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ސަޤާފަތުގައި

ދިވެހި ސިފައިން 3 ،ނޮވެންބަރު

ކުރިމަތިވި

ދެމިތިބުމެވެ .ދެބަސްވުމަށް ޖާގަ ނުދީ ،އެހެން

 1988ގައި ވި ޤުރުބާނީއަކީ ދިވެހި ޢުއްމަތް

ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި ދުވަހުގެ ހަނދާންތައް

މީހުންގެ

އަޑުއަހައި

ފަޚުރުވެރިވާ ޤުރުބާނީއެކެވެ .ޤައުމަށް ޚިދުމަތް

އައުވަމުންދަނީ ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް

ޤަބޫލުކޮށްގެންނެވެ .ދިވެހި ކޮންމެ ވެލިފުކެއްގެ

ކުރުމުގައި ދިވެހި ސިފައިން ދެމިތިބީ އަމިއްލަ

ލިބިގެންދިޔަ ކުއްލި ސިހުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އަގު ،ދިވެހި ކޮންމެ މީހަކުމެ ދެނެތިބެގެންނެވެ.

ފުރާނައަށް

ބެލުމެއްނެތި

ޤައުމީ

ޚިދުމަތް

ދިވެހިންގެ އަމާން ދިރިއުޅުމަށް ބުރޫއެރި

މިއީ ދިވެހިންގެ ސިފަތަކެވެ .މިއީ ދިވެހިންގެ

އިސްކޮށްގެނެވެ.

މާޒީން

ދިވެހި

ޤައުމަށް

އެ

އޮތް

ދިވެހި

ދުވަހު

ނުރައްކާތެރި

ޤައުމަށް

ގޮތުގައެވެ.

ދުވަހެއްގެ

ދުވަހު ދިވެހި ސިފައިން ދެއްކި ހިތްވަރާއި

އަމިއްލަވަންތަ

މިއަދު
ދަނީ

ވެސް

ހާމަކަން

ފެންނަމުންނެވެ.

ސިފައިން

ހަރަކާތެރިވި

ބޮޑު
ޒަމާނާއި

ހާލަތަށް

ގޮތުގެ

މިސާލަށް

ފުރިގެންދެއެވެ .މުޅި ޤައުމު ހަނގުރާމައިގެ
ހާލަތުގައި އޮތްއޮތުމަށް ސިފައިން ކުރިމަތިލީ
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި މި ލޮބުވެތި
ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުގައެވެ .ދިވެހި
ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ސިފައިންގެ އަގުބޮޑު
ލެއިން ޤުރުބާން ވެގެންނެވެ.

ޚިޔާލުތަކަށް

ޒަމާންވީ

ޖާގަދީ

ފެންނަށް

ދިރިއުޅުމުން

މި

ލޮބުވެތި

ޙައްޤުގައި

ޤައުމުގެ

ޝަހީދުން ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް އޮހޮރުވާލި
އަގުހުރި ލޭގެ އަގު ،ދެވޭނެ ވަކި ތިލަފަތެއް
ނެތެވެ .ވަކި މިނެއް ނެތެވެ .ދިވެހިންގެ
ތެރެއިން އުފެދިގެންދިޔަ ހަސަދަވެރިކަމުން
ޤައުމުގެ

ކިލަނބުކޮށްލީއެވެ.

އަމާންކަން

އަމިއްލަ އެދުން އިސްކުރީއެވެ .ދުނިޔޭގެ
އޮޔާއި

ވައިގެ

ބަދަލުތަކަށް

މިސްރާބުގެ

ޤައުމަށް ޣައްދާރުވީއެވެ .މުޅި ޤައުމު ،ކުޑަ
އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނީއެވެ .ޤައުމުގެ އަގު

ދިވެހީންގެ ވިސްނުމަކީ އަމާންކަމުގެ

އެއީ އަގެއްނެތް އެއްޗަކަށް ބަދަލުކޮށްލީއެވެ.

މެހެމާންދާރީގެ

މިނިވަންކަން

ވެއްޓެއްގައި

ދިރިއުޅުމެވެ.

ކުރިމަތިވި އެންމެހައި ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް
ތައްޔާރަށް

ޙަޤީޤަތެވެ.

ޤައުމީވަންތަ މަތިވެރި ލޯބީގެ އިޙްސާސްތައް
ގޮތެއްގައި

ދިރިއުޅުމާއި

އަމިއްލަ

ދިވެހީންގެ

މަތިވެރިކަން އަދާކުރުމެވެ .އަހުވަންތަ ލޯބިން

ގެއްލުވައިލުމަށް

ޢާއިލީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމެވެ .ހާލުގައިޖެހި

އެތެރޭގައި ދެ ތާކިހާގެ ވެރިން ތިބިކަން

ކަންބޮޑުވާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެހީތެރިވުމެވެ.

ފެންމަތިވީއެވެ .އެމީހެއްގެ އުފަން ޤައުމުގެ

ކޮންމެ މީހަކީ ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް އުފަން

މުޤައްދަސްކަން

ނައްތާލީއެވެ.

ދިވެއްސެއްކަން ދެނެތިބެގެންނެވެ .ދިވެހިންގެ

މިއީ ޤައުމަށް ޣައްދާރު ވެގެންގޮސްފައި ތިބި

ޖެހިލުމެއްނެތި

ހަނދާން

ޤައުމުގެ

ތިބެމެވެ.

ދެމިތިބީ މި ޤައުމުގެ ޢަދުއްވުންގެ ކިބައިން
ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކޮށްގެން ،އަންނަން
އޮތް ޖީލަށް ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢު
ކުރުމުގެ

މަތިވެރި

ބަޔަކު ނެތްކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގައެވެ .އެކަން
މިއަދު ވެސް އެދަނީ ޔަޤީންކޮށްދެމުންނެވެ.
މީގެ  32އަހަރުކުރިން މި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި
ޢުދުވާނުގައި ދިވެހި ސިފައިން އެވަނީ ލާމަސީލު
މިސާލު ދައްކުވައިދީފައެވެ .އަދި ކުރިއަށްއޮތް
ތަނުގައި ވެސް ދިވެހި ސިފައިން ތިބޭނީ
ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ޤައުމުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް
ފާރަވެރިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މޭ ޖަރ އި ބް ރާ ހީ މް ޢާ ޒި މް
އެޑިޓަރ

ނ ީޑ ެއފް
ނޑް ަޕ ްބ ިލޝިންގ ސާރ ިވސްެ ،އ ްމއެ ް
ީމ ިޑއާ އެ ް
ފޯން | 3322607 :އީމެއިލް:

ޢަޒުމުގައެވެ.

ދިވެހި

ސިފައިންގެ ޢަޒުމާއި ހިތްވަރު ބަލިކޮށްލެވޭނެ

ޤައުމަށް އުފަން ދިވެހިންގެ ކުރު މަންޒަރެވެ.

addana@mndf.gov.mv
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ާމލެ ،ދި ެވ ިހ ާ

ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ގެ ޚި ޠާ ބު
އ ދިވެހިންނަ ް
ރ  1988 ،3ގަ ި
ނޮވެންބަ ު
ށ ނަޞްރާއި ކާމިޔާބީ މިންވަރުކުރެއްވިކަމަށް ޓަކައި ،ޙައްޤަށް ނަޞްރު ދެއްވާ މަތިވެރިވަންތަ ،هللاُ ُس ْب َح انَ هُ
އދި މި މަތިވެރި ނަޞްރުގެ ހަނދާންތައް އައުކުރާ މި މުނާސަބަތުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް
ރ ކުރަމެވެަ .
ތށް ޙަމްދާއި ޝުކު ު
ގ ޙަޟްރަ ަ
ال ެ
َوتـَ َع َ
ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ .ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ކާމިޔާބާ ގުޅިފައިވާ 19 ،ޝަހީދުންގެ ޛިކުރާ އައުކޮށް ،އެ ބަޠަލުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ

ނިޢުމަތް ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
މީގެ  32އަހަރު ކުރިން ،ދިވެހިންގެ ވަރަށް މަދު ބަޔަކާ ގުޅިގެން ،ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއަށް އަރައި
ހިންގި ޢުދުވާނަކީ ،ދިވެހި ތާރީޚު ދުށް ވަރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކެކެވެ .ކުށެއް ނެތް  19ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ލޭ މި ބިމަށް އޮހޮރުވައި ،ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި
ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން އިންތިހާއަށް އުފެއްދި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކެކެވެ .އެދުވަހު ،ދިވެހިންގެ ލޯތައް ފުރިގެން ދިޔައީ ،ހިތާމަޔާއި މޮޅިވެރިކަމުގެ
ކަރުނައިންނެވެ .ނަމަވެސް އެ ހިތާމަވެރި ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސިގެން ދިޔައީ ،މާތްﷲގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތްފުޅާއި މަދަދާއެކު ،ދިވެހިންނަށް ދެއްވި ނަޞްރާއި ކާމިޔާބީގެ
ފިނިކަމާއި ތަސައްލީންނެވެ.
މިއަދު ،އަޅުގަނޑުމެން އެ ދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އައުކުރަނީ ،އެ ދުވަހާ ގުޅިފައިވާ ބަޠަލުންގެ މަތިވެރި ޤައުމީ ޖިހާދުން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަމުންނެވެ.
އަދި އެ ހާދިސާއިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރަމުންނެވެ .ނަޞްރުގެ ދުވަހު ދިވެހިން ލިބިގަތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލާވަޅަކީ ،ތިމާގެ އުފަން ފަސްގަނޑު ދެކެ ،އެއްވެސް
ޝަރުޠެއް ނެތި ،ލޯބިވުމުގެ މުހިންމު ކަމެވެ .އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވެވަޑައިގެންނެވި ،ސިފައިންގެ ބޭކަލުންނާއި ޢާންމު
ރައްޔިތުންގެ ޤުރުބާނީން ދޭހަވަނީ ،ދިވެހި ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި ،ޤައުމާ މެދު އޮންނަ ޚާލިޞް ލޯބީގެ ބާރުގަދަކަމާއި މަތިވެރިކަމެވެ .އެ ލޯތްބާއި ޤަދަރުގެ އަސަރު
ޒަމާންތަކަށް ދެމިގެންދެއެވެ .ޖީލުންޖީލަށް އެ ލޯބި ވާޞިލްވެއެވެ.
ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިފާޢީ އައްޑަނަ ކަމަށްވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަކީ ،އޭރު ވެސް އަދި މިހާރު ވެސް ،ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކާ
ކެރިގެން ކުރިމަތިލައި ،އެ ނުރައްކާތަކުން ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ނަމޫނާ ލަޝްކަރެކެވެ .ނޮވެންބަރު  3ގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއިން،
ދިވެހި ޤައުމު ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ،ދިވެހި ސިފައިން ދެއްކި ހިތްވަރާއި ހުޝިޔާރުކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާ ،ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނުން ފުހެވިގެން
ނުދާނެއެވެ .އަދި އެ ނުރައްކާތެރި ވަގުތުގައި ،ދިވެހި ރައްޔިތުން އިސްކުރި ،އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމަކީ ،ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ތާޒާކަމާއެކު އައުވެ
އާލާވަމުން އަންނަ ،ޤައުމީ ލޯބީގެ ވަރަށް މަތިވެރި ނަމޫނާއެކެވެ.
ނޮވެންބަރު 3ގެ ޢުދުވާނު ނާކާމިޔާބު ކޮށްލުމުގައި ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ،ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިގެންދިޔަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި،
އެދުވަހުގެ އެ ޢުދުވާނާ ދެކޮޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވި އެންމެހައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ހަމައެފަދައިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭރުގެ
ސަރުކާރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ،އަވައްޓެރި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ،ޢަސްކަރީ ގޮތުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ،އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ،މި
ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ޒަމާނީކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހި ސިފައިންނާ މެދު އޮންނަ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން
ދެމެހެއްޓެވުމަށް ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް ،އެ ކަމަނާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ ހަރުދަނާ ލީ ޑަރޝިޕްގެ ދަށުން ،ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ހޯދަމުން
އަންނަ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ފާހަގަކޮށް ،ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ،ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަތިވެރި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ،ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަމާއެކީ
ال ،ދިވެހި ސިފައިންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ލޮބުވެތި ޖަޒީރާވަންތަ ރާއްޖެ ،އަބަދަށްޓަކައި
ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ،هللاُ ُس ْب َح انَ هُ َوتـَ َع َ
މިނިވަން ދިވެހި ދިދައިގެ ހިޔަލުގައި ،ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި އަމާންކަންމަތީގައި ލެހެއްޓެވުމެވެ.
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އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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މި ނި ސް ޓަރ އޮ ފް ޑި ފެ ން ސް ގެ ޚި ޠާ ބު
މާ ތް اللّـه سبحـانـه وتعـالى ގެ ޙަ ޟް ރަ ތަ ށް ޙަ މް ދާ އި ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ .އަ ދި ޢާ ލަ މް ތަ ކަ ށް ރަ ޙް މަ ތެ އް ކަ މު ގަ އި އެ ކަ ލާނ ގެ
ފޮ ނު އް ވި ރަ ސޫ ލާ صلى هللا عليه وسلم އަ ށް ޞަ ލަ ވާ ތާ އި ސަ ލާ މް ލެ އް ވު ން އެ ދި ދު ޢާ ކު ރަ މެ ވެ.
 3ނޮ ވެ މް ބަ ރު  1988އަ ކީ ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ތާ ރީ ޚު ގެ ކަ ޅު ޞަ ފް ޙާ އެ ކެ ވެ .އެ އީ ،ބޭ ރު ގެ ބަ ޔަ ކު އަ އި ސް ދި ން ޢު ދު ވާ ނީ
ޙަ މަ ލާ އެ އް ގަ އި ކު ށެ އް ނެ ތް އެ ތަ އް ބަ ޔަ ކު ޒަ ޚަ މް ވެ 19 ،ދި ވެ ހި ން ޝަ ހީ ދު ވެ ގެ ން ދި ޔަ ދު ވަ ހެ ވެ .މާ ތްﷲ ،އެ  19ޝަ ހީ ދު ން ގެ ފު ރާ ނަ އަ ށް
ސު ވަ ރު ގޭ ގެ ދާ އި މީ ނި ޢު މަ ތް މި ން ވަ ރު ކޮ ށް ދެ އް ވާ ށި އެ ވެ! އާ މީ ން.
 3ނޮ ވެ މް ބަ ރު ގެ ހާ ދި ސާ ކު ރި މަ ތި ވި އި ރު ،ދި ވެ ހި ން ގެ ކި ބަ އި ގަ އި ހު ރި އަ ސް ކަ ރީ ވަ ސީ ލަ ތް ތަ ކާ އި ތަ މް ރީ ނު ގެ ފެ ން ވަ ރާ އި
މި ން ވަ ރު ،މި އަ ދާ އަ ޅާ ބަ ލާ އި ރު ،ވަ ރަ ށް ތަ ފާ ތެ ވެ .އެ ހެ ނަ ސް ،އެ ދު ވަ ހު ،ޝަ ހީ ދު ކޯ ޕް ރަ ލް ޙު ސަ އި ން އާ ދަ މް ފަ ދަ އަ ބް ޠާ ލު ން ދެ އް ކެ ވި
ހި ތް ވަ ރާ އި ކެ ރު މު ގެ މަ ތި ވެ ރި ނަ މޫ ނާ އަ ށް މި ނެ އް ނެ ތް ތަ އު ރީ ފު ޙަ އް ޤެ ވެ .އަ ދި އާ ން މު ރަ އް ޔި ތު ން ގެ ކި ބަ އި ން ފެ ނު ނު ހި ތް ވަ ރާ އި ކެ ރު މަ ށް
ވެ ސް އަ އް ސަ ރި ބަ ހާ އި ސާ ބަ ސް ޙަ އް ޤެ ވެ .ހަ މަ އެ ހެ ން މެ 3 ،ނޮ ވެ މް ބަ ރު ގަ އި ،އޭ ރު ގެ ސަ ރު ކާ ރު ން އަ ވަ ށް ޓެ ރި އި ން ޑި ޔާ ގެ އެ ހީ ތެ ރި ކަ މަ ށް
އެ ދު މު ން ،އެ ޤަ އު މު ން ދި ން އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް ،އެ ކަ މަ ށް ޓަ ކަ އި އި ން ޑި ޔާ އަ ށް ،މި ފު ރު ޞަ ތު ގަ އި ،ޝު ކު ރު އަ ދާ ކު ރަ މެ ވެ.
ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ އަ ދި ސި ފަ އި ން ގެ އެ ން މެ މަ ތީ ވެ ރި ޔާ އި ބް ރާ ހީ މް މު ޙަ އް މަ ދު ޞާ ލި ޙް ގެ ސަ ރު ކާ ރު ން ،ސި ފަ އި ން ގެ
ޤާ ބި ލް ކަ ން އި ތު ރު ކު ރު މަ ށް ވަ ރަ ށް ބޮ ޑު އި ސް ކަ މެ އް ދެ އް ވަ އެ ވެ .މި އަ ދު ،ދި ވެ ހި ޤަ އު މީ ދި ފާ ޢީ ބާ ރު ގެ ޤާ ބި ލް ކަ މާ އި ވަ ޞީ ލަ ތް ތަ އް މި ވަ ނީ
އެ ތަ އް ގު ނަ އެ އް ފު ޅާ ވެ ފަ އެ ވެ .ހަ މަ އެ އާ އެ ކު ،ރަ އް ޔި ތު ން ގެ ހި ތް ތަ ކު ގަ އި ސި ފަ އި ން ނާ މެ ދު އޮ ން ނަ އި ތު ބާ ރާ އި ލޯ ތް ބާ އި މަ ޤް ބޫ ލު ކަ ން
ވެ ސް ވަ ނީ އި ތު ރު ވެ ފަ އެ ވެ .މި ކަ މަ ށް ޓަ ކަ އި ،ރަ އީ ސް ޞާ ލި ޙަ ށާ އި ސި ފަ އި ން ގެ ލީ ޑަރ ޝި ޕަ ށާ އި އެ ން މެ ހާ ސި ފަ އި ން ނަ ށް ،ތަ ހު ނި ޔާ އާ އި
ޝު ކު ރު ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ.
އަ ޅު ގަ ނ ޑު ގެ ދު ޢާ އަ ކީ ،ދި ވެ ހި ޤަ އު މާ އި ރަ އް ޔި ތު ން ގެ ދި ފާ ޢު ގަ އި ،ކެ ރި ގެ ން ސާ ބި ތު ވެ ތި ބު މު ގެ ހެ ޔޮ ތަ ޢު ފީ ޤު ،މާ ތްﷲ،
ނ ށް މި ން ވަ ރު ކޮ ށް ދެ އް ވު މެ ވެ .އަ ދި އަ މާ ން ކަ މާ އި ސަ ލާ މަ ތް ކަ ން މަ ތީ އު މު ރަ ށް މި ޤަ އު މު ލެ ހެ އް ޓެ ވު މެ ވެ .އާ މީ ން.
ސި ފަ އި ން ަ

 3ނޮވެންބަރު 2020
										

މާރިޔާ ދީދީ

										

މިނިސްޓަރ

ihevid

Alqwajamegqniwafis

7
addana@mndf.gov.mv

މޭ ޖަ ރ އި ބް ރާ ހި މް ާޢ ޒި މް

ނގ ައ ި ި
 19އޮަޕަރޭ ަ
ނ!
ކޯވިޑް19--
ސފައ ި ް
ޝ ް
އެދިގޮވާލި

ކަމާގުޅުންހުރި ތަފާތު މުއައްސަސާތަކާއި އަދި

ސަލާމަތްކޮށް ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމުގައި

ކޮންމެ

އެހެނިހެން އެޖެންސީތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ

ދިވެހި

ކޮންމެ

ސިފައިން

އެންމެ ބޮޑު ޤައުމީ އޮޕަރޭޝަނެވެ .ކޯވިޑް-

ފިޔަވަޅެއްގައި ވެސް ސިފައިން ހިއްސާވަމުންދަނީ

ދަނީ ޤައުމަށްޓަކައި މަތިވެރި ގުރުބާނީތަކެއް

19

ހިންގާ

އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ނުރައްކާ

ވަމުންނެވެ .ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ރާއްޖޭގެ

އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސިފައިންދަނީ

ދެނެތިބެ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި

އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް

ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .މިފަދަ

ހަރަކާތެރިވަމުންނެވެ.

ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސިފައިންގެ

ޤައުމީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސިފައިން ޚިދުމަތް

އޭރިއާތަކުން ދަނީ ވަކި މޫސުމަކަށް ބެލުމެއްނެތި

މަތިކޮށްފައިވާ

މި
ކޮންމެ

ލޮބުވެތި

ޤައުމު

މަސައްކަތަކަށް

ހާލަތަކަށް

އަދި

ފަސްޖެހުމެއްނެތި

ދިވެހި ސިފައިންނަކީ އަބަދުވެސް ޤައުމީ
ވާޖިބަކަށް

ކުރަމުންގެންދަނީ
މިޝަން

 24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އިސްކަންދީގެން،

އާ

ޙަވާލުކުރެވުނު

ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ހީވާގި
ބައެކެވެ .ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ

ދެކޮޅަށް

ސަރުކާރުން

ސިފައިންނާ

ކާމިޔާބުކުރުމަށް

ކަށިން

ހިތްވަރު

ނެރެގެން ،ޤައުމީ ޖޯޝާއި ،ޤައުމީ ލޯތްބާ
އެކުއެވެ .ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ސިފައިން ދެމިތިބީ
ފިސާރި ސާބިތުކަމާއެކު ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއްގައި
އަބަދުވެސް ޤައުމީ ވާޖިބަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.

އެންމެހައި

މި ލޮބުވެތި ޤައުމު ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ

ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން

ކޯވިޑް 19-ގެ ނުރައްކާތެރި ރޯގާއިން ރައްޔިތުން

ކޯވިޑް19-

ގެ

ބަލިމަޑުކަމުން

ހިންގާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި އެންމެ ކުރީ
ސަފުގައި އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި އެންމެ
ބުރަކޮށް

މަސައްކަތްކުރާ

އެއްބަޔަކީ

ވެސް

ފަޚުރުވެރި ދިވެހި ސިފައިންނެވެ.
އާ

ކޯވިޑް19-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގުޅިގެން
އުފައްދަވާފައިވާ

ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު
(އެންއީއޯސީ) ގައި ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް
ރާވައި ހިންގުމުގައި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން
ގެންދަނީ

ނުހަނު

ބޮޑު

މަސްޢޫލިއްޔަތަކާއި

ޒިންމާއެއް އަދާކުރަމުންނެވެ .މި އޮޕަރޭޝަނަކީ،
ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ،ސަރުކާރުގެ
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އަޅަމުންދާ

ސަރުކާރުން

ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއް
ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކޮވިޑް 19-އޮޕަރޭޝަން
އޮމާންކަމާއެކު

އިންތިޒާމުކޮށް

ސިފައިންނަށް

ގެންދިއުމުގައި

ކުރިއަށް
މަތިކޮށްފައިވާ

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުގައި ސިފައިންދަނީ
ހުއްޓުމެއްނެތި

ރެއާއިދުވާލު

ހޭދަކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް19-

ދެމެހެއްޓެނެވި
ބޭނުންވާ،

ގޮތުގައި

ވަގުތު
އޮޕަރޭޝަން

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

ބުރަބޮޑު ލޮޖިސްޓިކް ސަޕޯރޓްގެ

ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓައި ކަށަވަރު ކުރުމަށް،
އަށް

ކޮވިޑް19-

އަމަލުކުރުމަށް

ސިފައިން

ވަކި އުސޫލުތަކެއް ވަނީ ދުރާލައި އެކުލަވާލެވި
ފަށާފައެވެ.

އަމަލުކުރަން

އުސޫލުތަކަކީ

މި

ޢިއްޒަތްތެރި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ
ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު ގެންގުޅުއްވާ ދުރު
ވިސްނުންފުޅާއެކު ސިފައިންގެ ރައްކާތެރިކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށް ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަން ކޮމާންޑް
ސެންޓަރުން ސިފައިންގެ ފޯސް ޕްރޮޓެކްޝަނަށް
އިސްކަންދީގެން

އަޅަމުންގެންދާ

ދުރާލައި

ފިޔަވަޅުތަކެވެ .މި އޮޕަރޭޝަންގައި އެންމެ ކުރީ
ސިފައިންނެވެ.

ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިފައިންގެމީހާއިން

ރޭވުންތެރިކަމާއެކު

ފެސިލީޓިތަކުގައި ސިފައިން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ

މަރުކަޒުތަކުގައި

ކަމަށް

ޚިދުމަތަށް ފެސިލިޓީތަކުގައި

ކަންކަން ވަރަށް ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ
އެއްގޮތަށް

އުސޫލާ

މަދު

ވަގުތުންވަގުތަށް،

އަދަދެއްގެ

ޤާބިލް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެއްވެސް
ފޫހިކަމެއް،

ދަނީ

ވަރުބަލިކަމެއްނެތި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން
ހިއްސާވަމުންދާ

ކޮވިޑް19-

އޮޕަރޭޝަންގައި

ސަރުކާރުން

އެންމެބޮޑު

އިސްކަމެއްދެއްވީ

ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ
ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާއަށް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތައް
އެހެންކަމުން،

މެޑިކަލް

ފެސިލިޓީތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސިފައިންގެ
ފަންނުވެރިން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި،
ތަފާތު އެޖެންސީތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވިގެންދިޔަ

ބަޔަކީ

ލާމަސީލު ނަމޫނާ

ސިފައިންގެ

ފެށިގެން،
ޑިއުޓީއަދާކުރާ

ސިފައިންގެ

ސިފައިންނާއި

އިޙުތިރާމާއި

އާއިލާތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ވެލްފެއަރ

ތަޢުރީފު ދަނީ ލިބެމުންނެވެ .އަދި ބަރަކާތްތެރި

ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަން

ދިޔައިރު

ދަށުން

މަޑުކުރައްވާ
ރަމަޞާން

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ.

ފޯރުކޮށްދޭ

ވެސް

އެތައް
މަސް

ބައެއްގެ
ކުރިމަތިވެގެން

ވެސް ،ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ
ވަގުތުން،

ފަރާތްތަކަށް

ގަޑިންގަޑިއަށް

ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔަ ޙިދުމަތަށް ސިފައިންނަށް
އާއްމުންގެ ޙައްޤު ތަޢުރީފު ވަނީ ލިބިގެން
ގޮސްފައެވެ .އެ ފެސިލިޓީތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
ސިފައިންގެ ރޭވުންތެރިކަމާއި ،ހިތްހެޔޮކަމާއި
އާންމުންނާ ދޭތެރޭ ބަހައްޓަވާ އޯގާތެރިކަމާއި
އަދި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން
ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

ސެންޓަރުގެ

ކޮމާންޑް

ބެލުމުގެ

ކުރަމުންދާ އަގުހުރި އަދި އެހާމެ މުހިންމު
މަސައްކަތްތަކެކެވެ.
މި

ލޮބުވެތި

ޤައުމުގެ

ޙައްޤުގައި

ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއް ވުމަށް ވެސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ބަދަހި
ލަޝްކަރު އަބަދުވެސް އޮންނާނީ މާތް ﷲ ގެ
ވާގިފުޅާއެކު އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ކެރިގެން
ތައްޔާރަށެވެ.

އަބަދުވެސް

ސިފައިންނަކީ

ހިތްވަރާއި އަޒުމާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ

ޖެހެއެވެ.

ސިފައިންނަކީ ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި

ނެރޭ ސަފުތަކެއް އެކުލެވޭ ޤާބިލް އަދި އެހާމެ

ދިވެހި ސިފައިންގެ މިފަދަ އެއް މިސާލަކީ،

އަބަދުވެސް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ

ބަދަހި ލަޝްކަރެކެވެ .މި އޮޕަރޭޝަނުން ވެސް

ހުޅުމާލޭގައި  40ދުވަހުން ހަދައި ނިންމި

ބައެކެވެ.

ސިފައިން

ދެންނެވި

 300އެނދުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެވެ .މި

ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި

މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން

ރައްޔިތުންގެ

ރައްކާތެރިކަމަށް

ހަރަކާތްތެރިވިއިރު ،މި ޕްރޮޖެކްޓް ލީޑްކޮށް

އިސްކަންދީގެންނެވެ .އެހެންކަމުން ،ސިފައިންގެ

މަސައްކަތް

ފާހަގަކޮށްލަން

މި

އޮޕަރޭޝަންގައި
ސަލާމަތާއި

ސިފައިން

ދައްކަމުންގެންދަނީ

މި

ސިފަވަންތަކާއި މަތިވެރި އަސްކަރީ އަޙްލާޤާއި
އަދި ނަމޫނާއެވެ.

ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލްވީ ދިވެހި ސިފައިންގެ
ބުރަ އަދި ހުނަރުވެރި އެތައް ބައެއްގެ ހިއްސާއާ
އެކުއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ގުޅީފަޅުގައި
ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކުންފުނި (ސިވެކް)
އިން ހަދަމުންގެންދާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގެ
މަސައްކަތް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
ކޮވިޑް19-
އެކި

އާ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ގުޅިގެން

ރާއްޖޭގެ

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކާއި އަދި އައިސޮލޭޝަން
ފެސިލިޓީތަކުގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް
ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  24ގަޑިއިރު

9
addana@mndf.gov.mv

nIbAruQugenqwifas
i hivedi

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މި ޤައުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިފައިން ވެފައިވާވަރުގެ ޤުރުބާނީއެއްވީ ބަޔަކު
ރ ެމވެ.
ނއިން ޭހ ަދ ުކ ު
ށގަނ ާޑއި ުމ ަދ ާލއި ފުރާ ަ
ނ ުވ ަމކީ ަހ ި
ރބާ ް
ނ ެތވެު .ޤ ު
މި ަޤ ުއ ަމކު ެ
ރ ަޖ ައކީ
ނ ެމ ަމ ިތވެރި ދަ ަ
ރބާން ެވ ޭވ ިއރު ޭއގެ އެ ް
ނއިން ުޤ ު
ށގަނ ާޑއި ުމ ަދ ާލއި ުފރާ ަ
ަހ ި
ނ ައކީ
ނއި ަޤ ުއ ަމށް ަޓ ަކއި ވެވޭ ިފ ާދ ެއވެު .ފރާ ަ
ނއެވެ .ދީ ާ
ރބާ ީ
ނއިން ވެވޭ ުޤ ު
ުފރާ ަ
ނ ުޢ ަމތް
ނ ުޢ ަމތެވެ .އެ ި
ނމެ ާޚ ްއޞަ ި
ނށް ެދއް ާވ ަފއިވާ އެ ް
ާމތްﷲ ެއ ަކލާނގެ ައ ުޅ ަތކުން ަ
އެއްވެސް އަމިއްލަ އެދުމެއްނެތި ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ޤުރުބާންކޮށްލާ މީހާއަށްވުރެ
ރ ަގދަ ައދި ަޤ ުއ ުމ ެދކެ ޯލ ިބވާ ީމ ަހކީ ާކކު ެހ ްއޔެވެ؟
ރ ަގދަަ ،ޢ ުޒމް ަވ ު
ހި ްތވަ ު
ނގެ ިކ ަބއިން
ނއި ަބ ާޣވާ ްތ ެތރި ް
ޝމިނުން ާ
ނކީ ދި ެވހި ަދ ުއ ަލތްު ،ދ ް
ސ ަފއިން ަ
ދި ެވހި ި
ނވާން ެޖ ިހ ްއޖެ ާހ ަލ ެތ ްއ ަގއި
ރބާ ް
ނއިން ުޤ ު
ށގަނ ާޑއި ުފރާ ަ
ރ ުމ ަގއި ަހ ި
ސ ާލމަ ްތ ުކ ު
ަ
ށގެން ިތބޭ ަބ ެއ ެކވެ .ދި ެވހި
ނދީ ުހ ާވ ޮކ ް
ރ ުހރެ ާމތްﷲ ގަ ް
ނ ުވ ަމށް ެކ ި
ރބާ ް
ުޤ ު
ނވެ.
ރބާނީ ފެންނަން ޮއ ީތ ަހ ަމ ެއކަނި ިމ ާހ ަލ ަތކު ނޫ ެ
ނގެ ޤު ު
ސ ަފއި ް
ި
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ދިވެހި ސިފައިންގެ ޤުރުބާނީގެ ބިންގަލަކީ

ވެފައިވަނީ މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެކެވެ .ހަށިގަނޑާއި

ގެއްލުވާލައި ހަމަލާގެ ފުރަތަމަ ވަގުތުކޮޅުގައި

ސިފައިންގެ އަޤީދާއާއި އަސްކަރީ އަޚްލާޤެވެ.

ތާރީޚަށް

މައިގަނޑު

ލެޔާއި

ފުރާނައިންނެވެ.

ފަހުގެ

އެ

ދުޝްމަނުން

މާޔޫސްކޮށްލި

ވާހަކައަކާއި

ބަލާއިރު  1988ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހަކީ

ސަބަބެވެ .ދުރާލައި ރާވައިގެން ދިން ނުރައްކާތެރި

ކުރާކޮންމެ ޢަމަލެއް ވެސް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ދުވަހެކެވެ .އެ ދުވަސް

ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ދުޝްމަނުންނަށް ނާކާމިޔާބުވި

ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްގެ މައްޗަށާއި

ސިފަ ކުރެވެނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޤުރުބާނީގެ

ސަބަބެވެ .ހަމައެއާއެކު ދުޝްމަނުން ޖަހަމުންދިޔަ

ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްގެ އަޚްލާޤީ ވާޖިބުތަކުގެ

ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ .ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޤައުމީ

ވަޒަންތަކުގެ

ނެތި

ސިފައިންގެ

ބަޠަލު ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމް،

ސިފައިންގެއިން ނިކުތް ހިތްވަރުގަދަ ސިފައިންނަކީ

ކޮންމެ

ޤުރުބާނީއަކީ

ވެސް ޤުރުބާނީގައި ލާމަސީލު މިސާލުތަކެކެވެ.

ސިފައިންގެމީހާ

މައްޗަށެވެ.
މީހަކަށް

ދައްކާ

އާންމު

ހުރިހާ

ރައްޔިތަކު

ބަދަލުވެގެންދާ

ހިސާބުން

ވެވަޑައިގެންނެވި

ޤައުމަށްޓަކައި

ކުރިމައްޗަށް

ޖެހިލުމެއް

ސިފައިންގެ މީހަކީ ވެސް އަސްކަރީ ވަކިކަހަލަ
އުސޫލުތަކެއް

ހިފަހައްޓައި

ދަމަހައްޓަންޖެހޭ

މީހެކެވެ .އެއާޚިލާފުވާ ހިނދު ޢަމަލުކުރެވޭ އިދާރީ
ގޮތްތަކަކާއި އަސްކަރީ ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތީގައި
ކުރިއަށްދާ

ސިފައިންގެ

އަގުވަޒަންކުރެވޭނެ

އަދި ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމުތަކެއް
އަސްކަރިއްޔާގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮވެއެވެ .ކޮންމެ
ސިފައިންގެ މީހަކީ ވެސް ހަނގުރާމަވެރިއެއް ކަމާއި
އޭނާގެ ވާޖިބާއި މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަން
އަބަދުވެސް ހަނދާން ކޮށްދީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި
ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ޤާބިލިއްޔަތު
ކުރިއެރުވެއެވެ .ސިފައިންގެމީހާ ޤުރުބާނީ އަކާ
ހަމައަށް ދަނީ ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފުސާނީ
ގޮތުން ފުރާފުރިހަމަވެފައި ހުންނާތީއެވެ .އޭނާގެ

ފުރާނަ

ޤައުމަށް

ސިފައިންގެ އެތެރޭގައި ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި

އަމިއްލަ ނަފުސަށް އޭނާ ފުދޭތީއެވެ.

ޓަކައި ލެއިން ކުރެއްވި ހަދިޔާއެކެވެ .ފުރާނައިން

މުޖާހިދުންނާއި

ތާރީޚަށް ބަލާއިރު  1892ވަނަ އަހަރު
ދިވެހި

ސިފައިން

އުފެދުނީންސުރެ

ޤައުމީ

ޚިދުމަތުގައި ސިފައިންނަކީ ނަމޫނާ ބައެކެވެ.
ޤައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއްގައި ސިފައިން

ސަލާމަތްކުރެވެން

އޮއްވައި

ވެވަޑައިގެންނެވި ފިދާއެކެވެ .ބޭރުގެ ބައެއްގެ

ކެރިގެން
އެ

ދުވަހު

ޖިހާދުކުރެއްވި
މާލެ

ތެރޭގައި

ހަރަކާތްތެރިވި

އަދި

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޖެހިލުންކުޑަކަމާއެކު

ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ދުޝްމަނުންގެ

އަމިއްލަ

ޤައުމަށް

ކުރިމަތީގައި އެ ދެއްކެވި ހިތްވަރަކީ އެ ދުވަހު

ޓަކައި އިސްނަންގަވައި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް

ސަޕްރައިޒް

ކޮށްދެއްވި ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ޚިދުމަތަކީ ޤައުމީ

އަތްދަށަށް

ޤައުމު

ދުޝްމަނުންގެ

ދިޔަ

އެލިމެންޓް

ނުދިނުމަށް

އޮފް

ފުރާނައަށް

ބެލުމެއްނެތި
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ނިސްބަތުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ޤުރުބާނީތަކެކެވެ.

ފުރާނައަށްވުރެ

ރައްޔިތުންގެ

ކުރިމަތިވި ފެނުގެ ކާރިސާއަކީ ވެސް ސިފައިން

އެ ޤުރުބާނީތަކަކީ މި ޤައުމު ދުވަހަކު ވެސް

ފުރާނައަށް އިސްކަންދީގެން ކޮށްފައިވާ އަގުހުރި

އާއިލާއާ ދުރުގައި އެތައް ދުވަހަކު ޤައުމަށްޓަކައި

ހަނދާން ނައްތާލާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ.

ޚިދުމަތްތަކެވެ .އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން މީހުންގެ

ޤުރުބާންވި ދުވަސްވަރެކެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރުގެ

ވެސް

ޑިސެންބަރު މަހު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮރޯނާ

ސިފައިން ވަމުންދާ ޤުރުބާނީއަކީ ފާހަގަކޮށްލަން

ވައިރަސްއިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް

ޖެހޭ ޤުރުބާނީއެކެވެ .ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑުގެ

ދިވެހި ދައުލަތުން ކުރި މަސައްކަތުގައި އެންމެ

ކަނު

ދިމާތަކުގައި

އަސްކަރިއްޔާއަކީ

ދިވެހި

އަސްކަރީ

ދައުރުގެ އިތުރުން ވަރަށް މުހިންމު މަދަނީ
ދައުރުތަކެއް
މިގޮތުން

އަދާކުރާ

ދައުލަތުގެ

ކޯސްޓްގާޑުން

ބާރެކެވެ.
ބައެއް

ފޯރުކޮށްދޭ

ޚިދުމަތްތަކާއި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތަކީ
ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެވެ.
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ދިމާވާ ހިތާމަވެރި
ހާދިސާތަކުން

ފުރާނައާއި

މީހުންގެ

ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގައި
ދިގު

ޤުރުބާނީއަކީ

ސިފައިން
ތާރީޚެއް

މުދާ
ވެފައިވާ

ލިބިފައިވާ

މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެކެވެ .މިގޮތުން 2014
ވަނަ އަހަރު ހިނގި އެނަމާ ބޯޓުގެ
ކާރިސާއާއި،
އަހަރު

2019
ހަނިމާދޫ

ލޯންޗެއް

ފުރާނައާއި

ތެރެއަށް

ބޮޑަށް

މުދާ

ވަދެ،

އާންމު

ސަލާމަތްކުރުމުގައި

ވިހަދުމުގެ

އެންމެ

އަނދިރީގައި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ކާމިޔާބު

މަސައްކަތްކުރި ބަޔަކީ ދިވެހި ސިފައިންނެވެ.

އެތައް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ސިފައިން

އެތައް ދުވަހަކު އާއިލާތަކާ ދުރުގައި ސިފައިން

ހިންގާފައިވެއެވެ.
ކޮންމެ

މިއިން

އޮޕަރޭޝަނަކުން

ނއި
ސ ާޔސީ ޮގތުން ާ
ަޤ ުއ ުމ ަގ ިއ ި

ވެސް

ފެންނަނީ ސިފައިންގެ ޖެހިލުން
ކުޑަކަމާއި
ޤުރުބާންވުމުގައި

ސިފައިންގެ

މީހާގެ ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމެވެ.

ވަނަ

ިއ ުޖ ިތ ާމ ީޢ ގޮތުން ުއ ެފދޭ ިޚ ާޔލު

ހިތްވަރުގަދަކަމާއި

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކުގެ

ކައިރިއަށް

ނ ަތއް ުފޅާވެ،
ސވު ް
ނ ަތ ާކއި ެދ ަބ ް
ަތފާ ުތވު ް
ށ ަބ ަދލު ެވގެން ިދޔަ
ރ ަކ ަމ ް
ެދ ޮކ ުޅ ެވ ި

ނ ެޖހި
ނ ެމ ާހ ަލ ެތ ްއ ަގއި ެވސް ަފސް ު
ކޮ ް
ސ ަފއިން ވަނީ ަޤ ުއ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ަގއި
ި

ބަންޑުންޖަހާލި

ހާދިސާއާ

ތެރޭގައި

ކުރީ

ސަފުގައި

ގިނަ

ގުޅިގެން

ނވާ
ނ ބޭނު ް
ރ ްއ ިޔތު ް
ެތ ުދ ެވ ަފ ެއވެަ .

ނ ަކ ާމ ެއކު
ސ ާޔސީ ަބ ަދލު ަތއް ޮއމާ ް
ި
ރސީ
ނ ިޑ ޮމކް ަ
ނ ުއ ުމ ަގ ާއއި ަޒމާ ީ
ގެ ަ

ނ ުގ ުމ ަގއި
ރ ުފ ެވ ހި ް
ރ ްއ ެޖ ައށް ަތޢާ ަ
ާ

ރ ަކ ާމއި
ޞތެ ި
ރ ްއ ާޔގެ އި ްޚ ާލ ް
ސ ަކ ި
ައ ް

ސިފައިން ކުރި

ރއް
ނމު ަދ ުއ ެ
ނހަނު ުމހި ް
ރކަން ު
ަވ ާފ ެތ ި

މަސައްކަތްތަކުން ފެންނަނީ ވަރަށް މަތިވެރި
ޤުރުބާނީއެކެވެ.

އޮޑިދޯނިފަހަރު

ފަރުފަރަށް

ތެރޭގައި

ވެސް

ސިފައިންގެ

އަޑިއަށް

ޤުރުބާނީ ފާހަގަވެއެވެ .މިގޮތުން

ގޮސްގެން މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށާއި

 1979ވަނަ އަހަރު މާލޭ މަގުތައް

އަރައިގެންނާއި،
މުދާ

ސިފައިން

ހެދުމަށް އަކިރި ހަދިޔާކުރުމަށް ސިފައިން ކުރި

ގިނަގުނަ

އޮޕަރޭޝަންތަކުން

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރި ބަނޑެއް އަޑިއަށްދިޔަ

ސިފައިންގެ

އަމިއްލަ

ހާދިސާގައި ސިފައިންގެ ހަ ބޭފުޅަކު ވަނީ މި

ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް

ހިންގާފައިވާ
ފެންނަނީ

އޮޑިދޯނިފަހަރު

އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

މީހާގެ

ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ވިދާޅުވެފައެވެ .މީގެއިތުރުން
ޤައުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއްގައި އެންމެ
ކުރީ ސަފުގައި ސިފައިން ކޮށްފައިވާ އަދި މިއަދު
ވެސް ކުރަމުންދާ ޤައުމީ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކޮލެރާގެ

ދުވަސްވަރާއި

ޝިގެއްލާގެ ދުވަސްވަރުގެ އިތުރުން މާލެއަށް
ބޮޑު ރާޅުއެރި ދުވަސްވަރުގައި ސިފައިން ކުރި
ޚިދުމަތްތައް ތާރީޚުގައި ލިޔެވިފައިވަނީ ރަން
އަކުރަކުންނެވެ .ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ،މާލެއަށް
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މަސައްކަތްކުރަން
އޮޕަރޭޝަންގެ

ޖެހުނެވެ.
ތެރެއިން

ކޮވިޑް19-

ސިފައިންގެ

ގެ
އެތައް

ބަޔަކު އެ ނުރައްކާތެރި ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް
ވެގެންދިޔައެވެ.

ސިފައިންގެ

ފަރާތުން

އެ

ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ އެތައް ބަޔަކު އެ ބައްޔަށް
ހުށަހެޅުނެވެ .އެކަމަކު ސިފައިންގެ ޢަޒުމަކަށް
ވެފައި އޮތީ ބަލި ޖެހޭ މީހުން ވެސް ﷲގެ
ވާގިފުޅާއެކު ބަލިން ޝިފާ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް
އެނބުރި އައިސް އަނެއްކާ ވެސް ރައްޔިތުންގެ
ޙައްޤުގައި ޚިދުމަތަށް ނިކުތުމެވެ .މިއީ ކޮންފަދަ
މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެއްތޯއެވެ؟
ދިވެހި

ސިފައިންނަކީ

ދައުލަތުން

ވެސް

ކުރިމަތިލައި އެކަންކަން ހަމަޖައްސަމުން ދިޔައީ

އިސްތިޤުލާލު ދެމި އޮންނާނީ އެ ޤައުމަކަށް

އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުންދާ ،ދީނާއި

ސިފައިންނެވެ .ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަކިވެ

ޓަކައި ޤުރުބާންވެ ފިދާވާން ކެރޭ ދަރިންތަކެއް

ޤައުމަށް ވަފާތެރި ،ޤާނޫނަށް ތަބާވާ ބައެކެވެ.

ފުލުހުން މަދަނީ ޚިދުމަތަކަށް ވެގެންދިއުމުން

ތިބެގެންނެވެ.

މިނިވަންކަމުގެ

ކޮންމެކަމެއްގައި

ވެސް ފުލުހުންނަށް މަދަނީ ޚިދުމަތުގައި ޤާނޫނުގެ

ދިގު ތާރީޚުގައި ސިފައިން އުފެދުނު ފަހުން

ތެދުވަނީ

ސިފައިން

ދެމުންދާ

އެހީތެރިކަމަކީ

އެ ދައުރު އަދާކޮށްދީފައިވާ ބަޔަކީ ހިތްވަރުގަދަ

ސަލާމަތަށް

މުހިންމު

ޚިދުމަތެކެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންނެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިދަ

ޤާނޫނު އަސާސީ ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި

މިނިވަންކަމާއެކު މިއަދު ވިހުރެމުން އެދަނީ ދިވެހި

ހަވާލުކުރެއްވި

ދައުލަތަށް

ކޮންމެ

އޭރަކު

މަސައްކަތެއް

ބޮޑުވާ
ސިފައިން

ކޮނޑުއަޅައިގެން

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

ތެދުވެރިކަމާއި

ޤައުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން

ތެރެއިން
ޤައުމީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސިފައިންގެ މަތިވެރި ޤުރުބާނީގެ ސަބަބުންނެވެ.
އެއީ ފައިސާއަކުން ،މުދަލަކުން ،ޝުކުރަކުން
އަގުކުރެވޭނެ ޤުރުބާނީއެއް ނޫނެވެ .އެބައެއްގެ
ފުރާނަ

މި

ލޮބުވެތި

ޤައުމާއި

މާތްވެގެންވާ

އިސްލާމްދީނުގެ ޙައްޤުގައި ފިދާކޮށް ،ޤުރުބާން
ކުރުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބި
ބަޔަކު

ދިވެހި

ސިފައިން

ފިޔަވައި

ނެތެވެ.

ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް ލޭ އޮހޮރުވާލައި ސިފައިން
އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނީ ސިފައިން ކޮށްފައިވާ
މަތިވެރި ހުވާގެ މަތީގައިކަން ސިފައިން ވަނީ
ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ .މި ޤައުމުގައި މިއަދު އޮތް
އުފެދޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ދެބަސްވުންތައް
ފުޅާވެ ،ދެކޮޅުވެރިކަމަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ކޮންމެ
ހާލަތެއްގައި ވެސް ފަސްނުޖެހި ސިފައިންވަނީ
ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ތެދުވެފައެވެ .ރައްޔިތުން
ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ބަދަލުތައް އޮމާންކަމާއެކު
ގެނައުމުގައާއި ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ރާއްޖެއަށް
ތަޢާރަފުވެ

ހިންގުމުގައި

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި

އަސްކަރިއްޔާގެ

ވަފާތެރިކަން

ނުހަނު

މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ .ސިޔާސީ
ލީޑަރޝިޕެއްގެ
ތެރެއިން

އިރުޝާދާއި

މަގުދެއްކުމުގެ

ސިޔާސީ

ލީޑަރޝިޕުގެ

އަދި

ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އަސްކަރިއްޔާގެ މައްޗަށް
އޮވެގެން
އައީ

ދިވެހި

އަސްކަރިއްޔާ

ސިފައިންނަކީ

ވަފާތެރި

ޕްރޮފެޝަނަލް

ހިނގަމުން
އިޚްލާޞްތެރި

ބައެއްކަމުގައި

ވީތީއެވެ.

ސިފައިންނާ ފުލުހުންނާއެކުގައި އޮތް ޒަމާނުގައި
ދާޚިލީ

ހަމަނުޖެހުންތަކާ

އެންމެ

ފުރަތަމަ

ކަށަވަރުކޮށް

މިނިވަންކަމުގެ އަސްލަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ

ދިނުމަށް ހިންގާފައިވާ މަދަނީ އޮޕަރޭޝަންތަކުން

ޤުރުބާނީއެވެ .އެ ދުވަހަކު ވެސް އެކަމުގެ އަގު

ވެސް ފެންނަނީ ސިފައިންގެ ޤުރުބާނީއެވެ.

އަދާނުކުރެވޭނެ މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެކެވެ( .ނިމުނީ)

ރައްޔިތުންގެ

ސަލާމަތްތެރިކަން

ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި
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ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ސަލީމް

ނ
ދ ަމ ަތ ް
ރ ،ސި ަފއި ް
ޚި ު
ށ ަ 128އ ަހ ު
ނ" ެގ
ދމިތިބީ " ޯކވިޑ ް ޮއ ަޕ ޭ
ެ
ޝ ް
ރ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ަގއި
ަޤ ުއ ީމ ަމ ަ

އަދި ވަރުބަލިކަމެއް ނެތިއެވެ .ސިފައިންގެ އަހަރީ
ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެހެން އަހަރުތަކުގައި
ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތާއި ޚާއްޞަ ރޫޓު
މާޗު މިއަހަރު ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ

މިއަދަކީ އެޕްރީލް  21ވަނަ ދުވަހެވެ.

މާލެއަށް ވެސް ބިންދާލާފައެވެ .މި ޙައްސާސީ

އާދެ ،ސިފައިންގެ ދުވަހެވެެ .އެ ޚިދުމަތަށް

އެހީތެރިކަން

128

މިއަހަރު

އަހަރުތަކުގައި

އަހަރު

ހުންނަނީ

ކުލަބޮކިތަކުން

ޚާއްޞަ

ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި
ދައްކާލުމުގެ

ހެވިކަން

އެހެން

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މިތިބީ

މަރުކަޒުތައް

ކޯވިޑް"19-

ވީއެވެ.

ސިފައިންގެ

ތަފާތު

ވެސް

ރައްޔިތުން

ޖަރީކޮށްފައެވެ.
ސިފައިންގެ

ފޫހިކަމެއް

ކުޅިވަރުތައް

ކެތްމަދުވެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 128
އަހަރު ފުރޭ ،ސިފައިންގެ ދުވަސް މިފަހަރު
މި ދިމާވީ ،ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަދި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެގެން
އުޅޭ ބޮޑު [ކާރިސާގަނޑެއްގެ] މެދަށެވެ.
ދުނިޔޭގެ
ހަލުވިކަމާއެކު

އެކި
ފެތުރެމުންދާ

ކަންކޮޅުތަކުގައި
ކޯވިޑް19-

ބަލިމަޑުކަމުގެ ރާޅު މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފުރަ
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ސިފައިންނެވެ.

"އޮޕަރޭޝަން

ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި

އޮވެއެވެ .އެ ކުޅިވަރުތައް ބަލާލުމަށް އާންމު
ތިބެނީ

ދަނޑިވަޅުގައި

ރައްޔިތުންނަށް

ސިފައިން

ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ

ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތެވެ .މާލެ ފުރަބަންދު
ކުރުމާއެކު ރައްޔިތުން ތިބީ ގޭ ބަންދުގައެވެ .އެ
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިފައިންގެ
ލަޝްކަރު މި އޮތީ ރުކުރުވާލާފައެވެ.
ސިފައިންގެ

ޤައުމީ

މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ

ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިފާޢެވެ .މި ދެންނެވި ބޮޑު

މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ

އިތުރުން

މަސައްކަތްތައް

ސިފައިން

ޤައުމީ

ވެސް

ކުރަމުންދާނޭ

ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ފަރުދީ މަސައްކަތެއްގެ

އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި ސިފައިންގެ
ޝާމިލުވުން އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ .ރައްޔިތުންނަށް
ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގައި
ސިފައިން ދަނީ ލާމަސީލު މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރަމުންނެވެ.

ބަޔަކީ

ގޮތުގައި ދެކިގެންނެވެ.

ކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ .މިގޮތުން

ކޮވިޑް 19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ ގިނަ
އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މާލެއިން ފެންނަމުންދާއިރު
އެމީހުން

އައިސޮލޭޝަން

ފެސިލީޓީތަކަށް

ގެންދިއުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ސިފައިން
ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޯށްދިނުމަށް ނުކުރް

ހޯދިފައި

ފަރުވާއެއް

ދިވެހި

ސިފައިން

ސިފައިންނެވެ.

އެހީތެރިވާން ފަށައި ،ޑެލިވަރީ ނުކުރެވި ހުރި
ތަކެތި ގާތްގަނޑަކަށް  8ވަރަކަށް ގަޑިއިރު ތެރޭ
ހުސްކޮށްލިއެވެ .މި މަސައްކަތަށް އާންމުންގެ
ތަޢުރީފު

ޙައްޤު

ސިފައިންނަށް

ދިވެހި

ލިބިގެންދިޔައެވެ.

ނުވާ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ސިފައިން

މީގެ  16އަހަރު ކުރިން ކުރިމަތިވި

ބަލިމަޑުކަން

ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތިއެވެ.

ސުނާމީ ކާރިސާގެ މަތިން ހަނދާން ނެތޭހާ

ސަރުކާރުން

ސަލާމަތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މާސްކާއި

ދުވަހެއް

ކާރިސާއާ

އަޅަމުންގެންދިޔަ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެންމެ

ޝޫޓު ލައިގެން ހަރަކާތްތެރިވި ނަމަވެސް ބަލި

ގުޅިގެން ސިފައިން މަސައްކަތްކުރީ ،ނަމޫނާ

ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންދިޔައީ ސިފައިންނެވެ.

ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮވެއެވެ .މި ބިރު އޮތަސް

މިސާލެއް

ދައްކަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް

ކަމެއްގައި،

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި

ޚިދުމަތްކުރުމުގައި

ރާއްޖޭގެ

ކަންކޮޅުތަކުގައި

ސިފައިން ތިބީ އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ.

ސިފައިންގެ ސަފުތައް ރުކުރުވާލައި އެއްވެސް

ކޮވިޑް19-
މާލެއަށް

ޤައުމަށް

ގެ

ފެތުރިދާނެކަމަށްޓަކައި

ކޮންމެ

ދިމާވާ

ބޮޑު

ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ޤައުމީ ޖޯޝާއި
ފޯރީގައެވެ .ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން މާލެއާއި
ރާއްޖެތެރޭގައި މި ބަލި ފެތުރި ،ބަލި މީހުން
އިތުރުވެދާނެކަމަށް ބަލައި ،ފަރުވާ ދޭނެ ތަންތަން
އިމާރާތް ކުރުމުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އަވަދިނެތިއެވެ .ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ
ނަމުގައި

މިހާރު

ކުރާ

ތަރައްޤީ

300

އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތާ ސިފައިން
ހަވާލުވިތާ އަދި މިވީ އެންމެ  18ދުވަހެވެ .އެ
މަސައްކަތުގެ  80ޕަސަންޓް މަސައްކަތް މިހާރު
ވަނީ ނިމިފައެވެ .ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްހާ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދެވޭ ވަރަށް ހުރިހާ
މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ޗީފް އޮފް
ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ
ޝަމާލް މިވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެތައް ދުވަސްތަކަކަށް މާލެ ފުރަބަންދު
ކުރުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ
ތަކެތި ލިބުން ވަނީ ދަތިވެފައެވެ .ފިހާރަތަކުން
އޯޑަރު ނަގައި ޑެލިވަރީގެ މަސައްކަތް ކުރި
ނަމަވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ
ތަކެތި އެ ދުވަހަކަށް ނުލިބެއެވެ .ކުއްލިއަކަށް
މިފަދަ

ހާލަތަކަށް

ޤައުމު

ދިއުމުންނެވެ.

އަދިނުވެއެވެ.

އެ

ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ،ހިތްވަރާއި ފަންވަރުގައި
ސިފައިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ
ލާބައަށް ޓަކައެވެ .ޙާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް
އެހީތެރިކަން ބޭނުންވި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް،
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސިފައިން ސާބިތުވެ ތިއްބެވެ.
މިއަދުވެސް ސިފައިން ތިބީ އެގޮތުގައެވެ.
128

ވަނަ

ސިފައިންގެ

ދުވަހުގެ

އާންމު

ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ސިފައިންނަށް

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޑެލިވަރީ

އަރިސްކުރަނީ ޝުކުރުވެރި ހިތަކައިގެންނެވެ.

ސަރވިސްއަށް ސިފައިން ނިކުތީ ރައްޔިތުންނަށް

ރައްޔިތުންނަށް

މި

ހުރިހާ

ދަތިތަކާއެކު

އެހީތެރިވުމަށެވެ.

އެސްޓީއޯ

ވެސް،

ސުޕަރމާކެޓުން

ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ފެށިއިރު އެތަކެތި ގޭގެއާ

ޝައްކެއްވެސްނެތް

ގޮތުގައި

ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ސިފައިންނަށް ލިބޭ އެންމެ
ބޮޑު ފަޚުރެވެ .އަދި އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފެވެ.

ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭނެ ބަޔަކު ނެތެވެ .އެކަމަށް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އިތުރުން
ފަރުކޮޅުފުށީގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގައި ކޮވިޑް-
 19އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލެއް
ތަރައްޤީ ކުރީ އެންމެ ތިން ދުވަހުންނެވެ.
ރެޔާއިދުވާލު އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ފޫހިކަމެއް
ނެތި އެ މަސައްކަތްކުރީ ސިފައިންނެވެ .މިއީ
ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސިފައިން ކޮށްފައިވާ
ވަރަށް
އެކި

ބޮޑު

މަސައްކަތެކެވެ.

ޙާލަތްތަކާ

ލުއިފަސޭހަކަން

ގުޅޭގޮތުން

މިނޫނަސް

ރައްޔިތުންނަށް

ލިއްބައިދިނުމަށާއި

އެކި

ކަންކަމުގައި މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސިފައިން
ދަނީ

އަބަދުވެސް

ބޮޑެތި

މަސައްކަތްތައް

ކުރަމުންނެވެ .ރައްޔިތުންނަށްޓަކައެވެ .ޤައުމީ
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ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

އައްޑޫގަޑުބަޑުގެ ދުވަސްވަރެވެ .އެ ގަޑުބަޑުގެ
ތެރޭގައި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައެއް ޑިއުޓީތައް
ޖެހިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަދާކުރައްވަން

ސިފައިންގެ ސާރވިސް ނަންބަރަކީ  105އެވެ.
ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް)
ޢަބްދުލް ޣަނީ ޢުމަރުގެ އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ
ބޮޑުބައެއް
މިހާރުގެ

ހޭދަކުރެއްވީ
ގޮތަށް

ކަނޑުމަތީގައެވެ.

ސިފައިންގެ

ތެރޭގައި

ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތް ނުފެށޭ އިރުވެސް ޣަނީބެ
ކަނޑުމަތީގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވިއެވެ .ރާއްޖޭގެ
ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށާއި މަސްކަނޑުތައް

ލެފ ް ި
ނލ ް (ރި ަ
ޓ ާކ ަ
ނ ް
ޢމ ަ ުރގެ
ޓ ެ
ދލްޣަނީ ު
ބ ު
ޓޔަރޑ ް) ޢަ ް
ނ ް

ދމަތ ް
ަސކަރީ އަގުހ ުރި ޚި ު
އ ް

ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސްބޯޓުފަހަރުގައި ކުރެވުނު
ބައެއް

ޕެޓްރޯލް

ދަތުރުތަކުގައި

ބައިވެރިވެ

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އެމްވީ މުލެޓް ބޯޓުގައި
މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ދަތުރުތަކުގައި ވެސް
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ކަނޑުމަތީގައި
ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު
ފަރަށްއެރުން ފަދަ ހާދިސާތަކުގައި މީހުންގެ
މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހިންގި
ވަރަށް ގިނަ އޮޕަރޭޝަން ތަކެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން

(ރިޓަޔަރޑް)

ހެންވޭރު ހޭންބޭން ،ލެޓިނަންޓް ކާނަލް

ލެފްޓިނެންޓް

ކާނަލް

ހަލަވެލި ޢަބްދުލްޣަނީ ޢުމަރަށް ސިފައިންގެ

(ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުލް ޣަނީ ޢުމަރު ސިފައިންގެ

ވަރަށް ބުރަކޮށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމުގައިވާ

އެންމެން ވެސް ކިޔަނީ "ޣަނީބެ" އެވެ .ހުރިހާ

ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ  1960ވަނައަހަރު

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ފަރުފަރަށް އުރޭ ބޯޓުފަހަރު

ރޭންކެއްގެ ހުރިހާ ސިފައިން ވެސް ޣަނީބެއަށް

އޯގަސްޓް މަހުގެ  27ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެއީ

ފުންކުރުމުގައި ވެސް ޢަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ

ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙުތިރާމު ކުރެއެވެ .ސިފައިންގެ
ޚިދުމަތުން

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު

ރިޓަޔަރ

ކުރެއްވި ފަހުން ވެސް ދައުވަތު ފޮނުއްވައިގެން
ކޯސްޓްގާޑާއި ސިފައިންގެ އެކިއެކި ޚާއްޞަ
ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

އުޅުއްވިއެވެ .ކޯސްޓްގާޑުގެ  38ވަނަ އަހަރީ
ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް
ޑިފެންސް

އަލްއުސްތާޛާ

މާރިޔާ

އަޙްމަދު

ދީދީއާއި ޗީފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް
ޢަބްދުﷲ ޝަމާލުގެ އަރިހުގައި ބައިންދަވައި
އިޙްތިރާމް އަދާކުރެއްވިއެވެ.
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ބައިވެރިވެވަޑައި

ގެންނެވިއެވެ.

ކުރީގައި

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތަކީ ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ
ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒު
ދިފާޢުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ކުރެއްވި މަތިވެރި
ޖިހާދެވެ 1988 .ނޮވެންބަރު  3ވަނަ ދުވަހު
ސިފައިންގެ އެތެރޭގައި ތިއްބަވައިގެން ދީނާއި
ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ހިތްވަރާއެކު ޖިހާދުކުރެއްވި
ބޭފުޅުންގެ

ޣަނީބެ

ތެރޭގައި

ހިމެނިވަޑައި

ގެންނެވިއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން
ޝަރަފުވެރި ކަމާއެކު ޣަނީބެ ރިޓަޔަރ ކުރެއްވީ
ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  48އަހަރާ
 11މަހާ  4ދުވަހުގެ ދިގު މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތް
ކުރައްވާފައެވެ .އެއީ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް،
ފޫހިކަމެއް އަދި ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއްނެތި ނުހަނު
ހަރަކާތްތެރިވެ

ގެންގޮސް

އިނގިރޭސީންނާ

ހަވާލުކުރި

ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއްގައި ސާބިތުވެ ހުންނަވައިގެން

ވަޑައިގެންނެވި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަން ތަކުގެ

ބޭފުޅުންގެ

ޣަނީބެ

ހިމެނިވަޑައި

ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ .މި ދިގު

މަސައްކަތަށް

ގެންނެވިއެވެ .އެފަހަރު ޣަނީބެއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި

މުއްދަތުގެ

ލާންސް

ވެއްޔާއި އަކިރި ހަދިޔާކުރުމާއި ބޮޑުރާޅު އެރި

އަނިޔާތައް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އޭގެފަހުން

ކޯޕްރަލްކަމާއި ،ކޯޕްރަލްކަމާއި ،ސާޖަންޓްކަމާއި

ރޯގާއާއި

ޑިއުޓީގައި

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ކަމާއި ވޮރަންޓް އޮފިސަރ

ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ސިފައިން ހިންގި

ވެސް

އެ

ގްރޭޑް  2ގެ މަޤާމާއި ވޮރަންޓް އޮފިސަރ

އޮޕަރޭޝަންތައް ހިމެނެއެވެ.

ޖަލުގައި ހިނގި ލާއިންސާނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން

ގްރޭޑް

އަދި

ފިޔަވަޅު އެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއަކު ޣަނީބެ

ލެފްޓިނެންޓް ،ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް ،ކެޕްޓަން

ޣަނީބެއަކީ

ކަމުގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން މޭޖަރގެ މަޤާމާއި

އާދައިގެ

ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލްގެ މަޤާމުގައި އަގުހުރި،

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މާލޭގެ

ތެރޭގައި
ހާދިސާއާއި

ޣަނީބެ
މަގުހެދުމުގެ

ކޮލެރާއާއި

ޝިގެއްލާ

 1981ވަނަ އަހަރު ކޯސްޓްގާޑު
އުފެދުމާއެކު ކޯސްޓްގާޑުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަން
ފެއްޓެވިއެވެ .އެއީ އެ ބޭފުޅެއްގެ ތަޖުރިބާއަށް
ކޯސްޓްގާޑުގެ

ކަލާސީނުން

މާލިމީންނާއި

ބަރޯސާވި ،އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ އިޙުތިރާމާއި
ލޯބި ހޯއްދެވި ބޭފުޅެކެވެ .ކޯސްޓްގާޑުގައި އެންމެ
ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަކީ
އުޅަނދުތައް

ލޯންޗުފަހަރާއި

ބެލެހެއްޓެވުމާއި

ވިލިނގިލި

ތެރޭގައި

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ޖަލު

އުޅުއްވިއެވެ.

ހިމެނިވަޑައެއް
އަބަދުވެސް

ނަމަވެސް

އެހެން

ނުގަންނަވައެވެ.
މީހުންނާގުޅޭ

ވަރަށް

ދިރިއުޅުއްވުމަކަށް ލޯބިކުރެއްވި ހިތްތިރި ސާދާ
ބޭފުޅެކެވެ .މީހުންނާ ވަރަށް އެކުވެރި ހިތްހެޔޮ
މިޖާޒެއްގެ ބޭފުޅެކެވެ.

ތެރޭގައި

1ގެ

ސިފައިންގެ

ފުރުއްވިއެވެ.

މަޤާމް

ވަފާތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ.
ލެފްޓިނެންޓް
ޢަބްދުލްޣަނީ

ކާނަލް

ޢުމަރު

(ރިޓަޔަރޑް)
ސިފައިންގޭގައި

(ރިޓަޔަރޑް)

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރެއްވި

ޢަބްދުލް ޣަނީގެ އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގައި އެންމެ

ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން ޝަރަފުގެ ނިޝާނުގެ

ލެފްޓިނެންޓް

ކާނަލް

ފްލީޓްގެ ރެޑިނަސް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
ކަނޑުމަތީގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން
ސިފައިންގެ

ޑިއުޓީ

ސެކްޝަނުގައި

ވެސް

ޣަނީބެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ .ފޯރިމެރުމުގެ
އާދައިގެ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ޑިއުޓީން ފެށިގެން
ސިފައިންގެ މައިގޭޓުގެ އިސް ސަރުދާރު ގޮތުގައި
ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.
އައްޑޫ

ގަޑުބަޑުގެ

ތެރޭގައި

ގދ.ތިނަދޫގައި  13މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ
ދުވަހު

ޑިއުޓީ

އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ތިނަދޫގައި

ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިވެހި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް
ބަޣާވާތްކުރިރޭ އެ ރަށުގައި ތިބި ސިފައިންނަށް
ހަމަލާދީ ހިފައި ހައްޔަރުކޮށްގެން އައްޑުއަށް
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ލެފްޓިނެންޓް

ކާނަލް

(ރިޓަޔަރޑް)

ޢަބްދުލްޣަނީ ޢުމަރު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ
އަލްވަދާޢު

ވިދާޅުވީ

އުމުރުފުޅުން

82

އަހަރުފުޅުގައި ،ކޮވިޑް 19-ގެ އާލާސްކަންފުޅަށް
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން
ގެންދަވަނިކޮށް  2020އޮގަސްޓު  21ވީ ހުކުރު
ދުވަހުއެވެ .އަވަހާރަވީއިރު އަނބިކަނބަލަކާއި
ތިން ދަރިންނާއި ނުވަ ކާފަ ދަރިން ދުނިޔޭގައި
އެބަ ތިއްބެވިއެވެ .ފަސްދާނުލެވުނީ ހުޅުމާލެ
ސަހަރާގައެވެ .އެ މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ

ގޮތުގައި ހަތް މެޑެއްޔާއި ނުވަ ކުލަ (ރިބަން)
ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ .ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ
މެޑެލި ތަކުގެ ތެރޭގައި ،އަޚްލާޤީ މެޑެލި،
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑެލި ،އިޚްލާޞްތެރި
ޚިދުމަތުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

މެޑެލި،

މެޑެލި ،ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ
މެޑެލި ،ސައްތައިގެ މެޑެލި ،އަދި  3ނޮވެންބަރުގެ
މެޑެލި ހިމެނެއެވެ.
ހާސިލުކުރެއްވި
ތެރޭގައި

ޚާއްޞަ

ހިތްވަރު

ކުލަތަކުގެ
ކުލަ،

ގަދަކަމުގެ

ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލަ އަދި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ
ކުލަ ހިމެނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ތަފާތު އެކިއެކި
ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ
ދެއްވި

ގޮތުން

ލިޔުއްތައް

ގިނަގިނަ

ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ލެފްޓިނެންޓް
ޢަބްދުލްޣަނީއަކީ

ކާނަލް

ދިވެހި

ތެދުވެރިކަމާއި

(ރިޓަޔަރޑް)
އަސްކަރިއްޔާގައި

އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު

ޚިދުމަތްކުރެއްވި ލާމަސީލު ބޭފުޅެކެވެ .ޣަނީބެގެ
މަތިވެރި

ޚިދުމަތްތަކަކީ،

ސިފައިންގެ

ލަޝްކަރުގެ

މިއަދުގެ

ދިވެހި

ފަހުލަވާނުންނަށާއި

މާދަމާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ލަޝްކަރުގެ ސަފުތަކާ
ގުޅޭނެ ޒުވާން ދަރިންނަށް ވެސް ދައްކުވައިދެއްވި
ރީތި މިސާލެކެވެ.
ލެފްޓިނެންޓް
ޢަބްދުލްޣަނީ

ކާނަލް

(ރިޓަޔަރޑް)

ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތުން
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ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރެއްވީ 01

ރަޙުމަތާއި

އޯގަސްޓް  2009ގައެވެ .ޤައުމީ އެ އަގުހުރި

އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ .އާމީން.

ޚިދުމަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ.

ނިޢުމަތް

މިންވަރުކޮށް

ِإنَّا ِ ّ ِ
اجعونَ
ل َو ِإنَّـا ِإلَ ْي ِه َر ِ

ދެއްވައި

ކ ާރ
އނ ަ
ދގ ޫ ު
ށ ު
ާރއްޖެއަ ް
ނނިފުރޭތައިގ ެ ާވހަކަ
ޖި ް

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ސަބަބާ ބެހޭ

އިތުބާރު ކުރެވޭ ތިން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެދެއްވި

ކަނޑުފެންނާނޭ ކިޑިކީއެއް ހުރެއެވެ .ދެން އެ

ރާއްޖެއަށް

ގޮތަށެވެ .އެއީ ފަޤީހު ޢީސަލް ޔަމަނީއާއި ،ފަޤީހު

ކުއްޖަކު

ބައިންދާފައި

އުނދަގޫކުރާ ޖިންނިފުރޭތައިގެ ވާހަކައެވެ .އެއީ

މުޢައްލިމް ޢަލީ އާއި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ އެވެ .މި

އަނެއް ދުވަހު އެބައިމީހުން އައިސް ބަލާއިރު

ތުންތުންމަތިން ދެކެވެމުން އައި ފޯކުލޯރެކެވެ.

ނޫން ވެސް އެތައް ބަޔަކު އިބްނު ބަޠޫޠާއަށް

އޮންނަނީ އެ ކުއްޖަކުގެ ބިކުރުވެރިކަން ކެނޑި،

މިއީ މި ވާހަކައަށް ދިވެހި ތާރީޚުން ޖާގަލިބޭ

މި ވާހަކަ ކިޔައިދިން ކަމަށް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

މަރުވެފައެވެ".

ގޮތުން

ވާހަކައަކީ

އައިސްފައިވާ

ސަބަބެކެވެ .އެކަމަކު މި ވާހަކަ ލިޔުމުން
ފެންނަން އޮތް އެންމެ ދުރު ތާރީޚީ މަސްދަރަކީ

"އެ ފުރޭތަ އަރަނީ މާކަނޑުންނެވެ.

އެތާނގައި

ރޭގަނޑު

ކޮންމެ މަހަކު

ބުދުކޯލަށް ގެންދާނޭ

އަރާއިރު ހީވަނީ ބައްތިތަކެއް ދިއްލާފައި އޮންނަ

ކުއްޖެއް ހޮވަނީ ގުރުއަތުން ކަމުގައި އިބްނު

ނަވެއް ހެންނެވެ .އެ މީހުންގެ އާދަޔަކީ އެ ފުރޭތަ

ބަޠޫޠާ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ .އެ މަހަކު ގުރުއަތުން

ކުއްޖަކު

ހޮވޭ ކުއްޖަކު އެ ބުދުކޯލަށް ދިއުމަކީ މަޖުބޫރު

އަތިރިމަތީ

ކަމެކެވެ .މިގޮތުގެ މަތީގައި އުޅެމުން ދަނިކޮށް

ހަދާފައި ހުންނަ ބުދުކޯލެއްގައި ބެއިންދުމެވެ .މި

މަޣުރިބު ކަރައިގެ ބޭކަލެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި

އިބްނު ބަޠޫޠާ ޖިންނި ފުރޭތައިގެ ވާހަކަ

ގެއަކީ ބުދުގެ ގެއެވެ .އެ ބުދުކޯލު ހުންނަނީ

ކަމަށް ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ.

ލިޔުއްވާފައިވަނީ އޭނާއަށް އެ ވާހަކަ ކިޔައިދެއްވި

ބުދުކޯލުގައި

އިބްނު ބަޠޫޠާ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ
މަޢުލޫމާތު
ބަޠޫޠާ"ގެ

އެއްކޮށްގެން
ނަމުގައި

"ރިހްލަތު

އިބްނު

ވަނަ

އަހަރު

756

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދަތުރުނާމާއެވެ.

ފެނިއްޖެއްޔާ

ބިކުރުވެރި

ނަލަހައްދައި

ޒީނަތްތެރިކޮށްގެން

ކަނޑުގެ

އައްސޭރީގައެވެ.

އަންހެން

އެ
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ހުންނެވީ ވުޟޫ ކުރައްވައިގެންނެވެ.
ދެން

އެކަލޭގެފާނު

އެތާނގައި

ކިޔަވައި

ވިދާޅުވާން

ޤުރުއާން

އެއްކަލަ

އިންނަވަނިކޮށް

ފުރޭތަ

ކިޑިކީން ފެނިއްޖެއެވެ .ދެން ވެސް
އެކަލޭގެފާނު
ކިޔަވައި

އިންނެވީ

ވިދާޅުވުން

ޤުރުއާން
މަތީގައެވެ.

ފުރޭތަ އައިސް ކިޔެވުމުގެ އަޑު އިވޭ
ހިސާބަށް

ކަނޑަށް

ކައިރިވެފައި

ގެނބިގެންފިއެވެ".

އެރޭ

އަބުލްބަރަކާތުލް

ބަރުބަރީ

ފަތިސްވަންދެން

އިންނެވީ

ޤުރުއާން

ކިޔަވާ

ފަތިސްވުމުން

ވިދާޅުވާށެވެ.
މުސްކުޅި

އެ

ދައިތައާއި އެގޭ މީހުންނާއި ރަށުގެ
މީހުން އެ މީހުންގެ އާދައިގެމަތީން
ދިޔައީ

ކުއްޖާ އަންދާލުމަށެވެ .ދިޔައިރު އެ މީހުންނަށް

"އަބުލްބަރަކާތުލް ބަރުބަރީއޭ ކިޔުނު
މަޣުރިބުކަރައިގެ ބޭކަލަކު ދުރުވެއްޖެއެވެ .އެއީ
ޤުރުއާން ހިތުދަސް ބޭކަލެކެވެ .އެކަލޭފާނުން
ދުރުވެ މާލޭގައި ހުންނެވީ މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ
ގޭގައެވެ .އެއް ދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ބޭރުން
ދުރުވިއިރު އެ ގޭގެ ހުރިހާ އަންހެނުން ރޮއި
ހޭރެނީއެވެ .ހީވަނީ މީހަކު މަރުވެގެން އުޅޭ
ހެންނެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުން އެ
ރޯކަމެއް އޮޅުންފިލުއްވާން އުޅުއްވައި ،އޮޅުން
ނުފިލައިގެން

ގެންނަވައިފިއެވެ.

އެ ތަރުޖަމާނު ނަންގަތެވެ .ގުރުއަތުން އެ މަހު
ހޮވުނީ މުސްކުޅި ދައިތަގެ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ.
މި ދައިތަގެ އެހެން ދަރިއަކު ނެތެވެ .އެ ދަރިފުޅު
ފުރޭތަ މިރޭ މަރާލާނެއެވެ.
އަބުލްބަރަކާތުލް

ބަރުބަރީގެ

އެދިވަޑައިގަތުމަށް އަންހެން ކުއްޖާގެ ބަދަލުގައި
އެރޭ ބުދުކޯލަށް އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާނެ
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އިބްނު ބަޠޫޠާ ލިޔުއްވާފައިވާ
ގޮތުގައި

ބުދުކޯލަށް

ބުދުކޯލުގައި

އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަންހެން

ރއް
ސ ީވ ެ
ރ ާހ ަފ ިއވާ ަތ ް
ނ ބަ ޫޠ ާޠގެ ުކ ަ
 ިއބް ު

ތަރުޖަމާނަކު

މަރުވެފައި

އެކަލޭގެފާނު

ވެއްދީ

ދިވެހީންނެވެ.
"އެކަލޭގެފާނަކީ

ތުނބުޅިއެއް

މަތިމަހެއް ނެތް ބޭކަލެކެވެ .ދެން އެ މީހުން
އެކަލޭގެފާނު ބުދުކޯލަށް ވައްދައިފިއެވެ .އޭނާ
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ފެނުނީ މަޣުރިބީ ކަލޭގެފާނު ޤުރުއާން ކިޔަވައި
ވިދާޅުވާން

އިންނެވި

ތަނެވެ.

އެ

އަރިހަށެވެ .އިބްނު ބަޠޫޠާ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި
އެ ރަދުންގެ ނަންފުޅަކީ ޝަނިވިރާޒާ އެވެ .އެ
ކަމަކު

ހުކުރު

ޝިހާބުއްދީން

ރަދުން ބެހެއްޓެވި ފިލާއިން އެއީ ރަދުންގެ
އިސް ވަޒީރުގެ ނަންފުޅުކަން އެނގެއެވެ .އޭރު
ރާއްޖޭގެ ތަޚުތުގައި އިންނެވީ ދަރުމިސްތް ރަދުން
ނުވަތަ ތިރިބްވަނަ އާދީއްތަ މަހާރަދުންނެވެ .އެއީ
އިސްލާމްވެ

ވަޑައިގަތުމަށްފަހު

މި

ޚަބަރުތައް

އައްސުލްޠާން

މިކަމާ

އެންގުމުން

ވަރަށް

އެ ރަސްގެފާނަށް އިސްލާމްދީނަށް ގޮވާލައްވައި
ދީނުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަވައި އިސްލާމްދީނަށް
އެ ރަސްގެފާނު އެދުންވެރި ކުރުއްވައިފިއެވެ.
އެ

ރަސްގެފާނު

ކަލޭގެފާނު

އެކަލޭގެފާނަށް
މަސް

ހަނދުބަލާ

ވިދާޅުވީ

އަންނާންދެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހުންނަވައި ،މިފަހަރު
ތިޔަ ކަންތައް ކުޅަގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވައި އެ
ފުރޭތައިގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެއްޖެނަމަ ތިމަން
ރަސްގެފާނު އިސްލާމް ވެވަޑައިގެންފާހުށީމެވެ".
އެހެން ނަމަވެސް މަސްދުވަސް ވުމުގެ
ކުރީގައި ރަދުން އިސްލާމްވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ރަސްގެފާނަށް
ދައުލަތުގެ

ފަހު
ބޮޑުން

އަރިސް
ވެސް

ބޭފުޅުންނާއި
އިސްލާމްވީއެވެ.

އެކަމަކު އަޅުކަން ކުރަން ގެންގުޅުނު ބުދުތައް
ތަޅައި

އެހެން

ރަށްރަށުގެ

ރައްޔިތުންނަށް

އިސްލާމް ދީނަށް ދައުވަތު ދެއްވަން ފެއްޓެވީ
ޖެހިގެން އައި މަހުއެވެ.
"އަނެއް

މަހު

އެކަލޭގެފާނު

އެރޭގެ

ފަތިސް ވަންދެން ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން އިންނެވީއެވެ.
ފަތިސްވީމާ ރަސްގެފާނާއި މީސްތަކުން އައި
ހިނދު

އެ

ކަލޭގެފާނު

ކިޔަވާ

ވިދާޅުވާން

އިންނަވަނިކޮށް ދެކެވަޑައިގެންފައި ފައްޅިއާއި
ބުދުތައް ތަޅައި މުގުރައި ސުންނާފަތިކޮށް ރަށުގެ
އަހުލުވެރީން އިސްލާމުވެ އެހެން ރަށްރަށަށް
މީހުން

ފޮނުވައި

އެރަށްރަށުގެ

އަހުލުވެރީން

ވެސް އިސްލާމްވެއްޖެއެވެ".

މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދުﷲ އެވެ .ދަރުމަވަންތަ
ރަސްގެފާނެވެ.

އެބައި

އަޖައިބުފުޅު ވިއެވެ .އެ ވަގުތު އެ ކަލޭގެފާނުން

މީހުން

އެކަލޭގެފާނު ގޮވައިގެން ދިޔައީ ރަސްގެފާނު

މިސްކިތުގައި

"ރަސްގެފާނަށް

މީހުން

އިބްނު ބަޠޫޠާ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި
ދިވެހިން

ތިބީ

އަބުލްބަރަކާތުލް

ބަރުބަރީގެ

ވެދާނެއެވެ .އެހެންވިޔަސް އެނގެނީ އޭރުވެސް
ދިވެހީން އެ ކަނޑުފުރޭތައެއްގެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާ
އެ

މިންވަރާއި

އެއްޗެއް

ބިރުގަންނަ

ދެކެ

މިންވަރެވެ.
އިބްނު
ނަމަކީ

ބަޠޫޠާގެ

ތުޙްފަތުއްނަޡާރު

ދަތުރުނާމާގެ
ޣަރާރިބުލް

ފީ

އަމްޞާރު ވައަޖާއިބުލް އަސްފާރެވެ .މި ފޮތް
ލިޔުއްވާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ބުން ޖުޒައްޔު އެވެ.

ނމާ ިމ ާހރު ވަނީ ެއ ަތއް
ނޓްި :އބްނު ަބ ޫޠ ާޠގެ ަދތުރު ާ
ޯ

ރ ްއ ެޖ ާއ ެބހޭ ަބއި
ރވި ަފއެވެި .ދ ެވ ިހ ާ
ރ ަޖމާ ުކ ެ
ަބ ަހ ަކށް ަތ ު

މަޒުހަބު ކަމުގައިވާ އިމާމް މާލިކުގެފާނުންގެ

ފާނޫޒުތަކުން ފުރިގެންވާ ކަހަލައެވެ .އެބައި

ހުކުރު

މީހުން ބުންޏެވެ .އެއީ އެއްކަލަ ފުރޭތައެވެ .އޭގެ

މަލަސްގެ  32ވަނަ އަދަދުގައި ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް

އެ

އާދައަކީ ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު ފާޅުވުމެވެ.

ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން  1991ވަނަ އަހަރު

އެއަށްފަހު

ދެން އަހަރެމެން މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރާންފެށީމާ

ނ ުމ ަގއި ދި ެވހި
ރ ްއ ޭޖ ަގއި" މި ަ
" ިއބުނު ބަ ޫޠޠާ ިދ ެވ ިހ ާ

އުދަގުލެއް ނުކޮށް އެނބުރި ހިނގައިދެއެވެ".

ރ ްއ ާވ ަފ ެއވެ.
ނ ު
ެ

އެ ފޮތް ލިޔުއްވާފައި ވަނީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު

މަޒުހަބުގައެވެ.

ދެން

މިސްކިތުގެ

ފިލާ

ފިލާގައިވާ

ލިޔުމުގެ

އޮތީ

ލިޔެފައިވަނީ

ވާހަކައާއި

ވިދާޅުވި

ވާހަކައެވެ.

ނެގޭ ވާރުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި

އިބްނުސަބީލުންގެ މައްޗަށް ޞަދަޤާތެއް ކަމުގައި
ރަދުން ބައްސަވާ ވާހަކައެވެ.

އިބްނު ބަޠޫޠާ ދެކެވަޑައިގަތީ ކޮން
އެއްޗެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ .ނަވަކަށް ވެސް

ަބހުން

ރއް ަވއި
ރ ަޖ ާމކު ަ
ަތ ު

ވަނީ

ސ ަލ ަކށް ެބލީ
ރ ީހމް ުލ ުޠ ީފ ެއވެ .މި ިލ ުޔ ުމ ަގއި ައ ް
ިއބް ާ
ރ ަޖ ާމ ެއވެ.
އެ ަތ ު

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ވާހަކައާ ގުޅިގެން
ކިޔާ ޖިންނި ފުރޭތައިގެ އުނދަގޫ ވީ ހަމައެކަނި
މާލެއަށް ނޫންކަން އިބްނު ބަޠޫޠާގެ ވާހަކަފުޅުން
އެނގެއެވެ.

"އިސްލާމްވުމުގެ

ކުރީގައި

މި

ފުރޭތައެއްގެ ސަބަބުން ގިނަ ރަށްތައް ހަލާކުވެ
(ފަޅުވެ) ދިޔައެވެ .އަހުރެން މި ރާއްޖެ އައި
ފަހަކުން

އަހުރެންނަކަށް

އެ

ފުރޭތައެއްގެ

ކަންތަކެއް ނުފެނެއެވެ".
މި ގޮތަށް މި ވާހަކަ ލިޔުއްވާފައި
އިބްނު ބަޠޫޠާ ދެކެވަޑައިގެން މި ކަނޑުފުރޭތައާ
ބެހޭ ހާދިސާއެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.
"އަހަރެން އެރަށުގައި ހުއްޓައި އެއް
ރެއަކު ކަމެއްގައި މަސްއޫލުވެގެން އުޅެނިކޮށް
މީސްތަކުން ތަހުލީލު ތަކުބީރު ކިޔައި ހަޅޭލަވާ
އަޑު އިވޭން ފަށައިފިއެވެ .ބެލިއިރު ކުދީންތައް
ޤުރުއާން
ދުވެއެވެ.

ފޮތްތައް

ބޯމައްޗަށް

އަންހެނުން

ކޯދޮންނަ

އުފުލައިގެން
ލޯތަކާއި

ލޯކަންވާރުތަކުގައި ތަޅައެވެ .އަހަރެން އެބައި
މީހުންގެ

ކަންތަކާ

މެދުގައި

އަޖައިބުގެން

ތިޔަކުރަނީ ކީއްހޭ އެހީމެވެ .އެ މީހުން ބުންޏެވެ.
ކަލޭގެފާނު ކަނޑެއް ނުބައްލަވަމުތޯއެވެ .ދެން
އަހަރެން ކަނޑު ބަލާލިއިރު ބޮޑު ނަވެއް ކަހަލަ
އެއްޗެއް ފެނެއެވެ .އެ އެއްޗެއްގެ ބައްތިތަކާއި
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މިނިވަންކަމުގެ އެގް ީރމެންޓުގައި
އޮތީ ކޮން ާވހަކައެއް؟
އުތުރު

އަދި

އަޔަރލެންޑް

ގްރޭޓް

ބްރިޓުންގެ ރަސްކަމުގެ ރަނިކަމަނާގެ ސަރުކާރާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަރުކާރާ

ދެމެދު

ވެސްޓްމިންސްޓަރޒް ހައުސް ގައެވެ .ވަގުތަކީ އެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮމަންވެލްތު ރިލޭޝަންސް

ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10ޖެހި އިރެވެ.

އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ލޯޑް ކަތުބާރޓް ޖޭމްސް

1965

ޖުލައި  26ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވަނީ ތާރީޚީ
އެއްބަސްވުމެކެވެ .އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ
އަގުބޮޑު ލިޔުމެވެ .އެއީ ދިވެހިން މިއަދު މިދެކޭ

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

އެ

އެއްބަސްވުމަކީ

14

ފެބުރުވަރީ

1960ގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ
ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރުމަށް

މެކްކޯލް އޯލްޕޯޓް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ސޮއިކުރެއްވި
އެއްބަސްވުމެކެވެ .އޭގެކުރިން އޮތީ  1948އެޕްރީލް
 24ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ނވަން ަކ ުމގެ
ނކީ މި ި
ރ ަތމަ ތަ ަ
ނ ްއ ަގއި ައ ަޅ ިއގަ ެތވެ .ފު ަ
ނ ާގ ިލއިރު ެދތިން ތަ ެ
ސ ުވ ަމށް ައ ަވސް ަކ ިޅ ެއއް ހި ް
ެއ ްއ ަބ ް
ރސިން ޭފ ުބ ަމށް ުމ ްއ ަދ ެތއް ީދ ަފ ިއއޮތް ޮއ ުތ ެމވެ .ނު ަވތަ ެއ ަކ ަމށް
ރ ްއ ޭޖ ަގއި ިތބި އިނ ިގ ޭ
ސ ުވ ުމ ަގއި ދި ެވހި ާ
ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ުމގެ ަޙ ީޤޤީ ުމ ްއ ަދ ެތވެ .އެ ާތރީ ަޚކީ  15ޑިސެންބަރު 1986
ސވެ ަފއި ޮއތް ޮއ ުތ ެމވެެ .އއީ މި ެއ ްއ ަބ ް
ެއ ްއ ަބ ް
ސ ުވ ުމ ަގއި
ރ ްއ ެޖއިން ުކ ްއ ިލ ައ ަކށް ަފ ިއބާ ަފއެވެެ .އ ްއ ަބ ް
ރސިން ވަނީ ާ
ެއވެ .މި ުދ ަވސް ައ ުއ ުމގެ ާމ ުކރިން އިނ ިގ ޭ
ރ ްއ ޭޖގެ މިނިވަން ުދ ަވ ެހ ްއގެ ޮގ ުތ ަގއި ަފހުން ާފ ަހގަ
ޞރު ިދ ެވ ިހ ާ
ނ ި
ރ ީހމް ާ
ރ ީއސް ިއ ްބ ާ
ސ ިއ ުކރި ުދ ަވ ުހގެ ަބ ަދ ުލ ަގއި ަ
ޮ
ރސީން ައ ްއޑު އަ ޮތޅުން ޭފބީ  29މާރިޗު ަ 1976ގ ެއވެ.
ރ ްއ ެޖއިން ޭފބި ުދ ަވ ެހވެ .އިނ ިގ ޭ
ރސިން ާ
ރއްވީ އިނ ިގ ޭ
ކު ެ
މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރެވުނު ލިޔުން ވެސް

ވެފައިވާ

ގެ

ދިޔައީ  16ޑިސެންބަރު  1887ގައި ރާއްޖޭގެ

މެއެވެ .އެ އެއްބަސްވުން ވެވުނީ ސްރީލަންކާގައި

އެއްބަސްވުމަށް ތާރީޚުގައި ނަން ދެވިފައި ވަނީ

ތަޚުތުގައި އިންނެވި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު

ހިންގަމުންދިޔަ

"އޯލްޕޯޓް އެގްރިމެންޓް"ގެ ނަމުންނެވެ .އެއީ

ބަންޑާރައިންނަށް

އިނގިރޭސި

ހައިކޮމިޝަން
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އެއްބަސްވުމެކެވެ.

1960

މުޢީނުއްދީން

()2

ކުޑަ

އިނގިރޭސިން ބިރުދައްކައިގެން ސޮއިކުރެއްވި ސިޓީ އަކުންނެވެ.
މީލާދީން  1965ޖުލައި  26ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތާއި
ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު މިނިވަންކަމުގެ އެއްބަސްވުމަށް
މަތިމަތިން

ބަލާލުމުން

ފެނުނީ

ކުރު

ތަޢާރަފަކަށްފަހު

ލިޔެފައިވާ

 6މާއްދާއެކެވެ .އެއަށްފަހު އޮތީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރާއި ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައެވެ .ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރުލްއަޢުޡަމް ނުވަތަ ބޮޑުވަޒީރު
ސާހިބުއްދައުލާ ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަޑޭރި
ކިލެގެފާނެވެ .އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ
ސްރީލަންކާގައި ހުންނެވި އިނގިރޭސި ސަފީރު ސަރ މައިކަލް ވޯކަރ
އެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ މަޤާމެއް،
ހައިސިއްޔަތެއް ލިޔުއްވާފައެއް ނެތެވެ.
އެއްބަސްވުމަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ހިންގާލިއިރު ދެތިން ތަނެއްގައި
އަޅައިގަތެވެ.

ފުރަތަމަ

ތަނަކީ

މިނިވަން

ކަމުގެ

އެއްބަސްވުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އިނގިރޭސިން ފޭބުމަށް މުއްދަތެއް ދީފައިއޮތް
އޮތުމެވެ .ނުވަތަ އެކަމަށް އެއްބަސްވެފައި އޮތް އޮތުމެވެ .އެއީ މި
އެއްބަސްވުމުގެ ޙަޤީޤީ މުއްދަތެވެ .އެ ތާރީޚަކީ  15ޑިސެންބަރު 1986
އެވެ .މި ދުވަސް އައުމުގެ މާކުރިން އިނގިރޭސިން ވަނީ ރާއްޖެއިން
ކުއްލިއަކަށް ފައިބާފައެވެ .އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި
ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި
ފަހުން ފާހަގަ ކުރެއްވީ އިނގިރޭސިން ރާއްޖެއިން ފޭބި ދުވަހެވެ.
އިނގިރޭސީން އައްޑު އަތޮޅުން ފޭބީ  29މާރިޗު 1976ގައެވެ .ޖުލައި
 26މިނިވަން ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ފާހަގަކުރައްވަން ކަނޑައެޅުއްވީ
ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޒަޢާމަތުގައެވެ.
ދެން އަޅައިގަތީ "އެގްރީޑް އޭރިއާސް" ކިޔާ ލަފުޒެކެވެ .އެއީ
އައްޑު އަތޮޅުގަމާއި އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގެ މާމެންދޫގައި އިނގިރޭސިންގެ
ބޭނުމަށް ނަގާފައި އޮތް  110އޭކަރުގެ ސަރަޙައްދަށް އެ އެއްބަސްވުމުގައި
ދީފައިވާ ނަމެވެ .އާދެ! "އެއްބަސްވެފައިވާ ސަރަޙައްދު" އެވެ.
އަނެއް ކަމަކީ އެއްބަސްވުމާއެކު ހީރަސްކޮށްފައިވާ އެނެކްސްތައް
ނޫނީ ޖަދުވަލުތަކުގެ ވާހަކަ އޮތް މާއްދާއެވެ 15 .އަކުރުގެ މައްޗަށް
ލިޔެފައިވާ ޖަދުވަލަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ކަމަށް ލިޔެފައިވުމުން އެ
ޖަދުވަލުތައް ބަލާލާހިތްވާނެއެވެ.
ދެން ،އެއްބަސްވުން ކިޔާލަމާ ހިނގާށެވެ .ފަށާފައި އޮތީ "އުތުރު
އަޔަރލެންޑް އަދި ގްރީޓް ބްރިޓުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ރަސްކަމުގެ
ހަރ މެޖިސްޓްރީގެ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދުގައިވާ ދެ
ޤައުމުގެ ރަޙުމަތްތެރިކަމާއި ގާތް އެކުވެރިކަން ބަދަހި ކުޅައުމަށް ޓަކައި
 14ފެބުރުވަރީ  1960ގައި ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރުމަށް
އެއްބަސްވެ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ދެ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވަމެވެ".
މިގޮތަށެވެ .މި ތަޢާރަފުގައި މި އެއްބަސްވުމަކީ ދިވެހިންނަށް ފުރިހަމަ
މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެއެވެ.
އެކަމަކު މިއީ ރަޙުމަތްތެރިކަމާއި ގާތް އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމަށް 1960
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ގައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ބަދަލު ގެންނަ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް
އެބައޮތެވެ .ޑިޕްލޮމެޓިކް ބަސްމަގު ހުންނާނީ މިގޮތަށް އޮމާންކޮށް ރީތިކޮށެވެ.
ކުރިއަށް ދަމާހިނގާށެވެ.
ފުރަތަމަ މާއްދާގައި ވަނީ ކުރިން އޮތް އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި
ވާހަކައެވެ .އެ އެއްބަސްވުމަކީ "އޯލްޕޯޓް އެގްރީމެންޓ "qއެވެ.
"އެއްވަނަ މާއްދާ :މަތީގައި ބަޔާންކުރި  1960ވަނަ އަހަރުގެ
އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކުގެ ބާރު ހިނގުން ހުއްޓާލައި މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ
މާއްދާތައް އޭގެ ބަދަލުގައި ހިނގާން ފަށާނެއެވެ ".ދެވަނަ މާއްދާއަކީ
ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމަށް އިނގިރޭސިން އިޢުތިރާފުވެފައިވާ މާއްދާއެވެ .އެ
މާއްދާއެއް ލިޔަން އިނގިރޭސިން އެންމެ ބޮޑާހޭކި މާއްދާއެވެ.
"ދެވަނަ މާއްދާ :ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަކި ޖަޒީރާތަކެއްގެ މައްޗަށް
އެކުލެވިގެންވާ

މިނިވަން

އަދި

ފުރިހަމަ

މާނައިގައި

މުސްތަޤިއްލު

ދައުލަތެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރު ތަޞްދީޤު ކުރެއެވެ .އަދި
ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހުރިހާ ޤައުމަކާއި ބައިނަލް
އަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ ސީދާ އަމިއްލައަށް ގުޅުން ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ޙައްޤެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންވެއެވެ ".ތިންވަނަ މާއްދާއަކީ އެންމެ
ދިގު މާއްދާއެވެ .އެކަމަކު އެއީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް އެންމެ ހޫނު
މައްސަލައެވެ .އެންމެ ގިނަ ބަހުސްތައް ހިނގި މައްސަލައެވެ .އިނގިރޭސި
ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ މައްސަލައެވެ.
"ތިންވަނަ މާއްދާ 14 :ފެބުރުވަރީ  1960ގެ އެއްބަސްވުމުން
ދިވެހި ސަރުކާރުން އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ދިން އައްޑު އަތޮޅު ގަމުގެ
މުޅި ސަރަޙައްދާއި ހިތަދޫ (މާމެންދޫ) ޖަޒީރާއިން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ 110
އޭކަރުގެ ބިމުގެ ބޭނުން މަނާކަމެއް ނެތި އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ފީއަކާނުލައި
 15ޑިސެންބަރު  1986އާ ހަމައަށް ދޭކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔަޤީންކަން
ދެއެވެ .މީގެ ފަހުން މި ބުނެވުނު ސަރަޙައްދަށް ކިޔާނީ "އެގްރީޑް އޭރިޔާސް"
އެވެ 15 .ޑިސެންބަރު  1986އާ ހަމައަށް މި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދާއި ސަރަޙައްދީ ކަނޑާއި ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ކަނޑާއި
ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދުގައި އެހެން އެއްވެސް ދައުލަތެއްގެ އަސްކަރީ
ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން
ދޭން ވާނީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރު އެ ގޮތަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެވެ .އަދި
ހަމަ މި ގޮތުގެމަތިން މިއިން ސަރަޙައްދެއްގައި އެހެން ދައުލަތެއްގެ ހަތިޔާރު
އެޅި ސިފައިންގެ އެއްވެސް ބަޔަކު ތިބުމުގެ ހުއްދައެއް ދެވޭނީ އިނގިރޭސި
ސަރުކާރު އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވާ ނަމައެވެ .މިގޮތަށް މި ވެވުނު ވައުދުގެ
ތެރޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޭނުމަކު ޒިޔާރަތްކުރާ ހަނގުރާމަމަތީ ކަނޑު
އުޅަނދުފަހަރާއި މަތިންދާ ބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ނުހިމެނެއެވެ.
ހިތަދޫ ޖަޒީރާގައި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކާއި ގަންކިޔާ ޖަޒީރާގައި
ވައިގެ މަރުކަޒެއް ހަދައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކަމެކެވެ .އަދި އެއްބަސް
ވެވުނު ސަރަޙައްދަށް ހުރަހެއްނެތި ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުގެ މަގުން
އައިސްގޮސްވުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބޭނުންވި ފަދައިން
ހަރ އެކްސެލެންސީގެ މަނަވަރު ފަހަރު އައްޑު އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރިއާއި
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ގުޅިފައިވާ އެތެރޭ ކަނޑަށް މަނާކަމެއްނެތި އައިސްގޮސްވުމުގެ
ހުއްދަ ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލުގައި
ކަނޑައެޅި އެއްބަސް ވެފައިވާ އެހީތައް އިނގިރޭސި ލަޝްކަރަށް
ލިބިދިނުމަށާއި ދެމެހެއްޓުމަށް އައްޑު އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރިއާއި
އެގްރީޑް އޭރިއާސް އާ ގުޅިގެންވާ އެތެރޭ ކަނޑު އިނގިރޭސި
ލަޝްކަރުގެ ކުޅިވަރުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ
ހުއްދަ އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  15ޑިސެންބަރު 1986
އާ ހަމައަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކާއި އެހީތަކުގެ ބޭނުންކުރުމަށް
އެކަށީގެންވާ ކަމުގައި އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ފެންނަ އަސްކަރީ
ލަޝްކަރުތައް އެގްރީޑް އޭރިއާސްގެ ތެރޭގައި ބައިތިއްބިދާނެއެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއްގައި ބުނެވުނު އެއްޗަކުން އަދި
މީގެފަހުން ބުނެވޭ އެއްޗަކުން ވެސް އެގްރީޑް އޭރިއާސް
އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ބާރު ހިނގާ ގޮތުގައި އޮންނަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް
އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނުލިބޭނޭ ސަރަޙައްދެކެވެ ".ހަތަރުވަނަ
މާއްދާއަކީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދެކެވެ.
"ހަތަރުވަނަ

މާއްދާ:

ދިވެހި

ސަރުކާރު

އެގްރީޑް

އޭރިއާސްގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ދިން ހުއްދަތަކުގެ
ބޭނުން އިނގިރޭސި ސަރުކާރު ކުރާނީ ހަމައެކަނި ކޮމަންވެލްތުގެ
ދިފާޢުއަށް ޓަކައި ކަމުގައި ވަޢުދުވެއެވެ ".ފަސްވަނަ މާއްދާއަކީ
ޖަދުވަލުތަކާ ބެހޭ މާއްދާއެވެ.
"ފަސްވަނަ މާއްދާ :މި އެއްބަސްވުމުގެ ތަރުޖަމާއާއި މި
އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ގުޅިގެންވާ ޖަދުވަލުގައިވާ
މާއްދާތަކަކީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްކަމަށް ހިމެނެއެވެ".
ހަވަނަ މާއްދާއަކީ އެއްބަސްވުމުގެ އެންމެ ފަހު މާއްދާއެވެ.
މި މާއްދާއަކީ މީގެ ކުރީގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިނގިރޭސި
ސަރުކާރާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލުކޮށްފައިވާ
މާއްދާއެވެ.
"ހަވަނަ މާއްދާ :މި އެއްބަސްވުމުގެ ބާރު ހިގަން
ފަށާނީ  26ޖުލައި  1965އިން ފެށިގެންނެވެ .އަދި އޭގެފަހުން
ކުރީގެ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކެއް ބާތިލުވީއެވެ .މިކަމާބެހޭ
ދެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ދެވިގެންވާ މީހުން މި
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރީއެވެ .ކޮޅުނބުގައި ޖުލައި މަހުގެ
މި  26ވަނަ ދުވަހު 1965ގައި އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެ ދެ
ކޮޕީގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ".
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުރިހަމަ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި
އިނގިރޭސިން އިޢުތިރާފުވި އެއްބަސްވުން ނިމުނީއެވެ .މަތީގައި
އޮތީ އިނގިރޭސި ހައިކޮމިޝަނަރުގެ ސޮއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އޭރުގެ ވަޒީރުލްއަޢުޡަމުގެ ސޮއި އޮތީ އެއްބަސްވުމުގެ ތިރީގައެވެ.
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އިސް ާލމީ މަރުކަޒު ބުނެއެވެ!
ނދެން ނޭނގޭ
ނއެވެ .ބު ެ
ނ ާމ ެއކު ިހތް ަމ ުޑ ޮމޅިވެ ިހމޭންވާ ެ
ފެ ު
ރ ޮފ ެދއް
ސފު ޯބކި ު
ނ ަމށް ުހދު ާ
ނއެވެ .ފެންނަ ފެ ު
ށލާ ެ
ރ ަތ ަކކުން ަވ ާ
ޝ ޫޢ ު
ު

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ސ ުފ ަކ ެމވެ.
ރ ިތ ަކ ާމއި ާ
ނތް ީ
ަފ ަދ ެއވެެ .އ ްއ ެވސް ުކ ަލ ެއއް ިމ ަލ ެއއް ެ
އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަންނާނީ ރަންކުލައިގެ ބޮޑު
ނވެެ .އހާ ެވސް ރަނާ
ނއެވެެ .އއީ ާހ ިލސް ރަ ެ
ުގ ްއބެވެ .ހިތް ބުނާ ެ
ރ ަފއި ހުންނަ ޮއ ާފއި ަދ ަޅއިން
ސ ަބބުން ައ ާ
ނ ަކ ުމގެ ަ
ެއ ްއ ުކ ަލ ެއވެޮ .އމާ ް
ނ ެއވެ.
ިތ ާބގެ ދެ ލޯ ައ ަޖ ިއ ުބވާ ެ

ކައިރިވި ވަރަކަށް ހިތަށް ވައްދައިދޭނީ
ދީނުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރާއި އިހުތިރާމެވެ .ނުބައި
ޚިޔާލުތަކާއި ވަސްވާސްތަކުން ހީވާނީ ދުރުކޮށްދޭ
ހެންނެވެ .އީމާންތެރިކަން އިތުރުވާ ހެންނެވެ.
ނަސީބާއި ފަލާޙާ ކައިރިއަށް ދެވޭ ހެންނެވެ.
ސަންގުމަރުމަރު ހިލައިގެ ސިޑީގެ މައްޗަށް
އަރާތަނުން ބަލާލެވޭނީ މަތިން ފެންނަ ނަމަށެވެ.
މަސްޖިދިލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް

ދެން

ފެހިކުލައާއި ދަނބު ކުލައެވެ .ފިޔާތޮށިކުލައާއި

ފެންނާނީ އޮލަނބަށް ހިމޭން ކަމާއެކު ތެދަށް

ލޭގެ ރީތި ރަތްކުލައެވެ .ގޮތްގަނޑު ބޮޑެއް

ހުންނަ އުސް މުންނާރެވެ .ހީވާނީ ގުއްބަށް

ނުވާނެއެވެ.

އަރާފައި

ބަލަހައްޓައިގެން ހުންނަ ވަފާތެރި ފާރަވެރިއެއް

ލުއިލުއި މިއުޒިކަކާއެކު ތިރިއަށް އޮހެމުންދާނެއެވެ.

ވާތީ

ފެން އޮހެމުންދާގޮތާއި އަރަމުންދާ ކުލަތަކާއެކު

ކުލަތަކުން

ހިތަށް އަރާފައިބާ ޝުޢޫރުތައް ވެސް ލުއިލުއި

އަޖައިބުކަމުގައި

އެ

މުންނާރުގެ

ހެންނެވެ.

އެ

ފެންނާނީ

އިރުއިރުކޮޅާ

ހުއްޓާ

ތިރީގައި

އެކިއެކި

ދިއްލޭ ފެންއާރެކެވެ .ނޫކުލައާއި ވިލުކުލައެވެ.
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ދަނޑިއަކަށް

ހީލުމަކުން ހީލާނެއެވެ.

މައްޗަށް

އަޢުޡަމެވެ .އެއީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުންނަ
ރީތި ހިތްގައިމު މިސްކިތުގެ ނަމެވެ .އެ ނަން
ލިޔުއްވާފައި

ވަނީ

ރައީސް،

އަލްއުސްތާޛު

މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ .އެ މަނިކުފާނުގެ
ފަންނުވެރިކަމުގެ

އިތުރުން

އެ

މަނިކުފާނުގެ

ޝަޚްޞިއްޔަތު ވެސް އެ ނަންބޯޑާއެކު އެ ބިނާ
ކިޔައިދެއެވެ.

ތިބާގެ

ނަންބޯޑުގެ ތިރިން ފެންނަ މައި ދޮރުގެ

ކުރިމަތިން

ތިޔަ

ފެންނަނީ

ރޫޙީ

އުފަލެއް

ދައުރުވާނެއެވެ.

މިސްކިތުގެ

ކަނޑާ

ނަގާފައިވާ

ފަރުމާއިން ދައްކައި ދޭނީ އިރުގެ ދޯދިތަކެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ

އެތެރޭގައި

ލަކުޑީގައި

މިސްކިތުގެ ދޮރުން އަރައިގެން އެ ދާ ދޯދިތަކާއި

ރީތި

އަދިވެސް

އިސްލާމީ

ކުރެހުންތަކާއި

މިސްކިތުގެ ނަމާ މައުނަވީ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ

ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ހިތްގައިމު ބިނާއެވެ.

ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓޭނެއެވެ.

ގުޅުމަކީ އިއްތިފާޤެއް ނޫނެވެ .ހިތްގައިމު އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެއަކީ ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ

ކޮންމެ ލިޔުމެއް ވަކިވަކިން ހިމޭނުން އޮވެގެން

އެހާ ފުރިހަމަ އެ މިސްކިތަށް ޣާޒީ ރަދުންގެ

އެކަންޏެއް

ހިތް ކިޔާނެއެވެ .ލޮލަށް ފެންނަ މަންޒަރާއި

ކީއްވެގެންކަން

ނޫނެވެ .ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުގެ މަލަމަތިން އިސްލާމީ

ހިތަށް އަރާފައިބާ ޝުޢޫރުތަކުން އިތުރަށް ހިތް

ދިވެއްސެއްގެ ހިތަކު ސުވާލެއް ނޫފެދޭނެއެވެ.

ވަރުގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތު ދައްކައިދޭތީއެއް ވެސް

ހިމޭންވާނެއެވެ .ކަނޑުގެ ސަތަހައިގައި ބޮސްމުން

ބަޠަލަށް

ނޫނެވެ .ދީނާއި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއޮތް ގުޅުން

އަންނަ ސާފު ވައިރޯޅި ތިބާގެ ގައިގައި ވެސް

ވީތީއެވެ .ޕޯޗްގީޗުންގެ އަނިޔާވެރި އަޅުވެތިކަމުން

ކިޔައިދޭތީއެއް ވެސް ނުމެނޫންމެއެވެ .އެކަމަކު،

ބީހިލާނެއެވެ .އެއް ފަރާތުން ވަދެގެން އަނެއް

ރާއްޖެ މިނިވަންކޮށް ދެއްވި ޒަޢީމަށް ވީތީއެވެ.

އެ ހުރިހާ ކަމެއް ލާމެހޭހެން ބުނެދޭ ވަރުގަދަ

ފަރާތުން ނިކުމެގެންދާނެވެ .އިސްލާމީ ފަރުމާ

މި ލޮބުވެތި ވަޠަނުގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތުގެ ދިދަ

މާނަފުން ވާހަކަތަކާއި ،ފެންނަންހުރި ފުރިހަމަ

ދައްކައިދޭގޮތަށް ހައިވަކަރުން ހަދާފައިވާ ޖާލި

ވެއްޓިފައި ވަނިކޮށް ކޮޅަށް ނަންގަވައި މިނިވަން

އަދި އެހާމެ ސާދާ ފަރުމާގެ ސަބަބުންނެވެ .އެތައް

ދޮރުތައް އެ ވައިރޯޅިއަށް ހުރަހެއް ނާޅާނެއެވެ.

ވައިގެ ތެރޭގައި ވިހުރުވާލަ ދެއްވި ޒަޢީމަށް

އަހަރެއް ފާއިތުވީ އިރު ވެސް އެ ކުލަތަކާއި އެ

ވީތީއެވެ.

އަސަރުތައް ފަނޑުނުވާތީއެވެ .އެތައް ބައެއްގެ

ނަންފުޅުން
އެ

ނަން

ރަދުންނަކީ

ދެއްވީ

ދިވެހިންގެ

ޤައުމީ

މިސްކިތެވެ.

ދައުލަތެއް

ކަން

އަޅުގަނޑަށް،

ބަޔާންކޮށްދޭތީ

ކީރިތި

ލިޔެފައިވާ

މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި އެލުވާފައިވާ ޗާންދަލިޔާ
ތަކުގައި

އެ

ވައިރޯޅި

އޭގެ

ބީހިލުމުން

ކުދިކުދި ބިއްލޫރިކޮޅުތައް އެކިއެކި ކުލަކުލައަށް
ބަދަލުވާންފަށާނެއެވެ .ވަޔާ ހެލިލާހިރު ހީވާނީ
މިއުޒިކަކަށް ތިބެ ނަށާލާ ހެންނެވެ.
މިސްކިތުން ތިބާއަށް ފެންނާނީ ދީނީ
ލޯތްބާއި ދީނީ ރޫޙެވެ .ﷲ އަށް ރުކޫޢުކޮށް
ސަޖިދަކުރާ އިޚްލާޞްތެރި ހިތްތަކެވެ .ކީރިތި
ޤުރުއާން ތިލާވަތުކުރާ ވަފާތެރި ދޫތަކެވެ .އެ
ކަލާނގެއަށް ދުޢާ ދެންނެވުމަށް އުފުލާލެވިފައިވާ
ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ އަތްތަކެވެ .އެ ކަލާނގެއަށް
ކުއްތަންވެފައިވާ އަޅުވެތި ނިތްތަކެވެ .އެ ކަލާނގެ
ކުޅަދުންވަންތަކަމަށް

ކަރުނަ

އިޢުތިރާފުވެ

އޮހޮރަމުންދާ ތެދުވެރި ލޯތަކެވެ.
ނަމާދަށް އަރާފައިބާ މީހުން ތިބާއަށް

އިސްލާމީ

މަރުކަޒުގެ

ގޯތިތެރޭގައި

ވަށައިގެން ހައްދާފައިވާ ފެހިކަން ގަދަ ބޮޑެތި
ގަސްތަކަކީ ވެސް މާނައެއްނެތި ހެދޭނެ ގޮތަކަށް
ހެދިފައިވާ

ގަސްތަކެއް

ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.

ނޫންކަން

އެކަން

ބޮޑަށް

މިހާރު

ހިތުގައި ލޯތްބާއި އިހުތިރާމު ބިންވަޅު ނަގާފައި
އޮތީތީއެވެ .އެތައްއެތައް ތަސްވީރެއްގައި އެ ސޫރަ
ކުރެހިފައިވާތީއެވެ .އަދި މިއަދު ވެސް މި ހަގީގަތް
ބަދަލު ނުވާތީއެވެ.
ސިޑިން

އެނގޭނީ

މައްޗަށް

ޢިމާރާތުގެ ދެ ފަރާތުން ޢިމާރާތުގެ ތެރެއިން

މިސްކިތުގެ

ވެސް ފެހިކަން ގަދަ ދެ ގަސް ހައްދާފައިވާތީއެވެ.

މިސްކިތުގެ މިހުރާބުގެއާއެކު ޚަތީބު އަރުއްވާ

އިސްލާމީ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފެހިކުލަ

މިންބަރާއި މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފެނުމުން އިސްލާމު

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖައްސައިދީ ހިޔާ އަޅަނީ

ދީނުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ލޯތްބާއި ހައިބަތު ދާނީ

އެ ގަސްތަކެވެ .ބަލާ މީހުންގެ ލޯތަކަށް ފިނިކަން

އުތުރިއަރަމުންނެވެ .ހިތުގެ އެންމެ ހިމަ ނާރު ވެސް

ދިފާޢީ

އެކަމަށް އިޢުތިރާފު ވާނެއެވެ .މަޑުމަޑު ކާޕެޓްގައި

ގެނެސްދީ،

އިމާރާތަށް

އައްޑަނަ ތަކަކީ އެއީއެވެ.

ހިމާޔަތް

ދޭ

ފައިތިލަ

އެތެރެ

ބީހިލުމާއެކު

ދާނީ

އެރިވަރަކަށް

މުޅި

ފެންނަމުންނެވެ.

ފެންނާނެއެވެ .އެއީ ފަލާޙާ ކާމިޔާބަށް އެދިގެން
އަންނަ

މީހުންނެވެ.

އެކި

ފެންވަރުގެ

އެކި

ގިންތީގެ މީހުންނެވެ .އެ އެންމެންގެ މޫނުތައް
މަތިން ވެސް ފެންނާނީ އުފާވެރިކަމާ ހިތްހަމަ
ޖެހުމެވެ.

އުޖާލާކަމާއި

ތާޒާކަމެވެ.

ބުނާހެން

ހީވާނެއެވެ .އަހުރެމެންނަށް އަހުރެމެންގެ ވެރި
ރައްބު ފުދެއެވެ .އެހެން ފަރާތަކަށް ސަޖިދައެއް
ނުޖަހާނަމެވެ.

އަދި

އެހެން

ފަރާތަކަށް

ދަންނަވާނެ ،އުފުލާނެ ޝަކުވާއެއް ޝިކާޔަތެއް
ނެތެވެ .އަހުރެމެން ބޭނުމީ މިގޮތުގައި މި ރާއްޖެ
ތާ އަބަދު އޮންނާށެވެ .މި ބިނާ ވެސް ބުނާހެން
ހީވާނީ އެހެންނެވެ( .ނިމުނީ)
ފޮ ޓޯ ތަ ކު ގެ ކު ރެ ޑި ޓްަ :ޙ އް ޤު ެވ ރި ފަ ރާ ތަ ށް.

ހަށިގަނޑުގައި
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ނ ީ
ސއޯ ކެރިއަރ
އެ ް
ކޯހުގެ އޮނަރ

ކޯޕް ރަލް ރިފުޢަ ތު ޢަ ލީ ދީދީ

ރޖުއ ޭ ް
ގް ެ
ޓ އެވޯޑ ް
ހާ ި
ރތަމ ަ
ކރި ފ ު ަ
ޞ ު
ލ ު
ސލްޖ ަ ުރ
ނހ ެ ް
އަ ް
ނ ޯ
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި އަންހެން ސިފައިންގެ
ތެރޭގައި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން
އެތައް

ގެންދަވާ

ކަނބަލުންނެއް

އެބަތިއްބެވެ.

އަސްކަރީ

ދާއިރާތަކުގައި ފިރިހެން ސިފައިންނާ އެއް ހަމައެއްގައި އަންހެން
ސިފައިން ވާދަކުރަމުން ގެންދާކަމީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި މިންތީގެ
ހަމަހަމަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައިއޮތް
ކަމެއްކަން ކަށަވަރެވެ.
ކަނބަލަކަށް ވުމުން އަސްކަރީ
ޚިދުމަތުގައި

ދެމިހުރެ

ސާބިތުކަމާއެކު

މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްކަމަށް
ދެކުނު ދުވަސް މިހާރު ވަނީ މާޒީވެފައެވެ.
އެކަން ބަދަލުކޮށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި
ދެމިތިބި ކަނބަލުން ދައްކުވައިދެމުންގެންދާ
ސާބިތުކަމަކީ އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެން
ސިފައިންނަށް އޮތް ކުރިމަގު އުޖާލާކަމުގެ
ދަލީލެކެވެ .އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި
ބައިވެރިވެ،

އަންހެން

ސިފައިން

ހޯދަމުންގެންދާ ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީތަކުން
މިކަން އިތުރަށް ސާބިތުވެގެން ދެއެވެ.
މިއީ ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި
ތިއްބެވި ޤާބިލް އަންހެން ސިފައިންގެ ތެރެއިން ކަނބަލެކެވެ .އާދެ،
އެންސީއޯ އެކެޑަމީން ހިންގި  9ވަނަ އެންސީއޯ ކެރިއަރ ކޯހުގެ
ފަޚުރުވެރި އޮނަރ ގްރެޖުއޭޓް އެވޯޑް އަދި މިލިޓަރީ ސްޓަރޑީސް
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އެވޯޑް ހާސިލްކުރެއްވި ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް
ފާޠިމަތު ޢާޘިމާ އިބްރާހީމް (ސނ )4558 .އެވެ.
ސފކ ޢާޘިމާއަކީ އެންސީއޯ ކެރިއަރ ކޯހެއްގެ
އޮނަރ ގްރެޖުއޭޓް އެވޯޑް ހާޞިލުކުރި ފުރަތަމަ
އަންހެން ސޯލްޖަރެވެ.

އެންޑް

އޯޑްނަންސް

ސަރވިސްގެ

އޮޕަރޭޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

ޓްރޭނިންގ
އެންސީއޯ

އިންޗާޖުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސފކ ޢާޘިމާ
ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި ކޯހުގެ އޮނަރ ގްރެޖުއޭޓް
މަޤާމު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރަކާއި ޝަރަފެއް
ލިބިގެން

ދިޔަ

ކަމެކެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް

އެތައް

ތަމްރީނަކާއި ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފައިތިބި ފިރިހެން ސިފައިންނާ ވާދަކޮށް އެ
މަޤާމު ހާސިލްކުރުމަކީ އަންހެން ސިފައިންނަށް އަސްކަރީ ދާއިރާގައި ކުރިއަށް
ދިއުމުގައި ފަސްޖެހެން އޮތް ސަބަބެއް ނެތްކަން ހާމަވެގެން ދިޔަ ކަމެކެވެ .ކޯހުގެ

އަދަބީ ހަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތަކުގައި
ހަރަކާތްތެރިވެލެއްވިއެވެ.

ދާއިރާއިން

ފެތުމުގެ

ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކާއި ،އިންޓަރ ސްކޫލު
މުބާރާތްތަކާއި ،ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން
ބޭއްވި

އެތައް

ވާދަކުރައްވައި

މުބާރާތެއްގައި

ފަޚުރުވެރި ވަނަތައް ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު ވެސް
އެތުލެޓިކްސް ދާއިރާއަކީ ސފކ ޢާޘިމާ ޚާއްޞަވި
އެއް ދާއިރާއެވެ .އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ
ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބުގެ ނެޓްބޯލް ޓީމުގައި
ހޯދާފައިވާ

އަދާކޮށްފައިވާ

ކާމިޔާބީތަކާއި

ޒިންމާތަކެވެ .ހަމައެހެންމެ ޑީއެސްސީގެ އަންހެން
އެ މަޤާމު ޚާސިލް ކުރެވުނީ ކޯހުގައި އުނގަންނައި
ދެވުނު މާއްދާތައް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ދަސްކޮށް
ކޯހުން ފާސްވުމަށް ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުންކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ސފކ ފާޠިމަތު ޢާޘިމާ ސިފައިންގެ
ޚިދުމަތާ

ގުޅިލެއްވީ

2001

އޭޕްރީލް

ހޭންޑް ބޯލް ޓީމް ،އެތުލެޓިކްސް ޓީމް ،ނެޓްބޯލް
ޑްރައިވިންގ

ޓީމް ،ފުޓްސަލް ޓީމް ،ސްވިމިންގ ޓީމް އަދި

ކޯސް ،އަދި ޗައިނާގެ އާމީ އިންޖިނިއަރިންގ

ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ޤައުމީ ޝޫޓިންގ ޓީމުގައި ވެސް

ޔުނިވަރސިޓީން  2017ވަނަ އަހަރު ހިންގި

އޭނާއަކީ އެހާމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި

އިންފެންޓްރީ ވެޕަން އިންޖިނިއަރިންގ ކޯހާއި

ސްޕޯޓްސްވުމަންއެކެވެ.

ޓީމާއެކު

އެންސީއޯ ކެރިއަރ ކޯސް ހިމެނެއެވެ.

 2006ވަނަ އަހަރު ޤަތަރުގެ ދޯހާގައި ބޭއްވި

ކޯސް،

ވެހިކަލް

ލައިޓްވީލް

ޝޫޓިން

12

ދުވަހުއެވެ .ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު މިއަދާ
ހަމައަށް ވެސް ސފކ ޢާޘިމާ މަސައްކަތް
ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އޯޑްނަންސް ސަރވިސް
(އޯއެސް)ގައެވެ.
މި ދާއިރާއަކީ އަންހެން ސިފައިންނަށް
އެތައް ގޮތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮތް

ދާއިރާއެއްކަން

ސފކ

ޢާޘިމާ

ދަނީ

ސާބިތުކޮށްދެއްވަމުންނެވެ 38 .ވަނަ އަސާސީ
ތަމްރީނަށްފަހު

ސިފައިންގެ

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ

ޚިދުމަތުގައި

ތަމްރީނުތަކުން

އެކަން

އިތުރަށް ސާބިތުވެގެން ދެއެވެ .ދެ ކުދިންގެ

އުފަން ރަށް ނ.ވެލިދޫ ސްކޫލުންނާއި މާލޭ

މުބާރާތާއި 2007 ،ވަނަ އަހަރު ކުވެއިތުގައި

މަންމައެއްގެ ބުރަ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާއާ

އިންގްލިޝް ސްކޫލުން ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރެއްވި

ބޭއްވި އޭޝިއަން ޝޫޓިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި

އެކު ވެސް ސފކ ޢާޘިމާ ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ

ސފކ

ދައުރުގައި

ތަމްރީނުތަކާއި ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި  14ވަނަ

ފާހަގަކޮށްލެވުނު

އެސްޓީއެފް 9 ،ވަނަ ވެޕަން އިންސްޓެކްޓަރ

ފެތުމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަވެފައިވީ ނަމަވެސް،

ޢާޘިމާއަކީ

ސްކޫލު

ހުނަރުވެރި

ވެސް ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ.

އެތުލީޓެކެވެ.

އެތައް މުބާރާތެއްގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ
ކުލަބު ތަމްސީލުކުރި ޓީމުތަކުގައި ހިމެނިލައްވައި
ޢާޘިމާ

ސފކ

ވަނީ

ކެރުމާއި

ހިތްވަރު

ދައްކުވައިދީފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ
ހެވިކަމުގެ

ވެސް

މުބާރާތްތަކުގައި

ވަނީ

ވާދަކޮށްފައެވެ .އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން
ސިފައިން ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުންތަކުގައި
ވެސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
ހަތިޔާރު
ގުޅުންހުރި

ގެންގުޅުމާއި
ދާއިރާއަށް

ހަތިޔާރާ

ޚާއްޞަވެފައިވާ
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ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާފައިވާއިރު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން
ހިންގި ބޭސިކް އޭވިއޭޝަން ކޯހުގައި ވެސް ވަނީ ކިޔަވައިދެއްވާފައެވެ.
ޚިދުމަތުގައި މިވީ  19އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ
އޯޑްނަންސް ސަރވިސް (އޯއެސް) ގައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ ދިގު
މުއްދަތުގައި އޯއެސްއިން ހަރަކާތެރިވި އެކިއެކި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ
ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ސެލިއުޓިންގ ގަންގައި ބަޑިޖެހުންތެރިއެއްގެ
ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެލެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
ބޭއްވި އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ
ހަވާއެރުވުމުގެ

ސފކ
ކޯސް

ވެޕަން

އިންސްޓެކްޓަރ

ޢާޘިމާއަކީ

ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން

މަދު

ތިއްބެވި

އަންހެން ސިފައިންގެ ތެރެއިން ކަނބަލެކެވެ.
ބަޑި މުބާރާތްތަކުގައި ރޭންޖު ކޮންޑަކްޓިންގ
އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން އަންނަ
ސފކ

ޢާޘިމާއަކީ

ސިފައިންގެ

އަހަރީ

ބަޑިމުބާރާތުގެ އަންހެން ގިންތީގައި ވާދަކޮށް
ހަތަރު އަހަރު އެއްވަނަ އަދި އެއްފަހަރު ދެވަނަ
ހާސިލްކުރައްވައި އަމާޒަށް ބަޑި ޖެހުމުގެ ކުލަ
ހޯއްދަވާފައިވާ

މީގެ

ކަނބަލެކެވެ.

އިތުރުން

ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލައާއި ކާމިޔާބުގެ ކުލަ ދެވަނަ
ފަހަރަށް ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.
ވެޕަން
ގޮތުގައި

އަސާސީ

އިންސްޓެކްޓަރެއްގެ
ތަމްރީނު
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ކޯސްތަކުގައި

ހަރަކާތްތަކުގައި

ވެސް

އޭނާގެ

ބައިވެރިވުން

ސފކ ޢާޘިމާ ހުރިހާ އަންހެން ސިފައިންނަށް
ހިތްވަރުދެއްވިއެވެ.

ސިފައިންގެ

އަދި

އިސް

މަޤާމުތަކުގައި އަންހެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ
ޚިދުމަތުގައި އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ އެއް ދުވަސް
ކަމުގައި ސފކ ޢާޘިމާ ބުނުއްވިއެވެ.
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ކުރިއަށްދިއުމުގައި
ޔުނިޓް ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި
ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމާއި އަދި
އެކުގައި
ލިބުނު

މަސައްކަތްކުރި
އެހީތެރިކަން

ސިފައިންގެ
އޭނާ

ފަރާތުން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފިރިކަލުންނާއި ފިރިކަލުންގެ
ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރެއްވީ
ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުގައެވެ.
ބޮޑެވެ 2004 .ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ
ކާރިސާގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ޤާއިމުކުރި
ރިލީފް ސެންޓަރާއި
ނޭޝަނަލް

ކޮވިޑް  19އާ ގުޅިގެން

އެމަޖެންސީ

އޮޕަރޭޝަންގައި

އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ.
ސިފައިންގެ

އިންސާނީ

ވަސީލަތް

ތަރައްޤީކުރުމުގައި އަންހެން ސިފައިންގެ ހިއްސާ
އިތުރުކޮށް ،އަދި އެހެންމެ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި
އަންހެން ސިފައިންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް
ލިބިފައިވާކަން

ފާހަގަކުރައްވައި،

ޚިދުމަތުގައި

ކުރިއަށްދިއުމުގައި އަންހެން ސިފައިން ގަދައަޅައި
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ،އަންހެން ސިފައިންގެ
ކޮމިޓީގެ

މެމްބަރެއްގެ

ހައިޞިއްޔަތުން
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ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ފެން އުފުލާ އުޅަނދުތަކުގައި ފޮރުވައިގެންނެވެ.
އަދި ހަރާމްފުޅުގައި ކުރެވުނު އެރޭގެ ފަތިސް
ނަމާދު ނިމުނުތަނާހެން ،މި ގުރޫޕްގެ މީހުން
ހަތިޔާރާ އެކު މިސްކިތް ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާން

ނ
ށ ަ
ކރި މީހ ު ް
އ ާވ ު
ދ ު
ނ ކަމ ަ ް
މަހުދީގެފާ ު

 1979ނޮވެމްބަރ  20ވަނަ ދުވަހު،
ދީނީ

ސައުދީގެ
ގުރޫޕަކުން،

އަލް ޢަޠަބީ ނަމަކަށް ކިޔުނު މީހެކެވެ .އޭނާއާ
އެކު ،އެ ގުރޫޕުގައި  200ވަރަކަށް ޓެރަރިސްޓުން
ތިބިކަމަށް ވެއެވެ .އެމީހުންނާ ބައިޔަތު ހިފި
މީހުންގެ އަދަދު  500އަށްވުރެ ގިނަ ކަމަށް
ލިޔުންތަކުގައި

ވެއެވެ.

އަދަދު

އެ

އެއްހާހަށް އަރާކަމަށް ވެސް ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެމީހުން މަސްޖިދުލް ޚަރަމް
ތެރެއަށް ވަދެގަތް ސަބަބެއް ކަމަށްވަނީ ،ސައުދީގެ
ޒަމާންވީ ރަސްކަން ވައްޓާލުމެވެ.
ސަލަފީ

ގުރޫޕެއް

ހައްދުފަހަނައެޅި

ގުރޫޕުން،

ކަމުގައިވާ
އެ

ދީނީ

ޚާލިދް ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒެވެ.

ހުރި

އެމީހުންގެ
އަލް

ލީޑަރެއްގެ

ގޮތުގައި

ޢަޠަބީ

ބުނަމުން

ދިޔައީ ،އެ ހަމަލާއަކީ ސައުދީގެ ރަސްކަމާއި،
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ތެރެއިން

ކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް
ނިކުމެވޭތޯ

ދުވެ،

ހަރާމްފުޅު

މަސައްކަތް

ކުރިއެވެ.

އެހެނަސް ،ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ބަންދުކޮށްފައި
ހުރުމުން އެއްވެސް މީހަކަށް ނިކުމެވޭ ގޮތް
ނުވެ ،އެތެރޭގައި އެންމެން ތާށިވެ ބަންދުވީއެވެ.
އޭގެ

ކުޑައިރުކޮޅެއް

ފަހުން،

އެ

ގުރޫޕުގެ

ނާސިރުލް

ލީޑަރު ޖުހައިމާނު ،މިސްކިތުގެ މައިކްރޯފޯނުގެ

ހާޝިމީ ،އެ ހަމަލާއާ ގުޅުވައިގެން ލިޔުއްވި

ޒަރީއްޔާއިން،

އާޔަތްތަކާއި،

އޭނާގެ ފޮތުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ،އެ

ޙަދީޘްތަކުން ދަލީލް ދައްކަމުން ،މުޙައްމަދު ބިން

ހަމަލާގެ ރޭވުންތައް އޭގެ އެއް އަހަރު ކުރިން އޮތީ

ޢަބްދުﷲ އަލް ޤަހްތައިނީއަކީ މަހުދީގެފާނު ކަމަށް

ރިސަރޗަރެއް

ކަމުގައިވާ

ފަށާފައެވެ .މި ގުރޫޕުން އެ ހަމަލާތައް ދޭންފެށީ،
އެމީހުންގެ ތެރޭގައި މަހުދީގެފާނު ހުންނެވި ކަމަށް
ދައުވާ ކުރަމުންނެވެ .މަހުދީގެފާނު ކަމަށް
ބުނެ އެމީހުން ދެއްކި މީހަކީ ،އެމީހުންގެ
ތެރޭގައި ހުރި މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުﷲ
އަލް

ޤަހްތައިނީ

ނަމަކަށް

ކިޔުނު

މީނާގެ ޅިޔަނެވެ.

އޮޕަރޭޝަން

ހަމަލާ ދޭނެގޮތް ރާވައި ،ޕްލޭންތައް ކުރުމަށް
ޖުހައިމާން

ވެރިކަންކުރާ

މީހެކެވެ .ހަމަލާގެ ލީޑަރު ޖުހައިމާނަކީ،

ޕްލޮޓްކުރީ ،އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން އެ
ފަހުއެވެ.

ޝާހީ

މުޤައްދަސް

މި ހަމަލާގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރީ ޖުހައިމާން

ބައެއް

ހޯދުމަށް

ދުވަސްވަރު ސައުދީގެ ރަސްގެފާނަށް ހުންނެވީ

އެ މިސްކިތް ހިފުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޒަރީއްޔާއިން،

އެމީހުންގެ

ބާރުގެ

ދަށަށް

ލިބިގެންދިޔަ މި ޚަބަރާއެކު ،އެމީހެއްގެ ސަލާމަތް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިއޮތް

ޚަރަމްފުޅުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ،ޚުރުމަތްތެރިވެގެންވާ

އަޑުފޯރުވުމަށް

ބޭނުންކުރި

މައިކްރޯ

ފޯނުގެ

މިސްކިތް ތެރޭގައި ނަމާދަށް ތިބި މީހުންތައް

ހާންދާނާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހަމަލާއެއް ކަމުގައެވެ .އެ

މުސްލިމުންގެ

ހަމައެވަގުތު،

ހަރަމްފުޅު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް އިޢުލާނުކުރިއެވެ.

ސ
ޚަ ަ
ރމްފުޅު ހިފި ހާދި ާ
ސައުދީއަރަބިއްޔާގައި

ފެށީއެވެ.

ހަރަމްފުޅު

ތެރެއަށް

ކޮންމެއަކަސް ،ހަރަމްފުޅު ތެރެއަށް
މި މީހުން ވަދެގަތީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާ
އެމީހުން

އެކުއެވެ.
ހަތިޔާރުތައް
ވެއްދީ

ގެންގުޅުނު

މިސްކިތްތެރެއަށް

ސައްދޯއްތަކެއްގައާއި،

ޤުރްއާނުގެ

ތިބީ ދެކިގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ.
އޭގެފަހުން ވެސް ދެ ފަރާތުގެ ހަމަލާތައް
ދުވަސްތަކަކަށް ކުރިއަށްދިޔައެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ޚަރަމްފުޅު ހިފިތާ ދެ ހަފުތާ ފަހުން ،ބޭރުގެ
ބައެއް

ފޯރުކޮށްދިން

އަސްކަރިއްޔާތަކުން

ޚާއްޞަ ޓިއަރގޭހާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކޮށްގެން ،ސައުދީ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްއަށް

ބުނެ ރޯބުހުތާނު ދޮގު ހަދަން ފެށިއެވެ .އަދި،
އޭނާއާ ބައިއަތު ހިފުމަށް އިންޒާރުދީ ،ޖުހައިމާނުލް
ޢަޠަބީ އާއި އޭނާއަށް ވާގިވެރިވީ ޓެރަރިސްޓުން
ވެގެން

ރަހީނުވެފައިތިބި

މިސްކިތްތެރޭގައި

މީހުންނަށް ބިރު ދައްކަން ފެށިއެވެ.
މި

ވައިސޫރިއެއްހެން

ޚަބަރު

މުޅި

ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ބިތަށް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ.
އެއާއެކު ،ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުން އެ
ހަމަލާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެ ވަގުތުން ފެށިގެން
މަސައްކަތް ފެށިއެވެ .ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން
ހަތިޔާރާއެކު މައްކާއަށް ފޮނުވައި ،ޚަރަމްފުޅު
ވަށައިލިއެވެ.

ތެރެއަށް

ޚަރަމްފުޅު

ވަންނަން

މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ،ސިފައިންނަށް ވަދެވޭ
ގޮތެއް

ނުވެއެވެ.

ވަންނަން

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮންމެފަހަރަކު ،އެތެރޭގައި ތިބޭ ޓެރަރިސްޓުންގެ
ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކުރެއެވެ.

ޤަހްތައިނީ ،ސައުދީ ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކެއް
އަމާޒުވެ ނިކަމެތިކަމާއެކު މަރުވެއްޖެއެވެ .މީނާގެ
މަރަކީ ،އޭނާއަށް ތަބާވީ މީހުންނާއި ،އޭނާއަށް
ވާގިވެރިވީ މީހުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު ޝޮކެކެވެ.
ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ! މަހުދީގެފާނު ކަމަށް

ޓެރަރިސްޓުންގެ

ހަމަލާތައް

ފޫއަޅުވާލައި،

ޚަރާމްފުޅު ތެރެއަށް ވަދެވޭ ގޮތްވިއެވެ .އަދި،
ހަރަމްފުޅުގެ ކޮންޓްރޯލް ސައުދީ ސިފައިންގެ
އަތްދަށަށް ގެނެވުނެވެ.

ދައުވާކުރިތާ އެންމެ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ،މީނާ

ސައުދީގެ ރަސްމީ ރިޕޯޓްތަކުން ހާމަވާ

ބަދަލުކުރަމުން

މަރުވެގެން ހިނގައިދާނޭ ހީކުރާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

ގޮތުގައި ،މި ހަމަލާތަކުގައި ސައުދީ ސިފައިންގެ

މަހްދީގެފާނު

އަމުދުން ،ސައުދީ ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި

 12އޮފިސަރުންނާއި 115 ،ސިފައިން އަދި 26

ކަމަށް ބުނި މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުﷲ އަލް

މީނާ މަރައިލުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ކަމުގައި އެމީހުން

އާންމު ރައްޔިތުން ޝަހީދުވިއެވެ .ޖުހައިމާނުގެ

މިގޮތުގައި
ދިޔަތާ

ހަމަލާތައް

ތިންވަނައަށްވީ

ދުވަހު،

ޓެރަރިސްޓު

ގުރޫޕަށް

ނިސްބަތްވާ

117

ޚާއިނުން ހަމަލާތަކުގައި މަރާލިއެވެ .ޚާއިނުންގެ
ތެރެއިން  61މީހަކު ބޯބުރިކޮށްލައި ވަގުތުން
މަރާލިއެވެ .ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި  19މީހަކު
ހައްޔަރުކުރިއެވެ .އެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި 23
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން މިނިވަންކުރީއެވެ .އެ
ހަމަލާގެ މާސްޓަރ މައިންޑްކަމުގައިވާ ޖުހައިމާންގެ
ބޯބުރިކޮށްލައި މަރާލީ 1980 ،ޖަނަވަރީ  9ވަނަ
ދުވަހުއެވެ.
ނސް)2018 ،
ސ ( ާޔ ިބ ާލދީ ޫ
ސފް ަދ ްހމާނީ ،ލަ ީތފާ ަބ ާބ ް
ަމ ުޢ ޫލމާތުޫ :ޔ ު
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ކޯ ޕް ރަ ލް ރި ފު ޢަ ތު ޢަ ލީ ދީ ދީ

ކ
ކއްޖ ަ ު
ދވަހުގ ެ ތުއްތު ު
ހަތ ް ު

ށ ި
ނ
ސފައ ި ް
އމ ަ ް
ނދި ު
ށ ގެ ް
އއ.ތޮއްޑ ުއަ ް

ކޯވިޑް19-

އޮޕަރޭޝަންގައި

ދިވެހި

ސިފައިން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި
ގިނަގުނަ

އަގުނުކުރެވޭހާ

ނ
ނދި ަ
ޔ ާޚއްޞަ އޮޕަރޭޝަ ް
ށގ ެ ް
ކރިއަ ް
ު

ޚިދުމަތްތަކެއް

ޝުކުރާއި

ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން

ތަޢުރީފު ސިފައިންނަށް އޮހިގެން ދިޔަ މި

ކުއްޖާ

ސީރިއަސްވެ

ޢާލަމީ

އޮޕަރޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނާސަރީގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ

މިވަބާގެ ތެރެއިން ދިވެހި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ

އޮޕަރޭޝަންގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި

ގެނެސްފައިވާ ކުއްޖެކެވެ .މިކުއްޖާ ނާސަރީގައި

މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި ލޯބިވާ އާއިލާއާ

ޑްރައިވަރ

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
ދުނިޔެއަށް

ކުރިމަތިވެފައިވާ

ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް

[ސީއެމްބިއުލާންސް

ދުރުގައި އެތައް ދުވަހެއްވަންދެން ފޫހިކަމެއް އަދި

ކޯޕްރަލް

ވަރުބަލިކަމެއްނެތި މި ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ

މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނީ އެދުވަހުގެ

ކުރީ ސަފަށް ނިކުމެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ

ގާތްގަނޑަކަށް  11:30ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ތަޢުރީފު
އަންނަނީ އޮހެމުންނެވެ.
މިއީވެސް އެފަދަ އެއް ހާދިސާއެވެ .މާލޭ
އޭރިއާގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުން ކޯވިޑް 19-އަށް
ޕޮޒިޓިވްވާ ހުރިހާ ޕޭޝަންޓުން އައިސޮލޭޝަން
ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް
ކުރަމުންގެންދާ
ކޯސްޓްގާޑު

އެމްއެންޑީއެފް
ސްކޮޑްރަންގެ

އޮޕަރޭޓްކުރާ

ބެލުމުގެ

ދަށުން

ސީއެމްބިއުލޭންސްގެ

ކުރިއަށްގެންދިޔަ
އައިޖީއެމް

މާލޭ

އޭރިއާ
ކްރޫން

ޚާއްޞަ

އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.

ހޮސްޕިޓަލްގައި

ފަރުވާދެމުންދިޔަ

ހަތް ދުވަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު އއ.ތޮއްޑޫއަށް
ގެންގޮސް ދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޚާއްޞަ
އޮޕަރޭޝަނެވެ.

34
addana@mndf.gov.mv

ޢަލީ

]21

ނާޖިދު

ގެ

ބުނުއްވީ

ހާދިސާގެ

ނެގިތަނުން،

ހާލު

ބާއްވައިގެން ފަރުވާދޭތާ ހަފުތާއެއްވިއެވެ.
ދަތުރަށް ތައްޔާރުވެ  11:30އިން
ފެށިގެން ލޯންޗުގެ ކްރޫން ތިބީ ތައްޔާރަށެވެ.
ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން އައިޖީއެމްއެޗުން ގުޅާފައި،

ހަމަކޮށް

ކުއްޖާ ހާލަތު ތަންކޮޅެއް ދަށްވެގެން އަދި

ޓާސްކުގެ މަޢުލޫމާތުދީ މި ޙާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނަށް

މަޑުކޮށްލުމަށާއި

ވުމުން

ތައްޔާރުވިކަމަށް ނާޖިދު ބުނުއްވިއެވެ.

ފޮނުވާނެކަމަށް އެންގިއެވެ.

ވަގުތުން

ލޯންޗުގެ

ކްރޫ

މިކުއްޖާއަކީ އޭގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން

11:30

އެއްކޮށް

އިން

ސްޓޭބަލް

ފެށިގެން

ދަތުރަށް

ކޯޕްރަލް ޢަލީ ނާޖިދު

ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ހާފިޒު

ތައްޔާރުވެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކުއިޕްމަންޓް

ދިއުމަށްޓަކައި ސީއެމްބިއުލާންސް ދަތުރަށް ފުރީ

ލުއިވާނެ ގޮތަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހޭތީ ،މި

(ޕީޕީއީ) އަޅައިގެން ތިބޭތާ ދޮޅުގަޑިއިރު ފަހުން

އެދުވަހުގެ ގާތްގަނޑަކަށް  14:55ހާއިރުއެވެ.

ދަތުރު ވެސް ކުރަން ޖެހުނީ މަޑުދުވެލީގައި

 13:30ހޮސްޕިޓަލުން ގުޅާފަ އެންގީ 14:30
ގައި ކުއްޖާ ގެނެސްދެވޭނެ ކަމަށެވެ .ގަޑިން
 14:30ގައި ލޯންޗުގެ ކްރޫން ތިބީ ދަތުރަށް
ރެޑީވެ  4ނަމްބަރު ޖެޓީގައެވެ.
ކުއްޖާއާއެކު

ގޮތުގައި

އެހީތެރިއެއްގެ

އައީ ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތައެކެވެ .ވަރަށް ވައި
ބާރުކަމާއި ،ދަތުރުކުރަން ޖެހެނީ އަލިހުރަސް
ކަނޑުންކަމާއި،
ކަނޑު

ވައިޖެހޭ

ގަދަވާނެކަމަށް

ގޮތުން
ދަތުރަށް

ވަރަށް
ފުރުމުގެ

މާލެއިން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރަމުންގޮސް
ގިރާވަރުކައިރިން ކަނޑަށް ނިކުތުމާއެކު ޖެހުނީ

ދުއްވަން

އޮތީ

ވައިބާރުވެއްޖެނަމަ އެއީ ގަދަ ކަނޑެއްގެ ގޮތުގައި
ބުނެވޭ "އަލިހުރަސް" ކަނޑުންނެވެ .ރާއްޖޭގެ
ކަނޑުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ބޮޑު ކަނޑެކެވެ.
އަމާން

ރައްކާތެރި

ދަތުރަކަށް

އެދެމުން

ތުއްތު ކުއްޖާއާއި އެހީތެރިޔާއާއެކު ،ކުއްޖާގެ
މަންމަ

ބަލާދިއުމަށްޓަކައި

އއ.މަތިވެރިއަށް

ުކ ްއ ާޖ ާއ ިއ ަހ ާވ ުލ ެވ ޭދށޭ"..

ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން ލޯންޗު
ކުރިއަށް ނުދުއްވޭވަރު ވެގެން އެތައްފަހަރަކު
ލޯންޗުގެ

ާގތު ޮހ ުޑލަވާ ަކ ެމއް ުއ ޭޅތޯ ެއ ީހމަ
ނއޭ ެއ ަކ ަމކު
ނ ަލވާ ެ
ބުނީޮ ..ހ ެޑއް ު
ޗށް
ރށް ިބރު ގަންނާނޭ ކަނ ުޑ ަމ ްއ ަ
ަވ ަ
ައރަން"..

ކޯޕްރަލް ޢަލީ ނާޖިދު

ނިންމާލާފައެވެ.
ސީއެމްބިއުލާންސަށް

ތޮއްޑޫ
ވަދެވުނީ

އެދުވަހުގެ ހަވީރު  16:53ހާއިރުއެވެ .ތުއްތު
ކުއްޖާއާއި ކުއްޖާގެ މަންމަ އަދި އެހީތެރިޔާއާ
އޭގެފަހުން ހަވާލުވީ ތޮއްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން އައި

ކޯޕްރަލް ޢަލީ ނާޖިދު

ސްޕީޑް

ފަރުވާތެރިކަމާއެކުއެވެ.

ވަނީ މި އޮޕަރޭޝަން ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއި

ބުނީ ުތ ްއތު ުކ ްއ ާޖއާ ހަ ާވލު ުވ ަމށްު ..ކ ްއޖާ
ނއޭ..
ރގަ ެ
ނއޭި ..ބ ު
ގޮ ަވ ިއގެން ނީނ ެދވޭ ެ

ތަކުލީފު

ކުޑަވާނޭ

ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސިފައިން

ބަނދަރަށް

މަޑުކުރަން

އެއްކޮށް

ޖެހުނުކަމަށް ނާޖިދު ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

މެޑިކަލް ޓީމުންނެވެ.
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް
ލޯންޗު

ކްރޫންނާއި

އެއްކޮށް

ލޯންޗު

ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ގަޑި ހަމަކުރުމަށްފަހު މާލެ
އަންނަން

އެއަށްފަހު

ދަތުރުފެށިއެވެ.

އެރޭ

ގާތްގަނޑަކަށް  19:11ގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު
މާލެއައިސް

ސީއެމްބިއުލާންސްގެ

ކްރޫންގެ

އެހިސާބުން ފެށިގެން ކްރޫން ކުއްޖާއާ

ގޮތުގައި ހަރަކާތެރިވި ކޯޕްރަލް ޢަލީ ނާޖިދު

ހަވާލުވުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން ދުއްވާފައި އަނެއްކާ

(ސނ )7059 .އާއި ލކ ޢަލީ ހާފިޒު (ސނ.

ވެސް ދަތުރަށް ފެށީއެވެ .ގަދަ ވަޔާއި ބޯ

 )7585އަދި ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު ފާލިހު

މަޑުދުވެއްޔެއްގައި

(ސނ )7570 .އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލީ މި

ވަދެވުނީ

ލޮބުވެތި ވަތަނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި

އެދުވަހުގެ ހަވީރު  16:07ގައެވެ .ރަސްދޫން

އުފުލަން ޖެހުނު ކޮންމެ ބުރައެއް އުފުލުމަކީ

ކުއްޖާގެ މަންމަ ލޯންޗަށް އަރުވައި އެނދުގައި

ދިވެހި ސިފައިންގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކިގެން،

ބާއްވައި ސްޓޭބަލް ކަމަށް ބުނުމުން ދެން

އެހީތެރިކަމަށް

އާއިލާއަށް

ދަތުރަށް ފެށީ އއ.ތޮއްޑޫއަށް ދިއުމަށެވެ.

ބޭނުންވި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ

ވިއްސާރައިގެ

ރޔާ
ށ ުމގެ ުކރިން ެއހީ ެތ ި
ރށް ެފ ު
" ަދ ުތ ަ

ގޮތަށް

ވަރަށް

ނހެން ީމހާ
ރ ުވމުން އަ ް
ނ ުދ ްއވޭ ަވ ު
ރ ައށް ު
" ުކ ި

ބޯވިއްސާރައާއެކު އައި ގަދަ ކޮޅިގަނޑެއްގައެވެ.

ވިއްސާރަވެ

އެމީހާ

އުފުލަންޖެހޭ

ކާމިޔާބުކަމާއެކު

ކުރިން އެހީތެރިޔާ ގާތުގައި ލޯންޗުގެ ޑްރައިވަރު
ކޯޕްރަލް ޢަލީ ނާޖިދު ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު ފާލިހު

ދުއްވާފައިގޮސް

ކުއްޖާގެ

ތެރެއިން

އއ.ރަސްދޫއަށް

މަންމައަކީ

ސިޒޭރިއަން

ބޭނުންވި

ދިވެހި

ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަމުންނެވެ.

ހަދާފައިވާ މީހެއްކަމުން ،އެމީހާއަށް ވީހާވެސް
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ބ!
ނ ގ ައ ި އަ ޅު ގ ަނ ޑ ުގެ ތ ަޖު ރި ާ
ކޯ ވި ޑ ް އޮ ޕ ަރޭ ޝަ ު
ކޯ ޕް ރަ ލް ޝާ މީ އަ ްޙ މަ ދު

މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޯވިޑް19-

އޮޕަރޭޝަނުން އަޅުގަނޑަށް ލިބިގެންދިޔައެވެ.

އަދި ،އެމީހުންގެ އަތްދަބަސް ފަދަ ތަކެތި ލޮބީ

އިގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

މައިގަނޑު

ހައްސާސް

އޭރިއާއަށް ގެނައުމުގެ ޒިންމާއެވެ .އެއަށްފަހު

ދިމާލެއްގައި ވެސް ދިވެހި ސިފައިން ތިބީ ޤައުމީ

ދަނޑިވަޅެއްގައި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ

ހުރިހާ އަތްދަބަސްތައް ވަކިކޮށް އެ ތަކެތި

ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ނިކުމެއެވެ .ދިމާވެދާނެ

މަތިވެރި

ލިބިގެން

އެނގޭނެހެން ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކޮންމެ ކަމަކަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެ ،އެންމެ

ދިޔުމެވެ.

ފަހު މީހާއާ ޖެހެންދެން ވެސް "ހަނގުރާމަ"
ކުރުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ .ރާއްޖެއިން
ބައްޔަށް

މި

އެތައް

ބަޔަކު

ފައްސިވެ،

އެތައް ބަޔަކު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި
ކަރަންޓީނު ކުރެވުނުއިރު ،މި ހުރިހާ ކަމެއްގައި
ވެސް

ހަރަކާތްތެރިވެ،

ފުރަންޓްލައިންގައި

ދިވެހި ސިފައިން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މޫނަށް
ހިނިތުންވުން ގެނުވާފައެވެ .އަޅުގަނޑަކީ ވެސް
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި މަސައްކަތްކުރި
މީހަކީމެވެ.
ކަރަންޓީން

ފެސިލިޓީގެ

ޚިދުމަތުގައި އަޅުގަނޑު ހޭދަކުރި މުއްދަތުގެ
ތަޖުރިބާއެވެ .މި އޮޕަރޭޝަންގައި އަޅުގަނޑަށް
މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނީ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައެވެ .މިއީ ،އަޅުގަނޑުގެ
ޙަޔާތުގައި

އަދި

މިހާތަނަށް

ނުކުރާވަރުގެ ތަޖުރިބާއެކެވެ .މަސްޢޫލިއްޔަތާއި
ޒިންމާ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،
މިހާތަނަށް ހިންގި އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނަކުން
ނުލިބޭފަދަ

އަޅުގަނޑަށް

ކޮޓަރިއަކަށް ގެންދެއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން
ފެސިލިޓީގައި

ކަރަންޓީން

އަޅުގަނޑުމެން ޑެއިލީ ރޫޓިންގކޮށް ވަރަށް
ގިނަ

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރަންޖެހުނު
ކުރެވެމުން

ކޮންމެ
ދިޔައީ،

މިގޮތަށް

ކުރީމެވެ.
މަސައްކަތެއް

ވެސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަކި

ތަރުތީބަކުން ރޭވުންތެރިކަމާއެކުއެވެ.
މިގޮތުން ،ފެސިލިޓީގައި ތިބޭ ސިފައިންގެ
މަސައްކަތް ފެށެނީ ،ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ

ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި
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އުފަލެއް

މި

ނުވަތަ އައިސޮލޭޝަނަށް ފެސިލިޓީއަށް ގެންނަ
މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ހިސާބުންނެވެ .ފެސިލިޓީއަށް
މީހުން އަންނަ ސުންގަޑި ޖެހޭއިރު ފެސިލިޓީގައި
މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ސިފައިން ތިބެނީ ޕީޕީއީ
(ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓް) އަޅައި
ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ .މިހާ ހިސާބުން،
ސިފައިން ދެ ޓީމަކަށް ބަހާލައި މަސައްކަތް
ފަށައެވެ .މި ގޮތުން ،ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޓާސްކަކީ
އައިސޮލޭޝަނަށް

ގެންނަ

މީހުން

އަންނަ

އުޅަނދުން ބާލައިގެން އެމީހުން މަޑުކުރުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ސަރަޙައްދަށް

ދެވަނަ ޓީމުގެ ޓާސްކަކީ ،ލޮބީ އޭރިއާއަށް
މީހުން ގެނެސް ،އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި
އަދި ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ މީހުން އަމަލުކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ގެނައުމެވެ.

އުސޫލުތައް

ބްރީފްކޮށްދިނުމެވެ .މި

ކިޔައިދީ،

ގައިޑްލައިންތަކުގެ

ދަށުން ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެންނަށް
ބުނެދީ،

ނުވަތަ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން ކަރަންޓީނަށް

މިއީ،

ސިފައިންގެ

ސަބަބަކީ،
ފުރުޞަތު

މިފަދަ

ބޯލަނބައި

ހަމަޖެހިފައިވާ

އުސޫލުތަކަށް

ފުރިހަމައަށް

އެއްބާރުލުން

ދިނުމަށް ނަޞޭހަތްތެރިވުން ހިމެނެއެވެ .އަދި
ފެސިލިޓީގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް
ކަމެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ،

ނުވަތަ

ބަލީގެ

އަލާމާތްތައް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ އަމަލުކުރަންވީ
ގޮތްތަކާއި އަދި މި ނޫންވެސް އަސާސީ ކަންކަން
ކިޔައި ދިނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ .މިއަށްފަހު،
ފެސިލިޓީއަށް ގެނެވޭ ވަކިވަކި މީހުންގެ ހުރިހާ
މަޢުލޫމާތެއް ނަގައި ،އެމީހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކޮށް ،ކޮޓަރިއަށް
ގެންދެވެއެވެ .ސިފައިން ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤީ ބުރަ
މަސައްކަތްތައް ފެށެނީ މިހާ ހިސާބުންނެވެ.
ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު ހުރިހާ މީހުންގެ

އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާއިން ފާހަގަކުރެވުނު
އެއްކަމަކީ،
ސިފައިން

ކަރަންޓީނު
މަސައްކަތް

ފެސިލިޓީތަކުގައި
ކުރަމުންދިޔައިރު،

ސިފައިންގެ މީހާ ބައްޔަށް ފައްސިވެދާނެތީ،
ނުވަތަ ބަލިޖެހި ހާލު ދެރަވެދާނެތީ އެއްވެސް
ވަރަކަށް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރި މަސައްކަތެވެ.
ޖެހިލުންކުޑަކަމާ އެކު ސިފައިން މަސައްކަތްކުރީ
މި ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެނގިތިބެގެންނެވެ.
ކޯވިޑް 19-އަށް ސިފައިންގެ ބަދަހި ލަޝްކަރުގެ
ގިނަބަޔަކު ފައްސިވަމުން ދިޔައިރު ވެސް ،ޗީފް
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ގެންދެވީ ރައްޔިތުންނަށް
އައުކޮށްދީ،

ހިތްވަރު

ފަހު

އެންމެ

މީހާއާ

ޖެހެންދެން ވެސް ސިފައިން ސާބިތުކަމާއެކު
މަސައްކަތް

ޔަޤީންކަން

ކުރާނެކަމުގެ

ބައްޔަށް

ދެއްވަމުންނެވެ .ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މި

ކަންކަން

ފައްސިވުމަކީ ދެރަވާން ޖެހޭވަރުގެ ކަމެއްނޫންކަން

ބަސްކޮޅުން ،ސިފައިންނަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް

ފެސިލިޓީއެއްގެ

ކިޔައިދީ ،މި ދަނޑިވަޅުގައި ކެތްތެރިވުމަށް

ލިބިގެންދިޔަކަން

ޖެހެއެވެ.

ކަންކަން

ބަލިމީހާއަށް އިރުޝާދުދީ ،ނަސޭހަތްތެރިވީމެވެ.

ހުރިހާ ސިފައިން ވެސް މި އޮޕަރޭޝަންގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ފައްސިވާ މީހުންގެ ހާލު ޤަވާޢިދުން ބަލައި،

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ފިސާރި ސާބިތުކަމެއް

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އެމީހުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ

ދައްކަމުން ،ކެރުމާއި ހިތްވަރު އިސްކޮށްގެންނެވެ.

ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ މީހުން ފެސިލިޓީގައި ހޭދަކުރާ

މައްސަލަތައް ކުޑަކުރެވޭތޯ ސިފައިން ގެންދިޔައީ

ފައްސިވެއްޖެނަމަ،

ފެސިލިޓީގައި،

ލިސްޓް

ތައްޔާރުކުމަށްފަހު
ކުރުމާއި

އަޕްޑޭޓް

ކެއިންބުއިމުގެ

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
ކޭޓަރިންއާ

ސިސްޓަމަށް

އެ

ކޯޑިނޭޓްކޮށް

އިންތިޒާމުކުރުމަކީ

މުއްދަތުގައި

ވެސް

ބައްޔަށް

އެމީހަކު އުޅޭ ކޮޓަރީގެ ބޭރު ވެރެންޑާ އަދި
ކޮރިޑޯ

މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދެމުން

ކުރެވެއެވެ.

ދިޔައީ ،އެއްވެސް މީހަކާ މެދު ތަފާތު ކުރުމެއް

މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެމީހުންނަށް ޚާއްޞަ

ނުބާއްވައި ،އަމިއްލަ ޢާއިލާގެ މެމްބަރެއްކަމަށް

ސަމާލުކަމެއްދީގެން ،ހާލަތު މޮނިޓަރ ކުރަމުން

ދެކިގެން ނުހަނު ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާ އެކުއެވެ.

ގެންދެވެއެވެ .ފެސިލިޓީގައި މީހަކު ބައްޔަށް

މިއީ ،މި އޮޕަރޭޝަންގައި ސިފައިންނަށް އާންމު

ފައްސިވާ ހިސާބުން ،އެމީހަކު ބޭރަށް ނެރޭ

ރައްޔިތުންގެ ޝުކުރު މެދުނުކެނޑި ލިބެމުންދިޔަ

ކުނިކޮތަޅު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ

އެއް ސަބަބުކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ޑެއިލީ

ތެރެ

ޑިސްއިންފެކްޓް

ކަމުގެ

ބިރެވެ.

އެހެންކަމުން،

ރޫޓިންގކޮށް

މަސައްކަތްތަކެވެ.

ސިފައިން
އަދި

ފާހަގަކޮށްލަން

ފެސިލިޓީތަކަށް ކަރަންޓީނަށް ގެނެވޭ
މީހުން ،ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގެ ހަމަވުމަށްފަހު،
އެނބުރި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ދާތަން ފެންނަ
ދުވަހަކީ

ފެސިލިޓީތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވެސް ނުހަނު ބޮޑު
އުފަލަކާއި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ދުވަހެކެވެ.
ތުއްތުތުއްތު ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ
މީހުން

ބުނެލާ

ޝުކުރުވެރި

ބަސްތަކުން

ކުރަމުންދާ

ވަގުތުންވަގުތަށް

ކުނިއަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ކުނި
ގެންދިއުމަށްފަހު ދުވަހުންދުވަހަށް ނައްތާލެވެއެވެ.
އެއަށްފަހު

ސިފައިންގެ

ޑިސްއިންފެކްޓް

މީހާ

ވުމަށްފަހު

އަމިއްލައަށް
ފެސިލިޓީގައި

ކަރަންޓީންކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  24ގަޑިއިރު
ދެމިތިބެއެވެ.
މިގޮތަށް ފެސިލިޓީތަކަށް ކަރަންޓީނަށް
ގެންދެވުނު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ފަރާތުން
ފެންނަމުން ދިޔައީ ،ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެދާނެ

37
addana@mndf.gov.mv

އެމީހުންގެ

ޤައުމީ

ކިބައިގައި

ރިވެތި ނަމޫނާއެވެ.

މަސައްކަތްތަކުގައި ހުންނަ ޖޯޝާއި
ފޯރީގެ ސަބަބަބުންނެވެ .އެމީހުންގެ
ނުގުޑާފަދަ

އަޒުމުގެ

ވަރުގަދަ

ސަބަބުންނެވެ.
މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ކޯވިޑް-
ގެ
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ދުނިޔޭގެ

ބަލިމަޑުކަމުގައި،

ދުނިޔެ

ގަދަވަޔާއި

ވިއްސާރައިގައި

ވަނީ

އަގުނުކުރެވޭފަދަ

ބަލިމަޑުކަމުގައި

މުޅި

ވެއްޓިގެން

ދިޔައިރު،

އަނެއް

ޤައުމަށް

ޤައުމުން

އިހުސާސްތަކެއް ލިބެއެވެ .ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި
ލިޔެ

އަޅުގަނޑުމެން

އަތަށްދޭ

ޝުކުރުގެ

ބަސްތައް ކިޔާލުމުން ،ލޯބިވާ އަމިއްލަ ޢާއިލާއާ
ދުރުގައި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ކުރެވުނީ
ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާފަދަ މަސައްކަތެއްކަން ހިތަށް
އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ.
ސިފައިންނަކީ ޤައުމަށް ދިމާވާ މިފަދަ
ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއްގައި ވެސް އަބަދުވެސް
އެންމެ ކުރީސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ،
މުޅި ޤައުމު އެ ބަޔަކަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ
ބައެކޭ ބުނަނީ އެހެންވެތާއެވެ .އެއީ ،ސިފައިން،
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭއިރު ،އެމީހުންގެ ފަރާތުން
ފެންނަ ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރުގެ ސަބަބުންނެވެ.
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ޚިދުމަތްތަކެއް

ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ފައްސިވާ

ނުކުޅެދިފައެވެ .ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ

ފެށިގެން ،ބަލިން ރަނގަޅުވެ އެނބުރި ގެއަށް

މީހުންގެ

ދިޔުމާ

ދުވާލެއް،

ދިއުމެވެ.

ބެލުމެއްނެތި ސިފައިން ގެންދިޔައީ ސައުވީސް

ޤައުމުތަކުގެ

މި

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ބަލިޖެހޭ

އިތުރުވެގެން
ކުރިއަރާފައިވާ

ގަޑިއިރު

ހަމައަށް،
ޚިދުމަތް

ރޭގަނޑެއް

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ޞިއްޙީ ނިޒާމު ފެއިލްވެ ،ހޮސްޕިޓަލްތައް

ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ވެސް ސިފައިން ފޯރުކޮށްދިނީ

ޞިއްޙީ

އެހީތެރިކަން

ހިނިތުންވުމާއެކު،

ފުރިހަމަ

މީހުންނަށް

އެހީތެރިކަން

އިތުބާރާއި ލޯތްބާއެކުއެވެ.

ފޯރުކޮށް ނުދެވުމެވެ.

ހިތަށް

ދިވެހި

ސިފައިން

ވަނީ

ބޭނުންވި

ފުން

ދަށުން

ގެންދިއުމުގައި

ކުރިއަށް

މީހުން އައިސޮލޭޝަނަށް ގެންދެވޭ ހިސާބުން

ފުނިޖެހުމެވެ.

އަސަރެއް

މި

އިގްތިޞާދު ވަނީ ފުނޑުފުނޑުވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ

ކުރުވައި،

ދިވެހި

ސިފައިންނެވެ.

އޮޕަރޭޝަންގެ

ފައްސިވާ މީހުންނާއި އައިސޮލޭޝަނަށް މީހުން

ނޞްބަތް
ި

ފޮނި

ރައްޔިތުންނަށް

ޓަކައި

ޤުރުބާންވީ

ބަޔަކީ

ވަނީ ނިކަމެތިވެފައެވެ .މުޅި ދުނިޔޭގެ

ދުވަހެއްދުވަހަކަށް

ލިބެމުންނެވެ .އެފަދަ ހިތްވަރުގެ ބަސްތަކުން

ފަސްގަނޑުގެ

ޙައްޤުގައި

ރެއާއި

ދުވާލު

ބެލުމުގެ

އެހީތެރިކަން

ސިފައިންނަށް

ވެސް ،ލޯބިވާ ޢާއިލާއާ ދުރުގައި ،މި ލޮބުވެތި

ގެންދިޔައިރު،

އެއް

ދިޔައީ

ސިފައިންގެ ޢާއިލާތައް ފައްސިވެގެން ދިޔައިރު

އާރާއި ބާރު ހުރި ފުދުންތެރި ޤައުމުތައް

ބިރުވެރިކަމަށް

އިތުރު

ބަލިމަޑުކަމުގައި

ލޮޖިސްޓިކް ހުރިހާ ކަމެއް ސިފައިންގެ ފުރިހަމަ

މި

ހިތްވަރެއް

މި

ސިފައިންނާއި

ރައްޔިތުންގެ

ޝައްކެއްނެތެވެ .ދިވެހި ޤައުމަށް ދިމާވާ

ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް އެތައް

މިފަދަ ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއްގައި ވެސް ،މި ލޮބުވެތި

ބަޔަކު ފައްސިވެ ،އާންމު ރައްޔިތުންގެ

ވަތަނާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ޤުރުބާންވުމަށް

ހިތްތަކުގައި ނުތަނަވަސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން

ސިފައިން ކެރި މިތިބީ ،ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ

ފެތުރިގެންދިޔަ މި ނުރައްކާތެރި ދަނޑިވަޅުގައި

ކަމެއް މާތްﷲ ގެ ފާގިފުޅާއެކު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ

ވެސް
ދިވެހި

ފްރަންޓްލައިންގައި
ސިފައިންގެ

މަސައްކަތްކުރި

އަޒުމަކަށް

ކުޑަވެސް

ބަދަލެއް ނާދެއެވެ .މުޅި އޮޕަރޭޝަންގައި ވެސް
ސިފައިން ދައްކުވައިދިނީ ކެރުމާއި ހިތްވަރާއި

މަތިވެރި އަޒުމާއި އުންމީދުގައެވެ.

ކ ުރމުގައ ި
ސވެރިކަމުގ ެ ަ
އ ުރ އަ ާދ ު
ދ ު
ނ ް
ޫ
ނ
ނގެ ަ
ބއިވެރި ުވ ް
ދ ް
ނމު ފ ަ ުރ ު
ާއ ް

ކޯ ޕް ރަ ްލ އި ބް ރާ ހީ މް އަ ޙް މަ ދު

ބެލެވުނު

ގޮތުގައި

ފަރާތާއި،

މެއިންސްޓްރީމް

މީޑިއާގައި ކޮންޓެންޓް ކުރިއޭޓްކޮށް ،ނޫސްވެރިކަން
ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދިޔަ މީހުންނާ 'އެއް ބޮޅެއް' ގެ
ތެރޭގައި ސެންޓްރަލް ރޯލެއް ކުޅެމުންދާ ކަމެވެ
(ޕީޓަރ ހާޝްބާގް.)2014 ،
ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ސަބަބުން ކޮންމެ
މީހަކީ ވެސް ޖާނަލިސްޓަކަށް ވެވޭނެ ވަރުގެ އައު
ސްޕެއަރތައް

އުފައްވެއްޖެއެވެ.

މެއިންސްޓްރީމް

މީޑިއާތަކޭ އެއްބީދައިން އަވަސްކަމާއެކު ކޮންމެ
މީހަކަށް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މިއަދު ހާދިސާއެއް
މިއަދަކީ" ،ޑިޖިޓައިޒޭޝަން" ގެ ޒަމާނެވެ.

ކުރުމުގައި

ހުރިހާ ކަމެއް އޮތީ އިންޓަރނެޓާ ގުޅިލާމެހިފައެވެ.

(ނަގާކިޔާ)

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތެރޭގައި އުފައްދާ ކޮންޓެންޓްގެ

ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ދައުރުވަމުންދަނީ

ނުފޫ ޒު ވަރުގަދަވެއްޖެއެވެ .އޭގެ އަސަރު އެންމެ

އޯޑިއެންސް (ކިޔައި ،ބަލައި އަޑުއަހާ މީހުން)

ނޫސްވެރިކަމުގެ

ގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައި ހުންނަ ނެޓްވޯކްތަކުގެ

ދާއިރާއެވެ .ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު،

ތެރޭގައެވެ .މި ސަބަބަށް ޓަކައި ،ނޫސްވެރިންނަށް

ދުނިޔޭގައި ޝާއިޢުކުރެވެމުންދިޔަ ޗާޕު ނޫސްތަކާއި،

ވެސް ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކުރުމަށާއި ،ނިޔުސް

މަޖައްލާއާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވެމުންދިޔަ ޓީވީ

ރޫމްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އޯޑިއެންސް އިންޓަރެކްޓްވާ

އަދި ރޭޑިއޯ ކޮންޓެންޓްތައް (ލިޔުމާއި ،އަޑާއި

(މުއާސަލާތުކުރާ) މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ނުފޫ ޒު

މަންޒަރުތައް) މިއަދު ފެންނަމުންދަނީ 'އޮންލައިން'

ވަރަށް

އެގޮތަށް

އަށް ބަދަލުވަމުންދާ ތަނެވެ .ނިއުމީޑިއާގެ ތެރެއަށް

އާންމު ފަރުދުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުފައްދާ

ޓްރޭޑިޝަނަލް (ދުވަސްވީ) މީޑިއާތައް ފައިހަމަކޮށް

ކޮންޓެންޓް ،ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫސްވެރިކަމުގައި ވެސް

ބޮޑަށް

ފޯރަމުންދާ

ޑިޖިޓަލް

އައިސް،

ދާއިރާއަކީ

ކޮންޓެންޓް

އުފެއްދުމުގެ

ޑިޖިޓަލް

.)2016

ކޮންޓެންޓް

ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޅިން އައު ސްޕެކްޓްރަމްތައް
އުފަންވެ ،ނޫސްވެރިކަމުގައި އާންމު ފަރުދުންގެ
ބައިވެރިވުން

އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް އޭގެ ނުފޫ ޒު ދަނީ
ފޯރަމުންނެވެ .ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫސްވެރިން އުފައްދާ
ނިއުސްވޯތީ ކޮންޓެންޓާ (ޚަބަރުކަމުގައި ބެލެވޭ
ތަކެތި)

އެއްވަރުގެ

ކޮންޓެންޓް

އުފެއްދުމުގެ

ޤާބިލުކަން އާންމު ފަރުދުންނަށް ވެސް ސޯޝަލް
މީޑިއާ ތެރެއިން މިއަދު އޮތީ ލިބިދެވިފައެވެ .ޑިޖިޓަލް
ޓޫލްތަކަށް (އާލާތްތަކާއި ގޮތްތަކަށް) އެކްސެސްވެވޭ
ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މިއަދު ނޫސްވެރިކަން

މީޑިއާތަކަށް

ދަނީ

ބޮޑަށް

އުފެއްދުމަށް

ޚަބަރު

ފޯރަމުންނެވެ.

އެއްފަދައިން ،އާންމު ފަރުދުންނަށް ވެސް އެ
ވަގުތެއްގައި
ޚަބަރާއި

ހިނގަމުންދާ
މަޢުލޫމާތު
ފަތުރައި

އަވަސްކަމާއެކު

އައު

އިވެންޓްތަކުގެ

މީޑިއާގެ

ޒަރީއްޔާއިން

ޙިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ޖާނަލިސްޓިކް ހަރަކާތްތަކެއް ސިޓިޒަންސް
ނުވަތަ އާންމު ފަރުދުން ކުރާ ކޮންސެޕްޓަށް
“ސިޓިޒަން ޖާނަލި ޒަމް” އޭ ކިޔައެވެ .މިގޮތަށް
ކުރެވޭ ނޫސްވެރިކަމަށް ޕާޓިސިޕޭޓަރީ ޖާނަލި ޒަމް،
ޑިމޮކްރެޓިކް

ޖާނަލި ޒަމް

ނުވަތަ

ސްޓްރީޓް

ޖާނަލި ޒަމްއޭ ވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ (ޑޭވިޑް އެޓިކާ،
.)2019
ރެފަރެންސް

ބޭނުންކުރެވޭތަން ފެންނަމުންދެއެވެ.

ޠަބީއަތު ވަނީ އަށަގެންފައެވެ (ބޮބް ފްރޭންކްލިން،
އުފެއްދުމުގައި

ބައިވެރިވެވެއެވެ.

މެއިންސްޓްރީމް

ރިޕޯޓްކޮށްލެވިދާނެއެވެ .ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫސްވެރިއެކޭ

ވޭތުވެދިޔަ  20ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ

ބޮބް ފްރޭންކްލިން .)2016( .ދަ ފިޔުޗަރ އޮފް ޖާނަލިޒަމް :އިން

ޠަބީޢަތާއި

އެން އޭޖް އޮފް ޑިޖިޓަލް މީޑިއާ އެންޑް އެކޮނޮމިކް އަންސަރޓެއިނިޓީ.

އިންޓަރނެޓް

ތެރޭގައި

ބޭނުންކުރާ

އާދަތައް އެތައް ގޮތަކުން ފުޅާވެ ،އޮންލައިން
ފޯރަމްތަކާއި

ސޯޝަލް

އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޓަރ

މަޤުބޫލުކަން

މީޑިއާގެ
ހާޝްބާގް

ނިއުޔޯކް :ރޫޓްލެޖް.
ޕީ ޓަރ ހާޝްބާގް .)2014( .ފަސްޓް ދަ މީޑިއާ ،ދެން އަސް:
ހައު ދި އިންޓަރނެޓް ޗޭންޖްޑް ދަ ފަންޑަމެންޓަލް ނޭޗަރ އޮފް

()2014

ދަ ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިޓްސް ރިލޭޝަންޝިޕް ވިތު ދި

ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ،އިންޓަރނެޓާ އެކު ގާތްގަނޑަކަށް

އޯޑިއެންސް In .އޯޕަންމައިންޑް 19 ,ކީ އެސޭ ސް އޮން ހައު ދި

ހުރިހާ މީޑިއާތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

އިންޓަރނެޓް އީޒް ޗޭންޖިންގ އަވަރ ލިވްސް (ސސ406- .
 .)423ސްޕެއިން :ބީބީވީއޭ.

ގެނެސްދީފިއެވެ .މިއަދު އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާ

ޑޭވިޑް އެޓިކާ .)2019( .ސިޓިޒަން ޖާނަލިޒަމް އެންޑް އިޓްސް

އާދައިގެ މީހާއަށް ވެސް އިންޓަރނެޓްގައި ކޮންޓެންޓް

އިމްޕެކްޓްސް އޮން ޕްރޮފެޝަނަލް ޖާނަލިޒަމް އިން ޕްރޮގްރެސިވްސް

އުފެއްދޭނެ

މަގުއޮތީ

ފަހިވެގެން

ގޮސްފައެވެ.

އިންޓަރނެޓާ އެކު ،މިއަދު ފެންނަމުންދާ އެންމެ
ބޮޑު

ބަދަލަކީ،

އެއްއިރެއްގައި

އޯޑިއެންސްގެ

ސޮސައިޓީ :އަ ސްޓަޑީ އޮން  2019ގަވަރންޝިޕް އިލެކްޝަން
އިން ކްރޮސް ރިވަރ ސްޓޭޓް .އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖާނަލް އޮފް
ރީސެންޓް އެޑްވާންސެސް އިން ސައިކޮލޮޖީ އެންޑް ސައިކޮތެރަޕީ,
ވޮލިޔުމް  ،3އިޝޫ .1
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ސނ ީ މ ު ީ
އޭ ަ
ބތެއ ް
ސ ާ
ނ ާ
ރލ ް ކަނޑ ު  -އ ި ް

ޯކ ޕް ރަ ލް މު ޙަ އް މަ ދު ޔަ ޒީ ދު ސަ ޢީ ދު

އޭރަލް ކަނޑަކީ މެދުތެރޭ އޭޝިޔާގެ

އޮންނަ ހަނަފަސް ސަހަރާއެއް ވެސް ނޫނެވެ .އޭރަލް

އުތުރުން ކަޒަކިސްތާންއާއި އެޤައުމުގެ ،ދެކުނުން

ކަނޑަކީ ވަށައިގެން ހިކިފަސް ސަރަހައްދު ހިމެނޭ

އުޒްބެކިސްތާނުގެ މިނިވަން ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ،

ބޮޑު ކުޅިއެކެވެ .ނުވަތަ ފެންގަނޑެކެވެ .އެއީ

ގެ

ކުރިން ދުނިޔޭގައިވާ މި ބާވަތުގެ ހަތަރުވަނައަށް

އަހަރުތަކުގައި އޭރަލް ކަނޑު ކުޑަވާން ފެށުމުގެ

އެންމެ ބޮޑު ކުޅިއެވެ .ކަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މި

ކުރީގައި އެ ކަނޑުގެ ބޮޑުމިނަކީ  68,000އަކަ

ތަނަށް ނިސްބަތްކުރެވެނީ ،އޭރަލް ލޭކް ނުވަތަ

ކަރަކަލްޕަކްސްތާނާ

ދެމެދުގައެވެ.

1960

ޢާންމުކޮށް

ކިލޯމީޓަރެވެ.
އޭރަލް ކަނޑަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކަނޑެއް
ނޫނެވެ .އެއީ މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަގޮތަށް
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ކިޔާގޮތަށްނަމަ

އޭރަލް

ކަނޑުގެ

ބޮޑުމިން އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިޔާހާ ބޮޑުކަމުންނެވެ.
އޭރަލް ކަނޑަކީ އެއް ދުވަސް ވަރެއްގައި

މަސްވެރިންނާއި ބޮޑެތި އާގުބޯޓްފަހަރު ދަތުރުކުރި
ވަރަށް

ދަތުރުފަތުރުގެ

ފުން،

ކާރޫބާރޫ

ބޮޑު

ކަނޑެކެވެ .ނަމަވެސް މިއަދު އޭރަލް ކަނޑުވަނީ
އެތަނުގެ ކުރީގެ ސައިޒަށްވުރެ ،ނުވަދިހަ ޕަސެންޓު
ކުޑަވެފައެވެ .މިހެން ދިމާވީ ކަނޑުގެ ފެންގަނޑު
ހިކި،

އެއްގަމަށް

ބަދަލުވުމުންނެވެ.

ކަނޑުގެ

ބޮޑުބައެއް މިއަދު ބަދަލުވެފައިވަނީ ސަހަރާއަކަށެވެ.
ކަނޑުގައި
މިއަދު

އަޅާފައި

އެހުރީ

ހުރި

އާގުބޯޓްފަހަރު

އެއްގަމުގައި

ވީރާނާވެފައެވެ.

ކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީގެ މައްޗަށެވެ .ކުއްލިއަކަށް

ލިބޭ ދަރިން ޢައިބު ހުރުމާއި ،މޭގެ ކެންސަރު ފަދަ

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ކުޑަވާން ފެށުމުން ،ކަނޑާ

ބަލިތައް ޖެހޭ މިންވަރު މަތިވެގެން ދިއުމެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިނާޢަތްތައް ހުއްޓުނީއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ
ގޮތުން މަސައްކަތްކުރެވޭ އުމުރުގެ ގިނަބަޔަކު
މަސައްކަތް ހޯދުމަށް އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް
ހިޖުރަކުރަން

މަޖުބޫރުވެ،

ޒަމާނުއްސުރެ

ދިރިއުޅެމުން

އައިގޮތްތަކާއި

އާދަކާދަތަކަށް

ބަދަލުކުރަން

މަޖުބޫރުވިއެވެ.

ކަޒަކިސްތާނުގައި

ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ ޢަދަދު މިއަދު އެންމެ ގިނައީ

އޭރަލް ކަނޑަށް އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ
ސަބަބުން މި ކުރިމަތިވި ކާރިސާ ހިމަނަންޖެހެނީ،
އިންސާނީ ތާރީޚްގައި ވެސް ތިމާވެއްޓަށް ދިން
އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .އޭރަލް
ކަނޑުގެ

ފިލާވަޅެއް ދަސްކޮށްދީފިއެވެ.
މިކަނޑަށް

މި ކަނޑު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައެވެ.

މަސްވެރިންނާއި

އާގުބޯޓްފަހަރު

ކާރިސާ

އިންސާނުންނަށް

މުހިންމު
ދިރާސާ

ވެގެންދިޔަގޮތް

އަވަދިނެތި

ހަރަކާތްތެރިވި ކަނޑުގައި މިއަދު އެވަނީ ވިނަ
ގަސްތައްފަޅާފައެވެ.

ބަދަލުގައި

މަސްމަހާމެހީގެ

މިއަދު އެތަނުގައި ހުރީ ޖަމަލުފަދަ ސަހަރާގައި
އުޅޭ އެއްގަމު ޖަނަވާރުތަކެވެ.
އޭރަލް ކަނޑަށް މިހެން މިވީ ކީއްވެ
ހެއްޔެވެ؟

ކަނޑަށް

އޭރަލް

މިގޮތް

ދިމާވީ

ހަނަފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ކަފަ ހެއްދުމަށްޓަކައި،
އޭރަލް ކަނޑާއި ގުޅިފައިވާ މައި ދެ ކޯރުކަމަށްވާ،
ސީރު ދަރުޔާ ކޯރާއި އަމޫ ދަރުޔާ ކޯރުގެ މިސްރާބު
ކަފަ ދަނޑުތަކާއި ދިމާލަށް އަނބުރާލުމުންނެވެ.
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަށައިގެން ބެދިފައި އޮތް
މި ކަނޑަށް ފެން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުނީއެވެ.
އެއާއެކު ކަނޑު ހިނދެންފެށީއެވެ .އޭރަލް ކަނޑުގެ

2014

އޭރަލް ކަނޑު ހިކުމުން ވެއްޓަށް އައި

ކޮށްލުމުން

ތިމާވެށި

ހަލާކު

ކުރުމުން

ލިބޭ

ބޮޑު ބަދަލާއެކު ބަލިމަޑުކަމާއި މި ސަރަހައްދުގައި

ގެއްލުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ތަސައްވުރު

ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ .ވަޔާއެކު

ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް

އަންނަ ލޮނުގެ މިންވަރު މަތި ވެލީގެ ސަބަބުން،

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ އިންސާނުން

ކެންސަރާއި ،އެނީމިއާ އާއި ކެއްސުން ބަލީގެ

ދިރިއުޅުމުގައި ތިމާ ވަށައިގެންވާ ވެށި ސަލާމަތް

2003

2010

އެހެން

1973

1989

މައްސަލައެއީ ހަމައެކަނި ތިމާވެށީގެ މައްސަލައެއް

ޢާފާތެއްގެ ތެރޭގައި މީހުން އުޅެމުން ދާއިރު،

ނޫނެވެ .ނަމަވެސް އެއީ ،އިންސާނީ މުސީބާތެކެވެ.

ކުރުމަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ .އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ

ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ވެސް

އެތަކެއް ބަޔަކަށް މިއަދު ވަނީ ތަޖުރިބާކުރަން

ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ޖެހިފައެވެ .އަންނަން އޮތް ޖީލު މިއަދުން ފެށިގެން

ޞިއްޙީ

ގޮތުންނާއި

އިޤްތިޞާދީ

ގޮތުންނާއި

ސަޤާފީގޮތުން ވެސްމެއެވެ.

ހަނޑުލާއި ކަފަ ހެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި

މިކަމަށް ހޭލުންތެރިނުކުރެވިއްޖެނަމަ މިއަށްވުރެ

މި ކަނޑު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އެތައް

ވިހަ މާއްދަތާތައް ،އޭރަލް ކަނޑާ ގުޅިފައިވާ މައި

ބޮޑެތި މުސީބާތުތަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެއެވެ.

ހާސްބައެއްގެ ދިރިއުޅުން ކަނޑުގެ ފެންގަނޑު

ދެ ކޯރު ކަމަށްވާ ސީރު ދަރުޔާ ކޯރަށާއި އަމޫ ދަރުޔާ

ހިނދުމުގެ ކުރިން ބިނާވެފައިއޮތީ ،މި ކަނޑުގެ

ކޯރަށް އެޅުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މި ސަރަހައްދުގެ ފެން

ބޯޓްދަތުރުފަތުރު

ތަޣައްޔަރުވުމެވެ .މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

މަސްވެރިކަމުގެ

މައްޗަށާއި

ސ ިއ ްޓ ަތކުން
ނ ްޓ ަ
ނޓަ ެ
ަމ ުޢ ޫލ ާމތު :އި ް
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ލާ ން ސް ކޯ ޕް ރަ ލް ޝާ ފި ޢު ޢަ ބް ުދ ﷲ

ދކ ެ ލ ޯ ި
ޔވެ؟
ބވ ޭ ހެއ ް ެ
އމު ެ
ޤަ ު
މިއީ ތީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދިވެއްސަކާމެ
މިއަދު މި ދިވެހި ބިން ކުރާ ސުވާލެކެވެ؟ ތިބާގެ

ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ދުރުން އަންނަ ފަރަންޖީންގެ

ވައްޓަފާޅީގައި ހުޅަނގަށް ،ނޫންނަމަ އެހެން

ފަރާތުން މި ތަނަށް އެ ލޯބި ލިބޭނެތޯއެވެ؟

ބައެއްގެ ގޮތްތަކަށް ބުރަވެ އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑު

އަމިއްލަ ޤައުމާ މެދު ލޯބި އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް
ތޯއެވެ؟ ޖަވާބު އަމިއްލަ ތަލާގަނޑުން މިނެ
ވަޒަންކޮށްލާށެވެ!

ވިސްނަވާށެވެ!

ދަރިން

ތަރުބިއްޔަތު

ކުރުމުގައި އިހުމާލު ނުވާށެވެ .އެ ކުދިންނަކީ
މާދަމާގެ ޤައުމީ ނައުގެ ހުންގާނުގައި ހިފަންތިބި

ފަހަނައަޅައި ދިއުމުން އެއްކިބާ ވާށެވެ .މި
ކަންކަމުން ސަލާމަތް ނުވެވިދާ މަންޒަރުފެނި
މި މާތް ބިންގަނޑު ކަރުނަ އަޅައި ނުރޯންވީ
ސަބަބެއް ނެތެވެ.

މި

ކައްޕިތާނުންނެވެ .ފަޅުވެރީންނެވެ .އެ ކުދިންގެ

ފަސްގަނޑުގެ ކޮން ކުށެއް އޮވެގެން ތޯއެވެ؟ މި

ދިރިއުޅުން އަނދިރި ކިއްލާއެއްގައި ބަނދެ ކަޝްފު

މި ދިވެހި ވެށި މިއަދު އަސަރާއެކު

ދިވެހި ބިންގަނޑު މިއަދު ކަރުނަ އަޅައި އެބަ

ނުކުރާށެވެ .އައު ޖީލު އުހަށް އަރައިގެންދާނެ

އާދޭސްކުރަނީއެވެ! ގޭދޮށުން ދެވެން އޮންނަ ލޯބީގެ

ރޮއެވެ! ސުވާލުކުރަނީއެވެ؟ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟

ވަރަ ކޮށާ ނުލާށެވެ .ޤައުމީ ޗާޓުގައިވާ ޢިލްމާއި

ބަދަލުގައި މައިންބަފައިންނާ ޢާއިލާގެ އެހެނިހެން

ހުނަރު ދަސްކޮށްދެއްވާށެވެ .ރީތި ދިވެހި ބަހުން

ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ނަފުސާނީ ،ޖިސްމާނީ އަދި

ޘަޤާފަތަށް

ޖިންސީ ގޯނާތަކުން ސަލާމަތް މުޖްތަމަޢުއަކަށް

އަހުލުވެރިކޮށްދޭށެވެ .ހެދުން އެޅުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ

އިޙްތިޔާރުކުރުމުގެ

އެނބުރި

ތިޔަ

އައިސް

ތިބީ

ޖަވާބު އިވެނީ މިނިވަންކަމާއެކު ،އެ
ކުލަތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރި ކުރުވާ
ފެހި،
ޤައުމުގެ

ރަތް،

ހުދުން

ވިހުރިލަވިހުރިލާ

ޝާނާއިޝައުކަތު،

ހުރި

އަޅުގަނޑުމެން

އެއަށް ކުރުނީސްކުރާ ދިވެހި ދިދައިގެ ރާގުންނެވެ.
އުހަށް ހުރެ ފެންނަ އެ ދިދައަށް ނިކަމެތިވަމުން،
އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދެމުން އަންނަ މަންޒަރުންނެވެ.
ޝައްކެއް ވެސް ނެތެވެ .ޤައުމު ރޯތަން
ފެނި ،ކުރާ ޝަކުވާގެ މެސެޖު އަޅުގަނޑުމެންނާ
ހަމައަށް

އިއްވައިފިއެވެ.

ޤައުމުގެ

ދަރީންގެ

ތަރުބަވީ ޙަޔާތަށް އަންނަ ބަދަލާ އެކު ޤައުމީ ލޯބި
އިތުރު ނުކުރެވޭކަމީ ޤައުމު ރޯންޖެހިފައިވާ ކަމެއް
ނޫންތޯއެވެ؟ މި ފަސްގަނޑަށް ނެތް ޤަދަރެއް،
ޢިއްޒަތެއް މި ތަނުގެ ރައްވެހިންގެ ފަރާތުން
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ވާހަކަ

ދައްކުވާށެވެ.

ދިރިއުޅުމާއި

ވުމަށެވެ.

ސަލާމަތް

މަގު

މިއަދުގެ

ބަދަލުގައި
އަނިޔާއާއި،

މުޖަތަމަޢުން

ޖިންސީ

ރ ާލއި ،ޑ ް ަ
ަސތު ާވ ަ
ލގެ އެތައ ް ަ
ދގ ެ ޖީ ު
ރގުގ ެ
ނ ެ
ނއ ް މ ް
ދރީ ް
މިއަ ު

ގެވެށި

ފުރައްސާރައިގައި

ި
ރއިގައ ި އެތި ީ
ނ ހިތްވަ ުރ
ޝ ާކ ަ
ށ ާދ ެ
ކރިއަ ް
ކރިމަގު ގެއްލިފައެވެު .
ބ ު

އެތައް ބަޔަކު މިދަނީ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް
އަރައިގަންނަމުންނެވެ .ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން
ދުވަސްވީ

މީހުންނާއި،

ނުކުޅެދޭ

ސ ަ
ެ
ސ ޭ
ށ ާދއ ި ުރ ސަ ާލމަތ ް
ބ ް
ނ ހި ާ
ނ ވި ް
ސ ކަމެއްކަ ް
ނތިފައެވެ .ގ ޯ ް

މައުސޫމު

ށ
ނ ސަ ާ
ށ ެ
ނވެވޭހާ ޮ
ލމަތ ް ުވމ ަ ް
ނކަމު ް
ދވި ހިފާފައެވެ .މިކަ ް
ބޑ ަ ް
ު

އެތައް ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަނީ
އެ ފަރާތްތަކުގެ ކޮންކުށެއް އޮތުމުން ހެއްޔެވެ؟

ނތެވެ.
ބ ު
ށ ެ
ނ ވަ ިކ މީހެއްގެ ޮ
ލގައ ި އެޅުވޭކަ ް
ނ ާމ ާވ ް
ޒި ް

ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް

ޤައުމެއްގެ

ޙަޔާތުގައި

ފަސޭހަ

ލިޔާކަށް

މައްސަލަތަކެއް ދަނީ ރިޕޯރޓް ކުރެވެމުންނެވެ.

މި ދިވެހި ބިންގަނޑު މިއަދު ހިތްވަރުދެނީ

ޤައުމުގެ ކުރިމަގު މި ހާލުގައި ވާނަމަ ފެންނަނީ

ކުށްމަދުކުރުމަށެވެ! ކުށުގެ ވެށި އިންތިހާއަށް

ފޮޅުވަތްތަކަކަށް

ބަނަކޮށްތޯ ނޫންނަމަ އަލިކޮށްތޯ ،ތިޔަ ކަލުންގެ

މިއަދު މިދަނީ ފުޅާވެ ،ބޮޑެތި މާރާމާރީތައް

ސުވަރުގެ ކަމުގައި ބެލެވޭ މި ދިވެހި ލޮބުވެތި

ކުދިންގެ

އާންމުވަމުންނެވެ .މީހުން މެރުމާއި ތަޅާފޮޅުމުގައި

ފަސްގަނޑުގެ އަމާންކަން ނުރައްކާ ވެއްޓަކަށް

ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުވެދިޔަތަން ފެނިއްޖެތޯއެވެ؟

ގޮތްނޭނގޭ ގުރޫޕުތަކުން އެތައް ބަޔަކު ޤަތުލު

ބަދަލުވެ މީހުން މެރުމާއި ނޭއްގާނީ އަމަލުތަކަށް

"ޑިޕްރެޝަން" އާއި އެކި ގޯނާތަކުގައި ކިތައް

ކުރަމުންނެވެ.

ހިތްތަކާ

ސުވާލުކޮށްލާށެވެ!

ކިތައް

މީހުން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފިތޯއެވެ؟ ހަނގާކޮށްގެން
މަދަރުސީ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ހަލާކުވެދިޔައީ ކިތައް
ކުދިންގެތޯއެވެ؟

އަމިއްލަ

މައިންބަފައިންގެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ،ކިތައް ޢާއިލާ
ހަލާކުވެ

ހިނގައްޖެތޯއެވެ؟

ނޭއްގާނީ

މިފަދަ

އަނިޔާތަކުގައި ކިތައް ކައިވެނި ރޫޅި ހިނގައްޖެ
ތޯއެވެ؟ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ދަރި ،ކޮއްކޮ ،ބޭބެ،
މައިން ،މާމައިން ރަހުމެއްނެތް އެތައް ބައެއްގެ
އަތްދަށުގައި ''ރޭޕު'' ކުރުވިގެން ނުދޭތޯއެވެ؟

ހުޅުވައިލަން

ހިތާމައިގެ
ލާއިންސާނީ

ކޮޅެއް

މުސީބާތް

އާންމުވެއްޖެނަމަ

ދެން

ވެސް

ނެތެވެ.

އެބައެއްގެ

ތެރޭގައި

އެބައެއްގެ

ހާލަތު

ބަދަލުވެދާނެގޮތް ދެކެބަލާށެވެ .ޤައުމެއްގައި ޙިޔާލު
ތަފާތުވެ ،އެބައެއްގެ މައްޗަށް އެހެން ބަޔަކު
އަތްގަދަވާން އެދޭނީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ .ގައިމު
ވެސް ޤައުމަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ލޯތްބެއް އޮތް
ހިތެއްގެ ވެރިޔަކު އެކަމަށް އެއްބަސް ނުވާނެއެވެ.

ޤައުމު އާދޭސް ކުރަނީ މި އެންމެހާ ނުރައްކާ

ދާހިލީ ހަމަޖެހުމަށް މި ފަސްގަނޑު

ވަބާތަކުން މި ފަސްގަނޑު މިންޖުކުރުމަށް ނޫން

ގޮވާލާއިރު،

ފެންނަމުންދާ

ދެން ކޮންކަމެއްގައި ތޯއެވެ!

މަންޒަރުން ޤައުމުގެ ވިންދު ބާރުވެ ހިތުގެ
ތެޅުން

ދުވަހެއްދުވަހަކަށް

އެތައް

ގުނައެއް

މަތިވެއެވެ.

މިއީ

ނުވާނެއެވެ.

ފުރުޞަތު

ދުނިޔެމަތީގެ

ނުދިނުމަށް

ޤައުމު

އާދޭސްކުރަނީ ތަންދޮރު ފިލާތިބި ،ވެރިންނާއި
ޤައުމުގެ

ނަންހިނގާ

ވިޔަފާރިތަކުގައެވެ.

ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި ޒުވާނުން ކިބައިންނެވެ.
އަންނަން އޮތް ޒުވާން ޖީލުކަމުގައިވާ މިއަދުގެ
ޅަފުރާގެ ދަރީން ގާތުންނެވެ .ކުށް މަދުކުރުމަށް
ހަމަޖެހޭ ވެއްޓަކަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ،ރަލާއި،
އޫރުމަސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަށް
ހަރާމް އެންމެހާ ކެއުންތަކާއި ބުއިންތައް އަދި
ގޯސް އަމަލުތަކުން ދުރުވެގަތުމަށެވެ .ކުށްމަދުވާނީ
އޭރުން ނޫންތޯއެވެ.
މި ދިވެހި ވަތަން އަސަރާއެކު ގޮވާލަނީ
އަމިއްލައެދުމަށްވުރެ

ޤައުމު

އިސްކުރުމަށެވެ.
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އަމިއްލަ މަންފާއަށް ކުރެވޭނެ އެތައް މަސައްކަތެއް
އެބަހުއްޓެވެ.

ވިޔަފާރިތަކާއި

މަސައްކަތްތަކުން
ކުރެވޭނެކަމީ

ވެސް

މިއަދު

އެހެނިހެން

އާމްދަނީ

ދުނިޔެ

އިތުރު

ދެކެމުންއަންނަ

އަލިގަދަ ކުރިއެރުމެކެވެ .ނަމަވެސް އިންސާނީ
ވަގުފާރި
ވަކި

ހުއްޓުވުމަށް
ބައެއްގެ

މަސައްކަތް

ކުރުމީ

ޒިންމާއެއްތޯއެވެ؟

ދުނިޔެ

ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު ޤައުމުތަކުގައި އެތައް
އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ބޭރުގެ
ކުންފުނިތަކާއި

ކުންފުނިތަކުންނެވެ.

އެތެރޭގެ

ޤައުމު ކުރާ އާދޭސް އަހާށެވެ! ޤައުމީ ލޯބި
ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް މުޖްތަމަޢުން
ބާކީކޮށް ނުލާށެވެ.

ފެށުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ .މިއަދުގެ ޖީލުގެ
އެތައް ދަރީންނެއް މަސްތުވާ ރަލާއި ،ޑްރަގުގެ
ޝިކާރައިގައި

އެތިބީ

ކުރިމަގު

ގެއްލިފައެވެ.

ކުރިއަށްދާނެ ހިތްވަރު ނެތިފައެވެ .ގޯސް ކަމެއްކަން
ވިސްނޭ ހިސާބަށްދާއިރު ސަލާމަތް ނުވެވޭހާ ބޮޑަށް
ދެވި ހިފާފައެވެ .މިކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް
ޒިންމާވާން ވަކި މީހެއްގެ ބޮލުގައި އެޅުވޭކަށް
ނެތެވެ .މައިންބަފައިންނެވެ .އަވައްޓެރީންނެވެ.

ފުރައްސާރައާއި ޖިންސީ ގޯނާ އަދި
ގެވެށި އަނިޔާއިން ސަލާމަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް
ބިނާކުރުމަށް އަނިޔާވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނާށެވެ.
އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ،ގޯނާއެއް ސިއްރުކުރާ
މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހަނު ނުހުންނާށެވެ .ތިމާގެ
ހިމާޔަތް

ފުށުން

އަނިޔާވެރި

ލިބިދޭންޖެހޭ

ނުވާށެވެ.

ފަރާތްތަކަށް
މަދަރުސީ

އިސްކޫލު

ނޫންނަމަ ދޭދޭ ކުންފުނިތައް ގުޅިގެންނެވެ .ކޮންމެ
ބަޔަކު މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ނަމަވެސް އެކަން
އަމަލީ ސިފައެއްގައި ކުރަން ތިބެނީ އެކިއެކި
ޤައުމުތަކުން އައިސް ތިބޭ މަސައްކަތްތެރީންނެވެ.
މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ
ކޮންމެ މީހަކު ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އިހުމާލު
ވެގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ .ކޮންމެ އިހުމާލަކާ
އެކު އެތައް ބަޔަކު ނިކަމެތިވެގެން ދާނެއެވެ.
ނަހަމަ

އިންސާނުންގެ

ބޭނުން

މުސާރައާއި

އިނާޔަތްތަކުން

ގޮތުގައިކޮށް،
މަހުރޫމުކޮށް

އިންސާނީ

ނަސްލަށް

ހުތުރެއްކަމުގައިވާ

ނަމޫނާއަކަށް

ނުވުމަށް،

އެދުން

އަމިއްލަ

ނެތިކޮށް ،ޤައުމަށް ހަޑިނަމެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ
ފަރާތުން ލިބުނަ ނުދޭށެވެ .އަސަރާއެކު މި ވަތަން
ގޮވާލަނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް
ކޮށްދިނުމަށެވެ .ބޭރުން ގެންނަ ބޭނުމުގައި ނޫން،
ހަލާލު ނޫން މަންފާއެއް ހޯދުމުގައި އެފަރާތްތައް
ބޭނުން ނުކުރުމަށެވެ .ފަންނު ނެތް މީހެއް ،ފަންނީ
މަސައްކަތްތަކަށް
ލިބިދާނެ

ދެރައެއް

ލައިގެން

ކުރުވާ

އަންދާޒާ

ކަމަކުން

ކުރެވޭތޯއެވެ؟

ދެރަ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މިއަދު ނޭޅި
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް މާދަމާ އެޅޭނެ ގޮތެއް
އޮންނާނެތޯއެވެ؟ އަމިއްލަ އެދުން އެއްކިބާކުރަންވީ
ވަގުތު އަދިވެސް ނާންނަނީ ހެއްޔެވެ! ނޫންނަމަ
ޤައުމުގެ ވޭނީ އާދޭސްތައް ބޮލާލައި ޖަހަނީތޯއެވެ؟

ސްކޫލް ،މަދަރުސާތަކެވެ .އުޅޭ މުޖްތަމަޢުއެވެ.

ތަޢުލީމުގައި ވަކި ފަންތިއެއްގެ ކުދިން ތަފާތު

ރަހުމަތްތެރީންނެވެ.

ނުކުރާށެވެ .ހަމަހަމަ އިންސާފުން ކުދިންނާ މެދު

ގާތް

ރައްޓެހިންނާއި

ޒިންމާއިން ރެކެން ދައްކާނީ ކޮން ވާހަކައެއް

އަޅާލައި އުނގަންނައިދޭށެވެ.

ތޯއެވެ؟ ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ .ވަގުތު
ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާށެވެ .ޖަލުތަކުގެ
ތޭރިތަކުގެ ބިއްދަށުގައި އެއްވެސް ދަރިއަކު މުޅި
އުމުރު ހޭދަކުރުމަށް އެދޭނެ މަޔަކު ،ބަފަޔަކު،
އަންބަކު އަދި ދަރިއަކު ނުހުންނާނެއެވެ .މިހެން
މިކަން

ވީހިނދު

ޒިންމާ

ނަގާށެވެ.

ފަރުދީ

ޒިންމާ އަދާކޮށްދޭށެވެ .އެހީތެރިކަންދީ އަޅާލައި،

މާރާމާރީތަކާއި ތަޅާފޮޅުމުން ސަލާމަތް
މަގުތަކެއް

އަވަސްވެ

ކޮށުމަށް

ގަންނާށެވެ.

ތިމާގެ ބެލެހެއްޓުމުގައިވާ މީހުންގެ ޒިންމާތައް
ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްދެއްވާށެވެ .ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ
ބައެއްގޮތުގައި އަމަނާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް
ޤައުމިއްޔަތުގެ ޝިޔާރުތަކުގައި ހިފާށެވެ .މި
ބިމުން އެންމެ ކައިވަތެއްގެ މިންވަރުވެސް އެހެން
ބައެއްގެ

އަތްދަށަށް

ދިއުމަށް

މެދުވެރިއެއްގެ

ދައުރު އަދާނުކުރާށެވެ .އިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކުގައި
ހިފައި މިންގަނޑުތައް ފަހަނައަޅައި ނުދާށެވެ.
ދާޚިލީ ހަމަޖެހުމަށް މި ސުވަރުގޭގެ ރީތިނަން
ދެމެހެއްޓުމަކީ
ދެކޭށެވެ.

އެންމެންގެ

އަދު

ނުވި

ޒިންމާއެއްކަމުގައި
ރައްކަލެއް

މާދަން

ނުވެވޭނެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާށެވެ .އަމިއްލަ
ދީބުދެކެ ލޯބިވާށެވެ.

44
addana@mndf.gov.mv
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އިންސާނުން

ކޮންމެ

ބަހަކުން

ވާހަކަ

ދިވެހީން

ފުރަތަމަ

އުފެއްދި

އަމިއްލަ

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަ ީޢދު

އެއީ ރެހެންދި ޚަދީޖާގެ ރަނިކަމުގެ ދުވަސްވަރު

ދައްކައި މުއާމަލާތްކުރި ނަމަވެސް ލިޔެކިޔުމަށް

އަކުރަނީ އެވޭލާ އަކުރެވެ .ރާއްޖޭގައި ފެންނަން

އަކުރެއް ބޭނުންވެއެވެ .އެކަމަކު ކޮންމެ ބަހެއްގައި

އޮތް

ލިޔުންކަމަށްވާ

ތާނައަކުރު ބޭނުންކުރަން ފެށި ތާރީޚެއް

އަމިއްލަ ވަކި އަކުރެއް ނޯވެއެވެ .އެކަމަކު ދިވެހި

މީލާދީން  1195ވަނަ އަހަރު ލިޔެފައިވާ އިސްދޫ

ކަނޑައެޅިގެން ދަންނަވާކަށް ނޭނގެއެވެ .ނަމަވެސް

ބަހަކީ ވަކި އަކުރެއް ލިބިގެންވާ ބަހެކެވެ .ދިވެހި

ލޯމާފާނު

އަކުރުންނެވެ.

ތާނައަކުރު ތަޢާރަފުކުރެއްވީ އުތީމު މަހާރަދުން

ކާބަފައިން ދިވެހި ބަހަށް ޚާއްޞަ އަކުރުތަކެއް އެކި

ނަމަވެސް އެ ލޯމާފާނުގައި ޕްރޯޓޯ-ނާގަރީ އަކުރު

ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ .ކަނާތުން ވާތަށް ލިޔެވޭ

ދުވަސްވަރު ވަނީ އުފައްދައި ބޭނުން ކޮށްފައެވެ.

ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ .އިސްދޫ ލޯމާފާނު ލިޔެފައިވަނީ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާނަ އަކުރު ތަޢާރަފުކުރެއްވީ

ފުރަތަމަ އުފެއްދީ އެވޭލާ އަކުރެވެ .ދެން ދިވެސް

ދިނެއިކަލަމިންޖާގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައެވެ.

އައްސުލްޠާން

އަކުރެވެ .އޭގެ ފަހުން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ތާނަ

ދިވެހީންގެ

ސްރީލަންކާގެ

އިބްރާހީމް (ތިންވަނަ) ކަލާފާނުގެ ދުވަސްވަރު މި

އަކުރެވެ.

ސިންގަޅައިން ގެންގުޅުނު އޭލޫ އަކުރާއި ދެކުނު

އަކުރު ގެންގުޅުނުކަން އެނގޭތީއެވެ .ކުރިން ބޭނުން

ލިޔުމަށް

ކުރަމުން އައި ދިވެސް އަކުރު މުޅީން ދޫކޮށްލައި

ގެންގުޅުނު ވައްޓެލުއްޓު އަކުރާ އެއްގޮތްކަމެއް

ތާނަ އަކުރު ބޭނުން ކުރަން ފެށީ އައްސުލްޠާން

ހުރެއެވެ.

ޙަސަން ނޫރައްދީން (އެއްވަނަ) ގެ ރަސްކަމުގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކުރީ
ޒަމާނުގެ ބައެއް އަކުރުތަކަކީ ކުރެހުންތަކެކެވެ.
އަނެއް

ބައި

އަޅާފައިހުރި

އަކުރުތަކަކީ
ރޮނގުތަކެކެވެ.

ވަކި

ގޮތަކަށް

އެންމެ

އިންޑިއާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ދުވަސްވީ

ލިޔެފައިވަނީ

އެވޭލާ

އެއް
އެވޭލާ

އަކުރާއި

ތަމަޅައާއި

މަލަޔާލަމް

ލިޔެފައިވާ ލޯމާފާނެކެވެ.

ބުރެވެވެނީ

ބޮޑުތަކުރުފާނުކަމަށް

އެވޭލާ އަކުރު ތަރައްޤީވަމުން އައިސް

ތާނަ އަކުރު އުފެއްދީ ޢަރަބި އަކައިންނާއި

މިއީ

ދިވެހި އަކައިންނެވެ .ތާނަ އަކުރުތަކުގެ ފުރަތަމަ

އަކުރެވެ.

 9އަކުރު އުފައްދާފައި ވަނީ ޢަރަބި އަކައިންނެވެ.

ދިވެހިބަހުން ލިޔެކިޔުމަށް އަމިއްލަ އަކުރުތަކެއް

ބަދަލުވީ

އުފެއްދުމުގެ ކުރިން ބޭރުގެ ބައެއް އަކުރުތައް

ދިވެހި

ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް

ދިވެސް އަކުރު އައުމުން އެވޭލާ އަކުރުގެ ޒަމާން

ދެވަނަ  9އަކުރު އުފައްދާފައި ވަނީ މުސްކުޅި

ފެނުނު އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ލިޔުމަކީ މީލާދީން

ނިމުމަކަށް އައެވެ .ދިވެސް އަކުރަކީ ވެސް ވާތުން

ދިވެހި އަކައިންނެވެ .ދެން އޮތް  6އަކުރަކީ

ހަވަނަ ޤަރުނުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ .އެ ލިޔުން

ކަނާތަށް ލިޔެއުޅުނު އަކުރެވެ .އެވޭލާ އަކުރަކީ

ބަސްމޮށުމުގެ މަޚުރަޖަތައް ހަމަކުރުމަށް ބޭރުން

ލިޔެފައިވާ ގައު ފެނިފައި ވަނީ ނ .ލަންދޫ އާސާރީ

އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ދިވެހީން ކިޔައި އުޅުނު

ވެއްދި ވިޔަނިތަކެކެވެ .ތިކި ޖެހި ތާނަ ތަޢާރަފު

ސަރަޙައްދުންނެވެ .މި ގަލުގައި ލިޔެފައި ވަނީ

ނަމެއް ނޫނެވެ .ތާނައަކުރުގެ ކުރީގައި ދިވެހީން

ކުރެވުނީ  16މާރޗް 1957މ 13( .ޝަޢުބާން

ދެކުނު ބްރަހަމީ އަކުރުންނެވެ .މި ގައު ފެނުމުގެ

ލިޔެކިޔުމަށް

ކިޔަމުން

ތަޢާރަފު

ކުރިން ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ދުވަސްވީ ލިޔުމަކީ

އައީ ދިވެސް އަކުރެވެ .އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ

ކުރެވުނީ ތާނަ ލިޔާއިރު ޢަރަބި އަކުރުގެ ބަދަލުގައި

ނުވަތަ ދިވެހީން ބޭނުންކުރި އެންމެ ދުވަސްވީ

ދިވެސް އަކުރަށް އެވޭލާ އަކުރު (ގަދީމީ އަކުރު)

އަކުރެއް ކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ އަރިއަތޮޅުން ފެނުނު

ގެ ނަން ދެއްވީ ދިވެހިތާރީޚު ދިރާސާކުރެއްވި

ބޭނުންކުރުމަށެވެ.
ަމ ުޢ ޫލ ާމތު:

ހިރިގަލުގެ ފޮށްޓެއްގައިވާ ޕްރޯޓޯ-ނާގަރީ އަކުރެވެ.

އެޗްސީޕީ ބެލްއެވެ .ދިވެސް އަކުރުގެ އެންމެ ކުރީގެ

އެ ލިޔުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް މީލާދީން ނުވަވަނަ

ލިޔުމެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ މީލާދީން  1356ވަނަ

ޤަރުނުގެ ލިޔުމެކެވެ.

އަހަރު ލިޔެފައިވާ ބޮޑުގަލު މިސްކިތު ލޯމާފާނެވެ.

ދިވެސް

(ދިވެހި)

ކާބަފައިން

އުފެއްދި

ބޭނުންކުރި

އަކުރަށެވެ.

ދެވަނަ

އަކުރުތަކަށް

)1376

ގައެވެ.

ތިކި

ޖެހި

ތާނަ

ސމާ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ()1998
ނ ީ
 ަ

ދިވެހީންގެ ތަރިކަ  / 1،2،3،4ދި ެވ ިހ ަބ ާހއި ާތރީ ަޚށް ިޚ ުދމަ ްތ ުކރާ
ރ ަކޒު
ަޤ ުއމީ ަމ ު
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ކރ ި
ނ ު
ނ ވައިގެމަގު ް
ދިވެހީ ް

ދތު ުރ
ރތަމ ަ ޙައްޖު ަ
ފު ަ
މިއީ

ތާރީޚުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަޅުކަން

ޙައްޖުގެ

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީ ުދ

އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ މި ތަނުގެ މި

ހިގައިދިޔަގޮތް

ވަރަށް

ވައިގެމަގުން ދިވެހީންގެ ބަޔަކު ޙައްޖަށްދިޔަ

ތަފްސީލުކޮށް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ .އެ ދަތުރުފުޅުގެ

ފުރަތަމަ ދަތުރުގެ ވާހަކައެވެ .މި ދަތުރުގައި

ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ކާފަގެ ނަންފުޅު ވެސް

އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ފަރާތު މުނިކާފަ މަނަދޫ

އެބައޮތެވެ.

ހާރޫނު ޙާޖީ ކަލޭފާނާއި ،މުނިމާމަ ޢައިޝަތު
ޤާސިމާއި،
ކާސިން

ޤާސިމް

ކާފަ
ޙާޖީ)

މީގެއިތުރުން،

(މަނަދޫ

ހާރޫނު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި

ދިއްދޫ

ދަތުރުފުޅުގައި

އިބްރާހީމް ކަލޭފާނު (ޑީއައިކޭ) އާއި ،ނޮޅިވަރަމް
ދޮން ޢަލީ ކަތީބު ކަލޭފާނުގެ ދެކަނބަލުންނާއި
ވިލާގެ ޗެއަރމަން ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބައްޕާފުޅު
މާމިގިލީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ފަދަ އޭރުގެ
ތަނަވަސް ބޭފުޅުން ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެފަހަރު ވައިގެމަގުން ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވީ
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އެއީ

ބޭފުޅުންނެވެ.

ވަނަ

1960

އަހަރެވެ .އެ ބޭފުޅުން ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވީ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕާސްޕޯޓްގައެވެ.

ކާފަ

އެ

ދަތުރާބެހޭ

ވިދާޅުވެފައިވާ

އަޅުގަނޑުމެންނާ

ހަމައަށް

ވެސް އައިސްފައި ވެއެވެ .އެއީ ދަތުރުގައި
ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކަށް ޙައްޖު ލިބިވަޑައި
ވާހަކަފުޅެވެ.

ކާފަ

ވިދާޅުވާ

ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނު އަބަދުވެސް
ރުމާކޮޅެއް

ގެންގުޅުއްވައެވެ.

ބިންމައްޗަށް ވެއްޓި ހިރަފުސް ތަތްވެއްޖެއެވެ.
އަރިހުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެ ރުމާކޮޅު
ހިރަފުސް

ފޮޅާލެއްވުމަފަހު

އަތްޕުޅަށް އަރުވާފައި ދެންނެވިއެވެ .ދެރަކަމަކީ
މިތަނުގެ ހިރަފުސް ބޯވުމޭ ދޮގެއްތޯއެވެ .އެ

އޭގެ

ވަގުތު ހިތްޕުޅާ ހަމަނުކުރައްވައި ކުއްލިއަކަށް

ކުރިން  1928ވަނަ އަހަރު ވެސް ޙައްޖުގެ

ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްގޮތަކަށް

އެ

ނުވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ
މަތިވެރި

އަޅުކަން

ވަނީ

މުނިކާފަ

އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ވެސް

ޙައްޖެއް

ނުގެންނެވިއެވެ.

ލިބިވަޑައެއް

އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހިވަޑައިގެން އެއްގޮތަކަށް

ތިޔަހެން

ވިދާޅުވާކަށް

ދަތުރުފުޅަށްފަހު ނަންފުޅަކީ "ހާރޫނު ޙާޖީ"

ނުވީއެވެ .އެހެން މެދުވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެ
ބޭފުޅަކަށް އެ ވިދާޅުވެވުނު ވާހަކަފުޅުގެ ސަބަބުން
ކަމަށް އޭރުގައި މީހުން ކިޔާ އުޅޭކަމަށް ކާފަ
ވިދާޅުވެއެވެ .ޞަލާޙުއްދީނަށް ކާފަ ވިދާޅުވަނީ
ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ
ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްދުވަހަކު

ޙަރަމްފުޅު ތެރޭގައި އުޅުއްވަނިކޮށް އެ ރުމާކޮޅު

ނަންގަވައި

ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެ ފަހަރު އެ ބޭފުޅަކަށް

ވެސް އަރަފާތު ބިމަށް ވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތް

ވާހަކަފުޅެއް

ނުގެންނެވި

ހިރަފުހުގައި އުގުޅި ހަދާކަށް ނޫންތޯއެވެ .ކާފަ

ވައިގެމަގުން ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވި
ފުރަތަމަ

ދިވެހީންގެ

ތެރޭގައި

އަޅުގަނޑުގެ

ބައްޕަ ފަރާތުގެ މުނިކާފައާއި މުނިމާމައާ ކާފަ
ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ .ކާފަ ވަޑައިގެންނެވީ މުނިކާފަގެ
ދެކަނބަލުންނަށް

އެހީތެރިވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

މިގޮތަށް ނޮޅިވަރަމް ދޮން ޢަލީ ޚަތީބު ކަލޭފާނުގެ
ދެ ކަނބަލުންނަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް
ގެންދެވީ
ކަމުގައިވާ

އެ

ބޭފުޅުންނާ

ނޮޅިވަރަމް

ތިމާގެ
ޢަލީ

އިބްރާހީމެވެ.

ފަހުން އެއީ އަތޮޅުވެރިކަން ވެސް ކުރެއްވި

އެވެ .ރަށުގައި ކިޔަނީ "ހާޖީބެ" އެވެ .އެއީ
ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމު ލިބިވަޑައިގެން
ސަރުކާރުން

ހުންނެވި

ބޭފުޅެކެވެ.

ކުރެއްވި

ޢިއްޒަތްތެރިއެކެވެ.

އިތުބާރު

"ކަލޭފާނުކަން"

ސަރުކާރުން ދެއްވުމުން އެއީ މަނަދޫ ހާރޫނު
ޙާޖީ ކަލޭފާނެއެވެ.
އެ

މުނިކާފަ

ފަހަރު

ޙައްޖަށް

ވަޑައިގެންނެވީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން
ޞަލާޙުއްދީނުގެ
ވަޑައިގެންނެވި

އަރިހުގައި
23

ދިވެހީންގެ

ޙައްޖަށް
ތެރޭގައި

ހިމެނިވަޑައިގެންނެވެ .ޞަލާޙުއްދީން ލިޔުއްވި
"ސަފަރުނާމާއޭ ޙިޖާޒު"ގައި އެ ދަތުރުފުޅުގައި
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ސމް
ނދޫ ައ ިއޝަތު ާޤ ި
މަ ަ

ބޭފުޅެއް

ނ ާހޖީ)
ނދޫ ާކސި ް
ނ (މަ ަ
ސ ްމ ހާރޫ ު
ނދޫ ާޤ ި
މަ ަ

މަޝްހޫރު ނޮޅިވަރަމް ޢަލީ ކަލޭފާނެވެ .އެ
ދަތުރުފުޅުގައި އެންމެ ހަގު ދެ ބޭފުޅުންނަށް
ތިއްބެވީ އަޅުގަނޑުގެ ކާފަ ޤާސިމް ހާރޫނާއި
ޢަލީ ކަލޭފާނެވެ.
މި ތާރީޚީ ޙައްޖު ދަތުރުގެ ވާހަކަ އެ
ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ނެރުނު ނޫހެއްކަމުގައިވާ
"މިދުވަސްވަރު" ގައި އެބައޮތެވެ .އެ ނޫހަކީ
މާދޫގޭ ޢަލީ އަޙްމަދު ނެރުއްވި ނޫހެކެވެ .އެ
ޚަބަރު ލިޔުއްވާފައިވާފައިވަނީ "އާސްރާ" އެވެ.
އެއީ ކަރަންކާމާގޭ މުޙައްމަދު ރަފީޢުގެ ގަލަމީ
މުޙައްމަދު

ނަންފުޅެވެ.

ރަފީޢުއަކީ

ވަރަށް

މޮޅު ލިޔުންތެރިއެކެވެ .އަދި އެހާމެ ކުޅަދާނަ
ޅެންވެރިއެކެވެ.

އާސްރާގެ

ބައެއް

ރމް ުފ ުޅގެ ިއ ުހގެ ޮފ ޯޓ ެއއް
ހަ ަ

ޅެންތައް

ވަރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރެއިން

ދެއްވާފައިވާ ސުރުހީއަކަށް އޮތީ "އުދުހެމުން...

އެއް ޅެމަކީ ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން

ޙައްޖުގެ

އެ

ދޮށިމޭނާކިލެފާނުގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ހެއްދެވި

ލިޔުމުގައި ވަނީ "ޙައްޖުގެ މުޤައްދަސް ފަރުޟު

 1960ގައެވެ .އެއީ  1379ވަނަ އަހަރުގެ

"އަމީނުގެ ޒިކުރާ" އެވެ" .ފިންޏަކުން އަދި

އަދާކުރެއްވުމަށް ޓަކައި  1960މޭ  17މި

ޝައްވާލު މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހެވެ .އެ

ހޫނަކު ތިޔަ އަސަރުތައް ފިލުމެއްނެތޭ ،ހިތްވަރާ

ދުވަހު މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި މި ދަންނަވާ ބޭކަލުން

ދަތުރުފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ އިންޖީނު ބޯޓެއް

ޢަޒުމުގެ ނަމޫނާ ގެއްލިދާނެ ގޮތެއްނެތޭ" މިފަދަ

ސިލޯނުން ފުރުއްވައިފިއެވެ .އެ ބޭކަލުން އެންމެ

ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސްޓަރ ގައި ކަނޑުމަގުން

ހިތްގައިމު އެތައް ޅެންތަކެކެވެ.

ފުރަތަމަ ދުރުވާނީ ބޮމްބޭ އަށެވެ .ދެ ދުވަހަކު

ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ސިލޯނުގެ ކޮޅުނބަށެވެ.

ބޮމްބޭގައި ތިއްބެވުމަށްފަހު ދެން

އޭރު ސިލޯނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދުގައި ދިވެހީން

ޖިއްދާއަށެވެ .ދެން މަދީނާއަށެވެ.

ދަތުރުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް

މައްކާއަށެވެ".

އެކްސްޓާނަލް އެފެއަރޒުން ދޫކުރައްވާ "ޕާސް"

މިއީ އެ ތާރީޚީ ޙައްޖު ދަތުރު

ކިޔާ ޕާސްޕޯޓް ފަދަ ކުޑަ ފޮތެއް ހިފައިގެންނެވެ.

އެއް

ޤާސިމް

މިހެންނެވެ.

މަގުގައި"...

މިއަށްފަހު

އެނގޭ

ހިނގާދިޔަގޮތް

އަޅުގަނޑުގެ ކާފަގެ ޕާސްޕޯޓާއި
ޕާސް

ސެޕްޓެންބަރު  1900ގައި އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި

ޕާސްޕޯޓާއި

މުނިމާމަގެ އުމުރުފުޅުން އޭރު  60އަހަރުފުޅެވެ.

ޕާސް

އޭރު މާމަގެ އިސްތަށިފުޅުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ

ނެތެވެ.

ބަލާއިރު

މުނިމާމަގެ
މުނިމާމަގެ

ވެސް

ޕާސްޕޯޓާއި
ފެންނާކަށް

ދިވެހީންގެ

ބަޔަކު

ޕާސް

ކަމަށް ބެލެވެއެވެ 04 .އެޕްރީލް  1920ގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީލާ ހަމައަށް

އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި ކާފަގެ އުމުރުފުޅުން އޭރު

އެންމެ

 40އަހަރުފުޅެވެ .ޙައްޖަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޓަކައި

މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވީ

ސިލޯނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވިޒާ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ

އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑުބޭބެ އަޙްމަދު

 6އެޕްރީލް  1960އިން ފެށިގެން ހަ މަސް

ޙަނީފެވެ.

ޙައްޖަށްދިޔަ މި ތާރީޚީ ދަތުރުގެ ވާހަކައަށް

ނުރަވެފައެވެ.

ފެންނަން އޮތް ކާފަގެ ޕާސްޕޯޓާއި
ކާފަގެ

ވާސިލުކޮށްދެއްވުމުގައި

ވައިގެމަގުން

މި

ލިޔެކިޔުމަށް

މުނިކާފަގެ އުމުރުފުޅުން އޭރު  70އާ ގާތްކުރާނެ

މުނިމާމައާއި

ފުރަތަމަ

ޢާއިޝަތު

ދެއްވާފައިވަނީ  2އެޕްރީލް  1960އެވެ09 .

މުނިކާފަގެ

"މިދުވަސްވަރުގައި" އާސްރާ ލިޔުއްވި

އަޅުގަނޑުގެ

މުނިމާމަ

12

މަސްދަރެވެ .އަނެއް މަސްދަރަކީ

އެވެ.

ދެއްކުމުގައި

ފުރާވަޑައިގެންނެވީ

އެޕްރީލް

އާއި ކާފަ ޤާސިމް ހާރޫނުގެ ޕާސް ހައްދަވައި

ކާފައާއި

ނ ުހގެ ގަނ ެޑއް.
" ެއ ުދ ަވސް ަވރު" ިކޔާ ޫ

ކާފަމެން
މާލެއިން

ޙައްޖަށް

ވަޑައިގަތުމަށް

އަޑުއިވުމާއި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ވާހަކަ
ހުއްޓަސް

ޢާއިލާގެ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކުގައި އެންމެ
ކުޅެދޭ ބޭފުޅަކީ އެއީއެވެ .އެހެން ނޫންނަމަ މި
ތަކެތި ވެސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ
ހަމައަށް ނުފޯރީސްކަން ޔަގީނެވެ.

ދުވަހަށެވެ.
ކާފަމެންނަށް ކަނޑުމަގުން ސިލޯނަށް
ވަޑައިގެންނެވުނީ
ގައެވެ.

ކާފައަށް

14

އެޕްރީލް

އިނގިރޭސި

1960
ޕާސްޓްޕޯޓް

ދޫކުރައްވާފައިވަނީ  25އެޕްރީލް  1960ގައެވެ.
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ށ ެވ ެއވެ.
ރށް ރަނ ަގ ަޅށް ަކ ަމ ް
ރ ާހ ަކ ެމއް ެވސް ިދ ަޔއީ ަވ ަ
ަޙ ްއ ުޖގެ ައ ުޅ ަކ ުމ ެގ ުހ ި
ރގާ
ށ ޮބ ަޑށް ޯ
ރ ް
ނށް ެވސް ަވ ަ
ރ ާހ ަބ ިއ ެވރިން ަ
ސ ަޙ ްއ ުޖ ެގ ުހ ި
ނ ަމ ެވ ް
ެއހެން ަ
ށ ޮބ ަޑށް
ރ ް
ނ ާމމަ ަވ ަ
ނކާ ަފ ާއއި މު ި
ރ ާގ ަގއި ައ ުޅގަނ ުޑގެ މު ި
ެޖ ިހ ަވ ަޑ ިއ ަގ ެތވެ .މި ޯ
ނ ެމ ޮބޑު ެއއް
ނ ުފޅާ ުއ ުޅ ްއ ިވ ެއވެި .މ ަޙ ްއޖު ަދ ުތރު ުފ ުޅ ަގ ިއ ހިނގި އެ ް
ސކަ ް
ާއ ާލ ް
ރ ަގއި ައ ުޅގަނ ުޑގެ ާމމަ ެގ ްއ ިލ ަވ ަޑ ިއ ަގ ުތ ެމވެ.
ަކ ަމ ީކ ަޙ ްއ ުޖގެ ތެ ޭ

ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ( 25އެޕްރީލް
 1965އަށް) ދޫކުރައްވާފައިވާ އެ ޕާސްޕޯޓްގައި
ލިޔެފައިވާ

ގޮތުގައި

ކޮމަންވެލްތުގެ

އެއީ

ޤައުމުތަކަށާއި ބޭރުގެ ހުރިހާ ޤައުމަށް ވެސް
ދަތުރުކުރެއްވޭނެ ޕާސްޕޯޓެކެވެ .އެ ޕާސްޕޯޓްގައި
ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ސިލޯނުގެ ރަތުމަލަނަ
އެއަރޕޯޓުން އިންޑިއާގެ މެޑްރާހަށެވެ .އެއީ 17
މޭ  1960ގައެވެ" .މިދުވަސްވަރު" ގައި އެވާ
ތާރީޚަކީ މިއީއެވެ .މެޑްރާހުން ވަޑައިގެންނެވީ
ޙައްޖު ވިޒާ ޖެއްސެވުމަށް ބޮންބޭއަށެވެ .ޙައްޖު
ވިޒާ

ޖައްސަވާފައިވަނީ

އިންޑިއާގައި

ހުރި

ސައުދީ އެމްބަސީން  20މޭ  1960ގައެވެ.
އެއީ ހިޖުރީގޮތުން  24ޛުލްޤައިދާ  1379އެވެ.
ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވަނީ
ޖެހިގެން އައި ދުވަހުއެވެ .އެއީ ޛުލްޤައިދާ
މަހުގެ  25ވަނަ ދުވަހެވެ 1960 .މޭ 21
ވަނަ ދުވަހެވެ.
ޙައްޖުގެ

އަޅުކަމުގެ

ހުރިހާކަމެއް

ވެސް ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށްވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ޙައްޖުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް
ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯގާ ޖެހިވަޑައިގަތެވެ .މި

ސ ުފ ާހ ެއއް
ސ ޯޕ ުޓގެ ަ
ރސި ާޕ ް
ނ ާހޖީ) ގެ އިނގި ޭ
ނދޫ ާކސި ް
ނ (މަ ަ
ސ ްމ ާހރޫ ު
ނދޫ ާޤ ި
މަ ަ

ރޯގާގައި އަޅުގަނޑުގެ މުނިކާފައާއި މުނިމާމަ
ވަރަށް ބޮޑަށް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވިއެވެ.
މި ޙައްޖު ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު
އެއް ކަމަކީ ޙައްޖުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ
މާމަ

ގެއްލިވަޑައިގަތުމެވެ.

ނިކުމެވަޑައި

ގެންނެވީ

މާމަ

ހޯއްދަވަން

އަޅުގަނޑުގެ

ކާފަ

ޤާސިމް ހާރޫނެވެ .އޭރު މުނިކާފަ އާއި ދަތުރުގެ
ގިނަ ބައިވެރިން ތިއްބެވީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯގާގެ
އާލާސްކަންފުޅުގައެވެ .މާމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ
ވަޑައިގަންނަވާނެ
ބޭފުޅަކަށް

ވަކިތަނެއް

އެނގިވަޑައެއް

އެއްވެސް
ނުގަންނަވައެވެ.

ކާފަ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މާތްﷲ އަށް
ވަކީލުކުރައްވާފައި މާމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ
ހިންގަވަން ފެށްޓެވީއެވެ .ހީފުޅުވާ ގޮތްގޮތަށް
ތަންތަން

ހަމަ

ބައްލަވަމުން

ހިންގެވީއެވެ.

އެއް ކުލައެއްގެ ހެދުމުގައި އުޅޭ ގިނަ ބައެއްގެ
ތެރެއިން މާމަ ދެނެވަޑައިގަންނާނީ ކިހިނެތްކަމެއް
އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ .އެކަމަކު ހިތްވަރު
ކުރައްވާފައި ހިނގަވަމުން ވަޑައިގަންނެވީއެވެ.
ކާފައަށް މާމަ ފެނިވަޑައިގެންނެވީ ވަރަށް ބޮޑަށް
ވަރުބަލިފުޅުވެ ލޮޑުފުޅު ވެފައިވަނިކޮށެވެ.
ޙައްޖުގެ
ސަޢުދީ

ވަޑައިގެންނެވީ
ނ ާހޖީ)ގެ
ނދޫ ާކސި ް
ނ (މަ ަ
ސ ްމ ާހރޫ ު
ނދޫ ާޤ ި
މަ ަ
ރގަނޑު
ސ ޯޕ ުޓ ެގ ބޭ ު
ރސި ާޕ ް
އިނ ިގ ޭ

48
addana@mndf.gov.mv

މަތިވެރި

ޢަރަބިއްޔާއިން
24

އަޅުކަމަށް
ކާފަމެން

ޖޫން

މަތިވެރި އަޅުކަމަށްފަހު ސިލޯނުން އެނބުރި މާލެ
ވަޑައިގެންނެވީ  16އޮގަސްޓް  1960ގައެވެ.
މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް
ވަޑައިގެންނެވި  12ބޭފުޅުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
މި ލިސްޓް ލިޔެފައި މިވަނީ "މިދުވަސްވަރު"
ނޫހުގައި އެ ލިޔުއްވާފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
 .1އިބްރާހިމް ކަލޭފާނު (ހއ.ދިއްދޫ)
 .2ދޮން ޢަލީ ޚަތީބު ކަލޭފާނު (ހދ.ނޮޅިވަރަމް)
 .3އައިމިނަތު އާދަމް (ހދ.ނޮޅިވަރަމް)
 .4ހާރޫނު ހާޖީ (ނ.މަނަދޫ)
 .5ޢާއިޝަތު ޤާސިމް (ނ.މަނަދޫ)
 .6ޢަލީ އިބްރާހިމް (ހދ.ނޮޅިވަރަމް)
 .7ޤާސިމް ހާރޫނު (ނ.މަނަދޫ)

ފަހު

އެނބުރި

1960

އެދުވަހު ސިލޯނަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ޙައްޖުގެ

ގައި

އިންޑިއާގެ ބޮންބޭއަށެވެ .ބޮންބޭ އިން މެޑްރާހަށް
ވަޑައިގެންނެވީ  29ޖޫން  1960ގައެވެ .ހަމަ

 .8އިބްރާހީމް ފުޅު (ގ.ނަންރީތިގެ  /މާލެ)
 .9ޙަސަން އާދަމް (ރ.އުނގުލު)
 .10އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު (އދ.މާމިގިނލި)
 .11މުޙައްމަދު ޢަލީ (ބ.އޭދަފުށި)
 .12ދޮންކަލޭފާނު (ބ.އޭދަފުށި)

އިށީނދެ އިންނަނަމަ ،އިރު އޮއްސުނަސް އެތާ
އިންނަން ބޭނުންވާ ފަދަ ހިތްގައިމު ކަމެކެވެ.
ފާލަމުގެ ދެ ފަރާތުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ބޮޑެތި
ގައުތަކުގެ ކައިރިން މޫދު ފެންނަނީ ސާފު ބޮޑު
ބިއްލޫރި ޓޭންކެއް ހެންނެވެ .އެއަށްވުރެ ފުރިހަމަ
ވެފައި ރީތި ވާނެއެވެ .ގާތަކު ތެރޭގައި މަސްތައް

ޕް ރަ އި ވެ ޓް ފަ ސީ ޙަ ތު އު މަ ްއ ޔާ

ދުވާ މަންޒަރު ފެންނާނެއެވެ .ރާޅުގެ އަސަރު
ވަރަށް ކުޑަވާނެއެވެ .މުރަކަތަކުގެ ރީތިކަން
ފެންނާނެއެވެ .ބޮޑެތި މަސްތަކާއި ތަފާތު އެކި
ކުލަކުލައިގެ ކުދި މަސްތައް ދުވާ މަންޒަރު ވަރަށް
ހިތްގައިމުކޮށް ފެންނާނެއެވެ .ކުޑަކޮށް ދުރަށް
ކަޅި ހިންގާލާއިރު ކުރިމަތީ ފެންނަން އޮންނާނީ
ކުޑަކުޑަ ރަށެކެވެ .ވަރަށް ކައިރިއެވެ .އެ ރަށުގެ
ގޮނޑުދޮށުގައި މީހުން އުޅޭނަމަ ރީތިކޮށް މީހުން
ފެންނަން ތިބޭހާ ކައިރިއެވެ .މޮޅު މީހެއް ނަމަ،
މީހުން ވަކިކުރަން ވެސް އެނގޭހާ ސާފުކޮށް
ފެންނަ ހިސާބެވެ .ފާލަން މަތިން ދެވޭނީ ވެސް
ތަންކޮޅެއް މަޑުންނެވެ .އެކަމަކު އަދި މިބަލަނީ
ހަމައެކަނި ކަނާތްފަޅިއަށެވެ.
ފާލަން ނިމޭ ހިސާބުން އަނބުރާލާފައި
އައިކޮޅަށް

މިސްރާބު

ބަދަލުކޮށްލަނީ

މަގުގެ

އަނެއް ފަޅިއަށެވެ .ކަނޑުން އަންނަ ވައިރޯޅި

ކ....
މަގު ވަ ަ
ށ ރީއްޗެވެ .އެކަމ ަ ު
ރ ް

ކުޑަކޮށް މަޑުވެލާފައި މޫނުގައި ޖެހޭ ހިސާބު
މިއީއެވެ .ވައި ޖެހޭކަން އިހުސާސްވާ ހިސާބަކީ
ވެސް މިއީއެވެ .ބަލާއިރު ،އިރު އިންނާނީ މޫދުގެ
ސަތަހައާ ކައިވަތެއްގެ ދުރުމިނޭ ބުނާހިސާބުން
ގަދަ އޮރެންޖު ނުވަތަ މިކިޔާ ފްލޮރިސެންޓް

ދެފަރާތުގައި

އޮރެންޖު ކުލައިގައެވެ .ވިލާތަކާއި އުޑު މައްޗަށް

ނިކުމެގެން ބޮޑުމަގުގެ ދެކޮޅު ބަލާލާއިރު ފެންނަނީ

އެއްވަރަކަށް ހެދި ފޯދިފައިވާ ދެ ރުއްބަރިއެވެ.

އަރާފައިވާ ކުލަތައް ބުނެދޭން ނޭނގޭހާ ވެސް

އެއްކޮޅުން ގެތަކުގެ ބޭރު ފާރެވެ .އަނެއް ފަރާތަށް

ވެލި

ހަމަ

ރީތިވާނެއެވެ .މޫދުގެ ލޮނުގަނޑަށް އިރުގެ އަލި

އެނބުރި ބަލާލާއިރު ކޮޅާއިކޮޅު ނުފެންނަވަރުގެ

މަރެކެވެ .ވާތްފަރާތަށް އެނބުރިލާއިރު ފެންނާނީ

އެޅިފައި ހުންނައިރު އަރާ ދަޅައެވެ .ވިލާތަކުގެ

ދިގު މަގެކެވެ .މަގުގެ ދެ ފަރާތުގެ ފެހިކަން

އިރުއޮއްސެން

އުޑުމައްޗެވެ.

ތެރެއިން އަލި ދަތުރުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތެވެ.

ފިޔަވައި ދެން މީހެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަންނާނެ

އެންމެ ދެ ރުއް ހުރި ނަމަވެސް ހިތްގައިމު

ވިލާކޮޅުކޮޅު އެތުރިފައި ހުންނަ ގޮތެވެ .ފާލަން

އެންމެ ހިތްގައިމު މަންޒަރަކަށް ވާނީ އިރު

މަންރަކެވެ.

ނަމަވެސް

މަތިން ފޭބޭނީ ހަމަ ހިތްވަރުންނެވެ .އެހާހިސާބުން

އޮއްސުމަށް ތައްޔާރުގެން އަންނައިރު ދުނިޔެ

ބޮޑެތި ގަސްތައް ނެތް ސަރަހައްދެކެވެ .މިއީ

މައްޗަށް އެއަރާ ރީތި ކުލަތަކެވެ .ދެ ދުވަހަކު

ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ވާހަކައެވެ.

ގަޑިން ހަވީރު  5:15އެވެ .ގޭގެ ދޮރުން

އެއްގޮތަށް ނުފެންނާނެ ހިތްގައިމު އުދަރެހެވެ.

ފެންންނާނީ

ރީތި

މަގެކެވެ.

މަގެކެވެ.

ނަގާލަން

ފޮޓޯއެއް
ކައިރިވެފައިވާ

ވިނަ

ބޯ،

އެހެން

ހުއްޓިފައި ފޮޓޯއެއް ނުނަގައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ފޮޓޯއެއް

ހުއްޓި

ނަގާފައި

ދެން

ކުރިޔަށް ދާނަމަ ދެން މި އެރެނީ ފާލަން

ގެޔަށް ދާހިތެއް ވެސް ނުވެއެވެ .އެކަމަކު

މަޑުމަޑުން ކުރިޔަށް ދާއިރު މޫނުގައި

މައްޗަށެވެ .ދެ ފަރާތުގައި ކުރެދި ހެދިފައި

ހިތްވަރުކޮށްލާފައި ދަނީއެވެ .މި މަންޒަރުތައް

ބީހެމުން ދާނީ ފިނި ވައިރޯޅިއެވެ .މަގުގެ

ހުރުމުން ވައި ބަންދުވެގެން ދާކަން އިހުސާސް

ބަލާލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދާކަހަލައެއް

ދެފަރާތުގައި އޮންނާނީ ފެހިކަން ގަދަ ގަސްތަކާއި

ވެއެވެ .އެކަމަކު އެއީ ފާލަން ފެށޭ ހިސާބު

ނޫންހެއްޔެވެ؟ ދާހިތް ވެސް ވެއެވެ .މަގު

ދިގު ރުއްތަކެވެ .މިހެން ފަސްވަރަކަށް މިނެޓް

އެކަންޏެވެ .މިނެޓެއް ހާއިރު ފަހުން މަންޒަރު

ކިތަންމެ ހާވެސް ރީއްޗެވެ .އެކަމަކު ދުވެލާނެހާ

ހޭދަވުމަށްފަހު ދެވޭނީ ފާލަން ފެށޭ ހިސާބަށެވެ.

ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ .ދެން ފެންނަ މަންޒަރު

ބުންވަރު ނެތީއެވެ.

ބަލާލިނަމަވެސް

ބަލާ ފޫހިނުވާނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ކަނާތްފަރާތަށް

ކުޑަކޮށް
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ތރީ ުޚ
ނކަމުގެ ާ
ނގެ މިނިވަ ް
ދިވެހި ް
ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީ ުދ

ދުވަހު

އެ

ޕޯޗްގީޒުންގެ

ފެށުނު

އަނިޔާވެރި އަޅުވެރިކަން ދިވެހިންގެ ކަރަށް ރާ
އަޅާ ހިސާބަށް ގެންދިޔައެވެ .އިސްލާމްދީން
ދޫކޮށް

ކުރިސްޓިއަން

އެނބުރުމަށް

ދީނަށް

މަޖުބޫރުކުރިއެވެ .އެކަމާ ނުރުހޭ މީހަކަށް އޮތީ
މަރުކަން ވެސް އެންގިއެވެ .އެގޮތަށް އިޢުލާންކޮށް
ނިންމާފައިވަނިކޮށް

އުތީމު

މަހާރަދުން،

އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ

މުޙައްމަދު

ތަކުރުފާނުލް

އަޢުޡަމުގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށް ދިވެހިންނަށް މާތް
ރަސްކަލާނގެ ނަޞްރު ދެއްވިއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  2500އަހަރަށްވުރެ

ދީނުގެ

ދިފާޢުގައި

ވެސް

ހަނގުރާމަކުރަން

ދޮށީ ޤައުމެކެވެ .ވާރިދުވެފައިވާ ވާހަކަތަކުން

ޖެހުނެވެ .ސަބަބަކަށްވީ ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި

2300

އޮތް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ ނޫރު ނިވާލަން

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ބޭނުންވެގެން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރި ބާރުތައް

ނަސީބު

އޭރު ވެސް އޮތުމެވެ .އޭގެ އެއް ހަނގުރާމައަކީ

ދެއްވާފައިވާ ފަޚުރުވެރި ޤައުމެކެވެ .އަމިއްލަ

ސޮލީބީ

ރާއްޖޭގައި

ދިރިއުޅޭތާ

މީހުން

އަހަރުވެފައިވާ

ކަމަށް

ދިވެހިންނަކީ

މިނިވަންކަމުގެ

ހެޔޮ

ޢަލީ

ޝަހީދުކޮށްލި

ރަސްގެފާނު

ތާރީޚީ

ހަނގުރާމައެވެ .ޕޯޗްގީޒުން މީލާދީން  14ވަނަ

އެ

ޤަރުނުގައި ހިންދުކަނޑަށް އައި ހަމައެކަނި

ހަލޯރަތުން ފެންނަ އެއް ހަގީގަތަކީ ދިވެހިންގެ

މަގުސަދަކީ ހަވާދާއި ރަނާއި ޖަވާހިރާއި މި

މިނިވަންކަމެވެ .މިނިވަންކަމުގައި ދިވެހިންނަށް

ސަރަޙައްދުގެ އުފެއްދުންތައް ހޯދުމެއް ނޫނެވެ.

ދެއްވި އިލާހީ ރަޙުމަތެވެ.

ކުރިސްޓިއަން ދީނަށް ގޮވާލުމާއި އެ ދީން

ބަހަކާއި

އަމިއްލަ

ތަރިކަތަކެއް

ސަޤާފަތަކާއި

ލިބިފައިވާ

މިނިވަންކަމަށް

ހަލޯރަތެކެވެ.

ޓަކައި

ދިވެހިން

ފެތުރުމަކީ ވެސް އެ މީހުންގެ މަގުސަދެކެވެ.

މީލާދީން

ޖުލައި

02

1573

(ހިޖުރައިން  01ރަބީޢުލްއައްވަލް  )981މި
ދުވަހަކީ

ޕޯޗްގީޗުން

ބަލިކުރައްވައި

އުތީމު

ރާއްޖެ

މިނިވަންކޮށް

ދެއްވި

މަހާރަދުން

ދުވަހެވެ .އޭގެފަހުން ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން
ދިފާޢުކުރުމަށް

ދަރިކޮޅުގެ

އުތީމު

ފާތިޙުން

ކުރެއްވި ޖިހާދުތައް ހިތްމައްޗަށް ގެންނަވާށެވެ.
ބޮޑުތަކުރުފާނާއި

ރަސްގެފާނާއި

ބޮޑު

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ދުވަސްވަރުގައެވެ.
އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ޕޯޗްގީޒުންނަށާއި
މަލާބާރީންނަށް ދެމުންއައި ޖިޒީ އިސްކަންދަރު
ރަސްގެފާނު ކަނޑުއްވާލެއްވިގޮތެވެ .ދިވެހިންނަކީ
އަމިއްލަވެރިކަމެއް

ކުރާ

ސިޔާދަތީ

ބާރު

ކޮށްފައިވާ ހަނގުރާމަތައް ފެށުނީ ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިންނަށް އެ ދައުވަތު ފޮނުވިއެވެ.

އިސްލާމްވި ފަހަކުން ނޫނެވެ .ހުރިހާ އިރެއްގައި

އެ ދީނަށް ގޮވާލިއެވެ .އެ މަސައްކަތުގައި އެ

ލިބިގެންވާ މިނިވަން ދައުލަތެއްކަން ދުނިޔެއަށް

ވެސް ދިވެހިންގެ ލޭގައި މިނިވަންކަމުގެ ވިންދު

މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނެވެ.

ހާމަކޮށް ދެއްވި ހިތްވަރުފުޅެވެ.

ޖެހިއެވެ .މަހާބަރަނަ މަހާރަދުންނަކީ މީލާދީން

ރާއްޖޭގެ ތަޚުތުގައި އިންނެވި ނުވަވަނަ ޙަސަން

 12ވަނަ ގަރުނުގައި ދިވެހިން ދުށް ވަރުގަދަ

ދޫކޮށްލައްވައި

ރަސްގެފާނު

އިސްލާމް

ދީން

ބާރުގެ

ކުރިސްޓިއަން ދީނަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ދަށުގައި ރާއްޖޭގެ މަލިކު އަތޮޅާއި ތިލަދުންމަތި

އަދި

ބޭކަނބަލަކާ

ވަނިކޮށް މިނިވަން ކޮށްދެއްވީ އެ ރަދުންނެވެ.

ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވުމުންއެވެ .މި ބޮޑު

އެ ރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވީ މީލާދީން 1121

ފިތުނަގަނޑުގައި އެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އިސް

އިން 1142އަށެވެ.

ޖައްސަވައި ނުލެއްވި ލީޑަރަކީ ހަވަނަ ޢަލީ

ޒައީމެކެވެ.

އިންޑިއާގެ

އިސްލާމް

ޗޯޅާއިންގެ

ދީނަށް

އެނބުރުމަށްފަހު

ދިވެހިން ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހުނީ ހަމައެކަނި
ޤައުމާއި މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައެއް ނޫނެވެ.

50
addana@mndf.gov.mv

ސީދާ

ޕޯޗްގީޒުންގެ

ރަސްގެފާނެވެ .އެކަމުގައި އެ ރަދުން މިސާލު
ދެއްކެވީ ޝަހީދީ ލޭފޮދުންނެވެ .އެއީ 01
ޝައުބާން  965އެވެ 19 .މޭ  1558އެވެ.

ޕޯޗްގީޒުންގެ ފަހުން ބޭރުގެ ބާރެއްގެ
އަތްދަށަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދިޔައީ  185އަހަރު
ފަހުންނެވެ .އެ ފަހަރު ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ވެރިވި
ބާރަކީ ހޮޅިން ނުވަތަ މަލަބާރީންނެވެ .އެއީ 20
ޑިސެންބަރު  1752އެވެ .ހިޖުރައިން  13ޞަފަރު
1166އެވެ .ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނާއި
މާލޭގެ ޚަތީބު ޤައުމަށް ޣައްދާރުވީއެވެ .އެއީ
އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނާއި އަލްޚަތީބު
އަޙްމަދު މުހިޢިއްދީނެވެ .ހޮޅިން ބަލިކުރައްވައި
ދިވެހިންނަށް މިނިވަންކަން އިޔާދަކޮށް ދެއްވީ

މުއީނުއްދީން ( )2ކުޑަބަންޑާރައިންނެވެ.
އިނގިރޭސިންގެ އަޅުވެތި ހިމާޔަތުގައި
 78އަހަރު ރާއްޖެ އޮތެވެ 26 .ޖުލައި 1965
ގައި އެ ކަސްތަޅުން ދިވެހިން ނެއްޓި މިނިވަންވީ
އިލާހީ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅުންނެވެ .އިނގިރޭސިން
އަޅުވެރިކުރި ގިނަ ޤައުމުތައް “ފޮތިފޮތިކޮށް
ބައިބައިކުރާ

ރާއްޖޭގައި

ސިޔާސަތު”

ވެސް

ހިންގަން އުޅުނެވެ .އިނގިރޭސިން އަޑީގައި
ތިބެގެން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން އައު ދައުލަތެއް
އުފަންކުރަން
ދިވެހިންގެ
ކަކާގޭގެ
ދޮންބަންޑާރައިންނެވެ.

ޣާޒީ

އައްސުލްޠާނުލް

ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީނެވެ .އެއީ  03ޖުމާދަލްއާޚިރާ
 7( 1166އެޕްރީލް  )1753އެވެ .އޭގެފަހުން
ދޮންބަންޑާރައިން އެތައް ފަހަރަކު ދުޝްމިނުންނާ
ހަނގުރާމަކުރައްވާ ނަޞްރު ހޯއްދެވިއެވެ.
ތާރީޚުގައި
ދަތީގައި

ކަމުގެ

ހޮޅިންނަށްފަހު
ދިވެހިން

އިނގިރޭސިންނެވެ.

އަޅުވެތި
ބާރަކީ

ޖެއްސި

ނަމުގައި

ހިމާޔަތުގެ

މީލާދީން  1887ޑިސެންބަރު  16ވަނަ ދުވަހު
އިނގިރޭސިން ޖެއްސި ދަތިން މި ޤައުމު ސަލާމަތް
ކުރެއްވީ ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު
ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނެވެ .އެއީ ދިވެހިންގެ
މިނިވަން ދުވަސް ނިސްބަތްވާ ލީޑަރެވެ.
އިނގިރޭސިންގެ

އަޅުވެތިކަމުގެ

ދިވެހިން

އަސްލަކީ

“ހިމާޔަތަށް”
ދިވެހިންގެ

ތެރެއިން

އިސްކުރި

މާލޭގެ

ވެއްޓުނު
އަމިއްލަ

މަސްލަހަތު

ބޮޑުންނެވެ.

ވެރިކަމާއި

ވިޔަފާރީގެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލުމަށް އެއް
އާއިލާއިން އަނެއް އާއިލާގެ މައްޗަށް މިހާރުގެ
ގޮތުންނަމަ ސިޔާސީ އެއްޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީގެ
މައްޗަށް އޮތް ޒާތީ ހަސަދަވެރިކަމެވެ .އޭރު
ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް

ބޭފުޅުންގެ

ކުރައްވަން

ސަބަބުން

ވިޔަފާރި

ދަތިފުޅުވެގެންނެވެ.

ކަކާގޭގެ

ބޭފުޅުންގެ ދައުވަތަށް  1857ވަނަ އަހަރު ވޯރާ
ވިޔަފާރިވެރިން ރާއްޖެ ގެނައީއެވެ .ދެންފެށުނީ
ކަކާގޭ “ޕާޓީ”އާ ދެކޮޅަށް އަތިރީގޭ ‘ޕާޓީ”ގެ
ބޮޑުން ރާވައި ހިންގި މަޝްހޫރު ބޮޑުހުޅެވެ.
ކަކާގޭ

ޢާއިލާ

އަމިއްލަ

އިސްކުރި

އެދުމުގެ ސަބަބުން އިގުތިސޯދީގޮތުން ރާއްޖެ
އަޅުވެތިވެގެން ދިޔައީ އެވެ .އިގުތިސޯދީ އެ
އަޅުވެތިކަމުގައި  105އަހަރު ރާއްޖެ އޮތެވެ.
ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިން ރާއްޖެއިން ބާލައި 1962
ވަނަ އަހަރު ދިވެހިންގެ އިގުތިސޯދު މިނިވަން
ކުރެއްވީ ވެސް ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް
ނާޞިރެވެ.
ކަކާގޭ
ހިފުމަށް
މުސްކުޅި

ޕާޓީގެ

އަތިރީގޭ

ޕާޓީން

ކިބައިން

ބަދަލު

ފެށި

ބޮޑުހުޅު

ބަންޑާރައިންނަށްފަހު

އިސްވެވަޑައިގެންނެވި

ރަސްކަމަށް

ކުޑަބަންޑާރައިންގެ

ރަސްކަމުގައި ވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ .އަތިރީގޭ
ޕާޓީގެ މަސްލަހަތު ކުރިއަރުވަން ހިންގި ސިޔާސީ

ކުރި
ބަޔަކު

މަސައްކަތުގެ
މަރުވެ

ތެރޭގައި

ގޮސްފައިވާކަން

އެއީ ހަގީގަތެވެ .އޭގެތެރޭގައި އާންމު ދިވެހި
ރައްޔިތުންނާއި
ހިމެނެއެވެ.

ދިވެހި
އާންމު

ވެސް

ސިފައިން

ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ

ބަޔަކު ނިޔާވީ ދިވެހި ދައުލަތުން ނެއްޓި ވަކި
ދައުލަތެއް އުފެއްދުމާގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ
ބާރުގެ ދަށަށް އެ ސަރަޙައްދު ގެންނަށް ކުރި
ނޫން

މަސައްކަތުގައި

ބަޑިޖެހުމުންނާއި

އެ

ގޮތްގޮތުންނެވެ.

ބަނޑަށްޖެހިގެން

އެއްބަޔަކު

މަރުވިއެވެ .އަނެއްބަޔަކު މަރުވީ ޖަލުގައެވެ.
އަނެއް

ބަޔަކު

މަރުވީ

ރައްކާތެރިކަމާއި

ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ފަދައެއް ނެތިގެންނެވެ.
ސިފައިން ތެރެއިން ނިޔާވި މީހުންނަކީ އެ
ހަމަނުޖެހުންގަނޑުގައި ހަވަރު ތިނަދޫގައި ތިއްބާ
އާންމު ރައްޔިތުން އަނިޔާކޮށް އިނގިރޭސީންނާ
ހަވާލުކުރި ބައެއް ސިފައިންނެވެ.
ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމަކީ އަސަރުގަދަ
ވާހަކައެކެވެ .ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް ވެސް އޮތް
އިލާހީ ނިޢުމަތެކެވެ .ކަރުނައާއި ވޭނާ އަސަރާ
އެކުލެވޭ މާޒީއެކެވެ .އެތައްއެތައް ދިވެހިންނެއްގެ
ތޯހިރު ލެއިން ލިޔެދީފައިވާ ރަނުގެ ސޮފުހާ
ތަކެކެވެ .އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ ފިލާވަޅެކެވެ.

އެ ކުޅިގަނޑު ނިމުނީ އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ
އަޅުވެތި އުނގަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިގެންނެވެ .އޭރު
ރަސްކަމުގައި އިންނެވީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު

ބޭފުޅަކީ ކަކާގޭ ޢަލީ ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނެވެ.
އެ ކިލެގެފާނު ބޭނުންފުޅަކީ އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުރި
އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަތިރީގޭ (ގަލޮޅުގޭ)
ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ ވިޔަފާރި ބަލިކޮށް
ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުކަނޑުވާލެއްވުމެވެ.
ގަލޮޅުގޭ ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ސިލޯނަށް

ދިރިއުޅުއްވުން

ބަދަލުކުރެއްވީ
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ނ
ކ ަ
ދވި ަ
ރމު ް
އ ު
ނތައ ް އަ ު
ބއްޕަގެ ހ ަނ ާދ ް
ޝަ ހީ ު
ދމަތުގައ ި
ދ ަ
ދރިކަ ު
ެ
އމީ ޚި ު
ނ ޤަ ު
ލ ް

ސ ިމރު
ނ ާ
ނ ްޓ ަޙސަ ް
ސޖަ ް
ާ
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި  27އަހަރާއި
އެއްމަހާއި  24ދުވަސް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި
ޝަހީދު ސާޖަންޓް ކުޑައާދަމް ކުޑަތުއްތުއަކީ އޭރު
ސިފައިންގޭގެ ރަށުތެރެ ބަލަހައްޓާ އެއްނަންބަރު
އަމަންއަމާންކަން
ޤައުމުގެ
ސަރުދާރެވެ.
ބެލެހެއްޓުމަކީ އޭރު ޝަހީދު ސާޖަންޓް
ކުޑަތުއްތުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެވެ .ނަމަވެސް
 1988ނޮވެމްބަރު  3ވަނަ ދުވަހަކީ ކުޑަތުއްތުގެ
ލޯބިވާ ދަރިންނާއި އާއިލާއަށް އަދި މުޅި ޤައުމަށް
ވެސް ހިތާމަވެރި ،ހިތްދަތި ދުވަހަކަށް ވިއެވެ.
އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޒޯން ޑިއުޓީގައި
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ނޓް ުކ ަޑ ާއ ަދމް ުކ ަޑ ުތ ްއތު
ސޖަ ް
ޝ ީހދު ާ
ަ
މެދުޒިޔާރަތްމަގުގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް
ތަމަޅަ ބާޤީން ދިން ބަޑީގެ ޙަމަލާއިން ވަޒަން
އަރައިގެން ޝަހީދެއްގެ މަތިވެރި ދަރަޖައާ އެކު
ސާޖަންޓް ކުޑައާދަމް ކުޑަތުއްތު ޝަހީދުވި
ހިތާމަވެރި ދުވަހެވެ .ކުޑަތުއްތު ޝަހީދުވެގެން
ވެއްޓިފައިވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކައިރިން
މެދުޒިޔާރަތްމަގަށެވެ .ކުޑަތުއްތު ޝަހީދުވިއިރު،
އަނތްބަކާއި ހަތް ދަރިން ދުނިޔޭގައި ތިއްބެވިއެވެ.
ޢ ބާރުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާ ީ
ސން ސާމިރު
މަސައްކަތްކުރައްވާ ސާޖަންޓް ޙަ ަ
ވސް ޕޮލިސް
(ސ.ނ )4345 :އާއި މޯލްޑި ް

ނ ިފޢު
ސ ެޕ ްކޓަރ ައ ްޙ ަމދު ާ
ނ ް
ސ ޭޓޝަން އި ް
ސ ް
ޮޕ ިލ ް

ސ ެޕ ްކޓަރ
ނ ް
ސ ޭޓޝަން އި ް
ޮޕ ިލސް ް
އައިމިނަތު ސަނާ

ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އައިމިނަތު ސަނާ
އަކީ ހ.ކައުސްލިޕް މަރިޔަމް ހަބީބާއާ ކައިވެނި
ބައްލަވައިގެން ކުޑަތުއްތުއަށް ލިބިލެއްވި 4
ދަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދޮށީ ދެ ދަރިކަލުންނެވެ.
ސާޖަންޓް ކުޑަތުއްތު ޝަހީދުވިއިރު،
ދެ ދަރިކަލުން ވަރަށް ޅައެވެ .އޭރު ސާމިރުގެ
ޢުމުރުން  8އަހަރެވެ .ސަނާގެ އުމުރުން ވީ
އެންމެ  5އަހަރެވެ .ލޯބިވާ ބައްޕަ ޝަހީދުވި
ޚަބަރު ލިބުން ވެގެންދިޔައީ ،ދެ ދަރިކަލުންނަށާއި
މުޅި އާއިލާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ކުއްލި ސިހުމަކަށެވެ.

އެ ޚަބަރާއެކު މުޅި އާއިލާ ނިކަމެތިވެ ބިކަވެގެން
ދިޔައެވެ .ދިރިއުޅުނު ގެއިން ނިކުންނަން ޖެހި،
ފަޤީރު ހާލުގައި އުޅެން ޖެހުނު ދުވަސްތައް
ހަނދާންވެ މިއަދު ވެސް ފެންކަޅިވެހުރެ ސާމިރު
އާއި ސަނާ އެ ހަނދާންތައް ކިޔައިދެމުން
ދިޔައެވެ.
''ބައްޕައަކީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ އެންމެނާ
ގުޅޭ ވަރަށް ސަމާސާ މިޖާޒެއްގެ މީހެއް .ބައްޕަ
ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިން މުޅި އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން
ދިޔައީ ވަރަށް އުފަލުގައި .އޭރު ބައްޕަ،
އާއިލާގެ ގެއަކަށް ދިޔަޔަސް ދާނީ ގިނަ ފަހަރަށް
އަޅުގަނޑުމެން ގޮވައިގެން .އަޅުގަނޑުމެން ދެކެ
ބައްޕަ އިންތިހާއަށް ލޯބިވޭ .ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ
ތެރޭގައި މުޅި އާއިލާއާއި ބައްޕަ ވަކިވެގެން ދިޔަ،
އެ ދުވަހަކީ ދުވަހަކު ވެސް ހިތުން ފިލައިގެންދާނެ
ދުވަހެއް ނޫން ''.ސަނާ ފެންކަޅިވެ އިނދެ
ކިޔައިދެމުން ބުންޏެވެ.
އެދުވަހު އެއީ ،ތުއްތު މައުސޫމް ދެ
ކުދިން ކަމުގައިވާތީ ،އެ ދުވަހު ހިނގައިދިޔައީ
ކިހައިވަރެއްގެ ކަމެއްކަން އޭރު އަންދާޒާ ނުކުރެވުނު
ނަމަވެސް ލޯބިވާ ބައްޕައެއްގެ އަޅާލުމާއި
އެހީތެރިކަން ކުއްލިއަކަށް އާއިލާއަކަށް ގެއްލިގެން
ދިއުމުން އާއިލާއަކަށް ކުރިމަތިވާނެ ހުރިހާ
ހިތްދަތިކަމަކާއި ،ދެރަ ނިކަމެތި އިޙްސާސްތަކެއް
އެ އާއިލާއަށް ވެސް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނެވެ.
އެހެނަސް އެ ހިތްދަތި މާޒީން ހިތްވަރު ހޯދައިގެން
ސްކޫލު ދައުރު ނިމުމާއެކު ސާމިރުއާއި ސަނާ
ނުކުތީ ބައްޕަ ފަދައިން ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ
ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ .އާދެ،
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށެވެ.

ސާމިރު އާއި ސަނާއަކީ ޝަހީދު ކުޑައާދަމްގެ
ކުޑަތުއްތުގެ ދެ ދަރިކަލުންކަން އެނގުމުން ބައްޕަ
ފަދައިން ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް
ސިފައިންގެ ބޭކަލުން އެ ދެ ދަރިކަލުންނަށް
ހިތްވަރު ދެއްވިއެވެ .އަދި ބައްޕަ ފަދައިން އަޒުމް
ވަރުގަދަ ،ޤާބިލް ،ކެރޭ ދަރިއަކަށް ވުމަށް މި
ދެ ބެއިންނަށް އަޒުމު އައު ކޮށްދެއްވިއެވެ .އެ
ދުވަހު އެ ލިބުނު ހިތްވަރުން އިތުރަށް ބައްޕަގެ
ހަނދާންތައް އައުވެގެން ދިޔައެވެ .އަދި ކެރިގެން
ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުންނެވުމުގެ ރޫޙާއެކު
ކުރިމަތިލައި ،ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި މި
ދެބެއިން  20އަހަރު މިހާރު ކަޑައްތުކޮށްފިއެވެ.

އޮޕަރޭޝަން ދާއިރާގައި ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް
ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމިހުންނެވި
ހީވާގި ކަނބަލެކެވެެ .އަދި ޕޮލިސް އެކަޑަމީން
ހިންގާ ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި
މުދައްރިބެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން
ގެންދަވައެވެ .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި
އެންޑް
ޓްރޭނިންގ
ޕޮލިސް
ގެންދަވާ
މަސައްކަތްކުރައްވަމުން
ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ސަނާ ވަނީ ޕޮލިސް
ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގ ކޯސް 13 ،12 ،11
އަދި  19ވަނަ ބެޗްގެ މުދައްރިބެއްގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ސާމިރު
ޙަސަން
ސާޖަންޓް
ހިތްވަރާއެކު
ޚިދުމަތުގައި
ސިފައިންގެ
ޕޮލިސް
ކުރައްވަމުންދާއިރު،
މަސައްކަތް
ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އައިމިނަތު ސަނާ
ޕޮލިސް
މޯލްޑިވްސް
މަސައްކަތްކުރައްވަނީ
ސަރވިސްގައެވެ .ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާމިރު

ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާމިރު އާއި ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އައިމިނަތު ސަނާ
މިއަދު ސާބިތުކޮށްދެއްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ
ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފި
މީހަކަށް ކާމިޔާބުގެ އައްސޭރިއަށް ވާޞިލް
ވެވިދާނެކަމެވެ .ޤައުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމަކާ
ކުރިމަތިލަނީ ވެސް އެ ދެ ބެއިންގެ ލޯބިވާ ބައްޕަ
(ޝަހީދު ސާޖަންޓް ކުޑައާދަމްގެ ކުޑަތުއްތު)
ޤައުމަށް ވީ ޤުރުބާނީގެ ހަނދާންތަކާ އެކުގައެވެ.
ޝަހީދުވި އެ ބައްޕަ ދެއްވި ތަރުބިއްޔަތާއި
އެކުގައެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ކޮންމެ ނޮވެމްބަރު މަހެއްގެ
 3ވަނަ ދުވަހަކީ އެ ބައްޕަގެ ޒިކްރާ އައުވަމުންދާ
ދުވަހެއްކަމަށް މި ދެބެއިން ބުނުއްވިއެވެ.

"އަސްލު މި ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމުގެ
ގ އެ ހަނދާންތައް .ބައްޕަގެ
ބާރަކަށްވޭ ބައްޕަ ެ
ގ ޤުރުބާނީއަށް އޮތް އިޙްތިރާމް
މަތިވެރި ޚިދުމަތު ެ
މިއީ".
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ
އައިމިނަތު ސަނާ ،ސިފައިންގެ  36ވަނަ
އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު
މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ،އޭރު އެންއެސްއެސްގެ
ކޮންޓްރޯލް
ހެޑްކްއޯޓަރޒްގެ
ޕޮލިސް
ރޫމުގައެވެ 37 .ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް
ފުރިހަމަކުރައްވައި ،ސާޖަންޓް ސާމިރު މަސައްކަތް
ކުރަމުން ގެންދެވީ ،ސިފައިންގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް
ހެޑްކްއޯޓަރޒްގައެވެ.
ރ ސިފައިންގެ ތަމްރީނުގެ ވާހަކަ
އޭ ު
ނ ކުޑަކޮށް ޖެހިލުވި ނަމަވެސް،
ދެއްކުމު ް

އަކީ ޝަހީދުވެދިޔަ ބައްޕަ ފަދައިން ދިމާވާ ކޮންމެ
ކަމެއްގައި ވެސް ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް ޤައުމަށް
ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ފަސްނުޖެހި އެންމެ ކުރީ
ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވި
ފަޚުރުވެރި ސިފައިންގެ ބޭކަލެކެވެ.
ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާމިރު ފަދައިން
ސ ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އައިމިނަތު
ޕޮލި ް
ނ އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ސަ ާ

''ބައްޕަގެ ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް
ބައެއްފަހަރު
ދައްކަމުންދާއިރު،
ޓީވީއަކުން
ވަރަށް އަސަރުކުރޭ ،ހިތުގައި ޖެހި ދެރަވެގެން
ރޮވޭ ".މިއީ މިއަދު ވެސް މި ދެބެއިންގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތެވެ .ނަމަވެސް އެ ބައްޕަ
ފަދައިން މި ދެބެއިން މިއަދު ނިކުމެ އެތިބީ
ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައެވެ .އާދެ! ފަޚުރުވެރި ދިވެހި
ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ ޝަހީދު
ކުޑަތުއްތުއަށާއި
ކުޑައާދަމްގެ
ސާޖަންޓް
ނޮވެމްބަރު  3ގައި ޝަހީދުވެ ދިޔަ ޤައުމީ
ބަޠަލުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް
މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.

ފަސްގަނޑާ ދީނަށްޓަކާ ،ހައްޓާ ފުރާނަ ދެތަންވިޔަސް
ފަސްގަނޑުން އައްޑަނަކަށް ،އެކަކަށް މަވެސް ހުންނާނަމޭ
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"ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް"
ނުވަތަ ދިފާޢީ ނިޒާމު

ރ ްއޔާ ޫމސާ
ރ ީހމް ަޒކަ ި
ޑ.ރި .އ ްބ ާ
މާތް ﷲ މި ދުނިޔޭގައި އުފެއްދެވިހާ

މަޚްލޫޤުންގެ މިޒާޖާއި ޠަބީޢަތުގައި [ޑިފެންސް

މެކޭނިޒަމް] ދިފާޢުވުމުގެ ނިޒާމެއް ލައްވާފައިވާތީ
ފެނެއެވެ.

ދެމެމުން

ބިންމަތީގައި

ލޫދެމުންދާ

ކުޑަކުޑަ ފަންޏަކާ ތޮޅެލައިފިނަމަ ،އެ ކުޑަކުޑަ

ނމެ ދު ަވ ަހކީ ެވސް ،އެ ަތއް ާޙދި ާޘ ަތ ަކކުން
ނގެ ަޙ ާޔ ުތގެ ކޮ ް
ރމެ ް
ައ ަހ ެ
ރ ާއއި،
ރ ާމ ީ
ނދާ ުދ ަވ ެހކެވެަ .މ ުގމަ ީތގެ ާމ ާ
ޞ ްފ ާޙ ަތ ެކއް ިލ ެޔ ެވމުންަ ،ފ ްތ ެޖ ެހމު ް
ަ
ސ ާއއި ުމ ަވ ްއ ަޒފުންނާ
ސއޮ ީފ ުހ ަގއި ޮބ ް
ރ ަމ ީތ ަގއި ހިނގާ ުޒ ާވ ުބ ަތ ާކއި ޮއ ީފ ް
ާބ ާޒ ު
ސ ާޔސީ ާޕ ީޓ ަތ ުކގެ ެމ ުދ ަގއި އޮންނަ
ސ ަކ ާމއިި ،
ނތަނަ ަވ ް
ެދ ެމ ުދ ަގއި ުއ ެފދޭ ު
ރ ަކ ާމއިޭ ،ދދޭ ަޤ ުއމު ަތ ުކގެ ެމ ުދ ަގއި ަބ ަދ ުލ ުކރެވޭ ަބ ުހގެ ަޙ ަމލާ ަތ ާކއި،
ާވދަ ެވ ި
ނމެ ާޙދި ާޘ ެއއް
ނ ަތ ަކކީ ިމ ަފދަ ާޙދި ާޘ ަތ ެކ ެކވެި .މއިން ކޮ ް
ރ ަމ ިތލު ް
ސ ަކރީ ުކ ި
ަޢ ް
ށ ޭދކަން
ރ ަޖ ާމ ޮކ ް
ނސާނީ ަޠ ީބޢަތާ ެއ ުކ ެވ ަފ ިއވާ ުޤ ްދރަތީ ަޖ ްޒބާ ެތއް ތަ ު
ެވސް އި ް
ނސް
ނވަތަ [ ިޑފެ ް
ނ ާޒމެވެު .
ރވެ .އެ ަޖ ްޒބާ ަތއް މި ިކޔަނީި ،ދ ާފޢީ ި
ށވަ ެ
ަކ ަ
ނ ާޒމާ
ރކާ ަތކީި ،ދ ާފޢީ ި
ނމެ ަޖ ްޒ ާބތީ ަޙ ަ
ނގެ ކޮ ް
ރމެ ް
ނ ަޒމް] ެއވެަ .އހަ ެ
ެމކޭ ި
ރ ާކ ެތ ެކވެ.
ުގ ިޅ ަފ ިއ ާވ ޙަ ަ
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މަޚްލޫޤުގެ

ޙަރަކާތުން

ފެންނާނީ

ވެސް

މި

ދަންނަވާ ދިފާޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފާޅުވާ
ޙަރަކާތެކެވެ .ވަށައިގެންވާ މާޙައުލުގެ ކުލައާ
އެއްގޮތަށް
ވެސް

ޖިސްމުގެ

މިފަދަ

އެއްގޮތަށް،

ކުލަ

ކަމެކެވެ.

މަސްކާށީގެ

ބަދަލުކޮށްލުމަކީ

ވިނަތަކުގެ
ކުލަ

ކުލައާ

ބަދަލުކޮށްލަނީ

ވެސް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނެވެ .ކަނޑުގައި
ދިރިއުޅޭ
އުޅޭ

މަސްމަހާ

މެއްސާއި

ފަނިފަކުސާތަކާއި،

އެއްގަމުގައި

ގަސްގަހާގެއްސާއި

މާމެލާމެލީގައި ވެސް [ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް]
ހުންނަކަށް އަހަރެމެންގެ ތަޖްރިބާތަކުން ވެސް
އެނގި ޔަޤީންވެއެވެ .ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ
ވަގުތު ،އަމިއްލަ ޖިސްމުގެ ކުލަ ބަދަލުކޮށްލާ
މަސް އުޅެއެވެ .އެހެން ޖަނަވާރެއްގެ ނުރައްކަލެއް
ކުރިމަތިވާއިރަށް ދިފާޢުވުމުގެ ގޮތުން ،ފަސްފޫޓުގެ
ދުރުމިނަށް

ލޮލުން

ބޮނޑު އުޅެއެވެ.

ލޭ

ދުއްވައިލާ

ޛާތުގެ

ހަށިގަޑުގެ ވަށައިގެން ބޯ

ކަށިތަކެއް ނެރެގެން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުއަޅައި

ވެސް ،އެބަޔެއްގެ ފިކުރާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރާއިރު،

އުޅޭ ޛާތުގެ މަސް މޫދުގައި އުޅެއެވެ .ބައެއް

އަދި

އަނެއްބަޔަކު

މަސްމަހުގެ ނޭފަތުން ،ކިސަޑުކަހަލަ މާއްދާއެއް

ލައްބުވާލުމަށް އުޅޭ ވަގުތު ވެސް[ ،ޑިފެންސް

ފޮނުވައިލައިގެން ،އެއާ ކުރިމަތިލާ އެއްޗަކުން

މެކޭނިޒަމް]ގެ ބޭނުން ކުރެއެވެ .މި މެކޭނިޒަމަށް

ހުންނަ

ކިޔަނީ ،ހެއްކާއި ދަލީލުތައް ހުށަހެޅުމެވެ .ކީރިތި

ކަށިތަކުގެ ބުޑުގައި ދިރިއުޅޭ ހިންޏަކީ ،އެގަހަށް

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާފަދައިން:

ދިފާޢުވެއެވެ.

ގަސްގަހުގައި

ބައެއް

އެބައެއްގެ

ޤުރްއާނުގައި

ފިކުރާދިމާއަށް

ކަމުގައިވަނީނަމަ ،ތިޔަބައިމީހުން (އެކަމަށް) دليل
ގެންނާށެވެ!
އަހަރެމެންނަށްވުރެ

ހަމައެހެންމެ،

މާރަނގަޅު ދެ ބޭކަލަކު ،އަހަރެމެންނަށް ވުރެ
މާ ނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރެއްގެ ގާތަށް މާތް ﷲ
ފޮނުއްވެވިއެވެ .މޫސާގެފާނާއި ހާރޫނުގެފާނެވެ.
މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވީ﴿ :فـَُق َول لَهُۥ قـَ ۡولٗا لَِّّيٗا لَّ َعلَّهُۥ يـَتَ َذ َّكُر
ۡ
أ َۡو َي َش ٰى﴾ (طه )44:ފަހެ ،މަޑުމައިތިރި ބަހުން
ތިޔަ ދެ ބޭކަލުން އޭނާއަށް ބަސް ވިދާޅުވާށެވެ!
(އެއީ) އޭނާ ހަނދުމަކޮށް ،ނުވަތަ ބިރުވެތިވޭތޯ
އެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.
ތަހުޛީބީ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި މަދަނިއްޔަތުގެ
ޒީނަތްތެރިވެގެންވާ

ސިފަތަކުން

އިންސާނާގެ

[ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް]އަކީ ،ހެތްކާއި ދަލީލެވެ.
އެހެން

ނަމަވެސް،

ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުމުގެ

ފަޅިއަށް ލެނބިގެންފައިވާ ،ނުވަތަ ،ތަހުޛީބާއި

ނ ަޒމް]ގެ
ނސް ެމކޭ ި
ނގެ ިކ ާބ ަގ ިއ ެވސް [ ިޑފެ ް
ނސާނު ް
ރމެން އި ް
ައ ަހ ެ
ނގެ
ނސާ ާ
ސގެ ިދ ާފ ުޢ ަގއި އި ް
ނ ުފ ު
ރ ެއވެަ .އ ިމ ްއލަ ަ
ރއް ުހ ެ
އެ ަތއް ަވ ްއތަ ެ
ނ ާވރު ެވސް
ށގެން ަހ ިތ ާޔރު ުއ ަފ ްއ ަދ ިއ ިފ ެއވެ .ޖަ ަ
ނ ޮކ ް
ސ ުކޑި ބޭނު ް
ި
ނސާނުން ެވސް،
ޗށް ަޙ ަމ ާލދީ ުއޅޭ ަފ ަދއިން ،އި ް
ނ ަކ ްއ ަ
ެއކަތި އަ ެ
ށ ަޙ ަމ ާލ ެދ ެއވެ.
ނއް ަބ ަޔ ަކ ް
ެއ ްއ ަބ ަޔކު އަ ެ

މަދަނިއްޔަތުގެ

ދޫކޮށްފައިވާ

ގޮތްތައް

މީހާގެ

[ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް]އަކީ ދަލީލެއް ނޫނެވެ.
ޢަޖާއިބުވެ އައްތަރީސްވާވަރުގެ މުޅިން އެހެން
ހަމައެކެވެ.
މާތް

ޝައްކެއްނެތެވެ.

ދީނެއްގެ

އަހުލުވެރިންކަމުގައިވާ އަހަރެމެންގެ [ޑިފެންސް
މެކޭނިޒަމް]
އެހެން

އަކީ

އަހަރެމެންގެ

ނަމަވެސް،

އަހަރެމެންގެ

ދީނެވެ.
ދީން

ޙަމަލާދޭ އެހެން ޖަނަވާރެއްގެ އަނގަތެރެއާއި
މޫނަށް ޙަމަލާދީ އެ ގަސް ސަލާމަތްކުރުމަށް
ހަރަކާތްތެރިވާ ހިންޏެވެ .އަދި މި ހިނިތަކުގެ
ވަކިތަކުން ލިބޭ ވޭނުން ،އެ ގަހާ ކައިރިވެވުނު
މޮޔަ ހިތަށް އަރާވަރުކޮށްލައެވެ.
އަހަރެމެން
ވެސް

އިންސާނުންގެ

[ޑިފެންސް

ވައްތަރެއް

ކިބާގައި

މެކޭނިޒަމް]ގެ
އަމިއްލަ

ހުރެއެވެ.

އެތައް
ނަފުސުގެ

ދިފާޢުގައި އިންސާނާގެ ސިކުނޑި ބޭނުންކޮށްގެން
ހަތިޔާރު އުފައްދައިފިއެވެ .ޖަނަވާރު ވެސް އެކަތި
އަނެކައްޗަށް ޙަމަލާދީ އުޅޭ ފަދައިން ،އިންސާނުން

ۗ
﴿وقالُوا لَن ي ۡدخل ۡٱلنَّة إَِّل من كان ه ۡ
صَٰر ٰى
ََ ْ َ ُ َ َ َ
َ َ َ ُ ً
ودا أَو نَ َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ ۡۗ ۡ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ني﴾
تِل َ
صٰدق َ
ك أ ََمانيـُُّهم قُل َهاتُواْ بـُرَهنَ ُكم إن ُكنتُم َ
(البقرة )111:އެއުރެން ބުނޫއެވެ .ޔަހޫދީއަކު

އަހަރެމެންނަ ް
ށ ދަސްކޮށް ދިން ﴿ :قُ ۡل َهاتُواْ
بـ ۡرٰهن ُك ۡم إِن ُكنت ۡم ِ ِ
ني﴾ (البقرة )111:ކަލޭގެފާނު
ُ ََ
صٰدق َ
ُ َ
ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުންނީ ،ތެދުބުނާ ބަޔަކު

ކަންކަމާމެދު

ކަމުގައި ނުވަތަ ނަޞާރާއަކު ކަމުގައިވާ މީހަކު

ކަމުގައިވަނީނަމަ ،ތިޔަބައިމީހުން (އެކަމަށް) دليل

މެނުވީ ،ސުވަރުގެޔަކަށް ނުވަންނާނެތެވެ .އެއީ،

ގެންނާށެވެ!

ވެސް ،އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ޙަމަލާދެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް،
ބަޔަކާ

އެއްބަޔަކު

ވާހަކަދައްކާއިރު،

ބަޙުޘުކޮށްއުޅޭއިރު،
ޙައްލުކުރުމުގެ

އެކިއެކި

ބޭނުމުގައި

އަނެއް

މައްސަލަތައް
އެއް

މޭޒެއްގެ

ކައިރިއަށް އައިސްތިބޭއިރު ،އަދި ކޮންމެ ބަޔަކު

އެއުރެންގެ ދޮގު އުންމީދު ތަކެވެ .ކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުންނީ ،ތެދުބުނާ ބަޔަކު

ހެކި

ދެއްކުމުގެ

މި

ނިޒާމަކީ،

55
addana@mndf.gov.mv

ނ ިއދިން
ސ ާލ ްމދީން އުނގަން ަ
ނ ާޒ ަމކީި ،އ ް
ެހކި ެދ ްއ ުކ ުމގެ މި ި
ނ ުމ ަގއި ިދ ާފ ުޢ ުވ ުމގެ ުމޅިން
ނގެ ަ
ނ ާޒ ުމ ަކ ުމ ަގއި ިވ ަޔސް ،ދީ ު
ި

ނ ާޒ ެމއް ިމވަނީ ަބ ަޔކު ީމހުން އު ަފ ްއ ާދ ަފ ެއވެ .ދީނީ،
ެއހެން ި

ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާތަކުން އަހަރެމެންނަށް ފެންނަ
މަންޒަރުތައް ސިފަކޮށްދެނީ އިސްލާމްދީން އަހަރެމެންނަށް

ނ ަޒމް] އާ ުމޅިން ިއ ިދ ޮކޅު
ނސް ެމކޭ ި
ށދިން [ ިޑފެ ް
ސ ޮކ ް
ަދ ް

ނވެ.
ނ ުގޅޭ ތަ ެ
ަހ ަމ ަތ ެކއް ގެ ް

ކަލޭގެ

ދަލީލެއް

ޤަބޫލެއް

އަހަރެން

ނުކުރާނަމެވެ .ސަބަބަކީ ،ކަލެއަކީ ،ޤުރްއާނާއި
ސުންނަތާ ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހެއްކަމުގައިވާތީއެވެ.
އަހަރެން ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާ ޚިލާފަށް ދެއްކި
ނިކަން

ވާހަކައެއް

ކަލެއަކީ

ބުނެދީބަލާށެވެ!

ޤުރްއާން ވެސް އަދި ސުންނަތް ވެސް ޤަބޫލުކުރާ
މީހެއް ނޫނެވެ .އެހެންވީމާ ކަލޭ މުސްލިމަކަށްވާނީ
ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ބައެއްފަހަރު ޒުވާބުގެ މިޞްރާބު އެހެން
ދިމާއަކަށް ވެސް ދެއެވެ .ހަރުކަށި ފިކުރުގެ
މީހުންގެ އެޖެންޑާ ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ،އަދި

ވަރަށް

މުޤާބިލުގައިވާ މީހާގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްލުމަށްޓަކައި

ދިފާޢުވުމުގެ

ނުރައްކާތެރި [ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް] އެކެވެ.

ކަލެއަކީ ،މިވެނި ޕާރޓީއެއްގެ ފިކުރުގެ މީހެކޭ

މުޅިން އެހެން ނިޒާމެއް މިވަނީ ބަޔަކު މީހުން

މި ނުރައްކާތެރި ،ހަރުކަށި ފިކުރުން އުފަންވާ

ބުނެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރެއެވެ .އެކިއެކި

އުފައްދާފައެވެ .ދީނީ ،ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ

[ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް]ގެ ނަތީޖާއިން ،ބަޙުޘުކުރާ

ވުޒާރާތަކާއި

ވެރިންނަށް

ދާއިރާތަކުން އަހަރެމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރުތައް

އަސްލު މައުޟޫޢު ވެސް ހަނދާން ނެތިގެންދެއެވެ.

ތިބޭ މީހުން ބްލެކްމެއިލްކުރުމުގެ އުކުޅުތަކުގެ

އަހަރެމެންނަށް

އަދި ވަގުތު ބަދަލުވެދަނީ ،އޭނާއަކީ މުސްލިމެއްކަން

ބޭނުންކުރެއެވެ .އެ ބަޔަކު އެދޭގޮތް އެ ވެރިޔަކު

ދަސްކޮށްދިން [ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް] އާ މުޅިން

ސާބިތުކޮށްދޭށެވެ .އަދި އޭނާގެ ފިކުރާ އިދިކޮޅު

މީޑިއާގައި

އިދިކޮޅު ހަމަތަކެއް ގެންގުޅޭ ތަނެވެ .ދައްކާނެ

ކޮންމެ

ކަނޑައަޅާށެވެ.

އެމީހަކު ފަޟީޙަތްކޮށްލައި އަބުރުކަތިލައެވެ .އަދި

ދަލީލެއް ،ހެތްކެއް ނެތުނީމާ ،ބަލިވަނީކަން އެނގޭ

އަދި މިކަންވެސް ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ،

މިކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އެ ވެރިޔަކަށް އޮންނަ

ހިސާބުން ،ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ

ފުރާނަ ވެސް ދުއްވައިލާ ހިސާބަށް ދެއެވެ.

މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް އެ ބަޔަކަށް ކާމިޔާބު ވެސް

[ޕަވަރ މެކޭނިޒަމް] އާ ދިމާއަށް ދާ މަންޒަރެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ގެންގުޅޭ [ޑިފެންސް

ލިބެއެވެ.

ނޭނގުނީމާ،

މެކޭނިޒަމް]ގައި ،ބަޙުޘު ހިނގާގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް

އިދިކޮޅުގެ މީހުންނަކީ ކާފަރުންކަމުގައި ޙުކުމު

ހާމަކޮށްލާނަމަ ،އެކަން ހިނގާގޮތް މި ދަންނަވާ

އިއްވުމުގެ ހަމައެވެ.

މިސާލުން ސާބިތުވާނެއެވެ.

ޝައްކެއްނެތެވެ.

އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިން ނިޒާމުކަމުގައި
ދީނުގެ

ވިޔަސް،

ސިފަކޮށްދެނީ

ހުށަހަޅާނެ

ނަމުގައި

އިސްލާމްދީން

ދަލީލެއް

ހެތްކެއް
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މީހަކީ

ކާފަރެއްކަން

މިއީ،

ލައްވާ

މުއައްސަސާތަކުގެ

ކުރެވޭގޮތް

ނުވެއްޖެނަމަ،

މި ބާވަތުގެ [ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް]
ނުވަތަ

ދިފާޢީ

ނިޒާމުގެ

ދަށުން،

ދީން

އެކަމެއް ކުރާހިތުން ކޮށްގެނެވެ .މަޖުބޫރުން،
ކޮންމެވެސް ބަޔެއް ދެކެ ބިރުން ތިބެ ކުރާ އެއްވެސް
ކަމެއް އެކަލާނގެ ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ.
ކީރިތި ރަސޫލާގެ މަތިވެރި މަންހަޖުން ފެނިގެންދަނީ
މި ނަމޫނާއެވެ .އެކަލޭގެފާނު އެއްވެސް ބަޔަކަށް
މަޖުބޫރެއް

އިސްލާމުދީނަށް

ނުކުރައްވައެވެ.

މީހުން ވަނީ ،އެ ދީނުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް
އެނގިތިބެ ،ލޯބިންނެވެ .އިންސާނުންގެ ހިތްތައް
ފަތަޙަކުރައްވައިގެނެވެ.
ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވެނީ މަދެއްކޮށް

ދައްކާނެ ހެކި ނެތުމުން ،ޓީވީތަކުން

ނޫނެވެ .އިސްލާމްދީނުން އެމީހަކު ބޭރުކޮށް ޔަހޫދީ

ހޫނު ބަޙުޘުތައް ކުރުމުގެ ތެރެއިން ޒުވާބުކުރުމާއި

އެޖެންޓެއްގެ ނިޔާ ކަޑައަޅައި ނިންމައިލުމަށް

ހަޅޭއްލެވުމާއި އަދި އެންމެ ފަހުން އެއްބަޔަކު

އެޖެންޓެއްގެ

ބަހުން

ވެސް

ޔަހޫދީ

ފަސްނުޖެހެއެވެ.

އަނެއް

ބަޔަކާ

ދިމާއަށް

ހަޑިހުތުރު

ގޮތުގައި އެ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ޙުކުމު އިއްވޭ

މުޚާޠަބުވުމަކީ ވެސް [ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް]

މީހަކީ ،ދުވަހަކު ވެސް ޔަހޫދީއަކާ ބައްދަލުވެފައި،

ގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަންކަމެވެ .ޒުވާބަކާ ދިމާއަށް

ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއްކޮށްފައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި

ޢިލްމީ

ބަޙުޘެއްގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،

ނުވިޔަސްއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެ ބަހުޘަކާ ދުރަށްދާ

މިފަދަ މީހުން ބޭނުންކުރާ [ޑިފެންސް
މެކޭނިޒަމް]ގެ އަނެއް ވައްތަރަކީ ،ޤައުމިއްޔަތާ
ގުޅުވުމެވެ .ތިމާމެންނާ އެއްބަސްނުވާ ނުވަތަ

އެއްޗަކީ ،ޙަޤީޤަތެވެ .ހަނގުރާމައެއްގައި އެންމެ
ވެސް

ފުރަތަމަ

މަރުވެދަނީ

ތެދުކަމުގައިވާ

ފަދައިންނެވެ.

[އަމާންކަމުގެ ބިމެއްގައި ޓޮލަރެންސްގެ
ގަސްކާނާ ލިބިގެން މެނުވީ ތަރައްޤީގެ ގަހެއް
ނުހެދޭނެއެވެ ].މިއީ އަސްލުގައި މީގެ އެތައް
އަހަރެއްގެ ކުރިން ،އިބްރާހީމުގެފާނު އަހަރެމެންނަށް
ۡ
﴿وإِذ
ދަސްކޮށްދެއްވި ޙަޔާތުގެ ޙަޤީތެކެވެ.
َ
ۡ
ۡ
ب ۡ
قَ َ ۡ ِ
ِ
ٱج َع ۡل َٰه َذا بـَلَ ًدا ءَ ِامنٗا َو ۡٱرُزق أَهلَهُۥ م َن
ال إِبـ َٰره ُۧم َر ِّ
ۡ
ۡ
ت م ۡن ءامن ِمنۡـهم بِ َِّ
ِ
ال َوَمن َك َفَر
ٱلل َوٱليـَ ۡوِم ٱلٓ ِخ ِۚر قَ َ
ٱلث ََّم َٰر َ َ َ َ ُ
ۡ
ِ ِ
اب ٱلنَّا ِۖر وبِ ۡئس ۡٱلم ِ
َضطَُّرهۥ إِ َٰٓل َع َذ ِ
صريُ﴾
فَأ َُمتّعُهُۥ قَليلٗا ُثَّ أ ُ
َ َ َ
(البقرة )126:އަދި إبراهيمގެފާނު دعاءކުރައްވައި
ހަނދުމަކުރައްވާށެވެ!

ވިދާޅުވިހިނދު

އަޅުގެ

ވެރިރަސްކަލާކޯއެވެ! މިރަށަކީ أمانކަން ލިބިގެންވާ
ރަށެއްކަމުގައި ލައްވައިފާނދޭވެ! އަދި އެރަށުގެ

އެމީހަކީ ،ތިމާމެންގެ ފިކުރާ އިދިކޮޅު މީހެއްކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގައިގައި ޤައުމާ
ގުޅުވައިގެން ހަރުކުރާ ލޭބަލެއް އޮވެއެވެ .އެމީހަކީ،
ޤައުމުގެ ދުޝްމަނުންނާ އެއްބައިވެގެން އުޅޭ
މީހެއްކަމުގެ ތުހުމަތެވެ .ނުވަތަ މުސްލިމުންނަށް
އަނިޔާދޭ ޤައުމުގެ ވެރިންނާ ބައިޢަތު ހިފައިގެން
ހުރި ،އެމީހުންގެ ޕަޕެޓެއް (ގޮޑިކޮއްކޮއެއް) ގެ
ތުހުމަތެވެ .ދަލީލާއި ހެތްކެއް ދެއްކެއް ނެތްކަން
އެނގުމާއެކު ،ޤައުމަށް ޣައްދާރުވާ މީހެއްކަމުގެ
ތުހުމަތެވެ.
އަހަރެމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ
ފަދައިން،

ވަޠަނީ

ދީނަށް

ލޯތްބާއި

އޮންނަ

ވަފާތެރިކަމަކީ ،ވަރަށް ގަދައަށް އަހަރެމެންގެ ހިތާ
ފުރާނައާ ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ .އެހެންވީމާ،
[ޑިފެންސް މެކޭނިޒަމް]ގެ ފަލްސަފާގެ ތެރެއިން
އުފަންވެގެން އަންނަ [ޕަވަރ މެކޭނިޒަމް]އަށް
[ޤައުމަށްޓަކައި

ލެނބިގަތުމުން

ދީނަށްޓަކައި]

އޮންނަ ޖަޒްބާތުތައް ހޭލައްވާލައެވެ .މި ޖަޒްބާތު
ހޭލައްވައިލުމުން
އަރައިގެން

ބުއްދީގެ

ދެއެވެ.

ހަމަތައް

އަދި

ހަވަޔަށް

ހަރުކަށިފިކުރުގެ

މީހުންނާ އިދިކޮޅު ކޮންމެ މީހަކު ބަލިކޮށްލުމަށް
ލިބޭ ފުރުޞަތަކަށްވެގެން ދެއެވެ.

ދުނިޔެއަށް
ފޮނުއްވެވި

އިންސާނާ

މަޤްޞަދަކީ،

މާތް

ޚަލްޤުކުރައްވާ

أهلވެރިންކުރެ اللَّهއަށާއި آخرة ދުވަހަށް إميانވި

އަށް

މީހުންނަށް މޭވާތަކުން رزق ދެއްވައިފާނދޭވެ!

ﷲ

އަޅުވެތިވުންކަމުގައި ވާއިރު ،މި މާތް މަޤްޞަދަށް
ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށްޓަކައި ،މާތް ﷲގެ
އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަން ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް
ދާގޮތަށް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ،

އެމީހެއްގެ

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރާއި ލޯތްބާއި ޝައުޤުވެރިކަމާ
އެކުގައެވެ .ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ .މާތް
ﷲއަށް ޓަކައި އަދާކުރެވޭ ކޮންމެ އަޅުކަމެއް ވެސް
އެކަލާނގެ ޤަބޫލުކުރައްވަނީ ،ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު،

އެކަލާނގެ وحيކުރެއްވިއެވެ.
كافرވެއްޖެ

މީހާއަށް

ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ
ތިމަންރަސްކަލާނގެ
ނަރަކައިގެ

عذابގެ

(ދުނިޔޭގައި)

އުފަލާއި
ދެއްވާހުށީމެވެ.

އަރާމު،
ދެން،

ތެރެޔަށް

އެމީހަކު

އެއީ

ހާދަހާ

ފޮނުއްވައިލައްވާހުށީމެވެ.
ނުބައިވެގެންވާ ނިމިދިޔުމެކެވެ.
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؟

ދ ެިވހ ްިނ ާއ ާބ ުދ ުވ ްނ
؟
ސުވާލުމާކެއްގެ ތެރޭގައި ؟

ޝ ިކރު
ނ ާ
ސއި ް
ރ ަޓޔަރ ްޑ ުޙ ަ
ޭމޖަރ ި

ޢާންމުގޮތެއްގައި" ،ތާރީޚު" މި ލަފުޒުގެ
ތަޢާރަފުގައި

ގަބޫލުކުރައްވަނީ

މުވައްރިޚުން

ތާރީޚު ފެށެނީ ޑޮކިއުމެންޓް ކުރެވެންފެށި ހިސާބުން
ކަމަށެވެ .އިންސާނާ އޭނާގެ ޝުޢޫރުތައް ލިޔުމުން
ހާމަކުރަންފެށީ އިންސާނީ މުޖުތަމަޢު ތަރައްޤީވެ
ކުރިއަރައިގެން
އިންސާނާ
ޕީރިއޮޑް

އައުމުންނެވެ.

ކުރިއަރައިގެން
އަށެވެ.

މި
އައީ

ސްޓޭޖަށް
ހިސްޓޮރިކް

އިންސާނުން

ލިޔުމުން

ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރަން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން
ކުރީގެ ދުވަސްވަރަކީ "ޕްރީ-ހިސްޓޮރިކް ޕީރިއަޑް"
ނުވަތަ ތާރީޚުގެ ކުރި ކަމުގައެވެ.
މުވައްރިޚުން

ވިދާޅުވަނީ

"މީހުން

ނެތް ބިމެއްގެ ތާރީޚެއް ނުވެއެވެ"" .ލޭންޑްސް
ވިތުއައުޓް ޕީޕްލް އާރ ލޭންޑްސް ވިތުއައުޓް
ހިސްޓަރީ" އެވެ .ވީމާ ،އިންސާނުންގެ ތާރީޚު
އިންސާނުން

ފެށެނީ

ވުޖޫދުވުމުންނެވެ.

އަދި

އިންސާނުން ވުޖޫދުވި ވޭލާއަކީ ޕްރީ ހިސްޓޮރިކް
ޒަމާނެވެ .ނުވަތަ ތާރީޚު ޖަހަން ފެށުމުގެ ކުރީގެ
ވޭލާއެވެ .މިހެންވުމުން ހިސްޓަރީ ،އާކިއޮލޮޖީ،
ޖިއޮގްރަފީ ،އެންޓްރޮފޮލޮޖީ ،ލިންގްއިސްޓިކްސް
އަދި

ސޯސިއޮލޮޖީ

ޢިލްމުވެރިންގެ

ފަންނުގެ

މާހިރުންނަށް ވެސް ކޮންއިރަކު ،ކޮންތަނަކު،
އަދި ކިހިނެއްކަން އިންސާނުން ފުރަތަމަ އުފެދުނު
ރީޖަނެއް ނުވަތަ ޤައުމެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އުނދަގޫ
ކަމެކެވެ.
މުވައްރިޚުން

މުޖުތަމަޢެއްގެ

ތާރީޚު

ދިރާސާކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ކަންކުރާ ގޮތަކީ
ތާރީޚުގެ

އެދުވަސްވަރެއް

މައިގަނޑު

ދެ

ބަޔަކަށް ކަނޑައެޅުމެވެ .އެއީ ،ޕްރީ-ހިސްޓޮރިކް
ޕީރިއަޑް އާއި ހިސްޓޮރިކް ޕީރިއަޑެވެ .ޕްރީ-
ހިސްޓޮރިކް ޕީރިއަޑަކީ އެ ވޭލާއެއްގައި ނޫނީ
އެ ޒަމާނެއްގައި ،އެތަނެއްގައި އުޅުނު ބައެއްގެ
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ނުވަތަ މުޖުތަމަޢެއްގެ ލިޔެވިފައިވާ ތާރީޚެއް ނޫނީ

ޕީރިއަޑް

ހެތްކެއް ނެތް ޒަމާނެވެ.

މިޑީވަލް ހިސްޓޮރިކް ޕީރިއަޑް Medieval

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހިސްޓޯރިއަނުން،
ތާރީޚު ލިޔާ ހިނދު ޕްރީ-ހިސްޓޮރިކް ޕީރިއަޑް އަދި

period

period

historic

،Ancient

އަދި މޮޑެން ހިސްޓޮރިކް ޕީރިއަޑް

 Modern historic periodއަށެވެ.

އެދުވަސްވަރުގެ ތާރީޚު ހިސްޓަރީ ޕީރިއަޑް ގިނަ

އިސްވެ ދެންނެވި ޢިލްމީ އުސްލޫބްތަކުގެ

ޕީރިއަޑްތަކެއްގެ ސަބް-ކެޓަގަރީތަކަކަށް ބަހާލައެވެ.

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދިވެހިން ތިބީ ކޮންތަނަކުތޯ

ޕްރި-ހިސްޓޮރިކް ޕީރިއަޑް މިގޮތުން ބައިކުރެވެނީ

ސުވާލު އުފެދެން ޖެހެއެވެ .އެހެނީ ،ދިވެހިން
ދިވެހިންނަށް

ޕެލެއޮލެތިކް
Age

ސްޓޯން

،Stone

އޭޖް

Palaeolithic

ތިބިތަނެއް

ދަނެގަނެ

ސްޓޯން

Stone

އާދެވޭނެ،

އާދެވުން

އޭޖް

އެތަނަށް
އެންމެ

ގާތްކަން

ބޮޑު

 ،Ageނިއޮލެތިކް ސްޓޯން އޭޖް Neolithic

މަގެއް ދެނެގަތުމެވެ .އެހެނީ ،ތަނަކަށް ބަޔަކަށް

 ،Stone Ageއަދި އާލީ އަޔަން އޭޖް Early

ދެވިގެންނޫނީ އެބަޔަކަށް އެތަނެއްގައި ވަޒަންވެރި

 ،Iron Ageއަށެވެ .ހިސްޓޮރިކް ޕީރިއަޑް

ނުވެވޭނެތީއެވެ.

ބައިކުރެވިފައިވަނީ

އެންސިއެންޓް

ހިސްޓޮރިކް

ދިވެހިރާއްޖެ އޮތްތަން
ދިވެހިރާއްޖެ

އުފެދިފައިވަނީ

ބަހުރު

ހިންދުގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައިވާ ފަރުބަދަތަކަކުން
އުފެދިފައިވާ

ރިޖުގައެވެ.

ޗާގޯސް-ލަކަޑިވް

މީގެ ސަބަބުން ޗާގޮސް-ލަކަސަދީޕްއާ އެކުވަނީ
ޤުދުރަތީ ވެށީގެ ފުރިހަމަ ދިރުން ޤާއިމްވެފައެވެ.
ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ދިވެހި ބިމުގެ އެންމެ
އުސް ކުންނުގެ އުސްމިނަކީ ވެސް  5.1މީޓަރ
ނުވަތަ  17ފޫޓެވެ .އެވްރެޖު އުސްމިނަކީ ކަނޑުގެ
ސަޠަހައިން ފެށިގެން  1.5މީޓަރ ނުވަތަ 4.11
ފޫޓެވެ.

ދިވެހިންގެ ބައެއް މީހުންގެ ހަމުގެ ކުލަ

ވެސް ވަރުގަދަ ވެފައި ،ކަށި ފަލައެވެ .ގައިން

ދޮނެވެ .އަނެއްބައެއްގެ ހަމުގެ ކުލަ އަނދިރިއެވެ.

އިސްތަށި ފެޅުމުގައި ވެސް މި ދެންނެވިހާ ބޮޑު

މޫނަށް

ބަލާލަމާތޯއެވެ.

އެއްބައެއްގެ

ލޮލުގެ

ތަފާތު ހުރެއެވެ.

ކުލަ ކަޅެވެ .އަނެއް ބައެއްގެ ކުލަ ނުލެވެ.
ނޫނީ ފެއްސެވެ .އަދި ރީނދޫ ދޮންކުލަ އެކެވެ.
އެއްބައެއްގެ ނޭފަތުގެ ކުރި އުލެވެ .އަނެއް ބައެއްގެ
ބޮޑިމަހެވެ .ނޫނީ ފައްޗެއެވެ .ތުންފަތް ބޮލެވެ.
އަނެއް ބައެއްގެ ތުންފަތް ތުންޏެވެ .ދެން ބޮލުގެ
އިސްތައްޓަށް ބަލާލަމާ ހިންގަވާށެވެ .އެއްބައެއްގެ
އިސްތަށި ފަނެވެ .އަނެއް ބައެއްގެ ބުޅިއެވެ.
ނޫނީ ރާޅުބާންޏެވެ .އިސްކޮޅާއި ހަށިގަނޑުގެ

އަޅުގަނޑު ޅަޢުމުރުގައި މީހުން ބުނާތީ
އަހަމެވެ .އަރިއަތޮޅު ފެރިދޫގައި ތިބޭނީ ބަބުރު
ދަރިކޮޅެއްގެ މީހުންނެވެ .އެރަށުގައި އެމީހުން އެ
ކިޔާ ބަބުރުންގެ ސިފަ ލިބިފައިވާ ދޮންމީހުންނާއި
ކަޅުމީހުން

ތިބެއެވެ.

ވެސް

އެހެންމެ

ހަމަ

މާލޭގައި ވެސް ބަބުރު ޢާއިލާއެއްގެ ބަޔަކު އުޅުނު
ކަމަށް ކިޔާ އުޅުނެވެ .ބަބުރު މަންޖެއަކާއި ބަބުރު
ދޮހުއްތުއެއްގެ ނަން އަހަމެވެ .އަދި މިނޫންވެސް
ކިތަންމެ ބަޔަކު އުޅުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ
ކަމެކެވެ.
އިންސާނުންނާ
ލިބެންހުރި

އެންމެ

ސައިންޓިސްޓުން

ބެހޭގޮތުން

މިހާތަނަށް

ކުރީގެ

ހެކިތަކުން
މިހާރު

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ގަބޫލުކުރަނީ އެންމެ ކުރީގެ އިންސާނުން އިވޯލްވެ
ދުނިޔޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް އިންސާނުން
ފެތުރި ދާންފެށިކަމަށް ލަފާކުރަނީ މީގެ 60000
އަހަރުގެ ކުރިން އެފްރިކާއިން ކަމަށެވެ.
މިއަދު އިންސާނުންގެ މެދުގައި ހަމުގެ
ކުލައަށާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާ ބިންތަކަކީ އަޑި

ހެދިހުރި ސޫރައަށް ބަލާލި ނަމަވެސް ކަންހުރީ

އުސްކަމެއް ނެތް ،ވާދީއެއް އަދި ފަރުބަދައެއް

މިގޮތަށެވެ .އެއްބައެއްގެ އިސްކޮޅުގައި ފަސްފޫޓު

އުފެދިފައި ނުވާ އެއްވަރެއްގެ ހަމަހަމަ ފަތާ

ހަފޫޓު ހުންނައިރު މަދުންނަމަވެސް އެއްވެސް

ކަނޑުގެ

އިސްކޮޅުގައި

ބިންތަކެކެވެ.

ބިމަށް

ވުރެ

ބޮޑީ

ބައްޔެއް،

ބޮޑު

ޢައިބެއްނެތި

އިސްތަށްޓަށާއި

ހެދިހުރި

އަދި

ހަށިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަކީ 60000
އަހަރުގެ ކުރިން އިންސާނާ އެފްރިކާ ދޫކޮށް
ނުކުމެ ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ބައްރުތަކުގައި އުޅުމުން
އައިސްފައިވާ ބަދަލުކަމަށް ޢިލްމުވެރި ބައެއް

ސަރަޙައްދެވެ .ދިވެހި ބިންތައް ،ކުދި ބޮޑު
ބާރަހާސް

އެތަކެއް

ރަށް

އުފެދިފައިވަނީ

އެއްފަހަރަކާ ނޫނެވެ .މިހެން މިކަން މެދުވެރިވަނީ،
ދިވެހި ބިންތަކަކީ ވޮނަދޮނަ ފަސޭހަ ބިންތަކަކަށް
ވީމައެވެ .ވީމާ ،އެކިރަށުގެ ބިމުގެ ޢުމުރު ހޯދުމަށް
ތަހުލީލުކުރަން ޖެހެއެވެ .އަދި އެހެންމެ ރަށް
އާބާދުވެފައިވަނީ ވެސް އެއްފަހަރަކާ ނޫނެވެ .ވީމާ،
ރަށްތައް އާބާދުވި ތާރީޚު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވެސް
ތަޙުލީލުތައް ކުރަން ޖެހެއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި
އާބާދުވެފައިވަނީ އެއްނަސްލެއްގެ އެއްދަރިކޮޅެއްގެ
ބައެއްކަމުގައި ބުނަމުން ،ލިޔަމުން ،ކިތަންމެ
ވަރަކަށް ދިޔަނަމަވެސް އެކަމަށް ތަޙައްދީކޮށް
އެކަން ވެސް ބަލަން ޖެހެއެވެ .އެއީ ،މިއަދު
ދުނިޔެ

ޢިލްމީގޮތުން

ކުރިއަށް

ގޮސްފައިވާ

މިންވަރުން ނުވާނެ މުސްތަޙީލު ކަމެއް ވެސް
ނޫނެވެ.

ތިންފޫޓު

ހަމަނުވާ

މީހުން

އެބަތިއްބެވެ.

އެއްބައެއްގެ ހަށިތައް އުފެދުމުގައި ވެސް ވަރަށް
ޟަޢީފުވެފައި ނިކަމެއްޗެވެެ .އަނެއް ބައެއްގެ
ހަށިގަނޑާއި އަތްފައިގެ ކަށިތައް އުފެދުމުގައި

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.
އިންސާނުން

ވުޖޫދުވި

ގޮތާ

މެދު

ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވާ ގޮތް ތަފާތުވި ނަމަވެސް،
މިކަމުގައި،

ޢާންމުގޮތެއްގައި

އެފްރިކާގެ
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ޖަންގަލީގައި އުފެދުނު އިންސާނުން އެފްރިކާގެ

ވާހަކައިގެ އަޑު އަހައި ،އެވާހަކަ ތަކުގައި ވެސް

އިދިކޮޅު ދުރު މިސްރާބަށް ގޮސް އިންޑޯނޭޝިއާގެ

ޖަންގަލި ދޫކޮށް ނުކުމެ ދުނިޔޭގެ ބައްރުތަކުގައި

ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ އޮއްޓަރެއް

ހަނި ކަނޑުއޮޅިތަކު ތެރެއިން ލާފައި ،ޗައިނާގެ

ފެތުރި ،ރަތް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އެކަނޑުގެ

ނަގައިގެން އަހަރެމެންގެ މަންޒިލް މަގުޞޫދަށް

އެންމެ ދުރަށެވެެ .ސީދާކޮށް ވިއަސް ނުސީދާކޮށް

ދެކުނު އައްސޭރި ،އަދި ދެކުނު އެރެބިއާ ތެރެއިން

ދަތުރުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ.

އިންޑިއާގެ

ދަތުރުކޮށް

ދެކުނު

އައްސޭރިއަށް

ދިޔަކަން ޤަބޫލުކުރެއެވެ .މި ޙިޖުރަކުރުން ހިނގަން
ފަށާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ  60000އަހަރު
ކުރިންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ
ގޯލަކީ ދިވެހިންގެ މި ރީތި ދޮންވެލީގެ ސާފުޠާހިރު

ދިރިއުޅޭ އެހެންވެސް މަމަލް ޖަނަވާރުތައް ފަދަ

ބައިވެރިއެކެވެެ.
އެކަމަކު ،އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
މީހަކު އައިސްފައިވަނީ ކޮންތަނަކުންތޯއެވެ؟

ވަޒަންވެރިވީ ކޮންރަށެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ
ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބު ،ދޮގެއްތޯއެވެ؟

ބޯދާ

ޕްރިހިސްޓޮރިކް މޯލްޑިވްސްއަކީ ގްލޯބަލް ޓްރޭޑްގެ

ބިންތަކުގައި ފުރަތަމަ އުޅުނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ؟
އެމީހުން އައީ ކޮންތަނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ފުރަތަމަ

އިންސާނުންނަކީ އެފްރިކާގެ ޖަންގަލީގައި

ވިއަސް

ޤަދީމީ

ދިވެހިރާއްޖެ

ނުވަތަ

ނިންމާލަމުން

ސްކްޖޯލްސްވޮލްޑް

ބުންޏެވެ .އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ މަގެއް އަހަރެމެން

އަޅުގަނޑަށް މިދެންނެވުނީ ރަނގަޅަށްތޯ

ހުޅުވައިދީފަ

ހެއްޔެވެ.

ދޫކޮށްލަމާ

"ސްރީ

އެވެ؟ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ؟ އަނގައަށް ހުސް

ލަންކާ އަދި ގަލްފު އޮފް ކެމްބޭގެ ބަނދަރުތައް

ހުއްޓައި

ތާރީޚު

ފޯއްފޮއްޗެއް

ލައިގެން

ހަފަހަފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަދި

ތާރީޚުގައި

ކުޅުގިނަވެ ކޮށި އަރައިގެން ވަގުތު "ދޮގެއްތޯ" އޭ

ލިޔަންފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ،މުހިންމު ދައުރެއް

ދެންނެވުނީއެވެ" .ދެއްތޯ" އޭ ނުދެންނެވުނީއެވެ.

އަދާކޮށްފައިވާކަން

އެނގެއެވެ.

އެއްވެސް ހިތްބުރަކަމެއް ނެތި މަޢާފު ކުރައްވާށެވެ!

ޔޫރަޕިއަން ހިސްޓަރީ ފެށުމުގެ މާކުރިން އެތައް

ތޯރ ހައިދާލް "ދަ މާލްޑިވް މިސްޓްރީ"
ފޮތުގައި އޭނަގެ ޓީމުގެ ބައިވެރިންނާ މުޚާޠަބް

އަހަރުމެންނަށް

ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރިއެވެ.
ނުވަތަ އައިސްފައިވާކަން އެނގެއެވެ .ވީމާ"... ،

ކުރައްވައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ .މޭޒުގެ ވަށައިގެން

ހައިދާލް ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ .ވީމާ،

މިތިބި އަހަރެމެން ތެރެއިން މަދު މީހަކު ނޫނީ

އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމަކީ ،އަހަރެން ބުނީމެވެ.

ކުރިން ނަންވެސް އަހާފައިނުވާ ދިވެހިރާއްޖެ،

"މީހުން ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ބަންނަން

ބެރިއާ ރީފެއް ފަދައިން ،މި ބޯވައިގެ ފައިތައް

ފެށުމުން

ހުޅުވިފައިވާ

ނެރެ މުސްކުޅި ދުނިޔޭގެ ރިމޯޓް ކޯނަރތަކަށް

މަގަކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ".

ކަނޑަކީ

"ވީމާ،

އަބަދުވެސް

އަހަރެމެންނަށް

ފުރަތަމަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި މީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
ކަލެއަކަށް ނުބުނެ ދެވުނެވެ" .ކަންޓް ބުންޏެވެ.
"އިންގްލިސް ޗެނެލް ހުރަސްކުރި ފުރަތަމަ
ދަތުރުވެރިޔަކީ ކާކު" ޖޮހަންސެން ސުވާލުކުރިއެވެ.
ނަޓް

ހިނިތުން

ވެލިއެވެ.

"އެކަމަކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މިކުޑަ

އަތޮޅަށް

ފުރަތަމަ

އައި މީހާއަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މެރީޓައިމް
ހިސްޓަރީން މަޤާމް ޙައްޤެވެ".
 ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ޯހދީ:

Tamils in Sri Lanka, A
ޖަނަވާރެއް ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު ،އެހެން ބުނެބުނެ

އެ ވަނީ ފޯރުވާފައިފައެވެ .ރަތް ކަނޑަށް އަދި

އަޅުގަނޑުމެން

ރޯމްއާ

ތިބިޔަ

ދެމާ

ހިންގަވާށެވެ.

މެޑްޓްރޭނިއަން

އިން

ދުރަށް

ގޮސް

ބާރަށް

ހަމައަށެވެ .ޕާސިއަން ގަލްފު ފަހަނަޅައި ގޮސް

ހިފަހައްޓައިގެން ،އިވޭ މިފަދަ ވާހަކަތަކުން،

ފިންލޭންޑު އަދި ނޯރވޭގެ އާކްޓިކްގެ އައްސޭރި

އެއިން އަތްދޫވިއަ ނުދީ އެހެންމީހުން ވެސް ދައްކާ

އަށެވެ .ގަލްފް އޮފް ކެމްބޭ ވަށާލައި އިންޑިއާ އާ

ހިފަހައްޓައިގެން

ތިބި

ފޮތުގައި
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ސޕައިޑ ަރ
ސ ް
ސ އަވަރ ގ ް ާލ ް
ޗައިނީ ް

ކޯ ޕް ރަ ލް މު ޙަ އް މަ ުދ ޔަ ޒީ ދު
ސަ ޢީ ދު

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ
ބިރުވެރި ގޮތަކަށް އޮތް އާދަޔާޚިލާފު
ޗައިނާގެ
ފެނި
ފައިދިގުމަކުނެއް
ދަނޑުވެރިއަކު ބިރުން ހަލާކުވިއެވެ.
"ސައިކްލޮކޮސްމިއާ ރިކެޓީ" ނުވަތަ
"ޗައިނީސް އަވަރ ގްލާސް ސްޕައިޑަރ" ގެ
ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މިބާވަތުގެ މަކުނުގެ
ބަނޑުގައި "އެބްޑޮމެން" ގައި ސްޓޭމްޕެއް
ފަދަ ނިޝާނެއް ހުރެއެވެ .ތަޖުރިބާކާރުން

މަކުނު
ބާވަތުގެ
މި
ބުނާގޮތުގައި
ދުޝްމިނުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކަން
ހޯދުމަށް އެ ތަކެތީގެ "އެބްޑޮމަން"
ބޭނުންކުރެއެވެ .އަދި ހައިރާންކުރުވަނިވި
ނިޝާންތަކެއް އެތަކެތީގެ "އެބްޑޮމަން"ގައި
ވެއެވެ.
އެހެން ފައިދިގުމަކުނުތަކާ ޚިލާފަށް
މި ބާވަތުގެ މަކުނު ހާލި ހަދަން ،ވާ ނުފުރާ
ކަމަށާއި ،އެ ތަކެތި ދިރިއުޅެނީ ބިމު

އަޑީގައި ހޮރު ކޮނެގެން ކަމަށް ޗައިނާގެ
ސައިންސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޒާއޯ ލީ
ބުނެފައިވެއެވެ" .ޗައިނީސް އަވަރ ގްލާސް
ސްޕައިޑަރ" ގެ ކާނާއަކީ އެ ތަކެތީގެ
ހޮރު ކައިރިން ހުރަސްކޮށް ހަދާ ކުދި
ސޫފިތަކެވެ .މިތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ކަހަލަ
ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ހިލަމެއް ވެއްޖެނަމަ،
އޭތީގެ ސްޓޭމްޕް ބޭނުންކޮށްގެން ހާލީގެ ދޮރު
ބަންދުކޮށްލައެވެ .އެހެން ފައިދިގުމަކުނުތަކާ
ވަގުތުތަކުގައި
ދުވާލުގެ
ޚިލާފަށް
އަރާމުކުރުމަށް ފަހު ،މިތަކެތި ހާލިން ބޭރަށް
ނިކުންނަނީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައެވެ.
ޒާއޯ ލީ އިތުރަށް ބުނެފައިވާ
"ޗައިނީސް އަވަރ ގްލާސް
ގޮތުގައި،
ސްޕައިޑަރ" އަކީ ޗައިނާގައި އެންމެ ކުރިން
ހޯދިފައިވާ އެއް ބާވަތުގެ ފައިދިގުމަކުނެވެ.
 2000ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މިބާވަތުގެ
ފައިދިގުމަކުނު ފެނިފައިވަނީ  8ފަހަރު
ކަމުގައި ވެސް ލީ ބުނެފައިވެއެވެ.
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ޙަޤީޤީ ހާދިސާ

އާދޭސްކޮށްފައި ބުނަން،
އަހަންނަށް އަނިޔާ ނުދީ..
އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު މަރާނުލާ!
މި އީ ޢުމު ރު ން  15އަހަ ރުގަ އި ޖި ން ސީ އަ ނި ޔާ ލި ބެ މު ން ދި ޔަ މަޢުޞޫ މް އަ ންހެ އް ކު އް ޖެ އްގެ އާދޭ ހެވެ.

ނޯޓް :މިފަދަ ވާހަކަތައް ލިޔުމުގެ މަޤުޞަދަކީ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ކުޑަކުދިންނާމެދު ހިންގާ މިފަދަ
ހަޑިމުޑުދާރު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި މި ކަންކަމާ މެދު ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ .އެގޮތުން
މި ވާހަކައަކީ ވެސް ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ .މި ވާހަކައިގައި

ނ ިފޢު
ސ ެޕ ްކޓަރ ައ ްޙ ަމދު ާ
ނ ް
ސ ޭޓޝަން އި ް
ސ ް
ޮޕ ިލ ް

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންނަމާއި ތަންތަނަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ.
އަހަރެންނަކީ މާލެއިން އުތުރު ރަށެއްގެ

މި ގޭގައި އުޅެނީ ދައްތަގެ ދެމަފިރިންނާއި އެ

ނިކަމެތި އާއިލާއެއްގައި ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން

ދެމަފިރިންގެ  9އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ.

ދަރިފުޅެވެ .ޢުމުރަކީ ވިހި އަހަރެވެ .އެއީ މީގެ

އަހަރެން

ވަރަށް

ފަސްވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ .ރަށު ސްކޫލުން

އުފާވިއެވެ .އެއީ ދައްތައާއި ބޭބެއަކީ ހެނދުނު

ގްރޭޑް  10ނިންމާލުމަށްފަހު އިތުރަށް ކިޔެވުމުގެ

ކަމަށްވުމުން

މަޤްޞަދުގައި

އަހަރެންގެ

މަންމައާއި

ބައްޕަ

އަހަރެން ކިޔަވަން މާލެ ފޮނުވިއެވެ .ކިޔަވައިގެން
މޮޅު ކުއްޖަކަށްވުމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައެވެ .އޭރު
އަހަރެންގެ ޢުމުރަކީ  15އަހަރެވެ .މަންމައާއި
ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ލޯބި ލިބިގެން ބޮޑުވަމުން އައި
ނަމަވެސް ރަށުން އިތުރަށް ކިޔެވެން ނެތުމުން
މާލެ އަންނަން މަޖުބޫރު ކުރުވިއެވެ .އެހެންކަމުން
އަހަރެން މާލެ ބަދަލުވީމެވެ .ލޯބިވާ މަންމައާއި
ބައްޕައާއި މާ ދުރަށެވެ.
މާލޭގައި އަހަރެން ހުންނަނީ މަންމައާއި
އެއްބަނޑު

އެއްބަފާ

ދައްތައެއްގެ
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ގޭގައެވެ.

އޮފީހަށް
އެ

މާލެ

ބަދަލުވުމުން

ދާންޖެހޭ

މީހުންގެ

ދެ

ދަރިފުޅު

މީހުން

ދައްތަ

ބަލަހައްޓާނެ

މީހަކު

ލިބުމުންނެވެ .އަދި އަހަރެންނަށް ކޮލެޖަށް ދެވޭނީ

ހަވީރު ކަމަށާއި އަހަރެން ބޭނުންވާފަދަ ކޯހެއް
އަހަރެންނަށް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ދައްތަ ބުންޏެވެ.
އެހެންކަމުން އަހަރެން ވެސް ހުރީ ކޮލެޖަކަށް
ކިޔަވަން ދެވޭނެ ކަމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައެވެ.
ދުވަސްތައް
ދެއެވެ.
ނުވެއެވެ.

މިގޮތުގައި

އަހަރެންނަށް
ދައްތަ

ފާއިތުވަމުން

ކިޔަވަން

ކައިރީގައި

ދެވޭގޮތެއް

ކޯހުގެ

ވާހަކަ

ނ ަދވަން ޮއ ްއ ަވއި
ރ ަގއި ޮކ ްއކޮ ނި ް
ެއ ްއރޭ ައ ަހރެން ޮކ ަޓ ީ

ނވެަ .އދި ަދ ްއތަ އޮ ީފހުން ައއުން
ރ ައށް ވަ ެ
ޭބބެ ޮކ ަޓ ި
ނ ީދ ަމއި ޭބ ެބ ައށް ކާން ަހދަން
ށއި ޮކ ްއކޮ ި
ނ ަކ ަމ ާ
ަލސްވާ ެ
ނ ަކމުން ައ ަހރެން ޮކ ްއކޮ
ނވެެ .އހެ ް
ނ ަމށް ެއދު ެ
ައ ިއސް ދި ު
ނ ުކ ްތ ިއރު
ރ ަމށް ި
ސޓިންގ ޫ
ނ ަހދަން ި
ނ ަދ ާވ ަފއި ޭބ ެބ ައށް ކާ ް
ނި ް

ނވެ.
ސ ާފ ަގއި ެލ ްޕ ޮޓޕުން ިފ ްލ ެމ ްއ ަބލަން އި ެ
ނ ޯ
ިޅޔަ ު

ދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ދައްތަ އަންނަނީ

އަތްލާން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ .އެވަގުތު ބިރުން

ގޯނާއެވެ .މިކަންކަމަށް އިތުރަށް ކުރިމަތިލާނެ

ރުޅިއެވެ .ރުޅި އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު "ކިޔަވަން

ހުރެ އަތް ފޮޅާލުމަށްފަހު އެތަނުން ތެދުވެގެން

ހިތްވަރެއް މިއަދު އަހަރެންގެ ކިބަޔަކު ނެތެވެ.

ނުދެވިގެން އަދި އުޅޭ ވަރެއް ނުވޭ .އިހަށް

ކޮޓަރިއަށްވަދެ ދޮރު ތަޅުލީމެވެ.

އޮތީ ކެތްކުރުމެވެ.

ކޮއްކޮގެ ކަންތައްތައް ކޮށްލަދީ "..މިހެން ދައްތަ
ބުނެއެވެ .އެއީ ބައެއް ފަހަރު ދައްތަ ރޭގަނޑު
ވެސް އޮފީހަށް ދާންޖެހޭތީ ބޭބެއަށާއި ކޮއްކޮއަށް
ކައްކައި ކާންދީ ގޭގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން
ހުންނަނީ އަހަރެން ކަމަށް ވުމުންނެވެ .އަހަރެން
މާލެ ބަދަލުވި ފަހުން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެލާނެ
ވަގުތެއް ނުލިބެއެވެ .ރައްޓެއްސަކު ނުހުރެއެވެ.
އެހެންކަމުން

ކަމަކަށް

އަހަރެންގެ

އޮންނަނީ

ގޭގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމެވެ .އަހަރެން
އައިފަހުން ދައްތަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގޭގެ ކަމެއް

ދުވަސްތައް

އެ ރެއަށްފަހު ގޭގައި ދައްތަ ނޫޅޭ ކޮންމެ

މާޒީވެދެއެވެ.

ބޭބެގެ

ރެއަކު ވެސް ބޭބެގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތެއް

ފަރާތުން ލިބޭ ޖިންސީ އަނިޔާތައް ރެއަކަށްވުރެ

ނުވެއެވެ .ކޮއްކޮއެއް ކައިރީ ދައްކަން ނުވާނެ

ރެއެއް

ރޭގަނޑު

އެތައް ވާހަކައެއް އަހަރެންގެ ގާތު ބޭބެ ދައްކައެވެ.

ބިރުން ރަނގަޅަށް ނިދާ ވެސް ނުލެވެއެވެ.

އަދި ގަދަކަމުން އަހަރެންނާ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު

ބޭބެގެ މި ހަޑިމުޑުދާރު އަމަލެއް ދައްތައަކަށް

ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ .މިގޮތުން

ވެސް ނޭނގެއެވެ .މި އަނިޔާގައި ދުވަސްތައް

ބައެއް ރޭރޭ ދަންވަރު ދައްތަ ނިދީމައި ،ބޭބެ

އަހަރެން

ނިދާކޮޓަރީގެ

އަހަރެން

ކޮޓަރިއަށްވަދެ

ދޮރު

ގަދަކަމުން

ބޮޑުވަމުންނެވެ.

ދިޔައީ

އެންމެފަހުން

ހޭދަކުރަމުންގޮސް

ހުޅުވައިގެން

ވަރަށް ބޮޑަށް ހުންއައިސް ހޮޑުލައި އެނދުން

އަހަރެންނާއެކު

ކޮޓަރީގައި

ނުތެދުވެވޭވަރު

ވިއެވެ.

އަހަރެން

މަސައްކަތް

ނުތެދުވެ އޮތުމުން ދައްތަ ކޮޓަރިއަށް އައިސް

ކުރެއެވެ .އަހަރެން ރޮއި އާދޭސް ކުރިޔަސް ބޭބެ

އަހަރެންނަށް ގޮވިއެވެ .އަދި މިއަދު ނުތެދުވާ

އެ އާދޭސްތަކަށް ދެނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ .އަހަރެން

ދުވަހެއްތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ .އަހަރެން ބުނީމެވެ.

ކިތަންމެ ގަދަ ހެދިނަމަވެސް އަހަރެންނަށް އެތައް

ދައްތާއެވެ .އަހަރެން މިއަދު މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް

އުޅެން

އަނިޔާއެއް ދިނުމަށްފަހު ބޭބެ ކުރަން ބޭނުންވާ

ހުން އައިސްފައެވެ .ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލަން ދެވިދާނެ

ޖެހުމުން ވަރުބަލިވެ ނިދި އަންނަގޮތްވީ ނަމަވެސް

ކަންތައްކޮށް ނިންމާލައެވެ .އަދި ބޭބެގެ ފޯނުން

ހެއްޔެވެ .މިހެން ބުނުމުން ދައްތަ އައީ ރުޅިއެވެ.

ރޭގަނޑު ދައްތަ ގޭގައި ނޫޅޭ ވަގުތުތަކުގައި

އަހަރެންނަށް ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް ދެއްކުމަށް

ބޭބެ (ދައްތަގެ ފިރިމީހާ) އަހަރެންނާ ވަރަށް

މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

ކޮށެއް ނޫޅެއެވެ .އިރުއޮއްސެންވާއިރަށް އަހަރެން
ހުންނަނީ ވަރަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ .ނަމަވެސް
ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ .މިއީ ތަޤުދީރެވެ.
ގިނަވަގުތު

ވާހަކަ

ދައްކައި

މަސައްކަތުގައި

ހީ

ސަމާސާކޮށް

ހަދައެވެ.

ގޭގައި ހުންނަނީ ދެ ކޮޓަރިކަމުން އެއްކޮޓަރީގައި
ދައްތައާއި ބޭބެ އުޅޭއިރު އަނެއްކޮޓަރީގައި ނިދަނީ
އަހަރެންނާއި ދައްތަގެ ކުޑަ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ.
މިގޮތުން އެއްރޭ އަހަރެން ކޮޓަރީގައި ކޮއްކޮ
ނިންދަވަން އޮއްވައި ބޭބެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.
އަދި ދައްތަ އޮފީހުން އައުން ލަސްވާނެކަމަށާއި
ކޮއްކޮ ނިދީމައި ބޭބެއަށް ކާން ހަދަން އައިސް
ދިނުމަށް
ކޮއްކޮ

ބަދުއަޚުލާޤީ

އެދުނެވެ.

އެހެންކަމުން

އަހަރެން

ނިންދަވާފައި

ބޭބެއަށް

ކާންހަދަން

އަމަލު

ހިންގުމަށް

ދުވަސްތައް މާޒީވެ ދެއެވެ .އަހަރެންގެ
މޫނުން ވެރިވަނީ މާޔޫސްކަމެވެ .ރެއާއިދުވާލު
ރުއިން

ނޫންކަމެއް

އަހަރެންނަކަށް

މިއަދު

ނެތެވެ .ނަމަވެސް މި ވާހަކަތައް މަންމަމެންނަށް
ކިޔައިދިޔަސް

އަހަރެން

މަރާލާނެކަމަށް

ބޭބެ

ބުނެފައިވާތީ މި ވާހަކަތައް އެހެން މީހަކަށް
ކިޔައިދޭނެހައި ހިތްވަރެއް ވެސް މިއަދު އަހަރެންގެ
ގަޔަކު ނެތެވެ .ދައްތައަށް އަހަރެން ފެނުނަސް

ސިޓިންގރޫމަށް ނިކުތްއިރު ޅިޔަނު ސޯފާގައި
ލެޕްޓޮޕުން ފިލްމެއް ބަލަން އިނެވެ .އަހަރެން
ފެނުމުން އިހަށް މިތަނަށް އައިސްބަލާށޭ ،މި އޮއް
އެއްޗެއް ބަލާބަލާށޭ ބޭބެ ބުންޏެވެ .އެހެންކަމުން
ބޭބެ އެ ބަލަނީ ކޯއްޗެއްތޯ ބަލާލަން އަހަރެން
ބޭބެ ކައިރީ ސޯފާގައި ޖައްސާލީމެވެ .އެވަގުތު
އަހަރެންނަށް ފެނުނީ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯއެކެވެ .އަދި
ލަދުންހުރެ އަވަސް އަވަހަށް އެތަނުން ދިއުމަށް
ހިނގައިގަތީމެވެ.

އެވަގުތު

ބޭބެ

އަހަރެންގެ

އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ .އަދި މިކަން ދައްތައަށް
އަންގައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި ،އަހަރެން ވެސް
ޖެހޭނީ މި ބަލަން ކަމަށް ބޭބެ ބުންޏެވެ .އަދި
ގަދަކަމުން އަހަރެން ސޯފާގައި ބޭންދުމަށްފަހު
އަހަރެންގެ

ލަދުވެތި

ގުނަވަންތަކުގައި

ބޭބެ

އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް އަހަރެންގެ މިޒާޖަށް

އަދި ބުންޏެވެ .ތިއީ އަހަރެން ކަންނެއްކަމުން

އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.

ވާގޮތެކެވެ .ދައްތަ މިހެން ބުނުމުން އަހަރެންނަށް

މަސައްކަތެކެވެ.

ގިސްލާފައި ރޮވުނެވެ .އަދި އަހަރެން ކުރި

ކަންކަން

އާދޭހަށް އަހަރެން ގޮވައިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން

ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ދައްތަ ވެސް އަހަރެންނާ

ދައްތަ

ބެއްލެވުމަށްފަހު

ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަވައި އެއްޗެހި ކިޔާ ހަދައެވެ.

ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ބުންޏެވެ .އަދި ޓެސްޓްތަކުގެ

އެއީ ބޭބެ ،ދައްތަ ކައިރީ އަހަރެންނޭ ކިޔައިގެން

ނަތީޖާ ލިބުމުން ޑޮކްޓަރު އެ ބެއްލެވުމަށްފަހު

ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކާތީކަން ވެސް އަހަރެންނަށް

އަހަރެން އިނީ ބަލިވެ ކަމަށް ބުންޏެވެ .މިހެން

އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެން މިހުރީ

ބުނުމުން އަހަރެން ގަނޑުވި ކަހަލައެވެ .އަދި

ބައެއްގެ އަޅުވެތި ކަމުގައެވެ .ދައްތަގެ ފަރާތުން

ހޯސްލާފައި ދެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ .މި

ލިބެނީ ގެވެށި އަނިޔާއެވެ .ބޭބެގެ ފަރާތުން ޖިންސީ

ޚަބަރު ލިބުމުން ދައްތަ ވެސް ހައިރާންކަމާއެކު

ހަވާލު

ކުރަނީ

ފަހަކަށްއައިސް

ކޮންމެވެސް

ފަރުވާކުޑަކޮށް

ދިޔައެވެ.

ޑޮކްޓަރު
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އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ބަލަން އިނެވެ .އަދި އަހަރެން

އަހަރެންގެ ބަނޑުގައި މިވާ ދަރިފުޅު ވައްޓާލަން

އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ.

ގޮވައިގެން ގެއަށް އައިސް އަހަރެންނާ އެތައް

އަހަރެންގެ ކިބައިން އެދުނެވެ .އެކަމާ އަހަރެން

އާއިލާގެ ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮށްފައި

މިފަދަ ޢަމަލުކުރާ މީހުންގެ ކަންކަން ސިއްރު

ނަހަދާށެވެ،

ކުރުމަކީ މަޢުޞޫމް އެތައް ކުދިންނަކަށް ލިބޭނެ

ހޯސްލާފައި

އަހަރެންގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު މަރާ ނުލާށެވެ،

ބޮޑު އަނިޔާއެއްކަން ޔަޤީނެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި

ކަރުނަތައް އޮހޮރެން ފެށިއެވެ .އަދި ރޮމުންރޮމުން

ކޮންމެ ހާލެއްގައި ވިޔަސް އެއީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ".

މިފަދަކަމެއް

ލަސްނުކޮށް

އަހަރެންނަށް "ބޭބެ ،ބޭބެ" މިހެން ބުނެވުނެވެ.

ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު

އާއިލާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ އިތުބާރު ހިފޭ މީހަކަށް

މިހެން ބުނުމާއެކު ދައްތަ ވަރަށް ހައިރާންވިއެވެ.

ޖެހޭނީ ވައްޓާލަން ކަމަށް ދައްތަ ތަކުރާރުކޮށް

ކިޔައިދިނުން މުހިންމެވެ .މީގެއިތުރުން

އާއިލާ

އަދި ދައްތަ ރޮއެގަންފައި އަހަރެންގެ ގައިގައި

ބުންޏެވެ .އެހެންބުނެ ދައްތަ ދިޔައެވެ .ކުރާނެ

ތެރޭގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތައް ގެންގުޅުމަކީ

ފަހެވެ.

ވެސް އެ ކުދީންނާ މެދު ކުރާ އަނިޔާތަކުން

އަހަރެންނަށް ގަދަކަމުން ބޭސްދީގެން އަހަރެންގެ

ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ ގޮތެކެވެ .އަދި އަނިޔާ

ބަނޑުގައި މިވާ ދަރިފުޅު ވައްޓާލީއެވެ .އަދި

ތަޙައްމަލުކުރާ ކުއްޖަކު ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ

މި ވާހަކަ އެއްވެސް މީހެއް ގާތު ނުބުނުމަށާއި،

މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެކުއްޖަކަށް

މިކަން އަހަރެންގެ މަންމަމެންނަށް އެނގިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ވެވުނު ގޮތަކުން ވެވުނު

ސުވާލެއް ކުރިއެވެ .ކާކުގެ ކުއްޖެއްތޯ އެތައް

އިންކާރު

ކުރީމެވެ.

ފަހަރަކު އެހިއެވެ .އެހެން ބުނުމާއެކު އަހަރެންގެ

ބުނީމެވެ.

"އަހަރެންނަށް

ދެ

ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި

ލޮލުން

ކަމެއް

ބައްދާލިއެވެ.
ފަހުން

އޭގެ

ފަރާތުން

ބޭބެގެ

އަހަރެންނަކަށް އުނދަގުލެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް
އެއްރޭ ދަންވަރު ދައްތައާ ދިމާލަށް ބޭބެ ބުނާ

ނެތެވެ.

އޭގެ

އަދި

އާދޭސް
ތިހެން

ދުވަސްކޮޅެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

މިންވަރަކުން އެހީތެރިވެދިނުންކަން އަމިއްލަޔަށް

ނވަތަ އެ ަފދަ
ނމަ ު
ނ ާދކަން އެނ ިގ ްއޖެ ަ
ނ ާޔ ެއއް ިލ ެބމު ް
ރ ްމ ޮކށް އަ ި
ަޙ ްއ ުޤ ަތކުން ަމ ުހ ޫ
ނމަ
ރ ްއ ަކ ެލއް ޮއ ްތކަން އެނ ިގ ްއޖެ ަ
ނމަ ،ނު ަވތަ ުކ ަޑ ުކ ްއ ަޖ ަކށް ނު ަ
ރވޭ ަ
ޝ ްއ ުކކު ެ
ަކ ަމ ަކށް ަ
ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ޝައްކު ކުރެވިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ

ނ ާމ ެއއް ަކ ަމށް
ނމެ ީމ ެހ ްއގެ ެވސް ިއ ުޖ ިތ ާމޢީ ޒި ް
ރ ަތށް އެނ ުގ ަމކީ ކޮ ް
ަކ ާމ ެބހޭ ފަ ާ
ނވާ
ނ ުކރަން ބޭނު ް
ނހަ ާ
ށ ަހޅާ ަފރާ ުތގެ ނަން ވަ ް
ސލަ ުހ ަ
ނ ެޖ ެހ ެއވެަ .މ ްއ ަ
ަޤ ޫބ ުލ ުކރަ ް

ނއެވެު .ފ ުލހުންނާ ުގޅޭނެ
ށ ެހ ިޅދާ ެ
ސލަ ުހ ަ
ނށް ނަން ނޭނގޭ ޮގ ަތށް ެވސް ަމ ްއ ަ
ީމހުން ަ

ޗ ިއ ްލޑް
ހެލްޕްލައިނަކީ ނުވަތަ ރިޕޯޓުކުރާނެ ނަންބަރަކީ  3000600ނު ަވތަ ( ަ
ެހ ްލ ްޕ ަލއިން) ެ 1412އވެ.

އަޑު އިވުނެވެ .އެ ދަރިފުޅު ވައްޓާލާނެ ބޭސް
އެބަހުއްޓެވެ .މިހެން ބުނިތަނާ ދައްތަ ވެސް

އަދި ތިކަމުން ބޭބެ ބަދުނާމުވާން ދައްތަ ބޭނުން

ބުނާ އަޑުއިވުނެވެ .އާއިލާގެ ލަދަށްޓަކާ ވެސް

ނުވާކަމަށާއި އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭބެ ދެކެ ދައްތަ

ތިކަންކުރަން ހިނގާށެވެ .މި ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

ލޯބިވާކަމަށް ބުންޏެވެ.

މިއަޑު އަހާފައި އަހަރެންނަށް ހީވީ ބިންގަނޑު
ކަނޑާފައި

ގަނބައިގެންހެނެވެ.

ހުރިތަނަށް ގަނޑުވި ކަހަލައެވެ .އަހަރެންނަކީ
ޢުމުރުން  15އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ނަމަވެސް
ތަންދޮރު ދަންނަ ކުއްޖެކެވެ .ދިރިދިރި އޮތް
ފުރާނައެއް މަރާލުމަކީ ކިހާބޮޑު ފާފައެއްކަން ވެސް
އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ .އިންކާރު ކުރިޔަސް
މިއަދު ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ .އަހަރެންނަށް ރުއިން
ނޫންކަމެއް މި ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ.
ޖެހިގެން

އައި

ދުވަހެވެ.

ދައްތަ

އަހަރެންނާ ބައްދަލުކުރިއެވެ .އަދި މަންމަމެންނަށް
މިކަން

ނޭންގުމަށާއި،

އާއިލާގެ
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ވޭން އިޙުސާސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް
ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ވާނެއެވެ .މި ޒިންމާތައް އެންމެ
ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ކުދިންނަށްކުރާ
ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކުން އެ ކުދިން
ރައްކާތެރިކޮށް އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ހޯދިދާނެއެވެ.
އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދިންނަށް އުފާވެރި
މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދެވޭނެކަން ޔަޤީނެވެ.
މިއީ

މައިންބަފައިން

އަޅުގަނޑުމެން

ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން މިއަދު ފުންކޮށް ވިސްނައި
ފިކުރުކުރަން ވެއްޖެކަމެކެވެ .ކުއްޖަކު ޙައްޤުތަކުން

މަންމަ ހިތާމަކޮށްކޮށް މަރުވެދާނެކަމަށް ބުންޏެވެ.

އަޑިޔަށް

ޤަބޫކުރަން ޖެހެއެވެ.

އޭރުން މިފަދަ އަނިޔާއާއި

ލަދަށްޓަކައި

މަހުރޫމްކޮށް

އަނިޔާއެއް

އެނގިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ

ޝައްކުކުރެވޭނަމަ،

ލިބެމުންދާކަން
އެފަދަ

ނުވަތަ

ކަމަކަށް

ކުޑަކުއްޖަކަށް

ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ
އެފަދަ

ކަމަކަށް

ލަސްނުކޮށް

ޝައްކު

ފުލުހުންނަށް

ކުރެވިއްޖެނަމަ
ނުވަތަ

ކަމާބެހޭ

ކުރާނެކަމެއް ނެތެވެ .ކޮންމެ ހާލެއްގައި

ފަރާތަށް އެނގުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް

އުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް އާޢިލާގެ ލަދަށްޓަކައި

އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.

މިއަދު އަހަރެންނަށް މި ނޫން ގޮތަކަށް އުޅެވެން

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ވަންހަނާކުރަން

ނެތީ ހެއްޔެވެ .އަހަރެން މިއަދު ދުނިޔެއިން

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ނަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ވެސް

މޮޔަވެއްޖެއެވެ .މާޔޫސްވެ ދިރިއުޅުން މަތިން

މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ފުލުހުންނާ ގުޅޭނެ

ފޫހިވެއްޖެއެވެ.

ހެލްޕްލައިނަކީ ނުވަތަ ރިޕޯޓުކުރާނެ ނަންބަރަކީ
*********

މިއީ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ
މަޢުޞޫމު ހަމަ އެންމެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ
ވާހަކައެވެ .އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ

 3000600ނުވަތަ (ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން)
 1412އެވެ .ގުޅާ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އެ
މައްސަލައެއް

ރިޕޯޓްކުރި

ފަރާތެއްގެ

ފުލުހުން ވަންހަނާ ކޮށްދޭނެއެވެ.
*************

ނަން،

qnIhevid InemuDnaguLaw

ރ  /ހާ .މ ޫދގެ
ަޢލީ ަޖ ިއޝަން ާޢ ިމ ު

މިވެށީން ދެކޭ ޗާލޫކަމުން ،މިބިމުން ލިބޭހާ ރޯއްޖަކުން،
"ދިވެހީން"ގެ ނަން ދިރުވާ އުފަން ނަސްލޭ މިތާ އަޅުގަނޑުމެނީ
އެއް ޤިސްމަތެއް ޙިއްސާކުރާ ،ޝަޚްޞިއްޔަތުން ފެއްސާ ރަތާ،
އެއް "ޤިބްލައެއް" ރަމްޒުން ހުދުން ތަމްޘީލުވާ އަޅުގަނޑުމެނީ
ރުއްތަކުގެ އެތުރުން ރީތިވީ ،ތަރުތީބުކަންވީ މަލަމަތީ،
ފުއްކަފަ އެދޮންވެލި ތުނޑިމަތީ ،ފިރުކެން ފަރިތަ އަޅުގަނޑުމެނީ
ޙިކުމަތުގެ ވޮށް އަލިކުރި މަގުން ،ކުރިއަށް ޤިޔާދަތު ގެންދަމުން،
ފިކުރުން ސިޔާދަތު އުފުލަމުން ،އާބާދުވާ އަޅުގަނޑުމެނީ
ފިކުރާވެގެން ވަޠަނަށްޓަކާ ޤުރުބާންވި އަބްޠާލުންގެ އަގު،
ޛިކުރާގެ ހާރުތަކުން ގަތާ ،ތަޚްޞީސްކުރާ އަޅުގަނޑުމެނީ
ދޫތައް އެބަހަކަށް ޚާއްޞަވާ ،ދިވެހީންގެ އަކުރާ އަޑުތަކާ،
މޫތައް ޘަޤާފަތުގާ މިވާ ތަރިކައިގެ ވެރި އަޅުގަނޑުމެނީ
ޤައުމާއި ދީނުގެ ހައިބަތާ ،ދާއިމްކުރަން މިނިވަން ހިޔާ،
ޝައުޤާއެކީ ހިތްވަރު ކަށީން ނެރުމަށް ކެރޭ އަޅުގަނޑުމެނީ
ވާތީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއް ،ޢުމުރަށް ސަލާމަތްކަން މަތީ،
ވާތީ ޙިމާޔަތުގާ ދަރިން ،ހިތްހަމަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެނީ
މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅޭ ފަސްގަނޑުގެ ތާރީޚަށް ބަލާ،
ހިނިތުންވަމުން ޝާޢިރު ހަދާ ނުނިމޭ ޅެމޭ އަޅުގަނޑުމެނީ
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އަންވަރު އިބްރާހީމް

ކޮވިޑް މައިދާނުގައި އަސްކަރީ ލަޝްކަރު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު  31ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ވޫހާން
ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް
ށވެ.
ނ ަކ ެ
ރ ަމތިވި ިއމް ިތހާ ަ
ނ ެޔ ައށް ުކ ި
ރސް ވެ ަފއިވަނީ ުމޅި ދު ި
ރ ަފއި ާވއިރު ,އެ ަވ ިއ ަ
ައ ާ
ށ ަފ ިއވާަ ،ބ ިލ ުކރަން
ނ ޮކ ް
ރމަ ިއ ުޢލާ ު
ނ ެޔއާ ެދ ޮކ ަޅށް ހަނ ުގ ާ
ރ ަގދަ ަޤ ުއމު ަތ ާކއި ުމޅި ދު ި
ާބ ު
ނޔެ ެތ ުދ ެވ ަފ ިއ ާވ ިއރު
ޝ ަކރާ ެދ ޮކ ަޅށް ުމޅި ދު ި
ށވެ .އެ ަލ ް
ރ ަކ ެ
ޝ ަކ ަ
އުނ ަދގޫ ަލ ް
ރ ަވމުން އަންނަ ެއއް
ރ ާކތް ެތ ި
ސ ުފ ަގއި ހަ ަ
ނމެ ިއސް ަ
ނ ަގއި އެ ް
ރ ަމ ިއގެ އެ ަމ ިއދާ ު
ހަނގު ާ
ޝ ަކރު ަތ ެކވެ.
ރ ްއ ާޔ ަތ ެކވެި .ދ ާފޢީ ަލ ް
ސ ަކ ި
ަބ ަޔކީ ަޤ ުއ ުމ ަތ ުކގެ ައ ް
ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުތަކުގެ
މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޤައުމުތަކުގެ ސަލާމަތާއި

އަސްކަރީ އިދާރާތަކަށް ލިބިފައިވުމެވެ (ޔޯރީ

ވީ

ޕަސްކަލް ކަލްމެން .)2020 ،އަދި އެ ޤާބިލުކަން

ނަމަވެސް ދިމާވި ޞިއްޙީ ކުއްލި ކާރިސާގައި

އެހެން

ފުރިހަމައަށް،

އަސްކަރިއްޔާގެ އަތުގައި ހިފުމަށް ޤައުމުތަކަށް

މޮޅަށް ލިބިފައިވުމެވެ .އާއްމު ހާލަތާއި ޚާއްޞަ
ބާރަށް

ދިފާޢީ

ކަންކަން

ބެލެހެއްޓުން

މުއައްސަސާތަކަށްވުރެ

މަޖުބޫރުވިއެވެ .ކޮވިޑް 19-ފެތުރެން ފެށުމުން

ހާލަތްތަކުގައި

ވެސް

ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތްތަކަށް ސިފައިން ނެރެން

ފެތުރިގަންނަ

ހިނދު

ޖެހުނު މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ މަދަނީ ޞިއްޙީ

ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ބާރު ބޮޑުވެއެވެ.
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ހޯދާ

ކަންކަން

އެކަށީގެންވާ

ފަރާތްތަކަށް

ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދޭން މުއައްސަސާތަކާއި މަރުކަޒުތަކާއި
އިދާރާތައް ނުކުޅެދެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި
ޞިއްޙީ

ވަސީލަތްތައް

ކަންކަން

ހަމަމަގަށް

ހަރަކާތްތެރިކުރުވައި،
އަޅުވައި

ކުރިމަތިވާ

ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ އިންތިޒާމުތަކެއް
ހަމަޖެއްސުމުގެ

އަސްކަރީ

ޤާބިލުކަން

ލަޝްކަރުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ (ޔޯރީ ޕަސްކަލް
ކަލްމެން .)2020 ،މީގެ އިތުރުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ
ދޭ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ،

އެޖެންސީތަކުގައި ނެތް ޚާއްޞަ ޤާބިލިއްޔަތެއް

ކަމުގައި

ބައެއް

ބޮއްސުންލައި

ޚިދުމަތް

ބަލިމަޑުކަމެއް
ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތްދޭ

އެހެން

ނަމަވެސް

ފައިދާ

ކުރަނިވި

ޞިއްޙީ

މަސައްކަތްތަކަށް

ހަރަކާތްތައް

ހިންގުމުގެ

ޤާބިލުކަން އަސްކަރިއްޔާތަކަށް ލިބިފައިވުމީ ވެސް
ސަބަބެކެވެ .އޭގެ އެއް މިސާލަކީ ފުރަބަންދު
ފުރިހަމައަށް

ބަންދުކުރުމެވެ

(ކްރިސްޓޮފަރ

ވަޓްސަން ،އެޑަމް ކަމްރަޓްސްކާޓް.)2016 ،
ފުރަބަންދުގެ
ތަންފީޒުކުރުމަށް

އުސޫލުތައް
އެހީތެރިވުމުގެ

ފުރިހަމައަށް
ޤާބިލުކަން

ލިބިފައިވުމެވެ .އެހެންކަމުން ކޮވިޑް19-ގެ ހާލުގައި
ވެސް އަސްކަރީ ލަޝްކަރު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ

ހަމަ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނެއްގައެވެ.
ކޮވިޑް19-ގެ

އަސްކަރީ

ކަންކަމުގައި

ލަޝްކަރުތައް ބައިވެރިވާން ޖެހުނީ އެ ނޫން
ގޮތެއް ނެތުމުންނެވެ .އެ ލަޝްކަރުތަކުގެ އެހީ،
އިންތިހާއަށް ބޭނުންވީތީއެވެ .ކާރިސާގެ ހާލަތު

ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ވެސް ފެންނަން އޮތީ މި

އަމާޒުވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ކޮވިޑް

ޙަޤީޤަތެވެ (ރޮގްޒަނާ ހޭޕްސްޑެންޓް.)2008 ،

ފެތުރެން ފެށުމުން ސިފައިން އަދާކުރި ދައުރުގެ

މި ކަންކަމުން އެނގެނީ ޞިއްޙީ ނުރައްކާތަކުން

ފުރިހަމަކަމާއި ކޮށްދިން ޚިދުމަތް މާ އަވަހަށް

ލަޝްކަރުތައް

ހަނދާން ނެތުމެވެ .މީގެ އިތުރުން އިތުބާރު

އަސްކަރީ

ރައްކާތެރިވުމަށް

ގެއްލި ،ނަން ކިލަނބުވެފައިވާ ލަޝްކަރުތަކުން

ބޭނުންކުރާކަމެވެ.
ކޮވިޑް-19ގެ

އަސްކަރީ ކުރެއްވީތީއެވެ .އެ ޚިދުމަތްތެރީންނާ

މައިދާނުގައި

ނުލައި މި ހާލަތުން އަރައި ނުގަނެވޭނެކަން

އަސްކަރިއްޔާތައް

ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

މަސްލަހަތުތަކެއް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ .އެއީ

ނަތީޖާއަކަށްވީ

އަސްކަރިއްޔާތަކަކީ ކިހައި ޤާބިލު އަދި ކިހައި

ކޮވިޑް 19-އަކީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއްގެ ގޮތުގައި

އަސްކަރިއްޔާތަކާ

ގަބޫލުކުރެއްވީތީއެވެ.

އޭގެ

މުހިއްމު

ރުކުރުވާލުމުގައި

ބައެއްކަން،

ސިޔާސީ

އަލުން އިތުބާރު ހޯދިކަން ވެސް ކޮވިޑް19-ގެ
މައިދާނުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ
މިސާލަކީ އިރާޤާއި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރި
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ނަން ކިލަނބުވެފައިވާ
ޔޫކޭގެ ސިފައިންނެވެ .ކޮވިޑް 19-ގެ މައިދާނުގައި
އެ ސިފައިން ދެއްކި ހިތްވަރާއި ނަމޫނާއިން
އެ މީހުންނާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި
ގޮތް ބަދަލުކޮށްލުވައި އައު ތަޞައްވުރެއް އެ
މީހުންވަނީ އުފައްދާފައެވެ .ގެއްލުނު އިތުބާރު
އަލުން ހޯދައި ލަޝްކަރަށް އަލަށް ވައްދާނެ
ދިފާޢީން ހޯދުމުގެ ދަތިކަމަށް ވެސް ހައްލު
ހޯދާފައިވާކަމަށް މެޓް ކެނޯޑް ،ޖޯއި ކްލިންޓަން
( )2020ހާމަކުރައްވައެވެ .މިފަދަ ކަންކަމުން
ކޮވިޑް19-

ވެސް

ގައި

އަސްކަރިއްޔާތައް

ބައިވެރިވި ގޮތާއި މިންވަރު ހާމަވެއެވެ.
މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ޞިއްޙީ

ނުކުޅަދާނަވާ ވަރަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި މަދަ ީ
ނ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި އަސްކަރީ
ރ ާވ ަފ ެއވެި .އ ުތރު
ރ ާކ ްތ ެތރި ކު ު
ސ ަލ ްތ ަތއް ވަނީ ަހ ަ
ަވ ީ
ހޮސްޕިޓަލްތައް ބިނާކުރުމަށާއި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އަސްކަރީ
ނވެ.
ނވުން ަފ ަދ ޮގތް ޮގތުން ެ
ރހުން ފޮ ު
ނ ު
ނއި ަ
ޮޑ ްކ ަޓރުން ާ

ސިފަކުރައްވައި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ދޫފުޅުން
ހަނގުރާމަމަތީ

ބަހުރުވަ

މައިގަނޑު

ބޭނުންފުޅަކީ

އަޅުއްވަން

ބޮޑެތި

ފިޔަވަޅުތައް

އެދިވަޑައިގަންނަވާ

އާއްމުކުރެއްވުމެވެ.

އެޅުއްވުމުގެ ހުއްދަ ހޯއްދެވުމަށެވެ .ނިއުޔޯކްގެ
ގަވަރުނަރު ކޫމޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ

"މިއީ

ހަނގުރާމައެއް އަދި އަހަރެމެން މިކަމާ މެދު
އަމަލުކުރާނީ ހަނގުރާމައެއްގެ ގޮތުގައި" ކަމަށެވެ
ފްރާންސްގެ

(ޖޮއިނާ

ވޯލްޓާޒް،

.)2020

ރައީސް

މެކްރޯން

އިޢުލާނުކުރައްވާފައިވަނީ

ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށެވެ
(މެކްރޯން ލޯންޗަށް އާމީ އޮޕަރޭޝަން.)2020 ،
ޤައުމުތަކުގެ ބައެއް ވެރީންގެ ބަސްމަގު އަސްކަރީ
ކުރައްވާފައިވާއިރު މިއީ އައު ކަމެއް ނޫނެވެ.
ބަލިމަޑުކަމުގެ ތަދާއެކު ހަނގުރާމައިގެ އުކުޅުތައް
އާއްމުކަމެކެވެ.

އެބޯލާ

ބޭނުންކުރުމަކީ

ވެސް

މިގޮތަށެވެ.

(އޭން

ފެތުރުނުއިރު

ކަންހިނގީ

ރޯމަރ މާލާ ،ސްޓެފަން އެލްބޭ .)2016 ،ޒިކާ
ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކަންކަން ހިނގީ ވެސް ހަމަ މި
މޭރުމުންނެވެ (ކްލޯޑީ ވެނަމް ،ޑެބްރާ ފްރެއާސް،
 .)2019އަދި އެޗްއައިވީ އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަށް

އަޑުއުފުލާ

ކާރިސާގައި ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ ޤާބިލުކަން އެ

އާއްމުންނަށް

ވިސްނައިދިނުމެވެ.

ޤައުމުތަކުން ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ .ނުކުޅަދާނަވާ

ކުރާ

ހޭދަ

ވަރަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި މަދަނީ

ކުޑަކުރުމުގެ ބަހުސަކީ މި ފަހަކަށް އައިސް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި

ކުރެވެމުން އަންނަ ހޫނު ބަހުސެކެވެ .މި ބަހުސްގެ

އަސްކަރީ

ހަރަކާތްތެރި

ހޫނުކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަނޑުވާލައި

ކުރުވާފައެވެ .އިތުރު ހޮސްޕިޓަލްތައް ބިނާކުރުމަށާއި

ލިއްބައިދޭ

ފެންތަށްޓެއް

ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އަސްކަރީ ޑޮކްޓަރުންނާއި

ވަނީ

ރައްޔިތުންގެ

ނަރުހުން ފޮނުވުން ފަދަ ގޮތް ގޮތުންނެވެ (ކްރިސް

ތުނބުގައި ޖައްސައިދީފައެވެ .އޭގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ

މެގަރިއަން ،ޑޭވިޑް ކްލައިޑް .)2020 ،މިގޮތުން

އަސްކަރިއްޔާއަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ނިންމި

ޗައިނާއިން އެ ޤައުމުގެ  10،000ސިފައިން

އަމާޒުވުމެވެ

އެކި ކަންކަމަށް އަމަލީގޮތުން ނެރުނެވެ .އަދި

(އަނާ ލަޒަރޯ .)2020 ،އެ ފާޑުކިޔުންތައް

ބަލިމަޑުކަމާ ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި "އޮޕަރޭޝަން

ދެކޮޅަށް

ވާހަކަދައްކާ

މީހުންނާއި

އަސްކަރިއްޔާތަކަށް

ޙަޤީޤީ

ފިނިކަން

އަސްކަރިއްޔާތަކުން

ނިންމުންތަކަށް

އަދި

ޚަރަދާއި

ފާޑުކިއުންތައް

ވަސީލަތްތައް

ވަނީ

67
addana@mndf.gov.mv

ފްރާންސުން

ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ ސެންޓަރުގައި ވެސް،

ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގިއެވެ (މެކްރޯން

އެންމެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި އެއް

.)2020

އިދާރާއަކީ ،އެމްއެންޑީއެފް ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން،

ބަލިމީހުންނާއި ޞިއްޙީ އާލާތްތައް އުފުލުމުގައި

ކަންކަން

ރެސިލިއެންސް"
ލޯންޗަސް
ވެސް

ގެ

އާމީ

ނަމުގައި
އޮޕަރޭޝަން،

އަސްކަރިއްޔާތައް

ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ.

ކަރަންޓީން

ފެސިލިޓީޒްތަކުގެ

ބެލެހެއްޓުމުގަޔާއި،

އެކި

ފެސިލިޓީތައް

ކަރަންޓީން

ހަވާލާ ލިސްޓު

ދަ
އެކްސްޕްލޯރިންގ
(.)2008
ހޭޕްސްޑެންޓް.
ރޮގްޒަނާ
ނ އޮފް
ރޓްސް :ދަ ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަ ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ތް ެ
އެޗްއައިވީ/އެއިޑްސް އިން
ރަޝިއާ .ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގްhttps://doi. .29-7 ،)1(39 ،
086821 10607 09670/10.1177/org

ބޭނުންކުރާ

ޢިމާރާތް ކުރުމުގަޔާއި އެ ފެސިލިޓީތަކަށް މީހުން

ޞިއްޙީ ސާމާނު ،ޚިދުމަތަށް ނެރުމާއި ޞިއްޙީ

އުފުލުމުގައި ސިފައިން އަދާކުރީ ވަރަށް މުހިންމު

ޚިދުމަތްތެރީން އުފުލައިދިނުމާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި

ދައުރެއް ކަމަށެވެ .ޤައުމުތަކުގެ ވެރީންގެ ތަޢުރީފު

ފަދަ

އެ ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އޮހިފައިވާއިރު

އެހީތެރިކަން

ކޮވިޑް 19-ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ

އެކި ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ (ކްރިސް

ދައުރު ވެސް އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

.)2020

އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ އެ

މީގެ އިތުރުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތެއް ވެދާނެ

ޤައުމުގައި ކޮވިޑް 19-ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ހަމަ

567364

އުފައްދައި

އެކަނި ބަޔަކީ ސިފައިން ކަމަށާއި އިތުރު ބަޔަކު

ކްލޯޑީ ވެނަމް ،ޑެބްރާ ފްރެއާސް .)2019( .ސެކިއުރިޓައިޒިންގ ޒިކާ:
ދަ ކޭސް އޮފް ބްރެޒިލް .ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް.415-398 ،)5(50 ،

ޓެސްޓްކުރުމާއި ފޭސްމާސްކާއި ޑިސްއިންފެކްޓެކްޓް

މަރު ނުވަނީސް އެ މަސައްކަތް އެ މީހުންނާ

ހިމެނޭ ގޮތުން މެޑިކަލް ސަޕްލައިސް އުފެއްދުމަކީ

ހަވާލުކުރަން އެދޭ ކަމަށެވެ (ޔޮވާ ލިމޯ ،މައިޓަލް

ވެސް އަސްކަރީ ލަޝްކަރުތަކުން ކުރި ކަންކަމެވެ

ޔަސޫރު ބެއިތު އޯރު.)2020 ،

އަސްކަރިއްޔާތަކުގައި

އެގޮތުން

އާއްމުތަންތަން
ކަންކަމުގައި
މެގަރިއަން،
ކަމަށް

ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން
އަސްކަރީ

ވެސް
ޑޭވިޑް

ލަފާކުރެވޭ

ކްލައިޑް،
ވެކްސިންތައް

ކްރިސް މެގަރިއަން ،ޑޭވިޑް ކްލައިޑް ،2020( .މާރިޗް  .)17ޕެންޓަގަން
މޮބިލައިޒަސް  1500ނެޝަނަލް ގަރޑް ޓްރޫޕްސް ޓު ހެލްޕް ޓު ބެޓްލް
ކޮރާނޯވައިރަސް .އެލްއޭ ޓައިމްސްRetrieved from: https:// .
penta/17-03-2020 /www.latim es.com/polit ics/story
natio nal-guard-troops-to--500-1-gon-mobil izes
		
help-battle-coron avirus
ކްރިސްޓޮފަރ ވަޓްސަން ،އެޑަމް ކަމްރަޓްސްކާޓް .)2016( .ފައިޓިންގ
ރލް އިން ކޮންބެޓިންގ
ފުލޫ :ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން އެންޑް މިލިޓަރީ ޯ
އިންފުލުއެންޒާ .އާމްޑްފޯސަސް އެންޑް ސޮސައިޓީ-145 ،)1(42 ،
27X14 00953/10.1177/https://doi.org .168

856458 0967010619/10.1177/https://doi.org
ޔ ވޯންޓްސް ފަންޑްސް ފޮރ
އަނާ ލަޒަރޯ ،2020( .މެއި  .)14އީ ޫ
މޑް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ތްރެޓް.
‘ ސްޓްރޯންގަރ ޑިފެންސް ޕޮލިސީ’ އެ ި
ޔޫރޯނިއުސް.
ނެގީ Retrieved from https://www. euron ews.
eu-wants-funds-for-stron ger-defen/14/05/2020/com
cepolicy-amid-coron avirus-threat
ތ ޝިފްލީން 2020( .މެއި  .)24ހުޅުމާލޭގައި ހެދި މެޑިކަލް
އާމިނަ ު
ލޓީ އައިޖީއެމްއެޗާ ހަވާލުކޮށްފި .ނެގީ
ފެސި ި
74686/https://mihaaru.com/news
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލީހް .)2020( .ދިވެހި ސިފައިންނާ
އޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު .ނެގީ
ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރި ް
https://www.presidencymaldives.gov.mv/
23460/Press/Article
ދ ރޭސް ފޮރ އެބޯލާ
އޭން ރޯމަރ މާލާ ،ސްޓެފަން އެލްބޭަ .)2016( .
ޑ ގްލޯބަލް ހެލްތު
ޑްރަގްސް :ފަރމަސިއުޓިކަލްސް ،ސެކިއުރިޓީ އެން ް
ގަވަރނަންސް .ތަރޑް ވޯލްޑް ކްއާރޓަލީ.506-487 ،)3(37 ،
597.2015.1111136 01436/10.1080/https://doi.org
މެކްރޯން ލޯންޗްސް އާމީ އޮޕްރޭޝަން ރިސައިލަންސް ޓު ސަޕޯތް ފައިޓް
އެގެއިންސްޓް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ( ،2020މާރިޗް  .)25ފްރާންސް.24
ނެގީ

(ގައި ޗޭޒަން.)2020 ،

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކޮވިޑްގެ މައިދާނުގައި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވިސްނާލާއިރު ވެސް

އަސްކަރީ ލަޝްކަރުތައް ހަރަކާތްތެރިވީ ނަމޫނާ

ކަން އޮތީ މިގޮތަށެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް  40މިލިއަން

ދައްކަމުންނެވެ.

ޚިދުމަތެއް

އެހައި

ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ

ފުރިހަމައަށް

އެހެން

ބަޔަކު

ހެދުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އެއް

ނެތްކަން ބުނެދެމުންނެވެ .އެމީހުންނާ ނުލައި

މުއައްސަސާއަކީ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރެވެ (އާމިނަތު

ފުރަބަންދުގެ ހާލަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒު

ލަޝްކަރުގެ

ނުކުރެވޭނެކަން ހާމަކޮށްދެމުންނެވެ .އެ މީހުންގެ

އިބްރާހީމް

ޚިދުމަތަކީ ކޮންމެ ވަގުތަކު ،ކޮންމެ ކަމެއް

މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ( )2020ވިދާޅުވެފައިވަނީ

ކުރަންޖެހުނަސް

ދޭނެ

ކޯވިޑް19-ގެ ނުރައްކަލުން ދިވެހި ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތްކަން ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.

ޝިފްލީން،

.)2020

މަސައްކަތް

އަގުވަޒަންކުރައްވަމުން

ރައްކާތެރިކުރުމަށް،

ދިފާޢީ

ސަރުކާރުން

އުފެއްދި

އެފަދަ
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

އެންމެ

ފުރިހަމައަށް
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ޝ ް
ސަކްސެޝަން ޕްލޭނިންގއަކީ މާދަމާގެ
ލީޑަރުންނަކީ ކޮބައިކަން ފާހަގަކޮށް ،އެ މީހުން

ޢަމަލުކުރުމާއި،
ކުރުމެވެ.

މާދަމާގެ ލީޑަރުންނަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދީ ،ލީޑުކުރަންޖެހޭ ވަގުތަށް
ތައްޔާރަށް ބޭތިއްބުމަށް މުއައްސަސާއިން ކުރާ
ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތެކެވެ .މާދަމާގެ ލީޑަރުން
މިއަދު ދެނެގަތުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކި
ބަޔަކަށް އިސްކަންދިނުމެއް ނޫނެވެ .އެކަމަކު
އެއީ މުއައްސަސާގައި ތިބި އެންމެ ޤާބިލް މީހުން
ދެނެގަނެ،

އެ

އިތުރަށް

ބިނާކުރުމަށް

އިފެކްޓިވްނަސް

އިވެލުއޭޓް

ޕްލޭނިންގ

ސަކްސެޝަން

އަކީ

މުއައްސަސާގެ ފެންވަރު މިއަދަށްވުރެ މާދަމާ
ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ހުރިހާ ގިންތިއެއް
ހިމެނޭގޮތަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
މުއައްސަސާގެ

އުޖާލާކުރުމަށާއި

މުސްތަޤްބަލް

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ތަސައްވުރު
އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް

މީހުން

އަދި އެފަދަ މީހަކު ތަމްރީނުކުރުމުގައި ގިނަ
ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.
ލީޑަރޝިޕް

މީހެއްގެ މަޤާމު ހުސްވުމުން އެ މަޤާމަކަށް އޭގެ
އެއް ދަރަޖަ ދަށް ލެވެލުން މީހަކު ނެގުމަކީ
ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ .އެގޮތަށް މީހަކު ނަގާއިރު
ވެސް ދަށުން ނަގަން ތިބި މީހުންނަކީ މަތީގައި
އަދާކުރަންޖެހޭ މަޤާމުގެ ޒިންމާއާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު
އުފުލޭ މީހުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ

އެހެންނަމަވެސް

ނަމަ

މާބޮޑު ބުރުލެއް ނާރައި ކުރިއަށް
ގެންދެވޭނެއެވެ.

ހުންނަ މީހަކު ރިޓަޔަރކުރާ ނުވަތަ ވަކިވާ
މީހެއްގެ

ހާލަތްތަކުގައި

އެ

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރާނެ

ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޒިންމާއާއި

މީހަކު

އަދި

ތަމްރީނުތަކާއި

ހާލަތެއްގައި ވެސް މަސައްކަތްތައް ފުނިޖެހިފައި،
މުސްތަޤްބަލަށް

ހުންނާކަށް
ބޭނުންވާ

ނުޖެހޭނެއެވެ.

ހުނަރުވެރިކަމާއި،

ކުރިއެރުން ގެނައުމަށާއި ،ހުސްވަމުންދާ މުހިންމު
ޤާބިލު

މަޤާމުތަކަށް
މުއައްސަސާގެ

މީހުން

މިޝަން

ބިނާކުރުމަށާއި،
ހާސިލުކުރުމުގައި

ދެމިތިބުމަށް ބޭނުންނަމަ ސަކްސެޝަން ޕްލޭނެއް
ކޮންމެ

މުއައްސަސާއެއްގެ

ކުރިމަގަށް

ވެސް

ވަރަށް މުހިންމެވެ.
ސަކްސެޝަން

ޕްލޭނިންގއެއްގައި

މައިގަނޑު ފަސް ހަރުފަތެއް ހިމެނެއެވެ .އެއީ
މުހިންމު ލީޑަރޝިޕް ޕޮޒިޝަންތައް ދެނެގަތުމާއި،
ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމާއި،
ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ
ބޭނުންވާ

ޤާބިލުކަން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަޅާކިޔުމާއި،

ސްޓްރެޓެޖީތައް

މު އަ އް ސަ ސާ ގަ އި

ނެތިގެން

ކޯސްތަކާއި ޑިއުޓީތަކުގައި ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ
ކުރިއަށް

މިގޮތަށް

ސަކްސެޝަން

ޕްލޭނިންގ އޮންނަ މުއައްސަސާތަކުގައި ޚިދުމަތަށް

ލީޑަރޝިޕް ޕޮޒިޝަނެއްގައި

ނުގޮސް

ޕޮޒިޝަނެއްގައި

ޤާބިލު މީހާއަށް ނުވެދާނެކަން ވިސްނަންޖެހެއެވެ.

މު އަ އް ސަ ސާ އި ން

އުޅޭކަށް

ހުންނަ

ތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ މީހާއަކީ އެންމެ

ސަ ކް ސެ ޝަ ން
ޕްލޭނެއް

މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މީހަކު ހޯދުމާއި

އަސަރު ކުރާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާއިރު

ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

އޮންނަ

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ކެރިއަރ

ޑިޒައިންކޮށް

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން
މުހިންމު

ވަރަށް
ކަމެކެވެ.

ލީޑަރޝިޕް ޕޮޒިޝަންތައް ފުރޭނެ
ތަފާތު

މުއައްސަސާތަކުގައި

ޤާބިލު މީހުން ދުރާލައި ދެނެގަނެ އެ މީހުން
ގޮތްގޮތަށް

އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރެވިއްޖެނަމަ މުއައްސަސާގެ

ކުރިއަސް

ކުރިމަގު އުޖާލާވާނެއެވެ .ލީޑަރޝިޕް މަޤާމުތައް

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސަކްސެޝަން ޕްލޭނިންގ

ފުރާނެ ޤާބިލު މީހުންގެ ޕޫލެއް އެތަނެއްގައި

ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަތަރު ގޮތްތަކަށެވެ .ފުރަތަމަ

އޮންނާނެއެވެ .އަދި އެ ޤާބިލު މީހުންގެ ތެރެއިން

ގޮތަކީ ބޭނުން ޖެހުމުން މީހަކު ހޯދުމެވެ .ދެވަނަ

އެންމެ ޤާބިލު މީހާ ހުސްވާ މަޤާމަށް ގެނައުމުން

ގޮތަކީ އެއް ހަރުފަތް ތިރިން މީހަކު މައްޗަށް

ބޮޑުވާނެއެވެ.

ސަކްސެޝަން

ޖައްސާލުމެވެ.
ރާވައިގެން

ތަފާތު

ޕްލޭނިންގ

ފަރުމާ

ތިންވަނަ
މީހަކު

ދުރާލައި

މިއާޚިލާފަށް ވަކިވަކި މީހުންނަށް ފޯކަސްކުރުމުގެ
އިންސާނީ

ތަރައްޤީ

ބަދަލުގައި

ކުރުމެވެ .ހަތަރުވަނަ ގޮތަކީ މުޅި މުއައްސަސާގެ

ވަސީލަތް

ތަރައްޤީކޮށް

ޤާބިލިއްޔަތު ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ.

ޕޮޓެންޝިއަލް އުފެއްދިއްޖެނަމަ މިގޮތް ވާނީ

ހުސްވުމުން

ބަޔަކު

މުއައްސަސާއަށް
މުޅި

މަޤާމެއް

ނުވަތަ

ގޮތަކީ

ކުރާ

ފައިދާ

އެ

މަޤާމަކަށް

މުއައްސަސާގައި

ލީޑަރުންނަށް

ވުމުގެ

ދުރުރާސްތާއަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑު ގޮތަށެވެ.

މީހަކު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިގެން

މަޢުލޫމާތު:

ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ސަކްސެޝަން ޕްލޭނިންގގެ

https://www.investopedia.com/terms/s/succession-

އެންމެ ދަށް ލެވެލެވެ .މިއީ އޯގަނައިޒޭޝަނަށް
ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ .ގިނަ ފަހަރަށް އެ

planning.asp
https://www.roberthalf.com/blog/management-tips/7-
steps-to-building-a-succession-plan-for-success
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ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ޝަ އި ޚް ޒު ބަ އި ރު ގެ ނަ މު ން ނަ ން ދެ ވު ނު އަ ދީ ބު

ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނު
ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން ލިޔުއްވާ ގޮތުގައި،

ޝައިޚް ޒުބޭރުންގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ނަޒަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ތިއްބެވީ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ( .ޝައިޚް ޒުބޭރުގެ ގޮތުގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚް
ޙުސައިން ސަލާޙުއްދީން އެ މާނަ ކުރައްވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު

އަދީބު ސެކްސްޕިއަރ އެވެ ).އެހެންވީމާ އެ ފެންވަރުގެ ދެބޭފުޅުން ކަމުގައި

ޞަލާޙުއްދީން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނާއި،
މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ނާއިބު ތުއްތުއެވެ .މި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ދިވެހި
އަދަބިއްޔާތަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނަކީ ،އިސްދޫ އަލިރަސްގެފާނުންގެ

ޙަސަން ރަސްގެފާނުގެ އަލިމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލެކެވެ .ބަނޑޭރި ޙަސަން

މަނިކުފާނު އުޅުއްވީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީނުލް އައްވަލްގެ
ރަސްކަމުގައި ( 1799އިން  )1835މަތިގެ ހެއްދެވިއިރު ،މަތިގޭ

ބަނޑޭރިއަކަށެވެ.

ބަނޑޭރި

ޙަސަން

މަނިކުފާނުގެ

ޝަޚުސިއްޔަތާ

ބެހޭގޮތުން

ހޯދިހޯދުންތަކުން މާއިހުއްސުރެ ކިޔާ އުޅުނު ވާހަކައެއް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް

ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން ލިޔުއްވައިފައި އޮތަތީ ފެނުނެވެ .އެއީ އެމަނިކުފާނު
ލިޔުއްވި«"ޝައިޚް ޒުބައިރު" މި ފޮތުގައެވެ .މި ފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ

ގޮތުގައި ،ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނު ބަނޑޭރިއަކަށް އުޅުއްވަނިކޮށް
އެއްދުވަހަކު ރަދުން ވިދާޅުވިއެވެ" .ޙަސަންބޭއެވެ .ޙަސަންބޭބެގެ ކިބައިން

ބަނޑޭރިކަން ނަގައިފީމެވެ .އެއީ ޙަސަންބޭބެގެ ކުށެއް އޮވެގެންނެއް
ނޫނެވެ .އެކަން އެހެން މީހަކަށް ދޭންވެގެންނެވެ .އެއީ މިތަންވަޅަށް

ހިތަށް އެރިގޮތެވެ ".ދެން ޙަސަން މަނިކުފާނު ވެސް އާދެ މަސާހިބުއޭ
ދަންނަވައިފައި ގެއަށް ދުރުވީއެވެ.

އޭގެ ދެތިން ދުވަހެއްފަހުން ޙަސަން މަނިކުފާނު ގަނޑުވަރަށް

ވަޑައިގެންނެވިއިރު ،ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ތުނބުޅިއެއް ނެތެވެ.
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ޝ ިކރު
ށމާ ައ ުޙ ަމ ުދ ާ
ަކ ި

ތުނބުޅި ހުރީ ބާލުއްވައި ،އޮމާން ކުރައްވައިފައެވެ .ދެން ރަސްގެފާނު

ނބޭބޭއެވެ .އެހެރަ ވަރުގަދަ ތުނބުޅިއަށް
ވިދާޅުވިއެވެ"».އަސްތާ! ޙަސަ ް
ވީ ކީއްހެއްޔެވެ ".ޙަސަން މަނިކުފާނު ދެންނެވިއެވެ.

«މަސާހިބާއެވެ .އެއީ ނިކަމެތި އަޅާގެ ހިތްގަނޑަށް މި ތަންވަޅު

އެރިގޮތެވެ .ތުނބުޅީގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކުށެއް ވީއަކީ ނޫނެވެ».

މިހެން ހަމަ ދަންނަވާއިރަށް ރަދުން ވިދާޅުބަސްފުޅު އިއްވެވިއެވެ.
"ތުނބުޅި ހުރިގޮތަށް ވީމައި އަންނާން ގެއަށް ދާށެވެ .ހިތަށް

އެރިއެއްޗަކަށް ހިތަށް އެރި ގޮތެއް ހެދުމަކީ މަގޭ ކިބައިން ވީ ކަމެއް
ކަމުގައި ވިޔަސް ކުށެކެވެ .އެކަހަލަ ކުށްތައް ވާނީ ފިލުވައިލާށެވެ".
ބަނޑޭރި

ޙަސަން

މަނިކުފާނުގެ

ތުނބުޅިއާ

ބެހޭގޮތުން

ރަދުން މި ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު އޭނާ ދެއްވާފައި އެވަނީ ވަރަށް
ކެރިވަޑައިގެން ހުންނަވައިގެންނެވެ .ބަނޑޭރި ކަމުން ޙަސަން މަނިކުފާނު

ވަކިކުރެއްވި ދުވަހު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ރަދުން ވެސް ދެއްވި ގޮތަށެވެ.
އެހެންކަމުން ރަދުންނަށް ވެސް މި ހެއްދުވުނު ގޯސް ހަމަ އެހިނދުން

ދެނެގަނެވިއްޖެއެވެ.

ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް މޮޅު ފަންޑިތަވެރިއެއް ވެސް

މެއެވެ .އޭނާގެ ފަންޑިތަވެރިކަމުގެ މޮޅު ވާހަކަތައް ވެސް އެ ޒަމާނުގައި

ދައްކާ އުޅުނެވެ .ހަމަ އެފަދައިން އެމަނިކުފާނަކީ ޅެންވެރިކަމަށް އަރައި
ހުންނެވި ޝާއިރެއް ވެސް މެއެވެ .ޞަލާޙުއްދީން ލިޔުއްވައިފައިވާ
ގޮތުގައި ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ތެރެއިން

ފެންނާން އޮތް ދެ ފޮތަކީ ދިޔޯގެ ރައިވަރު ފޮތާއި އަރިއަތޮޅު އަރުމާދު
ރައިވަރު ފޮތެވެ .މީގެ ތެރެއިން އަރިއަތޮޅު އަރުމާދު ރައިވަރު ފޮތަކީ

ރަދުންގެ އަރިހުގައި އަރިއަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު މާލެ

ވަޑައިގެންފައި ހުށައެޅުއްވި ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ އެ ދަތުރުފުޅުގެ ކަންތައްތަކުގެ

ތަފުސީލެވެ .ދަތުރުގެ ކަންތައްތައް ހިނގައި ދިޔަގޮތް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެ

ފޮތުގައި ރައިވަރު ގޮތަށް ލިޔުއްވައިފައި އޮތެވެ .މި ފޮތް ލިބިވަޑައިގަތުމުން
ރަދުން ވިދާޅުވިއެވެ" .ކަމެއް ވީމާ އެކަމެއް ދެކޭން ހުރި ޝާޢިރަކަށް
އެކަމެއް އެ ހިނގި ގޮތަކަށް ކިތަންމެ ރީތިކޮށް ވެސް ޅެން ހަދައި ކިއުމަކީ
އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫންތާއެވެ".

ރަދުން މިހެން ވިދާޅުވީމާ ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނު ދެންނެވިއެވެ.

ނޫން މަސާހިބާއެވެ .ނުހިނގާ ކަމެއް ހިތްމައްޗަށް ގެނަސްގެން ޚިޔާލުން އެކަން
ނެރެގަތުން މާ ފަސޭހަވާނެއެވެ .ދެން ރަދުން ވިދާޅުބަސްފުޅު އިއްވެވިއެވެ.

ޙަސަންބޭއަށް މި ރައިވަރުފޮތް މި ހެދުނީ ދޮޅުމަހެއްހައި ދުވަހުންނެވެ.

ތިޔަހެންވިއްޔާ ނުވާކަމެއްގެ ވާހަކަ މިހާ ރިވެތިކޮށް ތިން މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި ހަދައިގެން ގެނެސް ބަލާށެވެ .ރަދުން މިހެން ވިދާޅުވުމުން ޖުމުލަ

ފަނަރަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިޔޯގެ ރައިވަރު ފޮތް އެކުލަވައިލައްވައިގެން
ގެންގޮސް އެރުވިކަމަށް ވެއެވެ .ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނު ލިޔުއްވި

އަރުމާދު ރައިވަރު ފޮތުގައި އެކުލެވިގެން ވަނީ  169ރައިވަރެވެ .ދިޔޯގެ
ރައިވަރު ފޮތުގައި އެކުލެވިގެން ވަނީ  335ރައިވަރެވެ.

މަދަރުސާތަކެއްގެ މަދަރުސާ ކުދީންނަށް ވެސް ،އަދި ހުރިހައި ދިވެހީންނަށް

ވެސް ވަރަށް ފަރިތަ ނަމެކެވެ .ސަބަބަކީ އޭނާއަކީ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި

މަޝްހޫރު ދިޔޯގެ ރައިވަރު ލިޔުއްވި ޝާޢިރު ކަމަށް ވީތީއެވެ .ބަނޑޭރި ޙަސަން
މަނިކުފާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔުއްވީ އަރިއަތޮޅު އަރުމާދު ރައިވަރެވެ .އޭގައި
ވަނީ އަރިއަތޮޅަށް މުޢީނުއްދީނު ރަދުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ވާހަކައެވެ .މި
ރައިވަރުތަކުން ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފައިވަނީ އެ ދަތުރު ކަންތައްތައް ހިނގައިދިޔަ

ގޮތާއި ،އެ ޒަމާނުގައި ރަސްކަމުގެ ކަންތައްތަކާއި ،ޢިއްޒަތް ހުންނަ ގޮތާއި،

ރައްޔިތުން ރަސްރަސްކަލުންނަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރާ ގޮތެވެ .މީގެ
އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ވެރީންގެ މައްޗަށް ލޯބި އޮންނަ މިންވަރު
ވެސް މި ރައިވަރުތަކުން އެނގެއެވެ.
މި

ކަންކަމުގެ

އިތުރުން
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ާތ ައ ަބ ުދ ޅުން ިތ ޭބހި އަރު

ރ ިހ ިތބޭ ައޅުން)
( ާތ ައބަދު ު

ާވ ަހކަ ާމދު ދި ެވހި އަރު

ރ ާމދު ާވ ަހކަ)
(ދި ެވހި ައ ު

ނ ގިނަ
ށ ަކތުން ިއ ްއވާ ް
ނ ަ
ަ

ނށަ ިއ ްއވާން)
(ގިނަ ކަތުން ަ

ނ ގޮތުން އި ްއވާ
ަލ ަކށަ ަފސު ޭ

ނ ޮގތުން)
( ަފސު ަލ ަކށް ިއއްވާ ޭ

ނވާ
ރ ާމދު ެފށި އި ް
ަހކަ ައ ު

(އަރު ާމދު ާވ ަހކަ ެފށި އިން)

ށމެ ބުނެ
ށ ަކ ަވރުން ާފ ީ
ަ

ށމެ)
ނ ާފ ީ
( ަކށަވަރުން ބު ެ

ނވާ
ަތ ަކކުން ައ ަމށަ ިފ ުކރު ލު ް

( ަމށަ ައލުންވާ ިފ ުކރު ަތ ަކކުން)

ނވާ
ރ ާމދު ަފސްލު ް
ަހކަ ައ ު

ސލުން)
( ައރު ާމދު ާވ ަހކަ ަފ ް

މި ދަންނަވައި ލެވުނު ތިން ރައިވަރުން ވެސް ބަނޑޭރި ޙަސަން

މަނިކުފާނު އެ ރައިވަރުތައް ހައްދަވާން ފައްޓަވައިގެން ،ގޮތް ވަރަށް ރީއްޗަށް

ވިދާޅުވެ ދެއްވާފައި އެބަހުއްޓެވެ .މި ބޭބޭފުޅުން ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ވަރަށް
ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެކި ރޮނގުރޮނގުން ކުރައްވާފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ

ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅަކީ މިއަދު ހުރިހައި

ރައިވަރުގެ

ނށަ ިމ ުބލުން ެފށީ ަފސު
ާ

ނށަ މި ެފށީ)
ސލުން ބު ަ
(ފަ ް

މައްޗަށް

އެކުލަވައިލައްވައިފައިވާ މި ރައިވަރު ފޮތުން ދިވެހި ބަހުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި،
ބަސްތަކާއި ލަފުޒުތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދަސްވުންފަދަ ކަންކަން ވެސް

މި ރީތި ދިވެހި ބަސް މި ފޭރާމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި އައީ
މިފަދަ ބޭބޭފުޅުން ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅުންނެވެ.

މިއަދު ދިވެހި ބަހަށް ވަމުން މިވާ ގޮތާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް

ވިސްނާން ވެއްޖެއެވެ .އެއަކީ އެކެއް ދެމީހެއްގެ ކަމެއް ނޫނެވެ .ހަމަ

ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ވެސް ކަމެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މި

ޤައުމީ ތަރިކަ އަތުން ބީވެގެން ދިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނީ ބަނޑޭރި ޙަސަން

މަނިކުފާނުމެންފަދަ އަދީބުން ދައްކަވާފައި އެވާ މަގުން ،ބަހުގެ ހަމަތަކާއި،
އަދަބީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަބާވެވިގެންނެވެ.

 ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ޯހދީ:
ޝައިޚް ޒުބޭރު

()1999

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން

ކަންޒުލް އަދަބު

()1992

އައްސައްޔިދު ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދި

ދަންފު

()2000

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤް

ދިވެހި އަދީބުން )1993( 1

ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

އެނގެއެވެ .މި ފޮތުގައި ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނު ހިމަނުއްވާފައިވާ
ރައިވަރުތަކުން ދެތިން ރައިވަރެއް ވެސް ހިމަނާލެވިފައި އެވަނީއެވެ.
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