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ނިޝާން ޢިްއޒުއްދީނުގެ  ޢިްއޒަތުގެ  ވެރިޔާ،  އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު  ޢަބްދު هللا ޙަމީދު )ރަޙިމަހުهللا( ގެ  
 މިލިޔުއްވުން  ނަކަލުކޮށްފައި  މިވަނީ، ”އަމާޒު” މަޖައްލާގެ  ޮއކްޓޫބަރު، ނޮވެންބަރު  )3،4(  މި އަދަދުންނެވެ 

______________________. 

 22 ޖުލައި  1952

ޤާހިރާާއއި، އެތާެގ ދެވަނަ  ދުވަހުެގ ހެނދުންވީއިރު، މިޞްރުެގ ވެރިކަންކުރާރަށް،  
ދެރަށުެގ   ދުރުމިނަށްވުރެ،  ދެމެދުަގއިާވ  އާިއ  އިސްކަންދަރިއްޔާ  ވެރިރަށް 
ޫމސުމުެގ   ހޫނު  ވަނީ،  ިއސްކަންދަރިްއޔާ  މާބޮޑެވެ.  ތާފަތުކަން  މަސްރަޙުެގ 
ޖަްއވެްއަގއެވެ.   ލިބިަގތުމުެގ  ހިތްފަސޭހަކަން  އަރާމުކުރުމާިއ  ސަބަބުން 

  ހައްދުން   އެދުމުެގ  އަމިއްލަ   އަނިޔާވެރިކަމާއި،   އާދެ،.  …………ޤާހިރާވަނީ
  ކުރާ  މަސައްކަތް   ެވަގތުމަށް  ސަލާމަތް  ކިބައިން   ވެރިކަމެްއެގ  ނައްޓާލާފައިވާ 

 ތުެގ އަލިކަމަށް ނުފެނިެއވެ. ޙަޤީޤަ  ހިނަގމުންދަނީ،  މިކަންތައް  ނަމަެވސް، .  ހިމެނިފައެވެ  މަރުކަޒުކަމަށް  ސިފައިންގެ   ޒުވާން 

އިވާ، އެންެމ ރީތި އެްއބަީގޗާ ކަުމަގިއވާ، ]ޤަޞްރުލްމުންތަޒާ[ އަކީ އިސްކަންދަރިއްޔާގައި ހުންނަ، މިޑްލް އީސްޓްގަ 
ރަސްެގފާނުެގ ޚާއްޞަ ަގނޑުވަރެކެވެ. ެއަގނޑުވަރުގައި، ިމއަދު ބޭއްވޭ، ފެތުމުެގ ރޭހަކަށް، ކިންގ ފާރޫޤު ތައްޔާރުވެ  

މާން އަވަދިނެތި އުޅުްއވަނީ، މި ރޭ ބޭްއވުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ވަޑައިަގންނަވާއިރު، އޭނާެގ ޒުާވން އަނބިކަނބަލުން ނާރީ
– ޕާރޓީއަކަށް ތުރުކުރައްވާނެ ައއު ހެނދުންކޮޅު ތަްއޔާރު ކުރުވުމުަގއެވެ. ހިނދު ހިނދުކޮޅުން، އޭނާެގ ދަރިކަލުން  
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ަގިއ މިޞްރުެގ ރަސްކަމުެގ  ޕްރިންސް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ތޮޅުއްާވ ލައްަވއި، ސަާމސާކޮށް ލައްވާމެެއވެ. މިީއ މުސްތަޤްބަލު 
ަމސް ދުވަހެވެ. ކޮންމެއަކަސް، މާދަމާެގ ހެނދުނުެގ   6ތަޚްތު ފަޅުފިލުއްވާނެ ޕްރިންސެވެ. ޢުމުރުފުޅަކީ ާގތްަގނޑަކަށް  

އިރު، ފެނުން ތޮޅިލާއިރު، ިމޞްރުެގ ސިޔާސީ ޖަްއވަށް އަިއސްފަިއވާނޭ ބަދަލުތަކެއް، ރަސްެގފާނުެގ ދެކަނބަލުންެގ  
މިޞްެގ ސިޔާސީ ދާއިރާެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ، ބާރުހުރި  ؟ ވަފެނެްއަގއިެވސް ނުެގންނެެވެއވެ. އަދި ކީއްތޯެއވެހިތްޕުޅަށް، ހު

ޢާއިލާއެްއެގ މެމްބަރުން މިހާރުވަނީ، ހޫނު މޫސުުމެގ ޗުއްޓީަގިއ ރަށް ދޫކޮށް، ޔޫރަޕަށް ޮގހެވެ. އެމީހުންެގ ތެރެއިން    22
 ދާއިރު، ރަށް އޮންނާނީ ބަންޑުން ޖެހިފައެކޭ ހިތަކަށް ނާރަެއވެ. ހަމައެކަކުެވސް ތިމަންނާމެން ރަށަށް އެނބުރި

ދުވަހުެގ މެންދުރުީވއިރު، އެެމރިކަން އެމްބަސީގައި، މިޞްރު ސަރުކާރުެގ ބޮޑެތި މީސްީމހުންނަށް، ކެއުމެއް ދެވުނެވެ.  
ޞްދުކުރާ އަުއ ެއްގރީމެންޓެްއެގ  އެ ކެއުމުެގ ތެރޭގައި، ވާހަކަދެކެވުނު މައުޟޫޢަކީ، މިޞްރާއެކު، ސޮއިކުރުމަށް އެމެރިކާ ޤަ

މަސްއަލަެއވެ. ހަަމ މިއަދު ިއނިގރޭސި އެމްބަސީަގިއވެސް މިޞްރުެގ ުމސްތަޤްބަލާމެދު، ރޭވުންތަކެްއ ރޭވެމުން ދިޔަެއވެ.  
މަޤްޞަދުަގެއވެ.  ެގނައުމުެގ  ބަދަހިކަމެްއ  އިތުރު،  ުގޅުންތަކަށް،  ދެމެދުެގ  މިޞްރާިއ  ވިލާތާިއ  އިނިގރޭސި  އެއީ، 

ކަސް، މިޞްރުެގ ވެރިކަން ހިންުގމުެގ ބާރުތަްއ ފެށެވިެގން އަންނަނީއަކީ، ޤާހިރާއަކުން ނޫނެވެ. ލަންޑަނާިއ  ކޮންމެއަ
 ވޮޝިންޓަނުންނެވެ. 

 ކެބިނެޓެއް   އައު

މިޞްރުގައި ސަރުކާރު ބަދަލުވަމުން ދާލެއް ނުހަނު އަވަހެވެ. އަހަރުެގ ކުރީކޮޅުަގއި ެއތަކެއް ސަރުކާރު އުފެދުމުން  
ޖުލައިމަހުެގ   ބާޝާ،    2އުވެމުންޮގސް،  ސިއްރީ  ޙުސައިން  ިއސްކުރެއްިވ  ބޮޑުވަޒީރަކަށް  ދުވަހު  ވަނަ   20ވަނަ 

ދުވަހުވަނީ މަޤާމުން ދުރުެވ ަވޑަިއެގންފަެއވެ. ޭއެގ ފަހުން، ބޮޑުަވޒީރަކު ކަމަށް ިއސްކުރެވުނީ ައޙްމަދު ނަޖީބު އަލްހިލާލީ  
 ހުންނެވި ޮބޑުވަޒީރެވެ. ހިލާލީ ބާޝާެގ ައުއކެބިނެޓް އެކުލެއްެވީވ އޭނާއަށް ބާޝާެއވެ. މީނާއަކީ، ސިއްރީ ބާޝާެގ ކުރީން 

ފަސޭހައިން ފެނިަވޑަިއަގތް ކޮންމެ މީހަކަށް، ވަޒީރުކަމެްއ ދެއްީވއޭ ބުނެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށެވެ. މިހެނީ، ފަހާ މީހެއްެގ  
ިއަގތް ޑޮކްޓަރަކަށް ހިލާލީެގ ައއުކެބިނެޓްަގއި  ޮގތުން ފެނިވަޑަިއަގތް މީހަކަށާއި ާގހިރާެގ ކްލަބެްއެގ ތެރެިއން ފެނިވަޑަ

އެކުލައްަވަވއި  މިޮގތަކުން[  ]އެޮގތަކުން  އައުކެބިނެޓް،  އޭނާެގ  ބާޝާ،  ހިލާލީ  ކޮންމެައކަސް،  ދެއްވިެއވެ.  މަޤާމު 
 ރަސްެގފާނުެގ ހިރިޔާ ފާތުރާ ދަށަށް، ހުށަހަޅުއްަވއިފިެއވެ. 

މަޖާ ޕާރޓީެގ މީހުންނާިއ ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ވަކިވެ ވަޑަިއަގތެވެ.  ޖެހިއިރު، ރަސްެގފާނު އޭނާެގ  4ދުވަހުެގ ހަވީރު 
ހުވާކުރެއްވުުމެގ  ވަޒީރުކަުމެގ  ކުރިފުޅުމަތީަގއި،  އޭނާެގ  މެމްބަރުން،  ސަރުކާރުެގ  އުފެދުނު  އަލަށް  އެއީ، 

ކޮށްފައި ދިޔަ އަންހެން  ރަސްމިއްޔާތަށްޓަކަެއވެ. އޭެގ ކުޑައިރުކޮޅެްއެގ ފަހުން، ރަސްެގފާނުެގ ަގނޑުވަރާ ދިމާއަށް ދަތުރު
ޕާރޓީއަކީ، މިއަދު ހަމަދާދި ދެންމެއަކު، އަލަށް އުފެދުނު ކެބިނެޓްެގ މެމްބަރުންެގ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނެވެ. ެއ  
ބޭބޭފުޅުންެގ  ލިބިވަޑަިއަގތް  މަޤާމު  މަތިވެރި  ވަޒީރުކަުމެގ  ދަރުމަވަންތަކަމުން،  ރަސްެގފާނުެގ  ވަޑަިއަގތީ  ބޭފުޅުން 

 ލުންެގ ޮގތުން، ރަސްެގފާނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމުެގ ދަފްތަރުއްތަޝްރީފާތުަގިއ ސޮއިކުރެއްވުމަށެވެ. އަނބިއަނބި ކަނބަ

 



 ވަޒީރުކަން   ހަނގުރާމައިގެ

ހިލާލީ ބާޝާެގ ކެބިނެޓްެގ މެމްބަރުން، ވަޒީރުކަުމެގ ހުވާކުރެއްިވ ވަުގތު ވަޒީރުންެގ ސަފަށް ރަސްެގފާނުެގ ޅިޔަނެްއ  
ަގންނަވާތަން ފެނިވަޑަިއ ަގނެެގން، ބޮޑުަވޒީރު ސުވާލު ކޮށްލެްއވިެއވެ.  ކަމުަގިއވާ، އިސްާމޢީލް ޝީރީ  ން ވަދެަވޑައި 

ކީއްވެތޯއެވެ  ވަދެަވޑަިއަގންނަވަނީ  ތިޔަ  ތެރެއަށް،  ބާރަށް  ؟[ ]އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރަސްެގފާނު،  އަްއސަވާފައި،  މިއަޑު 
ވަ ހަނުގރާމައިެގ  އޭނާވާނީ،  ިވދާޅުވިެއވެ.[  ވަޑުވަިއެގންފައި  ހިލާލީ ހިނިފުޅު  ވިދާޅުވުމުންނޫނީ،  މިހެން  ޒީރަކަށެވެ.[ 

ބާޝާއަށް، އޭނާެގ ައއު ސަރުކާރުެގ ހަނުގރާމަިއެގ ަވޒީރަކީ، އިސްާމޢީލް ޝީރީންކަމެްއ އެނިގަވޑަެއްއ ނުަގނެއެވެ.  
 އާދެ، މިީއ ކިންގ ފާރޫޤު ވެރިކަން ކުރަްއވަމުން ެގންދެިވ ުއޞޫލެވެ. 

  ެއއީ، އޭނާެގ ޅިޔަނަކު އިސްކުރެްއވުމުެގ ވަރަށް މުހިންމު ސިއްރެއްެވއެެވ.    ހަނުގރާމައިެގ ަވޒީރަކަށް، ރަސްެގފާނުެގ
ފާނާއި ދެކޮޅު ޚިޔާލުތަކެއް ހިނަގއި،  ރަސްެގ  ބަޔެްއެގތެރޭަގއި  ދަރަޖަެއްއެގ  ވަކި  ސިފައިންެގ  މިޞްރުެގ  ފަހަކަށްއައިސް 

ެއވެ. ވީމާ، އެމީސްމީހުން ސިފައިންެގ  ޙަރަކާތްތަކެްއެވސް ހިނަގމުންދާކަން ރަސްެގފާނަށް ވަނީ އެނިގވަޑައި ެގންފަ
ތެރެއިން ވަކިކޮށް، ލަޝްކަރުތަކުން ފީޮހވާލުމުެގ މަސައްކަތް ކުރާނޭ ހަނުގރާމައިެގ ަވޒީރަކަށްވަނީ ބޭނުންފުޅު ވެފަެއވެ.  

 މިސަބަބަށްޓަކައި، ިއސްމާޢީލް ޝީރީނަށް ހަނުގރާމަިއެގ ަވޒީރުކަން ދެްއިވއެވެ. 

ަވޒީރު ހިލާލީ ބާޝާ، ރަސްެގފާނުެގ އަރިހަށް ހުރަހެޅުްއިވ ރަސްމީ ލިޔުމެްއަގިއވެެއވެ.  އަުއ ކެބިނެޓްެގ ފަރާތުން، ބޮޑު
ކަމަކަށް،   ކޮންމެ  އަންަގވާލެްއވި  މަނިކުފާނު  ޮގތުެގމަތީން،  ެއއްޮގތްވާ  އިރުޝާދުތަކާއި  ހަރުދަނާ  ]މަނިކުފާނުެގ 

މަތިލާނޭކަމުެގ ޔަޤީންކަން ނިކަމެތި، އަޅުަގނޑު،  އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން ފަސްނުޖެހި އެއްހަމަެއއްަގއި ތިބެެގން ކުރި
 ތިޔަ މާތް ސާހިބާއަށް އަރުަވމެވެ.[ 

އަުއ ސަރުކާރު ޤާއިމުވުމާިއ ިވދިެގން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ފަރާތުންނާއި، ބޮޑެތި ވިޔަފާރީވެރީންެގ ފަރާތުން، ރަސްެގފާނަށް  
ފަށައިފިެއވެ. މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ިގނަ    ތަހްނިޔާ ދެންނެވުމުެގ އުފާވެރި ވާޖިބު، އަދާކުރަމުން ެގންދާން

މީސްމީހުން އެއިރުތިބީ، ކަނޑުެގ ަވއިލިބޭ، ރީތި ޮގނޑުދޮށްތަކުަގިއ އަރާމުަގއި އޮށޯވެލައިެގންނެވެ. ނަމަެވސް، މިޞްރުެގ  
ދިރިއު  ޙާލެއްަގއި،  ކެތްނުވެވޭފަދަ  ހޫނުކަމަށް  މޫސުމުެގ  ތިބީ  ެއހިނދު  ހަމަ  ރަްއޔިތުން،  ކުރާ ިގނަ  ޅުމަށް 

 މަސައްކަތްތަކުަގިއ، ދާއޮހޮރުަވ އޮހޮރުަވެއވެ. 

 މީހުން   ނުވަދިހަ 

އިސްކަންދަރިއްޔާެގ ހިތްފަސޭހަ ޮގނޑުދޮށުަގއި، ރަސްެގފާނާއި އޭނާެގ ޢާއިލާެގ މެމްބަރުން، އަދި ޤައުުމެގ އެކިެއކި 
މަސައްކަތެއް   ހަމައެހާމެ ސިއްރުވެރި  މުހިންމު  ވަރަށް  ޤާހިރާަގިއ  ެގންދެިވއިރު،  އަރާމުކުރަްއަވމުން  ޢިްއޒަތްތެރީން، 

މީހުންެގ ލީޑަރަކަށް ހުންނެވި ސިފައިންެގ ތެރޭަގިއ ކާނަލެއްެގ ދަރަޖަ ލިބިފައިާވ،  މީހަކު ތިބޫއެވެ. މި  90ކުރަމުންެގންދާ  
ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރެވެ. ޭއނާ މިއަދު އާދަޔާ ޚިލާފަށް، މާިގނައިރު ައވަހާރަ ލެއްޕެވިެއވެ. ވުާމއެކު އޭނާ އުޅުްއވަނީ 



ްއޕަ އަރިހުން އަްއސަވާލެްއވި ކަމަށްވެެއވެ. ދެން  އާލާސްކަންފުޅާޯތ، އޭނާެގ އަންހެން ދެބޭފުޅުން )މުނާއާއި ހުދާ( ބަ
 ތިއްބެވި ދެބޭފުޅުންނަށް )ޚާލިދާއި ޢަބްދުލްޙަކީމަށް( ެއއްޗެްއ ިވސްނިަވޑަިއ ަގންނަވާ ވަރަށްވުރެ، މާތުްއޕުޅެެވ. 

އްޕެވުުމެގ  އަދަކީ، ޤާހިރާއަށްވެސް ހޫނުކަން ނުހަނު ަގދަ ދުވަހެކެވެ. ނަމަވެސް ޢަބްދުއްނާޞިރު ިގނައިރު ައވަހާރަ ލެ
ސިއްރަކީ މިީއެއއް ނޫނެވެ. އޭނާ ިގނައިރު ައވަހާރަ ލެްއޕެވީ، މިރޭ އޭނާ ކުރިމަތި ލައްވަން ޤަޞްދުކުރަްއވާފަިއވާ  
މަސައްކަތުެގ މުހިންމުކަމުން، އެކަށީެގންވާފަދަ އަރާމެއް، ޭއެގ ކުރީަގިއ ހޯއްދެވުމުެގ ޮގތުންނެވެ. އޭނާ ައވަހާރަފުޅުން  

ބޭރަށް ެގއަށެވެ.  ތެދުވަޑަިއެގން،  މުޙްޔިއްދީންެގ  ޚާލިދު  ވަޑައިަގތީ  ަވޑަިއަގނެެގން  ތަްއޔާރުވެ  ނިކުމެވަޑައިަގތުމަށް   
އެޭގަގިއ ]މިނިވަން އޮފިސަރުން[ ެގނަމުން، ސިއްރިޔާތުަގިއ ނަންދެވިފައިާވ ޕާޓީެގ ހިންުގންތެރީން އޭނާެގ އިންތިޒާރުަގއި  

ެގ އައު ޮބޑުވަޒީރާއި އޭނާެގ ކެބިނެޓްެގ މެމްބަރުން ރަސްެގފާނުެގ  ތިއްބެވިެއވެ. ކަންދިމާިވޮގތުން އެަގޑިައކީ، މިޞްރު
 ކުރިފުޅު މަތީަގއި ވަޒީރުކަުމެގ ޤާނޫނީ ހުވާކުރެއްިވ ަގޑިކަަމށް ހިމެނުނެވެ.

ޢަބްދުއްނާޞިރު އޭނާެގ އެކުެވރީންނާއި މުޚާޠަބު ކުރައްަވއި، އޭނާެގ އެންމެފަހުެގ ކަނޑައެޅުްއވުން ހާމަކުރަްއވަމުން  
އެވެ. ]އަހަރެމެންެގ މަސައްކަތް މިރޭ ނިންމަންވާނެެއވެ! މި ަމސައްކަތުެގ އެންެމ ފުރަތަމަ ބަޔަކީ، ސިފައިންެގ  ެގންދެވި 

ލަޝްކަރުތަކުެގ މަްއޗަށް ވެރިވެަގތުެމވެ. އެއަށްފަހު އޮތްކަމަކީ، ފާރޫޤު މިރަށުން ނެރެ ފޮނުވާލުމެވެ.[ ިމއީ، މިޞްރުެގ  
މުން ެގންދަާވ ޕްރޮްގރާމުެގ މަިއަގނޑު ބައިތަކެވެ. މިބައިތަކުެގ މައްޗަށް ެއކުލެޭވ  ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްލުމަށް، އޭނާ ރާްއވަ

ތަފްޞީލު ޕްރޮްގރާމެްއ ފުރަތަމަ ލިޔުްއވީ، ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢާމިރެވެ. މި ލިޔުން ތަްއޔާރުކުރެވުނީ، ފުލުސްކޭޕް ސައިޒުެގ 
މުޙްޔިއްދީން ހިސާބަ  6 ޒަކަރިްއޔާ  ޕްރޮްގރާމަށް  މި  ެއއަށްފަހު،  ޞަފްޙާަގެއވެ.  ެގންނެވިެއވެ. އަދި  އިޞްލާޙު  ކަށް 

ފުރިހަަމ   ެގންނަަވއި  ބަދަލެއް  ހުރިހާ  ެގންނަވާންީވ  ޕްރޮްގރާމަށް  ެއ  ަގލަންކޮޅުން،  ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ  ޖަމާލު 
 ކޮށްދެއްިވއެެވ. 

ށްެވސް ެއްއބަސްެވ  ޚާލިދު މުޙްޔިއްދީންެގ ޭގގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުުމަގިއ މިރޭެގ ސިއްރުެގ ބަހަކީ، ]ނަޞްރު[ ކަމަ
ވަޑައިަގތެވެ. ިމއީ، މި އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތުަގއި ބަިއވެރިާވ މީހުންކުރެ އެކަކު އަނެކަކަށް ތަޢާރުފުވެ ެއއްނިޔަތެްއަގއި  
އުޅޭ ބަޔަކުކަން ހާމަކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން، ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ލަފްޒެވެ. ހަމައެހެންމެ، މަސައްކަތް ފައްޓާނޭ ަގޑިއަކީ  

 ޖަހާއިރު ކަމަށްވެސް ނިންމެވޫެއވެ.  1ންޮގތަކަށް ދަންނަވާނަމަ، ސުންަގޑިއަކީ( މިރޭެގ މެންދަންމުން އަލިެވ )އެހެ

ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ ފަހަތްޕުޅުަގއި މިޞްރުެގ މިނިވަން ކަމަށްޓަކަިއ ޖިހާދުކުރުމަށް ތަްއޔާރަށް ތިބި މީހުންެގ ޢަދަދަކީ،  
. ނަމަެވސް އޭނާެގ އެންމެ ފަހުެގ ކަނޑައެޅުްއވުން، މިހާިގނަ ބަެއްއެގ  ެއވެ. ެއއީ، ތިން ސަތޭކަ އޮފިސަރުންނެވެ  300

ެގ    300ކުރިމަތީގައި، ހާމަކުރައްވާކަން، ކެރިވަޑަެއއް ނުަގތެވެ. އެއީ، ކަމުެގ ނުރަްއކާތެރި ކަމަށްޓަކައެެވ. މިހެންވެ،  
ްއވެވީ، ތިރީަގއި ިމވާ ސިފަތަްއ  އޮފިސަރުން ޭއނާ ޚިޔާރުކުރެއްިވެއވެ. މި ޢަދަދަށް އޭނާ މީހުން ހޮ  90ތެރެއިން  

 ހުރިކަމަށް ދެކެވަޑައި ަގތުމާެއކުަގެއވެ. 

 ސިއްރު ޮއބެހެއްޓުުމެގ ކުޅަދާނަކަން ▪
 ދެފުށް އެޅުމާއި، ފިނޑިކަމުެގ އަސަރެއްނެތުން. ▪



 ދީނުެގ ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވުން. ▪

މިޞްރުެގ    90މިދެންނެވި   މީހުންެގ    21މީހުންނަކީ،  ރަށް މިލިޔަން  ތިބެެގން،  ހޭލާ  ނުނިދައި،  އެރޭ  ތެރެއިން، 
މިހޮްއވެވުން  އޭނާެގ  އަހުލުވެރީންނެވެ.  ލިސްޓުެގ  އެކަށައެޅުްއވި  ފަހުން  އެންމެ  ޢަބްދުއްނާޞިރު  ސަލާމަތްކުރުމަށް 

މަުގން،    ކިތަންމެހައިވެސް މޮޅުކަމަށް އެްއބަސްވާން ޖެހެއެެވ. މިހެނީ، ހަމައެންމެ މީހަކު މެނުވީ، ކަނޑައެޅިފަިއ އޮތް 
ކައްސަެއއް ނުލައެވެ. ނަމަެވސް މިދެންނެވި، ހަމައެކަނި ީމހާެގ ސަބަބުން، ެއ ޮއްއޮބޑު ކަންތައް ބަރުބާދުނުވެ ދިޔަީއ  

 ( ނުނިމޭ)  ހަމަ ކިރިޔާެއވެ.

 


