެ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު 

އޮންނަ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައެވެ. 

)ނިމުނީ(
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ދިވެހިރާއްޖެ ނިސްތަބް ކުރެވެނީ އަންހެނުންނަށެވެ. 

ނޑަށް އުކާލެވިފައިވާ މުތްތަކެއް  އިންޑިއާ ކަ

ފަދަ މި ރަށްތައް އިހުގެ އެހެން ކަރަކަރައާއި 

ވިލާތުތަކުގެ މީހުން ވެސް ނިސްބަތްކޮށް އުޅުނީ 

އަންހެނުންނަށެވެ. އަންހެނުންގެ ޖަޒީރާތަކުގެ 

ގޮތުގައެވެ. ނުވަތަ އަންހެނުން ވެރިކަން ކުރާ 

ރަށްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. 

ސިލޯނުގެ ތާރީޚް ލިޔެވިފައިވާ އެންމެ ޤަދީމީ ދެ 

ފޮތަކީ މަހަވަމްސާ އާއި ދީޕަވަމްސާއެވެ. މިއީ 

ރަސްރަސްކަލުންގެ ތާރީޚެވެ. މަހަވަމްސާގައި 

ލިޔެވިފައިވާ ގޮތުގައި އުތުރު އިންޑިޔާގެ 

ސިންހަޕޫރާއިން ޕްރިންސް ވިޖަޔާ ސިލޯނަށް އައި 

އިރު އެކީގައި އެހެން ނަވެއްގައި އަންހެނުން 

ދަތުރު ކުރިއެވެ. އެ ނައު ނުވަތަ ނައުފަހަރުތައް 

އައިސް ލެފީ މަހަލްޑިވިޕިކާ އަށެވެ. އެއީ 

ނޑަށް އުކާލާފައިވާ  މަހަލްދީބެވެ. އިންޑިޔާ ކަ

މުތްތައް، އަންހެނުންގެ ޖަޒީރާތައް މަހަލްދީބެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެ ބިނާކޮށް 

އާބާދުވުމުގެ ފެށުމަކީ މިއީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. 

މި އަންހެނުންގެ ރަށްތައް ނުވަތަ ކަތްދަމެންގެ 

ރަށްތައް އާބާދުކޮށް ބިނާކޮށް މިއަދާ ހަމައަށް 

ގެނައުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ބޮޑެވެ. ތާރީހާ 

ގުޅޭ އެކި ވާހަކަތަކުގައިވެސް އަންހެނުންގެ 

ވާކަހަތައް ގިނައިން އައިސްފައިވެއެވެ. 

އެއް ރަށެއްގައި ސާޅީސް ދަލޭކަ އުޅުނު 

ކަމަށްވެސް ކިޔާއުޅެއެވެ. ދަލޭކަ ކިޔާ ސާޅީސް 

އަންހެނުންނެވެ. މި ސާޅީސް ދަލޭކަ ރަށުތެރޭ އެކި 

މަސައްކަތްތަކުގައި މަޝްއޫލުވެ އުޅޭ ވާހަކަވެސް 

ކިޔާ އުޅެއެވެ. ދަލޭކަމެން ކަތްދަމެން ސަންޕަމެން 

ދިވެހި ރާއްޖެ ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަ 

މިއަދު އަހަރުމެންނާއި ހަމައަށް މި ރާއްޖެ 

މިގޮތުގައި ނުލިބުނީހެވެ. މަސްއޮޑި މަހުން ލެފީމާ 

މަސްބައި ގެޔަށް ގެނައިމަ، މަސް ލާރިއަށް އެ 

ހަދަނީ އަންހެނުންނޭ ބުނަނީ އެހެންވެއެވެ. 

»އަޅާ ކިއްސަރު ދޮން އިސްމާލު

ނަގައޭ ރާޅު ދެ ކަންކާށިން

ހިފާ ފޮނުވަތް ޅަބޭ ޔޫސުފް

ނޑޭރި އަލީ  ޖަހާ މުގުރުން ބަ

ކޮށާ ކުޑަ ސޮރު މަށާ އިދުރީސް

ވަށާއިގެން އައިސް ރަށުގެ އެންމެން 

ބަލަން ތިބެއޭ ހަރުގެ ދޮށުގައި

ފިހާ ހަދިޔާ ދޮށީ ގޮއްޔޭ

އަޅާ ދުންފަތް އަލީ ކަތްދާ«

އޭ ކިޔާ ދިވެހިން ހަދާފައިވާ ރައިވަރު ބަނދިވަރު 

ތަކުގައިވެސް އަންހެނުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު 

މިފަދައިން ވަޒަންކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުން 

ގައުމުގެ، ރަށުގެ އަދި މުޖްތަމައުގެ ތަރައްގީއަށް 

ވެފައިވާ ހިއްސާގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. 

ދިވެހި ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމުގެ ކުރިންވެސް 

އަދި އޭގެ ފަހަށްވެސް ޒަމާންތަކަކަށް ރަސްކަން 

ވާރުތަވަމުން ގޮސްފައިވަނީ އަންހެން މަތިފުށަށެވެ. 

ފިރިހެން މަތިފުށަކަށް ނޫނެވެ. މިއީ މި ރާއްޖޭގައި 

އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން އޮތް މިންވަރު 

ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. 

ވެރިކަން ކުރާނީ އަންހެނުން ނުވަތަ އަންހެން 

މަތިފުށުން ފިރިހެނުންނެވެ. މިއީ އަންހެނުންގެ 

ޖަޒީރާ ތަކެވެ. މި ޖަޒީރާތައް ބިނާކޮށް އާބަދުކޮށް 

މިއަދާ ހަމައަށް ގެނައުމުގައި އެންމެ ބޮޑު 

ހިއްސާއެއް އަދާކޮށްފައި ވަނީ އަންހެނުންނެވެ. 

އެކި ނަންނަމުގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް 

އަރައިގަނެ އަންހެނުންނަކީ ދަށް ބައެއްގެ 

ގޮތުގައި ދެއްކުމުގެ އޮއެވަރެއް ރާއްޖޭގައި ވެސް 

ފެށިފައި ވާތީ ދިވެހި ތާރީހުގައި އަންހެނުންގެ 

މަގާމް މިއަދުގެ ޖީލަށް އެނގުމަކީ މުހިންމު 

ކަމެކެވެ. އަންހެނުންގެ މަގާމަކީ ބަދިގެ ފުއްޑަން 

ކަމުގައި ބައެއް މީހުން ދެކޭ ކަމުގައި ވިޔަސް 

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހަގީގީ މަގާމަކީ 

 ސިންގާސަނާއެވެ. ސަރިލާދޭސްއެވެ. 

)ނިމުނީ(

ކަތްދަމެންގެ ރަށްތައް

ލިޔުނީ: ޒިފްލީނާ ޙަސަން

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ފަރާތުން އާދީއްތަ 

ދުވަހުގެރޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ 

ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަފްލާގެ 

އެންމެ ޚާއްސަ ނަންބަރަކީ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ 

ސައްލާއެވެ. މި ސައްލާ ބިނާކުރެވުނީ 

ޚުދުމުޚުތާރުވެރިކަމާ ދެކޮޅަށެވެ. ރާއްޖޭގެ 

ކަނބަލުންނަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށްކެރިގެން 

ޚުދުމުޚުތާރު ކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް 

އަޑު އުފުލަން ކުރިމަތިލާފައިވާ ބައެކެވެ. 

ފަޚުރުވެރި ހިތްވަރުގަދަ ބައެކެވެ. އަނިޔާވެރިކަމުގެ 

ކުރިމަތީގައި ބޯލަނބާނެ ބައެއް ނޫނެވެ. 

އިސްޖަހާނެ ބައެއްނޫނެވެ. ހިތްވަރާއި ކެރުމާއި 

އެކީގައި އިސްއުފުލާ މަންޒިލަށް ދަތުރުކުރުމަށް 

ކެރިގެން ހިނގާނެ ބައެކެވެ.  ސާބިތުވެ ތިބޭނެ 

ބައެކެވެ.

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް މުޅި 

ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރަމުން ގެންދާއިރު ދިވެހި 

ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ 

އަދި މިނިވަންކަމާއި ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުތަކަށް 

ތާއީދު ކުރާ އެތައް ހާސް ކަނބަލުންގެ ކިބައިން 

ހިތްވަރު ލިބިގެން މިދެންނެވި ސައްލާއަށް 

ޙާޟިރުވެ ތިބި އެމްޑީޕީގެ ކަނބަލުންގެ އުފުލަމުން 

ދިޔައީ އެއް ނިދާއެކެވެ. ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް 

ނޑުމެން ބޯނުލަނބާނެކަމުގެ ވަރުގަދަ  އަޅުގަ

ޝިޢާރެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދިވެހި ތާރީޚުގައި 

އުފެދިގެން އައި އެންމެ އަނިޔާވެރި، އެންމެ 

ޚުދުމުޚްތާރު، އެންމެ ބޮޑު ވައްކަމާއި 

ޚިޔާނާތުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ރައީސް ޔާމީންގެ 

ސަރުކާރަށް އެ ކަނބަލުން ދެމުންގެންދިޔަ 

މެސެޖަކީ އެކަނބަލުން އެ ތިބީ ސަރުކާރުގެ 

ޚުދުމުޚުތާރުކަމާ، ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާން ކެރިގެން 

ބަސް ބުނާން ނިކުމެކަމެވެ. އެކަނބަލުންގެ 

އެއަޑަކީ ޚުދުމުޚުތާރުކަމާއި އިދިކޮޅަށް އުފުލުނު 

އަޑެކެވެ. ދިވެހި ކޮންމެ ޢާއިލާއެއްގެ ބިންގާ 

ކަމުގައިވާ ކަނބަލުންގެ އަޑެވެ. ބައިނަލް 

އަޤްވާމީ މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ 

ޝިޢާރުކަމުގައިވާ »ދުނިޔެ ފަންސާސ-

ފަންސާސް« ކަމުގައިވާ އެއް ފަންސާހުގެ އަޑެވެ. 

އާދެ މިޤައުމުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައިގެ އަޑެވެ.

މި ސައްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުގެ ހިތަށް  މޫނުފުޅުތަކަށް ބަލައިލުމުން އަޅުގަ

ލިބިގެންދިޔައީ އިންތިހާޔަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި 

އުފާވެރިކަމާ ހިތްވަރެވެ. ޚުދުމުޚުތާރު ސަރުކާރެއް 

އެފަދަ މަންޒަރުތައް ދެކެ ބިރުގަންނާނެއެވެ. 

ސައްލާގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާމެދު ހަމަގައިމުވެސް 

ޖެހިލުންވާނެއެވެ. ގޮތްހުސްވެ އަނިޔާވެރިކަން 

އިތުރުކުރުމަކީ ވެސް މިފަދަ ސަރުކާރުތަކުގެ 

ގޮތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ތަންފީޒު 

ނޑުމެނާ ކުރިމަތިލުމަށް  ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ފޮނުއްވާށެވެ. 

ބައިނަލް އަޤަވާމީ އަންހުނެގެ ދުވަސް 

ނޑިވަޅުގައި ދިވެހި  ފާހަގަކުރަމުންދާ މި ދަ

ދިފާޢީބާރަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުމެވެ. 

ނޑުމެންނާ ކުރިމަތި ލައްވާށެވެ.  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ލޮލަށް މިރުސް ދުން  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަތްފައިގައި ހިފާ  ޖައްސަވާށެވެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ނަގާ ޓްރަކަށް އެއްލާ  ހައްޔަރުކޮށް އަޅުގަ

ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަވާ އިރު ތިޔަބޭފުޅުންގެ 

ހިތްޕުޅުގައި ހަމަ އެންމެ ކަމެއް ބޭއްވުމަށް ދިވެހި 

އަންހެން ދަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެދެމެވެ. 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކަނބަލަކީވެސް  އަޅުގަ

ޢާއިލާއެއްގެ އަންހެން ދަރިޔެއް، މަންމައެއް، 

ދައްތައެއް، ކޮއްކޮއެއް ނުވަތަ މާމައެކެވެ. ތިޔަ 

ޖައްސަވާ މިރުސްދުން ޖެއްސެވުމުގެ ކުރިން 

ވިސްނާވަޑައިންނަވާށެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކާމިޔާބުގެ 

ފަހަތުގައި ވަނީ ވެސް، ހިތްދަތިކަމާ ކެކުޅުންތައް 

ތަހައްމަލް ކުރުމުގައި ބައިވެރިޔަކަށް ވަނީވެސް، 

ނޑުމެން  ނުވަތަ އެހީތެރިވެ ދެނީވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ފަދަ ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަންމައިން، މާމައިން، 

ދައްތައިން ކޮއްކޮ އިންނެވެ. އެހެންކަމުން 

އަނިޔާވެރިވެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިޔަ އަނިޔާވެރި 

ވެވެނީ، ތިޔަބޭފުޅުންގެވެސް މަންމައިންނާއި 

،ކޮއްކޮއިންނާއި، ދައްތައިންނާއި، މާމައިންނަށެވެ. 

ތިޔަ ޚަރާބުކޮށްލެވެނީ، ދިވެހި ކަނބަލުންގެ 

ކަރާމާތެވެ. ތިޔަކަން ހުއްޓާލައްވާށެވެ. 

މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވެ 

ވަޑައިގަތުން ހުއްޓާލައްވާށެވެ. )ނިމުނީ(

ދިވެހި އަންހެނުން ތިބީ ބަސްބުނާން ކެރިގެން ނުކުމެ



ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:3ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:3 08 މާރޗު 2016 )އަންގާރަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް(08 މާރޗު 2016 )އަންގާރަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް(
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)އެމްޑީޕީ ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް(

މަގޭ ނަމަކީ ޚަދީޖާ މޫސާ އެވެ. ވަނަމަކަށް ރަށު 

މީހުން މަށަށް ކިޔަނީ ފިސާރި ކަތްދައެވެ. އެއީ، 

މަށަކީ ހަމަ އަސްލަށް ފިސާރި މީހަކަށް ވީމައެވެ. 

މިހެން މި ބުނަކީ ފޮންޏަކަށް ދޮގަކަށް 

ނޫނެވެ. މަގޭ އުމުރުން ފަންސާހުން މައްޗަށް 

ގޮސްފައިވާއިރު، ލައްކަ ކަންކަމާއި ތަންތަން 

މަށަށް ފެނި އެނގިފައި ހުންނާނެތާއެވެ. އަދި 

ލައްކަ ކަންކަން މަށަށް ވެސް ދިމާވެފައި 

ހުންނާނެތާއެވެ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ދުރު 

ހިސާބުން ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. 

ބޮލުން ވައްޓާލި ލިބާހާއެކު މަށަށް އިންނަން 

ޖެހުނީ ހަސަނާއެވެ. އިންނަން ޖެހުނީ އޭ މި ބުނީ 

އޭރު ކަންކަން އޮންނަ ގޮތުންނެވެ. ދެން އެ ވާހަކަ 

އެ ހިސާބަށް ބާއްވާށެވެ. ކޮންމެއަކަސް، ހަސަނާ 

އިނދެ، އަހަރު ދެކޮޅު ވިހަމުން ގޮސް ހައެއްކަ 

އަހަރުވީއިރު، މަށަށް 8 ދަރީން ލިބިއްޖެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން ވިހޭ 9 ވަނަ ދަރިފުޅު ވިހޭ 

އިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައެވެ. އެ 8 ދަރީންގެ 

ކަންކަން ކުރަމުން، އެކަނިމާއެކަނި މަ އުޅުނީ 

ފިސާރި ކެރޭތީއެވެ. ފަތިސް ނުވަނީސް ހޭލާ 

ގޮތަށް މަށަށް ނިދަން ޖައްސާލެވޭއިރު ހުންނަނީ 

ވާނެ ދަމެއް ވެ ނިމިފައެވެ. އެއްކުއްޖަކަށް ގާތުން 

ދެމުން، އަނެއް ކުއްޖަކު ތާހިރުކުރަމުން، އަނެއް 

ކުއްޖަކަށް ކާންދެމުން، ފެންވަރުވަމުން، މަކުތަބަށް 

ގެންދަމުން، އެއްޗެހި ދޮންނަމުން، ކައްކަމުން އަދި 

އެ ނޫން ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން ގޮސް 

ވަރުބަލިވާކަން ވެސް ހަނދާނެއް ނުހުރެއެވެ. މުޅި 

ރަށުގައި ވެސް 8 ދަރިން ގޮވައިގެން މަ ގޮތަށް 

އުޅޭ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. ހުރިހާ ދަރިންގެ 

ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް، ގޭތެރެ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔައީ 

މަ އެކަންޏެވެ. ހަސަނަކީ މަހަށްދާ މީހެއް ކަމުން، 

ހުކުރު ދުވަހު ނޫނީ ހަސަނު ރަށަކު ނުހުރެއެވެ. 

އަދި އަމުދުން، މަގޭ މައިންބަފައިން ނޫނީ 

ހަސަނުގެ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް 

އެހީތެރިކަމެއް މަށަކަށް ނުލިބެއެވެ. 

މިހެން ދަމުންދަމުން ގޮސް، ރަނގަޅަށް ހުރިހާ 

ކުދިންނަށް އަމިއްލައަށް އުޅެވެން ފެށިތަނާހެން 

ހަސަނު ބަލިވެއްޖެއެވެ. ޖެހުނީ އަނގައިގެ 

ކެންސަރުކަން އެނގުނީ ވެސް ހަސަނުގެ 

މަރުމަތީގައެވެ. ހަސަނު ބަލިއެނދުގައި އޮތް 

އަހަރެއްހައި ދުވަހަކީ ވެސް ލައްކަ ބުރަ، ވޭންހުރި 

ނޑު ބޮޑުވެ،  ދުވަސްތަކެކެވެ. އަނގައިގެ ފާރުގަ

ކޯ ފޫދިޔައިރު ވެސް ހެދޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން 

ދިވެހި ބޭސް އަޅައިގެން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ މަ 

ނޑުތައް ސާފުކޮށްދެމުން، އެ  އެކަންޏެވެ. އެ ފާރުގަ

ފަކީރުގެ ވޭން ބޮޑުވެ، ތެޅި ފޮޅި، ނުނިދި، ރޮއެ 

ހޭރުނު ދުވަސްތަކާ ރޭތައް މިއަދުވީ ކަމެއްހެން 

މަ ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ ފަހުން ހަސަނު 

މަރުވީ ވެސް ރޮއެރޮއެ ލޮލުން ކަރުނައިގެ 

ބަދަލުގައި ލޭ ފައިބަފައިބާ އޮއްވައެވެ. މުޅި ރަށު 

އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަށަށް ހިތްވަރުދީ، 

ތައުރީފުކުރަނީ އެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް މަގޭ 

ސާބިތުވެ ހުރީމައެވެ. މަގޭ ހިތާމަތައް މީހަކަށް 

ނުދައްކާ، މުރާލިކަމާއެކު ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ 

ކަމެއް ކުރަމުން ދިޔައީމައެވެ. މަށަށް ބުރަވެގެން 

ބަލިވެގެން ޝަކުވާކުރާކަށް ދާނެ ތަނެއް، އަޑު 

އަހާނެ މީހަކު އޭރަކު ނެތެވެ. 

މިއަދަކީ، މަގޭ މާމަ ދަރިންނާއެކު އަރާމު ކުރަން 

އޮންނަންވީ ދުވަހެވެ. އެކަމަކު، އެކަމެއް ވާކަށް 

ނެތެވެ. މަގޭ މުޅި ޢުމުރުގައި ވެސް، މަށަކީ ވެސް 

ޙައްޤުތަކަކާއި، މަގޭ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުން މަށަށް 

ވެސް ލިބެން ޖެހޭ މިންވަރު ލިބެންވާނެ މީހެއްކަން 

މަށަށް އަންގައިދިން މަގޭ ރައީސް ނަޝީދު 

މަގުމަތީ ދަމާ ކޫއްތާފައި ތަޅާ ރޯނާގަންނަވާލާ ބޮޑު 

ކުށްވެރިއަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ މަންޒަރު ބަލާކަށް 

މަށަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ. ރަށް ދޫކޮށް މަ މާލެ 

އައިސް މި ހުންނަނީ އެހެންވެއެވެ. ނަސީބަކުން 

މަގޭ ދެ ދަރިން މާލޭގައި އެބަ އުޅެއެވެ. އެ ކުދިން 

ކައިރިއަށް މަ އައީ 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި 

މަގޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުން 

އެކަމާ އައި ރުޅީގައެވެ. 

ނިކަން ވިސްނާލަބަލާށެވެ. މަގޭ ހަސަނު 

ކެންސަރު ބަލީގައި ދުނިޔެ އަޅާ ދިޔައިރު، މިއީ 

ވެސް ޤައުމެއް ވިއްޔާއެވެ. އެ ފަކީރު މަރުވެ 

ދިޔުމުން، އެކަނިމާއެކަނި މަގޭ އެގޮތް މިގޮތުން 

ދަރިންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓިއިރު އަދި ބައެއް 

ފަހަރަށް ހައިހޫނުކަމުގައި ތެޅެމުން ދިޔައިރު މިއީ 

ވެސް ހަމަ ޤައުމެކެވެ. މަގޭ ފަދަ މީހުންނަށް 

އެހީތެރިކަމެއް މި ޤައުމަކުން ނުވިއެވެ. އެ ތަން 

ދެކޭނެ މީހަކު މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރަކު ނެތެވެ. 

އަދި ޚުދު މަގޭ ޤައުމުން މަށަށް އަޅާލައި، މަ 

ވެސް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭކަން ދުވަހަކު ވެސް މާގޭ 

ހިތަށް ވެސް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަން މަށަށް 

އެނގުނީ ވެސް، މި ބުނާ ރައީސް ނަޝީދުގެ 

ސަބަބުންނެވެ. މިއީ މުއްސަނދި ޤައުމެކޭ އެންމެ 

ފުރަތަމަ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ދުވަހު، މަށަށް 

އެކަން ޤަބޫލެއް ވެސް ނުކުރެވެއެވެ. އެކަމަކު، 

މިހާރު، މަށަށް އެނގެނީ، މަގޭ ފަދަ އެތައް ބަޔަކު 

ޙާލުގައި ތެޅެމުން ދިޔައިރު ވެސް މި ޤައުމަކީ 

ހަމަ މުއްސަނދި ޤައުމެއް ކަމެވެ. އޭރު ހުރި 

ނޑުވަރާއި،  ރައީސް މައުމޫނު އަޅާފައިވާ ބޮޑު ގަ

އެހެރަ ރަން ފާޚާނާއާއި ރައީސް އޮފީސް ފަދަ 

ތަންތަން ފެނުމުން މަ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު 

ރުޅިއެއް ނޫނެވެ! 

މިއީ އަދި މަގޭ އެކަނި ވާހަކައެވެ. މަގޭ 

ވާހަކައަކީ، މަ ފަދަ އެތައް ބަޔަކު މި ރާއްޖޭގެ 

އެތަން މިތާނގައި މިހެން ގަނަތެޅެމުން ދިޔައިރު، 

އަދި މަގޭ ހަސަނު ފަދަ އެތައް ބަޔަކު ބަލި 

ތަންމަތީ ފަރުވާ ނުލިބި ދުނިޔެ އަޅައިދިޔައިރު، 

މި ބުނާ މައުމޫނަކަށް އެތަންތަން ނުފެނުނު 

ވާހަކައެވެ. މި ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދިކަން 

ކައިބޮއިގެން އެ މީހުން އެ ތިބީއެވެ. އެކަމަކު، 

މަށަށް ޖެހުނީ މަގޭ މުޅި ޒުވާން ޢުމުރު ހާލުގައި 

ތެޅި ފޮޅޭށެވެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެ މައުމޫނު 

ގޯތި މީހުން ވެރިކަމުގައި ތިބެގެން ރައްޔިތުންގެ 

ފައިސާ ކައިފިއޭ ވަގަށް ނަގައިފިއޭ ބުނީމާ، މަގޭ 

ކައިރިއަށް އަންނަނީ ހަމަ އަލިފާން ރުޅިއެވެ. 

އެއީ، މަ އުޅުނު ދަތި ދިރިއުޅުން، މިހާރު މަގޭ 

ދަރިންނަށް ވެސް އުޅެން ޖެހިފައިވާތީއެވެ. އަދި 

މި ޤައުމުން އެ ކުދިންނަށް ވެސް އަޅާ ނުލާތީއެވެ. 

ލާރި ނެތޭ ބަޖެޓު ނެތޭ ކިޔައި މަގޭ ދަރިންނަށާއި 

ރަށު މީހުން ބިކަކޮށްފައި ތިބިއިރު، ވަގަށް 

ނަގާފައިވާ ލާރިއަކީ އަހަރުމެންނަށް ޚިދުމަތްތައް 

ދޭން ހުރި ލާރިއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ނެތް ލާރިއެއް 

ކެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކެއީ ވެސް، ވަގަށް ނެގީ ވެސް 

ލާރި ހުރީމައެވެ. މިއީ މުއްސަނދި ޤައުމަކަށް 

ވެސް ވާތީއެވެ. 

އެކަމަކު ބުނަން ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު ވެސް 

އަންހެނުންގެ ދުވަހޭ ކިޔައިގެން އަދި މި މީހުން 

މޮޅު ވާހަކަ ދައްކާނެއެވެ. ހަމަ އެއްކަލަ މައުމޫނު 

ގޯތި މީހުން ދިގުހެދުން ލައިގެން ތަންތަނަށް 

ނޑާނެއެވެ. މިއީކީ މަށަށް  އަރާ މޮޅު ބައިސާ ކަ

އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަ މި މަންޒަރު އެތައް 

ފަހަރަކު ޓީވީން ވެސް ދެކެފީމެވެ. އަންހެނުންގެ 

ދުވަހެއްގައި، އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ދައްކަން މި 

މީހުން މީއީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ 

އަންހެނުންގެ ދުވަހެއްގައި، މަ އެންމެ ބޮޑަށް 

ބޭނުންވަނީ ހަމަ މަގޭ ރައީސް ނަޝީދެއެވެ. 

އެއީ، އަންހެނަކަށްވީތީ، ދިވެއްސަކަށްވީތީ 

އަދި އިންސާނަކަށްވީތީ، މި ޤައުމުން މަށަށް 

ވެސް ލިބެން ޖެހޭ މިންވަރާއި، މަގޭ ދަރިންގެ 

ޙައްޤުތަކާއި ކަންކަން ލިބިދިނީ މަގޭ ރައީސް 

ނަޝީދު ކަމަށްވާތީއެވެ. އެ ރައީސް ނެތި، އެ 

ރައީސް ބަންދުކޮށްގެން އަންހެނުންގެ ދުވަސް 

ފާހަގަކުރަން ވާހަކަ ދެއްކޭ ވަރުގެ މީހަކު މި 

މައުމޫނު ގޯތި ސަރުކާރަކު ނުހުންނާނެއެވެ! 

އަންހެނުންގެ އިޙުސާސާއި، އެ މީހުންގެ ޙާލު 

ބަލައި، އެ މީހުންނަށް އަޅާލާ އެހީވި މީހަކު ވެސް 

މި މައުމޫނު ގޯތި ސަރުކާރަކު ނުހުންނާނެއެވެ! 

އޭގެ ބަދަލުގައި، އަންހެނުންގެ ދުވަހެއްގައި މި 

ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ޙަޤީޤީ މީހާއަކީ ހަމަ 

މަގޭ ރައީސް ނަޝީދެވެ. މި ކަތްދައަކީ އޭގެ އޭގެ 

ހެއްކެކެވެ. އެހެންވީމާ، އެ ރައީސް މިނިވަންވެގެން 

އަނެއްކާ ވެސް ވެރިކަމަށް އާދެވެންދެން މި 

ފިސާރި ކަތްދަ މި އުމުރުގައި ވެސް ކުރަން 

ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ހަމަ ފިސާރި ވަރުގަދައަށް 

ކުރާ ނަމެވެ. ދާން ޖެހުނު ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް 

ދާނަމެވެ. މި ކަތްދަ މަރުވުމުގެ ކުރިން، އަދި 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަގޭ ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި 

ހުންނަ ތަން މި ކަތްދަ ދެކޭނަމެވެ. )ނިމުނީ(

މަށަކީ ފިސާރި ކަތްދަ! މަގޭ ރައީސަކީ ނަޝީދު!
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ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:3ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:3 08 މާރޗު 2016 )އަންގާރަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް(08 މާރޗު 2016 )އަންގާރަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް(

05 12

)ތިރީގައި އެވަނީ 22 ފެބްރުއަރީ 2016 ވަނަ 

ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ 

ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުނު ޖެންޑަރ 

އިކުއަލިޓީ ބިލުގެ ބަހުސްގައި ގަލޮޅު އުތުރު 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުهللا ދެއްކެވި ވާހަކަ(

»ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އޮން ލެޖިސްލޭޝަން 

ނުވަތަ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ގާނޫނެއް ބޭނުންވާކަމާ 

ދޭތެރޭގައި އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑު ޝުކުރު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

އަދާކުރަން. 

ނޑު ހިތަކަށް ނާރާ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ހުއްޓިގެން  މި މަޖިލިހުގައި މިއަދު އަޅުގަ

ހުންނައިރު، ހަމަ ކުރިންވެސް އެ ދައްކާ 

ނޑުމެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހޭނެއޭ.  ވާހަކަތައް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހިތަކަށް ނާރާ.  އަޅުގަ

ނޑު ހިތަކަށްނާރާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  އަޅުގަ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީއަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިއިރު 

ސަރުކާރުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތެދުވެ 

ނޑު ހަމަ ގައިމުވެސް  ވިދާޅުވާނެއޭ، އަޅުގަ

ހިތަކަށްނާރާ ވިދާޅުވާނެއޭ »އަންހެނުންގެ ޙައްޤު 

ކުރިއަރުވާކަށް ގާނޫނެއް ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް 

ނޫނޭ«، މިހެން ވިދާޅުވާނެކަމަށް، އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. 

ނޑެއް ހިއެއްނުކުރަން.  އަޅުގަ

އެކަމު ދެންމެ އަޑުއިވުނީމާ މިހާރު ގަބޫލުކޮށްފިން.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް 

ކުރިއަރުވަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް 

ޚާއްޞަ ސިޔާސަތުތަކާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤަށް 

ވަކި ގާނޫނުތަކެއް ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު.

ނޑުމެންގެ އިންޑިކޭޓަރސް އަދިވެސް ހުރީ  އަޅުގަ

އެހެން. 

މިސާލަކަށް ނުރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ 

މީހުންގެ ތެރެއިން %90 އަކީ އަންހެނުން. 

ނުރަސްމީ މަސައްކަތޭ ބުނީމަ އޭގެ މާނައަކީ 

ކުޑަކުޑަ އާމްދަނީއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް 

އާމްދަނީއެއް ނުލިބި އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރާ 

މީހުން. 

އެމީހުންގެ ތެރެއިން %90 އަކީ އަންހެނުން.

އަނިޔާއަށް ބަލައިލާއިރު ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން 

އެކަކީ ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައި ތިބި މީހުން.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ބަލައިލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 

މެންބަރުންނަށް 88 ތިބޭއިރު ހޮވިފައި މި 

ނޑިޔާރުންނަށް  ތިބެނީ އެންމެ 5 އަންހެނުން. ފަ

ބަލައިލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 200 އާ 

ނޑިޔާރުން އުޅޭއިރު އަންހެން 7  ގާތަށް ފަ

ނޑިޔާރުންވެސް ނެތް.  ފަ

ނޑުމެންގެ ވާހަކައަކީ ބަސްބުނާ ހިސާބުގައި،  އަޅުގަ

ސިޔާސަތު އެކުލަވައިލާ ހިސާބުގައި އަންހެނުންގެ 

ދައުރެއް ނެތް ކަމުގައި ވަންޏާ ސިޔާސަތުތައް 

ތަންފީޛުކުރާ ހިސާބުގައި އަސަރުކުރާނެއޭ.

ސިޔާސަތު އެކުލަވައިލާ ހިސާބުގައި އަންހެނުންގެ 

ދައުރެއް ނުވާ ކަމުގައި ވަންޏާ ސިޔާސަތުތައް 

ތަޙައްމަލްކުރާ ހިސާބުގައި، ތަރައްޤީގެ 

މަޝްރޫޢުތަކާއި ކަންކަން ތަޙައްމަލްކުރާ 

ހިސާބުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް އަސަރުކުރާނޭ، 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

މި ބިލު އެންމެ ފުރަތަމަ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބޭންކުން އިނގިރޭސި ޑްރާފްޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ނޑުވެސް އެ  ނޑުމެންނަށް ފޮނުވިއިރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ޑްރާފްޓް ދުށިން.

އެ ޑްރާފްޓުގައި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް 

ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް. 

މިސާލަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަކި 

ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ވަކި ޚާއްޞަ 

ސިޔާސަތުތަކެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އޭ.ޑީ.ބީ 

ބިލުގައި އެބައޮތް.

ނޑު، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސުވާލު ދަންނަވަން 

ކީއްވެގެންތޯއޭ ދިވެހި ޑްރާފްޓުގައި އެބައި 

ވިލާތުގައި ހިމާޔަތް ލިބިވަޑައިގެން )ޕޮލިޓިކަލް 

އެސައިލަމް( ހުންނެވިގޮތަށް ހުންނެވުމަށް 

އެބައުޅުއްވަންތޯ؟

ނޑު 2005 ގައި  ރައީސް ނަޝީދު: އަޅުގަ

ޕޮލިޓިކަލް އެސައިލަމަށް އެދުނިން. އަދި އެ 

ނޑަށް ލަންޑަންގައި  ހާލަތު ފަހުން ދޫކޮށްލީ. އަޅުގަ

ނޑު އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ  ހުރެވޭކަށް ނެތް. އަޅުގަ

ނޑު  ކަންކަން ރަގަޅު ހާލަތަކަށް ގެންނަން. އަޅުގަ

މިއުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު 

ނޑަކީ  ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫން. މިއަދު އަޅުގަ

މީގެ 15 އަހަރުކުރިން އެތައް ބަޔަކު ކުރި 

މަސައްކަތުން އުފެއްދި މީހެއް. ރާއްޖޭގެ 

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި 

ރާޢްޖެއިން ބޭރުގައި އަރުވާލެވިގެން ތިބި މީހުން 

ނޑަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ  މިނިވަންކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑު  މަތީ ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތް ނުކޮށް އަޅުގަ

އެހެން ގޮތެއް ޚިޔާރުކޮށްފިނަމަ އެމީހުން 

ނޑަށް ދުވަހަކުވެސް މައާފެއް ނުކުރާނެ.  އަޅުގަ

ނޑު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  އެހެންވީމަ އަޅުގަ

އެބަޖެހޭ ކުރަން.

ނޑު މި މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރާ  އަޅުގަ

ވާދަވެރި ފުޅާ ކޮއެލިޝަންއެއް އުފެއްދޭތޯ. 

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ފެކްޝަންވެސް އޭގައި 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން.  ބައިވެރިވުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރަންވެސް ބޭނުން  އަޅުގަ

ނޑު އެބަ ބޭނުންވޭ ކޮލަމްބޯ އަށާއި  އަޅުގަ

އިންޑިޔާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ވުމަށް. 

ނޑު އެރަށްރަށަށް ދާނަން. ނަމަވެސް  އަޅުގަ

ސިއްހީ ހާލަތު މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅު ވީމަ. މިހުރިހާ 

ނޑުގެ ބުރަކައްޓަށް  ކަމެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑަށް މިގެންދެވެނީ އިހުމާލުވަމުން.  އަޅުގަ

ސުވާލު: މުސްތަގްބަލަށް ބައްލަވާއިރު ކައިރި 

ކުރިމަގުގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ؟

ނޑުމެނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ  ރައީސް ނަޝީދު: އަޅުގަ

ރާއްޖެ ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް އިންޑިޔާއިން ވަރަށް 

ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް.

ސުވާލު: އެއީ ކޮންގޮތަކުންތޯ؟

ރައީސް ނަޝީދު: »އެމީހުން އެބުނަނީ ވަކިވަކި 

ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ 

ފިޔަވަޅު ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން އަޅައިދިނުމަށް. 

އެހެންނަމަވެސް ދިވެހީން ގާތު އެމީހުން 

އެ ބުނަނީ ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް 

އަހަރުމެން ދައްކާނަމޭ ކަލޭމެން މިކަން 

ނޑު ދެކެން ބޭނުންވާގޮތް.  ކުރާށޭ. މިއީ އަޅުގަ

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މިސްޓަރ މޯޑީ ރާޢްޖެއަށް 

ޒިޔާރަތެއް ނުކުރައްވާ. އެމަނިކުފާނުގެ ކިބައިގައި 

ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރާއި ގާބިލުކަން އެބަހުރި. 

އެކަމަށް ބޭނުންވާ އާލާތް އެބަހުރި. އެކަމަށް 

ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެބަހުރި. އަދި އެކަން 

ވަކި އަތަކަށް ލަންބާލުމުގެ ބާރު އެބައޮތް. 

ނޑަށް ހީވަނީ މިސްޓަރ މޯޑީ އެކަން  އަޅުގަ

ކުރައްވާނެހެން. އެއީ ކޮންމެހެން ރާއްޖޭގެ ވަކި 

ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކަމެއް ކޮށްދެއްވުމަކަށް ނޫން. 

ނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލުކުރާނެ  އެއީ އަޅުގަ

ކަމެއް ނޫން. އިންޑިޔާ މީހުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

އެންމެނާއި ވާހަކަ ދައްކާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ބޭއިންސާފު ޝަރީއަތްތައް 

ކޮށް މީސްމީހުން ޖަލަށްލުމަކީ އިންޑިޔާއިން 

އެއްބަސްވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން.«

މި ޚަބަރުގެ ލިންކު

http://www.thehindu.com/opinion/
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 )ނިމުނީ(

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ގާނޫނެއް ހެދިޔަސް އެކަމަށް ސިޔާސީ އަޒުމް 

ނެތިއްޔާ ގާނޫނެއްގެ ބޭނުމެއް ނެތް
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އުނިކުރެވިފައި ވަނީ؟

އަދި ސަރުކާރުގެ އަޣުލަބިއްޔަތެއް އޮވެމެ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅިއިރު 

ނޑުގެ ސުވާލަކީ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް  އަޅުގަ

ނުވަތަ އެފަރމެޓިވް އެކްޝަން ކީއްވެގެންތޯއޭ 

މީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިނެތީ؟

މިސާލަކަށް، ސަރުކާރުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް 

ވަގުތު »ސީޑޯގެ އާޓިކަލްސް 16« އަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ރިޒަރވޭޝަން 

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުގައި  އުނިކުރަން ވެސް އަޅުގަ

ހުށަހެޅުނީސް.

އެއީ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ވަގުތު މި ބިލު 

އެގޮތަށް ފާސްކުރެވޭނެތީވެ.

ނޑު  އަދި އެހެން ހުށަހެޅުމަށްވެސް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން، އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. 

ނޑުމެންނަށް ގާނޫނު ހެދިދާނެ. ކުރިންވެސް،  އަޅުގަ

17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް 

ނޑުމެން ފާސްކުރިން ގެވެށި އަނިޔާ  އަޅުގަ

ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއްވެސް.

ނޑުމެންގެ  އެކަމަކު އެއާ ގުޅިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑިޔާރުންނަށާއި އަޅުގަ ފަ

ފުލުހުންނަށާއި އެހެން ފަރާތްތަކަށް، ޙައްޤުތަކާ، 

ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

ތަމްރީނުތަކެއް ނުދެވެންޏާ ގާނޫނުން ކުރެވެނީ 

އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ކުޑަ ކަމެއް، 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މިސާލަކަށް މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އަނބިމީހާ 

ހޭނެތެންދެން އޭނަގެ ފިރިމީހާ ތަޅައި 

ނޑިޔާރު، އެ ފިރިހެން  ސުންނާފަތި ކޮށްލީމާ ފަ

މީހާއަށް ޙުކުމްކުރީ އެންމެ 200 ރުފިޔާ އިން 

)ޖޫރިމަނާކުރުމަށް( އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އެއީ )ގެވެށި އަނިޔާގެ ގާނޫނަކީ( ފުރިހަމަ 

ގާނޫނެއް. އެކަމަށް އެހެން )އަދަބުތައްވެސް( 

ނޑައެޅިފައި އޮއްވާ އެންމެ 200 ރުފިޔާ )ގެ  ކަ

ޖޫރިމަނާ( އަށް ފިރިމީހާއަށް ޙުކުމްކުރީ.

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު،  ޕީނަލް ކޯޑް، އަޅުގަ

ރަނގަޅަށް ފާސްކޮށްފައި އޮއްވާ ވަކި 

ކަންކަމަކަށް ވަކި ޙުކުމްތަކެއް އަންނަ ގޮތަށް 

ނޑުމެން ރަނގަޅަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮއްވައި،  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކޮޑިފައިކޮށްފައިވާ ޕީނަލް ކޯޑެއް އަޅުގަ

ފާސްކޮށްފައި އޮއްވާ ރަށެއްގައި އިން 

ނޑިޔާރަކު، އަންހެނަކު ރަޖަމްކުރަން ވެގެން  ފަ

އިހަކަށް ދުވަހަކު ޙުކުމްކޮށްފި. ދެން ސުޕްރީމް 

ކޯޓަން ޖެހުނީ އޭތި އޯވަރޓަރންކުރަން.

މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަ އަންހެނުންނަށް ފުލުހުން 

އެބަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރޭ، އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުގެ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

މިތާގައި ގާނޫނު ހެދިދާނެއޭ.

އެކަމަކު އެ ގާނޫނާ ވިއްދައިގެން އެއް ކަމަކަށް، 

ބޭނުންވާ ބަޖެޓު، ދެވަނަ ކަމަކަށް، ބޭނުންވާ 

ތަމްރީނުތައް، ނުލިބޭ ކަމުގައި ވަންޏާ ގާނޫނުން 

ކުރެވެނީ ވަރަށް ކުޑަ ވަރެކޭ، އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް.

ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޤައުމެއްގައި އަންހެނުންގެ 

ނޑުމެން  ޙައްޤުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަޅުގަ

އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ވާހަކަވެސް ދައްކަންޖެހޭ. 

ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޤައުމެއްގައި 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ  އަޅުގަ

ޙައްޤުތަކާއި ގާނޫނުތަކުން ލިބިފައިވާ އެކިއެކި 

ޙައްޤުތައް، ފަހަރަކު ޙައްޤެއް، ފަހަރަކު ޙައްޤެއް 

ނިގުޅައި ގަންނަމުންދާއިރު، އަންހެނުންގެ 

ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ވާހަކަދައްކާއިރު، 

ނޑުމެން ޖުމުލަކޮށް ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ  އަޅުގަ

ދައްކަން އެބަޖެހޭ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު 

ނޑުމެން ގެއްލޭ ވާހަކަ ދައްކާއިރު،  އަޅުގަ

އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ 

ނޑުމެން ދައްކާއިރު އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އަންހެނުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނުލިބުނީމާ، ޚިޔާލުފާޅުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

އަންހެން މީހާ ގެންގޮސް ޖަލަށް ލާ ކަމުގައި 

ވަންޏާ ހަމަ އަންހެނުންނަށް ވެސް ނޭދެވޭ 

އަސަރުކުރާނެ. 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ހިސާބުގައި ހަމަ 

އަންހެނުންނަށްވެސް ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކުޑަވެގެން އެދަނީ. މިސާލަކަށް ބަޖެޓުކުރާއިރު 

އަންހެނުންނަށް ޚިޔާލުފާޅު ނުކުރެވޭ ކަމުގައި 

ވަންޏާ އަންހެނުންނަށް ބަޖެޓު ކުރެވޭލެއް 

ކުޑަވާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ޙައްޤު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑިޔާރުންނަށް  ޢަދުލުއިންޞާފަކީ ފަ

ރިޝްވަތުދީގެން ލިބޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވަންޏާ 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ އަންހެނުންވެސް 

ހައްތަހާވެސް ނިކުންނަންޖެހެނީ ބޭއިންސާފުގެ 

ކުރިމައްޗަށް. އަންހެނުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފަށް 

ވަކާލާތުނުކުރެވޭ ކަމުގައި ވަންޏާމު މުޅި 

ނޑިޔާރުގެއިން ޢަދުލުއިންޞާފު ނުލިބޭ  ފަ

ކަމުގައި ވަންޏާ ހަމަ އަންހެނުންނަށްވެސް ގޯތީގެ 

ކަންކަމުގައި ވިޔަސް، ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމުގައި 

ވިޔަސް، ޢާއިލާގެ ކަންކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަ 

އަންހެނުންވެސް ބޭއިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް 

ނިކުންނަންޖެހެނީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެން ޙައްޤުގެ ވާހަކަ، އަންހެނުންގެ  އަޅުގަ

ޙައްޤުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ 

ކަހަލަ ޤައުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ޖުމްލަކޮށް 

ނޑުމެން  އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަ

ދައްކަންޖެހޭ.

ނޑުމެންނަކަށް  އަންހެނުންގެ ޙައްޤަކަށް ވަކި އަޅުގަ

މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ދެން ހުންނަ ޙައްޤުތަކަށް 

ނޑުމެން ބީރުކަންފަތެއް ދޭ ކަމުގައި ވަންޏާ.  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އަންހެނުންގެ ޙައްޤަށް އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ އެހެން 

އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް ނިގުޅިގެންދާ ތަން 

ނޑުމެން ހެވިލާފައި ތިބޭ ކަމުގައި  ބަލަން އަޅުގަ

ވަންޏާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ސިޔާސީ ޢަޒުމް. ގާނޫނު ހެދިދާނެ. ތަމްރީނުވެސް 

ދެވިދާނެ. އެ ކަމަކު މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވުރެ 

އެންމެ މުހިއްމީ ޕޮލިޓިކަލް ވިލް ނުވަތަ ސިޔާސީ 

ޢަޒުމް. އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް 

ސުވާލު: މަނިކުފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި 

ރައީސް ޔާމިން ގޮތް ދޫކުރައްވާނީ ކޮންކަހަލަ 

ޕްރެޝަރަކުންތޯ؟

ރައީސް ނަޝީދު: ރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ތެރެ 

އެވަނީ ދެބަޔަށް ބައިވެފައި. ރައީސް ޔާމީން އެވަނީ 

ތިރީހަކަށް އޮފިސަރުން ހައްޔަރުކުރައްވާފައި. 

ސިފައިންގެ ތެރެ އެއޮތީ ފަޅައިގެންދާން 

ތައްޔާރުވެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި. ބަޑިގުދަނުގެ 

އިސްވެރިޔާ އާއި އެތައް އިސް އޮފިސަރުންނަކާއި 

އެކި ވަރުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެތައް ބައެއް 

ނޑުމެން މިތިބީ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އަޅުގަ

ޓައިމް ބޮމެއްގެ މަތީގައި. ރައީސް ޔާމިން 

ހުރިހާ ގޯހެއް ހައްދަވާފައިވަނީ އެމީހުން 

ބޭނުންކުރައްވައިގެން. އެކަން އެމީޙުނަށްވެސް 

އެނގޭ. އެއަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން އެމީޙުން 

ހައްޔަރުކުރައްވައި އެހުރިހާ ގޯހެއްގައި ރައީސް 

ޔާމީން ޝާމިލުނުވާކަމަށް ހައްދަވައިގެން އެކަމުން 

ދުރުވެވަޑައިގަތުމަށް އުޅުއްވީމަ ހަމަޖެހުމެއް 

ނާންނާނެ. މިކަންކަމަކީ މިހާރު ވަގުތާ ގުޅޭ 

ސުވާލެއް. އެމަނިކުފާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް 

ވަޑައިގެން އެހުންނެވީ އެންމެ 25 އިންސައްތަ 

ވޯޓާއެކު. އެ ސަރުކާރުން މިހާރު އެވަނީ 

އެމަނިކުފާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު 

ވަކިކުރައްވާފައި. އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރު 

ޝެއިޚު އިމްރާން އަބްދުهللاވެސް އެހުންނެވީ 

ހައްޔަރުކުރައްވައި ޖަލަށްލާފައި. ރައީސް ޔާމިނަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިވަޑައިގަތީ 

ނޑިތަކާއެކުގައި.  އެހެން ކުދި ޕާޓީތަކުގެ ގޮ

އެޕާޓީތައް މިހާރު އެވަނީ ސަރުކާރުން 

ވަކިވެފައި. ކުރިން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ. ކުރިން 

އެއްބަސްވެފައިވާ އުސޫލުތައް މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެ.

ސުވާލު: ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕްރެޝަރާއި 

ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަތިކުރުމުގެ 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަނިކުފާނު ގޮވާލައްވާފައިވާ 

ގޮވާލެއްވުމާމެދު ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ؟

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި  ރައީސް ނަޝީދު: އަޅުގަ

ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަތިކުރުމުގެ 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ކަމެއް. 

ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ރުހުން 

ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވޭ. އަދި ރައީސް ޔާމިން 

މިހާރު އެވިދާޅުވީ އިންޑިޔާއިން އެކަމަށް 

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ  ރުހުމެއް ނުދޭނެއޭ. އަޅުގަ

އިންޑިޔާއިން އެކަމަށް އެއްބަސްވާން. އިންޑިޔާ 

އެބަޖެހޭ މިކަމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން )އީޔޫ( 

އާއި އެމެރިކާ އާއި ކޮމޮންވެލްތަށް ފެންނަގޮތަށް 

ތާއިދުކުރަން. ރާއްޖޭގެ މި މައްސަލައަކީ އިންޑިޔާ 

އާއި ޔޫރަޕް ގައުމުތަކާ ދެމެދު ދެބަސްވުމެއް 

އޮންނަ ވަރަށް ވުރެ މާކުޑަ މައްސަލައެއް. 

ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށް އަޅާ 

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޔޫރަޕް ގައުމުތަކުގެ 

ނޑުމެން ހޯދާނަން. ނަމަވެސް ޔޫރަޕުން  އެހީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި  އެކަމަށް އެބަ ފަސްޖެހޭ. އަޅުގަ

އެމީހުން އަދި އެ މަޑުކުރަނީ އިންޑިޔާއިން ގޮތެއް 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި  ނިންމަންދެން. ނަމަވެސް އަޅުގަ

ކޮންމެސް ހިސާބަކުން މިކަން ކޮންމެސް އެއް 

އަތަކަށް ލެބިގެންދާނެ. ފަހަރެއްގައި އެކަންވާނީ 

ސީމެގް އިން ދީފައިވާ އެއްމަސްދުވަހުގެ މުހުލަތު 

ނިމޭއިރުކަމުގައިވުން ގާތް.

ސުވާލު: ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށް 

އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަށް ގޮވާލުން ޔޫއެންގެ 

ތެރެއިން ކުރިއަށް ދާތަން ދެކެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟

ނޑު ނުދެކެން ޔޫއެންގެ  ރައީސް ނަޝީދު: އަޅުގަ

މަގުން އެކަން ދިޔުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށް. 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އެއީ ވަކިވަކި  އަޅުގަ

ގައުމުތަކުން އަމިއްލައަށް ނިންމަންޖެހޭނެ 

ނިންމުމެއް. މިކަން ކާމިޔާބުވުމުގައި ބާރު އޮތީ 

އިގިރޭސިވިލާތާއި ޔޫރަޕުގެ ކިބައިގައި. ރާޢްޖޭގެ 

ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ 

ފައިސާ އާއި އެމީހުން ދަރިންނާއި އެމީހުން 

ދިރިއުޅޭ ދެވަނަ ގެދޮރު ހުރީ ޔޫރަޕުގައި. 

ރާއްޖޭގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އިންޑިޔާ ވަރަށް 

މުހިންމު. އެމީހުންގެ ހުރިހާ ކަމަކަށްވެސް، 

އެއީ ބޭސްފަރުވާއަކަސް، ތައުލީމަކަސް، ޗުއްޓީ 

ހޭދަކޮށްލުމަށްވެސް، މީރު ކާނާއެއް ކާލައި ރަގަޅު 

ފިލްމެއް ބަލައިލަންވެސް ބަރޯސާވަނީ އިންޑިޔާއަށް.

ސުވާލު: ކުރިން، 2005 ގައި އިގިރޭސި 
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ނޑާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ  ވެސް، ބަޖެޓު ކަ

ފުރަތަމައިނުން، ފުރަތަމައިނުން، ކުޅޭ އެއްޗަކީ 

ޖެންޑަރ ޑިޕާޓްމަންޓު ކަމުގައި ވަންޏާ އެއްކަލަ 

ވަޒީރަކު ވަކިކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުރަތަމަ ވަކި 

ކޮށްލަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ވަންޏާ 

ނޑާލަނީ ޖެންޑަރ ބަޖެޓު  އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ކަ

ކަމުގައި ވަންޏާ، ސިޔާސީ ޢަޒުމް ނެތިއްޔާ، 

ނޑުމެން މި ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކުންނާއި  އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާ ސިޔާސަތުތަކުން މާ ބޮޑު  އަޅުގަ

ކަމެއް ނުވާނެ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑައެޅިގެން އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ  ކަ

ކަމުގައި ވަންޏާ، ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް 

މަލާމާތްކުރާ ކަމުގައި ވަންޏާ، ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުމެން ސިވިލް ސަރވިސް  މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޅުގަ

މަޖިލީހުން ވަކިކުރީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ 

ގޯނާކޮށްގެން އެކަން ސާބިތުވެގެން ރައްޔިތުންގެ 

ނޑައެޅިގެން  މަޖިލީހުން ވަކިކުރީމާ ކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާ އަނެއްކާ އެ އަށް ވުރެ 

އިސް މަޤާމެއް ދިނީމާ ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމެއް 

ދޭއިރު ހަމަ އެ ކަހަލަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ 

މައްސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި 

އޮތް މީހަކަށް ޤައުމީ އިނާމު ދޭ ކަމުގައި ވަންޏާ، 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނިކުމެވަޑައިގެން »ލީޑަރަކަށް ވަންޏާ ނިކަން 

ފިރިހެން ވާންޖެހޭނޭ« ވިދާޅުވާ ކަމުގައި ވަންޏާ އެ 

ކުރެވެނީ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަ.

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންގެ ޢާއިލާތަކުގަޔާއި އަޅުގަ އަޅުގަ

ވިޔަފާރިތަކުގަޔާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަޔާއި، 

ނޑިޔާރުގޭގައާއި އެކިއެކި  ސަރުކާރުގަޔާއި ފަ

ތަންތާގައި، އެކިއެކި އޮފީސްތަކުގައި، 

އެކިއެކި މަސައްކަތުގައި ތިބި އަންހެނުންނާއި، 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގައި 17 ވަނަ 

މާއްދާ، ތަފާތުނުކުރުމުގެ މާއްދާ ގެނައުމަށްޓަކައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުން ކުރި ހުރިހާ 

މަސައްކަތަކަށް، އަންހެން އެތައް ލީޑަރުންނަކަށް 

އެކުރެވެނީ މަލާމާތް.

އެކުރެވެނީ މަލާމާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިކުމެވަޑައިގެން ލީޑަރަކަށް 

ވަންޏާ ނިކަން ފިރިހެންވާންޖެހޭނޭ ވިދާޅުވީމަ، 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފެންވަރުގައި 

އަންހެނުންނަށް އެފަދަ މަލާމާތް ކުރެވޭ ކަމުގައި 

ވަންޏާ، އެ ހިތްވަރުދެވެނީ އަންހެނުން ނިކަމެތި 

ކުރުމާއި އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ 

މާޙައުލަކަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑައަޅާއިރު އަޅުގަ ތަންތަނަށް މީހުން ކަ

އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ހޭލުންތެރިވެފައި ތިބޭ މީހުން، 

ތަމްރީނުވެފައި ތިބޭ މީހުން، ތަޢުލީމް ހުރި މީހުން 

އެތަންތަނަށް ލާން.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އިހަކަށްދުވަހު 

ނޑުމެން މީހުން ހޮވިއިރު، އެ ތަނަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަކު ލައިފިން،  ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ )ކެޓް( 

އޭ ބުނީމާ އެއީ ބުޅަލެއްތޯ، މުޢާހަދާއެއްތޯ 

ވަކިނުވާވަރުގެ މީހުންވެސް.

ސީޑޯއޭ ކިޔާ ކޮންވެންޝަނެކޭ ބުނީމާ ދުވަހަކު 

ނޑުމެން ހިއުމަން  އޭގެ އަޑުނާހާ މީހަކުވެސް އަޅުގަ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލައިފިން. 

އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޢަޒުމް ނެތް ކަމުގައި ވަންޏާ 

ނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަކަކުން މާ ބޮޑު  އަޅުގަ

ކުރިއެރުންތަކެއް ނުލިބޭނެ. 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

)ނިމުނީ(

އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް. 

އިންޑިޔާގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ނުބަލައިވެސް 

ނޑުމެން ގެންގުޅޭނީ އިންޑިޔާ-ފަރސްޓް  އަޅުގަ

ޕޮލިސީއެއް )އިންޑިޔާއަށް އެންމެފުރަތަމަ 

އިސްކަންދޭ ސިޔާސަތެއް(.

ނޑަށް  ނޑުގެ ޕާޓީގެ ތެރެއިންވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ

ޕްރެޝަރ އާދޭ އިންޑިޔާއާ ޕާކިސްތާނުން 

ދޫދޭކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވާއިރު 

ނޑުމެން އަބދުވެސް އެއް ވާހަކައެއް  އަޅުގަ

ދައްކަމުން ގެންދަނީއޭ ބުނެ.

ނޑުމެން ދެކޭ ގޮތަކީ - އިންޑިޔާއިން  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަން ކުރިއަސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އުސޫލުތައް  ދެކޭ ގޮތާއި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މާލީ  ބިނާކޮށްފައިވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް  ފައިދާއަކަށް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ އިންޑިޔާއާ ރަގަޅު ގުޅުމެއް އޮތުމަށޭ 

އަދި އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރާނީ އިންޑިޔާ-ފަރސްޓް 

ޕޮލިސީއަކަށޭ.

ސުވާލު: މަނިކުފާނު އިންޑިޔާ-ފަރސްޓް ޕޮލިސީއޭ 

ތިޔަވިދާޅުވާ ވާހަކައިގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ؟

ނޑުމެން މިދަންނަވާ  ރައީސް ނަޝީދު: އަޅުގަ

ވާހަކައަކީ އެހެން ގައުމުތަކާއެކު ދިފާއީ 

ތަމްރީންތައް ނުބޭއްވުން. އިންޑިޔާގައި ބިރު 

އުފެދޭ ފަދަ ދާޚިލީ ސިޔާސަތެއް ރާއްޖޭގައި 

ނުހިންގުން. ޗައިނާއަށް ރާއްޖެއިން މަރުކަޒެއް 

ނުދިނުން. ނުވަތަ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރު ކައިރިކުރެވޭ 

ބަނދަރާއި އެއާރޕޯޓް ފަދަ ސްޓްރެޓީޖިކް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )މުހިންމު ބޭނުންތަކަށް 

ހުންނަ އުމްރާނީ ތަންތަން( އެހެން މީހުންނަށް 

ނުދިނުން.

ސުވާލު: ރައީސް ޔާމިންގެ ނަމުގައި ވޮޝިންޓަން 

ޕޯސްޓްގެ ޚިޔާލު ކޮލަމްގައި އޮތް ލިޔުމެއްގައި 

ވިދާޅުވެފައި އެބައޮތް މަނިކުފާނު ދައްކަވަނީ ބޭކާރު 

ވާހަކަ ކަމަށް. އަދި އެވާހަކަތައް ދެއްކެވުމުގެ 

ބަދަލުގައި އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ކޯޓުތަކާއި 

ކުރިމަތިލެއްވުމަށް. ކީކޭތޯ ވިދާޅުވަނީ؟

ރައީސް ނަޝީދު: ރާއްޖެއަށް އެނބުރިގޮސް 

ރައީސް ޔާމިން ކޮންޓްރޯލްކުރައްވައިގެން ހުކުމް 

އިއްވާ ކޯޓުތަކާއި ކުރިމަތިވުމަށް؟ އެއީ މީހުން 

ހިނިއައިސް މަލާމާތްކުރާ ޒާތުގެ ވާހަކައެއް. 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަން ކަން ހިނގާގޮތް.  އަޅުގަ

ކޯޓުތަކުން ހުކުމް އިއްވަނީ ސީދާ ރައީސް 

ނޑަށް ދައުވާ  ޔާމިން އަންގަވާ ގޮތަށް. އަޅުގަ

އުފުލި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް އެހެރީ މިހާރު 

ހައްޔަރުކޮށްފައި.

ނޑުގެ ސަރުކާރަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ  އަޅުގަ

ރަގަޅަށް ހިންގި ސަރުކާރެކޭ ނުދަންނަވަން. އެ 

ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގޮތެއް 

ނިންމަންވީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ސަރުކާރަށްވުރެ 

ގޯސްކޮށް ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރު ހިންގަންވީ 

ނޑުގެ  އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. އަޅުގަ

ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް މީހަކު 13 އަހަރަށް 

ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެއް ނެތް. ފުލުހުން 

ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވުމުން 

އެމަނިކުފާނު ބެހެއްޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ނޑު  ޚާއްސަކުރެވިފައި ހުންނަ ރަށެއްގައި. އަޅުގަ

ބޭނުން ނުވީ ޖަލެއްގައި ބަންދުކުރަން.

ނޑު ކުރިއަށްދާނީ ތެދު ހަގީގަތައިގެން.  އަޅުގަ

އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ. ގޯސް 

ނިންމުންތައް ނިންމައި  ކަންކަން ކުރީމަ އޭގެ 

ވޭނުގައި އުޅެން ޖެހެނީ ރައްޔިތުން. ދައުލަތުގެ 

އެކައުންޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަޅުފައިސާ ދޮވުނީމާ 

ރާއްޖެއާއެކު އެހެން ބޭންކުތައް ވިޔަފާރިކުރުން 

ހުއްޓާލީ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދަށާއި 

ބޭންކިން ނިޒާމަށް ވަރަށްބޮޑު ގެއްލުން ލިބޭ. 

މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑު ދެ ބޭންކު 

ކަމަށްވާ ޖޭޕީ މޯގަން އާއި އެޗްއެސްބީސީ 

އެވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުން 

ހުއްޓާލާފައި. 

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ރައީސް  އަޅުގަ

ޔާމިންގެ ކިބައިން އެދެން ހަގީގަތާއި ބޭކާރު 

ނޑުމެން ދައްކާ  ވާހަކަ ވަކިކުރައްވަން. އަޅުގަ

ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް މިދައްކަނީ ފެންނާންހުރި 

ލިޔެކިޔުމަށް ބިނާކޮށް. އެލިޔެކިޔުންތަކަކީ 

މިނިވަން އިންސާފުވެރި ކޯޓެއްގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި 

ސައްހަވާނެ ތަކެތި.
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ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:3ވޮލިއުމް: 1 ނަންބަރު:3 08 މާރޗު 2016 )އަންގާރަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް(08 މާރޗު 2016 )އަންގާރަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް(

09 08

ދިވެހިރާއްޖެ ޓައިމް ޮބމެއްގެ މަތީގައި
)ތިރީގައި މިވަނީ އިންޑިޔާގެ ދުވަހު ނޫސް »ދަ 

ހިންދޫ« އަށް ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު 

ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއު އެއް ހިމަނައި، 

ޕާރވަތީ މެނޮން ލިޔުއްވާފައިވާ ޚަބަރެކެވެ. މި 

ޚަބަރު ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ 4 މާރޗް 2016 ވީ 

ބުދަދުވަހުއެވެ.(

ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރީ: އ އ

ޑިކްޓޭޓަރުން ރުއްސުން ހުއްޓާލައި 

ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރެސީ އަނބުރާ 

ގެންނެވުމަށް އެހީ ހޯދުމަށް 

އިންޑިޔާއަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައިސް 

ބާރު އަޅުއްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރެސީ އަނބުރާ ގެނައުމުގައި 

އިންޑިޔާއަށް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް 

އަދާކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް 

ޑިކްޓޭޓަރުންރުއްސުމަކީ އެކަން ކުރަން އޮތް ގޮތް 

ނޫންކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މުހަންމަދު ނަޝީދު ދަ ހިންދޫއަށް ދެއްވި 

އިންޓަރވިއު އެއްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކުގެ މަތިން 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިހާބުވި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ވަނީ 

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި 13 އަހަރަށް ޖަލަށް 

ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު ހުންނެވީ ރާއްޖެއިން 

ބޭރުން ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ޖަލުން ވަގުތީ ގޮތުން 

މިނިވަންކުރުމުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން 

އަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުން 

ހިންގާފައިވާ ޝާރީއަތުގެ ކަންކަން އދ ގެ ވޯކިން 

ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން އިން ވަނީ 

ބަލާފައެވެ. އެއަށްފަހު އެ ގްރޫޕުން ބުނެފައިވަނީ 

އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތަކީ ޝަރީއަށްކުރުމުގެ 

ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ 

އާއި ގާނޫނުތަކާއި ރާއްޖެއިން އެއްބަސްވެ 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލް މުއާހަދާތަކާއި ޚިލާފަށް 

ހިންގާފައިވާ ޣައިރުގާނޫނީ ޝަރީއަތެއް ކަމަށާއި 

އެމަނިކުފާނު ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށެވެ. 

ނަމަވެސް ރައީސް އަބްދުهللا ޔާމިންވަނީ އދ ގެ 

ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން ގެ 

ގޮވާލުން ގަބޫލުނުކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދާއި މި އިންޓަރވިއު ކޮށްފައިވަނީ 

ލަންޑަންގެ ބްރިޓިޝް ލައިބްރަރީގައެވެ. މި 

އިންޓަރވިއުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަ 

ދައްކަވާފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރެސީ އަނބުރާ 

ގެނައުމަށް އިންޑިޔާގެ ކިބައިން އެމަނިކުފާނު 

އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެދިވަޑައިގަތުންތަކާއި 

އުއްމީދުތަކާއި ރާއްޖޭގެ މުސްތަގްބަލާއި 

އެމަނިކުފާނުގެ ކުރިމަގަށް އެމަނިކުފާނު 

ގެންގުޅުއްވާ ރޭވުންތަކާ މެދުގައެވެ.

އިންޓަރވިއުގެ ތަންތަންކޮޅު

ސުވާލު: ރައީސް ނަޝީދު، މަނިކުފަނުގެ 

ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ނިމިވަޑައިގަތުމުން 

އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް، ޖަލަށް 

ވަޑައިގަންނަވާނަންތޯ؟ މަނިކުފާނުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް 

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ދެއްވި މުއްދަތަށް 2 

މަސްދުވަސް އިތުރުކޮށް ދެއްވުމަށް މަނިކުފާނު 

ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ. އެއަށް ޖަވާބެއް 

ލިބިވަޑައިގެންފިތޯ؟

ރައީސް ނަޝީދު: އެކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން 

ނޑަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން  ހަމަމަގަށް އަޅުވަން އަޅުގަ

ކުރުންވެސް ހިމެނޭ. އަނބުރާ ރަށަށް ހިގައްޖެނަމަ 

ނޑު  ގެންދާނީ ސީދާ ޖަލަށް. އެއްވެސް މީހަކު އަޅު

ޖަލަށްދާން ލަފާދީފައެއް ނުވޭ.

ނޑުމެންގެ  ނޑުގެ އިތުރުން އަޅުގަ އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ޕާޓީގެ ޗެއާރޕާރސަން އާއި ރައީސް ޔާމިންގެ 

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފަދަ އިނގިރޭސި 

ވިލާތުގަ އާއި ކޮލޮމްބޯގައި އަމިއްލަ އަށް ރަށުން 

ބޭރަށް އަރުވާލެވިގެން ތިބި އެންމެންނަށްވެސް 

އަނބުރާ ރާއްޖެ ދިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް 

ނޑު މަސައްކަތްކުރަން  އުފެއްދުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ކޮމޮންވެލްތު  ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ

މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް )ސީމެގް( އިން 

އަންގާފައިވާ ފަދައިން ސިޔާސީ ހުރިހާ ގައިދީން 

މިނިވަންކޮށް، ސިޔާސީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް 

ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާއަށް ގޮސް، ވަކި ވަގުތެއް 

ނޑަކަށް  ނޑައެޅިގެން ނުވަތަ ވަކި އޮނިގަ ކަ

ބިނާކޮށް ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުން 

ފަދަ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ގޮތް 

ދުށުމަށް. އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ތަހްގީގުތައް 

ކުރިއަށްދާގޮތްވެސް ބަލަން.

އެހެންވީމާ ތިޔަ ސުވާލުގެ ކުރު ޖަވާބަކީ 

ނޑު އެނބުރި ރާއްޖެ ދާނަމޭ.  އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން 

ނޑު އެބަޖެހެއޭ  ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަގަޅުވޭތޯ އަޅުގަ

ބަލަން. ރައީސް ޔާމިން އެންމެ ކުޑަމިނުން 

އެބަ ޖެހިވަޑައިގަނޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން 

ނޑަކަށް ހައެއް -  މިނިވަންކުރައްވަން. އެއީ ގާތްގަ

ހަތެއް މީހުން. 

މިއަދުވެސް ރައީސް ޔާމިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި 

ހުންނަވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި އިންޑިޔާ 

އާ ޕާކިސްތާން އޮތީ އެމަނިކުފާނަށް ދޫދޭން 

ތައްޔާރަށޭ. އެގޮތަށް ދޫދޭނެ ރަހުމަތްތެރިން 

ތިބިއްޔާ ރައީސް ޔާމިނަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ދޫ 

ދެއްވަން.

ސުވާލު: ރައީސް ޔާމިން އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަ 

މަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވަންތޯ؟ އިންޑިޔާއަކީ 

ސީމެގް ގެ މެމްބަރަކަށްވާއިރު....

ރައީސް ނަޝީދު: ރައީސް ޔާމިންގެ ވާހަކަފުޅު 

އިންޑިޔާއިން ދޮގު ނުކުރާހާ ހިނދަކު ޔާމިން 

ނޑުމެން  ދެއްކެވީ ތެދު ވާހަކަފުޅެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުތަކާމެދު  ޖެހޭނެ ދެކެން. އަޅުގަ

ގޮތް ނިންމާނީ އެ ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކައަށް 

ބިނާކޮށް.

ސުވާލު: ބޮޑުވަޒީރު މޯޑީ އަދި ރާއްޖެއަށް 

ނޑުގައި  ޒިޔާރަތެއް ނުކުރައްވާ. އަދި އިންޑިޔާ ކަ

އޮތް ރާޢްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް 

އިންޑިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު މަނަވަރު އައިއެންއެސް 

ވިކްރަމަދީތިޔާ އެވަނީ ފޮނުވާފައި. އެކަމުގައި 

ސިޔާސީ މެސެޖެއް އޮތްކަމަށް މަނިކުފާނު 

ދެކެވަޑައިގަންނަވަންތޯ؟ 

ރައީސް ނަޝީދު: އިންޑިޔާއިން ބާރު ބޭނުންކުރާ 

ގޮތް ނުވަތަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ބާރު 

މިނެކިރާގޮތް ފެނުމަކީ އުދަނގޫކަމެއް. އިންޑިޔާއިން 

ދެނީ މުޅިންވެސް ތަފާތު އެތައް ސިގްނަލްތަކަކާއި 

ނޑުމެން އެކަމުގައި  މެސެޖްތަކެއް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ބަލަނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް. އަޅުގަ

ކުރާ އަމަލާއި ގަބޫލުކުރާ ކުރުންތައް ބިނާކުރަނީ 

އިންޑިޔާއިން ކަންކުރާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެއް 

ނޑުގެ އަމަލާއި ގަބޫލުކުރުންތައް  ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ  ބިނާކުރަނީ އަޅުގަ

އުސޫލުތަކަށް. އިންޑިޔާއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް 

ނޑުމެން  އަމަލުކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަ

ތިބޭނި އިންޑިޔާއާ އެކުގައި. ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި 

ނޑުމެން ތިއްބަސް ނުވަތަ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން  ގޮތުގައި އޮތަސް އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބޭނީ  ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިއްބަސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިގެންފައިވާ ގޮތުގައި ސާބިތުވެ. އަޅުގަ

ސުވާލު: ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ޑިމޮކްރެސީ 

ގެނައުމަށް އިންޑިޔާއިން މިހާރަށްވުރެ މާ 

ވަރުގަދަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

މަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވަންތޯ؟ އިންޑިޔާއިން 

ކަންކުރާ ގޮތާމެދު މަނިކުފާނު ތިހުންނެވީ ހިތްޕުޅު 

ހަމަ ނުޖެހިފައިތޯ؟

ނޑު މިހިރީ  ރައީސް ނަޝީދު: ނޫން. އަޅުގަ

ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެއް ނޫން. ސަބަބަކީ 

ނޑުމެން ބަލަނީ ބޮޑު މަންޒަރަށް.  އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އިންޑިޔާއަށާއި  އަޅުގަ

ނޑަށް އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި އިންޑިޔާ ކަ

ރަގަޅުގޮތް އިންޑިޔާއަށް ފަހުމްވާން ވަގުތު 

ބޭނުންވާނެ. މިވަގުތު އިންޑިޔާއަށް އެކަންކަން 

ނޑަށް ކަށަވަރެއް ނުކުރެވޭ.  ދޭހަވާކަމަކަށް އަޅުގަ

ނަމަވެސް ޑިކްޓޭޓަރުން ރުއްސައިގެން ހަމަޖެހުން 

ގެނެވޭނެކަމަށް ދުށުމަކީ... އެއީ ޓެސްޓުކުރެވި އޭގެ 

ނަތީޖާ ފެނިފައި އޮތްކަމެއް. ރުއްސުމުގައި ދާނީ 

ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ؟ އެކަމުން ހާސިލް ކުރެވޭނީ 

ކޮންކަމެއްތޯ؟

ނޑުމެން މި ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ  އަޅުގަ

ގައުމުތަކެއްގެ ކިބައިންވެސް އަދި އިންޑިޔާގެ 

ކިބައިންވެސް އެދެނީ ހެޔޮގޮތަށާއި ޑިމޮކްރެޓިކް 
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