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ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ލ ދީދީ
ކޯޕްރަލް ރިފްޢަތު ޢަ ީ

މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ

އެޑިޓޯރިއަލް އެސިސްޓެ ންޓް

ސްޓާފް ސާޖަންޓް މޫސާ ފުޢާދު

ކޕްރަލް ޝާމީ އަޙްމަދު
ޯ

އެޑިޓޯރިއަލް އެސިސްޓެ ންޓް

އެޑިޓޯރިއަލް އެސިސްޓެ ންޓް
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ޕުރޫފް ރީޑިންގ

ގްރެ ފިކްސް ޑި ޒައިނިންގ

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 2
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ލޙް ޔޫ ު
ޙުސައިން ޞަ ާ

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ފި ހު ރި ސް ތު

ކަވަރ ސްޓޯރީ

ޙަ ޤީ ޤީ ހާ ދި ސާ

ބަފައެއްގެ ސަބަބުން ގެވެށި އަނިޔާ ލިބި ،ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ ޢާއިލާއެއްގެ ވާހަކަ

"ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް"
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ހިސާ ީ
ބހެއ ް ި
ޔގ ައ ި ެ
ދނި ޭ
ޓ މީހާ
ޝ އައޯޗީ :ނު ުރހުމުގ ައ ި ު

ޢަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ
ސަބަބުން ލިބިގެންދާ
ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބާ؟

އެޑިޓަރުގެ ަބސް

ކިޔުންތެރިންނަށް

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް

އައްޑަނަ

މަޖައްލާގެ

އެންމެހާ

އިޚްލާޞްތެރި މަރުޙަބާ އަރިސްކުރަމެވެ .އައްޑަނަ މަޖައްލާއަކީ

ނުހަނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު ނެރެމުން އަންނަ މަޖައްލާއެކެވެ.

ދިފާޢީ ވަޒީރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއަށް ސިފައިންގެ

އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ މި ފަހަރުގެ އަދަދު މި ނެރެނީ

ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ .ސިފައިންނަށް

ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ މުނާސަބާއާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

އައި މި އުފާވެރި މުނާސަބާގެ އިޚްލާޞްތެރި ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ

ސިފައިންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ

އެދުންތައް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ

އެކާވީސް ވަނަ ދުވަހެވެ .އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހި

ޝަމާލަށް އަރިސްކުރަމެވެ .އަދި މި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ،ވައިސް

ސިފައިން އުފެދުނު ކަމަށް ތާރީޚުން ބުނެދޭ ދުވަހެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް

ޝައްކެއްނެތެވެ .ދިވެހި ސިފައިން ،ދިވެހި ޤައުމާއި
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަމުން އަންނަތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް

ޚާލިސްކަމާއެކު

އަރިސްކުރަމެވެ.

އަދި

ޢަބްދުއްލަޠީފަށާއި އެންމެހާ ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި
ޢާއިލާތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަރިސްކުރަމެވެ.

ވެއްޖެއެވެ .މި އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރަނީ

އާދެ ،އައްޑަނައިގެ މި ފަހަރުގެ އަދަދު ވެސް ފުރިހަމަވެގެން ދަނީ

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ  130ވަނަ އަހަރެވެ .ދިވެހި

ވަރަށް ޤާބިލު ،ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންގެ ޢިލްމީ ލިޔުންތަކުންނެވެ.

ސިފައިންގެ ދިގު މާޒީއެއް އެބައޮތެވެ .އެއީ ދިވެހި ސިފައިން

ލިޔުންތެރިކަމުގެ ފަންނުގައި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މުއްސަނދި

ފަޚުރުވެރިވާ މާޒީއެކެވެ .ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތައް

ލިޔުންތައް އައްޑަނަ މަޖައްލާއަށް ލިބިގެންދާކަމީ މި މަޖައްލާގެ

ފަޚުރުވެރިވާފަދަ މާޒީއެކެވެ .އެ މާޒީގައި އެކުލެވިގެން ވަނީ

ކިޔުންތެރިންގެ ނަސީބެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ކިޔުންތެރިންގެ

ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރި ޤުރުބާނީތަކެވެ .ފަރުދީ ހިތްހަމަޖެހުމަށް

މެދުގައި އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ މަޤްބޫލުކަން ދެމެހެއްޓެމުންދާކަމީ

ބެލުމެއްނެތި ،ޤައުމީ ޚިދުމަތް އިސްކޮށްގެން ،ކޮށްފައިވާ

ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ .އެހެންކަމުން އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ

ތާއަބަދު

މި އަދަދަށް ލިޔުން ހިއްސާކޮށްދެއްވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ހިތުގެ

އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެވެ .މި

އެންމެ ޚާލިޞްކަންމަތީ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ،އާރާއި ބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި

އެންމެ ގާތް އެކުވެރިންނަކީ ކިޔުންތެރިންކަމަށް ވުމާއެކު އައްޑަނަ

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެއެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ވޭތުވެދިޔަ

މަޖައްލާގެ ކިޔުންތެރިންގެ ބޮޑު ޢާއިލާއަށް ނުހަނު އިޙުތިރާމާއެކު

ދެތިން އަހަރަކީ ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ވަފާތެރި

ޚިދުމަތްތަކެވެ.

ޤައުމުގެ

ދުލުން

ދާއިރާއިން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި ،ގިނަގުނަ
ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލު ކުރެވުނު އަހަރުތަކެކެވެ.
ސިފައިންގެ ޙަޔާތަށް އައި މި އުފާވެރި މުނާސަބާގެ
ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ

ކާނަލް ޙުސައިން ޢަލީ
އެޑިޓަރ

މިނ ްިސ ަޓ ުރ ެގ ަގ ަލ ްނ ޮކ ުޅ ްނ:
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އުފާވެރި

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރަން މަތިކޮށްފައިވާ ދިފާޢީ
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ވަނަ

ސިފައިންގެ

ވުޒާރާ ހިންގުމުގެ މަތިވެރި ޒިންމާ ،ދިވެހި ތާރީޚުގައި ،ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި ،ޗީފް

އަންހެން ވަޒީރަކާ ޙަވާލުކުރައްވައި ،ދިވެހި އަންހެނުންނަށް އެމަނިކުފާނު

އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލަށާއި،

ކުރައްވާ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ޢަމަލުފުޅުން ޘާބިތުކޮށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި،

ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނަށާއި ،އެކި ރޭންކުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ

މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައާއި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ

އެންމެހާ ސިފައިންނަށާއި ،ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކަށް،

ނަމުގައި ،ރައީސް ޞާލިޙަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

މުނާސަބަތުގައި،

ސިފައިންގެ

ދުވަހުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަދި

މި

ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ.
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ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަށް  130އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު ،ވޭތުވެދިޔަ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި

ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން ދިވެހި ޤައުމާއި

ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރައްޔިތުން

ހާސިލުކޮށްފައިވާކަން

ވަނީ ،ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނާ

އުފަލާއެކީ ފާހަގަކުރަމެވެ .ކޯވިޑް 19-ގެ

މަތިވެފައިވާ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ ،ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި

ވެސް ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ،އެމްއެންޑީއެފްގެ  60އިންސައްތަ

ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،އަމާން ،ޞުލްޙަވެރި މާޙައުލެއް

ސިފައިން ވަނީ ތަފާތު އެކި ތަމްރީނުތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ .އަދި

މި ފުރުޞަތުގައި ،މުޅި ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަސްކަރީ

މިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ އައްޑަނަ

ތަމްރީނުދޭ މުއައްސަސާކަމަށްވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރޯޔަލް މިލިޓަރީ އެކެޑެމީ

ކަމަށްވާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ފުރާނައާއި ނިންޖާއި އަރާމު

ސޭންޑްހަރސްޓުގެ ޝޯޓް ކޮމިޝަނިންގ ކޯހުން «ބެސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް

ވަޤުފުވެފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ .މި

ސްޓޫޑަންޓް އެވޯޑް» ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި

ފުރުޞަތުގައި ،ރައީސް ޞާލިޙްގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބުކަމަށްވާ

ސިފައިންކަމާއި އެއިން އެއް ބޭފުޅަކީ އަންހެން ބޭފުޅެއްކަން ފަޚުރާއެކީ

www.mndf.gov.mv

ފަޚުރުވެރިވާފަދަ

އެތައް

ކާމިޔާބީއެއް

ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ

ފާހަގަކުރަމެވެ.
ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދެއްވައި ،ސިފައިންގެ
ވެލްފެއަރއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރައްވަން ރައީސް ޞާލިޙް ދެއްވާ
ޚާއްޞަ އަޙައްމިއްޔަތަށް ޓަކައި ،އެމަނިކުފާނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ .ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން
ކުރި މަސައްކަތުގައި ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހާސިލުކުރެވިފައެވެ.
މިގޮތުން ،އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މަޑުޖެހިފައިއޮތް «ސިފްކޯ ހިޔާ»ގެ
މަޝްރޫޢު ނަގައި ކޮޅަށްޖަހައި ،އެހެން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ،މިއަދު ހަލުވި
ދުވެއްޔެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމީ އެކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެއްކެކެވެ .އަދި

އަންހެން
ހަނާ

އިންފޮރމޭޝަން

މުޙައްމަދު

އެމްއެންޑީއެފްގެ

މަޤާމު

ކެޕްޓަން

އޮފިސަރުގެ

ވަނީ

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

މިއަދު،

ހުރިހާ

އަންހެން

ބޭފުޅުން

ބޯޑެއްގައި

ތިއްބަވާނެއެވެ .އޮނަރގާޑު އެރުވުން ފަދަ އެކި ބާވަތްތަކުގެ
އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެން ސިފައިން ޢަމަލީގޮތުން
ބައިވެރިވެއެވެ .ޕީއެސްއޯއިންނާއި އެސްޕީޖީ އޭޖަންޓުންނާއި
ޝޫޓަރުންނާއި ފަޔަރފައިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެން ސިފައިން
ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ދަނީ

ހަމަ އެހެންމެ ،އޯގާތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކީ ،ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް

މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ،ސިފައިންނަށް

މިގެނައި ކުރިއެރުންތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ،ރައީސް ޞާލިޙް

ބޭނުންވާ އިތުރު ވަސީލަތްތަކާއި އުޅަނދުތައް ވާނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ސިފައިންނާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އަޙައްމިއްޔަތުކަމާއި

މި އުޅަނދުތަކާއި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ،މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް،

އެމަނިކުފާނުގެ ހަރުދަނާ ވިސްނުންފުޅާއި ތަޞައްވުރުކަން

ކަނޑުމަތީގައި ހިނގައިދިޔަ  300އަށްވުރެ ގިނަ ހާދިސާގައި  500އަށްވުރެ

ފާހަގަކޮށް ،ކޮމާންޑަރ-އިން-ޗީފް ރައީސް ޞާލިޙަށް ،ޗީފް

ގިނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،ކުއްލި ހާލަތުގައި  2000އަށްވުރެ

އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލާއި

ގިނަ ބަލިމީހުން ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނާއި އެންމެހާ ސިފައިންނާއި ،ދިވެހި

ވޭތުވެދިޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި،
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތަޞައްވުރު ކިލަނބުކުރަން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ

އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައާއި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ
ނަމުގައި ،ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

ފާޑުކިޔުންތަކާއި

ސިފައިންގެ

އިލްޒާމްތަކަށް ފަސްނުޖެހި ،ހިތްވަރާއި ޘާބިތުކަމާއެކީ ،އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް

ނުލައި،

މިއިން

ނެތި ،ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް

މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ފުރުޞަތުގައި ،ކަށިން

ޤާއިމުކުރައްވާފައިވާތީ ،ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާއި ހުރިހާ

ހިތްވަރު ނަންގަވައިގެން ،ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ،ރެއާއި ދުވާލު

ރޭންކެއްގެ ސިފައިންނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ސިފައިންގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް

ކުރަމުންދިޔަ

ފަރާތްތަކުން

މަސައްކަތާއި،

އަމާޒުކުރި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން
ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
އަންހެން

ސިފައިން

ބާރުވެރިކުރުމުގައި

އިތުރު

ހަރުފަތްތަކެއް

ވާނީ

ގިރާކޮށްފައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މީގެ ކުރިން

ލީޑަރޝިޕާއި
އެއްވެސް

ސިފައިންގެ

ކުރިއެރުމެއް

އެއްބާރުލުމާ
ހާސިލުކުރުމަކީ

ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލާއި ސިފައިންގެ
ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ދެއްވާ އިރުޝާދާއި ހުރިހާ ސިފައިންގެ
ފަރާތުން

ލިބޭ

އެއްބާރުލުން

ފާހަގަކޮށް،

އެބޭކަލުންނާއި

ބޭކަނބަލުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

ދެކެފައިނުވާފަދަ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް އަންހެން ސިފައިން ހާސިލުކޮށްފައިވާކަން

އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ،މި އަހަރުގެ ޝިޢާރު« ،ޤައުމުގެ

އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކީ ފާހަގަކުރަމެވެ .އެމްއެންޑީއެފްގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ

އަމާންކަން  -ސިފައިންގެ އަމާޒު» ،އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ،

ފަހަރަށް ،ތިން އަންހެން އޮފިސަރުން ވަނީ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލްގެ މަޤާމު

ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ތަމްސީލުވެގެން ދިޔުމެވެ .އަދި ސިފައިންނަށް

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އެމްއެންޑީއެފް ފަދަ އޭޕެކްސް އޯގަނައިޒޭޝަނެއްގެ

ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއި

އެންމެ މަތީ ފަޑީގައި ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ރޭންކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ތިއްބެވޭ

އިތުބާރު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުވެގެންދިޔުމެވެ.

ގޮތް ހެދުމަށް ލަފާދޭ މަޖިލީހުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެސް ،ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް ،ލަފާދޭ މަޖިލީހުގައި އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އަޑު އިއްވޭނެ މަގު
އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރު

ދުވަހުގެ

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،ސިފައިންގެ ހުވައާ އެއްގޮތަށް،
ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކުރުން މަތީ،
ސާބިތުކަމާއެކީ ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ،މާތްﷲ ،ދިވެހި

ތެރޭގައި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެންމެ

ސިފައިންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ .އާމީން.

ފުރަތަމަ އަންހެން ސާޖަންޓް މޭޖަރގެ މަޤާމު ސަމްހާ ޔޫސުފް ވަނީ
www.mndf.gov.mv
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ޝައްކެއްނެތެވެ .ދިވެހި ސިފައިން ،ދިވެހި

ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަން

ކަށަވަރުކޮށްދޭ

ޚިދުމަތްކުރަމުން

ވަރުގަދަ ސާލެވެ .ދިވެހީންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ

އަންނަތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ .މި

ސަލާމަތުގެ

ރައްޔިތުންނަށް

ޤައުމާއި

ކޮޅިގަނޑެއްގައިމެ،

ސއިން ަޢލީ
ނ ްލ ުޙ ަ
ކާ ަ

ރައްޔިތުން

އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރަނީ ދިވެހި
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ  130ވަނަ އަހަރެވެ.
ދިވެހި ސިފައިންގެ ދިގު މާޒީއެއް އެބައޮތެވެ.
އެއީ ދިވެހި ސިފައިން ފަޚުރުވެރިވާ މާޒީއެކެވެ.
ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތައް ފަޚުރުވެރިވާފަދަ
މާޒީއެކެވެ.

އެ

މާޒީގައި

އެކުލެވިގެންވަނީ

ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރި ޤުރުބާނީތަކެވެ .ފަރުދީ
ހިތްހަމަޖެހުމަށް ބެލުމެއްނެތި ،ޤައުމީ ޚިދުމަތް
އިސްކޮށްގެން ،ކޮށްފައިވާ ވަފާތެރި ޚިދުމަތްތަކެވެ.

އައްސޭރިއަށް ވާސިލުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު

ޤައުމުގެ ދުލުން ތާއަބަދު އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް

ލިބިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހީންގެ އިސްލާމްދީނާއި

ޓަކައި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާން ޖެހިއްޖެނަމަ،

އިސްތިޤްލާލު

ހިތްވަރުގަދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ

ދިފާޢީ

ބާރަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ އައްޑަނައެވެ .ދިވެހީންގެ
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ޢަޒުމާއި

ރޫޙުގައި

އޮތް

މުއައްސަސާއެވެ.

www.mndf.gov.mv

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޙިމާޔަތްކޮށް

މުއައްސަސާއެވެ.
ސިޔާދަތާއި

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ

ވަރުގަދަ

ދިވެހި

ލޮބުވެތި

ޤުރުބާންވުމަށް

ޤައުމާއި

ތައްޔާރަށް

ރައްޔިތުންނަށް
ތިބި

ފައުޖު ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާއެވެ .މި ދެންނެވި

ހޯދުމާއި ،އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް
ހޯދުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތް އިތުރުކުރެވޭނެ
ގޮތްތައް

ހޯދުމާއި

ވާޖިބުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތާއި

ތެރެއިން ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް
ހަރުދަނާ

ނިޒާމެއްގެ
ފަދަ

މުޠާލިއާކުރުން

ތެރެއިން
ގިނަ

ފަރިތަކޮށް،

މަސައްކަތްތަކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަށިހެޔޮކަމާއި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތު
ދެމެހެއްޓުމާއި،
ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އަސްކަރީ ފައުޖު
ވާންޖެހެނީ ވަރަށް ޤާބިލު ފައުޖަކަށެވެ.
ޤައުމީ
ތިބޭތާ

ޚިދުމަތުގައި

ޤަރުނަކަށް

ސިފައިން

ޤާއިމުވެ

ގިނަ

ދުވަސް

ވުރެ

ވެފައިވާއިރު ،މި ދިގު ތާރީޚުގައި ސިފައިންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި
އަދާކޮށްގެންނެވެ.

މިކަމަށް

ޓަކައި

ތާއަބަދު

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ދިމާވެދާނެ
ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ތައްޔާރަށް ތިބުމެވެ .މި
ތިބޭތިބުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް އަބަދުވެސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ފިކުރީގޮތުން

ސިކުނޑިތައް ހާނުވައި ،މާހައުލަށް ހޭލުންތެރިވެ
ތިބުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ވެސް މުހިންމު
މަސައްކަތެކެވެ.

ކުރިއަރުވައި

ޤާބިލުކަން

ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކޮށްފައިވެއެވެ 1988 .ވަނަ އަހަރު ޤައުމަށް
ދިމާވި

ހަމަލާއަށްފަހު

ޢުދުވާނީ

ސިފައިންގެ

މަސައްކަތަށާއި ސަފުތަކުގެ ތަރުތީބަށް ބޮޑެތި
ބަދަލުތަކެއް

ގެނެވުނެވެ.

ސިފައިންގެ

ވަކިން

ޚާއްޞަކޮށް
އިންޤިލާބީ

ތަމްރީނުތަކަށް

ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ .އެ ހިސާބުން ފެށިގެން
މިއަދާ ހަމައަށް ،ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ސިފައިން
ވަނީ

ހޯދާފައެވެ.
ވޭތުވެ ދިޔަ ދެތިން އަހަރަކީ ސިފައިންގެ
ޤާބިލުކަން

އިތުރުކުރުން،

ބިލްޑްކުރުމުގެ

ނުވަތަ

ދާއިރާއިން

މަސައްކަތްތަކެއް

ވަރަށް

ކުރެވި،

ކެޕޭސިޓީ
ގިނަ
ގިނަގުނަ

ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލު ކުރެވުނު އަހަރުތަކެކެވެ.
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ
އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުން
ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ކާމިޔާބު އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން ޢުމްރާނީ ގޮތުން
ހޯދަމުންދާ
ވަރަށް

ދޭންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު

ޝަރަފުވެރިކަމަކީ

ކުރުމަށެވެ .ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް

މިންނަތުން

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން

ހާސިލުކުރާ އެއްޗެކެވެ .މިކަން އަޅުގަނޑުމެން

ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ،ޢުމުރާނީ

ހާސިލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަތިކޮށްފައިވާ

ތަމްރީނު

ޝައްކެއްނެތެވެ.
ޝަރަފުވެރި

ސިފައިންނަކީ

ބައެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ

މި

ހިންމަތާއި

ކުރިއެރުންތައް

ހޯދުމާއި

ތަޢުލީމާއި

ކުރިއެރުންތައް

ފާހަގަ

ކޮށްލަން

ޖެހެއެވެ .ޅ .މާފިލާފުށިގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
ކޮމްޕޮސިޓް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގެ ތަމްރީނުކުރެވޭ
މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ގިނަ
މަސައްކަތްތަކެއް

ކޮށް،

އެކަމަށް

ފަހިކޮށްދޭ

އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.
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ސިފައިންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް މުހިންމު ދާއިރާތަކުގައި

މަސައްކަތްތަކެއް

ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުތައް

ޚާއްޞަކޮށް ކޯސްޓްގާޑުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ

ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ .ސިފައިންގެ ފެންވަރުގައި

ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ

ޒަމާނުގެ

އުޅަނދުފަހަރު

މަސައްކަތްކުރާނެ

މި

އެންމެ

ތެރެއިން

ވަނީ

ކުރެވިފައެވެ.

ކޯސްޓްގާޑުގެ

ވަކިން

ސިފައިންގެ

ވެލްފެއަރގެ
ޓަކައި

ރަނގަޅުކުރުމަށް

ކަންކަން

ވަރަށް

ގިނަ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެއެވެ .އަދި ސިފައިންގެ
ވެލްފެއަރއަކީ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސްތިރާޖީ މުހިންމު
ލަނޑުދަނޑިއެކެވެ .އެގޮތުން ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ

އޮޕަރޭޝަންސް

އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ކުރެވުނު ،އަދި

ސެންޓަރެއް ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ .ރާއްޖޭގެ

މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނިޒާމެކެވެ .މި ނިޒާމުގެ

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ގްރައުންޑް ވެފައިވާ

ތެރޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިން

ގިނަ އުޅަނދުތަކެއް މިހާރު ވަނީ އޮޕަރޭޝަނަށް

މައްސަލަތައް ނިމިގެންދާކަމީ ސިފައިންނަށް ލިބުނު

ގެނެވިފައެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޯސްޓްގާޑު

ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ .އަދި މިއީ ސިފައިންގެ

ޝިޕް ޣާޒީ ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު އޮޕަރޭޝަނަށް

އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ދެމެހެއްޓުމަށް ފަހިވެގެން

ގެނެވުނުކަމީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ދިޔަ ތަނަވަސް ރާސްތާއެކެވެ .މީގެ އިތުރުން

ހަމައެއާއެކު ކޯސްޓްގާޑުގެ ފްލީޓަށް އިތުރުކުރެވުނު

ހޯދައިދިނުމަށް

ޖޮއިންޓް

ސާމާނުތަކާއެކު

ޚިދުމަތްތައް

ހޮސްޕިޓަލުގެ

ތަރައްޤީކުރުމާއި

ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ސިފައިންނަށް ގިނަ ކަންކަން
ވަނީ ލުއިކޮށްދީ ،ފަހިކޮށްދީފައެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ތެރޭގައި

ސިފައިންގެ

ހިނގާ

މައްސަލަތައް

އިންސާފާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމުމަށް
ޓަކައި ސިފައިންގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
އަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށް ،އެ މަސައްކަތް
ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މަސައްކަތުގައި

ސަލާމަތީ
ފަރާތްތަކެއް

ޝާމިލުވާ
ޤައުމީ

ގުޅިގެން،

ހުރިހާ

ފެންވަރުގެ

ކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ޒަމާނީ
ޖޮއިންޓް

ފެންވަރުގެ

އިންޓަރ

އެޖެންސީ

އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރެއް ވަނީ ޤާއިމު ކޮށްފައެވެ.
ހުޅުމާލޭގައި

ޤާއިމުކުރެވުނު

ކަލާސީނުކޮށީގައި

ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ މެރިޓައިމް ލޮޖިސްޓިކްސް

މިއީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ

އަސްކަރިއްޔާތަކުގައި
ކުރެވެމުންދާ

މުހިންމު

ގިނަ

ސިފައިންނަށް

ވެސް

ބޯހިޔާވަހިކަން

ކާމިޔާބުކަމާއެކު

ބޭހަކީ ކުރިމަގުގައި ސިފައިންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް
ރެޑިނެސް އެންމެ މަތީގައި ބޭއްވުމަށް ޓަކައި
އިންޤިލާބީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ތަނަކަށް
ވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ކަލާސީނުކޮށީގައި އަލަށް
ޢިމާރާތްކުރެވުނު ބަދިގެއާއި މެސްރޫމް ހިމެނޭ
ބިލްޑިންގގެ ސަބަބުން އެ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ސިފައިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް
ޔަޤީނެވެ.

ލިބިގެންދާނެކަން

އިތުރުން

މީގެ

ސިފައިންގެ ފޯސް ސްޓްރަކްޗަރއަށް ގެނެވުނު
ބަދަލުތަކާ

ހަރުދަނާ

އިދާރީގޮތުން

ގުޅިގެން

ތަފާތު އޮފީސްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި
ވުޖޫދުކުރަން ޖެހުނު ތަންތަން ވެސް ގެނައުމުގައި
ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.
ކަނޑުމަތީގެ
ދަމަހައްޓައި
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ޤާބިލުކަން

ޓަކައި

ގިނަ

"ކާމިޔާބު"

ލޯންޗުގެ

އިތުރުން

ކޯސްޓްގާޑުގެ

ޓަކައި

ކުރެވެމުންދާ

މަސައްކަތްތައް

ވެސް

އޮފިސަރަކު މިހާރު ވަނީ ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ

ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ފިއުސަން ސެންޓަރުގައި ވެސް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން ސިފްކޯ ހިޔާގެ މަސައްކަތް ފޯރިއާއެކު

މީގެ އިތުރުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމީ ސިފައިންނަށް ލިބިގެންދާ

ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި ގިނަ

ނުހަނު

އަދި

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.

ހުޅުމާލެއިން ސިފައިންނަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި

ބޮޑު

ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

ސިފައިންގެ ކެންޓޯންމަންޓް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި

ބީދައިން ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދިފާޢީ ވަޒީރާއި

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ބޮޑު

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިތުރުން ދިވެހި

މަސައްކަތްތަކެކެވެ .މިގޮތުން ސިސްޓަމްތަކާއި

ލިބިގެންދާނެ

އަސްކަރިއްޔާގެ ތަފާތު ފެންވަރު ވަފުދުތައް ބޭރުގެ

އުސޫލުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވެމުންދާ

ގިނަ ޤައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،ދިފާޢީ ގުޅުމުގެ
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ސިފައިންނަށް

ކުރިއެރުންތަކެއް
ކަ މެ ކެ ވެ.
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ބާރުގެ
ފުރަތަމަ

ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ
ރޭންޖު އޮފް މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރޭގައި
އަސްކަރީ
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ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަނާއި ،މަދަނީ އިދާރާތަކަށް
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ޤައުމީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ދާއިރާއިން

ބިނާކުރަނިވި

ކުރިއެރުންތަކެއް

އެހީތެރިކަމާ

ގުޅިގެން
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ހިންގަންޖެހޭ

އެހީތެރިކަން
އޮޕަރޭޝަންތައް

ޤާބިލުކަން

އިތުރުކުރުމަށް

ހާސިލުކުރަމުންދާކަމީ ކުރިމަގަށް ޓަކައި ކޮށިގެންދާ

ގިނަ

މަސައްކަތްތަކުގެ

ދިވެހި

އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް އަމާޒުކުރަނީ މި

ތެރެއިން ދިވެހި ސިފައިންގެ އެއްގަމުގެ ބާރު

އަސްކަރިއްޔާގެ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ އޮފީސް

ދެންނެވި ދާއިރާތަކުން ،ވަށާޖެހޭގޮތަށް ސިފައިންގެ

ކަމުގައިވާ މެރިން ކޯރގެ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލް

މުޅިން އަލަށް އިނގިރޭސިވިލާތާއި މެލޭޝިޔާގައި

ޤާބިލުކަން

ސަފުތަކުގެ

އޮޕަރޭޝަންސް ގްރޫޕް ޤާއިމު ކުރެވިގެން ދިޔަކަމީ

ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ .މިއީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބެކެވެ.

ބަދަހިކަމާއި ތަރުތީބުކަން ގެނައުމަށެވެ .މިގޮތުން

ދިވެހި ސިފައިންގެ ތާރީޚުގައި ލިބުނު ވަރަށް

އަދި ސިފައިންގެ ވަފުދެއް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި

ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ސިފައިންގެ

އޮޕަރޭޝަނަލް
ޓަކައި

ކުރެވެމުންދާ

ތަނަވަސް

މަގެކެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

ސިފައިންގެ

ހިމެނެއެވެ.

ލީޑަރޝިޕްގެ

އިތުރުކުރުމަށާއި

ބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ .ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް
ތަމްރީނުތަކުގެ

ޝައްކެއްނެތެވެ .ސިފައިންނަކީ ވަރަށް ޝަރަފުވެރި ބައެކެވެ .މި ޝަރަފުވެރިކަމަކީ

ތެރެއިން ތަމްރީނު ލިބިގަނެ ،ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިންމަތާއި މިންނަތުން ހާސިލުކުރާ އެއްޗެކެވެ .މިކަން އަޅުގަނޑުމެން

ގްރޫޕަކީ

ޒަމާނީ

އަސްކަރީ

ހާލަތަކަށް ހުޝިޔާރުކަމާއި ޖެހިލުންކުޑަކަމާއެކު
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ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ

ހުންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ ކައުންޓަރ

ސަފުތަކުގެ

ކާމިޔާބުތަކަކީ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަން

ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގައި ވަނީ ޤާއިމުވެފައެވެ.
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ޖެހޭ ފަދަ ކާމިޔާބުތަކެކެވެ .ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން

މީގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއެކު ދަމަހައްޓަމުން

އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ

ލިބެމުންދާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް

އަންނަ ދިފާޢީ ގުޅުމުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުގެ

މަސައްކަތްތަކާއި
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ތެރެއިން ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް

އިސްތިޤްލާލު

އިތުރުން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާއި
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އިހުނާ އަޅާބަލާއިރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މަތިވެރި ރޫޙުގައި

ވަނީ
ދިވެހި

ވަރަށް

ބޮޑަށް

އަސްކަރިއްޔާއާ

އިތުރުވެފައެވެ.
ގުޅިގެން

ހިންގާ

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.
ހަމައެއާއެކު ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާއި ދިފާޢީ
ދާއިރާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ރާއްޖެއަށް ގިނަ
ޢަދަދަކަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ .ހަމަ މި

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ
ބާރުގެ އެންމެހާ ކަންކަމަކީ ހަރުދަނާ ނިޒާމުގެ
ތެރެއިން ކުރެވޭ ކަންކަން ކަމުގައި ހެދުމަށް ޓަކައި

ކުރެވެމުންދާ

ތަރުތީބުކަން

ދެމެހެއްޓުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދެމެހެއްޓުމަށާއި

މަސައްކަތްތަކެވެ.

މާތްވެގެންވާ

މާތްﷲ

ގެ

ވާގިފުޅާއެކު ދިވެހި ސިފައިން ތިބޭނީ ޤައުމާއި
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު
އަބަދުވެސް

ތައްޔާރަށެވެ.
www.mndf.gov.mv
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ނ ިފޒް
ޑރަ .އ ްޙ ަމދު ަޒކީ ާ

ދު

ގިނަ

ބޮޑުކުރިކަމަށް

މުއައްރިޚުން

ލިޔުއްވާފައި

ނިޔޭގެ

ފުރަތަމަ

ބޮޑު

ހަނގުރާމަ

ހިނގާފައި ވަނީ  1914އިން 1918

ޒަމާނެކެވެ .ފަތްކޭލާއި ފަލަމަޑި ،ބަނބުކޭލާއި

އެބަހުއްޓެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް

ދަތި

އަށެވެ .ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުޑަ

ދޮނަޅަ ،ކުދިބަތާއި ބިންބި ،ޒުވާރި ފަދަ ގޮވާން

ފިލުވުމަށް،

ގިނައިން ހެއްދި ދުވަސްވަރެކެވެ .މަސްވެރިކަން

އަތުވެދާނެ އަތޮޅުތަކަށް ،ބިންބި ބެއްސެވިއެވެ.

ކުރުމާއި ރާއެރުމާއި ދިވެހި ހަކުރު ހެދުން ހުރިހާ

މިގޮތުން

ރާއްޖޭގައި

ކުރެވޭ

ރަށެއްގައި ވެސް އޮތެވެ .އެހެނަސް ،ދިވެހީންގެ

ދަނޑުވެރިކަމަށް

ގެ

ގޮތުގައި

މައިގަނޑު ކެއުމަކީ ،ހަނޑުލެވެ .އެ ދުވަސްވަރު،

ދައުލަތަށް ނަންގަވައި ސަރުކާރުގެ ކޮށާރުތަކުގައި

ތަންކޮޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު ،ދިވެހި އުދަރެހުން
ފެންނަން އޮތީ ،އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމެވެ.
«އުއްސަކުރުގެ»

އެއީ،

ޒަމާނެވެ.

ފޮނި،

އެހާމެ ކާހިތްވާ ،ހިތަށް އުފާވެރިކަން ލިއްބައިދޭ

އެ

ޒަމާނަކީ،

ގަސްގަހާގެހި

ސަރުކާރުން،
ބެއްސެވީ،

ވެދާނެ
ކާޑުގެ

«ޓެކްސް»

ދަތިކަން

އުއްސަކުރުން އެ ޒަމާން ސިފަކުރުމުން ،އެއީ
ރަން

ދޭހަވެއެވެ.

ޒަމާނެއްކަން

އެހެނަސް،

ފުރަތަމަ ބޮޑުހަނގުރާމަ އައުމާއެކު ކޮންމެވެސް
ވަރެއްގެ ތަދެއް ރާއްޖެއަށް އައިކަމަށް ރާއްޖޭގެ
ތާރީޚުގައި ލިޔެވިފައިވެއެވެ .ހަނގުރާމައިގެ އެ
ހަތަރު އަހަރު ސިފަކުރަން «ހަތަރު އަހަރުގެ
ތަދު» ،މިހެން ކިޔައެވެ.
ދުނިޔޭގެ

ފުރަތަމަ

ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި

ދިވެހީން ކުރި ތަޖުރިބާއާއި ރާއްޖޭގެ ހާލަތުގެ
މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ލިޔުންތައް މަދެވެ .އެހެނަސް،
އޭރުގެ މީހުންގެ ކިބައިން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ
ހަނދާންތަކެއް

އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ.

މި

ލިޔުމުގައި ގެނެސްދީފައި ވާނީ ،ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ
ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ،ރާއްޖޭގެ އޭރުގެ
ބައެއް
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ހަނދާންތަކެވެ.

www.mndf.gov.mv

އެމްޕްރެސް އ ި
ޭޝ ާއ ފޮޓޯ ކް ެރ ިޑޓްshipsnostalgia.com :
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލުކޮށްގެން ތިބީ ވޯރާ

ގުދަންކުރެވިފައިވާ ބިންބިއެވެ .ބިންބިއަކީ ،ހަލާކު

ބޮޑުހަނގުރާމަ

ނުވެ ،ދިގު މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓޭ އެއްޗަކަށް

ފެށުމާއެކު ،އެ މީހުން ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުކުރިއެވެ.

ވާތީ ،ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނަގައި ،އެ ޒަމާނުގައި

 150ރާތަލުގެ ރަންގޫން ހަނޑޫ ބަސްތާއެއްގެ

ގުދަންކުރާ ބާވަތެކެވެ .ވީމާ ،ބިންބި ވެސް ލިބެން

އަގު ހަ ރުފިޔާ ބައިން ފަންސާސް ރުފިޔާއަށް

ހުރުމާއެކު ،ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ،އެ ޒަމާނަކީ ،ކާނެ

ވިޔަފާރިވެރިންނެވެ.

ފުރަތަމަ

އެސް  .އެމް .އެސް އެމްޑަން  .ފޮޓޯ ކް ެރ ިޑޓްwikimedia.org :
އެއްޗެއް ނެތިފައި އޮތް ޒަމާނަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް،

ވެއެވެ 1914 .ގައި މާލެއަށް ބަނދަރުކުރި،

ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމުސުއްދީނު  ،3ދެހާސް

ކާޑު އަގު ބޮޑުވެގެން ،ހަނޑޫ ގަންނަން ދަތިވި

އެޗްއެމްއެސް

ބޯޓުދެލި

ޕައުންޑުގެ އެހީފުޅެއް ޕްރިންސް އޮފް ވޭލްސް

ޒަމާނެއް ކަމަށެވެ.

ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ،

މާލޭ

ފަންޑަށް ދެއްވާފައި ވެއެވެ .ވަޒީރުން ،ކޮންމެ

އެޗްއެމްއެސް

ދެއްވާފައިވާކަމަށް

ފުރަތަމަ
ބޭރުގެ

ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ

ބޯޓުފަހަރަށް

މާލެއިން

ދުވަސްވަރު،
ބޯޓުދެލި

ފޯރުކޮށްދިނެވެ .މިކަމަށް ބޭނުންކުރި ބޯޓުދެލި
ގުދަން ހުރިކަމަށް ވަނީ ،މިހާރުގެ ޖުމްހޫރީ

ބަނދަރުގައި

ހެމްޝަޔަރއަށް
އެސްއެސް

އޮވެގެންނެވެ.

އާކް،

ހެމްޝަޔަރ ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލުކުރި

ބޭފުޅަކު

އަރުޝީފުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އެބަހުއްޓެވެ.

ދުވަސްވަރު ،ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ކާބޯތަކެތި،
ކަނޑުމަހާއި ,ކުކުޅު ބިހާއި ,ދޮންކެޔޮ ،ލުނބޮލާއި

333

މީލާދުން  1914ވަނަ އަހަރު ،އިންޑިއާ
ކަނޑުގައި ،ރާއްޖެ ސަރަހައްދު ހިމެނޭގޮތަށް،
ހަރަކާތްތެރިވި

ދޯނިފަހަރު ބޭލުމުގައި އުޅުނު މީހަކު ،ކަނދުގަނޑަކުން އެ މައިނުގައި

ޕައުންޑް

އެންމެ

މުހިންމު

މަނަވަރަކީ،

«އެމްޕްރެސް

«އެމްޕްރެސް

އޭޝިއާ»

އިނގިރޭސި

އޭޝިއާ»
އަކީ،

އެވެ.

ފަހުން،

މި

ޖެހުމުން ،އޭތި ގޮވީއެވެ .މައިން ގޮވިލެއް ބާރުކަމުން ވަގުތުން ހަތް މީހުން

ސަރަހައްދުގެ «ފްލެގް ޝިޕް» ނުވަތަ އިސް

މަރުވިއެވެ .މައިންގެ އެތިއެތިކޮޅާއި މަރުވި ބައެއް މީހުންގެ ގައިގެ ހަމުގެ

މަނަވަރެވެ« .އެމްޕްރެސް އޭޝިއާ» ގެ މައިގަނޑު

ބައިތައް ،އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގަސްގަހުން ފެނުނު ކަމަށް ކިޔާ އުޅެއެވެ.
މަރުވި ބައެއް މީހުންގެ ހަށިތައް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

މަސައްކަތަކީ ،އިންޑިއާ ކަނޑާއި ރަތްކަނޑުގައި
ތިބި

އިއްތިހާދީންގެ

ހިމާޔަތް ދިނުމާއި ،އިނގިރޭސި ކޮލޮނީތަކުގެ
ބަނދަރުތަކަށާއި،

މައިދާނުގައި ،ބޮޑު ދިދަ ހުރި ހިސާބުގައެވެ .އެ

ފަޅޯ ފަދަ މޭވާ ހޯދިއެވެ .ކަނޑުމަތިން ދިމާވާ،

ބޯޓުދެލި ގުދަނަށް ،މީހުން ކިޔައި އުޅުނީ ދާދާ

ދިވެހި މަސްވެރީން މެދުވެރިކޮށެވެ.

ބަހީގެ ބޯޓުދެލި ގުދަނެވެ.

މަނަވަރުފަހަރަށް
ބޯޓުފަހަރަށް

އިއްތިހާދީންގެ

ހަމަލާ ދެމުންދިޔަ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މަނަވަރު
އަތުލައިގަތުމަށް

«އެމްޑަން»

ފާރަލުމެވެ.

ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި،

«އެމްޑަން» 1914 ،ގެ ސެޕްޓެންބަރުގައި

ދައުލަތަށް

މާލެ އައެވެ .އެއީ ،މަނަވަރަށް ބޭނުންވާ ބޯޓުދެލި

ބަނދަރަށް ވެސް ،އެ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު،

ފައިސާއިން އެހީ ދީފައިވެއެވެ .އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

ހޯދުމަށެވެ.

ނަމަވެސް،

ބޯޓުދެލި އުފުލާ އިނގިރޭސި އާގުބޯޓު އައިސްފައި

އަރުޝީފުން ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު،

ރާއްޖެއިން ވަނީ« ،އެމްޑަން» އަށް ،އާދެ!

މާލޭ ބޯޓުދެލި ގުދަނުގެ އިތުރަށް މާލޭ

ފުރަތަމަ
ދިވެހިރާއްޖެއިން

އިނގިރޭސި

އޮޅުމެއްގެ

ދުޝްމަނުންގެ

ތެރެއިން

ހަނގުރާމަމަތީ

އުޅަނދަކަށް،

www.mndf.gov.mv
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ހަކަތައިގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ .އޭރު،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑުވަޒީރަކީ ،އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް
ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެވެ .އިނގިރޭސީންނާ ނުހަނު

ނ ބާ އް ވާ ފަ އި އޮ ތް ބި ން ކޮ ޅު " .ބޮ ން"
މަ ގު ގެ ވަ އަ ތް ފަ ރާ ތު ގަ ިއ ( ދެ ކު ނު ކޮ ޅު) އެ ވަ ނީ " ބޮ ން" ގޮ ިވ ހަނ ދާ ނު ގަ އި ބި ނާ އެ އް ހަ ދަ ް
ސ ރަ ހަ އް ދު ގެ ކު ަޑ ތަ ން ކޮ ޅެ އް
ަ
ގޮ ވީ ،މި ބި ން ކޮ ޅާ ިއ ދި މާ އަ ށް މަ ގު ގެ ކަ ނާ ތް ފަ ރާ ތު ން ( އު ުތ ރު ފަ ރާ ތް) ދީ ފަ އި ވާ ގޯ ތި ތަ ްއ ހު ރި
ސ ބެ ދޭ ހި ސާ ބު ގަ އި.
ހު ޅަނ ުގ ން ދެ ފަ ް

ގާތް ބޭފުޅެކެވެ .އެހެންކަމުން ،އިންޑިއާ ކަނޑުގައި
ހަރަކާތްތެރިވާ
މަޢުލޫމާތު

ދުޝްމަނު

ރާއްޖެއަށް

އުޅަނދުފަހަރުގެ
އޮތް

ލިބިފައި

ނަމަ،

ދުޝްމަނުންނަށް އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ނުދެއްވާނެ
ކަމީ ،ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ .އެހެނަސް،
އެއީ މުވާސަލާތީ ގޮތުން ވަރަށް ފަގީރު ،މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމުގައި ދަތި ޒަމާނެކެވެ.
ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން «އެމްޑަން» ދިޔައީ
އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިއްތިހާދީންގެ
އުޅަނދުފަހަރަށް

ފުރަތަމަ

ހަމަލާދިނުމަށެވެ.

ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި އިއްތިހާދީންގެ އުޅަނދުތަކަށް
އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުން ދިން ޖަރުމަނު މަނަވަރަކީ
«އެމްޑަން» އެވެ .މި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް،
އޭރުގެ ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ވަނީ« ،އަޔަން
ކްރޮސް» ގެ މެޑެލް އެ މަނަވަރަށް ދީފައެވެ.
ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި ،އެޑޯލްފް
ހިޓްލަރަށް ވެސް މި މެޑެލް ލިބުނެވެ.

މައިންތަކުން މައިނެއް ވަކިވެ ،އޮޔާ ދަނިކޮށް،
«ބޮޔެއް» ކަމަށް ހީކޮށް 1915 ،ވަނަ އަހަރުގެ
އޭޕްރީލް 1333/5/17( 1ހ ).ގައި ބ.އަތޮޅު
ހަތަރު ދޯންޏެއް ވެގެން ،އެ «ބޮއި» ކަފުޖަހައިގެން
ގެނެސް

ކުޑަރިކިލު

ފަޅުގެ

ހުޅަނގުދެކުނު

ގޮނޑުދޮށުން ކުޑަތަންކޮޅެއް އެއްގަމަށް އަރުވާފައި
އޮއްވައެވެ .އޭގެ ފަހު ދުވަހު (އޭޕްރީލް 2
ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު) ދޯނިފަހަރު
ބޭލުމުގައި އުޅުނު މީހަކު ،ކަނދުގަނޑަކުން އެ
މައިނުގައި ޖެހުމުން ،އޭތި ގޮވީއެވެ .މައިން

ނ ފެ ން ނަ ން އެ ހު ރި ބޮ ުޑ ފު ނަ ގަ ހަ ކީ " ބޮ ން" ގޮ ވަ އި ގެ ން އު ފެ ދު ނު ފު ން ވަ ޅު ގަނ ޑު
" ބޮ ން" ގޮ ިވ ސަ ރަ ހަ އް ދު .ދެ ރު އް ދޭ ތެ ރެ އި ް
ހު ރި ތަ ނު ގަ ިއ ހެ ދު ނު ުފ ނަ ގަ ސް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ ިއ ން މި ހާ ރު ހު ރި ހަ މަ އެ ަކ ނި ގަ ސް.

ގޮވި އަޑު ،ބ.އަތޮޅު ހިތާދުއަށާއި ކ.އަތޮޅުން
ކާށިދުއަށް ،ފާދިއްޕޮޅުން ނައިފަރަށް އިވުނުކަމަށް
އެ ރަށްރަށު މީހުން ޚަބަރުކޮށްފައި ވެއެވެ .އެ
ހާދިސާގައި އެތައް ބަޔަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ
ލިބުނެވެ .ފަހުން ،ލިބުނު އަނިޔާގައި ގަދަ ނުވެ،
އެކި ދުވަސް މަތިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމުލަ
އަދަދު  17އަށް އެރިކަމަށް ވެއެވެ .އެއީ އެ
އަހަރު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ހާދިސާއެވެ.

ހިތާމަވެރި

ކުރިމަތިވި

އެންމެ

ދުނިޔޭގެ

ފުރަތަމަ

ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ،އެ ހަނގުރާމައިގެ
ހަތިޔާރަކުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު
ގެއްލުމެވެ .މައިން ގޮވި ފަހުން ،ކުޑަރިކިލަށް
ނިސްބަތްކޮށް« ،ބޮންގޮވި ރަށް» ކިޔައި އުޅެއެވެ.
ކުޑަރިކިލަށް ސަރުކާރުގެ ޓީމެއް ފޮނުއްވައިގެން،
ޙުސައިން

ފަޟީލަތުއްޝައިޚު

ޞަލާހުއްދީނުގެ

ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ،ބޮން ގޮވިގޮތާ ބެހޭ ފުރިހަމަ
ތަހުގީގެއް ކުރެވި ،ކަމާބެހޭ ތަފުސީލީ ރިޕޯޓެއް
ތަ އް ޔާ ރު ކު ރެ ވު ނެ ވެ.
އެ މައިން ގޮވި ސަރަހައްދަކީ2022 ،
ވަނަ އަހަރު ބޮޑުކޮށްފައިވާ ބަނދަރުގެ ދެކުނު
ފުރަތަމަ

ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ ބިރުވެރި ހާދިސާ

މަރުވިއެވެ .މައިންގެ އެތިއެތިކޮޅާއި މަރުވި ބައެއް

ހިނގާފައި ވަނީ ،ބ .އަތޮޅު ކުޑަރިކިލުގައެވެ.

މީހުންގެ ގައިގެ ހަމުގެ ބައިތައް ،އެ ސަރަހައްދުގެ

ފުރަތަމަ

ބައެއް ގަސްގަހުން ފެނުނު ކަމަށް ކިޔާ އުޅެއެވެ.

ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ،އިންޑިއާ ކަނޑުގެ

މަރުވި ބައެއް މީހުންގެ ހަށިތައް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އިއްތިހާދީންނަށް

ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއް ދެ ފަޅިވެ ،ދޯނީގެ ބައެއް،

ސަޕްލައި ފޮނުވާތީ ،އެފަދަ ބަނދަރުތައް ހުރި

ވިއްސައިގެން ގޮސް އެ އަތޮޅު ކަށިދޫއަށް ވެއްޓުނު

ތަންތަނުގެ ބޭރު ކަނޑަށް ދުޝްމަނުން އެޅި

ކަމަށް ކުޑަރިކިލު މީހުން ބުނެއެވެ” .ބޮން»

މި

ހިތާމަވެރި

އިނގިރޭސި
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ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ

ދުވަސްވަރު،

ގޮވިލެއް

ބާރުކަމުން

ވަގުތުން

ހަތް

މީހުން

ހާދިސާ
ކޮލޮނީތަކުން

ހިނގީ،
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ފަރާތުން ،ރަށުގެ އެއްގަމު ތޮށީގެ ކަނުން،
(އިހުގައި ގޮނޑުދޮށް އޮތް ކަމަށް ބުނާ ހިސާބު)
ގާތްގަނޑަކަށް

 50ފޫޓު އުތުރަށް ދާއިރު އެ

ދިމާގެ ދެފަސްބެދޭ ހިސާބު ކަމަށް އެ ރަށު
މީހުން

ބުނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު

ހުރި

މީހަކު

ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ،ރަށުގެ ބަނދަރު ،އަލަށް
ހެދިއިރު« ،ބޮން» ގޮވި ސަރަހައްދުގައި ،އެ
ޒަމާނުން ފެށިގެން އޮތް ގާތްގަނޑަކަށް 15
ފޫޓު އުސް ވެލިގަނޑާއި ފުން ވަޅުގަނޑު ވަނީ

ގޮވައިގެން

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ،މުދާއުފުލާ ބޯޓުފަހަރަށް

އެހެލީ ކަމަށް ވެއެވެ .ބޯޓުގެ ދެ ފަޅުވެރީން

ބިމާ

އުފެދުނު ވަޅުގަނޑު ހުރިތަނުގައި ބޮޑެތި ފުނަ

ހަމަލާ

މަނަވަރު،

ސިލޯނަށް

ގަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ2022 .

އެސްއެމްއެސް «ވުލްފް» އަށް ފާރަލަމުން ދިޔަ

ފޮނުވައިލެއްވީއެވެ .ފަހުން ،އިނގިރޭސި އުޅަނދު،

ގައި އަޅުގަނޑު ކުޑަރިކިލަށް ކުރި ދަތުރަކުން

އިނގިރޭސި އުޅަނދު« ،ރެއިނަރ »2-އިން

«ރޭވަން»2-

މަތިންދާބޯޓު

އެނގުނީ ،ބޮޑު އެއް ފުނަ ގަސް ފިޔަވައި،

ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ސަރަހައްދު ބަލަން ފޮނުވި ކުޑަ

ގެ ން ދި ޔަ އީ އެ ވެ.

ހުރިހައި ފުނައެއް މިހާރު ކަނޑާލައިފި ކަމެވެ.

މަތިންދާބޯޓެއް

މަތިން،

«ބޮން» ގޮވި ހަނދާނުގައި ބިނާއެއް ހެދުމަށް،

ތިރިން އުދުހިފައިދިޔަ މަންޒަރު ފެނިގެން ،ބައެއް

ބިންކޮޅެއް

ރަށްރަށު މީހުން ބިރުން އުޅުމެވެ .މަހަށް ދިޔަ

ބާއްވާފައި އޮވެއެވެ .އެ ބިންކޮޅު ކުރިމަތިން،

ބައެއް މީހުންގެ ބޯމަތިން ،މާ ތިރިން ނިކަން

މަގެއް ހަދާފައި އޮތްއިރު ،އެ ބިންކޮޅު އޮތީ މަގުގެ

ގަދަފަދަ އަޑަކާއެކު ،އުދުހިފައި ދަނިކޮށް ފެނުނު

އެ

ލެވެލްކޮށްފައެވެ.

ސަރަހައްދުގައި

«ބޮން»

ހުސް

ކުޑަ

ދެކުނު ފަޅީގައެވެ« .ބޮން» ގޮވިކަމަށް ވަނީ ،އެ
ހުޅަނގުގައެވެ.

ފުރަތަމަ
ރާއްޖެއަށް

ބޮޑުހަނގުރާމައާ
ދެން

ބޮޑު

އެންމެ

ދިޔަ

ރަށްތަކުގެ

ފ.އަތޮޅު

ގެންނަވާފައި،

އައިސް،

މާލެ

ކޮންމެއަކަސް ،މިއަދު ،ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ
ބޮޑުހަނގުރާމަ ހިނގި ފަހުން މިހާރު  107އަހަރު
ވެއްޖެއެވެ .ތާރީޚީގޮތުން ބަލާއިރު ،އެއީ ކައިރި
މާޒީއެވެ .ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ ،ރާއްޖޭގެ

" ބޮ ން" ގޮ ވި ސަ ރަ ހަ އް ދު .ފޮ ޓޯ ގެ ވާ ތް ފަ ރާ ތު ން އެ ފެ ން ނަ ގޯ ތީ ގެ ހު ޅަނ ގަ ށް އެ ހު ރި ބޮ ޑު ފު ނަ ގަ ހަ ކީ " ބޮ ން" ގޮ ވަ އި ގެ ން އު ފެ ދު ު
ނ
ނ ން) އެ ފެ ން ނަ
ވަ ޅު ގަނ ޑު ހު ރި ތަ ނު ން ފެ ޅި ފު ނަ ގަ ސް ތަ ކު ގެ ތެ ރެ އި ން މި ހާ ރު ހު ރި ހަ މަ އެ ކަ ނި ގަ ސް .އެ ގޯ ތީ ގެ ކު ރި މަ ތި ން ( ދެ ކު ު
ކަ ން ވަ ށް ކޮ ށް ފަ އި ހު ރި ފާ ރަ ކީ " ބޮ ން" ގޮ ވި ހަނ ދާ ނު ގަ އި ބި ނާ އެ އް ހަ ދަ ން ބާ އް ވާ ފަ އި އޮ ތް ބި ން ކޮ ޅު.

ބިންކޮޅުގެ ކުރިމަތިން( ،މަގުގެ އުތުރު ފަޅިން)
ކުޑަތަންކޮޅެއް

ދެމުން

ޖަރުމަނުގެ

މާލެ

ސަރުކާރުން

ގުޅިގެން،
ގެއްލުމެއް

ލިބުނީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް «ބޮޑު
ހުން» ފެތުރިގެންނެވެ .ބޮޑުހުމަކީ ،ފުރަތަމަ
ބޮޑުހަނގުރާމަ ހިނގި ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި
ފެތުރި،

ދުނިޔެއިން

މިލިޔަން

40

މީހުން

މަރުވި« ،ސްޕެނިޝް ފްލޫ» ޢާލަމީ ވަބާއެވެ.
 1918ގެ ނޮވެމްބަރުގައި އެ ހަނގުރާމަ ނިމި،
ޔޫރަޕްގެ ސަފުތަކުގައި ހަނގުރާމަކުރި އިނގިރޭސި
ކޮލޮނީތަކުގެ

ސިފައިން،

ގައުމަށް

އެނބުރި

ދިޔައީ 1919 ،ގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ .އިންޑިއާ،
ސިލޯނު «ސީޕޯއިން» ރަށަށް އައިއިރު ،ބައެއް
މީހުންނަށް ވަނީ «ސްޕެނިޝް ފްލޫ» ޖެހިފައެވެ.
ދިވެހީންނަށް އެ ހުން ޖެހުމާ ގާތީ1920 ،
ގައި

ސިލޯނަށް

ދިޔަ

އޮޑިފަހަރު

އެނބުރި

ރާއްޖެ އައުމުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ރާއްޖޭގައި
އެ ހުމުގެ އަސަރު ބޮޑުވެފައިވަނީ ،ދުނިޔޭގައި
އެބަލި އަށަގަތްތާ  3އަހަރު ފަހުން 1921 ،ގައި
ކަމަށް ދިވެހި ތާރީޚުގައި ރިކޯޑުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
އައްޑޫގެ ބައެއް އިސް ރަށްވެހީންގެ ކިބައިން
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ،އެ ދުވަސްވަރު
ސިލޯނަށް ދިޔަ އޮޑިފަހަރުން އައި މީހުންނަށް
ބޮޑުހުން ޖެހުނެވެ .އެ މީހުންގެ ކިބައިން ހުން
ފެތުރި ،މީހުން މަރުވިއެވެ.
ފުރަތަމަ

ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި

ރާއްޖެއަށް

ކުރިމަތިވި އާދަޔާ ޚިލާފު އަނެއް ހާދިސާއަކީ،

ބޮޑު «ދޫންޏަކީ» އެ މީހުންނަށް ދުވަހަކު ވެސް
ފެނިފައިނުވާ އެއްޗެކެވެ .ދޯނިފަހަރުގައި ތިބި
ބައެއް މަސްވެރީން ،ޚަބަރު ހުސްވިކަމަށް ވެއެވެ.
ބިލެތްދޫއާއި ފީއަލީ މަސްވެރީން ،ކަނޑުމަތީގައި
ތިބެން ނުކެރިގެން ،މަސްވެރިކަން ހުއްޓާލާފައި
ރަށަށް

އެނބުރި

މަތިންދާބޯޓަށް
އަންހެނުން

ދިޔައީ

ފިލަން
ވަލަށް

ކަމަށް

ބައެއް
ވަނެވެ.

ވެއެވެ.

ރަށްރަށުގައި
ބިލެތްދޫގައި،

މަސް ހިއްކާފައި އަޅަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޮޑު
ފޮށިގަނޑަކަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު ލާފައި މަތި ޖަހައި،
ފިލަން ވަލަށް ވަން ޢާއިލާއަކަށް ،ވަލުން ނުކުމެވޭ
ވަރަށް ބިރު ފިލުމުން ،އެނބުރި ގެއަށް އައިއިރު
ކުއްޖާ އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް

އެ ދުވަސްވަރުގެ ހާލަތު ،މާބޮޑަށް އެނގެން
ނެތްކަމެވެ .އެހެނަސް ،އެ ހަނގުރާމައިގެ ރަހައާއި
އަސަރު ،ދިވެހީންނަށް ،ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ކޮށްފައިވާކަމެވެ .ދިވެހި ތާރީޚުން ،ދިވެހީންގެ
ހަނދާންތަކުން،

ހެކި

އެކަމަށް

ލިބެއެވެ.

«ބޮންގޮވި» ކުޑަރިކިލަކީ މީގެ މިސާލެކެވެ.
ނޯޓް:

މި

އައްޑުއާއި

ލިޔުން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ،

ކުޑަރިކިލު

ފ.އަތޮޅުގެ

އަދި

ބައެއް މީހުން ދިން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށެވެ.
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

އަރުޝީފާއި،

ފުރަތަމަ

ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ މަނަވަރުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު
ހިމެނޭ

ވެބްސައިޓް

ވެސް

ބަލާފައިވާނެއެވެ.

އެ ރަށުގެ ބައެއް އިސް ރަށްވެހީން ކިޔައިދެއެވެ.
އެ މަތިންދާބޯޓު ވިއްސާރާގައި ޖެހި ،މަގު
އޮޅި،

ރޭގަނޑަށް

އަނދިރިވުމުން

ފ.އަތޮޅު

ފިލިތެޔޮ ގޮނޑުދޮށުގައި ބޭއްވުމަށް ފަހު ،އަނެއް
ދުވަހު އިތުރަށް ދުއްވާނެ ތެޔޮ ނެތުމާއެކު ،ފީއަލީ
ދޯނިތަކެއްގެ

ކަފުގައި

ގެންގޮސް

ފީއައްޔަށް

ށ ަފ ިއވަނީަ ،އ ްއ ުޑ ާއއި
ރ ޮކ ް
ނޓް :މި ިލޔުން ަތ ްއ ާޔ ު
ޯ
ރ ިކލު ައދި ފަ .އ ޮތ ުޅގެ ަބ ެއއް ީމހުން ދިން ަމ ުޢ ޫލމާ ުތގެ
ުކޑަ ި
ޝ ާފއިު ،ފރަ ަތމަ
ރ ީ
ސ ިވލާ ުތގެ ައ ު
ރ ި
ށވެ .އިނ ިގ ޭ
ޗ ެ
ަމ ްއ ަ
ރ ަމ ިއގެ
ޮބ ުޑހަނ ުގ ާ

ރގެ
ރ ަފ ަހ ު
ނ ަވ ު
މަ ަ

ަމ ުޢ ޫލ ާމތު

ިހމެނޭ

ވެބްސައިޓް ވެސް ބަލާފައިވާނެއެވެ.
www.mndf.gov.mv
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އަންވަރު އިބްރާހީމް

ހަނގުރާމަތައް

މުޅި ދުނިޔޭގެ ކަޅި އެ ހަނގުރާމައަކަށް

ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރެވިފައެވެ .އެ ދެ ދައުލަތުގައި

ހިނގަނީ ،ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހެދިއެވެ .އެއް

ހުއްޓިފައިވާ ރޫސީވިލާތާއި ޔޫކްރައިންއާ ދެމެދު

ތިބީ ރޫސީ ނަސްލު މީހުންނެވެ .ވާހަކަ ދައްކަނީ

ބަޔަކު ބިން ހޯދުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރާއިރު،

ހިނގަމުން

"ބޮޑު

ރޫސީ ބަހުންނެވެ .އެ ދެ ދައުލަތުގެ ޙިމާޔަތުގައި

އަނެއް ބަޔަކު ހަނގުރާމަ ކުރަނީ ،އިސްތިޢުމާރީ

ހަނގުރާމައެއްގެ" ފެށުންކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން

ރޫސީ

ފެށުމުން،

ދީނަށް

ލަފާކުރައްވައެވެ .އެ ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުޑަ

އެއީ ،ބިމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރެވޭ ހަނގުރާމައެކޭ

ނަޞްރު ހޯދައިދިނުމުގެ ނަމުގައި ވެސް އެތައް

ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން ޔުކްރައިންގެ ބިމުގައި ވަނީ ދެ

ބުނެވިދާނެއެވެ .ހަމައެއާއެކު އެއީ ރޫސީ ބަހާއި

ޤައުމުތަކުގެ

މަންފާ

ހޯދުމުގެ

މެދުގައި

ނިޔަތުގައެވެ.

ހަނގުރާމައެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިއިން ކޮންމެ
ހަނގުރާމައެއްގައި ވެސް ބަހުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު
އެކި މިންވަރަށް ހިނގާފައިވާއިރު ބަހަށް ޓަކައި
ކުރެވުނު ހަނގުރާމަތައް ވެސް ފެނިފައިވެއެވެ.
މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ރޫސީވިލާތާއި ޔުކްރައިން
ހަނގުރާމައަކީ އެފަދަ ހަނގުރާމައެއް ހެއްޔެވެ؟
މި ހަނގުރާމައިގައި ދެ ޤައުމުގެ ބަސް އަދާކުރަނީ
ކޮން ދައުރެއް ހެއްޔެވެ؟
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އަންނަ

ހަނގުރާމައަކީ

ސިފައިން

ހަރަކާތްތެރިވާން

ސަގާފަތުގެ

ދިފާޢުގައި

ރޫސީވިލާތުން

ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް ،ހަތިޔާރާއެކު

ސަބަބަށެވެ.

އަންނަ

ހަނގުރާމަ

ވެސް

ޔުކްރައިނަށް ރޫސީ ސިފައިން އެރުމުގެ މައިގަނޑު

ޔުކްރައިންގެ ޤައުމިއްޔަތު ވަރުގަދަވެ ،ރޫސީވިލާތާ

ބުނެވިދާނެއެވެ .މި ބަހަށް ބާރު ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު

އެއް މަޤްޞަދަކީ ،ރައީސް ޕޫޓިންގެ ބަސްފުޅުން

ގުޅުން ހުރި ސަގާފީކަންކަމާއި އާދަތައް މަޑުމަޑުން

އެއް ހެއްކަކީ ރަޝިޔާގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅެވެ.

ބަސް

ޙިމާޔަތްކުރެއްވުމެވެ.

ފުހެވެމުން ދިޔައެވެ .މިއީ ރޫސީ ނަސްލުގެ

ބަހަނާއަކަށް

ހަތިޔާރު

ބަލައިގަންނަން

ރޫސީ
ކުރަމުން

ރައީސް

ރަޝިޔާގެ

ސިފައިން

ޔުކްރައިނަށް

އެއް

ބަހަނާތަކުން

އެކޭ

ލަޑިމިއާ

ޕޫޓިން

ފޮނުވުމަށް

ދެއްކެވި

ބަހަނާއަކީ،

ނަމަ
އެ

ރޫސީންގެ
ބަސް

ހައްދަވައި

އިސްކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯއްދެވުމެވެ.

އެކަމާ

ރައްޔިތުންނަށް

ގުޅިގެން

ތަޙައްމަލުކޮށް

ޔުކްރައިންގައި

އުނދަގޫވި ކަމެކެވެ.

ޔުކްރައިންގެ

'ޖެނޮސައިޑް' އިން ރޫސީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ
ޔުކްރައިން

ރައްޔިތުން

ހިމާޔަތްކުރެއްވުމެވެ.

އެހެނަސް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަގައި އެ ވިދާޅުވި
ފަދަ "ޖެނޮސައިޑް" އެއް އެ ސަރަހައްދުގައި
ހަރަކާތްތެރިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ފަރާތްތަކަށް

ނެތެވެ.

އެހެނަސް،

ސާބިތުކޮށްދެވިފައެއް
ޔުކްރައިންގައި

ޤައުމުގެ

އެ

ބަހުން

ވާހަކަ

ދެއްކުމަށް އިސްކަންދޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމާ
އެކު ،އެ ޤައުމުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި ދިރިއުޅޭ،
ބަހުން

ރޫސީ

ވާހަކަދައްކާ

ރައްޔިތުންނަށް

ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ.
އެތައް ޤަރުނެއް ވަންދެން އެ ސަރަހައްދުގައި
ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރޫސީ ނަސްލުގެ މީހުންނަށް
ކުއްލިއަކަށް ޔުކްރައިން ބަހަށް އިސްކަން ދޭން
ޖެހުމުންނެވެ .ރޫސީންގެ ބަހުގެ މައްޗަށް އެހެން
ބަހެއް

އިސްކުރާން

މަޖުބޫރުވުމުންނެވެ.

ޔޫކްރައިންގެ އިރުމަތި ފަޅީގައި ދިރިއުޅޭ ރޫސީ

ޔުކްރައިންގައި،

އެ

ޤައުމުގެ

ބަހަށް

ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ރޫސީ ނަސްލު މީހުންނާއި،

އިސްކަންދޭ ޤާނޫނެއް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ،އެ

ޔުކްރައިންގައި އުޅޭ ޔުކްރައިނު ބަހުން ވާހަކަ

ޤައުމުގައި ޔުކްރައިން ބަހުން ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ

ދައްކާ ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަނގުރާމައެއް

ޢަދަދު އިތުރުވާން ފެށިއެވެ .ޔޫކްރައިންގެ ކާރކީވް

ނޫނެވެ.

ކަހަލަ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގައި ،ގިނަ މީހުން ކުރިން

 2012ވަނަ އަހަރު ހާތާނގައި ވެސް ބަހުގެ

ވާހަކަ ދައްކަމުން އައި ރޫސީ ބަސް ދޫކޮށްލައި

މި ހަނގުރާމަ އޮތީ ފެށިފައެވެ .މިގޮތުން 2013

ޔުކްރައިންގެ ބަހުން މުއާމަލާތުކުރަން ފެށިއެވެ.

ފެށިފައިވަނީ

އިއްޔެއަކު

މިއަދަކު

ކާރކީވަކީ ރޫސީ ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ،ސަގާފީ
ގޮތުން ވެސް ރޫސީވިލާތާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް
ބާއްވަމުން

އައި

ރޫސީންނާ

އުޚުއްވަތްތެރި

ކަމެއް ބާއްވާ ސިޓީއެކެވެ .ކާރކީވްގައި އެންމެ
ފަހުން ބޭއްވި ލޯކަލް އިންތިޚާބުގައި ވެސް ގިނަ
ކެންޑިޑޭޓުން އެ ސިޓީން ރޫސީންނާ އޮންނަ ގުޅުން
މިހާރަށްވުރެ ވެސް ބޮޑުކުރުމަށާއި ރޫސީންނާ
ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް ބާއްވަން ވަކާލާތުކޮށްފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ރޫސީންނާ ގުޅުން ބާއްވަން ވާހަކަދެއްކި
ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް މިއަދު ތިބީ ޔުކްރައިން
މަސައްކަތްކުރާތީވެ،

ރޫސީން

ޙަޤީޤަތަކީ ،މި ފަހަރުގެ ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ

ވަނަ އަހަރު ޔޫކްރައިންގައި އާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

ހިފުމަށް

މާ ކުރިން ވެސް ،ޔުކްރައިންގެ ބިމަކީ ރަޝިޔާގެ

ޔުކްރައިންގެ ބަހަށް އިސްކަންދީ ،ރޫސީ ބަސް

ހިތްހަމަ ނުޖެހި ،ނުރުހިފައެވެ .ރޫސީ ބަހުން

ބިމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ރައީސް ޕޫޓިން

ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ބަހަކަށް ހެދުން ވެގެން ދިޔައީ

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ކާރކީވްގެ މޭޔަރު ވެސް،

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާކަމެވެ .އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު

ބަހުގެ މި ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެންދިޔަ މައިގަނޑު

އަސްކަރީ ގޮތުން ކާރކީވް ހިފުމަށް ރޫސީވިލާތުން
www.mndf.gov.mv

ދެކެ
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ކިބައިން

ރޫސީވިލާތުގެ ރައީސް ޕޫޓިންގެ ވާހަކަފުޅުގައި

ރޫސީވިލާތުން ޔުކްރައިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާ

ސަލާމަތްވުމަށް އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ކުރާ

ރޫސީ ބަސް ހިމާޔަތްކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު،

މެދު މި މީހުން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ .މި

ހިތްވަރުގެ ވާހަކަތައް ހާމަކޮށްދެއްވަނީ ވެސް ރޫސީ

ޔުކްރައިންގެ

ރަޝިޔާއާ

ހިތްހަމަނުޖެހުން ދައްކުވަން އެ މީހުން އެޅި

ބަހުންނެވެ .ނަމަވެސް ރޫސީންނާ ދެކޮޅަށެވެ.

އިންވެގެން އޮތް ،މުޅި ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ

އެއް ފިޔަވަޅަކީ ،ރޫސީ ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ

ބަހަކީ ރޫސީ ބަހެވެ .ވާހަކަދައްކައި ލިޔެ ހަދަނީ

ބަދަލުގައި

ވާހަކަދައްކަން

ވެސް ރޫސީ ބަހުންނެވެ .މި ސަރަހައްދުގެ

ފެށުމެވެ .އެ މީހުންގެ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކަށްވީ

ރައްޔިތުންނާއި ،ރޫސީވިލާތުގެ ސަރަހައްދުގައި

ޔުކްރައިނުގެ

ހަލާކުކުރަމުންދާ

ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅެއެވެ.

ރޫސީވިލާތުގެ މީހުންނާއި ޔުކްރައިނުގައި ދިރިއުޅޭ

މަސައްކަތްކުރާތީވެ،

ރޫސީންގެ

ޔުކްރައިންގައި ،އެ ޤައުމުގެ ބަހަށް އިސްކަން
ދޭން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެންމެ ކަންބޮޑުވާން ފެށި
ބަޔަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ،އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ރޫސީ

ދެކުނު

އިރުމަތީގައި

ބަހުން

ޔުކްރައިން

އަވަށްތައް

ރޫސީ ނަސްލުގެ މީހުންނަކީ ދެ ބައެއްކަން
ރޫސީން

ދެއްކުމެވެ.

ހަމަލާއަށް

ދެމުންދާ

ތާއީދުކުރަން އެ މީހުން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.
އަވަށްތައް

ޔޫކްރައިންގެ

އެ

ސިފައިންނާ

ހިފަމުންދާ

ރޫސީ

އެއްވެސް

ކަހަލަ

މީހުންނާ

ގޮތަކަށް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ބޭނުން ނުވީތީއެވެ.
ކާރކީވް
ވެސް،

ކަހަލަ

ޔުކްރައިން

ބޮޑެތި
ބަހުން

ސިޓީތަކުގައި
ވާހަކަދައްކަން

އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުން ނުވާ އެތައް ބަޔަކު
މިއަދު ވަނީ ޔުކްރައިން ބަހުން ވާހަކަދައްކަން
ނަސްލުގެ މީހުންނެއް ނޫނެވެ .އެ މީހުންނަށް ވުރެ

ސަގާފީ

ކަން

ފަށާފައެވެ .ކާރކީވްގެ މީހަކު ބުންޏެވެ" .ރޫސީ

ބޮޑަށް ބަހުގެ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހި ،އެކަމާމެދު އެންމެ

މިހެން އޮތަސް ،މިއަދު މި ކުރެވޭ ވަރުގަދަ

ސިފައިންނާއި ޔުކްރައިނު ސިފައިން ތިބި ތަންތަން

ކަންބޮޑުވާން ފެށި ބަޔަކީ ،ސީދާ ރަޝިޔާގައި

ހަނގުރާމައިގައި،

ސަރަހައްދުތަކަށް

އަހަރެމެންނަށް އެނގެއެވެ .ހަމައެގޮތަށް ހަމަލާތައް

ދިރިއުޅޭ ރޫސީންނެވެ .އެ މީހުންގެ ނަޒަރުގައި،

ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވެ ،މީހުން މަރުވެ ،މުޅި

އަންނަ ދިމާއަކީ ކޮބައިކަން ވެސް އަހަރެމެންނަށް

އިސްކަން

ސަރަހައްދުގެ އަވަށްތައް ހަލާކުވެގެން ދާތީ ،އެ

އެބަ ފެނެއެވެ .އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތި އެނގޭ

ޔުކްރައިން

ޔޫކްރައިންގައި

ބަހަށް

ދިނުމަށް ޤާނޫނަކުން މަޖުބޫރުކުރީ ،ސީދާ ރޫސީ
ބަސް ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ .ދެވަނަ
ދަރަޖައިގެ

ބަހަކަށް

މަގުސަދުގައެވެ.

ރޫސީ

ބަސް

ހެދުމުގެ

އެ

ޤައުމުގެ

ޔޫކްރައިނުގައި

ގުޅުންތައް
އެ

ޔޫކްރައިންގައި ،އެ ޤައުމުގެ ބަހަށް އިސްކަން ދޭން
ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެންމެ ކަންބޮޑުވާން ފެށި ބަޔަކީ ހަގީގަތުގައި،

ބަސް ހިމާޔަތްކޮށް ،އެ ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ

އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ރޫސީ ނަސްލުގެ މީހުންނެއް ނޫނެވެ.

ވަރުގަދައަށް

އެ މީހުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަހުގެ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހި ،އެކަމާ

ޤާނޫނު ފާސްކުރުމުން ،އެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން
ހުއްޓުވަން

ވެގެން

އެންމެ

މަސައްކަތްކުރީ ވެސް ރޫސީވިލާތެވެ .އެ ޤާނޫނު
އުވާލުމަށް ރޫސީވިލާތުން ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން
މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .އެއް ފަހަރު މަސައްކަތްކުރީ
ޔުކްރައިންގެ ޕާރލަމެންޓަށް ބަހުގެ މައްސަލައެއް
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ވަރުގަދައެވެ.

މެދު އެންމެ ކަންބޮޑުވާން ފެށި ބަޔަކީ ،ސީދާ ރަޝިޔާގައި
ދިރިއުޅޭ ރޫސީންނެވެ.

ވައްދައިގެންނެވެ .ދެވަނަ ފަހަރު މަސައްކަތްކުރީ

ސަރަހައްދުގައި ތިބި ރޫސީ ދަރިކޮޅުގެ ރައްޔިތުން

ކަމަކީ ،ހަމަލާތައް އަންނަނީ ރޫސީވިލާތުގެ ފަޅިން

ރޫސީވިލާތުން އިސްނަގައިގެން ،މި މައްސަލަ

ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ .މި ސަރަހައްދުގައި

ކަމެވެ".

ނަސްލުގެ

އދ .ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

ދިރިއުޅޭ އަޣުލަބިއްޔަތަކީ ރޫސީންނަށް ވިޔަސް،

މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުގެ ޒުވާނަކު ބުންޏެވެ.

www.mndf.gov.mv

ޔުކްރައިނުގައި،

ރޫސީ

ސަރަހައްދު

"މުޅި

ހަލާކުވަމުންނެވެ.

ދަނީ

އެ

މީހުން

ދެކޭގޮތުގައި

ޔުކްރައިންގައި

މި

ބޭނުމަކީ،

ރޫސީ

ސަގާފަތާއި

ބަހާއި

ރޫސީ

ހިމާޔަތްކުރާނަމޭ ބުންޏަސް ،މުޅި ސަރަހައްދު

ވަގުތު ތިބި ޔޫކްރައިން ބަސް ދަންނަ ،ރޫސީ

ބަހުން ވާހަކަދައްކާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރުން ކަމަށް

އެދަނީ ހަލާކުވަމުންނެވެ .އަނެއްކޮޅަށް ބަލާއިރު،

ސިފައިންގެ ޖާސޫސުން ދަނީ ޔުކްރައިން މީހުން

ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން މި

ރޫސީ ބަހުން އަހަރެން ވާހަކަ ދައްކާތީއޭ ކިޔާފައި،

ފިލާ ތިބޭ ތަންތަނަށް ގޮސް ރޫސީ ސިފައިންނަށް

ހަނގުރާމައަށް ފިނިކަން ގެނެވޭތޯ ކުރެވެމުންދާ

ޔުކްރައިންގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަހަރެންނާ

އެހެންކަމުން،

މޭޒަށް

މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

މަސައްކަތުގެ

ދަށުން

މަޝްވަރާގެ

ވެސް،

ޔުކްރައިން މީހުންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ރޫސީން

ރަޝިއާއިން ހުށަހެޅި ހަ ނުކުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް

އެއްވެސް ތައައްސުބެއް އޮތްކަމުގެ އިހުސާސެއް

ވަކިކުރުން ވަނީ ،ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާގެ ބަސް ބޭނުން ކުރަން

އެއްކޮޅަށް

މެދު،

ވެސް،

ދެކޮޅަށް

ނުކުރެވެއެވެ .އެހެންވީމާ ،ޕޫޓިންގެ ވާހަކަފުޅު
ވަނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ".
ޔުކްރައިންގައި  2012ގައި ރޫސީ ބަހާއި
ޔުކްރައިންގެ ބަހާ މެދު ވާދަވެރި ބަހުސް ފެށިގެން
އައި ދުވަސްވަރު ،ޔުކްރައިންގެ އެންމެ މަޝްހޫރު
ވާހަކަ

ލިޔުންތެރިޔާ

އަންޑްރެއި

ކަރކޯފް

ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ" .ބަހުގެ މި ހަނގުރާމާގައި
ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް

އަހަރެންގެ

ވުމަށް

ޝަޢުޤުވެރިކަމެއް ނެތެވެ" .އޭނާ އަބަދުވެސް
ވިދާޅުވަނީ،

ސިޔާސީ

ބަސް

ނުކުރުމަށެވެ.

ކަރކޯފްގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ވެސް ހުންނަނީ
ރޫސީ ބަހުންނެވެ .އެހެނަސް ،އޭނާ އޭރުވެސް
ހުންނެވީ،

ރޫސީވިލާތާ

ގާތްގުޅުމެއް

ބޭއްވި،

ރޫސީވިލާތާ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ވެސް ބޮޑަށް
ގާތްކުރަން ބޭނުންވި ޔުކްރައިންގެ އޭރުގެ ރައީސާ
ދެކޮޅަށެވެ .އެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ތާއީދުކުރި

އެހެނަސް ،ޔުކްރައިން ބަހުގައި ހިމެނޭ ބައެއް
އަޑުތަކަކީ ،ރޫސީންނަށް ނުފަރިތަ ،މަޚުރަޖުން
އަޑު ނެރެން އުނދަގޫ އަޑުތަކެކެވެ .އެހެންކަމުން،
މިހާރު ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް މީހުން ވައްދަނީ،
އެ އަޑުތަކުން ކިޔަން ޖެހޭ ލަފުޒުތައް ހިމެނޭ
ލިޔުމެއް ކިޔުއްވައި ފާސްވުމުންނެވެ .ޔުކްރައިން

ޔޫކްރައިންގެ ބަހާ މެދު ވާދަވެރި ބަހުސް ފެށިގެން އައި
ދުވަސްވަރު ،ޔޫކްރައިންގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ
އަންޑްރެއި ކަރކޯފް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ" .ބަހުގެ މި
ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް ވުމަށް އަހަރެންގެ
ހަނގުރާމައިގައި
ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތެވެ".
ޔުކްރައިނު މީހުން ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކުގައި ވެސް

މަޚުރަޖުން ނުކިޔޭ ނަމަ ،އެ މީހަކު ޔުކްރައިން

ބަ އި ވެ ރި ވެ ވަ ޑަ އި ގަ ތެ ވެ.

މީހުން ބޭރުކޮށްލައެވެ.

މިހާރު

މި

ކުރެވޭ

ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުން ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ޤައުމުގައި ހިންގަން ފަށައި ،އެ ޤައުމުގައި ރޫސީ
ބަހުން ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަށް ނިކަމެތިކަމެއް
ލިބެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މިއަދު ،ފެންނަން އޮތް
އެއް ޙަޤީޤަތަކީ ،މި ފަހަރު ރޫސީންނާއި ޔުކްރައިން
މީހުންގެ ދެމެދު ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ
ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާ
މެދު،

އެ

ސަރަހައްދުގައި

ދިރިއުޅޭ

ރޫސީ

ނަސްލުގެ މީހުން ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބި
ކަމެވެ .ރޫސީ ބަހަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކަށް
ވުރެ ޔުކްރައިނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާމެދު
ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެވެ .ބަހާ ސަގާފަތުގެ
ދިފާޢުގައި ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާއިން ފެށި މި
ހަނގުރާމައިން ފެންނަމުން ދަނީ ރޫސީ ނަސްލު
މީހުން ރޫސީވިލާތުގެ މި ޢަމަލު ކުށްވެރިކުރާ
ތަނެވެ .ރޫސީންނަށް ތަރުހީބު ނުދޭ ތަނެވެ.

ހަނގުރާމައިގައި،

މި ފަހަރުގެ ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރިން

ޔޫކްރައިން ބަހުން ވާހަކަދައްކާ މީހުން ވެސް ،އެ

ރޫސީވިލާތުގެ

ޕޫޓިން

މީހުން ވާހަކަދައްކާ ބަހުގެ ބޭނުން އެބަކުރެއެވެ.

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ،ހަނގުރާމައިގެ އެއް

ރައީސް،

ޔުކްރައިންގެ ބަހަށް އިސްކަން ދޭ ޤާނޫނެއް އެ

ވްލަޑިމިއަރ

ރޫސީ ބަސް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން
ބަހަކަށް ޖާގަ ދޭތަނެވެ.
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މޭޖަރ ރިޓަޔަރޑް ޙުސައިން ޝާކިރު

މިއަދު އެނގިފެނި ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން

މުޙައްމަދު އަމީނަށް ހޫނު އަތްތިލަބަޑިއެއްގެ އަޑާ

ދިވެހި ސިފައިން އުފެދުނީ  1892އަހަރުގެ

އެކު 'ވޯވ ،ވޯވ '،ގެ ގަދަ އަޑުން 'ވެލްކަމް

އެޕްރީލް  21ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އައްސުލްޠާން

ކޮމާންޑަރ

ގުގުމާލުމަށް

އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން ސިރީ ބަރިކުސަ ލޯކަ

ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.

މަހާރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރުއެވެ.
ސުމުއްވުލް

އަމީރު

މުޙައްމަދު

އަމީން'

މިއަދު ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު

އަމީން

އަމީންގެ

ޖިސްމު

ލަޝްކަރު

ސިފައިންގެ

ކުރިން ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ފަޚުރުވެރި މަޤާމު،

ތެރެއިން ފެންނަން ނެތްނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ

ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޙައިޡިއްޔަތުން

ރޫޙު ދިވެހި ސިފައިންނާއި ވަކިވެ ނުދާކަން

އިތުރު ތިން ބޭފުޅަކު ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ .އެއީ،

ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށެވެ .ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު  5ވަނައާއި

އަމީނު

ގެނެސްދެއްވި

އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު  3ވަނަ

ކުރިއެރުމަށާއި ކޮށްދެއްވި ،އަގުވަޒަން ނުކުރެވޭނެ

އަދި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން 6
ވަނައެވެ.
ފަޚާމަތުއްރައީސް

ސުމުއްވުލް

އަމީރު

މުޙައްމަދު އަމީނަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ވެރިކަން
 5ވަނައަށް ކުރެއްވި ފަރާތެވެ .އެމަނިކުފާނު
ސިފައިންގެ ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންފައި
ވަނީ

ދައުލަތުގެ

އެންމެ

އިސްވެރިޔާގެ

ޙަ އި ސި އް ޔަ ތު ން ނެ ވެ.
ފަޚާމަތުއް ރައީސް ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު
އަމީނުގެ ކުރު ޢުމުރުފުޅުގައި ،އަދި ވަކިން
ޚާއްޞަކޮށް ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ޙައިސިއްޔަތުން
އެމަނިކުފާނު

ދިވެހި

ކުރިއެރުމާއި ކޮށްދެއްވި އަގުނުކުރެވޭނެ ގިނަގުނަ
ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާލެވޭތޯ ބެލުމަށެވެ .އަދި ވަކިން
ޚާއްޞަކޮށް

އެމަނިކުފާނުގެ

ނުގުޑާ

ވަރުގަދަ

ޢަޒުމްފުޅަށާއި ގަދަ ހިތްވަރުފުޅަށް ،އަޅުގަނޑަކީ
ވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ ފަޚުރުވެރި ލަޝްކަރަށް
ނިސްބަތްވާ ،ދިވެހި ޢަސްކަރުގެ އިސް ޚިދުމަތްތެރި
އަކަށް

ވީހިނދު،

ނުހަނު

ޠާޢަތްތެރިކަމާއެކު

ޝުކުރުގެ ޖިޒީއެއް އަދާކުރުމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މިފަހަރު މި މަސައްކަތްކުރަނީ

ސިފައިންނަށް

ޚިދުމަތް

ކުރެއްވުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކުރު މުއްދަތުގައި
އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ސިފައިންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވި
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 1944އޮކްޓޯބަރ  29އިން 1953
އޮގަސްޓް

21

އަށް

ދިވެހި

ޢަސްކަރުގެ

ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރުކަން ކުރެއްވި މުޙައްމަދު

ސިފައިންނަށް

ދިވެހި

ޚިދުމަތްތައް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަކަން
ދެންނެވުމަށެވެ .އަދިވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އަގުހުރި
ނަސޭހަތްޕުޅުތަކާއި
އިޚުލާޞްތެރި
ކިޔަމަންތެރިކަން
އަދަބުވެރިކަން
ދުވަހަކު

އިރުޝާދުތައް،

އިލްތިމާސްތައް،

ކުރެއްވި
ވެރިންނަށް

އަދާކުރެއްވުމުގައި

ދެއްކެވި

ސިފައިންގެ

ތެރެއިން

ދިވެހި

ފިލާނުދާނެކަން

ހާމަކުރުމަށެވެ.

ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީނު
އުފަންވެ ވަޑައިގަތުމާއި މައިބަފައިކަލުން
ސުމުއްވުލް

އަމީރު

މުޙައްމަދު

އަމީން

އަމީނުގެ ހިތްވަރުފުޅަށް ސާބަހާއި އައްސަރިބަސް

ދީދީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ފުރަމާލޭ

ދަންނަވައި ،މިއަދު ސިފައިންގެ ލަޝްކަރުގައި

ހެންވޭރު އަތިރީގެއާގޭގައެވެ 1910 .ޖުލައި 20

ތިއްބެވި ހިތްވަރުފުޅު ގަދަ ތިޔަ ފަހުލަވާނުންނަށް،

ވަނަ ދުވަހުއެވެެ.

ކޮޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެން ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ

ވަޑައިގެން

ވިދާޅުވި ސްކޫލުންނެވެ .ސެންޓް ޖޯންސް ކޮލެޖު

އަމީރު

ސުމުއްވުލް

އަމީނު

މުޙައްމަދު

ދީދީގެ ބައްޕާފުޅަކީ އަތިރީގޭ އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ

އަލީގަޅު

ވެދެވަޑައިގަތެވެ.

 /ޕާނަންދުރާގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވި ދުވަސްވަރު

ކިލެގެފާނުގެ އަޙްމަދު ދީދީ (އަޙްމަދު ދޮށިމޭނާ

އަލިގަޅު ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއިރު

ބޯއީ

ކިލެގެފާނު) އެވެ .މަންމާފުޅަކީ ރޯނުގޭ އިބްރާހީމް

އެކްޓިވިޓީޒްގައި

ދީދީގެ ޢާއިޝަތު ދީދީއެވެ.

ތަޢުލީމީ

ހަޔާތްޕުޅުގެ

ފެށުމަކީ އެހެންވެސް ކުޑަކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން
ދިވެހި

މައިބަފައިކަލުންނެވެ.

އެދުރުން،

އަދި
ތެރޭގައި

އުސްތާޛުންގެ

މަލިން ކަލޭފާނާއި ބުޗާ ކަޅުހުއްތުއެވެ .ތުއްޕުޅު
އަމީރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިނގިރޭސި ފޮތެއް
އެރުވީ އިސްމާޢީލް ކަލޭފާނު ތުއްތުއެވެ .އެ
ދުވަހަކީ ތުއްޕުޅު އަމީރު އަމީން ،ވަރަށް ބޮޑަށް
އުފާފުޅުވި ދުވަހެއް ކަމުގައި މުޙައްމަދު އަމީނުގެ
ތަޞްނީފަކުން ކީ ހަނދާންވެއެވެ.
މުޙައްމަދު

އަމީނަކީ

ތުއްޕުޅުއިރު

ވެސް

ތޫނުފިލި ،ހިތްޕުޅު އަލި ،ދަސްކުރުމުގެ ބާރުގަދަ
ބޭފުޅެކެވެ.

ވިދާޅުވުމަށް

ކިޔަވައި

ސިލޯނަށް

ވަޑައިގަތީ ޢުމުރުފުޅުން ނުވަ އަހަރުފުޅުގައެވެ.
ފުރަތަމަ

ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ވެދެވަޑައިގަތީ

ސެންޓް

ޖޯސެފްސް

ކޮ ލެ ޖަ ށެ ވެ.

އަދަރ

ވަޑައިގެން

ޑިބޭޓްތަކުގައި

އެމަނިކުފާނުގެ
އެމަނިކުފާނުގެ

އެއަށްފަހު

ބައިވެރިވެ

ތަޢުލީމީ ހަޔާތްޕުޅު

އިންޑިއާއަށް

ޓެނިސް

ބައިވެރިވެ

އަދި

ނިމުން –  '1953ފޮތުގައި މުޙައްމަދު ޖަމީލު

ވަޑައިގެން،

މެޓްރިކުއުލޭޝަން
ފާސްވެ

ވަޑައިގަތެވެ.

އުރުދޫ

ބަސް

ކިޔަވައި

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

އިންޓަރ ސައިންސް ކުލާހުން ޖާގަ ހޯއްދަވައިގެން
އެޑްމިޝަން އިމްތިޙާނުން ފާސްވެ ވަޑައިގެން އެ
ކުލާހުން ޖާގަ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ،ޔުނިވަރސިޓީގެ
ޗުއްޓީގައި

މާލެ

ވަޑައިގެން

އެމަނިކުފާނުގެ

ބައްޕާފުޅުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވުން
ހުއްޓާލައްވައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން
ފެ ށް ޓެ ވި އެ ވެ.
މާލޭގައި

ސްކައުޓްގައި އުޅުއްވިކަމަށް 'އޯކިޑް

ލި ޔު އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ސްޕްރީމް ޮކމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީނު
ސިފައިންނަށް ޮކށްދެއްވި ބައެއް ޚިދުމަތް
 1943ޑިސެންބަރު  23ވަނަ ދުވަހު
ދޫނިދޫގައި ހުޅުވި ވަޔަރލެސް ޓެލިގްރާފް އޮފީހުގައި
ދިވެހި ސިފައިން ފޯރިމަރަން ފެށުން ،މިކަމަށް
ޚާއްޞަކުރެއްވީ ކޮޅުނބުގައި ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ
ޕަންޖާބު ރެޖިމެންޓްގެ ދިވެހި ސިފައިންނެވެ.
1945

އޮގަސްޓް

15

ވަނަ

ދުވަހަކީ

ފެށްޓެވުމަށްފަހު

ސިފައިން ،ކާކީ ޔުނިފޯމް ބޭނުންކުރި ދުވަހެވެ.

"ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުން ނަމަވެސް" ދިވެހި ބަހުގެ

މި ޔުނިފޯމް ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރީ އެ ދުވަހު ހަވީރު

ޙުސައިން

އޮތް ސިފައިންގެ ރޫޓްމާޗްގައެވެ .މި ރޫޓްމާޗް

ޞަލާޙުއްދީނުގެ އަރިހުން ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައި

ބޭއްވީ ،ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމަ ހުއްޓުނު

ވި ދާ ޅު ވި އެ ވެ.

ކަމުގެ އުފަލުގައެވެ.

އުސްތާޛު

ހުންނަން

ފުރަތަމަ

ކުޅުއްވައި،

އިމްތިޙާނުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

ސިފައިންގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާ އުވާލުން އަދި މުޙައްމަދު އަމީނުގެ

ތަމްސީލު ކުޅުއްވާ އުޅުއްވިއެވެ .އެމަނިކުފާނު
ލަންޑަން

އެ

ކޮލެޖުގެ

ތެރޭގައާއި

ފަޟީލަތުއް

ޝައިޚު

ދެވަނައަށް ވަދެވަޑައިގަތީ ސެންޓް ޖޯންސް
ކޮލެޖު  /ޕާނަންދުރާއަށެވެ .ސެންޓް ޖޯންސް
ކޮލެޖުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ
ސެކެޓްރީކަމާއި ކޮލެޖުގެ ކުދިން ނެރޭ "ބާޒު"
މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރުކަން ކުރެއްވިއެވެ .ކޮލެޖުގައި
ކޮންމެ

ކުޅެވޭ

ތަމްސީލެއްގައި

ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ބައިވެރިވެ

މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަ

ރޯމިއޯ އެންޑް ޖޫލިއަޓް ތަމްސީލުގެ ރޯމިއޯގެ
ބައިކުޅުއްވިއެވެ .ކޮލެޖުގެ ސިފައިންގެ ތެރޭގައާއި
ބޯއީ

ސްކައުޓުގައި

އުޅުއްވިއެވެ.

ޕާނަންދުރާ

ކޯރުތެރޭގައި އިންޖީނު ބައްތެއްޔާއި "އަންކަރާ"
ފަލިޖަހާ ދޯނި "ޒިބުރާ" ކޮލެޖުގެ ކުދިންނާއެކު
ދުއްވަން ވަޑައިގަންނަވައެވެ .ސެންޓް ޖޯންސް
ކޮލެޖުން

ކޭމްބްރިޖް

ހެ އް ދެ ވި އެ ވެ.

ސީނިއަރ

އިމްތިޙާނު

މުޙައްމަދު އަމީނު ސިފައިންގެ މީހެއް

 1946ފެބުރުވަރީ  4ވަނަ ދުވަހަކީ ފުރަތަމަ
ޤައުމީ

މުޙައްމަދު އަމީނުގެ ހަށިކޮޅުގައި ސިފައިންގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މީހެއްގެ ސިފަވަންތަ ރޫޙު އަށަގަނެގެން ދިޔަކަމަށް

ދުވަހެވެ.

މި

ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެމަނިކުފާނު ސިލޯނުގައި ކިޔަވައި

ސިފައިންގެ ކަސްރަތު ޢާންމުކޮށް ދެއްކުނެވެ.

ދުވަހުގެ

ދުވަސް

ފާހަގަކުރި

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ވަޑައިގަންނަވަން ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ،ކިޔަވާ
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 1947ޖޫން  6ވަނަ ދުވަހަކީ ސިފައިންގެ
ތެރޭ ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ބަޑި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ
ރަސްމިއްޔާތު

ފާޅުކުރުމުގެ

ދުވަހެވެ.

ބޭއްވި

ފިރުކެމުން

މުޒުހިރުއްދީނު ސިރީ މުތައި ރަންމަނި ލޯކަ

ވައިން އުދުހެމުން" ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ދަޢުވަތު

މަހާރަދުން ( )1705 – 1701އާއި ޙަސަން

އަ ރު ވަ މެ ވެ.

ތާޖުއްދީނުގެ ދެބެން ފަދަ މުޑުދާރު މީހުންގެ ނަން

އަމީނުގެ

އަދި ސިފައިންނަށް ދިދައެއް ކަނޑައެޅި ،ދިދަ
ދުވަހެވެ.

ޢާންމުކުރެވުނު

މޮޓޯ

ސިފައިންގެ

'ޤައުމީ

ކަމުގައި

ޚިދުމަތް'
ކަނޑައަޅައި

ބޭނުންކުރަން ފެށި ދުވަހެވެ .އަދި ސިފައިން،
ސިފައިންގެ ބޭންޑާއެކު މާޗުކުރަން ފެށީ ވެސް
މި

ސިފައިންގެ

ދުވަހެވެ.

އުފައްދަވާ

ލަވަ

ބޭނުންކުރަން ފެށީ ވެސް ހަމަ މި ދުވަހުއެވެ.
 1947ޑިސެންބަރު  10ވަނަ ދުވަހު

ތަޞްނީފު

ސިފައިންގެ
އުފައްދަވައި،

"ކަނޑުން

ތެރޭގައި

ކުޅިވަރުގެ

ކުޅިވަރު
ރޫޙު

ކުލަބް

ދިރުއްވިއެވެ.

ސިފައިންނަށް ބެޖު ދެއްވުމާއި ،އަދިވެސް މިފަދަ
ކަމެކެވެ.

ކިތަންމެކިތަންމެ

ވަގުތުގައި

ދަންބެރުގެ

އަމީނު

މުޙައްމަދު

ސްޕްރީމް

ތާރީޚުގެ

ދަންނަވަނީނަމަ ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު
އަމީނު ސިފައިންގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި ކުރު

ސަރއެވެ .ދިވެހި ތާރީޚުން ލިބިދޭ ޢިބުރަތްތަކުން،

މުއްދަތަކީ ދިވެހި ސިފައިން ،ޒަމާނުގެ ތަރައްޤީއަށް

އުނގެނިވަޑައިގެން

ދުވަސްވަރެވެ.

ހޭލަންފެށި

ދަރުސްތައް

ސަރ

ހުންނެވިކަން ޢަމަލުފުޅުން ދައްކަވައިފިއެވެ .ސަރ
ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގެވި ދުވަސްވަރު ،އެންމެ

ހިތްވަރުފުޅަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް
ސަރ! އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ސިފައިން

އިތުބާރުކުރެއްވި އަދި އެންމެ އިތުބާރުކުރައްވާ
މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުން އެއް އަތަށް ދީލި
ގޮސް ޣަދަރުވެރިވުމަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި އަލަކަށް
ހިނގިކަމެއް

ނޫނެވެ.

އައްސުލްޠާނު

ޙަސަން

ޑަންގީ

މަޞްލަޙަތު ދަމަހައްޓަވަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއް

އެނގުމެއް ނުވާ ހިތުގެ ފުންމިނުން ކެކި އުތުރިއަރާ

ޖަމީލު ލިޔުއްވާފައިވާ 'އޯކިޑް ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ

އަމަނާ

ޝުޢޫރުތަކުން ވެދުން ކުރަމެވެ .ހިތުގެ އަޑިން

އުވާލުން އަދި ރައީސް މުޙައްމަދު އަމީނުގެ ނިމުން

ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށް ވުމުން އަޅުގަނޑު

ސެލިއުޓް އަރުވައި އަދަބު ތަޢުޒީމް އަދާކުރަމެވެ.

–  '1953މި ފޮތުގެ ޞަފުޙާތަކަށް ބަލާލުމުން

ދެކެނީ ،އެ ދަތުރުފުޅަކީ ސިފައިންގެ ވެރިޔަކު

ސަރގެ

ކުރެއްވި

އަތޮޅަށް

ދިވެހި

ފަތްފުށްތައް

އެންމެ

ސަރ ތިޔަ ދެއްކެވި ހިތްވަރުފުޅަށް ފުންމިން

ރަޙުމާނީގައި

އައްޑު

ކޮމާންޑަރ

ކަމަށް ޓަކައި ސާބަސް ދަންނަވަމެވެ.

ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ

ސްޕްރީމް ޮކމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީނުގެ

 1363ޖުމާދިލްއާޚިރު މަހު  2ވަނަ ރޭ

ފަޚުރުވެރި ނަންފުޅު ލިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވި

ކުރުކޮށްފޮނިކޮށް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިފައިންގެ ބްރާސް ބޭންޑްގައި
ދިވެހި ޤައުމީ ސަލާން ކުޅުނެވެ.

ލިޔެވޭ ލިސްޓެއްގައި ސަރގެ ޤަދަރުވެރި ،އެހާމެ

ދަތުރުފުޅަކީ

ޤައުމުގެ

(ދިހަވަނަ) 1701މ .ގެ ރަސްކަމުގައި ،އެ
ރަދުންގެ ދެބެންގެ ދެދަރި އަޚު އިބްރާހީމް ޝާހު
ބަންދަރާއި ތަކަންދޫ ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނާއި
ޙަސަންހަކުރާ ތަކުރުފާނާއި މާލޭ ޢަބްދުލްޙަކީމު
އެއްބަސްވެ ،އައްސުލްޠާނު ޙަސަން (ދިހަވަނަ)
ގެ މަތިފުށުން ވާރުތަކުރި ރަސްކަމުން ފޭރިގަނެ
އިބްރާހީމް

ޝާހު

ބަންދަރު،

އައްސުލްޠާން

އިބްރާހީމް މުޒުހިރުއްދީނު ސިރީ މުތައި ރަންމަނި
ލޯކަ މަހާރަދުން ( )1705 – 1701ގެ
ނަންފުޅުގައި

ރަސްކަމުގެ

ދާނުގައި

ވެޑުވުނު

ޙާދިޘާ ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެއެވެ.
ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީނު
ޤައުމުގެ ނަމާއި އަބުރަށާއި އަނެކުންގެ ޙައްޤަށް
ރައްކާތެރިވެ
ކަމުގައިވިއަސް

ކުރެއްވި

ކަމަކީ

އެ

ޢަސްކަރީ

ކަމުގައެވެ.

މި

ޤައުމުގެ

ދިފާޢީ

ދަތުރުފުޅާ

ބެހޭ

ދަތުރުފުޅެއް

ނަންފުޅު ،އައްސުލްޠާނު ޙަސަން (ނުވަވަނަ)

ތަފުޞީލު

ލޯކަމަހާރަދުން

(1550

އައްސުލްޠާން

އިބްރާހީމް

ބައްލަވާލައްވައި ދިރާސާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ
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މަނިކުފާނު ތި ދެއްކެވި ހިތްވަރުފުޅުން
ސިރީ
-

ދިރިކުސަ

)1552

އާއި

ވަޑައިގަންނަވާވަރު،

މުޙައްމަދު

ފެނިގެންދެއެވެ.
ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީނު
ބޭސްފަރުވާއަކަށް

ކޮޅުނބަށް

ވަޑައިގެން

ހުންނަވަނިކޮށް މާފަންނު ނޫރާނީގެ ތެރޭގައި،

ތިން

ބަފައިކަލުން،

އަމީން ދެންނެވިއިރު މާލޭގައި ހަމަނުޖެހުމެއް

ހިނގައިގެން އުޅޭކަން ބޭރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

އިސްކޮށް

ދެ

ހިނގައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ނާރުވައެވެ.

ނުއެންގުމަށެވެ .އާދެ ،ޤައުމުގެ ނަން ކިލަބުވެ

ބޭފުޅުން ހައްލައިގެން ،ހިންގި ބަޣާވާތުގެ ހުތުރު

އަދި

ކޮކްސް،

ޢަމަލަކީ މި ދެންނެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ އަގުވެއްޓި

ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަމީންއާ ބައްދަލުކުރައްވައި

އިތުރުން

ކޮމާންޑަރ އަމީނުގެ ޙާލުކޮޅު މުޅިން ރަނގަޅު

ސްޕްރީމް ޮކމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީނު

އަބަދުގެއަބަދަށް ޤައުމުގައި ޖެހުނު ،ދުވަހަކުވެސް

ނުވަނީސް އެހާ ކުއްލިއަކަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން

ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަޅު ލައްގަނޑެކެވެ .ހަމަ

އުޅުއްވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން މާލެއިން

އެހެން މީހުންނާ މެދު އަޅާލައްވައި

އެހެންމެ ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީންގެ

ލިބިވަޑައިގެން އެ ކުރުކުރު މެސެޖު ފިޔަވައި

ނަންފުޅު ދުވަހަކު ވެސް މި ޤައުމުގެ އުދަރެހުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނާރުއްވައެވެ.

ތުއްތީދިބޭގެ

ފާމުދޭރި
ސަރުކާރުގެ

އެ

އެންމެ

ބޭފުޅުންގެ

ނަން

ތިއްބެވި

ހުތުރުވުމުގެ

ފަނޑުވެގެން ނުދާނޭ ގޮތުން ދިއްލުނު ނޫރެކެވެ.

ކީއްތޯއެވެ.

އިނގިރޭސި

އެއަރކޮމޯޑޯރ

އެއަރފޯސްގެ

ތަޖުރިބާކާރު

މައްސަލަ

އޮވެދާނެގޮތް

އެ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ އިނގިރޭސީންގެ

ކޮމާންޑަރ

ކޮކްސް،

ޙިމާޔަތުގެ ދަށުގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ

ވިސްނައި

ވަޑައިގެން

ވެރިއަކީ ދިވެހިން އިންތިޚާބުކުރާ އިނގިރޭސީން

އަމީނު

ޤަބޫލުކުރާ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .ސްޕްރީމް

ބުއްދިވެރި

ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީނަކީ ،މާލޭގައި މި

ކޮމާންޑަރ އަމީނު އަރިހުގައި މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް

އުޅެނީ ސަރުކާރު އިންޤިލާބު ކޮށްލައިގެންކަން

ދެންނެވުމުން ވެސް އެކަން ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވީ،

އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ވަރުގެ ތަޖުރިބާ މަދު

ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރގެ ބުއްދިފުޅު ޅަކަމަކުން

ބޭފުޅެއް ވެސް ނޫނެވެ .ޚުދު ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ

ކަމަށް ބައެއް މީހުން ހީކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ

އަވަހާރަކޮށްލަން އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު

ކަމެކެވެ .އެހެނަސް އެއީ ،ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރގެ

ހިންގާފައިހުރި

އަމިއްލަ ނަފުސަށް އޮތް އިތުބާރެއްގެ ބޮޑުކަން

ގިނިކަންޏާ

ސްޕްރީމް

ކޮމާންޑަރ

ދަތުރުފުޅު

ކުރެއްވުން

ހު ތު ރު ވެ ދާ ނެ ތީ އެ ވެ .

ޚިޔާލުކުރައްވާ މިންވަރު
ސްޕްރީމް

އަމީން

ކޮމާންޑަރ

ދީދީއާ

ބެހޭގޮތުން ޢާންމުކޮށް މީހުން ދައްކާތީ އިވޭނީ
ކަންއޮތްގޮތް ނުބަލައި ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ރޯބުހުތާނު
ވާހަކަތަކެވެެ.

ގޯސް

އަބަދުވެސް ދައްކާނީ ހުވަދޫ އަތޮޅު ވިލިނގިލީ
ޙަކީމު ދީދީއެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މެރި ވާހަކައެވެ.
އެއްވެސް މީހަކު ،ހުވަދޫ އަތޮޅު ،އަތޮޅުވެރިކަމަށް
ދައުލަތުން ފޮނުއްވާފައިހުރި ވީރުޢަލީ ދީދީއަށް
ސިޙުރުކޮށް ވިހަ ހިކައެއް ލައިގެން ސައި ކައްކައި،
އެ ސައި ދީގެން އަތޮޅުވެރިޔާ އަވަހާރަކޮށްލި
ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.
ބައެއްގެ ލޯބިލޯބި ޅަފަތުގެ ތުއްތުކުއްޖަކަށް
ސިޙުރުކޮށް އެ ކުއްޖާފުޅު މަރައި އަދި އެވަރުން
ނުފުދިގެން އެ ކުއްޖާފުޅުގެ ގަބުރު ކޮނެ ،ވަޅުން
ނަގައި ،ބަނޑު ފަޅާލައިގެން މޭގަނޑު ނަގައި،
އެއިން ތެޔޮހާނައި ،އެ ތެޔޮ ޖަހައިގެން ފުށް މޮޑެ،
އެއިން ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަމީނުގެ ސޫރަފުޅު

"ވަޅި

ހަނުލައިގެން"

ނުކުމެ

ނާކާމިޔާބު މުޢާމަރާތަށް ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެކަން

ޚުދު

ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް
ސިލޯނުގައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ހައިކޮމިޝަނަރ
ސަރ

ޚުދު

ކޮމާންޑަރ

ދަންނަވައި

ދައްކުވައިދިން އަލިގަދަ ދަލީލެކެވެ.

ޔަޤީ ނެ ވެ.

ސެސިލްޔާރސްއަށް

ނޫންކަމަށް

ސްޕްރީމް

ސްޕްރީމް

ހަދައި ،އެއަށް ސިހުރުކޮށް ،އެ ފުށްގަނޑު ބަޔަކަށް
ކާންދީ ،ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީން
ދީދީ އަވަހާރަކޮށްލަން ސިހުރުކުރި ވާހަކައެއް،
އަދި އެކަމުގެ ނުބައި ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.
ނުވަތަ މަތިމަތިކޮޅުން އައިސްފައިހުރި ބައެއްގެ
އަގުބޮޑު

ޒަޚީރާއެއް

އެ ވިއްކައި ،ކައިބޮއި ހެދުމުގެ ނުބައިކަމުގެ
ވާހަކައެއް ވެސް ނުދެކެވެއެވެ .ދެކެވެނީ ވަކި
ދަރިކޮޅަކަށް

ކޮމާންޑަރގެ

ބަޔަކު

ވަގަށް

ނަގައި،

ހިލިހިލާ

ނިސްބަތްވާ
ޖަހާފައިހުރި

މީހަކު
ވާހަކައެވެ.

ބިޑިއަޅައި،
އޭނާގެ

ދަރިކަނބަލުންނަށާއި

ކޮޅުނބުގައި

ހުންނެވި

ޣަދަރުވެރިވި ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ .ނޫނީ،

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއަށާއި

އެހެން

މީހުންނަށް

ރާއްޖެތެރެއިން ދެ ޖިންސްގެ އެތައް ކުދިންނެއް

ހަމަނުޖެހުމެއް

މާލެ ގެންނަވައި މާލޭގެ ކަމުވޮށިންގެ ގޭގައި

ވެސް

ވިދާޅުވީ

މާލޭގައި

www.mndf.gov.mv
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ބައިތިއްބަވައިގެން ތަޢުލީމު ދެއްވުމަށް ކުރެއްވި

މަސްޢޫލުކުރުވާފައިވާ

ބޮޑު މަސައްކަތްޕުޅުގެ ވާހަކައެއް ނުދެކެވެއެވެ.

ނައްތާލައި ،ނޫނީ ގަސްދުގައި އެކަން އެއްފަރާތް

ރާއްޖޭގައި

ޢާއްމުކުރެއްވުމަށް

ތަޢުލީމު

ރަށްފުށުގައާއި މާލޭގެ އަވަށްތަކުގައި މަދަރުސާތަކާއި

ޒިންމާއެއްކަން

ހަނދާން

އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު އިވޭ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު
ހިތަށް ވެރިވާ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރީއެވެ.

ކޮ ށް ގެ ން ނެ ވެ.

ސްޕްރީމް

އަމީންއަށް

ކޮމާންޑަރ

ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަމީނު ދީދީ އެހެން

މާލެއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި މެސެޖާ ގުޅިގެން

މީހުންނަށް އަޅާލައްވައި ،ޚިޔާލުކުރައްވާ މިންވަރު

މާލެ

ހައްދަވަމުން

ހާމަކުރުމަށް މި ކުރެވުނީ ބޭކާރު މަސައްކަތެއް

ގެންދެވިއިރު ،އެމަނިކުފާނަށް މަޝްވަރާ އަރުވަން

ބޭފުޅުން

ކޮޅުނބުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެރުވި މަޝްވަރާއާ

ނެތް ،އަދި ކިޔެވުމަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް ކުދިން

ދެކެވަޑައިގަތުން އެކަށީގެންވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް

ތައްޔާރުވެ

އަތިރީގޭގައި ބައިތިއްބަވައިގެން ތަޢުލީމު ދެއްވި

ކަމެއްގެ ނޫނީ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތް ސާފު ވާނީ

އެދުރުގެތައް ހައްދަވައިގެން އެ ކުރެއްވި ގިނަގުނަ
މަސައްކަތްޕުޅުގެ ވާހަކައެއް ނުދެކެވެއެވެ.
މާލޭގައި

ތިބި

އަޅާލާނެ

ޔާރެއްއިޔާރެއް

ކަމުގައި

ކިޔުއްވުންތެރި

ބައެއް

ވަޑައިގަތުމަށް

ދެކޮޅަށް

މާލެ

ދަތުރުފުޅު

ވަޑައިގަންނަވަން

ވަޑައިގެން ވަގުތު ،ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަމީން،
އެމަނިކުފާނުގެ

ޢަބްދުއްރަޙީމް

ސެކްރެޓަރީ

ޢަބްދުލްމަޖީދަށް އެމަނިކުފާނާއެކު މާލެ އައުމަށް
ދަތުރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު އެންމެ
ފަހުވަގުތު ޢަބްދުއްރަޙީމް އަރިހަށް ގެންދަވައި،
ނުހަނު

އޯގާތެރިކަމާއެކު

ވިދާޅުވި

ކަމަށް

'އޯކިޑް ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ އުވާލުން އަދި
މުޙައްމަދު އަމީނުގެ ނިމުން –  '1953ފޮތުގައި
ވަނީ "ވަރަށްގާތް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް،
އެހެންވީމަ އަހަރެން ގަސްދުކުރަނީ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ނުގެންދަން"،

މިހެންނެވެ.

ދޫނިދޫގައި ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަމީން

ވާހަކައެއް

އެ ކަމެއްގެ ނޫނީ އެ އެއްޗެއްގެ ދެފުށް ވެސް

ނުދެކެވެއެވެ.

މި ދެންނެވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހައްތާވެސް
އިވެނީ ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ ،މީހަކުގެ ގަޔަށް
ބަޑިޖަހައި މެރި ވާހަކައެވެ .ވައްކަން ކުރި ބައެއްގެ
އަތްކެނޑި ވާހަކައެވެ .ބިޑިސުއްޓާ މަނާކޮށް،
ބިޑިސުއްޓާއާއި ދުންފަތް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް،
އެ ތަކެތި ވިއްކައި ބޮއި އުޅޭ މީހުން ހިފައި
ހައްޔަރުކޮށް އަށިގެއަށް ލައި ތަފާތު އަދަބުތައް
ދިން ވާހަކައެވެ.
މި ކަންކުރަނީ ،އޭރު އޮތް ރައްޔިތުންގެ
މަޖުލީހުން،

ރައްޔިތުންގެ

ފާސްކޮށްގެންކަމާއި،

މަންދޫބުން
އޭރު

އަދި

ހުރި

ޝަރުޢީ މަޙުކަމާއިން ނެރޭ ޝަރުޢީ ހުކުމެއް
ތަންފީޒުކުރުމަކީ،

މިހާރެކޭ

ވެސް

އެއްގޮތަށް

އޭރު ވެސް ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ ވަލީއާއި
ރައްޔިތުން ޙަވާލުކޮށްފައި ހުރި މީހަކާ ޤާނޫނުން
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ސާފުކޮށް ފެނިގެން ކަމަށްވީމަ ،ކިތަންމެ ފަނޑު
އަދި މިލަމިލަ އަލިކަންފުޅެއް ވެސް ސްޕްރީމް
ކޮމާންޑަރ އަމީން ދީދީ ހިންގެވި މި ދެންނެވި
ޢަމަލުފުޅުތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި،

ދީދީ ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓައި ،ކަކާގޭ އިބްރާހީމް
ޙިލްމީ ދީދީއާއި ޝަމްސުއްދީން ޙިލްމީއާ ދެ
ބޭފުޅުން

ސަރުކާރާ

ދެކޮޅަށް

ރޭވިރޭވުމުގައި

ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަމީން ދީދީއަށް އޮޅުވާލައި،
އެއްބަސްކުރުވައިގެން

ސްޕްރީމް

ކޮމާންޑަރ

އަމީން ދީދީ ގޮވައިގެން މާލެ ވަޑައިގެން ރޭ،

ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހުގެ  24ވަނަ ވިލޭރޭ އެ ހިނގި ކަންތައްތަކުގައި ސްޕްރީމް

އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ޙައްސާސް ވެވުނުލެއް ބޮޑުކަމުން މަގުން ކައްސާލައިގެން

ކޮމާންޑަރގެ ހަށިކޮޅަށް އަނިޔާކުރި މީހަކާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ވިދާޅުވިކަމަށް

މާދުރަށް ވެސް ދެވިއްޖެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކީ ބޯޑާއި އިނގިލިކުރިތައް

މުޙައްމަދު ޖަމީލު ލިޔުއްވާފައި ވަނީ "އަހަރެންނަށް އަނިޔާކުރި އެއްވެސް

ވަކިކޮށްލުމުގެ ކުރިން ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރގެ ހިތްވަރުފުޅަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ

މީހަކާ ދަޢުވާއެއް ނުކުރާނަށް ،އެކަމަކު ކަލެއަށް ދުވަހަކު ވެސް މަޢާފު

އިޚުލާޞްތެރިކަމަށް ދެ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ޖެހެއެވެ .އެއީ ،މި ހިނގައިދިޔަ

ނުކުރާނަން"

މިފަދައިންނެވެ.

ބޮޑު ފިތުނަވެރި ގަނޑުބަނޑުގެ ތަޙުޤީޤު އިންޤިލާބީ ކޮމެޓީން ހިންގަމުން

ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީނު މީހުންނާ މެދު ގެންގުޅުއްވާ
ހެޔޮ ޚުލްޤުފުޅާއި އިޙުސާންތެރިކަން އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގެ ތަރާދުން
ވަޒަންކުރުމަށް މުޙައްމަދު ޖަމީލުގެ ފޮތުން ދެ ޖުމްލައެއް ނަކަލުކޮށްލަމެވެ.
"...ބައްތެލީގެ ފަހަތުގައި ހުރި މީހަކު ދޯނީގެ ބަދިގެ ތެރެއިން މުންޑެއް
ހިފައިގެން މަޑުމަޑުން ހިނގާފައިގޮސް އަމީނުގެ އަރިހަށް ހުއްޓި ގައިކޮޅުގައި
އޮރިޔާން ނިވާކުރާން އެ މުންޑު އަޅަން އުޅުމުން ،އަމީނު އިސްތަށިފުޅު
ކުޑަކޮށް ހިއްލަވާލައްވާފައި އެކަން އޭނައަށް މަނާކުރެއްވިއެވެ .މުންޑު
ގައިކޮޅުގައި އަޅައިފިނަމަ މީހުން އައިސް އެ މީހާއަށް އަނިޔާކޮށް ގެއްލުމެއް
ދީފާނެކަމުގެ ބިރު ހީފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު ބައްތެލީގައި ގޯންޏެއް
އޮތްނަމަ އަޅާލަދޭން އެ މީހާގެ ކިބައިން އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ" .އަދި

އެ

ޙަޔާތްޕުޅުގައި

ވަނީ

ޢިބުރަތުން

ފުރިފައިވާ

ދަރުސްތަކެވެ .ދިރިތިބިން އުނގެނި ދަސްކުރަންވީ
ފިލާވަޅުތަކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް އަހަރެމެން ސިފައިން
ދަސްކުރަންވީ

ފިލާވަޅުތަކެވެ.

ގެންދިޔައިރު ،ކޮމާންޑަރ ދެއްކެވި އަދަބުވެރިކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަމެވެ.
އަޅުގަނޑު ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން އެދެނީ 'އޯކިޑް ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ
އުވާލުން އަދި ރައީސް މުޙައްމަދު އަމީނުގެ ނިމުން –  '1953ފޮތުގެ ޞަފުޙާ
 284އިން  286އަށް ވިދާޅުވެލެއްވުމަށެވެ.
އާދެ! ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަދި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް
ޞާހިބުލް ފަޚާމާ މުޙައްމަދު އަމީނު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ ނިމުން ހާދަ
ހިއްޗެވެ .އެ ހަޔާތްޕުޅުގައި ވަނީ ޢިބުރަތުން ފުރިފައިވާ ދަރުސްތަކެވެ.
ދިރިތިބިން އުނގެނި ދަސްކުރަންވީ ފިލާވަޅުތަކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް އަހަރެމެން
ސިފައިން ދަސްކުރަންވީ ފިލާވަޅުތަކެވެ .ދުވާލުގެ އަލިކަން ފެންނަ ފަދައިން
އެމަނިކުފާނުގެ ނިމުން ކައިރިވަމުން އަންނަކަން އެނގިވަޑައިގެން ނަމަވެސް
ޤައުމުގެ ނަމުގައި އެންމެ ކަޅު ލަކެއް ވެސް ޖެހުނު ނުދިނުމަށް ޓަކައި،
ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅެވެ.
ފިތުނައިގެ

ނުބައިކަމެވެ.

ބައެއްގެ

ޣަދަރުވެރިކަމެވެ.

އެކަމުން

އަންގައިދިނީ އެއީ ކިތަންމެ މަތީ ދަރަޖައެއްގެ މީހެއްކަމުގައި ވިޔަސް
އަދި ކިތަންމެ އާދައިގެ މީހެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި
ހަމަހަމަކަމާއެކު

ފާރަވެރިވާން

ޖެހޭކަމެވެ.

އާދެ ،ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން ބޭނުން ވަނީ ،ކޮންމެ މީހެއް ވެސް
އެމީހެއްގެ އަޖަލާ ދިމާއަށް އަންނަނީ އުފަލުންނެވެ .ވޮށްދޫނި ،ބައްތި

"އެ މީހާ ދޯނީގެ ކޮންމެވެސް ތާކުން ގޯންޏެއް ހޯދައިގެން އައިސް މުޙައްމަދު
އަމީނު އުނަގަނޑުފުޅުމަތީގައި އެ ގޯނިގަނޑު އަޅައި އައުރަ ނިވާކޮށްލަ
ދިނުމުން އޭނާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ".
ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު އަމީނަކީ ނަވާރަ ސަތޭކަ ފަންސާހާއި
ފަސްދޮޅަހުގެ ތެރޭގައި އެ އުޅުނު ދިވެހިން ،ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ
ސިފަކުރިފަދަ މީހުންގެ މައްޗަށް ޚުލްޤު ނުބައި ،ހިތްހަރުކަށި ،ރައްޔިތުންނަށް
އަނިޔާވެރި ވެރިއެއް ނަމަ އޭނާގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް
ކުރަމުންދިޔަ ވަގުތެއްގައި އޭނާގެ އަނގަފުޅުން ދެންނެވިފަދަ އިޚުލާޞްތެރި
ބަސްތަކެއް ނުކުމެދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އަރައެވެ .އެވަގުތު ވެސް
އެމަނިކުފާނު ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަތީ ،އެމަނިކުފާނުގެ ރައްޔިތަކަށް ގެއްލުމެއް
ލިބިދާނެތީއެވެ.
ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އަމީން ދީދީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ގެންނެވި
ޒަމާނީ އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިގެން އުޅުނު މި މީހާއަށް،

ހުޅުގަނޑާ ދިމާއަށް އަންނަހެންނެވެ .އެއީ އަޒަލުގެ ނިޔާއެވެ.
"ދެމި ހުންނަނީ ނެތި ދިއުމަށްފަހުގައި މި ވަގުތީ މަންޒިލުން،
ދެރަ ކަންތަކާ އުނި ސިފަތަކޭ ޛިކުރާގެ ހިތިހައި ގޮތުން.
އިޞްލާޙަކާ ހެއު ޢަމަލުތައް އިސްކުރި ނުހަނު ގަދަ ޢަޒުމަކުން،
ފިސްފިސްވެ ވަޅުލެވިގެން ހިނގައިދޭ ގެއްލިގެން މިހަނދާންތަކުން.
މަތިވެރި މަޤާމެއްގައި ލިބޭ ޝުކުރުގެ ވެދުން ގިނަގުނަވިޔަސް،
ކަތި ލޯ ނަސީބު ބަލާލުމުންނެ ދަނީ އަޡަރު ވެސް ނައްތަމުން".
ތި ވިދާޅުވީ ފިސާރި ތެދުފުޅެކެވެ .އެހެނަސް ،ސަރގެ ޖިސްމު
ފަޅުރަށެއްގައި ވަޅުފުޅު ލެވިފައިވިޔަސް ،ސަރގެ ރޫޙުފުޅަށް ފުރާނަ އެޅިގެން
ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި 'އަބަދަށަ ދެމިވެ ނުވެމެ ފަނާ' ވާނޭގޮތުން
އިއްޔެއެކޭ މިއަދެކޭ ތަފާތެއް ނެތި މާދަމާ ވެސް ދިރިދެމި ހުންނާނެއެވެ.
އިންޝާ ﷲ!
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ބަޑިހެލުން

އަ ލް އު ސް ތާ ޛު އަ ޙް މަ ދު ޝާ ކި ރު
 -ކަ ށި މާ -

ޤައުމުގެ ދިފާޢަށް ޓަކައި ކާބަފައިން އެޅި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް

ދިވެހީންގެ ޒަމާންވީ އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ބަޑިހެލުމަކީ ދިވެހީން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން
ވިހިވަނަ ޤަރުނާ ހަމައަށް ވެސް ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ކަމެކެވެ .ބަޑިހެލުމަކީ އާދަކާދައިގެ ގޮތުން
އިރުވައި މޫސުން ލައިގަތީމާ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ .ބަޑިހެލުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބާއްވަވަމުން އައި ވަރަށް ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތެކެވެ .މި
ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަސްގެފާނުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ގިނަ ބޭފުޅުން
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ .މިކަމުގެ ފަހަތުގައި އޮންނަނީ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާ ގުޅިފައިވާ ވަރަށް
ބޮޑު ކަމެކެވެ.
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ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް "ބަޑިހެލުން" އޮންނަނީ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު މަހު ،މުލަ ނަކަތް
ލައިގަތީމައި މުލަ ނަކަތުން ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ.
އެއީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  12ވަނަ ދުވަހެވެ.
މުލަ ނަކަތް ލައިގަންނަނީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 10
ވަނަ ދުވަހު ކަމުގައި ވިޔަސް ،އެންމެ ފުރަތަމަ،
މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައި އުޅުނީ ޑިސެންބަރު
މަހުގެ  12ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ބަޑިހެލުމޭ މި
ކިޔަނީ އެދުވަހު ބޭއްވޭ ވަރަށް ވެސް ޚާއްޞަ
ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބަޑިޖަހާ ޖެހުމަށެވެ.

ގަމު ފޭރޭ މީހުންތައް ވެސް އައިސް އުޅުނެވެ.
ޚާއްޞަކޮށް ކަނޑުފޭރޭ މީހުންގެ އުނދަގޫ
ރާއްޖެއަށް

އޮންނަނީ

ވަރަށް

ބޮޑުވެފައެވެ.

އެ ޒަމާނުގައި ކަނޑުފޭރޭ މީހުން އަންނަނީކީ

ފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހުން
އަންނަން ފަށަނީ އިރުވައި މޫސުން ލައިގަތީމައެވެ.
އިރުދަށަށް ވައި ދިޔައީމައެވެ .އެއީ ރިޔަލުގައި
ދަތުރު ކުރި ދުވަސްވަރެވެ.

ދެކުނު

ކުރިން ވެސް މި ދެންނެވި ފަދައިން މި

އިންޑިޔާއިންނާއި ،އެފްރިކާ ބައްރުންނާ އަދިވެސް

ދެންނެވި ދިމަދިމާއިން ރާއްޖެ އައިސް އުޅުނު

ތަފާތު ދިމަދިމާއިންނެވެ .އެންމެ ކުރީ ޒަމާނަށް

ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް އަރައި

ޗޯލާއިންގެ

މީހުންގެ މުދާތައް ފޭރި ހަދައި އުޅުނެވެ .އެ

ވެރިކަމެއް ހިނގަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު ،ދެކުނު

ދުވަސްވަރު ގިނަ ރަށްރަށުގައި އެ މީހުންގެ

ހަމައެކަނި

ބަލާއިރު،

އެއްދިމާއަކުން

ދެކުނު

ނޫނެވެ.

އިންޑިޔާގައި

އުޅަނދުފަހަރުގެ

ރިޔާ

ވަލަށް

ފެންނައިރަށް

އިރުވައި މޫސުން ލައިގަނެ ބަޑިހެލުމާއެކު

ވަދެ ،ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ "ވަޅުގޭގައި"

ދެން އޮންނަނީ ގުޑި އެރުވުމުގެ ކުޅިވަރުތަކެވެ.

ފިލާ ތިބެއެވެ .އެ މީހުން ރަށްރަށަށް އަރައި،

އިސާހިތަކު މާލޭގެ އެކި ދިމަދިމާއިން ގުޑީގެ

ލޫޓުވައި ހަދައިގެން ފުރަންދެން ވެސް ރަށުގެ

ވައްތަރުތައް ޖައްވުގެ ތެރޭގައި އުދުހެން ފަށައެވެ.

އަހުލުވެރިން ތިބެނީ "ވަޅުގެ"ތަކުގައި ފިލައެވެ.

މަޑިއާއި ،ތެލަނގައެވެ .ރާރާގުޑިއާއި ވާލެވެ.

ވަޅުގެއަކީ ރަށްރަށުގެ ވަލު ތެރޭގައި ވަރަށް

ކޮކާލާއި އިރުވައި ސައިތާނެވެ .އަދިވެސް ތަފާތު

ބޮޑެތިކޮށް ކޮނެފައި ހުންނަ ވަޅުގަނޑުގަނޑެވެ.

އާދައިގެ

ދެން ވަޅުގަނޑުގަނޑަށް އެރި މަތީގައި ދަނޑިފަދަ

ޢިއްޒަތްތެރި

ފަންގަނޑުގަނޑު

ވައްތަރުތަކެވެ.
މީހުންނާ

މިކަމުގައި

ހަމައިން

އެންމެ

ފެށިގެން

އެއްޗެހި

އަތުރައި،

މަތިން

އަތުރައިގެން ފިލާ ތިބެނީއެވެ.

ބޭބޭފުޅުން ވެސް ޝާމިލުވެ އުޅުއްވައެވެ.
ޚުދު

މީގެ ފަހުގެ ޒަމާންތަކަށް ބަލާއިރު ޕޯޗްގީޒުން

ކުޅިވަރުގައި

ވެސް އަދި މަލާބާރުން ވެސް ރާއްޖެއާ ތޮޅެން

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވިއެވެ .މަޝްހޫރު

އަންނަނީ އިރުވައި މޫސުން ލައިގަނެ ،އިރުދަށަށް

"ބޮޑުސަތަރުކޮޅު" އެއީ ރަދުން މި ކަމުގައި

ވައި ދިޔައިމައެވެ .އެހެންވީމާ ޒަމާނުއްސުރެ

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުގެ ގޮތުން އެއްލާ ގުޅިކޮޅުގެ

އުޅެފައިވަނީ

އަދި
ކީރިތި

އެއްދުވަސްވަރެއްގައި
މަހާރަދުން

ނަމެވެ.

މި

ވެސް

ގުޑިކޮޅު

މި

ތިރިއަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މި

ގެނެސް

ދެންނެވި

ބަޑިހަލައި
މީސްމީހުން

މޫސުން

އަންނަ

ބިންމައްޗަށް ބޭލެންދެން ބާއްވަނީ ޗާނދަނީމަގުގައި

ލައިގެންފިކަމާއި ،އެކަމަށް އެންމެން ތައްޔާރުވެ

ދާރުލްއާޘާރުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް ފެންނަން އެ

ތިބުމަށް ކުރާ އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި

ހުރި ބޮޑު ރީތިގަސް މަތީގައެވެ.

ސަމާލު ވުމަށް އަންގާ އެންގުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ބަޑިހެލުން އެހައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ،އަދި
އެހައި ރަސްމީކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ގެންދަނީ
ކީއްވެގެންތޯ

ބަލާއިރު،

މިކަމާ

ގުޅިފައިއޮތީ

ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތެވެ .ދުނިޔޭގައި
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ކުރީގެ ޒަމާންތަކުގައި
އޮތީ ފައްޔާއި ރިޔަލުގައެވެ .އިންޖީނަކީ މާ ފަހުގެ
އެއްޗެކެވެ .ކުރީގެ ޒަމާންތަކުގައި ބޭރުގެ ވަރަށް
ގިނަ ދަތުރުވެރިން އެކި ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް
އައިސް އުޅުނެވެ .އަދި ކަނޑުފޭރޭ މީހުންނާއި،

އިންޑިޔާގެ

އެކި

ސަރަހައްދުތަކާއި،

އޭރުގެ

ސިލޯނުގެ ބަޔަކާއި ،އަދި މެލޭޝިޔާ ބައެއް ވެސް
އެ މީހުންގެ އަތްދަށުގައި އޮތެވެ.
މި ދެންނެވި ޗޯލާއިން އެ ދުވަސްވަރު
ރާއްޖެއަށް ވެސް އައިސް އުޅުނެވެ .ރާއްޖޭގެ
ތިލަދުންމަތި އަތޮޅާއި ،މަލިކު އަތޮޅު ވެސް
އެ މީހުންގެ އަތްދަށުގައި އޮތް ދުވަސްވަރެއް
ދިޔަކަމަށް (ރަހުންނާއި ރަނިން މި ފޮތުގައި
ނަސީމާ މުޙައްމަދު) ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ .އެ

ސުމުއްވުލްއަމީރު

އިބްރާހީމް

ނާޞިރުގެ

ވެރިކަމުގައި ތަޅައިލެވުނު މާލޭގެ ވަށައި ލާފައިއޮތް
ބޮޑުފާރާއި ،އެ ފާރާ ގުޅިފައިހުރި ބުރުޒުތަކާއި،
އަދި މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި ބޮޑުބުރުޒާ
މި

ތަންތަން

ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ

ރަސްކަމުގެ

ދުވަސްވަރު ،މީލާދީން  1621ވަނަ އަހަރާއި
 1648ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ބިނާކުރައްވާފައި
އެހުރީ ވެސް ހަމަ ދުޝްމަނުންގެ ކިބައިން މާލެ
ޙިމާޔަތް ކުރެއްވުމުގެ މަޤުޞަދުގައެވެ.
www.mndf.gov.mv
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ބަޑިހެލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ބަޑިހެލުމުގެ

މުހިންމުކަމާއި،

އެކަމަށް

ރަސްކަމުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތެއްގެ
ސަބަބުން

ހިނގަމުންދަނީ

އެކަން

ސީދާ

ރަސްގެފާނުގެ އަމުރުފުޅަށެވެ .އަދި ރަދުންގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ .މުލަ ނަކަތް ލައިގަތުމުން
ހަވަރު އެއްކުރާން ދޮށިމޭނާކިލެގެއަށް ރަދުން
އަންގަވައެވެ .ދެން އޭނާ ވަޑައިގެން "ދެގެދޭތެރެ"
މީހުން ލައްވައި ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލިވެރިން
ތައްޔާރު
މި

ކުރައްވައެވެ.
ތައްޔާރީތައް

ކުރެވެމުން

ދާއިރު،

ބަޑިހެލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނޭ އިރުވަރު
ބެލުން ވެސް އޮވެއެވެ .އެއަށްފަހު ،ޑިސެންބަރު
މަހުގެ  12ވަނަ ދުވަހުގެ އެ ވަގުތު ޖެހުމުން
ފަނޑިޔާރު ބޭކަލަކު ގަނޑުވަރަށް ގެންދަވައި،
އޮގަރުކަނޑިކޮޅު

ހިފާމީހާ

ވެސް

ބަލައި

ފޮނުވައިގެން ގެންނަވައެވެ .އެއީ ރަސްމިއްޔާތަށް
ރަދުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ
ގޮ ތު ން ނެ ވެ.
ބަޑިހެލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނަނީ މާލޭގެ
އުތުރު ފަރާތުގައި ،ދަތުރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާ
ދޮރާށްޓާ ދިމާއިން އުތުރު ފަރާތުގައެވެ( .ދަތުރަށް
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އަރާ ވަޑައިގަންނަވާ ދޮރާށި އޭރު ހުންނާނީ މިހާރުގެ

އޮންނަނީ އޭގެ ހަރުމަތީގައެވެ .ދެން އެކަން ކުރަން

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތިން އެ އޮންނަ

ހަމަޖެހިފައި އޮތް އިރުވަރު ޖެހުމުން ފަނޑިޔާރު

މަގުން ގޮސް ޖުމްހޫރީ މައިދާނާ ހިސާބުގައެވެ.

ބޭކަލަކު އިސްވެ ޞަލަވާތް ފާތިޙާ ވިދާޅުވާނެއެވެ.

އޭރު އެ ދުވަސްވަރު ރަދުން ގަނޑުވަރުން ނުކުމެ

ބަޑިހެލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޢަޝްކަރީންނާއި

ވަޑައިގެން ސީދާ އެ ވަޑައިގެންނެވެނީ އެ ދޮރާށްޓާ

ބޮޑުން ތިއްބަވަނީ ރަސްމީ ހެދުންކޮޅުގައެވެ.

ދިމާއަށެވެ .އޭރު އޮންނާނީ އެ ދިމާ ބިންމަތީގައި
ކުނާ އަތުރައިފައެވެ .އަދި އެ ކުނާ މަތީގައި
ރަދުންގެ ގޮނޑިކޮޅު ބަހައްޓައެވެ.

ޞަލަވާތް
"ފުރައުކަސް

ފާތިޙާ
ވަޑުނަ"

ކިޔަވައި
(މާބަނޑޭރި)

ނިމުމުން
އަކަށް

ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ބަޑީގެ ވަށައިގެން ދުން ބުރުވައި
ކުރުމަށްފަހު،

ލައްވާނެއެވެ .ދުން ބުރުވުމަށް ދުންކިބައަށް އަޅަނީ

"ބަލާހިނގާ ބޭކަލުން" ކިޔާ ބޭކަލުން ގޮސް

ގޮމަކަސްތޫރި ބީމަހީމަ ލައިގެން ތަޅައިފައި ހުންނަ

ރަދުންނަށް ދެންނެވުމުން ރަދުން އެ ރަސްމިއްޔާތަށް

"ވަސްމީރު ދުން" އެވެ .މި ހިސާބުން ގަނޭރު

ވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ .އޭރު އެ ދުވަހު ޖަހަން

އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ފަށައެވެ .އޭނާ ބަޑިއަށް ބޭސް

ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ބޮޑުބަޑި އޮންނަނީ އެ ދުވަހަށް

ގަންނަވައި ،ފޮލިސް ރޯކޮށް ފުއްވަޅު ހުޅުވައެވެ.

ބުރުޒުމަތިން ބަޑި ބާލައިފައެވެ .ބަޑި ބާއްވާފައި

އެއާއެކު ހޮނިންމައިން ކަނޑު ބޭރަށް އަމާޒު

މި

ކަންކަން

ފުރިހަމަ

ކޮށްފައި ބަޑި ގޮއްވައިލައެވެ .ބަޑި ގޮއްވާލަނީ

ބޮޑުން

މި

ވެދެވަޑައިގަތުމާއެކު ،މާބަނޑޭރި ބޭކަލަކު އިސްވެ

މާލޭގެ ކަނޑިންމައިން ބޭރަށް ވާގޮތަށެވެ.

ހިސާބުން މި ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވައި ރަދުން

ހާޟިރު

މި ރަސްމިއްޔާތު ހިނގަމުންދަނީ ވަރަށް
ބޮޑަށް ޘަޤާފީ އާދަކާދަތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .އެންމެ
ކުރީއްސުރެ އެކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށެވެ.

ފައިންޕުޅު

ވެސް

ހިއްޕަވައެވެ.

ކޮލިކަލޭގެ

ހުންނަވައި

ގަނޑުވަރަށް

ރަދުންގެ

ކުރުވައެވެ .އޭރު މި ދެ ބޭކަލުން ވެސް ތިއްބަވާނީ

އަރިހުގައި ބޮޑުން ވެސް ގަނޑުވަރަށް ދުރުވެއެވެ.

ރަސްމީ ހެދުންކޮޅުގައެވެ .އޭނާ ޙާޟިރުވުމުން

ގަނޑުވަރަށް

ރަދުން

ވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ.

ގަނޑުވަރަށް

ވަޑައިގަންނަވާއިރު،

ކޮލިލާން ކޮލިކަލޭގެ ނެރުއްވާނީ މާބަނޑޭރިއެވެ.

އޭގެ ބައެއް ކަންކަމަކީ އެކަން އެ ދުވަސްވަރު އެ
ކުރީ ކޮންކޮން މަގުސަދެއްގައިކަން މިހާރު ތިބި
މީހުންނަށް ދެނެގަންނާކަށް އެހައި ފަސޭހަ ނޫން
ކަންކަން ވެސް މެއެވެ.
ކުރިން
ދެން

ދެންނެވިހެން

ބެރުދުންމާރި

ޖަހައެވެ.

(ސަލާމަތި

ބަޑި

ތާޅަފިލިވެރިން
އެއީ

ޖެހުމާއެކު
ސަލާމަތި

މިހާރުގައިނަމަ

ޤައުމީ ސަލާމެވެ ).ސަލާމަތި ނިމުމާއެކު ދެން

މި ރަސްމިއްޔާތު ހިނގަމުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޘަޤާފީ
އާދަކާދަތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .އެންމެ ކުރީއްސުރެ އެކަން ކުރަމުން
އަންނަ ގޮތަށެވެ .އޭގެ ބައެއް ކަންކަމަކީ އެކަން އެދުވަސްވަރު
އެ ކުރީ ކޮންކޮން މަޤުޞަދެއްގައިކަން މިހާރު ތިބި މީހުންނަށް
ދެނެގަންނާކަށް އެހައި ފަސޭހަ ނޫން ކަންކަން ވެސް މެއެވެ.
މިފަހަރު ކޮލި ލާއިރު ކޮލިކަލޭގެ ކިޔާނީ މި
ދަންނަވާ

ޢިބާރާތެވެ.

"ދެބަނޑޮސް
ވަންނަނިކޮށު.

ދޭތެރޭން
ބޭރު

އުޅަނދެއް

ބޮޑުފާރުދޮށް

ނޮޅައި

ކޮށުމާއި ބުރުޒުތައް ބަޑިފަންޖަހައި ހަތިޔާރުލައި
ތައްޔާރު ކުރަނީ ކޮށު .އުރަންނާއި .އަދި ބުރުޒު
ބަނޑޭރިންނާއި ހަގުންނާއި އުޅަނދުމަތީ މީހުން
ފުޅީން ފުޅިއަށް (ގަޑިން ގަޑިއަށް) ދަމަށް އަރަނީ
ކޮ ށު".
ބަޑިހެލުމާއެކު މި ކޮލި ލުމަށްފަހު އިރުވައި
ކުރަނީ

ގަނޑުވަރުގައި ހުންނާނީ ފަނި ފަރީއްކޮޅު ތައްޔާރު

މޫސުން ދަންދެން ބޭރުން އެއްވެސް އުޅަނދެއް

ފަނޑިޔާރު މީހާއެވެ .ދެން ދުޢާކޮށް ނިމުމުން

ކުރެވިފައެވެ( .ފަނިފަރީއްކޮޅޭ މި ބުނެވެނީ މި

އައުދޭތޯ

ބަލައި

ފަނޑިޔާރު މީހާއާއި ދޮށިމޭނާ ތަކުރާއެކު ދުރުވެ

ޒަމާނުގައިނަމަ ޖޫހަށެވެ).

ހަދައެވެ .އަދި އިރުވައި މޫސުން ދަންދެން މި

އޮންނަނީ

ދުޢާ

ކިޔެވުމެވެ.

މިކަން

މައިތޮށިން ތިން ގައުކޮޅު ނަގައެވެ .މި ތިން
ގައުކޮޅު
ދުރުވެ،

ނެންގެވުމަށްފަހު،
ބަޑީގެ

ހޮނިންމައިން

ބަޑިކައިރިއަށް
ގޮނޑުދޮށުގައި

ތިން ދުނބުރިދަނޑި ޖަހައެވެ .ހަމަ އެއާއެކު
ކުރިން މައިތޮށިން ނަގައިފައި އޮތް ތިން ގައުކޮޅު
މައިތޮށްޓަށް އެއްލައެވެ .މިކަން ކުރެއްވުމަށްފަހު
އަނެއްކާ ވެސް ފަނޑިޔާރު އިސްވެ ހުންނަވައި
ޞަލަވާތް ފާތިޙާ ކިޔަވައެވެ .ޞަލަވާތް ފާތިޙާ
ނިންމެވުމަށްފަހު ،ފަނޑިޔާރު ދުރުވެ ރަދުންގެ
ފައިންޕުޅު ހިފައި ސަލާމް ކުރައްވައެވެ .އޭގެ
ފަހުން ރަދުންގެ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ފުރަދާނަ

އަމުރު ހަމަ މިގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ .މިއީ އެ

އިރުވައި ކޮލިލުން

ޒަމާނުގައި ރާއްޖެއަށް އޮންނަ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމުން

އިސްވެ ދެންނެވި ބަޑިހެލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ނިމުމުން ދެން އޮންނަނީ އިރުވައި ކޮލި ލުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތެވެ.

އިހުޒަމާނުގައި

މި

ބާވަތުގެ

ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއް ކުރާއިރު ،އެކަމުގެ ހައިބަތަށް
ޓަކައި ކޮލި ލައިހަދައެވެ .އެގޮތުން އިރުވައި
ކޮއްޔަކީ ވެސް ލައި އުޅުނު ކޮއްޔެކެވެ.
ބަޑިހެލުމުގެ
ރަދުން

ރަސްމިއްޔާތު
ވަޑައިގެން

ދަމަށް

ތިބެގެން

ވެސް

ރަސްކަމުގެ ފަރާތުން އަޅުއްވާ ރައްކައުތެރި ކަމުގެ
ފި ޔަ ވަ ޅެ ކެ ވެ.

މަޢުލޫމާތު:
އަޙުމަދު ޝަފީޤް.)2004( .
މުޙައްމަދު ނިޒާރު( .ރަތް ނިޒާރު .)2003
ބާބާގޭ ދޮންމަނިކު.)1989( .

ނިންމަވާފައި
ގަނޑުވަރަށް
www.mndf.gov.mv
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މުސްލިމުންގެ ޢަމަލީ ހަޔާތް ބައްޓަންވެފައި
އޮންނަންވީގޮތުގެ ތަރުބިއްޔަތު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި
ސުންނަތުގައި

މުސްލިމުންގެ

އޮންނަގޮތާއި،

ހަޔާތުގައި ފެންނަމުންދާ ކަންކަމާ ވަރަށް ތަފާތެވެ.
މުސްލިމުންގެ އިޖުތިމާޢީ ހަޔާތާއި ސިޔާސީ ހަޔާތް
އޮންނަން ޖެހޭނެގޮތް ކަމަށް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތް
ދައްކައިދޭ މަގާއި ،ވަރަށް ދުރު މަގަކުން ހިނގާތީ
ކީރިތި

ފެނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ސުންނަތުން

ޤުރްއާނާއި

ހަޔާތުގެ

ދަސްވެފައިވާ

މަޤްޞަދުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލީ ހަޔާތުގެ
މަޤްޞަދުތަކާ

ދިމާ

ކުރުގޮތަކަށް

އިދިކޮޅެވެ.

ދަންނަވާނަމަ ،ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢާލަމީ
މެސެޖުގައިވާ

ރޝާދާއި،
އި ު

މުސްލިމުންގެ

ދީންވެރިކަމާ

މި

ޒަމާނުގެ

މުނާސަބު

ވަނީ

ކިހާވަރަކަށްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.
އިޙްޔާޢުލް ޢުލޫމުގައި ،އަލްއިމާމުލް ޣަޒާލީ،
ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ

ވާހަކައެއް

މި

ތަނުގައި

މި

ރ ްއޔާ ޫމސާ
ރ ީހމް ަޒކަ ި
ޑރި .އ ްބ ާ

ނަޤްލުކޮށްލާނަމެވެ.

ޢުމަރުގެފާނަށް

މުސްލިމުންގެ

ދެވަނަ

ޚަލީފާ ޢުމަރު ބިން އަލް ޚައްޠާބުގެ ޚިލާފަތުގައި
ހިނގައިދިޔަ

ޙާދިޘާއެކެވެ.

ޢުމަރުގެފާނު

މަދީނާއިން މައްކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ވާދީގައި،

ހެނދުނުގެ

ފެނިވަޑައިގަތީ،
ބަކަރިތަކެކެވެ.

ފަރުބަދައެއްގެ
ބަކަރިތައް

މި

ހުއިހައްޕަށް އެފްރިކާ ނަސްލުގެ އަޅު ކުއްޖަކު
ހުއްޓެވެ.

ޤުރްއާނުގެ

ކީރިތި

ތަރުބިއްޔަތު،

ޢަރަބިކަރައިގެ ދުރު ހިސާބުތަކަށް ފޯރާފައިވަނީ
ކިހާ

މިންވަރަކަށްތޯ

ބައްލަވައިލެއްވުމުގެ

ޢުމަރުގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ،ފަރުބަދައެއްގެ ވާދީގައި ،ބަކަރިތަކެކެވެ .މި ބަކަރިތައް

ބޭނުންފުޅުގައި،

އަދި

ދިރިއުޅުމުގައި

މި

ހުއިހައްޕަށް އެފްރިކާ ނަސްލުގެ އަޅު ކުއްޖަކު ހުއްޓެވެ .ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަރުބިއްޔަތު،

ހުރިތޯ ބައްލަވައިލުމަށް ޓަކައި ،މި އަޅުކުއްޖާގެ

ޢަރަބި ކަރައިގެ ދުރު ހިސާބުތަކަށް ފޯރާފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބައްލަވައިލެއްވުމުގެ

ގާތަށް ޢުމަރުގެފާނު ވަޑައިގެން ،އެ ކުއްޖާ

ބޭނުން ފުޅުގައި ،އަދި މި ބައިމީހުންގެ ޢަމަލީ ދިރިއުޅުމުގައި މި ތަރުބިއްޔަތުގެ އަސަރު
ހުރިތޯ ބައްލަވައިލުމަށް ޓަކައި ،މި އަޅުކުއްޖާގެ ގާތަށް ޢުމަރުގެފާނު ވަޑައިގެން ،އެ
ކުއްޖާ ގެންގުޅުނު ބަކަރިތަކުން ބަކަރިއެއް ވިއްކުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
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މިބައިމީހުންގެ
ތަރުބިއްޔަތުގެ

ޢަމަލީ
އަސަރު

ގެންގުޅުނު ބަކަރިތަކުން ބަކަރިއެއް ވިއްކުމަށް
އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ޢުމަރުގެފާނަކީ

ކޮން

ބޭކަލެއްކަން އެ އަޅުކުއްޖާއަށް އެނގުމަކާ ނުލައި،
ދެންނެވިއެވެ .ޞާޙިބާއެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑުގެ

އެއްޗެއް ނޫނެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ޞާޙިބުމީހާގެ
މިލްކެކެވެ .އަޅުގަނޑަކީ ޞާޙިބުމީހާގެ އަޅެކެވެ.
އެހެންވީމާ

މިއިން

ޢުމަރުގެފާނު އެ ކުއްޖާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކޮއިފުޅުގެ ޞާޙިބާއާ

އެއްވެސް

ބަކަރިއެއް

ނުވިއްކޭނެއެވެ.

ޖަވާބުގައި

ހަމައަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ގެން ޮގސްދޭށެވެ! އެ ކުއްޖާގެ ޞާޙިބު

ޢުމަރުގެފާނު އެ އަޅުކުއްޖާގެ ގާތުގައި ވިދާޅުވީ،

މީހާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ،ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .މި

އަޅުގަނޑަކަށް

މި ފައިސާ ގެންދާށެވެ! އަދި ބަކަރިއެއް ވިއްކާށެވެ!
ބަކަރިއެއް މަދުކަން ޞާޙިބުމީހާއަށް އެނގިގެން
ސުވާލުކޮށްފިއްޔާ،

ސިންގާއެއް

އައިސް

އަޅުކުއްޖާ މިނިވަންކޮށްދޭ މަތީން ބޭނުންވަނީ ކިހާވަރެއްހެއްޔެވެ؟

އެއް

ބަކަރި ޖަހައިގަނެގެން ގެންދިޔައީއޭ ބުނާށެވެ!

ޤުރްއާނުގައި

މީހަކަށް ވިއްކައި ،ދީ ނުހެދޭނެކަން ވެސް މި

މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނާގައިވާ

ކުއްޖާއަށް އެނގިފައިވާކަން ޔަޤީނެވެ .މި ކުއްޖާގެ

ފަދައިންނެވެ.

އަދި ހަމަކަށަވަރުން ،ތިމަން

ޖަވާބުން ޢުމަރުގެފާނު އުފާފުޅުވެ ދެ ލޯފުޅުން

ޞާޙިބުމީހާއަށް އޮޅުވައިލެވިދާނެއެވެ .އެކަމަކު،

ރަސްކަލާންގެ

އަދި

ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަކާއި ބުނާ ވާހަކަތައް އެ

އޭނާގެ ނަފްސު އޭނާއަށް ވަސްވާސްދޭ ކަންތައް

ބަޔާންކޮށްދެއްވި

ފަރަތާތަކަށް ވަންހަނާވެގެން ނުވާ އަޅުގަނޑުމެން

ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ .އަދި

ޢުމަރުގެފާނު

އެންމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް އޮޅުވައިލެވޭނީ

އޭނާގެ ކަނދުރާގެ މައިނާރަށް ވުރެވެސް ތިމަން

ކޮއިފުޅުގެ ޞާޙިބާއާ ހަމައަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު

ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ މި އަޅުކުއްޖާއަކީ ލިޔަން ކިޔަން

ރަސްކަލާންގެ

ވޮޑިގަތުން

ގެންގޮސްދޭށެވެ! އެ ކުއްޖާގެ ޞާޙިބު މީހާއާ

ނޭނގޭ ،އެއްވެސް ޢިލްމެއް ނެތް ކުއްޖެކެވެ.

ބޮ ޑެ ވެ(.ق)16:

ޢުމަރުގެފާނާ ދިމާއަށް ވަރަށް ޙައިރާންކަމާއެކު،
ބަލާލާފައި އެ ކުއްޖާ ދެންނެވިއެވެ .އަޅުގަނޑުގެ

އޮތްކަން

ދުވަހަކު ވެސް ޤުރްއާން ވެސް ކިޔަވައިގެން ހުރި
ކުއްޖެއް ނޫނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޤުރްއާނުގެ
ތަރުބިއްޔަތުން މުޅި ވެށި ޒީނަތްތެރިވެފައި އޮތް
ވެއްޓެއްގައި އުޅުމުގެ ހެޔޮ ނަޞީބު މި އަޅުކުއްޖާއަށް
ވެސް ލިބިފައިވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި
ކުއްޖާގެ ބުއްދިއާއި ފިކުރާއި ޝުޢޫރުގެ ތެރެއަށް
ޤުރްއާނީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ހެޔޮ އަސަރު ވެރިވެފައި

މި

ކީރިތި

ސާބިތުވިއެވެ.

އިންސާނާ

އޭނާއާ

ހެއްދެވީމެވެ.

ކުއްތަންވެ

މާނަ

މި

އަޅުކުއްޖާއަށް

އިވިފައިވާ ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ.
އަދި މި އާޔަތުގައިވާ ތަރުބިއްޔަތުގެ އަސަރުތައް
އެ

ދިޔަކަމުގައި

ރާވީ
އެ

ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކުއްޖާއަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު،

އާޔަތުގެ

ކުއްޖާގެ

ކަރުނަ

އޮހޮރިގެން

މި

ޢަމަލީ

ހަޔާތަށް

ވެރިވެފައިވާ

ކަމާމެދު ވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ .އަދި އެއްވެސް
މީހެއްގެ މިލްކުގައިވާ އެއްޗެއް މެނުވީ އެހެން

ޢުމަރުގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .މި އަޅުކުއްޖާ މިނިވަންކޮށްދޭ މަތީން
ބޭނުންވަނީ ކިހާވަރެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ އަޅުކުއްޖާގެ
ޞާޙިބުމީހާ ،މިވެނިވަރެކޭ ދެންނެވުމުން ،އޭނާ
އެދުނު މިންވަރު ދެއްވުމަށްފަހު ،އެ އަޅުކުއްޖާ
މި ނި ވަ ން ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
މި

އަޅުކުއްޖާ

މިނިވަންވީއެވެ.

އަދި

ޢުމަރުގެފާނު ވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު
www.mndf.gov.mv
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ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ .މި ޙާދިޘާ އަޅުގަނޑުމެން
އަޑު އަހާލުމަށްފަހު ،ސުވާލު ކޮށްލަމާތޯއެވެ؟
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކާއި ކޮލެޖު
މައިންބަފައިންގެ

ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި

ތަރުބަވީ

އުނގުތަކުން ދަސްވެނިވެގެން ނުކުންނަ އިންސާނީ
ޖީލުގައި ،އެފްރިކާ ނަސްލުގެ މި އަޅުކުއްޖާއަށް
ލިބިފައި ހުރި ތަރުބިއްޔަތާ އެއްފަދަ ތަރުބިއްޔަތެއް
ލިބިގެން ތިބީ ކިތައް ދަރީން ހެއްޔެވެ؟ މީގެ
ސާދަ ސަތޭކަ އަހަރު ކުރިން ،ޢަރަބިކަރައިގެ

މުސްލިމުން ބަލިކަށިވާން ފެށީ ،މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ،ތަފާތުތައް އުފެދި
ދީނީ ސިޔާސީ އަދި އޖްތިމާޢީ އެކި އެކި މައްސަލަތަކާހުރެ ،އަރާރުންތައް
އުފެދެން ފެށި ހިސާބުންނެވެ .އުމާވީ ޚިލާފަތާއި އަދި އޭގެ ފަހުން އުފެދުނު
ޢައްބާސީ ޚިލާފަތުގައި ހިނގައިދިޔަ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމާހުރެ ،މުސްލިމުންގެ
އަސްލު މަޤާމާއި ދީނީ ވަޙްދަތައް ލޮޅުން އަރަން ފެށިއެވެ .މުސްލިމުންގެ
މެދުގައި ތަފާތު ފިރްޤާތަކާއި ފިކްރީ މަޛްހަބުތައް އުފެދުމާވިދިގެނެވެ.

ސަޙަރާއެއްގެ ތެރޭގައި ،އަޅުވެތިކަމުގެ ޙަޔާތެއް
ހޭދަކުރަމުންދިޔަ

އެފްރިކާ

ނަސްލުގެ

ކަޅު

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޤުރްއާން އެދޭ ވިސްނުމެއް އޭނާގެ
ބުއްދިއާއި ފިކުރުގައި އުފެދިގެން ދިޔައީ ކިހިނެއް
ވެގެންތޯ ސުވާލުކޮށްލުން އައުލާވެގެން ނުވޭތޯއެވެ؟
ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ޙަވާލުވެހުރި
މީހެއްކަމާއި ޙަވާލުވެގެންވާ ކޮންމެ ކަމަކާ ސުވާލު
ވެވޭނެކަމުގެ އިޙުސާސްތައް އުފެދުނީ ކިހިނަކުންތޯ
ސުވާލުކޮށްލުން
ކީރިތި

ރަނގަޅުނޫންތޯއެވެ؟
ޤުރްއާން

ތަރުބިއްޔަތަކީ

އެދޭ

މިއީއެވެ .އަދި އިސްލާމްދީން އެދޭ މުޖްތަމަޢުއެއް

ދަރަޖަ ލިބިގެން މެނުވީ އެއްވެސް މީހަކަށް

މަޛްހަބުތައް އުފެދުމާ ވިދިގެންނެވެ .މުސްލިމުންގެ

އަނެކާގެ މައްޗަށް މާތްކަމެއް ލިބިގެން ނުވާކަން

ތެރެއަށް ބީރައްޓެހި ފިކުރުތައް ވެރިވެގަތުމުގެ

ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ .އަދި އިންސާނީ ހަޔާތަކީ،

ނަތީޖާއިން ،މުސްލިމުންގެ ދީނީ ރޫޙު ބަދަލުވެގެން

ޞުލްޙައާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ދިރިއުޅުމަށް

ދިޔައީ ބައިބައިވުމަކަށެވެ .ރަސޫލާގެ ނަންފުޅުގައި

އޮތް

އަންގަވައިދެއްވިއެވެ.

ހަޔާތެއްކަން

ކީރިތި ރަސޫލާ ބިންގާ އެޅުއްވީ އިސްލާމީ
ރިޔާސަތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމަށް ލޮޅުން އަރައި،
މުސްލިމުން ބަލިކަށިވާން ފެށީ ،މުސްލިމުންގެ
މެދުގައި ،ތަފާތުތައް އުފެދި ،ދީނީ ސިޔާސީ

ކީ ރި ތި ރަ ސޫ ލާ ބި ނާ ކު ރެ އް ވި މަ ދީ ނާ ޝަ ހަ ރު ގަ އި
ތަ ޢާ ރަ ފު ކޮ ށް ދެ އް ވި ނި ޒާ މު އި ތު ރު އެ ކަ ލޭ ގެ ފާ ނަ ށް ފަ ހު
ޚަ ލީ ފާ ވެ ރި

ބޭ ަކ ލު ން

އި މް ތި ޔާ ޒު ތަ އް
މު ޖް ތަ މަ އެ އް
މައްޗަށެވެ.

ކީރިތި

އަ ޚު ވަ ން ތަ

ބި ނާ ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
ބިނާކުރެއްވި

އަދި

އެކިއެކި

އުފެދެން

މައްސަލަތަކާހުރެ،

ފެށި

ހިސާބުންނެވެ.

މަދީނާ ޝަހަރުގައި ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވި ނިޒާމު
އިތުރު އެކަލޭގެފާނަށްފަހު ޚަލީފާވެރި ބޭކަލުން

ޢައްބާސީ ޚިލާފަތުގައި ހިނގައިދިޔަ ސިޔާސީ

އިމްތިޔާޒުތައް

ވާދަވެރިކަމާހުރެ ،މުސްލިމުންގެ އަސްލު މަޤާމާއި

މުޖްތަމައެއް

ފެށިއެވެ.

ދެމެހެއްޓެވިއެވެ.

ނަސްލީ

ނައްތަވާލައްވައި،

އަޚުވަންތަ

www.mndf.gov.mv

ދީނީ

ފެތުރިގެންދިޔަ

ގޮތުން ޞައްޙަ ޙަދީޘާއި ޞައްޙަ ނޫން ޙަދީޘުތައް
ދެނެގަތުމުގައި ވެސް އަލްއިމާމުލް ބުޚާރީފަދަ
އެތައް ޢިލްމުވެރިންގެ މިންނެތް މަސައްކަތެއް
ހިމެނިގެން

ދިޔައެވެ.

ބުނާގޮތުގައި،

ބައެއް
ޙަދީޘްގެ

ހަލައްކަ

ރިވާޔަތްތައް
ތެރެއިން،

ހަތްހާސް ތިން ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ޙަދީޘް އަދި
އެހެން ރިވާޔަތްތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ،ހަތްހާސް
ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސް ޙަދީޘް މެނުވީ ޞައްޙަ
ޙަދީޘެއް ނެތެވެ.
ކީރިތި
ވަޑައިގަތްތާ

ރަސޫލާ

ދުނިޔެ

ތިން

ޤަރުނުގެ

ދޫކުރައްވައި
ތެރޭގައި،

އިސްލާމީ މުޅި ނިޒާމަށް އެތައް ބަދަލުތަކެއް
އާދަކާދަތަކަށާއި އަދި މިނޫން ވެސް ،ރަސޫލު

އޖުތިމާޢީ

އަރާރުންތައް

ހިސާބުންނެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ

އަންނަށް ފެށިއެވެ .ދީނީ މައްސަލަތަކާއި ދީނީ

އުމަވީ ޚިލާފަތާއި އަދި އޭގެ ފަހުން އުފެދުނު

ބިނާކުރެއްވިއެވެ .އަދި ތަޤްވާވެރިކަމުގެ ދަރަޖައިން
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ދެ މެ ހެ އް ޓެ ވި އެ ވެ.

ނަ އް ތަ ވާ ލަ އް ވަ އި،

ބިނާވެފައި އޮންނަންވީ މިފަދަ ތަރުބިއްޔަތެއްގެ
ރަސޫލާ

ނ ސް ލީ
ަ

އެތައް ދޮގު ޙަދީޘްތަކެއް މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް

ވަޙްދަތަށް

ލޮޅުން

އަރަން

މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ފިރްޤާތަކާއި ފިކުރީ

ޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ބަލައިގެން އެތައް ތަރުބަވީ
ސިފަތަކެއް

ނެތެމުން

ދިޔައެވެ.

ޙައްޖަތުލް

ވަދާޢުގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު އުންމަތަށް ދެއްވި
ޚުޠުބާގައި މުސްލިމު އުންމަތަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި
ވަޞިއްޔަތް ހަނދާން ނައްތައިލިއެވެ .ކީރިތި
ޤުރްއާން މުސްލިމުންނަށް ދިން އިރުޝާދުކަމުގައިވާ
[ތިޔަބައިމީހުން

އެންމެން

ﷲގެ

ދީނުގައި

ހިފަހައްޓާށެވެ! އަދި ،ވަކިވަކިވެ ނުގަންނާށެވެ!

އަދި ،ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތް

އެހެންކަމާއެކު ޤުރްއާނުން ލިބިގެންދާންވީ އަސްލު

ޔަޤީނުން ވެސް ،ޞަޙަރާގެ ތެރޭގައި ބަކަރި

އެހެނީ،

ނުދެއެވެ.

ފިކުރާއި

ހަނދުމަކުރާށެވެ!

ތިޔަބައިމީހުން

ސިފަތަކެއް

ތަރުބަވީ

ފާޅުވެގެން

ހުއިހައްޕަން

އަޅުކުއްޖާގެ

އުޅުނު

ތިޔަބައިމީހުން ޢަދާވާތްތެރިން ކަމުގައިވަނިކޮށް،

ޢަރަބި މުސްލިމުންނާއި ޢަޖަމީ މުސްލިމުންގެ

ވިސްނުމަށް ކުރި ޤުރްއާނުގެ ތަރުބަވީ އަސަރު

އެކަލާންގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތައް އެކުވެރި

ދިރިއުޅުމުގައި އިސްލާމީ ރޫޙު އުފެދިގެން ދިޔައީ،

މިއަދުގެ މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމުން ފެންނަނީ

ކުރެއްވިއެވެ .ދެން ،އެކަލާންގެ ދެއްވި ނިޢުމަތުގެ

އެބައެއްގެ ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

ސަބަބުން

އަޚުންތަކެއް

ތިޔަބައިމީހުންނީ

ވަރަށް

ބަރޯސާވެގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

މަދުންނެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ އިންސާނީ ހަޔާތުގެ ހުރިހާ
މައިދާނަކަށް އޮތް އަޚްލާޤީ ނިޒާމެކެވެ .ޤުރްއާނުގައި

ކީރިތި

ޤުރްއާނުގެ

ތަފާތު

އިރުޝާދުތައް

ބަސްބަހަށް

މިކަން

ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ

ސާފުކޮށް

މިފަދައިންނެވެ[ .މިއީ އެ ފޮތެވެ .އެ ފޮތާ މެދަކު

ތަރުޖަމާވެގެން ދިޔައެއްކަމަކު ،އެ އިރުޝާދުތަކުގެ ރޫޙު

ޝައްކެއްނެތެވެ( .މި ފޮތަކީ)

މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިރިގެން ނުދިޔައެވެ .ޤުރުއާނުގައިވާ

ހުރި ހިދާޔަތެކެވެ .އެއުރެންނީ ،ޣައިބަށް އީމާންވާ،

މުޙްކަމާތުތަކާއި މުތަޝާބިހުތަކާއި މިސާލުތަކުގެ ފަރަގުތައް
ސާފުކޮށް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުނެވެ.
ކަމުގައި ވެއްޖައީމުއެވެ .އަދި ،ތިޔަބައިމީހުން
ނަރަކައިގެ
ވީމުއެވެ.

ވަޅުގަނޑެއްގެ
ދެން،

ތުންފަތްމަތީގައި

އެކަލާންގެ

ތިޔަބައިމީހުން

އެއިން ސަލާމަތްކުރެއްވިއެވެ .ﷲ ،އެކަލާންގެ
އާތަތްތައް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ،
އެފަދައިންނެވެ( .އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން ތެދުމަގު
ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ].

(آل عم ـران)103:

މި މަތިވެރި މަންހަޖުގައި ހިފަހައްޓައެއް
ނުލެވުނެވެ.

ދިރިއުޅުން

އެކުވެރިކަމާއެކު

ތަޤުވާވެރިންނަށް

އަދި ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ ،އަދި ތިމަންރަސްކަލާންގެ
އެއުރެންނަށް ދެއްވި ތަކެތިން ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ.
އަދި އެއުރެންނީ ،ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލައްވާފައިވާ
ފޮތަށާއި ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ބާވައިލައްވާފައިވާ

ފުންކޮށް

ފޮތްތަކަށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ .އަދި އެއުރެންނީ،

ވިސްނާލާއިރު ،ފާހަގަވެގެންދަނީ ،މުސްލިމުން،

ހަމަ

މެދުގައި

ޔަޤީންކުރާ

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވަމުން ދަނީ ،އެ ފޮތުގެ

މީހުންނެވެ.

ވަނީ،

އެއުރެންގެ

މިކަންކަމުގެ

ސަބަބުތަކާމެދު

ދުވަހާ

އާޚިރަތް

އެއުރެން

ބަސްމޮށޭ

ވެރިރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތުން އައި ތެދުމަގުގެ

ގުރާތަކެއް ފަދައިންނެވެ .މިސްކިތްތަކުން ދެވޭ

މީހުންނީ ،ހަމަ

މެސެޖުތައް
ވަޢުޟު
އާޔަތްތައް
އެ

ދެނެގަތުމަކާ

އިރުޝާދުތަކުގައި

ނުލައި،
ވެސް

ޤުރްއާނުގެ

ޝަރަޙަކޮށްދެވެއެވެ.

އެކަމަކު،

ޝަރަޙަކޮށްދިނުމުގައި

ޤުރްއާނުގެ

ޙަޤީޤީ

ރޫޙެއް ނެތެވެ .މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އޮތް

މަތީގައެވެ .އަދި ދިންނަވާނޭ
އެއުރެންނެވެ(].البقــرة)2-5:
ޤުރްއާނުގެ
އަމާންކަމާއި
އަދި

މަޤްޞަދަކީ،

މަތިވެރި
ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު

ތިމާއާއެކު

ދިރިއުޅޭހާ

ތިމާއާއި

މަޚްލޫޤުންނަށް

މުހިންމުކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ ބުއްދިތަކުން ވެސް
ޢަމަލީ ދިރިއުޅުމުގައި މި މަތިވެރި ތަރުބިއްޔަތުން
ޒީނަތްތެރިއެއް

ނުވެވުނެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އިރުޝާދުތައް ތަފާތު
ބަސްބަހަށް
އެ

ތަރުޖަމާވެގެން
ރޫޙު

އިރުޝާދުތަކުގެ

ދިޔައެއްކަމަކު،
މުސްލިމުންގެ

ހިތްތަކުގައި ދިރިގެން ނުދިޔައެވެ .ޤުރްއާނުގައިވާ
މުޙްކަމާތުތަކާއި މުތަޝާބިހުތަކާއި މިސާލުތަކުގެ
ފަޤަރުތައް ސާފުކޮށް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތެއް
ނުކުރެވުނެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު
މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި މުސްލިމުންގެ
އިސްލާމުވަންތަކަން

ތަމްސީލުވަމުން

ދިޔައީ

އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ފެތުރިފައި އޮންނަ ޘަޤާފަތާއި
އާދަކާދައިގެ

ސިފަތަކާއި

ކުލަތަކާއެކުގައެވެ.

ޤުރްއާނުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދަކީ ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަމައެކު
ތިމާއާއި އަދި ތިމާއާއެކު ދިރިއުޅޭހާ މަޚްލޫޤުންނަށް އުފާފާގަތިކަން
ހޯދައި ދިނުމެވެ .ޤުރްއާނުގެ އިރުޝާދުތައް ބުނެދެނީ ،މި
ދުނިޔެއާ ވަކިވެ ދިޔުމުން އެހިސާބުން ޙަޔާތް ނިމިގެން
ދިޔައީއެއް ނޫންކަމުގައެވެ.
ފާގަތިކަން

ހޯދައިދިނުމެވެ.

ޤުރްއާނުގެ

އިސްލާމްދީނަކީ ،އަސްލުގައި ވެސް ޤުރްއާނާއި

އުފާ

ސުންނަތުން ބަޔާންކޮށްދޭ އިސްލާމްދީންތޯ ސުވާލު

އިރުޝާދުތައް ބުނެދެނީ ،މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ

އުފެދެއެވެ .ބޭރު ފުށުން ފެންނައިރު އިސްލާމްދީން

ދިޔުމުން އެ ހިސާބުން ހަޔާތް ނިމިގެން ދިޔައީއެއް

ފާޅުވިޔަސް ،އިސްލާމްދީނުގެ ޙަޤީޤީ ރޫޙު ބަހާއި

ނޫ ން ކަ މު ގަ އެ ވެ .

ޢަމަލުގައި އެބަހުރިތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ .ހަމަ
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މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ އެހެން ވަޒީފާތަކާ އަޅައިބަލާއިރު
އެތައް ޤުރުބާނީތަކެއް ވާންޖެހޭ ބައެކޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ .އަމިއްލަ
ކަންކަމުން ފެށިގެން ޢާއިލީ ކަންކަމުގައި ވެސް ވެވަޑައިގަންނަވަން
ޖެހޭ ޤުރުބާނީގެ ވާހަކައެވެ .އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން މުޅި
ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
ގިނަގުނައެވެ.
ޤައުމާއި ރައްޔިތުން ގޮވައިލާ ކޮންމެ ގޮވައިލުމެއްގެ އަޑު
އެންމެ ފުރަތަމަ އިވޭ ހިސާބުގައި ތިބޭ ބަޔަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުކަން ކަށަވަރެވެ .އެ ގޮތުން ޤައުމަށް
ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ފަސް ޖެހުމެއް ނެތި
ކުރިމަތިލައި ލާމަސީލު މިސާލު ދައްކާފައިވެއެވެ .ދުރު
ނޫން މާޒީއެއްގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައިލާއިރު،
ސުނާމީ ކާރިސާގެ ދުވަސްވަރުގައި ސިފައިން އެ މީހުންގެ
ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ރެއާއި ދުވާލު ވަރުބަލި ކަމެއް ނެތި
ހޭދަކޮށްފައިވާ މަންޒަރަކީ މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯމައްޗަށް ސިފަވާ
އުފާވެރި ،އެހެނަސް ހިތާމަވެރި މަންޒަރެކެވެ .ސިފައިންގެ ލަވައިގައިވާ
ފަދައިން:
އިސްނަގާ ކުރިއަށް ދާނީ ސިފައިން ޢަޒުމުގާ ސީދާ ވާހެން
ޤައުމީ ޚިދުމަތް ރޭދުވާ ހޭދަކޮށްލައިގެން ދޭނީ
ފަސްގަނޑާ ދީނާ ޤައުމަށްޓަކާ އޭގެ ރޫޙާނީ ބާރުން
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފައި ވަނީ  1892ވަނަ އަހަރުގެ
އޭޕްރީލް މަހުގެ  21ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް
އައިއިރު ވެސް ދިވެހި ސިފައިން ތިބީ ނުގުޑާ ފަދަ އަޒުމެއްގައެވެ .ސިފައިންގެ
އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކައަކީ ކޮންމެހެން
ވެސް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ .ސަބަބުތައް
ބައިވަރެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްލުމަކީ ދިވެހި
ދަރީންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފަކާއި އުފަލެކެވެ .ޝައްކެއް ވެސް ނެތެވެ.
މިހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ .އެހެނީ އެ ޚިދުމަތަކީ ޤައުމަށް ޓަކައި ވެވޭ
އެންމެ މަތިވެރި ޤުރުބާނީ ކަމަށް ވާ ކަމެވެ .އެހެންކަމުން މި ޚިދުމަތުގައި
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ޤައުމީ ޚިދުމަތް ނަޞްރު އެދި ޝަހީދީ ލޭ ޖިހާދުގައި ދޭނީ
ފަސްގަނޑާއި ޤައުމަށް ޓަކައި އިސްނަގައި ނިކުތީ ވަރުގަދަ
ޖިހާދަށެވެ .ރޭދުވާ ހޭދަކޮށްލަނީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައެވެ .އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައެވެ .އިންސާނީ ޚިދުމަތުގައި އެ މީހަކު ހުރި ތަނަކުން
އެންމެ ގާތުގައި ތިބި ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ .އެއީ ޢާއިލާގެ
މީހެއްތޯ ވަކި މިވެނި މީހެއްތޯ ބެލުމެއް ނެތިއެވެ .އޭގެ ކުރިންނާއި ފަހުން
ވެސް ޤައުމަށް ދިމާވި ހައްސާސް ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވެސް އެ ރޫޙު
ފެނިފައިވެއެވެ .ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ އެތައް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކެއްގައި

އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ބެލުމެއްނެތި އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވެފައި ވަނީ
އުފަލާ އެކުގައެވެ .މި ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ވަނީ ކިތަން
ސިފައިންތޯއެވެ .އެ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު
ކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲގެ ހަޞްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން .ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި
ސިފައިންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން.

މޫސުން

ގޯސްވެއްޖެ

ނަމަ

އަބަދުވެސް

ތިބެނީ

ދެންމެދެންމެ

ފުރަންޖެހިދާނެކަން ހިތުތެރޭގައި ބާއްވައިގެންނެވެ .ކަނޑުގަދަވެ ކަނޑުމައްޗަށް
އެހެން އުޅަނދުފަހަރަށް ނޭރޭ ހާލަތުގައި ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން
ކަނޑުމައްޗަށް ފިރިމީހާ ނިކުންނައިރު ،ގޭގައި އޮންނައިރު ބައެއް ދެވަނަ
ފަހަރަށް އެނބުރި އަތުވެދާނެކަމުގެ އުންމީދު ކުޑަވާ އެތައް ހާލަތްތަކެއް
ވެސް ދެއެވެ .ރޭގަނޑު ދަންވަރު ދޭއްތިނެއް ޖަހާއިރު ދާންޖެހޭ ފަހަރުގައި

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ކޯސްޓުގާޑުގެ މާލިމީންނާއި

ކަނޑު ގަދަ ރެއެއްކަން އެނގޭއިރު ވެސް ހިތްހަމަ ޖައްސާލަނީ އެ ދިޔައީ

ނެވިންނާއި ކަލާސީނުންގެ ޚިދުމަތް މި ފާހަގަކޮށްލަނީ ސިފައިންގެ އެހެން
ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތްތައް ގިނަގުނަކަން އެނގޭ ހާލުގައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
ސިފައިންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އެ ޚިދުމަތެއް އަޅުގަނޑު އެންމެ
ގާތުން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކޯސްޓުގާޑުގެ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ މި
ގެންނަނީ ސިފައިންގެ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެމުންނެވެ.
ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާފާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަކަށް ބަލަބަލައި ކޯސްޓުގާޑުގެ
މާލިމީންނާއި ނެވިންނާއި ކަލާސީނުން އަބަދުވެސް ތިބެނީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައެވެ.
މިކަން ކޯސްޓުގާޑުގެ ލަވައިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސިފަވެއެވެ .މި ތަނުގައި މި
ލަވައިގެ ތަންކޮޅެއް ނަކަލުކޮށްލާނަމެވެ.
ކުރިމަތިވަމުންދާ ކާރިސާތަކުގައި ކަނޑާއި ވައި އިސްނަގާ
ޤާބިލުކަމާ އެކު ޖޯޝުގައި މަދަދާއި އެހީތެރި ވާނަމޭ
ހާލުގައި ޖެހޭ ހިނދު މީހުނާއި މުދަލާ ސަލާމަތްކުރުމުގައި
އާދޭހެވެ .މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެކެވެ .މިއީ ހަމައެކަނި އިބާރާތްތަކަކުން
އަމުނައިލައިފައިވާ ޅެން ބައިތުތަކެއް ނޫނެވެ .މި ކަޑިތަކުގައި ވަނީ ދިވެހި
ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތުގެ

ކުޑަމިންވަރެއް

ކަމުގައި

ދެންނެވުން

ކުށަކަށް

ނު ވާ ނެ އެ ވެ.
އާދޭހެވެ .މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެކެވެ .މިއީ ހަމައެކަނި އިބާރާތްތަކަކުން
އަމުނާލާފައިވާ ޅެން ބައިތުތަކެއް ނޫނެވެ .މި ކަޑިތަކުގައި ވަނީ ދިވެހި
ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތުގެ

ކުޑަމިންވަރެއް

ކަމުގައި

ދެންނެވުން

ކުށަކަށް

ނު ވާ ނެ އެ ވެ.
އެ ބޭފުޅުން ނަފުސަށް ވުރެ ކުރިއަށް ޤައުމު އިސްކޮށް އެހީތެރިވީ އެހެން
މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބޭނެ ޝުކުރާއި ތަޢުރީފުގެ ބަސްތަކަކަށް ނޫނެވެ.
ދިވެހި

ސިފައިންގެ

ޢާއިލާތަކުން

ސިފައިންނާއި

ޤައުމަށް

ޓަކައި

ވާ ޤުރުބާނީއަކީ ވަކި ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ .ކަނޑުމަތީގައި ކުއްލިއަކަށް
ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި ވަގުތުން ފުރަންޖެހުމުން ޢާއިލާތަކުން ބައެއް ފަހަރު
އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތައް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުން ބުނެލަން
ބޭނުންވަނީ ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ސިފައިންގެ މީހާއަށް ފޯނު
އަންނައިރު އެ ވަގުތު އުޅެނީ މަގުމަތީގައި ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ސިފައިންގެ މީހާ
ޚިދުމަތަށް ފޮނުވުމަށް ފަހު ހުރި ހިސާބަކަށް ގެއަށް ދަނީ ނުރުހުންތެރިކަމެއް
ނުދައްކައެވެ .އެއީ އެ ވަގުތު އަޅުގަނޑަށް ވުރެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އެހެން
ފަރާތްތަކެއް ވާކަން ދެނެގެންނެވެ .އެ ހާލަތުގައި ކަނޑުމަތީގައި ނުރައްކަލާ
ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަޔަކަށް އެންމެ ސިކުންތުކޮޅަކީ ވެސް މުހިންމު އެއްޗެއްގެ
ގޮތުގައި ދެކިގެންނެވެ.

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ އެހެން ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންކަން
ހިތަށް ވިސްނައިދެމުންނެވެ .މި ގޮތުގައި އޮވެވެނީ ހިކިފަސް ތަނަށް އަންނާނެ
އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ .މިއީ އަދި އެންމެ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ .މި ފަދަ
އެތައް ކަންތައްތަކެއް ސިފައިންގެ އެކި ޢާއިލާތަކުން ތަޖުރިބާކޮށްފައި ވާނޭކަން
ޔަޤީނެވެ .އެ އެންމެ ޢާއިލާތަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން
ތިޔަ އަދާކުރައްވަނީ ދިވެހި ސިފައިން ކުރައްވާ ޤައުމީ ޖިހާދުގެ ވަރަށް
މުހިންމު ދައުރެއް ކަމުގައެވެ .ދިވެހި ސިފައިންގެ އަގު ނުކުރެވޭ ޚިދުމަތަށް
ނިމުމެއް ނެތް ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
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ޢަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ
ސަބަބުން ލިބިގެންދާ
ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބާ؟

ކެ ޕް ޓަ ން ޢަ ބް ދުﷲ އި ސް މާ ޢީ ލް

ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް

ބަލާނަމަވެސް ،އޭރު ހުންނަވާ ކޮމާންޑަރެއްގެ
ނުވަތަ ކަމިޝަން އޮފިސަރެއްގެ ވިސްނުމުން

އޭނާގެ

މީހެއްގެ

ދަށުން
މައްޗަށް

މަސައްކަތްކުރާ
ފިޔަވަޅު

ސިފައިންގެ

އަޅަން

ނިންމާ

ނިންމުމަކީ ،ސިފައިންގެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަބު
ކަނޑައަޅައި އަދަބު ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތެވެ .އޭރު

އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިންގަން ޖެހޭ ތަޙްޤީޤެއް
ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް ނުވަތަ ހޯދަންޖެހޭ

މަޢުލޫމާތެއް ނޯވެއެވެ .ފަހަރެއްގައި މިގޮތަކީ
އެ ޒަމާނާއި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާއާ އަދި

އަޚްލާޤު

އަހަރު ހަމަކުރުމާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ދިވެހި

ސިފައިންގެ

ޢަސްކަރީ

އަދަބު

ނެގެހެއްޓުމާއި ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ،ސިފައިންގެ

ޢަސްކަރިއްޔާގެ ހަޔާތުގައި އަބަދުވެސް ކުރަމުން

މީހުންގެ ތެރެއިން އަޚްލާޤާއި ސުލޫކާ ޚިލާފުވާ

ޒަމާންތަކުގައި

ފަރާތްތަކާ މެދު އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ 130
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އައިސްފައިވާ
އެކި

ކަމެކެވެ.

ގޮތަށެވެ.

ދާދި

އެކި
ކައިރި

މާޒީއަކަށް،

ދިވެހި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އިޖުތިމާޢީ އަގުތަކާއި
އޭރުގެ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ތިލަފަތްތަކަށް އެންމެ
ހެޔޮވަރު ،އަދި ދިވެހި ޢަސްކަރީ އަދަބު އަޚްލާޤު
ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރުން އެޅިގެންވާ
ގޮތް ކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ،ޤާނޫނީ އަދި ޙައްޤުތަކުގެ
ޒަމާނަށް
ދިޔައިރު
ވެސް

ދިވެހި
އޭގެތެރޭގައި
ޝާމިލުވެގެން

މުޖުތަމަޢު

އަލިވިލިގެން

ދިވެހި

ޢަސްކަރިއްޔާ

ދިޔުމުގެ

ނަތީޖާއެއްގެ

ގޮތުން ،ލިޔެވިފައިވާ ޤާނޫނަކާއި ޤަވާޢިދުތަކެއް
ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާގެ ތެރެއަށް އުފަންވެގެން
ދިޔައެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ސިފައިންނާމެދު އަޚްލާޤީ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޓަކައި އިދާރީ އަދަބު
ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ .އަދި މި
ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އަޚްލާޤީ އެކިއެކި މައްސަލަތައް

ޢަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ސިފައިންނަށް ލިބިގެންދާ
ފުރުޞަތުތަކަށް ބަލާއިރު ،އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ ،މައްސަލައަކާ
ގުޅިގެން ކަންކަން ވެގެންދާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތައް އެއް ޤަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި
ލިޔެވި ޢާއްމު ކުރެވިފައިވުމެވެ .އަޚްލާޤީ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު
ކުރެވޭ ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކާ މެދު ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތް ،ކަޅާ ހުދުން ލިޔެވި
ޢާއްމު ކުރެވިފައި ވުމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހަކާ މެދު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް
ހިނގާކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ދިމާވާ ސިފައިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެށުނެވެ.
އަދި މިހާރު ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާގެ ހިންގުމާއި

ކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޤާނޫނީ

ލިޔެވި

ޢާންމު މަބާދިއުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް

މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ޢަސްކަރީ ޢަދުލުގެ

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އިސްކަން ދީގެން އުފައްދާފައިވާ

ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކާ މެދު ކަންކުރަންޖެހޭ

ނިޒާމަކަށް

އަޅާއިރު

ގޮތް ،ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެވި ،ޢާންމު ކުރެވިފައި

ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް  2021ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 3

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތައް

ވުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ މީހަކާ މެދު

ވަނަ ދުވަހު ވުޖޫދު ވެގެން ދިޔައެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން

އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ

ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ލީޑަރުން ،ސިފައިންގެ ކަންކަން
ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެއްވި ސިލްސިލާ

އަލަށް ޢަމަލުކުރަންފެށި ޢަސްކަރީ ޢަދުލުގެ

ފިޔަވަޅު

ވާކަމެވެ.

ދީގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޒާމަކަށް ވާތީއެވެ.
ޢަދުލުގެ

ފުރުޞަތު

ޢާންމު

ކުރެވިފައިވުމެވެ.

އަޚްލާޤީ

ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ދަށުން

މި ނިޒާމުގައި ދެން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ

ފުރުޞަތުތަކަށް

މެދު

ނިޒާމުގެ

ނިޒާމަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެއަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ

ޢަސްކަރީ

ނިޒާމެކެވެ .ސަބަބަކީ މި ނިޒާމަކީ ސިފައިންގެ

ސިފައިންނަށް

ޒަމާންވީ ތާރީޚްގައި އަލަށް ލިޔެވި ،އެކުލަވާލެވި

ބަލާއިރު ،އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ،

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ވެސް ،ޠަބީޢީ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ

އަދި ޢަމަލުކުރަން ފެށި ނިޒާމަކަށް ވާކަމެވެ.

މައްސަލައަކާ

ވެގެންދާނެ

މިންގަނޑުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނިޒާމު

އަދި ސިފައިންގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ކުށްތައް

ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތައް އެއް ޤަވާޢިދެއްގެ ގޮތުގައި

ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ .އެގޮތުން ބަލާއިރު،

ލިބިގެންދާ
ގުޅިގެން

ކަންކަން

އެއްކަމަކީ

ސިފައިންގެ

ކޮންމެ

މީހަކާ

www.mndf.gov.mv
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މައްސަލައެއްގައި ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި

ލިބިގެނެއް ނުދެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އަލަށް

ފުރުޞަތު މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޢަސްކަރީ

މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތަކީ އެއްފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި

ޢަމަލުކުރަން ފެށި ޢަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ

ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ ޤާނޫނީ އަސާސާއި،

ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ދެ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ވެސް އަޑުއަހަންޖެހޭނެ ކަމަށް

ފަރާތަށް އެ މީހެއްގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދައްކައި

ބުނާ ޤާނޫނީ އަސާސް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން

ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ،އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ހެއްކާ ބެހޭ ގޮތުން ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ

ވުމާއެކު ،ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ފުރުޞަތު ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

ހަމަކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ވެސް ވާހަކަ އަޑުއިއްވުމުގެ

ލި ބި ގެ ން ދެ އެ ވެ.

ފުރުޞަތާއި

މިނެކިރަންޖެހޭ

އަޑުއަހައި

ފަދަ

އަލަށް އެކުލަވާލެނު މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
ދެން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ މުހިންމު
އެއް ފުރުޞަތަކީ ،އެޕީލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެވެ.
މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ
ދެ ފަރާތަށް ވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އެޕީލް
ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މައްސަލަތައް

ލިބިގެންދާނެއެވެ .އެގޮތުން މައްސަލަ ބެލުމުގެ

ދެ ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއިން ނިންމާ ނިންމުމާ މެދު

ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކުގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ

އެކަށީގެންވާ

ބިނާކޮށް

ގޮތަށް އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޢަސްކަރީ ޢަދުލުގެ

ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތަށް އެޕީލް ކުރުމަށް ޓަކައި

އަލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ޢަސްކަރީ ޢަދުލުގެ

ނިޒާމު އެކުލަވާލާފައި އޮންނަ އޮތުމަކީ ޢަދުލު

އަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،އެކިއެކި

ކުރެވޭ

ކައުންސިލްގައި

ގޮތަކަށް މި ނިޒާމު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވުމަކީ
ފަރާތުގެ

ތުހުމަތުކުރެވޭ

ޤާނޫނީ

ޙައްޤުތައް

ކަށަވަރު ކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތެކެވެ.

ތުހުމަތު

ކަންކަމުގައި

ކުރެވޭ

ސިފައިންގެ

ކަށަވަރުކުރުމަށް

އިންސާފު

ތުހުމަތު

ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ މުހިންމު ފުރުޞަތެއްކަން

މިލިޓަރީ

ސަބަބެއްގެ

ޖަސްޓިސް

މައްޗަށް

އެޕީލް

އެޕީލް ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި މި ކައުންސިލުން
ނިންމާ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ނަމަ،
އެކަން މިނިސްޓަރަށް އެޕީލް ކުރުމަކީ ވެސް،
މައްސަލަތަކުގައި

މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ދެފަރާތަށްވެސް

ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ.

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އެޕީލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ލިބިގެންދާނެއެވެ .އެގޮތުން

ހިމެނޭ

ފަރާތްތަކަށް

މި

މި ދެންނެވި ފުރުޞަތުތަކުގެ އިތުރަށް ،ބައެއް

މައްސަލަ ބެލުމުގެ ފުރަތަމަ

މައްސަލަތަކުގައި ރެކޯޑް ފައިލަށް ނާރާ ގޮތަށް

މަރުޙަލާއިން ނިންމާ ނިންމުމާ މެދު އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް

ނަސޭހަތްދީ މައްސަލަ ނިންމައި ފައިލްކުރުމަކީ މި
ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސިފައިންނަށް ލިބިފައިވާ އިތުރު

ބިނާކޮށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތަށް އެޕީލް ކުރުމަށްޓަކައި އަސްކަރީ

ފުރުޞަތެއްކަން ފާހަގަކުރެއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ

ޢަދުލުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިލިޓަރީ ޖަސްޓިސް އެޕީލް

މައްސަލަ ބެލުމުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި

ކައުންސިލްގައި އެޕީލް ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެމީހަކާ މެދު އިންޞާފުގެ އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ
ޚިލާފަށް ނޭއްގާނީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނަމަ އެކަމުގެ
ޝަކުވާ އުފުލާނެ އެކަށޭނަ އުޞޫލެއް ވެސް މި

މައްސަލަތައް ބަލާއިރު ،އެ މީހަކަށް ޖަވާބުދާރީ
ވުމަށް

މަޖުލީހުގައި،

މުއައްސަސާގެ

ދައްކާ

ވާހަކަ

ފުރުޞަތެކެވެ .އެގޮތުން ކުރިން ޢަމަލުކުރި ނިޒާމުގެ
ތެރެއިން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީ

އަޑުއެހުމާއި އެ މަޖުލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި

ވުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކީ ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި

ކަން ހިނގާދާ ގޮތް ބަލައި ތަޖުރިބާކުރުމުގެ

ލިބޭ ފުރުޞަތެކެވެ .އޭގެ ފަހުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ދެނެގަތުމާއި

ފަރާތަށް އަދަބު ދެވުނީ ކިހިނެއްކަން ދެނެގަތުމުގެ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ

ފުރުޞަތު ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށާއި އެ މީހަކާ

ޙައްޤެއް އެ ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި

ދެނެގަތުމުގެ

އެ

ހެއްކަކީ

ކަންކަމުން

ކޮބައިކަން

ދިފާޢުވުމަށް

www.mndf.gov.mv

ގުޅުންހުރި

ކުރެވޭ

އެހެން

ފަރާތުން

ފަރާތުން

އަދި

ތުހުމަތު

ލިބިފައިވާ
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ލިބެނީ

ޙަޤީޤަތުގައި

ވަރަށް

ހަނި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެގޮތުން

މައްސަލަ

ބަލާ

ފަރާތްތަކަށް

ނިޒާމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައި ވާކަން ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ.
މި ނިޒާމަކީ ވަރަށް ތަފުޞީލުކޮށް ލިޔެވިފައިވާ
ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ނިޒާމަކަށް
ވުމާއެކު ،މި ނިޒާމާ ބެހޭ ކަންކަމާއި ނިޒާމުގެ
ދަށުން ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތުތައް އައްޑަނައިގެ
އެހެން

ބައެއް

ތަފުޞީލުކޮށްދެވޭތޯ

ޢަދަދުތަކުގެ
ބަލާނަމެވެ.

ޒަރީޢާއިން

ި
ި
ސ
ވ
ދ
ގ
ނ
އ
ފ
ސ
ަ
ަ
ް ެ ު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދުވަހަކީ

ސިފައިންގެ

އަހައިލުމެވެ.

ރަނގަޅު

ކުރާންވީ

ކޮންކޮން

މު ޙަ އް މަ ދު ވަ ޙީ ދު  -މަ ޑު ލު

ވެސް ޕޮލިޝްކޮށް ބަކަލްތައް އޮފުއަރުވާފައިވާ

އޭޕްރިލް މަހުގެ  21ވަނަ ދުވަހެވެ .ދުވަހުގެ

ކަންތައްތަކެއްތޯ ދެނެގަތުމެވެ .ރަނގަޅުކުރާންވީ

މީހެއްގެ ތަޞައްވުރު ހިތަށް ވަދެއެވެ .މީހުންނަށް

ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ސިފައިންގެ ވެރީންނަށާއި

ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ރާވައިލައިގެން އެ

އިޙްތިރާމްކޮށް ޤަދަރުކުރާ މީހެއްކަން ވިސްނެއެވެ.

އޮފިސަރުންނަށާއި އެކި ދަރަޖަތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި

ކަންކަން ކުރުމެވެ.

ސުމާޓުކޮށް ހުންނަ ،ދީނަށް ކަމޭހިތާ ،ބަރާބަރަށް

ތިއްބެވި

ބޭފުޅުންނަށާއި

ސިފައިންނަށް
ދުނިޔޭގެ
ފެންވަރުގައި

ޢާންމުކޮށް

ހުރިހާ

ރައްދުކުރަމެވެ.
ފެންވަރުގައި
ވެސް

ވެސް

ފާހަގަކުރާ

ރާއްޖޭގެ

ދުވަސްތަކެއް

ހުރެއެވެ .ޝަހީދުންގެ ދުވަހެވެ .ޤައުމީ ދުވަހެވެ.
އަންހެނުންގެ ދުވަހެވެ .މާދަރީބަހުގެ ދުވަހެވެ.
މަސްވެރީންގެ ދުވަހެވެ .ހަމައެންމެ ސިފައިންގެ
ދު ވަ ހެ ވެ.

ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ދެކޮޅު މީހަކީމެއް ނޫނެވެ.

އާދޭހެވެ .ފާހަގަކުރާ ދުވަސްދުވަސް

ފާހަގަކޮށްލައި

އެހައި ކަންފަސޭހަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

ދުށުމަކީ

ކުރާ އޯޑިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމާ ހިނގާށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް
ޚަބަރެއް

އެ

ކިޔާލުމުން

ދުވަހެއް

ފުދުނީކަމަށް

އަޅުގަނޑަށް ކަމުދާ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ.
އެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅިގެން އަންނަ
ބަދަލެއް ،އަންނަ ތަރައްޤީއެއް ނުފެންނަ ނަމަ،
އެއީ ނަމަކަށް ކޮށްލާ ކަމެއްކަމުގައި ހެދުން

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ،މި ފަދަ ދުވަސްދުވަސް
ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި ބާވައެވެ؟ ދުވަހެއް
ފާހަގަކުރުމުން އަރާކުރިއެރުމަކީ ކޮބައި ބާވައެވެ؟
އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑަކީ

ފަހަރުގައި

ވެސް

އެކިއެކި

ހިތުން،

ބޭނުމަކީ

އަދި

މަޤްޞަދަކީ ،އޯޑިޓްކޮށްލުމެވެ .މި ދެންނެވީ ކޮން
ދިމާއަކަށްތޯ ބަލައިލާނަމެވެ .މި ކުރެވެނީ ކީއްތޯއާ
މެދު ވިސްނައިލުމެވެ .މަޤްޞަދު ހާސިލުވޭތޯ
ވަޒަންކުރުމެވެ .ރައްޔިތުން ދެކެނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ

ނަމާދުކުރާ މީހެއްގެ ސިފަ ހިތަށް ގެނެވެއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކަމުނުދަނީއެވެ.
ތެދުފުޅެކެވެ .އެ ދުވަހަކާ މެދު ހަނދާންތަކެއް
އައުކޮށްދެއެވެ.

އެ

ދުވަހުގެ

ބޭނުމާމެދު

ފި ކު ރު ކޮ ށް ލެ ވެ އެ ވެ.
އަޅުގަނޑު ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ،ސިފައިންގެ
އަހަރީ ދުވަހާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .ސިފައިންގެ މީހެކޭ
ބުނުމުން ހިތުގައި ހަރުދަނާކަމުގެ އިޙްސާސެއް

ވާޖިބުތަކާއި

ފުރިހަމައަށް

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމަށް ބާރު އަޅަމާ ހިނގާށެވެ .މިވެނިކަމެއް
ކުރަން އެވެނިކަމެއް ނުކުރަން އަޒުމު ކަނޑައަޅަމާ
ހިނގާށެވެ .ބޭނުންކުރާ ބަހުރުވަ މާތްކުރުމަށާއި،
ކުރާ

މީހުންނާ

މުޢާމަލާތު

ރަނގަޅުކުރަން

ވިސްނަމާ ހިނގާށެވެ .އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި އިސްނަގާ މީހަކަށް
ވަމާ

ހިނގާށެވެ.

ސިފައިންގެ

ތަމްރީނާއި

ތަރުބިއްޔަތުގެ އަސަރުތައް އެ މީހުންގެ ޢާއިލާއިން
ވެސް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރަމާ
ހިނ ގާ ށެ ވެ.

ކުރެވެއެވެ .ސުމާޓުކޮށް ހެދުން އަޅައި ،ބޫޓު
www.mndf.gov.mv
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އަސްކަރިއްޔާއެއްގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް

ޏ.ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ކެޕްޓަން މުރުތަޟާގެ

މުރުތަޟާ ޚާއްޞަވީ ނެޓްވޯކް އަދި ސިސްޓަމް

ވަސީލަތަކީ މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތެވެ .ހަމައެހެންމެ

މަދުރަސީ

ބަލާއިރު

މީގެ

ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ

ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ ޏ.ފުވައްމުލަކު

އިތުރުން ނެޓްވޯކް ދާއިރާއިން އިތުރު ދެ ކޯހެއް

ފައުޖެއްގެ ނެޓްވޯކް ވިއުގައަކީ ޤައުމެއްގެ ސަލާމަތާ

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ

އިންޑިއާއިން ފުރިހަމަ ކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

އިތުރުން ސީއެޗްއެސްއީންނެވެ .ސްކޫލު ދައުރުގައި

ސިސްޓަމް

ކުރިއެރުންތަކާ

ބައިވެރިވެލައްވާފައި

އިންޖިނިއަރ (އެމްސީއެސްއީ) ކޯހާއި ސިސްކޯ

އެކު ހެކަރުންގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްކުރުމަށް

ހުންނެވުމުން ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ ކެރިއަރެއްގެ

ސަޓިފައިޑް ނެޓްވޯކް އެސޯސިއޭޓް (ސީސީއެންއޭ)

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާ

ގޮތުގައި އަސްކަރީ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދިއުމަށް

ޒަމާނީ

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް

އައި

ކެޑޭޓް

ހަޔާތުގެ

ދުވަސްތަކަށް

ހަރަކާތްތަކުގައި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މައިކްރޮސޮފްޓް

ދާއިރާއަށެވެ.

ސަރޓިފައިޑް

ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވިއެވެ.
އަސްކަރީ ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު ކެޕްޓަން
މުރުތަޟާ ފުރިހަމަކުރެއްވި ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި
އިންޑިއާއިން

ސިގްނަލްސް

ފުރިހަމަކުރެއްވި

ޔަންގު އޮފިސަރ ކޯހާއި ،ސިގްނަލްސް ކޮމްޕެނީ
ކޮމާންޑަރ ކޯސް ހިމެނެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން
ސިގްނަލްސް ކޮމްޕެނީ ކޮމާންޑަރ ކޯހުން ކެޕްޓަން
މުރުތަޟާ ވަނީ ބެސްޓް ފޮރިން އޮފިސަރގެ
މަޤާމު ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އިސްވެ ދެންނެވުނު
ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ ޕީއެލްއޭ އާމީ
ކޮމާންޑް ކޮލެޖުން ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ ވަނީ
އާމީ ކޮމާންޑް އެންޑް ސްޓާފް ކޯސް ފުރިހަމަ
ކުރައްވާފައެވެ.
އެކު

އަސްކަރިއްޔާގެ

ފައުޖުތައް

ކޮންމެ

ތަނެއްގައި ތިބި ނަމަވެސް އެއް ބަޔަކު އަނެއް
ބަޔަކާ

ފަސޭހައިން

މުއާސަލާތު

ކުރެވޭނެ

ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ،އެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި
ލިބޭނެ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވެސް ކުޑަ ކަމެއް
ނޫނެވެ .އެމްއެންޑީއެފްގައި މި މަސްޢޫލިއްޔަތު
އުފުއްލަވައިގެން އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތް
ކުރައްވާ ފަރާތަކީ ސިގްނަލްސްގެ ނެޓްވޯކް އެންޑް
ސެކިޔުރިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފިސަރ އިންޗާޖެއްގެ
ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ
އަޙްމަދު (ސ.ނ  )6027އެވެ.
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ޝައުޤުވެރިވެލެއްވިއެވެ .މިގޮތުން މަތީ ސާނަވީ
ތަޢުލީމު ނިންމުމަށްފަހު ވިލާ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވިއެވެ.
އެޓޯލްސް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގައި

ކުރައްވަނިކޮށް ލިބިލެއްވި މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން
ހިފައި

އިންފޮމޭޝަން

ޓެކްނޮލޮޖީ

ދާއިރާގެ

ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވިއެވެ.
މިގޮތުން ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ ވަނީ އިންޑިއާގެ

އެހެންމެ

އަދި

އެމެރިކާގެ

އިންޑޯ ޕެސިފިކް ކޮމާންޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން
ކޮންމެ

އަހަރަކު

ބާއްވާ

މަލްޓިނޭޝަނަލް

ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންޓަރރޮޕެރަބިލިޓީ ޕްރޮގްރާމް
(އެމްސީއައިޕީ)ގައި

2010

ވަނަ

އަހަރުން

ފެށިގެން  5އަހަރެއްގައި ސްޓާފް ވޯކްޝޮޕް އަދި
ފައިނަލް އެކްސަސައިޒްގައި ސަބްޖެކްޓް މެޓަރ
އެކްސްޕާޓެއްގެ ގޮތުގައި ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ ވަނީ
ބަ އި ވެ ރި ވެ ލަ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
ކެޕްޓަން

މުރުތަޟާ

ރާއްޖެއިން

ބޭރުން

ޔުނިވަރސިޓީން

ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވައިގެން ރާއްޖެ ދުރުވި

ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން ކޯސް

ދުވަސްވަރަކީ ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު

ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ .މި ކޯހުގައި ކެޕްޓަން

ދިވެހި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގައި

ހައިދަރުއާބާދުގެ

އޮސްމޭނިޔާ

ދިވެހި ސިފައިން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް

މަސައްކަތް

ކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރެކެވެ .ދިވެހި ސިފައިންގެ

ފާހަގަކޮށްލެވޭ

މި ޤުރުބާނީ ފެނިލައްވައިގެން ކުރިން ވެސް

ފުރުޞަތުގައި ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ .އޭގެތެރޭގައި

ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތާއި ،މި ދާއިރާގެ ރާއްޖޭގެ

ގޮތަށް

އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި

ފުންނާބު އުސް ބައެއް ފަރާތްތަކާއި އަދި އެފަދަ

ބިނާކުރުމަށް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުރިހާ ރީޖަނަލް ހެޑްކްއޯޓަރޒްތައް

ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިރުޝާދު ވެސް ލިބިގެން

ޢަޒުމް

ކަނޑައަޅުއްވައިގެން
ދާއިރާއިން

އަސްކަރީ
ނިންމަވައި،

ހުންނެވި

ކެރިއަރ

މަސައްކަތްތައް

ގުޅިލެއްވީ
މަހުގެ

އެމްއެންޑީއެފްގައި ނެޓްވޯކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ތެރޭގައެވެ .ނެޓްވޯކިންގ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު

ފަސޭހައެއް

2005

އަސްކަރީ

ބައެއް

މި

ބޮޑެތި ބައެއް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކަށް ޒިޔާރަތް

ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން

ވަނަ

ޚިދުމަތާ

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން

މި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ

އަހަރުގެ

ހާސިލުކުރައްވާފައި

ޑިސެންބަރު

ހުންނެވުމުން

ތަރައްޤީކުރަން

ސިފައިންގެ

މަސައްކަތް

ވެސް

ނެޓްވޯކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ އަޕްގްރޭޑް

ސިގްނަލްސް

ކުރުމަށް

(އޭރުގެ ސީޓްސް) ގައެވެ .އަދި  48ވަނަ

ދަށުން

ސި ގް ނަ ލް ސް އަ ށެ ވެ.
ރޭންކުގައި

ވަނީ

އެންލިސްޓެޑް

ސިގްނަލްސްގައި

ނެޓްވޯކް

އަދި އައިޓީ ދާއިރާގައި ޢަމަލީ ގޮތުންނާއި އަދި
ލީޑް ކުރުމުގައި ވެސް ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް
ރޭންކުގައި
ސިގްނަލްސްގެ

""1206

ނަމުގައި

ޕްރޮޖެކްޓްގެ

އޭރުގެ ސިގްނަލްސްގެ ކޮމާންޑަރ އަދި މިހާރު

މުރުތަޟާ

ކުރައްވާފައެވެ.

ދިމާވި

މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވަނީ ޔޫއެސް އެއިޑްގެ

ސިފައިންގެ ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނުކުންނެވީ ވެސް

ވެސް

ފެށި

ޕްރޮޖެކްޓް،

ބަޖެޓްގެ

ދަތިކަމާ ހުރެ ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު ،ފަހުން

އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި

ކެޕްޓަން

ވަރަށް

ލިބިގެންދިޔަކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޚިދުމަތާ ގުޅިލައްވައި ރެކްރޫޓަކަށް ހުންނަވައިގެން
ކުރެއްވީ

ބޮޑު

މިގޮތުން

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފިސަރ އިންޗާޖް އަދި މިހާރު
ސްރީލަންކާއަށް

ހުންނަވާ

ކަނޑައަޅުއްވާފައި

ޑިފެންސް

އެޑްވައިޒަރ

ކާނަލް

ލެފްޓިނެންޓް

ޙުސައިން ފައިރޫޝްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ .މި

އެންލިސްޓެޑް

މަސައްކަތްކުރެއްވި
ގިނަބަޔަކު

ނެޓްވޯކަކުން ގުޅާލުމަށް އޭރުގެ ސީޓްސްގެ އައިޓީ

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ

ދުވަސްވަރު

ރާއްޖެއިން

ބޭރު

ކޯސްތަކަށް ދިއުމާއި ،އެމްއެންޑީއެފްގައި "ސައު"
ގެ ނަމުގައި އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓެއް ވަކިން
އުފައްދައި އެ ޔުނިޓަށް ސިގްނަލްސްގެ ބައެއް
މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ސިގްނަލްސްގެ
މުވައްޒަފުން މަދުވި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ޔުނިޓުގެ
އައިޓީ

ޑިޕާޓްމަންޓުން

ކުރި

މަސައްކަތްތައް

ލީޑްކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ ކެޕްޓަން މުރުތަޟާއެވެ.
ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ ކަމިޝަން ކުރައްވާފައިވަނީ
 2010ވަނަ އަހަރު އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިސަރ
ޓްރެއިނިންގ ވިންގުން ހިންގި ފުރަތަމަ އޮފިސަރ
ކެންޑިޑޭޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
ޚިދުމަތުގައި ފާއިތުވި  15ވަރަކަށް އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ ވަނީ ނެޓްވޯކް އަދި
އައިޓީ ދާއިރާގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރައްވާފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ އިސްކޮށް

އިސްމާޢީލް

ޕްރޮޖެކްޓްގައި ޔޫއެސް ޓެކްނިކަލް ޓީމާ އެއްކޮށް

ނަސީރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފެށި މަސައްކަތް

އަހަރެއްހާ ދުވަހު ޕްލޭނިންގ އަދި ޑިޒައިނިންގ

ފަހުން

މުރުތަޟާ

ޑިފެންސް

އެޑްވައިޒަރ

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި

ކާނަލް

މަސައްކަތް

ފޭސްގައި

އިސްދައުރެއް

ކެޕްޓަން

ސީޓްސްގެ ކޮމާންޑަރުކަމާ ހަވާލުވެލެއްވި މިހާރުގެ

އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން

ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑަރ ކާނަލް އަޙްމަދު

އެމްއެންޑީއެފް

އަދި

ތާހިރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ސްކޯޕް އިތުރަށް

އެހެނިހެން މަރުކަޒުތައް ސެކުއާރ ނެޓްވޯކަކުން

ފުޅާކޮށް އެމްއެންޑީއެފްގެ އޭރިއާ ހެޑްކްއޯޓަރޒްތައް

ގުޅާލެވި ،އޯޑިއޯ ،ވީޑިއޯ އަދި ޑޭޓާ ސަރވިސްތައް

އައިޓީ

އޭރިއާ

އެއް

ވިއުގައަކުން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.

ގުޅުވާލައި

އަދި

ދޭން

ފެށުނެވެ.

އޭރިއާ

މިކަމުގެ

ކޮމާންޑުތަކާއި

ސަބަބުން

ކުރުމުގެ

ކޮމާންޑްތައް ފަންކްޝަން ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑުތަން

ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ

ފަސޭހަވެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވެގެން

އަޕްގްރޭޑް

www.mndf.gov.mv
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ދިޔަކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން
 2011ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި
 17ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގައި ޖޮއިންޓް އިންޓަރ
އެޖެންސީ ޓާސްކް ފޯސްގެ ހެޑްކްއޯޓަރޒް (އޮޕްސް
ރޫމް)ގައި ރިއަލް ޓައިމްކޮށް ހުރިއާ އޯޑިއޯއެއް އަދި
ވީޑިއޯއެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކޮށް
އިމްޕްލިމެންޓް

މަސައްކަތުގައި

ކުރުމުގެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ ވަނީ
އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ .އަދި އެހެންމެ
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު
ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަޤާމާ

ކަމުގެ

ވަޑައިގެންނެވުމާ

ހަވާލުވެ

އެކު އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާ ގެކޮޅެއް ކަމުގައި
މުލިއާގެ

ހަމަޖެއްސެވުމާ
ނެޓްވޯކް

އައިސީޓީ

ގުޅިގެން

އެގޭގައި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް

ކުރި މަސައްކަތުގައި ވެސް އިސް ދައުރެއް
އަ ދާ ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭގައި ސީސީޓީވީ
ސިސްޓަމް

ކެމެރާ

އިންސްޓޯލްކުރުމާއި،

އިސްވެދެންނެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފާއި

(އެންޑީއެމްއޭ) ގެ އެދިލެއްވުމަކަށް ނޭޝަނަލް

ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒަށް ގުޅާލުމަށް ހިންގުނު

ސިސްޓަމެއް

މާލޭގައި

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

ކޮމިޔުނިކޭޝަން

އިމަޖެންސީ

ޑިޒައިންކޮށް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމުގައި ވެސް
ކެޕްޓަން

މުރުތަޟާ

މަސައްކަތް

ކުރައްވާފައި

ވެ އެ ވެ.
ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ކޮމިޔުނިކޭޝަން އަދި
ނެޓްވޯކިންގ
ކުރައްވާފައިވާ

ދާއިރާގައި

ކެޕްޓަން

މަސައްކަތްތަކަކީ

މުރުތަޟާ
ވެސް

އަގު

ނުކުރެވޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެކެވެ .މިގޮތުން
ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން
ހުޅުމާލޭގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ
ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި 2010 ،ވަނަ އަހަރު

ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ސަރވިސް އޯޑިއޯން

މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި،

ހުރި ބިމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އިމާރާތަށް

އާއި،

ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެ އެ އިމާރާތުގައި އައިސީޓީ
ނެޓްވޯކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް ޤާއިމު ކުރުމާއި،
އެންސީއޯ އެކެޑެމީ ވުޖޫދަށް އައުމާ ގުޅިގެން އެ
އެކެޑެމީއަށް ބޭނުންވި އައިސީޓީ ސޮލިއުޝަންތައް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ ކުރެއްވި
މަސައްކަތް

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ވެސް

އަދި

ހަމައެހެންމެ މާފިލާފުށްޓާއި ،މާލެ އޭރިއާ ހުޅުލެ
ޕޯސްޓްގެ
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އައު

އިމާރާތާއި،

މާމިނގިލީ

ޕޯސްޓްގެ

ޚިދުމަތެއް

ޤާއިމުކުރުމަށް

އެމްއެންޑީއެފް

އައިސީޓީ

ހުރިހާ

ސިގްނަލްސްއިން

www.mndf.gov.mv

ރަސްރަނި

ބަގީޗާ

(ސަލްޓާން

ޕާކް)

ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހެދި ކޮވިޑް ވިލެޖްގެ
އައިސީޓީ

ސިސްޓަމް

ޤާއިމު

ކުރުމަށް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް މަސައްކަތް

ކުރެއްވިއިރު 2021 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު
 3ގައި ހުޅުވި އެސްޕީޖީއާއި އެސްއެފްގެ ޓެކްޓިކަލް
އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ
އޮޕަރޭޝަން

ޖޮއިންޓް

ސެންޓަރު

ހެދުމުގައި

ސިގްނަލްސްގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް މަސައްކަތް
ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް
ހެދި މުރައިދޫގޭގައި އައިސީޓީ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމު
ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ
ފަރާތުން އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކެޕްޓަން
މުރުތަޟާ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ކެޕްޓަން

އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި މިހާރު

ފޯސްގެ ކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ ލިބިލައްވާފައެވެ.

މިފަދަ

މުރުތަޟާ ކުރައްވާފައި ވާއިރު ސިގްނަލްސްއިން

ޤާއިމު

އާކިޓެކްޗަރ

މީގެ އިތުރުން  17ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގައި

އެމްއެންޑީއެފަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިޒައިންޑް ނެޓްވޯކަކަށް ބަދަލު

ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރައްވައި

ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ ޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި

ސިގްނަލްސްއިން

އޭރުގެ ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ

ދަނީ

ކުރަމުންދާއިރު ވެސް މި މަސައްކަތުގެ އެންމެ

ކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ ވެސް ކެޕްޓަން މުރުތަޟާއަށް

މިގޮތުން

ސިގްނަލްސްއިން

އިސް މޭސްތިރިއަކީ ކެޕްޓަން މުރުތަޟާއެވެ .މި

ވަނީ ލިބިލައްވާފައެވެ.

ޚިދުމަތްތައް

އައިޕީ

މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ސިގްނަލްސްއިން ދެމުންދާ

ބޭސްޑް ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހިންގުނު

ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ

މަސައްކަތްތަކެއް

ހިސާބެއްގައި ހުރެގެން ވެސް ލިބޭގޮތަށް ނެޓްވޯކް

ވެސް

ކިތަންމެ

ބުރަ

ވަރަށް

ކުރައްވަމުންނެވެ.
ދެމުންގެންދާ

މަސައްކަތެއް

މަސައްކަތްތަކެއް
ޒަމާނީ

ކުރުމުގެ

ކުރެވިފައިވާ

ނެޓްވޯކް

މަސައްކަތް

ކެޕްޓަން

ހާމަކުރައްވާ

މުރުތަޟާ

ގޮތުގައި މިހާރުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ތަސައްވުރަކީ
އެމްއެންޑީއެފްގައި
ނެޓްވޯކް

އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ

ހިންގާ

އޮޕަރޭޝަންތަކަށް

ސެންޓްރިކް

ހެދުމުގެ ޤާބިލުކަން އެމްއެންޑީއެފަށް ހޯދުމެވެ.
ނަމަވެސް މިކަމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުމަކީ އެކިއެކި
ސެންސާރސްތަކުން
ބަރޯސާވާންޖެހެނީ
ސެޓްލައިޓް

ޑާޓާތައް
ކޮމާޝަލް

މޮބައިލް

އޮޕަރޭޓާސްތަކަށް
މުރުތަޟާ

ކެޕްޓަން
ބޭނުންވެލައްވާ

ގެނައުމަށް
އަދި

ކަމަށްވާތީއެވެ.
އެންމެ

ދުވަހަކީ

ދެކެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ ސެޓްލައިޓެއް ލޯންޗު ކުރެވި އަދި މި
ސެޓްލައިޓްގެ
ލިބޭނެ
ޕްރޮޖެކްޓްގައި

އިސްކޮށް

ކުރެއްވިއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ކޭބަލް
ޓީވީ ،ޕީއޭބީ އެކްސް އަދި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ
ސިސްޓަމްތައް އައިޕީ ބޭސްޑް ސިސްޓަމްތަކަށް

އަޕްގްރޭޑް

ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ނެޓްވޯކް ސެންޓްރިކް
އޮޕަރޭޝަންތަކަށް

ހެދި،

އަދި

އިންފޮމޭޝަން

ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ

ޤާބިލުކަން ލީޑަރޝިޕްގެ އިންޓެންޝަނާ އެއްގޮތަށް

ބޭނުންކުރާ

ދުވަހު ،ކެޕްޓަން މުރުތަޟާ އަޙްމަދަށް ވަނީ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ނެޓްވޯކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް

މީގެ

ދުވަހެވެ.

ނެޓްވޯކް ދާއިރާގައި ފާއިތުވި މުއްދަތުގައި

ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އިތުރުން

އޭރުން

އެމްއެންޑީއެފްގައި

އެޑްވާންޓޭޖް އެޑްވަސަރީސްގެ މައްޗަށް ހޯދުމުގެ

ކުރައްވައި  2018ވަނަ އަހަރުގެ ސިފައިންގެ

މިހާރު

ކޮންޓްރޯލް

އެމްއެންޑީއެފަށް

އެމްއެންޑީއެފަށް

ލިބިގެންދާނެއެވެ.

www.mndf.gov.mv
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ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމަކީ ބިޗުވޮލީ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއެކެވެ.
ގާއުމީ ޖާރޒީގައި ބޭރުގެ އެތައް މުބާރާތެއްގައި އަންނަނީ ވާދަކޮށް ޤައުމަށް
ރީތި ނަން ޯހދައިދެމުންނެވެ .ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމް ފާހަގަވެގެން
ޮގސްފފައިވަނީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވޮލީގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅެތި
ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދިޔަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެއީ
ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމްގެ ހިތުގައި ވޮލީއަށް ޯލތްބާއި ޝައުގުވެރިކަން
ކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެވެ .ބުރަ މަސައްކަތާއި ގަދަ ހިތްވަރުން މިއަދު އެއީ
ޤައުމު ފަހުރުވެރިވާ ކާމިޔާބީތައް ހޯދައިދެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.
ރ.ކިނޮޅަހަށް އުފަން ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމް (ސނ )6934 .ވޮލީ

ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ވޮލީން ކުރިއަށްދިއުމުގައި ކޮށުނު އަލި

ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ

މަގެއްގެ ގޮތުގައި ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމް ހާމަކުރައްވައެވެ.

ދުވަސްވަރު ،އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އިންޓަރ ހައުސް ވޮލީ މުބާރާތުންނެވެ.

 2013ވަނަ އަހަރު ،އެ ކުލަބަށް ކުޅެން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން

އެ މުބާރާތަށް ފަހު ،ވޮލީ ކޯޓުގައި ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމްގެ ހުނަރު،

މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާއަކީ ޑީއެސްސީގެ ވޮލީ ޓީމުގެ

އެންމެންނަށް ފާހަގަވާން ފެށިއެވެ .އެހެނަސް ،އެ މުބާރާތަށް ފަހު ސްކޫލު
ދައުރުގައި ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމް އިތުރު ވޮލީ
މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިފައެއް ނުވެއެވެ.
އޭގެފަހުން ،ވޮލީ ކޯޓުގައި ސާޖަންޓް އާދަމް
ނަސީމްގެ ނަން މެދުއުޑުގައި ފިޔަޖަހަން ފެށީ
ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބަށް ކުޅެން ފެށި
ހިސާބުންނެވެ .ޑީއެސްސީގެ ވޮލީ ޓީމަށް
ކުޅުމުގެ
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ފުރުޞަތު

ލިބިގެން

www.mndf.gov.mv

ދިއުމަކީ

މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ .ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމް ޓީމާ ގުޅުނު
ފަހުން ޑީއެސްސީން ބައިވެރިވި ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެ،
ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް އެ ކުލަބާ އެކު ވަނީ
ހޯދާފައެވެ .އޭގެތެރޭގައި ،ޑީއެސްސީން
ބައިވެރިވި މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
2015

ވަނަ

އަހަރު

ބޭއްވި

ޤައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު
ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމާއި2016 ،
ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ލީގުގެ

މޯސްޓް ވެލިޔުބަލް ޕްލޭޔަރގެ މަޤާމު ،އަދި 2019

ބާއްވާ

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޤައުމީ ވޮލީ ލީގާއި ޤައުމީ ވޮލީ

އަހަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،ތަފާތު ކާމިޔާބީތައް

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ މަޤާމަށް ސާޖަންޓް

ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ .މިގޮތުން ،އިންޓަރ

އާދަމް ނަސީމް ހޮވިފައިވެއެވެ.

ޔުނިޓް ވޮލީ މުބާރާތްތަކުގައި ،އޭނާ ކުރިން

އިންޑޯ

ވޮލީ

ވުރެ

މުބާރާތްތަކަށް

ބޮޑަށް

ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމް މިހާރު ޚާއްޞަ ވެފައިވަނީ
ބީޗު ވޮލީއަށެވެ .ޤައުމީ ބީޗު ވޮލީ ޓީމުގައި ހިމެނި،
މިހާތަނަށް  20އަށް ވުރެ ގިނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް
މުބާރާތްތަކުގައި އޭނާ ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި 2019

ވޮލީ

މަސައްކަތްކުރި

މުބާރާތްތަކުގައި

އެމްއެންޑީއެފް

ވެސް

އެކި

އިންޓެގްރޭޓެޑް

ހެޑްކްއޯޓަރޒް (އައިއެޗްކިޔު) ގެ ޓީމަށާއި މިހާރު
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
ގުރޫޕް (އެސްޕީޖީ) ގެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅެފައެވެ.
އަދި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންޓަރ ޔުނިޓް ވޮލީ

ވަނަ އަހަރު ރީޔޫނިއަންގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން
އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ޓީމު އިވެންޓުން ލިބުނު
ސިލްވަރ މެޑެއްޔާއި އިންޑިވިޖުއަލް ބައިން ލިބުނު
ބްރައުންޒް މެޑެއްޔަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތަކުން
އެންމެ ފުރަތަމަ ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމަށް ލިބިގެންދިޔަ
މެޑެއްޔެވެ .ނިމިގެންދިޔަ ކޮމަންވެލްތު ކޮލިފިކޭޝަންގައި
ލިބުނު ސިލްވަރ މެޑެއްޔަކީ ވެސް ސާޖަންޓް އާދަމް
ނަސީމްގެ ކާމިޔާބީއަށް އިތުރުވެގެންދާ ބޮޅެކެވެ.
ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމަކީ ،ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް
ކުރުމުގެ ރޮނގުން ކުޅުންތެރިން ހޯދާ ކާމިޔާބީގެ
އަގުވަޒަންކޮށް

ކޮންމެ

އަހަރަކު

ދޭ

ސްޕޯޓްސް

އެވޯޑްގައި މި އަހަރު ހޮވި ،އެތުލީޓް އޮފް ދި
އިޔަރގެ ސެކަންޑް ރަނަރަޕްގެ މަޤާމާއި އަހަރުގެ
އެންމެ މޮޅު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ހާސިލުކުރި
އެތުލީޓެވެ .މިއީ ،ވޮލީގެ ކެރިއަރގައި ކުރިއަށްދިޔުމަށް
ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމަކީ ސިފައިންގެއިން
www.mndf.gov.mv
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މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އެސްޕީޖީ ޓީމުގައި
ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި
ހިމެނިފައިވެއެވެ .ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމުގެ ވޮލީގެ
ކުރިމަގު އޮތީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށެވެ .އައްޑަނަ ޓީމުގެ
ފަރާތުން އެދެނީ ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމަށް އިތުރު
ކާމިޔާބީތައް ލިބުމެވެ.
އިތުރުން

ވޮލީގެ

ސިފައިންގެ

ފެންވަރުގައި

ބާއްވާ ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި އެތުލެޓިކްސް
މުބާރާތުގައި ވެސް ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމަކީ
ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތުލީޓެކެވެ .އެގޮތުން ،އައިއެޗްކިޔުގައި
މަސައްކަތްކުރިއިރު އިންޓަރ ޔުނިޓް އެތުލެޓިކްސް
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ،އެ މުބާރާތުގެ  400މީޓަރ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކޮމަންޑޭޝަން ލެޓަރ،

ޓީމު އިވެންޓުން  3ވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ

ދެ އަހަރެއްގައި އޭނާ ވަނީ ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

އިތުރުން އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ލޯންގް ޖަމްޕް
އިވެންޓްގައި ވެސް ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ .އެތުލެޓިކްސްގެ
އިތުރުން ބާސްކެޓްބޯލާއި ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކަކީ
ވެސް

އާދަމް

ސާޖަންޓް

ނަސީމް

އާދަމް ނަސީމްގެ ޚިދުމަތް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ޤައުމީ

ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތާ ގުޅުނީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ
މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ޚިދުމަތާ ގުޅުމަށްފަހު،

ސާޖަންޓް އާދަމް ނަސީމް ފެންނަމުންދާ

 57ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުން ދަސްވެނިވެ،

ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ސާޖަންޓް

އިންޓެގްރޭޓެޑް

މުބާރާތްތަކެކެވެ.

ސިފައިންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ސާޖަންޓް
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި މާލެ
ލޮކްޑައުންކޮށް ސިފައިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހާއްޞަ
އޮޕަރޭޝަންގައި

އެސްޓީއޯއިން

މުދާ

ޑެލިވަރީ

ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައާއި ،ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރި
ހިޔާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ކުރެވުނު ބުރަ
މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ކުރި
މަސައްކަތްތައް

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ
ގުޅިގެން މާލެއަށް ކުރިމަތިވި ފެނުގެ ކާރިސާގައި
ސިފައިން ފެށި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނާއި ،ސަލްޓަންޕާކު
މަރާމާތު ކުރުމަށް ސިފައިން ކުރި ބުރަ އަދި ބަރު
މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނިފައިވެއެވެ.
ސާޖަންޓް

އާދަމް

ނަސީމް

ވޮލީ

ކޯޓުގައި

ދައްކުވައިދެމުން ދަނީ ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދިޔުމަށް
މަސައްކަތްކުރާ އަދި ކާމިޔާބީތައް ހާސިލުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ސިފައިންގެ

މަންޒަރެވެ.

ޚިދުމަތުގައި ކުރިއަށްދިއުމުގައި ޢާއިލާއާއި ސިފައިންގެ

އާދަމް ނަސީމް ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީތަކާއި ޤައުމަށާއި
ސިފައިންގެއަށް

ހޯދައިދޭ

ރީތި

ނަމާއި

އަމިއްލަ

ޝަޢުޤާއެކު ކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް
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ފުރަތަމަ

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ

ހެޑްކުއޯޓަރޒްގައެވެ.
ފެންނަމުންދަނީ
(އެސްޕީޖީ)

މިހާރު

ސްޕެޝަލް
ގައެވެ.

އޭނާގެ

ޚިދުމަތް

ޕްރޮޓެކްޝަން

ގްރޫޕް

ލީޑަރޝިޕް އަދި ޑީއެސްސީގެ މެނޭޖުމަންޓްގެ ފަރާތުން
ލިބޭ

އެހީތެރިކަމަށް

ސާޖަންޓް

ޝުކުރުއަދާކުރައްވައެވެ.

އާދަމް

ނަސީމް

ނ
ދިވެހި ާރއްޖޭގ ެ ަ
ނ ް

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

"ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

މިނިވަންކަން

އަމިއްލަކަމާއި

ކިޔަނީ

ކިޔަމުން އައީ ތަފާތު ނަންތަކެވެ .މީލާދީން

"މޯލްޑިވްސް" އެވެ .ޢަރަބީން ކިޔަނީ "މާލްދީފް"

 15ވަނަ ޤަރުނުގައި އިންޑިއާ ކަނޑަށް އައި

ފުރިހަމައަށް

އެވެ .އުރުދޫ ،ހިންދީ އަދި ފާރިސީ ބަހުން ކިޔަނީ

ފުރަތަމަ ޔޫރަޕުގެ ބާރު ކަމުގައިވާ ޕޯޗްގީޒުން

ދައުލަތެކެވެ.

މާނައަކީ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކިޔާ ނަމަކީ "އިލްހާދީވް" އެވެ.

ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ކޮބައިތޯ ވިސްނާލާއިރު އެ ނަމުން ކުރެވޭ މާނައަކީ

މާނައަކީ ދީވްއޭ ކިޔުނު ޖަޒީރާތަކެވެ.

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެކެވެ .ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ.

"ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ"އެވެ .ރާއްޖޭގެ މާނައަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

"މަހަލްދީބް"

އިނގިރޭސީން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެވެ.

ޤައުމެވެ .ލަފުޒީ މާނައަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ މި
ލަފުޒު މާނައަކީ ރަސްކަން ނުވަތަ ކިންގްޑަމް
ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން
އެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭނުންކުރާއިރު ދިވެހި ދައުލަތުގެ
ނަމެއް ވެސް އޮވެއެވެ.
ޕޯޗްގީޒުންގެ

ޒަމާނުއްސުރެ

ރަސްކަމުގެ ނިޒާމު  1953ވަނަ އަހަރު ޖުމްހޫރީ

އަޅުވެތިކަމުން

މި

ވެރިކަން
ނަމަކީ

ދައުލަތުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދިވެހި

ވެރިކަމަކީ

ރަސްމީ ބަހަކީ ދިވެހިބަހެވެ .ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ
ފު ރަ މާ ލެ އެ ވެ".

ވެރިކަމަކަށް ބަދަލުވުމާއެކު "ރިޕަބްލިކް އޮފް

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނު އަސާސީ2008 ،

މޯލްޑިވްސް" މިނަން ހަމަޖެހުނެވެ .އޭގެކުރިން

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޔާންކުރަނީ

"މޯލްޑިވް

"ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

އިނގިރޭސިން

ކިޔަމުން

އައީ

އަންނަނިވި

ޢިބާރާތުންނެވެ.

ޖުމްހޫރިއްޔާ

ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ،އިސްލާމީ

އުވުމަށްފަހު އަލުން "ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް"

އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ ،އަމިއްލަ

އައިލެންޑްސް"
ދިވެހިރާއްޖެ

އޮތް

ލިބިގެންވާ

ހިނގާ

އެވެ.

ފުރަތަމަ

މިނިވަންކޮށްދެއްވައި ޤައުމު ބިނާކުރެއްވުމަށް

ވެރިކަންކުރާ ،ދީމިޤްރާޠީ ،ޖުމްހޫރީ އަދި

ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މީލާދީން

ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެކެވެ .މި ދައުލަތުގެ ނަމަކީ

 1573އިން  1585އަށް ރަސްކަންކުރެއްވި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .މީގެފަހުން

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް

މި ޤާނޫނު އަސާސީގައި "ދިވެހިރާއްޖެ" މި

އަޢުޘަމް ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުން ދިވެހި

ނަމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދައުލަތަށް "އައްދައުލަތުލް މަޙަލްދީބިއްޔާ"ގެ

ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ އަ ށެ ވެ".

ނަން ދެއްވިއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ އިނގިރޭސީންގެ
ޙިމާޔަތުގެ

ދަށަށް

ދިއުމާއެކު

ދައުލަތުގެ

ވަނަ

1887

އިޝާރާތްކުރެވެނީ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި

އަހަރު

އޮންނަނީ "ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ" އެވެ .އޭގެ

"އައްދައުލަތުލް

މިނަން ބޭނުންކުރަން ފެށުނީ  1968ވަނަ އަހަރު

މަޙްމިއްޔަތުލް މަޙަލްދީބިއްޔާ" އަށް ބަދަލުވެގެން

ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ރާއްޖޭގައި

ދިޔައެވެ .މާނައަކީ ހިމާޔަތް ލިބިގެންވާ ދިވެހި

ފެށުމާއެކުގައެވެ.

ދެވަނަ

ދައުލަތެވެ 16 .ޖުލައި  1934ގައި ރާއްޖޭގައި

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް،

ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަންފެށި ދައުލަތުގެ ނިޝާނުގައި

 11ނޮވެންބަރު  1968ގައި ޢަމަލުކުރަން

މަޙްމިއްޔަތުލް

ފެށުނުއިރު އެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ދިވެހި

ދައުލަތަށް

ދައުލަތުގެ ނަމެއްކަމަށް ލިޔެފައި އޮތީ "ދިވެހި

ބޮޑުތަކުރުފާނު ދެއްވި ނަމަށް އަލުން އިޔާދަވީ

ޖުމްހޫރިއްޔާ" އެވެ .މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުން

 1948ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެއީ އެ އަހަރު ރާއްޖެއަށް

މިދާ ޤާނޫނު އާސާސީއަށް  7އޮގަސްޓް 2008

ދާޚިލީ މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި،

ޢަމަލުކުރެވެން ފެށިއިރު އެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

މާލޭގައި

ޖުމްހޫރިއްޔާ"އެވެ.

ރާއްޖެއެވެ .މި ތަފާތު ރަޢުޔުތަކުގެ ތެރެއިން

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނައަކީ

އޮންނަނީ

ނަން

"އައްދައުލަތުލް

މަޙަލްދީބިއްޔާ"

ދިވެހިރާއްޖެއާއި

އެވެ.

ދިވެހި

އިނގިރޭސިވިލާތުން

ސޮއިކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އޮންނަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދެވަނަ

ދިވެހީން "ދިވެހިރާއްޖެ" ކިޔަމުން އަޔަސް

ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީ1968 ،ގައި ދިވެހި

އެކިއެކި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ބުނެފައިވެއެވެ.

ދައުލަތް

ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން

ތިރީގައި އިނގިރޭސީން ލިޔެފައިވަނީ "ރިޕަބްލިކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް" އެވެ" .ދިވެހިރާއްޖެ" މި
ނަމުގެ މާނަ އެކި މުއައްރިޚުން ކުރައްވާފައިވަނީ
ތަފާތު ގޮތްގޮތަކަށެވެ .އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް
ޝިހާބު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މާނައަކީ

ޖަޒީރާތަކުގެ

ހާރެވެ.

އަލްއުސްތާޛު

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނައަކީ އަންހެނުންގެ ރާއްޖެއެވެ.
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެފައިވާ
ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނައަކީ މަސްވެރިންގެ

ޖަޒީރާތަކުގެ ހާރެވެ.
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ނ
ކރިއެ ުރ ް
ތރީ ާޚއ ި ު
ނ ކޯރގެ ާ
މެރި ް
އިނގިރޭސި

އިންސްޓްރަކްޓަރުން

މާލެ

މިއަދު މިދެކޭ އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރގެ

ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން

ޚިދުމަތުގެ އަސްލަކީ 1980 ،ވަނަ އަހަރުގެ

ބޭރުން ސިފައިންނަށް ދެވޭ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް

ގެނެސް ހިނގި ދެވަނަ ސްޕެޝަލް ޓާސްކް ފޯސް

ފެބުރުވަރީ މަހު އުފެއްދެވި ޓާސްކް ފޯހެވެ.

އިތުރު ކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ސިފައިންނަށް ހިންގި

(އެސްޓީއެފް) ބެޗަށްފަހު 25 ،މީހުން ނަގައި،

މިގޮތަށް ދަންނަވަން ޖެހެނީ ސިފައިން ,ބަޑި

ފުރަތަމަ ސްޕެޝަލް ޓާސްކް ފޯސް ޓްރެއިނިންގ

 1991ސެޕްޓެންބަރު ވަނަ ދުވަހު "އިމަޖެންސީ

ހިފައިގެން ފުރަތަމަ ފޯރި މެރުން ނުވަތަ ބަޑި

ހިންގީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ

ފޯސް"

ފޯހުގެ

ހިފައިގެން ޑިއުޓީ އަދާކުރަން ފެށުނީ ޓާސްކް

ޓީމެއް ރާއްޖެ ގެނެސްގެންނެވެ.

އިންޗާޖަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް

ފޯސް ޔުނިޓް އުފެއްދެވި ހިސާބުން ކަމަށްވާތީއެވެ.
ޑިއުޓީ ސެކްޝަންގެ ދަށުގައި އޮތް ޓާސްކް ފޯހަކީ
ބަޑިފޯރިއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ،ވަކި ޚާއްޞަ
މަޤާމުތަކެއްގައި

ހަތިޔާރާއެކު

ޑިއުޓީ

ކުރި

ބައެކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި
ޑިއުޓީތައް މެރީ ޓާސްކް ފޯހުގެ ސިފައިންނެވެ.
1988
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ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ނޮވެންބަރު

ތިނެއްގެ

ޢުދުވާނީ

މި ޓްރެއިނިންގ ބެޗުގައި އޮތީ ހަތަރު
ޕްލެޓޫނެވެ .އެއީ ގޮލްފް ،ޓެންގޯ ،ޗާލީ އަދި
މައިކެވެ .މި ތަމްރީނު ނިމުމާއެކު ތަމްރީނު
ފުރިހަމަކުރި
ރިއެކްޝަން

ސިފައިންގެ
ފޯސް

މައްޗަށް

"ކުއިކް

(ކިޔުއާރުއެފް)"ތަކެއް،

 1980ޑިސެންބަރު  23ދުވަހު އުފެއްދެވިއެވެ.
ޕްލެޓޫނުތައް

ކިޔުއާރުއެފްތަކަށް

ހަމަޖެއްސެވީ

އުފެއްދިއެވެ.

އިމަޖެންސީ

އާދަމް ޒާހިރެވެ .އިމަޖެންސީ ފޯސްގެ މީހުން
ސްޓޭޝަން ކޮށްގެން ތިބީ ބަންޑާރަކޮށި ސީނިއަރ
އޮފިސަރުން ތިބޭ ފަރާތުގައެވެ .މި ޔުނިޓްގެ
މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ދުޝްމަނުން ދީފާނެ
ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަކުން ދިފާޢުވުމަށް ތައްޔާރަށް
ތިބެ އެ ހަމަލާއަކުން ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމެވެ.
އިމަޖެންސީ ފޯސް އުވާލައި" ،ކުއިކް ރިއެކްޝަން
ފޯސް ޔުނިޓް  "3ގެ ނަމުގައި ޔުނިޓެއް އުފެއްދެވީ

ހަމަލާއަށްފަހު ސިފައިންގޭގައި އިންސާނީ ވަސީލަތް

ޤުރުއަތުންނެވެ .މިގޮތުން ހުޅުލެއަށް ދިއުމަށް

ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް

ހަމަޖެހުނީ ގޮލްފް ޕްލެޓޫނާއި މައިކް ޕްލެޓޫނެވެ.

ހަރުދަނާ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ.

އެއީ ކުއިކް ރިއެކްޝަން ފޯސް ( 1ކިޔުއާރުއެފް )1

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް އަންހެނުން ވެއްދުމާއި،

އެވެ .ކުއިކް ރިއެކްޝަން ފޯސް ( 2ކިޔުއާރުއެފް

ނެރުއްވި (ނަންބަރު )2006/33 :އޯޑަރާއެކު

ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރު

 )2މި ނަމުގައި ޔުނިޓެއް އުފެއްދެވީ ގާމާދޫގައެވެ.

ހިންގުމުގެ
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 1990ޖުލައި  26ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
2006
އިޢުލާނު

އޮކްޓޫބަރު

ކުރެއްވި

5

ވަނަ

އެމްއެންޑީއެފް

ދުވަހު

އައު އޮނިގަނޑުގައި ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ފޯހާއި
އެ ފޯހުގެ ދަށުން ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ގުރޫޕް
 1އާއި  2އަދި  3ވަނީ ހިމަނުއްވާފައެވެ.
ރެޕިޑް

އެހެންނަމަވެސް

ރިއެކްޝަން

ފޯސް

(އާރުއާރުއެފް) އުފެއްދެވީ  2008އެޕްރީލް 20
ވަނަ ދުވަހު ނެރުއްވި (ނަންބަރު)15/2008 :
އޯ ޑަ ރު ން ނެ ވެ.
އާރުއާރުއެފް އުފެއްދެވީ އޭރުއޮތް ކިޔުއާރުއެފް
ޔުނިޓް

3

އާއި

ރީޖަނަލް

ހެޑްކްއޯޓަރޒް

ހުޅުލޭގެ ކިޔުއާރުއެފް ކޮމްޕެނީން ކުރަމުން އައި
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން ރީޖަނަލް
ހެޑްކްއޯޓަރޒް ހުޅުލޭގެ ކިޔުއާރުއެފް ކޮމްޕެނީން
އަދާކުރަމުންއައި

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރާ

ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ފޯހުގެ
ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ގުރޫޕް ( 1އާރުއާރުޖީ )1
އެވެ .ކިޔުއާރުއެފް  3އުވާލައި އެ ޔުނިޓުން
އަދާކުރަމުންއައި

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމަށް

ހަމަޖެއްސެވީ ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ގުރޫޕް 2
(އާރުއާރުޖީ  )2އާއި ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ގުރޫޕް
( 3އާރުއާރުޖީ  )3އެވެ 2008 .ޑިސެންބަރު
 24ވަނަ ދުވަހު ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ގުރޫޕް
 1އުވާލައްވައި ،އެ ޔުނިޓް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ރީޖަނަލް

ހެޑްކްއޯޓަރޒް

ހުޅުލެއާ ހަވާލު ކުރެއްވިއެވެ .މި ބަދަލާއެކު
އާރުއާރުޖީ  1ގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ

ސިފައިން ރީޖަނަލް ހެޑްކްއޯޓަރޒް ހުޅުލެއަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު  11ވަނަ ދުވަހު

ބަދަލުކުރައްވައި ،އެއީ ފައިޓިންގ ފޯސްއެއްގެ

އާ

ގޮތުގައި

ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

މީލާދީން  2008ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހި
ސިފައިންގެ ޤާނޫނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވުޖޫދަށް
އައި އަހަރެވެ .ހަމައެއާއެކު ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެޓިކް
ހުރިހާ އަސާސްތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ ޤާނޫނު
އަސާސީއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލައި ޢަމަލު
ކުރެވެންފެށި އަހަރެވެ .މި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ،ރީސްޓްރަކްޗަރ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައީ ރޭވެމުންނެވެ .އެ
މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން ދަނިކޮށް2008 ،

ރާއްޖޭގެ

ވެރިކަމާ

ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި

ސަރުކާރުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ލީޑަރޝިޕަށް ވެސް
ބަދަލުތަކެއް ގެންނެވިއެވެ .އަދި އާ ސަރުކާރުގެ
ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ސިފައިންގެ އޮނިގަނޑު
އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު
ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ .މިގޮތުން
ގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ ދިވެހި
ސިފައިންގެ

ފައުޖަށް

އެއްގަމުގެ

ގެނެވުނު

ބަ ދަ ލެ ވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމުގެ

ޖޯގްރަފީއާއި

ސައިޒަށް ބަލައި ދިވެހި ސިފައިންގެ އެއްގަމުގެ
ފައުޖަކީ މެރީންސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.
މިގޮތުން  2009މާރިޗު  15ވަނަ ދުވަހު
މެރިން ކޯރ އުފައްދަވައި ،އަލަށް ތަޢާރަފު
ކުރެވުނު ނިޒާމަށް މެރިން ކޯރ ބައްޓަންކޮށް
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ
މެރިން

މަސައްކަތް

ކޯރ

ސިޔާސަތަކީ

ފެށްޓެވިއެވެ.

އުފެއްދެވިއިރު

މައިގަނޑު

2

ބެޓޭލިއަން

އިންފެންޓްރީ

ޤާއިމުކޮށް ،މުޅި ރާއްޖެ ،ހަތަރު ސަރަޙައްދަކަށް
ބަހާލައި

(ހަތަރު

އޭރިއާ

ކޮމާންޑުގައި)

މެރީންސް ޑިޕްލޮއި ކުރުމެވެ .އިންފެންޓްރީ 2
ބެޓޭލިއަންގައި،

1080

ސިފައިން

ހިމަނަން

ހަމަޖެއްސެވީ އޭގެތެރޭގައި އިދާރީ ،ލޮޖިސްޓިކްސް،
މުއާސަލާތު ،ތަމްރީނު ،އިންޖިނިއަރިންގ އަދި
www.mndf.gov.mv
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ޓްރާންސްޕޯޓްގައި
ނުހިމެނޭ

ސިފައިން

ހަރަކާތްތެރިވާ

ފެއަރގެ

ގޮތަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގައި

އެއްގަމުގެ

މައި

ލަޝްކަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްއެންޑީއެފް މެރިން
ކޯރ

އުފެއްދެވުމުގެ

ކުރިން

އޮތް

"ރެޕިޑް

ރިއެކްޝަން ފޯސް" ގެ ނަން  2009ވަނަ އަހަރު
މާރިޗު މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ
އޮފް ޑިފެންސް އޮނަރަބަލް އަމީން ފައިޞަލް
"އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރ" ގެ ނަމަށް ބަދަލު
ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
އެމްއެންޑީއެފް

ކޯރއަކީ

މެރިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެއްގަމު
ސިފައިން ނުވަތަ "ގްރައުންޑް ފޯސަސް" އެވެ.
މެރިން ކޯރ ހެޑްކްއޯޓަރޒް ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ
އެމްއެންޑީއެފް ހެޑްކްއޯޓަރޒް ،ބަންޑާރަކޮށީގައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނުރައްކަލަކަށް

ކުރިމަތިވެދާނެ
ވަގުތުން

ހަރަކާތްތެރިވުމަށާއި،
ޤުދުރަތީ

އެ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ކޮންމެ

ސަރަޙައްދަކުން

ރާއްޖެއަށް

ކާރިސާތަކުގައި

އަވަސްކަމާއެކު

ކުރިމަތިވާ
އިންސާނީއެހީ
ދިވެހިރާއްޖެ

ހަތަރު ސަރަޙައްދަކަށް ބަހާލައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
ހަތަރު އޭރިއާ ކޮމާންޑްގައި ވެސް މެރިންސް
ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ދެއެވެ.

މެރިން ކޯރގެ އޮޕަރޭޝަނަލް އެންމެހައި
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ކަންތައްތައް ބިނާވެފައިވަނީ އެމްފިބިއަސް ވޯރ

www.mndf.gov.mv

ތިއަރީސްތަކާއި

މެރިން

ކޯރގެ

މިޝަން

ފުރިހަމަކުރުމަށް

ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ

ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދީ ،ކޮންމެ މެރިންއަކީ

މައްޗަށެވެ .އެހެންކަމުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ

ވެސް

އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި

އެއްގަމު ސިފައިންނަކީ އެއްގަމަށާއި ކަނޑުމައްޗަށް

ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ޤާބިލު މީހަކަށް ހެދުމަށެވެ.

ވެސް ފަރިތަ ،ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުން

ބޭނުން ކޮންމެ ވަގުތަކު ރަށްރަށަށް ކަނޑުމަތިން

އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި

އެރޭނެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނުދީ ބައްޓަން

ބޭނުންކޮށްގެން

ހިންގޭ

ޤާބިލުކަމާއެކު

ހަރަކާތްތެރިވެވޭ

ބައެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުދިކުދި ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް
ބިނާވެފައިވާ ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށްވެފައި ،ރާއްޖޭގެ 99
އިންސައްތަ ސަރަޙައްދަކީ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު
ކަމަށްވާތީ މެރިން ކޯރގެ ސިފައިންނަށް ދެވޭ
ތަމްރީނުތަކާއި

މެރިންސްގެ

ހުނަވެރިކަން

(ސޯލްޖަރިން ސްކިލްސް) ބައްޓަން ކުރަމުންދަނީ

އެމްފިބިއަސް

ކު ރު މަ ށެ ވެ.
އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކުގައި މެރީންސް ޑިޕްލޮއި
ކުރުމުގެ

މައިގަނޑު

މަޤްޞަދަކީ،

އޭރުގެ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރަޙައްދުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ތަރައްޤީ ކުރުން
ކަމަށްވެފައި ،ޓޯޓަލް ޑިފެންސް ސްޓްރެޓެޖީގެ
ތެރެއިން

މުޖުތަމަޢުގެ

އަފުރާދުންނަށް،

ތަމްރީނުދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .އަދި

 27މޭ  2009ގައި އެމްއެންޑީއެފާ ޙަވާލު

އެމްއެންޑީއެފްގެ

އެ ސަރަޙައްދެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ސިފައިންގެ

ކުރެއްވި ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިފެންސް ޑައިރެކްޓިވް

ކުރައްވަމުންގެންދަވާ

ފުރުސަތު

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ.

ޑައިރެކްޓިވްގައި

މެރިން ކޯރގައި މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ޚާއްޞަ

ޤައުމީ

އަލުން

ވާގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

އެލީޓް

މި

ފޯސް

ބައްޓަންކުރުން ނުވަތަ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ

އަލުން އެކުލެވިގެންދަނީ މައިގަނޑު ދެ ބާރެއްގެ

ތަޢާރަފްކޮށްފައި

މާރިޗް

17

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔައީ ކުރެވޭ ތަޖުރިބާތަކަށް

މައްޗަށެވެ .އެއީ މެރިޓައިމް ފޯސް (ކޯސްޓްގާޑު)

ވަނަ ދުވަހު ބަންޑާރަކޮށީގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ

ހިމުން (ޓެސްޓް އެންޑް އެޖެސްޓް) ކުރަމުންނެވެ.

އާއި ގްރައުންޑް ފޯސް (މެރިން ކޯރ) އެވެ .އަދި

ރަ ސް މި އް ޔާ ތެ އް ގަ އެ ވެ.

ވަރަށް

ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕެޝަލް

ދިޔައެވެ.

ފޯސް ޤާއިމު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެސްޑީޑީގައި

ބަދަލުތައް އައިގޮތުންނާއި ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް

ބުނެއެވެ .މި ޑައިރެކްޓިވާއެކު މެރިން ކޯރގެ

ބަޔަކަށް

ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ވަޒީފާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދިފާޢީ

އެހެންކަމުން

ބައެއް

އަވަސްއަވަހަށް

ވެސް

ހުރިގޮތުން

ފަހުން

ބާރު

ބަދަލުތައް
އަންނަމުން
ދިރާސާކުރާ

އޮޅުންއަރާގޮތް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
މެރިން ކޯރ އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދިގެން
އައީ މިހާރު މި ފެންނަ މެރިން ކޯރގެ ސިފަ
ޖެހިގެނެއް ނޫނެވެ .މެރިން ކޯރ އުފެއްދެވިކަން
އިޢުލާނު

ކުރެއްވި

(ނަންބަރު:

)14/2009

އޯޑަރުގައި އޮތީ " 15މާރިޗު  2009ވަނަ
ދުވަހުން ފެށިގެން ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް
އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ވަނީ ރެޕިޑް
ރިއެކްޝަން ފޯސްގެ ނަން "މެރިން ކޯރ" އަށް
ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ ".މިއީ މެރިން ކޯރގެ ނަން
ސިފައިންގެ ތެރެއަށް ތަޢާރަފުވެގެން އައިގޮތެވެ.
މިއަދު މި ފެންނަ މަފްހޫމުގައި މެރިން ކޯރގެ
ތަޞައްވުރު އާންމުކޮށް ފެނިގެންދިޔައީ މިނިސްޓަރ
އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ،

(އެސްޑީޑީ)

އަސްލު

އިންނެވެ.

ބޮޑު

މަންޒަރު

އެ

އެސްޑީޑީގެ ދަށުން  01ޖޫން  2009ގައި
ގެންނެވި

ބަދަލުތަކުގެ

ތެރޭގައި

މެރިން

ކޯރގެ ނަން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒް
އެމްއެންޑީއެފް – މެރިން ކޯރ ވިންގުގެ ނަމަށް
ބަދަލު ކުރައްވައި ،ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ގުރޫޕް 3ގެ
ނަން މެރިން ޑިޕްލޯއިމަންޓް ޔުނިޓް  3ގެ ނަމަށް
އަދި ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ގުރޫޕް

2ގެ ނަން

މެރިން ޑިޕްލޯއިމަންޓް ޔުނިޓް  2ގެ ނަމަށް ބަދަލު
ކުރެއްވިއެވެ .މިހާރު މެރިން ޑިޕްލޯއިމަންޓް ޔުނިޓް
(އެމްޑީޔޫ) ގެ  7ޔުނިޓެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އޭރިއާ
ކޮމާންޑްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ
ޚި ދު މަ ތް ދެ މު ން ނެ ވެ.

މަސައްކަތްޕުޅުގެ

އުފައްދަވާފައެވެ.
ވަނީ

އެމްއެންޑީއެފް
ތަޢާރަފުކުރި
އޮޕަރޭޝަން

މި

2021

މެރިން
އެލީޓް

ގުރޫޕް

ކޯރގައި
ފޯހަކީ

ދަށުން

އަލަށް

ސްޕެޝަލް

(އެސްއޯޖީ)

އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މެރިން ކޯރގައި އަލަށް ތަޢާރަފު
ކުރި

އެސްއޯޖީއަކީ

އެމްއެންޑީއެފުން

ހިންގާ

ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިތުރު
އެލީޓް ފޯހެކެވެ .އަދި މި ފޯހަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ
އައު އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް
މަގުފަހިވާގޮތަށް އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ޚާއްޞަ
އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ
ޚާއްޞަ ބާރެކެވެ .ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި
ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު އުނގަންނައި
ދެވިފައިވާ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން
ދުޅަހެޔޮ ،މަތިވެރި އަސްކަރީ އަޚްލާޤްގެ މަތީގައި
ސާބިތުވެ ތިބޭ މި ޚާއްޞަ ފޯހުގެ ސަބަބުން
މެރިން ކޯރގެ އިތުރުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ

ސިފައިންގެ

އޮޕަރޭޝަނަލް

އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ގޮ ސް ފަ އެ ވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކުރިއެރުމާއި

ފޯހެއް

ތަރައްޤީއަށް

އަދި

ޤާބިލުކަން

ވަނީ

www.mndf.gov.mv

އިތުރުވެގެން
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ވއ 1އިބްރާހީމް އަޙްމަ ދު

ދވ ަ ަ
ަސ ުވމުގ ެ
ބޑ ު ހ ަނގު ާރމ ަ ފ ެ ެ
ނ ޮ
ެ
ދވެރިވީ މި އެއްބ ް
ނ މެ ު
ށ ް
ކރޭ!
ބ ަ
ނ ަ
ނ ކަމުގައ ި ގި ަ
ސަ ަ
ކ ޤަބޫ ު
ލ ު
ޔ ު
ބ ް
ބ ު
ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ޖަރުމަނު

ކޯޑިފައިކޮށްފައިވާ މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއާހަދާއަށް

ދޭންޖެހުމާއި،

ހުއްޓާލުމަށް

މި ނަން ދެވުނީ ،އެ މުއާހަދާގައި ސޮއިކުރެވުނީ

ހަނިކުރުން ނުވަތަ ޑީމިލިޓަރައިޒްކުރުން ފަދަ

ބޭނުންވާކަމަށް އެދުމާ އެކު ،އެ ހަނގުރާމަ

ޕެރިހުގައި ހުންނަ ވަސާއީ ގަނޑުވަރުގައި ކަމަށް

ކަންކަން މި މުއާހަދާގައި ހިމަނާފައި އޮތެވެ.

ބަލިވެ,
އެއްކޮށް

ހަނގުރާމަ

އަމާންދީ،
ހުއްޓާލުމަށް

ހެދުނު

އެއްބަސްވުމަށް

ނުވަތަ މުއާހަދާއަށް ކިޔާ ނަމަކީ "ޓްރިޓީ އޮފް
ވަސާއީ" ( )Treaty of Versaillesއެވެ .މި
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނީ ،ފުރަތަމަ ބޮޑު
ހަނގުރާމައިން ނަޞްރު ލިބުނު އިންތިހާދާއި
ޖަރުމަނުވިލާތާ ދެމެދު 1919 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ޖޫން
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މަހުގައެވެ.

ޞުލްޙައިގެ

www.mndf.gov.mv

ޝަރުތުތަކެއް

ވާ ތީ އެ ވެ.

ޖަރުމަނުގެ

އަސްކަރީ

ދައުރު

ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން

ވަސާއީ މުޢާހަދާއިން ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގިނަ
ފިއްތުންތަކާއި

ހުރަސްތަކެއް

ކަނޑައެޅިއެވެ.

ފުނޑުފުނޑުވެފައި
އިޤްތިޞާދީ

އޮތް

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ

ހީނަރުކަން

މުޢާހަދާގެ

މި

ފެށުމުގެ

ސަބަބުން އިންތިހާއަށް ދަށަށް ދިޔައެވެ .އަދި

ފުރިހަމަ ޒިންމާ ޖަރުމަނުން އުފުލަން ޖެހުމާއި،

ޤައުމުގައި

އެގޮތުން،

ފުރަތަމަ

ބޮޑުހަނގުރާމަ

ޔޫރަޕާ

ދެކޮޅު

ނުރުހުންތައް

އެ

އަތުލުމާއި،

އިންތިހާއަށް މަތިވެގެން ދިޔައެވެ .ނަތީޖާއަކަށްވީ،

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ޖަރުމަނުން

ޖަރުމަނުގައި ހަރުކަށި ޤައުމިއްޔަތެއް ފުޅާވެ،

ޖަރުމަނުގެ

ބައެއް

ބިންތައް

އެޑޮލްފް ހިޓްލަރާއި އޭނާގެ ނާޒީ ޕާޓީ އުފެދުމަށް

އިތުރުކުރެވޭނެ "ޖެނެރަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް

ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައިވީ ނަމަވެސް ،އެއްވެސް

މެދުވެރިވި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ނޭޝަނަލިސްޓް

ނޭޝަންސް" އެއް އުފެއްދުމަށް ވެސް ވިލްސަން

ޤައުމަކާ ދެކޮޅަށް ޒާތީ ތައައްސަބު ނުގެންގުޅެ،

އިޙްސާސްތަކަށް އިތުރު ޖާގަ ލިބިގެން ދިޔުމެވެ.

ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

އިޝާރާތްކުރެއްވި

ދަތުރުކުރުމުގެ

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުނީ ،މި މުއާހަދާގައި

ޖަމްޢިއްޔާ ފަހުން މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ [ލީގް

ވިހި

ސޮއިކުރެވުނުތާ

ފަހުން،

އަހަރު

އެ

މުއާހަދާއިން ކަނޑައެޅި ޝަރުތުތަކުން ހައްލެއް
ނުލިބިގެން ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ވަނަ

1918

ޖަނަވަރީ

މަހު

އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ދެއްވި ތަޤްރީރެއްގައި
އެ

ރައީސް

ޤައުމުގެ

ހަނގުރާމައަށްފަހު

ނަމޫނާ

ވުޑްރޯ

ދުނިޔެއަށް

ތަޞައްވުރެއް

ވިލްސަން،

ޓަކައި

އޭނާގެ

ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ.

ސެންޓްރަލް ޕަވަރސް (ޖަރުމަނާއި އެ ޤައުމުގެ
ބައިވެރިން)
ނިކުތް

ދެކޮޅަށް

އާ

އިއްތިހާދު

ހަނގުރާމައިގައި

(ފަރަންސޭސިވިލާތް،

އިނގިރޭސިވިލާތް ،ރަޝިއާ ،އިޓަލީ ،ޖަޕާން އަދި
ލޝަން) އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަށް ފަހު،
ޔޫއެސް ކޯ ި
[ 14ޕޮއިންޓްސް] ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ
މި

ތަޤްރީރުގައި

ވިލްސަން

ވަނީ،

ވަކިވަކި

ސަރަހައްދީ ރަށްވެހިކަމުގެ އިތުރުން ،ސަރަހައްދީ
ރޮނގުގައި،

ޔޫރަޕްގެ

ތަފާތު

އޮފް ނޭޝަންސް] ގެ ނަމުންނެވެ.
ވިލްސަންގެ

[14

ޕޮއިންޓްސް]

ގެ

ހުލާސާގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ބައެއް ނުކުތާތަކުގެ

ނަސްލުތަކުގެ

މީހުންނަށް

ޤައުމީ

ފެންވަރުގައި

އަމިއްލަ

ވެރިކަމެއް

ކުރުމުގެ

މުހިންމުކަމުގެ

މައްޗަށް

އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި
މިފަދަ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދެބަސްވުންތަކަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ،
އަދި ،އެކި ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން

ނެތް ،އާންމު ވާންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ކަމާއި ،ހުރިހާ
ޤައުމަކަށް ވެސް ކަނޑުތަކުގައި ދަތުރުކުރުމުގެ
އޮންނަން

މިނިވަންކަން

ޖެހޭނެ

ކަމާއި،

ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހުރި އިޤްތިޞާދީ ހުރަސްތައް
ނައްތާލައި ،ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މިނިވަން

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވެންވާނެ ކަމާއި،
ހުރިހާ ޤައުމަކުން ވެސް އާންމު ސަލާމަތާއި
ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ހަތިޔާރު މަދުކުރަން ޖެހޭކަން
ހާމަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ،އިސްތިޢުމާރު ކުރުމުގައި
ޢަދުލުވެރިކަމާއި ދެ ފަރާތް ހަމަހަމަވާން ޖެހޭނެ
ކަމާއި ،ގެއްލިފައިވާ ރަޝިޔާގެ ސަރަޙައްދުތައް
އިޢާދަކޮށްދީ

މިނިވަންކޮށްދިނުމާއި،

ބެލްޖިއަމް

އަލުން މިނިވަންކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ،މިނިވަން
ދައުލަތެއްގެ

ގޮތުގައި

ޕޮލެންޑް

އުފެއްދުމާއި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދެބަސްވުންތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް،
ޤައުމުތަކުގެ އާންމު ޖަމްޢިއްޔާއެއް އެކުލަވާލަން
ހު ށަ ހެ ޅު އް ވި އެ ވެ.

ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އުފެދިގެން
ދިޔައެވެ.

މަގުތަކެއް އެ ތަޞައްވުރުން ދައްކުވައިދިނެވެ.
ފުރަތަމަ

ހަނގުރާމަ

ބޮޑު

ހުއްޓާލައި ،ހަތިޔާރު ބަހައްޓައި ،އަމާންދިނުމަށް
ފަހު 1918 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ
 11ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ލީޑަރުން މި
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
ވިލްސަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ މި ތަޞައްވުރަކީ
މުސްތަޤްބަލުގައި

ޞުލްޙައިގެ

އެކުލަވާލެވޭ

މުޢާހަދާތަކުގެ ބިންގަލަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް
ހީ ކު ރެ ވި ގެ ން ނެ ވެ.

ޕެރިސް ޕީސް ކޮންފަރެންސް
 1918ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު
ހަތިޔާރު ބަހައްޓައި އަމާންދިނުމުގެ ކަންކަން
ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން އެމެރިކާގެ
ރައީސް ވުޑްރޯ ވިލްސަންއަށް ދެންނެވުމުން،
 1918ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އެމެރިކާގެ
ކޮންގްރެސްއަށް އެމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި [14
އަކީ

ޕޮއިންޓްސް]

ޢަދުލުވެރި

ޞުލްޙައެއްގެ

ބިންގަލެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ ،އެކަން އިޢުލާނު
ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
ނަމަވެސް އެކުވެރި ޤައުމުތަކުން ޑިމާންޑް

ވިލްސަންގެ މި ތަޞައްވުރުން ދުނިޔެއަށް
ހަނގުރާމައިގައި

ކުރިމަގަށް
އެހެންކަމުން،

ތެރޭގައި ،ޑިޕްލޮމަސީއަކީ ސިއްރު މުއާހަދާތަކެއް

"ދަ  14ޕޮއިންޓްސް"
އަހަރުގެ

ވިލްސަން

ވިސްނައިގެން

ކިތަންމެ

ބޮޑެތި

ކުރީ "އެއްގަމާއި ،ކަނޑުމަގުންނާއި ،ވައިގެ މަގުން
ޖަރުމަނުވިލާތުން ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ ސަބަބުން
އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ މަދަނީ އާބާދީތަކަށާއި އެ
www.mndf.gov.mv
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މީހުންގެ މުދަލަށް ލިބުނު ހުރިހާ ގެއްލުމެއްގެ
ބަދަލު ޖަރުމަނުން ދިނުމަށެވެ".
ވަސާއީ

އާދެ،

މުއާހަދާ

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ
އެ

އެކުލަވާލުމުގެ

ކުރިއަށް

މުއާހަދާ

ތިން

ލީޑަރުންނެވެ.

އެކުލަވާލުމުގެ

ދިޔައިރު،

ވެސް އެ މަޝްވަރާތަކުގެ އެއް މަޤްޞަދަކަށް އޮތީ

މަސައްކަތް

ހަނގުރާމައިން

ބަލިވި

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ދުވަސްވަރަކީ1918- ،

ޖަރުމަނާއި އެ ޤައުމުގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި

 1919އަށް ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ސްޕެނިޝް

ހަރަކާތްތެރިވި ބާރުތައް ކަމަށްވާ އޮސްޓްރިއާ-

އޮތް

ހަންގޭރީ ،ބަލްގޭރިއާ އަދި އޮޓޮމަން އެމްޕަޔަރ

ދުވަސްވަރު ވެސް މެއެވެ .އެ މުއާހަދާ އެކުލަވާލީ،

(ތުރުކީ) މި މަޝްވަރާތަކުގައި ތަމްސީލުކުރުމުގެ

ޕެރިސް ޕީސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން 1919

ފުރުޞަތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ .ހަނގުރާމައިން

ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މޮޅުވި ،ގުޅިފައިވާ ބާރުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެހެނިހެން

ބަލިމަޑުކަމުގެ

ފުލޫ

ޝިކާރައަކަށްވެފައި

ޕެރިސް ޕީސް ކޮންފަރެންސްގައި
ކަނޑައެޅި ޝަރުތުތައް

ވެފައެވެ .އަދި ،ޖަރުމަނުގެ ފަރާތުން ބޮޑެތި
ބަދަލުތަކެއް ހޯދުމަށް ވެސް މި މަޝްވަރާތަކުގައި
މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ .އަނެއްކޮޅުން އިޓަލީގެ
ނުފޫޒު ޔޫރަޕްގައި ފުޅާކޮށް ،އެހެން ބޮޑެތި ޤައުމުތަކާ
އެއްހަމައެއްގައި އަމިއްލަ ބާރު ހިފެހެއްޓޭނެ ފަދަ
''ބޮޑު ބާރަކަށް'' ހެދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަން
ކުރުމަށް ވެސް ޑިމާންޑްކުރެވުނެވެ.
މަޝްވަރާތަކުގައި

މި

އިޓަލީގެ

ފާޅުކުރި

ޤައުމުތަކުން ވެސް މުއާހަދާ ބައްޓަންކުރުމުގައި

ސަރަހައްދީ ޑިމާންޑްތަކާއި ،އެހެން އެކުވެރި

ކުޅުނީ ވަރަށް ކުޑަ ދައުރެކެވެ.

ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ސަރަހައްދާ ގުޅޭގޮތުން

ގުޅިފައިވާ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު
އެއް ބާރުކަމުގައިވާ ރަޝިއާ ވެސް މަޝްވަރާތަކުގައި

މަޝްވަރާ ކުރެވުނު އިންތިޒާމުތަކާ ،އެމެރިކާގެ
ރައީސް ވިލްސަން ދެކޮޅު ހެއްދެވިއެވެ .އޭގެ
ބަދަލުގައި

އެމަނިކުފާނު

ޕޮއިންޓްސް]
އައު

ގެ

އޯޑަރެއް

ލީޑަރުން

ބޭނުންފުޅުވީ

"14

ތަރުތީބުން

ދުނިޔޭގައި

އުފެއްދުމަށެވެ.

އަނެއްބައި

ދެކެވަޑައިގެންނެވީ،

ވިލްސަންގެ

ތަޞައްވުރަކީ ވަރަށް [ޤަދީމީ] ވިސްނުންފުޅެއްގެ
ތަޞައްވުރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ،ވިލްސަން
ހުށަހެޅުއްވި އަސާސްތަކަކީ ،ޙަޤީޤީ މައިދާނުގެ
ސިޔާސަތުތަކަށް
ކަންކަމުގެ

ތަންފީޒުކުރަން

އުނދަގޫވާނެ

ގޮތުގައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ،މަޝްވަރާތައް ނިމުނުއިރު،
ޔޫރަޕްގެ އެކުވެރި ޤައުމުތަކުން ވަނީ ޖަރުމަނާ
ޕެރިހުގައި

ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެނީ 1917 ،ވަނަ

މަޝްވަރާތައް

އަހަރު ،ރަޝިޔާގެ އާ ސަރުކާރުން ޖަރުމަނާ އެކު

ލީޑުކުރެއްވީ ،ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމާގައި ކާމިޔާބު

ވަކި ސުލްހައެއް ނިންމައި ،އެ [ހާޖާނުގަނޑެއް]»

ހޯއްދެވި ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ހަތަރު ލީޑަރުންނެވެ.

ފަދަ މަޝްވަރާތަކުން ވަކިވެފައިވުމެވެ.

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ
ކުރިއަށްދިޔަ

ވެރިރަށް

ސުލްހައިގެ

"ދަ ބިގް ފޯރ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ލީޑަރުންގެ
ގޮތުގައި އެ މަޝްވަރާތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެ
ވަޑައިގެންނެވީ

އެމެރިކާގެ

ރައީސް

ވުޑްރޯ

ވިލްސަންއާއި ގްރޭޓް ބްރިޓަންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް
ލޮއިޑް ޖޯޖާއި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު
ޖޯޖްސް

އިޓަލީވިލާތުގެ

ކްލެމެންސީއޯއާއި

ބޮޑުވަޒީރު ވިޓޯރިއޯ އޯލަންޑޯއެވެ.
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މަންދޫބުންނަށް

[ފެއިޓް

އެކޮމްޕްލެއި]

އެއް

އަރުވާފައެވެ.

މާނައަކީ،

މުއާހަދާގައި

ހުރި

ޕެރިހުގައި

ނުލައި ،ޖަރުމަނަށް އިޚްތިޔާރެއް ނެތް ގޮތުގައި

ވަޑައިގެންނެވި
ހޭދަކުރެއްވުމުގެ
މަޤްޞަދުތަކެއް

ލީޑަރުން
ބޭނުމަކީ

ވެސް

ހާސިލުކުރެއްވުން

ވަކި
ކަމުގައި

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ .އެގޮތުން
ފަރަންސޭސިންގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށްވެފައި
އޮތީ ޖަރުމަނުން ފްރާންސަށް އިތުރު ހަމަލާއެއް

މުހިންމު ނިންމުންތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އިޤްތިޞާދު ހަމަމަގަށް އެޅުނަ

އިނގިރޭސިންނާއި

ނުދިނުމާއި ،އެ ފުރުޞަތު ޖަރުމަނަށް ކުޑަކުރުމަކީ
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ގުޅިފައިވާ އެކުވެރި ޤައުމުތަކުން ވަނީ ޖަރުމަނުގެ

[ދަ ބިގް ފޯރ]ގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ

މުއާހަދާ އެކުލަވާލެއްވިއިރު ،އެ މުއާހަދާގެ
ނިންމެވީ،

ސުލްހައިގެ މުހުލަތުތަކެއް ދީފައެވެ .މިގޮތުން،

ހުރިހާ ނުކުތާތަކަށް ވެސް ،އެއްވެސް ޝަރުތަކާ

ދިނުމުން ސަލާމަތްވުމެވެ .ހަނގުރާމައަށް ފަހު

އެމެރިކާއާއި

ދެކޮޅަށް ވަރަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި،

އެއްބަސްވާން މަޖުބޫރުވުމަށް ހުށަހެޅުމެވެ.
މުއާހަދާއިން

ހުށަހެޅި

ޝަރުތުތަކުގެ

ހަރުކަށިކަމާ މެދު ޖަރުމަނަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކެއް
ލިބި ،އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ވެސް ކުރިއެވެ.
ޖަރުމަނުން ހަތިޔާރު ބަހައްޓައި އަމާންދިނުމަށް
މުއާހަދާގެ ކުރިން ކުރި މަޝްވަރާތަކުގައި ދިން
ޔަޤީންކަމާއި ،އެ މުއާހަދާގެ ޙަޤީޤީ ޝަރުތުތަކުގެ
ދެމެދުގައި ހުރި ހަރުކަށިކަމާ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން

ފާޅުކުރިއެވެ" .ހަނގުރާމައިގެ ކުށުގެ" މާއްދާއާއި،
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ހަމައެކަނި
ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅައި ،ހުރިހާ އިލްޒާމެއް
ޖަރުމަނުގެ

އަޅުވާފައިވާތީ

ބޮލުގައި

ޖަރުމަނު ބަދަލު ދިނުމާއި އަސްކަރީ
ގޮތުން ހުއްޓުވުން

އެކަން

ބަލައިގަތުމަށް ނުރުހުނެވެ .އެހެނަސް ،ޖަރުމަނަށް
އެ މުއާހަދާގައި ސޮއިކުރުން ނޫން އިތުރު އެއްވެސް
އިޚްތިޔާރެއް ނެތެވެ.

އެ މުއާހަދާއިން ކަނޑައެޅި ފާހަގަކޮށްލަން
ޖެހޭ

އެ ޤައުމުގެ ބިމުގެ ސަރަހައްދުން ގާތްގަނޑަކަށް
 10ޕަސެންޓް އަތުލިއެވެ .ހުޅަނގު ބިތުން،
ސްވިޒަލޭންޑާއި ޖަރުމަނުގެ ބޯޑަރު ސަރަޙައްދުގައި
އޮންނަ އަލްސާސް ( )Alsaceއާއި  1871ވަނަ

ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައިގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް
ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޤައުމެއް ކަމަށް ނިންމައި،
އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އިއްތިހާދީ ޤައުމުތަކަށް
ހަނގުރާމައިގައި

އޮތް ލޮރޭން ( ،)Lorraineފްރާންސަށް އަނބުރާ
ނެގިއެވެ .އަދި ޖަރުމަނުގެ ސްޓޭޓެއްގެ ގޮތުގައި
އަތުލައި،

()Saarland

 1935ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އޮތީ [ލީގު އޮފް
ނޭޝަންސް] ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.
ބިތުން،

އުތުރު
ސަރަޙައްދެއް

ދިނީ

ޝްލެސްވިގް

ޖަރުމަނުގެ
ބެލްޖިއަމަށެވެ.

އުތުރު

()Northern Schleswig

ޑެންމާކަށް އަނބުރާ ދިޔައެވެ .އިރުމަތީ ބިތުން،
ޖަރުމަނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ޕުރޫޝިޔާއާއި
ޕޮޒްނާ ( )Prussia and Poznańސަރަޙައްދު

ކަމަށް

މި ސަރަޙައްދަކީ ބޯލްޓިކް ކަނޑަށްވާ [ކޮރިޑޯ]
ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ސަރަޙައްދެވެ .މި ބަދަލާ
އެކު،

ޕުރޫޝިޔާ

އިރުމަތީ
ގްޑާންސްކް

ސަރަހައްދުތަކުން

ވަކިކުރެވުނެވެ.

(ޑަންޒިގް)

އަދި،

()Danzig

އަކީ

މިނިވަން ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިއެވެ.
އޭގެ

އިތުރުން،

ސަރަޙައްދުތަކާއި،

ޗައިނާއާއި،
އަދި

ޕެސިފިކް
އެފްރިކާގެ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި އޮތް ޖަރުމަނުގެ ކޮލޮނީތައް
އިނގިރޭސިވިލާތާއި،

ފަރަންސޭސިވިލާތާއި،

ޖަޕާން ،އަދި އެނޫން ވެސް އިއްތިހާދީ ބާރުތަކުގެ
ދަށަށް

ނެގުނެވެ.

ކަނޑައެޅުނެވެ.

މި

ޑްރާފްޓްކުރިއިރު،

މުއާހަދާ

ހަނގުރާމައިގައި ޖަރުމަނުން ފަރަންސޭސިވިލާތާއި
ބެލްޖިއަމް ފަދަ ޤައުމުތަކަށް ދިން ގެއްލުންތައް
ވަޒަންކޮށް،

ގެއްލުމުގެ

ގޮތުގައި

ބަދަލުގެ

ދައްކަންޖެހޭ ސީދާ ފައިސާ ހިސާބުކުރުމަކީ ނާދިރު
އާބާދީއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ވަޒަންކުރާ
ކޮމިޝަނުން 1921 ،ވަނަ އަހަރު ކަނޑައެޅީ،
ޖަރުމަނުން  33ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބޮޑު
ޢަދަދެއް ދެއްކުމަށެވެ .މިއީ އެ ޒަމާނަށް ބަލާއިރު
ޖަރުމަނުވިލާތަށް ތަޙައްމަލުކުރަން އުނދަގޫވާނެ
ވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

ޕޮލެންޑްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ

ގެއްލުމުގެ

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބުނަމުން ދިޔަނަމަވެސް ،މަދަނީ
ތިން

އެހެން

ލިބުނު

ބަދަލު

ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ ޖަރުމަނުވިލާތުން އުފުލަން ޖެހޭ

އަހަރުން ފެށިގެން ޖަރުމަނު އެމްޕަޔަރުގެ ދަށުގައި

އޮތް

ނުކުތާއަކީ،

ކަނޑައެޅުމެވެ .ޖަރުމަނުވިލާތަކީ ހަނގުރާމައިގައި

މި މުއާހަދާގެ ދަށުން ،ޖަރުމަނުގެ އާބާދީއާއި

ސާރްލޭންޑް

އަނެއް

ޖަރުމަނުވިލާތާ

މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް ދެއްކުމަށް ޖަރުމަނަށް
މަޖުބޫރު

ކުރުމާ

ދެކޮޅަށް

ބައެއް

އޭރުގެ

އިކޮނޮމިސްޓުން އަޑު އުފުލާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން،
އެ

އެ

ބަދަލު،

ގޮތަށް

ޖަރުމަނުން

ދޭން

ޖެހިއްޖެނަމަ ،ޙަޤީޤަތުގައި ޔޫރަޕްގެ އިޤްތިޞާދު
އެއްކޮށް ފުނޑިގެންދާނެ ކަމުގައި ޖޯން މޭނާޑް
ކީންސް

ފަދަ

ކުރެއްވިއެވެ.

އިކޮނޮމިސްޓުން

އަންދާޒާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

މަޝްހޫރު

އެކޮނޮމިސްޓް ޖޯން މޭނާޑް ކީންސްއަކީ ވެސް،
އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް އަޑުހަރުކޮށް ފާޑުކިޔުއްވި
ބޭފުޅެކެވެ.
ގެންދެވީ،

އެކޮނޮމިސްޓުން
ބައިނަލްއަގުވާމީ

ވިދާޅުވަމުން
މާލީ

ހާލަތު

[އިނދަޖެހިގެން] ނޫނީ މިފަދަ ބޮޑު އަދަދެއް
ޖަރުމަނު

އަތުން

ނެގޭނެ

ގޮތެއް

ނޯންނާނެ

ކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ގޮތްދޫނުކުރައްވައި،

މުއާހަދާ އެކުލަވާލެއްވި ލީޑަރުން ބާރު އެޅުއްވީ،
ޖަރުމަނުން އެ ފައިސާ ދޭން ޖެހޭނެ ގޮތަށެވެ.
ވަސާއީ

މައިގަނޑު

މުޢާހަދާގެ

އެހެން

މާއްދާތަކުގައި ގޮވާލާފައިވަނީ ،ޖަރުމަނުވިލާތުގެ
އަސްކަރިއްޔާއާއި ކަނޑުގެ ބާރު ލިމިޓްކުރުމުގެ
އިތުރުން ،ވައިގެ ބާރު ދެމެހެއްޓުން އެއްކޮން
މަނާކޮށް ،ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގެ
ޝަރީޢަތްތައް ޖަރުމަނުގެ އެމްޕެރަރ ކައިޒަރ
ވިލްހެމް  2އާއި އެ ޤައުމުގެ ލީޑަރުންނާ ދެކޮޅަށް
ހި ން ގު މަ ށެ ވެ.
[ދަ ބިގް ފޯރ] ގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި
ލީޑަރުން ،ޚާއްޞަކޮށް ފްރާންސްގެ ބޮޑުވަޒީރު،
ކްލެމެންސީއޯ

ޖަރުމަނުވިލާތަކީ

ބޭނުންފުޅުވީ،

ދުވަހަކު ވެސް ދެން ޔޫރަޕްގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް
އަސްކަރީ

ކުރިމަތިކުރުވިދާނެ

ނުރައްކަލެއް

ޤައުމެއްގެ ދަރަޖައަށް ނުދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށެވެ .މި އަމާޒަށް ޔަޤީންކަން
ދިނުމުގެ

ގޮތުން

ކަންތައްތަކެއް

އެ

ވެސް

މިގޮތުން،

މުއާހަދާގައި

ގިނަ

ހިމެނިއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ

އަސްކަރިއްޔާގައި،

ލައްކައަކަށް ވުރެ ސިފައިންގެ އަދަދު ގިނަ
ނުވާނެ ގޮތަށް ހިފެހެއްޓުމާއި ،އާމަޑް ކާރާއި،
ޓޭންކާއި ،ސަބްމެރީނާއި ،މަތިންދާބޯޓު ،އަދި
ވިހަގޭސް

އެއްކޮށް

އުފެއްދުން

މަނާކުރިއެވެ.

ހަތިޔާރު ފެކްޓަރީތަކުގެ ގޮތުގައި ވަރަށް މަދު
ފެކްޓަރީއަކަށް

ދެވުނެވެ.

ހުއްދަ

ހުޅަނގު

ބިތުގައި އޮންނަ ރައިންއާއި ،ޖަރުމަނުގެ ހުރިހާ
ސަރަހައްދެއް ވެސް ޑީމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯނެއްގެ
ގޮތުގައި

ކަނޑައެޅިއެވެ.

ލީގް އޮފް ނޭޝަންސްގެ
އެއްބަސްވުން
ވަރސައިލްސް
އެއް

ޤައުމުތަކުން
މިނިވަންކަމާއި

މުއާހަދާގައި،
ޤައުމު
ސަރަހައްދީ

އަނެއް

މެންބަރު
ޤައުމުގެ

ރައްކާތެރިކަން

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ [ލީގް އޮފް ނޭޝަންސް] ގެ
[އެއްބަސްވުމެއް] ހިމެނިފައި އޮތެވެ .އެމެރިކާގެ
ރައީސް ވިލްސަންއަށް ޔަޤީންފުޅު ކުރެއްވުނީ
www.mndf.gov.mv
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ވުޖޫދަށް

ފަހުން ،އެ މުއާހަދާ މުރާޖައާކޮށް ،އޭގެ ތެރެއިން

ނުގެނެސް ،ދާއިމީ ޞުލްޙައެއް ނުލިބޭނެ ކަމެވެ.

ގިނަ މާއްދާތައް ޖަރުމަނުގެ ޙައްޤުތައް ނުގެއްލޭ

އެހެންކަމުން 1919 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް

ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން

މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮންފަރެންސްގައި

ޖެހެއެވެ .އެގޮތުން ،އެޑޮލްފް ހިޓްލަރުގެ ބާރު

ފާސްކުރި

އެ ޤައުމުގައި އުފެދުމުގެ ކުރިން ޖަރުމަނަށް ގިނަ

 26މާއްދާއެއް ހިމެނޭ ކުރު ޑޮކިޔުމެންޓެއްގެ

ލުއިތަކެއް ދެވުނެވެ .އޭގެތެރެއިން ،ސަރަހައްދީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ

ހުރިހާ

ޖަމްޢިއްޔާއެއް

މެމްބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން

އެކުއެވެ.
 1929ވަނަ އަހަރަށްފަހު ކުރިމަތިވި ދުނިޔޭގެ
އެންމެ ބޮޑު އިޤްތިޞާދީ ކްރައިސިސް ކަމުގައިވާ
[ގްރޭޓް ޑިޕްރެޝަން] ގެ ސަބަބުން އިތުބާރު
ގެއްލެމުންދިޔަ ޖަރުމަނުގެ ވެއިމަރ ސަރުކާރު

މައްޗަށް "ކޮވެނަންޓް" (އެއްބަސްވުން) އެއް
އެކުލަވާލިއެވެ.
ބެލެހެއްޓެވީ

މި

ރިޔާސަތު

ކޮމިޝަންގެ

ވިލްސަންއެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ،ހަނގުރާމައަށް
ދާން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މެމްބަރު ޤައުމަކާ ދެކޮޅަށް
ދަތިކުރުމުގެ

އިޤްތިސާދީ

އަޅަން

ފިޔަވަޅު

ނިންމިއެވެ .އެ ލީގުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މެންޑޭޓް
ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ހަތިޔާރު
މަދުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަށެވެ .އަދި އެ
މުއާހަދާގެ ދަށުން ،ކޯޓް އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޖަސްޓިސްއާއި

ލޭބަރ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އޯގަނައިޒޭޝަން ވެސް އުފެއްދިއެވެ.
ނަމަވެސް[ ،ލީގް އޮފް ނޭޝަންސް] ގައި

ހަމައަށް ވެސް އޮތީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

އެޑޮލްފް ހިޓްލަރުގެ ތާއީދު ވެސް ބޮޑުވެގެން ދިޔަ

ދިރާސާކުރައްވާ

ތާރީޚު

ގިނަ

ބޭފުޅުން

އެމެރިކާ ބައިވެރި ނުވުމަށް  1920ވަނަ އަހަރުގެ

ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި 1930 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

ނިންމި

ގަދަވެގެން

މާރިޗު

މަހު

އެމެރިކާގެ

ސެނެޓުން

ޖަރުމަނުގެ

އަސްކަރިއްޔާގެ

ބާރު

ދުވަސްކޮޅެވެ .ވަސާއީ މުއާހަދާގެ ނިކަމެތިކަމާއި،
ވަރުގަދަ ޤައުމިއްޔަތެއް އޮތް ޤައުމަކަށް ޖަރުމަނު
ހަދައިދޭނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކު ހިޓްލަރު ވެރިކަމަށް
ވަޑައިގެންނެވީ  1933ވަނަ އަހަރެވެ.

ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ،އެ ލީގުގެ ހަރުދަނާކަން

ދިޔުމަށް މަގުފަހިވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މިފަދަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެގެން ދިޔައެވެ .މިއީ

ހަރުކަށި މުޢާހަދާއެއް އެކުލަވާލުމެވެ .ވަސާއީ

ޖަރުމަނުގެ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އައި ބޮޑެތި

ތާއީދު

ހޯއްދެވުމަށް

މުޢާހަދާއަށް ފަހު ،ފާއިތުވެގެންއައި އަހަރުތަކުގައި،

ބަދަލުތަކާއި ،މުއާހަދާއިން ކަނޑައެޅި ހަރުކަށި

ކުރެއްވި

ކެމްޕޭނަށް

ޖަރުމަނުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ހީކުރެވިފައި އޮތީ،

މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގައި ހުޅަނގާ

ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއްގެ ގޮތުގައި

[ސުލްހަ ޤާއިމްކުރުމަށް] ހެދި އެ މުޢާހަދާގައި

ދެކޮޅަށް ނުރުހުމާއި ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެގެން

ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ .އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް

ސޮއިކޮށް ،ސަރުކާރު އެކުލަވާލި ލީޑަރުންނަކީ

ދި ޔަ އެ ވެ.

ވަކާލާތުކުރި އެމެރިކާއަކީ ލީގް އޮފް ނޭޝަންސްގައި

ޤައުމަށް ޣައްދާރުވި ހިޔާނާތްތެރިންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބައިވެރިވި ޤައުމެއް ނޫނެވެ.

މުއާހަދާގައި ސޮއިކޮށް 1919 ،އިން 1933

ޔޫރަޕުގައި،
ވިލްސަން

އެމެރިކާގެ
ކެނޑިނޭޅި

ވަސާއީ މުއާހަދާއާ ދެކޮޅު
ފާޑުކިޔުންތައް
ވަސާއީ މުޢާހަދާގެ އެންމެ ފަހުގެ ކަރުދާސް
އެކުލަވާލައި ޖަރުމަނުގެ ވަފުދަށް އެ މުއާހަދާ
ހުށަހެޅުނީ 7 ،މެއި  1919ގައެވެ .އަދި،
[މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި] އެ ވަފުދުން މުއާހަދާގައި
ސޮއިކުރީ 28 ،ޖޫން  1919ގައެވެ.
ވަސާއީ މުއާހަދާ ތަސްދީގު ކުރިތާ އަހަރުތަކެއް
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ރަށްވެހިކަމުގެ މާއްދާތައް  1938ވަނަ އަހަރާ

ބަލިކަށިވެގެންދިޔަ ދަނޑިވަޅަކީ ،ނާޒީ ލީޑަރު

www.mndf.gov.mv

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޖަރުމަނުގައި ވެރިކަންކުރި
ވެއިމަރ ރިޕަބްލިކްގެ ލީޑަރުންނަކީ[ ،ނޮވެންބަރ
ކްރިމިނަލްސް]

ގެ

ގޮތުގައި

މަޝްހޫރުވެގެން

ދިޔައެވެ .ހަރުކަށި ކަނާތު ފިޔައިގެ ސިޔާސީ
ބާރުތައް ،ޚާއްޞަކޮށް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލިސްޓް
ވޯކާސް ޕާޓީ ،މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ،ނާޒީންނަށް
 1920އާއި  1930ދެމެދުގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮޑު
ތާއީދެއް ލިބިގެން ދިޔައީ ،ވަސާއީ މުއާހަދާއިން
ޖަރުމަނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިކޮށްފައި އޮތް
ނިކަމެތިކަން އަނބުރާ ގެންނާނެ ކަމުގެ ވައުދުތަކާ

ކޮންމެއަކަސް،

ވެރިކަމަށް

ހިޓްލަރު

ވަޑައިގެން 1936 ،ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނަކީ
ވަރުގަދަ

މިލިޓަރީ

ހުޅަނގުގެ

ޤައުމުތަކުން

ހެއްދެވިއެވެ.

ބާރަކަށް
ހިޓްލަރު

ހުއްޓުވަން

އޭރު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ނަތީޖާއަކަށްވީ ،އެ ސަރަޙައްދުގައި ޖަރުމަނުގެ
ޖަރީމާތައް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު ލިބި ،ދެވަނަ ބޮޑު
ހަނގުރާމައަށް

މަގުފަހިވެގެން

ދިޔުމެވެ.

މަޢުލޫމާތު:
ހިސްޓްރީ ޑޮކްކޮމް އެޑިޓަރސް .)2020( .ޓްރިޓީ އޮފް ވަސާއީ.

އެޑިޓަރސް އޮފް އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ ބްރިޓޭނިކާ،)2019( .
ޓްރިޓީ އޮފް ވަސާއީ.

ކެޕްޓަން ހަނާ މުޙައްމަދު

ާޢ

ސިފައިންގެ

އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅު ޓްރެއިނިންގ ބެޗެއް

ބޮޑު

މީހަކާ ތަފާތު ވަނީ އެ މީހާއަށް

ހިންގަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ ޓްރެއިނިންގއަކާ

ޝަކުވާ ކޮށްކޮށް ތިއްބައި ،ކޮންމެ ތަމްރީނަކަށް

ލައިދެވޭ

އެންމެ އެކަށޭނަ މާހައުލަކާއި ތަކެތި ލިބެންހުރި

ޔުނިޓުތަކުން މުދައްރިބުން ނަގަންޖެހޭ ޖެހުމެވެ.

ންމު
ދެވޭ

ޢިލްމުގެ

ފަރުދަކު
ޓްރެއިނިންގއާ

ތެރެއިން

ވިސްނުމަށާއި

އޭނާގެ

ފިކުރަށް އަންނަ ނުވަތަ ގެނުވާ ބަދަލުތަކެއްގެ
ސަބަބުންނެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ
ސިފައިންގެ މީހެއްނަމަ އޭނާގެ ކިބައިގައި ޚާއްޞަ
ސިފަތަކެއް

ހުނަރުތަކަކާއި

ހުންނަންޖެހެއެވެ.

ތަނަކަށް

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން
ޅ.މާފިލާފުށީގައި

ތަރައްޤީ

ކުރެވެމުންދާ

އެމްއެންޑީއެފްގެ

ކޮމްޕޮސިޓް

ޓްރެއިނިންގ

ސެންޓަރަކީ

ބަޔަކު

އައި

ދެކެމުން

ވެސް

ހުވަފެނެކެވެ .މި ސެންޓަރުގެ ފޭސް  1އަދި

އާލާތްތައް

ފޭސް  1އަށް އިތުރުކުރި އެނެކްސް ނިމުނުއިރު

ފުރިހަމަނުވެ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް

އެއްފަހަރާ  400މީހުން ތަމްރީނު ކުރެވޭވަރުގެ

ނޫނެވެ .ސިފައިން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި ހުރި

ޤާބިލުކަން މިހާރު ވެސް މި ސެންޓަރަށް ވަނީ

ދަތިކަން އިހުސާސް ކުރެވޭނީ މި ދާއިރާގައި

ލިބިފައެވެ .ކޮމްޕޮސިޓް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ .އެކަމަޑޭޝަންއާއި،

ފުރިހަމަވެ

ދާއިރާއަށް

ކްލާސްރޫމްތަކާއި ،ޕީޓީ ބެލްޓާއި ،މެސްރޫމްއާ

ހީނުކުރާވަރުގެ

ސިފައިންގެ
އެކަމަށް

އެކަށޭނަ

މިހެންގޮސް

މާހައުލަކާއި،

ހުރިހާ

އަބަދުވެސް
ތިބޭ

ތަމްރީނުތަކަކީ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަކީ

ހެޔޮބަދަލަކަށް

ތަންތަނެވެ.

ޓްރެއިނިންގއެއް

ބައެއް
ނިންމާލެވޭއިރު

އެދިއެދި
ހާލަތްތަކުގައި
އޮންނަނީ،

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އޭރިއާއަކަށް ދަތުރު ކުރެވިފައެވެ.
މިކަމުގެ

ސަބަބުން

ޓްރެއިނިންގއިން

އެތައް

ވަގުތެއް ގެއްލިގެންދިޔުން އެއްކިބައިގައި އޮއްވާ
މިއީ ފިސާރި ޚަރަދު ވެސް ބޮޑު ކަމެކެވެ.

ނިމުމުން،
ހެޔޮ

ތަމްރީނުގެ
ބަދަލެއް

އަންނާނެއެވެ.

އަދި ހަމައެޔާއެކު މިހާރު ޓްރެއިނިންގތަކަށް ކުރާ
ޚަރަދު ބޮޑުތަނުން ލުއިވެގެން ދާނެއެވެ.
މިހާރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ތަމްރީނުތައް

ހިންގަމުން މިދަނީ ލ.ކައްދޫގަޔާއި އައްޑޫސިޓީ
ގަމުގަޔާއި

އަދި

ކޮންމެ

ތަނަކަށް

ބުރައަކަށް

މީހުން

ކޮމްޕޮސިޓް ޓްރެއިނިނގ ސެންޓަރ ފުރިހަމަވެ

ދާންޖެހެއެވެ.

އެތައް

ވަނީ،

މަދުކަމުގެ

ޅ.މާފިލާފުށީގައެވެ.

މިއިން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބޭނުންވެއެވެ .ލިބިފައިވާ މަދު ވަސީލަތްތަކުން
ބައިއަޅަން ޖެހެއެވެ .އަދި އެޔަށްވުރެ ވެސް

ނިމޭއިރު ކޯސްޓްގާޑު ބޭސިކް ސްކޫލާއި މެރިން
ކޯރ ބޭސިކް ސްކޫލާއި އަދި ދަ ބޭސިކް ސްކޫލު،
ފުރިހަމަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއެކު ހިންގަމުންދާނީ
މި ސެންޓަރުގައެވެ .ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް
ވެގެންދާނީ

ބޭނުންކުރެވޭނެ

އެންމެންނަށް

އެއްޗިއްސާއި ތަންތަން ކަމުގައެވެ .އަދި ހަމަ
އެއާއެކު

ހިންގާ

ތަމްރީނު

އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ
ގުޅިގެން

ބަދަލުގައި

ކޮންމެ

ސެޓެއް

ނެގުމުގެ

ތަމްރީނުތައް

މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ރަށަކަށް
ހިންގުމަށް

ތަމްރީނުތައް

ހިންގޭ

ރަށްތަކަށް

ލޮޖިސްޓިކް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ކުރަންޖެހޭ

ދަތުރުތައް

މިހާރަށްވުރެ

ވަރަށް

ބޮޑުތަން

މަދުވެ،

ޚަރަދު

ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.

މިއަށްވުރެ ވެސް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކަށްވާނީ
ހަމަޖެހިލައިގެންތިބެ

ހުއްޓުމެއްނެތި،

މީހުން

ތަމްރީނު ކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ މާހައުލެއް ލިބިގެން
ދިޔުމެވެ .އެމްއެންޑީއެފް ކޮމްޕޮސިޓް ޓްރެއިނިންގ
މިއީ

ސެންޓަރ

މުޅި

މުއައްސަސާއަށް

ލިބިގެންދާނެ އަގުނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް
ވެގެންދާނެކަން

ޔަޤީނެވެ.
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ފްރާންސަށް ސިހުން ގެނު ިވ
ރަޙުމްކުޑަ މަރުގެ ޢަމަލު ހިންގި ދެބެން

ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް
ޙަސަން އަކްރަމް

ރ ފުރާންސް ެގ މުއްސަނދި ގެއެއްގައި މެއިޑުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ދެބެން ،އެ މީހު ް
ނ
މިއީ  1933ވަނަ އަހަ ު
ވެރިމީހާގެ އަންހެނުންނާއި އަ ިދ އަންހެން ަދރި ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ހާދިސާއާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ަފއިވާ އާޓިކަލެކެވެ.

މީހަކު ކުށަކަށް އަރައިގެންފިނަމަ ،އެ ކުރި ކުށަ ާކ
އެމީހަކު ކުޑައިރު އުޅެ ޮބޑުވި މާޙައުލާ ކޮންމެވެސް
ކަހަލަ ގުޅުންތަކެއްވާކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.
އަދި މިއީ އާންމު ގޮތެއްގައި ކުށްކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން
ފެންނަ އެއްގޮތް ކަންތައްތައް ކަމަށް ވެސް މިފަދަ
ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ .ޕެޕިން ސިސްޓާރސްއަކީ
ވެސް ކުޑައިރު މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ތަޙައްމަލުކުރަން
ޖެހުނު ދެބެއިންނެވެ .މި ދެބެއިން ކުޑައިރު ތަހައްމަލުކުރި
ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ އަސަރު ،މި ދެބެންގެ ފަރާތުން
ފެނިދާނެ ކަމަކަށް ކުރިން ބެލެވިފައި ނުވެއެވެ.
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މި

ދުވަސްވަރަކީ

ފްރާންސްގެ

މުއްސަނދި

އާޢިލާތަކުގައި މެއިޑުންގެ ގޮތުގައި ދަށް ފަންތީގެ މީހުން
ގުލާނުކުރުން އާންމު ދުވަސްވަރެކެވެ 1933 .ވަނަ
އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހަކީ އެހެން
ދުވަސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން އާންމު ދުވަހެކެވެ .އެހެން
ނަމަވެސް ،މި ދުވަސް މުޅި ފްރާންސްގެ ތާރީޚުގައި
ބިރުވެރި ދުވަހަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ،މުއްސަނދި
އާޢިލާއެއްގައި

މެއިޑުންގެ

ގޮތުގައި

މަސައްކަތް

ކުރަމުންދިޔަ ކްރިސްޓީން ޕެޕިންއާއި ލިޔާ ޕެޕިން ،އާދެ،
"ޕެޕިން ސިސްޓަރސް" ނަމުން މަޝްހޫރުވި ދެބެން،
އެގޭގެ ވެރިމީހާގެ އަންހެނުންނާއި އަދި އަންހެން
ދަރިފުޅު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި ވަނިކޮށް
ފެނުމުންނެވެ .މި ޚަބަރު މުޅި ފްރާންސްގައި ނުހަނު
ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރި ،އެތައް ބަޔަކަށް ބިރުވެރިކަމާއި
ސިހުން ގެނުވިއެވެ .މި ހާދިސާއަށް މިހާރު ގަރުނެއް
ވާން ކައިރި ވެފައިވާއިރު ،މިއީ ފްރާންސްގެ ތާރީޚުން
ފޮހެލަން ދަތި ހާދިސާއެކެވެ .މި ހާދިސާ ފްރާންސްގެ

ތާރީޚުގައި ޚާއްޞަވެފައިވަނީ ،ރަހުމްކުޑަ މަރެއްގެ

އަދި އަންހެން ދަރިފުޅު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް

ހާލަތު ދަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ކްލެމެންސީ ނިންމީ

ފެނުނު

މަރާލާފައި ވަނިކޮށް ފެނުމުންނެވެ .މި ޚަބަރު

އޭނާއަށް ކްރިސްޓީން ގެންގުޅެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އާދަޔާޚިލާފު ކަންތައްތަކާއި އަދި އެ ދުވަސްވަރު

މުޅި ފްރާންސްގައި ނުހަނު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރި،

ކްލެމެންސީ ވިހެއުމަށްފަހު މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ

އެތައް ބަޔަކަށް ބިރުވެރިކަމާއި ސިހުން ގެނުވިއެވެ.

ނުވެ ،ދަރިފުޅު ކްރިސްޓީން ހަވާލުކުރީ ބައްޕަފަރާތު

މީހުންނަށް ކުރިމަތިވި ދުއްތުރާތައް ،މި މައްސަލާގެ

މި ހާދިސާއަށް މިހާރު ގަރުނެއް ވާން ކައިރި

ބޮޑުދައިތައަކާއެވެ.

ކްރިސްޓީން

ސަބަބުން އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ލިބުންފަދަ

ވެފައިވާއިރު ،މިއީ ފްރާންސްގެ ތާރީޚުން ފޮހެލަން

ހޭދަކުރި ހަތް އަހަރު ދުވަހަކީ އޭނާއަށް އުފާވެރި

އެތައް ކަމެއް އެކުލެވިގެންނެވެ .އެހެންކަމުން،

ދަތި ހާދިސާއެކެވެ .މި ހާދިސާ ފްރާންސްގެ

ދުވަސްތަކެކެވެ.

އެގޭގައި

މި ހާދިސާ ކިޔުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮށްލެވޭތޯ

ތާރީޚުގައި ޚާއްޞަވެފައިވަނީ ،ރަހުމްކުޑަ މަރެއްގެ

ޅަފަތުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ލޯތްބާއި

ސަބަބުންނާއި،
މެއިޑުންގެ

ދެބެންގެ
ގޮތުގައި

ފަރާތުން

ކްރިސްޓީންއާއި ލިޔާގެ ޢާއިލާ:
މި ދުވަސްވަރަކީ ފްރާންސްގެ މުއްސަނދި
އާޢިލާތަކުގައި މެއިޑުންގެ ގޮތުގައި ދަށް ފަންތީގެ
މީހުން ގުލާނުކުރުން އާންމު ދުވަސްވަރެކެވެ.
 1933ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 2
ވަނަ ދުވަހަކީ އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން

ސަބަބުންނާއި،

ފަރާތުން

ދެބެންގެ

މެއިޑުންގެ

ގޮތުގައި

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ

މީހުންނަށް ކުރިމަތިވި ދުއްތުރާތައް ،މި މައްސަލާގެ
ސަބަބުން އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ލިބުންފަދަ
އެތައް ކަމެއް އެކުލެވިގެންނެވެ .އެހެންކަމުން،
މި ހާދިސާ ކިޔުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮށްލެވޭތޯ

އާންމު ދުވަހެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މި ދުވަސް
ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ،މުއްސަނދި އާޢިލާއެއްގައި

ކްރިސްޓީންއާއި ލިޔާ:

މުޅި ފްރާންސްގެ ތާރީޚުގައި ބިރުވެރި ދުވަހަކަށް
މެއިޑުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ
ކްރިސްޓީން ޕެޕިންއާއި ލިޔާ ޕެޕިން ،އާދެ،
ދެބެން،

އެގޭގެ

ނަމުން

ވެރިމީހާގެ

މަޝްހޫރުވި

އަންހެނުންނާއި

ފެނުނު

އާދަޔާޚިލާފު ކަންތައްތަކާއި އަދި އެ ދުވަސްވަރު

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ނަ މެ ވެ.

"ޕެޕިން

އަދި

ކްރިސްޓީން

އަޅާލުން ލިބިގެންނެވެ.

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ ނަ މެ ވެ.

ސިސްޓަރސް"

އެ

ގޭގައި

ކްރިސްޓީން އުފަންވެފައިވަނީ  1905ވަނަ
އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  8ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ކްރިސްޓީނާ އުފަންވިއިރު ،ދަރިއެއް ބަލައިބޮޑުކުރާ
ވަރަށްވުރެ ،ބައެއް ސަބަބުތަކާހުރެ ކްލެމެންސީގެ

ކްލެމެންސީއަށް ލިބުނު އަނެއް ދަރިފުޅު،
ލިއާ އުފަންވެފައިވަނީ  1911ވަނަ އަހަރުގެ
ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ކްރިސްޓީން

އެކޭ

އެއްފަދައިން،

ކްލެމެންސީ

ނިންމީ ލިޔާ ވެސް ބެލެން ނެތް ކަމަށެވެ.
އަދި މަންމަ ފަރާތު ބޮޑުބޭބެއެއް ކައިރިއަށް
ލިއާ ފޮނުވާލެވުނެވެ .ލިއާ އެ ގޭގައި ބޮޑުބޭބެ
މަރުވަންދެން
ލިއާ

ދިރިއުޅުނެވެ.

ނުބެލޭނެކަމަށް

ކްރިސްޓީންއާއި

ކްލެމެންސީ

ނިންމީ،

އެމީލިޔާ ބަލަމުން އިތުރު ދަރިއަކު ބަލަން ބޭނުން
ނުވާތީއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކްރިސްޓީންއާއި ލިއާ
އެހެން މީހުންނާ ޙަވާލުކުރި ނަމަވެސް ،އެމީލިޔާ
ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ ކްލެމެންސީއާއި ގުސްތާވޭއާއެކު
އެއް ގެއެއްގައެވެ.
www.mndf.gov.mv
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ގުސްތާވޭއާއި

ކައިވެނި

ކްލެމެންސީގެ

އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދިޔައީ 1912 ،ވަނަ އަހަރު

ވަޒީފާ

އަދާކުރުވުމަށެވެ.

ކްރިސްޓީން

ހޭދަކުރި

ޔަތީމުޚާނާގައި

އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު ގޭގެއަށް ފޮނުވައިގެން

ގޭތެރޭގެ

މެއިޑުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުވަން ފެށިއެވެ.

ދަސްކުރިއެވެ.

މަންމަ

މި

ދުވަސްވަރު
އޭނާ

މަސައްކަތްތައް

ލިޔާ

ކްރިސްޓީންއާއި

އެ

މީހުންގެ

އެގޭގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ތަފާތު

އޭރު އެ ދެ މީހުންގެ ދޮށީދަރިފުޅު އެމީލިޔާގެ

ކްރިސްޓީން އެ ދުވަސްވަރު ފާހަގަވެގެން ދިޔައީ

ކްލެމެންސީގެ އެދުމުގެ މަތިން ގޭގެއަށް ގޮސް

އުމުރުން ނުވަ އަހަރެވެ .އެމީލިޔާ ރޭޕްކުރި

ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ،މޮޅު ކެއްކުންތެރިއެއްގެ

ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ .އެހެން

ކަމުގެ ތުޙުމަތު ގުސްތާވޭއަށް ކުރެވުނެވެ .މި
ކްލެމެންސީ

ހާދިސާއަށްފަހު

ކެތޮލިކް

ނިންމީ

ޔަތީމުޚާނާއަކަށް އެމީލިޔާ ފޮނުވާލުމަށެވެ .އެމީލިޔާ
ފޮނުވާލެވުނު

ފްރާންސްގައި

ޔަތީމުޚާނާއަކީ

ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅޭކަމަށް މަޝްހޫރު
ތަނެކެވެ .އެމީލިޔާ އެތަނަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު
މާގިނަދުވަސްތަކެއް

ކްރިސްޓީންއާއި

ނުވެ،

ލިޔާ ވެސް އެ ޔަތީމުޚާނާއަށް ފޮނުވާލެވުނެވެ.
ކްލެމެންސީ ނިންމައިގެން ހުރީ އުމުރުން 15
އަހަރު ވުމުން ،މި ތިން ކުދިން ވެސް އަނބުރާ
މަސައްކަތް

ގެނެސް

އޭރު

ކުރުވުމަށެވެ.

ފްރާންސްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ އެންމެ ހަގު
އުމުރަކީ  15އަހަރެވެ .އެހިސާބަށް ދިޔައިރު،
ގުސްތާވޭއާ

ކްލެމެންސީއާއި

މީހުންގެ

ދެ

ކައިވެނީގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ،
އެންމެ ފަހުން ކައިވެނި ރޫޅުނެވެ.
އެމީލިޔާ ،ކްރިސްޓީން އަދި ލިޔާ އެމީހުންގެ
ދުވަސްތައް

ޅައުމުރުގެ

ޔަތީމުޚާނާގައެވެ.

ކެތޮލިކް

ހޭދަކުރީ

މިގޮތަށް ހޭދަކުރަމުންދިޔަ

ދުވަސްވަރު 1918 ،ވަނަ އަހަރު އެމީލިޔާ
ދުވަސްތައް

އެތަނުގައި

ހޭދަކުރަމުން

ގޮސް

ކޮންވެންޓް ކޮމިއުނިޓީއާ ގުޅުނެވެ .މިހާ ހިސާބުން
އާޢިލާއާއެކު ބާއްވަމުންދިޔަ އެންމެހާ ގުޅުންތައް
ކަނޑައިލިއެވެ.

ކޮންވެންޓް

ކޮމިއުނިޓީއަކީ،

ފާދިރީންނާއި އަދި ނަންގެ އިތުރުން ،ކެތޮލިކް
ދީނީ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިއުނިޓީއެކެވެ.
އެމީލިޔާ އޭނާގެ މުޅި އުމުރު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ
އެ ޔަތީމުޚާނާގައި ކެތޮލިކް ދީނުގެ އެކިއެކި
ކަންކަމުގައެވެ.
ކޮމިއުނިޓީއާ
އެހެން

ކްރިސްޓީންއަށް
ގުޅުމަށް

ނަމަވެސް،

ދައުވަތު
ކްލެމެންސީ

ވެސް

މި

ލިބުނެވެ.
މިކަން

މަނާކުރީއެވެ .އަދި ކްލެމެންސީ ނިންމައިގެން
ހުރީ މި ދެ ކުދިން ލައްވައި މެއިޑުންގެ ގޮތުގައި
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ބައެއްފަހަރު

ނަމަވެސް ،މި ދެ ކުދިންނަށް ލިބެމުންދިޔަ

ގޮތުގައެވެ.

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ އަމަލުތައް އޭނާގެ

އުޖޫރައަކީ ކްލެމެންސީ ހިތްހަމަޖެހޭ އުޖޫރައަކަށް

ކިބައިން އެ ދުވަސްވަރު ފެނިފައިވާކަމަށްވެއެވެ.

ނުވިއެވެ .އަދި އުޖޫރަ ރަނގަޅު އެހެން ވަޒީފާއެއް

ކްރިސްޓީންއާ ޚިލާފަށް ލިޔާއަކީ މަޑުމައިތިރި އަދި

ހޯދުމަށް މި ދެ ކުދިންނަށް ކްލެމެންސީ ބާރު

ބަސް ޤަބޫލުކުރާ ކުއްޖެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،

އެޅިއެވެ .މި ދުވަސްވަރު ލެ މެންސް އަވަށުގެ

ލިޔާ ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ކްރިސްޓީންއަށް ވުރެ،

އެކި ގޭގޭގައި މި ދެ ކުދިން މެއިޑުންގެ ގޮތުގައި

ކުއްޖެއްގެ

ކްރިސްޓީންއާއި

ވިސްނުމުގެ

އެހެންނަމަވެސް،

ތޫނުފިލިކަން

ދަށް

މަސައްކަތް

ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގޮތުގައެވެ .ކެތޮލިކް ޔަތީމުޚާނާގައި ހޭދަކުރި

ލިޔާ ބޮޑަށް އިޙްތިޔާރު ކުރަނީ ދެ މީހުން

ދުވަސްވަރަށް ފަހު ،ކްލެމެންސީ ދެ ކުދިން

އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ކަހަލަ ގޭގޭައި ވަޒީފާ

އަނބުރާ

ގެނައެވެ.

އަދި

މި

ދެ

ކުދިން

އަ ދާ ކު ރު މަ ށެ ވެ.

ނިކަމެތި އަޅުންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައްކުރާ އިހާނެތި

ވަގުތު ކްރިސްޓީންއާއި ލިއާ ހޭދަކުރަމުން ދިޔައީ

ގޮތަކަށެވެ .އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށްވީ ،ލެންސައިންގެ

މަސައްކަތުގައެވެ.

އެ

 1926ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އައިއިރު ،މި

އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު ،އެ ދެބެއިންގެ އަތުން

ގޭގައި ހޭދަކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްތައް ބަދަލުވެގެން

ދެބެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ ލެންސައިން

ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލުމެވެ .މިކަމެއް ހިނގީ

ދިޔައީ ،ލިއޯނީއަށް ކުރިމަތިވި ޑިޕްރެޝަންގެ

ގޭގައި

ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމުގައި

މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .ލިއޯނީ ތަހައްމަލު

މީހުންގެ

އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއް ނުޖެހި  7އަހަރު

ކުރަމުންދިޔަ

ޝިކާރައަކަށް

އަންހެން ދަރިފުޅު ،ޖެނީ ވިއެވް ވެސް ދިރިއުޅެމުން

ދުވަހު ޕެޕިން ސިސްޓަރސް ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދިން

ކްރިސްޓީންއާއި ލިއާ ވެގެން ދިޔުމުންނެވެ .އޭރު

ދިޔައެވެ .މި އާޢިލާއަކީ ބޭރު ފުށުން ފެންނަ

ފަ ހު ން ނެ ވެ.

މި ދެ މީހުންގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ލިއޯނީއަށް

މަސައްކަތްކުރި ލެންސައިން އާޢިލާ:

ކިޔާ

ނަމަކަށް

ލެންސައިންގެ

އާޢިލާއެއްގައެވެ.
ދެމަފިރިންނާއެކު

މި
އެ

ލެންސައިން

އާޢިލާއަށް

ޕެޕިން

ސިސްޓަރސް

ޑިޕްރެޝަންގެ

ފެނުމަށް ޕެޕިން ސިސްޓަރސްއާ ދޭތެރޭ ނުހަނު
އޯގާތެރި އާޢިލާއެކޭ ބުނެވެއެވެ .މި ދެ ބެއިންނަށް
ލެންސައިން އާޢިލާއިން ދެމުން ގެންދިޔައީ އެ
ދުވަސްވަރަށް ބަލާއިރު ރަނގަޅު އުޖޫރައެކެވެ.
މި ދެ ބެއިންނަށް ކާންދެނީ އެ މީހުން ވެސް
ކާތަކެއްޗެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މިއީ އެ
ދުވަސްވަރު ފްރާންސްގައި މެއިޑުންނާ ދޭތެރޭ
އަމަލު ކުރަމުންއައި ދަށު ދަރަޖާގެ ގޮތްގަނޑަށް
ބަލާނަމަ ،އާންމުކަމެއް ނޫނެވެ.
ކަންތައްތައް

މި

ގޮތުގައި

ބުނެވޭ

މިހެން

ލެންސައިންގެ

ހުރިނަމަވެސް،
އަންހެނުން

ލިއޯނީއަކީ މި ދެބެއިންނާ ދޭތެރޭ ރަހުމްކުރި
މީހެއް

ނޫނެވެ.

ލިއޯނީގެ

ފަރާތުން

މަސައްކަތުގެ
އެކިކަހަލަ

މާހައުލުގައި
ދުއްތުރާލާއާއި

އުނދަގޫ މި ދެ ބެއިންނަށް އެކި ސިފަސިފާގައި
ދިޔައީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ .މިގޮތުން ،މި ދެ
ބެއިން ،އެ ގެ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ނިމުމުން ،ލިއޯނީ
ހުދު އަނގިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގޭގެ އެއްވެސް
ތަނެއްގައި ހިރަފުސް ހުރިތޯއާއި އަދި އެއްވެސް
ތަނެއް ހަޑިވެފައިވޭތޯ ބަލާކަމަށް ވެއެވެ .އަދި އޭނާ
ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް ގޭތެރެ ސާފުނުވާނަމަ ،މިފަދަ
ކަންތައް ބޮޑުކޮށް ،މި ދެ ބެއިންނަށް ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތައް އަލުން ކުރަން ޖެއްސުމާއި އަދި މި
ދެ ބެއިންނަށް އެކިކަހަލަ އަދަބުތައް ދީ ހެދިއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ހާނިއްކަ
ހިމެނެއެވެ .ލެންސައިން އާޢިލާއަކީ ބޭރު ފުށުން
ކިތަންމެ އޯގާތެރި އާޢިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުނު
ނަމަވެސް ،މި ދެ ކުދިންނާމެދު ލެންސައިންގެ
އާޢިލާއިން

ވެސް

ކަންތައް

ކުރަމުންދިޔައީ

ކަމުދާކަމަކަށް ނުވެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން ،ކުދި

ލި ޯއނީ އަދި އަންހެން ދަރިފުޅު

ދުއްތުރާތަކާއި އަނިޔާތައް އާންމުކަމަކަށް ބަދަލުވެ،

މަރާލި ދުވަސް:
މެއިޑެއްގެ

ލިއޯނީގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި
ގޮތުގައި

ކްރިސްޓީން،

ލެންސައިން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ
 1926ވަނަ އަހަރުއެވެ .މެއިޑެއްގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކުރި
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ފުރަތަމަ

ދެތިން

މަސް

ލެންސައިންގެ އާޢިލާގެ

އިތުބާރު ކްރިސްޓީން ހޯދިއެވެ .މަސައްކަތުގައި
ލެންސައިންއަކީ އަޚްލާޤް ރަނގަޅު އަދި އެހާމެ
މަސައްކަތްތެރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ލެންސައިންގެ
އަންހެނުން ލިއޯނީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިހާ
ހިސާބުން ކްރިސްޓީންގެ ކޮއްކޮ ލިއާ އެ ގޭގައި
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނައުމަށް ލިއޯނީގެ ކިބައިން
ކްރިސްޓީން އެދުނެވެ .މި އެދުމަށް އިޖާބަދީ ،ލިއާ
ވެސް އެ ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނުވިއެވެ.
ލެންސައިންގެ ގޭގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްވަރު ،ގިނަ

ދުއްތުރާތައް

ހައްދުން ނެއްޓިގެން ދިޔައެވެ.

މުޅި ފްރާންސަށް ސިހުން ގެނުވި އަނިޔާވެރި
އަމަލު ،ޕެޕިން ސިސްޓަރސް ހިންގީ  1933ވަނަ
އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
އެހެން

ދުވަސްތަކެކޭ

އެއްފަދައިން

ހެނދުނު

 7ޖެހިއިރު ކްރިސްޓީންއާއި ލިޔާ ،ހޭލައިގެން
ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
ދިޔައެވެ .މި ދުވަހަކީ ލިއޯނީއާއި އޭނާގެ އަންހެން
ދަރިފުޅަށް ބިޒީ ދުވަހެކެވެ .އެ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު
ލެންސައިންގެ

އާޢިލާ

ރައްޓެއްސެއްގެ

ގޭގައި

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް އޮތީ
ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ޕާޓީ އޮތުމާއެކު ލިއޯނީއާއި
އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ދިޔައީ ބާޒާރަށެވެ.
ބާޒާރަށް ދަމުން ،މަރާމާތުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ،
www.mndf.gov.mv
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އިސްތިރިއެއް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް

މަރުތޭލެއް ގެނެސް ،އެ ދެމައިންގެ ހަށިގަނޑު

ޕާޓީއަށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ލެންސައިންއަށް

ޕެޕިން ސިސްޓަރސްއާ ޙަވާލުކުރިއެވެ .އިސްތިރި

އެކި ތަންތަނަށް ގެންދިޔައީ ހަމަލާ ދެމުންނެވެ.

ސިހުން ގެނުވީ ،ޕާޓީއަށް ދިޔައިރު އަންހެނުން

އަނބުރާ ގެނެސް ކަރަންޓަށް ޖެހުމާއެކު މުޅި

މި ގޮތުން މި ދެމައިންނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި

ލިއޯނީއާއި ދަރިފުޅު ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ.

ގެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުނެވެ .މި ދެ ބެއިންނަށް މި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ވަޅީގެ

މިހާ ހިސާބުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެއްޖެކަމުގެ

މައްސަލަ ހައްލެއް ނުކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން،

ހަމަލާތަކާއި

ބޭނުންކޮށްގެން

އިޙްސާސް ލެންސައިންއަށް ކުރެވެން ފެށިއެވެ.

މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ އިލެކްޓްރީޝަނެއް

ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން މި ދެ މީހުންގެ

އަދި

އަންހެން

ލެންސައިންގެ

ސިފަ ވަކިނުވާވަރު ކުރިއެވެ .މި މައްސަލަ

ދަރިފުޅުގެ

އަންނަންދެން

ތަޙްޤީޤު ކުރި ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި

އައެވެ .މި ދެ މީހުން އެނބުރި ގެއަށް އައިއިރު،

ދަރިފުޅު

މި ދެ މީހުން މަރާލުމަށްފަހު ،ހަށިގަނޑަށް އެކި

ކްރިސްޓީންއާއި

ކޮޓަރީގައި

ބާޒާރުން އެނބުރި ގެއަށްއައިރު ،މުޅި ގެއިން ވަނީ

ކަހަލަ އަނިޔާތައް ކުރުމުގައި ކްރިސްޓީންއާއި

ދިއްލާފައިވާ ލައިޓްގެ އަލިކަން ބޭރަށް ފެންނަން

ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ .ލިއޯނީ ގެއަށް އައިސް

ލިއާ ދެގަޑިއިރު ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ .މި އަމަލު

ހުއްޓެވެ .މި ދެ މީހުން ވެސް ގެއަށް ވަންނަން

މިކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި އައިސް މި ދެ މީހުންނާ

ހިންގުމަށްފަހު ޕެޕިން ސިސްޓަރސް ވަނީ ،ގޭގެ

ކުރި

ފުލުސް

ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަވަން ފެށިއެވެ .ގެއިން ކަރަންޓް

ދޮރު ބޭރުން ނުހުޅުވޭނޭހެން އެތެރެއިން ދޮރަށް

އޮފީހަށް ގޮސް އެހީތެރިކަމަށް އެދުނެވެ.

ކަރަންޓަށް

ބޯލްޓް ޖަހާފައެވެ .އަދި އެނބުރި ކޮޓަރިއަށް ގޮސް

ގެނެސްގެން
އަންހެނުން
ދެބެއިން

ކެނޑުނީ

ކަމަށްވާތީ،
އެނބުރި
މަޑުކުރިއެވެ.

ކްރިސްޓީން

ގެއަށް

ލިއޯނީއާއި

އިސްތިރި

ޖެހުމުން ކަމަށް މި ދެ ބެއިން ކިޔައިދިނެވެ.

އަދި

މަރުތެޔޮ

ދޮރު ތަޅުލިއެވެ.

ލެންސައިންގެ

އެންމެ

ފިރިމީހާއާއެކު
ލިއާ

މަސައްކަތް

ދޮށީ
އެނބުރި

ދިރިއުޅޭ

ގެއަށް

ނާކާމިޔާބުވުމުން،

މާލަސްތަކެއް ނުވެ ފުލުހުން އެ ގެއަށް،
އެމީހުންނާއެކު އައެވެ .އަދި އެ ގޭގެ ބިއްދޮށް
ފާރެއްގެ

ފަރާތުގައިވާ

ގޭތެރެއަށް

މަތިން

ފުންމާލިއެވެ .ފުލުހުން ގޭގެ ތެރެއަށް ވަނުމާއެކު
ފުރަތަމަ

ވެސް

ފެނުނީ

ލިއޯނީއާއި

އޭނާގެ

ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑެވެ .މި ދެ މީހުންނަށް
ކޮށްފައިވާ

އަނިޔާތަކުން

އެއީ

ސީދާ

ކޮން

ބައެއްކަން ފުލުހުންނަށް ވަކިވާގޮތެއް ނުވިއެވެ.
އަދި އެތަނުން އެކެއްގެ ކަރުގައި އަޅާފައި އޮތް
ސްކާފެއްގެ ތެރެއިން ލޮލެއް ފެނިފައި ވެއެވެ.
ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ލިއޯނީގެ ލޮލެވެ .ލިއޯނީގެ
ދަރިފުޅުގެ ލޯ އޭނާގެ ގައިދަށުން ފެނުނުއިރު،
އަނެއް ލޯ ފެނުނީ ފުލުހުން ސިޑި މަތިން މައްޗަށް

ލިއޯނީއާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލާފައި އޮތް ތަން އެނގޭގޮތަށް ކުރަހާފައިވާ ޗާޓެއް.

އެހެން ނަމަވެސް ،ލިއޯނީ މިކަން ޤަބޫލެއް
ނުކުރިއެވެ .އަދި މި ދެ މީހުންނަށް ހަމަލާދީ
ތަޅުންގަނޑު މައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ .ލިއޯނީ ،މި
ދެ މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުމާއެކު ކްރިސްޓީން،
ލިއޯނީގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ހަމަލާދީ ،އޭނާގެ ދެ
ލޯ ކޮނެލިއެވެ .މިހާ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔައިރު،
ކްރިސްޓީންގެ އޯޑަރަށް ލިއާ ވެސް ،ލިއޯނީގެ
ދެލޯ ކޮނެލައިފިއެވެ .މި އަނިޔާވެރި ރަހުމްކުޑަ
އަމަލުގެ ސަބަބުން ލިއޯނީ އަދި އޭނާގެ އަންހެން
ދަރިފުޅުގެ ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ.
ކްރިސްޓީން ދުވެފައި ބަދިގެއަށް ގޮސް ،ވަޅިއަކާއި
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އަރަމުންދިޔަ

އިރުއެވެ.

ސއިން އެނބުރި ގެއަށް އައުން:
ލެން ަ

މިހާ ހިސާބުން ފުލުހުން ހީކުރީ ޕެޕިން

މާގިނައިރުތަކެއް

ސިސްޓަރސް ވެސް މި ހަމަލާގައި މަރާލާފައިވާނެ

އެއްފަދައިން

ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ ދެ މީހުން ދިރިއުޅޭ

ލެންސައިން އެނބުރި ގެއަށް އައެވެ .އެހެން

ގޭގެ ތިންވަނަ ބުރިއަށް ފުލުހުން އަރައި ،އެ ދެ

ނަމަވެސް ،އެހެން ދުވަސްތަކާ ޚިލާފަށް ގޭގެ

މީހުންގެ ކޮޓަރި ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

ހުރިހާ ލައިޓްތައް ހުރީ ނިއްވާލާފައެވެ .އަދި

އެހެން ނަމަވެސް ،އެ ކޮޓަރި ހުރީ ތަޅުލާފައެވެ.

ގޭގެ ދޮރު ނުހުޅުވުމުން ލެންސައިން ނިންމީ،

މިހާ ހިސާބުން ތަޅު ހުޅުވާ މީހަކު ގެނެސް

އޭނާ ގެއަށް އައުން ލަސްވާތީ ،ލިއޯނީ އަންހެން

ފުލުހުން އެކޮޓަރި ހުޅުވިއެވެ .ކޮޓަރީގެ ދޮރު

ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ޕާޓީއަށް ދިޔައީ ކަމަށެވެ.

ހުޅުވުމާއެކު ފުލުހުންނަށް ފެނުނީ ޤަބޫލުކުރަން

ދިޔައީ

ދަތި މަންޒަރެކެވެ .ކްރިސްޓީންއާއި ލިއާ ތިބީ

މި
ނުވެ،

އަމަލު
އެހެން

އެހެންކަމުން،

ހިންގިތާ
ދުވަސްތަކެކޭ

ލެންސައިން

ވެސް

މި

އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ހަމަލާދިން ދުވަހު ވެސް

 1993ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު

ދެ މީހުން ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ވަޅިއާއި

އޭނާއަށް މި ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިމަތިވިއެވެ.

ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޝަރީޢަތުގައި ކްރިސްޓީންއާއި

މަރުތެޔޮ ކައިރީގައި ހުރި މޭޒެއްގެ މަތީގައި

އަދި އެ ދެ މީހުން މަރާލުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ

ލިއާގެ އާޢިލާގައި ސިކުނޑީގެ ބަލީގެ ހިސްޓްރީއެއް

އެނދުމަތީގައި

އޮށޯވެލައިގެންނެވެ.

އަދި

ލެޔާއެކު ތަތްތެޅިފައި އޮތެވެ .ފުލުހުން ،ޕެޕިން

އޮންނަކަން

މިއީ ކަމަށް ވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިސްޓަރސްއާ ސުވާލު ކުރުމުން ،ލިއޯނީއާއި

ޕެޕިން ސިސްޓަރސްގެ ވަކީލު އެ ދެ މީހުން

އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލިކަމަށް އެއްބަސްވިއެވެ.

ކުށުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް

މައްސަލަ ބެލުން އަދި ޖަލަށްލުން:
ޕެޕިން ސިސްޓަރސްގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު
ދަޢުވާއަށް މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤުގައި މި ދެ ބެއިން
އެއްބަސްވިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މި އަމަލު
ހިނގާފައިވަނީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި،

ވަނީ ކޮށްފައެވެ .މި ގޮތުން ޕެޕިން ސިސްޓަރސްގެ
ފަރާތުން ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހުންގެ ފަރާތުން
ފެންނަ އަލާމާތްތައް ފެންނަމުންދާކަމަށް ބުނެ،
ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެފަދަ މާހައުލެއް
މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާއިމުކުރުމަށް

މި

މައްސަލާގައި ކޯޓުން ވަނީ ޕެޕިން ސިސްޓަރސްގެ

ހެއްކެއްގެ

ވަނީ
ގޮތުން،

ހާމަވެފައެވެ.
ބޮޑުބޭބެއެއް

މިކަމުގެ
އަމިއްލައަށް

ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ކްރިސްޓީންއާއި ލިއާގެ ސިކުނޑީގެ ހާލަތާ މެދު
ފްރާންސްގެ
މެދުގައި

މަޝްހޫރު
ހޫނު

ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ
ކުރުމަށްފަހު

ބަހުސްތައް

ނިންމާފައިވަނީ ،އެ ދެ މީހުންނަކީ "ސެއަރޑް
ޕެރެނޮއިޑް ޑިސްއޯޑާރ" ކިޔާ ބައްޔެއް ތަހައްމަލު
ކުރަމުންދިޔަ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މި ބައްޔަކީ
އާންމު މުޖުތަމަޢުއާ ވަކިން ،އެކަހެރިކޮށް އުޅޭ
މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ބައްޔެކެވެ .މި ބަލީގައި
މެންޓަލީ ބާރުގަދަ މީހާ ،ދެން ހުންނަ މީހާ
ފުރިހަމައަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެއެވެ .މި ބައްޔަށް
ބަލާއިރު ،ކްރިސްޓީންއާއި ލިއާގެ ދިރިއުޅުމުން
ފެނުނު އެއްގޮތް ކަންތައް އެބަހުއްޓެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ކްރިސްޓީން ،ލިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން
ގެންދިޔަކަން ޝަރީޢަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ޝަރީޢަތުގައި

ކްރިސްޓިއަންއާއި

ލިއާގެ

މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާ ،އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް
ސާބިތުވާކަމަށް ޖޫރާސް ބެންޗުން ނިންމިއެވެ.
ކްރިސްޓީންގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން މި އަމަލުގައި
ލިއޯނީގެ

ހަމަލާތަކުން

ސަލާމަތްވުމަށް

ކުރި

އެއްވެސް

ސިކުނޑީގެ

ކަހަލަ

މައްސަލައެއް

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި މި ދެ ބެއިންގެ

އެކުލަވާލާފައެވެ.

ޓީމުގެ

ވަރުގަދަ ގުޅުން ފެނިގެންދިޔައެވެ .ކްރިސްޓީން

މަސައްކަތަކީ ޕެޕިން ސިސްޓަރސްގެ މެންޓަލް

ގެންދިޔައީ ،ހުރިހާ ކުށަކުން ލިޔާ ދިފާޢުކުރުމަށް

ސްޓޭޓަސް

ޓަކައި

ބޭނުންވާ

މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ،

ސައިކޮލޮޖިކަލް

އިވެލުއޭޝަންތައް

ހެދުމެވެ.

ލިޔާ ވެސް އަމަލުކުރީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ .މި

މި ޑޮކްޓަރުން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން،

ޖަލުގައި

ޕެޕިން ސިސްޓަރސްއަކީ ސިކުނޑީގެ އެއްވެސް

ބަންދު ކުރެވުނެވެ .މި ދެ މީހުން ޖަލުގައި

މައްސަލައެއްހުރި ބައެއް ނޫނެވެ .އެހެންކަމުން،

ބަންދުކުރީ ވަކީންނެވެ .މިކަމާ ކްރިސްޓީން ވަރަށް

ޝަރީޢަތް

އެއްވެސް

ބޮޑަށް ހިތާމަކޮށް ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔައެވެ1933 .

ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓްގައި އޮތެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ،ކްރިސްޓީން ޖަލުގައި

ޕެޕިން ސިސްޓަރސްގެ ގާތް ގުޅުމާބެހޭ ގޮތުން އެ

ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ ފިޓް ޖެހުނެވެ .އަދި އޭނާގެ

ދުވަސްވަރު މުޅި ފްރާންސްގައި ،ތަފާތު އަޑުތައް

އަމިއްލަ ދެ ލޯ ކޮނެލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި

ފެތުރިފައި ވީނަމަވެސް ،މި ޓީމުން ހާމަކުރި

ބަޔާނެއް

ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައިވާ ލޯތްބާއި

މައްސަލާގައި

ވެއެވެ.

ޕެޕިން

މިއަށްފަހު،

ސިސްޓަރސް

ކްރިސްޓީން

ދީފައިވެއެވެ .މި ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން ،ލިއޯނީއާއި

ޑޮކްޓަރުންގެ

މި

ދެނެގަތުމަށް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ވަރުގަދަ ގުޅުމަކީ އާޢިލީ ގުޅުމެކެވެ.

ލިއާ ބައިވެރިވީ ކަމަށް ނިންމައި ،ލިއާ 10
އަހަރު

ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް

ޖަލަށްލުމަށާއި

އަދި ކްރިސްޓީންއަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް
ކޯޓުން ހުކުމް ކުރިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،
ކްރިސްޓީންގެ ޙުކުމް ފްރާންސްގެ އޭރުގެ ރައީސް
ލުއިކޮށްދެއްވައި ،އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމަކަށް
ބަދަލު ކުރިއެވެ.

ޕެޕިން ސިސްޓަރސް އަށް ވީ
ކިހިނެއް؟
މަޝްހޫރު

ނަމުންނަމަ

ޕެޕިން

ސިސްޓަރސްއަށް ކުރެވުނު ހުކުމާއެކު ،މި ދެ ބެއިން
ވަކިވެގެން ދިޔައެވެ .މި ވަކިވުން ކްރިސްޓީންއަށް
ވެގެންދިޔައީ ބަރުދާސްތު ނުކުރެވުނު ހިތްދަތި
ކަމަކަށެވެ .ކްރިސްޓީން ޖަލުގައި ހުރެގެން އެކި
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ފަރާތްތަކަށް އެ ދެ މީހުން އެއްކޮށް ތިބެވޭނެ

 1941ވަނަ އަހަރު ޖަލުން މިނިވަންވުމާއެކު
މަންމާއެކު

ފަދަ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި އެތައް

ފްރާންސްގެ

އަވަށެއްގައި

ސިޓީތަކެއް ލިޔެފައި ވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،

ދިރިއުޅެން

ފެށިއެވެ.

މިކަމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަލިމަގެއް އޭނާއަކަށް

ދުވަސްތައް އޭނާ ހޭދަކުރީ އޭނާގެ ކިލަނބުވެފައި

ނުފެނުނެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޑިޕްރެޝަންގެ

އޮތް ނަން ބަދަލުކޮށް ،ހޮޓެލްތަކުގައި މެއިޑެއްގެ

ޝިކާރައަކަށްވެ ،ކެއުން ހުއްޓާލިއެވެ .މި ހުރިހާ

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ފައިސާ ހޯދައިގެންނެވެ.

ކަމެއް ވަމުންދިޔައިރު އޭނާގެ ސިކުނޑީގެ ހާލަތު

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރި ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރާ

ދަށްވަމުންނެވެ.

ގޮތުގައި ،ލިއާ ވަނީ  1982ވަނަ އަހަރު

ދުވަހެއް

ދުވަހަކަށް

ދިޔައީ

އޭނާގެ
އަދި

އުމުރުގެ

ބާކީ

ޕެޕިން ސިސްޓާރސްއާ ބެހޭ
ދިރާސާ:
ސިސްޓަރސްގެ

ޕެޕިން

ފަރާތުން

ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލު ދިރާސާ ކުރުމުގައި
ފްރާންސްގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުން އެތަކެއް އަހަރެއް
ވަނީ

ބައެއް

ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ފަރާތްތަކުން

ހޯދިހޯދުންތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި މި އަނިޔާވެރި
އަމަލަކީ ،ފްރާންސްގެ މުއްސަނދިންގެ ފަރާތުން،
ނޯކަރުންގެ

ގޭގޭގައި
ކުރަމުންދިޔަ

ގޮތުގައި

ފަޤީރުންނާ

ދޭތެރޭ

މަސައްކަތް
ގެންގުޅުނު

ލާއިންސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލުތަކުގެ
ސަބަބުން ކުރިމަތިބި ހިތްދަތި ހާދިސާއެއްކަމަށް
ހާމަކުރެއެވެ .އަދި ޕެޕިން ސިސްޓަރސްގެ މި
އަމަލު ހިންގުމަށް މެދުވެރިވީ އެ ދެ މީހުންނަށް
ލިބެމުންދިޔަ ވޭނާއި އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް

ދިހަ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލުގެ ހުކުމަށްފަހު

ދިރާސާތަކުން އެނގުނެވެ .ޕެޕިން ސިސްޓަރސްގެ

މިނިވަންވި ފަހުން ނަގާފައިވާކަށް ބުނާ
ލިއާގެ ފޮޓޯއެއް.

ބަހުސް މުޅި ފްރާންސްގައި ހޫނުވެ ،މަރުގެ އަދަބު
ދޭންޖެހޭނީ

ކްރިސްޓީންއާއި އަދި ލިއާ އާ

މެއިޑުންނާ

ދޭތެރޭ

ލާއިންސާނީ

އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ކަމަށް ވެސް ބައެއް

ދެމީހުން އެއްކޮށް ތިބެވޭނެ ފަދަ
ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި

ފަރާތްތަކުން ގޮވާލަމުން ދިޔައެވެ.

ކްރިސްޓީން ޖަލުގައި ހުރެގެން އެކި
ފަރާތްތަކަށް ލިޔުނު ސިޓީތަކުގެ

ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް

ތެރެއިން ސިޓީއެއް:

ހާމަކުރި ނަމަވެސް ،އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް
ކްރިސްޓީންގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށްދާން

މަރުވެފައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މި ހާދިސާއާ

ފެށުމުން ،އޭނާ ޖަލުން މެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ބެހޭ ގޮތުން ފިލްމެއް ތައްޔާރުކުރި ފްރާންސްގެ

އަހަރު

ޕްރޮޑިއުސަރަކު ބުނެފައިވަނީ  2000ވަނަ އަހަރު

ޑިޕްރެޝަން އަދި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން

ލިއާއާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ބައްދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރިމަތިވި އެކިކަހަލަ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކުގައި

މި އަންހެން މީހާއަކީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހުމުގެ

އޭނާ މަރުވިއެވެ .ކްރިސްޓީން މަރުވެފައިވަނީ އެ

ސަބަބުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ

އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  18ވަނަ ދުވަހު

އަދި ހަށިގަނޑުގެ އެއްފަޅި ޕެރެލައިޒްވެފައިވާ

ފަރުވާދެމުންދިޔަ މެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.

މީހެކެވެ .މި އަންހެން މީހާ މަރުވެފައިވަނީ

ބަދަލު

ކުރެވުނެވެ.

1937

ވަނަ

ލިއާ  10އަހަރު ދުވަހު ޖަލަށްލާން ހުކުމް
ކުރިނަމަވެސް ،ޖަލުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި
އުޅުމާއި އަޚްލާޤަށް ބަލައި 8 ،އަހަރު ތަންފީޒު
ކުރި ހިސާބުން އޭނާ ޖަލުން މިނިވަން ކުރެވުނެވެ.
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 2001ވަނަ އަހަރުއެވެ .ކްރިސްޓީންއާއި ލިއާ
މަރުވުމުން ވަޅުލާފައިވަނީ އެއް ސަހަރާއެއްގައި،
ކައިރިކައިރީގައެވެ .މިއީ ،ކްރިސްޓީންއާއި ލިއާ،
އެ މީހުންގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްތައް
ހޭދަކުރި ގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާއެކެވެ.

ގޮތުގައި މި ޢަމަލީ ރަޙުމްކުޑަ އަދި އެހާމެ
އަނިޔާވެރި ޢަމަލެކެވެ .އަދި މި ޢަމަލު ހިނގާދިޔަ
ފްރާންސަކީ ވެސް އެ ދުވަސްވަރު ފަޤީރުންނާ
ދޭތެރޭ ނުހަނު ރަހުމްކުޑަ މުޖުތަމައެކެވެ.

ރިފަރެން ސް :
	01.ހޯލް ،އެންގަސް ( )1976ކްރައިމްސް އޮފް ހޮރޯ "ދަ
މެއިޑްސް އޮފް ހޮރޯ"
	02.އެޑްވާޑްސް ،ރޭޗަލް ،ރީޑަރ ،ކެއިތު ( )1984ދަ ޕެޕިން
ސިސްޓާރސް
	03.ހޯއުޑިޔަރ ،ޕައުލޭޓް ( )1988ދަ ޕެޕިން ކޭސް

***** ނިމުނީ *****

ނޓް ައ ްހ ަމދު ިވޝާން
ސޓް ލެ ްފޓިނެ ް
ަފ ް

ދެވަނައަށް އޮތް "ޓްރިވިއަލް މެނީ" ނޫނީ "އަގުދަށް
ގިނަ"،

ކުރިން

މިއީ

ހުރިހާ

ބަޔާންކުރެވުނު

ސިފަތަކަކާ އިދިކޮޅު ކަންކަމެވެ .ޓްރިވިއަލް މެނީގެ
ގިންތިއަށް ފެތޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އުނދަގުލަކާ
ނުލައި ހާސިލު ކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކިތަންމެ

ޓގެ 80/20
ރލ ް
ރ ޯ
ވިލްފ ް ެ
ރޑ ޯ ޕ ަ ޭ
ޫ

ގިނަ އަދަދަކުން މި ކަންކަން ހާސިލު ކުރިކަމުގައި
ވީނަމަވެސް ވައިޓަލް ފިއުގެ ގިންތީގެ ތެރޭގައިވާ

ނ ި
ސޕަލ ް"
ރ ޯ
"ޕ ަ ޭ
ޓ ޕްރި ް

ތަކެއްޗާ ،އަޅާ ނުކިޔޭނެކަން ދަންނަން ވާނެއެވެ.
ވިލްފްރެޑޯގެ ޕްރިންސިޕަލަކީ ވަރަށް ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި އޭގެ ބޭނުން ހިފޭ ޕްރިންސިޕަލެކެވެ.

" 80އިންސައްތަ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޓަކައި

ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ  20އިންސައްތަ

ބޭނުންވަނީ  20އިންސައްތަ މަސައްކަތެވެ ".މިއީ

ސޭލްސް ރެޕުންނެވެ .އެންމެންނެއް ނޫނެވެ .ނިކަން

ވިލްފްރެޑޯ ޕަރޭޓޯގެ " 80/20ރޫލް" ނޫންނަމަ

ޓެކްނޮލޮޖީއާ މެދު ވިސްނާލަމާތޯއެވެ .ކޮންޕިއުޓަރ

"ޕަރޭޓޯ ޕްރިންސިޕަލް" އެވެ.

ސިސްޓަމްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންދެނީ ދުނިޔޭގައިވާ

ވިލްފްރެޑޯ ޕަރޭޓޯއަކީ 1848 ،ވަނަ އަހަރު
ދުނިޔެއަށް އުފަންވި ކުޅަދާނަ އިކޮނޮމިސްޓެއްގެ
އިތުރުން

ފިލޯސަފަރެކެވެ.

މި

ޕްރިންސިޕަލްގެ

އަސްލު ގުޅިފައި އޮތީ ޕަރޭޓޯގެ ބަގީޗާގައި ހެދިފައިވާ
ގަސްތަކަކާއެވެ .މުޅި ބަގީޗާގައި ހެދިފައިވާ 80
އިންސައްތަ ފީސް ފޮޑްސް ހެދުމަށް މެދުވެރިވީ އެންމެ
 20އިންސައްތަ ގަސްކޮޅުތަކެކެވެ .މީގެ ދެވަނަ
މިސާލެއް އޭނާއަށް ފެނިގެންދިޔައީ އިޓަލީވިލާތުގެ
މުއްސަނދިކަން ބެހިފައިވާ ގޮތް ފެނުމުންނެވެ .މުޅި

ހުރިހާ ވައިރަސްތަކެއްގެ ބަދަލުގައި ވަރުގަދަ މަދު
ވައިރަސްތަކެކެވެ .ތިމާގެ އަތުގައި އެތަކެއް ރީތި
ހެދުމެއް ހުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އޮފީހަށް،
އިންޓަރވިއުއަކަށް ނުވަތަ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކަށް
ދިޔުމަށް ޓަކައި އޭގެ ތެރެއިން ބޭނުން ކުރެވޭނީ 20
އިންސައްތަ ހެދުމެވެ .މި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުން
ވެސް ދޭހަވަނީ މި ޕްރިންސިޕަލެވެ .ބޮޑު ބަދަލެއް،
ނަތީޖާއެއް ނުވަތަ އަސަރެއް ގެނުވަނީ ވަރަށް މަދު
އިންސައްތައެއްގެ ކަންކަމުންނާއި ތަކެތިންނެވެ.

އިޓަލީވިލާތުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ  80އިންސައްތަ

މި ރޫލް ބޭނުން ކުރުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް

އިންސައްތަ

އިންސައްތައަކީ

ޙައްޤުވެރިންނަކީ
މީހުންނެވެ.

އެންމެ

20

އަދި

ހަމައެއާއެކު

އިޓަލީވިލާތުގެ

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ

ސިނާއަތުގެ

ބައެއް

ބޮޑު

ނިސްބަތް ވަނީ މަދު ކުންފުނިތަކަކަށެވެ.
ޕަރޭޓޯގެ ޕްރިންސިޕަލްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން،
ކަމެއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ "އިންޕުޓް" އަދި އޭގެ
ސަބަބުން

ނުކުންނަ

"އައުޓްޕުޓް"

ހަމަހަމައެއް

ނޫ ނެ ވެ.
މި ޙަޤީޤަތް އިތުރަށް ބަލައިލަމާތޯއެވެ .ފޯނު
ކުންފުންޏެއްގެ ސޭލް އިތުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބެނީ

ސަމާލުކަން

ދޭންވީ،

ކޮބައިކަން

ހޯދުމެވެ.

20
ޕަރޭޓޯ

ޕްރިންސިޕަލްގައި

"ވައިޓަލް ފިއު" އަދި "ޓްރިވިއަލް މެނީ" މިހެން
ލިޔެވިފައިވެއެވެ .ފުރަތަމަ އެ ބުނާ "ވައިޓަލް ފިއު"
ނޫނީ "މުހިންމު މަދު" ކަންކަމަކީ  20އިންސައްތަ
ތެރޭގައިވާ

ކަންތައްތަކެވެ.

ވައިޓަލް

ފިއުއަކީ

ކޮންމެހެން ވެސް ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ.
ވައިޓަލް ފިއު ،މިއީ ހާސިލުކުރަން ފަސޭހަނޫން
ނަމަވެސް ހާސިލުވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ބަދަލެއް،
އަސަރެއް ،ނުވަތަ ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަންކަމެވެ.

މަސައްކަތްތައް ރޭވުމުގައި ،ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް،
ވިޔަފާރި ،ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުން ފަދަ ކޮންމެ
ކަމެއްގައި

ވެސް

މި

ބޭނުން

ޕްރިންސިޕަލްގެ

ހިފޭނެއެވެ .މި ޕްރިންސިޕަލްގެ ބޭނުންހިފުމުގައި
ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު އެއް ކަމެއްވެއެވެ.
އެކަމަކީ 80 ،އާއި  20އަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ
ވަކި ނަންބަރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުމުގެ ބަދަލުގައި
އޭގެން ރަމްޒުކޮށްދޭ މާނަ ރަނގަޅަށް ދޭހަވުމެވެ.
ރަމްޒުކޮށްދެނީ

20

ވައިޓަލް

ފިއުއެވެ.

ހަމަ

އެގޮތަށް  80އޭގެ ސަބަބުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ،
ނުވަތަ ކުރާ އަސަރެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ
ވަރަށް

ހަލަބޮލި،

މަސައްކަތުގެ

މާހައުލަކީ،

ކުރަން

ޖެހިފައިވާ

އަދި

ކަންތައްތައް ގިނަ މާހައުލެކެވެ .މިފަދަ ހަލަބޮލި
މާހައުލެއްގައި

ލިބިފައިވާ

ކުޑަ

ވަގުތުކޮޅުގެ

ތެރޭގައި މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކޮށްލާފައި އޮތުން
މުހިންމެވެ .މިގޮތަށް ކުރެވޭ ތަރުތީބުގައި ފިލްޕްރެޑޯގެ
މި ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ނޫންތޯއެވެ.
މިހާރު ހުރި މަޤާމުން ކޮންމެހެން ހަދާފައި ވެސް
އަދާކުރަންޖެހޭ ވައިޓަލް ފިއު ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ.
އަދި ޓްރިވިއަލް މެނީ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި
ސްޓާފުންނަށް

ޑެލިގޭޓްކުރުން

މާ

ރަނގަޅެވެ.

ވައިޓަލް ފިއުއިން އަންނަ ބަދަލާއި ،ކުރާ އަސަރު
ބޮޑެވެ 80 .އިންސައްތަ ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ
ހަމަ އެންމެ  20އިންސައްތައެވެ.
www.mndf.gov.mv
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ނ ގ ެވެށި އަނި ާޔ ލި ި
ބ،
ބފައެއ ްގ ެ ސަ ަ
ަ
ބ ް
ބ ު
ޔ ާޢއ ި ާލއެއްގ ެ ާވހަކަ
ނދ ި ަ
ކ ަ
ނ ތަހައްމ ަ ު
ރމު ް
ލ ު
ވޭ ް
ނސްޕެކްޓަރ ޮއފް ޕޮލިސް
ސަބް އި ް
އަޙްމަދު ނާފިޢު

ނޓް :މިއީ ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއް ނަމަވެސް މި ހާދިސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންނަމާއި ތަންތަނަކީ
ޯ
އަސްލެއް ނޫނެވެ.
އޭރު

އަހަރެންގެ

އުމުރުން

އެންމެ

މަންމައަށް ވީ ތަދުންނާއި ވީ ދެރައިން މަންމަ

އަހަރެވެ.

އަހަރެން

އުޅެމުން

ދިޔައީ

ގިސްލަގިސްލާފައި ރޮމުން ދިޔައެވެ .ދޮންބައްޕަ،

މަންމައާއެކު ދޮންބައްޕަ ކައިރީގައި މާލޭގައެވެ.

މަންމައަށް އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ބަލަން އަހަރެންގެ

ލބިފައިވާ
އަހަރެންގެ އިތުރުން ދޮންބައްޕައަށް ި

ހިތަކަށް ކެތެއް ނުވިއެވެ .އެ ދެ މީހުންގެ ދެމެދަށް

މަންމަގެ

އަހަރެން ވަނީމެވެ .އެވަގުތު މަންމަ ގައިގާ ޖަހަން

ހުރެއެވެ .ދޮންބައްޕައާއި އަހަރެން މުޚާޠަބުކޮށް

ބައްޕަ ހޫރާލި އަތުން އަހަރެންގެ ކަރުގައި ޖެހި،

ހަދަނީ ބައްޕަގެ ނަމުންނެވެ .ދޮންބައްޕަ ގޭގައި

ބައްޕަގެ އަތުގެ ނިޔަފަތިތައް އަހަރެންގެ ކަރުގައި

އަހަރެމެން އުޅެމުންދާއިރު އަހަރެންނާ އަހަރެންގެ

އެޅުނެވެ.

ތަންތަނުން

ކޮއްކޮ ނިދާ ހަދަނީ މަންމަމެންނާ ވަކިން އެހެން

ހަންމަށައިގެން

ކޮޓަރިއެއްގައެވެ .މިގޮތުން އެއްރޭ ދަންވަރު އަހަރެން

ބަނގުރާ ބޮއެގެން މަސްތުވެފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް

ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ކޮޓަރީގައި އިންދާ ގޭތެރޭގައި

މަންމައާއި ބައްޕަ ބޭރުގައި ތިބެގެން ހަމަނުޖެހުން

އަޑުގަދަވެގެން އުޅޭތީ ކޮޓަރިން ބޭރަށް އަހަރެން

ހިންގާތީ މަންމަ ގޮވައިގެން ގޭތެރެއަށް ވަންނަން

ނިކުތީމެވެ .ނުކުތްއިރު މަންމަ ބުރުގާ އަޅައިގެން،

އަހަރެން އުޅުމުން ދޮންބައްޕަ އަހަރެންގެ ގައިގާ

މަންމަ އުޅޭ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ބޭރަށްދާން

މަންމައާ

14

7

އަހަރުގެ

އުޅެނިކޮށް

64

ހަ އް ޔަ ރު ކު ރި އެ ވެ.

އަންހެން

ފެނުނެވެ.

ކޮއްކޮއެއް

އަތްއަޅާ

ނިޔަފަތިތައް
ދިޔައެވެ.

ކޮއްޕާލުމުން

ޖެހުނު
އޭރު

ބައްޕަ

އަހަންނާއި

ހުރީ

މަންމަގެ ފަހަތުން

ދެ މީހުން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ .އެވަގުތު

ދޮންބައްޕަ ވެސް ދިޔަތަން ފެނުމުން އަހަރެން

ދޮންބައްޕަގެ ސަބަބުން މަންމައަށް ލިބެމުންދިޔަ

އެނބުރި ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ .ކޮޓަރިތެރެއަށް

އަނިޔާ ފެނިފައި ފެންކަޅިވެ އަހަންނަށް ރޮވުނެވެ.

ވަދެ ކޮޓަރިތެރޭގައި އޮއްވާ "އައްދިއްޔޯ" އޭ ކިޔާފަ

އަހަރެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނު ވަގުތު ބިންމަތީގައި

މަންމަ ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑު އިވުނެވެ .އެހެންވެ

އަޅާފައި ހުރި ގާތަށް މަތީ އަހަރެންގެ ބޯ ޖެހުމުގެ

ދެވަނަ ފަހަރަށް އަހަރެން ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ.

ސަބަބުން ބޯ ފަޅައިގެންގޮސް ލޭ ވެސް އައެވެ.

ނިކުތްއިރު މަންމަގެ ގައިގާ އަތްއަޅައި ދޮންބައްޕަ

އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ފުލުހުން އެތަނަށް

ކޮއްޕާލި ތަން އަހަންނަށް ފެނުނެވެ .އެ ވަގުތު

އައިސް އަހަރެމެން ގެންދިޔައެވެ .އަދި ބައްޕަ
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ފުލުހުން އަހަރެމެން ގެންދިއުމަށްފަހު
އަހަންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ފޮޓޯ ނެގިއެވެ.
އަދި އަހަންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ
ހޯދުމަށް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް
ދެއްކިއެވެ .އެ ހާދިސާގައި މަންމައަށް ލިބިފައިވަނީ
ކޮން އަނިޔާތަކެއް ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.
އެ ހާދިސާ ހިނގި ރޭ ދޮންބައްޕަ ހުރީ ބަނގުރާ
ބޮއިގެން މަސްތުވެފައިކަން ބައްޕަގެ ޢަމަލުތަކުން
އަހަންނަށް އެނގެއެވެ .އެއީ އެ ގަޑީގައި ބައްޕައަށް
ހަމައަށް ކޮޅަށް ނުހުރެވޭތީއާއި އާންމުކޮށް ބައްޕަ
ބަނގުރާ ބޮއިގެން އައިސް ބައެއްފަހަރު ގޭތެރޭގައި
އަޑުގަދަކޮށް މަންމައާ ޒުވާބުކޮށް ހަދާތީއެވެ .އަދި
މަންމައަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައްކޮށް ހަދާތީއެވެ.
މިއީ އަހަރެންނާއި މަންމަގެ ހާލަތެވެ .ނަމަވެސް
އަހަރެންގެ

އެއްބަނޑު އަންހެން ކޮއްކޮގެ ހާލަކީ

ކޮބައިކަން އަހަންނަށް ބުނެދޭން ވެސް ދައްޗެވެ.
ކޮއްކޮއަށް ބައްޕަ ދެމުންދިޔައީ ދުވަހަކު ވެސް
އަހަރެން

ހިތުން

އަނިޔާތަކެއް

ފިލައިގެންދާނެ

ނޫނެވެ.
ދުވަސްތައް

މާޒީއާ

އެކުވެދިޔައެވެ.

ދޮންބައްޕަ މިނިވަން ވެގެން އެނބުރި ގެއަށް
އަތުވެއްޖެއެވެ.

އަހަރެމެން

ހީކުރީ

ދޮންބައްޕަ

ރަނގަޅުވީ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ދެން ފެނުނީ

މަސްތުވެފައެވެ.

ކުރިން

ހާލަކީ ވެސް ހަމަ މިފަދައެވެ .ނަމަވެސް މަންމަގެ

އެއަށްވުރެ ހިތި ދުވަސްތަކަކެވެ .ދޮންބައްޕަގެ

ދޮންބައްޕަ ކޮއްކޮއަށް ކުރާނެކަމެއްކޮށް ނިންމައި

ހާލު ނުވަތަ މަންމައަށް ބައްޕަ ކުރާ އަނިޔާއިން

ދޭތެރެދޭތެރެއިން

ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ .ދޮންބައްޕަ ދިއުމުން

މަންމައަށް އަޅާ ވޭނާއި އިހްސާސް ކުރެވޭނީ

މަންމައަށް ލިބެމުން ދިޔައެވެ .އަހަރެންނާއި ކޮއްކޮގެ

އަހަރެން ބޮލުގައި އަތްއަޅައިގެން ހުރެ ކޮޓަރި

ހަމަ މަންމައަށެވެ .އެވެސް ގެވެށި އަނިޔާއެވެ.

ކުރިމަތީގައި ދޮންބައްޕަ ،މަންމައާ ދިމާލަށް ވަރަށް

ތެރެއަށް ވަނީމެވެ .އޭރު ކޮއްކޮ އޮތީ އެނދުމަތީ

މިވެސް ގެވެށި އަނިޔާއެވެ .ކުރިން އަހަރެންނަށް

ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ވެސް ގޮވައެވެ .އަހަރެމެންނަށް

ބަންޑުން އޮވެ ރޯށެވެ .އަހަރެން ކޮއްކޮގާތު އިށީން

އަޑުއިވިފައި އޮތީ ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ހަމައެކަނި

އެކި ގޮތްގޮތުން ބިރުދައްކަމުން ދިޔައެވެ .އެކަމާ

ތަނާ މަންމަ ގެއަށް އައެވެ .އަދި އަހަރެންގެ

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ކަމަށެވެ .އެކަމަކު

އަހަރެންނާ ކޮއްކޮ ތިބެނީ އަބަދުވެސް ބިރުންނެވެ.

ބޮލުން ލޭ އަންނަތަން ފެނުމުން ފޮތިގަނޑަކުން

މިއަދު އަހަރެންނަށް ލިބެމުން މިދާ އަނިޔާތަކަކީ

އެތަން ބަނދެލިއެވެ .މަންމަ އައިސް އެނދުގައި

ވެސް ގެވެށި އަނިޔާއެވެ .މިފަދަ އަނިޔާތައް ލިބެނީ

އިށީނުމާއެކު ކޮއްކޮ ތެދުވެގެން މަންމަ ގައިގައި

ހަމައެކަނި

މަދުން

ބައްދާލައި ރޯން ފެށިއެވެ .އެހިސާބުން ،މަންމަ

ނަމަވެސް އަހަރެން ފަދަ އެތައް ފިރިހެނުންނަކަށް

ކޮއްކޮއާ ސުވާލުކުރިއެވެ .ބައްޕަ ކުރީ ކީއްހޭ

ވެސް މި އަނިޔާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަން އެއީ

ވެސް އެހިއެވެ .އެވަގުތު ކޮއްކޮ ގިސްލަމުން

މިއަދު އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެކެވެ.

އަނިޔާތައް

އަނެއްކާ

އެއްދުވަހަކު

ވެސް

އަހަރެން

ސިޓިންގ

ރޫމުގައި ފޮތްކިޔަން އިންދާ ،ދޮންބައްޕަ ގެއަށް
އައެވެ .އޭރު މަންމަ ވާނީ އޮފީހުގައެވެ .ކޮއްކޮ އިނީ
ކޮޓަރީގައި ފޯނުން ގޭމް ކުޅޭށެވެ .ކޮއްކޮ ގޭމްކުޅެން
އިންދާ ދޮންބައްޕަ ،ކޮއްކޮގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.
އަދި ކޮއްކޮއާ ބައިވެރިވެ ގޭމް ކުޅެން ފެށިއެވެ.
މިހެން ގޭމް ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކޮއްކޮގެ އަތުގައި
އޮތް ފޯނުން މާމޮޅު ގޭމެއް ދައްކާނަމޭ ކިޔާފައި
ދޮންބައްޕަ ކޮއްކޮގެ ފޯނުން ބަރަހަނާ ސައިޓަކަށް
ވަދެ ކޮއްކޮއަށް އެ މަންޒަރުތައް ދައްކަން ފެށިއެވެ.
އޭރު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުރީ ހުޅުވާފައެވެ .އެހެންވެ އެ

އައުމުގެ

މަންމަ

މަންމަގާތު ބުންޏެވެ .ބައްޕަ ކޮއްކޮގެ މޫނުމަތީ
ޖެހި ވާހަކައެވެ .އަދި ކޮއްކޮއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން
އަނިޔާކުރާ ވާހަކައާއި ފޯނުން ބަރަހަނާ ފިލްމު
ދެއްކި ވާހަކަ ވެސް ކޮއްކޮ މަންމައަށް ކިޔައިދިނެވެ.
އަދި ކޮއްކޮއާއި ބައްޕަ ބެހެން އުޅުނު ވާހަކަ ވެސް
ކޮއްކޮ މަންމަގާތު ބުންޏެވެ.

އަންހެނުންނަށް

ކޮންމެއަކަސް
ޢާއިލާތައް

ސަބަބުން

ނޫންކަން

ގެވެށި

އަނިޔާގެ

ރޫޅި

ދިރިއުޅުން

ވިއްސިވިހާލިވެގެންދާ މަންޒަރުތަކަކީ މުޖުތަމައުން
ފެންނަމުންދާ ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެވެ .ގެވެށި
އަނިޔާގެ ގޮތުގައި ޖިސްމާނީ ހާނިއްކަ ކުރުމަކީ
މީހެއްގެ ފަރާތުން އަނެކާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ

މަންޒަރުތައް އަހަރެންނަށް ދިޔައީ ފެންނަމުންނެވެ.

ކޮއްކޮ މަންމައަށް މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް

ޖިސްމާނީ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ ނުވަތަ

ގޭމް ކުޅެން އިނދެފައި ދޮންބައްޕަ ކޮއްކޮގެ ގައިގާ

ކިޔައިދިނުމުން،

ގައިގައި

ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމެވެ .އެއީ

ލޯބިން ބައްދައި ދޮންދީ ހަދަން ފެށުމުން އެކަމާ

ބައްދައި ރޯން ފެށިއެވެ .އަދި ހިތްވަރު ކޮށްފައި

މިފަދަ އަނިޔާއެއް ގަސްދުގައި މީހަކަށް ދިނުން

ކޮއްކޮ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ރޯން ފެށިއެވެ .ކޮއްކޮ

މަންމަ މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިއެވެ .މި

ނުވަތަ ހަރުކަށި އަދަބެއް ދިނުމުގެ ތެރޭގައި

ރޯން ފެށުމުން އަހަރެން ކޮއްކޮގެ ކޮޓަރިއަށް

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރު ކުރިއެވެ.

ގެއްލުން ލިބުން ނުވަތަ މީހާއާ މެދު އިހުމާލުވުމުގެ

ވަންނަން އުޅުމުން ދޮންބައްޕަ ،އަހަރެން ގަދަކަމުން

އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން މަންމަ އަހަރެމެން

ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުމެވެ .އަނބިމީހާ ނުވަތަ

ކޮޓަރިން ނެރެލައި ކޮއްޕާލިއެވެ .ކޮއްޕާލި ގަޑީގައި

ގޮވައިގެން ރަށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރިއެވެ.

ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ގެވެށި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ

އަހަރެންގެ ބޯ ފާރުގައި ޖެހި ފަޅައިގެން ގޮސް

އަދި ދޮންބައްޕަގެ ކައިރިން ވަރިވިއެވެ.

ނަމަ ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރާނަމަ

ލޭ އައެވެ .އެވަގުތު ކޮއްކޮ ކޮޓަރިން ނިކުންނަން
އުޅުމުން ދޮންބައްޕަ ކޮއްކޮ ހިފެހެއްޓިއެވެ .ކޮއްކޮ
ރޯން ފެށިއެވެ .ރޯން ފެށުމުން ދޮންބައްޕަ ކޮއްކޮގެ
އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކޮޓަރިއަށް ވައްދައި
ކޮޓަރީގެ

ދޮރު

ލެއްޕިއެވެ.

އޭރު

އަހަންނަކީ

ވެސް ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުން ކުރެވޭނެ މާބޮޑު ކަމެއް
ނެތެވެ .ވެފައި ހުރި ތަދުންނާއި ބޮލަށް އެނބުރުން
އަރާފައި ހުރުމުން މަޑުމަޑުން ތެދުވެގެން ގޮސް
މޭޒުމަތީ އޮތް އަހަރެންގެ ފޯނު ނަގައި މަންމައަށް
ގުޅީމެވެ .މަންމައަށް ގުޅައި މިހެން ކަންތައް ވާ
ވާހަކަ ބުނުމުން މަންމަ މި އަންނަނީއޭ ބުނެ ފޯނު
ކަނޑާލިއެވެ .އޭރުވެސް ދޮންބައްޕަ ،ކޮއްކޮއަށް
ކޮޓަރިތެރޭ އަނިޔާކުރާކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ.
އަދި ކޮއްކޮއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާކަން
ވެސް އެނގެއެވެ .އޭރުވެސް ދޮންބައަޕަ ހުރީ

އެއީ

މަންމަ،

މާޒީއެވެ.

ކޮއްކޮގެ

އެހެނަސް،

އެ

ހަނދާންތައް ހިތަކުން ނުފިލައެވެ .އަހަރެން ދެކޭ
ގޮތުގައި އެއީ ދޮންބައްޕައެއް ކަމަކު އިންސާނިއްޔަތު
ކަމެއް ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ .އެ ދުވަހު މަންމައަށް
ބައްޕަ ކުރަމުންދާ ގެވެށި އަނިޔާތައް ދެމުންދިޔައިރު،
ދޮންބައްޕަ

އަހަރެންނަށް

ދެމުންދާ

އެކިވަރުގެ

ގެވެށި އަނިޔާތައް ވަކި މަދެއް ނޫނެވެ .މިއަދު
އަހަރެންގެ ގައިގައި އަޅާ ވޭނާއި އަހަރެންގެ ބޮލަށް
ލިބިފައި މިހިރަ އަނިޔާއަކީ އެ ދޮންބައްޕަގެ ފުށުން
އަހަންނަށް

ލިބިފައިވާ

ހަނދާން

ނުފިލާވަރުގެ

އަނިޔާތަކެވެ .މިއަދު އަހަރެން ދުނިޔޭގައި މި
ހުންނަނީ ދާއިމަށް ބޭސްކައިގެންނެވެ .ބަލި މީހެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .އެ ވޭން އަދިވެސް ހަށިގަނޑުގައި
އަޅައެވެ .އެ ތަދު އިހްސާސް ކުރެވެއެވެ .މަންމަގެ

އެކަން ،ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ހުށަހެޅުން މުހިންމެވެ .މި ފަދަ މައްސަލައެއް
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ވަންހަނާކުރަން ބޭނުންވާ
މީހުންނަށް ނަން ވަންހަނާކޮށް ވެސް މައްސަލަ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ފުލުހުންނާ ގުޅޭނެ ހެލްޕްލައިނަކީ
ނުވަތަ

ރިޕޯޓުކުރާނެ

ނަންބަރަކީ

3000600

ނުވަތަ (ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން)  1412އެވެ .ގުޅާ
ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކުރި
ފަރާތެއްގެ ނަން ،ފުލުހުން ވަންހަނާ ކޮށްދޭނެއެވެ.
އާދެ! މިފަދަ ކުށްކުރާ މީހުން ހޯދައި ،އެ މީހުން
އެ ކަންތައް ކުރުމުން ހުއްޓުވައި ،ޤާނޫނީ އަދަބު
ދޭންޖެހެއެވެ.

އެއްވެސް

މީހަކަށް

އަނެކާއަށް

އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤެއް
ލިބިގެން ނުވެއެވެ.
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"ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް"

ާ ާ ު
ކ ިމޔބ
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ަ ަ ު
އހރ
އަކީ

ގުޅިގެން އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފަޔަރ

އަލިފާނުގެ

ނުރައްކަލަށް

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް

ސްޓޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުތެރެއަށް މި

ސިފައިން

ކުރިއަށްގެންދާ

ޚާއްޞަ

ހަރަކާތް ފުޅާކޮށް ،ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި

ބަރަކާތްތެރި

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ދިޔައީ ކުރިއަށް

"ފަޔަރ

ހަރަކާތެވެ.

ޕްރިވެންޝަން

ކޮންމެ

ވީކް"
އެންމެ

އަހަރެއްގެ

ރަމަޟާން މަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަޔަރ އެންޑް
ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ
މި ހަރަކާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާތާ

ގެ ން ދަ މު ން ނެ ވެ.
ވޭތުވެދިޔަ

ވޮ ރަ ން ޓް އޮ ފި ސަރ 3
އާ ސި މް ރަ ޝީ ދު

މާޒީގައި މި ހަރަކާތް ބާއްވާފައެވެ .އަދި މާލެ
އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވެސް ވަނީ މި

އަހަރުތަކުގައި

ތަފާތު

ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .އެގޮތުން

މި އަހަރަށް މިވަނީ  10އަހަރު ހަމަވެފައެވެ.
 2012ވަނަ އަހަރު ފެށި މި ހަރަކާތް އެންމެ
ފުރަތަމަ ބޭއްވުނީ މާލޭގައެވެ .ހެންވޭރު އަޑިޕާކު
ސަރަހައްދުން ފެށި "ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް"
ކާމިޔާބު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވި ،ދެވަނަ
އަހަރެއްގައި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ
ވިސްނުން ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ
ލީޑަރޝިޕުން އޭރު ގެންގުޅުއްވިއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ
ގޮތުން ޖެހިގެން އައި އަހަރު މި ހަރަކާތް ގްރޭޓަރ

އޯޑިއަންސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ތީމްތަކުގައި

ހިންމަފުށި ،ތުލުސްދޫ އަދި ވ .ކެޔޮދޫގައި އެ

މާލޭ އޭރިއާއަށް ފުޅާކޮށް މާލޭގެ އިތުރުން،

މި ހަރަކާތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .އަދި

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ޝާމިލު ކޮށްގެން ކުރިއަށް

ހުޅުމާލެ ،ވިލިމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށް

ފަޔަރ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކާއި ގޭހުގެ ޚިދުމަތް

ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް އާންމު ރައްޔިތުން އުފަލާ

ގެންދެވުނެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކާ

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ

އެކު ބަލައިގެންފައިވެއެވެ.

ގުޅިގެން

66

www.mndf.gov.mv

ވެސް

ތަފާތު

ލެވެލްތަކުގައި

ވަނީ

މި

ހަރަކާތުގެ

އަލިފާނުގެ

މައިގަނޑު

މަޤްޞަދަކީ

ރޫޅައި ރޭވޭ ގޮތަށް އަދި އުފުލައި ގެންގުޅުމަށް

އާންމު

ރައްޔިތުން

ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ މި އާލާތް

ނުރައްކަލަށް

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން
ބޭނުންވާ

މެސެޖުތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ހަރަކާތް

ކުރިއަށްގެންދަނީ

މީހުން

މި

ގިނައިން

އެއްވެ އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސް ތަފާތު
ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންތައް
ބައިވެރިކޮށްގެން

ދައްކައި
ކުރިއަށްގެންދާ

ރައްޔިތުން
ލައިވް

ސެޝަންތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިފަދަ ހޭލުންތެރި

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ

އެސްއެސްއިންނެވެ.

އިމާރާތްތަކުގައި
ފަޔަރ

ޤާއިމުކުރެވިފައި

ޕްރޮޓެކްޝަން

ސިސްޓަމްތައް.

ފަޔަރ އިވެކްއޭޝަން ޑްރިލް.

ހޭލުންތެރި ކުރެވުނު މައިގަނޑު

ޮކވިޑާއި ގުޅިގެން މުޅިންތަފާތު

ދާއިރާތައް

ކޮންސެޕްޓެއްގައި

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކައްކާ ގޭސް ބޭނުން
ކު ރު ން.

ހުންނަ

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން  2021ވަނަ
އަހަރު މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ،

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލުވާނެ
އެންމެ މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިއަކީ އަލިފާނުގެ
ނުރައްކަލަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް އުފަންވުމެވެ.

ކިޗަން ސިމިއުލޭޓަރެއް ތައްޔާރު
ކުރުން
މިފަދަ
ގެންދާއިރު،

އިވެންޓެއް

ޕަބްލިކް

އިވެންޓުގައި

ކުރިއަށް
ބޭނުންކުރާ

ސާމާނުތައް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމަކީ
ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެކެވެ .އެހެން ކަމުން މިފަދަ
ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އާލާތެއް

ބަދިގޭގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް.

ތައްޔާރުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގައި

ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ

ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ދިރާސާކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން

ހާ ދި ސާ ތަ އް.

ކުރެވުނު ދިރާސާގެ އަލީގައި ޚާއްޞަ އާލާތެއް

ކަރަންޓުގެ ސަބަބުން ހިނގާ އަލިފާނުގެ

ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ .ބަދިގެއެއްގެ ކޮންސެޕްޓަށް

ހާ ދި ސާ ތަ އް.

މުޅިން

ތަފާތު

ކޮންސެޕްޓެއްގައެވެ.

ކޮވިޑާ

ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އުސޫލުތަކާ
ގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރު މި ހަރަކާތް
ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ޓީވީ ،ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް
އަދި ތަފާތު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް
މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ .ޓީވީ/ރޭޑިއޯގެ ލައިވް އަދި
ރިކޯޑިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރި
ކުރުމުގެ

މަޢުލޫމާތު

ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

އަދި

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ކުރު ވީޑިއޯ ކުލިފްތައް
ތައްޔާރުކޮށް އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިޝަލް ސޯޝަލް
މީޑިއާ

ޕްލެޓްފޯމްތައް
ހަމައަށް

ރައްޔިތުންނާ
ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ތައްޔާރު

ކުރެވުނު

މި

އާލާތް

ޑިޒައިން

ކޮށްފައިވަނީ އެވެއަރނަސްއަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ
ސާމާނު ސްޓޯރކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .ފަސޭހަ ކަމާއެކު

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމާ ގުޅުންހުރި
އަދި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް.

މި

މެދުވެރިކޮށް
މި

އާންމު

ވީޑިއޯތައް

ވީޑިއޯތަކަށް

ވަނީ

އާންމުންގެ

ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 2022ވަނަ އަހަރު އާރޫހެއްގައި
ކޮވިޑް -19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން  2020ވަނަ،
މި ހަރަކާތް ބޭއްވިފައި ނުވި ނަމަވެސް ބައެއް
ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށް އާންމު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ
www.mndf.gov.mv
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މެދުވެރިކޮށް

ވަސީލަތްތައް

ވަނީ

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

އާންމުންނާ

މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ސިފައިންގެ ތަސައްވަރު
ރަނގަޅުވެ ،އާންމު ރައްޔިތުން ސިފައިންނާއި އޮންނަ
ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދެއެވެ .މިކަމުގެ
ނަތީޖާއަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ސިފައިންނާ މަތިކޮށްފައިވާ
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު
އިހުނަށްވުރެ ޮބޑުވެގެން ދިއުމެވެ.

 2021ވަނަ

އަހަރުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން މި ހަރަކާތް
ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ވެއެވެ .ކޮވިޑްގެ ހާލަތު
އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމާ ގުޅިގެން  2022ވަނަ
އަހަރު އާ ރޫހަކާ އެކު މި ހަރަކާތް ގެންދާނެ
ގޮތްތައް ރާވާލެވުނެވެ 2022 .މާރިޗު 19
އިން  24އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ހަރަކާތް
ގްރޭޓަރ މާލޭ އޭރިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ
މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައެވެ.
މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދާއި ވިލިމާލޭގެ ފެރީ
ޓާމިނަލް ސަރަހައްދާއި ތިލަފުށީގައި ބިދޭސީންނަށް
އަމާޒުކޮށްގެން

3

ތަފާތު

ސަރަހައްދެއްގައި

ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތާއި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2
ގެ ހިޔާ ފްލެޓް ސަހަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު

އަޅަން ފަރިތަކުރާ ސްޓޭންޑަކާއި ތުއްތު ކުދިންނާ

ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކުގައި ވަނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ

118

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައެވެ .އަދި އެމްއެންޑީއެފް

އިސްތިހާރު ކުރުމާއި އަދި ސިފްކޯގެ ފަރާތުން

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ތަފާތު  9ރަށާއި،

ޚާއްޞަ ހަދިޔާއެއް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ 4

ގުޅޭ

ހަރަކާތްތަކާއި،

"ފަޔަރ

ހަދިޔާދިނުމާއި،

ޕްރިވެންޝަން

"2022

ވީކް

ހަރަކާތެވެ .އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވުނު ހަރަކާތަކީ

ގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކުގައި

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް

"ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ވީކް" އަކީ އަލިފާނުގެ ނުރައްކަލަށް

ބަދަހިވެގެން ދެއެވެ .އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ޤާނޫނީ
ގޮތުން

އިހުނަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ދިޔުމެވެ .މި ހަރަކާތް
މިހާ ކާމިޔާބު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތީ

ކާމިޔާބު .ކުރިމަގުގައި ވެސް އާ ވިސްނުންތަކާ އެކު ،ވީ

އެފްއާރުއެސްގެ ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާ

އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ"

ބޭފުޅުންނާއި ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕާއި ދިފާޢީ
ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި އަދި

ިސ
ސ ި
ސރވ ް
ނޑ ް ެރ ް
ނ ްޓަ ،ފ ަޔ ރ ެއ ް
ކ ުޔ ަ
ޝރީފް ޮ -ކ ަމޑ ާ ް
ބރިގޭޑި ައރ ެޖ ެނ ަރލް މު ަޙ ްއ ަމ ުދ ަ
ް
ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް

ގޮތްތަކަށް

ކުޅުދުއްފުށި

ހަރަކާތެއް

އެ ދެ ރަށުގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް

ގެންދެވިފައިވެއެވެ .ދޮރުންދޮރަށް އަދި މީހުން

ދެއްކޭ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންތަކާއި ފަޔަރ ބްލޭންކެޓް

ޢާންމުކޮށް އެއްވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސް ވަރަށް

އަދި

ހާދިސާއެއްގައި

ޢަމަލުކުރާނެ

ހޭލުންތެރި

ކުރުވުނެވެ.

ކުރިއަށްދާ

ސަރަހައްދުގައި

ކޮންމެ

www.mndf.gov.mv

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

ނޮދަން

ފަޔަރ

ނައިފަރު

އޭރިއާ

އަލިފާނުގެ

ކުރުވުމާއި
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ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުން އަބަދުވެސް

ކޮމާންޑްގައި

ދިމާވެދާނެ

ސިފައިންނާ

މަތިކޮށްފައިވާ

އަލިފާން

ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު،

އަހަރުތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް

ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމްތަކަށް އަހުލުވެރި

ތެރެއިން

ސިފައިންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް

ގިނަގިނައިން ހިންގައިގެން ކަމަށް ވާއިރު ވޭތިވެދިޔަ

އެގޮތުން

ހަރަކާތުގެ

ސިފައިންގެ

ތަޞައްވަރު ރަނގަޅުވެ ،ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި

މަދުކުރެވޭނީ ހޭލުންތެރި ކަމުގެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް

ހަރަކާތެވެ .ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން އެތައް
މި

ކުރިއަށްގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް .ހިނގާ ހާދިސާތައް

ޚާއްޞަ

ގެ ން ދެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ފައިދާތަކެއް

ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢަކަށް ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ހެދުމަށް އެފްއާރުއެސްއިން

ހަރަކާތްތަކެއް

ރަށެއްގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް

ސްޓޭޝަން

އަދި

މެދުވެރިކޮށް

މިކަމަށް

ދެއްވާ

ޚާއްޞަ

އަހައްމިއްޔަތުގެ

ސަބަބުން ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ .ކުރިއަށްއޮތް
އަހަރުތަކުގައި ވެސް އިތުރު ތަރައްޤީއާއި ،އާ
ހިޔާލާއި ވިސްނުންތަކާއެކު ކާމިޔާބު ހަރަކާތެއްގެ
ގޮތުގައި

ކުރިއަށް

އިޚްލާޞްތެރި

ދިޔުމަކީ

ދުޢާއެވެ.

މިއަދު

ކުރެވޭ

ހެޔޮލަފާ މައިންބަފައިންގެ އަސްކަނިދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަން
ލިބުމަ ީކ ކޮންފަދަ ހެޔޮ ރަޙްމަތެއްތޯ!
މާތް ﷲ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަނީ
އިމްތިޙާނު ކުރުމަށް ޓަކައެވެ .އަދި ދަރިންނަކީ
މާތް ﷲ މައިންބަފައިންނަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
އަމާނާތަކެވެ.

ތަރުބިއްޔަތުކޮށް

ދަރިން

ބެލެހެއްޓުމުގައި މައިންބަފައިން ވަރުބަލިކަމެއްނެތި
އެހާބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް އެ ވަނީ އެހެންވެއެވެ .މާތް
ﷲގެ ޙައްޤުގައި މައިންބަފައިންނާއި އެކަލާންގެ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތަށް ހިޔާނާތްތެރި ނުވެ ،އެ
މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ދަރިންގެ ވެސް ޙައްޤުގައެވެ.
އެ ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރުމުގެ ފޮނި
އުންމީދުގައެވެ.

ދަރިޔަކު

ގޮތުގައި

ހެޔޮލަފާ

ބޮޑުކޮށްފިނަމަ އެ މަޔަކަށް ވެސް އޭގެ ހެޔޮ
ދަރުމައާއި ސަވާބު ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ދަރިއެއްގެ

ދުޢާއަކީ

ވެސް

އެފަދަ

އެއްކަލަ މައިމީހާ ދެއްކި މަގު ޚިޔާރު ނުކުރެވުމުން
އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ހާލަތްތައް ވެސް އާދެއެވެ.
ދަރިން

އަންނައިރު

ބޮޑެތިވެގެން

މައިންބަފައިން އެ ކުދިންގެ ކަންތައްތަކަށް މާބޮޑު
އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ނުދޭނަމަ ،މާދަމާ އެ ކުދިން
ވެސް ދިރިއުޅުމެއް ފަށައި ،ދަރިން ލިބުމުން
އެ ދަރިން އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ބެލުމުގެ އެއްވެސް
ރޫޙެއް

ހުރުމަކީ

ވަރަށް

ނާދިރު

ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް ތިމާ ކުޑައިރު ތިމާގެ މައިންބަފައިން
އަބަދުހެން ކަންކަން ހަނދާންކޮށްދީ

އަޅާލައި

ދަރިން

ލިބުމުން

ހަދާނަމަ،

ތިމާ

ބޮޑުވެ،

އެ ހަނދާންތައް އާވެ ،އެ ކަންކަމުން ލިބުނު

ކުރިމަތިލާންޖެހޭއިރު އެ ސުވާލު ކުރިމަތިވާނެކަން
އެނގޭ

ހާލު

އަބަދުވެސް

މައިންބަފައިން

ކުރިމައްޗަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ނަމާދު ކުރުމުގެ
އާދަ ތިމާގެ ކިބައިގައި ހަރުލައެވެ .އަދި ބޮޑުވެ
ދިރިއުޅުމެއް ފަށައި ،ދަރިން ލިބުމުން ވެސް އެ
ހަނދާންތައް އާވެ ތިމާގެ ދަރިން ކައިރީގައި
ވެސް އެއިރު މައިންބަފައިން ކަންކުރިހެން ނަމާދު
ކުރިންތޯ ނުވަތަ އެކަން ކުރަން އެ ދަރިންނަށް
ހަނދާންކޮށްދެވެއެވެ .ހަމަ މިއާ ޚިލާފަށް ދަރިން
ބޮޑެތިވަމުން އަންނައިރު ނަމާދުކުރިންތޯ ނުވަތަ
ނަމާދުކުރަން ހަނދާން ނުކޮށްދޭނަމަ އެ ދަރިން
ވެސް އެކަމަށް މާބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުމަކީ
ނާދިރު ކަމެކެވެ .އަދި އެ ދަރިން ބޮޑެތިވެގެން
ދަރިން

މަޔަކަށް

ނޓް ުމސާ ުފ ާއދު
ސޖަ ް
ސ ާޓފް ާ
ް

ނަމާދުކުރަން

ތަރުބިއްޔަތުކުރާއިރު

ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ވަރަށް މުހިންމުވެގެންވާ

ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ

ކާ ނާ އެ ކެ ވެ.

ހުރުމަކީ ވެސް ނާދިރު ކަމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ

މުޖުތަމަޢުގައި

މައިންބަފައިން

ވަރަށް

އަށަގަނެފައި

އާދައެއް

އެމީހުންނަށް

އަބަދުވެސް

ގިނައިން ދިމާވާ ކަމެކެވެ .ބައެއްފަހަރު ދަރިން

ލިބިފައި

ހުންނަ

ހެޔޮ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް އެ ދަރިން

ދަރިންނަށް

ރަނގަޅު

ބޮޑުވެގެން އަންނައިރު މައިންބަފައިން އަބަދުހެން

ހިތްވަރާއެކު

އެކި ކަންކަމުގައި ދަރިންނަށް އިރުޝާދުދެމުން

އަދި ދަރިން ވެސް މައިންބަފައިންގެ އެ ބުރަ

ކަންތައްތައް

މައިންބަފައިން

އާދެއެވެ.

އެގޮތުން

ރަނގަޅު

ކެރިފޯރުންތެރިކަމާއެކު
މުސްތަޤްބަލެއް

ލިބޭތޯ

މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ

އަގުވަޒަންކޮށް،

ކުރުމަށާއި ވިޔާނުދާ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް

އުންމީދުކުރާ މަންޒިލަށް ދަރިން ގެންދިއުމަށް ކުރާ

ހަނދާންކޮށްދީ ހަދައެވެ .ނަމަވެސް ދެރަކަމަކީ

ބުރަ މަސައްކަތުގައި މައިންބަފައިންގެ އަތުގައި

އޮހޮރުވައި،

ޢިބުރަތާ މެދު ވިސްނައި ތިމާގެ ދަރިންނަށް

ހިފަނީ ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުގައެވެ .އާޚިރުގައި

އެތަށް ޤުރުބާނީއެއްވެގެން ދަރިންނަށް ޓަކައި

ވެސް އެ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

މައިންބަފައިން އެ ދަރިންނަށް ޓަކައި ކުރި ބުރަ

މަގުކޮށައިދީ ހެދުމުން ވެސް ދަރިން އެ މީހުންގެ

ބޮޑުވާނެއެވެ .އޭގެ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ،ނަމަވެސް

މަސައްކަތުގެ ފޮނިމީރުކަން ޖީލުތަކަކަށް ހެޔޮ

އަމިއްލަ މަންފާއަށް އެ މަގު ނޫން އެހެން މަގެއް

ވަރަށް މުހިންމު މިސާލަކަށް ޖެހިލާނަމެވެ .ތިމާ

އެފަދަ ގިނަ

ބޮޑުވަމުން އައިއިރު އަބަދުހެން ނަމާދުކުރުމަށް

ޙާލަތްތަކުގައި މައިންބަފައިން ބުރަ މަސައްކަތުން

މައިންބަފައިން

ނުވަތަ

ކޮށައިދީ ،ދެއްކި މަގުގައި ކޮޅުފައިން ޖަހައި،

ނަމާދުކޮށްފިންތޯ ސުވާލުކޮށް ހަދަނީއެވެ .އޭގެ

އަމިއްލަ މަގު ޚިޔާރުކުރާ ދަރިން ،ފަހުން ވަކި

ސަބަބުން ތިމާ ނަމާދުކުރުމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް

ހިސާބަކުން ގޮތް ހުސްވެ ،މަގުބަންދުވާ ހިސާބުން

އަބަދުހެން

މައިންބަފައިން

ބައެއްފަހަރު

ޚިޔާރުކުރާ ތަން އަންނާތީއެވެ.

ދާ

ލިބެއެވެ.

އަދި

ހަނދާންކޮށްދެނީއެވެ.

މައިންބަފައިންނާ

ގޮތުގައި

ދެމިގެންދެއެވެ.

ޔާ ﷲ ،ކުޑަކުއްޖަކު ކަމުގައި މިއަޅާ ވީދުވަހު
އެ ދެ މީހުން މިއަޅާ ބަލައި ބޮޑުކުރި ފަދައިން ،އެ
ދެ މީހުންނަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލައްވައި އަޅަމެންގެ
ދަރިންގެ ހަޔާތް ބާއްޖަވެރި ކުރައްވާންދޭވެ .އާމިން
www.mndf.gov.mv
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ސ ީ
ބހ ެއ ް ި
ޔގައ ި ެ
ދނި ޭ
ޓ މީހާ
ނ ުރހުމުގައ ި ު
ޝ އައޯޗީު :
ހި ާ
 1999ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 30

ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރިއެވެ .އެ ވޭނާއި ރިހުން

ވަނަ ދުވަހު ،ޖަޕާނުގައި ހުރި ނިއުކްލިއަރ

ތަހައްމަލުކުރަމުން ދިޔަ އިރު ،ރިސާޗު ކުރުމުގެ

ކޮންވާޝަން ޕްލާންޓްގައި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި

ޑޮކްޓަރުންގެ

ބޭނުމަށް،

ނުރައްކާތެރި

ޓީމެއް ވަނީ އޭނާ ދުނިޔޭގައި ބެހެއްޓެން ހުރި

ނިއުކްލިއަރ ހާދިސާގައި ދެ މީހަކު މަރުވިއެވެ.

ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް ،ރަހުމެއްނެތް އެތައް

އޭގެތެރެއިން އެކަކަށް ކިޔާ ނަމަކީ ،ހިސާޝީ

ކަމެއް ކޮށްފައެވެ.

ހާދިސާއެއް

މި

ހިނގިއެވެ.

އަ އޯ ޗީ އެ ވެ.

މި

ހާދިސާއަކީ

ޖަޕާނުގައި

ސއިން
ނ ުޙ ަ
ރލް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ިއޝާ ް
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ލާ ް

މިހާތަނަށް

ހާދިސާ

ހިނގި

ވަގުތު

ނިއުކްލިއަރ

މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ އެ ހާދިސާގައި

ހިނގާފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ސިވިލިއަން

ލިބުނު

ޒަޚަމްތަކާއި،

ނިއުކްލިއަރ

ސިފަކުރާ

ވެސް،

ސައިންޓިފިކް

ހާދިސާއެކެވެ .މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ

ދިރިހުރި،

ގޮތް ކުރު ގޮތަކަށް ދެންނެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ.

އެހެނަސް މަރުވެފައި އޮތް ހަށިގަނޑު ބޭނުންކުރި

އާދެ ،ޕްލާންޓުގައި އެ ދުވަހު މަސައްކަތް

އެކްސްޕެރިމެންޓަލް ފާސްޓް ބްރީޑަރ ރިއެކްޓަރަށް

ކުރި ހިސާޝީ އައޯޗީއާއި އިތުރު ދެ މީހަކު

ބޭނުންވާ މަދު މިންވަރެއްގެ ތެޔޮ އުފެއްދުމެވެ.

ހިސާޝީ

އައޯޗީއަށް

އަޅަމުންދިޔަ
ތަޙުޤީޤުތަކެއް
ގޮތުގެ

ނިޔުކްލިއަރ
ގެ

ވޭނާއެކު
ކުރުމަށް

އޭނާގެ

ވާހަކައެވެ.

ހިސާޝީ
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އޭނާގެ

ނުރުހުމުގައި

އައޯޗީއަކީ
ފިޔުލް

ނިއުކްލިއަރ

(ޖަޕާން

ޕްލާންޓުގައި ހުންނަ ޕްރިސިޕިޓޭޝަން ޓޭންކަށް

ކޮންޕެނީ)

 7ބާލިދީގެ އޭކުޔެސް ޔޫރެނިލް ނައިޓްރޭޓް

ޕްލާންޓުގައި

ނައިޓްރޭޓް

ޖޭސީއޯ

ކޮންވާޝަން
ކޮންވާޝަން

ހާދިސާގެ

ގޮތުގައި

އެޅިއެވެ.

އޭކުޔެސް

ޔޫރެނިލް

މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ޓެކްނީޝަނެކެވެ .މި

މިހާގިނަ އަދަދަކަށް އެޅުމާއެކު ޓޭންކުން ވަގުތުން

ނިއުކްލިއަރ ކޮންވާޝަން ޕްލާންޓުގައި ހިނގި

ނުރައްކާތެރި ރަނގަބީލު އަޅަން ފެށިއެވެ .ޓޭންކު

ނުރައްކާތެރި ނިއުކްލިއަރ ހާދިސާގައި މަރުވި

ތެރޭގައި ސެލްފް ސަސްޓެއިނިންގ ނިއުކްލިއަރ

ހިސާޝީ އައޯޗީއަކީ މިހާތަނަށް އަދި ދުނިޔޭގައި

ފިޝަން ޗެއިން ރިއެކްޝަނެއް އުފެދި ،ގެމާ އަދި

ރޭޑިއޭޝަންގެ އެންމެ ގިނަ އަދަދުތަކަށް ހުށަހެޅުނު

ނިއުޓްރޮން ރޭޑިއޭޝަންގެ ގިނަ މިންވަރުތަކެއް

މީހާއެވެ .ހާދިސާގެ ސަބަބުން އޭނާ އެތަކެއް

ބޭރުކުރަން ފެށިއެވެ.

www.mndf.gov.mv

ފެސިލިޓީގައި އެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ
ހިސާޝީ

މީހުންނަކީ
ޝިނޮހަރާ،
މީހުންގެ

އަދި

އައޯޗީއާއި،

ޔުޓާކާ

މަސައްކަތަކަށް

އެ

މަސާޓޯ

ޔޮކޮކާވާއެވެ.

އެ

ދުވަހުވީ

ޖޯޔޯ

ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް މި ގޮތަށް ތެޔޮ އުފައްދަން އެމީހުން
މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު ،ޕްރިސިޕިޓޭޝަން
ޓޭންކާ އެންމެ ގާތުގައި ހުރީ އައޯޗީއެވެ .ޝިނޮހަރާ
އޭރު ހުރީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި ޕްލެޓްފޯމެއް
މަތީގައެވެ .އަދި ޔޮކޮކާވާ ހުރީ  4މީޓަރު ދުރުގައި
ހުރި

މޭޒެއް

ދޮށުގައި

އިށީނދެލައިގެންނެވެ.

ޕްރިސިޕިޓޭޝަން ޓޭންކު ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް
ހުށަހެޅުމާއެކު ،ޝިރެންކޯވް ރޭޑިއޭޝަންގެ ނޫ

ކުލައިގެ ވިދުވަރެއް ފެނުނު ކަމަށްވެއެވެ.
މިއީ ޖަޕާނުގައި މި ފަދައިން ހިނގި ދެވަނަ
ނިއުކްލިއަރ ހާދިސާއެވެ .އޭގެކުރިން ހިނގި
ފުކިޝީމާ ޑައިޗީ ނިއުކްލިއަރ ހާދިސާއަށް ފަހު
އަނެއްކާ ވެސް މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވުމުން،
ނިއުކްލިއަރ

ޕްލާންޓުތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މީހުންނަށް އެކަށޭނަ ތަމްރީނުތައް ނުދެވޭ ކަމުގެ
އަޑުތައް ގަދަވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.
ކޮންމެއަކަސް ،ޕްރިސިޕިޓޭޝަން ޓޭންކަށް
އެދުވަހު އެޅި އޭކުޔެސް ސޮލިއުޝަންގެ ބާލިދީގައި
 16ކިލޯގްރާމުގެ ޔުރޭނިއަމް ހުރިކަމަށް ވެއެވެ.
ޕްރިސިޕިޓޭޝަން ޓޭންކަކަށް ޔުރޭނިއަމް އެޅޭ
އެންމެ ގިނަ އަދަދަކީ  2.4ކިލޯގްރާމެވެ .އެ
ޕްލާންޓުގައި

ދުވަހު

އެ

ހިނގި

ހާދިސާގައި

އައޯޗީއަށް ވަނީ  17ސީވަޓްގެ ރޭޑިއޭޝަންގެ
އަސަރުކޮށްފައެވެ .ޝިނޮހަރާއަށް  10ސީވަޓްގެ
ރޭޑިއޭޝަންގެ އަސަރުކުރިއެވެ .އަދި ޔޮކޮކާވާއަށް
 3ސީވަޓްގެ ރޭޑިއޭޝަންގެ އަސަރު ކުރިއެވެ.
އަސަރުތައް

ރޭޑިއޭޝަންގެ

ކުރަން

ފެށުމުން ނޭވާ ހާސްވުމާއި ،ހޮޑުލެވުމާއި ،ތަދު
އިހުސާސްކުރެވުމާއެކު ޑިކޮންޓެމިނޭޝަން ޗެމްބަރު
ތެރެއަށް އައޯޗީ ވަގުތުން ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނެވެ.
މި ހާދިސާގައި ޕްލާންޓު ތެރޭގައި ގޮވުމެއް ގޮވާފައި
ނުވިނަމަވެސް ،އެތަކެއް ވިހަ މާއްދާއެއް އޮތީ
ބޭރުވެގެން ގޮސްފައެވެ .ހަމައެއާއެކު މި ޗެއިން
ރިއެކްޝަން  20ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔައެވެ.
އައޯޗީއަކީ

އެންމެ

ކުޑަ

ވަގުތުކޮޅެއްގެ

ތެރޭގައި މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރޭޑިއޭޝަނަށް
ހުށަހެޅިގެން ޖަޕާނުގައި މަރުވި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ.
އައޯޗީއަށް ކޮށްފައިވާ ރޭޑިއޭޝަންގެ އަސަރުގެ
ސަބަބުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ވައިޓް ބްލަޑް
ސެލްތައް އެއްކޮށް ނައްތާލައި ،ކްރޮމޮސޯމްސް
މުޅިން ހަލާކުކޮށްލިއެވެ .އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ
ހުރިހާ ތަނެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފިހުނެވެ .އެތެރެ
ހަށީގެ ގުނަވަންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން
ލިބިފައި ހުއްޓެވެ.
އައޯޗީގެ މި ނިކަމެތި އަދި ވޭނުން ފުރިގެންވީ
ހާލުގައި ވަނިކޮށް ،ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ވަނީ
އޭނާގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ ދުނިޔޭގައި ބަހައްޓަން
މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން  83ދުވަސް
ވާންދެން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން އޭނާގެ ވޭނުން

ފުރިފައިވީ

ހަށިގަނޑު

ޑޮކްޓަރުންގެ

ޓީމުން

ގެންގުޅެފައިވެއެވެ.

ލިބެން ނުހުންނަ ބޭސްތަކުގެ އިތުރުން އެތަކެއް

ތަހުޤީޤުތަކުގައި،

އައޯޗީއަށް

ކުރި

ސިކިން

ޓްރާންސްޕްލާންޓުތަކެއް

ހާދިސާ ހިނގިތާ  59ވަނައަށް ވީދުވަހު49 ،

ދެވިގެން ދިޔައެވެ .މިގޮތަށް ތަހުޤީޤުތަކުގައި

މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ތިން ފަހަރަކަށް އައޯޗީގެ ހިތް

ބޭނުންކުރަމުންދިޔަތާ

ފަހުން،

ހުއްޓުނެވެ .ނަމަވެސް މީގެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު

ދެން އޭނާއަށް ކެތެއް ނުވާނެކަމާއި ،އޭނާއަކީ

ވެސް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވަނީ އައޯޗީގެ ވިންދު

ރިސާޗުކުރަން އެމީހުން ގެންގުޅޭ ގިނީ އޫރެއް

އަނބުރާ ހޯދާފައެވެ .އައޯޗީގެ ނުރުހުމުގައެވެ.

ނޫން ކަމުގައި ،އައޯޗީ ޑޮކްޓަރުންގެ ގާތުގައި

އޭނާގެ އެދުމަކަށްވީ އޭނާ ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ

ބު ން ޏެ ވެ.

ހަފުތާއެއް

އެ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރަމުންދިޔަ ފަހަރެއްގައި،

ވޭނަށް ނިމުމެއް ގެނެސްދިނުމަށެވެ.
ވަރަކަށް

 1999ނޮވެމްބަރު  27ވަނަ ދުވަހު 70 ،މިނެޓަށް

އައޯޗީގެ ހާލު ދިޔައީ ގޯސްވަމުންނެވެ .އެންމެފަހުން،

އައޯޗީގެ ހިތް ހުއްޓިފައިވެއެވެ .އެފަހަރު ވެސް

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓޯކްޔޯ ހޮސްޕިޓަލަށް އޭނާގެ

އޭނާގެ ހިތުގެ ހިނގުން އަލުން ހޯދީ ،ބޭސްތަކާއި

ދިރިހުރި ވޭނުން ފުރިފައިވާ ހަށިގަނޑު ބަދަލުކޮށް،

ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަންގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕެރިފެރަލް ސްޓެމް

ދެމުންގޮސް،

ދުވަސްތައް

ފާއިތުވަމުން

ދިޔަ

އައޯޗީގެ

ނުރުހުމުގައި

ފަރުވާ

އޭނާ

ވޭންހުރި އަނިޔާވެރި މަރަކުން އޭނާ މަރުވެގެން

ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުނެވެ .މީގެއިތުރުން އެތަކެއް

ދިޔައީ  1999ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު 21

ސެލްސްގެ
ބްލަޑް

ޓްރާންސްފިއުޝަން
ޓްރާންސްފިއުޝަންތަކާއި،

ވެސް

ޖަޕާނުގައި

ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
www.mndf.gov.mv
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ބއްޕ ަ
ބ ާރ ޢިލްމުގެ ަ
އަލްޖި ް
ހިސާބު ޢިލްމާއި ނުޖޫމީ ޢިލްމުގެ ރޮނގުން

ލޯބިކުރި ބައެކެވެ .ޚުވާރިޒަމް (އުޒްބަކިސްތާން)

ދުނިޔެއަށް އުފަންވި ،ޢިލްމީ ޚަޒާނާގެ އެންމެ

ގެ އަވަށެއް ކަމުގައިވާ ޤުތުރުބަލީގައި ހިސާބު

އާދަޔާއިޚިލާފު ސިކުނޑިކަމުގައިވާ އަބޫ ޖައުފަރު

ޢިލްމަށް މޮޅު ޢާލިމުންނަށް ކިޔަމުންދިޔަ ނަމަކީ

ކުރީސަފުގައި އަލް ޚުވާރިޒަމީގެ ނަން ހިމެނިވަޑައި

މުޙައްމަދު ބުން މޫސާ އަލް ޚުވާރިޒަމީގެ ނަމަކީ

"އަލް ތަބަރި" އެވެ .ޚުވާރިޒަމީއަކީ އޭގެތެރެއިން

ގަންނަވައެވެ .އޭނާއަކީ ،ދުރަށް ފެންނަ އަލިގަދަ

ފާހަގަކޮށްލެވުނު ބޭފުޅެކެވެ.

ތަރިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަނޑުކަމެއް ނާންނާނެ

ޢިލްމީ

ދުނިޔޭގައި

ނައްތާލެވޭނެ

ހަނދާން

ނަމެއް ނޫނެވެ .ހަނދުގައިވާ "ބޮޑުވަޅުގަނޑު"
(ކުރޭޓަރ އޮފް މޫން) އަށް ޚުވާރިޒަމީގެ ނަން
ނިސްބަތްކުރެވިފައި
ނޫނެވެ.

ހިސާބު

ވަނީ
ޢިލްމު،

ސަބަބެއް

ނެތިއެއް

ތަރައްޤީވެގެންދިޔަ

އަސްލުކަމުގައިވާ "އަލްޖިބްރާ" ،އަދުގެ ދުނިޔެއަށް
ވުޖޫދުކޮށްދެއްވި މޭސްތިރިއަކީ ،މުޅި ދުނިޔެ ،އެ
ނަމަކަށް ހެކިވާނެ އަލް ޚުވާރިޒަމީއެވެ.

އަލް

ޚުވާރިޒަމީ،

ދުނިޔޭގައި

އިރާއި

ހަނދު ފަދައިން ވިދާލީ ،އޭނާގެ ހިންމަތާއި
ޢިލްމު

ހާސިލު

ކުރެއްވުމަށްޓަކައި

ކުރެއްވި

މަސައްކަތްޕުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ .ޢިލްމީ ގޮތުން
ގިނަ

ބަޔަކަށް

ފައިދާތަކެއް

ހާސިލުކޮށްދިން

މުހިންމު ޝަޚުޞިއްޔަތުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ

ވއ 1އިބް ރާހީ މް އަޙް މަދު

ތަ ރި އެ ކެ ވެ.

ބަޣުދާދަށް ހިޖުރަކުރެއްވުން
ޢިލްމީ ސިކުނޑީގެ ވެރި ޚުވާރިޒަމީ ،އޭނާގެ
ވަޠަން ދޫކުރައްވައި ބަޣުދާދަށް ވަޑައިގެންނެވީ،
މައުމޫނުއް ރަޝީދުގެ ދައުރުގައި ،ބަޣުދާދުގެ

ޙަޔާތުގެ ކުރީކޮޅު
އަލް ޚުވާރިޒަމީގެ ޅަފަތުގެ ޙަޔާތާ ބެހޭގޮތުން
އެނގެންއޮތީ ވަރަށް މަދު މިންވަރެކެވެ .އޭނާއަކީ
ޕާސިއަނުންގެ

ކޮންޓްރޯލުގެ

ދަށުގައި

އޮތް

ޚުވާރިޒަމަށް ނިސްބަތްވި ފަޤީރު ޢާއިލާއެއްގެ
ބޭފުޅެކެވެ .ޚުވާރިޒަމަކީ މިހާރުގެ ގޮތުންނަމަ
އުޒްބަކިސްތާނެވެ.

ބުނެވޭ

ގޮތުގައި

އޭރުގެ

ޚުވާރިޒަމްގެ ރައްޔިތުންނަކީ ހިސާބު ޢިލްމަށް ވަރަށް
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އުޒްބަކިސްތާނުގައި އަލް ޚުވާރިޒަމީގެ ހަނދާނުގައި ހަދާފައިވާ ސްޓެޗޫއެއް

ޢިލްމީ މަރުކަޒު "ބައިތުލް ޚިކުމާ" (ހައުސް އޮފް
ވިޒްޑަމް) ގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ޢަޒުމުގައެވެ.
ލަފާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ،ބަޣުދާދަށް އޭނާ
ވަޑައިގެންފައި ވާނީ ،މީލާދީން  825ގައެވެ.

ޖިއޮމެޓްރީއާއި ނުޖޫމީ ޢިލްމުގެ ރޮނގުން ވަރަށް
މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް

ފުރިހަމަ

ކުރެއްވިއެވެ.

އައްބާސީ ދައުލަތުގެ ހަ ވަނަ ޚަލީފާ،
ޚަލީފާ މައުމޫނުއް ރަޝީދަކީ ،ޢިލްމުވެރިންނަށް
ވަރަށް

ޤަދަރު

މައުމޫނުގެ

ކުރެއްވި

ބޭފުޅެކެވެ.

ޚަލީފާ

ވެރިކަމުގައި،

ބަޣުދާދަކީ،

ޢިލްމީ

ގޮތުން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރައިގެން ދިޔަ

ޚުވާރިޒަމީއަށް ބަޣުދާދުގެ ޢިލްމީ މަހެފިލްތަކުން
ވަރަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވިއެވެ" .ބައިތުލް
ޚިކުމާ" ގެ ސައިންސް އެކެޑެމީގެ މެމްބަރަކަށް
ވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ،އޭނާ ދިމާކުރެއްވީ މުޅިން
އާ ދޮރުތަކެކެވެ .އޭނާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި
ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން ،ހިސާބު
ޢިލްމުގެ

މައްޗަށް،

ވަރަށް

ފުރިހަމަ

މަޤާލާ

( )treatiseއެއް ލިޔުއްވައި" ،ބައިތުލް ޚިކުމާ"
ގެ ސައިންސް އެކެޑެމީއަށް ފޮނުއްވިއެވެ .އޭނާ އެ
މަޤާލާ ލިޔުއްވާފައި ވަނީ މި ޒަމާނުގައި ޕީއެޗްޑީ
ޚުވާރިޒަމީގެ

މަޤާލާ،

ދުނިޔޭގެ

ތަޢުލީމީ

މިއަދު ވެސް މުޠާލިޢާ ކުރަމުންދާ ހިސާބު ޢިލްމުގެ
ފަންނުވެރި އަސާސީ ފޮތަށެވެ .ހިސާބު ޢިލްމުގެ
މި ފޮތަކީ ،މި ދާއިރާގައި މިސާލެއް ނުވާފަދަ
ފޮ ތެ ކެ ވެ.

ވެރިކަމުގައި ،ދުނިޔޭގެ ޤާބިލު ޢިލްމުވެރިންނަށް
ދެއްވައި،

ބަޣުދާދަށް

ގޮތުގައި،

ހޯއްދެވުމަކީ،

އަލްޖިބްރާގެ

ގެންނެވިއެވެ.

މުދާ ބެހުމާ ގުޅޭގޮތުން އަލްޚުވާރިޒަމީ ކުރެއްވި

އަދި ޢިލްމުވެރިން ލައްވައި ،ބައިތުލް ޚިކުމާގައި

ނަތީޖާއެވެ.

ސައިންޓިފިކް

ދިރާސާ

މުޠާލިޢާތައް

ކުރައްވަން

ކުރެއްވުމާއި

ޢިލްމީ

ފެށްޓެވިއެވެ.

މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއްގެ
މިން

ބިންތަކުގެ

އާޚިރު
އެޅުމާއި

ބައިކުރުމާއި،

އަލް

ކެނަލްތައް ކޮނުމަށް ހެދި ހިސާބު ފޯމިޔުލާތަކެއް

ޚުވާރިޒަމީއަކީ ވެސް އޭނާގެ ޢިލްމީ ޤާބިލިއްޔަތުގެ

މުއްސަނދިކޮށްގެން މި ޒަމާނުގެ ޖިއޮމެޓްރިކަލް

ސަބަބުން ވެރިކަމުގެ ޝާހީ ދަރުބާރުގައި ފާހަގަ

ކޮންޕިޔުޓޭޝަން

އޭނާގެ

ކޮށްލެވުނު ޝަޚްޞިއްޔަތަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ.

ވިސްނުންފުޅު ވަނީ ގެންދަވާފައެވެ .ޚުވާރިޒަމީގެ

އެހެންކަމުން ޚުވާރިޒަމީ ވެވަޑައިގަތީ ،ޚަލީފާގެ

އެ

ހޯއްދަވަން

ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅަކަށް ވެސް މެއެވެ.

ބޭނުންފުޅުވި މިންވަރަށް ވުރެ ވެސް އިތުރަށް

ިކ ާތ ުބ ްލ ަޖ ްބރު ަވލް ުމ ާޤ ަބލާ
ފުރިހަމަ

ޢިލްމީ

ހޯއްދެވުންތަކުގެ

މައްޗަށް

ޢިލްމާ

މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ،

އޭނާ

ބައެއް ޢިލްމީ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ،އޭނާގެ އެންމެ
މަސައްކަތަކީ،

ހަމައަށް

ހޯއްދެވިފައިވާ ޢިލްމީ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކަމުގައި

އަލްޖިބްރާގެ

ބިނާކޮށް

ލިޔުއްވި

"ކިތާބުލް ޖަބްރު ވަލް މުޤާބަލާ" ފޮތެވެ .އޭނާ
އުފަންކުރި "އަލް ޖިބްރު" (އަލްޖިބްރާ) ގެ ޢިލްމީ

އަލްޖިބްރާއާ ބެހޭގޮތުން އޭނާއަށް ފަހުވެސް
ކިތަންމެ

ޢިލްމުވެރިންނެއް

ލިޔުއްވާފައި

ފޮތް

ވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އަލްޖިބްރާ ޢިލްމުގައި
އަލްޚުވާރިޒަމީ

ހޯއްދަވައިފައިވާ

ޤަވާޢިދުތަކާއި

އުޞޫލުތަކުގެ އިތުރަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އިތުރު
އެއްޗެއް ހޯއްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ޚުވާރިޒަމީ
ހާމަކުރެއްވި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަކީ ،ބާވެ

އެކެޑެމީން

ހަސްނެތިގެން ،ބޭނުން ނުކުރެވޭ އެއްޗެތިތަކަކަށެއް
ނުވިއެވެ .މިއަދު ވެސް މަތީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި

ކޮމެޓީއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ،އެ މަޤާލާއާ ބެހޭގޮތުން

ސްކޫލުތަކާއި ކޮލެޖުތަކުގައި ކިޔަވައި ދެވެނީ ހަމަ

އޭނާއާ ސުވާލު ކުރެވި ،ސައިންސް އެކެޑެމީގެ

އެ އުޞޫލުތަކެވެ.

މެމްބަރުކަން އޭނާއަށް އެރުވުނެވެ.

ނ ިޤ ާލބު
ނވި އި ް
ށ ގެން ެ
ސބު ިޢ ްލ ަމ ް
ިހ ާ

އެފަހުން ،ބައިތުލް ޚިކުމާގެ ކުތުބުޚާނާގައި
ހުރި

އެތައް

މަރުކަޒުތަކެއްގައި

ތަރިކަ

ޤަބޫލުކޮށް ،އޭނާއަށް ދަޢުވަތު އެރުވުނެވެ .އަދި

ޢިލްމީ

ޖަބްރު

މުޤާބަލާ"

ސަހަރެވެ .ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ .އެ

ޙާސިލުކުރުމަށް ލިޔާ ތީސީސްތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
ސައިންސް

ވަލް

ވެގެންގޮސްފައިވަނީ

ބައެއް ތާރީޚު ފޮތްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ދައުވަތު

ޝރަ ުފ ަގއި  1983ވަނަ ައ ަހރު
ރ ަޒ ީމ ެގ ަ
ައލް ުޚ ާވ ި
ސ ޭޓ ްމ ެޕއް
ޝ ިޢ ުއ ުކރި ް
ށ ާ
ރ ޮކ ް
ސ ާއރުން ަތ ްއ ާޔ ު
ސ ެއ ް
ޫޔ ެއ ް

އަސްލު ފެށިގެން އައި ފޮތްކަމުގައިވާ "ކިތާބުލް

ޚާޒާނާގެ

ފަތްފުށްތައް

ހާވައި،

ހިސާބު ޢިލްމުގެ ޑެސިމަލް ސިސްޓަމުގައި،

އެތަނުގައި

ޚުވާރިޒަމީ

އެތައް

ވިޔަތައް (އީކުއޭޝަންސް) ހަދާއިރު ،ޕްލޭސް

ރޮނގަކުން މުޠާލިއާ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ،ގްރީކު

ތަޢާރަފުކުރި

ބައްލަވައި،
ފަލްސަފާއާއި

އިހުގެ

ސައިންޓިފިކް

ހޯލްޑަރެއްގެ

އެތައް

މަސައްކަތްތަކެއް ތަރުޖަމާ ކުރެއްވިއެވެ .އެއަށްފަހު

ގޮތުގައި

ސުމެއް

ބޭފުޅަކީ ޚުވާރިޒަމީއެވެ .އޭގެ ކުރިން ހިސާބު
ރ ަޒމީ ިލ ުޔއްވި ިކ ާތ ުބ ްލ ަޖ ްބރު ަވލް ުމ ާޤ ަބލާ ފޮ ުތގެ
ުޚ ާވ ި
ރތަމަ ޞަފުޙާ
ފު ަ

ވިޔަތައް ހަދާއިރު ބޭނުންކުރި ޔޫރަޕުގެ ރޯމަން
www.mndf.gov.mv
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ނ
މަޒުމ ޫ ު
މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ ،ޔުނިޓަކީ ޢަދަދު ތަމްސީލުކޮށްދޭ ޤަވާޢިދެވެ.
އަދި ރޫޓްއަކީ އެކްސް ( )xކަމުގައި ވާނަމަ ،ސްކެއަރއަކީ  x2އެވެ.
ޚުވާރިޒަމީގެ ހިސާބު ވިޔަތައް އޭރު ބަޔާންކުރަމުން ދިޔައީ ،ސިމްބަލް
ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބަސްޖުމުލަ ލިޔެގެންނެވެ .އާންމު ވިޔަތައް
(ލީނިއަރ ނުވަތަ ކޮޑްރިކް) އޭނާގެ ފޮތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ހަ
ޤަވާޢިދެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ،
ސްކެއަރސް އީކުއަލް ރޫޓްސް( .މިސާލު)ax2 = bx :
ސލު ަޢރަބި ޕްރިންޓް.
ވާތްފަރާތުގައި :ޚުވާރިޒްމީ ިލޔުއްވި ައލްޖެބްރާ ފޮތުގެ އަ ް
ކަނާތްފަރާތުގައި :ފްރެ ްޑރިކް ރޯސަން ިލޔުއްވި އެ ފޮތުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ.

ފިގަރތަކުގައި ސުމެއް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެ ފިގަރތަކަކީ ލިޔަން
އުދަނގޫ އަދަދުތަކެއް ކަމުގައި ދިޔައީ ބެލެވެމުންނެވެ .އެއީ ފުރިހަމަ ނޫން،
ނުރަނގަޅު އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވީ އަކުރުތަކެކެވެ.
ޚުވާރިޒަމީ ލިޔުއްވި "ކިތާބުލް ޖަބްރު ވަލް މުޤާބަލާ" ފޮތް 12 ،ވަނަ
ޤަރުނުގައި ޔޫރަޕަށް ފޯރައި ،ލެޓިންއަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވުނެވެ .އެ ފޮތުގައި

ސްކެއަރސް އީކުއަލް ނަންބަރ( .މިސާލު)ax2 = c :
ރޫޓްސް އީކުއަލް ނަންބަރ( .މިސާލު)bx = c :
ސްކެއަރސް އެންޑް ރޫޓްސް އީކުއަލް ނަންބަރ( .މިސާލުax2 :
)+ bx = c
ސްކެއަރސް އެންޑް ނަންބަރ އީކުއަލް ރޫޓްސް( .މިސާލުax2 + :
)c = bx
ރޫޓްސް އެންޑް ނަންބަރ އީކުއަލް ސްކެއަރސް( .މިސާލުbx + c :
 ،)= ax2މިގޮތަށެވެ.

އެތައް ސަތޭކަ ކޮޑްރިކް އީކުއޭޝަންތަކެއް އެނަލައިސް ކުރެވިފައިވާއިރު،
ޖިއޮމެޓްރިކަލް ވަރަށް ގިނަ މިސާލުތައް ހިމަނުއްވާފައި ވިއެވެ .ޔޫރަޕުގެ

މި ހަ ޤަވާޢިދު ،ޚުވާރިޒަމީ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ" ،އަލް ޖަބްރު" އާއި

މީހުންނަށް މި ދާއިރާގައި ލޯ ހުޅުވައިލެވުނީ  12ވަނަ ޤަރުނުގައި ޚުވާރިޒަމީގެ

"އަލް މުޤާބަލާ" ގެ ނަމުގައި ،ދެ ބަޔަކަށް ބައްސަވާ ލައްވައިގެންނެވެ .އަލް

ފޮތް ފެނުމުންނެވެ.

ޖަބްރުގެ މާނައަކީ ،ފުރިހަމަކުރުން (ކޮމްޕްލީޝަން) އެވެ .އަލް މުޤާބަލާގެ

ޔޫރަޕުގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް އަލްޚުވާރިޒަމީގެ ލިޔުއްވުންތަކުން އެ މީހުންގެ
ކުށް ފާހަގަކުރެވި ،އެ ކަން އިޞްލާޙު ކުރުމައިގެން އަވަސް ވިއެވެ .ނަގުލުން
ފެށިގެން ބޮލާ ޖެހެންދެން އެ މީހުންގެ އުޞޫލުތައް ބަދަލު ކޮށްލިއެވެ .އެ
މީހުން ބަދަލުކުރި ،ހިސާބު އަކުރުތަކަށް "އެރެބިކް ފިގަރ" އޭ ކިއެވެ.
ދެން ރޯމަން ފިގަރއާއި ޢަރަބި އަކުރުގެ ތަފާތު ބައްލަވާ ލައްވާށެވެ .ރޯމަން
ފިގަރގައި  160ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތަކީ  CLXއެވެ .އަދި  38ލިޔުމަށް
ބޭނުންކުރާ ފިގަރއަކީ  XXXVIIIއެވެ .މި ދެ އަކުރުގައި ހުރި ތަފާތު

މާނައަކީ ހަމަހަމަކުރުން ނުވަތަ އެއްވަރުކުރުން (ބެލެންސިންގ) އެވެ.
އަލްޖެބްރިކް

އަދި

ޖިއޮމެޓްރިކް

މެތަޑު

ބޭނުންކޮށްގެން

ހޯދާ

ސައިންސްވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިޔަކުރުމަށް ،ޚުވާރިޒަމީ ހޯއްދެވި މި
ޤަވާޢިދުތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދެއެވެ .މިސާލަކަށް"x2+10x=39" ،
މި ވިޔަ ހޯއްދެވުމަށް ޚުވާރިޒަމީ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ބަސްޖުމުލައިން
ލިޔެގެންނެވެ .ތިރީގައިވާ ފޮޓޯގައި އެވަނީ އެފަދަ މިސާލެކެވެ.

މި މިސާލުން އެނގިވަޑައި ގެންފާނެއެވެ .ރޯމަން ފިގަރ ބޭނުން ކޮށްގެން،
އެއްކޮށް ،ކަނޑާ ،ގުނަކޮށް ،ގެއްލަން ކިހާ އުނދަގޫ ވާނެތޯއެވެ .ވިޔައެއް
ހަދަން ވެއްޖެނަމަ ވަކިން ބޮޑަށް ދަތިވާނެއެވެ.
މި ޒަމާނުގެ ހިސާބު ޢިލްމުގެ އަސާސީ ވިޔަތައް ހޯއްދެވުމަށް ޚުވާރިޒަމީ
ބެހެއްޓެވި ޝަޢުޤުވެރިކަމާއި ކަމަށް ކަމޭހިތުމުގެ މިޖާޒުގެ ސަބަބުން
އަލްޖިބްރާއަކީ ،އޭގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ އުސޫލުތަކަކާއި ޤަވާޢިދުތަކެއް އެކުލެވޭ
އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިޔައެވެ .އޭނާ ބަޔާންކުރި އަލްޖިބްރާގެ ހިސާބު
ވިޔަތައް ،ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ޑިގްރީގައި ހިފެހެއްޓެވިއެވެ .އެގޮތުން އޭނާ
ބަޔާންކުރި ވިޔަތައް ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ޔުނިޓްތަކާއި ،ރޫޓްސް އަދި ސްކެއަރ
ހިމަނުއްވައިގެންނެވެ.
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ރ ަޒމީ
ރ ަޖ ާމ ެއއްި .ވ ަޔ ޯހ ްއ ެދ ުވ ަމށް ުޚވާ ި
ރސި ަތ ު
ސބު ިވ ަޔ ިއގެ އިނ ިގ ޭ
ރ ަޒމީ ިލ ުޔއް ާވ ަފއި ާވ ިހ ާ
ުޚ ާވ ި
ސ ުޖ ުމ ަލއިން ިލ ެޔގެން.
ނ ަބ ް
ރއް ާވ ަފ ިއވަ ީ
ނކު ަ
ަބޔާ ް

އަލްގޮރިދަމްގެ ކޮންސެޕްޓު
ޚުވާރިޒަމީ

ލިޔުއްވި

ފުރިހަމަ

މަޤާލާގައި

ބޭނުންކުރައްވާފައި

ހުރީ "ހިންދޫ އެރެބިކް" އަދަދުތަކެވެ .ލެޓިން ބަހުން މި މަޤާލާ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވަނީ "އަލްގޮރިޓިމީ ޑި ނޫމެރޯ އިންޑޯރަމް" މި ނަމުގައެވެ.
މި މަޤާލާ ލެޓިން ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވިގެން ދިޔައިރު ،ގެންނަވާފައިވާ

"އަލްގޮރިޓިމީ"

ޙަޤީޤަތުގައި

ލަފުޒަކީ

"އަލް

ޚުވާރިޒަމީ" މި ނަމެވެ .ފަހުން އަލްގޮރިޓިމީ،
އިނގިރޭސި

ލަފުޒު،

ބަހުން

"އަލްގޮރިދަމް"

އަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީއެވެ .މި ޒަމާނުގެ
ބަހުންނަމަ އަލްގޮރިދަމްގެ މާނައަކީ ،ހިސާބު
ޢިލްމުގައި ،ޚުވާރިޒަމީ ތަޢާރަފުކުރެއްވި ޚާއްޞަ
ޤަވާޢިދުތަކުގެ ދަށުން ހަދާ ވިޔަތަކަށް ކިޔާ
ނަމެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ބަހުގެ އަސްލަކީ "އަލް
ޚުވާރިޒަމީ" ގެ ނަންފުޅެވެ.
މި މަޤާލާގައި ޚުވާރިޒަމީ ބަޔާންކުރެއްވި
ހިންދޫންގެ

ހިސާބު

އަދަދުތަކަކީ

ވެލިޔު

ސިސްޓަމްގައި

ޕްލޭސް

ބޭނުންކުރެވެމުން

ދިޔަ އަދަދުތަކެވެ .އެއީ  1އިން ފެށިގެން
 9އަށް ،އަދި  0ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ .އޭނާ އެ
ޢަދަދުތައް

ލިޔުއްވާފައިވަނީ

އެރެބިކް

ފިގަރ

ރހުމެއް.
ޚުވާރިޒިމީ ލިޔުއްވި ފޮ ުތގައިވާ ސްޕެރިކަލް އެސްޓްރޮނޮމީގެ ކު ެ

ރޮނގުން
އެތައް

އޭނާ

މަސައްކަތްތަކެއް

ބޭނުންކުރައްވައިގެންނެވެ .އަދި ،ދިގު ހިސާބު
ގޮތުގައި ފުރަތަމަ  0ބޭނުންކުރައްވަން ފެށްޓެވި

ކުރަމުންދެއެވެ.

ވިޔަތައް

ހަދާއިރު،

ޕްލޭސް

ފަހުން

ޔޫރަޕުގެ

އަދި

ޔޫރަޕުގެ

ވަރަށް ގިނަ ބަސްތަކަކަށާއި ،ޗައިނީސް ބަހަށް

ތަރުޖަމާ

ހޯލްޑަރއެއްގެ

ކުރައްވާފައިވާ

އާދަޔާއިޚިލާފު

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި،

ސްކޫލުތަކުގައި

މުޠާލިޢާ

ބޭފުޅަކީ ތާރީޚު ހެކިވާގޮތުގައި ޚުވާރިޒަމީއެވެ .މި
ދުނިޔޭގެ

ޒަމާނުގައި އަލްގޮރިދަމް ބޭނުންކުރަމުންދާ އުސޫލާ

ފުރަތަމަ

ޗާޓު

ތަފުސީލީ

އެއްގޮތަށް ،އެއްކުރުމާއި ،ދިގު ޑިވިޜަންތައް،

ކުރެހުމަށްޓަކައި ،މީލާދީން  830ވަނަ އަހަރު،

ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކެއްގެ ދަށުން

ޚަލީފާ މައުމޫން 70 ،މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ

ފުރަތަމަ ވިޔަކުރަން ފެށްޓެވި ބޭފުޅަކީ ވެސް

ޓީމެއް އެކުލަވާލައްވައި ،އެ މަސައްކަތުގެ އިސް

ޚު ވާ ރި ޒަ މީ އެ ވެ.

ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައި ޚުވާރިޒަމީ ހަމަޖައްސަވައި،

ޢިލްމީ ހޯއްދެވުން
ނުޖޫމީ ޢިލްމާއި ،ޖިއޮގްރަފީ ޢިލްމުގެ

އެ

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ތަފުސީލުކޮށް

ޗާޓުތަކުގައި

ވަރަށް

ބައިތައް

ހިމަނުއްވައި

އެ

ދުނިޔޭގެ

ކުރެއްސެވިއެވެ.

މިގޮތުން ،ލެޓިޓިއުޑްއާއި ލޮންގިޓިއުޑްގެ އިތުރުން
ދުނިޔޭގެ އޭރުގެ ނަން މަޝްހޫރު ސިޓީތަކާއި،
ފަރުބަދަތަކުގެ
ރަށްތަކާއި،

ނަންތަކާއި،
ޖިއޮގްރަފިކަލް

އަދި

ކޯރުތައް

އަދި،

މުސްލިމުންގެ

ސަރަޙައްދުތަކާއި،

ކަނޑުތަކާއި،
ސަރަޙައްދުތައް

ފާހަގަކުރައްވާފައިވިއެވެ.
ބާރުގެ
އޭޝިއާގެ

ދަށުގައި

އޮތް

ސަރަޙައްދާއި،

ޔޫރަޕާއި އުތުރު އެފްރިކާގެ ސަރަޙައްދު ،އެ
ފާހަގަކުރައްވާފައިވިއެވެ.

ޗާޓުތަކުގައި

މި ޗާޓުތައް ޚުވާރިޒަމީ ލިޔުއްވި "ސޫރަތުލް
އަރްޠް" (ލެޓިން ތަރުޖަމާ :ދި އިމޭޖު އޮފް
އާތު) ގެ ފަތްފުށްތަކުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .މި
ޗާޓު ކުރައްސަވާފައިވާ ފުރިހަމަކަމުގެ ސަބަބުން
ޔޫރަޕުގެ

ހިސާބު

ޢިލްމުގެ

ސައިންސްވެރިން

އަންތަރީސްކޮށްލިއެވެ .އަދި އޭނާގެ އެ މަސައްކަތް،
ޔޫރަޕުގެ ވަރަށް ގިނަ ސައިންސްވެރިން ގިނަ
ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.
އަލް ޚުވާރިޒަމީ ވަނީ ނުޖޫމީ ޢިލްމާ ގުޅޭގޮތުން
ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ ޢިލްމީ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް
ކުރައްވާފައެވެ .އެގޮތުން ،އެ ދާއިރާއިން އޭނާ
ކުރެއްވި މުހިންމު މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ތެރެއިން
ފަލަކީ ކަލަންޑަރު ލިޔުއްވުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
އޭގެ އިތުރުން ،އިރާއި ހަނދު އަދި ގުރަހަތައް
ނކުރެއްވީ އަދަދުގެ
އަހަރެމެން މިހާރު ލިޔަމުންދާ ގޮތަށް ހިސާބު ނަންބަރުތައް ލިޔުއްވަން ފެށްޓެ ީވ އަލް ޚުވާރިޒަމީ .މި ސިސްޓަމް ބި ާ
ސބަތުން.
އޭންގަލް ަތކުގެ ނި ް

(ޕުލެނެޓު) ހުންނަ ޞައްޙަ ދާއިރާ ހޯއްދެވުން
www.mndf.gov.mv
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ހިމެނެއެވެ .އަދި ،ސައިން ( )sinesއާއި ޓެންޖެންޓް ( )tangentsތަކުގެ

މުޤާބަލާ" ފޮތުގެ ބައިތައް ،މިއަދު ވެސް ބައެއް ކުތުބުޚާނާތަކުގައި ވަނީ

ޓޭބަލް ލިޔުއްވިއެވެ .ސައިންއަކީ ،ހިސާބު ޢިލްމުގައި އޭންގަލް ()angle

ރައްކާކުރެވިފައެވެ .އަދި  14ވަނަ ޤަރުނުގައި ފްރެޑްރިކް ރޮޒެން ތަރުޖަމާ

ހިމެނޭ ވިޔަތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޓްރިގޮނޮމިކް ފަންކްޝަން ނުވަތަ

ކުރެއްވި އެ ފޮތުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ލެޓިން ތަރުޖަމާއެއް މިހާރު ވެސް

ޤާނޫނަށް ކިޔާ ނަމެވެ .ޓެންޖެންޓަކީ ،ޖިއޮމެޓްރީ (ބައްޓަމާއި ،މިން

އޮންލައިންކޮށް ފެންނަން އެބައޮތެވެ.

އަދި ފިގަރއެއްގެ ރިލެޓިވް ޕޮޒިޝަން ހިމެނޭ ހިސާބު ވިޔަ) ގައި ރޮނގު
ބޭނުންކުރާއިރު ،އެ ރޮނގުގެ ވަކި ޕޮއިންޓަކުން ކުރާ ކާވް ނުވަތަ ލެންބުމަށް
ކިޔާ އުސޫލެވެ .މި ޒަމާނުގައި ބިމާ ބެހޭ އިތުރު ހޯދުންތައް ހޯދުމަށާއި،
ތަޙުލީލުތައް ކުރުމުގައި މި އުސޫލުތައް ދަނީ ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ.

ޚުވާރިޒަމީ ލިޔުއްވި ޖިއޮމެޓްރީ ފޮތްކަމުގައިވާ" ،ކިތާބުލް ޖަމާ ވަލް
ތަފްރުޤް ބިލް ހިސާބުލް ހިންދީ" (އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ :ދަ ބުކް އޮފް
އެޑިޝަން އެންޑް ސަބްޓްރެކްޝަން އެކޯޑިންގ ޓު ހިންދީ ކަލްކިޔުލޭޝަން)
ގައި ވެސް ހިސާބުގެ އާ އެތައް ނުކުތާތަކާއި އުޞޫލުތަކެއް ބަޔާން

ނުޖޫމީ ޢިލްމުގެ ރޮނގުން ޚުވާރިޒަމީ ހޯއްދެވި އަނެއް ހޯއްދެވުމަކީ،

ކުރައްވާފައި ވިއެވެ .މި ފޮތުގެ ލެޓިން ތަރުޖަމާއަކީ" ،އަލް ގޮރިޓިމީ ޑި

އާއި،

ނޫމެރޯ އިންޑޮރަމް (އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ :އަލް ޚުވާރިޒަމީ އޮން ދަ ހިންދީ

އެސްޓްރޮލޮޖިކަލް ޗާޓު ލިޔުއްވުމެވެ .އެސްޓްރޮލޮޖިކަލް ޗާޓުގައި ،އަހަރުގެ

އާޓް އޮފް ރިކޮނިންގ)" ގެ ނަމުގައި ނެރެފައިވާ ފޮތެވެ .ޚުވާރިޒަމީ ލިޔުއްވި

ތެރޭގައި މަސްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތާއި ،ވަކި މަސްތަކުގައި މޫސުމަށް

މި ފޮތުގެ އަސްލު މިހާރު ފެންނާކަށް ނެތެވެ .މި ފޮތުގެ މިހާރު ފެންނާން

އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ހިމަނުއްވާފައި ވެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ،ކޭތަ ހިފާ

އޮތީ ހަމައެކަނި ލެޓިން ތަރުޖަމާއެވެ.

ސްފެރިކަލް

އެސްޓްރޮނޮމީ

()spherical astronomy

ދުވަސްތަކާއި ،ހަނދުގެ ވިސިބިލިޓީއާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ފިކުރު
ކުރައްވައި ،އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ލިޔުއްވިއެވެ.
ނުޖޫމީ ޢިލްމުގެ ރޮނގުން ޚުވާރިޒަމީ ކުރެއްވި މުހިންމު
މަސައްކަތްޕުޅުތައް 37 ،ބާބުގެ މައްޗަށް އޭނާ ލިޔުއްވި "ޒިޖުލް
ސިންދު ވަލް ހިންދު" ފޮތުގައި ،ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ.
މި ފޮތުގައި ،އޭނާ ވަނީ  116ކަލަންޑްރިކަލް ޓޭބަލާއި،
އެސްޓްރޮނޮމިކަލް ކަލްކިޔުލޭޝަންތަކާއި އަދި މި ދާއިރާގެ ވަރަށް
މުހިންމު ގިނަ ހޯއްދެވުންތަކެއް ލިޔުއްވާފައެވެ .އޭގެ އިތުރުން،
އިރާއި ހަނދު އަދި އެ ދުވަސްވަރު ހޯދުނު ފަސް ގުރަހައިގެ
ދައުރުވުންތަކާ ގުޅޭ ޓޭބަލް ވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނުއްވާފައި
ވެއެވެ .މި ފޮތް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްފައިވަނީ
"އެސްޓްރޮނޮމިކަލް ޓޭބަލްސް އޮފް ސިންޑް އެންޑް ހިންޑު" ގެ
ނަ މު ގަ އެ ވެ.

ޚުވާރިޒަމީގެ ސައިން ކުއަޑްރެންޓް :މި ީއ އެއީ ސެލެސްޓިއަ ްލ އޭންގަލްތައް މިންކުރުމަށާއި ،ވަގުތު ހޯދުމަށާއި ،ޑައިރެކްޝަންތައް
ހޯދުމަށާއި ،މިނޫން ވެސް އެ ަތއް ބޭނުންތަކެއްގައި ބޭނުން ުކރި އީޖާދެއް.

އެ ދުވަސްވަރު ،ޚުވާރިޒަމީ ވަނީ ،ހިބުރޫ ކަލަންޑަރެއް
ތައްޔާރުކުރައްވައި ،އެ މަޢުޟޫއަށް މަޤާލާއެއް ލިޔުއްވާފައެވެ" .ރިސާލާ ފީ
އިސްތިޚްރާޖު ތާރީޚުލް ޔަހޫދު" (އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ :އެކްސްޓްރެކްޝަން
އޮފް ދަ ޖޫވިސް އެރަރ) ގެ ނަމުގައި ޚުވާރިޒަމީ ލިޔުއްވި ހިބުރޫ ކަލަންޑަރާ
ގުޅޭ މަޤާލާގައި 19 ،އަހަރެއްގެ ދައުރުވުން ތަފުސީލުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ރައްކާކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް
ހިސާބު ވިޔަތައް ހެދުމުގައި "ހިންދޫ އެރެބިކް" އަދަދުތައް ފުރަތަމަ
ތަޢާރަފުކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ ،ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި އެނަމެއް ރަން އަކުރުން
ލިޔުއްވާފައިވާ ޚުވާރިޒަމީއެވެ .އޭނާ ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ތެރެއިން
އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްޕުޅު ކަމުގައިވާ "ކިތާބުލް ޖަބްރު ވަލް
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އޭނާ ލިޔުއްވި "ކިތާބު ސޫރަތުލް އަރުޠް" (ދި އިމޭޖު އޮފް ދި
އާތު) ގެ ހަމައެކަނި ފެންނާން އޮތް އަސްލު ކޮޕީ ރައްކާކުރެވިފައިވަނީ
ފްރާންސްގެ ސްޓަސްބާގް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުތުބުޚާނާގައެވެ .އަދި މި ފޮތުގެ
ލެޓިން ތަރުޖަމާ ސްޕޭނުގެ މެޑްރިޑްގައި ހުންނަ ބިބްލިއޮޓެކާ ނޭޝަނަލް ޑި
އެސްޕަންޔާ ކުތުބުޚާނާގައި ވަނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ.
ަމ ުޢ ޫލ ާމތު:
Dޖޯސެފް އޭ.ކެޗިއަން " -ދަ ފަދަރ އޮފް އަލްޖިބްރާ :އަބޫ ޖައުފަރު މުޙައްމަދު އިބްނު
މޫސާ އަލް ޚުވާރިޒަމީ"

Dފަޟީލަތުއް ޝައިޚު އަޙުމަދު ފަހުމީ ދީދީ " -މުސްލިމު ސައިންސުދާނުން"
Dއެން.އަކްމަލް އައްޔޫބީ " -ކޮންޓްރިބިޔުޝަން އޮފް އަލް ޚުވާރިޒަމީ ޓު މެތުމަޓިކްސް
އެންޑް ޖިއޮގްރަފީ"

އލަތުގ ައ ި ި
ނ
ލމީ ަ
ސ ާ
ސފައ ި ް
ދ ު
އި ް
ވެސް

ބެރަނުން ސިފައިން ނެރެއެވެ .ބެރަނުންނަކީ

ދުނިޔޭގައި ބޮޑެތި ދައުލަތްތަކާއި ޙަޟާރަތްތައް

ދައުލަތުގެ މުޅި ސަރަޙައްދަށް ފެތުރިފައި ތިބޭ

އުފެދިފައިވެއެވެ .ހަތިޔާރުއެޅި އަސްކަރީ ބާރުތައް

ނުފޫޒު ވަރަށް ގަދަ ބަޔަކަށް ވެއެވެ .ބެރަނުންގެ

އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ހަނގުރާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީހަކު ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ އޭނާގެ

ބާރުގަދަ ފަރާތްތައް އެ މީހުންގެ ބާރާއި އާރު

ސިފައިން ވެސް ދައުލަތާ ދެކޮޅުވެއެވެ .މި

އެއަށްވުރެ ނިކަމެތިންގެ މައްޗަށް ފޯރުވާފައިވެއެވެ.

ނިޒާމަށް މި ޒަމާނުގައި ކިޔާއުޅެނީ ފިއުޑަލް

އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް

ސިސްޓަމެވެ .އެހެންކަމުން ސިފައިންނަކީ ސީދާ

ބޭނުންކުރާ އެންމެ މުހިންމު ބާރަކީ އަސްކަރީ

ދައުލަތުން މުސާރައެއް އިނާޔަތެއް ލިބޭ ބަޔަކަށް

އިސްލާމްދީން

ބާރަށްވެފައި

އައުމުގެ

އޮތެވެ.

ކުރިން

ބާރުގަދަ

ފަރާތްތަކުން

ނު ވެ އެ ވެ.

އެއަށްވުރެ ބާރު ދަށް ފަރާތްތައް އަޅުވެތިކުރަމުން
ގެންދިޔައެވެ .އެ ބައެއްގެ އާރާއިބާރު ދުނިޔޭގައި
ފަތުރައި ފުޅާކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ސިފައިންނަށް

ވަކި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުސާރައެއް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ލިބޭގޮތް ހަމަޖެހިފައި
ނުވާ ދުވަސްވަރު ސިފައިންނަށް ހަނގުރާމަކުރާއިރު

އިސްލާމްދީނައިގެން މި އުންމަތުގެ މާތް

ލިބޭ އުޖޫރައަކީ ހަނގުރާމަކޮށްގެން ތަންތަން

ނަބިއްޔާ ފޮނުއްވުނީ މީލާދީން  5ވަނަ ޤަރުނުގެ

ފަތަޙަކޮށް އެ ތަންތަން ލޫޓުވައިގެން ލިބޭ މުދަލުން

ތެރޭގައެވެ .އޭރު ދުނިޔޭގައި ބޮޑު ދެ ބާރު

ގުރުއަތުން ލިބޭ ބައެކެވެ .ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި

އޮތެވެ.

ފާރިސީންނާއި

އެއީ

މާބޮޑު

މުސާރައެއް

ހަނގުރާމައާ

ކަނޑައެޅި

ބެހޭ

މަހުކަމާއެއް ވެސް އުފެއްދިފައެއް ނެތެވެ .އެހެން
އެކަން ދިމާވީ އެ ދުވަސްވަރު އެކަމަށް ކޮންމެހެން
ބޭނުން ވެސް ނުވުމެވެ .ނަމަވެސް ހިޖުރައިން 15
ވަނަ އަހަރު އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ އަސްކަރީ ނިޒާމު
އެ ޒަމާނުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ހައިރާންވާފަދަ
ޚަލީފާކަމުގައި

ތަރައްޤީކުރެއްވިއެވެ.
މަގުތައް
އެޅުންފަދަ
ކުރާނެ

ލަޝްކަރު

ސާފުކުރުމާއި
އިންޖިނިއަރިންގ
އިންޖިނިއަރުން

ލަޝްކަރުގައި ހިމެނުއްވިއެވެ .ޖާސޫސީ

އުސޫލުތަކާ ސީދާވާ ނިޒާމަކަށް ނުވެއެވެ .އެއް

މީލާދީން  511ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިއިރު

ފެތުރިފައިވާ

ކަނޑައެޅިފައެއް

ސިފައިންނަކީ

ސީދާ

ދައުލަތުގެ ބަޔަކަށް ނުވެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި
ސިފައިން ވެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބައެއް ބޮޑުންނާއި
މުއްސަނދި

މުސާރައެއް ނޯވެއެވެ .ސިފައިންނަށް ޚާއްޞަ

މަސައްކަތްތައް

ނިޒާމަކީ އެ މީހުންގެ ސިޔާސީ

ޚާންދާނުތަކުގެ

ނޯވެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ ސިފައިންނަށް ޚާއްޞަ

ފާލަން

ދެ ދައުލަތުން ގެންގުޅުނު އަސްކަރީ

ރޯމަން

އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ސިފައިންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް

ދަތުރުކުރާ

ކާމިޔާބުތަކެއް ނޫނެވެ .އޭރު އެ

އެމްޕަޔަރުގައި

ޢުމަރު ރަޟިއަﷲ ޢަންހުގެ ޚިލާފަތާ ހަމަޔަށް

ބޮޑަށް

އިންތިޒާމުތަކެއް އޮވެގެން ލިބުނު

ޒަމާނެއްގައި

އިސްލާމްދީނުގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ ސައްޔިދުނާ

ސާޅަނގަ އުކުންފަދަ ކަންތައްތައް ވަރަށް

ދައުލަތަށް އަސްކަރީގޮތުން ލިބުނު

މުޅި

ބިންގާ އެޅުއްވި އިސްލާމީ ދައުލަތެވެ.

ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން މަތިކުރެއްވިއެވެ.

މާބޮޑު އިންތިޒާމެއް ނެތެވެ .އެ ދެ

ދުނިޔެއަށް

ފުރަތަމަ ދައުލަތަކީ މަދީނާގައި މާތް ރަސޫލާ

ޢުމަރުގެފާނުގެ

އޭރު އޮތް އަސްކަރީ ނިޒާމުގައި

ކާމިޔާބީތަކަކީ

ސަރުކާރުގެ ސީދާ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންނެވި

ދަރަޖައަކަށް ތަރައްޤީކުރެއްވިއެވެ.

ރޫމީންނެވެ .އެ ދެ ދައުލަތުގައި

އަސްކަރީ

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

އަޅުންނަށެވެ.

މިގޮތަށް ސިފައިން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކިޔަނީ
ބެ ރަ ނު ން ނެ ވެ.
ހަނގުރާމަތަކުގައި ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ

ވެސް

ސިފައިންގެ

ނުވެއެވެ.

އޭގެފަހުން

މުސާރަ

ފަރަންސޭސިން

ވެސް

ޢަމަލުކުރީ ރޫމީންގެ ފިއުޑަލް ސިސްޓަމަށެވެ.
މި އުންމަތުގެ މާތް ރަސޫލާ މަދީނާއަށް
ހިޖުރަކުރައްވައި،
ދައުލަތެއްގެ
މަދީނާގައި

ބިންގާ
ދިރިއުޅޭ

އެއްބަސްވުންތަކެއް

އިސްލާމީ

މަދީނާގައި
އެޅުއްވިއެވެ.

އަދި

ޤަބީލާތަކާ

ދެމެދުގައި

ހެއްދެވިއެވެ.

މިގޮތުން

ސިފައިން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ (ބެރަނުންގެ)

ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކާއެކު އިސްލާމީ ދައުލަތް

މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށެވެ .ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން

ދިފާޢުކުރެއްވުމުގެ ބާރު އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅު

ބެރަނުންނަށް ބޮޑެތި ބިންތައް ދީފައި ހުރެއެވެ.

މައްޗަށް ގެންނެވިއެވެ .އެހެންކަމާއެކު މި ޒަމާނުގެ

އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް

ރަށްވެހިކަމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދިފާޢީ ބާރު

މަޢުލޫމާތު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ޤާއިމުކުރައްވައި،
އިސްލާމީ ލަޝްކަރު ތަފާތު އެތައް ޤައުމެއްގައި
ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ދިޔައިރު

ވެސް

އެ

ލަޝްކަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ޢުމަރުގެފާނަށް
އޮތެވެ .އަދި ލަޝްކަރާބެހޭ ޚަބަރުތައް ލިބޭނޭ
ގޮތުގެ އިންތިޒާމު އޮތީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

މަޢުލޫމާތު:
ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން ( )1985އަމީރުލްމުއުމިނީން ސައްޔިދުނާ
ޢުމަރުބުނު ޚައްޠާބު ރަޟިއަﷲ އަންހު .ފަތްތޫރައިގެ  79އަދި 80
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ބޯޓެއްގައި ކުލަ ލުމަށް މީހަކާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ .އަދި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ބޯޓުގައި ލާނެ ކުލައާއި ފިހި
ގެނެސްދީފިއެވެ .މި ތަކެތި ގެނެސް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޯޓުގައި ކުލަލާން ހަވާލުކުރި މީހާ އަތަށް ދިނެވެ .އަދި
ބުންޏެވެ .މި ބޯޓުގައި ލާން ވާނީ ،ރީތި ،އަލި ރަތް ކުލައެވެ .އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ،ކުލަ ލާ މީހާއާ ތަކެތި
ހަވާލުކޮށް ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ހިނގައްޖެއެވެ.
ކުލަ ލާ މީހާ ހަމަޖެހިގެން ކުލަލަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ ހަލްގަނޑުން ތަންކޮޅެއް ހަލާކުވެފައި ހުރިތަން
ފެނިއްޖެއެވެ .އެތަން ފެނުމާއެކު އަވަހަށް އެތަން ރަނގަޅު ކޮށްލައިފިއެވެ .ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ،ބޯޓުގައި
ކުލަ ލައި އެއްކޮށް ނިންމާލަފިއެވެ .ކުލަ ލައި ނިމުމުން ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ކުލަ ލީ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ
ހަވާލުކޮށްފިއެފެ .އެ ހިސާބުން ކުލަ ލީ މީހާ
ވަރަށް އުފަލުން ހިނގައްޖެއެވެ.
އޭގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އެއްދުވަހު
ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ކުލަ ލީ މީހާ ކައިރިއަށް
އައިސް ޗެކެއް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ .އެ ޗެކުގައިވާ
ފައިސާ ،ކުރިން ކުލަ ލައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ
އަދަދަށް ވުރެ ވެސް ގިނައެވެ .ކުލަ ލީ މީހާ
ވަރަށް

ހައިރާންކަމާ

އެކު

ބުންޏެވެ.

"ކުލަ

ލައިދިނުމުން އަޅުގަނޑަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ
ދެއްވައިފީމެއް
ބޯޓުގެ

ނޫންތޯއެވެ؟"
ވެރި

ފަރާތުން

ބުންޏެވެ.

"މި

ފައިސާއަކީ ބޯޓުގައި ކުލަ ލައިދިނުމުން ދިން
ފައިސާއެއް ނޫނެވެ .މިއީ ބޯޓުގައި ހެދިފައި ހުރި
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ޕް ރަ އި ވެ ޓް އި ސް މާ ޢީ ލް ޢާ ތި ފް އަ ޙް މަ ދު

ލޯވަޅުތައް ބައްދައިދީ މަރާމާތުކޮށް ދިނުމުން ދިން

އަހަރެންގެ ދަރިން ދިޔައީ މަސްދަތުރަކަށެވެ.

ހުރިހާ ލޯވަޅެއް ހުރީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހަދައި،

ފަ އި ސާ އެ ވެ".

އޭރު ބޯޓުގައި ލޯވަޅުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމެއް

މަރާމާތުކޮށް ނިންމާފައެވެ ".ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން

އެ

އަސަރާއިއެކު ކިޔައިދިނެވެ .އަދި ބުންޏެވެ" .ތިއީ

ކުދިން މަސްދަތުރު ދާން ފުރަން އުޅުނު ވަގުތު

ހާދަ ރަނގަޅު ރަހުމަތްތެރިއެކެވެ .ރަހުމަތްތެރިޔާ

އަހަރެން ހުރީ ގެއަކު ވެސް ނޫނެވެ .އަހަރެންގެ

މިއަދު ތި ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ އަހަރެންގެ ހުރިހާ

ދަރީން މަސްދަތުރު ދިޔަކަން އެނގުނީ ،އަހަރެން

ވެސް އުއްމީދެކެވެ .އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ދަރީންގެ

ގެއަށް އެނބުރި އައިފަހުންނެވެ .އެވާހަކަ އަޑު

ފުރާނަތަކެވެ .އަހަރެން އަތުގައި ހުރި ހުރިހާ

އިވުމުން އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެ

ފައިސާއެއް ވެސް ތިޔަ ފަރާތަށް ދިން ކަމުގައި

ދެރަވެފައެވެ .އެއީ އެކުދިން އެނބުރި ރަށަށް

ވިއަސް އޭގެ އަގު ،އަދާކުރެވޭނެތޯއެވެ ".ބޯޓުގެ

ކުލަ ލީ މީހާ ވަރަށް ހައިރާންވެ ހުރެ
ބުންޏެވެ" .އެވަރުގެ ކުޑަކަމަކަށް ތިހާ ގިނަ ފައިސާ
އަޅުގަނޑަށް ތި ދެއްވީ ކީއްކުރައްވަންތޯއެވެ!"
ބޯޓުގެ
ބުންޏެވެ.

އޭގެ

ވެރިފަރާތުން

ޖަވާބުގައި

"ކަންތައްވީ ގޮތެއް އެކުވެރިޔާއަކަށް

ނޭނގޭދޯއެވެ.

އާން،

ކިޔައިދެނީއެވެ.

މި

އަހަރެންގެ

ދަރިންނަކަށް

ނޭނގޭނެއެވެ.

"ތިއީ ހާދަ ރަނގަޅު ރަހުމަތްތެރިއެކެވެ .ރަހުމަތްތެރިޔާ މިއަދު
ތި ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ އަހަރެންގެ ހުރިހާ ވެސް އުއްމީދެކެވެ.
އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ދަރީންގެ ފުރާނަތަކެވެ .އަހަރެން އަތުގައި ހުރި
ހުރިހާ ފައިސާއެއް ވެސް ތިޔަ ފަރާތަށް ދިން ކަމުގައި ވިއަސް
އޭގެ އަގު ،އަދާކުރެވޭނެތޯއެވެ".

ވެރިފަރާތުން ވަރަށް އަސަރާއެކު ބުންޏެވެ.
މި

ހާދިސާއިން

ޢިބުރަތެއްތޯއެވެ.

އާދެ،

ހާސިލުވަނީ
އުޖޫރައަށް

ކޮން
ތިމާއަށް

މީހަކު މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް
އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރެވޭތޯ ބަލަން
ވާނެއެވެ .އެކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ނުބަލައި
ބަލަންވީ އެކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ތިމާއަށް

ކުރުމަށެވެ.

ބޮޑަށް

ބޯޓުގައި ކުލަ ލައިދިނުމަށް އެދުނުއިރު ،ބޯޓުގައި

ނާދެވިދާނެތީއެވެ .އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް ފެނުނީ

ބޭނުންވާއިރު

ހަލާކުވެފައި ހުރި ލޯވަޅުތައް ބައްދައިދިނުމަށް

އެކުދިން މަސްހިފައިގެން ގެއަށް އައި މަންޒަރެވެ.

ގޮތަކަށް ކަމެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ބުނެދޭކަށް

ބުނަން އަހަރެން ހަނދާނެއް ނެތެވެ .އެކަމަކު

އެވަގުތު އަހަރެން ވަރަށް އުފާވިއެވެ .އަދި

ނޭނގޭނެއެވެ.

ކުރަންވީ

ކުލަ ލައިދީ ،ބޯޓުގައި ހެދިފައި ހުރި ލޯވަޅުތައް

އަވަސްވެގަތީ ބޯޓުގައި ހެދިފައިހުރި ލޯވަޅުތައް

ތިމާއަކީ ތަފާތު މީހަކަށް ވުމަށެވެ .އަބަދުވެސް

ބައްދައިދީ

ބަލަން ދިޔުމަށެވެ .ގޮސް ބެލުމުން ފެނުނީ އެހެން

ބޭނުމެއް ޖެހިފައިވާ މީހާއަށް އެކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ

ރަނގަޅުކޮށްދީފައެވެ .ބޯޓުގައި ކުލަ ލައި ނިމިގެން

މަންޒަރެކެވެ .ބޯޓުގައި ހެދިފައި ހުރި އެއްވެސް

މަސައްކަތް ކުރާށެވެ .އަދި އަބަދުވެސް ތިމާ

އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ބޯޓު މޫދަށް ބާލައިގެން

ލޯވަޅެއް ނެތެވެ .ބޯޓުގައި ކުރިން ހެދިފައި ހުރި

އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭށެވެ.

ވެސް

ރަހުމަތްތެރިޔާ

ހުރީ

އެކަމެއް

އެންމެ

ވީމާ

ތިމާއަށް

ކަމެއް

މަސައްކަތް

www.mndf.gov.mv

ވަނީ

ކޮން

79

www.mndf.gov.mv

80

