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މެނޭ ޖިންގ އެޑި ޓަރ
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ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް
ކރަމް
ޙަސަން އަ ް

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

އެ ސޯ ސިއޭޓް އެޑި ޓަރ

އެސިސް ޓެން ޓް އެޑި ޓަރ

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 1
އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ޕްރޮޑަކްޝަ ން އި ންޗާޖް

ޕްރޮޑަކްޝަ ން އި ންޗާޖް

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ލ ދީދީ
ސާޖަންޓް ރިފްޢަތު ޢަ ީ

މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ

އެޑިޓޯރިއަލް އެސިސްޓެ ންޓް

ސްޓާފް ސާޖަންޓް މޫސާ ފުޢާދު

ކޕްރަލް ޝާމީ އަޙްމަދު
ޯ

އެޑިޓޯރިއަލް އެސިސްޓެ ންޓް

އެޑިޓޯރިއަލް އެސިސްޓެ ންޓް

ސ ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު
ލާން ް
އިޝާން ޙުސައިން

ލާންސް ކޯޕްރަލް އިސްމާޢީލް
ޢާޠިފް އަޙްމަދު

ޕުރޫފް ރީޑިންގ

ގްރެ ފިކްސް ޑި ޒައިނިންގ

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 2
ސފް
ލޙް ޔޫ ު
ޙުސައިން ޞަ ާ

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ފި ހު ރި ސް ތު

ކަވަރ ސްޓޯރީ

ނތެރިޔާ ގެ ަ
ހޭ ު
ދރި "ޙައްޔު"ގެ
ލ ް
ބއްދި
ކމަތްތ ެރި ު
ޙި ު

ބ ަ
ނ ާދ ަ
ނ ަ
ދ ު
ލތައ ް
ނމ ު ް
ށ އަ ް
ޢއަ ް
މުޖުތަމ ަ ު
ސިފަވަންތަ ސިފައިން އުފެއްދުމަށް ގޮންޖެހުމެއް

އެޑިޓަރުގެ ަބސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮ
އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ ލޮބުވެތި އެންމެހާ
ކިޔުންތެރިންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ .އަދި ކިޔުންތެރިން ދެއްވާ
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއި ޚިޔާލުތަކަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު

އަސްކަރިއްޔާގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުންތަކުގެ

ދަންނަވަމެވެ .އައްޑަނަ މަޖައްލާ ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި

ސަބަބުން ހަރުދަނާ އަސްކަރީ ފައުޖެއް ބިނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

މަޤްބޫލު ވެގެން ދަނީ މަޖައްލާގައި ފޭރާން ރަނގަޅު ލިޔުންތަކެއް

ލިބިގެން ދިޔައެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން

ހިމެނޭތީކަން ކަށަވަރެވެ .ޢިލްމީގޮތުންނާއި މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުން

ސިފައިންނަށް އައި އިންޤިލާބީ ބަދަލާއި ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނުހަނު މުއްސަނދި ލިޔުންތަކެއް ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް

ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ސިފައިން ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކިތަންމެ

ގެނެސްދެވޭތީއެވެ .އެހެންކަމުން އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ މިފަހަރު

ގިނަ ވިއަސް ،އަދި ކިތަންމެ އުނދަގޫ ވިއަސް ،މި މަސައްކަތުގައި

ޢަދަދުގައި ވެސް ،ލިޔުންތައް ހިއްސާކޮށްދެއްވި އެންމެހާ

ސިފައިން ސާބިތުވެ ތިބީ އެއްވެސް ފޫހިކަމެއް ނެތި ،ސާބިތުކަމާއެކުއެވެ.

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ވެދުން

ސިފައިންގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަމާއި ހަރުދަނާކަން އިހުނަށްވުރެ އެތައް

ކުރަމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާއިއެކު ބަހައްޓަވާ ގާތްގުޅުން

ގުނައެއް މިހާރު ބޮޑެވެ .ސިފައިންގެ މަސައްކަތުގައި އިތުބާރާއި

ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު އަބަދުވެސް ބަލައިގަންނަމެވެ .އައްޑަނަ

ޔަޤީންކަން ވެސް ނުހަނު ބޮޑެވެ.

މަޖައްލާގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު
ދަ ން ނަ ވަމެ ވެ.

ޝައްކެއްނެތެވެ .ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
އައްޑަނައެވެ.

ދިފާޢީ

މިނިވަންކަން

ދިވެހީންގެ

ދިފާޢުކޮށްދޭނެ

ޝައްކެއްނެތެވެ .ނަޞްރުގެ ދުވަހަކީ ދިވެހީންގެ ތެރެއިން

ވަރަގުދަ ފާރެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަސީބު ކަމުގައިވާ މާތްވެގެންވާ

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޚާއްޞަ ދުވަހެކެވެ .ދިވެހީންގެ

އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކޮށްދޭނެ ބާރެވެ .ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން

ތެރެއިން ބަޔަކު ޝަހީދުވެގެންދިޔަ ހިތާމަވެރި ދުވަހެކެވެ .މާތް

ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ އާރެވެ .މި ދެންނެވި ދިފާޢީ އައްޑަނައިގެ އާރާއި

ﷲ ޝަހީދުންގެ ފުރާނައަށް ރަޙްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ

ޝަޚުޞިއްޔަތު

ބާރު

ދަމަހައްޓައި

ނެގެހެއްޓުމަށާއި،

ހައިބަތާއި

ނަޞްރުގެ

ދެމެހެއްޓުމަށާއި ،ހުޝިޔާރުކަމާއި ކުޅަދާނަކަށް ،އަދި ފެންވަރާއި

ދުވަހުގެ ޚާއްޞަކަން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެވެ .އެ

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނީ މަސައްކަތް

ދުވަހު ސިފައިން ކުރި ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތް އަބަދުވެސް

ކުރަމުންނެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ވެސް ދަނީ ހާސިލުވަމުންނެވެ.

މިނިވަންކަމާއި

ދިވެހި ސިފައިންގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަމުގެ ތެރެއިން ޤާޢިމުކުރެވިފައިވާ

ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤުލާލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި

ދިފާޢީ އައްޑަނައަކީ މިއަދު ،ދިވެހި ލޮބުވެތި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ސިފައިން ކުރި

ލޯތްބާއި އިޙުތިރާމް އަދި އިތުބާރު ނުހަނު މަތީ ދަރަޖައަކަށް ލިބިފައިވާ

ޖެހިލުންކުޑަ މަސައްކަތަކީ ތަޢުރީފު ޙައްޤު މަސައްކަތެކެވެ.

ޤައުމީ ދިފާޢީ އައްޑަނައެވެ.

މަތިވެރި

ފާހަގަކުރަން

ނިޢުމަތް

މިންވަރުކޮށްދެއްވާށިއެވެ.

ޖެހެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަދި އެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއާއި ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ
ތެރެއިން ލިބިގެން ދިޔަ ނަޞްރަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
މިންވަރު ކޮށްދެއްވި ވަރަށް މަތިވެރި ނަޞްރެކެވެ.
 1988ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ  3ވަނަ

މާތް ﷲ މި ލޮބުވެތި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު
ރައްކާތެރި

ކޮށްދެއްވާށިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޙިމާޔަތްކޮށްދެއްވާށިއެވެ .ދިވެހި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ސާބިތުވެ ތިބުމުގެ
ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދިވެހި ސިފައިންނަށް އަބަދުވެސް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.

ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ބިރުވެރި ހާދިސާއިން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް
ގިނަ ފިލާވަޅުތައް ދަސްކުރީމެވެ .ވަރަށް ގިނަ ޢިބުރަތްތަކެއް
ހާޞިލުކުރީމެވެ .މި ފިލާވަޅުތަކުގެ އަލީގައި ޚާއްޞަކޮށް
އަސްކަރިއްޔާއަށް އައި ހަރުދަނާ އިންޤިލާބަކީ ފާހަގަކުރަން
ޖެހޭފަދަ ނުހަނު ބޮޑު އިންޤިލާބެކެވެ .އެ ދުވަހަށްފަހު ދިވެހި

އިސްލާމްދީން

ކާނަލް ޙުސައިން ޢަލީ
އެޑިޓަރ

ނކަ ާމއ ި ި
ތއ ި
ސ ާޔ ަ
ދ ާ
ދިވެހި ާރއްޖޭގެ މިނިވަ ް

ނ
ސތިޤު ާލ ު
ލ ެ
ނގެ ލެއ ި ް
ދމިއޮތީ ދިވެހީ ް
އި ް
ބއ ި
އމީ ލޯތ ް ާ
ކރީތީއެވެ .ޤ ަ ު
އަގުއަ ާދ ު

ނގ ެ
ނގ ެ ރޫ ުޙ ދިވެހީ ް
ބލްވަޠ ަ ް
ހުއ ް ު
ތެރޭގައ ި

ދމި
ެ

ނ ގެ
އޮތީތީއެވެ .ދި ވެ ހީ ް

ކރީތީއެވެ .ދިވެހި
ނ ލޯ ި
ބ ު
ށ ދިވެހީ ް
ނތަކަމ ަ ް
ދިވެހިވަ ް

ކރީތީއެވެ.
ޔތުގ ެ ަ
އމިއ ް ަ
ށ އ ި ުޙތި ާރމު ު
ބހާތަކަ ް
ޤަ ު
ނ ާވ
ާމތްވެގެ ް

ސ ާލމްދީ ާނއ ި
އި ް

ބހާއ ި
ދިވެހި ަ

ނގ ެ ަ
ނގ ެ
ތއ ި ދިވެހީ ް
ޘ ާޤފ ަ ާ
ތރީ ާޚއ ި ދިވެހީ ް
ދިވެހި ާ

ނ ދިނީތީއެވެ.
ނ ާވ އަހުމިއ ް ަ
ދ ާކ ަ
ާއ ަ
ޔތުކަ ް
ށ ދޭ ް
ދއަ ް

ދނީ މި
ނ ހ ެ ިކ ެ
ތރީ ުޚ ް
ނކަމުގ ެ ދިގު ާ
ނގެ މިނިވަ ް
ދިވެހީ ް

ށ މަތިވެރި
ނ ވެފައިވަނީ ވަ ަ
ދކެ ދިވެހި ާކ ަ
އމ ު ެ
ރ ް
ބފ ައ ި ް
ޤަ ު

ނމެ
ލޯތ ް ެ
ކރިމަތިވި ކޮ ް
ށ ު
ބއްކަމެވެ .ދިވެހި ާރއްޖެއަ ް

އފުލި
ދ ާވ ަ
ނ ަ
ނ ާކ ެ
ނ ު
ށ ދިވެހީ ް
ދކޮޅ ަ ް
ޢ ު
ރއްކަލަ ާކއ ި ު
ު
ނވެ.
ދިފާޢީ އައްޑ ަ ަ
ބލްވަޠ ަ ެ
އމީ ލޯތ ް ެ
ބވެު .ޙއ ް ު
ނއަ ީކ ޤ ަ ު
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ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވުމަކީ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތުގެ
ކުރިއަށް

ޤައުމު

އިސްކުރުމެވެ.

ޓަކައި

އަދާކުރަންޖެހޭ

ޒިންމާތައް

ޤައުމަށް
އަދާކުރުމެވެ.

ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ބޮޑުކަމެއްގައި ޤައުމު
ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރިއަށް ނުކުތުމެވެ .ޤައުމިއްޔަތަށް
ޓަކައި ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވުމެވެ .ޤައުމު
ދެކެ ލޯބިވާންވީ ޤައުމުން ލިބޭ މަންފާއަކަށް ޓަކައި
އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .މި ބިމަށް އުފަންވީތީއެވެ .މި
ފަސްގަނޑަށް ނިސްބަތްވީތީއެވެ .އަދި މި ވަޒަނުގައި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަންހައާއި ނަސްލު ދެމިއޮތަތީއެވެ.
ދިވެހި

ތާރީޚު

ދެކެފައިވާ

ޤައުމީ

ބަޠަލުން

ޤައުމަށް ޓަކައި ކުރެއްވި ޖިހާދާއި ވެވަޑައިގެންނެވި

އެ

ވަޠަނީ ލޯބީގެ މަތިވެރިކަމުންނެވެ .އެ ޖިޒީތައް

ދަރިން ޤައުމާމެދު ވިސްނުމާއި ފިކުރު ގެންގުޅޭ

ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް ޤައުމީ ލޯތްބެވެ.

ކަނޑާލެއްވުމުން

ހަނގުރާމައަށް

ގޮތަކުންނެވެ .އެ ހިތެއްގައި ޤައުމާމެދު އޮންނަ

ޙުއްބުލްވަޠަނެވެ .ޢަލީ ރަސްގެފާނު ،ބާރުގަދަ

އައި ޕޯޗްގީޒުންނާއި ހޮޅީން ބަލިކުރެއްވީ ދީނީ

ޣީރަތްތެރިކަމާއި ބިންވަޅު ނެގޭ ޤައުމީ ލޯބީގެ

ދެކޮޅު

ވަހުދަތާއި ޤައުމީ ލޯބީގައި ކުރެއްވި ޖިހާދުންނެވެ.

ހިތްތަކުގައި

ހެއްދެވިއެވެ.

އެންމެފަހުން

ގިނިކަންޏާ

(މަލަބާރީން)ގެ

ކަހަލަގޮތަކަށް

ނިކުމެވަޑައިގެން

ޕޯޗުގީޒުންނާ

ޤުރުބާނީތަކުން

މަތިވެރި

އަމާން

ޕޯޗްގީޒުންނަށް

ދައްކުވައިދިނީ

ދެއްވުމަށް

ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކުރައްވައި ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވީ
ޤައުމީ

ލޯތްބާއި

ޤައުމީ

ޖޯޝުގައެވެ.

ޢަލީ

ރާއްޖެއަށް

ހޮޅީން

ދޮންބަންޑާރައިން،

މިންވަރަކުންނެވެ.
ޤައުމިއްޔަތު

އެ

ދިރުވާ

ދަރިންގެ
އާލާކުރުމަށް

ވެފައިވާ

ޤައުމީ

ގޮތަކުންނެވެ .ޤައުމުގެ އެންމެހައި ސިފަތަކާއި

ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު

އަގުތަކަށް ލޯބިކުރަން ދަސްކޮށްދެވިފައި ވާތީއެވެ.

ކުރެއްވި ވަރުގަދަ ޖިހާދަކުންނެވެ .ޣިޔާސުއްދީން

ޤައުމުގެ ކީރިތިކަމާއި މޫރިތިކަމާއި ހައިބަވަންތަކަން

މިނިވަންކޮށްދެއްވީ

އަތްދަށުން

ރާއްޖެ

ލޯބީގައި

ނުކުންނަވައި

ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާތީއެވެ.

ފަހުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން
އާދަމާއި

ނޮވެންބަރު

ތިނެއްގެ

މުޖާހިދުން

ޓެރަރިސްޓު

ތަމަޅަ

ޤައުމީ ލޯބިން ފެންނާނީ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެހައި
ރުކުންތައް

ދަމަހައްޓައި

އިސްކަމެވެ.

ދިވެހީން

އިޙްތިރާމުކުރުމަށް

ދެވޭ

ނެގެހެއްޓުމަށް
ޤަބޫލުކުރާ

ދެވޭ

ހަމަތަކަށް

އަހަމިއްޔަތުކަމެވެ.

ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެ ޮކޅަށް ޖިހާދުކޮށް ވެވަޑައިގެންނެވި ޤުރުބާނީންނާއި

ދިވެހީންނާ ލާމެހިފައިވާ ޠަބީޢީ ހުރިހާ ކަންކަމާ

ކުރެއްވި މަތިވެރި ޖިހާދުން ވެސް ފެންނަނީ ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަން

މެދު އޮންނަ އަގަލާއި ކުލުނެވެ .ދިވެހީންގެ ދިފާޢީ

ދަމަހައްޓަވައި ދެއްވުމަށް އެބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް ދީނީ ލޯތްބާއި

އައްޑަނައިގައި ހުންނަން ޖެހެނީ މި ސިފަތަކެވެ.
މި ޝުޢޫރާއި މި އިހުސާސްތަކެވެ .މި ހިތްވަރާއި
މި ޢަޒުމާއި މި ފެންވަރާއި މި ފަންވަރެވެ.

ވަޠަނީ ރޫޙާއި ޤައުމީ ޖޯޝެވެ.

ޤައުމީ ލޯތްބަކީ އެހެން ހުރިހާ ލޯތްބެކޭ
އެއްގޮތަށް «ލޯބި ވަމޭ ނުވަތަ ލޯބި ވެޔޭ» ދުލުން

ރަސްގެފާނު ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އިންނެވި

ރަދުން ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދު ކުރައްވައި
ޤައުމީ

އަނބިކަނބަލުން ،ކަނބާ ޢައިޝާ ރަނިކިލެގެފާނު

ނަޞްރާއި

ފަތަޙަ

ހއ .ބާރަށުގައި ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވީ ދިވެހި

ލޯތްބާއި

ޤައުމިއްޔަތުގެ

އަންހެނުންގެ ހިތްވަރާއި ޤައުމީ ލޯބި ސާބިތުކޮށް

ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން

ދެއްވާފައެވެ .ބޮޑުތަކުރުފާނާއި ކަޅުއޮށްފުންމީގެ

މުޖާހިދުން

އާދަމާއި

ހޯއްދަވައިދެއްވީ
ދިފާޢުގައެވެ.
ތިނެއްގެ

ނޮވެންބަރު

ފަހުގެ

އަޅުވެތިކޮށްގެން

ތަމަޅަ ޓެރަރިސްޓް ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް

ތިބި ޕޯޗްގީޒުންނާ ހަނގުރާމަކުރައްވައި ރާއްޖެ

ޤުރުބާނީންނާއި

މުޖާހިދުން،

ދިވެހިރާއްޖެ

ވެވަޑައިގެންނެވި

ޖިހާދުކޮށް

އޮތް

ކުރެއްވި މަތިވެރި ޖިހާދުން ވެސް ފެންނަނީ

ޣީރަތްތެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރި ލޯބީގައި ވާރެއާއި

ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަވައި ދެއްވުމަށް

އަވީގައި ރެއާއި ދުވާލު އަނގަމަތި މަސްއޮޑިއެއްގައި

އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް ދީނީ ލޯތްބާއި

ކުރެއްވި ވަރުގަދަ ޖިހާދުގައެވެ .ބޮޑު ރަސްގެފާނުގެ

ވަޠަނީ ރޫޙާއި ޤައުމީ ޖޯޝެވެ .ދިވެހީންގެ

ރަސްކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ހަމަލާދިން ޕޯޗްގީޒުންގެ

މިނިވަންކަމުގެ

ޤައުމީ

ގުރާބުތައް ބަލިކުރައްވައި ފައްސާލެއްވީ ޤައުމީ

ދިދަ މިނިވަން ޖައްވެއްގައި މިނިވަން

މިނިވަންކޮށްދެއްވީ

ދީނާއި

ޤައުމާމެދު

ލޯތްބާއި ޤައުމީ ރޫޙުގައި ކުރެއްވި ޖިހާދުންނެވެ.

ވަޔާއެކު

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހީން ދެމުންދިޔަ އެކިއެކި

ބޭފުޅުންގެ

ޖިޒީތައް ކަނޑުއްވައި ލައްވައި ދިވެހި ދައުލަތަކީ

ސަބަބުންނެވެ.

ފުރިހަމަ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ދައުލަތެއްކަން

ސަ ބަ ބު ން ނެ ވެ.

އިސްކަންދަރު

ރަސްގެފާނު

ހާމަކޮށްދެއްވީ

ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް ޓަކައި
އެ ރަދުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް ޤައުމީ އަދި

ފަޚުރުކަމުގައިވާ

ވިހުރެމުން

އެދަނީ

ފިދާޢީ
ޤައުމީ

ބުނެލައިގެން ފުއްދާލެވެން އޮތް ލޯތްބެއް ނޫނެވެ.

މި

ޖިހާދުގެ
ލޯބީގެ

ޤައުމީ ބަޠަލުން އުފެދިގެން
އަންނަނީ

ޤައުމުގެ
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މި

މުއައްސަސާތަކެއް ފަހަތަށް ޖެހުނަސް ފަހަތަށް

ވެސް ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ލޯތްބެކެވެ .މި ނަޒަރުން

ޒަމާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ އައްޑަނައަކީ

ޖެހެވެން ނޯންނާނެ މުއައްސަސާއެކެވެ .ސިފައިން

ވިސްނާއިރު އަސްކަރީ ޚިދުމަތަށް ވަންނަ ކޮންމެ

ދިވެހި ސިފައިންނެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެނަމަ ދެން އެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވާނެ

މީހަކީ ޚާއްޞަކޮށް އަސްކަރިއްޔާގައި ޚިދުމަތުގައި

ދިފާޢީ

އައްޑަނައިން

ސާބިތުވެ ހުންނަ ކޮންމެ ފަހުލަވާނަކީ ޤައުމު ދެކެ

ހިޔާމަތްކޮށްދީ ދިފާޢުކޮށްދޭންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލޯބިވާ ދިވެހި ދަރިއެއްކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ .އޭނާ

ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި

ސަރަޙައްދާއި

އަސްކަރީ ޚިދުމަތާ ގުޅެން ނިންމާ ނިންމުމަކުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދާއި
މިނިވަންކަމާއި

އެއީ ބަހާއި ޢަމަލުން އަދި ލެއާއި ފުރާނައިން

މި

ނަޒަރިއްޔާއިން

ބާރެވެ.

މި

ވިސްނާއިރު

ދިފާޢީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .އޭނާގެ މުޅި އުމުރަށް ނިންމާ

ރައްޔިތުންނެވެ.

ދިވެހީންގެ

ފަރާތަށްވާ

އިސްތިޤުލާލެވެ.

ދިވެހި

ނިންމުމަކާއި

ވަރުގަދަ

ހެއްދެވި

އަހުދަކާއެކު ކުރާ މަތިވެރި ހުވާގެ ސަބަބުންނެވެ.
އެ ހުވާގައި ވެއެވެ« .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދިމާވާ ކޮންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކުން ވެސް ޤައުމު

އިސްލާމްދީނާއި،

ދިފާޢުކޮށްދިނުމުގައި ސިފައިން އަދާކުރާ ޒިންމާއާއި

ތެދުވެރިކަމާއި

މަސްއޫލިއްޔަތު

ދައުލަތުގެ

ދެމިހުރުމަށާއި

ތަފާތު ގިނަ މުއައްސަސާތައް އެކި ކަންކަމަށް

ކިބައިން

ޚާއްޞަވެފައި ވިޔަސް ،ޤައުމުގައި ވަކި ވަރަކަށް

ދިވެހި ދައުލަތް ސަލާމަތްކުރުމުގައި ފުރާނައިން

ކަންކަން

ބޮޑުވެގެންދިއުމުން

ޤުރުބާންވާން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޤުރުބާންވުމަށް

ސިފައިންނަށް

ކެރިހުރެ މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ».

މަޖުބޫރުވެއެވެ .އަސްކަރިއްޔާއަކީ އެހެން ހުރިހާ

ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖެ

ދިފާޢުކުރުމުގައި

އަމާނާތްތެރިކަންމަތީގައި
ދުޝްމަނުންނާއި

ބަޣާވާތްތެރިންގެ

ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ނުރައްކާތެރިވެ
ކުރިއަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި
އިސްތިޤުލާލުގެ

އައްޑަނައަކީ

ދިފާޢީ

ދިވެހި

ސިފައިންކަން ދެނެގަތުމަށް މާޒީގެ ޞަފުޙާތަކުން
މާގިނަ ގަނޑުތަކެއް އުކާކަށް ނުޖެހެއެވެ .ފަހުގެ

އަސްކަރިއްޔާއަކީ

ޤައުމުގެ ދިފާޢީ އައްޑަނައަށް ވަނީ ޤައުމަށް

އަސާސީއާއި،

އެހެން ބަޔަކު ނުތިބޭނެއެވެ.

ތާރީޚަށް ބަލާއިރު  1988ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ
ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަކީ މީގެ މިސާލެކެވެ .އެ ދުވަހު
ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރެއިން
އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުވެ ،އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމުވަމުން
ދިޔައިރު ވެސް ދުޝްމަނުންނަށް އަމާން ނުދީ އެ
ކުރި ވަރުގަދަ ޖިހާދަކީ ތަޢުރީފު ޙައްޤު ޖިހާދެކެވެ.
އެއީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ދީނާއި ޤައުމަށް
ޓަކައި ޖިހާދުކޮށް ޤުރުބާންވާން ކެރޭ ހިތްވަރުގަދަ

ނިކުންނަން

ފަހުލަވާނުން ތިބިކަން ދައްކައިދިން ދުވަހެކެވެ.
ދުޝްމަނުން

ޖަހަމުންދިޔަ

ވަޒަންތަކުގެ ކުރިމައްޗަށް ނިކުތް
ސިފައިން އެ ހާމަކޮށްދެއްވީ އެކަމެވެ.
ދިވެހި ސިފައިންގެ އެންމެ ފަހު މީހާގެ
ފުރާނައާ ހަމައަށް ވެސް ދިވެހީންގެ ފަޚުރުވެރި
މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ދާން ދޫކޮށް ނުލާނެކަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމާއި
ޞުލްޙަ

މަޞްލަޙަތު

ދެމެހެއްޓުމުގައި

ސިފައިން

އަދާކޮށްފައިވަނީ އަދި މިހާރު އަދާކުރަމުން ދަނީ މުހިންމު
ދައުރެކެވެ .މަދަނީ މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން
ހިންގާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން އަލިފާން
ނިންވުންފަދަ މަދަނީ ޚިދުމަތްތަކުގައާއި ކަނޑުމަތީގައި ހާލުގައި
ޖެހޭ މީހުންނާއި ގެއްލިގެން ހޯދާ މީހުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ
ސަލާމަތްކުރުމަށް އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ބެލުމެއްނެތި ސިފައިންކުރާ
ޤައުމީ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑެތި ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި
ހާދިސާތަކުގައި

ވެސް

ދިފާޢީ

އައްޑަނައަކީ

ދިވެހި

އަސްކަރިއްޔާކަން ސިފައިން ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.
 2004ޑިސެންބަރު  26ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި
ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ އޭގެ މިސާލެކެވެ .އެ ނުރައްކާތެރި
ކާރިސާގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ދިވެހި
ސިފައިން ވެފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޤުރުބާނީތަކެކެވެ.
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ސިފައިންގެ މީހުންގެ ޢާއިލާތައް ވެސް ހާލުގައި

ހުރެގެންނެއް

ޚިދުމަތެއްގެ

އަދާކުރަނީ ސިފައިންނެވެ .މޫސުމީ ނުރައްކާތަކާ

ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ،ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ

ގޮތުގައެވެ .ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުގައެވެ.

ޤުދުރަތީ

ރައްޔިތުންނާ

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަށުން ބޭރުގައި

ބަލި މީހުން އެކަހެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ،ބަލި

އެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތްކުރަނީ ސިފައިންނެވެ.

އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން

މީހުންނާއި ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުންނާއި

ފުށިދިއްގަރު ފަރުމައްޗަށް ދޯންޏެއް ބަންޑުން

މަސައްކަތްކުރިއެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ ވަގުތުން

އެ ފަދަ މީހުންގެ ގައިން ނަގާ ސާމްޕަލްތައް

ޖަހާލި ހާދިސާއާއި އެނަމާ ބޯޓް ބަންޑުން ޖަހާލި

ފެށިގެން ރިލީފް ކޭމްޕުތައް ހަދައި ހިންގައި،

އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި

ކާރިސާއާއި ހަނިމާދޫ ބޭރަށް ބަންޑުން ޖަހާލި

ރަށްރަށަށް ޓީމުތައް ގޮސް ރަށްރަށާއި ގޯތިގެދޮރު

ސިފައިންވަނީ މަތިވެރި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެފައެވެ.

ލޯންޗުގެ

ގެއްލުނު

އިމާރާތްކޮށް،

ބަލި މީހުން ބައިތިއްބާނެ ފެލިސިޓީތައް ހަދައިދީ،

މީހުނު ހޯދުމުގައި ސިފައިން ވެފައިވާ ޤުރުބާނީ

ފޯވާޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި

އެފަދަ ތަންތަން މެނޭޖްކޮށް ހިންގައިދިނެވެ .އަދި

ވަރަށް ބޮޑެވެ .އަމިއްލަ ނަފުސު ނުރައްކަލަށް

ސާފުކޮށްދީ،

ވަގުތީ

ހިޔާތައް

ނޫނެވެ.

ޤައުމީ

ކާރިސާތަކާ

މީހުން

ގުޅިގެން

ސަލާމަތްކުރުމާއި

ހުށަހެޅިގެންދާ އެތައް ހާދިސާއެއްގައި ދިވެހި
ސިފައިން

އަމިއްލަ ނަފްސު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިގެންދާ
އެތައް ހާދިސާއެއްގައި ދިވެހި ސިފައިން ދަނީ އެހެން
މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދީ ،ދިވެހީންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދިފާޢީ އައްޑަނައަކީ ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހި ސިފައިންކަން
ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.

ދަނީ

ސަލާމަތްކޮށްދީ،
ދިފާޢީ

އެހެން

އައްޑަނައަކީ

ސިފައިންކަން

މީހުންގެ

ދިވެހީންނާއި

ފުރާނަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދިވެހި

ހިތްވަރުގަދަ

ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.

ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަސްކަރިއްޔާއަކީ

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓާ ކިއްލާއެވެ.
ސިޔާދަތީ

ދިވެހީންގެ
ސިފައިންގެ

ބާރުގެ

ޚިދުމަތަކީ

މަރުކާއެވެ.
ޚިދުމަތުގެ

ޤައުމީ

ކުރިބޯއްޓެވެ.

ދިވެހިންގެ

ލޭގައި

ހިނގާ

މިނިވަންކަމުގެ

ވިންދުގެ

ރަމުޒެވެ.

ދިވެހި

ޤައުމިއްޔަތުގެ

ދިރުމަކީ،

ޤައުމަށް

ޓަކައި

ޤުރުބާންވާން ކެރިގެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް
ހިސާބުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި

އަސްކަރީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން އެ ދާއިރާއިން

ނިކުމެތިބި

ދާއިމީ

އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ފަހުލަވާނުންނެވެ .ދިވެހީންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ރަށްރަށުގެ

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑްގެ އާލަމީވަބާގައި ފުރަތަމަ

ސިފައިންގެ

ރައްޔިތުން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ބަދަލުކޮށް

ކަންތައްތައް

ޚިދުމަތްތަކެއް
ހިޔާވަހިކަން

އަދި

ފޯރުކޮށްދިނެވެ.
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި
ސިފައިން

އާބާދުކޮށްދިނުމުގައި

ހިންގާފައިވަނީ

ވަރަށް ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަންތަކެކެވެ.

ނިޔާވި

މީހުންގެ

ކަށުކަމާކެމީގެ

އޮތް މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ބަދަހިކަމެވެ.

ވެސް

ދިފާޢުކުރާ ބާރަކީ ވެސް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއެވެ.

ސިފައިންނަކީ ދިފާޢީ އައްޑަނައެވެ .ކޮވިޑް19-

ދިވެހީންގެ އިޤްތިޞާދީ ލޭނާރާއި ދިވެހީންގެ ނާޒުކު

އަކީ މީގެ މިސާލެކެވެ .ކޮވިޑް19-ގެ ބިރުވެރިކަން

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ވެސް ސިފައިންގެ

ދުނިޔެއަށް ފެތުރުނުއިރު އެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް

ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ .ކުދި ޖަޒީރާ މި ޤައުމުގެ

ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކެއް ރާއްޖެއަކު

ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް އެޅޭ ތެޔޮފަދަ ތަކެތިން

ބޮޑެތި

ބަލިތަކާއި

ބަލިމަޑުކަމުގައި

ނެތެވެ .ބަލި މީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ބޭނުންކުރާ ރައްކާތެރި ހެދުމާއި އިކްއިޕްމަންޓެއް

ސަލާމަތްކުރުމުގެ

ނެތެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ފުރަތަމަ

ހިތްތަކުގައި

ނާޒުކު

ޖެހުމަކީ

ދިވެހި

ސާބިތުކޮށްފައިވާ

ސިފައިން ކުރީ އޭރު އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

ނުރައްކާތެރި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ހިތްހަމަ

ވަރުގަދަ

އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ

ކުރިމަތިވާ

އޮތް

ހިތްވަރުގަދަ

ދިވެހި

ޢަޒުމެވެ.

ސިފައިންގެ

ސިފައިން

ސިފައިންގެ

ދެގޮތެއްނުވާ
ސަފުތަކުގެ

ސާބިތުކޮށްދެމުންދާ

ޤައުމީ އަދި ވަޠަނީ ލޯތްބެވެ .ޙުއްބުލްވަޠަނެވެ.

ތިމާވެށި

ޒިންމާ

ކޮވިޑް-

 19އަށް މީހަކު ޝައްކުކުރެވިގެން އެ މީހާ
އެކަހެރިކުރުމަށް

ސިފައިން

މަސައްކަތްކުރީ

ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަސީލަތެއް
www.mndf.gov.mv
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ޮބޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ ކިޔުމުގައި ބުރާރަ މުޙައްމަދުފުޅު ،އައްސުލްޠާން
ރ ަޓޔަރޑް)
ޭމޖަރ ( ި
ޙުސައިން ޝާކިރު

ނާޞިރުއްދީން ސިރީ ވީރު އަބާރަނަ މަހާރަދުންނާއި ގުޅުވައިގެން ކިޔަމުން
އަންނަ ހުވަދޫ ވާރުއޮޑީގެ ވާހަކައަކީ ތާރީޚީ ފުލޯކު ވާހަކައެއް ނަމަވެސް
އެ ވާހަކައިގައި ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތްތަކެއް ވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ .ފުރަތަމައަށް
ދިވެހި ތާރީޚުގައި އައްސުލްޠާން ނާޞިރުއްދީން ސިރީ ވީރު އަބާރަނަ

ދިވެހިރާއްޖެ
ދުނިޔޭގެ ކަނޑުގެ ސަޠަހައިގެ 19.8%
ހިފައިގެން

މިއޮތް

ބޮޑު

ހިންދުކަނޑުގައި،

މަހާރަދުން ( 1408އިން  1411އަށް) ގެ ނަންފުޅު ކިޔާ

ސްރީލަންކާގެ ހުޅަނގުދެކުނުގައި ،އީކްއޭޓަރގެ

ރަސްކަލެއްގެ ނަންފުޅު ހިމެނިފައިވުމެވެ .ދެވަނައަށް ހުވަދޫ ވާރުއޮޑީގެ

މަތީގައި އުތުރުން ދެކުނަށް  820ކިލޯމީޓަރަށް

ވާހަކައެވެ .ތިންވަނައަށް ދިވެހި ރާވެރިކަމުގެ ވާހަކައެވެ .ހަތަރުވަނައަށް

ދެމި ހިކިފައިވާ މި ކުދިކުދި ދޮންވެލީގެ މާޑުތަކެއް
ފަދަ ރަށްތައް އާބާދުވެ ،މީހުން ދިރިއުޅޭތާ 2500

އެއްވެސް މީހަކު އެ ކަންކަން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ނުބުނިނަމަވެސް ދިވެހި

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ވެރިކަމެއް

ޘަޤާފަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަންވެރިކަމާއި ،އިރުވަރު ބެލުމާއި ،ކިޔެވެލި ކިޔެވުމާ

ޤާއިމުވެފައިވާތާ  1300އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ

މިފަދަ ވާހަކަތަކެވެ.

ދުވަސް ވެފައިވާ ،މި ރާއްޖޭގެ ޤަދީމީ މާ އިހު
އެވޭލާ ތާރީޚު ވަނީ ނޭނގުމުގެ ތެރޭގައެވެެ.
އިސްވެ ދެންނެވި ދިގު މުއްދަތުގައި ގިނަ

ކޮންމެ މީހަކު ދޮޅިއްސަ ރުކުން ރާބާލައިގެން

ތިންރުއް މުޙައްމަދު
މި މަޒުމޫނުގެ ބަޠަލު ތިންރުއް މުޙައްމަދަކީ
ހުވަދޫ ވާރުވެރިކަލޭގެ ގޭގައި ރުއްއަރަން ތިބޭ
ދޮޅިއްސަ

ރައިވެރިންގެ

ތެރެއިން

އެކަކެވެ.

ވާރުވެރިކަލޭގެ ގޭގައި އުޅޭ ދޮޅިއްސަ ރައިވެރިން
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ބަދިތައް ހިފައިގެން އައިސް ވާރުގޭ ބަދިގޭގައި
ރާބަދިތައް
މުޙައްމަދަށް

ބަހައްޓާއިރު،

އަދި

ތިންރުއް

ރާ ބޭލެނީ ތިންރުކުންނެވެ .މި

މުޙައްމަދު ،ތިންރުއް މުޙައްމަދުގެ ނަމުން މުޅި
ހުވަދޫ އަތޮޅުގައި ވަނީ ނަން މަޝްހޫރުވެފައެވެ.

ރަސްރަސްކަލުންނާއި
މި

ޤައުމުގައި

ރަނިރަނި

ވެރިކަން

ކަނބަލުން

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރަސްކަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން
ބޭރުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ.
އަދި ރަސްކަލަކަށް ކަލަމިދި ނުވާ ރަސްރަސްކަލުން
ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އައްސުލްޠާން ނާޞިރުއްދީން ސިރީ
ވީރު އަބާރަނަ މަހާރަދުން
މިފަހަރު އަޅުގަނޑު ބަލާލެވޭތޯ މި އުޅެނީ
އައްސުލްޠާނު ނާޞިރުއްދީން އަލްކަލާވަހީ ސިރީ
ވީރު އަބާރަނަ މަހާރަދުން ( 1408އިން 1411
އަށް) ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށެވެ .މި ރަދުން
ރަސްކަންކުރެއްވި

މުއްދަތަކާ

ތާރީޚު

ދޭތެރޭ

ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު އެބަހުއްޓެވެ .މި
ރަދުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް މަދަނީ
ގޮތުންނާއި ޢުމުރާނީ ގޮތުން މާބޮޑު އަދި މާގިނަ
ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަށް ވެސް
ނެތެވެ .އެކަމަކު މި ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި ދިވެހި
ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ނުކުރައްވައެއް ވެސް ނޫނެވެ.
މި ރަދުން ދިވެހި ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތައް
ސާފުކޮށް އެންގެން ނެތްނަމަވެސް މައްޗަންގޮޅި
އައުމިސްކަތާއި ހެންވޭރުގައި ހުރި އަތްކަނޑާ
މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ މި ރަދުންކަމަށް ތާރީޚުން
އެނގެއެވެ .އަދި މި ރަދުން އަވަހާރަވުމުން
އަތްކަނޑާ

ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ

މިސްކިތު

ހަރިންމަތެރޭގައިކަން ވެސް އެނގެއެވެ.

ރަދުންގެ ޝަޚުޞީ ބައެއް ސިފަ

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ ރަދުންނަކީ ،މީހުން

ދުގެތިވައު ނޮޅައި ،ދިލައި ސާފުކުރީ ސުމުއްވުލް

ލޯބިވާ ފަދަ ރީތި ސިފައެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ،

އަމީރު

ރ.ބ.ކ،.

ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛު ކުރެއްވި،

ނ.ޣ.ޢ.ވ .މާލޭގެ އިރުދެކުނު ފަރާތް ހިއްކައި

ޢަޒުމް ވަރުގަދަ ،ކޯފާގަދަ ،ކަންކަމުގައި ބަދަލު

މާލެއަށް ބޮޑެތި ޢުމްރާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނެވި

ހިއްޕަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ،އަނިޔާވެރި ބޭފުޅެކެވެ.

ދު ވަ ސް ވަ ރެ ވެ.

އައްސުލްޠާނު ނާޞިރުއްދީން އަލްކަލާވަހީ
ސިރީ ވީރު އަބާރަނަ މަހާރަދުންނަކީ ބަދަލު
ހިއްޕަވަން

ބޭނުންވާ،

އަނިޔާވެރި

ކޯފާގަދަ،

ރަސްކަލެކޭ މި ދެންނެވީ އިސްވެ ދެންނެވި ތާރީޚު
ދެ ފޮތުން ކުރެ ފޮތަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް
ބޭފުޅެއްގެ ލިޔުއްވުމަކުން އެކަމެއް ދަލީލުކުރާނެ

		

ނާޞިރު

އިބްރާހީމް

ތުއްޕުޅުއިރުގެ އުޅުއްވުން
ނާޞިރުއްދީން

ސެޓިގަމުގެ

ރަދުންނަކީ

ވިޔަފާރި ނަވަކުން މާލެ އައިސް މާލެއަށް ފިލި
ކުޑަ ފިރިހެން ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކުއްޖެކެވެ.
ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީނުގެ

އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ

ރަދުންނަކީ ،މީހުން ލޯބިވާ ފަދަ ރީތި ސިފައެއް
ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ،ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ފުރިހަމައަށް
ތަންފީޛު ކުރެއްވި ،ޢަޒުމް ވަރުގަދަ ،ކޯފާގަދަ ،ކަންކަމުގައި
ބަދަލުހިއްޕަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ،އަނިޔާވެރި ބޭފުޅެކެވެ.

ހަ ސަތޭކަ ތިރީސް އެތަކެއް އަހަރު ކުރިން
ރެދަލިކުރެއްވި

ސިންގާސަނާގައި

ހުރި

ދިރިއުޅުއްވުމުގެ

ޝަޚުޞީ

ރަސްކަލެއްގެ
ސިފަތައް

ދެނެގަތުމަށް ސުވާލު އުފައްދައި ،ބަލާލަން ޖެހެނީ
ފެނިހުރި

އޭރުގެ

ލިޔުންތަކަށެވެ.

އަޅުގަނޑު

ފަދަ ތިންވަނަފަރާތަކަށް ބަލާލެވޭނީ އެ ޒަމާނުގެ
ލިޔުއްތައް ފެނިދެނިވެ ،އެ ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް
ތަޙުލީލުކުރައްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިން ލިޔުއްވާފައި
ހުންނަ ލިޔުއްވުންތަކަށެވެ .މި ރަދުންނާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ބެލި «ތަންޤީޙު
ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތަންތަންކޮޅު» ގައި ވެސް އަދި
«ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި ރަނީން» ފޮތުގައި
ވެސް އެ ރަދުންގެ ޝަޚުޞީ ޒާތީ ސިފަފުޅުތަކާއި
ބެހޭގޮތުން
ވަނިކޮށްނެއް

އެއްވެސް

އެއްޗެއް

ނުފެނެއެވެ.

ވިދާޅުވެފައި

އެހެންނަމަވެސް،

އެހެން ވެސް ލިޔުމެއް ފެނިގެނެއް ނޫނެވެ.

ތަޞްނީފު «ތަންޤީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހަމައެކަނި ބުރާރަ މުޙައްމަދުފުޅު ކިޔާ ވާހަކައަށް

ތާރީޚުގެ

ނާޞިރުއްދީނު

ރިޢާޔަތް ކޮށްފައެވެ.

ރަދުންގެ ނަސަބުފުޅު އެނގެން ނެތް ކަމަށް
ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

ވާހަކައިގައި ކިޔާ ގޮތުގައި:
ވީރު

ޢުމަރު

ދަރިކަނބަލުންގެ

ރަނިކަމުގެ

ހަގު

ދުވަސްވަރު

ސެޓިގަމުގެ ވިޔަފާރި ނަވަކުން މާލެއައި ކުޑަ
ދެ ކުދިން މާލެ ފައިބައި ،ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު
ދުގެތިގަނޑަށް
މުޙައްމަދުފުޅު

ވާހަކައިގައި

މިހާރު

ފެންނަންނެތް

އަދި

61

އޭގެ

އަހަރު

ފަހުން  2010ވަނަ އަހަރު ،ދިވެހި ބަހާއި

ރަސްގެފާނުގެ

ވަދެ

ތަންތަންކޮޅު»

ގައި

ފިލިކަމަށް

ބުރާރަ

ކިޔައެވެ.
ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުން

ތާރީޚަށް

ޤައުމީ

ޚިދުމަތްކުރާ

މަރުކަޒުގެ

ތަޞްނީފެއްކަމުގައިވާ «ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި
ރަނީން»
ވާހަކައާ

ފޮތުގައި

ބުރާރަ

ޙަވާލާދެއްވައި

މުޙައްމަދުފުޅުގެ

ނަސީމާ

މުޙައްމަދު

ލިޔުއްވާފައިވަނީ ނާޞިރު ރަދުންނަކީ ކުރިން
ދެންނެވި ފަދައިން ސެޓިގަމު ނަވަކުން މާލެއައި
ދެބެންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއް ކަމަށާއި ،ނަމަކީ
www.mndf.gov.mv
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ނަޘުރަތު ކަމަށާއި ،އަނެއް ކުއްޖާގެ ނަމަކީ

ވާރުވެރި ކަލޭގެ ބޮޑުބަނޑޭރިގެއަށް ދުރުވެފައި

ކުދިން ފެނިލައްވައި އެ ކުދިންގެ މައްޗަށް ލޯތްބާއި

ޞަލިފަތު ކަމުގައެވެ .ސެޓިގަމަކީ ޗެޓިގޮންގް

[އެނބުރި ދުރުވަންދެން އެ ތަކެތިން ކާޅުކުކުޅު

ހަންހާރަ ހިތުގައި އުފެދިލައްވައި އެ ކުދިން

ކަމަށެވެ .މި ދެ ކުދިން ބޮޑުވީ މާލޭގައި ކަމަށާއި،

ފަހައިދީ

ވާރުވެރިކަލޭގެ

ގެންދަވާ ދަރިޔަކު ފަދައިން ގެންގުޅުއްވީއެވެ .އެ

ބަލާ ބޮޑުކުރީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުބަނޑޭރި ކަމަށެވެ.

އެނބުރި ދުރުވެ ބޮނޑިއެއް ދޭނަމޭ] ބުނުއްވާފައި

ކުދިން ވެސް ބޮޑުބަނޑޭރިޔަކީ ބަފައަކުކަމުގައި

ބުރާރަ މުޙައްމަދުފުޅު ވާހަކައިގައި ކިޔަނީ އެ

މި ދެ ކުދިން އެތާ ބައިތިއްބާފައި ވާރުވެރިކަލޭގެ

ބަލައިގަނެ ބޮޑުބަނޑޭރި ކުރާ މަސައްކަތުގައި

ދެ ކުދިން ފުރަތަމަ ބަލާބޮޑުކޮށް ކިޔަވައިދީ

ބޮޑުބަނޑޭރިގެއަށް ދުރުވެފައި ދެންހުރި ތަކެތި

ހިފައި

އުޅެން

ހެދީ ވަލުމައިޒާން ދޮށު ދޮން ޙުސައިން ކިޔާ

ބަލާ ދުރުވުމުން ވާރުވެރިކަލޭގެއަށް ދެ ކުދިންނަށް

ފަށައިފިއެވެ .ބޮޑުބަނޑޭރިއަކީ ވެސް ދުވަހަކު

ދެ ކުދިން ވެސް މަސައްކަތްކުރީ

ދޭން ބުނުއްވި ބޮނޑި ކޮބައިތޯ ނަންގަތުމުން،

ދަރިޔަކު

އުމުރު

ޞަލިފަތަށް

ވާރުވެރިކަލޭގެ ވެސް މި ދެ ކުދިން މި ބޮނޑިޔަކާ

ހުސްވަމުންދާ މީހަކުކަމުން އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް

ޖެހުނު ބައްޔެއްގައި ނިޔާވި ކަމަށާއި ،ނަޘުރަތު

ހެދި ކެނދޭލެއް ގިނަވެ ހިތްހަމަޖެހި ނުލެއްވުމާއެކު

މި

ބޮޑުބަނޑޭރި

ކަމަށާއި،

[މިވަރު ކުއްޖަކަށް އެއްޗެއް ދޭން ބުނެފީވިއްޔާ

ކުރަމުން

މީހެކެވެ.
ބޮޑުބަނޑޭރި
އޭނާގެ

ކަމަށެވެ.

ގާތުގައި

ދެމިހުރީ

މަސައްކަތުގައި

ބަލަހައްޓާ

ދީފީމުން

ބޮޑުބަނޑޭރިއަށް

ދެ

ނުލިބިހުރެ
ދެކެ

ކުދިން
އަންނަ

އެހީތެރިވެ
މުސްކުޅިވެ
ލޯބިވެ،

މި

މަސައްކަތްކުރަން

ދެ

ބޮޑުބަނޑޭރި ނިޔާވުމުން ބޮޑުބަނޑޭރިކަން ހަވާލުވީ
ނަޘުރަތު ކަމަށެވެ .ނަޘުރަތަށް އަންހެން ކުއްޖަކު

އެ ކުދިން ވެސް ޮބޑުބަނޑޭރިއަކީ ބަފައަކުކަމުގައި

އައްސުލްޠާނު ޙުސައިނުލް ހިލާލީ ލޯކަ ވީރު

ބަލައިގަނެ ޮބޑުބަނޑޭރި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހިފައި ޮބޑުބަނޑޭރިއަށް

ލިބިލެއްވި ކަމަށެވެ .އޭރު ހުންނެވި ރަސްގެފާނު
އަބާރަނަ މަހާރަދުން އަވަހާރަވުމުން ނަޘުރަތު

އެހީތެރިވެ އުޅެން ފަށައިފިއެވެޮ .ބޑުބަނޑޭރިއަކީ ވެސް ދުވަހަކު

އަބާރަނަ މަހާރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނީ

ދަރިޔަކު ނުލިބިހުރެ މުސްކުޅިވެ އުމުރު ހުސްވަމުންދާ މީހަކުކަމުން

ނުވަތަ އައްސުލްޠާނު ނާޞިރުއްދީނު ސިރީ ވީރު
ކަމުގައެވެ .ނަސީމާ މުޙައްމަދު ޙަވާލާދެއްވަނީ
«ރާދަވަޅި» އަށާއި «ދީބާމަހަލް» އަށެވެ.
ސެޓިގަމަކީ

ބަންގާޅު،

ކުރީގެ

މިހާރު

ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްކުރަން މި ދެ ކުދިންނާ ހަވާލުކުރިތާ

ބަންގުލަދޭޝްގެ އެންމެ ބޮޑު ބަނދަރެވެ .ސެޓިގަމް

ދުވަސްކޮޅެއް ވީތަނާ މި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޞަލިފަތު

އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ޑަޗް ބަހުން ނުވަތަ

ގިލަންވެރިކަމެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި

ނަން

ދިވެހި

ބަހަށް

މުސްކުޅި

ބެންގާލި

ދެންނެވީ

ޑަޗްބަހުން

އައިސްފައިވާކަމަށް

ބަހުންނެވެ.
ކިޔަނީ

މިހެން

މި

Xetigam

ކަމަށްވެފައި ،އަދި މުސްކުޅި ބެންގާލީ ބަހުން
ކިޔަނީ

Chatigao

ވީމައެވެ

(މަޢުލޫމާތު:

ނޭމްސް އޮފް ޗިޓެގޮންގް – ވިކިޕީޑިއާ).

ބުނުއްވާފައި

ކުދިންނާ ހަވާލުކުރިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވީތަނާ މި ދެ

ފައިން ބޮޑިގަނޑެއް ހޫރާލެއްވި ވަގުތު އެތަނުން

ކުދިން ތެރެއިން ޞަލިފަތު ގިލަންވެރިކަމެއްގައި

އެއްކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ވާރުވެރިކަލޭގެ ފައިން

މަރުވެއްޖެއެވެ .ނަޡުރަތު (ފަހުން ނާޞިރުއްދީން)

ނުދޭހާއިރަކު

ކުރެއް

ނުކުރާނޭ]

ބޮޑުބަނޑޭރި

ޖެހުނުކަމަށް ވާހަކައިގައި ކިޔައެވެ.
މި ދެ ކުދިން ބޮނޑިގަނޑު ހިފައިގެން

ހުވަދޫ ވާރުވެރިކަލޭގެ އާއި ސެޓިގަމު

ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި ގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި

ނަވުން އައި ދެ ކުދިން

އިށީދެ ،ބޮނޑިގަނޑު ކާންތިބެފައި އެއް ކުއްޖަކު

ދޮންހުސައިން

ނިޔާވިފަހުން،

އެއްދުވަހެއްގައި މި ދެ ބެއިން ހިނގަމުންގޮސް
އުތުރުފަރާތު ގަސްދޮށަށް ނުކުމެވުނުއިރު ހުވަދޫ
ވާރުއޮޑިން

ގަސްދޮށަށް

އެއްޗެހި

ބާލަނީއެވެ.

ވާރުވެރިކަލޭގެއަށް މި ދެ ކުދިން ފެނުމާއެކު

10

އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް މި ދެ ކުދިން ދެކެ ލޯބިވެ ބޮޑުބަނޑޭރި

www.mndf.gov.mv

އަނެއް ކުއްޖަކަށް «އަދަކު ކުރާނޭކަ ކަމެއްނެތޭ،
މީ ދެ ކުދިން އުފެދުނު ރާއްޖެއެއް ނޫނެވެ .މީހަކު
ފައިން ޖެހިނަމަ ޖެހިގެން ،ކުޅުގަނޑެއް ޖެހިނަމަ
ޖެހިގެން،

އެތިގަނޑަކުން

ޖެހިނަމަ

ޖެހިގެން

ނުތިބެ އަދަކު ކުރާނޭކަ ކަމެއް ނެތޭ» ކިޔައި
ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބައި ބޮޑުބަނޑޭރިއަށް މި ދެ

ބޮޑުބަނޑޭރިއަށް

ގާތުގައި

ސަރުކާރު ހިންގައިދިނުމުގައި ހުރީއެވެ .އޭގެ
ދުވަސްކޮޅެއް

ފަހުން

ބޮޑުބަނޑޭރި

ބަލިވެ

އުޅުއްވާފައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ .މި ޚަބަރު ހިފައިގެން
ރަނިކަމަނާ ،ވީރު ޢުމަރު ރަސްގެފާނުގެ ދިކަމަނާ
އަރިހަށް ދުރުވި ރަސްކަމުގެ ބޮޑުން ސާހިބުން
ދަންނަވައިގެން ބޮޑުބަނޑޭރި ކަމަށް އަތްހިނގާ،
ލޯހިނގާފައި މީހަކަށް އެކަން ހަވާލުކުރަންވެގެން
ނަޡުރަތުއާ

ބޮޑުބަނޑޭރިކަން

ދުވަސްތަކަކަށްފަހު

ހަވާލުކުރީއެވެ.
ރަނިކަމަނާ

އަވަހާރަވެއްޖެއެވެެ.

ވާހަކައިގައި އެ އުޅޭ ތިންރުއް މުޙައްމަދާއި ވާދޫ

ރަނިކަމަނާ އަވަހާރަވީއިރު އެ ކަމަނާގެ ދަރިކަލަކު

ވާރުވެރިކަލޭގެ ދަރި ދޮންކަމަނަގެ ދެމަފިރިންގެ

ދަރިކަނބަލަކު ނެތުމުން ދެބައިލަސްކަރީންނާއި

ވާ ހަ ކަ އެ ވެ.

އާލާސްކަންފުޅެއްގައި

ޖެހި

ހަވަރުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދެކެވި މަޝްވަރާކުރެވި
ބޮޑުބަނޑޭރި ނޫނީ ރަސްކަން ކުރެވޭހައި ބުއްދިއާއި
ފިކުރު ކާމިލު ދެވަނަ މީހަކު ނުފެނުމުން ،ނަޘުރަތު
ރަސްކަމުގައި ވެޑުވުމުން ،އެމަނިފާނުގެ ނަންފުޅަކީ
އައްސުލްޠާން ނާޞިރުއްދީން ސިރީ ވީރު އަބާރަނަ
މަހާރަދުންނޭ ކިޔައި ފަތްތޫރަ ހިންގެވިއެވެ.

ނިންމުން
އައްސުލްޠާނު ނާޞިރުއްދީން އަލްކަލާވަހީ
ސިރީ ވީރު އަބާރަނަ މަހާރަދުންގެ ވާހަކައަކީ
ކިތަންމެ

އަޅުގަނޑު

ޝައުޤުވެރިކުރުވި

ވާހަކައަކަށް ވިއަސް ،އަދި ކިތަންމެ ކުރުކޮށް
ޚުލާޞާކޮށް ކިޔުންތެރިންނަށް ހުށައަޅަން ބޭނުން

ދޫދޫމަތިން

ވިޔަސް ،އާޓިކަލް ލިޔުމަށް ދެއްވި ދަޢުވަތުގައި

ދޫދޫ މަތިން ކިޔެމުން އަންނަ އައްސުލްޠާނު

1000

ލަފުޒަށް

ވުރެ

ދިގު

ނުކުރުމަށް

ނާޞިރުއްދީން އަލްކަލާވަހީ ސިރީ ވީރު އަބާރަނަ

ބާރުއަޅުއްވާފައިވާތީ ،އަޅުގަނޑުގެ އިނގިލިތައް

ވަރަށް

ކިޔުންތެރިންނަށް،

މަހާރަދުންގެ

ވާހަކައަކީ

އަޅުގަނޑު

ޝައުޤުވެރިކުރުވާ ވާހަކައެކެވެ .ސަބަބަކަށް ވަނީ

ދުވަސްތަކަކަށްފަހު

ކީބޯޑުން

މި

ވަކިކުރަނީ

ނާޞިރުއްދީނުގެ ދެބެއިން ތުއްޕުޅުއިރު ،ދެބެއިންގެ

ރަނިކަމަނާ

އާލާސްކަންފުޅެއްގައި

ޖެހި

އަވަހާރަވެއްޖެއެވެެ .ރަނިކަމަނާ އަވަހާރަވީއިރު އެކަމަނާގެ ދަރިކަލަކު
ދަރިކަނބަލަކު ނެތުމުން ދެބައިލަސްކަރީންނާއި ހަވަރުގެ މެދުގައި
ވާހަކަ ދެކެވި މަޝްވަރާކުރެވި ޮބޑު ބަނޑޭރި ނޫނީ ރަސްކަން
ކުރެވޭހާ ބުއްދިއާއި ފިކުރު ކާމިލު ދެވަނަ މީހަކު ނުފެނުމުން ،ނަޞްރާ،
ރަސްކަމުގައި ވެޑުވުމުން އެމަނިފާނުގެ ނަންފުޅަކީ އައްސުލްޠާން
ނާޞިރުއްދީން ސިރީ ވީރު އަބާރަނަ މަހާރަދުންނޭ ކިޔައި ފަތްތޫރަ
ހި ން ގެ ވި އެ ވެ.
މި ރަދުންގެ ވާހަކަ ކިޔެމުން އައިސްފައިވާ މަގެވެ.

ގައިކޮޅުގައި ވާރުވެރިކަލޭގެ ކޮޅުފައިންޖެހިކަމުގެ

މި ރަދުންނަށް މާލެ ވަޑައިގެންނެވުނު ގޮތްކަމަށް

ކުށުގައި،

ފައިކަނޑައިގަތުމަށް

ކިޔާ އުޅޭ ގޮތެވެ .ތުއްޕުޅުއިރުގެ ޙަޔާތްޕުޅު

ތިންފަހަރުގެ މަތިން އައްސުލްޠާނު ނާޞިރުއްދީން

ހޭދަކުރެއްވި ގޮތާއި ،މި ރަދުންގެ އަތްޕުޅުގައި

އަލްކަލާވަހީ ސިރީ ވީރު އަބާރަނަ މަހާރަދުން

ނަޞީބު އައިސް ހިފި ގޮތެވެ .ހުވަދޫ ވާރުއޮޑީގެ

ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅު ތިންރުއް މުޙައްމަދު

ވާހަކައެވެ .ބޮޑުބަނޑޭރިކަން ލިބިވަޑަގަތް ގޮތާއި

ބޭކާރުކޮށްލިގޮތް «ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ ،ބުރާރަ

ރަސްކަމުގައި ވެޑުވުނު ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ .އެ

މުޙައްމަދުފުޅު ކިޔާގޮތަށް» އެ ފޮތުން ވިދާޅުވުމަށް

ރަދުން ހުވަދޫ ވާރުވެރިޔާގެ ކިބައިން ބަދަލު

ދަޢުވަތު އަރުވަމުންނެވެ( .ނިމުނީ).

ވާރުވެރިކަލޭގެ

ހިފުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ވާހަކައާއި އެ
www.mndf.gov.mv
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ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ބޮޑުހަނގު ާރމައިގެ ތެރެއިން:

1939ގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ،ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ

ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމަ ފެށި ،ދެތިން މަހެއްގެ

ބޮޑުހަނގުރާމަ ފެށުނުތާ ދެ މަހެއްގެ ތެރޭގައި

ތެރޭގައި ،މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތު ފަޅުގެ ބޭރުގައި

މަތިންދާބޯޓެއް

މަތިންދާބޯޓު އަޅަން ބޮއި ލުމަށް ނިންމިއެވެ.

ފްލައިޓް

ކުއްލިގޮތެއްގައި އިނގިރޭސި ސިފައިން އައިސް

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ

ތިބެން ޖެހިއްޖެނަމަ ތިބޭނެ ތަނެއް ދޫނިދޫގައި

އޮޅުންފިލުވާލުމަށެވެ.

ހެދިއެވެ .ހުޅުމާލެ ހިއްކާފައި މިހާރު އެ އޮތް،

އެކިވަރުގެ

ކުރިން ވަކި ރަށަކަށް އޮތް ފަރުކޮޅުފުށްޓާއި،

އިނގިރޭސި

އަސްކަރިއްޔާގެ

މާލޭކައިރީގައި
ލެފްޓިނެންޓަކު
އުޅަނދެއް
އޭގެ

ބަނދަރުކުރިއެވެ.
ވަޑައިގަތީ،
އައިތޯ

ފަހުން،

އިނގިރޭސީންގެ

ދެ ވަ ނަ ބޮ ޑު ހަނ ގު ރާ މަ އި ގެ ތެ ރޭ ގަ އި :އަ އް ޑޫ ގަ އި
ނަ ގާ ފަ އި ވަ ނީ 1943 ،ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި.

ަމ ތި ން ާދ ބޯ ޓަ ކަ ށް

ތެ ޔޮ

އަ ޅަ ނީ.

ފޮ ޓޯ

ނ ިފޒް
ޑރަ .އ ްޙ ަމދު ަޒކީ ާ

މި ލިޔުމުގައި ބަލާލާފައި ވާނީ ،އިނގިރޭސި
އަސްކަރިއްޔާއަށް

މުހިންމުވީ

ދިވެހިރާއްޖެ

ސަބަބެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ސަރަހައްދު،
ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށައެޅި ،ހަނގުރާމައިގެ
«އަސަރާއި ރަހަ» ރާއްޖެއަށް ފޯރި ގޮތެވެ.
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ،ދިވެހީންނަށް ކުރިމަތިވި
ހި ތް ދަ ތި ކަ މަ ށެ ވެ.
އާދެ!  1940ގައި ،ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން
އައްޑުއަތޮޅުގައި
މަރުކަޒެއް

އިނގިރޭސީންގެ
ޚިޔާލު

ހެދުމުގެ

އަސްކަރީ
އިނގިރޭސީން

ކުރިއެވެ .އެއީ ،އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ،ޖަޕާނުން
ހޯދަމުން
އޮފިސަރުންނާއި ކޮމާންޑަރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަން

ހުޅުލޭގެ ފަޅު ،ރޭގަނޑު އަންނަ މަތިންދާބޯޓު

ފެށިއެވެ .ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދުޝްމަނުންގެ

ޖައްސާން ތައްޔާރުކުރިއެވެ .ދެން ހަމަޖެހިގެން

ހަރަކާތްތައް ހިނގާތޯ ބެލުމަށެވެ .އިނގިރޭސި

ދިޔައީ ،ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ،ޕެޓްރޯލްކުރަމުން

ހުރި

މަތިންދާބޯޓުތަކަށް

އަސްކަރިއްޔާއަށް

ރާއްޖެއިން

ވެދެވެން

ގެންދާ

އިއްތިހާދީންގެ

އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށެވެ .ނަތީޖާއަކީ،

ރާއްޖެއިން

ރާއްޖެ މަޑުމަޑުން ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވުމެވެ.

ގޮސް މިފަދަ އެތައް ކަމަކާއެކު ،ރާއްޖެ ދެވަނަ

ހަނގުރާމައިގެ

ބައިވެރިޔަކަށް

ވުމެވެ.

ތެޔޮ

ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ
ވެ ގެ ން ދި ޔަ އެ ވެ.
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އެޅޭނެ
ފުރިހަމަ

ގޮތެކެވެ.

މިހެން

ބައިވެރިއަކަށް

ދިޔަ

ކާމިޔާބީގެ

ހަލުވި

ސްޕީޑަށް

ބަލާއިރު ،ސިލޯނު ވެސް އެމީހުންގެ ދަށަށް
ދިއުމުގެ ބިރު އޮތުމުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ
ކުރިއެރުން ހުއްޓުވައި ،އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ދިފާޢު
ވަރުގަދަކުރުމަށް
މަރުކަޒެއް

އައްޑުއަތޮޅުގައި

އަސްކަރީ

ނިންމީއެވެ.

އެއަށްފަހު

ހެދުމަށް

އައްޑޫގައި މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ ސާވޭ1940 ،
ގައި

ފެށިއެވެ.

އަސްކަރީ

އައްޑޫގައި

މަރުކަޒެއް

ހެދުމުން،

އިނގިރޭސީން
ސިލޯނުގައި

އަސްކަރީ

މަރުކަޒަށް،

ފޮނުވާލެވުނެވެ .އިނގިރޭސި ފްލީޓުގެ ބޮޑުބައެއް

ލޮޅުމެއް

އެރިއަސް،

ސިލޯނުގައި ނެތްކަމާއި ،މުޅި ފްލީޓް އެއްކޮށް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ދިފާޢުގައި އިނގިރޭސީންނާއި

ހަލާކުކޮށް ނުލެވޭކަން ޖަޕާނަށް މޭރުންވިއެވެ.

މަސައްކަތަށް

ބޮންއަޅައި،

އޮތް

އިނގިރޭސީންގެ

ޖަޕާނުގެ

ޙަމަލާއެއްގައި

އިއްތިހާދީން

ކުރަމުން

ދިޔަ

ހުއްޓުމެއް ނުގެނެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
ޙަޤީޤަތަކީ 1941 ،ގައި ޖަޕާނުން ،ޕެސިފިކް

ސިލޯނަށް

އެހެންކަމުން،

ހަލާކުކޮށްލެވުނު އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ފަހު،
ޖަޕާނުގެ މަތިންދާބޯޓުތައް އެނބުރި ދިޔައީއެވެ.

ކަނޑުގައި ،އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒު ،ޕާލް

އިނގިރޭސީންގެ
ކަނޑުގެ

ބައެއް

އުޅަނދުފަހަރު،

ގޮތް ހެދުމަށެވެ.
ހުޅަނގު އިންޑިއާ ކަނޑު ،ޖަޕާނުގެ ދަށަށް ދިޔަ
ނަމަ ،އެފްރިކާގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިއާއި ،ދެކުނު
އެފްރިކާ ވަށާލާފައި ޔޫރަޕުން އިންޑިއާކަނޑަށް
އަންނަ އިއްތިހާދީންގެ އުޅަނދުފަހަރު ނުރައްކަލުގެ
ތެރެއަށް ހުށައެޅުނީހެވެ .އިންޑިއާއިން ޔޫރަޕްގެ
އިއްތިހާދީންނަށް

ގެންދާ

ސިލޯނުން

ކާޑާއި،

ހާބަރަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި

އިންޑިއާ

އައްޑުއަށް

ގެންދާ ރަބަރު އުފުލުމަށް ވެސް އުނދަގޫވީހެވެ.

އެމީހުން ހޯދަމުން ދިޔަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ސަބަބުން،

ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަތަން ޖަޕާނުގެ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް

«ޕާޝިއަން ގަލްފުގެ»ތެރެއިން އަރަބި ކަނޑު

އިނގިރޭސީންގެ އިރުމަތީ ފްލީޓަށް ޖަޕާނުން ހަމަލާ

ފެނި ،ދިން ހަމަލާގައި[ ،އެޗްއެމްއެސް ކޯންވޯލް[

ހުރަސްކޮށް ޔޫރަޕަށް ގެންދާ ތެލުގެ ކޮންޓްރޯލް

ދީފާނެކަމުގެ ބިރު އޮތީ ބޮޑުވެފައެވެ .މި ފްލީޓަށް

އާއި [އެޗްއެމް އެސް ޑޯސެޓްޝަޔާ] ފައްތާލިއެވެ.

ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވީހެވެ .ހަމައެފަދައިން،

ވަރުގަދަ ހަމަލައެއް އަރައިފި ނަމަ ،މެދުތެރޭ

އެހެނަސް ،އިނގިރޭސި މަނަވަރުފަހަރު ދިޔައީ

ޕަރޝިއަން

އެއްގަމުމަގުން

އިންޑިއާކަނޑާއި ،ރަތްކަނޑާއި« ،ޕަރޝިއަން

ކޮންތަނަކަށްކަން ،ޖަޕާނަށް އޭރު އޮތީ ނުހޯދިއެވެ.

ރަޝިޔާއަށް ދެމުންދިޔަ އެހީތަކާއި ،އިންޑިއާ ކަނޑު

ގަލްފުގައި ،އިއްތިހާދީންގެ ދިފާޢީ ހަރަކާތްތައް
މަޑުޖެހި ،އެ ސަރަހައްދު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް
ހިނގައިދާނެތީވެ،

އިނގިރޭސި

އަސްކަރީ

ސިލޯނަށް،

ދެކުނަށް،

ވަރުގަދައަށް

ބޮންއެޅިޔަސް،

އެއްގަމު ލަޝްކަރެއް ނުފޮނުވައެވެ .މިކަމުން
ދޭހަ ވަނީ ،އެމީހުން އައީ ،ސިލޯނު ،ޖަޕާނުގެ

ގަލްފު

ހުރަސްކޮށް

ތެރެއިން

ފޮނުވަމުންދިޔަ

އޮސްޓްރޭލިއާއަށް

ތަކެއްޗަށް ވެސް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރީހެވެ.
ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ނުރައްކާތެރިކަން،
ރާއްޖޭގެ

ކަނޑުތަކަށް

ޖަރުމަނާއި

ބޮޑުވެ،

ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ ފާރަލުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ
ސަރަހައްދުގައި ގިނަވާން ފެށީ ސިލޯނަށް ދިން
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްފަހުގައެވެ .އެ ދަނޑިވަޅަކީ،
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އިނގިރޭސީންގެ
އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް އޮތްކަން ދުޝްމަނުންނަށް
ޝައްކުކުރެވިފައިވީ ދަނޑިވަޅެކެވެ .އެހެންކަމުން،
ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް އަންނަ އިއްތިހާދީންގެ
އުޅަނދުތަކަށް ފާރަލުމަށް ޖަރުމަނާއި ،ޖަޕާނުން
ވެސް ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ގާތްވަމުން ،މި
ސަރަހައްދުގައި އަތްފުނާ އަޅަމުންނެވެ .ރާއްޖޭގެ

" ފަ ތު ުހ ލް މު ބާ ރި ކް" ނު ވަ ތަ ' ޔާ ހު ން ބަ ރާ ސް" އޮ ޑި 1943 ،ގެ ނޮ ވެ ން ބަ ރު ގަ އި 39
މީ ހު ން ނާ އެ ކު ސި ލޯ ނަ ށް ދަ ތު ރު ކު ރަ ނި ކޮ ށް ޖަ ޕާ ނު ން ދި ން ހަ މަ ލާ އެ އް ގަ އި އޮ ޑި ހަ ލާ ކު ވެ،
ދެ މީ ހު ން ިފ ޔަ ވަ އި އެ ން މެ ން ވަ ނީ މަ ރު ވެ ފަ އި.

ބޮޑުވަމުންދިޔަ ވަރަކަށް ،ރާއްޖެ ވަށައިގެން އޮތް

ތަޖުރިބާކާރުންނަށް ޖެހުނީ އަސްކަރީ ރޭވުންތައް

ބާރުދަށުގައި

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމައި ،ތަންފީޒުކުރާށެވެ.

ވެސް ހެދިހެން ،ސިލޯނުގައި އޮތް އިނގިރޭސި

ޖަޕާނުން ސިލޯނަށް ބޮން އެޅީ  1942ވަނަ
އަހަރުގެ އޭޕްރީލްގައެވެ .އޭރު ،އައްޑޫ އޮތީ،
އަސްކަރީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ،ވަރަށް ބޮޑަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .ޖަޕާނުގެ ހަމަލާ ،ސިލޯނަށް
އަރާފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ލިބުމާއެކު ،އިނގިރޭސި
ލަޝްކަރުގެ

ގިނަ

އުޅަނދުތައް

އައްޑުއަށް

ބޭއްވުމަށް

ސަރަހައްދަށް

އެމީހުންގެ

ޝައުޤުވެރިކަން

ވުރެ،

ޕާލްހާބަރަށް

ކަނޑުގެ ފްލީޓު ،ބޮޑު ތަނުން ނައްތާލާފައި
އެނބުރި ދިއުމަށެވެ .ޕާލްހާބަރުގެ ހަމަލާއަށް
ފަހު ،ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި ޖަޕާނު ސިފައިންނަށް
ދުވަސްގަނޑަކަށް ބާރުވެރިކޮށް އުޅެވުނު ފަދައިން،
ހުޅަނގުދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ވެސް އެފަދަ
ގޮތަކަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ހަރަކާތްތެރި ވެވޭނެ

ކަނޑު ދިޔައީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅެމުންނެވެ.
ރާއްޖޭގެ

ކަނޑުގެ

ސަރަހައްދުގެ

ނުރައްކާތެރިކަން އެނގެނީ ،އެ ދުވަސްވަރު މި
ސަރަހައްދުގައި ޖަޕާނުގެ  8ވަނަ ސަބްމެރީން
ސްކޮޑްރަންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާލުމުންނެވެ .އެ
ސްކޮޑްރަންގައި ހިމެނޭ ،ޖަޕާނުގެ  5ސަބްމެރީނުގެ
ތެރެއިން [އައި ]27-އާއި[ ،އައި ]37-ވަނީ،
ރާއްޖެއާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިކަން
www.mndf.gov.mv
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ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު[ ،އައި]37-

1943ގައި[ ،އައި ]37-އެނބުރި މެލޭޝިޔާގެ

ވަރުގަދައަށް ހަރަކާތްތެރިވި[ ،އައި ]37-ގެ

އިން ދިން ހަމަލާގައި 16 ،ޖޫން  1943ގައި

ޕެނޭންގްއަށް ގޮސް 12 ،ޑިސެމްބަރ 1943

ސަބްމެރިން ،އެފަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕެޓްރޯލް

ފައްތާލި [ސޭން އަރނެސްޓޯ] އިން ސަލާމަތްވި

ގައި މަރާމާތަށް ސިންގަޕޫރު ޑޮކަށް ދިޔައެވެ.

ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި ޕެނޭންގަށާއި،

ބައެއް މީހުން ރާއްޖެއަށް ލެއްގިއެވެ .ހަމަ މި
ސަބްމެރީނުން 19 ،ޖޫން [ 1943ހެންރީ
ނޮކްސް] ފައްތާލިއެވެ .މި ބޯޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ
ފަޅުވެރީން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް
ލެއްގިއެވެ .ކަނޑުމަތީ ހަމަލާތަކުގައި ،އަނިޔާވެ،
ފިހިފައިވާ ބައެއް މީހުން މަރުވެ ،ރާއްޖޭގެ
ރަށްރަށުގައި ވަޅުލާފައި ވެއެވެ.
 30ސެޕްޓެންބަރ  1943ގައި އެމެރިކާގެ

 1943ގެ ނޮވެންބަރު  13ގައި ،ސިލޯނަށް
ދިއުމަށް ،އައްޑޫ ހިތަދޫން  39މީހުންނާއެކު
ފުރި ،ޔާހުންބަރާސް އޮޑި ޖަޕާނު ސަބްމެރީނަކުން
ފައްތާލިއެވެ .ޔާހުންބަރާސް ފައްތާލިކަމަށް ބޮޑަށް
ބެލެވެނީ  1943ގެ ނޮވެންބަރުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ.

ސިންގަޕޫރަށް ކުރި ދަތުރުގެ ދުވަސްތަކާ ވަރަށް
އެއްގޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރަށް،
ފާހަގަކުރެވޭ

އަނެއް

ކަމަކީ،

[އައި]37-

ސަބްމެރީނުން ދިން ހަމަލާގައި[ ،ސްކޯޝިއާ]
ބޯޓު ފައްތާލާފައި އެ ސަބްމެރިން ޕެނޭންގަށް

ސ ސި ފަ އި ން ބޭ ނު ން ކު ި
ރ
ދެ ވަ ނަ ބޮ ޑު ހަނ ގު ރާ މަ އި ގެ ތެ ރޭ ގަ ިއ ހއ .ކެ ާލ ތުނ ޑީ ގަ އި އިނ ގި ރޭ ި
ނ ނަ މަ ތި ން ދާ ބޯ ޓާ އި ދެ މެ ދު
ބޯ ޓު ގަނ ޑު ގެ ބަ އެ އް .އެ ބޯ ޓަ ީކ ގޮނ ޑު ދޮ ށާ ިއ ފަ ޅު ގަ އި އަ ޅާ ފަ އި އޮ ް
ދު އް ވަ ން ބޭ ނު ން ކު ރި އު ޅަނ ދެ އް.

ލިބަޓީ ބޯޓް [ސެމިއުލް ހައިންޒްމަން]»ގެ ބައިތަކެއް
ރާއްޖެއަށް ލެއްގިއިރު ،އިންޑިއާ ކަނޑުގައި،
[އައި ]37-އިން ދިން ހަމަލާގައި 1943 ،ގެ
އޮކްޓޯބަރ  23ވަނަ ދުވަހު[ ،ފަނެރޮމޭނީ] ބޯޓު
ފައްތާލާފައިވެއެވެ 4 .ނޮވެންބަރު  1943ގައި
[ހެލިބޯގް] ފައްތާލިއެވެ 17 .ނޮވެންބަރު 1943
ގައި

މޮމްބާސާ

ސަރަހައްދު

ޕެޓްރޯލްކުރުމުގެ

ތެރޭގައި އެ ސަރަހައްދުގެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބޭރަށްޖެހި
ރާއްޖެއާ ތަންކޮޅެއް ގާތުން 27 ،ނޮވެންބަރު
 1943ގައި [ސްކޯޝިއާ] ފައްތާލިއެވެ .މި
ބޯޓުން

ސަލާމަތްވާން

މަސައްކަތްކުރި

ބައެއް

މީހުން ލައިފްބޯޓުތަކުގައި ތިއްބައި އެމީހުން ގަޔަށް

އޮޑީގެ ދެ މީހުން ފިޔަވައި އެންމެން މަރާލިއެވެ.
އެރުވި

ސަބްމެރީނަށް

ޔާހުންބަރާހުގެ

ދެ

ފަޅުވެރީން ،ޕެނޭންގްއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު،
1943

ޑިސެމްބަރު

ގައި

ސިންގަޕޫރަށް

ބަ ދަ ލު ކު ރި އެ ވެ.

ދަތުރު

ކުރަމުންދިޔަ

«މަގުގެ»

ގޮތުން،

ކަމަށް

ބެލުމުގެ

ޔާހުންބަރާހާ«ބައްދަލުވާނެ
ފުރުސަތު ވެސް އޮތުމެވެ.

ޖަޕާނުން ،ޔާހުންބަރާހުގެ ދެ ފަޅުވެރީންނާ
ކުރި ސުވާލުތަކުގައި ،އިނގިރޭސީން ރާއްޖޭގައި
ތިބީ ކޮން ތަނެއްގައިކަން ބުނެދިނުމަށް އެދުނެވެ.
އެއަށް ސާފު ޖަވާބެއް ނުދެއްވާކަމަށް އެތަނުން
ބޭކަލަކު ރާއްޖޭގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި
ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ .އެހެނަސް ،ފެންނަންއޮތް
ޙަޤީޤަތަކީ ،އޭގެ  4މަސް ފަހުން ،ޖަރުމަނު
ސަބްމެރީނަކުން އައްޑޫގައި އޮތް އިނގިރޭސި ތެޔޮ
ޓޭންކަރު [ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ] އަށް ހަމަލާދިން
ކަމެވެ.

ހއ .ކެ ލާ ގަ އި ޤާ އި މު ކޮ ށް ފަ އި ާވ އިނ ގި ރޭ ސި ން ގެ ބޭ ސް އެ އް .އަ އް ޑޫ ގަ މު ގެ އި ތު ރު ން ރާ އް ޖޭ ގެ
ނ ޤާ އި މު ވެ ތި ބި.
ސ ް
އު ތު ރު ގަ އި ވެ ސް އިނ ގި ރޭ ީ
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އެ ދުވަސްވަރު ،އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އެންމެ

ބަޑިޖަހައި މަރާލާފައި ވެއެވެ .މިކަން ކުރުމުގައި

ޔާހުންބަރާހުގެ ދެ ފަޅުވެރީން ޕެނޭންގްއަށް

ސަބްމެރިން ކޮމާންޑަރ [އޮޓާނީ ކިޔޮނޯރީ] ވަނީ

ގެންދިއުމަށް ފަހު ،ޕެނޭންގުން ސިންގަޕޫރަށް
ދުވަސްތަކަށާއި

މަހަށް

ކަނޑުގައި

އެންމެ

ބައިވެރިވެފައެވެ .އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެ ފަހަރުގެ

ބަދަލުކުރި

މީލާދީ

ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު 5 ،ޑިސެމްބަރ

ބަލާއިރު،

އިންޑިއާ

www.mndf.gov.mv

ވަރުގަދައަށް

ހަރަކާތްތެރިވި

ޖަޕާނުގެ

ދެވަނަ

ސަބްމެރީނަކީ [އައި ]27-އެވެ .ޔާހުންބަރާސް
ފައްތާލި

ދުވަސްވަރުގައި

[އައި]27-

ގެ

ހަމަލާއެއްގައި 18 ،ނޮވެންބަރު  1943ގައި،

އެމެރިކާގެ

ލިބަރޓީ

[ކޭމްބްރިޖް]

ބޯޓް

އައްޑޫގައި އޮތް ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް ހަމަލާ

ޢަދަން ކައިރިއަށް ފައްތާލިއެވެ[ .އައި]27-
[ކޭމްބްރިޖް]

ސަބްމެރީނުން

ދިންތާ މަހެއްވަރު ފަހުން ،އޭޕްރިލް 1944

ފައްތާލާފައި

ގައި ޖަރުމަނު ސިފައިންގެ ސަބްމެރީނަކުން

ވަނީ ،ޔާހުންބަރާސް އޮޑި އައްޑޫން ފުރިތާ

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ،އިނގިރޭސި މަނަވަރު

ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްވަނައަށް ވީ ދުވަހުކަމަށް
ބެލެވެއެވެ.
ޕެނޭންގަށް

ޔާހުންބަރާހުގެ
ގެންދިޔަ

ދެ

[މާލޮއީ] ފައްތާލިއެވެ .އެ ހާދިސާގައި ،ބޯޓުން

އަސީރުން

ދުވަސްވަރު،

ދަތުރުކުރެއްވި،

އެ

ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

ކުރައްވަމުން ދިޔަ އަގުކުރެވެން ނެތް ޤައުމީ

ހަމަލާ ދެމުންނެވެ 20 .މާރިޗު  1943ގައި،

ޚިދުމަތުގެ ދަތުރުތަކުގައި ދެމިހުންނަވަނިކޮށެވެ.

މފަޑް] އަށް 3 ،ޖޫން  1943ގައި
[ފޯޓް މަ ް
[މޮންޓާނަން]

އޮމާން ކައިރިން  5ޖުލައި  1943ގައި،
[އަލްކޯ ޕްރޮޓެކްޓަރ] ވެސް ފައްތާލިއެވެ.
[އައި ]27-ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއަކީ،

ބަނޑުހައި

ހޫނުކަމަށް

ތަސައްލީއެއް

އަމިއްލަ ނަފުސަށް ބެއްލެވުމެއްނެތި ،އަމީރު

[އައި ]27-އިން ދިޔައީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި

އަށް

ޝަހީދުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް

ކުރިމަތިވެފައިވާ

ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ،އެ ނުރައްކާތެރި ކަނޑުގައި،

ނޮވެންބަރު  1943ގެ ކުރިން ވެސް،

ވަނީ

ރާއްޖޭގެ

ލީޑަރު» އަލްއަމީރު ޙަސަން ފަރީދު ދީދީ

ސަބްމެރިން އިންޑިއާ ކަނޑު ދޫކޮށް ނުދާކަން

ހަމަލާދީފައެވެ.

«ހަނގުރާމައިގެ

އަ ލް އަ މީ ރު ޙަ ސަ ން ފަ ރީ ދު ދީ ދީ :ދެ ވަ ނަ ބޮ ޑު ހަނ ގު ރާ މަ އި ގެ ތެ ރޭ ގަ އި،
އެ ޗް އެ މް އެ ސް

މާ ލޮ އީ

ގަ އި

ރާ އް ޖެ އި ން

ސި ލޯ ނަ ށް

ދަ ތު ރު ކު ރަ އް ވަ ނި ކޮ ށް ޖަ ރު މަ ނު ން ދި ން ޓޯރ ޕި ޑޯ ހަ މަ ލާ އެ އް ގަ އި،
ބޯ ޓު ފެ ތި އެ ދީ ދީ ވަ ނީ

1944ގެ މާ ރި ޗު މަ ހު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި

އަ ވަ ހާ ރަ ވެ ފަ އި.

އާދެ! އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއޮތް ކަނޑުގެ
ސަރަހައްދު ކިތަންމެހާ ވެސް ނުރައްކާތެރިއެވެ.
ދަތުރުފަތުރުތަކަށް
ހަމަލާތަކަށް

ނާމާނެވެ.

ރާއްޖެ

ކުރިމަތިވަމުން

އޮތީ

ވަރުގަދަ
ހުށައެޅިފައެވެ.
ބިރުވެރިކަމާއި،

ދިޔައީ

ހިތްދަތިކަމެވެ .ބަނޑުހައިހޫނުކަމެވެ .އެހެނަސް،
ދެވަނަ

ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި

[ވީހާލެއްގައި

ދިވެހީން

ވާން]

ތިބީ،

އިނގިރޭސީންނާ

އެކުއެވެ .އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އަމާންކަމަށާއި،
ދުނިޔޭގެ ސުލްހައަށް ޓަކައެވެ .އެހެންކަމުން،
އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު ،ދެވަނަ
ނ ދަ ތު ރު ކު ރި ގި ނަ އު ޅަނ ދު ތަ ކަ ކަ ށް
ދެ ވަ ނަ ބޮ ޑު ހަނ ގު ރާ މަ އި ެގ ތެ ރޭ ގަ އި އި ން ޑި އާ ކަނ ޑު ް
ނ " އަ ިއ "27 -
ނ ގެ ނޭ ވީ ސަ ބް މެ ރި ް
ޙަ މަ ލާ ދީ ފަ އް ތާ ލި ،ޖަ ޕާ ު

ހުވަދޫކަނޑުގައި،

12

ފެބުރުވަރީ

1944

ބައެއްކަމެވެ.

ޒަޚަމްތަކާއެކު،

ކަނޑުގައި

ގައި އިނގިރޭސި އަސްކަރީން އުފުލާ އާގުބޯޓު

އެހީތެރިކަމަށް އެދިއެދި ތިބި މީހުން މަރައިލި

[ޚިދުވް އިސްމާއީލް] ފައްތާލުމެވެ .އެ ހާދިސާ،

ގޮތެވެ.

އަރައި

ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީ ،އެއް ހަމަލާއަކުން،

ތިއްބައި ،މެޝިން ބަޑިން ހަމަލާ ދިނުމާއި،

އެންމެ ގިނަ އަންހެން ޚިދުމަތްތެރީން އެއްފަހަރާ

ކަނޑިން ޖަހައި ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ވަކިކުރި

މަރުވެދިޔަ ހާދިސާގެ ގޮތުގައެވެ.

ގޮތެވެ .ސަބްމެރީންގެ ބުރަފަތި ޖައްސައި މީހުން

[އައި ]37-އާއި [އައި ]27-ވެސް ވަނީ
އިއްތިހާދީންގެ ރައްދު ހަމަލާގައި ފައްތާލާފައެވެ.
[އައި ]37-ގެ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވި މީހުންގެ
ވާހަކަތަކުން އެނގޭކަމަކީ ،ސަބްމެރިންގެ ދެ
ކޮމާންޑަރުންނަކީ

ވަރަށް

ނުލަފާ،

ރަހުމުކުޑަ

ސަލާމަތްވާން

ކަނދުތަކަށް

ބޮޑުހަނގުރާމަ ނިންމާލުމަށް ،އިންޑިއާ ކަނޑުގައި
ފެށި ބޮޑު ޗެޕްޓަރުގެ ފެށުން ،އިއްތިހާދީން ފެށީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިސްތިރާޖީ

މަޤާމުގެ

ބޭނުން

ފުރިހަމައަށް ހިފައިގެންނެވެ .އެ ހަނގުރާމައިގައި
«ލީ ރަހައާއި ކުރި އަސަރުން» ދިވެހީންގެ
ހިތްތަކުގައި ހިތްދަތިކަމުގެ ވޭން ކިތަންމެވަރަކަށް
އެޅިޔަސް،

ރާއްޖޭގެ

އެހީތެރިކަން

ނިސްބަތުން

އިނގިރޭސީންނަށް

ދެވެންހުރި
ދީގެންނެވެ.

ބުރިކުރި ގޮތެވެ .މި ސަބްމެރިންގެ ވާހަކަތަކާއި،
ޔާހުންބަރާސް ފައްތާލި ސަބްމެރިންގައި ތިބި ޖަޕާނު
ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރި ،ރަހުމެއްނެތް ޢަމަލުތަކާއި،
ދިވެހީން ޝަހީދުކޮށްލި ހިތާމަވެރިގޮތުގެ ވާހަކަތަކާ
ގުޅުންހުރިކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނޓް:
ޯ

މި

ިލޔުން

ިލ ެޔ ަފ ިއވަނީ،

ރ ްއ ެޖއިން
ާ

ިލބެން

ސ ަކރީ ަމ ުޢ ޫލ ާމތު ިހމެނޭ
ރގެ ައ ް
ނ ަތ ާކއިޭ ،ބ ު
ުހރި ިލޔު ް
ރ ަމށް ަފ ުހ ަގ ެއވެ.
ސ ުކ ު
ރ ާ
ސ ިއ ްޓ ަތކުން ޯހދި ަމ ުޢ ޫލ ާމތު ިދ ާ
ެވ ްބ ަ
 -އަޙްމަދު ޒަކީ ނާފިޒު
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ނތެރި ާޔގ ެ ަ
ހޭ ު
ދރި "ޙައ ް ުޔ"ގ ެ
ލ ް
ބއްދި
ކމަތްތ ެރި ު
ޙި ު

ރ ްއޔާ ޫމސާ
ރ ީހމް ަޒކަ ި
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މި މަޒުމޫނަކީ ޚިޔާލީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނެކެވެ .މި ޚިޔާލީ ވާހަކަ ލިޔުއްވީ ،ހިޖުރައިން
		
 506ވަނަ އަހަރު ،ސްޕެއިންގެ "ގްރެނޭޑާ" (ޣަރްނާޠާ)ގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ކުޑަކުޑަ އަވަށެއްކަމުގައިވާ "އާޝީ" ގައި އުފަންވެ
ވަޑައިގެންނެވި ،އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ބިން ޠުފައިލެވެ .އިބްނު ޠުފައިލު އަވަހާރަވީ ،ހިޖުރައިން  581ވަނަ އަހަރު މުރާކަޝްގައެވެ.
އިބްނު ޠުފައިލުގެ ފުން ފަލްސަފާއާއި ،ސަލާމަތްތެރި ފިކުރާއި ވިސްނުންތެރިކަމުގެ ހިޔަލުގައި ،އަދި އޭނާގެ މަތިވެރި
		
އަދަބިއްޔާތާއި ގެންގުޅުއްވި ޢަޖާއިބެއް ފަދަ އުސްލޫބާ އެކު އަހަރެމެންނަށް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވީ ،އޭނާގެ ފިކުރުގެ ތަޖުރިބާތަކެއް
ކަމުގައިވާ ،ވަރަށް މާނަފުން ޙައިރާންކުރުވަނިވި ،ވާހަކަފޮތެއް ކަމުގައިވާ "ޙައްޔު ބިން ޔަޤްޒާން" އެވެ .މި ވާހަކަފޮތް ބުނެދެނީ،
އިބްނު ޠުފައިލުގެ ޚިޔާލުފުޅުގެ ތަނަވަސްކަމާއި ވަރަށް ގިނަ ޢިލްމުތަކަކަށް ހުނަރުވެރިވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭކަލެއް ކަމުގައެވެ .އޭނާގެ
އަދަބީ ޚާއްޞަ އުސްލޫބުގެ މޮޅުކަމާއި ،ފަލްސަފީ އަދި ޢިލްމީ ރަޢުޔުތައް ވާހަކައެއްގެ ސިފާގައި ހުށަހަޅައިދެއްވުމުގެ ކުޅަދާނަކަމެވެ.
އޭނާ ލިޔުއްވި ގިނަ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ފެންނާން އޮތް ހަމައެކަނި ފޮތަކީ ވެސް މިއީއެވެ.
މި ޮފތުގައި އިބްނު ޠުފައިލު ލިޔުއްވި ފަލްސަފާވެރި ވާހަކައިން ފައިދާ ލިބިގަތީ މުސްލިމުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް
		
ޣައިރު މުސްލިމުންނެވެ .އިންސާނާގެ ބުއްދިއަކީ ކިހާ މުހިންމު ގުނަވަނެއްކަން އެނގި ،ބުއްދީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި
އީޖާދުތައްކުރުމުގައި ކުރިއެރުން ހޯދިއެވެ .މުސްލިމުންގެ ބައެއް މަޛުހަބުތަކުގެ ތަޢައްޞުބީ ވިސްނުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،މި ފޮތަކީ،
ކިޔުން މުޅިން މަނާ ފޮތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ބޭކާރު ވާހަކައެއްކަމުގައި ނިންމުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ،ގިނަ
މުސްލިމުން މި ފޮތުގައިވާ ވާހަކައާ މެދު ސަމާލުކަން ނުދިނުމެވެ .މި ޮފތަކީ ،އިލާހީ ހިދާޔަތު ލިބިގަތުމަށާއި ދުނިޔެވީ ހަމަތަކާއި
އިންތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމުގައި ބުއްދީގެ މުހިންމު ދައުރެއް އޮންނަކަން ބަޔާން ޮކށްދީފައިވާ ފޮތެއްކަން އެނގިގެން ދިޔައީ ،މި ފޮތާ
މެދު ޣައިރު މުސްލިމުން ދިން ސަމާލުކަމެއްގެ ނަތީޖާއިންނެވެ .މި މަޒުމޫނުގައި ބަލައިލެވިފައި ވާނީ ،މި ފޮތުގައިވާ އަޖާއިބެއްފަދަ
ވާހަކައާއި ،އެ ވާހަކައިން ލިބޭ ޢިބުރަތުގެ ތެރޭގައި އިންސާނާގެ ބުއްދިއަކީ ވެސް އިލާހީ ޝަރީޢަތް ދެނެގަތުމުގައި ކިހައި މުހިންމު
ދައުރެއް އަދާކޮށްދޭ ގުނަވަނެއްކަން ބަޔާން ޮކށްދިނުމަށެވެ.
16

www.mndf.gov.mv

"ޙަ

ނުވަތަ

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ ،ދިރޭ މަޚްލޫޤެއްގެ

އެއަށްފަހު ،މާއްދީ ޖިސްމުތަކާ މެދު ފުންކޮށް

އުފަންވީ،

ގޮތުގައި އުފަންވެ ،ފުއްލާގެ ގާތުން ކިރު ބޮއި،

ވިސްނުމާއި ،ޙާދިޘާތައް މެދުވެރިކުރުވާ ސަބަބުތައް

ހިންދުކަނޑުގެ ޚައްޠުލް އިސްތަވާ ތިރީގައި އޮންނަ

އޭގެ

އައި

ހޯދިއެވެ .މި މަރުޙަލާ ނިމިގެންދިޔައީ[ ،ޙައްޔު]

ޖަޒީރާ ރަށެއްގައި ރަސްކަންކުރައްވަމުން އައި

މަރުޙަލާއެވެ .އުމުރުން ހަތް އަހަރު ވަންދެނެވެ .މި

ރަސްކަލަކާ އެއްބަޑުއެއްބަފާ އަންހެނަކާއި ،އަދި

މަރުޙަލާގައި ،ޙައިވާނުންގެ އަޑުތަކަށް އިޖާބަދޭން

އެ އަންހެނާއާ ދުރުތާ ތިމާގެ ފިރިހެނެއްކަމުގައިވާ

ދަސްކުރިއެވެ .އަދި އޭގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ

ދަރިއެއްގެ

ޖަނަވާރުން ގެންގުޅެން ވެސް ދަސްކުރިއެވެ .އަދި

ގޮތުގައެވެ .އެ ރަސްގެފާނުގެ އަންހެން ކޮއްކޮއާ

އަމިއްލަ ޢައުރަ ނިވައިކުރާނެގޮތް ދެނެގަތެވެ .އަދި

[ޔަޤްޟާން] ކައިވެނިކުރީ ސިއްރިއްޔާތުގައެވެ.

އަމިއްލަ ނަފުސު ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި އަސާގެ

ނަތީޖާއިން

ބޭނުންކުރާނެގޮތާއި އަމިއްލަ ކާތަކެތި ރައްކާކުރާނެ

އްޔު

ބިން

{ހޭލުންތެރިޔާގެ

ދަރި

[ޔަޤްޟާން]އަށް

މި

އަދި

ޔަޤްޟާން"
ޙައްޔު)

ނިސްބަތްވާ

ކައިވެނީގެ

ސިއްރު

އުފަންވި ދަރި[ ،ޙައްޔު] ފޮށްޓަކަށް ލާފައި
ކަނޑަށް ދޫކޮށްލިއެވެ .މި ކުޑަކުއްޖާ އޮތް ފޮށި،
ރާޅުތަކުގެ

ތެރޭގައި

ކައިރީގައި

އޮންނަ

އޮޔާއިވަޔާއެކު

ލެއްގީ،

[އަލްވަޤްވާޤު]

ނަމަކަށް

ކިޔުނު ޖަޒީރާގެ ގޮނޑުދޮށަށެވެ .ދެން މި ފޮށި
އެ ޖަޒީރާގެ ގޮޑުދޮށުން އެއްގަމަށް އަރައި އެ
ރަށުގެ ފަސްގަޑަށް ބީހުނެވެ .މި ފޮށްޓާ ގާތަށް
އެ ރަށުގައި އުޅުނު ފުއްލާއެއް އައެވެ .މި ފުއްލާ
އެ ދިމާއަށް ނުކުމެވުނީ ،ދިޔަތަނެއް ނޭނގި
ގެއްލުނު އޭތީގެ ދަރި ހޯދުމުގެ ތެރޭގައެވެ .ދެން
އެ ވަގުތު ،އެ ފުއްލާއަށް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ
އަޑު އިވުނެވެ .އެ އަޑު އިވުނު ދިމާއަށް ދިޔައިރު،
އެ ވަށިގަނޑުގައި ދިރިދިރި އޮތް ކުޑަކުއްޖަކު
ފެނިފައި ،އެ ކުއްޖާ ނަގައިގެން ގެންދިޔައީއެވެ.
އަދި ގާތުން ކިރުދީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔައީއެވެ.
ނަތީޖާއަކަށްވީ ،އެހެން އެއްވެސް އިންސިއަކު
ނެތް މި އެކަހެރި ޖަޒީރާގައި ،ހަތް މަރުޙަލާއެއްގެ
ތެރެއިން [ޙައްޔު ބިން ޔަޤްޟާން] އުމުރުގެ
ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަން ޖެހުމެވެ .މި ކުޑަކުއްޖާގެ
ޅަފަތުގެ އުމުރުން ފެށިގެން ޒުވާން އުމުރު ހޭދަވެ
ދިޔައީ،

މި

އެކަހެރި

ޖަޒީރާގައެވެ.

އެހެން

އެއްވެސް އިންސާނެއްގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކަމެއް
ދަސްނުވިޔަސް،

އުޅެބޮޑުވަމުންދިޔަ

މާޙައުލުން

ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ސަލާމަތްތެރި ބުއްދީގެ
އެހީގައި ދަސްވެގެން ދިޔަކަން މި ވާހަކައިން
އެނގެއެވެ .މި ކުޑަކުޑަ އިންސާނާ އެ ޖަޒީރާގައި
ހޭދަކުރި މުއްދަތުގެ މަރުޙަލާތަކަކީ؛

ގޮތުގައި

ދަރިއެއްގެ

ބޮޑުވަމުން

ގޮތް ދަސްކުރިއެވެ.

ގެ އުމުރުން  28އަހަރު ފުރުމާއެކުގައެވެ.
ފަސްވަނަ މަރުޙަލާގައި ،ޖައްވުގެ ތެރޭގައި
ހިނގާ ކަންކަމާ މެދު ވިސްނަމުން ދިޔައެވެ.
ޖައްވުގައިވާ

ފެނުނީ ،ވަށަމިނުގައި އޮތް ބިޔަ ފަލަކުގައި
ބުރުޖަހަމުންދިޔަ މަޑިކިލަނބުތަކުގެ އިމެއްނެތް

[ޙައްޔު]ގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާ ފެށްޓީ ،އޭނާ
މި ފުއްލާ މަރުވުމުން ،އޭތި މަރުވި ސަބަބު
ދެނެގަތުމުގެ ވިސްނުން އައި ހިނދު ،އޭގެ
ހަށިގަނޑު ފަޅައިލިއެވެ .އަދި ފުއްލާގެ ޖިސްމުގައި
ހުރި ގުނަވަންތައް ވަކިވަކިން ދެނެގަތެވެ .އަދި އެ
ގުނަވަންތައް މަސައްކަތްކުރާގޮތް ދަސްކުރިއެވެ.
އިޙުސާސްތައް ކުރެވޭ ގޮތާއި ކަންކަން ދެނެގަންނަ
ގޮތް ހޯދިއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޖިސްމުގެ
ތަފާތު ގުނަވަންތަކާއި ،އެ ގުނަވަންތަކުން ކުރާ
މަސައްކަތާއި ،އެ ގުނަވަންތައް ޙަރަކާތްކުރާ ގޮތް
ދެ ނެ ގަ ތެ ވެ.

ފަލަކުތައް

ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .މި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން

މާއްދީ

ބަލައި ބޮޑުކުރި ފުއްލާ މަރުވާ ހިސާބުންނެވެ.

ތަރިތަކާއި

ހިމެނޭ

ޖިސްމުތަކެވެ.

ހަވަނަ މަރުޙަލާގައި ،ޖިސްމާއި ނަފުސަކީ ވަކި
ދެ އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތެވެ .އަދި މިއިން ކޮންމެ
އެއްޗެއް ނިމިދިޔުމުގެ މަގު ތަފާތުކަން އެނގުނެވެ.
އަދި މިއިން ކޮންމެ އެއްޗެއް ،ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ
ޚާލިޤުވަންތަ ﷲގެ ޙަޟުރަތަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް
އޮންނަ ޝައުޤުވެރިކަމުގައި ތަފާތު ހުންނަކަން
އެނގުނެވެ .އަދި ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ
ދެނެގަންނަ ނަފުސަށް އަބަދީ ޙަޔާތެއް އޮންނަކަން
އެނގުނެވެ .ދެން އެއަށްފަހު ބާއްޖަވެރިކަމަށް
ނިމުމެއް ނެތްކަން [ޙައްޔު] ދެނެގަތެވެ .މިހާ
ހިސާބުން[ ،ޙައްޔު]ގެ އުމުރުން ހޭދަވީ އެހެން
މަރުޙަލާތަކާ މި މަރުޙަލާ ލާމެހިގެން ދިޔައެވެ.

ތިންވަނަ

މަރުޙަލާގައި،

[ޙައްޔު

ބިން

ޔަޤްޟާން] އަލިފާން އުފެދޭގޮތް ދެނެގަތެވެ .އަދި
އަލިފާނުގެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރިއެވެ .އަދި
އަލިފާން އުފައްދާނޭ މަގު ހޯދިއެވެ .އެއަށްފަހު،
ޖިސްމުގައި ޙައިވާނީ ރޫޙު އުފެދިގެން އަންނަ
ގޮތާހަމައަށް ވާސިލުވިއެވެ.

ހަތްވަނަ
އެނގުނީ،
ނުވަތަ

މަރުޙަލާގައި،

އޭނާގެ

ބާއްޖަވެރިކަން

އަބާއްޖަވެރިކަމުން

ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ
ކަމެވެ.

ލިބިގަތުން

ދިންނެވުން

ޚާލިޤުވަންތަ

ކުޅަދުންވަންތަކަން
މިކަން

[ޙައްޔު]އަށް

އިލާހުގެ

ދުށުމުގައި
ކުރެވެން

އޮތީ،

ދެމިހުރުމުން

އޮތީ،

ވިސްނައި

ހަތަރުވަނަ މަރުޙަލާގައި ،ކައުނުގައިވާ ހުރިހާ

ފިކުރުހިންގުމުގައި ސާބިތުވެހުރެ ،އެހެން އެއްވެސް

މާއްދީ ޖިސްމުތައް ވަކިވަކިން ދެނެގަންނަމުން

ފަރާތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ،ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ

ރޫޙުގައިވާ

މެދު

ދިޔައެވެ.

މިގޮތުން،

ޖިސްމާއި

ކުޅަދުންވަންތަކަމާ

ރަސްކަލާނގެ

އެކުވުމާއި ގިނަވުން ދެނެގަތެވެ .އަދި މާއްދާގައި

ފުން

ކާއިނާތު އެއްވާގޮތާއި ސޫރާގައި އެ މާއްދާއަށް

ކަށަވަރުކުރެވުނެވެ .މިކަމަށް ޓަކައި [ޙައްޔު]

އަންނަ ތަފާތުތައް ހޯދިއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު،

އޭނާގެ

އިމެއް

ޖިސްމާނީ ބާރު މާއްދާއާއި ޖިސްމާނީ ނިކަމެތި

ކަނޑައެޅިއެވެ .އެ އިމާއި މިނުން ބޭރު ނުވުމަށް

އަދި

ފިލާދާ

މާއްދާ

ތަފާތުކުރަން

ދަސްކުރިއެވެ.

ނަޒަރެއް

ޓަކައެވެ.

ދިނުމުގައި

އަމިއްލަ
މިގޮތުން،

ނަފުސަށް

ދެމިހުރެގެންކަން
ވަކި

ބަނޑުހައިކަން
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މިންވަރަށް މެނުވީ ،އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް އިތުރަށް

ވެސް

ނުކެއުމަށް ނިންމިއެވެ .ދެން އެއަށްފަހު ،ދެވަނަ

އަނެކަކަށް ކިޔައިދިނެވެ .އަދި ،ޙިއްސުންނާއި

ކަމެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެށީ ،އުޑުގައިވާ

ތަޖުރިބާއިންނާއި ބުއްދީގެ ބުރަ މަސައްކަތުން

ވިދާ

[ޙައްޔު]އަށް އެނގުނު އަދި ތަޖުރިބާކުރި އެންމެހާ

ބެނބުޅުމާ އަޅާކިޔާށެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

ކަންކަމާއި އެކަންކަން އެނގުނު ގޮތް [އިސާލް]

ސަމާލުކަމަށް އައީ ،އޭނާގެ އަމިއްލަ ޖިސްމާއި

އަށް ކިޔައިދިނެވެ .އަދި ޢާލަމާއި ނަފުސާއި،

ނަފުސުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މުހިންމުކަމެވެ .މި

އެ ނަފުސުގެ ރޫޙާނިއްޔަތާއި ރޫޙުގެ އަބަދީ

މާޙައުލުގައި ،ގާތްގަނޑަކަށް އުމުރުން ފަންސާސް

ސިފަތަކުގައި ހުންނަ ޢިއްލަތާ ބެހޭގޮތުންނާއި،

ތަރިތަކުގެ

އިރުހަނދާއި

ބުރުޖެހުމާއި

އެމީހެއްގެ

ބެހޭގޮތުން

ޙަޔާތާ

އެކަކު

"ޙައްޔު" އާއި "އިސާލް" ބޮޑުވަމުންއައި މާޙައުލު
ކިތަންމެ ތަ ާފތުވިޔަސް ،މި ދެ މީހުންނަށް ޙާޞިލުވި ނަތީޖާއަކީ ހަމަ އެއް
ނަތީ ާޖއެއްކަން ހާމަވިއެވެ .އެ ނަތީޖާއަކީ ،އިންސާނީ ބުއްދިއަކީ ވެސް،
ހެވާއި ނުބައި ދެނެގަތުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އޮންނަ ގުނަވަނެއްކަން
އެނގިގެން ދިޔުމެވެ .އެހެންކަމުން ،އިންސާނީ ޙަ ާޔތުގައި ކަންކަން
ނިންމުމަށާއި ރަނގަ ާޅއި ނުބައި ވަކިކުރުމަށް އިންސާނީ ބުއްދިއާއި
ސލަތެއްކަމުގައި ދެ މީހުންނަށް ވެސް
ރައުޔަކީ ވެސް އެހާމެ މުހިންމު ވަ ީ
އެއްބަސްވެވުނެވެ.
އަހަރު ވަންދެން [ޙައްޔު] ދިރިއުޅެމުން ދިޔައެވެ.
މާޙައުލަށް

މި

ހޭނި،

ދިރިއުޅެމުން

ދަނިކޮށް [އަލްވަޤްވާޤު] ޖަޒީރާއާ މާދުރު ނޫން

ފާޅުވާ

ގުޅޭގޮތުންނާއި ކާއިނާތުގެ ޙަޤީޤަތްތަކާ ހަމައަށް
އާދެވުނީ ކިހިނަކުންކަން ބުނެދިނެވެ.

ޖަޒީރާއެއްގައި

ޙައްޔުއަށް [އިސާލް[ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި،

ގޮތުގައި

[އިސާލް]އަކީ ،އެ ޖަޒީރާއެއް ދޫކޮށް އައި

ދުށް [އިސާލް]އާ ބައްދަލުވިއެވެ[ .ހައްޔު]އުޅޭ

ޖަޒީރާގައި

ރަސްގެފާނުގެ

ޖަޒީރާއަށް [އިސާލު] އައީ ،އެކަހެރި ދިރިއުޅުމެއް

ވަޒީރެކެވެ .އެ ރަށަށް ޤަދީމީ ޒަމާނުގައި ފާޅުވި

ބޭނުންވެގެންނެވެ .އަދި އޭނާ ޤަބޫލުކުރާ ދީނާއި

ބައެއް ނަބީބޭކަލުންގެ ފުށުން ޞައްޙަ މިއްލަތެއް

ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅެވޭނެ ފަސޭހަ މާޙައުލެއް

އައެވެ .އަދި އެ ރަށުގައި ރެނދަލިކުރައްވާ

ހިސާބެއްގައި

އޮންނަ

އުޅެމުންދިޔަ

އޭނާގެ

ހޯދުމުގެ

އެހެން

އެކުވެރިޔެއްގެ

ބޭނުމުގައެވެ.

މި ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވެ
ތަޢާރަފުވުމަށްފަހު ،އަދި [އިސާލު][ ،ޙައްޔު]
އަށް ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދީ ،ކޮންމެ މީހަކު
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ބޭރުފުށުން

ކަންކަމާ

www.mndf.gov.mv

ރަސްކަންކުރާ

[ސަލާމާން] ރަސްގެފާނަކީ ،ބޭރުފުށުގެ މާނައަށް
ސަމާލުކަން

ދެއްވާ

ރަސްކަލެއްކަމުގައިވިއެވެ.

އަދި ތައުވީލުކުރެއްވުމާ ދުރުވެގެން ހުންނެވި
ރަސްކަލެއްކަމުގައިވިއެވެ.
ފިކުރު

ހިންގުމާ

އަދި

ދުރުހެލިވެ

ތަޞައްވުފާއި
ވަޑައިގަންނަވާ

ބޭކަލެއް

ކަމުގައިވިއެވެ.

ކަންކަން
އާދައަކީ

ނިންމެވުމުގައި

ބޭރުފުށުގެ

ރަސްގެފާނުގެ
ބުރަވުމެވެ.

މާނައަށް

އިންސާނީ ރައުޔަކީ އެހާ މުހިންމުކަމެއް ދެވޭ
މަޞްދަރެއްކަމަށް

ނުކުރެއްވުމެވެ.

ޤަބޫލު

ރަސްގެފާނާއި ވަޒީރުގެ ދެމެދުގައި ޚިލާފުތައް
އުފެދެން ފެށީ[ ،އިސާލް]ގެ ރައުޔު ޤަބޫލު
ނުކުރަން

ފެށި

ހިސާބުންނެވެ.

[އިސާލް]

ވަޒީރުކަން ދޫކޮށް ،އަދި އޭނާގެ ރަށުން ވެސް
ހިޖުރަކޮށް އެހެން ރަށެއްގައި އެކަނިވެރި ޙަޔާތެއް
ހޭދަކުރުމަށް ނިންމަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ މިއީއެވެ.
[ޙައްޔު] އާއި [އިސާލް] ބޮޑުވަމުންއައި
މާޙައުލު ކިތަންމެ ތަފާތުވިޔަސް ،މި ދެ މީހުންނަށް
ޙާޞިލުވި ނަތީޖާއަކީ ހަމަ އެއް ނަތީޖާއެއްކަން
ހާމަވިއެވެ .އެ ނަތީޖާއަކީ ،އިންސާނީ ބުއްދިއަކީ
ވެސް ،ހެވާއި ނުބައި ދެނެގަތުމުގައި މުހިންމު
ދައުރެއް

އޮންނަ

ގުނަވަނެއްކަން

އެނގިގެން

ދިޔުމެވެ .އެހެންކަމުން ،އިންސާނީ ޙަޔާތުގައި
ކަންކަން

ނިންމުމަށާއި

ރަނގަޅާއި

ނުބައި

ވަކިކުރުމަށް އިންސާނީ ބުއްދިއާއި ރައުޔަކީ ވެސް
އެހާމެ މުހިންމު ވަސީލަތެއްކަމުގައި ދެމީހުންނަށް
ވެސް އެއްބަސްވެވުނެވެ .އެންމެ ފަހުން މި
ދެމީހުން ނިންމީ[ ،އިސާލް]ގެ ރަށަށް ގޮސް،
އެ ރަށުގެ އަހުލުވެރީންނަށް ބުއްދީގެ ބޭނުން
ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމާ ގުޅޭގޮތުން ވިސްނައިދޭށެވެ.
ހޭލުންތެރިކަން އެމީހުންގެ މެދުގައި އުފައްދާށެވެ.
އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތާ

ޚިލާފުނުވާ

މަގުން،

އިންސާނާގެ ޠަބަޢީ ޙަޔާތުން ބޭރުގައިވާ ބޮޑު
ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މަގަށް އެ ރަށުގެ އަހުލުވެރިން
މިޞްރާބުކުރެވޭތޯއެވެ .އަދި ﷲ އާ ކުއްތަންވުމަށް
މަގުކޮށައިދޭ ލޯތްބާއި އެ ލޯބީގައި ފަނާވެދިޔުމުގެ
މަގަށް ހިދާޔަތު ދެވޭތޯއެވެ.
ރަސްގެފާނާއި އޭނާގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ
ޖަޒީރާއަށް[ ،އިސާލް]އާއި [ޙައްޔު] ދިޔައެވެ.
އަދި [ހައްޔު]އާއި [އިސާލް]ގެ މުޅި ވަގުތު
އެ ރަށުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ހިދާޔަތު ދިނުމުގެ
މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،

މި ދެ މީހުންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ދިޔައީ ހަމަ

ތަޙުލީލުކުރައްވާ ބައެއް ބޭކަލުންގެ ނަޒަރުގައި

މާނަ) އަށް އެކަނި ތަބާވާ ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ.

ވައިގެ ތެރެއަށް ބުރައިގެންނެވެ .އެންމެފަހުން،

[ޙައްޔު] ރަމްޒުކޮށްދެނީ ،ކޮންމެ އިންސާނަކަށް

އަދި [ޙައްޔު] ތަމްސީލުކުރާ ޝަޚުޞިއްޔަތަކީ،

[ޙައްޔު]އާއި [އިސާލް] އެނބުރި އެ ދެ މީހުން

ލިބިގެންވާ ފަރުދީ ބުއްދިއެވެ .ނުވަތަ ޖުމްލަ

ކައުނުގައި މާތްﷲ ލައްވާފައިވާ ޠަބަޢީ ނިޒާމު

ކުރިން ވެސް އުޅެމުން އައި ،އެކަހެރިވެގެންވާ

ގޮތެއްގައި ހުރިހާ އިންސާނުންގެ ބުއްދިއެވެ.

އެއީ ،އޭނާއަށް ކަންކަން އަންގައިދޭ އެދުރެއްގެ

މާނައަށް

ނުވަތަ މިނިވަންވެގެންވާ މުޠުލަޤު އިންސާނާއެވެ.

ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ.

ބަރޯސާވުމުގައި ހައްދުން ނެއްޓިފައި ތިބި ބައެއްގެ

މި މާނައިގެ މައްޗަށް ނަތީޖާ ބިނާކުރާއިރު،

އެއްވެސް

ސާފުކޮށް އެނގެނީ ،އިންސާނާގެ ކުރިއެރުން އޮތީ

އުންމީދެއް ނެތި ،ގޮތް ހުސްވުމުންނެވެ .އެންމެ

ފަރުދީ އެންމެ ބުއްދިއެއްގެ މައްޗަށް ނޫންކަމެވެ.

ފަހުން ،މި ދެ މީހުން ،އެކަހެރި ދިރިއުޅުމެއް އެ

މިއާ ޚިލާފަށް މުޅި އިންސާނިއްޔަތު ފައްކާވެފައިވާ

ޖަޒީރާގައި ހޭދަކުރަން ނިންމީއެވެ .އިޚްލާޞްތެރި

ބުއްދީގެ މައްޗަށް ކަމެވެ.

ޖަޒީރާއަށް

އައީ،

ކިބައިގައި

ބޭރުފުށުގެ
ބަދަލުވުމުގެ

ހެޔޮމަގަށް

އަޅުކަމުގެ ޙަޔާތެކެވެ .އަދި ސާފު ވިސްނުމާއި
ފިކުރު ހިންގުމުގެ ޙަޔާތެކެވެ .އަދި ބޭރުފުށުގެ
މާނައަށް ބަރޯސާވެ ،އިންސާނީ ބުއްދީގެ އެއްވެސް
ދައުރެއް ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ޖަޒީރާގެ،
އަހުލުވެރިން އެ މީހުންގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން
ތިބުމަށް ދޫކޮށްލީއެވެ.

ގެ

ޖުމްލަގޮތެއްގައި

ފޮތުގެ

ތަޙުލީލުކޮށްލުމުން[ ،ޙައްޔު]
އޭނާގެ

ދެނެގަތުމަށް ޖެހިލުންވުން އުފެދިގެން އައީ،
ބުއްދީގެ ދައުރެއް ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެންފެށި
ހިސާބުންނެވެ .މާތް ﷲ ،މިވެނި ޙުކުމެއް
ޤޞަދަކީ ،ނުވަތަ ރަސޫލާގެ
ކަނޑައެޅުއްވި މަ ު

މުޅި

އާދަކާދައާއި،

ދީނުގެ ޙުކުމުތަކުގައިވާ ޢިއްލަތާއި ސަބަބު

މައުޟޫޢު

ރަމްޒުކޮށްދެނީ،
ޙަޔާތުގައި

ދީނާއި

މިވެނި

އެންގެވުމެއްގެ
ވެސް

ސުވާލުކުރުމަކީ
ނޫންކަމުގައި

ބޭނުމަކީ

ކޮބައިތޯ

ކޮށްގެންވާނޭ

ކަމެއް
ތިބުމުގެ

ޤަބޫލުކޮށްގެން

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހާ މިންތަކާއި އިންތަކާއި

ސަބަބުންނެވެ .ބަދަލުވަމުންދާ ޙާލަތާއި ތަނާ

ދިރިހުރި

ބަދަލު

ޚިޔާލާއި

އަދި

ފިކުރުތައް

ފުން،

އެއްގޮތަށް

ޓަކައި

ޢަމަލުކުރުމަށް

އިންސާނަކާއެވެ .އަދި [ޔަޤްޟާން[ ރަމްޒުކޮށްދެނީ،

ގެނެވިދާނެ ޙުކުމުތަކާއި ،ބަދަލުނުވާ ޙާލަތާއި

މި ވާހަކައިން ފާހަގަވާ އެއްކަމަކީ[ ،ޙައްޔު]

ހޭލާހުރެ ﷲއަށް އަޅުކަންކުރުމުގައި އަދި އެކަލާނގެ

ތަނާ ގުޅޭ ،ބަދަލު ނުވާނޭ ސާބިތު ޙުކުމުތަކެއް

ޖިސްމާނީ

ވަގުތު ހޭދަކުރާ

ދިޔުމުގެ

ނަންދެވިގެންވާ

އިންސާނާއަށް

ޝަރީޢަތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި

ބުރަކަމުން މިންޖުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނޭ ،އަދި

މީހާއަށެވެ .މި މާނައަށް ހެކިދެނީ ،އައްޛާރިޔާތު

ޖިސްމާއި ރޫޙު ޠާހިރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނޭ

ސޫރަތުގެ  56ވަނަ އާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ

އެތައް ގޮތްތަކެއް އޮންނަ ކަމެވެ[ .ޙައްޔު]

އަޅުކަންކުރުމަށް

އޭނާގެ

ވަށައިގެންވާ

ޖައްވާއި،

ވެށްޓާއި،

ޖައްވުގައިވާ ތަރިތަކާ މެދު ވިސްނުން ހިންގީ
އޭނާގެ ބުއްދި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .ހަށިގަނޑުގައި
ފުރާނަ ހިފަހައްޓައިދެނިވި މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތީގެ
ބޭނުންކުރަން ދަސްކުރީ ވެސް ހަމަ ބުއްދީގެ
އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ .ކަންކަން ހޯދައިބެލުމަށް
ޓަކައި ،ބައެއްފަހަރު[ ،ޙައްޔު] އޭނާ އުޅެބޮޑުވި
ޖަޒީރާ ވަށައިޖަހައެވެ .އަދި އަނެއް ބައިފަހަރު
އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ މެދު ފިކުރު ހިންގުމުގައި
ފުންވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެންދެއެވެ.
[ޙައްޔު

ބިން

ނަމަކަށް

ޔަޤްޟާން]އޭ

ކިޔުނު މި ވާހަކާގައި ހިމެނިގެން ދަނީ އެއްވެސް
ޝައްކެއް ވަސްވާހަކަށް ޖާގައެއް ނެތް މިންވަރަށް
ފުން

އަދަބިއްޔާތެކެވެ.

މިއީ،

ބިނާކުރަނިވި

ފަންނީ އުފެއްދުމެކެވެ .މަތިވެރި ބަހުރުވައެއް
ހިމެނޭ

ފަލްސަފީ

ލިޔުމެކެވެ.

މި

ވާހަކަ

[ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް
މެނުވީ،

ތިމަންރަސްކަލާނގެ

ޖިންނީންނާއި،

ދވަމެވެ ].މި ބަސްފުޅަށެވެ.
އިންސީން ނަހައް ަ

ހުންނާނެކަން

ހިސާބަށް

ނޭނގޭ

ނަ ތީ ޖާ އި ން ނެ ވެ.
އިސްލާމުދީން
ސައްތަތަކުގައި،

ފާޅުވި
ޢަޤީދާއާއި

ފުރަތަމަ
އީމާންތެރިކަން

ހިތުގައި އުފެއްދުމާއި ،ނަފުސު ޠާހިރުކުރުމާ
ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޢިލްމީ

މުޅި މި ވާހަކައަކީ ފަލްސަފީ ފިކުރެއްގެ

ބަހުސްތައްކުރުމުގެ

މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ވާހަކައެކެވެ .އަދި މި

ދިޔަ

ނަމަވެސް،

ވާހަކަ ބުނެދެނީ ،ޝަރީޢަތާއި ބުއްދިއާ ދެމެދުގައި

މުސްލިމުންގެ މެދުގައި އައިކަން ފާހަގަވެއެވެ.

އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނެތް ވާހަކައެވެ .މި ފަލްސަފީ

މިއާ ޚިލާފަށް ބަހުސްތައް ބޮޑަށް ފެށިގެން ދިޔައީ،

ފިކުރަކީ ،އޭގެކުރިން އިބްނު ސީނާއާއި އިބްނު

ފިޤުހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ .އިސްލާމީ

ރުޝްދު ވެސް ހާމަކުރެއްވި ފިކުރެކެވެ.

ޘަޤާފަތު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ،އެތެރެފުށުގެ

މި

ވާހަކާގައި

އުޅޭ

މުހިންމު

ތިން

ޝަޚްޞިއްޔަތަކީ[ ،ޙައްޔު]އެވެ .މިއީ މި ވާހަކައިގެ
އެންމެ މުހިންމު ޝަޚްޞިއްޔަތެވެ .ދެން[ ،އިސާލް]
އާއި [ސަލާމާން] އެވެ .މީގެތެރެއިން[ ،އިސާލް]
އަކީ ޒާހިރީ ފިޤުހު (ބޭރުފުށުން ފާޅުވާ ފިޤުހީ
މާނަ) އާއި ފަލްސަފާއާ ދެމެދުގައި މެދުމިނެއް
ގެންގުޅޭ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ .އަދި [ސަލާމާން]
އަކީ ،ޒާހިރީ ފިޤުހު (ބޭރުފުށުން ފާޅުވާ ފިޤުހީ

ޠާހިރުކަމާއި

ޙަރަކާތްތަކެއް
އާދަޔާޚިލާފު

ޢަޤީދާ

ކުރިއަށް
މަޑުޖެހުމެއް

ސާބިތުކުރުމަށް

ވުރެ

ބޮޑަށް ބޭރުފުށުގެ ސުލޫކާއި ފާޅުވާ މަންޒަރަށް
ސަމާލުކަންދެވޭ ޤާނޫނީ ޘަޤާފަތަކަށެވެ .ފިޤުހީ
މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމުތައް އިއްވުން އަވަސްވެ،
އެ ބަޔަކަށް ފިޤުހުން އެނގުނުގޮތާ ޚިލާފަށް
އެހެން

ބަޔަކަށް

ނުވަތަ

މީހަކަށް

އެނގޭ

ގޮތް ގޯސްކަމަށް ނިންމުން ޢާންމު ކަމަކަށް
ބަދަލުވެގެން

ދިޔުމެވެ.
www.mndf.gov.mv
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އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަން ޑީސީގައި ހުންނަ
ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނިވެފައިވާ
ދިވެހިންގެ ތެރެއިން "އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް
ހޯލް އޮފް ފޭމް" ގައި ހިމެނުމުގެ ޝަރަފު ،ލިބިލެއްވި
ހަމައެކަނި ދިވެއްސަކީ ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް،
މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލެވެ .އެމެރިކާ ފަދަ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އަސްކަރިއްޔާއަކުން
މިފަދަ ޝަރަފެއް ،މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވުމަކީ ،އޭގެ
ސަބަބުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ
ހަމަކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކަށްމެ އުފާވެރިކަމުގެ ފުން
އަސަރުތަކެއް ކުރުވި ކަމެކެވެ.
20
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އަސްކަރިއްޔާ ފަދަ ޕްރޮފެޝަނަކުން ،އަދި
އެ ޚިދުމަތެއްގައި ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް
ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިއަދުގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
ފޯސް ،މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްއަށް
މިފަދަ ޝަރަފެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވުމަކީ ،ދިވެހި
ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ފާޅުނުކުރެވޭ ޖަޒުބާތުން
ފުރިގެންވާ

ކުރުވި

އަސަރުތަކެއް

ކަމެކެވެ.

އެހެނީ ،އެ ޝަރަފުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ،ވަކި
ޝަޚުޞިއްޔަތަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޝަރަފަކަށް
ވުރެ ބޮޑަށް ،މި ލޮބުވެތި ވަޠަނުގެ ދިފާޢުގައި ތިބި
ދިވެހި ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަމާއި ،ކުޅަދާނަކަމާއި،
އެމީހުންގެ އަޚުލާޤާއި ސުލޫކުގެ މަތިވެރިކަން
ވަޒަންކުރެވުނު ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
2022
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އޮގަސްޓް

ދުވަހު

ވަނަ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީ ޝެރެޓަން ގްރޭންޑް
ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް
ހޯލް އޮފް ފޭމް އިންޑަކްޝަން ރަސްމިއްޔާތުގައި
އެ

ޝަރަފު،

ޝަމާލަށް

ޖެނެރަލް

ޢަބްދުﷲ

މޭޖަރ

ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަމުގެ

ލިޔުމާއި،

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް ހޯލް އޮފް ފޭމްގެ

ޢަބްދުﷲ ޝަމާލަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ2011 ،

ކަ ޝް ފު ކޮ ށް ދެ އް ވާ ފަ އެ ވެ.
އިންޓަރނޭޝަނަލް

ހޯލް

ފެލޯސް

އޮފް

ފޭމްގެ ޝަރަފަކީ އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގައި
ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީން
ހޯދައި،

ރަންވަނަތައް

ފެންވަރުގައި

މަތީ

ދަސްވެނިވުމަށްފަހު އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ޗީފުންގެ
މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން،
މިފަދަ

ސަރުކާރުގެ

އިސް

މަޤާމުތަކާއި،

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ އިސް
މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،

2012

އިން

ޔުނިވަރސިޓީގައި
އާޓްސް

އިން

އަށް

ނޭޝަނަލް

ހިންގި

ޑިފެންސް

މާސްޓަރ

ސްޓްރެޓިޖިކް

އޮފް

ސެކިޔުރިޓީ

ސްޓަޑީސް ޕްރޮގްރާމުގައި އެމަނިކުފާނު ހޯއްދެވި
ރަންވަނަތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .މޭޖަރ ޖެނެރަލް
ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަނީ އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ހުރިހާ
މާއްދާއަކުން "އޭ ޕްލަސް" ހޯއްދަވައި 4.0 ،ގެ
ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވަރެޖް ހޯއްދަވާފައެވެ .އަދި އެ
ކޯހުގެ "ޑިސްޓިންގްއިޝްޑް އޮނަރ ގްރެޖުއޭޓްގެ"
މަޤާމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން "އޮނާޑް
ތީސިސް" ގެ ގޮތުގައި މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ
ޝަމާލް ހުށެހެޅުއްވި ތީސިސް ހޮވިފައިވެއެވެ.
އެމަނިކުފާނު ހާޞިލުކުރެއްވި އެ ކާމިޔާބީއަކީ،
ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޑިފެންސް

ނޭޝަނަލް

ކޮލެޖަށް މިހާތަނަށް ވަޑައިގެންނެވި އެއްވެސް
ބޭފުޅަކަށް ހާޞިލުނުކުރެވޭ ވަރުގެ އެކެޑެމިކް
އެ ޗީ ވް މަ ން ޓެ ކެ ވެ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް
ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ އެ ކާމިޔާބީ އަބަދުމެ ފެންނާނެ
ގޮތަށް "އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް ހޯލް އޮފް
މެމެންޓޯ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕީސް އެންޑް ސްޓެބިލިޓީއަށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ރައީސް ،ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް

ފާހަގަކުރެވޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ފަރާތްތަތަކަށް އެރުވޭ ޝަރަފެކެވެ .މި ޝަރަފަކީ

ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް މައިކް ޕްލެއިން އަދި

އެ

މައިކް
މޭޖަރ

ޕްލެއިންއެވެ.
ޖެނެރަލް

މި

ޢަބްދުﷲ

ޝަމާލް

ވަނީ

ނޭޝަނަލް

ޑިފެންސް

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ޔުނިވަރސިޓީން

ދަސްވެނިންނަށް

އަރުވާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް ހޯލް އޮފް ފޭމްގައި

ޝަރަފުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ޝަރަފެވެ.

ބެހެއްޓެވި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފޮޓޯފުޅު

މިފަދަ މަތިވެރި ޝަރަފެއް މޭޖަރ ޖެނެރަލް

ފޭމް" ގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުމަކީ ،މީގެ
 100އަހަރު ފަހުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން
ނޭޝަނަލް

ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ވަޑައިގަންނަވާ

ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ،އެ ކާމިޔާބީ ފެނުމުން،
އެ ފަޚުރު އަބަދުވެސް އާލާވެ ،އާރޯވެ ،ހަނދާން
އާވަމުންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވާނެކަމާ މެދު
ޝަ އް ކެ އް ނެ ތެ ވެ.

www.mndf.gov.mv
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ކުރެއްވީ

މަޖީދިއްޔާ

އެމަނިކުފާނުގެ
ފެށުމަކީ

ޤައުމީ

ދިވެހި

ހައިވަކަރު

ސްކޫލުންނެވެ.
ޚިދުމަތުގެ

އަސްކަރިއްޔާއެވެ.

އަޙުމަދުފުޅު

އަސްކަރިއްޔާއާ

ދިވެހި

ގުޅިވަޑައިގަތީ

08

އޮކުޓޫބަރު  1953ގައެވެ .އެ ދުވަހުން
ފެށިގެން އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު 24
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތްކުރެއްވި މއ.
ހައިވަކަރުގޭ އަލްފާޟިލް ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅުގެ
ފުރިހަމަ

ނަންފުޅަކީ

އަޙްމަދު

ޔޫސުފެވެ.

އެމަނިކުފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1
ސެޕްޓެންބަރު  1932ގައެވެ .ބައްޕައަކީ ޔޫސުފް
އާދަމެވެ .މަންމައަކީ ޢާއިޝަތު އަބޫބަކުރެވެ.
ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅު ތަޢުލީމު ހާސިލު

22
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ނޓް ޭމޖަރ
ސޖަ ް
ނ ްޑ ާ
ޮކމާ ް
ސ ީޢދު
ަޢ ްބދުﷲ ަ

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި
ޚިދުމަތް ކުރެއްވިއެވެ .މި ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ސިފައިންގެ

4

ނަންބަރު

ސަރުދާރުކަމާއި،

އަސްކަރިއްޔާއަށް

 3ނަންބަރު ސަރުދާރުކަމާއި 2 ،ނަންބަރު

ގިނަގުނައެވެ.

ކޮށްދެވި

ޚިދުމަތްތައް

އަސްކަރިއްޔާގެ

ޤަވާޢިދުތަކާއި

ސަރުދާރުކަމާއި 1 ،ނަންބަރު ސަރުދާރުކަމާއި

ނިޒާމުތަކާއި

އުސޫލުތައް

އަދި

ކެޕްޓަންގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ހައިވަކަރު

ފަލްސަފާތައް

ނަގަހައްޓައި

ދެމެހެއްޓެވުމުގައި

އަޙްމަދުފުޅު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ހިންގުންތެރި

ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅަކީ އަމިއްލަ ޝަޚުޞިއްޔަތުން

ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އިދާރީ

ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް ދައްކަވައިދެއްވި ވަރުގަދަ

ހިންގުންތެރިކަމާއި

މެނޭޖްމަންޓުގެ

ދާއިރާއިން

އަސްކަރީ

ލީޑަރެކެވެ.

އަސްކަރީ

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައި ގެންނެވިއިރު

ޚިދުމަތް

ކުރެއްވި

ރާއްޖޭގައި

ތެރޭގައި

ފުލުހުންގެ

ވެސް

އަޙްމަދުފުޅަކީ

ހައިވަކަރު

ބޭފުޅަކަށެވެ.
ޚިދުމަތް

ސިފައިންގެ
އޮތްއިރު

އެ

ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކުޅިވަރުގެ ޝަޚްސިއްޔަތެކެވެ.

ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް އިސް މަޤާމުތަކެއް

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ

ފުރުއްވިއެވެ.
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އޮގަސްޓް

ފުރަތަމަ ޒަމާނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެންފެށި ޖީލުގައި

1960ގައި

އޮފީހުގެ

މަސައްކަތް

އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރެވެ.

ފެށުނުއިރު މާރާމާރީއާ ބެހޭ ބައިގެ ވެރިޔާގެ

ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން ހޮކީއާއި ކްރިކެޓްފަދަ ގިނަ

އެހީތެރިއަކަށް ހުންނެވީ އެ މަނިކުފާނެވެ .އެއީ

ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅުއްވި ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅު

އަސްކަރިއްޔާއިން

ދިޔަ

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު

ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ޝަޚްޞިއްޔަތު ބިނާކުރެއްވި

ރަގަބީ ގުޅުއްވަން ފަށްޓަވައި ،މަތީ ފެންވަރުގައި

ސިފަވަންތަ ލީޑަރެކެވެ .ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅުގެ

ރަގަބީ ކުޅުއްވިއެވެ.

ޝަޚްޞިއްޔަތުން ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ޚާއްޞަ

ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅަކީ ކޮންމެ ކަމެއް

ސިފައަކީ

މިގޮތުން
ތަހުގީގު

ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން

އަސްކަރީ

ވަގުތަށް

ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކަމަށްކަމޭ

އެއީ

ހިތްތަވައިގެން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ .ސިފައިންގެ

ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި

މަތިވެރި

އަޚޫލާޤެވެ.

ކަމޭހިއްތެވުމާއި

ވެރިންނަށް

ނަމޫނާ

ބޭފުޅެކެވެ.

ޕްރޮވިންސަލް

އެސިސްޓެންޓް

އެފެއަރޒްގެ

އަންޑަރ ސެކެޓްރީކަމާއި ،ރެންޓަލް ޑިވިޝަންގެ
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުކަމާއި ،މެނޭޖަރުކަމާއި،
ސެންޓްރަލް

މެނޭޖަރުކަމާއި،

ހޮސްޕިޓަލްގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އާޓްސް އެންޑް
ކަލްޗަރގެ

ޑިރެކްޓަރުކަމާއި،

ޑިރެކްޓަރު

އެސިސްޓެންޓް

ޖެނެރަލްކަމާއި،

ކޮމިޔުނިޓީ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކައުންސިލްގެ

އޯގަނައިޒޭޝަން

ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލްކަން ހިމެނެއެވެ.
ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ
އަދާކުރެއްވުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ވަރަށް
ބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.
ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް
ވެރިންނާއި

މުވައްޒަފުންގެ

އިތުބާރު

ހޯއްދެވި

ބޭފުޅެކެވެ .ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ
ޚިދުމަތުގެ

ކުރައްވަން

ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން

ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ކަމެއް ފަސްޖެހިވަޑައި

ރިޓަޔަރ ކުރެއްވީ  27ޑިސެންބަރު  1978އެވެ.

ނިޒާމުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައްވައި އެގޮތުގެ

ނުގެން ކުރެއްވި ،އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރި އަދި

އެއީ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ދިވެހި

މަތިން އަމިއްލަފުޅު ޝަޚްސިއްޔަތުން ނަމޫނާ

ނަޒާހަތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ .އެއީ އެ މަނިކުފާނުގެ

އަސްކަރިއްޔާއަށް ގިނަގުނަ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް

މިސާލު ދައްކަވަމުން ލީޑުކުރެއްވި ވެރިއެކެވެ.

އަސްކަރީ ހަޔާތުގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގައިދިޔަ

ކޮށްދެއްވި އަސްކަރީ ލީޑަރެކެވެ .ސިފައިންގެ

މީގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ހާދިސާއަކީ

ހަމައަކަށް

ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމަށްފަހު ވެސް ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ކުރިމަތިވި

އެޅުވުމުގައި ސިފައިން ހިންގި ބޮޑެތި ޚާއްޞަ

ދައުލަތަށާއި ސަރުކާރަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ

އެންމެ

ނުރައްކާތެރި

ބައިވެރިވެ

ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާކަމުގައިވާ  1988ނޮވެންބަރު

ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ .އެމަނިކުފާނު ވެފައިވަނީ

މިގޮތުން އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި މުލަކަ

3ގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި

ތަބާވެ

އަތޮޅާއި ފާދިއްޕޮޅާއި އައްޑުއަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން

އަގުހުރި ޤައުމީ ޚިދުމަތެވެ .އޭރު އެމަނިކުފާނު

ވަޑައިގެންނެވި އަދި އެހާމެ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު

ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް

ހުންނެވީ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރުގެ

ދާޚިލީ

ތެރެއިން

ބޮޑެތި

އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި
ޤާނޫނާއި

އޭރަކު

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށާއި

ހަރުދަނާ

ހަމަނުޖެހުންތައް
ޢަމަލީގޮތުން

ޤަވާޢިދުތަކަށް

ފުރިހަމައަށް

ވަރުގަދަ

އަދި

އެންމެ

www.mndf.gov.mv
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މަޤާމުގައެވެ .އެ ޙަމަލާ ދޭން ފެށުމާއެކު ފަތިހު
ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން
ނެރުއްވައި،

ޚިދުމަތަށް

އަސްކަރީ

ކޭމްޕެއްގެ

ގޮތުގައި  24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް
އެ ހޮސްޕިޓަލު ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ .އޭރު އެތަނުގައި
މަދު

ތިއްބެވި

ޑޮކްޓަރުންނާއި

އަދަދެއްގެ

ނަރުހުންނާއެކު އެ ދުވަސްވަރު ހުރިހާ ވަގުތެއް
އެމަނިކުފާނު

ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

ހޭދަކުރެއްވީ

އޭރު މާލޭގައި އިތުރު ހޮސްޕިޓަލެއް ނެތުމާއެކު
ދޭންޖެހޭ

ހޮސްޕިޓަލުން
ގެންދެވޭގޮތް

ފަރުވާތައް

ހަމަޖައްސަވަމުން

ކުރިއަށް
ނޮވެންބަރު

ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ބޮޑެތި ޒަޚަމްތައްވީ
ފަރުވާދެވޭނެ

ފަރާތްތަކަށް
ހަމަޖައްސަވަމުން

އިންތިޒާމުތައް

ގެންދެވިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫނުގެ ޒަޢާމަތު ފެށުނުއިރު
ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅު ހުންނެވީ ސިފައިންގެ
 1ނަންބަރު ސަރުދާރުގެ ރޭންކުގައެވެ .އެ
ދުވަސްވަރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި
އެންމެ އިސް ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އެ ރޭންކުގައެވެ.
 13ނޮވެންބަރު  1978ގައި ސިފައިންގެ 1
ނަންބަރު ސަރުދާރުގެ ރޭންކާ އެއްވަރު ރޭންކެއްގެ

ފުރަތަމަ ރައީސް ،ރައީސް ނާޞިރުގެ ވެރިކަން

ހައިވަކަރު

ބައްދަލުކޮށް

އަޙްމަދުފުޅާ

އެ

ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް އޮމާންކަމާއެކު ބަދަލުކުރެވިގެން

މަނިކުފާނުގެ އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ދުވަސްވަރު

ދިއުމުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ އޭރުގެ ލީޑަރޝިޕުން

ސިފައިންގޭގެ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށް

ކުރެއްވި އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތުގައި ހައިވަކަރު

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ވާހަކަ ދައްކައި

އަޙްމަދުފުޅު އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު

އަޅުގަނޑަށް

ސިފައިންގޭގައި އެންމެ އިސް ރޭންކެއްގެ ގޮތުގައި

އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ .އަމިއްލަފުޅު ގޭގައި

ކެޕްޓަންގެ ރޭންކު ހަމަޖެއްސެވިއިރު އެ ރޭންކުގެ

ވެސް

އަތްޕުޅުގައި

އިންސިގްނިއަރއަކީ ހުރަހަށް ކިނާރީ ފަށެއްއަޅައި

ހުރި

އެ ފަށާ ޖެހިގެން ޕިޕެއް ޖަހާފައި ހުންނަ

ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ .އަމިއްލަފުޅު ވަރަށް ގިނަ

މަ ހު މާ ގަނ ޑެ ކެ ވެ.

ހޯދުމުގެ

ފުރުޞަތު

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
ފޮޓޯތައް

ވާހަކަތަކާއި

ދައްކަވައި

ތަޖުރިބާތައް

ބައެއް

ފޮޓޯ

ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

އެއިން ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް
އިހުސާސް ކުރެވުނީ އެ މަނިކުފާނަކީ ސިފައިންގެ
ބޭފުޅެއްކަމެވެ.
ރިޓަޔަރ

ސިފައިންގެ

ކުރައްވައިގެން

ޚިދުމަތުން

ހުންނެވިތާ

އެތައް

އަހަރެއް ފާއިތުވެދިޔައިރު ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ
ޝަޚްސިއްޔަތުގައިވާ ސިފަވަންތަކަން ފަނޑުނުވާ
ކަމެވެ.

ގަޑިއަށް

ފަރުވާތެރިވުމުގައި

ފެނުނީ

ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެކެވެ .ދެން ފާހަގަވީ ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާއާމެދު

އޮތް

މަތިވެރި

ލޯތްބެވެ.

އޭރުގެ ވާހަކަތައް އާކައިވްކޮށްދެއްވުމަށް އޮތް
ޝައުޤުވެރިކަމެވެ .އެ އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުވީ
ގޮތުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހުން

އާލާސްކަންފުޅާ

އުޅުއްވާތާ

މުއްސަނދި

ކަމަކަށެވެ.

ކެޕްޓަންގެ ރޭންކު ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .އެހެންކަމުން

އަވަހާރަވީ،

ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން

ދުވަސްތަކެއްވުމަށްފަހު 2022 ،އޮގަސްޓް 5

އަޅުގަނޑުގެ ހެޔޮ ދުޢާއަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި

ރިޓަޔަރ ކުރެއްވިއިރު ހުންނެވީ އޭރު ސިފައިންގެ

ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިންދިރާގާންދީ

ވަފާތެރިކަމުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށާއި ދިވެހި

އޮނިގަނޑު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ސިފައިންގެ

އަވަހާރަވިއިރު

ދައުލަތަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި

އުމުރުފުޅަކީ 89 ،އަހަރެވެ .ފަސްދާނު ލެވުނީ

ބަރަކާތްލައްވައި ހެޔޮ ދަރުމަ މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.

އެންމެ

އިސް

ރޭންކު

ކަމުގައިވާ

ކެޕްޓަން

ރޭންކުގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

24

އަލްމަރްޙޫމް

ހައިވަކަރު

އަޙްމަދުފުޅު

ދިވެހި އަސްކަރީ ތާރީޚަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު
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މެމޯރިއަލް
މާލޭ

ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

އާސަހަރާގައެވެ.

ދިވެހިންގެ ޢަޒުމް
މިނިވަން ރަމްޒު ފެއްސާ ރަތާ ހުދާ ދެ އަތުގެ ކޮޅަށް އުފުލާނަމޭ

މުސްތަޤުބަލަށް ޢަޒުމާއެކީ ގޮސްލަން ދަތުރު ފައްޓާނަމޭ

ފުދިގެން އުޅުން ފަރަގެއް ނުވާ ތަންތަން ކަމަށް ދައްކާނަމޭ

ދާކަށް އޮޔާލައި ދިވެހިބަސް ދޫކޮށްގެނެއް ނުތިބޭނަމޭ
މިތަނުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރަން

ތަރުބިއްޔަތުގެ ތަނބުތައް މަތީ ހުނަރާއެކީ ތަޢުލީމުދީ
ކުރިމަގުގެ

ރައްޓެހި އެތައް ބަޔަކާ އެކީ އެތަކެއް ފަހަރު ގެންނާނަމޭ
ތާރީޚު ފޮހެވޭ ކުޅިބަލަން އާޘާރު ނެތިދާއިރު ނިދަން

ކުދި ރަށްރަށާ މީހުން އުޅޭ ބައިބޯ ބޮޑެތި ބިޔަ ރަށްރަށާ

އުއްމީދާއެކީ

ތަނަވަސްކަމާއެކު ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް އަހަރެމެން ވާނަމޭ
ދައްކާ ދިވެހި ހިތް ހެޔޮކަމުން ،އެއްފަހަރު އައި މީހަކު ވިޔަސް

ފަސްދީ އެދާ ޢިބްރަތްތަކާ ،ވިސްނައިބަލައި މާޒީ އަށާ

އައު

(ނ.ޢ.ޢ.ވ)

ތަނަކަށް ބަރޯސާނުވެއުޅޭ ކޮށްގެން މަސައްކަތް ފުދި އުޅޭ

މިނިވަން މަގޭ ޤައުމޭ މިއީ މިނިވަން ކަމާއެކުވާނަމޭ

ޖީލުތައް

ޢަ ބް ދު އް ރަ ޝީ ދު ޙު ސަ އި ން

ނެރެދޭނަމޭ

ބުރަޔަސް އެކަން ޙާޞިލުކުރަން ޞިއްޙީ އެހީ ބޭނުން ވުމުން
ހުރިނަމަ ރަށަކު މީހުން އުޅޭ ޚިދުމަތް އެތާކުން ދޭނަމޭ
އެއްވެސް ރަށަކު މަގުމަތިވެފައި ހުންނަން އެކަކު ދޫކޮށްނުލައި
އެންމެން ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގައި އާ ގޮތްތަކެއް ހޯދާނަމޭ
ދެކިގެން މަސައްކަތް އިސްނަގައި އެކަމެއް މުރާލިވެ ކުރުމުގައި
ވަކި ކަހަލަ ކަމެކޭ ބުނެފައެއް ނުކޮށެއް ދުލެއް ނުކުރާނަމޭ
ޖިސްމާ ނަފްސު ބައިވެރިކުރާ އިސްކޮށް ފިކުރު ޚިދުމަތް ކުރާ
ހިއްސާވެގެން ކަންތައް ކުރާ ދުޅަހެޔޮ ދަރިންނަށް ވާނަމޭ

ގޮތަކަށް ޖިހާދޭ ހީވިޔަސް އެގޮތަށް ވިޔަސް އުޅެދޭނަމޭ
އިވެމުން ދިޔަސް ބަދު ބަސްތަކާ ކުރިޔަށް ބޮޑެތި ގޯނާތަކާ
ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމުނޭ ދީނެއް ދުލެއް ނުކުރާނަމޭ
ވެރިކަމުގެ ޢިއްޒަތް އުފުލުމުން ޤާނޫނާ ހިފަހައްޓައި ދެމުން
ދިރިހުރި ހިނދަކު ނޭވާލަމުން ޤައުމަށް ވަފާތެރި ވާނަމޭ
ބަރަކާތުގައި ރައްބީގެ މާތް ލެއްވުން އަދައި ދީނީވަޠަން
ކުރަމުން ދުޢާ އަތްތައް އެކީގައި އަބަދުވެސް އުފުލާނަމޭ
ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން މަތީ ސާބިތުވެ ތާއަބަދަށްވުމާ
ދިވެހިން ދިވެހި ބިމުގައި އަބަދު ދިވެހިންގެ ގޮތުގައި ވާނަމޭ
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ބ ަ
ނ ާދ ަ
ނ ަ
ދ ު
ލތައ ް
ނމ ު ް
ށ އަ ް
ޢއަ ް
މުޖުތަމ ަ ު
ސިފަވަންތަ ސިފައިން އުފެއްދުމަށް ގޮންޖެހުމެއް
މީގެ ފަނަރަ ވަރަކަށް އަހަރުގެ ކުރީގެ ދިވެހިރާއްޖެއާއި މިއަދުގެ ދިވެހިރާއްޖެއާ
އަޅާކިޔާލަމާ ހެއްޔެވެ .ޤައުމަށް އައިސްފައިވާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި ނުރަގަނޅު
ބަދަލުތަކަށެވެ .ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީއާއި ދިވެހިންގެ ވިސްނުމަށް އައިސްފައިވާ
ބަދަލުތަކަށެވެ .ބަދަލުތައް އައުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކާއި އެ ބަދަލުތަކާމެދު
އަހަރެމެން ވިސްނާ ގޮތަށެވެ.
 1892އޭޕްރީލްގައި ދިވެހި ސިފައިން އުފެދުނީއްސުރެ ވެސް ސިފައިންނަށް
ދިޔައީ ވަގުތާއި ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުތައް ދެވެމުންނެވެ .ޤައުމީ ރޫޙާއި ޖޯޝް

މޭ ޖަރ ޢަ ބް ދު އް ލަ ޠީ ފް ޢަ ލީ

ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެއްދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ދިޔައީ ހިންގަމުންނެވެ .އެންމެ
ފުރަތަމަ ފައިހަމަކޮށް ހިނގައި ހެވިކަމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގައިގެންނެވެ.

ހެޔޮބަދަލުތައް އަންނަމުންދިޔަ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ
ތަމްރީނުތަކަށް މިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި
ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ .މި ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށާއި
އެ ދަރިވަރުނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްރިވާ
މުދައްރިބުންނަށް ވެސް ވަރަށްގިނަ ދަތިތަކާއި ދަނީ
ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

ހުޅުވާލެވުނެވެ.

އަންހެނުންނަށް

ހުޅުވާލެވުނު

ތާރީޚީ ފުރުޞަތާ އެކު 52 ،އަންހެނުންނަށް 1
މާރިޗު  1989ގައި ސިފައިންގެ ވަޒީފާ ދެވުނެވެ.
މި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު ސިފައިންގެ ވަޒީފާއާ
ގުޅުމާމެދު ދިވެހީން ގެންގުޅޭ ތަޞައްވުރަށް ބޮޑެތި
ބަދަލުތަކެއް އައެވެ .އަދި ހަމަމިއާއެކު ދިމާވެދާނެ
ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކާއި އެހެނިހެން އަސްކަރީ
ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލެވޭ ފެންވަރުގެ ސިފައިން
އުފެއްދުމަށް ތަމްރީނު ބައްޓަން ކުރެވުނެވެ.

މި

ބަދަލާއެކު ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދިވެހި ސިފައިންނަށް

އެފަދަ ކަންކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބި ސިފައިން،

ތަމްރީނު ދޭން ފެށިފައިވަނީ  13މެއި 1942

ދުނިޔޭގެ މަސްރަހަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ

ގައެވެ" .ދިވެހި ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ނިޒާމުގެ

ގުޅިގެން ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  1988ވަނަ

އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ހިތްވަރު

ފެށުން" މި ފޮތުގައި ވާގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ

އަހަރު ނޮވެންބަރު  3ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި

ހުރި ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ހޯދުމަކީ ގޮންޖެހުމަކަށްވީ

ފޮނުވުނީ ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު

ނުރައްކާތެރި ނިރުބަވެރި ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ދިވެހި

ހިނދު އަސްކަރިއްޔާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ މަޖުބޫރު

ސިލޯނުގައި އޮތް ޕަންޖާބު ރެޖިމަންޓަށެވެ .އަދި

ސިފައިންނަށް ދެވެމުންދިޔަ ތަމްރީނަށް އިންޤިލާބީ

ކަމެއް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ނިންމެވިއެވެ .މި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހުން ގެނެސްގެން ރާއްޖޭގައި

ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ.

މަތިވެރި ޤައުމީ ވާޖިބަށް ކުރިމަތިލުމަކީ ލާޒިމު

އެންމެ ފުރަތަމަ ތަމްރީނު ދެވިފައިވަނީ 13
ޑިސެންބަރު  1959ގައެވެ .ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން
ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ދީ
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ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ސިފައިން ވަނުމުގެ ފުރުސަތު
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ނޮވެންބަރު 3ގެ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާއަށް ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ،ވަކިން

ފަސްޖެހޭތަން ކުރިމަތިވިއެވެ.

ކަމަކަށް ވިއެވެ .މި ނިންމެވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާއަށާއި،

ޖުމުލަކޮށް

މުޖުތަމަޢުއަށް

ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވި،

ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ވާނެތީއެވެ .ޖިސްމާނީގޮތުން

ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް

ބަދަލުވެ،

ބުރަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރުމެއްނެތި އަދި ވަރަށް

ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ އަމިއްލައަށް ގުޅޭ ފަރާތްތައް

ބޮޑު މިނިވަންކަމަކާއެކު މަދަރުސީ ދައުރު ނިންމާ

ގޮތުން

ފިޔަވަޅުތަކާއި

ނަފުސާނީގޮތުން

އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ.

ޒުވާނުންނަށް މިފަދަ ތަމްރީނުތައް ފަސޭހަ ކަމަކަށް

ކުރިމަތިވާ

ގޮންޖެހުންތަކަށް

ކުރިމަތިލުމުގެ

މައިންބަފައިންގެ

ވިސްނުން

ވެސް

އެޅޭ

ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ ޮގތުން ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ މައިގަނޑު ގޮންޖެހުމަކީ ވަރަށް
ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ނިދަންލިބުމާއެކު ދުވާލުގެ ގިނަ ވަގުތުތަކަކީ ދުވުމާއި ،ކަސްރަތާއި،
ފެތުމާއި ހެވިކަން އަދި މިނޫނަސް ތަފާތު އަސްކަރީ ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމުގައި
ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތަކަކަށްވުމެވެ .މިހުރިހާ ކަމެއްގެ އިތުރުން ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި
ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ
ގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ނަފުސާނީގޮތުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް
ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ނަފުސާނީ
ގޮތުން ދެވޭ ޕްރެޝަރެވެ.
ހެޔޮ

ބަދަލުތައް

އަންނަމުންދިޔަ

ދިވެހި

އަސްކަރިއްޔާގެ ތަމްރީނުތަކަށް މިވަނީ ވަރަށް
ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ .މި
ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށާއި އެ ދަރިވަރުނަށް ތަމްރީނު
ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްރިވާ މުދައްރިބުންނަށް ވެސް
ވަރަށްގިނަ ދަތިތަކާއި ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ
ދުޅަހެޔޮކަން
އަސްކަރީ ތަމްރީނަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަދި
ނަފުސާނީ ގޮތުން ވެސް ކޮންމެ ފަރުދަކު ވަރަށް
ބޮޑަށް ތައްޔަރުވާންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކެކެވެ .ޚާއްޞަ
ގޮތެއްގައި އަސާސީ ތަމްރީނަށް ކުރިމަތިލާއިރު
މިކަމަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ މިންވަރު ބޮޑުވަނީ،
އެ ތަމްރީނަކީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ އަސްކަރީ
އިމްތިހާނު ކަމަށް ވީތީއެވެ .ތަފާތު އެކި
ވަސީލަތްތަކުން އަސްކަރީ ތަމްރީނާއި
ބެހޭ
ފޮތްތަކާއި

ވީޑިއޯތައް

ބަލައި

މެގެޒިންތަކުން

އެފަދަ ވާހަކަތައް ކިޔައި
މަޢުލޫމާތު
ވިޔަސް،

ހޯދާފައި
ޢަމަލީގޮތުން

އެކަން ކުރުމަކީ މުޅިން ތަފާތު

ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި

ނު ވާ ނެ އެ ވެ.
ޖިސްމާނީ

އަދި

ނަފުސާނީ

ގޮތުން

ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ މައިގަނޑު ގޮންޖެހުމަކީ
ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ނިދަން ލިބުމާއެކު
ދުވާލުގެ ގިނަ ވަގުތުތަކަކީ ދުވުމާއި ،ކަސްރަތާއި،
ފެތުމާއި ހެވިކަން އަދި މިނޫނަސް ތަފާތު އަސްކަރީ
ހުނަރުތައް

ދަސްކުރުމުގައި

ހޭދަކުރަންޖެހޭ

ވަގުތުތަކަކަށް ވުމެވެ .މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިތުރުން

ނަފުސާނީ ގޮތުން ދެވޭ ޕްރެޝަރެވެ .ތަމްރީނުގެ
ފުރަތަމަ ފަސް ހަފުތާގައި ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު
ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގައި ނިދި ލިބި
ކެއުމަށް ލިބޭ ވަގުތުކޮޅުގެ ކުޑަކަމާއެކު ،ދުވަހުގެ
ބުރަ ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ ވަރުބަލިކަން ފިލުވާނުލެވި،
ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި ތަމްރީނުގެ ބުރަކަމާމެދު
ވިސްނަން ފަށައިފިނަމަ ނަފުސާނީގޮތުން ވަރަށް
ބޮޑު އަސަރެއްކޮށް ތަމްރީނު ނުހެދޭނެ ކަމުގެ
އިޙުސާސް އޭނާއަށް ކުރަން ފަށައެވެ.

ޞިއްޙީ ޮގތުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ދިނުމުގެ

ކުރިން

މީހެއްތޯ

ބެލެއެވެ.

މަރުޙަލާގައި

ޞިއްޙީ

ގޮތުން

ނަމަވެސް

ކުރިމަތިލާންޖެހޭ

ދުޅަހެޔޮ
ތަމްރީނުގެ

ޙަރަކާތްތަކުގެ

ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް އުފެދުމުގައި ހުރި
ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ޙަޔާތުގައި
ލިބިފައިވާ

ކޮންމެވެސް
ގެއްލުމެއް

ކުރިމަތިވި

ބައްޔެއްގެ

އަނެއްކާ

ވެސް

ގޮންޖެހުންތަކާ

ހިސާބެއްގައި
ނުވަތަ
ސަބަބުން،
ޞިއްޙީގޮތުން

ކުރިމަތިލާން
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ޖެހެއެވެ.
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މިފަދަ

ދަރިވަރަށް

ޙާލަތްތަކުގައި

ކުރުމަށް

ގެއްލުމަކުން

ސަލާމަތް

ޑޮކްޓަރުންގެ

އިރުޝާދާއެކު

ލިބިދާނެ
ޓަކައި

ތަމްރީނުތަކުން

ވަގުތީ ގޮތުން ނުވަތަ ތަމްރީނުން އެއްކޮށް ވެސް
ވަ ކި ކު ރަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ .

ކަންކަން ކުރަންޖެހުމަކީ އާކަމަކަށް އޭރުގެ ގިނަ

ތަމްރީނާ ގުޅޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު

ނުވެއެވެ.

ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވަނީ މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެ

ދަރިވަރުންނަކަށް

ދަރިވަރުގެ ކިބާގައި ހުންނަ ކެއުންބުއިމުގެ
އާދަކާދައަކީ

ވެސް

ބަދަލުކުރުމަށް

ދިމާވާ

ގޮންޖެހުމެކެވެ .މައިންބައިފައިން ލޯބިން އެމީހުންގެ

މިހެން މިކަން ދިމާވާންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު

ލޯބިވާ ދަރިންނަށް ކުދިން ބޭނުންވާ ކޮންމެ

ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ މެޑިކަލް ސްކްރީނިންގ

އެއްޗެއް ،ކޮންމެ ވަގުތަކު ދީގެން ބޮޑުވާ ކުދިންނާއި

މަޢުލޫމާތު

ފާސްޓްފުޑްސް ،އެނަރޖީ ޑްރިންކްސްއާއި ކޮފީ

ހަމަނުޖެހިދާނެ

ފަދަ ތަކެއްޗަށް ދެވި ހިފައިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް

ކަމުގެ ބިރަށެވެ .ނަމަވެސް މިއީ ދަރިވަރުގެ

ތަމްރީނުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ

ފުރާނަ ނުވަތަ މުޅި ޢުމުރަށް ވޭންއަޅަންޖެހޭ

މަނާކަމެއް ކަމަށްވުމަކީ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިމަތިވާ

ހަދަމުންދާއިރު
ފޯރުކޮށް

ދޭންޖެހޭ

ނުދިނުމެވެ.

ޞައްޙަ
ވަޒީފާ

ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ވެށީގައި
އުޅެފައިވާ

ޒުވާނުންނާއި

ފުރިހަމަ

ޢާއިލާގެ

ލޯބި ލިބި ،ނަމަވެސް އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި
ޙަރަކާތްތެރި ނޫން އަދި ޖިސްމާނީ ޙަރަކާތްތެރިކަން
ކުޑަ ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގައެވެ.

ނިންމުން
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އިތުރުން ކޮންމެ
ދިވެހި ރައްޔިތަކު ވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި

ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ކަމެއްކަން
ދަރިވަރު އަދި ބެލެނިވެރިޔާ ވެސް ނުވިސްނައެވެ.

ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް
އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
އަދުގެ ގިނަ ޒުވާނުންނަކީ ލިބޭ ހުރިހާ
ވަގުތެއްހެން

ގެޖެޓްތަކާއެކު

އިލެކްޓްރޯނިކް

މުޅިން "ވަރޗުއަލް ދުނިޔެއެއް" ގައި ދުވަސްތައް
ހޭދަކުރަމުންދާ ބައެކެވެ .މިކަން މިހެން ހުރުމާއެކު
ތަމްރީނުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދަރިވަރުން ގެންގުޅޭ
މިފަދަ ހުރިހާ އާލާތްތައް އެ ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލުވާ
މުދައްރިބުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ފުރަތަމަ
ފަސް ހަފުތާ ނިމެންދެން މި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން
ނުކުރެވޭގޮތް ވުމުން އެ ދަރިވަރުންނަށް ނަފުސާނީ
ގޮތުން ވަރަށްބޮޑަށް އަސަރުކުރެއެވެ.
މީގެ

15

ވަރަކަށް

އަހަރު

ކުރީގައި

ނިންމާ ގިނަ ކުދިންނަކީ ވަރަށް ޅައުމުރުގައި
ބުރަކޮށް

މަސައްކަތްކޮށް

އުމުރުން

 18އަހަރުވާއިރު ޖިސްމާނީގޮތުން ތަމްރީނުގެ
މާޙައުލުގައި ދިމާވެދާނެ ކަންކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ
ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ .މިހާރާ އަޅާބަލާއިރު
މަދުރަސީ ދައުރުގައި ވެސް ގިނަ ކުދިންނަކީ
ޒަރޫރީ ގިނަ ކަންކަން އަމިއްލައަށް ފުއްދުމުގެ
ޤާބިލުކަން ހޯދައިގެން ތިބޭ ބައެކެވެ .ތަމްރީނުގެ
ތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ދޮވެއިސްތިރިކުރުން ފަދަ
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ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.
އިޖުތިމާޢީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ނަފުސާނީ

ރަށްރަށުން އައިސް މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން ތަޢުލީމު
އޭނާގެ

ބޭނުންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކޮށް

ތަފާތު

އުނދަގޫތައް

ތަޙައްމަލު

ކުރަމުންދާ

ދަރިވަރުންނަށް ،ތަމްރީނުގެ މާޙައުލަކީ އެންމެ
އެކަށޭނަ

މާޙައުލަކަށް

ނުވެއެވެ.

އެފަދަ

ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ
އިތުރު ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިކުރުވާ
ކަމަކަށްވެއެވެ .ސިފައިންގެ އަސާސީ ތަމްރީނުދޭ
މަރުކަޒުކަމުގައިވާ ،އެމްއެންޑީއެފް ކޮލެޖް އޮފް
ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒްގެ "ދަ
ބޭސިކް ސްކޫލް" ގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރުކަމާއި
ޗީފް އިންސްޓްރަކްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ މޭޖަރ
މުޙައްމަދު ނިލާމް ދެކެލައްވާ ގޮތުގައި ސިފައިންގެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް
މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ލަޝްކަރުގެ ސަފުތަކަށް
ނުކުންނަ ކޮންމެ ފަހުލަވާނަކީ އެކަމަށް ޤާބިލު،
ހުޝިޔާރު

އަދި

ދީނާއި

ޤައުމުދެކެ

ލޯބިވާ

ސިފަވަންތަ ފަރުދަކަށް ވުމެވެ .މި ލަނޑުދަނޑި
ޙާޞިލުކުރުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ
އަހަރެމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ވެއްޓެވެ .މިހާރު ހުރި
އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް ،އަހަރެމެން
އެންމެން ބޭނުންވާ ފަދަ ލަޝްކަރެއް އުފެއްދުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ޤައުމުގެ

ހަމަޖެހުމާއި

އިސްތިޤުލާލު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން
ކުރަންޖެހިފައިވާ ޤައުމީ މަސައްކަތެކެވެ.

ނަޞްރުގެ ދުވަސް
ކުރީގެ

ދުވަހެއްގެ

މިއަދަކީ ،ކުލީ ސިފައިން ދެމުންގެންދިޔަ

އައުކުރަން

ޖެހެއެވެ.

ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދިނުމަށް ސިފައިންގެ މަރުކަޒުން

ސަބަބަކީ ،މާތްﷲ ގެ ރަހުމަތްފުޅުން ޢުދުވާނަކުން

ނިކުތް  10ފަހުލަވާނުންގެ ހިތްވަރާއި ކެރުމާއި

ވާތީއެވެ.

ޢަޒުމުގެ މަތީން ހަނދާންކޮށް އެ ފަހުލަވާނުންނަށް

މީގެ
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ހަނދާންތައް
ރާއްޖެ

އަހަރު

މިއަދު

ދުވަސްކަމަށް

ސަލާމަތްވި

އާދޭހެވެ!  1988ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު

ޝުކުރުގެ ޖިޒީއެއް ރައްދުކުރާންޖެހޭ ދުވަހެވެ.

 3ގައި ޓެރަރިސްޓުންގެ އަށްޑިހަ ވަރަކަށް

 1988ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 3

މީހުން މާލެ ހިފުމަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ބިރުވެރި

އަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާ ނޭނގި

ޒަމާނުގެ

ޖެހުނު

ނުރައްކާތެރި

މި

ހަމަލާއެކެވެ.

ހައިރާންކަމެއްގެ

ތިބެން

ތެރޭގައި

ހަތިޔާރާއެކު ފަތިހު އެބައިމީހުން މާލެ އަރައި

އެއީ،
ދިން

ބަޔަކު

މީހުންނަށް މި ހަލާކު ކުރެވެނީ ތިމާމެންގެ ލޯބިވާ
ވަޒަންކަމެއް ހަނދާން ވެސް ނުހުރެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ
ރީތި

މަތީގައިވާ

ފަރުދާވަމުންނެވެ.

އަރުވައިލުމަށް
ސިފައިންގެ
ކުރި

ހިތްވަރާއި

އަޒުމާއެކު،

ޖިހާދުންނާއި

ދިރިއުޅޭ،

އެއްވެސް

މައިމަރުކަޒުގެ

ދުވަހެކެވެ .އެ ހަނދާންތައް ދުވަސްވަމުންދާ
ވަރަކަށް ފަނޑުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ،އެ ދުވަހުގެ
ބިރުވެރިކަން

ގެނެސް

ހިތްމައްޗަށް

ޤައުމުގެ

މާވާގޭ

ނޮޅިއާދަނުގެ ޙުސައިން ކުރި ޖިހާދުގެ މަތީން

ޖެހެއެވެ.

މަޢުސޫމުކަމާއި

ހަނދާން އާކުރާ ދުވަހެވެ .ޕްރައިވެޓް ޙުސައިން

ނުރައްކަލެއް،

އާދަމް ޝަހީދުވެގެން ދިޔައީ ޤައުމަށް ޓަކައި

ދިމާލަކުން ވެސް އަތުވެދާނެކަމަށް ވިސްނާން

ދުޝްމަނުންނާ

ޖެހެއެވެ .މި ޤައުމު މިދަނީ ފިކުރީ ހަނގުރާމައިގެ

އަމިއްލަ

ވަޒަނަށް

ހަނގުރާމަކުރަމުން

ޓަކައި

ގެންދަނިކޮށެވެ.

ބޭރު

ނެ ތެ ވެ.

ދިފާޢުގައި ތައްޔާރަށް ތިބެންޖެހޭކަން ވިސްނާން

ޑިއުޓީގައި

މީހުންނަށް

ޤައުމެއް ކަމަކަށް ބުނާނެ ތަނެއް

އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމުގެ ދުވަހެވެ.

ހުރި

ބުރިބުރިކުރަން

މެހެމާންދާރީ އަދާކުރާ ބަޔަކު އުޅޭ

ދިވެހީންގެ  19މީހުންގެ މަތީން ހަނދާންކޮށް

ހދ.

އުޅޭ

އުޅުމުން މިއީ ހިތްހެޔޮ ބަޔަކު

ކުރަމެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ

ރައްޓެހިވެގެން

ގުނަވަންތައް

ނަޞްރުގެ ދުވަހަކީ ،އެ ދުވަހު ޝަހީދުވި

މިއަދަކީ،

ހިނގާފައިދާ

އަންހެންކުއްޖާގެ ކަރުބުރިކޮށްލައި

އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވީ ކަމުގެ މައްޗަށް

ސިފައިންގެ

މަގުމަތީން

ނުވެއެވެ.

އަވަށްޓެރި ޤައުމަކުން ލިބުނު އެހީގައި
ޙަމްދުކޮށް

ޖަޒީރާތަކެއްގެ

ފެނުމުން މިއީ އެހައި ރީތި ތަނަކަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޝުކުރު

ޤައުމެކެވެ.

އަންހެންމީހާގެ ކަރުގިލަ ޖަހައިގަންނަތަން

މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް ލޮޅުން
ދިން

ދުނިޔޭގެ

ވަނީ ފެތުރިފައެވެ .އެ ރީތިކަން މިހާރު ފަރުދާވަމުން

ދިވެހީންގެ
ހަމަލާއެކެވެ.

މެދުހުރަހުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ މުޅި ދުނިޔޭގައި

ނަގައިލުމަށް

ހަމަލާއެކެވެ.

ވަބާގައި

ދަނީ ޣަރަޤުވަމުންނެވެ .ޑުރަގުގެ ވިޔަފާރިކުރާ

އެކުވެރިކަމާއި

އެއްބައެއްވަންތަކަން

މަސްތުވާތަކެތީގެ

އެ

ދަނީ ޑުރަގާއި ފޭރުމާއި މާރާމާރީގެ ބޯ ފަރުދާއަކުން

ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒަށް ހަމަލާ ދިނީއެވެ.
ދިވެހީންގެ

ގިނަ

މު ޙަ އް މަ ދު ވަޙީދު  -މަޑުލު

އަޅުގަނޑުމެންގެ

އޮއިވަރުގައި
އަޤީދާ

ކޮންމެ

ވަގުތަކުމެ،

ޖެހެމުންނެވެ.

ބަލިކަށިވަމުންނެވެ.

ޒުވާން
ޒުވާން

ކޮންމެ

ޖީލުގެ
ޖީލެއްގެ

ނުބައި

ކަމެއްގެ

ޝައްކެއް
މަޔަކީ

ނެތެވެ.

ހުރިހާ

މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ.

ހުރިހާ އަނިޔާވެރިކަމާއި ،ފޭރުމާއި ،ވައްކަމުގެ
މަރުކަޒަކަށް މި ޤައުމު ބަދަލުވަމުން މިދަނީ
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އެނބުރޭ މީހުން ގިނަވަމުން
ދާ ތީ އެ ވެ.
މިއަދު އެންމެންމެ ހަތިޔާރުގައި ހިފަންވީ
ޑުރަގުން މި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯއެވެ.
އެހެންނޫނީ
ޝުކުރުވެރި

ނަޞްރުގެ
ނުވާ

މަތިވެރި

ބަޔަކަށް

ނިޢުމަތަށް

އަޅުގަނޑުމެން

ވެ ދާ ނެ އެ ވެ.
www.mndf.gov.mv
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މޭޖަރ އަޙްމަދު ފާއިޒް ރަޝާދު

އިމާރާތްކުރުމަށް
ޑިޒައިންތައް

އާ

އަބަދުވެސް

ބޭނުން

ކުރެވެމުން

ރޯވެފައި

ހުއްޓާ

ދެއެވެ .ރޯވާ ކޮންމެ އަލިފާނެއްގައި ވެސް ލިބިދޭ

ބޮޑު

ފިލާވަޅަކީ ،އިމާރާތްތަކުގެ ޑިޒައިނާއި މެޓީރިއަލް

އިމާރާތްތަކުގައި

ފެއިލްވެފައި ހުރުމެވެ .އަލިފާން ނިއްވުމަށް ޓަކައި

ބޭނުންކޮށްގެން

އިމާރާތްތަކުގައި

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

ސްޓޯރޭޖް ހެދުމުގައި މިންގަނޑުތަކަށް ނުބަލައި
ގުދަންކުރުމެވެ.

އެހެންކަމުން

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ
އަވަހަށް

އަލިފާން

މިފަދަ
އާލާތްތައް

މަސައްކަތްކުރުމާއި،
ނިއްވޭގޮތަށް
ހިނގާ

ހުރުމަކީ

އަލިފާނުގެ

އުސްއިމާރާތްތަކުގައި
ހާދިސާތަކުން

ގެއްލުން

ނިއްވަން

އުސްއިމާރާތްތަކުގައި

އަލިފާން

ރޯވެފައި

ހުއްޓާ

މީހުން

ބޭނުންކުރާ

އިވެކުއޭޓްކުރުމަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖެކެވެ .އެހެންކަމުން މިފަދަ

ހާދިސާ ތަކުގައި އަލިފާން ނިއްވުމަށް ޓަކައި

އިމާރާތްތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން

ފަރާތްތަކުގެ
އަލިފާނާ

އިމާރާތްތައް

މީހުން

ޗެލެންޖެކެވެ.

އިވެކުއޭޓްކުރުމަކީ

އޭގެ

ޒާތުގައި

އަލިފާން

ނިޒާމުތައް

އެކަށީގެން ނުވުމެވެ .މުދާ ގުދަންކުރުމުގައާއި

ޢަމަލުތައް
ހަމައަށް

ދިމާވެއެވެ.

ހުންނަގޮތުން

ދިޔުމުގައި

އަމިއްލަ

ނިއްވައިދިނުމަށް

ހިނގާ

އުނދަގޫތައް

އަވަހަށް އަލިފާން ނިއްވަން މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އޭގެ ޒާތުގައި

ޒާތުގައި

އަލިފާން

ގާއިމްކޮށްފައިވާ

ނިޒާމް

އަލިފާން ނިއްވޭގޮތަށް ހުރުމަކީ އުސްއިމާރާތްތަކުގައި ހިނގާ

ހާދިސާތައް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ގެއްލުން ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

ރަނގަޅަށް މެއިންޓަނަންސް ނުކުރުމުން ސިސްޓަމް
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އުސްއިމާރާތްތަކުގައި

ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި

އަލިފާން

ހިތާމަވެރި

ފެއިލްވެގެން

ވެސް

ހިނގާކަމަށް

ރިކޯޑުތަކުން

ދައްކައެވެ.

www.mndf.gov.mv

ނ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވަނީ
އަލިފާނުގެ ސަބަބު ް
ހޫނާއި ދުމެވެ .އަ ިދ އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ސަބަބުން ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް
އިންތިހާއަށް ދަތިއުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިކުރުވައެވެ.
އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ދުންތައް އެހާ
ފަސޭހަކަމާއެކު އުސް އިމާރާތްތަކުން ބޭރުވުމުގައި
އުނދަގޫތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ކުޑަވެގެން ދާނެކަމެކެވެ .އުސް އިމާރާތްތަކުގައި

ޑިޓެކްޝަން

ހިނގާފާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވެ

ސިސްޓަމްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ހުންނަ ގޮތް

ރައްކާތެރިވުމަށް،
ސަމާލުކަން

ކަންތައްތަކަށް

އަންނަނިވި
ދޭންޖެހެއެވެ.

އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ

ސިސްޓަމް

އަދި

އެލާމް

އިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް
ހުންނަގޮތް

އިންޓީރިއަރ

ގޮތާއި

އުސް އިމާރާތްތަކުގައި ހިނ ާގ އަލިފާނުގެ
ހާދިސާތަކުގައި އެކުލެވޭ ފަޔަރ
ރިސްކުތައް
އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވަނީ

އަދި އިމާރާތުގެ އެތެރެ ބައިކުރެވިފައިވާ
ގޮ ތް ތަ އް
އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްޓްރަކްޗަރަލް
އެލެމެންޓްސްގެ

ނުވަތަ

މޮޅު

ދެރަކަން

(ފައުންޑޭޝަން ،ބެރި ،ތަނބު ،ތަޅުން،
ފާރުތައް ފަދަ ތަންތަން)
ދިރިއުޅޭ

މީހުންގެ

ބޭނުންކުރާ

ބާވަތް

ތަނެއްތޯ،

ސްކޫލެއްތޯ،

(ދިރިއުޅުމަށް
ހޮސްޕިޓަލެއްތޯ،

ޑޭކެއަރއެއްތޯ)

ކޮޓަރިތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ބާވަތްތަކާއި އެތެރޭގެ ފިނިޝިންގ ހުންނަގޮތް
އިމާރާތްތަކުގައި

އަލިފާން

ނިއްވުމަށް

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އާލާތްތަކާއި ބޭނުންކުރެވޭ
ގޮތަށް ހުންނަ މިންވަރު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ދުރާލާ ދެނެގަތުމަށް
އިމާރާތްތަކުގައި

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

ފަޔަރ

މަތީގައިވާ ކަންތަކަކީ ،ސީދާ ގޮތުންނާއި
ނުސީދާ ގޮތުން ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި އިމާރާތަށް
ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރުވާނެ ކަންކަމެވެ.

ހޫނާއި ދުމެވެ .އަދި އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ސަބަބުން

ފުރާނައާއި މުދާ

ސަލާމަތްކުރުމަށް

އިންތިހާއަށް ދަތިއުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިކުރުވައެވެ.
www.mndf.gov.mv
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އަލިފާނުގެ

ސަބަބުން

އުފެދޭ

ދުންތައް

އެހާ

ފަސޭހަކަމާއެކު

އުސް

	03.ފަސޭހައިން

އަލިފާން

ރޯވާ

މުދާ

ބާވަތުގެ

ތަނެއްގައި

އެއް

އިމާރާތްތަކުން ބޭރުވުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ހުންނާނެއެވެ .ހަމަ އެއާއެކު

ގިނަވުން ،އެލްޕީޖީ ގެންގުޅުން ،ލަކުނޑީގެ ސާމާނު ހުރުން ފަދަ

އުފެދޭ ހޫނުގެ ސަބަބުން ކައިރީގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށާއި ހޫނު ދަތުރުކުރާ

ކަ ން ތަ އް ތަ ކު ން ނާ އި،

މަގުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށް ހޫނުގެ އަސަރުކޮށް ގެއްލުން ލިބެން ފަށައެވެ.

	04.ކަރަންޓާއި ކަރަންޓުގެ ބާވަތްތަކުގެ ސަބަބުންނާއި،

އާންމު ޮގތެއްގައި ރޯވެފައިވާ ފަންގިފިލާއަކުން އަނެއް ފަންގިފިލާއަށް
އަލިފާން ދަތުރުކުރުމުގައި އެއީ ހޫނު ،ދުން އަދި އަލިފާންކަމުގައި ވިޔަސް
ދަތުރުކުރާ ރާސްތާއަކީ ،ސީލިންގ ތެރެއިންނާއި އެއަރ ކަންޑިޝަން ޑަކްޓް
ތެރެއިންނާއި ދޮރުތަކުންނާއި ސަރވިސް
ޝާފްޓްތަކާއި ވެންޓިލޭޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.
މިގޮތަށް ގިނައިރުތަކެއް ވާނަމަ މުޅި އިމާރާތުގައި ހުޅު ފަޅައި ގޮވުންތަކެއް
ގޮވުން އެކަށީގެންވެއެވެ .އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު އިމާރާތް ވެއްޓި ދިރިއުޅޭ
މީހުންނަށް

ގެއްލުންވެ

އަލިފާންނިވާ

މީހުންނަށް

އަލިފާންނިއްވުމަށާއި

ރެސްކިޔު ކުރުމަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ .އިމާރާތްތަކުގައި
ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ފުރާނަ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ގޮސްފައިވަނީ ދުން ބޯވެ

	05.ފަސޭހައިން އަލިފާން ފެތުރުން ނުވަތަ ސިޑި ގޮޅީގެ އެހީގައި
ފަސޭހައިން

ހޫނު

	06.ސަލާމަތްވުމަށް

ލިބޭ

ދުން

ދަތުރުކުރުމުންނާއި،

ވަގުތު

ކުޑަވުމާއި

ތަނުގެ

އިންތިޒާމެއް

ނެ ތު މު ން ނާ އި ،
	07.އަލިފާންނިއްވާ މީހުންނާއި ލޮރީތައް އިމާރާތާ ފަސޭހައިން ކައިރި
ނުކުރެވުމާއި ވަދެނުކުތުމަށް އުނދަގޫތަކެއް ހުރުން ފަދަ ކަންކަމުންނެވެ.
އަލިފާން

އަބަދުވެސް

ފެތުރެމުންދަނީ

މައިގަޑު

ތިން

ހާލަތެއް

މެދުވެރިގެންނެވެ .އެއީ ،ކޮންޑަކްޝަން (ސީދާ ހޫނު ،އޭގެ ތެރޭގައި

ފެނުމަށް އުނދަގޫވުމާއި ވިހަ ދުން ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ގޮސް ހާސްވުމުގެ
ސަބަބުން ތަނުގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ ނުނުކުމެވިގެންނެވެ .މީގެއިތުރުން ވެސް
ފާހަގަ ކުރެވޭ ރިސްކުތަކަކީ؛
	01.ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއް ތަނެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުން ނުވަތަ
ދިރިއުޅުމުގެ

ސަބަބުންނާއި،

	02.އިމާރާތްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެކި ގިންތީގެ މީހުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާއި
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ގިނަވުމާއި،
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ދަތުރުކުރުން) ،ކޮންވެކްޝަން (އޭގެން އަރާ ހޫނުން ނުވަތަ ފައިބައިގެންދާ
ދިޔާއެއްޗެއްގެ އެހީގައި ހޫނު ދަތުރުކުރުން) ،ރޭޑިއޭޝަން (ދޯދިތަކެއްގެ
ސިފައިގައި ހޫނު ދަތުރު ކުރުން) އެވެ .މިގޮތުން އެންމެ އާންމުގޮތެއްގައި
ރޯވެފައިވާ ފަންގިފިލާއަކުން އަނެއް ފަންގިފިލާއަށް އަލިފާން ދަތުރުކުރުމުގައި

އެއީ ހޫނު ،ދުން އަދި އަލިފާންކަމުގައި ވިޔަސް ދަތުރުކުރާ ރާސްތާއަކީ،

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ސީލިންގ ތެރެއިންނާއި އެއަރ ކަންޑިޝަން ޑަކްޓް ތެރެއިންނާއި ދޮރުތަކުންނާއި

ގެދޮރު

ކިޔަމުން

ފަތުއަޑު

ސަރވިސް ޝާފްޓްތަކާއި ވެންޓިލޭޓަރތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ބުރިބުރިއަށް މަތިމައްޗަށް ނަގަމުން އަންނައިރު ،އަލިފާނުގެ

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން

ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި

ޖެހެއެވެ.

ނިއްވުމުގެ

އަލިފާން

ދިނުމަށް

ޚިދުމަތް

އުސްއިމާރާތްތަކުގައި ދިމާވާ ފަޔަރ ސޭފްޓީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖެވެ.

ޤާނޫނެއް އޮތުން މުހިންމުކަމާއި އުސް އިމާރާތްތަކުގެ

ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަސޭހައިން ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެގޮތް ހެދިފައިއޮތުން

މިންގަނޑު

މުހިންމެވެ .ތަނުގައި ހުންނަ ފަޔަރ ރެސިސްޓަންސް ރޭޓިންގއެއްގެ ސަބަބުން
އެ އަލިފާނެއް ނުފެތުރި ،އެ ރޯވެފައިވާ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެއިންވެފައި
ހުރެދާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެކްޓިވް ފަޔަރ
ޕްރޮޓެކްޓިވް ސިސްޓަމް ނުވަތަ ޕެސިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޓިވް ސިސްޓަމް
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
އެކްޓިވް

ފަޔަރ

ޕްރޮޓެކްޓިވް

ސިސްޓަމްތަކަކީ،

ވަގުތުން

ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން އަލިފާންނިއްވައިދޭ ،އިތުބާރާއި
ޔަޤީންކަން ދެވިދާނެ ސިސްޓަމް ތަކެކެވެ .މީގެތެރޭގައި ،ފަޔަރ ޑިޓެކްޝަން
އެންޑް އެލާމް ސިސްޓަމްތަކާއި އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި އަލިފާން ނިއްވާލަދޭ

ސަލާމަތްތެރިކަމަށް
ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި

ފަޔަރ
މި

ސޭފްޓީގެ

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ

ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް އަލިފާންނިއްވުމުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާއާއި
ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަން
ޖެ ހެ އެ ވެ.
ނުކުތުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދެއެވެ .ފަޔަރ ޑޯސްގެ ސަބަބުން އަލިފާނުގެ
ހާދިސާ ހިނގިތަން ރައްކާތެރިކޮށްދީ ގިނަވަގުތު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް
ސަލާމަތުން ނުކުތުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި ގެތަކާއި އޮފީސް ފަދަ
ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އިމަރޖެންސީ ލައިޓް އަދި ނިޝާންތަކަކީ
އެތެރޭގައި އުޅުމަށް އަދި ފަސޭހައިން ނުކުމެގެން ދިޔުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
އެހީ ލިއްބައިދޭ ވަސީލަތްތަކެވެ .ޕެސިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމްގެ
އެހީގައި އަލިފާން ފެތުރުން އަދި ދުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްދެއެވެ.
އުސްއިމާރާތްތަކުގައި

ހިނގާ

އަލިފާން

އަވަހަށް

ކޮންޓްރޯލްކޮށް

ނިއްވުމުގައި ،މާލޭގެ ކާރޫބާރު ބޮޑު މަގުތަކުގައި ދުއްވުމަށް ބިޔަބޮޑެތި
ވެހިކަލް ބޭނުންކުރާއިރު ހާދިސާތަކަށް ދިޔުމަށް ލަސްވާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ
އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނައާއި އަގުބޮޑު މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ގެއްލިގެންދާ
އަގުނުކުރެވޭ ވަގުތުތަކެކެވެ .ވީމާ އުސްއިމާރާތްތައް ފަރުމާކުރާ ފަރާތްތަކުން
ވެސް އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް،
ފިކްސް ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ސްޕްރިންގކުލާ
ސިސްޓަމްތަކާއި ސީއޯޓޫ އަދި ޑީސީޕީ ފްލަޑިންގ ސިސްޓަމްތައް ހިމެނެއެވެ.
އެކްޓިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމްގެ އެހީގައި ސީދާ އަލިފާން
ނި އް ވާ ލަ ދެ އެ ވެ.

އިމާރާތުގެ އުމުރު ގިނަ ދުވަހު ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް
ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެދޮރު ފަތުއަޑު ކިޔަމުން
ބުރިބުރިއަށް މަތިމައްޗަށް ނަގަމުން އަންނައިރު ،އަލިފާނުގެ ސަބަބުން
ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން ޖެހެއެވެ .އަލިފާން ނިއްވުމުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާނޫނެއް އޮތުން މުހިންމުކަމާއި އުސް އިމާރާތްތަކުގެ

ޕެސިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޓެކްޝަން ސިސްޓަމަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ހަދާފައި

ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީގެ މިންގަނޑު ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި މި

ހުންނަ ފަޔަރ ރެސިސްޓަންސް ރޭޓްގެ ސަބަބުން ދޮރުތަކާއި ތަޅުންގަނޑާއި

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް ،އަލިފާން ނިއްވުމުގެ

ފާރުތައް ވަރުގަދަވެގެން ދިޔުމެވެ .މިގޮތަށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން އަލިފާންގަނޑު

އަމަލީ ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަން

ފެތުރުން ކުޑަކޮށްދީ ،އެ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ ނުނުކުމެވިފައިވާ މީހުން

ޖެ ހެ އެ ވެ.
www.mndf.gov.mv

33

މެނޭޖުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް
އަމިއްލައަށް އިތުބާރު ހޯދައި ،ޤައުމަށް ޚިދުމަތް
ކުރުމުގެ ދަތުރަށް ފެށިދާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ސިފައިންގެއަށް

ވަންނަ

ހިތްވާ

އަސްކަރީ
ރެކްރޫޓުންނާ

ހަޔާތުގައި

އެކި

ބައްދަލުވެ،

ފަހަރުމަތިން

އަދި

ލިބިފައިވާ

އެތައް

ކުދިންނެއް އެންމެ ޖެހިލުން ވަނީ ސިފައިންގެއަށް
ވަނުމަށް ހަދަން ޖެހޭ އަސާސީ ތަމުރީނު ނުވަތަ
ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ހަދަން ޖެހޭތީއެވެ .މިއޮތީ
ސިފައިންގެ އަސާސީ ތަމުރީނު ހެދުމަށް ޖެހިލުންވާ
ކުދިންނަށް އެކަމުން އަރައި ގަނެވޭނެ ގޮތެވެ.
ބިރަކީ އަސްކަރީ ޚިދުމަތަށް ގުޅެން އަންނަ
ރެކްރޫޓެއްގެ އެއް ނަންބަރު ދުޝްމަނެވެ .އެ ބިރު

ތަމުރީނާއި

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ފުރުޞަތުތަކުގެ

ތެރެއިން އެނގުނު އެއް ކަމަކީ ރެކްރޫޓުންގެ
ހިތްތަކުގައި އޮންނަ ބިރަކީ މެނޭޖުކުރެވި ބޭނުން
ގޮތަކަށް ހޭނުވޭ އެއްޗެއް ކަމެވެ .މިކަމުގައި
އެންމެ އަޖައިބުވާ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ ކުދިން
ބިރުގަންނަނީ ބިރު ގަންނަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް
ނު ވާ ކަ މެ ވެ.
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އެ ޓެސްޓުން ފާސްވެގެން އަސާސީ ތަމުރީނަށް
ދާ ކުދިން ބިރުގަންނާނެ ކަމެއް ނެތެވެ .އެ
ކުދިންނާ ހަވާލުވާން ތިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ފަތަން

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ

އެންމެ

ދާއިރާގައި

ތަޖުރިބާކާރު އަދި އެންމެ ކޮލިފައިޑް ސްވިމިންގ
އިންސްޓްރެކްޓަރުންނެވެ.
ކޯހުގެ

ތެރޭގައި

އަސާސީ

ތަމުރީނު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އަމާޒަށް

ޔަޤީންކުރާށެވެ.

ކުދިންގެ

ވާސިލުކޮށްދޭނެކަން

ރައްކާތެރިކަމަށް

ސަލާމަތާއި

އެކަށީގެންވާ

ފިޔަވަޅުތައް ހުންނާނީ އަޅާފައެވެ .ބޭނުންވާނީ
ކުއްޖާގެ

އެއްބާރުލުމެވެ.

މުދައްރިބުންނަށް
ފުރުމުގެ ކުރިން ދުވާލަކު ތިންއިރު ،އިރުކޮއްތު

ނުބައި އާދަތައް ދޫކޮށްލުން

ޤަވާޢިދުން ކެއުމަށާއި ކެއުމަށް ރަނގަޅު ޑައިޓެއް

ރެކްރޫޓް ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން

ފެށިދާނެއެވެ .ކެއުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް

ގަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ،މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ

ހުންނަނަމަ

ކާބޯހައިޑްރޭޓްސްއާއި

ޕްރޮޓީން

ގިނަ ކުދިންގެ މަދަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި

ބިރު

ނުގަތުމެވެ.

އިތުބާރުކުރުމެވެ.

ހަށިހެ ޮޔކަމަށް (ފިޓްނަސްއަށް)
އޮންނަ ބިރު
ސިފައިންގެއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ގިނަ
ކުދިން އަސާސީ ތަމްރީނަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން

ހޭނިފައިވާ އާދަތަކަކީ އެ ކުދިން ތަމުރީނުކުރުމަށް
ހަވާލުވާ
ނަށް

މުދައްރިބުން
މާ

(އިންސްޓްރެކްޓަރުން)
އާދަތަކަކަށް

ކަމުދާ

ނުވުމެވެ.

އަދި އެއީ ސިފައިންގެ އަސާސީ ތަމުރީނުގެ
ސިޔާސަތުގައި

ދެވޭނެ

ޖާގަ

ކަންތައްތަކަކަށް

ވެސް ނުވެއެވެ .މިސާލަކަށް ތަމުރީނުތަކުގައި
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަށް ހުއްދައެއް
ނުދެއެވެ.

އެހެންކަމުން

އަސާސީ

ތަމުރީނަށް

ފުރުމުގެ ކުރިން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން
ހުއްޓާލާށެވެ .ހަމައެހެންމެ އަސާސީ ތަމްރީނުގައި
ފިޒީ ބުއިންތަކެއް ނުބޮވޭނެއެވެ .ލުއި ކާނާތަކެއް
ވެސް ނުކެވޭނެއެވެ.
ގަޑިންގަޑިއަށް

ކެއުމަށްދޭ

ސަމާލުކަން

ބޭނުން

ވަގުތެއްގައި

ލުއިކާނާއެއް

ކުޑަކޮށް،

ނުވަތަ ޗޮކްލެޓެއް ކާން އާދަވެފައިވާ ކުދިން،
އަސާސީ ތަމްރީނަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެ އާދަތައް
ހު އް ޓާ ލާ ށެ ވެ.
އަސާސީ ތަމުރީނަކީ ޖިސްމާނީ ތަރުބިއްޔަތުގެ

ބަނޑުހައިވެގެން ލުއި ކާނާ ކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ތައްޔާރުވެއެވެ .ފިޒިކަލީ ފިޓް ކުއްޖަކަށް ވާން
މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

ފަތަން އޮންނަ ބިރު

ކަމެކެވެ.

ދިވެހީންނަކީ ކަނޑުފަޅުތަކަށް ފަރިތަވާން ޖެހޭ

އެއްވެސް

އެއީ

ވަރަށް

ގޮތަކަށް

މުހިންމު
ތައްޔާރުނުވެ

ތަމުރީނަށްދާ ކުދިންނާއި އެ ކުދީން ތަފާތެވެ.

ކަނޑުގެ ޤައުމެއްގެ އަހުލުވެރިންނެވެ .ރާއްޖޭގެ

ސިފައިންގެއަށް ވައްދާ އަސާސީ ތަމުރީނަށް

 99.7އިންސައްތައަކީ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދެވެ.

ސިލެކްޓްކުރާ އާންމު މިންގަނޑުގައި ދުވުމާއި،

އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ސިފައިންގެއަށް ވަންނަން

ސިޓްއަޕްސްއާއި

ޗިންއަޕްސް

ބޭނުންވާ ބައެއް ކުދިންނަށް ފަތާކަށް ނޭނގެއެވެ.

ހިމެނެއެވެ .މި މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން އަސާސީ

ނުވަތަ ފަތަން އެނގުނަސް ބައެއް ކުދިންނަށް
އިތުބާރެއް ނޯވެއެވެ.

ޕުޝްއަޕްސްއާއި

ތަމުރީނަށްދާ ކުދިން ބިރުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ސިފައިންގެ

ފިޒިކަލް

އިންސްޓްރެކްޓަރުންނަށް

ކުއްޖަކު

އިތުބާރުކުރާށެވެ .އެއީ އެތައް ސަތޭކަ ކުދިންނެއް

ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ  100އިންސައްތަ

އާންމުކޮށް ސިލެކްޓް ކުރެވެނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ

ތަމުރީނުކޮށް

ކޮލިފައިޑް

ނަފުސާނީ ތަމުރީނެކެވެ .އަސާސީ ތަމުރީނަށް

މިންވަރަށް ފަތަން އެނގޭތޯ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

މު ދަ އް ރި ބު ން ތަ ކެ ކެ ވެ.

ސިފައިންގެއަށް

ވެއްދުމަށް

ފާސްކޮށްފައިވާ
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ޖިމްތަކަށް
ސިފައިންގެ

ގޮސް
އަސާސީ

ހަދާ

ވޯކްއައުޓްތަކާއި
އޮންނަ

ތަމުރީނުގައި

ޖިސްމާނީ ހަރަކާތްތައް (ފިޒިކަލް އެކްޓިވިޓީސް)
ތަފާތު ވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން އަސާސީ ތަމުރީނާ
ގުޅުންހުރި ގޮތަކަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ހަށިހެޔޮ
މީހަކަށްވުން މުހިންމެވެ .އަސާސީ ތަމުރީނުގައި
މައްސަލައަކީ

ކަކުލުގައި

އާންމުކޮށް

ދިމާވާ

ރިއްސުމާއި

މަސްތަކުގައި ރިއްސުމެވެ.

ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތުން
އުފެދޭ ބިރު
ގިނަ ކުދިން ސިފައިންގެ އަސާސީ ތަމުރީނާ
ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު
ނޫންކަން އެ ކުދިންނާ ވާހަކަ ދައްކާލުމުން

ތަމުރީނެއް ކަމަކަށް ނުބުނާނެއެވެ .އެކަމަކު އެއީ
ވަރަށް އާދައިގެ ތަމުރީނެއްކަން އެ ކުއްޖާއަށް
އިހުސާސް ވާނީ އަސާސީ ތަމުރީނަށްވުރެ މަތީ
ތަމުރީނެއް

ޓްރެއިނިންގއެއް)

(އެޑްވާންސް

ހެ ދީ މަ އެ ވެ.
އެހެންވީމާ

އަބަދުވެސް

މަޢުލޫމާތު

ސާފުވެއެވެ .އެ މަޢުލޫމާތު އެ ކުދިން ހޯދާފައި

ހޯދަންވާނީ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ދަންނަ މީހެއްގެ

ހުންނަނީ ރަނގަޅު މަސްދަރުތަކަކުން ނޫނެވެ.

ފަރާތުންނެވެ .އަބަދުވެސް ވިސްނަން ވާނީ އެހެން
މީހުންނަށް މި ތަމުރީނު ހެދެންޏާ ތިޔަ ކުދީންނަށް
ވެސް ހެދޭނެ ކަމަށެވެ .ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި
ފިރިހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަންހެން ކުދިން
ވެސް ތަމުރީނުތައް ހަދައިގެން ކުރިއަށް ދަނީއެވެ.

ގޭސް ޗެމްބަރުގެ ބިރު
ގޭސް ޗެމްބަރަކީ އަސާސީ ތަމްރީނުތަކުގައި
ބައެއް ކުދިންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ނަފުސާނީ
ގޮތުން އެންމެ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަންތަކެވެ.
އަސާސީ ތަމުރީނުގައި ކުދިން ކުރަންޖެހޭ
ޖިސްމާނީ ކަންތައްތަކުގައި ތަންތަނަށް
އެރުމާއި ،ފުންމުމާއި ،ކްރޯލްކުރުމާއި،
ބަރުތަކެތި ހިފައިގެން ދުވުންފަދަ ކަންތައްތައް
ހިމެނެއެވެ .އަސާސީ ތަމުރީނުގައި ހަށިހެޔޮކަމުގެ
އިމްތިހާނުން ފާސްވުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމެއް
ނޫނެވެ .މުދައްރިބުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުމުން ހަށިހެޔޮކަން ދަށް ކުދިންނަށް
ވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ލަނޑުދަނޑިއާ
ހަމައަށް ވާސިލުވެވޭނެއެވެ.
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ބައެއް ކުދިން މަޢުލޫމާތު ހޯދަނީ އެންމެ ފަހުން
ތަމުރީނު ހެދި ކުދިންގެ ފަރާތުންކަމަށް ވެދާނެއެވެ.
އެ ކުދިންގެ ވާހަކަތަކުގައި އެ ތަމުރީނަކީ ފަސޭހަ

އެކަމަކު އެއީ މާބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ .ގޭހަށް
ހޭނި،

ތަޖުރިބާކޮށްލަން

ލިބޭ

ފުރުސަތަކީ

ފަހުން އެންމެ ގިނަ ކުދިންނަށް އެންމެ މަޖާ

ތަޖުރިބާއެވެ .މުދައްރިބުން ޗެމްބަރުގައި ތިބެގެން
ކުދިންނަށް

ދަސްކޮށްދެނީ

ކެމިކަލް

ކުއްޖަކު

ވަރުބަލިކޮށްލުމަށް

ކުޅަދާނަ

އަދި

ގިޔަރަށް

މަތީ ފެންވަރުގައި ތަމުރީނު ވެފައިވާ ބައެކެވެ.

އިތުބާރުކުރާށެވެ .މުދައްރިބުން ބުނެދޭ ގޮތަށް

އެހެންކަމުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ކުއްޖަކަށް

ނޭވާ ނުހިފަހައްޓައި ނޭވާލަމުން ގެންދިޔައީމާ
ހުރިހާ

ކަމެއް

ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ޗެމްބަރަށް

ވަންނައިރު ބިރުގަންނަ ކުދިން ވެސް ނިކުންނަނީ

ދޭކަށް

ނުޖެހެއެވެ.

ޓެސްޓުތަކަށް އޮންނަ ބިރު

އިތުބާރާއެކުގައެވެ .ނަގާ ދިލަ ބޭރަށް ނުކުންނަތާ

އަސާސީ ތަމްރީނު ހަދާ ގިނަ ކުދިން އެންމެ

މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ބޮޑަށް ބިރު ގަންނަ އެއް ކަމަކީ ޓެސްޓްތަކެވެ.

ޤައުމީ ބަޠަލުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ .ރާއްޖޭގެ
ޖޯގްރަފީއާ ބެހޭ ބައެއް ވަނަވަރުތަކެވެ.

ސްކޫލު ދައުރުގައި މިީގެ ފިލާވަޅުތައް
ކިޔަވާފައި ވިޔަސް ވަރަށް އާންމު މަޢުލޫމާތު
ވެސް ބައެއް ކުދިންގެ ހަނދާނަކު ނުހުރެއެވެ.
އަސާސީ ތަމުރީނުގައި އަލަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް
ދަސްކުރަން

ބައެއް

ކުދިން

އުޅެނީ

ވަރަށް

ހާލުގައެވެ .އެކަމަކު ދަސްކޮށްގެންދާ ކުދިންނަށް
އެހެން ކުދިންގެ މައްޗަށް ވަނަ ހޯދަން ވަރަށް
ފަސޭހަ ވެއެވެ.
ނިންމާލަމުން ބުނެލަން އޮތީ ސިފައިންގެއަށް
ވަދެފައި ހަދަންޖެހޭ އަސާސީ ތަމުރީނަކީ އަސާސީ
ތަމުރީނުކަމެވެ .ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި
ހުންނަން ޖެހޭ އަސާސީ މިންވަރު ލައިދެވޭ އަދި

ޓެސްޓްތަކުން ފާސް ނުވެދާނެތީ ގަންނަ ބިރެވެ.

މުދައްރިބުން އަނިޔާކުރާ ވާހަކައަށް

އަސްކަރީ މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ

އޮންނަ ބިރު

ފިލާވަޅުތައް އަސާސީ ތަމުރީނުގައި ހުރެއެވެ.

ތަމުރީނު ހަދާ ރެކްރޫޓުންނަށް ޖިސްމާނީ
ގޮތުން

މުދައްރިބުން

ވާހަކަތައް

އަނިޔާކުރާ

އެ ފިލާވަޅުތައް ދަސްކޮށްގެން ތައްޔާރުވެގެން
ތަމުރީނަށް ހިނގައްޖެނަމަ އެ ކުއްޖަކަށް ވަރަށް

އެ ފެންވަރަށް ތަމުރީނު ކުރެވޭ ތަމުރީނެއް ކަމެވެ.
އެ ތަމުރީނަށް ބިރު ގަންނަ ނަމަ އެކަމުގެ ހައްލަކީ
ތެދު

މަޢުލޫމާތު

ހޯދައި

ތައްޔާރުވުމެވެ.

އެ

ކުއްޖަކު އެންމެ ބަލިކަށިކަމަކީ ކޮބައިތޯ އަމިއްލަ
ނަފުސާ ސުވާލުކޮށްލާށެވެ .އެ ކަންތައްތަކަށް
އަމާޒުކޮށް ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްލާށެވެ.

ވަރަށް ގިނައިން އިވޭނެއެވެ .އެކަމަކު އެއީ
މިހާރު

ހިނގާކަމެއް

ނޫނެވެ.

ތަންކޮޅެއް

ކުރީގައި ކުޅެފައި ހުރި އަސާސީ ތަމްރީނުތަކާ
ބެހޭ ފިލްމުތަކުން ދައްކުވައިދޭ ގޮތާ މި ޒަމާނާ
ވަރަށް ތަފާތެވެ .މުދައްރިބުންނަށް ދަރިވަރުންގެ
ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކުރުމަކީ ހުއްދަ އޮންނަ
ކަމެއް ނޫނެވެ .އަސާސީ ތަމުރީނަށް ދިއުމުން
މިކަމާ ބެހޭ ބްރީފިންގއެއް ދޭނެއެވެ .އެއްވެސް
މުދައްރިބެއްގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް
ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ އަނިޔާ ރިޕޯޓް ކުރާނެގޮތް
ކިޔައިދީ އޮޅުންފިލުވައި ދެވޭނެއެވެ .ޝަޚުޞީ
ގޮތުން މީހަކަށް އެކަން އަންގަން ޖެހިލުންވާނަމަ
ނަން

ނުޖަހާ

އެފަދަ

މައްސަލަ

ލިޔެފައި

ވައްޓާލެވޭނެ ފޮށްޓެއް ހުންނާނެއެވެ .ސިފައިންގެ
މިހާރުގެ

މުދައްރިބުންނަކީ

ނަފުސާނީ

ގޮތުން

ފަސޭހަވާނެއެވެ .މިސާލަކަށް އިސްލާމީ އަޤީދާއާ

ކުރިއެރުން ލިބޭނެއެވެ .ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި

ބެހޭ ފިލާވަޅުތަކާއި ދީނީ ފަރުޟުތަކާއި ރުކުންތަކާ

ނަފުސާނީ ގޮތުން ތައްޔާރުވެލާށެވެ .ސިފައިންގެ

ބެހޭ ފިލާވަޅުތަކެވެ .ދިވެހި ތާރީޚު ދެކެފައިވާ

ޚިދުމަތަކީ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ޤައުމީ ޚިދުމަތެވެ.
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ޑޭން ކޫޕާ ނުވަތަ ޑީބީ
ކޫޕާ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ
އަޙް ަމދު ަޢބްދުﷲ

މީހާގެ ކުރެހުމެއް .އަދި
ތިރީގައި ޑީޕީ ކޫޕާގެ
ފްލައިޓް ޓިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް

ފަޓުލޫން ލައިގެން ،ކަޅު ކުލައިގެ ބްރިފް ކޭސްއެއް
ހިފައިގެންނެވެ .ބަލާބެލުމަށް ވިޔަފާރިވެރިއެއްހެން
ހީވާގޮތަށެވެ .މަތިންދާބޯޓަށް އެރުމަށް ފަހު ބޯޓުގެ
އެންމެ ފަހަތު ގޮނޑީގައި އިށީނދެ ބުއިމަކަށް
އޯޑަރުކޮށް ސިނގިރޭޓް ރޯކޮށްލިއެވެ.
އެ

ދުވަސްވަރަކީ

އުދުހުންތަކުގައި
ކަންތައްތަކެއް
މީގެ  51އަހަރު ކުރީގެ ހާދިސާއެކެވެ.
ދުވަހުގެ

 727ގެ މަތިންދާ ބޯޓަށް ޑީބީ ކޫޕާ ނުވަތަ

މެންދުރުފަހު އެމެރިކާގެ ޕޯޓްލޭންޑުން ފުރައިގެން

ޑޭން ކޫޕާ (ޓިކެޓްގައި ލިޔެފައިވަނީ ޑޭން ކޫޕާ)

ސީޓަލްއަށް ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނޯތު

އެރިއެވެ .އޭނާ ހުރީ އަވިއައިނު އަޅައި ކޯޓު

1971

38

ވެސްޓް

އޮރިއެންޓް

އެއަރލައިން،

ބޯއިންގ

ނޮވެންބަރު

24

ވަނަ

www.mndf.gov.mv

އެމެރިކާގެ

ސަލާމަތީ
ބަލަމުން

ގޮތުން
ދިޔަ

އެތެރޭގެ
މާގިނަ

ދުވަސްވަރެއް

ނޫނެވެ .ބޯޓަށް އަރާ މީހުންގެ އަތް ދަބަހާއި،
ސާމާނު ޗެކް ނުކުރާއިރު ،އައިޑެންޓިފިކޭޝަން
ވެރިފައި ވެސް ނުކުރެއެވެ .އަދި އެ ދުވަސްވަރު
ބޯޓު ތެރޭގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިމަކީ ވެސް ހުއްދަ
ކަމެކެވެ.

އެއަރޕޯޓްތަކުގައި

ސަލާމަތީގޮތުން

ނޯތު ވެސްޓް އޮރިއެންޓް އެއަރލައިން ،ބޯއިންގ  727ގެ މަތިންދާ ބޯޓް.

މިހާރު އެޅިފައި ހުރި ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އޭރު

ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓް އައިސް ޑީޕީ ކޫޕާ އިށީނދެ

އެފްބީއައިއަށާއި،

އަޅާފައި ނުވަނީ އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން

އިން ގޮނޑިއާ ޖެހިގެން އިން ހުސްގޮނޑީގައި

ވަގުތުން އަންގައި ސަމާލުކަމަށް ގެނުވިއެވެ .ޑީބީ

އެ

މީހުންގެ

އިށީނެވެ .ޑީޕީ ކޫޕާ އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ބްރީފް

ކޫޕާގެ ހުރިހާ ޑިމާންޑްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭނެ

އުފެދި،

ދަތުރު

ކޭސް ހުޅުވާލުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރޭގައި އޮތް ބޮން،

ކަމަށް ހައިޖެކަރ ގާތު ބުނުމަށް ފްލައިޓް ކުރޫއަށް

ކުރުމަށް ފަސްޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެއަރލައިން

ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓަށް ދައްކާލިއެވެ .ބްރިފް

އެއަރލައިންގެ ރައީސް އެންގިއެވެ .ފައިސާގެ

އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮތުމުން އެ މީހުންގެ

ކޭސް ތެރޭގައި ޑައިނަމޭޓް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ

ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،ޕެރަޝޫޓް ގަތުމަށް

ރަތް ކުލައިގެ  8ސިލިންޑަރ ،ދެ ބަރިއަކަށް

ގާތްގަނޑަކަށް

ހޭދަވިއެވެ.

ވާގޮތަށް އޮތެވެ .އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ބެޓެރީއެއް

މި ދެގަޑިއިރު ހައިޖެކްކުރެވިފައިވާ ބޯޓު އޮތީ

ދަތުރުވެރިންނަށް
ހިތްތަކުގައި

ނުފޫޒާ

އުނދަގޫވެ،

ބިރުވެރިކަން

ހެދިއެވެ.

ސީޓަލްއަށް

ދިއުމަށް

ޕޯޓްލޭންޑްގެ

ސީޓަލްގެ

ވެސް އޮތެވެ.

ކަ ނާ ތް

އެއަރލައިންގެ

ދެގަޑިއެއްހާއިރު

މަތީގައި
ފަ ރާ ތު

ބުރު

ފޮ ޓޯ ގަ އި

ރައީސްއަށް

ޖަހާލަޖަހާލައެވެ.

ފް ލަ އި ޓް

އެ ޓެ ން ޑެ ން ޓް

ކަ މަ ށް ވާ ފް ލޮ ރެ ން ސް ޝެ ފް ނާ އާ އި އަ ދި ބޯ ޓު ގެ ކެ ބި ން
ތެ ރެ .ތި ރީ ގަ އި ވާ ފޮ ޓޯ އަ ކީ ފް ލަ އި ޓް އެ ޓެ ން ޑެ ން ޓް
އަ ތަ ށް ޑީ ޕީ ކޫ ޕާ ދި ން ނޯ ޓް.

އެއަރޕޯޓުން މަތިންދާބޯޓް ނައްޓާލީ އެ ދުވަހުގެ

ބޯޓު މިހާރު މިވަނީ ހައިޖެކް ކުރެވިފައި

މެންދުރުފަހު  2:50ގައެވެ .މިއީ އެންމެ 45

ކަމަށާއި ،އޭނާގެ ޑިމާންޑްތައް ޕައިލެޓާ ހަމައަށް

މިނެޓްގެ ދަތުރެކެވެ .މި ބޯޓުގައި ޑީޕީ ކޫޕާއާ

ގެންދިއުމަށް

ފްލައިޓް

އެކު  36ދަތުރުވެރިންނާއި 3 ،ފްލައިޓް ކުރޫން

އެޓެންޑެންޓް އެކަން ޕައިލެޓާ ހަމައަށް ގެންދިޔައެވެ.

އަދި  3ކެބިން ކުރޫން ތިއްބެވެ .ބޯޓު ނައްޓާލިތާ

ޑީބީ ކޫޕާގެ އެދުންތަކަކީ ( $200,000ދެ ލައްކަ

ފަހަތުގައި

ޔޫއެސް ޑޮލަރު)އޭނާއަށް ލިބުން ކަމަށާއި ،ފައިސާ

އިށީނދެ އިން އަންހެން ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓް

ހުންނަން ޖެހޭނީ ބެކްޕެކަކަށް އަޅާފައި ކަމަށެވެ.

ކަމަށްވާ ފްލޮރެންސް ޝެފްނާގެ އަތަށް ޑީޕީ ކޫޕާ

އަދި ދެ ފްރަންޓް ޕެރަރޝޫޓާއި ،ދެ ބެކް

ނޯޓެއް ދިނެވެ.

ޕެރަޝޫޓް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،ބޯޓަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް

ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ

ތެރޭގައި

ބޯޓުގެ

“Miss, I have a bomb in my briefcase
”and I want you to sit by me

"އަހަރެންގެ ބްރީފްކޭސް ތެރޭގައި ބޮމެއް
އެބަ އޮތް .އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ކަލޭ އަހަންނާ
ޖެހިގެން އިށީނުމަށް ".ނޯޓުގައި ލިޔެފައި އޮތެވެ.

ޑީބީ

ކޫޕާ

އެދުނެވެ.

ތެޔޮ ލޮރީއެއް ސީޓަލް އެއަރޕޯޓްގައި ތައްޔާރަށް
ބޭއްވުމަށެވެ.

އަދި

މިގޮތަށް

ކަންތައްތައް

ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ހުރިހާ ދަތުރުވެރިން ދޫކޮށްލާނެ
ކަމަށެވެ .މިކަން އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަށް
ޕައިލެޓް އެންގިއެވެ .އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް
ޔުނިޓުން ބޯޓު ހައިޖެކް ކުރިކަން ،އެމެރިކާގެ

ބޯޓު ހައިޖެކް ކޮށްފައިވާކަން ބޯޓުގެ އެއްވެސް
ދަތުރުވެރިއަކަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ .ލޭންޑް
ނުކުރެވި ލަސްވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ
ހެދިކަމަށް ކްރޫން ދަތުރުވެރިންނަށް އަންގަމުން
ދި ޔަ އެ ވެ.
"އެފްބީއައި" އިން ވަނީ  20ޑޮލަރުގެ ނޫޓުން
ޖުމްލަ ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު ހަމަކޮށް ސީރިއަލް
ނަމްބަރު ނޯޓު ކުރުމަށް ކޮންމެ ނޫޓެއްގެ ފޮޓޯ
ނަގާފައެވެ .ޑީބީ ކޫޕާ އެދުނު ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް
ހަމަޖެހިފައިވުމުން ސީޓަލްގެ ޓަކޯމާ އެއަރޕޯޓަށް
ބޯޓު ލޭންޑްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭނާ ދިނެވެ .ބޯޓު
އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސީ އެ ދުވަހުގެ  5:39ގައެވެ.
ރަންވޭއަށް ބޯޓު ތިރިކުރުމާއެކު ދެ ލައްކަ
ޑޮލަރު

އަޅާފައި

އޮތް

ދަބަހަކާއި،

www.mndf.gov.mv

ހަތަރު
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ޑީބީ

ޕެރަރޝޫޓް،

ގެނެސްދިނުމުން

ކޫޕާއަށް

ބޯޓުގައި ތިބި ދަތުރުވެރިންނާއި ،ދެ ކެބިން ކުރޫން
ސަލާމަތުން ބޯޓުން ފޭބިއެވެ .ޑީބީ ކޫޕާގެ އެދުމަށް
އޭނާއާއެކު ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓް ޓިނާ މުކްލޯއާއި
ތިން ފްލައިޓް ކުރޫން ބޯޓުގައި މަޑުކުރިއެވެ.
ތެޔޮ ލޮރީއަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ ބޯޓަށް ތެޔޮ
އެޅުން ލަސްވަމުން ދާތީވެ ބޯޓު އުދުއްސާލުމަށް
ޑީބީ ކޫޕާ އެދުމުން ސީޓަލް އެއަރޕޯޓުން ބޯޓު
އު ދު އް ސާ ލި އެ ވެ.

ރ ބޯ ޓު ގަ އި ތި ބި ފް ލަ އި ޓް ކް ރޫ ން ނާ އި ،ކެ ބި ން ކު ރޫ ން
ހަ އި ޖެ ކް ކު ރި އި ު

ބޯޓު ނައްޓާލުމާއެކު މެކްސިކޯ ސިޓީއަށް
ދިއުމަށް ޑީޕީ ކޫޕާ ޕައިލެޓަށް އެންގިއެވެ .އަދި
އެންމެ ދަށް ސްޕީޑްގައި ( 10000mދިހަހާސް
މަތިން

މީޓަރ)

ކެބިން

އުދުހުމަށާއި،

ތެރެ

އެއަރ ޕްރެޝަރ ނުކޮށް ،ލޭންޑިންގ ގިއަރ
ތިރިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ވެސް އެދިފައިވެއެވެ.
ބޯޓު

ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ

އުދުއްސާލިތާ

ތެރޭގައި

އެމެރިކާގެ އެއަރފޯސްގެ ވައިގެ ތިން އުޅަނދު،
ހައިޖެކްކޮށްފައިވާ
ފެށިއެވެ.

ބޯޓްގެ

ފަހަތުން

ދުއްވަން

ބޯޓުގެ

ސްޕީޑް

ހައިޖްކޮށްފައިވާ

ދައްކަމުން ،ފައިޓިންގ ޖެޓްތަކަށް ބޯޓުގެ ފަހަތުން

ވަނެވެ .އެހެންކަމުން ކެބިންގެ ތެރޭގައި އިނީ

ތިރިއަށް ހުޅުވޭ ދޮރުގައި އަރާ ފޭބުމަށް ސިޑި

ކޫޕާ އެކަންޏެވެ .ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓް ޓިނާ

އެއްވެސްވެއެވެ) .ބޯޓު ތިރިކުރުމަށްފަހު ބޯޓު ތެރެ

މުކްލޯއަކީ ޑީބީ ކޫޕާ ކަމަށް ބުނާ މީހާ ފެނުނު

އެއްކޮށް ބަލާ ފާސް ކުރެވުނެވެ .ބޯޓުން ޑީބީ

އެންމެ ފަހު މީހާއެވެ .ޓިނާއަށް ކޫޕާ އެންމެ

ކޫޕާއާއި ފައިސާ ދަބަސް ވެސް އަދި ބޮން ކަމަށް

ފަހުން ފެނުނުއިރު އޭނާގެ ކަމަރުގައި އެއްޗެއް

ބެލެވޭ ސިލިންޑަރުތައް ލާފައިވާ ދަބަސް ވެސް

ޓިނާއަށް

ބަންނަކަން

ރޭގަނޑުގެ
މަތިންދާބޯޓުން

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.

އަނދިރީގައި
ފައިސާ

ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދުއްވަމުންދިޔަ

ޑީބީ ކޫޕާ ވައިކުޑާގައި ބޯޓުން ފުންމާލިތަން

ހިފައިގެން

ނުވެއެވެ.

ދަބަސް

ޕެރަޝޫޓްގައި ޑީބީ ކޫޕާ ފުންމާލާފައިވާ ކަމަށް

އެއްވެސް

މީހަކަށް

ފެނިފައެއް

ނަމަވެސް ބޯޓުގެ ފަހަތު ދޮރު ހުޅުވައި ،ސިޑި
ތިރިކޮށްފައި

ހުރުމުން

ސީޓަލްއާއި

ރިނޯއާ

ދޭތެރެއަށް ފުންމާލާފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ބޯޓު ތެރެއިން ފެނިފައިވަނީ ކޫޕާ އަޅައިގެން ހުރި
ޓައިއާއި 8 ،ސިނގިރެޓް ބަޓާއި ،ބާކީ ހުރި
ޕެ ރަ ޝޫ ޓް ތަ ކެ ވެ.
ދެލައްކަ ޑޮލަރާއެކު ޑީބީ ކޫޕާ ފިލާފައިވަނީ
ވަރަށް ވެސް ހީލަތްތެރި ކަމާއެކުއެވެ .މިއަދާ
ހަމައަށް ވެސް ޑީބީ ކޫޕާ ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.
އެމެރިކާގެ އެފްބީއައިއަށް މި މައްސަލަ އަދިވެސް

ޑީ ބީ ކޫ ޕާ ބޯ ޓު ން ފު ން މާ ލި ކަ މަ ށް ބެ ލެ ޭވ ގޮ ތު ގެ ޚި ޔާ ލީ ކު ރެ ހު މެ އް.

ނުދުއްވި ،ބޯޓު ވަށާ ބުރުޖަހަން ފެށިއެވެ.
ސިޓީއާ

މެކްސިކޯ

ހިސާބަށް

ދެވޭވަރަށް

ބޯޓުގައި ތެޔޮ ނެތް ކަމަށާއި ،ތެޔޮ އެޅުމަށް
ނެވާޑާގެ ރިނޯ އެއަރޕޯޓަށް ނުވަތަ ފީނިކްސް
އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕައިލެޓުން
އެދުމުން ރިނޯ އެއަރޕޯޓަށް ތިރިކުރުމަށް ކޫޕާ
އެއްބަސްވިއެވެ.
ކޮކްޕިޓްގައި

ފްލައިޓްގެ

ތިބުމަށް

ހުރިހާ

ކޫޕާ

ކުރޫން

އަމުރުކުރުމުން

ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓް ވެސް ކޮކްޕިޓް ތެރެއަށް
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ބަންދު ނުކުރެވެއެވެ .އޭނާގެ ފޮޓޯއެއް ވެސް

ބެލެވެނީ ސީޓަލް އެއަރޕޯރޓުން ބޯޓް ނައްޓާލިތާ
ވިއްސަކަށް މިނެޓް ފަހުންނެވެ .ބޯޓުގެ އެއަރ
ޕްރެޝަރަށް ބަދަލު އައުމުން ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން،
އިންޓަރކޮމް ބޭނުންކޮށް ޑީބީ ކޫޕާއާ ވާހަކަ
ދައްކަން

މަސައްކަތް

ކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް

އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވުމުން ރިނޯގެ އެއަރޕޯޓަށް
ބޯޓު

ތިރިކޮށްފައިވަނީ

ރޭގަނޑުގެ

10:15

އެހާއިރުއެވެ .ބޯޓު ތިރިކުރިއިރު ބޯޓުގެ ފަހަތު
ދޮރުހުރީ ހުޅުވާފައެވެ( .މި ބޯޓުގެ ފަހަތު ކޮޅުން

އެފްބީއައިއަށް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ .ހައިޖެކްކުރި
ބޯޓުގައި ތިބި ފަޅުވެރިންނާއި ޕަސިންޖަރުންގެ
އެހީގައި ކުރެހި ޑީބީ ކޫޕާގެ ކުރެހުން ނޫނީ އެފްބީއައި
އަތުގައި ނެތެވެ .ތަޙުޤީޤަށް ހޯދިހޯދުންތަކުން،
 1980ވަނަ އަހަރު ވޮޝިންގޓަންގެ ވެންކޯވާގެ
ކޯރެއްގެ ކައިރިން ކޫޕާއާ ހަވާލުކުރި ފައިސާތަކުގެ
ބައެއް ނޫޓްތައް ފެނިފައިވެއެވެ .ޑޭން ކޫޕާ ނުވަތަ
ޑީޕީ ކޫޕާ އަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

ދުނިޔޭގެ
ވެސް

ކޮންމެ

އެހެންކަމުން،

ޤައުމުގެ

ދިފާޢީ

ފަރުދީ ގޮތުން ވެސް އަދި ލަޝްކަރެއްގެ ގޮތުގައި

ދިވެހި

އަސްކަރިއްޔާ

ނުވަތަ

ވެސް ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ލަޝްކަރަކަށް

ސިފައިންނަކީ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނު

ވުމީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއަކީ

އައްޑަނައެވެ.
ދިވެހި

ޤައުމެއްގައި

ނޯންނާނެއެވެ.

ސިފައިންނަކީ

އަސާސީއާއި،
ދިފާޢު

އިސްލާމްދީނާއި،

ދިވެހިރާއްޖެ

ހަށިގަނޑާއި

ފުރާނައިން

ކުރުމަށް

ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއްވުމަށް

މާތްﷲ

ގަންދީ ހުވާކޮށްގެންތިބި ،ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާ
ބިޔަ ބޮޑު ލަޝްކަރެކެވެ .ސިފައިންނާއި ދިވެހި
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ރައްޔިތުން
ނަގަހައްޓައި،

މަތިވެރި

ދެމެހެއްޓޭނީ

ޒިންމާ

ސިފައިންނަކީ

އިސްލާމްދީނަށް

ހިންގާލާއިރު،

ނަޒަރު

އިންސާނާ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ލައްވާފައި
ވުމަކީ އަގުނުކުރޭފަދަ ބޮޑު އަދި އެހާމެ މަތިވެރި
ނިޢުމަތެކެވެ .މުޖުތަމަޢުގެ ބައެއް އަފުރާދުންނަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި
ހުރެވޭނީ ގިނަގިނައިން ކައިބޮއެ ހަދައިގެންނެވެ.
އެހެންނަމަވެސް،

ޞިއްޙަތެއްގައި

ފުރިހަމަ

މު ޙަ އް މަ ދު ޒަ ކަ ރި އް ޔާ

ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެވޭފަދަ
ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށެވެ .މިއީ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ
އިތުބާރާއި

ޔަޤީންކަން

އިތުރުވެގެންދާނެ

ސިފައިންނާމެދު

ކަމެކެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންގެ  130އަހަރުވީ ދިގު
އަދި އެހާމެ އަގުހުރި ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް ނަޒަރު

މުޖްތަމަޢުގެ ބައެއް އަފްރާދުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ދުޅަހެޔޮ
ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރެވޭނީ ގިނައިން ކައިބޮއެ ހަދައިގެންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި އިންސާނާއަށް ދެމިހުރެވޭނީ ކެއިންބުއިމުގެ
ކަންކަންވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެންކަމީ
އެއްވެސް މީހަކަށް ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ.
ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ވެގެންކަމީ
ޝައްކެއް

އޮތްކަމެއް

ދިވެހި ސިފައިންނާ ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
އަދާކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ
އެއް ކަމަކީ ފުރިހަމަ ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެކެވެ.
ޝައްކެއް

ނެތް

ސިފައިންނަކީ

ޤައުމުގެ ދިފާޢީ އައްޑަނައެވެ .މި ދެންނެވުނު
ދިފާޢީ

އައްޑަނައިގެ

ދިފާޢެއް

ދެމިހުރެވޭނީ

ކެއިންބުއިމުގެ

ނެތްނަމަ،

ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުންތަކުގެ ކޮޅެއް

ތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެންކަމީ އެއްވެސް މީހަކަށް
ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ .ކެއިންބުއިމުގައި
އެއްވެސް

ހައްދެއްނެތި،

ހެލިފެލިވެ

އުޅުމުގައި

ކައިބޮއެ
ދަތި

އުޅެފިނަމަ
އުނދަގޫތައް

އިޙުސާސް ކުރެވޭނެއެވެ .މިއީ ،ދިވެހި ސިފައިން
ވެސް ނުހަނު ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާ
ކަމެކެވެ.

އެހެންކަމުން،

ސިފައިންގެ މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެވެ .ޤައުމަށް
ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ
ބަޔަކީ ހަމަ ފަޚުރުވެރި ދިވެހި ސިފައިންނެވެ.
ހާދިސާތަކާއި

ކަނޑުމަތީގެ

ދިވެހި

ސިފައިން

އަލިފާނުގެ

އަދި

ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ
ސަލާމަތްކުރުމުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަމަ
ސިފައިންނެވެ.

ކަންކަން ވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ހުދޫދެއްގެ

ނޫނެވެ.

ގޮތުގައި

އިންސާނާއަށް

ހިންގާލާއިރު ،ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަނީ

އަބަދުވެސް

މިފަދަ

ޚިދުމަތްތެރި

ބަޔަކު،

ތިބެންޖެހޭނީ

ދުޅަހެޔޮ،

ހަށިހެޔޮ

ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެހެން ނޫންނަމަ ،ޤައުމީ
ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ބުރަހެލިކަން

ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ސިފައިންނަކީ
ޞިއްޙަތުގެ ދިފާޢުގައި އަބަދުވެސް ހޭލާތިބެންޖެހޭ
ލަ ޝް ކަ ރެ ކެ ވެ.
ތަނެއް ތަހުޒީބުވެވި ކުރިއަށް ނުކުންނާނީ،
ކަމެއް ކުރެވޭނެ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބި ދަރީން އެ
ތަނެއްގައި އެފެދިގެންނެވެ.

ވާންޖެހޭނީ އަބަދުވެސް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި
ތިބޭ،

ދިމާވާ

ނުރައްކާތެރި

ހާދިސާތަކުގައި
www.mndf.gov.mv
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އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް މަތިވެރި
ނިޢުމަތްތަކެއް ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ .ﷲގެ ހެޔޮ
ރަޙުމަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އުޅެމުން މިދަނީ
މިނިވަން ދިދައެއްގެ ހިޔަލުގެ ދަށުގައި މިނިވަންކަމާ

އެކުގައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޚުރުވެރި މާޒީއެއް
އެބައޮތެވެ .ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް އެބައޮތެވެ .މި

ވޮ ރަ ން ްޓ އޮ ފި ސަރ 2
ނ ޞަ ލާ ޙް ޔޫ ސު ފް
ޙު ސަ އި ް

ފަޚުރުވެރި ތާރީޚު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް
އުފުލައިދިން

ސަވާރީއަކީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ފަޚުރުވެރި ދިވެހި ބަހެވެ .އާދެ އަޅުގަނޑުމެންގެ
އަމިއްލަވަންތަ އަމިއްލަ މާދަރީ ބަހެވެ .އަމިއްލަ

ދިވެހިބަސް ބީވިޔަ ނުދޭށޭ ބުނެ ސުރުޚީއެއް އަޅާލަން މިޖެހުނީ
ކީއްވެގެންތޯ ބަލައިލާން އެބަޖެހެއެވެ .މި ފަދަ މަޢުޟޫއެއް އިޚްތިޔާރުކުރަން
ޖެހުނު ސަބަބާމެދު ވިސްނާލަން އެބަޖެހެއެވެ .އެ ސަބަބުތަކަށް ވިސްނާލުމުން
ކުރިމައްޗަށް ކަޝްފުވެގެން އަންނަނީ އެހާ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް ނޫނެވެ.
ފެނިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޚުރުވެރި މާދަރީބަހާމެދު އިހުމާލުވަމުންދާ

ވަރަށް

ބޮޑު

ފަޚުރެކެވެ.

ފަޚުރުވެރި

ބަހެއް

ލިބިފައި އޮތެއް ކަމަކު މިއަދު އަޅުގަނޑަށް މި ބަހާ
ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ އިޙްސާސްތަކަކީ އެހާ އުފާވެރި
އިޙްސާސްތަކެއް ނޫނެވެ .އެއީ ކީއްވެގެންކަން މި
މަޒުމޫނުގައި އަލިއަޅުވައިލެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ.
ދިވެހިބަސް ބީވިޔަ ނުދޭށޭ ބުނެ ސުރުޚީއެއް

ތަނެވެ .ގޭތެރެއިންނާއި ސުކޫލުތަކުން ފެށިގެން ގޮސް ސަރުކާރުގެ

އަޅާލަން މި ޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލައިލާން

އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ވެސް ފެންނަނީ ދިވެހިން ދިވެހިބަހާ

އެބަޖެހެއެވެ .މި ފަދަ މަޢުޟޫއެއް އިޚުތިޔާރުކުރަން

ބީރައްޓެހިވަމުންދާ މަންޒަރެވެ.
42

ބަހަކާއި އަމިއްލަ އަކުރެއް ލިބިފައި އޮތުމަކީ

www.mndf.gov.mv

ޖެހުނު ސަބަބާމެދު ވިސްނާލަން އެބަޖެހެއެވެ.
އެ

ސަބަބުތަކަށް

ވިސްނާލުމުން

ކުރިމައްޗަށް

އަންނަނީ

ކަޝްފުވެގެން

އެހާ

ހިތްގައިމު

މަންޒަރެއް ނޫނެވެ .ފެނިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ ރުކުނެއްކަން އަދުގެ ޖީލުތަކަށް ވިސްނޭހެންނެއް

އިހުމާލުވަމުންދާ

ހިއެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަންކަން މި ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް ކިޔަވާކުދިންނާއި

ފަޚުރުވެރި

މާދަރީބަހާ

މެދު

ތަނެވެ .ގޭތެރެއިންނާއި ސުކޫލުތަކުން ފެށިގެން
ގޮސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ

ޒުވާނުން ދިވެހިބަހަށް ޝައުޤުވެރިވާނެ ޮގތްތަކެއް ވިސްނައި ،ގޮތްތަކެއް އެކަށައަޅައި

މާހައުލުން ވެސް ފެންނަނީ ދިވެހިން ،ދިވެހިބަހާ

އެއަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެންނަން ނުވޭބާއެވެ .އެ ވަގުތު އަދިވެސް ނުޖެހެނީބާވައެވެ.

ދުރަށްދާ

ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން މިކަމާއިގެން އުޅެމާ ހިނގާށެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ބީރައްޓެހިވަމުންދާ

މަންޒަރެވެ.

މަންޒަރެވެ .ދުރައްދާނެހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް
އިންތިޒާމުވަމުންދާ

މަންޒަރެވެ.

ދިވެހިބަހަކީ

ކަޓު ،ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ބަހެއްކަމުގައި އެއްބަޔަކު
ދެކެމުންދާ މަންޒަރެވެ .މިހެން މިކަން ވާންޖެހުނު
ސަބަބުތަކާ މެދު ފިކުރު ހިންގައިލާން އެބަޖެހެއެވެ.
ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ އިހުމާލު ހަމަގައިމު ވެސް
މިކަމުގައި

އޮންނާނެއެވެ.

މި ލިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ވަކި
ބަޔަކަށް އިނގިލި ދިއްކުރުމެއް ނޫނެވެ .ޤައުމެއްގެ
ޙަޔާތުގައި ބަހަކީ ކިހާ މުހިންމު އެއްޗެއްކަން ،ކިހާ
ބޮޑު ދައުރެއް އޮތް ވަޞީލަތެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ
ސުކޫލުތަކުން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަށް ފަހުމުވާ
ވަރަށް

ބުނެދެވިފައި

އޮތްކަމަކަށް

އަޅުގަނޑު

ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ .ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޤައުމިއްޔަތުގެ ރުކުނެއްކަން އަދުގެ ޖީލުތަކަށް
ވިސްނޭހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މި

ރީތި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކަން އާދަކުރަމާ ހިނގާށެވެ .އެހެނިހެން ބަސްތައް
ވެސް އުނގެނޭށެވެ .އެ މަގުން ކުރިއަރައި ދާށެވެ .އެކަމަކު ދިވެހި ބަހަކީ ފަހަށް
ދޫ ޮކށްލެވޭ އެއްޗަކަށް ނަހަދާށެވެ.
ކަންކަން މި ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް ކިޔަވާ
ކުދިންނާއި ޒުވާނުން ދިވެހިބަހަށް ޝައުޤުވެރިވާނެ
ގޮތްތަކެއް ވިސްނައި ،ގޮތްތަކެއް އެކަށައަޅައި
އެއަށް ޢަމަލީ ސިފަ

ގެންނަން ނުވޭބާއެވެ.

އެ ވަގުތު އަދިވެސް ނުޖެހެނީބާވައެވެ .ވަގުތު
ފާއިތުވުމުގެ
ހިނގާށެވެ.

ކުރިން

މިކަމާއިގެން

އަޅުގަނޑުމެން

އެންމެން

އުޅެމާ
ރީތި

ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކަން އާދަކުރަމާ ހިނގާށެވެ.
އެހެނިހެން

ބަސްތައް

ވެސް

އުނގެނޭށެވެ.

އެ މަގުން ކުރިއަރައި ދާށެވެ .އެކަމަކު ދިވެހި
ބަހަކީ ފަހަށް ދޫކޮށްލެވޭ އެއްޗަކަށް ނަހަދާށެވެ.

ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ އުފަލަކަށް ހަދާށެވެ.
ދިވެހިބަހާމެދު ފަރުވާކުޑަ ކުރެވޭ މިންވަރު
ދުވަހެއްދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ .މިއީ
ވަރަށް ވެސް ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ .ޤައުމެއްގެ
ނަޒަރުން ވިސްނާއިރު ފެނިގެން މިދަނީ މި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ފަޚުރުވެރި ތަރިކައެއް
ބަލަބަލާ

ތިއްބާ

ޤައުމިއްޔަތުގެ

ބީވެގެން

އެއް

ރުކުން

މަންޒަރެވެ.

ދާ

ހަސްފަސްވެގެން

ދާތަނެވެ .ދިވެހިބަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން
ގެއްލިގެން

ހިނގައްޖެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ނަމަ

ފަޚުރުވެރި

އެ

ގެއްލުނީ

ތާރީޚެވެ.

އެ

ގެއްލުނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމެވެ.
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އަޅުގަނޑުމެން
ބުނަނީ

ފަޚުރުވެރިވެލާފައި
އަޅުގަނޑުމެން

ވާހަކަދައްކާތީއެވެ.
ދެމެހެއްޓުމަށް
އާލާކުރަން

އެހެންކަމުން
ޓަކައި

އެބަޖެހެއެވެ.

ވެސް
އެކަން

ދިވެހިންނޭ

ކުރެވެން އޮތް ކަމަކީ އެންމެން ވެސް ދިވެހިބަހަށް

އަދި މި ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއަށް ބަހުރުވަތަކުގެ

ދިވެހިބަހުން

ލޯބިކޮށް ދިވެހި ލިޔުންތައް ކިޔައި އުޅުމެވެ .ރީތި

ލަފުޒުތައް އިތުރުކޮށްފި ނަމަ ،އަދަދު އެއަށްވުރެ

ފަޚުރު

ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކަން އާދަކުރުމެވެ .އެއީ

ވެސް މައްޗަށް އަރާނެއެވެ .މިއިން ވެސް މި

ދިވެހިބަސް

ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު

ދައްކައިދެނީ ދިވެހި ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމެވެ.

މި

ކުރެވޭނީ

އަޅުގަނޑުމެން

އެންމެން

ވެސް

ދިވެހިބަހުން

ވާހަކަދައްކަން

އާދަކޮށްގެންނެވެ.

ދިވެހިބަހަށް

އިސްކަންދީގެންނެވެ .ދިވެހިބަހަކީ ފަޚުރެއްކަމަށް،
ތަރިކައެއްކަމަށް

ދެކިގެންނެވެ.

ފަޚުރެއްކަމުގައި

އެހެންކަމުން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ދިވެހިބަހުން

އެކަން ކުރުމެވެ.
ދިވެހި ބަހުގެ ބަދަލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި
އެހެން ބަސްތަކުގެ ލަފުޒުތައް ބޭނުންކުރެވެނީ
ދިވެހިބަހުގެ
ދެންނެވޭނެ

މުއްސަނދިކަން
އެއްވެސް

ނެތިގެންނޭ

ޖާގައެއް

ނެތެވެ.

ވާހަކަ

ނުދެއްކެނީ

މުއްސަނދިކަން

ބަހުގައި

ނެތިގެންނޭ ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަން މި
ހެކިތަކުން ވެސް އެބަ ސާބިތުވެއެވެ .މި ފަދަ
މުއްސަނދި ބަސްކޮށާރެއް ލިބިފަ އޮތަތީ ވެސް
އަޅުގަނޑުމެން

ވާހަކަދެއްކުމަކީ

ދިވެހިބަހުން

މުއްސަނދިކަމާއި

ދިވެހިބަހުގެ ލަފުޒުތައް އެއް ފޮތަކުން ފެންނަގޮތަށް

ފަށުވިކަމާއި ބަލާޣާތްތެރިކަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް

އެކުލަވައިލެވުނު ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ހިމެނޭ

ހާމަކޮށްދޭ އެކައްޗަކީ ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ

ލަފުޒުތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  35،117އެވެ.

ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި ބަވަނަވުމުގެ

ލިޔުންތަކެވެ .ނަމަވެސް މި ތަކެތި ކިޔާކަށް

ދިވެހިބަހުގައި

ބޭނުންކުރާ

ކުރަނީ

މިއަދު ގިނަ މީހުންގެ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތެވެ.

ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެ ލަފުޒުގެ މާނަ ފުރޮޅިގެންދާ

އެ ޤައުމެއްގެ އާދަކާދައާއި ސަޤާފަތަށާއި އެ

ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދިވެހި ބަހާއި ދިވެހިން

ގޮތްތަކެއް ހުރެއެވެ .ރަދީފުގައި މިފަދަ ލަފުޒުތައް

ޤައުމެއްގެ

ޒަމާނުގައި

ބީރައްޓެހިވުން އިތުރުވުމެވެ .ދިވެހިބަހާ ފެއަށް

އަދި ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ .އިނގިރޭސި ބަހުގައި

އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް އިސްކަންދީފައިވާލެއް

ޖެހޭ މީހުން ގިނަވުމެވެ .ކަނޑައެޅިގެން ރީތި

މިގޮތަށް ފުރޮޅިގެން އުފެދޭ ލަފުޒުތަކަކީ އެއީ

ބޮޑުކަމުން

ކަންތައްތަކަށް

ދިވެހި ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވެން އޮންނަ ތަންތާނގައި

ވަކި ލަފުޒުތަކެއް ކަމަށް ބަލައި ރަދީފުގައި

ދެވެނީ ދެވަނަ ދަރަޖައެވެ .އެހެންވެ ވިޔަފާރީގެ

ވެސް އިނގިރޭސި ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށްގެން

އެ ލަފުޒުތައް ހިމަނާފައި ހުރެއެވެ .މިގޮތަށް

މުއާމަލާތުތަކުގައި

ވާހަކަދެއްކޭ ގޮތްވުން އެއީ އާދައަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

ލަފުޒުތަކާއެކު

ބޭނުންކުރެވޭ މައިގަނޑު ބަހަކީ އިނގިރޭސިބަހެވެ.

ލަފުޒުތަކުގެ

މާހައުލުގެ

ދިވެހިބަހުގެ

ހުރި

ދިވެހިބަހުގައި

ކޮންމެ

ލަފުޒެއް

ފުރޮޅިގެންދާ

ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ މާ މޮޅުކަމެއް

ރަދީފު

ކަމުގައި ވެސް ވެއްޖެއެވެ .މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި

އަދަދު ދެލައްކައާ ގާތްކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ކަމެކެވެ .މި ކަންކަން މިހެން ވިޔަ ނުދިނުމަށް

44

ދެކިގެން

www.mndf.gov.mv

އެކުލަވައިލައިފި

ނަމަ

ފަޚުރެއްކަމަށް ހަދަން އެބަޖެހެއެވެ.
ނުރަނގަޅު

ތެރެއިން
ނަތީޖާއަކަށް
ތެރެއިން

އަސަރު

އެންމެ

މާދަރީބަހަށެވެ.
އެނޫން
ހިންގާ
ވަނީ
ވެސް

ބޮޑަށް

މި

އެހެން
އެކިއެކި

މަސައްކަތުގެ
ދިވެހިބަސް

ބާކީކޮށްލައި

ބޭރުކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރެވުމެވެ .ބައެއްފަހަރު

މިކަން ހިނގަނީ ނޭނގި ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ

ވަޞީލަތަކީ

ވާތީއެވެ.

ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު

ސަބަބުންނެވެ .އަނެއް ބަޔަކު މިކަން ކުރަނީ

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ބަސްތަކަށް

ޖަޕާނާއި ޗައިނާއާއި އިންޑިޔާ ފަދަ ޤައުމުތައް

ގަސްތުގައެވެ .ދެންތިބި މީހުން ބުނަނީ އެނޫން

ވެސް މޮޅުވާން ބޭނުންވާ ނަމަ ދިވެހިބަހަށް ވެސް

ގުނާލެވޭނީ ކުރީސަފުގައެވެ .އެ ޤައުމުތަކުން އެ

ގޮތެއް ނޯންނަނީކަމުގައެވެ .މިއީ ހައްތާ ވެސް

ފަރިތަވާން އެބަޖެހެއެވެ .މިއީ މައިންބަފައިން ވެސް

ޤައުމުތަކުގެ ބަސް ދުލެއް ނުކޮށްލައެވެ .ޖަޕާނު

ބަހަނާއެވެ .މިފަދަ ބަހަނާ ދެއްކޭނީ ޤައުމިއްޔަތުގެ

ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ނުކުތާއެއްކަމުގައި

މީހުން އިސްކަންދެނީ އެމީހުންގެ އާދަކާދައަށެވެ.

ހިއްސުން ބައެއް އުނިވީމައެވެ .ކޮންމެއަކަސް މި

އަޅުގަނޑު

ދަރިން

އެމީހުންގެ ބަހަށެވެ .އެމީހުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް

ދެންނެވި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ދިވެހިބަހުން

އާދަކުރުމަށް

ތަހުޒީބު ވިޔަސް އެމީހުންގެ ގޮތްތަކެއް ދުލެއް

މައިންބަފައިން ވެސް ބާރުއަޅަން އެބަޖެހެއެވެ.

އެމީހުން

ފޭދިގެން
ވަކި

އައިސް

ހިއްޕާލާފައި

ދިވެހި
މިވަނީ

މުޖުތަމަޢުގައި
އިނގިރޭސިބަހެވެ.

ނަމަވެސް މިއީ މިކަން ވާންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ ރުކުނެއް މިގޮތަށް

މާދަރީބަސްކަމަށް

އެހެންކަމުން

ދެކެމެވެ.

ވާހަކަދެއްކުމަށް

އިޤްތިޞާދީގޮތުން
ބޭރަށް

ރާއްޖެ

ކުރިއަރައި

ހުޅުވި،

ބޭރުގެ

އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރު މަ ށް

ނުވާނެއެވެ .މިކަން ކުރެވެން އޮތް އެއްގޮތެއްކަމަށް
އަޅުގަނޑަށް

މަ ގު ފަ ހި ވާ ނޭ

ޢިލްމު

ކަ މެ ކެ ވެ .

ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމެވެ.
އެކިކަހަލަ

އެތައް

ކުންފުނިތަކެއް ރާއްޖޭގައި

ބީވެގެން ގާދޫކޮލުން ނުކުމެގެން ދާން ދޫކޮށްލައިގެން
ފެންނަނީ

ދިއުމަކީ

ސީނުކަރައިގެ

ނުކުރެއެވެ.

މީހުން

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކިތަންމެ ކުރިއަރައި ދިޔަސް
އެމީހުންގެ ބަހެއް އެމީހުން ދުލެއް ނުކުރެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަރީބަހުން
މުޢާމަލާތު ކުރިޔަސް އެއީ ތަހުޒީބު ނޫން ބަޔެއްގެ
ގޮތުގައި ބަލާނެ ޖާގަ ނެތްކަން މިފަދަ ޤައުމުތަކުގެ
މިސާލަށް ބަލައިލިޔަސް ވިސްނައިފި މީހަކަށް ވިއްޔާ
ފަހުމުވާވަރުވޭ ނޫންތޯއެވެ .އެހެންކަމުން
މިފަދަ

ރިފަރެންސް

މިސާލަށް

ޤައުމުތަކުގެ

ދިވެހިބަހަށް

ބަލައިގެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން

ތަރުޖަމާކުރުމެވެ .މިކަމުގެ

ދިވެހިބަހުން

ވާހަކަދައްކަން

އާދަކުރަން

އެބަޖެހެއެވެ.

ފޮތްތައް
ނަތީޖާއަކަށް

ވާނީ

އެކި

ކަންކަމުގައި

ބޭނުންކުރާ

ލަފުޒުތައް

ދިވެހިބަހަށް

ބަދަލުވެގެން

ދިވެހިބަހަށް އާރޯކަމާއި ތާޒާކަން
ގެނުވާން
ކުރެވޭނީ

އައުމަށް

އެއްޗަކީ

ކިޔަވަންވީ

ދަ މަ ހަ އް ޓާ ނަ މެ ވެ.

ވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ފަންނީ ލަފުޒުތައް
ދިވެހިބަހުން ވެސް އުފެދިގެން އަންނާނެއެވެ.
ނުވަތަ

އެކައްޗެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަރީބަސް އަޅުގަނޑުމެން

ކޮންމެ ކަހަލަ ފަންނީ މަސައްކަތެއްގައި

އުފައްދަން

އެންމެން

ކިޔައިގެންނެވެ.

މަގުފަހިވެގެން ދިއުމެވެ .އޭރުން

ޖެހޭނެއެވެ.

އެބަޖެހެއެވެ.

އެކަން

އެހެންކަމުން

ޢިލްމު ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށް
އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު
ދެ ކެ މެ ވެ.

ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހިންގެ ފަޚުރެކެވެ .އެއީ
އިތުރަށް

ދިވެހިންގެ މަވެތިކަން އަންގައިދޭ ހަމައެކަނި

ރާއްޖެއާމެދު ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި ދިވެހި

ވަޞީލަތެވެ.

ޤައުމިއްޔަތުގެ

މާހައުލަކީ އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް މުޢާމަލާތުކުރުމަށް

އެއް ރުކުނެވެ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު

ފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އުފުލައިދިން

އެފަދަ

އެހެންކަމުން

ކުންފުނިތައް

އެއީ

އަޅުގަނޑުމެންނާ

ދިވެހި
ހަމައަށް

މިހާރު

އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ އިނގިރޭސިބަހަށް ކަމަށް

ސަވާރީއެވެ.

އެހެންކަމުން

ހީވެފައި އޮންނަނީ ދަރިން ކިޔަވަން މޮޅުވާނީ

ބުނާ މީހުން ވެސް މި ތަނުގައި މަދެއް ނޫނެވެ.

ތަރިކައެއް

ދޫކޮށްލައިގެން

ގިނަގިނައިން އެ ދަރިންނާ އިނގިރޭސިބަހުން

އަދި ތަހުޒީބުވުމަކީ ބޮޑަށް އިނގިރޭސިބަހަށް

އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުން ކިޔެވިޔަސް ،އެތެރޭގެ

ބޭރު

އަހުލުވެރިވުން

ވެސް

ކުރިޔަސް،

ގިނަ

މައިންބަފައިންނަށް

ވާހަކަދައްކައިގެން ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް

ކަމުގައި

ދެކޭ

ބަޔަކު

އިޤްތިޞާދީ

މިފަދަ

މަސައްކަތްތައް

އަގުހުރި
ނުވާނެއެވެ.

ބަސްބަހަށް މޮޅުވުމުގައި މާދަރީ ބަހަކީ މުހިންމު

އެބަތިބިމެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން

އެނޫންވެސް އެކި ފަންނުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި

ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެއްކަމަށް ބަހުގެ މާހިރުން

ވިސްނާލަންވީ ކަމަކީ ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުވުމަކީ

ކަމުގައި ވިޔަސް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ދޫމަތިން

ބަޔާންކުރައްވައެވެ .މާދަރީ ބަހަށް މޮޅުނަމަ ބޭރު

އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ރީތި އާދަކާދަތަކާއި

އެންމެ ފަރިތަކޮށް އަންނަ ލަފުޒުތަކަކީ ދިވެހިބަހުގެ

ބަސްބަސް ދަސްކުރަން ފަސޭހަވާނެކަމަށް ކަމުގެ

ޘަޤާފަތާއި ،ބަސް ،ކޮންމެހެން ޤުރުބާންކުރަންޖެހޭ

ލަފުޒުތައް ކަމުގައި ހަދަމާ ހިނގާށެވެ .އާދެ!

މާހިރުން ހާމަކުރައްވާފައި އެބަހުއްޓެވެ .ސަބަބީ

ކަމެއް ނޫންކަމެވެ .އެކަމުގެ ހެކި ދުނިޔޭން

އޭރުންނެވެ.

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވިސްނުމަށް ބޭނުންކުރާ

ދުނިޔޭގައި

ފެންނަން

ނަމަވެސް

އެބަހުއްޓެވެ.

މިއަދުގެ

ދިވެހިބަހާމެދު

ފަޚުރުވެރިވެވޭނީ
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ޙަ ޤީ ޤީ ޙާ ދި ސާ

ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރިތެރެ އެއްކޮށް އަނދިރިވެގެން
ދިޔައެވެ .އެ ވަގު ުތ އިފްރީތު ޖިންނީންގެ ލަޝްކަރު
ށ ފާޅުވިއެވެ .އެ ލަޝްކަރުގައި
ރުޤުޔާކުރާ މީހާއަ ް
ނ އުޅޭނެއެވެ.
ލައްކައެއްހާ ޖިން ި
ޗ ށް ބި ނާ ކޮ ށް ލި ޔެ ފަ އި ވާ
 މި އީ ރާ އް ޖޭ ގަ އި ހި ނ ގާ ފަ އި ވާ ޙަ ޤީ ޤީ ހާ ިދ ސާ އެ އް ގެ މަ ްއ ަ
ނ މާ އި ތަ ން ަތ ނަ ކީ އަ ސް ލެ އް ނޫ ނެ ވެ.
ާވ ހަ ކަ އެ ކެ ވެ  .މި ހާ ިދ ސާ ަގ އި ޭބ ނު ން ކޮ ށް ފަ އި ވާ ނަ ން ަ
އެއީ މީގެ ތޭރަ އަހަރު ކުރިއެވެ .އެ

މަތިން ނަސީހަކީ ކުޅެ ނިންމާފައި ފެންވަރައިގެން

މޮޔަވެފައި

ސައިބޯން ކާގެއަށް އަންނަ ކުއްޖެއް ކަމުން ،މަންމަ

ތިބޭ ކުދިންނަށް ޝިފާއެއް ހޯދުމަށް ރުޤުޔާކުރާ

ހުރީ ނަސީހަށް ސައި ހަދައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް

މީހަކާ އެކު ކިޔަވަން ގޭގެއަށް ގޮސް އުޅުނު

ނަސީޙު ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ ގިނައިރުތަކެއް ވުމުން

މީހެކެވެ .މިގޮތުން މި ކިޔައިދެނީ އަހަރެންގެ

ނަސީޙުގެ މަންމަ ގޮސް ނަސީޙުގެ ކޮޓަރީގެ

ހަޔާތުގައި އަހަންނަށް ފެނުނު އެންމެ ބިރުވެރި

ދޮރުގައި ޓަކިޖަހަން ފެށިއެވެ .ކިތަންމެ ބާރަށް

ދުވަސްވަރު

އެއް

އަހަރެންނަކީ

ޖިންނި

ހާދިސާއެވެ.
އިރުއޮއްސި އުޑުމަތިން ރަތްވިލާ ފާޅުވަނީއެވެ.

ނަސީޙު (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަކީ އުމުރުން
 17އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ .ނަސީޙު ފުޓްބޯޅަ
ކުޅެ ނިންމާފައި ގެއަށް ދިޔުމުގެ މަގުމަތީގައި
ދަނޑުމަތީގެ އެއް ފަރާތެއްގައި އޮތް ނާއްޓެއްގައި
ޖހައި އެއްލާލިއެވެ .އަދި ފަސްއެނބުރި
ފައިން ަ
ބަލައި ނުލައި ހުރިގޮތަށް ގެއަށް ވަނެވެ .އޭރު
ގޭތެރޭގައި ނަސީޙުގެ މަންމައާއި ބައްޕަ އުޅެއެވެ.
ނަސީޙު ގެއަށް އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަތްތަން
ނަސީޙުގެ މަންމައަށް ފެންނާނެއެވެ .އާދައިގެ

46

www.mndf.gov.mv

ޓަކި ޖެހި ނަމަވެސް ކޮޓަރީގެ ދޮރެއް ނުހުޅުވިއެވެ.
ގޮވާގޮވައި ވެސް އަޑެއް ނީވުނެވެ .އެހެންކަމުން
ދޮރުގެ

ތަޅު

ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ.

އަތްގަނޑުގައި
ދޮރުޅުވާލުމާ

ހިފައި

މަންމަ

އެކު

ފެނުނު

މަންޒަރުން ނަސީޙުގެ މަންމަ ފެންކަޅިވިއެވެ .އޭރު
ތން ދެލޯ
ނަސީޙު އޮތީ އެނދުމަތީގައި އުޑުތިލަ މަ ި
ބޮޑުކޮށްގެން މައްޗަށް ބަލާށެވެ .އަތަށާއި ފަޔަށް
ހރީ ވާން އަރާފައެވެ .އަތްފައިގެ އިނގިލިތައް ހުރީ
ު
ބުޅިވެފައެވެ .މި މަންޒަރު ފެނުމާއެކު ނަސީޙުގެ
އގަތެވެ.
ރއޭ] ކިޔައި ހަޅޭއްލަވަ ި
ނމަ [މަގޭ ދަ ި
މަ ް
އެވަގުތު ނަސީޙުގެ ބައްޕަ އެތަނަށް އައެވެ.

ނސްޕެކްޓަރ ޮއފް ޕޮލިސް
ސަބް އި ް
އަޙްމަދު ނާފިޢު

ނަސީޙު ފެނުމުން އޭނާގެ ހަރަކާތް ހުރި ގޮތުން
ޖިންނި އަވަލާފައިވާ ކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކާ އެއްގޮތް
ހަރަކާތްތަކެއް

ހުރިކަން

ނަސީޙުގެ

ބައްޕައަށް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން ރުޤުޔާކުރާ މީހަކަށް
ގުޅިއެވެ .އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެ ގެއަށް އައިސް
ދިނުމަށް އެދުނެވެ.
އަހަރެންނަކީ އަބަދުވެސް ރުޤުޔާކުރާ މީހާއާ
އެކު އުޅޭ މީހެއްކަމުން ނަސީޙަށް ކަމެއް ވެގެން
ގނެވެ.
ގ ފަރާތުން އެނ ު
އުޅޭކަން ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ެ
އެ ގެއިން ގުޅާފައި ވަރަށް އަވަހަށް އެ ގެއަށް
ދިއުމަށް

އެދިފައިވާކަމަށް

ރުޤުޔާކުރާ

މީހާ

ބުނުމުން އޭނާއާ އެކު ނަސީޙު ދިރިއުޅޭ ގެއަށް
ރން
ރއެވެ .އަހަ ެ
ދިޔައީމެވެ .އެއީ ދެނަމާދު ދޭތެ ެ
އެ ގެއަށް ގޮސް ވަތްއިރު ނަސީޙު ކޮޓަރިތެރޭގައި
އުޑުތިލަމަތިން އޮތެވެ .ކަޅި ހުއްޓިފައި އޮތީ

ކޮޓަރީގެ ފުރާޅަށެވެ .މުޅި މީހާގެ އަތްފައި އޮތީ

މހެން ބުނުމާއެކު [ކަލޭ
ި
ބންޏެވެ.
ޖިންނިއެކޭ] ު

ވެސް ހަތަރު މުއުމިނު ޖިންނި ގެންގުޅޭ މީހެކެވެ.

ބުޅިވެ ވާންވެފައެވެ .އެ ވަގުތު ނަސީޙަށް ޖިންނި

ނަސީޙުއަށް އަވަލައިގެން ތި އުޅެނީ ކީއްވެގެން

އޭނާގެ ވާހަކަތަކުން މާދަމާ ރޭ އެ ހަތަރު

ސައިތާނުންގެ އުނދަގުލެއް ޖެހިގެން އުޅޭކަން

ހެއްޔޭ] އެހުމުން އިފްރީތު ޖިންނި ވާހަކަ ދައްކަމުން

ޖިންނީންގެ ބޭނުން ހިފާނެއެވެ .މިހެން ހިތަށް

ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ބަލާކަށް ނުހުރެ ރުޤުޔާކުރާ

އޑު އަހާށެވެ .އިއްޔެ ކުޅެންގޮސް
ދިޔައެވެަ [ .

އަރައި މިކަމަށް ހުރި ޝައުޤެއްގެ ބޮޑުކަމުން

މީހާ ނަސީޙުގެ ގާތަށް ގޮސް ފެންތައްޓެއް ކިޔަވައި

އުޅެފައި މީނަ ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި ނާއްޓަކުން

ޖެހިގެން އައިރޭ ރުޤުޔާކުރާ މީހާއާ އެކު އިތުރު

އިސާހިތަކު

އަހަރެންގެ އާއިލާ މީހެއްގައިގައި ޖެހީއެވެ .އޭރު

އަށް މީހުން ގޮވައިގެން އަހަރެން އެ ގެއަށް

އޭނާއަށް ހަމަހޭވެރިކަން ވިއެވެ .ނަމަވެސް މާގިނަ

ބުޅަލެއްގެ ސިފައިގައި އޮތީ އަހަރެންގެ ބޭބެއެވެ.

ދިޔައީމެވެ .އޭރު ނަސީޙުގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުރީ

ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކާ ރުޤުޔާކުރާ މީހާ އެދުނީ

އެއީ ދުވަސްވީ މާރިދު ޖިންނިއެކެވެ .ނާށިން

ލައްޕާފައެވެ .ނަމަވެސް ނަސީޙުގެ ބައްޕަ ހުއްދަ

ޖެހިގެން އަންނަ ރޭ ނަސީޙަށް ވެގެންއުޅޭ ގޮތެއް

ޖެހުމާއެކު އޭނަ މަރުވީއެވެ .އެހެންވެ އަހަރެމެން

ދިނުމުން އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު އަހަރެން ހުޅުވާލީމެވެ.

ބެލުމަށް އިތުރަށް ކިޔަވާށެވެ .މިކަމާ ނަސީޙުގެ

ފށެވެ].
ރށް މަރު ހި ާ
ބޭނުން ވަނީ މަ ަ

އަހަންނަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ .އަތްފައިން

ސ އެއްބަސްވިއެވެ .އެއީ ،މި
ނ ވެ ް
މައިންބަފައި ް

އިފުރީތު

އޭނާގެ

އުގުޅާލިއެވެ.

މޫނުގައި

ކަމަކީ ޖިންނި ސައިތާނުންގެ ކިބައިން ފެންނާނެ
އަލާމާތެއްކަން

މިފަދަ

އެނގުމުން

ކަންކަމަކީ

އަވަހަށް ކިޔަވައިގެން ނޫނީ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެކަމެއް
ނޫންކަމަށް ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ބުނުމުންނެވެ.

ނަސީޙުގެ

އަޑުން

ޖިންނި

މިހެން ބުނުމާއެކު ޖިންނިއަށް އިސްލާމްވުމަށް
ރުޤުޔާކުރާ

އެދި

މީހާ

ދެވަނަ

ފަހަރަށް

ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ .ނަމަވެސް އިފުރީތު ޖިންނި
ގޮތް ދޫކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ .އެ ޖިންނީގެ

އަހަރެމެން

ޢާއިލާ މީހުން ގިނަކަމާއި ބޭނުން ވަނީ ނަސީޙުގެ

ނަސީޙު ގެއަށް ދިޔައީ ކިޔަވާނެ ހަތަރު މީހަކު

ފުރާނަ ދުއްވާލަން ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން

ގޮވައިގެންނެވެ .އޭރު ވެސް ނަސީޙު އޮތީ ކުރިން

ދިޔައެވެ .މި ވާހަކަތައް އަޑުއަހާފައި ރުޤުޔާކުރާ

ރޭ ވީހެން ވެފައެވެ .ބަލާކަށް ނުހުރެ ރުޤުޔާކުރާ

މީހާ އިތުރަށް ކިޔަވަން ފެށިއެވެ .އިސާހިތަކުން

ވން
މހާ ނަސީޙު އޮތް އެނދުގައި އިށީނދެ ކިޔަ ަ
ީ

ނަސީޙު

ނަސީޙު

ފެށިއެވެ .ދެން ތިބި މީހުން ވެސް ކިޔަވަމުން

ހަމަމަގަށް އެޅުމުން ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ބުންޏެވެ .އެ

ދިޔައެވެ .ކިޔަވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ނަސީޙުގެ

ޖިންނި ނަސީޙު ދިރިހުއްޓާ ދުލެއް ނުކުރާނެއެވެ.

އަތްފަޔަށް ވާންވެ މޮޔަވެފައިވާ މީހެއް ފަދައިން

އެއީ އިފުރީތެކެވެ .އެކަހަލަ ޖިންނިންނަކީ ބަދަލަށް

ސއްކަތް ކުރެއެވެ .ދެ
ދވުމަށް މަ ަ
ތ ު
އެނދުން ެ

ބަދަލު ހިފާފައި ނޫނީ ހުއްޓާލަން ފަސްޖެހޭނެ

ލޯ ބޮޑުކޮށް ރުޤުޔާކުރާ މީހާއާ ދިމާލަން ބަލަން

މަހްލޫޤުންނެއް ނޫނެވެ .އެހެންކަމުން މާދަމާ ރޭ

އ ވަގުތު އެތާނގައި ތިބި ހަތަރު
ފެށިއެވެެ .

ވެސް ހަމަ މި ގަޑިއަށް މި ގެއަށް އަންނާނަމެވެ.

ފިރިހެނުން ނަސީޙުގެ އަތްފައިގައި ހިފަހައްޓަން

ޔވަން ބޭނުމެވެ.
ނަސީޙު ރަނގަޅު ވަންދެން ކި ަ

ގޮތަށެވެ.

މިހެން ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ބުނުމަށްފަހު އަހަރެމެންނާއެކު

ނަމަވެސް ހަތަރު މީހުންނަށް ވެސް ނަސީޙު

އޭނާ ވެސް އެ ގެއިން ނިކުމެއްޖެއެވެ .ގެއިން

މައިތިރިއެއް ނުކުރެވުނެވެ .އެއަށްވުރެ ނަސީޙުގެ

ނިކުތުމަށްފަހު ބުންޏެވެ .މާދަމާ ރޭ މީ ތިންވަނަ

މާގަދައެވެ.

ރެއެވެ .މާދަމާ ރެއަށް އަށްވަރަކަށް މީހުން ހޯދަން

އެހެންކަމުން އިތުރަށް މީހުން ގެނެސް ނަސީޙުގެ

ޖެހޭނެއެވެ .މަރާލެވިފައި ވަނީ މާރިދު ޖިންނިއެވެ.

އަތްފައިގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިއްބެވެ .ރުޤުޔާކުރާ

އެ މާރިދު ޖިންނިއަކީ މި އިފުރީތު ޖިންނީގެ

ވަކި

ޢާއިލާ ޖިންނިއަކަށް ވުމުން މި އިފުރީތު ޖިންނީގެ

ހިސާބަކަށް ދިޔަތަނާ ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ނަސީޙާ

އުނދަގޫ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑުވެދާނެއެވެ .އެހެންވީމާ

ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ .ނަސީޙު ވާހަކަ ދައްކަމުން

މާދަމާ ރޭ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން މަޣްރިބް

ޖެހިގެން

ފެށިއެވެ.

ގަޔަށް

މީހާ

އައި

ރުޤުޔާކުރާ

އަރާފައިވާ

ކިޔަވަމުން

ރެއެވެ.

މހާ
ީ

ރޫހާނީ

ބުނާ

ބާރު

ގެންދެއެވެ.

ކިޔެވުން

ދިޔައީ ބިރުވެރި އަޑަކުންނެވެ.
ކލޭ ތީ ކާކު
ރޤުޔާކުރާ މީހާ ބުންޏެވެަ [ .
ު
އން
ހެއްޔެވެ؟] އެ ވަގުތު ނަސީޙުގެ އަނގަ ި
ބިރުވެރި އަޑެއް ލައްވަމުން [އަހަންނަކީ އިފުރީތު

ނަމާދުން

ހަމަމަގަށް

ފައިބައިގެން

އެޅިއްޖެއެވެ.

މި

ގެއަށް

އަންނަން

ވާނެއެވެ .ރުޤުޔާކުރާ މީހާ މިހެން ބުނުމަށްފަހު
ހިނގައިގަތުމުން އަހަރެން ވެސް ދިޔައީ ގެއަށެވެ.
އަހަރެންގެ އެކުވެރި ރުޤުޔާކުރާ މީހާއަކީ

ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ .މުޅި މީހާގެ ގައިން
ނނެވެ.
ތުރުތުރު އަޅަން ފެށިއެވެ .ފެނުނު މަންޒަރު ް
ށ އަނދިރިއެވެ .އޭރު ނަސީޙު
ރ ް
ރ ވަ ަ
ކޮޓަރިތެ ެ
ފއެވެ.
އޮތީ އެނދުން ދެ ފޫޓް މައްޗަށް ހިތްލި ަ
އުޑުތިލަމަތިންނެވެ .ކޮޓަރި ތެރެއިން ސިފަވަނީ
ނާމާންކަމާއި
ރުޤުޔާކުރާ

ބިރުވެރިކަމެވެ.
މީހާއަށް

ވެސް

މި

މަންޒަރު

ފެންނާނެއެވެ.

ބަލާކަށް ނުހުރެ ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ތުންތަޅުވަމުން
ކޮޓަރިއަށް

ވަދެ

ކޮޓަރި

ދިއްލާލިއެވެ.

އަދި

އެނދުގައި އިށީނެވެ .އިށީނުމާއެކު ނަސީޙު ހަމަ
އެނދަށް ތިރިވިއެވެ .އޭރުވެސް ނަސީޙުގެ އަތްފައި
ވރި އަޑެއް
ވަނީ ބުޅިވެފައެވެ .އަނގައިން ބިރު ެ
ލައްވައެވެ .އެހެންކަމުން ރުޤުޔާކުރާ މީހާ އެދުނީ
އަށް މީހުން ވެގެން އޭނާގެ ހަތަރެސްފައިގައި
ހިފަހައްޓައިގެން ތިބުމަށެވެ .އެ ވަގުތު ރުޤުޔާކުރާ
މީހާ ކިޔަވަން ފެށިއެވެ .ކިޔަވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް
ނަސީޙުގެ

ހަށިގަނޑަށް

އަރާފައި

ހުރި

ބާރު

އިހުނަށްވުރެ ގަދަވަމުން ދިޔައެވެ .އަށް މީހުންނަށް
ވެސް ހިފަހައްޓާލެވެނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ .މިގޮތަށް
ކިޔަވާތާ އިރުގަނޑެއް ފަހުން އެއްކަލަ އިފުރީތު
ޖއެވެ.
ފޅުވެއް ެ
ޙގެ ހަށިގަނޑުން ާ
ޖިންނި ނަސީ ު
އިސާހިތަކު ނަސީޙުގެ ގަޔަށް އަރާފައި ހުރި
ވއްޖެއެވެ .އެވަގުތު
ތރި ެ
ވަރުގަނޑު ކުޑަކޮށް މައި ި
ގނެވެ.
ޖިންނި އައީކަން ރުޤުޔާކުރާ މީހާއަށް އެނ ު
ރުޤުޔާކުރާ މީހާއަކީ ޖިންނި ފެންނަ މީހެއްކަމުން
އިފުރީތު ޖިންނި އައުމާއެކު ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ.
އޭރު ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ގާތު ހަތަރު މުއުމިނު ޖިންނި
ތިބިކަމަށް ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ބުންޏެވެ .އެހެންކަމުން
މުއުމިނު ޖިންނީންގެ ބޭނުން ހިފައި އިފުރީތު
ޖިންނިއަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަސޭހަތްލައިދެމުން
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ދިޔައެވެ .ދިރިހުރި މީހެއްގެ ފުރާނަ ދުއްވާ ނުލައި
އިސްލާމްވުމަށެވެ .ނަމަވެސް އިފުރީތު ޖިންނި މި
ފަހަރު ވެސް ގޮތް ދޫކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.
ބޭނުންވަނީ މަރަށް މަރު ހިފަންކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް
ބުނަމުން ދިޔައެވެ .އަދި މަރާލި މާރިދު ޖިންނިއަކީ
އެ ޖިންނީގެ އާއިލާގެ ތެރެއިން އެންމެ ދުވަސްވީ
ޖިންނިކަމަށާއި ،ސަތާރަ ހާސް އަހަރުވީ ޖިންނިއެއް
ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ( .ނޯޓް :ޖިންނީން އަހަރު
ގުނަމުން ދަނީ ހަފުތާއިންނެވެ .ކޮންމެ ހަފުތާއަކީ
ނނެވެ ).އަދި އެ ޖިންނީގެ
ބލައިގެ ް
އހަރެއް ކަމަށް ަ
ަ
ޢާއިލީ ލަޝްކަރު ވަރަށް ބޮޑުވާނެކަމަށާއި ،އެ
ޢާއިލާގެ އެންމެން ވެސް ބޭނުން ވަނީ މަރަށް
މަރު ހިފަން ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔައެވެ .މިގޮތަށް
ދެ ފަރާތުން ބަހުގެ ހަމަލާތައް ރައްދު ކުރަމުން
އެންމެ ފަހުން އެ ޖިންނި މިރޭ ވެސް އެނބުރި
ގޮސްފިއެވެ.

ޖިންނި

ނަސީޙުއަށް

ދިއުމާއެކު

ހޭވެރިކަން ވިއެވެ .އެހެންކަމުން ރުޤުޔާކުރާ މީހާ
ނަސީޙުގެ މައިންބަފައިން ގާތު އެދުނީ ނަސީޙު
ކުރަންޏާ

ސަލާމަތް

އިތުރަށް

ކިޔަވަންޖެހޭނެ

އން
ވާހަކައެވެ .ކަމުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ .މައިންބަފަ ި
ވެސް

އެކަމަށް

އެއްބަސްވިއެވެ.

ނަސީޙުގެ

މައިންބަފައިން ވެސް އެނދުނީ އޭނާ އަވަހަށް
ގޅުކޮށް ދިނުމަށެވެ .އޭނާގެ ފުރާނަ ޖިންނީންގެ
ރަނ ަ
ކިބައިން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށެވެ .އެވަގުތު ރުޤުޔާ
ރން
ކިޔަވާ މީހާ ބުންޏެވެ .އަވަހަށް ރަނގަޅު ކު ަ
ނމިއްޔާ
ބޭ ު

މާދަމާ

ދނު
ހެނ ު

ނނާނަމެވެ.
އަ ް

މާދަމާއަކީ މިކަން ކޮޅެއްގައި ޖައްސާފައި ނޫނީ
ދޫކުރާނެ ދުވަހެއް ނޫނެވެ.
ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިރުފެނުން
ތޮޅެލި ވަގުތެވެ .ނަސީޙު ކޮޓަރީގައި ބާއްވައިގެން
ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ކިޔަވަމުން ގެންދިޔައެވެ .ނަމަވެސް
ވަރަށް އިރުވީފަހުން އެއްކަލަ އިފުރީތު ޖިންނި
ފާޅުވިއެވެ .އެ ޖިންނި އައުމާއެކު ރުޤުޔާކުރާ މީހާ
ސުވާލު ކުރިއެވެ .ނަސީޙު މަރާލައިފިނަމަ ތިޔަ
ޖިންނި ވެސް މަރާލާނަމެވެ .ދުލެއް ނުދޭނަމެވެ.
ނަމަވެސް ގޮތް ދޫކޮށް އިސްލާމްވެއްޖެނަމަ ދެ
މީހުންގެ ފުރާނަ ވެސް ސަލާމަތްވާނެއެވެ .މިހެން
ބުނުމާއެކު ނަސީޙުގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ގޮތް
ދޫކުރުމެއް ނެތި އެ ޖިންނި ވާހަކަ ދައްކަމުން
ހފާށެވެ.
ބުންޏެވެ .ބޭނުން ވަނީ ހަމަ މަރަށް މަރު ި
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މި ތިބީ އަހަރެންގެ ޢާއިލާ މީހުންނެވެ .މިހެން

އެއްޗެއް ކިޔަމުންނެވެ .މިގޮތުގައި ގިނައިރުތަކެއް

ބުނުމާއެކު ކުއްލިއަކަށް މުޅި ގޭތެރެ އެއްކޮށް

ފާއިތުވެ ދިޔަފަހުން ކުއްލިއަކަށް އުޑުމަތި ބަނަވެ

އަދިރިވެގެން ދިޔައެވެ .ހީވީ ބޮޑު ތޫފާނެއް ލައިގަތީ

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެން ފެށިއެވެ .އަހަރެންނާއި ދެން

ވސް ރޭގަނޑުގެ ކަނުއަދިރި
ހެންނެވެ .ދުވާލު ނަމަ ެ

ތިބި މީހުން ވެސް ތިބީ ދެން ވާނެގޮތެއް ނޭނގި

ރތެރެ ވެސް އެހާމެ އަނދިރިއެވެ.
ފަދައެވެ .ކޮޓަ ި

ބިރުގަނެ ހާސްވެފައެވެ .ނަމަވެސް ވާރޭވެހުން

ލަޝްކަރު

ހުއްޓުމާއެކު ނަސީޙުގެ ގަޔަށް އަރާފައި ހުރި

ރުޤުޔާކުރާ މީހާއަށް ފާޅުވިއެވެ .އަހަރެން ހުރީ

ހ ހަމަޔަކަށް އެޅި،
ބާރުގަނޑު މުޅިން ކެނޑި މީ ާ

ބިރުން ތުރުތުރު އަޅައަޅައެވެ .ރުޤުޔާކުރާ މީހާ

ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ .އަހަރެން ހައިރާން

ބުނާގޮތުން ލައްކައެއްހައި ޖިންނި އެ ލަޝްކަރުގައި

ކަމާއެކު ނަސީޙުއަށް ބަލަން އިނީމެވެ .ކުއްލިއަކަށް

އެބަ ތިއްބެވެ .މި ޖިންނި ލަޝްކަރު ރުޤުޔާކުރާ

ނަސީހަށް އައި ބަދަލު ފެނިފައެވެ .އެވަގުތު

މީހާއަށް ފެނުމާއެކު ނަސީޙުގެ އަނގައިން ބިރުވެރި

ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ނަސީޙު ގާތު ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް

އަޑެއް ލައްވާލައި އޭނަގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓައިގެން

ކިޔައިދިނުމަށް ފަހު މިހާރު އެ އިފުރީތު ޖިންނި

ތިބި މީހުންގެ އަތް ފޮޅާލުމަށްފަހު ތެދުވެގެން ދާން

ޙ ގާތު އެހިއެވެ .ނަސީޙު ބުންޏެވެ.
ނސީ ު
އތޯ ަ
ކޮބަ ި

މަސައްކަތް ކުރިއެވެ .ނަމަވެސް ބާރުގަދަ އަށް

ވާރޭ ވެހެން ފެށުމާއެކު އިފްރީތު ޖިންނީންގެ ޢާއިލާ

މީހުންގެ އަތްދަށުން ނަސީޙުއަކަށް ތެދުވެވޭ ގޮތެއް

އެއްކޮށް ފަނާވެ ދިޔައީއެވެ .އެ ޖިންނި ވެސް

ނުވިއެވެ .އޭރު ނަސީޙުގެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި

މަރުވީއެވެ.

އެވަގުތު

ޖިންނީންގެ

އިފުރީތު

އެއްކަލަ އިފުރީތު ޖިންނި އޮވެ ވާހަކަ ދައްކަމުން
ގެންދިޔައެވެ .އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ ކަލޭމެންނާ
ހަނގުރާމަކޮށްގެން

ވެސް

މިކަލޭގެ

ދުވަސް

ދުއްވާލާށެވެ .މިއީ އަހަރެންގެ ލަޝްކަރެވެ .މިހެން
ބުނުމާއެކު ރުޤުޔާކުރާ މީހާ ގެންގުޅޭ މުއުމިންު
ހަތަރު
އަދި

ޖިންނި

އެތަނަށް

ކުރިއެވެ.

ހާޟިރު

އެ ޖިންނީންނަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުންޏެވެ.

އަހަރެމެން ވެސް ބޭނުންވަނީ ހަނގުރާމަކޮށްގެން
ލކުރާށެވެ .ނަޞްރު ދެއްވާނީ ﷲ
ކަލޭމެން ބަ ި
އެވެ .މިހެން ބުނެ މުއުމިނު ހަތަރު ޖިންނިއަށް
އެންގިއެވެ .މައްކާގެ ރަށް ބޭރުން މުއުމިނު
ޖިންނީންގެ

ލަޝްކަރެއް

ގެންނާށެވެ.

މިހެން

ބުނެ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ އެ ތަނަށް މުއުމިނު
ޖިންނީންގެ ލަޝްކަރެއް އައެވެ .އަހަރެންނަށް އެ
މަންޒަރު ނުފެނުނެއް ކަމަކު ރުޤުޔާކުރާ މީހާއަށް
އެ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ .އެ
ލަޝްކަރު އައުމާއެކު ދެ ލަޝްކަރުގެ މެދުގައި
ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔައެވެ .އެވަގުތު މުޅި
ގެއިން

ސިފަވެގެން

ދިޔައީ

ނާމާންކަމާއި

ބިރުވެރިކަމެވެ .ކޮޓަރީގެ ތެރެއިން އިވެމުންދަނީ
ބިރުވެރި އަޑުތަކެވެ .ގޭތެރެއިން އެއްޗެހި ވެއްޓޭ
ނނެވެ.
އަޑެވެ .ހީވަނީ ކައިރީގައި ބަޔަކު އުޅޭ ހެ ް
ސިއްސަސިއްސައިގެންދާ

ކަހަލައެވެ.

އަހަރެން

އިނީ ބިރުން ވިރިވިރިއެވެ .ދުލަށް އައިހައި ހެޔޮ

މި

ޚަބަރު

ލިބުމާއެކު

ރުޤުޔާކުރާ

މީހާ

ރއެވެ.
ނ މާތް ﷲ އަށް ޙަމްދު ކު ި
ل އޭ ބު ެ
ٱ ْلح َْم ُد ِ ٰ َّ ِ

ނަސީޙުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވީތީއެވެ .އޭގެ
ފަހުން ނަސީޙަކަށް މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިއެއް
ނު ވެ އެ ވެ.
އެކުވެރިންނޭވެ.

އެއްޗެއް

މަގުމަތިން

ފެނުނަސް ފައިން ނުޖަހާށެވެ .އަދި ފައިންޖަހާ
އެއްލާލި ނަމަވެސް ބިސްމި ކިޔުމަށް ފަހު ނޫނީ އެ
އެއްޗެއްގައި އަތްނުލާށެވެ .ކުރެވޭ މިފަދަ ކުޑަކުޑަ
އަމަލަކުން ވެސް ތިބާގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަކަށް
ހު ށަ ހެ ޅި ދާ ނެ އެ ވެ.
ކޮންމެއަކަސް މިކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް
ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ވާކަން އެެނގެއެވެ.
އެގޮތުން

އަބޫ

ރިވާކުރެއްވި
ރަސޫލާ

ރަޟިޔަﷲ

ހުރައިރާ
ޙަދީޘެއްގެ

ޞައްލަﷲ

މާނައިގައި
ޢަލައިހި

އަންހު
ވެއެވެ.

ވަސައްލަމަ

ވއެވެ" .އެ ގެއެއްގައި ބަޤަރާ
ޙަދީޘް ކުރެއް ި
ފލާނެއެވެ".
ރތް ކިޔެވޭނަމަ ޝައިތާނާ ދުވެ ި
ސޫ ަ
އެހެންކަމުން

ޖިންނި

ޝައިތާނުންގެ

ކިބައިން

ރައްކާތެރިވުމަށް ބަޤަރާ ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ވެސް
ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ބާއްޖަވެރި ދު ަވހެއް

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޫމސާ ފުއާދު

މާއިރާއި އިރުގެ ދޯދީގެ މަޑުހޫނު އަލި ،އިރުމަތި

ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުން ވަރަށް

ލގައި،
ޖ ު
މށްފަހު ކުޅިވަރާއި މަ ަ
މދު އެޅު ަ
ކމެވެ .ނަ ާ
ަ

ދިރުންތަކަށް

ނމާދަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ތަނބެވެ.
ަ
ނމެވެ.
މުހި ް

އެކުވެރިންނާއެކު

ސަޅިބައިސާކަނޑަން

ފެތުރެން ފަށާ ހިސާބުން ،އެ ދިރުންތަކަށް އާދުވަހެއް

ނަމާދަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކެއްގައި އަދާކުރުމަށް

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަކުރާއިރު،

ށގެންދާކަން ކަށަވަރުވެއެވެ .ރޭގަނޑުގެ އަރާމު
ފެ ި

މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ މަތިވެރި

އެ ވަގުތުކޮޅަކީ މި ދުނިޔޭގައި އަހަރުމެންނަށް

ނިންޖަށްފަހު ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅުން އާދުވަހަކަށް

އަޅުކަމެކެވެ .ނަމާދުގެ ތެރޭގައި ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ

މަންފާކޮށްފާނެ

ނަމަވެސް

އަހަރުމެން ހޭލަނީ ،އަހަރުމެންގެ ޙަޔާތުން އާ ދުވަހެއް

ފަސްނަމާދުގެ އިތުރުން ސުންނަތް ނަމާދުތަކެއް ވެސް

އާޚިރަތުގައި ނުވަތަ އެ ދުވަހުގެ ބާކީއޮތް ވަގުތަކީ

ގއެވެ.
އށް ޙަމްދުކުރާ ހާލު ަ
ދެއްވީތީ އެކަލާނގެ ަ

ހިމެނިގެންވެއެވެ .މިއިން ކޮންމެ ނަމާދެއް ކުރުމަށް

މާފައިދާކުރުވަނިވި ވަގުތުތަކަކަށް ވުމަކީ ވަރަށް

ފަރާތުން

ވަށައިގެންވާ

ދުނިޔޭގެ

ކުރުމަށް

އިމްތިޙާނު

ކަމަކަށް

ވެދާނެއެވެ.

ނާދިރުކަމެކެވެ.

މާތްﷲ އިންސާނުން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަނީ
ޓަކައިކަމުން،

ކޮފީގައި

އިންސާނާގެ

ނަމާދުގެ

ހެނދުނާއި

އިތުރުން،

ހަވީރުގެ

ޙަޔާތުން ދުވަހެއް ނިންމާލާއިރު ވަރަށްގިނަ ތަފާތު

އދަވެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކިޔުމާއި،
ޒިކުރުތައްާ ،

ރމަތިކުރުވައެވެ.
ށ ކު ި
އ ް
ކަންތައްތައް އެ އިންސާނާ ަ

ދުވަސް

ހެޔޮލަފާ

ހޭދަކުރުމަކީ ވެސް މީހާގެ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް

ދއިރު،
ނ ާ
ދނިޔެ ހުޅަނގުން އިރަށް ދައުރުވަމު ް
ު
އ
އިރާ ި

ހަނދު،

އަހަރުމެންނާ

ރެޔާއި

ދުވާލު

ބައްދަލުވެ

އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ފާލެކެވެ .އެގޮތުން ދުވަހުގެ

ވަކިވާނެހެން

އޮއްސިދާ

ފެށުން ފަތިސް ނަމާދުން ފެށުމާއި ،ﷲ އަށް ޛިކުރު

ހިނދު،

ކުރުމާއި ،އިރުއެރީއްސުރެ އިރުމެދު ޖެހުމުގެ ކުރިން

އަހަރުމެންގެ ޙަޔާތުން ދުވަހެއް އުނިވެގެން ދެއެވެ.

ކން
ޟރަތުން ކަން ަ
މއި ،ﷲގެ ޙަ ު
ޟުޙާ ނަމާދުކުރު ާ

ރެޔާއިދުވާލުގެ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ ވެސް ކޮންމެ

އެދުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމާއި ،ގިނަގިނައިން ﷲ އަށް

މީހަކަށް ވެސް ވަރަށް އަގުހުރި ވަގުތެކެވެ .އަދި

ޙަމްދުކުރުންފަދަ އާދަތައް އަހަރުމެންގެ އާދައަކަށް

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ ވަގުތުކޮޅަކީ ތިމާގެ ޙަޔާތަށް
ފައިދާކުރުވަނިވި

އަގުހުރި

ވަގުތުކޮޅަކަށް

ހަދައި ،އަނެކުންނަށް އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ ހެދުމަކީ

ވާން

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެވެ.

ބޭނުންވާނެކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއްހުރި ކަމެއް
ނޫ ނެ ވެ.

އަޅުގަނޑު މި ބަޔާންކުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް

ދުނިޔެއަށް

އިންސާނާ

ފޮނުއްވީ،

ނަޒަރުހިންގާ

ހެޔޮ

އީމާންވުމަކީ

ގޮތުގައި ދުނިޔެ އިމާރާތްކޮށް ،ހެޔޮ ގޮތުގައި

ކުރުމަށްކަމުން،

މޮޅަށް ދެނަވޮޑިގެންވާ އޯގާވަންތަ ،ޙިކުމަތްތެރި

ޙަޔާތުގައި

،

ނިމިގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް ބާއްޖަވެރި،

އާޚިރަތުގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބެން އޮތީ އިންސާނާގެ
ޙަޔާތް

އިންސާނާގެ

ރވިގެންނެވެ.
ބާއްޖަވެރިކު ެ
ޙަޔާތް

ދެ

ދުނިޔޭގައި

މހާ
ރމަށް ޓަކައި ،އަޅުގަނޑުމެން އެން ެ
ރކު ު
ޖވެ ި
ބާއް ަ
މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް މާތް ﷲ ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ
ރުކުންތަކަށް

ފަރުވާތެރިވުމަކީ

ވަރަށް

މުހިންމު

ކަމެކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ރެޔާއި ދުވާލުގެ މައްޗަށް

ގއެވެ.
ވެރިރަސްކަލާނ ެ
މން
ޢއަކީ ،އަޅުގަނޑު ެ
އަޅުގަނޑުގެ ދު ާ

ކާމިޔާބު ދުވަހަކަށް ހެދުމަށް ކޮންމެ މީހަކު
ވެސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި

އިސްލާމީ

ނަޒަރަކުން

ބަލާއިރު

އ ރާއްވަވައި ،ހުރިހާކަމެއް
ހރިހާ ކަމެ ް
އެކަލާނގެއީ ު

ލިބިގަތުމާއެކު ،އުޚުރަވީ ޙަޔާތަށް ހެޔޮ ޢަމަލު
އިންސާނާގެ

ވިސްނާލިއަސް،

ޤަޟާޤަދަރަށް

ވަރަށް މަތިވެރި މާތް ސިފައެކެވެ .ހަމަކަށަވަރުން

މންވެ ،ދުނިޔެއިން ފައިދާ
މާތް ﷲ އަށް އީ ާ

ވ
ޚރަ ީ
އު ު

ޞާލިޙު

އަޅެއްގެ

ގޮތުގައި

އެންމެންނަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުގައި ސާބިތުވެ
މާގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދައެއް ނުވެއެވެ .ކުރުގޮތަކަށް

ތިބޭ ،ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް

ބުނާނަމަ ކޮފީތަށްޓެއް ގިރާލާފައި ،އެ ކޮފީތަށި ހިހޫ

މވެ .މާތް ﷲ
އ މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވު ެ
ގދައަޅަ ި
ަ

ނުވަނީސް އެ ނަމާދުކޮށް އެބަ ނިންމާލެވެއެވެ.

އަޅަމެންގެ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރައްވާ ،ހެޔޮ ރަޙުމަތް

ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ،މަދުންނަމަވެސް އަހަރެމެންނަށް

ވށިއެވެ .އާމިން.
ލައް ާ

ޝައިތާނާގެ ވަސްވާހުގައި ޖެހި ،ދުނިޔޭގެ ވަގުތީ
އުފަލަށް ޓަކައި ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތުވެގެންދާއިރު
ވެސް ﷲގެ ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަންވުމަށް ފަސްޖެހެވޭ

ރެފަރެންސް:
 11ޑިސެންބަރު  ،2020ހުކުރު ޚުތުބާ،
https://dhisalafiyyah.net
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ޖޯން ވޭން ގެސީ
" ކްލޯން ކިލަރ "
ނ ީ
ކ މ ަ ާރލި!
ބ ަ
ށފަހު ،އެތައ ް ަ
ޔ ު
ކ ުރމ ަ ް
ސ ގ ޯ ާނ ު
ޖި ް

ރކްޓަރގައ ި
މުނިފޫހިފި ު
ނ" ކ ެ ެ
ށ "ކްލޯ ް
ނމ ަ ް
ލވައ ި ދި ު
ރ ާކ ތ ްތ ެރި ވި !
ހަ ަ
ސ ި
ބތުވި!
ށ ާ
ކ ް
ނ މ ަ ާރލިކަމުގ ެ ު
 33މީހ ު ް
ނ!
ކމ ް އިއ ް ުވ ު
މ ަ ުރގެ ު 12ޙ ު
ނފީޒު
ކމ ް ތ ަ ް
ނ މ ަ ުރގ ެ ހ ު ު
ށގެ ް
ނކޮ ް
ނ ް
ނ ބޭ ު
ނޖެކްޝަ ް
އި ް
ނ!
ކ ެ
ރ ުވ ު
ު

ޖޯން ވޭން ގެސީއަކީ އެމެރިކާއަށް އުފަން

އަދި އެކި އިވެންޓުތަކުގައި "ޕޯގޯ ދަ ކްލޯން" ގެ

އަދި

ކޮސްޓިއުމްގައި ކުޑަކުދިން މުނިފޫހިފިލުވުމުގައި

ޒުވާނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަށްފަހު މަރާލުމުގެ

އުޅުނު މީހެކެވެ .ގެސީ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު

ކުށް ސާބިތުބެ ،މަރާލެވުނު ރަހުމުކުޑަ ޤާތިލެކެވެ.

ވެގެން ދިޔައީ "ކްލޯން ކިލަރ" ގެ ނަމުންނެވެ.

މީނާ އެކި ދުވަސްވަރު ކުޑަކުދިންނާއި އަދި

މި ނަމުން އޭނާ މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ،އޭނާ

ޒުވާނުން ހިމެނޭހެން  33މީހަކު މަރާލާފައިވާކަމަށް

މުނިފޫހިލުވައި ދިނުމުގައި ކުޅުނު ކްލޯން ރޯލެވެ.

މީހެކެވެ.

އެމެރިކާގެ

މީނާއަކީ

ކަމާބެހޭ

ކުޑަކުދިންނާއި

ފަރާތްތަކުން

އަންދާޒާ

ކުރެއެވެ .ގެސީއަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި

50

www.mndf.gov.mv

ގެސީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރާލިއިރު ،މި

ފަ ސް ޓް ލެ ްފ ޓި ނެ ން ޓް ޙަ ސަ ން
އަ ކް ރަ މް

ހުރިހާ މީހުން މަރާލާފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ
ތެރޭގައެވެ .އާންމު ގޮތެއްގައި މީހުން މެރުމުގައި
އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައިހުރީ އެއް އުކުޅުތަކެކެވެ.
ފުރަތަމަ ދަޢުވަތު ދީގެން ގެއަށް ގެނެއެވެ.
އެއަށްފަހު[ ،ޖާދޫ] ދެއްކުމަށް ކަމަށް ބުނެ
ބިޑިއަޅުވައި ،ރޭޕްކޮށް މަރާލައެވެ.
 1978ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު
ގެސީ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ،އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއް
ކަމަށްވާ އިލޮނޮއިސްއަށް ނިސްބަތްވާ ޗިކާގޯގައެވެ.
އެ ސަރަޙައްދުގެ އަވަށްޓެރިން އަބަދުވެސް އޭނާ
ދިރިއުޅޭ ގެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުން ނުބައިވަސް

ދުވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ދިޔައީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި

ކުޑަކުދިން

މުނިފޫހިފިލުވައިދިނުމަށް

ކަމެއް ކުރުމަށްފަހު ވެސް ،ގެސީ މި ޒުވާނާ

ކުރަމުންނެވެ .މި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އަބަދުވެސް

ހުސްވަގުތުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ،ބަލާބެލުމަށް

އިރުއެރުމުން

ދޫކޮށްލުމަށްފަހު،

ގެސީ ދޭ ޖަވާބަކީ ،އެއީ ޖަންގްޝަން ވަޅުތަކުން

އެއްވެސް ކުށެއްނެތް ،އަވަށްޓެރިންނަށް ވެސް

އެނބުރި އޭނާ އެ ދުވަސްވަރު އަދާކުރަމުންދިޔަ

ދުވާ ނުބައި ވަހެއް ކަމުގައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،

ނުހަނު ހެޔޮ މީހެކެވެ .އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި

ވަޒީފާއަށް ނިކުމެފައި ވެއެވެ .ފުލުހުންނަށް ފަހުން

މި ދުވާ ނުބައި ވަހުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިކަން

އޭނާއަކީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަމުންދިޔަ

އެނގުނު ގޮތުގައި ގެސީ މި ޒުވާނާ ދޫކޮށްލީ ،އޭނާ

ފުލުހުންނަށް ދެނެގަނެވުނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ،

މީހެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަށިގަނޑު

ބޭނުންވި ގޮތަށް ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ވަގުތުތައް

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލާ ފާސްކުރުމުންނެވެ.

އޭނާ ދިރިއުޅުނު ގެއިން ފެނުމަކީ ފުލުހުންނަށާއި

ހޭދަކުރުމުންނެވެ .މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 1978

ސަރަޙައްދުން

އަދި އެ ސަރަޙައްދުގެ އަވަށްޓެރިންނަށް ވެސް

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  6ވަނަ ދުވަހު

ނުހަނު ބޮޑު ސިހުމެއް ގެނުވި އަދި ޤަބޫލުކުރަން

ރޮބަޓް މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރިއެވެ.

ދަތިވި ކަމަކަށް ވިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ގެސީއާ ސުވާލު

ވެސް

ކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އެ ޒުވާނާއަކީ

ގެސީ

ދިރިއުޅެމުން

އެދުވަސްވަރު

ދިޔަ

އުމުރުން

އަހަރާއި

14

21

އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން
ގެއްލެމުން ދިޔައެވެ .މިކަން ހިނގަމުންދިޔައިރު،
ގެސީ ދިރިއުޅޭ ގެއިން ނުބައި ވަސް ދުވާ
ކަމުގެ

ދިޔައީ

ޝަކުވާތައް

އޭނާއަކީ

ޒުވާން

ކުށްތަކަށް

މީހެކެވެ.

ހަށިވިއްޔާ

ހުސްވަގުތުތައް

ހޭދަކުރަމުން

ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުރަވީ ގެސީގެ ބަހަށެވެ .އަދި

ކްލޯން"

ކޮސްޓިއުމްގައި

ސާބިތުވެ ،އޭނާގެ މައްޗަށް  10އަހަރު ދުވަހުގެ

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި

ޖަލުގައި

އަރައިގަންނަމުންދިޔަ

ގެސީ

ލިބެމުންނެވެ.

އުމުރުން

ފެށިގެން

ދޫކޮށްލިއެވެ.

މި

މީހަކަށްވުމުން،

ތުހުމަތުތަކާ

މިއީ ،ސީރިއަސް މައްސަލައަކަށްނުވެ ،ފުލުހުން
މި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލިއެވެ.
ގެސީއަކީ

ބަލާބެލުމަށް

މަޑުމައިތިރި

މިޒާޖެއްގެ މީހަކަށް ވިޔަސް ،އޭނާއަކީ ކުށުގެ
ދިގު ރިކޯޑް އޮތް އަނިޔާވެރި ޤާތިލެކެވެ .ގެސީގެ
ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބަލާއިރު ،އެންމެ ފުރަތަމަ
ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ގުޅޭ
މައްސަލައެއްގައި  1968ވަނަ އަހަރުއެވެ .އޭރު
އޭނާގެ އުމުރަކީ  26އަހަރެވެ .މި މައްސަލަ
މި

ސަބަބުތަކާހުރެ،

ގެސީ

ގެއާއި

ދިރިއުޅޭ

އަދި އެސަރަޙައްދު ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ބޮޑު
އޮޕަރޭޝަނެއް

ކުރިއަށް

ގެންދިޔައެވެ.

މި

ދަ

ދިޔައީ

"ޕޯގޯ

އެ

ސަރަޙައްދުތަކުގެ

އެޑްމިޓްކޮށްފައިތިބި

ކުޑަކުދިން

ބަލި

ޖަލު

ހުކުމެއް

ހޭދަކުރި

އިއްވާފައި

ދުވަސްވަރު

ވެއެވެ.
އޭނާއަކީ

ގައިދީން

މަސައްކަތުގައެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވައި ދިނުމަށް "ޗާރލީ ޗަޕްލިން"

ހައިރާން ކުރުވަނިވި ކަންތައްތަކަކާ ދިމާވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ،އިރުއޮއްސުމަށްފަހު އޭނާއަކީ

ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ ނުހަނު މީހުންނާގުޅޭ

ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ގެނުވީ

ތަފާތު

ރޭގަނޑުގެ

ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ .އެހެންކަމުން ،އޭނާ ޖަލުގައި

އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގޭގެ އަޑިން  26މީހެއްގެ

ވަގުތުތައް އޭނާ ހޭދަކުރަނީ މީހުން މެރުމަށެވެ .މި

 21މަސް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ،ޕެރޯލްގެ ދަށުން

ހަށިގަނޑު ފެނުމުންނެވެ .މަރާލާފައިވާ މި މީހުންގެ

ގޮތުން އެ ސަރަޙައްދުގައިވާ ޕާކެއްގެ ކައިރީގައި

ދޫކޮށްލިއެވެ .މީގެ ފަހުން ތަފާތު އެކި ކުށްތަކުގައި

ހަށިގަނޑު ފުލުހުން ހޯދީ ،ގެ ބަލާފާސްކުރުމުގެ

ހަށިވިއްކާ މީހުން ހޯދުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރެއެވެ.

އޭނާ

ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް

ތެރޭގައި މުޅި ގެ ،ރޫޅާލައިގެން ހިންގި ސާޗު

އަދި އެމީހުން ގެއަށް ގެނައުމަށްފަހު މަރާލައެވެ.

ފުލުހުންގެ

އޮޕަރޭޝަނުގައެވެ .އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު

ގެސީއަކީ ނުރައްކާތެރި ޤާތިލެއް ނަމަވެސް،

މި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް 1980

ތެރެއިން

އޭނާގެ އޯޑަރަށް ތަބާވާ އަދި އެއްބާރުލުންދޭ

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  6ވަނަ ދުވަހު

ފެނުނުއިރު ،ގަރާޖުގެ ކޮންކްރީޓް ފާރު ތެރެއިން

މީހުން ބައެއްފަހަރު ސަލާމަތްވެފައި އެބަހުއްޓެވެ.

ދަޢުވާ އުފުލުނެވެ .މި ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް

ވެސް އިތުރު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައި ވެއެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި އުމުރުން  19އަހަރުގެ ރޮބަޓް

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާ

މީގެ އިތުރުން ،ހަތަރު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އޭނާ

ޑޮނެލީ ކިޔާ ޒުވާނެއް ހިމެނެއެވެ .ގެސީ ،މި

ކަމަށް އެ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  12ވަނަ

ދިރިއުޅުނު ގެއާ ކައިރީގައިވާ ކޯރެއްގެ ތެރެއިން

ޒުވާނާ  1977ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ

ދުވަހު ޙުކުމް ކުރެވުނެވެ .އަދި އިންޖެކްޝަން

ވެސް ފުލުހުން ހޯދިއެވެ.

 30ވަނަ ދުވަހު ކިޑްނެޕް ކުރިއެވެ .ކިޑްނެޕް

ބޭނުންކޮށްގެން 1994 ،ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު

ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ރޭޕް ވެސް ކުރިއެވެ .މި ހުރިހާ

 10ވަނަ ދުވަހު އޭނާ މަރާލެވުނެވެ.

ބަލާ

އޭނާ

ފާސްކުރުމުގެ

ދިރިއުޅުނު

ތެރެއިން

ގޭގެ

ބަގީޗާގެ

ފުލުހުންނަށް

ގެސީއަކީ "ޕޯގޯ ދަ ކްލޯން" ކޮސްޓިއުމްގައި

މުނިފޫހިފިލުވައި
މީހެކެވެ.

ދިނުމުގެ
މި

ގޮތުން،

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު
ރިކޯޑްތަކުން

ދައްކައެވެ.
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ޑެންގީ ހުމަކީ އީޑީސް މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ  1ޝަފީޢު އާދަމް

ޖެހޭ ވައިރަލް ހުމެކެވެ .ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު
ޖަމިއްޔާއިން

ގޮތުން

ހާމަކުރާ

ހުން

ޑެންގީ

ޖެހެނީ އީޑީސް އިޖިޕްޓައި އަންހެން މަދިރީގެ
އަދި

ޒަރިއްޔާއިންނެވެ.

ނަމަވެސް

މަދުން

ޗިކުންގުންޔާ ،ރީނދޫ ހުން އަދި ޒިކާ ވައިރަސް
ޖައްސާ

އަލްބޯޕިކްޓަސް

އީޑީސް

ވެސް ޑެންގީ ހުން ޖެހެއެވެ.

މަދިރިން

ޑެންގީ ހުން

ޖައްސާ ވައިރަސް ( )DENVއެންމެ ފުރަތަމަ
އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވަނީ  1943ގައި ޖަޕާނުގެ
ނަގަސާކީގައެވެ.

ހަތަރު

ކެޓަގަރީ

ހިމެނޭ

ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ .ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް

ތެރޭގައި މަދިރިއަކަށް ބަދަލުވާއިރު ،ފެން ނެތް

ޑެންގީ ހުން ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ އޮތްއިރު2022 ،

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަދިރި ބިސް  8މަސް

މެއި  10އާ ހަމައަށް އެޗްޕީއޭގެ ވެކްޓަރ ބޯން

ދުވަހު ފެން ހަރުލާ ގޮތަށް ހުންނަ ތަކެތީގައި

ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް ސެކްޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބު
ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެ އިން ޖުމްލަ  238ވޭދަނަ
ފެނިފައިވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން  183ވޭދަނައަކީ
މާލެ ސަރަހައްދުން ފެނިފައިވާ ވޭދަނަތަކެކެވެ.

ހުރެއެވެ .ނަމަވެސް އަޅާފައިވާ ބިސް ފެނުގެ
ތެރެއަށް ނުދާކަމަށް ވާނަމަ މަދިރިއަކަށް ބަދަލެއް
ނުވާނެއެވެ .އީޑީސް މަދިރީގެ ފިރިހެން މަދިރި
ދިރިހުރުމަށް މަލުގެ ދިޔަ ބޭނުންވާއިރު ،އަންހެން
މަދިރި

( )DENVމި ވައިރަސް ފެތުރެނީ ޑެންގީ

ލޭ ބޭނުންވެއެވެ .އީޑީސް މަދިރި

ހުން ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ގައިގައި އީޑީސް
މަދިރި

ހެފުމަށްފަހު

ގައިގައި

އެހެން

ދެ ހަފުތާ ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު 3

މީހެއްގެ

ފަހަރު

ހެފުމުންނެވެ.

މީޓަރަށް

އަހަރަކު  100އަދި  400މިލިއަން
މީހުންނަށް

ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ 1970 .ގެ
ކުރީކޮޅުގައި  9ޤައުމެއްގައި އާދަޔާއި ޚިލާފަށް
ޑެންގީ ހުން ފެތުރުނެވެ .އަދި މިހާރު 100
އަށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމުގައި މޫސުމީ ރޯގާއެއްގެ
ގޮތުގައި އެކި ދުވަސްވަރު މިހުން ގިނަވެއެވެ.
އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއިން ޑެންގީ ރިޕޯޓް
ކޮށްފައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރެވެ .އެ އަހަރު
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ޖުމްލަ  1912ވޭދަނަ
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އުދުހެވޭއިރު

މިއީ

އެހެން

މަދިރިއާ ޚިލާފަށް އިންސާނުންނާ

ޖެހޭކަމަށް

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ ތަފާސް

ބިސް

އަޅައެވެ.

އީޑީސް

މަދިރިއަށް އާންމުކޮށް  100ވަރަކަށް

ދުނިޔެއަށް ބަލާލާއިރު ދުނިޔޭގައި ކޮންމެ
ޑެންގީ

ދަރިމައިވުމަށް

އިންސާނުންގެ

ކައިރީގައި އުޅުމަށް ބޭނުންވެފައި

ޑެންގީ ބަލި ފަތުރާ މަދިރި
އީޑީސް މަދިރި އާންމުކޮށް ބިސް އަޅަނީ ގޯތި
ތެރޭގައި ފެން ހަރުލާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނުގައެވެ.
އީޑީސް މަދިރި ދެ ހަފުތާ ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު
ތިންފަހަރު ބިސް އަޅައެވެ .އަދި ބިސްއަޅާ

އިންސާނުންގެ
ބޭނުންވާ

ގައިގައި

ހަފަން

މަދިރިއެކެވެ.

ބަލި ފެތުރުން ނުވަތަ މަދިރި
ޮކންޓްރޯލް ކުރުން

ކޮންމެ ފަހަރަކު  100ވަރަކަށް ބިސް އަޅައެވެ.

ޑެންގީ ހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ،ރަނގަޅު

އީޑީސް މަދިރީގެ ބިސް  8ނުވަތަ  10ދުވަސް

އަދި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން އަދި

ތަންތަނަށް ކުނި ނޭޅުމާއި ،ފެން ރައްކާކުރާ

ނުރައްކާތެރި އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ

ބަލިން

ތަންތަން މަދިރި ނުވަދެވޭގޮތަށް ބަންދުކުރުން އަދި

ލަސްނުކޮށް ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ އެހީ ހޯދަން

އައިސް ތިން ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވާނަމަ

ވަޅުފަދަ ތަންތަން ކްލޮރިނޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ވާ ނެ އެ ވެ.

ވިއްސާރަވެ ،ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްވަރު ކުޑަދޮރު
ފަދަ ތަންތަނުގައި މަދިރި ދާ ޖެހުމާއި އެހެނިހެން

ރަނގަޅުވެއެވެ.

ޞިއްޙީ

ތަންތަން ބަލައި އެ ތަންތަން ނައްތާލުމާއި ،ބައްޔާ

އާންމު ޮކށް ފެންނަ އަލާމާތްތައް

ބަނޑުގައި ރިއްސުން  /މަސްގުޅަކެއުން،

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެންމެންނާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ ވެސް
ކުރެވިދާނެ މުހިންމު ކަންތައްތަކެވެ.

ބޭސް ދިނުމުން ވެސް ހޮޑު މަނާ

ފަހަކަށް އައިސް ބަލީގެ އަލާމާތްތައް މަދުވެފައި،

ނު ވު ން ،

ބަލި ޖެހޭ  80އިންސައްތަ މީހުންގެ ގައިން
އާދައިގެ

އަލާމާތްތަކެއް

ހޯދަންވާނެއެވެ.

ނުރައްކާތެރި އަލާމާތްތައް

ގޮތްގޮތުން ގޭތެރެއަށް މަދިރި ނުވަންނާނެ ގޮތް
ހެދުން މުހިންމެވެ .މަދިރި އުފެދޭ ގޮތަށް ހުންނަ

މާހިރުންގެ

ނަމަވެސް

އެހީ

ހުން

ފެންނައިރު

ނޭފަތުން

ބައެއް

އަ އު ން ،

ހާލަތްތަކުގައި އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެނި ވެސް

ބޮޑުކަމުދާ

ނުވަތަ

ހިރުގަނޑުން

ތަކެތީގައާއި

ލޭ

ހޮޑުގައި

ލޭ ހު ރު ން ،

ޑެ ން ގީ ޖަ އް ސާ

ޑެ ން ގީ ވަ އި ރަ ހު ން މަ ދި ރި

އަ ން ހެ ން މަ ދި ރި

އި ން ފެ ކް ޓް ވު ން

ޑެންގީ ވައިރަހަށް އިންފެކްޓްވެފައިވާ މަދިރިއެއް،

ޑެންގީ ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ގައިން

އެހެން މީހުންގެ ގައިން ލޭބުއިމުގެ ސަބަބުން

ލޭބުއިން

ޑެންގީ ހުން ފެތުރުން

ވަރުބަލިވުން  /ވާނުވާ ނޭންގުން

ހު ރެ އެ ވެ.

ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުން
ޑެންގީ ހުމަކީ އާންމުކޮށް ދުނިޔޭގައި އަދި
ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ގިނައިން
ފެންނަ ބައްޔަކަށް ވެފައި ،ބަލި އާންމުކޮށް
ފެތުރޭ ދުވަސްވަރަށް ކުރިޔާލައި ތައްޔާރުވުމާއި،
ބައްޔަށް މީހުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ،ބަލިން
ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ،ޞިއްޙީ

ހުންއައުން،

ޑެންގީ ހުން ޖެހުމުން

ހޮޑުލަވާ ގޮތްވުން އަދި ހޮޑުލެވުން،
ގައިގެ ހަންގަނޑު ރަތްވެފައި ހުރުން،
ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި ކަށީގައި ރިއްސުން،
ގައިގައި ރިއްސުން،
އާންމުކޮށް ލޮލުގެ ބޮނބީގައި ރިހުން،

ޑެންގީ ހުމަކީ އޭގެ ޒާތުން އަމިއްލައަށް
ރަނގަޅުވާ
ފަރުވާ

ވައިރަލް
ކުރިއަށް

ހުމަކަށްވުމުން
ގެންދާނީ

ބަލީގެ

އަލާމާތްތަކަށް

ބެލުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި ބަލީގެ ނުރައްކާތެރި

ޚިދުމަތްތަކުން ބައްޔަށް ސަމާލުވުމާއި ،މަދިރި

އަލާމާތެއް ނުފެންނަނަމަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ

ނުކޮށް ވެސް ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެ މުހިންމު

އެގޮތުން ހުން އަންނަނަމަ:

ކަންތައްތަކެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ޑެންގީ ހުން

އަރާމު ކުރުން،

ގިނަ ނުވަތަ އެންޑަމިކް ޤައުމުތަކުގައި ޑެންގީ

ހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން (ހުމަށް ބޭނުންކުރާ

ވެކްސިން ދެއެވެ.

އާދައިގެ ބޭސް ބޭނުން ކުރުން އަދި ގައިގައި
ފެންފޮތި ލުން)،

ބަލީގެ އަލާމާތްތައް

ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން،

ޑެންގީ ހުމުގެ އަލާމާތްތައް ބެހިގެންވަނީ
އާންމުކޮށް
ނުރައްކާތެރި

އާންމުކޮށް

ބަލީގައި

ބޮޑުވަރު

ނުވާނަމަ

އާދައިގެ

އަލާމާތްތަކާއި

ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުންނާނީ  2ނުވަތަ 7

އަލާމާތްތަކުގެ

މައްޗަށެވެ.

ދުވަހުއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން ގިނަ މީހުން

ފެންނަ

ބަލީގެ ނުރައްކާތެރި އަލާމާތެއް ފެންނަނަމަ
އަވަހަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުން.
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ޓަ އި ވާ ނަ ކީ ޗަ އި ނާ ގެ އި ރު ދެ ކު ނު އަ އް ސޭ ރި ފަ ށާ ގާ ތް ގަނ ޑަ ކަ ށް 100
މޭ ލު ދު ރު ގަ އި އޮ ން ނަ ޖަ ޒީ ރާ އެ ކެ ވެ .ޗަ އި ނާ އާ އި ޓަ އި ވާ ނު ގެ މަ އް ސަ ލަ ކު ރި މަ ތި ވެ ގެ ން
އު ޅޭ މަ އި ގަނ ޑު ސަ ބަ ބު ވަ ރަ ށް ސާ ފެ ވެ .ބެ އި ޖި ން ގް ގަ އި އޮ ތް ޗަ އި ނާ ސަ ރު ކާ ރު ން
ދެ ކެ ނީ ،ޓަ އި ވާ ނަ ކީ ،ޗަ އި ނާ ގެ ޕް ރޮ ވި ން ސެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ .އެ ކަ މަ ކު ޓަ އި ވާ ނު ގެ ގި ނަ
ރަ އް ޔި ތު ން ދެ ކެ ނީ ،އެ މީ ހު ން ގެ އަ މި އް ލަ ވެ ރި ކަ މެ އް ވެ ސް ކު ރަ މު ން ދާ އެ ޖަ ޒީ ރާ އަ ކީ
މި ނި ވަ ން ވަ ކި ދަ އު ލަ ތެ އް ގެ ގޮ ތު ގަ އެ ވެ.

ރންޓް އޮފިސަރ  1އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ވޮ ަ

ޗައިނާއާއި ޓައިވާނުގެ ތާރީޚުން
ބުނެދެނީ ކޮން ވާހަކައެއް؟
ތާރީޚުން ފެންނަން އޮތް ގޮތުގައި ،ޓައިވާނުގެ
އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިންނަކީ އޮސްޓްރޮނޭޝިއާ
ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ޤަބީލާއެކެވެ .އެކެޑެމިކް
ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ކާބަފައިން

އަހަރު ކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއީ ،އެ

ވެރިކަންކުރި ބާރެއް އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

ދުވަސްވަރު އެ ސަރަހައްދު އެކްސްޕްލޯ ކުރުމަށް

އަދި 17 ،ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން

ޗައިނާގެ އެމްޕަޔަރ ފޮނުވި އެކްސްޕެޑިޝަނަރީ

ގާތްގަނޑަކަށް  40އަހަރު ވަންދެން ޓައިވާނު

ފޯސްއަށެވެ.

އޮތީ ޑަޗް ކޮލޮނީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އޭގެ ފަހުން،

 1600ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރިން ޓައިވާނުގައި
ސެންޓްރަލް ރޫލިން އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ މަރުކަޒީ

 1661ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް
ވިއްސަކަށް އަހަރު ވާންދެން އަލުން މިނިވަން
ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޓައިވާނު އޮތެވެ.

ޓައިވާނުގައި ދިރިއުޅެން ފެށިތާ ގާތްގަނޑަކަށް
 6500އަހަރުވެއްޖެއެވެ 17 .ވަނަ ޤަރުނުން
ޚާން

ފެށިގެން

ޗައިނީސްގެ

އިސްތިއުމާރީން

ޓައިވާނުގައި ވަޒަންވެރިވާން ފެށުމުގެ ކުރިން،

ޖަޕަނީސް" ހަނގުރާމައިގައި ޖަޕާނުން ޗައިނާ އިސްތިޢުމާރުކޮށް ،ޗިންގް

އަމިއްލަ

ދަރި ޮކޅުގެ ބާރު ކަނޑުވާލިއެވެ .އޭގެފަހުން ،ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައާ

ޓައިވާނުގެ ރަށްވެހިންނަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ
ސަރަހައްދީ

ސަގާފަތާއި

ވިޔަފާރީގެ

ވިއުގައެއް އޮތް ބައެއްކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި

ހަމައަށް ޓައިވާނު އޮތީ ޖަޕާނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައެވެ .ޗައިނާއަށް

ގޮތުގައި ،މި ދެންނެވި އޮސްޓްރޮނޭޝިއަނުން

ޓައިވާނުގެ ޖަޒީރާ އަނބުރާ ލިބުނީ ،ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިން

ފެންނަންހުރި

ހެކިތަކުން

ދައްކައެވެ.

ބެލެވޭ

ޓައިވާނަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވަނީ ދެކުނު ޗައިނާ
ސަ ރަ ހަ އް ދު ން ނެ ވެ.
ޗައިނާގެ އެމްޕެރަރއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ
ޓައިވާނު ޖަޒީރާ ހޯދިފައިވަނީ މީލާދީން  239ވަނަ

54

 1895ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު ކުރި ފުރަތަމަ "ސީނޯ-
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ޖަޕާނަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ،ޗައިނާއަށް އެ ސަރަހައްދުގެ
ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވުމުންނެވެ.

ތާރީޚީ މަސްދަރުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި

ހުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަމުންދިޔަ ޗައިނީސް

ޖަޒީރާ އެންމެ ފުރަތަމަ ޗައިނާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ

ނެޝަނަލިސްޓް

ކުއޮމިންޓަންގް

ދަށަށް އައީ  17ވަނަ ޤަރުނުގައި ޗައިނާގެ ޗިންގް

(ކޭއެމްޓީ) އެވެ.

ދަރިކޮޅުން އެ ޖަޒީރާގައި ވެރިކަން ހިންގަން
ފެށި ހިސާބުންނެވެ .ޗިންގް ދަރިކޮޅުގެ ބާރުގެ
ދަށުގައި  1683އިން  1895ވަނަ އަހަރާ
ހަމައަށް އެ ޖަޒީރާ ދެމި އޮތެވެ .އެ ދުވަސްވަރު،
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗައިނާއިން ޓައިވާނަށް
ހިޖުރަކޮށްފައިވެއެވެ .ޗައިނާއިން އެ ޖަޒީރާއަށް
ހިޖުރަކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުޖިއަން (ފުކިއެން)
ހޮކްލޯ

ޕްރޮވިންސްގެ

މީހުންގެ

ޗައިނީސް

އިތުރުން ،ގުއަންޑޮންގް ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ
ހައްކާ ޗައިނީސް މީހުން ގިނައެވެ .އެ އާބާދީއަކީ
ޓައިވާނުގެ މިހާރު އޮތް ޑިމޮގްރަފިކް ގްރޫޕުތަކަށް
ބަލާއިރު ،އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ބައި
ވެ ސް މެ އެ ވެ.

ޕާޓީ

ނުވަތަ

ކޭއެމްޓީގެ

މިގޮތުން،
ޓައިވާނުގައި

ޗިއަންގް،

ލީޑަރ،

ހުންނަވައި،

އަރުވާލެވިގެން

އެމަނިކުފާނު ޗައިނާގައި ހިންގި "ރިޕަބްލިކް އޮފް

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު ،ޗައިނާގެ
މައި ބިމުގައި ،ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއް ފެށިގެން
ދިޔައެވެ .އެއްކޮޅުން ހަނގުރާމަ ކުރީ ވެރިކަމުގައި

ޗައިނާ" ގެ މައިސަރުކާރު ،ޓައިވާނުގެ ޓައިޕޭގައި
ޤާއިމް ކުރައްވައި ،އެ ސަރުކާރުގެ އިސް ލީޑަރުގެ
ގޮތުގައި  25އަހަރު ވާންދެން ދެމިހުންނެވިއެވެ.

ކުއޮމިންޓަންގް

ޗިއަންގްގެ ނެޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ (ކޭއެމްޓީ)

(ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ ނުވަތަ އާރުއޯސީ)

އަކީ ޓައިވާނުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ

ގެ ލީޑަރ ޗިއަންގް ކައި-ޝެކްގެ ލަޝްކަރެވެ.

ނުފޫޒެއް ފޯރުވި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތެރިންނެވެ .އެ

މައޯ

ޖަޒީރާގެ ތާރީޚުގެ މުހިންމު ދުވަސްވަރެއްގައި ،އެ

ނެޝަނަލިސްޓުންގެ

އޮތް

އަނެއްކޮޅުގައި

ހަނގުރާމައިގެ

އޮތީ

ޒެޑޮންގްގެ ކޮމިއުނިސްޓް (ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް
އޮފް ޗައިނާ ނުވަތަ ޕީއާރްސީ) ލަޝްކަރެވެ.
މި ހަނގުރާމައިގައި ،ޗައިނީސް ނޭޝަނަލިސްޓް
ޕާޓީގެ ޗިއަންގް ކައި-ޝެކް ބަލިވުމާ އެކު1949 ،
ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ މައިބިމުގެ ކޮންޓްރޯލް
ކޮމިޔުނިސްޓުންނަށް

ލިބުނެވެ.

އެންމެފަހުން،

ޕާޓީން ވެރިކަން ހިންގިއެވެ.
ފަހު،

ޗިއަންގްއަށް
"ރިޕަބްލިކް

އޮފް

ރައީސްގެ

މަޤާމާ

ޓައިވާނުގައި

ޗައިނާ"

އޮތް

(އާރުއޯސީ)

ހަވާލުވެ

ގެ

ވަޑައިގެންނެވީ
ޗިންގް-ކުއޯއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ

ދަރިކަލުން

އެމަނިކުފާނު

ފާހަގަކުރެވުނީ،

ކޮމިޔުނިސްޓް

ޓައިވާނުގައި ޒަމާންތަކެއް ވާންދެން ވެރިކަން

ޗިއަންގްއާއި އޭނާގެ ސަރުކާރުގެ ބާކީ ތިބި

ސިފަތައް މަޑުމަޑުން ދޫކޮށްލައި ،ޑިމޮކްރެޓިކް

ކުރި ޗިންގް ދަރިކޮޅުގެ ބާރު ،އެ ޖަޒީރާއިން

މީހުން

ވެރިކަމާ ދިމާއަށް ދޫދެއްވި ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދެމެދު

ހިމެނޭހެން ގާތްގަނޑަކަށް  1.5މިލިއަން މީހުން،

ވެރިކަމުގެ ހިންގުމަށް މި ބަދަލު ގެންނަވައި،

ކުރި ފުރަތަމަ "ސީނޯ-ޖަޕަނީސް" ހަނގުރާމައަށް

 1949ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއިން ފިލައިގެން

ދޫދެއްވަން އެމަނިކުފާނަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ ،ވެރިކަން

ފަހުއެވެ .އެ ހަނގުރާމައިގައި  1895ވަނަ

ދިޔައީ ،ޓައިވާނަށެވެ .އެ ހިސާބުން ޗައިނާއަށް

ހިންގަމުންދިޔަ ޚުދުމުޚުތާރު ގޮތްތަކާ މެދު ނުރުހުން

އަހަރު ޖަޕާނުން ޗައިނާ އިސްތިޢުމާރުކޮށް ،ޗިންގް

އުފެދުނީއެވެ.

ދެކޮޅުވެރިކަމާ

ޗައިނާއާއި

ކެނޑިގެންދިޔައީ،

ޖަޕާނާ

މީހުންނާއި،

އެމީހުންނަށް

ނިސްބަތްވާ

ދެ

ތާއީދުކުރާ

ސަރުކާރެއް

ފާޅުކުރާ

އާންމު

ރައްޔިތުންގެ

އޭގެފަހުން،

ޗައިނާގެ މައިބިމުގައި ވެރިކަންކުރަމުން ދިޔައީ،

ކުރިމަތިލާން

ޖެހި

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައާ ހަމައަށް ޓައިވާނު އޮތީ

މައޯ

ވެރިކަމެވެ.

ހަމައެއާއެކު،

ޓައިވާނުގައި

ޖަޕާނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައެވެ.

ނުވަތަ "ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ" އެވެ.

ޑިމޮކްރަސީ

ޓައިވާނުގައި އޮތީ ޗައިނާގެ ނެޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ

ކުރިމަތިލައްވަން

ދަރިކޮޅުގެ

ބާރު

ޗައިނާއަށް

ކަނޑުވާލިއެވެ.

ޓައިވާނުގެ

ޖަޒީރާ

އަނބުރާ

ލިބުނީ ،ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިން ޖަޕާނަށް
ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ،ޗައިނާއަށް
އެ

ސަރަހައްދުގެ

ކޮންޓްރޯލް

ދޫކޮށްލަން

ޒެޑޮންގްގެ

ކޮމިއުނިސްޓް

ވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

ހަރަކާތްތަކުގެ

ޕްރެޝަރާ

ވެސް

ޖެހިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

(ކުއޮމިންޓަންގް) ގެ "ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ"

ޓައިވާނުގެ

އެ ވެ.

ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދިޔަ މި ދަނޑިވަޅުގައި،

ޓައިވާނުގެ

ސިޔާސީ

ދާއިރާގައި

ގިނަ

ރައީސް،

ސިޔާސީ

ކުރިއަރަމުންދިޔަ

ޗިންގް-ކުއޯ

މަޝްރަހަށް

އަވަސް

އަވަހާރަވިއެވެ.

މަޖުބޫރުވުމުންނެވެ .އެ ދުވަސްވަރު ޗައިނާގެ ބޮޑު

އަހަރުތަކެއް ވާންދެން ވަރަށް ވަރުގަދަ ނުފޫޒެއް

މިތަނުގައި ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންވީ ކަމަކީ،

ބައެއްގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދިޔައީ އަސްކަރީ

ފޯރުވިއެވެ.

ޓައިވާނުގައި އޮތް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާގެ

ކުއޮމިންޓަން

(ކޭއެމްޓީ)

އިން

www.mndf.gov.mv

55

ސަރުކާރުން ވެރިކަން ކުރަމުންދިޔައީ ކޭއެމްޓީ
ތަމްސީލުކުރާ އެންމެ ޕާޓީއެއްގެ ދައުރު އޮތް،
ވެރިކަމެއް ކަމެވެ .އެ ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު
އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ ،ސަރުކާރުގެ ރައީސްގެ
މަޤާމު ވެސް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅާއެވެ.
ކޮންމެއަކަސް ،ޗިންގް-ކުއޯއަށްފަހު ކޭއެމްޓީގެ
ރައީސްކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ ލީ
ޓެންގް-ހޫއީއެވެ" .މިސްޓަރ ޑިމޮކްރެސީ" ގެ
ނަމުން މަޝްހޫރުވި ލީ ޓެންގް-ހޫއީގެ ވެރިކަމުގައި
އެމަނިކުފާނު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ޓައިވާނުގެ

ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ،އދ.ގެ ސަލާމަތީ

ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިކޮގްނިޝަން ޗައިނާގެ ވެރިރަށް

މަޖިލީހުގައި ވެސް ޗައިނާގެ ގޮނޑި ،ޒަމާންތަކެއް

ބެއިޖިންއަށް

އެހިސާބުން

ވާންދެން ތަމްސީލުކުރަމުން ދިޔައީ ޓައިވާނުގައި

ޓައިވާނުގައި އޮތް އާރުއޯސީގެ ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނީ

ޤާއިމުވެފައި އޮތް އާރުއޯސީގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

ހައިސިއްޔަތު އދ .އިން ގެއްލިގެން ދިޔައީއެވެ.

 1971ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އދ.ގެ ޗާޓަރ

އޭގެ ފަހުން ޓައިވާނުގައި އޮތް ރިޕަބްލިކް އޮފް

މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އާރުއޯސީ ސަރުކާރުން

ގޮތެއްގައި

ޗައިނާގެ

ބަދަލުކުރުމާއެކު،

ސަރުކާރު

ޑިޕްލޮމެޓިކް

ގެ

ބަލައިގަންނަ ޤައުމުތަކުގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް

ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ފަސް މެންބަރުންގެ

ދަށްވެ ،އެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް  15އަށް

ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޗައިނާ ،ތަމްސީލު ކުރި

ވެއްޓިގެން ދިޔައެވެ.

ތަމްސީލުކުރިއެވެ.

އދ،

އޭގެއިތުރުން،

ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ދުސްތޫރީ ބަދަލުތަކެއް
ގެންނެވިއެވެ .ލީ ޓެންގް-ހޫއީ ގެންނެވި ދުސްތޫރީ
ބަދަލުތަކުގެ

ސިޔާސީ

ތެރޭގައި

ގައިދީން

މިނިވަންކުރުމާއި ،ޓައިވާނުގެ މައިނޯރިޓީ އާބާދީއަށް
ބާރުތައް ބައްސަވާލެއްވުމާއި ،ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަން ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވުން ފަދަ ބޮޑެތި
އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި ،ހުރިހާ
ޕާޓީތައް ބައިވެރިވާ އާންމު އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް
މަގުފަހި ކޮށްދެއްވިއެވެ .އޭގެ ސަބަބުން2000 ،
ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ކޭއެމްޓީއަށް
ނިސްބަތް ނުވާ ފުރަތަމަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ،ޗެން
ޝުއީ-ބިއަން އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޖާގަ
ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

ވެރިރަށް ޓައިޕޭގައި އޮތް އާރުއޯސީ ސަރުކާރަކީ

ޓައިވާން ބަލައިގަންނަނީ ކިހިނެއް؟
ޓައިވާނުގެ އަސްލު "ސްޓޭޓަސް" އާ މެދު
ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި އޮޅުންބޮޅުންތައް އެބަ
އޮތެވެ .ޓައިވާނަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގާނޫނު
އަސާސީއެއް
އުސޫލުން

ބައެކެވެ.

އިންތިޚާބުވެފައިވާ

ޑިމޮކްރެޓިކް
ލީޑަރުން

އެބަ

ތިއްބެވެ .އެ މީހުންގެ އާމްޑް ފޯސަސް ތެރޭގައި
ގާތްގަނޑަކަށް  300000އެއްހާ ހަރަކާތްތެރި
ސިފައިން އެބަތިއްބެވެ .ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ،
ދައުލަތެއްގައި

ހުންނަންޖެހޭ

ގިނަ

ސިފަތައް

ޓައިވާނަށް ލިބިފައިވެއެވެ .ކަންމިހެން އޮތްއިރު،
އދ .އިން ،ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ޓައިވާނު
ބަލައިގަންނަނީ

ކިހިނެއްތޯ

މިއީ

އުފެދިދާނެ

ސު ވާ ލެ ކެ ވެ.
އާދެ ،ޗިއަންގްގެ ވެރިކަމުގައި ،ޓައިވާން
ބަލައިގެންފައި އޮތީ ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާގެ
ބައެއްގެ

56

ގޮތުގައެވެ.

އާ ރު އޯ ސީ އެ ވެ.
ކަންމިހެން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ،ޓައިވާންގެ

އދ .އިން ،ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި

އޮތް

މެމްބަރަކީ ވެސް ޓައިވާނުގައި ޤާއިމުވެފައި އޮތް

މާނައަކީ،

www.mndf.gov.mv

ޗައިނާގެ

ޗައިނާގެ މައިބިމުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ސަތޭކަ
މިލިއަން މީހުން ތަމްސީލުކޮށްދެވޭ ވަރުގެ ޤާނޫނީ
ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ "ޗައިނާގެ މަންދޫބު"
ގެ ގޮތުގައި ބަލައި ނުގަތުމަށް 1970 ،ގެ
އަހަރުތަކުގެ

ތެރޭގައި،

ބައެއް

ޤައުމުތަކުން

އދ.ގައި ވަކާލާތުކުރަން ފެށިއެވެ .ދެން ފެނުނީ
 1971ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ  26ވަނަ ޖަލްސާގައި
"ގަރާރު ނަންބަރު  "2758ފާސްކުރި މަންޒަރެވެ.
އެ ޤަރާރުގައި "ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ" ގެ
ބަދަލުގައި" ،ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ"
އަކީ އދ.ގައި ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކޮށްދޭ
"ހަމައެކަނި ގާނޫނީ މަންދޫބު" ކަމުގައި ސާފު
ބަހުން ކަނޑައަޅައި ،އިޢުލާނުކުރިއެވެ .އަދި،
އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެންބަރުންގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޗައިނާ ތަމްސީލުކުރާ ޤައުމަކީ
ވެސް

"ޕީޕަލްސް

ރިޕަބްލިކް

އޮފް

ޗައިނާ"

ކަމުގައި އިޢުލާނުކުރިއެވެ .އދ .އިން ޗައިނާގެ

ޓައިވާން ޑި ޮމކްރެސީއާ ދިމާއަށް!
އެ ހިސާބުން ،ޓައިވާނުގައި އޮތް އާރުއޯސީ
ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު މުޅިން އެހެން
ދިމާލަކަށް

މިސްރާބު

ވެރިކަންކުރި

ޚުދުމުޚުތާރު

ޑިމޮކްރެސީއާ

ދިމާއަށް

ހިންގުމުގެ

ޖެހިއެވެ.

ކުރިން

ގޮތްތައް

ދޫކޮށް،

ދަތުރު

ނިޒާމަށް

ފެށިއެވެ.

ގެންނަން

ފެށި

ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ،ޓައިވާނުގައި ފެށިގެންދިޔަ
ޑިމޮކްރެޓިކް

ޕްރޮސެސްގައި،

1996

ވަނަ

އަހަރަކީ ފާހަގަކޮށްލެވުނު އަހަރެކެވެ .ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރެވޭ ގޮތަށް
އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި ،ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ހިންގަން ފެށިއެވެ .ޗައިނާގެ
މައިބިމުގައި އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފަށް،
ޓައިވާނަކީ ޢާންމު ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކޮށްގެން
ވެރިން ހޮވަމުންދާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޖަޒީރާއެކެވެ.
އާދެ ،ޗައިނާގެ މައިބިމުގައި އޮތް ސަރުކާރާ
މުޅިން ތަފާތު ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެކެވެ.
މި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ،ދެން އުފެދެމުން
އައީ ،ޗައިނާގެ ޕްރޮވިންސެއްގެ ގޮތުގައި ޓައިވާނު
އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ،މުސްތަޤިއްލު

މިނިވަން

ދައުލަތެއްގެ
އާދެ،

ޝުޢޫރުތަކެވެ.

ގޮތުގައި
2000

ތެދުވުމުގެ

މިނިވަންކަމަށް ތާއީދުކުރާ ޑީޕީޕީގެ ލީޑަރު ޓްސައި

ތަރައްގީ ކުރަން ޖެހޭކަން ފެނުމުންނެވެ .ރައީސް

އަހަރު

އިންގް-ވެން 2016 ،ވަނަ އަހަރު ،ރައީސްކަމަށް

ޖިމީ ކާޓާގެ ވެރިކަމުގައި އެމެރިކާއިން ވަނީ

ވަނަ

ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ (ޑީޕީޕީ) އިން
ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހު ޓައިވާނުގެ މިނިވަންކަމާއި
އައިޑެންޓިޓީ ހޯދަން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް
އިތުރަށް ހަލުވި ކުރަން ފެށިއެވެ.
 2000ވަނަ އަހަރު ،ޓައިވާނުގެ ރައީސް
ކަމުގެ މަޤާމަށް ޗެން ޝުއީ-ބިއަން އިންތިޚާބުވި
ހިސާބުން ،ޗެންއާއި އޭނާގެ ޕާޓީ ،ޑީޕީޕީއިން
ވަނީ

ފާޅުގައި

ޓައިވާނުގެ

"މިނިވަންކަމަށް"

ތެދުވެފައެވެ .މިއީ ،ބެއިޖިންއަށް ވަރަށް ބޮޑު
ނުތަނަވަސްކަމަކާ ކުރިމަތިވި ،ކަމަކަށް ވިއެވެ.
ފަހެ،

ހުއްޓުވަން

އެކަން

ޗައިނާއިން

ގިނަ

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ދަނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް
ފެނުނީ 2004 ،ވަނަ އަހަރު ،ދެވަނަ ދައުރަކަށް
ޗެން އަލުން އިންތިޚާބުވި މަންޒަރެވެ .އެއާއެކު،
އޭގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ،ޓައިވާނާ ދެކޮޅަށް
"އެންޓި ސެސެޝަން" (ވަކިވުމާ ދެކޮޅު) މާއްދާ
ޗައިނާއިން ފާސްކުރިއެވެ .މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުން،
ޓައިވާނުން ޗައިނާއާ "ވަކިވާން" މަސައްކަތް
ކޮށްފިނަމަ ޓައިވާނާ ދެކޮޅަށް "ސުލްހަ ނޫން
ގޮތްތައް" ބޭނުން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޗައިނާއަށް
ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދެވޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅިއެވެ.

އިންތިހާބުވެ

ވަޑައިގެންނެވުމާ

ހަމައިންނެވެ.

ޓްސައި ވަނީ އެންމެފަހުން ޓައިވާނުގައި
 2020ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ
ދައުރަކަށް ވެސް ހޮވިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެމެރިކާ
ޓައިވާނު އޮންނަ ސަރަހައްދު ،އެމެރިކާގެ
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް މުހިންމުވާ ސަބަބަކީ ،އެ
ޖަޒީރާ އޮތީ އެމެރިކާގެ "ފްރެންޑްލީ ޓެރިޓަރީޒް"
ލިސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ފަސްޓް އައިލެންޑް
ޗެއިން" ގެ އިންފާރު ތެރޭގައި ކަމުގައިވާތީއެވެ.
ހުޅަނގުގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކޭގޮތުގައި،
ޓައިވާނުގެ
ނަގައިފިނަމަ،

ކޮންޓްރޯލް

ޗައިނާއިން

ބާރުގެ

ދަށުގައިވާ

އެމެރިކާގެ

ހުޅަނގު ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އޮތް ގުއާމްއާއި
ހަވާއީ ފަދަ ދުރުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ
މަރުކަޒުތަކަށް

ނުރައްކާ

ވާނެއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް

ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންތަކެއް

އެއާއެކު ،އެ ދުވަސްވަރު ،ބެއިޖިންގގައި އޮތް
ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ،އެމެރިކާއިން
ޓައިޕޭއާ އެކުއޮތް ރަސްމީ ގުޅުންތައް ކަނޑާލައި،

ޗައިނާ  -ޓައިވާނުގެ މައްސަލައާއި

ފުރިހަމަ

 1979ވަނަ އަހަރު ބެއިޖިންއާއެކު ރަސްމީ

އެކަމަކު

ޓައިވާނަށް އަތްގަދަ ކުރަމުންދާ ޗައިނާއިން ބުނަނީ
އެ ޤައުމުގެ ނިޔަތަކީ ހަމައެކަނި "ސުލްހަވެރި

އެ ޤައުމުގެ ޓައިޕޭ އެމްބަސީ ބަންދު ވެސް
ކު ރި އެ ވެ.
ނަމަވެސް ޓްރޭޑް އޮފީސް ނުވަތަ ކަލްޗަރަލް
އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ
ނަމުގައި އެމެރިކާއިން ޓައިވާނާއެކު ގުޅުންތައް
ބާއްވަމުންދެއެވެ.
ހިމެނޭ

އެމެރިކާ

ޓައިވާން

ގޮތަށް

ބަލައިގަންނަން ފެށީ ،ހުޅަނގުގެ ވިސްނުންތަކާ
ދުރު ،ކޮމިއުނިސްޓް ޗައިނާއާ ފެޔަށް ޓައިވާނުން
ޖެހެން ފެށި ހިސާބުންނެވެ .މިހާރު އެމެރިކާއަކީ،
އެންމެ

ޓައިވާނުގެ
އެކުވެރިޔާއަށް

މުހިންމު

ވެސް

ސަލާމަތީ

މެއެވެ.
މައްސަލާގައި،

ޗައިނާ-ޓައިވާނުގެ
އެމެރިކާއިން

ގެންގުޅޭ

ސިޔާސަތުތަކާ

މެދު

ދެފުށް

ނުފެންނަ

ޗައިނާއިން

އަބަދުވެސް

ޝައްކުކުރެއެވެ .އެމެރިކާއިން "ވަން ޗައިނާ"
ސިޔާސަތު ޤަބޫލުކުރުމާއެކު ،އޭގެ އަނެއްކޮޅުން
އަސްކަރީ

ޓައިވާނަށް

ގޮތުން

އެމެރިކާއިން

އެހީތެރިވުމަކީ ،އެމެރިކާގެ އިތުބާރު ޗައިނާގެ
ކުރިމަތީގައި ގެއްލުނު އެއް ކަމެވެ .އެމެރިކާއިން
ޓައިވާނަށް ހަތިޔާރު ވިއްކަމުންދަނީ ،ޓައިވާނަށް
އަމިއްލައަށް ދިފާޢުވުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން
ކަމުގައި

ބުނެއެވެ.

ޓައިވާނުގެ

މެދުގައި

ހަމައެއާއެކު،
އުފެދިފައިވާ

ޗައިނާއާއި
ޚިޔާލު

ތަފާތުވުންތައް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހައްލުކުރުމަށް
ބާރުއަޅާ ކަމަށާއި ،ދެފަރާތަށް ވެސް "ބިނާކުރަނިވި
މަޝްވަރާ" ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް އެމެރިކާއިން
އޭގެފަހުން،

2008

ވަނަ

އަހަރު

ކޭއެމްޓީގެ މާ ޔިންގް-ޖެއޯ ،ޓައިވާނުގެ ވެރިކަމާ
ހަވާލުވުމަށްފަހު ،އިގްތިސާދީ އެއްބަސްވުންތަކުގެ
ތެރެއިން

ޗައިނާއާއެކު

ގުޅުންތައް

ރަނގަޅު

ކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެގޮތުގައި
ސުލްހަވެރި

ގުޅުމެއް

އަށްއަހަރު

ވާންދެން

ދެފަރާތުގެ

ދެމެދުގައި

ދެމިއޮތެވެ.

އަނެއްކާ

ވެސް ގުޅުންތައް ގޯސްވާން ފެށީ ،ޓައިވާނުގެ

ނިޔަތެއް" ކަމުގައެވެ.
ޑިޕްލޮމެޓިކަލީ ،އެމެރިކާއިން ކުރިން ބޮޑަށް
ރަސްމީ ގުޅުންތައް ބާއްވަމުން ދިޔައީ "ވަން-
ޗައިނާ" ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށެވެ .އެއީ ،ޗައިނާގެ
އެންމެ ސަރުކާރެއް ބަލައިގަންނަ ސިޔާސަތެވެ.
 1970ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ

ގޮ ވާ ލަ އެ ވެ.
މި ކޯޅުމުގެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް،
ޗައިނާއިން ޓައިވާނާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް
އެޅުމަކީ ހުޅަނގުން ބަލަން އޮންނާނޭ ކަމެއް
ނޫނެވެ .އެއީ "ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް" ފެށުމުގެ
ކޮޅުމައްޗަށްވުން

އެކަށީގެންވެއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިސްރާބު މިގޮތަށް ބައްޓަންކުރަން
ފެށުނީ ޗައިނާއާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ،ގުޅުން
www.mndf.gov.mv
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އަންނާނެ

ނިންމެވިއެވެ .މި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ،މިނިވަން

ރައީސް

އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަހަކީ އެ ޤައުމެއްގެ

ދުވަހުގެ ގޮތުގައި މާރިޗު މަހުގެ  29ވަނަ

ތާރީޚެވެ.

މި

މިނިވަން ދުވަހެވެ .ޤައުމެއް ،ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި

ދުވަސް ފާހަގަކުރެވުނީ  1978ވަނަ އަހަރެވެ.

ސިލޯނުގެ

ކޮޅުނބުގައެވެ.

ތަސައްރަފު ފުދިގެން އަންނަނީ އެއީ މިނިވަން

އެއީ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ރައީސްކަމުގެ

ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ހިސާބުންނެވެ.

އެންމެ

އިބްރާހީމް

އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމުގެ

ނާޞިރުގެ

ވެރިކަން

ހިސާބުންނެވެ.

ވެރިކަމަށް

ވަޑައިގެންނެވި

ޤައުމެއްގެ

ކޮންމެ

ފޮނިމީރުކަން

ޙަޔާތުން

ލިބެންފަށާ
މިނިވަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގޮތުގައި

ދުވަހުގެ

ފަހު

އަހަރެވެ.

ރައީސް

ނިމުމާއެކު
ރައީސް

އެ

ފަހުން
މައުމޫން

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން

ފާހަގަކުރަނީ އިނގިރޭސީންގެ ޙިމާޔަތުގެ ދަށުން

ނާޞިރު

އިބްރާހީމް

ޚާއްޞަ

ސޮއިކުރެއްވި

ރަސްމިއްޔާތު

އޮތީ

މާރިޗު މަހުގެ  29ވަނަ ދުވަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް
ނާޞިރު ކަނޑައެޅުއްވި ސަބަބާމެދު ވިސްނައިލާން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެބަޖެހެއެވެ.
އެގްރިމެންޓްގައި

މިނިވަންކަމުގެ

ސޮއިކުރެވުނު

ހިސާބުން

ރާއްޖެ ވީއްލުނު ދުވަހެވެ .އެއީ  1965ވަނަ
އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  26ވަނަ ދުވަހެވެ.
އިނގިރޭސިންގެ ޙިމާޔަތުގެ ދަށަށް ދިވެހިރާއްޖެ
ދިޔައީ  1887ވަނައަހަރުގެ ޑިސެންބަރު 16
ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
މިނިވަންކަން ލިބުނީ އިނގިރޭސިންގެ ޙިމާޔަތުގެ
ދަށުގައި އޮންނަތާ  77އަހަރު ފަހުންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް

މިނިވަންކަން

ހޯއްދަވައިދެއްވި

އަގުހުރި ބަޠަލަކީ ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް
ނާ ޞި ރު އެ ވެ.
މާޒީވެ

ގޮސްފައިވާ

ތަނަށް

ބަލައިލާއިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް ތަފާތު ދެ
ތާރީޚެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެއެވެ.
1965

ވަނަ

އަހަރުގެ

ޖުލައި

26

އިން

ފެށިގެން  1976ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ
 29ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިނިވަން ދުވަހުގެ
ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ޖުލައި މަހުގެ  26ވަނަ
ދުވަހެވެ .ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ
ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހަކީ މާރިޗު  29ކަމަށް،
 1976ވަނަ އަހަރު ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު
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ދުވަހަކީ ޖުލައި މަހުގެ  26ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި

އަނެއްކާ ވެސް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ .އެ ދުވަހުން

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ބަލައިގަންނަން

ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފެށިއެވެ.

ހުރިހާ

މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން މި

ސަރަހައްދުތަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތީ

އަންނަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 26

ބާރު ފޯރަމުންދާކަމަކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ.

ވަނަ ދުވަހެވެ .އެއީ އިނގިރޭސިންގެ ޙިމާޔަތުން

މިކަން މިހެންވީ ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންވުމުގެ

ރާއްޖެ ނެއްޓި ،މިނިވަންކަމުގެ އެގްރިމެންޓްގައި

 6އަހަރު ކުރިން އިނގިރޭސިންނާއެކު ކުރެވުނު

ނަމަވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަޝްހޫރު އޯލްޕޯޓް އެގްރިމެންޓުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ގައި ޢަރަބީންނާއި އިޒުރޭލާ ދެމެދު ކުރެވުނު ދެ

މައްޗަށް ކެނޑިގެންދިޔަ ދުވަހަކީ އެއީ ކަމުގައި

މި އެގްރިމެންޓް ބުނާގޮތުން އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި

ހަނގުރާމައިގައި ވެސް އިޒުރޭލަށް އެހީތެރިވުމުގެ

ބަ އް ލަ ވަ އި ގެ ން ނެ ވެ.

އިނގިރޭސިންނަށް  1960ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ

ގޮތުން ގަމުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ

 14ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު  30އަހަރަށް

 1971ގައި އިންޑިޔާއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު

ތިބެވޭނެއެވެ .އޯލްޕޯޓް އެގްރިމެންޓްގައި ވެސް
ސޮއިކުރެއްވީ
ވެސް

މިނިވަންކަމުގެ

ސޮއިކުރެއްވި

އެގްރިމެންޓްގައި

ސުމުއްވުލް

އަމީރު

އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ .ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން
ދިނުމުގެ
ވެސް

އެގްރިމެންޓްގައި
އިނގިރޭސިންގެ

ސޮއިކުރުމަކުން

ނަޒަރުގައި

އޯލްޕޯޓް

އެގްރިމެންޓް އުވިގެނެއް ނުދިޔައެވެ .އެހެންކަމުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ލިބުނުއިރު

ސިޔާސީގޮތުން

ވެސް

މިނިވަންކަން
ގަމުގައި

އައްޑުއަތޮޅު

އިނގިރޭސިން ތިއްބެވެ .އޯލްޕޯޓް އެގްރިމެންޓް

ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ

މިނިވަން ދުވަހަކީ ޤައުމަކަށް އަދި އެ
ޤައުމެއްގެ

މި ނި ވަ ން

ރައްޔިތުންނަށް

ތަ ފާ ތު

ދު ވަ ސް

ވަރަށް

ދެ

މުހިންމު

ތާ ރީ ޚެ އް ގަ އި

ފާ ަހ ގަ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ކަ ން އެނ ގޭ ނެ އެ ވެ 1965 .ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ޖު ލަ އި  26އި ން
ފެ ށި ގެ ން  1976ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ މާ ރި ޗު މަ ހު ގެ  29ވަ ނަ ދު ވަ ހާ ހަ މަ އަ ށް
މި ނި ވަ ން ދު ވަ ހު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވު ނީ ޖު ލަ އި މަ ހު ގެ  26ވަ ނަ ދު ވަ ހެ ވެ.
ނަ މަ ވެ ސް ރާ އް ޖޭ ގެ މި ނި ވަ ން ދު ވަ ހު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ފާ ހަ ގަ ކު ރާ ދު ވަ ހަ ކީ މާ ރި ޗު 29
ކަ މަ ށް  1976ވަ ނަ އަ ހަ ރު ރަ އީ ސް އި ބް ރާ ހީ މް ނާ ޞި ރު ނި ން މެ ވި އެ ވެ .މި
ނި ން މު މާ އެ އް ގޮ ތަ ށް ،މި ނި ވަ ން ދު ވަ ހު ގެ ގޮ ތު ގަ އި މާ ރި ޗު މަ ހު ގެ  29ވަ ނަ
ދު ވަ ސް ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވު ނީ

 1978ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ވެ.

ބުނާގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރު ހިނގަނީ
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާއި އެމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރަށެވެ.

ކުރެވުނު ހަނގުރާމައިގައި ވެސް އިނގިރޭސިން،

ދުވަހެކެވެ .މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ އެއް

ކަމަށްވާ

ބޭނުން

ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން

ބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ މާނައިގައި

އައްޑުއަތޮޅު ގަމާއި އެ އަތޮޅު ހިތަދޫގެ ދެކުނުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

މިނިވަންކަން

ދިނުމުގެ

މިނިވަންކަން ލިބިގެންދިޔުމުން އެކަމަށް ޓަކައި

އޮންނަ މާމެންދޫއޭ ކިޔާ ސަރަހައްދުގައި އޮތީ

އެގްރިމެންޓްގައި

ޖުލައި

ގައި

އުފާކޮށް،

ހަމަ

އެހެންމެ

ޝުކުރުވެރިވުމަށް

އިނގިރޭސިންގެ ބާރެވެ .މި ތަންތަނަކަށް ދިވެހި

ސޮއިކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އިނގިރޭސިން

ޓަކައެވެ.

އަދި

ޤައުމަށް

އަގުހުރި

އިނގިރޭސިން

ތަންތަން

ތިބި

ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތީ ބާރެއް ނުހިނގައެވެ.

ގަމުގެ

އެއްކޮށް

1965

ރާއްޖެއިން

26

ނުދާތީ

ފައިބައިގެން

ޤުރުބާނީތައް
ޒިކުރާ

ޓަކައި

ވެވަޑައިގެންފައިވާ

އާކޮށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

އަބްޠާލުންގެ
ހިތްތަކުގައި

ޤައުމިއްޔަތުގެ ލޯބި ބިންވަޅު ނެގުމަށް ޓަކައެވެ.
އަދި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ވެސް މި
ޤައުމު މިނިވަންކަންމަތީ ދަމަހައްޓަމުން ގެންދާނޭ
ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް
ތަޞައްވަރު

ކުރުމަށް

ޓަކައެވެ.

ހަމައެހެންމެ

މިނިވަން އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބޭ
ތިބުމާމެދު ފަޚުރުވެރިވުމަށް ޓަކައެވެ .މިނިވަން
ދުވަހު

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޢަޒުމަކަށް

ވާންވާނީ

މި ލޮބުވެތި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ
މިނިވަންކަން

ލިބުނުފަހުން

އިނގިރޭސިންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ މާނައިގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތިބިތިބުމުގައި

ނެތެވެ.

ހުއްދަނެތި

މީހުން

ރާއްޖެއަށް
އިނގިރޭސިން
ދިވެހި

ދައުލަތުގެ

އަމިއްލައަމިއްލައަށް
ކޮށްފައިވެއެވެ.
ރާއްޖޭގެ

އެތައް
އެހެން

މަސްލަޙަތު

އެ

ދިވެހި

ދައުލަތުގެ

އިނގިރޭސިން

ބާރުވެރިކަމެއް

އެއްކޮށް

ދޫކޮށް

ދިވެހިރާއްޖެ

ކަންތައްތަކެއް

ދިޔައީ  1976ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު  29ވަނަ
އިބްރާހީމް

ޤައުމުތަކާ
ފުށުއަރާނެ

އެކު

ދުވަހުއެވެ.

އެހެންކަމުން

ރައީސް

އެތައް

ނާޞިރުގެ

ވެރިކަމުގައި

މާރިޗު

29

އަކީ

ކަމެއް ކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވި

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 1967 ،އަދި 1973

ރާއްޖޭގެ

ސަބަބަކީ

އިނގިރޭސިންގެ

ނުފޫޒު

އެންމެހައި

ކަންތައްތަކުން

ދުރުވެ

ތިބުމެވެ.

ޤައުމަށް ދެރައެއް ލިބޭނެ ނުވަތަ ހުތުރު ނަމެއް
ލިބޭނެ ކޮންމެ ކަމަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދުރުހެލިވާން
ޖެހޭނެއެވެ .އެއީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ތިބޭތިބުމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން
ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެ ޤައުމީ
ވާޖިބެކެވެ .މި ލޮބުވެތި ވަޠަން މިނިވަންކަންމަތީ
އަބަދުމެ ލައްވާށި .އާމީން.
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ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު
އިޝާން ޙުސައިން

ވެސް

ފަހުންނެވެ .އެޔާއެކު ކޮކްޕިޓް ކްރޫން ތެރޭގައި

ޕައިލެޓް ،ސަމީ ޢަބްދުﷲ އެމް .ޙަސަނައިން،

އެއް

ހުރި ފްލައިޓު އިންޖިނިއަރ ،ބްރެޑްލީ ކަރޓިސް،

އެ

އެއަރ

ހާދިސާއެވެ .މިއީ ސައުދީ އެއަރލައިން ކުންފުނީގެ

ކެބިން ތެރެއަށް ވަދެ ބެލި ބެލުމުން އެނގުނީ

ޓްރެފިކް

ފުލައިޓު  163އަށް 1980 ،ވަނަ އަހަރު

އެލާމު އަޅަމުން ދިޔައީ ކެބިން ތެރޭގައި ދުން

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ބޯޓު ޖެއްސުމުގެ

އޮގަސްޓު މަހުގެ  19ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި

ބޯވެފައި އޮތުމުންކަމެވެ.

ހުއްދައަށް އެދިފައިވަނީ ގަޑިން  21:20ގައެވެ.

އޭވިއޭޝަންގެ

މިއީ
ހިނގާފައިވާ

ހިތާމަވެރި

އެންމެ

ތާރީޚުގައި

އަޖާއިބުކުރުވަނިވި

ހާދިސާގެ

ވާހަކައެވެ.

ކޮންޓްރޯލަރއަށް

ކިޔައިދީ،

ރިޔާދު

ކެބިން ތެރޭގައި ދުން ބޯވެފައި އޮތްކަން

ފުލައިޓު ސަލާމަތުން ރަންވޭގައި ޖެއްސި

ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީން ފުރައިގެން ސައުދީ

ކަށަވަރުވުމުން ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ،މުޙައްމަދު ޢަލީ

ނަމަވެސް ،ދެ މިނެޓާއި  40ސިކުންތު ވީއިރު

ދަތުރުފެށި

ޚަވައިތަރ ގަސްތުކުރީ އެންމެ ފަހުން ޖެއްސި

ވެސް ފުލައިޓު ވަނީ މަޑުނުޖެހި ރަންވޭ މަތީގައި

ފުލައިޓް ،ރިޔާދު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި

މަންޒިލް ކަމުގައިވާ ރިޔާދު އިންޓަރނޭޝަނަލް

ދުވެފައެވެ .ރަންވޭ މަތީގައި ތައްޔާރަށް ތިބި

މަޑުކުރީ އުޅަނދުގެ ޓޭންކުތަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށެވެ.

އެއަރޕޯޓަށް އެނބުރި ދިއުމަށެވެ .ބޯޓުގެ ކޯ-

ގަސްތުކޮށްގެން

އަރަބިއްޔާގެ

ލޮކްހީޑް

ޖިއްދާއަށް

ދިއުމަށް

އެލް1011-200-

ޓްރައިސްޓަރ

މަރުކާގެ މި މަތިންދާބޯޓަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް ހޭދަވި
ދެ ގަޑިއިރަށް ފަހު ،ހުރިހާ ފަސެންޖަރުން ބޯޓަށް
އަރައި ،އެންމެ ފަހުގެ ޗެކިންއަށްފަހު ބޯޓު ރިޔާދު
އިންޓަނޭޝަނަލް

އެއަރޕޯޓުން

ނައްޓާލީ

އެ

ދުވަހުގެ  21:08ގައެވެ.
އެއަރޕޯޓުން ނައްޓާލިތާ ހަތް ވަރަކަށް މިނެޓް
ފަހުން ބޯޓުގެ ކޮކްޕިޓު ތެރެއިން އެލާމުގެ އަޑު
އިވެން ފެށިއެވެ .މި އެލާމަކީ ބަގެއްގެ ސަބަބުން
އަޅަމުން ދިޔަ އެލާމެއް ނޫންކަމާއި ،އެލާމުގެ
ފަހަތުގައި ކޮންމެވެސް އެހެން ސަބަބެއް އޮތްކަން
އެނގުނީ އެލާމު އަޅާތާ ހަތަރު ވަރަކަށް މިނެޓް
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ހާލަތު،

އެ

އެއަރޕޯޓުގެ

www.mndf.gov.mv

އެއަރޕޯޓުގެ

ފަޔަރފައިޓަރުން

ތިބީ ފުލައިޓު މަޑުޖެހުމާއެކު އޭގައި ތިބި މީހުން
ވަގުތުން ބޭލުމަށެވެ .ފުލައިޓުގެ ދެ އިންޖީނު
ވެސް ނިއްވާލާފައިވާކަމަށް ފުލައިޓުގެ ކެޕްޓަން
ރިޕޯޓް ކުރިނަމަވެސް ،ރެސްކިޔު ޔުނިޓު އެތަނަށް
ދިޔައިރު އިންޖީނުތައް ހިނގަހިނގާ ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މި ސަބަބާ ހުރެ އެ ޓީމަށް
ފުލައިޓުގެ ދޮރު ހުޅުވޭ ގޮތް ނުވިއެވެ.
އެ

ފުލައިޓުގެ

ނިވުމާއެކުހެން،

އިންޖީނުތައް

ޕައިލެޓުންނާއެކު

އެއްކޮށް
މުއާސަލާތީ

ގޮތުން ގުޅިފައި އޮތް ގުޅުން ވެސް ގެއްލިގެން
ދިޔައެވެ.

ފުރަތަމަ

އަލިފާނުގެ

އަސަރެއް

ފާހަގަވެފައި ނެތްނަމަ ވެސް ،ފަސިންޖަރުންގެ
ކެބިންއާ ދިމާލުން އެންމެ ފަހަތު ކުޑަދޮރުތަކުން
އަލިފާން އަސަރުތައް ފާޅުވާން ފެށިއެވެ .ފުލައިޓު
ކައިރިއަށްދިޔަ ރެސްކިޔު ޔުނިޓަށް ފުލައިޓުގެ ދޮރު

އީރާނަށް

ނިސްބަތްވާ

32

ޙައްޖާޖީންނާއި

އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ވެސް
މި ފުލައިޓުން ދަތުރުކުރިއެވެ.

ތެރޭގައި ދުން އުފެދުނީ ކާގޯ ހޯލްޑް ތެރޭގައި
ރޯވި

އަލިފާނުގެ

އެނގުނީ އިތުރަށް ބެލިބެލުމުންނެވެ.
އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯޓުތަކުގެ ނަތީޖާއިން އެނގުނު

ތަޙްޤީޤުތަކުން ހާމަވި ގޮތުގައި ފުލައިޓު
ސަބަބުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު އެނގެނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށްކަން

ކޮކްޕިޓްގެ

އެންމެން

ގޮތުގައި،

ވެސް

މަރުވެފައިވަނީ

އަލިފާންރޯވެ އެނދުމުގެ ކުރިން ،އުފެދުނު ދުމުގެ
އަސަރުކޮށްގެން ކަމެވެ .އަދި ،ފަސިންޖަރުން
މަރުވީ ފުލައިޓް ޖެއްސުމުގެ ކުރިންކަން ވެސް
ހާމަވިއެވެ.

ދިމާވި

ފުލައިޓަށް

މައްސަލައާ

ގުޅިގެން ކުރި ތަޙުޤީޤުން އެނގިގެން ދިޔައީ
ފުލައިޓު

ޖައްސާއިރު

މަޤްޞަދުގައި

ޑީޕްރެޝަރައިޒްކުރުމުގެ

ޕްރެޝަރައިޒޭޝަން

ވޭލްތައް

ހުޅުވާފައި ހުންނަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ
ވޭލްތައް
ހުޅުވޭގޮތްވީ ފްލައިޓްގެ އިންޖީނުތައް ހުއްޓުނުތާ

ރެކޯޑަރުތަކުން އެނގިގެން ދިޔައީ ފުލައިޓުގެ

 23މިނެޓު ފަހުންނެވެ .ފްލައިޓްގެ ދޮރުތައް

ކެޕްޓަން ،މުޙައްމަދު ޢަލީ ޚަވައިތަރ ،ފުލައިޓަށް

ހުޅުވާލުމާއެކު ތިން މިނެޓެއްހާ ތެރޭގައި މުޅި

ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ ދެނެގަތުމުގައި މާ ގިނަ

ފުލައިޓުގައި ހުޅު ހިފައި ،އެކީ އެކައްޗަކަށް

ވަގުތުތައް ހޭދަކުރި ކަމެވެ .އަދި ،ފުލައިޓުގެ ކޯ-

އަލިފާން ރޯވެ އަނދަން ފެށިއެވެ.

ޕައިލެޓު މި މަރުކާގެ ފުލައިޓެއް ދުއްވަން ފެށިތާ ވީ

ފުލައިޓުގެ ދޮރު ހުޅުވަން އެހާ ވަގުތު

ބަންދުކޮށްފައި

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން
ވައިގެ

ދަތުރުފަތުރުގެ

ހުރިކަމެވެ.
ކުރި ތަޙުޤީޤަށްފަހު
ސަލާމަތީ

ކަންކަން

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ސައުދީ ސިވިލް
އޭވިއޭޝަނުން އިތުރު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް
އެ ޅި އެ ވެ.

އެންމެ  11ދުވަސް ކަމާއި ،އޭނާއަށް ފުލައިޓާ ބެހޭ

ހޭދަވީ ،ފުލައިޓުގައި ތިބި ގިނަ ފަސެންޖަރުން
ފުލައިޓުގެ ކުރިއަށް އައިސް ތޮއްޖެހި ،ޕްރެޝަރ
އީކުއަލައިޒްވެފައި ނެތުމެވެ .ސައުދީ އެއަރލައިން
ކުންފުނީގެ ފުލައިޓު  163އަށް ކުރިމަތިވި މި
ހާދިސާގައި  301މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެން
ދިޔައެވެ .އެއީ  287ފަސެންޖަރުންނާއި 14
ކުރޫންނެވެ .ފަސެންޖަރުންގެ ތެރޭގައި ސައުދީ
އަރަބިއްޔާއަށް

ނިސްބަތްވާ

154

މީހުން

ތިބިއިރު ،ފިތުރު ޢީދުގެ މުނާސަބާގައި މައްކާއަށް
ދާން އަރާތިބި ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ 85
ފަސިންޖަރުން ވެސް ތިއްބެވެ .މީގެއިތުރުން،
www.mndf.gov.mv
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ލާ ން ސް ކޯ ޕް ރަ ލް އި ސް މާ ޢީ ލް ޢާ ިޠ ފް އަ ޙް މަ ދު

މުސްލިމުންނާއި ރޫމީންގެ ދެމެދު ހިނގި "ޔަރްމޫކު"
ހަނގުރާމަކީ

އެ

ހަނގުރާމައިގެ

ސަބަބުން

އެތައް

ގިނަ

ޢިބްރަތެއް ލިއްބައިދޭ ހަނގުރާމައެކެވެ 636 .ވަނަ އަހަރުގެ
އޮގަސްޓް މަހު މިހާރުގެ ސީރިޔާ ،ޖޯޑަން އަދި އިޒްރޭލް ބޯޑަރު
ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ޔަރްމޫކު ނަމަކަށް ކިޔާ ކޯރެއްގެ ކައިރީ
ހިނގި މި ހަނގުރާމާގައި މުސްލިމުން ވަނީ ހަ ދުވަސް ވަންދެއް
ހަނގުރާމަކޮށް ،ކާމިޔާބު ހޯދާފައެވެ .މި ހަނގުރާމަ ވެގެންދިޔައީ
އަސްކަރީ ތާރީޚުގައި ހިނގައިދިޔަ އެންމެ ނިޔާމަ ހަނގުރާމަ
އަށެވެ .އަދި މި ހަނގުރާމަ ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އިސްލާމީ
އުންމަތަށް ފޮނުއްވި މާތް ސާހިބާ ،ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلــى
هللا عليــه وســلم ސުވަރުގެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ،މުސްލިމުން
ހަނގުރާމަކޮށް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބުކަމުގައެވެ .އެކަމުގެ
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭރުގެ ކްރިސްޓިއަން ލެވަންޓްގެ ތެރެއަށް
އިސްލާމްދީން ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރައިގެން ދިޔައެވެ.
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ޝާމްކަރަ
އަބޫބަކުރު

ފަތަޙަ

ކުރެއްވުމަށް

ر�ضــي هللا عنــه ފަސް

ޔަ ރް މޫ ކު ކޯ ރު ( މި ހާ ރު )

ޓަކައި،
ލަޝްކަރު

ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން އެ ލަޝްކަރުތަކަކީ
އަބޫ ޢުބައިދާ ޢާމިރު ބުން އަލްޖައްރާޙް ر�ضــي
هللا عنــه ގެ ޤިޔާދަތުގެ ދަށުގައި ޝާމްކަރައިގެ
އުތުރުގައިވާ

ޙަމާއަށް

ޙިމްޞާއި

ފޮނުއްވި

ލަޝްކަރާއި ،ޔަޒީދު ބުން އަބޫ ސުފްޔާން ر�ضــي
هللا عنــه ގެ

ޤިޔާދަތުގެ

ދަށުގައި

ދިމިޝްޤަށް

ފޮނުއްވި ލަޝްކަރެވެ .އަދި ޝުރަޙްބީލް ބުން
ޙަސަނާ ر�ضــي هللا عنــه ގެ ޤިޔާދަތުގެ ދަށުގައި
އަލްއުރްދުނަށް ފޮނުއްވި ލަޝްކަރާއި ،ޢަމްރު ބުން

އަލްޔަރްމޫކު ކޯރުގެ ކައިރިންނެވެ .މުސްލިމުންނަށް

އަދި އަނެއް ފަރާތުން އަލްވާޤޫޞާގައި ކޮނެފައިވާ

އަލްޢާޞް ر�ضــي هللا عنــه ގެ ޤިޔާދަތުގެ ދަށުގައި

އެބައިމީހުންގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ޢަދަދު ގިނަކަން

ޚާލިދު

ފެނުމުން،

އެކަމުގެ

ޚަބަރު

އަބޫބަކުރު

ޚަންދަޤުގެ
ބުން

ހިމާޔަތް

ވަލީދު

ހޯދައިގެންނެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ

ر�ضــي هللا عنــه

ر�ضــي هللا عنــه އަށް ދެއްވިއެވެ.

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ފެށްޓެވިއެވެ .އެގޮތުން

ދެން ޢިރާޤުގައި ހުންނެވި

ލަޝްކަރު ބައިބަޔަށް ބައްސަވާލެއްވިއެވެ .އެއިން

ވަލީދުގެ

ހަނގުރާމަވެރިން

ޚާލިދު

ބުން

ކޮންމެ

ބައެއްގައި

900

ތިއްބެވެ .އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް  38ބަޔަށް
ބައްސަވާލެއްވިއެވެ.

އެއަށްފަހު

ދެން

މެދާއި

ކަނާއަތް ފަރާތާއި ވާތް ފަރާތާއި ކުރިއާއި ފަހަތަށް
ބެއްސެވިއެވެ .މެދުގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވީ އަބޫ
ޢުބައިދާއާއި ޢަމްރު ބުން އަލްޢާޞްއެވެ .ކަނާތް
ފަރާތުގައި ހުންނެވީ ޝުރަޙްބީލެވެ .އަދި ވާތް
ފަރާތުގައި ހުންނެވީ ޔަޒީދެވެ .ر�ضــي هللا عنهــم
أجمعيــن.
ހަނގުރާމަ

އަލްޤަޢުޤަޢު

ފެށުމަށް

ބުން ޢަމްރާއި އިކްރިމާ ބުން އަބޫ ޖަހުލަށް
ފަލަސްޠީނަށް ފޮނުއްވި ލަޝްކަރުގެ އިތުރުން

ލަޝްކަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާއެކު ،މުސްލިމުންގެ

އިކްރިމާ ބުން އަބޫ ޖަހުލު ر�ضــي هللا عنــه ގެ

ލަޝްކަރުގެ ގާތަށް ދިއުމަށް އަބޫބަކުރު ر�ضــي هللا

ޤިޔާދަތުގެ ދަށުގައި މި ލަޝްކަރުތަކަށް ބާރުދީ

عنه އެންގެވިއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޝްކަރުގެ

އެހީތެރިވެދިނުމަށް

ފޮނުއްވި

ލަޝްކަރެވެ.

މި ލަޝްކަރުތައް ޔަރްމޫކު ހަނގުރާމައަށް
ނުކުތީ އެކުއެކީގައެވެ .އަދި މި ލަޝްކަރުތަކުގެ
މުޖާހިދުންގެ ޢަދަދު ތިރީސްހާހާ ގާތްކުރެއެވެ.
މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގެ ޚަބަރު ރޫމީންނަށް
ލިބުމާ އެކު އެބައިމީހުން ސަތޭހަ ފަންސާސް
ހާހަށްވުރެ ގިނަ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ލަޝްކަރެއް
ތައްޔާރުކުރިއެވެ.

ދެބައިމީހުން

ބައްދަލުވީ

އަނެއްބައި އަލްމުޘަށްނާ ބުން ޙާރިޘަތުއްޝައިބާނީގެ
ދަށުގައި ޢިރާޤުގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގެވިއެވެ.
ޚާލިދު

ބުން

ވަލީދު

ر�ضــي هللا عنــه ޢިރާޤުން

ޝާމްކަރައަށް ވަރަށް އަވަހަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އަދި އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވުމުން ލަޝްކަރު
ޖަމާކުރައްވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤިޔާދަތުގެ ދަށުގައި
ސަފުތައް

ތަރުތީބުކުރެއްވިއެވެ.

ރޫމީން ތިބީ އެއްފަރާތުން ޔަރްމޫކު ކޯރުގެ

އަމުރުކުރެއްވިއެވެ .އެ ދެ ބޭކަލުން ރޫމީން
ފިލާތިބި

ހަނގުރާމައިގެ

ތަނުން

މައިދާނަށް

ނެރުނުހިނދު ،ޚާލިދު ބުން ވަލީދު ر�ضــي هللا عنــه
ސަފުތަކުގެ މެދުގައި ތިއްބެވި މުޖާހިދުންނާއެކު
ރޫމީންނާ

ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ.

އަދި

ކަނާތް

ފަރާތާއި ވާތް ފަރާތުގައި ތިބި ރޫމީންގެ މީހުން
ދޫކޮށްލެއްވިއެވެ.
ހަނގުރާމައިން

އެއީ

ރޫމީންގެ

ތެރެއިން

ފިލަންދާ

މީހުން

އެގޮތުގައި

ދޫކޮށްލުމަށެވެ .އަދި އޭގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމަ
ކުރަމުން ދިޔަ މުސްލިމުންނަށް ލުއިވާނެތީއެވެ.
އެއައްފަހު

ރޫމީން

ބައިބައިވެ،

ހަނގުރާމަ

ނިމުނެވެ .އަދި ހަނގުރާމައިން މުސްލިމުންނަށް
www.mndf.gov.mv
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ނަޞްރު

ލިބުނެވެ.

ޔަރްމޫކު ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުންނަށް
ނަޞްރު ލިބުމަށް މެދުވެރިވި ބައެއް ސަބަބުތައް:
މި

ހަނގުރާމައިގައި

މުސްލިމުންނާއި

ރޫމީންގެ

ބައިވެރިވި
ތަފާތު

އަދަދުގެ

ބޮޑުކަމާއެކު ވެސް ،ﷲ ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅާއި
ޤުދުރަތްތެރިކަމާއެކު ،މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރު
ލިބުނެވެ.

މުސްލިމުންނަށް

މިފަދަ

ނަޞްރެއް

ލިބުމަށް މެދުވެރިވީ ،ﷲ ތަޢާލާއަށް އެ ބޭކަލުންގެ
ހިތްތަކުގައި އޮތް އިތުބާރާއި ،ހަނގުރާމައިގައި ﷲ
ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ނަޞްރު ލިބުނުކަމުގައި ވިޔަސް
ނުވަތަ އެ އިލާހުގެ މަގުގައި ޝަހީދުވީކަމުގައި
ވިޔަސް ،އެ ދެ ގޮތަކީ ވެސް ހެޔޮ ދެގޮތް ކަމަށް

ނ ތި ީ
ކ
ނ ަ
ރމ ޫ ު
ޔ ް
ބ އެއްފ ަ ާރތު ް
ރޫމީ ް
ނ
ކޯ ުރގެ އަދި އަ ެ
ނއ ް ފ ަ ާރތު ް
ނ ަ
ދޤުގ ެ
ޫޞގައ ި ކޮ ެ
ނފައ ި ާވ ޚަ ް
އަލ ް ާވޤ ާ
ދ
ޔތ ް ހ ޯ ަ
ހި ާމ ަ
ނ ެ
ނވެާ .ޚލި ު
ދއިގ ެ ް
ދ ر�ضي هللا عنه
ނ އަލްވަލީ ު
ބ ް
ު
ހ ަނގު ާރމ ައ ިގ ެ އ ި ާދރީ މ ަސަ އްކަތްތައ ް
ނ ލަޝް ކަ ުރ
ށ ެ
ޓވިއެވެ .އެގޮތު ް
ފެ ް
ބއ ްސަ ާވލެއްވިއެވެ.
ށ ަ
ބ ަ
ބއ ި ަ
ަ
ޔ ް
އެބޭކަލުން އީމާންވެ ޤަބޫލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެއް
ވެރިއެއްގެ ޤިޔާދަތުގެ ދަށުގައިވުމާއި ،ލަޝްކަރުގެ
ސަފުތައް ތަރުތީބުކުރުމުގައި މުޅި ލަޝްކަރުގެ
އެއްބައިވަންތަކަން ވަނީ ހަނގުރާމަ ފެށިގެން
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ނިމެންދެއް ބަދަހިކަމާއިއެކު ދަމަހައްޓަވާފައެވެ.
އަދި އަސްކަރީ ގޮތުން ޚާލިދު ބުން އަލްވަލީދު ر�ضي
هللا عنــه ގެ ރޭވުންތެރިކަން ފާހަގަވެގެންދިޔައެވެ.
އަލްވާޤޫޞާއާއި ކޯރާ ދެމެދުގައި ރޫމީން ތިބުމުން،
މެދުން

އެބައިމީހުންނަށް

ހަމަލާދޭ

ހިނދު،

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު ކޯރަށް ގެނބި
އަދި އަނެއް ބަޔަކު އަލްވާޤޫޞާގެ ވަޅުގަނޑަށް
ވެއްޓޭނެކަން

ދެނެވަޑައިގެން،

ޚާލިދުގެފާނުގެ

އަސްކަރީ ޕްލޭން ރޭއްވެވީ އެގޮތަށެވެ .ދުވެ
ފިލާފާނެ

ކަމުގެ

ބިރަށް

ޓަކައި،

ރޫމީންގެ

ތެރެއިން ފައިމަގުގައި ތިބި ކޮންމެ ހަތް މީހަކު

ޗޭނުގަނޑަކުން އައްސާފައި ތިބުމުން ،އެމީހުންގެ
ތެރެއިން އެންމެ މީހަކު ޤަތުލުވިޔަސް ނުވަތަ
އަނިޔާވިޔަސް،

އެބައިމީހުންގެ

ހަރަކާތްތައް

ހުއްޓުވުނު މައިގަނޑު ސަބަބުކަމުގައި އެކަން
ވެ ގެ ން ދި ޔަ އެ ވެ.
_ https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of
the_Yarmuk
 https://www.slideshare.net/RoyalKing3/
battle-of-yarmouk-islamic-history

ސ ޫކ ުލ ަފ ޔަ ރ ިއ ވެ ކު އ ަ
ް
ޭޝ ްނ ްޑ ިރ ްލ
ސްކޫލުތަކުން

އިވެކުއޭޝަން

ޑްރިލް

ސްކޫލުތަކުގައި

ޓީޗަރުންނާއި

މަސައްކަތްކުރާ

ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހާދިސާތައް ހިނގުމުގެ ކުރިން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފުން އަމަލުކުރެވިދާނެ

ހާދިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލުތަކުގެ

ބައެއް

ހުރިހާ

ތަރުތީބާއި ކޮންޓްރޯލް ބެލެހެއްޓުން ކޮންމެހެން

ދަރިވަރުންނަން "އެސެމްބްލް ޕޮއިންޓް" ރަނގަޅަށް

ވެސް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ދަރިވަރުންނާއި

ކިޔައިދިނުމާއި ،ސްކޫލުގެ އާންމު ބެލް ރިންގާއި

އަވަހަށް

އިމަރޖެންސީ ރިންގް ތަފާތު ކުރުމުގެ އިތުރުން

ސްކޫލު އިމާރާތުން ނިކުތުމަށް ޓަކައި ލިބެންހުރި

ދަރިވަރުންނާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެ އަޑުތަކަށް

އެގްޒިޓްތައް ބޭނުން ކުރާނެގޮތް ހެދުމަށެވެ .މި

އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ،ސްކޫލުން ނިކުންނަން

މަޤްޞަދު ހާސިލު ކުރެވޭނީ ސްކޫލުގެ އިމަޖެންސީ

ހުންނަ

ކޮންމެ

ފަޔަރ އެލާމް އެޅުމުން ،ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވެސް

ދުވަހަކު ބަލާފާސްކުރުމާއި ،ނިކުންނަން ހުންނަ

ސްކޫލުގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން ވެސް ކުރާނެ ކަމެއް

ތަންތަން ބަންދު ކުރެވިފައިވާނަމަ އެ ތަންތައް

ސީދާ އެނގިގެންނެވެ އަދި ސްކޫލު އިމަޖެންސީ

ހުޅުވައި،

މީހުންނަން

ޕްރޮސީޖާއަށް ކުދީން އަހުލުވެރިވެގެންނެވެ.

ފަސޭހައިން ވަދެވޭގޮތް ހެދުން ،އަދި ،ބޭނުން

ޓީޗަރުންނާއި

ސްޓާފުން

އެހެނިހެން

ކަންތައްތައް

ދޮރުތައް

ހިމަނާލާނަމެވެ.

ތަޅުނުލައި

ސިޑިތަކާއި

ހުރިތޯ

ހޯލްތަކަށް

ސ ޓް ކް ލާ ސް
ސާ ޖަ ން ޓް ފަ ް
ރި ފާ ޢު މު ޙަ އް މަ ދު

އެ

ދިޔައެވެ.

އޭރުގެ

ސްކޫލަކީ

ސޭފްޓީ

ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ފެތޭ ސްކޫލެކެވެ .ނަމަވެސް
އޭރު އެ އިމާރާތުގައި ފަހުގެ އިމާރާތްތަކުގައި
ހުންނަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފީޗާސްތަކެއް ފުރިހަމައެއް
ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ހާދިސާ އެހާ ނުރައްކާތެރި
ނިކުތުމަށް

ވެގެންދިއައީ

އެކަށީގެން

ވާވަރަށް

ދޮރުތައް ނެތުމާއި ،އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގައި
ދޯދިޔާ

ކަންތައްތަކެއް

ހުރުމާއި،

ރަނގަޅު

އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭނެއް ނެތުމާއި ،ކުލާސްރޫމްތައް
ތޮއްޖެހިފައިވުމާއި،

އެކްޓިވް

އަދި

ޕެސިވް

ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމްތައް ނެތުމާއި،
އެ ސްކޫލުގެ ދެވަނަ ފްލޯއިން ގިނަ ކުދީން
ފު ން މާ ލު މު ން ނެ ވެ.
މިފަދަ ކޮންމެ ހާދިސާއަކީ ވެސް ޢިބްރަތްތެރި
ފިލާވަޅުތަކެވެ .އެއީ ފަޔަރފައިޓަރުންނާއި މި
ކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މީހުންނަށާއި
ސްކޫލުތަކަށް ދަރީން ފޮނުވާ ބެލެނިވެރީންނަށެވެ.
އެގޮތުން މި ފުރަމާލޭގައި ވެސް ވަރަށް ބައިވަރު
ސްކޫލުތައް އެބަހުއްޓެވެ .އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް
ސްކޫލުތަކަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ
ސްކޫލުތަކުގެ ފަޔަރ ޑްރިލްތައް ސެޑިއުލް
ކުރުމާއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަން
ޖެހޭނީ

ސްކޫލުތަކުންނެވެ.

ފަޔަރ

ޑްރިލް

ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސްކޫލުގައި ހެދިފައިއޮތް
އިވެކުއޭޝަން

ޕްލޭނާ

އެއްގޮތަށް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމާއި ،އަހަރަކު ދެ ފަޔަރ ޑްރިލް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .އެގޮތުން
އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ،އެއް ޑްރިލް ބޭއްވުމާއި ،ދެވަނަ
ޑްރިލްއެއް ޗުއްޓީ ބްރޭކަށް ފަހު ބޭއްވިދާނެއެވެ.
މި ގޮތަށް ދެ ޑްރިލް ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ސްކޫލުގެ
ދަރިވަރުން ބަދަލުވުމާއި ސްކޫލުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ޓީޗަރުންނާއި އެހެނިހެން ސްޓާފުން ބަދަލުވުމުން
އެމީހުން

ޕްލޭންތަކަށް

އަހުލުވެރި

ކުރުމާއި

ސްކޫލުގެ އިމަޖެންސީ ޑްރިލްތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް
ސްކޫލު މާހައުލު ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ .އެގޮތުން

ނުކުރާ ސަރަހައްދުތައް ބްލޮކްކޮށް ،މީހުންނަން
ނުވަދެވޭގޮތް ހަދަންވާނެއެވެ.
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ސްކޫލުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ
ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކަށް ބަލައިލުމަކީ މުހިންމު
ކަމެކެވެ .އެގޮތުން  1958ޑިސެންބަރު  1ވަނަ
ދުވަހު ޝިކާގޯގައި ހުންނަ އަވަރ ލޭޑީ އޮފް
އެންޖެލްސް ސްކޫލުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ތިން ސްޓާފުންނާއި92 ،
ކިޔަވާ ކުދީން ވަނީ މަރުވެފައެވެ .މި ހާދިސާ
ހިނގާފައިވަނީ މެންދުރު  2އަދި  2:30އާ
ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ .ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ
ބޭސްމަންޓުގައި ކުނިއަޅަން ބަހައްޓާފައި ހުރި
ފީފާތަކެއްގައެވެ.

އިސާހިތަކު

މުޅި

ސްކޫލަށް

ދުންތައް ފެތުރި ،މުޅި ހާދިސާ ބޮޑުވަރުވެގެން

ސްކޫލުތަކެވެ.

އަދި

ވަރަށް

ރަނގަޅު

ޕްލޭންތަކާއެކު އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްތައް ބާއްވާ
ތަންތަނެވެ .ނަމަވެސް އަނެއްބައި ސްކޫލުތަކަކީ
މީހުން

ދިރިއުޅޭ

އިމާރާތްތަކުގައި

ހުންނަ

ސްކޫލުތަކެވެ .އެހެންކަމުން މިފަދަ ސްކޫލުތައް
ހުންނަ އިމާރާތެއްގައި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ
ހާދިސާގެ ނުރައްކާތެރިކަން އަންދާޒާކުރަން އެހާ
ފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ .ސަބަބަކީ އެ ފަދަ
އިމާރާތްތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅެން
ކަމަށްވެފައި ،ސްކޫލު އިމާރާތުގެ ފީޗާސްތަކާއި
މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތުގެ ފީޗާސްތައް ތަފާތު
ވާނެތީއެވެ .އެހެންކަމުން މިއީ ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަކުން ވެސް ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަމެއް
ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

www.mndf.gov.mv
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ލާ ން ސް ކޯ ޕް ރަ ލް މު ޙަ އް މަ ދު އި ޝާ ން ޙު ސަ އި ން

ދެންނެވުނު
އަހަރުމެން

މިއަދު

ދަންނަ

ޕީރިއޮޑިކް

ޓޭބަލްގެ ފްރޭމްވޯކް އުފެއްދީ  1869ވަނަ އަހަރު
ރަޝިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ކެމިސްޓެއް ކަމުގައިވާ
ޑިމިޓްރީ މަންޑަލޭވްއެވެ .މި ޕީރިއޮޑިކް ޓޭބަލް
ފުރަތަމަ

އެކުލަވާލިއިރު،

އެކުލަވާލާފައިވަނީ

ފަހުން ދެނަގަނެވެން ހުރި ޕީރިއޮޑިކް ޓޭބަލްގެ
އެލެމެންޓްތަކަށް ޖާގަ ދޫކުރަމުންނެވެ .މި ޗާޓު
އެކުލަވާލުމުގެ ތެރޭގައި ޑިމިޓްރީ މަންޑަލޭވްއަށް
ދަސްވީ ،އޭގައިވާ ކޮންމެ އެލެމެންޓަކީ ވެސް
ފުރިހަމަ ސެޓެއްގެ އެއްބައި ކަމުގައެވެ .އަދި ހަމަ
އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިތުރު
ދިރާސާތަކުން ،މީގެކުރިން އެނގިފައިނުވާ ތިން

އެތުރިގެންވަނީ

އެލެމެންޓްތައް

އެލެމެންޓްތަކެކެވެ.

ދަނބު

ފެންނަ

ކުލައިން

ނަންބަރަށް

ގުރޫޕުގައި ހިމެނެނީ [ޓްރާންޒިޝަން މެޓަލްސް]

ނިސްބަތްކޮށްގެންނެވެ .އެލެމެންޓެއްގެ އެޓޮމިކް

ކަމުގައިވާ ރަނާއި ކޮޕަރ ފަދަ އެލެމެންޓްތަކެވެ.

އެލެމެންޓެއްގައި

ތިރިން ދެވަނަ ސަފުގައި [ލެންތަނައިޑްސް] ކިޔޭ

އެކުލެވޭ އެޓޮމްތަކުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޓޯންތަކުގެ

އެލެމެންޓްސް އެކުލެވިގެންވާއިރު އެންމެ ތިރީ

ނިސްބަތުންނެވެ .އެންމެ ދަށް އެޓޮމިކް ނަންބަރުގެ

ސަފުގައި ހިމެނެނީ [އެކްޓިނައިޑްސް] އޭ ކިޔޭ

އެލެމެންޓުން ފެށިގެން އެންމެ ގިނަ އެޓޮމިކް

އެލެމެންޓްސްއެވެ .ގްރޫޕް  0ކަމަށްވާ އެންމެ

ނަންބަރުގެ އެލެމެންޓަށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ

ކަނާތަށް ފެންނަ ބަރީގައި ހިމެނެނީ ނޯބްލް

އެ ޗާޓު ފެށެނީ [ހައިޑްރޮޖެން] އިންނެވެ.

ގޭ ސް ތަ ކެ ވެ.

އެ

އެލެމެންޓްތަކުގެ

ނަންބަރު

އެޓޮމިކް

ކަނޑައެޅިގެންދަނީ

ހައިޑްރޮޖެންގެ އެޓޮމިކް ނަންބަރަކީ  1އެވެ.
ގްރޫޕްތަކަކަށް

ކުލަ

ކޯޑުން

ބެހިފައިވާ

އެޓޮމްތަކުގައި
ޕްރޮޓޯންގެ

އަދަދާއި

އެކުލެވޭ

ގިނަފަހަރު

އަދަދު

އިލެކްޓްރޯންގެ

އެޓޮމިކް

އެހެންކަމުން

އެ ޗާޓުގައިވާ އެކި ކުލަތަކާއި ގްރޫޕުތަކުން

ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ.

ނިސްބަތް ކޮށްދެނީ އެލެމެންޓްތަކުގެ ސިފަތަކާއި

ނަންބަރުން އެޓޮމެއްގައި ހިމެނޭ އިލެކްޓްރޯންގެ
އަދަދު ވެސް ދައްކުވައިދެއެވެ .އެލެމެންޓެއްގެ
އެޓޮމްގެ

އެވަރެޖް

[އެޓޮމިކް

މާސް]

ކިޔޭ

ބަރުދަނަށް

ނަމަކީ

އެވެ.

އެޓޮމިކް މާސްއަކީ އެޓޮމްގެ ނިއުކްލިއަސްގައި
އެކުލެވޭ ޕްރޮޓޯންސް އަދި ނިއުޓްރޯންސްއިން
ކަނޑައަޅައިދޭ އެއްޗެކެވެ .ޕީރިއޮޑިކް ޓޭބަލްގައި
ހިމެނޭ ކޮންމެ ގްރޫޕެއް ވެސް އެކުލެވިގެންވަނީ ވަކި
އަދަދަކަށް އޭގެ ބޭރު ފަށަލާގައި އިލެކްޓްރޯންސް
ހިމެނޭ

އެލެމެންޓްތަކުންނެވެ.

ގުރޫޕު

ކުރެވިފައިވާ

ވެސް

އެއްގޮތް

އެލެމެންޓްތަކެކެވެ.
އެލެމެންޓެއް ދެނެގަތެވެ .އެ ތިން އެލެމެންޓަކީ

އިތުރު ކަންކަމެވެ .ޕީރިއޮޑިކް ޓޭބަލްގެ ގްރޫޕް

ގޭލިއަމް ،ސްކެންޑިއަމް އަދި ޖަރމޭނިއަމްއެވެ.

 1ގައި ހިމެނޭ އެލެމެންޓްތަކަކީ [އަލްކަލައި

ޕީރިއޮޑިކް ޓޭބަލަކީ  100އަށް ވުރެ ގިނަ

މެޓަލްސް] އެވެ .ގްރޫޕް  2ގައި ހިމެނެނީ

ކެމިކަލް އެލެމެންޓްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ
ޗާޓެކެވެ.
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އަދި

ޕީރިއޮޑިކް
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ޓޭބަލްގައި

މި

[އަލްކަލައިން-އަރތު] ގެ އެލެމެންޓްތަކެވެ .މިއީ
ހަމައެކަނި ކޮމްޕައުންޑްތަކުގައި ޤުދުރަތުން އުފެދޭ

ހުރިހާ

އެލެމެންޓްތަކަކީ

ސިފަތަކެއް
ކޮންމެ

އެކުގައި
ލބިގެންވާ

ގްރޫޕަކަށް

ވެސް

ނަމަކާއި ނަންބަރެއް ލިބިގެންވެއެވެ 8 .ގުރޫޕަށް
އެކުލެވިގެންވާ ޕީރިއޮޑިކް ޓޭބަލަށް އެންމެ ފަހުން
އެލެމެންޓެއް އިތުރުވީ  2016ވަނަ އަހަރުއެވެ.
މި އެލެމެންޓްތަކަކީ ނިހޯނިއަމް ،މޮސްކޯވިއަމް،
ޓެނެސީން އަދި އޯގަނެސަންއެވެ.

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

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ އެތުލީޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެމްއެންޑީއެފްގައި
		
މަސައްކަތްކުރައްވާ ސާޖަންޓް ޙުސައިން ފަޒީލް ހާރޫން (ސ.ނ )6955އަކީ ސިފައިންގެ އެންމެ
ސލްޖަރ މަޤާމު ހާސިލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަތްޕުޅުން ކޮމެންޑޭޝަން
ފިޓެސްޓް ޯ
ލެޓަރ ލިބިލެއްވި ސޯލްޖަރެވެ .ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ އުންމީދީ އެތުލީޓެކެވެ .ޤައުމީ ލެވެލްގައި ކާމިޔާބު ގިނަ
ރި ޯކޑްތަކެއް ހަދާފައިވާ ދުވެލި ބާރު ދުވުންތެރިއެކެވެ .މި މަޒުމޫނުގައި މި ދުވުންތެރިޔާގެ ކެރިއަރުގެ މައްޗަށާއި
ހޯއްދަވާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ހއ .މުރައިދޫއަށް އުފަން މި އެތުލީޓަކީ ޤައުމީ
ލެވެލްގެ އެހެން ބައެއް އެތުލީޓުން ފަދައިން ސްކޫލު
ދައުރުގައި ވިދާލި އެތުލީޓެއް ނޫނެވެ .ހއ .މުރައިދޫ
ސްކޫލުން ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރެއްވި ސޖޓ .ޙުސައިން
ފަޒީލް ،މަދުރަސީ ދައުރުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ފުޓްބޯޅަ
ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އޭރު ސޖޓ .ފަޒީލް
އެންމެ ކުޅޭހިތްވާ ކުޅިވަރަކީ ވެސް ފުޓްބޯޅައެވެ.
މަދުރަސީ ހަޔާތަށްފަހު ވެލާނާ އިބްރާހީމް ނާޞިރު
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރޭމްޕް ސަރވިސްގައި
އަހަރެއްހާ

ދުވަހު

މަސައްކަތްކުރެއްވި

ނަމަވެސް

www.mndf.gov.mv
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އަސްކަރީ ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވީ ކެރިއަރ ބިނާކުރަން
އެންމެ ރަނގަޅު ދާއިރާއަކީ އަސްކަރިއްޔާކަމުގައި
ދެކިލައްވައިގެންނެވެ 2012 .ޖަނަވަރީ 1
ވަނަ ދުވަހު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވި
ޙުސައިން

ސޖޓ.

ހާރޫން

ފަޒީލް

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު
ފުރިހަމަކުރެއްވި

ތެރޭގައި

ކޯސްތަކުގެ

މެރިން ކޯރ ބޭސިކް ކޯސް ،މިލިޓަރީ
ޑައިވިންގ

ސްވިމިންގ

ކޯސް،

އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް ،އަދި ސްވިމިންގ
އެސޯސިއޭޝަނުން

ހިންގި

އިންސްޓްރަކްޓަރ

ކޯސް

ހިމެނެއެވެ.

ސޖޓ.

ޙުސައިން

މީގެ

އިތުރުން

ސްވިމިންގ

ފަޒީލަކީ ޕަޑީ ސަޓިފައިޑް އޯޕެން ވޯޓަރ
ޑައިވަރެއްގެ އިތުރުން އެޑްވާންސް އޯޕެން
ވޯޓަރ އަދި ރެސްކިޔު ޑައިވަރެކެވެ .ހަމައެހެންމެ
ޕަޑީ ސަޓިފައިޑް އިމަޖެންސީ ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރ

ޕާކިސްތާނުގައި

(އީއެފްއާރު) އެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ސޖޓ .ފަޒީލް ވަނީ
ސްރީލަންކާއިން ކުއިކް ރިއެކްޝަން ޓްރެއިނިންގ ކޯސް (ކިއުއާރުޓީ)
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ .އިސްވެ ދެންނެވުނު ކޯސްތަކުގެ
ތެރެއިން ސޖޓ .ޙުސައިން ފަޒީލު ވަނީ މިލިޓަރީ ޑައިވިންގ
ކޯހުގެ އެންމެ ފިޓެސްޓް ޑައިވަރުގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި
ސްވިމިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯހުގެ އެންމެ ބޮޑު ޕެކޭޖްކަމުގައިވާ
ކޮމްބެޓް ސްވިމިންގ ކޯހުގެ އެއްވަނަ ހާސިލުކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން
ރެސްކިޔު ސްވިމިންގ ސިލްވަރ ލެވެލް އަދި ރެސްކިޔު ސްވިމިންގ
ގޯލްޑް ލެވެލް ވެސް ސޖޓ .ފަޒީލް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 57ވަނަ އަސާސީ
އަސްކަރީ

ތަމްރީނު

ކޯސް

ފުރިހަމަކުރައްވައި

ކެރިއަރ

ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޕޭސެސް ކޮމްޕެޓިޝަންގައި ސިލްވަރ މެޑަލް ހޯދި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޕޭސެސް
ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނިލެއްވި ސޖޓ .ޙުސައިން ފަޒީލް ވަނީ އެ މުބާރާތުގައި
އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވި ދެ ފަހަރު ވެސް އެ ޓީމުގައި ހިމެނިލައްވާފައެވެ.
ސޖޓ .ޙުސައިން ފަޒީލް ދުވުމުގެ ކެރިއަރ ފެށްޓެވީ  2013ވަނަ
އަހަރެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ރެކޯޑެއް ހަދާފައިވަނީ  2016ވަނަ
އަހަރު ބޭއްވި ދިރާގު  5ކިލޯ މީޓަރ ރޯޑް ރޭހުގައެވެ .އެއީ  16މިނެޓާއި
 31ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ .އޭގެ ފަހުން  2017ވަނަ
އަހަރު އިންޑިއާގައި ބޭއްވި އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި
ދެވަނަ ޤައުމީ ރެކޯޑް ހެދިއެވެ .އެއީ

މީޓަރ ކެޓަގަރީން  34މިނެޓާއި 21

ފެށްޓެވި ސޖޓ .ޙުސައިން

ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

ފަޒީލަކީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ

އޭގެ ފަހުން ސޖޓ .ހުސައިން ފަޒީލް

ގުޅިލެއްވުމުގެ ކުރިން ،ދުވާ ޓްރެކުން
ފެނުނު މޫނެއް ނޫނެވެ" .އެތުލެޓިކްސް ދާއިރާއަށް ވަދެވުނީ
އެމްޑީޔޫތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ދުވުމުގެ މުބާރާތާއި އޭގެފަހުން
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރޯޑް ރޭސްތަކުން .މިގޮތުން ރޭހަކަށްވުރެ
ރޭހެއްގައި ލިބޭ ކާމިޔާބީ މަތިވާން ފެށުމުން އެތުލީޓެއްގެ
ގޮތުގައި ކެރިއަރ ބިނާކުރަން އާ ހިތްވަރެއް ލިބި ،އެގޮތުގައި
ކުރިއަށް ދިޔައީ ".ސޖޓ .ޙުސައިން ފަޒީލް އެތުލީޓަކަށް
ވީގޮތް ކިޔައިދެއްވިއެވެ.
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އެ

މުބާރާތުގައި

10000

ހެދި ޤައުމީ ރެކޯޑްތަކުގެ ތެރޭގައި  10ކިލޯމީޓަރު ރެކޯޑް
( 10000 ،)31:48މީޓަރ ރެކޯޑް ( 5000 ،)32:36މީޓަރ ރެކޯޑް
( )15:31އަދި  3000މީޓަރ ރެކޯޑް ( )9:31ހިމެނެއެވެ.
ޤައުމީ

ރެކޯޑްތަކުގެ

އިތުރުން

ސޖޓ.

ފަޒީލްގެ

އަމިއްލަ

ރެކޯޑްތަކަށް ވެސް ނަޒަރު ހިންގާލާނަމެވެ .މިގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު
އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި  1500މީޓަރ ދުވުން 04:03:34
އިން ނިންމިއިރު ،އެ އަހަރު އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭޝިއަން
ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި  10000މީޓަރ ދުވުން ނިންމާފައިވަނީ 34:31

އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑްގައި ހިމެފައިވަނީ 2015
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ .ސޖޓ .ފަޒީލް
ރާއްޖެއިން

ބޭރުން

ދާއިރާއިން

އެތުލެޓިކްސް

ހޯއްދަވާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް
އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ދެއްވި ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި
 2016ވަނަ އަހަރު މޮރޮކޯގައި ތިން މަސް
ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވިއިރު2017 ،
ފެށިގެން

ނޮވެންބަރުން

 2018ވަނަ އަހަރުގެ
އެޕްރީލް މަހުގެ

ނިޔަލަށް ހަ މަހުގެ

ތަމްރީނެއް މޮރޮކޯގައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި
ވެއެވެ.

އަދި

އޭޝިއަން

އެތުލެޓިކްސް

ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތިން މަސް
ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި
ވެސް ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރގެ
ފިޓެސްޓް ސޯލްޖަރގެ މަޤާމު  2016ވަނަ
އިންނެވެ .އަދި ހަމަ އެ މުބާރާތުގެ 5000
މީޓަރ ދުވުން ސޖޓ .ފަޒީލް ނިންމާފައި ވަނީ
 15:53އިންނެވެ .މީގެ އިތުރުން މޮރޮކޯގައި
 2018ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސެމީ މެރަތަންގައި
 10ކިލޯމީޓަރ ދުވުން ނިންމާފައިވަނީ31:34 ،

އަހަރާއި  2018ވަނަ އަހަރު ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ
ވެސް ސޖޓ .ޙުސައިން ފަޒީލް ހާރޫންއެވެ.
ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބުގެ އެތުލެޓިކްސް
ޓީމުގައި

2013

ވަނަ

އަހަރުން

ފެށިގެން

ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ މި އެތުލީޓު ،ޤައުމީ

ތަމްރީނު

2019

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާއިރު،

ވަނަ އަހަރު ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ތިން
މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީނެއް ވެސް އިންޑިއާގައި
ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ހަމަ އެ އަހަރު
ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް
ވެސް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީނެއް އިންޑިއާގެ
ބެންގަލޫރުން ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ސޖޓ .ޙުސައިން ފަޒީލް ވަނީ ޤައުމީ
އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައި ހިމެނި މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން

އިންނެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް ސޖޓ.

ބޭރުގެ  6މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.

ބާރުވަމުންދިޔަ

މިގޮތުން އަޒަރުބައިޖާންގައި  2017ވަނަ އަހަރު

ޤަތަރުގެ

ސޮލިޑައިރިޓީ

ޙުސައިން

ފަޒީލްގެ

އަހަރެކެވެ.

ދުވެލި

މިގޮތުން

އެ

އަހަރު

ބޭއްވި

4

ވަނަ

އިސްލާމިކް

ވެރިރަށް ދޯހާގައި ބޭއްވި އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް

ގޭމްސްގައި  5000މީޓަރާއި 1500 ،މީޓަރ

ދުވުން

ދުވުމުގައި ވާދަކުރިއިރު އެ އަހަރު އިންޑިއާގައި

 32:46:14އިން ނިންމިއިރު ،އެ މުބާރާތުގެ

ބޭއްވި

ވެސް

 5000މީޓަރ ދުވުން ސޖޓ .ޙުސައިން ފަޒީލް

 5000މީޓަރާއި 10000 ،މީޓަރ ދުވުމުގައި

ނިންމީ  15:30:27އިންނެވެ .މި މުބާރާތްތަކުގެ

ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

2019

އިތުރުން ރާއްޖޭގައި  2019ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވި ތިން

ނޭޝަނަލް ގްރޭންޑް ޕްރިކްސްގައި  3000މީޓަރ

މުބާރާތެއްގައި ޤައުމީ ޓީމުގެ އެތުލީޓެއްގެ ގޮތުގައި

ދުވުން ނިންމާފައިވަނީ  9:11އިންނެވެ.

 5000މީޓަރ އަދި  10000މީޓަރ ދުވުމުގައި

ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި

އެތުލެޓިކްސް

10000

މީޓަރ

ކެރިއަރގައި

ސޖޓ.

ޙުސައިން ފަޒީލް ހޯދާފައިވާ އެވޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު
"މިހާރު" ނޫހުން  2019ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި
އެވޯޑް

ނައިޓްގައި

އެތުލެޓިކްސް

ދާއިރާއިން

ސެކަންޑް ބެސްޓް އިންޑިވިޖުއަލް ޕްލޭޔަރ އޮފް
ދަ އިޔަރ ( )2018އާއި އެމްއެންޑީއެފް ފިޓެސްޓް
ސޯލްޖަރގެ މަޤާމު  2016ވަނަ އަހަރާއި2018 ،
ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރުން 2019 ،ވަނަ އަހަރު

އޭޝިއަން

ސޖޓ.

ފަޒީލް

ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި
މީގެ

އިތުރުން

ވާދަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެއީ ދޯހާގައި ބޭއްވި އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް
ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި
އިންޑިއަން

އޯޝަން

މޮރިޝަސްގައި
އައިލެންޑް

ބޭއްވި
ގޭމްސްއާއި

ނޭޕާލްގެ ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވި  13ވަނަ ސައުތު
އޭޝިއަން ގޭމްސްއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު
ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ކްރޮސް ކަންޓްރީ
ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި

ވެސް

ސޖޓ.

www.mndf.gov.mv

ފަޒީލް

69

ބަ އި ވެ ރި ވެ ލެ އް ވި އެ ވެ.
މަދުރަސީ ހަޔާތުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު އަދި އެންމެ
ކުޅޭހިތްވާ ކުޅިވަރަކީ ފުޓްބޯޅަ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެތުލެޓިކްސް
ކެރިއަރާއެކު ސޖޓ .ފަޒީލް ވަނީ

ފުޓްބޯޅަ

ކުޅުމާ ދުރަށް

ގޮސްފައެވެ" .ފުޓްބޯޅައަކީ އަބަދުވެސް ކުޅޭ ހިތްވާ ކުޅިވަރެއް،
ލިބޭ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގައި ޔުނިޓް ސިފައިންނާއެކު ބީކޭ ދަނޑުގައި
ކުޅެ ހަދަން .ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލީ މޮރޮކޯއަށް ފުރަން ކައިރިވެފައި
ވަނިކޮށް ބީކޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅެނިކޮށް ފައިގެ އެންކަލަށް
ލިބުނު ގެއްލުމާ ގުޅިގެން .އެ ހިސާބުން ހިތަށް އެރީ ކޮންމެވެސް
އެއް ދާއިރާއަކުންނޭ ކެރިއަރ ބިނާ ކުރެވޭނީ ".ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ
އެޅި ސިންތެޓިކް ދުވާ ޓްރެކްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ރެކޯޑެއް ހެދި
ސޖޓ .ފަޒީލް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމާ ދުރަށް ދިޔަ ސަބަބު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
އަސްކަރިއްޔާގައި އުޅެމުން ޤައުމީ ލެވެލްގެ އެތުލީޓަކަށް ވެވޭނީ ގިނަ ބައެއްގެ
އެހީތެރިކަމާ އެކުގައިކަން ޔަޤީނެވެ .ސޖޓ .ފަޒީލް ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި އެތުލެޓިކްސް
ކެރިއަރ ފެށްޓުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވީ އޭރު އެމްޑީޔޫ  3ގެ ބްރާވޯ ޕްލެޓޫންގެ
ޕީއެލްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ކެޕްޓަން ޝިނާން ދެއްވި ސަޕޯޓާއި އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ކެރިއަރގައި މިހާ ހިސާބަށް ދިއުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ޝުކުރެއް ޙައްޤުވާ ފަރާތަކީ ވެސް އެއީކަމުގައި
ސޖޓ .ފަޒީލް ހާމަކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކެރިއަރގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެނީ
ކޯޗް ނަސީރު އިސްމާޢީލްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން
ލިބޭ އެއްބާރުލުމާއި އަދި ޔުނިޓްގެ ސިފައިންގެ ފަރާތުން
ލިބޭ އެހީތެރިކަމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ސޖޓ .ފަޒީލް
ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.
ސިފައިންގެ
ސޯލްޖަރުގެ

އެންމެ

ފިޓެސްޓް

ހައިސިއްޔަތުން

ފިރިހެން

ސޖޓ.

ފަޒީލް

މެސެޖެއް ދެއްވިއެވެ" .ސިފައިންގެ މަސައްކަތް
ބިނާވެފައިވަނީ ފިޓްނަސްގެ މައްޗަށް .އަސާސީ
ސިފައިންގެ

ޢަމަލީ

ނިންމާފައި

ތަމްރީނު
މައިދާނަށް

ނުކުންނަ

ޒުވާނުން

ވެސް

ތަމްރީނު

ނިމޭއިރު

ލިބިފައި

ހުންނަ

ފިޓްނަސް މެއިންޓެއިން ކުރަން ވިސްނަން
ޖެހޭނެ .ދިރިއުޅުމުގައި ތަފާތު އެކި މިޒާޖުގެ
މީހުންނާ

ދިމާވާއިރު،
ރަނގަޅު

މަގު

ތިމާއަށް
ދައްކާ

މީހާ ބުނާ މަގުން ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތްކޮށް،
ފިޓްނަސް އަބަދުވެސް ރަނގަޅު މިންގަނޑެއްގައި
ހިފެހެއްޓުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ
މުހިންމު ކަމެއް .ފަތިހު ތެދުވެ ،ފަތިސް ނަމާދުން
ފަށައި ،ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ނަމަވެސް ޕީޓީ
ކުރާނަމަ ތިމާގެ ފިޓްނަސް ހިފެހެއްޓިދާނެ .ބައެއް
މީހުންނަށް ހީވެދާނެ ފިޓްނަސްއަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ
ކަމެކޭ .ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ސައުވީސް
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީ ކުރަމުން ފެމިލީއަށް
ޓައިމް ދެމުން ވޯކްއައުޓަށް ވަގުތު ދޭންޖެހުމަކީ
ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން .ފިޓްނަސް ރަނގަޅުކުރަން
ބޭނުންނަމަ އެކަމަށް ވަގުތު ހުސްކޮށް ތިމާގެ
ނަފްސު ހާޟިރު ކުރުމަކީ އެންމެ އުނދަގޫ އެއް
ކަންތައް .ހިތްވަރުކޮށްފައި އެކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ
ފިޓްނަސް ރަނގަޅުވާނެ .އަދި ނަތީޖާ ފެނުމުން
ކަސްރަތުކުރާ ހިތްވެސް ވާނެ ".ސޖޓ .ފަޒީލް
ބު ނު އް ވި އެ ވެ.
ސާޖަންޓް ފަޒީލް މިހާރު އެންމެ ދެކެން
ބޭނުންވެލައްވާ

ދުވަހަކީ

ފިޓް

ސޯލްޖަރެއްގެ

ގޮތުގައި އަދި ނަމޫނާ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި
ދެމިހުރެ ،ސިފައިންގެ ކެރިއަރ ނިންމާލުމެވެ.
އަދި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ވަކިވާއިރު އެންމެ
ހަށިހެޔޮ ސިފައިންގެ މީހާގެ މަޤާމު  10ވަރަކަށް
ފަހަރު ހޯދުމެވެ.
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ނޭ ޝަ ނަ ލް ޗެ މް ޕި އަ ން ޝި ޕް
 800މީޓަރު ދުވުން  -ބްރޯންޒް މެޑަލް

ނޭ ޝަ ނަ ލް އެ ތު ލެ ޓި ކް ސް ޗެ މް ޕި އަ ން ޝި ޕް

ދި ރާ ގު ރޯ ޑް ރޭ ސް

 10000މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑެ މެޑަލް

 5ކިލޯ މީޓަރު ދުވުމުން  -ދެވަނަ

 5000މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް
 1500މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް

ނޭ ޝަ ނަ ލް ޗެ މް ޕި އަ ން ޝި ޕް
 5000މީޓަރު ދުވުން  -ބްރޯންޒް މެޑަލް

ދި ރާ ގު ރޯ ޑް ރޭ ސް

14

20

 5ކިލޯ މީޓަރު ދުވުން  -ޗެމްޕިއަން

15

20

ރެ ޑް ބު ލް ކެ ޗް ދަ ފެ ރީ
ޓީ އެ ފް ޖީ ކޮ ކާ ކޯ ލާ ރަ ން

20

16

 800މީޓަރު ދުވުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް

18

 5ކިލޯ މީޓަރ ދުވުމުން  -ޗެމްޕިއަން

20

19

 1000މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް

ނޭ ޝަ ނަ ލް ގް ރޭ ން ޑް ޕް ރި ކް ސް ( އަ އް ޑޫ)

21

20

ބެސްޓް އެތުލީޓް
ޤައުމީ ރެކޯޑް

 10ކިލޯ މީޓަރ ދުވުމުން  -ޗެމްޕިއަން

 5000މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް
 1500މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް
 800މީޓަރ ދުވުމުން  -ސިލްވަރ މެޑަލް
 400 × 4މީޓަރ ރިލޭ  -ގޯލްޑް މެޑަލް

 3000މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް
 1500މީޓަރ ދުވުމުން  -ސިލްވަރ މެޑަލް

ޓީ އެ ފް ޖީ  3000އެ މް ވީ
 9ވަ ނަ މަ އި ލޯ އެ ސޯ ސި އޭ ޝަ ން ޗެ މް ޕި އަ ން ޝި ޕް

 1500މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް
ޤައުމީ ރެކޯޑް

 10ކިލޯ މީޓަރ ދުވުމުން  -ޗެމްޕިއަން

ރަ ސް އަ ލް ޚަ މަރ ހާ ފް މެ ރަ ތަ ން ޯ( ޑު ބާ އީ)

 400 × 4މީޓަރު ރިލޭ  -ގޯލްޑް މެޑަލް

ބެސްޓް އެތުލީޓް

ދި ރާ ގު ރޯ ޑް ރޭ ސް

20

 1500މީޓަރު ދުވުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް

ނޭ ޝަ ނަ ލް ޗެ މް ޕި އަ ން ޝި ޕް

 1500މީޓަރ ދުވުމުން  -ސިލްވަރ މެޑަލް

 5ކިލޯ މީޓަރ ދުވުމުން  -ޗެމްޕިއަން

ރަ ނާ ސް މޯ ލް ޑި ވް ސް މި ޑަ ނަ އި ޓް ރަ ން
ނޭ ޝަ ނަ ލް ޗެ މް ޕި އަ ން ޝި ޕް

 3000މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް

ބެސްޓް އެތުލީޓް

 5ކިލޯ މީޓަރު ދުވުމުން  -ޗެމްޕިއަން

 10ކިލޯ މީޓަރު ދުވުމުން  -ޗެމްޕިއަން

ދެ ވަ ނަ ނޭ ޝަ ނަ ލް ގް ރޭ ން ޑް ޕް ރި ކް ސް

ޤައުމީ ރެކޯޑް

ޤައުމީ ރެކޯޑް
ޗެމްޕިއަންކަން

 10000މީޓަރ ދުވުމުން  -ޤައުމީ ރެކޯޑް
 5000މީޓަރ ދުވުމުން  -ޤައުމީ ރެކޯޑް

 5ކިލޯ މީޓަރު ދުވުމުން  -ދެވަނަ

ދި ރާ ގު ރޯ ޑް ރޭ ސް

ޗ މް ޕި އަ ން ޝި ޕް ( ޤަ ތަ ރު)
އޭ ޝި އަ ން ެއ ތު ލެ ޓި ކް ސް ެ

22

20

އެމްއެންޑީއެފް އިންޓަރ ޔުނިޓް އެ ުތލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
 10000މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް
 5000މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް
 1500މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް

ރަ ނާ ސް މޯ ލް ޑި ވް ސް މި ޑް ނަ އި ޓް ރަ ން
 400 × 4މީޓަރ ރިލޭ  -ގޯލްޑް މެޑަލް

 400 × 4މީޓަރ ރިލޭ  -ގޯލްޑް މެޑަލް

 31ވަ ނަ ނެ ޝަ ނަ ލް ޗެ މް ޕި އަ ން ޝި ޕް

 1500މީޓަރ ދުވުމުން  -ބްރޯންޒް މެޑަލް

 5000މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް

 5000މީޓަރ ދުވުމުން  -ސިލްވަރ މެޑަލް

 1500މީޓަރ ދުވުމުން  -ގޯލްޑް މެޑަލް

 10000މީޓަރ ދުވުމުން  -ސިލްވަރ މެޑަލް

 800މީޓަރ ދުވުމުން  -ސިލްވަރ މެޑަލް
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