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މް ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ޢާޒި

އެޑިޓަރ

ބޭނުންވަނީ  ކުރުމަށް  އަދާ  ވާޖިބުތައް  ޤައުމީ  ސިފައިންގެ   
ދައްކުވާދެނީ  ޤާބިލްކަން  ކިޔަމަންތެރިކަމާއި  ސިފައިންގެ  ބަދަހިކަމެވެ. 
ޤައުމު  ވެސް  ފިކުރަކީ  މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ  ކޮންމެ  ބަދަހިކަމެވެ. 
އިސްކުރުމެވެ. ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އިޚްލާސްތެރިވުމެވެ. ސިފައިންގެ 
ކުރާ  ދެމިތިބުމެވެ.  ތެދުވެރިވުމުގައި  ޒިންމާތަކަށް  އެޅިފައިވާ  ކޮނޑުގައި 
ދެމިތިބުމެވެ.  ކަންކުރުމުގައި  ސާބިތުކަމާއިއެކު  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ 
ވާޖިބުތައް  ދެމިތިބެ  އަޚްލާޤުގައި  އަސްކަރީ  މަތީ  އެންމެ  ސިފައިންގެ 
އަދާކުރަމުން ގެންދިޔުމެވެ. ސިފައިންގެ ލަސްކަރުގައި ކުރަމުންދާ ކޮންމެ 

ކަމެއްގައި ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން ދައްކަމުންނެވެ.

ޤައުމީ  ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  އިސްކޮށްގެން  ސިފައިން 
މިޤައުމުގެ  އިސްލާމްދީނާއި  މާތްވެގެންވާ  ޚިދުމަތެވެ.  ޤައުމީ  ލޯތްބެވެ. 
އަމާންކަމެވެ. ދިވެހި ލަސްކަރަށް ކުރުމަށް އަމުރުވެގެންވާ  ޤައުމީ ކޮންމެ 
ގޮވާލުމަކާއި ގުޅިގެން ބަދަހި ސަފުތަކުން  ޖަރީ ކުރަމުން ދަނީ ޤައުމަށް 
ޚިދުމަތްކުރުމަށް ދެމިތިބިކަމެވެ.  ސާބިތުވެ އިޚްލާސްތެރިކަން ދަމަހައްޓާ 
ޤައުމީ ޚދުމަތަށް ކަމަރު ބަނދެގެން ތިބިކަމެވެ.  އަޒުމާއި ހިތްވަރުން 
ހިތްވަރު ލިބިގެން ބަދަހިކަން ދެމެހެއްޓުމުގައެވެ. ކުރިމަތީ  ހުރަސްތަކަށް 

ކެރިގެން ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކު ކުރިމަތިލާ ނަތީޖާ ދައްކަމުންނެވެ.

ގޮވާލުމަކަށް  ކޮންމެ  ގޮވާލެވޭ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް 
އިސްކޮށްގެންނެވެ.  ޤައުމު  ނަފުސަށްވުރެ  އިޖާބަދެނީ  ސިފައިން  
ނުބަލައެވެ.  ބުރަކަމަކަށް  މަސައްކަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ކަމަށްކަމޭހިތުމާއި 
އޯޑަރަށް  އަދާކުރުމަށް  ކިޔަމަންތެރިކަން  އަމުރަށް  އެކު  އަވަސްކަމާއި 
ތައްޔާރުވެ އަމަލުކުރުގެ ރީތި މިސާލުގައެވެ. ގުޅިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ 
ހިތްވަރު  ކަށިން  ކުރުމަށް  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ކުރާކަމެއްގެ  ރޫހުގައި 
ނެރެގެންނެވެ. މިއީ ސިފައިން ދައްކަމުންދާ ކާމިޔާބުގެ މިސާލެކެވެ. އަދި 
ސަލާމަތާއި  ވަންތަކަމެވެ.  ޤައުމީ  ފެނިގެންދާ  ބަދަހިކަން  ސިފައިންގެ 
ރައްކާތެރިކަމަށް އަބަދުވެސް ވިސްނާ ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތް 

ސިފައިން އިސްކުރުމަކީ އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ.

ޒިންމާތަކަށް  މަތިކޮށްފައިވާ  ސިފައިންނަށް  ގޮތުން  ޤާނޫނީ 
އެކުގައެވެ.  ސާބިތުކަމާއި  ދެމިތިބީ  ސިފައިން  ވެސް  ފާރަވެރިވުމުގައި 

ޤައުމުގެ އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ރޭވުންތެރިކަން އިސްކޮށްގެންނެވެ. 
ބަހާލައިގެން   ދަންފަޅިތަކަށް  ކުރުމަށް  އަދާ  ޒިންމާ  ސިފައިންގެ 
ބަދަހިސަފުތަކެއްގައި އަދާ ކުރަމުންދާ ޑިއުޓީތަކުގެ ނަތީޖާދައްކަމުންނެވެ. 
ޤައުމުގެ އެތެރޭގެ ސަލަމާތައް ސަމާލުކަން ދޭފަދައިން ޤައުމުން ބޭރުން 
ސިފައިންގެ  ފާރަވެރިވަމުންނެވެ.  ދަނީ  ވެސް  އުދުވާނަކަށް  އަތުވެދާނެ 
ޤައުމީ ވާޖިބާ ޒިންމާގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ސިފައިން 

އަބަދުވެސް ދެމިތީބީ ޤައުމު ރާއްކާތެރިކުރުމުގައެވެ.

ލޯބި  ޤައުމީ  ބޮޑުކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ކުރިމަތިވާ  ޤައުމަށް 
ވެސް  މިއަދު  ބުރަމަސައްކަތް  ކުރަމުންދާ   ސިފައިން  އިސްކޮށްގެން 
ކިޔަމަންތެރިކަން  އަމުރަށް  ވެރިންގެ  ދައްކަމުންނެވެ.  ނަމޫނާ  މިދަނީ 
އަދާކޮށް ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބެގެންނެވެ. ޤައުމައްޓަކައި  ވާންޖެހުނު 
ކޮންމެ  ސިފައިންގެ  ތައްޔާރަށެވެ.  ތިބީ  ވުމަށް  ޤުރުބާނީއެއް  ކޮންމެ 
މީހަކީ ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ ނަމޫނާ ސިފައިންގެ މީހެއްކަން މުޅި ޤައުމަށް 
މިދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. ކެތްތެރި މަތިވެރި އަހުލާޤުގައި ދެމިތިބި ބަދަހި 
ލަސްކަރެއްކަން މިދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ. ޤައުމީ ޖޯޝް ގައި ޤައުމު 
އިސްކޮށްގެން ދެމުންގެންދާ ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް ސިފައިންގެ ބަދަހި ކަމަށް 

ލިބޭ ތައުރީފް އެދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ޚިދުމަތްކަން  ބޮޑު  އެންމެ  ސިފައިންގެ  ޚިދުމަތަކީ  ޤައުމީ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެ ޖިންސުގެ ސިފައިން ވެސް އަބަދު އެދަނީ ހަނދާން 
އާކުރަމުންނެވެ. އެކަކު އަނެކަކާއި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އަޚްވަންތަ ގުޅުމުން 
ސިފައިން އެދަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. ޤައުމީ ވާޖިބަށް ގޮވާލެވޭ ހިނދު 
އެދަނީ  ގޮތުގައި ސިފައިން  ލަސްކަރެއްގެ  ބަދަހި  ރޫޙެއްގައި  ވާދަވެރި 
ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސިފައިން އަދާކުރާ ޑިއުޓީ 
ގައި ތާއަބަދު ޤައުމީ ވިސްނުމުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އިސްކަންދެމުން 
ގެންދަނީ  ޤައުމުގެ ސަލާމަތްކަން ދެކިގެންނެވެ. ސިފައިންގެ ސަފުތަކުގެ  

ބަދަހިކަމަކީ  ޤައުމުގެ ސަލާމަތްކަން ޔަޤީނެވެ.
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ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔގެ ޮއީފސް 

ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

ިސަފއިްނގެ ުދަވުހެގ މުާނަސަބުތަގއި ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ ައދި 

ިސަފއިްނގެ އެްނެމ ަމތީ ެވިރޔާ ފޮުންއވި ަތހުިނާޔގެ ިޚާޠުބ

c

މި އަހަރުގެ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް 

އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވުމަކީ، އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ހަމައެއާއެކު، ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 126 އަހަރު ފުރޭ މި 

އުފާވެރި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު 

ޝިޔާމަށާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދަށް ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. 

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި މި ލޮބުވެތި ވަޠަނަށްޓަކައި އަމިއްލަ ނަފުސާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވުމަށްވުރެ މަތިވެރި ޤައުމީ ޚިދުމަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެއަށްވުރެ މުހިންމުކަން 

ދޭންޖެހޭ ޤައުމީ ވާޖިބެއް، ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. މާތް هللا ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން، ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ދިވެހި ސިފައިން ސާބިތުވެ ތިބެނީ 

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި، ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތާއި، އިސްތިޤްލާލު ދިފާޢުކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައެވެ. އެކަން 

ދިވެހި ސިފައިން ދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ މިއީ ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ އަދި މިނިވަން ޤައުމަކަށްވީކަމެވެ. މި ނިޢުމަތް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް 

އެއް މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.  ބޮޑު  އެންމެ  އެޅިފައިވާ  ކޮނޑުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެންގޮސްދިނުމަކީ  މިގޮތުގައި  ޤައުމު  މި  ޖީލަށް  މާދަމާގެ  ކާބަފައިންނެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެނެސްދެއްވީ 

މިކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން އެ ކުރަނީ ވަރަށް އަގުހުރި އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެކެވެ. 

މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތް ދިފާޢުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބޭރުގެ ދުޝްމަނުންނާއި ބޭރުގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ކިބައަކުން ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި އޮތް ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުންނާއި، 

އަމިއްލަ އެދުމާއި ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ތަފާތު ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ވެސް މި ޤައުމު ދިފާޢުކޮށް ސަލާމަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. މިހެން މި ދެންނެވީ 

އަޅުގަނޑުމެން ތަޞައްވުރު ވެސް ނުކުރާ ގޮތްގޮތަށް ދައުލަތުގެ މުހިންމު ބާރުތަކުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ހިފައިގެން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާ ތެދުވުންތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީއެވެ. 

ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި، ދައުލަތުގެ ޝަރަފުވެރި ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް އަމިއްލަ އެދުމާއި މާއްދިއްޔަތަށްޓަކައި އެބޭފުޅުންގެ 

ޝަޚްސިއްޔަތު ޤުރުބާން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، މީގެކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާއި، ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ދިވެހި ދައުލަތާ 

ދެކޮޅަށް ނުކުމެވަޑައިގެން، ބޭރުގެ އަސްކަރީ ބާރުތައް މި ޤައުމަށް އެރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލައްވަމުން ގެންދަވާތީއެވެ. އެކަމަށް އެދިވަޑައިގެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގައި އާދޭސް ކުރައްވަމުން 

ގެންދެވުމަކީ އެކަމާމެދު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިން ފަޟީޙަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީންތައް ވެސް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ގަދައަޅައި ވަކާލާތުކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މި ޤައުމު، 

ޤައުމިއްޔަތުގެ ބިންގާ ކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްކަން ކަށަވަރެވެ. 

މި ފުރުޞަތުގައި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ސިފައިން ދެއްކެވި ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމަށްޓަކައި އައްސަރިބަހާއި 

ސާބަސް ދަންނަވަމެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ، ދިވެހި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާއެކެވެ. އެ ޙަމަލާއިން މާތްهللاގެ ވާގިފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވެ، ޤައުމަށް ހަމަޖެހުން ލިބުމުގެ 

އެއް ސަބަބަކީ، ދިވެހި ސިފައިން ދެއްކެވި އިޚުލާޞްތެރިކަމެވެ. 

ހަމައެއާއެކު، އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން، ދިވެހި ސިފައިން 1892 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދެވީއްސުރެ ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ޢުދުވާނަކުން އަދި ކޮންމެ ނުރައްކަލަކުން 

މި ޤައުމު ދިފާޢުކޮށް ސަލާމަތްކޮށްދީފައިވަނީ ދިވެހި ސިފައިންކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަނދާން ކުރަމެވެ. މި ޤައުމު ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކޮންމެ ޚުޠޫރަތްތެރި ދަނޑިވަޅެއްގައި، ދިވެހި ސިފައިން 

ދައްކަވައިދެއްވި ވަފާތެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމަށްޓަކައި ވެސް ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާއަށް ޝުކުރާއި ތަޢުރީފު ދަންނަވަމެވެ.

މާތްهللا، ދިވެހި ސިފައިންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ! ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލުގެ 

ދިފާޢުގައި ރެއާއި ދުވާލު ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ދިވެހި ސިފައިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، އަބަދުވެސް ދިވެހި ސިފައިންނަށް ނަޞްރާއި ނަސީބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ!

05 ޝަޢުބާން 1439
21 އެޕްރީލް 2018

ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް



މިިންސްޓރީ ޮއްފ ިޑފެްނސް އެްނޑް ޭނޝަަންލ ެސިކުއިރީޓ

ިދެވިހާރްއެޖ

މިިންސޓަރ ޮއްފ ިޑފެްނސް އެްނޑް ޭނޝަަންލ ެސިކުއިރީޓގެ ިޚާޠުބ

c

އިސްލާމް ދީނާއި ވަޠަނަށްޓަކައި ޖިހާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވި ގަދަކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه و تعاىل  އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ދީނާއި ވަޠަން ދެކެ ލޯބިވުމުގައި ނަމޫނާ 

ދެއްކެވި މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ محمد صىل الله عليه وسلم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި 

މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލު ކުރަމެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 126 އަހަރު ފުރޭ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި، ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި 

ސިފައިންގެ އެންމެމަތީވެރިޔާ ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދެކަނބަލުންނަށް އަރިސް ކުރަމެވެ. މި ތަހުނިޔާގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް 

ފޯސްއާއި ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނާއި އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން ރޭންކުތަކުގެ ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކާއި އަސްކަރިއްޔާގައި ކުރިން ޚިދްމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި 

ބޭފުޅުން ޝާމިލު ކުރަމެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި ސިފައިންގެ ހިއްސާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާ އަހަރެކެވެ. ދިވެހި ޤައުމާއި ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ 

ސަލާމަތަށްޓަކައި ދިވެހި ސިފައިން މަތިވެތި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެފައިވާ އަހަރެކެވެ. "ގޭރެއެއް، ގޭދުވަހެއް" ނެތި ޢާއިލާތަކާ ދުރުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. 

ހަމައެހެންމެ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރައްކާވި އަހަރެކެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް 

މެންބަރުން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތާއި 1 ފެބުރުއަރީ 2018 ގެ ބަޣާވާތަކީ ޤައުމުގެ ދުސްތޫރީ ޙަޔާތުގައި ތަޖުރިބާކުރި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބަޣާވާތްތަކެވެ. ނަމަވެސް، އެ ބަޣާވާތްތަކުގައި 

ސިފައިން ބައިވެރި ނުވުމަކީ ސިފައިންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި އަސްކަރީ އަޚްލާޤުގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވިކަން އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ. ޤައުމު ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް ނުވެއްޓި ސަލާމަތްވީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީވެރިޔާގެ ދުރުވިސްނުންފުޅާއެކު ހުރިހާ ސިފައިން ކުރެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ޚުޠޫރަތްތެރި ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ދިވެހި 

ސިފައިން ދައްކުވައިދެއްވި ހިތްވަރާއި ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ދިވެހި ސިފައިންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ޙައްޤެވެ. މި ލޮބުވެތި ވަޠަން ދިވެހި ސިފައިންނަށްޓަކައި 

ފަޚުރުވެރިވެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. ބަނަޑާރަ ކޮށީގެ 9 ބުރީގެ ޢިމާރާތާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް 

ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުންގެންދަވާ "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސިފައިންނަށް 300 ފުލެޓް ދެއްވުމަށް ކަނޑައެޅުއްވާފައިވާއިރު، ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބޭސް ފަރުވާކުރުމުގައި 

ދިމާވަމުންދިޔަ ގިނަ ދަތިތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ހައްލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ސިފައިންގެ ސާރވިސް އެލަވަންސް އިތުރުކޮށްދެއްވައި، ސިފައިންގޭގެ ވެލްފެއަރގެ 

ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މިކަންކަމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ.

އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާ ހިނދު، ދިވެހި ސިފައިން އާކުރަންޖެހޭ ޢަޒުމްތަކާއި ސާބިތުވެ ތިބެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ދިވެހި ސިފައިން ހިފަހައްޓަންވީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ސިފައިންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްގައެވެ. ސާބިތުވެ ތިބެންވީ މާތްهللا ގަންދީ 

ކޮށްގެން ތިބި ހުވާގެ މަތީގައެވެ. އައުކުރަންވީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމުގެ ޢަޒުމެވެ. ދަމަހައްޓަންވީ އަސްކަރީ ރީތި އަދަބު އަޚްލާޤާއި 

ސިފަވަންތަ ގޮތްތަކެވެ. ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންވީ ސިފައިންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ މުހިންމުކަމާއި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ޤައުމު ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރަށެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ އަކީ، ދިވެހި ސިފައިންނަށް އަބަދުވެސް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ މިންވަރުކޮށްދެއްވައި، ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ 

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ސިފައިންނަށް ނަޞްރާއި ކާމިޔާބީ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ސާބިތުވެ ތިބޭ، ހިތްވަރާއި ޢަޒުމު ވަރުގަދަ، ޤައުމަށް ވަފާތެރި ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.
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އިްނެޓްގޭރެޓްޑ ެހްޑްކޯއަޓރްޒ
ޯމްލިޑްވސް ޭނޝަަންލ ިޑފެްނސް ޯފްސ

ީޗފް ޮއްފ ިޑފެްނސް ޯފްސގެ ިޚާޠުބ

ٍد، وعىل آلـه وصحبـه أجمعـني. ِمـني، َوالّصـالة َوالّسالم علـى محـمَّ ـِه َرّب الَعـالَ لّ َحْمـُد لِ اَل

މިއަދު، މި ފާހަގަކުރާ 126 ވަނަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް 
ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާގައި ހިތްވަރުގަދަ ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި 

ޢާއިލާތަކަށް ޝާމިލު ކުރަމެވެ.  

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަކީ ޝަރަފުވެރި، ޤަދަރުވެރި ޚިދުމަތެކެވެ. ހަމައެއާއެކު މިއީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ބަރު އަދި ބުރަ ޚިދުމަތެއް ވެސް މެއެވެ. ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަކީ 
ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ވެސް އެ ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލާއި ޤައުމިއްޔަތު ދިފާޢުކޮށް ނެގެހެއްޓުމުގައި އޮންނަ އެންމެ މުހިންމު ޚިދުމަތެކެވެ. "ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު" ގެ ނަމުން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ނަން ދެވިފައިވަނީ މި މުހިންމު ސަބަބަށްޓަކައެވެ. 

ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ވެސް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސިފައިންނެވެ. މާޒީއަށް ބަލާއިރު ޤައުމު ވެއްޓެންއުޅުނު ކޮންމެ 
އަނދަވަޅުން ސަލާމަތްކޮށް، ޤައުމައިގެން ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ގެންގޮސްދީފައި ވަނީ ސިފައިންނެވެ. ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ނުރައްކަލެއްގައި، ކޮންމެ އުދުވާނެއްގައި، 
އަދި ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ވެރިކަމާއި މިނިވަންކަމާ ދެކޮޅަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި ކޮންމެ ބަޣާވާތެއް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލުުމުގައި ސިފައިން ކޮށްފައިވަނީ ތަޢުރީފާއި ޝުކުރު ޙައްޤު 
މަސައްކަތް ތަކެކެވެ. އެ ނަތީޖާ ސިފައިން ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ ވެރިންނާއި ކޮމާންޑަރުންގެ ޤާނޫނީ އަމުރުތައް ފަސްނުޖެހި ތަންފީޒުކޮށްގެންނެވެ. ފުރާނައިން ޤުރުބާން ވާންޖެހުމުން 
އެ އަގުހުރި ފުރާނަ ވެސް މި ޤައުމަށް ހިބަކޮށްދީގެންނެވެ. އެކަމަށްޓަކައި މި މަތިވެރި ޚިދުމަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ސިފައިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު 

ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާއެކު ޚިދުމަތުގައި ސާބިތުވެ ތިބި ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަމެވެ. 

ލިބިފައެވެ.  ވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތާރީޚެއް  ދިގު  ފަޚުރުވެރި  މިނިވަންކަމުގެ  އެހެންނަމަވެސް  ޤައުމެކެވެ.  ކުޑަ  މަދު  މީސްކޮޅު  ޤައުމަކީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މި ޤައުމު އޮންނަ އޮތުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. މި އަގުހުރި ނިޢުމަތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ސިޔާދަތީ ބާރާއެކު އިޤްތިޞާދީ 
ގޮތުން ފުދުންތެރި ޤައުމަށްވުމަށް ދިވެހިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ހޯދަމުންދާ ތަރައްޤީއަށް ހަސަދަވެރިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކެއް ތިބުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭކަމެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ 
ގިނަ ކުދި ޤައުމުތަކާ ޚިލާފަށް، އަވަށްޓެރި ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ އުނގަށް ނުވެއްޓި، މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ހަށިފޮޅާލައި، ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް 
ބޭރުގެ ބާރުތަކުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ދިވެހި ތާރީޚުން އެނގެއެވެ. އެކަމަކު އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ދިވެހިންވަނީ ބޭރުގެ ބާރުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި 

ކަނދުރާ ލަނބާލުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ. 

ޤައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ ނުރައްކާތެރި ވަގުތެއްގައި މި ޤައުމަށް ތެދުވެރި، ވަފާތެރި ބަޔަކު މި ޤައުމުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ދުޝްމަނުންނާއި ބަޣާވާތްތެރިންގެ 
ކިބައިން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު، ޤައުމުގެ އަގާއި ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި މުއައްސަސާތަކުގެ އަގު މަދު ފައިސާކޮޅަކަށް ހަދައި، ހަވާނަފްސުގެ 
އެނދުންތަކަށް ތަބާވާ މީހުންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުން މި ޤައުމު ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވެއެވެ. މިއަދު މި ޤައުމުގެ ދީނާއި، މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތުގެ ދިފާޢީ މައިފާރަކީ ދިވެހި  
ސިފައިންގެ މޭތަކެވެ. ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ސިފައިން ކޮށްގެން މިތިބަ ހުވާގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބިހާ ހިނދަކު، ދުޝްމަނުންގެ އެންމެ އިސް 
އަމާޒު ފަތްގަނޑަކަށްވާނީ ސިފައިންނާއި މި މުއައްސަސާކަން އަބަދުވެސް ދިވެހި ސިފައިން ދަންނަން ޖެހެއެވެ. އެއިން ފަރާތެއްގެ ނުބައި ރޭވުމެއްގައި އެއްވެސް ސިފައިންގެ 
މީހަކު ނުޖެހުމަށާއި، މާތްهللا ގަންދީ ކޮށްފައިވާ ހުވާގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަށާއި, ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ޤައުމުގެ ޢަދުއްވުންގެ 

ފިތުނަ ފަސާދައިގެ އޮއިވަރުގައި ޖެހި ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ކުރަމުން އަންނަ އިލްތިމާސް މިއަދު ވެސް ތަކުރާރު ކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ދީނާއި ޤައުމަށް ތެދުވެރި، ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންނަށް   
އަބަދުވެސް ކުރިއެރުމާއި ނަޞްރާއި ނަސީބު މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު - ކުރިއަށް ދިވެހި ސިފައިން.
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އިްނެޓްގޭރެޓްޑ ެހްޑްކޯއަޓރްޒ
ޯމްލިޑްވސް ޭނޝަަންލ ިޑފެްނސް ޯފްސ

ަވިއްސ ީޗފް ޮއްފ ިޑފެްނސް ޯފްސގެ ިޚާޠުބ

ٍد، وعىل آلـه وصحبـه أجمعـني.  ِمـني، َوالّصـالة َوالّسالم علـى محـمَّ ـِه َرّب الَعـالَ لّ َحْمـُد لِ اَل

ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތްهللا ސުބުހާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ  މި އުންމަތުންގެ މާތް ނަބިއްޔާ 
محمد صىل الله عليه وسلم  އަށެވެ. މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު އަސްޙާބީން ޝާމިލު ކުރަމެވެ.

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީވެރިޔާ 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް 
ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދީނާއި ޤައުމަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގައި ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާއެކު ސާބިތުވެ ތިއްބެވި ސިފައިންނަށާއި 

ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތައް މި ތަހުނިޔާގައި ޝާމިލު ކުރަމެވެ. 

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ވެސް އެ ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތާ ގުޅިފައި އޮންނަ އެންމެ އަގުހުރި، އެންމެ މުހިންމު ޚިދުމަތެވެ. މިނިވަން 
ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މި ޤައުމު އޮންނަން އެދޭނަމަ، ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮންމެކޮންމެ ގޮތަކަށް ދާން ދޫކޮށްލައިގެން ސިފައިން ތިބެގެން ނުވާނެއެވެ. ޤާނޫނުން ސިފައިންނާ 
މަތިކޮށްފައި އޮންނަނީ ޤައުމެއްގެ އެންމެ އިސް އަދި އެންމެ މުހިންމު ވާޖިބަށް ވީތީއެވެ. އެއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިނިވަންކަމާއި، އިސްތިޤްލާލާއި، ސިޔާދަތު 
ދިފާޢުކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމެވެ. ދުޝްމަނުންނާ ބަޣާވާތްތެރިންގެ ކިބައިން 
ދީނާއި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމެވެ. މި ކަންތައްތަކަށްޓަކައި ސިފައިން ތިބެނީ އަމިއްލަ ފުރާނަ ވެސް ޤުރުބާންކުރަން މާތްهللا ގަންދީ ހުވާ ކޮށްގެން، އެކަމަށް ތައްޔާރަށެވެ.  

ސިފައިންނާ އެހެން މީހުންނާ ތަފާތުކޮށްދޭ އެންމެ ޚާއްޞަ ސިފައަކީ ސިފައިންގެ މީހާގެ އަސްކަރީ އަޚްލާޤެވެ. ސިފަވަންތަކަމާއި ސިފަވަންތަ އުސޫލުތަކާއި ސިފަވަންތަ 
ސުލޫކުތަކެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވާ މިންވަރާއި ތެދުވެރިވާ މިންވަރެވެ. އަމިއްލަ މަސްލަހަތުގެ މައްޗަށް ޤައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރާ މިންވަރެވެ. ޤައުމީ ލޯބި 
ސިފައިންގެ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި އޮންނަ ފުން މިނެވެ. ސިފައިންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަމެވެ. މި ކަންކަމަކީ 

ދުނިޔެވީ ދަޅަތަކަށާއި މާއްދީ މަންފާއަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤުރުބާން ކުރެވިގެންވާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. 

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުރިއަރާ ތަރައްޤީވަމުން ދާއިރު، ސިފައިންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، މަތިކޮށް 
އަސްކަރީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު ސިފައިންގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ 
ބަދަލުތައް ވެސް ދަނީ ގެނެވެމުންނެވެ. އަދި ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކަންތައްތައް ވެސް ދަނީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވެމުންނެވެ. މި ކުރިއެރުންތައް ދެމެހެއްޓޭނީ ސިފައިން 
އަބަދުވެސް ސިފައިންގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވެ ތިބެގެންނެވެ. ސިފައިންގެ އެތިކަލް މިންގަނޑުތަކުގައި ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. ޤާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި 

އަމާނާތްތެރިކަން އިސްކޮށް، ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރި ވެގެންނެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ސިފައިންގެ އެތިކަލް މިންގަނޑުތަކާއި ޤާނޫނީ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި ސިފައިންގެ ދައުރާއި ވާޖިބު 
ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކެވެ. އަސްކަރީ އަޚްލާޤަކީ ސިފައިންގެ ނާރެސް ކަމުގައި ހަނދާންކޮށްދިނުމެވެ. ޤައުމަށް ދިމާވާ ހައްސާސީ 
ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ސިފައިންގެ ސަފުތައް އެއް އަމާޒަކަށް އެއް މިސްރާބަކަށް ސާބިތުކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމެވެ. ސިފައިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މީހަކު ވެސް ސިފައިންގެ ބަދަހި 
ސަފުތަކުން ނެއްޓިގެން ނުދާނެފަދަ ގޮތެއްގައި އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކެވެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު މި މަސައްކަތްތަކުގެ 

ހެޔޮ ނަތީޖާ މާތްهللا ގެ ވާގިފުޅާއެކު މިއަދު ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ދިވެހި ސިފައިންނަކީ، ސިފައިންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ފަސްނުޖެހޭ ތެދުވެރި އަދި އިޚްލާޞްތެރި ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.   
ބާއްޖަވެރި  ކާމިޔާބު  ސިފައިންނަށް  ވެސް  ގޮތަކުން  ހުރިހާ  އަހަރަކީ  ފެށޭ  މި  ކުރައްވައި  މިންވަރު  ނަސީބު  ނަޞްރާއި  ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ  އަދި  ދީނީ  ސިފައިންކުރާ 

އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު - ކުރިއަށް ދިވެހި ސިފައިން. 
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                          ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު 



ެކްޕަޓްނ ިއްބާރީހްމ ާޢިޒްމ

ޤައުމަށް  އަމާން  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  
ފަޚުރުވެރި  ވުމުން  ދަރިއަކަށް  އުފަން 
ކުޑަކުޑަ، ނަލަނަލަ ރާއްޖެއަކީ  ނުވޭތޯއެވެ. މި 
އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށްް  ޤައުމެއް  "ކުޑަ" 
ޤައުމުގެ  ދިވެހި  ދިވެހިންނަށް  ނުދެކެމުއެވެ. 
އަދި  ފުރިހަމައެވެ.  އެހާމެ  ބޮޑެވެ. 
ތަނަވަސްކަމާއި،  ފުދުންތެރިކަމާއި  ޤައުމުގެ 
މާތްވެގެންވާ  ޝުކުރުވެރިވަމުއެވެ.  ކުރިއެރުމަށް 
އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި މި ލޮބުވެތި ވަޠަން 
هللا މާތް  ރަޙުމާންވަންތަ   އޯގާވަންތަ  ލެއްވި 

ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަޙުމަތްފުޅަށް  ގެ 
ދިވެއްސަކުމެ ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމުއެވެ.     

ޤައުމީ  ބޮޑު  އެންމެ  އިންސާނުން 
އުފަން  މީހަކު  އެ  އުފެދިފައިވަނީ  ލޯތްބެއް 

ބޮޑު  އެންމެ  އަދި  މައްޗަށެވެ.  ޤަައުމެއްގެ 
އުފަން  އެމީހެއް  ވެސް  ދެކެނީ  ފަޚުރެއްކަމަށް 
ވަކި  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ  އޮތުމުންނެވެ.  ޤައުމެއްް 
ލޯތްބެއް  ޤައުމުދެކެވާ  އޮވެގެން  މަޖުބޫރުކަމެއް 
ނިސްބަތްވާތީ  ޢާއިލާއަކަށް  ވަކި  އަދި  ނޫނެވެ. 
ހުރުމުން  މީހަކު  އެ  މަޤާމެއްގައި  ވަކި  ނުވަތަ 

ވަމުންދާ ލޯތްބެއް ނޫނެވެ. 

ދުނިޔޭގެ  ނަސްލުތައް  އިންސާނުންގެ 
ބައްރުތަކަށް ބެހިގެންް ދަނީ ވަކި ޤައުމުތަކެއްގެ 
ތާރީޚާއި،  ބަހާއި،  ދީނާއި،  ގޮތުގައެވެ. 
ޤައުމިއްޔަތު  ސަޤާފަތުން  އާދަކާދައާއި، 
ޤައުމީ  ތެރެއިން  އެކަންކަމުގެ  އުފަންވެއެވެ. 
ލޯބި އުފަންވެ ބިނާވެއެވެ. ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވަނީ 
ޤައުމަކަށް  ފަޚުރުވެރިވަނީ  ޤައުމާމެދު  އަދި 

 ! ވެ އެ ތޯ އި ބަ ކީ ކޮ ގަ ގެ އަ މު އު ތި ޤަ ވެ ބު ! މި ލޮ ވެ އެ ތޯ އި ބަ ކީ ކޮ ގަ ގެ އަ މު އު ތި ޤަ ވެ ބު މި ލޮ

ނުލިބި  ދަރަޖަ  ޤައުމެއްގެ  ނިސްބަތްވާތީއެވެ. 
ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ 
އާބާދީގެ ގޮތުން މާބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތައް ދުނިޔޭގައި 

އުޅެމުންދެއެވެ. 

ޤައުމީ  ޙަޤީޤަތަކީ،  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 
އެއްޗެއް  ގަނެވޭނެ  ދީގެން  އަގެއް  ލޯތްބަކީ 
ހިތުގައި  ލޯތްބަށް  ޤައުމީ  އަދި  ކަމެވެ.  ނޫން 
ޖާގަަދެވެނީ ވެސް މަޖުބޫރަކުން ނޫނެވެ. މިއަދުގެ 
ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމު ތަކުގައި ޤައުމީ ލޯތްބަށް 
އިތުރުވަމުންނެވެ.  ދަނީ  ސަމާލުކަން  ދެވޭ 
އިތުރު  ލޯބި  ޤައުމީ  ގޮތުގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި 
ކެނޑިނޭޅި  ދަނީ  ޤައުމުތަކުގައި  އެ  ކުރުމަށް 
މުޖުތަމަޢުގެ  ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތް 
ފެންވަރުގައާއި ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އެ މީހެއްގެ 
އުފަން ޤައުމަށް ވާންޖެހޭ ލޯބީގައި އަގެއް ވާކަން 
ދަނީ ހަނދާން ކޮށްދެމުންނެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް 
ވެސް އެމީހަކު އުފަންވާ ޤައުމަށްވުރެ މުހިންމު 
ޤައުމަށް  އުފަން  އަދި  ނޯންނާނެއެވެ.  ޤައުމެއް 
ދެވިފައިވާ ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތާއި އިޙްތިރާމް އެހެން 
މީހެއްގެ  އެ  އަދި  ނުދެވޭނެެއެވެ.  ޤައުމަކަށް 
ޤައުމެއް  އިސްކަންދެވޭ  ޤައުމަށްވުރެ  އުފަން 

ނުދެއްކޭނެއެވެ. 

އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި، ޤައުމު ދެކެވާ 
އެއްޗެއް  އަގުކުރެވޭނެ  ފައިސާއަކުން  ލޯތްބަކީ 
ފުރާނައާ  އަމިއްލަ  ލޯބި  އެ  ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ 
އިސްލާމްދީނާއި،  މާތްވެގެންވާ  ގުޅިފައިވުމެވެ. 
މި ލޮބުވެތި ޤައުމު ޙިމާޔަތްކުރުމާ ދިފާޢުކުރުމާ 

އެ ލޯބި ގުޅިފައިވުމެވެ. 

ޤައުމު ދެކެވާ ޯލތްބަކީ ފައިސާއަކުން އަގުކުރެވޭނެ އެއްޗެއް 

ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އެ ޯލބި އަމިއްލަ ފުރާނައާ ގުޅިފައިވުމެވެ. 

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި، މި ޮލބުވެތި ޤައުމު ޙިމާޔަތްކުރުމާ 

ދިފާޢުކުރުމާ އެ ޯލބި ގުޅިފައިވުމެވެ. 

7
www.mndf.gov.mv



ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލަށް 
ބުރޫއަރާފާނެ ކަމެއް ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ދަރިއަކު 
ނުކުރާނެއެވެ. އަބަދުވެސް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތުގެ 
އެމީހެއްގެ  އިސްކުރާނެއެވެ.  ޤައުމު  ކުރިއަށް 
އުފަން ޤައުމަށް ދެރައެއް ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު 
އެމީހެއްގެ ހިތަށް އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. އެ 
ފިޔަވަޅެއް  އެންމެ  ގޮވާލުމުން  ޤައުމު  މީހަކަށް 

ވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މުޖާހިދުންގެ  އެތަކެއް  އުފަން  ޤައުމަށް 
ޝަހީދުންގެ  ޖިހާދުތަކުންނާއި  އަގުބޮޑު 
މިންވަރުކުރެއްވި  ޤައުމަށް  ޤުރުބާނީއާއެކު 
ބޮޑެވެ.   ނުހަނު  އަގު  މިނިވަންކަމުގެ 
ކުރުމަށް  ޤާއިމު  އަމާންކަން  މިނިވަންކަމާއި 
ދަރިންގެ  ޤައުމުގެ  ގޮވަމުންދަނީ  އެދި  ޤައުމު 
ލޯބީގައި  ދެކެވާ  ޤައުމު  ކިބައިންނެވެ. 
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް  
އެދި ޤައުމުގެ ދުލުން ގޮވަނީ ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ 

ދަރިންނަށެވެ.  

ފެންނަމުންދާ  ޤައުމުން  ދިވެހި  އާދެ، 
ޤައުމު  މި  އެކަންކަމަށް  މަންޒަރަކީ  ކޮންމެ 
ރުހި ޤަބޫލުކޮށްގެން އޮންްނަ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. 
ދުނިޔޭގެ ހެއްލުމާއި ދަޅަތަކަށް ޤައުމުގެ ފަރުދުން 
ގެއްލިގެންދާ ދިއުމާ ގުޅިގެން ފެންނަ ކަންތައްތަކަކީ 
ޤައުމު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ޤައުމަށް 
ފަހަތުން  ޚިދުމަތެއްގެ  ކޮންމެ  ދެމުންގެންދާ 
އެތަކެއް އަމިއްލަ އެދުންތަކެއް ފުއްދުމުގެ ނިޔަތް 
އޮވެގެން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި 
ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް 
ނޫނެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި މި ޤައުމު 
ދަނީ  މަންޒަރު  ގެންދާ  ރޮމުން  ގިސްލައި 
ޤައުމުގައި  ލޯބިން  ޤައުމީ  ފެންނަމުންނެވެ. 

ފިރުމާލުމަށް އާދޭސްކުރާ އަޑުދަނީ އިވެމުންނެވެ. 
ޤައުމިއްޔަތުގެ ބަހާތަކަށް އެންމެ އިސްކަންދީގެން 
ދަނީ  ކެނޑިނޭޅި  ހެދުމަށް  ޤައުމަކަށް  އަމާން 
ޤުރުބާންވި  ޙައްޤުގައި  ޤައުމުގެ  އެދެމުންނެވެ. 
ގެންދަނީ  ޒިކުރާތަކަށް  އަބުޠާލުންގެ  ފަޚުރުވެރި 

ހަނދާން ކޮށްެދެމުންނެވެ. 

ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި މުއާޠިނުންގެ ކިބައިން 
މި ޤައުމު އެދި ގޮވާލާނީ ކޮންކޮން ކަންކަމަކަށް 
މި  ފިކުރުކޮށްލައްވާށެވެ.  ވިސްނައި  ތޯއެވެ؟ 
ޤައުމެއްތޯއެވެ؟  ކޮންބައެއްގެ  ޤައުމަކީ  ލޮބުވެތިި 
ވަނީ  ފަޚުރުވެރި  ތިބާ  ޤައުމިއްޔަތަށް 
ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ޤައުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ 
ޤައުމުގެ  ކޮބައިތޯއެވެ؟  ކުށަކީ  ޤައުމުގެ  މި 
ހުރަހެއް  ލޯބިވުމަށް  ޤައުމުދެކެ  ކުޑަކަމުން 
ޤައުމުގެ  މި  ދެކޭގޮތުގައި  ތިބާ  އެބައޮތްތޯއެވެ؟ 
ފައިދާހުރި  މާއްދީ  އެއީ  ކޮބައިތޯ؟  އަގަކީ 

އަދަދުތަކަކުން  ފައިސާގެ  ނުވަތަ  ކަމަކުން 
މިންކޮށް އަގުކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯއެވެ؟ 

އަގު  ޤައުމުގެ  މި  ޙަޤީޤަތުގައި 
ހުރިހާ  އެންމެންނާއި  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން 
ކުރީގައި  ޤައުމަކީ  މި  މާބޮޑެވެ.  ތަކެއްޗަށްވުރެ 
މި ޤައުމުގައި ދިރިއުޅުނު ދިވެހިންނާއި، މިއަދު 
ދިވެހިންނާއި،  ލިބިފައިވާ  ނަސީބު  ދިރިއުޅުމުގެ 
ދިވެހިންގެ  އުފަންވާނެ  ޤައުމަށް  މި  މާދަމާ 
ތާރީޚާއި،  ލިޔެވިފައިވާ  ޤައުމެވެ.  ވެސް 
ވެސް  ތާރީޚު  ލިޔެވޭނެ  ތާރީޚާއި،  ލިޔެވެމުންދާ 
ފަސްގަނޑެވެ.  ފަޚުރުވެރި  ނިސްބަތްވާނެ 
ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  ދީނާއި  ފަސްގަނޑަކީ  މި 
ރީތި  ފަސްގަނޑެކެވެ.  އުފެއްދި  ދަރިން 
އޮތް ފަސްގަނޑެކެވެ.  އާދަކާދައާއި ސަޤާފަތެއް 
ތާރީޚަކާއި  މިނިވަންކަމުގެ  ދިގު  ޒަމާންވީ 
އުޅުންތެރިކަމާއި އަޚުވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަމާއި 
އެއްބައިވަންތަކަން ލިބިގެންވާ ފަސްގަނޑެކެވެ. 

ޤައުމުގެ  މި  އަގު  ޤައުމުގެ  މި  މިއީ، 
ބަޔާންކޮށްްދީފައިވާ  ޤުރުބާނީން  ދަރިންގެ 
ޢުދުވާނަކާ  ކޮންމެ  އައި  ޤައުމަށް  ޤައުމެކެވެ. 
ތެރެއަށް  އަޅުވެތިކަމުގެ  ޤައުމު  ކުރިމަތިލައި، 
މިނިވަންކަމުގެ  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ވެއްޓުނު 
އައްސޭރިއަށް ވާސިލުކޮށްދިނީ މި ޤައުމުގެ އަގަކީ 
ކޮބައިކަން ދަންނަ ދަރިންނެވެ. އެ ދަރިންވަނީ 
މި ޤައުމުގެ އަގަކީ އެ ދަރިންގެ ފުރާނައަށްވުރެ 
މާޤަދަރުވެރި  އަދި  މާޢިއްޒަތްތެރި  މާމަތިވެރި، 
އެއްޗެއްކަން ޢަމަލާއި ބަހުން ދައްކުވައިދީފައެވެ. 
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ވަންތަކަމެވެ.  ޤައުމީ  ޤައުމިއްޔަތަކީ 
ނިސްބަތްމިވާ  ދިވެހިން  ޤައުމިއްޔަތަކީ  ދިވެހި 
ދައްކައިދޭ  ދިވެހިވަންތަކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މި 
ދިވެހި  ސިފަތަކާނުލައި  އެ  ސިފަތަކެވެ. 
ޤައުމިއްޔަތު ފުރިހަމަނުވާ ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއެވެ. 
މާތްވެގެންވާ  ބިންގަލަކީ  ޤައުމިއްޔަތުގެ  ދިވެހި 
މުހިންމު  އެންމެ  އެއަށްފަހު  އިސްލާމްދީނެވެ. 
މަސްދަރަކީ ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަސް ކަމުގައިވާ 
ދިވެހިބަހެވެ. ދެން ދިވެހިންގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާއި 
އާދަކާދައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ސިފައަކުން ދިވެހި 
ޤައުމިއްޔަތު ދައްކުވައިދެއެވެ. ސުވާލަކީ ދިވެހި 
ޤައުމިއްޔަތާއި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ އޮތީ ކޮން 

ގުޅުމެއްހެއްޔެވެ؟

ބުނެއެވެ.  ހުވާގައި  ސިފައިންގެ 
ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ދިވެހިރާއްޖެ  އިސްލާމްދީނާއި،  އަސާސީއާއި، 
ތެދުވެރިކަމާއި،  ދިފާޢުކުރުމުގައި 
ދެމިހުރުމަަށާއި،  އަމާނާތްތެރިކަންމަތީގައި 
ކިބައިން  ބަޣާވާތްތެރިންގެ  ދުޝްމަނުންނާއި 
ސަލާމަތްކުރުމުގައި،  ދައުލަތް  ދިވެހި 
ހަށިގަނޑާއި، ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާން ޖެހިއްޖެ 
މާތްهللا  ކެރިހުރެ،  ޤުރުބާންވުމަށް  ޙާލަތެއްގައި 
ޤައުމީ  ސިފައިން  ދިވެހި  ހުވާކަމެވެ."  ގަންދީ 

ޚިދުމަތުގައި ދެމި ތިބެނީ މި ހުވާކޮށްގެންނެވެ. 
މިއީ ދިވެހި ސިފައިން ނޫނީ އެހެން އެއްވެސް 
ބަޔަކު ކުރާ ހުވައެއް ނޫނެވެ. އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ 
މާތްهللا  ކެރިހުރެ،  ޤުރުބާންވުމަށް  ފުރާނައިން 
ޚިދުމަތްކުރާ  ޤައުމަށް  ހުވާކޮށްގެން  ގަންދީ 
އެހެން ބަޔަކު ނުތިބެއެވެ. އަމިއްލަ ފުރާނައާއި 
ޤައުމީ ޚިދުމަތާ ގުޅިފައިވާ ސިފައިންނާ، ދިވެހި 
ޤައުމިއްޔަތު ގުޅިފައިވާ މިންވަރާމެދު މީގެކުރިން 

ވިސްނާލެވުނު ހެއްޔެވެ؟

ބިންގަލަކީ  ޤައުމިއްޔަތުގެ  ދިވެހި 
މުހިންމު  އެންމެ  ޤައުމިއްޔަތުގެ  ދިވެހި  އަދި 
އިސްލާމްދީނެވެ.  މާތްވެގެންވާ  ތަނބަކީ 
ސިފައިން  ދިފާޢުކުރުމުގައި  ދީން  އެ 
ތެދުވެރިކަމާއި  މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ 
ކުރަނީ  މަސައްކަތް  އަމާންތެރިކަންމަތީގައެވެ. 
ވެސް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  މީގެކުރިން  އަދި 
ދީނާއި  ތެރެއިން  ސިފައިންގެ  އެގޮތުގައެވެ. 
އަބުޠާލުން  ޝަހީދުވެދިޔަ  ޤައުމަށްޓަކައި 
ދައްކުވައިދެއްވީ އެ ނަމޫނާއެވެ. ދީނާއި ޤައުމުގެ 
ސިފައންނާއި  ޖިހާދުކޮށްފައިވާ  ދިފާޢުގައި 
ޑިއުޓީތަކުގައި  ތައްޔާރުވެ،  އަބަދު  އެކަމަށް 
ވާރެއާއި އަވީގައި ރޭދުވާ އެކީގައި ހޭދަކުރަމުންދާ 
ސިފައިން ވެސް ދައްކުވައިދެނީ އެ ސާބިތުކަމެވެ. 

ދިވެހި  މިނިވަންކަމާއި،  ދިވެހިންގެ 

ދިވެހި  ކިޔައިދެނީ  ހައިބަތު  ޤައުމިއްޔަތުގެ 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއެވެ. ދިވެހިންގެ 
ކަމަށް  އިސްލާމްދީން  މާތްވެގެންވާ  ދީނަކީ 
ބަހަކީ  ދިވެހިންގެ  ބުނެއެވެ.  ދުސްތޫރު  އެ 
ދުވަހަކީ  ޤައުމީ  ދިވެހިންގެ  ދިވެހިބަސްކަމާއި، 
ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސްކަމާއި، 
ދިވެހި ދިދައަކީ ރަތާއި، ފެއްސާއި، ހުދު ކުލަ 
ހިމެނޭ ދިދަކަމާއި އެ ދިދައިގެ މިންތައް ވެސް  
ދުސްތޫރު އަންގައިދެއެވެ. އެ ޤާނޫނު އަސާސީ 
ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކޮށް ދިފާޢުކުރުމަކީ ވެސް 
ސިފައިންގެ މައްޗަށް އޮތް ޤާނޫނީ ވަރަށް ބޮޑު 
ޒިންމާއެކެވެ. ދުޝްމަނުންނާއި ބަޣާވާތްތެރިންގެ 
ކިބައިން ދިވެހި ދައުލަތް ސަލާމަތްކުރުމަކީ ވެސް 
ވާޖިބެކެވެ.  އަދާކުރަންޖެހޭ  ސިފައިން  ދިވެހި 
ސިފައިންގެ މީހާގެ ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކުގައެވެ. 

ޤައުމުގެ  މި  ސިފައިންނަކީ 
ދިފާޢުކޮށް  ސިޔާދަތު  މިނިވަންކަމާއި 
ޤާނޫނުން  ސިފައިންގެ  ހިމާޔަތްކުރަން 
މަސްލަހަތު  ޤައުމީ  އަދި  ބައެކެވެ.  ލާޒިމުކުރާ 
ދެމެހެއްޓުމަކީ  ރައްކާތެރިކޮށް  ޙިމާޔަތްކޮށް، 
މިއިން  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ސިފައިންގެ  ވެސް 
ކަންކަމަކީ  އަތުވެދާނެ  އުނިކަމެއް  ކަމަކަށް 
ހޯދައި،  މަޢުލޫމާތު  އެފަދަ  ބަލައި  ކޮބައިތޯ 
އެޅުމަކީ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ދިރާސާކޮށް 

ޮކާމްނުޑ ާސަޖްންޓ ޭމަޖރ ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ
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ދިވެހި  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ސިފައިންގެ  ވެސް 
 )2008/1 ނަންބަރު  )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ސިފައިންގެ 
ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ގައި  )މ(  މާއްދާގެ  އެ  އޮތްއިރު،  ބަޔާންކޮށްފައި 
ދިވެހި  އަދި  ކަރާމަތް  ޢިއްޒަތާއި،  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ދައްކުވައިދިނުމަށް  ޝައުކަތު  ޝާނާއި  ދައުލަތުގެ 
ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ނުވަތަ 
ޤައުމީ ނުވަތަ ރަސްމީ އިޙްތިފާލުތަކުގައި ސިފަވަންތަ 
ޙަރަކާތްތައް  އަސްކަރީ  ޙަރަކާތްތަކާއި  ހެވިކަމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ  ސިފައިންގެ  ތަމްސީލުކުރުން" 

ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ. 

ކަރާމާތް  ޢިއްޒަތާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގުޅިފައިވަނީ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ 
ޝާނާއި ޝައުކަތު ގުޅިފައިވަނީ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ 
ކަރާމާތާއި  ޢިއްޒަތާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަހާތަކެވެ. 
ސިފައިންނަށް  ދައްކުވައިދޭން  ޝައުކަތު  ޝާނާއި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލާޒިމުކުރެއެވެ.  ގޮތުން  ޤާނޫނީ 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ދިވެހި ދައުލަތް 
ބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  ރައްކާތެރިކޮށް  ހިމާޔަތްކޮށް 
އަސާސީއާ  ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލު ޙިމާޔަތްކޮށް 
ދިވެހި  މިކަންކަމުން  ދިފާޢުކުރަންޖެހެއެވެ. 
ކޮންފަދަ  އޮތީ  ޤައުމިއްޔަތާ  ދިވެހި  ސިފައިންނާއި، 
މުޤައްދަސް ގުޅުމެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިތްމައްޗަށް 

ގެނެސްދެއެވެ. 

ނިޒާމުގައި  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  ދިވެހި 
އުފައްދައި  މުއައްސަސާތައް  އިދާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ 
ވެއްޖެއެވެ.  ޒަމާނެއް  އެތައް  ހިންގަންފެށިތާ 
ފުރަތަމަ  އެކުލަވާލި  ދިވެހިން  އަހަރު  ވަނަ   1932
ސަރުކާރުގެ  ދައުލަތާއި  އަސާސީއާއެކު  ޤާނޫނު 
މުއައްސަސާތަކާއި އެތަންތަނުން ކުރަންވީ ކަންތައްތައް 
ލިޔެކިޔުމުން ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައެވެ. ބައެއް ކަންކަން 
ކަންކަން  އަނެއްބައި  އަސާސީންނެވެ.  ޤާނޫނު 
ކޮންމެ  މިއިން  ޤަވާޢިދުތަކުންނެވެ.  ޤާނޫނުތަކުންނާއި 
ކަމުގައި  ދިޔަ  ބަޔާންވެގެން  ކަންތައްތައް  ގޮތަކަށް 
ކަންކަމުގައި  ގުޅުންހުރި  ޤައުމިއްޔަތާ  ދިވެހި  ވިޔަސް 
ނޫން  މި  ނެތެވެ.  ނެތިއެއް  ދައުރެއް  ސިފައިންގެ 

ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތެވެ. 

އަންނަ  ޤައުމިއްޔަތަށް  ދިވެހި 
ދިފާޢީ  ޤައުމިއްޔަތުގެ  ޙަމަލާތަކުން 

ހުރިހާ  ތެރެއިން  ފާރުތަކުގެ 
ދިވެހި  ވެއްޓުނަސް  ފާރެއް 

ބަދަހި  ސިފައިންގެ 

ނުވާނެއެވެ.  ވެއްޓިގެން  ފާރު  ގެތިފައިވާ  ސަފުތަކުން 
އަދި އެ ފާރު ދުޝްމަނުންނަށް ފޫ އަޅުވާލެވިގެން ވެސް 
ނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ފުރުސަތު ވެސް ދެވިގެން 
ޤައުމު  މި  ފަހަރެއް  ދެތިން  އެފަދަ  ނުވާނެއެވެ. 
ހޮޅީންގެ  އަޅުވެތިކަމާއި،  ޕޯޗްގީޒުންގެ  ދެކެފިއެވެ. 
ޢުދުވާނީ  ނޮވެންބަރުގެ  ތިނެއް  އަނިޔާވެރިކަމާއި، 
ޙަމަލާފަދަ ހާދިސާތަކެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު މި 
ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ވަނީ ލޮޅުން އަރުވާލާފައެވެ. 
ނޫނީ އަޅުވެތިކަމުގެ ތެރެއަށް ދިވެހި ވައްޓާލާފައެވެ. 

ދިވެހި  އަހަރު  ވަނަ   1892 މީލާދީން 
ޤައުމިއްޔަތަށް  ދިވެހި  ފަހުން،  އުފެދުނު  ސިފައިން 
އަމިއްލަ  ބަޔަކު  އެހެން  ފިޔަވައި  ސިފައިން  ޓަކައި 
ފާޅުގައި  ނުވެއެވެ.  އަގުއަދާކޮށްފައެއް  ފުރާނައިން 
އެނގިތިބެ، ދީނާއި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި މި ބިމަށް ލޭ 
އޮހޮރުވާލާފައެއް ނުވެއެވެ. ދަރިން ޔަތީމުވެ، އަނބިން 
ހުވަފަތްވެ، މައިންބަފައިން ނިކަމެތިވެދާނެތީ ސިފައިން 
ޤައުމިއްޔަތާއި  ދިވެހި  ނުވެއެވެ.  ފަސްޖެހިފައެއް 
ފުރާނައާއި  ގުޅުމަކީ  އޮތް  ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ 
ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ  ގުޅުމެކެވެ.  ގުޅިފައިވާ  ލެއާއެކު 
އެވާހަކައެވެ.  ކިޔައިދެނީ  ވެސް  ބިނާ  ޝާހީދުންގެ 
ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމާއި އެ ދުވަހު ދީނާއި 
ދިވެހި  ޝަހީދުވެގެންދިޔަ  ޖިހާދުކޮށް  ވަޠަނަށްޓަކައި 
ސިފައިންގެ ހަށިތަކުން އޮހޮރުނު ލެއިން ހެކިދެނީ މި 

ދެންނެވި ވާހަކަތަކުގެ ތެދުކަމަށެވެ.  
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 2012 ހުޅުވިގެންދިޔައީ  ސެނަހިޔަ 
ސެނެހިޔަ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   16 ސެޕްޓެންބަރު 
މިހާތަނަށް  ވެސް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހުޅުވުނު 
ފޯރުކޮށްދޭ  އެތަނުން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
ރަނގަޅުކޮށް  ބޮޑަކަށް  ވީހާވެސް  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ 

ތަރައްޤީކުރެއްވުމެވެ.

އިން  )ސިފްކޯ(  ކޯޕަރޭޓިވް  ސިފައިންގެ 
ހިންގަމުން އަންނަ ސެނަހިޔަ އިން ދިވެހި ސިފައިންނާއި 
އިތުރުން  ފުލުހުންގެ  ޢާއިލާތަކާއި،  ސިފައިންގެ 
މުވައްޒަފުންނާއި،  މުއައްސަސާތަކުގެ  ޔުނީފޯމްއެޅި 
އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޞިއްޙީ 
ތަން  އެ  ދާއިރު،  ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން  ޚިދުމަތް 
ހުޅުވިގެން މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތުގެ 
ޞިއްޙީ  ތަރައްޤީކޮށްފިއެވެ.  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު 
ދާއިރާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 
ރާއްޖެއިން  ކުރިއެރުންތަކާއެކު،  ހޯދި  ދާއިރާއިން 
ޚިދުމަތް  ވިދާޅުވެގެން  ކިޔަވައި  ޑޮކްޓަރީކަން  ބޭރުން 
ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިފައިންގެ ޑޮކްޓަރުން އެތައް 

ގުނައެއް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކުރިއަށް  މަޢުޟޫއައިގެން  އަޅުގަނޑުގެ 
ސެނަހިޔައަށް  އެމްއެންޑީއެފް  ކުރިން  ދިޔުމުގެ 
މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަރައްޤީ އާއި އެތަނުން 
ފޯރުކޮށްދެވޭ ބައެއް މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން 
ކިޔުންތެރިންނަށް  މިކުރަނީ  ގަސްދު  އަލިއަޅުވާލަން 
މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ވިސްނި 

އެ ބޭނުމުގައެވެ. 

ހުޅުވުނުފަހުން  ސެނަހިޔަ  އެމްއެންޑީއެފް 
ގެނެވުނު އެންމެބޮޑު އިންޤިލާބަކީ، ޒަމާނާ އެއް ފެންވަރަށް 
ސެނަހިޔައިގެ  ފުޅާކުރެއްވުމެވެ.  ޚިދުމަތް  ލެބޯޓްރީގެ 
ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ކުރިން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔައީ 
ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.  ބަޔަކާ  ކޮށްގެން  އައުޓްސޯސް 
ހަމަވުމާއެކު،  މުއްދަތު  އެގްރީމެންޓްގެ  ނަމަވެސް 
ސެނަހިޔައިގެ އަމާޒަކަށްވީ ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ 
ޢާއިލާތަކަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 
ކުރުމުގެ ގޮތުން ސިފްކޯއިން ލެބޯޓްރީ ހިންގާ ގޮތަށް 

ބަދަލު ކުރުމަށެވެ. 

ލެބޯޓްރީގެ  ސެނަހިޔައިގެ  މިބަދަލާއެކު، 
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އާ ތަހުލީލުތައް 
ބޮޑެތި  އެންމެފަހުގެ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި 
ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  މެޝިނަރީޒްތައް  ޒަމާނީ 
މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  އިންސްޓޯލް  ގެނެސް 
ފަށައިފިއެވެ. ސެނަހިޔައިގެ ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތަށް 
އައިޖީއެމް  ބަދަލާއެކު  ބޮޑު  ގެންނަމުންދާ  މި 
ހުރި  ހެދެން  މިހާރު  ލެބޯޓްރީން  ހޮސްޕިޓަލްގެ 
ސެނަހިޔަ  ތަޙުލީލުތަކެއް  ޓެސްޓްތަކަކާއި  ހުރިހާ 

ލެބޯޓްރީން ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

ޞިއްޙީ  ފޯރުކޮށްދޭ  ސެނަހިޔައިން 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޭން ކުރުމާއި އެކްސްރޭ 
ނެގުމުގެ ޚިދުމަތާއި ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ، 
އެހާމެ  އަދި  މުހިންމު  ފޯރުކޮށްދޭ  ސެނަހިޔައިން 
ލޮލުގެ  އަދި  ޚިދުމަތްތަކެވެ.  ހުރި  ޑިމާންޑް 
ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ "އައި ކުލިނިކު"ގެ އިތުރުން، 

ދަތުގެ ފަރުވާދޭ ޑެންޓަލް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ވެސް 
ދާއިރާއެއްގެ  ފުޅާ  ވަރަށް  ސެނަހިޔައިގައި 

ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ  މިހިސާބުން 
ދާނަމެވެ.  ކުރިއަށް  މަޢުޟޫއާއިގެން 
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން، އެމްއެންޑީއެފް 
ދުވެލީގައި  ހަރު  ތަރައްޤީގެ  ސެނަހިޔަ، 
ކުރިއަރަމުންދާއިރު،  ދުވަހަކަށް  ދުވަހެއް 
ނުވަތަ  ބޭސްވެރިކަން  ޢިލްމީ  ޒަމާނާގުޅޭ 
ވިދާޅުވެގެން  ކިޔަވައި  ދާއިރާއިން  ޞިއްޙީ 
ސިފައިންގެ  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  ޚިދުމަތް 
މިއީ  ވަރަށްބޮޑެވެ.  ޙިއްސާ  ޑޮކްޓަރުންގެ 
މިގޮތުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި ފަޚުރެއްކަމުގައި 
ޞިއްޙީ  ސެނަހިޔައިގައި  ޖެހެއެވެ.  ދަންނަވަން 
ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  ކުރުމަށް  ފުޅާ  ޚިދުމަތް 
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސިފައިންގެ ޑޮކްޓަރުންގެ 
ވިދާޅުވެގެން  ކިޔަވައި  ޑޮކްޓަރީކަން  ގޮތުގައި 
މަސައްކަތް  ސެނަހިޔަގައި  ޑޮކްޓަރަކު   12
ތެރެއިން،  ޑޮކްޓަރުންގެ   12 މި  ކުރައްވައެވެ. 
އެކިއެކި ބަލިތަކަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ސިފައިންގެ 
ކުރައްވަމުން  ކުރެއްވުމަށް  އިތުރު  ޑޮކްޓަރުން 
ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ފަސް ޑޮކްޓަރަކު 
ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ގެންދަވަނީ  ވެސް  މިހާރު 
ބަލިތަކަށް  ޚާއްޞަ  ކޮލެޖްތަކުން  މެޑިކަލް 

ސްޕެޝިއަލައިޒް ވަމުންނެވެ.

މިހާރު ސެނަހިޔައިގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާ 

ްސާޓްފ ާސަޖްންޓ ުމަޙްއަމުދ ަސީޢުދ
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ސިފައިންގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ސެނަހިޔައިގެ 
ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓެންޓް މަޤާމުގައި ހުންނެވީ، 
އޭވިއޭޝަން  އާއި  މެޑިސިން  އިންޓަރނަލް 
މެޑިސިން އަދި ޑައިވިންގ މެޑިސިންގެ ދާއިރާއިން 
ޚާއްޞަވެފައިވާ ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް ޑރ. ޢަލީ 
ޝާހިދު މުޙައްމަދެވެ. މެޑިކަލް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް 
އައިމިނަތު  ޑރ.  މޭޖަރ  ކޮންސަލްޓެންޓް  އަދި 
)ޕެޑިއަޓްރިކްސް(  ޚާއްޞަވެފައިވަނީ،  ޝުމްރާ 
ސެނަހިޔައިގެ  ތަކަށެވެ.  ބަލި  ކުޑަކުދިންގެ 
އަދި  ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް  މެޑިކަލް  ޑެޕިއުޓީ 
އިންޗާޖް  އޮފިސަރ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ރޭޑިއޮލޯޖީ 
ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މޭޖަރ ޑރ. ފާތިމަތު 
ތަޙުސީނާ ޚާއްޞަވެފައިވަނީ، ސްކޭން ކުރުންފަދަ 

ރޭޑިއޮޑައިގްނޮސިސް އަދި ޑައިވިންގ މެޑިސިންގ 
ދާއިރާއިންނެވެ. 

ކުދި  އާދައިގެ  ސެނަހިޔައިގައި 
ސަރޖަރީއަށް  ޖެނެރަލް  ނުވަތަ  ފެޅުންތަކަށް 
ތެރަޕިއުޓިކް  ހުންނަވަނީ  ޑޮކްޓަރަކަށް  ޚާއްޞަ 
އަދި  އިންޗާޖް  އޮފިސަރ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
ލެފްޓިނަންޓް  ފަސްޓް  ކޮންސަލްޓެންޓް 
ޑެޕިއުޓީ  އަދި  އެވެ.  އާސިމް  މައުމޫން  ޑރ. 
އޮފިސަރ އިންޗާޖް ރޭޑިއޮލޯޖީ ޑިޕާޓްމަންޓު އަދި 
ޝިފްލާ  ޑރ.  ލެފްޓިނަންޓް  ކޮންސަލްޓެންޓް 
ޢަބްދުއްލަތީފު ޚާއްޞަވެފައިވަނީ )ޕެޑިއަޓްރިކްސް( 
ދާއިރާއިންނެވެ.  ބަލިތަކުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ނުވަތަ 
އަދި  މެޑިސިން  ޖެނެރަލް  ސެނަހިޔައިގައި 
ކުލިނިކަލް އޮންކޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޚާއްޞަވެފައި 
ހުންނަވަނީ ލެފްޓިނަންޓް ޑރ. މުޙައްމަދު ޒިޔާއު 

އެވެ. 

މަސައްކަތް  ސެނަހިޔައިގައި 
ޚާއްޞަ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ކުރެއްވުމަށްފަހު 
ވަމުންގެންދަވާ  ސްޕެޝަލައިޒް  ބަލިތަކަށް 
ލެފްޓިނަންޓް  ފަސްޓް  ތެރެއިން،  ޑޮކްޓަރުންގެ 
 Anesthesia ޢަބްދުهللا،  އިލްޔާސް  ޑރ. 
)ހޭނެއްތުން ނުވަތަ އައްސިކުރުން( މި ދާއިރާއިން 
ވިދާޅުވަމުންދާއިރު،  ކިޔަވައި  ނޭޕާލުގައި 
ރަޝީދު  މަފާޒު  ޢަލީ  ޑރ.  ލެފްޓިނަންޓް 
ޖެހޭ  )ކަށިތަކަށް   Orthopedic ގެންދަވަނީ، 
ބަލި( ތަކުގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައި 
ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ކަރުންމަތީގެ ބަލިތަކަށް ނުވަތަ 
ތޫހާ  ޑރ.  ލެފްޓިނަންޓް  ދާއިރާއިން   ENT
ސަޢީދު ނޭޕާލުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާއިރު، 
އިންޑިއާއިން، Pulmonologist )ފުއްޕާމެއާއި 
ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ( ދާއިރާއިން ކިޔަވައި ވިދާޅުވަމުން 

މުޙައްމަދު  ޑރ.  ލެފްޓިނަންޓް  ގެންދަވަނީ 
މަމްދޫފް  ޑރ.  ލެފްޓިނަން  އެވެ.  ޢަލީ  ފާލިޙު 
 Ophthalmology އިންޑިއާއިން،  މޫސާ 
ނުވަތަ ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ސްޕެޝަލައިޒް ވަމުން 

އެބަގެންދަވައެވެ. 

ހަތަރު  އިންޑިއާއިން  މީގެއިތުރުން، 
ނުވަތަ  ޑޮކްޓަރުކަން  ބޭކަލަކު  ސިފައިންގެ 
ކުރައްވަމުން  ފުރިހަމަ  ކޯސް  އެމްބީބީއެސް 
ވެސް އެބަގެންދަވައެވެ. މި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި 
ލާންސް ކޯޕްރަލް އައިމަން މުޙައްމަދާއި، ލާންސް 
ކޯޕްރަލް ބައްސާމް މުޙައްމަދާއި، ލާންސް ކޯޕްރަލް 
އިސްމާޢީލް އަޝްފާޤް އަދި ޕްރައިވެޓް އިބްރާހީމް 

މައިޝާން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. 

ހެލްތު  ޕްރައިމަރީ  ސެނަހިޔައިގައި 
ސިފައިންގެ  ޖިންސުގެ  ދެ  ގޮތުގައި  ކެއަރގެ 

ާކަންލ ޑރ.ަޢީލ ާޝިހުދ
އިްނޓަރަންލ ެމިޑސިން ާއއި ޭއިވޭއޝަން ެމިޑސިން ައދި 

ަޑިއވިްނގ ެމިޑސިްނގެ ާދިއާރއިްނ

ަފްސްޓ ެލްފިޓެންންޓ ޑރ.ަމުއޫމން ާއިސްމ
ޖެެނަރްލ ަސރަޖީރ

ޭމަޖރ ޑރ. ައިއިމަނުތ ުޝްމާރ
ުކަޑުކދިްނެގ ަބިލަތްއ )ެޕިޑައްޓިރްކްސ(

ެލްފިޓެންންޓ ޑރ. ިޝްފާލ ަޢްބުދްއަލީތްފ
ުކަޑުކދިްނެގ ަބިލަތްއ )ެޕިޑައްޓިރްކްސ(

ޭމަޖރ ޑރ. ާފިތަމުތ ަތުހީސާނ
ޭރިޑޮއަޑިއގްޮނިސސް ައިދ ަޑިއވިްނގ ެމިޑސިްނގ

ެލްފިޓެންންޓ ޑރ. ުމަޙްއަމުދ ިޒާޔުއ
ޖެެނަރްލ ެމިޑސިްނގ ައދި ްކލިިނަކލް އޮްނޮކޮލީޖ

ސެނެހިޔައިގައި ާޚއްޞަ ބަލިތަކަށް ފަރުާވދެއްާވ ސިފައިންގެ ޑޮކްޓަރުން

ފ.ެލްފިޓަންންޓ ޑރ. ިއްލާޔްސ ަޢްބުދهللا
ެއެންސޭތިސާއ

ެލްފިޓަންންޓ ޑރ. ޫތާހ ަސީޢުދ 
ީއެއްނީޓ

ެލްފިޓަންންޓ ޑރ. ަމްމޫދްފ ޫމާސ 
ޮއްފަތްލޮމޮލީޖ

ެލްފިޓަންންޓ ޑރ. ަޢީލ ަމާފުޒ ަރީޝުދ 
ޯއޮތެޕިޑްކ

ެލްފިޓަންންޓ ޑރ. ުމަޙްއަމުދ ާފިލުޙ ަޢީލ 
ަޕްލޮމޮނޮލިޖްސްޓ

ާރއްޖެއިން ބޭރުން ސްޕެޝަލައިޒްވަމުންާދ ސިފައިންގެ ޑޮކްޓަރުން

ާލްންސ ޯކްޕަރްލ ައިއަމްނ ުމަޙްއަމުދ

ާލްންސ ޯކްޕަރްލ ިއްސާމީޢްލ ައްޝާފްޤ

ާލްންސ ޯކްޕަރްލ ަބްއާސްމ ުމަޙްއަމުދ

ްޕަރިއެވްޓ ިއްބާރީހްމ ަމިއާޝްނ

އެމްީބީބއެސް ފުރިހަމަކުރަމުންާދ ސިފައިންގެ ޑޮކްޓަރުން

ނަރުހުންގެ  އަންނައިރު،  ޙަރަކާތްތެރިވަމުން 
ގޮތުގައި ސެނަހިޔައިގައި ހަ އަންހެން ސިފައިން 

ޚިދުމަތްކުރައްވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ލިބޭ  ސިފައިންނަށް  ދިވެހި  މިއީ 
ވަރަށްބޮޑު ފަޚުރަކާއި ޝަރަފެކެވެ. ސެނަހިޔަގައި 
އާންމުންގެ  އިތުރުން  ޑޮކްޓަރުންގެ  ސިފައިންގެ 
ޑޮކްޓަރުންނާއި ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން ވެސް ތަފާތު 
ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެއްވަމުން 
ގޮތުގައި،  ޤާބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ގެންދަވާއިރު، 
ހޮސްޕިޓަލްގެ  އަސްކަރީ  ނުވަތަ  ސެނަހިޔަ 
އެންމެބޮޑަށް  ތަރައްޤީއާ  އަންނަ  ކުރިއަރަމުން 
ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ  ގުޅިލާމެހިވެފައިވަނީ 
ހިތްވަރާއެކު  ވެސް  އުޅުއްވަމުން  އަވަދިނެތި 
ދިވެހި  ދެމިތިއްބެވި  ޚިދުމަތުގައި  ޞިއްޙީ 
ޑޮކްޓަރުންކަން  ސިފައިންގެ  އަސްކަރިއްޔާގެ 
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ކާނަލް )ރިޓަޔަރޑް( ޝައުކަތު އިބްރާހީމް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1964 
ކާނަލް  އެވެ.   153 ނަންބަރަކީ  ސާރވިސް  ސިފައިންގެ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   14 ޖަނަވަރީ 
)ރިޓަޔަރޑް( ޝައުކަތު އިބްރާހީމް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 
މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ކުރަމުންދިޔަ ގަދަފަދަ މަސައްކަތް ޯފރިއާއެކު ކުރިއަށް ދެއެވެ. ހުޅުލޭ އެއަރޯޕޓް 
ދަށުން  އަތް  އިނގިރޭސީންގެ  ދިވެހީން  އެޅުނެވެ.  އަހަރު  އެ  ބިންގާ  ފުރަތަމަ  އެޅުނު  ހެދުމަށް 
ދިވެހީން  ދެކެ  އިނގިރޭސީން  މައްސަލައިގައި  ބަޣާވާތުގެ  ދެކުނު  މަސައްކަތްފެށުމާއި،  މިނިވަންވުމަށް 

އައިސްަފއިވާ ރުޅިެވރިކަން ޮއތީ ިއންތިހާއަށް ޮގސްަފއެވެ.

ިލުޔީނ: ޮކާމްންޑ ާސަޖްންޓ ޭމަޖރ ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ
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ބޮޑު  ވަރަށް  ދިވެހިރައްޔިތުން 
ޤުރުބާނީއެއްވެގެން ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން 
 1966 ހުޅުވުނީ  ބަނދަރު  ވައިގެ  މަދަނީ  ހެދި 
އޭރު  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   12 މަހުގެ  އެޕްރީލް 
ބޭރުގެ  ތިބީ  ނިއްވުމަށް  އަލިފާން  ހުޅުލޭގައި 
އެއަރޕޯޓުގައި  ހުޅުލޭ  ބްރިގޭޑުންނެވެ.  ފަޔަރ 
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ 
ސަރުކާރުން  ބޭތިއްބުމަށް  ބަޔަކު  ދިވެހިންގެ 
ކޯސް  ބްރިގޭޑް  ފަޔަރ  ސިލޯނުން  ނިންމަވައި، 
ވަނަ   25 ޖުލައި   1966 ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ 
ސިލޯނަށް  ބޭކަލުން   10 ސިފައިންގެ  ދުވަހު 
އޭރުގެ  ކޮލަމްބޯގެ  ސްރީލަންކާގެ  ފޮނުއްވިއެވެ. 
އެއަރޕޯޓް"ގައި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  "ރަތުމަލާނަ 
ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯސް ފުރިހަމަކުރި 10 ބޭކަލުންގެ 
ތެރޭގައި ކާނަލް )ރިޓަޔަރޑް( ޝައުކަތު އިބްރާހީމް 
ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭއިން ބޭރުން 
އެންމެ ފުރަތަމަ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ކޯހެއް ހެއްދެވި 
ބޭކަލުންނެވެ. އޭރު ޝައުކަތު އިބްރާހީމް ހުންނެވީ 
މަޤާމުގައެވެ.  މީހެއް" ގެ  "ސިފައިންގެ  އާދައިގެ 
ޕްރައިވެޓެކެވެ. ފަޔަރ  މިހާރުގެ ގޮތުންނަމަ އެއީ 
ބްރިގޭޑް ކޯސް ނިމުމުން އިތުރު ތަމްރީނު ހެދުމަށް 
ބޭކަލުން  ހަތަރު  ރަނގަޅު  އެންމެ  އޭގެތެރެއިން 
ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.  މަޑުކުރާގޮތަށް  ސްރީލަންކާގައި 
އިބްރާހީމް  ޝައުކަތު  ވެސް  އޭގެތެރޭގައި 
ފަޔަރ  ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސްރީލަންކާއިން 
މާލެ  ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން  ކޯސް  ބްރިގޭޑް 
ޑިއުޓީއެއް  ބޭކަލުންގެ  މި  ވަޑައިގެންނެވުމުން 
އެއަރޕޯޓުގައި  ހުޅުލޭ  ހަމަޖެއްސީ  ކަމުގައި 
މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ބްރިގޭޑުންގެ  ފަޔަރ 
ފުރަތަމަ  ބްރިގޭޑުގައި  ފަޔަރ  ހުޅުލޭގެ  ކުރުމެވެ. 
ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ޝައުކަތު 
ވަނީ 1969  އިބްރާހީމް  އިބްރާހީމެވެ. ޝައުކަތު 
ފަޔަރމަން  ލީޑިން  ސިންގަޕޫރުން  އަހަރު  ވަނަ 

އަދި  ކުރައްވާފައެވެ.  ފުރިހަމަ  ވެސް  ކޯސް 
އޭގެފަހުން އޮސްޓްރޭލިއާއިން ވެސް އެ ދާއިރާއިން 

ތަމްރީނު ހޯއްދެވިއެވެ. 

ޤައުމީ  އަމިއްލަ  މިއަދު  ދިވެހިންނަކީ 
ވައިގެ  ބައެކެވެ. ރާއްޖޭގައި  އޮތް  އެއަރލައިނެއް 
އިތުރުވަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ބަނދަރުތައް 
އެތެރޭގެ  ބަނދަރުތަކާއި  ވައިގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
އަހަރު،  ވަނަ   1974 ބަނދަރުތަކެވެ.  ވައިގެ 
ނާޞިރުގެ  އިބްރާހީމް  އަމީރު  ސުމުއްވުލް 
ރައީސްކަމުގައި ވަރަށް ކުޑަކުޑަ )ހަތަރު މީހުންނަށް 
އެރޭވަރުގެ( މަތިންދާބޯޓެއް ރާއްޖެ ގެންނެވިއިރު، 
މިހާ  ޚިދުމަތް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ  ރާއްޖޭގެ 
ފުޅާވެގެން  މިހާ  ތެރޭގައި  ދުވަސްކޮޅެއްގެ  ކުޑަ 
ހިނގައިދާނެކަމަށް ހީކުރި މީހުން މަދުވެދާނެއެވެ. 
މިހާރުގެ  އޮތްގޮތް  ކަންތައްތައް  އެ  އޭރު  އަދި 
ޗެރޯކީ  އޮވެދާނެއެވެ.  ވެސް  ނޭނގި  މީހުންނަށް 
ސަރުކާރުގެ  ދުވަހު  ގެންނެވި  ބޯޓު  މި  މަރުކާގެ 
ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ  އޭރު  ބޯޓާ  މި  ފަރާތުން 
އިސްބޭކަލެއްގެ  ބްރިގޭޑްގެ  ފަޔަރ  ހުޅުލޭގައިއޮތް 
ގޮތުން ހުންނެވި 2 ނަންބަރު ސަރުދާރު  ޝައުކަތު 
މިނިސްޓްރީ  ނަތީޖާއަކަށްވީ،  އިބްރާހީމެވެ. 
ސިފައިންގޭގައި  ދަށުން  ސޭފްޓީގެ  ޕަބްލިކް  އޮފް 
ވަނަ   1975 ސެކްޝަން"  "އެއަރކްރާފުޓް 
އަހަރު އުފައްދަވައި، އެ ޔުނިޓުގެ ކޮމާންޑަރަކަށް 
އިބްރާހީމް  ޝައުކަތު  ސަރުދާރު  ނަންބަރު   2

)ރިޓަޔަރޑް(  ކާނަލް  ހަމަޖެއްސެވުމެވެ. 
ހަނިމާދޫ  ވަނީ  އިބްރާހީމް  ޝައުކަތު 

އެއަރޕޯޓާއި، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގައި ވެސް 
ޝައުކަތު  އަދާކުރައްވާފައެވެ.  ދައުރެއް  އިސް 
 2 ސަރުދާރުކަމުން  ނަންބަރު   3 އިބްރާހީމަށް 
ނަންބަރު ސަރުދާރުކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 1971 
ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 1978 ނޮވެންބަރު 
13 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 
ބަދަލު  ނަންތައް  މަޤާމުތަކުގެ  ސިފައިންގެ 
ބަދަލު  ރޭންކަށް  ލެފްޓިނަންޓްގެ  ކުރެއްވިއިރު، 

ކުރެއްވިއެވެ.

އެ  އިބްރާހީމަކީ  ޝައުކަތު  ކާނަލް 
އިނގިރޭސި  ތިއްބެވި  ސިފައިންގޭގައި  ޒަމާނުގައި 
ބޭފުޅުންގެ  މަދު  ދެނެވަޑައިގަންނަވާ  ބަސް 
މީހުން  ބޭރު  އެހެންކަމުން  ބޭފުޅެކެވެ.  ތެރެއިން 
ދިވެހި ސިފައިންނަށް ދިން ބައެއް ތަމްރީނުތަކުގައި 
އަދާކުރެއްވިއެވެ.  ދައުރު  ތަރުޖަމާނެއްގެ 
އެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ ޚާއްޞަ  އޭގެތެރެއިން 
ތަމްރީނަކީ 1971 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 
ކިޔަވައިދިނުމަށް  ބަޑި  ރަޝިޔާ  ސިފައިންނަށް 
ހިންގި  ރާއްޖެއައިސް  ސިފައިން  ރަޝިޔާ 
ރަޝިޔާ  ކިޔަވައިދިނީ  ފަހަރު  އެ  ތަމްރީނެވެ. 
އިންސްޓްރަކްޓަރ  ބަހުން  ރަޝިޔާ  ބަހުންނެވެ. 
ރަޝިޔާބަހުން  މީހަކު  ރަޝިޔާ  ކިޔާދިނުމުން 
ކުރަނީއެވެ.  ތަރުޖަމާ  ބަހަށް  އިނގިރޭސި 
އިނގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްކުރެއްވީ ކާނަލް )ރިޓަޔަރޑް( ޝައުކަތު 
އިބްރާހީމެވެ. ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް 
ކުރައްވަމުން އެ ކޯސް ޝައުކަތު އިބްރާހީމް ވެސް 
ފުރިހަމަ ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އެ ކޯހުން ތަމްރީނުވި 

ގަނޭރެކެވެ. 

ނޮވެންބަރު 11  އަހަރުގެ  1978 ވަނަ 
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މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު  ރައީސް  ދުވަހު،  ވަނަ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ  ރާއްޖޭގެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 
ސިފައިންގެ  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމާއެކު 
ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނެވިއެވެ. 
އެ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭރު ސިފައިންގޭގައި އޮތް 
ބައެއް  ތަރައްޤީކުރައްވައި،  ޚިދުމަތްތައް  ބައެއް 
ވެރިން  އުފައްދަވައި  ޔުނިޓްތައް  ޚިދުމަތްކާއި  އާ 
އުފެއްދެވި  މިގޮތުން  ހިމެނެއެވެ.  ހަމަޖެއްސެވުން 
ގިނަ ޔުނިޓްތަކެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމާންޑަރެއްގެ 
އެތަންތަނުންދޭ  މަސައްކަތްކުރައްވައި،  ގޮތުގައި 
އެއް  އަޅުއްވައިދެއްވި  ބިންގާ  ޚިދުމަތްތަކުގެ 
މިގޮތުން  އިބްރާހީމެވެ.  ޝައުކަތު  ކާނަލް  ބޭފުޅަކީ 
އިންޖިނިއަރިންގެ  ދެމުންދާ  މިހާރު ސިފައިންގޭގައި 
ޚިދުމަތާއި،  ފައިޓިންގެ  ފަޔަރ  ޚިދުމަތާއި، 
މެއިންޓަނަންސްގެ ޚިދުމަތާއި، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތާއި 

ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

ޚިދުމަތުގައި  ފުލުހުންގެ  މީގެއިތުރުން 
ފާހަގަކޮށްލަން  އިބްރާހީމްގެ ނަން  ވެސް ޝައުކަތު 
އިސްވެރިއެއްގެ  އޮފީސް  ފުލުސް  އެއީ  ޖެހެއެވެ. 

ރައީސް  ބޭފުޅެކެވެ.  ހިންގެވި  ގޮތުގައި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ  ރާއްޖޭގެ  މައުމޫން 
ސިފައިންގެ  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމާއެކު 
ބައެއް  ތިއްބެވި  ކުރިއަށް  ތެރެއިން  އިސްވެރިންގެ 
ބަދަލުކުރެއްވުމާ  މަޤާމުތަކަށް  އެހެން  ބޭފުޅުން 
ކާނަލް  ހިންގެވުން  އޮފީސް  ފުލުސް  ގުޅިގެން 
ހަވާލުކުރެއްވިއެވެ.  އިބްރާހީމާ  ޝައުކަތު 
ސިޔާސީ  އިތުރުން  ހިންގެވުމުގެ  އޮފީސް  ފުލުސް 
ގިނަ  ވެސް  ގޮތުން  އިސްވެރިއެއްގެ  ބައިގެ 
ކުރެއްވިއެވެ.  މަސައްކަތް  ދުވަސްތަކެއްވަންދެން 
ޒާހިރު  އާދަމް  )ރިޓަޔަރޑް(  ޖެނެރަލް  މޭޖަރ 
ފުލުހުންގެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުސް އޮފީސް 
ފުލުސް  ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަންދެން  ހިންގެވުމާ 
)ރިޓަޔަރޑް(  ކާނަލް  ބޭފުޅަކީ  ހިންގެވި  އޮފީސް 

ޝައުކަތު އިބްރާހީމެވެ.

މިއޮތް  މިހާރު  ސިފައިންގޭގައި 
އިންޖިނިއަރސް  މެކޭނިކަލް  އެންޑް  އިލެކްޓްރިކަލް 
ޚިދުމަތަކީ  ސާރވިސްގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އާއި 
ޔުނިޓެއްގެ  ތިބެގެން  މީހަކު  ދެތިން  އެކަމަށްޓަކައި 

ސިފައިގައި ފެށިގެން އައި ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. 1978 
"ޓްރާންސްޕޯޓް  ދުވަހު  ވަނަ   14 ނޮވެންބަރު 
ސެކްޝަނުގެ  އެ  އުފައްދަވައި  ސެކްޝަން" 
ލެފްޓިނަންޓް  ހަމަޖެއްސީ  އިންޗާޖަކަށް  އޮފިސަރ 

ޝައުކަތު އިބްރާހީމެވެ. 

ވެސް  ބޭންޑުގައި  ސިފައިންގެ 
ވަނީ  އިބްރާހީމް  ޝައުކަތު  ގޮތުގައި  ވެރިއެއްގެ 
 1978 ކުރައްވާފައެވެ.  ޚިދުމަތްތަކެއް  އަގުހުރި 
އަހަރާ  ވަނަ   1985 ފެށިގެން  ވަނައަހަރުން 
ހަމައަށް ސިފައިންގެ ބޭންޑުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 
ރަސްމީ  ތެރޭގައި  ދުވަސްތަކުގެ  މި  ހުންނެވިއެވެ. 
ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ 
ފަހަރުތަކުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ވަގުތީގޮތުން ބޭންޑާ 
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ހަވާލުވެވަޑައިގެން 
ކޮމާންޑަރެއްގެ  ބޭންޑުގެ  އިބްރާހީމްވަނީ  ޝައުކަތު 
ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ބޭންޑުގެ 
މަސައްކަތް  ވެސް  ގޮތުގައި  ކޮންޑަކްޓަރެއްގެ 

ކުރައްވާފައެވެ. 

ނިއްވުމުގެ  އަލިފާން  ސިފައިންގޭގައި 
އެކަމަށް  އުފެދި،  ގޮތަށް  ޒަމާނުގެ  މި  ޚިދުމަތް 
ގޮތުގައި 1990 މޭ 1  ޔުނިޓެއްގެ  ވަކި  ޚާއްޞަ 
ވަނަ ދުވަހު "ފަޔަރ ސެކްޝަން" )މިހާރުގެ ފަޔަރ 
އެންޑް ރެސްކިޔު ސާރވިސް( އުފެއްދެއިރު އޮފިސަރ 
ލެފްޓިނަންޓް  އޭރުގެ  ހަމަޖެއްސެވީ  އިންޗާޖަކަށް 
ކާނަލް ޝައުކަތު އިބްރާހީމެވެ. އޭރު އެ ޔުނިޓުގައި 
އެ މަނިކުފާނާއެކު ތިއްބެވި އެންމެ 5 ބޭފުޅުންނެވެ. 

އަހަރުންފެށިގެން  ވަނަ   1978
ނަމުން  ގެ  "މަސައްކަތުބައި"  ސިފައިންގޭގައި 
ނަންކިޔޭ ބައެއް އޮތެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެރިއެއްގެ 
ގޮތުގައި ހުންނެވީ ޝައުކަތު އިބްރާހީމެވެ. އޭގެފަހުން 
މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަން އުފެދުނެވެ. އަދި 1991  15
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ކޮންސްޓްރަކްޝަން  "އެންއެސްއެސް  އަހަރު  ވަނަ 
އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަން" ގެ ނަމަށް އެ 
ޔުނިޓުގެ ނަން ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ސެކްޝަނުގެ 
ފުރަތަމަ ކޮމާންޑަރަކީ ވެސް ޝައުކަތު އިބްރާހީމެވެ. 

މިއިން ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ ޚިދުމަތް މިއަދު 
ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ފެންނަމުންދާ 
އެއް ކަމަކީ އެ ޚިދުމަތްތައް ފެށިގެން އައިއިރު ތިބި 
މީހުންނާއި ވަސީލަތްތައް ކިތަންމެ މަދު ނަމަވެސް 
އަޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ  ބިންގާ  ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެ 
ކަމަކުން  ކޮންމެ  މިއިން  ކަމެވެ.  ފުރިހަމަ  ގޮތުގެ 
ވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ ކާނަލް ޝައުކަތު އިބްރާހީމަކީ 
ސިކުނޑިއެއްގެ  މަސައްކަތްތެރި  ހިންގުންތެރި، 

ވެރިއެއް ކަމެވެ. 

ޝައުކަތު  )ރިޓަޔަރޑް(  ކާނަލް 
ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފަންނީ  ހަމައެކަނި  އިބްރާހީމަކީ 
ނޫނެވެ.  ބޭފުޅެއް  ހަރަކާތްތެރިވި  ދާއިރާގައި 
ޔުނިޓްތަކުގެ  އިންފެންޓްރީ  ސިފައިންގެ  އެއީ 
ކޮމާންޑަރުކަން ވެސް ކުރައްވައި އެތަންތަން ވެސް 
ހިންގެވި ލީޑަރެކެވެ. ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ 
ޑިއުޓީ  އޮތް  ސިފައިންގޭގައި  ކުރިން  ހަމަލާގެ 
ސެކްޝަންގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ ޓާސްކް ފޯސްގެ 
މޭޖަރ  އޭރުގެ  ގޮތުން  އިންޗާޖެއްގެ  އޮފިސަރ 
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ 
ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ 
ހައްދަވާފައިވާ  ދުވަސްވަރު  އެ  ޚިދުމަތަކީ  އެއް 
އެންސީއޯއިންގެ  ޑިއުޓީ  އުސޫލުތަކެވެ.  ހަރުދަނާ 
ޒިންމާތަކާއި، ފޯރިއަށް ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ 
ގޮތްގޮތާއި، ޑިއުޓީތަކުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ޚާއްޞަ 
ހުޅުވުމުގައި  ޚަޒާނާ  ދައުލަތުގެ  ކަންތައްތަކާއި، 
ކަންތައްތައް  ގޮތްތައްފަދަ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
ލިޔެކިޔުމުން އަންގަވާފައިވާ ގޮތެވެ. ބައެއް ފަހަރު 
ޚާއްޞަ  ބައިފަހަރު  ގޮތުގައެވެ. އަނެއް  އިޢުލާނުގެ 
ދެންނެވުމުގެ ގޮތުގައެވެ. އަނެއްބައިފަހަރު ކަމާބެހޭ 
ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ލައްވައި ސޮއި ކުރުވައިގެންނެވެ. 
ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު  ވަނީ  އިބްރާހީމް  ޝައުކަތު 
ޔުނިޓްތަކުގެ  އިންފެންޓްރީ  އުފެއްދެވި  ފަހުން 
ތެރެއިން ކްއިކް ރިއެކްޝަން ފޯސް )ކިޔުއާރުއެފް( 
ގެ   3 ކިޔުއާރުއެފް  ކޮމާންޑަރުކަމާއި  ގެ   2
ކޮމާންޑަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ކިޔުއާރުއެފް 2 
ގާމާދޫން މާފުށްޓަށް ބަދަލުކޮށް، 1998 ޑިސެންބަރުު 
 2 ޔުނިޓް  ކިޔުއާރުއެފް  އޭރު  ދުވަހު  ވަނަ   08
އެ  ގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ ސިފައިން 

ޔުނިޓުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންކަމަށް ހަމަޖައްސަވައި،  
އޭރު  ހަމަޖެއްސެވީ  އޮފިސަރަކަށް  ކޮމާންޑިންގ 
މޭޖަރ ރޭންކުގައި ހުންނެވި ޝައުކަތު އިބްރާހީމެވެ. 
ހަމައަށް  ދުވަހާ  ވަނަ   25 ނޮވެންބަރު   2001
އޮފިސަރިގެ  ކޮމާންޑިންގ  ގެ   2 ކިޔުއާރުއެފް 

މަޤާމުގައި ހުންނެވިއެވެ. 

)ރިޓަޔަރޑް(  ކާނަލް  އަލްމަރުޙޫމް 
ޚިދުމަތްތަކަށް  ޚާއްޞަ  އިބްރާހީމްގެ  ޝައުކަތު 
ބަލާލާއިރު، 1987 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރު 
ޝިގެއްލާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސިފައިން ހިންގި ޚާއްޞަ 
އޮޕަރޭޝަންގައި އިސްވެރިންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް 
ކުރެއްވުމާއި،  1988 ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު 
ގުޅިގެން  ޙަމަލާއާ  ޢުދުވާނީ  ކުރިމަތިވި  ރާއްޖެއަށް 
ސިފައިންގެ  ޖިހާދުގައި  ވަރުގަދަ  ކުރި  ސިފައިން 
މަސައްކަތް  ކުރެއްވި  ހުންނަވައިގެން  އެތެރޭގައި 
އަހަރުގެ  ވަނަ   1991 އަދި  ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ 
ގުޅިގެން  ވިއްސާރައާ  ރާއްޖެއަށްކުރި  މަހު  ޖޫން 
އެކުލަވާލި  ސިފައިންގެއިން  އެހީފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
ޓީމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި، އައު 
"ސާސްކަފު  އުފެއްދި  ފާހަގަކުރުމަށް  ސާސްކަފު 
ކޮމެޓީ"ގައި ސިފައިންގެ ފަރާތުން އިސް ބޭފުޅެއްގެ 
ޝޫޓިންގ  ކުރެއްވުމާއި،  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ވައިސް ޗެއަރމަނެއްގެ 
ހައިސިއްޔަތުން އޭރުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފުގެ ދަށުން 
ކުރެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކުރެއެވެ. 

އަގުހުރި  ނުހަނު  ސިފައިންގެއަށް 

ސިފައިންގެ  ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު  ޚިދުމަތްތަކެއް 
ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ 
 16 އޭޕްރިލްމަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2003
 39 ސިފައިންގޭގައި  އެހާތަނަށް  ވަނަދުވަހުއެވެ. 
އަގުހުރި  ވަނީ  ދުވަހު   3 މަހާއި   3 އަހަރާއި 
ސިފައިންގެ  ކުރައްވާފައެވެ.  ޚިދުމަތްތަކެއް 
ކޮށްދެއްވި  ޤައުމަށް  ގޮތުގައި  ބޭފުޅެއްގެ 
އިބްރާހީމް  ޝައުކަތު  އިތުރުން  ޚިދުމަތްތަކުގެ 
ފުރުއްވި މަޤާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ 
ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަން  އިލެކްޝަންސްއާއި  އޮފް 

އެގްޒެކްޓިވް ޑައިރެކްޓަރކަން ހިމެނެއެވެ. 

އަވަހާރަވީ  އިބްރާހީމް  ކާނަލް ޝައުކަތު 
ހިތްޕުޅުގެ  ފުޅުގައި،  އަހަރު   71 އުމުރުފުޅުން 
މެމޯރިއަލް  އިންދިރާގާނދީ  އާލާސްކަންފުޅަކަށް 
ދެމުންދަނިކޮށް  ފަރުވާ  އައިސީޔޫގައި  ހޮސްޕިޓަލްގެ 
ދުވަހުގެރޭ  ވަނަ   07 ޑިސެންބަރު   2017
މައްޗަށް  އިބްރާހީމްގެ  ޝައުކަތު  ކާނަލް  ގައެވެ. 
ކަށުނަމާދުކުރީ 2017 ޑިސެންބަރު 08 ވީ ހުކުރު 
މަސްޖިދުލްސުލްޠާން  ނަމާދަށްފަހު  ހުކުރު  ދުވަހު 
މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޒަމް ގައެވެ. ފަސްދާނުލީ 
އާސަހަރާގައެވެ. އެ މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ 
ރަޙުމަތާއި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވައި، އާއިލާއަށް 

ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. - އާމީން 
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ެލްފިޓެންންޓ  ަޙަސްނ   ައްކަރްމ

ކަސޫރު އަކީ ޕަންޖާބުގެ ޕްރޮވިންސަކަށް 
އާއި  އިންޑިއާ  ސިޓީއެކެވެ.  ނިސްބަތްވާ 
މި  ކައިރީގައިވާ  ބޯޑަރު  ގުޅޭ  ޕާކިސްތާނުގެ 
ސިޓީއަކީ، ޕާކިސްތާނުގެ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން 
އިންސައްތަ  ވިހި  އާބާދީގެ  މީހުންގެ  މިލިއަން 
މީހުން ދިރިއުޅޭ ސިޓީ ވެސް މެއެވެ. މި ސިޓީގެ 
ޕަސްތުން  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑުގެ  މީހުންނަކީ 

ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބައެކެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު 
ކުނިގޮނޑެއްގެ  މަރާލުމަށްފަހު،  ރޭޕްކޮށް 
ވާހަކަ  ފެނުނު  އޮއްވައި  އެއްލާލާފައި  ތެރޭގައި 
ޒައިނަބު  އަޑުއަހާފައެވެ.  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން 
ކުޑަކުޑަ  މައުސޫމް  ކިޔާ،  ނަމަކަށް  އަންސާރީ 
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އަނިޔާކޮށް،  ޖިންސީ  ކުއްޖަކަށް  އަންހެން 
އެއްލާލާފައި  ކުނިގޮނޑަކަށް  މަރާލުމަށްފަހު 
އޮއްވާ ފެނުނު ޚަބަރަކީ މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި 
ޒައިނަބު  ކަސޫރުއަކީ،  ޚަބަރެވެ. 
ނިސްބަތްވާ  ސިޓީއަކަށް  އެ 
ވެއްޓެކެވެ.  ކުށުގެ  ސިޓީއެވެ. 
ޖިންސީ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން 
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ 
ސިޓީ  ޒައިނަބެއްގެ  އެތައް 

ވެސްމެއެވެ. 

އެއީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 4 
ވަނަ ދުވަހެވެ. ބަލާބެލުމަށް އެއީ 
ތުއްތު ޒައިނަބުގެ ޙަޔާތުގައި އާދައިގެ 
މަންމައާއި  ޒައިނަބުގެ  ދުވަހެކެވެ. 
އަރަބިއްޔާގައި  ސައުދީ  ދިޔައީ  ބައްޕަ 
މި  އަދާކުރަމުންނެވެ.  އަޅުކަން  ޢުމްރާގެ 
ދުވަސްވަރު ޒައިނަބު ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔައީ 
މުޙައްމަދު  ކަމަށްވާ  ބޮޑުބޭބެއެއް  އޭނާގެ 
އެހެން  ކައިރީގައެވެ.  މީހެއް  ކިޔާ  އަދުނާނު 
ޤުރުއާން  ޒައިނަބު  އެއްފަދައިން  ދުވަސްތަކެކޭ 
ކިލާހަކީ  ޤުރުއާން  މި  ދިޔައެވެ.  ކިލާހަށް 
ކައިރީގައި  ގެއާ  ދިރިއުޅެމުންދިޔަ  ޒައިނަބު 
ހުންނަ ގެއެއްގައި ހިންގާ ކުލާހެކެވެ. ޒައިނަބު 
އެކަންޏެވެ.  ދަނީ  ކިޔަވަން  ޤުރުއާން  މިގެއަށް 
އެހެން ދުވަސްތަކާ ޚިލާފަށް މިދުވަހު، ޒައިނަބު 
ވީގޮތެއްނޭނގި  ދިއުމަށްފަހު  ކިޔަވަން  ޤުރުއާން 
ގެއްލުނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން، ޒައިނަބު ޤުރުއާން 
ކިޔަވަންދާ ގެއަށްގޮސް ހޯދަން ފެށިއެވެ. ކައިރި 
ހިސާބަށްކުރި  މިހާ  ފެށިއެވެ.  ބަލަން  ގެތައް 

ނުވުމުން  ޚަބަރެއް  އެއްވެސް  މަސައްކަތުން 
ބޮޑުބޭބެ  ޒައިނަބުގެ  ބަލައި،  ވަގަށްނެގީކަމަށް 
މިހާ  ހުށަހެޅިއެވެ.  މައްސަލަ  ފުލުހުންނަށް 
މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  ޒައިނަބު  ހިސާބުން 
ދަނިކޮށް  ކުރަމުން  ބާރަށް  ވަރަށް  އާއިލާއިން 
ހަރުކޮށްފައިވާ ސީސީޓީވީ  ގެއްލުނު ހިސާބުގައި 
ވީޑިއޯއިން  މި  ފެނުނެވެ.  ޒައިނަބު  ފޫޓޭޖަކުން 
ފެންނަ ގޮތުގައި ޒައިނަބު ބޮޑު މީހަކާ އެއްކޮށް 
ހާސްކަމެއްނެތި  އެއްވެސް  ހިފައިގެން  އަތުގައި 
ދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދެއެވެ. މި ވީޑިއޯ އިން 
ފިރިހެނެކެވެ.  ބޮޑު  އެއީ  ގޮތުގައި،  ފެންނަ 
އާދައިގެ އިސްކޮޅެއްގެ މިމީހާ ހުންނަނީ ޖެކެޓެއް 
ލައިގެންނެވެ. މިއީ، ޒައިނަބުގެ އެންމެ ފަހުގެ 
ހަފުތާއެއް  ގާތްގަނޑަކަށް  އޭގެ  މަންޒަރުތަކެވެ. 
ކުނިގޮނޑަަަކަށް  މަރާލުމަށްފަހު  ފަހުން، 
ކުއްޖަކު  އަންހެން  ކުޑަ  އޮއްވާ  އެއްލާލާފައި 
ފެނުނެވެ. މި ފެނުނު ކުޑަކުއްޖަކީ، ހޯދަމުންދިޔަ 
ހަށިގަނޑެވެ.  ފުރާނަނެތް  ޒައިނަބުގެ  ތުއްތު 
ގެއްލުނު  ފެނިފައިވަނީ  ހަށިގަނޑު  ޒައިނަބުގެ 
ދުރު  މީޓަރު  ކިލޯ  ދެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ހިސާބާ 
އޮއްވާ  މަރާލާފައި  ޒައިނަބު  ހިސާބަކުންނެވެ. 
ޖިންސީ  ހަށިގަނޑުން  އޭނާގެ  ފެނުނުއިރު 
ފެންނަން  ނިޝާންތައް  ކަމުގެ  ގޯނާކޮށްފައިވާ 

ހުރިކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

ޝިކާރައަކަށްވެ،  ޖިންސީ  ޒައިނަބު 
ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު 
ޚަބަރު މުޅި ޕާކިސްތާނުގައި ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. 
އެހެން ފަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މިކަމަށް މީޑިއާގައި 
ލިބިގެން  ވެސް  ސަމާލުކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް 
ފުލުހުންގެ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ދިޔައެވެ. 
ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭކަމަށް 
ބުނެ، އެ އަވަށަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން މަގުތަކަށް 
ނިކުމެ މުޒާހަރާކުރަން ފެށިއެވެ. މި މުޒާހަރާތައް 
ވަނީ  އެކިކަންކޮޅުތަކަށް  ޕާކިސްތާނުގެ  މުޅި 
ފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ޒައިނަބުގެ ޤާތިލު ހޯދައި، އޭނާއަށް ދެވެންއޮތް 
އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބުދީ، ޒައިނަބުގެ އާއިލާއަށް 
އިންސާފު ހޯދައިދޭނެކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން 

ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. 

މި މައްސަލައަށް މިހާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް 
ހޯދުމަށް  ޤާތިލު  ޒައިނަބުގެ  ލިބިގެންދިއުމުން، 
ވެސް  މުއައްސަސާއަކުން  ހުރިހާ  ކަމާބެހޭ 
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ައާދުކުރަމްށ    ައުޅަކްނ  ުއްމާރެގ  ަބްއަޕ  ަޒިއަނުބެގ 
ިމއީ  ޮފޯޓެއއް.  ަނާގަފިއވާ  ޮގސް  ުފރަން  ިދުއަމށް 
ެނިގ  ަފުހްނ  ެއްނެމ  ެބެލިނެވިރްނާނެއުކ  ަޒިއަނުބެގ 

ޮފޯޓ.
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މަސައްކަތުން  ކުރި  މި  ފެށިއެވެ.  މަސައްކަތް 
ޒައިނަބުގެ ޤާތިލަކީ އާއިލާއާ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 
ގުޅުމެއް އޮތް ނުވަތަ އެ ހިސާބުގަނޑު މީހެއްކަން 

ކަށަވަރު ވެގެން ދިޔައެވެ. 

ޖެނުއަރީ 23 ވަނަ ދުވަހު، ޕަންޖާބުގެ 
ކޮންފަރެންސެއް  ނިއުސް  މިނިސްޓަރ  ޗީފް 
ކޮންފަރެންސްގައި  ނިއުސް  މި  ބޭއްވިއެވެ. 
ޒައިނަބުގެ ޤާތިލް ހައްޔަރުކުރި ވާހަކަ އިޢުލާނު 
އަހަރުގެ   24 އުމުރުން  އެމީހަކީ  ކުރިއެވެ. 
މީހާއަކީ،  މި  މީހެކެވެ.  ކިޔާ  ޢަލީ  އިމްރާން 
ދިރިއުޅޭ  ކައިރީގައި  ގޭ  ދިރިއުޅުނު  ޒައިނަބު 
ޒައިނަބު  ވަނީ،  މީހާ  މި  މެކޭނިކެކެވެ. 
ޒައިނަބު  އަދި  މަސައްކަތުގައާއި  ހޯދުމަށްކުރި 
އަމަލީ  ވެސް  މުޒާހަރާތަކުގައި  ގެއްލިގެންކުރި 
އެހެން  މިއީވެސް،  ބައިވެރިވެފައެވެ.  ގޮތުން 
ކޮށްފައިވާ  އޭނާ  އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި  މީހުންނަށް 

ކަމެކެވެ.

ހައްޔަރު  އިމްރާން  ޤާތިލް  ޒައިނަބުގެ 

މަރާލާފައިވާތާ  ފެނިފައިވަނީ  ހަށިގަނޑު 
އަދި  ފަހުންނެވެ.  ތިންދުވަސް  ގާތްހަނޑަކަށް 
ކުޑަކުޑަ  އެ  ކުރިން  މަރާލުމުގެ  ޒައިނަބު 
ކޮށްފައެވެ.  އަނިޔާ  ޖިންސީ  ހަށިގަނޑަށްވަނީ 
ބޭރު  ހަށިގަނޑުގެ  ޒައިނަބުގެ  އިތުރުން،  މީގެ 

ގޮތުން މަރަށް މަރު ހިފުމަށެވެ. 

ކުރުމަށްފަހު،  ތަޙްޤީޤު  މިމައްސަލަ 
ދުވަހު،  ވަނަ   18 މަހުގެ  ފެބުރުއަރީ   2018
ލާހޫރުގެ އެންޓިޓެރަރިޒަމް ކޯޓުންވަނީ، ޒައިނަބު 
މައްޗަށް  ޢަލީގެ  އިމްރާން  ކުށް،  މަރާލިކަމުގެ 
އުމުރަށް  އޭނާ  ނިންމައި،  ސާބިތުވާކަމަށް 
މީގެ  އަދި  ހުކުމްކޮށްފައެވެ.  ޖަލަށްލާން 
ރުޕީސް  މިލިއަން  ތިން  އޭނާވަނީ   އިތުރުން، 

އިން ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް  ސިޓީއަކީ،  ކަސޫރު 
ގުޅުންހުރި  ވަރަށް  އަނިޔާތަކާ  ޖިންސީ  ކުރާ 
ސިޓީއެކެވެ. މިގޮތުން، 2015 ވަނަ އަހަރު މިފަދަ 
މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކެއް މި 
ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ކުޑަކުދިން ލައްވާ ކުރުވާ 
މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯތަކެއް އާއްމުވެގެން 
ދިޔައީ  ފެންމަތިވެގެން  ޚަބަރު  މި  ދިޔައެވެ. 
ނޫހުގައި  މިޚަބަރު  ނޫސްވެރިއަކު  ޕާކިސްތާނުގެ 
ޖެހުމުންނެވެ. މި ނޫހުގައި ވާގޮތުން، ގޭންގަކަށް 

ތަޙްޤީޤުގައި  ހިނގި  ފުލުހުން  ކުރުމަށްފަހު، 
އޭނާވަނީ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެ، އޭނާ އެކަންކުރި 
ގޮތް ކިޔައިދީފައެވެ. ފުލުހުން ހާމަކުރާ ގޮތުން 
މި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހާގެ ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް 
ވެސް ދިމާވެއެވެ. އަދި މި މީހާއަކީ، މީގެ ކުރިން 
ހާދިސާތަކާ  މިފަދަ  ހިނގާފައިވާ  އަވަށުގައި  އެ 
ގުޅުންހުރި މީހާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ޙަވާލާދީ  ރިޕޯޓާ  އޮޓޮޕްސީ  ޒައިނަބުގެ 
ޒައިނަބުގެ  ގޮތުގައި  ހާމަކުރާ  މީޑިއާއިން 

ފެންނަން  އަނިޔާތައް  ބޮޑެތި  ވެސް  ފުށުން 
އޮޓޮޕްސީ  ޒައިނަބުގެ  ވެއެވެ.  ހުރިކަމަށް 
ޗެނަލަކަށް  ޓީވީ  ޕާކިސްތާނުގެ  ޑޮކްޓަރ  ހެދި 
މި  ބުނެފައިވަނީ،  އިންޓަވިއުއެއްގައި  ދީފައިވާ 
އަމަލަކީ އިންސާނަކު ކޮށްފައިވާ އަމަލެއް ނޫން 
ހަދަމުންދިޔަ  ޕޯސްޓްމޯޓަމް  އަދި  ކަމަށެވެ. 
ޙަޔާތުގައި  އޭނާގެ  މިހާތަނަށް  ގަޑިއަކީ 
ކަމަށާއި،  ތަޖުރިބާ  ހިތްދަތި  އެންމެ  ކުރެވުނު 
ފެނުމުން  ރަހުމްކުޑަގޮތް  މަރާލާފައިވާ  ޒައިނަބު 
އެ  ވެސް  ކަމަށް  ކުދިކުދިވެފައިވާ  ހިތް  އޭނާގެ 
ޤާތިލް  ޒައިނަބުގެ  ބުނެފައެވެ.  ވަނީ  ޑޮކްޓަރު 
ހޯދާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނާއިރު، މި މައްސަލަ 
މިހާރުދަނީ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ތަޙްޤީޤު 
ކުރަމުންނެވެ. އެހެން މައްސަލަތަކާ ޚިލާފަށް މި 
ޓެރަރިޒަމްގެ  ވެސް  ދަނީ  ބަލަމުން  މައްސަލަ 
ޒައިނަބުގެ  ކޯޓަކުންނެވެ.  ބަލަމުންދާ  ކުށްތައް 
ފުރިހަމަ  ޒައިނަބަށް  ބޭނުންވަނީ،  ބައްޕަ 
އިންސާފު ހޯދައިދޭށެވެ. އެއީ، އޭނާ ޤަބޫލުކުރާ 

އައްޑިހައަށްވުރެ  ދުއިސައްތަ  ބަޔަކު  ނިސްބަތާ 
ގިނަ ކުދިންގެ މިފަދަ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ 
400 އަށްވުރެ ގިނަ ވީޑިއޯތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް 
އެ  ވިއްކައި،  ވެބްސައިޓްތަކަށް  އެތަކެތި 
ލާރި  ބްލެކްމެއިލްކޮށް  މައިންބަފައިން  ކުދިންގެ 
މިމަހު  އިތުރުން،  މީގެ  އަދި  ހޯދަމުންނެވެ. 
އަށް  އުމުރުން  ވަނީ  ފައްޅިއެއްގައި  އިންޑިޔާގެ 
ވެސް  ކުއްޖަކު  ތުއްތު  ކިޔާ  އާސިފާ  އަހަރުގެ 
ހަމަ މިފަދަ އިހާނެތިގޮތަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް 
ފެންމަތިވެފައި  މައްސަލަ،  މި  މަރާލާފައެވެ. 
ޝިކާރައަކަށްވެ،  ޖިންސީ  ޒައިނަބު  މިވަނީ، 
މިކަމާ  ނުވެއެވެ.  މާގިނަދުވަސްތަކެއް  މަރާލިތާ 
ގުޅިގެން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިފަދަ އަމަލުތައް 
ހުއްޓުވުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްދަނީ 

ގޮވާލަމުންނެވެ. 
ިރަފެރްންސ:

ޓްރިބިއުން،  ޕޯސްޓް، އެކްސްޕްރެސް  ޓީވީ، ވޮޝިންގޓަން  ސަމާ 

ޖިއޯ ޓީވީ، ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިޔާ، ޓްވިޓަރ

ަޒިއަނުބެގ ާޤިތުލ  

ުކްއަޖުކ، ޖިްނސީ  ައަހުރގެ  "ުއުމރުން 8 
ަމާރާލަފިއ  ޮގަތަކްށ  ަރުޙްމުކަޑ  ައިނާޔޮކްށ 
ޮއްއާވ ެފުނުމްނ ަވަރްށ ުފްނ ައަސުރަތެކްއ 
ަރްއާކެތިރކަން  ުކދިންަނށް  ުތްއތު  ޮކްށފި. 
މި  ނޫން.  ުމްޖަތަމެޢއް  ެއއީ  ުނެދވޭަނަމ، 
ައަމލު ުކރި ަބަޔކު، އިްނާސުފގެ ުކިރަމްއަޗށް 
ގެެނސް، އެްނމެ ަހުރަކށި ައަދބު ުނެދވެީނސް 

ަހަމެޖުހުމގެ ޭނާވެއއް ުނލާނަްނ".
 ާޝްޙާބްޒ ަޝީރްފ -| ޕަްނާޖުބެގ ީޗފް މިިންސަޓރ

ެޖޭހ،  ުހްއުޓވަން  ައަމުލަތއް  "ިމަފދަ 
ިއާދާރަތކުން  ުގޅުްނުހރި  ަކމާ  ަސުރާކާރއި، 
ިފަޔަވުޅ  ުނިދުނަމްށ  ިވަޔ  ަކްނަކްނ  ިމަފަދ 
ްޕަރިއޒް  ީޕސް  )ޯނަބލް   | ަމާލލާ   - ައޅަްނެޖޭހ" 

18ވިަނރ(
www.mndf.gov.mv



ޮވަރްންޓ ޮއިފަސރ 1 ުޙަސިއްނ ަޞާލްޙ ޫޔުސްފ

ކިޔައި  ލަފުޒުތައް  ބައެއް  ވާހަކަދެއްކުމުގައި  ދިވެހިބަހުން   
ނޯށުގެ  އަކުރުތަކުގެ  ކިޔާ  މިގޮތަށް  އަރުވައިގެންނެވެ.  ނޯށަށް  އުޅެނީ 
އަޑު ލިޔުމަށްޓަކައި ތާނައިގައި ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ފިލި ނުޖަހާ ނޫނެކެވެ. 
ލަފުޒުތައް ކިޔާއިރު ނޯށަށް އަރުވައިގެން ކިޔޭލަފުޒުތައް ލިޔުމުގައި ނޯށުގެ 
ލިޔެފިނަމަ  ނުޖަހައި  ހުސްނޫނު  ބޭނުންކުރާ  ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް  އަޑު 
ބަދަލުވެގެންދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ  ދޭހަވާ މާނަ  ލަފުޒުން  ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް 
ބަހުރުވަތަކުގައި ހުންނަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތަފާތުތަކުގެ ތެރެއިން ނޯށުގެ އަޑަކީ 

އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ތަފާތެވެ.

ދިވެހިބަހުގައި  ހުސްނޫނަކީ  ބަލާލެވިފައިވާނީ  ލިޔުމުގައި  މި   
ޖަވާބުދިނުމުގައި  ސުވާލަށް  މި  ޖަވާބަށެވެ.  ސުވާލުގެ  ކުރެވޭ  ފޮނީމެއްތޯ 
ނޯށުގެ އަޑަކީ ކޮބައިކަމާއި ފޮނީމަކީ ކޮބައިކަން އަދި ދިވެހިބަހުގައި ހުސްނޫނު 
އަޑު  ނޯށުގެ  އަދި  ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.  ވެސް  ޤަވާޢިދަށް  ބޭނުންކުރެވޭ 
ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ނޯށުގެ އަޑު ބޭނުންކުރާ 

ގޮތަށް ވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ. 

ދިވެހިބަހުގެ ޤަާވޢިދުގައި ހުސްނޫނު ބޭނުންކުރެވޭ ހަމަތައް
ހުސްނޫނޭ ކިޔަނީ އެ ނޫނުގައި ސުކުނެއް ވިޔަސް ފިއްޔެއް ވިޔަސް 
ނުޖެހޭތީއެވެ. ހުސްނޫނަކީ އިހުގައި ދިވެހިބަސް ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރަމުން 
ބަސްތަކާމެދު  ފަދަ  ބަނދި  ބަދި،  ބޮނޑު،  ބޮޑު،  ނޫނެވެ.  އަކުރެއް  އައި 
ބަސް  ދޭދޭ  އަކުރެކެވެ.  ފެށުނު  ލިޔާން  ވާންފެށުމުން  އަރާގޮތް  އޮޅުން 
ހުސްނޫނު  ޖެހޭނެއެވެ.  ލިޔާން  ހުސްނޫނު  ބަސްބަހުގައި  ވެދާފަދަ  އޮޅުން 
އޮވެއްޖެނަމަ، ކުރިޔަށް އޮތް އަކުރު ކިޔަންޖެހޭނީ ނޯށަށް  އަރުވައިގެންނެވެ. 
ނޯށަށް  ފިޔަވައި  ތަންތަން  ކިޔޭ  ނޫނުސުކުނަށް  ހުސްނޫނަކީ  އެހެންކަމުން 

އަރުވައިގެން ކިޔޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ޖަހަންޖެހޭ އަކުރެކެވެ. 

ހުސްނޫނާމެދު ކުރީގެ އުސްތާޛުން ދެކެވަޑައިގަތީ އެއީ ހަމައެކަނި 
އެއްގޮތަކަށް އޮންނަ އޮޅޭ ދެބަސް ވަކިކުރަން ބޭނުންކުރާ އަކުރެއްގެ ގޮތުގަ 
ހުސްނޫނަކާ  ތަނުގައި  މި  ބޮނޑު-ބޮޑު.  ކަނޑި-ކަޑި،  މިސާލަކަށް  އެވެ. 
ނުލައި ލަފުޒު އޮވެއްޖެނަމަ ޖުމުލައަކާއި ނުލައި ލަފުޒު އޮންނައިރު ލަފުޒުގެ 
މާނަ ބަދަލުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ލަފުޒު ލިޔާއިރު ހުސްނޫނު ޖަހަން 
ޖެހޭނެކަމަށް ބައެއް އުސްތާޛުން ދެކިލައްވައެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިބަހުގައި 
ހުސްނޫނު ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެއްލަފުޒަކުން ތަފާތު މާނަ 
ދޭހަވާ ލަފުޒުހުރެއެވެ. މިސާލު )ހަރު( މިފަދަ ނަމެވެ. އެއްޗެތީގެ މަޑުކަމުގެ 
ހިނި،  މިފަދައިން  ހަމަ  )ހަރެވެ.(  މިހެންނެވެ.  ކިޔަނީވެސް  އަނެއްކޮޅަށް 
ކަކުނި މިފަދަ އެއްޗެތި ބިމުގައި ކޮނެފައި ހުންނަ ވަޅުވަޅަށް ވެސް ކިޔަނީ 

ހުސްނޫނު  ވިސްނާލާއިރު  މިސާލަށް  މި  )ހަރެވެ.(.  މިހެންނެވެ.  ހަމަ 
ބޭނުންކުރުމުން އެފަދަ އެއްގޮތް ދެބަސް ވަކިނުކުރެވޭކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

ފިލި  އެއް  އަކުރުތަކެއްގައި  އެއް  ބޭނުމަކީ  ލިޔުމުގެ  ހުސްނޫނު 
ކިޔޭ  އެއްޗެއްސަށް  ގިނަ  އެކައްޗަކަށްވުރެ  ހުންނަ،  އުފެދިފައި  ޖެހިގެން 
ހިމެނުމަށް  ހުސްނޫނު  ނަންނަމުގައި  މިފަދަ  ތަފާތުކުރުމެވެ.  މާނަ  ނަމުގެ 
ބޭނުންވަނީ ނޯށަށް އަރުވައިގެން ކިޔޭ ނަންނަން ވަކިކުރުމަށްޓަކައެވެ. ދޭދޭ 
ނޯށަށް  ނެތަސް  އޮތަސް  ހުސްނޫނު  ބަސްބަހުގައި  ނުވާފަދަ  އޮޅުން  ބަސް 
ނުޖެހެއެވެ.  ކޮންމެހެން  ލިޔާކަށް  ނޫނު  އެ  ކިޔޭކަމަށްޓަކައި  އަރުވައިގެން 
ލަފުޒުތަކުގައެވެ.  ފަދަ  "ހުޅަގު"  "ދަޑު"،  އެއީ  ހަމައެވެ.  ލިޔުނަސް 
ބޭނުންކުރެވޭނީ  ހުސްނޫނު  ވާގޮތުން  ޤަވާޢިދުފޮތްތަކުގައި  ދިވެހިބަހުގެ 
ކިޔަންޖެހޭ  އަރުވައިގެން  ނޯށަށް  ކުރިއަށެވެ.  މިއަކުރުތަކުގެ  "ހަބޯދާގަޑި" 
ލަފުޒުތައް ނޯށައް ނާރުވައި ނޫނީ ހުސްނޫނު ނުލިޔެ ބޭނުންކުރާނަމަ އެއީ 
ނޯށައް އަރުވައިގެން ކިޔަންޖެހޭ ލަފުޒުތަކެއް ކަމެއް އެ ލަފުޒުގެ އަސްލު 
މީހަކަށް  ނުދަންނަ  ކަމެއް  ލިޔަންޖެހޭ  ހުސްނޫނު  ލަފުޒުގައި  އެ  މާނައެއް 
ހުސްނޫނު  ވުމަށްޓަކައި  ސަލާމަތް  ކަންކަމުން  މިފަދަ  ނޭނގޭނެއެވެ. 
ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.                                                                            ހުސްނޫނު  ތަންތަނުގައި  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ 

ފޮީނމް
ފޮނީމަކީ ދެ އަޑެއްގެ ސަބަބުން ދެ ލަފުޒެއްގެ މާނަ ފާހަގަކުރެވޭ 
ލަފުޒުތަކެވެ. ފޮނީމަކީ ލަފުޒެއްގައި ހިމެނޭ މާނައެއް ދޭހަވާ އެންމެ ކުޑަ 
މާނަ  ލަފުޒުގެ  ދެ  މި  )ފަރި(.   fari )ތަރި(،   ,tari މިސާލު:  އަޑެވެ. 
ބަދަލުވަނީ "ތަ ta " އަދި " fa ފަ" މި ދެއަޑުންނެވެ. އެހެންކަމުން މި 
އަޑު ބެލެވޭނީ ދިވެހިބަހުގެ ފޮނީމެއްކަމުގައެވެ. ފޮނީމްގެ ތެރޭގައި ފިލިއަޑުގެ 

ފޮނީމާއި އަކުރުގެ އަޑުގެ ފޮނީމް ހިމެނެއެވެ. 

ހުސްނޫނުގެ އަޑަީކ ފޮީނމެއްތަ؟ 
ހުސްނޫނު ޖަހަނީ ދިވެހިބަހުން ލިޔެ އުޅޭއިރު ނޯށަށް އަރުވައިގެން 
ކިޔާ ތަންތަނުގައެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި ހުސްނޫނު ޖަހައި އުޅެނީ "ހަބޯދާގަޑި" 
ބަނގު،  އަނބު،  ދަނޑު،  ހަނދު،  މިސާލު،  ކުރީގައެވެ.  މިއަކުރުތަކުގެ 

އުނހު. މިގޮތަށެވެ. 

ދިވެހިބަހުގެ އަޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޫނުގެ އަޑު ކިޔޭ ތަފާތު 
ދިވެހިބަހުގައި  އަޑަކަށް  މިހުރިހާ  އެހެންނަމަވެސް  ވެއެވެ.   މަޚްރަޖުތައް 
ބޭނުންކުރަނީ ނޫނެނެވެ. މިގޮތަށް ބޭނުންކުރުމުން ބައެއް ލަފުޒުތައް ކިޔާއިރު 
ހުސްނޫނު  ގޮތުން  ދައްކައިދިނުމުގެ  އަޑު  ނޯށުގެ  ހިމެނޭ  އެލަފުޒެއްގައި  19
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އަކުރެއްގައި  ބަލާއިރު  ހަމަތަކުން  ލިންގްއިސްޓިކް  ބޭނުންކުރަނީއެވެ. 
ފިލިނުޖަހައި އޮންނަ ނަމަ އެއީ އެ އަކުރެއްގެ ސުކުނުގެ އަޑެވެ. އެހެންކަމުން 
ނޫނު  ދައުރަކީ  އަދާކުރާ  ހުސްނޫނު  ދިވެހިބަހުގައި  ބަލާއިރު  ހަމައަށް  މި 
ސުކުނުގެ އަޑެވެ. އެހެންކަމުން ހުސްނޫނުން އެ ދައްކައިދެނީ އެ ލަފުޒުގައި 
ނޯށުގެއަޑު  މި  އަޑެވެ.  ނޯށުގެ  އަކުރުގެ  އޮންނަ  ފަހަތަށް  ހުސްނޫނުގެ 
އަކުރުތަކެއް  ވަކި  ދިވެހިބަހުގައި  އަންގައިދިނުމަށް  )ޕްރީނޭސަލައިޒްޑް( 
ފަހަތު  އެހެންކަމުން  ބޭނުންކުރަނީއެވެ.  ހުސްނޫނެއް  އެތަނުގައި  ނެތުމުން 
ފޮނީމެއްކަމުގައެއް  އެއީ  ހުސްނޫނު  ވުމާއެކު  އަޑަށް  ނޯށުގެ  އަކުރުގެ 
އަޑުތަކެއް  ތަފާތު  އަޑުގެ  ސުކުނުގެ  ނޫނު  ބަހުގައި  ދިވެހި  ނުބެލެވެއެވެ. 
އެކުލެވިގެންވެއެވެ. މި ކޮންމެ އަޑަކަށް ވެސް ބޭނުންކުރަނީ ހުސްނޫނެވެ. 
މިއީ  ބަލާއިރު  ހަމަތަކަށް  ފޮނެޓިކްސްގެ  ލިންގްއިސްޓިކްސްގެ  ނަމަވެސް 
ދެތުންފަތުގެ  އަޑުތަކަކީ  ނޯށުގެ  ހިމެނޭ  ދިވެހިބަހުގައި  ގޮތެކެވެ.   ކުށް 
މެންދުރު،  )މިސާލު:  ނޫނު  ދަތުގެ  މަންމަ(،  އަނބު،  )މިސާލު:  ނޫނު 
މަންތިރި(، އަސްލު ނޫނު )މިސާލު: މަންނަ، އަންނާރު(، ވަންހަނާ ނޫނު 
ބަރު  ހަންޏާމީދޫ(،  )މިސާލު: ޏ،  ހަރުތަލީ ނޫނު  މަންޒަރު(،  )މިސާލު: 
)މިސާލު:  ނޫނު  މަޑުތަލީ  ހަންޓޯޓޯ(،  ހަންޑި،  މަންޑޭ،  )މިސާލު:  ނޫނު 
މި  އުޅުމުގައި  ލިޔެ  ދިވެހިބަހުން  މިއެވެ.  ކަންފަތް(  އަންގާރަ،  ބަންގި، 

އަޑުތައް އިވޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ލިޔެ އުޅެނީ ހުސްނޫނެވެ. 

ހުސްނޫނަކީ "ބޯދާގަޑި" މި އަކުރުތަކުގެ ކުރިއަށް އަންނަ ނޯށުގެ 
އަޑެވެ. ހުސްނޫނަކީ "ބޯދާގަޑީ"ގެ އަކުރުތަކުގެ ނޯށުގެ އަޑެވެ )ޙަސަން އަޙްމަދު 
ހާމަކުރައްވައެވެ.  ފޮނީމެއްކަމުގައި  އެއީ  އެހެންކަމުން   .)1984 މަނިކު، 
އަޑުގެ  ހުސްނޫނުގެ  ބަލާއިރުވެސް  އެކިކަންކޮޅުތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  ސަބަބަކީ 
އައިސްފައިވާތީއެވެ.  ބަދަލު  މާނަތަކަށް  ލަފުޒުތަކުގެ  އެކި  ސަބަބުން 
ނަމަވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ނުގުތާއަކީ ހުސްނޫނު ޖަހާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި 
ދިވެހިބަހުގައި  ނޫންކަމެވެ.  އަޑު  ނޫނެއްގެ  އެންމެ  ހަމައެކަނި  އަންނަނީ 
ނޯށުގެ އަޑުތަކެއް ހިމެނޭއިރު އެއިން ކޮންމެ އަޑެއް ރަމްޒުކުރުމަށް ހުސްނޫނު 

ބޭނުންކުރުމުން ފޮނެޓިކްސްގެ ހަމަތަކާ ތަޢާރުޒުވެއެވެ. 

"ހަބޯދާގަޑި" މި އަކުރުތަކާއެކު ހުސްނޫނު ލިޔުނުކަމުގައި ވިޔަސް 
އެ  ލިޔާއިރު  އަނބު  މިސާލަކަށް  އަޑެވެ.  ނޯށުގެ  ރަމްޒުކޮށްދެނީ  އެއިން 
އެ  އެހެންކަމުން  އަޑެވެ.  ނޯށުގެ  ގެ  "ބ"  ހުސްނޫނަކީ  އޮތް  ލަފުޒުގައި 
ހުސްނޫނު ބެލެވޭނީ "ބ" ގެ ނޯށުގެ އަޑު ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ބ" 
އާ އެކުގައި އޮންނަ އަކުރެއްކަމުގައެވެ. އެއީ އިނގިރޭސި ބަހުގައި އޮންނަ 
)"sh" "C"( ގެ އަޑު ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެސް އަކުރާއިއެކު އެޗް 
އަކުރު ބޭނުންކުރާ ފަދައިންނެވެ. އެހެންކަމުން "ސހ" ގައި އޮންނަ ވަކި 
ދެ އަކުރަކީ އެއީ ވަކިވަކި ފޮނީމްތަކެއް ކަމަކަށް ނުބަލައެވެ. އެހެންކަމުން 
ބެނުންކުރާ  ރަމްޒުކުރުމަށް  އަޑުތައް  ނޯށުގެ  ހިމެނޭ  ވެސް  ދިވެހިބަހުގައި 

ހުސްނޫނު އެއީ ވަކި ފޮނީމެއް ނޫނެވެ. 

ޕްީރނޭސަލައިޒްޑް އަޑުތައް ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބަސްތައް
ބަސްތަކުގައި  އެހެނިހެން  އެއްގޮތަށް ސަރަހައްދުގެ  ދިވެހިބަހެކޭ   
ވެސް ނޯށުގެ އަޑު އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. މިގޮތުން އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި 
އަޑުތައް  ޕްރީނޭސަލައިޒްޑް  ވެސް  ބަހުގައި  ސިންގަޅަ  ބޭނުންކުރާ 
ގޮތަށް  އައިސްފައިވާ  އުފެދިގެން  ބަސްތައް  ދުނިޔޭގައި  ބޭނުންކުރެއެވެ. 
ބައްރުގެ  އެފްރިކާ  ހިމެނެނީ  ގިނައިން  އެންމެ  އަޑުތައް  ނޯށުގެ  ބަލާއިރު 

އޮންނަ  ވަކިން  ކަރަގޮނޑާ  އެފްރިކާގެ  ޤައުމުތަކުގައެވެ.  ކޮޅުގެ  ދެކުނު 
މަޑަގަސްކަރައިގެ މާދަރީ ބަހުގައި ވެސް ނޯށުގެ އަޑުތައް ގިނަ އަދަދަކަށް 
އެކުލެވެއެވެ. ތިރީގައި ވާ ޗާޓުން ދައްކައިދެނީ ދުނިޔޭގައި ޕްރީނޭސަލައިޒްޑް 
އަޑުތައް ބޭނުންކުރާ ޤައުމުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކެވެ. ޗާޓުގައި އޮރެންޖް 
ބޭނުންކުރާ  އަޑުތައް  ޕްރީނޭސަލައިޒްޑް  އެވަނީ  ފާހަގަވެފައި  ކުލައިން 

ޤައުމުތަކެވެ.

ބޭނުންކުާރ  ހުސްނޫނު  ބަހުރުވަތަކުގައި  ާރއްޖޭގެ 
ގޮތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވަތައް   
ބޭނުންކުރާ  އަޑު  އެއްކަމަކީ ނޯށުގެ  ފާހަގަކުރެވޭ  ތަފާތާއެކު  ތަފާތެވެ. މި 
އެއް  ހުންނަކަމެވެ.  ރަށްތައް  ނުކުރާ  ބޭނުން  އަޑު  ނޯށުގެ  ރަށްތަކާއި 
ބަހުރުވައިން ވާހަކަ ދައްކާ ރަށްތަކުގައި ވެސް ނޯށުގެ އަޑު ބޭނުންކުރުމުގައި 
ގއ.ވިލިނގިލީ  ބަލާއިރު  އަތޮޅަށް  ހުވަދު  މިސާލަކަށް  ހުރެއެވެ.  ތަފާތު 
މީހުން ހުސްނޫނު ބޭނުންކުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެ އަތޮޅު ކޮލަމާފުށީ މީހުން 
ހުވަދޫ  ގދ.ހޯނޑެއްދުއަކީ  ހަމައެގޮތަށް  ނުކުރެއެވެ.  ބޭނުމެއް  ހުސްނޫނު 
ބަހުރުވައިން ވާހަކަދެއްކިކަމުގައި ވިޔަސް ހުވަދޫ ބަހުރުވައިން ވާހަކަދައްކައި 
އުޅޭ އެހެން ރަށްރަށަށް ވުރެ ގިނައިން ނޯށުގެ އަޑުތައް ބޭނުންކުރާ ރަށެއްކަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ާރއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ހުސްނޫނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް
ަލުފުޒަތްއ ިކާޔޮގްތަރްށަތްއ

ައިއީޕޭއިއްނ 
ަރްމުޒުކާރޮގްތ

ަރްސީމ ަބުހުރަވިއްނ 
ިލާޔޮގްތ

އަނބa\buުއަނބުގއ. ވިލިނގިލި
އަނބabuުއަބުގދ. ތިނަދޫ

އަނބabuުއަބުގއ. ކޮލަމާފުށި
ދަނޑުވެރިކަނda\DuverikaPް`ދަޑުވެރިކަންގދ ތިނަދޫ

ހަނޑhaDUޫހަޑޫގއ. ގެމަނަފުށި
ދަތްއުނގުޅަނDaiu\yuguLanްދަނތްޔުގުޅަންނ ވެލިދޫ
ގަނޑިޔga\Diyaަގަނޑިޔަހިންނަވަރު

ތާވަލްއަށް ބަލާއިރު ހުވަދޫ ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 
ވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހުސްނޫނު ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހަމަ 
އެހެންމެ މާލެއިން އުތުރަށް ބަލާއިރު ރަސްމީ ބަހުރުވައިން ވާހަކަދައްކާ ރަށްތައް 
ގިނަކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ރަސްމީބަހުރުވައިން ވާހަކަދައްކާ ރަށްތަކުގައި 
ވެސް ހުސްނޫނު އަޑު ގިނަ ރަށްރަށް ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން 

20ނ.ވެލިދުއަކީ މާލެއިން އުތުރުން ފާހަގަކުރެވޭ ރަށެކެވެ. 
www.mndf.gov.mv



ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތަކަށް ބަލާއިރު 
"އަނބު" މި ލަފުޒު ހުސްނޫނާ ނުލައި ކިޔުމުން 
ދިވެހިބަހުގައި  ގޮތަށެވެ.  މި  "އަބު"  އޮންނާނީ 
"އަބު" ގައި އޮންނަނީ "އަނބު" ގައި އޮންނަ 
ދެލަފުޒު  މި  އެހެންކަމުން  ނޫނެވެ.  މާނައެއް 
އެކަހެރިކޮށް  ނުހިމަނައި  ތެރޭގައި  ޖުމުލައެއްގެ 
އޮންނައިރު ހުސްނޫނާ ނުލައި ލިޔެފިނަމަ އޮޅުން 
އަރާގޮތް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޖުމުލައިގެ ތެރޭގައި 
ލަފުޒު  ޖުމުލައެއްގައި  އެ  އޮންނައިރު  ލަފުޒު 

ގަހެއްގައި އަޅާ މޭވާއެއްކަން އެނގެއެވެ. އަދި 
ހަދައިފައި  ލަކުޑިން  ޖެހުމަށް  ތަންތަނަށް  އެއީ 
ދޭހަވެއެވެ.  ވެސް  ނޫންކަން  "އަބު"  ހުންނަ 
އެހެންކަމުން މިއިން ވެސް އެނގެނީ ހުސްނޫނަކީ 
މުހިންމު  ކޮންމެހެން  ވާހަކަދެއްކުމުގައި  އާންމު 
ލިސްޓެއްގެ  ނަމަވެސް  ނޫންކަމެވެ.  އެއްޗެއް 
ލަފުޒު  އެކަނި  ލިޔާނަމަ  ލަފުޒުތައް  ގޮތަށް 
ހުސްނޫނު  މާނަ  ދޭހަވާ  އެއިން  އޮންނައިރު 

ނުޖަހައިފިނަމަ ބަދަލުއަންނާނެއެވެ. 

އަޑުތައް  ނޯށުގެ  އިންޑިޔާގައި  އޮތް  ކައިރީގައި 
އެފްރިކާގެ  މަދެވެ.  ވަރަށް  ބަސްތައް  ހިމެނޭ 
ތިރީބިތުގެ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ނޯށުގެ އަޑުތައް 
އެހެންކަމުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ގިނަކަން 
ބަސްތަކުގެ  އެފްރިކާގެ  ދިވެހިބަހަށް  ރާއްޖޭގެ 
ފުރުޞަތު  ބެލުމުގެ  ފޯރާފައިވާކަމަށް  ނުފޫޒު 
އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިއަށްވުރެ ފުންކޮށް 
ދިރާސާކުރަންޖެހިފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 
އެއީ އިންޑިޔާގެ ބަސްތަކުގައި ނޯށުގެ އަޑުތައް 
އެފްރިކާގެ  ބަހުގަޔާއި  ދިވެހި  އެހާމަދުއިރު 
މިއިން  ހުރުމުން  އަޑު  ނޯށުގެ  ބަސްތަކުގައި 
ދޭހަކޮށްދޭ ވަރަށް ގިނަ މާނަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. 
މިތަނުން ދޮށީ ދިވެހިންތޯ، ނުވަތަ ދިވެހިން އެ 
ޤައުމުތަކަށް ގޮސްގެން ބަހަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރުތޯ 
ރާއްޖެއަށް  މީހުން  ޤައުމުތަކުގެ  އެ  ނުވަތަ 
ދިވެހިބަހަށް  ސަބަބުން  އައިސްގޮސްވުމުގެ 
އިތުރު  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  އަސަރުތޯ  ކޮށްފައިވާ 

ދިރާސާތައް ކުރެންޖެހެއެވެ.

ޙަވާލާ:

g  ަަޙސަން ައްޙަމދު މަިނުކ. )1984(. ެއ ުހސްނޫނު. ަފްތޫތރ

9-14 ،67

g  ްިއްބާރީހމް ުރްޝީދ. )1355ހ(. ުސްއަލުމްލައީރބު ފީ ުލަޣިތލ

ަމަޙްލީދިބްއޔާ. ާމެލ: ުމަސއްިނުފ

g  .)2011 ިަޢްބުދްލ ަޢީޒުޒ ަޖާމލު ައޫބަބުކުރ. )27 ެމއ

ުހސްނޫުނެގ ބޭުނަމީކ ޮކބާ؟. ެނީގ ެމއި 10، 2016، 

50-30-09-26-05-2011-http://www.fanvai.

info/dhivehi/maadhareebas/2170ްނ

g  .ުުމަޙްއަމުދ ަޖީމުލ. )1969(. ިފަޔަވޅު 1.ިދެވިހަބުހގެ ަޤާވިޢދ

ާމލެ: ޮނެވްލޓީ ްޕެރްސ.

g  ެުމަޙްއަމދު ައމީްނ. )1368ހ(. ިދެވިހަބސް ަދިރަވރުްނގ

ެއީހެތިރޔާ. ާމެލ: ުމަސއްިންފ

އޮންނަ  އެލަފުޒުގައި  ރަމްޒުކޮށްދެީނ  ހުސްނޫނުން  ދިވެހިބަހުގައި 
މިީއ  އެހެންކަމުން  އަޑެވެ.  ނޯށުގެ  އޮންނަ  ވަކިއަކުރެއްގައި 
 sh ގެ އަޑު ރަމްޒު ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުާރ C ިއިނގިރޭީސގައ
އޮވެގެން  ވަކިން  ހުސްނޫނަީކ  އަކުރެކެވެ.  އޮންނަ  ފަދައިން  އޮންނަ 

ާމނައެއް ނެރެވޭ ލަފުޒެއް ނޫނެވެ.

އަދާކުރާ ދައުރަށް ބެލުމުން އެތަނުގައި ހުސްނޫނު 
ނުޖެހިއެއްކަމަކު ލަފުޒުގެ މާނަ ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. 

އަބުތައް  ހުރި  އެހެރަގަހުގައި  މިސާލު: 
ހުރީ ދޮންވެ ފައްކާވެފައެވެ. 

މި ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު ޖުމުލައިގައި ހިމެނޭ 
އެހެންލަފުޒުތަކާ  ޖުމުލައިގެ  ލަފުޒު  މި  "އަބު" 
ގަހެއްގައި  އެއީ  އަތުރައިލުމުން  ގުޅުވައިގެން 
އެހެންކަމުން  އެނގެއެވެ.  މޭވާއެއްކަން  އަޅާ 
ޖުމުލައިގައި  ނުޖެހިޔަސް  ހުސްނޫނު  އެތަނުގައި 
ހިމެނޭ އެހެނިހެން ލަފުޒުތަކާ ގުޅުވާލުމުން އެއީ 

ހުސްނޫނުން  ދިވެހިބަހުގައި   
ރަމްޒުކޮށްދެނީ އެ ލަފުޒުގައި އޮންނަ ވަކިއަކުރެއްގައި 
މިއީ  އެހެންކަމުން  އަޑެވެ.  ނޯށުގެ  އޮންނަ 
އަޑު ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް  ގެ   C ިއިނގިރޭސީގައ
ބޭނުންކުރާ sh އޮންނަފަދައިން އޮންނަ އަކުރެކެވެ. 
ނެރެވޭ  މާނައެއް  އޮވެގެން  ވަކިން  ހުސްނޫނަކީ 
ހުސްނޫނަކީ  އެހެންކަމުން  ނޫނެވެ.  ލަފުޒެއް 
ވާހަކަދެއްކުމުގައި  ދިވެހިބަހުން  ފޮނީމެއްނޫނެވެ. 
ނޯށުގެ އަޑުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. މިފަދަ އަޑުތައް 
ސިންގަޅަ  ސްރީލަންކާގެ  އަވަށްޓެރި  ރާއްޖެއާއި 
ބަހުގައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއާއި 



ސިފައިންގެ 126 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ 
ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުނާޞަބަތުގައި 
އަމާޒުކޮށްގެން  ކުޑަކުދިންނަށް  މިވަނީ  ބާރުން 
ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ހިމެނޭ ލަވަ އަލްބަމް ''ސިފަކޮއި 

ސިލްސިލާ 2'' މިއަހަރު ވެސް ނެރެފައެވެ. 

އެހީތެރިކަން  އެކަޑެމީގެ  ބަހުގެ  ދިވެހި 
ސިލްސިލާ  ލަވަ  މި  ލިބިގެންދިޔަ  ވެސް 
އަހަރު  މިދިޔަ  ނެރެފައިވަނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ 
ފާހަގަކުރި 125 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހު އެވެ. 
ސިލްސިލާ  ލަވަ  މި  އުފައްދާ  ސިފައިންގެއިން 
އިސްދައުރެއް  އެންމެ  ގެންނެވުމުގައި  ވުޖޫދަށް 
ކޮށްދެއްވީ  ބިލްޑް  ކޮންސެޕްޓް  އަދާކުރައްވައި 
ޖެނެރަލް  މޭޖަރ  ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް 

އަޙުމަދު ޝިޔާމެވެ.

''ސިފަކޮއި'' ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް 
ޚާއްޞަކޮށްގެން ލަވަ ސިލްސިލާއެއް އުފެއްދުމުގެ 
ދިވެހިންގެ  ހެއްދެވީ،  އަމާޒަކަށް  އެންމެބޮޑު 
ރޫޙު  ޤައުމީ  ވަޙްދަތާއި  އިސްލާމީ  މެދުގައި 
"ތަރިކަ"  މަޝްރޫޢު،  ޢާލާކުރެއްވުމުގެ 
އަދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިނަމުގައި 
ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ޢަބްދުهللا ޔާމީން 
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 16 މާރިޗު 2017 ވަނަ ދުވަހު 
ކުޑަކުދިންގެ  ގުޅިގެން  އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމާއި 
މެދުގައި އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ޘަޤާފަތް ދިރުވާ 

އާލާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.  

“ިސފަކޮއި” ލަވަ ިސލިްސާލ

ްސާޓްފ ާސަޖްންޓ ުމަޙްއަމުދ ަސީޢުދ

ސިފަކޮއި  އުފެއްދި  އަހަރު  މިދިޔަ 
ސިލްސިލާ އެކެއްގައި ހިމެނެނީ، ކުދި ދުޢާތައް 
ނުރައްކާތެރި  ގޭތެރޭގެ  ދަސްކޮށްދިނުމާއި 
ކަންތައްތަކުން ކުދިން ރައްކާތެރިކޮށް ނުކުރަންވީ 
އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  ކުޑަކުދިން  ކަންތައްތަކަށް 
ކިޔައިދޭ ލަވަތަކެކެވެ. މި ލަވަތަކުގެ ތެރޭގައި، 
ސަލާމްބަލައިގަތުން(  ގޮވުމާއި    )ސަލާމް 
އަދި  ކިޔުން،  ބިސްމި  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ކާން 
ކަމެއް  ހޯހޯ  'އަލްޙަމްދުލިއްލާާހި'،  ކައިނިމިގެން 
)ނުކުރަންވީ ކަންކަން( ކޯއްޗެއްހޭކީ )ކުދި ދުޢާ( 
ތިއްތިތިއްތި ކާރެއް )ކުލަތައް ދަސްކޮށްދިނުން( 
މީޑިއާތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  މިލަވަތައް  ހިމެނެއެވެ. 
ބޭނުންއިރަކު  ގޭތެރޭގައި  ހަދިޔާކޮށްފައިވާއިރު، 
ވަނީ  ވެސް  ޔޫޓިއުބަށް  ގޮތަށް  ބަލާލެވޭ 
ސިލްސިލާއަށް  މި  އަޕްލޯޑްކޮށްފައެވެ. 
ބޮޑުތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް 
މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މި ސިލްސިލާ 
ބަލާފައި ވެއެވެ. ކޮންމެ ލަވައަކަށް ވަކިވަކިން 
ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ދޮޅު ލައްކައެއްހާ މީހުން 

ވަކިވަކި ލަވަތައް ބަލާފައި ވެއެވެ. 

މިބޮޑު ކާމިޔާބީއާއެކު މިއަހަރުގެ 126 
މުނާސަބަތުގައި  ދުވަހުގެ  ސިފައިންގެ  ވަނަ 
ގައި   )2 ސިލްސިލާ  ''ސިފަކޮއި  ނެރެފައިވާ 
ދިވެހިންގެ  ހިފާފައިވަނީ،  އަމާޒު  ބޮޑަށް 
އާންމުކޮށް  ނިންދަވާއިރު  ކުޑަކުދިން  ތެރޭގައި 

ކެރެކްޓަރ  ވާހަތަކާއި  ފޯކްލޯރ  ކިޔައިދޭ 
ތެރޭގައި  ލަވަތަކުގެ  މި  މައްޗަށެވެ.  ތަކުގެ 
ބަޑި މަނިކު، މަންމަ އާއި ބައްޕަ )ނާނާއެއް( 
އަނބޮއްފުޅާ  )ނާނާއެއް(  ނާދޭ  ބޮޑުބުޅަލާ 
)އިނގިލީގެ  އިނގިލި  ފަސް  ދަނބޮއްފުޅު، 
ނިޔަފަތި  ކޮއްކޮގެ  ދަސްކޮށްދޭ(  ނަންތައް 
ލަވަތަކެއް  ދަސްކޮށްދޭ(  ކަނޑަން  )ނިޔަފަތި 

ހިމެނެއެވެ. 

މިފަހަރުގެ ސިލްސިލާ ތައްޔާރު ކޮށްފައި 
ވާހަކަދެއްކުމާއި،  ޚިލާފަށް  ކުރީފަހަރާ  ވަނީ 
ކުޑަކުދިންނަށް  މަޙްރޫމްވެފައިވާ  އަޑުއިވުމުން 
ވެސް ސިލްސިލާގައި ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރުތައް 
ގޮތްތަކަށް  ނަގައިގަނެވޭނެ  ފަސޭހައިން 
އެސޯސިއޭޝަންގެ  ޑެފް  މޯލްޑްވިސް 
އެހީތެރިކަމާއެކު ސައިން ލޭންގްއޭޖް ވީޑިއޯގައި 
މިއީ  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  ހިމަނައިގެންކަން 
ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ލަވަތަކެއްގައި ސައިން 
ލޭންގްއޭޖް ބޭނުންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް 

މެއެވެ.

''ސިފަކޮއި ސިލްސިލާ 2'' ގެ ލަވަތައް 
ސިފައިންގެ  ކުރުމުގައި  އެކްޓް  ކިޔުމާއި 
ކުޑަކުއްޖަކު   25 ޖިންސުގެ  ދެ  ޢާއިލާތަކުން 
ސިލްސިލާގައި  ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، 
ކޮމްޕައިލްކޮށްދެއްވީ  ލިރިކްސްތައް  ހިމެނޭ 
އެމްއެންޑީއެފް ބޭންޑް އެންޑް މިއުޒިކް ވިންގުގެ 
އޮފިސަރ ކޮމާންޑިންގ ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް 

އިސްމާޢީލް އަކްރަމެވެ. 

ލަވަތަކުގެ  ސިލްސިލާގެ  މި 
ކުރުމުގައި  ވީޑިއޯ  ޝޫޓިންގތައް 
އެމްއެންޑީއެފްގެ  އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވަނީ، 
ސަރވިސް  ޕަބްލިޝިންގ  އެންޑް  މީޑީއާ 
އިންނެވެ. ލަވަތަކުގެ މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވީ 
އެމްއެންޑީއެފް ބޭންޑް އެންޑް މިއުޒިކް ވިންގުގެ 
ސިލްސިލާގެ  ސްޓޫޑިއޯއިންނެވެ.  އޯޑިއޯ 
ކުރެއްވީ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  އެނިމޭޝަންގެ 
އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް 
އެންޑް  ރިސާރޗް  ސްޓަޑީޒްގެ  ސެކިއުރިޓީ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ. 

ލަވަތަކަކީ  ސިލްސިލާގެ  ސިފަކޮއި 
ކުޑަކުދިންނަށް  ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި 
ކިޔަވައިދިނުމުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް 

ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ލަވަތަކެކެވެ.
22



މި ފޮޓޯއިން އެތައް އިޙުާސސްތަކެއް!
ފަހަކަށް  އަތޮޅުތަކުގައި  މާލެއާއި  ސްކޮޑުން 
އައިސް އަބަދުވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލައެވެ. 
ފާހަގަކުރި  އެންމެފަހުން  ތެރެއިން  އޭގެ 
ވިލިމާލޭގައި  ގުޅުވައިގެން  ދުވަހާ  ނަޞްރުގެ 
ބޭއްވި ސައިލެންޓް ޑްރިލްއަށް ފަހު، ނަގާފައިވާ 
އިހުސާސްތަކާ  ބައެއްގެ  އެތައް  ފޮޓޯއަކުން 
ކުޅެލިއެވެ. މީސްމީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު އެ ފޮޓޯ 

ޝެއަރކުރި އެވެ.

އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް 
އެވެ.  މުނީރު  މިރްޒާ  އަކީ،  ބޭފުޅާ  ބޭނުންވާ 
މިރްޒާ އަކީ، އުފަންވި އިރު ވެސް މައިބަދައާއި 
ދެ ފައިގައި މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ ބޭފުޅެކެވެ. 
އެހެނަސް، އެކަތަހާ އަޒުމު ވަރުގަދަ ބޭފުޅެކެވެ. 
ވަޒީފާ  ބޭފުޅެކެވެ.  ހިތްވަރުގަދަ  މިސާލެއްފަދަ 
ކަންކަމުގައި  އިޖުތިމާޢީ  އަދާކުރައްވައެވެ. 
ދިވެހި  ހަރަކާތްތެރިވެލައްވައެވެ.  އިސްކޮށް 
ދަރުމަވެރިއެއް  ރެޑްކްރެސެންޓުގެ 

ވެސްމެއެވެ.

އެދުމުގެ  އަޅުގަނޑުގެ 
އައްޑަނައަށް  ވަނީ  މިރްޒާ  މަތިން 
އިންޓަރވިއުއެއް  ޚާއްޞަ 
ބުނުއްވި  މިރްޒާ  ދެއްވާފައެވެ. 
އޮތް  ވިލިމާލޭގައި  ގޮތުގައި، 
ސައިލެންޓް ޑްރިލްގެ ހަރަކާތަށް ފަހު 
ޑްރިލް ޓީމާއެކު އޭނާ ނަގާފައިވާ އެ 
ފޮޓޯ އަކީ، އޭނާ ވަރަށް ބޭނުންވެފައި 

ހުއްޓައި "ހާސިލުވި" ކަމެކެވެ. 

ހުރީ  "އަޅުގަނޑު 
ކައިރީ  ޓީމް(  )ޑްރިލް  އެބޭފުޅުން 
ބުނަންވެގެން އަޅުގަނޑާއެކީ ފޮޓޯއެއް 

ޯކްޕަރްލ ިއްބާރީހްމ ައްޙަމުދ

ނަގާލެވިދާނެހޭ، އެކަމަކު ބުނަން ނުކެރިފަ ހުރީ. 
ފެނިގެން  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅަކު  އެތަނުން  ދެން 
ކައިރިއަށް އައިސް ވިދާޅުވީ ވަޑައިގަންނަވަންވީ 
މިރުޒާ  ނަންގަވާލަން."  ފޮޓޯއެއް  ނޫންހޭ 

ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

އެ ފޮޓޯ، މީސްމީޑިއާގައި ފެތުރިގެން 
ޑްރިލް  އެކުއެވެ.  ހަލުވިކަމާ  ވަރަށް  ދިޔައީ، 
ޓީމުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 
ބަޔަކު  އެތައް  ތަޢުރީފުކޮށް  އިސްކަމަށް  ދެއްވާ 

އެވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

އިސްކޮށް  ސްކޮޑުގައި  ޑްރިލް 
ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާ ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޙްމަދު 
ޝާފީ ބުނުއްވި ގޮތުގައި، ޑްރިލް ޓީމުން އަބަދުވެސް 
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ 
އިސްކަމެއް ދެއެވެ. އަދި، އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ 
ނުކޮށް، ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އެ ޓީމުން 
ބައިވެރިވުމުގެ  ތެރެއިން  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގާ 
ވެސް  މިރްޒާއަކީ  ފަހިކޮށްދޭނެއެވެ.  ފުރުޞަތު 
އެހެން މީހުންނާ ވަކި ތަފާތެއް ހުންނަ ފަރާތެއް 
ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޝާފީ 

ބުނުއްވިއެވެ.

މިރްޒާ ބުނުއްވި ގޮތުގައި، މީގެ ކުރިން، 
ޑްރިލްތައް  އެފަދަ  ސިފައިންގެ  ވެސް  ދުވަހަކު 
ހަމަލޮލުން ފެނުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައެއް ނެތެވެ. 

ސްކޮޑުގެ  ޑްރިލް  އެމްއެންޑީއެފް 
ތަފާތު  އަބަދުވެސް  އޮވެއްޖެނަމަ،  ހަރަކާތެއް 
އާންމުންނާއި  ފެންނާނެއެވެ.  މަންޒަރުތަކެއް 
ބަދަހިކަން  އޮންނަ  މެދުގައި  ސްކޮޑުގެ  ޑްރިލް 
އުފެދިފައިވާ  ދެމެދުގައި  އެ  ފެނިގެންދަނީ 
ސްކޮޑުގެ  ޑްރިލް  ތެރެއިންނެވެ.  ހިތުލޯތްބެއްގެ 
އެދުމުގެ  އާންމުންގެ  ބަލާލަންދާ  ހުށަހެޅުންތައް 
ސެޝަންގައި  ފޮޓޯ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  މަތިން 
ފާހަގަވެގެންދެއެވެ.  ވަރަށްބޮޑަށް  އެކަން 
އެ  އުޅެނީ  މި  ދައްކަން  މިފަހަރު  އެހެނަސް، 
ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިފަހަރު ދައްކަން މި އުޅެނީ، 
އެމްއެންޑީއެފް ޑްރިލް ސްކޮޑާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް 
ގުޅުމުގެ  އެކުވެރި  އޮންނަ  ފަރާތްތަކާ  ބޭނުންވާ 

ތެރެއިން އެއް ވާހަކައެވެ.

ޤައުމީ  ފާހަގަކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ދުވަސްތަކާ ގުޅުވައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ޑްރިލް 
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ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެއްކެކެވެ. 

އެރޭ  ގޮތުގައި،  ބުނުއްވި  މިރްޒާ 
ނައިޓުގެ  ބާބަކިޔު  ބޭއްވި  ސްކޮޑުން  ޑްރިލް 
ދައުވަތު އޭނާއަށް ލިބުނީ އެދުވަހު ގެއަށް އައިސް 

ފެންވަރާލައިގެން ޚަބަރު ބަލަން އިންދައެވެ.

"ގުޅުއްވާފަ ވިދާޅުވީ ވަރަށް އަވަހަށް 
)ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު( ޓްރޭނިންގ ސްކޫލަށް 
ދެންނެވިން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ޖައްސާލެވޭނެތޯ. 
ކަމެއް  ވަކި  އަނެއްހެން  ދެން  ކީއްކުރަންތޯއޭ؟ 
އިވެންޓެއްގައި  ކުޑަކުޑަ  ނުވޭ،  ވިދާޅެއް 
މިރްޒާ  ބުނުއްވީ."  ކަމަށް  ބައިވެރިވެލަން 

ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

ދައުލަތު  މި  ލިބުނު  މިރްޒާއަށް 
ދިޔައިރު،  އެފްއާރުޓީއެސްއަށް  ޤަބޫލުކޮށް، 
ވަރަށްވުރެ  ހީކުރި  މިރްޒާ  ވެގެންދިޔައީ  އެކަން 
އެ  ލިބުނު  އަށް  މިރްޒާ  ކަމަކަށެވެ.  ބޮޑު 
މެހުމާނުގެ  ޝަރަފުވެރި  އެރޭގެ  ދައުވަތަކީ، 
ގޮނޑި ފުރުއްވަން ލިބިލެއްވި ދައުވަތެވެ. މިކަން 
ލިބިގެންދިޔަ  ވެސް  މިރްޒާއަށް  ވެގެންދިޔައީ 

ވަރަށްބޮޑު "ސަޕްރައިޒް" އަކަށެވެ.

އެރޭގެ  ގޮތުގައި،  ބުނުއްވި  މިރްޒާ 
ސިފައިން  ދޭތެރޭ  މިރްޒާއާ  ހަފުލާގައި 
ފިލުވާލަން  ހިތުން  ކަމަކީ  ޚާއްޞަ  ބެހެއްޓެވި 

ޑްރިލްއަކީ  ސައިލެންޓް  ބޭއްވި  ވިލިމާލޭގައި 
ސިފައިންގެ އެފަދަ ޑްރިލް ހަރަކާތެއް ހަމަލޮލުން 
ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ބުނުއްވިއެވެ. 

ސައިލެންޓް  އެދުވަހު  ވިލިމާލޭގައި 
މިރްޒާއަށް  އޮންނަކަން  ހަރަކާތެއް  ޑްރިލް 
ޚަބަރުންނެވެ.  ގެ   2 އެދުވަހުގެ  އެނގުނީ 
ބާއްވަން  ވިލިމާލޭގައި  ފެށިގެން،  އެވަގުތުން 
ހަރަކާތްތައް  ޑްރިލްގެ  ސައިލެންޓް  ނިންމި 
ބަލާލުމަށް ހުރީ ނިންމައިގެންނެވެ. ކަންދިމާކުރި 
ހަރަކާތްތައް  ޑްރިލްގެ  ސައިލެންޓް  ގޮތުން، 
ފެށެން އުޅުނު ގަޑިއަކީ އޭނާ ވަޒީފާ ނިންމާފައި 
ގެއަށްދިޔަ ވަގުތެވެ. އެހެންކަމުން، ގެއަށް ދިޔަ 
ޑްރިލް  ސައިލެންޓް  ސިފައިންގެ  މަގުމަތީގައި، 
އެސަރަހައްދުގައި  ބަލާލުމަށް  ހަރަކާތްތައް 

މަޑުކޮށްލީއެވެ.

އެއީ،  މަންޒަރެއް  ރީތި  "ވަރަށް 
ވަރަށް ބަލާލާ ހިތްވާ މަންޒަރެއް." މީގެ ކުރިން 
ހަރަކާތްތައް  ޑްރިލްގެ  ސައިލެންޑް  ސިފައިންގެ 

ފެނިފައި ނުވާ މިރްޒާ ބުނުއްވިއެވެ.

ާބބަކިޔު ނައިޓުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުާމނު
ޓީމުގެ  ޑްރިލް  އެމްއެންޑީއެފް 
ހުށަހެޅުންތަކަށް ފަހު، ވިލިމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 
ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރޭނިންގ ސްކޫލުގައި 
އެރޭ ވަނީ ބާބަކިޔު ނައިޓެއް ވެސް ބާއްވާފައެވެ. 
ޖޯޝް  ޓީމުގެ  ޑްރިލް  އެމްއެންޑީއެފް  މިއީ، 
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން 
މިކަހަލަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ވަރަށް ފޯރީގައި 
އެ ޓީމުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަފާތު ހަރަކާތެކެވެ. 
އެކަމަކު، މިފަހަރު، އެ ހަރަކާތް ވެސް މާބޮޑަށް 

ތަފާތުވީ މިރްޒާގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެރޭގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ވެގެން 
ދިޔައީ ބާބަކިޔު ނައިޓުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ 
އެމްއެންޑީއެފް  މިއީ  ވުމެވެ.  މިރްޒާއަށް  ވެސް 
ބޭފުޅުންނާ  މިރްޒާމެންފަދަ  ސްކޮޑުން  ޑްރިލް 
އެކުވެރިކަން  ގާތްކަމާއި  ބަހައްޓާ  ދޭތެރޭ 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއެކު އެމްއެންޑީއެފް ޑްރިލް ސްޮކޑު.  

24އެމްއެންޑީއެފް ޑްރިލް ސްޮކޑުގެ މެންބަރުން މިރްޒާ އާއެކު ބާބަކިޔުއަށް އިންސާފުކުރަނީ.  
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އެފަދަ  ކުރިން،  މީގެ  ވިއެވެ.  ކަމަކަށް  ދަތި 
ހޭދަކޮށްލުމުގެ  ވަގުތު  ސިފައިންނާއެކު  ގޮތަކަށް 
ނުވެއެވެ.  ލިބިފައެއް  މިރްޒާއަށް  ފުރުޞަތެއް 
ޑްރިލް  ވެސް،  ވަގުތުކޮޅުން  ކުޑަ  އެ  އެރޭގެ 
ޓީމުން މިރްޒާއާ ދޭތެރޭ ބެހެއްޓި އެކުވެރިކަމާއި 
ޝުކުރުވެރި  ފާހަގަކުރަނީ  އޭނާ  މެހުމާންދާރީ 

ހިތަކުންނެވެ.

ކުޑަ  ހޭދަކޮށްލެވުނު  އެ  ދުވަހު  "އެ 
ވަގުތުކޮޅުގައި ވެސް، ވަރަށް ގާތްކޮށް އެބޭފުޅުން 
އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭ ދެކުނީ. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް 
ދޭތެރޭ.  ސިފައިންނާ  ދިވެހި  ފަޚުރުވެރިވަން 
ވަރަށް ލޯބިވާ މުއައްސަސާއެއް ސިފައިންގެއަކީ. 
ފަރާތުން  ސިފައިންގެ  ފުރުޞަތެއް  އެކަހަލަ 
ވަރަށް  ޓަކައި  އެކަމަށް  އަދިވެސް  ލިބުނީތީ، 
އިޙުސާސްތައް  މިރްޒާގެ  ފަޚުރުވެރިވެވޭ." 

ބަންޑުންކޮށްލިއެވެ.

! އް ޅެ ފު ދަ ބޭ ގަ ރު ވަ މު  ޒު އަ
އުސޫލެއް  ޤަބޫލުކުރާ  މިރްޒާ 
އޮވެއެވެ. އެއީ، "އެއްވެސް ކަމަކީ ނުކުރެވޭނެ 
ގޮތުގައި،  ޤަބޫލުކުރާ  މިރްޒާ  ނޫނެވެ."  ކަމެއް 
ހުއްޓަސް،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  އުފެދުމުގައި 
އަށްވެސް  އޭނާ  ކަމެއް  ކޮންމެ  ބޭނުން  ކުރަން 

ކުރެވިދާނެއެވެ.

"އެހެން މީހުންނަށް ކުރެވޭ ކަންކަން 
އަޅުގަނޑަށް ނުކުރެވުމަކީ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ 
ކުރެވޭނެ.  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ނޫން.  ގޮތެއް 

ފަރާތުގެ  ދެ  ތަފާތުވެދާނެ.  ކުރާގޮތް  އެކަމަކު 
ވިސްނުމުގެ ތަފާތެއް މިއުޅެނީ ދެއްތޯ." މިރްޒާ 

ބުނުއްވިއެވެ.

ނުވަތަ  އައިބެއް  ޖިސްމާނީ 
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް 
ބަޔަކު  ކިތަންމެ  މަޚުރޫމްވެފައިވާ  ކަމަކުން 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އެހެން 
މީހުންގެ ލޯތަކުން ނުސީދާ ކޮށް ކުރެވޭ މަލާމާތާއި 
ފުރައްސާރައިގެ ސަބަބުންނެވެ. ޚާއްޞަ އެހީއަށް 
ދެކޭގޮތް  މީހުން  ދޭތެރޭ  ފަރާތްތަކާ  ބޭނުންވާ 
ބުނުއްވާ  މިރްޒާ  ކުރެއެވެ.  ތަފާތު  ބައެއްފަހަރު 
ގޮތުގައި އެގޮތަށް އެތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅެނީ، 
ބޭފުޅުންގެ  ފަދަ  މިރްޒާމެން  މީހުންނަށް  އެފަދަ 

ވިސްނުމާއި އިހުސާސްތައް ނޭނގޭތީއެވެ.

ވިސްނުމުން  އަމިއްލަ  "އަޅުގަނޑުގެ 
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ 
ބުނެދޭ  ޖުމުލައިން  މި  މިރްޒާގެ  ގޮތުގައެއް." 

ވާހަކަތައް ވަރަށްގިނަ އެވެ.

މިރްޒާ އަކީ، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް 
އުޅެމުންދާ ހީވާގި ޒުވާނެކެވެ. އެހެން މީހުންނެކޭ 
މަސައްކަތް  ކާންބޯން  ވެސް  އޭނާ  އެއްފަދައިން 
އަދާކޮށްގެންނެވެ.  ވަޒީފާ  އަމިއްލައަށް  ކުރަނީ 
ހަރަކާތްތަކުގައި  ހިންގޭ  ލާބައަށް  މުޖުތަމަޢުގެ 
ރެޑްކްރެސެންޓްގެ  ބައިވެރިވެއެވެ.  ވެސް  އޭނާ 
ޖަމިއްޔާއިން  އެ  ގޮތުގައި  ދަރުމަވެރިއެއްގެ 
ފެންނަނީ  އުޅުއްވާތަން  ހަރަކާތްތަކުގައި  ހިންގާ 
އެކުއެވެ.  ޝައުޤުވެރިކަމާ  މުރާލިކަމާއި  ވަރަށް 

މިރްޒާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ 
ދުވަހަކީ އާކަންކަން ދަސްވެ، އާ ތަޖުރިބާތަކެއް 

އުނގެނިގެންދާ ދުވަހެކެވެ.

ހިންގޭ  ލާބައަށް  މުޖުތަމަޢުގެ 
ހަރަކާތްތަކުގައި އޭނާ ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

ސިފައިންގެ ހަރަާކތްތަކުގައި 
އެފަާރތްތައް ބައިވެރި ކުރެވިާދނެ!

ރާއްޖެއަށް  މުޅި  ސިފައިންނަކީ، 
ރޮނގުން  ފަންނުގެ  ހުނަރާއި  ބެލިނަމަވެސް، 
މުއައްސަސާއެވެ.  އެއް  ކުރިއަރާފައިވާ  އެންމެ 
ދާއިރާތަކެއް  ގިނަ  ދެވިދާނެ  ކުރިއަށް 
އެބަހުއްޓެވެ.  ފަހިވެފައި  ތެރޭގައި  ސިފައިންގެ 
މިރްޒާމެންފަދަ  ތެރެއިން  ދާއިރާތަކުގެ  އެފަދަ 
ފަހިކޮށްދިނުމަކީ  ފުރުޞަތުތަކެއް  ބޭފުޅުންނަށް 
ކިބައިގައި  ސިފައިންގެ  އެދުމެކެވެ.  އެދޭ  އޭނާ 
މިރްޒާމެންފަދަ  ފަންނުތައް  ހުނަރާއި  ހުރި 
ބޭފުޅުންނަށް ދެވެން އޮތް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރެއިން 

ދަސްކޮށްދިނުމަކީ މިރްޒާ ކުރާ އުންމީދެކެވެ.

އާންމުންނާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން 
ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތައް  ގިނަ  ހިންގާ 
ގެންދިޔުމުގައި  ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ 
ވެސް  މިހާރު  ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  ފަރާތްތަކަށް 
އާންމުންނާ  ޚާއްޞަކޮށް  އިސްކަންދެއެވެ. 
ޚާއްޞަ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ހިންގޭ  ގުޅިގެން 
ބައިވެރިކޮށްގެން  ފަރާތްތައް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް 
ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއެވެ.

މިރްޒާމެން  މުސްތަޤްބަލުގައި 
އެމްއެންޑީއެފްގައި  ބޭފުޅުންނަށް  ފަދަ 
ބޭފުޅުންގެ  ފަންނީ  ހުނަރުވެރިންނާއި  ތިބި 
އިތުރުވެ،  ފުރުޞަތު  ލިބޭނޭ  އެހީތެރިކަން  
އެމްއެންޑީއެފްގެ  މަގުތަކެއް  ކުރިއަށްދެވިދާނެ 
ތެރެއިން ކޮށައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމާމެދު 

ޝައްކެއްނެތެވެ.

ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  "ސިފައިންނަކީ 
ތިޔަ  ޓަކައި  ޤައުމަށް  ބޭފުޅުން.  ފަޚުރުވެރިވާ 
ކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!" 

މިރްޒާ ބުނުއްވިއެވެ.
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ރާއްޖޭގެ  ޒަމާނުގައި  އިހު 
ބައުވެ  މިސްކިތްތައް  ރަށްރަށުގެ 
އިންދިރާސްވިޔަނުދީ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށާއި 
ހިނގާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ފޮޅާސާފުކޮށް 
ޚަރަދުތައް ފޫބައްދައި އުޅެނީ މިސްކިތަށް 
ދިވެހިބަހުގެ  ބޯގައިންނެވެ.  ދީފައިވާ 
ބަޔާންކުރަނީ   )2014( އެކަޑަމީ 
މިސްކިތާއި  މިސްކިތް  ބޯގައަކީ 
ތަންތަން  މުޤައްދަސް  ޒިޔާރަތްފަދަ 
ވަގުފުކޮށްފައި  ބެލެހެއްޓުމަށް 
ހުންނަ ބިންބިމާއި ރުއްގަހެވެ. ބޯގަ 
ރަސްކަމުގެ  މައްޗަށް  ދެއްވިކަމުގެ 

ފަރާތުން ނުވަތަ ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ 
ވަޤުފު  ބޯގަފަތެވެ.  ބޯގަފަތްކޮޅެކެވެ.  ލިޔުމަކީ 
 )2012( ޙިލްމީ  ޢަބުދުهللا  ކިޔައެވެ.  ފަތޭވެސް 
ވަޤުފެއްގެ  ކޮށްފައިވާ  ވަޤުފުފަތަކީ  ވިދާޅުވަނީ 
ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  ޤާނޫނީ  ލިޔެވިގެންވާ  މައްޗަށް 
ލިޔުން ކަމަށެވެ.  ބޯގަ ފަތްކޮޅުތަކަށް ވިސްނާއިރު 
މިސްކިތްބެލެހެއްޓުމުގެ  ފަތްކޮޅުތަކުގައި  ބައެއް 
ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން މުދިމަކާއި އިތުރު މީހުންގެ 
އޮވެއެވެ.  ހިމެނިފައި  ވެސް  ޚަރަދުބަރަދު 
ލިޔެވިފައި  ވެސް  ޒިންމާތައް  އެބަޔެއްގެ  އަދި 
ހުރެއެވެ. ވަޤުފު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޙަވާލުވެރިންނަކީ 
އެއީ  ފަހަރު  ބައެއް  ތައުލިޔަމޫލަވެރިންނެވެ. 
މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތެވެ. ނުވަތަ އެރަށެއްގެ 
ރައްޔިތުންނެވެ. ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކޮންމެވެސް 
ބަޔެކެވެ. ބޯގަފަތްކޮޅުތަކުގައި މޫލަވެރިންނަށް ހުރި 
މަންފާތަކުގެ އިތުރުން ޢިނާޔަތާއި ޚާއްޞަކަންކަން 
ވެސް ބަޔާންވެފައި ހުރެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން 
ވެސް  އަމުރުތައް  ބައެއް  އެހެނިހެން  އަންގާ 
އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ހުންނަތަން ފެނެއެވެ. 
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އާދަކާދައެވެ.  އުސޫލުތަކާއި  ދީވާނުގެ  ވެރިކަމުގެ 
މައް ދިވެހިރަށްވެހިކަމުގެ ސިފަތަކެވެ. މިނޫނަސް 

އެތައްއެތައް ކަމެކެވެ. 

މިސްކިތްތަކަށް  އިހުގައި  އެންމެ 
ވަނަ   12 މީލާދީން  ބޯގަފަތްކޮޅުތަކަކީ  ދީފައިވާ 
ޤަރުނުގެ ފަހުކޮޅުގެ ލޯމާފާނުތަކެވެ. ލޯމާފާނުތައް 
އެވޭލާ  ފޮތިތަކެއްގައި  ލޮއި  ލިޔެވިފައިހުރީ 
ނަމަވެސް  ނަގައިގެންނެވެ.  ކަނޑާ  އަކުރުން 
ބޯގައިގެ  ވެސް  ފަންވަތުގައި  ފަތާއި،  ކަށިކެޔޮ 
ދުވަސްވަރެއް  ލިޔެވެމުންދިޔަ  ލިޔުންތައް 
ޢިލްމުވެރިން  ތާރީޚު  އޮތްކަމުގައި 
ލޯމާފާނަށްފަހު  ފާހަގަކުރައްވައެވެ. 
ފެންނާންހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ދެލިން  ކަރުދާހުގައި  ފަތްކޮޅުތަކަކީ 
ބައެއް  ފަތްކޮޅުތަކެކެވެ.  ލިޔެފައިވާ 
ދިވެސް  ނުވަތަ  ދިވެހި  ފަތްކޮޅުތައްހުރީ 
ފަތްކޮޅުތައް  އަނެއްބައި  އަކުރުންނެވެ. 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތާނައަކުރުންނެވެ. 
ތާރީޚަށް  ހުރިގޮތުންނާއި  ވަޞީލަތްތައް  ތެރޭގައި 
އެވޭލާ  ސަބަބުން  މަދުވުމުގެ  މީހުން  ލޯބިކުރާ 
ފަތްކޮޅުތައް  ހުރި  އަކުރުން  ދިވެސް  އަކުރާއި 
ކިޔާން ދަންނަ މީހުން ވެސް އަމުދުން ނެތެވެ. 
ކުރެއްވި  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ދިވެހިތާރީޚަށް 
ވިދާޅުވެފައިވަނީ   )1994( ޝަފީޤް  އަހުމަދު 
ލިޔަންކިޔަން  އަކުރު  ދިވެސް  އަކުރާއި  "އެވޭލާ 
އަބަދުވެސް  ބަޔަކު،  ކޮންމެވެސް  ދަންނަ 
ނޫންނަމަ،  ތިބެންވާނެއެވެ.  ތެރޭގައި  ދިވެހީންގެ 
ތާރީޚްގެ ދުރު ޒަމާން އޮޅުން ފިލާ މަގު ގެއްލުމަކީ 

އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ." 

ަހާވާލ:
އަޙުމަދު ޝަފީޤު، އެވޭލާއަކުރު، 1994މ. . 1
2 . 07 ފަތްކޮޅު،  ކުޑަމިސްކިތުގެ  ކޮނޑޭ  ޙިލްމީ،  ޢަބުދުهللا 
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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ، ބަސްފޮތް،  2014މ.. 3

މިސްކިތުގެ މުޤައްދަސްކަމާއި މިސްކިތް ބިނާކޮށް، 
ބެލެހެއްޓުމާއި ޚައިރާތުކުރުމުގެ މަތިވެރި ސަވާބުގެ 
ވާހަކަތައް ގެނައުމަށްފަހު މިސްކިތަށް ގެއްލުންދީ، 
ވަޤުފުކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޖެހުމުގެ ނުބައިކަމަށް ވެސް 

ފަތްކޮޅުތަކުގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ހުރެއެވެ. 

ފެންނާންހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
އެޒަމާނަށް   ދިވެހިންގެ  ފަތްކޮޅުތަކަކީ 
މާޒީގެ  ފާލަމެކެވެ.  ގެންގޮސްދޭ  އަޅުގަނޑުމެން 
އެމަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދެނީ ފިލްމު ފީތާއަކުން 
ފަދައިންނެވެ.  ދައްކުވައިދޭ  މަންޒަރުތައް 
ކީރިތި  ރަސްކަމުގެ  ދިވެހި  ސިފަވެގެންދަނީ 
މޫރިތި ކަމާއި ޝާނާއި ޝައުކަތުގެ ދަރުބާރެވެ. 
މައްސަލަތަކާއި  ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ 
އާދޭސްތައް ހުށައަޅާގޮތެވެ. އެއަށް "ހިރިޔާފާތުރަ 
ދަށުން" ލިބިގެންދާ އީޖާބެވެ. އިޤުތިޞާދީގޮތުން 
އިޖުތިމާޢީ  ގޮތެވެ.  ހުރިނެތް  ކަންކަން 
އާއި  ވައްޓަފާޅި  ދިރިއުޅުމުގެ  މައްސަލަތަކެވެ. 
އަދަބީ  ޢިލްމީ  ދިވެހިންގެ  މަސައްކަތްތެރިކަމެވެ. 
މަތިން  ނިޒާމެއްގެ  ޚާއްޞަ  ވަކި  ޤާބިލްކަމެވެ. 
މުސްތަޤިއްލު  ހިނގަމުންދާ  26ތަރުތީބުވެގެން 
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ރެސްލިންއަކީ ޢަރަބި ކުދިންގެ މެދުގައި 
ކުޅިވަރެކެވެ.  މަޤުބޫލު  ވަރަށް  އެޒަމާނުގައި 
ގެއްލުން  ކުއްޖަކަށް  އެއްވެސް  މިކުޅިވަރުގައި 
ޢަރަބި  މިއީ  ނޯވެއެވެ.  ނިޔަތެއް  ދިނުމުގެ 
ޚާއްޞަކަމެއް  ވަރަށް  މެދުގައި  ފިރިހެނުންގެ 
މިދެކުދީންނަކީ  ކުޅިވަރެކެވެ.  ދެވިފައިވާ 
އެންމެ  ތެރެއިން  ކުދީންގެ  އެޢުމުރުފުރާގެ 
ދެކުދީންނެވެ.  ފާހަގަކުރެވޭ  ވަރުގަދަކަމަށް 
މަސްތައް  ހަށިގަނޑުގެ  ޢުމުރުގެ،  ފުރާވަރު 
އަންނަ،  ހެދިބޮޑުވަމުން  ވަރުގަދަވަމުން 
ކުއްޖާ  ދިގު  ދެކުދީންނެވެ.  ދިގު  އިސްކޮޅުން 
ގާތްގަނޑަކަށް  ދިގީ  ޚާލިދުގެފާނަށްވުރެ 

އިންޗިއެކެވެ. 

ޚާލިދުގެފާނު ދިގުކުއްޖާ ވައްޓައިލިއެވެ. 
މިއީ އާދައިގެ ވެއްޓުމަކަށް ނުވިއެވެ. ދިގުކުއްޖާގެ 
އެހިނދު  ރެނދުލީއެވެ.  ކަށިގަނޑެއް  ފައިގެ 

ހިތްނުތަނަވަސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޚާލިދުގެފާނު 
ވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުންގެ އެކުވެރި އަދި ތިމާގެ 
ވީތީދެރަވިއެވެ.  އަނިޔާއެއް  އެފަދަ  ކުއްޖާއަށް 
ބިންތި  ހަންތަމާ  މަންމާފުޅަކީ  )ދިގުކުއްޖާގެ 
އެއީ  މުޣީރާއެވެ.  އަލް  ބިން  ހިޝާމް 
ޚާލިދުގެފާނާއި ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭކަނބަލެކެވެ.( 
ދިގުކުއްޖާގެ  ފާއިތުވަމުންގޮސް،  ދުވަސްތައް 
ފައިގެ ޒަޚަމް މުޅީން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި، 
ބައިވެރިވެވޭނެވަރަށް  ގައި  ރެސްލިންގ  އަލުން 
މެދުގައި  ދެކުދީންގެ  މި  ރަނގަޅުވިއެވެ.  ފައި 
ދެކުދީންގެ  އޮތްނަމަވެސް  ވާދަވެރިކަން 
ދިގު  މި  ދެމިއޮތެވެ.  ވެސް  ރަޙްމަތްތެރިކަން 
އެއީ،  ބޭކަލެއްތޯއެވެ؟  ކޮން  ކުޑަކުއްޖާއަކީ 
ޚައްޠާބް ގެ ދަރިކަލުން ޢުމަރެވެ. ޢުމަރު ބުނުލް 

ޚައްޠާބްއެވެ. 

އަލިކަން  ދުނިޔޭގެ  ޚާލިދުގެފާނު 

އެކަލޭގެފާނުންގެ  ދެކެވަޑައިގަތުމާއިއެކު، 
ދިރިއުޅޭ  ސަހަރާގައި  ދުރަށް،  މަންމާފުޅާއި 
މިއީ،  ފޮނުވައިލެވުނެވެ.  ގާތަށް  ބަދަވީންގެ 
ޤުރައިޝުންގެ ޤަދަރުވެރި ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގައި 
އެކަލޭގެފާނު  މިގޮތުން  ޘަޤާފަތެކެވެ.  އޮންނަ 
ހިކިފަސް  ހޯދިއެވެ.  މަންމައަކު  ބަލާބޮޑުކުރާނެ 
އެކަލޭގެފާނުގެ  މާހައުލުގައި  ސާދާ  ސަހަރާގެ 
މަންފާކުރަނިވި  ޙަޔާތްޕުޅުގައި  މުޅި 
ޞިއްޙަތުގައި  ފުރިހަމަ  ހަށިގަނޑު  ވަރުގަދަ 
އެ  ހަނަފަސް  ފުރާފުރިހަމަވަމުންދިޔައެވެ. 
ސަބަބުން  ވޭތުކުރުމުގެ  ދިރިއުޅުން  ސަހަރުގައި 
ހިތްޕުޅުގައި  އެކަލޭގެފާނުގެ  ސަހަރާއަށް 
އިޙްސާސްތައް  ވަޒަނެއްގެ  އަމިއްލަ  ލޯބިޖެހި 
ޢުމުރުފުޅުން  ޅަފަތުގެ  ކުރެވެމުންދިޔައެވެ. 
)ފަސްއަހަރު  އެޅުމުން  ޢުމުރަށް  ކުޑަކުއްޖެއްގެ 
އެނބުރި  އެކަލޭގެފާނު  ހައަހަރުގައި(  ނުވަތަ 
ގާތަށް  މައިންބަފައިންގެ  އެކަލޭގެފާނުންގެ 
މައްކާއަށް  އައެވެ.  އެނބުރި  މައްކާއަށް 
ތުއްޕުޅުއިރުގައި  ވަޑައިގަތުމަށްފަހު  އެނބުރި 
އާލާސްކަންފުޅަކާއި  ފާނަބަސަންދުގެ 
މި  ނަމަވެސް،  ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތެވެ. 
އެކަލޭގެފާނުގެ  ސަބަބުން  އާލާސްކަންފުޅުގެ 
ރީތިކަމަށް ހުތުރުވާވަރުގެ ލައްތަކެއް މޫނުފުޅުގައި 

ޖެހިގެނެއްނުދެއެވެ. 

ފުރާވަރަށް  ދުވަސްވަރުން  ތުއްޕުޅު 
މައްކާގެ  ވެސް  އެކަލޭގެފާނަކީ  އެރުމާއެކު، 
އިޙްސާސް  ދަރިއެއްކަމުގެ  ޢިއްޒަތްތެރިއެއްގެ 
ފެށިއެވެ.  ކުރެވެން  ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު 
ވަލީދުއަކީ  ބައްޕާފުޅު  އެކަލޭގެފާނުންގެ 

ަފްސްޓ ެލްފިޓަންންޓ ަޢްބުދްއަސާލްމ ަޙީފްޒ

ާޚިލުދެގާފުނ ައިދ ިދުގ ިފިރެހްނުކްއާޖ ެއަކުކ ައެނަކާކިއ ިދާމަލްށ ަބަލަހްއަޓިއެގްނ 
ިތްއެބވެ. ެއައްށަފހު ަމުޑަމޑުން ެދީމހުން ަވްއުބެރްއާވޮގަތށް ެއނުބރެްނެފިށެއވެ. 
ެއަކކު އަެނަކަކށް ަސާމުލަކާމެއކު ަބަލަހްއަޓިއގެން ިތެބެއވެ. ެދުކދިްނެވސް ިތބީ 
ުއުކަޅަކށް  ބޭނުްނޮކްށފާނެ  އަެނކާ  ައދި  ަބަލަބަލެއވެ.  ަވުގަތަކށް  ަޙަމާލދޭނެ 
ުހިޝާޔުރެވގެންެނވެ. ެއްއެވސް ޭބަކެލްއގެ ިހުތަގއި ަހުތުރެވިރަކެމއް ުނެވެއވެ. 
ެމޗުން  ެރްސލިން  މި  ހުންެނވީ  ެއިދެއދި  ޭބަކެލްއެވސް  ކޮްނމެ  ަނަމެވސް، 
ޮމުޅުވަމެށވެ. ާޚިލުދެގފާނު ހުންެނވީ ިއުތަރށް ުހިޝާޔުރެވގެންެނވެ. ަސަބަބީކ، 
ިއިދޮކޅު ަބިއެވިރާޔައކީ ާވަތށް ަގދަ ޭބަކަލަކްށާވީތ، ެއަކުމގެ ަސަބބުން ިއުތރު 

ަފިއާދަތެކއް ިއިދޮކުޅ ަބިއެވިރާޔައްށ ުކރާެނީތެއވެ. 
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ޤުރައިޝްވަންހާގެ އެންމެ ޤަދަރުވެރި އެއްޤަބީލާ 
ވެރިޔާއެވެ.  ޤަބީލާގެ  މަޚްޒޫމް  ބަނީ  ކަމުގައިވާ 
އެކަލޭގެފާނުގެ  ކަމަކާއި  ހުރިހާ  ޚާލިދުގެފާނުގެ 
އޭރުގެ  ޙަވާލުވެލެއްވުމާއެކު،  ބައްޕާފުޅު 
ޢަރަބިކަރައިގެ ޒުވާނެއްގެ ކިބާގައި ހުންނަންވާނެ 
އަށަގެންނެވުމުގެ  ސިފަތަކެއް  ރިވެތި  ހުރިހާ 
މިގޮތުން،  ފެއްޓެވިއެވެ.  މަސައްކަތްޕުޅު 
ހިތްވަރުގަދަކަމާއި، ހަނގުރާމާއިގެ ހުނަރުތަކާއި، 
ވަރުގަދަކަމާއި  އަނެކުންޖެހިލުންވާފަދަ 
ހިމެނެއެވެ.  ސިފަތައް  ދީލަތިކަންފަދަ 
ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ  ޚާލިދުގެފާނުން 
ދަރިކޮޅުގެ މަތިވެރިކަން އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު 
އުނގަންނަވައިދެއްވާ  ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު 
އެކަލޭގެފާނުގެ  ހަމައިން  އާދަމުގެފާނާއި 

ނަސަބުފުޅަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

ޝީސް،  ފުތް  އާދަމުގެ  ނަސަބުފުޅު: 
ޝީސްގެ ފުތް އާނޫޝް، އާނޫޝްގެ ފުތް ޤީނާން، 
ފުތް  މުހްލަޢިލްގެ  މުހްލަޢިލް،  ފުތް  ޤީނާންގެ 
ޔަރްދް، ޔަރްދްގެ ފުތް އިދްރީސް، އިދްރީސްގެ 
ލަމްކް،  ފުތް  މުތްޝަލަޙްގެ  މުތްޝަލަޚް،  ފުތް 
ސާމް،  ފުތް  ނޫޙްގެ  ނޫޙް،  ފުތް  ލަމްކްގެ 
އަރްފަޚްޝަޒްގެ  އަްރފަޚްޝަޒް،  ފުތް  ސާމްގެ 
ފުތް ޝަލަޚް، ޝަލަޚްގެ ފުތް އީބާރް، އީބާރްގެ 
އަރްޣޫގެ  އަރްޣޫ،  ފުތް  ފަލަޚްގެ  ފަލަޚް،  ފުތް 
ސަރޫޣްގެ  އަސްރާޣް،  ނުވަތަ  ސަރޫޣް  ފުތް 
ފުތް ނާހޫރް، ނާހޫރްގެ ފުތް އާޒަރް، އާޒަރްގެ 
ފުތް އިބްރާހީމް، އިބްރާހީމްގެ ފުތް އިސްމާޢީލް 
)ޢަރަބީންގެ ބައްޕަ(، އިސްމާޢީލްގެ ފުތް ނާބިތް، 
ފުތް  ޔަޝްޖޫބްގެ  ޔަޝްޖޫބް،  ފުތް  ނާބިތްގެ 
ޔަޢްރޫބް، ޔަޢްރޫބްގެ ފުތް ތައިރާ، ތައިރާގެ ފުތް 
ނާހޫރް، ނާހޫރުގެ ފުތް މުޤައްވަމް، މުޤައްވަމްގެ 
ފުތް އޫދް، އޫދްގެ ފުތް އަދްނާން، އަދްނާންގެ 

ނިޒާރް،  ފުތް  މައްޢާދްގެ  މައްޢާދް،  ފުތް 
ނިޒާރުގެ ފުތް މުޒާރް، މުޒާރްގެ ފުތް އިލްޔާސް، 
ފުތް  މުޒްރިކާގެ  މުޒްރިކާ،  ފުތް  އިލްޔާސްގެ 
ކިނާނާގެ  ކިނާނާ،  ފުތް  ޚުޒައިމާގެ  ޚުޒައިމާ، 
މާލިކް،  ފުތް  އަންނަޒްރުގެ  އަންނަޒްރު،  ފުތް 
ޣާލިބް،  ފުތް  ފިހްރުގެ  ފިހްރު،  ފުތް  މާލިކްގެ 
ޣާލިބްގެ ފުތް ލުވައި، ލުވައިގެ ފުތް ކާބް، ކާބްގެ 
ޔަޤްޒާގެ  ޔަޤްޒާ،  ފުތް  މުއްރާގެ  މުއްރާ،  ފުތް 
ފުތް މަޚްޒޫމް، މަޚްޒޫމްގެ ފުތް ޢުމަރު، ޢުމަރުގެ 
އަލްމުޣީރާ،  ފުތް  ޢަބްދުهللاގެ  ޢަބްދުهللا،  ފުތް 

އުމައްޔާއަކީ މި ޤަބީލާގެ ގޮތްޕެކެވެ( އަދި ބަނީ 
އެންމެހާ  ހަނގުރާމާގެ  ހިމެނެއެވެ.  މަޚްޒޫމް 
ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޒިންމާކުރެވިފައިވާ 
މިގޮތުން،  ވަންހައެވެ.  މަޚްޒޫމް  ބަނީ  ފަރާތަކީ 
ތަމްރީނުކުރުމާއި،  އަސްތައް  ލަޝްކަރުގެ 
ލަޝްކަރާއެކު އިސްކޮށް ނުކުންނާނެ އޮފިސަރުން 
ހަނގުރާމާގެ  ލަޝްކަރުގެ  ކަނޑައެޅުމާއި، 
ނަގާ  ޒިންމާ  ތައްޔާރީތައްކުރުމުގެ  އެންމެހާ 
ޚާލިދުގެފާނުން  ޤަބީލާއެވެ.  މި  ފަރާތަކީ 
ވަންހައިގެ  މަޚްޒޫމް  ބަނީ  ބޮޑުފުޅުވަމުންއައީ 

އަލްމުޣީރާގެ ފުތް އަލްވަލީދު، އަލްވަލީދުގެ ފުތް 
ޚާލިދް

ވަންހައިގެ  ޤުރައިޝް  މައްކާގެ 
ޤަބީލާތަކުގެ މެދުގައިވަނީ އެމީހުންގެ ޒިންމާތަކާއި 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދި އިނާޔަތްތައް ސާފުކޮށް 
މިޤަބީލާތަކުގެ  ކަނޑައެޅިފައެވެ.  އެނގޭނޭހެން 
ތެރޭގައި ބަނީ ހާޝިމް، ބަނީ ޢަބްދުއްދާރު )ބަނީ 

ތެރޭގައެވެ.  މާހައުލުގެ  ޒިންމާތަކުގެ  މި 
މިގޮތުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން 
މަޚްޒޫމީއެއްގެ ކިބާގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ 
ހުނަރާއި  އަސްދުއްވުމުގެ  ހުނަރެއްކަމުގައިވާ 
ހުނަރު  ބޭނުންކުރުމުގެ  އަސް  ހަނގުރާމާގައި 
އެކަލޭގެފާނު ދަސްކުރެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 
އަސްދުއްވަން  ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ  28ހަމައެކަނި 
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އެކަލޭގެފާނު  އަދި،  ހުއްޓެވެ.  ދިގުމިން  ހަފޫޓް 
ހަށިގަނޑުގެ  ފުޅާ،  ބައިމަތި  ފެނިފައިވަނީ 
މަސްތައް ވަރުގަދަ ޖާނު ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެއްގެ 
ވަރުގަދަ  އެކަލޭގެފާނަކީ  ގޮތުގައެވެ.  ވެރިއެއްގެ 
ދިގު ތުނބުޅިފުޅެއްގެ ވެރިބޭކަލެއްވެސް މެއެވެ. 
އެކަލޭގެފާނުންގެ  ހުނަރުތަކާއެކު،  ޢަސްކަރީ 
އެކަލޭގެފާނު  އެއްކޮށްލުމުން  ސިފަފުޅުތައް  މި 
މައްކާގައި  އެދުވަސްވަރު  ގޮސްފައިވަނީ  ވެގެން 
މަޝްހޫރު  ލޯބިވާ  އެންމެންވެސް  ހުރި 
އިތުރުން،  މީގެ  ގޮތުގައެވެ.  ބޭފުޅެއްގެ 
ކުޅަދާނަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ،  އެކަލޭގެފާނު 
ރެސްލިންގ  ހުނަރުތަކާއިއެކު  އުކުޅުތަކާއި 
ކާމިޔާބީތައް  އެންމެމަތީ  ކުޅިވަރުގައިވެސް  ގެ 

ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ހިންގާލާއިރު،  ނަޒަރު  އެޒަމާނަށް   
ގިނަ  މެމްބަރުން  ޢާއިލާތަކަކީ  ޢަރަބީންގެ 
ބޮޑެތި ޢާއިލާތަކެކެވެ. އެއް އަންބަށްވުރެ ގިނަ 
ޢަރަބީންގެ  ކައިވެނިކުރުމަކީ  އަނބިންނާއި 
ވަލީދުގެ  އަލް  މިގޮތުން،  އާދައެކެވެ. 
މެމްބަރުން  ހަ  އެއްބަފާ  ވެސް  ޢާއިލާގައި 
އެބައޮތެވެ.  އެނގެން  ތާރީޚުން  ތިއްބެވިކަމަށް 
މި ޢަދަދަކީ ތާރީޚުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް 
ތިބުމަކީ  މެމްބަރުން  ގިނަ  ވެސް  މިއަށްވުރެ 
 5 ގެ  އަލްވަލީދު  އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 
ޖުމްލަ  ބޭކަނބަލުންނާއެކު   2 ބޭކަލުންނާއި 
ތާރީޚުން  ތިއްބެވިކަމަށްވެސް  ބޭފުޅުން   7
އެނގެއެވެ. ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި، ޚާލިދު، ވަލީދު، 

ހިމެނެއެވެ.  ޢަބްދުއްޝަމްސު  އަދި  ހިޝާމް 
އެވެ.  ފާތިމާ  އަދި  ފަކްރާ  ބޭކަނބަލުންނަކީ 
ބޭފުޅެކެވެ.  މުދާވެރި  މުއްސަނދި  އަލްވަލީދަކީ 
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ނަމަވެސް  ތަނަވަސް 
މަންފާއަށްޓަކައި  ލާބައާއި  މުޖުތަމަޢުގެ  ނުވަތަ 
ކުރުމަކީ  މަސައްކަތެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް 
ޤުރައިޝުންގެ މެދުގައި ދެމިއޮތް އާދަޔަކަށްވީތީ، 
މީހުންނަށް  އެތައްބައިވަރު  ވަލީދުވެސް 
މަސައްކަތްތަކުގައި  އެކިކަހަލަ  ވަޒީފާދީގެން 
ހުސްވަގުތުތަކުގައި  ވަލީދަށްލިބޭ  ގެންގުޅުނެވެ. 
އެއްގަމުމަސް  ކަތިލާ  ގެރިބަކަރި  އަތްކަންކޮށް 
ވަލީދަކީ  މީގެއިތުރުން  އުޅެއެވެ.  ވިއްކާ 
ވިޔަފާރިވެރިއެއްވެސްމެއެވެ. މިގޮތުން އަވައްޓެރި 
ފޮނުއްވާ  ޤާފިލާތައް  ވިޔަފާރި  ޤައުމުތަކަށް 
އުޅުއްވިއެވެ. ބައެއްފަހަރުތަކުގައި ޚާލިދުގެފާނުން 
ވެސް ސީރިއާ އަދި ރޯމް ފަދަ ތަންތަނަށް ވިޔަފާރި 
މިފަދަ  ބައިވެރިވެލައްވައެވެ.  ޤާފިލާތަކުގައި 
ދަތުރުފުޅުތަކުގައި، ޢަރަބި ކްރިސްޓިއަނުންނާއި، 
ރޯމަނުންނާއި  ގެ  އެމެޕެރަރ  ބައިޒަންޓައިން 
މިސްރުގެ މީހުންނާއި ފާރިސީންނާއި ބައްދަލުވެ 

އުޅެތެވެ.  

އެކަލޭގެފާނާއި  ޚާލިދުގެފާނަކީ   
ކަންތައްތައް  ޝިކާރަކޮށް  އަސްދުއްވާ  އެކުގައި 
ގެންގުޅުނު  އެކުވެރިން  ވަރަށްގިނަ  ކުރުމުގައި 
އެއްތަނަކަށް  އެނޫންވަގުތުތަކުގައި  ބޭފުޅެކެވެ. 
ޢާއިލީގުޅުންތަކުގެ  ޅެންތައްކިޔައި،  އެއްވެ 
ވަގުތުތައް  މަޖާކޮށްހެދުމުގައި  ދައްކާ  ވާހަކަތައް 

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ،  ނުފުދޭނެކަމަށް  އެނގުމަކުން 
ތަމްރީން ނުކުރާ ކޮންމެ އަހެއް ލިބުނު ނަމަވެސް 
އެއަސް ކިޔަމަންކޮށް ވަރުގަދަ އަސްކަރީ އަހަކަށް 
ހެދުމުގެ ހުނަރުވެސް އެކަލޭގެފާނު ހޯއްދެވިއެވެ. 
ޢަރަބިކަރާގައި  އެދުވަސްވަރު  މަޚްޒޫމްއަކީ  ބަނީ 
ރަނގަޅު  އެންމެ  ހުނަރު  އަސްދުއްވުމުގެ 
މީހުންތިބޭ ޤަބީލާއެވެ. މިޤަބީލާގެ ތެރެއިންވެސް 
އަރާހުންނެވި  މިހުނަރުގައި  ޚާލިދުގެފާނަކީ 
ޢަސްކަރިއްޔާގައި  ޢަރަބީންގެ  އެއްބޭފުޅެކެވެ. 
ފަރިތަވުމަކުންވެސް  އަސްދުއްވަން  ހަމައެކަނި 
ޖަމަލު  އެއްފަދައިން،  އަހެކޭ  ނުފުދެއެވެ. 
ކިޔަމަންކުރަން  އެތަކެތި  ދުއްވުމާއި 
އެނގުމަކީވެސް ޢަސްކަރީ ހުނަރުތަކުގެ ތެރެއިން 
ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. މިގޮތުން، ދިގުދަތުރުތަކުގައި 
ޖަމަލުގައި ސަވާރުވެގެންދާއިރު މީހުންސަވާރުނުވެ 
އަސްތައް ގެންދެއެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި އަސްތައް 

ބޭނުންކޮށްއުޅެނީ ހަނގުރާމަކުރުމަށެވެ. 

ހުނަރުތަކާއެކު،  އަސްދުއްވުމުގެ   
ޚާލިދުގެފާނު  ހުނަރުތައްވެސް  ހަނގުރާމައިގެ 
ދަސްކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން، ހުރިހާވައްތަރެއްގެ 
އެކަލޭގެފާނު  ބޭނުންކުރާނެގޮތް  ހަތިޔާރެއް 
ދަސްކޮށް، ދުނިދަނޑިއާއި ކަނޑީގެ ހުނަރުތަކަށް 
ނުހަނު ފަރިތަވެލެއްވިއެވެ. އަދި އަސްމަތީގައާއި 
ތަމްރީންތައް  ގޮތުގެ  ހަނގުރާމަކުރާނެ  ފައިގައި 
އެކަލޭގެފާނުގެ  ހޯއްދެވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު 
ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އެންމެ  ތެރެއިން  ކުޅަދާނަކަމުގެ 
ދެމީހުން  އަސްމަތީގައި  ތެރޭގައި  ހުނަރުތަކުގެ 
ބައްދަލުކޮށް ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރުމާއި އަހަށް 
ސަވާރުވެގެން ސިލޭހަ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުނަރުތައް 
ހިމެނެއެވެ. އެދުވަސްވަރުގެ ޢަރަބީން ދެކޭގޮތުގައި 
ކަނޑިހަނގުރާމާގެ ހުނަރަކީ ޢަސްކަރީ ވަރުގަދަ 
ހުނަރެވެ.  މުހިންމު  އެންމެ  ފަހުލަވާނެއްގެ 
ސަބަބަކީ، ކަނޑިހަނގުރާމައަކީ ދުޝްމަނުންނާއި 
ހަނގުރާމައަކަށް  ކުރާ  ހުރެގެން  ދުރުގައި 
މީހާގެ  ހަނގުރާމައިގައި  މި  ނުވެފައި، 
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަމައެކަނި ބިނާވެފައި 
އޮންނާނީ އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރަކާއި 
ވަރުގަދަކަމުގެ މައްޗަށްކަމުގައި ވުމެވެ. މިގޮތުން، 
ޢަސްކަރީފަހުލަވާނުންގެ  ބެލެވިފައިވަނީ  ކަނޑި 

އެންމެ އިތުބާރުކުރެވޭ ހަތިޔާރު ކަމުގައެވެ. 

ފުރާފުރިހަމަވިއިރު  ޚާލިދުގެފާނު   
ގާތްގަނޑަކަށް  އިސްކޮޅުގައި  އެކަލޭގެފާނުގެ  29
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ގާތް  އެންމެ  އެކަލޭގެފާނުންގެ  ހޭދަކުރެއެވެ. 
އިތުރުން  ޢުމަރުގެފާނުންގެ  އެކުވެރިންގެތެރޭގައި 
ޙަކަމް  އަބުލް  އާއި  ޢާސް  ބުނުލް  ޢަމްރު 
ނަމަކީ  އަސްލު  ޙަކަމްގެ  އަބުލް  ހިމެނެއެވެ. 
އޭނާގެ  ފަހުން  ޙިޝާމްއެވެ.  ބިން  ޢަމްރު 
އޭނާއަކީ  ކިއުނެވެ.  ޖަހުލޭ  އަބޫ  ނަމަކަށް 
ދޮށީ  އެންމެ  ދެބެންގެދެދަރި  ޚާލިދުގެފާނުންގެ 

ފަރިތަކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމާއި، ދުޝްމަނުންނާއި 
ކަންކަމާއި  ވިސްނަންޖެހޭ  މުޤާބަލާކުރަންދާއިރު 
ކުރިމަތިލާނެ  ޢަސްކަރީގޮތުން  އެމީހުންނާއި 
އަދި  ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ.  އުކުޅުތައް  ގޮތުގެ 
ކުއްލި  ދުޝްމަނުންނަށް  ނުވިސްނާތިއްބާ 
ދުޝްމުންބަލިވެ  ހުނަރުތަކާއި  ޙަމަލާދިނުމުގެ 
ފަހާދުވުމުގާ  ޙާލަތްތަކުގައި  ފިލަންދުވާ 

ހަނގުރާމާގެ  އެކަލޭގެފާނުވަނީ  ބޮޑުފުޅުވިއިރު 
ދޯޅުވެ  ނުހަނު  ހުނަރުތަކަށް  އުކުޅުތަކާއި 
ބޭފުޅަކަށްވެފައެވެ.  ޤާބިލު  ނުހަނު  އެކަމުގައި 
އެކަލޭގެފާނުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ 
ހަނގުރާމާގެ  ޢަޒުމަކީ  ޚިޔާލުފުޅުތައްކަމުގައިވެ 
އެކަލޭގެފާނުގެ  ވެފައެވެ.  ކާމިޔާބުކަމުގައިވަނީ 
ނަފްސާނީ  ހަނގުރާމަކަމުގައިވެ  އެދުންފުޅަކީ 
ޢަސްކަރީގޮތުން  ޖާނުވަނީ  މީހާގެ  މުޅި  ގޮތުން 
އެކަލޭގެފާނުގެ  މިގޮތުން،  ފައްކާވެފައެވެ. 
ބޮޑެތި  ބޮޑެތި ހަނގުރާމަތައްކޮށް  ހުވަފެންފުޅަކީ 
އަދި  ވެފައެވެ.  ހޯދުންކަމުގައިވަނީ  ކާމިޔާބުތައް 
އެކަލޭގެފާނުންގެ  ކާމިޔާބަކީ  ހަނގުރާމައާއި 

ވަޢުދެއްކަމުގައި ދެކެއެވެ.  

އާރމީގެ  ޕާކިސްތާން  މިއީ  ނޯޓް: 
ޖެނެރަލް  އޮފިސަރެއްކަމުގައިވާ  ސީނިއަރ 
ބިން  ޚާލިދް  ލިޔުއްވާފައިވާ  އަކްރަމް  އޭ.އައި 
ފުރަތަމަ  ބަޔޮގްރަފީ ރިސާރޗްގެ  ގެ  އަލްވަލީދް 
ޗެޕްޓަރގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. މިއީ ކިއުންތެރިންނަށް 
ވާނެކަމަށް  މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި  މަންފާކުރަނިވި 

އުންމީދުކުރަމެވެ. 

ޙަވާލާ:

އަކްރަމް )2009(، ސްވޯޑް އޮފް هللا - 
ޚާލިދް ބިން އަލް ވަލީދް، ނިއު ދިއްލީ، އިންޑިއާ، 
އިދާރާ ޢިޝާޢަތުއްދީނިއްޔާތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. 

)ފޮތުގެ އަސްލު ޝާއިޢުކުރީ 1969 ގައި(

ބުނެދެއްވިއެވެ.  ވެސް  ވިސްނަންވީކަންތައްތައް 
ހަނގުރާމަތައް  ޤަބީލާތަކުގެ  ޤުރައިޝުންކުރާ 
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވަނީ ޤާއިމްވެތިބެ 
ހަނގުރާމަކުރުގެ  )ޑިފެންސިވްކޮށް(  ދިފާޢީކޮށް 
މުޤާބަލާކޮށް  ދުޝްމަނުންނާއި  ބަދަލުގައި 
)އޮފެންސިވްކޮށް( ޙަމަލާދީ ބަލިކުރުމަށްކަމަށްވާތީ 
ޙަމަލާގެ އަވަސްކަމާއި، ހެލިފެލިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި 
ދުޝްމަނުން ތައްޔާރުނުވެތިބޭ ދަނޑިވަޅުތައްބަލައި 
ސިއްސުވާލާ ޙައިރާންކޮށްލުމަށްދެވޭ ޙަމަލާތަކުގައި 
ކަންކުރަންވީގޮތްތައް ޚާލިދުގެފާނު ދަސްކުރެއްވީ 
ބައްފާފުޅު ވަލީދުގެ އަރިހުންނެވެ. ޚާލިދުގެފާނު 

ބޭފުޅަކީ  އަނެއް  އުޅުއްވި  ދެން  ބޭބެއެވެ. 
ދަރިކަލުން  އަބޫޖަހުލުގެ  ނުވަތަ  ޙަކަމް  އަބުލް 
ޚާލިދުގެފާނުންގެ  އިކްރިމާއަކީ  އިކްރިމާއެވެ. 
އެކަލޭގެފާނުންގެ  އިތުރުން  ބޭފުޅެއްގެ  ޢާއިލާގެ 

ވަރަށްގާތް އެކުވެރިއެކެވެ. 

ދަރިކަލުންނަށް  އޭނާގެ  ވަލީދަކީ   
އިތުރުން  ކުރުމުގެ  ތަރުބިއްޔަތު  މަގުދައްކާ 
އެބޭކަލުނަށް ޢަސްކަރީ އިރުޝާދުދޭ މުދައްރިބެވެ. 
މިގޮތުން ހަނގުރާމާގެ އެންމެ އަސާސީ ފިލާވަޅުތައް 
ވަލީދުގެ  ދަސްކޮށްދެއްވީ  ފުރަތަމަވެސް  އެންމެ 
ސަހަރާގައި  މީގެއިތުރުން،  30ބެލުމުގެދަށުންނެވެ. 
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ާސަޖްންޓ ިއްބާރީހްމ ަޝުއަކުތ

ސިަފއްިނެގ ޮފޯޓ ަމުއަރުޒ
ްއ ަތފުާތ ަރަހަތކްެއ، ަތފުާތ ަމްނަޒރަުތެކ

ތާރީޚު  މައުރަޒުގެ  ފޮޓޯ  ސިފައިންގެ 
އަހަރު   100 ޚިދުމަތަށް  ސިފައިންގެ  ގުޅެނީ 
ފުރުމާއެވެ. ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 100 އަހަރު 
ފުރުނީ 1992 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 
ގުޅިގެން  ދުވަހާ  އެ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   21
ތެރޭގައި  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގެވި  ރާއްވަވައި 
ހިމެނުނު ސިފައިންގެ ފުރަތަމަ ފޮޓޯ މައުރަޒަށް 
ފްރޭމްތަކާއި  ޕްރިންޓްކޮށް،  ފޮޓޯ  ބޭނުންވާ 
ފޮޓޯ  އެ  ނިންމައި  ތައްޔާރުކޮށް  ސްކްރީންތައް 
މައުރަޒު ބޭއްވުނީ  1993 ވަނަ އަހަރެވެ. އެ 
ހަރުދަނާ ބިންގަލުގެ މަތީގައި ސިފައިންގެ ފޮޓޯ 
މައުރަޒު ބާއްވަމުން އަންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް 
މައުރަޒަކީ  ފޮޓޯ  ސިފައިންގެ  ވެފައިވާއިރު، 
ރާއްޖޭގައި ޤަވާޢިދުން ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ 
ގިނަ ދުވަސްވީ ފޮޓޯ މައުރަޒެވެ. އެންމެ ގިނަ 
ބަޔަކު ބަލާފައިވާ އެންމެ ގިނަ ރަހަތައް އެކުލެވޭ 
މަންޒަރުތައް  ތަފާތު  އެންމެ  މައުރަޒެވެ.  ފޮޓޯ 

ފެންނަ ފޮޓޯ މައުރަޒު ވެސް މެއެވެ. 

ދިވެހި  މައުރަޒަކީ  ފޮޓޯ  ސިފައިންގެ 
ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ޚިދުމަތް  ސިފައިންގެ 
ރައްޔިތުންނާއި  ތަޢާރަފްކޮށް  އިތުރަށް 
ގާތްގުޅުން  އޮންނަ  ދެމެދު  ސިފައިންނާ 
އުފައްދާ  އިތުބާރު  އަދި  ހަރުދަނާކޮށް  އިތުރަށް 
ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  ތަސައްވަރު  ސިފައިންގެ 
ހުޅުވާލެވޭ  އެންމެންނަން  ކުދިބޮޑު  އާންމުކޮށް 
ފޮޓޯ މައުރަޒެކެވެ. ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މައުރަޒަކީ 
މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ބާއްވަމުން 
ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި  މައުރަޒަކަށްވާތީ  އަންނަ 
ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް މި ފޮޓޯ މައުރަޒު 
ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިހާތަނަށް 
ސިފައިންގެ 20 ފޮޓޯ މައުރަޒު ބޭއްވިފައިވާއިރު 
ބޭއްވިފައިވަނީ  މައުރަޒުތައް  ގިނަ  އޭގެތެރެއިން 

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައެވެ. 

ފޮޓޯ  ކޮންސެޕްޓްތަކަށް  ތަފާތު 
ފަހަރު  ބައެއް  ބޭއްވިފައިވާއިރު  މައުރަޒު 
ދަނޑިއާއި  ދައްކާލެވިފައިވަނީ  ފޮޓޯތައް 

އަނެއްބައިފަހަރު  ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  ފަން 
ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  އަވިދާ  ނުވަތަ  ކަޅުދާ 
އަނެއްބައިފަހަރު އާންމުކޮށް ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި 
މިއިން  ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  ބޯޑު  ފަދަ  ފެންނަ 
ސިފައިންގެ  ފެންނަނީ  ވެސް  ކަމަކުން  ކޮންމެ 

ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަމެވެ. 

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަކީ ވަރަށް ޝަރަފުވެރި 
އަދި  ޚިދުމަތެކެވެ.  ފުޅާ  ވަރަށް  ޚިދުމަތެކެވެ. 
ވަރަށް  ހާމަނުވާ  އެންމެންނަށް  އާންމުކޮށް 
ޚިދުމަތެކެވެ.  ހިމެނޭ  އޮޕަރޭޝަންތައް  ޚާއްޞަ 
ބަލާލުމަކީ  ޚިދުމަތްތައް  އެ  ޒަރީޢާއިން  ފޮޓޯގެ 
މުހިންމު  ވެސް  ޙަޔާތުގައި  މީހެއްގެ  ކޮންމެ 
ކަމަކަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. އެ ޝައުޤުވެރިކަން 
ބޮޑުވަނީ ދިވެހި ތާރީޚާއި ސިފައިންގެ ތާރީޚާއެކު 
ސިފައިންގެ  ވާހަކަތައް  ޚިދުމަތުގެ  ސިފައިންގެ 
ފޮޓޯ މައުރަޒުން ކިޔައިދޭތީއެވެ. ކުރިން ނޭނގި 
ހުންނަ އެތައް އެތައް މައުލޫމާތެއް ސާފުވާތީއެވެ. 
ކުރިއެރުން  އަންނަމުންދާ  ސިފައިންގެއަށް 

އަންގައިދޭތީއެވެ. 

މިހާރު  މައުރަޒު  ފޮޓޯ  ސިފައިންގެ 
ފަހަރުއެވެ.  ދެ  އަހަރަކު  އަންނަނީ  ބާއްވަމުން 
ގުޅުވައިގެންނާއި،  ދުވަހާއި  ސިފައިންގެ  އެއީ 
ދުވަހާ  ނަޞްރުގެ  ފަޚުރުވެރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކޮންމެ  ދުވަހަކީ  ގުޅުވައިގެންނެވެ. ސިފައިންގެ 
ދުވަހެވެ.  ވަނަ   21 އެޕްރީލް  އަހަރެއްގެ 
 3 މަހުގެ  ނޮވެންބަރު  ދުވަހަކީ  ނަޞްރުގެ 
މައުރަޒު  ފޮޓޯ  ސިފައިންގެ  ދުވަހެވެ.  ވަނަ 
ތީމު  ތަފާތު  އަންނަނީ  ބާއްވަމުން  ފަހަރު  އެކި 
ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ފޮޓޯ  31
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މައުރަޒަކުން ވެސް ސިފައިންގެ ތާރީޚާއި، ސިފައިންގެ ވެރިކަންކުރައްވާފައިވާ 
ޤައުމީ  އޮޕަރޭޝަންތަކާއި،  ބޮޑެތި  ހިންގާފައިވާ  ސިފައިން  ބޭފުޅުންނާއި، 
ސިފައިންެ  އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި،  ހިއްސާ  ސިފައިންގެ  ތަރައްޤީގައި 
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކާއި، އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާއި، އެކްސަސައިޒްތަކާއި، 

ސިފައިންގެއަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން ފެނިގެންދެއެވެ. 

މައުރަޒާ  ފޮޓޯ  އެ  މައުރަޒަކީ  ފޮޓޯ  ސިފައިންގެ  މީގެއިތުރުން 
ފޮޓޯ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ވެސް  ހަރަކާތްތައް  ތަފާތު  އިތުރު  ގުޅިގެން 
މައުރަޒެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރާއި، ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި 
އަލިފާނުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ 
ޕްރޮގްރާމްތައް  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ރައްކާތެރިވާނެ  ހާދިސާތަކުން 
ހިންގައެވެ. އަދި ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
ނޮވެންބަރު  ދިނުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ޝަޚްސިއްޔަތުންނާބެހޭ  ތަފާތު  ޤައުމީ 
ހިންގުން  ކްލާސްތައް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ޙަމަލާއާބެހޭ  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ 
ވެސް ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ އިތުރު ހަރަކާތްތައް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ 
އެ  ވެގެންދަނީ  މައުރަޒު  ފޮޓޯ  ސިފައިންގެ  ގެންދާއިރު  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން 
ރަށަކަށް އަންނަ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑު ޢީދަކަށެވެ. ސިޔާސީ ބައިބައިވުމާއި ޒާތީ 
ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ.  ލިބޭ  ވިސްނާލަށް  ޤައުމާމެދު  ދުރުވެ،  ދެކޮޅުވެރިކަމުން 
އިތުރު  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  ސަލާމަތާއި  އަމިއްލަ  ރަށާއި  އަމިއްލަ 

މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެނގި ސާފުވާ އަގުހުރި ފުރުސަތަކަށެވެ. 

ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު މިހާރު ބާއްވަމުން ގެންދަނީ ސިފައިންގެ 
އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި ކުލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާއި 
ނިންމަވަނީ  ރަށެއް  ބާއްވާނެ  މައުރަޒު  ފޮޓޯ  ގުޅިގެންނެވެ.  ސްކޫލްތަކާއި 
މައުރަޒުގައި  ފޮޓޯ  ހެޑްކްއޯޓާޒުންނެވެ.  އިންޓަރގްރޭޓެޑް  އެމްއެންޑީއެފް 
ދައްކާ ފޮޓޯތަކާބެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ އެމްއެންޑީއެފް މީޑިއާ އެންޑް 
އަތޮޅުތެރޭގައި  ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.  ފޮޓޯގްރަފީ  ޕަބްލިޝިންގ ސާރވިސްގެ 
ފޮޓޯ މައުރަޒު ބާއްވަން ނިންމަވައި، ފުރަތަމަ ބޭއްވި ފޮޓޯ މައުރަޒު ބޭއްވި 
ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ބަޠަލް ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމުގެ އުފަން ރަށް 
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. އެ ފޮޓޯ މައުރަޒު ހުޅުވައިދެއްވީ ޝަހީދު ކޯޕްރަލް 
ޙުސައިން އާދަމުގެ ލޮބުވެތި މަންމަ އާއި ބައްޕައެވެ. އެ ދެ ކަނބަލުންނަށް 
ސިފައިން އެ ޝަރަފު ދެއްވި ސަބަބު ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މައުރަޒުން ވަރަށް 
ޤައުމީ  ސިފައިން  މައުރަޒަކީ  ފޮޓޯ  ސިފައިންގެ  ފެނެއެވެ.  ރަނގަޅަށް 
ޚިދުމަތުގައި ވެފައިވާ ޤުރުބާނީ އެންމެ ސާފުކޮށް ފެންނަ އަދި އެންމެ ގިނަ 

ބައެއްގެ ހިތަށް އެކަންކަމުން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރުވާ ހަރަކާތެވެ. 
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ާތީރީޚގޮތުން ހައްދުންމަީތ ކަލައިދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިވަގުތު 
ވަކި  އޮވެމެ  އެއްފަސްގަނޑެއްގައި 
ވަކިން  އިދާރީގޮތުން  ބެލި  ދެރަށެއްގެގޮތުގައި 
ހަމައެކަނި  އޮތީ  ދެކައުންސިލެއް  ހިންގާ 

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ އާއި ކަލައިދޫ ގައެވެ. 

ވާހަކަދައްކާއިރު  އާބެހޭގޮތުން  ކަލައިދޫ 
މަސްދަރުތަކަކީ  ތާރީޚީ  ރިޢާޔަތްކުރަންހުރި 
ނުވަތަ  ބުޑިސްޓުދީނުގެ  ފެނިފައިވާ  މިރަށުން 
ހައްދުންމައްޗަށް  އާސާރުތަކާއި  ހިންދޫދީނުގެ 
މިރަށުގެ  ލޯމާފާނެވެ.  ބައެއް  ނިސްބަތްވާ 
ދަނިކޮށް،  ކޮންނަމުން  ގޯތިތެރެ  މިސްކިތު 
ދެފަހަރެއްގެ މަތީން ވަނީ ބުދުތަކެއް ފެނިފައެވެ. 
ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ 1982މ. ގައެވެ. ފަހުން 
ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ  މާރިޗު 15  ފެނުނީ 2018 

މިނަމާއި  އެބައޮތެވެ.  ވެސް  ދެކުނުބުރީގައި 
"ކަޅައިދޫ"  ނަމެއްކަމުގައިވާ  އެއްގޮތް  ވަރަށް 
އަކީ ވަރަށް ފަހަކާއިޖެހެންދެން މީހުން ދިރިއުޅުނު 
ރަށުގެ  އެހެންކަމުން  ރަށެކެވެ.  ހައްދުންމަތީގެ 
ނަން ލިޔެކިޔުމުގައި ރަނގަޅަށް ސަމާލުނުވެވުމުން 
އަރާފައިވެއެވެ.  އޮޅުންތައް  ފަހަރު  ބައެއް 
ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އެހީތައް 
މިއޮޅުމުގެ  ވެސް  ތަކެތި  ފޮނުވާ  އަދި  ވެސް 
ސަބަބުން ލިބެން ނުޖެހޭ ރަށަކަށް ފޯރާގޮތްވެފައި 

ހުރީކީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ. 

މައިގަނޑު  ކޮށްއުޅޭ  މީހުން  ކަލައިދޫ 
އެންމެ  ދަނޑުވެރިކަމެވެ.  މަސައްކަތަކީ 
ބާވަތްތައް  ފަލަމަޑީގެ  އެރަށަކީ  އިހުއްސުރެ 

ބެލެވެއެވެ. ކުރިން އެރަށް އޮތީ އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ 
އެ  ދެކުނުން  އިސްދޫގެ  ފެށޭ  އެރަށަކުން  ދުނި 
އޮއިވަރުތެރޭގައި  ވޮޑިގިރުމުގެ  ފަޅުގައެވެ. 
ޤުދުރަތީގޮތުން  އިސްދޫއާ  އެއީ  މިހާރު 
ހަމަ  ދެކުނުން   ރަށުގެ  ރަށެކެވެ.  ގުޅިފައިވާ 
މިހާރު  ކައިރީގައި  އެންމެ  މިފަޅުގެތެރޭގައި 
ރަށުގެ  ދަނބިދޫއެވެ.  ރަށަކީ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން 
ފަޅުރަށަކީ  އޮތް  ވަކިން  ހުޅަނގުފަރާތުގައި 
އޮތް  ކަލައިދޫ  އެވެ.  )ފޮނަގާދޫ(  ކުނަގަލްދުވު 
ފަޅުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮތް އިހައްދޫ ވަނީ 
ހައްދުންމައްޗަށް  ގޮސްފައެވެ.  ގިރާލައިގެން 
އިހައްދޫއަށް  ކިޔަނީ  "އިހައްދުންމަތި" 
ނިސްބަތްކޮށެވެ. މިހާރު ފެންނާން އޮތީ އެރަށް 
އުފެދުނު އާނުގަނޑުގެ ބަޔަކާއި ކުރެދިގަހެކެވެ. 

ްސާޓްފ ާސރަޖްންޓ ާޠާހ ައޫބަބުކުރ

އިސްދޫ ލޯމާފާނުގައްޔާއި ދަނބިދޫ ލޯމާފާނުގައި 
ތަނެއްގައި  އެތައްއެތައް  ވާހަކަތައް  މިރަށުގެ 

ނަންގަނެވިފައިވެއެވެ. 

ރަށުގެ ނަން ނެގިފައިވަނީ "ކަލައި" އާއި 
"ދުވު" ނުވަތަ "ދުވި" މިދެލަފުޒުންނެވެ. ބެލެވޭ 
ސާންސްކިރިތުބަހުން  މުސްކުޅި  މިއީ  ގޮތުގައި 
މީހުންއުޅުނު  ކުރިން  ލަފުޒެކެވެ.  ނެގިފައިވާ 
މިލަދުންމަޑުލު  ރަށެއް  ކިޔާ  "ކަލައިދޫ" 

ތިޔާގި ރަށެކެވެ. އެރަށުގައި ފަޅުމަތީގެ އެކިކަހަލަ 
ކަޅުބިލަމަހުގެ  ވަދުއެޅުމާއި  މަސްވެރިކަމާއި 

މަސްވެރިކަން ވެސް ކޮށްއުޅެއެވެ. 

ޯޖގްރަފީޮގތުން ކަލައިދޫ:	 

ހައްދުންމަތީ  ޒަމާނުގައި  އެވޭލާ  އިހު 
ގޮތުގައިކަމަށް  ރަށެއްގެ  ވަކި  އޮތީ  ކަލައިދޫ 

ރަށާއި  ފަރާތުފަޅުތެރޭގައި  އިރުމަތީ  ކަލައިދޫގެ 
ދާދިކައިރީގައި އޮތް "ހަސަންބޭ ރަށްގަނޑު" ގެ 
މިހާރުވަނީ  ވެސް  ރަށް  ނަންދެވިފައިވާ  ނަމުން 

ގިރައި ހުސްވެފައެވެ. 

އިސްދޫ ލޯމާފާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
)އިސްދޫ(،  އިސްދުވި  ރައްތަކުގެތެރޭގައި 
ދިޔަދުވި)ދިޔަދޫ(،  )ކަލައިދޫ(،  ކަލައިދުވި 
ބުރެވިމަތު  އަދި  )ކުކުުޅދޫ(،  ކުކުޅުދުވި  33
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އެތައް  ފަދަ  )ބުރެވިފުށި(  ބުރެވިޕުޓި  ނުވަތަ 
ވެސް  ރަށަކީ  މިހުރިހާ  ހިމެނެއެވެ.  ރަށެއް 
އޭރުގައި މީހުން އާބާދުވެ އުޅުނު ރަށްތައްކަމާއި 
ނިޔަލަށް  އިސްދޫގެ  ފެށިގެން  "ނަރަތުނޑިން" 
ކޯރުތަކާއި  ތެރޭގައި  މިރަށްތަކުގެ  މިދެމެދު 
 35 ލޯމާފާނުގެ  އިސްދޫ  ހުރިކަމަށް  ކުޅިތައް 
ވަނަ ފޮތިން ދޭހަވެއެވެ. މިރަށްތައް މިހާރު ވަނީ 
މިކަންހިނގީ  ހަމަޖެހިފައެވެ.   ގުޅި  އިސްދުއާ 
ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަން ހޯދިފައިނުވި ނަމަވެސް 
މި ރަށްތައް އެއްރަށް އަނެއްރަށާ ގުޅި ބެދިފައިވާ 
އިސްދުކަލައިދޫގެ  ވެސް  މިހާރު  ދިމާތައް 
ވިސްނައިފިނަމަ  ބަލައި  ޗަސްބިންތަކަށް 

ފާހަގަވާނެއެވެ.  

ގަނޑުއަވަށް  ރަށްތަކުގެތެރޭގައި  މި 
ދެން  ކަލައިދުއަށްފަހު  އިސްދުއާއި  އޮންނަ 
އެންމެ ބޮޑު ރަށަކަށް އޮތީ ދިޔަދޫއެވެ. އިހުގައި 
މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުނުކަމުގެ ނިޝާންތައް 
ޤަބުރުސްތާނުގެ  އެގޮތުން  އެބަހުއްޓެވެ. 
ހުރިކަމަށް  މަހާނަގާތައް  ބޮޑެތި  ފާރުތަކާއި 
އިސްރަށްވެއްސެއްކަމުގައިވާ  ކަލައިދޫގެ  ވެސް 
ވިދާޅުވެއެވެ.   )2018( ރަފީޢު  މުޙައްމަދު 
)ދަރުކޮށަން(،  ކުނބުރާންކޮށަން  އިހުގައި 
ރުކުއަޅަން ފަދަ ބޭނުންތަކުގައި އެރަށުގެ ވަލަށް، 
މީހުން ވަދެ އުޅޭއިރު އެ މީސްމީހުންގެ ނަމުން 
އިވޭކަމަށް  ވެސް  ގޮވާއަޑު  ބަންގި  ގޮވާއަޑާއި 

ކިޔަތެވެ. 

ކަލައިދޫގައި  އޮންނަނީ  ކުކުޅުދޫ 
މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުގެ އުތުރުކޮޅުން ރަށުގެ 
ބިޔަ  ރަށުގައި  މި  ބިތުގައެވެ.  ހުޅަނގުއުތުރު 

ގިނަ  ގަސްތަކާއި  ދިއްގާފަދަ  މިދިލި،  ކިނބި، 
އޮންނަކަމަށްވެއެވެ.  ހެދިފައި  ރުއް  އަދަދަކަށް 
ސަރަހައްދު  އޮތް  އެރަށް  މިހާރު  ނަމަވެސް 
ވެފައިވަނީ ކަލައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ދަނޑުބިމަށެވެ. 
ކުކުޅުދޫ އޮތް ސަރަހައްދުން ވަޅުކޮންނައިރު ވަކި 
ތަރުތީބެއްނެތި ވަޅުލެވިފައިވާ ކަށި ހުންނަކަމަށް 
ބުނުއްވައެވެ.  ބޭކަލުން  ދުވަސްވީ  ރަށުގެ 
އަހަރުގައި ވެސް ދަނޑުވެރިކަން  2007 ވަނަ 
ކުރުމަށްޓަކައި ކޮނުނު ވަޅެއްގެތެރެއިން މިނިކަށި 
އުތުރު  ހުޅަނގު  ކުކުޅުދޫގެ  ފެނިފައިވެއެވެ. 
ފަރާތު  ހުޅަނގު  ކަލައިދޫގެ  މިހާރު  ފަރާތުގައި 

ގޮނޑުދޮށަށް ވާގޮތަށް އޮތީ ދިޔަދޫއެވެ. 

ސަރަޙައްދަށް  ކިޔާ  ބުރެވިފުށި  މިހާރު 
އަދި  "ބުރެވިމަތު'  އިސްދޫލޯމާފާނުގައި 
ލިޔެވިފައިވެއެވެ.  ވެސް  "ބުރެވިޕުޓު" 
އޮތްތަނެއްކަން  ވަކިން  ކުރިން  ވެސް  މިރަށަކީ 
ބަލައިވިސްނުމުން  ރަނގަޅަށް  އެސަރަޙައްދަށް 
ކަލައިދޫގެ  އޮތީ  މިރަށް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
ހުޅަނގު ދެކުނު ކޮޅުގައި ދަނބިދުއާ ދިމާގައެވެ. 

ރަށް އާބާދުވުން:	 

ކަލައިދޫ އާބާދުވީ 1153މ. ގައި ރާއްޖެ 
އިސްލާމްވުމުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކަމަށް ޢަލީ 
ވިދާޅުވެފައިވީނަމަވެސް   )2013( ސުލައިމާނު 
އޭނާ  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ބާރުދޭ  އެބުނުމަށް 
އޭނާ  ލިޔުމުގައި  އެ  ނުވެއެވެ.  ދައްކަވާފައެއް 
އަވަށުގެ  "ކަލައިދޫ  ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ 
ފަޅުވެފައިވާ  މިހާރު  އަސްލުވަޒަންވެރިންނަކީ 
ހިޖުރަކުރި  ބަރެސްދޫން  އާއި  ހުޅިޔަންދޫ 

މީހުން" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދަންނަވަންޖެހެނީ 
ފޭބިމީހުން  އެރަށުން  ފަޅުވުމުން  ބަރެސްދޫ 
މުސްކުޅި  ކުރީގެ  ދިޔަކަމަށް  ކަޅައިދުއަށް 
ބަރެސްދޫ  ވިޔަސް  ހުރިކަމަށް  ބުނުންތަކުގައި 
ވާހަކައެއް  ދިޔަ  އިސްދޫކަލައިދުއަށް  މީހުން 
އެފަދަ ބުނުންތަކުގައި ނެތްކަމުގައެވެ. އަދިހަމަ 
ރަށްވެހިންނަކީ  އަސްލު  ކަލައިދޫގެ  އެފަދައިން 
އެއްވެސް  ދަލީލުކޮށްދޭ  މީހުންކަން  ހުޅިޔަންދޫ 

ތާރީޚީ ހެއްކެއް ނެތެވެ. 

އިސްލާމްވުމުގެ  އިސްދޫ  ކަލައިދޫއަކީ 
ކުރީއްސުރެ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރަށެއްކަން 
ލޯމާފާނުތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ތަކުން ސާފުކޮށް 

އެނގެއެވެ. 

ޞައްލަهللا  މުޙައްމަދު  ރަސޫލާ  ކީރިތި 
ވަޑައިގެންނެވިތާ  ސުވަރުގެ  ޢަލައިހިވަސައްލަމް 
ވަނަ   592 ހިޖުރައިން  ފަހުން  އަހަރު   582
 5 ޑިސެމްބަރ  1195ގެ  )މީލާދީން  އަހަރު 
އިން 1196މ.ގެ ނޮވެންބަރު 22 އާ ދެމެދު( 
ގައި ޝްރީ ގަޑަނާދީއްތަ މަހާރަދުން އިސްދޫގައި 
އިސްލާމްދީން  މުގުރުއްވައި  ބުދުފައްޅިތައް  ހުރި 
މުހިންމު  ވަރަށް  ޤާއިމުކުރެއްވުމަށްފަހު 
ނިންމެވުމަކީ  އެ  ނިންމެވިއެވެ.  ނިންމެވުމެއް 
ވެރިރަށަކީ  ރަށްތަކުގެ  ހުރި  އިސްދޫކައިރީގައި 
ރަށްތައް  އެ  ކަނޑައަޅުއްވައި  ކަމުގައި  އިސްދޫ 
ކަނޑައެޅުއްވުމެވެ.  ގޮތުގައި  އަވަށުގެ   7
ކިބައިން  މީހުންގެ  އިސްލާމްނުވި  އަދި 
ނިގުޅައިގެންނެވުމެވެ.  ރަށްވެހިކަން  އިސްދޫގެ 
އެކަން  ފޮތީގައި  ވަނަ   04 އިސްދޫލޯމާފާނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ: 

އުއްތަރަ  އަބަ  އިސްދުވެ  "ޝްރީ 
އަޓުވަރު  ސުއްޓައި  އަބަޔަ  ޮކޓް  މާގެމެތަން 
މާގެމެނަވީ  ނަމިދީ ޕޫރްބެ އަތިންވަތު ދިނިވިން 
ސާދަތު ކީވުން ގެމެ ކުލަޔަޓަ ވަސައި ސާދަތު 
ނުވަސަނިޮކޓް."  ކުލަޔަޓަ  ގެމެ  ކާޕުރުން  ނުކީ 
ހަތް  ހަދައި  އިސްރަށަކަށް  އިސްދޫ  )މާތް 
ވެރިރަށް  އަވަށުގެ  ހުރިހާ  ބައްސަވައި  އަވަށަށް 
ކަމުގައި އިސްދޫ ހަމަޖައްސަވައި ކުރީގެ އުޅުނު 
މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަހާދަތްކީ މީހުން އެރަށުގެ 
ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި ޝަހާދަތް 
ތެރޭގައި  ރަށްވެހިންގެ  އެރަށުގެ  ކާފިރުން  ނުކީ 

ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިއެވެ(.

އެދުވަސްވަރު ކަލައިދޫގެ އާބާދީގައި 2 
ލޯމާފާނުން  އިސްދޫ  ތިބިކަން  މީހުން  ރަށެއްގެ 
އަސްލު  ކަލައިދޫގެ  އެއީ  ސާފުކޮށްއެނގެއެވެ. 
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ތިބި  ހިޖުރަކޮށްގެން  އެރަށަށް  ވަޒަންވެރީންނާއި 
ތިބި  ގޮތުގައި  ރައްޔިތުންގެ  އިސްދޫގެ  ކުރިން 
އައިސް  ދަނބިދޫން  ހަމައެއާއެކު  ބަޔަކެވެ. 
ބަޔަކުވެސް  ވަޒަންވެރިވެތިބި  ކަލައިދޫގައި 
ފޮތިން  ވަނަ   21 އިސްދޫލޯމާފާނުގެ  ތިބިކަން 

ދޭހަވެއެވެ. އެފޮތީގައި  އޮތީ:

 "ކަލައިދުވު ދޫވެސި ޕޫރުބެ އިސްދުވު 
މާނިނަޓަ ދަކްވަނަ ބުޅާޕަތު ރުކް ޕޫރުބެ ރުޑީން 
މަތުޔެތިބި  ކަލައިދުވު  ޮކޓް  ދަކްވަނީ  މާގެމަނަޓަ 
ދަބުދުވު ގެމެން ލަދުތިން ޕަގިން ބާނާ އިސަލުތަކް 
]ކަލައިދޫގައި  މެމްބާނިޮކޓް"  އަލިކިން  ޕޫރްބެ 
އުޅޭ ކުރީގެ އިސްދޫ މީހުންނަށް ދައްކާ ރުކާއި، 
މަތިން  އާދަކާދައިގެ  މުސްކުޅި  މުޑުވަށްކާށި، 
ދައްކަންވާނެއެވެ.  މީހުންނަށް  ވެރިރަށުގެ 
ކަލައިދޫގައިތިބި ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވާ ތިން 
އިހާތައް  މުސްކުޅި  ކާށި  ބާލާ  ބިމުގެ ރުކުން 

އާދަކާދައިގެމަތިން ބަހައިދޭންވާނެ[ އެވެ.

ހިޖުރައިން 593 )މީލާދީން 1196މ.
1197މ.ގެ  އިން   23 ނޮވެންބަރު  ގެ 
ނޮވެންބަރު 11 އާ ދެމެދު( ވަނަ އަހަރު ދަނބިދޫ 
ދަނބިދޫ  ލިޔެވިފައިވާ  އިސްލާމްކުރެއްވުމަށްފަހު 
ލޯމާފާނުން ވެސް ކަލައިދޫއަކީ އެދުވަސްވަރުގައި 
މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށެއްކަން ސާބިތުވެއެވެ.   

ދަނބިދޫ ލޯމާފާނުގެ 13 ވަނަ ފޮތީގެ 
ހިރުއު  މަޑަނަ  "ކަލައިދުވު  ފުށުގައި  ދެވަނަ 
)ކަލައިދޫ މަޑަނަހިރުގެ  އަޅުން.."  މިތައް  ފުތް 
ފިރިހެން ދަރިންނާއި މިއެންމެ އަޅުން( ގެ ވާހަކަ 

އެބައޮތެވެ. 

އަހަރުގެ  ވަނަ   1911 މީލާދީން 
 23 ކަލައިދޫގައި  ގޮތުން  ބޯހިމެނުމުގައިވާ 
ގެއެއްގައި ޖުމްލަ 95 މީހުން ދިރިއުޅުނެވެ. އޭގެ 
ބޯހިމެނުމުގައިވާ  1921ގެ  އަހަރުފަހުން  ދިހަ 
ގޮތުން މިރަށުގައި 27 ގެއެއްގައި ޖުމުލަ 106 

މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔައެވެ. 

ހިތާމަވެރި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ފުރަތަމަ 
ރައްޔިތުންތިބީ  ކަލައިދޫ  އައިއިރު  ނިމުން 
އިސްދޫއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ )މަލިމް މުޙައްމަދު 
ކުދިއާބާދީތައް  އެއީ   .)1954 ދީދީ، 
ރައީސް  ގޮތުން  އެއްފަސްކުރުމުގެ 
ގެންގުޅުއްވި  އަމީނު  މުޙައްމަދު 
ދަށުންނެވެ.  ސިޔާސަތުގެ 
ފުރަތަމަ  ނަމަވެސް 
ޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޤިލާބު 
ކޮށްލުމާއެކު ކަލައިދޫ 
ށް  ނަ ން ތު ޔި އް ރަ
ރި  ބު ނ އެ
ގެ  ން ހު މީ އެ
ދިއުމުގެ  ވަޒަނަށް 
ސަރުކާރުން  ހުއްދަ 

ދެއްވައިފިއެވެ. 

އާބާދީއަށް  ކަލައިދޫގެ 
ހުޅިޔަންދޫގެ  އިތުރުވީ  އެއަށްފަހު 
އަޙުމަދު  ޙަސަން  ރައްޔިތުންނެވެ. 
ގޮތުގައި  ވިދާޅުވާ   )1982( މަނިކު 
ބަދަލުވީ  ކަލައިދޫއަށް  މީހުން  ހުޅިޔަންދޫ 
ގިނަ  އެންމެ  ހުޅިޔަންދޫގެ  ގައެވެ.   1952
ނަމަވެސް  ކަލައިދޫއަށެވެ.  ބަދަލުވީ  ބަޔަކު 
ގަމުން  އަދި  މުންޑޫ،  މާބައިދޫ،  ދަނބިދޫ، 
ވެސް ހުޅިޔަންދޫއާއި އާއިލީގޮތުން ގުޅިފައިހުރި 

އާއިލާތައް ފެނެއެވެ. 

އަލިކަންދޭ  ހިމަދޯދިފަށުން  ތާރީޚުގެ 
ހިސާބުންފެށިގެން ވެސް އިދާރީގޮތުން ބެލެވެމުން 
އަވަށެއްގެ  އިސްދޫގެ  ކަލައިދުއަކީ  އައީ 
ފެށުނުއިރު  ޤަރުނަށް  ވަނަ   20 ގޮތުގައެވެ. 
ދެއަވަށަކީ  މީހުންދިރިއުޅޭ  އިސްދޫގައި 
އިސްދޫގެ  އަވަށާއި  "ގަނޑު"  އިސްދޫގެ 
އިސްދޫގެ  އެޒަމާނުންސުރެ  ކަލައިދޫއަވަށެވެ. 
އިސްދޫ  ބެލެވިފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ވެރިއަވަށުގެ 
ދުވަސްވަރު  ބައެއް  ނަމަވެސް  ގަނޑުއަވަށެވެ. 
ވެސް  ބަދަލުވެފައި  ކަލައިދުއަށް  ރަށުއޮފީސް 
ރައްޔިތުންގެ  އަވަށްތަކުގެ  އިސްދޫގެ  ވެއެވެ. 
ބޮޑު  މެދުގައި އަންޒަމާނުއްސުރެން ވެސް އޮތް 
ހުޅުގަނޑު  ފިތުނަވެރިކަމުގެ  ވާދަވެރިކަމާއި 
ނުނިވި،  ރަނގަޅަށް  ރޯވެ،  ދޭތެރެދޭތެރެއިން 
ދަންނަވަންޖެހެއެވެ.  ކަމުގައި  ދިޔަ  އަނދަމުން 
ފަހުގެ ތާރީޚުތަކުގައި ވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން 
ހާދިސާތައް  ހިތާމަވެރި  ހަމަނުޖެހުމާއި  ތަފާތު 

ހިނގާފައިވެއެވެ. 

 03 ޑިސެމްބަރ   2013 ނަމަވެސް 
ނެރުއްވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދުވަހު  ވަނަ 
ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ކަލައިދޫއަކީ  ޤަރާރަކުން 
ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.  ގޮތުގައި  ރަށެއްގެ  ވަކި 
އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނުގެ ވަޢުދުފުޅެއް 

ފުއްދަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ަހާވާލ ިލްސްޓ:
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ޯލާމފުާނ، ޮކޮލްމޯބ: ޯރަޔްލ އިޭޝައިޓްކ ޮސަސިއީޓ ޮއްފ ްސިރލްަނާކ.

ަޙަސްނ ައުޙަމުދ ަމިނުކ، 02 ިޑެސްމަބރ 1981މ.، ަދ ައއިލްެންޑްސ   
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ެނަޝަންލ ިބުއޯރ ޮއްފ ްސެޓިޓްސިޓްކްސ، 1922މ.، ިރޕޯރްޓްސ ޮއްފ   

1911 އްެންޑ 1921 ެސްނަސްސ ޮއްފ ޯމްލިޑްވ ައއިލްެންޑްސ، ޮކޮލްމޯބ.

ަޢީލ ަނީޖުބ، 22 ޭއޕީްރްލ 1983މ.، ދަނިބޫދ ޯލާމފުާނ.  

ަޢީލ ުސަލިއާމުނ، 15 ިޑެސްމަބރ 2013މ.، ޯބޑުަރ ައަރިއުރުމްނ އްިސޫދ   
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ަޢުބުދްއަރީޙްމ ުޢަމރު، ަރީޙީމާއާބދު، ލ.ަކަލިއދޫ، 2015މ.،  )އްިނަޓރިވއު(.  

ަޢީލ ިއްބާރިހްމ، ވަީންސ، ލ.ަކަލިއދޫ، 22 ާމިރުޗ 2018މ.،    

)އްިނަޓރިވއު(.

އްިސާލިމިސީޓ، 2018-1995މ.، ިހްޖީރ-ގެްރގިޯރއްަނ ޮކްނާވަޓރ،   
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ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ތެރެއިން  ދިވެހީންގެ 
ކޮށްދެއްވާފައިވާ   ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް  ފެންވަރަކަށް 
ޒަމާންތަކުގައި  އެކިއެކި  އަބުޠާލުންނެއް  އެތަކެއް 
ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް މި 
ރާއްޖޭގައި އެފަދަ  ޚިދުމަތްތެރީން އެބައުޅުއްވައެވެ. 
މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް 
ދިވެހި  އެރުވުމަކީ  ޝަރަފު  ޢިއްޒަތާއި  ޙައްޤުވާ 
އެންމެ  ޤައުމީ  ސިފައިގައި  ރަސްމީ  ދައުލަތުން 

ިނޝާްނ ާޣީޒެގ ިޢްއަޒުތގެ ެވިރކަްނ. 1

ވެރިކަން  ޢިއްޒަތުގެ  ޢާޒީގެ  ނިޝާން 
ޢިއްޒަތުގެ  ގާޒީގެ  ނިޝާން  )ނ.ޣ.ޢ.ވ( 
އެންމެމަތީ  ދައުލަތުންދޭ  ދިވެހި  ވެރިކަމަކީ، 
ވަނީ،  ނިސްބަތް  ޢިއްޒަތް  މި  ޢިއްޒަތެވެ. 
އައްސުލްތާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް 
މަހާރަދުން  ސަވާދީއްތަ  ސިރީ  އަޢުޡަމް 

)ބޮޑުތަކުރުފާނު( އަށެވެ.

ވަނީ، އައްސުލްތާނުލް ޢަލީ )6 ވަނަ( ސިރީ 
)ޢަލީ  މަހާރަދުން  ކައްތިރި  ސިޔާކަ  އައުދަ 

ރަސްގެފާނު( އަށެވެ. 

ިނޝާން ިއްސކަްނަދުރެގ ިޢްއަޒުތގެ ެވިރކަްނ. 5

ނިޝާން އިސްކަންދަރުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން 
)ނ.އ.ޢ.ވ( މި ޢިއްޒަތް ނިސްބަތް ވަނީ، 
އައްސުލްތާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު ސިރީ 
މަހާރަދުން  ބަވަނަ  ކައްތިރި  ކުލަރަންމީބަ 

)އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު( އަށެވެ.

ިނޝާން ަޢްސަކީރގެ ެވިރކަްނ. 6

)ނ.ޢ.ވ(  ވެރިކަން  ޢަސްކަރީގެ  ނިޝާން 
މިއީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި 
ޚިދުމަތަށާއި،  ސިފައިންކުރާ  ޢަސްކަރީގޮތުން 
ސިޔާދަތު  އިސްތިޤްލާލާއި  ޤައުމެއްގެ 
މުހިންމު  ޚާއްޞަ  ގޮތުން  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށާއި، 
ޢަސްކަރީ  ފެންވަރެއްގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  ވިޔަސް،  ގޮތުން 
އަދި  ޢިއްޒަތެކެވެ.  އަރުވާ  ބޭފުޅުންނަށް 
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިމާގެ ހަށިގަނޑާއި 
ފުރާނައިން ޤުރުބާންވެފައިވާ ޝަހީދުންނަށާއި، 
ނަމޫނާއެއް  ލާމަސީލު  ޖިހާދުގައި  އެމީހެއްގެ 
މީހުންނަށް  ސިފައިންގެ  ދައްކައިދީފައިވާ 
މީގެ  ދެއްވައެވެ.  ޢިއްޒަތް  މި  ވެސް 
ދިނުމަށް  ދައުލަތުން  ދިވެހި  ވެސް  އިތުރުން 
އެހެނިހެން ޢިއްޒަތާއި، މެޑެއްޔާއި، ލަޤަބާއި، 
ޢިއްޒަތާއި،  އެ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ކުލަ 
އިޚްތިޔާރު  ދިނުމުގެ  ކުލަ  މެޑެއްޔާއި، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ެރަފެރްނސް 
ިޢްއަޒުތެގ ގާނޫުނ )ގާނޫނު ނަްނބަރ 1997/1(

ިދެވިހާރްއޭޖަގއި ަރްސީމޮކްށ ެދޭވ

ާސަޖްންޓ ައްޙަމުދ ިނާޒުރ
ިޢްއަޒތާިއ ލަަޤުބ

ިނޝާްނ ިޢްއުޒްއދީުނެގ ިޢްއަޒުތގެ ެވިރކަްނ. 2

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން 
ވަނީ  ނިސްބަތް  ޢިއްޒަތް  މި  )ނ.ޢ.ޢ.ވ( 
ޢިއްޒުއްދީން،  ޙަސަން  ޣާޒީ  އައްސުލްތާނުލް 
ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން 

)ދޮންބަންޑާރައިން( ނަށެވެ.

ިނާޝްނ ަދުރަމަވްނަތ ަމާހަރުދްނެގ ިޢްއަޒުތެގ ެވިރަކްނ. 3

ނިޝާން ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުންގެ ޢިއްޒަތުގެ 
ޢިއްޒަތް  ވެރިކަން   )ނ.ދ.މ.ޢ.ވ( މި 
މުޙައްމަދު  އައްސުލްތާނުލް  ވަނީ  ނިސްބަތް 
ބިން ޢަބްދުهللا ސިރީ ބަވަނާދީއްތަ މަހާރަދުން 

)ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު( އަށެވެ.

ިނޝާްނ ަޝީހދު ަޢީލެގ ިޢްއަޒުތގެ ެވިރކަްނ. 4

ނިޝާން ޝަހީދު ޢަލީގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން 
ނިސްބަތް  ޢިއްޒަތް  މި  )ނ.ޝ.ޢ.ޢ.ވ( 

މަތީ ފެންވަރުގައި ކުރައްވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން 
މެޑެއްޔާއި،  ޢިއްޒަތާއި،  އެންމެހައި  ދެއްވާ 
މި  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ކަނޑައަޅުއްވައި  ލަޤަބު 
ތަކެތި ދެއްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. އަދި 
މިގޮތުން އެރުވޭ އެންމެހައި ޢިއްޒަތެއްގެ އެންމެ 
އިސްވެރިއާއަކީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ިނާޝުނެގ ިޢްއަޒްތ
މީހެއްގެ  އެ  ޢިއްޒަތަކީ،  ނިޝާނުގެ 
ޤައުމީ ޚިދުމަތް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ 
ދައުލަތުގެ  ގޮތުން،  ވަޒަންކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް 
ނުވަތަ  ނިޝާން،  ޢިއްޒަތުގެ  ދެއްވާ  ފަރާތުން 
މީގެއިތުރަށް،  ޢިއްޒަތެވެ.  ދެއްވާ  މެޑެއްޔާއެކު 
ޚިދުމަތް  ކުރާ  މީހުން  އިންސާނިއްޔަތަށް  މުޅި 
ނިޝާނުގެ  ވެސް،  ގޮތުން  ވަޒަންކުރުމުގެ 
ޢިއްޒަތް ދެެއްވައެވެ. މި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

36ދެވޭ ނިޝާން ޢިއްޒަތްތަކަކީ:-
www.mndf.gov.mv



ބޮޑު  “ފުރަތަމަ  ހަނގުރާމައަށް  ބޮޑު 
ހަނގުރާމަ” ނުވަތަ “ވޯލްޑް ވޯރ 1” މި ނަމުން 
ނަންދެވުނީ، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުމަށް ފަހުއެވެ. 
ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރިން މި ހަނގުރާމަ 
“ބޮޑު  ނަމަކީ،  ދީފައިވާ  ޢިލްމުވެރިން  ތާރީޚީ  އަށް، 
ހަނގުރާމަ” ނުވަތަ “ގްރޭޓް ވޯރ” އެވެ. “ފުރަތަމަ 
ބޮޑު ހަނގުރާމަ” މި ނަން ކުރިން މުޚާތަބުކުރަމުން 

ނުދެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހަތަރު 
 28 ފެށުނީ،  ދިޔައެވެ.  ދެމިގެން  ވާންދެން  އަހަރު 
ޖުލައި 1914 ގައެވެ. ރަސްމީކޮށް ނިންމާލީ، 11 

ނޮވެންބަރ 1918 ގައެވެ. 

ހަނގާުރަމ ފެށްެނ ެމުދވިެރިވ 
ާހދާިސ

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުނު ދުވަސްވަރު، 
ދުނިޔޭގެ ސިޔާސަތު ތެރެއަށް ވަދެ ގޮތްތައް ރާވައި 
ކުޅެމުން ގެންދިޔައީ، އޭރު ދުނިޔޭގެ ބާރުގެ ގޮތުގައި 
އެ  އަދި  ފިކުރުންނެވެ.  ޙިޔާލާއި  ޔޫރަޕުގެ  ތިބި، 

އައިސްފައިވާ  ދެމިގެން  ދަރިފަސްކޮޅަށް  ދުވަސްވަރު 
ވަރަށް  ރަސްކަމެއް  ދެ  މޫލާފައިވާ  ވަރުގަދައަށް 
ހަންގޭރިއަން  އޮސްޓްރޯ  އެއީ  އޮތެވެ.  ވަރުގަދަކޮށް 
ވެރިކަމެވެ.  އެންޕަޔަރުގެ  ރަޝިޔަން  އެންޕަޔަރާއި 
ބަދަލުވީ،  އަކަށް  ހަނގުރާމަ"  "ބޮޑު  ހަނގުރާމަ  މި 
މި ދެ ބާރުގެ ނުފޫޒުންނޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. އެކަން 

ހިނގައިދިޔަގޮތް ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ.

އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަން ރަސްކަމުގެ ޝާހީ 
ފްރެޑިނަންޑެވެ.  ފްރޭންޒް  އާރކްޑިއުކް  ވަލީއަހުދަކީ، 
1889 އިން ފެށިގެން 1914 ޖޫން 28 ވަނަ ދުވަހާ 
ހަމައަށް، އަވަހާރަކޮށްލެވެންދެން ހުންނެވީ ރަސްކަމުގެ 
ޝާހީ ވަލީއަހުދުގެ ގޮތުގައެވެ. އާރކްޑިއުކް ފްރޭންޒްގެ 

އަނބިކަނބަލުންނަކީ، ސޯފިޔާ ޗޯޓެކްއެވެ.

ކާރެއްގައި  އެކުގައި  ބޭފުޅުން  ދެ  މި 
އެންޑް  ބޮސްނިޔާ  ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް، 
ސެރާޔޭވޯ  ކަމުގައިވާ  ރަށެއް  ހެޒްގޮވީނިޔާގެ 
ގައި ދެބޭފުޅުން އަވަހާރަކޮށްލިއެވެ. ދެ ބޭފުޅުން 
އޮފް  ކިންގްޑަމް  ޤާތިލަކީ،  އަވަހާރަކޮށްލި 
ސާބިޔާގެ 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. މި ޤާތިލްގެ 

ނަމަކީ، ގަވިލޯ ޕްރިންސިޕްއެވެ.

ޯކްޕަރްލ ިއްބރާީހްމ ައްޙަމުދ

ޮއސްޓްޯރ ހަންގޭރިއަން ރަސްކަމުގެ ޝާހީ ވަލީއަހުދު އަރކްޑިއުކް ފްރޭންޒް އަދި އަނބިކަނބަލުން ޯސފިޔާ، ޤަތުލުޮކށްލުމުގެ ކުޑަ  �
ވަގުތުޮކޅެއް ކުރިން ކާރުޮކޅުގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޤާތިލު )ގަވިޯލ ޕްރިންސިޕް( �

ވަނަ   1901 އަކީ،  ގަވިލޯ  ޤާތިލު، 
އަހަރު ސާބިއަން ރަސްކަމުގެ ސިފައިން އުފެއްދި 
ސީކްރެޓް މިލިޓަރީ ސޮސައިޓީން ބަލަހައްޓަމުން 
ގެންދިޔަ، “ބްލެކް ހޭންޑް” ގްރޫޕްގެ އަސްކަރީ 
ހަނގުރާމައިގެ  ލިބިފައިހުރި،  ތަމްރީނު 
ކުރިން  ޒުވާނެކެވެ.  ދަސްކޮށްފައިވާ  އުކުޅުތައް 
ހޭންޑަކީ ސާބިޔާ ސިފައިންގެ  ބްލެކް  ދެންނެވި 

އަންޑަރގްރައުންޑް ޖަމާޢަތެކެވެ.

އަވަހާރަކޮށްލި  ފްރެޑިނަންޑް،  ފްރޭންޒް 
އަނބިކަނބަލުން  ގޮތަކީ،  ހިނގައިދިޔަ  ހާދިސާ 
ހެޒްގޮވީނިޔާގެ  އެންޑް  ބޮސްނިޔާ  ސޯފިޔާއާއެކު 
މަގެއްގެ މަތިން ކާރުގައި ދުއްވާފައި ގޮސް، މަގު 
ބަދަލު ކޮށްލަން ކާރު ހުއްޓާލި ވަގުތު، ޤާތިލް 
އަކުން  ފިސްތޯލަ  ނުކުމެ  ކުއްލިއަކަށް  ގަވިލޯ 
ވަޒަންތައް  އޭނާ  ފޮނުވާލީއެވެ.  ވަޒަންތައް 
ފޮނުވާލީ އެންމެ ފަސްފޫޓް ކައިރިންނެވެ. އެއިން 
އަމާޒުވިއެވެ.  ކަރުފުޅަށް  ފްރެންޒްގެ  ވަޒަނެއް 
އަދި ސޯފިޔާގެ ދަށްބަނޑުކޮޅަށް، އެހެން ވަޒަނެއް 
އަމާޒުވެ ގަޑިއެއްހައި އިރުތެރޭގައި ދެ ބޭފުޅުން 
އަވަހާރަވެ، ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވީއެވެ. ޤާތިލުކަލޭގެ 
މަރުވީ، އޭނާގެ އުމުރުން، 23 އަހަރުގައި ޖަލުގެ 

ކުޑަގޮޅީގައި އޮވެއެވެ.

ބޮޑު  ދުނިޔޭގައި  އަކީ  ހާދިސާ  މި  37
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ސާބިޔާ  އަސްލެވެ.  ފެށުމުގެ  ހަނގުރާމައެއް 
އެންޕަޔަރުގެ  ހަންގޭރިއަން  އޮސްޓްރޯ  މީހަކު، 
ދިޔައީ  ވެގެން  ޤަތުލްކޮށްލުން  ވަލީއަހުދު، 
އެމްޕަޔަރގެ  ހަންގޭރިއަން  އޮސްޓްރޯ 
ކެކި  ފަދައިން  ސިންގާއެއް  ރުޅިވެރިކަން 
އަރައިގެންދިޔަ ކަމަކަށެވެ. އެ ރުޅިވެރިކަމުގައި، 
އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަން އެންޕަޔަރުން ކިންގްޑަމް 
އޮފް ސާބިޔާއާ ދެކޮޅަށް 1914 ޖުލައި 28 ވަނަ 

ދުވަހު ހަނގުރާމަ އިޢުލާނު ކުރިއެވެ.

ޮއްސްޓޯރ ަހްނޭގިރައުންނާނިއ 
ާސިބާޔ

ކުރިއަށް  ދުވަސްތަކެއް  ހާދިސާގެ  އެ 
ޖެހިލާއިރު، އެ ދުވަސްވަރު ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް 
ބެހިފައިވާ ގޮތާއި، ޔޫރަޕުގައި ބާރާއި ނުފޫޒު ހޯދުމަށް 
މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  އެމްޕަޔަރުތަކުން  ބާރުގަދަ 
ކަމެވެ.  ބަލައިލަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ވެސް  ގޮތަކީ 
ރަސްކަމުގެ  ހަންގޭރިއަން  އޮސްޓްރޯ  އެހެނީ، 
ސުނާމީއެއް  އަވަހާރަކޮށްލުމާއެކު،  ވަލީއަހުދު  ޝާހީ 
ފަދައިން ޔޫރަޕުގައި އެ ދުވަސްވަރުގެ މަޝްރަހު އެހާ 
ދެންނެވި  މި  ދިޔައީ  ބަދަލުވެގެން  އަވަސްކަމާއެކު 

ނުފޫޒުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވާތީއެވެ.

އެމްޕަޔަރަކީ،  ހަންގޭރިއަން  އޮސްޓްރޯ 
އޮސްޓްރިއާ އެމްޕަޔަރާއި، ކިންގްޑަމް އޮފް ހަންގޭރީގެ 
ޔުނިއަންއެކެވެ.  ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ގުޅިފައިވާ 
ޔޫރަޕުގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައިއޮތް މި ބާރުގަދަ ވެރިކަން 
ވެރިކަން  މި  ދެމިގެންދިޔައެވެ.  ދިގު  އަހަރަށް   51
ބައިބައިވެގެން ދިޔައީ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި 
ލިބުނު ނާކާމިޔާބަށް ފަހު 1918 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން ފުރަތަމަ 
ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ފެށުމަކީ، އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަންގެ 
ސާބިޔާއަށް  އޮފް  ކިންގްޑަމް  ބޭފުޅަކު،  ޝާހީ 
ކޮށްލުމުގެ  ޤަތުލު  އަތުން  މީހެއްގެ  ނިސްބަތްވާ 
ރުޅިވެރިކަމުގައި އިޢުލާނު ކުރެވުނު ހަނގުރާމައެކެވެ.

ހަންގޭރިއަން  އޮސްޓްރޯ  އެހެންނަމަވެސް، 
ހަނގުރާމަ  މި  ދެކޮޅަށް  ސާބިޔާއާ  އެމްޕަޔަރުން، 
ޤަތުލޭ  މި  ސަބަބަކީ،  “ހަމައެކަނި”  އިޢުލާނުކުރި 
ދެންނެވޭކަށް ވެސް ނެތެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ 
ބޮޑު ބަހުސަކަށްވާތީ، އެ ޤަތުލުގެ ކުރިން އޮސްޓްރޯ 
ހިނގާފައިހުރި  ދެމެދު  ސާބިޔާއާ  ހަންގޭރިއަނުންނާއި 
ބައެއް ކަންކަމާއި، ޔޫރަޕުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު އެ 
ދުވަސްވަރު އެނބުރެމުންދިޔަ ގޮތާއި، ފުރަތަމަ ބޮޑު 

އެޖެންޑާއަކީ،  ނެރެމުންދިޔަ  ބާރުތަކުން  އިއްތިހާދީ 
އެއްގޮތަކުން ނޫނީ އަނެއް ގޮތަކުން އެ ޤައުމުތަކުގެ 
ބާރުތައް ފުޅާކޮށް، އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ނުފޫޒު 

ވަރުގަދަކުރުމެވެ.

އެޅިއިރު،  އަހަރުތަކަށް  ގެ   1900
ފުޅާވެ  ދިޔައީ  ފެންނަމުން  އިއްތިހާދުތައް  ޔޫރަޕުގެ 
ވަރުގަދަވަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. މިގޮތުން، ޖަރުމަނާއި 
އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަނުންގެ މެދުގައި އުފެއްދި “ޑުއެލް 
އެލައިންސް” އާ، އިޓަލީވިލާތުން ގުޅި، ތިން ޤައުމުގެ 
ގުޅިފައިވާ “ޓްރިޕަލް އެލައިންސް” އެއް އުފެއްދިއެވެ. 

އައި  އުފެދިގެން  އެލައިންސް”  “ޓްރިޕަލް 
އިނގިރޭސިވިލާތުން،  އަހަރު،  ވަނަ   1907 ފަހުން، 
ގުޅި  ބާރާ  އިއްތިހާދީ  ފުރާންސްގެ  އާއި  ރަޝިއާ 

“ޓްރިޕަލް އޮންޓޮންޓް” އުފައްދައިފިއެވެ. 

ދުވަސްވަރަށް  އެ  އިނގިރޭސިންނަކީ 
ބަލާއިރު، އެންމެ ވަރުގަދަ ކަނޑުގެ ބާރުގެ ގޮތުގައި 
ދުވަސްވަރަކީ،  އެ  އަދި،  ބެލެވެމުންނެވެ.  ދިޔައީ 
ޖަރުމަނުވިލާތުން ކަނޑުގެ ބާރުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް 
ވާދަވެރިކަން  އަސްކަރީ  ދެކޮޅަށް  އިނގިރޭސިންނާ 
މެއެވެ.  ވެސް  ދުވަސްވަރެއް  އޮތް  ބޮޑުވެފައި 
އެހެންވީމާ، ޖަރުމަނާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު އޮތް 
ނުތަނަސްކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ވެސް އެގޮތުގައި 

ދެމިއޮތެވެ.

ގޮތުން  ސިޔާސީ  އަދި  އަސްކަރީ 
އޮތް  ދުވަސްވަރު  އެ  ތެރޭގައި  ހައިޖާނުގަނޑެއްގެ 
އިއްތިހާދުތައް  މިފަދަ  ބާރުތަކުން  އެކި  ޔޫރަޕުގައި، 
އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު ފައިދާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ، 
ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް 
ޤައުމުތަކުގެ  މަޝްރަހުގައި  ސިޔާސީ  އެހީތެރިވެދީ، 
ޚާއްޞަކޮށް،  ހޯދުމެވެ.  ފުރުޞަތު  ބާރުގަދަކުރުމުގެ 
އަސަރު،  "އިމްޕީރިއަލިޒަމް"ގެ  ދުވަސްވަރަކީ،  އެ 

ހަނގުރާމައިގެ ފެށުން ގުޅުވާލަން ވެސް ޖެހެއެވެ.

އިހަށް، ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ 
ބޮޑެތި  ފޯރުވަމުންދިޔަ  ނުފޫޒު  ޔޫރަޕުގައި  ކުރިން 
މައްޗަށް  ގޮތުގެ  ފުޅާވެގެންދިޔަ  އުފެދި،  ބާރުތައް 

ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ.

ޫޔަރޕަުގިއ ުއފެދުުނ ިއްއތާިހީދ 
ާބުރަތްއ

ހަނގުރާމައަކީ  ބޮޑު  ފުރަތަމަ  ދުނިޔޭގެ 
ޔޫރަޕުގައި އެ ދުވަސްވަރު އުފެދިގެން އައި އިއްތިހާދީ 
ބާރު )އެލައިންސް( ތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ 
އެކެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ޔޫރަޕުގައި ފައްކާވެގެން އައި 
މި އިއްތިހާދީ ބާރުތައް ފެށުނީ 1879 ވަނަ އަހަރު، 
މެދުގައި  ހަންގޭރިއަނުންގެ  އޮސްޓްރޯ  ޖަރުމަނާއި 
އުފެއްދި “ދަ ޑުއެލް އެލައިންސް” އާ ހަމައިންނެވެ. 
މި ދެ ވެރިކަމުގެ މެދުގައި އުފެއްދި އިއްތިހާދީ ބާރުގެ 
ސަބަބުން ޔޫރަޕުގެ މެދުތެރޭގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލާއި 
އޮތީ  އަށް  އެލައިންސް”  “ޑުއެލް  ނުފޫޒު،  ބާރާއި 

ލިބިފައެވެ.

ފަހެ، ޖަރުމަނާއި އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަނުންގެ 
އަށް  އެލައިންސް”  “ޑުއެލް  އުފެދުނު  މެދުގައި 
ގާތްގަނޑަކަށް 13 އަހަރު ފުރުނުއިރު، ފްރާންސާއި 
ރަޝިއާއިން ވެސް އިއްތިހާދީ ބާރެއް އުފައްދައިފިއެވެ. 
“ދަ ޑުއެލް އޮންޓޮންޓް” ގެ ނަމުގައި އުފެއްދި މި 
އިއްތިހާދީ ބާރު އުފަންވީ 1892 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 
ރަޝިއާ އާއި ފުރާންސްގެ މި އިއްތިހާދީ ބާރާއެކު 
ޔޫރަޕުގައި ބާރުގަދަކުރަމުންދިޔަ ޖަރުމަނުގެ ނުރުހުން، 
މި އިއްތިހާދަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ. މިއާއެކު، މި 
ދެ އިއްތިހާދީ ބާރަކީ ޔޫރަޕުގައި ތިބި ‘ބީރައްޓެހިން’ ގެ 
ގޮތުގައި ސިފަކުރެވެމުން ދާން ފެށިއެވެ. ހަމައެހެންމެ، 
ހަނގުރާމައިގެ ހަތިޔާރު އުފެއްދުމުގަ އާއި ސިޔާސީ 
މި  ގަދަކުރުމުގައި،  ބާރު  ސަރަހައްދުގައި  ނުފޫޒާއި 
‘ރޭހެއް’  ވާދަވެރި  މެދުގައި  ބާރުގެ  އިއްތިހާދީ  ދެ 
މި  ގޮތެއްގައި،  މައިގަނޑު  ދިޔައެވެ.  ފެށިގެން 
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ސާބިޔާ  ސާބުންނަކީ  މީހުންނެވެ.  ނިސްބަތްވާ 
ޕްރޮވިންސް،  ބޮސްނިޔާ  ނަމެވެ.  ކިޔާ  މީހުންނަށް 
ދަށަށް  ބާރުގެ  ހަންގޭރިއަނުންގެ  އޮސްޓްރޯ 
އަވައްޓެރި  ސާބިޔާގެ  ސާބިޔާއިންނާއި،  ދިޔުމަކީ، 
ރަޝިއާގެ ރުޅިވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަ ކަމެކެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް، އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަނުންނާ ދެކޮޅަށް 
ހަނގުރާމައަކަށް ނުގޮސް، ސާބިޔާ އާއި ރަޝިއާއިން 

"ހަޖަމު" ކޮށްލައިގެން ތިބީއެވެ.

ހަނގުރާމަތައް  ހަމަނުޖެހުންތަކާއި  މި 
ބަލްކަން  ސާބިޔާއަކީ  ވަރަކަށް،  ނިމެމުންދާ 
ސަރަހައްދުގެ ބާރުގަދަ ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިޔައީ 
ސާބިޔާއަށް  ހަނގުރާމަތަކުން  ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ. 
ހަންގޭރިއަނުން  އޮސްޓްރޯ  ނަޞްރަކީ،  ލިބެމުންދިޔަ 
ކުރުވި  މަޖުބޫރު  ބަލަން  'ވަށްކަޅިން'  ސާބިޔާއަށް 
ހަންގޭރިއަނުން  އޮސްޓްރޯ  ކަމަކަށްވިއެވެ. 
ޤަބޫލުކުރަމުން ދިޔައީ، ސާބިޔާއަކީ، އެ ސަރަޙައްދަށް 

ހުރި ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޔޫރަޕުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި، އެއް ބާރާއި 
ބަލަމުންދިޔަ  ވަށްކަޅިން  ނަފުރަތުގެ  ބާރުން  އަނެއް 
އެ ދުވަސްވަރު، އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަނުންގެ ޝާހީ 
ޤަތުލުކޮށްލުން  ފްރޭންޒް  އާރކްޑިއުކް  ވަލީއަހުދު 
ފުށަށް  އަނެއް  މަޝްރަހު  މުޅި  ވެގެންދިޔައީ 
މި ހާދިސާއަކީ ދުނިޔެ  ޖެހިގެންދިޔަ ހާދިސާއަށެވެ. 
ބަދަލުކޮށްލި ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ހުޅުގަނޑު 
ފަޅައިގެން ދިޔުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު ކަމުގައި ގިނަ 

ބަޔަކު އެއްބަސްވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ.

ހަނގާުރަމިއެގ ެދ ފިަޅ
ވިސްނާލަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ނުކުތާ 
ބެހިފައި  ޤައުމުތައް  ޔޫރަޕުގެ  އެދުވަސްވަރު  އަކީ، 
އޮތްގޮތުން، ސާބިޔާ އާއި ރަޝިޔާއަކީ، އަބަދުވެސް 
އާއި  ހަންގޭރިއަން  އޮސްޓްރޯ  ކަމާއި  ބްލޮކް  އެއް 

ޒަމާނަކަށްވާތީ،  އޮތް  ފުޅާކޮށް  ވަރަށް  ޔޫރަޕުގައި 
އަޅުވެތިކޮށް،  ޤައުމުތައް  އެހެން  އިއްތިހާދުތަކުން 
ޘަޤާފަތެއް  ނެގުމުގެ  ފައިދާ  އިޤްތިޞާދީ، ސިޔާސީ 
ބާރުތަކުން،  ގޮސްފައެވެ.  އުފެދިގެން  އޮތީ  ވެސް 
މި ރޭހުގައި ނުފޫޒުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންދިޔަ 
ބައެއް  ހަނގުރާމަތަކާއި  ބައެއް  މަސައްކަތުގައި، 
ޔޫރަޕުގައި  ދުވަސްވަރު  އެ  ވެސް  ލޭއޮހޮރުވުންތައް 

ދިޔައީ ހިނގަމުންނެވެ.

ަބްލަކްނ ހަނގާުރަމަތްއ
ކުރިން  ހަނގުރާމައިގެ  ބޮޑު  ފުރަތަމަ 
1900 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު، ޔޫރަޕުގެ ބައެއް 
ސަރަހައްދުތައް ބައިބައިވެގެންދާން މެދުވެރިވި ބައެއް 
ސަރަހައްދުގައި  ބަލްކަން  ޔޫރަޕުގެ  ހަމަނުޖެހުންތައް 
ހިނގާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ބަލްކަން ލީގުގައި ހިމެނޭ 
ސާބިޔާ، ބަލްގޭރިއާ، ގްރީސް އަދި މޮންޓެނީގްރޯއިން 
އޮއްޓަމަން  އޮތް  ބާރުގަދަކޮށްފައި  ޤައުމުތަކުގައި  އެ 
އެމްޕަޔަރު )ތުރުކީ( ގެ ބާރުތައް ފުހެލުމަށް، 1912 
ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ހަނގުރާމަތައް ފާހަގަކޮށްލަން 
ހުރިހާ  ޔޫރަޕުގެ  ހަނގުރާމަތަކުގައި  އެ  ޖެހެއެވެ. 
ބަލިކަށިކޮށްލައި،  ބާރުތައް  އޮޓަމަން  ޓެރިޓަރީތަކުން 

ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބެއް ބަލްކަން ލީގުން ހޯދިއެވެ. 

އުންމަތް  އިސްލާމީ  އެންޕަޔަރަކީ  އޮޓަމަން 
ތުރުކީގައި  ދުވަސްވަރު  އެ  ތަމްސީލުކުރަމުންދިޔަ، 
ބާރެވެ.  ޔޫރަޕުގެ  ބޮޑު  އެންމެ  ޤާއިމްކުރެވިފައިއޮތް 
އޮތް  އުފެދިފައި  ގުޅުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ޖަރުމަނާ 

ރަސްކަމެއް ވެސް މެއެވެ.

 1913 އައި  ޖެހިގެން  ފަހުން،  އޭގެ 
ވަނަ އަހަރު ސާބިޔާ، ގްރީސް އަދި ރޮމޭނިއާއިން 
ހަނގުރާމަ  ބަލްކަން  ދެވަނަ  ދެކޮޅަށް،  ބަލްގޭރިޔާއާ 
މެދުވެރިވީ،  ފެށެން  ހަނގުރާމަ  މި  ކުރެވުނެވެ. 
ފުރަތަމަ ބަލްކަން ހަނގުރާމައިގައި ބަލްކަން ލީގުން 
ދިމާވި  ބައިއެޅުމުގައި  މެސަޑޯނިއާ،  ފަތަޙަކުރި 
ގާތްގަނޑަކަށް  ހެދިއެވެ.  ހަމަނުޖެހުންތަކާ  ސިޔާސީ 
ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ މި ހަނގުރާމައިގައި 
އަދި  ސާބިޔާ  ބައެއް،  ވަރަށްބޮޑު  މެސެޑޯނިއާގެ 

ގްރީސްގެ އަތް ދަށަށް ގެނައެވެ.

 1908 އިތުރުން،  ހަނގުރާމަތަކުގެ  މި 
އޮސްޓްރޯ  ޕްރޮވިންސް،  ބޮސްނިއާ  އަހަރު  ވަނަ 
ހަންގޭރިއަނުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައި ކޮންފްލިކްޓަކީ 
އެ  ހަމަނުޖެހުމެކެވެ.  ޖެހޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް 
ބާރުގެ  ހަންގޭރިއަނުންގެ  އޮސްޓްރޯ  ފަހަރު، 
އެ  ދިޔައިރު،  ޕްރޮވިންސް  ބޮސްނިޔާ  ދަށަށް 
ދަރިކޮޅަށް  ސާބު  ރައްޔިތުންނަކީ  ބައެއް  ޤައުމުގެ 

ޖަރުމަންވިލާތަކީ، އަނެއް ބްލޮކް ކަމެވެ. ފުރަތަމަ ބޮޑު 
ފެށުނު  ދެމެދުގައި  ބްލޮކްގެ  ދެ  މި  ހަނގުރާމައަކީ، 

ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަ އެކެވެ. 

އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަން ފަޅީގެ ބާރަކަށްވީ، 
އަނެއްފަޅިއަކީ،  އެވެ.  ޕަވަރސް"  "ސެންޓްރަލް 
ޕަވަރސް"  "އެލައިޑް  އެވެ.  ޕަވަރސް"  "އެލައިޑް 
އަކީ ބްރިޓިޝް އެމްޕަޔަރާއި، ރަޝިޔަން އެންޕަޔަރާއި 
ފްރެންޗް ރިޕަބްލިކްގެ ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ ފަޅިއެވެ. އެ 
ތިން ޤައުމުގެ އިތުރުން އެފަޅިއަށް ހަނގުރާމައިގައި 
އާއި  ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް  ޤައުމުތަކަކީ،  އެރި 
ޖަޕާނާއި އިޓަލީ އާއި ސާބިޔާ އަދި ބެލްޖިއަމް އެވެ. 
ބައިވެރިވީ  ގޮތުން  ޢަމަލީ  ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް 
އާދެ،  ދުވަސްވަރުގައެވެ.  އެންމެފަހު  ހަނގުރާމައިގެ 
1917 ގައެވެ. އެލައިޑް ޕަވަރސްއާ އެންމެ ފަހުން 

ގުޅުނު ބާރަކީ އިޓަލީވިލާތެެެވެ.

ހަނގުރާމަ ކުރެވުނީ، ސެންޓަރަލް ޕަވަރސް 
އޮސްޓްރޯ  ތިބީ،  ބްލޮކްގައި  މި  ދެކޮޅަށެވެ.  އާ 
އެންޕަޔަރާއި،  ޖަރުމަނު  އެންޕަޔަރާއި،  ހަންގޭރިއަން 
އޮޓަމަން އެންޕަޔަރާއި، ކިންގްޑޮމް އޮފް ބަލްގޭރިއާ 
އެވެ. ބަލްގޭރިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅުނީ، 14 އޮކްޓޯބަރ 
1915 ގައެވެ. އޮޓަމަން އެންޕަޔަރ، 2 އޯގަސްޓް 
ފަޅި  ތާއީދުކުރާ  އޮތީ،  ފެށިގެން  އިން   1914
ސިއްރު ކޮށްގެންނެވެ. ފާޅުގައި އޮޓަމަން އެންޕަޔަރުން 
އަމުރު  ޚަލީފާ  ޖިހާދުކުރުމަށް  ނުކުމެ  ހަނގުރާމައަށް 
ދުވަސްކޮޅެއް  ފެށުނުތާ  ހަނގުރާމަ  ނެރުއްވީ، 

ފަހުންނެވެ.

ތުަރީތުބވުަމްނިދަޔ ޮގްތ
މިހާ ހިސާބުން، ހަނގުރާމައަށް ޤައުމުތަކުން 
ނިކުމެ، ތަރުތީބުވަމުންދިޔަ ގޮތަށް ބަލައިލަން ޖެހެއެވެ.

ކުރެވުނީ  އިޢުލާނު  ފުރަތަމަ  ހަނގުރާމަ 
އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަނުން، ކިންގްޑަމް އޮފް ސާބިޔާއާ 
ދިފާޢުކޮށްދޭނެ  ސާބިޔާ  ފަހުން،  އޭގެ  ދެކޮޅަށެވެ. 
ދެކޮޅަށް  ހަންގޭރިއަނުންނާ  އޮސްޓްރޯ  ކަމަށްބުނެ، 
އަދި،  ކުރީއެވެ.  އިޢުލާނު  ހަނގުރާމަ  ރަޝިޔާއިން 
ރަޝިއާގެ ބަރު ހަތިޔާރާއެކު އެ ޤައުމުގެ ސިފައިން  39
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ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވިއެވެ. 

އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަން ދިފާޢު ކުރުމަށް އެ 
ޖަރުމަނެވެ.  ނިކުތީ  ގޮތުގައި  އެލައިއެއްގެ  ޤައުމުގެ 
ޖަރުމަނުން، ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިޢުލާނު 

ކުރިީ 1914، އޮގަސްޓް 1 ގައެވެ.

ފްރާންސަކީ ރަޝިޔާ އާއެކު އިއްތިހާދުވެފައި 
އާއެކު  ރަޝިއާ  ފްރާންސުން،  ޤައުމެކެވެ.  އޮތް 
ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައި، ޖަރުމަނާއި 
އިޢުލާނު  ހަނގުރާމަ  ދެކޮޅަށް  ހަންގޭރީއާ  އޮސްޓްރޯ 

ކުރިއެވެ. 

އިޢުލާނުކުރުމާ  ހަނގުރާމަ  ފްރާންސުން 
އެކު، އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން، ފްރާންސަށް 
ޖެހިގެންއޮތް  ފުރާންސާ  ނިންމައި،  ދިނުމަށް  ހަމަލާ 
ބެލްޖިއަމަށް ޖަރުމަނު ސިފައިން އަރައި، ބެލްޖިއަމް 

ހިފިއެވެ. 

ބަދަލުވެގެން  މަންޒަރު  މުޅި  ހަނގުރާމައިގެ 
ކަމަކީ،  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  މިއެވެ.  ހިސާބަކީ  ދިޔަ 
އޭރު ބެލްޖިއަމް އޮތީ މި ހަނގުރާމައިގައި އެއްވެސް 
ގޮތުގައެވެ.  ޤައުމެއްގެ  ނިޔުޓްރަލް  ނުޖެހި  ކޮޅަކަށް 
ދިން  ސިފައިން  ޖަރުމަނު  ހިފުމަށް  ބެލްޖިއަމް 
ހަމަލާތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ދެވެން ފެށި 

ފުރަތަމަ ހަމަލާތަކެވެ.

ޖަރުމަނު ސިފައިން ބެލްޖިއަމަށް އަރައިގަނެ، 
ޢަމަލަކީ  ނިގުޅައިގަތް  މިނިވަންކަން  ޤައުމުގެ  އެ 
ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް 
އެ  ޖަރުމަނުގެ  ސަބަބަކަށްވިއެވެ.  އަރައިގަތް  ކެކި 
ޢަމަލު ކުށްވެރިކުރި، އެއް ބާރަކީ، އިނގިރޭސިންނެވެ.

ހަނގުރާމައަށް  އިނގިރޭސިވިލާތުން 
ހުއްޓެވެ.  ސަބަބުތަކެއް  ގިނަ  ޖެހުނު  ނުކުންނަން 
ފުރާންސްގެ  އިނގިރޭސިންނަކީ  ސަބަބަކީ،  ފުރަތަމަ 
ދިފާޢު  ފުރާންސް  ވުމެވެ.  މަދަދުގާރަށް  އެންމެގާތް 
ކުރުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ "މޯރަލް އޮބްލިގޭޝަން" 
މިއާއެކު،  ދެކުނެވެ.  ޤައުމުން  އެ  ކަމުގައި  އެއް 
ބެލްޖިއަމަށް  އޮތް  ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ  ނިއުޓްރަލް 
ޖަރުމަނުން ހަމަލާދޭން ފެށުމަކީ ވެސް މި ހަނގުރާމައަށް 
އަނެއް  ޖެހުނު  ނުކުންނަން  އިނގިރޭސިވިލާތުން 
ސަބަބެވެ. އެހެނީ، ބެލްޖިއަމާ އެކު އިނގިރޭސިވިލާތުން 
 75 އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ހާލަތްތަކުގައި  ހަނގުރާމައިގެ 
އެއްބަސްވުމެއް  ޤާއިމްކޮށްފައިއޮތް  ވާންދެން  އަހަރު 
ޖަރުމަނުން  އަނެއްކޮޅުން،  އޮތެވެ.  ހެދިފައި  އޭރު 
ބެލްޖިއަމަށް އަރައި ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު، ބެލްޖިއަމްގެ 
ރަސްގެފާނު އިނގިރޭސިންގެ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަމަށް 
އޮސްޓްރޯ  ޖަރުމަނާއި  އެދިފައެވެ.  އޮތީ  ވެސް 

ޖަރުމަނުން ފެށި ސަބްމެރިން ވޯފެއަރގެ ސަބަބުން 
ބޮޑެތި  އަށް  ޝިޕިންގ  ކޮމާޝަލް  ޔޫއެސްގެ 
ނުރައްކަލަށް  ގޮތުން  ސަލާމަތީ  ގެއްލުންތަކެއްވެ، 
 1917 ޔޫއެސްއިން  އެންމެފަހުން  ހުށަހެޅުމުން 
އިއްތިހާދާ  ޖަރުމަނުގެ  ދުވަހު  ވަނަ   6 އޭޕްރިލް 
ޔޫއެސްއިން  ނުކުތެވެ.  ހަނގުރާމައަށް  ދެކޮޅަށް 
މެދުވެރިވީ،  ނިކުންނަން  މައިދާނަށް  ހަނގުރާމައިގެ 
އިނގިރޭސިންގެ  ސަބްމެރިންއަކުން  ޖަރުމަނު 
ތިބި  އޭގައި  ފައްތާލައި،  ޕަސިންޖަރލައިނެއް 
އެމެރިކާގެ 128 މީހުން މަރާލި ހާދިސާއަށް ފަހުއެވެ. 
އެލައިޑް  ނިކުތުމާއެކު  ހަނގުރާމައަށް  ޔޫއެސްއިން 
ހަނގުރާމައިގައި  ކުރިއެރުންތައް  ބޮޑެތި  ޕަވަސްއަށް 

ލިބެން ފެށިއެވެ.

މި ހަނގުރާމައިގައި އެންމެބޮޑު ޓުވިސްޓެއް 
ބޮޑު  ފުރަތަމަ  އިޓަލީވިލާތެވެ.  ޤައުމަކީ  ގެނައި 
ހަނގުރާމަ ފެށުމާ ހަމައަށް އިޓަލީ އޮތީ ޖަރުމަނާއި 
އޮސްޓްރޯ ހަންގޭރިއަންއާއެކު ހެދިފައި އޮތް ޓްރިޕަލް 
ހަނގުރާމަ  ނަމަވެސް،  އެކުއެވެ.  އަލައިންސާ 
ގޮތުގައި  ސިޔާސަތެއްގެ  އިޓަލީގެ  ފެށުމާއެކު، 
ވަންނަންޖެހޭ  އިޓަލީ  އަކީ  ހަނގުރާމަ  އެ  ނެރުނީ، 
ހަނގުރާމައެއް ނޫން ކަމާއި، ނިޔުޓްރަލް ޤައުމެއްގެ 
ގޮތުގައި އޮތުމެވެ. އޭގެފަހުން، 1915 މެއި މަހުގައި 
ރަޝިޔާގެ  ފްރާންސާއި  ބަދަލުވެ،  ކޮޅު  އިޓަލީގެ 
އިންތިހާދާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައަށް 

ނުކުތީއެވެ.

ހަނގާުރަމ ުހްއާޓލްުނ
ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކީ އޭގެ ކުރިން 
ދުވަހަކު ވެސް ދުނިޔެ ނުދެކޭފަދަ އައު ހަތިޔާރާއި 
އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ނެތިކޮށްލާފަދަ ނުރައްކާތެރި 

ހަނގުރާމަ  އިނގިރޭސިން  ދެކޮޅަށް  ހަންގޭރިއަންއާ 
އިޢުލާނުކުރީ، 4 އޮގަސްޓް 1914 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

ތެރެއަށް  ހަނގުރާމައިގެ  އިނގިރޭސިން 
ނުކުތުމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ، ގިނަ 
ޤައުމުތަކެއް މި ހަނގުރާމައިގައި ސާމިލުވެ، ރޯވެފައިވާ 
ހުޅުގަނޑު އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އިނގިރޭސި 
ކޮލޮނީތަކާއި ޑޮމިނަންސްތައް ކަމުގައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާ، 
ކެނެޑާ، އިންޑިއާ، ނިޔުޒީލެންޑް އަދި ޔޫނިއަން އޮފް 
ސައުތު އެފްރިކާފަދަ ޤައުމުތަކުން އިނގިރޭސިންނާއެކު 
ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށިއެވެ. 
ފަންޑުކުރަމުން  އަސްކަރިއްޔާތަކަށް  ޤައުމުތަކުގެ  އެ 

ދިޔައީ ސީދާ އިނގިރޭސިންނެވެ.

އިނގިރޭސިން ސީދާގޮތެއްގައި ހަނގުރާމައަށް 
އިނގިރޭސިންނާއެކު  ދުވަސްވަރު،  އެ  ނިކުތުމާއެކު، 
އޮތް  ޤާއިމްކޮށްފައި  އެއްބަސްވުމެއް  އަސްކަރީ 
ޖަޕާނުން ވެސް، 1914 އޯގަސްޓް 23 ވަނަ ދުވަހު، 
ކުރިއެވެ.  އިޢުލާނު  ހަނގުރާމަ  ދެކޮޅަށް  ޖަރުމަނާ 
ދުވަސް  ދެ  އިޢުލާނުކުރިތާ  ހަނގުރާމަ  ޖަޕާނުން 
ދެކޮޅަށް  ޖަޕާނާ  ހަންގޭރިއަނުން  އޮސްޓްރޯ  ފަހުން، 

ހަނގުރާމަ އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އަދި  ސިޔާސީ  ގޮތުންނާއި  އިޤްތިސާދީ 
ބޮޑެތި  ބިތަށް،  ހަތަރު  ދުނިޔޭގެ  ގޮތުން  އަސްކަރީ 
ބަދަލުތަކެއް ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އަންނަން ފެށުމާ 
ޔޫރަޕުގެ އަސްދަނޑިން  އަސަރު  އެކަމުގެ  ގުޅިގެން، 
ވެސް  ބައްރަށް  އެމެރިކާގެ  އާއި  އޭސިއާ  ބޭރުވެ، 

ފޯރަން ފެށިއެވެ.

ފަހެ، ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުމާއެކު، އެމެރިކާ 
އެއް  ކުރަމުންދިޔަ  އަސަރެއް  އެންމެބޮޑު  ބައްރުން 
އެވެ.  )ޔޫއެސް(  ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް  ޤައުމަކީ 
ވިލްޝަން  ވޫޑްރޯ  ރައީސް  ޔޫއެސްގެ  ނަމަވެސް، 
އިޢުލާނުކުރީ، އެ ޤައުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަނގުރާމައިގެ 
ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ  ނިޔުޓްރަލް  ނުވަދެ،  ތެރެއަށް 
ސިޔާސަތު  މި  ވިލްޝަންގެ  ރައީސް  އޮތުމެވެ. 
ހަމައަށެވެ.  އަހަރާ  ވަނަ   1917 ދެމެހެއްޓުނީ 
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އެއްބަސްވުމެވެ.  އެކުލަވާލެވުނު  ހާޟިރުގައި  ޣައިރު 
މި އެއްބަސްވުމުގައި އެލައިޑް ޕަވަސް އާއި ޖަރުމަނާ 
ވަނަ   28 ޖޫން   1919 ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ދެމެދު 
ބޮޑު  ރަސްމީކޮށް  ފަހު،  ދުވަހަށް  އެ  ދުވަހުއެވެ. 

ހަނގުރާމަ ނިމިގެން ދިޔައީއެވެ.

ދެކޮޅަށް  ޖަރުމަނާ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި 
މިގޮތުން،  އެޅިއެވެ.  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުކަށި  ވަރަށް 
ހަނގުރާމައިގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ޖަރުމަނުން އުފުލަން 
ޖެހި، ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެލައިޑް ޕަވަސްއަށް 33 
ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިއެވެ. 
އެ ދުވަސްވަރަށް ބަލާއިރު، ޖަރުމަނުގެ މާލިއްޔަތުގައި 
ހުރީ އެއްބަސްވުމުގައި ދައްކަން ކަނޑައެޅި ފައިސާގެ 
ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. އެހެންކަމުން، 
ދަރަނިވެރި  ގޮތަކުން  އެތައް  ޖަރުމަނު  މާލީގޮތުން 

ވެގެންދިޔައެވެ.

ސިފައިންގެ  ޖަރުމަނުގެ  އިތުރުން،  އޭގެ 
އަދަދު އެއްލައްކަ އަށްވުރެ އިތުރު ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް 
އެއަރފޯސް  އާއި  ނޭވީ  ޖަރުމަނުގެ  ކަނޑައެޅިއެވެ. 
އެއްކޮށް މަނާކުރިއެވެ. އަދި، ޖަރުމަނުން ހިފާފައިވާ 
 13 ފަސްގަނޑުން  އެޤައުމުގެ  އަތުލައި،  ބިންތައް 

އިންސައްތަ އަތުލިއެވެ.

ހަނގާުރަމއްަށ ފުަހ
ނިމުނުއިރު،  ހަނގުރާމަ  ބޮޑު  ފުރަތަމަ 
ދުނިޔޭގައި މޫލާފައިއޮތް ބާރުގަދަ ހަތަރު ރަސްކަމެއް 
ޖަރުމަނު  އެއީ،  ދިޔައެވެ.  ނެތިގެން  އެއްކޮށް 
ގެ  )ތުރުކީ(  އެމްޕަޔަރ  އޮއްޓަމަން  އެމްޕަޔަރާއި، 
އެމްޕަޔަރާއި،  ހަންގޭރިއަން  އޮސްޓްރޯ  އިތުރުން 

ރަޝިއަން އެމްޕަޔަރެވެ.

ފަހު،  ހަނގުރާމައަށް  އެ  އިތުރުން،  މީގެ 
އަޑުއުފުލައި،  މީހުން  ދެކޮޅަށް  ކޮލޯނަލިޒަމްއާ 
ޝުޢޫރުތަކުގެ  ގެ  )ނޭޝަނަލިޒަމް(  ޤައުމިއްޔަތު 

ބޭނުންކޮށްގެން  އާލާތްތައް  މޮޑަން  ހަނގުރާމައިގެ 
ފުރަތަމަ  އެއީ،  ހަނގުރާމައެކެވެ.  ވަރުގަދަ  ހިންގި 
ފަހަރަށް ދުނިޔޭގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އީޖާދުކޮށްގެން 
ފެށި  ބޭނުންކުރަން  ހަތިޔާރު  ބާވަތްތަކުގެ  ކެމިކަލް 
ބޮންތައް  ވަޒަނާއި  އެކިޒާތުގެ  ހަނގުރާމައެވެ. 
ހިފަން  ބޭނުން  މައިދާނުގައި  އަމަލީ  އުފައްދައި 
ހަނގުރާމައިގައި  އެ  ހަނގުރާމައިގައެވެ.  އެ  ފެށީ 
އެއީ،  ކުރިއެވެ.  ތަޖުރިބާ  ހަތިޔާރުތައް  އެކިއެކި 
މަތިންދާބޯޓުގެ  ހަނގުރާމައެއްގައި  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ 
ބޭނުންކުރަން ފެށި ހަނގުރާމައެވެ. އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ 
އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރިއެވެ. އަސްކަރީ ޓޭންކަރާއި، 
ފުރަތަމަ  އާޓިލަރީސް  ލޯންގްރޭންޖު  ސަބްމެރީނާއި، 
ބާވަތެއްގެ  ހުރިހާ  މި  ބޭނުންކުރިއެވެ.  ފަހަރަށް 
ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނުންނާ ދެކޮޅަށް 
ހަނގުރާމައިގެ  އެ  ކުރެވުނީ،  ތަޖުރިބާ  ބޭނުންހިފައި 

ތެރޭގައެވެ.

އެ  ހަނގުރާމައަކީ،  ބޮޑު  ފުރަތަމަ 
ހުރިހާ  ހިނގަމުންދިޔަ  ޔޫރަޕުގައި  ދުވަސްވަރު 
ހުއްޓުވާލި  ހަމަނުޖެހުންތައް  ހަނގުރާމަތަކާއި  ކުދި 
މިންވަރު  ޚަރަދުކުރި  ހަނގުރާމައަށް  ހަނގުރާމައެވެ. 
ދަރަނިވެރިވެ،  ޤައުމުތައް  ބައެއް  މަތިކަމުން، 
ބާރުތަކުގެ  ބޮޑެތި  ދުނިޔޭގެ  ފަޤީރުވެގެންދިޔައެވެ. 
ދަށުގައި އޮތް އެތައް ސަރަޙައްދެއް ގެއްލި، ދުނިޔޭގެ 
ހަނގުރާމައިގެ  އެ  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ޗާޓަށް 

ސަބަބުން ގެނުވިއެވެ.

މިލިއަން   8 ހަނގުރާމައިގައި،  މި 
މީހުން  މިލިއަން   7 މަރުވިއެވެ.  ހަނގުރާމަވެރިން 
 15 ދިޔައެވެ.  ވެގެން  ނުކުޅެދުންތެރި  ދާއިމީކޮށް 
ތެރޭގައި  އޭގެ  ޒަޚަމްވިއެވެ.  ސިފައިން  މިލިއަން 
ޖެހުނު  ތަޖުރިބާކުރަން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދާއިމީ 
މި  އަދި،  ތިއްބެވެ.  ބަޔަކު  މިލިއަން  އެތައް 
ކުށެއްނެތް  މިލިއަން  އެތައްއެތައް  ހަނގުރާމައިގައި 

އާންމު ރައްޔިތުންނެއް ޤަތުލުކޮށް މަރާލިއެވެ.

 1918 ނިމިގެންދިޔައީ  ހަނގުރާމަ  މި 
ހަނގުރާމަ  އަމާންދީ،  ޖަރުމަނުން  އަހަރު،  ވަނަ 
ކުރުމަށް  ޤާއިމް  އެއްބަސްވުމެއް  މެދުކަނޑާލުމުގެ 
ޕަވަސްއިން  އެލައިޑް  ހިސާބުންނެވެ.  އެދުނު 
ޖަރުމަނުގެ މި އެދުމަށް އިޖާބަދީ، 1918 ނޮވެންބަރުު 
11 ވަނަ ދުވަހު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލިކަން އިޢުލާނު 

ކުރިއެވެ.

އެއަށްފަހު، އެލައިޑް ޕަވަސްއަށް ނިސްބަތްވާ 
ފުރާންސްގައި  އަހަރު،  ވަނަ   1919 ބާރުތަކުން 
ބައްދަލުކޮށް، މަޝްހޫރު "ވާޝާއިސް އެއްބަސްވުން" 
ޖަރުމަނުގެ  އެއްބަސްވުމަކީ،  މި  ޤާއިމްކުރިއެވެ. 

އަޑުތައް ގަދަވާން ފެށިއެވެ.

ރަހީނުކޮށްފައި  ދުނިޔެ  ގޮތުން  އިޤްތިސާދީ 
ހަނގުރާމައިގެ  މި  ބާރުތަކަށް  ދުނިޔޭގެ  އޮތް، 
ސިޔާސަތެއް  ހަމަހަމަ  އިޤްތިޞާދީ  ސަބަބުން 
ގިނަ  ޔޫރަޕުގެ  ދިޔައެވެ.  މަޖުބޫރުވެގެން  ގެންނަން 
ޤައުމުތަކެއް އިޤްތިޞާދީގޮތުން ވަރަށްބޮޑަށް ބަލިކަށިވެ، 
އެ ޤައުމުތަކުގެ ދަރަނި އެތައް ގުނައަކަށް ބޮޑުވެގެން 

ދިޔައެވެ. 

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 
ޤައުމަކީ  ލިބުނު  ނުފޫޒެއް  އާއި  ފައިދާ  އެންމެބޮޑު 
"އިންޑަސްޓްރިއަލް  ސްޓޭޓްސްއެވެ.  ޔުނައިޓެޑް 
ޕަވަރ" އަދި ދުނިޔޭގެ "ކްރެޑިޓަރ" އެއްގެ މަޤާމަށް 
މި  ދިޔައީ  ބަދަލުވެގެން  ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް 

ހަނގުރާމައަށް ފަހުއެވެ.

ހަނގުރާމައަށް ފަހު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް 
އިޖުތިމާޢީ  އަންހެނުންގެ  ގެނުވީ،  ދުނިޔެއަށް 
ދިރިއުޅުމަށެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުގައި  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 
ވިޔަފާރި  ފެށިއެވެ.  ފުޅާވާން  ދައުރު  އަންހެނުންގެ 
ދާއިރާ އާއި ޤާނޫނީ ދާއިރާ އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް 
ދާއިރާތަކުގައި އަންހެނުން ގިނަ އަދަދަކަށް ސާމިލުވެ، 

ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަން ފެށިއެވެ.

ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކީ، ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ކުރިއެރުންތަކަށް އިންޤިލާބެއް ގެނުވި ހަނގުރާމައެކެވެ. 
ކަނޑުގެ  އެއްގަމާއި  ދެމެކުންމިދާ  ދުނިޔެ  އަދުގެ 
ދަތުރުފަތުރާއި، ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ގިނަ ދާއިރާތަކުން 
ހަނގުރާމައިގެ  ބޮޑު  ކުރިއެރުންތަކަކީ  ހޯދާފައިވާ 
ދިރާސާތަކުގެ  ހެދި  ހޯދިހޯދުންތަކާއި،  ތެރޭގައި 

މައްޗަށް އެޅެމުން އައިސްފައިވާ ބިންގާތަކެވެ.

ރެފަރެންސް: 
- ވޯލްޑްވޯރ 1 ޑޮކިޔުމެންޓްރީ )ބީބީސީ(
- ވޯލްޑްވޯރ 1 )ހިސްޓްރީ ޑޮޓް ކޮމް(
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ޮވރަްނޓް ޮއިފސަރ 4 
ިއްބާރީހްމ ުއަމުރ

 މަސްވެރިކަމަށް މޮޔަވެފައި ހުންނަ ކެޔޮޅަކު އެއްދުވަހަކު އޮޑީގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުގައި ނަމާދު 
ކުރަން ފެށިއެވެ. އެ ވަގުތަކީ ދޯނީގެ އެހެން މަސްވެރިއަކު މަސް ބާނަން ހުރި ވަގުތެވެ. ކެޔޮޅު 
ރުކޫޢަށް ދިޔަތަނާ މަސް ބާނަން ހުރި މީހާގެ ނަނުގައި ވަރުގަދަ މަހެއް ހިފައިފިއެވެ. މަސް ގަނެގެން 
ނަނު ބައެއް ފަހަރު އިތުރަށް ދޫކޮށް، ގާތަށް ދަމައި، މަސް ފެނުން މައްޗަށް ނަގަން ވަރަށް ވަގުތު 
ނެގިއެވެ. އެކަމަކު މަސް ފެނުން މައްޗަށް ނަގައި އޮޑިއަށް އެތެރެ ކުރުމުގެ ކުރިން ބުޅިން ނެއްޓިގެން 
މޫދަށް ވެއްޓުނީއެވެ. އެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ބަލަން ރުކޫޢުގައި މަޑުކޮށްގެން ކެޔޮޅު އޮތެވެ. މަސް 
މޫދަށް ވެއްޓުމާއެކު ކެޔޮޅު ރުކޫޢުން ތެދުވެ ސަޖިދައަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މަސްބާނަން ހުރި މީހާއާ 

ދިމާލަށް "ތިޔަ ހެދީ ކިހިނެއް؟" ހޭ ބުނާ ގޮތަށް އަތުން އިޝާރާތް ކޮށްލިއެވެ.

ދިވެހި  ކިޔަވަންދިޔަ  އަލަށް  މިސްރަށް   
"އިސްކަންދަރިއްޔާ"  އެރުމަށްފަހު  އޮޓޯއަކަށް  ކުއްޖަކު 
ތަނަކަށްތޯ  ކޮން  އިސްކަންދަރިއްޔާގެ  ބުނުމުން  އޭ 
ޑްރައިވަރަށް  ސުވާލުކުރިއެވެ.  ޑްރައިވަރު  ދާންވީ 

ެކޮޔުޅެގ ަނާމުދ

ިކްއލި ިވްއާކ ާމަމ

ައނިބީމހާ ޭނނގުްނ

ައނިބީމާހެގ ަލަވ ިކޔުްނ

އެނގެނީ އަރަބި ބަސް އެކަންޏެވެ. އަދި ދިވެހި ިއްސކަްނަދިރްއޔާ ިނޭމ ިހާސުބ
ދިވެހި  ނޭނގެއެވެ.  ބަހެއް  އަރަބި  ކުއްޖާއަށް 
އިސްކަންދަރިއްޔާ  ވަނީ  ބޭނުން  ދާން  ކުއްޖާ 
އަވަށް ނިމޭ ހިސާބަށެވެ. ދިވެހި ކުއްޖާ ވަރަށް 
َصَدَق  "އިސްކަންދަރިއްޔާ  ބުނީ  ވިސްނުމަށްފަހު 

اللُّٰه الَْعِظيْم” އެވެ.

އަނބިމީހާ: އަހަރެން ހަމަ ލަވަކިޔަން ފަށާއިރަށް ބެލްކަންޏަށް ނުކުންނަނީ ކީއްވެ؟

ފިރިމީހާ: އެހެން ނޫނީ އަވަށްޓެރިން ހީކުރާނީ އަހަރެން ކަލެއަށް އަނިޔާކުރަނީ ކަމަށް.

ދަރިފުޅު: ބައްޕާ، އަޅުގަނޑު އަޑުއެހިން އެފްރިކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ކައިވެންޏަށް 
ފަހުގައި ނޫނީ ފިރިމީހާއަށް އަނބިމީހާއަކީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގޭނެއޭ. އެއީ ތެދެއްތޯ.

ބައްޕަ: އެއީ ތެދެއް. ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް.

ދަރިފުޅު  މާމަ  އަތުވެއްޖެއެވެ.  ގަންނަން  ކިއްލި  ކުއްޖަކު  ފެށިތަނާ  ނަމާދުކުރަން  މާމަ  ވިއްކާ  ކިއްލި 
ކިއްލި ފުޅި ފެނޭތޯ ހޯދާހޯދާ ވެސް ނުފެނިގެން ނަމާދުކުރަން ހުރި މާމައަށް ބަލައިލިއިރު މާމަ ހުރީ ރުޅިއައިސް 

ރަތްވެފައެވެ. އަދި ނިއްކުރިންނާއި ބުމައިންނާ ލޮލުން ކިއްލި ފުޅި ހުރި ތަން ދައްކަން އިޝާރާތްކުރަނީއެވެ.
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ާސަޖްންޓ ައްޙަމުދ ުސަހިއްލ

އެމްއްެނޑީއެފް ބަހްުސ ީޓމުގެ ފުަޚުރވެރި ާކމާިޔީބ
އެތަކެއް  ތަފާތު  ވެސް  އަސްކަރިއްޔާއެއްގައި  ޤައުމެއްގެ  ކޮންމެ 
ފަޚުރުވެރިން އުފެދި، އެ ފަންނުވެރިންނަކީ އެ ޤައުމެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ 
ތަފާތު  އިންޖީނެރުންނާއި،  ތެރޭގައި  އޭގެ  ދެއެވެ.  ވެގެން  ބަޔަކަށް  ފަދަ 
އައު އީޖާދުތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި، މަޤްބޫލު ވާހަކަދެއްކުންތެރިންނާއި، 

ހުނަރުވެރި މިޔުޒީޝަނުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ކަންހުރީ  ވެސް  މުއައްސަސާގައި 
މުއައްސަސާއަކީ  މި  މިހެންނެވެ. 
ބަލައިގަންނަ  މުޖުތަމަޢު  މިއަދު  ވެސް 
ވާހަކަދެއްކުންތެރިން  ކުޅަދާނަ  ފަދަ 
މުއައްސަސާއެކެވެ.  އުފެދިފައިވާ 
 ، އި ނާ ން ރި ތެ ން ކު އް ދެ ކަ ހަ ވާ
ޤައުމީ  އުފެދި،  ބަހުސްކުރުންތެރިން 
އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގައި 
ވާދަކޮށް ފަޚުރުވެރި ތާރީޚީ ރިކޯޑުތަކެއް 

ވެސް މި ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  އާދެ، 
މިއުޅެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ 
ބަހުސް މުބާރާތުގެ ވާހަކައެކެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރު، އެންމެ ފުރަތަމަ މި 
މުބާރާތް ބޭއްވި ފަހަރު ވެސް މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ދިވެހި 
ސިފައިންނެވެ. ދިމާވި ސަބަބަކާހުރެ 2007 ވަނަ އަހަރު ބަހުސް މުބާރާތް 
ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، 2008 އަދި 2009 ވަނަ އަހަރު މި 
އާދެ،  ސިފައިންނެވެ.  ދިވެހި  ހޯދީ  ޗެމްޕިއަންކަން  ބޭއްވިއިރު،  މުބާރާތް 
އެއްވެސް ބަޔަކަށް ޗެމްޕިއަންކަމުގެ ރަހަ ވެސް ލައްވައި ނުލައި އެއްވެސް 

ބައެއްގެ އަތުން ބަލިވުމެއް ނެތިއެވެ. އަނެއްކާ ވެސް އައީ މެދުކެނޑުމެކެވެ. 
2015 ވަނަ އަހަރު އަލުން އައު ހިތްވަރަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑުން މި 

މުބާރާތް ފެށިއެވެ. 

ވަރަށް  ނުކުތީ  ޓީމު  ބަހުސް  ސިފައިންގެ  އަހަރު  ވަނަ   2015
ވަރަށް  ނަމަވެސް،  އެހެން  ޓީމެކެވެ.  ޒުވާން  ވަރަށް  ބަދަލަކާއެކު  ބޮޑު 
ގުޅިގެން  ޖޯޝާއެކު  ހިތްވަރާއި 
މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފަދަ ޓީމެކެވެ. 
ލެފްޓިނެންޓް ޢަބްދުهللا އިސްމާޢީލްގެ 
ޓީމަކީ  ނުކުތް  މޭސްތިރިކަމުގައި 
ސިފައިންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ވެސް އައު 
މޫނުތަކަކަށް ވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް 
މޫނުތަކެއް  އައު  ޕޯޑިއަމްތަކަށް 
ދުވާލާއި  މަހު  ރަމަޟާން  ނޫނެވެ. 
ރޭގަނޑު އެތައް ވަގުތެއް މަޢުލޫމާތު 
ދިރާސާކުރުމުގައި  ހޯދުމާއި، 
މަސައްކަތުން  ކުރެވުނު  ހޭދަކޮށް، 
ހިތްހަމަ  މެދު  ކާމިޔާބީތަކާ  ލިބުނު 

ޖެހެއެވެ.

ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޢަބްދުهللا އިސްމާޢީލް ބުނުއްވީ "މި ޓީމަކީ ވަރަށް 
ރަނަރަޕްކަން  މުބާރާތުގެ  ކަމަށެވެ.  ޓީމެއް"  ހާޑްވޯކިންގ  އަދި  ޑެޑިކޭޓެޑް 
ޓީމަށް ލިބުނު ނަމަވެސް، މިއީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދޭފަދަ ހުނަރުވެރި ޓީމެއްކަން 

ގިނަ މުއައްސަސާތަކުން ޤަބޫލުކުރި ޓީމެކެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޓީމުން ވެސް ތަފާތު ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެން  43
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ޓީމަށް  ޕޮއިންޓްތަކުން  އަމުނާލާ  ދުލުން  ފަރިތަ،  ޞަލާޙްގެ  ޙުސައިން   1
ލިބިގެންދަނީ އިތުރު ޔަޤީންކަމެކެވެ. މޭޖަރ މުޙައްމަދު ނަދީމް އިބްރާހީމްގެ 
ބަސްމޮށުންތެރިކަމަކީ އެހެން ޓީމުތަކުން ވެސް ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އަތްޖަހާލެވޭފަދަ 
ހުށަހެޅުމެކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން، ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް 
ޢަބްދުهللا އިސްމާޢީލް ގެންގުޅުއްވާ އަދި އުފައްދަވާ މަޖާޒީ ބަސްތަކަކީ މިއަދު 
ބަސްތަކެވެ.  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިއަދުވެސް  ޓީމުތަކުން  އެހެން  ވާދަވެރި 
އަޅުގަނޑު ދެތިން މިސާލެއް ދަންނަވާލާނަމެވެ. "ކަކުނި ފޮންޓާއި"، "އިއްޔެ 
ފަދަ  މީހުން"  ދެތިން  "އެކި  އަދި  އަނގަހެން"،  މަހެއްގެ  ބޭނި  މެންދުރު 

ކަމުދާ  އެންމެންނަށް  މިއަދު  ބަސްތަކަކީ 
ވެގެން  ކަމުގައި  ބަސްތަކެއް  ދޫމަތީ 

ހިނގައްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ  ޖުމުލަކޮށް، 
ބެހޭގޮތުން  އާ  ކާމިޔާބީ  ބަހުސްޓީމުގެ 
ދެންނެވޭނީ މި ޓީމުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ 
ލޯތްބަކާއި،  އޮންނަ  މިކަމަށް  ވެސް 
ކުލުނެއްގެ ސަބަބުން މިކަމުގައި ދެމިހުރި 
ބޭފުޅުން ކޮޅެކެވެ. ޔުނިޓްތަކުގައި ވަރަށް 
އޮފިސަރުން  ސީނިއަރ  ގެންދަވާ  އަދާކުރައްވަމުން  މަޤާމުތައް  ޒިންމާދާރު 
ރެއާއި ދުވާލު މިކަމަށް ވަގުތު ހުސްކުރައްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުޤުވެރިކަން 

ހުންނަވާތީކަން ކޮންމެ ސިފައިންގެ ބޭފުޅަކު ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ.

މުބާރާތްތަކުގެ  އެކިއެކި  ޤައުމީ  ބައިވެރިވާ  ސިފައިން  މިއީ 
ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ކުޅިބަލަން ނުވަދެވުނަސް ކާމިޔާބު ހޯދާ ޓީމެއްކަން 
ކުޅިވަރުތަކާ  ފަދަ  ވޮލީ  ފުޓްސަލް،  ފުޓްބޯޅަ،  ޖެހެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްލަން 
މުއައްސަސާތައް  އެހެން  ވެސް  ޓީމަކީ  ބަހުސް  ސިފައިންގެ  އެއްފަދައިން 

ޖެހިލުންވާ ފަދަ ޓީމެއްކަން ޔަޤީނެވެ.

ދިޔައެވެ. ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި އިންޓަރ ޔުނިޓް ބަހުސް މުބާރާތުން 
ދިޔައެވެ.  ފާހަގަކުރެވިގެން  ބަހުސްކުރުންތެރިންތަކެއް  އެތަކެއް  ހުނަރުވެރި 
ތަފާތު  ދިޔައެވެ.  ޔަޤީންވެގެން  މުއައްސަސާއެއްކަން  ތިބި  ހުނަރުވެރިން 
އެކި ރޭންކުތަކުގެ ބޭކަލުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ޓީމުގެ އަމާޒަކީ ތަށި 
ޔަޤީން ކުރުންކަމުގައި މޮޓޯއަކަށް ހަދައި، އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން 
ދިޔައެވެ. ޓީމުގައި ހިމެނިލައްވާ މޭޖަރ މުޙައްމަދު ނަދީމް އިބްރާހީމް ޓީމާ 
މެދު ބުނުއްވީ، "ބަހުސް ޓީމަކީ ވަރަށް ޤާބިލު، ހިތްވަރުގަދަ އަދި ކޮންމެ 

ބަހުސެއް ވެސް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ 
ރޫހު، އޭގެ އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި 
ހުރި ފިލިކޯޅިހަމަ ޓީމެއް" ކަމަށެވެ.

އަހަރަކީ  ވަނަ   2017
ޕީއެސްއެމް  އަހަރެކެވެ.  ތަފާތު 
އެކެޑަމީ  ދިވެހިބަހުގެ  އާއި 
ފުރިހަމައަށް  ފުޅާކޮށް  ގުޅިގެން 
މަޤްޞަދުގައި  ގެންދިޔުމުގެ 
މުބާރާތުގެ  ނަމަށް  ގެ  "ފަހިދޫ" 
ޓީވީއެމުން  ބަދަލުކޮށް،  ނަން 

ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ޓީމުން 
ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތް ދެގުނަ އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. ޓީމު އިތުރަށް 
ވަރުގަދަކޮށް، ކޯޗު ރިއާޔަތު ޢަބްދުލް މަޖީދުއާއެކު ޓީމު ފެނިގެންދިޔައީ 
ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަކޮށެވެ. ރިއާޔަތުގެ އިތުރުން ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް 
މޭޖަރ ޢަބްދުهللا ސަޢީދުގެ ފަށުވި ބައިތުތައް ބުނެލާ ވަގުތަކު ބުނެލާ 
ބޮޑު  އެންމެ  ވެސް  ބައިވެރިންގެ  ހުރިހާ  ތައްޔާރުކޮށްދޭކަމީ  ގޮތަކަށް 
44ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ތަޖުރިބާކާރު ބަހުސްކުރުންތެރިޔާ ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 
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ނަމަ  ދަންނަވަނީ  ތެދުތެދަށް 
އަލޯވެރާއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ސަކިއުލެންޓް 
ވިކޭ  ގިނައިން  އެންމެ  ތެރެއިން  ޕްލާންޓްތަކުގެ 
ގަހެވެ. މި ގަހަކީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 1000 
ވެސް  އަދާހަމައަށް  ފެށިގެން  ކުރިން  އަހަރު 
ގަހެވެ.  އެއް  ލިބިފައިވާ  މަޤުބޫލުކަން  އެންމެ 
މި ގަހުން ތަފާތު ގިނަ ބޭނުންތައް ކުރެވެއެވެ. 
ގުޅޭގޮތުން  ބޭނުންތަކާ  ގަހުންކުރާ  މި  އެގޮތުން 
އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔުމެއް ފެނިފައިވަނީ ބީސީއިން 

ދެ ޤަރުނު ކުރިންނެވެ.

ދުނިޔޭގައި  ގަހަކީ  އަލޯވެރާ 
ގިނައިން  އެންމެ  ގޮތުގައި  ބޭސްވެރިކަމުގެ 
ބޭނުންކުރާ އެއް ގަސް ވެސް މެއެވެ. މި ގަހުން 
ތަފާތު އެތަކެއް ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ލިބިގަނެވެއެވެ. 
)ސަންބާން(  ދިއުމަށް  އަނދައިގެން  ހަންގަނޑު 
ފަރުވާއަކަށް ވާއިރު ހަންގަނޑު އޮމާން ކަންމަތީ 
ބެހެއްޓުމަށް ވެސް މި އިން އެހީވެދެއެވެ. ހަމަ 
އެހެންމެ މި އިން އެތަކެއް ޑިޓޮކްސް ބުއިމެއް 

އުފައްދައިދެއެވެ. 

ޖެލީއިން  ފަތްތަކުގެ  ޫޖްސ:  އޯަލވާެރ 
ކަމަކަށް  އެތައް  އެއިން  ޖޫހަކީ  އުފައްދާ 
ހަންގަނޑު  އެއްޗެކެވެ.  ބޭނުންކުރެވޭ 
ކޮށްދިނުމުގެ  ރަނގަޅު  ދިއުން  އަނދައިގެން 
މަޑުކޮށްދިނުމަށް  ހަންގަނޑު  އެއީ  އިތުރުން 
ހެއަރ  އެއަކީ  ވާއިރު  އެއްޗަކަށް  އެހީވެދޭ 
ކަންޑިޝަނަރ، ބޮލުގައިލާ ސްޓައިލިންގ ޖެލްގެ 
އެއްޗެކެވެ.  ބޭނުންކުރެވިދާ  ވެސް  ގޮތުގައި 

ހަމައެހެންމެ ކެއިން ބުއިމުގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް 
ވެސް މި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. 

ފެނިފައިވަނީ  އަސްލު  ގަހުގެ  އަލޯވެރާ 
އެފްރިކާ ސަބް ސަހަރާއިންނެވެ. ނަމަވެސް މި 
ވެސް  ޤައުމެއްގައި  ކޮންމެ  ޓްރޮޕިކަލް  ގަހަކީ 

ހެދޭ ގަހެކެވެ. 

މި ގަހަކީ ވަރަށް ގިނަ ގޭގޭގެ ބަގީޗާތަކުން 
އެކި  ގަހަށް  މި  ވާއިރު  ގަހަކަށް  ފެންނަ 
ތަފާތުތަކެއް  ނަންތަކުގައި  ކިޔާ  ހިސާބުތަކުގައި 
ހުރެއެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ހިސާބުތަކުގައި އަލޯ 
ޕްލާންޓް،  އެއިޑް  ފަސްޓް  ބާރބަޑެންސިސް، 
ޕްލާންޓް  ބާން  އަލޯ،  އެފްރިކަން  އަލޯ،  ޓްރޫ 
އަދި މިރެކަލް ޕްލާންޓް ފަދަ ތަފާތު ނަންނަމުން 

މިގަހަށް މުޚާތަބުކޮށް ހަދައެވެ.

ފަސޭހަ  ހައްދަން  ގަހަކީ  އަލޯވެރާ 
އަދި  ގަހެކެވެ.  ހެއްދޭ  ވެސް  އެތެރެވެށީގައި 
މިގަހަކީ ގޭތެރެ ފަޅުފިލުވައި ދިނުމަށް ހައްދަން 

ވަރަށް ހިތްގައިމު ގަހެއް ވެސް މެއެވެ. 

ައޯލެވާރލާްނސް ޯކްޕަރލް ަމްރަޔމް ާއިސާމ
ެއެތެރެވީށަގއި ައޯލެވާރ ެހްއދުްނ:

ހެއްދޭ  އެތެރެވެށީގައި  އަލޯވެރާއަކީ 
އަލި  އިރުގެ  އެއަށް  މެއެވެ.  ވެސް  ގަހެއް 
ބޭނުންވާނީ މަދު ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ. އަދި މި ގަހަށް 
މަދުންނެވެ.  ވަރަށް  ވެސް  ބޭނުންވަނީ  ފެން 
މާގިނައިން  ހިކުމުންނާއި  ބޮޑަށް  މާ  ވެލިގަނޑު 
ފެންދިނުމުންނާއި މާ ގިނައިރު އަވިލިބުމުން މި 
ބަދަލުވެއެވެ.  ފަނޑުވެ  ކުލަ  ފަތްތަކުގެ  ގަހުގެ 
އަދި ފަތްތައް ފަތާ ވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަލޯވެރާ 
ވިސްނަންވީ  ހެއްދުމުގައި  އެތެރެވެށީގައި  ގަސް 

ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރެއެވެ.

ހެއްދުމަށް  ގަސް  އަލޯވެރާ  ެވިލ: 
ބޭނުންވާނީ ފެންގަނޑު ހިނދިގެންދާ ފަދަ ވެއްޔާ، 
ގަސްހައްދާ ވެއްޔެވެ. މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކުން 
ބައިކުޅަބައި އެޅުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
މިކްސް  ހައްދާ  ސަކިއުލެންޓް  އަދި  ކެކްޓަސް 
އެންމެ  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ވެސް  ވެލި 
ސަކިއުލެންޓް  އަދި  ކެކްޓަސް  ގޮތަކީ  ފަސޭހަ 

ހައްދާ މިކްސް ވެލި ބޭނުންކުރުމެވެ.

ަގސް ުމިށަގނުޑ: 
އެންމެ  ހެއްދުމުގައި  އަލޯވެރާ 

ހަދާފައިވާ  ކްލޭއިން  ރަނގަޅީ 
ގަސް  ކްލޭ  މުށިގަނޑެވެ.  ގަސް  ކްލޭ 

މުއްޓަށްވުރެ  ގަސް  ޕްލާސްޓިކް  މުށިގަނޑުގައި 
ގަސް  ކްލޭ  ހިކިގެންދާނެތީއެވެ.  ފެން  އަވަހަށް 
މުއްޓެއްނޫންނަމަ އެ ގަސް މުށިގަނޑުގައި ފެން 
ހިނދިގެން ދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ގިނަ ބާގަނޑު 
އަލޯވެރާ  ވެސް  މުށިގަނޑު  ގަސް  ކަނޑާފައިވާ 
މުށިގަނޑު  ގަސް  ކަމުދާނެއެވެ.  ހައްދަން 
ގަހާ  ކަމަކީ  ބަލަންވީ  ކުރުމުގައި  އިޚްތިޔާރު  45
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ހަލާކުނުވެ  މޫތަށް  ގަހުގެ  ނުވަތަ  އެއްވަރަކަށް 
ފެތުރެވޭ ފަދަ ބޮޑު މުށިގަނޑެއް ހޯދުމަށެވެ.

ހައްދާ  ގަސް  އަލޯވެރާ  ައިލ: 
ތަނެއްކަމުގައި  އަވިލިބޭފަދަ  އަލިގަދަ  ތަނަކީ 
މަދު  ނަމަވެސް  އެހެން  މުހިންމެވެ.  ވުން 
ވެސް  ތަނެއްގައި  ލިބޭ  އަވި  ވަގުތުކޮޅެއްގައި 

އަލޯވެރާ ގަސް ހެއްދިދާނެއެވެ.

އަދި  ކެކްޓް  އަލޯވެރާއަކީ  ެފްނިދުންނ: 
ސަކިއުލެންޓް އާއިލާގެ ގަހަކަށް ވާތީ މި ގަހަކީ 
މިގަހަށް  ހެދޭގަހެކެވެ.  ތަންތަނުގައި  ހިކިފަސް 
ފެން ދިނުމުގައި އެއް ފަހަރު ފެންދިނުމަށް ފަހު 
އިންދާފައިވާ  ގަސް  ފެންދޭނީ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ 
މުށިގަނޑު އެއްކޮށް ހިކުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން 
ހަފުތާއަކު ދެފަހަރު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަދުން 
ފެން ދިނުމުން މި ގަސް ރީތިކޮށް ހެދޭނެއެވެ. 
ފެން  މަދުމަދުން  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ގަހަށް  މި 
ދިނުމުން  ފެން  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ނުދޭށެވެ. 
މި  ސަބަބުން  އޮތުމުގެ  ތެތްކޮށް  ވެލިގަނޑު 
ގަހުގެ މޫތައް ފީވެ ހަލާކުވެދެއެވެ. އަދި ފަތުގެ 

ކުލަ ފަނޑުވެއެވެ. 

އަލޯވެރާ ގަހަކީ އެތެރެވެށީގެ އިތުރުން 
ހެއްދޭ  ރީތިކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ބޭރުވެށީގައި 
އަލޯވެރާ  ހައްދާ  އެތެރެވެށީގައި  އެއްޗެކެވެ. 
އެންމެ  ބަދަލުކުރާއިރު  ބޭރުވެއްޓަށް  ގަހެއް 
ދުވަސްކޮޅު  ނެރޭ  ބޭރުވެއްޓަށް  ގަސް  ފުރަތަމަ 
މި ގަހަށް ހިޔާ ލިބޭފަދަ އެއްޗެއްގެ ހިޔަލުގައި 
އަދި  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް  ބެހެއްޓުން  ގަސް 
ބަހައްޓާ  އަވީގައި  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  މަދުމަދުން 
ގޮސް  އިތުރުކުރަމުން  އިތުރުކުރަމުން  ގަޑިތައް 

އެއްކޮށް އަވީގައި ބަހައްޓާނީއެވެ.

ޭބުރެވީށަގއި ައޯލެވާރ ެހްއދުްނ:

ވެސް  ބޭރުވެށީގައި  އަލޯވެރާއަކީ 
ހެއްދޭ ގަހެކެވެ. ފިނި ހިސާބުތަކުގައި ވެސް މި 
ހައްދަން  ފިނީގައި  ގަސް  މި  ހެދެއެވެ.  ގަސް 
އުނދަގޫވާނެއެވެ. އަދި ގަސް 

ގަނޑު  ވެލިގަނޑު،  އެހެނަސް  ގަނޑުވާނެއެވެ. 
ނުވާހިނދަކު ގަހުގެ މޫ މަރެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި 
އާ ނިރުތައް ފަޅާނެއެވެ. ބޭރުވެށީގައި ހައްދާއިރު 
ވާރޭ ނުވެހޭ މަހެއް ނަމަ ފެންދިނުން ރަނގަޅީ 
ގަހުގެ ބުޑު ނުވަތަ ފަސްގަނޑު ހިކުމުންނެވެ. 
ބޭރުވެށީގައި  އެއްގޮތަށް  އެތެރެވެއްޓެކޭ  އަދި 
ހައްދާއިރު ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންދިނުމުން 

ގަހުގެ މޫ މަރުވެ ގަސް މަރުވެދާނެއެވެ.

ައޯލެވާރ ަގްސ ެބެލެހްއޓުްނ:

ަމދުމަދުން  ގަހުން  އަލޯވެރާ  ާމެއުޅްނ: 
ދިގު  ފަޅާ  ގަހުން  މަލަކީ  އެ  އަޅައެވެ.  މާ 
އަޅާ  ތަނޑެއްގައި  ދިގު  ދަނޑިގަނޑެއްކަހަލަ 

ހުންނަ  ބުޑުގައި  ގަހުގެ  އަލޯވެރާ 
ފަތްތައް  އެ  ވުމުން  ދުވަސް  ގިނަ  ފަތްތައް 
އެ  ސަބަބުން  ހިކުމުގެ  ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށް 
ބަދަލުވާނެއެވެ.  ގަސްގަނޑަކަށް  ބުޑު  ގަހުގެ 
މިހެން ވުމުން އުނދަގޫ ވާނަމަ އެ މުށިގަނޑު 
މުށިގަނޑުގެ  ނެގުމަށްފަހު  ތަށިން  ދަށުގައިވާ 
ފަސް ދޫ ކުރަން ކުޑަކޮށް ތަޅުވާލާށެވެ. މިހެން 
ތެޅުވުމުގައި ގަހަށް ގެއްލުން ނުވާވަރަށް ތެޅުވޭތޯ 
ވެލި  މުށިގަނޑުގެ  އަދި  ވާނެއެވެ.  ބަލަން 

ދޫވުމުން ގަހުގެ ބުޑު ފޮރުވޭނެއެވެ.

ހުންނަ  ބުޑުގައި  ގަހުގެ  އަލޯވެރާ 
ފެށުމުން  ހިކެން  ފަނޑުވެ  ކުލަ  ފަތްތަކުގެ 
ކެނޑުމުގައި  ފަތް  ކަނޑާށެވެ.  ފަތްތައް  އެ 
ގޮތް  ނުވާނެ  ގެއްލުން  ގަސްގަނޑަށް 
ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި ގަހުގައި ބަހައްޓާނީ ފެހި 

ފަތްތައް އެކަންޏެވެ.

މުށިގަނޑަކީ  އިންދާ  ގަސް  އަލޯވެރާ 
ގަހުގެ  ވެއްޖެނަމަ  ކަމުގައި  މުށިގަނޑެއް  ފުން 
ފޮރުވުމަށް  ގަސްގަނޑު  ނެއްޓުމުން  ފަތް 

ވެލިކޮޅެއް ވެސް އެޅިދާނެއެވެ.

ިނުރަވިކުކުރްނ: އަލޯވެރާ ގަހުގެ ބުޑުން 
ބޮޑުވުން  އިންޗިއަށް  ހަތަރު  ތިން  ނިރުފަޅައި 
މުށިގަނޑެއްގައި  އެހެން  ވަކިކޮށް  ގަހާ  މައި 

އިންދާނީއެވެ.

ފަތުގައި  އޭގެ  މިފަދަ ގަސްގަހަކީ   *
ގުޅިގެން  އެކުލެވުމާ  ފެން  އަދަދަކަށް  ގިނަ 
ފަތްތައް ފަލަ، ފުރި ބާރުވެފައިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް 

ހުންނަ ގަސްގަހެވެ.

ަޙާވާލ: �

1. https://www.gardeningknowhow.com/houseplants/
aloe-vera/aloe-vera-plant-care.htm

2. https://www.joyusgarden.com/plant-purpose-care-
tips-aloe-vera/

3. https://www.rodalesorganiclife.com/garden/how-

to-grow-aloe-vera/slide/1

ކުދިކުދި ރަނގަބީލު ބައްޓަމަށް ހުންނަ ރީނދޫ ނުވަތަ 
ރަތް މަލެކެވެ. މި މާ އަޅާއިރު މާތައް މިލުމުން އެ 

ތަނޑު ބުޑުން ކަނޑަންވާނެއެވެ. 

އަލޯވެރާއަކީ  ަބަދުލުކރުްނ:  ުމިށަގނޑު  ަގސް 
ހެދޭ  ތަނޑަށް  ބަދަލުގައި  ހެދުމުގެ  ވެޔޮގޮތަށް 
ގަސް  އަވަހަށް  އަވަސް  އެހެންކަމުން  ގަހެކެވެ. 
ނޫނެވެ.  މުހިންމެއް  ބަދަލުކުރުން  މުށިގަނޑު 
ވަރަށް  ފައިބާ  މޫ  ބޭރަށް  މުށިގަނޑުން  ނަމަވެސް 
ގަސް ބޮޑުވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ ގަސް އެހެން 

މުށިގަނޑަކަށް ބަދަލުކުރުން މުހިންމެވެ.
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ނައިކޭއިން މިތަށި ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ 
ކަލާނގެ  އައި  ޤަބޫލުކުރަމުން  ގްރީކުން  ގަދީމީ 
ފިޔަގަނޑުވެސް  ދެ  ފެންނަހެން  ރަމްޒެއް 
އަސްލަކީ  މިތަށީގެ  އަދި  ހިމެނޭގޮތަށެވެ. 
ކާމިޔާބުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ގަދީމީ ގުރީކުން 

ނިޝާނެކެވެ. އަައި  ބޭނުންކުރަމުން 

ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވޯލްޑްކަޕް  ފީފާ 
ގެންދެވުނީ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ބޭއްވި ޤައުމުކަމަށްވާ 
ފުރަތަމަ  އެންމެ  ތަށި  މި  އަށެވެ.  އުރުގުއާއީ 
ކާމިޔާބު ކުރި ޤައުމުގެ ޝަރަފު ލިބިފައިވަނީ ވެސް 
1930 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ވޯލްޑްކަޕް 

އުރުގުއާއީއަށެވެެ. ކާމިޔާބުކުރި 

ްލ ަކ ިޓ ާއ

ޯކްޕަރްލ ުމަޙްއަމުދ ަޔީޒުދ ަސީޢުދ

     ާފ ވްޯލްޑަކްޕ ްޓޮރީފ އީަކ ފާީފ ވްޯލްޑ ަކްޕ ފްުޓޯބަޅ ުމާބާރްތ ާކިމާޔުބުކާރ ީޓަމަކްށ ޭދ ްޓޮރފީއެެކވެ. 
1930 ވަަނ އަަހުރްނ ފިެށގްެނ ވްޯލްޑަކްޕ ާބްއވުަމްނ އްަނަނިއުރ ިމާހތަަންށ ެދ ްޓޮރފެީއްއ ވްޯލްޑަކޕަްގިއ ޭބުންނޮކްށފިައ ެވެއވެ. 

ިމޮގތްުނ އްެނެމ ފަުރަތަމ ބޭުންނޮކްށފިައ ވީަނ "ޖްޫލްސ ިރެމޓް" ިކާޔ ްޓޮރފީއެެކވެ. ިމ ްޓޮރީފ ޭބުންނޮކްށފިައ ވީަނ 1930 ވަަނ 
އަަހުރްނ ފިެށގްެނ 1970 ވަަނ އަަހާރިއ ެދެމުދަގެއވެ. ދިުނޭޔެގ ތްަށަޓްށ ުކެޅޭވ ފާީފ ވްޯލްޑަކްޕ ެދވަަނ ްޓޮރީފ ައިދ ިމާހުރ ޭބުންނުކާރ 

ްޓޮރީފ އީަކ 1974 ވަަނ އަަހުރްނ ފިެށގްެނ ޭބުންނ ުކަރުމްނ އްަނަނ ްޓޮރފީއެެކވެ.

ީފ

ޯވްލްޑަކްޕެގ ުފަރަތަމ ްޓޮރީފ )ޫޖްލްސ ިރެމްޓ ްޓޮރީފ(

ޤަދީމީ  އެއީ  ނައިކޭއިންނެވެ.  ފަރުމާއަށް  ކިޔާ 
ނިޝާނެއްގެ  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ކާމިޔާބު  ގްރީކުންގެ 
ގޮތަށެވެ. މި ޓްރޮފީ ފަރުމާކުރަން ބޭނުންކޮށްފައި 
 )Abel Lafreur( ލަފްލިއުރް  އަބެލް  ވަނީ 
ކިޔާ އަގުބޮޑު މައުދަނަކުންނެވެ. އަދި މި ޓްރޮފީ 
ހުދު  އިތުރުން  ރިހީގެ  ރަނާއި  ފަރުމާކުރުމުގައި 
އަދި ރީނދޫ މާބުލް ބޭނުންކޮށްފައި ވެއެވެ. 1954 
ވަނަ އަހަރު މިތަށި ވަނީ އަޕްގުރޭޑް ކުރެވިފައެވެ. 
"ލަޕިސް  ހަދާފައިވަނީ  ފަހުން  މިތަށި  މިގޮތުން 
ލަޒުލި )lapis lazuli(" ކިޔާ މައުދަނަކުންނެވެ. 
މިއީ އެދުވަސްވަރު އަފްޣާނިސްތާނުން ލިބޭ ވަރަށް 
އުސްމިނުގައި  މިތަށީގެ  މަޢުދަނެކެވެ.  އަގުބޮޑު 
14 އިންޗި ހުންނައިރު ބަރުދަނުގައި 3.8 ކިލޯ 

ހުރެއެވެ. 

ކަޕް ފުރަތަމަ  ވޯލްޑް 
ރިމެޓް  ޖޫލްސް  ޓްރޮފީކަމަށްވާ 
ޓްރޮފީއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔާފައިވާ 
ފަހުން  "ވިކްޓްރީ"އެވެ.  ނަމަކީ 
ފީފާއިން  އަހަރު  ވަނަ   1976
ނަން  ޓްރޮފީގެ  މި  ވަނީ 
ޓްރޮފީ"  ރިމެޓް  "ޖޫލްސް 
ބަދަލުކޮށްފައެވެ.  މިނަމަށް 
ވަނަ   1929 އަކީ  ރިމެޓް  ޖޫލް 
ފުރަތަމަ  ފީފާގެ އެންމެ  އަވަހާރަވެފައިވާ  އަހަރު 

. ވެ އެ ސް އީ ރަ

ބޭނުންކުރި  ފުރަތަމަ  ވޯލްޑްކަޕްގައި 
ޓްރޮފީ ޑިޒައިންކޮށްފައި ވަނީ އަބެލް ލަފްލިއުރު  47
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ޯވްލްޑަކްޕެގ ެދަވަނ ްޓޮރީފ )ަގްއަޒިންއާގ ްޓޮރީފ(
ފީފާ  ޝަރަފުވެރި  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ 
ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ދެވަނަ ޓްރޮފީ ފަރުމާކުރީ އިޓަލީގެ 
ސިލްވިއޯ ގައްޒަނިއްގާ އެވެ. ގައްޒަނިއްގާ ވޯލްޑް ކަޕް 
ޓްރޮފީ ފަރުމާކުރީ 1971 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދުނިޔޭގެ 
ވާދަކޮށް  ޑިޒައިނާ   53 ލިބުނު  ޤައުމަކުން  ހަތް 
ގައްޒަނިއްގާގެ ފަރުމާ ހޮވުނުއިރު މި ޓްރޮފީގެ ހުރިހާ 
ޙައްޤެއް އޮންނަނީ ފީފާ އަށެވެ. އެހެންވެ މި ޓްރޮފީގެ 
އިމޭޖް ރައިޓްސް އިން ގައްޒަނިއްގާއަށް އެއްވެސް މާލީ 

ނުވެއެވެ.  ފައިދާއެއް 

ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޓްރޮފީ  ގައްޒަނިއްގާ 
އުފުލާލީ 1974 ވަނަ އަހަރު ހުޅަނގު ޖަރުމަނުންނެވެ. 
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ފަރުމާކުރި އިޓަލީގެ ސިލްވިއޯ 
ގައްޒަނިއްގާ ނިޔާވެފައި ވަނީ 2016  ނޮވެންބަރު 1 

ވަނަ ދުވަހު އުމުރުން 95 އަހަރުގައެވެ. 

މި ޓްރޮފީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ޔުއެފާ 
ވެސް  ޓްރޮފީ  ކަޕުގެ  ސުޕަ  ޔޫރަޕިއަން  ކަޕާއި 
ބޮޑު  މާ  ފުޓްބޯޅައަށް  އަކީ  އޭނާ  ފަރުމާކޮށްފައެވެ. 
ޝައުގުވެރި ކަމެއް ބަހައްޓާ މީހެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ 
ބުނެފައިވެއެވެ.  މީޑިއާތަކުގައި  ކުރިން  އަވަހާރަވުމުގެ 
ޓްރޮފީ އުފެއްދިއިރު އޭގެ އަގު ކަމަށް ވަނީ ފަންސާސް 
 10 އަގު  އޭގެ  މިހާރު  އެކަމަކު  ޑޮލަރެވެ.  ހާސް 
ކުރެވެއެވެ. ލަފާ  ކަމަށް  އަރާނެ  ޑޮލަރަށް  މިލިއަން 

 18 ހަދާފައިވަނީ  ޓްރޮފީ  ވޯލްޑްކަޕް  ފީފާ 
ރަން  ކިލޯގެ   5 ޓްރޮފީގައި  ރަނުންނެވެ.  ކެރެޓް 
އެކުލެވެއެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީގެ އުސްމިނުގައި 
ބަރުދަނުގައި  ޖުމްލަ  ހުރެއެވެ.  36.8 ސެންޓިމީޓަރު 
6142 ގުރާމް ހުރެއެވެ. ތަށީގެ ފުލުގެ އެންމެ ފުޅާ 
ދިމާލުގައި ހުންނަނީ 13 ސެންޓިމީޓަރެވެ. 1974 ވަނަ 
އަހަރުން ފެށިގެން ތަށި ހޯދި ޤައުމާއި ޓްރޮފީ ލިބުނު 
ކަނޑައި  ފުލުގައި  ޓްރޮފީގެ  ގޮތަށް  އެނގޭ  އަހަރު 

ނަގާފައި ހުރެއެވެ. މި ތަށި މިގޮތުގެ މަތިން ބޭނުން 
ކުރެވޭނީ 2038 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ. އެއީ މިތަށި 
ކާމިޔާބު ކުރާ ޓީމުތަކުގެ ނަންތައް ޓްރޮފީގެ ފުލުގައި 
ކަނޑާ ނަގާނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެތީއެވެ. އޭގެ ފަހުން 
ގޮތެއް  އެހެން  ކޮންމެވެސް  މިކަމާއިމެދު  ފީފާއިން 

ނިންމާނެއެވެ.

ދުނިޔެ  ދައްކުވައިދެނީ  ޓްރޮފީން  މި 
ކުޅުންތެރިން  ތިބެ  ވަށައިގެން  ބޯޅައެއް  ސިފަކޮށްދޭ 
އުފާފާޅުކުރާ މަންޒަރެވެ. ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ފަހު 
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް އޮރިޖިނަލް ޓްރޮފީ ދިން ނަމަވެސް، 
ފަހުން އެ ޓްރޮފީ އަތުލަ އެވެ. އަދި އެ ޤައުމެއްގައި 
ނަމޫނާ  ދެނީ  އިން  ފީފާ  ބަހައްޓަން  ދައްކާލަން 

ޓްރޮފީއެކެވެ.

ޓީމްތަކުގެ  އުފުލާލައިފައިވާ  ޓްރޮފީ  މި 
ކެޕްޓަނުންނަކީ ފްރެންޒް ބެކެންބާ، ޑެނިއަލް ޕަސަރެއްލާ، 
ޑިނޯ ޒޮފް، ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ، ލޮތަ މަތެއަސް، ޑުންގާ، 
އިކާ  ކަނަވާރޯ،  ފަބިއޯ  ކަފޫ،  ޑިޝޯމްޕްސް،  ޑިޑިއާ 

ލާމްއެވެ. ފިލިޕް  އަދި  ކަސިޔަސް 

މި  މިހާރު 
ޓްރޮފީގެ  ކުރާ  ބޭނުން 
ކުރި  ބޭނުން  ކުރިން 

ޓްރޮފީ  ރިމެޓް  ޖޫލްސް 
ކުރި  މިލްކު  ބްރެޒިލްއަށް 
އޮންނަ  ޤަވާޢިދު  ފީފާގެ  އިރު 
ތިންފަހަރު  ޖެހިޖެހިގެން  ގޮތުން 
ޓްރޮފީ ލިބޭ ޤައުމަކަށް ދާއިމީ 
ދޭން  ޓްރޮފީ  ގޮތެއްގައި 

ވެ.  އެ ޖެހެ

މިހާރު މި ބޭނުންކުރާ "ގައްޒަނިއްގާ ޓްރޮފީ" 
ގެ އޮރިޖިނަލް ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ޤައުމަށް ގެންދާކަށް 
ނުލިބެއެވެ. މިހާރު ފީފާގެ ޤަވާޢިދު އޮންނަ ގޮތުން ތަށި 
ކާމިޔާބު ކުރާ ޤައުމަށް ގެންދަން ދެނީ ރިހިން ހަދާ 
ރަން ޕްލޭޓް ކޮށްފައި ހުންނަ ތަށްޓެކެވެ. އަސްލު ތަށި 
ހުންނަނީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޒިއުރިކް ފުޓްބޯޅަ މިޔުޒިއަމް 
ގުޅިގެން  ކޮކާކޯލާއާ  ނެރެނީ  އެތަނުން  ތަށި  ގައެވެ. 
ވޯލްޑްކަޕް  ދަތުރަށާއި،  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ފީފާއިން 
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ދަނޑުގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ.

އްެނެމ ފަުރަތަމ ވްޯލްޑަކްޕ ފްުޓޯބަޅ ުމާބާރުތެގ ފައަިންލަގިއ ާއެޖްނީޓާނެގ ަމއަްޗްށ  2 - 4 ލަނުޑެގ ަމއަްޗްށ ުއުރުގާއޭއ   
ުކިރޯހަދިއ ެޗްމޕިއްަނަކްނ ޯހުދާމ ގިުޅގްެނ ފީފެާގ ޭއުރެގ ަރއްީސ ުއުރުގާއޭއ ފްުޓޯބަޅ އޯެސިސއަޭޝްނެގ ަރއްީސ ޑރ. ޕައްުލ  

އްަށ ވްޯލްޑ ަކޕެްގ ތިަށ ަހވުާލޮކްށެދްއވީަނ.

ާއ ްޓޮރީފ )ވްޯލްޑ ަކޕެްގ ެދވަަނ ްޓޮރފީ( ާއއުެކ ޭބްއިވ ފަުރަތަމ ވްޯލްޑަކްޕ ފްުޓޯބަޅ ުމާބާރުތެގ ފައަިންލަގިއ ެނދަލްޭންޑްސެގ   
ަމއަްޗްށ  1 - 2 ލަނުޑްނ ުކިރ ޯހަދިއ ެޗްމޕިއްަނަކްނ ޯހިދ ާޖަމީނ ީޓުމެގ ެކޕަްޓްނ ތިަށ ުއފުލާލީަނ. ިމުމާބާރްތ 

ޭބްއިވފިައ 1974 ވަަނ އަަހުރ ަޖރަމީނަގއި.

1966 ވަަނ އަަހުރ އިނގޭިރިސވާިލުތަގިއ ޭބްއިވ ވްޯލްޑ ަކޕަްގިއ ެޗްމޕިއްަނަކްނ ޯހިދ އްިނގްލްެންޑ ީޓުމެގ ެކޕަްޓްނ ޮބީބ   
ޫމުރ ާއިއ ުކއްީނ އިެލަޒަބުތ II ޫޖްލްސ ިރެމްޓ ްޓޮރީފ ަހވުާލޮކްށެދްއވީަނ. ެއ އަަހުރ ވްޯލްޑ ަކްޕ ފެެށްނ އްެނެމ 4 ަމހްަށ 

ެވފިައ ވިަނޮކްށ ިމތިަށ ވީަނ ަވގްަށ ަނާގފައި.
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ަކޕަްގިއ    ވްޯލްޑ  ޭބްއިވ  ްބެރިޒްލަގިއ  އަަހުރ  ވަަނ   1970
އްަލާބޯޓ  ާކޯލްސ  ެކޕަްޓްނ  ީޓުމެގ  ްބެރިޒްލ  ޯހިދ  ެޗްމޕިއްަނަކްނ 
ވްޯލްޑަކޕެްގ ްޓޮރީފ ުއފުލާލީަނ. ޫޖްލްސ ިރެމްޓ ްޓޮރީފ އްެނެމ ފަހްުނ 
ުއފުލާާލފިައ ވީަނ ްބެރިޒްލ ީޓުމ. ައިދ ިމތިަށ ަވގްަށ ަނާގފިައ ވީަނ 
ުހްއާޓ. ިއދާާރަގއި  ަމއި  ޮކްނފެޑެރަޭޝްނގެ  ފްުޓޯބލް  ްބިރިޒްލގެ  ވެސް 

ޯވްލްޑަކްޕގެ ްޓޮރފީ ުފަރަތމަ ަފަހަރށް ިދެވިހާރްއެޖައްށ

ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 
ދޭ  ޓީމަށް  ޗެމްޕިއަން  މުބާރާތުގެ  ފުޓްބޯޅަ 
ޝަރަފުވެރި ޓްރޮފީ )ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި( ރާއްޖެއަށް 
ގެނެސްފައިވަނީ 2018 ޖެނުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ 
ތާރީޚުގައި  ރާއްޖޭގެ  މިއީ  ހަވީރުއެވެ.  ދުވަހުގެ 

މިހާ އަގުބޮޑު ޓްރޮފީއެއް ރާއްޖެ ގެނައި ފުރަތަމަ 
މަޤުބޫލު  އެންމެ  މެދުގައި  ދިވެހިންގެ  ފަހަރެވެ. 
ކުޅިވަރުކަމަށްވާ ފުޓްބޯޅައިގެ މިފަދަ ޝަރަފުވެރި 
ހަމަލޮލުން  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި  ތަށްޓެއް 

ލިބިފައެވެ. މިވަނީ  ފުރުޞަތު  ބަލައިލުމުގެ 

ޯވްލްޑަކްޕ ްޓޮރީފ ުޓައރަގއި ާރްއެޖ ެޖްއސި ަމތިްނާދޯބުޓ )ޮފޯޓ: ިމާހރު އޮްނަލއިްނ( �

ޯވްލްޑަކްޕަގއި ބޭނުްނުކރި ުފަރަތމަ ްޓޮރފީ ަވަގށް ެނުގްނ

ފުރަތަމަ  ތާރީޚުގައި  ޓްރޮފީގެ  ކަޕް  ވޯލްޑް 
ވާރޑީ  ކޮންޓި  އަހަރު  ވަނަ   1930 ކުރީ  ދަތުރު 
ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއްގައި އުރުގުއޭ އަށެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު 
ހަނގުރާމަ ފެށުނު އިރު ޓްރޮފީ ހުރީ އިޓަލީގެ ބެލުމުގެ 
ލިބުނު  ތަށި  އަހަރު  ވަނަ   1938 އެއީ  ދަށުގައެވެ. 
ޤައުމުގެ ހައިޞިއްޔަތުންނެވެ. ހަނގުރާމަ އާއި ނާޒީންގެ 
ދުއްތުރާ އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން އިޓަލީ އަކީ މިފަދަ އަގުބޮޑު 
ތަށްޓެއް ބަހައްޓަން އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް އޮތްތަނެއް 
ރައީސް  ފެޑެރޭޝަންގެ  ފުޓްބޯޅަ  އިޓަލީގެ  ނޫންކަން 
ފޮރުވާފައި  ޓްރޮފީ  ވިސްނި،  ބަރައްސީއަށް  އޮޓޮރީނޯ 
ހުރި ބެންކުގެ ހަރުގަނޑުން ނަގައިގެން ގެނެސް ބޫޓުލާ 
އެނދު  ނިދާ  އޭނާގެ  ލުމަށްފަހު  ޓްރޮފީ  ފޮށްޓަކަށް 
ފުޓްބޯޅަ  އިޓަލީގެ  ފޮރުވިއެވެ.  ޓްރޮފީ  ތަންދޮށަށްލައި 
ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް މިހެން އަމަލުކޮށްފައިވާ ސަބަބަކީ 
ނާޒީންގެ  ދެއްކުމާއެކު  ނަގައިފިކަން  ވަގަށް  ތަށި 
އަތްދަށުން ޓްރޮފީ ސަލާމަތް ކުރުމެވެ. އެފަހަރު ތަށި 
ވަގަށް ނެގުމުން ސަލާމަތް ކުރެވުނީ މި އުކުޅުންނެވެ.

އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި  ވަނަ   1966
އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް ފެށެން އެންމެ 4 މަސް ދުވަހަށް 
ވެފައި ވަނިކޮށް ވޯލްޑްކަޕް ތަށި ވަގަށް ނެގިއެވެ. ތަށި 

ވަގަށް ނެގީ، ވެސްޓްމިންސްޓަރ ސެންޓްރަލް ހޯލްގައި 
އާއްމުންނަށް ތަށި ދައްކާލުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުއްޓައެވެ. 
އޭރު ތަށި ބަލަހައްޓަން 24 ގަޑިއިރު ފޯރި މަރަމުން 
ދިޔައެވެ. ތަށި ވަގަށް ނެގުމާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
މުބާރާތް  ނެރުނެވެ.  ހޯދަން  ވަގު  ފުލުހުން  ހުރިހާ 
ބަލައި،  ކަމަށް  ނުހޯދިދާނެ  ތަށި  ވާއިރަށް  ފެށެން 
ތަށީގެ ނަކަލެއް ހެދުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އެއާއެކު 
ކަރުދާސް  ނޫސް  ނަމަވެސް  ފެށިއެވެ.  މަސައްކަތް 
ގަނޑަކަށްލައި އޮޅާލާފައި މީހެއްގެ ގޭގެ ބަގީޗާ ތެރޭގައި 
ތަށި ފޮރުވާފައި އޮއްވައި، ކުއްތާ އަކަށް ތަށި ފެނިގެން 
ގެނައެވެ.  ކަމަށް  ސަމާލު  ވެރިމީހާގެ  ކުއްތާ  އެ 
އެހިސާބުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތާ ތަށި ހަވާލު ކުރީއެވެ. 
ތަށި ހޯދުމުގެ އިނާމަކަށް ކުއްތާއަށް އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ 

ކާނާ ހިލޭ ލިބުނެވެ.

ވަގަށް  ތަށި  އިނގިރޭސިވިލާތުން 
ނަގާފައިވަނިކޮށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އަނެއްކާވެސް ތަށި 
ވަގަށް ނެގިއެވެ. އެއީ ވޯލްޑްކަޕް ތަށި )ޖޫލްސް ރިމެޓް 
ކަޕް( 1970 ވަނަ އަހަރު ބްރެޒިލް އަށް މިލްކު ވުމާ 
ވަނިކޮށް،  ގެންގޮސްފައި  ތަށި  ބްރެޒިލްއަށް  ގުޅިގެން 
ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ކޮންފަޑަރޭޝަންގެ މައި އިދާރާގައި 
ވަގަށް  ތަށި  ވޯލްޑްކަޕް  މި  ހުއްޓައެވެ.  ބަހައްޓާފައި 
ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ޣައިރު 
ވެސް  އެވަރުން  އެވެ.  ހިންގި  ޝަރީއަތް  ހާޒިރުގައި 
އެތަށި ނުފެނުނީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި ތަށި ވިރުވާލައިގެން 

ކޮށްލީމައެވެ. ބޭނުން  ރަންކޮޅުގެ 

ފެށީ  ޓުއަރ  ޓްރޮފީ  ވޯލްޑްކަޕް  ފީފާ 
2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުު މަހުގައެވެ. 
މަހުން  ސެޕްޓެންބަރުު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017
މި  ދެމެދުގައި  މަހާއި  ޑިސެމްބަރު  ފެށިގެން 
ޓްރޮފީ ފުރަތަމަ ގެންދެވިފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ 
ސިޓީ   16 ރަޝިއާގެ  އޮންނަ  ވޯލްޑްކަޕް 
އަކަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ދުނިޔޭގެ 50 ޤައުމަކަށް 
ހަމަޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  ގެންދިއުމަށް  ތަށި  މި 
މިގޮތުން ރަޝިޔާ ފިޔަވައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި 
ޖެނުއަރީ  ނިމިގެންދިޔަ  ވަނީ  ގެނެސްފައި  ތަށި 
ސްރީލަންކާއަށެވެ.  ދުވަހު  ވަނަ   24 މަހުގެ 
ދިވެހިރާއްޖެ މިތަށި ގެނެސްފައިވަނީ ވެސް ހަމަ 
އެދުވަހުގައެވެ. ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއާގެ މިދަތުރު 
މަސް  އެއް  ފެށެން  ވޯލްޑްކަޕް  ނިންމާލާނީ 
ދުވަހަށް ވުމުން މި ޓްރޮފީ އެނބުރި ރަޝިއާގެ 
އެއީ  ހަމައިންނެވެ.  ގެންދިއުމާއި  މޮސްކޯއަށް 
އަންނަ މޭ މަހުގައެވެ. މިދަތުރުގައި ޤައުމުތަކަށް 
ގެންދަނީ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ އަސްލު ޓްރޮފީއެވެ. 49
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ޯވްލޑް ަކްޕގެ ަތށި ުއުފާލުލުމގެ ަޝަރފު ިމާހތަަންށ ިލުބނީ ެއްނމެ ިދެވްއަސަކްށ

ވޯލްޑްކަޕް  ގެނައި  ރާއްޖެ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ 
ދިވެއްސަކީ  ހަމައެކަނި  ލިބިލެއްވި  އަތްލުމުގެ ޝަރަފު  ތަށީގައި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާ އަދި ސިފައިންގެ 
އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ޢަބްދުهللا ޔާމިން ޢަބްދުލްގައްޔޫމެވެ. ފީފާ 
ވަނީ  ރާއްޖެ  މުޅި  ދައްކާލުމުގައި  ރާއްޖޭގައި  ތަށި  ވޯލްޑްކަޕްގެ 
ޝާމިލްކޮށްފައެވެ. ކޮކާކޯލާއިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ ވޯލްޑް 
ގެންދަނީ  ޤައުމުތަކަށް  އެކި  ޓްރޮފީ  ޓުއާގައި  ޓްރޮފީ  ކަޕުގެ 

ޖެޓެއްގައެވެ.  ޚާއްޞަ  އެކަމަށް 

ިމަފަހުރގެ ޯވްލޑް ަކޕަށް ަނަޒެރްއ

ފީފާ  ބާއްވާ  ރަޝިއާގައި  މިއަހަރު 
މެޗުގައި  ހުޅުވާ  މުބާރާތް  ފުޓުބޯޅަ  ވޯލްޑްކަޕް 
އާއި  ރަޝިޔާ  ފަޅިން  އޭ  ގްރޫޕް  ބައްދަލުކުރާނީ 
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 
ފުޓްބޯޅަ  ވޯލްޑްކަޕް  ދުވަހު  ވަނަ   14 ޖޫން 
ކުޅުން  ވޯލްޑްކަޕްގެ  މެޗާއެކު  ހުޅުވާ  މުބާރާތް 
މަހުގެ  ޖޫން  ކުޅޭނީ  މެޗް  އެ  ދާއިރު،  ފެށިގެން 
 8:00 ގަޑިން  ރާއްޖެ  ރޭ  ދުވަހުގެ  ވަނަ   14
ބޮޑު  އެންމެ  ދުވަސްވީ  އެންމެ  މޮސްކޯގެ  ގައި 
ސްޓޭޑިއަމް ކަމަށްވާ ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. 
ޖޫން 14  މިއަހަރުގެ  ކުރިއަށްދާނީ  މުބާރާތް  މި 
އިން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 

ނިޔަލަށެވެ.

ރަޝިޔާގައި  އަހަރު  ވަނަ    2018
ބޮޑު  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް 
ގެ   2018 ވޯލްޑްކަޕް  ފީފާ  މުބާރާތް،  ފުޓުބޯޅަ 
ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައި ވަނީ 2017 ޑިސެންބަރު 
ރަޝިޔާގެ  ރޭގައެވެ.  ދުވަހުގެ  ވަނަ   1 މަހުގެ 
ވެރިރަށް މޮސްކޯ ގައި އެރޭ އިރާކޮޅު ކުރިއަށް ދިޔަ 
ޓީމްތައް  ކޮލިފައިވި  ވޯލްޑްކަޕަށް  ގުރުނެގުމުގައި 
ސީޑްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ ފީފާ 
ރޭންކިންގައި ޓީމުތައް ރޭންކު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ 
ވޯލްޑްކަޕަށް  ގްރޫޕަކަށެވެ.   8 ބަލައި  މައްޗަށް 
ކޮލިފައިވި ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ރޭންކިންގެ އެންމެ 
އެއް  ގައި  އޭ  ގްރޫޕް  ރަޝިޔާ  އޮތް  ފުލުގައި 
ވަނައަށް ސީޑު ކުރެވުނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމުގެ 

ގޮތުގައެވެ.

ބާއްވާ  ރަޝިއާގައި  އަހަރު  އަންނަ 
ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ފުރުޞަތު ނުލިބުނު 

މަޝްހޫރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ވޯރލްޑް ކަޕް 4 
ނެދަލެންޑްސްގެ  އާއި  އިޓަލީ  ހޯދާފައިވާ  ފަހަރު 

އިތުރުން ޗިލީ ހިމެނެއެވެ.

މެޗުގައި  ފުރަތަމަ  މުބާރާތުގެ  މި 
މުބާރާތް  ހިމެނޭ  އޭގައި  ގްރޫޕް  ބައްދަލުކުރާނީ 
ސައުދީ  ރަޝިއާއާއި  ޤައުމުކަމަށްވާ  ބާއްވާ 
އަރަބިއާއެވެ. އެ މެޗު އޮންނާނީ މޮސްކޯގެ އެންމެ 
ކަމަށްވާ  ސްޓޭޑިއަމް  ބޮޑު  އެންމެ  ދުވަސްވީ 

ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

ޓީމުތައް  ވާދަކުރާ  ވޯލްޑްކަޕްގައި 
ކުލަގަދަ   ގުރުއަތުލުމުގެ  ބޭއްވި  ބަހާލުމަށް 
ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕްގައި ވާދަކުރާ 32 

ޓީމު ޖުމްލަ 8 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލެވިގެން ދިޔައެވެ. 
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު 
ދެ  ފަހުގެ  ޔޫރަޕްގެ  ދިޔައީ  ހުއްޓިގެން  ނަޒަރު 
ޕޯޗުގަލް  އާއި  ސްޕެއިން  ޗެމްޕިއަނުންކަމަށްވާ 
އެގޮތުން  ލައްވާލުމުންނެވެ.  ގްރޫޕެއްގައި  އެއް 
މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގައި މަރުގެ ގުރޫޕުގެ ގޮތުގައި 
ބީ"  "ގްރޫޕް   ހިމެނޭ  އަދި ސްޕެއިން  ޕޯޗުގަލް 
ދެ  މި  ގައި  ބީ"  "ގްރޫޕް  ހިމެނިފައެވެ.  ވަނީ 
ޓީމުގެ އިތުރުން ދެން ހިމެނެނީ  އެފްރިކާ ބައްރުގެ 
މިއީ  އިރާންއެވެ.  ބައްރުގެ  އޭޝިއާ  މޮރޮކޯއާއި 
ވޯލްޑްކަޕް ބޭއްވޭ 21 ވަނަ ފަހަރެވެ. ތިރީގައި 
ކުޅުމަށް  ގްރޫޕްސްޓޭޖުގައި  ވޯލްޑްކަޕް  ވަނީ  މި 

ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީމުތައް ބެހިފައިވާ 8 ގުރޫޕެވެ.

ދުިނޭޔގެ އެްނމެ ޮބޑު ުފުޓޯބޅަ ުމާބާރްތަކަމްށވާ ީފފާ ޯވްލްޑަކޕް 2018 ގެ ުގުރައުތުލަމށް ޭބްއވި ަރްސިމްއާޔުތގެ  �
ެތެރއިން. މި ުގުރައުތލުން ާބްއާވަފއި ވަނީ 2017 ިޑެސްނަބުރ ަމުހެގ 1 ވަނަ ުދަވުހގެ ރޭ ަރިޝާޔގެ 

50ެވިރަރްށ ޮމްސޯކ ަގިއ.
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އޭގެ  ފޮތިގަނޑު  ކުޑައެއްގެ   
ހުރިހައި  އޮންނަނީ  މަތީގައި  ދުނިބައިގެ 
ގޮތުގައެވެ.  ފެތުރިގެންވާ  މައްޗަށް  ދުންޏެއްގެ 
އެއްވެސް  ފުރައިލެވިގެންނެވެ.  ދުނިބައި  މުޅި 
ނޯވެއެވެ.  ހުހަކަށް  ދެމެދު(  )ދެދުނި  މިރިއެއް 
ބޭނުމެއް  ކުޑައަކީ  އެ  ނަމަ،  އޮވެއްޖެ  ހުހަށް 
ކުޑައެއްގެ  އެހެނީ  އެއްޗެކެވެ.  އުނި  ނުހިފޭނެ 
ބޭނުމަކީ އެ ފޮޅުވައިލުމުން އެއިން ހިޔާލިބުމެވެ. 
ހަމަ އެ ފަދައިން ދަރިވަރަކު މަދްރަސީ ޙަޔާތް 
ދުވަހު  ނިކުންނަ  މުޖުތަމަޢަށް  ނިމިގެން 
ޤައުމަށް  މުޖުތަމަޢަށާއި  ކިބައިން  އޭނާގެ 
ޚިދުމަތްލިބެންޖެހެއެވެ.  ލާބަހުރިގޮތުގައި 
އޭނާ  މުވާޠިނަކަށް  ބޭނުންހިފެވޭ  ފަދަ   މި 
އުނގަންނައިދިނުމުގެތެރެއިން  ޓަކައި،  ހެދުމަށް 
މީޒާތަކެއް  އަށަގަންނަވާންޖެހޭނެ  އޭނާގައި 
ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. ފިކުރީ 
ތަހުޒީބު  ހަރުދަނާކަމާއި  ސުލޫކީ  ޤާބިލުކަމާއި 
އޭނާގެ  ހަރުލައި،  ދަސްވެ  ތެރޭން  އަޚުލާޤުގެ 
ސިފަތަކެކެވެ.  ލާޒިމުކުރާ  ފާޅުވުން  އަމަލުން 
ކުޑަ[  ]ތަޢުލީމީ  ދަރިވަރުގެ  އެހެންކަމުން 
ފުރިހަމަވިކަމަށް ވާނީ،  މި މީޒާތައް އޭނާގައި 
މިއަދުގެ  އަށަގެންނެވިގެނެވެ.  ފުރިހަމައަށް 

ޙާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ 

މި މަޒުމޫނު ތިބާއަށް ތަފުޞީލުކޮށްދޭނީ 

ދަރިވަރުންގައި އަށަގަންނަވާން ހުރި މީޒާތަކެވެ. 
ފަރާތްތަކެވެ.  މަސްއޫލުވެރި  އެކަމުގައި 

ތިނެސްކަން ޒިންމާއެވެ. 

ތަޢުލީމުގެ  މަދްރަސީ  ރާއްޖޭގެ 
ފަހުން  އެންމެ  މަންހަޖު  ޤައުމީ 
އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2014 އެކުލަވައިލެވުނީ 
ޒަމާނުގެ  މި  އެންމެ  އުގަންނައިދިނުމުގެ  އެއީ 
އުސްލޫބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކީގައެވެ. އެހެނީ 
ޖީލު  އޮތް  އަންނަން  ޤައުމެއްގެ  މަންހަޖަކީ 
އާއި  )އެލްމޯ  ސިޔާސަތެވެ  ބައްޓަންކުރުމުގެ 
ބޭނުމަކީ  މަންހަޖެއްގެ   .)1992 ސައިކްސް، 
ޤައުމެއްގެ ހެދިބޮޑުވާ ޖީލު އެއީ މުސްތަޤުބަލުގެ 
ރައުސްމާލުކަމުގައި ހެދުމެވެ. އެ ޖީލު މާދަމާއަށް 
ޓަކައި ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި 
ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ އާ މަންހަޖުގެ ތަޞައްވުރަކީ 
ދިރިއުޅުމަށް  މެ  ކުއްޖަކު  ކޮންމެ  ވެސް 
ފައްކާކުރުމެވެ )ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 
ޤައުމީ  ދީނީ،  އެއީ   .)2014 އެޑިއުކޭޝަން، 
މަތީގައެވެ.  ތަރަހައިގެ  އަގުތަކުގެ  އިޖުތިމާޢީ 
ބިނާކުރާނެ  ޤައުމު  ނަމަ،  ވާ  އެހެންކަމަށް 
ހިތްތަކެއް،  ލޯބިވާނެ  ދެކެ  ޤައުމު  އަތްތަކެއް، 
ޤައުމާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ހެޔޮ ގޮތްތައް 
އުފައްދާނެ  ސިކުނޑިތަކެއް  ދުޅަހެޔޮ  ނެރެދޭނެ 
ޤައުމީ  ވާނީ  ސިއްރުކަމުގައި  އެއް  މާނަވީ 

މަންހަޖެވެ. ނަމަވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި 
އޮންނާނީ  ބިނާވެފައި  ޙާޞިލުވުން  ނަތީޖާ  މި 
އުނގަންނައިދެވޭ  ތަޢުލީމު  ދަރިވަރުންނަށް 

ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

ތެިންސކްަނ ޒްިނާމ

ާއަދްމ ަނީޞުރ ިއްބާރީހްމ

ކުޑައިގެ ހުރިހައި މިރިއެއް 

ހަމާަވްނ ޖެހެއެވެ.

ތިނެސްކަން ޒިންމާއިން މާނަކުރަނީ ޒިންމާ 
އުފުލަންޖެހޭ ތިން ފަރާތެކެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ ދާއިރާގެ 
ތެރޭގައި ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާއި މަގުމަގުމަތީގެ 
ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  ގޭގެ  ހިމެނެއެވެ.  ހަރަކާތްތައް 
ބެލެނިވެރީންގެ ޒިންމާއާއި ސީދާ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާ 
ތެރޭގައި  މާނައިގެ  ދާއިރާގެ  ތަޢުލީމީ  ހިމެނެއެވެ. 
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ދީނާ ދިމާޔަށް ދާ ދަރިވަރުން ދީނާ ދިމާޔަށް ދަނީ ވޮށުއައްޔާ ދިމާޔަށް ވޮށްދޫނި  
އުންޑަ  އޭގެ  ދުރަށް  ސާޅަނގަޔާ  ދަނީ  ބަޔަކު  ދާ  ދުރަށް  ދީނާ  ދާހެންނެވެ. 
ދާހެންނެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ އެއް މަޤުޞަދަކީ ދީން ރައްކާތެރިކުރުންކަމުގައި 
ވާއިރު، ދީނުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސްކަމުގައިވާ  ޢަޤީދާގެބައި ސިފަވަނީ މި 
ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަދި ޢިބާދާތާއި އަޅުކަމުގެ ބައި ކިހިނެއް ވާނެ ތޯއެވެ؟ އެއް 
ދުވަސްވަރެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރަންޖެހުނު އިންޓަވިއުތަކެއް އޮތެވެ. 
ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒެއްގެ ކޯސްތަކަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށެވެ. އިސްލާމީ ނިވާވުމުން 
ނިވާވެގެން ތިބި އެތައް ޒުވާން ކުދީންނަކާ ދިމާވިއެވެ. ކާވަނީގެ ހެދުން ފީވެފައިވާ 
ކޮން  އެއީ  ހިނެއިން  ފަރުޟު  އެކަމަކު  ފިރިހެންކުދީންނެވެ.  އަންހެންކުދިންނާއި 

އެއްޗެއްކަމެއް އެކުދީން ނުދަނެތެވެ.  

މުދަލަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މުހިންމު އަނެއް 
މަޤުޞަދެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖޭން އެންމެ ގިނައިން ފުލުހުންނަށް 
)އަހަރު  މައްލައެވެ   3503 އެއީ  މައްސަލައެވެ.  ވައްކަމުގެ  އޮތީ  ހުށަހެޅިފައި 
ރިޕޯޓު، 2017(.  އިސްލާމްދީން އިންސާނާއަށް ބުއްދީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެއެވެ. 
ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި  އިންސާނާގެ ވިސްނުމަށް ސަލާމަތްކަން ދިނުމަކީ 
އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މަތިވެރި މަޤުޞަދެކެވެ. ނަމަވެސް  ފާއިތުވި ފަސް އަހަރަށް 
އޮފީހަށް  ފުލުސް  ގިނައިން  އެންމެ  ރާއްޖޭގައި  އަހަރަކުހެން  ކޮންމެ  ބަލާއިރު، 
 2038 އަހަރު  ވަނަ   2017 މައްސަލައެވެ.  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ހުށަހެޅިފައިވަނީ 
އަބުރުގެ  ފުރާނައާއި   .)2017 ރިޕޯޓު،  )އަހަރު  ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ  މައްސަލަ 
ހިމަނުއްވާ  ޢިލްމުވެރީން  ތެރޭގައި  މަޤުޞަދުތަކުގެ  ދީނުގެ  ވެސް  ރައްކާތެރިކަމަކީ 
 )2014( ޔޫއެންޑީޕީ  ގޮތުން  ބެހޭ  ތަރައްޤީއާ  އިންސާނީ  ރާއްޖޭގެ  ކަންކަމެވެ. 
ހާމަކުރި ރެޕޯޓު ބުނާ ގޮތުން މާލޭގައި އޭރު ވެސް 20 އާއި 30 އާ ދެމެދުގެ 
އާއި   50 ގޭންގެއްގައި  ކޮންމެ  މިއިން  ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.  ގޭންގު  އަދަދަކަށް 
400 އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވެ. ދެން އޮތީ ބަދުއަޚްލާޤުގެ 
ހަމައެކަނި  ނުލިޔެ،  ތަފުޞީލު  ލަދުވެތިކަމުން  އޮތްލެއް  ރެކޯޑު  އޭގެ  ވާހަކައެވެ. 
އެޗްއައިވީ ފެތުރިގެންފާނެކަމާމެދު ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް އެބަ އޮތޭ ދަންނަވައިފައި މި 

ހިސާބަށް ފުއްދައިލަން ތޯއެވެ!  

ދެން ވިސްނައިލަމާ ހިންގަވާށެވެ!  އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައި ބިމާ ހަމަކުރަން 
ހިލައެއް ނޫންތޯއެވެ؟  ހަރުކަންގަދަވެފައި  އުހެއް ނޫންތޯއެވެ.  އަޅެ  ފަރުބަދަ  ޖެހޭ 
މި ކަމުގައި ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާ އެބަ އޮތެވެ. އާއިލާއާއި  މީޑިޔާ މުހިންމު 
ނުވޭތޯއެވެ. މުދައްރިސުން ވެސް އިތުރަށް ލޯފުޅު ހުޅުއްވަން އެބަ ޖެހެއެވެ. ފޮތް 

ވިދާޅުވާށެވެ. ގޮތް ނެރުއްވާށެވެ. 

ތާވަލުގައި އޮތް ދެވަނަ ޤާބިލުކަމަކީ ނަފުސު ދެނެގަތުމާއި ތަންޒީމުކުރުމުގެ 
ނަފުސު  ދަރިވަރެއްގެ  އެ  ވެސް  ދަރިވަރަކަށް  ކޮންމެ  މަޤުޞަދަކީ  ޤާބިލުކަމެވެ. 
މައްޗަށް  ނަފުސުގެ  އެ  އެނގުމެވެ.  އަގު  ނަފުސުގެ  އެ  ހުރުމެވެ.  ދޭހަވެފައި 
ނޫނެކޭ  އާނއެކޭ،  ތަންތާނގައި  ބުނާންވާ  އާނއެކޭ  އުފެދިގެންވުމެވެ.  އިތުބާރު 
ޤުދުރަތުން  ކިބައިގައި  ތިމާގެ  ކެރުމެވެ.  ބުނާން  ނޫނެކޭ  ތަންތާނގައި  ބުނާންވާ 
އެހީގައި  އޭގެ  ތަރައްޤީކޮށް  ކަންކަން  އެ  ދެނެގަނެ  ހުނަރުތައް  ލައްވައިފައިވާ 
ދިރިއުޅުން ހޯދުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ހަމަ ކޮންމެ ދަރިވަރަކުމެ 
ވުމެވެ. ކޮޓަރިން ނިކުންނަމުން ފަންކާ ނިވައިލާން، ގަޑިއެއް ކިޔައިފި ނަމަ، އެ 
ގަޑިޔަކަށް ދާން، މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ރޭވުންތެރިކަމާއެކު އެކަމެއް 
ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަޔަށްކުރާން އެނގުމެވެ. އެކަންކުރުމެވެ. ދެން މިއަދުގެ އޮފީސްތަކާއި 
އެ ތަންތަނުން ފެންނަ މަންޒަރުތައް ހިތަށް ގެންނަމާތޯއެވެ؟ އެއް ރައްޓެއްސަކު 
ބުންޏެވެ. އިއްޔެ ވެސް ތިމަންގެ އޮފީހުގެ 12 މުވައްޒަފުން ތިބީ ސަލާމުގައެވެ. 

ފަރާތްތަކެވެ.  ހައި  އެންމެ  ފަދަ  މުދައްރިސުން  ފަރާތްތަކާއި  ހިންގަވާ  ސިޔާސަތު 
އެހެނީ އުނގަންނައިދިނުމުގައި ދަރިވަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ނުވަތަ ދަރިވަރަށް ނުފޫޒު 
ފޯރުވޭ ހަމައެކަނި ބަޔަކީ މުދައްރިސުންނެއް ނޫނެވެ. މުދައްރިސުން ދައްކަވާ މަގަށް 
ޖެހެއެވެ.  ތިބެން  ބަޔަކު  ހިންގާން  ކުދީން  އެ  މަގުން  އެ  ލަވައި،  ދަރިވަރުން 
އެ ގޮތުންނެވެ.  މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ސިފަތައް އެކުދިންގައި ހަރުލާނީ 
ތިރީގައި އެ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖު ފުރިހަމަ ކުރާ ދަރިވަރެއްގައި ހުންނާން 
ޖެހޭނެކަމަށް މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސިފަތައް ނުވަތަ މީޒާތަކުގެ ތާވަލެކެވެ. ވީ 
އެންމެ އަވަހަކަށް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން އެކަންކަން ދުށުމުގެ އުންމީދާއެކު ބަލައިލަމާ 

ހިންގަވާށެވެ! 

މި ތާވަލުން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޤައުމީ މަންހަޖު ބުނާ ގޮތުން، 
ރާއްޖޭގެ މަދުރަސީ ޙަޔާތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ޔުނީފޯމު ދޫކޮށްލާ ދަރިވަރެއްގެ ކިބައިން 
ދަންނަވައިލި  އަޅުގަނޑު  ފެށުމުގައި  ނުވަތަ  ޤާބިލުކަމެވެ.  ސިފަތަކާއި  ފާޅުވާނެ 

ތަޢުލީމީ ކުޑައިގައި ހިމެނޭ އަށް މިރިއެވެ. 

ތެދުފުޅެކެވެ.  އާދެ!  ވިސްނައިލަމާތޯއެވެ.  ޙާލާމެދު  ހިނދުގެ  މި  ދެން 
އަދި  ދަރިވަރަކު  ފުރިހަމަކުރި  މަންހަޖު  މި  ފެށުނު  އަހަރު  ވަނަ   2014
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެޔަކު ނޫޅޭނެއެވެ. މި މަންހަޖުގެ މޭވާ ލިބޭނީ އަދި ތަންކޮޅެއް 
ފަހުގެ  ރާއްޖޭގެ  ނޫނެވެ.  އެޔެއް  ނުކުތާއަކީ  ޙަޤީޤީ  އަޅުގަނޑުގެ  ފަހުންނެވެ. 
ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، މަންހަޖު އެކުލަވައިލައި އިޞްލާޙުކުރުމަކީ 1980، 1984، 
މޭވާގައި  އޭގެ  މަސައްކަތްތަކެވެ.  ކުރެވިފައިވާ  ވެސް  ގައި   2006  ،2000
ވަކާލާތުކުރައްވައެވެ.  މުފައްކިރުން  ދާއިރާގެ  މި  ގިނަކަމަށް  ހިތި  ފޮންޏަށްވުރެ 
ފަހަރު  މި  ހުންނާނެއެވެ.  ވެސް  ކަމަށް ސަބަބު  އެ  ނަމަ،  ވާ  އެހެންކަމަށް 
އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑު ބަދަލެކެވެ. ތަފާތު ބަދަލެކެވެ. ހެޔޮ ބަދަލެކެވެ. މި ފަހަރުގެ 
މޭވާ ފޮނިކުރާން މަސައްކަތްކުރާންވީ ކިހިނެއް ބާވައެވެ؟ ކޮން ބަޔަކު ބާވައެވެ؟ 
އަދި މި މަސައްކަތް ފަށައިގަންނާން މި ޖެހެނީ މުޖުތަމަޢުގެ ޙަޤީޤަތް ކިހިނެއް 

އޮއްވައި ބާވައެވެ؟ 

ތާވަލުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ 
ކަމެއްގައި  ހުރިހައި  ހިނދެއްގައި  ހުރިހައި  ޙަޔާތުގެ  މަޤުޞަދަކީ  ވާހަކައެވެ. 
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މިޔަމަތީގައި އެ ދަރިވަރު އޭނާގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމެވެ. 
ހުރެގެން  ލޯބި  ދީނަށް  ބަލައިލަމާތޯއެވެ.  މުޖުތަމަޢަށް   ނުކުތާގައި  މި  52ދެން 
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ރައްޓެއްސަކު  އެހެން  މަރުކަޒެކެވެ.  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  ރައްޔިތުންނަށް  އެއީ 
ބުންޏެވެ. އެތައް މުވައްޒަފުންނަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި އަބަދު ވެސް ތިމަންނަ 
ހުންނާން މި ޖެހެނީ އެ މީހުންގެ 'ކަލްދޯބަޖޭއާއޯ' އަޑު އަހާށެވެ.  އެހެންކަމުން މި 
ޤާބިލުކަން ވެސް އެބަ މުހިންމުވެއެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި އެންމެ ކުޑަ އިރުއްސުރެ 
އެއްޗެހި  ކުޅޭ  ކުރުވިދާނެއެވެ.  ކަންކަން  ލައްވައި  ދަރީން  މައިންބަފައިންނަށް 
އަމިއްލައަށް ތަރުތީބުކުރުވުމާއި މަދުރަސާ ދަބަސް ދަރިވަރު ކޮނޑުގައި އުފުލުވުމާއި 
ފެހި ބޮކި ދިއްލެންދެން އެ ދަރިފުޅު އިނގިލިކުރީލައިގެން މަޑުކުރުން ފަދަ ނަމޫނާތައް 

ދެއްކިދާނެ ދޮގެއް ތޯއެވެ؟ 

ދެން އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި ދޭހަވުމާއި ދޭހަކޮށްދިނުމާ މި ދެ ނުކުތާގެ 
މައްޗަށް އެކުއެކީ ބަލައިލާނަމެވެ. އެ ދެ ނުކުތާގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ދަރިވަރުގެ 
ސަބަބުގެ  އެކި  ނަޒަރުން  އެކި  ފުޅާކޮށް  ފުންކޮށް  ތަނަވަސްކުރުމެވެ.  ވިސްނުން 
މައްޗަށް ފިކުރު ހިންގުމުގެ ހުނަރު އަށަގެންނެވުމެވެ. ހަލުވިކަމާއެކު ބަދަލުވަމުންދާ 
އަދި  ބިނާކުރަނިވި  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ފަރުދެއްގެގޮތުގައި  ކާމިޔާބު  ދުނިޔޭގައި 
ވަރަށް  ހޯދައިދިނުން  ޤާބިލުކަން  ވިސްނުމުގެ  ކަންކަމާމެދު  އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި 
މުހިންމެވެ )އެން.އައި.އީ، 2014(. އެހެނީ އޭނާގެ ޙަޔާތް އޭނާއަށް އާރާސްތުކުރެވޭނީ 
މި ގޮތުންނެވެ. އަމިއްލަ ޟަމީރުން ހެޔޮކޮށް ކަންކަން ނިންމާން އެނގިގެންނެވެ. 
މީގެ އިތުރަށް ދުލާ ގަލަމުން ބަޔާންކުރަން އެނގުމުގެ ކުޅަދާނަކަން މި ނުކުތާގައި 
ހާމަކޮށްލެވެނީ  ޝުޢޫރު  ތިމާގެ  ބަހުން  ސާފު  ރީތިކޮށް  މިއަދު  ހިމެނިގެންވެއެވެ. 
ކިތައް ދަރިވަރުންނަށް ބާވައެވެ؟ ސާފު ޚަބަރެއް ކިޔައިލަން ލިބެނީ ކިތައް ނޫހުން 
ކުޑަ  އެންމެ  ޓަކައި  އަށަގެންނެވުމަށް  ދަރިވަރުންގައި  ޤާބިލުކަން  މި  ބާވައެވެ؟ 
އިރުއްސުރެ ދަރީންނަށް ފެންނަ ފަށުގައި މައިންބަފައިން ފޮތްކިޔުން މުހިންމުކަމަށް 
ވެއެވެ. އަދި ގޭތެރޭގައި ފޮތް ހަރުގަނޑެއް ބެހެއްޓުމާއި ފޮތްފޮތުން ސުވާލުކުރުން 
ފަދަ ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއް ޞަފުޙާ ލިޔުމަށް ޓަކައި 40 ޞަފުޙާ ކިޔާށެވެ 
)ޢަބްދުهللا ފާރޫޤު ޙަސަން، 2014(.  ލިޔާން އެނގޭ އުމުރަށް ދިޔުމުން ކޮންމެ 
ދުވަހަކު ވެސް މަދުވެގެން 10 ވަރަކަށް ފޮޅުވަތުގެ ޕެރެގްރާފެއް ލިޔުއްވިދާނެއެވެ. އެ 

ދުވަހު ދިމާވި މަޖާކަމެއްގެ ވާހަކަ ފަދަ ލުއި ލިޔުމެކެވެ. 

މި ލިޔުމުގައި ފަހު ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ ދުޅަހެޔޮ 

ދިރިއުޅުމަކަށް ދަރިވަރު ހޭނުވުމުގެ މައްޗަށެވެ. މި ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް 
ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތާ ރަނގަޅަށް،ދެމެދު ހުންނަ ގުޅުން ވަ 
ޒަންކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމާއި ނިދުމާއި އަރާމުކުރުމަކީ ދުޅަހެޔޮ 
ދަރިވަރުންނަށް  ކަންތައްތަކެއްކަން  ވަ  ބޭނުން  ކޮންމެހެންވެސް  ސިއްޙަތަކަށްޓަކައި 
އެނގޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ދަރިވަރުން ހާސްވުމާއި ކަންބޮޑުވުމުން ދުރުވާނެއެވެ )އެން.
ބަލިތަކުގައި  ނާރާ  ގައިންގަޔަށް  ބަލާއިރު،  ޙާލަތަށް  މިއަދުގެ  އައި.އީ، 2014(. 
ކަމަށް  އިތުރުވެފައިވާ  އައިސް  ފަހަކަށް  ރާއްޖޭގައި  ނިސްބަތް  މަރުވާ  މީހުން 
ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރު،  ޢަބްދުهللا ނާޒިމު )2017( ފާހަގަކުރައްވައެވެ. ދުންފަތުގެ 
ނޭދެވޭ  ފަދަ  ހެސްގަތުން  ޑްރިންކަށް  އެނަރޖީ  އިތުރުވުމާއި  އިސްތިޢުމާލުކުރުން 
އާދަތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ޒުވާނުންނެއް ޅައުމުރުގައި ދުނިޔެ ދޫކުރަމުން ދަނީއެވެ. 
އެހެންކަމުން އާ މަންހަޖުގައި މި މައްސަލައަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ވާއިރު، 
ތިބާއަކީ މި ފަދަ އަމަލެއް ކުރެއްވޭ ބެލެނިވެރިޔަކު ނަމަ އެކަމުން ދުރުވެވަޑައިގަތުން 

ކީއްތޯއެވެ؟  ލޯބިވެތި ދަރިފުޅުގެ ޙައްޤުގައެވެ. 

އާދެ ތަޢުލީމީ ކުޑައިގެ 8 މިރީގެ ތެރެއިން މި މަޒުމޫނުގައި އަޅުގަނޑު 
މި ތަފުޞީލެއް ދަންނަވައިލެވޭތޯ ބެލީ މައިގަނޑު 4 މެރިޔަކަށެވެ. ނަމަވެސް 8 
ޒުވާބަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ފެންނާށެވެ.  އޮތީ  އެ  ތާވަލުގައި  އެ  ކުރުކޮށް  މެރިވެސް 
ކުރަނީ،  ތިޔަ  ތިބާ  ހޭދައެއް  ބޮޑު  ތިޔަހައި  ދިނުމަށްޓަކައި  ކިޔަވައި  ދަރީންނަށް 
އެ  އެކީގައިކަމެވެ.  ހުވަފެންތަކަކާ  ވަނީ  ތިޔަ  ތިބާ  ޤުރުބާނީއެއް  ބޮޑު  ތިޔަހައި 
ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަޖެހޭނެ މުޖައްރިބު ގޮތެއް ކުރިމަތީގައި އެ އޮތީއެވެ. އެހެންކަމުން 
އެ 8 މީޒާ ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯ އަމިއްލަ ނަފުސާ 
ސުވާލު ކޮށްލަމާތޯއެވެ؟ ބެލެނިވެރީންވެސް މެއެވެ. ދަރިވަރު ވެސް މެއެވެ. މީޑިއާ 
އާއި މުޖުތަމަޢު ވެސް މެއެވެ. މުދައްރިސްވެސް މެއެވެ. މި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ 
ދައުރާއި ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ކިތަންމެ އަވި ގަދަޔަސް 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯ މައްޗަށް ފޮޅުވައިލެވޭނީ 8 މިރި ހަމަ ކުޑައެކެވެ. އެ ލިބުނީ 
ފިނިހިޔަލެކެވެ. ތިބާގެ ގެޔަށް ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ހިޔާބޮޑު ގަހެއް ފަދަ ނިޔާމަކަން 

ދޭ ލޮބުވެތި ޚުލްޤު ހެޔޮ ދަރިއެއް ނޫންތޯއެވެ؟
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އުޅެނީ އަހަރެމެން ގޭގައެވެ. 

އާދައިގެ  ދިރިއުޅެނީ  އަހަރެމެން 
ދިރިއުޅުމެއް ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ 
އަހަރެމެންގެ  ަސބަބުން  ކުއްޖެއްގެ  އެންމެ 
ހިތް  މިއަދު  މިވަނީ  ލިބިފައި  އާއިލާއަށް  މުޅި 
ފައިބަމުންދާ  ލޮލުން  މަންމަގެ  ދަތިކަމެވެ. 
ފެނެއެވެ.  އަބަދުމެ  އަހަރެންނަށް  ކަރުނަތައް 
ކުރަމުންދާ  މަންމަ  ގިނައެވެ.  އާދޭސްތައް  ކުރާ 
ކޮއްކޮމެން  ކަންކަމުން  ވިޔާނުދާ  އެފަދަ  އާދޭހަކީ 
މިކަންތައްތައް  އަހަރެން  ދުރުހެލިކޮށްދިނުމެވެ. 
ނަސޭހަތް  ކޮއްކޮމެންނަށް  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު 
ދެމެވެ. މަންމަ ދެރަވާގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރުމަށް 
މިހާރު  މަންމަ  ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ.  އަބަދުވެސް 
ދަރިން  މަންމަގެ  އެއްކަމަކީ  ދެރަވާ  އެންމެ 
ވަޒީފާއަކަށް ނުގޮސް އަބަދު ގޭގައި ތިބުމެވެ. ކޮންމެ 
ދުވަހަކުހެން އެ މަންމަ ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދަނީ 
ރޭގަނޑުގެ  ހިފުމަށެވެ.  ހެޔޮގޮތުގައި  ދިރިއުޅުން 
އަވަހަށް  ހޭދަނުކޮށް  ބޭކާރުގޮތުގައި  ވަގުތުތައް 
ވަގުތުތަކުގައި  ގިނަ  ދުވާލުގެ  އަދި  ނިދުމަށެވެ. 
ދެމުންދާ  މަންމަ  އުޅުމަށެވެ.  މަސައްކަތުގައި 
ނަސޭހަތް އަހަރެމެން އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. 
ލިބެއެވެ.  ވަޒީފާތައް  ރަނގަޅު  އަހަރެންނަށް 
ކަމާއިހެދި  ކަންނެތް  އަހަރެންގެ  ނަމަވެސް 
ދުވަހަކު  މާގިނަ  ވަޒީފާއަކަށްގޮސް  ރަނގަޅު 
ކުރެވެނީއެވެ.  ފަރުވާކުޑަ  ވަޒީފާއަށް  ނޫޅެވެއެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެންގެ އުންމީދެއް އެބަ 
އޮތެވެ. އެއީ ބައްޕަ ދުނިޔޭގައި ހުރި އިރު ދިން 
ނަސޭހަތެވެ. ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނީ މުރާލި 
ތެދުވެވޭނީ  ފައިމައްޗަށް  އަމިއްލަ  މީހަކަށެވެ. 
މިއަދު  އަހަރެން  ވެގެންނެވެ.  މުރާލި  ވެސް 
މިހުރީ އެ ބައްޕަ ދިން ނަސޭހަތް ޤަބޫލުކޮށްގެން 
އެ އަޒުމުގައެވެ. އެ ބައްޕަގެ ހަނދާނުގައެވެ. އެ 

ހަނދާން މިއަދު ހިތަކުން ނުފިލައެވެ.
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ޮޕިލްސ ީޗްފ ްސޭޓަޝްނ ިއްންސެޕްކަޓރ 

ައްޙަމުދ ާނިފުޢ

ގޯސް މަގަކުން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަން 
އަބަދުވެސް އެ މަންމަގެ ހަނދާނުގައި ހުރެއެވެ. 

މަންމަ ދަރިންދެކެ ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް 
ދަރިން އެކަމާ ނުވިސްނާނަމަ މަގު އޮޅިދާނެއެވެ. 
އެހެންނެވެ.  ވީ  ވެސް  ދޮންތައަށް  އަހަރެންގެ 
މަސްތުގެ  ޖެހި  "ޕާޓޭންނާއި"  އުޅޭ  މާލެތެރޭގައި 
އަވައިގައި ޖެހުނީއެވެ. ދޮންތަގެ ހާލަތު މިގޮތަށް 
ކަންބޮޑުވިއެވެ.  އިންތިހާއަށް  މަންމަ  ހުރުމުން 
ކަމުގެ  ހަމަހިމޭން  ރޭގަނޑުގެ  ވިސްނައި  އެކަމާ 
ތެރެއިން އެ މަންމަގެ ރުއިމުގެ އަޑު އަހަރެންގެ 
ކަންފަތުގައި ޖެހެއެވެ. އެކަމާ އަހަރެން ދެރަވެއެވެ. 

ދުވަސްތައް  ހިތްދަތިކަމުގައި 
އަހަރު   18 އުމުރުން  ދޮންތަގެ  ގުނަމުންގޮސް 
ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.  މީހަކާ  ދޮންތަ  ތަނާ  ފުރުނު 
މީހަކާއެވެ.  ކަހަލަ  ދޮންތަ  ވެސް  އިނީ  ދޮންތަ 
ލިބުނު  މީހަކާއެވެ.  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި 
ދޮންތަގެ  އެވެ.  ހަމަ  ހާލަތަކީވެސް  ދަރިފުޅުގެ 
އެ މަޢުސޫމް ދަރިފުޅުގެ ޅަފަތުގައި އެ ދެމީހުން 
ވަރިވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް ދޮންތަ އުޅެމުން 
ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  އެގޮތުގައެވެ.  ދިޔައީ 
މީހުން ގެއަށް ވެސް ވައްދަނީއެވެ. މިހެން ވުމުން 
ދޮންތަގެ ދަރިފުޅު ބޮޑުވެގެން އައީ ވެސް އެފަދަ 
ބައެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ދަރިފުޅު ބޮޑުވި ވަރަކަށް  
ވަގުތުތައް  ދަންވަރުގެ  ގުޅި،  މީހުންނާއި  އެފަދަ 

ގެއިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރަމުން ދިޔައެވެ.

މިހާރު  ފަހެވެ.  އަހަރެއްގެ  އެތައް  އޭގެ 
އަހަރެންގެ އުމުރަކީ ވެސް 25 އަހަރެވެ. ޒަމާން 
ބަދަލުވީއެވެ. މަންމަގެ އާދޭހާއި މަންމަގެ އެދުމުގެ 
ބަދަލު  މިއަދު  ދިރިއުޅުން  ދޮންތަގެ  މަތިން 
ރަނގަޅު  އިނދެ  މީހަކާ  ރަނގަޅު  ވެއްޖެއެވެ. 
ދޮންތަގެ  އެ  ނަމަވެސް  ފަށައިފިއެވެ.  ހަޔާތެއް 
ދަރިފުޅުގެ ހަޔާތް އަދިވެސް ބަނައެވެ. އެ ދަރިފުޅު 

އަހަރުގެ   25 ޢުމުރުން  އަހަރެންނަކީ 
ފިރިހެނަކީމެވެ. އަހަރެންގެ އާއިލާގައި އަހަރެންނާ 
އަހަރެންގެ  ތިބެއެވެ.  ބެއިން   5 ޖުމުލަ  އެކު 
ދޮށްޓަށް 2 އަންހެންކުދިން ތިބޭއިރު އަހަރެންނަކީ 
ދޮށީ  އެންމެ  ބައްޕަގެ  މަންމައާއި  އަހަރެންގެ 
މުޅި  އަހަރެންނަކީ  މިއަދު  ދަރިފުޅެވެ.  ފިރިހެން 
މި  މީހާއެވެ.  ހުރި  އުފުލަން  ޒިންމާ  އާއިލާގެ 
އަހަރެންގެ  މާޒީއެވެ.  އަހަރެންގެ  ކިޔައިދެނީ 

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތެވެ. 

އަހަރެންގެ ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގައި 
މިދުނިޔެއާ  އަބަދަށް  އަބަދުގެ  ބައްޕަ  އަހަރެންގެ 
އަލްވަދާޢު ކިޔެވެ. ބައްޕަ ދުނިޔޭގައި ހުރި އިރު 
އަހަރެމެން ދެކެ އެ ބައްޕަ އިންތިހާއަށް ލޯބިވިއެވެ. 
ވެސް  ވަރަށް  އުޅުނީ  އޭރު  އާއިލާ  އަހަރެމެންގެ 
ލޯބި  ފުރިހަމަ  ބައްޕަގެ  މަންމައާއި  އުފަލުގައެވެ. 
ލިބިގެންނެވެ. އަހަރެން ތުއްތު އިރުއްސުރެ ބައްޕަ 
އުޅެނީ ބަލިވެއެވެ. ބައްޕައަކީ ހާޓް ޕޭޝަންޓެކެވެ. 
ގޮވައިގެން  ބައްޕަ  މަންމަ  ފަރުވާއަށް  ބައްޕަގެ 
އިންޑިޔާއަށް ދިޔައެވެ. އިންޑިޔާގައި އެތަކެއް ދުވަހު 
ބައްޕަގެ ބޭސްފަރުވާއަށް މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް 
ނިޔާވެއްޖެއެވެ.  ބައްޕަ  ނުވެ  ދުވަހެއް  މާގިނަ 
ކަމުން  ކުޑަކުދިން  އަދި  އަހަރެމެންނަކީ  އޭރު 
އަހަރެމެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބަލަހައްޓަމުން 
ކުދިންގެ   5 މަންމައެވެ.  ލޯބިވާ  ގެންދިޔައީ 
ޚަރަދުތައް  އެހެނިހެން  ބަލަހައްޓަމުން  ޚަރަދުތައް 
ލޯތްބާއެކުގައެވެ.  ނުހަނު  ގެންދިޔައީ  ކުރަމުން 
ފުއްދާލައިގެންނެވެ.  އެއްޗަކުން  ލިބޭ  މަންމައަށް 
މާލެ  ފަސްގަނޑަކީ  އުފަން  އަހަރެމެންގެ 
ހިތްދަތި  ދިޔައީ  އުޅެމުން  މާލޭގައި  ނަމަވެސް 
ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެއް ފަހަރު ކެއިއްޔާ އަނެއްފަހަރު 
ތިބެނީ ނުކައެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އަހަރެމެން 
އަހަރުތައް ވޭތުކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ދަރިއަކު 
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ މިހާރު ތަފާތު 
ޤައުމެކެވެ.  އުފެދިފައިވާ  ޕާޓީތައް  ސިޔާސީ 
ބަދަލުތަކުގެ  ބޮޑެތި  އަންނަ  ސިޔާސީގޮތުން 
އިޖުތިމާޢީ  ގޮތުންނާއި،  އިޤްތިޞާދީ  ސަބަބުން 
ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް 
ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. 
ފިކުރާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންކަމުން، 
އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޅުމަށް މިވަމުންދާ ގޮތްތަކުގެ 
އަޅުގަނޑުމެން،  މީހަކުވެސް  ކޮންމެ  ސަބަބުން 
ލޯބިވަނީ  ޤައުމުދެކެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
މިއޮތީ  މިއަދު  ވިސްނައިލުމަށް  ކިހާވަރަކަށްތޯ 
ލޯބިވުމަށްޓަކައި  ޤައުމުދެކެ  އަދި  ޖެހިފައެވެ. 
ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރަންޖެހެނީ ކޮންކަމެއްތޯއާއި، 
ވެސް  ކިހިނެއްތޯ  ސީދާކުރަންޖެހެނީ  ވިސްނުން 
ވިސްނާލަން  މިއޮތީ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ޙައްޤުގައި  ޤައުމުގެ  އެމީހެއްގެ  ޖެހިފައެވެ. 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް  އުފުލަންޖެހޭ  އެމީހަކު 
ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ހަމައެހެންމެ،  އޮވޭތޯއެވެ. 
މީހަކު ޤައުމަށްޓަކައި އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަކީ 

ަޢްބުދްއަރީޝުދ ުޙަސިއްނ

ކޮބައިތޯއެވެ. އެމީހަކަށް އެނގިގެން ނަމަވެސް، 
މީހަކު  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ނޭނގިނަމަވެސް 

ނުކުރާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. 

ޤައުމުދެކެ  މައުޟޫޢަކީ  އަޅުގަނޑުގެ 
މީހުން،  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ލޯބިވުމެވެ. 
އެމީހުން ޤައުމުދެކެވާ ލޯބި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތް 
ފުރައިލާފައެވެ.  ޞަފްޙާތައް  ތާރީޚުގެ  އެހެރީ 
ޤައުމަށްޓަކައި، ދީނަށްޓަކައި މީހުން، އެމީހުންގެ 
ޖާނާއި މާލާއި ފުރާނަ ޤުރުބާންކޮށް ޝަހީދުވެގެން 
ގޮސްފައި ވެއެވެ. އިނގިރޭސީންގެ އަޅުވެތިކަމުން 
އިންޑިއާ މިނިވަންކުރުމުގެ ދިގު ހަނގުރާމައިގައި 
ގުނައި  މީހުންކަން  ކިތައް  މަރުވެދިޔައީ 
އަދަދުކުރަން ވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ 
ޕާކިސްތާނު،  އީސްޓް  ކަމުގައިވި  ސްޓޭޓް  އެއް 
އިޢުލާނު  މިނިވަންކަން  ބަންގްލަދޭޝްއަކަށްވެ، 
ކުރަންޖެހުނީ އަމިއްލަ ބަހުގެ ޙައްޤުގައި އެތައް 

އެމީހުން  އާދެ!  ޝަހީދުވެގެންނެވެ.  ބަޔަކު 
ޤައުމުދެކެވާ  ލޯބީގައެވެ.  ބަސްދެކެވާ  އަމިއްލަ 
ލޯބީގައެވެ. މިއަދުވެސް ދުނިޔޭގެ މާދަރީ ބަހުގެ 
ދުވަހުގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެ އެ ފާހަގަކުރަނީ 
ޕާކިސްތާނުގެ ދަށުގައި އޮތް އީސްޓް ޕާކިސްތާން، 
މިނިވަންކަން  ގޮތުގައި  ބަންގްލަދޭޝްއެއްގެ 
ތިނެއްގައި  ނޮވެންބަރު  ދުވަހެވެ.  އިޢުލާނުކުރި 
ދަރީން  ޤައުމުގެ  ލޮބުވެތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ވަޒަންތަކުން  ދުޝްމަނުންގެ  ތިބެ  ހަމަހޭގައި 
އެމީހުންގެ ލޭ މި ބިމަށް އޮހޮރާލުމަށް އެމީހުންގެ 
ޤައުމުދެކެވީ  މި  އެމީހުން  ދިއްކޮށްލީ،  އެ  މޭ 
ލޯބީގައެވެ. ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި އެމީހުން މަރާ 
ދުވަސް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިމަތިލީއެވެ. 

ފާހަގަކުރަނީ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

ހާދިސާފަދަ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރުު 
ކިތަންމެ ހާދިސާއެއް ދިވެހި ތާރީޚުން ފެންނަން 
ބޮޑު  މިއޮތް  ނޫންނަމަ،  އެހެން  އެބަހުއްޓެވެ. 
އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހަލަބޮލި ރާޅުތަކުގެ މެދުގައި 
ރަށްތަކެއް  ކަހަލަ  މިނާފުށްތަކެއް  ކުދިކުދި 
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ލިބިފައިވާ މި ދިވެހިރާއްޖެ، ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި 
ޒަމާނަށް  ދިގު  މިހާ  މިނިވަންކަމެއްގައި  މިފަދަ 
ގޮތްތަކެއް  އަމިއްލަ  މިފަދަ  ދެމިއޮތީސްތޯއެވެ. 
ލިބުނީސްތޯއެވެ.  ދިވެހިންނަށް  ގެންގުޅެން 
ޝައްކެއްނެތެވެ.  ކަށަވަރެވެ.  ނުލިބުނީސްކަން 
ރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީޚު ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްލި 
މީހަކު، ދިވެހިން އެމީހުންގެ ޤައުމުދެކެ، އެމީހުންގެ 
ދީންދެކެވާ ލޯބީގައި ވެފައި ހުރި ޤުރްބާނީތަކުގެ 
އަގު  ހަމައެކަނި  ވަޒަންކުރާނެއެވެ.  އަގު 
ވަޒަންކުރާނީކީ ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި 
މީހަކު  ދިރާސާކުރި  އެކަނި  ތަޢައްޞުބެއްނެތި 

ޙައިރާންވެ އަންތަރީސްވާނެއެވެ. އާދޭހެވެ. 

ކަމަކަށްޓަކައި  ނުވަތަ  އެއްޗަކަށްޓަކައި 
އިންސާނަކު އޭނާގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާނީ އެމީހެއްގެ 
ހަލާކުވެދާނީ،  ޤުރްބާންކޮށްލާނީ،  ނަފުސު 
އެމީހެއްގެ  އެއްޗަކަށް  އެ  އެއީ  ކަތިލެވޭނީ، 
އޮތީމާ  ލޯތްބެއް  ވަރުގަދަ  ވަރަށް  ހިތުގައި 
އެހާވެސް  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ  އާދެ!  ނޫންތޯއެވެ. 

ބާރުގަދަ އެއްޗެކެވެ.

ލޯބި  ޤައުމީ  ފުރަތަމަ،  އެންމެ 
ޤައުމަށް  އަށަގެންނެވުމަށް  ހިތްތަކުގައި 
އާދެ!  ލޯތްބާއެކުގައެވެ.  ވެސް  މުޚާތަބުކުރަނީ 
ކުރާއިރު،  މުޚާޠަބު  ޤައުމަށް  އިނގިރޭސިބަހުން 
ހޯމްލޭންޑް،  ފާދަރލޭންޑް،  މަދަރލޭންޑް، 
މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް ކިޔައެވެ. ހައްތާވެސް މިހިރަ 
މި  ބަސްތަކެވެ.  ދައްކައިދޭ  ގާތްކަން  ފެންނަނީ 
ދެންނެވި ކޮންމެ މީހަކީ، ތަނަކީ ތިމާއާ އެންމެ 
ތަނެވެ.  ނުވަތަ  މީހާ  ލޯބިވާ  އެންމެ  ގާތް، 
ތިމާގެ މަންމަ، ތިމާގެ ބައްޕަ، ތިމާގެ ގެއެވެ. 
ތިމާގެ  ލޯބިވާނީ  އެންމެ  ތިމާ  ޝައްކެއްނެތެވެ. 
މަންމަ ދެކެއެވެ. ތިމާ އެންމެ ލޯބިވާނީ ތިމާގެ 
ތިމާ  ލޯބިވާނީ  އެންމެ  ތިމާ  ދެކެއެވެ.  ބައްޕަ 
އުޅެބޮޑުވި ގެ ދެކެއެވެ. ޤައުމު ސިފަކޮށްފައި މި 
އެއިންވެސް  އެހެންވީމާ،  އެގޮތަށެވެ.  ހުންނަނީ 
ޤައުމަށް  ހިތުގައި  އިންސާނާގެ  ދައްކަނީ 
ޤައުމުދެކެ  ދަރަޖައެވެ.  މަތިވެރި  ދެވިފައިވާ 

ލޯބިވާންޖެހޭވަރުގެ ބޮޑުކަމެވެ. 

ފުން  މިހާ  ލޯތްބަކީ  ޤައުމުދެކެވާ 
އިޙްސާސަކަށްވާއިރު، ޤައުމުދެކެ އެފަދަ ލޯތްބެއް 
ދުނިޔޭގައި  ޤައުމަކީ  އެ  ކީއްވެތޯއެވެ؟  އެވަނީ 
އެންމެ  މޮޅު،  އެންމެ  ރީތި،  އެންމެ  އޮތް 
އެންމެ  ގިނަ،  ފަރުބަދަ  އެންމެ  މުއްސަނދި، 
ކޯރު ގިނަ ޤައުމަށް ވެގެންތޯއެވެ؟ މި ސުވާލަށް 
ލިބޭނީ  ޖަވާބެއް  ނަމަވެސް  އުނި  ކިތަންމެ 

މަންމަދެކެ  އެބޭފުޅަކުގެ  ބޭފުޅަކު،  ތިޔައިން 
ކުރެވޭ  ކީއްވެތޯ  ލޯބިވަނީ  ބައްޕަދެކެ  ނުވަތަ 
ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވިއްޔާއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް 
އެ  އެއީ  ލޯބިވަނީ  މަންމަދެކެ  އަޅުގަނޑު، 
ރީތި  އެންމެ  ހުރި  ދުނިޔޭގައި  މަންމައަކީ 
އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ  ވެގެނެއްނޫނެވެ.  މީހާއަށް 
އެއްވެސް  އެހެން  އެއަކަށް  މަންމައަށްވީތީއެވެ. 
ބައްޕަދެކެ  އަޅުގަނޑުގެ  ނުވެއެވެ.  ސަބަބެއް 
މުއްސަނދި  އެންމެ  ހުރި  ދުނިޔޭގައި  ލޯބިވަނީ 
އެއީ  ނޫނެވެ.  ވެގެނެއް  ކަމުގައި  މީހާ 
އެހެންވީމާ،  ބައްޕައަށްވީތީއެވެ.  އަޅުގަނޑުގެ 
އަޅުގަނޑުގެ  ލޯބިވަނީ  ޤައުމުދެކެ  އަޅުގަނޑު، 

ޤައުމަށްވީތީއެވެ. 

ދެވަނަ  ލޯބިވާންޖެހޭ  ޤައުމުދެކެ 
ފައިދާއިން  ލިބޭ  ޤައުމަށް  ސަބަބަކީ، 
މިސާލަކަށް،  ލިބޭތީއެވެ.  ބައެއް  ތިމާއަށްވެސް 
ޤައުމުގެ  މައްޗަށްދާއިރު،  ތަޢުލީމު  ޤައުމުގެ 
އެބަ  ބައެއް  އެއިން  ދަރިޔަކަށްވިޔަސް،  ކޮންމެ 
އެޅެއެވެ. އެތިކޮޅެއް ލިބޭނެއެވެ. އިއްޔެ ސާނަވީ 
ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ނުކުތް ކުދިން މިހާރު 
ފައިދާ  އޭގެ  އުފުލުމުން  ފެންވަރަށް  ބީ.އޭ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އެއިން  ކޮށްފައެވެ.  އެތިބީ  މައިންބަފައިންނަށް 
ޤައުމުގެ ކޮންމެ ދަރިޔަކަށް ބައެއް އެބައެޅެއެވެ. 
ދޮރު  ގެދޮރުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިއްޔެ 
ނުބަހައްޓައި އަޅުގަނޑުމެން އުޅުނުއިރު، ގޯނީގައި 

ލޯބިވުމަކީ  ޤައުމުދެކެ  އާދެ! 
ޤައުމުދެކެ  އެހެންނަމަވެސް،  އިޙްސާސެކެވެ. 
ހުރެއެވެ.  ވެސް  ސަބަބުތަކެއް  ލޯބިވާންޖެހޭ 
ލޯބިވާންޖެހޭ  ޤައުމުދެކެ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު 
އަންނަ  ޤައުމަކަށް  އެ  ސަބަބަކީ،  ފުރަތަމަ 
ޤައުމެއްގެ  އެ  އަސަރު،  ކަމެއްގެ  ކޮންމެ 
ސީދާކޮށްނަމަވެސް،  ކުރާތީއެވެ.  ދަރިންނަށް 
އަންނަ  ޤައުމަށް  ނުސީދާކޮށްނަމަވެހެވެ. 
ބަލިމަޑުކަމެއް ނަމަވެސް، މުސީބާތެއް ނަމަވެސް، 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަސަރު  އެކަމެއްގެ 
ސާފު  ރާއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަކުރެއެވެ. 
ލިބުނީމާ  ތަށި  ފުޓްބޯޅަ  ކުޅެ  ގޭމްސްގައި 
އަޅުގަނޑެއް  އުފާކުރީމުއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން 
މީހަކުވެސް  ތިމާގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ނުކުޅެމެވެ. 
ޤައުމަށް  އަޅުގަނޑުގެ  އެކަމަކު  ނުކުޅެއެވެ. 
ލިބުނު ޝަރަފަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑު އުފާވިއެވެ. 

ޒަމާނުން  އުޅުނު  ބިތްހަދައިގެން  އުވަލައިގެން 
ގިފިލިތަކުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  އައިސް 
އައުމުގައި،  މިއައި  ބަދަލުކޮށްގެން  ފާޚާނާތަކަށް 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެވެސް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އާދެ! 
ޤައުމުގައި  ބައެއް  ތަރައްޤީން  އަންނަ  ޤައުމަށް 

އުޅޭ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް އެބަ ލިބެއެވެ. 

ޤައުމު  ދެންއޮތީ  އާދެ! 
މުހިންމުވާއިރު  މިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ކޮން  ކޮށްދެވޭނީ  ޤައުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ލޯބި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލައިލުމެވެ.  ކަމެއްތޯ 
ދައްކައިދެވޭނީ  ޤައުމަށްޓަކައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ޝައްކެއްނެތެވެ.  ބަލައިލުމެވެ.  ކޮންގޮތަކަށްތޯ 
ޤައުމުދެކެ ލޯބިވުމަކީ ހަމައެކަނި ބުނެލާ ބަހަކުން 

ކުރެވޭ ކަމެއްނޫނެވެ. 

ކާބަފައިން  ޤައުމަކީ  މި  56އާދެ! 
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ދަސްކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ،  ލޯބިވާން  ޤައުމުދެކެ 
އަޅުގަނޑު  ތަނަކަށް  ކޮންމެވެސް  އެހެން 
ކުލުނުޖެހި،  މަންމަވަންތަ  ދެންނެވި  ކުރިން 
އޭނާގެ އަމިއްލަ ވަޒަން މިއީ އޭނާގެ ]ސްޓެޕް 

މަދަރލޭންޑަށް[ ވެދާނެއެވެ. 

މި ވާހަކަ މިގޮތަށް މި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ، 
ބަލަން  ފެންނަމުންދާ  އައިސް  މިހާރަކަށް 
މާފަސޭހަނޫން ބައެއް މަންޒަރުތަކާއި އިވެމުންދާ 
އަޑުތަކުގެ  ބައެއް  މާފަސޭހަނޫން  އަޑުއަހަން 

ސަބަބުންނެވެ.

ބާރަކީ  ޤައުމުގެ  ޝައްކެއްނެތެވެ. 
ދިވެހި  ޒުވާނުންނަކަށް  ގިނަ  ޒުވާނުންނެވެ. 
ދުވަސް،  ޝަހީދުންގެ  ނޭނގޭނެއެވެ.  ތާރީޚެއް 
ހަމައެކަނި  ދެކެނީ  އެމީހުން  ދުވަސް  ޤައުމީ 

މިކަމުން  ގޮތުގައެވެ.  ދުވަހެއްގެ  ބަންދު 
ލޯބި  ޤައުމީ  ހިތްތަކުގައި  ދަރިންގެ  އެނގެނީ 
މަސައްކަތްތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އުފެއްދުމަށް 
ކުރަން ޖެހިއްޖެކަމެވެ. މަދަރުސާގެ ތެރެއިންނާއި 
ދެންހުރި  ނުކުތުމަށްފަހު  މަދަރުސާއިން 
އިދާރާތަކުން ވެސް މިކަމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑު 

ސަމާލުކަމެއް ދޭންވެއްޖެކަމެވެ. 

ކިބައިން  މީހުންގެ  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ 
ފެންނާނެ ޢާންމު ސިފަތަކެއް ހުރެއެވެ. ޤައުމުދެކެ 
ލޯބިވާ މީހުން ޤައުމު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެއްސަށް 
ޤަދަރުކުރާނެއެވެ. އެ އެއްޗެއްސަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. 
ވެރިކަމެވެ.  ޤައުމުގެ  ޤާއިމުވެފައިވާ  އެއިރަކު 
މުއައްސަސާތަކެވެ.  ތަފާތު  ވެރިކަމުގެ 
ދިދައެވެ.  ޤައުމުގެ  ނިޝާނެވެ.  ދައުލަތުގެ 
ތަކެއްޗަށް  ދެންނެވި  މި  ސަލާމެވެ.  ޤައުމީ 
އެތަކެއްޗަށް  ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާނެއެވެ.  އޭނާ 
ބިންމައްޗަށް  އެއްޗެއް  އެއިން  ހަޖޫކިޔައި، 

ތިމާގެ  މީހުން،  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ 
ޤައުމުވަންތަކަމާއި،  ހުރި  ޤައުމުގައި 
ޖީލުތަކަށް  އޮތް  ދެން  ތަރިކަތައް،  ޤައުމުގެ 
މަސައްކަތެއް  ކުރެވުނުހާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 
ކޮބައިތޯއެވެ؟  އެއްޗެއްސަކީ  އެ  ކުރާނެއެވެ. 
އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާއި 
އެއަށް  މީހަކު  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ސިޔާދަތެވެ. 
ޤައުމުގެ  އެރިޔަކަނުދޭނެއެވެ.  ލޮޅުމެއް 
ދަރިންގެ  ޤައުމުގެ  އެ  ވެރިކަމެވެ.  އަމިއްލަ 
އަތްމަތިން ބީވެގެންދިޔަކަ ހަމަހިލާ ނުދޭނެއެވެ. 
އެބައެއްގެ ދީނެވެ. އެދީން އެބައެއްގެ ތެރެއިން 
އޮންނަ  ތަނުގައި  ނުދޭނެއެވެ.  ގެއްލިގެންދިޔަކަ 
ރޫޅުނަކަ  އެ  އެއްބައިވަންތަކަމެވެ.  ވަޙްދަތެވެ. 
ބަހެވެ.  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުދޭނެއެވެ. 
އެބަސް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތެއް  ކުރެވުނުހާ 
ތާރީޚެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރާނަމުއެވެ. 
އަޅުގަނޑުމެންނަކު  ވަޅުޖެހިގެންދިޔަކަ  އެ 
ރީތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުދޭނަމުއެވެ. 
އާދަކާދަތަކެވެ. އެ ފޮރުވިގެންދިޔަކަ ނުދޭނަމުއެވެ. 
ޒަމާނުއްސުރެ  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ތަންތަނާއި  އާސާރީ  ކުރެވޭ  އިޙްތިރާމު  ހުރި 
ގެއްލުމެއްވިޔަކަ  ތަކެއްޗަށް  އެ  ތަކެއްޗެވެ. 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުދޭނަމުއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން 
އެ  މިންގަނޑުތަކެވެ.  އަޚްލާޤީ  ރީތި 
ނުދޭނަމުއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ގެއްލިގެންދިޔަކަ 
ބޭނުންތަކަށްޓަކައި  ޤައުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމެވެ. 
ސަމާލުކަންދޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އަބަދުވެސް  އެއީ 

ކަމަކަށް ހަދާނަމުއެވެ. 

ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ 
އެއްޗެކެވެ.  ޖެހޭ  ވެސް  އޮއިވަރުގައި  ސިޔާސީ 
އެކަނި  މިއަދު  އޮއިވަރަކީ  ސިޔާސީ  އާދެ! 
ސިޔާސީ  ނޫނެވެ.  އޮއިވަރެއް  ދެމެންފެށި 
އޮއިވަރަކީ، ރާއްޖޭގައި ރަސްކަން އޮތްއިރު ވެސް 
އެކިފަހަރު ވަރަށް ގަދައަށް ދެމުނު އޮއިވަރެކެވެ. 
ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ބަޔަކު  ލޯބިނުވާ  ޤައުމުދެކެ 
އެއީ  ބަޔަކު  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ   ބަޔަކަށްހެދި، 
ދައްކައި،  ކަމަށް  ބައެއް  ލޯބިނުވާ  ޤައުމުދެކެ 
ސިޔާސީ  އަބަދުވެސް  ކުރުމަކީ  މިކަންކަން 
އޮއިވަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަމެވެ. ސިޔާސީ 
ޢިލްމުވެރިން މި ދެބައިމީހުން ވަރަށް ފަސޭހައިން 

ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑެއް ގެންގުޅެއެވެ. 

އެ  ކޮބައިތޯއެވެ؟  މިންގަނޑަކީ  އެ 

ޤައުމެވެ.  ގެނެސްދިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
މިތާނގައި މިވަނީ ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ތަނަވަސްކަމެވެ.  މިނިވަންކަމެވެ.  ގެނެސްދިން 

އުފަލެވެ. ހަމަޖެހުމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޤައުމު  ސުވާލަކީ 
ޤައުމު  މި  ގެނެސްދީ،  އެއްޗެއް  މިހުރިހާ 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާ މުހިންމު ތަނަކަށްވާއިރު، 
ފުރާނަ  ލޯތްބަކަށްޓަކައި  އެ  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ 
ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ  އިޙްސާސަކަށްވާއިރު،  ދުއްވާލާ 
ހެއްޔެވެ؟  އެއްޗެއް  އުފެދޭ  ޠަބީޢީގޮތުން  ހަމަ 
ނިންމާލެވޭކަށް  ބުނެ  އެހެން  މުޅިން  ޖަވާބަކީ 
ޠަބީޢީގޮތުން  ދަންނަވަންޖެހެނީ  ނެތެވެ. 
މަސައްކަތުން  އިންސާނުންގެ  ބަޔަކާއި  އުފެދޭ 
ޙަޤީޤަތުގައި  ބައެއްވާކަމަށެވެ.  އުފައްދަންޖެހޭ 
ޤައުމީ ލޯތްބަކީ ޤައުމުގެ ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްޗެކެވެ.  އުފައްދަންޖެހޭ 
ދިވެހި  މި  ދަރީންނަށް  އަންނަ  ބޮޑެތިވަމުން 

އޭނާ  އޮތަކަ  ނިކަމެތިވެފައި  ވެއްޓިފައި، 
އެއިން  ކުރިއަކަށް  އެތަކެތީގެ  ނުދޭނެއެވެ. 
އެއްވެސް  އެހެން  މައްޗަކަށް  އެއްޗަކަށްވުރެ 
ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ނުނެރޭނެއެވެ.  އެއްޗެއް 
ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ދެރަކަމެއް  ޤައުމަށް  މީހުން، 
އަޑެއް  ބަދުނާމުވާކަހަލަ  ޤައުމު  ނުވަތަ 
އިވިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ދެރަވާނެއެވެ. މޮޅިވާނެއެވެ. 
މުޅި  ހާދިސާގައި  ސުނާމީ  ހިތާމަކުރާނެއެވެ. 

ޤައުމު ރުއީ އެހެންވީމައެވެ. 

ކުރުމެވެ.  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް  ދެންއޮތީ 
ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ މީހާ ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރު 
ތިމާއަށް  ކުރާނެއެވެ.  ހަދިޔާ  ޤައުމަށްޓަކައި 
ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ޤައުމަށްޓަކައި ކުރާނެއެވެ. 

އަތްއުރާލައިގެންނެއް ނުހުންނާނެއެވެ.  57
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އްވާ !  ކުރަ ޔާރު އް ޚި ކެ ލިނި ވާ ކު އި ފަ ބި އްދަ ލި ގެ ހު މު ދިނު ތް މަ ދު ޙީ ޚި އް ތްދޭ އަދި ޞި މަ ދު ކު ޚި އެ އި ޔާ ފަ ގެ ލަ ޓަރުން ޮޑކް
މަށް,   ވު ދެ ވާ ޯހއް ގެ ފަރު މާ ޖާ ކު ޙި އެ މާ ކަ ތެރި ކާ އް ، ރަ މަށް ކަ ހެން ކަން ހެނި ، އަދި އެ ޔާ އަނި ދި އިލިބޭ ކު ގަ ވަރު ޅި އި ކު ކާ ތަ ދު ވާ ތަ އި ފަ ވެ ގިނަ ދުވަސް

އް އެ ވާ ރު ވާ ފަ ތު ބި ން ސާ ތު ނަ ން ސު
Hijama for chronic pain, sports injuries & other conditions

C h o o s e  O M N I C U R I S  C l i n i c  f o r  H i j a m a  t h e r a p y,  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  m e d i c a l  d o c t o r s

މީހުން  ލޯބިނުވާ  ޤައުމުދެކެ  މިންގަނޑަކީ 
ހެދިގެން،  ކަމަށް  މީހުން  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ 
ކިބައިގައި  މީހުންގެ  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ 
ދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ހުންނަންވާނެ 
ސިފަތަކަށް ސީދާ ގޮންޖެހުމެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ 
ކަންތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭނޭ ކަންތައް ގަސްތުގައި 
ގޮތްގޮތަށް  ފާޅުކަންބޮޑު  ސާބިތުވާފަދަ  ކުރިކަން 
ކަންތައް ކުރުމެވެ. އަމިއްލަ ވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް 
އެހެން މީހުން ވެއްދުމެވެ. ތިމާމެންގެ ޢަޤީދާގެ 
ތެރެއަށް އެހެން ޢަޤީދާތައް ވެއްދުމެވެ. ތާރީޚުގެ 
ބަދަލުގައި  ފަޚުރުވެރިވުމުގެ  ކާމިޔާބީތަކަށް 
ހުންނަ  ޤައުމުގައި  ކުރުމެވެ.  މަލާމާތް 
ހަލާކުކުރުމެވެ.  އެތަކެތި  ގޯނާކޮށް  ތަރިކަތަކަށް 
ކުރުމެވެ.  ކަންތައް  މިފަދަ  މިނޫންވެސް  އަދި 
ހިފަހައްޓާ  އަގު  ޢާއިލާގެ  އަމިއްލަ  ތިމާގެ 
މީހާ  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ފަދައިން،  މީހަކު 
އަބަދުވެސް ބަލާނީ ޤައުމުގައި ހުންނަ ޢައިބުތައް 
ބޭޒާރުވިޔަނުދީވޭތޯއެވެ.  މީހުންނަށް  އެހެން 
ކޮންމެގޮތެއް  ޤައުމަށް  މީހާ  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ 
ނުހުންނާނެއެވެ.  ބަލަހައްޓައިގެންނެއް  ވަންދެން 
ޙިއްޞާ  އޭނާގެ  ގޮތުން  ރައްޔިތެއްގެ 
އަދާކުރާނެއެވެ. ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ މީހާގެ ޤައުމީ 

އަމާޒެއް އޮންނާނެއެވެ. 

އަމާޒަކަށްވާނީ،  މީހުންގެ  އެފަދަ 
ހަމައެކަނި ކުޅިބަލަން ތިބޭ ބަޔަކަށްނުވެ، ޤައުމުގެ 
ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް މަސްއޫލުވެ، ފުރިހަމަ 
ޙަރަކާތްތެރިވުމެވެ.  ގޮތުގައި  ރައްޔިތުންތަކެއްގެ 
ޤައުމުގެ އުންމީދުތައް ފުރިހަމަކޮށްދޭން، ޤައުމުގެ 
ވަޢުދުތައް ފުއްދައިދޭން ހަމަ ކޮންމެ ފަރުދަކުމެ، 
މަސައްކަތް  ޢާއިލާއަކުންމެ  ކޮންމެ  ހަމަ 

ހަމަ  ޝަރަފަކީ،  ނަމާއި  ޤައުމުގެ  ކުރުމެވެ. 
ޙިއްޞާ  ދިވެއްސެއްގެ  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ޤަބޫލުކޮށްގެން  ކަމެއްކަން  އޮތް  އެކަމުގައި 
ނިކަމެތިކަމެއް  ޤައުމަށް  ކުރުމެވެ.  މަސައްކަތް 
އަތުވެދާނެ، ޤައުމު ބިކަވެގެން ހިނގައިދާނެ ހަމަ 

އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމެވެ. 



ަޢްބުދްލ ަޢީޒުޒ ަޖާމްލ ައޫބަބުކުރ

އަދި  މަތިވެރި  މާތް  އެންމެ  ދުވަހަކީ  ހުކުރު 
ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްކަމީ އެކަމާމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއް 
އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހުކުރު 
ދުވަހަށް ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކާއި މާތް ކަމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. 
هللا ޢަލައި ވަސައްލަމް( ގެ ޙަދީޘް  ކީރިތި ރަސޫލާ )ޞައްލަ
ހޮނިހިރު  "ޔަހޫދީންނަށް  މާނައިގައިވެއެވެ.  ބަސްފުޅެއްގެ 
ދުވަސް  އާދީއްތަ  ނަޞާރާއިންނަށް  ދެއްވިއެވެ.  ދުވަސް 
މާތް  ހިޔާތާއި  ހުކުރުދުވަހުގެ  އަހަރުމެންނަށް  ދެއްވިއެވެ. 

ދެއްވިއެވެ".  ކަން 

އަޅުކަމަކީ  ޚާއްޞަ  އެންމެ  ހުކުރުދުވަހުގެ 
އެއްފަހަރު  ހަފުތާއަކު  ނަމާދަކީ  ހުކުރު  ނަމާދެވެ.  ހުކުރު 
ފިރިހެނުންގެ  މިނިވަން  މުސްލިމު   ، ކުރުން ދުވަހު(  )ހުކުރު 

ކޮންމެ  ދުޅަހެޔޮ   ، ހުރި ބުއްދި  ބާލިޣުވެފައިވާ،   ، ތެރެއިން
މީހަކަށްމެ، ހުކުރުކުރާ ރަށުގައި އެ މީހަކު ޤާއިމުވެހުރިނަމަ، 
ވާޖިބުވަނީ  ހުކުރު  އަޅުކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  ވާޖިބުވެގެންވާ 
މުސްލިމުންނަށް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ދެންނެވި  މި 
ކުރިޔަސް  ނަމާދު  އެ  މުސްލިމަކު  ކޮންމެ  ވިޔަސް،  ކަމަށް 
ގިނަގުނަ  އެއީ  އަދި  ޞައްޙަވާނެއެވެ.  ހުކުރު  މީހުންގެ  އެ 

ނަމާދެކެވެ. ލިބެނިވި  ދަރުމަ 

ގޮތްގޮތުން  ގިނަ  ވަރަށް  ހުކުރުނަމާދަކީ 
ޚާއްޞަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އެ ނަމާދުގެ ނަމުން ސޫރަތެއް 
)ހުކުރު(  ދުވަހު  ހުކުރު  އަދި  ބާވައިލައްވައިފައިވެއެވެ. 
ހަނދުމަކުރުމަށް  هللا  ނަމަ،  ގޮވައިލެވިއްޖެ  ނަމާދަށް 

ހިނގައިގަތުމަށް  ނަމާދަށް(  އަޑުއެހުމާއި  ޚުޠުބާ  )އެބަހީ: 

އަމުރުކުރައްވައިފައެވެ.  ވަނީ  މުއުމިނުންނަށް  އެންމެހާ 
ވަނީ  ވެސް  ހުއްޓައިލާން  ވިޔަފާރިކުރުން  ހިނދު  އެ  އަދި 
އާޔަތް( ވަނަ   9 )ސޫރަތުލްޖުމުޢާ:  އަމުރުކުރައްވައިފައެވެ. 

ދެ  ކުރީގައި  ކުރުމުގެ  ނަމާދު  ހުކުރު 
ޚުޠުބާ"ކިޔުން" އެއީ އެ ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠެކެވެ. 
ޚުޠުބާ)ގެ  އެ  އެންމެންނަށް  ތިބި  ގޮސް  ހުކުރަށް  އަދި 
އަދި  ޝަރުޠެކެވެ.  ޚުޠުބާގެ  އިއްވުމަކީ  ރުކުންތައް( 
ޚުޠުބާއަށް ކަނުލައި އެހުމަކީ ހުކުރަށް ގޮސްތިބި އެންމެންގެ 
ކިޔަނިކޮށް  ޚުޠުބާ  މީހާ  އިމާމު  ލާޒިމުކަމެކެވެ.  މައްޗަށް 
ކޮށްގެނެއް  ނަމާދެއް  އަލުން  ތެދުވެ  އިނދެ  މިސްކިތުގައި 

 . ނުވާނެއެވެ

ޚުޠުބާ  ދަންނަވައިލީ  މި  ވާހަކަތައް  މި 
ހާމަކޮށްލުމަށްޓަކައެވެ.  މުހިއްމުކަން  "ހުށަހެޅުމުގެ" 

)މަދު  ޤައުމުތަކުގައި  ގިނަ  ކަމަށްޓަކައި  މުހިއްމު  ޚުޠުބާގެ 
ފަހަރެއްގައި ނޫނީ( ޚުޠުބާއަކީ ކުރިން ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައި 
އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. ދިވެހިބަހުން "ޚުޠުބާކިޔުމޭ" ބުނެ އުޅެނީ 
ލިޔެ  ޚުޠުބާ  ވެދާނެއެވެ.  ކަމަށް  އެހެންވެގެން  ވެސް 
ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަނީ ޚުޠުބާގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން 
ވެސް  ކަމަށް  ބިރަށްޓަކައި  އުނިވެދާނެކަމުގެ  ރުކުނެއް 
ޚުޠުބާއެއް  ވަގުތުން  ޚަޠީބުންނަކީ  ގިނަ  އަދި  ވެދާނެއެވެ. 
، ރައްކާތެރި  ދެއްވަން އެހާ ހުޝިޔާރު ބޭފުޅަކަށް ނުވެދާނެތީ
މަތީން  ގޮތުގެ  ފުރިހަމަވާނޭ  ރުކުންތައް  ޚުޠުބާގެ  ގޮތަކީ 

ުޚޠާުބިކުޔްނ، ުޚޠާުބ އިއުްވްނ، 

ުޚޠާުބދުިންނ، ުޚޠާުބ ހަުށހެޅްުނ

އޮތުންކަމަށް  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކުށްކަނޑައި  ލިޔެ  ކުރީން 
މި  ނޫނަސް  އެހެން  ދެކެމެވެ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ވާތީ 
ލިޔެ  ކުރިން  ތަޤްރީރުތައް  މުހިއްމު  ގޮތަކީ  ޒަމާނުގެ 

އޮތުމެވެ. ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ދިވެހިބަހެވެ.  ބަހަކީ  މާދަރީ  ދިވެހީންގެ 
އެހެންނަމަވެސް އެތައް އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ވަންދެން 
ގެނދިޔައީ  ހުށަހަޅަމުން  ޚުޠުބާ  ހުކުރު  އަޅުގަނޑުމެން 
ހިންގެވުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަމަވެސް  ބަހުންނެވެ.  ޢަރަބި 
އަތްޕުޅުމަތީގައި  ދީދީގެ  ފަރީދު  ޙަސަން  އައްނަބީލު 
މީސްތަކުންނަށް  ޚުޠުބާއަކީ  ހުކުރު   ، ދުވަސްވަރު އޮތް 
ކަމުަގައި  އެއްޗެއް  އޮންނަ  ދިވެހިބަހުން  ގޮތަށް  އެނގޭ 
އަހަރުގެ  ފަންސާހަކަށް  މީގެ  އާދޭހެވެ!  ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. 
ކުރީއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚުޠުބާ ކިޔައި އުޅެނީ )ވަރަށް 
ބައެއް  )ބޭރުގެ  ދިވެހިބަހުންނެވެ.  ނޫނީ(  ޙާލަތެއްގައި  މަދު 
ދުވަސްދުވަހު،  ކުރައްވާ  ހުކުރު  އިމާމުވެ  ޢިލްމުވެރީން 
ޢަރަބިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ޚުޠުބާދެއްވައިފައި 

). އެބަހުއްޓެވެ

ލިޔާ  ޢިބާރާތާއި  ކިޔުމުގެ  ދިވެހިބަހަކީ 
ޚުޠުބާ  އެހެންކަމުން  ބަހެކެވެ.  ހުންނަ  ތަފާތުކޮށް  ޢިބާރާތް 
ޢިބާރާތުންނެވެ.  ލިޔުމުގެ  ހުންނަނީ  ތައްޔާރުކޮށްފައި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ ވެބްސައިޓްގައި 
ކޮންމެ ހުކުރެއްގެ ހުކުރު ޚުޠުބާ ޝާއިޢުކުރައްވައިފައިވާތީ 

އޮތެވެ. އެބަ  އެނގެން  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  މިކަން 

އިއްވުމަކީ  ޢަރަބިބަހުން  ރުކުންތައް  ޚުޠުބާގެ 
ރުކުންތަކުގައި  ގިނަ  ވިޔަސް  ކަމަށް  ޝަރުޠެއް  ޚުޠުބާގެ 
ބޮޑަށް  މީހުންނަށް  ތިބި  ގޮސް  ހުކުރަށް  މާނަތައް  ހިމެނޭ 
ފަހުމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިބަހުން ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި 
ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް ކޮންމެ ޚުޠުބާއެއް ފަށައި ގަތުމުގައި 
ޚުޠުބާއެއްގައި  ކޮންމެ  ޙަމްދުކުރުމާއި  އަށް  هللا  ކީރިތި 
ވަސައްލަމް( ޢަލައިހި  هللا  )ޞައްލަ ރަސޫލާ  ކައު  ވެސް  
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ކޮންމެ  ވަޞިއްޔަތްކުރުމާއި  ތަޤުވާވެރިވުމަށް  ވެސް 
ޤުރުއާނުން  )މަދުވެގެން(  ޚުޠުބާއެއްގައި  އެއް  ވެސް 
މުއުމިނުތަކުންނަށް  ޚުޠުބާގައި  ފަހު  ކިޔެވުމާއި  އާޔަތެއް 
ރުކުންތައް  މި  ރުކުންތަކެވެ.  ޚުޠުބާގެ  ދުޢާކުރުމަކީ  ހެޔޮ 
"އިއްވުމަކީ"  ގޮތަށް  އަސަރުކުރާ  ބޮޑަށް  މައުމޫމުތަކުންނަށް 
އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ޚަޠީބުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ.

ލިޔެފައި  ޚުޠުބާ  ފަދައިން  ދެންނެވި  ކުރީން 
ނަމަ،  "ކިޔައިފި"  ޢިބާރާތުން  އެ  ގޮތަށް  އޮންނަ 
އިޙުސާސްކުރެވޭނީ އެހެންމީހަކު ބުނާ އެއްޗެއް އިމާމު މީހާ 
ނަމަވެސް  އިޙުސާސެވެ.  ކަމުގެ  "އިއްވާ"  މެދުވެރިވެގެން 
ޚުޠުބާ އިއްވުމަކީ ޚަޠީބުގެ )ނުވަތަ އިމާމުގެ( ޛިންމާއެކެވެ. 
އޭނާ "އިއްވާ" އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން ލިޔުމުގެ 
ބަދަލުކޮށްގެން  ޢިބާރާތްތައް  އަނގަބަހުގެ  ޢިބާރާތްތައް 
މެސެޖު  ބޭނުންވާ  ދޭން  ޚުޠުބާއިން  ހުށަހެޅުމަކީ  ޚުޠުބާ 
ބާރުހުރި ގޮތެއްގައި އަހާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 
ދެއްވާ  ޚަޠީބު  ނޫނީ  އެހެން  ކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  ވަރަށް 
އަހާން  އަޅުގަނޑުމެން  އިޙުސާސެއް،  ކަމުގެ  ޚުޠުބާއެއް 

ނުކުރެވެއެވެ. މީހުންނަކަށް  ތިބޭ 

ޢިބާރާތްތައް  ޚުޠުބާގެ  ޚަޠީބުން  ބައެއް 
މާތް  ބަދަލުގައި  ބަދަލުކުރުމުގެ  ޢިބާރާތަށް  އަނގަބަހުގެ 
ބަހުރުވަށް ބަދަލުކުރައްވައިގެން ވިދާޅުވާ އަޑު ވެސް ބައެއް 
ޤާނޫނީ  ގޮތެއްގައި  ޢާއްމު  ދިވެހިބަހުގައި  އިވެއެވެ.  ފަހަރު 
ލިޔުންތަކާއި ދީނީ ލިޔުންތައް ޢިބާރާތްކުރެވިފައި ހުންނަނީ 
ބައެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  ކަމަށްވާތީ  ބަހުރުވައިން  ޢާއްމު 
ކަމެއްކަމަށް  ބޭއަދަބީ  ބަދަލުކުރުމަކީ  މާތްބަހަށް  އިބާރާތް 
ނޫނީ އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނެއެވެ.  މިސާލަކަށް "ތިޔަބައި 
މީހުން މާތް هللاއަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ!" މި ޢިބާރާތް ހަމަ މި 
ޢިބާރާތުން ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނާއި "ތިޔަބައި މީހުން މާތް هللا

ބަދަލުކުރައްވައިގެން  ގޮތަށް  މި  ތަޤުވާވެރިވެލައްވާ!"  އަށް 
ބޭފުޅުން  ފަދަ  މި  ތިއްބަވައެވެ.  ވެސް  ޚަޠީބުން  ވިދާޅުވާ 
އަނގަބަހުގެ  ވިދާޅުވަނީ  ބައިތައް  އެހެން  ޚުޠުބާގެ  ވެސް 
އުފަލާއެކު  ބަދަލުކުރައްވައިގެންކަން  ޢިބާރާތަށް 
އެނގެނީ  މި  ދަންނަވައިލާން  ވާހަކަ  މި  ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ޝާއިޢުކުރައްވައިފައި  ވެބްސައިޓްގައި  މިނިސްޓްރީގެ 
ބަލައިލުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޚުޠުބާތައް  ހުންނަ 
އަޑުފުޅުން  ޚަޠީބުގެ  ޚުޠުބާ،  އެ  ހަމަ  ލިބި،  ފުރުޞަތު 
އަހައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ލިބޭ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން 
ވެސް  ޢިބާރާތްތަކެއް  ހުރިހާ  ޚުޠުބާގެ  ވީމާ  ވާތީއެވެ. 
ޚަޠީބުން  ބަދަލުކުރައްވައިގެން  ޢިބާރާތަށް  އަނގަބަހުގެ 
އަޑުއަހާން  ޚުޠުބާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޚުޠުބާދެއްވުމަކީ 
ވާހަކަ  މި  ކަމަކަށްވާތީ  އެދޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މީހުން  ތިބޭ 
ދަންނަވައިލެވުނީއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ޚުޠުބާ އަޑުއަހާ 

ޢިބާރާތެއްގެ  އެ  ލިބޭނީ  ފައިދާ  ފުރިހަމަ  އޭގެ  މީހުންނަށް 
ޚުޠުބާދެއްވައިގެން  އަސަރުގައި  އެ  ގޮތަށް  ދޭހަވާ  މާނަ 

. ކަމަށްވާތީއެވެ

ޚުޠުބާގައި ލިޔުމުން ހުންނަ ބައެއް ޢިބާރާތްތައް 
ޚަޠީބުންނަށް  ގޮތް  ބަދަލުކުރާނެ  ޢިބާރާތަށް  އަނަގަބަހުގެ 
އާކޮށްލުމަށްޓަކައި  ހަނދުމަފުޅު  އެނގިވަޑައިގަތަސް 
އެފަދަ ބައެއް ޢިބާރާތްތައް ނަކަލުކޮށްލުމަކީ ފައިދާކޮށްފާނެ 
އަންނަނިވި  ޢިބާރާތްތައް  ބައެއް  ފަދަ  އެ  ކަމަކަށްވާތީ 
ލިސްޓެއްގެ  ނަކަލުކޮށްލާނަމެވެ.  ފޮޅުވަތްތަކުގައި 
އޮންނަ  ލިޔުމުގައި  ލިޔާއިރު  ޢިބާރާތްތައް  މި  ސިފައިގައި 
ވިދިގެން  ޢިބާރާތާ  އެ  ފަހު،  ބަޔާންކުރުމަށް  ފުރަތަމަ  ގޮތް 
ލިޔެލާނަމެވެ. ޢިބާރާތް  އަނގަބަހުގެ  ތެރޭގައި  ޤައުސެއްގެ 

ގޮތުގައި . 1 ޙައްޤު  هللاއަށް  މާތް  ތިޔަބައިމީހުން 
 ! ތަޤުވާވެރިވާށެވެ

ގޮތުގައި  ޙައްޤު  هللاއަށް  މާތް  )ތިޔަބައިމީހުން 

)! ތަޤުވާވެރިވޭ

މުސްލިމް އަޚުންނޭވެ!. 2

)މުސްލިމް އަޚުންނޭ!(

ލޮބުވެތި ދަރިވަރުންނޭވެ!. 3

)ލޮބުވެތި ދަރިވަރުންނޭ!(

އިތުރު . 4 ރޮނގުތަކުގައި  ޢިލްމީ  ތިޔަކުދީންނަށް 
މަސައްކަތްކުރުމަށް  ލިބޭތޯ  ތަރައްޤީ  ކުރިއެރުމާއި 

ކަނޑައަޅާށެވެ! އަޒުމު 

އިތުރު  ރޮނގުތަކުގައި  ޢިލްމީ  )ތިޔަކުދީންނަށް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް  ލިބޭތޯ  ތަރައްޤީ  ކުރިއެރުމާއި 
ކަނޑައަޅާ!( އަޒުމު 

މުޅި . 5 ކުދީންގެ  ތިޔަ  ޙަރަކާތްތަކުން  އިތުރު 
ޢިލްމީ  އިސްނަގައި  ދިނުމަށް  ދިރުން  މާޙައުލަށް 

ނުކުންނާށެވެ! މައިދާނަށް 

)އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުން ތިޔަ ކުދީންގެ މުޅި މާޙައުލަށް 

މައިދާނަށް  ޢިލްމީ  އިސްނަގައި  ދިނުމަށް  ދިރުން 
ނުކުމޭ!(

ޢިލްމާއި . 6 މަޢުރިފާއިންނާއި  ޢިލްމާއި  ކުދީންގެ  ތިޔަ 
އެތަން  ޙަރަކާތްތަކުން  ޢިލްމީ  މަޢުރިފާއިންނާއި 

ދިރުވާށެވެ! އާލާކޮށް 

ޢިލްމާއި  މަޢުރިފާއިންނާއި  ޢިލްމާއި  ކުދީންގެ  )ތިޔަ 

އެތަން  ޙަރަކާތްތަކުން  ޢިލްމީ  މަޢުރިފާއިންނާއި 
ދިރުވާ!( އާލާކޮށް 

ހުރިހާ . 7 ނެރެވޭނީ  ތިޔަކުދީންނަށް  ނަތީޖާ  ފޮނި  މި 
އެއްބާރުލައިގެންނެވެ. މަދަރުސާއާއެކު  ކަމެއްގައި 

ހުރިހާ  ނެރެވޭނީ  ތިޔަކުދީންނަށް  ނަތީޖާ  ފޮނި  )މި 

). އެއްބާރުލައިގެން މަދަރުސާއާއެކު  ކަމެއްގައި 

ބޭކަލުންގެ . 8 ނަބީ  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  އެ  މީހުން  އެ 
. މަސައްކަތްޕުޅެކެވެ

ބޭކަލުންގެ  ނަބީ  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  އެ  މީހުން  )އެ 

). މަސައްކަތްޕުޅެއް

ޤައުމަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދޭށެވެ!. 9

)ޤައުމަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދީ!(

ތިޔަކުދީންގެ ނަފުސުތައް ތައްޔާރުކުރާށެވެ!. 10

)ތިޔަކުދީންގެ ނަފުސުތައް ތައްޔާރުކުރޭ!(

ލޯބިވާ . 11 ޤައުމުދެކެ  ދިވެހި  މި  ދީނާއި  އިސްލާމް 
! ދަރީންނަށްވާށެވެ

ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ދިވެހި  މި  ދީނާއި  )އިސްލާމް 

)! ދަރީންނަށްވޭ

ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ!. 12

)ހަނދާން ބަހައްޓާ!(

ގެންނަވާއިރު  ބަދަލު  މި  ޢިބާރާތްތަކަށް 
ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާން ޖެހޭ މުހިއްމު އެހެން ނުކުތާއެއް 
ކީރިތި  އާޔަތްތަކާއި  ޤުރުއާނުގެ  ކީރިތި  އެއީ  އޮތެވެ.  އެބަ 
އިލްމުވެރީންގެ  މާނައާއި  ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ  ރަސޫލާގެ 
ޢިބާރާތެއް  މީހެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ބަސްފުޅުތައް 
ކަމެވެ.  ޢިބާރާތުން  އޮންނަ  ލިޔުމުގައި  ވަނީ  "އިއްވަވަން" 

އަދި  ނުވާތީއެވެ.  ޢިބާރަތަކަށް  ޚަޠީބުގެ  އެއީ  އެހެނީ 
ކޮންމެ  ޚުޠުބާގެ  ދަންނަވައިލާނަމެވެ.  ވާހަކަ  އެއް  ވެސް 
އަޑުއަހާން  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅުއްވަން  ބައެއްވެސް 
މާނައާ  އެއްޗެއްގެ  ވިދާޅުވާ  އެ  އެދެނީ  މީހުން  ތިބޭ 
ޖުމުލަތައް  ދުޢާގެ  މިސާލަކަށް:  އަޑުފުޅަކުންނެވެ.  ގުޅޭ 
ވިދާޅުވާ  ރާގުގައި  އަމުރުގެ  ނުވަތަ  ރާގުގައި  ނަސޭޙަތުގެ 
މައުމޫމުންނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަހާކަށް  އަޑުފުޅު 

ނޫނެވެ. ފަސޭހައެއް 

ދަންނަވައިލީ  މި  މިވާހަކަތައް  އަޅުގަނޑު 
ޝުޢޫރުތައް  ފަދަ  މި  ވަގުތު  އަޑުއަހައިލެވޭ  ޚުޠުބާތައް 
ހެޔޮ  އެދެވޭ  ޚިޔާލަކުން  ފަދަ  މި  އަންނާތީ  ހިތްމައްޗަށް 
ބޭކާރު  އުއްމީދުގައެވެ.  ކަމުގެ  އަތުވެދާނެ  ބަދަލެއް 
ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ  ހާސަރެއްކަމުގައި 
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ވާހަކައެއްގެ  މިއުޅެވޭ  ދަންނަވަން 
ބޮޑުކަމުން މި ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާނެ ހިސާބެއް 
ވިސްނުމަކަށް ނުގެނެވެއެވެ. ދިވެހިންނަށްެެ ހެޔޮ 
އެއްބަޔަކު  ހީވެއެވެ!  ތިބިހެން  ހާދަބަޔަކު  އެދޭ 
ދެކެނީ ދިވެހިންގެ މިހުރި ހަންކަޅު ކަމާއެކުވެސް 
ދިވެހިންނަކީ ޔޫރަޕް ދޮން މީހުންގެ ގޮތުގައެވެ. 
އަނެއްބަޔަކު ދިވެހިން ހުޅަނގަށް ނިސްބަތްކުރާ 
ދޮންގޮދަން  ބައްރުގެ،  އޭސިޔާ  ކަހަލައެެވެ. 
ކުލައިގެ ހަމުގެ ވެރިން ވެސް ދެކެނީ ދިވެހިންނަކީ 
ދިވެހިން  ގޮތުގައެވެ.  މީހުންގެ  އެބައިމީހުންގެ 
ތެރެއިން މަދުބަޔަކަށް  ނުލިބިގެން އުނިވެގެން 
އުޅޭ ޙައްޤު ހޯދައިދޭން ދަޢުވާ ކުރަނީއެވެ. އަދި 
ބޮލުގެ އިސްތަށިތައް އަސޭމިރުސް ފުއްތަކެއްކަހަލަ 
އެފްރިކާ  އިސްތަށިތަކުގެވެރި،  އެނބުރިފައިހުރި 
ގިނަބައެއްގެ  ދިވެހިންގެ  މީހުންވެސް  ބައްރުގެ 
ފަންއިސްތަށިގަނޑާއެކު  މިހުރި  ބޮލުގައި 
ނަސްލުގެ  އެބައިމީހުންގެ  ދިވެހިންނަކީ  ވެސް 
ކުލަ،  ހަމުގެ  ފަދަައެވެ.  ދެކޭ  މީހުންކަމުގައި 
ދަރިކޮޅުން  މޮންގޯލިއަން  ކުލައިގެ  ދޮންރީނދޫ 

ވެސް ....

މިހެންނޫން ނަމަ، ކޮންމެހެން ދިވެހިންގެ 
"ގެއްލިފައިވާ"  ބަޔަކަށް  މަދު  ވަރަށް  ތެރެއިން 
މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭން ކަމަށްބުނެ ތަންތަނަށް 
ޖަލްސާތައް  ބަހުސްތައްކޮށް،  އެއްވެ 
ހަމަލޮލަށް  ފާސްކޮށް،  ޤަރާރުތައް  ބާއްވައި، 
ހިނިއަރައިގެން  ފަޔަށް  ނިދިނައިސްގެން، 
އުޅޭހެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީހޭ، ހިތަށް އަރައެވެ. 
ނަހަދައިފިނަމަ،  ބުނާހައިގޮތެއް  އެމީހުން 
ދޭން  އަދަބެއް  މިވެނި  ދޭން  އަދަބެއް  އެވެނި 
ބަވަނަވެފައިވާ  މި  ކުރާކަށް  އިންޒާރުތައް  ބުނެ 
ދުނިޔޭގައި ނުޖެހުނީހެވެ. މި "ބޯހަރު" ދިވެހިން 
ތެރެއިން ދެތިން ހަތަރު މީހަކުދެކެ ދޮންފުތުލޯބި 

ވެގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީހެވެ.

އަމީންގެ  މުޙައްމަދު  ފަޚާމާ  ޞާޙިބުލް 
ތާރީޚުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރެވުނު  "ތަންޤީޙް 
..." ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.  ގައި  ތަންތަންކޮޅު" 

ހަމަގައިމުވެސް  އުޅޭތާ  ބަޔަކު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ެހޮޔ ެއުދަމކީ ...؟
ފަންސާހަކަށް  ނުވަސަތޭކަ  އެއްހާސް 
އަދިވެސް  ކަށަވަރެވެ".  އަހަރުވެއްޖެކަން 
ކުރެވުނު  "މިހާތަނަށް  ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. 
ޔަޤީންވާން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަޙުޤީޤުތަކަކުން 
އުޅެނީ، ކޮންމެވެސް ޒަމާނެއްގައި، ސިލޯނުން، 
އައިސް،  ދިވެހިރާއްޖެއަށް،  ބަޔަކު  ސިންގަޅަ 
އީސާގެފާނުން  ކުރިކަމެވެ.  އިމާރާތް  ރާއްޖެ 
ގާތް  ދުވަސްވަރާއި،  ވަޑައިގަތް  ދުނިޔެއަށް 
ވެރިކަން  އެބައެއްގެ  ދުވަސްވަރެއްގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެމިއޮތްކަމެވެ".

ފުރަތަމަ  ބިމުގައި،  މައިވަންތަ  ލޮބުވެތި  މި 
ބައްރަކުން  ކޮންމެ  ދުނިޔޭގެ  ވަޒަންވެރިވީ 
އައި   ކޮންމެ ނަސްލަކަށް ނިސްބަތްވާ، ކޮންމެ 
ބަޔަކު  ވީނަމަވެސް   ބައެއްކަމުގައި  ކުލައެއްގެ 
އެއްބައެއްގެ  އެއްބައެއްވަންތަ  ވަޒަންވެރިވެ، 
އަންނަކަމީ  މިއަދުވެސް  ދިރިއުޅެމުން  ގޮތުގައި 

ދެބަސްވުމެއްނެތް ތެދު ޙަޤީޤަތެވެ.

ޝައްކެއްނެތެވެ. ދިވެހިންގެ މި ކުދިކުދި 
ދުވަސްވީ  ގަދީމީ  މާ  އެއަށްވުރެ  ރަށްތަކަކީ 
ތަކަކަށް  ވޭލާ  ތާރީޚު  ރާއްޖޭގެ  ރަށްތަކަކެވެ. 

ޭމަޖރ ިރަޓަޔރްޑ ުޙަސިއްނ ާޝިކުރ

"ތާރީޚުގެ ލިޔުންތަކާއި، ރާއްޖޭގައިހުރި 
ބަލައި  ތަކެތި  ތަންތަނާއި،  އާސާރީ 
ރާއްޖޭގައި  މި  އެނގެނީ،  ދިރާސާކުުރުމުން 
ގިނަދުވަސް  އަހަރަަށްވުރެ   2500 މީހުންއުޅޭތާ 
ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ  ދިގު  މި  ވެދާނެކަމެވެ. 
އުތުރުކަރައިން އައި މީހުންނާއި އަސޭކަރައިންނާއި 
އަދި  އެފްރިކާއިންނާއި،  އޮޅުދޫކަރައިންނާއި، 
ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ހިސާބުތަކުން މި ރާއްޖެއަށް 
އައި އެކި ނަސްލުތަކުގެ މީހުން، މި ރާއްޖޭގައި 
ވެއްޖެއެވެ.  އެއްޤައުމަކަށް  ވަޒަންވެރިވެ 
އަހަރު  ވަނަ   2013 އެކަޑަމީން  ދިވެހިބަހުގެ 
ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭ"  "މިނިވަން  ނެރުއްވާފައިވާ 

ނަސީމާ މުޙައްމަދު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. 

މި ކުދިކުދި ޖަޒީރާތަކުގައި، ދިވެހިންގެ 

ވޭލާ  ތަފާތު  ކިޔައިފިނަމަ،  ބަހައިލައިގެން 
ނަންނަން  ތަފާތު  މީހުންނަށް  އުޅުނު  ތަކުގައި 

ކިޔައިފާނެއެވެ.

ބަލި،  ވަރަށް  ދެންނެވީ،  މި  މިހެން 
ބުރަވެއެވެ.  މައްޗަށް  ހަނދާނުގެ  އަޅުގަނޑު 
ޖޫލިއަސް  ގޮތުގައި  ހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑު 
ސީޒާރ ދުނިޔޭގައި އުޅުއްވީ އީސާއީ ސަނަތުގެ 
އެހެން  ދެމެދުގައެވެ.    44  -  100 ކުރިން 
ސީޒާ  ޖޫލިއަސް  ދަންނަވަނީނަމަ  ޢިބާރާތަކުން 
ޖޫލިއަސް  އަދި  ގައެވެ.  ބީސީ  އުފަންވީ 100 
ސީޒާ ގަތުލުކުރެވުނީ 44 ބީސީ.ގައެވެ. ޖޫލިއަސް 
ސީޒާރަށް ރޯމްގެ ސެނެޓުން ޑިކްޓޭޓަރ ކަމުގެ 
ޖޫލިއަސް  ގައެވެ.  ބީސީ   45 އެރުވީ  ލަގަބު 
ސީޒާގެ ދަރުބާރަށް ސަރަންދީވީންނާއި ދީވީންގެ  61
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ދެ ވަފުދު ދިޔަވާހަކަ ދިވެހި ލިޔުއްވުންތެރިއެއްގެ 
ލިޔުއްވުމަކުން ކީހަނދާން އަޅުގަނޑު ވާތީއެވެ. 
ދީވީންނަކީ، ދިވެހިންގެ މި ބިންތަކުގައި އުޅުނު 
ނަމެވެ.  ކުރެވުނު  މުޚާޠަބު  އޭރު  ބަޔަކަށް 
ބަޔަކަށް  އުޅުނު  ލަންކާގައި  ސަރަންދީވީންނަކީ 
އޭރު މުޚާޠަބުކުރެވުނު ނަންކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.

އަހަރާއި  ވަނަ   1501 "މީލާދީން 
1503 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދުގައި ކޮޗިން ގައްޔާއި 
ސަރުކާރުގެ  ޕޯޗްގީޒު  ހުރި  ކަންނަންނޫރުގައި 
ބަރްބޯސާއަށް  ޑުއާރޓޭ  ކަމަށްވާ  އޮފިސަރެއް 
ފެނުނު  މީނާއަށް  ބެހޭގޮތުން  ރާއްޖެއާ 
ކަންތައްތައް "ދަ ބުކް އޮފް ޑްއާރޓޭ ބަރްބޯސާ" 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މީގައި  ލިޔެފައިވެއެވެ.  ގައި 
ނުވަތަ  ނަމަކީ"ޕަލަންދުރަ"  ދީފައިވާ  މީނާ 
"ޕަލަންދުވީ" ކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި 
ރަނީން – 2010 ފޮތުގައި އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ 

މުޙައްމަދު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

ނަކަލުކޮށްލުމުގެ  ޢިބާރާތްކޮޅު  މި 
ޒަމާނުގައި  އެކި  އެވޭލާގެ  މަޤްޞަދަކީ 
އެކިބައިމީހުން ތަފާތު ނަންނަމުން ދިވެހިންނަށް 
ނިޞްބަތްކޮށް މުޚާޠަބު ކުރިކަން ފާހަގަކުރުމެވެ.

މިޒަމާނުގައި މިފެންނަ އަވަސް ފަސޭހަ 
މުއާސަލާތު  ނިޒާމާއި  ފަތުރުކުރުމުގެ  ދަތުރު 
ނެތް،  ވަސީލަތެއް  އެއްވެސް  ޒަމާނީ  ކުރުމުގެ 
ދިވެހިންނަކީ  ވެސް  ވޭލާގައި  ޤަދީމީ  އެ 
ހޭލުންތެރި  ކުރިއަރާފައިވާ  ކެރިފޯރުންތެރި، 
ހާދިސާއިން  ދެންނެވި  އިސްވެ  ބައެއްކަން 

އެނގެއެވެ.

އަހަރަށްވުރެ   2500 ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
ދިރިއުޅެފައިވާ  މީހުން  އަހަރުވަންދެން  ގިނަ 
ރަސްރަސްކަލުން  ތަޚުތުގައި  ރާއްޖޭގެ  އަދި 
އަހަރު   1300 މަދުވެގެން  ރެދަލިކުރައްވާތާ 
ވެސް  ތާރީޚުގައި  މިދިގު  ޤައުމެކެވެ.  ވެފައިވާ 
ބޭރުބަޔަކު  ބައިވެރިވުމެއްނެތި  ދިވެހިންގެ 
ފެންނަންހުރި  ކަމަށް  ތޮޅެފައިވާ  ދިވެހިންނާ 
އެންމެ  ކަށަވަރުވަނީ  އެނގި  ލިޔުންތަކުން 
ފަހަރަކުއެވެ. އެއީ، މީލާދީން ދިހަވަނަ ޤަރުނާއި 
އެގާރަވަނަ ޤަރުނާ ދެމެދުގައި ދެކުނު އިންޑިޔާގައި 
ރާޖަރާޖާ  ރަސްގެފާނު  ޗޯޅާ  ކުރެއްވި  ވެރިކަން 
މަލިކު  ކުރައްވައިގެން  ހަނގުރާމަ  )އެއްވަނަ( 
އަތޮޅާއި ތިލަދުންމަތި ހިއްޕެވި ހަނގުރާމައެވެ.

ތެރެއަށް  ކޯލުގެ  ވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ 
ޖެއްސީ  ފުރަތަމަ  އަތްބާނަން  ބިދޭސީންގެ 

މަހާރަދުން  ލޯކަ  ސިރީ  ޢުމަރު  އައްސުލްޠާން 
)1480 ން 1485 ށް( ގެ ދަރިދަރިކަލުންގެ 
މެދުގައި ފެށުނު ރަސްކަމުގެ ވާދަވެރިކަމުގައެވެ. 
ބޭރު މީހުންގެ އަތްބޭނުވި ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ 
އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ސިރީ ދަންމަރު ބަވަނަ 
އަނބިކަނބަލެއް  ރަދުންގެ  މި  މަހާރަދުންނެވެ. 
އައްސުލްޠާން  ބުރެކިރަނިންނެވެ.  ކަމުގައިވި 
މުޙައްމަދު ސިރީ ދަންމަރު ބަވަނަ މަހާރަދުން، 
ކުރިން  ވަޑައިގަތުމުގެ  އިސްވެ  ރަސްކަމަށް 
ކިޔެމުން  ދޫދޫމަތިން  ކަމަށް  ކަންހިނގިގޮތް 
އަންނަ ވާހަކައަކީ މަޝްހޫރު ލޯބީގެ ވާހަކައެކެވެ. 
ބުރެކިރަނީން އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހިގެން ނަދުރެއް 
ބައްލަވައިގަނެ، ނަދުރުފުޅު ފުއްދެވުމަށް ހުވަދޫ 
ވާދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާފަރު 
ކަޅުއުބުށޭމު ގޮވައިގެން އަސޭކަރައަށް ވަޑައިގެން 
ކަންހިނގާ  އެތަނުގައި  ވާހަކައާއި،  ފިއްލެވި 
ގޯވާއަށް  އަސޭއިން   ވާހަކައާއި،  ދިޔަގޮތުގެ 
އެހީތެރިކަން  ގޯވާރަސްގެފާނުގެ  ވަޑައިގެން 
ބުރެކިރަނީންގެ  ރާއްޖެވަޑައިގެން  ހޯއްދަވައިގެން 
ކޮއްކޯފުޅު  ދޮންބުޅާ ފާށަނާ އައްސުލްޠާން ޢަލީ 
)ފަސްވަނަ( ސިރީ ލޯކަ އާނަންދަ މަހާރަދުން، 
ޝަހީދުކޮށް،  އަށް(   1512 އިން   1512(
އޭރު  އިސްވެވަޑައިގެން  ތަޚުތަަށް  ބުރެކިރަނީން 
ރަށްދެބައި  ހުރި  ފޮނުވާލައިފައި  ހުވަދޫވާދޫއަށް 
މަނިކުފާނު  ކަޅުމުޙައްމަދު  ގަނޑުވަރު 
ބައްލަވައިގަނެ،  ކައިވެނި  މާލެގެންނަވައި 
މަޝްހޫރު  ވާހަކައަކީ  ދިޔަގޮތުގެ  ކަންހިނގައި 

ވާހަކައެކެވެ. 

ބިނާކޮށް  ވާހަކައަށް  ދެންނެވި  މި 
ތެރެއިން  ކުޅިގަނޑު  ލޯބީގެ  ދަންނަވާނަމަ، 
ލިބިވަޑައިގެން  މަނިކުފާނަށް  ކަޅުމުޙައްމަދު 
ޔޫސުފް  ކޮއިފުޅު  އެއްބައްޕާ  ރަސްކަން، 

ކަޅުމުޙައްމަދު  އަތުލެއްވުމުން  ކަލަމިންޖާ 
ރަސްކަން  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  މަނިކުފާނު 
ހޯއްދެވީ ކަންނަންނޫރު އަލީރާޖާގެ އެހީތެރިކަން 
ރަސްކަމުގައި  ރާއްޖޭގެ  ހޯއްދަވައިގެންނެވެ. 
ކަނޑައަޅައި  ބޭފުޅެއް  ބައިންދާނެ  އެހިނދަކަށް 
އެކަންކުރަނީ ކަންނަންނޫރުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނެވެ. 
ކަންނަންނޫރުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އުނދަގުލުން، 
ސަލާމަތްވެ  ބާރުން  މާމަލޭގެ  ޚާއްޞަކޮށް 
ގޯވާގައި  އަހަރު  ވަނަ   1510 ވަޑައިގަތުމަށް 
އަފޮންސޯ  ގަވަރުނަރު  ޕޯޗްގީޒް  ހުންނެވި 
އަލްބު ކެއާރްކްގެ އެހީ ހޯދަވަން އައްސުލްޠާން 
މަހާރަދުން  ބަވަނަ  ސިރީދަންމަރު  މުޙައްމަދު 
ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރަށްތަކަކީ ޕޯޗްގީޒުންނާއި މަލާބާރީން އެއްބަޔަކު 
މެދުގައި  ދެބައިމީހުންގެ  އެ  ބަޔަކަށްދީ  އަނެއް 
ބަދަލުުކުރެވޭ މުދާގަނޑަކަށް ވުމެވެ. ދިވެހިންނަކީ 
"ރަމަންރަމަން  ކުޅެންގެންގުޅޭ  ދެބައިމީހުން  އެ 
ރަދުން  ދިވެހި  ދިއުމެވެ.  ވެގެން  ފޯއްޔަކަށް" 
ހުންނަން  ރަމަންނަގާފައި  އަބަދުވެސް 

ޖެހިވަޑައިގަތުމެވެ.

އައްސުލްޠާން  މަޝްހޫރު  ތާރީޚުގައި 
ލޯކަ  ދިރިކުސަ  ސިރީ  )ނުވަވަނަ(  ޙަސަން 
ރާއްޖެ  އަށް  އިން 1551  މަހާރަދުން 1550 
ވަޑައިގަންނަވަން  ކޮއްޗޭއަށް  ދޫކުރައްވާ 
ކާފާފުޅު  ރަދުންގެ  އެ  ޖެހިވަޑައިގަތީ، 
ރަސްކަމުން  ރަސްގެފާނު  ކަޅުމުޙައްމަދު 
ދާޚިލީ  އުފެދިފައިވާ  ރާއްޖޭގައި  ފެށިގެން 
ފިތުނައާއި ރަސްކަމުގެ ވާދަވެރިކަމާއި ވެރިކަމުގެ 
މޫލާފައިވާ  ވަދެ  އޭރު  ތެރެއަށް  ކަންކަމުގެ 
ރަސްކަން  ސަބަބުންނެވެ.  ނުފޫޒުތަކުގެ  ބޭރުގެ 
ނަތީޖާއަކަށްވީ  ޓަކައެވެ.  ދިފާޢުކުރެއްވުމަށް 
ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަބު ގެއްލުމެވެ. މަސްވަޅުލި 
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ވެރިކަން  ވާރުތަވި  ނުލިބި،  މަރުވާން  ބިމުގައި 
އަތުން ގެއްލި ދިޔުމެވެ. އާޚިރަތް ގެއްލުމެވެ.

ޕޯޗްގީޒް  މީހުންނާއި،  ޑަޗް 
ކަންނަންނޫރުގެ  މަލާބާރިންނާއި،  މީހުންނާއި، 
ދެންވެސް  ހޮޅިންނާއި  އަލީރާޖާއިންނާއި، 
އަތްބާނައިގެން  ތެރެއަށް  ދިވެހިންގެ  އެވޭލާގައި 
ދޫދޫ  މިޖެއްސީ  އަތްބާނަން  ބަޔަކު  އުޅުނުހައި 
ވާހަކަތަކުންނާއި  އައިސްފައިވާ  ކިޔެމުން  މަތިން 
އަލީގައި  ތާރީޚުގެ  ފެނިފައިހުރި  މިހާރު 
ރަސްގެފާނުގެ  ކަޅުމުޙައްމަދު  ބުރެކިރަނީންނާއި 
ހިތްޕުޅުގައި ރަސްކަމަށް އުފެދުނު ޣީރަތްތެރިކަން 

ކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ.

ދަރިކޮޅުގެ  ރަސްގެފާނު  ކަޅުމުޙައްމަދު 
ޤައުމަށް  ދިވެހި  ފަރާތްޕުޅުން  ބޭފުޅުންގެ 
ލިބުނު ބޮޑުގެއްލުމަކީ ލިޔެ ކޮޅުން ނުލާނޭ ބޮޑު 

ގެއްލުމެކެވެ.

ސިރީ  )ހަވަނަ(  ޢަލީ  އައްސުލްޠާން 
އައުދަ ސިއާކަ ކައްތިރި މަހާރަދުން 1557 އިން 
1558 އަށް ޝަހީދުވެ ވަޑައިގެން ޕޯޗްގީޒުންގެ 
ވުރެ  އަހަރަށް  ފަނަރަ  ދަށުގައި  އަޅުވެތިކަމުގެ 
ވެސް  ތިބެންޖެހުނީ  ދިވެހިން  ދުވަހު  ގިނަ 
ކާފަދަރިކަލުން  ރަސްގެފާނުގެ  ކަޅުމުޙައްމަދު  
އައްސުލްޠާން ޙަސަން )ނުވަވަނަ( ރަސްގެފާނާއި 
ސަބަބުންނެވެ.  ކަލުންގެ  ދަރިދަރި  އެރަދުންގެ 
އާދެ، ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި އެބޭފުޅުންގެ ޙައްޤު 
ހޯދައިދޭންކަމަށް ބުނެ، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އާރާއި 
ޕޯޗްގީޒުން  ފުޅާކުރުމަށް  މަޢީޝަތު  ބާރުގަދަކޮށް 
ކުރި އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިފައިވާ ފަނާކުރުވަނިވި 
ހަނގުރާމައެއް  ހުއްދަ  ނެވެ.  މަސައްކަތުން 
ބަޔަކު  ކޮންމެ  ހަނގުރާމައަކީ  ކޮންމެ  ފިއަވާ، 
ޙުއްޖަތެއް  ފަދަ  ކޮންމެ  ޒަމާނެއްގައި  ކޮންމެ 
ނެރެ ދައްކައިގެން ކުރިނަމަވެސް ގެއްލުން ދެނިވި 

ފަނާކުރުމެކެވެ.

)ތިންވަނަ(  އިބްރާހީމް  އައްސުލްޠާން 
 1585( މަހާރަދުން  ސުވަރުދަ  ސުއްދަ  ސިރީ 
ޝަހީދުވެވަޑައިގަތުމުގެ  އަށް(   1609 އިން 
ޚިޔާނާތް  ޚާއިނެއްގެ  ދިވެހި  ވެސް  ހާދިސާގައި 
ނެތެކޭ ނުދެންނެވޭނެއެވެ. އާދެ! ޚިޔާލަކީ ތަފާތު 
އެހެން  ޚިޔާލުުގައި  މި  އަޅުގަނޑާ  އެއްޗެކެވެ. 
ވަޑައިނުގެންފާނެއެވެ.  ބައިވެރިވެ  ބޭފުޅަކު 

ހިތުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންނަމަވެސް، 
އުފެދިފައިވާ ޝުޢޫރެއް ފާޅުކުރެވިދާނެ ނޫންތޯއެވެ.

މިހާރު  އަދި  އަހާގޮތުގައި  ބުނެވޭތީ 
ހޯދިފައިވާ ޤަދީމީ ތާރީޚުގެ އަލީގައި، އެވޭލާގައި 
މަލިކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅެކެވެ. މިހާރު ވެސް 
މިދެންނެވި ބަހަށް ދަލީލު ލިބޭ ގިނަކަންތައްތަކެއް 
އެބަހުއްޓެވެ.  ފެންނަން  އެބައިމީހުންތެރޭ 
ބަހާއި  މޮށެއުޅޭ  ދީނާއި  އެބައިމީހުންގެ 
މީހުންނާއި  މަލިކު  ދިވެހިންނާއި  ސަގާފަތާއި 
ގެދޮރު  ގުޅުމާއި  ތިމާގެ  އާއިލީ  ދެމެދުއޮތް 
އެޅުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެވެ. އަޅުގަނޑު 
އައްސުލްޠާން  މަސައްކަތްކުރަނީ  މި  ދަންނަވަން 
އިބްރާހީމް )ތިންވަނަ( ސިރީ ސުއްދަ ސުވަރުދަ 
މަހާރަދުން ޝަހީދުކުރީ މަލަބާރީންގެ ފޭރޭ މީހުން 
ކަމުގައިވިއަސް، ބަންގާޅުގެ ސެޓީގަމުގެ ވެރިޔަކަށް 
ހުރި  ގައި  "ކޯރބިން"  ފޮނުވައިގެން  ހުރިމީހަކު 
ސެޓިގަމު  އައި  ބޭނުމުގަ  ބަޑިތަކުގެ  ބޮޑު  މޮޅު 
އެބައިމީހުންނަށް  ނަމަވެސް  ކަމުގައިވި  ބަޔަކު 
ފަސޭހަކަމާއެކު  ކަނޑުތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ 
ދަތުރުކުރަން ނޭގޭތީ، އަޅުގަނޑު އަޑުއަހާފަވަނީ، 
ގިނައިންް ރާއްޖެތެރެއަށް ވިޔަފާރި ދަތުރުތައްކޮށް 
ކަނޑުފަޅުތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  ރަނގަޅަށް  އުޅޭ، 
އާޖުފާޖު ދަންނަ ހޭޑިފޭޑި އާރުކާޓީއެއް މަލިކުން 
ކިތަންމެ  ވާހަކައެވެ.  ހިފި  އުޖޫރައަށް  އެމީހުން 
ނަމަވެސް  ލިބުނުކަމުގައިވި  މަންފާއެއް  ބޮޑު 
ތިމާގެ އަމިއްލަ ވަޠަނާ ދެކޮޅަށް އަންނަ ބަޔަކާއި 
މާދަމާވެސް،  މިއަދާއި  އިއްޔެއާއި  ބައިވެރިވާނީ 
ޣައްދާރުންނެވެ.  ޤައުމުގެ  އަބަދުވެސް  އަދި 

ޤައުމުގެ ޚިޔާނާތްތެރިންނެވެ.

އައްސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު 
އިން   1687( މަހާރަދުން  މަނިރަންލޯކަ  ސިރީ 
ވެސް  ރަސްކަމުގައި  ރަދުންގެ  އަށް(    1691
އަލީރާޖާގެ އެހީ ހޯދަން މާލެއިން ކަންނަންނޫރަށް 
ދިޔަ ޚާއިނުންގެ ބަޔަކު މަލަބާރީންގެ ކަނޑުފޭރޭ 
ބަޔަކު ގޮވައިގެން އައިސް ތިލަދުންމަތީ ރަށްރަށް 
ރަހުންނާއި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހެދިއެވެ.  ފޭރި 
ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާއި   – ރަނީން 

ޤައުމީ މަރުކަޒު  2010(

މުޙައްމަދު  ކުޑަ  އައްސުލްޠާން 
ދޯހަޅި  ކިތަންމެ  ރަސްކަމަކީ  ރަސްގެފާނުގެ 

ދިވެހިންނަށް  ކަމުގަވިއަސް  ރަސްކަމެއް 
ހެޔޮއެދިގެން އަމާން ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ހޯދައިދޭން 
ކޮންކަމެއް  އެހެން  ނޫން  ޣައްދާރު  ވެވުނީ  އެ 

ބާވައެވެ!

އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް މަޒުހަރުއްދީން 
 1701( މަހާރަދުން  ރަސްލޯކަ  މުތެއި  ސިރީ 
އިންސާފުވެރި،  އަކީ  އަށް(   1705 އިން 
ބުއްދިވެރި،  ބައްލަވައި،  ހާލު  ރައްޔިތުންގެ 
އެރަދުން  ނަމަވެސް،  ރަސްކަލެއް  އޯގާވެރި  
ޙައްޖު ދަތުރުފުޅުން އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވި އިރު 
ޣަރަޤުވެ  ކަނޑުގައި  ރަދުން  ތޫފާނުގައި  ޖެހުނު 
ގެ  هللا  ވަނިކޮށް  ބެލިފައި  ކަމުގައި  އަވަހާރަވީ 
ރާއްޖެ  ސަލާމަތްވެވަޑައިގެން  ރަޙުމަތްފުޅުން 
ވަޑައިގެން ސިއްރުން މާލެ އަރައިވަޑައިގަންނަވަން 
މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަނިކޮށް ހިފެވި ކުށްވެރިވެގެން 
ފިއްލަވައިގެން  އަރުވާލެއްވުމުން  ފުވައްމުލަކަށް 
ސިލޯނުގެ ގާލީއިން، މަދަރާސީ އިން ބަންގާޅަށް 
އިންޑިޔާގެ  ހުންނަވައިގެން  އެރަށުގަ  ވަޑައިގެން 
އެހީތެރިކަން  ރަސްކަލެއްގެ  ކިޔާ  شیار  فاروق 

ވަޑައިގެން  ރާއްޖެ  ހަތިޔާރާއެކު  ހޯއްދަވައިގެން 
ހިފާ  މާލެ  ޙަމަލަދީ  މަތިން  ތިންފަހަރެއްގެ 
ގަދަބަދަވި ކަމުން ވެރިކަން ފޭރިގަތުމަށް ކުރެއްވި 
އަމާން  މަސައްކަތްޕުޅަކީ ޞުލްޙަވެރި  ނާކާމިޔާބު 
ހޯދައިދެއްވުމަށް  ދިވެހިންނަށް  މުސްތަޤްބަލެއް 
ބެލެވިދާނެ  ކަމަށް  މަސައްކަތްޕުޅެއް  ކުރެއްވި 

ތޯއެވެ؟

ަމުޢޫލާމތު ެއްއުކީރ:

g  ުބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ ބުރާރަ މުޙައްމަދުފުޅ
ކިޔާގޮތަށް 

g  ެތާރީޚުގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރެވުނު  ތަންޤީޙު 
ތަންތަންކޮޅު

g  – ރަނިން  ރަހުންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާއި 

މަރުކަޒު – 2010

g  ެދިވެހިބަހުގ  – ދިވެހިރާއްޖެ  މިނިވަން 
އެކަޑަމީ - 2013
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ޕްރައިވެޓް ފަސީޙަތު އުމައްޔާ

ނެތް  ވެސް  ގޮތެއް  ސަލާމަތްވެވޭފަދަ  ފިނިން 
ބޯޓުތަކުގައެވެ. 

ގެ  ވިޗް"  އެންމެ މަޝްހޫރު "ނައިޓް 
ޕޮޕޯވާ"  "ނަޑޭޒާ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި 
އަކީ ބޮން އަޅަން ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އަންހެން 
ގްރޫޕުން  މި  ކޮމާންޑަރެވެ.  ރެޖްމެންޓްގެ 
ކާމިޔާބުކަމާއެކު  މިޝަން   852 ޖުމްލަ  ވަނީ 
ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެމީހުންގެ މިޝަން 
ތަކަކީ ނުރައްކާތެރި މިޝަން ތަކެކެވެ. ކޮންމެ 
އުދުއްސާލައެވެ.  މިމީހުން  ބޯޓު   40 ރެޔަކު 
ކޮންމެ ބޯޓެއްގައި ތިބޭނީ ދެމީހުންނެވެ. އެއީ 
ޕައިލެޓަކާއި ނެވިގޭޓަރ އެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކު 
މިޝަންތަކަށް  ގިނަ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ   8
ދާންޖެހެއެވެ. އަދި މި މީހުންގެ މިޝަންތަކުގައި 
ބެދިފައިވާ  އެކީގައި  ބޯޓުތަކަކީ  ބޭނުންކުރާ 
މޫނާއި  ސަބަބުން  ނުވުމުގެ  ބޯޓުތަކަކަށް 

އަތްފައި ފިނިން ގަނޑުވާވަރުވެއެވެ. 

މި  ހުރިއިރު  މިހެން  ކަމެއް  މިހުރިހާ 
ވެސް  ޔުނިފޯރމެއް  ޚާއްޞަ  ޓީމަށް  އަންހެން 
ތައްޔާރުކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ބޭނުން ކުރަމުން 
ގެނެވުނު  އަތުން  ސިފައިން  ފިރިހެން  އައީ 
ޔުނިފޯރމްތަކެވެ.  އެހެންނަމަވެސް ކުރެވިގެން 
ދިޔަ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު 
ދެކެމުން އައި ގޮތް ބަދަލުވެ ފިރިހެން ސިފައިންގެ 
މި  ބަޔަކަށް  ޤަދަރުވެރި  ވެސް  ކުރިމަތީގައި 
މީހުން ވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ކުރިން މަލާމަތް 
ރަނގަޅު  އެމީހުން  ވެސް  މީހުންނަށް  ކުރި 
ބޯޓުތަކުގައި  އެމީހުންގެ  ދިނެވެ.  މެސެޖެއް 
ކުލަކުލައިގެ  ކުރެވުނަސް  ޖަރީ  މަލުން 
ޖެހިޔަސް  ފާހަގަ  ޗާރޓްތަކުގައި  ފަންސޫރުން 
ވުރެ  ސިފައިންނަށް  ފިރިހެން  މީހުންނަކީ  މި 

ވަކި ދެރަ ބަޔެއް ނޫނެވެ.

"ނައިޓް ވިޗެސް" މި ލަފްޒު އަޑުއިވުމުން 
ބަޔެއްކަން  އޮތް  ތާރީޚެއް  ވަރުގަދަ  ކިހާ  މިއީ 
މި  ވެސް  އަދި  ނޭނގޭނެއެވެ.  ބަޔަކަށް  ގިނަ 
ދައްކަނީ "ވިޗުން" ގެ ވާހަކަ އެއް ނޫނެވެ. ގިނަ 
ބަޔަކު ދަންނަ ވިޗުންނަކީ "ބްލެކް މެޖިކް" ހަދާ 

ބަޔެކެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ  ބޮޑު  ދެވަނަ 
"ނައިޓް  ނޫނީ  ޖެހިލައިގެން  ދުވަސްވަރަށް 
ކިޔައިދެވޭކަށް  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ވިޗެސް" 
ނެތެވެ. މިލިޓަރީ ނުވަތަ ސިފައިންގެ ތެރެއަށް 
އަންހެނުން ވެއްދުމަކީ ކުރިން ސުރެވެސް ކުރުން 
ގިނަބަޔަކަށް  ކަމަކަށް  ކަމެއް  ރަނގަޅު  އެހާ 
ވެސް  ސަބަބެއް  ނުވެއެވެ.  ޤަބޫލުކުރެވިފައެއް 
ޤަބޫލުކުރާ  ބަޔަކު  ގިނަ  ނޫނެވެ.  ނެތިއެއް 
ބައެކެވެ.  ބަލިކަށި  އަންހެނުންނަކީ  ގޮތުގައި 
އަންހެނުންނަށް  ދިރިއުޅުމުގައި  މިލިޓަރީ  އަދި 
ހުރިހާ  މި  ވާނެއެވެ.  އުނދަގޫ  ކެތްކުރަން 
އަސްކަރިއްޔާއަށް  ބެލުމެއްނެތި  ވާހަކަތަކަށް 
އަންހެނުންތަކެއް  މަސައްކަތްކުރި   ވަންނަން 

އެއިރުވެސް ތިއްބެވެ. 

ބޮޑަށް  އެންމެ  ވިޗެސް"  "ނައިޓް 
މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ 1942 އިން 1945 އާއި 
ދެމެދުގައެވެ. އެއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ 
މި  ޔުނިއަންގައެވެ.  ސޯވިއެޓް  ދުވަސްވަރު 
ބޮން  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ގްރޫޕުގެ 
އަންހެން  މި  ގޮތެއްގައި  ތަފާތު  އެޅުމެވެ. 
ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  މިކަން  ވަނީ  ސިފައިން 
ދިޔަ  ދަތުރުކުރަމުން  މީހުން  މި  ކޮށްފައެވެ. 
ބޯޓުތަކުގެ ނަމަކީ "ޕޮލިކަރޕޯވް ޕީއޯ 2" އެވެ. 

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު 
ލިބުނު  އަންހެނުންނަށް  މަދުވުމުން  ސިފައިން 
މި  ގުޅުނު  އާ  އަސްކަރިއްޔާ  ފުރުސަތުގައި 
އަންހެނުންނަށް  ސާބިތުކޮށްދިނީ  އަންހެނުން 
ވެސް ފިރިހެނުން ފަދައިން ހަނގުރާމަތަކުގައި 
ފްލައިވުޑާއި  ކުރެވިދާނެކަމެވެ.  މަސައްކަތް 
ތަކެއްގައި  މަތިންދާބޯޓު  ހަދާފައިވާ  ލަކުޑިން 
ހުނަރުވެރި  ދިޔައީ  އަޅަމުން  ބޮން  މީހުން  މި 
ކަމާއެކުގައެވެ. ރޭނގަޑުގެ ވަގުތުގައި އިދިކޮޅު 
ގެންދިޔައީ  އަޅަމުން  ބޮން  ފަރާތްތަކަށް 
64އުދުހުމުގައި އެހާ ސްޕީޑް ދަށް އަދި ފިނިވާއިރު 
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ދިވެހީންނީމުއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 
ޒަމާނުއްސުރެ ޝަރަފުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން 
އިޙުތިރާމް  އަދި  އަބުރުވެރި،  ބަޔަކީމުއެވެ.  އައި 
ދަނޑުގޮވާން  ދިރިއުޅުމެކެވެ.  ލިބިގެންވި 
ގޮނޑުދޮށު  އޮއްޓަރުކޮޅަކާއި،  ލިބޭ  ކޮށްލައިގެން 
ރުއްރުކުން  މަސްކޮޅަކާއި،  ލިބޭ  މަސްވެރިކަމުން 
ލިބެންހުންނަ ގަބުޅިއާއި، ކާށްޓާއި، ދިޔާހަކުރުން 
އައި  އުޅެމުން  ކޮށްގެން  މުއްތި  ބަނޑުފުރާނަ 
ބަޔަކީމުއެވެ. އެފަދަ ނިކަމެތި ޙާލުގައި ދިރިއުޅުން 
ބިނާކުރަމުން އައިއިރު ވެސް މީހަކަށް ނުދަރަމުއެވެ. 
ވީމުއެވެ.  ރައްކައުތެރި  ޙައްޤުތަކަށް  އަނެކުންގެ 
ހަޑިހުތުރު  އަރައިގަނެ،  އަބުރަށް  މީހުންގެ 
ޢަމަލުތަކެއް ކޮށެއް ނޫޅެމުއެވެ. ސިއްރު ކަންތަކާ 
އިޙުތިރާމުކޮށް  އަނެކުންނަށް  ދުރުހެލިވީމުއެވެ. 
އަދާކުރަމުން  މެހެމާންދާރީ  ކަމޭހިތައިގެން، 
އައީމުއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހީން ދިވެހި ޤައުމު 

ބަލައިގަތީ ލޮބުވެތި ވަޒަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   1153 ގޮތުން  މީލާދީ 
މިރާއްޖޭގައި  އިސްލާމްވުމާއެކު  ރާއްޖެ 
ދިޔައެވެ.  ދިއްލިގެން  ހުޅުކޮޅު  ޤައުމިއްޔަތުގެ 
ހުޅުކޮޅު  އެ  ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  އޭރުއްސުރެ 
ނިވުނަނުދީ މި ހިފަހައްޓައި ލެވުނީ އެތައް ބައެއްގެ 
ޤުރުބާން  ފުރާނައިން  ދަލާއި  ޤުރުބާނީންނެވެ. 
ކާބަފައިންގެ  ލޮބުވެތި  މެއެވެ.  ވެސް  ވެގެން 
ލޭކޯރުތައް  ބިމުގައި  ކަތިލައި،  ނަފުސުތައް 
ގެންދިޔަ  ބުނަމުން  ވެސް  ދިޔައިރު  ހައްދަމުން 

އަހަރެމެންގެ  ދީނާ  އަހަރެމެންގެ  އެއްވާހަކައަކީ 
ޤައުމާ ނުކުޅެވޭނޭ ވާހަކައެވެ. ބަހާއި ޘަޤާފަތަށް 
ހިތްވަރު  އެ  ވާހަކައެވެ.  ނުދެވޭނޭ  އުނިކަމެއް 
ޒަމާނުއްސުރެ  ހިތްތަކުގައި  ދިވެހީންގެ  ލިބުނީ 
ލޯތްބެއްގެ  ކަމުގެ  ވަންތަ  ޤައުމު  އުފެދިފައިވާ 

ސަބަބުންނެވެ. 

އާރެއްބާރެއް،  ނިކަމެތިކޮށް،  އެންމެ 
އެކަހެރިކޮށް  ވަރަށް  ނެތި  ވެސް  ހަތިޔާރެއް 
ދިރިއުޅެމުން  ދިވެހީން  ރަށްތަކެއްގައި  ކުދިކުދި 
ނުފޫޒަކުން  އެއްވެސް  ބޭރުގެ  ވެސް  ދިޔައިރު 
ފަހަރަކު  މަދު  މިނިވަންކަމަކާ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ނޫނީ ނުކުޅެވުނެވެ. އުތުރު ކަރައިގެ ދެކުނުފަޅިން 
ކަމުގައި  ޗޯޅާއިން  ކަނޑުފޭރޭ  އައި  ނުކުމެގެން 
ވިޔަސް، އަދި ޔޫރަޕުން އުދުހެމުން އައި ކަނޑުގެ 
މި  ރާއްޖޭގެ  މި  ކަމުގައިވިޔަސް،  ބާޒުތަކުން 
ހިތްފަސޭހަ މާޙައުލު ކިލަނބު ކޮށެއް ނުލެވުނެވެ. 
ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ސާފު ވިލުތަކުގެ "އޮއިވަރު" 
ބަދަލު ކޮށެއް ނުލެވުނެވެ. ސަބަބީ ކޮބައިތޯއެވެ. 
ތެދުމަގުގައި  އިސްލާމްދީނުގެ  މާތްވެގެންވާ  އެއީ 
ބައިބައި ނުވެ، ސާބިތު ކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން 
އެއްބައިވަންތަކަން  އެކުވެރިކަމާ  ތިބީމައެވެ. 

ދެމެހެއްޓީމައެވެ. 

ބިނާކުރުމުގައި  ޤައުމިއްޔަތު  ޤައުމެއްގެ 
ރާއްޖެއަށް  ރުކުނެއްވެއެވެ.  ހަތަރުފަސް 
އިސްލާމް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވިސްނާނަމަ، 
އަދި  ބަހެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ދީނެވެ. 
މިނިވަންކަމެވެ. ހަމައެއާއެކު ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތެވެ. 
އުނިވިޔަސް  ރުކުނެއް  ހަމައެންމެ  މިއިން 

ހީނަރުކަން  ކުރާނެއެވެ.  އަސަރު  ޤައުމިއްޔަތަށް 
އަންނާނެއެވެ. އެކަމުގެ ހެކި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
އެއިން  އަދި  ފެނިފައެވެ.  ތެރެއިންވަނީ  މާޒީގެ 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ލިބިފައިވަނީ  ދެރަ  އެ 
ތެރެއިން ދެތިން މީހަކު ޤައުމަށް ޣައްދާރު ވުމާ 
ވެސް  ކަންފުޅެއް  ލޯބީގެ  ޤައުމީ  ގުޅިގެންނެވެ. 

ހިތުގައި ނެތުމުންނެވެ. 

އުތުރު  އަވަށްޓެރި  އަޅުގަނޑުމެންނާ 
ވެއެވެ.  ވިދާޅުވެފައި  ވެސް  ޝާޢިރަކު  ކަރައިގެ 
މި  ދުޝްމަނުންނާ  އަހަރެމެންގެ  "އަހަރެމެން 
ކުރިމަތި ލަނީ ގަދަ ވައިގެ ތެރޭގައި ދިއްލިފައިވާ 
ހުޅުކޮޅަކަށް މާގިނަ އިރަކު ދެމިއެއް ނުހުރެވޭނޭކަން 
އެނގިއެނގި ތިބެއެވެ. އެކަމަކު ބުނަން ހެއްޔެވެ. 
ހިނދަކު  ހުރިހައި  ނޭވާ  ހަށީގައި  އަހަރެމެންގެ 
އެބުނާ  ނުލެވޭނެއެވެ."  ނިއްވައެއް  ހުޅުކޮޅު  އެ 
ޤައުމިއްޔަތުގެ  އެއީ  ކޮބައިތޯއެވެ.  ހުޅުކޮޅަކީ 
އެބުނަނީ  ހުޅުކޮޅެވެ.  ރޫޙުގެ  ޤައުމީ  ހުޅުކޮޅެވެ. 
ހުޅުކޮޅު  އެ  ނޫނީ  ފުރާނައާއެކުގައި  އެމީހުންގެ 

ނިވުނަ ނުދޭނޭ ވާހަކައެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  އެހެންވީމާ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާންވާނީ  ވެސް  ޢަޒުމަކަށް 
ޤައުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ހުޅުކޮޅު، މާތްވެގެންވާ 
އެއްވެސް  ބޭރުގެ  ހުޅުކޮޅު  ދީނުގެ  އިސްލާމް 
އެކަމަކު  ނުދިނުމެވެ.  ނިއްވައިލިޔަ  ނުފޫޒަކުން 
އީމާނަކާއެކު  ވަރުގަދަ  ވެވޭނީ  އެހެން  އެކަން 
ޤައުމާއި،  އަތުގުޅައިލައިގެންނެވެ.  އެންމެން 
އާލާ  ރޫޙު  މަތިވެރި  ލޯބިވުމުގެ  ދީންދެކެ 
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އަޅުގަނޑުމެން  ރޫޙުގައި  އެ  ކުރެވިގެންނެވެ. 
ރަޙުމަތްފުޅާއެކު،  ފަހަރަކު هللاގެ  ކޮންމެ  ނުކުތް 
ހޯއްދަވައި  ކާބަފައިން  ޤައުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
މަތިވެރި  ކޮންފަދަ  އެވަނީ  ދެއްވައިފައި 

ނަޞްރެއްތޯއެވެ. 

ހައިތާނގައި   1556 ގޮތުން  މީލާދީ 
މިރާއްޖެއަށް ޕޯޗްގީޒުން ހަމަލާދޭން އައިއިރު، މުޅި 
މާލެ އޮތީ ހަސަދައާއި ފިތުނައިން ހަލާކުވެފައެވެ. 
އެންމެ ހަރުދަނާ، އަދި ބަސްވިކޭ ދެ ޒުވާނުންގެ 
އެއް  ދެބޭފުޅެކެވެ.  ތިއްބެވީ  އޭރު  ގޮތުގައި 
ބޭފުޅަކީ އަބޫބަކުރު ފާށަނާ ކިލެގެފާނެވެ. )ފަހުން 
އަބޫބަކުރު ރަސްގެފާނު 2( އާއި ޢަލީ ދޮށިމޭނާ 
ކިލެގެފާނު )ފަހުން ޝަހީދުވި ޢަލި ރަސްގެފާނު(

ދެ  ތިއްބެވީ  އޭރު  ވެސް  ދެބޭފުޅުން  މި  އެވެ. 
ހަތުރުންގެ ގޮތުގައެވެ. މުޅި މާލެ ވެސް އޮތީ ދެބައި 
ވެފައެވެ. އެއްބަޔަކު ތާއީދު ކުރަނީ ޢަލީ ދޮށިމޭނާ 
ކުރަނީ  ތާއީދު  މީހުން  ދެންތިބި  ކިލެގެފާނަށެވެ. 

ބޮޑުކަމެއް ޖެހުނު ދުވަހު، އެޤައުމުގެ ޙިމާޔަތުގައި 
ވާޖިބު  މައްޗަށް  އަހަރެމެންގެ  ނުކުތުމަކީ 
ވެސް  ދެބޭފުޅުން  ވިދާޅުވެ،  މިހެން  ކަމެކެވެ." 
ޤައުމުގެ  ކުރެއްވުމަށްފަހު،  ސަލާމް  ޞުލްޙަވެ 
ނުކުމެވަޑައިގަތީއެވެ.  ހަނގުރާމައަށް  ދިފާޢުގައި 
ދޫކޮށްލައި  ދެކޮޅުވެރިކަން  ރައްޔިތުންވެސް  އަދި 
ނުކުތީއެވެ.  ދޭން  ވެސް  ފުރާނަ  ޤައުމަށްޓަކައި 
هللا މާތް  އެދުވަހު  ނުކުމެ  ރޫޙާއެކު  ޤައުމީ 
ދިފާޢު  ޤައުމު  އެމީހުން  ރަޙުމަތްފުޅާއެކު  ގެ 
ކުރިއެވެ. ދީން ދިފާޢު ކުރިއެވެ. ޝައްކެއްވެސް 
ވެސް  އެންމެންގެ  އަހަރެމެން  ޤައުމަކީ  ނެތެވެ. 
"މަންމަ"އެވެ. ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވަނީ އެހެންވެއެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން މައިމީހާ ދެކެ ލޯބިވަނީކީ 
އެމީހާގެ ރީތި ކަމަކަށް، އަދި މުއްސަނދި ކަމަކަށް 
މީހެއް  ފަޤީރު  ކިތަންމެ  ނޫނެވެ.  ބަލައިފައެއް 
ހުތުރު  ސިފަ  ކިތަންމެ  އަދި  ކަމުގައިވިޔަސް 

އެ ޤައުމަކާ ދޭތެރޭގައި އޮންނާތީއެވެ. ޤައުމެއް، 
މީހެއް  ކީއްކުރާ  ނެތްމީހަކީ  ޤައުމިއްޔަތެއް 

ހެއްޔެވެ. އެއީ އެއްވެސް މީހެއް ނޫނެވެ. 

އެއަށް  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ  ޤައުމިއްޔަތަކީ، 
ވެސް  ހިނދުކޮޅަކަށް  އެޅިއްޖެނަމަ  ފުރާނަ 
ލޮލުފިޔަ ޖަހާނޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެކަން އެވަނީ 
ޓީމުން  އެމަނިކުފާނުގެ  މަހާރަދުންނާއި  އުތީމު 
ބޯކަނޑައިލިޔަސް،  ދެއްވައިފައެވެ.  ދައްކަވައި 
ނެތްކަން  ބޯލެނބުމެއް  ދުޝްމަނުންނަށް 
ދައްކަވައިފައެވެ.  ވަނީ  އެ  އެތަކުރުފާނުމެން 
ޢަލި ތަކުރުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅު ކަނޑައިލައިގެން 
ނުކުރައްވައި  ބަލި  ހިތްވަރުފުޅު  ވެސް  ގެނައިމާ 
އެރޫޙު  ކުރެވުނީ  ކާމިޔާބު  މަސައްކަތް  ކުރެއްވި 
ކުރެއްވުމުގެ  ދިފާޢު  ޤައުމު  ހުރީމައެވެ. 

ޢަޒުމުގައެވެ.

ކަމުގެ  ހިތްދަތި  ހިތާމައާއި 
ޕޯޗްގީޒުންގެ  ދުވަހަށްފަހު،  އަހަރު   15
ސަލާމަތް  ދިވެހިރާއްޖެ  އަތްދަށުން 
އެ  ތަކުރުފާނާއި،  މުޙައްމަދު  ކުރެއްވުމަށް 
ވަޑައިގަތީ  އެކުވެރިން ނުކުމެ  މަނިކުފާނުގެ 
ވެސް، އަދި ޢަލި ރަސްގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު 
ޤުރުބާން ކުރެއްވީ ވެސް ޤައުމާއި ދީނަށް އެ 
ކުލުނެއްގެ  އޮތް  ހިތްޕުޅުގައި  ބޭބޭފުޅުންގެ 
ދޮންބަންޑާރައިންނާއި،  އަދި  ބޮޑުކަމުންނެވެ. 
އަމީން  މުޙައްމަދު  އަމީރު  ސުމުއްވުލް 
އިބްރާހީމް  އަމީރު  ސުމުއްވުލް  ދީދީއާއި، 
ފަދަ  އާދަމް  ޙުސައިން  ޝަހީދު  ނާޞިރާއި، 
ބޭބޭފުޅުން ޤައުމަށްޓަކައި އެހައިބޮޑު ޖިހާދެއް އެ 
ލޯބީގެ  ޤައުމީ  މިދެންނެވި  ވެސް  ކުރެއްވީ 

މިސާލު ދައްކަވަމުންނެވެ.  

ޤައުމެއް އަޅުވެތި ކުރުމަކީ އެހައި ފަސޭހަ 
ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން އެ 
ފުރުސަތު ދިނިއްޔާއެވެ. މި ވާހަކައަށް އިތުރު ބާރެއް 
ލިބޭކަހަލަ ލިޔުންކޮޅެއް އަޅުގަނޑު ދުށީމެވެ. އެއީ 
ބޭފުޅަކު  ޤައުމެއްގެ  ބޭރު  އަހަރު  ވަނަ   1835
ލިޔުއްވައިފައިވާ ލިޔުއްވުމެކެވެ. އެއީ އެބޭފުޅަކު 
ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ 
ޢިބާރާތް  ރިޕޯޓެއްގައިވާ  ހުށައެޅުއްވި  މަޖިލިހަށް 

ކޮޅެކެވެ. އޭގައި ލިޔުއްވައިފައި އޮތެވެ. 

"އަހުރެން އެ ޤައުމުގެ ދިގަށާއި ހުރަހަށް 

އަބޫބަކުރު ފާށަނާ ކިލެގެފާނަށެވެ. އެ ދުވަސްވަރަކީ 
ޕާޓީގެ ކަންތައްގަނޑު އޮތް ދުވަސްވަރެއް ނޫނެވެ. 
ކިޔައެއް  ކަމެކޭ  ވާދަވެރި  ސިޔާސީ  އެހެންވީމާ 
ނޫޅެއެވެ. މިކަހަލަ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި މާލެ 
އޮތްވައި ރާއްޖެ ޣައިރުދީނަށް އަނބުރައި، ރާއްޖެ 
ހިފަން ނުވަވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނު ފޮނުއްވެވި 
ދެބޭފުޅުން  އެ  އައިމާ  އުޅަނދުތައް  ޕޯޗްގީޒު 

ވިދާޅުވީ ކީކޭތޯއެވެ.

މީހަކަށްވުރެ  ކޮންމެ  "އަހަރެމެން 
ޤައުމަށް  ބޮޑުވާނެއެވެ.  ޤައުމު  އަހަރެމެންގެ 

މީހެއް ކަމުގައިވިޔަސް މައިމީހާ ދެކެ އަހަރެމެން 
ހުންނަ  ކޮޓަރިއެއްގައި  ފިނިކުރި  ލޯބިވެއެވެ. 
މަންމަގެ  އެ  ގޮދަޑިއަކަށްވުރެ،  މަޑުތަންމަތީގެ 
އުނގުގައި  އެ  ހިތްފަސޭހައެވެ.  މާ  ފަސްބައި 
އެ  މަންމަގެ  އެހެންވެއެވެ.   ބޯއަޅައިލަނީ 
ހެދުމުގައި ފޮތިމަތީގައި ފޮތި އަޅައިފައި ހުއްޓަސް 
ދަރިފުޅާ  މައިމީހާއާ  އަރާމުވަނީ  ތަންމަތި  އެ 
ބޮޑުކަމުންނެވެ.  ކުލުނެއްގެ  ލޯތްބަކާއި،  އޮންނަ 
އެމީހަކަށް  ޤައުމު  އެމީހެއްގެ  އެފަދައިން  ހަމަ 
އެމީހަކާ  ގުޅުމެއް  ފަދަ  މި  ހަމަ  66މުހިންމުވަނީ 
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ސަލާމްޖަހަން  އެކަކުވެސް  ކޮށްފީމެވެ.  ދަތުރު 
އުޅޭތީއެއް ނުދެކެމެވެ. އަދި ވައްކަން ކުރާތީއެއް 
ފޯރުންތެރި  އެއަށްވުރެ  އެއީ  ނުދެކެވެ.  ވެސް 
ބައެކެވެ. އެމީހުންގެ އެހުރި ހިތްވަރާއި ޢަޒުމް 
އަހަރެމެންނަށް  ޤައުމު  އެ  ހުއްޓައި  އެގޮތަށް 
ނޫންނަމަ  ނުވެއެވެ.  ހީއެއް  ހިފިދާނެހެންނެއް 
އަހަރެމެންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިދާނޭ ކަމަކަށް 
އެ  ކުރެވޭނީ  އެކަން  ނުވެއެވެ.  ހީއެއް  ވެސް 

ޤައުމުގެ މައިކަށި ބިންދާލައިގެންނެވެ." 

މައިކަށްޓަކީ  ވިދާޅުވާ  މި  މިބޭފުޅަކު 
ޤަބޫލުކުރާ  އެމީހުން  އެއީ  ކޮބައިތޯއެވެ. 
ބަހެވެ.  އެމީހުންގެ  އުސޫލުތަކެވެ.  ހަމަތަކާއި 
އެ  ޘަޤާފަތެވެ.  އާދަކާދައާއި  އެމީހުންގެ  އަދި 
އެނގެނީ  ވާހަކަފުޅުން  ވިދާޅުވި  މި  ބޭފުޅަކު 
އަދި  ވެސް  ދީނަކީ  ވެސް،  ބަހަކީ  ޤައުމެއްގެ 
ޤައުމެއްގެ  އެ  ވެސް  ޘަޤާފަތަކީ  އާދަކާދައާއި 
މައިކަށްޓާ ގުޅިފައިވާ ބައިތަކެއް ކަމެވެ.  މިއިން 
އެއްވެސް ކަމެއް އުނިވެއްޖެނަމަ، އެ ޤައުމަކަށް 

ދިރިއެއް ނުއޮވެވޭނޭ ކަމެވެ. 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   1952
ޙާދިސާއަށް  ހިނގައިދިޔަ  ބަނގްލަދޭޝްގައި 
ބަހަށްޓަކައި  އެމީހުންގެ  ބައްލަވާށެވެ. 
ހުރެގެން  އިސްވެ  އަބުލްބަރަކާތު 
ޢާއްމު  ދަރިވަރުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ 
ސިފައިންނާ  ޕާކިސްތާންގެ  ރައްޔިތުން 
ކުރިމަތިލައި އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުވެގެން ދިޔައީ 
ދުވަސް  އެ  ޓަކައެވެ.  ބަހަށް  އެމީހުންގެ  ހަމަ 
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހެއްގެ 21 ވަނަ 
މުޅި  ގޮތުގައި  ދުވަހުގެ  ބަހުގެ  މާދަރީ  ދުވަހު 
ކުރަމުންނެވެ.  ފާހަގަ  މިގެންދަނީ  ދުނިޔޭގައި 
ޤައުމުދެކެ ލޯބިވުމަކީ މިއީއެވެ. ފަލަސްޠީނުގައި 
ވެސް  މުސްލިމުން  ރޮހިންޔާ  ބަރުމާގެ  ވެސް، 
އުޅެންޖެހޭ  ނެތުމުން  ވަޒަނެއް  އެމީހުންގެ 
އެބަދެކެމުއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ޙާލު  ނިކަމެތި 
ޖެހުނު  އުޅެން  ޙާލެއްގައި  ނިކަމެތި  ކިތަންމެ 
އުޅެން  ރަށުގައި  ތިމާމެންގެ  ކަމުގައިވިޔަސް 

ބޭނުންވަނީ އެހެންވެއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ޤައުމުތަކުގައި 
އެބައިމީހުންގެ ޤައުމަށްޓަކައި އުފެދިފައިވާ ޤައުމީ 
ސިފަކުރަމުން  އެމީހުން  ލޯބި  ޤައުމީ  ރޫޙާއި، 
ގެންދާ ގޮތް ވެސް މިދަނޑިވަޅު އަޅުގަނޑުމެން 
އެމެރިކާގެ  ޖެހެއެވެ.  ބަލައިލަން 

16 ވަނަ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކީކޭތޯއެވެ. 
ފުނޑުފުނޑު  އެމެރިކާ  "ދުޝްމަނުންނަކަށް 
ކޮށްލާކަށެއް ނުކެރޭނެއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެންގެ 
މިނިވަންކަން(  )އެމެރިކާގެ  މިނިވަންކަން 
އަހަރެމެންގެ  މާނައަކީ  އޭގެ  ގެއްލިއްޖެނަމަ، 
ޤައުމު އެހަލާކު ކޮށްލީ އަހަރެމެންގެ އަތުންނެވެ." 
ލޯބި  ރައްޔިތުންގެ  އެމެރިކާގެ  މާނައަކީ  އޭގެ 
ވެގެން  ޣައްދާރު  ޤައުމަށް  ނެތި،  އެމެރިކާއަށް 
ނޫނީ ޤައުމުގެ މިނިވަން ކަމަކަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ 
ކިތަންމެ  ދުޝްމަނުން  އެމެރިކާގެ  ވާހަކައެވެ. 
ކަމުގައިވިޔަސް  އައި  ހަތިޔާރަކާއެކުގައި  ބަރު 
ތިބިހައި  ވެގެން  އެކަތިގަނޑަކަށް  ރައްޔިތުން 

ހިނދަކު އެމެރިކާ ބަލިކޮށެއް ނުލެވޭނެއެވެ. 

އެކުވެރި  އަވަށްޓެރި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އިންޑިޔާގެ މިނިވަން ކަމުގެ ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރު 
ޖަވާހިރު ލާލް ނެހުރޫ ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ ވެސް 
ބަލައިލަމާތޯއެވެ. ދުވަސްވަރަކީ އޮނަވިހި ސަތޭކަ 

އުންމީދު  ހުރިހައި  އަހަރެމެންގެ 
ތަކެއް އަޅިއަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ." 

ވާހަކަފުޅަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  މަނިކުފާނު  އެ 
ވާހަކަފުޅެއްގެ  ވިދާޅުވާ  އެ  ބަލައިލުމުން 
މާނައަކީ  ކުރެވެއެވެ.  އިޙުސާސް  ބޮޑުކަން 
ނުކުރެވި  ޤާއިމް  ޞުލްހަވެރިކަން  ޤައުމުގައި 
އާބާދުކުރަން  އާރާސްތުކުރަން،  ޤައުމު  ދާނަމަ 
ވެގެން  އަޅިއަށް  އަނދައި  މަސައްކަތް  މިކުރާ 

ހިނގައިދާނެއެވެ. 

ހަމަޖެހުމެއްނެތި،  ގައުމެއްގައި 
އަމިއްލަ  ތިމާމެންގެ  ނެތި  ޞުލްހަވެރިކަމެއް 
އެދުން އިސްކޮށްގެން ކަންކަން ކުރަން ވެއްޖެނަމަ 
އޭގެ  ހިނގައިދާނެއެވެ.  ދުވަސް  އެޤައުމެއްގެ 
މިސާލުތައް ކަޅުމުޙައްމަދު ރަސްގެފާނާ ހިސާބުން 
ދެކިފައެވެ.  މިތިބީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 
އެރަދުން  އަހަރު  ވަނަ   1490 މީލާދީން 
ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީއްސުރެ މަސައްކަތް 
ދިފާޢު  ރަސްކަން  ގެންދެވީ  ކުރައްވަމުން 
ކުރައްވާށެވެ. އެންމެފަހުން ޕޯޗްގީޒުންގެ އެހީތެރި 
ކަމާއި މަދަދަށް ވެސް އެދިވަޑައިގަތީއެވެ. އޭގެ 
ޕޯޗްގީޒުން  ހިއްޗެވެ.  އެހައިމެ  ވެސް  ނަތީޖާ 
ރާއްޖެތެރޭގެ  މާލޭގައާއި  ރާއްޖެއައިސް 
މަރުކަޒުތައް  ވިޔަފާރި  އެމީހުންގެ  ރަށްރަށުގައި 
އަދި  ގަދަކޮށްލިއެވެ.  ރާއްޖެއަށް  ހަދައިގެން 
ރާއްޖޭގެ މުޅި ވިޔަފާރި ވެސް އެމީހުންގެ ބާރުގެ 

ދަށަށް ގެންދިޔައެވެ. 

ޢިބުރަތް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުންނަނީ  މި 
ލިބިގަންނަން ހުންނަ ފިލާވަޅުތަކެވެ. މިބާވަތުގެ 
ޢިބުރަތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަމުން 
މުސްތަޤްބަލުގައި  ނުކުރިނަމަ،  ޙާސިލު 
ވަރަށް  ވެސް  އަނެއްކައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ވެދާނެއެވެ.  މެދުވެރި  ގޮތްތަކެއް  ނިކަމެތި 
ވެއްޖެނަމަ  މެދުވެރި  މިހާރު  ގޮތެއް  އެކަހަލަ 
ވާނެކަން  މާނުރައްކައުތެރި  ކުރިއަށްވުރެ 
މިއީ  ވާނެއެވެ.  ކުރަން  ހަނދާން  އަބަދުވެސް 
މިރާއްޖެއަށް  ރާއްޖެއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އަދި  ވެސް  ރޯން  ދުވަހު  ދިމާވާ  ދެރަކަމެއް 
ތިބޭނީ  ވެސް  ހޭން  ދުވަހު  ދިމާވާ  މޮޅުކަމެއް 

ހަމަ ދިވެހީންނެވެ.

ސާޅީހުގެ ފަހުކޮޅެވެ. އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން 
މަސައްކަތްކުރި  މިނިވަންވާން  އިންޑިޔާ 
އިސްކޮށް  އެންމެ  އެކަމުގައި  ދުވަސްވަރެވެ. 
ނެހުރޫއެވެ.  ޖަވާހިރުލާލް  އެއްބޭފުޅަކީ  އުޅުއްވި 
އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ މިހެންނެވެ. "ޞުލްޙައާ 
ހުވަފެންތަކެއް  ހުރިހައި  އަހަރެމެންގެ  ނުލައި 
އެންމެފަހުން  އަދި  ހިނގައިދާނެއެވެ.  ނެތިގެން 
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ހެއްޔެވެ؟  ކާކު  މީހަކީ  "ފިޓް"  އެންމެ 
އެންމެ ހަށިގަނޑު ލޫޅާފަތި މީހާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ 
އެންމެ ބާރަށް ދުވާ މީހާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެންމެ 
ނުވަތަ  "ފިޓް"  ހެއްޔެވެ؟  މީހާ  ފަތާ  ބާރަށް 
މާނަ  މީހުން  އެކި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަށިހެޔޮކަން 
އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ގޮތަށެވެ.  އެކި  ކުރަނީ 
މާނަކުރާ ގޮތް ފަހަރުގައި ތިޔަބޭފުޅުން މާނަކުރައްވާ 

ގޮތާއި ތަފާތުވުން އެކަށީގެން ވެއެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ކޮންމެއަކަސް 
ވާން  "ފިޓް"  މިއޮތީ  ވެސް  މީހަކު  ކޮންމެ 
މީހުންނަށް  "ފެޓް"  މިއަދު  ޖެހިފައެވެ. ސަބަބަކީ 
"ފިޓް"  ތަޅުލެވިއްޖެއެވެ.  ބަންދުވެ  މަގުތައް 
އުދަނގުލާއި،  ކުރިމަތިވާ  ސަބަބުން،  ނުވުމުގެ 
ފުރައްސާރަ  މީހުންގެ  ބޮޑުވެ،  ހިތާމަ  ކުރަންޖެހޭ 
"ފިޓް"  އިތުރުން،  މީގެ  ވެއްޖެއެވެ.  ލިބޭގޮތް 
އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ،  މުހިންމު  އެންމެ  ވުމުގެ 
ސަބަބެއް  ތިބުމެވެ.  ޞިއްޙަތެއްގައި  ދުޅަހެޔޮ 
ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތާއި އެކު އެލިބޭ 
ޞިއްޙަތާއި  ދުޅަހެޔޮ  ޓަކައެވެ.  ހިތްހަމަޖެހުމަށް 
ސަބަބުންނެވެ.  ލުޔެއްގެ  ލިބޭ  ހަށިގަނޑަށް  އެކު 
އެހެންކަމުން އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް "ފިޓްނެސް" 

ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ވެއްޖެއެވެ. 

ދެން އަނެއްކާ ވެސް "ފިޓް" މާނަ ކުރަމާ 
ހިންގަވާށެވެ. މޮޅެތި "ފިޓްނެސް" މާހިރުން ވެސް 
ގެ  "ފިޓްނެސް"  ފަދައިން،  ވެލައްވާނެ  އެއްބަސް 
އެންމެ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން 
އެގޮތުން  ކާނާއެވެ.  ބޭނުންކުރެވޭ  ކެއުމުގައި 
ތިބުމަށް  ޞިއްޙަތެއްގައި  ދުޅަހެޔޮ  އަޅުގަނޑުމެން 
މުހިންމު ރޯލެއް ކުޅޭ ދެ އެއްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވައްޓަފާޅިއާއި،  ކެއުމުގެ 
ކަސްރަތެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާތީ އަހަމެވެ. 
އަޅުގަނޑުމެން  ހުރުމަށް  ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި 
ބޭނުންކުރާ  ކެއުމުގައި  އާދަކާދައާއި  ކެއުމުގެ 
އިރު،  އަދާކުރާ  ރޯލެއް  ޕަސެންޓް   80 ކާނާ، 
ޕަސެންޓެވެ.   20 ރޯލަކީ  ކަސްރަތުގެ  މިކަމުގައި 

މީހާ  ކަސްރަތުކުރާ  ވަރަކަށް  ކިތައްމެ  އަކީ  މާނަ 
ވެސް ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ނުކާނަމަ "ފިޓެއް" ނޫނެވެ. 
ފަހަރުގައި ދުޅަހެޔޮކޮށް ނުކެޔަސް ފަލަނުވާ މީހުން 
ފިޓް  ނުވުމަކީ  ފަލަ  ނަމަވެސް  އުޅެދާނެއެވެ. 
ކާންވީ  ވެސް  ހިކިމީހާ  ކިތައްމެ  ނޫނެވެ.  ވުމެއް 
ކާނާއެވެ.  ދުޅަހެޔޮ  ހުރި  ފައިދާ  ހަށިގަނޑަށް 
ފެންނަން  ލޮލަށް  ކަމަކީ  ދުޅަހެޔޮ  ސަބަބަކީ 
ހުންނަ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމެއް ނޫނެވެ. ދުޅަހެޔޮ 
ގުނަވަންތަކުގެ  އެތެރޭގައިވާ  ހަށިގަނޑުގެ  ވާންވީ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާންވީ  ދުޅަހެޔޮ  ދުޅަހެޔޮކަމެވެ. 
ވައްޓަފާޅިއެވެ.  ކަސްރަތުކުރުމުގެ  ކެއުމާއި، 
ބޭނުންވާ  ވާން  "ފިޓް"  އުޅެނީ  މި  ބުނެލަން 
ކަމަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  ތަނެއްގައި  އުޅޭ  ބައެއް 
ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ލިބެން ހުރުމެވެ. ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ނުކާ 
"ފިޓެއް"  ކުރިޔަސް  ކަސްރަތެއް  ކިތައްމެ  ބަޔަކު 
ނުވާނެއެވެ. އޭރުން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ވާނީ 

"އަންފިޓް" އެވެ. 

ޤަބޫލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގިނަފަހަރު 
"ޑައިޓް"  ކަސްރަތުކޮށް  އަބަދު  ގޮތުގައި  ކުރެވޭ 
ކޮށް ހަދަން ޖެހޭނީ ފަލަ މީހުންނެވެ. އެ ވިސްނުން 
މުޅިއެކުން ގޯހެއް ވެސް ނޫނެވެ. ފަލަ ވެއްޖެނަމަ 
މައްސަލަތައް  ޞިއްޙީ  ބައިވަރު  ދިމާވެދާނެ 
އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން ފަލަވުމުން ރައްކާތެރި 
ވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ދެން އެކަމަކު ހިކި މީހަކު 
ހިކިކޮށް ހުރުމުން ނުވަތަ ހަލުވިކޮށް ދުވުމުން އޭނާ 
ހެއްޔެވެ؟  ނިންމޭނޭ  މީހެއްކަމަށް  "ފިޓް"  އެއީ 
ނޫނެކެވެ. "ފިޓް" ވުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ކެއުމެވެ. 
އަދި ހަމަ އެއާއެކު ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކަސްރަތު 
ވެސް ކުރުމެވެ. ކިތަންމެ ހިކި މީހަކު ވެސް ކާންވީ 
ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ދުޅަހެޔޮ ކާނާއެވެ. އެހެން 
ކުރަންވީ  ވެސް  ހިކިމީހުން  ބުނާނަމަ  ގޮތަކަށް 
ޙަޤީޤަތުގައި  އެވެ.  "ޑައިޓް"  ކުރާ  ފަލަމީހުން 
ދުޅަހެޔޮ  ހުރި  ފައިދާ  ހަދަންވީ  އަކަށް  "ޑައިޓް" 
ކެއުމުގެ  ދުޅަހެޔޮކޮށް  ކައި،  ގަޑިންގަޑިޔަށް  ކާނާ 
އާދަކާދަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އަށަގެންނެވުމެވެ. ނޫނީ 
އިތުރުވެ،  މައްސަލަތައް  ޞިއްޙީ  ދިމާވާ  ފަހުން 

ޞިއްޙަތު "އަންފިޓް" ވެދާނެއެވެ. 

ކަމެއްކަން  މުހިންމު  ކުރުމަކީ  ކަސްރަތު 
އިނގެއެވެ.  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން 
ކުރަން  ކަސްރަތު  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު 
ނަސޭހަތް ދޭނީ ބަލާލަން ފަލަކޮށް ތިބޭ މީހުނަށެވެ. 
ސުވާލު  އަހައި  ކީއްވެތޯ  ނުކުރަނީ  ކަސްރަތު 
ކުރާނީ ވެސް ފަލަކޮށް ހުންނަ މީހެއްގެ ގާތުގައެވެ. 
ނުކުރަންވީ  ކަސްރަތު  މީހުން  ހިކި  އަކީ  މާނަ 
ވެސް  މީހަކު  ކޮންމެ  ނޫނެކެވެ.  ހެއްޔެވެ؟ 
މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު ތިން ފަހަރު ކަސްރަތުކުރަން 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންނޫންނަމަ  އެބަޖެހެއެވެ. 
ހަށިގަނޑު  ވެ  "އަންފިޓް"  ހަށިގަނޑު 
ވެދާނެއެވެ.  ވަރުބަލި  ގުނަވަންތައް  އެތެރޭގައިވާ 
ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ކުރަންވީ  ބަޔަކު  ވަކި  އެއީ 
އަޅުގަނޑުމެން  ފަލަޔަސް  ހިއްކަސް،  ކިތައްމެ 
އެބަޖެހެއެވެ.  ކަސްރަތުކުރަން  ވެސް  އެންމެން 
ކަސްރަތުކުރަންވީ އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއްކަމުގައި 
ކަމަކަށް  ވަކި  ދުވަހަކުއެވެ.  ކޮންމެ  ހަދައިގެން 
އާންމު  ހަށިގަނޑުގެ  ކަސްރަތުކޮށް  ތައްޔާރުވުމަށް 
އުސޫލަށް ބުރު އަރުވާލުމަށްފަހު ކަސްރަތު ކުރުން 
ހުއްޓާލުމުން ހަށިގަނޑުގެ "ފިޓް" ވީހެއްޔެވެ؟ އެއީ 
އޮޅުވާލުމެކެވެ.  އޮޅުވާލާ  ހަށިގަނޑަށް  އަމިއްލަ 
މަސައްކަތް  ހަށިގަނޑު  ވާންވީ  ކަސްރަތުކުރުން 
ގޮތުގައެވެ.  މާއްދާއެއް  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް 
ކުރަންޖެހޭ،  އަބަދުވެސް  އެއީ  ކަސްރަތުކުރުން 
ކަމެއްގޮތުގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ޤަބޫލުކޮށް، 
"ފިޓް"  މީހުންނަކީ  ދެމިތިބޭ  މަތީގައި  އެކަމުގެ 

ވާންބޭނުންވާ މީހުންނެވެ.

ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން، 
ދުޅަހެޔޮކޮށް  މީހަކީ  "ފިޓް"  އެންމެ  ގޮތުގައި 
ހުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހާއެވެ. އަދި ޤަވާޢިދުން 
ފަލަމީހަކަށް،  އެއީ،  މީހާއެވެ.  ކުރާ  ކަސްރަތު 
އެއީ،  ނުޖެހެއެވެ.  ވާކަށް  މީހަކަށް  ހިކި  ނުވަތަ 
އާދަކާދަ  ދިރިއުޅުމުގެ  ކަސްރަތުކޮށް،  ހިތްވަރާއި 

ވެސް ދުޅަހެޔޮކޮށް ބަހައްޓާ މީހާއެވެ.
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ތިބާއަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމީ ވާޖިބާއި ޤައުމީ މަސްލަހަތަކީ 
އަގުބޮޑު ޖަވާހިރެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ދިފާޢުގައި ތިބާ ވެސް ތެދުވަން 
ޖެހޭނެއެވެ. ތިބާގެ ޒިންމާއާއި މަސްޢޫލިޔަތު ވެސް އެކަމުގައި އެބައޮތެވެ. 
ޤައުމުގެ ޤައުމިއްޔަތު ދެމެހެއްޓޭނީ އޭރުންނެވެ. ޤައުމުގެ ޤައުމީ ވަންތަކަން 
އެ  ކިޔައިދިނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާޒީން  އޭރުންނެވެ.  ދެމިއޮންނާނީ 
އެ  ދައްކާފައިވަނީ  ޙަޤީޤަތްތަކެވެ.  އެ  ބުނެދީފައިވަނީ  ވާހަކަތަކެވެ. 

މަންޒަރުތަކެވެ. 

ބޮޑުރަސްގެފާނާއި، ބޮޑުތަކުރުފާނު، ބޮޑުބަޑީގެ އުންޑައިން ޤައުމު 
ޢަލިރަސްގެފާނާއި،  ރޫޙުގައެވެ.  މިދެންނެވި  ނުކުންނެވީ،  ދިފާޢުކުރުމަށް 
ޤައުމީ  މަސައްކަތްފެށީ،  އިސްކޮށް  ޤައުމު  ޙާޖީ،  ޢަލީ  ޢަލިތަކުރުފާނާއި، 
ބޭނުން  ފަސްޖެހެން  ވާޖިބަށް  ޤައުމީ  އިސްކޮށްގެންނެވެ.  މަސްލަޙަތު 
ނުވާތީއެވެ. އެއާޚިލާފަށް، ބޭރުގެ އަޢުވާނުންނަށް ޤައުމު ހިބަކޮށްދީ، ތިމާގެ 
ޖީބުފުރާލައި، ރަސްކަމުގެ ދާން މިލްކު ކުރުމަށް ދަތުރުފެށި ކޮންމެ މީހަކަށް 
ކޮށިދަނޑު  ފެންނާށެވެ.  އެއޮތީ  ތާރީޚުން  ޙާލު  ޖެހުނު  މިސްރާބުގެއްލި 
ގެއްލި، މަރިޔަބު ގެއްލިދިޔަ ފަދައިން އެވެރިންގެ އުންމީދާއި، ހުވަފެންތައް 
އެވަނީ ވިއްސިވިހާލިވެފައެވެ. އުންމީދާއެކު ކުލަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރި 
ހުވަފެނުގެ ތަސްވީރު، އެވަނީ ބިލާހަކަށްވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެއީ މާޒީއެވެ. 

ވެސް  ޙަޤީޤަތް  މި  ފެންނާންއޮތް  ތާރީޚުން  ދެކިބަލާށެވެ.  ތިބާ 

ަޙަސްނ ަޒީހްނ

ެއުކެވިރެއެކވެ.  ިކަޔިއދޭ  ާމޒީ  ާތީރަޚކީ   
ަފްސީދިދޔަ ުދަވްސަތއް ިސަފޮކްށދޭ ަތްސީވެރެކވެ. 
ުކަލަތްއ  ަމްނަޒުރަތާކިއ  ަތާފުތ  ިތާބައްށ  ެއިއްނ 
ފެންނާެނެއވެ. ިތބާ ިހްތެއދޭ މަްނަޒުރަތާކއި ިހތްޭނދޭ 
ަފދަ  ަފުޚުރެވިރވާްނެޖހޭ  ިތބާ  މަްނަޒުރަތެކވެ. 
ަޤުއަމްށަޓަކއި  ަޣްއާދރުންެނވެ.  ިޚުދަމްތެތރިންާނއި 
ަޤުއމީ ޯލބި ިއްސުކޅަ ީހޯރއިންާނއި، ައުޅެވިތަކުމގެ 
ިހިތަރހަ ަފުރދުްނގެ ައުރަގއި ެލްއވި ީޒޯރއިންެނވެ. 
ަޤުއމީ ަމްސަލަހތު ަފްސޮކްށ، ިތާމގެ ަމްސަލަހތު 
ިއްސުކރި “ީލަޑރުން” ެނވެ. ައިމްއލަ ެއުދމުން 
ޯފެވަފިއާވ ިޚާޔަންތެތިރްނާނިއ ަޤުއަމްށަޓަކިއ ުފާރަނ 
ުދްއާވލި ަޝީހދުންެނވެ. ެއއީ ާތީރުޚގެ ަފްތުފްށަތކުން 
މަްނަޒުރަތެކވެ.  ފެންނަ  ަޙީޤަޤްތަތެކވެ.  ަދްއކާ 
ިމުކަލަތްއ  ެބްއަޔްސ  ާތީރަޚްށ  ަޤުއެމްއެގ  ޮކްނެމ 
ފެންނާެނެއވެ. މި މަްނަޒުރަތއް ިސަފވާެނެއވެ. ެއއީ 

ާތީރެޚވެ. ެއީއ ާމީޒެއެވ.

ފަސްދީދިޔަ ދުވަސްތަކުން 
ކިޔައިދިނީ އިބުރަތުގެ ވާހަކައެއް

ަޙަސްނ ަޒީހްނ
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އަހަރު  ވަނަ   981 ޙިޖުރައިން  ކިޔާލަބަލާށެވެ. 
މި  ކިބައިން  ޕޯޗުކީޒުންގެ  ބޮޑުތަކުރުފާނު 
ކުރި  ހިތްވަރާއެކު  ކުރީ  މިނިވަން  ދިވެހިރާއްޖެ 
އޮތް  ދީނަށް  ޤައުމާއި  މަސައްކަތުންނެވެ.  ބުރަ 
ޤައުމިއްޔަތުގެ  އެއީ  ކުލުނުންނެވެ.  ލޯތްބާއި 
އޭގެ  މިސާލެކެވެ.  ފުރިހަމަ  ހިތުގައިވާ  ލޯބި، 
185 އަހަރު ފަހުން، މަލާބާރީންގެ  ލަޝްކަރެއް 
ތަޚުތުގައި  އެދުވަސްވަރު  އައިސް،  މިރާއްޖެ 
މުކައްރަމް  އައްސުލްޠާނު  ރަދުން،  އިންނެވި 
މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ތިންވަނަ( އަތުލައިގެން 
މާލޭގައި  އަދި  ގެންދިއައެވެ.  ކަންނަންނޫރަށް 
ޤާއިމުކުރިއެވެ.  ވެރިކަމެއް  އެބައިމީހުންގެ 
ބަލައިލަބަލާށެވެ.  ފަސްފަހަތަށް  ހާދިޘާގެ  މި 
ދެ  ނެތް،  ހިތުގައި  ލޯބި  ޤައުމީ  ފެންނާންއޮތީ 
ޞަފުހާތަކެވެ.  ކަޅު  ޚިޔާނާތުގެ  ދިވެއްސެއްގެ 
ކަމުގައިވާ  ދަރިކަލުން  ދެ  ތާޖުއްދީނުގެ  ޙަސަން 
އަޙްމަދު  ޚަޠީބު  ޝަމްސުއްދީނާއި،  މުޙައްމަދު 
ސިޓީއެއް  ކަންނަންނޫރަށް  މުޙްޔިއްދީނު، 
ފޮނުއްވައި، ޢަލީރާޖާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން 
ހޯއްދަވައިދެއްވަން ކުރެއްވި ހުތުރު މަސައްކަތުގެ 

ނަތީޖާއެވެ.

ފަހަތަށް  ވާޖިބު  ޤައުމީ  ޤައުމުގެ 
އެދުންތަކާއެކު  ނަފުސުގެ  ސޮއްސާލައި، 
ވެސް  ފުށުން  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  ދަތުރުފެށި 
ޤައުމަށް ފެނިފައިއޮތީ މި ޙަޤީޤަތެވެ. ޕޯޗުގީޒުން 
ރާއްޖެއައީ އެގޮތުންނެވެ. ހޮޅިންނާއި މަލަބާރީންގެ 
އަނިޔާވެރިކަން ދިވެހިން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހުނީ 
މި ދެންނެވި ޙާދިޘާއާ ގުޅިގެންނެވެ. ނޮވެންބަރުު 
3 ގެ ހިތްދަތި ދަނޑިވަޅާ ކުރިމަތިލީ ވެސް ހަމަ 
ޤައުމުތަކުގެ  ބާރުގަދަ  މިއަދު  އެބީދައިންނެވެ. 
ދުއްތުރާތަކުން ހިނގައިގަތުމަށް ދަތިވެފައި މިވަނީ 
ވެސް ހަމަ އެގޮތުންނެވެ. ތިބާ ވިސްނާލަބަލާށެވެ. 
ވެސް  ފެނުނީ  ތާރީޚުން  ދޮގެއްތޯއެވެ.  މިއީ 
ތަސްވީރުން  ކުރެހެމުންދާ  މިއަދު  އެމަންޒަރެވެ. 

ސިފަވަމުން ދަނީ ވެސް ހަމަ އެ މަންޒަރުތަކެވެ. 
ކުލަޖެހި  ނަމަވެސް  ނުވި  ބޭނުން  ކުލަވާން 

ފުރިހަމަވަމުން ދަނީ ހަމައެ ތަސްވީރެވެ.

އެކުވެރި މިތުރާއެވެ. ޤައުމީ މަސްލަހަތު 
ޙުކުމް  ދީނުގައި  އެހެންވީމައެވެ.  ބޮޑުވަނީ 
ރިއާޔަތްކުރުން  މަސްލަޙަތައް  ކަނޑައެޅުމުގައި 
މިއަދު  ތިބާ  އެހެންވެގެންނެވެ.  އޮންނަނީވެސް 
މަސްލަޙަތަކީ  ޤައުމީ  އެބަޖެހެއެވެ.  ޤަބޫލުކުރަން 
ތިބާގެ އެދުންތަކުގެ ކުރިމައްޗަށް އިސްކުރަންޖެހޭ 
ތިބާ  ކަމެއް  ކޮންމެ  ބޭނުންވާ  ތިބާ  އެއްޗެކެވެ. 
ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުކުރެވިދާނެއެވެ. ތިބާ ހިތް އެދޭ 
ކުރުމަށް  އެދުނުގޮތަށް  ހިތް  ތިބާ  ކަމެއް  ހުރިހާ 
ހުރަސްތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ 
ޤައުމީ މަސްލަހަތު  އެދުންތައް އިސްކޮށް  ތިބާގެ 
ފަސްކުރަންވީ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ތިބާ ބޭނުންވާ 
ރުކުންތައް  ޤައުމުގެ  ޙާސިލްކުރުމަށް  މަޤުޞަދު 
ވެސް  ދަނޑިވަޅެއް  ފުނޑުފުނޑުކޮއްލަންވީ 
ފުއްދުމަށްޓަކައި  މުޙުތާދުތައް  ތިބާގެ  ނޫނެވެ. 
ސަބަބެއް  ވީ  އަތްދިއްކޮށްލަން  "އެވެރިންނަށް" 
ޤައުމެވެ.  ވެސް  ތިބާގެ  މިއީ  ނޫނެވެ.  ވެސް 
ވެސް  އެންމެންގެ  ޤައުމެވެ.  ވެސް  އަހަރެންގެ 
ބޮޑެވެ.  މާ  ތިބާއަށްވުރެ  ޤައުމު  ޤައުމެވެ. 

ތިބާއަށްވުރެ މާ އިހެވެ.

މިއަދުވެސް ތިބާ ދެކިބަލާށެވެ. އިސްލާމީ 
ތާރީޚު ކިޔާބަލާށެވެ. އިސްލާމީ ދަޢުލަތް ޤާއިމުވެ 
ހިތަކުން  އިޚްލާސްތެރި  ދިޔައީ،  ކުރިއަރައި 
މަސައްކަތްކުރުމުންނެވެ.  މުސްލިމުން  އޭރުގެ 
އިސްވާނެކަން  ޤައުމު  ދީނާއި  ތިމާއަށްވުރެ 
ހާދިޘާއެއް  އެންމެ  މިފަދަ  ޤަބޫލުކުރަމުންނެވެ. 
އިސްލާމީ  ޚާލިދުބުންވަލީދު  ދަންނަވަންތޯއެވެ. 
ދުރުކުރީ،  މަޤާމުން  ކޮމާންޑަރުގެ  ލަސްކަރުގެ 
ކާފަރުންނާ  ޙާލަތުގައެވެ.  ހަނގުރާމައިގެ 
ދެކޮޅަށް މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރު ހަނގުރާމައިގެ 
ރުކުރުވާލެވިފައިވާ  ސަފުތައް  މައިދާނުގައި 

އެ  ޢުމަރުގެފާނުންގެ  ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. 
ފަހަތަށް  އިޚްތިރާމުކުރައްވައި  ނިންމެވުމަށް 
ހަނގުރާމަވެރިއެއްގެ  އާދައިގެ  ޖެހިވަޑައިގެން 
މަސައްކަތްކުރައްވަން  ޚާލިދުގެފާނުން  ގޮތުގައި 
ފެށްޓެވީ ހިތްބުރަކަމެއް ނުދައްކަވައެވެ. ވެރީންނަށް 
ދައްކަވަމުންނެވެ.  ނަމޫނާ  ކިޔަމަންވުމުގެ 
ދެއްކުމެއް  ފޫހިކަމެއް  ނުލައެވެ.  ޝަކުވާއަކާއި 
ތިމާއަށްވުރެ  ޤައުމު  ދީނާއި  ނެތިއެވެ. 
މިއަދު  މިއީ  ޤަބޫލުކޮށްގެންނެވެ.  އިސްވާނެކަން 
ފިލާވަޅުތަކެވެ.  ދަސްކުރަންވީ  ވެސް  ތިބާ 
ކިޔައިދޭންޖެހޭ  ދަރުސްތަކެވެ.  އުނގެނެންވީ 

ވާހަކައެވެ. 

ޤައުމަށްޓަކައި ތިބާ ވާންޖެހޭ ޤުރުބާނީ، 
ތިބާގެ އެދުންތަކަށްވުރެ ކުރިއަށް ނެރެންޖެހެއެވެ. 
އިސްކުރަންޖެހެއެވެ.  ބޭނުންތަކަށްވުރެ  ތިބާގެ 
އަމިއްލަ  ޤައުމެއްގެ  އެ  ވެސް  ޤައުމަކީ  ކޮންމެ 
އައިޑެންޓީޓީއެއް އޮންނާނެ ޤައުމެކެވެ. ޤައުމެއްގެ 
ކަންތައްތަކާއި  ހުއްދަކުރެވިފައިވާ  މިންގަނޑުން 
ކަނޑައެޅިފައި  ކަންތައްތަކެއް  ނުވާ  ހުއްދަ 
އޮންނާނެއެވެ. މި މިންގަނޑު ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި 
އެއްގޮތަކަށް އޮތުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ. ތިބާ 
ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  ޤައުމުގައި  ބޭނުންވުމުން 
ނުލިބުމަކީ  ވިއްކަން  ބޭރުކަރަތަކަށް  ތަކެތި 
ކަމެއް  ދޭންޖެހޭ  ދައުވަތު  ޚާއިނުންނަށް 
ހިތްހަމަޖެހުން  ތަޚުތުގެ  ވެރިކަމުގެ  ނޫނެވެ. 
ޤައުމު  ދީނާއި  ގެއްލުމަކީ  ފުރުޞަތު  ހޯދުމަށް 
އެއްލާލައި، ތިމާގެ އެދުން އިސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް 
ކަށަވަރުވެ  މާޒީން  އެކަންވަނީ  ނޫނެވެ.  ވެސް 

ހާމަވެފައެވެ.

އެކުވެރި މިތުރާއެވެ. މިއީ ތިބާގެ އުފަން 
މައިންބަފައިންގެ  ލޯބިވާ  ތިބާގެ  ފަސްގަނޑެވެ. 
ތިބާގެ  ޤައުމެވެ.  އުޅެބޮޑުވި  ތިބާ  ބިމެވެ. 
ތިބާގެ  ކުޅެމަޖާކުރި،  މިތުރުންނާއެކު  އެކުވެރި 
ތިބާގެ  އެހެންކަމަށްވާއިރު  ބިމެވެ.  އަމިއްލަ 
މާ  އެދުންތައް  ޤައުމުގެ  މި  އެދުންތަކަށްވުރެ 
މާ  މަސްލަހަތު  ޤައުމުގެ  ޖެހެއެވެ.  ބޮޑުވާން 
މުހިންމުވާން  މާ  ބިން  މި  ޖެހެއެވެ.  އިސްވާން 
ޖެހެއެވެ. އެއީ ތިބާ ވެސް އަދި އަހަރެން ވެސް 
ދަސްކުރަންވީ ފިލާވަޅެކެވެ. ޤައުމަށްޓަކައި ތިބާގެ 
ތިބާގެ  ޖެހެއެވެ.  ފަސްކޮށްލަން  ކަމެއް  ކޮންމެ 
ހިތުގެ އެދުންތައް އެއްފަރާތް ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. 
އެކަހެރިކޮށްލަން  އެދުންތައް  ނަފުސުގެ  ތިބާގެ 
ކިޔައިދިނީ  ދުވަސްތަކުން  ފަސްދީދިޔަ  ޖެހެއެވެ. 
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terrorism and violent extremism 
and interacting with international 
security partners and agencies 
on this front. NCTC firmly believes 
that the fight against terrorism 

support from Maldives National 
Defence Force and Maldives 
Police Service, hosted the 
first international seminar on 
countering terrorism and violent 
extremism. 21 foreign officials 
from 13 partner countries 

NCTC Official Visit to Kingdom of Saudi Arabia - 2017

participated in the seminar, 
which exemplifies the growing 
recognition of Maldives’ efforts 
on this issue.

Outlook for the 
Future

 The current trajectory of 
the international terrorism and 
violent extremist movement 
indicates that this will be an 
acute problem for many years to 
come. Given this reality, NCTC 
is focused on building on its 
momentum of past two years 
and expanding the portfolio 
of programs and activities to 
prevent and counter violent 
extremism and combat terrorism. 
It is also intent on increasing 
inter-agency collaboration, 
galvanizing community support 
and enlisting more international 
assistance. Fostering inter-
agency spirit, championing local 
and international collaboration 
and empowering the whole of 
society has enabled NCTC to 
reach thus far, and it is hoped 
that these tenets will enable 
greater success in the future.

Over the past two years, NCTC has had remarkable 
success in establishing working relations with 
international agencies such as the United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC), the United 
Nations Committee on Counter Terrorism – Executive 
Directorate – (CTED), the INTERPOL.

and violent extremism cannot 
be won without international 
cooperation. In this regard, 
over the past two years, NCTC 
has had remarkable success in 
establishing working relations 
with international agencies such 
as the United Nations Office on 
Drugs and Crime )UNODC(, the 
United Nations Committee on 
Counter Terrorism – Executive 
Directorate – )CTED(, the 
INTERPOL. In addition to these 
international agencies, NCTC 
has also expanded interactions 
with Maldives’ security partners, 
which had been followed by 
several high-level visits and 
meetings, as well as tours to 
countries like India, the Kingdom 
of Saudi Arabia and Indonesia.

 In October 2016, NCTC, 
in collaboration with Maldives 
Association of Tourism Industry 
)MATI(, United Nations )UN( 
and UN Women, and with 

Opening Ceremony of UNODC Cross-Regional 
Workshop, November 2017
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leave a smaller footprint and is 
more intent on leveraging the 
unique capabilities of its partner 

to understand the dynamics of 
the operating environment. As 
part of the intelligence collection 

institutions, role models and 
commercial entities. Countering 
extremist ideologies involve 
affecting societal and attitudinal 
change, promoting alternative 
messages and campaigns 
and fostering resilience and 
community relations. It also 
includes promoting dialogue 
and debate, research and 
inquiry and changes in outlook 
and perspective. 

The National Strategy on 
Preventing and Countering 
Violent Extremism, published in 
November 2017 reflects these 
ideals. At present, NCTC is 
actively engaged in leveraging 
the reach and accessibility of 
NGOs, educational institutions 
and other civil society actors to 
implement the various outreach 
and intervention programs, 
especially targeting island 
communities and vulnerable 
demographical segments, such 
as the youth community.

Beyond Borders
 NCTC is mandated to 

function as the national focal 
point in matters related to 

Signing Ceremony of MoU between NCTC and Islamic 
University of Maldives 

At present, NCTC is actively engaged in leveraging 
the reach and accessibility of NGOs, educational 
institutions and other civil society actors to 
implement the various outreach and intervention 
programs, especially targeting island communities 
and vulnerable demographical segments, such as 
the youth community.

agencies and ministries. This is 
especially critical in the design 
and implementation of socio-
economic programs.

In addition to the above 
activities, security surveys, 
awareness sessions and 
field visits are organized to 
increase public confidence and 
generate more traction for the 
NCTC. As part of messaging 
and intelligence collection, 
NCTC established its website 
and a hotline (1615) to report 
incidents related to terrorism 
and radicalization. 

Underpinning these 
activities was NCTC’s efforts 

effort, NCTC undertook the 
‘Baseline Study on Radicalism 
in the Maldives,’ which provided 
a comprehensive picture of the 
threat environment across the 
Maldives. 

Whole of Society
 NCTC recognizes 

that the fight against violent 
extremist ideologies need to 
move beyond the government 
apparatus and incorporate 
a wider ‘whole of society’ 
framework, which includes civil 
society actors, including Non-
Governmental Organizations 
)NGOs(, higher education 
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on creating the necessary 
legislative, institutional and 
strategic frameworks and as 
part of that, it was proposed to 
create the NCTC. After lengthy 
deliberations, the President’s 
Office issued a decree on 25 
February 2016, thereby formally 
establishing the NCTC and 
placing it under the Ministry of 
Defence and National Security.

Birthing Pangs
 The establishment of 

NCTC came along with usual 
complications and issues 
associated with creating a 
new agency. The nascent 
institution had to incorporate 
several national security and 
law enforcement agencies and 
stakeholders, including the 
Maldives National Defence 

and Family, and Ministry of 
Youth and Sports also had to be 
included within the inter-agency 
apparatus.

 One of the central tenets 
of international best practices 
in addressing terrorism and 
violent extremism is ‘whole of 
government’ approach, and from 
its inception, NCTC has always 
strived to position itself as a 
truly ‘inter-agency’ institution. 
NCTC is not an executive 
authority; it’s main function 
is to coordinate, facilitate 
communication and synchronize 
effort. The initial complications 
have been largely smoothed 
out over the past two years, 
especially with the creation of 
two executive-level committees: 
Counter Radicalization 
Committee and the Counter 
Terrorism Committee. Both 
these committees comprise 
of senior representation from 
partner agencies, and their 
input and direction guide the 
efforts and activities of NCTC. 
In addition, inter-agency 
working arrangements exist at 
lower tiers, and this helps to 

synchronize and harmonize 
the national effort. Perhaps the 
principal factor in establishing 
comfortable inter-agency 
working arrangements has been 
NCTC’s willingness to reach out 
and partner with all agencies 
and ministries.

Crawl to Walk
 Following its 

establishment, NCTC embarked 
on several critical projects 
along multiple fronts. In terms 
of intelligence fusion and 
analysis, NCTC works with 
other law enforcement agencies 
to establish information sharing 
mechanisms. The delicate 
process of joint intelligence 
analysis and the issue of intel-
sharing is ‘managed’ through 
close and mutually beneficial 
arrangements, with respect to 
sensitivities across the board. 
In the same vein, awareness 
programs are coordinated 
with stakeholder government 
agencies and institutions. 
NCTC, in its role as the 
coordinating agency aims to 

Force )MNDF( and Maldives 
Police Service )MPS(, as well 
as agencies like Maldives 
Immigration, Maldives Customs 
Services. In addition, line 
ministries, including the Ministry 
of Islamic Affairs, Ministry of 
Education, Ministry of Gender 73

www.mndf.gov.mv



Humble Beginnings
 The idea of an institution 

akin to NCTC has long been 
envisioned. As far back as 
2008, the national efforts to 
combat terrorism and counter 
extremist ideologies has always 
included plans to establish 
an inter-agency entity to 
facilitate intelligence fusion and 
implement counter measures in 
a ‘whole-of-government’ setting. 
In 2011, a separate Office for 
Counter Terrorism )OCT( was 
created (on an ad-hoc basis) 
under the Ministry of Defence 
and National Security. In 2012, 
this office was renamed as 
the Department of Counter 
Terrorism. Both these entities 
were manned by a skeletal staff 
and despite many significant 
contributions, they failed to find 
traction.

 In 2015, under the 
leadership of His Excellency 
President Abdulla Yameen Abdul 
Qayoom, action plans were 
drawn up to further strengthen 
the national effort to counter 
terrorism and violent extremism. 
The action plans focused 

Major Hassan Amir

On 2018 February 25th, the National 
Counter Terrorism Centre (NCTC) 
celebrated its second anniversary. The 
event was marked with a small ceremony 
presided over by the Honorable Minster 
of Defence and National Security Adam 
Shareef Umar. During the ceremony, the 
Minister remarked on the importance 
of reflecting on the past, as well as 
celebrating important landmark dates 
and achievements. With that in mind, 
this article offers a very brief look at the 
two years of NCTC’s history.
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