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އިެޑޓުަރ:

އޯެސިސޭއޓް އިެޑޓުަރ:

ޕޮްރޑަކަްޝްނ މޭެނޖަރ / ިޑޒައިންިނގ

ާމކެޓްިނގ މޭެނޖަރ

ޑެޕުިއޓީ އިެޑޓުަރ:

މޭެނޖްިނގ އިެޑޓުަރ:

ޕޮްރޑަކަްޝްނ މޭެނޖަރ

ިޑްސޓްރިިބުއަޝްނ މޭެނޖަރ

ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ޢާޒިމް

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 1 
   ޙުސައިން ޞަލާޙް ޔޫސުފް

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ސްޓާފް ސާޖަންޓް މޫސާ ފުއާދު

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ 
           ޢަބްދުهللا ސަޢީދު

ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް  
   މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ސާޖަންޓް ނަވިން ސަޢީދު

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ސިޔާދު ޙަބީބު
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ަކަވރ ްސޯޓީރ: ަސާލމާަތއި ަރއާްކތެރިކަމްަށ 

ފުަރދީ ޒްިނާމ މުހްިނމު!

ޖިާހީދ ބްރައިޑް އަދި ސައުީދގެ ރަހަފު !

އްަނހްެނ ިސފައްިނގެ 
ޚުިދމަތްަށ 30 އަހުަރ
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އަެނާމ ޯބްޓ ަބނޑްުނ ޖަހާލި ހާިތމަވެރި ހާދާިސ އްަށ 15 އަހުަރ!

ިސފައްިނ ޤުައމީ ާވޖުިބ އާަދުކުރމުގައި ަދއުްކވައިދްިނ ާލމީަސުލ ަނމާޫނ

ަބްސުބުނމުގެ މިނިވްަނކްަނ

މްިނގަނޑެއް އޮވޭތަ؟

ހާިތއި ިސުކނޑީގެ ހަނގާުރމަ!
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މަޖީދިއާްޔްސކުޫލގެ ީސނިއަރ 
ކެޑުޭޓްނގެތެެރއްިނ ާސަދ ކެޑަޭޓުކ 

ިސފައްިނގެތެެރއްަށ ލެއުްވްނ

މަޖީދިއާްޔްސކުޫލގެ ީސނިއަރ 
ކެޑުޭޓްނގެތެެރއްިނ ާސަދ ކެޑަޭޓުކ 

ިސފައްިނގެތެެރއްަށ ލެއުްވްނ

މަޖީދިއާްޔްސކުޫލގެ ީސނިއަރ 
ކެޑުޭޓްނގެތެެރއްިނ ާސަދ ކެޑަޭޓުކ 

ިސފައްިނގެތެެރއްަށ ލެއުްވްނ

    މަޖިީލސް ާބއްާވ 
އިންތިާގީލ މަރުހަާލއަށް 

އެީހތެރިވެދޭންޖެހޭ
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ޤުައމީ ޚުިދމަތުގައި ިސފައްިނ  ެދމިތީިބ އަމިއްލަ ަނފަުސްށުވެރ ގުަައމު އްިސކޮްށގްެނ

ްމ ިޒ ްޕަޓްނ ިއްބާރީހްމ ާޢ ެކ
އެޑިޓަރ

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތައް 127 އަހަރު ފުރިގެންދިއުމުން 
ދިފާޢު  ކަން  މިނިވަން  އަމާންކަމާއި  ޤާއުމުގެ  މުޅި  ހާމާކޮށްދެނީ 
ވެފައިވާ  މިޤައުމަށް  ކާބަފައިން  ގުރުބާނީއެވެ.  ވި  ކާބަފައިން  ކުރުމުގައި 
ފަންވަރެކެވެ.  ހިއްވަރާއި  ދައްކުވާދިން  ވިއަމާނެތެވެ.  އިހްލާސްތެރިކަމާއި 
ބާރުގެ  ރޫޚާނީ  ކެތްތެރިކަމެވެ.  ބެހެއްޓީ  ކާމިޔާބުކުރެވުމަށް  ކަންކަން 
ގަދަކަމެވެ. އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތި ޤައުމު ގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމެވެ. 
ފަރުދުންގެ މެދުގައި އޮތްގުޅުން ދެމެހެއްޓި އަހުވަންތަ ގުޅުމެމެވެ. މިއަދު ގެ 
ޖީލަށް ޤައުމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާއި  ހުރަސްތައް ނައްތާލި 
ފުރިހަމަކަމެވެ. ވަކިމީހަކަށް ނުބަލާ ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި ދެމިތެ ދައްކުވާ 
ގެނެސްދީފައިވަނީ   މިޤައުމު  ޖީލަށް  މިއަދުގެ  ލޯތްބެވެ.  ވަތަނީ  ދީފައިވާ 
ކާބަފައިންގެ ހިކުމަތު އަމަލީގެ ވަރުގަދަ ކާމައި ދިނީ އަޤީދާގައި ހިފައްހެއްޓި 
ސާބިތުކަމުންނެވެ. ދިވެހި މުޖާހިދުންގެ ހިއްވަރަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް 

މިއްދު ޖީލި ޝުކުވެރިކަމާއި އެކު އަރިސްކުރެއެވެ. 

ވަރަށް ޝަފަރުވެރި  ޚިދުމަތަކީ  ޤައުމީ  އަސްކަރިއްޔާގެ  ދިވެހި 
ޚިދުމަތަކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ސަލާމަތައް އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް  
އުފުލާ އެއް މުއަސްސަސާ އަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ހިމެނެއެވެ. ދިވެހި 
އަސްކަރިއްޔާ އަށް ޤަނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޤަނޫނީ ޒިންމާތަކަށް 
ޒިންމާ އުފުލުމުގައި ދިވެހި ލަސްކަރު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. 
ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް  އަހުލުވެރިވަމުން  ބަދަލަކަށް  ކޮންމެ  އަންމަ  ޒަމާނަށް 
ރައްޔިތުންނަށް  ކަންކަން  އެންމެހާ  ނެތި  ކަމެއް  ވަކި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 
ނުރައްކަލަށް  ކޮންމެ  ކުރިމަތިވެދާނެ  ޤައުމަށް  އަދި  ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 
މަސްލަހަތަށް  ޤައުމުގެ  ތިބެގެންނެވެ.  ތައްޔާރަށް  ކުރިމަތިލުމަށް 
ބަލަމުންނެވެ. ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ގެ ބަދަހި ސަފުތަކުން  ދައްކުވާ ދެނީ  
ޤައުމުގެ އަމާންކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ރައްޔިތުންނަށް 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދެމިތިބިކަމެވެ. 

ޤައުމަށް އަންނަމުންދާ ކޮންމެ ބަދަލެއްގައި އެންމެ ބުރަ ޒިންމާ 
އެއްއުފުލާ އެއްބަޔަކަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ވާނެއެވެ. ޤައުމަށް އެންމެ 
ހެޔޮއެދޭ  އަދި ޤައިމީ ލޯބި ދައްކުވާދޭ ބަޔަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއެވެ. 
ދިވެހި  މުއައްސަސާއަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ހިއްސާ  ޒުވާނުންގެ  ތައުލީމީ 
ދައްކަމުންދަނީ  މިއަދުވެސް  ފަތްފުށްތަކުން  މާޒީގެ  އެވެ.  އަސްކަރިއްޔާ 
ފަސޭހަކަމާއި  ބަދަލަކަށް  އަންނަކޮންމެ  ޤަބިލްކަމަވެ.  ދިވެހި ސިފައިންގެ 
ދިވެހި  ތާރީޚުން  ދިވެހި  ލަސްކަރެއްގެކަމެވެ.  ދަންނަ  ބަދަލުވާން  އެކު 

ޤައުމަށް އެންމެ އަގުބޮޑު ކޮށްދެމުންގެންދާ އަދި މުޅި ޤައުމަށް ހެވާލާނބަ 
އަގުހުރި  ކޮންމެދެމުންގެންދާ  ޤައުމަށް  ދިވެހި  ރޫޚްގައި  ޤައުމީ  އެދިގެން 
ސަފުތަކުގެ  ކިޔަމަންތެރިކަމާއި  މިސާލެކެވެ،  ދިރިހުރި  އެއީ  ޚިދުމަތްތައް 

ބަދަހި ގުޅުމަކީ މުޅި ޤައުމަށް ދައްކުވާދޭ ރިވެތި މިސާލެކެވެ. 

ސިފައިންގެ ޤައުމީ މަސައްކަތަކީ ނިމޭނެ މަސައްކަތެއްނޫނެވެ. 
އެންމެބޮޑޫ  ލިބޭ  ސިފައިންނަށް  މަސައްކަތަކީ  ކޮންމެ  ކޮށްދޭވޭ  ޤައުމަށް 
ރާއްޖޭގެ  ފޯރިކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ގާތުން  ރައްޔިތުންނަށް  އުފަލެވެ. 
މަރުކަޒުތަކުން  ސިފައިންގެ  ވާ  ޤާއިމްކޮށްފައި  އެކިތައްކޮޅޫތަކުގައި 
ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.  އެކު  އަވަސްކަމާއި  އަންނީ  ރައްޔިތުންނަށް 
ސިފައިންގެ މި ޤާއުމީ ޒިންމާ އުފުލަމުންގެންދަނީ ޒާމާނީ އިލްމާއި ހުނަރު 
ލިބިގެންނެވެ. ޒަމާނީ އާލާތްތަކަށް ފަރިތަ އަދި ޒުވާޏުންގެ ހިއްސާ އިން 
ދެވޭ ހިއްސާ ގުނޭގިތުގައެވެ. މާދަމާގެ ޖީލަށް މިޤައުމު އަމާންޤައުމެއްގެ 

ގޮތުބޭއްވުމަށް އަބަދުމެ ފާރަވެރިވަމުންނެވެ. 

ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އަމިއްލަ ފުރާނައަށް 
ވުރެއްވެސް ބޮޑަށް ޤައުމީ ޚިދުމަތް އިސްކުރާ ބަދަހި ލަސްކަރެކެވެ. ދިވެހި 
އަސްކަރިއްޔާ ނިސްބާއިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ސިފައިންގެ ޤައުމީ ޒިންމާއަށް 
އެއްވުމުގައި  ގުރުބާނީ  ކޮންމެ  ވާންޖެހުނު  ޤައުމަށް  ޒިންމާނަގާ  ކެރިގެން 
ކޮންމެ  އަދި  ލަސްކަރެކެވެ.  ދެމިތިބި  އެކު  ބަދަހިކަމާއި  ސާބިތުކަމާއި 
ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ހުރި  އަގު  ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ  ދުވަހަކީ 
ޤައުމެވެ.  އިސްކުރާނީ  އަބދުވެސް  ސިފައިން  ދިވެހި  ދުވަހެކެވެ. 
އަސްކަރީ  ސިފައިންގެ  ދަނީ  ފޯރުކޮށްދެމުން  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް 
މާތްވެގެންވާ  އިސްކަންދީގެން  ވާޖިބަށް   ، ދެމިތިބެގެން  އަހުލާޤުގައި 

އިސްމާލް ދީނާއި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާއު ކުރުމުގައެވެ. 



މިިންސްޓރީ ޮއްފ ިޑފެްނސް 
ދިވެހިރާއްޖެ

g

َاحَلْمـُد لِلّـِه َرّب الَعـاَلِمـني، َوالّصـالة َوالّسالم علـى سيدان حمـمٍَّد، خامت األنبياء واملرسلني، َوعلـى آلـه وصحبـه أمجـعـني 

ހެޔޮއެދުންތައް،  ތަހުނިޔާއާއި  ދުވަހުގެ  މުނާސަބަތުގައި،  ދުވަހުގެ  ސިފައިންގެ  ވަނަ   127 ފަޚުރުވެރި،  އަދި  އުފާވެރި  މި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަރިސްކުރަމެވެ. 
ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا ޝަމާލަށާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ 

ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފަށާއި ހިތްވަރުގަދަ ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ޒަޢާމަތުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ 
ބަދަލުތަކުގައި  ގެނެވޭ  މިގޮތުން  ފައްޓަވާފައެވެ.  ގެންނަވަން  މިވަނީ  ބަދަލުތަކެއް  ހެޔޮ  ކުރައްވައި،  ބަދަލު  މިސްރާބު  އިސްތިރާޖީ 
ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތައް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ 
އާއިލާތަކަށް ޞިއްޙީގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. 

ހަމަމިއާއެކު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ސިފައިންނަށް ފަހި ފުރުޞަތުތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު ސިފައިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ސިފްކޯހިޔާ 330 ފުލެޓްގެ މަޝްރޫޢު 
އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވައިގެން އެ މަޝްރޫޢު ނުހުއްޓި ހިނގާނެގޮތް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިހާރު ވަނީ ހައްދަވައި ދެއްވާފައެވެ. އަދި 
ސިފައިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ 
ވިސްނުންފުޅާއެކު އިންސާރވިސް އެކަމަޑޭޝަން ޤާއިމުކޮށް، މިލިޓަރީ ކެންޓޯންމަންޓުން ސިފައިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ދަނީ ހަމަޖައްސަމުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރއަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް 

ދެވިގެން ހަރުދަނާ ނިޒާމަކުން ކަންކަން ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއިން ދިވެހި ޤައުމަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތް މުޅި ޤައުމު ދަނީ ބަލައިގަންނަމުންނެވެ. 
އިސްތިޤްލާލާއި  ސިޔާދަތާއި  ވަޠަނުގެ  ލޮބުވެތި  މި  އިސްލާމްދީނާއި،  މާތްވެގެންވާ  އަސާސީއާއި  ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހި  އަދި 
މިނިވަންކަން ނަގަހައްޓައި ދަމަހައްޓައި، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ސިފައިން ވަމުންދާ ޤުރުބާނީގެ އަގުބޮޑެވެ. ދިވެހި ސިފައިން އަބަދުވެސް 
ދެމި ތިބެންވާނީ ބަދަހި ލަޝްކަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އަމިއްލަ އެދުންތަކާ ދުރު، ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރި، ވަފާތެރި ބަދަހި ލަޝްކަރެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ އަކީ، މާތް هللا ދިވެހި ސިފައިންނަށް އަބަދުވެސް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ. 
ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަމުންދާ ޚިދުމަތުގައި ނަޞްރާއި ކާމިޔާބީ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. 

16 ޝަޢުބާން 1440
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މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

މިިންސޓަރ ޮއްފ ިޑފެްންސގެ ިޚާޠުބ



ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ވެސް އެންމެ އިތުބާރާއި 
ޔަގީންކަން ބޮޑު ބަޔަކަށް އެގައުމެއްގެ އަސްކަރިއްޔާ 
ބޮޑުކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ދިމާވާ  ޤައުމަށް  ހިމެނެއެވެ. 
ހިމާޔަތުގައި  ރައްޔިތުންގެ  އިސްސަފުގައި  އެންމެ 
ޤައުމަށް  އަސްކަރިއްޔާއެވެ.  ބަޔަކީ  ދެމިތިބޭ 
ލަސްކަރެއްގެ  ބަދަހި  ދެމިތިބޭ  ކުރުމުގައި  ޚިދުމަތް 
ސަލާމަތައް  އެޤައުމެއް  ރަކީ  ހުނަރަކީ  ޤާބިލްކަމާއި 
ލަސްކަރުގެ  ޔަގީންކަމެވެ.  އޮންނަ  ރައްކާތެރިކަމަށް 
ލަސްކަރުގެ  ޤާބިލްކަމަކީ  އިލްމީ  ދުޅަހެޔޮކަމައި  
އަދަދު  ޒުވާނުންގެ  ހިމެނޭ  ލަސްކަރުގައި  ދިރުމެވެ. 
ގުނަވުމަކީ ޤައުމަކަށް ލިބެގެންދާނެ  ރައްކާތެރިކަމާއި 
ވެސް  ޔަގީނުން  ހިއްހަމަޖެހުމަށް  ރައްޔިތުންގެ 

ވެގެންދާނެއެވެ.

އެތަކެއް ފިވާވަޅުތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

ފަސޭހަތެއް  ހުރަސްތަކާއި  ދިއުޅުމަކީ 
އެކުލެވޭ އެއްޗެއްކަމުން  މިއަދުގެ އުއްމީދީ ތައުލީމީ 
ޒުވާނުންނަށް އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވާ ދިރިއުން ކާމިޔާބު 
އަސްކަރިއްޔާ  އެއްތަނަކަށް  މަގުދައްކާ  ކުރުމަށް 
ހާލަތަކަށް  ކޮންމެ  ވާމުންދާ  ނާއުއްމީދު  ވާނެއެވެ. 
ކުރުމަށް  އިތުބާރު  ނަފްސަށް  ގޮތުންންނާއި  ރޫހާނީ 
ކަމެއްގެ  އެހީތެރިވެގެންދެއެވެ.  އަދަބުތައް  އަސްކަރި 
އެންމެހާ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ކަމެއްކާމިޔާބު  ފެށުމާއި 
އެންމެހާ  ބޭނުންވާ  ދެމެހެއްޓުމަށް  އަސާސްތައް 
ބިންގާތައް ހަރުދާނާ ކުރުމަށް ކޮންމެ ޒުވާނަކަށްވެސް 
އެންމެ ފަހު ފުރުސަތެއް އޮތް ތަނަކީ އަސްކަރިއްޔާއެވެ. 
އުފާޥެރިކަމަށް  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  ދިރިއުޅުމުގެ 

އަސްކަރިއްޔާ އިންނެވެ. ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއިން އެ 
ޒުވާނެއްގެ ކުރިމަގު ބައްޓަކުރުމަށްކުރުމަށް އަބަދުވެސް 
ވިސްނާ ފަދައިން އަސްކަރިއްޔާ ބުނެދެނީ  އުފަންވި 

ޤައުމަށްވާން ޖެހޭ ލޯތްބެވެ. 

ވިޔަސް  ކުޑަކަމުގައި  ގެ  ޤައުމުގެ 
ކުޑައެއް  ގޮންޖެހުން  އޮންނަ  ސަލާމަތައް  ޤައުމީ 
ނުވާނެއެވެ. އަދި ޤައުމު ދިފާއު ކުރުމަށް އެޤައުމަކުން  
މަދެއްނުވާނެއެވެ.   ޖެހޭކަންކަން  ފާރަވެރިވާޏް 
ކުރިއަރާފައިވާ  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  އެހެންކަންމުން 
އެންމެ  އެޤައުމެއްގެ  ބާލާލުމުންވެސް  ޤައުމުތަކަށް 
އިސްކަމެއްދެމުންދަނީ ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ އެޤަމުމެއްގެ 
މައްޗަށެވެ.  ޝާމިލްވުމުގެ  އަސްކަރިއްޔާގައި 
ޤައުމަކުންވެސް  ކޮންމެ  ސަލާމަތަށް  ޤައުމީ  އަދި 
ބަދެލެއްނާންނަ  އިސްކަމަމަށް  ޙާއްސަ  ދެމުންގެންދާ 
ޤައުމަށް  މުޅި  އޮވެމެ  ހިއްސާ  ޒުވާނުންގެ  ގޮތަށް  

އަސްކަރިއްޔާ ލާނބައަށް އިސްކަންދިނުމެވެ. 

ޤައުމުގެންގެ  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 
ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތުގައި ދިފާއުކުރެވޭނީ އަސްކަރިއްޔާގެ 
ހިއްސާ   ޒުވާނުންގެ  އިތުރުކޮށް  ޤަބިލްކަން 
ޒަމާނީ  އަދި  އޮވެގެންނެވެ.  އަސްކަރިއްޔާގައި 
އަކަށް  އަސްކަރިއްޔާގެ  ޒުވާން  ހުނަރު  އިލްމާއި 
މިޤައުމުގެ  އޮތްޖީލަށް  އަންނަށް  ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. 
ދެމެހެއްޓުމަށް  މަތީ  އަމާންކަން  މިނިވަންކަމާއި  
އަސްކަރިއްޔާގައި  ހިއްސާ  ޒުވާނުންގެ  މިއަދުގެ 
އެކު  ސާބިތުކަމާއި   ބޭނުންތެރިއެވެ.  އޮތުންވަރަށް 
ޒުވާނުންނަށް  ނޫކަށި  ހިއްވަރުނެރެ  ލޯބިން  ޤައުމީ 
އަސްކަރިއްޔާ  ޚިދުމަތަށް  ޒުވާނުންގެ  އަބަދުވެސް 
އެދި އެދި އޮވެއެވެ. ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ 
އަށް އަސްކަރިއްޔާގެ ހުރިހާ ގުނަވަންތެކެއް އެދެއެވެ. 
މާދަމާގެ ޖީލަށް ތިޔަ ކޮންމެ ޒުވާނެއް ޤައުމީ ހިއްސާ 
އެއް އޮތްކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ.  ޤައުމަކީ އެމީހަކު 
އެންމެ ބޮޑޫ ފަހުރުކަމުގައި ވާފަދައިން އަސްކަރިއްޔާގައި 
ފަހުރުކަމަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ޤައުމީ  ކުރުމަކީ  ޚިދުމަތް 
ޒުވާނަކީ   އިލްމީޗދިވެހި  ކޮންމެ  ތިޔަ  ހަދަމާތޯއެވެ. 
އަސްކަރިއްޔާ އެންމެ ރިވެތި އަހުލާގުން ޒީނަތްވެފައިވާ 

ޒުވާނަކަށް ވާމަތޯއެވެ.

Asqwih egqnunAvuz

ްމއަސްކަރިއްާޔ އަށް ނުހަނު ބޭނުން  ިޒ ްމ ާޢ ީހ ާރ ްބ ްނ ިއ ަޓ ްޕ ެކ

ޖިންސުގެ  ދެ  ތައުލީމީ  އަދުގެ 
އަބަދުވެސް  އަސްކަރިއްޔާ  ދިވެހި  ޒުވާޏުންންނަށް 
މަރުޚަބާކިއެވެ. އަދި ޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމުގެ އެންމެ 
ޒުވާނުންނަށް  މިއަދު  ދެމިތިބުމަށް  އިސްސަފުގައި 
ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް  ބޭނުންޖެހިފައެވެ.  ވަނީ 
ގެ  އަސްކަރިއްޔާ  އަކީ  ވަޒީފާ  ޝަރަފުވެރި  އެންމެ 
ވަޒީފާއެވެ. އަސްކަރިއްޔާ ސިފަވަންކާއި ތަރުބިއްޔަތަކީ 
އަސަރު  ހެޔޮ  އޭގެ  މުޅިހަޔާތައް  ޒުވާނެއްގެ  އެ 
ވެސް  ދިރިއުޅުމުގައި  އަމިއްލަ  ކުރާނެކަމެކެވެ. 
އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ކާމިބުމީހަކަށް 
އެޅިގެންދާ  ބިންގާ  ހަރުދަނާ  އެންމެ  ވުމުގައި 
ތަކަނެއްގެ ގޮތުގައި އަސްކަރިއްޔާ ހިއްސާ ކުރާނެއެވެ. 
އުފެދިފައިވާ  ހިތުގައި  އެޒުވާނެއްގެ  ޤައުމަށްޓަކައި 
އިބްރަތްތެރި  އަސްކަރިއްގެ  ސުވާލުތަކަށް  އެތަކެއް 

އުސޫލަތެއް  އެންމެހަރުދާ  ކުރުމަށް  ބިނާ  ކުރިމަގެއް 
އަސްކަރިއްޔާ  ދިވެހި  ޒުވާނަކަށްވެސް  ކޮންމެ 

ތަރުބިއްޔާތުން ދަސްކޮށްދެއެވެ. 

ހިއްވަރު ކުރުމުގެ ރޫޚާއި އެކު ކަންކަމުގެ 
ޖޯސް އުފެއްދުމަށް އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމަށް 
ކަންކަން  ފަސްކުރަސްވީ  ކަންކަމާއި  އިސްކުރަންވީ 
ބުނެދެނީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރިބިއްޔަތިންނެވެ. 
މއަދު ގެ ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމެއްކަމުގައިވާ 
ވަގުތަށް  ބުނެދީ  ބޭނުންކުރުން  ވަގުތު  ހެޔޮގޮތުގައި 
އަސްކަރިއްޔާގެ  ދިވެހި  އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް 
ތަމްރީންތައް ފުދިގެންދާނެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ކޮންމެ 
އިހްތިޔާރުކޮށް  ދާއިރާއެއް  ޝައުގެވެރިވާ  ޒުވާނެއްގެ 
ފަހިކޮށްދެނީ  ފުރުސަރަތު  ދިޔުމުގެ  ކުރިއަށް 
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މި  "ފެއިލްވި"  ރަގަޅުވާނެއެވެ.  ދަސްކޮށްލުން 
ލަފްޒު ބޭނުންމިކުރީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް 

އަންގަވައިގެން ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ދާދިއުމަށެވެ.

އިސް  އަސްކަރިއްޔާގެ  އެމެރިކާގެ 
ކޮމާންޑަރުންގެ  ބައެއް  ތެރެއިން  ކޮމާންޑަރުންގެ 
މިޖެހުނު  ކުރިމަތިލާން  ގެއްލުމާ  ވަޒީފާ 
ފާހަގަ  ފަރާތްތަކުން  ދިރާސާކޮށްފައިވާ  ސަބަބަތައް 
ކުރައްވާފައިވަނީ މައިގަނޑު އެއް މައްސަލައެއްކަން 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަސްކަރީ 
އަދާ  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ނާޤާބިލްވެ  ކޮމާންޑަރުން 
ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން  އަމުރަށް  ނުކުރެވިގެން، 
ނުވަތަ ވެރިންނަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަކޮށްގެންނެއްވެސް 

ކުރަންޖެހޭ  މުސްކުޅި  ކިއެއްތަ  އަދި  ނޫނެވެ. 
ނުމެނޫންމެއެވެ.  އައިސްގެންނެއްވެސް  އުމުރަށް 
ވެރިންނާއި  މަދަނީ  މަދުންނަމަވެސް  ނަމަވެސް 
އަސްކަރީ ވެރިންގެ ވިސްނުމާއި، ފިކުރާއި، ހިޔާލު 
ދަސްކޮށްލުން  މިއީ  އައިސްގެންނެވެ.  ތަފާތުވާތަން 
ރަގަޅު ފިލާވަޅެކެވެ. ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަން ރަގަޅު 

ޚާދިސާތަކެކެވެ.

ޒަމާނުންސުރެ އަސްކަރިއްޔާގައި އޮންނަ 
ޢުސޫލަކީ  ބާރުވެރި  އެންމެ  އަދި  ވަރުގަދަ  އެންމެ 
އަސްކަރީ ހައިރާކީގެ ތެރެއިން އިސްކޮމާންޑަރުންނަށް 

ަޒަރުކްނ ައްސަކީރ ަނ
ކާަނލް ުމަޙްއަމުދ ާޝިހުދ

އަދި  ޒިންމާތައް  ބާރުތަކާއި،  ދެވިފައިއޮންނަ 
މިޒިންމާތަކާއި  މަސްޢޫލިއްޔަތެވެ.  އަދާކުރަންޖެހޭ 
އިސް  އަދާކުރުމުގެތެރެއިން  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
ކޮމާންޑަރުންގެ ޢަމަލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހެނީ 
ތެރެއިން  މަޢުރޫފުގެ  އަމުރު  އެކޮމާންޑަރެއްގެ 
ހިމެނޭގޮތަށެވެ.  ވެސް  ނާކާމިޔާބު  އަދި  ކާމިޔާބު 
ކުރިމަތިލާންޖެހުނީ  ނާކާމިޔާބީއާއި  މީގައި 
އެހެންމީހެއްގެ  ހުރި  ދަށުގައި  އެކޮމާންޑަރެއްގެ 
ކޮންޓަރޯލު  އެކޮމާންޑަރެއްގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން 
ނަމަވެސް  ވެދާނެއެވެ.  ކަމަމުންކަމަށްވެސް  ނެތް 
އަސްކަރީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުން އަދި އަސްކަރީ 
ކޮމާންޑަރު  އާޚިރުގައި  އޮންނަގޮތަކީ  އާދަކާދައިގައި 
ޒިންމާވާން ޖެހޭގޮތަށެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއްނޫނެވެ. 

ިއްސިތުޤާލްލ  ިމިނަވްނަކާމިއ  ެއަޤުއެމްއެގ  ަޤުއެމްއެގަގިއ  ޮކްނެމ   
ިދާފުޢޮކްށ ަޤުއުމެގ ައާމްނަކްށ ަކަށަވުރުކުރަމްށ ެއްނެމ ޮބުޑ ުގުރާބީނެއްއ 
ަވަމމުްނދާ ެއްއަބަޔަކަކށް ެއަޤުއެމްއގެ ައްސަކިރްއޔާ ވާެނކަން ާޔގީެނވެ. ައދި 
ޤުއުމގެ ަހްއުގަގއި ުފރާަނއިން ުގުރބާން ުވަމކީ އެްނމެ ޮބޑު ަޝަރުފެވރި ަޤުއމީ 
ިޚުދަމަތްށ ެވެގްނ ަދީނ ެއަފަދ ައްސަކިރްއާޔެގ ެތުދެވިރަކާމިއ ުއަގްނާނެދުމްނ 

ގެްނދާ ައްސަކިރްއާޔ ގެ އެްނެމހާ    ަސާލަމާތަރްއާކެތިރަކެމެވ.

ފުރަތަމަ  ޤަރުނުގެ  ވަނަ   21 މިހިނގާ 
ކޮޅު އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ފާހަގަ ކުރެވެމުން 
ދިޔައީ އަސްކަރިއްޔާގެ މަތީމާޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި 
ބައެއް ޖެނެރަލުން މަޤާމުން ވަކިކުރެވެމުން ދިޔަތަން 

ނުވަތަ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެމުން ދިޔަތަނެވެ.

ތަހުޒީބު  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  ސުވާލަކީ 
އެންމެ  އަސްކަރިއްޔާގެ  ބާރުގަދަ  އެންމެ  އަދި 
މޮޅު އަދި ކެރިއަރގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ސީނިއަރ 
ލީޑަރުންގެ  މަޤާމު ކުއްލިއަކަށް ގެއްލެން މިޖެހެނީ 
ކަންތަކުން  ޚިލާފު  މިއާދަޔާ  ކީއްވެގެންބާވައެވެ؟ 
އަލީގައި  މިތަޖުރިބާގެ  ދަސްކޮށްގެން  ފިލާވަޅު 
ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް  ލީޑަރުން  ތިބި  ޚިދުމަތުގައި 
ކަންތައްތަކެއް  ކުރެވިދާނެ  ރަގަޅު  ކުރުމުގައި 
އަބަދުވެސް  ހަމަޔަޤީނުންވެސް  ބާވައެވެ؟  އެބައޮތް 
ކާމުޔާބީއަކަށްވުރެ  ލިބޭ  ދަސްކުރަންވާނީ  ފިލާވަޅު 
އެހެންކަމުން  ނާކާމީޔާބީއަކުންނެވެ.  ލިބޭ  ބޮޑަށް 
ނުވަތަ  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  މިފަހަކަށްއައިސް 
ލީޑަރުންނަށް  ސީނިއަރ  އިސްތިއުފާދެންޖެހުނު 
ހޯދައި   ސަބަބު  "ފެއިލްވި"  ނުވަތަ  ކުރިމަތިވިގޮތް 
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ދަށުގައިވާ  އޭނާގެ  ކޮމާންޑަރަކަށް  އަސްކަރީ 
މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރު މަޢުރޫފު ހިންގުމުގެ ބާރު 
އެންމެމަތީ ދަރަޖައަށް ލިބިދެއެވެ. އަސްކަރިއްޔާގައި 
ޤާނޫނީ  ލިއްބައިދެނީ  މިބާރު  ކޮމާންޑަރަކަށް 
އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ލިބިދީފައިވާ ބާރަށް އިތުރު 
ތެރެއިން  އާދަކާދައިގެ  އަސްކަރީ  ބާރުވެރިކަމެއް 

ލިބިދޭތީއެވެ.

އިސްލީޑަރުންގެ  ކޮމާންޑަރުން  މިއަދުގެ 
އެއްބައެއް  ކުރަންޖެހޭ،  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި 
މަސްހުނި  ގުޅިލާމެހިފައިވާ  އަނެއްބަޔަކާއި 
މަސްޢޫލިއްޔަތާއި  ކޮމާންޑަރުންގެ  މާހޯލުގައި 
ކުރުމަށް  ކާމިޔާބު  "މިޝަން"  އަދާކޮށް  ވާޖިބުތައް 
މިއަދުގެ  އުކުޅުތައް  ވިސްނުމާއި،  ގެންގުޅެންޖެހޭ 
މައުހޯލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެގެން އެބަދެއެވެ. 
ޑިމޮކްރަސީގެ  މަޢުހޯލަކީ  މިއަދުގެ  ސަބަބަކީ 
މަދަނީ  އަސްކަރިއްޔާވެސް  ތެެރެއިން  ހަމަތަކުގެ 
ހިންގާ  ކުރާގޮތަށް  ކޮންޓްރޯލް   )Boss( ވެރިން 
ހަމަޖެހިފައި  ނިޒާމް  މިގޮތަށް  ނިޒާމަކަށްވުމެވެ. 
އޮތުމުން އަސްކަރީ ކޮމާންޑަރުންނަށް މަޖުބޫރުވަނީ 
ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މަދަނީ ވެރިންގެ ވިސްނުމާއި، 
ވެރިން  މަދަނީ  މަސައްކަތްކޮށް  އެއްގޮތަށް  ފިކުރާ 
ބޭނުންވެލައްވާ ލަނޑުދަނޑި ޙާސިލްކޮށް ދިނުމަށެވެ.

އޭނާގެ  އިސްކޮމާންޑަރަކަށް  އަސްކަރީ 
އަޙްލާޤާއި،  އަސްކަރީ  ތަމްރީނާއި،  އަަސްކަރީ 
ރުހުމުން  ހިތުން  މިގޮތް  ތެރެއިން  ސްލޫކުގެ 
ގަބޫލުކުރަން އުދަގޫވާ ދަނޑިވަޅުތައް އަންނާނެއެވެ. 
ޙަގީޤަތަކީ  ގަބޫލްކުރަންޖެހޭ  މިއަދު  ނަމަވެސް 
ތަފާތުވެ  ޙިޔާލު  އާއި   )Boss( ވެރިން  މަދަނީ 
ގުޅުމަށް ބުރުއަރާކަމަށްވާނަމަ އަސްކަރީ ޙަޔާތުގައި 
ވަގުތު  ދާންޖެހޭ  ވެގެން   )Fail( ނާކާމިޔާބު  
ނޭގިހުއްޓާ އަތުވެދާނެކަމެވެ. މިއީ މިއަދުގެ އަސްކަރީ 
ބަހައްޓަންޖެހޭނެ  ވިސްނުމުގައި  ކޮމާންޑަރުން 

ކަމެކެވެ.

ވިސްނުމާއި،ފިކުރާ  ވެރިއެއްގެ  މަދަނީ 
ވިސްނުމާއި،ފިކުރާ  ކޮމާންޑަރެއްގެ  އަސްކަރީ 
ކަންމިހެން  އަންނާނެއެވެ.  ޙާލަތްތައް  ދިމާނުވާ 
ދިމާވާން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އަސްކަރީ 
އަދި  ތަމްރީންނާއި  އަސްކަރީ  ކޮމާންޑަރެއްގެ 
މަސައްކަތުގެ އަޙްލާޤުން ދަސްކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި 
ހަމަތައް މަދަނީ ވެރިއަކާއި ތަފާތުވާތީއެވެ. މިފަދަ 
އޭނާ  ކޮމާންޑަރުން  އަސްކަރީ  ހާލަތްތަކުގައި 
ވެރިއާގެ  މަދަނީ  ކުރިޔަށްނެރެ  ޤަބޫލުކުރާގޮތް 

ތައާރަޒުވާގޮތަށް،  ނިންމުންތަކަށް  ޕޮލިސީތަކާއި 
ނުވަތަ  ޙާސިލްނުވާގޮތަށް  ބޭނުންވެލައްވާގޮތް 
އެކި  ބުރޫއަރާގޮތަށް  ޙާސިލްވުމަށް  ލަނޑުދަނޑި 
ވެރިންގެ  މަދަނީ  ކުރުވައެވެ.  މެދުވެރި  ޙާލަތްތައް 
ތަކުރާރުވާ  ޙާލަތްތައް  މިފަދަ  ކުރިމަތީގައި 
ކަމަށްވާނަމަ "ޒިންމާ އުފުލުމަށް ބަހަނާ ދެއްކުން" 

)Shirking( ގޮތުގައި ބެލެވެން ފަށައެވެ. 

ލަނޑުދަނޑި  ވެރިއެއްގެ  މަދަނީ 
ޙާސިލް ނުވާގޮތަށް އަސްކަރީ ކޮމާންޑަރެއް ބަހަނާ 
އެ  އަދި  ބޭނުންވެލައްވާގޮތަށް  "ބޮސް"  ދައްކަނީ 
އަވަސްމިނުގައި އެލަނޑުދަނޑި ޙާސިލް ކުރުމުގައި 
އުދަންގޫތަކާއި، ގޮންޖެހުންތައް އަދި އެކޮމާންޑުރުގެ 
ނާކާމިޔާބީއާއި  ނުރައްކަލާއި،  މީހުން  ދަށުގައިވާ 
ނުވަތަ  ފެންނިގެން  ޖެހިދާނެކަމަށް  ކުރިމަތިލާން 
މުސްތަޤުބަލުގައި  ރައްޔިތުންނަށް  ޤައުމަށާއި 
ގެއްލުމަކަށް  ލިބިދާނެ  ސަބަބުން  އެކަމެއްގެ 
މިޝަން  ކޮމާންޑަރު  އަސްކަރީ  ވިސްނައިގެން 
ހާޞިލުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އަސްކަރީ މިންގަނޑުތަކުން 
އެކަންކަންމުން  ހޯދުންތައްހޯދައި  ބެލުންތައްބަލައި، 
މަދަނީ  ކަމަށްވިއަސް  އަލީގައި  ނަތިޖާއެއްގެ  ލިބޭ 
ޤާބޫލް  ދެއްކުމެއްކަމަށް  ބަހަނާ  މިކަން  ވެރިއަކަށް 
ވެރިއަކަށް  މަދަނީ  އަތުވެއްޖެނަމަ  ޙާލަތެއް  ކުރެވޭ 
ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ދޭތެރޭ  އެކޮމާންޑަރަކާއި 

އޮވެއެވެ.

އަސްކަރީ  މިއަދުގެ  އެހެންކަމުން 
ގޮތުގައި  ލިޑަރުންގެ  ސީނިއަރ  ކޮމާންޑަރުން 
މަސައްކަތް  ލެވެލްގައި  އިސްތިރާޖީ  ޚާއްސަކޮށް 
ތަފާތު  ވަރަށް  ކުރައްވަންޖެހިފައިވަނީ 
މައުހޯލެއްގައެވެ. މިތަފާތު މައުހޯލުގައި އޮޕަރޭޝަނަލް 
އިސްތިރާޖީތައް ކަންޑައަޅާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކާމިޔާބު 
ކުރަން ރޭވުންތައް ރާވަންޖެހެނީ މިއަދުގެ މައުހޯލަށް 
މިއަދުގެ  އަދި  ބަހައްޓައިގެންނެވެ.  ވިސްނުން 
މައުހޯލަކީ މަދަނީން އަސްކަރީ ކަންކަން ކޮންޓްރޯލް 
އަސްކަރީ  މައުހޯލަކަށްވުމުން  އޮތް  ކުރާގޮތަށް 
ބޭނުންވެލައްވާގޮތް  ވެރިން  މަދަނީ  ލީޑަރުން 
)Intend( އެގިތިބެގެން އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށް 
ވިސްނަޖެހެއެވެ.  މިއަދު  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް 
ހިޔާލުތަފާތުވުން  ވެރިޔާއާއި  މަދަނީ  އެހެންކަމުން 
ދާކަމަށްވާނަމަ  ގޯސްވެގެން  ގުޅުގުން  ގިނަވެ، 
މިއަދު  ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަމަށް  ނާކާމިޔާބީއާ 
އަބަދުވެސް  ވިސްނުމުގައި  ލީޑަރުންގެ  އަސްކަރީ 

ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ. 

ތަހުޒީބާ  މިކުރެވުނީ  ފާހަގަ  މަތީގައި 
ތަމައްދުންގެ އެންމެ ލާމަސީލު އަދި ޑިމޮކްރަސީގެ 
މައުހޯލް އެންމެ ފައްކާވެ ތާޒާވެފައިވާ މައުހޯލެއްގައި 
ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިފަދަ 
އެތައް  ތަފާތު  މިނޫނަސް  އަދި  މައްސަލަތަކާއި 
ޅަފަތުގައި  ފަދަ  މިދިވެހިރާއްޖެ  މައްސަލަތަކެއް 
އަދި  ދިމާވާނެކަމަށް  ޑިމޮކްރަސީއަކަށް  އޮތް 
އަދި  ޤަބޫލްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  ދިމާވަމުންދާނެކަމަށް 
މިފަހަކަށްއައިސް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާވެސް މިފަދަ 

ޙާދިސާތަކަކާއި ކުރިމަތިވަނީ ވެފައެވެ.

ދިވެހި  މިއަދު  ޚިލާފަށް  ކުރިޔާ 
އިސްކޮމާންޑަރުންގެ  ވެސް  އަސްކަރިއްޔާގައި 
ތަޢުލީމާއި  އަސްކަރީ  ޒަމާނީ  ތިއްބެވީ  ގޮތުގައި 
ޤާބިލް  ތިއްބެވި  ކުރައްވައިގެން  ޙާސިލް  ތަމްރީން 
ތެރެއިން  ރޭންކުތަކުގެ  އަދި  ކޮމާންޑަރުންނެވެ. 
ފުރިހަމަ  ވާޞިލްވަނީ  ހަމައަށް  ކޮމާންޑަރުންނާއި 
ތަމްރީންތަކުގެ  ޢިލްމާއި  އަސްކަރީ  ކުރަންޖެހޭ 
ނުވަތަ  މައުހޯލުގައި  މަސައްކަތުގެ  އިތުރުން 
ހޭދަކުރައްވައި  ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  ޚިދުމަތުގައި 
ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވައިގެން، ޒިންމާތައް އުފުލޭނެވަރުގެ 
އަދި  އޮފިސަރުންނެވެ.  ހުންނަ  ޤާބިލްކަން 
ހަމައެހެންމެ މިއަދުގެ ދިވެހި އަސްކަރީ ނިޒާމަކީވެސް 
އެކުލެވިގެންވާ،  މައްޗަށް  ގިނަބައިތަކެއްގެ 
ޒަމާނީ  ގުޅިލާމެހިފައިވާ  އަނެއްބަޔަކާއި  އެއްބައެއް 
ކޮމާންޑަރުންނަކީ  މިއަދުގެ  ނިޒާމަކަށްވުމުން 
އެއްކަމަކަށްވުރެ ގިނަ ކަންކަމަށް އަހުލިވެރި،ލޯހުޅުވޭ 
ވާންޖެހެއެވެ.   ކޮމާންޑަރުންނަށް  ޤާބިލް  ކުޅަދާނަ 
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ މާހޯލް މިއަދު އޮތްގޮތް  ރަގަޅަށް 
އެނގި  ހާލަތު  އެވަގުތެއްގެ  ދަސްކޮށްގެން   އެގި 
ސަމާލުވެގެން   )Situational Awareness(

ތިބޭ ބަޔަކަށް ވެސް ވާންޖެހެއެވެ.

މިއަދުގެ  އަސްކަރިއްޔާއަށްވެސް  ދިވެހި 
ވެއްޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަފާތުވަނީ  މައުހޯލް 
އައުނިޒާމެވެ.  މިއައި  ގޮތުގައި  އިންގިލާބެއްގެ 
ދިވެހިން  މިނިޒާމް  ނިޒާމެވެ.  ޑިމޮކްރަސީގެ 
ބަލާގަތްފައިވާއިރު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާވެސް ދިވެހިން 
އިސްތިސްނާއެއް  އައުނިޒާމުން  މިބާލާގަތް  އަލަށް 
ބީދައިގެ  ކަންހިންގުމުގެ  ދުނިޔޭގެ  ނުވެއެވެ. 
ދިމާވާނެ  ފަށައިގަންނައިރު  އަލަށްކަމެއް  ތެރެއިން 
ހެއުނުބާ ހުރިހާކަމެއް ތަޙައްމަލުކޮށް މިކަމުގައިވެސް 
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާވަނީ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފައެވެ. 
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ވަރަށް  އަލިފާނުންރައްކާތެރިވުމަކީ 
މުހިންމުކަމެކެވެ. އެހެނީ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން 
މިހާރު  ބަލާއިރު  ދިޔަގޮތަށް  ދިރިއުޅެމުން 
ވަރަށް  ވައްޓަފާޅިއަށްވަނީ  ދިރިއުޅުމުގެ 
ގެދޮރު  އައިސްފައެވެ.  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑު 
އިމާރާތްކުރުން ފެށިގެން އޮފީސްތަކާއި ސައިހޮޓާ 
ރެސްޓޯރަންޓްތަކަކީ މިއަދު ވަރަށް ގިނަ މީހުން 
އެއްވެ އުޅޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ 
އޮތްތަންތަނެވެ.  އަބަދުވެސް  ފުރުސަތު 
ގެތަކަށް  ކުރީޒަމާނުގައި  ސަބަބުތައްބައިވަރެވެ. 
އަލިކުރުމަށް އުއްބައްތިއާއި ފާނޫޒުގެ އެހީ ހޯދި 
ތަކެތީގެ  އެފަދަ  މިހާރު  ނަމަވެސް  ކަމުގައިވީ 
ކަރަންޓުގެ  ބޭނުންކުރަނީ  ގިނައިން  ބަދަލުގައި 
ދޫކޮށްލާވަރުގެ  މިއިއަޅާނުލާ  އާލާތްތަކެވެ. 
ތިބެއްޖެނަމަ  ބަލައިގެން  ރައްޓެއްސެއްކަމަށް 
ފަހަރެއްގައި  ހާދިސާއެއް  ހިތާމަވެރި 
ހަދާފައިވާ  ރާއްޖޭގައި  ހިގައިފާނެއެވެ. 
ހޮޓާތައް  ރީތި  ނަންމަޝްހޫރު  ދުނިޔޭގެ 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅިއަށްވާތަން  އަނދައި 
އަދި  ވެރިފަތުން  ކެއްނުކުރެވޭއިރު  ބަލަށް 
އެއްމެ  ފިކުރުކުރާނެއެވެ.  ވިސްނާ  މާބޮޑަށް 

ހާދިސާއެއް  އަލިފާނުގެ  ސަފާރީއެއްގައިވެސް 
ދިޔުން  މުޅިމިލްކިއްޔާތު  އެމީހެއްގެ  ހިގުމަކީ 
އަޅުގަނޑުމެން  އަބަދުވެސް  ކަމެކެވެ.  ފަދަ 
ސަލާމަތާއި  މީހުންގެ  ދިރިއުޅޭ  އެތަނެއްގައި 
ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާ ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ. 

އަލިފާނުން  ކަމަކަށް،  ފުރަތަމަ 
އެއަށް  އެކުލަވާލާ  ރައްކާތެރިވުމުގެ މިންގަޑެއް 
ދަސްކުރަންޖެހެއެވެ.  އެންމެން  ކުރަން  އަމަލު 
އަލިފާނުގެ  ކުރިން  ދިމާވުމުގެ  ކަމެއް 
ސަލާމަތްވުމަށް  މީހުން  ހާދިސާއަކުން 
ހަދާނެގޮތް ދަސްކޮށްފައި ހުރުން ބުއްދިވެރިއެވެ. 

ކޮންމެ  ނިޒާމެއް  ކޮންމެވެސް  އަލިފާންނިވާނެ 
ދިރިއުޅޭ  މުހިންމެވެ.  ހުރުން  ތަނެއްގައިވެސް 
ވަރަށް  ފުޅިއަކީ  އަލިފާންނިވާ  ގެއެއްގައިނަމަ 
ބާވަތެކެވެ.  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ފަސޭހައިން 
އާލަތްތައް  ތަފާތު  އަލިފާންނިވީގެ  މިހާރު 
ގަންނަށް  ފަސޭހަކަމާއެކު  ރާއްޖެއިންވެސް 

ލިބެއެވެ. 

އަލިފާނުގެ  ޕްލޭނަކީ  ފަޔަރ ސޭފްޓީ 
އެތަނަކުން  ފަސޭހަކަމާއެކު  ހާދިސާއެއްގައި 
ސަލާމަތްވެގެން ނުކުމެގެން ދާންވީގޮތް ދުރާލާ 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެންގުމަށް  އެންމެނަށް 

ަސާލމާަތއި ަރއާްކތެރިކަމްަށ 

ެކްޕޓަން ައްޙަމދު ާފިއޒު ަރާޝދުުފުަރދީ ޒްިނާމ މުހްިނމު!

10
addana@mndf.gov.mv



ސަބަބަކުން ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ.

މިހާރުވެސް  ރާއްޖޭގައި  ދިވެހި 
ގިނަ  130އަށްވުރެ  ދެމުންގެންދާ  ޚިދުމަތް 
ރިޒޯޓް އޮތްކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ 
ލޮޅުމެއް  ކުޑަ  ކިތައްމެ  މިސިނާއަތަށް  އިރު 
ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ  ވަރަށް  އައުމަކީވެސް 
ކަމެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން 
ސޭފްޓީ  ފަޔަރ  ރިޒޯޓެއްގައިވެސް  ކޮންމެ 
ހެދުން  ސާރވޭއެއް  އެސެސްމަންޓް  ރިސްކު 
ސާރވޭއަކުން  މިފަދަ  ބޭނުންތެރިއެވެ. 
އެތަނެއްގައި  ނުރައްކާތެރިކަން  އަލިފާނުގެ 

ބޮޑުއަލިފާނަކުން  ރޯވާ  ރިޒޯޓެއްގައި 
ހައިޑްރަންޓް  ޕްރެޝަރައިޒް  ރައްކާތެރިވުމަށް 
އަލިފާނުގެ  ބަހައްޓާނެގޮތާއި  ސިސްޓަމް 
ވަގުތުން  އެކަން  ހިނގައިފިނަމަ  ހާދިސާ 
ރިޒޯޓެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 
އޮޓަމެޓިކް ފަޔަރ ޑިޓެކްޝަން އެންޑް އެލާމް 
ހުންނަށްޖެހެއެވެ.  ޤާއިމްކޮށްފައި  ސިސްޓަމެއް 
ރިޒޯރޓްގެ ޕަވަރހައުސްތަކުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ 
ބެހޭގޮތުންނާއި  ނިޒާމަކާއި  އަލިފާންނިވާ 
ވަޔަރިންގ  އިލެކްޓްރިކް  ރިޒޯޓްތަކުގެ 
ރިޒޯޓްތަކުގައި  އަދި  ހުންނަންވީގޮތާއި 

ފަޔަރ  ބަހައްޓާތަނުގެ  މެޝިން  ކުނިއަންދާ 
މިޤަވާއިދުގައި  ހުންނަވީގޮތް  ސޭފްޓީ 
ޕެޓްރޯލާއި،  ގޭސް،  އެލް.ޕީ  ލިޔެފައިވެއެވެ. 
ތެލުގެ  ފަދަ  ކަރާސީނު  އަދި  ޑީސަލާއި 
ގެންގުޅެންވީ  ރައްކާކޮށް  ބާވަތްތައް 
ހޭލުންތެރިވުމުގެ  އަލިފާނުން  އަދި  ގޮތްތަކާއި 
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަލިފާންނިވާލުމުގެ މަސައްކަތް 
ރަށެގައި،  ކޮންމެ  ޓީމްތައް  ދަންނަ  ކުރަން 
ޖެހޭނެކަން  ތިބެން  ނިސްބަތުން  އެރަށެއްގެ 
މިފަރާތްތައް  އަދި  ބުނެއެވެ.  މިޤަވާއިދުގައި 
ހަދާ  ޕްލޭންއެއް  ކުރާނެގޮތުގެ  މަސައްކަތް 
އެޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހާއްސަބަޔަކު އަބަދުވެސް 
ކޮންމެ  ތިބެންޖެހެއެވެ.  ތައްޔާރީހާލަތުގައި 
ފަހަރަކު ކަމެއް ދިމާވާނީ ދުރާލާ އެގިގެންކަމަށް 

ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

ދުވަސްކޮޅު  ކުޑަ  މިވީ  މިއަހަރު   
އެތަކެއް  ނުރައްކާތެރި  އަލިފާނުގެ  ތެރޭގައި 
ރިޒޯޓެއްގައި  ހިނގާފައެވެ.  ހާދިސާއެއްވަނީ 
އަލިފާންރޯވެ އޮޕަރޭޝަންތައް އެކީ ހުއްޓި އަލުން 
ކުރަންޖެހިފައެވެ.  މަރާމާތު  އެތަންތަންވަނީ 
އަލަން ބަދެނިމިގެން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދަތުރު 
ހާދިސާގެ  އަލިފާނުގެ  ހިނގި  ނިމުނުތަނުން 
ވަނީ  މަރާމާތަކަށް  ބޮޑު  އުޅަނދު  ސަބަބުން 
ހާދިސާއެއް  އެތަކެއް  މިފަދަ  ބޭނުންވެފައެވެ. 
ފަޔަރ  ކަމަކީ  ހުރިހާވެސް  ލިޔެވިދާނެއެވެ. 
ރައްކާތެރިކަމުގެ  ވިސްނައިގެން  ސޭފްޓީއަށް 
ސަލާމަތާއި  ކުރުމެވެ.  ވަރުގަދަ  ފިޔަވަޅުތައް 
ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ވަކިމީހެއްގެ  ރައްކާތެރިކަމަކީ 
އޮތްކަން  ހިއްސާވެސް  ތިމާގެ  އެކަމުގައި 
ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ޖެހެއެވެ.  ޤަބޫލުކުރަން 
ފަސޭހަކަމެއް  އެހާ  ހެދުމަކީ  ވަކިޤަވާއިދެއް 
މީހެއްގެ  ކޮންމެ  އެހެންނަމަވެސް  ނޫނެވެ. 
ވެސް ފަރުދީޒިންމާއަކީ އެމީހަކަށް ފަސޭހައިން 
މިމުހިންމު  ވީމާ،  ރޯލެކެވެ.  އަދާކުރެވިދާނެ 
އިހުމާލު  އަޅުގަނޑުމެން  އަދާކުރުމަށް  ރޯލު 
ތިމާގެ  ސަބަބުން  އަލިފާނުގެ  ނުވަމާތޯއެވެ. 
ފުރާނައާއި މުދާ އަނދާ އަޅިއަށްވެގެންދިޔުމަކީ 

ހިތާމަހުރިކަމެކެވެ.

އަލިފާނުގެ  އެއްގޮތަށް  މިޕްލޭނާއި  ލިޔުމެކެވެ. 
ހާދިސާއެއް ހިގުމުގެ ކުރިން އެންމެން ތައްޔާރު 
ކުރުން މުހިންމެވެ. ބުރިބުރިއަށްނަގާފައި ހުންނަ 
އުސް އިމާރާތްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ސިނަމާ އަދި 
މީހުން  އަބަދުވެސް  ތަންތަނަކީ  ހޮސްޕިޓާފަދަ 
މިފަދަ  އުޅޭތަންތަނެވެ.  އެއްވެ  ގިނައަދަދަކަށް 
ޕްލޭނެއް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ  ތަނެއްގައި  ކޮންމެ 
ވަރަށް  ބޭއްވުމަކީ  ޑްރިލްސްތައް  ފަޔަރ  ހަދާ 
ވަޔަރިންއަކީވެސް  ކަރަންޓް  މުހިންމުކަމެކެވެ. 
ބަލާ  ރަނގަޅުތޯ  އިންސްޕެކްޓްކޮށް  ގަވާއިދުން 
މިހާރުވެސް  އެއްޗެކެވެ.  ޓެސްޓްކުރަންޖެހޭ 
ހިގުމަށް  ހާދިސާތައް  އަލިފާނުގެ  ގިނަ  އެންމެ 
މެދުވެރިވާ އެއްސަބަބަކީ ކަރަންޓްގެ ކޮންމެވެސް 

އަލިފާނެއް  ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ.  ހުރިމިންވަރު 
ހުރިމިންވަރު  ތަންތަން  ހިފާފާނެ  ފަސޭހައިން 
އެގުމަކީ އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމަށް ފިޔަވަޅު 

އެޅުމުގައި މުހިންމުކަމެކެވެ. 

މިހާރު ވެސް ރިޒޯތްތަކުގައި އަލިފާނުން 
ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ  އަޅަންވީ  ރައްކާތެރިވުމަށް 
ހެދިފައިވެއެވެ.  ޤަވާއިދެއް  ތަފްސީލީ  ވަރަށް 
ކިތައް  އަމަލުކުރަނީ  މިޤަވާއިދަށް  ނަމަވެސް 
ވަރަށް  މިޤަވާއިދުގައި  ރިޒޯޓުންބާވައެވެ؟ 
އަލިފާންނިވާ  އާއި  އަލިފާންނިވި  ތަފްސީލްކޮށް 
ސަމާލުކަންދޭންވީ  ބެހެއްޓުމުގައި  ރަޖާ 
ސިސްޓަމް  ހޯސްރީލް  ފަޔަރ  ކަންތައްތަކާއި 
ހަރުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ިއ  ާތ ަމ ާލ ަސ
ަރްއާކެތިރަކަމީކ ަވިކީމެހްއެގ ަކެމްއ 

ިހްއާސެވސް  ިތާމގެ  ެއަކުމަގއި  ނޫެނވެ. 
ޮއްތކަން ަޤޫބުލުކރަން ެޖެހެއވެ. ކޮްނމެ ަކަމަކށް ަވިކަޤާވިއެދއް 
ެހުދަމކީ ެއހާ ަފޭސަހަކެމއް ނޫެނވެ. ެއހެންަނަމެވސް ކޮްނމެ 
ަފޭސަހއިން  ެއީމަހަކށް  ަފުރީދޒިްނާމައކީ  ެވސް  ީމެހްއގެ 

ައާދުކެރިވދާނެ ޯރެލެކެވ.
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މަޝްހޫރު  ނުވަތަ  ބޭގަމް  ޝަމީމާ 
ވަނަ   2015 ބްރައިޑަކީ  ޖިހާދީ  ނަމުންނަމަ 
އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހު ސީރިޔާގައި ހަނގުރާމަ 
ގުޅުމަށް  ސްޓޭޓްއާ  އިސްލާމިކް  ކުރަމުންދާ 
ފިލައިގެންގޮސްފައިވާ،  އިނގިރޭސިވިލާތުން 
ޒުވާން  ނިސްބަތްވާ  އާއިލާއަކަށް  މުސްލިމް 
އުމުރަކީ  އޭނާގެ  އޭރު  ކުއްޖެކެވެ.  އަންހެން 
އެންމެ 15 އަހަރެވެ. މި ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން، 
2015 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިކަން 
ވެގެންގޮސްފައެވެ.  ޚަބަރަކަށްވަނީ  ހޫނު  ވަރަށް 
ފަހުން،  އަހަރުތަކެއް  އޭގެ  ނަމަވެސް،  އެހެން 
މީޑިއާގެ  އަޑު،  ބްރައިޑްގެ  ޖިހާދީ  އަނެއްކާވެސް 
ސީރިއާގެ  އޭނާ  ހޯދީ،  ޖާގަ  ސުރުޚީތަކުން  ފަލަ 
ނާދެވިފައިހުރި  ޤައުމަށް  ކޭމްޕެއްގައި  ރެފިއުޖީ 

ޚަބަރާ އެކުގައެވެ.

ވަނަ   2015 ބޭގަމް  ޝަމީމާ 
ހަނގުރާމާގައި  ކުރިއަށްދާ  ސީރިޔާގައި  އަހަރު 
އޭގެ  އެތެރެވިއެވެ.  ސީރިޔާއަށް  ބައިވެރިވުމަށް 
ފަހުން  ދުވަސް  ވަރަކަށް  ދިހަ  ގާތްގަނޑަކަށް 
އޭނާވަނީ، އޭނާ ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ 
މީހަކާ ކައިވެނިކޮށް، ޖިހާދީ ބްރައިޑަކަށްވެފައެވެ. 

ލިބިފައިވާއިރު،  ދަރިން  ތިން  ކައިވެންޏަށް  މި 
އޭގެ ތެރެއިން ދެކުދިން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އަދި 
މިހާރު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދަނީ، 
ފެބްރުވަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ވިހެއި 
ތުއްތު ކުއްޖާއާއެކު، މީގެ ކުރިން ދެކެފައިނުވާފަދަ 

ނިކަމެތި ހާލެއްގައެވެ.

ިމާހުރ ބޭނުްނވަނީ ެއނުބރި ަޤުއަމށް އަންނަްނ!
ދަ  މަހު،  ފެބްރުއަރީ  މިއަހަރުގެ 
ޓައިމްސްގެ ޖާނަލިސްޓަކަށް ޝަމީމާ ބޭގަމް ވަނީ 

ިއުބަރތުން ުފިރގެްނވާ ެދާހިދާސެއްއ!

ެލްފިޓަންންޓ ޙަަސްނ ައްކަރްމޖިާހީދ ބްރައިޑް އަދި ސައުީދގެ ރަހަފު !

ބައްދަލުވެފައެވެ.  ކޭމްޕަކުން  ރެފިއުޖީ  ސީރިޔާގެ 
އަހަރުތަކެއްކުރިން،  މީގެ  މިއީ،  އަދި 
ސީރިޔާއަށްދިޔަ  ފިލައިގެން  އިނގިރޭސިވިލާތުން 
"ޖިހާދީ ބްރައިޑް" ކަންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. 
ޤައުމަށް  އެނބުރި  އޭނާ  ބައްދަލުވުމުގައި،  މި 
އަންނަން ބޭނުންވާކަމަށްވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެން 
ދާޚިލީ  ކުރިއަށްދާ  ސީރިޔާގައި  ނަމަވެސް، 
އޭނާ  އާދެވުމަކީ،  ބައިވެރިވަން  ހަނގުރާމާގައި 
ވަނީ  އޭނާ  ނުކުރާކަމެއްކަމަށް  ހިތާމަ  އެކަމާ 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ޚަބަރު،  މި  ބުނެފައެވެ. 
ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީން ޖާގަ ހޯދައި، އޭނާއާމެދު 
އެކި މީހުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، މި ކަމަކީ ޤައުމީ 
ބަހުސަކަށް ވެގެންދިޔައެވެ. އާދެ! އަނެއްކާ ވެސް، 
"ޖިހާދީ ބްރައިޑް" މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ހޯދިއެވެ.

ބައެއްގެ  ގިނަ  ބޭގަމްއަށް  ޝަމީމާ 
ބީބީސީއަށް  އަމާޒުވަމުންދާއިރު،  ފާޑުކިޔުންތައް 
ވަނީ  ބުނެފައި  އޭނާ  އިންޓަވިއުއެއްގައި،  ދިން 
އެންމެންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދޭކަމަށާއި، އޭނާ 
އަދިވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބައެއް ވެލިއުސްއަށް 
ތާއީދުކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ސީރިޔާގައި ކުރިއަށްދާ 
ގޮތުން  ސަބަބާބެހޭ  މެދުވެރިވި  ޖިހާދަށްދާން 
އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާ އެ ހަނގުރާމައިގައި 

ަސުއދީ ައަރިބްއާޔގެ ަރަހފް ުމަޙްއަމުދ: ިމާހރު އޭާނައކީ ކެެނާޑެގ  �
ަރްއިޔެތްއ.

ިމާހރު ިދިރުއޅެނީ ީސިރާޔެގ  � ިއނިގޭރިސިވާލުތގެ ިޖާހދީ ްބަރިއްޑ: 
ެރިފުއީޖ ޭކްމެޕްއަގިއ، ަޙާވުލވާނެ ަޤުއެމއް ެންތ.
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އުފެދިގެން  ޝައުޤުވެރިކަން  ބައިވެރިވުމަށް 
ދިޔަ  ދައުރުވަމުން  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  ދިޔައީ، 
ހަނގުރާމަވެރިންގެ ވީޑިއޯތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. 
ވަނީ  އޭނާ  ވެސް،  އިންޓަރވިއުގައި  މި 
އައިއެސްއައިއެލްގެ  ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ، 
ބައެއް ކަންކަން ދިފާއުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. 
އިތްފަތްތެރިކަން  އަންހެނުންގެ  މިގޮތުން، 
ފޭރިގަތުމާއި އަދި ޔަޒީދީ އަންހެނުން މެރުމާބެހޭ 

މި  ނެރެފައެވެ.  ބަޔާނެއް  ވަނީ  އޮފީހުން 
ކިބައިން  އޭނާގެ  ގޮތުން،  ބަޔާނުގައިވާ 
އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަތުމަށް 
ރަސްމީ  ހާމަކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ނިންމާފައިވާކަން 
ސިފައެއްގައި މިކަން ހާމަކުރުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ 
އާއިލާ ދަނީ މިކަން މިހެން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ 
އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ރަސްމީ 
އިދާރާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، ޝަމީމާ ބޭގަމްއަކީ، 

ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، އެއީ 
ވެސް  އިރާޤުގައި  މީހުން،  ޖަމާޢަތުގެ  ޝީޢީ 
އެކަން ކުރާ ގޮތް ކަމަށެވެ. މިފަދަ، ވާހަކަތަކަކީ، 
އިނގިރޭސީވިލާތުގެ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް 

ބޮޑަށް ލިބިގެން ދިޔަ ވާހަކަތަކެކެވެ.

ިއނިގޭރސި ަރްއިޔެތްއެގ ަޙްއޤު ިނުގަޅިއަގތުްނ!
އެނބުރި  ޤައުމަށް  ބްރައިޑް  ޖިހާދީ 
ހާމަކުރި  މީޑިއާގައި  ބޭނުންވާކަމަށް  އަންނަން 
ހިސާބުން، މިއީ ޤައުމީ ބަހުސަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. 
ދެވަނަ  އޭނާ  ރައްޔިތުން  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ފަހަރަށް ޤައުމަށް ގެންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. 
ވެސް  އޭނާއަކީ  ގޮތުން،  ކުރާ  ޤަބޫލު  އެމީހުން 
އަންހެނެކެވެ.  ގޮސްފައިވާ  ހައްދުފަހަނައަޅާ 
މުޖުތަމަޢުއިން  އެމީހުންގެ  މީހަކަށް  އެފަދަ  އަދި 
އަސަރު  ނުރަނގަޅު  އޭގެ  ދީފިނަމަ،  ޖާގަ 
އެންމެ  މީހުންގެ  މިފަދަ  ކުރާނެއެވެ.  އެޤައުމަށް 
މިހާރު  އޭނާ  އެއްކަމަކީ،  ފާހަގަކުރާ  ބޮޑަށް 
އިނގިރޭސީންނަށް  މިއީ،  އަޅާގޮތެވެ.  ހެދުން 

މައްސަލައެކެވެ. 

މި މައްސަލައާ ދޭތެރޭ ބަހުސްކުރެވެމުން 
ދަނިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޯމް ސެކެރެޓަރީގެ 

އޮންނަ  ގުޅުން  ޖަމާޢަތަކާ  ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ 
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި މީހެކެވެ. 

ަބއިަންލައްޤާވމީ ޤާނޫުނ!
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން، 
އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން ރަށްވެހިކަމުގެ ހަައްޤު 
ނިގުޅައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. މާނައަކީ، އެއްވެސް 
މީހަކީ، ޤައުމެއް ނެތް މީހެއް ގޮތަށް ނުހެދޭނެކަމަށް 
އޮތުމެވެ.  ބަޔާންވެފައި  ޤާނޫނުގައި  އެ 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާމަކުރާ 
ބަނގްލަދޭޝްގެ  ބޭގަމްއަށް  ޝަމީމާ  ގޮތުން، 
އެބައޮތެވެ.  ފުރުޞަތު  ވުމުގެ  ރައްޔިތަކަށް 
ރައްޔިތެއްގެ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  އެހެންކަމުން، 
"ސްޓޭޓްލެސް"  އޭނާއަކީ  ގެއްލުނަސް  ޙައްޤު 
މީހަކަށް ނުވާނެތީއެވެ. ސަބަބަކީ، އޭނާގެ އާއިލާ 
ނިސްބަތްވަނީ ބަނގްލަދޭޝްއަަށް ކަމަށްވާތީ އެވެ. 

ކަމާބެހޭ  ބަންގްލަދޭޝްގެ  ނަމަވެސް،  އެހެން 
ރައްޔިތެއްގެ  ބޭގަމްއަށް  ޝަމީމާ  އިދާރާތަކުން 
ކޮށްފައެވެ.  އިންކާރު  ވަނީ  ދިނުމަށް  ޙައްޤު 
އޭނާގެ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  މިހެންކަމަށްވާނަމަ، 
ނިގުޅައިގަތުމަކީ،  ހައްޤު  ރައްޔިތެއްގެ  ކިބައިން 
ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް  ޤާނޫނުތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޤާނޫނީ މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ. 

ބައްޕަ  ބޭގަމްގެ  ޝަމީމާ 
އަދިވެސް  ދަރިފުޅު  އޭނާގެ  ބުނެފައިވަނީ، 
ބޭނުން  ޤަބޫލުކުރަން  ކުރެވުނުކަމަށް  ގޯސްކަމެއް 
އެކުރީ  އޭނާ  ނަމަވެސް،  އެހެން  ނުވާކަމަށެވެ. 
ހިތާމަކުރާ  އެކަމާމެދު  ޤަބޫލުކޮށް،  ކުށެއްކަމަށް 
ދައްކައިފިނަމަ،  ވާހަކަ  މީޑިއާގައި  އޭނާ  ކަމަށް 
ދޭތެރޭ  އޭނާއާ  ރައްޔިތުން  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ދެކޭގޮތް ބަދަލުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ރަށްވެހިކަން 

ގެއްލިގެންވެސް ނުދިޔައީހެވެ. 

ބޭނުްނވަނީ ެދވަނަ ުފުރަޞެތްއ !
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ފަހުން  އެންމެ 
އިންޓަރވިއެއްގައި  ދިން  ޖާނަލިސްޓަކަަށް 
އިސްލާޙްވެ  ބޭނުންވަނީ  ބުނެފައިވަނީ،  އޭނާ 

ދެވަނަ  ދިއުމަށް  އެނބުރި  އިނގިރޭސިވިލާތަށް 
ބޭނުންވަނީ،  "އަހަރެން  ކަމަށެވެ.  ފުރުޞަތެއް 
އެންމެންނަށް  ވެދާނެކަން  ރަނގަޅު  މީހަކު 
އަހަރެން  ބޭނުންވަނީ  އަހަރެން  ދައްކުވައިދޭން، 
އަހަރެން  އެހީތެރިވާން.  މީހުންނަށް  އެހެން  ފަދަ 
އަހަންނަށް  މީހަކަށް  ދެވަނަ  ބޭނުމެއްނުވޭ، 
މިދިމާވި ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވާކަށް" މިހެންނެވެ. 
ޤަބޫލުކުރާ  މީހުން  ގިނަ  ނަމަވެސް،  އެހެން 
އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ  އޭނާއަކީ  ގޮތުގައި، 
އަމިއްލައަށް  ގުޅުމަށް  ޖަމާޢަތަކާ  ޓެރަރިސްޓް 
ސީރިޔާއަށް ދިޔަ މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ 
މީހަކަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 
މިކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް، އިނގިރޭސިވިލާތުން 

ަރަހފް ުމަޙްއަމަދށް ކެެނާޑއިން ިހާމަޔްތދީ، އޭާނައށް ަމުރަޙބާ ިކުޔުމގެ ެތެރއިން ައދި ަތިއލެްނަޑށް ްޓރާްނިސްޓުވަމްށަފހު ޮހެޓްލަގިއ. �

“އަހެަރްނ ބޭުންނވަނީ އެނުބރި ޤުައމްަށގްޮސ، މުޅި އުައ ދިރުިއޅުމެއް ފަަށްނ، 
އަހެަރްނ ަދރިފުޅްަށ ަރނގަޅު މްުސތަޤަްބލެއް ހަޯދއިދޭްނ، އަހްަނަންށ މި ދާިމވި 
ކަހަލަ ހާދާިސއެއް އެހްެނ މީހަކްަށ ދާިމާވކްަށ ބޭުނމެއުްނވޭ، އަހެަރްނ ބޭުންނވަނީ 

ެދވަަނ ފުުރަޞތު” - ަޝމާީމ ބޭގަމް -
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ހަނގުމާރާއަށް  ސީރިޔާގެ  ކުރިންވެސްވަނީ  މީގެ 
ދެވަނަ  ގެނެސް،  އަނބުރާ  ބަޔަކު  އެތައް  ދިޔަ 
ފުރުޞަތެއް ދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޝަމީމާ 
ބޭގަމް އެޤައުމަށް އެތެރެވިޔަ ދޭކަށް، އެޤައުމަކުން 

ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. 

ިމަފދަ ެއހެްނ ާހިދާސ: ކަްނުކިރޮގތް ަތާފުތ!
ވަނަ   5 މަހުގެ  ޖަނަވަރީ  މިދިޔަ 
ދުވަހު، މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ރަހަފް މުޙައްމަދު 
ކިޔާ ސައުދީ އަންހެނެއްގެ ނަމުން ގުގުމާލިއެވެ. 
ދުވަހު  ވަނަ   5 ޖަނަވަރީ  މުޙައްމަދަކީ،  ރަހަފް 
ތައިލޭންޑް އެއަރޕޯރޓަކުން ހައްޔަރުކުރި ސައުދީ 
އަރަބިއްޔާއަށް ނިޞްބަތްވާ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ 
ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ތައިލޭންޑުން 
ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، ކުވެއިތުން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް 
ޓްރާންސިޓް  ތައިލޭންޑްގައި  މަގުމަތީގައި،  ދިޔަ 

ކުރުމުންނެވެ.

އާއިލާއަށް  މުޙައްމަދަކީ،  ރަހަފް 
ހޯދުމަށް  ހިމާޔަތް  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ފިލައިގެން 
ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އެތެރެވާން  އެޤައުމަށް 
ނަމަވެސް،  އެހެން  ކުއްޖެކެވެ.  އަންހެން  ދިޔަ 
އޭނާ އާއިލާއަށް ފިލައިގެން ދިޔަކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
ތައިލެންޑްގެ  އާއިލާއިން  އޭނާގެ  ލިބުމާއެކު 
ތައިލެންޑް  އޭނާ  ގުޅިގެން  އިދާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ 
ބުނާ  ރަހަފް  ހުއްޓުވިއެވެ.  އެއަރޕޯރޓުގައި 
ފިލައިގެން  އާއިލާއަށް  އޭނާގެ  ގޮތުން، 
އާއިލާއިން  މަރާލަން  އޭނާ  ޖެހުނީ،  ދާން 
މިކަމަށް  ސަމާލުކަން  މީޑިއާގެ  އުޅޭތީއެވެ. 
އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިގެން ދިޔައީ، އޭނާ މަރާލަން 
އިސްލާމްދީން  މަސައްކަތްކުރަނީ،  އާއިލާއިން 
ހާމަކުރި  މީޑިއާގައި  ދޫކޮށްލާފައިވާތީކަމަށް 

ހިސާބުންނެވެ.

ރަހަފް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް، 
މިކަން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނުވިއެވެ. 
އެއަރޕޯޓްގައި  ތައިލޭންޑްގެ  އޭނާހުރީ  އޭރު 

ނަމަވެސް،  އެހެން  ބަންދުކުރެވިފައެވެ. 
ތައިލޭންޑްގެ  ފިއްތުންތަކާހެދި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
އޭނާ  ފަހުން  އެންމެ  ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ 
ދޫކޮށްލަން ޖެހުނެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 
ހައިކޮމިޝަން ފޮރ ރެފިއުޖީގެ އޮފިސަލުން އޭނާއާ 
ދުނިޔޭގެ  މުޅި  ހިސާބުން  މިހާ  ޙަވާލުވިއެވެ. 
އަދި  ދިޔައެވެ.  ލިބިގެން  މިކަމަށް  ސަމާލުކަން 
ރެފިއުޖީއެއްގެ  އޭނާއަށް  ގޮތުން،  ނަތީޖާއެއްގެ 
ދަރަޖަ ޔޫއެންގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދިނެވެ. 
ސަމާލުކަމެއް  ބޮޑު  މިހާ  މީޑިއާގައި  މިކަމަށް 
ލިބިގެން ދިޔައީ، ޓްރވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އޭނާ 
ސަބަބުންނެވެ.  މެސެޖްތަކުގެ  ފޮނުވަމުންދިޔަ 
ކެނޑިނޭޅި އޭނާ ބުނަމުންދިޔައީ، އޭނާ އާއިލާއާ 
އޭނާ  އަދި  މަރާލާނެކަމަށެވެ.  ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ، 
އިސްލާމްދީން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ 
ވަދެ  ތެރެއަށް  މިކަމުގެ  ފަރާތްތަކުން  ބާރުގަދަ 
ޖަނަވަރީ 11  އަދި  ދިނެވެ.  ހިތްވަރު  އޭނާއަށް 
ވަނަ ދުވަހު، ކެނެޑާއިން އޭނާ އަށް ހިމާޔަތްދީ، 

އެޤައުމަށް ގެންދިޔައެވެ. 

ަރަހފް ައށް ިހާމތް ިލބުނު، ަޝީމމާ ޭބަގމް ދާނެ 
ަޤުއެމއް ެނިތަފ!

ބަލާއިރު،  ހާދިސާއަށް  ދެ  މި 
ލޯބިކުރާ،  ގޮތްތަކަށް  ހުޅަނގުގެ  އަކީ،  ރަހަފް 
އިސްލާމީ  ދޫކޮށްލާފައިވާ  އިސްލާމްދީން 
ޒުވާން  މަލާމާތްކުރަމުންދިޔަ  އުސޫލުތަކަށް 
އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ އާއިލާއަކީ ސައުދީ 
މުއްސަނދި  އަދި  ނުފޫޒުގަދަ  އަރަބިއްޔާގެ 

އާއިލާއެކެވެ. 

ރަހަފްގެ މެސެޖްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، 
ތަޢުލީމުން  އަހަރެން  އާއިލާއިން  "އަހަރެން 
މަޙްރޫމް ކުރުވި، އެތައް މަހެއްވަންދެން އަހަރެން 
ޖިސްމާނީ  އަހަންނަށް  ބެހެއްޓި،  ބަންދުކޮށްފައި 
އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާދިން، އަހަރެން ގަދަކަމުން 
ކައިވެނި ކުރުވަން އުޅުނު، އަހަރެން އިސްލާމްދީން 
އިންޒާރުދިން"  ބުނެ  މަރާލާނެކަމަށް  ދޫކޮށްލީމާ، 
މިހެންނެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އިސްލާމްދީން 

ދޫކޮށްލުމަކީ މަރުގެ އަދަބުދެވޭ ކުށެކެވެ.

ރަހަފް މީޑިއާ އަށް ދޫކޮށްލި މިބަސްކޮޅު 
އޭނާ  ޤައުމުތަކުން  ހުޅަނގުގެ  ދިޔައީ،  ވެގެން 
މީގެ  ބޮޑު ސަބަބުކަމުގައެވެ.  އެންމެ  ބަލައިގަތް 
ސަބަބުން އޭނާ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނަކަށް ވެގެން 
ދިޔައެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް 

ަރަހފް ުމަޙްއަމުދގެ ިދާފުޢަގިއ ޫޔއެްނގެ ޮއިފަސލުްނ، ަތިއލެްނޑް ެއެއައރޯޕރްޓަގިއ ަހަރާކްތެތިރވަީނ.  �

"އަހެަރްނގެ ާއއާިލއްިނ އަހެަރްނ ތުަޢލީމްުނ މަޙްރޫމް ުކުރވި، އެތައް މަހެއް ވްަނެދްނ 
އަހެަރްނ ަބްނުދކޮްށފައި ެބހެއިްޓ، އަހްަނަންށ ޖްިސާމނީ އަދި ަނފާްސނީ އަނާިޔދްިނ، 
ދޫކޮްށލާީމ،  އްިސާލމްދްީނ  އަހެަރްނ  ުއޅުުނ،  ުކުރވްަނ  ކައިވެނި  ގަަދކަމްުނ  އަހެަރްނ 

މާަރާލެނކަމްަށ ުބެނ އްިނާޒުރދްިނ" - ަރހަފު މުޙައްމުަދ -
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އޭނާގެ ހިތްވަރުގަދަ މިއަމަލަށް އޮހެމުން ދިޔައެވެ. 

ނިސްބަތްވާ  އިނގިރޭސިވިލާތަށް 
ސީރިޔާގައި  އަމިއްލައަށް  އަކީ  ބޭގަމް  ޝަމީމާ 
ދިޔަ  ބައިވެރިވުމަށް  ހަނގުރާމާގައި  ކުރިއަށްދާ 
ދިޔައީ  ސީރިޔާއަށް  އޭނާ  ކުއްޖެކެވެ.  އަންހެން 
އެއީ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް އޭނާ އަށް ވިސްނޭތީއެވެ. 
އަންނަން  އެނބުރި  ޤައުމަށް  ނަމަވެސް،  އެހެން 
އޭނާދަނީ  ހާމަކުރުމަށްފަހުވެސް،  ބޭނުންވާކަމަށް 
ކުރަމުންނެވެ.  ދިފާޢު  އަމަލުތައް  ބައެއް  އޭނާގެ 
މިގޮތުން، އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވީތަނެއް ނޭނގޭކަމަށާއި 
އަދިވެސް އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރިކަމަށް ވަނީ 
ބުނެފައެވެ. އޭނާގެ ހަމައެކަނި އެދުމަކީ އޭނާއަށް 
ފުރުޞަތެއް  ދެވަނަ  ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ 
މިފުރުޞަތުގެ  ބޭނުންވަނީ  އޭނާ  އަދި  ދިނުމެވެ. 

މީހަކަށް  ދެވަނަ  ކަމެއް  މިފަދަ  ބޭނުންހިފައި، 
މީހުން  އެހެން  ނުދިނުމަށްޓަކައި  ކުރިމަތިވިޔަ 

ހޭލުންތެރި ކުރާށެވެ. 

މި ދެހާދިސާއަށް ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްފި 
އިބުރަތްތަކެއް  ގިނަ  މިކަމުގައި  ބަޔަކަށް 
މި  ދެންނެވިދާނެއެވެ.  އެކުލެވިގެންވާކަމަށް 
އިސްލާމީ  ރަހަފްއަކީ،  ތެރެއިން،  ދެމީހުންގެ 
ދޫކޮށްލި  އިސްލާމްދީން  ނިސްބަތްވާ  ޤައުމަކަށް 
ޒުވާން އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން 
އެހެން  އަރަބިއްޔާގެ  ސައުދީ  ސިފަކުރަނީ، 
ނަމޫނާއެއްގެ  ހިތްވަރުގަދަ  ހުރި  އަންހެނުނަށް 
މަރުޙަބާ  މިކަމަށް  ދުނިޔެ  މުޅި  ގޮތުގައެވެ. 
ކެނެޑާގެ  އޭނާއަކީ  މިހާރު  ކިޔާފައިވާއިރު، 
އަރަބިއްޔާގެ  ސައުދީ  ރަހަފް  ރައްޔިތެކެވެ. 
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ނަމަވެސް،  ނިސްބަތްވީ  އާއިލާއަކަށް  ނުފޫޒުގަދަ 
އެއްވެސް  އާއިލާއަށް  އޭނާގެ  ހުއްޓުވަން  އޭނާ 
ކަމެއް ނުކުރެވުނީ މުޅި ދުނިޔެ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް 

ތެދުވީމައެވެ. 

ބްރައިޑް  ޖިހާދީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ވަޒަނަށް  އަމިއްލަ  އޭނާގެ  ބޭގަމް  ޝަމީމާ 
ގެއްލިގެން  ހައްޤު  ރައްޔިތެއްގެ  އެތެރެނުވެވި، 
ކުރިއަށްދާ  ސިރިޔާގައި  އޭނާ  މިދިޔައީ، 
ދަތުރުގެ  ކުރި  ބައިވެރިވާން  ހަނގުރާމާގައި 
މިހުރިހާކަމަކާ  އޭނާ  މިހާރު،  ސަބަބުންނެވެ. 
ފެށުމަށް  ދިރިއުޅުމެއް  އައު  މުޅިން  ދުރުވެ، 
އިވޭ  އަޑު  އޭނާގެ  ކުރަމުންދާއިރު،  އާދޭސް 
ހިސާބުގައި ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނެތެވެ. 
ޙައްޤުތަކަށް  އިންސާނީ  ގޮވާލުންތަކަށް،  އޭނާގެ 
ނުވަަތަ  ޤައުމަކުން  އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރާ 
ދީފައި  ސަމާލުކަމެއް  އެއްވެސް  ޖަމިއްޔާއަކުން 
ފަހަރުގައި  ކޮބައިބާވައެވެ.  ސަބަބަކީ  ނުވެއެވެ. 
ދައްކައި،  ވާހަކަ  ހިމާޔަތްކޮށް  އިސްލާމްދީން 
ކުރާތީކަމަށްވެސް  ދިފާޢު  އަމަލުތައް  އޭނާގެ 
މީޑިއާގައި  މިއީ،  )ނޯޓް:  ވެދާނެއެވެ.  
މިދެހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބެންހުރި ލިޔުންތައް 

އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.(
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ޮކމާްންޑ ާސޖަްނޓް ޭމޖަރ 
ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ

އްަނހްެނ ިސފައްިނގެ 
ޚުިދމަތްަށ 30 އަހުަރ
ަފާރަތކުން ބޭނުްނުކރާ  ުހިރހާ  ުކރާ  ަމަސްއަކތް  ަތަރްއީޤައށް  ަކާމއި  ަހަމަހމަ  މިްނީތގެ  ާބުރެވިރުކުރަމކީ  އަްނހެނުން   
ިއްސިތާރީޖެއެކވެ. ާބުރެވިރުވަމކީ ައިމްއަލައށް ކަްނކަން ނިްނުމުމގެ މިިނވަްނަކާމއި ުފުރަސތު ިލިބަފިއޮއުތެމވެ. ައިމްއަލައށް ކަްނކަން 

ނިްނމަން ބޭނުްނވާ ިއްޙިތާޔާރއި، ަވީސަލާތިއ، ބޭނުްނވާ ަނީތޖާ ޯހުދުމެގަމގު ަފިހެވަފިއޮއުތެމވެ. ިދެވިހާރްއޭޖގެ ަޤުއމީ ިދާފޢީ ާބުރގެ 
ަބަދިހ ަލްޝަކުރަގިއ ައްނެހްނ ިސަފިއްނ ަހަރާކްތެތިރަވުމްނާދާތ 30 ައަހރު ުފރުުނިއރު، ުމޅި ިދެވިހާރްއެޖއިން ެވސް މިްނީތގެ 

ަހަމަހަމކަން އެްނމެ ަރނަގަޅށް ފެންަނމުްނދާ ެއއް ާދިއާރައީކ ިދެވިހާރްއޭޖގެ ަޤުއީމ ިދާފީޢ ާބެރވެ. 
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ޤައުމީ  ޚިދުމަތްފަދަ  ސިފައިންގެ   
މުހިންމު ޚިދުމަތެއްގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާ 

ދާއިރާއެއްގައި އޮތުމަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އެކަމާ 
ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ. 

އަންހެނުން  ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ   
ފުރަތަމަ  ކުރައްވައި،  ގަސްތު  ސަރުކާރުން  ލެއްވުމަށް 
ވަނަ   18 ނޮވެންބަރު   1962 ކުރެއްވީ  އިޢުލާން 
ދުވަހުއެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ 
ހުށަހެޅިއެވެ.  އެދި  ވަޒީފާއަށް  ސިފައިންގެ  އަންހެނުން 
ނަމަވެސް އެ ފަހަރު އެ ފުރުސަތެއް އެ ކަނބަލުންނަކަށް 
 1988 އާދެ!  ފަހުން،  އަހަރު   26 އޭގެ   ނުލިބުނެވެ. 

އަނެއްކާ  ގުޅިގެން  ހަމަލާއާ  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު 

ކުރިމަތިލެއްވި  ފަހަރު  އެ  ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 
އެ  ތެރެއިން  ކަނބަލުންގެ  ހިތްވަރުފަދަ 
ޞިއްޙަތަށްބަލައި  ޢުމުރާއި  ކަނބަލުންގެ 
ހޮވާލެވުނު ބަޔަކަށް ތަމްރީނުދެއްވިއެވެ. އަދި 
އޭގެތެރެއިން، 1989 މާރިޗު 1 ވަނަ ދުވަހު 
އަސްކަރިއްޔާއިން  ދިވެހި  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ 
65 ބޭކަނބަލަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. 

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެން ސިފައިން 
ދުވަހަކީ  ތާރީޚީ  ފެށި  ހަރަކާތްތެރިވާން 

އެއީއެވެ. 

ފުރަތަމަ  ޚިދުމަތަށް  ސިފައިންގެ   
އެ  ދެވުނީ  ސިފައިންނަށް  އަންހެން  ލެއްވި 
ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ ލުއި ތަމްރީނުތަކެކެވެ. 
އޭރު އެ ކަނބަލުން ބެލެވިފައި އޮތީ ސިފައިންގެ 
އަދި  ބުރަ  ކުރަމުންދާ  ސިފައިން  ތެރޭގައި 
ތަމްރީނުތައް  އަސްކަރީ  ޑިއުޓީތަކާއި  ބަރު 
އެ  އޭރު  ނޫނެވެ.  ގޮތަކު  ބައެއްގެ  ހެދޭނެ 
ހަރަކާތްތެރިވީ  ސިފައިންގޭގައި  ކަނބަލުން 
އެހެން  މަސައްކަތްތަކުގައެވެ.  އިދާރީ  ވެސް 
ހިތްވަރާއި  ސިފައިންގެ  އަންހެން  ނަމަވެސް 
އެކަންވަނީ  މިއަދު  ސަބަބުން  ސާބިތުކަމުގެ 
ސިފައިންގޭގައި  މިއަދު  ބަދަލުކޮށްފައެވެ. 
ފިރިހެން  ދާއިރާތަކެއްގައި،  ގިނަ  ވަރަށް 

އަންހެނުން  ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ  ވެސް 
ނިންމަވައި  ސަރުކާރުން  ލެއްވުމަށް 
ސަލާމަތީ  ޤައުމުގެ  ކުރެއްވިއެވެ.  އިޢުލާން 
ކަންތައްތައް އިތުރުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް 
ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އެޅުއްވި  ސަރުކާރުން 
އަންހެނުންނަށް  ހިމެނިގެން،  ތެރޭގައި 
ސިފައިންގޭގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

ިސަފިއްނެގ ިޚުދަމަތްށ ުފަރަތަމ ެލްއިވ ައްނެހްނ ިސަފިއްނަންށ ެދުވީނ ެއ    

ަކނަބލުންަނށް ާޚްއޞަ ުލއި ަތްމރީުނަތެކެކވެ. ޭއރު އެ ަކނަބލުން ެބެލިވަފއި 

ޮއތީ ިސަފއިްނގެ ެތޭރަގއި ިސަފއިން ުކަރމުްނދާ ުބރަ ައދި ަބރު ިޑުއީޓަތާކއި 

ައްސަކރީ ަތްމރީުނަތްއ ެހދޭެނ ަބެއްއެގ ޮގަތކު ނޫެނެވ. 



އަންހެން  އެއްފަދައިން  ސިފައިންނެކޭ 
ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަގެންދެއެވެ. 
ރާއްޖެއާއި  ތަމްރީނުތައް  އަސްކަރީ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަދައި ޚިދުމަތް 
އެބަގެންދެއެވެ.  ދެމުން 

ތެރޭގައި  ސިފައިންގެ 
މުދައްރިބުން  އަންހެން 
ތަކުގައި  ދާއިރާ  ތަފާތު 

ބިނާކުރުމުގައި  މީހުން 
ދެއެވެ.  އެބަ  ހަރަކާތްތެރިވަމުން 

ހުނަރުވެރިން  ފަންނުވެރި  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 
އެބަތިއްބެވެ. މީގެއިތުރުން ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ 
ކަނބަލުން  ހާސިލުކޮށްފައިވާ  އެވޯޑްތައް 
ދިއުމަކީ  ފެންނަމުން  ތެރެއިން  ސިފައިންގެ 
ޤައުމުވެސް  މި  ސިފައިންނާއި  ދިވެހި 
ކަމެއްކަން  ފަޚުރުވެރިވާނެ 

ކަށަވަރެވެ. 

ސިފައިންގެ  މިހާރު   
ލޮބުވެތި  ތިއްބެވި  ޚިދުމަތުގައި 
ސިފައިންގެ  ދިވެހި  ކަނބަލުންނަކީ 
ގަދަ،  ހިތްވަރު  ކޮށްފައިވާ  ބަދަލު  ތާރީޚު 
ބައެކެވެ.  ހީވާގި  ކެރޭ  ވަރުގަދަ،  ޢަޒުމް 
ހިއްސާ  ކަނބަލުންގެ  ސިފައިންގެ  މިއަދު 
މުހިންމެވެ.  ވަރަށް  މުއައްސަސާއަށް  މި 
އަޅާބަލާއިރު،  ބޭކަލުންނާ  ސިފައިންގެ 
ނިސްބަތުން ސިފައިންގެ ކަނބަލުންގެ އަދަދު 
ވަރުގަދަ  ވަރަށް  ނަމަވެސް  އެހެން  މަދެވެ. 
ސިފައިންގެ  ޖޯޝަކާއެކު  ހިތްވަރަކާއި 
ކަނބަލުން ގެންދަނީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި 
ފުރިހަމަށް  ވަރަށް  އަންހެނުން"  "ދިވެހި 
އަންހެނުންގެ  ކޮށްދެމުންނެވެ.  ތަމްސީލު 
ވަރަށް  އަސްކަރިއްޔާގައި  ދިވެހި  މަޤާމު 

ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްދެމުންނެވެ. 

ބުނެވޭ  ކަމުގައި  މައިބަދަ  އަސްކަރިއްޔާގެ 
އެންލިސްޓެޑް ސިފައިންގެ އިތުރުން ވޮރަންޓް 
ތެރޭގައި  އޮފިސަރުންގެ  އޮފިސަރުންނާއި 
ކަނބަލުން  ސިފައިންގެ  ޚިދުމަތްތެރި  ވެސް 

ހިމެނެއެވެ.

ބަލާލާއިރު،  ދާއިރާތަކަށް  ފަންނީ   
ފަޔަރ  ނަރުހުންނާއި،  ޑޮކްޓަރުންނާއި، 
އިދާރީ  އިންޖިނޭރުންނާއި،  ފައިޓަރުންނާއި، 
ގްރާފަރުންނާއި،  ފޮޓޯ  ހިންގުންތެރިންނާއި، 
ޤުރުއާނާއި  ކީރިތި  ޕްރެޒެންޓަރުންނާއިއި، 
ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމުވެރިންނާ އަދިވެސް ފަންނީ 
ތަފާތު ދާއިރާ ތަކުގެ ކަނބަލުން ސިފައިންގެ 
ކުޅިވަރުގެ  އެބަތިއްބެވެ.  ޚިދުމަތުގައި 
ތަމްސީލުކޮށްދީ،  ޤައުމު  ދަނޑުތަކުގައި 
ނަމާއި  ރީތި  އަސްކަރިއްޔާއަށް  ދިވެހި 
ހޯދައިދެމުންދާ  ވަނަތައް  ފަޚުރުވެރި 
ތިއްބެވެ.  އެބަ  ވެސް  ސިފައިން  އަންހެން 
ޖެހުމާއި،  ބެރު  ކިޔުމާއި،  ލަވަ  މިއުޒިކާއި، 

ކުޅުންފަދަ  ޑްރާމާ  ތަމްސީލާއި  ނެށުމާއި، 
ނިސްބަތުން  ރާއްޖޭގެ  ދާއިރާތަކުން  ފަންނީ 

ބުެނވޭ  ަކުމަގއި  ަމިއަބދަ  ައްސަކިރްއާޔގެ   
ޮވަރްންޓ  ިއުތުރްނ  ިސަފިއްނެގ  ެއްނިލްސެޓްޑ 
ެވސް  ެތޭރަގއި  ޮއިފަސރުްނގެ  ޮއިފަސރުންާނއި 
ިޚުދަމްތެތިރ ިސަފއިްނެގ ަކނަބލުްނ ިހމެެނެއެވ.

ަލްޝަކުރގެ ެއްއަބޭއީމ، ަޤުއމީ ިދާފިޢ ާބރުން 

ަފސްުނެޖިހ ދާެނ ުކިރައްށ، ެކިރގެްނ ިސަފިއްނެގ ަކނަބލުން    

މިްނީތގެ ަފަރގު ަންއާތ، ަޤުއަމްށަޓކާ ިފާދވާްނ 

ޒިްނމާ ެކރޭނެ ުއުފލަްނ، ުގިޅގެްނ ިސަފިއްނގެ ަކނަބލުން    
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އްިނޑާިއގެ ްސޕްޭސ ޑިޕްލޮމީަސ
އެއް  އެންމެބޮޑު  ގޮތުން  އާބާދީގެ 
އެތަކެއް  ބިޔަބޮޑު  އިންޑިއާއަކީ،  ކަމުގައިވާ  ޤައުމު 
މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި 
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޤައުމެކެވެ. މިގޮތުން  އިންޑިއާއިން 
ކުރިއެރުންތަކާއި  އިޤްތިޞާދީ  ގޮތުގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި 
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަވައްޓެރި 
ތަރައްޤީއަށް  ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި  ޤައުމުތަކުގެ 
ޤައުމުން  އެ  މުހިއްމުކަން  ދިނުމުގެ  އަހަންމިޔަތުކަން 
ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަނެއެވެ. އިންޑިއާއިން މި ކަމަށްދޭ 
ގޮތުގައި  އެއްކަމެއްގެ  ހާމަވެގެންދިޔަ  އަހައްމިއްޔަތު 
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ރީޖަނަލް ނެވިގޭޝަނަލް 
ފުޅާކޮށް،  މަސައްކަތްތައް  ސިސްޓަމްގެ  ސެޓަލައިޓް 
ހިފޭނެ  ވެސް  ޤައުމުތަކަށް  އަވައްޓެރި  ބޭނުން  އޭގެ 
ފަދައިން ހުޅުވާލުމެވެ. އިންޑިއަން ސްޕޭސް ޕްރާގްރާމްގެ 
ބައްޕަގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ވިކްރަމް ސަރަބައި 
ފާހަގަކުރާގޮތުގައި، "އަހަރެމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި 
ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ރަސްމީ ރޯލެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، 
ބޭނުންކުރުމުގެ  އީޖާދުކޮށް  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެޑްވާންސްޑް 
ރޮނގުގައި ދެވަނައަށް ދާނެ ބަޔެއް ކަމުގައި އަހަރެމެން 

ވެގެން ނުވާނެއެވެ."

މައި  ޑިޕްލޮމަސީގެ  ސްޕޭސް  އިންޑިއާގެ 
ތަނބު ކަމުގައި ބެލެވޭ އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާރޗް 
ހޭދަކޮށްގެން  ދުވަސް  އަހަރު  ތިން  އޮގަނައިޒޭޝަނުން 
އުފެއްދި ސެޓްލައިޓެއް، 2017 މެއި 05 ވަނަ ދުވަހު 
ސްރީހަރިކޯޓް ސްޕޭސް ސެންޓާރ އިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު 
ވަނީ ޖައްވުގެ ތެރެއަށް އުދުއްސާލާފައެވެ. އިންޑިއާގެ 
ބައެއްގެ  އެއްވެސް  އިތުރު  ޚަރަދުގައި،  ސަރުކާރުގެ 
ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި އުފައްދައި އުދުއްސާލި 
ކަމުގައި  މަޤްސަދެއް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ސެޓެލައިޓް  މި 
އިންޑިއާގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ސަރުކާރުން  އިންޑިއާ 
އަދި  ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން  ޤައުމުތަަކުގެ  އަވައްޓެރި 
ބްރޮޑްކާސްޓިންގް ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމެވެ. މިއީ 
ބިޔަބޮޑު  މަންފާއަށް  ލާބަޔާއި  ޤައުމުތަކުގެ  ސާކް 
މި  އެހީތެރިކަމެކެވެ.  ދީލަތި  ވެދެއްވި  އިންޑިއާއިން 

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެސް އެންމެ 
މަދުވެގެން 1 ޓްރާންސްޕޮންޑާރ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި 
ބިނާކުރުމުގެ  ސްޓްރަކްޗާރ  ގްރައުންޑް  ވީނަމަވެސް 
މަސައްކަތް ވަނީ އެ ޤައުމަކުން އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ 

ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. 

ކަމަށްވާ  ނޫހެއް  ނެރޭ  އިންޑިއާގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިންޑިއާގައި  އޮފް  ޓައިމްސް 
ޤައުމެއްގައި  ކޮންމެ  ގުޅިގެން  ޕްރޮޖެކްޓާ  މި  ގޮތުން 
ބެހެއްޓުމުގެ  ސްޓޭޝަނެއް  ގްރަައުންޑް  އެއް  ބޮޑު 
އިތުރުން 100 ވީސެޓްސް )ވެރީ ސްމޯލް އެޕާރޗާރ 
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  ބެހެއްޓުމަށް  ޓާރމިނަލްސް( 
ޤާއިމް  ސްޓޭޝަނެއް  ގްރައުންޑް  ފުރަތަމަ  މިގޮތުން 
ގައެވެ.  ތިމްޕޫ  ވެރިރަށް  ބޫޓާންގެ  ދާނީ  ކުރެވިގެން 
ސްޓޭޝަން  ގްރައުންޑް  ބިނާކުރެވޭ  މި  ތިމްޕޫގައި 
ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  ވަނަ   15 ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  މި 
އިފްތިތާހްކުރުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވެއެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގައި 
ގިނަ  ބެހޭ  ސެޓްލައިޓާ  ކޮމިޔުނިކޭޝަން  މި  ވެސް 
ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  ވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި  ބަންގްލަދޭޝް  ބޫޓާން، 
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް އޮތް 3 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި 
މަސައްކަތްތައް  އިންޑިއާއިން  ދެން  ނިންމުމަށްފަހު 
ފަށާނީ ނޭޕާލް އަދި ސްރީލަންކާގައެވެ. އިންޑިއާގެ މި 
ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ސެޓެލައިޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ސާކް 
އެތަކެއް  ދާއިރާއަށް  ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން  ޤައުމުތަކުގެ 
އޮފް  ޓައިމް  ކަމަށް  ލިބިގެންދާނެ  ކުރިއެރުންތަކެއް 

އިންޑިއާގައި ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  ރިޕޯރޓާ  މި 
ސުވާލަކަށް  ދެންނެވި  ނޫހުން  މިހާރު  ނޫހެއްކަމަށްވާ 
އޮތޯރިޓީގެ  ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން  ޖަވާބުދެއްވަމުން 
ގޮތުގައި  ވިދާޅުވި  އަޙްމަދު  އިލްޔާސް  ސީއީއޯ 
ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިންޑިއާގެ "ޖީސެޓް 9" 
 30 ބޭނުންކުރާނެ  ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން  ސެޓެލައިޓްގެ 
ޓާރމިނަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. 
އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ޔޫއެންޑީޕީން ފަންޑު ކޮށްގެން 

ެވރީ ްސޯމލް ެއާޕރާޗރ ާޓރމިަންލސް 
ީމަޓރަަްށުވެރ  ައީކ 3.8  ީވެސްޓްސ  ުނަވަތ 
ުކޑަ ިޑޝް އެްނޓަާނެއއް  ބޭނުްނޮކްށގެން ެހދޭ 
ޫޓވޭ ެސެޓަލިއޓް ްގަރއުްނޑް ްސޭޓޝަެނެކވެ.  
ީވެސޓް ބޭނުން ުކރަނީ ިޖއޯ ސިްންކރޮަނސް 
ޯއިބޓް  ްސޭޓޝަަނރީ  ިޖއޯ  ުނަވތަ  ޯއިބޓް 
ަތުކްނ  ެސެޓަލިއްޓ  ަހަރާކްތެތިރާވ  ަގިއ 
ެއހެން ްގަރއުްނޑް ްސޭޓޝަްނަތަކށް ަމުއޫލާމތު 

ޯފުރޮކްށދިުނަމެށވެ.     

ކާރިސާގެ ހާލަތްތަކުގައި ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް 
ޚާއްޞަކޮށްގެން  ގޮތަށް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  މެދުނުކެނޑި 
ވެސް  އަތޮޅެއްގެ  ކޮންމެ  ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.  ހިންގާ 
ރަށްތަކުގައި،  ބޮޑެތި  އިތުރުން،  ރަށުގެ  ވެރިކަންކުރާ 
މި  ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގައި ވެސް  މީގެއިތުރުން  އަދި 
ޓާރމިނަލްތައް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ 
ނޭޝަނަލް  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އިލްޔާސް  ކަމަށް 
ވިލަރެސްކުރާ  އޮތޯރިޓީން  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ 
މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން 

ގެންދަނީ އެމްއެންޑީއެފް ސިގްނަލްސް އިންނެވެ. 

 2019 އިންޑިއާއިން  އޮފް  ޓައިމްސް 
ޖެނުއަރީ 09 ގައި ރިޕޯރޓްކުރި ގޮތުގައި ނިއުދިއްލީގެ 
ނެއިބާރހުޑް  އިންޑިއާގެ  ޑިޕްލޮމަސީއަކީ  ސްޕޭސް 
ޤައުމުތަކުގެ  އަވައްޓެރި  ދަށުން  ޕޮލިސީގެ  ފަސްޓް  
ހީނަރުކޮށްލުުމުގެ  ނުފޫޒް  ޗައިނާގެ  މައްޗަށްއޮތް 

މަޤްޞަދުގައި ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

ްޕަރިއެވްޓ ުސހާ ޫމސާ ަނީސުރ
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އުސޫލުން،  އަންނަ  މަސް  އޮތްތަނަށް  ފެން  އާއެކެވެ. 
ޖަމާވެ،  ދިވެހިން  ގިނަ  މާލެއަށް  އޮތް  ލިބެން  ހިދުމަތް  ވަސީލަތްތަކާއި 
ކާންބޯން  އެވެ.  ހެދި  ހާލަތްތަކަކާ  މަޖުބޫރީ  އެތައް  މިތިބީ  ތޮއްޖެހި 
މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަންކަމެވެ. ދަރިންނަށް އެކަށީގެންވާ ތައުލީމެއް ދެވޭނެ 
ހޯދޭނެ  ރަހުމަތެއްގަ  އަވަސް  ފަރުވާއެއް  ސިއްހީ  ރަނގަޅު  ގޮތްތަކެވެ. 
ގޮތެވެ. އެފަދަ އެތައް ސަބަބަކާހުރެ މިރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅެން 

ޖެހިފައި މިވަނީ މާލޭގަ އެވެ. އުނދަގޫ ދަތި ދިރިއުޅުމެއްގަ އެވެ.

ދުވާލުދާ ހަތަރު ދަމު ކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ އާންމުދަނީއިން 
ބިލްތައް  އެހެނިގެން  ކުއްޔާއި  އެވެ.  ކިރިޔާ  ކިރިޔަ  ހަމަ  ފުއްދާލެވެނީ 
ބައެއް  ބޮޑު  އާންމުދަނީގެ  ވަކިލާރިކޮޅެކެވެ.  އޮންނަނީ  ބާކީ  ދައްކާފައި 
ކުއްޔަށް ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭއިރު އުޅެން ލިބިފައި މިވަނީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް 
ދަރިންނާއެކު  ފުރާފުރިހަމަވެފައިވާ  ތަންތަނެވެ.  އެއްފަދަ  "ގޮޅި"  ނެތް، 
ބޭރަށް  ފޫހިފިލުވާލުމަށް  ގޮތެއްނެތެވެ.  ނޫން  ނިދުން  އެއްކޮޓަރީގައި 
ފިޔަވަޅެއް އެޅޭކަށް ނެތެވެ. ކާރޫ ބާރޫބޮޑު ކަމުންނެވެ. އަބަދުވެސް ގަދަ 
އަޑުތަކާއި ނާމާން ކަންކަމެވެ. ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތަކާއި މާރާމާރީ 
ތަކެވެ. މީހުންގެ އަތުން ފޭރުމާއި ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް އުޅުމެވެ. މިއީ ހަމަ 

qnuLuwir i d eguSufqSar
ާސޖަްނޓް ައްޙަމުދ ުޝަހިއުލ

ކޮްނމެ ުދަވަހަކށް ަމުރަހބާ އެ ިކޔަނީ ައމާްނަކާމއި ޮއމާން ަކާމެއކު ެއވެ. ަހަމިހމޭން ަކާމެއކު   
ެއވެ. ުގުދަރތީ ީރތި ޮގވުްނަތާކެއކު ެއވެ. ދޫްނާޏއި ފަނި ަފުކާސަތުކގެ ެއވެ. ާސފު ަވާޔއި 
ަގްސަތކުން ިލިބދޭ ިހަޔެލވެ. ާސފު ޫމާދއި ޯބިކުރޮފެދއް ަފދަ ުހދު ެވިލަގނެޑވެ. ިމަފދަ 
ެއަތއް ެއަތއް ަކެމެކވެ. ިމއީ ައުޅަގނުޑމެްނގެ ިމާރްއެޖައށް ިލިބަފިއވާ ުގުދަރތީ ުފިރަހމަ 
ަކުމގެ ުކޑަ މިްނަވެރެކވެ. ެއަފދަ ެއަތއް ަނީސެބއް ައުޅަގނުޑމެންަނށް ިމވަނީ ިލިބފަ ެއވެ. 
ޭއގެ ަނީތާޖެއްއގެ ޮގތުން ައުޅަގނުޑމެްނގެ ަރްށުފށު ިދިރުއުޅަމކީ ަވަރްށެވސް ައާރމު ެއާހމެ 

ުއާފެވިރ ިދިރުއުޅަމަކށް ިމވަނީ ެވފަ ެއެވ.
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ގިނަ ދިވެހިން މި ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ ހާލެވެ.

ދިވެހިންމިއީ  އަހަރެމެން  ނަމަވެސް 
މިއަށް ވުރެ މާ އުފާވެރިކޮށް ދިރިއުޅެވުން އޮތް 
ކުރިގޮތަށް  ފާހަގަ  ކުރިން  އާއެކެވެ.  ބައެކެވެ. 

ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުމެވެ. 

އެންމެ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާރުވެސް 
ކުދިން  ކުޑަ  މަތީ  މަގުތައް  ރަށްރަށުގެ  ގިނަ 
ކުޅެ، މަޖާކުރަމުން އެދަނީ އެއްވެސް ބިރެއްނެތި 
ނުވަތަ  ކުރާނެ  ގޯނާއެއް  އެކުދިންނަށް  އެވެ. 
ގެއްލުމެއް ދޭނެ މީހަކު ނޫޅޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން 
އެއް  މަގުގެ  އެވެ.  އޮވެ  ބެލެނިވެރިންނަށް 
ފަރާތުގައި ގޯލް ޖަހައިގެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ނުވަތަ 
ދުވަމުން، އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ގެންނަމުން އެކި 
ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުން އެދަނީ އެވެ. އޭގެ ފައިދާ 
ހެލިފެލިވެ  ފެށިގެން  ކުޑައިރުން  އެވެ.  އިންތިހާ 
ކުދިންގެ  އެ  ވަނީ  ނަތީޖާއަކަށް  އުޅުމުގެ 
ހަށިގަނޑާއި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ވެސް އިތުރު 
ކަމެވެ. މާލޭގައި ކުޑަ ކޮޓަރިއެއްގައި އައިޕެޑާއި 

އެވެ. އެއީ ކަނޑުން އަންނަ ސާފުވައި މީހާއަށް 
ތަންތަނެވެ.  ލިބިދޭ  ނެތި  ހުރަހެއް  އެއްވެސް 
އެތަންތަން  ހިޔަލުން  ގަހާގެހީގެ  ގަސް 
އެތަންތަނުގައި  އެވެ.  އަރާމުކޮށްލާފަ  އޮންނަނީ 
އެކިއެކި  ބައްދަލުކޮށްލާ  ރައްޓެހިންނާއި  ތިބެ 
މީހާގެ  ލިބުމަކީ  ދައްކާލަން  ވާހަކަ  މައުލޫތަކަށް 
ހިތްހަމަ  ކަމެކެވެ.  ކޮށްދޭ  އިތުރު  އުފާވެރިކަން 
ލިބިގެންދާ  ދިރިއުޅުމެއް  އުފާވެރި  ޖެހުމާއި 

ކަމެކެވެ.

ކުޅެން އޮންނަ ކުއްޖާގެ ހާލަކީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. 
އަބަދުހެން ސްކްރީނަށް ބެލުމުން ދިމާވާ އެކިއެކި 
މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ހަރަކާތްތައް ނުކުރެވޭތީ 
ހަށިގަނޑުގެ ބަރުތައް އިތުރުވެ ޒުވާން އުމުރުގައި 

ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހެނީ އެވެ.

ހަމަ އެކަނި ކުޑަ ކުދިންނެއް ނޫނެވެ. 
ތެރޭ  އަތޮޅު  ބަލާލާއިރުވެސް  މީހުންނަށް  ބޮޑެތި 
ރަށްރަށުގައި މުނިފޫހި ފިލުވާލުމަށް ގޮސް އުޅުމަށް 
ހާއްސަ ހަރުގެތަކާއި އަށިތައް އެ ހުންނަނީ ހަދާފަ 

ފަސޭހަ  ހިތް  އެފަދަ  ނަމަ  މާލޭގައި 
ތަނަކުންވެސް  އެފަދަ  މަދެވެ.  މައިދާންތައް 
އެވެ.  ނުލިބެ  ޖެހުމެއް  ހިތްހަމަ  އެބުނާހާ 
ޖައްވުވަނީ  ތޮއްޖެހިފައިވާތީ  ފަހަރުން  އުޅަނދު 
ނުސާފު ވެފަ އެވެ. ބައިގިނަ ކަމުން އަރާމުކަމެއް 
އޮތް  ދެން  އެވެ.  ނުކުރެވެ  އިހުސާސެއް 
ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ކުރާ 
މީހުން  އެއީވެސް  ދިއުމެވެ.  ކޮފީތަކަށް  ކަމަކީ 
ދުމުން  އިސްތިއުމާލުގެ  ދުންފަތުގެ  އަދި  ގިނަ، 

ނުސާފުވެފައިވާ ތަންތަނެވެ.

ސިއްހަތަކަށް  ދުޅަހެޔޮ 
ބަލާއިރުވެސް  ކެއުމަށް  ކާނާ  ރަނގަޅު 
ހަމަ ރަނގަޅީ އަތޮޅުތެރެ އެވެ. މާލޭގެ 
ވައްތަރެއްގެ  ބޭނުން  ފިހާރަތަކުން 
މޭވާއެއް ނުވަތަ ތަރުކާރީއެއް ލިބިދާނެ 
އެކިއެކި  އެއީ  ނަމަވެސް  އެވެ. 
ގައުމުތަކުން އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން 
ގެންގުޅެ ގެނެސްފައި ހުންނަތަކެއްޗެވެ. 
ގިނަ ދުވަހު ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެތައް 
އިތުރުން  ބޭނުންކުރުމުގެ  ކެމިކަލެއް 
އެތައް  މިފަދަ  ނުރައްކާ  ސިއްހަތައް 
ކަމެއް ކޮށްފަ އެވެ. ރަށް ފުށުގައި ނަމަ 
ކާލަންވީ  ބިނދެލާގޮތަށް  ގަހުން  ސީދާ 
އެވެ. އަމިއްލަ ގޭގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ 
ކެމިކަލް  ހައްދައިގެން،  ދަނޑުގައި 
އެތައް  ކައިގެން  އެތަކެތި  ނުޖަހާ 

ފައިދާއެއް ހޯދަންވީ އެވެ.

އެފަދަ އެތައް ސަބަބަކާ ހުރެ 
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވުރެ އަތޮޅު 
ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން 
ބޮޑެވެ. ހެލިފެލިވެ އުޅުމުން ލިބޭ ފައިދާ 
ތަންތަނުން  ގުދުރަތީ  ހިތްފަސޭހަ  އާއި 
ލިބިދޭ ހިތްހަމަ ޖެހުންތަކާ އެކު އެވެ. 
އުޅެން  ތޮއްޖެހިގެން  މާލޭގައި  މިއަދު 
ޖެހިފައިވާ ދިވެހިން މިއީ ވިސްނާލަންވީ 
ދިރިއުޅުމަކީ  ތެރޭ  އަތޮޅު  ކަންކަމެވެ. 
ޖެހޭ  ހިތްހަމަ  ވަރަށް  އުފާވެރި  ވަރަށް 

ދިރިއުޅުމެކެވެ.
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ޖަހާލި  ބަނޑުން  ބޯޓު  އެނަމާ  ގެނުވި  ސިހުން  ރާއްޖެއަށް  މުޅި 
ދުވަހުގެ  ވަނަ   17 މާރިޗު   2004 ހިނގާފައިވަނީ  ހާދިސާ  ހިތާމަވެރި 
ބަނޑުން  ބޯޓު  އެނަމާ  އެވެ.  އެހާކަންހާއިރު   08:45 ގާތްގަނޑަކަށް  ރޭ 
ގއ.  ފުރައިގެން  ތިނަދޫން  ދެކުނުބުރީ  އަތޮޅު  ހުވަދު  ޖަހާލާފައިވަނީ 
ސަޕޯޓަރުން  ތިނަދޫ  ބަލަންދިޔަ  މެޗެއް  ފުޓްބޯޅަ  ކުޅެވުނު  ވިލިނގިލީގައި 
ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެބޯޓާއި ގާތްގަނޑަކަށް ސާޅީހަކަށް 
ރާޅުގައިޖެހި  އުފެދުނު  ދޯނިން  "އަރުތަ"  ތިނަދޫ  ދަތުރުކުރި  ދުރުން  ފޫޓް 
ހާދިސާގައި  މި  ނުކުރެވިގެންނެވެ.  ކޮންޓްރޯލް  ބޯޓު  ނެއްޓިގެން  ހުންގާނު 
އަދި  ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި  ކަނޑުވެ  އެންމެން  ދަތުރުކުރި  އެބޯޓުން 
ކުޑަކުދިންނާއިއެކު ޖުމްލަ 22 މީހުން މަރުވެ 2 ކުދިންވަނީ ގެއްލިފައެވެ. 
މިހިތާމަވެރި ޙާދިސާ ހިނގިއިރު އެބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ސީދާ ޢަދަދެއް 
އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގެއެވެ. ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި 70 މީހުންގެ ޖާގަ 

އޮންނަ މި ބޯޓުން 126 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ވީ   19 މާރޗް   2004 ގުޅިގެން  ޙާދިސާއާ  ހިތާމަވެރި  މި 
ދުވަހެއްގެ  ހިތާމައިގެ  ޤައުމީ  ފާހަގަކުރެވުނީ  ރާއްޖޭގައި  ހުކުރުދުވަސް 

ގޮތުގައެވެ.

ިސފައްިނ ެދއީްކ ޚުިދމަތުގެ ރީތި ަނމާޫނއެއް:
އެނަމާ ބޯޓް ދެއްވަދޫއާ 4 ނޯޓިކަލް މޭލު އުތުރަށް ބަންޑުންޖަހާލި 
ހުރިހާ  ކޯސްޓްގާޑުގެ  މެސެޖް،  އެ  ކޯސްޓްގާޑުން  ލިބުމާއެކު  ޚަބަރު 
ކޯސްޓްގާޑުން  ފެށިގެން  އެވަގުތުން  ދިނެވެ.  ވަގުތުން  އުޅަނދުފަހަރަކަށް 
ޑިރެކްޓަރ  ކޯސްޓްގާޑުގެ  އޭރުގެ  ގެންދިޔައީ  ކުރިއަށް  އޮޕަރޭޝަން  މި 
ޖެނެރަލް ކާނަލް އަޙުމަދު ޒާހިރު ކޯސްޓްގާޑު އޮޕަރޭޝަންސްއަށް ވަޑައިގެން 
އެމަނިކުފާނުގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. މި ޙާދިސާ ހިނގިތަނަށް ފުރަތަމަ 
ފޮނުވީ 16 ވަނަ އެސްޓީއެފް ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ފައިނަލް އެކްސަސައިޒްގައި 
ލޭންޑިންގ  ކޯސްޓްގާޑު  އޮތް  ގއ.ވިލިނގިލީގައި  ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް 
ކްރާފްޓެވެ. ބަންޑުންޖަހާލާފައިވާ އެނަމާބޯޓް ކައިރިއަށް އެލްސީވީއަށް ދެވުނީ 
މީހުން  ފެށިގެން  އެވަގުތުން  ހާއިރުއެވެ.   10:34 ގާތްގަނޑަކަށް  އެރޭގެ 
މަސައްކަތް،  ހޯދުމުގެ  މީހުން  ގެއްލިފައިވާ  މަސައްކަތާއި  ސަލާމަތްކުރުމުގެ 
މި  ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވަނީ  ސިފައިން  ހުއްޓުމެއްނެތި  އެއްވެސް 
ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގދ.ތިނަދޫގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރެއް 
ވަގުތުން ޤާއިމް ކުރެވުނެވެ. މި ސެންޓަރުގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން 
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެލެއްވީ ކާނަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް )އެމްއައި( އެވެ. 
މި އޮޕަރޭޝަންގައި ކޯސްޓްގާރޑުގެ ފަރާތުން އެންމެ އިސްކޮށް ސައިޓުގައި 

ޙަރަކާތްތެރިވެލެއްވީ މޭޖަރ )ރިޓަޔަރޑް( އަޙުމަދު ނަޢީމް )ބްރެޑް( އެވެ.

އަެނާމ ޯބްޓ ަބނޑްުނ ޖަހާލި ހާިތމަވެރި ހާދާިސ އްަށ 15 އަހުަރ!

ިސފައްިނ ޤުައމީ ާވޖުިބ އާަދުކުރމުގައި ަދއުްކވައިދްިނ ާލމީަސުލ ަނމާޫނ

ޮކމާްންޑ ާސޖަްންޓ ޭމަޖރ ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ
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ކަނޑުގެ  ފުން  މީޓަރުގެ   70  
ބަނޑުފިލައިން  ބަންޑުންޖަހާލައި،  ތެރެއަށް 
އޮތް  ހިކިފައި  ފެންމައްޗަށް  ކުޑަތަންކޮޅެއް 
އެނަމާ  މީހުންނެގީ  މަރުވެފައިތިބި  ބޯޓްތެރޭގައި 
ފުރަތަމަ  ސިފައިންނެވެ.  ދިޔަ  ކައިރިއަށް  ބޯޓް 
ދިރިހުއްޓާ  ސިފައިންވަނީ  ދިޔަ  އެތަނަށް 
ހުރިހާ  ކުރެވެންހުރި  ކުރެވޭތޯ  ސަލާމަތް  މީހަކު 
މަސައްކަތްތަކުގެ  އެ  ކޮށްފައެވެ.  މަސައްކަތެއް 
ގޮތް  ކުރި  މަސައްކަތް  އެ  ނުރައްކާތެރިކަމާއި 
އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ހަށިގަނޑުގައި ވާ އައްސައިގެން 
ބޯޓްގެ އެތެރެއަށް ފީނައިގެން އެމީހުން ނެގިއެވެ. 
އަވަސް  ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ  ފުރާނަ  އެމީހުންގެ 

ފަރުވާ ވެސް ދެވުނެވެ. ރޭގަނޑުގެ މެންދަމު ކަނު 
އެނަމާބޯޓް  ފީނަމުންދިޔަ  އަނދިރީގައި ސިފައިން 
އެތެރޭގެ ޙާލަތު އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އެބޯޓުގެ އެތެރެ 
ކުނިބުންޏާއި  ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ.  ތެލުން  އޮތީ 
ސަތަރިފަދަ ތަކެތީގެ ސަބަބުން އެތެރެއަށް ފީނަން 
އޭގެ  އަނދިރިއެވެ.  އެހާމެ  އަދި  އުނދަގުލެވެ. 
ސިފައިންގެ  ކައިރިއަށްދިޔަ  އެނަމާބޯޓް  ފަހުން 
ވަޒަންކޮށްލެވޭ  މަސައްކަތް  ބުރަ  ޑައިވަރުންކުރި 
ސިފައިންނާއި  ގޮސްތިބި  ކުރިން  ހެއްޔެވެ؟ 
ގުޅިގެން  ޑައިވަރުން  ކޯސްޓްގާޑު  ފަހުންދިޔަ 
ތާށިވެފައި  ބޯޓްތެރޭގައި  މީހުން  މަރުވެފައިވާ 
ތިއްބާ ނެގީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ތާނގީ ބަނދެގެން 

ސިފައިންކުރި ބުރަމަސައްކަތަށް ތަޢުރީފު ޙައްޤެވެ. 
މީގެ އިތުރުން މި ހިތާމަވެރި ޙާދިސާގައި ގެއްލުނު 
މީހުން ހޯދުމުގައި ސިފައިން މަސައްކަތްކުރި ގޮތް 
ކަނޑުގެ  މަގުންނާއި  ވައިގެ  ހެއްޔެވެ؟  އެނގޭ 
މަގުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމަށް މެދުނުކެނޑި 8 
ދުވަސްމަތިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 
ދޯނިފަހަރުގެ  އަތޮޅުގެ  ދެ  މި  ގދ  އަދި  ގއ 
މެދުނުކެނޑި  ސަރަޙައްދެއް  ބޮޑު  އެހީއާއެކު 
ބަލާފައިވަނީ ގއ. ކޫއްޑޫގައި ސިފައިން ތިބެގެން 
ދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ދޫކޮށްގެންނެވެ. މީގެ 
ލޯންޗާއި،  މިދިލި  ކޯސްޓްގާރޑު 151  އިތުރުން 
133 ކާނި ލޯންޗް މެދުނުކެނޑި މި ސަރަޙައްދު 
ސާރޗްކޮށްފައިވެއެވެ. އެނަމާ ބޯޓް ބަންޑުންޖަހާލި 
ޚާއްޞަ  ހިންގި  ސިފައިން  ގުޅިގެން  ހާދިސާއާ 
އޮޕަރޭޝަންގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ 
މިއޮޕަރޭޝަން  ބައިވެރިވެފައެވެ.  ވަނީ  ސިފައިން 
ސިފައިން ނިންމާލީ 2004 މާރޗް 24 ގައެވެ. 

އެކިގޮތްގޮތުން  އޮޕަރޭޝަނުގައި  މި   
ޙަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ ސިފައިންނަކީ، އަދި ވަކިން 
ބަންޑުންޖަހާލިތަނަށް  ބޯޓް  އެނަމާ  ޚާއްޞަކޮށް 
ގޮސް ޙަރަކާތްތެރިވި ސިފައިންނަކީ އަޅުގަނޑުމެން 
ހުރިހާ ސިފައިން އެބަޔަކަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ 
ހާދިސާގައި  މި  ބައެކެވެ.  ހިތްވަރުގަދަ 
ސިފައިންނަށްޓަކައި  އެންމެހާ  ޙަރަކާތްތެރިވި 

ދިވެހި ސިފައިން ފަޚުރުވެރިވެއެވެ.

23
addana@mndf.gov.mv



ްލ ަކ ިޓ ާއ

ޯކްޕަރލް ިއްބާރީހމް ައްޙަމުދ

ަބްސުބުނމުގެ މިނިވްަނކްަނ

މްިނގަނޑެއް އޮވޭތަ؟
ނުވަތަ  މިނިވަންކަން  ބުނުމުގެ  ބަސް 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ސްޕީޗަކީ،  އޮފް  ފްރީޑަމް 
އަދި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ 
ބާރުއަޅާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ލިބިދިނުމަށް  ޙައްޤު  އެ 
ބަދަލުތައް  ހެޔޮ  ދުނިޔެއަށް  ޙައްޤެކެވެ. 
މިނިވަންކަމުގެ  ބުނުމުގެ  ބަސް  ގެނެސްދިނުމަށް 
ބުނުމުގެ  ބަސް  އެހީވެދެއެވެ.  ސަބަބުން 
ހުންނަ  މުޖުތަމަޢުއެއްގައި  ނެތް  މިނިވަންކަން 
ކަމަކަށް  އުނދަގޫ  ޙައްލުކުރުމަކީ  މައްސަލަތައް 
ހުންނަ  މުޖުތަމަޢުއެއްގައި  އެއީ  ވެގެންދެއެވެ. 
މައްސަލަތަކާއި،  ބޮޑެތި  އާދަތަކާއި،  ނުރަނގަޅު 
ފުށުންއެރުންތައް ހަމައަކަށް އަޅުވައިދޭ ހަތިޔާރުގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވިގެންދެއެވެ.

މިނިވަންކަމަކީ  ބުނުމުގެ  ބަސް 
ތަނބަކަށް  މުހިންމު  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ 
ވެގެންދާއިރު، އެ މިނިވަންކަމުގެ ދަށުން ފާޅުކުރެވޭ 
ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ޝުޢޫރެއް ވާންޖެހެނީ ކިހިނެއް، 
ހެއްޔެވެ؟  ޝުޢޫރަކަށް  ފާޅުކުރެވޭ  ކޮންގޮތަކަށް 
މިނިވަންކަމުގެ  ބަސްބުނުމުގެ  މިންގަނޑެއް  ވަކި 
ޙައްދެއް/ އޮވޭތޯއެވެ؟  ހިފެހެއްޓިފައި  ތެރޭގައި 

ޝުޢޫރު  ޚިޔާލާއި  އެމީހެއްގެ  ނެތި  ހުދޫދެއް 

ޖަވާބު  މި ސުވާލުތަކަށް  ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟  ފާޅު 
މިނިވަންކަމުގެ  ބުނުމުގެ  ބަސް  ކުރިން  ދިނުމުގެ 
ހިންގާލަން  ނަޒަރު  ފުންކޮށް  ދޭތެރޭ  މާނައާ 

ޖެހެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 
ބުނުމުގެ  ބަސް  ބަލާއިރު،  މިންގަނޑުން 
ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ތެރޭގައި  މިނިވަންކަމުގެ 
ލިބިގަތުމުގެ ޚައްޤު އޮންނަން ޖެހެއެވެ. އަދި ހުރިހާ 
ޒާތެއް/ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރުތައް 
އޮންނަން  ހުޅުވިފައި  ދޮރު  ހާމަކުރުމުގެ  ފާޅުކޮށް 
ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ބަސް ބުނުމުގެ މިނިވަންކަން 
ޚިޔާލާއި  ތާޒެއްގެ  ހުރިހާ  އެޕްލައިކުރުމުގައި 
ޝުޢޫރުތަކަށް ޖާގަ ދެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަކާލާތު 
ކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާޑުކިޔެނިވި ގޮތެއްގައި 
އަނެކާއަށް ރައްދުކުރެވޭ، ނުރުހެވޭ )އޮފެންސިވް( 

ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރުތައް ވެސް އިސްތިސްނާ ވެގެނެއް 
ޚިޔާލާއި  ފާޅުކުރެވޭ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވެއެވެ. 
އިޚްތިރާމް  އަނެކާއަށް  ވާންޖެހެނީ  ޝުޢޫރު 
މިންގަނޑެއް  ވަކި  ޤާނޫނަކުން  އަދި  ކުރެވޭ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރުތަކަކަށެވެ.

އިރު،  ހުރި  ކަންމިހެން 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެންދާ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ، 
ބަސް ބުނުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ވެސް ޙައްދުތަކެއް 
ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ރެސްޓްރިކްޝަންސް( 
މިންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމެއް 
ކަމެވެ. މިގޮތުން، މުޖުތަމަޢުގައި ނަފުރަތު އުފެދޭ 
ބޭނުންކޮށްގެން  ޢިބާރާތްތައް  ނުރުހެވޭ  ގޮތަކަށް 
އެހެން ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތުމަކީ، ބަސް 
ބުނުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް 
ތިމާ  ހުރެއެވެ.  ސަބަބުތަކެއް  ނުބެލެވޭ  ކަމުގައި 
ހިތަށް ވެރިވަމުންދާ އަމިއްލަ ޚިޔާލު )އޮޕީނިއަން( 
ޒާތުގައި ގޯސްކަމެއް ނޫނެވެ.  އޭގެ  ފާޅުކުރުމަކީ 
ސަބަބުން  ޚިޔާލެއްގެ  ފާޅުކުރެވޭ  އެ  އެހެނަސް، 
ރަނގަޅު  ނުވަތަ  ގޯސް  އަކީ  ނަތީޖާ  ނިކުންނަ 

ނަތީޖާއެއްތޯ ދެނެގަންނަން ވެސް ޖެހެއެވެ.

ބުނުމުގެ  “ބަސް  ސަބަބަކީ، 
މީހުން  ބައެއް  ޙައްޤު”  މިނިވަންކަމުގެ 
ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަކުން އޭގެ މާނަ އޮޅޭގޮތަށް އެ 
ޙައްޤު ބޭނުންކުރެވިދާނެތީއެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއް 
ފަދަ  އުފެދޭ  ނަފުރަތު  ފުރައްސާރަކޮށް  ބަޔަކަށް 
ޝުޢޫރު  ޚިޔާލާއި  އަމިއްލަ  އެމީހާގެ  ގޮތަކަށް 
ފާޅުކުރެވެމުންދާ ނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ 
ތެރޭގައި އުފެދިގެންދާނީ އިތުރު މައްސަލަތަކެވެ. 

"ެއެކްއގެ މިިނވަްނކަން ެފށޭ ިހާސަބކީ، ދެން ިތބި ީމހުްނގެ މިިނވަްނކަން ިނމޭ ިހާސަބްށ" 

ެވގެން ުނވާެނެއވެ. ަބްސބުުނުމގެ މިިނވަްނަކުމގެ ަޚްއޤު އޮންނަން ެޖހޭނީ ިތާމައށް ިލިބަފިއވާ 

ެހޮޔ ުބްއީދގެ ެތޭރަގިއ، އަެނާކައށް ިއްޚިތާރްމ ުކެރވޭ ަފދަ މިްނަގނެޑްއަގިއ ިހެފެހްއިޓަފެއވެ. 
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އެހެންވީމާ، ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް، އެމީހާ ފާޅުކުރާ 
ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރުތައް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ 
ގެ  އޮބްލިގޭޝަން(  )މޮރާލް  އިލްތިޒާމް  އަޚްލާޤީ 
ކަމަކަށް  ހުންނަންޖެހޭ  ހިފެހެއްޓިފައި  ތެރޭގައި 
ޒިންމާއެއް  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  ޖެހެއެވެ.  ހަދަން 
އަނެކާއަށް  ޤަބޫލުކޮށް،  އޮތްކަން  އޭގައި  ވެސް 
އިޙްތިރާމް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު 
ފާޅުކުރެވެން ޖެހެއެވެ. އެހެންނޫނީ، އެ ފާޅުކުރެވޭ 
ހަމަނުޖެހުން  މުޖުތަމަޢުގެ  ސަބަބުން  ޚިޔާލެއްގެ 
ދިޔުމަކީ  ޢާންމުވެގެން  އަނިޔާވެރިކަން  ގެއްލި، 

ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އަބްރަހަމް  ރައީސް  ކުރީގެ  އެމެރިކާގެ 
ގޮންމުށް  “ތިމާގެ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ލިންކަން 
ޙައްޤު،  ހޫރާލުމުގެ  އަތް  އޮންނަ  ބާރުކޮށްފައި 
އަނިޔާއެއް  މޫނަށް  އަނެކާގެ  ނިމިގެންދާނީ 
މިއީ  ކުރިމަތިވެގެންނެވެ.”  ހާލަތު  ލިބިގެންވާ 
ބަސް ބުނުމުގެ މިނިވަންކަން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ 
މާނައެއް  ފުން  ވަރަށް  ގުޅޭގޮތުން  މިންގަނޑާ 

ދޭހަކޮށްދޭ ބަސްފުޅެކެވެ.

“އެކެއްގެ މިނިވަންކަން ފެށޭ ހިސާބަކީ، 
ދެން ތިބި މީހުންގެ މިނިވަންކަން ނިމޭ ހިސާބަށް” 
ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ބަސް ބުނުމުގެ 
މިނިވަންކަމުގެ ޚައްޤު އޮންނަން ޖެހޭނީ ތިމާއަށް 
އަނެކާއަށް  ތެރޭގައި،  ބުއްދީގެ  ހެޔޮ  ލިބިފައިވާ 
މިންގަނޑެއްގައި  ފަދަ  ކުރެވޭ  އިޚްތިރާމް 

ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ 
ލިބިފައި  ޙައްޤު  ފާޅުކުރުމުގެ  ޝުޢޫރު  ޚިޔާލާއި 
އަސާސީގައި  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮވެއެވެ. 
ލިއްބައިދީފައި  ދިވެހިންނަށް  ޙައްޤު  އެ  ވެސް 
އޮވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު، ބައެއް މީހުންނަށް ބުނެވޭ 
ވާހަކަތަކަކުން ނުވަތަ ބަޔަކު އުފުލާ އަޑުތަކަކީ، 
އަޑުތަކަކަށް  ޚިޔާލުތަކާއި  ގަޔާނުވެދާނެ  އެހާ 
މާނައަކީ،  އޭގެ  އެކަށީގެންވެއެވެ.  ވުން  ވެސް 
އެފަދަ ކޮންމެ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރަކީ މުޖުތަމަޢުއަށް 
ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފަދަ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރަށް ވުމެއް 
މީހުން  ބައެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫނެވެ.  ވެސް 
އެ މިނިވަންކަން ކަނޑައެޅިފައި އޮތް މިންގަނޑުން 
ބޭރުވާ ހިސާބަށް ގެންދެވޭތަން ފެންނަމުންދެއެވެ. 
އިންޓެންޓެއް  ނެގަޓިވް  އަރުވާލައި,  ރުޅި  ބަޔަކު 
ތިމާ  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ގެނެސްދެވޭ  މުޖުތަމަޢުއަށް 

ފާޅުކުރެވޭ  ޝުޢޫރުތައް  ޚިޔާލާއި  ބޭނުންވާ 
މިނިވަންކަމުގެ  ބުނުމުގެ  ބަސް   ” އެއީ  ނަމަ، 
ބޭނުންކުރުމެވެ.  ގޮތުގައި  ނުހަމަ  ޙައްޤު” 
ޗޭނު  ހަށިގަނޑުގައި  އަނެކާގެ  ވުމަކީ،  މިނިވަން 

ދިރިހުރުމަށް  ތިމާގެ  ފައްތާފައި،  ކަނޑު  އަޅައި 
ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް، އެހެން މީހުންގެ 
އިޙްތިރާމް  މަގުފަހިކޮށްދީ،  ވެސް  މިނިވަންކަމަށް 

ލިބެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާ ދިރިހުރުމެވެ.

“މަރާލާނަމޭ” ބުނެ، މީހުންނަށް މަރުގެ 
އިންޒާރު ދިނުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމުގެ 
ތެރެއިން ފާޅުކުރާ ޝުޢޫރެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ 
ބުނުމުގެ  ބަސް  ޖެހެނީ،  ދަންނަވަން  ނަމަ، 
ކަމުގައެވެ.  ނޫން  އެއީ  ޙައްޤަކީ  މިނިވަންކަމުގެ 
ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ  ޤައުމަށް  ތެދުވެރިކަމާއިއެކު 
ސިފައިންގެ މީހަކާ ދިމާއަށް “ބާޣީ” އޭ ގޮވިދާނެ 
ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، އެއީ، ބަސް ބުނުމުގެ 
މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް 

ނެތެވެ. އެއީ ޢަބުރު ކަތިލުމެވެ.

ފިތުނަ  ބައިބައިކޮށް،  މުޖުތަމަޢު 
ފަސާދައަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފާޅުކުރެވޭ ޝުޢޫރާއި 
ޚިޔާލަކީ، ފުރިހަމަ މާނައިގައި، ” ބަސް ބުނުމުގެ 
ބެލެވޭނެ  ގޮތުގައި  ގެ  ޙައްޤު”  ކަމުގެ  މިނިވަން 
ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރުތަކަށް  އެފަދަ  ނޯވެއެވެ.  ގޮތެއް 
ކިޔައީ “ހޭޓް ސްޕީޗް” އެވެ. ހޭޓް ސްޕީޗާއި ފްރީ 
މިނިވަންކަމަކީ  ބުނުމުގެ  ބަސް  ނުވަތަ  ސްޕީޗް 

މުޅިން ތަފާތު ދެ އެއްޗެކެވެ.

މަޖަލަށް  ހުރެ  ތަނެއްގައި  ޕަބްލިކް 
“ބޮމެކޭ” ކިޔައި ހަޅޭއްލަވައި، އެހެން މީހުންގެ 
ބަސް  އުފެއްދުމަކީ  ބިރުވެރިކަން  ހިތްތަކުގައި 

ނުރުހޭ  ތިމާ  ނޫނެވެ.  މިނިވަންކަމެއް  ބުނުމުގެ 
އެފަދަ  ހިތްވަރުދީ،  ދިނުމަށް  ގެއްލުން  ބަޔަކަށް 
ބުނުމުގެ  ބަސް  ވެސް  އަޑުއުފުލުމަކީ  ކަންކަމަށް 
ފިތުނަ  ދެބައޮޑުވުމާއި  ނޫނެވެ.  މިނިވަންކަމެއް 
ކުރެވޭ  ގޮތަށް  އުފެދޭ  ނަފުރަތު  އުފެއްދުމާއި، 
ވެސް  ކަންކަމަކީ  ފަދަ  ފުރައްސާރަކުރުން 
ބަސް  ނޫނެވެ.  މިނިވަންކަމެއް  ބުނުމުގެ  ބަސް 
މިންގަނޑުތަކެއް  ވަކި  މިނިވަންކަމަކީ  ބުނުމުގެ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަންޖެހެނީ، 
އިސްވެ ދެންނެވި ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިނިވަންކަމަކީ  ބުނުމުގެ  ބަސް 
ވަރަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ 
ބޭނުން  ޙައްޤު  އެ  އަދި،  ޙައްޤެކެވެ.  މުހިންމު 
ވަރަށް  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހިފުމުގައި 
ގިނަ ބަޔަކަށް އޮޅިފައި އޮންނަ ޙައްޤެކެވެ. ބަސް 
ބޭނުންކުރަނީ  ޙައްޤު  މިނިވަންކަމުގެ  ބުނުމުގެ 
މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު ހޯދުމަށެވެ. އިޖުތިމާޢީ ވެށި 
އިސްލާޙު ކުރުމަށެވެ. ކަންކަމަށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑު 
ކިޔުމަށެވެ. ބަސް ބުނުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަކީ 
އެ  އެހެންވީމާ،  ހަތިޔާރެކެވެ.  ބާރުގަދަ  ވަރަށް 
ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގައި ޒިންމާދާރު ވާންޖެހެއެވެ.
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ުނަރއްކުަލގެ "ަރނގީަބލް"
ސިފަތައް  ޖަޒީރާއެއްގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، 
ތާރީޚުގައި  ރާއްޖޭގެ  ރާއްޖެއެކެވެ.  ރީތި  ލިބިގެންވާ 
ދިވެހި  ހިނގާފައިވާކަން  ކާރިސާއެއް  އެތައް  ޤުދުރަތީ 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެގޮތުން  ހެކިދެއެވެ.  ތާރީހުން 
ކާރިސާތަކަކީ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  އާންމުގޮތެއްގައި 
ވަޔާ  ގަދަ  ބަލިތަކާއި،  ބޮޑެތި  އަރާ  ގައިންގަޔަށް 
ފެންބޮޑުވުމާއި،  ތޫފާންތަކާއި،  ވިއްސާރައިގެ 

ބިންހެލުމާއި، ސުނާމީއެވެ.

މެއި 1978 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރުނު ބޮޑުރޯގާ ބަލީގައި 219 މީހުން 
މަރުވެ 11258 މީހުންނަން ބަލީގެ އަސަރުކުރުމާއި، 
އެޕްރީލް 1987 ވަނަ އަހަރު ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 
ވަނަ   1991 މެއި  ހާލުގަޖެހުމާއި،  މީހުން   300
އަހަރު ކުރިމަތިވި ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން 

ހިތަށް ނުތަނަވަސްކަން ގެނުވައެވެ. އެއީ މުޅި ރަށުގައި 
އަސަރުކޮށްފާނެކަމުގެ  ފެނުގެ  ގެއަށް  ފެންބޮޑުވެ 
ޕްލޭނާއި  މަސްރޫއުތަކުގެ  ތަރައްޤީގެ  މިއީ  ބިރެވެ. 
ލިބިދޭ  ސަބަބުން  ނުހިނގުމުގެ  ކަންކަން  އެއްގޮތަށް 
ގެއްލުންތަކެވެ. އެހެންކަމުން ތަރައްޤީގެ ކޮންމެކަމަކަށް 
ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން ޖެހެއެވެ. އަދި ނުކުމެދާނެ ކޮންމެ 
ހަދަންޖެހެއެވެ.  ހޯމްވޯކް  ރަނގަޅަށް  ނަތީޖާއަކަށް 
މުޖުތަމައު  ކަންތައްތަކުން  ދޯހަޅި  ހެދޭ  އޭރުން 
ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެއެވެ. އެހެންކަމަށް 

ނުވާނަމަ ނުރައްކަލުގެ "ރަނގަބީލް" ޖަހާނެއެވެ.

މޫސުމެއްގައި  ކޮންމެ  ވާރޭވެހޭ  މާލެއަށް 
ދިމާވާ  އާންމުކޮށް  ފެންބޮޑުވުމަކީ  މަގުތަކުގައި 
ކޮންމެވެސް  ހިންދުމަށް  ފެން  އަދި  މައްސަލައެކެވެ. 
އަމިއްލަ  ހުރިކަމުގައިވިޔަސް  ގޮންޖެހުންތަކެއް 

ރައްކާކޮށްފައި  އެޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި  ދިރިއުޅޭ 
އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުތަކުގައި 
ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ.  ހުރުމަކީ  ތަންތަން  މިފަދަ 
މއ.ސެމީޑީލް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ގުދަނުގައި 
މިންވަރު  އޮތް  މިކަމުގެ ނުރައްކާ  ރޯވުމަކީ  އަލިފާން 
ހާމަކޮށްދޭކަމެކެވެ. މިފަދަ ނުރައްކަލުން ރައްޔިތުންގެ 
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި 
ޤަވާއިދުތައް  ހަރުދަނާ  ފާރަވެރިވެ  މިކަންކަމަށް 
ހިސާބުތަކަށް  ނޫޅޭ  ދިރި  މީހުން  އެތަންތައް  ހަދާ 
އިދާރާތަކުން  ތަންފީޒީ  ކުރެވެންޖެހެއެވެ.  ބަދަލު 
ފިޔަވު  ތަންފީޒީ  ބަލާ  އެކަންކަން  ހަރުދަނާކަމާއިއެކު 
ނޫންނަމަ  އެހެން  ކުރަންޖެހެއެވެ.  އަވަސް  އެޅުން 
"ރަނގަބީލު"  ނުރައްކަލުގެ  ޖަހަމުންދާ  މިހާރުވެސް 

އަޑު ގަދަވެދާނެއެވެ.

ގިނަދުވަސްވެފައިވާ  މުސްކުޅިވެ 
އިމާރާތްތައް ގިނަވެ، އިމާރާތުގެ ބަރަފޯސް ވެއްޓުމާ، 
އިމާރާތުގެ  ރެނދުލުމާ،  މުސްކުޅިވެ  އިމާރާތްތައް 
ދަށުން ފަސްގަނޑު ދަމައިގެންދިއުމާ، ބެލްކަނިމަތިން 
މިއީ  ވެއްޓުން  ބެލްކަނިތައް  ވެއްޓުމާ،  ގަސްޕޮޓް 
ބީރު  މިކަންކަމަށް  ވާހަކައެކެވެ.  ޢާންމު  މިހާރު 
ކަންފަތެއްދީފިނަމަ ވެއްޓޭ އިމާރާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން 
އަވަސް  އަޑުއަހާ  މިވާހަކަތައް  ބޮޑެވެ.  އިންތިހާ 
އިމާރާތްކުރުމުގައި  އަދި  ހޯދަންޖެހެއެވެ.  ހައްލެއް 
ގެއްލުމަކީ  ލިބޭ  އުސޫލުތަކުން  ނުކިއްސަރު  ގެންގުޅޭ 
ކަމެކެވެ.  ނުލިބޭ  މައާފު  އެކަމުން  އުމުރަށް  މުޅި 
ދަށްކާލުމަކުން  މިވާހަކަތައް  ހިނދުކޮޅަކަށް  ނަމަވެސް 
ނުފުދެއެވެ. އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކާއި ހައްލު ބޭނުމެވެ.

ކާރިސާތަކާއި  ދިމާވާ  ގޮތުން  ޤުދުރަތީ 
އިންސާނުންގެ ނުރަނގަޅު އަމަލުތަކުން ދިމާވާ ކޮންމެ 
ކާރިސާއަކީ ޢިބުރަތެއް، ކޮންމެ ޢިބްރަތަކީ ފިލާވަޅެއް، 
ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަންކަން  ފިލާވަޅަކީ  ކޮންމެ 
ދުރަލާ  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  މިއިން  ދޮރެކެވެ.  ހުޅުވޭ 
ތަންފީޒީ  ފަރުދުންނާއި  ތައްޔާރުވާންޖެހެއެވެ. 

އިދާރާތަކެވެ.

ްސާޓްފ ާސޖަްނޓް ިރާފުޢ ުމަޙްއަމުދ

23849 މީހުންނަން އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބުންމިއީ 
ތަންކޮޅެއް ކުރީގެ މާޒީއެވެ. އެމާޒީގެ ރަނގަބީލު އަޑު 
މިއަދު ހަނދާނެއް ނެތެވެ. އެއީ ތަރައްޤީގެ ސަފުހާތައް 

ހުޅުވިފައިވާތީއެވެ.

ހަލުވި  ތަރައްޤީގެ  ދަނީ  ދިވެހިރާއްޖެ 
ކޮންމެ  ކުރިއަށެވެ.  ބެލުމެއްނެތި  ފަހަތް  ދުވެލީގައި 
ފަސޭހަތަކެވެ.  ތަރައްޤީއެވެ.  ބޭނުންވަނީ  މީހަކުވެސް 
ކޮންމެ  ކަމެއްގައި،  ކޮންމެ  އެހެންކަމަށްވާނަމަ 
މަސްރޫއެއްގައި ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ. 
އައްޑޫގެ ލިންކް ރޯޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތާރުއަޅަގެން 
ދުއްވާލަން  މަގެވެ.  ފުރަތަމަ  ދިގު  އެންމެ  ހެދި 
ފަސޭހަވެފައި ހިތްގައިމު ތަނަވަސް މަގެކެވެ. ނަމަވެސް 
ކޮންމެ ވާރޭ މޫސުމެއްގައި ހިތްގައިމު މަގުގެ ސަބަބުން 

މިއުޅެނީ  ދައްކަން  ބޮޑެވެ.  ވަރަށް  ޒިންމާ  ފަރުދީ 
ނޫނެވެ.  ވާހަކައެއް  ކުރާ  ޚަރަދު  ރުފިޔާ  މިލިއަން 
އިމާރާތްކުރުމަށް މަގުތައް ހަލާކު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 
އަތުރާ  ރަނގަޅަށް  އަތުރާއިރު  ގާތައްނަގާ  މަގުން 
ކަމާބެހޭ  ފަރާތާ،  އިމާރާތްކުރާ  އެއްވަރުކުރުމަކީ 
މަގުތަކަކީ  ބައެއް  ޒިންމާއެކެވެ.  ފަރާތްތަކުގެ 
އަޑިގުޑަން ގިނަ މަގުތަކެވެ. އެހެންކަމުން އެމަގުތަކަށް 
އެހެން ދިމާވާ ސަބަބު ހޯދައި ހައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ 
މާލޭގެ މަގުތަކުން ފަސްގަނޑު އަޑިއަށް ދަމައިގަތުމަކީ 

ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެކެވެ.

ގުދަންތައް  ވޯކްޝޮޕްތަކާއި  ގަރާޖުތަކާއި 
ގަދައަށް  އެބަހުއްޓެވެ.  އިންތިހާއަށް  މާލެތެރޭގައި 
މީހުން  ކާގޯ  ބައިވަރު  އެތައް  ހިފާ  އަލިފާން 
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ޮކމާްންޑ ާސޖަްންޓ ޭމަޖރ ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ

އްިސާލމީ ތުަރިބަޔތު
އިސްލާމްދީނާއި  ވަނީ  ގައި  )ތަރުބިއްޔަތު(  ތަރުބިޔަތު  އިސްލާމީ 
ރޫޙާނިއްޔަތެވެ. އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ދިނުމަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ 
މަތީގައި  އަޤީދާގެ ރީތި ސިފަތަކުގެ  ހާނުވައި، އިސްލާމީ  މާތް ސިފަތަކަށް 
ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރުމެވެ. އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ދިނުމުން ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި 
ހުޅުވި،  ލޯ  ދުނިޔެއަށް  ބަވަނަވެފައިވާ  ވަރުގަދަވެއެވެ.  އަޤީދާ  އިސްލާމީ 
އާންމު  ލިބެއެވެ.  ޤާބިލުކަން  ލުމުގެ  ކުރިމަތި  ގޮންޖެހުންތަކަށް  ދިމާވާ 
ވިސްނުމުގެ  ހެޔޮ  ވެސް  އުޅޭއިރުގައި  މުޖުތަމަޢުގައި  މުޢާމަލާތްތަކުގަޔާއި، 
ބޭނުން ހިފަން އެނގޭނެއެވެ. ރިވެތި އަޚްލާޤުން ޒީނަތްތެރިވެ، ޤުރުއާނާއި 

ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެއެވެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި 
ނަފުސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، ހުނަރުވެރި ޤާބިލު ދަރިއަކަށް 

ވާނެއެވެ. 

ނަތީޖާއަކީ،  ތަރުބިޔަތުގެ  އިސްލާމީ 
އިޙުތިރާމުކުރާ  ޤަދަރާއި  ޢަޤީދާއަށް  އިސްލާމްދީނާއި 

އޭނާގެ  ބިނާވުމެވެ.  މުސްލިމެއް  ފުރިހަމަ 
އިސްލާމީ  ޤައުމަށާއި  ނަފުސަށާއި  އަމިއްލަ 

މަސްއޫލިއްޔަތު  އޭނާގެ  އޮތް  އުންމަތަކަށްޓަކައި 
އަދާކުރުމާއި،  ވާޖިބުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  އެނގުމެވެ. 

هللا  އުފުލުމެވެ.  ފުރިހަމައަށް  ޒިންމާތައް  އުފުލަންޖެހޭ 
ރަނގަޅަށް  ކާއިނާތާމެދު  މުޅި  އިންސާނުންނާއި،  ތަޢާލާއަށާއި، 

މަސައްކަތްކޮށް،  އާޚިރަތަށްޓަކައި  ދުނިޔެއާއި  ހެޔޮގޮތުގައި  ވިސްނައި 
އެ  ކިޔަމަންތެރިވެ،  އަށް  هللا  އާބާދުކުރުމެވެ.  ދުނިޔެ  ވިސްނުމާއެކު  ހެޔޮ 
އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  ދެމެހެއްޓުމެވެ.  ގުޅުން  އަޅުވެތިވުމުގެ  ކަލާނގެއަށް 
ވެސް އިޚްތިރާމުކުރުމެވެ. ދުނިޔޭގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގައި 
ހަރުދަނާ  އިސްލާމީ  ހުޅުވުމެވެ.  ލޯ  ދުނިޔެއަށް  ދަސްވެ  ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 
އަޤީދާގެ މަތީގައި ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެެރިވެ، އެ މީހަކަށާއި، 
އެ މީހެއްގެ ޢާއިލާއަށާއި، އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ މުޖުތަމަޢަށާއި، އެ މީހެއްގެ 

ޤައުމަށް ފައިދާހުރި މީހަކަށްވުމެވެ. 

އިސްލާމްދީނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު )ކޮންޕިޓެންސީ( އަކީ 
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ތަބާވުމެވެ. މި ޤާބިލިއްޔަތު 
އުނގެނުމާއި  ހާސިލުކޮށްދެވޭނީ  ދަރިވަރުންނަށް  ނުވަތަ  ދަރިންނަށް 
ޝާމިލުކުރުވުމުގެ  ޝާމިލުވެ  ދެއްކުމާއި  ނަމޫނާ  އުނގަންނައިދިނުމާއި 
ވިސްނުންތެރިކަމާއި  އަޅާލުމާއި  އޯގާތެރިކަމާއި  ލޯތްބާއި  ތެރެއިންނެވެ. 
ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު، ނާއުންމީދު ނުވެ މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ.  އިސްލާމީ 
ކީރިތި  އާއި،  ޢަޤީދާ  އިސްލާމީ  ކުއްޖަކަށް  އެ  ލައިދެވޭނީ  ތަރުބިޔަތު 
އިސްލާމީ  ފިޤުހާއި،  އިސްލާމީ  ސުންނަތާއި،  ރަސޫލާ  ކީރިތި  ޤުރުއާނާއި، 

ތާރީޚާއި އިސްލާމީ ޙަޟާރަތާއި، އިސްލާމީ ސަޤާފަތާއި، އިސްލާމީ އަޚުލާޤު 
އުނގަންނައިދީ ހެޔޮނުބައި ވަކިކޮށް ދަސްކޮށްދެވިގެންނެވެ. 

ކަލިމައިގެ  ދެ  ޝަހާދަތުގެ  ހަރުދަނާވުމުން  އަޤީދާ  އިސްލާމީ 
މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުންނާނެއެވެ. ދީނުން ބޭރުވާފަދަ ޢަމަލުތަކުންނާއި އެހެން 
ދުރުހެލިވާނެއެވެ.  ޢަމަލުތަކުން  ބަސްމަގާއި  ކަހަލަ  ކާފަރުކުރުން  މީހުން 
އިސްލާމީ އަޤީދާއާ ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކާއި ޚުރާފާތްތަކާއި ބާތިލު އަޤީދާތަކާއި 
ޖެއްސިއްޖެނަމަ  ލޯބި  ކައިރިއެއް ނުވާނެއެވެ. ސުންނަތަށް  ފާފަތަކާ  ބޮޑެތި 
ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުތައް މާނައާއެކު ދަސްކޮށް، ސުންނަތާ 
ޢިލްމުގެ  ހަދީސް  ބައްޓަންކުރާނެއެވެ.  ޢަމަލުތައް  އެއްގޮތަށް 
ފުރިހަމައަށް  ޞައްޙަކަމާމެދު  ސުންނަތުގެ  މުހިންމުކަމާއި، 

އިތުބާރުކުރާނެއެވެ. 

ފިޤުހީ  އުނގެނުމުން  ފިޤުހު  އިސްލާމީ 
މައްސަލަތަކުގައި ޚިލާފު އުފެދެން މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކާއި 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މައްސަލަތަކުގައި  އެފަދަ 
ޒަމާނީ  އަދި  އެނގޭނެއެވެ.  ގަވާއިދުތައް 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މައްސަލަތަކުގައި  ފިޤުހީ 
މަސްދަރުތައް  ޝަރީޢަތުގެ  އިސްލާމީ  ގޮތާއި 
އެނގޭނެއެވެ. އިސްލާމީ ތާރީޚާއި އިސްލާމީ ޙަޟާރަތު އެނގުމުން 
ގޮތާއި،  ކުރެވުނު  ޖިހާދުތައް  އެ  ކޮބައިކަމާއި،  ޖިހާދަކީ  އިސްލާމްދީނުގައި 
ނިޒާމުގެ  ވެރިކަމުގެ  އިސްލާމީ  ހާސިލުކުރެވޭނެއެވެ.  ޢިބުރަތް  އެކަންކަމުން 
ހަރުދަނާކަމާއި، ޚަލީފާއިންނާއި އިސްލާމީ ލީޑަރުންގެ ވަރުގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތާއި 
އެބޭކަލުންގެ ދައުރުގައި މުސްލިމް އުންމަތަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމާއި އެކަމުގެ 
ސަބަބުތައް އެނގޭނެއެވެ. އިސްލާމީ ސަޤާފަތް އެނގުމުން އިސްލާމްދީނަކީ 
އަޚުލާޤު  އިސްލާމީ  ކަށަވަރުވާނެއެވެ.  ނިޒާމެއްކަން  ފުރިހަމަ  ދިރިއުޅުމުގެ 
ދޫރައްކާތެރިކޮށް  ބުނާނެއެވެ.  ބަސް  ޙައްޤު  ޣީރަތްތެރިވެ،  ހުރެއްޖެނަމަ 
ޙައްޤުތައް  ދުރުހެލިވެ،  ފާފަތަކުން  ޒީނަތްތެރިވާނެއެވެ.  ރިވެތި ސިފަތަކުން 

އަދާކުރާނެއެވެ. 
ިރަފެރްންސ 

ަޝިއްޚ ަސީލްމ ިބްމީޖ )2011(. ދަ ިއްސާލިމކް ެއްޕޯރޗް ޓު ިޕައސް ޭޕރެްނޓިްނގ. ެނގީ ޖަަނަވރީ 20، 2019  �
https://www.al-islam.org/articles/islamic-approach-pious-parenting-

shaykh-saleem-bhimji ންް
ަޖީމާލ ޯހ )2016(. ަފިއވް ޭބިސކް ްޕރިްނިސަޕްލސް ޮއފް ިއްސާލިމކް ޭޕރެްނޓިްނގ. ެނގީ ޖަަނަވރީ 21، 2019  �

https://productivemuslim.com/islamic-parenting ންް
ާޕރްސެޕްކިޓްވ.  � ިއްސާލިމކް  އޭން   - ިޑެވޮލްޕމަްނޓް  ަޗިއލް  އެްނޑް  ޭޕރެްނޓިްނގ   .)2014( ަސީޢުދ  ާނިވާދ 

http://www.reviewofreligions.org/11414/parenting- ަޖަނަވީރ 21، 2019  ެނީގ 
child-development-an-islamic-perspective ންް
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ާސަޖްންޓ ަނިވްނ ަސީޢުދ

ލިލް ޓޭ

ރޮއީސް ބްރޭންޑްގެ އަގުބޮޑު ކާރެއް ޕާރކިންގ ލޮޓެއްގެ ތެރޭގައި ދުއްވާފައި އަންނަ 
ވީޑިއޯއެކެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި، އޭނާ ކާރުން ނިކުންނަ ގޮތަށް އައިސް ބޮޑެތި މީހުން 
ތި ރުޅި އަންނަނީ އެންމެ 9 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްދެކެ ކަމަށާއި، ލައިސަންސް ނެތެއް 
ކަމަކު އެ ކާރު އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެ އެކާރު އޭނާ ދުއްވާކަމަށް ބުނެއެވެ. ބާރުބާރަށް 
ކާރުގެ  ކާރަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކާރެއްކަން ދެއްކުމަށް  އެ  ވާހަކަދައްކަމުން ގޮސް, 

ދޮރުގައި ކޮޅުފައިން ޖަހައި، ދޮރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަނޑިކޮށްލައެވެ.

ކެރިއަރ  އޭނާގެ  އެންމެފަހުން  ޓޭ  ލިލް  ދިޔަ  ދިރިއުޅެމުން  ކެނެޑާގައި 
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލީ ލޮސް އެންޖެލީސްގެ ހޮލީވުޑަށެވެ. 
މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އިތުރަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި 
މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ ޖައްސާލަން ފެށިއެވެ. މިގޮތުން ލިލް ޓޭ އެންމެ ފުރަތަމަ 
ޖައްސާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު މީހުންގެ ތެރެޔަށް މަޝްހޫރުވި "ބޭޑް ބާބީ" ނަމަކަށް 

ތަފާތު  މީހުން  އެކި  ހޯދުމަށްޓަކައި  މަޝްހޫރުކަން  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް 
އެތައް ކަމެއް ކުރެއެވެ. އަދި ގިނަ ފަހަރަށް އެ ކަންކަން ރެކޯރޑްކޮށް ޔޫޓިއުބް އަދި 
އިންސްޓަގްރާމް ފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ޕޯސްޓްކުރެެއެވެ. މި ފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ 
މި އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހު އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދި 9 އަހަރުގެ ކުޑަ 

އަންހެން ކުއްޖެއްކަމުގައިވާ "ލިލް ޓޭ" ގެ ވާހަކައެވެ.

ކެނެޑާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މި ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ އެތައް ބައެއްގެ 
ސަމާލުކަން ހޯދީ އިންސްޓަގްރާމަށް ލީ ވީޑިއޯ ކްލިޕަކުންނެވެ. މި ވީޑިއޯ ކްލިޕްގައި 
ޑޮލަރު  ފުރައި  ދެއަތް  ތެރޭ،  ކާރެއްގެ  ސްޕޯރޓްސް  މާރޝެޑީޒް  ކުލައިގެ  ރަތް 
ކްލިޕްގައި  ވީޑިއޯ  މި  ހަޅޭލަވަމުންދެއެވެ.  ބާރުބާރަށް  ހުރެ  ހިފައިގެން  ބޮނޑިތަކެއް 
ލިލް ޓޭ، ބުނަމުންދަނީ، އޭނާ 9 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށްވެ ހުރެ، އޭނާއަކީ 200،000 
ކާރު  އެ  އޭނާ  ނެތި،  ލައިސެންސް  އަދި  ކަމަށެވެ.  ވެރިއެއް  ކާރެއްގެ  ޑޮލަރުގެ 
ކުއްޖާ  މި  ހަޅޭއްލަވައެވެ.  ބޭނުންކޮށް  ބަސްތައް  ހަޑިހުތުރު  ބުނެ  ދުއްވާކަމަށް 
ބުނާގޮތުން މީނާ އަކީ އެންމެ ހަގު "ފްލެކްސަރ" އެވެ. ފްލެކްސަރުންނަކީ އެމީހުންނަށް 
މީހުންނަށް  މީސް  އެކު  ދެއްކުންތެރިކަމާ  ފޮނިކަމާއި  ތަކެތި  އަގުބޮޑެތި  ލިބިފައިވާ 

ދައްކާލާ މީހުންނަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ލިލް ޓޭގެ މި ވީޑިއޯ، ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ޕޯސްޓް ކުރިތާ 
މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި ބޮޑު ފޭންބޭސްއެއް 
އޭނާއަށް ލިބުނެވެ. އޭގެތެރޭގައި މަޝްހޫރު ޔޫޓިއުބަރސް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ލިލް 
ބައެއް  އެތައް  އަންނަ  ރުޅި  ދެކެ  މީނާ  އެއްވަރަށް  ފޭނުންނާ  ލިބުނު  އަށް  ޓޭ 
ވެސް ތިއްބެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. މިހާ ކުޑަ ކުއްޖެއް، 
އެފަދަ ގޮތަކަށް ބަސްމަގު ގެންގުޅެ އެހާ ބައިވަރު ރުފިޔާ އާއި އަގުބޮޑު ކާރުތަކާއި 
އެއްޗެހި ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ރީތި އަޚްލާޤެއް ނެތީމައެވެ. އަދި 
ބައެއް  ކޮން  ބެލެނިވެރިންނަކީ  އޭނާގެ  ތިބީ  އުފެދިފައި  ސުވާލު  މީހުންނަށް  ގިނަ 
ނުފޫޒު  މީޑިއާގައި  ޓޭ، ސޯޝަލް  ލިލް  ކޮންމެއަކަސް  އަރާފައެވެ.  ހިތަށް  ބާވައޭ 
ގަދަކުރިއެވެ. އަދި އަގު ބޮޑެތި ގެތަކާއި ކާރާއި އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށް، ފައިސާ އުކާ 
މަންޒަރު ހިމެނޭގޮތަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބުކޮށް ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށް ސޯޝަލް 
ރޯލްސް  ވީޑިއޯއަކީ،  އެއް  އޭގެ  ޕޯސްޓްކުރި  އޭނާ  ދިޔައެވެ.  ލަމުން  މީޑިއާއަށް 
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ކިޔާ 14 އަހަރުގެ ރެޕާރ އަކާއެވެ. ބޭޑް ބާބީ އާއި 
ވިކީ"  "ވޯ  ކަމަށްވާ  ރަހުމަތްތެރިޔެއް  ޓޭގެ  ލިޓްލް 
މައްސަލައެއް  ޖެހިފައިވާ  މެދުގައި  މީހުންގެ  ދެ  އާއި 
މި މީހުން  ހައްލުކުރުމަށް ޝޮޕިންގ މޯލެއްގެ ބޭރުން 
އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާވެ, ޒުވާބުކުރާ ވީޑިއޯއެއްގައި ލިލް 
ޓޭ ވަނީ ބައިވެރިވެ، ވޯ ވިކީ އާ އެއްކޮޅަށް ހުރެ މި 
ޒުވާބުގަނޑުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ވީޑިއޯގެ ސަބަބުން 
ލިލް ޓޭ އަށް ވަނީ އިތުރު މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބި އެތައް 
ބަޔަކު މީނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮލޯކުރަން ފަށާފައެވެ. 
މިގޮތުން މި ވީޑިއޯއަށްފަހު އެންމެ ހަފުތާއެއް ތެރޭގައި 
250000 ފޮލޮވާރސް ތިބި ލިލް ޓޭގެ ފޮލޯވަރުންގެ 
ދިޔައެވެ.  އިތުރުވެގެން  މިލިއަންއަށް   1.2 އަދަދު، 
ފާއިތުވަމުންދިޔަ  ދުވަސްތައް  އަދަދު  އެ  އޭގެފަހުން، 

ވަރަކަށް އިތުރުވަމުން ދިޔައެވެ. 

މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކާއި މަޝްހޫރު މީހުންގެ 
ސަމާލުކަން ވެސް ލިލް ޓޭ އަށް ދިޔައީ ލިބެމުންނެވެ. 
އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ވެސް 
ލިލް ޓޭ އަށް ދިޔައީ ލިބެމުންނެވެ. އަދި ޔޫޓިއުބްގެ 
މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޖޭކް ޕޯލް އާއި ރެޕާރ ޗީފް 
ކީފް ފަދަ މީހުންނާ އެކު ވީޑިއޯ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު 

ލިލް ޓޭ އަށް ލިބުނެވެ.

ފަޅާއަރާފައިވަނީ  ކާކުކަން  އަކީ  ޓޭ  ލިލް 
މިއަހަރު ތެރޭގައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ 
ހިތުގައި އުފެދިފައިހުރި ސުވާލުތަކަށް ނިމުމެއް އައެވެ. 
ޓޭލާ  ލިލް  ނަމަކީ  ކިޔާ  އަސްލު  އަށް  ޓޭ  ލިޓްލް 
ވީޑިއޯތައް  ލައްވައި  ޓޭ  ލިލް  އެވެ.  ކޮސްގްރޯވް 
ހައްދަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމަ އެންޖެލާ ޓިއާންއަށް 
އެނގިހުރެ އޭނާގެ 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. 
ވާހަކަތައް ދެކެވޭގޮތުގައި ޖޭސަން ޓިއާން ނަމަކަށް ކިޔާ 
މި ފިރިހެން ކުއްޖާ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ ލިލް ޓޭގެ 

ޑައިރެކްޓަރެއްގެ  އަދި  ވީޑިއޯ  އިތުރުން  މެނޭޖަރެއްގެ 
ގޮތުގައެވެ. މި ފިރިހެން ކުއްޖާއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާ 
އަށް ހޭލުންތެރިވެފައި ހުރި ކުއްޖެއްކަމުން 9 އަހަރުގެ 
ހޯދާނެގޮތް  މަޝްހޫރުކަން  މެދުވެރިކޮށް  ކޮއްކޮ  މީނާގެ 

އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. 

ޓޭއަށް  ލިލް  ފަހުން  ފަޅާއެރި  މިކަން 
މީނާގެ ބޭބެ ފްލެކްސް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ވީޑިއޯއެއް 
ވެސް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކްވެފައެވެ. މިކަމާ 
ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް މި އާއިލާއަށް 
ރުޅިއައިސްގެން  މީހުން  ގިނަ  އަމާޒުވެފައެވެ.  ވަނީ 
ދިމާލަށެވެ.  މަންމައާ  ކުދިންގެ  ދެ  މި  ކިޔަނީ  ފާޑު 
ސަބަބަކީ 9 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖެއް ލައްވައި 
ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބުކުރުވައި، އެކަހަލަ ވީޑިއޯތައް 
އެކުދިންގެ  ލާން  މީޑިއާއަށް  ސޯޝަލް  ތައްޔާރުކޮށް، 

މަންމަ އެއްބާރުލުންދޭތީއެވެ.

ލިލް ޓޭގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
ކާރަކީ އޭނާގެ މަންމަ ކުރިން މަަސައްކަތްކުރި ތަނުގެ 
ބޮޑުމީހާގެ ކާރެކެވެ. މީނާގެ މަންމަ މަަސައްކަތްކުރަމުން 
ދިޔައީ އޭރު ވެންކޫވާ ރިއެލް އެސްޓޭޓް އޭޖެންޓެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުންފުނިން ވިއްކަން ލާފައި 
ހުންނަ އަގުބޮޑެތި ބިލްޑިންގ ތަކަށް އޭނާގެ މަންމައަށް 
ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެކްސެސްވެވެއެވެ. ލިލް ޓޭގެ ބައެއް 
ލާރިން  އަމިއްލަ  އޭނާގެ  ގެތަކަކީ  އެ  ވީޑިއޯތަކުގައި 
ގަނެފައިވާ ގެތައް ކަމަށް ބުނަމުން ދެއެވެ. ލިލް ޓޭގެ 
މަންމަ ވަޒީފާއިން ވަކިވީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރިތަނުގެ 
ދޫކުރުމަށް  ވަޒީފާ  ފަޅާއަރައި  އެކަން  ވެރިމީހާއަށް 

އޭނާއަށް މަޖްބޫރު ކުރުމުންކަމަށް ވާހަކަދެކެވެއެވެ.

މިކަންތައް ހިނގުމުން އޭބީސީން ގެނެސްދޭ 
ގުޑް މޯރނިންގ އެމެރިކާ ޕްރޮގްރާމަށް މި އާއިލާވަނީ 
ގެންގޮސް އިންޓަރވިއު ކޮށްފައެވެ. މި އިންޓަރވިއުގައި 
ޕްރޮގްރާމްގެ ހޯސްޓް ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން 
ލިލް ޓޭ ބުނަނީ މިކަމަކީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުފޫޒުން 
ކަމަކީ  ހުރިހާ  މި  ކަމަށާއި،  ނޫން  ކޮށްފައިވާކަމެއް 
ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރި  ބޭނުންވެގެން  އަމިއްލައަށް  އޭނާ 
ބުނެއެވެ. އަދި މި އިންޓަރވިއު ގައި ލިލް ޓޭ ވަނީ 
ވަރަށް ފާޅުގައި އޭނާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ގެއެއްގެ ތެރޭ 
ފާޅުގައި  ވަރަށް  ބުނެ  ނުކުރާކަމަށް  ޝޫޓެއް  ވީޑިއޯ 
ދޮގު ހަދާފައެވެ. ލިލް ޓޭގެ މަންމައާ ކުރި ސުވާލަކަށް 
ޖަވާބުދެމުން އޭނާގެ މަންމަ ބުނެފައިވަނީ ވީޑިއޯތަކުން 
ކަމަށާއި،  ކެރެކްޓަރެއް  އެއީ  އަކީ،  ކުއްޖާ  އެފެންނަ 
ރަނގަޅު  ބަސްއަހާ  ވަރަށް  އަކީ  ޓޭ  ލިލް  އަސްލު 

ކުއްޖެއްކަމަށެވެ.

އޭނާގެ  ވަނީ  ޓޭ  ލިލް  ދާދިފަހުން 
އިންސްޓަގްރާމް އާއި ޔޫޓިއުބް ޗެނެލްއަށް ލާފައި ހުރި  
ކޮންޓެންޓްތައް ރިމޫވްކުރުމަށްފަހު ސޯޝަލް މީޑިއާއިން 
ގެއްލިފައެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ލިލް ޓޭ އަލުން އެނބުރި 
އަޔަސް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިއުމާއި ދިމާކުރުން މި 9 
އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

29
addana@mndf.gov.mv



ޖާގަހޯދުމަށް  ސަފުން  އަސްކަރީ  އަތުކުރިއޮޅާލައިގެން  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  ޤައުމަށް 
ޚިދުމަތްކުރުންބާއެވެ.  ޤައުމަށް  ހަމަ  ޢަޒުމަކީ  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  އަންނަ  މަސައްކަތްކުރަމުން 
މިއީ  ބާއެވެ.  ހޯދަނީ  ޖާގަ  ސަފުން  އަސްކަރީ  ބޭނުނުމުގައި  ވަޒީފާއެއްގެ  ނަމަ  ނޫން 
އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހިތާހިތާ ކޮށްލަން ރަނގަޅު ސުވާލަކަށް 

ނުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ 

ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނޫނެއެވެ.  ފަސޭހަކަމެއް  ޚިދުމަތްކުރުމަކީ  އަސްކަރިއްޔާގައި 
އަސްކަރިއްޔާއަށް ވަންނަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަރުހަލާ ވެސް އެހެން ހުރިހައި މުއައްސަސާތަކުން 
އެތަނެއްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަރުހަލާތަކަށްވުރެ ހާސްބައި ތަފާތެއެވެ. 
ތަފާތު އިންޓަވިއުތަކާއި މެޑިކަލް ޓެސްޓުތަކުން ފާސްވެ މި ޚިދުމަތަށް ކުރިމަތިލަނީ ރީތި 
ޔުނީފޯމެއްގެ ބޭނުގައެއް ނޫނެއެވެ. ނޫނީ ޤަދަރުވެރި ވަޒީފާއެއްގެ ބޭނުމުގައި ވެސް ނޫނެއެވެ. 

އެއަށްވުރެ މި ޚިދުމަތަކީ މާ ޝަރަފުވެރި ޚިދުމަތެކެވެ. 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
'' އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް'' ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ނުވަތަ ނުކޮށް މި ޚިދުމަތުން ވަކިވަނީ 
ކިތައް މީހުންބާއެވެ. އަސާސި ތަމްރީނަކީ އެމީހަކު ސިފައިންގެ ސަފުތަކާއި ގުޅޭއިރު ހުރުން 
އާންމު  އައި  އުޅެމުން  ކުރިން  އަދި  އަށަގަނުވާ  އުކުޅުތައް  އަސްކަރީ  ލާޒިމް ސިފަތަކާއި 

ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް އެމީހަކު އަސްކަރީ ސަފުތަކަށް ފެއްތުމަށް ހިންގާ ތަމްރީނަކަށްވާއިރު 
މިތަމްރީނު ފުރިހަމަ ނުކުރެވި އަސްކަރީ ސަފުން ބާކީވާ މީހުން ގިނަވުމަކީ ވަޒީފާއެއް 
އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ''އަސްކަރިއްޔާ'' ޚިޔާރުކުރާ މީހުން ގިނަވަނީކަމުގައި ބެލުމުގެ 

ފުރުޞަތުއޮތްކަމެވެ. 

ދަތިތަކާއި  ދިމާވާ  އުޅޭއިރު  ނިކުމެ  ޚިދުމަތަށް  އަސްކަރީ 
އެހެން  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  އަރައިގަތުމަށް  އުނދަގޫތަކުން 
ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށްވުރެ ދެގުނަ ބޮޑުވާނެއެވެ. އާއިލާއެއް 
ހަނގުރާމެއްކަން  ދިރުއުޅުމުގެ  މަސައްކަތަކީ  ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ  ބިނާކޮށް 
ނުދަނެ މި ޚިދުމަތާގެން ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެ މީހަކީ ސަފުން 
އެއްކިބާވާނެ މީހެއްކަން ޔަޤީނެއެވެ. އެހެންކަމުން ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާއަކީ މި 
ޚިދުމަތަށް އިޙްތިރާމްކުރާ އަދި ޤުރުބާނީ ނުވެވޭވަރުގެ މީހެއް ނަމަ ވަޒީފާއެއް 

އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ''އަސްކަރިއްޔާ'' ޚިޔާރުކުރާނެކަމެއް ނެތެއެވެ. 

''ވޭން''  އަނިޔާތަކާއި  ލިބޭ  އުޅޭއިރު  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
ގިނައެވެ.  ވަރަށް  ޚިދުމަތުގައި  އަސްކަރީ  މީހުން  ކުރަންޖެހޭ  ތަހައްމަލު 
ތާއަބަދަށް  އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން  ލިބޭ  ކުރާއިރު  ފުރަހަމަ  ތަމްރީނުތައް 
އެކަމުގެ ވޭނުގައި އުޅޭ މީހުން މަދު ނުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އަދި ހަނގުރާމަތަކާއި 
އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ދޫކުރުމާއި 
މަދުނުވާނެކަން  ވެސް  މީހުން  ލިބޭ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދާއިމަށް  ނުވަތަ 
ޔަޤީނެވެ. މާއްދިއްޔަތައް ވިސްނާއިރު މިކަމުން އެމީހަކަށް ލިބޭނެ އިތުރު 
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޯންނާނެކަން ޔަޤީނެއެވެ. ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ވޭނާއި 
ހިތްދަތިކަމެއެވެ. ވީއިރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ''އަސްކަރިއްޔާ" 

ޚިޔާރުކުރުން އެއީ ކުރަންވާވަރު ކަމެއް ނޫންކަން ޔަޤީނެއެވެ. 

މައިގަނޑު  ދިއުމުގެ  ކުރިއަރާ  ބަދަހިކޮށް  އަސްކަރީ ސަފުތައް 
އެއް ސިއްރަކީ މި ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ހިތުގައި 
ދަލީލެކެވެ.  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ދެވިފައިވާކަން  ޤަދަރެއް  ޚާއްޞަ  ޤައުމަށްޓަކައި 
މި ބުރަ އަދި އަގުނުކުރެވޭ ޚިދުމަތުގައި އުމުރުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކޮށް 
ހިއްސާދާރެއްގެ  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވޭ  ބޭއްވުމަށް  އަމާންކަންމަތީ  ޤައުމު 
ގޮތުގައި ހިމެނުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެކެވެ. ޤައުމަށް ދިމާވާ 
ކޮންމެ ކަމެއްގައި އަތްކުރި އޮޅާލާއިގެން އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް 
ފޫހިކަމެއްނެތި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 
ޤައުމު ދެކެވާ ''ލޯބި'' ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއްކަން ޔަޤީނެއެވެ. 
ކުރެވެނީ  ދަތުރު  މޭލަކަށް  އެތައް  ދޫކޮށް  ޢާއިލާ  އަމިއްލަ 
ވަޠަން  ތިބެ  ތައްޔާރަށް  ޤުރުބާންވުމަށް  ޤައުމަށްޓަކައި 
އެހެންކަމަށްވީއިރު  ހުރީތީއެވެ.  ހިތްވަރު  ދިފާއުކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތާއި  އަސްކަރީ  ބޭނުމުގައި  އަދާކުރުމުގެ  ''ވަޒީފާއެއް 
އަދި  ޤަދަރުވެރި  މާ  އެއަށްވުރެ  މިއީ  ނުގުޅޭށެއެވެ''. 

ފަޚުރުވެރި މަސައްކަތެކެވެ. 

ިއ ަގ ުމ ުނ ެގ ޭބ މު ުރ ުކ ާދ ްއ ައ ެއ ާފ ީޒ ަވ

''އްަސކަރިއާްޔ ޚާިޔުރުނުކާރެށވެ.''
ާސަޖްންޓ ުޢަބިއުދ ަޢްބުދهللا
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ީދާނއި  ވަޠަނަށްޓަާކ 
ޤުރުާބން ވުމަށް ތައްާޔރު!

މި ަމުޒޫމަނީކ 64 ަވަނ ައާސީސ ަތްމީރުނ ޯކުހެގ ަމުޒޫމުނ ިލުޔުމެގ ުމާބާރުތްނ 1 ަވަނ ިލިބަފިއާވ ަމުޒޫމެނެވ.

ޝައްކެއްވަސްވާހެއް ނެތެވެ. މާތްވެގެންވާ 
ވަތަނަށްޓަކައި  އުފަންވި  އެމީހަކު  އިސްލާމްދީނާއި 
ތަބީޢީގޮތުން  ހުރުމަކީ  ތައްޔާރަށް  ޤުރުބާންވުމަށް 
އެއް  ހުންނަންޖެހޭ  ކިބައިގައި  އެމީހެއްގެ  ވެސް 
ސިފަ  މި  ދެކޭގޮތުގައި،  އަޅުގަނޑު  ސިފައެވެ. 
ސިފަތަކުގެ  ރަނގަޅު  މީހަކީ  ކޮންމެ  ނެތިއްޖެ 
ކޮންމެ  މިއީ  މީހެކެވެ.  އުނި  އެއްބައި  ތެރެއިން 
މަތިވެރި  ވަރަށް  ހުންނަންޖެހޭ  ވެސް  މީހެއްގައި 
އިސްލާމްދީނާއި  މާތްވެގެންވާ  ސިފައެކެވެ. 
ޝަހީދުވެގެންދާ  ހަނގުރާމަކޮށް  ޤައުމަށްޓަކައި 
ނިޢުމަތްތަކާ  ހުރި  އާޚިރަތުގައި  މީހަކަށް  ކޮންމެ 
ނިޢުމަތްތަކެއް  ކޮޅުންލާނެ  ދައްކައި  ޘަވާބަކީ 
ނޫނެވެ. ފިސާރި ހަރަކާތްތެރިކަމާއެކު މާތްވެގެންވާ 
ކުރިމަތީގައި  ޤައުމުގެ  ދިވެހި  އިސްލާމްދީނާއި 
ޤައުމުގެ  އެއްކަމަކީ  މުހިއްމު  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ 
ދިވެހި  ޤުރުބާންވާނެ  ޝަރަފަށްޓަކައި  ޢިއްޒަތާ 
ބަވަނަވަމުންދާ  ދެއްކުމެވެ.  ޢަމަލުން  ދަރިއެއްކަން 
މުސްތަޤްބަލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދުނިޔޭގައި  މި 
އެދޭނަމަ  ހަދަން  ޙަޤީޤަތަކަށް  ހުވަފެން  އުޖާލާކޮށް 
ތައްޔާރަށް  ޤުރުބާންވުމަށް  ވަޠަނަށްޓަކައި  ދީނާއި 

ތިބިކަމުގެ ޢަޒުމް އައުކުރާން ޖެހެއެވެ.

ކުޑަވެސް  ޝައްކެއްނެތެވެ. އިންސާނާއަކީ 
މާތް هللاގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ 
އެންމެ  ޙިކުމަތްވަންތަކަމުގެ  هللاގެ  ނަމޫނާއެވެ. 
ޖައުހަރުގެ  ކިޔާ  މި  ބުއްދިއޭ  ދަލީލެވެ.  އުޖާލާ 
ވެރިޔާއެވެ. ދުނިޔެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މާވަޑިޔާއެވެ. 
ޙިމާޔަތްކޮށް  އިސްލާމްދީން  އޮތް  މި  ޤައުމުގައި 
ކުރިއަށް  މަގުން  ތަހުޒީބުގެ  ތަމައްދުނާއި  ޤައުމު 
އަމާނާތް  ބޮޑު  މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ  ގެންދިޔުމުގެ 
އާދެ،  މީހާއެވެ.  އުޅޭ  އަޅައިގެން  ކޮނޑުގައި 
ބަރޯސާވެފައި  މުޅިންމެ  ދިޔުން  ކުރިއަށް  ޤައުމު 
އިސްލާމްދީނަށް  ދަރިން  ޤައުމެއްގެ  އެ  އޮންނާނީ 
ޤުރުބާނެއްގެ  ވާ  ޤައުމަށްޓަކައި  ނަޞްރަކާ،  ދޭ 
އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ  މުވާޠިނުންގެ  މައްޗަށެވެ. 
އެ  ވަގުތަކު  އެ  ދޫ  ހާލުގެ  ޤައުމުގެ  މައްޗަށެވެ. 
އިޖާބައެއްގެ  އިޚްލާޞްތެރި  ގޮވުމަކަށްދޭ  ގޮވާ 
ޤައުމީ  ދުރުވެ،  އެދުންތަކާ  ޒާތީ  މައްޗަށެވެ. 
ވާޖިބުތަކަށް  ޤައުމީ  އިސްކޮށް،  މަސްލަހަތު 
އިޖާބަދެވޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. އިސްލާމްދީނާއި 
މި ވަޠަނަށްޓަކައި ޤުރުބާން ވުމުގެ ޤައުމީ ރޫޙަކީ 

ވަރުގަދަ ބާރެކެވެ. އާދެ، ޙުއްބުލް ވަޠަނުގެ ރޫޙު 
އުފެއްދުމަކީ ވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އުފެއްދޭ 
ކުއްލިއަކަށް  ހަމަ  ރޫޙަކީ  މި  ރޫޙެކެވެ.  ވަރުގަދަ 

އުފެދޭ ރޫޙެއް ނޫނެވެ.

މާޒީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އާދޭހެވެ. 
ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން މިކަމަށްޓަކައި 
އެބަހުއްޓެވެ.  ފެންނާން  މަސައްކަތް  ކުރެއްވި 
ހިތްވަރުގަދަ  އުފެދުނު  ފަސްގަނޑުގައި  މި  ދިވެހި 

މުޖާހިދުންނަކީ މިކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ.

ދިވެހި  އިސްލާމީ  ސައްތައިންސައްތަ 
އަޅުގަނޑު  ދަރިއަކަށްވީތީ  ދިވެހި  ޤައުމުގައި  މި 
އެނގި  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑަށް  ފަޚުރުވެރިވަމެވެ. 
ހިތުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ފެށީއްސުރެ  ވިސްނޭން 
އިސްލާމްދީނާއި  މާތްވެގެންވާ  އަބަދުވެސް 
ޤައުމަށްޓަކައި  ދިވެހި  މި  އުފަން  އަޅުގަނޑުގެ 
އެންމެ  ހިނގައެވެ.  ޢަޒުމް  ޤުރުބާންވުމުގެ 
މަގަކީ  ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މިކަމުގައި  ފަސޭހައިން 
އެންމެ  އޮތް  އެކަމަށް  ވިސްނިއިރު،  ކޮބައިތޯ 
ފަސޭހަ ގޮތަކީ ދިވެހި އަސްކަރީ ޚިދުމަތަށް ވަނުން 
ޙަޔާތް  ތަޢުލީމީ  އަޅުގަނޑުގެ  ފެންނާތީވެ،  ކަމަށް 

ނިންމުމަށްފަހު ސިފައިންގެއާ ގުޅުނީއެވެ.

ދަރިއަކު  ކޮންމެ  ދިވެހި  އާދޭހެވެ! 
ޢަޒުމަކަށް  ވެސް  ހަމައަށް  ފަހުނޭވަޔާ  ވެސް 

ްޕަރިއެވްޓ ާސިމްޙ ުމަޙްއަމުދ 
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ހަދަންވާނީ އެމީހެއްގެ މޭ އައްޑަނައަކަށް ހަދައިގެން 
އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމެވެ. ބަނަވެފައިވާ 
ކޮންއިރަކު  އަންނާނީ  ޙަމަލާއެއް  ދުނިޔޭގައި  މި 
އެ  ނޭނގޭނެއެވެ.  ވެސް  ކޮންދިމާއަކުންކަމެއް 
ވަގުތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން، އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި 
ވެސް ޢަޒުމަކަށް ހަދަންވާނީ ގަންނާކުރެއްވި ބިރުން 
އަޅުގަނޑުމެން  ނުވުމަށެވެ.  މީހަކަށް  ފިލަންދާ 
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް  ވެސް  ފަރުދަކީ  ކޮންމެ 
ކޮނޑުގައި އަޅައިގެންތިބި ބައެއްކަން ހަނދާންކޮށް، 
ދިފާޢުކުރުމުގައި  ޤައުމު  މި  އިސްލާމްދީނާއި 
ރެކިގެން  އެއިން  ދިޔަޔަސް  ފުނޑުފުނޑުވެގެން 
އަބަދުވެސް  ޢަޒުމް  ނުދިޔުމުގެ 

ކުޑަވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. މިނިވަންކަމާއި، އެކުވެރިކަމާއި، އުޚުއްވަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް 
ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކޮށް، 
ދަނެ،  ކަމެއްކަން  ކުރަންޖެހޭނެ  ކުރުމަކީ،  މަސައްކަތް  ދެމިތިބުމަށް  އަދާކުރުންމަތީ  ވާޖިބުތައް  ދީނީ 
އެކަންކަމަށް ސަމާލުވާން ވާނެކަމީ ޝައްކެއްނެތް ކަމެކެވެ. އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ޢާއްމުންނަށް 
އެއްބައިވަންތަކަމާ  ނުކޮށް  ޝަކުވާތަކެއް  ހޯދައިދީ،  ގޮތްތައް  ރަނގަޅު  އެބައިމީހުންނަށް  ހެޔޮއެދުމާއެކު 
ހިތުގައި  އަބަދުވެސް  ނުކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ވެސް  ދުވަހަކު  ހޯދުމަށް  ކުށްތައް  އަނެކުންގެ  އެކުއެވެ. 
ބާއްވާނަމެވެ. ހަމައެއާއެކު ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވިޔާނުދާ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެ ހުރުމަށް މަސައްކަތް 

ކުރާނަމެވެ. 

އާދޭހެވެ! هللا ނަހީކުރެއްވި އެންމެހައި ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމާއެކު، ކިޔަމަންވުމަށް هللا އެންގެވި 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަދާނަމެވެ.  ޢަޒުމަކަށް  ދިނުމަކީ  ނަޞްރު  ޙައްޤަށް  ކިޔަމަންވެ  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ 
ކާބަފައިންވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަމާނާތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ޙަވާލު ކުރައްވާފައެވެ. 
އެކަންތައްތައް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އަމާނާތްތެރިކާއެކު ގެންގޮސްދިނުމަށްޓަކައި، ވަގުތާއި ޖާނާއިމާލު 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެމެވެ.  ޔަޤީންކަން  ހުރިކަމުގެ  ބަނދެގެން  ކަމަރު  ކުރާނެކަމުގެ  މަސައްކަތް  ދީގެން 
ކާބަފައިން އިސްލާމްދީނާއި މި ޤައުމުގެ ހުއްރިއްޔަތާއި އިސްތިޤްލާލު ސަލާމަތުން އަބަދުވެސް ބޭއްވުމަށްޓަކައި 
ކުރަން ފަށްޓަވާފައިވާ ޖިހާދުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ، ފިސާރި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް 

ކުރުމަށް މިހުރީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

ލައްވާފައިވާ  هللا  މާތް  ވެސް  ތަބީޢަތުގައި  އިންސާނާގެ  ލޯބިވުމަކީ  ވަޠަންދެކެ 
ރޫޙު  މި  ލޯތްބާއި،  މި  ބާރެކެވެ.  ވަރުގަދަ  ވެސް  ރޫޙަކީ  ޤައުމީ  އެހެންމެ  ހަމަ  ބާރެކެވެ. 
ވަޠަނަށް  ޤައުމަށާއި  ހުރެއްޖެނަމަ  އިސްލާމްދީނުގައި  މާތްވެގެންވާ  ހަރުލައި،  އިންސާނެއްގައި 
ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޫޙަކީ އިތުރަށް މީހަކު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. 
ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ޤައުމަށް ނަޞްރުދީ މި ކަންކަމުގެ ހިމާޔަތުގައި ތިމާއަށް ހުރެވިއްޖެ ކަމުގެ 
ޔަޤީންކަން ތިމާގެ ހިތުގައި އަށަގެންނެވިއްޖެނަމަ، ޤައުމީ 
ތިމާއަށް  ހިތްހަމަޖެހުން  އަދާކުރެވިއްޖެކަމުގެ  ވާޖިބު 

ލިބޭނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.

ޤުރުބާންވުމަށް  ވަޠަނަށްޓަކައި  ދީނާއި  އާދެ! 
ތައްޔާރުވެގެން ހުރުމަކީ ނުވަތަ ތައްޔާރުވުމަކީ ކޮބައިކަން 
ވިސްނިދާނެކަމަށް  މިހާރު  ވެސް  ފަނޑުގޮތެއްގައި  ކިތަންމެ 
ޤުރުބާންވުމަށް  ވަޠަނަށްޓަކައި  ދީނާއި  ކުރަމެވެ.  އުއްމީދު 
ތައްޔާރުވާންވީ  އެކަމަށް  ކީއްވެގެންކަމާ  ތިބެންވީ  ތައްޔާރުވެގެން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރަމެވެ.  ޔަޤީން  އެނގިދާނެކަމަށް  މިހާރު  ކީއްވެގެންކަން 
ވޭތުވެދިޔަ މާޒީގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު އެނގި ކަށަވަރުވެ ޔަޤީން ވަނީ ކާބަފައިންނަކީ 
ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ލާމަސީލު ބައެއް ކަމާ އިސްލާމްދީނަށް ނަޞްރު ދިނުމަށްޓަކައި 

ޖާނާއިމާލު ޤުރުބާންކޮށްފައިވާ ކަމެވެ. 

އެންމެހާ  ޤައުމުގެ  އަޑިން  ހިތުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  ނިންމާލަމުން  މަޒްމޫނު  އާދޭހެވެ! 
އަފްރާދުންނަށް ކުރާއޮތް ތެދުވެރި އިލްތިމާސްއަކީ ދީނާއި ވަޠަނަށްޓަކައި ޤުރުބާން ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން 
ތިއްބެވުމަށެވެ.  މަތީގައި  އަޤީދާއެއްގެ  ހަރުދަނާ  އިސްލާމްދީނުގައި  ތިއްބެވުމަށެވެ.  ހިތަކާއެކު  ތެދުވެރި 
ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ހުއްބުލްވަޠަނުގެ ވަރުގަދަ ރޫޙާއެކު ތިއްބެވުމަށެވެ. އެކި ދިމަދިމައިން އަންނަ ފިކުރީ 
ނުބައި އޮއިވަރުތަކުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ތަރަޙަ ދޫކޮށްނުލައި އެ ދީނުގެ މަތިވެރި 
އަޤީދާގެ މަތީގައި ދެމި ތިބުމަށެވެ. ރަނގަޅު މުސްތަޤްބަލެއް ބިނާކުރަން އެދޭނަމަ ސިއްރާއި ފާޅުގައި 
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތެދުވެރިކަންމަތީ ތިބުމަށް ވެސް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދީނާއި 

ވަޠަނަށްޓަކައި ޤުރުބާންވުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. އާމީން.

އި ހިތުގައި ކަށަވަރުކޮށްގެން ތިބުމެވެ.  ނާ ދީ
ތައްޔާރުވެގެން  ޤުރުބާންވުމަށް  ވަޠަނަށްޓަކައި 
ތިބުމެވެ. އިސްލާމްދީނާއި މި ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތާއި 
ކޮންމެ  ގޮވާލެވޭ  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ޢަބުރު 
އެތަނުގައި  ހުރިއްޔާ  ސަލާމަތުން  ހިނދެއްގައި، 
ހިތުގައި  ޢަޒުމް  ހުރުމުގެ  ތިމާ  މީހަކަށް  ފުރަތަމަ 

ކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.
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ވެސް  އިންސާނަކީ  ކޮންމެ 
ބަނޑުގައި  މައިމީހާގެ  ދަތުރުވެރިއެކެވެ. 
ދާންދެން  ޤިޔާމަތަށް  ޣަރުބަގަތީއްސުރެ، 
ބުރަކަމާއި،  ދަތުރެއްގައެވެ.  އިންސާނާވަނީ 
ތިމާ  މިދަތުރުގައި  ޙަޔާތުގެ  އެކުލެވޭ  އުނދަގޫ 
ސީދާކުރަންޖެހޭނީ  ހުންގާނު  އޮޑީގެ  ދަތުރުކުރާ 
ޣައިރު  ދުނިޔޭގައި  މިއަދުގެ  މަގަށެވެ.  ތަޤުވާގެ 
މުސްލިމުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ މުސްލިމުން 
ކަސިޔާރު  މިސްރާބު  އޮޑިތަކުގެ  ދަތުރުކުރާ 
މާއްދިއްޔަތަށް  ހަމައެކަނި  ކޮށްލުމަށެވެ. 
ވަމުންދާ  ތަޢާރަފު  އިސްކަންދެވިއްޖެނަމަ، 
ތަރައްޤީގެ އޮއިވަރާއި އެކު މުސްލިމުން ދަތުރުކުރާ 
އޮޑިތަކުގެ މިސްރާބު ކަސިޔާރުވާނެއެވެ. އީމާންކަން 
ތެރޭގައި  މުސްލިމުންގެ  މިއަދު  ބަލިކަށިވުމަކީ 
އާންމު ކަމަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. މީސްތަކުންގެ 
އެބައިމީހުންގެ  ގިނަބަޔަކު  ވަރަށް  ތެރެއިން 
ޝަކުވާ  ސަބަބުން  ހަރުކަށިވުމުގެ  ހިތްތައް 
ބުނާގޮތުގައި  ބައެއްމީހުން  ކުރަމުންގެންދެއެވެ. 
އެބައިމީހުންނަކަށް  ލައްޒަތެއް  އަޅުކަންކުރުމުގެ 

ލ.ޯކްޕަރލް ުމަޙްއަމދު އުަނިއްޝ ަސީޢުދ

ހާިތއި ިސުކނޑީގެ ހަނގާުރމަ!
ޤުރުއާންކިޔެވުމުން  އަނެއްބަޔަކަށް  ނުލިބެއެވެ. 
هللا  އަދި  އަސަރެއްނުކުރެއެވެ.  އެއްވެސްކަހަލަ 
ދެމިތިބެއެެވެ.  މީހުން  ބައެއް  އުރެދުމުގައި  އަށް 
މިހުރިހާ އަޑުތަކަކީ އީމާންތެރިކަން ބަލިކަށިކަމަށް 

ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެކިތަކެވެ.

ދުނިޔެއިން  ބާރު  މުސްލިމުންގެ 
ފުހެލުމަށް ޣައިރު މުސްލިމުން އަބަދުވެސް ތަފާތު 
ރޭވުންތައް ރާވަމުންދެއެވެ. އެގޮތުން މިޒަމާނުގައި 

އެންމެ  ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ  މުސްލިމުންނަށް 
ފިކުރީ  ހަނގުރާމައަކީ  އެއް  ނުރައްކާތެރި  ބޮޑު 
ބޭނުންކުރެވޭ  މިހަނގުރާމައިގާ  ހަނގުރާމައެވެ. 

ވަޞީލަތްތަކުގެ ބާރާ އަސަރު ވަރަށްގަދައެވެ. 

ފިކުރީ ހަނގުރާމައަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް 
ހަނގުރާމައަކީ  ފިކުރީ  ހަނގުރާމައެކެވެ.  ކުރެވޭ 
ބައެއްގެ ފިކުރާ ކުޅެލައި ކަންކަމާއި މެދު ދެކޭގޮތް 

34
addana@mndf.gov.mv



ހުޅަނގުގެ  މިގޮތުގެމަތިން  އަނބުރާލުމެވެ. 
ޤައުމުތަކުން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ 
މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  ހަނގުރާމައިގެ  ފިކުރީ 

މުސްލިމުން ދީނުން ބޭރުކޮށް މަގުފުރެއްދުމެވެ.

ކަނޑި  ބަޑިއާއި  ދުނިޔެއަކީ  އަދުގެ 
ފިކުރާ  ކުރުމަށްވުރެ  ހަނގުރާމަ  ހިފައިގެން 
ހަނގުރާމަކުރުން  ބަދަލުކޮށްގެން  ފިކުރު  ކުޅެ 
ޒަމާނެކެވެ.  އިތުރުވެފައިވާ  އިންތިހާއަށް 
މުސްލިމުން  ޣައިރު  ހަމައެކަނި  ކުރަނީ  މިކަން 
އެކަންޏެއްނޫނެވެ. އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 
ހަރުކަށި  ދީނީ  އުފައްދާފައިވާ  ނަމުގައި 
އެބައިމީހުން  ދަނީ  ވެސް  ޖަމާޢަތްތަކުން 
ފިކުރުތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި  ގަބޫލުކުރާ 

ޤައުމުތަކުންނާއި  ބޮޑެތި  ހުޅަނގުގެ  ނޫނެވެ. 
ބައެއް ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުން ގެންގުޅެމުންދާ 
ޖަމާއަތްތަކުން ކުރަމުންދާ މިފަދަ ކަންތައްތަކާމެދު 
މުސްލިމުން ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ވިސްނަން މިވަނީ 

ޖެހިފައެވެ. 

ދުނިޔެ  ރޮނގުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
މިފަދަ  ޒަމާނެއްގައި  މިފަދަ  ކުރިއަރާފައިވާ 
ނޫނެވެ.  ކަމެއް  މާއުނދަގޫ  ކުރުމަކީ  ކަމެއް 
ވިސްނުން  ހަރުކަށި  ދީނީ  ގިނަފަހަރަށް 
ތިބެނީ  ފަހަތުގައި  ޖަމާއަތްތަކުގެ  ގެންގުޅެމުންދާ 
މިފަދަ  ބާރެކެވެ.  ބޮޑު  ކޮންމެވެސް  ދުނިޔޭގެ 
އެހެނިހެން  ގޮތުންނާއި  ފައިސާގެ  ޖަމާއަތްތަކަށް 
އެހީތެރިކަން  ދަނީ  ޤައުމުތަކުން  މި  ގޮތްގޮތުން 

އެޤައުމުތަކުގެ  ސަރުކާރުތަކަކަށެވެ.  ކުދިކުދި 
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން މިބައިމީހުން 
ވިސްނާ  މުސްލިމުން  މިއީ  ހޯދަމުންނެވެ.  ދަނީ 

ފިކުރުކުރަންޖެހިފައިވާ ބޮޑު ކަމެކެވެ. 

އެންމެ  ތިބޭ  ދިފާއުގައި  ޤައުމެއްގެ 
މުހިންމު އެއްބަޔަކީ އެޤައުމެއްގެ އަސްކަރިއްޔާއެވެ. 
ވަކި  ސިފައިންނަކީ  ސިފައިންނެވެ.  ނުވަތަ 
ދިފާއުގައި  ދީނުގެ  ޤައުމާއި  ހުވައެއްކޮށްގެން 
ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާން ތައްޔާރަށް 
ދެންނެވިފަދައިން  ކުރިންވެސް  ބައެކެވެ.  ތިބޭ 
އަދުގެ ދުނިޔެއަކީ ކަނޑިއާއި ބަޑި ބޭނުންކޮށްގެން 
ހަނގުރާމަ ކުރަމަށްވުރެ ބޮޑަށް ފިކުރާކުޅެ ފިކުރީ 
ވީހިނދު  ދުނިޔެއަކަށް  ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތް  ބަދަލުކުރުމުގެ  ފިކުރު  ވިސްނައިދީ 
ކެނޑިނޭޅިކުރަމުންނެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އުކުޅުތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ 
ހިތާމަހުރި  އިންތިހާއަށް  ޖެހޭކަމީ  މުސްލިމުން 
އިސްލާމީ  އަމާޒަކީ  މިބައިމިހުންގެ  ކަމެކެވެ. 
އުންމަތް ބައިބައިކޮށްލުމެވެ. އެއްބައިވަންތަކަމާއި 
ނައްތައިލުމެވެ.   އެއްބައެއްވަންތަކަން 
ދިނުމުގެ  ގެއްލުން  ފުރާނައަށް  ބިރުދެއްކުމާއި 
އޯގާތެރިކަމުގެ  އެހީތެރިކަމާއި  ބަދަލުގައި 
ފަރުދާއެއްގެ ފަހަތުގައި ތިބެ ގިނައަދަދެއްގެ ބޮޑެތި 
އެހީތައް ދީގެން ވެސް މިކަންކުރާ މީހުން މަދެއް 

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ 
ޖަމާއަތްތަކުގެ  މިފަދަ  ސަރަހައްދުތައް  ބައެއް 
ބާރުގެ ދަށުގައިވާއިރު މިފަދަ ސަރަހައްދުތަކުގައި 
އުސޫލުތަކާއި  އެމީހުންގެ  ޖަމާއަތްތަކުން  އެ 
ފިކުރުތައް ދަނީ ފަތުރަމުންނެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް 
ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންނަށް ނުކޮށްދެވޭ ކަންތައްތައް 
މިޖަމާއަތްތަކުން  ހިންގުމަށް  ސަރުކާރު  ކޮށްދީ 
އެހީތެރިވާތަން މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން 
މަދަރުސާތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްފަދަ ތަންތަން ހިންގާ 
މުސާރަދީ  ދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެތަނުގެ 
ހަދައެވެ. މިފަދަ ޖަމާއަތްތައް މިއަދު ވެފަމިވިނީ 

ޤައުމާއި ދީނުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 
ބޮޑަށް  ވެސް  ވަރަށް  މިކަންކަމާމެދު  ސިފައިން 
މިފަދަ  އެގޮތުން  ޖެހިފައެވެ.  މިވަނީ  ވިސްނަން 
ފިކުރުތަކުގައި  މިފަދަ  ދެނެގަނެ  ފިކުރުތައް 
ނުޖެހި ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރުން ވަރަށް 
މުހިއްމެވެ. އަދި ޤައުމީ ވާޖިބެއްކަމަށް ދެކިގެން 
ރައްޔިތުން  އެހެނިހެން  ފިކުރުތަކުން  މިފަދަ 
މިކަންކަން  އެމީހުންނަށް  ސަލާމަތްކުރުމަށް 
ފިކުރީ  ޖެހެއެވެ.  އެހީތެރިވާން  ކިޔައިދީ 
އަސްކަރިއްޔާގެ  ސަލާމަތްވުމަށް  ހަނގުރާމައިން 
ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ވެސް ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ިއްސާލްމީދްނ ިހާމަޔްތުކުރުމެގ ަނުމަގިއ ުއަފްއާދަފިއާވ   

ެއަބިއީމުހްނ  ަދީނ  ެވްސ  ަޖާމަޢްތަތުކްނ  ަހުރަކިށ  ީދީނ 

ަގޫބުލުކާރ ިސާޔަސުތަތާކިއ ިފުކުރަތްއ ިވްސަނިއީދ ިފުކުރ 

މި  ެކނޑިޭނިޅުކަރމުންެނވެ.  ަމަސްއަކތް  ަބަދުލުކުރުމގެ 

ަމަސްއަކތް ުކުރަމށް ބޭނުްނުކރާ ަތާފތު ުއުކުޅަތުކަގއި ގިނަ 

ިހާތަމުހރި  އިްނިތާހައށް  ެޖޭހަކމީ  ުމްސިލމުން  ައަދެދްއގެ 

އުްނަމތް  ިއްސާލމީ  ައާމަޒކީ  ިމަބިއިމހުްނގެ  ަކެމެކވެ. 

ަބިއަބިއޮކްށުލެމެވ.
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ބުނާ  ވާހަކަ  މީހެއްގެ  އެހެން  އަކީ  ]އޭނާ[  ދިވެހިބަހުގައި  
އިރު، އެ މީހަކުގެ އަސްލު ނަމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ބަދަލުނަމެކެވެ. 
އެންމެ  ދަރަޖައާއި  މާތް  ދަރަޖައާއި  އާދައިގެ  ވާހަކަދައްކައިއުޅޭ  ދިވެހީން 
މާތް ދަރަޖައިގައި ވެސް މި ނަން ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަކަށް 
އެންމެ  ޙާލަތުގައި  ވާހަކަދެއްކޭ  ހިތައިގެން  މާތްކޮށް  އަނެކުންނަށް  އައިސް 
މަތީ ދަރަޖައިން ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މި ބަދަލުނަން ބޭނުންކުރެވޭތީ ވަރަށް 

ބުނެވިއްޖެ  އޭ  ]އޭނާ[  ހާލަތުގައި  އެ  އެއީ  ނުފެނެއެވެ. 
ބޭނުންކުރެވުނީކަމަށް  ލަފުޒެއް  ދަރަޖައިގެ  އާދައިގެ  ނަމަ، 
އެންމެ  އަދި  ފެނެއެވެ.  ކަމަށް  ހީވާތީ  މީހުންނަށް  ބައެއް 
ތިމާއަށް  ގަވާއިދާ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ދަރަޖައިން  މާތް 
ޚިލާފުވެވެނީކަމަށް އެ ފަދަ މީހުންގެ ހިތަށް ވިސްނެނީކަން 
ނޭނގެއެވެ. ހަގީގަތުގައި އެއީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ. 
ދިވެހިބަހުގެ ތިން ދަރަޖައިގައި ވެސް ބަދަލުނަމެއްގެ ގޮތުގައި 
ލިޔުމުގައި  މި   އެހެންކަމުން  ބޭނުންކުރެވެއެވެ.  އޭނާ 
އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ  ]އޭނާ[  ބޭނުންކުރުމުގައި މި އަރާ 

އޮޅުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

ހޫލަ 1 

ދިވެހީން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ތިން ދަރަޖައިގެ ރަމްޒު.  

      ހޫނ +  އާދޭ     =    އާދައިގެ ދަރަޖަ 

      ލައްބަ + ދުރުވޭ    =    މާތް ދަރަޖަ 

      އާދެ  + ވަޑައިގަނޭ  =    އެންމެ މާތް ދަރަޖަ 

ހޫލަ 1 އިން ދައްކައިދެނީ ދިވެހީން ވާހަކަދެއްކުމުގައި އާންމުކޮށް 
ބޭނުންކުރާ ތިން ދަރަޖައެވެ. ހޫނ އާދޭ އެއީ އާދައިގެ ދަރަޖައެވެ. ލައްބަ 
މާތް  އެންމެ  އެއީ  ވަޑައިގަތުން  އާދެ  ދަރަޖައެވެ.  މާތް  އެއީ  ދުރުވުން 

ދަރަޖައެވެ. އެއީ މި ޒަމާނުގެ އޮފީސް ބަހުރުވައެވެ.  

ގޮތުގައި  ބަދަލުނަމެއްގެ  ވެސް  ދަރަޖައިގައި  ތިން  ދިވެހިބަހުގެ 
އޭނާ ބޭނުންކުރުމަކީ ބަހުގެ ހަމަ އެކަމަށް ބާރު އަޅާ، އެ ކަމަށް ތަންދޭ 
ކަމެކެވެ. މި ކަމަށް ހެކި ދޭ އެއް އަސްލަކީ ބަހުގެ އިސް އުސްތާޛުންގެ 

ވިދާޅުވަނީ   )2002( އަމީން  މުޙަންމަދު  ތަޤުރީރުތަކެވެ.  ލިޔުއްވުންތަކާއި 
ވެސް  ކުޑަކޮށް  އެއީ  ވީކަން  ޝާޢިރަކަށް  ދީދީ  ފަހުމީ  ...ޢަބްދުهللا 
ޢަޖާއިބުވާންވީ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވާން ޖެހުނީހީ އޭނާ 
ޅެންވެރިޔަކަށް ނުވިނަމައެވެ)ޞ.9(. ހަމަ އެހެންމެ މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލު 
ދުރުވި  ކަރައިން  ދޮންމަނިކު  އެއްރެޔަކު  ބަޔާންކުރައްވަނީ   )1961( ދީދީ 
އިރު، އޭނާގެ ތުއްޕުޅު ދަރިކަލުން...)ޞ.10( މި ގޮތަށެވެ. މި ޖުމުލައިގައި 

ްމ ީހ ާރ ްބ ީޞުރ ިއ ްމ ަނ ަދ ާއ

ި "ަބަދުލަނމެއްގެ ގޮތުގައ ާނ " އޭ
ބޭުންނުކާރްނ ަބހުގެ ހަމަ ތްަނދޭ ހެއެްޔވެ؟

އްެނމެ ާމތް ަދަރޖައިގައި 

'ދޮންމަނިކު ކައިރިން ދުރުވިއިރު' މި ހެން އޮތުމުން އެނގެނީ މިއީ މާތް 
ގޮތަކީ  އަނެއް  ޔަޤީންވާ  ކަން  އެ  ޖުމުލައެއްކަމެވެ.  އޮތް  ދަރަޖައިގައި 
)މާތް  ދަރަޖަ  ލައްބަދުރުވުމުގެ  ވާހަކަދައްކަނީ  މަނިކުންނާ  ޒަމާނުގައި  އެ 
ދަރަޖަ( އިން ކަމަށް ވެފައި،  ]ދުރުވުން[ އެއީ އައުމުގެ މާނައިގައި މާތް 
ދަރަޖައިގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެއްކަމަށް ވާތީއެވެ. އެންމެ މާތް ދަރަޖައިގައި 
އައުމަށް ނުވަތަ ދުރުވުމަށް ކިޔަނީ ވަޑައިގަތުމެވެ. ދެން އެހެން އަދީބެއްގެ 
ހަތަރު  އެންމެ  ޓަކައި  ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށް  ތަޢުލީމު  ލިޔުއްވުންކޮޅެކެވެ.  
އަހަރު ނޫނީ [ޗާލްސް ޑިކެންސް] ސްކޫލަކަށް ވަޑައިނުގަންނަވާކަން އެއީ 
އަޖާއިބުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމާއިއެކު ވެސް ދުނިޔެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
ޖަމީލު، 1993،  ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ)މުޙަންމަދު  އޭނާ  ވާހަކަ  ވިއްސަކަށް 
ޞ. 163(. މި ޖުމުލައިގައި ވަޑައިގަތުން ބޭނުންކުރައްވައިފައިވުމުން މިއީ 
އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން އިބާރާތްކުރައްވައިފައިވާ ޖުމުލައެއްކަން އެނގެއެވެ. 
އެކަމަކު މި ޖުމުލައިގައި ވެސް ބަދަލުނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިފައި 

[ާޗްލސް  ނޫނީ  ައަހރު  ަހަތރު  އެްނމެ  ަޓަކއި  ާޙިޞުލުކެރްއުވަމށް  ަތުޢީލމު 
ައާޖިއުބވާްނެޖހޭ  ެއއީ  ަވަޑއިުނގަންަނާވކަން  ްސޫކަލަކށް  ިޑކެްނސް] 
ާވަހކަ  ިވްއަސަކށް  ާފަހަގޮކްށަފިއވާ  ދުިނޔެ  ެވސް  ެއހެްނަކާމިއެއކު  ަކެމެކވެ. 
މި   .)163 ޞ.   ،1993 ަޖީމުލ،  ިލުޔްއަވިއަފިއެވެއެވ)ުމޙަްނަމދު  އޭނާ 
ުޖުމަލިއަގއި ަވަޑިއަގތުން ބޭނުްނުކަރްއަވިއަފިއުވމުން ިމއީ އެްނމެ ާމތް ަދަރަޖއިން 

ިއާބާރްތުކަރްއަވިއަފިއާވ ުޖުމަލެއްއކަން ެއނެގެއވެ. 
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އޮތީ އޭނާއެވެ. އެހެންކަމުން މިއިން ޔަޤީން ވަނީ، އެންމެ މާތް ދަރަޖައާއި 
އަދީބުން  އިސް  ދިވެހި  ގޮތުގައި  ބަދަލުނަމެއްގެ  ވެސް  ދަރަޖައިގައި  މާތް 
ދަރަޖައިން  މާތް  އެންމެ  ވީމާ،  ކަމެވެ.  ]އޭނާ[  ބޭނުންކުރައްވައިފައިވަނީ 
ވާހަކަދައްކާއިރު، އޭނާ އޭ ބުނާންވާ ތާނގައި އެބޭފުޅާއޭ ބުނާކަށް ކިޔާން 

ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެނެއެވެ.

މާނައަކީ  އެއް  ލަފުޒެކެވެ.  ހިމެނޭ  މާނައެއް  ވަކި  ބޭފުޅާއަކީ 
ކުއްޖާއެވެ. އަނެއް މާނައަކީ މީހާއެވެ. މި ދެ ނަން ގިނަނަމަށް ބަދަލުވާ 
ވާނެއެވެ.  ބޭފުޅުންނަށް  ބަދަލުވެ،   ގިނަނަމަށް  ވެސް  ބޭފުޅާ  ޙާލަތުގައި 

ތިރީގައި ވާ ތާވަލުން އިތުރު ތަފުޞީލާއި މިސާލު ބައްލަވައިލައްވާށެވެ. 

ހޫލަ 2. 

     މީހުންނާއި ކުދީންގެ ބަދަލުގައި އެންމެ މާތް ދަރަޖައިގައި 
ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ މިސާލީ ތާވަލު. 

ހޫލަ 2 ގެ ހ - ނ އަށް ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުއްޖާ މި 
ލަފުޒު އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން ބުނާން ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތެވެ. ރ 
އިން ތިޔަ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ، މީހުން މި ލަފުޒު އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން 

ބޭނުންކުރާ އިރު، ބޭފުޅުންނަށް ބަދަލުވެފައިވާ ގޮތެވެ.           

         މަނިކުފާނަކީ ނުވަތަ އެމަނިކުފާނަކީ ނުވަތަ މަނިއްޕުޅު 
ފަދަ ނަންނަމަކީ ވެސް ސީދާ ބަހުގެ ދަރަޖައިގެ ތެރޭގައި ބަދަލުނަމުގެ ގޮތުގައި 

ބޭނުންކުރާން ޚާއްޞަ ނަންނަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ މާތްކޮށް ހިތުމުގެ ގޮތުންނާއި 
ހައިބަތު އުފުލުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ނަންނަމެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް އެ 
ނަމެއް އެ ނިސްބަތްކުރެވޭ މީހަކު އެ ހިނދަކަށް ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުގެ 
މަތިފުށުގެ  ފަހަރަށް   ބައެއް  ގޮތުގައެވެ.   ޢިއްޒަތެއްގެ  އެރުވޭ  ގޮތުން 
ހައިސިއްޔަތުން ވާރުތަވާ ނަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލު ދީދީ 
ސިޓީއެއް  ޞަލާޙުއްދީނުގެ  ...ޙުސައިން  ގޮތުގައި  ހާމަކުރައްވާ   )1947(
އަޅުގަނޑާ  އެމަނިކުފާނުން  އޮތެވެ.  ނަވުގައި  ނަމުގައި  އަޅުގަނޑުގެ 
ބައްދަލުކުރައްވަން ނަވަށް ވަޑައިގެން ދިމާ ނުވީމައެވެ)ޞ.19(. ޙުސައިން 
ތާނގައި  މި  އޭނާއަށް  ޙުސައިންދީދީއެވެ.  ދަރަވަންދޫގެ  ޞަލާޙުއްދީނަކީ 
ބޭނުންކުރައްވައިފައި މި އޮތީ އެމަނިކުފާނެވެ. ނަމަވެސް ޢަބްދުهللا ފަހުމީ 
ދީދީއަށް މުޙަންމަދު އަމީން ބޭނުންކުރައްވައިފައި އޮތީ އޭނާއެވެ. ފާހަގަކުރެވޭ 
ކަމުގައިވެފައި،  ދީދީން  ދެ  ވެސް  ދެބޭފުޅުންނަކީ  މި  ނުކުތާއަކީ  މުހިންމު 
މަޤާމު  މަނިކުފާނުގެ  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަކީ  ދެ 
ފުރުއްވައިފައިވާ ދެބޭފުޅުންކަމުގައިވުމެވެ. 
އެއް  ބޭފުޅަކަށް  އެއް  ނަމަވެސް 
އެ  ބޭނުންކުރައްވައިފައި  ހާލަތެއްގައި 
މި  ބޭފުޅަކަށް  އަނެއް  އޭނާއެވެ.  އޮތީ 
އައި  ތަފާތު  މި  އެމަނިކުފާނެވެ.  އޮތީ 
ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި މި ފަދަ އެހެން 
ނަމަކާމެދު ވިސްނައިލަމާތޯއެވެ. އެ ނަމަކީ 

މަނިއްޕުޅެވެ. 

މަނިއްޕުޅަކީ  ލޯބިން ކިޔި އެ ގޮތަށް ހަރުލައިފައިވާ ނަމެކެވެ. 
އަދީބުންގެ  އިސް  ދިވެހި  އެކަން  ނަމެކެވެ.  ޚާއްޞަ  ރަސްމަތިފުށަށް  
ލިޔުއްވުންތަކުންންނާއި ދިވެހި ބަސްފޮތުން ސާބިތުވެއެވެ. މާލޭގައި ޤާނޫނު 
މުޙަންމަދު  އަލްފާޟިލް  ނާޡިރުކަން  މަދަރުސާގެ  ފާސްވުމާއިއެކު  އަސާސީ 
އަދި  ފަށައިގެން  ދުވަހުން  މި  ޙަވާލުކުރައްވައިފޫއެވެ.  ދީދީއާއި  މޫސާ 
ނުދެއްވައި  ވެއްޓުނަ  ނުހުއްޓި  މުޅިން  އަދި  މަދަރުސާ  މި  މިހައިތަނަށް 
މި މަނިއްޕުޅު ހިންގަވާކަމީ މި މަނިއްޕުޅަށް ވަރަށް ތާރީފު ހުރި ކަމެކެވެ 
)ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން، 2015، ޞ. 195-194(.  މަނިއްޕުޅު މި 
ލަފުޒުގެ އަސްލަކީ ]މަނިކު+ފުޅު = މަނިއްޕުޅު މިއެވެ. މަނިކަކީ އަލިމަސް 
މަނިކުފުޅާއޭ  ބުނެވެނީ  އެ  ބުނުމުން  މަނިއްޕުޅާއޭ  އެވެ.   )Diamond(
ނުވަތަ އަލިމަސްފުޅާއޭ މި ގޮތަށެވެ. މި ނަން ބޭނުންކުރެވެނީ ރަސްމަތިފުށުގެ 
ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތުގެ މަތިވެރިކަމަށް 
ޓަކައެވެ. މި ނަން ކިޔާން ފެށެނީ އެ ބޭފުޅުން ތުއްޕުޅު )ތުއްތު+ފުޅު = 
ބަހުރުވައިގައި  އާންމު  ގޮތުގައެވެ.  ނަމެއްގެ  ކިޔާ  ލޯބިން  އިރު  ތުއްޕުޅު( 
)Pupil( ކޮއި  ލޮލުގެ  ކޮޔަކީ  ގޮތަށެވެ.  ކިޔާ  ކޮއިފުޅު  ކޮއި+ފުޅު= 

ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށެވެ.  އަހަންމިއްޔަތު  ލޯތްބާއި  ބުނެވެނީ  ކޮއިފުޅާއޭ  އެވެ. 
މަނިއްޕުޅާއޭ ބުނެވެނީ ލޯތްބާއި އަގުގެ މަތިވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށެވެ. 
މި ބީދައިން ބަލާއިރު، މި ޖުމުލައިގައި ލިޔުންތެރިޔާ ]މަނިއްޕުޅު[ ތަކުރާރު 
ކުރައްވައިފައި އެ ވާ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. އެއީ އެ ދީދީގެ 
ޤަދަރާއި ހައިބަތު މަތިވެރިކުރުމަށް ޓަކައެވެ. އެހެނީ އެއް ލަފުޒެއް ޖުމުލައިގައި 
ވަކި ހަމަޔަކުން ތަކުރާރުކުރުމަކީ އަދަބީ އުކުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އުކުޅެކެވެ. 

ޭއ  ާޅ ުޕ ްއ ިނ ަމ
ުބެނެވީނ ޯލްތާބިއ ައުގެގ ަމިތެވިރަކްނ 

ަރްމުޒޮކްށިދުނަމެށެވ. ިމ ީބަދިއްނ ަބާލިއުރ، ިމ 
ަތުކާރުރ  ]ަމިންއުޕުޅ[  ިލުޔްނެތިރާޔ  ުޖުމަލިއަގިއ 
ަރނަގަޅްށ  ަވަރްށ  ޮގްތ  ާވ  ެއ  ުކަރްއަވިއަފިއ 
ަހިއަބުތ  ަޤަދާރިއ  ީދީދެގ  ެއ  ެއީއ  ެއނެގެއެވ. 

ަމިތެވރިުކުރަމްށ ަޓަކެއެވ.
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ނުވަތަ  އަހާމީހާއަށް  ބޭނުންކުރުމުން  އުކުޅު  މި 
ކިޔާ މީހާއަށް މެސެޖު ފޯރާލެއް ތޫނުވެފައި އޭގެ 
އަސަރު ފުންވާނެއެވެ)މިޚައިލް ލީޑޮން،2012(. 

މި  ބަހުރުވައިވައިގެ  އާންމު  ދެން 
ވިސްނާލަމާތޯއެވެ.   އިބާރާތްތަކަކަށް  ފަދަ 
އަޅެއްތަ؟  ނޫނީ  މިނިވަނެއްތަ  ...ކޮއިފުޅަކީ 
ނުވަތަ  ކުއްޖަކީމުތަ  އަރަބީންގެ  ...ކޮއިފުޅަކީ 
ހައްޔަރުވީ  ކޮއިފުޅު  ކުއްޖަކީމުތަ؟..  އަޖަމީންގެ 
ޞަލާޙުއްދީން،  )ޙުސައިން  ކޮންތަނަކުންތަ؟ 
އިބާރާތްތަކުގައި  މި  ޞ.50،51(.   ،1937
ވަނީ  މި  ތަކުރާރުވެފައި  ވެސް  ކޮއިފުޅު 
ލޯތްބާއި  އެކަމަކު  އުސޫލުންނެވެ.  އެ  ހަމަ 
އުފެއްދެވުމުގެ  ބޮޑުކަން  އިޙްސާންތެރިކަމުގެ 

ހަމައަށް  ދަރަޖައާ  ވަޑައިގަތުމުގެ  އާދެ  ގޮސް 
ބޭނުންކުރެވޭ ބަދަލުނަމެކެވެ. ތިން ޖަރަޖައިގައި 

ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ނަމެކެވެ.

ނިންމުން

ދަރަޖައިގައި  އާންމު  ދިވެހީން 
އެންމެ  ތަނެއްގައި  އެއްވެސް  ބުނެއުޅޭ  އޭނާއޭ 
އެ  ދައްކާއިރު،  ވާހަކަ  ދަރަޖައިން  މާތް 
މި  ނުޖެހެއެވެ.  ކިޔާކަށް  އެބޭފުޅާއޭ  މާނައިގައި 
މާތް  އެންމެ  ގޮތުގައި  އެނގުނު  ހޯދައިލުމުން 
އުފުލުމާއި  ހައިބަތު  އަނެކުންގެ  ދަރަޖައިގައި 
ބައެއް  ޓަކައި  ޢިއްޒަތްމަތިވެރިކުރުމަށް 

ކަށަވަރުވަނީ  މިއިން  އެހެންވީމާ  މާނައިގައެވެ. 
ބަދަލުނަމަކަށް  ދަރަޖައިގެ  އާންމު  ކޮއިފުޅަކީ 
ފަދައިން މަނިއްޕުޅަކީ ވެސް އެންމެ މާތް  ނުވާ 
އެހެންވީމާ  ނޫނެވެ.  ބަދަލުނަމެއް  ދަރަޖައިގެ 
ހަމަ  ނަމަކީ  ބަދަލު  ވެސް  ދަރަޖައިގައި  ތިން 
ވަޒީރުންގެ  ޒަމާނުގައި  މި  އަދި  އޭނާއެވެ. 
ފެށިގެން  ހަމައިން  ބޭފުޅުންނާ  ދަރަޖައިގެ 
ފިރިހެނަކު  ހަމައަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ 
ނަމަ  އަންހެނަކު  އަދި  އެމަނިކުފާނު،  ނަމަ 
އެކަމަނާ ކިޔާ ކިޔުމަކީ މާތްކޮށް ހިތުމާއި ހައިބަތު 
ގޮތުން  އަދަބުވެރިކަމުގެ  ޓަކައި  މަތިވެރިކުރުމަށް 
ކިޔޭކިޔުމެއްކަން ވެސް މި ކަމުން އެބަ ދޭހަވެއެވެ.  

ގޮތުގައި  އަންގައިދޭ  އިން  ހޫލ2ަ 
ވަޒީރުން  އެކަމަނާއަކީ  އެމަނިކުފާނާއި 
ފެށިގެން  ހަމައިން  ބޭފުޅުންނާ  ދަރަޖައިގެ 
ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ދެމެދު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ 
ގެ  އާދޭ  ހޫނ  އަކީ  އޭނާ  އަދި  ނަމެވެ.  ދެ 
ދަރަޖަ )އެންމެ އާދައިގެ ދަރަޖަ( އިން ފެށިގެން 

ދޫކޮށްލައެވެ.  ނަން  ބަދަލު  އާންމު  ފަހަރަށް 
ބޭފުޅުންނާ  ދަރަޖައިގެ  ވަޒީރުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް 
މިޒަމާނުގައި  މައްޗަށެވެ.  ފެށިގެން  ހަމައިން 
ހަމައަށެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ  ނަމަ 
އެމަނިކުފާނު  ބޭނުންކުރަނީ  އެބޭބޭފުޅުންނަށް 
ނުވަތަ އެކަމަނާއެވެ. އެ ނޫން ފަރާތްތަކަށް ނަމަ 
އެންމެ މާތް ދަރަޖައިގައި ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅީ 

ހަމަ އޭނާއެވެ.  

* * * * * * *

ަހާވާލ ިލްސުޓ

މިޚައިލް ލީޑޮން. )2012(. ދި ޕަވަރ އޮފް އެސޮނަންސް.  »
https://www.  ،2018  ،30 މާރިޗު  ނެގީ 
visualthesaurus.com/cm/wc/the-power-

of-assonance/ ން

ތުއްކަލާގެ  » ދޮން  ދީދީ. )1947(.  މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް 
އައްޑޫ ދަތުރު، މާލެ: ނޮވެލްޓީ ޕްރެސް

ތުއްކަލާގެ  » ދޮން   )1961( ދީދީ.  އިސްމާޢީލް  މުޙަންމަދު 
ބައްޕަގެ ހަނދާން، މާލެ:  ނޮވެލްޓީ ޕްރެސް 

މަރުކަޒު. » ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާއި 
)1993(. ޖަމީލުގެ މަޒުމޫނުތައް 2، މާލެ: މުޞައްނިފް 

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.)2002(.  »
ދިވެހިޅެންވެރިކަމުގެ  ޅެންތައް،  ފަހުމީދީދީގެ  ޢަބްދުهللا 

ބަގީޗާގެ 

މާލެ:  » ފަހުމީދީ،  ޢަބްދުهللا  ޝާޢިރުލްޢުމޫމީ        
މުޞައްނިފް 

މަރުކަޒު.  » ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާއި 
)2002(. ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ ޝާޢިރުލްއުމޫމީ 

ޢަބްދުهللا ފަހުމީ 

      ދީދީ،  މުޙަންމަދު އަމީން،  ޢަބްދުهللا ފަހުމީ  »
ދީދީގެ ޅެންތައް )ޞ. -09(. މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް 

ޚިދުމަތްކުރާ 

      ޤައުމީ މަރުކަޒު. »

އައްސީރަތުއްނަބަވިއްޔާ  » ޞަލާޙުއްދީން.)1937(  ޙުސައިން 
)2( މާލެ: ނޮވެލްޓީ ޕްރެސް 

ނިޒާމީ  » ރާއްޖޭގެ   .)2015( ޞަލާޙުއްދީން.  ޙުސައިން 
ނޮވެލްޓީ  މާލެ:  އަހަރު،  ހަތާވިސް  ފުރަތަމަ  ތަޢުލީމުގެ 

ޕްރިންޓް އެންޑް ޕަބްލިޝަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.

ާމތް  އެްނމެ  ޮގުތަގއި  ެއނގުނު  ޯހަދިއުލމުން  މި 
ުއުފުލާމިއ  ަހިއަބުތ  ައެނުކްނެގ  ަދަރަޖިއަގިއ 

ާއްނުމ  ަފަހަރްށ  ަބެއްއ  ަޓަކިއ  ިޢްއަޒްތަމިތެވިރުކުރަމްށ 
ަބަދލު ނަން ޫދޮކްށަލެއވެ. ާޚްއަޞޮކށް ަވީޒރުްނގެ ަދަރަޖިއގެ 
ޭބުފޅުންނާ ަހަމއިން ެފިށގެން ަމްއަޗެށވެ. ިމަޒމާުނަގއި ަނމަ 

ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔާއ ަހަމައެށެވ.
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ޤައުމިއްޔަތުގައި ދެ މާނައެއް އޮވެއެވެ. 
ޤައުމެވެ.  ނިސްބަތްވާ  ވަންތަކަމާއި،  ޤައުމީ  އެއީ 
ޤައުމީ ވަންތަކަމަކީ ޤައުމީ ސިފަ ލިބިގެންވުމެވެ. 
މާއްދީ  ނުވަތަ  ޠަބީޢީ  ވެސް  ޤައުމަކަށް  ކޮންމެ 
)ފިޒިކަލް( ސިފަތަކަކާއި، މައުނަވީ )އެބްސްޓްރެކްޓް( 
ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ. ނިސްބަތްވާ ޤައުމަކީ އެ 

މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމެވެ. 

ދިވެހިވަންތަ  ލޯބިކުރާ  ޤައުމިއްޔަތަށް 
މީހަކަށް ވެވޭނީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ސިފަތަކާއެކު ދިވެހި 
ޖަޒީރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  އެނގިގެންނެވެ.  ޤައުމު 
ޤައުމެއްކަމާއި، މި ޤައުމުގެ 99.7 އިންސައްތައަކީ 
ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުކަމާއި، މި ޤައުމުގެ ބިމުގެ ބޮޑު 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީޓަރުކަމާއި،  ކިލޯ   298 މިނަކީ 
ރަށްރަށުގެ  އެތެރެވަރިއާއި  އަތޮޅެއްގެ  ކޮންމެ 
ކަނޑު  އެތެރޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރުތަކަކީ  ފަޅާއި 
ޖެހެއެވެ.  އެނގެން  ކަން  ވޯޓާސް(  )އިންޓާނަލް 
ފިޔަވައި  ކަނޑު  އެތެރޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި 
އެތެރޭގައިވާ  ތަކުގެ  ލައިން  ބޭސް  އާކިޕެލަޖިކް 
ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާކިޕެލަޖިކް 
ކަނޑު )އާކިޕެލަޖިކް ވޯޓާސް( ކަމާއި، އާކިޕެލަޖިކް 
ބޭސްލައިންތަކުން ފެށިގެން ބޭރުގައިވާ 12 މޭލުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރަޙައްދަކީ  ކަނޑުގެ  ފުޅާ 
ވޯޓާސް(  )ޓެރިޓޯރިއަލް  ކަނޑު  ސަރަޙައްދީ 
މީގެއިތުރުން  ޖެހެއެވެ.  އޮޅުންފިލަން  ވެސް  ކަން 
ފެށިގެން  ކައިރިން  ބޭރު  ކަނޑުގެ  ސަރަޙައްދީ 
ކަނޑުގެ  ފުޅާ  މޭލުގެ  ނޯޓިކަލް   12 ބޭރުގައިވާ 
ކަނޑު  ގުޅިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރަޙައްދަކީ 
ބޭސް  އާކިޕެލަޖިކް  ކަމާއި،  ޒޯން(  )ކޮންޓިގްއަސް 
ލައިނުން ފެށިގެން ބޭރުގައިވާ 200 ނޯޓިކަލް މޭލުގެ 
ފުޅާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސަރަޙައްދީ ކަނޑުގެ ބޭރަށް އޮންނަ ސަރަޙައްދާއި 
އެ ސަރަޙައްދުގެ ކަނޑު އަޑީގައިވާ ފަސްގަނޑަކީ 
ސަރަޙައްދު  އިޤްތިޞާދީ  ޚާއްޞަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
)އެކްސްކުލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން( ނުވަތަ އީއީޒެޑް 
ހަމައެއާއެކު  ޖެހެއެވެ.  ސާފުވާން  ވެސް  ކަން 
ތާރީޚީ  ދިވެހިންގެ  އާބާދީއާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކޮބައިކަން  އަބްޠާލުންނަކީ  ޤައުމީ  ތަރިކަތަކަކާއި 

މާތް  ބިންގަލަކީ  ޤައުމިއްޔަތުގެ  ދިވެހި 
ދިވެއްސަކީ  ކޮންމެ  ދީނެވެ.  އިސްލާމް  ވެގެންވާ 
އެންމެ  ދިވެއްސެއްކަން  އެއަށްފަހު  މުސްލިމެކެވެ. 
ބަސް  މާދަރީ  ދިވެހިންގެ  ފާހަގަކޮށްދެނީ  ބޮޑަށް 
ކަމުގައިވާ ދިވެހި ބަހެވެ. އެއީ އަމިއްލަ އަކުރަކާއި 
ހުރިހާ  ހުންނަންވީ  ބަހެއްގައި  ތާރީޚަކާއިއެކު  ދިގު 
ސިފަތަކަކާއި މުއްސަދިކަމެއް ލިބިގެންވާ ބަހެކެވެ. 
ދިވެހިންގެ  އާދަކާދައަކީ  ސަޤާފަތާއި  ދިވެހިންގެ 
ދެއްކުމާއި  ވާހަކަ  ޚިޔާލާއި  ވިސްނުމާއި  ތެރޭގައި 
މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ކުޅިވަރާއި މިޔުޒިކާއި ނެށުމާ 
އާދަކާދަތަކެވެ.  ގުޅިފައިވާ  ކަމަކާ  ހުރިހާ  މި 
އާދަކާއި  ހުރި  އައިގޮތުގައި  ދިރިއުޅެމުން  ދިވެހިން 
ތާރީޚަކީ  ދިވެހިންގެ  ގޮތެވެ.   ދިރިއުޅޭ  މިހާރު 
ޒަމާންތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  މާޒީއެވެ.  ދިވެހިންގެ 

ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ 
ބާރުގެ  ސިޔާދަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރަޙައްދަކީ 
ޚާއްޞަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަންތަނެވެ.  ދަށުގައިވާ 
ދިރުންހުރި  ތެރޭގައިވާ  ސަރަޙައްދުގެ  އިޤްތިޞާދީ 
ތަކެއްޗެއްގެ  ހުރިހާ  ޠަބީޢީ  ދިރުމެއްނެތް  ނުވަތަ 
މިކަންކަމާބެހޭ  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ބޭނުންކުރުމާއި، 
އެނޫންވެސް  ހިންގުމާއި،  ކަންތައްތައް  އިދާރީ 
އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތައް ހިފުމުގައި އެ ސަރަޙައްދުގެ 
ރައިޓްސް(  )ސޮވްރިން  ޙައްޤު  މައްޗަށް ސިޔާދަތީ 
ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށެވެ. ދިވެހިންނަށެވެ. 

މަުޢޫލާމތު:
ދިވެހިބަސްފޮތް.. 1
ޤާނޫނު ނަންބަރު 96/6 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ . 2

ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( 

ދިވެހިރާއްޖެ  ދިވެހިންނާއި  ޖެހެއެވެ.  އެނގެން 
ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ދިދައާއި،  ދިވެހި  ރަމުޒުކޮށްދޭ 
އެނގެންޖެހެއެވެ.  ސަލާމު  ޤައުމީ  ނިޝާނާއި، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި 

ޤާނޫނުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހެއެވެ.

ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ ބަހާތަކަކީ ދިވެހިންގެ 
ދީނާއި، ދިވެހިންގެ ބަހާއި، ދިވެހިންގެ ސަޤާފަތާއި، 
ތާރީޚެވެ.  ދިވެހިންގެ  އާދަކާދައާއި،  ދިވެހިންގެ 
)އިންޑިޕެންޑެންސް(  މިނިވަންކަން  ދިވެހިންގެ 
ނުވަތަ ދިވެހިންގެ އިސްތިޤްލާލާއި، ސިޔާދަތީ ބާރު 

ޤައުމިއްޔަތު  ދިވެހި  މިއީ  އެވެ.  )ސޮވްރެންޓީ( 
ބިނާވެފައިވާ ތަނބުތައް ކަމަށްވާތީ މިއިން އެއްވެސް 
ލިބިއްޖެނަމަ  ގެއްލުމެއް  ކުޑަނަމަވެސް  ކަމަކަށް 
އެކަމުގެ އަސަރު ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށް ކުރާނެއެވެ. 
ހިތްތަކަށް  ޣީރަތްތެރި  ހިނގާ  ލޯބި  ޤައުމީ  ދިވެހި 
އެކަމުން އަސަރުކުރާނެއެވެ. ޤައުމީ އަބްޠާލުންނާއި 
މުޖާހިދުން އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ކުރިއަށް ދީނާއި ޤައުމު 
އޭގެތެރެއިން  އަދި  އެހެންވެގެންނެވެ.  އިސްކުރީ 
ބައެއް އަބްޠާލުން ދީނާއި ވަޠަނަށްޓަކައި ޖިހާދުކޮށް 

ޝަހީދުވެފައިވަނީ ވެސް އެހެންވެގެންނެވެ. 
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ޮޕިލްސ ްސޭޓޝަން 
އިްންސެޕްކޓަރ ައްޙަމދު ާނިފުޢ

ބުރިޖުމަތިން  ސައިކަލުގައި  ''އަހަރެން 
ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.  ހުޅުމާލެ  ދިޔައީ  ދުއްވާފައި 
ވާރޭ  ބޯކޮށް  ވަޔާއެކު  ގަދަ  އޭރުވެސް 
ދިޔައިރު  ދުއްވަމުން  ސައިކަލު  ވެހެމުންދެއެވެ. 
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަނޑުމައްޗަށް ބަލާލެވުނެވެ. 
ހެންނެވެ.  އުތުރިއަރާ  ކެކި  ކަނޑު  މުޅި  ހީވަނީ 
އެއީ ދަން ގަނޑިއެއްކަމުން ސައިކަލް ދުއްވަމުން 
ގާތްގަނޑަކަށް  ހުރެއެވެ.  ބިރުން  ވަރަށް  ދިޔައީ 
ދަތުރަކަށްފަހު  ކުރު  މިނެޓްގެ  ދިހަވަރަަކަށް 
ހަމައަށް  ހޮސްޕިޓަލާ  ހުޅުމާލެ  އަހަރެންނަށް 
ދޮރުމަތީގައި  ހޮސްޕިޓަލުގެ  އޭރު  ދެވުނެވެ. 
ސައިކަލުން  ގިނައެވެ.  މީހުން  އާދަޔާޚިލާފަށް 
ފޭބުމާއެކު ވަރަށް ބާރަށް ހިނގާފައިގޮސް ހުޅުމާލެ 
އޭރު  ވަނީމެވެ.  އަހަރެން  ތެރެއަށް  ހޮސްޕިޓަލު 
ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރޭގައި މީހުންތައް ކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް 
މީހުން  ރޯ  ނަގަނީއެވެ.  ދުވެ  ހޭރެމުން  ރޮއެ 
ގިސްލަނީއެވެ.  މީހުން  ގިސްލާ  ރޮނީއެެވެ. 
ސަަލާމަތް  ފުރާނަ  މީހެއްގެ  އާއިލާގެ  އެމީހުންގެ 
އާއިލާގެ  އަހަރެންގެ  އޭގެތެރޭގައި  ކުރެވޭތޯއެވެ. 
މީހުން ވެސް އުޅެއެވެ. އެހެންވެ އަހަރެންގެ ތިމާގެ 
މީހެއް ކައިރީ، ވެގެން އުޅޭގޮތެއް ސާފުކޮށްލީމެވެ. 
ގެނެސްފައިވަނީ  ހޮސްޕިޓަލަށް  އަނިޔާވެގެން 
ކޮއްކޮއެއްކަން  އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު  އަހަރެންގެ 

ރޭކާލީ ދެނެވެ. 

ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހުނު ކަހަލައެވެ. 
ބާރަށް  ހިތް  އަހަރެން  ކަހަލައެވެ.  ޤިޔާމަތްވީ 
ތެޅިގަތެވެ. އަދި ޖީބުން ފޯނު ނަގައި އަހަރެންގެ 
މީހަކު  އުޅެނިކޮށް  ކުރަން  ފޯނު  އަންހެނުންނަށް 

ވަރަށް ބާރަށް އަަހަންނަށް ގޮވާލިއެވެ. 

މަރުވެއްޖެ...  އެސޮރު  "ކޮއްކޯ! 
ދޫވެގެން  ފޯނު  އަތުން  އަހަރެންގެ  އެވަގުތު 
ގިސްލެވޭ  ރޮވުނެވެ.  ފެންކަޅިވެ  ވެއްޓުނެވެ. 

ހާލުގައެވެ. ނަމަވެސް ކުރާނެކަމެއް ނެތެވެ. 

لَْيِه َراِجعوَن
إ
ا ا ّـَ ن

إ
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إ
ا

ދިޔައީ  ނިޔާވެގެން  ކޮއްކޮ  އަހަރެންގެ 
އިޙްސާސް  އަހަރެންނަށް  މިއަދު  ކީއްވެގެންކަން 
ކުރެވެއެވެ. އެދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުގައި ތުންތުން މަތިން 
ސައިކަލުގައި  ކޮއްކޮ  ވާހަކައަކީ  ދިޔަ  ދެކެވެމުން 
ހުޅުލޭ ހައިވޭއިން ހުޅުމާލެއަށް ދަނިކޮށް ޖިންނިއެއް 
އައި  ފަހަތުން  ދުއްވާލިތަނުން  ބާރަށް  ފެނިގެން 
މަރުވީ  ވެގެން  އެކްސިޑެންޓް  ޖެހި  ކާރަކުން 
ނޫންކަން  ހަޤީޤަތެއް  މިއީ  ނަމަވެސް  ކަމަށެވެ. 
ކުރެވިއްޖެއެވެ.  އިހްސާސް  އަހަރެންނަށް  މިއަދު 
ހުންނަ  އަޑުއިވިއިވި  ކިބައިން  ރައްޓެހިންގެ  މިއީ 

ވާހަކަތަކެވެ.

ހިތް  ހުޅުމާލެއަކީ  ކޮންމެއަކަސް 
ފަސޭހަ މާހައުލެކެވެ. މާލެއާއި ހުޅުމާލެ ބުރިޖުން 

ގުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ހުޅުމާލެއަށް މީހުން ދަނީ ފެރީ 
މަންފާއަށް  ލާބަޔާއި  އެންމެން  ނަމަވެސް  ގައެވެ. 
މާލެ  އަޅައި  ބުރިޖެއް  ސިނަމާލެ  މިވަނީ  މިއަދު 
އެހެންނަމަވެސް  ގުޅުވާލަދީފައެވެ.  ހުޅުމާލެ  އާއި 
މި ލުއިފަސޭހަކަން މިއަދު މިވަނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ 
ތެރޭގައެވެ. ބުރިޖުމަތިން ހުޅުލޭ ހައިވޭއަށް އަރައި، 
ލޭގެ ކޯރެއް ބަންޑުން ކޮށްލާފައެވެ. 2018 ވަނަ 
އަހަރު ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުޅުވައި އެއްގަމު މަގުން 
ކުށެއް  ހެދުމާއެކު  ކުރެވޭނެގޮތް  ދަތުރުފަތުރު 
އަލްވަދާޢު  ދުނިޔެއާ  މި  ފުރާނައެއް  އެތައް  ނެތް 
ކިޔަންޖެހޭ ތަނަކަށް ސިނަމާލެ ބުރިޖާ ގުޅިފައިވާ 

މި ހައިވޭ ވެއްޖެއެވެ. 

ތޯއެވެ.  މައްސަލައެއް  ބުރިޖުގެ  މިއީ 
ަސބަބުން  ފުރޭތައެއްގެ  އަރާ  ކަނޑުން  ނުވަތަ 
އެއްގަމު  ދުއްވާ  ހައިވޭގައި  ހުޅުލޭ  ބުރިޖުމަތިން 
އުޅަނދު ތަކަށް ކުރާ ޖެއްސުމެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑުގެ 

ހިތާ ސުވާލުކުރެވެއެވެ. 

މިއީ  ޝައްކެއްނެތެވެ.  އެއްވެސް 
އެފަދަ  ތެރެއިން  އިންސާނުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އަމިއްލައަށް  ލަޤަބު  ފުރޭތަތަކެއްގެ  އުދުހޭ 
ދުއްވާ  ކާރު  ސައިކަލާއި  ތިބެ  ލިބިގަނެގެން 
އުންމަތަށް  ދިވެހި  މުޅި  ަސބަބުން  ބައެއްގެ  މަދު 
ހިތާމައެކެވެ.  ކަމެކެވެ.  ބިރުވެރި  ލިބިގެންދާ 
ސައިކަލް  މޮޅަށް  ވަރަށް  ތިމަންނާއަކީ  އެހެނީ، 

ަކ ަހ ީޤ ާވ ީޤ ަޙ

މިޢީ މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހަޤީޤީ ވާހަކަތަކެކެވެ. މި ވާހަކަތަކުގައި 
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންނަމާއި ތަންތަނަކީ އަސްލެއް ނޫނެއެވެ. 
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މިފަދަ  ޤައުމުތަކުގައި  ބޭރު  މީހެކޭ،  ދުއްވާ 
ވަރަށް  ދުއްވަނީ  އެއްޗެހި  ދުއްވާ  ހައިވޭތަކުގައި 
ބާރަށޭ'' ބުނެ ތިމާގެ މޮޅުކަން ދައްކަން ހަދައިގެން 
ކުށެއް ނެތް  ދިވެހި  ދެރަކަމެވެ.  ލިބޭ  އަނެކާއަށް 

އާއިލާތަކަށް ލިބޭ ހިތާމަތަކެވެ. 

ބަލާލާއިރު،  މާޒީއަށް  ފަސްއެނބުރި 
ސަބަބުން  ފުރޭތައެއްގެ  ކަނޑު  އަރާ  ހައިވޭއަށް 
މިފަދަ އެތައް ހިތާމައެއް ދިވެހި އެތައް އާއިލާއަކުން 
ތަހަންމަލު ކުރަމުން ދެއެވެ. މިގޮތުން ހައިވޭގައި 
ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ މިންގަނޑަށްވުރެ 
ދުއްވުމުގެ  ކާރު  ސައިކަލާއި  ސްޕީޑުގައި  ބާރު 
ސަބަބުން މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ކުށެއް 
ނެތް އެތައް ފުރާނައެއް މިވަނީ ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު 

ބައެއް  ސްޕީޑުގައި  ބާރު  މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ 
ފަރާތްތަކުން ކާރާއި ސައިކަލު ދުއްވަމުން ދިއުން 
ދުއްވަން  ޤަވާޢިދުގައި  ޓްރެފިކް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
ތެރޭގައި  މިންގަނޑުތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ނުވަތަ  ރޯޑު  ރިންގު  ހުޅުލޭ  އާއި  ބުރިޖުމަތީގަ 
ކިލޯ   50 ދުއްވޭނީ  ބާރަށް  އެންމެ  ހައިވޭގައި 
މީޓަރުގައިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި އެންމެ 
މަޑުން ދުއްވޭނީ 30 ކިލޯ މީޓަރުގައެވެ. ނަމަވެސް 
ފަދައިން  ރޮބަޓެއް  އުދުހޭ  ލާފައި   '' ''ބޫންބޫން 
މިނުގައި ސައިކަލާއި  ބާރު  މީޓަރުގެ  ކިލޯ  އެތައް 
ކާރު ދުއްވަމުން މި ކަނޑު ފުރޭތަގެ މުސީބާތުގައި 
ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ސަޅި  މިއީ  ފެނެއެވެ.  ޖެހޭތަން 
ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން 

ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  ދުއްވުން  ލޭނެއްގައި  އެހެން 
އަނެއް  އުޅަނދަށްވުރެ  އެއް  ދުއްވާއިރު  އަދި 
އުޅަނދު ކުރިއަރައިގެންދާން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، 
މެސެޖު  ވާހަކަދައްކަމުންނާއި  ފޯނުން  މޯބައިލް 
ކުރަމުން ދުއްވުމާއި، ހައިވޭ އަދި ބުރިޖު މަތީގައި 
މަޑުކޮށް ސެލްފީ ނަގަމުން ދުއްވުމާއި، ހައިވޭގައި 
ބުރިޖުމަތިން  ކުރުމާއި،  އޯވަޓޭކް  ފަޅިން  ނުބައި 
އަޅައިގެން  ކެޕް  ދަތުރުކުރާއިރު  ސައިކަލުގައި 
ދުއްވުމުން ދިމާވާ ހާދިސާތައް  ހިމެނެއެވެ. ވަކިން 
މިންގަނޑަށްވުރެ  އޮންނަ  ދުއްވަން  ޚާއްޞަކޮށް 
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވުމުން ސައިކަލު ކޮންޓްރޯލު 
ފުރާނައަށް  ވެއްޓި  ކައްސާލައިގެން  ނުކުރެވި 

ނުރައްކާވާ ހާލަތު ވެސް މެދުވެރިވެއެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  މީގެއިތުރުން 
އެޅުމަށް  ހެލްމެޓް  މިނިސްޓްރީން  ޓްރާންސްޕޯޓް 
އެކިއެކި  ތަފާތު  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ  ހަދާފައިވާ 
ތިމާއަށާއި  ކުރުމުން  ބޭނުން  ހެލްމެޓްތައް 
ހިތާމަތަކާ  ފުރޭތަގެ  ކަނޑު  މި  އަނެކުންނަށް 
ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ޖެހެއެވެ.  ކުރިމަތިލާން 
ގޮތަށް(  ނުފެންނަ  )މޫނު  ނޭނގޭގޮތަށް  ކާކުކަން 
ކިބައިން  ފުރޭތަގެ  ކަނޑު  އެޅުމުން  ހެލުމެޓް 
ބަދަލުވުން  ބިރުވެރިކަމަކަށް  ރައްކާތެރިވުމަށްވުރެ، 

ގާތެވެ. 

ވިސްނާ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ 
ކޮންމެ  ކަންކަމެވެ.  ވެއްޖެ  ފިކުރުކުރަން 
ނަމަވެސް  ނެތް  ފުލުހެއް  ޓްރެފިކް  ދިމާލެއްގައި 
މިފަދަ  ކަމުގައި  ޒިންމާއެއް  ފަރުދީ  އަމިއްލަ 
އެހެނީ،  ޖެހެއެވެ.  ޙައްލުކުރަން  މައްސަލަތައް 
ފެންނާތީ  ޖިންނި  ހައިވޭއިން  އިވެނީ  ކުރިން 
ޖިންނި  އެ  މިހާރު  ވާހަކައެވެ.  ދުއްވާ  ބާރަށް 
ކޮބައިބާއެވެ؟ ހެލްމެޓް އެޅުމުން އެ ޖިންނި ބިރުން 
ފިލީ ބާއެވެ؟ ނޫނީ އެ ޖިންނިތައް އަންދާލާ ވަރުގެ 
ކަނޑު ފުރޭތައެއް ބޯ ނިވާކޮށްގެން ހައިވޭއަށް އެރީ 
ބާއެވެ؟ މިއީ ހައްތަހާ ވެސް ސުވާލެވެ. މި ގޮތަށް 
ނަމަވެސް  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ސުވާލެއް  ކިތަންމެ 
ތެރެއިން  އިންސާނުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބަކީ 
"ދުން ޖަހާ" މުރިޖު ހުރަސްކޮށް ހައިވޭއަށް އަރާ 
އިންސާނީވަންތަކަން  ކިބައިން  ބައެއްގެ  މަދު 
ފެނިގެން ނޫނީ މި ކަނޑު ފުރޭތައެއް ހައިވޭއަކުން 
ނުބޭލޭނެކަމެވެ. އެހެނީ މިއީ، ބައެއް އިންސާނުންގެ 
ކަށީގައި ހިފާފައިވާ ކަނޑު ފުރޭތައަކަށް ވާކަމެވެ. 

ކިޔާފައެވެ. ކުޅެދޭ އެތައް ބައެއް މިވަނީ ނުކުޅެދޭ 
ދިމާވާން  މިހެން  މިކަން  ވެފައެވެ.  ބަޔަކަށް 
މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކަކީ ވެސް ހުދު އަޅުގަނޑުމެން 
ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މަދު ބައެއްގެ ަސބަބުންކަން 
ޤަވާޢިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  ހެދިފައިވާ  ޔަޤީނެވެ. 

ބޯނުލެނބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކަނޑު  އަރާ  ހައިވޭއަށް  މިގޮތުން 
އާލާމާތްތަކުގެ  ފެންނަ  ސިފަ  ފުރޭތައެއްގެ 
ތެރޭގައި، ސިނަމާލެ ބުރިޖުމަތީގަ އާއި ހުޅުލެއިން 
ހުޅުމާލެއަށްދާ ހައިވޭގައި ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ނުރައްކާވެއެވެ.  ފުރާނައަށް  އަނެކާގެ  އާއި  ތިބާ 
ފަރިތަކަމަށްވުރެ  ތިމާގެ  ބަލަން ވާނީ  އަބަދުވެސް 

އަނެކާގެ ނުފަރިތަކަމަށެވެ. 

ފުރޭތައެއްގެ  ކަނޑު  މީގެއިތުރުން 
އެހެނިހެން  ދިމާވާ  ޖެހުމުން  އަވައިގައި 
ނެތި  ލައިސަންސް  ތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ 
އަނެއް  އުޅަނދު  އެއް  ދުއްވުމާއި،  ސައިކަލު 
ނުބަހައްޓައި  ދުރުމިން  އޮންނަ  އުޅަނދަށް 
ދުއްވުމާއި، ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޭނު ނޫން 

ަހިއޭވައށް ައރާ ަކނޑު ުފޭރަތެއްއގެ ަސަބބުން ިމަފދަ 
ެއަތްއ ިހާތަމެއްއ ިދެވިހ ެއަތްއ ާއިއާލައުކްނ ަތަހްނަމުލ 
ުކަރމުން ެދެއވެ. ިމޮގތުން ަހިއޭވަގއި ުދްއވަން ަކނަޑައާޅަފއި 
އޮންނަ މިްނަގނަޑްށުވރެ ާބރު ްސީޕުޑަގއި ަސިއަކާލއި 
ުދަވްސޮކުޅެގ  ުކަޑ  ިމީވ  ަސަބުބްނ  ުދްއުވުމެގ  ާކުރ 
ެތޭރަގއި ުކެށއް ެނތް ެއަތއް ުފރާަނެއއް ިމވަނީ ދުިނެޔއާ 

ައްލަވާދުޢ ިކާޔަފެއެވ.

41
addana@mndf.gov.mv



ޙަރަކާތް  ކެޑޭޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އުފެދުނު ތާރީޚެއް ކަމަށް ބަލަމުން އަންނަނީ،  19 
މާރޗް 1945 )04ރަބީޢުލްއާޚީރު 1364( އެވެ. 
ފިރިހެންގޮފީގައި  މަދަރުސަތުއްސަނިއްޔާގެ  އެއީ 
ޙަރަކާތުގެނަމުން  ރިޔާޟީ  ނުވަތަ  ޕާޓީ  ޚާއްޞަ 
މިޙަރަކާތް އުފައްދަވައި ކަސްރަތުގެ ކަންތައްތައް 
ފެއްޓުނު ތާރީޚު ކަމުގައި ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި 
ޚާއްޝަޕާޓީގެ  ދުވަހެވެ.  ކޮށްފައިވާ  ފާހަގަ 
ވަރަށްވެސް  އައީ  ފެށިގެން  ޙަރަކާތްތައް 
ސިފައިންގެ  މަތީގައެވެ.  ބިންގަލެއްގެ  ހަރުދަނާ 
އިބްރާހީމް  އަންނަބީލް  ސަރޖަންޓް  އޮފިސަރު 

މަޖީދިއާްޔްސކުޫލގެ ީސނިއަރ 
ކެޑުޭޓްނގެތެެރއްިނ ާސަދ ކެޑަޭޓުކ 

ިސފައްިނގެތެެރއްަށ ލެއުްވްނ

މަޖީދިއާްޔްސކުޫލގެ ީސނިއަރ 
ކެޑުޭޓްނގެތެެރއްިނ ާސަދ ކެޑަޭޓުކ 

ިސފައްިނގެތެެރއްަށ ލެއުްވްނ

މަޖީދިއާްޔްސކުޫލގެ ީސނިއަރ 
ކެޑުޭޓްނގެތެެރއްިނ ާސަދ ކެޑަޭޓުކ 

ިސފައްިނގެތެެރއްަށ ލެއުްވްނ

ަޖުއަފުރ ަޢްބުދްއަރްޙާމްނ

 ުމަޙްއަމުދ  މއ. ޯބެކޮޔަގްސޮދުށެގ
ުދްއަލީޠްފ

ަޢްބ

01

 ަމިނުކ ހ. ޫތުތަގްސޮދުށެގ
ައުޙަމުދ

02

އަންަނތާ  ުކިރައަރމުން  ުއެފިދގެން  ެކޭޑޓުން  ާރްއޭޖަގއި   
ައަހުރަތެކްއ ަފުހްނ ިގަނ ަދިރަވުރްނަތެކްއ ިސަފިއްނެގ ިޚުދަމާތ ުގުޅްނ 
ެވގެން ިދަޔއީ ެކޭޑުޓގެ ާތީރުޚަގއި ަވަރށް ުމހިްނމު ަކެމްއަކުމަގެއވެ. 
ެއަފަހުރ ިސަފިއްނެގ ިޚުދަމާތ ުގުޅީނ  14 ެކޭޑޓުންެނވެ. ިމާތީރޚީ 
ުދަވަހީކ  1964 ަވަނައަހުރެގ ެޖުނައީރަމުހެގ 14 ވަނަ ުދަވުހެއެވ. 
ަވީޒާފައށް  ެއްއަފަހރާ ިސަފއިްނގެ  ެކޭޑޓުްނަތެކއް  ގިނަ  ިމހާ  ިމއީ 
ުކިރަޔށް  ިއުތަރށް  ަމުޢޫޟުޢަގއި  މި  ަފަހެރވެ.  ުފަރަތމަ  ގެަނއި 
ިލެބމުން  ެއިކުދަވްސަވރު  ަޙަރާކަތށް  ެކޭޑުޓގެ  ުކރިްނ،  ިދުއުމގެ 
ައިއ ުކިރެއުރްނަތަކްށ ޮކްނެމެވްސ ިމްނަވަރަކްށ ައިލައުޅާވުލްނ ެއީއ 

ުމހިްނމު ަކެމްއ ަކުމަގއި ެދެކެމވެ. 

އޮފިސަރު ސަރޖަންޓް  އާއި ސިފައިންގެ  ޙަބީބު 
ބެއްލެވުމުގެ  ކަލޭފާނުގެ  މުޙައްމަދު  ބަންދު 
ދަށުން  ބެއްލެވުމުގެ  މިދެބޭފުޅުންގެ  ދަށުންނެވެ. 
ޙަރަކާތްރެރިވެލެއްވި  ދިނުމުގައި  ތަމްރީނު 
ބަންދު  ކޯޕްރަލް  ސިފައިންގެ  ބޭފުޅަކީ  އަނެއް 
ފުރަތަމަ  ޕާޓީގެ  ޚާއްސަ  މޫސާކަލޭފާނެވެ.  
އަންނަ  ކާކީ  ގަމީހާއި،  ކުލަގެ  ކާކީ  ޔުނިފޯމަކީ 
ކުލައިގެ  ކާކީ  ހުދުހަރުވާޅަކާއި،  ފޮތިގަނޑަކާއި، 
ބޮލަށް ކޮއްޕިއެކެވެ. ބޮލަށް ކޮއްޕީގެ ކާނާތްފަރާތު 
ދެފަށް  ކުލައިގެ  ހުދު  މުށިކުލައާއި  އަރިމަތީގައި 

ހުރެއެވެ. 

42
addana@mndf.gov.mv



04

ަމްއާލ ަޅުހްއުތ ހ.ަޏްމަޏްމެގ

03

ަވީލުދ ިއްބާރީހްމ ހ. ައނުބާމެގ

05

ުޙަސިއްނާޝިކުރ ހ.ަޗްނޭބީލެގ

 ކެޑޭޓުން އުފެދުމުގެ 16 އަހަރު ފަހުން 1961 ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ކީރިތި މަހާރަދުން 
އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލުގެ އަތްފުޅުން ކެޑޭޓުންނަށް ބަޑިދެއްވި އެވެ. އަދި އެއަހަރުގެ 
ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 13 ވަނަދުވަހު ކީރިތި މަހާރަދުންގެ އަތްޕުޅުން ސިނިއަރ ކެޑޭޓުންނަށް ފަށްދެއްވި 
އެވެ. މި ދެރަސްމިއްޔާތުވެސް އޮތީ ހެންވޭރު ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑުގަ އެވެ. އޭގެފަހުން ރޫޓް މާޗް ތަކުގައި 

ކެޑޭޓުން ބަޑިގެންގުޅެން ފެށިއެވެ.  އޭގެ ދެއަހަރު ފަހުން، މަޖީދިއްޔާ ކެޑޭޓުން  ބަޑިޖަހަން ދަސްކުރަން 
ފެށުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރީ 1963ވަނައަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 25 )5 ރަބީޢުލް އާޚިރާ 1383( 

ވީ އާދީއަތަ ދުވަހު އެވެ. އެރަސްމިއްޔާތު އޮތީ އެދުވަހުގެ ހަވީރު 
ފަހެއް ޖެހީއިރު ދާރުލްޢުލޫމް ގައެވެ. އެރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި 
އިބްރާހީމްރަޝީދު  އަލްފާޟިލް  ސަޢާދާ  ޞާޙިބުއް  ކޮށްދެއްވީ، 
)ވަޒީރުލް ޢައުޡަމް ގެ ބަދަލުގައި ވަޒީރުއްދާޚިލިއްޔާ( އެވެ. އޭގެ 
އިތުރުން  ދެން ތިއްބެވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު 
މަޙުކަމަތުލް  އަދި  ނާއިބު  ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ  އާއި  ޖަމީލްދީދީ 
ޙަލީމް  ޙަންނާން  ޢަބްދުލް  އަލްފާޟިލް  ވަކީލު  އަމަންޢާންމުގެ 
ކެޑޭޓް  މަޖީއްޔާގެ  އާއި، 
މިސްޓަރ  މާސްޓަރ 
ފެނިންގްސް  ސީ.އީ.ޖީ 

މަސްލަޙަތުގެ   [ ޢިބާރާތަކީ  ހުވާގެ  ކުރި  އެދުވަހު  އެވެ.  
ވަގުތުގައްޔާއި، ޤައުމަށް ނުރައްކައު ކުރިމަތިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި 
ވިޔަސް ދިވެހި ދައުލަތުން އަމުރު ކޮށްފި ކޮންމެ އިސްލާމްދީނާއި 
ދިވެހިޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމަށް هللاގެ ރަސްކަންފުޅު ގަންދީ ހުވާކޮށް 
 64 ކެޑޭޓުގެ  މިރަސްމިއްޔާތުގައި  މިއެވެ.  އިޤުރާރުވަމެވެ.[ 
ދަރިވަރުން ކެޑޭޓުންގެ ހުވާ ކުރި އެވެ.  އެންމެ ފުރަތަމަ ހުވާ 

ަސރޖަްނޓް އަންަނީބލް 
ިއްބާރީހްމ ަޙީބުބ

ަސރޖަްންޓ ބަްނުދ ުމަޙްއަމދު 
ޯކްޕަރްލ ބަްނދު ޫމާސ ަކޭލފާުނަކޭލާފުނ
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ިއްބާރީހްމ ީދީދ ގ. ޮބުޑެފްނަވުޅެގ
ަސިއްނ 

ުޙ

07

ަޢްބުދްއަރީޝުދ މއ. ަކނޮދުޅާމެގ

08

ަސްނަޢީލ ހ.ީރޫދޮކާކެގ
ަޙ

06

ކުރެއްވީ މަޖީދިއްޔާ ކެޑޭޓް ކޮމާންޑަރ ޢަންބަރީގޭ 
ޢަބްދުއްސައްތާރު )ފަހުން ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް 
ރިޓަޔަރޑް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަންބަރީ ( އެވެ.  

ކެޑޭޓުން ހުވާ ކުރުމަށްފަހު، ބަޑިޖަހަން 
ކޭމްޕްޖެހީ  ހުޅުލޭގައި  ފުރަތަމަ  ދަސްކުރަން 
ހަތިޔާރާ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   26 ޖެހިގެންއައި 
ޙަވާލުވެގެން ދުރުވެ ހުންނަވަނީ ސިފައިންގެ 2 
އެވެ.  ދޮންތުއްތު  ޅަރީތި  ސަރުދާރު  ނަމްބަރު 
ކެޑޭޓް  މަޖީއްޔާގެ  ދަސްކޮށްދެއްވީ  ބަޑިޖަހަން 
ފެނިންގްސް  ސީ.އީ.ޖީ  މިސްޓަރ  މާސްޓަރ 
އެވެ. ބަޑިޖަހަން ބޭނުންކުރީ ޕޮއިން 22 ގެ 2 
ރައިފަލްއެވެ. ޖަހަން ދިނީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 5 

ވަޒަނެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   1963
ސްކޫލުގެ  މަޖީދިއްޔާ 

ފަހުޓެސްޓް ނިމުމާއެކު މަޖީދިއްޔާސްކޫލްގެ ސީނިއަރ ކެޑޭޓުންނަށް ކެޑޭޓް ކޭމްޕެއް ހުޅުލޭގައި ބޭއްވުނެވެ. 
 11 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ވީ   1963 ނޮވެމްބަރ   20 އޮތީ   ރަސްމިއްޔާތު  ހުޅުވުމުގެ  ކޭންޕް 
ޖެހިއިރު  ހުޅުލޭގައެވެ. މިކޭންޕް ހުޅުވައިދެއްވީ މަޙުކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާގެ ވެރިޔާ ޞާޙިބުއް ސަޢާދާ 
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒަކީ އެވެ. މި ކޭންޕްގައި ދަސްކޮށްދެއްވުނު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި  ސްކޮޑް ޑްރިލް، 
ފިޒިކަލްޓްރެއިނިން، ހަޓް އިންޕެކްޝަން އެންޑް ޑިސިޕްލިން އާއި ބަޑި މުބާރާތް ހިމެނެއެވެ. ސޮކޮޑް 
ޑްރިލް އާއި ޕީޓީ އާއި ސްޕޯރޓްސް މީޓްއާއި ބަޑިމުބާރާތުން ފަޚުރުވެރި 1 ވަނަ ޙާސިލް ކުރީ 1 ނަމްބަރު 
ޕްލެޓޫނެވެ. ހަޓް އިންސްޕެކްޝަން އިން 1 ވަނައަށް ދިޔައީ 2 ނަމްބަރު ޕްލެޓޫނެވެ. ބަޑިމުބާރާތުން 
1 ވަނަ ކެޑޭޓަކީ އަޙުމަދު އިސްމާޢީލް ޢިމާދުއްދީން އެވެ. 2 ވަނަ ކެޑޭޓަކީ އާދަމް ޢަލިމަނިކު އެވެ. 

ެކޭޑޓުްނގެ ުފަރަތަމކޭްނޕް 
ިނިމގެން ިދަޔއީ ަވަރްށ ގިނަ 

ކަްނަތްއަތެކއް ަތުޖިރާބ ުކުރަމށް ަފުހަގެއވެ. 
ޭއގެ ެތެރއިްނެވްސ ޭކްމްޕ ަގިއ ިޞްއީޙޮގތުްނ ަބެއއް 
ުކދިންަނށް ަތާފުތ ކަްނަތްއަތެކްއ ުކިރަމިތިވކަން ާފަހގަ 
ޮކްށލަްނ ެޖެހެއެވ. ަބެއްއުކދިްނ ހުން ައިއްސ، 
ިއިދުފަށްށެދުމާމިއ ަބނުޑަގއި ިރްއސުން ަފދަ 

ކަްނަތްއ ުކިރަމިތިވެއެވ.
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ަޢުބުރްއަރީޙްމ ިއްބާރީހްމ  ހ. ަބނިޑޫދެގ

09

ަޝުއަކުތ ިއުބާރީހްމ ހ. ަހަބުރެގ

11

ަޙަސްނ ަނީޞުރ  ހ. ުހުޅޭލެގ

3 ވަނަ ކެޑޭޓަކީ ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް އެވެ. 
1 ވަނަ ކޮމާންޑަރަކަށް ހޮވުނީ ޢަބްދުއްސައްތާރު 
ވަނައަށް   1 ގޮތަކުން  ހުރިހާ  އެވެ.  ޢަންބަރީ 
ރަޝީދު   މުޙައްމަދު  ކެޑޭޓަކީ  ފަޚުރުވެރި  ހޮވުނު 

ތިޔަރަމާގެ އެވެ. 

ނިމިގެން  ފުރަތަމަކޭންޕް  ކެޑޭޓުންގެ 
ތަޖުރިބާ  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ދިޔައީ 
ތެރެއިންވެސް  އޭގެ  ފަހުގައެވެ.  ކުރުމަށް 
ކުދިންނަށް  ބައެއް  ޞިއްޙީގޮތުން  ގައި  ކޭމްޕް 
ފާހަގަ  ކުރިމަތިވިކަން  ކަންތައްތަކެއް  ތަފާތު 
އައިސް،  ހުން  ބައެއްކުދިން  ޖެހެއެވެ.  ކޮށްލަން 
ރިއްސުން  ބަނޑުގައި  އިދިފުށަށްދެމުމާއި 
އެކުދިން  ކުރިމަތިވިއެވެ.  ކަންތައް  ފަދަ 
ގެންގޮސް  ހޮސްޕިޓަލަށް  ގަވަރމެންޓް  އޭރުގެ 

އެމަހުގެ 9 ގައި މަޖީދިއްޔާ ސީނިއަރ ކެޑޭޓުގެ 8 
ކުއްޖަކު މަސްވެރިކަން ދަސްކުރަން ފިޝިންޓްރޯލާ 
މުލެޓަށް ލެއްވިއެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު 
މަޖީދިއްޔާ ކެޑޭޓުގެ 14 ކުއްޖަކު ދާރުލް ޢުލޫމަށް 
ގެންދަވައި އެކުދިންނާ އޭރުގެ ވަޒީރުލް ޢައުޒަމް 
އަމީރު  ސުމުއްވުލް  މަޢާރިފު  މަޙުކަމަތުލް  އަދި 
ކުރެއްވިއެވެ.  ބައްދަލު  ނާޞިރު  އިބްރާހީމް 
އެބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ]ތިޔަކުދިން ސިފައިންގެ 
ކުރައްވަމޭ[  ޤަސްދުފުޅު  ލަވަން  ތެރެއަށް 
ވިދާޅުވިއެވެ.  މިފަޚުރުވެރި 14 ކެޑޭޓުންނަކީ: -1  
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު  މއ. ބޯކެޔޮގަސްދޮށުގެ 
ތޫތުގަސްދޮށުގެ،  ހ.  މަނިކު  އަޙުމަދު   2-  ،
-3 ވަލީދު އިބްރާހީމް ހ. އަނބުމާގެ، -4 މައްލާ 
ޙުސައިންޝާކިރު   5- ހ.ޏަމްޏަމްގެ،  ޅަހުއްތު 

ހަތަރު  ނުވެތިބި  ރަނގަޅު  ފަހު  ފަރުވާދިނުމަށް 
ކުއްޖަކު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ސިފަންގެ 
ރަނގަޅުވުމުން  ފަރުވާދީ  ތިބެގެން  ތެރޭގައި 
ޢާއިލާއާއި ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ. އެހަތަރު ކުދިންނަކީ 
އާއި  ބޮޑުފެންވަޅުގެ  ގ.  ޢަލިމަނިކު  އާދަމް  ؛ 
އަޙުމަދުމަނިކު ހ. ތޫތުގަސްދޮށުގެ އާއި ޙަސަން 
އިބްރާހީމް ހ. ލައިނޫފަރުގެ އާއި ޢަލީ މުޙައްމަދު 

ހ. މިއަރެންގެއެވެ. 

ތަމްރީނު  މިދެވުނު  ކެޑޭޓުންނަށް 
އުނގެނުމުގެ  ގެ  އަހަރު  ވަނަ   1963 ތަކާއެކު 
ދަންފަޅިވެސް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި އެވެ. ނަމަވެސް 
1964 ވަނައަހަރު  ޖަނަވަރީ މަސް ފެށުމާއެކު، 

ގ.ރީދޫކޮކާގެ،  ޙަސަންޢަލީ   6- ހ.ޗަންބޭލީގެ، 
-7 ޙުސައިން އިބްރާހީމް ދީދީ ގ. ބޮޑުފެންވަޅުގެ، 
ކަނދޮޅުމާގެ،  މއ.  ޢަބްދުއްރަޝީދު   8-
 10- ހަބަރުގެ،  ހ.  އިބުރާހީމް  ޝައުކަތު   9-
ޢަބުދުއްރަޙީމް އިބްރާހީމް  ހ. ބަނޑިދޫގެ، -11 
ޙަސަން ނަޞީރު  ހ. ހުޅުލޭގެ، -12 މުޙައްމަދު 
ވަޙީދު މ. ޕޫލް ކޮޕީގެ ، -13 އަޙުމަދު ރަޝާދު 
ގ. ފުސްތުޅާގެ، -14 ޢަބްދުލް ޙަކީމް ޢަލީ ހ. 

ކާނޭޝަންމާގެ އެވެ. 

 18 ފެށުނުތާ  ޙަރަކާތް  ކެޑޭޓުގެ 
ގިނަ  މިހާ  ތެރެއިން  ކެޑޭޓުންގެ  އަހަރުފަހުން، 
ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ  އެއްފަހަރާ   ކެޑޭޓުން 

ެޖިހގެން ައއި ުދަވހު ަމީޖިދްއޔާ ެކޭޑުޓގެ 14 ުކްއަޖުކ ާދުރްލ 

ުޢޫލަމށް ގެްނަދަވއި ެއުކދިންނާ ޭއުރގެ ަވީޒުރލް ަޢުއަޒމް 

ައިދ ަމުޙަކަމުތްލ ަމާޢިރުފ ުސުމްއުވްލ ައީމުރ ިއްބާރީހްމ 

ާނިޞރު ަބްއަދލު ުކެރްއިވެއވެ. ެއަބްއަދުލުކެރްއުވުމަގއި 

]ިތަޔުކދިން ިސަފއިްނގެ ެތެރައށް ަލވަން ަޤްސުދުފޅު 

ުކަރްއަވޭމ[ ިވާދުޅިވެއވެ. 
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ައުޙަމުދ ަރާޝުދ ހ. ުފްސުތާޅެގ

13

ްލ ަޙީކްމ ަޢީލ ހ. ަޅިއަމުގ
ަޢްބުދ

14

ަމުދ ަވީޙުދ މ. ޫޕްލ ޮކީޕެގ
ުމަޙްއ

12

ގެނައުން ވެގެން ދިޔައީ ކެޑޭޓުގެ ޙަޔާތުގައި ތާރީޚީ 
ކަމެއް ކަމުގައެވެ. މި 14 ކެޑޭޓުން ސިފައިންގެ 
ޖެނުއަރީމަހުގެ  ވަނައަހަރުގެ   1964 ހުވާކުރީ 
14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހުވާ ކުރުން އޮތީ އޭރުގެ 
ވަޒީރުލް އައުޒަމްގެ އޮފީސް، އަތިރީ މާފަންނުގޭގަ 
ފަހަރަކު  ވެއްދީ  އެތެރެއަށް  ހުވާކުރަން  އެވެ. 
ކުއްޖެކެވެ. ހުވާ ލައިދެއްވި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ، 
ވަޒީރުލް ޢައުޒަމް އަދި މަޙުކަމަތުލް މަޢާރިފު އަދި 
ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް 
އައްޝައިޚް  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ނާޞިރާއި 
ސިފައިންގެވެރިޔާގެ  އާއި  ޖަމީލުދީދީ  މުޙައްމަދު 

ކިޔުނު  މިކުދިންނަށް  ދިނެވެ.  ނަމެއް  ކުރެވޭ 
މިގޮތަށެވެ.  ކުދިން[  އަލިގަޅު   [ ކަމަށްވަނީ 
މިނަމުގެ ވާހަކަ އައިމާ ހަނދާންވަނީ ސިފައިންގެ 
އިރުމަތީ ކޮޅުގައި ކުރިންހުރި ތިންބުރި އިމާރާތުގެ 
]ޖީ.ސީ  އެއްބަޔަކު  ކުދިންނަށް  ތިބި  މަތީބައިގާ 
މަނަވަރު   [ އަނެއްބަޔަކު  ކިޔައެވެ.  ގުރޫޕް[ 
އުޅުނެވެ.  ކިޔާ  ވެސް  މިނަމުން   ] ސިފައިން 
ގޭގެ  އެމީހެއްގެ  އެކިމީސްމީހުންނަށް  އަދި 
ދެނެގަތުމަށް  ކާކުކަން  ވެސް  ލައިގެން  ނަން 
ސިފައިންގޭގައި ވަނަން ކިޔާ އުޅުނެވެ. އެގޮތުން 
އުންބެ ސަލީމު، ފަލްކަން އަބްދުލް ޣަފޫރު، ލޭޑީ 

ނާއިބު ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޙަލީމް އާއި ވަޒީރުލް 
ޢައުޒަމްގެ ނާއިބު ޞ.ސ. އިބްރާހީމް ރަޝީދު 
އެވެ. ހުވާކުރުމުގެ ކަންތައް ނިމިގެން ހަމައެދުވަހު 
ޙަވާލު  އާއި  އަމަންޢާމު  މަޙުކަމަތުލް  ކުދިން  މި 

ކުރެއްވިއެވެ. 

ސިފައިންގެއަށް  ކެޑޭޓުން   14 މި 
ސިފައިންގެއިން  ސިފައިންގެ  ވެއްދުމުން، 
އެކުދިންނަށް މަރުޙަބާ ކީ އޭރު ސިފައިންގެ އިސް 
ވެއްދުމުން  ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ  ވެރިންނެވެ. 
ފާހަގަ  މިކުދިންނަށް  ތެރެއިން  ސިފައިންގެ 

އިބްރާހިމް މަނިކު .  އެއްފަހަރާ ސާޅީސް މީހުން 
ވެއްދުމުން އެމީހުންނަށް ] ބޮޑުސާޅީސް[ މިހެން 
ވެސް ކިޔާ އުޅުނެވެ. އެޒަމާނަށް ބަލާއި މި 14 
ކެޑޭޓުންނަކީ ސަފުހަދަންނަ ބައެކެވެ.  ބަޑިޖަހަން 
ކެޑޭޓް  ބައިވެރިވެ،  ރޫޓުމާޗްގައި  ދަސްކޮށް 
ކޭންޕްގެ އަދަބުތައް ދަސްކޮށްގެން ތިބި ބައެކެވެ. 
އެހެންކަމުން މިކުދިން ސިފައިންގެއަށް ވެއްދުމުން، 
ނުވެއެވެ.  ދެއްވިކަމަކަށް  ތަމްރީނެއް  އެއްވެސް 
ދުވަހު  މަހެއްހާ   2 ނުޖައްސައި  ޑިއުޓީއެއް 
ޖައްސަންފެށީ  ޑިއުޓީ  ފަހުން  އޭގެ  ބޭތިއްބިއެވެ. 
ވެރިންގެ  ސިފައިންގެ  ގަޑިތަކުގައެވެ.  ދުވާލުގެ 

ިސަފިއްނެގ 
ެތެރައށް ެވްއުދުމން 

ިސަފިއްނގެ ެތރެިއން ިމުކދިްނަންށ 
ާފަހަގ ުކެރވޭ ަނެމއް ިދެނެވ. ިމުކދިްނަންށ 

ިކުޔުނ ަކަމްށަވީނ ]ައިލަގުޅ ުކިދްނ[ ިމޮގަތެށެވ. 
ިމަނުމގެ ާވަހަކ ައިއާމ ަހނާދްނަވީނ ިސަފިއްނެގ ިއުރަމީތ ޮކުޅަގިއ 
ުކިރްނުހިރ ިތްނުބިރ ިއާމާރުތެގ ަމީތަބިއާގ ިތިބ ުކދިްނަންށ 

ެއްއަބަޔުކ ]ީޖ.ސީ ުގޫރްޕ[ ިކަޔެއެވ. 
ައެންއބަަޔކު ]ަމަނަވރު ިސަފިއްނ [ 

ިމަނުމން ެވސް ިކޔާ ުއުޅެނެވ.
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 ކުރީގެ ސަރޖަންޓް ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަލީ ހ. ކާރނޭޝަން މާގެ)ހ.ޅައިމަގު( އަކީ ހަނދުމަފުޅު 
އެހީތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ދެއްވައި  ފުރުސަތު  ވަގުތަކު  ކޮންމެ  ދަންނަވާލި  މަޢުލޫމާތެއްނަމަ  ހުރި 
ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން މިކަމުގައި ދެއްވި ފުރުސަތާއި ދެއްވި އަގުހުރި މަޢުލޫމާތު ތަކަށްޓަކައި ޢަބްދުލް 
ޙަކީމް ޢަލީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޢަބްދުލް ޙަކީމް ޢަލީއަކީ އޭނާ ޚިދުމަތުގެ ދައުރުގައި ކޮށްދެއްވި 
އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކާއެކު އެއްކުރައްވާ ޚަޒާނާކުރެއްވި މަޢްލޫމާތުތަކުން މިފަދަ ތަފާތު ކަންކަމުގައި 
އުފަލާއެކު މަރުޙަބާވިދާޅުވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާއެކެވެ. އަދި ސިފައިންގެ 

ތާރީޚާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައިނަމަ ޚާއްޞަ ކަމެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މި 14 ކެޑޭޓުން  
ސިފައިންގެއާމެދު ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ޑިއުޓީތައް 
ޙަވާލު ކުރަމުން ގެންދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

ސިފައިންގެ  އަހަރު  ވަނަ   1966
ސްރީލަންކާއަށް  ބޭކަލަކު   10 ތެރެއިން 
އަލަށް  އިރު  ފޮނުވި  ކޯހަށް  ބްރިގޭޑު  ފަޔަރ 
ބޭކަލަކަށް  ހަ  ތެރެއިން  ކެޑޭޓުންގެ  މިގެނެވުނު 
ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. އެއީ  ޕްރައިވެޓް ޝައުކަތު 
އިބުރާހީމް އާއި، ޕްރައިވެޓް ޙަސަން ނަޞީރު  

ޢަބްދުއްލަޠީފު  އާއި،ޕްރައިވެޓް 
ޕްރައިވެޓް  އާއި،  މުޙައްމަދު 
ޕްރައިވެޓް  ޙުސައިންޝާކިރާއި، 
ދީދީ  އިބްރާހީމް  ޙުސައިން 
އާއި ޢަބްދުލް ޙަކީމް ޢަލީ އެވެ. 
ލިބުނު  މިކެޑޭޓުންނަށް  މިއީވެސް 
މީގެ  ޝަރަފެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް 
އިތުރުން ޕްރައިވެޓް ޙަސަންޢަލީ އާއި  
ގެ  ރަޝާދު  އަޙުމަދު  ޕްރައިވެޓް 
ޚިދުމަތް ފާހަގަ ވެގެން ދިޔަ އެއްކަމަކީ  
ޕެޓްރޯލް  ކަނޑުމަތީގައި  ސިފައިން 
ދަތުރު ތަކުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު 
ދިއްޕުށިމާދޫ ފުންކުރަން ސިފައިން 
ކުރި ބުރަމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ 
ކުރި ބުރަމަސައްކަތެވެ. ޕްރައިވެޓް 
ބަނޑިދޫއަކީ  ޢަބްދުރަޙީމް 
އިތުރުން  މެރުމުގެ  ޑިއުޓީ 
ޑިއުޓީމަރާ  ޓާސްފޯސް  ފަހުން 

އިންސްޓެކްޓަރެކެވެ.  ޑްރިލް  އެކެވެ.  އެންސީއޯ 
އަދިފަހުން ފުލުސް އޮފީހުގެ މާރާމާރީ ސެކްޝަން 
ބަލާ އެންސީއޯ އެއްގެ ގޮތުގައި  ގައި މައްސަލަ 
އަބްދުއްރަޝީދު   ކުރެއްވިއެވެ.   މަސައްކަތް 
ޑިއުޓީސެކްޝަން  ކުރެއްވީ  މަސައްކަތް  ފުރަތަމަ 
ގައެވެ. އޭގެފަހުން ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤްތައް ފެހި 

ގޮތުގައި  ކާތިބެއްގެ  ފެހިއޮފީހުގެ  ފެށިގެންދިޔައިރު  އޮފީހުގައި 
މަނިކާއި،  އަޙުމަދު  ޢަބުދުއްރަޝީދެވެ.   ކުރެއްވީ   ޚިދުމަތް 
މުޙައްމަދު  އާއި   ޅަހުއްތު  މައްލާ  އާއި   އިބްރާހީމް  ވަލީދު 
ޙަރަކާތްތެރިވި  ތަކުގައި  ޑިއުޓީ  އެކި  ތަފާތު  އަކީވެސް   ވަޙީދު 
ދިޔައީ  ވެގެން  ކެޑޭޓުން  މިސާދަ  ބޭކަލުންނެވެ.  އިޚްލާސްތެރި 
ތަކެއްގެ  ޝަޚުސިއްޔަތުން  ހަރުދަނާ  ދިރުވި  ނަން  ކެޑޭޓުގެ 
ގޮތުން  ސުލޫކުގެ  އަޚުލާޤާ  ތެރޭގައި  ސިފައިންގެ  ގޮތުގައެވެ. 

ނަމޫނާ ދައްކައިދިން ފަހުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

: ވިހިވަނަ ޤަރުނުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ | ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް   ުތ ާމ ޫލ ުޢ ަމ
)ނޮވެލްޓީ ޗާޕް( | މަޖީދިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ފަންސަވީސް | މަޖީދިއްޔާގެ ދެވަނަ ފަންސަވީސް | 

ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަލީ ހ. ކާނޭޝަންވިލާ)ހ. ޅައިމަގު(

ެއަޒާމަންށ ަބާލިއ ިމ 14 ެކޭޑޓުންަނކީ 
ަސފު ަހދަން ދަންނަ ަބެއެކވެ.  ަބޑި 

ަޖހަން  ަދްސޮކށް ޫރުޓާމްޗަގއި ަބިއެވިރެވ، 
ެކޭޑޓް ކޭްންޕގެ ައަދުބަތއް ަދްސޮކްށގެން ިތބި 
ަބެއެކވެ. ެއހެްނަކމުން ިމުކދިން ިސަފއިްނެގައށް 
ެވްއުދމުން، ެއްއެވސް ަތްމރީެނއް 

ެދްއިވަކަމަކށް ުނެވެއވެ. 
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އިޞްލާޙުތަކެއް  ތަފާތު  ވަރަށް   
ޤާނޫނުއަސާސީއެއް،  އައު  ގެނެވިފައިވާ 
މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ތަޞްދީޤު ކުރެއްވީ، 7 އޯގަސްޓް 
2008 )6 ަޝޢުބާން 1429ހ( ވީ ބުރާސްފަތި 
ފަހުން  ފަސްދުވަސް  އެންމެ  އޭގެ  ދުވަހުއެވެ. 

ޤުައމު ެދކެ
ޯލބިުވްނ

އޭގެކުރިން  ޤައުމު  ކުރިމަތިލީ،  އަޅުގަނޑުމެން 
ރިޔާސީ  ވާދަވެރި  ނުދެކޭފަދަ  ދުވަހަކުވެސް 
އިންތިޚާބަކާއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ މިހާރު 
ތަފާތު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދިފައިވާ ޤައުމެކެވެ. 
ދުނިޔޭގެ  މިނިވަންކަމުގައި  ފާޅުކުރުމުގެ  ޚިޔާލު 
މަސައްކަތްކުރާ  ހޯދޭތޯ  ވަނައެއް  މަތީ  ވަރަށް 

ބޮޑެތި  މިއަންނަ  ސިޔާސީގޮތުން  ޤައުމެކެވެ. 
ގޮތުންނާއި  އިޤްތިޞާދީ  ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުގެ 
މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  އިޖުތިމާޢީ 
މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންކަމުން،  ޖެހިފައެވެ. 
މިވަމުންދާ  އުޅުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފިކުރާއި 
މީހަކުވެސް  ކޮންމެ  ސަބަބުން،  ގޮތްތަކުގެ 
ޤައުމުދެކެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން 
މިއަދު  ވިސްނާލުމަށް  ކިހާވަރަކަށްތޯ  ލޯބިވަނީ 
މިއޮތީ ޖެހިފައެވެ. އަދި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވުމަށްޓަކައި 
ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރަންޖެހެނީ ކޮންކަމެއްތޯއާއި، 
ކިހިނެއްތޯވެސް  ސީދާކުރަންޖެހެނީ  ވިސްނުން 
ވިސްނާލަން  މިއޮތީ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ޙައްޤުގައި  ޤައުމުގެ  އެމީހެއްގެ  ޖެހިފައެވެ. 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް  އުފުލަންޖެހޭ  އެމީހަކު 
ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  ހަމައެހެންމެ،  އޮވޭތޯއެވެ. 
ޒިންމާތަކަކީ  އުފުލަންޖެހޭ  ޤައުމަށްޓަކައި  މީހަކު، 
ނަމަވެސް،  އެނގިގެން  އެމީހަކަށް  ކޮބައިތޯއެވެ. 
މީހަކު  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  ނަމަވެސް،  ނޭނގި 
ނުކުރާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. މިކަންކަން 
ދުވަސްތަކެއް  މުނާސަބު  ވަރަށް  މިއީ،  ބަލާލަން 

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

ލޯބިވުމުގެ  ދެކެ  ޤައުމު  އާދެ!   
ކޯންޗެއްކަން  އެއީ  ޤައުމު  ދައްކާއިރު،  ވާހަކަ 

ަވަރށް ާއަދިއގެ ަމުއޫޟެޢެކވެ. ަވަރށް ގިަނއިން   
ިތމާ  ޯލިބުވެމވެ.  ަޤުއުމެދކެ  ެމެއވެ.  ައެޑްއެވސް  ިއވޭ 
ުއފަްނވެ ޮބުޑވި ަޤުއމު ެދކެ ޯލބި ުނވާނީ ާކުކޯތެއވެ؟ 
ަހަމކޮްނމެ ީމަހުކެވްސ، ެއީމަހުކގެ ަޤުއމު ެދކެ ޯލިބވާެނެއވެ. 
ުސާވެލއް  ެއްއެވސް  ެދަބްސުވެމއްެނތި،  ެއްއެވސް 
ިހުތަގއި ުނުއެފދި، ިމހެްނަހމަ ބުނެ ޫދޮކްށެލިވދާެނޯތެއވެ؟ 
ޭނނެގެއވެ.  ައުޅަގނަޑަކށް  ޮގެތއް  ިތަޔޭބުފޅުްނގެ 
ަބެއއް  ިވސްާނލަްނެޖހޭ  ިމަކުމަގިއެވސް  ަހަމަގިއުމެވސް 

ުނުކތާ ެއަބުހިރަކަމްށ، ައުޅަގނަޑށް ިވސްެނެއެވ.

ްބުދްއަރީޝުދ  ނ.ޢ.ޢ.ވ ޢަ
ުޙަސއިްނ
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ކޮބައިތޯއެވެ.  ޤައުމަކީ  ދަންނަންވާނެއެވެ. 
ޤައުމު،  ކޮންއެއްޗަކަށްތޯއެވެ.  ކިޔަނީ  ޤައުމު 
ޔުނިޓަރީ  ސްޓޭޓް،  ދައުލަތް،  ޤައުމިއްޔަތު، 
ބަސްތަކުގެ  މި  ސްޓޭޓް،  ފެޑްރަލް  ސްޓޭޓް، 
އެނގެންވާނެއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަޢުރީފު 
ނަމަވެސް، މި މަޒުމޫނުގެ ޞަފްޙާތައް ވަކިވަރަކަށް 
ލަފުޒުތަކުގެ  އެ  އަޅުގަނޑު  ބަހައްޓަންޖެހޭތީ، 

މާނައަކަށް މިއަދަކު ނުދާނަމެވެ.

 ދެން އޮތީ ލޯބީގެ ވާހަކައެވެ. ލޯބިވުމަކީ 
ނުދެންނެވިޔަސް،  އަޅުގަނޑު  ކޮބައިކަން 

އެނގިވަޑައި  ވެސް  ިތޔަބޭފުޅުންނަށް 
ދިވެހި  ކޮންމެއަކަސް،  ގަންނަވާނެއެވެ. 

ރަދީފުގައި  ބަހުގެ 
ލޯބިވުން ކަމުގައި 

ދިގު  މިނިވަންކުރުމުގެ  އިންޑިޔާ  އަޅުވެތިކަމުން 
ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެދިޔައީ ކިތައް މީހުންކަން، 
ނޭނގޭނެއެވެ.  ހިސާބުކުރަންވެސް  ގުނައި 
އީސްޓް  ކަމުގައިވި  ސްޓޭޓް  އެއް  ޕާކިސްތާނުގެ 
ޕާކިސްތާނު ބަންގްލާދޭޝް އަކަށްވެ މިނިވަންކަން 
ބަހުގެ  އަމިއްލަ  ޖެހުނީ،  އިޢުލާނުކުރަން 

ބަޔަކު  ޙައްޤުގައި 

ދެކެވާ ލޯބީގައެވެ.

ފަދަ  ހާދިސާ  ތިނެއްގެ   ނޮވެމްބަރު 
ކިތަންމެ ހާދިސާއެއް، ދިވެހި ތާރީޚުން ފެންނަން 
ބޮޑު  މިއޮތް  ނޫންނަމަ،  އެހެން  އެބަހުއްޓެވެ. 
އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހަލަބޮލި ރާޅުތަކުގެ މެދުގައި، 
ކުދިކުދި މިނާފުށްތަކެއް ކަހަލަ ރަށްތަކެއް ލިބިފައިވާ 
ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ  އެއް  ދިވެހިރާއްޖެ،  މި 
ޒަމާނަށް  ދިގު  މިހާ  މިނިވަންކަމެއްގައި  މިފަދަ 
ގޮތްތަކެއް  އަމިއްލަ  މިފަދަ  ދެމިއޮތީސްތޯއެވެ. 
ލިބުނީސްތޯއެވެ.  ދިވެހިންނަށް  ގެންގުޅެން 
ކަށަވަރެވެ.  ނުލިބުނީސްކަން 

އެމީހުންގެ  އެމީހުން  އާދެ!  ޝަހީދުވެގެންނެވެ. 
އަމިއްލަ ބަސް ދެކެވާ ލޯބީގައެވެ. ޤައުމު ދެކެވާ 
ބަހުގެ  މާދަރީ  ދުނިޔޭގެ  މިއަދުވެސް  ލޯބީގައެވެ. 
ދުވަހުގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެ އެ ފާހަގަކުރަނީ" 
ޕާކިސްތާނުގެ ދަށުގައި އޮތް އީސްޓް ޕާކިސްތާން، 
މިނިވަންކަން  ގޮތުގައި  ބަންގްލާދޭޝްއެއްގެ 
ތިނެއްގައި  ނޮވެމްބަރު  ދުވަހެވެ.  އިޢުލާންކުރި 
ދަރީން  ޤައުމުގެ  ލޮބުވެތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ވަޒަންތަކުން  ދުޝްމަނުންގެ  ހަމަހޭގައިތިބެ، 
އެމީހުންގެ ލޭ މި ބިމަށް އޮހޮރާލުމަށް، އެމީހުންގެ 
ދެކެވީ  ޤައުމު  މި  އެމީހުން  އެދިއްކޮށްލީ،  މޭ 
ދިފާޢުގައި  ޤައުމުގެ  ތިބެ  ހަމަހޭގައި  ލޯބީގައެވެ. 
ޤައުމު  އާދެ!  ކުރިމަތިލީއެވެ.  މަރާ  އެމީހުން 

ޝައްކެއްނެތެވެ. ރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީޚު ރަނގަޅަށް 
ދިރާސާކޮށްލި މީހަކު، ދިވެހިން އެމީހުންގެ ޤައުމު 
ދެކެ، އެމީހުންގެ ދީން ދެކެވާ ލޯބީގައި ވެފައިހުރި 
ޤުރްބާނީތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރާނެއެވެ. ހަމައެކަނި 
އަޅުގަނޑު  ނޫނެވެ.  ވަޒަންކުރާނީކީ  އަގު 
ދެކޭގޮތުގައި، ތަޢައްޞުބެއްނެތި އެކަން ދިރާސާކުރި 
މީހަކު ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވާނެއެވެ. އާދޭހެވެ. 
ޤައުމަށްޓަކައި  ޙާލަތުގައި  އެކި  ޒަމާނުގައި  އެކި 
މާލު  ޖާނާއި  އެމީހުންގެ  ދިވެހިން  ދީނަށްޓަކައި 
ޤުރުބާން  ލޯބި  ޤައުމީ  ކޮށްފައިވަނީ،  ޤުރުބާން 
ބަޔަކު  ހިތުގައިވާ  ލޯބި  ޤައުމީ  ކޮށްފައިވަނީ، 

އެކަން ކުރާނޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެވެ.

ހުރުމަށެވެ.  ކުލުނު  އޮންނަނީ،  ބުނެފައި 
އެފަރާތެއްގެ  މީހަކީ،  ނުވަތަ  އެއްޗަކީ  ލޯބިވާ 
ލޯބި ލިބިގެންވާ ފަރާތެވެ. މިވަރުން ފުދޭނެކަމަށް 
ލޯތްބަކީ  ކޮންމެއަކަސް  ހީކުރަމެވެ.  އަޅުގަނޑު 

ވަރަށް ބާރުގަދަ އެއްޗެކެވެ.

ޤައުމު  މައުޟޫޢަކީ،   އަޅުގަނޑުގެ 
ކުރުކޮށް،  ވަރަށް  ހަމަ  ދެން  ލޯބިވުމެވެ.  ދެކެ 
ފުރައިލާފައެވެ.  ޞަފްޙާތައް  ތާރީޚުގެ  އެހެރީ 
ޤައުމަށްޓަކައ، ދީނަށްޓަކައި މީހުން، އެމީހުންގެ 
ޖާނާއި މާލާއި ފުރާނަ ޤުރުބާންކޮށް ޝަހީދުވެގެން 
ތިޔަބޭފުޅުންނަށް  ތިބިކަން،  ގޮސްފައި 
އިނގިރޭސީންގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 
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ކަމަކަށްޓަކައި  ނުވަތަ  އެއްޗަކަށްޓަކައި   
އިންސާނަކު އޭނާގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާނީ، އެމީހެއްގެ 
ހަލާކުވެދާނީ،  ޤުރްބާންކޮށްލާނީ،  ނަފްސު 
ކަތިލެވޭނީ، އެއީ އެއެއްޗަކަށް އެމީހެއްގެ ހިތުގައި 
ވަރަށް ވަރުގަދަ ލޯތްބެއް އޮތީމާ ނޫންތޯއެވެ. އާދެ 

ޤައުމީ ލޯތްބަކީ އެހާވެސް ބާރުގަދަ އެއްޗެކެވެ.

ލޯބި  ޤައުމީ  ފުރަތަމަ،  އެންމެ   
މުޚާޠަބު  ޤައުމަށް  އަށަގެންނެވުމަށް  ހިތްތަކުގައި 
ކުރަނީވެސް ލޯތްބާ އެކުގައެވެ. އާދެ! އިނގިރޭސި 
ބަހުން ޤައުމަށް މުޚާޠަބު ކުރާއިރު، މަދަރލޭންޑް، 
ގޮތްގޮތަށް  މިފަދަ  ހޯމްލޭންޑް،  ފާދަރލޭންޑް، 
ކިޔައެވެ. ހައްތާވެސް މިހިރަ ފެންނަނީ ގާތްކަން 
ދައްކައިދޭ ބަސްތަކެވެ. މަދަރލޭންޑް، މަންމަވަންތަ 
ބިމެވެ.  ބައްޕަވަންތަ  ފާދަރލޭންޑް،  ބިމެވެ. 
ހޯމްލޭންޑް އަމިއްލަ ގެވަންތަ ބިމެވެ. މިދެންނެވި 

ގާތްކަން  ތިމާޔާ  ޤައުމު  ބޮޑުކަމެވެ.  ޖެހޭވަރުގެ 
ދިސްއިސް  ބުނެއުޅެނީ،  ދައްކައިދިނުމަށްޓަކައި 
މައި މަދަރލޭންޑް، ދިސްއިސް މައި ފާދަރލޭންޑް، 
ދިސްއިސް މައި ހޯމްލޭންޑް މިފަދައިންނެވެ. އާދެ، 
އެހައިވެސް  ދަރިންނަށް  ޤައުމެއްގެ  އެ  ޤައުމަކީ 

މުހިންމު ތަނެކެވެ.

ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ނަން ކިޔުމުގައިވެސް   
ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއެކު މުޚާޠަބު ކޮށްފައި ހުރެއެވެ. 
މާނައަކީ  އެވެ.  ބްރިޓްން  ގްރޭޓް  މިސާލަކަށް، 
ބޮޑު، ޢިއްޒަތްތެރި ޤަދަރު އުފުލިގެންވާ ބްރިޓްން 
އެވެ. ޕާކިސްތާން، ޕާކް. އާދެ ޕާކުގެ މާނައަކީ، 
އާދެ!  އެވެ.  ރައްކާތެރިވެގެންވާ  ސާފުތާހިރު، 
ކުރެވިގެންވާ  ރައްކާތެރި  ސާފުތާހިރު  ޕާކިސްތާނު 
ޤައުމު ނުވަތަ ވަޠަނެވެ. ސްރީލަންކާ ޝްރީ އެއީ 
ބަހެކެވެ.  ފެންނަންއޮތް  ބަސްފޮތުންވެސް  ދިވެހި 

ހިތް  ތިމާގެ  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ  ވެފައެވެ.  ބަޔަކަށް 
ގުޅިފައިވާ ފުން އިޙްސާސަކަށް ވެފައެވެ.

ފުން  މިހާ  ލޯތްބަކީ  ދެކެވާ  ޤައުމު   
އެފަދަ  ދެކެ  ޤައުމު  ވާއިރު،  އިޙްސާސަކަށް 
ޤައުމަކީ  އެ  ކީއްވެތޯއެވެ؟  އެވަނީ  ލޯތްބެއް 
މޮޅު،  އެންމެ  ރީތި،  އެންމެ  އޮތް  ދުނިޔޭގައި 
އެންމެ މުއްސަނދި އެންމެ ފަރުބަދަ ގިނަ، އެންމެ 
ކޯރު ގިނަ، ޤައުމަށް ވެގެންތޯއެވެ. މި ސުވާލަށް 
ލިބޭނީ،  ޖަވާބެއް  ނަމަވެސް،  އުނި  ކިތަންމެ 
ދެކެ  މަންމަ  އެބޭފުޅަކުގެ  ބޭފުޅަކު،  ތިޔައިން 
ނުވަތަ ދަރިފުޅަކު ދެކެ ލޯބިވަނީ ކީއްވެތޯ ކުރެވޭ 
ހަމަގައިމުވެސް  ދެއްވިއްޔާއެވެ.  ޖަވާބު  ސުވާލަށް 
ލޯބިވަނީ  ދެކެ  މަންމަ  އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑު، 
އެންމެ  ހުރި  ދުނިޔޭގައި  މަންމައަކީ،  އެ  އެއީ 
ރީތި މީހާއަށް ވެގެނެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ވެގެނެއް  ރާއީއަށް  އައިޝްވަރިޔާ  މަންމައަކީ 
ލޯބިވަނީ،  ދެކެ  މަންމަ  އެ  އަޅުގަނޑު  ނޫނެވެ. 
އެއީ އަޅުގަނޑުގެ މަންމައަށް ވީތީއެވެ. އެއަކަށް 
އެހެން އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ 
އެންމެ  ހުރި  ދުނިޔޭގައި  ލޯބިވަނީ،  ދެކެ  ބައްޕަ 
މުއްސަނދި މީހާ ކަމުގައިވާ ބިލް ގޭޓް ކަމުގައި 
ވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ހަމައެކަނި 
އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައަށް ވީތީއެވެ. އެހެންވީމާ، 
ލޯބިވަނީ  ދެކެ  ޤައުމު  އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑު، 
ދެކެ  ޤައުމު  ވީތީއެވެ.  ޤައުމަށް  އަޅުގަނޑުގެ 
ލޯބިވާ ގޮތަކީ އެއީއެވެ. އެ ލޯބި އެވަނީ ހަމައެކަނި 
ޤައުމުވަންތަ  ތިމާގެ  ބިލޯންގިންގަށެވެ.  އެއޮންނަ 
އިޙްސާސެކެވެ.  އަންނަ  އެއީ  ކަމަށްޓަކައެވެ. 
އެއީކީ  ނުލެވޭނެއެވެ.  ފިލުވައެއް  އެކަމެއް 
ސިފައެއް،  ވަކި  އެތަނެއްގައި  އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ވަކި ރީތިކަމެއް ހުރެގެން ވާކަމެއް ނޫނެވެ.

މިހެން މިދެންނެވި ަސބަބަކީ، އެއްވެސް   
ކޯރެއް ލިބިގެން ނުވާ، ފެހިކަމެއް އަމުދުން ލިބިގެން 
ފުރިގެންވާ  ފަރުބަދަތަކުން  އަޑިގުޑަން  ނުވާ 
ހޫނުމިން ސާޅީސް އަށްދަރަޖައަށްވާ ޤައުމުތަކެކޭ، 
އެންމެ ފެހި، އެންމެ ފިނި، އެންމެ މުއްސަނދި 
ޤައުމުތަކެކޭ މިދެންނެވި އަޖައިބެއްފަދަ ލޯބި އާދެ! 
ދަރިންގެ  ޤައުމުގެ  އެ  ލޯބިވުމުގައި  ދެކެ  ޤައުމު 

މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުފެންނާތީއެވެ. 

ލޯބިވުމަކީ  ދެކެ  ޤައުމު  އާދެ!   
ދެކެ  ޤައުމު  އެހެންނަމަވެސް،  އިޙްސާސެކެވެ. 

ކޮންމެ މީހަކީ، ތަނަކީ ތިމާއާ އެންމެ ގާތް، އެންމެ 
މަންމަ،  ތިމާގެ  ތަނެވެ.  ނުވަތަ  މީހާ  ލޯބިވާ 
ގެއެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ.  ތިމާގެ  ބައްޕަ،  ތިމާގެ 
ދެކެއެވެ.  މަންމަ  ތިމާގެ  ލޯބިވާނީ  އެންމެ  ތިމާ 
ދެކެއެވެ.  ބައްޕަ  ތިމާގެ  ލޯބިވާނީ  އެންމެ  ތިމާ 
ގެ  އުޅެބޮޑުވި  ތިމާ  ލޯބިވާނީ،  އެންމެ  ތިމާ 
މިހުންނަނީ  ސިފަކޮށްފައި  ޤައުމު  ދެކެއެވެ. 
ދައްކަނީ،  އެއިންވެސް  އެހެންވީމާ،  އެގޮތަށެވެ. 
އިންސާނާގެ ހިތުގައި ޤައުމަށް ދެވިފައިވާ މަތިވެރި 
ދަރަޖައެވެ. ޤައުމަށް، ޤައުމުގެ ދަރިންގެ ހިތުގައި 
ލޯބިވާން  ދެކެ  ޤައުމު  ކުލުނެވެ.  އޮންނަންވާ 

މާނައަކީ، ނަން އުފުލިގެންވާ“ އެވެ.

ދެން، އާދެ، މިގޮތުން ތިމާގެ ހިތުގައި   
މިދެންނެވި ލޯބި އުފެދެނީއެވެ. އެތަނަކަށް ވިހައި 
ކަންތައްތަކާއި  ފެންނަ  އެތަނުން  ބޮޑުވާއިރު، 
ހޭލެވެމުން  ތިމާއަށް  ތެރޭގައި،  އަޑުތަކުގެ  އިވޭ 
ހިތުގައި  ތިމާގެ  އެތަނަކަށް  އަންނައިރު، 
ލޯބިވެވެނީއެވެ.  ޖެހެނީއެވެ.  ކުލުނު  މިދެންނެވި 
ތެރޭގައި،  ކެކުޅުންތަކުގެ  އުފާތަކާއި  ޤައުމުގެ 
ޤައުމުގެ ބަޠަލުންނާއި ޣައްދާރުންގެ ހަނދާންތަކުގެ 
ތިމާ  މޮޑެވެމުން  ފިހެވެމުން  ހޭކެމުން  ތެރޭގައި 
މީހަކަށް ވާއިރު ހުންނަނީ ތިމާއަކީވެސް ޤައުމުގެ 

ައުޅަގނުޑގެ  ޯލިބވަނީ  ެދކެ  ަޤުއމު  ައުޅަގނުޑގެ  ައުޅަގނުޑ، 
ަޤުއަމށް ީވީތެއވެ. ަޤުއމު ެދކެ ޯލިބވާ ޮގަތކީ ެއީއެއވެ. އެ ޯލބި 
ެއވަނީ ަހަމެއކަނި ެއއޮންނަ ިބލޯްނގިްނަގެށވެ. ިތާމގެ ަޤުއުމވަްނތަ 
ަކަމްށަޓަކެއވެ. ެއއީ އަންނަ ިއްޙާސެސެކވެ. ެއަކެމއް ިފުލަވެއއް 
ުނެލވޭެނެއވެ. ެއީއކީ ެއްއޮގަތަކްށެވސް ެއތަެންއަގއި ަވކި ިސަފެއްއ، 

ަވކި ީރިތަކެމްއ ުހެރގެން ާވަކެމއް ނޫެނެވ.
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ހުރެއެވެ.  ސަބަބުތަކެއްވެސް  ލޯބިވާންޖެހޭ 
ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟  ޖެހެނީ  ލޯބިވާން  ދެކެ  ޤައުމު 
ލޯބިވާންޖެހޭ  ދެކެ  ޤައުމު  ހިތުން،  އަޅުގަނޑު 
ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ، އެ ޤައުމަކަށް އަންނަ ކޮންމެ 
ދަރިންނަށް  ޤައުމެއްގެ  އެ  އަސަރު،  ކަމެއްގެ 
ނުސީދާކޮށް  ނަމަވެސް،  ސީދާކޮށް  ކުރާތީއެވެ. 
ގޭތެރެއަށް  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  ނަމަވެހެވެ. 
ޤައުމަށް  އެއްފަދައިންނެވެ.  ކަމެކޭ  އަންނަ 
މުސީބާތެއް  ނަމަވެސް،  ބަލިމަޑުކަމެއް  އަންނަ 
ނަމަވެސް، އެކަމެއްގެ އަސަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
މަގުމަތީގައި  ހިފައިގެން  ވަޅި  އެބަކުރެއެވެ. 
ޓީވީން  އިވުނަސް،  ރޭޑިޔޯއިން  އެބައުޅޭކަމަށް 
އެއިން  ގަޔަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފެނުނަސް، 
އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުހެރުނަސް،  ވަޅިއެއް 
އަސަރު އެބަކުރެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފުސަށް 
ރާއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަވެއެވެ.  އެތަދު 
ލިބުނީމާ  ތަށި  ފުޓްބޯޅަ  ކުޅެ  ގޭމްސްގައި  ސާފް 
އަޅުގަނޑެއް  އުފާކުރީމުއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން 
މީހަކުވެސް  ތިމާގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ނުކުޅެމެވެ. 
ނުކުޅެއެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ޤައުމަށް ލިބުނު 
އެއީ  އުފާވިއެވެ.  އަޅުގަނޑު  ޝަރަފަކަށްވާތީ، 
ދަރިން  ޤައުމުގެ  ކަމެއްވީމައެވެ.  އައި  ޤައުމަށް 
ބަންގާޅު  މިތާއުޅޭ  އުފަލެއް  އެ  އުފާކުރީއެވެ. 
މީހުންނެއް ނުވާނެއެވެ. ޢިރާޤުގައި އެތައް ބަޔަކު 
މަރައިފިއޭ ބުނާ އަޑު އިވުނީމަކާ އެ އިޙްސާސެއް 

ނާދެއެވެ.

ދެވަނަ  ލޯބިވާންޖެހޭ  ދެކެ  ޤައުމު   
ސަބަބަކީ، ޤައުމަށް ލިބޭ ފައިދާއިން ތިމާއަށްވެސް 
ޤައުމުގެ  މިސާލަކަށް،  ލިބޭތީއެވެ.  ބައެއް 
ކޮންމެ  ޤައުމުގެ  މައްޗަށްދާއިރު،  ތަޢުލީމު 
އެޅެއެވެ.  އެބަ  ބައެއް  އެއިން  ދަރިޔަކަށްވިޔަސް 
ތަޢުލީމު  ސާނަވީ  އިއްޔެ  ލިބޭނެއެވެ.  އެތިކޮޅެއް 
ކުދިން  ނުކުތް  މަޖީދިއްޔާއިން  ޙާޞިލުކޮށްގެން 
އިން  ޔުނިވަރސިޓީ  ތިބެ  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު 
ޑޮކްޓަރޭޓްގެ ފެންވަރަށް އުފުލުމުން އޭގެ ފައިދާ، 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަރިންނަށާއި،  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އެއިން  ކޮށްފައެވެ.  އެތިބީ  މައިންބަފައިންނަށް 
ޤައުމުގެ ކޮންމެ ދަރިޔަކަށް ބައެއް އެބަ އެޅެއެވެ. 
ދޮރު  ގެދޮރުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިއްޔެ 
ނުބަހައްޓައި އަޅުގަނޑުމެން އުޅުނުއިރު، ގޯނީގައި 
އުވަ ލައިގެން ބިތް ހަދައިގެން އުޅުނު ޒަމާނުން 
ގިފިލިތަކުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  އައިސް، 

އައުމުގައި،  މިއައި  ބަދަލުކޮށްގެން  ފާޚާނާތަކަށް 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެވެސް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ 
ބަންގާޅު  ބައިސްކަލު  ދުއްވި  އަޅުގަނޑުމެން 
އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ދީފައި،  މީހުންނަށް 
އާދެ!  ކާރުގައެވެ.  ސައިކަލާއި  މޮޓޯ  މިއުޅެނީ 
ޤައުމުގައި  ބައެއް،  ތަރައްޤީން  އަންނަ  ޤައުމަށް 
ލިބެއެވެ.  އެބަ  މީހަކަށް  ހަމަކޮންމެ  އުޅޭ 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއިން ބައެއް އެބަ ލިބެއެވެ. 
އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ މި ޤައުމުގެ 
ކުންފުންޏެއްގެ  މިސާލަކަށް  ހިއްސާދާރެކެވެ. 
ނަޒަރަކުން ބަލައިލީމާ -/100 ރުފިޔާގެ ހިއްސާ 
ބަހާއިރު،  ހިއްސާ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ގަތީމާ 
ޤައުމަށް  ރުފިޔާއެވެ.   5/- ލިބެނީ  ހިއްސާއަކަށް 
ލިބޭ ފައިދާ ބަހަނީ، އަހަރަކު އެއްފަހަރަކު ނޫނެވެ. 
އަބަދާ އަބަދުއެވެ. ކުންފުންޏެއްގެ ފައިދާއަށްވުރެ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހުންނަނީ  އެއްޗެހި  މާގިނަ 
ޤައުމު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮއްސަ އޮއްސައެވެ. 
ދީދީއެވެ. އެކަމަށްޓަކައިވެސް ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާން 

އެބަޖެހެއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ފައިދާވާ  ކުންފުންޏަކީ  މި 

މަސައްކަތްކުރަން  ހަދާން  ކުންފުންޏަކަށް 
ޖެހެއެވެ. މި ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް، 
ހަމަ އެއްވެސް ހިއްސާދާރަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
ލޯތްބާއި  ޤައުމެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއީ  އާދެ! 
ޖެހިފައިވާ  ހަދިޔާކުރަން  ޚިދުމަތް  ކުލުނާއި 
ޤައުމު،  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއީ  ޤައުމެވެ. 
މި  ކަނޑު،  މާސިންގާ  މިއޮތް  ފަސްގަނޑު،  މި 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަބަދު  އަބަދާ  މިނިވަންކަން، 
ލޯތްބާއެކު ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާތީ، ފައިދާ ބަހަމުން 

ދާތީއެވެ.

ޤައުމު  އޮތީ  ދެން   އާދެ! 
ވާއިރު،  މުހިންމު  މިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މިކަމުގެ 
ނޭނގި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫނީ  ބަދަލުގައި 
ތިބެގެން ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވޭނީ 

ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައިލުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯބި 
ދައްކައިދެވޭނީ  ޤައުމަށްޓަކައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ޝައްކެއްނެތެވެ.  ބަލައިލުމެވެ.  ކޮންގޮތަކަށްތޯ 
ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވުމަކީ، ހަމައެކަނި ބުނެލާ ބަހަކުން 
ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މޭ ފުއްޕާފައި، އަހަރެން 
މީ  އަހަރެން  ލޯބިވަމޭ،  ދެކެ  ޤައުމު  އަހަރެންގެ 
މީހަކީމޭ،  ހުރި  ޤުރުބާންވާން  ޤައުމަށްޓަކައި 
ބުންޏަކަސް  އަދި  މީހަކީމޭ،  ހުރި  ޖިހާދުކުރަން 

އެވަރަކުން ނުފުދޭނެއެވެ.

ާކބަފައިން  ޤައުމަކީ  މި   އާދެ، 
ޤައުމެވެ.  ގެނެސްދިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
މިތާނގައި މިވަނީ ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ތަނަވަސްކަމެވެ.  މިނިވަންކަމެވެ.  ގެނެސްދިން 

އުފަލެވެ. ހަމަޖެހުމެވެ.

 ސުވާލަކީ، ޤައުމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ޤައުމު  މި  ގެނެސްދީ،  އެއްޗެއް  މިހުރިހައި 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހައި މުހިންމު ތަނަކަށްވާއިރު، 
ޤައުމީ ލޯތްބަކީ އެ ލޯތްބަކަށްޓަކައި ފުރާނަ ދުއްވާލާ 
ހަމަ  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ  ވާއިރު،  އިޙްސާސަކަށް 
ޠަބީޢީގޮތުން އަންނަ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބަކީ، 
ނެތެވެ.  ނިންމާލެވޭކަށް  ބުނެ  އެހެން  މުޅިން 
ދަންނަވަން ޖެހެނީ، ޠަބީޢީގޮތުން އުފެދޭ ބަޔަކާއި 
އިންސާނުންގެ މަސައްކަތުން އުފައްދަންޖެހޭ ބައެއް 
ވާކަމަށެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމީ ލޯތްބަކީ ޤައުމުގެ 
ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި އުފައްދަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. 
ދުނިޔޭގެ  މިއަދު  ޢާއިލާތަކަކީ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އެހެންކަމުން،  ބައެކެވެ.  އުޅޭ  އެތަންމިތާނގައި 
ދަރީންނަށް،  އުފަންވާ  އަލަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ދަރީންނަށް، މި ދިވެހި ޤައުމު 
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ދެކެ ލޯބިވާން ދަސްކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެހެން 
ކޮންމެވެސް ތަނަކަށް، އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި 
މަންމަވަންތަ ކުލުނުޖެހި، އޭނާގެ އަމިއްލަ ވަޒަން 
މިއީ އޭނާގެ "ސްޓެޕް މަދަރލޭންޑަށް" ވެދާނެއެވެ.

މި ވާހަކަ މިގޮތަށް މިދަންނަވާލަންޖެހުނީ،   
މިހާރަކަށް އައިސް ފެންނަމުންދާ ބަލަން މާފަސޭހަ 
ނޫން ބައެއް މަންޒަރުގެ ަސބަބުންނެވެ. އިވެމުންދާ 
އަޑުތަކުގެ  ބައެއް  ނޫން  މާފަސޭހަ  އަހަން  އަޑު 

ސަބަބުންނެވެ.

ދަންނަވަން  ތަފްސީލުކޮށް  މިއަށްވުރެ   
ތަންކޮޅެއް  އާދޭހެވެ!  ބޭނުންފުޅުތޯއެވެ؟ 
އައިސް  މިހާރަކަށް  ތިލަކޮށްލާނަމެވެ. 
ބައެއް  އާދެ!  މީހުން  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބަހެއް  ނޫން  "ދޯ"  "އުން"  "އިން"  ހަމައެކަނި 
ދައްކައި  ވާހަކަ  ބަހަކުން  ބޭރު  މުޅިން  ނުއިވި، 
ނާއްސަވަން  އިވެއެވެ.  އަޑު  ނިންމާލާ  ޖުމުލަ 
އަދި  ނޭއްސެވިއްޔާއެވެ.  ރަނގަޅީ  ދޮގެއްތޯއެވެ. 
ނޮވެމްބަރު 3، 88 އަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިގެން 
މިހިރީ   ، ޤައުމީ  އަޑުތަކާއި،  ކަމެއްކަމުގެ  ކުރި 
ބަލައިގަންނަން  މީހުންނަށް  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު 
ފަސޭހަ ކަންކަން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވަންތޯއެވެ؟

މިވަނީ  މިހެން  މިކަންކަން   
މިވަނީ،  މިހެން  މިކަންކަން  ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ 
ޤައުމުގެ  ވިސްނޭގޮތުގައި،  އަޅުގަނޑަށް 
ހެދިބޮޑުވަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ 
އަށަނުގެންނެވޭތީއެވެ.  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ލޯބި 

މުޙައްމަދު  މަސްޖިދުއްސުލްޠާން  މިސްކިތަށް 
ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް ކީ ކީއްވެހޭ އަހައިފިނަމަ، 
ނޭނގެއެވެ.   ޖަވާބުދޭކަށް  ޒުވާނުންނަކަށް  ބައެއް 
ކަންކަމެއް  ޝައުޤުވެރިވާ  ޒުވާނުން  ގިނަ  އެއީ 

ނޫނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން،  އެނގެނީ  މިކަމުން   
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ލޯބި 
އުފެއްދުމަށް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް 
ކުރަން ޖެހިއްޖެކަމެވެ. މަދަރުސާގެ ތެރެއިންނާއި 
ހުރި  ދެން  ނުކުތުމަށްފަހު  މަދަރުސާއިން 
ބޮޑު  މިހާރަށްވުރެ  މިކަމަށް  އިދާރާތަކުންވެސް 
އާދޭހެވެ.  ދޭންވެއްޖެކަމެވެ.  ސަމާލުކަމެއް 
ބަޔަކާއި،  އުފެދޭ  ޠަބީޢީގޮތުން  ލޯބީގައި  ޤައުމީ 
ދެބައި  އެ  އޮވެއެވެ.  ބައެއް  އުފައްދަންޖެހޭ 
ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި ނެތް މީހެއްގެ ކިބަޔަކުން، 
ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާކަމުގެ ފުރިހަމަ ނިޝާންތަކެއް 

ނުފެންނާނެއެވެ.

އާންމު  މީހުންގެ  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު   
ކަންކަމާއި  ބައިވެރިވާ  އޭނާ  ދިރިއުޅުމުންވެސް، 
މިހުރިހައި  ގޮތާއި،  ވާހަކަދައްކާ  ތަކެއްޗާއި  ލިޔާ 
އިޙްސާސް  ލޯބީގެ  ޤައުމީ  އޭނާގެ  ކަމަކުންވެސް، 

ފެންނާނެއެވެ.

ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހުންގެ ކިބައިން   
ޤައުމު  ހުރެއެވެ.  ސިފަތަކެއް  އާންމު  ފެންނާނެ 
ރަމްޒުކޮށްދޭ  ޤައުމު  މީހުން  ލޯބިވާ  ދެކެ 
އެއްޗެއްސަށް ޤަދަރު ކުރާނެއެވެ. އެ އެއްޗެއްސަކީ 
ޤައުމުގެ  ޤާއިމުވެފައިވާ  އެއިރަކު  ކޮބައިތޯއެވެ. 
ވެރިކަމެވެ. ވެރިކަމުގެ ތަފާތު މުއައްސަސާތަކެވެ. 
ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ވެރިންނަށް އިޙްތިރާމުކުރާ 
ތިމާ  ވެރިކަމާމެދު  އިސްލާމްދީނުގައި  ބައެކެވެ. 
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް، ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތެވެ. 
ފަހަރެއްގައިވެސް އެ މިންގަނޑުން ބޭރުވެގެންނެއް 
ޤައުމުގެ  ނިޝާނެވެ.  ދައުލަތުގެ  ނުވާނެއެވެ. 
ދިދައެވެ. ޤައުމީ ސަލާމެވެ. މިދެންނެވި ތަކެއްޗަށް 
އެތަކެއްޗަށް  ހިތާނެއެވެ.  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  އޭނާ 
ހަޖޫކިޔައި، އެއިން އެއްޗެއް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި 
ނިކަމެތިވެފައި އޮތަކަ އޭނާ ނުދޭނެއެވެ. އެތަކެތީގެ 
މައްޗަކަށް  އެއްޗަކަށްވުރެ  އެއިން  ކުރިއަކަށް 
ނުނެރޭނެއެވެ.  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  އެހެން 
ދެރަކަމެއް  ޤައުމަށް  މީހުން  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު 
ބަދުނާމުވާކަހަލަ  ޤައުމު  ނުވަތަ  ދިމާވެއްޖެނަމަ، 

އަބްޠާލުންނަށް  ޤައުމީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މީހުން، 
އަހަމެވެ.  އަޅުގަނޑު  އަޑު،  ބުނާ  ބަސް  ބަދު 
މީ  ދެން  ނާއްސަވާނަމަ،  އަޑު  އެ  ތިޔަބޭފުޅުން 
އައިސް  މިހާރަކަށް  ވާހަކައެކެވެ.  ނުދަންނަވާ 
ރާއްޖޭގެ ބައެއް އާސާރީ ތަކެއްޗަށް ބައެއް ދިވެހިން 
ގެއްލުންދޭކަމުގެ ޚަބަރު، ނޫސްނޫހުގައި ހުރެއެވެ. 
ިތޔަބޭފުޅުން އެ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ ރަނގަޅީ، 
އެފަދަ ލިޔުންތައް ނުބެއްލެވިއްޔާއެވެ. މިހާރަކަށް 
ދައްކާއިރު،  ވާހަކަ  ބަހުން  ދިވެހި  އައިސް، 

އުނގަންނައި  އެއްގޮތަށް  ޙަޤީޤަތާ  މާޒީ  ޤައުމުގެ 
ބާރަކީ  ޤައުމުގެ  ޝައްކެއްނެތެވެ.  ނުދެވޭތީއެވެ. 
ދިވެހި  ޒުވާނުންނަކަށް  ގިނަ  ޒުވާނުންނެވެ. 
ދުވަސް،  ޝަހީދުންގެ  ނޭނގެއެވެ.  ތާރީޚެއް 
ހަމައެކަނި  ދެކެނީ،  އެމީހުން  ދުވަސް  ޤައުމީ 
އެމީހުންނަށް  ގޮތުގައެވެ.  ދުވަހެއްގެ  ބަންދު 
އިމްތިޙާނުގައި  އޯ.ލެވެލް  އެނގެނީ،  ތާރީޚު 
ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ފާސް  މާއްދާއިން ސީ.  ދިވެހި 
މިހިރަ  ބިދޭސީއަކު  އެކަންޏެވެ.  މިންވަރަށް 

ަޤުއުމ ެދެކ 
ޯލިބވާ ީމހުްނގެ އާްނމު ިދިރުއުޅމުްނެވްސ، 

އޭނާ ަބިއެވިރވާ ކަްނަކާމއި ިލޔާ ަތެކްއާޗއި 
ާވަހަކަދްއކާ ޮގާތއި، ިމުހިރަހއި ަކަމކުްނެވސް، 
އޭާނގެ ަޤުއމީ ޯލީބގެ ިއްޙާސސް ފެންނާެނެއެވ.
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ދެރަވާނެއެވެ.  އެކަމާ  އިވިއްޖެނަމަ،  އަޑެއް 
ސުނާމީ  ހިތާމަކުރާނެއެވެ.  މޮޅިވާނެއެވެ. 
އެހެންވީމައެވެ.  ރުއީ  ޤައުމު  މުޅި  ހާދިސާގައި 
އެންމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޤައުމަކީ  މި  އެއީ 
ބޮޑު ޢާއިލާކަމަށް ވީމައެވެ. ސުނާމީގައި އެކަމުގެ 
އެދުވަހު  މީހާވެސް،  އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާ 

އެކަމާ ހިތާމަ ކުރިއެވެ.

ދެން އޮތީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމެވެ.   
ިލބިފައިވާ  ތިމާއަށް  މީހާ  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު 
ހުނަރު، ޤައުމަށްޓަކައި ހަދިޔާ ކުރާނެއެވެ. ތިމާއަށް 
ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް، ޤައުމަށްޓަކައި ކުރާނެއެވެ. 

އަތް އުރާލައިގެންނެއް ނުހުންނާނެއެވެ.

މީހުން،  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު   
ޤައުމުވަންތަކަމާއި،  ހުރި  ޤައުމުގައި  ތިމާގެ 
ޖީލުތަކަށް  އޮތް  ދެން  ތަރިކަތައް  ޤައުމުގެ 
ކުރެވުނުހައި މަސައްކަތެއް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 
ކޮބައިތޯއެވެ؟  އެއްޗެއްސަކީ  އެ  ކުރާނެއެވެ. 
އެންމެ  އެއްޗެއްސަކީ  މިދެންނެވި  ތަރިކަތަކޭ 
މިނިވަންކަމާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފުރަތަމަ 
އެއަށް  މީހަކު  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  ސިޔާދަތެވެ. 
ލޮޅުމެއް އެރިޔަކަ ނުދޭނެއެވެ. ޤައުމުގެ އަމިއްލަ 
އަތްމަތިން  ދަރިންގެ  ޤައުމުގެ  އެ  ވެރިކަމެވެ. 
ނުދޭނެއެވެ.  ހަމަހިލާ  ދިޔަކަ،  ބީވެގެން 
އެބައެއްގެ ދީނެވެ. އެ ދީން އެބައެއްގެ ތެރެއިން 
އޭގެތެރެއަށް  ނުދޭނެއެވެ.  ދިޔަކަ  ގެއްލިގެން 
އެހެން ދީންތަކުގެ އަސަރު، ވަނަކަ ނުދޭނެއެވެ. 
ދިޔަކަ  ގެއްލިގެން  ތެރެއިން  އެބައެއްގެ  ދީން  އެ 
ދީންތަކުގެ  އެހެން  އޭގެތެރެއަށް  ނުދޭނެއެވެ. 
އަސަރު، ވަނަކަ ނުދޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި، 
އަށްސަތޭކައަށްވުރެގިނަ އަހަރު ތިބި ބަޔަކީމުއެވެ. 
މިތަނަށް އެހެން ބަޔަކު ވަދެ، އެ ހަލާކުކުރިޔަކަ 
އަޅުގަނޑުމެންނަކު ނުދޭނަމުއެވެ. ތަނުގައި އޮންނަ 
ރޫޅުނަކަ  އެ  އެއްބައިވަންތަކަމެވެ.  ވަޙްދަތެވެ. 
ނުދޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ބަހެވެ. އެ 
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ބަސް 
ކުރެވުނުހައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ކުރާނަމުއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތެއް، 
ވަޅުޖެހިގެން  އެ  ތާރީޚެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ނުދޭނަމުއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކު  ދިޔަކަ 
އެ  އާދަކާދަތަކެވެ.  ރީތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ފޮރުވިގެން ދިޔަކަ ނުދޭނަމުއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ތެރޭގައި، ޒަމާނުއްސުރެ ހުރި އިޙްތިރާމް ކުރެވޭ 
އެތަކެއްޗަށް  ތަކެއްޗެވެ.  ތަންތަނާއި  އާސާރީ 
ނުދޭނަމުއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވިޔަކަ  ގެއްލުމެއް 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރީތި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކެވެ. 
އެ ގެއްލިގެން ދިޔަކަ އަޅުގަނޑުމެން ނުދޭނަމުއެވެ. 
ބޭނުންތަކަށްޓަކައި  ޤައުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ކުރުމެވެ.  ތަރުބިއްޔަތު  ދަރިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ސަމާލުކަންދޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އަބަދުވެސް  އެއީ 
ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ހަދާނަމުއެވެ.  ކަމަކަށް 
ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  އަބަދުވެސް  ދެމެހެއްޓުމަށް 
މީހުން ސަމާލުކަން ދޭން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. 
ޖެހިއްޖެ  ޤުރްބާންވާން  ކީއްތޯއެވެ؟  އަދި 

ޙާލަތެއްގައި ޖާނާއި މާލުން ޤުރްބާން ވާނެއެވެ.

ދެންނެވި  ދެންމެ  އާދެ،  އޮތީ  ދެން   
ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ 
ޤައުމުގެ  އެއީ  ކަންތަކެވެ.  ދަންނަވާލަންޖެހޭ 
އިސްތިޤްލާލާއި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ޤައުމު 
އިސްތިޤްލާލާއި  ޤައުމުގެ  މީހަކު،  ލޯބިވާ  ދެކެ 
އެއްވެސް  އަރާފާނެ  ލޮޅުމެއް  މިނިވަންކަމަށް 
ނުކުރާނެއެވެ.  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ކަމެއް، 
ކުރެވިދާނެ  މީހަކަށްވެސް  އެންމެ  ހަމަ  މިކަމަކީ 
ދިވެހި  ކަމެކެވެ.  ހުރި  ކޮށްފައިވެސް  ކަމެކެވެ. 
ކޮށްފައި  އެކަން  އެންމެމީހަކުވެސް  ތާރީޚުގައި 
ހަމަ  ނޫނެވެ.  މީހުންނެއް  މާގިނަ  އެބަހުއްޓެވެ. 
ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ،  ދެމީހެކެވެ.  މީހެއް  އެންމެ 
މި  ދުވަސްވަރެއްގައި  މުހިންމު  މިހައި  ތާރީޚުގެ 
ކޮންމެ  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  މެދުގައި،  ނުކުތާއާ 

ދަރިޔަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެއެވެ.

މިދަންނަވާލީ،  އަޅުގަނޑު  މިވާހަކަ   
ސިޔާސީ  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ 
އޮއިވަރުގައިވެސް ޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވާތީއެވެ. އާދެ! 
ދެމެންފެށި  އެކަނި  މިއަދު  އޮއިވަރަކީ  ސިޔާސީ 
އޮއިވަރެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ އޮއިވަރަކީ، މިހާރެކޭ 
އެއްފަދައިން، ރާއްޖޭގައި ރަސްކަން އޮތްއިރުވެސް، 
އެކިފަހަރު ވަރަށް ގަދައަށް ދެމުނު އޮއިވަރެކެވެ. 
އަޅުގަނޑު  އިތުރަކަށް  މިޔަށްވުރެ  މިވާހަކައެއް 

ނުދަންނަވާނަމެވެ.

ޤައުމު  ބަޔަކު،  ލޯބިނުވާ  ދެކެ  ޤައުމު   
ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  ބަޔަކަށްހެދި،  ލޯބިވާ  ދެކެ 
ބައެއްކަމަށް  ލޯބިނުވާ  ދެކެ  ޤައުމު  އެއީ  ބަޔަކު 

އަބަދުވެސް  ކުރުމަކީވެސް،  މިކަންކަން  ދައްކައި، 
ސިޔާސީ އޮއިވަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަމެވެ. 
ދެބައިމީހުން  މި  ޢިލްމުވެރިން  އެކަމަކު ސިޔާސީ 
މިންގަނޑެއް  ދެނެގަންނާނެ  ފަސޭހައިން  ވަރަށް 
ކޮބައިތޯއެވެ؟  މިންގަނޑަކީ  އެ  ގެންގުޅެއެވެ. 
މީހުންގެ  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  މިންގަނޑަކީ،  އެ 
ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި 
އެފަދަ  ނުވަތަ  ގޮންޖެހުމެވެ.  ސީދާ  ސިފަތަކަށް 
ކަންތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަންތައް ގަސްތުގައި 
ގޮތްގޮތަށް  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ކުރިކަން ސާބިތުވާފަދަ 
ކަންތައް ކުރުމެވެ. އަމިއްލަ ވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް 
ޢަޤީދާގެ  ތިމާމެންގެ  ވެއްދުމެވެ.  އެހެންމީހުން 
ތާރީޚުގެ  ވެއްދުމެވެ.  މީހުން  އެހެން  ތެރެއަށް 
ބަދަލުގައި،  ފަޚުރުވެރިވުމުގެ  ކާމިޔާބީތަކަށް 
ތަރިކަ  ހުންނަ  ޤައުމުގައި  ކުރުމެވެ.  މަލާމާތް 
ތަކަށް ގޯނާކޮށް، އެތަކެތި ހަލާކު ކުރުމެވެ. އަދި 

މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންތައް ކުރުމެވެ.

ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހުން މިދެންނެވިފަދަ   
ކަންތަކެއް ނުކުރާނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން، ޤައުމު 
ދެކެ ލޯބިވާ މީހުން، ބޭރު މީހުން ގާތުގައި ތިމާގެ 
ވާހަކަތައް  ފަޟީޙަތްވާފަދަ  ޤައުމު  އަމިއްލަ 

ދައްކައި، އެފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ނުކުރާނެއެވެ.

ތިމާގެ އަމިއްލަ ޢާއިލާގެ އަގު ހިފަހައްޓާ   
މީހާ  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  ފަދައިން،  މީހަކު 
އަބަދުވެސް ބަލާނީ، ޤައުމުގައި ހުންނަ އައިބުތައް، 
އެހެން މީހުންނަށް ބޭޒާރުވިޔަ ނުދީވޭތޯއެވެ؟ ޤައުމު 
ދެކެ ލޯބިވާ މީހާ ޤައުމަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވަންދެން 
ބަލަހައްޓައިގެންނެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ރައްޔިތެއްގެ 

ގޮތުން، އޭނާގެ ހިއްސާ އަދާކުރާނެއެވެ.

މާތް اللّـه އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ކޮންމެ   
ދަރިޔަކީ، ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ، ފުރިހަމަ މާނައިގައި 
މި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ދިވެހި ދަރިއެއް ކަމުގައި 
ލައްވާށިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ޤައުމު ދެކެ 
ކާބަފައިންގެ  ލޮބުވެތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލޯބިވި، 
ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުމަތީ ސާބިތުވެ ތިބެ، މި ޤައުމު 
އަންނަންއޮތް  ޞުލްޙަވެރިކަންމަތީ  މިނިވަންކަމާއި 
ޤާބިލުކަން  ވާޞިލުކޮށްދިނުމުގެ  ޖީލުތަކަށް 
ލިބިފައިވާ، މި ވަޒަނަށް ކުލުނު ޖެހިފައިވާ ބަޔަކު 

ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ.
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އޮތް  ނޫހެއްގައި  އޮންލައިން  މިއީ 
އަހަރު  ވަނަ   2018 ސުރުޚީއެވެ.  ޚަބަރެއްގެ 
މި  ސުރުޚީ  ގައެވެ.   27 މަހު  ސެޕްޓެންބަރު 
ވަނީ ހަމަ އޮތް ގޮތަށް ނަކަލުކޮށްފައެވެ. ބަދަލެއް 
ނުގެނެހެވެ. މި ސުރުޚީ ފެނުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ 
އަތުވެއްޖެއެވެ.  ސުރުޚީ  މި  ސަމާލުކަމަށް 
ސުރުޚީއަށް  މި  ސަމާލުކަން  އަޅުގަނޑުގެ 

ލިބިއްޖެއެވެ.

ރަނގަޅަކަށް  ހީފުޅުކުރެއްވީ  ތިޔަ 
ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްގެން 
މި އުޅެނީ އިންތިގާލީ މަރުހަލާއާއި އެހީތެރިވުމާއި 
ނޫނެވެ.  ތަންތަނަކަށް  މިކަންކަމާއި  މަޖިލީހާއި 
އެ  އުޅެނީ  މި  ސާފުނުވެގެން  އަޅުގަނޑަށް 
ޖުމުލައިގައި ބުނާ އެއްޗެކެވެ. އިންތިގާލީ މަރުހާލާ 
ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި ވަނީ އެއީ އެއް 

ބަދަލުވުމުގެ  ޙާލަތަކަށް  އަނެއް  ޙާލަތަކުން 
ޤައުމަކަށް  ޙާލަތަކީ  އެ  މަރުޙަލާކަމުގައެވެ. 
އެ  ނަމަ،  ޙާލަތެއް  ދިމާވާ  ދައުލަތަކަށް  ނުވަތަ 

ދައުލަތެއްގައި )އަމުދުން މި ޒަމާނުގައި( މަޖިލިސް 
މަޖްލިސް  ޝޫރާ  ނުވަތަ  ޕާލިއަމެންޓް  ނުވަތަ 
ކޮންމެހެން  އެހެންވީމާ  އޮންނާނެތާއެވެ.  ވެސް 
މަރުޙަލާއެއްގެ  އިންތިޤާލީ  ބާއްވާ  މަޖިލިސް 
އަނެއް  ކީއްވެބާވައެވެ.  އެވަނީ  ލިޔެފައި  ވާހަކަ 
ކޮޅުން އެހީވާންޖެހެނީ ކާކު ކާކަށް ކަމެއް ވެސް 

މި ޖުމުލައަކުން ދޭހައެއް ނުވެއެވެ.

އަޅުގަނޑު  މެދު  ޖުމުލައާ  މި 
ނުކުތް  ފަހުން  އެންމެ  ވިސްނައިވިސްނައި 
އެ  ބޭނުންފުޅުވެގެން  ލިޔުންތެރިޔާ  ނަތީޖާއަކީ 

ައްލުއްސާތުޛ ަޢްބުދްލަޢީޒޒު 
ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ

    މަޖިީލސް ާބއްާވ 
އިންތިާގީލ މަރުހަާލއަށް 

އެީހތެރިވެދޭންޖެހޭ
ިމަކަހލަ ުސުރީޚެއއް ފެިނަވަޑިއަގީތމާ  ަމުޒމޫެންއަގއި  ައުޅަގނޑު ިލޔާ   

ިސާޔސީ  ައުޅަގނަޑކީ  ެއހެނީ  ަޙިއރާްނުފުޅވާެނެއވެ.  ޭބުފޅުން  ގިނަ  ަވަރށް 

ީމެހއް ނޫެނވެ. ައދި ިސާޔސީ ަމާގެމކޭ ީމހުން ިކޔާ ަކަހލަ ަމާގެމްއަގއި ުއޅުނު 

ިއރު ެވސް ައުޅަގނަޑކީ ިސާޔަސެވގެން ުއޅުނު ީމެހއް ނޫެނވެ. ެއހެްނވީ ިއރު 

ިމައދު ދެން މީަނ ިމ ިކޔަނީ ީކޭކހޭ ީމަހުކ ުސާވުލުކަރްއަވިއފާެނެވ.

އިްނިތާގލީ ަމުރާހލާ ަކަމށް ައުޅަގނަޑށް ެއނިގަފއި ވަނީ ެއއީ ެއއް ާޙަލަތކުން 
ަޤުއަމަކށް  ާޙަލަތކީ  އެ  ަމުރަޙާލަކުމަގެއވެ.  ަބަދުލުވުމގެ  ާޙަލަތަކށް  އަެނއް 
)ައުމދުން  ަދުއަލެތްއަގއި  އެ  ަނމަ،  ާޙަލެތއް  ިދާމވާ  ަދުއަލަތަކށް  ުނަވތަ 
ަމްޖިލސް  ޫޝރާ  ުނަވތަ  ާޕިލައމެްނޓް  ުނަވތަ  ަމިޖިލސް  ަޒމާުނަގިއ(  މި 
އިްނިތާޤލީ  ާބްއވާ  ަމިޖިލސް  ކޮްނެމހެން  ެއހެްނީވމާ  އޮންނާެނާތެއވެ.  ެވސް 

ަމުރަޙާލެއްއގެ ާވަހކަ ިލެޔަފއި ެއވަނީ ީކްއެވާބަވެއެވ.
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އުޅުއްވަނީ އެއް ފަރާތަކުން ކުރާންޖެހޭ ދެ ކަމެއްގެ 
އެއީ  ވިސްނުމެވެ.  ބަޔާންކުރައްވާންކަން  ވާހަކަ 
މަރުޙަލާއަށް  އިންތިޤާލީ  ބޭއްވުމާއި  މަޖްލިސް 
ޖަލްސާތައް  މަޖްލިސްގެ  އެހީތެރިވުމެވެ. 
މަރުޙަލާއަށް  އިންތިޤާލީ  ބާއްވަންވީއެވެ. 
އެހީތެރިވާންވީއެވެ. މިކަން އެނގެނީ އެ ޚަބަރު 

ކިޔައިލީމައެވެ. 

އެންމެ  ހަމަ  އުޅެނީ  މި  އެހެންވީމާ 
އައިބައިފިއްޔެއްގެ  މައްސަލައެވެ.  ފިއްޔެއްގެ 
މައްސަލައެވެ. ވާވުގައި އައިބައިފިލީގެ ބަދަލުގައި 
މައްސަލައެކެވެ.  ދިމާވި  ޖެހުމުން  އާބާފިއްޔެއް 
މަރުހަލާ"  އިންތިގާލީ  ބާއްވާ  "މަޖިލީސް 
ވަނީ  އެ  ބާއްވާ"  "މަޖްލިސް  ބުނުމުން  އޭ 
ފިލީގައި  ފަހު  ކަމެއްގެ  ނަންއިތުރަކަށެވެ. 
ކުރިއަށް އަތުވެއްޖެ  އާބާފިލީ ޖެހިގެން ނަމެއްގެ 
މިއީ  ނަންއިތުރަކަށެވެ.  ވާނީ  ކަމެއް  އެ  ނަމަ 
އަކުރުގައި  ފަހު  ކަމެއްގެ  ޙާލަތެކެވެ.  އެފަދަ 
ނަމަކަށް  ޙާލަތުގައި  ބައެއް  އާބާފިލިޖެހިގެން 
ވެސް ބަދަލުވެދެއެވެ. އަމުރަކަށް ވެސް ވެދެއެވެ. 
އަދި ބައެއް ޙާލަތުގައި ވާކަމުގެ ޒަމާނަށް ވެސް 
މި  ޖުމުލައެއްގައި  ނަމަވެސް  ބަދަލުވެދެއެވެ. 
ގޮތަށް ކަމެއްގެ ފަހު އަކުރުގައި އާބާފިލިޖެހިގެން 
ކަމެއް  އެ  ނަމަ  އަތުވެއްޖެ  ކުރިއަށް  ނަމެއްގެ 
ފަދައިން(  ދެންނެވި  ވެސް  )ކުރީން  ބަދަލުވާނީ 
ލަފުޒު  އެ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ނަންއިތުރަކަށެވެ. 
އަކުރުގައި  ފަހު  ލަފުޒުގެ  އެ  އޮންނާނީ  ދެމި 
އައިބައިފިލި ޖެހީމައެވެ. އެހެންވީމާ، "މަޖިލީސް 
ބާއްވާ އިންތިގާލީ މަރުހަލާއަށް އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭ" 

މި ސުރުޚީ އޮންނަންޖެހޭނީ "މަޖިލީސް ބާއްވައި 
އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭ"  މަރުހަލާއަށް  އިންތިގާލީ 

މިހެންނެވެ. 

ގަވާއިދުގައި  ޖެހުމުގެ  އައިބައިފިލި 
ގޮތްވުމާއެކު  އެއް  ފަރާތް  ކަންކުރި  ގޮތުން  ވާ 
ގެންދިޔުމުގައި  ގުޅަމުން  ކަމާ  އަނެއް  އެއްކަން 

އެ ނުކުންނަ އަޑާ އެއް ގޮތަށެވެ. މިއީ ލިޔުމުން 
ނުދެއްކޭނެ، އަޑުން ދައްކަންޖެހޭނެ ހަމައެކެވެ. 

މިއަދު  ހަމައަކީ  އައިބައިފިލީގެ 
އޮޅިފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަޔަކަށް  ގިނަ 
ބައެއް  ދަންނަވާންޖެހެނީ  މަޢާފާއެކު  ހަމައެކެވެ. 
ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  މި  މުދައްރިސުންނަށް 
އޮޅިވަޑައިގެންފައިވާ ވާހަކައެވެ. އަދި އައިބައިފިލި 
ކިޔާ  އައިބައިފިލި  ވެސް  ކިޔަނީ  މީހުން  ގިނަ 
ގޮތުގައެއް  ފިއްޔެއްގެ  އެއް  ނޫނެވެ.  ގޮތަކަށް 

ނޫނެވެ. ވަކިވަކި ދެފިލީގެ ގޮތުގައެވެ. 

މީހުން  ގިނަ  އައިބައިފިއްޔަކީ 
ނަމަވެސް  ހަމައެކެވެ.  ނުދޭ  ސަމާލުކަން 
އައިބައިފިލީގެ  ހަގީގަތަކީ  ގަބޫލުކުރާންޖެހޭ 
މުއްސަނދިކަމުގެ  ދިވެހިބަހުގެ  ވެސް  ހަމައަކީ 
ހިނގައްޖެ  ނެތިގެން  ހަމަ  މި  ކަމެވެ.  ބައެއް 
ފަގީރުކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ދިވެހިބަހަށް  ނަމަ 
އާބާފިލި  އައިބައިފިއްޔާއި  ވީމާ  އަންނާނެކަމެވެ. 
ދޭހަކޮށްދޭން  ޖުމުލައަކުން  އޮޅުވައިލުމަކީ 

ބޭނުންކުރާނީ އައިބައިފިއްޔެވެ. 

ދެފިއްޔެއް  ވަކިވަކި  އައިބައިފިއްޔަކީ 
ނޫނެވެ. އެއީ އަބަފިއްޔެއްގެ އަޑުގެ މެދުތެރެއިން 
ވަކި  އުފެދޭ  ފެށިގެން  އަޑު  އިބިފިލީގެ  އަލިފު 
ޚާއްޞަ ފިއްޔެކެވެ. އައިބައިފިލި ކިޔާނީ ވަކިވަކި 
އައިބައިފިލި  ނޫނެވެ.  ގޮތަކަށް  ކިޔާ  ދެފިލި 
ބަހުރުވައިގައި  ޢާއްމު  އަޅުގަނޑުމެން  ކިޔާނީ 
"ސައި" "ވައި" އިރުވައި" "ރައިވަރު" ކިޔާއިރު 

މާނައެއް  އެހެން  އޮޅި  މެސެޖް  ބޭނުންވާ 
ގަބޫލުކުރަމާތޯއެވެ!  ކަމެއްކަން  ނުކުމެދާނެ 
އައިބައިފިއްޔަކީ އެއީ ދެ ފިއްޔަކުން އުފެދިފައިވާ 
އެއީ  ގަބޫލުކުރަމާތޯއެވެ!  ފިލިކަން  އެއް 
ކަމަށް  ބައެއް  މުއްސަނދިކަމުގެ  ދިވެހިބަހުގެ 
އައިބައިފިލީގެ  އިޢުތިރާފުވަމާތޯއެވެ!  ވެސް 
ރަނގަޅަށް  ގޮތް(  ކިޔާ  ގޮތާއި  )ލިޔާ  ހަމަތައް 

ދަސްކުރަމާތޯއެވެ!

ައިއަބިއިފްއަޔކީ ގިނަ ީމހުން ަސާމުލކަން ުނދޭ 
ަހަމެއެކވެ. ަނަމެވސް ަގޫބުލުކރާްނެޖހޭ ަހީގަގަތކީ 
ިދެވިހަބުހެގ  ެވްސ  ަހަމައީކ  ައިއަބިއިފީލެގ 
ުމްއަސނިދަކުމގެ ަބެއއް ަކެމވެ. މި ަހމަ ެނިތގެން 
ޮބޑު  ަވަރށް  ިދެވިހަބަހށް  ަނމަ  ިހނަގްއޖެ 

ަފީގުރަކެމއް އަންނާެނަކެމެވ.
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ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމެއްގެ  އެ  ސިފައިންނަކީ  ޤައުމެއްގެ 
މީހުންގެ  އެބައި  ބައެކެވެ.  ތިބޭ  ރައްކާތެރިކަމަށް  ސަލާމަތާއި 
ޢަޒުމަކަށް އަބަދުވެސް ވެފައި އޮންނަނީ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި 
ފަރުދުން  އިސްލާމްދީނާއި  ރައްކާތެރިކޮށް  އިސްތިޤުލާލު 
ޙިމާޔަތް ކުރުމެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 
މިއީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކުމެ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު 
އިޙްތިރާމުކޮށް،  ސިފައިންނަށް  ބަލައިގަނެ 

ދޭންޖެހޭ ޤަދަރު ދޭންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ދިމާވާ  ޤައުމަށް  ވިސްނާލައްވާށެވެ. 
ރޯލެއް  އިސް  އެންމެ  ކަމެއްގައި  ބޮޑު  ކޮންމެ 

ޢުދުވާނުގައި  ގެ   3 ނޮވެމްބަރު 
ފުރާނަ  ޤައުމަށްޓަކައި  ސިފައިންނަކީ  ޝަހީދުވި 
ދޫކޮށްލި މީހުންނެވެ. ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ތިމާގެ 
މޭ އައްޑަނައަކަށް ހެދި ބަޔަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން 

ދެކެންޖެހޭނީ ޤަދަރުވެރިކަމާއި ލޯތްބާއެކުގައެވެ.

އިންސާނުންނެވެ.  ސިފައިންނަކީވެސް 
އެހެން ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ 
ސިފައިންވެސް  ހަނގުރާމައާ  ދިރިއުޅުމުގެ 
ދަރީންގެ  އާ  އަނބިމީހާ  ލާންޖެހެއެވެ.  ކުރިމަތި 

ުދ ީޙ ުދ ަވ ަމ ްއ ަޙ ުމ
ުލ - ުޑ - ަމ

ސިފައިން ޤައުމަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަާތމެދު 
އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހެއެވެ.

އަދާކުރާ ބަޔަކީ ސިފައިންނެވެ. އެއީ ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއްކަމުގައި 
ވިޔަސް ސިފައިން  ޙަމަލާއެއްކަމުގައި  ޢުދުވާނީ  އެއީ  ވިޔަސް، 
ތިބޭނީ ރައްޔިތުންނާއެކުގައެވެ. ސިފައިން ތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ 

ޚިދުމަތުގައެވެ.

އާންމުން  މީހުންދެކެ  ހިންގަންތިބޭ  މަޢުރޫފު  ޢަމުރު 
ނަފުރަތެއް އެފެދުމަކީ އިންސާނީ ތަބީޢަތުގައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންވީމާ، 
ކުރަންވާ  ފުލުހުންނަށް  ފަރާތުން ސިފައިންނަށާއި  ރައްޔިތުންގެ 
ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމެއް މަދު ފަހަރަކު ނޫނީ ނުފެނެއެވެ. އެއީކީ 
ނޫނެވެ.  ހަރުކަށިވެގެނެއް  ސިފައިން  ކޮންމެހެން 
އެހެން ނަމަވެސް ހިތުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގާތްކަން 

ނެތުމުންކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

ކުރާނެ  މީހަކުވެސް  ކޮންމެ  އެއިން  ކަންކަމާމެދު 
ދަތިވުމުން  އަތްމަތި  ހުންނާނެއެވެ.  ފިކުރުތައް 
ވިސްނާ ވިސްނުންތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އެއީވެސް 

ހަމަ އިންސާނުންކަމަށް ވާތީއެވެ.

ސިފައިންނާ  ނަޒަރުގައި  އަޅުގަނޑުގެ 
ތަޞައްވަރު  ގޮތުގެ  ދެކޭ  އާންމުން  މެދު 
އކަންކުރުމަށް  ޖެހެއެވެ.  ރަނގަޅުކުރަން 
އެކަން  އެބަޖެހެއެވެ.  ހިންގާން  ކެމްޕޭނެއް 
ސިފައިން  ކަންކަމުގައި  ބޮޑެތި  ނަމަ  ކުރެވިއްޖެ 
ލުއިކޮށްދިނުމަށް  ބުރައެއް  ކޮންމެ  އުފުލަންޖެހޭ 

ރައްޔިތުން ތިބޭނެއެވެ. 

ރައްޔިތުންނާމެދު  ސިފައިންނަކީ 
ސިފައިން  ނޫނެވެ.  ބައެއް  ހަރުކަށިވާންޖެހޭނެ 

ަނުފަރެތއް  އާްނމުން  ީމހުްނެދކެ  ހިްނގަްނިތބޭ  ަމުޢޫރފު  ަޢުމރު 
ެއހެްނީވާމ،  ަކެމެކވެ.  ަތީބަޢުތަގިއވާ  އިްނސާނީ  ެއެފުދަމކީ 
ަރްއިޔުތްނެގ ަފާރުތްނ ިސަފިއްނަނާށިއ ުފުލުހްނަންށ ުކަރްނާވ 
ަޤަދާރއި ިއްޙިތާރެމއް ަމދު ަފަހަރކު ނޫނީ ުނފެެނެއވެ. ެއީއކީ 

ކޮްނެމހެްނ ިސަފއިްނ ަހުރަކިށެވގެެނއް ނޫެނވެ. 
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ހަރުކަށި ވާނީ ޤައުމުގެ ދުޝްމަނުންނާމެދުގައެވެ. 
ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ތަމްރީނުގެ  ސިފައިންގެ 
ވަންތަކަން  އިންސާނިއްޔަތު  ބަޔަކީ،  އެއް 
މީހުންނަށް  އެހެން  ބައެވެ.  އަށަގެންނެވުމުގެ 

އޯގާތެރިވުމާއި ޤަދަރުކުރުމުގެ ބައެވެ.

ދީންވެރި  އާންމުކޮށް  ސިފައިންނަކީ 
ނަމާދު  ފަސް  ފަސްއިރު  ބައެކެވެ.  އަޅުވެރި 
ބައެކެވެ.  އިޙްތިރާމްކުރާ  ކަންކަމަށް  ދީނީ  ކުރާ 
ކަންކަން  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  ބަޔަކަށް  އެފަދަ 
ސަބަބަކީ  ވާނެއެވެ.  ފަސޭހަ  ކާމިޔާބުކުރުމަށް 
އަށް  މާތްهللا  ތިބޭނީ  އަބަދުވެސް  ސިފައިން 
އަބަދުވެސް  ވާތީއެވެ.  ކަމަށް  ބައިޢަތުހިފައިގެން 
އެބައިމީހުން ތިބޭނީ މާތް هللا ހަނދުމަކުރުމުގައެވެ. 
އެހެން ކަމުން މާތް هللا ވެސް އެބައިމީހުން މަތިން 

ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާނެއެވެ.

ސިފައިންނަކީ  ތެދުފުޅެކެވެ. 
ބައެކެވެ.  ކުރައްވާ  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  ސަރުކާރުން 
އާ  ޒިންމާ  އުފުލަންޖެހޭ  ސިފައިން  ސަބަބަކީ 
އަމިއްލަ  ބޮޑުވީމައެވެ.  އެހާ  ވާޖިބުތައްވެސް 
ދީނާއި  ޤައުމާއި  ދީފައި  އަގު  ފުރާނައިން 
މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލާއި އަމަން އަމާންކަން 
ދަމަހައްޓަން ތިބޭ ބަޔަކަށް އެކަންކަން ކުރެވޭނީ 

ޚަރަދުތަކެއްވެސް ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީއެވެ.

ނިސްބަތުގައި  ޤައުމުގެ  ސިފައިންނަކީ 
އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް މުއައްސަސާއެވެ. 127 
ކަންތައްތައް  މުއައްސަސާގެ  މި  އަހަރުވެފައިވާ 
ސިފައިންނާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ފުރިހަމަކޮށް 
ރައްޔިތުންނާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގާތްކަން އިތުރަށް 

ބަދަހިކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

ފަރާތުން  އައްޑަނައިގެ 
ވަޑައިގަތުމަކަށް  އެދި  އެދިވަޑައިގެންނެވި 
އިންސާފުކުރެވުނީ  މި  މިފަހަރު  އަޅުގަނޑަށް 
ފިކުރުތަކެއްގެ  އެނބުރެމުންދާ  ސިކުނޑިގައި 
މައްޗަށެވެ. މި ފިކުރުތައް އެނބުރެން ފެށީ ބައެއް 
ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިނގި ކަންކަމުން 
އަޅުގަނޑުގެ  ފެނުމުންނެވެ.  މަންޒަރުތައް 
އުންމީދަކީ އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ ތެރެއިން އިޙްތިރާމް 
ހޯދުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެނައުމެވެ. ސިފައިންނަކީ 
ރައްޔިތުންނާ ދެމެދުގައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް 
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބަދަހި ގުޅުމަކަށް މަގުފަހި 

ކުރުމެވެ.

ޅެްނ: ޮކމާްންޑ ާސޖަްނޓް ޭމަޖރ ަޢްބުދهللا ަސީޢދު �

އޮއްސެން އެދިޔަ އިރާއެކު އަބަދަށް ދެ ލޯ މަރާލީ

އޮއްބަން އުޅުނު ކަރުނަތައް ވަގުތުން ދެ ލޯ ފުރާލީ        

ސިފައިންގެ މުޅި ފައުޖު ވެސް ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވީ

ވަށާލީ    ކަމެއް  ހިތްދަތި  ނުކުޅެދޭ  ސިފަކޮށްލަދެން     

ލިބިގެން މިދިޔަ ހިތާމައިން ސިފައިންގެ ދިދަ ހިމޭންވީ

ގެނބިގެން އެ ދިޔަ ޝުޢޫރުން ހުރެ އިސްދަށަށް ޖަހާލީ         

ޢިލްމަށް އެ ދެއްވި އިސްކަން ޚިދުމަތުގެ ސާފު މާޒީ

ގުޅާލީ    ސިފަވަންތަކަން  ސިފަތައް  ރީތި  ޚުލްޤާއި     

ހިތްހެޔޮ އެހާމެ ސާދާ އަޚްލާޤުގައި ނަމޫނާ 

މިސާލީ     ގޮތޭ  ދެއްކެވި  ހަޔާތުން  ހިމޭން  ހިތްތިރި    

ސަންދޯއްމަތީން ނަގާ ދިދަ ސިފައިން ހަވާލުކުރި ހިނދު

އެންމެންގެ ލޯތަކުން ވެސް އަސަރުގެ ކަރުނަ ވިދާލީ       

ތިން މުށް ވެލިން ސަލާންކޮށް ދުރުގައި އައިސް މަ ހުރިއިރު

މިލާލީ    ހިތް  މި  އިތުރަށް  މާޒީން  ޚިޔާލު  ގެންދިޔަ     

ލެއްވުން ދުޢާ މިކުރަނީ ފިރުދައުސުގައި އިލާހީ

ތަސައްލީ  ކެތްތެރިކަމާ  ޢާއިލާއަށް  ދެއްވާށި      

ުދ  ަމ ްއ ަޙ ުމ ްނ  ަޓ ްޕ ެކ
ިއ  ަގ ުނ ާދ ނ ަހ ެގ  ުޒ ިމ ާރ
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ބައި  ބޮޑުހަނގުރާމައަށްފަހު  ދެވަނަ   
ކުރެވުނުއިރު،  ކަޑައްތު  ރާސްތާއެއް  ޤަރުނުގެ 
މިއަދު މިފެންނަ ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާރަކީ، 
މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން ގޮތްހުސްވެ، އިނދަޖެހިފައި 
ކުރެވުނު  އަހަރެމެންނަށް  އަހަރެމެންނެވެ.  ތިބި 
ކުރުމެވެ.  ޙާޞިލު  ޢިބުރަތް  ތާރީޚުން  ކަމަކީ، 
ލޯމަތިން  ކަންކަމާއި،  ފެންނަމުންދިޔަ  ލޯމަތިން 
ހަނދާންކޮށް،  މަތިން  ކަމެއްގެ  ގެއްލުނުހާ 
ރޫޙެއްގައި  އާ  އަތުގުޅާލައިގެން  އެންމެން 
މަސައްކަތް ފެށުމެވެ. މިއީ އިއްޔެ ވީރާނާވެފައި 
އޮތް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ޖަޕާނުގެ ދުލުން 

ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު މިއަދު ބުނާ ވާހަކައެވެ.

ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު އަނދަވަޅަށް   
ތެދުވެ  ވަޅުގަނޑުން  އެ  ޖަޕާނަށް  ވެއްޓުނު 
ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމުގެ  ބޯހިއްލާލެވުނީ، 
ރޫޙުގެ  ޤައުމީ  ވަރުގަދަ  އުފެދުނު  ހިތްތަކުގައި 
ަސބަބުންނެވެ. ބައިބައިވެ، ވިއްސިވިހާލިވެފައިވާ 
އެކަތިގަނޑަކަށް  ރޫޙުން  އެ  ނަފުސުތައް، 
މާޔޫސްވެފައިވާ  ގޮތްހުސްވެ  ހަދައިދިނީތީއެވެ. 
އެދި  ރޫޙު  އެ  ޘަޤާފަތްތައް  ރައްޔިތުންގެ 
ބާރަކަށް  ދުނިޔޭގެ  އަދިވެސް  ގޮވީތީއެވެ. 

ޤައުމީ  އެމީހުންގެ  ސިގްނަލް  ލެވިދާނެކަމުގެ 
ބަސް ދެމުން ދިޔައީތީއެވެ. މިދެންނެވި ހުރިހާ 
ކަމެއް ގޮސް ގުޅެނީ، ޤައުމީ ލޯތްބާއެވެ. ޤައުމީ 

ރޫޙާއެވެ.

އެއް  އާލާކުރެވޭނެ  ރޫޙު  ޤައުމީ   
މާދަރީ  ބަހެވެ.  މާދަރީ  އަމިއްލަ  މަސްދަރަކީ، 
ނެރެދިނުމެވެ.  ރޫޙު  ޤައުމީ  ތެރެއިން  ބަހުގެ 
ކުދިންގެ  އަސަރު،  ޖަޒުބާތުގެ  ޤައުމީ 
ސިކުނޑިތަކާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މާދަރީ 
އަށަގެންނެވުމަކީ  ލޯބި  ޤައުމީ  ނުލައި  ބަހާ 
ޤައުމިއްޔަތުގެ  ސަބަބަކީ،  ކަމެކެވެ.  ނާދިރު 
މާދަރީ  އެބައެއްގެ  އަސްލުތަކާއި،  ވަރުގަދަ 
ގުޅުން  އެ  ގުޅުމެވެ.  އޮންނަ  ގުޅިފައި  ބަސް 
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  މައުމޫން  ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން 
ލިޔުންތެރީންގެ  ވިދާޅުވެފައިވަނީ،   )1979(
ނަޒަރުގައި ޤައުމިއްޔަތުގެ މައިގަނޑު އަސްލަކީ، 
އެއްޗެއް  ދެވަނަ  ފިޔަވައި  ބަސް  ޤައުމީ 
އެއްވެސް  ނެތި  ބަހެއް  އަމިއްލަ  ނޫނެވެ. 
ބައެއްގެ ޤައުމިއްޔަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. މިކަމަށް 
ކަލްޗަރަލް  ޖަރުމަނުގެ  ދެއްވަމުން  ބާރު 
ގޮޓްފްރެޑް  ޖޯހަން  ކަމަށްވާ  ނެޝަނަލިސްޓެއް 

ހާރޑަރ )1800( ވިދާޅުވަނީ، ބަހަކީ ޤައުމީ 
ލޯބި އުފެއްދުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު އަސާސެއް 
ކަމުގައެވެ. ސަބަބަކީ، އެތެރޭގެ ޖަޒުބާތު އެންމެ 
ފާޅުކުރެވޭނީ  ފުނުން  އެންމެ  އަދި  ފަސޭހައިން 
ޤައުމީ ބަހުން ކަމަށްވާތީއެވެ. ބަސް ދަސްވެގެން 

ދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވާތީއެވެ.

ޤައުމެއްގެ  އެ  ޤައުމިއްޔަތަކީ   
ޖަޒުބާތެކެވެ.  ޝާމިލުވާ  ރައްޔިތުން  އެންމެހާ 
އިޙުސާސްކުރާ  އަނެކަކަށްޓަކައި  އެކަކު  އެއީ 
ވަރުގަދަ އުޅުމެކެވެ. އެ ގުޅުމުގެ އަސާސްތައް 
ބިނާވަނީ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުމުގެ މައްޗަށެވެ. ޤައުމީ 
ލޯބި އުފެދި ބޮޑުވުމުގެ ފުރުޞަތު، މިދެންނެވި 
އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދެއެވެ. 
ަޠބަޢީގޮތުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި އެ ބާރު 
اللّـه تبــارك وتعــالـى ލައްވާފައި ވާތީއެވެ. އިޖުތިމާޢީ 

ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ޤައުމީ ރޫޙު ނެރެވިފައިވަނީ، 
މިދެންނެވި ހަމަތަކުންނެވެ. ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓުގެ 
ދިވެހި  ކުރުމުގައި،  ހަލުވިކަމާއެކު  މަސައްކަތް 
ލިބިގެން  ހިތްވަރު  އަތްތަކަށް  ހިތްތަކަށާއި 
ދިޔައީ، މިދެންނެވި ޤައުމީ ލޯބީގެ ސަބަބުންނެވެ. 
އެއީ  ޤައުމިއްޔަތާއެވެ.  ގުޅެނީ،  ސަބަބު  މި 
އެއްވަރަކަށް  ރައްޔިތުން  އެންމެހާ  ޤައުމެއްގެ 

ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ޖަޒުބާތެކެވެ.

އާލާކުރުމުގައި  ރޫޙު  ޤައުމީ   
އާދަކާދައާއި  ގޮތްތަކާއި  ޤަބޫލުކުރާ  އެބަޔަކު 
އާދަކާދައާއި  ބަހާއެކެވެ.  މުހިންމު  ޘަޤާފަތަކީ 
ނެތްނަމަ،  ގިނަބަޔަކު  ހިއްސާކުރާ  ޘަޤާފަތް 
އުފެދިގެނެއް  ޝުޢޫރު  އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ 
އެބައެއްގެ  ޝުޢޫރު  އެ  ނުދާނެއެވެ. 
ރޫޙު  ޤައުމީ  ނުވަންނަނަމަ،  ހިތްތަކަށް 
ދާނެއެވެ.  އެޅިގެން  ހުރަސްތަކެއް  އުފެދުމަށް 
އާލާކުރުމަށް  ރޫޙު  ޤައުމީ  އެހެންކަމަށްވާނަމަ، 
ކަންކަން  ޘަޤާފީ  މަގުތަކުގައި،  ހުޅުވިގެންދާ 

އަދާކޮށްދެނީ ފިސާރި މުހިންމު ދައުރެކެވެ.

ދިވެހްިނގެ ހިތްތުަކގައި ޤުައމީ ލިޯބ 

ާއާލުކެރވާިދެނ ގޮތްތައް
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ސްކޫލް  ވެށްޓަކީ،  މުހިންމު  އެންމެ  ދިރުވޭނެ  ރޫޙު  ޤައުމީ   
މަދަރުސާތަކެވެ. އެ ރޫޙު އާލާކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ދުވަސްވަރަކީ، ކުއްޖާ 
ކިޔަވަމުންގެންދާ ދުވަސްވަރެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ، މިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ 
ނިޒާމުގައި ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު އަށަގަންނާނެފަދަ ބައިތައް ހިމެނިފައިވާލެއް 
ކުޑަކަމެވެ. އަމުދުން އެކަން ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މަދުކަމެވެ. 
ހަރުދަނާކޮށް،  ނިޒާމު  ތަޢުލީމީ  ބޭނުންނަމަ،  ދިރުވަން  ރޫޙު  ޤައުމީ 
ޖެހެއެވެ.  އެކުލަވާލަން  މަންހަޖެއް  ހިއްސާކުރާ  ބައިތައް  ޤައުމިއްޔަތުގެ 
އެތައް ދިރާސާއަކަށްފަހު، "ކަލްޗަރަލް ނެޝަނަލިޒަމް އިން ކޮންޓެމްޕަރަރީ 
ރޫޙު  ޤައުމީ   )1992( ޔޮޝިނޫ  ކޮސަކޫ  ފޮތްފޮތުގައި  ފަދަ  ޖަޕާން" 
އަށަގަތުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރު އަދާކުރާ ތަނަކީ ސްކޫލްތައް ކަމަށް 

ބުނެފައިވަނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންކަން ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

ހަނދާންތަކާއި،  ާކބަފައިންގެ  މާޒީއެވެ.  ޤައުމުގެ  ތާރީޚަކީ   
ގެނެސްދޭ  ހަމަޔަށް  ޒަމާންތަކާ  ހިނގަމުންދާ  ޤުރުބާނީ،  ބަޠަލުންގެ 
އުނގަންނައި  އަންގައިދިނުމާއި،  ތާރީޚު  އެހެންކަމުން،  ވާސިތާއެވެ. 

ކުޅިވަރުތަކެވެ.  ބަހާއަކީ،  އަނެއް  އާލާކުރެވިދާނެ  ރޫޙު  ޤައުމީ   
ކުޅިވަރުގެ މައިދާންތަކެވެ. ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި، ޒަމާނީ ކުޅިވަރުތަކާއި، 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޅިވަރުތަކެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކުޅިވަރަކަށްވެސް ޤައުމީ 
ކުޅިވަރަކީ  ސަބަބަކީ،  ލިބިފައިވެއެވެ.  ބާރު  އާލާކޮށްދިނުމުގެ  ރޫޙު 
އޮންނަ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ވާދަ  މަތިން  ހަމަތަކެއްގެ  ވަކި  އޭގައި 
އެއްޗަކަށް ވާކަމެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން، ބައިބައިވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުތައް 
އެކަތިގަނޑަކަށް ހަދައިދޭތީއެވެ. މީގެ ހެތްކަކަށް، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
ފުދެއެވެ. ސިޔާސީ ކޯޅުމާއި ހަމަނުޖެހުންގަނޑުގެ ތެރޭންވެސް، އެންމެން 
އެއް ރާގެއްގައި ޤައުމީ ރޫޙު ނެރުނީ، ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއިންނެވެ. ޤައުމީ 
ދިދަ އެއީ ތިމާމެންގެ އެއްޗެއްކަން ހަނދާންވީ އެދުވަސްތައް އައުމުންނެވެ. 
ޤައުމީ ކުލަތަކަށް ހިތްތަކުން ޚާއްޞަ ކަނެއް ދޭންޖެހުނީ، އެ މެޗުތަކުގެ 

ސަބަބުންނެވެ.

ޤައުމީ ރޫޙަކީ އުފައްދަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.  އެހެންކަމުން، އެ   
ލޯބި އުފެއްދުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް އެބަވެއެވެ. އެއްފަރާތަކީ، 
ޤައުމެއްގެ ދަރިންގެ އުންމީދުތަކާ ކުޅުމުގެ ބާރު އޮންނަ ސަރުކާރެވެ. ދެވަނަ 
ފަރާތަކީ، އެ ދަރިންގެ މުސްތަޤްބަލު އުޖާލާކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ބޮލުގައި 
އަޅައިގެން ތިބޭ މައިންބަފައިންނެވެ. ތިންވަނަ ފަރާތަކީ، އެ ދަރިންނަށް 
ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންނެވެ. މިދެންނެވި ތިންފަރާތުގެ 
އެފަރާތްތަކަކީ  ނުވަތަ  ނޫފުލާނަމަ،  ގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ޒިންމާ 
ނުދޭ  އެއްވެސްކަހަލަ ސަމާލުކަމެއް  ލޯތްބަށް  ޤައުމީ  ކަންކަމަށް،  ޤައުމީ 
ލޯބީގައި  ޤައުމީ  ދަރިވަރުންނަކީ  އަންނަ  ހެދިބޮޑުވަމުން  ބައެއްނަމަ، 
ކޮށްދޭނެ  ޤައުމަށް  ތިމާގެ  ނުވާނެއެވެ.  ކަމުގައެއް  ބައެއް  ކުރިއަށްދާނެ 

ޚިދުމަތަކާމެދު ވިސްނާނެ ބަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ލޯތްބެކެވެ.  އާލާކުރެވިދާނެ  ކުޅިވަރުތަކުން  ރޫޙަކީ،  ޤައުމީ   
ތާރީޚާއި މާޒީ ހަނދާނަށް ގެނެސްގެން ދިރުވިދާނެ ރޫޙެކެވެ. ކިޔަވައިދޭ 
މަކުތަބުތަކާއި މަދަރުސާތަކުގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން އުފެއްދިދާނެ 
ޖޯޝެކެވެ. އާދަކާދައާއި ޘަޤާފަތުގެ އިމުން ދަސްކޮށްދެވިދާނެ ޣީރަތެކެވެ. 
ތެރަހެކެވެ.  އަށަގެންނުވިދާނެ  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  އިޖުތިމާޢީ 

އަމިއްލަ މާދަރީ ބަހުން ނެރެވިދާނެ ޙުއްބުލްވަޠަނެކެވެ.

ޤައުމެއް ދިރޭނީ، ޤައުމުގައި ހުރެގެންނެ ރޫޙެއް ހަމަ ދިރޭ
    އައުދާނަ ޤައުމީ ލޯބި ހިތްތަކުގައި އުފެދިގެންނޭ ދިރޭ

ަހާވާލ:

މުޙައްމަދު އަމީން )1365ހ( ހަރުދަނާ އަޚްލާޤެއް ލިބިގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ މާލެ . 1
ނޮވެލްޓީ ޕްރެސް

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް )1979( ބަހާމެދު... ދެތިން ބަހެއް. ފަތްތޫރަ 1 )1( . 2
ޞ. 5

ޖޯހަން ގޮޓްފްރެޑް ހާރޑަރ )1980( ކަލްޗަރަލް ނެޝަނަލިޒަމް އިން ކޮންޓެންޕަރަރީ . 3
ޖަޕާން. ޓޯކިޔޯ 

އިންޓައިޕް ލަންޑަން ލޓޑ.. 4

ދިނުމަކީ ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިއަދު 
ތާރީޚު  ޤައުމެއްގައިވެސް،  ކޮންމެ  ކުރިއަރާފައިވާ  ރޮނގުގައި  ތަރައްޤީގެ 
ލޯބިކޮށް،  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންވެސް  އުޞޫލުން،  ކިޔަވައިދެމުންދާ 
ޖެހެއެވެ.  ކިޔަވައިދޭން  ތާރީޚު  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ތަރިކައެއްގެ  ޤައުމުގެ 
މިރާއްޖެއަށް ވިސްނާލާއިރު، ތާރީޚު ޢިލްމު ނުވަތަ ހިސްޓްރީ މި މާއްދާ 
ކިޔެވުމުގެ ފޯރިއެއް ނެތެވެ. ޕްރީސްކޫލްތަކާއި، ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކުގައި 
މިންވަރެކެވެ. ސެކަންޑަރީ  ކުޑަ  ވަރަށް  ކިޔަވައިދެވެނީ  ތާރީޚުން  ދިވެހި 
ނޭނގޭނަމަ،  ތާރީޚު  އަމިއްލަ  މާކުޑައެވެ.  އަދި  އެބައި  ސްކޫލްތަކުގައި 
އަޅުގަނޑުމެން  އެނގޭނެތޯއެވެ؟  ކޮންބައެއްކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެނެގަނެވޭނެތޯއެވެ؟  ކަންތައްތައް  ފަޚުރުވެރިވާންވީ 

އަސްލާ ހަމައަށް ދެވިދާނެތޯއެވެ.

ީމ  ުއ ަޤ
ުއަފްއދަްނެޖހޭ  ޫރަޙކީ 

ޯލބި  އެ  ެއހެްނަކމުްނ،  ެއްއެޗެކވެ.  
ުއެފްއުދުމަގއި ޒިްނާމވާްނެޖހޭ ަފާރްތަތެކއް ެއަބެވެއވެ. 

ުކުޅުމގެ  އުްނީމުދަތކާ  ަދރިްނގެ  ަޤުއެމްއގެ  ެއްއަފާރަތީކ، 
ާބރު އޮންނަ ަސުރާކެރވެ. ެދވަނަ ަފާރަތީކ، އެ ަދރިްނގެ 
ުމްސަތްޤަބުލ ުއާޖާލޮކްށިދުނުމެގ ިޒްނާމ ޮބުލަގިއ ައަޅިއެގްނ 
އެ  ަފާރަތކީ،  ތިްނވަނަ  ަމއިްނަބަފއިންެނވެ.  ިތބޭ 

ަދރިންަނށް ަނމޫނާ ަދްއކަްނެޖހޭ ުމުޖަތަމުޢގެ 
ައުފާރުދްނެނެވ.
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ިސފައްިނގެތެެރއްަށ ވުަންނ،   

Abirujat egqnerahaw
ޭމޖަރ ިރަޓަޔރޑް 
ުޙަސިއްނ ާޝިކުރ

ައަހރެންަނކީ  ޭއރު  ުކިރެއވެ.  ުދަވސް  ަގރުެންއހާ  ަބއި  ީމގެ   
ަމީޖިދްއޔާ ްސޫކްލަގއި ިކަޔވަްނުއޅޭ ުކްއެޖެކވެ. ެއއީ 1963 ަވަނ 
ައަހުރގެ ޮބޑު ުޗްއީޓގެ ުދަވްސަވެރވެ. ިދާރސީ ައަހެރއް ިނމި ިދާރސީ 
ައއު ައަހެރއް ެފުށަމށް ަތްއާޔުރަވމުން ައއި ުދަވްސަވެރވެ. ްސޫކލު 
ެއހެން  ެވސް  ެއއީ  ޮއެވެއވެ.  ަބާރަބަރށް  ެކޭޑޓް  ަނަމެވސް  ބަްނދު 
ެހދުނު  ެވސް  ުދަވހު  އެ  ުދަވެހެކވެ.  ަކަހލަ  ެއއް  ަތެކކޭ  ުދަވސް 
ެކޭޑޓް ްޕެރްކިޓސް ހެްނޭވރު ޯބަޅަދނުޑަގއި ޮއެތވެ. ެކޭޑޓް ްޕެރްކިޓސް 
ިނިމގެްނ ެގައށް ެދވުުނިއރު ުނަވަގިޑަބއި ނޫނީ ިދަހެއްއ ަޖާހފާެނެއެވ.
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އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް އޭރު 
އޮތީ ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައެވެ. ސްކޫލު 
ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ  އަހަރެން  ދެން  ފެށުމުން 
އޮތީ  ސުވާލުތައް  ކުރެވޭ  ހިތާއިހިތާ  ކިހިނެއްތޯ 
ފުނިޖެހިފައެވެ. ވަގުތު ނުޖެހޭތީ ހާމަނުކުރެވިފައެވެ. 
ސްކޫލުގައި ކިޔަވަން ހުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ 

އުންމީދު ވަނީ ވަރަށް ކުޑަވެފައެވެ.

އަހަރެންނަކީ އުމުރުގެ ވަރަށް ޅަފަތުގައި 
ހުންނަން  ހަނދާން  މީހަކީމެވެ.  ޔަތީމުވެފައިވާ 
ސަހަރޯވެރިކަމާއި  ސަހަރޯވެރިންގެ  ފެށިއިރު، 
ހަންހާރަވެތިކަމާއި ލޯތްބާއި ކުލުނުވެރިކަމުގެ ހިޔާ 
ލިބިގެން ދިރިއުޅެމުން އައި މީހެކެވެ. އެއީ، هللا 
ގެ ނިޢުމަތެވެ. ޙަމްދުހުރީ ނިއުމަތްތަކުގެ ވެރިهللا 

އަށެވެ.

ސުވާލުތައް  ކިޔެވުމާއިމެދު  ސްކޫލުގެ 
އޭރު  ނޫނެވެ.  ނުވާތީއެއް  ކިޔަވާހިތް  އުފެދުނީ 
ބަލަހައްޓަދެމުން  ބަލަދުވެރިކަން  އަހަރެންގެ 
ގޮވާލުމަށް  ގޮވާލެވުނު  ފިޠުރަތުން  ފަރާތަށް  ދިޔަ 
"ލައްބައެކަ" ބުނެ  ޖަވާބުދީ އެ އަމުރަށް ބޯލަބާލާ 
ނަފުސު ތަސްލީމްކުރަން ޖެހުމުން ނެވެ. އެއީ ކޮންމެ 
ނަފުސަކަށް ވެސް ގޮވާލެވޭނެ ޔަގީން ގޮވާލުމެކެވެ. 
އެ ގޮވާލުމާއެކު މުޅިގެއަށް ވެރިވީ ކަޅު އަނދިރި 
ކަމާއި ހިތާމައެވެ. އޭރު އެއީ، އަހަރެންގެ އަމިއްލަ 
ގެ ކަމަށާއި މުޅި ޚާންދާނުކަމުގައި ދެކެމުން އައި 
އެ  އަދި  މަޢީޝަތާއި  ހުރި  ލިބިލިބި  އާއިލާއަށް 
ވަގުތައް ފެނިހުރި މަގު ވެސް އޭގެފަހުން ދާދި ކުޑަ 
ގޭގެ  ވެއްޖެއެވެ.  ބަންދު  ދުވަސްކޮޅެއްގެތެރޭގައި 
ފަރާތުގެ  އައި  އުފުލަމުން  މަސްއޫލިއްޔަތު  މުޅި 
ވަޒީފާ ކުއްލިއަކަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ. ގެއަށް ވެރިވީ 
އިތުރު ހިތްދަތި ކަމާއި އަނދިރިކަމެވެ. ހިތާމައިގެ 

ތެރެއަށް ހިތާމައެވެ.

އިރަކު  އެއްވެސް  އަހަރެންނަކީ 
ގަދަ  މޭދާ  ދަސްވާ  އެއްޗެތި  މާފަސޭހައިން 
މޮޅު  ކިޔެވުމަށް  ސްކޫލުގައި  މީހެއްނޫނެވެ. 
ނުވިތާނގައި އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ވިދި 
މީހެއްނޫނެވެ. ބައެއް މީހުނަށް ކަންކަން ހާސިލު 
ޚިލާފަށް  އެއާ  ފަސޭހަކަމެކެވެ.  ވަރަށް  ކުރުމަކީ 

އަހަންނަށް އެއީ މާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. 

އުމުރު  އެއް  އަބަދުވެސް  އަހަރެންނަކީ 
އިސްކޮޅުން  ކުދިންނަށްވުރެ  އެވްރެޖް  ފުރާވަރުގެ 
ބަލިކަށި  ބަލި،  ޟަޢީފް،  ހަށިގަނޑު  ދިގު، 

އެއްދޮރު  ރަޙުމަތުގެ   ،... އެހެނަސް  މީހެކެވެ. 
ބަންދުވާއިރު އިތުރު އެތައް ދޮރެއް هللا ހުޅުއްވައި 
މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ  އަޅުގަނޑަށް  ދެއްވައެވެ. 

ވަޒީފާ ލިބުމަކީ هللاގެ ދަރުމަވަންތަވެރިކަމެވެ.

ފެށިގެން  ޅަފަތުން  ވަރަށް  އުމުރުގެ 
ތެރޭގައި  އާއިލާއެއްގެ  ބޭރު  އައީ  ދިރިއުޅެމުން 
ފަރާތުގެ  އެ  ދަރަޖައަކަށް  މަތިވެރި  ނުހަނު 

ލޯބިލިބިގެން ހެންވޭރު ޗަބޭލީގޭގައެވެ. 

ބަދަލުކޮށްލި  ޙަޔާތް  އަހަރެންގެ 
ދުވަހަކީ 1964 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 
ޕްރެކްޓިސް  ކެޑޭޓް  ހެދުނު  ދުވަހެވެ.  ވަނަ   14
ނިމިގެން ގެއަށް ދިއަތާ މާ ގިނައިރެއް ނުވަނީސް 
ޖަހާއިރަށް  އެގާރަ  އައިސް  ޕިޔޯނު  ސްކޫލު 
ޒާހިރު  ޢުމަރު  ހެޑްމާސްޓަރ  ދިއުމަށް  ސްކޫލަށް 

ވިދާޅުވިކަމަށް އެންގިއެވެ. 

އަހަރެން ސްކޫލަށް ދިއައިރު، ސީނިއަރ 

ރީތިކޮށް ތައްޔާރުވެގެން އެކެއް ޖަހާއިރު ސްކޫލަށް 
އައުމަށެވެ. 

ދިޔުމުން  ސްކޫލަށް  ޖެހިއިރު  އެކެއް 
ފޮނުއްވެވީ  ކުދިން  ހުރިހާ  ޕިޔޯނުލާފައި  ސްކޫލު 
އަޅުގަނޑުމެން  ޢާންމަށެވެ.  އަމަން  މަޙުކަމަތުލް 
އައު  ބަނޑޭރިގޭ  އައިސް  ޕިޔޯނު  ގޮވައިގެން 
އިމާރާތުން ވަނުމުން މަޙުކަމަތުލް އަމަން ޢާންމުގެ 
ޕިޔޯނެއް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ޙަވާލުވެގެންގޮސް 
ފެންޑާމަތީ  ޢިމާރާތުގެ  ބައު  ބަނޑޭރިގޭ  ބޭތިއްބީ 
ދުވަސްވަރު  އެ  އެއީ  ގައެވެ.  ދިގުގޮޑިއެއް  ހުރި 
އޭރު  ޢިމާރާތެވެ.  ހިންގި  މަޙުކަމަތުލްމާލިއްޔާ 
ގިނަ  ހުޅަނގުކޮޅުގައި  ގޯތިތެރޭ  ބަނޑޭރިގޭ 
އަދަދެއްގެ މީހުން ތިއްބެވެ. މަޙުކަމަތުލް އަމަން 
ޢާންމު ފެންޑާއިން ތަޅުންގަނޑުން ބޭރަށް ފައިބާ 
ވަޒީރުލްއަޢުޡަމް  ހަމައިގައި  ހަރުފަތްތަކާއި 
ނާޞިރާއި  އިބުރާހީމް  ސުމުއްވުލްއަމީރު 

ތިއްބެވެ.  ގެންގޮސްފައި  ކުދިން  ބައެއް  ކެޑޭޓްގެ 
ހުރިހާ ކުދިން އެއްފަހަރާ އޮފީހަށް ވެއްދެވުމަށްފަހު 
ގެނައީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވީ  ޒާހިރު  ޢުމަރު 
ސަރުކާރުން ކެޑޭޓުން ސިފައިންތެރެއަށް ވައްދަން 
އަންގަވަން  އެކަން  ވަޑައިގަންނަވާތީ  ބޭނުންވެ 
ވަންނަން  ސިފައިންތެރެއަށް  ވީމާ،  ކަމަށެވެ. 
ޖެހުމަށެވެ.  ފަރާތައް  އެއް  ކުދިން  ބޭނުން 
ކުދިންތެރެއިން  ހާޒިރުކުރި  އިދާރާއަށް  ސްކޫލު 
ގިނަކުދިން  ފިޔަވައި  މަދުކުއްޖެއް  ވަރަށް 
ވިއެވެ.  އެއްބަސް  ވަނުމަށް  ސިފައިންތެރެއަށް 
ސިފައިންތެރެއަށް ވަނުމަށް އެއްބަސްވި ކުދިންނަށް 
ކައިރީ  ބެލެނިވެރިންގެ  ގޮސް  ގެއަށް  އެންގެވީ 
ޔުނީފޯމުގައި  ސްކޫލު  ހޯދައިގެން  ހުއްދަ  ބުނެ 

ޢަބުދުލްޙަންނާނު  ނާއިބު  ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ 
ބޭފުޅުންނަށްވުރެ  އެ  ހުންނެވިއެވެ.  ޙަލީމް 
އަމަން  މަޙުކަމަތުލް  ގަނޑެއްގައި  ހަރުފަތް  ތިރީ 
ތިއްބެވިއެވެ.  މުވައްޒިފަކު  ތިންހަތަރު  ޢާންމުގެ 
އިބުރާހީމް  ދޮންމަނިކާއި  ބުޗާ  ތެރޭގައި  އޭގެ 

މުޙަންމަދު މަނިކު ހުންނެވިއެވެ.

ނަން  ބައްލަވައިގެން  ލިސްޓެއް 
ބޭފުޅުންގެ  އެ  މީހަކު  ފަހަރަކު  ވިދާޅުވެގެން 
ކުރިފުޅުމައްޗަށް ގެންދަވާ ބައްލަވާ ބެއްލެވުންތަކެއް 
ޕިޔޯނެއްގެ  ފޮނުވާލެއްވުމުން  ބެއްލެވުމަށްފަހު 
ބަނޑޭރިގެއިން  ގެންގޮސް  ދަށުން  ބެލުމުގެ 
ބެއްލެވުމެއް  ބެއްލެވި  އެ  ނެރެފޮނުވާލައެވެ. 
ފޮނުވާލެއްވުމަށްފަހު  އެންމެން  ބައްލަވައި 
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ކުދިން  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދެވީ  ދެން 
ހިނގަފައި  ސަފަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައެވެ. 
ޢަބުދުލްޙަންނާނު  ނާޞިރާއި  އިބްރާހީމް  ގޮސް 
ޙަލީމުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ސަފަކަށް ހުއްޓުމުން އެ 
ެދބޭފުޅުން ނިކަން ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއި 
ބޭފުޅުންގެ  އެ  ބައްލަވާލެއްވުމާއެކު  ދިމާއަށް 
އަނބުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އިޝާރާތަކަށް 
އިޝާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.  ޕިޔޯނަށް  ގެންދިއުމަށް 
ބޭތިއްބީ  އަނެއްކާވެސް  ގެންގޮސް  އަޅުގަނޑުމެން 
މާގިނައިރެއް  ތިބިތާނގައެވެ.  ކުރިންވެސް 
ނުވަނީސް މަޙުކަމަތުލް އަމަން ޢާންމުގެ ޕިޔޯނަކު 
އަޅުގަނޑުމެން ގޮވައިގެން ގޮސް ސްކޫލު އިދާރާއާ 

ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާއި  ދެންވެސް 
ބައްދަލުކުރެއްވީ ޢުމަރު ޒާހިރެވެ. އެންގެވީ 
ތައްޔާރުވެގެން  ރީތިކޮށް  ގެއަށްގޮސް 
ސްކޫލަށް  ބަޔަށް  ގަޑި  ހަތަރު  ހަވީރު 
ސިފައިންގެއަށް  އަޅުގަނޑު  ދިއުމަށެވެ. 
)ހ.  ގެއަށް  އުފަލުން  އުޅޭތީ  ވަދެވެން 
ހިނގި  ކަން  ގޮސް  ޗަނބޭލީގެއަށް( 
ހުރިހާގޮތެއް ކިޔައި ދިނުމަށްފަހު އެންގެވި 
ގަޑިއަށް ރީތިކޮށް ތައްޔާރުވެގެން ސްކޫލަށް 
ހިނދުކޮޅެއްތެރޭ  ކުޑަ  ހިގައްޖައީމެވެ. 
ޢުމަރު ޒާހިރު ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. 
އެއްބަސްވި  ވަނުމަށް  ސިފައިންތެރެއަށް 
އައިސް  ވެސް  ކުދިން  ހުރިހާ 
ހަމަވެއްޖެއެވެ. މި ފަހަރު ޢުމަރު ޒާހިރު 
ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ 
އިރު  ވެއްދެވި  އިދާރާއަށް  ކުދިން  ހުރިހާ 
ފެނިގެން ދިޔައީ ކަށަވަރުން ވެސް ކުރިން 
އަޅުގަނޑުގެ  ދިޔަ،  ދެކެމުން  އަޅުގަނޑު 

މޫނުފުޅެއް  ކުރީގެ  މާސްޓަރުގެ  ހެޑް  ލޮބުވެތި 
އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަނީ  މި  މިހެން  ނޫނެވެ. 
އަމާނާތްތެރި  ތެދުވެރިވެހުރެ  ނަފުސަށް  އަމިއްލަ 
މޫނުފުޅުގެ  ޒާހިރުގެ  ޢުމަރު  ކަމާއެކުގައެވެ. 
ފާޅުވަނީ  މޫނުފުޅުން  ފަނޑުވެފައެވެ.  ކުލަވަނީ 
ލޮލުގައިވަނީ  އަސަރެވެ.  ހިތާމައިގެ  ދެރަވުމާއި 

ކަރުނައިގެ އަސަރެވެ. 

ހުރިހާ  ކަލޭމެން  މިހާރު  "މިއަދު 
ވިދާޅުވެވުނީ  ވަކިކުރީއެވެ."  ސްކޫލުން  ކުދިން 
ލޯފުޅުން  ބެދިފައެވެ.  އަޑުވަނީ  ގަދަކަމުންނެވެ. 

ނީރަމުން އައި ކަރުނަފޮދު އޮބިނޯވެގެން ކޯތާފަތަށް 
ވަގުތުކޮޅުގެ  ކުޑަ  އެ  ދިޔައެވެ.  ބަންޑުންވެގެން 
ތެރޭގައި އެ ދެއްވި އަގުހުރި ނަޞޭހަތްޕުޅު ....... 
ނަމައެވެ.  އޮތް  ކުރެވިފައި  ރެކޯޑު  ލިޔެވި  އާހު! 
އާދެ! ނަމައެއްގައި ކުރާނެ ކަމެއްނެތެވެ. އެ އަގު 
ހުރި ނަސޭހަތްޕުޅުން ކުޑަ މިންވަރެއް ހަނދާނުގައި 
ހަރު ލެއްވުނު ކުއްޖަކު ހުރި ނަމަވެސް...! މިއަދު 
އެކުއްޖަކު ޙަޔާތް ކާމިޔާބު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެވެ. 

ނަސޭހަތްޕުޅުން  އަގުހުރި  ވިދާޅުވި 
ތެރޭ،  އަހަރު  ފަންސާހަކަށް  ދިޔަ  ހިނގާ  މި 
އަޅުގަނޑުގެ ހިތުން ފިލާނުދިޔަ އެއް ވާހަކަފުޅެއް 
ރެކޯޑަށްޓަކައި މިތަނުގައި ނަކަލުކޮށްލަން ބޭނުމެވެ. 

އެއީ، އާދެ! އެއީ، "ކަލޭމެން އެއްވެސް ކުއްޖަކު 
ސިނގިރޭޓް ނުބޮއްޗެވެ". ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމެވެ. 
މޫނުފުޅުން  ޒާހިރުގެ  ޢުމަރު  ވިދާޅުވިއިރު  އެހެން 
ފާޅުވީ އިޚުލާޞްތެރި ސިފައެވެ. އަޑުފުޅުގައި ހުރި 

އިޚުލާޞްތެރިކަމެވެ.

ނުވެ  މާގިނައިރުތަކެއް  ކޮންމެއަކަސް 
ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕިޔޯނެއްލާފައި  ސްކޫލުގެ 
ފޮނުއްވައިފިއެވެ.  މަޢާރިފަށް  ވުޒާރަތުލް  ކުދިން 
އިމާރާތު  އައު  ބަނޑޭރިގޭ  ހުންނަނީ  މަޢާރިފު 
ހުޅަނގު ފަޅީގައި މަތީބުރީގައެވެ. ސިޑިކޮޓަރީގައި 

ކުޑަ  ނުޖެހެއެވެ.  ތިބޭކަށް  ގިނައިރު  މާ 
ވައްދައިފިއެވެ.  އެތެރެއަށް  ތެރޭ  ހިނދުކޮޅެއްގެ 
ވަޒީރުލްމަޢާރިފުގެ  ބައްދަލުކުރެއްވީ  ތަނުން  އެ 
ރަޝީދެވެ.  އިބުރާހީމް  ޞާޙިބުއްސަޢާދާ  ނާއިބު 
ނަސޭހަތް  އަގުނުކުރެވޭނެ  ވެސް  މަނިކުފާނު  އެ 
ދެއްވިއެވެ.  ކުދިންނަށް  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން 
ދެމެހެއްޓުމަށާއި  ނަން  ރީތި  ސްކޫލުގެ 
މުހިންމު  ވަރަށް  ދައުލަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، 
ބޭނުންފުޅަކަށް ސިފައިން ތެރެއަށް ވައްދަވާބައެއްކަން 
ރަޝީދު  އިބުރާހީމް  ކޮށްދެއްވިއެވެ.  ހަނދާން 
ކުރެއްވުމަށްފަހު،  ބައްދަލު  އަޅުގަނޑުމެންނާ 
މަޙުކަމަތުލްއަމަން  ފޮނުއްވެވީ  ޕިޔޯނުލާފައި 
ޢާންމު  މަޙުކަމަތުލްއަމަން  ޢާންމަށެވެ. 
ހުރީ ބަނޑޭރިގޭ އައު އިމާރާތުގެ ހުޅަނގު 
އަމަންޢާންމުގެ  ތިރީބައިގައެވެ.  ފަޅީގެ 
ހުރި  އިރުމަތީކޮޅުގައި  ފެންޑާގެ  ދިގު 
ކުދިން  ހުރިހާ  ދިގުގޮނޑިއެއްގައި 
ހަގަޑިބައި  ފަހު  ބައިތިއްބުމަށް 
ޢާންމުގެ  އަމަން  އެހާކަންހާއިރު 
ފޮނުއްވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕިޔޯނަކުލާފައި 
އޭރު  އޮފީހަށެވެ.  ވަޒީރުލްއަޢުޡަމް 
ހުންނަނީ  އޮފީސް  އަޢުޡަމް  ވަޒީރުލް 
އިމަރާތުގައެވެ.  އައު  މާފަންނުގެ  އަތިރީ 
މާފަންނުގެ  އަތިރީ  ހުރީ  އިމާރާތް  މި 
މިއީ،  ހުޅަނގުގައެވެ.  ދެކުނު  ގޯތީގެ 
އޮފީސް  ހަދާފައިހުރި  ފެންޑާއެއްގޮތަށް 

ކޮޓަރިބަރިއެކެވެ. 

ބައިތިއްބީ  އަޅުގަނޑުމެން 
ގޯތިތެރޭ  މެދު  އުތުރުކޮޅުން  ފެންޑާގެ 
އިރުކޮޅެއްފަހުން  ކުޑަ  ސަފަކަށެވެ. 
ހިންގާ  އޮފީހުގެ  ވަޒީރުލްއަޢުޡަމް 
ކުރިމަތީ  ދޮންކަލޭފާނު  ފިހާރަ  ސެކުރެޓަރީ 
ކޮޓަރިން(  އުތުރަށްހުރި  )އެންމެ  ހުރިކޮޓަރިން 
ކުއްޖެއްގެ  ފަހަރު  ނުކުންނަވައި  މައްޗަށް  ފެންޑާ 
ކޮޓަރިއަށް  ކުއްޖެއް  ފަހަރަކު  ވިދާޅުވެ  ނަމުން 
އަނެއް  ނިމުމުން  ކުއްޖަކު  އެއް  ގެންދަވައެވެ. 
ދޮންކަލޭފާނު  އަތުރާފައިތިބީ  ކުދިން  ކުއްޖެކެވެ. 
ތަރުތީބު  ނަންތައް  އޮތްލިސްޓްގައި  އަތުގައި 
ޖެހިއްޖެއެވެ.  އަޅުގަނޑާ  ގޮތަށެވެ.  ކުރެވިފައިވާ 
ދޮން ކަލޭފާނު އަޅުގަނޑުގެ ނަމުން ވިދާޅުވުމުން 
އަޅުގަނޑު ގޮސް ފެންޑާއަށް އެރުމުން އަޅުގަނޑު 
އޭރު  ވައްދަވައިފިއެވެ.  ކޮޓަރިތެރެއަށް  ގެންދަވާ 
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ވަޒީރުލްއަޢުޒަމް  ފަރާތެއްގައި  އެއް  ކޮޓަރީގެ 
ހުންނެވިއެވެ.  ނާޞިރު  އިބްރާހީމް 
ކަނާތްޕުޅުފަރާތުގައި  ވަޒީރުލްއަޢުޡަމްގެ 
ހުންނެވިއެވެ.  ފަތުޙީ  މޫސާ  ފަޟީލަތުއްޝައިޚު 
ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ  ވާތްޕުޅުފަރާތުގައި  
ހުންނެވިއެވެ.  ޙަލީމު  ޢަބުދުލްޙަންނާނު  ނާއިބު 
ކުރިފުޅުމަތީ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ގޮސް  އަޅުގަނޑު 
ހުއްޓުމުން  ދުރުގައި  ހިސާބު  ފޫޓެއްހާ  ތިން 
ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މޫސާ ފަތުޙީ ސިފައިންގެ ހުވާ 
އެމަނިކުފާނުގެ  އަޅުގަނޑު  ލައިދެއްވައިފިއެވެ. 
ބަސްތައް  ވިދާޅުވި  އެމަނިކުފާނު  އަޑުފުޅުދަށުން 
ކިޔާ ނިންމާލުމަށްފަހު، އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށްޖެހި 
އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާން  އަތާއި  ބޭފުޅަކާއި  ފަހަރަކު 
ކުރީމެވެ.  ފުރަތަމަ ސަލާން ކުރީ ވަޒީރުލްއަޢުޡަމް 
އިބްރާހީމް ނާޞިރާއެވެ. ދެން ފަޟީލަތުއްޝައިޚް 
މޫސާ ފަތުޙީ އާއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ސިފައިންގެ 
ޙަލީމާއެވެ.  ޢަބުދުލްހަންނާނު  ނާއިބު  ވެރިޔާގެ 
އެއް  ނިމުމަށްފަހު  ސަލާންކޮށް  ތިންބޭފުޅުންނާ 
ބޭރަށް  ކޮޓަރިން  އެބުރި  ފަހަތަށްޖެހި  ފިޔަވަޅު 
ވެއްދުމުގެކުރިން  ކޮޓަރިއަށް  ނުކުތީއެވެ. 
ދޮންކަލޭފާނު  ކުރަންވީގޮތް  ކަންތައް  ކޮޓަރީގައި 

ބުނެދެއްވައެވެ. 

ސިފައިންގެހުވާކޮށް  ކުދިން  ހުރިހާ 
އަޅުގަނޑުމެން  ޢާންމުން  އަމަން  ނިމުމުން 
އަޅުގަނޑުމެން  ޕިއޯނު  ދިޔަ  ގޮވައިގެން 
ގޮވައިގެން އެބުރި އައިސް ކުރިން ބައިތިއްބާފައި 
އެތެރެއަށް  ބައިތިއްބާފައި  ދިގުގޮޑީގައި  ތިބި 
މީހަކު  ފަހަރަކު  ފެނުނީ  ދެން  ވަންނަވައިފިއެވެ. 
ދިމާއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ނުކުމެ  އެތެރެއިން 
ވަންނަވާތަނެވެ.  އެތެރެއަށް  ބައްލަވާލައްވާފައި 
ބޮޑުދޮރެއް  އެތާހުރި  ފެނުނީ  އިރުކޮޅެއްފަހުން 
ހުޅުވާލައްވާފައި ސިފައިންގެ ބޭފުޅަކު ނުކުންނަވައި 
އަމަން  ވަޑައިގެން  ހިންގެވުމެއްގައި  އަބުއި 
ހުރި  މެދުގައި  ހުރަސްކުރައްވައި  ފެންޑާ  އާންމު 
ކުޑަހިނދު  ދާދި  ތަނެވެ.  ވެންނެވި  ކޮޓަރިއަކަށް 
އިސްތަފާ  ބޭފުޅާއާއެކު  އެ  ތެރޭގައި  ކޮޅެއްގެ 
އިބުރާހީމް މަނިކު ނުކުންނަވާ އަޅުގަނޑުމެން އެ 
ބޭފުޅަކީ ކ.ދ.  އެ  ޙަވާލުކުރެއްވިއެވެ.  ބޭފުޅާއާ 
ގޮވައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  މަނިކެވެ.  އަޙުމަދު 
ދަށުގައި  އަނބުގަހެއްގެ  ވަންނަވައި  އެތެރެއަށް 
ބައިތިއްބަވާފައި ދުރުވެއްޖެއެވެ. ހަމަ މިސާހިތަކު، 
އަޙްމަދު  ކދ.  ބޭފުޅަކާއެކު  އަރާފަހުރި  މަޚުމާ 

މަނިކު ދުރުވެއްޖެއެވެ. ދެން ސިފައިންގެ ގަވާއިދު 
ވިދާޅުވެ ދެއްވައި ނަސޭހަތް ދެއްވިއެވެ. ގަވާއިދު 
ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބައްލަވައިގެންނޫނެވެ. 
ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކުގެ ހިތްޕުޅުންނެވެ. މަޚުމާ 
ކަރޯ  ބޭފުޅަކީ ސިފައިންގެ ސަރުދާރު  އަރާފައިވާ 

ޅަތުއްތެވެ. 

ސިފައިންގޭގައި  ވާހަކަފުޅަކީ  ފުރަތަމަ 
ކާން ހުންނާނެ ވާހަކައާއި ކާގަޑިތަކުގެ ވާހަކައެވެ. 
ވެސް  ވާހަކަ  ކާއެއްޗެއްގެ  ސިފައިންގޭގައި  އަދި 

ދާވީކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ކުދިން 
ކާފެންޑާއަށް ގެންދަވައި ކާން ދެއްވިއެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ  ރެޔަކީ،  ތާރީޚީ  މި 
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި ތާރީޚީ ރެއެވެ. 
ތާރީޚަކީ 1964 ޖަނަވަރީ 14 ދުވަހުގެ ރެއެވެ. 
ޝާކިރު  އިބްރާހީމް  ބޭބެ  އަޅުގަނޑުގެ  އޭރު 
ވަގުތު  އެ  ސިފައިންތެރޭގައެވެ.  ވަނީ  އުޅުއް 
ދިމާވީ ބޭބެ ފޯރިބަދަލުވެގެން ދުރުވި ވަގުތާއެވެ. 
ފެނުމުން  އަޅުގަނޑު  ސިފައިންތެރެއިން  ބޭބެއަށް 
ލިބުނު ކުއްލި ހައިރާންކަން އެކަހަރިކޮށްލައްވައި، 
އަޅުގަނޑު  މިސާހިތަކު  ދަށަށް  އަމުރުގެ  ބޭބެގެ 
އޮށޯތުމަށް  ނިދަން  ސިފައިންގޭގައި  ގެންދަވައި 

ބުނުއްވައިފިއެވެ. 

ދައުރުވަމުން  ރޭތައް  ދުވަސްތަކާއި 
ހިސާބުގައި  މެދަކާ  އަހަރު   1965 ގޮސް 
ހުއްޓައި  ފޯރިމަރަން  އަޅުގަނޑު  ދޫނިދޫގައި، 
1964 ވަނަ އަހަރު ސިފައިން ތެރެއަށް ވަންނަން 
މަޙުކަމަތުލް  އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު  ސިޓީލައިގެން 
މީހުންގެ  ގެންދެވި  ބައްލަވަން  އާންމަށް  އަމަން 
ހޮވުނު  ވެއްދެވުމަށް  ސިފައިންތެރެއަށް  ތެރެއިން 
މީހުން  ބައެއް  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ސާޅީހަކަށް 
ސިފައިންގެ 3 ނަންބަރު ސަރުދާރު އިނގިރޭސި 
ދޫނިދޫއަށް  ދަށުން  ބެއްލެވުމުގެ  މަނިކު  ޢުމަރު 
މަސައްކަތު ދިޔައެވެ. އޭރު އަދި އެއީ ސިފައިންނެއް 
ނޫނެވެ. ސިފައިން ތެރެއަށް ވަންނަން މަސައްކަތް 
ދަސްކުރާ، މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނެވެ. އެ މީހުން 
ދޫނިދޫގައި ކުރި މަސައްކަތަކީ ދޫނިދޫ ތޮށިން ގައު 
މާލޭގެ  ފުނިޖެހީ  ގެންގޮސް  ގައު  މި  ނެގުމެވެ. 
އަތިރިމަތީހުރި  އައިފާނުމަގާދިމާ  އިރުމަތިފަރާތު، 
ތަޅައިގެން  ގައު  މި  ދޮށުގައެވެ.  ރީތިގަސް 
ބޭރު  ސޯމިލުގެ  ސަރުކާރު  ރޭނީ  އެތަނުގައި 
ފާރާއި އެތެރޭގެ ރޭނުންތަކެވެ. މި މަސައްކަތްކުރީ 
ވަނުމަށް  ސިފައިންތެރެއަށް  ދެންނެވި  މި  ވެސް 
ދަސްކުރަން  މަސައްކަތް  އަހަރު  ވަނަ   1964
ފެށި މީހުންނެވެ. ސަރުކާރު ސޯމިލު ހުރިތާނގައި 
މިހާރު ހިނގަނީ އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީ. އެވެ. މި ވާހަކަ 
މީހުން  ސިފައިންގެއަށް  އޭރު  ދަންނަވާލީ  މި 
ތަސައްވުރު  އޮންނަގޮތް  ކަންތައްތައް  ވެއްދުމުގެ 

ކޮށްލަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ދެކިގެންނެވެ. 

ވެސް  ގާތުގައި  މީހެއްގެ  ގޭގެ  ގޮސް  ގެއަށް 
ކަމެއް  މަނާ  އެއީ  ނުވާނެކަމަށާއި  ބުނެގެން 
ކަމަށާއި ސިފައިންގެއާ ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް 
ބޭރުގައި ދެއްކުމަކީ ވެސް މަނާކަމެއް ކަމެއްކަން 
ބުރަކޮށް  ވަރަށް  ސިފައިންނަކީ  އެންގެވިއެވެ. 
ކަމަކަށް  ކަމަށާއި،  ބައެއް  މަސައްކަތްކުރާ 
ބުނެގެން  ނުކައޭ  މިހިރީ  އަދި  ގޮވާލުމުން  ދާން 
ގޮސް  އަވަހަށް  ކާގަޑިޖެހުމުން  ނުވާނެކަމަށާއި 
ކާންވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއް ފަރާތެއްގައި 
ފާރުގައި ލައްކޮށްފައިހުރި ކުލަވެއްޓިފައިވާ ބްލެކް 
އަންގާ  އާންމުކޮށް  އިޝާރަތްކުރައްވައި  ބޯޑަކަށް 
ނުކުންނާނެކަމަށް  ބޯޑުގައި  އެ  އެންގުންތައް 
ގަވާއިދުކޮށް  މީގެއިތުރުން  ވިދާޅުވިއެވެ. 
އާންމު  އެހެނިހެން  ބޯޑުބަލަންވާނެކަމަށާއި 
ގަވާއިދުތައް ތަނުގައި ތިބި ގިނަ ދުވަސްވީ މީހުން 
ގާތު އަހައިގެން އޮޅުން ފިލުވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
ކާން  މިހާރު  ކާގަޑިކަމަށާއި  މީ  މިހާރު  އަދި 
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ނުވަތަ  މަހާރަދުން  އުތީމު  އެގޮތުން 
އައްސުލްތާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް 
މަހާރަދުން  ސަވާދީއްތަ  ސިރީ  އަޢުޘަމް 
ހަނގުރާމައިގައި  ކުރެއްވި  ޕޯޗުގީޒުންނާ 
ބޭނުންކުރައްވައިފައިވާ  ދިފާޢުގައި  ޤައުމުގެ 
ތަކެއްޗާއި ކުރައްވައިފައިވާ ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. 
އެޅުއްވި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޓަކައި  ކަމަށް  މި 
ކުރައްވައި  ސަލާމަތް  ދިވެހިރާއްޖެ  ފިޔަވަޅަކީ 
އަލުން  ރާއްޖޭގައި  އިސްލާމްދީން  މާތްވެގެންވާ 
ގާއިމު ކުރެއްވުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައެޅުއްވުމެވެ. 
ވެސް  ސިފައިންގެ  ދިވެހި  މިއަދު  މިއީ 
ޢަޒުމުގައި  އެ  ޙާލަތެވެ.  ތަފާތަކީ  ޢަޒުމެވެ. 
އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ކަމަކީ 
ދޯންޏެއް  ކިޔާ  "ކަޅުއޮއްފުންމި" 
އޭރު  ޙަޤީޤަތަކަކީ  ބެންނެވުމެވެ. 
ދިވެހީންގެ  ވެސް  މިހާރު  ވެސް 
ފަރިތަވެފައިވާ  ދިވެހީން  ކަނޑުފަޅުތަކަށް 
ފަރިތަ  އެކަމަށް  ބަޔަކު  އެހެން  މިންވަރަށް 
ވަޑައިގެން  ކަންނަންނޫރަށް  ކަމެވެ.  ނުވާނެ 
ގުރާބެއް  އެހީތެރިކަމުގައި  ރާޖާގެ  އަލީ 

ހޯއްދެވިއެވެ. 

ދިވެހި  އުނދަގުލުން  ޕޯޗުގީޒުންގެ 
ދުވަސްވަރު  އެކި  ކުރެއްވުމަށް  ދިފާޢު  ޤައުމު 

ދިވެހި ާރއްޖޭގެ ދިާފީޢ ނިާޒމު ހަރުދަާނ ކުރުމަށް 
އިހުގައި ކުރެވިފައިާވ ބައެއް މަސައްކަތްތައް

ނާނޭ ބުރުޒު �

ިދެވިހާރްއޭޖަގއި ީމހުން ިދިރުއޅެން ެފިށްއުސރެ ޭބުރގެ   
ެއކި ަކަރަތުކގެ ުއނަދގޫ ާރްއެޖައށް ައއީ ޯފަރމުންެނެވ. 
ކަްނަތްއަތެކއް  ެވސް  ޭއުރަގއި  ިދާފުޢަގއި  ކަްނަކުމގެ  މި 
ޭއރު  ެޖެހެއެވ.  ޮކްށލަން  ާފަހގަ  ކަން  ުހރި  ުކެރިވަފއި 
ޮބޑު  ލޮްނިސާއއި  ަކނިޑާއއި  ުހރި  ައުތަގއި  ިދެވހީްނގެ 
ބޭނުްނޮކްށގެން  ދުިނަދނިޑަތއް  ަލިޓަތާކއި  ިފޮޔްއާސއި 
ަޤުއުމެގ  ިމ  ަހަމ  ަވީނ  ުކިރަމިތަލިއަފިއ  ުދްޝިމުންނާނ 

ަޙްއުޤަގިއ ކަްނ ަކަށަވެރވެ. 
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ކުރައްވައިފައި  މަސައްކަތްޕުޅު  ގޮތްގޮތަށް  އެކި 
މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާން  ގޮތުން  އެ  ވެއެވެ. 
ރަސްގެފާނުގެ  ބޮޑު   )1( ޢިމާދުއްދުއްދީން 
ރަސްކަމުގައި މާލެ ދިފާޢު ކުރެއްވުމަށް ހަރުދަނާ 
އެ  ވެއެވެ.  އަޅުއްވައިފައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް 

ރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ ތެރޭގައި މީލާދީން 
1631އާއި 1632 ބެއްލިއާގޯގެ ފުލީޓު 
ރާއްޖެއަށް ހަނގުރާމައަށް އައެވެ. އޭރު 
ބަޑިއެވެ.   5 ބޮޑުބަޑީގެ  އޮތީ  މާލޭގައި 
ވަރުގަދަ  ނިޒާމު  ދިފާޢީ  އެހެންކަމުން 
ފިޔަވަޅުތަކެއް  އިތުރު  ކުރެއްވުމަށް 
ރަސްކަމުގެ  އެގޮތުން  އެޅުއްވިއެވެ. 
ކޮއިލާ ގުޅިފައިވާ ހިސާބުގައި ބޮޑު ކޯއްޓޭ 
ހެއްދެވިއެވެ.  ބުރުޒު  ކުރައްވައި  ބިނާ 
މީގެއިތުރުން މާލޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި 
ވެސް ބުރުޒުތައް ހައްދަވައި ބަޑި ދޮރު 
ކަނޑުއްވައި ހެއްދެވިއެވެ. އަދި މިއިން 
ކޮންމެ ބުރުޒެއްގެ މެދުގައި ފާރު ލައްވައި 

މި ފާރުގައި ވެސް ބަޑި ދޮރު ކެނޑުއްވިއެވެ. ފާރު 
ލައްވައިފައި ވަނީ މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތާއި އުތުރު 
ފަރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތުގައެވެ. މީގެއިތުރުން މާލެ 
ކެނޑުއްވިއެވެ.  ނެރު  ލައްވައި  ތޮށި  ވަށައިގެން 
މި ކަންކަން ކުރެއްވީ ދުޝްމިނުންނަށް މާލެއަށް 
ފަސޭހައިން އަރައި ނުގަނެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށެވެ. 
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އައި ބެއްލިއާގޯގެ 

އާކޯއްޓޭ މަތިގެ އާއި ބުރުޒު. މި ޢިމާރާތް އުވާލެވުނީ 11 މެއި 1968 ގައި. �

އިރު  އައި  ހަނގުރާމައަށް  ރާއްޖެއަށް  ފުލީޓު 
ތޮށީގެ  ލައިފައިވާ  ފަރާތުގައި  އުތުރު  މާލޭގެ 

ގޮތެއް  އެރޭ  މާލެ  މީހުންނަށް  އެ  ސަބަބުން 
ގަވަރުނަރަށް  ޑަޗް  ރަސްގެފާނު  ބޮޑު  ނުވިއެވެ. 
ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައި 
ތަކެއްޗާއި  ގުޅޭ  އެއާ  ބޮޑުދެބަޑިއާއި  ވަނީ 
ބޮޑު  ދެއްވުމަށެވެ.  ފޮނުއްވައި  މީހަކު  ބަޑިޖަހާ 
ދަރިކަލުން  ރަދުންގެ  އެ  ރަސްގެފާނަށްފަހު 

ދުވަސްވަރު  ރަސްގެފާނުގެ  އިސްކަންދަރު 
މުހިންމު  ވަރަށް  ދިފާޢުގައި  ޤައުމުގެ  ވެސް 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި 

އާބުރުޒު ބިނާކުރެއްވީ އެ ރަދުންނެވެ. 

ޙަސަން  ޣާޒީ  އައްސުލްތާނުލް 
)ދޮންބަންޑާރައިން( ޢިއްޒުންދީން 
ރާއްޖޭގެ  ވެސް  ދުވަސްވަރުގައި  ގެ 
ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުދަނާ  ކަންކަން  ދިފާޢީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. 
ބަލާއިރު،  ތާރީޚަށް  ދިގު  މިނިވަކަމުގެ 
ދުވަސްވަރެއްގައި  ކޮންމެ  ފެންނަނީ 
އެކަށީގެންވާ  ދުވަސްވަރަކާ  އެ  ވެސް 
ދިފާޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތަކަށް 
ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް  ނިޒާމު 
ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ. 

ިދެވިހާރްއޭޖގެ 

މިިނަވަކުމގެ ިދގު 

ާތީރަޚްށ ަބާލިއުރ، ފެންނަީނ ކޮްނމެ 

ުދަވްސަވެރްއަގއި ެވސް ެއ ުދަވްސަވަރކާ 

ެއަކީށގެްނާވ ޮގަތަކށް ިދެވިހާރްއޭޖެގ ިދާފޢީ 

ިނާޒުމ ަހުރދަާނުކެރްއުވަމށް ުކަރްއާވަފިއވާ 

ަމަސްއަކްތަތެކވެ. 
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ދިޔަމިގިލީ ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައެވެ. އެއީ ކުރީގެ 
ބަދަލުވުމާ  ރަދުންނަށް  ދިޔަމިގިލީ  ރަސްކަން 
ގުޅިގެން ހިނގި ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައެވެ. ކުރީގެ 
ރަދުންގެ "ޕާޓީ[ ގެ މީހަކަށް ވުމުން ފޯރި ދިލައިގެ 
އަރުވައިލެއްވީ  ފަހަރު  ދެވަނަ  ސަބަބުންނެވެ. 
އައްސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދުގެ ރަސްކަމުގައި އެ 
މަންމާފުޅު  ރަދުންގެ  އެ  ފަރާތްޕުޅުން  ރަދުންގެ 

ރަސްކަން ހިންގެވިއިރު އެ ކަމަނާއެވެ. 

ޙައްޖަށް  ފަހަރު  ތިން  ތާޖުއްދީން 
ވަޑައިގަތެވެ. އަވަހާރަވީ 139 ރަޖަބު 6  ވި 
އަހަރުގައި   67 ޢުމުރުފުޅުން  ވިލޭރޭ  ހުކުރު 

ައްލުއްސާތުޛ ުމަޙްއަމދު ަވީޙދު )ަނުދީވ(

ޙަސަން ތާޖުއްދީނު އުފަންވެވަޑައިގަތީ 
ހައްދުންމަތީ  އަހަރު  ވަނަ   1072 ހިޖުރައިން 
އެއީ   .)73  :1982 )ތާޖުއްދީން  ގަމުގައެވެ. 
 )1( އިސްކަންދަރު  އިބްރާހީމް  އައްސުލްޠާން 
ތާޖުއްދީނުގެ  ދުވަސްވަރެވެ.  ރަސްކަމުގެ  ގެ 
މަންމައަކީ ކޮން ރަށެއްގެ ކާކު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. 
ލަފާވަނީ ހައްދުންމަތީ ގަމު ބޭކަނބަލެއް ކަމަށެވެ. 
މާލޭގައި  މާލެވަޑައިގެން  ޢުމުރުގައި  ޒުވާން 
އައްސުލްޠާން  ފަށްޓަވައިފިއެވެ.  ދިރިއުޅުއްވަން 
ރަސްކަމުން  ގެ   )1( އިސްކަންދަރު  އިބްރާހީމް 
ފެށިގެން އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު 
އަވަހާރަވަންދެން  އޭނަ  ރަސްކަމުގައި  )2(ގެ 

ދިރިއުޅުއްވީ މާލޭގައެވެ.
ތާޖުއްދީން ދެފަހަރު ހައްދުންމަތީ ގަމަށް 
އަރުވާލެއްވީ  ފަހަރު  ފުރަތަމަ  އަރުވާލެވުނެވެ. 

ަޙސަން ާތުޖްއދީަނކީ ”ިދެވހި ާތީރުޚގެ ަބްއަޕ" ެއވެ. އޭާނައްށުވރެ 

ޮބަޑްށ ިދެވހި ާތީރަޚށް ިޚުދަމްތުކެރްއިވ ިދެވްއަސކު ފެިނަފެއއް ެނެތެވ.

ާތުޖްއީދުނެގ ަޒާމަނީކ ިހުޖަރިއްނ 11 ަވަނ ަޤުރާނިއ 10 ަވަނ 

ަޤރުނާ ެދެމެދވެ. އެ ަޒމާަނކީ ާރްއޭޖގެ ިސާޔސީ ޮއިއަވރު ަބަދުލަވމުން 

ައދި  ުދަވްސަވެރެކވެ.  ިދޔަ  ަބަދުލަވމުން  ައަވަހށް  ައަވސް  ަރްސކަން 

ަބުދައުޚާލޤީ  ުމުޖަތަމުޢަގއި  ުމޅި  އާްނުމޮކށް  ޮކިއުލެތޭރަގއި  ާޚްއަޞޮކށް 

ކަްނަތްއަތއް އިްނިތާހައްށ ިދަޔ ުދަވްސަވެރްއެވސް ައެއވެ. 

މާލޭގައެވެ. އޭރު އޭނާ ހުންނެވީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު 
ކަމުގައެވެ. ފަސްދާނުލެވުނީ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި 
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ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުގައެވެ. މަހާނަފުޅު 
ހުރީ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައެވެ. 

މުޖުތަމަޢުގެ  ތާޖުއްދީނަކީ  ޙަސަން 
ދީނުގެ  ލޯބިކުރެއްވި،  އަމަންއަމާންކަމަށް 
ފަނޑިޔާރެކެވެ.  ތަންފީޒުކުރެއްވި  ޝިޢާރުތައް 
އޭނާ އުޅުއްވީ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައެވެ. 
ރަސްރަސްކަލުންގެ އަރިސްބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
މުޙްޔިއްދީނުލް ޢާދިލްގެ ރަސްކަމުގައި އެ ރަދުންގެ 

އިސް މުޝީރަކަށް ހުންނެވިއެވެ.

އޭނާ ފަނޑިޔާރުކަން ޤަބޫލުކުރެއްވީ އޭނާ 
ކުރައްވާ ނިޔާއާ ރަސްގެފާނު ބެހިވަޑައިނުގަތުމަށް 
ރަސްގެފާނަށް  އޭނާ  ހިއްޕެވުމުންނެވެ.  އަހުދު 
ރަސްކަމުގެ ބައިޢަތު ހިއްޕެވީ ޢަދުލް އިންޞާފަށް 
ވަޢުދުވެވަޑައިގަތީމައެވެ.  ކުރައްވަން  ވެރިކަން 

)ދިވެހި ތާރީޚު 1993: 74،73( 

ުޅ ޮކ ިރ ަދ ިއ  ާޅ ޮކ ިތ ަމ
ހައްދުންމަތީ  ތާޖުއްދީނަކީ  ޙަސަން 
މަޙުމޫދުގެ  އަލްފަޤީޙު  މޫސާގެ  އަލްފަޤީހު  ގަމު 
މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ  މަޙުމޫދު  މި  ދަރިކަލެކެވެ. 
އޭނާގެ  އެއީ  ނަމުންނެވެ.  ގެ  "ގަމުރަތްބޭ" 
ކަމަށް  ކަމަށްވާތީ  ރަތްދޮންކުލަ  ކުލައަކީ  ގައިގެ 
ނަމަވެސް   )235:11 )ފަތްތޫރަ  ބުނެވެއެވެ. 
އަޅުގަނޑު ބުރަވަނީ އެއީ "ގަމުރަށްބެ" ކަމަށެވެ. 
"ރަށްވެރިޔާ" ގެ މާނައިގައި ނުވަތަ "ރަށުބޭބެ" 

ގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާ ނަމެއް ކަމަށެވެ. 

ބައްޕައާއި  ތާޖުއްދިނުގެ  ޙަސަން 
ކަމަށް  މީހުން  ދެ  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ކާފައަކީ 
މިއީ    )235:11 )ފަތްތޫރަ  ބުނެވެއެވެ. 
ފޯކްލޯރެކެވެ.  ދެކެވޭ  ގޮތުގައި  ޔޯލަވާހަކައެއްގެ 
ތާޖުއްދީނުގެ  ޙަސަން  ބުރަވަނީ  އަޅުގަނޑު 
ގަމަށް  ހައްދުންމަތީ  އަތޮޅުން  އައްޑު  ކާފައަކީ 
އޭނައަކީ  ކަމަށެވެ.  ބޭކަލެއް  ހިޖުރަކުރެއްވި 
ދީނުގެ  ވެފައި،  ދަންނަބޭކަލަކަށް  ފިޤުހުވެރި 
ކުރިއްސުރެން  މާ  އޭނައަށްވުރެ  ޢިލްމުވެރިކަން 
އަތޮޅުގެ  އެ  އޮތުމުންނާއި  އަތޮޅުގައި   އައްޑު 
މީހުން ދަތުރުފަތުރުގައި ހައްދުންމަތީގައި ޖައްސައި 
ހަދައި އުޅުނުކަން ސާބިތުވާތީއެވެ. ތާޖުއްދީނަކީ 
ބޭފުޅެއް  އަތޮޅުގެ  އައްޑު  ގަމާއި  ހައްދުންމަތީ 
ދެކެވަޑައިގަނެއެވެ.  ވެސް  ޞަލާޙުއްދީނު  ކަމަށް 
)ފަތުޙުފަތުލް އަދީބި 1993:52(. އަދި ފޮނަދޫ 

މަޝްހޫރުވެފައިވާ  ނަމުން  ތަކުރުފާނުގެ  ޚަޠީބު 
ސިރާޖުއްދީނަކީ  މުޙައްމަދު  ޚަޠީބު  އަލްފަޤީހުލް 
ތާޖުއްދީނުގެ ”ތިމާގެ ބޭބެއެއް“ ކަމަށް މުޙައްމަދު 
ލުޠުފީ ވެސް ލިޔުއްވައެވެ. )ފަތްތޫރަ 235:13(  
ޚަޠީބު ތަކުރުފާނަކީ އައްޑޫ ބޭފުޅެކެވެ. )ފަތްތޫރަ 

 )264:11

ތިއްބެވިކަން  މަޙުމޫދުގެ  އަލްފަޤީޙް 
ޙަސަން  އެއީ  ދަރިކަލުންނެވެ.  ދެ  އެނގެނީ 
މިއީ  ޢަފީފުއްދީނެވެ.  ޙުސައިން  ތާޖުއްދީނާއި 
ނޭނގެއެވެ.  ކަމެއް  ބޭފުޅުން  ދެ  އެއްބަނޑު 
ޙުސައިން ޢަފީފުއްދީނަކީ ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކެއް 
ކުރެއްވި  ނައިބުކަން  ބަންޑާރަ  ވަންދެން 
އަލްޤާޟީ  ބޭފުޅަކީ  މީނަގެ  ދަންނަބޭކަލެކެވެ. 
މުޙައްމަދު މުޙިއްބުއްދީނު ޝައިޚުލްއިސްލާމިއެވެ. 

 )1( މުޢީނުއްދީން  މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާން 
ދީދީއަކީ  ލާމިގަސްދޮށުގޭ  ކައިވެނިބެއްލެވި 
ރަދުންގެ  މި  ބޭފުޅެކެވެ.  މަނިކުގެ  ޚަޠީބު 
ލާމިގަސްދޮށުގޭ  ގޮމަޔާއި  ގަނޑުވަރު  ނުމޫރާ 
މަނިއްޕުޅު ލިބިވަޑައިގަތީ ލާމިގަސްދޮށުގޭ ދީދީގެ 

ބަނޑުފުޅުންނެވެ.

ދެ  ތިއްބެވީ  ތާޖުއްދީނުގެ 
ދަރިކަލުންނާއި ދަރިކަނބަލެކެވެ. އެއީ އަލްޤާޟީ 
އަލްޚަޠީބު  ޝަމްސުއްދީނާއި  މުޙައްމަދު 
ތިން  މި  ޚަދީޖާއެވެ.  މުޙްޔިއްދީނާއި  އަޙުމަދު 
ބޭފުޅުން އެއްބަނޑު ނުވަތަ ނޫންތޯ މިއެއްވެސް 
ނޭނގެއެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ މަންމައަކީ ކޮން 
މި  ނޭނގެއެވެ.  ކަމެއްވެސް  ބޭފުޅެއް  ރަށެއްގެ 
ޢުމުރުފުޅުގެ  ތާޖުއްދީނުގެ  ލިބިވަޑައިގަތީ  ޚަދީޖާ 

ފަނޑިޔާރުގެ  އަތިރީ  މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ  މީނަ 
އަތިރީ  ދަރިކަނބަލަކީ  މީނަގެ  ނަމުންނެވެ. 
މީނައާއި  މަނިކުފާނެވެ.  ޢާއިޝާ  ފަނޑިޔާރުގޭ 
ދެ  ބަފާ  ވަކި  އެއްބަނޑު  ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ 

ބޭފުޅުންނެވެ. ދޮށީ ދޮންބަންޑާރައިންނެވެ. 

ޙުސައިން  ނާއިބު  ބަންޑާގާ 
ބޭފުޅުން  ދެ  އެއްބަނޑު  ޢަފީފުއްދީނާއި 
ގަމު  ޢަލީއާއި  ނައިބު  ގަމު  އެއީ  ތިއްބެވިއެވެ. 
ޚަޠީބު މޫސާއެވެ. މި ޚަޠީބު މޫސާ ދިރިއުޅުއްވީ 
މާފަންނު  ގެއަކީ  ދިރިއުޅުއްވި  މާލޭގައެވެ. 
މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ  މީނަ  ލާމިގަސްދޮށުގެއެވެ. 
ލާމިގަސްދޮށުގޭ ޚަޠީބު މަނިކުފާނުގެ ނަމުންނެވެ. 

ވަރަށް ފަހުކޮޅުގައެވެ. އުމުރުފުޅުން ބާރަ ވަރަކަށް 
އަހަރުގައި ޚަދީޖާ އަވަހާރަވީއެވެ. )މާލޭ ހުކުރު 

މިސްކިތް 2004، 351-352(.

ދެ  ފިރިހެން  ތާޖުއްދީނުގެ 
ތިއްބެވީ  ކައިވެނިބައްލަވައިގެން  ބޭފުޅުން 
 )2( އިސްކަންދަރު  އިބްރާހީމް  އައްސުލްޠާނު 
މުޙައްމަދު  އަލްޤާޟީ  ބޭފުޅުންނާއެވެ.  ދެ  ގެ 
މަރިޔަމް  އަނބިކަނބަލަކީ  ޝަމްސުއްދީނުގެ 
ކަނބާފާނެވެ. އަލްޚަޠީބު އަޙްމަދު މުޙްޔިއްދީނުގެ 

އަނބިކަނބަލަކީ ފާތިމާ ރަނިކިލެގެފާނެވެ.
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އުސްތާޒަކީ  ފުރަތަމަ  ތާޖުއްދީނުގެ 
އޭނާގެ ބައްޕަ ނުވަތަ ކާފައެވެ. ދެން ގަމު ނާއިބު 
މޫސާއެވެ. ޒުވާން ޢުމުރުފުޅުގައި މާލެވަޑައިގެން 
ދީނީ  އަރިހުން  ތަކުރުފާނުންގެ  ޚަޠީބު  ފޮނަދޫ 
އެއީ  ފަށްޓަވައިފިއެވެ.  ހޯއްދަވަން  ޢިލްމު 
އިސްކަންދަރުގެ  އިބްރާހީމް  އައްސުލްޠާން 
އިތުރަށް  މީގެ  ދުވަސްވަރެވެ.  ރަސްކަމުގެ 
ބައެއް  ޙިޖާޒުކަރައިގެ  ރަސްގެފާނާއި  ސައްޔިދު 
ޢިލްމު  ވެސް  އަރިހުން  ދަންނަބޭކަލުންގެ 

ހޯއްދެވިއެވެ. 

ޠަރީޤާތަކުގެ  ޞޫފީ  ތާޖުއްދީނަކީ 
ބައިޢަތު  ޠަރީޤާއަށް  ޤާދިރީ  ތެރެއިން 
ބޭކަލެކެވެ.  ހުންނެވި  ހިއްޕަވައިގެން 
ސައްޔިދު  ހިއްޕެވީ  ބައިޢަތު  އޭނާ 
މައްޗަށެވެ.  އަތްޕުޅު  ރަސްގެފާނުގެ 
އަދި މައްކާގައި ދިރިއުޅުއްވި ބޭކަލެއްގެ 
ބައިޢަތު  ވެސް  މައްޗަށް  އަތްޕުޅު 
ހިއްޕެވިއެވެ. )ތާޖުއްދީން 1982:74( 

 
ްތ  ަމ ުދ ިޚ

ޚިދްމަތްތަކުގެ  ތާޖުއްދީނުގެ 
ޢިލްމީ  ޚިދްމަތާއި  ޤައުމީ  ތެރޭގައި 
ތާޖުއްދީން  ހިމެނެއެވެ.  ޚިދުމަތް 
ކުރެއްވިއެވެ.  ފަހަރު  ދެ  ފަނޑިޔާރުކަން 
ފުރަތަމަ ފަހަރު އެ މަޤާމަށް އިސްކުރެއްވީ 

 2 އެއީ  ރަސްގެފާނެވެ.  ދެއްވަދޫ 
ގައެވެ.   1104 ރަބީޢުލްއައްވަލް 
އަހަރެވެ.   32 ޢުމުރުފުޅުން  އޭރު 
ގާތްގަޑަކަށް 8 އަހަރު މި މަޤާމުގައި 
އިސްތިޢުފާ  ދެން  ހުންނެވިއެވެ. 

ދެއްވާފައި މައްކާއަށް ވަޑައިގަތީއެވެ. 
ޙަވާލުކުރެއްވީ  ފަނޑިޔާރުކަމާ  ފަހަރު  ދެވަނަ 
ދިޔަމިގިލީ ރަދުންނެވެ. އެއީ 1116 ޝައްވާލް 
22 ވިލޭރޭގައެވެ. • )ތާޖުއްދީނު 1982:58(  
ލިބިވަޑައިގަތީ  ފަނޑިޔާރުކަން  ފަހަރު  މި 
އަލްޤާޟީ  ހުންނެވި  މަޤާމުގައި  އެ  އޭރު 
ގަޑުބަޑެއްގައި  ސިޔާސީ  ނާޞިރުއްދީނު  މޫސާ 
މާމަކުނުދޫއަށް އަރުވާލެއްވުމުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 
އޭނާ  މިފަހަރު  ހުސްވުމުންނެވެ.  މަޤާމު 
ހުންނެވިއެވެ.  މަޤާމުގައި  އެ  އަވަހާރަވަންދެން 
އަހަރާއި   31 ޖުމްލަ  ކުރެއްވީ  ފަނޑިޔާރުކަން 

)ތާޖުއްދީން  ދުވަސްތަކެއްގައެވެ.  މަހާއި    9
 )1982:74

ސައްޔިދު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި 
ޢިޝާ  ނަމާދާއި  މަޣުރިބު  ރެއަކު  ކޮންމެ 
ޙަދީޘް  މިސްކިތުގައި  ހުކުރު  ދެމެދު  ނަމާދާ 
ކިޔަވައިދެއްވިއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު 
މަޖިލީހަށް  ދޭވާނީންނާއި  ނަމާދަށްފަހު  ޢަޞްރު 
އަރާ ބޭކަލުން ގޮވައިގެން ވަޑައިގެން މަގުމަގުގައި 
ހިންގެވިއެވެ.  މަޢުފޫ  ޢަމުރު  ދީނުގެ  ހިންގަވައި 
އަޅުން ފަދައިން ދެރަ ނިކަމެތި އަންހެނުން ލައްވައި 
ކުރުވުމާއި  މަސައްކަތް  ނުލައި  އުޖޫރައަކާއި 

ތަކެތި  އެހެން  ފިޔަވައި  ފޮތް  ތާރީޚު  ރާއްޖޭގެ 
ގެއްލިދިޔަ ކަމެވެ.

ޚިދްމަތަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ތާޖުއްދީނުގެ 
ޚިދްމަތެކެވެ.  ކުރެއްވި  ތާރީޚަށް  ދިވެހި  އޭނާ 
އިޞްލާމް  ތާރީޚު  އޮތީ  ފެންނަން  ޚިދްމަތް  މި 
އޭނާ  ބަހުން  އަރަބި  ނަމުގައި  ގެ  ދީބާމަޙަލް 

ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ގޮތުގައެވެ. 

ާލ ާވ ަޙ
ޙަސަން ތާޖުއްދީނު ތާރީޚު އިސްލާމް. 1

ދީބާމަޙަލް، ޓޯކިޔޯ 1982. 2

ޢަބްދުهللا ޒަމީރު. ފަތްތޫރަ 264. 3

މޯލްޑިވް . 4 ދަ  ބެލް،  އެޗް.ސީ.ޕީ. 
ޓު  ވިޒިޓް  އޮން  ރިޕޯޓް  އައިލެންޑްސް 

މާލޭ، ކޮޅުބު 1921

މުޙައްމަދު ލުޠުފީ ފަތްތޫރަ 235. 5

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް، މާލެ 2004. 6

ދިވެހި ތާރީޚު، މާލެ 1993 . 7

)ތަންޤީޙް( . 8 އަދީބި  ތުޙުފަތުލް 
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ދީދީ، މާލެ 1993.

ފަހަރު ފަނޑިޔާރުކަން  � ދެވަނަ   ތާޖުއްދީނަށް 
އުފެދެއެވެ.  ސުވާލު  އަހަރާމެދު  ދެއްވި 
ފަނޑިޔާރުކަމުން  ނާޞިރުއްދީނު  މޫސާ 
ކަމަށް  އަރުވާލެއްވި  އޭނާ  ޢަޒުމްކުރައްވައި 
ވަނަ   1126 ހިޖުރައިން  ލިޔުއްވަނީ  ބެލް 
  )1921:71 )ބެލް  ކަމަށެވެ.  އަހަރުގައި 
ކަމަށް  ރަނގަޅު  ގޮތް  ލިއުއްވާ  ބެލް 
އެހެން  ބުރަވެވެއެވެ.  އަލީގައި  ދިރާސާގެ 
ފަހަރު  ދެވަނަ  ތާޖުއްދީނަށް  ކަމަށްވާނަމަ 
 1106 ލިބިވަޑައިގަތީ  ފަނޑިޔާރުކަން 
ގޮތުން  މި  ނޫނެވެ.  އަހަރަކު  ވަނަ 
ކުރެއްވި  ފަނޑިޔާރުކަން  ތާޖުއްދީނު 
ތާޖުއްދީނުގެ  ވެސް  މުއްދަތު  ޖުމްލަ 
ތާރީޚު ފޮތުގައިވާ ގޮތާ ތަފާތުވެއެވެ. މި 
ގޮތުން ބަލާއިރު ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވީ 

ޖުމުލަ 21 އަހަރުއެވެ.

ލިޔުމަކީ  » މި  ޯނޓް:  އިެޑޓުަރގެ 
އަގުހުރި  އަދަބިއްޔާތަށް  ތާރީޚާއި  ދިވެހި 
މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ކުރެއްވި  ޚިދުމަތްތަކެއް 
އަދަަދަށް  ވަނަ   324 ފަތްތޫރައިގެ  )ނަދުވީ(  ވަޙީދު 
ޑިސެންބަރު   2018 ލިޔުއްވުމެކެވެ.  ލިޔުއްވާފައިވާ 
ވަޙީދު  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ދުވަހު  ވަނަ   18
)ނަދުވީ( އަވަހާރަވީއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިފައިން 
ދިރާސާކުރުމުގެ  ތާރީޚު  އަސްކަރީ  ކުރަމުންދާ 
އަގުހުރި  ވަރަށް  އެކިފަހަރުމަތިން  މަސައްކަތަށް 
މަރުޙޫމުގެ  އެ  ކޮށްދެއްވާފައެވެ.  ތަކެއް  ޚިދުމަތް 
ރަޙުމަތްލައްވައި،  ދާއިމީ  ސުވަރުގޭގެ  ފުރާނަފުޅަށް 

އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން.  

މަނާކުރެއްވިއެވެ.  ވިއްކުން  މީހުން  އެ  އަދި 
ތަރިކައިން  މައްޔިތާގެ  އަރްޙާމުންނަށް  ޒަވިލް 
)ދިވެހިތާރީޚު  ނިޔާކުރެއްވިއެވެ.  ކަމަށް  ލިބޭނެ 

 )1993:77،78

ތެރޭގައި  ޚިދުމަތްތަކުގެ  އޭނާގެޢިލްމީ 
ފިޤުހު  ތަޞްނީފުތަކެވެ.  އޭނާގެ  ހިމެނެނީ 
ފިޤުހާއި  އުޞޫލުލް  ޢިލްމާއި  ޙަދީޘް  ޢިލްމާއި 
ސީރަތާއި ދިވެހި ތާރީޚު ފަދަ ޢިލްމުތަކުގައި އޭނާ 
 :  1982 )ތާޖުއްދީން  ލިޔުއްވިއެވެ.  ފޮތްފޮތް 
74( ހިތާމައަކީ އޭނާ ލިޔުއްވި ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

ަޠީރާޤަތުކެގ  ޫޞީފ  ާތުޖްއީދަނީކ 

ަބިއަޢުތ  ަޠީރާޤައްށ  ާޤިދީރ  ެތެރިއްނ 

ޭބަކެލެކވެ.  ހުންެނވި  ިހްއަޕަވިއގެން 

ަސްއިޔދު  ިހްއެޕވީ  ަބިއަޢތު  އޭނާ 

ަރްސެގފާުނގެ ައްތުޕޅު ަމްއަޗެށވެ. ައދި 

ަމްއާކަގއި ިދިރުއުޅްއވި ޭބަކެލްއގެ ައްތުޕޅު 

ަމްއަޗށް ެވްސ ަބިއަޢުތ ިހްއެޕިވެއެވ.
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ް ތާިމވެއާްޓ ަރއެްޓހި ގޮތ

allied.mv

ކޮްނމެ ތެަނއްގައި ހްުނަނވައިގްެނވްެސ ފޭަސހަކާަމއިއުެކ
 އްިނުޝއަަރްންސ ކޮްށލެއުްވމްަށ އެލައިޑް މަޯބއިލް އެޕް ހާިޔުރ ުކަރއާްވ
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