
 ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ ޤައުމީ ޖިހާދެއް 
 

ދާ ން. އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ޒުާވނުންގެ އެންމެ ގިނަ ަބޔަކު މަސްތުވާތަކެތީެގ ައާވގައިޖެިހ ބޭކާރުވަމ1ު  

ިދވެހިރާއްޖެެއެވ.  ޑްަރގުެގ ވަާބގެ ސަބަުބން ކުރިމަގު އެންމެ ބޮޑަށް ބަނަވެފައިާވ ެއއް ަޤއުމަކީެވސް  މަކީއެއް ަޤއު
ުމގެ ަހއްލާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު ފެްނވަރުަގއި ވާހަކަދެެކވި އެކި ަމސައްކަތްަތއް ކުެރވުނުކަމަްށިވޔަސް ކަދިވެހިރާއްޖެެއވެ. މި

ތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ޖުެއވެ. ނަތީޖާ ނުނެރެވި ދުވަސްތައް ދިުގލަމުންދާއިރު އިބޭނުންވާ ނަތީޖާ އޮތީ އަދި ވަރަށް ދުރުގަ
 އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން މިޤަުއމުގެ އޮނިަގނޑު ދަނީ ފީވަމުްނ ހަލާކުވަމުންނެވެ. 

 
. މަސްތުވާ ތަކެތިން ކުލަކުަލއިގެ ުހވަފެން އެންމެ ގިަނއިްނ ދެކެމުންދާ ބަޔަކީ ުޒވާނުން ކަމުގަިއވިަޔސް 2  

ން އުމުރު ފަހަނައަޅަިއ އިސްތަށިތަުކގެ ކުލަ ުހދުވަމުންދާ ނުވަތަ ހުދުވެފައިވާ ަބއެއް މީހުން މިވަާބގަިއ ޒުވާ
ނުޑގައި އަޅަންެޖހިފައިވާ މައިންާނއި ބައްަޕއިންގެ   ޖެހިފައިވާކަމީވެްސ ޙަޤީޤަތެެކެވ. ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުުމެގ ޒިންމާ ކޮ

ކާފަ ނުވަތަ އެޢުމުރުގެ ބައެއް ، ތިރާމުލިބިގެން ޢަބުރުވެރިކަމާއެކު ޭގަގއި އުޅެންޖެހޭ މާމައިތުރުން މުޖުތަމަޢުގެ ޤަދަރާއި އިޙް
މީހުންވެސް ޑްރަުގގެ އަޅުްނނަށްވެ ނިމިފައިވާކަމީ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތްތަކުގެތެެރއިން ޙަޤީޤަތެކެވެ. ރިހެބުފަދަ ތަންތަނުން 

 ދިއުމަކީ މައްސަލަ މިއަދު އޮތް ހިސާބު އަްނގައިދޭ ހެްއކެެކވެ.ދެބަފައިންނާއި ދެމައިން އެުކަގއި ފެންނަމުންދާ 
  

. ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ކަންކޮޅުތަކުން މިފަދަ މަންޒަރުތައް ފެންނަމުންދާއިރު މިހާރު ޔަޤީންވާ އެއްކަަމކީ  3  

ިއވާކަެމވެ. ޭބކާރުެވެގން ބޭކާުރވެގެްނ ގޮސްފަ މަސައްކަތްަތއް އްލުކުރުުމގެ ޮގތުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މިމައްސަލަ ޙަ
ޑްަރުގގެ މައްސަލަ ެއއްދުވަހުން އަނެްއ ދުވަހަށް ސީިރއަސްވަމުން ފުޅާވަމުން ނުދާނެއެވެ. މިހާތަނަށް  މަގޮސްފަިއ ނުވާނަ

ނަމަ ދެން ވިސްނިފަިއވާ ވިސްނުންތަކާިއ އެކަަށ ހެޅިފަިއވާ ޕްލޭންތަކާއި ކުރެވިަފއިާވ މަސަްއކަތްތައް ބޭކާުރވެފަިއވާ

 ށެވެ. އަކެެކވެ. އެނބުރެންޖެހެނީ އެދިމާތަސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އޮްނނާނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތެެކވެ. ނުވަތަ ގޮތްމިމައް
 

 ނެ . ޑްރަގަކީ މިއަދު މިޤައުމުގެ ހަލާކަށް ވެފައިާވއިރު ްޑރަގަކީ މިޤައުމުަގއި އުފައްާދ އަދި އުފެދ4ޭ  

ތެރެުކރާ އެއްެޗކެވެ. ދުނިޭޔގެ ބަެއއް ޤައުމުތަކުަގއި މަރުގެ ހުުކމް އެްއޗެްއވެސް ނޫނެވެ.  ެއީއ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެ
ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށްތަުކގެތެެރއިން ެއއް ކުށަކީ ޑްރަުގ އެެތރެ ކުރުމާއި ިވއްކުމެވެ. ެއކަހަލަ ޤައުމުތަކުެގ ޑްަރުގގެ ކަްނތައް  ކަ

ނޑުމެ ންނަށް އޮތްކަމެެކވެ. ކުށްވެރިން ނުމެރިއަސް އެާބަވތުގެ އޮތީ ކިހާވަރަކަްށކަން ދެނެގަެނ ފިލާވަޅު ލިބިގަތުމަކީެވސް ައޅުގަ
 މީހުން އަލުން މުޖުތަމައަށް ނުވެއްދުމަކީ ކުރަންޖެހިފައި އޮްތކަމެކެވެ. 

 
. ވަިކ މުއްދަތަކުން މާފުދީފައި ދޫކޮށްލުމާއި ގާތްތިމާގެ ީމހުންގެ އާދޭސްތަާކއި ގުިޅގެން ހަމްދަރުދީވުމުގެ 5

ދޫކޮށްލަންޖެހިފައެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޖަލުތައް ހަދައިގެްނ ބޮޑެތިކުށްވެރިން އެތަންތަނުގައި އާދަ މިއޮތީ 
ގެ ބަދަލުަގއި މުޅިން އެކަހެރި ދުރުރަށެއް ޙާއްަޞކޮށް މިބާވަތުގެ ކުްށވެރިން ެއރަށެއްގެ ދާއިމީ ރަްށވެހިން ނުވަަތ ގެންގުޅުމު 

 ނުން އަމާުޒކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެެކވެ. ޤައިދީންނަށް ހެދުމަކީ މިހާރު ވިސް



ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ނުވަތަ ކުަރންޖެހޭ ކަމަކަށްވުރެ މުޅި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި  . މިކަންކަމަކީ ވަކިަބޔަކ6ާ  

 ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި އޮތްކަމެކެވެ. މުޅި ޤައުމުގެ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފަިއވާ ކަންކަމަކީ ދޫދެޭވނެ ނުވަތަ ފަރުވާ ކުޑަކުރެޭވނެ 

ނޑި ބަިޑ ހިފައިގެން ނުކުތުމެއް ނޫެނވެ.  ކަންކަމެއް ނޫނެެވ. ޤައުމަށްަޓކައި ޖިހާދުކުރުމާއި ޤުރުބާްނުވމަކީ ހަމައެކަނި ކަ
ޤައުމަށް ދިމާވާ ނުރައްކާަތކުްނ ޤައުމު މިންޖުކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ ސިފައެއްަގިއވިޔަސް އެީހތެރިވެދިނުމަކީ ޤައުމީ ޖިހާދެެކވެ. 

 ކޮޅަށް ފަށަްނޖެހިފައި އޮތީ އެފަދަ ޖިހާދެކެެވ. ޑްރަުގގެ ވަާބއާ ދެ
 ގެ ހަވީރުނޫހުން ނަގާފައި" 2008ފެބުރުއަރީ  16"   

 ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ. 
 

 . ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފަިއވާ ެއންމެ މުހިއްމު ދެމައްސަލައަކީ ކޮބާ؟1
 
 ހައްލުނުކުެރވުުމގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލައަީކ ކޮބާ؟. ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފަިއވާ ަމއްސަލަތައް 2

 
 . ލިޔޔުންތެރިޔާ މިއަުދގެ ަޙޤީޤަތްތަކުގެތެރެއިން ޙަޤީޤަތެްއކަމަށް އެބުނާ ކަމަކީކޮބާ؟3

 
ކަަމށް ބޭކާރުެވގެން ގޮސްފަިއވާ މަސަްއކަތްތައް  ްއލުކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފަިއވާމައްސަލަ ޙަ ޑްރަުގގެ. 4

 ލިޔުންތެރިޔާ އެބުނަނީ ކީްއވެަތ؟
 
 ؟. ޑްރަަގކީ ކޮންމެވެސް ަބޔަުކ އެތެރެކުރާ ެއއްެޗއްކަމަށް ލިުޔންތެރިޔާ އެދައްކާ ހެކިަތކަކީ ޮކބ5ާ

 
 ކަންތައް ލިޔޭ! 4. ރާއްޖެ ޑުރަުގގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްަތކުގެެތރެއިން 6

 
ގެ ބަދަލުަގއި މުޅިން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޖަލުތައް ހަދައިގެން ބޮޑެތިކުށްވެރިން އެތަންތަނުަގިއ ގެންގުޅުމުމީހުން . "7

އެކަހެރި ދުރުރަށެއް ޙާއްަޞޮކށް މިބާވަތުގެ ކުށްވެރިން އެަރށެއްގެ ދާއިމީ ރަށްވެހިން ނުަވތަ ޤައިދީންނަށް ހެދުމަކީ މިހާރު 
"ލިޔުންތެރިާޔެގ މި ބުނުމާމެދު ތިޔަ ދަރިވަރު ދެޭކގޮތް މުޖުތަމަޢުން މެެކވެ.ވިސްނުން އަާމޒުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަ
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