


‘KAMANA’
INSURANCE PLAN
FOR UNBEATABLE
WOMEN

www.allied.mv



‘KAMANA’
INSURANCE PLAN
FOR UNBEATABLE
WOMEN

www.allied.mv



އެޑިޓަރ

ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ޢާޒިމް

ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރ

ޮކމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުهللا ސަޢީދު

މެނޭޖިންގ އެޑިޓަރ

ސްޓާފް ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ޑިސްޓިރިބިއުޝަން މެނޭޖަރ

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ސިޔާދު ހަބީބު

ޕްޮރޑަކްޝަން މެނޭޖަރ

ޯކޕްރަލް ނަވިން ސަޢީދު

އެޯސސިއޭޓް އެޑިޓަރ

ޮވރަންޓް ޮއފިސަރ 1 ޙުސައިން ޞަލާޙް

ޕްޮރޑަކްޝަން މެނޭޖަރ
ލޭއައުޓް އެންޑް ޑިޒައިނިންގ

ޯކޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ

ސާޖަންޓް މޫސާ ފުއާދު
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މް ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ޢާޒި

އެޑިޓަރ

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެނީ 
ޚިދުމަތަށް  ޤައުމީ  ބާރުގެ  ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
125 އަހަރު ފުރިގެންދާ މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަހުނިޔާ 
ޔާމީން  ޢަބްދުهللا  ވެރިޔާ  މަތީ  އެންމެ  ސިފައިންގެ  އަދި 
ޢިއްޒަތްތެރި  އަދި   އަރިސްކުރުމެވެ.  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް 
ޗީފް  ޢުމަރާއި   ޝަރީފް  އާދަމް  އޮނަރަބަލް  ވަޒީރު  ދިފާޢީ 
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަށާއި 
ޖެނެރަލް  ބްރިގޭޑިއަރ  ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ވައިސް 
އަޙްމަދު ޝާހިދުގެ އިތުރުން އެންމެހާ ސިފައިންނަށް ދުވަހުގެ 

ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރުމެވެ. 

ތިބެނީީ  ދެމި  އަބަދުމެ  ބަދަހި ސަފުތައް  ސިފައިންގެ 
ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް ތައްޔާރަށެވެ. ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު 
ދަނީ  އަސްކަރިއްޔާ  ދިވެހި  ތަމްރީނުތައް  ހުނަރާއި  ފަހުގެ 
ބޭރުން  ޤައުމުގެ  އެތެރެއިންނާއި  ޤައުމުގެ  ހޯދަމުންނެވެ.  
އަބަދުވެސް  ސިފައިން   ދިވެހި  ކަންކަމަށް  އަންނަމުންދާ 
ދަނީ ވިސްނަމުންނެވެ. ކުރިމަތިވެދާނެ ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކަށް 
ސިފައިންގެ  ޤާބިލުކަން  ތެދުވުމުގެ  ސިފައިން  ކެރިގެން 
ކެރުމާއި  ކިޔަމަންތެރިވުމާއި   އަމުރަށް  ވެއެވެ.  ކިބައިގައި 
ކެތްތެރިކަން އަދި ޖެހުލުން ކުޑަކަން އެއީ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ 
ދެމުންނެވެ.  ދައްކުވައި  ދަނީ  ސިފައިން  ދިވެހި  ސިފަކަން، 
އަމިއްލަ  ބުނަމުން  ލައްބައިކަޔޭ  ޙައްޤުގައި  ޙުއްބުލްވަޠަންގެ 
އެދުން ފަސްކޮށް ޤައުމު އިސްކުރުން މަތީ ސިފައިން ދެމިތިބީ 

ޢަޒުމާ އެކުގައެވެ.  

ހާލަތަށް  އޮތީ،  ފެންނަށް  ދިގުމާޒީން  ސިފައިންގެ 
ކާމިޔާބު  ކޮށް  މަސައްކަތް  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ކަންކަން 
މަދު ނަމަވެސް ޝަކުވާއެެއްެެް ނެތި   ވަސީލަތްތައް  ހޯދިތަނެވެ. 
ވާޖިބަށް އިސްކަން ދިންތަނެވެ. އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ އެތައްް 
ކަމެއް ޤުރުބާން ކޮށްގެން ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި ތަނެވެ. 
ޤައުމަށްޓަކައި  ޝުކުރުވެރިވެގެން  ޚިދުމަތަކަށް  ލިބެންހުރި 
ވާޖިބަށް  ޤައުމީ  ދީނާއި  ބުނުމެވެ.  އާބަސް  ސާބިތުކަމާއެކު 
މަތިވެރި  ޤުރުބާންވި  ޙައްޤުގައި  ޤައުމުގެ  ރައްކާތެރިވެ  

ސިފައިންގެ ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި 
ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ކުރިއަށް 

ބަޠަލުންގެ ޒިކުރާއެވެ. ކާބަފައިންގެ އަގުބޮޑު ޖިހާދުން މިއަދު 
މިވަނީ އަމާންކަމާއެކު ޤައުމު އަދުގެ ސިފައިންނާ  ހަމައަށް 
ތަރައްޤީކޮށް  ހުނަރު  ތަމްެރީންނާއި  ޒަމާނީ  ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 
ލިބިގަންނަން  ހިތްވަރު  މިސާލުން  އެދެއްކެވި  ކާބަފައިން 

ޖެހެއެވެ. 

މަސައްކަތް  ބޮޑު  އެންމެ  ސިފައިންގެ  އަބަދުވެސް 
ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާއި  ޤައުމުގެ  އަމާޒުކުރެވެނީ 
ޤައުމީ  ސިފައިންގެ  އެހެންކަމުން  ކުރުމަށެވެ.  މަސައްކަތް 
މަސައްކަތް  ކެނޑިނޭޅި  ސިފައިންދަނީ  ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް 
ކުރަމުންނެވެ. ވަރުބަލިކަމެއް ނެތިއެވެ. ރެެއެއް ދުވާލެއްނެތި 
ޚިދުމަތް  ޤައުމީ  މަތިވެރި  މި  ނެތިއެވެ.  ބެލުމެއް  މޫސުމަށް 
ބަދަހި  ސަފުތައްވަނީ  ސިފައިންގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
ފާރަވެރިވެ  ދުސްމިނުންނަށް  ޤައުމުގެ  ކަންމަތީގައެވެ. 
ކުރުމަށް  ސަލާމަތް  ޤައުމު  ކިބައިން  އަދުއްވުންގެ  ޤައުމުގެ 
ސާބިތުކަންމަތީގައެވެ. ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ފުރާނައިން 
ޤުރުބާންވުމަށް ކެރިގެން ޖިހާދުކުރުމަށް ފަސްޖެހުމެއްނެތިއެވެ. 
ދިނުމުގައެވެ.  ކަށަވަރުކޮށް  އަމާންކަން  ޤައުމުގެ  ދިވެހި 

އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމުގައެވެ. 

ތަކުގެ  އޮއިވަރު   ތަފާތު  ދުނިޔޭގެ  ބަދަލުވަމުންދާ 
ސަބަބުން ލޯހުޅުވާ ފާރަވެރިވާން ނުޖެހޭ ވަގުތެއް ސިފައިންނަށް 
ނުރައްކާތެރި  ބޮޑު  ކޮންމެ  ކުރިމަތިވާ  ޤައުމަށް  ނާދެއެވެ. 
ގެންދަނީ   ފޯރުކޮށްދެމުން  އެހީތެރިކަން  ގައި  ހާދިސާއެއް 
ލޮބުވެތި  ދިވެހި  ސިފައިންނަކީ  ސިފައިންނެވެ.  ދިވެހި 
އިޙްތިރާމާއި  އެންމެ  އިތުބާރެއްކުރާ  ބޮޑު  އެންމެ  ރައްޔިތުން 
ޤަދަރުކުރާ ދިވެހި ލަސްކަރެެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ސިފައިން 
އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ޤައުމު އިސްކޮށް ތެދުވެރިކަމާއި 
އަމާނާތްތެރިކަމާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ސިފައިންގެ  ޤައުމީ 
ވާޖިބު އަދާ ކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމުގައެވެ.  ކުރިއަށް ދިވެހި  

ސިފައިން ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު.

އެޑިޓަރުގެ ބަސް

މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިޝިންގ ސާރވިސް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް
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ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔެގ ޮއީފްސ
ިދެވިހާރްއެޖ

ުދަމަތްށ 125 ައަހުރ ުފުރުމެގ ުމާނަސަބުތަގިއ  ިދެވިހ ިސަފިއްނެގ ިޚ
ްއޫޔްމ  ްބުދްލަޤ ޫހިރްއާޔ ަޢްބުދهللا ާޔީމްނ ަޢ ްމ ުޖ ަރީއުސްލ

ާޠުބ ިނާޔެގ ިޚ ޮފުންއިވ ަތހު

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 125 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި،  މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް 
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފަށާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް 
ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަށާއި، ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 
ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި، ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރެއްވި، އިސް 
ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ. 

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި  ޤައުމުގެ  ޚިދުމަތެކެވެ.  ޤައުމީ  އަގުހުރި  ވަރަށް  ޚިދުމަތަކީ  ދިވެހި ސިފައިންގެ 
އިސްތިޤްލާލު ދިފާޢުކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުން 
ރައްޔިތުންނަށް  ރައްކާތެރިކަން  އަމާންކަމާއި  ޤާއިމުކޮށް،  މަސަލަސްކަން  ޞުލްޙަ  ޤައުމުގައި  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް 
ކޮންމެ  ކުރިމަތިވެދާނެ  ޤައުމަށް  މުހިންމެވެ.  އެހާމެ  ބަދަހިކަން  ސަފުތަކުގެ  ސިފައިންގެ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި 
ރައްޔިތުންނަށް  ތިބުމަކީ  އެއްގޮތަށް ސާބިތުވެ  ހުވަޔާ  މަތިވެރި  ކޮށްފައިވާ  ކުރިމަތިލުމަށް، ސިފައިން  ނުރައްކަލަކާ 
ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން 
އުފެއްދުންތެރި  އަދި  ކާމިޔާބު  ވެސް  އަހަރަކީ  މިފެށޭ  އަލަށް  އަހަރެކެވެ.  ކާމިޔާބު  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ސިފައިން 

އަހަރަކަށް ހެދުމަށް ހުރިހާ ސިފައިން އަތުގުޅާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. 

ފާއިތުވި އަހަރަކީ، ސިފައިންގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ސިފައިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް 
ދީގެން މަސައްކަތް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. ސިފައިންގެ ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތަކީ ސިފައިންގެ ބިންގާ ކަމުގައި ބަލައިގެން 
ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގިފައިވާ އަހަރެކެވެ. އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން، ހެވިކަމާއި ހަށިހެޔޮކަމަށް ބޮޑު 
އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ދިވެހި ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕުން ކުރެއްވި އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ، ސިފައިންގެ 



ތެރެއިން އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ސިފައިންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤަށް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. 
ޚާއްޞަކޮށް، ދިވެހި ސިފައިންގެ އިސްނެގުމާއެކު ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް 
ގެންގޮސްފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކުން މިކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ 

ލޯތްބާއި އިތުބާރު މިއަދު ވަނީ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ސިފައިންނަށް ލިބިފައެވެ.  

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަކީ އަގުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ މާ މަތިވެރި ޚިދުމަތެކެވެ. ސިފައިން ކޮށްފައިވާ މަތިވެރި 
ހުވަޔަކީ މާއްދީ މިންގަނޑަކުން މިނޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާން 
ޖެހިއްޖެނަމަ ޤުރުބާންވުމަށް ސިފައިން ތިބެނީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވާތީއެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ސިފައިންގެ ކަންތައްތައް 
މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގެ އިތުރުން، ސިފައިންގެ އުމްރާނީ 
ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ގުޅިފައިވާ  ވެލްފެއަރއާ  ޢާއިލާތަކުގެ  ސިފައިންގެ  ސިފައިންނާއި  ތަރައްޤީއަށާއި، 

ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދީގެން މިހާރު ވެސް މި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

ޤައުމުގެ  ޤައުމަށާއި  އިރު،  ފާހަގަކުރާ  މުނާސަބަތު  ފުރުމުގެ  އަހަރު   125 ޚިދުމަތަށް  ސިފައިންގެ 
އަމަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އަބަދުވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނޭ  ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމުގައި ދެނެތިބެ، 
އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން އަތުވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކަށް ތައްޔާރުވެ، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް 
ކުރުމުގެ އާ ޢަޒުމްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. ސިފައިންގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން 
ދިވެހި  އަދި،  ގޮވާލަމެވެ.  އަޅުގަނޑު  ތިބުމަށް  ތެދުވެރިކަމާއެކު ސާބިތުވެ  ވަރުގަދަކޮށް،  ވެސް  އިހުނަށްވުރެ 
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި  ފަސްނުޖެހި  އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިބު  ޒިންމާއާއި  ޤާނޫނީ  މަތިކޮށްފައިވާ  ސިފައިންނާ 

ވަފާތެރިކަމާއެކު ދެމި ތިބުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.

ލައްވައި،  ކަމުގައި  ޤައުމެއް  ޤާއިމުވެފައިވާ  އަމާންކަން  އަމަން  ޤައުމަކީ،  ލޮބުވެތި  މި  މާތްهللا، 
ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ  ކުރައްވާށިއެވެ!  މިންވަރު  ތަރައްޤީ  ކުރިއެރުމާއި  ބާރަށް،  ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ދިވެހި ސިފައިން އުފުލާ ބުރައާ ވަމުންދާ ޤުރުބާނީއާ ކުރަމުންދާ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވައި، 

ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ! އާމީން. 
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މިިންސްޓރީ ޮއްފ ިޑފެްނސް އެްނޑް ޭނޝަަންލ ެސިކުއިރީޓ

ިދެވިހާރްއެޖ

މިިންސޓަރ ޮއްފ ިޑފެްނސް އެްނޑް ޭނޝަަންލ ެސިކުއިރީޓގެ ިޚާޠުބ

ـه سبحـانـه وتعـالى އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ 
ّ
ގަދަކީރިތިވަންތަ  މާތް الل

محمد صلى هللا عليه وسلم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އިތުރު 

އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި މިތުރު އަސްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.

މިއަދަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ 125 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ  ޔާމީން  ޢަބްދުهللا  ވެރިޔާ  އެންމެމަތީ  އަދި ސިފައިންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި 
އަރިހަށް ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ބަރުތީލަ ކުރަމެވެ. އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް 
އަޙްމަދު ޝިޔާމަށާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދާއި ޖެނެރަލް 
އޮފިސަރުންނަށާއި ކޮމާންޑަރުންނަށާއި އިޚްލާޞްތެރި ދިވެހި ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ދުވަހުގެ 

ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބު 
އަހަރެކެވެ. ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވުނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، 
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ. ސިފައިންގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކޮށް، 

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އައު ހަރުފަތްތަކެއް ގިރާކުރެވުނެވެ. 

ޑިފެންސް  އޮފް  ކޮލެޖް  ހިންގުނެވެ.  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ  ޙަރަކާތްތަކެއް  ގިނަ  ތަމްރީނުގެ  ތަޢުލީމާއި 
އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް ޤާއިމުކޮށް، އެ ކޮލެޖްގައި ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓެއް އުފެއްދުނެވެ. 
އެ  ފުޅާކޮށް  ދައުރު  އަދާކުރަމުންދާ  ނާރެހުގައި  ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ  ޓެރަރިޒަމާއި  ކައުންޓަރ  މީގެއިތުރުން 
ދާއިރާއިން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ ގިނަ ފަރާތްތަކާއެކު ބަދަހި 

ގުޅުމެއް ޤާއިމު ކުރެވުނެވެ. 

އިތުރަށް  ބާރު  ކަނޑުގެ  އަސްކަރިއްޔާގެ  ދިވެހި  ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  އެންމެ  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ 



އިތުރަށް  ބެލެހެއްޓުން  ސަރަޙައްދު  ކަނޑުގެ  ރާއްޖޭގެ  އެގޮތުން،  މަސައްކަތެވެ.  ކުރެވުނު  ތަރައްޤީކުރުމަށް 
ހަރުދަނާކޮށް، ކަނޑުމަތީގައި ސިފައިން ހިންގަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށާއި، ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ 
ފާސްޓް  އެހީތެރިވެދިނުމަށް  މުދާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގައި  ފުރާނައާއި  ރައްޔިތުންގެ  ހާދިސާތަކުގައި  ހިތާމަވެރި 

އިންޓަރސެޕްޓަރ ކްރާފްޓްގެ ފަސް އުޅަނދު ރާއްޖެ ގެނެވި ޚިދުމަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނެރެވިފައިވެއެވެ. 

ނުލިބުމުގެ  ފެން  ދިމާވާ  ނިއްވުމުގައި  އަލިފާން  މަދުކޮށް،  ހާދިސާތައް  އަލިފާނުގެ  ހިނގާ  މާލޭގައި 
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަޖީދީމަގުގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ބާރުމިނުގައި ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު 
ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބަންޑާރަކޮށީގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ނުވަބުރި 
ޢިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތާއި، ސިފައިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގާ ސިފްކޯހިޔާގެ 

މަޝްރޫޢު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް   
މުރާޖަޢާ ކުރުމާއެކު އެ ޕްރޮގްރާމް މިހާރު މިވަނީ ސިފައިންގެ އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލާއި ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއިން 
ފާއިތުވެދިއުމަށްފަހު،  އަހަރު  ހަތް  ނުބޭއްވި  މުބާރާތް  ހެވިކަމުގެ  ސިފައިންގެ  ހަމައެހެންމެ،  ކުލަޖެހިފައެވެ. 
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު އެ މުބާރާތް ބޭއްވުމުން، ސިފައިންގެ އަސްކަރީ އަޚްލާޤާއި ސިފަވަންތަކަން ތާޒާވިކަން 

ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މިހާރު މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ ބަދަލުތަކަކީ   
ސިޔާސީ ކަންތައްތަކުން ސިފައިން ދުރުހެލިވެ، ފަންނީ، ހުނަރުވެރި އަސްކަރީ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ބައްޓަންކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. 

މާތްهللاގެ ވާގިފުޅާއެކު، ދިވެހި ސިފައިންގެ މި ފެށޭ އައު އަހަރު، ސިފައިންގެ މެޑިކަލް ސަރވިސް   
ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް މުރާޖަޢާކޮށް، ސެނަހިޔަ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ 
ކަންކަމާއި  ޘަޤާފީ  އާލާކޮށް،  ރޫޙު  އިޖުތިމާޢީ  މެދުގައި  ސިފައިންގެ  ތަރައްޤީކޮށް،  ކަންކަން  ވެލްފެއަރގެ 
ދީނީ  އަދި  ލާދީނީ  އަދި،  ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.  ފުރުޞަތުތައް  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  އިތުރަށް  ފަންނުވެރިކަން 

ހައްދުފަހަނައެޅުމާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާތައް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

ފާގަތިކަން  ތަރައްޤީއާއި  ކުރިއެރުމާއި  އަސްކަރިއްޔާއަށް  ދިވެހި  ދުޢާއަކީ،  އިޚްލާޞްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ 
މިންވަރު ކުރައްވައި، ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ރޯޝަނީ މުސްތަޤުބަލެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. 

އާމީން!
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                                            އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު
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މިއަދު މި ފާހަގަކުރާ 125 ވަނަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   
އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 
ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދަށް 

ދަންނަވަމެވެ. އަދި ލޮބުވެތި ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް މިއަދުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ފޮނުވަމެވެ. 

ކޮށްގެން  ހުވައެއް  ފަދަ  ކޮށްގެންތިބި  ސިފައިން  ދިވެހި  ޚިދުމަތެކެވެ.  މަތިވެތި  އަގުނުކުރެވޭހާ  ޚިދުމަތަކީ  ސިފައިންގެ   
ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ އެހެން ބައެއް މި ޤައުމަކު ނެތެވެ. މި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ޢުދުވާނެއްގައި ދިވެހި ސިފައިންވަނީ އެކަން 
ސާބިތު ކޮށްދީފައެވެ. މި ޤައުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިފައިންގެ އެތައް ބައެއްގެ އަގުހުރި ލެއާއި ދާވަނީ އޮހޮރާލާފައެވެ. ފުރާނައިންވަނީ 
ޤުރުބާން ވެފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ސިފައިންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި 
އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކަށްވުރެ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް އެހެން އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކާ މަތިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ 
މުއައްސަސާތަކެއް ފެއިލްވެ، ގޮތް ހުސްވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަށް އެހެންވެގެން ނުވާނެއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންނަށް 
އެހެން ވެއްޖެނަމަ މި ޤައުމުގެ މިިނިވަން ފަޒާގައި ކީރިތިކަމާއި މޫރިތި ކަމުގައި، މިނިވަންކަމާއި ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތުގައި، ވިހުރެމުންދާ 
މިއަދު  ވެސް  ސިފައިން  ހުރިހާ  ކޮމާންޑަރުންނާއި  ޔުނިޓްތަކުގެ  ސިފައިންގެ  މިއީ  ހުއްޓިދާނެއެވެ.  ވިހުރުން  ދިދައިގެ  ޤައުމީ 

ވިސްނާލަންވީ މުހިންމު ނުކުތާއެކެވެ. 

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 125 އަހަރު ފުރިގެންދާ ހިނދު، އަޅުގަނޑުގެ ހިތްމައްޗަށް އަންނަނީ ފާއިތުވި މާޒީގައި އެތައް   
ބުރައެއް އުފުލައިގެން މި މުއައްސަސާ މިއަދު މިއޮތް ހިސާބަށް ގެނެސްދެއްވި ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގުބޮޑު ޚިދުމަތްތަކެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ 
އަގުހުރި ޤުރުބާނީއެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުތަކުގައި މި މުއައްސަސާއަށާއި މި ލޮބުވެތި ވަޠަނަށް އޮތް ލޯތްބެވެ. މިއަދުގެ ލޮލުން 



އެ ޒަމާން ބަލާލަން ފަސޭހަ ނުވެދާނެއެވެ. އޭރު ސިފައިންގެ އެތެރޭގެ ހާލަތުހުރީ ވެސް މި ޒަމާނުގެ ސިކުޑިތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ 
ސިފައިން  ގެންދިޔައީ  ބޮމުން  ސައި  ހެނދުނު  އިރު،  ނުފެށޭ  ޚިދުމަތް  ކާންދިނުމުގެ  ކައްކާ  ސިފައިންނަށް  ނޫނެވެ.  ގޮތަކަށް 
އަމިއްލައަށް ސައިކުރާ ކައްކައިގެންނެވެ. ސައިބޮނީ ގަނެގެން ގެންނަ ފާރޮށި ޖޯޑަކާއެކުގައެވެ. ފެންވަރަށް ހުންނަނީ ބޮޑު ވަޅެކެވެ. 
ޔުނިފޯމް ދޮވުމުގެ ޚިދުމަތް ނުފެށޭ އިރު، ޔުނިފޯމް ދޮވެ ހަދަމުން އައީ ދަނޑި ސައިބޯނިލައިގެން އަމިއްލައަށެވެ. ނިދަން ހުރީ 
ވަށައިގެން ނިވައިކަމެއްނެތް ފެންޑާތަކެކެވެ. ހޫނުވާތީ ފަތްޖެހިއެނދު ހިފައިގެން ބައެއް އޮފިސަރުން އަނބުގަސްދޮށުގައިވެސް ނިދި 
ކުރައްވައެވެ. އެ ހާލަތުން މިއަދު މިދެކޭ ތަރައްޤީގެ ރަން ޒަމާނަށް ސިފައިން ގެނެސްދެއްވީ އެ ހާލަތުގައި އުޅުއްވި ޚިދުމަތްތެރިންގެ 
ދުރު ވިސްނުންފުޅާއި، އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ހާލަތުގައިވެސް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ދެއްވި އިސްކަމުންނެވެ. 
ސިފައިންގެ މީހަކަށްވީތީ ލިބޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ނުބަލައި، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ މުހިންމުކަމަށް ބަލައިގެން ޚިދުމަތް 
ކުރެއްވީތީއެވެ. ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ބޮޑުކަމެއްގައި ކޮނޑުއަޅައި ތެދުވީތީއެވެ. ކުދިކުދި ލޯންޗް ތަކުގަޔާއި، ކުދިކުދި ލަކުޑި 
ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ  ނުކޮށް،  ޒަމާނާމެދު ޝަކުވާ  ދެއްވީތީއެވެ.  ބަލަހައްޓަވައި  ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު  ރާއްޖޭގެ  ފަހަރުގައި  ބޯޓު 

ސާބިތުވެ ތިއްބެވީތީއެވެ. 

ސިފައިންނަކީ ސިފައިންގެ ތަންތަން އަމިއްލައަށް ޢިމާރާތްކޮށް ރާނާ ހަދަމުން އައި ބައެކެވެ. ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ   
ނަތީޖާ  ބޭނުންކޮށްގެން  އެއްޗެއް  ލިބެންހުރި  ބަދަލުގައި،  ތިބުމުގެ  ކޮށްކޮށް  އިންތިޒާރު  އާލާތްތަކަށް  ވަސީލަތްތަކާއި  ފުރިހަމަ 
މަދު  ލިބިފައިވާ  ބައެކެވެ.  ބޭނުންކުރި  އުފައްދައި  އީޖާދުކޮށް  ތަކެތި  ޚިޔާލުން  ވިސްނުމާއި  އަމިއްލަ  ބައެކެވެ.  އައި  ނެރެމުން 
އުޅަނދުފަހަރާއި،  ސިފައިންގެ  ބައެކެވެ.  އައި  ބަލަހައްޓަމުން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ފަރުވާތެރިކަމާއި  އާލާތްތައް  ވަސީލަތްތަކާއި 
ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކުގެ އިތުރުން، ޚުދު ސިފައިންގެ މީހާ ވެސް ފެންނާނީ ސާފުތާހިރު ކޮށެވެ. ތަރުތީބާއި ގޮތެއްގެ މަތީގައި 
ސާބިތުވެ ހުއްޓައެވެ. ސިފައިންގެ މީހުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުންވެސް ހުނަރުވެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން ފެންނާނެއެވެ. ކަމަކަށް 
ކަމެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ކަމަށް ކަމޭހިތައިގެން ސިފައިން ކަންކަންކުރަމުން އައީ ސިފައިންނަށާއި ޤައުމަށް ރީތި ނަން ލިބޭ 
ފެންވަރަށެވެ. މިއީ ސިފައިންގެ ކިބައިން ފޮހެވިގެން ގޮސްގެންވާނެ ސިފަތަކެއްނޫނެވެ. މިއަދުގެ ޒަމާނީ ތަޢުލީމާއި، ލިބިހުރި ޒަމާނީ 
ގޮތަށް  ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ  ޒަމާނުއްސުރެ  ޚިދުމަތް  ފުރިހަމައެވެ. ސިފައިންގެ  ވާންވީ  އޭރަށްވުރެ  މިކަންކަން  ވަސީލަތްތަކާއެކު 
ޤާބިިލިއްޔަތު  ލަޔާޤަތާއި  ބޭފުޅެއްގެ  ހުރިހާ ސިފައިންނަށް މިއަދު އެ  ކުރިއެރުވުމަށް  ތަރައްޤީކޮށް  ޚިދުމަތް  އިސްކަންދީގެން، މި 

ތަންދިން އެންމެމަތީ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހެޔޮބަސް އަޑުއަހައި އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ބައެއް ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ.  ދިވެހި ސިފައިންނަށް   
އަބަދުވެސް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު - ކުރިއަށް ދިވެހި ސިފައިން. 
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ަވިއްސ ީޗފް ޮއްފ ިޑފެްނސް ޯފްސގެ ިޚާޠުބ

އިްނަޓރްގޭރްޓްޑ ެހްޑްކޯއަޓރްޒ
ޯމްލިޑްވސް ޭނޝަަންލ ިޑފެްނސް ޯފްސ

ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަނީ اللّـه سبحـانـه وتعـاىلގެ ޙަޟުރަތަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގެ ގުލްދަސްތާތަކުން ވެދުން ކުރަނީ މި 
އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ محمد صىل الله عليه وسلم އަށެވެ. މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި އަސްޙާބުން 

ޝާމިލު ކުރަމެވެ.
އަދި ސިފައިންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަހުނިޔާ،  ދުވަހުގެ  ދިވެހި ސިފައިންގެ  މިއަހަރުގެ   
އެންމެމަތީވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 
އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ބަދަހި 

ލަޝްކަރުގެ ހިތްވަރުގަދަ ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތައް މި ތަހުނިޔާގައި ޝާމިލު ކުރަމެވެ. 
މީލާދީން  އުފެދުނީ  ސިފައިން  ދިވެހި  ދުވަހެވެ.  ސިފައިންގެ  ވަނަ   125 ކުރަނީ  ފާހަގަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު   
1892 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސިފައިން އުފެއްދެވީ އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން ސިރީ 
ބަރިކުސަލޯކަ މަހާރަދުންނެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ 125 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކަކާއި 
ތަރައްޤީއެއް އައިސްފައެވެ. މި ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީގެ ޝުކުރު ޙައްޤުވަނީ ސިފައިންގެ އެންމެމަތީވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި 
ބޭފުޅުންނަށާއި، ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕްގައި އެކި ދުވަސްވަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވި ކޮމާންޑަރުންނަށާއި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ފަސްނުޖެހި 

ޚިދުމަތްކުރެއްވި އަދި މިހާރުވެސް ޚިދުމަތުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ދެމި ތިއްބެވި ހިތްވަރު ގަދަ އަދި ކެރޭ ދިވެހި ސިފައިންނަށެވެ. 
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަކީ މި ޤައުމުގައި ދެވޭ އެންމެ ފަޚުރުވެރި އަދި އެންމެ ޝަރަފުވެރި ޚިދުމަތެވެ. އާންމު ފަރުދަކާއި   
އަސްކަރީ  ހުންނަ ސިފަވަންތަ  ކިބައިގައި  މީހެއްގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިފައަކީ ސިފައިންގެ  އެންމެ  ތަފާތުކޮށްދޭ  މީހަކާ  ސިފައިންގެ 
އަޚުލާޤެވެ. ދީނާއި ޤައުމުދެކެ ސިފައިންގެ މީހާގެ ހިތުގައި އޮންނަ މަތިވެރި ލޯތްބެވެ. ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ޢަޒުމާއި ހިތްވަރެވެ. 
ސާބިތުކަމާއި ކެރުމާއި ހަރުދަނާ ކަމެވެ. އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްވުރެ ގައުމު އިސްކޮށްގެން ދޭ އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތެވެ. ސިފައިންގެ 



ހަރުލައްވައި  ކިބައިގައި  މިކަންކަން ސިފައިންގެ  ގޮތެވެ.  ދެކޭ  ވިސްނާގޮތާއި  ކަންތައްތަކުގައި ސިފައިން  ދުޅަހެޔޮކަމެވެ.  ހަށިހެޔޮކަމާއި 
ބިންވަޅު ނަގައިދެނީ ސިފައިންނަށް އަބަދުމެ ދެވޭ އަސްކަރީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ސިފައިން ޚިދުމަތް ކުރަމުން އައީ 
"ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތު - ސިފައިންގެ ބިންގާ" ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ދިފާޢީ ވަޒީރު ނެރުއްވި ޝިޢާރާ އެއްގޮތަށެވެ. ފާއިތުވި 
އަހަރަކީ މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ޝާމިލުވާގޮތަށް ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތާގުޅޭ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގިފައިވާ 
ކުރިއެރުވުމަށާއި  ތަރައްޤީކޮށް  ހަރުދަނާކޮށް،  އިތުރަށް  ޚިދުމަތް  ސިފައިންގެ  އަހަރަކީ  ވޭތުވެދިޔަ  މީގެއިތުރުން،  އަހަރެކެވެ.  ކާމިޔާބު 

ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. 
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވެގެންދިޔައީ ސިފައިންގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހި ކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ ޔުނިޓްތަކުގެ   
ކޮމާންޑަރުންނާއި ހުރިހާ ސިފައިން ވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން ސާބިތުކަމާއެކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. ސިފައިން، 
ސިފައިންގެ ގޮތުގައި ކުރި ބުރަ އަދި ބަރު މަސައްކަތްތަކަށް ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރެވެ. އެ ޢާއިލާތަކުން 
ވެވަޑައިގެންނެވި ޤުރުބާނީގެ ފައިދާއެވެ. ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކުން ސިފައިންނަށް ދެއްވާ ހިތްވަރާއި ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ސިފައިންގެ ޢާއިލާ ފުރިހަމަވެގެންދަނީ ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތައް ވެސް ޝާމިލުވެގެންނެވެ. 
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާގޮތުން، ޢާއިލާއާ އެންމެ ކައިރީގައި އަބަދު ސިފައިންނަން ނުތިބެވޭނެކަން ޤަބޫލު   
ކުރަން ޖެހެއެވެ. ޢާއިލާގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އުޅޭ ފަދައިން އުޅުމުގެ ފުރުސަތު 
ދޭންޖެހެއެވެ.  ވަގުތު  ތަމްރީނަށް  ތަޢުލީމާއި  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ  ދަންނަންޖެހެއެވެ.  ނުލިބިދާނެކަން  ސިފައިންނަށް  އިރަކު  ހުރިހާ 
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފުޅާވެފައިވާ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ ޑިއުޓީތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. 
މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ސިފައިންގެ އެއްވެސް މީހަކު ފަސްޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ. ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހަކު އަބަދުވެސް ހުންނަންވާނީ 
ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކުން ޚިދުމަތް ދޭންޖެހުނަސް ފަސްނުޖެހި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރަށެވެ. ސިފައިންނަކީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތުގެ ކުރިއަށް 
ޚިދުމަތެއް  ސިފައިންގެ  ގޮތުގައި  ޚިދުމަތެއްގެ  ފުރިހަމަ  އެހެންނޫނީ  ބައެކެވެ.  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކެރިގެން  އިސްކުރަން  ޚިދުމަތް  ޤައުމީ 
ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި އެމީހަކީ ފުރިހަމަ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވެސް ނުވާނެއެވެ. މިއީ މިއަދު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބި ސިފައިންނާއި 
ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކުން، އަދި މާދަމާ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅުމަށް ޚިޔާލުކުރާ ޒުވާނުންނަށް ވެސް އެނގެންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ޙަޤީޤަތެކެވެ. 
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ސިފައިންކުރާ މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބާއި ނަޞްރު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. ދިވެހި ސިފައިންނަށް   

އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު - ކުރިއަށް ދިވެހި ސިފައިން. 
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ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ޢާޒިމް

ކަންކަން  ތަފާތު  ދުވަހަކުމެ  ކޮންމެ 
އާ  ދެއެވެ.  ކުރިމަތިވަމުން  އަޅުގަނޑުމެންނާ 
އާ  އަދި  ދެއެވެ.  ތަޢާރަފުވަމުން  އީޖާދުތައް 
އިތުރުވަމުން  ޝައުޤުވެރިކަން  ދެވޭ  ކަންކަމަށް 
ދެވޭ  ވާހަކަތަކަށް  އާކަންކަމުގެ  އެފަދަ  ދެއެވެ. 
އަޑުތަކަށް  އެފަދަ  ބޮޑެވެ.  ވަރަށް  ސަމާލުކަން 
ހެއްލެވޭ ގޮތް ވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުން 
މި  އެދޭތީއެވެ.  ބަދަލުވުމަށް  ހަރުފަތްތަކަށް  އާ 
އުސޫތަކަށް  ޖެހޭ  ޢަމަލުކުރަން  ބަދަލުތަކަށް 
އަވަހަށް ބަދަލު އަންނަމުން ދާތީއެވެ. އެހެންކަމުން 
ހާސިލުކުރުމަށް  ކަމެއް  އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ 
ކޮންމެ  ޖެހެއެވެ.  ޢަމަލުކުރަން  ޤަވާޢިދުން 
ދުވަހަކީ ވެސް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ދުވަހެއްކަން 
ދުވަހަކީ  ކޮންމެ  އަދި  މުހިންމެވެ.  ދެނެގަތުން 
އަހުލުވެރިވުމަށް  އުސޫލުތަކަށް  ޤަވާޢިދުތަކަށާއި 
ދުވަހެކެވެ.  ޖެހޭ  ލިބިގަންނަށް  މަޢުލޫމާތު 
އެހެންކަމުން ފަރުދީ ޒިންމާ އިސްކޮށް މަޢުލޫމާތު 
ލިބިގަނެ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވާން ޖެހެއެވެ. 

ވެސް  ފަރުދަކީ  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ވާންޖެހެއެވެ.  ބަަޔަކަށް  ފަރިތަ  ބަދަލުތަކަށް 
ވާން  ބަޔަކަށް  އަހުލުވެރި  ޤަވާޢިދުތަކަށް 
ހަމަަތަކުން  ކުރަންޖެހޭ  ކަންކަން  ލާޒިމްވެއެވެ. 
ފުުންކޮށް  ވާންޖެހެއެވެ.  ކުރާބަޔަކަށް  ކަންކަން 
ޤައުމީ  ވެސް  ފަރުދަކު  ކޮންމެ  ވިސްނާލާއިރު 
ބޮޑު  އެންމެ  ކުރިމަތިވާ  ކުރުމަށް  އަދާ  ވާޖިބު 
އުސޫލުތައްް  ޤަވާޢިދުތަކާއި  ގޮންޖެހުމަކީ، 
އަދި  ނެތުމެވެެ.  އޮޅުންފިލާފައި  ރަގަނޅަށް 
އަސާސީ  އެނގެންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ޢަމަލުކުރުމަށް 
އަޅުުގަނޑުމެން  އޮތުމެވެ.  ފަހުމްނުވެ  ކަންކަން 
ވަޒީފާއަކީ  ކޮންމެ  ޙަޤީޤަތަކީ،   ޤަބަޫލުކުރަންޖެހޭ 
ހަމަތަކެއްގެ  ވަކި  އުސޫލުތަކާއި  ވަކި  ވެސް 
ވަޒީފާ  ވަޒީފާއެއްކަމެވެ.  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މަތިން 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 
އަހަލުވެރިވާން  ކަންކަމަށް  އަސާސީ  ވަޒީފާގެ 
އެންމެ  ނުކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  އަދި  ޖެހެއެވެ. 
ކަންކަން  އަސާސީ  ވަޒީފާގެ  ދުވަހު  ފުރަތަމަ 
ބުނެދީ އޮޅުން ފިލުވައި ދޭންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން 
ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ދިރިއުޅުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ 

ފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަމަށް ހަދަންޖެހެެއެވެ.     

ކަންކަމާއި،  ކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާގައި 
ރައްކާތެރިވުމަށް  ނުރައްކަލަކަށް  ކުރިމަތިވެދާނެ 
ސަމާލުވެހުރުމަކީ  ދެނެގަނެ،  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާނެ 
ތިބާގެ  ކަންކަމެވެ.  ޖެހޭނެ  ކުރާން  އަބަދުވެސް 
ހަލުވިކަމާއެކު  ފަރިތަކަމާ  ތެރެއިން  ތަޖުރިބާގެ 
ނަމަވެސް  ވީ  ކުރެވުނުކަމުގައި  މަސައްކަތްތައް 
ކަންކަންކަމަށް  އަސާސީ  ކޮންމެކަމެއްގެ  ކުރާ 
ވެށީގެ  މަސައްކަތުގެެ  ޖެހެއެވެ.  ސަމާލުކަންދޭން 
ރައްކާތެރިކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސާމަލުކަމަށް އަބަދުވެސް 
ކުރާ  މަސައްކަތް  އެކުގައި  ޖެހެއެވެ.  ވިސްނަން 
ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން 
ގޮތުގައި  އެއްބައެއްގެ  ޖެހެއެވެ.  ލިބިގަންނަށް 
ޖެހެއެވެ.  ހޯދާން  ކާމިޔާބު  ކޮށްގެން  މަސައްކަތް 
ޤަވާޢިދުތަކަށް  އޮންނަ  ކުރުމުގައި  ކަންކަން 
ނަފުސު  ޖެހެއެވެ.  ދޭން  އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން 
ފަރުދީ ޒިންމާ އިސްކުޅައުމަށް  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. 

މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި ހެދިފައިވާ 
އަހުލެވެރިވުމަށް،  އުސޫލުތަކަށް  ޤަވާޢިދުތަކާއި 
އަދި  ޖެހެއެވެ.  ކުރަން  މަސައްކަތް  ގަދައަޅާ 
މަސައްކަތް  އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު  ޒިންމާދާރުކަމާއި 
ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި 
ހެދިފައިވާ  ރައްކާތެރިކަމަށް  ސަލާމަތާއި  އަމިއްލަ 
ދެމި  މަތީ  ޢަމަލުކުރުން  ޤަވާޢިދުތަކަށް 

މަސައްކަތް  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި   ތިބެންޖެހެއެވެ.  
އާލާތްތައް  ތަފާތު  ބޭނުންހިފާ  ކުރުމުގައި 
ޤަވާޢިދުތަކަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭނުންކުރުމުގައި 
ނޫންގޮތަކަށް  މި  ޖެހެއެވެ.  އަހުލުވެރިވާން 
ބޭނުންވާ  ނުލިބޭނެއެވެ.  ރައްކާތެރިކަމެއް 

ލަނޑުދަނޑި ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ބޮޑު  އެންމެ  ހޭލުންތެރިވުމަށް  ތިބާ 
ޒިންމާ  ފަރުދީ  ތިބާގެ  އަދާކުރާނީ  ދައުރެއް 
ނަފުސުގެ  އަމިއްލަ  އަދި  އިސްކުޅައުމުންނެވެ. 
ޢިލްމު  ކަމުގެެ  ކުރެވޭނީ  އިތުރު  ޤާބިލްކަން 
ލިބިގެންނެވެ. އަދި ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ ތިބާގެ 
ޤަބޫލޫކުރަން  އިސްކޮށްގެންނެވެ.  ޒިންމާ  ފަރުދީ 
ޖެހޭ ހަޤީގަތަކީ ޢިލްމާ ނުލައި ޤާބިލުކަމެއް ހާސިލު 
އުނގެނުމަށް  މަސައްކަތް  އަދި  ނުކުރެވޭނެކަމެވެ. 
އަމިއްލަ ޝައުޤުވެރި ކަމެއް ނެތްނަމަ ހުރަސްތަކެއް 
ބާކީ  އެމީހަކު  ކަމަކުން  އެ  ކުރިމަތިވާނެކަމާއި 
އުޅެންޖެހޭނީ  އަބަދުހެން  އަދި  ވަމުންދާނެކަމެވެ. 
ފާޑުކިޔުމުގައި  މަސައްކަތަށް  މީހުންގެ  އެހެން 
ވަގުތު ހޭދަކުރުމާއި ބޭކާރު ވާހަކަތަކުން ވަގުތު ފުރާ 
ރެކެން  މަސައްކަތުން  އަދި  ގޮތުގައެވެ.  މީހެއްގެ 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގިނަވެގެން ދިޔުމަކީ ވެސް 
އޮތުމުން  ކަންމިހެން  ކަމެކެވެ.  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ 
ތިބާގެ ނަފުސު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ 
ވަރަށް ބޮޑެވެ. އަދި ނަފުސު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް 
އަބަދުވެސް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. 
ވަޒީފާގެ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވާން 
ޖެހެއެވެ. ބަދަލުވަމުންދާ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަބަދުވެސް 

ހޭލުންތެރިވާން ޖެހެއެވެ. 

އަމިއްލަ ނަފުސު ހޭލުންތެރިކުރުވުން ފަރުީދ ޒިންާމ 
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ގޮތެވެ.  ބޭނުންވާ  ވެސް  މީހަކު  ކޮންމެ  ރައްކާތެރިވުމަކީ  އަލިފާނުން 
ހާދިސާއަކުން  ކުޑަ  އަލިފާނުގެ  ގެތަކުގައި  ބޮޑު  އަގު  ހަދާފައިވާ  ރީތިކޮށް 
ލިބުމަކީ  ގެއްލުމެއް  ނަމަވެސް  ކުޑަ  ކިތަންމެ  ހާދިސާއަކުން  ބޮޑު  ނުވަތަ 
އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އަލިފާން ނިއްވުމަށް 
ހިޔާރު ކުރެވޭ އަލިފާންނިއްވަކީ އެއިގައިވާ އެޖެންޓެއް ބޭނުންކުރުމުން ވަރަށް 

އެއްޗެއްކަމުގައި  ކުރެވޭ  ސަލާމަތް  އަލިފާނެއް  އެ  ގެއްލުމަކުން  ކުޑަ 
ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބގެންދާ  ވެސް  އެންމެނަށް  އެއީ  ވަނީނަމަ 

ހިތްހަމަ ޖެހުމެކެވެ. އަދި ގަދަނިދީގައި މުޅިއާއިލާވަނިކޮށް 
ހިތާމަވެރި  އަލިފާނުގެ  ދަންވަރުގައި  ރޭގަނޑުގެ 
ހާދިސާއެއް ހިގައި ބޮޑު ގެއްލުމެއްވާކަން އެއްވެސް 
މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ގޭގައި 
އާލާތްތަކަކީ  އަލިފާންނިވާ  ހުންނަ  ހަރުކޮށްފައި 
އަސަރު  ހޫނުގެ  އަލިފާނުގެ  އަމިއްލައަށް  އެއިގެ 
ފޯރުމާއެކު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނިއްވައިލަދޭ 
ވަރަށް  ފައިދާ  އެއިންލިބޭ  ވާނަމަ  އެއްޗެއްކަމުގައި 

ބާޒާރުގައި  ދުނިޔޭގެ  މިހާރު  މިއީ  އަދި  ބޮޑެވެ. 
އީޖާދުތަކެކެވެ.  ފަހުގެ  ބޭނުންކުރާ  އަލިފާންނިއްވުމަށް 

ވެސް  މާކެޓުން  ރާއްޖޭގެ  މިހާރު  މިކުރިއެރުންތައް  އަދި 
ފަސޭހަކަމާއެކު އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަގުބޮޑު 

މުދަލުގައި ރޯވާ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކޮށް އަދި އެއިގެ 
ލިބިގެންދާ  ހައްލުކޮށްލުމަށް  ހާދިސާ  ނުލިބި  ގެއްލުންތަކެއް  އިތުރު  ސަބަބުން 

އިތުރު ބާރެކެވެ. 

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ނިޒާމަކީ، އިމާރާތުގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ 
އެކިބާވަތުގެ  ބޭނުންކުރާ  ނިއްވުމަށް  އަލިފާން  ދެނެގަތުމަށާއި  ހާދިސާތައް 
ސިސްޓަމްތަކާއި،  އެލާރމް  އެންޑް  ޑިޓެކްޝަން  ފަޔަރ  އަލިފާންނިވިތަކާއި، 
އަލިފާންނިވާ ރަޖާ، ސްޕްރިންކްލަރ ސިސްޓަމް، ޓޯޓަލް ފުލަޑިންގ ސިސްޓަމް، 
ކިޗަން ފަޔަރ ސަޕްރެޝަން ސިސްޓަމް، ފަޔަރ ހޯސް ރީލް، ޑްރައިރައިޒަރ  

ނުވަތަ ވެޓް ރައިޒަރ ސިސްޓަމް އަދި ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމް 
ވެސް  ސިސްޓަމްތަކުގައި  ހުރިހާ  މި  ސިސްޓަމެވެ.  އެންމެހާ  ފަދަ 
ރަނގަޅު  އެހެންކަމުން  ވެއެވެ.  އެކުލެވިގެން  ގެއްލުން  އާއި  ފައިދާ 
އެންމެ  މިދެއްނެވި  ކުރިން  ބެހެއްޓުމުގެ  ގޭގައި  އަލިފާންނިއްވެއް 
ބެހެއްޓުމަށް  ވަސީލަތެއް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ފަސޭހައިން  ފައިދާހުރި 
ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ 
ބައެއް  ލިބެންހުރި  ފަސޭހަކަމާއެކު  ބާޒާރުން 

އަލިފާންނިވިތަކަށް ބަލައިލާނަމެވެ. 

ެއިލޑް ަފަޔރ ޯބލް ައިލފާންިނިވ
ރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާ  މިއީ 
ބާވަތެކެވެ.  ފަސޭހަ  ބޭނުންކޮއްލަން 
 1.5 އެންމެ  ބަރުދަނުގައި  މިއީ 
އަހަރު  ފަސް  ހުންނަ  ކިލޯގްރާމްގެ 
ނުކޮށް  މެއިންޓެނަންސް  ދުވަހު 
ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަލިފާން 
ބޯޅަ  އެއްލާލުމުން  ބޯޅަ  ތަނަށް  ހިފާފައިވާ 
އަލިފާންގަނޑު  ގޮސް  ފަޅައިގެން  އަމިއްލައަށް 
ފަސޭހަކަމާއެކު ނިއްވާލަދެއެވެ. މިބޯޅަ އެކްޓިވޭޓްވުމަށް 
ނަގަނީ 10-3 ސިކުންތުގެ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. އެލިޑް ފަޔަރ ބޯޅަ ހަރުކުރެވޭ 
ފަދަ  ރޫމް  އިންޖީން  ވެހިކަލްތަކާއި  ކޮޓަރިތަކާއި  ތެރޭގައި  ތަންތަނުގެ 

ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.  

ޑްރައި ސްޕްރިންކުލަރ ޕައުޑަރ އެޯރސަލް )ޑީއެޕީއޭ(

ޑްރައި ސްޕްރިންކުލަރ ޕައުޑަރ އެރޯސަލްގެ ތަފާތު ސީރީޒްތައް 
އަލިފާން  އަލިފާންނިއްވަކީ،  ޑީއެސްޕީއ5ޭ  މިގޮތުން  ހުރެއެވެ. 
ޔަގީންކަމާއެކު  އިތުބާރާއި  ވަރަށް  ސްޓޭޖްގައި  ފުރަތަމަ  ރޯވެފައިވާ 

ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވިާދނެ 
އަލިާފންނިއްވެއް ޚިާޔރު ކުރުން!

ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ފާއިޒް ރަޝާދު
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ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ  ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ 
ތެރޭގައި އަލިފާންނިއްވާލައިދޭ ބާވަތެކެވެ. މިއީ 
ވެސް  ޖަނަވާރުންނަށް  ނުވަތަ  އިންސާނުންނަށް 
ރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާ  ނުލިބޭގޮތަށް  ގެއްލުމެއް 
އަލިފާންނިއްވެކެވެ.  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގޮތަކަށް 
މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ސިފައަކީ ފެނުގެ އެއްވެސް 
މިންވަރެއް އެކުލެވިގެން ނުވުމެވެ. މިއަލިފާންނިވި 
ކެމިކަލް  އަލިފާނުގެ  ރޯވެފައިވާ  ބޭނުންކުރުމުން 
އަލިފާންނިއްވާލަދީ  ރޫޅާލައިގެން  ރިއެކްޝަން 
ތަން  ދަށްކޮށް  ޓެމްޕަރޭޗަރ  ތަނުގެ  ރޯވެފައިވާ 
އޮކްސިޖަން  ތަނުގެ  އަދި  ފިނިކޮށްދެއެވެ. 
ހިފަހައްޓައިދެއެވެ.  ގައި   20% އަބަދުވެސް 
މި އަލިފާންނިއްވަކީ އުފުލާ ގެންގުޅެން ފަސޭހަ 
އަދި 15 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް 
ގޮތަށް  ނުޖެހޭ  ކުރަން  މެއިންޓެނަންސްއެއް 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަލިފާންނިއްވެކެވެ. އަލިފާން 

ނެނޯ ާޕރިޓަކލް ަފޔަރ 
ެއްކްސޓިްނުގިއަޝރ:

މި އަލިފާންނިއްވަކީ ވެސް ހިފައިގެންގުޅެން 
ފުރަތަމަ  ރޯވެފައިވާ  އަލިފާން  ފަސޭހަ،  ވަރަށް 
ޔަގީންކަމާއެކު  އިތުބާރާއި  ވަރަށް  ސްޓޭޖްގައި 
އަލިފާންނިއްވާލަދޭ  ތެރޭގައި  ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ 
ރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާ  ވެސް  މިއީ  ބާވަތެކެވެ. 
ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަލިފާން ނިއްވެކެވެ. 
މި ޑިވައިސް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމާއެކު މިފުޅިތެރޭގައިވާ 
ޖަމާވެފައިވާ  ތަނުގައި  ރޯވެފައިވާ  ޕައުޑަރތައް 
ތެރޭގައި  ވަގުތުކޮޅެއްގެ  ކުޑަ  އޮކްސިޖަން 
ކޮށްދެއެވެ.  ކޮންޓްރޯލް  އަލިފާން  ބަންދުކޮށްދީ 
ފުލުގައި  ޑިވައިސްގެ  މި  ރޯވުމާއެކު  އަލިފާން 
ހަރުކޮށްފައިވާ ޕިން ފަސޭހަކާއެކު ކަޑާލުމަށްފަހު 

ގެތަކުގައި  ދިރިއުޅޭ  އަޅުގަނޑުމެން 
ނިވުމަށް  އަލިފާން  ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރުން 
ބެހެއްޓުން  އަލިފާންނިއްވެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ 
ބޭނުންކުރަމުން  ކުރިން  މީގެ  އަދި  މުހިންމެވެ. 
މާ  އަލިފާންނިވިތަކަށްވުރެ  ބާވަތުގެ  ގެންދާ 
އިތުބާރުހުރި ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗަކަށް 
ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާންބަދަލުވެ  ބަދަލުކުރުމަކީ 
ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްހަމައެގައި  އާއި 
އަހަރަކު  ވާނެއެވެ.  ކަމުގައި  އަރާހަމަކުރުން 
އެއްފަހަރު ސާރވިސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފަސް 
މެއިންޓެނަންސް  އަހަރުގެ   15 ނުވަތަ  އަހަރު 
މުއްދަތެއް ލިބޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު 
މާހައުލަކީ  ދިރިއުޅޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުމަކީ 
ސަލާމަތްވެގެންވާ  ނުރައްކަލުން  އަލިފާނުގެ 
ބޭއްވުމަށް  އަބަދުވެސް  ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ 

ރޯވުމާއެކު މި ޑިވައިސްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕިން 
ފަސޭހަކަމާއެކު ކަޑާލުމަށްފަހު އަލިފާންރޯވެފައިވާ 
 8 އެންމެ  އެއްލާލުމުން  ތެރެއަށް  ތަނުގެ 
އެކްޓިވޭޓްވެ  މިޑިވައިސް  ތެރޭގައި  ސިކުންތު 
ފަށައެވެ.  ނިއްވާދޭން  އަލިފާން  ރޯވެފައިވާ 
މިޑިވައިސް  ކޮޓަރިއެއްގައި  ރޯވެފައިވާ  އަދި 
އަސަރު  އަލިފާނުގެ  ހުރެއްޖެނަމަ  ހަރުކޮށްފައި 
އަމިއްލަ  އެއިގެ  ކުރުމާއެކު  މިޑިވައިސްއަށް 
ފަށާނެއެވެ.  މަސައްކަތްކުރަން  ޒާތުގައި 
ކިއުބިކް   150 ކަވަރުކުރަނީ  ޑީއެސްޕީއ5ޭ 
ރޫމްތަކާއި  މިއީ ސާރވަރ  އޭރިޔާއެވެ.  މީޓާރ 
ރޫމްތަކާއި  ޕެނަލް  ކަރަންޓް  ލިފްޓްގޮޅިތަކާއި 
އިމާރާތް  ވެހިކަލްތާއި  ފަދަތަންނާއި  ލައިބްރަރީ 
ކަމުދާ  ވަރަށް  ބަހައްޓާން  ފަދަތަންތަނުގައި 

ބާވަތެކެވެ.   

އަމާޒުކޮށް  ބުޑަށް  އަލިފާނުގެ ސީދާ  ރޯވެފައިވާ 
ފިތާލުމާއެކު  ބަޓަނަށް  އެކްޓިވޭޝަން  މީގައިވާ 
އަލިފާން  ރޯވެފައިވާ  އަމިއްލަޒާތުގައި  މީގެ 
ނިއްވާދޭން ފަށައެވެ. މިއީ ވެހިކަލްތާއި އިމާރާތް 
ކަމުދާ  ވަރަށް  ބަހައްޓާން  ފަދަތަންތަނުގައި 

ބާވަތެކެވެ.  

އެއިރުން  ކުރުމެވެ.  މަސައްކަތް  އެންމެން 
އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. 

: ުރ ަދ ްސ ަމ
http://www.dspa.nl 
www.westpeacehorizons.com
www.elidefire.com

ފުރަތަމަ  ޯރވެފައިވާ  އަލިފާން  އަލިފާންނިއްވަކީ،  ޑީއެސްޕީއޭ-5 

ސްޓޭޖްގައި ވަރަށް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ 

ކުޑަވަގުތުޮކޅެއްގެ ތެރޭގައި އަލިފާންނިއްވާލައިދޭ ބާވަތެކެވެ. މިއީ 

އިންސާނުންނަށް ނުވަތަ ޖަނަވާރުންނަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭޮގތަށް 

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޮގތަކަށް ތައްޔާރުޮކފައިވާ އަލިފާންނިއްވެކެވެ.
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ކަނޑުގެ ާބރުތަކުގެ ާވދަވެރިކަން
އިންޑޯ-އޭޝިާޔ-ޕެސިފިކްގައި

ކެޕްޓަން ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ

ހިމެނޭ  ންޑޯ-އޭޝިޔާ-ޕެސިފިކްގައި 
ޤައުމުތަކުގެ  އެ  ދަނީ  ޤައުމުތަކުން 
ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  އަސްކަރިއްޔާއަށް، 
ހޭދަތައްކޮށް  ބޮޑެތި  ލަޝްކަރަށް  ކަނޑުމަތީ 
އެންމެފަހުގެ  އުޅަނދުފަހަރާއި  ޒަމާނީ 
އާލާތްތައް ހޯދަމުންނެވެ. މި ޤައުމުތަކުން ދަނީ 
އަހަރުވެ  ގިނަ  ސާޅީހަށްވުރެ  ނުވަތަ  ތިރީސް 
ޒަމާނީ  ނައްތާލާ  އުޅަނދުފަހަރު  ބާވެފައިވާ 
ހޯދަމުންނެވެ.   އެއާކްރާފްޓްތައް  ޝިޕްތަކާއި 
އެ  ލީޑަރުން  ޗައިނާގެ  ބޮޑުބާރު  ސަރަހައްދުގެ 
ހަނގުރާމަމަތީ  އަސްކަރިއްޔާއަށް  ޤައުމުގެ  
އެ  އިތުރުކުރަމުންދާއިރު  މަތިންބޯޓުފަހަރު 
ޤައުމުގައި ބަންނަ ފުރަތަމަ އެއާކްރާފްޓް ކެރިއަރ 
ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.   ދަނީ  ނެރުމަށް  ޚިދުމަތަށް 
ޚިޔާލު  ސަރަޙައްދާމެދު  ކަނޑުގެ  ޤައުމުގެ  ދެ 
ތަފާތުވެ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ޗައިނާގެ 
އަވަށްޓެރި ޖަޕާނުން ވަޔާއި ކަނޑުގެ ލަޝްކަރު 
ފަށާފައިވާއިރު،  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ވަރުގަދަ 
މި ސަރަޙައްދުގެ ގިނަ ޤައުމު ތަކުގެ އަސްކަރީ 
ވަރުގަދަ  ބާރު  އަސްކަރީ  ނުވަތަ  ޚަރަދުތައް 
މި  ޗައިނާއިން  މިވަނީ  ބިނާވެފައި  ކުރުން 
އެ  ކުރަމުންދިއުމާއި  އަތްގަދަ  ސަރަޙައްދުގައި 
ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ  ބާރު  ކަނޑުމަތީ  ޤައުމުން 
އިންޑޯ-އޭޝިޔާ- ޙަރަކާތްތަކަށެވެ.  ހިންގަމުންދާ 

ބާރުތަކުގެ  ކަނޑުގެ  ޤައުމުތަކުގައި  ޕެސިފިކް 
ވާދަވެރިކަމަށް އަވަސް ނަޒަރަކުން ބަލާލާނަމެވެ.

ަޗިއާނ
ޒަމާނީކުރުމަށް  އަސްކަރިއްޔާ  ޗައިނާގެ 
ކިތަންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް 
ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސުޕަ-
އަދިވެސް  އެއްހަމައަކަށް  އާއި  އެމެރިކާ  ޕަވަރ 
ޢަދަދު  ސިފައިންގެ  އެއްގަމު  ނާދެވޭނެއެވެ. 
ކިތަންމެ ގިނަ ނަމަވެސް ކަނޑާއި ވައިގެ ބާރު 
އެމެރިކާ އުޅެނީ ޗައިނާއަށްވުރެ މާކުރީގައެވެ. މި 
ސަބަބަށް ޓަކައި ޗައިނާއިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑު 
ވައިގެ  ކަނޑާއި  ޤައުމުގެ  އެ  އިސްކަމެއްދެނީ 

ލަޝްކަރުގެ ބާރުގަދަކުރުމަށެވެ.

ފްލީޓަށް  ކަނޑުގެ  މިނެއްގައި  ހަލުއި 
ނިއުކްލިއަރ  އަދި  ޑިސްޓްރޯޔަރ  ފްރިގޭޓްސް، 
ސަބްމެރިން ދަނީ އިތުރުކުރަމުންނެވެ. ސޯވިއެޓް 
ޔޫނިއަންގެ ދުވަސްވަރު ބޭނުންކުރި އެއާކްރާފްޓް 
ގެނައުމަށްފަހު  ބަދަލުތަކެއް  ކެރިއަރއެއް 
ބޭނުންކުރަން  އަހަރު  ބާރަވަނަ  ހާސް  ދެ 
ފަށާފާވާއިރު 2016ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއިން ވަނީ 
އެއާކްރާފްޓް  އިތުރު  އަމިއްލައަށް  އެޤައުމުން 
ހާމަކޮށްފައެވެ.  ބަންނަމުންދާކަން  ކެރިއަރެއް 
ކުރިއަށްއޮތް  ކެރިއަރތައް  އެއާކްރާފްޓް  އަދި 
15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުރަމުންދާނެކަން 

ހާމަކޮށްފައެވެ.

ާއ ްނިޑ ިއ
ވުމަށާއި  ބާރަކަށް  އަސްކަރީ  ދުނިޔޭގެ 
އަތްގަދަ  ޗައިނާއިން  ކަނޑުގައި  އިންޑިއާ 
ޤައުމުގެ  އެ  އިންޑިއާއިންދަނީ  ކުރަމުންދާތީ، 

ވުރެ  ޗައިނާއަށް  ބާރު  ލަސްކަރުގެ  ކަނޑުގެ 
ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތް  ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ 
އިންޑިއާގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއާކްރާފްޓް 
ޑީކަމިޝން  ވިރާޓް  އައި.އެން.އެސް  ކެރިއަރ 
2013ވަނަ  ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު،  ކުރުމަށް 
އައި.އެން.އެސް  ނެރުނު  ޚިދުމަތަށް  އަހަރު 
ދަނީ  ބަދަލުތަކާއެކު  އިތުރު  ވިކްރަމައަދިތްޔާ 
ރޯލެއް  މުހިންމު  އިތުރުކޮށް  ޤާބިލުކަން  އޭގެ 
ވެސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަދާކުރަމުންނެވެ. 
މި  ދައްކާލާފައިވާ  ދިވެހިންނަށް  ދަތުރުކޮށް 
ރަޝިޔާގައި  ކުރިން  ކެރިއަރަކީ  އެއާކްރާފްޓް 
އަދި  ކެރިއަރެކެވެ.  އެއާކްރާފްޓް  ބޭނުންކުރި 
އިންޑިއާއިން މުޅިން އަމިއްލައަށް ބަންނަމުންދާ 
ކެރިއަރ އައިއެންއެސް ވިކްރާންތް 2018 ނުވަތަ 

2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެއެވެ.

ާޕްނ ަޖ
ރަށްތަކާއިމެދު  ދެކުނުގައިވާ  ޖަޕާނުގެ 
ޗައިނާ އާއި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ 
ކަނޑުގެ  ޖަޕާނުގެ  ދެބަސްވުންތަކާއެކު 
ވަނީ  ޤައުމަށް  އެ  ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ  ދިފާޢު 
ޖަޕާނުގެ  އަހަރު  2016ވަނަ  މަޖުބޫރުވެފައެވެ. 
އަދި  ސޯނަރ  ސަބްމެރިން،  ބަޖެޓުގައި 
ޑިސްޓްރޯޔަރ ޝިޕްތައް ހޯދުމަށް ބޮޑު ޢަދަދެއް 
ބޮޑު  އެންމެ  ޖަޕާނުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 
ވޯޝިޕަކީ 2015ވަނަ އަހަރު ޚިދުމަތަށް ނެރުނު 
ކެރިއަރ  ހެލިކޮޕްޓަރ  އިޒުމޯ  މީޓަރުގެ   248

އެވެ.

އި
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ޮއްސްޓޭރިލާއ
ޗައިނާއިން  ކަނޑުގައި  ޗައިނާ  ސައުތު 
ނުތަނަވަސްވެ  ހަރަކާތްތަކާއިމެދު  ހިންގަމުންދާ 
ޤައުމުގެ  އެ  ވަނީ  ވެސް  އޮސްޓްރޭލިއާއިން 
ޚާއްޞަ  ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ  ފްލީޓް  ކަނޑުގެ 
 1.24 ބުނެފައެވެ.  އިސްކަމެއްދޭނެކަމަށް 
ދިހަ  ކުރިއަށްއޮތް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ބިލިއަން 
ނިންމަފައިވާއިރު  ހޭދަކުރުމަށް  އަހަރު  ވަރަކަށް 
ވެސެލްސް،  ޕްޓްރޯލް  ފްރިގޭޓްސް،  އެބަޖެޓުން 
ހޯދުމަށް  ޑްރޯންސް  އަދި  ސަބްމެރިންސް 

ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ަސުއުތ ޮކެރާއ
ފަދަ  އިންޑިއާ  އަދި  ޗައިނާ  ޖަޕާން، 
ޢަދަދުގެ  ފްލީޓަށްވުރެ  ކަނޑުގެ  ޤައުމުތަކުގެ 
ގޮތުން މަދު ނަމަވެސް ކޮރެއަން ހަނގުރާމައިގެ 
ފަހުން ސައުތު ކޮރެއާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި 
ދައުރެއް  މުހިންމު  ދަނީ  ބިލްޑިންގ  ޝިޕް 
ނަގައި  ފައިދާ  އޭގެ  އަދި  އަދާކުރަމުންނެވެ. 

ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 
ރަޝިޔާއިންނާއި އިންޑިއާއިން ވަނީ ސަބްމެރިން 
ހޯދާފައެވެ. ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ވައިގެ މަގުން 
ޑްރޯންސް  ބޯޓުފަހަރާއި  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
ޤައުމުތަކާއި  ޔޫރަޕުގެ  އެމެރިކާއާއި  ހޯދުމަށް 

ދެމެދު ދަނީ މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންނެވެ.

ޤައުމުތަކުގެ  ދެންނެވުނު  މަތީގައި 
އިތުރުން ވެސް އިންޑޮނޭޝިއާ، ތައިލޭންޑް އަދި 
ޓައިވާނަކީ ވެސް ކަނޑުމަތީ ލަސްކަރު ބޮޑުކޮށް 
ކުރަމުންދާ  ހޭދަތަކެއް  ބޮޑެތި  ޒަމާނީކުރުމަށް 

ޤައުމުތަކެކެވެ. 

ިދެވިހާރްއެޖ 
ޤައުމުތަކުން  ވަށައިގެންވާ  ދިވެހިރާއްޖެ 
ރެކޯޑް  ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ  ބާރު  ކަނޑުގެ 
 99 ކުރަމުންދާއިރު،  ޚަރަދު  މިންވަރަކަށް 
އިންސައްތަ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު އޮތް ކުޑަކުޑަ 
ކުޑަކުޑަ  މި  ކަމުގައިވާ  ޤައުމެއް  ޖަޒީރާ 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެސް ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި 

)އެފްއައިސީ(  ކްރާފްޓް  އިންޓަސެޕްޓް  ފާސްޓް 
ޚިދުމަތަށް  ބައްލަވައިގަނެ  އުޅަނދު  ފަސް  ގެ 

ނެރުއްވާފައެވެ.

އެފްއައިސީ އުޅަނދު ފަހަރަކީ ފައިޓިންގ 
މައިލްސްއަށް  ނޯޓިކަލް   500 ގިޔަރާއެކު 
އަދި  ލިބިގެންވާ  ޤާބިލުކަން  ދަތުރުކުރުމުގެ 
ގަޑިއަކު 48 މޭލު ބާރު މިނުގައި ދުއްވޭ އުޅަނދު 
)ސީސްޓޭޓްސް  ކަނޑުތަކުގައި  ގަދަ  ތަކެކެވެ. 
ހައެއްގައި( ވެސް ދަތުރުކުރެވޭއިރު އެފްއައިސީގައި 
ވަޒަން  ސަލާމަތަށްޓަކައި  މީހުންގެ  ދަތުރުކުރާ 
މިއުޅަނދުގައި  ޖަހާފައިވާ  ބިއްލޫރި  ނާރާ 
ސިސްޓަމް  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  އޮޓޮމެޓިކް 
އަދި  ޖީޕީއެސް  ރާޑަރ،  )އޭއައިއެސް(، 
ސިސްޓަމްތައް  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އެންމެފަހުގެ 

ޤާއިމު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ސަރަޙައްދު  ކަނޑުގެ  ރާއްޖޭގެ 
އަސްކަރީ  ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ޕެޓްރޯލްކޮށް 
އިތުރުން  ބޭނުންކުރުމުގެ  އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 
އޮޕަރޭޝަންތަކަށް  ރެސްކިއު  އެންޑް  ސާޗް 
އަދި  ތާމަލް  އުޅަނދުތަކުގައި  މި  ޚާއްޞަ 

ބާރު  ކަނޑުގެ  ދިފާޢުގައި  އިސްތިޤްލާލުގެ 
މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް 
ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 2007ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ 
އާއި  ހުރަވީ  ޝިޕް  ކުރި  ހަދިޔާ  ސަރުކާރުން 
ޚަރަދު  ދިވެހި ސަރުކާރުން  އަހަރު  2007ވަނަ 
ބަނދެގެން  ޑޮކްޔާޑުން  ކޮލަމްބޯ  ކުރައްވައިގެން 
ގެންނެވި ދެ އޮފްޝޯ ޕެޓްރޯލް ވެސެލް ގެނެސް 
ޚިދުމަތަށް ނެރުނެވެ. 2016ވަނަ އަހަރު ދިވެހި 
ކޯސްޓްގާޑުގެ  އެމްއެންޑީއެފް  ވަނީ  ސަރުކާރުން 
އިތުބާރު  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ޒަމާނީ  ޚިދުމަތް 
ސްރީލަންކާގެ  ހެއްދެވުމަށްޓަކައި  ބާރަކަށް  އޮތް 
ސޯލާސް މެރިން ލަންކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ހުރުމުން  ހަރުކުރެވިފައި  ކެމެރާ  ނައިޓްވިޝަން 
އުޅަނދު  މީހުންނާއި  ގެއްލޭ  ކަނޑުމަތިން 
ކޯސްޓްގާޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހޯދުމުގައި  ފަހަރު 
އިތުރުވެގެން  އެތައްގުނައެއް  ޤާބިލުކަން  

ހިނގައްޖެއެވެ. 

ިރަފެރްންސ: 
އިންޑޯ-އޭޝިއާ-ޕެސިފިކް ޑިފެންސް ފޯރަމް )2017( 

ވޮލިއުމް 41. އިޝޫ 4 

ސައުތު ކޮރެއާގެ ޝިޕްތަކަކީ ފެންވަރުގެ ގޮތުން 
ފެންވަރު  އެންމެ  ބޭނުންކުރާ  ސަރަޙައްދުގައި 
ރަނގަޅު ޝިޕްތަކެވެ. ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ 
ދަނީ  ވެސް  ކޮރެއާއިން  ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު 
ބޮޑު  ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ  ލަސްކަރު  ކަނޑުގެ 

ހޭދައެއްކުރަމުންނެވެ.

ްމ ާނ ްޓ ެއ ިވ
ވިސްނުން  އިސްތިރާޖީ  ވިއެޓްނާމްގެ 
ޙިމާޔަތްކޮށް  ކަނޑުތައް  ބަދަލުކޮށް 
ނުރައްކާތަކަށް  އައިސްދާނެ  ކަނޑުމަގުން 
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ިދެވިހ ަސުރާކުރްނ ޮކްނެމ ައަހަރުކ ެވްސ ެދްއަވުމްނ ެގްނަދާވ ާއްނުމ ިޚުދަމަތްށ ިހްތަވުރ ިދުނުމެގ ޤަަުއީމ ިއާނުމ ިސަފިއްނެގ 
ެލްފޓިނެްނޓް  ައްޙަމާދިއ،  ަޢްބުދްލަމތީން  ކާަނލް  ޭބަކލުންަނކީ  ތިން  އެ  ިލބުެނވެ.  ައަހރު  ވަނަ  ޭބަކަލަކށް 2016  ތިން 
ކާަނލް ޑރ. ަޢލީ ާޝިހދު ުމަޙްއަމދު ައދި ާސޖަްނޓް ައްޙަމދު ޒުޭނެޖވެ. ކާަނލް  ަޢްބުދލް ަމތީން ައްޙަމަދށް ަޤުއމީ ިޚުދަމުތގެ 
އިާނމް ިލިބަވަޑިއގެންެނވީ ިވުޜައލް ާއްޓްސގެ ާދިއާރއިން، ިލުޔާމއި ުކެރުހާމއި ަފުރމާ ުކުރުމގެ ޮރނގުން ެނވެ. ެލްފޓިނަްނޓް 
ކާަނލް ޮޑްކޓަރ ަޢލީ ާޝިހދު ުމަޙްއަމަދށް ަޤުއމީ ިޚުދަމުތގެ އިާނމު ިލިބަވަޑިއގެންެނވީ ިޞްއޙީ ާދިއާރއިން؛ ޢާްނމު ިޞްއަޙތު 
އިާނމު  ިޚުދަމުތގެ  އާްނމު  ޒުޭނަޖށް  ައްޙަމދު  ާސޖަްނޓް  ޮރނގުންެނވެ.  ިއުތުރުކުރުމގެ  ޭހލުްނެތިރކަން  ިޞްއޙީ  ުކިރެއުރުވާމއި، 

ިލިބަވަޑިއގެންެނީވ ުކިޅަވުރގެ ާދިއާރއިްނ؛ ުކިޅަވުރ ުކުޅާމިއ، ީމހުން ަތްމރީުނުކުރުމގެ ޮރނގުން ެނެވ.

ާކަންލ ަޢްބުދްލ ަމީތްނ ައޙްަމުދ

އަޙްމަދު  މަތީން  ޢަބްދުލް  ކާނަލް 
ވަދެވަޑައިގެންނެވިފައިވަނީ،  ދާއިރާއަށް  ކުރެހުމުގެ 
ހާސިލްކުރެއްވި  ތަޢުލީމު  ސްކޫލުގައި  އީޕީއެސް 
ދުވަސްވަރުއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ފައިން އާޓްސްގެ 
އަމިއްލަފުޅަށެވެ.  ދަސްކުރެއްވީ  މަސައްކަތް 
ސްކޫލުގެ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތްތަކުން މަތީ ވަނަތައް 
ހޯއްދެވި ކާނަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަޙްމަދު 1987 
ބޭއްވި،  އަހަރު  ވަނަ   1988 އަހަރާއި،  ވަނަ 
އަތްތެރި  މަސައްކަތާއި  އަތު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުރެހުމުން  ގަލަން  މަޢުރަޒުން،  މަސައްކަތުގެ 
މަތީން  ޢަބްދުލް  ކާނަލް  ހޯއްދެވިއެވެ.  ދެވަނަ 
އެކިއެކި  ގުޅޭ  ޔުނީފޯމްތަކާ  ސިފައިންގެ  އަޙްމަދު 
ކުރެހުންތަކާއި ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންކުރާ މެޑެލްތައް 
ފަރުމާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ މިހާރުގެ 

ބެޖަކީ ވެސް، ކާނަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަޙްމަދު ފަރުމާކޮށްދެއްވި 
ބެޖެކެވެ.

ޢިއްޒަތްތައް  ޤާނޫނުގައިވާ  ޢިއްޒަތުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފަރުމާކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު، 1995 ވަނަ އަހަރު ކާނަލް ޢަބްދުލް 
މަތީން އަޙްމަދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ 
އޮފީހުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކާނަލް ޢަބްދުލްމަތީން ފަރުމާކުރެއްވި 
ޢިއްޒަތާއި، ނިޝާން  ޣާޒީގެ  ތެރޭގައި، ނިޝާން  ޢިއްޒަތްތަކުގެ 
މަހާރަދުންގެ  ދަރުމަވަންތަ  ނިޝާން  ޢިއްޒަތާއި،  ޢިއްޒުއްދީނުގެ 
ނިޝާން  ޢިއްޒަތާއި،  ޢަލީގެ  ޝަހީދު  ނިޝާން  ޢިއްޒަތާއި، 
ޢިއްޒަތް  ޢަސްކަރީގެ  ނިޝާން  ޢިއްޒަތާއި،  އިސްކަންދަރުގެ 
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ާކަންލ ޮޑްކަޓރ ަޢީލ ާޝިހުދ ުމަޙއްަމުދ

ޞިއްޙަތު  ޢާންމު  ދާއިރާއިން  ޞިއްޙީ 
ހޭލުންތެރިކަން  ޞިއްޙީ  ކުރިއެރުވުމާއި، 
ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  ރޮނގުން  އިތުރުކުރުމުގެ 
ޤައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކާނަލް ޑޮކްޓަރ 
ޞިއްޙީ  ރާއްޖޭގެ  މުޙައްމަދަކީ،  ޝާހިދު  ޢަލީ 
ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ޚާއްޞަކޮށް،  ދާއިރާއަށް، 
ޑިފެންސް ފޯސްގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް 

 16 ގެންދަވާތާ  ކުރައްވަމުން 
ދުވަސްވީ  ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ 

ބޭފުޅެކެވެ.

އިންސާނީ  ރާއްޖޭގެ 
ތަރައްޤީ  ވަސީލަތްތައް 
ކުރައްވައި، ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  މީހުން 
ޑޮކްޓަރ  ކާނަލް  ރޮނގުން 
މުޙައްމަދު  ޝާހިދު  ޢަލީ 
ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ 
ގެންދަވައެވެ.  ކުރައްވަމުން 
ޚާއްޞަކޮށް،  ވަކިން 

ކުރައްވާފައިވާ  ދާއިރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  ޞިއްޙަތާ 
މަސައްކަތްތައް  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  އަދި 
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، އެމްއެންޑީއެފުން 
ކޯސްތަކުގައި  އެއިޑް  ފަސްޓް  ހިންގާފައިވާ 
ކިޔަވައިދެއްވައި، އެ ދާއިރާއިން އިންސްޓްރަކްޓަރުން 
ފީލްޑް  ބޭސިކް  އަދި  ތަމްރީނުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. 
ފަސްޓް އެއިޑް ކޯހާއި، ކްލިނިކަލް އެސިސްޓެންޓް 
އޮރިއަންޓޭޝަން ކޯހާއި، އީސީޖީ ޓެކްނީޝަން ކޯހާއި، 

ހިންގުމަށް  ކޯސްތައް  ބައެއް  އެހެން  މިނޫންވެސް 
ބޭނުންވާ ކަރިކިއުލަމް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. 
ޓީޗަރުންނަށް  ސްކޫލުތަކުގެ  އިތުރުން،  މީގެ 
ޕްރޮގުރާމު  ފަސްޓްއެއިޑް  ހިންގާ  އަމާޒުކޮށްގެން 
އެކުލަވައިލައްވައި،  ކަރިކިއުލަމް  ފަރުމާކުރައްވައި، 
ޝާހިދު  ޢަލީ  ޑޮކްޓަރ  ކާނަލް  ލެފްޓިނަންޓް 
މުޙައްމަދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން 4 ކޯހެއްގައި 80 
ޓީޗަރަކަށް ތަމްރީނު ދެއްވާފައިވެއެވެ. މި ރޮނގުން 
ކުރައްވާފައިވާ އެހެން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، 
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 1ގެ ދަރިވަރުންނަށް 
ޕްރޮގުރާމު  ސްކްރީނިންގ  ހެލްތު  ހިންގާ 
ގުޅިގެން  މިކަމާ  ހިންގަވައިދެއްވުމާއި،  ރާއްވަވައި 
އިސްނަންގަވައިގެން  ރިޕޯޓުތައް،  ތައްޔާރުކުރެވުނު 

އަޙްމަދުގެ  މަތީން  ޢަބްދުލް  ކާނަލް  މަސައްކަތްތަކުން  މި  ހިމެނެއެވެ. 
ކުރެހުމާއި ފަންނުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދިޔައެވެ. އޭގެ ފަހުން 
ރެހެންދީގެ  ނިޝާން  ޢިއްޒަތާއި،  ޝަރަފުގެ  ގަނޑުވަރުގެ  އާ  ނިޝާން 
ޢިއްޒަތާއި،  ޝަރަފުގެ  ކަލާފާނުގެ  ނިޝާން  ޢިއްޒަތާއި،  ޝަރަފުގެ 
ދިޔަމިގިލީ  ނިޝާން  ޢިއްޒަތާއި،  ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ޝަރަފުގެ  ނިޝާން 
ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތާއި، ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް  ވެސް ފަރުމާ 

ކުރެއްވިއެވެ. 

ޙާފިޘުންނަށް  ހިތުދަސްކުރައްވާ  ޤުރުއާން  ކީރިތި 

ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ  މެޑެލްއާއި،  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ 
ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މެޑެއްޔާއި، ސާނަވީ 
އިމްތިހާނުންނާއި، މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން 
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  ދަރިވަރުންނަށް  އަންނަ  ވަނައަށް   1
އައްޑަނަ"  "މިނިވަން 50ގެ ޝަރަފުގެ  އާއި  މެޑެލް  ދެއްވާ 
ފަރުމާކުރެއްވީ ވެސް ކާނަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަޙްމަދެވެ. މި 
ހިލޭ  ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  އޭނާ  ވެސް  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ 

ސާބަހަށެވެ.

 1 ގްރޭޑް  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  އެކުލަވައިލެއްވުން 
ސްކުރީނިންގ  ހެލްތު  ސުކޫލް  ދަރިވަރުންގެ  ގެ 
ޕްރޮގުރާމު ހިންގާނެ ނޭޝަނަލް ގައިޑް ލައިނެއް އޭނާ 
ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.   ކާނަލް ޑޮކްޓަރ ޢަލީ 
ޝާހިދު މުޙައްމަދު މިހާރު ހުންނެވީ އެމްއެންޑީއެފް 
އޮފިސރުގެ  ކޮމާންޑިންގ  ސާރވިސްގެ  މެޑިކަލް 
މަޤާމުގައެވެ. ޤައުމީ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު 
ހުންނެވީ  މުޙައްމަދު  ޝާހިދު  ޢަލީ  ޑރ.  ކާނަލް 
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ާސަޖްންޓ ައްޙަމުދ ުޒޭންޖ

 1992 ޒުނޭޖަކީ  އަޙުމަދު  ސާޖަންޓް 
އެސޯސިއޭޝަނަށް  ސްވިމިންގ  އަހަރު  ވަނަ 
ހުޅުވައިލި  ހޯދުމަށް  މީހުން  ދަސްކޮށްދޭ  ފަތަން 
މި  ކުރިމަތިލައްވައި،  އެކަމަށް  ފުރުޞަތުގައި 
ބޭފުޅެކެވެ.  ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި  ދާއިރާއަށް 
ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު   25 ވޭތުވެދިޔަ  މި 
ބަޔަކަށް  އެތައް  ވަނީ  ޒުނޭޖު  އަޙްމަދު  ސާޖަންޓް 

"ކޮންމެ  ފަށްޓަވައިދެއްވި  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  މައުމޫން 
ޕްރޮގްރާމްގެ  މި  ކުއްޖެއް"  ދަންނަ  ފަތަން  ކުއްޖަކީ 
ކުރައްވައި،  ޚިދުމަތް  ގޮތުގައި  އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ 
ތަމްރީނުކޮށްދެއްވިއެވެ.  ދަރިވަރުން   300
އައްޑު  އަހަރު  ވަނަ   1999 އިތުރުން،  މީގެ 
ސްވިމިންގ  ކާނިވަލްގެ  މޫދު  ހިންގި  އަތޮޅުގައި 
އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވައި، 
ހިންގި  މީހުންނަށް  ރަށްރަށުގެ  އެކި  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 
އަތޮޅުގެ  ބ.  ކުލާސްތަކުގަޔާއި،  ދަސްކޮށްދޭ  ފަތަން 
ދަސްކޮށްދޭ  ފަތަން  ހިންގުނު  ރަށްތަކުގައި  އެކި 
ގޮތުން  އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ  ކްލާސްތަކުގައި 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް 

ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ފަތަން 
އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ  ކުލާސްތަކުގައި  ދަސްކޮށްދޭ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ޚިދުމަތްތަކުގެ  ޒުނޭޖުގެ  އަޙްމަދު  ސާޖަންޓް 
ތެރެއިން، ފަތަން ދަސްކުރާ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް 
ފޮތަކީ  ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ  ޚާއްޞަކުރައްވައިގެން 
ގަޑިއިރުން   20" ޚިދުމަތެކެވެ.  ފާހަގަކުރެވޭ  ވެސް 
ފަތާފޮތް"  ޒުނޭޖުގެ  ދަސްކުރެވޭ  ފަތަން  އަމިއްލައަށް 
ލިޔުއްވައި  ޒުނޭޖު  އަޙްމަދު  ސާޖަންޓް  މިނަމުގައި 
ތައްޔާރުކުރެއްވި ފޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 
ވަނީ  ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް  ރާއްޖޭގެ  މެދުވެރިކުރައްވައި 
ޒުނޭޖު  އަޙްމަދު  ސާޖަންޓް  ހަދިޔާކުރައްވާފައެވެ. 
މިހާރުވަނީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު 

ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

ފަތަން ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި މި ދާއިރާއިން 
ގިނަ  ތަފާތު  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއިންނާއި 
ތަމްރީނުތައް ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. އެންމެ 
ފަހުން އޭނާ ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ވަނީ 2016ވަނަ 
ބެންގަލޯރުގައި  އިންޑިއާގެ  ކުރީކޮޅު  އަހަރުގެ 
އެމެރިކަން ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެސޯސިއޭޝަނުން 
ލެވެލް  "އަސްކާ  ކޯސް  ސްވިމިންގ  ހިންގި 

1،2،3" އެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނުން  ސްވިމިންގ  ރާއްޖޭގެ 
އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދެއްވުމަށް 
ސާޖަންޓް  ޕްރޮގްރާމެއްގައި  އެތައް  ހިންގެވި 
އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ  ވަނީ  ޒުނޭޖު  އަޙްމަދު 
ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 1999 ވަނަ 
އަހަރު އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު 
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ޮވަރްނޓް ޮއިފަސރ 2 ުމަޙްއަމުދ ޔާިމްނ

ކުރާ  މަސައްކަތް  ދާއިރާތަކުގައި  އެކި 
ކުރުމުގެ  އަގުވަޒަން  ޒުވާނުންގެ  ހިތްވަރުގަދަ 
ޒުވާނުންގެ  އަންނަ  ދެމުން  ސަރުކާރުން  ގޮތުން 
ވަނީ   އަހަރު  ވަނަ   2016 އިނާމް،  ޤައުމީ 

ކުރައްވާފައިވާ ވއ 2 މުޙައްމަދު ޔާމީން ވަނީ ދެ 
ރަށެއްގައި ޕްރޮވިޝުއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކްލާސްތައް 
ހިންގައި، އެ ދެ ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އެ ދާއިރާއިން 
މުޖުތަމަޢުގައި  އަދި  ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  އެހީތެރިކަން 
މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތް 
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 15 ރަށެއްގައި މަލްޓިމީޑިއާ 
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި، އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން 
ތަމްރީނުކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  އޭނާ  ޒުވާނަކު   1396
ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އިހަވަންދޫގައި  ހއ.  މިއަހަރު 
ހުންނަ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވއ 2 މުޙައްމަދު 

ޔާމީންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް 
އެންޑް މިލިޓަރީ ސްޓަޑީސް އިން ހިންގި މަލްޓި މީޑިއާ 
ކޯހަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް މުޅި 

ރާއްޖެއިން ވެސް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

ޔާމީނަށް  މުޙައްމަދު   2 އޮފިސަރ  ވޮރަންޓް 
އިނާމް  ޤައުމީ  އޭނާއަށް  ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. 
ޓްރެއިނިންގގެ  ވޮކޭޝަނަލް  ވަޑައިގަތީ  ލިބި 

ދާއިރާއިންނެވެ.

މަލްޓިމީޑިއާ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލު 

ުޒވާނުްނގެ ަޤުއމީ އިާންމ
ދާއިރާތަކުގައި  ތަފާތު  ދެނީ  އިނާމް  ޤައުމީ  ޒުވާނުންގެ 
ވަޒަންކޮށް  އަގު  މަސައްކަތްތަކުގެ  އަންނަ  ކުރަމުން  ޒުވާނުން 
މަސައްކަތަށްް  ޒުވާނުންނަކީ  ދިނުމުގެގޮތުންނާއި  ހިތްވަރު 
ހަރުދަނާ  މަސައްކަތްކުރާ  ކުރިއެރުމަށް  ޤައުމުގެ  ޝައުޤުވެރިވާ 
މީގެ  ކުރުމަށެވެ.  އަގުވަޒަން  މަސައްކަތުގެ  ހަދައި،  ބަޔަކަށް 
އިތުރުން ޒުވާނުންނަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ޒުވާނުންނަކީ 
މަސައްކަތް  ކުރިއެރުމަށް  ޤައުމުގެ  ޝައުޤުވެރިވާ  މަސައްކަތަށް 
ޒުވާނުންނަކީ  އަދި  ހިމެނެވެ.  ހެދުން  ބަޔަކަށް  ހަރުދަނާ  ކުރާ 
ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ދެމިތިބޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުމާއި 
ޒުވާނުންގެ  އިސްނަގައިގެން  ޒުވާނުންނަށްޓަކައި  ޒުވާނުންނަކީ 
ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަަޔަކަށް ހެދުން ވެސް ޒުވާނުންގެ 

ޤައުމީ އިނާމް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެވެ.

ަޤުއީމ ިއާންމ
ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޤައުމީ އިނާމަކީ، ދިވެހި ޤައުމާއި، 
ފަރުދުންނާއި،  ވަކިވަކި  ޓަކައި  މަންފާއަށް  ލާބައާއި  މުޖްތަމަޢުގެ  ދިވެހި 
މަދަނީ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، 
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކުން ދިވެހި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަމުންގެންދާ 
މަސައްކަތްތަކުގައި، އެ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، 
ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ  އިނާމެކެވެ.  ދެވޭ  މަޤްޞަދުގައި  ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު 
ރާއްޖެއަށް  އިނާމަކީ،  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް 
ހުނަރާއި،  ހިތްވަރާއި،  ކާމިޔާބީއާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ހޯދައިދޭ  ނަން  ރީތި 
މަސައްކަތްތެރިކަމާއި، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، ޢިލްމީގޮތުން މަތީ ވަނަތަކާއި 
ޝަރަފް ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީ އިޙްތިފާލުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ 
އަގު ވަޒަންކޮށް، ހިތްވަރުދީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް 
ކުރުމުގެ  މިޞްރާބު  މަސައްކަތްތެރިކަން  އުފެއްދުންތަކާއި  ދިވެހިންގެ 
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ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެއް 
ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި އިނާމުތައް ހުށަހެޅިގެން 
ދިވެހި  ނޭނގިދާނެއެވެ.  ބަޔަކަށް  ގިނަ  ބާއްވާކަން  މުބާރާތެއް  ޤުރުއާން 
އަސްކަރިއްޔާގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބުން 
ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަމުން އަންނަތާ މިހާރު ހަތަރު އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. 
މެންބަރުންނަށް  ޢާއިލާތަކުގެ  ސިފައިންގެ  ސިފައިންނާއި  މުބާރާތަކީ  މި 
ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ ވާދަވެރި އަދި އަގުހުރި އިނާމުތައް ދެއްވާ މުބާރާތެކެވެ. 

މި މުބާރާތް ބާއްވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހުގައެވެ.  

އެންމެ ފުރަތަމަ މި މުބާރާތް ބާއްވަން ފެށީ ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކުގެ 
ތުއްތު ކުދިންގެ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި މުބާރާތް 
ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބުންވަނީ ފުޅާކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ 
ރަމަޟާންމަހު ބޭއްވި މުބާރާތް ވަނީ ހުރިހާ ސިފައިންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި 
ސިފައިންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ހޯދާ ފަރާތަކަށް ސިސިލްފަރު ޙައްޖު އެންޑް 
ޢުމްރާ ގްރޫޕުން ޢުމްރާ ދަތުރެއް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން 
ވަނީ  ދަރިވަރުން  ހިޔާގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  މުބާރާތުގައި  މި 

ބައިވެރިކޮށްފައެވެ. 

1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބޭއްވި ހަތަރު ވަނަ ޤުރުއާން 
ހޯދައި،  އެއްވަނަ  ކެޓަގަރީއިން  ބޭއްވި  މީހުންނަށް  ސިފައިންގެ  މުބާރާތުން 
ޕަބްލިޝިންގ  އެންޑް  މީޑިއާ  އެމްއެންޑީއެފް  ހާސިލުކުރީ  ދަތުރު  ޢުމްރާ 
ސާރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރައިވެޓް އަޙްމަދު ސަލީމެވެ. މި މުބާރާތުގެ 

އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޢުމްރާ ދަތުރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
ސިފައިން ބައިވެރިވާ ކެޓަގަރީއިން އެއްވަނަ ހޯދާ ފަރާތަކަށެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އިތުރު ވަނަތަކަށް ބަލާއިރު މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ 
ދެވަނަ  މުބާރާތުން  މުޅި  އަސްލަމެވެ.  ރަޒާ  ފާތިމަތު  ހާޞިލްކޮށްފައިވަނީ 
ދެ ފަރާތެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ އައިމިނަތު ޝަފްޢާ ޝަހީން އާއި  
ހަތަރު  ތިންވަނަ  މުބާރާތުން  މުޅި  އަދި  ސަލީމެވެ.  އަޙްމަދު  ޕްރައިވެޓް 
ފަރާތެއް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އެއީ ބީއެމްޑަބްލިއުގެ ސާޖަންޓް އަޙްމަދު 
ޕޮލިސްގެ ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް  ވާޙިދާއި މިލިޓަރީ  ޢަބްދުލް  ރަޝީދު 
އަޙްމަދު ޝިނާނާއި އީއެމްއީގެ ކޯޕްރަލް ޙަސަން ފަޔާޒާއި ޒައިނަބް ބިންތު 

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމެވެ. 

ބަލައިގެން  ބައިން  ޔުނިޓްތަކުގެ  ސިފައިންގެ  މުބާރާތުގެ  މި 
ކިޔެވުމުގެ ބައިން އެއްވަނަ ހާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް 
ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒްގެ ޕްރައިވެޓް ފާތިމަތު ސިޔާދާއެވެ. މި ބައިން ދެވަނަ 
އައިއެޗްކިއުގެ ޕްރައިވެޓް އައިޝަތު ޙަނާން ޙާސިލްކޮށްފައިވާއިރު ތިންވަނަ 
އަށް ހޮވިފައިވަނީ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓާރޒްގެ ލެފްޓިނެންޓް މުޙައްމަދު 

ލިޔާޢު އިބްރާހީމްފުޅެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކުގެ ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 
ސާރވިސްގެ  ޕަވްލިޝިންގ  އެންޑް  މީޑިއާ  ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ  އެއްވަނަ 
ޕްރައިވެޓް އަޙްމަދު ސަލީމެވެ. މިބައިގެ ދެވަނައަށް ދެ ބޭކަލަކު ހޮވިފައިވެއެވެ. 

އަސްކަރިއްާޔގެ ޤުރުާއން މުާބާރތް 
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ިދެވިހ ައްސަކިރްއާޔެގ ަހަތުރަވަނ ުޤުރާއްނ ުމާބާރުތަގިއ ަބިއެވިރިވ ިސަފިއްނެގ ެތެރިއްނ 1 ވަނަ ްޕަރިއެވޓް ައްޙަމދު ަސީލަމށް، ުމބާާރްތ  �
ނިްނުމުމގެ ަރްސިމްއާޔުތގެ ަޝަރުފެވރި ެމްޙމާން ިދެވހި ާރްއޭޖގެ ަޤުއމީ ޔުިނާވިސީޓގެ ެފަކްލޓީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ްސަޓީޑްޒގެ ޑީން ައްއަޝިއޚް 
ަޢލީ ާޒިހުރ ބިްނ ަސީޢދު ާޤިސމް ަތިށ ަހާވުލޮކްށެދްއވަނީ. ިމީއ މި ުމާބާރްތ ިސަފއިްނެގ ޔުިންޓަތުކެގ ެމުދަގިއ ޭބްއވުނު ުފަރަތމަ ަފަހުރ.

އެއީ ބޭންޑް އެންޑު މިއުޒިކް ވިންގުގެ ސާޖަންޓް އަޙްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުލް ވާޙިދާއި މިލިޓަރީ 
ޕޮލިސްގެ ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް އަޙްމަދު ޝިނާނެވެ. އަދި ތިންވަނަ އަށް ހޮވިފައި ވަނީ 

ކްއޯޓަރ މާސްޓަރ ސާރވިސްގެ ކޯޕްރަލް ޢަލީ ޙަސަނެވެ.

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ހަތަރުވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ 
ޔުނިޓަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒްއެވެ. އަދި މުޅި މުބާރާތުން 2 ވަނަ 
އަށް ކްއާޓަރ މާސްޓަރ ސަރވިސް ހޮވިފައިވާއިރު ތިންވަނަ އަށް ހޮވިފައިވަނީ މިލިޓަރީ 
ޕޮލިހެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 154 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ، ފަސް ކެޓަގަރީއެއްގައިވަނީ 
ވާދަކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 8 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރު ފުރައާއި، 12 އަހަރުން 
ދަށުގެ ޢުމުރު ފުރައާއި، 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރު ފުރައާއި، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރު 
ފުރައިގެ އިތުރުން، 18 އަހަރުން މަތީގެ ކެޓަގަރީއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައި ވެސް 
ބަލައިގެން ކިޔެވުމާއި ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައި ހިމެނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން ކިޔަވާ 
ކެޓަގަރީގައި  26 ބައިވެރިއަކާއި އަދި ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ  ކެޓަގަރީގައި  17 ބައިވެރިން 
ވަނީ ކިޔަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މުބާރާތުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން 39 ކުއްޖަކާއި 
އަދި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކުން 56 ބައިވެރިއަކު ވަނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ވާދަކޮށްފައެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ހަތަރުވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ސިފައިންގެ 
ޔުނިޓްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުގައި ސިފައިންގެ 
7 ޔުނިޓަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒް، 
ކްއޯޓަރ މާސްޓަރ ސަރވިސް، މިލިޓަރީ އިންޖިނިއަރސް، ބޭންޑް އެންޑް މިއުޒިކް ވިންގ، 
މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިޝިންގ ސަރވިސް، މެޑިކަލް ސަރވިސް، ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް 

ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް އަދި މިލިޓަރީ ޕޮލިހެވެ.

ޢާއިލާތަކުގެ  ސިފައިންގެ  ސިފައިންނާއި  މަޤްޞަދަކީ  ބޭއްވުމުގެ  މުބާރާތް  މި 
މެދުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް އޮންނަ ލޯބި އިތުރުކުރުމާއި ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަންނަ ބަޔަކު އުފެއްދުމެވެ.

އަސްކަރިއްާޔގެ ޤުރުާއން މުާބާރތް 

ވުމާއެކު  ފުޅެވެ.  ކަލާމް  هللاގެ  ޤުރުއާނަކީ 
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އަދަބުތަކެއް ގެންގުޅުން މުހިންމެވެ. 
ޤުރުއާން ކިޔަވަންޖެހޭނީ ހެޔޮ ނިޔަތާއެކުގައެވެ.  ފާފައެއް 
ހަނދާންކުރާށެވެ.  ތައުބާންވާން  ކުރެވިފައިވާނަމަ 
ވިސްނައިގެން  ރަނގަޅަށް  ކިޔަވަމުންދާއިރު،  ޤުރުއާން 
މުުހިންމެވެ.   ކިޔެވުން  ހުރެ  ވަދެ  ތެރެއަށް  އެކަމުގެ 
އެއްޗެކެވެ.  ޖެހޭ  ވިސްނަން  އެއާމެދު  ޤުރުއާނަކީ 
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް އެއީއެވެ. ޤުރުއާން 
ކިޔަވަމުން ދާއިރު އެ ބުނާއެއްޗެއް އެގޭނީ ޢަރަބި ބަސް 
އެނގި އަދި ތަފްސީރު އެނގިގެންނެވެ. އާޔަތެއްގެ މާނަ 

އެނގުނީމާ، އަމިއްލަ ނަފުސާމެދު ވިސްނާށެވެ. 

ކުރާށެވެ.  � ވުޟޫ  ކުރިން  ކިޔެވުމުގެ  ޤުރުއާން   
ވުޟޫނެތި ޤުރުއާނުގައި އަތްލުން ހުއްދަ ނޫންކަމަށް 
ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. 

ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިށީނުމުގެ ކުރިން، ދަތް އުގުޅާ  �
އަނގަ ސާފުކުރަން އާދަ ކުރާށެވެ. 

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ކުރިން އަޢޫޛު ބިސްމި ކިޔާށެވެ. �
ޤުރުއާން  � ދުވަހަކުވެސް  ކޮންމެ  ޤަވާޢިދުން 

އެއިން  މިންވަރަކުން  ކުޅަދާނަ  ކިޔަވާށެވެ. 
މިންވަރެއް ހިތުދަސްކުރާށެވެ. 

މުހިއްމު  � ފައްޓައިފިއްޔާ،  ކިޔަވަން  ޤުރުއާން 
ބޭނުމަކަށްޓަކައި ނޫނީ އެ މެދު ނު ކަނޑާށެވެ. 

ކިޔެވޭތޯ  � ރީއްޗަށް  ވީހާވެސް  މަގުން  ތަޖުވީދު 
މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. 

ތަނުގައި  � ހުންނަ  އިށީނދެ  ނުވަތަ  ބިންމަތީގާ 
މުޞްޙަފް ނުބާއްވާށެވެ. އަދި އޭގެ މަތީގާ އެއްޗެއް 

ނުބާއްވާށެވެ.
އިޚްތިޔާރު  � ތަނެއް  ރަނގަޅު  ކިޔަވަން  ޤުރުއާން 

ކުރާށެވެ. 

      މަޢުލޫމާތު: އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް ނާޖީ 

ޤުރުާއން ކިޔެވުމުގެ ބައެއް އަދަބުތައް
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ގެ  ދިވެހި ސިފައިން

އަސްކަީރ ތަމްީރނު
އާްނމު ަފުރަދާކއި ިސަފއިްނގެ ީމަހކާ ަތާފުތޮކްށދޭ އެްނމެ ާފަހަގޮކްށެލވޭ    
ިކަބިއަގިއ ުހްނަނ ިސަފަވްނަތ ައްސަކީރ  ީމެހްއެގ  ިސަފައީކ ިސަފިއްނެގ 
ައުޚާލެޤވެ. ިސަފއިްނގެ ީމާހގެ ިކަބިއަގއި ހުންނަ ިސަފވަްނަތަކަމކީ ެދވޭ 
ާޚްއޞަ  ައަށގެންުނވޭ  ެތެރއިން  ަތުރިބްއަޔުތގެ  ަތްމރީާނއި  ަތުޢީލާމއި 
ުކުރަމށް  ަބަދލު  ީމަހަކށް  ިސަފއިްނގެ  ަފުރަދކު  އާްނމު  ިސަފެއެކވެ. 
ީމަހަކށް  ުފަރަތމަ ަހދަްނެޖހެނީ ައްސަކރީ ަތްމރީެނެކވެ. ިސަފއިްނގެ 
އާްނުމޮކށް ެވވެނީ ިސަފއިްނގެ ީމަހަކްށުވަމށް ަޓަކއި ަހދަްނެޖހޭ ައާސސީ 
ަތްމރީނު ުފިރަހަމޮކްށ، ޤާނޫީނ ޮގތުްނ ުކރަްނެޖޭހ ުހާވ ުކުރމުންެނވެ. 

ޮކމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުهللا ސަޢީދު

އަދި  ހެދުމާއި،  ބަޔަކަށް  ޤާބިލު  ހުޝިޔާރު،  ކެރޭ  ލިބިފައިވާ  ހުނަރު  ޢިލްމާއި  ސިފައިންނަކީ 
ތިބޭ  ތައްޔާރަށް  އަބަދުވެސް  ޤުރުބާންވާން  ޓަކައި  ޤައުމަށް  ފަސްނުޖެހި  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު 
ތެދުވެރި، ވަފާތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، އެކަމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުން ސިފައިންގެ 

ޤާނޫނުން ލާޒިމު ކުރާތީ، ދިވެހި ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ 
މަސައްކަތުގައި 2016 އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހަކީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް 
އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް )ސީޑީއެސްއެސް( ހުޅުވުނު ދުވަހެވެ. ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތައް 
ފަރުމާކޮށް ހިންގާ މި ކޮލެޖުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހިންގި 61 ކޯހަކުން 1635 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވެއެވެ. ސިފައިންނަށް ހިންގި 
ކޯސްތަކުން 1248 ސިފައިން ދަސްވެނިވެފައިވެއެވެ. އަނެއް 387 މީހުންނަކީ ސީޑީއެސްއެސް އިން އާންމު ފަރާތްތަކަށް ހިންގި 
ކޯސްތަކާއި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. ސީޑީއެސްއެސް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ވެސް ސިފައިންގޭގައި 
ތަމްރީނު ދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އޮތެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި 1892 ވަނަ އަހަރު ސިފައިން އުފެދިގެން އައީ ވެސް ހެވިކަމާއި 
ތަމްރީނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭރު ސިފައިން ހެވިކަންދަސްކޮށް، ތަމްރީނުތައް ހެދީ އާގަނޑުވަރުގައެވެ. އެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރޭގައި 
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ހިމެނެނީ ކަނޑިއައްޑަނައިގެ ހެވިކަމާއި ލޮންސީގެ 
ކަންތައްތަކެވެ.  ކުޅިޖެހުންފަދަ  ހެވިކަމާއި 
އޭރުންސުރެ ސިފައިންނަށް ދެވެމުންއައި އެންމެ 
ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނަކީ ހެވިކަން ކަމުގައި 
ސިފައިން  ދިވެހި  ޒަމާންތަކެއް  ވެގެންދިޔަ 

ދެކެފައިވެއެވެ. 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސިފައިން ފުރަތަމަ 

ނަމަށް  ޔުނިޓް"ގެ  ޓްރޭނިންގ  "އެންއެސްއެސް 
އެޔުނިޓް  އެއަށްފަހު  ކުރެއްވިއެވެ.  ބަދަލު 
އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޑިފެންސް  އުވާލައްވައި 
)ޑައިޓް(  އެޑިއުކޭޝަން  އެންޑް  ޓްރޭނިންގ 
ގައެވެ.   2005 އޮކްޓޯބަރު   13 އުފެއްދެވީ 
ޓްރޭނިންގ  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޑިފެންސް 
އޮފް  ކޮލެޖް  ބަދަލުވީ  އެޑިއުކޭޝަން  އެންޑް 

ފުރަތަމަ  ފެށި  ކޭމްޕްގައި  ޓްރޭނިންގ  ގިރިފުށީ 
ކޯހާއެކު އަސާސީ ތަމްރީނު ސިފައިންގެ ތެރޭގައި 
ދޭންފަށާފައިވިޔަސް ނޮވެންބަރު 3 ގެ ޢުދުވާނީ 
ޙަމަލާއާ ކުރިމަތިވިއިރު ސިފައިންގޭގައި ގިނައީ 
މީހުންނެވެ.  ލިބިފައިނެތް  ތަމްރީނެއް  އެފަދަ 
ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ބަޑިމުބާރާތުގެ އިތުރުން 
ބަޑިޖެހުމެއް ނޯވެއެވެ. އެ ބަޑި މުބާރާތުގައިވެސް 
މަދު  ވަރަށް  ދެނީ  ވަޒަން  ބަޑިޖެހުމަށް  އޭރު 

އަދަދަކަށެވެ.

ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު 
ހަތިޔާރަށް  ސިފައިންނަކީ  ޙަމަލާއަށްފަހު، 
ހާލަތްތަކަށް  ހަނގުރާމަވެރި  އަހުލުވެރި، 
ބައްޓަން  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ތައްޔާރަށްތިބޭ 
މިގޮތުން  ފެށިއެވެ.  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ 
އަސާސީ ތަމްރީނުގައި ކިޔަވައިދެވޭ މާއްދާތަކަށް 
ބަދަލުގެނެސް، އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ހަނގުރާމަ 
ތަންތަން  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ގޮތްތަކާއި،  ކުރާނެ 
ހަނގުރާމަކޮށް  ގޮތާއި،  ބަލަހައްޓާނެ  ގާޑުކޮށް 
ދިވެހި  ދަސްކޮށްދީ  ގޮތްތައް  ކުރާނެ  ދިފާޢު 
ފަސްޓް  ފީލްޑް  ފެތުމާއި،  ތާރީޚާއި  އަސްކަރީ 
މާއްދާތައް  ފަދަ  ޓްރޭނިންގ  ފިޒިކަލް  އެއިޑާއި 
މި  ތަމްރީނަށް  އަސާސީ  އިތުރުކުރިއެވެ. 
މަތީ  އެއަށްވުރެ  ގެނެސް،  ބަދަލުތައް 
ފަންތިއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ސިފައިންނަށް ދެވޭނެ 
ކުރިއެވެ.  ފަރުމާ  ތަމްރީނުތަކެއް  އަސްކަރީ 
އަސްކަރިއްޔާގެ  ވިލާތުގެ  އިނގިރޭސި  މިގޮތުން 
ތަޖުރިބާ ކާރު އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ އެހީއާއެކު 
1989 ވަނަ އަހަރު ސްފެޝަލް ޓާސްކް ފޯސް 
އަދި  ކުރިއެވެ.  ތަޢާރަފު  ކޯސް  ޓްރޭނިންގ 
ލީޑަރޝިޕް  ތަމްރީނުކުރާ  ލީޑަރުން  ޖޫނިއަރ 
ކޭޑަރ  އެންސީއޯ  ގޮތުގައި  ޕްރޮގްރާމެއްގެ 
ހިންގަންފެށިއެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   1990 ކޯސް 
މި ކޯހަކީ ސެކްޝަންތަކާއި ޕްލެޓޫނު ލެވެލްގައި 
ކުރުމުގެ  ތަމްރީނު  އެންސީއޯއިން  ކުރާނެ  ލީޑް 

ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒަށެވެ. 

އަބަދުވެސް  ތަމްރީނަށް  އަސްކަރީ 
ދެއެވެ.  އިސްކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ސިފައިން 
ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު   1988 އެހެންނަމަވެސް 
ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަށްފަހު ސިފައިންނަށް ތަމްރީނު 
ބޮޑު  ވަރަށް  އިންޤިލާބީ  ސިޔާސަތަށް  ދިނުމުގެ 
ސިފައިންގެ  ގެނެސްފައިވެއެވެ.  ބަދަލުތަކެއް 
ތެރޭގައި އަސްކަރީ ގޮތުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ 
ސިފައިންގެ  މަދެވެ.  ވަރަށް  އޭރު  ސިފައިން 
މީހުންނަށް އަސާސީ ތަމްރީނުގެ ގޮތުގައި ދެވެނީ 
ނަފުސު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތަކެކެވެ. 
ދުވަހު  ވަނަ   6 ޖޫން  އަހަރުގެ  ވަނަ   1986

ތަމްރީނު ހޯދީ 1942 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދެ ވަނަ 
ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ސިލޯނުގައި އޮތް 
ޕަންޖާބު ރެޖިމެންޓުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނު ހޯދީ 
 13 އޭގެފަހުން  މީހުންނެވެ.   12 ސިފައިންގެ 
ޑިސެންބަރު 1959 ގައި ސިލޯނުގެ އާމީގެ މޭޖަރ 
)ރިޓަޔަރޑް( ޑީއެފް ފޮސްޓަރ ރާއްޖެ ގެންނަވައި 
ދަސްކޮށްދިނެވެ.  ޕެރޭޑްކުރަން  ބަޑިޖަހާށާއި 
ދިނުމަށް  ތަމްރީނު  ސިފައިންނަށް  ރާއްޖޭގައި 
ޖޫން  ޤާއިމުކުރި ސެންޓަރަކީ 1986  ފުރަތަމަ 
ޓްރޭނިންގ  "ގިރިފުށީ  ހުޅުވި  ދުވަހު  ވަނަ   6
ފަހުން  ދުވަސްކޮޅެއް  އޭގެ  އެވެ.  ކޭމްޕް" 
މިލިޓަރީ ޓްރޭނިންގ ސެކްޝަން އުފެއްދެވިއެވެ. 
އަހަރު  ވަނަ   1993 ނަން  ޔުނިޓުގެ  އެ  އަދި 

1988 ޮނެވްނަބުރ ިތެންއެގ ުޢުދާވީނ ަޙަމާލައްށަފުހ ިސަފިއްނަންށ ަތްމީރުނ 
ދިުނުމގެ ިސާޔަސަތށް އިްނިޤާލބީ ަވަރށް ޮބޑު ަބަދުލަތެކއް ގެެންސަފިއެވެއވެ. 
ިސަފއިްނގެ ެތޭރަގއި ައްސަކރީ ޮގތުން ަތްމރީނު ިލިބަފިއވާ ިސަފއިން ޭއރު 
ަވަރށް ަމެދވެ. ިސަފއިްނގެ ީމހުންަނށް ައާސސީ ަތްމރީުނގެ ޮގުތަގއި ެދވެނީ 

ަނުފުސ ަހުރދަާނ ުކުރަމށް ެދވޭ ަތްމރީުނަތެކެކވެ. 
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ކޯސްޓްގާޑުގައި  މީގެއިތުރުން  ފެށުމެވެ. 
އިތުރު  ޤާބިލުކަން  ސިފައިންގެ  މަސައްކަތް 
ނޭވީއާ  ރޯޔަލް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ކުރުމަށް 
ގުޅިގެން ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. 
މި ތަމްރީނު ތަކުގެ އިތުރުން އިންޑިއަން ނޭވީއާ 
ސިފައިންގެ  ކަނޑުގެ  ޤައުމުގެ  ދެ  ގުޅިގެން، 
ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ދެ ޤައުމުގެ 
އޮޕަރޭޝަންތައް  ގުޅިގެން  ސިފައިން  ކަނޑުގެ 
ހިންގުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި 1991 ގައި 
"ދޯސްތީ" ގެ ނަމުގައި އެކްސަސައިޒެއް ކުރިއަށް 
ޤައުމެއްގެ  ބޭރުގެ  މިއީ  ފެށިއެވެ.  ގެންދަން 
ސިފައިން  ދިވެހި  ގުޅިގެން  އަސްކަރިއްޔާއަކާ 
ފުރަތަމަ  ހިންގި  ސަރަޙައްދުގައި  ރާއްޖޭގެ 
ކޯސްތަކާއި  ތަމްރީނު  މި  އެކްސަސައިޒެވެ. 
ސިފައިންގެ  އިތުރުން  އެކްސަސައިޒުތަކުގެ 
ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި 
ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  އިތުރު  ހިންގާ 
ތަޢާރަފުކުރިއެވެ.  ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ 
ދީގެން  އިސްކަމެއް  ޚާއްޞަ  އޭގެތެރޭގައި 
ތަފާތު  ދިނުމަށްޓަކައި  ތަމްރީނު  ސިފައިންނަށް 
ތަމްރީނު  އިންސްޓްރެކްޓަރުން  ދާއިރާތަކުން 
އިންސްޓްރެކްޓަރ  ޑްރިލް  ފެށިއެވެ.  ކުރަން 
ކޯހާއި،  އިންސްޓެރްކްޓަރ  ވެޕަން  ކޯހާއި، 
ކޯހާއި  އިންސްޓްރެކްޓަރ  ފިޓްނަސް  ފިޒިކަލް 
ފަދަ  ކޯސް  އިންސްޓްރެކްޓަރ  ސްވިމިންގ 

ކޯސްތަކެވެ. 

އަހަރު  2016ވަނަ  ވޭތުވެދިޔަ 
"ތަމްރީނާއި  ޝިޢާރަކީ  ސިފައިންގެ 
މި  އެވެ.  ބިންގާ"  ސިފައިންގެ  ތަރުބިއްޔަތު، 
ޝިޢާރުގެ ދަށުން ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 
ސިފައިން ހިންގިއެވެ. އޭގެތެރެއިން ވެސް ބެކް 
ހުރިހާ  ސިފައިންގެ  ނަމުގައި  ބެރެކްސްގެ  ޓު 

ޔުނިޓްތަކެއްގެ ސިފައިން ޝާމިލުވާގޮތަށް ހުރިހާ 
އަސްކަރީ  ހިންގި  ކޮމާންޑްތަކެއްގައި  އޭރިއާ 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިއަދު 
އަސްކަރިއްޔާތަކާއެކު  ބޭރުގެ  ސިފައިންނަކީ 
ބައިލެޓްރަލް  އޮޕަރޭޝަންތަކާއި  ސަވައިލެންސް 
ޕްރޮގްރާމްތައް  ޓްރޭނިންގ  މަލްޓިލެޓްރަލް  އަދި 
ދިވެހި  މީގެތެރޭގައި  ބައެކެވެ.  ހިންގާ 
އިންޑިއާއި  ކޯސްޓްގާޑާއި  ސިފައިންގެ 
ގުޅިގެން  ބާރުތައް  ކަނޑުގެ  ސްރީލަންކާގެ 
ދޯސްތީއާއި  އެކްސަސައިޒް  ބާއްވާ  ރާއްޖޭގައި 
ދިވެހި ސިފައިންގެ މެރިން ކޯރ އާއި އިންޑިއާގެ 
އެކްސަސައިޒް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  އާމީ 
އެކުވެރިން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ 
ރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އަސްކަރިއްޔާއާއި 
ވެކްޓަރ  މެޓަލް،  ބޭކަރ  ގެންދާ  ކުރިއަށް 
ފްލޭސް  މެޓަލް،  ފްލޭސް  މެޓަލް،  ބެލެންސް 
ޓްރޭނިންގ،  އައިއެމްއެސް  މެޓަލް،  ބެލެންސް 
ލޮޖިސްޓިކް  އައުޓްރީޗް،  ޑިފެންޑަރ  ޕެސިފިކް 
އެކްސްޗޭންޖް  އެކްސްޕާޓް  މެޓަރ  ސަބްޖެކްޓް 
ޕްރޮގްރާމްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
ބޭރު  ވެސް  އަސްކަރިއްޔާއިން  ދިވެހި  މިހާރު 
ހިންގައެވެ.  ކޯސް  ހުޅުވާލައިގެން  ޤައުމުތަކަށް 
ހިންގާ  ރާއްޖޭގައި  ކޯސްޓްގާޑުން  މިގޮތުން 
ކޯސް  ޑައިވިންގ  ބޭސިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
މި  ހިންގީ  އަހަރު  މި  ކޮށްލެވެއެވެ.  ފާހަގަ 
ބުރުގައި  އެ  ބުރެއެވެ.  ވަނަ  ފަސް  ކޯހުގެ 
އަދި  ބަންގްލަދޭޝް  ސްރީލަންކާ،  އިންޑިއާ، 
ކޯހުން  މި  ބައިވެރިވިއެވެ.  ސްރީލަންކާއިން 
ހަވާލުކޮށްދިނުމުގެ  ބެޖު  ފަރާތްތަކަށް  ފާސްވި 
މިއީ  އަޑީގައެވެ.  ކަނޑު  ބޭއްވީ  ރަސްމިއްޔާތު 
ސިފައިން މިފަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް މިގޮތަށް 

ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ތަމްރީނުގެ  އަސްކަރީ  ސިފައިންގެ 
ފުރޮޅު ނުހުއްޓިދަނީ އެނބުރެމުންނެވެ. އަސާސީ 
ތަމްރީނުގެ އިތުރުން އޯލް އާރމްސް ޓްރެއިނިންގ 
އޮކިއުޕޭޝަނަލް  މިލިޓަރީ  ކޯސްތަކާއި، 
ސްޕެޝަލިޓީސްއާ ގުޅޭ ކޯސްތަކާއި ސިފައިންގެ 
އަސްކަރީ  ތަފާތު  ދާއިރާތަކުން  ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ 
ހަދަމުންނެވެ.  ސިފައިންދަނީ  ތަމްރީނުތައް 
ކަނޑައެޅި،  ޕައިޕްލައިނެއް  ޓްރޭނިންގ 
މީހުން  ބޭނުންވާ  ޓީއޯއެންއީއަށް  ޔުނިޓްތަކުގެ 
ނުހުއްޓިދަނީ  މަސައްކަތް  ބިނާކުރުމުގެ 
ޤާއިމު  މާފިލާފުށީގައި  ޅ.  ކުރިއަށެވެ. 
ކުރެވިފައިވާ ކޮމްޕޮސިޓް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުން 
މެރިން ކޯރ އާއި ކޯސްޓްގާޑާއި ލޮޖިސްޓިކްސް 
ހުންނަ  ގިރިފުށީގައި  ހިންގާއިރު،  ތަމްރީނުތައް 
ޑިޕްލޮމާއާ  އެޑްވާންސް  އެކެޑެމީން  އެންސީއޯ 
ޕްރޮގްރާމްތައްވަނީ  ކިޔަވައިދެވޭނެ  ހަމައަށް 
ބޭރުގެ  މީގެއިތުރުން  އެކުލަވާލާފައެވެ. 
ކޮލެޖްތަކާއި  ސްކޫލްތަކާއި  އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ 
ޔުނިވަރސިޓީތަކުން އަސްކަރީ ތަމްރީނު ހޯދޭނެ 
ސިފައިންނަށްވަނީ  މިއަދު  ފުރުސަތުތައް  ފަހި 
ވަނަ   2016 ވޭތުވެދިޔަ  ތަނަވަސްވެފައެވެ. 
ޤައުމަކުން   12 ދުނިޔޭގެ  އެކަނިވެސް  އަހަރު 
ފުރިހަމަ  ތަމްރީނު  މީހުން   201 ސިފައިންގެ 
އަސްކަރީ  ސިފައިންގެ  ދިވެހި  ކުރިއެވެ. 
ބާރުވަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ދުވެލި  ތަމްރީނުގެ 
މުއައްސަސާގެ  މި  ގިނަ  ޒުވާނުން  ތަޢުލީމީ 
އުޖާލާކޮށެވެ.  ވަރަށް  ފެންނަނީ  ކުރިމަގު 
ކުރާ  ފުރިހަމަ  އަސްކަރިއްޔާތަކާއެކު  ބޭރުގެ 
ތަމްރީނުތަކުން ދިވެހި ސިފައިން ހޯދާ ފަޚުރުވެރި 
ކާމިޔާބީތަކަށް އެކަނި ބަލާލިޔަސް މި ވާހަކައިގެ 

ތެދުކަން ސާބިތުވާނެއެވެ. 
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ސަނަތުގެ  މީލާދީ  ރާއްޖެއަކީ  ދިވެހި 
ބައެއް  ވެރި  ދައުލަތެއްގެ  އަމިއްލަ  ކުރީއްސުރެ 
އެހެނީ،  ހެކިދެއެވެ.  ތާރީޚު  ދިވެހި  ކަން 
ބީ.ސީން 500 އަހަރު ކުރީން ރޫމްގެ ޖޫލިއަން 
ރަސްގެފާނުގެ އަރިހަށް ދީވީންނާއި މަހަލްދީވީން 
ދުނިޔޭގެ  ވާހަކައަކީ  ދިޔަ  ހިފައިގެން  ވެދުން 
ތާރީޚުގައި ވެސް ލިޔެވިފައިވާ ތާރީޚީ ހެއްކެކެވެ. 
މި ލިޔުންތަކުގައި މަހަލްދީވީން ކަމަށް ލިޔެފައި 
ތާރީޚީ  ދިވެހި  ކަމަށް  ދިވެހީންނަށް  އެވަނީ 
މިފަދަ  ވެއެވެ.  ހާމަކުރައްވާފައި  ޢިލްމުވެރީން 
އަމިއްލަ ތައުލަތެއްގެ ވެރި ބަޔެއްގެ ދައުލަތުގެ 
ނިޝާނަށް  މި  ތާރީޚާ  އުފެއްދި  ނިޝާން 
އޮތުމީ  އެނގިފައި  ބަދަލުތައް  އައިސްފައިވާ 

މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ނިޝާންގެ  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި   
ފެށި  ބޭނުންކުރަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ގޮތުގައި 
ނިޝާން އެކުލެވިގެންވަނީ މަށްޗަށް ހުޅުވިފައިވާ 
ފަސް  ޖަހާފައިވާ  ތެރޭގައި  ހަނދުފަޅިއެއްގެ 
ފިޔަލީ ތަރިއެކެވެ. ހަނދުފަޅީގައި ޢަރަބިއަކުރުން 
މަޙަލްދީބިއްޔާ"  މަޙްމިއްޔަތުލް  "އައްދައުލަތުލް 
މާނައަކީ  މީގެ  ވެއެވެ.  ލިޔެފައި  ފަދައިން  މި 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނިާޝން
ާލްންސ ޯކްޕަރްލ ަމްރަޔްމ ާޢިޞާމ

ހަދާ  ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި  ވަޑައިގަންނަވާ 
ގިޑިގެތަކުންނެވެ.

1 މެއި 1951ގައި ބޭނުންކުރަންފެށުނު 
ގެނައުމަކާ  ބަދަލެއް  މައިގަނޑު  ނިޝާނަށް  އާ 
ނުލާ ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު، 26 ޖުލައި 1965 
ސިޔާސީ  ފުރިހަމަ  ދައުލަތަށް  ދިވެހި  ގައި 
ދައުލަތުގެ  ގުޅިގެން،  ލިބުމާ  މިނިވަންކަން 
ލިޔުންކޮޅުގައިވާ  ލިޔެފައިވާ  ނިޝާނުގައި 
އުނިކޮށް  ލިޔުންކޮޅުން  އަލްމަޙްމިއްޔަތުލް 

ހުޅުވުނު މޯލްޑިވިއަން ޝޯ ރޫމް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރަމްޒެއްގެ  ރާއްޖޭގެ  މަތީގައި  ގެ  ރޫމް(  ޝޯ 
ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ގޮތުގައި 
ބަދަލުތަކެވެ.  ކުދި  ގެނެވިފައިވާ  ނިޝާނަށް 
ހުޅުވި  ނިޝާންގެ  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  އެގޮތުން 
ކަނާތަށް  ކުޑަކޮށް  މިސްރާބު  ހަނދުފަޅީގެ 
ބަދަލުކޮށް، ހަނދުފަޅިގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންކޮޅު 
ނަގައި، ހަނދުފަޅީގެ ދެފަރާތުގައި ކައްތިރިކޮށް 
ބަހަށްޓައި،  ދިވެހި ޤައުމީ ދެ ދިދައިގެ ރަމްޒު 
ރަމްޒެއް  ރުކުގެ  ދިވެހި  މެދަށްވާގޮތަށް  އަދި 
ރިބަންކޮޅެއް  ތިރިން  ހަނދުފަޅީގެ  ބަހައްޓައި، 
ޢަރަބި  ކޮޅުގައި  ރިބަން  އެ  އަދި  ބަހަށްޓައި 
މަޙްމިއްޔަތުލް  "އައްދައުލަތުލް  އަކުރުން 
މަޙަލްދީބިއްޔާ" މިފަދައިން ލިޔެ، މި ރިބަންކޮޅުގެ 

ތިރިން ގަސްމުށިގަނޑެއް ބަހައްޓާފައެވެ. 

އަހަރުތަކުގައި  މި  ނަމަވެސް  އެހެން 
ލިޔުންތަކުގައި  ރަސްމީ  ސަރުކާރުގެ 
ކުރީގެ  އައިސްފައިވަނީ  ބޭނުންކުރަމުން 
އެންމެފަހުން  ނިޝާން  ކުރީގެ  ނިޝާނެވެ. 
ފެނިފައިވަނީ 13 ޖޫން 1950ގައި ސަރުކާރުގެ 
އާ  އިޢުލާނަކުންނެވެ.  ޖަހާފައިވާ  ޚަބަރުގައި 
1951ގައި  މެއި   1 ކުރެވި  ފަރުމާ  ނިޝާން 
ބޭނުންކުރައްވަން  ލިޔުންތަކުގައި  ރަސްމީ 
ނިޝާން  މި  އެދުވަސްވަރު  ފައްޓަވާފައިވެއެވެ. 
ޢިއްޒަތްތެރީން  ފެނިފައިވަނީ  އާންމުކޮށް 

މި  ދައުލަތެވެ.  ދިވެހި  ލިބިގެންވާ  ޙިމާޔަތް 
ނިޝާން އުފެދުނީ 16 ޖުލައި 1934 ގައެވެ.

ބަދަލުގެންނަވާފައި  ނިޝާނަށް  މި   
ވަނީ 1949 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައެވެ. އެއީ 21 
ކޮޅުނބުގައި  އޮޅޫދޫކަރައިގެ  1949ގައި  ޖުލައި 

މިފަދައިން  މަޙަލްދީބިއްޔާ"  "އައްދައުލަތުލް 
ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. މިދެންނެވި ބަދަލަށްފަހު، 
ތައްގަނޑުޖެއްސެވުމަށް  ނިޝާންގެ  ދައުލަތުގެ 
ސަރުކާރުގެ  ޗާޕްކުރެއްވުމުގައި  ކުރައްސަވައި 
 20 ހުންނާތީ  ތަފާތުތަކެއް  ތަންތަނުގައި  އެކި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  1969ގައި  ފެބްރުއަރީ 
އޮފީހުން އަމުރެއް ނެރުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު 
ނިޝާނާއެއްގޮތަށް  ދައުލަތުގެ  ބޭނުންކުރަމުންދާ 
މުއައްސަސާއެއްގައި  ހުރިހާ  ސަރުކާރުގެ 
ނިޝާން  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ބޭނުންކުރާ 

ބަދަލުކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

ެރަފެރްންސ:
Æ ޯފަންވަތް. އިންފ

Æ ްޒަމީރުގެ ލިޔުންތައ

Æ ީފިޔޯރީ.އެމްވ
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ހޫނުކަން  ވަނީ  މުޅިޞަރަޙައްދަށް 
އެ  ވިލާގަނޑެއްހެން  ކަޅު  ވެރިވެފައެވެ. 
ސަރަހައްދުގެ ޖައްވުވަނީ ކަޅު ކުލައިގެ ދުމުން 
ބަޔަކު  ގިނަ  އާއްމުންގެ  ފުރާލެވިފައެވެ. 
ދިޔަ  ކުރަމުން  ޖަމާވެ ސިފައިން  ސަރަހައްދަށް 
މަސައްކަތްތަކަށް ދިޔައީ  އެމީހަކަށް ވީވަރަކުން 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ކައިރި ގޭގެއިން 
މީހުން ހުސްކުރުމާއި، މަގުމަތީގައި ހުރި ދުއްވާ 
ދުރައްލުމުގެ  އެސަރަހައްދުން  އުޅަނދުފަހަރު 
އާންމު  ސިފައިންނާއެކު  މަސައްކަތުގައި 
ރައްޔިތުން ދިޔައީ  މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 

ސްޓާފް  ބޮޑަށް  ކަމަކަށްވުރެ  މިހުރިހާ 
ސާޖަންޓް ޙުސައިން ޢަލީ އާއި ސާޖަންޓް ޢަބްދުލް 
ބާޞިތު އާދަމް ކުރިމަތިލި ކަމަކީ ޖެހިލުންކުޑަ، 
އަދި ހަމަ އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. އާދެ 
ފަޔަރފައިޓަރުންނަށް  ދެ  ހިތްވަރުގަދަ  އެ 
ގޭގެ  އަލިފާން ރޯވެފައިވާ  ކުރިމަތިވި ޓާސްކަކީ 
ކޮށް  ސަލާމަތް  މީހާ  ތާށިވެފައިވާ  ތެރޭގައި 
އެ  މީހަކު  އެހެން  އިތުރު  ނެރުމާއި،  އެގެއިން 

ގޭގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައިވޭތޯ ބަލާ އެ މީހުންގެ 
ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. 
މި  ނެތި  ފަސްޖެހުމެއް  އެއްވެސް  މިކަމަށް 
ހިތްވަރުގަދަ ފަޔަރ ފައިޓަރުން އަމިއްލަ ފުރާނަ 

އަނެކުންގެ  ހާލަތެއްގައި  ހުށަހެޅޭ  ނުރައްކަލަށް 
ރޯވެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ސަލާމަތް  ފުރާނަ 
ސިފައިންގެ  ތެރެއަށްވަނީ  ގޭގެ  އަނދަމުންދިޔަ 
މަތިކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  ސިފައިންގެ  ޤާނޫނުން 

ވާޖިބަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.

ައިލފާން ޯރެވަފިއާވ ޭގގޭ ެތެރައށް ވަނުްނ

ގޭގެ  އަނދަމުންދިޔަ  ރޯވެ  އަލިފާން 
ތެރެއަށް ވަން ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަބްދުލް ބާސިތު 
އާދަމް އާއި ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙުސައިން ޢަލީ 
ހިނގާފައިވާ  ވެސް  ކުރިން  ހާދިސާގެ  މި  އަކީ 
އެކީގައި  ތަކެއްގައި  ހާދިސާ  އަލިފާނުގެ  ގިނަ 
ފަޔަރ  ދެ  ހިތްވަރުގަދަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 
އަބަދުވެސް  "އަޅުގަނޑަށް  ފައިޓަރުންނެވެ. 
ޔަޤީންކަން އޮވޭ ޙުސައިން އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލާފައި 
ނުދާނެކަން. އެހެންވެ އަޅުގަނޑާއެކު އެތެރެއަށް 
ވަނުމަށް ޙުސައިން އިޚްތިޔާރު ކުރީ" ޙުސައިން 
ޢަލީ އަށް ކުރެވޭ އިތުބާރު ހާމަކުރަމުން ޢަބްދުލް 

ބާސިތު އާދަމް ބުންޏެވެ. 

ގޭގެތެރެއަށް ވަންއިރު ވެސް ކުރިމަތިލީ 
ކަންތަކުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި، ބިރުވެރިކަން މި 
ދެ ފަޔަރ ފައިޓަރުންނަށް އިޙްސާސްކުރެވެއެވެ. 
"ގޭގެ ސިޓިންގ ރޫމް ތެރެއަށް ވަން އިރު ޓީވީ 
އާއި އައިސް އަލަމާރި ފަދަ ތަކެތި ވިރިގެން ގޮސް 
ދުންގަނޑު  ހުއްޓާފެނުނު.  ތަތްލާފަ  ފާރުގައި 
ބޯކަމުން ޓޯޗުން އަލިކޮށްލުމުން ވެސް އަލިކޮޅު 
ފެންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް. އެހާވެސް އޮލަ ދުމެއް 
ސިޓިންގ  ފެތުރިފަ.  އޮތީ  މުޅިގޭގެތެރެއަށް 
އަރަން  މައްޗަށް  ފަހު  ބެލުމަށް  ތެރެ  ރޫމް 
އޭރުވެސްދިޔައީ  ސިޑި  އަރަންހުރި  ދިޔައިރު 
އަނދަމުން" ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙުސައިން ޢަލީ 

ޙަީޤީޤ ބަޠަލުން 

ްބުދهللا ުދ ަޢ ަމ ްޙ ައ ރ  ަޖ ްޓ ޭމ ްނ ަޖ ްޑ ާސ ްނ ާމ ޮކ

ެއއީ، 2011 ެސްޕެޓްނަބުރ ަމުހެގ 12 ވަނަ ުދަވުހގެ މެްނުދެރްއާހިއުރެއވެ. މ. ިޕާޔޖީ ޭގަގއި 
ުނަރްއާކެތރި ައިލފާުނގެ ާހިދާސެއއް ިހނިގެއވެ. ައިލފާން ޯރެވަފިއވަނީ އެ ޭގަގއި ެޑކް ައަޅިއގެން 
02 ުބރި ައށް ަހާދަފިއވާ ަބިއގެ ިތރީ ުބީރަގެއވެ. ައިލފާުނގެ ާހިދާސގެ ަމުޢޫލާމތު ަފޔަރ އެްނޑް 
ޮކެޅްއގެ  ހިނދު  ުކޑަ  ިލުބާމެއކު  ައށް   118 ނަްނަބރު  ިއަމޖެްނސީ  ާސރިވްސގެ  ެރްސިކޔު 
ެތޭރަގއި ެއޭގަގއި ޯރެވަފިއވާ ައިލފާން ިންއުވުމގެ ަމަސްއަކތް ެފިށެއވެ. މި ަމަސްއަކތް ުކަރމުން 
ދަިނޮކށް ެއޭގގެ ެތޭރަގއި ީމަހުކާތިށެވަފއި ެވްއޖެ ަކުމގެ ަމުޢޫލާމތު ިލބުެނވެ. ިމިހާސބުން އެ ީމާހގެ 
ުފރާނަ ަސާލަމތް ުކުރުމގެ ަމަސްއަކތް ެފށުެނވެ. ޭއުރެވސް ައިލފާްނަގނޑު ިދަޔއީ ޮބުޑވެ ުމިޅެގައށް 

ެފުތެރމުންެނވެ. 

މ. ިޕާޔީޖ ޭގަގއި ޯރވި ައިލފާުނަގއި ެއޭގަގއި ާތިށިވ ަޢލީ ިނާޔުޒ ަސާލަމްތޮކްށގެން ެނރެނީ / ޮފޯޓ: ަހީވުރ  �
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ފެންޖަހަން  ނިވަން  އަލިފާން  ކިޔައިދިނެވެ.  
ތިބި އެކުވެރިންނަށް ސިޑިއާދިމާލަށް ފެންޖަހަން 
އެ  އަރައިގެން  މައްޗަށް  އިޝާރާތްކޮށް ސިޑިން 
ދެ މީހުން ދިޔައީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކުއެވެ. 
ވަރަށް  އޮތީ  އޭރުވެސް  ބޮޑުބައެއް  ސިޑީގެ 
ވަރަށް  އެރީ  މައްޗަށް  އަނދާފައިކަމުން  ބޮޑަށް 
ފުރަތަމަ  މީހެކެވެ.   ފަހަރަކު  ބަލައިގެން 
ބުރިއަށް އެރިތަނުން  ދެވަނަ ބުރިއަށް އަރަން 
ހުރި ސިޑި އެ މީހުންނަށް ފެނުނެވެ.  މީހާ ވީ 
ކޮން ތަނެއްގައިކަން ނޭނގޭތީ އެ މީހުން ނިންމީ 

އެންމެ މަތީބުރިން ސާރޗްކުރަން ފަށާށެވެ.

މާބޮޑަށް  ދުންގަނޑު  އޮތް  "މަތީގައި 
އޮލަވެފައި ކަޅު. އެހެން ކަމުން ދޮރެއް ފެނޭތޯ 
ދޮރެއް  ދަނިކޮށް  ބަލަމުން  އަތްކާތާ  ފާރުގައި 
ތެރެއަށް  އެތާނގެ  ހުޅުވާލައި  ދޮރު  ދެނެގަނެވި 
ކޮޓަރި  ދެ  ހުރި  ބުރީގައި  ދެވަނަ  އެއީ  ވަނީ. 
ތެރެއިން ކޮޓަރިއެއް. އޭރު ވެސް އެ ކޮޓަރީގެ 
އަނދަމުން.  ރޯވެ  އަލިފާން  ދަނީ  ސީލިންގ 
ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަދެ އެތެރެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް 
ދެމީހުން ފުރަމަ ދިޔައީ ކޮޓަރީގެ ދެކޮޅަށް. އެއީ 
ދިމާވާނެތީ.  މީހުން  ދެ  ހިސާބަކުން  ކޮންމެސް 
ދުން ބޯކަމުން މީހަކު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ސާރޗް 
ކުރަން ފެށީ ކަކޫ ޖަހައިގެން ޑެކް މަތީގައި އަތް 
ސާޖަންޓް  ގޮތް  ކުރަމުންދިޔަ  ސާޗް  ކާތަމުން" 

ޢަބްދުލް ބާސިތު ކިޔައިދިނެވެ.

ާތިށެވަފިއވާ ީމހާ ަސާލަމތް ޮކށް  ެތޭރަގއި  ގޭ 
ޭބަރށް ެނރުން 

ކޮޓަރީގެ ސީލިންގ އަނދަމުން ދިޔައިރު 
މުޅި ކޮޓަރި ތެރެވަނީ އޮލަ ދުމުން ފުރިފައެވެ. 
ކޮޓަރި ތެރޭގައި ހުރީ ކޮންކަކަހަލަ އެއްޗިއްސެއް 
ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ބޯ މައްޗަށް އެއްޗެއް ވެޓޭނީ 
ކޮން ވަގުތެއްގެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. މި ބިރުވެރި 

އަށްވުރެ  ފުރާނަ  އަމިއްލަ  ވެސް  ހާލަތުގައި 
އިސްކަންދީގެން ހިތްވަރުގަދަ ދެ ފަޔަރ މަނުން 
މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ 

ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ. 

އަޅައިގެން  އަތްފުނާ  ތެރޭގައި  "ކޮޓަރި 
މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޑެކްމަތީގައި އޮތް 
ޖެހުނު.  އަތް  އަޅުގަނޑުގެ  ގައިގާ  މީހެއްގެ 
ބެލީ  ވެގެން  ދެމީހުން  އާ  ޙުސައިން  ވަގުތުން 
ހުރިތޯ.  ފުރާނަ  މީހާގެ  ހުއްޓިފައިވާ  ޙަރަކާތް 
ދެން  ޖަހަމުންދޭ.  ވިންދު  ޗެކްކޮށްލިއިރު 
އަވަސްވެގަތީ ކޮޓަރިން ބޭރަށް އެންމެ ފަސޭހައިން 
ނެރެވޭނެގޮތަކީ ކޮބައިތޯ. މައްޗަށް އެރި ސިޑިން 
އެނގޭ.  ނޫންކަން  ގޮތެއް  ރައްކާތެރި  ފޭބުމަކީ 
މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން އެރިއިރު ވެސް ސިޑީގެ 
ބޮޑު ބައެއް ހުރީ އަނދާފައި ކަމުން އެއްފަހަރާ 
ޢަބްދުލް  ނުފޭބޭނެތީ."  ސިޑިން  މީހަކަށް  ދެ 

ބާސިތު ކިޔައިދިނެވެ. 

ދުންގަނޑު  އިރުކޮޅެއް  އިރުކޮޅަކަށްފަހު 
ދިޔައީ ބޯވަމުންނެވެ. ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު 
މަސައްކަތް  ދިޔައީ  ފެތުރެވޭތޯ  އިތުރަށް  ވެސް 
ކުރަމުންނެވެ. ކޮޓަރި ބޭރުން މީހުންލާ ހަޅޭކުގެ 
އަޑު އިވެއެވެ. ފާރުތަކުގައި އަތްކާތަމުން ދިޔައީ 
ކުޑަދޮރު ހުރީ ކިހާ ހިސާބެއްގައިތޯ ބެލުމަށެވެ. 

ހިސާބެއްގައި  "ކޮންމެސް 
ގޭގެ  ކުރެވެނީ  ޔަޤީން  ކުޑަދޮރެއްވާނެކަން 
އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ގޭގެ ބޭރު ބެލި ބެލުމުން 
ކުޑަދޮރެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ. މި 
ކުއްލިއަކަށް  ދަނިކޮށް  ހޯދަމުން  ދޮރު  ގޮތަށް 
ބޭރުގައި ތިބި މީހުން ކޮޓަރީގެ ބޭރުން ދަގަނޑެއް 
އިސާހިތަކު  ކޮށްލައިފި.  ހަލާކު  ތަނެއް  ވައްދާ 
ކޮޓަރިތެރެ އަށް އަލި ވަދެ ދުންތައް ނިކުންނަން 
ކުޑަދޮރު.  އެކޮޓަރީގެ  ފޫއަޅުވާލީ  ބޭރުން  ފެށި. 
ފިލާޖަހާ  އެތެރެއިން  ހުރީ  ދޮރު  ކުޑަ  އެ 

ބައްދާފައި. ބޭރުގައ ތިބިމީހުންގެ މަސައްކަތުން 
މީހަކަށް ނިކުމެވޭވަރަށް އެ ތަން ފޫއަޅުވާލުމުން 
ވެއްޓިފައިވާ މީހާ ނަގައިގަނެގެން ބޭރަށް ނެރުނީ. 
ކޮޓަރި ތެރޭގައި ތާށިވެފައިވާ މީހާ ސަލާމަތްކޮށް 
މިނިޓް  ގާތްގަނޑަކަށް 30  ނެރުމަށް  އެތަނުން 
އޮތް  ތާށިވެފައި  ގޭތެރޭގައި  ހޭދަކުރަންޖެހުނު" 
ޙުސައިން  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ނެރުނުގޮތް  މީހާ 
ޢަލީ ކިޔައިދިނެވެ. އެ މީހާ ނެރުމާއެކު އިތުރު 
ކުޑަކުއްޖަކު ގޭގެ ތެރޭގައި ވެއްޖެކަމުގެ ކަމުގެ 
މަޢުލޫމާތެއް ލިބުނެވެ. ދެން އެ ދެ ފަޔަރމަނުން 
އަވަސްވެގަތީ ކުޑަކުއްޖާ ހޯދުމަށެވެ. ޖެހިގެންހުރި 
ތެރެއިން  އެތާ  އިރު  ޗެކްކުރި  ބަލާ  ކޮޓަރި 
އެއްވެސް ކުއްޖެއް ނުފެނުނެވެ. ދެންވެސް އެކި 
ތަންތަން ބަލަމުން ދަނިކޮށް އެނގުނީ އެތެރޭގައި 
ވީ ކަމަށް ބުނެ ހޯދަމުން ދިޔަ ކުއްޖާ ސަލާމަތުން 

ބޭރުގައި ހުރިކަމެވެ. 

ެއެހްނ  ެބުލެމްއެނިތ  ައްށ  ުފާރަނ  ައިމްއަލ 
ުފާރަނެއްއ ަސާލަމްތ ުކުރަމްށ ުކިރ ިހްތަވުރަގަދ 

ަމަސްއަކްތ

ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ ގޭގެ ތެރެއަށްވަދެ 
އޮލަ ދުންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ސްޓާފް ސާޖަންޓް 
ޙުސައިން ޢަލީ އާއި ސާޖަންޓް ޢަބްދުލް ބާޞިތު 
އާދަމް ކޮށްފައި ވަނީ ޖެހިލުންކުޑަ ހިތްވަރުގަދަ 
އަނދަމުންދިޔަ  ރޯވެ  އަލިފާން  މަސައްކަތެކެވެ. 
ވަގުތު  ބިރުވެރި  އެ  ވަދެ،  ތެރެއަށް  ގެއެއްގެ 
ކޮށްފައިވަނީ  މަސައްކަތް  އިސްކަންދީ  ވާޖިބަށް 
އެހެން  ދިވެހި  އަށްވުރެ  ފުރާނަ  އަމިއްލަ 
ބޮޑުކަމަށް  އަގު  ފުރާނައިގެ  ރައްޔިތެއްގެ 
ލިބިފައިވާ  އިންސާނަކަށްވީތީ  ދެކިގެންނެވެ. 
އެމީހެއްގެ  ނިޢުމަތަކީ  އަގުހުރި  އެންމެ 
ފުރާނައެވެ. ތިމާގެ މިއަގުހުރި ފުރާނަ ޤުރުބާން 
ރައްޔިތެއްގެ  އެހެން  ދިވެހި  ވެސް  ކޮށްގެން 
ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯއެވެ. މި ހިތްވަރުގަދަ 
ބޭކަލުންގެ މަސައްކަތުން ކޮޓަރި ތެރޭގައި ތާށިވެ،  
ހޭނެތިފައި އޮތް  އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ޢަލީ 
ނެރެފައެވެ.  ވަނީ  ތެރެއިން  ކޮޓަރީގެ  ނިޔާޒު 

ޙަޤީޤީ ބަޠަލުންނަކީ މިއީ ނޫންތޯއެވެ.

އަސަރުކޮށް  ދުމުގެ  ފުއްޕާމެއަށް 
ނިޔާޒް  ޢަލީ  ޙާލަތަކަށްދިޔަ  ސީރިއަށް 
އައިސީޔޫ  އައިޖީއެމްއެޗްގެ  ނިޔާވެފައިވަނީ 
ގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް އޭގެ ތިން ދުވަސް 
ދާއިމީ  މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ  އެ  ފަހުންނެވެ. 

ރަޙްމަތް ލައްވާށިއެވެ. 

ސާޖަންޓް އަބްދުލް ބާސިތް އާދަމް )ސނ.4925(ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙުސައިން ޢަލީ )ސނ.4888(
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ޚާއްޞަ  އަސްކަރިއްޔާއަށް  ފަންނެކެވެ.  ހަނގުރާމަވެރި  ހެވިކަމަކީ، 
ކުޅިޖެހުމެވެ.  ކިޔަނީ  ދައްކާލުމަށް  ހެވިކަމުގެ  މި  އިހުގައި  ފަންނެކެވެ. 
އާލާތްތައް  ހަނގުރާމައިގެ  މަތިން  ތަރުތީބެއްގެ  ވަކިހަމަޔަކާއި  ކުޅިޖެހުމަކީ 
ހިފައިގެން މައިދާނަށް ނުކުމެ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އެހަރަކާތްތައް ކުރުމެވެ. 

ކުޅިޖެހުން އޮންނަނީ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުގައެވެ. 

ސިފަވަންތަ  އެންމެ  ސިފައިންކުރާ  ހެވިކަމަކީ   ސިފައިންގެ   
ހުންނަންޖެހޭ  ގައިގާ  މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ  މަސައްކަތެވެ.  ހުނަރުވެރި 
ހެވި  މައިދާނެވެ.  ހެވިކަމުގެ  ތަނަކީ  ފެއްޓޭ  ސްލޫކު  އަޚްލާޤާއި  ރަނގަޅު 
ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  އެކީ  އެންމެން  ކިޔަމަންވެ،  އަމުރަށް  އެދުރުންގެ 
އަކީ  "އެދުރުގެ"  މުހިންމު  އެންމެ  ލިބިގެންދާ  ހިތްވަރު  އަޚުލާޤާއި  ރީތި 
ހެވިކަމުގެ މައިދާނެއެވެ. ސިފައިން ފުރަތަމަ ބައިވެރިވި ހެވިކަމުގެ ހަރަކާތަކީ 
ހެންވޭރު  އޮތް  ވިލޭރޭ   23 ރަމަޟާންމަހު  ވަނައަހަރު   1309 ހިޖުރައިން 
އެއީ  ދައްކާލުމެވެ.  ފުރަތަމަ  ސިފައިންގެ  އެއީ  ރަސްމިއްޔާތެވެ.  ބޮޑުހިތީގެ 
ސިފައިން އުފެދުނު ކަމަށް ބަލާ ރެއެވެ. އެއީ މީލާދީން 1892 ވަނަ އަހަރުގެ 
އެޕްރީލްމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ސިފައިންގެ އުފެދުމާ ވެސް ހެވިކަމާ 

ވަނީ ގުޅިފައެވެ. 

ތަމްރީނު  އަސްކަރީ  ސިލޯނުން  އަހަރު  ވަނަ   1942 މީލާދީން   
ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ސިފައިންގެ ބޭފުޅުން އެނބުރި ވަޑައިގެން ކުރެއްވި ބުރަ 
ގެންނެވިއެވެ.  ބަދަލުތަކެއް  އިންގިލާބީ  ބޮޑު  ހެވިކަމަށް  މަސައްކަތްޕުޅުން 
އޮނަގާޑްތައް  އާއި  އޮނަރ  އޮފް  ގާޑް  ޝަރަފުގައި  ޢިއްޒަތްތެރިންގެ  ބޭރުގެ 
ޝައުކަތު  ޝާނާއި  ހައިބަތާއި  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަށްޓަވައި،  އަރުވަން 

ދައްކުވައިދޭން ސިފައިން ފެށްޓީ އެ ދުވަސްވަރުގައެވެ. 

ގެންނަވައިގެން ސިފައިންގޭގައި  މުދައްރިބުން  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން   
ދުވަސްވަރުގައެވެ.  އެ  ވެސް  ފެއްޓެވީ  ދަސްކޮށްދެއްވަން  ހެވިކަން 
ސްރީލަންކާގެ  ބޭފުޅަކީ  ގެންނެވި  ފުރަތަމަ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  މިގޮތުން 
ސިފައިންގެތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވައި ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާ ލެފްޓިނަންޓް 
ސްރީލަންކާގެ  ވެސް  ގެންނެވީ  ދެވަނައަށް  އެވެ.  ޑަޔަސް  )ރިޔަރޑް( 
ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މޭޖަރ )ރިޓަޔަރޑް( ޑީއެފް ފޮސްޓަރ އެވެ. އޭނާ ހެވިކަމާއި 
ހެވިއެދުރުންގެ ހުނަރުތަކާއި އަމާޒަށް ބަޑިޖެހުމުގެ ހުނަރުތައް ސިފައިންނަށް 

ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ.

ތަމްރީނުތައް  އަސްކަރީ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ސިފައިންނަށް  ދިވެހި   
އަހަރުން  ވަނަ   1978 ދިޔައީ  ފުޅާވެގެން  ހުޅުވި،  ފުރުސަތުތައް  ހެދުމުގެ 
ސިފައިންގެ  ހޯއްދެވި  ތަމްރީނު  އަސްކަރީ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ފެށިގެންނެވެ. 
ފަރާތުން އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނު އެއް ދާއިރާއަކީ ހެވިކަމުގެ ދާއިރާއެވެ. 
އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން ސީދާ ހެވިއެދުރުންގެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕާރބްރައިޓަށް ފޮނުއްވި 5 ބޭފުޅުން އެ ކޯސް ނިންމަވައިގެން 
ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހެވިކަމަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. 
އެބޭފުޅުންނަކީ އޭރުގެ ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޒާހިރާއި، ކޯޕްރަލް ޙަސަން ނަޞީރާއި 
ކޯޕްރަލް ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުهللا އާއި، ލާންސް ކޯޕްރަލް އާދަމް އިބްރާހިމް 

މަނިކާއި ލާންސް ކޯޕްރަލް ޠާހާ ވަޙީދުއެވެ.

ސާޖަންޓް މޫސާ ފުއާދު

ސިފައިންގެ ހެވިކަމުގެ މުާބާރތް 

ިސަފިއްނެގ ެހިވަކުމެގ 12 ވަނަ ުމާބާރތުން ެއްއވަނަ ޯހދި ެމރިން ކޯރ ެގަމިއގެ ެމިހަތރު، ްސާޓފް ާސޖަްންޓ  �
ަޢްބުދލް ުމްޙސިަނށް ާރްއޭޖގެ ިޢްއަޒްތެތރި ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ ައދި ިސަފއިްނގެ އެްނެމަމީތެވިރޔާ ަޢްބުދهللا ާޔމީން 

ަޢްބުދްލަޤްއޫޔްމ ުމާބާރުތގެ ަތިށ ަހާވުލޮކްށެދްއވަނީ. 
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ހިސާބުން  ވަޑައިގެންނެވި  ބޭފުޅުން  މި  ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން  ކޯސް   
ސިފައިންގެ ހެވިކަން މުޅިން އާ ހަރުފަތަކަށް އުފުލިގެންދިޔައެވެ. މިގޮތުން އެންމެ 
ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއްކަމަކީ 1983 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސިފައިންގެ ފުރަތަމަ ހެވިކަމުގެ 
މުބަރާތެވެ. ސިފައިންގޭގައި އޮންނަ ދެ ދަންފަޅީގެ ދެމެދުގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތް 
ކާމިޔާބުކުރީ 1 ނަންބަރު ދަންފަޅީގެ ގެމައެވެ. އޭގެފަހުން 1985 ވަނަ އަހަރު 
ބޭއްވި ހެވިކަމުގެ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ދަންފަޅިއަކުން 2 ގެމަ ބައިވެރިކުރިއެވެ.  

 ސިފައިންގެ ހެވިކަމުގެ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވުނު 
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު އެއްކަމަކީ ޕެރޭޑް ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި 
ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެއްވުމެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖެއްސެވީ 
އޭރުގެ ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޒާހިރެވެ. އެސިސްޓެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ 
އޭރުގެ ކެޕްޓަން ޙަސަން ނަޞީރާއި ކެޕްޓަން ބިލާލް އާދަމް އިބްރާހީމް މަނިކެވެ. 
ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  ހެވިއެދުރުން  ސިފައިންގޭގައި  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ކޮމެޓީގެ  މި 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ގިރިފުށީގައި  އަހަރު  ވަނަ   1992 ކޯސް  ފުރަތަމަ  ހިންގި 

ހެވިއެނދުރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހިންގިއެވެ.

ރަނގަޅަށް  ކުރިއަށްވުރެ  ކަންތައްތައް  ޕެރޭޑުގެ  އަހަރު  ވަނަ   1994  
ކޮމެޓީގެ  ކޯޑިނޭޓިންގ  އިންސްޓްރެކްޓަރ  ޕެރޭޑް  ޓަކައި  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 
ބެލެމުގެ  ކޮމެޓީގެ  މި  އުފެއްދެވިއެވެ.  ކޮމެޓީއެއް  ވެސް  އަނެއްކާ  ނަމުގައި 
ބޭނުންކުރަމުން  ހެވިކަމުގައި  މަސައްކަތަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ކުރެވިގެންދިޔަ  ދަށުން 
ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ބަދަލުކުރުމާއި،  ބަހަށް  ދިވެހި  ކޮމާންޑްތައް  އިނގިރޭސި  އައި 
ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ހެވިކަމުގެ މުބާރާތެއް ރާވައި އިންތިޒާމުކޮށް 

ބާއްވަން ފެށުމެވެ. 

ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ހެވިކަމުގެ މުބާރާތް ބާއްވަން   
އަދި  ދިޔައެވެ.  އާލާވެގެން  ރޫޙު  ހެވިކަމުގެ  ސިފައިންގޭގައި  މުޅި  ފެށުމުން 
ޔުނިޓްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަމާއި ޖޯޝާއި ފޯރި އިތުރުވެ ސިފައިންގެ މެދުގައި 
ސިފައިންގެ  ދިޔައެވެ.  އުފެދިގެން  ޝައުޤުވެރިކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ހެވިކަމަށް 
ފުރަތަމަ  ބޭއްވި  މެދުގައި  ޔުނިޓްތަކުގެ  ސިފައިންގެ  ތަށްޓަށް  ވާދައިގެ  ވެރިޔާގެ 
ބޭއްވުނީ »ސިފައިންގެ  މުބާރާތް  އެ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1995 ބޭއްވީ  މުބާރާތް 
ކޮމްޕެޓިޝަން«ގެ  ޑްރިލް  ސްކޮޑް  ފުރަތަމަ  ބޭއްވޭ  ތަށްޓަށް  ވާދައިގެ  ވެރިޔާގެ 
ފޯސް  ރިއެކްޝަން  ކްއިކް  ހޯދީ  ޗެމްޕިއަންކަން  މުބާރާތުގެ  ފުރަތަމަ  ނަމުގައެވެ. 
އަހަރު  ވަނަ   1996 އައި  ޖެހިގެން  ގެމައެވެ.  3(ގެ  )ކިޔުއާރުއެފް   3 ޔުނިޓް 
 2 ބޭއްވުނު  ތަށްޓަށް  ވާދައިގެ  ވެރިޔާގެ  »ސިފައިންގެ  ބޭއްވުނީ  މުބާރާތް  މި 
ވަނަ ޑްރިލް ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ނަމުގައެވެ.  އެފަހުން މި މުބާރާތުގެ ނަމަށް ކުޑަ 
އިސްވެރިޔާގެ  އެންމެ  ފުލުހުންގެ  ސިފައިންނާ  އެއީ  އައިސްފައިވެއެވެ.  ބަދަލެއް 
ވާދައިގެތަށްޓަށް ބޭއްވޭ މުބާރާތުގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަށްފަހު މި މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ 
»ސިފައިންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބޭއްވޭ ހެވިކަމުގެ މުބާރާތުގެ 
 2002 މެދުނުކެނޑި  ފެށިގެން  ވަނައަހަރުން   1995 މުބާރާތް  މި  ނަމުގައެވެ. 
ވަނައަހަރާ ހަމައަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން މުބާރާތް 
ބާއްވާފައިވަނީ 2005، 2008، 2010 ވަނައަހަރުއެވެ. 1998 ގެ ކުރިން ބޭއްވި 
މުބާރާތްތަކުގައި ކޮމާންޑްކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ. 21 އެޕްރީލް 1998 
ގެ ފަހުން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގައި ކޮމާންޑްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ. މި ބަދަލު 
އައީ ހެވިކަމުގައި ބޭނުންކުރަމުންއައި އިނގިރޭސި ކޮމާންޑްތައް ދިވެހިބަހާތާރީޚަށް 
ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިވެހި ކުރެވިގެން ދިއުމުންނެވެ. 
ސިފައިން  ނަމަވެސް  އައި  ކުރެވެމުން  ކޮމާންޑް  އޭގެކުރިން  އިނގިރޭސިބަހުން 
އުފެދުނު ދުވަސްވަރު ހެވިކަމުގައި ސިފައިންނަށް ކޮމާންޑްކުރީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.  

ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ހެވިކަމުގެ މުބާރާތް ބާއްވަން   

ކާނަލް  ފަރާތަކީ  އެއް  ފަޚުރުވެރި  އެންމެ  މުބާރާތުގެ  މި  ފެށިފަހުން 
ފުރަތަމަ  އެންމެ  އޭނާވަނީ  އެވެ.  )ސ.ނ:1864(  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް 
ހޯއްދަވައި،  މަޤާމު  ގެ  ސޯލްޖަރ«  »ސްމާޓެސްޓް  މުބާރާތުން  ބޭއްވި 
އޭގެފަހުން ބޭއްވި 3 މުބާރާތެއްގައި ޖެހިޖެހިގެން 3 ފަހަރު އެންމެ މޮޅު 
މެހިތަރުގެ މަޤާމު ހޯއްދަވާފައެވެ. އެއީ 1999، 2000، 2001 ގައެވެ. 

ަޢްބުދهللا  � ޯކްޕަރލް  ޯހދި  ަމާޤމު  ެމިހަތުރގެ  ޮމޅު  އެްނމެ  ުމާބާރތުން  ވަނަ  ެހިވަކުމެގ 12  ިސަފިއްނެގ 
ައމީަނށް ާރްއޭޖގެ ިޢްއަޒްތެތރި ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ ައދި ިސަފއިްނގެ އެްނެމަމީތެވިރޔާ ަޢްބުދهللا ާޔމީން 

ަޢްބުދްލަޤްއޫޔްމ ެބޓުްނ ަހާވުލޮކްށެދްއވަނީ. 

ިސަފިއްނެގ ެހިވަކުމެގ 12 ަވަނ ުމާބާރުތްނ ެހިވަކަމްށ ެއްނެމ ޮމުޅ ިފިރެހްނ ީމާހެގ ަމާޤުމ ޯހިދ ޯކްޕަރްލ  �
އެްނެމަމީތެވިރޔާ  ިސަފއިްނގެ  ައދި  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ  ިޢްއަޒްތެތރި  ާރްއޭޖގެ  ައށް  ިޝާފޢު  ަޙސަން 

ަޢްބުދهللا ާޔމީްނ ަޢްބުދްލަޤްއޫޔމް ަތިށ ަހާވުލޮކްށެދްއވަނީ. 

ިސަފިއްނެގ ެހިވަކުމެގ 12 ަވަނ ުމާބާރުތްނ ެހިވަކަމްށ ެއްނެމ ޮމުޅ ައްނެހްނ ީމާހެގ ަމާޤުމ ޯހިދ ްޕަރިއެވްޓ  �
އެްނެމަމީތެވިރޔާ  ިސަފއިްނގެ  ައދި  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ  ިޢްއަޒްތެތރި  ާރްއޭޖގެ  ައށް  ަންޒރާ  ާފިތަމތު 

ަޢްބުދهللا ާޔމީްނ ަޢްބުދްލަޤްއޫޔމް ަތިށ ަހާވުލޮކްށެދްއވަނީ. 
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ިސަފއިްނގެ ެވިރާޔގެ ާވަދިއގެ ަތްށަޓްށ ޭބްއވުުނ ެހިވަކުމގެ ުމާބާރުތގެ ވަަނަތްއ

އެންމެ ޮމޅު ގެމައެންމެ ޮމޅު މެހެތަރުހެވިކަމަށް އެންމެ ޮމޅު މިހާއަހަރު

ކިޔޫއާރްއެފް 3ސާޖަންޓް އިސްމާޢީލް ވަހީދު )ސނ.1047(ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ސނ.1864(1995

އެސްޕީޖީވއ.1 އަޙްމަދު ނަސީމް )ސނ.747(ކޯޕްރަލް ޝާހީން އިބްރާހީމް )ސނ.1247(1996

ކިޔޫއާރްއެފް 3ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ރަޝީދު )ސނ.936(ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު ރަޝީދު )ސނ.2534(1997

ކިޔޫއާރްއެފް 3ކޯޕްރަލް ޙުސައިން ޢަލީ )ސނ.2341(ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު )ސނ.2534(1998

އެސްޕީޖީވއ2. އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ސނ.1864(ޕްރައިވެޓް ޙުސައިން ޢަލީ )ސނ.3493(1999

އެސްޕީޖީވއ2. އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ސނ.1864(ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޒްލީފް ޚަލީލް )ސނ.3223(2000

އެސްޕީޖީވއ2. އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ސނ.1864(ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޒްލީފް ޚަލީލް )ސނ.3223(2001

އެސްޕީޖީކޯޕްރަލް ނައުޝާދު ޢަލީ )ސނ.2070(ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު )ސނ.2534(2002

އެސްޕީޖީކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް )ސނ.3464(ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ނާޒިމް )ސނ.2194(2005

އެސްޕީޖީކޯޕްރަލް ނައުޝާދު ޢަލީ )ސނ.2070(ކޯޕްރަލް ޙުސައިން ރިކާޒް )ސނ.3462(2008

މެރިން ކޯރކޯޕްރަލް މިޤްދާދު އާމިރު )ސނ.4906(ޕްރައިވެޓް އަޙްމަދު މަހްޒޫމް )ސނ.6127(2010

މެރިން ކޯރކޯޕްރަލް ޢަބްދުهللا އަމީން )ސނ.5817(ކޯޕްރަލް ޙަސަން ޝިފާޢު )ސނ.5753(2017

ސިފައިންގެ  އެއްގެމައެއްގައި  ބޭކަލުންނާއެކު 
ވާދަކޮށްފައި  ހިމެނިގެން  ވެސް  ކަނބަލުން 
ފުރަތަމަ  އެންމެ  މިގޮތުން  އެބަހުއްޓެވެ. 
ކަނބަލުން  ސިފައިންގެ  މުބާރާތުގައި  ހެވިކަމުގެ 
އެސްޕީޖީ  އަހަރު  ވަނަ   1996 ބައިވެރިވެފައިވަނީ 
އީނާސް  ކޯޕްރަލް  ލާންސް  އެއީ  ގެމައިގައެވެ. 
ޙުސައިން )ސ.ނ:1721( އާއި ޕްރައިވެޓް ޠާހިރާ 

ޢަލީ )ސ.ނ: 2664( އެވެ. 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ  މުބާރާތުން  އަހަރުގެ  މި   
ދައްކާލުމެއްގެ  ޚާއްޞަ  މުބާރާތުގެ  އަނެއްކަމަކީ 
ހެވިކަމުގެ  އޮފިސަރުންގެ  ސިފައިންގެ  ގޮތުން 
ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހުޅުވުމުގެ  މުބާރާތް  ހުނަރުތައް 
ފެނިގެން ދިއުމެވެ. މިއީ ވަކި ގެމައެއްގެ ގޮތުގައި 
ހަރަކާތަކުން  ހެވިކަމުގެ  އޮފިސަރުންގެ  ސިފައިންގެ 

ފެނިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ތާރީޚުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު 
ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ދިޔައީ  ލިބިގެން  ތަރުހީބެއް 
ޝިޔާމުގެ  އަޙްމަދު  ޖެނެރަލް  މޭޖަރ  ފޯސް 
ތައްޔާރުކޮށް  އެއްގޮތަށް  އިރުޝާދާ  ވިސްނުންފުޅާއި 
މިނިވަން 50 ގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ސިފައިން 
މި  އަހަރު  މި  ޑްރިލަށެވެ.  މިއުޒިކަލް  ހުށަހެޅި 
ފެށިގެން  އޭރުން  މުބާރާތަކީ  ހެވިކަމުގެ  ބޭއްވޭ 
ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޕްލޭންކޮށްގެން  ދުރާލައި 

ކުރެވިފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. 

 12 ހެވިކަމުގެ  ބޭއްވި  މި  އަހަރު  މި   
ވަނަ މުބާރާތެވެ. މި އަހަރުގެ މުބާރާތަށް ބަލާއިރު 
މި  ގެމައެއް  ވަކި  ކަނބަލުންގެ  ސިފައިންގެ 
މިއީ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވާދަކުރިކަން  މުބާރާތުގައި 
ކަނބަލުން  ސިފައިންގެ  ގޮތުގައި  ގެމައެއްގެ  ވަކި 
ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނަމަވެސް މީގެކުރިން 
ބޭއްވި ބައެއް މުބާރާތްތަކުގައި ސިފައިންގެ ފިރިހެން 

މުބާރާތްތައް  ހެވިކަމުގެ  ސިފައިންގޭގައި   
ސައިލެންޓް  ފެށިގެންވެސް  ހިސާބުން  ބޭއްވެންފެށި 
ޑްރިލް ނުވަތަ ކޮމާންޑެއްނެތި ޕެރޭޑުގެ ހުނަރުތައް 
ތެރޭގައި  ސިފައިންގެ  ހުނަރުތައް  ދައްކާލުމުގެ 
އޮތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް ޚާއްޞަ ގެމައެއް 
ނެގިގެން ސައިލެންޓް ޑްރިލްގެ ހަރާތްތައް ސިފައިން 
ދައްކައިދިނީ 2001 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުޅިވަރު  ރަސްމީ  ދުވަހުގެ  މިނިވަން  ފަޚުރުވެރި 
ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. ހެވިކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ 
އިސްކަމާއި  ދެމުންއައި  ސިފައިން  ދިވެހި 
އަހުމިއްޔަތުކަމަށް ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިވަނިކޮށް، 
2012 ވަނަ އަހަރު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ 
ތެރެއިން  ހެވިއެނދުރުންގެ  އިސްނެންގެވުމާއި، 
ހެވިއެދުންކޮޅެއްގެ  ލޯބިހުރި  ނުހަނު  ހެވިކަމަށް 
ބުރަ މަސައްކަތުން ސިފައިންގެ ހެވިކަމަށް ދިރުން 
ދިގު  ހެވިކަމުގެ  ސިފައިންގެ  އަންނަންފެށިއެވެ. 
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އޭރިއާތަކުގެ ބައި

ުޖްމަލ ާމްކްސެގަމ#

2893.24ސަދަން އޭރިޔ1ާ

2655.41ސެންޓްރަލް އޭރިޔ2ާ

2515.80ނޮދަން އޭރިޔ3ާ

ހެވިކަން ކުރުމުގެ ބައި )ފައި އަދި ބަޑި ހަރަކާތް(

ުޖްމަލ ާމްކްސެގަމ#

4906.33މެރިން ކޯރ1

4666.30ކޮމްބައިން 26

4038.70ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސ3ް

ހުރިހާ ޮގތަކުން އެންމެ ޮމޅު ގެމަ

ުޖްމަލ ާމްކްސެގަމ#

3368.93މެރިން ކޯރ1

3208.65ކޮމްބައިން 26

2899.60ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސ3ް

ސިންކުޯރ ބައި

ުޖްމަލ ާމްކްސެގަމ#

169.33މެރިން ކޯރ1

152.75ކޯސްޓްގާޑ2ް

145.25ކޮމްބައިން 36

ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ބައި

ުޖްމަލ ާމްކްސެގަމ#

3880.00މެރިން ކޯރ1

3853.00ސަދަން އޭރިޔ2ާ

3847.00ކޮމްބައިން 32

އެންމެ ޮމޅު މެހިތަރު

ާމްކްސެގަމުޔިންޓަންނޭރްންކސނ.#

1567ކޮމްބައިން 2އެމްޕީޢަބްދުهللا އަމީންކޯޕްރަލ15817ް

1505ސަދަން އޭރިޔާސަދަން އޭރިޔާމުޙައްމަދު ފަޔާޒްސްޓާފް ސާޖަންޓ24448ް

1495މެރިން ކޯރއެމްޑީޔޫ 1ޢަބްދުލް މުހުސިންސްޓާފް ސާޖަންޓ32448ް

ހެވިކަމަށް އެންމެޮމޅު މީހުން )ފިރިހެން(

ާމްކްސެގަމުޔިންޓަންނޭރްންކސނ.#

475މެރިން ކޯރއެމްޑީޔޫ 3ޙަސަން ޝިފާޢުކޯޕްރަލ15753ް

468ކޮމްބައިން 6ޕީޖީމުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢުމަރުސާޖަންޓ23535ް

431ކޮމްބައިން 6ޕީޖީޢަބްދުލް ވާހިދުސާޖަންޓ35321ް

ހެވިކަމަށް އެންމެޮމޅު މީހުން )އަންހެން(

ާމްކްސެގަމުޔިންޓަންނޭރްންކސނ.#

335އަންހެން ސިފައިންޕީޖީފާތިމަތު ނަޒްރާޕްރައިވެޓ17174ް

296އަންހެން ސިފައިންޖޭ 1ފާތިމަތު ޝަހުމާޕްރައިވެޓ27186ް

294އަންހެން ސިފައިންޑީއެސްސީފާތިމަތު އަފްޒާޕްރައިވެޓ37187ް

ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ ައިދ ިސަފއިްނގެ އެްނމެ 
ަމތީ ެވިރާޔގެ ާވަދިއގެ ަތްށަޓްށ ޭބްއވުނު 
12 ވަަނ ެހިވަކުމގެ ުމާބާރުތަގއި ވަަނ ޮހވި 
ަބިއަތކުްނ ަގދަ ތިެންއަގިއ ިހމެނޭ ަފާރްތަތްއ
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މުޙްޔިއްދީނުލް  މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާނު 
ޢާދިލްއަކީ ކުރުމުއްދަތެއްގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް 

ކުރެއްވި ރަސްކަލެކެވެ. 

ކުރިން  އިސްލާމްވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެ 
ބަރަކާތު  އަބުލް  ބުދުދީނެވެ.  އޮތީ  ރާއްޖޭގައި 
އޭރު  އަތްޕުޅުމައްޗަށް  ބަރުބަރީގެ  ޔޫސުފުލް 
ދަރުމަސް  އައްސުލްޠާން  ރަދުން  ހުންނެވި 
ބަވަނާ  ސިރީ  ޢަބުދުهللا  ބުނި  މުޙައްމަދު 
އިސްލާމްވުމަށްފަހު  މަހާރަދުން  ދީއްތަ 
އިސްލާމްދީނަށް  ރައްޔިތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެ  މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.  ވެއްދުމުގެ 
ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުން އައި 
މަސައްކަތް  މި  އައީ  ވެސް  ރަސްރަސްކަލުން 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މުޅި  ކުރައްވަމުންނެވެ. 
އެތައް  ފޯރަން  އަލިކަން  އިސްލާމްދީނުގެ 

އަހަރުތަކެއް ނެގިއެވެ. 

ރައްޔިތުން  ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޙުކުމްތަކާއި  ދީނުގެ  އެ  އިސްލާމްވުމަށްފަހު 
ދަސްކޮށްދިނުމަށް  އުޅެންވީގޮތްތައް  ދީނަށް  އެ 
އެކިދުވަސްވަރު ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން 

އައްސުލްޠާނު  މިގޮތުން  އައިސްފައިވެއެވެ. 
މުޙައްމަދު މުޙްޔިއްދީނުލް ޢާދިލްގެ ރަސްކަމުގައި 
ކަންތައްތައް  އިސްލާމްދީނުގެ  ރާއްޖޭގައި 
މަސައްކަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ކުރިއެރުވުމަށް 

ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކުޑަ މުޙައްމަދުގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު 
ނޭދެވޭ  ހިނގާފައިވާ  އެތެރެކޮއިލުތެރޭގައި 
ބޭނުންވީ  ދިވެހިން  ސަބަބުން  ކަންތައްތަކުގެ 
ހަރުދަނާ ބޭފުޅަކު ރަސްކަމަށް އިސްކުރުމަށެވެ. 
އިސްކުރީ  ރަސްކަމަށް  ދިވެހިން  މިގޮތުން 
މަންމާފުޅު  ރަސްގެފާނުގެ  އިސްކަންދަރު 
ޙުސައިން  އައްސުލްޠާން  ޢާއިޝާއާއި  ކަނބާ 
ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން، ޙަސަން 
ފާށަނާކިލެގެފާނުގެ ފުތް މުޙައްމަދު މަނިކުފާނެވެ. 
އަތޮޅު  މަންމާފުޅަކީ ނިލަންދެ  މަނިކުފާނުގެ  މި 
ދަރަނބޫދުއަށް ނިސްބަތްވާ ޚަދީޖާ ދިޔޯއެވެ. މި 
ރަދުންގެ އަނބިކަނބަލަކީ މަރިޔަމް ކަނބާފާނެވެ. 
މިއީ ފެންފުށީ ކުރަހާ ޙަސަން، )ޙަސަން ޝާހް 
އެއްވެސް  ދަރިކަނބަލެކެވެ.  ބަންދަރު(ގެ 
ތާރީޚުން  ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަމެއް  ބޭފުޅަކު 

އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މި ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް 
އިސްކުރީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޙްޔިއްދީން 
ސިރީ ނާކަރައި ސުންދުރަ ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ 
ރަސްކަންކުރެއްވީ  ރަދުން  މި  ނަންފުޅުގައެވެ. 
މީލާދީން 1691 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1692 
ރަސްކަންކުރެއްވީ  މުޅިއެކު  ވަނައަހަރަށެވެ. 
އަވަހާރަވީ  ރަދުން  ދުވަހެވެ.   26 މަހާއި   11
 1692 ފެބުރުވަރީ   18 ސަނަތުން  މީލާދީ 
ކުޑަމުޙައްމަދު  ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ  ގައެވެ. 
ރަސްގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅުކައިރީގައި އެ ރަދުންގެ 

ޒިޔާރަތް ތެރޭގައެވެ. 

މުޙްޔިއްދީން  މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާން 
ސިރީ ނާކަރައި ސުންދުރަ ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ 
ރަސްކަމާ ހަމައަށް އައިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ 
ވަނީ  ގުޅުންތައް  އިޖްތިމާޢީ  ގެއްލި  ވަޙުދަތު 
މިކަން  މިހެން  ހީނަރުވެފައެވެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 
ކުރިއަށް  ރަސްގެފާނުގެ  މި  ދިމާވީ  ހިނގުމަށް 
ރަސްކަންކުރެއްވި އައްސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު 
ކަންތައްތައް  ދުވަސްވަރު  ރަސްގެފާނުގެ 
މުޙައްމަދު  ކުޑަ  ގޮތުންނެވެ.  ހިނގައިދިޔަ 
އެރަސްގެފާނުގެ  ތުއްޕުޅުކަމުން  ރަސްގެފާނު 
ބާރުތައް  އެންމެހާ  ރަސްކަމުގެ  ނަންފުޅުގައި 
ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ އެރަސްގެފާނުގެ މައިކަމަނާ 
މަރިޔަމް ކަނބާފާނެވެ. މި މަރިޔަމް ކަނބާފާނަކީ 
އެނދިމަރިޔަނބެވެ.  މަޝްހޫރު  ދިވެހިތާރީޚުގައި 
މައިކަމަނާގެ  ރަސްގެފާނުގެ  މުޙައްމަދު  ކުޑަ 
ވާހަކަތައް  ނޭދެވޭ  ވަރަށް  މެދު  އަޚްލާޤާއި 
ތާރީޚުގައި ލިޔެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހިނގާފައި 
ހުރި ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ފިރިހެން 

އައްސުލްާޠން މުޙައްމަދު މުޙްޔިއްީދނުލް ާޢދިލްއަީކ 
ކުރުމުއްދަތެއްގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ރަސްކަލެކެވެ. 

ވއ1 ޙުސައިން ޞަލާޙް ޔޫސުފް

ައްއުސްލޠާން ުމަޙްއަމުދ ުމްޙިޔްއދީުނލް ާއިދްލގެ ަރްސަކުމަގިއ )1691 - 1692( ބޭނުްނުކިރ ާލިރ.  �

34
www.mndf.gov.mv



ލައްވައި،  ވަޒީރުންކަމުގައި  ކުދިންތަކެއް 
ގާތްވެވަޑައިގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެބައިމީހުންނާ 
އުޅުއްވިކަމަށް ވެއެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަމަކާހުރެ 
ސިރީ  މުޙްޔިއްދީން  މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާން 
މަހާރަދުންގެ  ބަވަނަ  ސުންދުރަ  ނާކަރައި 
ދީނާއި  ދިވެހިންގެ  އައިރު  ހަމައަށް  ރަސްކަމާ 
ވީދި  ވަރަށްބޮޑަށް  ވަނީ  އަޚްލާގު  އިޖްތިމާޢީ 

ނިކަމެތިވެފައެވެ. 

މުޙްޔިއްދީނަކީ  މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާން 
ގިނަގުނަ  ވަރަށް  ކުރިއެރުވުމަށް  އިސްލާމްދީން 
ދީނީ  ރަސްކަލެކެވެ.  ކުރެއްވި  ޚިދުމަތްތަކެއް 
ތަޢުލީމު ފެތުރެއްވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
އުނގެނިގެން  ދީން  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
އިސްކަމެއް  ޚާއްޞަ  ފަރާތްތަކަށް  ތިއްބެވި 
މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާން  ދެއްވާފައިވެއެވެ. 
އިސްވެވަޑައިގަތުމަށް  ރަސްކަމަށް  މުޙްޔިއްދީން 
ފަހު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވީ ކުޑަ މުޙައްމަދު 
ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ހައްދުންމަތީ ގަމަށް 
އަރުވާލައްވައިފައި ހުންނެވި އައްޝެއިޚް ޙަސަން 
އެކަށީގެންވާ  ގެންނަވައި،  މާލެ  ތާޖުއްދީން 
ޙަސަން  ބެހެއްޓެވުމެވެ.  މަތީގައި  ޤަދަރެއްގެ 
ތާޖުއްދީނުގެ ލަފާގެ މަތީން ދީނުގެ ވަރަށް ގިނަ 
ޙަސަން  އައުކުރެއްވިއެވެ.  ރަދުން  އަމުރުތައް 
ތާޖުއްދީން މާލެ ގެންނަވައި މަހަކު 50 ލާރީގެ 
އުޖޫރައެއް ދެއްވިއެވެ. މިއީ މިރަސްގެފާނު ދީން 
ޢިލްމުވެރީންނަށް  ތިއްބެވި  އުނގެނިވަޑައިގެން 
ކަމޭހިއްތަވައި،  ދެއްވައި  އިސްކަން 
ދީންފެތުރުއްވުމަށް ބާރުއެޅުއްވިކަމުގެ ދަލީލެކެވެ. 

ދީންފެތުރުއްވުމަށް ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ 
ތެރެއިން ދެން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއްކަމަކީ ފޮނަދޫ 
ސިރާޖުއްދީން(  )މުޙައްމަދު  ޚަޠީބުތަކުރުފާނު 
އެގޮތުން  ވިދާޅުވުމެވެ.  ވަޢުޡު  ދީނީ  ލައްވައި 
ރަޖަބުމަހުގެ  އައި  އަހަރުތެރޭގައި  ރަސްކަމުގެ 
ބޮޑުންނާއި  ރަސްކަމުގެ  ދުވަހު،  ހަވަނަ 
ތަކުރުފާނު  ޚަތީބު  ޖަމާކުރައްވައި  އެންމެން 
ވަޢުޡު  އެންގެވިއެވެ.  ވިދާޅުވާން  ވަޢުޡު 
ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން،  ނިންމަވައިފައި  ވިދާޅުވެ 
ރަސްގެފާނުގެ ކޮލިކަލޭގެ ނެރުއްވައި ރާނުބޯށާއި، 
ބަނގު ނުކާށާއި، ޒިނޭނުކުރުމަށާއި، އަންހެނުން 
މީގެ  އަމުރުނެރުއްވިއެވެ.  އަޅާން  ބުރުގާ  މޫނު 
މަގުން  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުން  އިތުރުން 
އަރައި ތަންދޭށާއި، މިސްކިތްމިސްކިތު ވެޔޮވަޅު 
ފަސްވަގުތު  މިސްކިތްތަކުގައި  ސާފުކުރުމަށާއި 
އަދާކުރުމަށް  ނަމާދު  ޖަމާޢަތުގައި  ބަންގިގޮވައި 

ވެސް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. 

މުޙްޔިއްދީންގެ  މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާން 
ނަގާ  ކިބައިން  ރައްޔިތުންގެ  ރަސްކަމުގައި 
ކަނޑުއްވައިލެއްވިއެވެ.  ބަޔެއް  އެތައް  ވާރުގެ 
ވާރުތަވެރިއަކު  މުދަލުގެ  މީހެއްގެ  މަރުވާ 
ނެންގެވުމުގެ  މުދާ  ބައިތުލްމާލަށް  ނުވާނަމަ، 
މީހެއްގެ  އެ  މުދައު  އެ  ދޫކޮށްލައްވައި  ބައި 
ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.  ބެހުމަށް  މީހުންނަށް  ތިމާގެ 
ފާހަގަކުރެވިގެން  ރަދުން  މި  އެހެންކަމުން 
މެދުގައި  މީސްތަކުންގެ  ގޮސްފައިވަނީ 
ވެސް  ޤާއިމްކުރެއްވުމަށް  ޢަދުލުވެރިކަން 
ކުރެއްވި  މަސައްކަތްތަކެއް  މުހިންމު 
ކަންތައްތަކުގެ  މި  ގޮތުގައެވެ.  ރަސްކަލެއްގެ 
އިތުރަށް މުޙައްރަމް މަހު، އެތައް ހާސް ލާރިއެއް 
ދަރަނިވެރިންނަށް  ފަޤީރުންނަށާއި  ނިކަމެތި 
އަދި  ޝަރުޢީ  ބެއްސެވިއެވެ.  ބައިތުލްމާލުން 
ދެރަ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  އަމުރުތައް  މަދަނީ 
ނުކުރައްވައެވެ.  ތަފާތު  މީހެއް  މޮޅު  މީހެއް 
ވެސް  މެދުގައި  ބިދޭސީންގެ  ދޭސީންނާއި 
ތަފާތެއް ނުކުރައްވައެވެ. މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި 
އުޅުނީ  ކިޔައި  ރަސްގެފާނަށް  މި  ރައްޔިތުން 
މިރަދުންނަކީ  ނަމުންނެވެ.  ރަސްގެފާނުގެ  ހެޔޮ 
ރިވެތި  މަޝްވަރާގެ  ނިންމެވުމުގައި  ކަންކަން 
އުސޫލުތައް ވެސް ބޭނުންކުރެއްވި ރަސްކަލެއްކަން 
އެކިއެކި  ދީނީ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އެނގެއެވެ. 
ގުޅޭގޮތުން  އެކަންކަމާއި  ކަންތައްތަކާއި، 
ނެރުއްވުމުގައި  މަޢުރޫފު  ޢަމުރު  ނެރެންޖެހޭ 
އިރުޝާދު  ލަފަޔާއި  ޢިލްމުވެރީންގެ  ދީނީ 
ހޯއްދެވިއެވެ. މި ރަދުން ހުރިހައި ކަމެއް ވެސް 
ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ، ފޮނަދޫ ޚަޠީބު ތަކުރުފާނު 
މުޙައްމަދު ސިރާޖުއްދީނާއި ޙަސަން ތާޖުއްދީނާއި 

މަޝްވަރާކުރައްވައިގެންނެވެ. 

މުޙްޔިއްދީންގެ  މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާން 
ހަމައެކަނި  ފާހަގަވަނީ  ޚިދުމަތްތައް 
އެކަންޏެއް  ދާއިރާއިން  ދީންފެތުރުއްވުމުގެ 
ކަންތައްތައް  އަސާސީ  ރައްޔިތުންގެ  ނޫނެވެ. 
އެދުވަސްވަރު  އެކަންކަމަށް  ދިނުމާއި  ފުއްދައި 
ވެސް  ނައްތާލެއްވުން  ހުރަސްތައް  ހުރި 
ފަގުޑި  ގަމީސްލުމާއި  މިގޮތުން  ހިމެނެއެވެ. 
އެޅުމާއި ފައިވާންލުމަކީ އެންމެނަށް ވެސް ހުއްދަ 
ކަމެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ފައިވާންލުމަކީ 
އެންމެނަށް  ވެސް  އައިރު  ޤަރުނަށް  ވަނަ   20
ކަންތައްތަކުގެ  އެފަދަ  ކަމެއްނޫނެވެ.  ހުއްދަ 
ހުއްދަ އޮންނަނީ ބޮޑުންނަށެވެ. ޚާއްޞުންނަށެވެ. 

ބޭކަލަކަށާއި  ހުންނެވި  ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  އެއީ 
ދެ ޚަޠީބު ބޭކަލުންނަށެވެ. އާދައިގެ މީހުންނަށް 
މި  ނޫނެވެ.  ކަންތައްތަކެއް  ހުއްދަ  އެއީ 
ޙައްޖަށް  ކަމަކީ  އަނެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ރަދުންގެ 
ދާން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކަށް ޙައްޖަށް ދިއުމަށް 
ހުއްދަ ދެއްވުމެވެ. އޭގެ ކުރީގައި މިކަމަކީ ވެސް 
ރައްޔިތުންގެ އެކިއެކި މީހުންނަށް މަނާވެފައި އޮތް 
އައިގޮތަށް  ކުރަމުން  މިކަން  ކުރިން  ކަމެކެވެ. 
ޙައްޖަށްދާ މީހުން މަލާބާރު ކަރައިން ފުރައިގެން 
ދިޔމުގެ ބަދަލުގައި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ 

ހުއްދަދެއްވިއެވެ.

މުޙްޔިއްދީން  މުޙައްމަދު  އައްސުލްޠާން 
ކުރުމުއްދަތެއްގައި  ވަނީ  ފާހަގަކުރެވިފައި 
ޚިދުމަތްތަކެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ރައްޔިތުންނަށް 
ވަކިން  ގޮތުގައެވެ.  ރަސްކަލެއްގެ  ކޮށްދެއްވި 
ޚާއްޞަކޮށްރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި 
އެންމެނަށް  ޤާއިމްކުރައްވައި  އިންސާފު 
ހަމަހަމަކަމާއެކު ކަންކަން ކުރެއްވި ރަސްކަލެއްގެ 
ގޮތުގައެވެ. މި ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި ޢުމުރާނީ 
ކުރެވިފައެއް  ކަންތައްތަކެއް  މާގިނަ  ގޮތުން 
ރަސްކަމުގެ  އެވީ  އެކަން  އެހެން  ނުވެއެވެ. 
ވުމަކީ  ވެސް  ކަމުގައި  ކުރުކަމުން  މުއްދަތުގެ 
ކިބައިން  ރަދުންގެ  މި  އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 
ރައްޔިތުންނަށް  ގޮސްފައިވަނީ  ފެނިގެން  ބޮޑަށް 
ތަނެވެ.  ކުރެއްވި  ރަސްކަމެއް  ހެޔޮ  ވަރަށް 
މުހުތާދު  ހިތްތަވައި،  ހެޔޮކޮށް  ނިކަމެތީންނަށް 
ފިލުވައި  މުހުތާދުތައް  މީހުންގެ  ތިބި  ޖެހިފައި 
މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ދެއްވުމަށް 
ހަމައެހެންމެ ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް 
މަގު  ހެޔޮ  ރައްޔިތުންނަށް  އަމުރުކުރައްވައި 
ދެއްކުމުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ބޭނުންކުރައްވައި 
އިތުރުން  މީގެ  ދެއްވިއެވެ.  ނަސޭޙަތް  ވަޢުޡާއި 
ދިވެހިންނަށް  އަދާކުރުމުގައި  ފަރުޟުތައް  ދީނީ 
ހުރި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ލުއިކޮށްދެއްވިއެވެ. 
ޙައްޖަށް  އެއްކަމަކީ  ފާހަގަކުރެވުނު  އެގޮތުން 
ހުއްދަ  ފުރުމުގެ  ރާއްޖެއިން  ސީދާ  ދިއުމަށް 

ދެއްވުމެވެ. 

ރެފަރެންސް
g ްރަހުންނާއި ރަނިނ
g  1ްއައްޝައިޚް ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ތާރީޚްގެތެރެއިނ
g ުތަންޤީޙް ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ ތަންތަންކޮޅ
g  321 ަފަތްތޫރ
g 4 ްޝިހާބުގެ މަޒުމޫނުތައ
g ު35ދިވެހި ތާރީޚ
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ބުރަކޮށް  ވެސް  މީހަކީ  ކޮންމެ 
މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. އަމިއްލަ ނަފުސުގެ 
ހޯދުން  ވަގުތު  ކުރުމަށް  އިތުރު  ދުޅަހެޔޮކަން 
އެހެން  ވެފައެވެ.  ކަމަކަށް  ބޮޑު  މިއަދު  ވަނީ 
ނަމަވެސް ތިބާ އަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ތިގޮތުގައި 
މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ގައެވެ. 
ބުރަ  ސިކުނޑިއަށް  ބަލިކަށިވެދާނެއެވެ.  މީހާ 
ކުރިމަތި  ބަލިތަކާއި  ނަފުސާނީ  ބޮޑުވެދާނެއެވެ. 
ކަމެއްގެ  ހުރިހާ  މި  އަދި  ޖެހިދާނެއެވެ.  ލާން 
ސަބަބުން ތިޔަ ލޯބިކުރާ މަސައްކަތާއި އަބަދަށްމެ 
ބްރޭޑް  އެލަން  ޖެހިދާނެއެވެ.  ވެސް  ވަކިވާން 
ކިތަންމެ  ގޮތުގައި  ހާމަކުރައްވާ   )2016(
ލޯބިކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 
ކިތަންމެ ބުރަ، ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ހުރި 
ނިންމަން  އެމަސައްކަތްތައް  އަދި  ނަމަވެސް، 
ކިތަންމެ ބޭނުންވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަމިއްލަ 
ނަފުސަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ. 

ނޫނީ މީހާ ވަރަށް އަވަހަށް ބަލިވެދާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ބެލުން،  ހަށިގަނޑަށް  އަމިއްލަ 
ނަފުސަށް ފަރުވާތެރިވުން، މިއީ ކޮންމެ މީހަކު 
ހުރުމަށް  ސިއްހަތެއްގައި  ދުޅަހެޔޮ  ވެސް 
ބޭނުންތެރި، މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން 
މީހާގެ އިހުސާސްތަކާއި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމާއި 

ކުރާ  ބާރާއި މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ސިކުޑިއަށް 
ގޮތަކަށް  ކުރު  ކުރާނެއެވެ.  ކަންކަމަށް އަސަރު 
ދުޅަހެޔޮކަން  ނަފުސު  އަމިއްލަ  ބުނާނަމަ، 
ކަމަކުން  ކޮންމެ  ކުރާ  ތިބާ  ބެހެއްޓުމަކީ  މަތީ 
ހަށިގަނޑަށް  ސިކުނޑިއަށާއި  ތިބާގެ  ވިޔަސް 

ިމީއ ަހަމ ުމހިްނމު ަކެމްއާބ؟

ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރުވާއެއް 
ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

މިކަން މުހިންމު ވަނީ :

ހަށިގަނޑު . 1 ސަބަބުން  އެކަމުގެ 
ދެމެއްޓުމަށް  ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ 
ކަސްރަތު  އެވެ.  އެހީތެރިވެދޭތީ 
ކުޅިވަރު  އެކިއެކި  ކުރުމާއި 
ހަށިގަނޑަށް  މީހާގެ  ކުޅުމުން 
ބާރު ލިއްބައިދީ ހަރަކާތްތެރިވެ 
އަދި  ފަސޭހައެވެ.  އުޅެން 
އެހެނިހެން  ސަބަބުން  މީގެ 
މާހައުލު ތަކުގައި ދިމާވެފައިވާ 
މީހާ  މައްސަލަތަކުން 
އެކަންކަމާއި  ދުރުކޮށްދެއެވެ. 
ވިސްނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެއެވެ. 
ދުޅަހެޔޮކަންމަތީގައި  ހަށިގަނޑު 
ހަމައެކަނި  ބޭނުންވަނީ  ބެހެއްޓުމަށް 
ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކުޅިވަރެއް ނޫނެވެ. މީގެ 
ނުވަތަ  ކިޔާލުން  ފޮތެއް  ވާހަކަ  އިތުރުން 
ހިތްގައިމު ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލުން ވެސް 

ހިމެނިދާނެއެވެ. 

ތާޒާކޮށްދެއެވެ. . 2 މީހާ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ 
ދުވަހަކަށްފަހު  ބުރަ  މީހުންނަކީ  ބައެއް 
މީހުންނެވެ.  ފެންވަރާލާ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް 
ވެސް  ކޮންމެ  މީހުންނަކީ  ބައެއް  އަދި 
ވަރަކަށް ނިދާލާ މީހުންނެވެ. ނުވަތަ ރިހުން 
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ބެހެއްޓުމެވެ.  ވަކިގޮތަކަށް  އިހުސާސްތައް  އަދި 
އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ ހަށިގަނޑެއް ލިބި، 
މަސައްކަތުގެ  ގެނެސްދީ،  އަރާމު  ހަށިގަނޑަށް 
މަސައްކަތް  ޒިންމާދާރުކަމާއިއެކު  މާހައުލުގައި 

ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިއްބައިދެއެވެ.

ބޭސް  ކޮށްލާ  މަސާޖު  ތަންތަން  ހުންނަ 
މިކަންކަމަށް  މީހުންނެވެ.  ހަދާ  އުނގުޅާލާ 
ފަހު މީހާ ތާޒާކޮށްދެއެވެ. އަނެއް ދުވަހަށް 

ތައްޔާރުކޮށްދެއެވެ. 
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ހުރުމަށް . 3 ސަލާމަތުން  ސިއްހަތު  ސަބަބުން  އެކަމުގެ 
ފަރުވާތެރި  ހަށިގަނޑާމެދު  ހަޤީގަތުގައި  މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ. 
ބަލައިގެން  މިންވަރަށް  ޖެހޭ  ބަލަން  ހަށިގަނޑަށް  ވާނަމަ، 

އުޅޭނަމަ، ބަލިތަކުން މީހާ ދުރުކޮށްދެއެވެ. 

ފަށަން  މިކަން  އެހެނަސް  އެނގެއެވެ.  އެންމެންނަށްވެސް 
ބާއެވެ.؟  އެބަތިބި  މީހުން  ކިތައް  ނުފެށިވާ  ނަމަވެސް  ވި  ބޭނުން 
މިފަދަ ކަންކަމަކީ ކުރަން ފަށައިފިނަމަ، ކުރަން ފަސޭހަ، ދުވަހުގެ 
ކަންކަމެވެ.  ދާނެ  ވަދެގެން  ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ތެރެއަށް  ތާވަލްގެ 
ތިރީގައިވާ ކަންކަމަކީ މިކަން ފަށައި ގަތުމަށް ފުރަތަމަ ކުރެވިދާނެ 

ކަންކަމެވެ. 

ކޮންމެ . 1 ޖެހުމަށް  ހިތްހަމަ  އަމިއްލަ  ތިބާގެ  ހޯދާށެވެ.  ވަގުތު 
ވެސް  ކޮންމެ  ވެސް  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ވެސް 

ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކޮށްލާށެވެ.

އެވަގުތު އެހެން ކަމަކަށް ނުދޭށެވެ. ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް . 2
ނުވަތަ  ބުނެގެން  މީހަކު  އެހެން  ހުސްކުރުމަށްފަހު،  ވަގުތު 
އެހެން ކަމެއް ކުރަން ޖެހިގެން ވެސް އެވަގުތު އެހެން ކަމަކަށް 
ނުދޭށެވެ. އެއީ ތިބާ ގެ ވަގުތެވެ. ތިބާގެ ނަފުސުގެ ވަގުތެވެ. 

މިއީ . 3 ނިކުންނާށެވެ.  ކަންތައްތަކުން  އެހެން  ޖެހޭ  ވިސްނަން 
ނުވަތަ  ސުކޫލުގައި  އެހެނީ  ބައެވެ.  ވާނެ  އުނގަދޫ  އެންމެ 
އޮފީހުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަންކަމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމަކީ 
އެހާ ފަސޭހައިން ނުވިސްނާ ތިބެވޭ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން 

ނަމަވެސް މިކަމަށްވެސް މަސައްކަތް ކޮށްލާވާށެވެ.

 ހަޔާތުގައި އެކި ދުވަހު ފެންނާނީ އެކި ކުލަތަކެވެ. ކޮންމެ 
ދުވަހަކީ ވެސް ތަފާތު ދުވަހެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ 
ކަމަކާވެސް ކުރިމަތިލާން ހުރީ ހަމަ ތިބާއެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާގެ 
ތިބާގެ  ފަރުވާތެރިވާށެވެ.  ތިބާ  ކަންކަމާމެދު  ހިނގާ  ސިކުނޑިގައި 
ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި މެދު ތިބާ ސަމާލުވާށެވެ. ވަޒިފާގެ 
ނުކުރާށެވެ.  މައްސުނި  ހާލަތާއި  ދިރިއުޅުމުގެ  އަމީއްލަ  މާހައުލާއި 
ހިތްހަމަޖެހުމަށް  ތިބާގެ  ވިސްނާށެވެ.  އަމިއްލަ ނަފުސާމެދު  ތިބާގެ 
ވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކީ އެހެން މީހުންނަށްޓަކައި 
ތިބާ ގުރުބާންވާންޖެހޭ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. ތިބާއަށް ތިބާގެ ހަށިގަނޑު 
އެކު  ރައްޓެހިންނާއި  އާއިލާއާއި  އެހެންކަމުން،  ވާނެވެ.  މުހިންމު 
ފަރުވާތެރި  ކަންކަމަށް  ދީނީ  ހޭދަކޮށްލާށެވެ.  ވަގުތުކޮޅެއް  އުފާވެރި 
ވެލާށެވެ.  ބައިވެރި  ކަންކަމުގައި  އިޖުތިމާއީ  އެހެނިހެން  ވާށެވެ. 
އެކަމަކާ  ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  ކެތްތެރިވެ  ތަކުގައި  ވަގުތު  އުނދަގޫ 
ކުރިމަތި ލާށެވެ. ނަމާދު ކުރާށެވެ. ބޭސްފަރުވާ ކުރާށެވެ. ކަސްރަތު 
ތިބާގެ  މިއީ  ކުރާށެވެ.  އިތުބާރު  ނަފުސަށް  އަމިއްލަ  ކުރާށެވެ. 

އަމިއްލަ ނަފުސު ގެ ކާނާއެވެ. އެނަފުސަށް ދެވޭ ފަރުވާއެވެ.

ަމުއޫލާމުތ: 
ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރސް ޓްރައިނިން މެނުއަލް އިން މެންޓަލް ހެލްތު، އަ ގައިޑް  §

ޓު މެންޓަލް ހެލްތު ކެއާރ
އޭޔޫ ޑޮޓް ރިޗްއައުޓް ޑޮޓް ކޮމް §
އެލަން ބްރޭޑް )2016( §
އަލްޗެމީ ޑޮޓް ކޮމް  §

cneLWaްޕަރިއެވްޓ ަފީސަޙުތ ުއަމްއާޔ

އަހަރެން ތިާބާއއި އެކުގައި ާވނަމަވެ.
އަހަރެން ތިބާއާއި އެކުގައި ވާނަމަވެ.

އިރުގެ އަލިކަން ނެތިގޮސް ދުނިޔެ އަނދިރިވާހެން ހީވެ، ތިބާ އެކަނި 
ވެރި ވީކަމުގައި ހީވެދާނެއެވެ. 

ދާހެން  ކުދިކުދިވެގެން  މީހާ  ފުރި  ކަރުނުން  ލޯ  ތިބާގެ  އެކަނިވެރިވެ، 
ހީވެދާނެއެވެ.

ހުރިހާ ކަމަކާއި އެކަނި ކުރިމަތިލާން ޖެހިގޮސް، ކެތްނުވެގެން ހިތްވަރު 
އެލުވާލަން ޖެހިއްޖެއޭ ވެސް ހީވެދާނެއެވެ. 

މި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ހިތަށް ގެންނާށެވެ. 

އަހަރެން ވާނީ ތިބާއާއި އެކުގައެވެ. 

ފަހަރުގާ ތިބާ ބަލިކަށިވެދާނެއެވެ. 

އެވަގުތުގައި އަހަރެން މީ ތިބާގެ ހިތްވަރު ކަމުގައި ވާނަމަވެ. 

ފަހަރުގާ ތިބާގެ ހިތް ކުދިކުދި ވެދާނެއެވެ. 

ކުދިކުދި ވެފައިވާ ތިބާގެ ހިތުގެ އެތިކޮޅުތައް އެއްކޮށްދިނުމަށް އަހަރެން 
އަބަދުވެސް ހުންނާނަމެވެ. 

ފަހަރުގާ ތިބާ އެއްވެސް މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާހިތް ވެސް ނުވެދާނެއެވެ. 

އަބަދުވެސް  އަހަރެން  މީހަކަށް  ވާހަކަދައްކާ  ވާގޮތަށް  ބޭނުން  ތިބާ 
ވާނެއެވެ. 

ފަހަރުގާ ތިބާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކާހިތް ވެސް ނެތިދާނެއެވެ. 

އެހެނަސް ތިބާ ކާހިތްވާ، ތިބާއަށް މީރު އެއްޗެހި އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.

ތިބާ ހީނުކުރާށެވެ.

ދުނިޔެ ދަސްކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނޭ މީހުން ބުނެއެވެ. 

އެކަމަކު ތިބާ ދަސްކުރުން ވީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. 

އަހަރެން ތިބާއާއި އެކުގައި މިވީ ހުރިހާ ދުވަހު ތިބާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް 
ދަސްވެއެއްޖެއެވެ.

އަދިވެސް އަހަރެން ބޭނުމީ ތިބާއާއި އެކުގައި ވާށެވެ.

ތިބާ ބޭނުންވި ކޮންމެ ވަގުތަކު ތިބާއަށްޓަކައި ހުންނާނެ މީހެއް ކަމުގައި 
އަހަރެން ވާނެއެވެ

އަހަރެން ތިބާއާއި އެކުގައި ވާނީ އުފަލުގައެވެ.

37
www.mndf.gov.mv



ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ކުރާ ކޮންމެކަމެއް 
ހިތްވަރާ ކެރުމާ ޖޯޝާ ފޯރީގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް 
ވަކި  މިސާލެކެވެ.  ދިރިހުރި  ކުރާ  މަސައްކަތް 
ކުރިމަތިލި  ސިފައިން  ނޫނެވެ.  ދާރިރާއަކުންނެއް 
ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް މި ޙަޤީޤަތް 
ދޮގު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. 
ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކަމަށް ކަމޭހިތައި ހިތްވަރާ 
ޖޯޝުގައި ރެއާ ދުވާ އެކަމަކަށް ހުސްކުރާތީއެވެ. 
އޮހޮރަން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ކަމެއް  އެ 
އޮހޮރުމަށް ފަސް ނުޖެހޭތީއެވެ.  ދަލެއް  ޖެހިއްޖެ 
އެކަމަކުން މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ސިފައިންގެ ނަން 
ރަން އަކުރުން ފަވާލުމަށް މި ސިފަވަންތަ ހިތްތައް 
އެދޭތީއެވެ. އާދެ! ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު ކުރިއަށް 
ދިވެހި ސިފައިން މި ޝިއާރުގެ އަޑު އުފުލުމަށް 
މި ސިފަވަންތަ ޖިސްމުއެދޭތީއެވެ. މި ސިފަވަންތަ 
ގޮތުގައި ތިބުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ވެސް ފޮންޏެވެ. 
ހަންހާރަވެތި ސިފައިންގެ  ކަމަކުން  ކޮންމެ  ކުރާ 
މި  ލިޔެލެވެއެވެ.  އަކުރުތަކުން  ރަނުގެ  ނަން 
ސިފައަކަށްވެ  ޖޯޝުގާ  ސިފަވަންތަ  އުޑުދަށުގައި 
ހުރެގެން ކުރިމަތިލި ކޮންމެ ކަމަކުން ކާމިޔާބު ހޯދާ 
މި ދިވެހި ސިފައިންގެ ނަން ރަނުގެ އަކުރުތަކުން 
އިތުރުކޮށްދެއެވެ.  ވިދުން  އަކުރުތަކުގެ  އެ  ފަވާ 
މި ފޮނިކަމުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވެގެން އެކުވެގެން 
އަޑުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަހައަކީ  އެއް  ދިޔަ 
ބާއްވަމުން  މަހު  ރަމަޟާން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން 

އަންނަ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ މުބާރާތުން ދިވެހި ސިފައިން 
ހޯދަމުން ދިޔަ ކާމިޔާބީގެ ފޮނިކަމެވެ. 

އަޑުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   
ބާއްވަމުން  މަހު  ރަމަޟާން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން 
އަންނަ ރޭޑިޔޯ ޑްރާމާ މުބާރާތަކީ 2013 ވަނަ 
އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި ވަރަށް ޅަފަތުގެ މުބާރާތެކެވެ. 
މުބާރާތެއް  ހަތަރު  މިހާތަނަށް  މުބާރާތުގައި  މި 
ބޭއްވިފައިވާއިރު ދިވެހި ސިފައިން ބައިވެރިވެފައި 
ވަނީ ތިން މުބާރާތުގައެވެ. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން 
ދިވެހި  މުބާރާތުގައި  ފުރަތަމަ  މުބާރާތުގެ  މި 
ނުވެވިފައެވެ.  ބައިވެރި  ވަނީ  ސިފައިންނަށް 
ބޭއްވި  އަހަރުތަކުގައި  އައި  ޖެހިގެން  އެހެނަސް 
ދިޔައީ  ސިފައިން  ދިވެހި  މުބާރާތްތަކުގައި 

އެއްވެސް ފޫހިމަކެއް ނެތި ވާދަކުރަމުންނެވެ. 

ސިފައިންގެ ޑްރާމާ މުބާރާތުގެ ޙަޔާތަށް   
އަޑުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިންގާލާއިރު  ނަޒަރު 
ބާއްވަމުން  މަހު  ރަމަޟާން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން 
ގިނަ  އެންމެ  މުބާރާތުން  ޑްރާމާ  ރޭޑިއޯ  އަންނަ 
މި  ސިފައިންނެވެ.  ވަނީ  ހޯދާފައި  ކާމިޔާބީތައް 
ދެ  ފެށީ  ބައިވެރިވާން  ސިފައިން  މުބާރާތުގައި 
ވަނަ މުބާރާތުން ފެށިގެންނެވެ. މިހާތަނަށް ހަތަރު 
ދެ  ވަނީ  ސިފައިން  ބާއްވާފައިވާއިރު  މުބާރާތް 
މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދައި އެއް މުބާރާތުން ދެ 

ވަނަ ހޯދާފައެވެ. 

ރޭޑިއޯ  ބައިވެރިވި  ފުރަތަމަ  ސިފައިން 
އަހަރުގެ  ވަނަ   1435 މުބާރާތަކީ  ޑްރާމާ 
ރަމަޟާންމަހު )2014 ވަނަ އަހަރު( ބޭއްވި ދެ 
މުބާރާތް  އެ  މުބާރާތެވެ.  ޑްރާމާ  ރޭޑިއޯ  ވަނަ 
ބޭއްވީ އެމްބީސީ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާގެ ނަމުގައެވެ. މި 
މުބާރާތުގައި ސިފައިން ބައިވެރި ކުރި ޑްރާމާއަށް 
ދީފައިވާ ނަމަކީ "ތަރުބަވީ ޕެޓިޝަން" އެވެ. މިއީ 
އަލްފާޟިލް  ލިޔުންތެރިޔާ  މަޝްހޫރު  ރާއްޖޭގެ 
ލިޔުއްވާފައިވާ  އިބްރާހީމް  ނަޞީރު  އާދަމް 
ޚިޔާލީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް 
ކުރި  ތައްޔާރު  ލިޔެ،  ސަޢީދު  ޢަބްދުهللا  މޭޖަރ 

ޑްރާމާއެކެވެ.

ޑްރާމާގައި  މި  ޕެޓިޝަން"  "ތަރުބަވީ 
ދަރިން  މަފިރިއެއްގެ  ދެ  ލިބިފައިވާ  ދަރިން  ހަ 
ބޮޑެތިވެ، އެދެމަފިރިންގެ ގައިބާރު ނެތެންފެށުމުން،  
ގޮތާމެދު  ކުރެވިފައިވާ  ތަރުބިއްޔަތު  ދަރިން  އެ 
ކުރެވިދާނެ  ހައްލުކުރުމަށް  އެކަން  ވިސްނައި، 
ކުރިން  ޚިޔާލުކުރެއެވެ.  ކޮބައިތޯ  ކަމަކީ 
ކުރައްވައި  މަސައްކަތް  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅަކު 
ދެއްވާ ޚިޔާލަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލެއްކަމަށް އެ 
ދެމަފިރިން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް 
ކުރުމަށް  ތަރުބިއްޔަތު  ޒުވާނުން  ޤައުމުތަކުގައި 
ގެންނަފަދައިން  ޚިދުމަތަށް  އަސްކަރީ  ޓަކައި 
ފުރިހަމަކުރާ  ތަޢުލީމް  ނިޒާމީ  ވެސް  ރާއްޖޭގައި 

ާލްންސ ޯކްޕަރްލ ަމްރަޔްމ ާޢިޞާމ

ގައި  ހު ާރާމގެ އެންމެ އު ޑިއޯ ޑް ރޭ

ިސަފއްިނ -
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ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަރިވަރަކު  ކޮންމެ 
ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  ދުވަހު  އަހަރު  ދެ  ބާރުގައި 
ގެނައުމެވެ. އެކަމަށް ބާރުއަޅައި މަގުފަހި ކުރާނެ 
ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ޓަކައި މި ޑްރާމާގައި އެ 
ދީފައިވާ  ޕެޓިޝަނަށް  ކުރާ  ތައްޔާރު  ދެމަފަރިން 
ނަމަކީ ތަރުބަވީ ޕެޓިޝަނެވެ. މިއީ 5 އެކްޓްގެ 

ޑްރާމާއެކެވެ. 

ޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ސިފައިން ބައިވެރިވި 
ފުރަތަމަ ޑްރާމާއިން ވެސް ސިފައިން ވަނީ ނުހަނު 
ރޭޑިއޯ  އެގޮތުން  ހޯދާފައެވެ.  ކާމިޔާބީތައް  ފޮނި 
ޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ސިފައިން ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ 
ޑްރާމާއިން ވަނީ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހޯދާފައެވެ. 
ވަނަތަކުގެ  ހޮވާފައިވާ  މުބާރާތުގައި  ހަމައެހެންމެ 
ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ވޮއިސް އާޓިސްޓްގެ 
މަޤާމު ހޯދާފައި ވަނީ ވެސް ސިފައިންގެ ޑްރާމާގެ 
އެވެ.  ސަޢީދު  މުޙައްމަދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
މީގެއިތުރުން އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާ ލިޔުންތެރިޔާގެ 
މަޤާމާއި އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާ އުފެއްދުންތެރިޔާގެ 
މަޤާމު ވެސް ހޯދާފައި ވަނީ "ތަރުބަވީ ޕެޓިޝަން" 
މި ޑްރާމާގެ ލިޔުންތެރިޔާ އަދި އުފެއްދުންތެރިޔާ 
ސަޢީދު  ޢަބްދުهللا  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ކޮމާންޑް 

އެވެ. 

މި ކާމިޔާބީއާ އެކު 1436 ވަނަ އަހަރުގެ 
ރަމަޟާންމަހު )2015 ވަނަ އަހަރު( ބޭއްވި ތިން 
ވަނަ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވެސް ސިފައިން 
ސިފައިން  މުބާރާތަކީ  މި  ވާދަކޮށްފައެވެ.  ވަނީ 
ބައިވެރިވި ދެވަނަ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ މުބާރާތެވެ. މި 
ޑްރާމާގެ  ހުށަހަޅައިދިން  ސިފައިން  މުބާރާތުގައި 
އަލްފާޟިލް  ވެސް  މިއީ  އެވެ.  "އިބޫ"  ނަމަކީ 
އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމްގެ ޚިޔާލަކަށް ކޮމާންޑް 

ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުهللا ސަޢީދު ލިޔެ، އުފެއްދި 
ޑްރާމާއެކެވެ. މިއީ، ބޯދާ އާދަކާދަތަކާއި މުސްކުޅި 
މިނިވަންކަމަށް  ނަފުރަތުކޮށް،  ޚިޔާލުތަކަށް 
ބޮޑުވާ  އުފަންވެ  ތެރެއަށް  ގެއެއްގެ  ލޯބިކުރާ 
ޒުވާނެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެއްވެސް ވޭނެއް، ތަދެއް، 
ދިރިއުޅުމެއްގެ  ޒަމާނީ  ސިހުމެއްނެތް  ރިހުމެއް 
ހުވަފެންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަ މި ޒުވާނާގެ 
ތަރުބިއްޔަތާއި، އެ ތަރުބިއްޔަތާ ގުޅިފައިވާ ޒަމާނީ 
ވަށައިގެންވާ  އަދި  ވިސްނުންތަކާ  ފިކުރުތަކާއި 
މައްޗަށް  ނުފޫޒުގެ  ފޯރުވާ  އެކަންކަމަށް  ވެށިން 
އެ  ވެއެވެ.  އަލިއަޅުވާލާފައި  ޑްރާމާގައި  މި 
ޒުވާނާގެ އެންމެގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅޭ 
"އިބޫ"އަކީ އިބިލީސްކަން އެނގިގެންދަނީ ޑްރާމާގެ 
އެކްޓްގެ   4 މިއީ  ވަގުތުގައެވެ.  ފަހު  އެންމެ 
ޑްރާމާއެކެވެ. މި ޑްރާމާ ހޮވިގެން ގޮސްފައިވަނީ 

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑްރާމާއަށެވެ.

އަހަރުގެ  ވަނަ   1437 އެއަށްފަހު 
ބޭއްވި  އަހަރު(  ވަނަ   2016( ރަމަޟާންމަހު 
ހަތަރުވަނަ ރޭޑިއޯ މުބާރާތުގައި ވެސް ސިފައިން 
ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. މިއީ ސިފައިން ބައިވެރިވި 
ތިންވަނަ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުގެ 
މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ކޮމާންޑް  ވާހަކައަކީ  ޑްރާމާގެ 
ޢަބްދުهللا ސަޢީދު ޚިޔާލީ އުފެއްދުމެކެވެ. "މަންމާ 
މިދޭ އިޙްތިރާމް.."ގެ ނަމުގައި ހެދި މި ޑްރާމާގެ 
މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ކޮމާންޑް  ލިޔުނީ  ސްކްރިޕްޓް 
ނިފާޢު  ޢަލީ  ކޯޕްރަލް  އާއި  ސަޢީދު  ޢަބްދުهللا 
ފަރުވާއަށްކަމަށްބުނެ  އެވެ. މި ޑްރާމާއަކީ ބޭސް 
ނަމުގައި  ކުރުމުގެ  ޖިހާދު  އޮޅުވާލައިގެން 
ވިއްސިވިހާލިވެގެންދިޔަ  ޢާއިލާއެއް  ސީރިއާއަށްދާ 
ޖިހާދަށްދިޔަ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ގޮތާއި، 

ދަރިފުޅުގެ މަންމަގެ ހިތުގައި އެ ދަރިފުޅަށްޓަކައި 
އޮތް މައިވަންތަކަމުގެ އަގުމާތް ލޯބީގެ ސަބަބުން 
އަސަރަށް  އެ  ޙަޔާތް  މުޅި  މަންމަގެ  އެ 
ގެނބިގެންދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ހެދި ޑްރާމާއެކެވެ.  

މި ޑްރާމާއަކީ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ މުބާރާތުގައި 
ވާދަކުރި ޑްރާމާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ 
ފަޚުރުވެރި  މުބާރާތުގެ  ޑްރާމާއެވެ.  މޮޅު  އެންމެ 
އެއްވަނަ ހޯދި މި ޑްރާމާއިން މުބާރާތުގެ އެންމެ 
ވަނައެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ވަނައެއް ހޯދާފައި ވެއެވެ. 
އެގޮތުން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އުފެއްދުންތެރިއަކަށް 
މި ޑްރާމާގެ އުފެއްދުންތެރިޔާ ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް 
އެންމެ  ހޮވުނުއިރު،  ސަޢީދު  ޢަބްދުهللا  މޭޖަރ 
ވަނީ  ޑްރާމާއަށް  މި  މަޤާމު  ސްކްރިޕްގެ  މޮޅު 
އަންހެން  އެއްވަނަ  ހަމައެހެންމެ  ލިބިފައެވެ. 
ޑްރާމާގައި  މި  ހޮވުނީ  އާޓިސްޓަކަށް  ވޮއިސް 
އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި ސާޖަންޓް އީނާސް 

ޙުސައިނެވެ.

ރޭޑިއޯ  ބޭއްވި  އަޑުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   
ސިފައިން  މިހާތަނަށް  މުބާތާރުގައި  ޑްރާމާ 
މުބާރާތުގެ  ވެސް  ޑްރާމާއަކީ  ކޮންމެ  ވާދަކުރި 
ޖޯޝާއެކު  ނުހަނު  ރަސްމިއްޔާތުގައި  ނިންމުމުގެ 
ނަން އިއްވާން ޖެހޭ ޑްރާމާއެއް ކަމުގައި ވެގެން 
ދިއުމީ މި ހުނަރުވެރި ސިފައިންނަށް މި ދާއިރާއިން 
ލިބިގެންދާ ފަޚުރެކެވެ. ކުރިއެރުމެކެވެ. ސިފައިންގެ 
ހުނަރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ރާސްތާއެކެވެ. އާދެ! 
ދިވެހި ސިފައިން މިތިބީ ކުރާން ކުރިމަތިލި ކޮންމެ 
ސަފުގައެވެ.  އިސް  އެންމެ  ވެސް  ކަމެއްގައި 
ރޭޑިއޯ  ބުނެ  ތައްޔާރަށޭ  މިތިބީ  އަޅުގަނޑުމެން 

39ޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވެސް އެންމެ އުހުގައެވެ.
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ތަށްޓަށް  ވާދައިގެ  ހަނދާނީ  އުމަރުމަނިކުގެ  އިނގިރޭސި 
ސިފައިންގޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ބަޑި މުބާރާތަކީ ސިފައިންގެ ގިނަ 
މިއީ  މުބާރާތެކެވެ.  ވާދަވެރި  ފެނިގެންދާ  ހުނަރު  ބަޑިޖެހުމުގެ  ބައެއްގެ 
ސިފައިންގޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުން 
ޝޫޓަރުން  ހުނަރުވެރި  ހޯދުމަށް  މަޤާމު  ބަޑިޖެހުންތެރިޔާގެ  މޮޅު  އެންމެ 

ދުރާލާ ތައްޔާރުވާ އެއް ސަބަބަކީ އެއީއެވެ.

ޢަލީ  މުޙައްމަދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  އުފަން،  ހއ.ހޯރަފުށްޓަށް 
ފިޔަޖަހަމުން  ބަޑިޖެހުމުގައި  ގުޅިލެއްވިއްސުރެ  ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  އަކީ 
އިންތިހާއަށްހުރި  ޝައުޤުވެރިކަން  އެކަމަށް  އޭނާއަކީ  ތަރިއެކެވެ.  އައި 
ޒުވާނެކެވެ. 1994 ސެޕްޓެންބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ 
ގުޅިލެއްވި ސްޓާފް ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ޢަލީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރެއްވީ 
ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު  ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  މަދަރުސާއިންނެވެ.  ހއ.އަތޮޅު 
ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް، ސްޕެޝަލް 
ޓާސްކް ފޯސް، އެންސީއޯ ކޭޑަރ، ވެޕަން އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް، ކޯޕްރަލް 

ކޯސް  ޑްރައިވިންގ  ވެހިކަލް  ވީލް  ލައިޓް  ކޯސް،  ސާޖަންޓް  ކޯސް، 
ހިމެނެއެވެ. މިކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންސީއޯ ކޭޑަރ ކޯހުންނާއި ވެޕަން 
އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯހުން ސްޓާފް ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ޢަލީ ވަނީ ބެސްޓް 

ޝޫޓަރ )އެންމެ މޮޅު ބަޑިޖެހުންތެރިޔާ(ގެ މަޤާމް ހޯދާފައެވެ. 

ސިފައިންގެ ބަޑި މުބާރާތުން ސްޓާފް ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ޢަލީ 
ވަނީ ރަން ވަނަތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ. މިގޮތުން 2007، 2010، 2014 
ބަޑިމުބާރާތުގައި  ބޭއްވި  އެމްއެންޑީއެފްގައި  އަހަރު  ވަނަ   2016 އަދި 
ބަޑި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2008 މަޤާމާއި  ބަޑިޖެހުންތެރިޔާގެ  މޮޅު  އެންމެ 
މުބާރާތުގައި ގިންތި 1 ގެ ދެވަނަ ބަޑިޖެހުންތެރިޔާގެ މަޤާމާއި 2010 
ވަނަ އަހަރު މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ ބަޑިޖެހުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދުމުގެ 
އިތުރުން 2014 ވަނަ އަހަރު މުޅި މުބާރާތުން 3 ވަނަ ބަޑިޖެހުންތެރިޔާގެ 

މަޤާމު ހޯދުން ހިމެނެއެވެ. 

ޝޫޓިންގ  އަހަރު  ވަނަ   2002 އިތުރުން  ކާމިޔާބީތަކުގެ  މި 
އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި 8 ވަނަ ޝޫޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން މުބާރާތުގައި 

ްސާޓްފ ާސޖަްންޓ ުމަޙްއަމުދ ަޢީލ )ސނ: 2482( ައކީ 2016 

ވަނަ ައަހުރ ޭބްއިވ ިސަފއިްނގެ ައަހީރ ަބިޑ ުމާބާރުތގެ އެްނމެ 

ޮމުޅ ަބިޑެޖހުްނެތިރާޔެއވެ. ިމއީ ުމަޙްއަމުދ ަޢީލައށް ާއ ަމާޤެމއް 

ނޫެނވެ. ެއީއ ާކިމާޔުބ ޫޝަޓެރެކވެ. އޭނާ ވަނީ 2007، 

2010، 2014 ައދި 2016 ވަނަ ައަހރު 

ިސަފއިްނޭގަގިއ ޭބްއިވ ަބިޑ ުމާބާރުތަގއި އެްނެމ ޮމޅު 

ަބިޑެޖހުްނެތިރާޔގެ ަމާޤުމ ޯހާދަފެއވެ. ީމެގިއުތރުން 

2008 ވަނަ ައަހުރެގ ަބޑި ުމާބާރުތަގިއ ގިްނތި 

1 ެގ ެދވަަނ ަބިޑެޖހުްނެތިރާޔގެ ަމާޤާމިއ، 

2010 ވަނަ ައަހުރ ުމިޅ ުމާބާރތުން ެދވަނަ 

ަބިޑެޖހުްނެތިރާޔގެ ަމާޤާމއި، 2014 ވަނަ ައަހރު 

ުމޅި ުމާބާރތުން 3 ވަަނ ަބިޑެޖހުްނެތިރާޔެގ ަމާޤމް 

އޭނާ ވަީނ ޯހާދަފެއވެ. 

ހުނަރުވެރި ބަޑިޖެހުންތެރިާޔ 
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ހިމެނެއެވެ. ސްޓާފް  ހޯދުން  ދެވަނަ  ޖެހުމުން  ޕިސްޓަލް  ކެޓަގަރީގެ  އެމެޗަރ 
ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަކީ ހަމައެކަނި ބަޑިޖެހުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. ބަޑި 
މުބާރާތަށް ސިފައިން ތައްޔާރު ކުރުމުގައިވެސް އެއީ ޚިދުމަތްތެރި ބޭކަލެކެވެ. 
މިގޮތުން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެމްއެންޑީއެފް ހުޅުލޭ ޕޯސްޓްގެ ޓީމް ބަޑި 
މުބާރާތަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމާއި އަދި ޔުނިޓް ފަޔަރިންގއަށް ހުޅުލޭ ޕޯސްޓްގެ 
މީގެ  އަދާކުރެއެވެ.  ދައުރެއް  އިސް  ވެސް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ސިފައިން 
އިތުރުން ސިފައިންގެ އެހެން ބައެއް ޔުނިޓްތަކުގެ ސިފައިން ބަޑި މުބާރާތަށް 
ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި ސްޓާފް ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ޢަލީ ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ  ޢަލީ  މުޙައްމަދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
ކުރައްވާފައިވާ ޚާއްޞަ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، 2004 ވަނަ އަހަރު 
ރަނިންގ  އެއަރޕޯޓް  ހުޅުލޭ  ގުޅިގެން  ކާރިސާއާ  ސުނާމީ  ދިމާވި  ރާއްޖެއަށް 
ކަނޑިޝަނަށް ގެނައުމަށް ސިފައިންނާއި ހުޅުލޭގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުރި 
މަސައްކަތްތަކާއި، ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ފޮނުވި އެހީގެ ތަކެތި 
އަންލޯޑް ކުރުމާއި، އަތޮޅުތެރެއަށް އެ އެހީތައް ފޮނުވުމަށް ލޯޑް ކުރުމުގެ ކުރެއްވި 
ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ދެ ސާކްސަމިޓްގައި 
ލެއްވިއެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވެ  ވެސް  މަސައްކަތްތަކުގައި  އެކިއެކި  ސިފައިންކުރި 
އެހެނިހެން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 9 ވަނަ އެންސީއޯ ކޭޑަރ އާއި 
17 ވަނަ އެސްޓީއެފް ތަމްރީނު ކޯހުގައި ވެޕަން އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 
މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި، ފާއިތުވި 21 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްއެންޑީއެފް 
ބައިވެރިވުން  އެކްސަސައިޒްތަކުގައި  އަސްކަރީ  އެކިއެކި  ބޭއްވި  ލެވެލްގައި 
މާލެ  އެމްއެންޑީއެފް  އަކީ  ޢަލީ  މުޙައްމަދު  ސާޖަންޓް   ސްޓާފް  ހިމެނެއެވެ. 
އޭރިއާ ހުޅުލެ ޕޯސްޓްގެ ޓްރާންސްޕޯޓާއި އޯޑްނަންސް ސާރވިސްގެ އިތުރުން 
ކޮމިއުނިކޭޝަން ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ އެންމެ އިސް އެންސީއޯ އެވެ. ސްޓާފް 
ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ޢަލީ ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި ސިފައިންގެ ޙަޔާތުގައި އެންމެ 
އޭނާ  އެކަންވަނީ  ހާސިލުވެފައެވެ.  ވަނީ  މިހާރު  ދުވަސް  ބޭނުންވާ  ދެކެން 
ތަކުރާރު ވެސް ކޮށްފައެވެ. އެއީ މޭޖަރ އިނގިރޭސި އުމަރުމަނިކުގެ ހަނދާނީ 
ވާދައިގެ ތައްޓަށް އެމްއެންޑީއެފްގައި ބާއްވާ ބަޑިމުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދުމެވެ. 
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ސިފައިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން

މެޝިނެކެވެ. ކޮޅުތައް ބުރިކުރުމަށްފަހު އެހެން ހޮޅިއަކާ ގުޅުވާލުމަށްޓަކައި ެމަޓްލ ީޝްޓ ބެްނޑިްނގ ެމޝިްނ
އެކި  ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ  މެޝިން  ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު،  މެޝިން  މި 

ސައިޒުތަކަށް ދަރަނޑު ޕައިޕާއި ޓިއުބު ބުރިކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. 

ެއއް  ުމައްއަސާސެއެކވެ.  ިޚުދަމްތުކރާ  ީމހުން  ފަންުނަތުކގެ  ަތާފތު  ާބަރކީ  ިދާފޢީ  ަޤުއމީ  ިދެވިހާރްއޭޖގެ 
ތަަނކީ  ެނނގޭނެ  ާރްއޭޖަގއި  ހުަނުރެވރިން  ފަންނާނުންާނއި  ފަންުނަތުކގެ  ގިނަ  އެްނމެ  ުމައްއަސާސައކުން 
ިސަފއިްނެގެއވެ. ެއކަން ާފިއުތވި ތަުނަގއި ިސަފއިްނވަނީ ާސިބުތޮކްށީދަފެއވެ. ަޤުއމީ ބިާނަތއް ަހަދއި، ައއު 
ަދްއުކަވިއގެންެނވެ.  ފަންުނެވިރކަން  ހުަނުރެވިރަކާމއި  ީއާޖުދަތްއޮކށް  ައއު  ުއަފްއަދިއގެންެނވެ.  ުއެފްއދުްނަތއް 
ިމއީ، ިސަފއިްނގެ ިޚުދަމަތާށއި، ިސަފއިްނގެ ަމަސްއަކަތށް ިލބޭ ަވަރށް ޮބޑު ުކިރެއުރެމެކވެ. ައދި ަބެޖަޓށް 
ިލިބގެްނދާ ަވަރށް ޮބޑު ުލެޔެކވެ. މި ަފަހރު މި ގެެންސދެނީ ެއްމއެްނީޑެއްފގެ ިއެލްކްޓިރަކލް އެްނޑް ެމކޭިނަކލް 
އިްނޖިިނައރސް )ީއެއްމީއ(ގެ ެމޝިނިްނގ އެްނޑް ެފްބިރޭކޝަނުން ުއަފްއާދަފިއވާ 5 ެމޝިަނާކެބހޭ ަމުޢޫލާމެތެވ.

އެމްއެންޑީއެފް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ސިފައިންގޭގައި  މެޝިނަކީ،  މި 
މަފްލަރުތަކާއި  ބޮޑެތި  ލޯންޗުފަހަރުގެ  ޝިޕްތަކާއި  ކޯސްޓްގާޑުގެ 
ސައިލެންސަރުތައް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ މެޝިނެކެވެ. މި މެޝިން ފަރުމާ 
ސައިޒުގެ  އެމްއެމް  ފަހެއް  ބޭނުންކޮށްގެން  ރޯލަރު  ތިން  ކުރެވިފައިވަނީ 
ޝީޓުތައް އޮޅާލެވޭ ގޮތަށެވެ. މި މެޝިނުގެ އިތުރުން، މިއަށްވުރެ ބޮޑެތި 
ޝީޓްތައް ލެންބޭ ވަރުގެ މެޝިނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ސިފައިންގެ 

ފަންނުވެރި މަސައްކަތްތެރިން ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. 

ޮނޗިްނ ަކަޓރ ެމޝިްނ
މި މެޝިނަކީ، ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ދަގަނޑު ޕައިޕް ނުވަތަ 
ޚާއްޞަ  އުފައްދާފައިވާ  ބުރިކުރަން  ޝޭޕަކަށް  ވަކި  ކޮޅުތައް  ޓިއުބުގެ 

ސޭްންޑ ްބާލްސްޓ ެމޝިްނ
އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގައި ބޭނުންކުރާ ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު 
އެންމެ  ދިމާވާ  ކުރުމަށް  މަރާމާތުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ނަގައިގެން  އެއްގަމަށް 
ޖަހާ  ބައިގައި  ހުންނަ  ފެނުއަޑީގައި  ފަހަރުގެ  އުޅަނދު  ދަތިކަމަކީ  ބޮޑު 
ބްލާސްޓް  ސޭންޑް  ކުރަންޖެހޭ  ހެދުމަށް  ސާފުކޮށް  ތަކެތި  ފަދަ  ގާފޮރި 
ކުރުމެވެ. މިކަން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުން ވެފައި އޮންނަނީ ވަރަށް އުދަނގޫ 
ކަމަކަށެވެ. މިކަން ކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މިކަން ކުރާ ސާމާނު ހިފައިގެން 
އެހެލާ  ލޯންޗްތައް  ސިފައިންގެ  ނުވަތަ  ސައިޓަށް  ހުޅުމާލެ  އެމްއެންޑީއެފް 
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ްސާޓްފ ާސޖަްންޓ ުމަޙްއަމުދ ަސީޢުދ



ކުޅިވަރު  ހިންގާ  އިން  )ޑީއެސްސީ(  ކުލަބު  ސިފައިންގެ  ދިވެހި 
މުބާރާތްތަކުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުތައް އިތުރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފުރިހަމަ 
ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ކޮންފެޓި މެޝިނަކީ، އެފްއޭއެމް 
އިން މުބާރާތްތައް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޗައިނާ 
އިން ގެނެސްފައި ހުރި މެޝިން ބަލައިގެން ސިފައިން އުފެއްދި މެޝިނެކެވެ.

ލައިޓެއްގެ  ހެޑް  މޫވިންގ  ބޭނުންކޮށްފަިވަނީ  ހެދުމަށް  މި މެޝިން 
ހަދާފައިވަނީ  ޕާރޓިޝަންތައް  ހުރި  ޖަހާފައި  އެތެރޭގައި  މީގެ  ފޮއްޓެކެވެ. 
ތައް  ޝީޓްކޮޅު  ދަނގަޑު  ހުރި  ބާކީވެފައި  ބޭނުންކޮށް  ކަންކަމުގައި  އެކި 

ބޭނުންކޮށްގެން ނެވެ.

ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  ގޮސްގެން  ސައިޓަށް  ކަރާފްޓް  ގަލްފް  ތިލަފުށީ 
ދަތިތަކެއް ހުރެއެވެ.އަދި އެކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ނަގައެވެ. ސިފައިން 
އުފެއްދި ސޭންޑް ބްލާސްޓް މެޝިން އުފައްދާފައި ވަނީ ބާވެ ފޫވެއްޓިފައި 
ހުރި އެސެޓެލީން ގޭސް ފުޅިއެއް ބުރިކޮށްލައިގެން، މަތީކޮޅުން ސިލިންޑަރުގެ 
އެތެރެއަށް ހިލަވެލި އެޅޭ ގޮތަށެވެ. މި ޓޭންކަށް އަޅާ ވެލިތައް ޕްރެޝަރުގައި 
ފޮނުވުމަށް މަތިން ކޮންޕްރެސްޑް ވައި ޓޭންކަށް ފޮނުވާގޮތައް ޔޫނިއަންއެއް 
ހަދާ ސިލިންޑަރުގައި ވެލްޑް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ސިލިންޑަރުގެ އެތެރޭގައި 
ކޮންޕްރެސްޑް ކުރެވޭ ވަޔާއި ހިލަވެލި ޖަހަން ބޭނުންވާ ސާފުކުރަންވީ ތަނަށް 
ޕްރެޝަރުގައި ފޮނުވުމަށް ސިލިންޑަރުގެ ފުލުން  ވެލި އިތުރު ކޮންޕްރެސްޑް 
ވަޔާ އެކީ ނިކުންނާނެ ގޮތައް ޔޫނިއަންއެއް ހަދާ ވެލްޑްކުރެވިފައިވެ އެވެ. 
ވަނީ  ބޭނުންކުރެވިފައި  ޖެހުމަށް  ހިލަވެލި  ތަނަށް  ބޭނުންވާ  ސާފުކުރަން 
އިންޖީނަކުން ބާވެގެން ނައްޓާލައިފައިވާ ހައި ޕްރެޝަރ ފްލެކްސިބަލް ހޮޅި 
އެކެވެ. މި ހޮޅިން ނުކުނަ ޕްރެޝަރައިޒްޑް ހިލަވެލި އިތުރަށް ޕްރެޝަރކުރުމަށް 
ހަދާފައި ވަނީ  ކޮޅުގައި ނޮޒްލްއެއް ހަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ނޮޒްލް  ހޮޅީގެ 
ޕެޓްރޯލް އިންޖީންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސްޕާރކް ޕްލަގެއްގެ ކޮޅުގައި އިންނަ 
އެތެރެއަށް  ހޮޅީގެ  ޕްރެޝަރ ރަބަރު  ހައި  ބޭނުންކޮށްގެން  ކޮޅު  ސެރެމިކް 
ފިޓްކޮށް ވައްދާ ކްލިޕް އަޅައިގެން ނެވެ. މި މެޝިން އުފައްދައި ފުރަތަމަ 
ލޭންޑިންގް  ކޯސްޓްގާރޑް  އުޅަނދަކީ  އެއް  މަސައްކަތްކުރި  މެޝިނުން  މި 
ކްރާފްޓް 302 އެވެ. މި ލޭންޑިންގ ކްރާފުޓުގެ ހަލް އަދި ފެނު އަޑިގައި 
ބައި ސޭންޑް ބްލާސްޓް ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނެގި އެސްޓިމޭޓްތަކުން 
އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް ލިބިފައިވަނީ -/130000 )އެއްލައްކަ ތިރީސްހާސް 
ރުފިޔާ( އެވެ. ނަމަވެސް ސިފައިން އުފެއްދި ސޭންޑް ބްލާސްޓް މެޝިނުގެ 

ސަބަބުން މިހާރު މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ޮކްނެފިޓ ެމިޝްނ

ެހިވަކުމގެ ުމާބާރުތެގ ްޓޮރީފ
ސިފައިންގެ  އަދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
އަހަރު  މި  ތަށްޓަށް  ވާދައިގެ  ވެރިޔާގެ  އެންމެމަތީ 
މުބާރާތަށް  ހެވިކަމުގެ  ވަނަ ސިފައިންގެ   12 ބޭއްވި 
އިންޖިނިއަރސްގެ  މެކޭނިކަލް  އެންޑް  އިލެކްޓްރިކަލް 
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ފެބްރިކޭޝަން  އެންޑް  މެޝިންގ 
ޓްރޮފީއެއް  ޚާއްޞަ  ސިފައިންވަނީ  ހުނަރުވެރި 
ބަޑީގެ  ތްރީ  އޯ  ތްރީ  ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. 
ޓްރޮފީއަކީ  މި  ހެދި  ބަލައިގެން  އަސްލަކަށް 
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް 
އަޙުމަދު ޝިޔާމްގެ ކޮންސެޕްޓަކަށް ސިފައިން 
ބަޑިއެކެވެ.   ހަދާފައިވާ  ދަގަނޑުން  އެސްއެސް 
ހެވިކަމުގެ  ވެރިޔާގެ  އެންމެމަތީ  ''ސިފައިންގެ 

އެބަޑިއާ  އިތުރުން  ބަޑި''ގެ  ވާދައިގެ  މުބާރާތުގެ 
ވެދުމެއް،  ޝަރަފުގެ  ހެދި  ސިފައިން  އެއްގޮތަށް 

މުބާރާތް  ވަނަ   12 ހެވިކަމުގެ  ސިފައިންގެ 
ރާއްޖޭގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  ނިންމުމުގެ 
ސިފައިންގެ  އަދި  ރައީސުލްޖުމްހީއްޔާ 
ޔާމީން  ޢަބްދުهللا  ވެރިޔާ  އެންމެމަތީ 
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ސިފައިންގެ ފަރާތުން 
މޭޖަރ  ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް 
ޝިޔާމްވަނީ  އަޙްމަދު  ޖެނެރަލް 

އަރުވާފައެވެ. 

މިދެންނެވި  އެއްބައި  ތިންބައިކޮށް  މިފޮށި 
ވައި  ކޮންޕްރެސްޑް  މިބަޔަށް  ބެއްދުމަށްފަހު  ޝީޓްކޮޅުތަކުން 
ފޮނުވޭ ގޮތަށް ޔޫނިއަން ކޮޅެއްހަދާ ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ. މި 
އެޅުމަށް  ކަރުދާސް  ކުލަކުލައިގެ  ހުންނަ  ކޮށާފައި  ބަޔަށް 
ވައި  ބޭނުންކޮށްގެން  ފުޅިއެއް  ޑައިވިންގ ގޭސް  ފަހު، 
ދޫކޮށްލުމުން ކަރުދާސްތައް މައްޗަށް އަރައިގެން ދެއެވެ. 
އަދި މި ކަރުދާސްތައް އިތުރަށް މައްޗަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ 
މީގެ އައުޓްލެޓް ކޮޅަށް އޮމާން ޓިނުކޮޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން 
އުފެއްދުމަށް  މެޝިން  މި  ހަރުކޮށްފައެވެ.  ދޯރިއެއްހަދައި 

24 ގަޑިއިރުވެސް ނުނަގަ އެވެ. 
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ދިވެހިން  ގޮތުގައި،  މުސްލިމުންގެ 
އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަތާ 
މިހާރު 800 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ކަނޑައްތު 
އެއްކައުވަންތަ  هللا  ދިވެހިން   ކޮށްފިއެވެ. 
ފޮތް،  ބާވައިލެއްވި  هللا  މާތް  އަދި  ކުރެއެވެ. 
މުޙައްމަދު     ނަބިއްޔާ  މާތް  ޤުރުއާނަށާއި  ކީރިތި 
صىل الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތަކީ އޮންނަންޖެހޭ 

ޝަރީޢަތެއް ކަމުގައި، އަދި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ އަޚްލާޤުކަމުގައި ބުނެއެވެ. 
މާތްވެގެންވާ  އަޤީދާއެވެ.  ދިވެހިންގެ  މިއީ 
އިސްލާމް ދީނުގެ ހިޔާދަތުގެ ދަށުގައި ދިވެހިން 
އިރާދަފުޅާއެކު  ގެ  هللا  ކުރެއްވުމީ  މިންވަރު 
ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތެވެ.

ތިބި މުސްލިމު  ގޮތުގައި  އިސްލާމުންގެ 
ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ހަލާކުކޮށް، ދިވެހިންގެ އަޤީދާ 
ދީނުގެ  އިސްލާމް  ކޮށްލުމަށް  ފުނޑުފުނޑު 
ޢަދާވާތްތެރިން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމީ ޝައްކެއް 
ދަންނަވަން  މި  މިހެން  ނޫނެވެ.  އޮތްކަމެއް 
ޖެހުނީ، ފެންނަންހުރި ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބުރަވެއެވެ. 
ދީނުގެ  އިސްލާމް  ފެށިގެން  ޒަމާނަކުން  އެތައް 
ދެކޮޅު  ދީނާއި  އިސްލާމް  ފުހެލުމަށް  ވަސް 
ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ދަނީ  ޢަދާވާތްތެރިން 
އެއްވެސް  އުންމަތުގެ  މުސްލިމް  ކަމެވެ. 
އަދި  މުޖުތަމަޢުއެއް  އެއްވެސް  ޤައުމެއް، 
ނަމުގައި  އިސްލާމުންގެ  ޖަމާޢަތެއް  އެއްވެސް 
ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ރުހޭނެ  އެބައިމީހުން  ތިބުމަކީ 
މުސްލިމުން ނިސްބަތްވާ އެއްތަނަކަށް ފަހު އަނެއް 
ތަނެއް، އެއް ޖަމާޢަތަށް ފަހު އަނެއް ޖަމާޢަތެއް 

ފުނޑުފުނޑު  ހަލާކޮށް  ހީލަތުން  މަކަރާއި  ދަނީ 
ކުރަމުންނެވެ. 'ބަނޑުހައި ވެފައިވާ ސިންގާއެއް' 
ފަދައިން، އެބައިމީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ 
މިގޮތުން  ނެތިކޮށްލާށެވެ.  އުންމަތް  އިސްލާމީ 
ސައްތައިންސައްތަ  ދިވެހިރާއްޖެ،  މި  އިސްލާމީ 
އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްއޮތުމަކީ ވެސް 
އިސްލާމް ދީނަށް ނަފުރަތުކުރާ، އިސްލާމް ދީނުގެ 
ނުވެއެވެ.  ކަމަކަށް  ކެތްކުރެވޭ  އަދުއްވުންނަށް 
ފަހެ، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކަށް ވަސްވާސްދީގެން هللا 
އަށް އުރެދުމަށް ހިތްވަރުދީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 
މަސައްކަތްތަކާ  ކުރަމުންދާ  ފުރެއްދުމަށް  މަގު 
ގުޅޭ އެތައް ހެކިތަކެއް އަދުގެ މުޖުތަމަޢުން ދަނީ 
ދަޅަތައް  ދުނިޔޭގެ  ތަހުޒީބީ  ފެންނަމުންނެވެ. 
ދައްކައިގެން މީސްތަކުން ޣާފިލް ކުރުމަށް ރެއާއި 
ދުވާލު އެބައިމީހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

ނެވެ. 

ފަހަތަށް  އަހަރު  ވިއްސަކަށް  މީގެ 
މާތް  މުޖުތަމަޢުގައި  ދިވެހި  މި  ޖެހިލާއިރު، 
ޝަރީޢަތް  އެކަލާނގެ  ކާފިރުވެ،  އަށް  هللا 
އިދިކޮޅަށް  ދީނާ  އިސްލާމް  ފާޅުގައި  ދޮގުކޮށް، 
ބަސްބުނާ މީހުން އުޅޭތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ މީހުންގެ ވާހަކަތައް 
ނުވެއެވެ.  އަޑުއަހާފައެއް  އަޅުގަނޑުމެން 
އިސްލާމް  މުޖުތަމަޢުގައި  މިއަދުގެ  އެހެނަސް، 
ދީނާ  އިސްލާމް  ފުރައްސާރަކޮށް،  ދީނަށް 
ގިނަވެއްޖެއެވެ.  މީހުން  އުފުލާ  އަޑު  ދެކޮޅަށް 
ފަށައިފިއެވެ.  ވާން  ކަމަކަށް  އާންމު  އެކަން 
އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން، އެބައިމީހުންގެ ކުފުރާއި 
ހަލުވިކަމާއެކު  ވަރަށް  ފެތުރުމަށް  ޝިރުކު 
ޢިލްމުގެ  ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތް  ދަނީ 
ނަމުގައާއި، ތަހުޒީބުގެ ނަމުގައާއި، ސައިންސާއި 
އިންސާނީ  އަދި  ނަމުގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ޢަމަލުތައް  ޝިރުކުގެ  ނަމުގައި،  ޙައްޤުތަކުގެ 
މިކަމުގައި،  މިގޮތުން  ފަތުރަމުންނެވެ.  ދަނީ 
ފަންނުވެރިންގެ  ޚާއްޞަ  ދާއިރާތަކުގެ  ތަފާތު 
ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސް ހިންގާފައިވާ 
ބައެއް ހަރަކާތްތަކާއި ދަރުސްތަކާއި، އިންސާނީ 
ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ނަމުގައި ފާޅުކުރަމުންދާ 
ޚިޔާލުތަކާއި އަދި ދުލާއި ޤަލަމާއި މީޑިއާގެ ތަފާތު 
ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ރޭވުންތަކަށް 
ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
އެބައިމީހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެބައިމީހުންގެ 
މުޖުތަމަޢުތަކަށް  އިސްލާމީ  ރޭވުންތައް  މި 
އިސްލާމް  ސަވާރުވަމުންދަނީ،  ފެތުރުމަށް 
ކައްސާލާފައިވާ  މެދުމިނުން  ޢަމަލުކުރާ  ދީނަށް 
ވިސްނުން  ޢަލްމާނީ  ނުވަތަ  "ސެކިޔުލަރ" 
ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ހަރުކަށި  މީހުންނާއި،  ހުންނަ 
މިގޮތުން  ކޮށްގެންނެވެ.  ބޭނުން  ސިކުނޑިތައް 
އެބައިމީހުންގެ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ 
"ހުޅަނގުގެ  ކަމުގައިވާ  ވަސީލަތް  މައިގަނޑު 
އެބައިމީހުންގެ  ތެރެއިން  ގެ  ޑިމޮކްރަސީ" 
މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  އިސްލާމީ  ފިކުރުތައް  މި 

އަށަގަންނަވަމުން ދެއެވެ.

މުޖުތަމަޢުއަށް  މިއަދުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މިހާރު  ހެކިތައް  މި  ވިސްނާލުމުންވެސް 

ފިކުީރ ހަނގުާރމައިގެ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ދިވެހިާރއްޖެ 

ޯކޕްރަލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
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ޢިލްމުވެރިންނަށް  ދީނީ  ފެންނަމުންދާނެއެވެ. 
ޙުކުމްތަކަށް  ދީނުގެ  އިސްލާމް  ޖެހުމާއި،  ހަޖޫ 
ބޯދާ  ޝަރީޢަތަކީ  އިސްލާމީ  ގޮންޖެހުމާއި، 
ސިޔާސަތެއް ކަމަށް އަޑުއުފުލުންފަދަ ސެކިޔުލަރ 
ވެއްޖެއެވެ.  އާންމު  ފެނުން  މިއަދު  ފިކުރުތައް 
އަދި، މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން، 
ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް 
ފާޅުގައި ހަޑިހުތުރު ބަސްތަކުން ރައްދުދީ، އަބުރު 
ފަދަ  އަގުވައްޓާލުން  ހަރަކާތްތަކާއި  ކަތިލުމުގެ 
މުސްލިމުންނާ  ކުރަމުންނެވެ.  ދަނީ  ޢަމަލުތައް 
ހަނގުރާމައިގެ  ފިކުރީ  މި  ފަށާފައިވާ  ދެކޮޅަށް 
އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީވެސް މިއެވެ. މުސްލިމުންގެ 
ނައްތައިލުމެވެ.  ހޭލުންތެރިކަން  ކުރިއެރުމާއި 
މިފަދަ ޢަމަލުތައް އެބައިމީހުން ކުރުވަމުންދަނީ، 
ނިސްބަތްވާ  ތެރެއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޚުދު 

މީހުން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  

މީޑިއާގެ  ސޯޝަލް  މިގޮތުން، 
ޒަރީއްޔާއިންނާއި މީޑިއާގެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް 
އިސްލާމީ  ދިވެހި  މި  ބޭނުންކޮށްގެން 
އިސްލާމް  ދިވެހިން  ބައެއް  މުޖުތަމަޢުގައި، 
ޖަހަމުންދެއެވެ.  ހަޖޫ  ފުރައްސާރަކޮށް  ދީނަށް 
ތަފާތު އޮންލައިން ޕޭޖުތައް ހަދައި، ދިވެހިންގެ 
ފާޅުގައި  ދަނީ  ބަޔަކު  ލާދީނީ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި 
ބަސްބުނަމުންނެވެ.  ދެކޮޅަށް  ދީނާއި  އިސްލާމް 
އަދި،  ފަތުރަމުންނެވެ.  ޝިކުރު  ކުފުރާއި 
ދިވެހިންގެ އިސްލާމީ އަޤީދާ ބަލިކަށި ކޮށްލުމަށް 
ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޙާލަތު ބޭރުގެ މިޝަނަރީން ފަދަ 
ލާދީނީ  އެބައިމީހުންގެ  ފޯރުކޮށްދީ  މީހުންނަށް 

ނޫސްތައް  އޮންލައިން  ފެތުރުމަށް  އެޖެންޑާ 
މެދުވެރިކޮށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިފަދަ ކިތަންމެ ދީނާއި ދުރު ޢަމަލެއް 
ފެންނަމުންދާއިރު،  އިން  މުޖުތަމަޢު  ދިވެހި  މި 
އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވުން ދަނީ އެބައިމީހުން 
ބޭނުންވާ ފަސާދައިގެ އޮށްތައް އަދިވެސް މި ދިވެހި 
ޑިމޮކްރަސީ  މުޑުވައްކުރަމުންނެވެ.  ބިމުގައި 
އަންހެނުންގެ  ވެރިކަމާއި،  ރައްޔިތުންގެ  އާއި 
ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ޙައްޤުތަކާއި، 
ގެނެސް،  ނިޒާމްތައް  ދުނިޔަވީ  ނަމުގައި، 
ދީނާއި ދުރުކޮށް، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް 
މެދުގައިވެސް  އަފުރާދުންގެ  ޢާއިލާގެ  ތަޅާފޮޅާ، 
ސިޔާސީ ދެކޮޅުވެރިކަން އުފައްދައި، ރަށްރަށުގެ 
ޤައުމުގެ  މުޅި  ފަސާދަކޮށް،  މުޖްތަމަޢުތައްވެސް 

އެކުވެރިކަން ނަގާލަމުންނެވެ. 

މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްލާމް ދީނުގެ 
ޢަދުއްވުން ފަށާފައިވާ ފިކުރީ ހަނގުރާމަ އަކީ، 
އެތައް ޒަމާންތަކަކަށް ދިގު ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ 
މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  އިސްލާމީ  ހަނގުރާމައެކެވެ. 
އެބައިމީހުންގެ  ފަދައިން  ވައިރަސްއެއް 
ރޭވުންތެރިކަމާއެކު  ފެތުރުމަށް  ފިކުރިއްޔާތު 
އެބައިމީހުން  ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތް  ދަނީ 
ބަލިމަޑު  ދީނަކީ  "އިސްލާމް  ބުނާގޮތުގައި، 
ކަމެކެވެ. ނުވަތަ މޮޔަ ވުމެކެވެ." މިބައިމީހުންގެ 
ހިތުގައި އިސްލާމްދީނާމެދު ރޯވެފައިވާ ނަފުރަތުގެ 
އަލިފާންގަނޑުގެ ހޫނުކަން މިފަދަ ބުނުންތަކުން 

ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް ދޭހަވެއެވެ.

އާދަކާދަތަކާއި،  ދީނުގެ  އިސްލާމް 
ބަދަލުކުރުމަށް  ފިކުރުތައް  ދީނީ  މުސްލިމުންގެ 
ޓަކައި އިޖުތިމާޢީ ތަޞައްވުރުތައް ޑިމޮކްރަސީގެ 
އެކުލަވާލާފައެވެ.  ވަނީ  އެބައިމީހުން  ނަމުގައި 
ހޯދައިދިނުމާއި،  ޙައްޤުތައް  ތަފާތު  މިގޮތުން 
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ދީނުގައި  އިސްލާމް 
ހިފުމާ  ޤިޞާޞް  ފާޑުކިޔުމާއި،  ޙައްދުތަކާމެދު 
ފިކުރީ  ތަޢުލީމީ މަންހަޖަކީ  ހެދުމާއި،   ދެކޮޅު 
އިޤްތިޞާދީ  ހެދުމާއި،  މަންހަޖަކަށް  ދީނާއިދުރު 
ނިޒާމް ރިބާއާއި ރަލުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމާއި، 
އެހީވުމުގެ  ކުށްވެރިންނަށް  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި 
ސަބަބުން  އެކަމުގެ  އުފެއްދުމާއި  މާޙައުލެއް 
ޢާއިލާތައް ރޫޅި، ކުށްކުރުން ގިނަވެ މުޖްތަމަޢުގެ 
އަމާންކަން ގެއްލުވާލުން ފަދަ ފާހިޝް ޢަމަލުތަކަށް 
މަގުފަހި ކުރުވަމުން ދެއެވެ. މިފަދަ ފިކުރުތަކުން 
އެންމެ  ޤައުމިއްޔަތުގެ  ދިވެހި  ރައްކާތެރިވުމަށް 
ދީނުގެ  އިސްލާމް  ކަމުގައި  ރުކުން  މުހިންމު 
މަތިވެރި އުސޫލުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި 
ޖެހިފައެވެ.  އަށަގަންނުވަން  އިތުރަށް  މިވަނީ 
އިސްލާމް ދީނަށް ޓަކައި ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި 
އިތުރުކުރަން  މިވަނީ  ލޯތްބެއް  ވަރުގަދަ  ވަރަށް 
ޖެހިފައެވެ. ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރަން 

ޖެހިފައެވެ.

ިރަފރެްންސ ިލްސްޓ:

g  .ުޢަބްދުލްޣަފޫރ ބިން  ޝާފިޢު  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޚު 
)2012( އިސްތިޢުމާރުން ފެށިފެށުން ފިކުރީ ވަކިތަކަކަށް. 

g  .ުޢަބްދުލްޣަފޫރ ބުން  ޝާފިޢު  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޚް 
45)2016(. ފިކުރީ ހަނގުރާމަ މިއަދު ކުރެވޭ ގޮތްތައް.
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ބައްޔެއްގެ  އެތައް  ތެލަކީ  އާމަނަކަ 
އިސްތަށިގަނޑުގެ  ތެލަކީ  މި  ފަރުވާއެކެވެ. 
ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށްދޭ ތެލެކެވެ. ހަމުގެ ބަލިތައް 
ބޭހެކެވެ.  ރީތިކޮށްދޭ  ހަންގަނޑު  ފަސޭހަކޮށްދީ 
ޝިފާއެކެވެ.  ބައްޔެއްގެ  އެތައް  އެތެރެހަށީގެ 
ބޭނުންކުރި  މުނިމާމައިން  އަހަރުމެންގެ  މިއީ 
ތެލެކެވެ.  އެކުލެވޭ  ފައިދާތަކެއް  ގިނަ  ނުހަނު 
އެހެންނަމަވެސް ޒަމާންވީ ބޯދާ އާދަކާދަތައް އުވި 
އެތައް  ބޭނުންތެރި  މިފަދަ  ތެރޭގައި  ދިއުމުގެ 
އެއްޗެއްގެ ބޭނުން މި ޒަމާނުގެ ދަރީންނަށް ވަނީ 

ވަރަށް  ހިކުމަކީ  ލޯ  ުދުރޮކްށިދުންނ:  ިހުކުމްނ  ޯލ 
ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. ކޮންމެ 
ރެއަކު ނިދުމުގެ ކުރިން އާމަނަކަ ތެޔޮ ތިއްކެއް 
ލޮލަށް އަޅައިގެން ނިދުމުން މިކަން ހައްލުވެއެވެ.

އަންހެނާއަށް  މާބަނޑު  ފަސޭހަވުން:  ވިހެއުމަށް 
އަޅާ  ވިހެއުމުގައި  ބޯންދިނުމުން  ތެޔޮ  އާމަނަކަ 

ވޭން ކުޑަވެގެންދެއެވެ.

ތެޔޮ  އާމަނަކަ  ދުރުޮކށްދިނުން:  ބަނޑުހިކުމުން 
ބަނޑު  ސާފުކޮށްދީ  ގޮހޮރު  ބޭނުންކުރުމުން 

ހިކުމުން ދުރުކޮދެއެވެ.

މިއީ  ުކަޑޮކްށިދުންނ:  ިރްއުސްނ  ުހުޅުހުޅަގިއ 
ދިމާވާ  ކަށިތަކަށް  ރިއްސުމަށާއި  ހުޅުހުޅުގައި 
މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އާމަނަކަ 
ތެޔޮ އުނގުޅުމަށްފަހު އަޅިބޮނޑިއެއް އަޅާށެވެ. 

ތަދު ކުޑަވެގެން ދާނެއެވެ.

ަފޭސަހޮކްށދިނުްނ:  ެއާލީޖަތއް  ރިްންގާވްމްސަފދަ 
އާމަނަކަ  ހިސާބުގައި  ވެފައިވާ  އެލާޖިކް 
ގަޑި  ބަހައިގެން  ވަގުތު  އުނގުޅާށެވެ.  ތެޔޮ 
އަނެއްކާވެސް  ކުރުމަށްފަހު  ދެގަޑިއިރެއްހާއިރު 
އުނގުޅާށެވެ. ހިރުވުން ކުޑަވެ ދުޅަ ތިރިވެގެން 

ދާނެއެވެ.

އާމަނަކަ  ުދުރޮކްށިދުންނ:  ުކަޑުވާމ  ެއުދްނ  ިޖްނީސ 
ތެލުން ވައިޓް ބްލޫޑް ސެލް އިތުރުކޮށްދީ ޖިންސީ 

އެދުން ކުޑަވުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ.

ކެްނސަރ ެސްލަތކާ ެދޮކަޅށް ަހނުގާރަމުކރުްނ: އާމަނަކަ 
ތެޔޮ ބޭނުންކުރުމުން ދިފާއީ ނިޒާމް ވަރުގަދަވެ 
ބެކްޓީރިއާތަކާއި ކެންސަރިކް ސެލްތަކާ ދެކޮޅަށް 

ހަނގުރާމަކުރެއެވެ. 

ފަހުގެ  ަމުދޮކްށިދުންނ:  ަސރުުީބަތްއ  ަބނުޑެގ 
އާމަނަކަ  ގޮތުގައި  ދައްކާ  ދިރާސާތަކުން 
ސަރުބީތައް  ބަނޑުގެ  ބޭނުންކުރުމުން  ތެޔޮ 
މަދުކޮށްދެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ތެދުވެ 
ސަމްސަލެއްގެ  ކުރިން  ދިއުމުގެ  މަސައްކަތަށް 
ބަނޑުގައި  ހޫނުކުރުމަށްފަހު  ތެޔޮ  އާމަނަކަ 
ހާކާލާށެވެ. މިގޮތަށް އާމަނަކަ ތެޔޮ ބޭނުންކުރުމުން 

ބަނޑުގެ ސަރުބިތައް މަދުކޮށްދެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ:
އިސްތަށިގަނޑު  ވެސް  މީހަކު  ކޮންމެ 
ބޭނުންވެއެވެ.  ބޭއްވުމަށް  ރީތިކޮށް 

އާމަނަކަ ތެޔޮ
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ނޭނގިފައެވެ. އެހެނަސް އާމަނަކަ ތެލަކީ ނޭގި 
ބޭނުންނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 
މި ތެލަކީ މީގެ ފައިދާތައް އެނގިއްޖެނަމަ އެނޫން 
އެއްޗެއް ބޭނުންނުކުރާ ވަރުގެ މޮޅު އެއްޗެކެވެ. 
އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން މި ތެލުގެ ފައިދާތަކަށް 

ބަލައިލާނަމެވެ.

ާއމަަނކަ ެތލުން ަފުރާވ ުކެރޭވ ަބިލަތްއ

ޮލލުގެ އެސްފިޔަތައް ދިގުޮކށްދިނުން: ކޮންމެ ރެއަކު 
އެސްފިޔަތަކުގައި  ލޮލުގެ  ކުރިން  ނިދުމުގެ 
އުނގުޅުމަށްފަހު ނިދާށެވެ. އަދި ހެނދުނު ތެދުވެ 

މޫނު ދޮވެލާށެވެ. 
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އެމީހުންގެ  އަންހެނުން  ޚާއްޞަކޮށް 
އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކޮށް ބާއްވަން ބޭނުންވެއެވެ. 
އޮންނަނީ  ވެފައި  ޝަކުވާއަކަށް  އަބަދުވެސް 
އިސްތަށި ފޭބުމާއި ބޮލުން ހަންފޮޅުމާއި އިސްތަށި 

ކުރަކިވުންފަދަ ކަންކަމެވެ. 

ތެލަކީ  އާމަނަކަ  ިދުގުކރުްނ:  ިއްސަތިށަގނޑު 
އޮމާންކޮށްދޭ  ދިގުކޮށްދީ  އިސްތަށިގަނޑު 
  30 ބޭނުންކުރުމަށް  ތެޔޮ  މި  އެއްޗެކެވެ. 
ސިކުންތު ވަންދެން ތެޔޮ ހޫނުކޮށްލާށެވެ. އަދި 
ރީތިކޮށް  ވަރަށް  ބުޑުގައި  އިސްތަށިގަނޑުގެ 
ގޮތަށް  މި  މަސާޖުކޮށްލާށެވެ.  އުގުޅައި  ތެޔޮ 
މަސާޖުކުރުމުން އިސްތަށި ފެޅުން އަވަސްވެއެވެ.

ހިމެނޭ  ތެލުގައި  މި  ގިނަކުރުން:  އިސްތަށިގަނޑު 
އޮމެގާ  ތެރެއިން  މާއްދާތަކުގެ 

ޮގަތށް  ެއއް  ޮމިއްސަޓަރިއޒަރ  ައދި  ކޮްނިޑޝަނަރ 
ބޭނުްނުކރުްނ: މިއީ އިސްތަށިގަނޑު ކޮންޑިޝަން 
އެއްޗެކެވެ.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ވެސް  ކުރުމަށް 
ގޮތަކީ  ބޭނުންކުރާނެ  ތެޔޮ  މި  އެގޮތުން 
ތެޔޮ  އާމަނަކަ  ތެރެއަށް  ޝޭޕޫގެ  ބޭނުންކުރާ 

ދެތިން ތިކި ޖަހައި ޝޭމްޕޫއާ އެކުއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑުގެ ޮކޅު ކަފިވެ ހަލާކުވުމުން ދުރުޮކށްދޭ 
ހަލާކުވުމަކީ  ކަފިވެ  އިސްތަށިގަނޑު  ފަރުވާއެއް: 
ކަމަށް  މި  މައްސަލައެކެވެ.  އާންމު  ވަރަށް 
އެންމެ ރަނގަޅީ އާމަނަކަ ތެޔޮފޮދެއްގެ ތެރެއަށް 
ޒައިތޫނި ތެޔޮ ދެތިން ތިކި ޖެހުމަށްފަހު ބޮލުގައި 

ހާކާލާށެވެ. 

އިތުރުޮކށްދިނުން:  ކަޅުކަން  އިސްތަށިގަނޑަށް 
ސަބަބުން  މާއްދާތަކުގެ  ވާ  ތެލުގައި  އާމަނަކަ 
އިސްތަށިގަނޑުގެ ކަޅުކަން ގަދަކޮށްދީ އޮފުކަން 

ގަދަކޮށްދެއެވެ.

ސިކުނޑި އަދި ސެންސް ރިލޭކްސް ޮކށްދިނުން: މި 
ތެޔޮ އުނގުޅުމަށްފަހު 15 މިނިޓް ވަންދެން 
މަސާޖުކުރުމުން ސިކުންޑިއަށް ލުއިވެ 

ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.

ަހުމެގ ަބިލަތުކގެ ަފުރާވެއްއ:
ވަރަށް  ބަލިތަކަކީ  ހަމުގެ 
ކަމެކެވެ.  ކުރިމަތިވާ  މީހުންނަށް  ގިނަ 
ފަދަ  ކުރަކިވުން  ހިރުވުމާއި  ހަންގަނޑު 
ގިނަ  ހޯދުމަށް  ހައްލެއް  އެއަށް  ބަލިތަކީ 
ހަންގަނޑުގައި  ކަންކަމެވެ.  ބޭނުންވާ  މީހުން 
ރޫޖެހުމަކީ ވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކަމުން 
ތިރީގައި  ކަމެކެވެ.  މަސައްކަތްކުރާ  ދުރުވުމަށް 
ބޭނުން  ތެޔޮ  އާމަނަކަ  ކަންތައްތަކުގައި  މިވާ 

ކުރެވިދާނެއެވެ. 
ހަންގަނޑު މޮއިސްޓަރައިޒް ކޮށްދިނުން:  »
ހަންގަނޑުން ރޫފިލުވައިދިނުން:  »

ހަންގަނޑު ހިރުވުމުން ދުރުކޮށްދިނުން:   »
ބިހިތައް ފަސޭހަކޮށްދިނުން:  »
ފަރުވާ  » ވުމަށް  ސްކިންބްރޭކްޑައުން 

ކޮށްދިނުން:  
ހަންގަނޑު  » ހުރުމުން  އަވީގަ  ބާމެއް:  ލިޕް 

އެނދުން )ސަންބާން( ކުޑަކޮށްދީ ހަންގަނޑު 
ފަސޭހަކޮށްދިނުން: 

ތުންފަތް ކަޅުވުމުން ދުރުކޮށްދިނުން: »
ތުންފަތް ފަޅައިގެން ދިއުމުން ދުރުކޮށްދިނުން:  »
މޫނުގައި ހުންނަށް ލަކުނު ފިލުވައިދިނުން:  »
ހަންގަނޑު ކަޅުވުމުން ދުރުކޮށްދިނުން:  »
ދިއުމުން  » ފަޅައިގެން  ފުންނާބު  ފައިގެ 

ފަސޭހަކޮށްދިނުން: 
ވެކްސް ކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުރުމަށް:  »
އެނދުމުން  » ހަންގަނޑު  ބްލީޗްކުރުމުން 

ފަސޭހަކޮށްދިނުން: 
ޝޭވިން ކްރީމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވުން:  »
ސްޓްރެޗް މާކް ފިލުވުން:  »
ލަކުނު  » ބިހިތަކުގެ  ނަގާ  ޖެހުމުން  ހިމަބިހި 

ފިލުން: 
ހޭންޑް ކްރީމެއް ގޮތަށް ބޭނުންކުރުން:  »
ހަންގަނޑު ހިކުމުން ދުރުކޮށްދިނުން:  »
މޫނުގައި ހުންނަ ކަޅުތިކިތައް ފިލުވުން:  »
ހަންގަނޑު ބާރުކޮށްދިނުން:  »
މޯލްތައް  » އުންތަކާ  ހުންނަ  ހަމުގައި 

ފިލުވައިދުނުން: 

އެތަކެއް  އޭގައި  ތެލަކީ  އާނަމަކަ 
ނޭފަތަށް  ތެލަކީ  މި  ތެލެކެވެ.  ފަރުވާއެއްވާ 
އުނދަގޫ ވަހެއް ހުންނަ އުނގުޅަން އުނދަގޫ ބޯ 
ތެލަކަށް ވުމުން ގިނަ މީހުން މި ތެޔޮ ބޭނުން 
އެހެންނަމަވެސް  ނުވެއެވެ.  ބޭނުން  ކުރުމަށް 
މިއީ  ބަލާއިރު  ފައިދާތަކަށް  މިވާ  ތެލުގައި  މި 
ބޭނުންނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ އެއްޗެއްނޫނެވެ. 

މިއީ އެތައް ބައްޔެއްގެ ފަރުވާއެކެވެ.

ސަބަބުން  އެސިޑުގެ  ފެޓީ   9 އޮމެގާ  އަދި   6
އިސްތަށިގަނޑު ގިނަކޮށްދެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑުގެ ބުޑުގައި އުފެދޭ ބެކްޓީރިއާ އާއި ފަންގަލް 
އިސްތަށިގަނޑުގެ  ކުރުން:  ފަރުވާ  އިންފެކްޝަނަށް 
ބުޑުގައި މި ތެޔޮ އުނގުޅުމުން ބޮލުގެ ހަންގަޑުގައި 

އެފެދޭ ފަންގަލް އިންފެކްޝަން ފަސޭހަވެއެވެ.

ބޯހިރުވުމާއި  ރަނގަޅުކުރުން:  ހަންޮފޅުން  ޮބލުން 
ބޮލުން ހަންފޮޅުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ފަރުވާ 
ބޭނުންކުރަން  ތެޔޮ  މި  އާމަނަކަތެލެވެ.  އަކީ 

ފެށުމުން ބޮލުން ހަންފޮޅުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ.

އިސްތަށި  ބޮލުން  ދުރުޮކށްދިނުން:  ޯބތަލަވުމުން 
ފައިބާ ބޯ ތަލަވާ ނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އާމަނަކަ 

ތެޔޮ ބޭނުންކުރާށެވެ.

ޯބޮކށްދިނުން:  ބުމަ  ފަޅުވާ  އިސްތަށި  ބުމައިން 
ފަޅާފައިހުންނަ  މަދުން  އިސްތަށި  ބުމައިގައި 
ފެޅުވުމަށް  އިސްތަށި  ބުމައިން  މީހުންނަށް 

އާމަނަކަ ތެޔޮ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
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ކޮމާންޑަރަކަށް  ޕެރޭޑް  ބޭއްވި.  މަގުގައި 
ހުންނެވީ ބަންދު މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  §  :1945 ނޮވެންބަރު   16
ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ ހޮކީ މެޗުގައި އެއްކޮޅުން 
ހެންވޭރު  ކުޅުނު.  ޓީމެއް  ސިފައިންގެ 
މި  ކުޅުނު  ދަނޑުގައި  ބޯޅަ  ރަސްމީ 
ސަރުކާރުގެ  ކުޅުނީ  އަނެއްކޮޅުން  މެޗުގައި 
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމެއް.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  §  :1946 އެޕްރީލް   02
ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރި ޤައުމީ ދުވަހު ސިފައިންގެ 

ކަސްރަތު އާންމުންނަށް ދައްކާލި. 
ފުރަތަމަ  § ސިފައިންނަށް   :1947 މޭ   06

ދިދަ ދެއްވި ދުވަސް. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ 
ހެންވޭރު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި. 

އަހަރީ  § ސިފައިން   :1947 ޖޫން   06
ބޭންޑާއެކު  ފާހަގަކުރި.  ފުރަތަމަ  ދުވަހެއް 
ބާއްވައި،  ރޫޓުމާޗް  ފުރަތަމަ  ސިފައިން 
ކީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ލަވަ  ސިފައިންގެ 
އާއި  ދިދަ  ސިފައިންނަށް  އަދި  ދުވަސް. 
ކުލަ ދެއްވި ދުވަސް. އަދި ސިފައިންގެ ބަޑި 
ބަޑި  ދުވަސް.  ބޭއްވި  މުބާރާތް  ފުރަތަމަ 
އިނާމު  ދޫނިދޫގައި.  ކ.  ބޭއްވި  މުބާރާތް 
ދެއްވީ ހެންވޭރު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި.

ފުރަތަމަ  § ސިފައިންގެ   :1948 ޖޫން   08
ނިޝާން ނުވަތަ ސިފައިންގެ ފުރަތަމަ ބެޖު 
ވެރިޔާ  ސިފައިންގެ  ދެއްވީ  ބެޖު  ދެއްވި. 
މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު. ބެޖާ 
ދެވަނަ  ސިފައިންގެ  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ 

އޮފިސަރު ބަންދު މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު
ސިފައިންގެ  §  :1948 ނޮވެންބަރު   05

ކުލަބެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެއްދެވި )03 
މުޙައްރަމް 1368(. 

ފުރަތަމަ  § ދައުލަތުން   :1949 ޖޫން   20
ދެއްވި  މެޑެލި  ދުވަހު  އެ  ދެއްވި.  މެޑެލި 

21 އެޕްރީލް 1892: ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ  §
އަދާކުރެއްވީ  ފުރަތަމަ  މަޤާމު  ވެރިޔާގެ 
އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން ސިރީ 
މަހާރަދުން.  ބަވަނަ  ކައްތިރި  ސުންދުރަ 
ކޮމާންޑަރަކީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ސިފައިންގެ 
ހޮޅުދޫ ނެވިގޭ ދޮންމަނިކުގެ އިސްމާޢީލް ދީދީ 
)މީރުބަހުރު އިސްމާޢީލް ދީދީ( . ސިފައިންގެ 
އާއި  މަހަކު =/7ރ  މުސާރައަކީ  ފުރަތަމަ 
 24 )ބަނޑުހަނޑުލަކީ  ބަނޑުހަނޑުލާއި 
ނާޅި ހަނޑުލެވެ.( ޞަލަވާތު ޚަރަދާއި، ޢީދު 
ބޯފޮޅި އާއި އަހަރަކު 4 ހެދުން. ދައުލަތުން 
ސިފައިންގެ  ބޭސްކޮށްދެއްވި  ފުރަތަމަ 

ބޭކަލަކީ ރޯނުގޭ އިބްރާހީމްދީދީ.    
ފުރަތަމަ  § އެންމެ  ސިފައިންގެ   :1902

ސިފައިން  އާކޯއްޓޭމަތިގެ  ހެޑްކްއޯޓާރޒް 
ބޭނުންކުރަންފެށި. 

1910: ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިއާރަތް ކުރެއްވި  §
އެޑްވަޑް  ސަރ  ގަވަރުނަރު  އިނގިރޭސި 
ހެންރީ މެކްކަލަމްގެ ޝަރަފުގައި ސިފައިން 
ތިބީ  އޮނަގާޑުގައި  މި  އެރުވި.  އޮނަގާޑެއް 

ސިފައިންގެ 24 ބޭކަލުން. 
އަލްއަމީރު  §  :1921 ޖެނުއަރީ   18

ސިފައިންގެ  ފަރީދު  މުޙައްމަދު 
ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި.  ކޮމާންޑަރުކަމާ 
ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޔުނިފޯމްގައި  ސިފައިންގެ 
ފެށްޓެވީ  ބޭނުންކުރައްވަން  ހަރުކޮށް  މެޑެލް 

ކޮމާންޑަރ މުޙައްމަދު ފަރީދު ދީދީ.   
14 މޭ 1942: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި  §

ޤައުމަކަށް  ބޭރުގެ  ބަޔަކު  ސިފައިންގެ 
ތަމްރީނު ހެދުމަށް ފޮނުވި. ސިލޯނުގައި އޮތް 
ހެދުމަށް  ތަމްރީނު  ޕަންޖާބު ރެޖްމަންޓްގައި 

ފޮނުއްވީ 12 ބޭކަލުން. 
15 އޮގަސްޓް 1945: ދިވެހި ސިފައިންގެ  §

ކޮލިހިނގާ  މާލޭގެ  ރޫޓްމާޗް  ފުރަތަމަ 

amataruf

qnutamudiK egqniwafis
ހިމެނިވަޑައިގެން  ތެރޭގައި  ބޭފުޅުންގެ   5
ބަންދު  ކޮމާންޑަރ  ސިފައިންގެ 
މެޑެލި  އަސްކަރީ  ކަލޭފާނަށް  މުހައްމަދު 

ލިބިވަޑައިގެންނެވި. 
ސިފައިންގެ  §  :1959 ޖަނަވަރީ   31

ވެރިޔާގެ ނާއިބުކަމުގެ މަޤާމު އުފައްދަވައި، 
އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ 

ސަރުދާރު ދައްޕަރު މޫސާމަނިކު.
ސިފައިންގެ  §  :1959 ސެޕްޓެންބަރު   18

ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ސްޓްރެކްޗަރ  ރޭންކް 
ކަނޑައަޅައި މަޤާމުގެ ނިޝާންތައް ދެއްވި.

ސިފައިންނަށް  §  :1959 ޑިސެންބަރު   13
ރާއްޖެއިން  ފުރަތަމަ  ދެއްވަން  ތަމްރީނު 
މޭޖަރ  ސިލޯނުގެ  ގެންނެވި  ބޭރުން 
ރާއްޖެ  ފޮސްޓަރ  ޑީއެފް  )ރިޓަޔަރޑް( 

ވަޑައިގެންނެވި. 
ފުރަތަމަ  § ސިފައިންގެ   :1983 ޖޫން   06

ހެވިކަމުގެ މުބާރާތް ބޭއްވި. ސިފައިންގޭގައި 
ގެމަ  ދެ  ނެގުނު  ދަންފަޅިން  ދެ  އޮންނަ 
ބައިވެރިވި އެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދީ 1 

ނަންބަރު ދަންފަޅީގެ ގެމަ. 
ޓްރޭނިންގ  § ގިރިފުށީ   :1986 ޖޫން   06

ކޭމްޕްގައި ފެށި ފުރަތަމަ ކޯހާއެކު އަސާސީ 
ތަމްރީނު ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ދޭންފެށި. 

ފަހަރަށް  § ފުރަތަމަ   :1989 މާރިޗު   01
ބޭފުޅުން  އަންހެން  ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ 
ވަޒީފާ  ޕްރައިވެޓްގެ  ސިފައިންގެ  ލެއްވި. 
ކަނބަލުންނާއެކު   65 ދެއްވި  ފުރަތަމަ 
ސިފައިންގެ  ތާރީޚްގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ތެރޭގައި އަންހެނުން  ޚިދުމަތް ކުރަންފެއްޓި. 

1991: ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާއަކާ ގުޅިގެން  §
އެކްސަސައިޒް  ޖޮއިންޓް  ފުރަތަމަ  ބޭއްވި 
ބޭއްވި. އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި 
ބައިވެރިވެގެން  ކޯސްޓްގާޑް  ރާއްޖޭގެ 
އެކްސަސައިޒުގެ  މި  ބޭއްވި  ރާއްޖޭގައި 

ނަމަކީ "ދޯސްތީ". 
21 އެޕްރީލް 1992: ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ  §

މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖެއްސެވީ ބްރިގޭޑިއަރ 
ޢަންބަރީ ޢަބްދުއްސައްތާރު. 

30 އެޕްރީލް 2008: ދިވެހި ސިފައިންނާބެހޭ  §
މި  ވުޖޫދަށްއައި.  ފުރަތަމަ  ޤާނޫނެއް 
ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 
ހަމަޖެއްސެވީ  ފުރަތަމަ  މަޤާމަށް  ފޯސްގެ 

މޭޖަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު

ުޢޫލާމުތ: ިސަފިއްނެގ ުކުރ ާތީރްޚ މަ
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ާކރލް ލޭންޑްސްޓައިނަރ

އުފަން  ލޭންޑްސްޓެއިނަރ  ކާރލް 
މަހުގެ  ޖޫން  އަހަރުގެ  ވަނަ   1868 ވެފައިވަނީ 
ވިއޭނާއަށެވެ.  އޮސްޓްރިއާގެ  ދުވަހު  ވަނަ   14
އަންގާރަ  ވީ  މަހުގެ 14  ޖޫން  އަހަރުގެ  މިދިޔަ 
ދުވަހު، ގޫގުލްގެ ހޯމްޕޭޖަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކޮންމެ 
މީހަކަށްވެސް، ޚާއްޞަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭނެއެވެ. 
އުފަންދުވަސްކަމަށްވުމުން،  އޭނާގެ  އެދުވަހަކީ، 
ގޫގުލްއިން ވަނީ އެދުވަސް އޭނާ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް 
ކޮންދިން އަގުހުރި މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކޮށްފައެވެ. 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލޭންޑްސްޓެއިނަރ މި ނަމަކީ، 

އުފަންވާ  ދުނިޔެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަކަށްވިޔަސް،  އަޑުނާހާ  ދުވަހަކު 
ދުވަހުން ފެށިގެން، އޭނާގެ ހޯދުންތަކުގެ ނަތީޖާ މިދަނީ މެޑިކަލް ރެކޯޑްގައި 

ރައްކާކުރެވެމުންނެވެ.

އިންސާނާގެ  ވަނީ  ލެންޑްސްޓެއިނަރ  އަހަރު،  ވަނަ   1901
ލޭކަން  ނިސްބަތްވާ  ގްރޫޕްތަކަށް  އެކި  ލެއަކީ  ދައުރުވާ،  ހަށިގަނޑުގައި 
ފުރަތަމަ  ގްރޫޕްތައް  ބްލަޑް  ތަފާތު  ގޮތަށް  ބޭނުންކުރާ  މި  މިހާރު  ހޯދައި، 
ސިއްޙީ  މިހާރުވެސް  ގޮތުން،  ނަތީޖާއެއްގެ  ކަނޑައަޅާފައެވެ.  ފަހަރަށް 

ގްރޫޕް  ބްލަޑް  "އޭބީއޯ  ބޭނުންކުރާ  ދާއިރާގައި 
ކާލް  ގެނެސްފައިވަނީ  ވުޖޫދަށް  ސިސްޓަމް" 
ލޭންޑްސްޓެއިނަރ އެވެ. މި ދިރާސީ ހޯދުންތަކުގެ 
ފިޒިއޮލޮޖީ  އަހަރު  ވަނަ   1930 ސަބަބުން، 
އަދި މެޑިސިންގެ ދާއިރާއިން އޭނާ ވަނީ ނޯބަލް 
ގައިން  އިންސާނުންގެ  ހޯއްދަވާފައެވެ.  ޕްރައިޒް 
ލޭނަގައި، އެހެން މީހުންގެ ގަޔަށް އަޅައި ފުރާނަ 
ކުރިއަށްގެންދެވޭ  މިހާރުވެސް  ކުރުމަށް  ސަލާމަތް 
ކާރލް  ބާނީއަކީވެސް  ޙަޤީޤީ  ފަރުވާގެ  ސިއްޙީ 

ލެންޑްސްޓެއިނަރ އެވެ.

1800 ގެ އަހަރުތަކުގައި، ޑޮކްޓަރުންގެ 
ނަގައި،  ލޭ  ހަށިގަނޑު  އެކެއްގެ  ހޯދުންތަކުން، 
އަޅައިފިނަމަ،  ހަށިގަނޑަށް  މީހެއްގެ  އެހެން 

ޯކްޕަރލް ިރްފަޢތު ައިލީދީދ

މައްސަލަތަކެއް  ސިއްޙީ  ބޮޑެތި  ސަބަބުން  އޭގެ 
ދެނެގަނެވިފައެވެ.  ކުރިމަތިވާނެކަންވަނީ 
ސަބަބު  މީގެ  އެދުވަސްވަރު  ނަމަވެސް،  އެހެން 
ހޯދުންތަކަށްފަހު،  މި  ނޭންގިފައެވެ.  އޮތީ 
ހޯދުންތަކުން  ޢިލްމީ  އޭނާގެ  ލޭންޑްސްޓެއިނަރ 
އިންސާނާގެ  ހޯދައި،  ސަބަބު  މައިގަނޑު  މީގެ 
ގްރޫޕްތަކަށް  އެކި  ލޭ،  ދައުރުވާ  ހަށިގަނޑުގައި 
ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މީގެ  ބަހާލާފައެވެ.  ވަނީ 
މިހާރުވެސް މި ބޭނުންކުރާ ގްރޫޕްތަކެވެ. އޭ، ބީ 
އަލީގައި،  ހޯދުންތަކުގެ  މި  ގްރޫޕެވެ.  އޯ  އަދި 
ހަށިގަނޑަށް  އަނެކެއްގެ  ހަށިގަނޑުން  އެކެއްގެ 
ލޭ ބަދަލު ކުރުމަކީ، ރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް ވަނީ 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހާމަވެގެންގޮސްފައެވެ.
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މަނިކުފާނުގެ އެހުރި ވިސްނުންފުޅާއި، ކެތްތެރިކަމާއި، ދުރަށް 
ވިސްނާވަޑައިގަތުމާއި، އަނެކުންނަށް އިޙުތިރާމް ކުރެއްވުމާއި، 
އަނބިކަނބަލުންގެ ލަފާފުޅު ހޯއްދެވުމާއި، މަޝްވަރާގެ މަތިން 
ގެންގުޅުއްވި  ރައްޔިތުންނާމެދު  ނިންމެވުމާއި،  ކަންކަން 
ނެތުން  އެދުންފުޅެއް  އަމިއްލަފުޅު  ވިސްނުންފުޅާއި،  އޯގާތެރި 
ކުރަން  ވަޒަން  ގަލަމަކުން  ވަޒަންކުރާ  އިންސާނެއްގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު   މިހިރީ 
ޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އޭގެތެރެއިން ވަރަށް މުހިންމު 

ހަތަރު ފަސް ނުކުތާއަކަށް އަޅުގަނޑު އަލި އަޅުވައިލާނަމެވެ.

 15 މަހުގެ  އައްވަލް  ރަބީޢުލް  އަހަރުގެ  ވަނަ   1159 ހިޖުރީގޮތުން 
ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށްް ބަލައިލާއިރު، ފާހަގަ ކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ  

utwycaiBuKwx egcniawrWDcnwbcnod

އިބްރާހީމް  މުޙްޔިއްދީނާއި  އަޙުމަދު  ތާޖުއްދީންގެ  ޙަސަން  އަލްޤާޟީ 
ރަސްގެފަނު  އިސްކަންދަރު  އައްސުލްޠާން  ނޫންނަމަ،  ރަސްގެފާނުގެ 
ކުރެއްވި  ކާވެނިފުޅު  ކިލެގެފާނާ  ފާތުމާރަނި  ދަރިކަނބަލުން  ގެ   )2(
ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތެވެ. އާދޭހެވެ. ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ ދެބޭފުޅުންނަށް 
ފެއްޓެވީ  ކުރައްވަން  އިޙުސާސްތައް  ފޮނިމީރުކަމުގެ  ރަސްކަމުގެ 

މިހިސާބުންނޭ ވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.  

ހިޖުރީ ގޮތުން 1163  ވަނަ އަހަރު އިބްރާހިމް ރަސްގެފާނު 
)އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު )2( އަވަހާރަ ވުމުން ދެން 
ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ އެ ރަސްގެފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ޢަލީ ފާށަނާ 
ހަމަޖެހިގެން  ކަމުގައި  ނަންފުޅެއް  ރަސްމީ  މިރަދުންގެ  ކިލެގެފާނެވެ. 

ީމެހްއގެ ޮފޯޓައަކށް ަބަލިއުލަމކުްނ، ނޫންަނމަ ީމެހްއގެ މޫަނށް ަބަލިއުލަމކުން ެއީމަހކީ ކޮްނަކަހލަ   
ީމެހްއެގ  ުނާވެނެއެވ.  ަފޭސަހެއްއ  ާމ  ެދެނަގްނާނަކްށ  ީމެހްއަކްނ  ެވިރެއްއެގ  ަޝުޚިޞްއަޔެތްއެގ 
ަޝުޚިޞްއަޔާތއި، އެ ަޝުޚިޞްއަޔުތގެ ަހުރދަާނކަން ފެންނާނީ ަކަމކާ ިދާމުވމުންެނވެ. ދޮްނބަްނާޑަރއިންަނކީ 
ޮކްނަކަހަލ ަޝުޚިޞްއަޔެތްއެގ ެވިރެއްއަކްނ ާހަމިވ ެއްއ ާޙިދާސައީކ ޮހީޅްނެގ ައްތަދުށްނ ާރްއެޖ ަސާލަމްތ 
ޮކްށެދްއުވަމށް ދޮްނބަްނާޑަރއިން ޮކްށެދްއވި ިޙުކަމްތެތރި ަމަސްއަކްތުޕޅު ަތެކްއގެ ަސަބބުންެނވެ. ެއަކުމަގއި 

ެއ މަިނުކފާުނ ގެްނުގުޅްއިވ ެކްތެތިރަކާމިއ، ަމުޑަމިތިރ ަކެމްއގެެ ަސަބބުންެނވެ. 
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މުޙައްމަދު  މުކައްރަމް  އައްސުލްޠާން  ދިޔައީ 
ޙަސަން  މިހިސާބުންފެށިގެން  ޢިމާދުއްދީނެވެ. 
ތާޖުއްދީންގެ ދެބޭން ރަސްކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި 
ފައްޓަވައިފިއެވެ.  ކުރައްވަން  މަޝްވަރާތައް 
މަތީން  ދެފަހަރެއްގެ  ޢަލިރާޖާއަށް  އެންމެފަހުން 
ސިޓީ ފޮނުއްވަވައިގެން ރަސްކަން އަތުލެއްވުމަށް 
ހޮޅީން ނުވަތަ މަލަބާރީން ރާއްޖެ ގެންނެވިއެވެ. 
އެމީހުން 1166 ވަނަ އަހަރުގެ ޞަފަރު މަހުގެ 
13 ވިލޭރޭ މާލެ އަރައި، 3 ގަނޑުވަރާއި، 3 
މުކައްރަމް  އަންދާލައި،  ގޯތި   63 މިސްކިތާއި 
އިބްރާހީމް  ޢިމާދުއްދީނާއި،  މުޙައްމަދު 
ރަސްގެފާނުގެ އެންމެ ހަގު  ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު 
ގެންދިޔައެވެ.  ހައްޔަރުކޮށްގެން  މަނިކުފާނުވެސް 
މުޙައްމަދު  ކުރެވުނީ  އެމީހުންނަށް  މިކަންވެސް 
މުޙުޔިއްދީނުގެ  އަޙުމަދު  ޝަމްސުއްދީނާއި، 

މަކަރުވެރި ރޭވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

މިރާއްޖެއަށް  ހޮޅީން  އެންމެފަހުން 
ކިހިނެއްތޯއެވެ.  ކުރީ  ޢަމަލު  ވެރިވުމަށްފަހު، 
އަޙުމަދު  ޝަމްސުއްދީނަށާއި،  މުޙައްމަދު 
ގެންދާހެން  މަލާފަތެއް  ބިލެތް  މުޙުޔިއްދީނަށް 
ގެންގޮސް ރަސްކަން ހިބަކޮށްދިނީތޯއެވެ. އެމީހުން 
ބުނީ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ޤައުމާ ރައްޔިތުންނާމެދު 
ޚިޔާނާތްތެރިވި  ނެތި  ރަޙުމެއް  އެއްވެސް 

މިދަނޑިވަޅުގައި ހިތްވަރާއި، ޢަޒުމާއި، ކެރުމާއެކު 
هللاގެ ވާގިފުޅަށް އެދި ދުޢާ ކުރައްވަމުން ދިވެހި 
ސަލާމަތް  އަނިޔާވެރިކަމުން  މި  ރައްޔިތުން 
ކޮށްދެއްވަން ނުކުމެ ވަޑައިގަތީ މުލީގޭ ދޮން ޙަސަން 

މަނިކުފާނެވެ. ނުވަތަ ދޮންބަންޑާރައިންނެވެ.

ޝަޚުޞިއްޔަތާ  ދޮންބަންޑާރައިންގެ 
ބަލާއިރު،  ދަންނަވައިލަން  އެއްޗެއް  ބެހޭގޮތުން 
ސިފަފުޅެއް  ފަސް  ހަރުދަނާ  އެމަނިކުފާނުގެ 
ފުރަތަމަ  ކުރެވެއެވެ.   ފާހަގަ  އަޅުގަނޑަށް 
ދެވަނަ  ލޯބިފުޅުވުމެވެ.  ދެކެ  ޤައުމު  ސިފަފުޅަކީ 
ބަސްފުޅާ  ވިދާޅުވާ  އަމާނާތްތެރިކަމާއި،  ކަމަކަށް 
ހަރުދަނާ  ކުރެއްވުމުގެ  ޢަމަލު  އެއްގޮތަށް 
އަނެކުންނަށް  ކަމަކަށް  ތިންވަނަ  ސިފަފުޅެވެ. 
ހަތަރުވަނަ  އަދި  ކުރެއްވުމެވެ.  އިޙުތިރާމް 
ރިވެތި  ކުރެއްވުމުގެ  މަޝްވަރާ  ސިފަފުޅަކީ 
އަޅުގަނޑު  ސިފަފުޅަކަށް  ފަސްވަނަ  އުސޫލެވެ. 
އެދުންފުޅެއް  އަމިއްލަ  ސިފަފުޅަކީ  ފާހަގަކުރާ 

ނެތުމެވެ. 

ރައްޔިތުން  އަނިޔާތަކަށް  ހޮޅިންގެ 
ހަދާނެގޮތް  މަޑުމޮޅިކަމާއެކު  ބިރުން  ހުށައެޅި، 
ޤައުމުގެ  ދުވަހު،  ތިބި  ނިކަމެތިވެފައި  ހުސްވެ 
ކަރުނަ  ފަސްގަނޑު  ޤައުމުގެ  ޙާލަތާމެދު 

ޢިއްފަތްތެރިކަން  އަންހެނުންގެ  ކުރިމަތީގައި 
ބޭނުންފުޅު  ދެކެވަޑައިގަންނަވަން  ފޭރިގަންނަތަން 
މަގުމަތިވަމުން  ކުޑަކުދީންތައް  ނުވެގެންނެވެ. 
ކެތް  ލަގޮޑިއަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ  ދާތަން 
މީހުންގެ  ގެންދާ  މަރަމުން  ނުކުރެވިގެންނެވެ. 
ފަތަމުން  ރައްޔިތުން  ތެރޭގައި  ލޭތަކުގެ 
ގެންދާތަން ބައްލަވަން ނުހުންނެވިގެނެވެެ.  އަދި 
މަތިވެރި  އުފެދުނު  ޤައުމަށްޓަކައި  ކޮބައިތޯ 
ބޭނުންފުޅު  ބާއްވަވަން  ނިންދަވައިފައި  ލޯބި 
އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަންތޯއެވެ.  ނުވެގެންނެވެ. 
ތިމާއަށް  މިއީއެވެ.  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ  މިދެންނެވި 
ނެތްކަމެއްގައި،  މަސްލަޙަތެއް  އެއްވެސް 
އަދި  ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި،  ޤައުމަށްޓަކައި، 

ދީނަށްޓަކައި ނުކުމެވަޑައިގަތް ކަމެވެ. 

ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ އަމާނާތްތެރި ކަމުގެ 
ނެތް  ދެވަނައެއް  އެފަދަ  ބަލާއިރުވެސް  ގޮތުން 
ޤަައުމެއްގެ  ސުވާލަކީ،  އަޅުގަނޑުގެ  ބޭފުޅެކެވެ. 
ވެރިކަން، އަދި އަމުދުން ރާއްޖޭގައި ރަސްކަމެއް 
ލޮލުން  ރައްޔިތުން  ޒަމާނުގައި  ދިޔަ  ހިނގަމުން 
މަނިކުފާނު  ލޯތްބާއެކު  ނުހަނު  އެދިގެން  ބޮލުން 
ވެވަޑައިގެން  ރަސްކަލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ދެއްވާށޭ ބުނެ އާދޭސްކުރީމާ ނޫނެކޭ ބުނާނީ ކިތައް 
މީހުންބާވައޭ، މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ 
ނޫނެވެ.   ދެފަހަރަކު  އެއްފަހަރަކު  ސުވާލެކެވެ.  
ހޮޅިންގެ އަތްދަށުން ދޮންޙަސަން މަނިކުފާނު هللا
ގެ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވީމާ 
ވަޑައިގެން  ޙަވާލުވެ  ރަސްކަމާ  ދިވެހިރާޖޭގެ 
ދެއްވަން ދޮންހަސަންމަނިކުފާނުގެ އަރިހުން އެތައް 
ފަހަރަކު އެދުނެވެ.  އެކަމަކު އެމަނިކުފާނު ކަންތައް 
އަތްދަށުން   ހޮޅީންގެ  ކިހިނެއްތޯއެވެ.  ކުރެއްވީ 
ރާއްޖެ މިނިވަން ކޮށްދެއްވައި، ރަށުތެރެ އަމާންކޮށް 
ދެއްވައި ހުރިހައި ކަމެއް ނިންމަވާފައި ވަޑައިގަތީ 
މުލީގެއަށެވެ. ރައްޔިތުން އެދުނު އެދުމަށް ޖަވާބު 
ދެއްވީ ކީކޭ ވިދާޅުވެފައިތޯއެވެ. " އަހަރެން މިކަން 
މިކުރީކީ ދިވެހި ރަސްކަން ބޭނުން ވެގެން އެކަހަލަ 
އަދި  ނޫނެވެ.  އޮވެގެނެއް  އެދުމެއް  އެއްވެސް 
މީހަކު ބުނި ބުނުމެއްގެ މައްޗަކަށްވެސް ނޫނެވެ. 
ހަމަ ޤައުމާއި، ދީނުގެ ޙައްޤުގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ 
ރަސްކަމަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހައްގުގައެވެ. 
މުޙައްމަދު  މުކައްރަމް  ރަދުން  އަހަރެމެންގެ 
ކޮންމެ  އެރަދުން  ރަސްކަމެކެވެ.  ޢިމާދުއްދީނުގެ 
ހުންނެވިނަމަވެސް  ތާކު  ކޮންމެ  ޙާލުކޮޅެއްގައި 
ރަސްކަން  ދުވަހަކު  ހުންނެވިހައި  ދިރިދުނިޔޭގައި 

އޮންނަން ވާނީ އެ ރަދުންނަށެވެ. 

އެންމެފަހުން ދޮންބަންޑާރައިން ރަސްކަމާ 
ރާއްޖެ  އަތްދަށުން  ހޮޅީންގެ  ވަޑައިގަތީ  ޙަވާލުވެ 

އަމާނާތްތެރިއެއް  އަހަރެމެންނަކަށްވެސް  ބަޔަކު، 
ހަތަރެސްފައި  ބުނެފައި،  މިހެން  ނުވާނެއޭ. 
ބަނދެފައި ކަނޑުފައްތައި މަރާލީއެވެ. އެ ދެބޭން 
ހޮޅިންގެ  ދެން  މަރައިލުމަށްފަހު  ކަނޑުފައްތާ 
ދިވެހީންނާ  ނޭޒާތައް  ވެރިކަމުގެ  އަނިޔާވެރި 
އިއްފަތްތެރިކަން  ދިއްކުރަންފެށިއެވެ.  ދިމާއަށް 
ފޭރެންފެށިއެވެ. އެމީހުންގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅުހެދި 
ގެންދަން  މަރަމުން  އަނިޔާކޮށް  މީހަކަށް  ކޮންމެ 
ގެއްލި،  ޢާއިލާ  ކުޑަކުދީންތައް  ފެށިއެވެ. 
ވަންނާނެ ގެދޮރެއްނެތި މަގުމަތި ވާން ފެށިއެވެ. 

އަޅަމުން ދިޔަ ދުވަހު، އެ ނުރައްކާތެރި ހޮޅީންގެ 
ނޭޒާ  ދިއްކޮށްފައިހުރި  އެމީހުން  ކުރިމައްޗަށް، 
ބަޑިތަކުގެ  އެނުރައްކާތެރި  ކުރިމައްޗަށް،  ތަކުގެ 
ނެތި  ސިހުމެއްވެސް  ބިރެއް  ކުރިމައްޗަށް 
ނުކުމެވަޑައިގަތީ މުލީގޭ ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނެވެ. 
ކާކު ބުނެގެންތޯއެވެ.  ކާކު އާދޭސް ކޮށްގެންތޯއެވެ.  
އެއްވެސް މީހަކު އާދޭސް ކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ. ކާކު 
ކޮންފަދަ ހަދިޔާއެއް ދޭން ބުނެގެންތޯއެވެ. އެކަކު 
އެ  ނޫނެވެ.  ބުނެގެނެއްވެސް  ދޭން  އެކައްޗެއް 
މަނިކުފާނު ނުކުމެވަޑައިގަތީ، މައިންނާ ދަރީންގެ 

ާރްއޭޖަގއި ަރްސަކެމއް ިހނަގމުން ިދޔަ ަޒމާުނަގއި ަރްއިޔތުން 
ަމިނުކާފުނ  ޯލްތާބެއުކ  ުނަހުނ  ެއިދެގްނ  ޮބުލްނ  ޮލުލްނ 
ައުޅަގނުޑމެްނގެ ަރްސަކަލަކށް ެވަވަޑިއގެން ެދްއާވށޭ ބުނެ 
ާއޭދްސުކީރމާ ނޫެނކޭ ބުނާނީ ިކަތއް ީމހުްނާބަވއޭ، ިމއީ 

ައުޅަގނުޑެގ ިހުތަގއި ުއެފޭދ ުސާވެލެކވެ. 
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ވީފަހުންނެވެ.  ހަތްއަހަރުވެސް  ސަލާމްތްވިތާ 
އެއީ މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން އަވަހާރަ 
ވެއްޖެކަންވެސް އެނގިވަޑައިގަތީމައެވެ. ޝަރުޠަކާ 
ރަސްކަމާ  އެމަނިކުފާނު  އެކީގައެވެ.  ވެސް 
ދޮންބަންޑާަރައިންނަށްފަހު،  ވަޑައިގަތީ،  ހަވާލުވެ 
މަނިކުފާނު،  މުޙައްމަދު  ވަލީއަހުދު  ރާއްޖޭގެ 

ހަތަރު  ތިއްބެވި  އިސްކޮށް  އެންމެ  އެކަމުގައި 
ކުރައްވައިގެންނެވެ.  މަޝްވަރާ  ފަސްމީހަކާ 
އެއްގޮތްވާ  ލަފާފުޅާ  އެބޭފުޅުންގެވެސް 
އުސޫލެއް   ޚުދުމުޚުތާރު  މަތީންނެވެ.  ގޮތުގެ 
އެއީ  ނުގެންގުޅުއްވައެވެ.  އެއްގޮތަކަށްވެސް 
ހޮޅީންނަށް  ދަނޑިވަޅެއްތޯއެވެ.  ކޮންކަހަލަ 

ބަލި  ހޮޅީން  ދުވަހު  ވަނަ    3 މަހުގެ  އާޚިރު 
ޙަސަންމަނިކުފާނު  ދޮން  ކުރައްވައިފައި 
ރައްޔިތުންގެ  މާލޭގެ  ވަޑައިގަތުމުން  މުލީގެއަށް 
ތެރެއިން ގިނައަދަދެއްގެ ބޮޑުންނާއި ރައްޔިތުން 
ތަކުގެ  ވާހަކަ  ދެކެވުނު  ޖަމާވެ  ދޮށަށް  މުލީގޭ 
ޤައުމަށާއި  ދިޔައީ  އެމީހުން  ތެރެއިންނެވެ.  
މި  މަނިކުފާނު  ދޮންޙަސަން  ރައްޔިތުންނަށް 
އަގުވަޒަންކޮށް  ޚިދުމަތުގެ  އަގުބޮޑު  ކޮށްދެއްވި 
ވެދުމެއް  އަދާކުރާށާއި  ޝުކުރު  އެމަނިކުފާނަށް 
ކުރާށެވެ. ވެދުމެއްގެ ގޮތުގައި ގެންދިޔައީ މާލޭގެ 
ރައްޔިތުން ޖަމާކުރި ވިހިހާސް ލާރިއެވެ. ބޮޑުންގެ 
ދެންނެވީ  ދޮންޙަސަންމަނިކުފާނަށް  މީހުން 
އަޅުގަނޑުމެން  މިތިބީ  އައިސް  ތިމަންމެން 
ނުލައި،  ދެންނެވުމަކާ  ދެންނެވި  އެދި  ކުރީން 
ދޮންހަސަންމަނިކުފާނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށްޓަކައި 
ބޮޑު  ނުގަނެވޭފަދަ  ހިމަނައި  ކޮށްދެއްވި، 
އެކަމަށްޓަކައި  ޝުކުރުވެރިވެ،  މަސައްކަތަށް 
ދޮންޙަސަން މަނިކުފާނަށް ވެދުމެއް ކުރުމަށާއި، 
މިހާރު މިރާއްޖޭގެ ތަޚުތުގެ ޙައްގުވެރިއަކީ ދޮން 
އަޅުގަނޑުމެން  ކަމުގައި  މަނިކުފާނު  ޙަސން 
އިސްކުރުމަށް  ރަސްކަމަށް  މަނިކުފާނު  ދެކޭތީ 

ބަލައި އައިހެވެ.  

ވިދާޅުވީ  މަނިކުފާނު  ދޮންޙަސަން 
މައްޗަށް  އަހަރެންގެ  ކަމަކީ  ކުރި  "އަހަރެން 
ވާޖިބު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި 

މުޙައްމަދު  ރަސްގެފާނުގެ  )އިބްރާހީމް 
ޝަރުޠު  ދިނުމަށް  ރަސްކަން  މަނިކުފާނަށް( 
ކުރުވައިފައެވެ.  އެއީ އެބޭފުޅުންގެ ރަސްކަމަކަށް 
ބޭފުޅުން  ދޮންބަންޑަރައިންގެވެސް  ވީތީއެވެ.  
ތިއްބެވިއެވެ. އެކަމަކު އެބޭފުޅުންނަށް ރަސްކަން 
ދޭށެކޭ ވިދާޅެއް ނުވިއެވެ. އަމާނާތްތެރި ކަމަކީ 

މިއީ ނޫންތޯއެވެ.  

ކުރެއްވުމުގެ  އިޙުތިރާމް  އަނެކުންނަށް 
ހަރުދަނާ  ދޮންބަންޑާރައިންގެ  ސިފައަކީ  ރީތި 
އަޅުގަނޑަށް  ތެރެއިން  ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ 
ސިފަފުޅެކެވެ.  ރީތި  ވަރަށް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ 
އިޙްތިރާމު  ދެރަމީހާއަށްވެސް  ކިތަންމެ 
އެވެ.   ނުގެންގުޅުއްވަ  ތަފާތެއް  ކުރެއްވުމުގައި 
އަނބިކަނބަލުންނަށް  ކޮބައިތޯއެވެ.  އަދި 
ކުރައްވައެވެ.  އިޙުތިރާމް  އެހައިމެ  ވެސް 
ބޮޑަށް  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކަންވެސް 
އިސްވެ  ދޮންބަންޑާރައިން  ކުރެވުނީ  ފާހަގަ 
ހުންނަވައިގެން ހޮޅިންނަށް ހަމަލަ ދޭން ރޭއްވެވި 
އަނބިކަނބަލުން  ތެރެއިންނެވެ.  ރޭއްވެވުމުގެ 
އާމިނާފާނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިންނާއި، 
އެދުރުކަލޭފާނާއި ޢުމަރުމަނިކާއި ފަޑިއްތަކުރުފާނާ 

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

އެއޮއްފަދަ  ރޭވުމެއް   ހުރިހައި  އެ 
ސިއްރު  ދަނޑިވަޅުގައިވެސް  ނުރައްކައުތެރި 
ބޭޒާރުނުވެ، ހިފެހެއްޓުނީ ދޮންހަސަން މަނިކުފާނު 
ތަކެއްގެ  ސިޔާސަތު  ހަރުދަނާ  ގެންގުޅުއްވި 
ގެންދެވީ  ކަމެއްވެސް  ކޮންމެ  ސަބަބުންނެވެ. 

ކިތަންމެ ކުޑަކުޑަ ޝައްކެއް އެއިން ބޭފުޅަކާމެދު 
ފަނުފުލުން  ހުރިހައިކަމެއް  ނަމަވެސް  ކުރެވުނު 
އަދި  ދަނޑިވަޅެކެވެ.   ނުރައްކައުތެރި  ދާފަދަ 
ސަލާމަތެއް  ފުރާނަ  އެކަކުގެވެސް  އެއިން 
އެހެންވީމާ  ކަށަވަރެވެ.  ނުވީސްކަން 
ކެތްތެރިކަމަކާ  ހުރި  އެ  އެމަނިކުފާނުގެ 

މަސައްކަތްޕުޅުގެ  އެ  އެއީ  ކަމެއް  މަޑުމައިތިރި 
ވަރުގަދަ  ވަރަށްވެސް  ހިފެހެއްޓެވި  ތެރޭގައި 

ހަރުދަނާ އުސޫލެކެވެ. 

ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ  ދޮންބަންޑާރައިންގެ 
ކަމަކީ،   އަނެއް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  ތެރެއިން 
އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ އެދުންފުޅެއް ނެތްކަމެވެ.  
މިކަން ދޭހަވަނީ 1166 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމާދިލް 

އެކައްޗެއްވެސް  ހަމަ  އަތުން  ތިޔަބޭކަލުންގެ 
ނުހިފާ ހުށީމެވެ. ތިޔަ ވިހިހާސް ލާރި ގެންގޮސް 
ބަހައިލާށެވެ.  ހަމައަށް  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ 
ނުކުރައްވައި  ކުރު  އެބޭކަލުން  ދެންވެސް 
އަހަރެމެންގެ  ވިދާޅުވީ  ދެންނެވީމާވެސް  އާދޭސް 
އަދި  ވީކަމެއްވެސް  އަވަހާރަ  ރަސްގެފާނު 
ޚަބަރެއް  އެކަމުގެ  އެހެންވީމާ  ނޭނގެއެވެ. 
ވާންދެން އެރަދުންނަށް ތާނިޔާ ކިޔައި އެރަދުންގެ 

2002 ވަނަ ައަހުރ ިސަފއިްނ ުކެޅަފިއާވ "ދޮްނބަްނާޑަރއިްނެގ ިޖާހުދ"ެގ މަްނަޒެރްއ. �

2002 ވަނަ ައަހުރ ިސަފއިްނ ުކެޅަފިއާވ "ދޮްނބަްނާޑަރއިްނެގ ިޖާހުދ"ެގ މަްނަޒެރްއ. �
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ސިއްކަފުޅު ހިންގުމާ ހަވާލުވެދާހުށީމެވެ. 

ކުރެވިދާނެ  މީހަކަށް  ކޮންމެކޮންމެ  މީ  ވިސްނަވާށެވެ.  ނިކަން 
ކަމެއްތޯއެވެ. ހިލޭ ރަސްކަމެއް ލިބުނީމާ އެކަމުގެ ޝަރަފާއި، ޢިއްޒަތާ 
ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ދޮންބަންޑާރައިންގެ  އެކަމަކު  ކާކުތޯއެވެ.  ދޫކޮށްލާނީ 
މުކައްރަމް  ބައްލަވާށެވެ.  ދެކެވަޑައިގެން  ނިކަން  ހުރިގޮތް  އިންސާފު 
ހަވާލުވެ  ރަސްކަމާ  ވަންދެން  ޚަބަރެއް  ޢިމާދުއްދީންގެ  މުޙައްމަދު 
ވަޑައެއް ނުގަތެވެ. ރަސްކަން ހިންގަވައި ދެއްވީ މުކައްރަމް މުޙައްމަދު 

ޢިމާދުއްދީންގެ ނަންފުޅުގައެވެ.

މިގޮތަކުން  އެގޮތަކުން  މަނިިކުފާނު  މުޙައްމަދު  ގެންދިޔަ  ހޮޅިން 
ސަލާމަތް ވެގެން ރާއްޖެ ވަޑައިތުމުން ކަންތައް ކުރެއްވީވެސް އެހައިމެ 
ޢަދުލުވެރި ގޮތަކަށެވެ. އެ މަނިކުފާނު މާލެ ބާލައިގެން ނުވާނެއޭ ބޮޑުން 
ޚިޔާރު  ދޮންހަޞަންމަނިކުފާނު  އެދުވަހުވެސް  އެކަމަކު  ދެންނެވިއެވެ. 
ކުރެއްވީ ކޮންމަގެއްތޯ އެވެ. ރަސްކަލެއްގެ ޢިއްޒަތުގައި ހަތްކޮޅުގެ ދަށުގައި 
ގަނޑުވަރުގައި  ބާލުއްވައި،  މާލެ  އެމަނިކުފާނު  ޢިއްޒަތުގައި  ރަސްމީ 
ބަހައްޓަވައިގެން ރަސްކަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވީއެވެ. ހަމަ ރަސްކަލެއްގެ 
ދަރަޖައިގައެވެ. މީހެއްގައި ހުރި ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ހަރުދަނާކަން ފެންނާނީ 
މިހައި ވަރަށް ދޮގެއްތޯއެވެ. އަމިއްލަ އެދުންފުޅެއް ކުޑަކޮށްވެސް އޮތްނަމަ 

މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވުނީސްތޯއެވެ. 

 2500 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެންނެވޭނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިހެންކަމުން 
އަމިއްލަ  ހަރުދަނާ،  މިކަހަލަ  ބެލިނަމަވެސް  ތާރީޚަށް  ދިގު  އަހަރުވީ 
އެދުންފުޅެއްނެތް ޝަޚުޞިއްޔަތެއް ފެނިފައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެންމެފަހުން 
އެމަނިކުފާނު އާލާސްކަންފުޅާ އޮންނަވައި ކުރެއްވީ ކޮންކަހަލަ ވަސިއްޔަތެއްތޯ 
އޭރު  ފިލާވަޅެކެވެ.  ޢިބުރަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީވެސް  އެވެ. 
އެކަމަކު  ބޮޑުފުޅުވެފައެވެ.  ތިއްބެވީ  ބޭފުޅުންވެސް  ދޮންބަންޑާރައިންގެ 
ރަސްކަމުގެ ބޮޑުންނަށް، އަދި ރައްޔިތުންނަށް ކުރެއްވި ވަސިއްޔަތަކީ " 
ތިމަން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފި ދުވަހަކުން މިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން މި މުޙައްމަދު 
މިކަހަލަ  ޙައްގެކެވެ.  އެނިކުފާނުގެ  މިރަސްކަމަކީ  ދޭށެވެ.  މަނިކުފާނަށް 
ކިހާވަރެއްގެ  ޝަޚުޞިއްޔަތުގައި  އެމީހެއްގެ  ވިދާޅުވެވޭނީ  ވާހަކައެއް 

ހަރުދަނާ ކަމެއް ހުރެގެންތޯއެވެ. 

އާދެ ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ މިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި، ޙިމާޔަތަށްޓަކައި 
އެތައްފަހަރަކު ހޮޅިންނާ ހަނގުރާމަ ކުރައްވައި ބަލިކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.  
ހަނގުރާމަ  ވަޑައިގެން  ދޮނަކުޅިއަށްވެސް  މާލެއަކުނޫނެވެ.  ހަމައެކަނި 
އެދިވަޑައިގެން  އެހީއަށް  ފަރަންސޭސީންގެ  އެންމެފަހުން  ކުރެއްވިއެވެ. 
އެމީހުން މާލޭގައި ބައިތިއްބަވައިގެން ވެސް ރާއްޖެ ޙިމާޔަތް ކުރެއްވިއެވެ. 
އެކަމަކު އެމީހުން މިރާއްޖެއަށް އަތްގަދަކުރިއަ ނުމެދެއްވައިމެ، އެމީހުން 

މިރާއްޖޭން ފޮނުވައިވެސް ލެއްވިއެވެ. 

ުދ ަމނިިުކާފުނ ެއޮގަތުކްނ  ަމ ްއ ަޙ ޮހިޅްނ ެގްނިދަޔ ުމ  
ަކްނަތްއ  ަވަޑިއުތުމްނ  ާރްއެޖ  ެވެގްނ  ަސާލަމްތ  ިމޮގަތުކްނ 
ުކެރްއީވެވސް ެއަހިއމެ ަޢުދުލެވރި ޮގަތަކެށވެ. އެ މަިނުކފާނު 
ެއަކަމކު  ދެންެނިވެއވެ.  ޮބޑުން  ުނވާެނއޭ  ާބަލިއގެން  ާމލެ 
ުކެރްއީވ  ިޚާޔުރ  ަޙަސްނަމިނުކާފުނ  ޮދްނ  ެއުދަވުހެވްސ 

ކޮްނަމެގްއތޯ ެއެވ.
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އަޅުގަނޑު މި ފަހަރު މި ލިޔަނީ އުތީމު 
ގަނޑުވަރު )ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޅަފަތުގެ ޙާޔާތްޕުޅުގައި 
މައިފުނަގެކޮޅު( ތަކުރުފާނުގެ  އެ  ދިރިއުޅުއްވި، 
ދައްކައި  ގުޅުވައިގެން  ކަމާ  ކާރާމާތްތެރި  ގެ 
ވާހަކައެކެވެ.  ދެ  ތެރެއިން  ވާހަކަތަކުގެ  އުޅޭ 
އުތީމު  ކިޔައިދެއްވީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަތައް  މި 
ޢަބްދުއްރަޙުމާނެވެ.  ޢަބްދުއްރަޙީމް  އަލްފާޟިލް 
އެހެންނަމަވެސް މި ވާހަކަ މި ގެނެސްދެނީ އޭނާގެ 
ވާހަކަތައް  ދެއްކެވި  އޭނާ  ޢިބާރާތަކުންނޫނެވެ. 

އަޅުގަނޑު އަމިއްލަޔަށް ޢިބާރާތްކޮށްގެންނެވެ.

ަޣިއބުްނ ިލބުުނ ދޮްނެކޮޔަގނެޑްއ:
ހޯދަން  ދޮންކެޔޮ  ބޮޑުމާލޫދަށް  އުތީމު 
އުޅެއުޅެ، ދޮންކެޔޮ ލިބޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އުތީމަކީ 
އެ  ފަދައިން  ނުވާ  ރަށަކަށް  ދަނޑުވެރި  ވެސް 

މާ  ވެސް  ދިއްދޫއަކީ  އޮންނަ  ކައިރީގައި  ރަށު 
ރަށެއް  ހައްދާ  ގަސްގަހާގެހި  ބާވަތްބާވަތުގެ  ގިނަ 
ކެޔޮ  ރަށްރަށް  ދުރު  ގޮތުން  ކަންދިމާވި  ނޫނެވެ. 
ހޯދާން ދަތުރުކުރާކަށް މޫސުން ތަނެއް ނުދިނެވެ. 
ބޮޑުކެއިމުގެ  ނުހިމަނައި  ދޮންކެޔޮ  އެހެންކަމުން 
އެވެ.  ނިންމި  ގެންދާން  ކުރިޔަށް  ކަންތައް 
ދޮންކެޔޮ ނެތުމަކީ ބޮޑުކެއިމަށް ލިބޭނެ އުނިކަމެއް 

ކަމަށް ވިޔަސްވެހެވެ.

ނަމާދުން  މަޣުރިބު  މަތީން  އާދައިގެ 
އަޅައިގެން  ކެއިން  ގޭގެއިން  އެކި  ފައިބައިގެން 
ކަންވާރުތަކާއި  އެކި  ތައްޔާރުކޮށް  ކެއިން  )ބޮޑު 
ހަރުގެޔަށް  ކެއިންތައް  ބޮޑުމަލާފަތުގައި( 
ނުލިބުމުގެ  ދޮންކެޔޮ  ގެންގޮސްފިއެވެ. 
ކާންފަށާނީ  ބޮޑުކެއިން  ހިތަދަތިކަމާއެކުގައެވެ. 
އެ  ވާތީ،  ކަމަށް  ފައިބައިގެން  ޢިޝާނަމާދުން 

ވެސް  ނޫން(  ނަމެއް  )އަޞްލު  ދޮންއާދަނު  ރަށު 
ޢިޝާ ނަމާދުކޮށްލައިގެން ގިނަ މީހުން މިސްކިތުން 
އަތިރިމައްޗަށް  ދިމާ  ގަނޑުވަރާ  ނުފައިބަނީސް، 
ފޭބީ ކުޑަކަމަކު ޤަޟާޙަޖަތެއް ކޮށްލާށެވެ. އޭނާއަށް 
ފެނުނީ ބޮޑު ދޮންކެޔޮގަނޑެއް އެދިމާ އަތިރިމަތީގައި 
)ދެފަސް ބެދުނު ހިސާބުގައި( އޮއްވައެވެ. މޫދުން 
ނިޝާނެއް  އެއްވެސް  އެއްޗެއްކަމުގެ  ލެއްގި 
ނުތާހިރުކަމެއް  ހަޑިކަމެއް  އެއްވެސް  ނެތެވެ. 
ބާލައިފައި  ރަށަށް  ގެނެސް  މީހަކު  އެއީ  ނެތެވެ. 
ކަމެއް ވެސް ނޭނގެއެވެ. ރަށަށް  އެއްޗެއް  އޮއް 

އިތުރު އުޅަނދެއް ނުވެސް އާދެއެވެ.

ބޮޑު  އުޅެނިކޮށް  ނުލިބިގެން  ކެޔޮ 
ރަޙުމަތެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބުމަކީ  ކެޔޮގަނޑެއް 
ލައިގެން  ކޮނޑަށް  ގަނޑު  ކެޔޮ  ބަލައި  ކަމުގައި 
ގެންދިޔައީ މާލޫދު ހަރުގެޔަށެވެ. އޭރު ހަރުގެޔަށް 

ހޭ ގޮތުން  ާރ ބެ ވަ ީތމު ގަނޑު އު
ތުންތުންމަީތން ދެކެވޭ ބައެއް ާވހަކަ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ެއކި ތަްނތަނާ ެއކި ކަްނަކމާ ެބހޭ ޮގތުން ުނަވތަ ެއތަްނތަނާ ުގުޅަވިއގެން ަތާފތު ާވަހަކަތއް   
ާސިބުތުކެރޭވޭނ  ެތެދްއކަން  ާވަހަކައކީ  ެއްއެވސް  ިމއިން  ާވިރުދެވަފިއެވެއވެ.  ެދެކިވ،  ތުްނތުްނަމތީން 
ެއްއެވސް ެހްތެކއް ުނުހެރެއވެ. ަނަމެވސް ެއަފދަ ާވަހަކަތއް ިކަޔއި ައުޑައަހިއުލމުން ިދެވހީްނގެ ާސާގަފުތގެ 
ެތެރިއްނ ިގަނ ަކްނަކްނ ާހަމެވެއެވ. ިމާވަހަކަތްއ ާޝިއުޢުކާރްނ ައުޅަގނުޑ ަގްސުތުކީރ ިދެވިހްނެގ ިއުހެގ 

ަސާގަފާތއި ާއަދާކަދައށް ިމަކމުްނ ުކޑަ ަނަމެވސް ައިލަކެމއް ިލބޭޭނ ަކުމގެ އުްނީމުދަގެއެވ.
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މީހުންތައް ޖަމާވެއްޖެއެވެ. ކާކަށް ނުފަށައެވެ.

މޫނުމައްޗަށް  އެންމެންގެ  ފެނުމުން  ކެޔޮގަނޑު 
ބޮޑު  ގެނައި  ކޮންތާކުން  އާދަނާ  ވެރިވިއެވެ.  ހިނިތުންވުން 
މިއިން  ސުވާލުކުރެއެވެ.  މީސްމީހުން  ވެސް  ކެޔޮގަނޑެއްހޭ 
އަރިތަށް  ކެޔޮގަނޑުގެ  ނުދީ،  ޖަވާބެއް  އާދަނު  ސުވާލަކަށް 
އިރު،  ބަހައިލި  އެންމެންނަށް  ވަކިކޮށް  ވައްތައް  ކޮށައިލައި 
ހަރުގޭގައި ތިބި އެންމެންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ދޮންކެޔޮވަކެއް 
ވީ  މިކަން  ހިމަނައިގެންނެވެ.  ވެސް  އާދަނު  ލިބިއްޖެއެވެ. 
ގޮތް ރަށު މީހުންނަށް އާދަނު ފަހުން ކިޔައިދިނުމުން އެންމެން 
ވެސް ގަބޫލުކުރީ އެއީ އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ ކަރާމާތްތެރިކަމުގެ 

ސަބަބުން މާތް هللا ދެއްވި ޚާއްޞަ އިނާޔަތެއް ކަމަށެވެ. 

ުއީތަމްށ ީބްއސަން ުއޅުުނ ަމްސދޯނި 
ައިމްއަލަޔށް ެއްއަގަމްށ:

ގިނަ  ރާއްޖޭގެ  މަތީން  އާދައިގެ  ޒަމާނުގައި  ކުރީ 
ރަށްރަށުގެ ޚާއްޞަކޮށް އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ މަސް ދޯނިފަހަރަށް 
މަހަށް  ނުވަތަ  ނަމަ  ވެއްޖެ  ދުވަސް  ގިނަ  މަސްނުބޭނި 
ބީއްސައިލުމަކީ  ދިމާއަށް  ގަނޑުވަރާ  އުތީމު  ކޮށިވެއްޖެނަމަ، 
މަސްދޯނީގެ  ކިޔަނީ  ބީއްސުމޭ  އާދަޔެކެވެ.  މަސްވެރީންގެ 
މަޑުމަޑުން  ދިމާއަށް  ގަނޑުވަރާ  އުތީމު  ދިރުންބާކޮޅު، 
ކުރަނީ  މިކަން  ބީއްސައިލުމަށެވެ.  އަތިރިމައްޗަށް  ގެންގޮސް 
ޚާދިމުގެ  ގަނޑުވަރުގެ  މަތީންނެވެ.  ހަމައެއްގެ  ވަކި  ވެސް 

ހުއްދަ ލިބުނީމާ ކިޔޫ ތަރުތީބުން ފަހަރަކު އުޅަނދެކެވެ. 
މި އުޞޫލުން މިކަން ހިނގަމުން އައި ދުވަސްވަރު، 
އުތީމާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެއްގެ ދޯންޏެއް އުތީމަށް 
ބީއްސައިލާން އަތުވެއްޖެއެވެ. މުޅި ދޯނީގައި އައީ ދެ މީހެކެވެ. 
އެ މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ގޮތުގައި ދޯނި މަސްވެރިކަމަށް 
ހެޔޮކުރާން އުތީމަށް ބީއްސައިލީމާ އެ ނިމުނީއެވެ. ކޮންމެހެން 
ނުޖެހޭނެއެވެ.  ހޯދާކަށް  ހުއްދައެއް  ޚާދިމުގެ  ގަނޑުވަރުގެ 
މިކަމާ އެ ދެ މީހުންގެ ޚިޔާލު ވެސް ތަފާތުވިއެވެ. އެކަކު، 
އިރު  ކުރި  ވަކާލާތު  ކަމަށް  ހޯދާންޖެހޭނެ  ހުއްދަ  ޚާދިމުގެ 
އަނެކަކު ބުނަމުން ގެންދިޔައީ އެއީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް 
ނޫންކަމުގައެވެ. އެންމެ ފަހުން ނިމުނީ އަވަސް ގޮތަކުން ދޯނި 
ރޭގަނޑު  ދިޔުމަށެވެ.  ރަށަށް  އެނބުރި  ބީއްސައިލުމަށްފަހު 
ދެނަމާދު ދޭތެރޭ ވަގުތުގައި ރަށަށް އައި މި ދޯނި މަޑުމަޑުން 

އައިސް ރަށަށް ބީއްސައިލައިފިއެވެ. 
ވައި ހިނދި، ކަނޑުމަޑު، އަދި ހަނދުވަރުދޭ އެރޭގައި 
ދޯންޏާއިގެން  އަވަހަށް  ބީއްސައިލުމަށްފަހު  ދޯނި  މީހުން  އެ 
ރަށަށްދާން ގަސްތުކުޅަ ވަގުތު، ގޮނޑުދޮށުން ނެގި މާ ބިޔަ 
ދޯނި  މުޅި  ގެންގޮސް  ހިއްލައިލައިގެން  ދޯނި  ރާޅެއް  ބޮޑު 
ސިއްރުސިއްރުން  ބަހައްޓައިފިއެވެ.  އެއްގަމުގައި  އެކީގައި 
ފަހުން  އެންމެ  މީހުންނަށް  އުޅުނު  ދާން  ރަށަށް  އަވަހަށް 
އުތީމު  ދުވަހު  އައި  ޖެހިގެން  ފުރުނީ  ރަށަށް  ދޯންނާއިގެން 
ގަނޑުވަރު  ބާލައިގެންނެވެ.  ދޯނި  އެހީގައި  ރައްޔިތުންގެ 

ޚާދިމުގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެމުންނެވެ.

އުތީމު ގަނޑުވަރަކީ އުތީމު ހަތަރު ބެއިންގެ ބައްޕަ ޙުސައިން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނުގެ 
ޚަޠީބު  އުތީމު  ގެއެވެ.  ދުވަސްވީ  އެންމެ  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިހާރު  ގެއަކީ  މި  ގެއެވެ. 
އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް  ޚާއްޞަ  ޤައުމީގޮތުން  ގޮތުންނާއި،  ތާރީޚީ  ގެއަށް  ޢާއިލީ  ތަކުރުފާނުގެ 
ދެވުނީ އެތަކުރުފާނުގެ ތިން ދަރިކަލުން، ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންކުރުމަށް 
ތަކުރުފާނުލް  މުޙައްމަދު  އަލްޣާޒީ  އުތީމު  އާދެ  ސަބަބުންނެވެ.  ޖިހާދުގެ  ކާމިޔާބު  ކުރެއްވި 
އަޢުޡަމް ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުންނާއި، އުތީމު ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނާއި އުތީމު 
ޢަލީ ތަކުރުފާނު ގެ ސަބަބުންނެވެ. އުތީމު ގަނޑުވަރު ބިނާކުރެއްވި ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅިގެން 
އެނގޭކަން ނެތެވެ. މި ގެ ޢިމާރާތް ކުރެވުނީ ސުލްޠާން ކަޅު މުޙައްމަދު ސިރީ ދަންމަރު ބަވަނަ 

މަހާރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ދިރިއުޅުއްވި  ތަކުރުފާނު  ޚަޠީބު  ޢަލީ  ކަޅު  ބައްޕަ  ތަކުރުފާނުގެ  ޚަޠީބު  ޙުސައިން 
ގެ ހުންނަވަނީ މިހާރު އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ ހުޅަގުން އޮތް ގޯތީގައެވެ. އެގޭގެ ގާފޮޅާއި ގޭގެ 
ވަޅު ކަމުގައި ބެލެވޭ ވަޅު މިހާރުވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ޙުސައިން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނު އަމިއްލަ 
ދިރިއުޅުމެއް ފެށްޓެވުމުން އޭނާގެ ބައްޕަ ހުންނެވި ގޭގެ އިރުން އެހެން ގެއެއް އަޅުއްވައި، އެ 
ގޭގައި ދިރިއުޅުން ޤާއިމު ކުރެއްވީ ކަމަށް ފެނެއެވެ. އެއީ އިހުޒަމާނުގައި އެފަދަ ކަންކަމުގެ އާދަ 
އޮތް ގޮތެވެ. ޙުސައިން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނު އެޅުއްވި ގެއަކީ ދެބުރި ގެއެކެވެ. އާދެ! އެތެރެ ގެޔާއި 
ބޭރުގެ އެކުލެވޭ ގެއެވެ. ނަމަވެސް ޚަޠީބު ތަކުރުފާނުގެ ބޭފުޅުން ބޮޑުފުޅުވެ ދިރިއުޅުއްވުމެއް 
ބޭރުގެ  ބުރިއެއް ނެރެ މިބަޔަކީ ގޭގެ  އިތުރު  ފައްޓަވަން ޖެހުމުން މިދެންނެވި ގޭގެ އިރުން 
ހަމަޖައްސަވައި،  ކަމުގައި  އެތެރެގެ  މެދު  ގެއަކީ  ބޭރު  ބައުގޭގެ  ހަމަޖައްސަވައި،  ކަމުގައި 
މިއީ  އެވެ.  އެޅުއްވި  ވަކިގެއެއް  ފަރާތުގައި  އުތުރު  ހުންނެވުމަށް  ފާތުމާފާނު  ދަރިކަނބަލުން 
އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ މަރިޔާދު ގެއެވެ. މަރިޔާދު ގެއާއި، މައިގޭގެ އިރުން އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު 
ބައި ހެއްދެވީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު )ސުލްޠާން ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު( އާއި، ޙަސަން 

ތަކުރުފާނާއި ޢަލީ ތަކުރުފާނު ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ.
އުތީމު ގަނޑުވަރު ކުރިން އަޅާފައި ހުރީ އިހުޒަމާނުގައި ދިވެހިން ގެދޮރު ބިނާކުރާ 
ބަނދެ،  ގާފޮޅު  ދޭތެރޭގައި  ދެމުޑި  ޖަހައި،  މުޑި  ކާށި  ބިމަށް  ތަފާތުކޮށް،  ކުޑަކޮށް  ގޮތާއި 
ގާފޮޅު މަތީގައި ފަތިވަކަރާއި އަރިވަކަރު އަޅައި، އެވަކަރު މަތީގައި މެއްލަ ޖަހައި، ލާދުނބުރި 
ބިތް ގަތައި، ބިތުގެ ބޭރުން ސަޓާ ޖަހައި، އޭގެ މަތިން ބިންފަށް ދަމައި އޮނބިއަޅާފައެވެ. 
ލުމަށްޓަކައި  ދޮރު  ދަމާ  މިއީ  ފަރާތުގައެވެ.  އުތުރު  ބޭރުގޭގެ  ހަމައެކަނި  ހުރީ  ފިލާޖަހާފައި 

އެޒަމާނުގައި ހަދާގޮތެވެ. ގެ ހިޔާކޮށްފައި ހުރީ ބިތް ފަނުންނެވެ.
އިހުޒަމާނުގައި ވަކިފެންވަރެއްގެ ގޭގެ އުތުރު ފަރާތުގައި އަށިގެ ކިޔާ ގެއެއް ހުރެއެވެ. 
އުތީމު ގަނޑުވަރު ގައި ވެސް މިފަދަ ގެއެއް ހުރެއެވެ. މިގެ ކުރިން ހުރީ ބިމުން މައްޗަށް 
މަތީގައި  އޭގެ  އަޅާފައި،  ބެރި  ހުރަސް  މަތީ  އޭގެ  އުސްކޮށްފައި،  ރިޔަންވަރު  ބައި  އެކެއް 
މަޅުއަޅާފައެވެ. މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ ތިރީގައި އޮންނަބައިގައި ބޮލިފަދަ ހަރުމުދާ ރައްކާކުރުމެވެ. 

މިއަށިގޭގެ ބިތްތައް ހަދާފައިހުރީ މައިގޭގެ ބިތްތައް ވެސް ހަދާފައި ހުރިގޮތަށެވެ. 

ަމުޢޫލާމުތ: ަފްތޫތަރ - ާމރޗް 1985 - ިދެވިހަބާހއި ާތީރަޚށް ިޚުދަމްތުކާރ ަގުއމީ ަމުރަކުޒ  
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ުސަވިއީދުބ ަސުރާކުރެގ "ައޮތުޅެވިރާޔ"

ފުވައްމުލަކު ގެރަދޫގޭ ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ 
ފުވައްމުލަކުގެ  ވެސް  މިހާރު  ބުނުމުން،  ނަން 
ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ވެސް އެއީ ކޮން ބޭކަލެއްކަން 
އޭނާއަކީ  ތެރޭގައި  ގެ   1959 އެވެ.  އެނގެ 
ބޭކަލެކެވެ.  އުޅުނު  ރާއަރާ  ރަށުގައި 
އޭނާ  ގޮތުން  ބުނުއްވާ  ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 
ތިރީސް ރުކުގައި ހަރު ބަނދެގެން ތިން ދަމަށް 
ރައްޔިތުންގެ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ރާބާލައެވެ. 
އެ  ބޭކަލެކެވެ.  ބަސްވިކޭ  އޭނާއަކީ  ތެރޭގައި 
ތެރޭގައި  މީހުންގެ  އެރުމަކީ  ރުއް  ދުވަސްވަރު 

އެމީހާ އަގުހުންނަ މަސައްކަތެކެވެ. 

ބައްދަލުކޮށްލަން  ޢަބްދުއްރަޙުމާނާ 
ވާހަކަ  ގަޑުބަޑުގެ  ދެކުނު  ދިޔައީ،  އަޅުގަނޑު 
އަދި  އެނގޭ،  ކިޔައިދޭން  ރަނގަޅަށް  އެންމެ 
ތެރޭގައި ސަރުކާރާ  ރައްޔިތުންގެ  އެދުވަސްވަރު 
ދެކޮޅަށް ބަސްކިޔާ އުޅުނު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް 
ބޭކަލަކީ އެއީ ކަމުގައި ބުނާތީ އެވެ. އަޅުގަނޑު 
ދޭއްޖަހާ  މެންދުރުފަހު  ދިޔައީ  ގެރަދޫގެއަށް 
ބައްދަލުކޮށް  އަޅުގަނޑު  އެހާކަންހާއިރުއެވެ. 
ވާހަކަ ދައްކާލަން އެދުމުން އަޅުގަނޑަށް ވަގުތު 
ވުރެ  އަހަރަށް  ނުވަދިހަ  އުމުރުން  ދެއްވިއެވެ. 
މައްޗަށް ގޮސްފައި ވީނަމަވެސް ހަނދުމަފުޅަކުން 

އެކަމެއް ނުފެނެއެވެ. 

އެ  ފެށްޓެވީ  ވާހަކަ  ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 
ވާހަކަ  ހުރިގޮތުގެ  ދިރިއުޅުން  ދުވަސްވަރުގެ 
އިންނެވެ.  1960 ގެ ދުވަސްވަރު ފުވައްމުލަކު 
މީހުން ކައިބޮއި އުޅުނީ މުޅިންވެސް ފަލަމަޑީގެ 
ބާވަތް ތަކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އޮޅުއަލައެވެ. ބަތްކޮޅެއް 
ދުވަސް  ބޮޑެތި  ޚާއްޞަ  ކައްކަނީ  ގެއެއްގައި 
ދުވަހު އެވެ. އޮޅުއަލަ ކޮށައިގެން އޮނުބަދައެއްގެ 

ތައްޔާރު  ފެނުކައްކައިގެން  އަޅައިގެން  ތެރެއަށް 
ކިޔައިދެއްވިއެވެ.  އޭނާ  ވާހަކަ  ބަތެއްގެ  ކުރާ 
އަދި އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާ )އޭރު 
"މާލޭ  ކިޔާގޮތުންނަމަ  ޢަބްދުއްރަޙްމާނުމެން 
ނޯންނަ  ގުޅުންތަކެއް  މާބޮޑު  ސަރުކާރާ"( 
ކަމަށާއި ކާބޯތަކެތި ހުސްވެގެން މާލެއިން ތަކެތި 
ކަމަށް  ނޫން  ކަމެއް  ފަސޭހަ  އެހާ  ގެނައުމަކީ 
އޮޅުދޫ  ކުރުމެކޭ  ދަތުރެއް  "މާލެ  ބުނުއްވިއެވެ. 
ވަގުތަށް  ކުރުމެކޭ  ދަތުރު  އަށް  )ސްރީލަންކާ( 
ދަތުރުން  އޮޅުދޫ  އެއްވަރު.  ވަނީ  ބަލާއިރު 
ލިބޭ ނަފާ މާލެ ދަތުރަކަށް ވުރެ މާބޮޑު" އޭނާ 

ބުނުއްވިއެވެ. 

ގޮތުގައި  ބުނުއްވި  ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 
ކޮށް  މާބޮޑަށް  މަސްވެރިކަން  ފުވައްމުލަކަކީ 

އަހަރަކު  ކޮންމެ  ނޫނެވެ.  ރަށެއް  އުޅުނު 
އަހަރަށް  އަނެއް  ދިއުމާއެކު  ދަތުރު  އޮޅުދޫ 
ފަށައެވެ.  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  ތަކެތި 
ކުރަނީ  އަދާ  ދައުރެއް  ބޮޑު  އެންމެ  މިކަމުގައި 
ހިއްކި  ބަނބުކޭލާއި،  ތެލުލި  އަންހެނުންނެވެ. 
ކޭލާއި، ތެލުލިއަލައާއި، އާރުހާއި، ބޮނޑި ފަދަ 
ކައިރި  މޫސުން  އެއްކޮށް  ހަދާ  ދުރާލާ  ތަކެތި 
ވުމުން ހުވަދު އަތޮޅަށް އެތަކެތި ގެންގޮސް އޭގެ 
ބާޓާ ސިސްޓަމް  ހޯދަނީއެވެ.  މަސް  ބަދަލުގައި 
އެ  ހޯދަނީ  ބަރުވާވަރަށް މަސް  އޮޑި  އުސޫލުން 
މަހުގެ  ހޯދާ  މިގޮތަށް  ވިއްކައިގެންނެވެ.  ތަކެތި 
އޮޅުދޫ  ހަކުރަށް  ދިވެހި  އާއި  ކުފުރާ  އިތުރަށް 
ކަރައިން އެކަށީގެންވާ ޢާމްދަނީއެއް ލިބެއެވެ. 

އުޅުނު  ރާއަރައި  ރަށުގައި  ]އަޅުގަޑަކީ 
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ތިން  ހަރުބަނދެގެން  ރުކުގައި   30 މީހެއް. 
އިރު ރުކަށްގޮސް ރާބައިލާ ހަދާ މީހަކަށް ވާތީ، 
އަޅުގަނޑަކީ އަތްމަތި ތިޔާގި، މީހުންގެ ރުހުން 
ތެރޭގައި  ރައްޔިތުންގެ  މީހެއް.  ލިބިފައިވާ 
ނުކުމެއްޖެނަމަ،  ވަކިކޮޅަކަށް  އަޅަގަނޑު 
ތިބޭ.  ގިނަބަޔަކު  ކުރާ  ތާއީދު  އަޅުގަނޑަށް 
ރުކަށް  މެންދުރު  އަޅުގަނޑު  ދުވަހަކު  އެއް 
އަލަކަނޑަން  އޮޅުގައި  ގޭ  އައިސް  ގޮސްފައި 
އަޙްމަދު  ގެރަދޫގޭ  ބޭބެ  އަޅަގަނޑުގެ  އޮއްވައި، 
ގާތުގައި  އަޅުގަނޑު  ބޭބެ  އަތުވެއްޖެ.  މަނިކު 
ތިޔަހެން އޮވެގެން ވާކަށްނެތޭ ބުނެފަ މި ބުނަނީ 
މާލެއިން އައި ދޯނި މީހުން ބުންޏޭ މިހާރު ގޯތި 
ދޯނި  ނަގަނިއްޔޭ.  )ފީ(  އަގު  ވެސް  ގެދޮރުން 
އެހެން  ބޭބެ  ނަގަނީއޭ.  އަގު  ވެސް  ފަހަރުން 
ހޯދަނޑު  ރުޅިއައިސްގެން  އަޅުގަނޑު  ބުނުމުން 
ބަޔަކު  އަޅުގަނޑަށްވީ  ތެރެއިން،  ރައްޔިތުންގެ 
ގޮވައިގެން އަތޮޅުގެއަށް ގޮސް އެތާނގައި ހުރި 

ދިދަ ދަނޑި އުފުރާލީ"

އެ  ގޮތުގައި  ބުނުއްވި  ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 
ދުވަސްވަރު އޮޑިފަހަރުން ފީނަގަން ސަރުކާރުން 
ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުން 
އޭރު  ގޮތުން   ބުނުއްވާ  އޭނާ  ކަމެކެވެ.  އޮތް 
އަމިއްލަ  އެމީހުންގެ  ބަންނަނީ  އޮޑިފަހަރު 
ސިޓީ  ލަކުޑި  އަދި  އޭރަކު  ތަކެތީގައެވެ. 
ދޫކޮށް ބަންޑާރަ ލަކުޑި ކަނޑާކަށް ނުފަށައެވެ. 
ފުވައްމުލަކަކީ މީހުންގެ އަމިއްލަ ފުނަ، ހިރުނދު، 
ތަނެއްގައި  އެހެން  ރާއްޖޭގެ  ގަސް  ދިއްގާ 
ބަނުމަށް  އޮޑިއެއް  ރަށެކެވެ.  އޮތް  ނެތްވަރަށް 
ވަޑިންނަށް ކާންދިނީމާ އޮޑިއެއް ބަނުމަށް ދެން 
އިތުރު ޚަރަދެއް ނުކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭހާ 
ދުވަސްވަރު  އެކުވެރިކަން  މެދުގައި  މީހުންގެ 

އޮތެވެ.

ރަށުގައި  ރެއަކީ  ]ޖެހިގެންއައި 
މައުލޫދެއް އޮތް ރެއެއް. ހީވާގޮތުން އެއީ ބާރަ 
އެންމެންގެ  ނުކުން  ކިޔަން  މައުލޫދު  ވިލޭރޭ.  
އޮޑިފަހަރުން  އޮތީ  ވާހަކައަކަށް  ތެރޭގައިވެސް 
ވާހަކަ.  ނިންމެވި  ސަރުކާރުން  ފީނަގަން 
އައްޑޫ  އޮތީ  އަތޮޅު  ހުވަދު  އައްޑުއަތޮޅާ  އޭރު 
)"ސުވައިދީބު  ސަރުކާރު  ޢަފީފުގެ  ޢަބްދުهللا 
ސަރުކާރު( ޤާނޫނީ  ޣައިރު  އައިލެންޑްސް"ގެ 

ގެ  ދަށުގައި. އަޅުގަނޑުމެން ޢަބްދުهللا ޢަފީފުގެ 
ސަރުކާރުގެ ދަށަށް ނުގޮސް އޮއްވައި މި ޚަބަރު 

އެ  ކުރެވުނީ  ޤަބޫލު  ބަޔަކަށް  ގިނަ  ލިބުމުން 
ދިއުން  ދަށަށް  ސަރުކާރުގެ  އެ  ހިސާބުން 
ގޮސް  އައްޑުއަށް  ކަމަށް.  ވެއްޖެ  މުހިންމު 
މަސައްކަތް ކުރީމާ ލިބޭ ޕައުންޑުގެ ވާހަކަ އެއީ 
އޮތީ  ވާހަކައަކަށް  މަޤުބޫލު  ތެރޭގައި  މީހުންގެ 

އަތޮޅު  ފެށިގެން  ވަގުތުން  މިި  ނެތް.  ބާރެއް 
މަޝްވަރާ  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންގެ  ހިންގާނީ 
ކުރެވިގެންނޭ އަޅުގަނޑު ބުނިން. ރަށުގެ ވެރިން 
އަހަރެމެންނާ ދެކޮޅުވެރި ވެއްޖެއްޔާ ހަދާނެ ގޮތް 
އެނގޭނީ މަށަށޭ. އެއްކޮޅަށް ތިބިނަމަ، އަހަރެމެން 

ކައިރިއަށް  ހަރުގެ  މައުލޫދު  އެވަގުތު  ވެފައި. 
ގާތްގަނޑަކަށް ރަށުގެ ރަށްޔިތުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް 
ހުރެފައި،  ތެރޭގައި  އެންމެންގެ  އެއްވެފަ.  އޮތީ 
ވަރުގެ  ނުބެލެހެއްޓޭ  ކަންތައްތައް  އަހަރެމެންގެ 
އަންނާށޭ  ބޭނުމެއްނޫނޭ،  ބަހައްޓާކަށް  ތަނެއް 
ހިނގައިގަތުމުން  ދިމާއަށް  އަތޮޅުގެއާ  ކިޔާފައި 
ގޮތަށް  އެދިޔަ  އައި.  އަޅުގަނޑާއެކު  އެންމެން 
މިހާ  ކޮށްލީ.  ހަމަ  ބިމާ  ތަޅާ  އަތޮޅުގެ  ގޮސް 
ސަރުކާރާ  މާލޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ހިސާބުން 
ދެކޮޅު މީހުންގެ ސިއްކަ ޖެހުނީ. އޭރު ރައްޔިތުންގެ 
ބަސްކިޔައިއުޅުނީ  ގަދަޔަށް  އެންމެ  ތެރޭގައި 
މަގޭ  މީހަކު  އަވަށަކުން  ވަގުތުން  އަޅުގަނޑު. 
ކައިރިއަށް އަންނާށޭ ބުނުމުން ވަގުތުން މީހުން 
އެއްވެސް  ވެރިންގެ  ވަގުތަކު  އެ  އަތުވެއްޖެ. 

ނެގި ކޮމެޓީގެ މީހުންނާއެކުު ވެރިކަމުގެ ކަންތަށް 
ހިންގަން ތިބެންވީއޭ އަޅުގަނޑު ބުނިން"

ދޯންޏެއްގައި  ދުވަހު  އައި  ޖެހިގެން 
ޢަބްދުއްރަޙުމާން  ހަދާފައި  ދަތުރު  ބަނޑާރަ 
ފުރައިގެންދިޔައީ ކުރީރޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 
މީހުން  ބައެއް  ހިންގަންނެގިތަނުން  ވެރިކަން 
"ޢަބްދުهللا  އަތޮޅަށެވެ.  އައްޑު  ގޮވައިގެން 
ދަންނަވައި،  ޙާލު  އަތޮޅުގެ  ބައްދަލުކޮށް  ޢަފީފާ 
އޭނާގެ ސަރުކާރާ ގުޅެން ބޭނުންކަމަށް ހުށަހެޅީ. 
އިސްނަގައިގެން  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑު 
ވަކި  އަތޮޅު އަނބުރާލައި،  ބަހަށް  އަޅުގަނޑުގެ 
މި  ހުރީ  އަޅުގަނޑު  ހަމަޖެހެންދެން  ގޮތަކަށް 
ޢަބްދުއްރަޙުމާނު  އަތޮޅުވެރިޔަކަށް"  އަތޮޅުގެ 

ބުނުއްވިއެވެ. 

ެއިޑަޓުރެގ ޯންޓ:

ހަމަނުޖެހުންތައް  ބޮޑެތި  ދާޚިލީ  ހިނގާފައިހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 

 ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބި 
ރަނގަޅު ތެދު މަޢުލޫމާތު

އިހުރީ އެކަންތައްތަކުގެ ސީދާ 
ހިނގާފަ

ގެ އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ 
 ރުޅިވެރިކަން އުފައްދައި

ންގެ މެދުގައި ނަފުރަތާއި
ތިބެ، ރައްޔިތު

ޤަބޫލުކުރެވިގެން  ވާހަކަތައް  ފަތުރާ  އަދި  ދައްކާ  ކުރުމަށް  ހާސިލު  މަޤްޞަދުތަކެއް 

ހިތާމަވެރި  އަޅާފައިވާ   
އިސްކޮށްގެން މަސްލަހަތު  އަމިއްލަ  ކުރިއަށް  މުގެ 

ޤައު ނުވަތަ 

ވަރަށް  ޙަޤީޤަތް  މި  ވެސް  ހާދިސާއިން  މަތީގައިވާ  ސަބަބުންނެވެ.  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
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ބާގަތަކުގެ  ދޭދޭ  އިންސާނީ  ސަގާފަތަކީ 
ރަމްޒުކޮށްދޭ  ތަފާތުތައް  ހުރި  ދިރިއުޅުމުގައި 
ގޮތްތަކަކަށް،  ކަންތައްތަކަކާއި  ޚާއްޞަ 
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  ކިޔާނަމެކެވެ.  ޖުމުލަކޮށް 
އެ  ހިމަނުއްވަނީ  ތެރޭގައި  މީގެ  ޢިލްމުވެރީން 
ދުނިޔެ  ގޮތާއި،  ތަރުޖަމާކުރާ  ދުނިޔެ  ބަޔަކު 
ހެޔޮ  ޢަޤީދާއެވެ.  ދީނާއި  ލިބިގަންނަގޮތެވެ. 
އިޖުތިމާޢީ  މިންގަނޑާއި  ނުބައިކަނޑައަޅާ 
ފަންނާއި  ޢިލްމުވެރިކަމާއި  ބަހާއި  އަގުތަކެވެ. 
މެއެވެ.  ވެސް  މަސައްކަތްތެރިކަން  މިޔުޒިކާއި 
ނުވަތަ  ބާގަޔަކަށް  ވަކި  އިންސާނީ  ދިވެހީން 
މި  ވެސް،  ސިއްކަޖެހިގެންވަނީ  ޤައުމަކަށް  ވަކި 
ކަންކަންކަމުގައި  އެ  އަދި  ކަންކަމާއި،  ދެންނެވި 
ވަކި  ހަރުދަނާ  ރަމްޒުކޮށްދޭ  އަމިއްލަކަން  ހުރި، 
މައްޗަށެވެ.   ގޮތްތަކެއްގެ  ތަފާތު  ސިފަތަކަކާއި 
ސުވާލަކީ މި ދެންނެވި ހަރުދަނާ ވަކި ސިފަތައް، 
ވަކި ގޮތްތައް މިއަދު ރޯވެ އާވެ ކުރިލައި ދިރެމުން 
ޤައުމީ  ދިވެހި  އެހެނީ  ހެއްޔެވެ؟  އާދޭ  އެބަ 
ފޮޅުމަށް  ފަރިވެ  ފިނިފެންމާ  ވާ،  ކަމުގައި  މާ 
ބޭނުންވާ  ގޮފިގަނޑަށް  ހިފަހައްޓާން  އެ  ޓަކައި، 
ދުނިޔޭގައި  ވުޖޫދު  އުންމަތުގެ  ދިވެހި  ފަދައިން، 

އޮތުމަށްޓަކައި، އެ ނަގަހައްޓާން ދިވެހި ސަގާފަތަށް 
ބޭނުންޖެހިގެންވެއެވެ.    

ސަމާލުކަން  ތިބާގެ  މަޒުމޫނު  ކުރު  މި 
މިހާރު  ސަގާފަތް  ދިވެހި  އަނބުރައިލާނީ، 

ދިރެމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. 

އެއްކައުވަންތަކަމާއި  ދީނަކީ  ދިވެހީންގެ 
އިސްލާމްދީނެވެ.  މާތް،  އެއްއުންމަތްވަންތަކަމުގެ 
އިހުގެ  ދެއްވާން  ދަސްކޮށް  ދީން  ދިވެހީންނަށް 
އެދުރުން ލިޔުއްވައިފައި ހުރި ހުރިހައި ފޮތަކުންހެން  
ހިފެހެއްޓުމަށް    އެއްގޮތްވަންތަކަން  މި  ފެންނަނީ 
ދެއްވައިފައިވާ އިސްކަމެވެ.  ބޮޑުތާހީދާއި، ބޮޑު 
ތަރުތީބާއި، ތަޢުލީމުއްދިޔާނާގެ ފޮތްބަޔާއި މިހެން 
ގޮސް، ރޭޑިއޯ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ދަންދެނެވެ. 
ލަނބުރާންތައް  ވަޙްދަތުގެ  ދީނީ  އެހެންވީމާ 
ދިވެހި  ހިފެހެއްޓިގެންވުމަކީ  ފިސާރިޔަކަށް 
ސަޤާފަތުގެ ބައެކެވެ. މާތުރަ، އިސްލާމުންގެ ދީނީ 
ވަޙްދަތު ނަގައިލުމަކީ ހުޅަނގުގެ މޭސްތިރިކަމުގެ 
ސިޔާސީ  ކުރިޔަށްދާ  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  ދަށުން 
ފުރުޞަތުގައި  މި  ވެސް  ޙަރަކާތެއްކަމުގައި 
މިއަދު  ދެން  ކޮންމެޔަކަސް  ދަންނަވައިލަމެވެ. 

މުރަނަ  ބައިބައިވެ،  ފިކުރުތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ވާދަވެރިކަމާއެކު ބެހިފައިވާ 
އެއް  ފިކުރުފުޅުކޮށްލައްވާށެވެ.  މެދު  މިންވަރާ 
ގޮވާން  ބަންގި  ނަމާދު  ފަތިސް  ރަށެއްގައި 
މިސްކިތު  ހުރީ،  ދިޔައިރު  މިސްކިތަށް  މުދިންބޭ 
ދޮރަށް ކަންޏާއެކު، މޮހޮރުޖަހައި މަލަރުކޮށްފައެވެ. 
ޤުނޫތު  ރަށެއްގައި  އަނެއް  ކިޔާތީއެވެ.  ޤުނޫތު 
މިސްކިތުގައި  ވަގުތު،  ފަތިސް  މައްސަލައިގައި 
ވެސް  ވާހަކަ  ނެގި  ވޯޓެއް  ނުފެންނަ  ފެންނަ 
އޮތީ  ދެން  އޮތެވެ.  ނޫހެއްގައި  ފަހުން  ދާދި 
މިސްކިތެއްގައި،  އެއް  އަގުތަކެވެ.  އިޖުތިމާޢީ 
ސަޖިދަ  އިލާހަކަށް  އެއް  ސަފެއްގައި،  އެއް 
ޖަހައިފައި ފައިބާ މުސްލިމު ދެ އަޚުންނަށް އެކަކު 
އަނެކަކާ ހަތަރުކަޅި ހަމަ ކޮށްނުލެވެއެވެ. ސަލާން 
ކޮންމެ  ކީއްވެތޯއެވެ؟  ކޮށްނުލެވެއެވެ.  ގަލާން 
މީހަކަށް އަނެކަކު، ހަރުބީ ކާފަރެއްގެ ސިފައިގައި 
ފެންނާތީއެވެ.  މި ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ދެން ދީނާއި 
ތޯއެވެ؟  ކަށްވަޅެއްގައި  ކޮން  އޮންނާނީ  އަޚުލާޤު 
ލޯތްބާއި ކުލުނާއި ރަޙުމު ނެތްތަނެއްގައި އޮންނާނީ 
ކޮން ދީނެއްތޯއެވެ؟ ހަމަބުއްދިއަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ 
ލޭއޮހޮރުވުންތައް  އަރާރުންތަކާއި  މަޒުހަބީ 

ދިރެމުންާދ ދިވެހި ސަާގފަތް

އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް 
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ދަންނަބޭކަލުންނަށް،  ނަޞާރާދީނުގެ  އުފަންކުރި 
ވެސް  ލިބުނުހައި  ކަނޑާން  މަސައްކަތުން  އެ 
އެއްވެސް  ދެކޭ  އެ  އެމީހުން  މިހާރު  ގޮވާމަކީ 

ދީނެއް ގަބޫލުނުކުރާ ޒުވާން ޖީލުތަކެވެ. 

ހިތެވެ. ބަސް ފަސާދަ  ބަހަކީ ސަގާފަތުގެ 
ބަސް  ފަސާދަވާނެއެވެ.  ސަގާފަތް  ނަމަ  ވެއްޖެ 
އަޅުގަނޑުމެން  އާލާކުރުމަށްޓަކައި  ދިރުވައި 
ކުރާ އެއްކަމަކީ އަދަބީ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމެވެ. 
ޅެން  މުބާރާތްތަކެވެ.  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  
ހެއްދުމެވެ. ބަނދި ހައްދައި ކިޔުއްވުމާއި ރައިވަރު 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނަމަވެސް  ކިޔުއްވުމެވެ.  
ކުދީން މިއަދު މިކަންކަން ކުރާ ގޮތާއި ޙާލާމެދު 
ބަލާނަމަ،  ރައިވަރަށް  ވިސްނައިލަމާތޯއެވެ. 
އެކުދީންނަށް  އެއްޗެއް  ބުނާ  ރައިވަރުގައި 
ނޯވެއެވެ.  މޭރުންކޮށްދެވިފައެއް  އަންގައިދީ 
ލަފުޒީ ތިލަ މާނައެއް ކިޔައި ނުދެވެޔެކޭ ނޫނެވެ. 
ނަމަވެސް މި ދެންނެވީ ވަކިވަކި ލަފުޒުތަކުގައި ވާ 

މަފުހޫމުތަކާއި އޭގެ ތަސްވީރު ކުދީންގެ ހިތްތަކަށް 
ވާހަކައެވެ.  ނުހުންނަ  ފޯރުކޮށްދެވިފައި  ފުނަށް 
އެހެންކަމުން ކުދީން ކިޔާ ރައިވަރުގެ އިޙްސާސެއް 
އޮތީ  ދެން  ނުހިނގައެވެ.  ހިތަކު  ކުދީންގެ  އެ 
ރައިވަރު  ދިވެހީން  އިހު  ރާގެވެ.  ކިޔާ  ރައިވަރު 
ކިޔައި އުޅުނު ވަކި ރާގުތަކެއް، އޭގައި ހިފަހައްޓާ 
ރާގު،  އުނދޯލި  ހުއްޓެވެ.  ހަމަތަކެއް  ވަކި 
އޭގެ  ވަރަށް  ރާގުތަކަކީ  ފަދަ  ރާގު  އިރުވައިތޮށީ 
މައް  މޮޅު،   ރާގުވަންތަކަން  ފުން،  އިޙްސާސް 
ދިވެހި ރާގުތަކެވެ. ނަމަވެސް 12 ވަރަކަށް އަހަރު 
ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ  އަދި  ފެންވަރުގެ  މަދުރަސީ 
އިންސާފުކުރި  މުބާރާތަކަށް  އެތައް  އަދަބީ 
މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަން 
އެނގެނީ، ދިވެހިރައިވަރުގެ އަސްލުރާގު މިއަދުގެ 
ނެތްކަމެވެ.  ފޯރާފައި  ހަމައަށް  ކުދީންނާ  ކިޔަވާ 
ރައިވަރުގެ  ވަނީ  ފޯރުކޮށްދެވިފައި  އެކުދީނަން 
ވީތަނެއްގައި  މާނަވިއްޔަތު  އޭގެ  ދެލިގަނޑެވެ. 

ހުދުކާފޫރަށްވެ  އަގު  ފަންނީ  ވެއްޖެއެވެ. 
ހިނގައްޖެއެވެ. 

ހުނަރު  ބަހުގެ  ކިބައިގައި  ކުދީންގެ 
ވާހަކަ  އަނެއްކަމަކީ  ކުރެވޭ  އަށަގަންނަވާން 
އެ  ބޭއްވުމެވެ.  މުބާރާތްތައް  ދެއްކުމުގެ 
ވަގުތެއް  އެތައް  ކުދީން  މުބާރާތަށްޓަކައި 
ހޭދަތަކެއް  ވެސް  މައިންބަފައިން  ހޭދަކުރެއެވެ. 
ގޮތުން  ފަންނާބެހޭ  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  ކުރެއެވެ. 
މޮޅު  ގޮތުން،  ބުނާ  ފޮތްފޮތް  ހުންނަ  ލިޔެވިފައި 
ސިފަޔަކީ،  އެއް  ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމެއްގެ 
އަނެކާއަށް  ވާހަކަ  ބުނާ  ދެއްކުންތެރިޔާ  ވާހަކަ 
އެކަން  ޖެހުމެވެ.  ގަބޫލުކުރާން  ބަލައިގަންނާން، 
އެ ގޮތުގައި ހިނގުމެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި އެކަށޭނަ 
ބަސް  ޖެހެއެވެ.  ހުންނަން  މަޢުލޫމާތު  ޢިލްމާއި 
އެނގޭން ޖެހެއެވެ. އަދި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަންނުގައި 
އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ  އުކުޅުތައް  ބޭނުންކުރާ 
ހުންނާން  ޤާބިލުކަން  ދަތުމުގެ  ބޭނުންކުރާން 

ވާހަކަދެއްކުންތެރީންތަކެއް  ފަދަ  މި  ޖެހެއެވެ. 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭބާވައެވެ؟ ތަމްރީނުކުރެވޭ 
ބާވައެވެ؟  ވާހަކަދެއްކިޔަސް، ޅެންކިޔުއްވިޔަސް، 
ލަވަކިޔުއްވިޔަސް، އަދަބާއި ފަންނުގައި ކުޅަދާނަ 
މަންޒަރެއް  ފެންނަ  އިންޑިޔާއިން  އަވަށްޓެރި 
ފުރަތަމަ  އެމީހުން  ދަންނަވައިލާނަމެވެ. 
މުބާރާތަށް  އަދި  ނޫނެވެ.  މުބާރާތެއް  ބާއްވަނީ 
އެމީހުން  ނޫނެވެ.  ވެސް  ފަރިތަކުރުމެއް 
ގޮތުގައި  އެކަމެއްގެ  އެކަމެއް  ބާއްވަނީ  ފުރަތަމަ 
އުނގެނުމެވެ. އުނގަންނައިދިނުމެވެ. މިންނަތާއި 
ދުވަހެއް  އެތައް  ޤުރުބާނީގައި  ހިންމަތާއި 
ބެލެނިވެރީންނާއި  ދަރިވަރުންނާއި  ވޭތުކުރުމެވެ. 
ދޭދޭ  ގުޅުންތެރިކަމާއި  މީހުންގެ  ދަސްކޮށްދޭ 
އެ  މެ  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  އަދި  ކަމޭހިތުމާއި، 
އަދާކުރުމެވެ.  ފުރިހަމައަށް  ޒިންމާ  ފަރާތެއްގެ 
ކުރިމަތިލައި،  ވަޒަންކުރުންތަކާ  އިމްތިޙާނުތަކާއި 
ހިނިތުންވުމެވެ.  ރުއިމާއި  ފާސްވުމެވެ.  ފޭލިވެ، 

ގޮތުން  މި  ޝުކުރުވެރިވުމެވެ.  ކެތްތެރިވުމާއި 
އުފެދޭ ފަންނުވެރީން ބޮޑު ޢީދަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން 
ތިޔަ ގެންނަވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އަގުދެއްވައިފައެވެ.  

ކުޅިވަރުތަކަކީ  ޒަމާންވީ  ދިވެހީންގެ 
ގޮތަކީ  އައި  ކުޅެމުން  ކުޅިވަރުތައް  އެ  ނުވަތަ 
އެއްބައެވެ.  މުހިންމު  ވަރަށް  ދިވެހި ސަގާފަތުގެ 
ނަލަހެދޭ  އެޅުމާއި  ހެދުން  ކުޅިވަރުތަކަށް  އެ 
އޭގައި  ކުޅޭގޮތެވެ.  ކުޅިވަރުތައް  އެ  ގޮތެވެ. 
މީޒާއެވެ.  ފަންނުވެރި  ދިވެހި  އަމިއްލަ  ވާ 
ކުރީގެ  މެލޭޝިޔާގެ  އަންނަނީ  ހަނދާނަށް 
ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރު މުޙަންމަދު ރާއްޖެއަށް 
ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމަނިކުފާނަށް 
ގޮތުން  ދައްކައިލުމުގެ  ސަގާފީކުޅިވަރު  ދިވެހި 
އަޅުގަނޑުގެ  ޖެހިގެން،  އަންނާން  ތާރާޖަހާން 
ބަޔަކު  އެތައް  އުތުރުއަވަށު  ތޮއްޑޫ  ބައްޕައާއި 
އެކަމަށް ތައްޔާރުވި ގޮތެވެ. ތާރަ ތުން ލިޔުމާއި 
ކޮންމެ  މިއިން  ދަނޑީމާލުމާއި  ހަންއެޅުމާއި 

އަޅައި  ހެދުން  އޮމާންކަމެވެ.  ހުރި  ކަމެއްގައި 
އެންމެން  ހަމަތަކަކަށް  ވަކި  ނަލަހެދުމުގައި 
ޤާނޫނެއްގެ  އޮތް  ލިޔެވިފައި  ޖެހުނެވެ.  ފެތެން 
ނޫނެވެ.  ޖެހިގެނެއް  އަމަލުކުރާން  މާއްދާއަކަށް 
ސަގާފަތުގައި  ނުވަތަ  ގަބޫލުކުރުމުގައި  ދޮށީންގެ 
ކަނޑާން  ނިޔަފަތި  އޮތްގޮތެވެ.  ކަން  އެ 
މަތިމަސް  ބޯކޮށައި ތުނބުޅި  ޖެހުނެވެ. ރީތިކޮށް 
ތެޔޮ  ތާންޖެހުމާއި  ބޮލުރުމާ  ޖެހުނެވެ.  ހަދާން 
ރުމާފަޅިތައްޔާރުކުރުމާއި މި ފަދަ އެތައް ކަމެއް، 
ކުރިއެވެ.  ރަނަށް  ރަނުން  ތިބެ  ދަމަށް  ހޭލައި 
ހަމަ އޭގެ ފަހުން ކ. މާފުށްޓަށް ބޮޑުފާތިޙާޔަށް 
)ތާރަޖަހާން ދާ ދިޔުމެއް( ދިޔަ ދަތުރެއްގައި ސީދާ 
އަޅުގަނޑު ބައިވެރިވީމެވެ. ކޮންމެ ނަމާދުވަގުތަކު 
ވެސް  ނަމާދަށް  މިސްކިތަށް  އެކީގައި  އެންމެން 
މިއަދު  ދެން  ދެއެވެ.  ނުވަތަ  ޖެހެއެވެ.  ދާން 
އަޚްލާޤާއި،  މީހުންގެ  ކުޅޭ  ކުޅިވަރުތައް  ސަގާފީ 
ގެންނަވާށެވެ.  ހިތްޕުޅަށް  ސިފަ  ތިބޭ  އެމީހުން 
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ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާން އެކި ކަރަކަރަޔަށް، އެކި 
ބަގަތައް  އެބަ،  އަޅުގަނޑުމެން  ވިލާތްވިލާތައް 
ކުޅޭން  ކުޅިވަރު  ސަގާފީ  ދިވެހި  ފޮނުވަމުއެވެ. 
ތާހިރު  ސާދާ  އަދަބުވެރި  ތިބި  މައްދިވެހީން 
ނިޔަނެތި ގޮތާއި އަދު މި ފެންނަ ގޮތް، އިތުރަށް 

ތަފުޞީލު ކުރާނެތޯއެވެ؟ 

ކުޅިވަރު އޭގެ ގޮތުގައި ކުޅުމަކީ އަދި   
ތާރަކަމަށް  އެއީ  މުހިންމުކަމެކެވެ.   އެހައިމެ 
ނުވަތަ  ވިޔަސް  ބޮޑުބެރުކަމަށް  ނުވަތަ  ވިޔަސް 
އެހެނީ  ވިޔަސްމެއެވެ.  އެއްޗެއްކަމަށް  ނޫން  އެ 
ދިވެހީންގެ އަމިއްލަކަން ވަނީ، ބެރަކު ތާރަޔަކު 
މުންޑަކު ނޫނެވެ. އަދި ކިޔެއްތަ؟ އެ އަމިއްލަކަން 
ވަނީ، ބެރުތާރަ ޖަހާގޮތާއި މުންޑާއި ފޭލި އަންނަ 
ވައްޓަފާޅީގައެވެ. ދިވެހީންގެ ކޮންމެ ކުޅިވަރެއްގައި 
ފަންނުވެރި  ހަމަތަކަކާއި  އެތައް  އަދަބުވެރި 
ބެރުޖެހުމާއި  ހުރެއެވެ.  ހުނަރުތަކެއް  އެތައް 
ބެރުގައި  ފަދައެވެ.  އެ  ވެސް  ތާރަޖެހުން 
ދައުރެވެ.  މީހުންގެ  ޖަހާ  މާނަ  ޖަހާޖެހުމެވެ. 
ފުނަ ޖަހާމީހާގެ އެމުނުންތަކެވެ. ކުޅިޔަށް ލަވަ 
ތޮއި  ދަނޑިވަޅުތަކެވެ.  އޭގެ  ގޮތެވެ.  ބަދަލުވާ 
ލަވައިގެ  އަޑާއި ބުންއަޑުގެ ގުޅުންތަކެވެ. ޖެހޭ 
ބާވަތެވެ. ލަސްލަވައިން އަވަސްލަވައަށް ނަގުލުވާ 
އޮމާންކަމެވެ. ނަށާނެށުމުގައި ހަށިގަނޑަށް ގެންނަ 
ދަނޑިވަޅުތަކެވެ.  ހަމަކުރާ  އެ  ހަރަކާތްތަކާއި 
މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހުންނަ ތަފާތު އަމިއްލަ 
ގޮތެވެ. މި ކަންކަން މިހާރު ފެނޭތޯއެވެ. އެންމެ 

ރީތިކޮށް މިހާރު ފެންނަނީ ބެރުގެ އޮނިގަނޑެވެ. 

ބަލަގަ ސަގާފަތަކީ ވެސް، ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ 
ފަހަރެއްގައި  އެއްޗެކޭ  ބަދަލުވާނެ  ވެސް  ކަމަކީ 
ނަމަ،  ވާ  އެހެންކަމަށް  ވިދާޅުވެދާނުއެވެ.  ތިބާ 
ތިޔަ ބަސްފުޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އާދޭހޭ ޝައްކެއް 
އަޅުގަނޑެވެ.  ވެސް  ދަންނަވާނީ  ނެތޭ  ވެސް 
ބޭނުން  ދަންނަވައިލަން  އެއާއެކު  އެކަމަކު 
އަންނާން  ބަދަލު  އެ  އޮތެވެ.  އެބަ  ސުވާލެއް 
ވަކި ގޮތެއް ނޯވޭ ބާވައެވެ؟ ޖަވާބަކީ އޮވެއެވެ. 
ބަދަލެވެ.  އަންނަ  ޠަބީޢަތުގައި  އޭގެ  އެއީ 
ފަނޑުވަމުން  ދޫވަމުން،  އާދަތައް  ނުރަނގަޅު 
ހެޔޮ ގޮތްތަކަށް ހޭނެމުން ތަހުޒީބުވެ އިންސާނީ 
މީސްވަންތަކަން ކުރިއަރައިދިޔުމެވެ. ފަހަރެއްގައި 
އިޖުތިމާޢީ  ބަދަލުއައުމަކީ،   ވެސް ސަގާފަތަށް 
މަޢުނަވިއްޔާތާއި،  ފިކުރީ  އަޚްލާޤިއްޔާތާއި، 
އުޑީގައި  ޖާހިލުކަމުގެ  ހުނަރުތައް  ފަންނާއި 
މި  ނޫނެވެ.   ހަދައިލުމެއް  ފުށަށް  މުގުރައި 
ކަމަށް ތާއީދުކޮށް ވަކާލާތުކުރައްވާ އެއްބޭފުޅަކީ، 
އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމުގެ މާހިރެއްކަމުގައިވާ އެންޓަނީ 
ގޮތުގައި  ބަޔާންކުރައްވާ  އޭނާ  ގިޑެންސްއެވެ. 
ދެމި  އަމިއްލަވަންތަކަން  ބައެއްގެ  ސަގާފަތަކީ 
އިސް  މުޖުތަމަޢެއްގެ  އަސްލެވެ.  އޮތުމުގެ 
އެއްޖީލުން  ނަގުލުވެގެން  ތެރޭން  ރަށްވެހީންގެ 
އަނެއް ޖީލަށް ވާރުތަވެ، އެންމެން ބަލައިގަންނަ 
ހުންނަ  ގޮތުގައި  ހަމަތަކެއްގެ  އުސޫލުތަކަކާއި 
އޭގެ  ވެއެވެ.   ސަގާފަތެއްގައި  އާދަކާދަތައް 

މި  ނަމަވެސް  ތަރައްޤީވެއެވެ.  އެ  ޒާތުގައި 
ވަކި  ވަކި  ދުނިޔޭގެ  ފިޔަވައި،  ހަމަ  ޠަބިޢީ 
ޤައުމުތަކުގެ ސަގާފަތްތަކަށް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑު 
ގުލޯބަލައިޒޭޝަންގެ  އެއީ  އޮތެވެ.  އެބަ  ބިރެއް 
އެއްއާދަކާދަތަކަކާއި  ދުނިޔޭގައި  މިއީ  ބިރެވެ. 
ބާރުގަދަ  އިންދައިދޭ  ގަބޫލުކުންތަކެއް  އެއް 
މި  ޙަރަކާތެކެވެ.  ވިޔާފާރީގެ  އަދި  ސިޔާސީ 
ހުރީ  ވެސް  މިހާރު  ބޮކި  ނުރައްކަލުގެ  ކަމުގެ 

ދިއްލި ރަތްވެފައެވެ. 

ސަގާފީ  ފުނޑުފުނޑުވަމުންދާ  އާދެ! 
ބަހާތައް ހިމުންވަމުން، ފުރެއްދެ ނުފޫޒުތަކާއެކު 
ގެށެމުން މި ދަނީ ގްލޯބަލައިޒޭޝަންގެ މި ދެންނެވި 
މާސިންގާ ޙަރަކާތުގެ އޮއިވަރުގެތެރޭގައެވެ. ޙާލަތު 
މިހެން އޮތް އިރު،  މި މަޒުމޫނު ލިޔާންވެގެން 
ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ  މަދަރުސާއަކާއި  ތިން 
ލައްވައި  މުދައްރިސުން  ދަރިވަރުންނާއި  ބައެއް 
ފުރުވީމެވެ.  ފޯމު  ސަރވޭ  ސާޅީހަކަށް 
ތަފުޞީލަށް  ގޮތުގެ  ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  ފޯމު 
'ދިވެހި  ބޭނުންވީ  ދެނެގަންނާން  ނުދަމާތޯއެވެ. 
ސަގާފަތު' މިހެން ބުނީމާ އެންމެ ފުރަތަމަ އެއިން 
ސިކުނޑީގައި  ނުވަތަ  މާނައަކީ  ލިބިދޭ  ހިތަށް 
ކުރެހޭ ތަސްވީރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ބޭނުމަކީ އެ ދެ 
ލަފުޒުގައި ވާ ފުން މާނަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 
މިންވަރު  ދިލިފައިވާ   ލޯ  ބުއްދިޔާއި 
ދެނެގަތުމެވެ. ސަރވޭގެ ބައިވެރީންކުރެ 83% 
މިހެން  'ދިވެހި ސަގާފަތް'  ޖަވާބަކީ  ގެ  މީހުން 
ބުނީމާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިތަށް ސިފަވަނީ ރަތް 
ބޮޑުއީދުގެ  ނުވަތަ  މުންޑެއްކަމަށެވެ.  ލިބާހަކާއި 
ބޮޑުމާއްޔެވެ. ޙާލު ހުރި ގޮތް ނިކަން ވިސްނައި

ވަޑައިގެންބައްލަވާށެވެ! 

އަޅުގަނޑު  މައުޟޫޢަކަށް  މަޒުމޫނުގެ  މި 
ދިވެހި  ދިރެމުންދާ  އުޅެނީ  މި  ލިޔެގެން 
މާނައެއް  ދެ  މައިގަނޑު  ދިރުމުގެ  ސަގާފަތެވެ. 
ދަނޑެއްގައި  އޮވެއެވެ.   ފޮތުގައި  ދިވެހިބަސް 
ގަސްތަކެއް ރުވީމާ އެ ގަސްތައް މޫލައި ހެދޭން 
ފެށުމަކީ އެ ދަނޑު ދިރެމުންދިޔުމެވެ. އަނގަޔަށް 
ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފައި   ހަފައި  އެއްޗެއްލައި 
އެތެރެއަށް ހިފީމާ އެ އެއްޗެއް ވެސް ދެން ދާނީ 
ދިވެހި  ނަމަ،  ވާ  އެހެންކަމަށް  ދިރެމުންނެވެ. 
ފެހި  މުބާރަކް  ''ދިވެހީންގެ  ދަނީ  މި  ސަގާފަތް 
ދިވެހި  ނޫނީ  ބާވައެވެ؟  ދިރެމުން  ދަނޑުގައި'' 
ސަގާފަތް މި ދަނީ ހުޅަނގުގެ ގުލޯބަލައިޒޭޝަނޭ 
ދިރެމުން،  އަރުތެރެއިން  ދެޔޯގެ  ކަޅު  ކިޔުނު، 

ނޫން ބާވައެވެ؟ 
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ހުރާގޭ  މަންމާފުޅަކީ  އިސްމާޢީލުދީދީގެ 
ޙުސައިން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ ދޮން އަޙުމައިދި 
)ފަހުން ކުޑައަޙުމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އޭގެ 
ގެ  ކިލެގެފާނު(  ދޮށިމޭނާ  އަޙުމަދު  ފަހުން 

ކަތްދައިދި )ޚަދީޖާ( އެވެ.  

ދޮންކޮއްކޯގެ  ނެވިގޭ  ހޮޅުދޫ  ބައްޕާފުޅަކީ 
ދޮންމަނިކު )އަލްޙާއްޖަ ޙަސަން މަނިކު( އެވެ. 
ހިސާބު  ކިޔާށާއި  ލިޔަން  ތާނަ  ދޮންމަނިކު 
ބަހުން  ހިންދުސްތާނު  އެއީ،  ދެނެލައްވައެވެ. 
ނެއްވެކެވެ.  ދެނެލައްވާ  ދައްކަން  ވާހަކަ 
ކުޅަދާނަ  އޮޅުލުމަށް  މަރުޖާނުކޮށީގެ 

އިސްދަރިވަރެކެވެ. ގަލޮޅުގޭ ޢަލީ ދޮށިމޭނާ 
ކިލެގެފާނުގެ ޚާދިމެކެވެ. 

ްނެވ  ަފ ީދީދ ުއ ުލ ީޢ ިއްސާމ
ަވަޑިއަގުތްނ

ދޮންމަނިކުގެ  ނެވިގޭ  ހޮޅުދޫ 
އިސްމާޢީލުދީދީ އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ 
އަހަރު  ވަނަ   1276 ހިޖުރައިން 
ފުރަތަމަ  މަހުގެ  އައްވަލު  ޖުމާދިލް 
ބުދަ  އައި  ތެރޭ  ފަނަރައިގެ 

ދުވަހެއްގައި ގަލޮޅު ބޮޑުގޭގައެވެ. 

ެއްއަބނޑު ެއްއަބާފ ޭބުފޅުްނ
އިސްމާޢީލު ދިދީއާ އެއްބަޑު އެއްބަފާގައި 

ހަތް ބޭފުޅުން ތިއްބެވިއެވެ. އެންމެ ދޮށީ ބޭފުޅަކީ 
ޢަލީ ދީދީއެވެ. ދެން އިސްމާޢީލް ދީދީ އެވެ. ދެން 
ޛުލައިޚާ ދީދީ އާ ފާޠިމާ ދީދީ އެވެ. އެއަށްފަހު 
އިސްމާޢީލު  އެއަށްފަހު  އެވެ.  ދީދީ  މުޙައްމަދު 
ދީދީގެ ލޮބުވެތި މަންމާފުޅު ކަތްދައިދި އާލާސްވެ 
އިންނަވާ އެއްމާބަނޑު ދެބޭފުޅުން ރައްކައުވިއެވެ. 
އެއީ ޢަބުދުهللا ދީދީ އާއި އެހެން ބޭފުޅެކެވެ. މި 

ބޭފުޅާ އަވަހާރަވީ އެވެ. 

ަމިއ ަބަފިއ ަކލުން ައަވާހަރވުން 
މަންމާފުޅު  ލޮބުވެތި  އިސްމާޢީލުދީދީގެ  
އެންމެފަހުން  އެދީދީ  އަވަހާރަވީ  ކަތްދައިދި 
ރައްކައުވި އެއްމާބަނޑު ދެ ބޭފުޅުން ރައްކައުވުމުގެ 
ހިޖުރައިން 1285  މަސްފުޅުތުރަނުވެ  ތެރޭގައި 
އާދީއްތަ  ވީ   14 މަހު  ޖުމާދިލްއާޚިރު  އަހަރު 
ދުވަހުއެވެ. ފަސްދާނު ލެވިފައިވަނީ މާލޭ ހުކުރު 

އިސްމާޢީލު  އޭރު  ގޯތިތެރޭގައެވެ.  މިސްކިތު 
ދީދީގެ ޢުމުރުފުޅުން ނުވަ އަހަރެވެ.  

އިސްމާޢީލުދީދީގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ އަލްޙާއްޖަ 
ޙަސަން މަނިކު އަވަހާރަވީ 1313 ވަނަ އަހަރު 
ކިޔާ  "ބޮޑުބޭރަށްހިންގުމޭ"  ފެތުރުނު  މާލޭގައި 
ވަބާގެ ތެރޭގައެވެ. އަވަހާރަވީ ކަޅިހަރުގޭގައެވެ. 
ހުކުރުމިސްކިތު  މާލޭ  ލެވިފައިވަނީ  ފަސްދާނު 

ހަލަބޮލިކަމާއި  ބޭފުޅެކެވެ.  ހަށިކޮޅުހެޔޮ 
މުރަނަކަން ރަނގަޅަށް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި 
ދުވެވަޑައިގަތުމާއި  އެކެވެ.  ދީދި  ފިސާރި 

ގަސްގަހަށް އެރުއްވުން ގިނަ ބޭފުޅެކެވެ. 

އެދީދީގެ  މަސައްކަތުގައާއި  ގޭތެރޭގެ 
މަސަލަސްކޮށް  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ހަގަށް 
އިސްމާޢީލު  ކަންތަކުގައި  ގެތެރޭގެ  ދެއްވުމާއެކު 
އެހީތެރިވެ  ނުހަނު  މަންމާފުޅަށް  އޭނާގެ  ދީދީ 
ދީދީގެ  އިސްމާޢީލު  ދެއްވައެވެ.  ވަޑައިގެން 
ކަންތައް ހުންނަގޮތުން ބައެއްފަހަރަށް ކަތްދައިދި 
އިސްމާޢީލު  ވީނަމަވެސް  ހިތްޕުޅާނުވާގޮތް 
ޅަގޮތުން  ހުންނަ  ޢަމަލުފުޅުތައް  ދީދީގެ 
ވަޑުވަން  ހިނިފުޅު  އަވަހަށް  ނުހަނު 
ޖެހޭގޮތް މެދުވެރިވެއެވެ. އަދި މި ކަހަލަ 
"މަގޭ  ގިނަގިނައިން  ވަގުތުތަކުގައި 
އަހަރެމެން  އިސްމާޢީލް،  މިކޮއި 
ވެސް،  ނެތްދުވަހަކުން  މީހުން  ދެ 
އުޅެފާނެޔޭ"  ގޮވައިގެން  މިކުދިން 

ވިދާޅުވެއެވެ.  

މިބަސްފުޅަކީ،  ކަތްދައިދީގެ 
ހެޔޮ  މައްޗަށް  އިސްމާޢީލުދީދީގެ 
ވެގެން  ހެޔޮފާލަކަށް  ދުޢާއަކަށް 
އިސްމާޢީލުދީދީގެ  ބަސްފުޅެކެވެ.  ދިޔަ 
ވުމަށްފަހު  އަވަހާރަ  ބަފައިކަލުން  މައި 
އެއްބަފާ  އެއްބަޑު  އޭނާގެ  މިދީދީއަކީ  ވެސް 
ކަމުގަ  ރަހުމަތެއް  ހުރި  މައްޗަށް  ބޭފުޅުންގެ 

ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ. 

ޢުމުރުފުޅުގައި  ތުއްޕުޅު  އިސްމާޢީލުދީދީ 
ވަޑައިގެން  ގަލޮޅުގެއަށް  ގިނަގިނައިން  ވެސް 
ހިއްޕަވާ  ކުދީންނާއި  ފަސްގަނޑުގައި  އެތާނގެ 
ކޮށީގެ  ރަނަހަމައިދި  ހައްދަވައެވެ.  އޮޅުލައްވާ 
މިހެންކަމުން  ގަލޮޅުގެއަށެވެ.  އެދުރުކަންއޮތި 
މަސައްކަތް  ކުޅިޖެހުމުގެ  ދީދީ  އިސްމާޢީލު 
ދޮށިމޭނާ  ޢަލީ  އެދުރުބޭކަލަކީ  ކުރެއްވިއެވެ. 

ކިލެގެފާނުގެ އިބްރާހީމް ދީދީ އެވެ. 

ކުޅިޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްމާޢީލުދީދީ 
އޮޅުލުމުގައި  ނުގަތަސް  ވަޑައި  ކުރިއަރައި  މާ 
އައީ  ހުޅުވެމުން  ލޯފުޅު  ދީދީގެ  އިސްމާޢީލު 
ކޮއްޕުމާއި  ދުވުމާއި  އަވަހަށެވެ.  ވަރަށްވެސް 

ހޮޅުދޫ ނެވިގޭ ދޮންކޮއްކޯގެ ދޮންމަނިކުގެ އިސްާމީޢލު ީދީދގެ 
ޭމަޖރ ިރަޓަޔރްޑ ުޙަސިއްނ ާޝިކުރތުއްޕުޅުއިރުގެ ޙަާޔތްޕުޅަށް ބަާލލުމެއް

ގޯތިތެރޭގައެވެ، 
ނިޔާވިއިރު  މަނިކު  ޙަސަން  އަލްޙާއްޖަ 
އޮންނަނީ  ވާރު  ދެކުނުބުރީގެ  މިލަދުންމަޑުލު 
ޙަސަންމަނިކު  އަލްޙާއްޖަ  މަނިކަށެވެ.  ޙަސަން 
ޢުމުރުފުޅުން  އިސްމާޢީލުދިދީގެ  އަވަހާރަވީއިރު 

ތިރީސް ހަތް އަހަރެވެ.  

ަޅުފާރެގ ުދަވްސަވުރ
ދުވަސްތައް  ޅަފުރާގެ  އިސްމާޢީލުދީދީގެ 
ހަތަރު  ކާށިދޫގޭގެ  ގަލޮޅުގެއާއި  ހޭދަކުރެއްވީ 
ކިލެގެފާނުގެ  ދޮށިމޭނާ  ޢަލީ  ތެރޭ،  ފުޅަފުގެ 
އިސްމާޢީލު  ދަށުގައެވެ.  ބެއްލެވުމުގެ  އޯގާވެރި 
ޅަބާޅަ،  ޅަނދޮޅު،  މަދު،  ބަލި  ދީދީއަކީ  62
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ކިލެގެފާނު  ދޮށިމޭނާ  ޢަލީ  ނޯލައެވެ.  ގާތުން 
ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާގެ ސިޔާސަކަމާއި އެއްވަރަށް 
އެބަހުއްޓެވެ.  ކަންތައްތައްވެސް  ރަނގަޅު 
އާދައިގެ ކުދިންނާ ތަފާތު ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ 
ދައްތަގެ  މިހުރީ  ހީކޮށް  އަހަރެން  ކުއްޖެކެވެ. 
އެތާ  ގެންގޮސް  ގާއްޔަށް  ދެބެން  ދޮށްޓަށްތިބި 
މިވާހަކަފުޅަށްފަހު،  ކަމަށެވެ.  ގެންގުޅޭން 
ކާށިދޫގެއަށް ވަޑައިގެން ކަތްދައިދިއާ ދެބޭފުޅުން 

ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.  

މިވާހަކަފުޅު  ކިލެގެފާނު  ދޮށިމޭނާ  ޢަލީ 
އާއި  ދީދީ  ޢަލީ  ކަތްދައިދި،  ދެއްކެވުމުން 
"ތިޔަކުދިން  ގެންނަވައި  ދީދީ  އިސްމާޢީލު 
ތިއްތިބޭ އަރިހުގައި ގާލީގައި ތިބެން ދާންވިއްޔޭ، 
މަންމަވެސް ވިހާގަދަވީހާ އަވަހަކަށް ގެންދަވާނަމޭ 
ވިދާޅުވިއެވެ". ވިދާޅުވުމުން ލިބިވަޑައިގެންވަރުގެ 
ހަނދުމަފުޅެއް  ލިބިވަޑައިގެން  އުފާފުޅެއް  ބޮޑު 

އުޅެނިކޮށް  ފުރިހަމަނުވެ  މުޅިން  މިކަންކަން 
ފުރާވަޑައިގަންނަވަން  ވަޑައިގަތުމަށް   ގާއްޔަށް 

އިސްމާޢީލް ދީދީއަށް ޖެހިވަޑައިގަތެވެ.  

ވަޑައިގަތްތާ  ގާއްޔަށް  އިސްމާޢީލުދީދީ 
މާކަގިނަދުވަހެއްނުވެ ސޯލޭން ތަކިޔާގެ ވެރިމީހާ 
ދީދީއަށް  އިސްމާޢީލު  ލައްބޭ،  އިސްމާޢީލް 
ކަންތައް  ދީނުގެ  ކިޔަވާއަރުވައި  ޤުރުއާން 

ދަސްފުޅުކޮށް އަރުވަންފަށައިފިއެވެ. 

ްސޫކަލށް ެވެދަވަޑިއަގތުން 
އިސްމާޢީލްދީދީ ގެ މައިފުށުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު 
ގަލޮޅުގެ ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު، އިސްމާޢީލުގެ 
ލޮބުވެތި ބައްޕާފުޅު ހޮޅުދޫ ނެވިންގޭ ދޮންކޮއްކޯގެ 
ސަރުކާރުގެ  ގާލީ  އާބަހާއެކު  ދޮންމަނިކު 
އެދީދީގެ  އާއި  އިްސމާޢީލުދީދީ  ސްކޫލްއަކަށް 
އިސްމާޢީލު  އެވެ.  ވެއްދެވި  ޢަލީދީދީ  ބޭބޭފުޅު 
ކިޔެވުމާއިގެން  ޚިލާފަށް  ޢަލީދީދީއާ  ދީދީއަކީ 

ޖެހުމާއި  ތަފާ  ނެއްޓުމާއި  ބެއްދުމާއި  ފުމުމާއި 
އިސްމާޢީލު  ތެރޭގައި  ގިނަކަންތަކުގެ  މިފަދަ 
ދީދީއަކީ ލޯފުޅުހުޅުވެމުން ވަޑައިގެން ބޭފުޅެކެވެ. 

ިއްސާމީޢލު ެދެނަވަޑއިަގްނަނވާ ޭބުރބަްސަތއް 

ކަރައިން  ދޮންމަނިކު  އެއްއަހަރަކު 
ހަލަނި  އަހަރުގެ  ނުވަ  އަށް  ދުރުވެންނެވިއިރު، 
ސެޓިގަމު  އަންނަ  ގަލޮޅުގެއަށް  އިސްމާޢީލުދީދީ 
ދިވެހީންގެ  ފުރެއްދި  އެހެންވެސް  މީހުނާއި 
ހިންދުސްތާނު  ކުރައްވައިގެން  ގާތުން ދަސްފުޅު 
ދިމާއަށް  ކުދިންނާއި  ބަސް  އެކިދެތިން  ބަހުގެ 
މިކަމާ  ފެނިލައްވައިގެން  އުޅުއްވާތީ  ވިދާޅުވެ 

ހައިރާންވެލެއްވިއެވެ.  

ގާއްޔަށް  އިސްމާޢީލުދީދީ  ތުއްޕުޅު 
ސޯޅިޔާ  ދުވަސްކޮޅެއްތެރޭ  މަދު  ވަޑައިގެންތާ 
ދައްކަވަން  ވާހަކަ  ބަހުން  ސިންގަޅަ  ބަހާއި 
ގަލޮޅުގޭތެރެއިން  އަދި  ފައްޓަވައިފިއެވެ. 
ހިންދުސްތާނު  ބިންގާމަތީގައި  އެޅުނު 
ބަސްތަރައްގީ ކުރައްވައި އެބަހުން ވާހަކަދަކަވަން 

ފައްޓަވައިފިއެވެ.  

ސަރުކާރު  ގާލީގެ  އިސްމާޢީލުދީދީ 
ސްކޫލަށް ފޮނުއްވި ހިސާބުން އިނގިރޭސި ބަސް 
ދަސްފުޅުކުރައްވައި އިނގިރޭސިބަހުން މުޢާމަލާތު 

ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. 

މެހެމާން  ކިލެގެފާނުގެ  ދޮށިމޭނާ  ޢަލީ 
ހަރީރާ  ޢަލީ  ސައްޔިދު  ހުންނެވި  ނަވާޒީގައި 
ވަޑައިގެން  އުނގެނި  ބަސް  ޢަރަބި  އަރިިހުން 
ޢަރަބި ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. 

ދޮންކޮއްކޯގެ  ނެވިންގޭ  ހޮޅުދޫ  އާދެ، 
ދީދީގެ  އެ  ދީދީ  އިސްމާޢީލު  ދޮންމަނިކުގެ 
އިތުރުން  ބަހުގެ  ދިވެހި  މާދަރީބަސްކަމުގައިވި 
ޢަރަބި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހާއި ހިންދީ ބަހާއި 
ވާހަކަފުޅު  ބަހުން  ސިންގަޅަ  ބަހާއި  ސޯޅިޔާ 

ދައްކަވާ މުޢާމަލާތު ކުރެއްވިއެވެ. 

އެްނެމ ޮބޑު ުއާފުފުޅ
ދިޔަ  އަންނަމުން  ސިޔާސަތައް  ރާއްޖޭގެ 
ދޮށިމޭނާ  ޢަލީ  ގަލޮޅުގޭ  ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާ 
ގާއްޔަށް  ދޫކުރައްވާ  ރާއްޖެ  ކިލެގެފާނު 
ބަދަލުވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ޚިޔާލުފުޅު ގެންގުޅުއްވި 
ނެވިންގޭ  ހޮޅުދޫ  ދުވަހަކު  އެއް  ދުވަސްވަރެވެ. 
ކިލެގެފާނަށް  ދޮށިމޭނާ  ޢަލީ  ދޮންމަނިކު، 
މިހާރު  އިސްމާޢީލު  އަޅުގަނޑުގެ  ދެންނެވިއެވެ. 
ދައްކަވައެވެ.  ވާހަކަ  ބަހުން  އުރުދޫ  ކުޑައިކޮށް 
ދަސްކުރީ މިތަނަށް މިއަންނަ ސެޓިގަމު މީހުންގެ 

ވަރަށްފަހުކޮޅުގައިވެސް  ޢުމުރުފުޅުގެ  ނެތްކަމަށް 
އިސްމާޢީލު ދީދީ ވިދާޅުވާކަމަށް ވެއެވެ. 

ުޤުރއާްނ ިކަޔވާ ިވާދުޅވުްނ
ކޮމާންޑަރ  ކުޑަކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ފުރަތަމަ  ދީދީއަށް  އިސްމާޢީލު  ދޮންމަނިކުގެ 
އެދުރުކަމާއިގެން  ހެންވޭރު  ލިޔެދެއްވީ  އަލިފުބާ 
ދޮށީތުއްތުއެވެ.  އެދުރުގޭ  މަންދޫ  ހުންނެވި 
ލަފާދާރު  ތިއްބެވި  މާލޭގައި  އެދުވަސްވަރު  މީ 
މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. ދޫފަސޭހަ ޤުރުއާން 
ކިޔެވުމަށް ފަރިތަ އެދުރުބޭކަލެކެވެ. އިސްމާޢީލު 
ދީދީއަށް އަކުރުދަސްފުޅުކޮށް އަރުވައި ގުރުއާން 
ކިޔަވައިދީ އީމާން، އިޙުސާންކަމާއި އިސްލާމްކަން 
ދަސްފުޅުކޮށް އަރުވައި ނަމާދު ރޯދަފަދަ ދީނުގެ 
ފަދަ  ސުންނަތް  ވާޖިބުތަކާއި  ފަރުޟުތަކާއި 
ދަސްފުޅުކޮށް  ފުރަތަމަ  ރުކުންތައް  ދީނުގެ 
ނަމަވެސް،  އެވެ.  ދޮށީތުއްތު  މި  އަރުވަންފެށީ 

އުޅުއްވާ ބޭފުޅަކަށް ނުވެއެވެ. އިސްމާޢީލުދީދީގެ 
ތޮޅުމާއި  ސަމާސާއާއި  ކުޅިވަރާއި  ކިބައިގަވަނީ 
ފެންނަފަދަ  ކުޑަކުއްޖެއްކިބައިން  ބޯހަރު  މިފަދަ 

ސިފަފުޅުތަކެވެ. 

ޭބްސެވިރކަން ަދްސުފުޅުކެރްއވުްނ
އިސްމާޢީލުދީދީގެ ދެބެން އާދެ، ޢަލީދީދީއާއި 
އިސްމާޢީލުދީދީ ސްކޫލަށް ވެއްދެވުމަށްފަހު، ޢަލީ 
ލިޔުންތަކާއި  ގޭތެރޭގެ  ކިލެގެފާނު  ދޮށިމޭނާ 
އާ  ދީދީ  ޢަލީ  ލިޔުން  ބައެއް  ބެހޭ  ފިހާރައާ 
ދީދީއާ  އިސްމާޢީލު  ހަވާލުކުރެއްވިއިރު 
ހަވާލެއް  މަސައްކަތްޕުޅެއް  އެއްވެސް  މިފަދަ 
ދީދީ،  އިސްމާޢީލު  މުރާލި  ނުކުރައްވައެވެ. 
އުޅުއްވާއިރު  އާލާސްކަންފުޅާ  ބޭބޭފުޅުން 
ބޭސްކޮޅުހަދަން ޑޮކްޓަރުން ނުވަތަ ފަތްޕިލާވެލީގެ 

ިލިބަވަޑިއެގްނަފިއާވ  ީދީދައްށ  ިއްސާމީޢުލ  ުގުދަރުތްނ 
ުމާރިލަކުމެގ ިސަފިއްނ ިއާސިހަތުކ ުތްއުޕުޅ ިއްސާމީޢުލ ީދީދ 
ައީކ ެއުހިރާހ ަޑޯރާގިއްނެގ ަމްއަޗްށ ައުމުރިހްނަގާވ ެއީމުހްނ 
ެޖިހލުްނވާ ަޢަމލުން ކަްނކަން ަދްއަކވާ ިފާސރި ެކރޭ ިހާވގި 

ެވިރަޔަކށް ެވަވަޑިއގެްނިފެއވެ. 
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ގެނުވައިގެން  އައިސަބާވަ  ކުރާ  ބޭސްވެރިކަން 
ޑަކުޓަރުންދޭ  ހެއްދެވުމާއި  ބޭސްކޮޅު 
ބޭސްކޮޅު  ބޭސްނެންގެވުމާއި  ބޭސްސިޓީއަށް 
އަދި  ދެންނެވުމާއި  ގަވާޢިދު  ބޭނުންކުރާނެ 
ބައެއްފަހަރަށް ބޭސްކޮޅު އެރުވުންފަދަ ކަންކަން 
އިސްމާޢީލު ދީދީ ކޮނޑުފުޅުގަ އަޅުއްވައިފިއެވެ.  

ބުރޮޅިއާއި  އަރޮޅި  ދީދީ  އިސްމާޢީލު 
ހަދަން  ބޭސްކޮޅު  ހަދާ  ފަތްޕިލާވެލީން 
އައިސަބާވަ  މިދުވަސްވަރު  ދަސްކުރެއްވީ 
އެދުވަސްވަރު  އަކީ  އައިސަބާވަ  އަރިހުންނެވެ. 
ބުރޮޅިއާއި  އަރޮޅި  މަޝްހޫރު،  ގާލީގައި 
ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭސްވެރިކަންކުރާ ސޯލިޔާ އެކެވެ.  

ަދްނެގަދުރަވްއޭތެގ ިދިރުއުޅްއުވްނ
ދަންގެދަރުވައްތޭ އަކީ ގަލޮޅުގޭ ޢަލީ ދޮށިމޭނާ 
ކިލެގެފާނުގެ ގާލީގަ ހުރި ގެކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން 
މައިފުށުގެ  އިސްމާޢީލުދީދީގެ  އެއްގެކޮޅެވެ. 

ބޮޑުބޭބެ ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ ބެއްލެވުމުގެ 
ތަރުބިއްޔަތުވެ،  އިސްމާޢީލުދީދީ  ދަށުން 
އައިއިރު  ބޮޑުފުޅުވަމުން  އެކު  އުފާފާގަތިކަމާއި 
ބަގީޗާ  އަންގަވާފައިވަނީ  އިސްމާޢީލުދީދީއަށް 
ނުކުރާގޮތް  އެކަންކުރާ  ބަލަހައްޓާކުދިން 
ބެލެހެއްޓުމަށެވެ. ގުދުރަތުން އިސްމާޢީލުދީދީއަށް 
ސިފައިން  މުރާލިކަމުގެ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 
އަކީ  ދީދީ  އިސްމާޢީލު  ތުއްޕުޅު  އިސާހިތަކު 
އަމުރުހިންގަވާ  މައްޗަށް  ޑަރޯގާއިންގެ  އެހުރިހާ 
ކަންކަން  ޢަމަލުން  ޖެހިލުންވާ  އެމީހުން 
ވެރިޔަކަށް  ހިވާގި  ކެރޭ  ފިސާރި  ދައްކަވާ 
ވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އިސްމާޢީލުދީދީ ކުރައްވަމުން 
މަސައްކަތުގެ  ބެލެހެއްޓެވުމުގެ  ބަގީޗާ  ގެންނެވި 
ތަރުޖަމާނަކީވެސް  ކިލެގެފާނުގެ  ޢަލީ  އިތުރުން 
ދޮށިމޭނާ  ޢަލީ  ބޭރުން  އިސްމާޢީލުދީދީއެވެ. 
އަންނަމީހުނާއި  އަރިހަށް  ކިލެގެފާނު 
މުޢާމަލާތުގައި  ކުރެވޭ  ދެމެދު  އެކިލެގެފާނާއި 

ޢަލީ  އަށެވެ.  އިސްމާޢީލުދީދީ  މެދުވެރިއަކީ 
ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީނަމަ 
އިސްމާޢީލުދީދީއެވެ.  ގެންދަވަނީ  އަރިހުގައި 
ކަންތައްތައް  ބައެއް  ބެހޭ  ބެންކާއި  ކަސްޓަމާއި 

ހިންގަވަނީވެސް އިސްމާޢީލު ދީދީ އެވެ.  

ކިލެގެފާނު  ޢަލީ  އިސްމާޢީލުދީދީއަކީ 
މަސައްކަތަކަށް  ކޮންމެ  މޮޅު  ދެރަ  އެންގެވި 
އަވަސް  ހީވާގި  މުރާލި  ހުންނަވާ  ތައްޔާރުގައި 
އިސްމާޢީލުދީދީގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  މިޒާޖުގެ 
ސަރުދާރީކަން  ސިފަވެރިކަމާއި  މިޒާޖުފުޅަކީ 
ދަރިކަލުން  ލޮބުވެތި  އިސްމާޢީލުދީދީގެ  ކަމުގައި 
އިސްމާޢީލުދީދީ  މީރުބަޙުރު  އާދެ،  ދޮންތުއްކަލާ 

ލިޔުއްވައެވެ.  )ނިމުނީ(

ަމުޢޫލާމުތ: ދޮންތުއްކަލާގެ ބައްޕަގެެ ހަނދާން. 

މީ ކޯސްޓްގާޑޭ ފަޚުރުވެރި ޢަމަލާ ބަހުން ދައްކާނަމޭ

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާނަމޭ   

ކަނޑު ފަޅުތަކުން ޣާޒީ ރަދުން އޮޑި ދުއްވަވާ ދެއްކެވި މަގުން 

އަޅުވެތިކަމަށް ތަން ނުދިނުމަށް ދުއްވާ ޖިހާދު ކުރާނަމޭ   

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި    

ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު ކަނޑުމަތިން ނަޞްރާ ފަތަޙަ ހޯދާނަމޭ     

ކުރިމަތިވަމުންދާ ކާރިސާ ތަކުގައި ކަނޑާ ވައިން އިސްނަގާ 

ޤާބިލުކަމާއެކު ޖޯޝުގައި މަދަދާ އެހީތެރިވާނަމޭ 

ހާލުގަޖެހޭ ހިނދު މީހުންނާ މުދަލާ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި     

ނަފުސަށްވުރެން ކުރިއަށް ޤައުމު އިސްކޮށް އެހީތެރިވާނަމޭ     

މަސްކަނޑުތަކާ އައްސޭރިފަށް ކޮށްދީ ޙިމާޔަތް ޢަޒުމުގައި 

ފަސްގަނޑުގެ ޙައްޤަށް ވާން ޝަހީދު ކެރިގެން ފިދާވެސް ވާނަމޭ  

މީ ނަލަ ޖަޒީރާ ޝަރަފުވެރި ސިފައިންގެ ބާރޭ ޤަދަރުވެރި     

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޤާއިމުވެ ޚިދުމަތް ދޭނަމޭ       

އެމްއެންީޑއެފް ކޯސްޓްާގޑުގެ ލަވަ

ޮކމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުهللا ސަޢީދު
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ޖައުފަރު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތް އުފުލައިދޭނީ

ޤައުމާ ދީން ރައްކާކޮށްދޭނީ  

ޤައުމުގެ ޙުރުމަތުގާ ތިބެ ދޭނީ   

ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި ސިފައިންނޭ    

އެއްބައިވަންތަ ކަމާއެކު ތިބެގެން

އެއްޢަޒުމެއްގައި އެންމެން ގުޅިގެން  

އެއްރޫޙެއްގައި ކުރިއަށް ދާނީ   

ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި ސިފައިންނޭ    

އިސްލާމްދީން ކުރިއަށް ނެރެ ތިބެގެން

އިސްލާމީ ވަޙުދަތު އިސްކޮށްގެން  

އިސްލާމްދީން ނަގަހައްޓަން ދާނީ   

ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި ސިފައިންނޭ    

ޙުއްރިއްޔަތުގާ ދިރުމެއް ހުރިކަން

ޙުއްރިއްޔަތުގެ ޤަދަރު މަތިވެރިކަން  

ޙުއްރިއްޔަތުގެ އަޑުން އިއްވާނީ   

ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި ސިފައިންނޭ    

ޤައުމުގެ ސިލްމާއި ސަލާމަތުގައި

ޤައުމަށް ލާބަ ލިބޭ ފަހި މަގުގާ  

ޤައުމީ ބަޠަލުން ފަދައިން ވާނީ   

ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި ސިފައިންނޭ    

ޚާއިނަކާ އެއްބަސް ނުމެވާނަން

ޚާއިނަކަށް ފުރުސަތު ނުމެދޭނަން  

ޚާއިނުނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނީ   

ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި ސިފައިންނޭ    

ކުރިމަތިވާ އެކި ޙާލަތްތަކުގާ

ކަރުނުން ލޯތަށް ފުރިދާ ހިދުގާ  

ކުލުނާއެކު ޚިދުމަތުގައި ވާނީ   

ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި ސިފައިންނޭ    

އަބަދުވެސް ޚިދުމަތުގައި – ޤައުމުގެ ސިފައިން
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އަންވަރު އިބްރާހީމް

އެމެރިާކގެ އަސްކަރިއްާޔއިން 
އަންހެނުން ހޯދި ާޖގަ

ޑެބޯރާ ސެމްސަންއަކީ އެމެރިކާގެ އެހެން 
އަންހެނުންނެކޭ އެއްފަދަ އަންހެނެކެވެ. ހަމައެކަނި 
އަސްކަރިއްޔާއިން  އަންހެނުންނަށް  ތަފާތަކީ 
އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރުމެވެ. 
ނަތީޖާއަކަށްވީ  ނުޖެހުމެވެ.  ހިތްހަމަ  އެކަމާމެދު 
އެމެރިކާގެ އިންގިލާބީ ހަނގުރާމާގައި ފިރިހެނުންގެ 
ހުރެ"  "ފިރިހެނަކަށްވެ  އަޅައިގެން  ހެދުން 
ހަނގުރާމަ  ބައިވެރިވުމެވެ.  ހަނގުރާމައިގައި 
ނިމެން އުޅެނިކޮށް، ހަނގުރާމާގައި އޭނާގެ ފައި 
އަންހެނެއްކަން  އެއީ  އެހިސާބުން  ޒަޚަމްވުމެވެ. 
އެނގިގެން  އަސްކަރިއްޔާއަށް  އެމެރިކާގެ 
ދިޔައެވެ. އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު 
ޑެބޯރާ  ފުރުޞަތު  ވަކިވުމުގެ  އަސްކަރިއްޔާއިން 
ސެމްސަންއަށް ލިބިގެންދިއުމެވެ. މިފަދަ އެތައް 
އަންހެނުންނެއްގެ ޚިދުމަތް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ 

ތާރީޚްގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެ  ބަލާއިރު  ތާރީޚަށް  އެމެރިކާގެ   
ގައުމުގެ އިންގިލާބީ ދުވަސްވަރު އަސްކަރިއްޔާގައި 
މުޅިންހެން ވެސް ޙަރަކާތްތެރިވީ ފިރިހެނުންނެވެ. 
އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ޖާގައެއް އަސްކަރިއްޔާއަކު 
ބަލާކަށް  މަންޒަރުތައް  އެ  ނަމަވެސް  ނެތެވެ. 
ދައްތައިންނާއި  މަންމައިންނާއި  މާމަމެންނާއި 
ނުކުރެވުނެވެ.  ކެތެއް  އަނބީންނަކަށް 
ބޭބެމެންނާއި  ބައްޕައިންނާއި  ކާބަފައިންނާއި 
ބައިވެރިވާން  ހަނގުރާމައިގައި  ފިރިން 
ނިންމީ  ވެސް  އަންހެނުން  ވާތީ  މަޖުބޫރުވެފައި 
އެހީތެރިކަން  ފިރިހެނުންނަށް  ގޮތަކުން  ވެވުނު 
ކައްކާބައެއްގެ  އެގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. 
އެއްޗެހި  ގޮތުގަޔާއި  ނަރުހުންގެ  ގޮތުގަޔާއި 
އަންހެނުން  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ދޮންނަ 
ބައިވެރިވަމުންނެވެ.  ސިފައިންނާ  ދިޔައީ 
އަންހެނުން  އަސްކަރިއްޔާއިން  މިފުރުޞަތު 
މިފުރުޞަތު  ނަމަވެސް  އަމިއްލައަށެވެ.  ހޯދީ 
ގޮސްފައިވަނީ  ލިބިގެން  އަންހެނުންނަށް 
ހަނގުރާމަ ހިނގާ މައިދާންތަކުގައެއް ނޫނެވެ. 

ހަނގުރާމައިގެ  އަހުލީ  އެމެރިކާގެ 
އަންހެނުންނާއި  ބަލާއިރު،  ދުވަސްވަރަށް 

ކުރިއަށްވުރެ  ސަފުތަކާ  ހިނގާ  ހަނގުރާމަ 
ތަނަވަސް  ފުރުޞަތު  ދިއުމުގެ  ކައިރިއަށް 
މައިދާންތަކުގައި  ހަނގުރާމައިގެ  ވިއެވެ. 
ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 
ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށް ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. 
އަންހެނުންގެ  ހުޅުވުނީ  ފުރުޞަތުވެސް  މި 

ތިބޭ  ޒަޚަމްވެފައި  ފަހަތުގައި  ސަފުތަކުގެ 
އާއްމުންނަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ. 
ހަނގުރާމައިގެ  އަތްދަށުގައި  ދުޝްމަނުންގެ 
ވެސް  ހައްޔަރު  އޭނާ  ގޮތުގައި  އަސީރެއްގެ 
ވިއެވެ. އަދި އެކަމުން ސަލާމަތް ވެސް ވިއެވެ. 
ލިބުނު  މެޑަލް  ޝަރަފުގެ  ނިމިގެން  ހަނގުރާމަ 

ހަމައެކަނި އަންހެނަކީ މޭރީ ވޯކަރ އެވެ. 

ފެށުމުން  ބޮޑުހަނގުރާމަ  ފުރަތަމަ 
ހަނގުރާމަތަކުގައި  އެކި  އެކި  އަންހެނުން 
އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރުތަކަށް ބަލައި، ރަސްމީކޮށް 
ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  އަސްކަރިއްޔާގައި 
މި  ހުޅުވާލިއެވެ.  އަސްކަރިއްޔާއިން  އެމެރިކާގެ 
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ އަންހެނުންގެ އަދާކޮށްފައިވާ 
އަސްކަރިއްޔާއަށް  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ދައުރާއި 
ފަސޭހަތަކުގެ  ކުރިއެރުންތަކާއި  ލިބިގެންދިޔަ 
ހުޅުވާލެވުނު  އެގޮތަށް  ސަބަބުންނެވެ. 
އާ   1918 އާއި   1917 ފުރުޞަތުގައި 
އަސްކަރިއްޔާއާ  އަންހެނުން  ހާސް   30 ދެމެދު 
ބޮޑު  ފުރަތަމަ  ކުރެވުނު  ނަމަވެސް  ގުޅުނެވެ. 
ސަތޭކަ  އެތައް  ސަބަބުން  ހަނގުރާމައިގެ 
އަންހެނުން ހަނގުރާމާގައި މަރުވެގެން ދިޔައެވެ. 
އަސްކަރިއްޔާގައި  އަންހެނުން  ހިސާބުން  އެ 
ބައިވެރިވުމާ މެދު އެމެރިކާގެ ޖެނެރަލުން ސުވާލު 
އުފައްދަން ފެށިއެވެ. ގައުމީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި 
ބައިވެރިކުރުމުގެ  އަންހެނުން  ގޮތަކަށް  ނޫން 
މާނައެއް ނެތްކަމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރަން ފެށިއެވެ.  
ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން، އަސްރިއްޔާ 
އިޚްތިޔާރުކުރުމާމެދު ބަހުސްކުރަން ފެއްޓިއެވެ. 

ގުރުބާނީންނެވެ.  އެމީހުންގެ  މަސައްކަތުންނެވެ. 
އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ތެރޭއިން އެންމެ ފުރަތަމަ 
ޑޮކްޓަރ  ޑޮކްޓަރަކަށްވީ  އޮޕަރޭޝަން  އަންހެން 
މޭރީ ވޯކަރއެވެ. އޭނާގެ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު، އެއީ 
މަސައްކަތް  ހިތްވަރާއެކު  ކަނބަލެކެވެ.  ނަމޫނާ 
ދުޝްމަނުންގެ  އަންހެނެކެވެ.  ހީވާގި  ކުރި  66
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ހަނގުރާމާގައި  ބޮޑު  ދެވަނަ  ނަމަވެސް 
ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެނުން 
ތަފާތު  ގިނަ  މާ  މަޖުބޫރުވިއެވެ.  ބައިވެރިވާން 
އަދާކުރަންޖެހުނެވެ.  އަންހެނުން  ދައުރުތައް 
ޑްރައިވަރުންނަށް  ވުމަށާއި  ޕައިލެޓުންނަށް 
ވުމަށާއި މެކޭނިކުންގެ ގޮތުގައި ވެސް އަންހެނުން 
ކުރިންވެސް  އަދި  ޖެހުނެވެ.  ޙަރަކާތްތެރިވާން 
އަދާކުރި ދައުރުތައް ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި 
ތަފާސް  އަދާކުރަންޖެހުނެވެ.  އަންހެނުން 
ހަނގުރާމާގައި  އެ  ދައްކާގޮތުން  ހިސާބުތައް 
އެ  ބައިވެރިވިއެވެ.  އަންހެނުން  މިލިއަން  ބައި 
އަގުހުރި  އަދާކުރި  އަންހެނުން  ހަނގުރާމާގައި 
ދައުރު ފެނިގެން އޭރުގެ ރައީސް ހެރީ ޓްރޫމަން 
ގެންނެވިއެވެ.  ބަދަލެއް  ބޮޑު  އަސްކަރިއްޔާއަށް 
އެގޮތަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުން "ވުމަންސް 
އިންޓަގްރޭޝަން  ސަރވިސަސް  އަރމްޑް 
އެކްޓް" ކިޔައި ގާނޫނެއް ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މި 
އަސްކަރިއްޔާގައި  އެމެރިކާގެ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ 
ބައިވެރިވުމުގެ  ރަސްމީކޮށް  އަންހެނުންނަށް 
އެއްގަމާއި  ދިޔައެވެ.  ފަހިވެގެން  ފުރުޞަތު 
މަސައްކަތް  އަސްކަރިއްޔާގައި  ކަނޑުގެ 
ހުޅުވިގެން  އަންހެނުންނަށް  އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުގެ 
އަސްކަރިއްޔާގައި  އެމެރިކާގެ  މިއަދު  ދިޔައެވެ. 
ކުރިއެރުންތަކުގެ  ލިބިފައިވާ  އަންހެނުންނަށް 
ދެންނެވި  ކުރިން  ގުޅިފައިވަނީ  ފެށުން  ހަގީގީ 
ޖެހުނީ  ވުޖޫދުވާން  ގާނޫނު  މި  ގާނޫނެވެ. 
ނެތް  އަގުކުރެވެން  ޚިދުމަތްތަކާއި  އަންހެނުންގެ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ބަދަލުތަކާ  ބޮޑެތި  އައި  ގޮތުން  އިޖުތިމާއީ 
ގެނައުމުގައި  އެބަދަލުތައް  ގުޅިގެންނެވެ. 
އަންހެނުންނެވެ.  ވެސް  ތިބީ  އިސްކޮށް 
މަސައްކަތްކުރާ  ހައްގުތަކަށް  އަންހެނުންގެ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ 
ފަހުން  އޭގެ  ހޯދިއެވެ.  އަންހެނުން  ފަހަރަށް 
މަނަވަރު ދުއްވުމާއި މަނަވަރުން މަތިންދާ ބޯޓު 
ވަނީ  އަންހެނުން  ފުރުޞަތުވެސް  އުދުއްސުމުގެ 

ހޯދާފައެވެ. 

21 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު އެމެރިކާގެ 
އޮތީ  އަންހެނުންނަށް  ތެރެއިން  އަސްކަރިއްޔާގެ 
މިގޮތުން  ފަށާފައެވެ.  ލިބެން  ކާމިޔާބީތައް 
އަސްކަރީ ފައުޖުތަކުގެ ކޮމާންޑަރުކަން ކުރުމުގެ 
ލިބިގެންދިޔައެވެ.  އަންހެނުންނަށް  ފުރުޞަތު 
ފައުޖެއްގެ  އަކީ  މެކްޓެގޫ  ލިންޑާ  ކަރނަލް 
ހަނގުރާމަ  ކޮމާންޑަރެވެ.  އަންހެން  ފުރަތަމަ 
މަނާކޮށްފައި  ބައިވެރިވުން  އަންހެނުން  ތަކުގައި 
އޮތް އޮތުން، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުވަރީ 
މަހު، އޭރު ހުރި ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ލިއޯން 
ނަތީޖާއަކަށްވީ  އުވާލައްވާފައެވެ.  ވަނީ  ޕަނޭޓާ 

އަންހެނުންނަށް  އަސްކަރިއްޔާގައި 
ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ބައިވެރިވެވުނު 
އަންހެނުންނަށް މަތީ މަގާމުތަކާ ހަމައަށް ދެވެން 
ކުރެވުނު  އަހަރުތަކުގައި  1960ގެ  ފެށުނީ 
އެމެރިކާއަށް  ފަހު  ހަނގުރާމައަށް  ވިއެޓްނާމް 

އާމީ  އަންހެނަކު  ދެ  އަހަރު  ވަނަ   2015
އެއާއެކު  ގްރެޖުއޭޓްވުމެވެ.  ރޭންޖަރ ސްކޫލުން 
ހަނގުރާމައިގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ 
ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށް ހުޅުވިގެން ދިއުމެވެ. 
އޭގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ 
ފުރުޞަތު  ދިއުމުގެ  ހަމައަށް  ރޭންކްތަކާ  މަތީ 

އަންހެނުންނަށް ލިބިގެންދިޔުމެވެ. 

އާބާދީގެ  އަސްކަރީ  އެމެރިކާގެ  މިއަދު 
މި  އަންހެނުންނެވެ.  އިންސައްތައަކީ   15
ދެވުނީ  އަންހެނުންނަށް  އެމެރިކާގެ  ހިސާބަށް 
އެތައް މަސައްކަތަކާއި އެތައް ގުރުބާނީއަކުންނެވެ. 
ދޫކުރުމަށް  މާޒީއަށް  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެތައް 
ތަކެއް  ފުރުޞަތު  ދިން  ބަޔަކު  މިއީ  ފަހުއެވެ. 
ހޯދި  އަންހެނުން  ކުޅަދާން  އެމެރިކާގެ  ނޫނެވެ. 

ޝަރަފުވެރި ޖާގައެކެވެ. 

ާއާބީދެގ  ައްސަކީރ  ެއެމިރާކެގ  ިމައުދ 
އަްނހެނުންެނވެ.  އިްނަސްއަތައކީ   15
ިމ ިހާސަބްށ ެއެމިރާކެގ ައްނެހުންނަންށ 
ެއަތްއ  ަމަސްއަކަތާކިއ  ެއަތްއ  ެދުވީނ 

ުގުރާބީނައުކްނެނެވ.

އުފެދި  ޖަމާޢަތްތައް  އެކިއެކި 
މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 
ހަމަހަމަކަން ހޯދަން މަސައްކަތް 
ވަރުއެވެ.  ދުވަސް  އެ  ފެށީ 
ދާއިރާއިން  ސިޔާސީ  އެގޮތުން 
ފުރުޞަތު  ގިނަ  އަންހެނުންނަށް 
ތަކެއް ހުޅުވާލެވުނެވެ. އަދި މަތީ 
ތަޢުލީމަށް ވެސް ގިނަ ފުރުޞަތު 
މިކަމުގެ  ދިޔައެވެ.  ހުޅުވިގެން 
އަސްކަރިއްޔާއިން  ނަތީޖާއަކީ 
އަމަލުކުރާ  އަންހެނުންނާމެދު 
ގެންނަން  ބަދަލު  ގޮތްތަކަށް 
އަސްކަރީ  މަޖުބޫރުވުމެވެ. 
ޓްރޭނިންގް ދޭ ތަންތަނަށް 

އަންހެނުންނަށް  ފުރުޞަތު  ވަނުމުގެ 
ހުޅުވާލަން ޖެހުމެވެ. އަސްކަރީ ތަޢުލީމުގެ 
މަތީ  ދާއިރާގެ  އަސްކަރީ  ފުރުޞަތާއެކު 
ވަނުމުގެ  އަންހެނުން  ވަޒީފަތަކަށް 
ފުރުޞަތު ވެސް ހުޅުވިގެން ދިއުމެވެ. މިއީ 
ނޫނެވެ.  ތަކެއް  ފުރުޞަތު  ދިން  ބަޔަކު 
އަންހެނުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތުން ހޯދި 

ފުރުޞަތު ތަކެކެވެ.  

ހަނގުރާމަތަކުގައި  އަސްކަރީ 
އެމެރިކާގެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޢަމަލީގޮތުން 
ފުރަތަމަ  ބައިވެރިވީ  ސިފައިން  އަންހެން 
 1991 ހަނގުރާމައިގައެވެ.  ގަލްފު 
ހަނގުރާމައިގައި  މި  ކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ 
ދައުރުތައް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ވަރަށް  އަންހެނުން 
ހަނގުރާމައިގައި  މި  އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. 
ޕައިލެޓުންގެ  ބޯޓްތަކުގެ  މަތިންދާ  ބޮންއަޅާ 
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އަންގަން  ރައްޔިތުންނަށް  ތިނަދޫ  ގެންދެވީ  އެމަނިކުފާނު    
ބޭފުޅުންގެ  ދެ  ހަމަޖެއްސެވި  ގޮވުމަށް  އެންގެވުމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ 
އެހީތެރިއަކަށެވެ. މީގެއިތުރުން އެ ގަޑުބަޑާގުޅިގެން ރަށުން ބޭރުގައި ގިނަ 
ކުރެއްވިއެވެ.  ޑިއުޓީ  މަނިކު  އަޙްމަދު  ކ.ދ.  ވަންދެން  ދުވަސްތަކެއް 
އޭގެ ތެރޭގައި އެ ގަޑުބަޑުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ރަށް ކަމުގައިވާ ގދ. 

ތިނަދޫ ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

އަހަރަށްވުރެ   61 ވަނީ  މަނިކު  އަޙްމަދު  ކ.ދ.  އަލްމަރުޙޫމް 
ދިގު މުއްދަތެއްގައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. ކ.ދ. އަޙްމަދު 
މަނިކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެށްޓެވީ 6 މޭ 1953 ގައި 
މުވާޞަލާތުގެ އޮބްޒަރވަރެއްގެ ވަޒީފާއިންނެވެ. އޭގެފަހުން މެޓް އޮފީހުގެ 
އޮބްޒާވަރ ކަމާއި، ޅ. އަތޮޅުގެ ކާތިބު )ދެ ނަންބަރު( ކަން ކުރެއްވިއެވެ. 
ކާތިބުގެ  އަތޮޅުގެ 2 ނަންބަރު  ދާޚިލިއްޔާގެ ޅ.  ހުންނެވީ  އޭގެފަހުން 

މް ކދ. އަޙްމަދު  ޙޫ ރު މަ ލް އަ
މަނިކުގެ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް

ައްޙަމުދ  ޮދްނަމިނުކެގ  ަކުޅުހްއުތ  ައްލަމުރޫޙްމ   
ެއމަިނުކާފުނ  މަިނަކކީ  ައްޙަމދު  ކ.ދ.  ުނަވތަ  މަިނކު 
ިސަފިއްނެގ ިޚުދަމުތަގިއ ުއުޅްއިވ ުދަވްސަވުރ ިސަފިއްނ 
ިސަފިއްނ  ަމަސްއަކްތަތާކިއ  ޮބެޑިތ  ުހިރާހ  ުކިރ 
ޮގތުން  ަޢަމލީ  ޮއަޕޭރޝަްނަތުކަގއި  ާޚްއޞަ  ހިްނގި 
ަހަރާކްތެތިރެވަވަޑިއގެންެނވި ޭބުފެޅެކވެ. ިމޮގތުން ެދކުނު 
ަގުޑަބާޑުގިޅގެން ިސަފއިން ހިްނގި ާޚްއޞަ ޮއަޕޭރޝަާނއި 
ިއްޚާލްޞެތިރަކާމެއުކ  ިޑުއީޓަތުކަގިއ  ުމިހްނުމ  ައާދުކިރ 
ޮކްށލަްނެޖެހެއވެ.  ާފަހގަ  ިޚުދަމތް  ުކެރްއވި 
ުސުމްއުވްލ  ެވިރާޔ  ިސަފިއްނެގ  ައިދ  ަވީޒުރްލައުޢަޒްމ 
ައީމރު ިއްބާރީހމް ާނިޞރު ޯމްލިޑްވްސަޓރަގއި ތިަނޫދައށް 
މަިނކު  ައްޙަމދު  ކ.ދ.  ަދުތުރުފުޅަގއި  ަވަޑިއގެންެނވި 
ަބިއެވިރެވަވަޑިއގެންެނިވެއވެ. އެ ަދުތުރުފުޅަގއި ތިަނޫދައށް 
ަފިއަބިއ ަވަޑިއެގްނެނުވަމްށ ޯމްލިޑްވްސަޓުރްނ ިއްނީޖުނ 
ަބްއެތްއަޔްށ ަވީޒުރްލައުޢަޒްމ ަފިއަބިއ ަވަޑިއަގްނަނަވިއ، 
ައުރްއަވްނ  ަބްއެތްއަޔްށ  ެއ  ައިރުހަގިއ  ެއަމިނުކާފުނެގ 
ައްޙަމދު  ކ.ދ.  ެތޭރަގއި  ޭބުފޅުްނގެ  ުކެރްއވި  ައުމރު 
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ރުފިޔާއެވެ.  އެ މަޤާމުގައި 1978 ނޮވެންބަރު 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 
ހުންނެވިއެވެ. 

ކުރެއްވި  ޚިދުމަތް  ސިފައިންގޭގައި  މަނިކަކީ  އަޙްމަދު  ކ.ދ. 
ކުރައްވާފައިވާ  ޚިދުމަތްތަކެއް  އަގުހުރި  ވަރަށް  މުއްދަތުގައި  ދިގު 
ސަފުގައި  އިސް  ފުރުއްވައި  މަޤާމުތަކެއް  އިސް  ސިފައިންގެ  ބޭފުޅެކެވެ. 
އެއީ  ހެވިކަމުގައި  ސިފައިންގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
އަރާ ހުންނެވި ހެވިކަމަށް ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ހަށިހެޔޮ އަދި ދުޅަހެޔޮ 
ސިފަވަންތަ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. ސިފައިންނަށް ހެވިކަން ދަސްކޮށްދެއްވުމަށް 
)ރިޓަޔަރޑް(  މޭޖަރ  ގެންނެވި  ސްރީލަންކާއިން  އަހަރު  ވަނަ   1959
ބޭފުޅުންގެ  ދަސްކުރެއްވި  ހެވިކަން  ދަށުން  އިރުޝާދުގެ  ފޮސްޓަރގެ  ޑީއެފް 
އަގުހުރި  މި  ފޮސްޓަރގެ  ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އެމަނިކުފާނު  ތެރޭގައި 
ކޮމާންޑަރުންގެ  ޕެރޭޑް  އުފެދިގެންދިޔަ  މަސައްކަތަށްފަހު ސިފައިންގެތެރޭގައި 

ތެރޭގައި ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކު ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

އަތުލިޔުން  ހިންގުންތެރިއެކެވެ.  އިދާރީ  މަނިކަކީ  އަޙްމަދު  ކ.ދ. 
ރީތި ބޭފުޅެކެވެ. 1959 ވަނަ އަހަރު ސިފައިންގޭގައި، އިދާރީ އޮނިގަނޑު 
އަލަށް އެކުލަވާލެއްވިއިރު އެ މަނިކުފާނަށް ސިފައިންގެ އޮފީހުގެ ކާތިބުކަން 
ދެއްވިއެވެ. މިއީ އެ ޒަމާނުގައި ސިފައިންގެ އޮފީހުގައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ 
އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކޮށް، ބެލެހެއްޓުމުގައި  ވަރަށް މުހިންމު މަޤާމެކެވެ. 
ސިފައިންގެއިން ޕައިލެޓްކަން ދަސްކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނެންގެވި ތިން 
ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މަނިކު  އަޙްމަދު  ކ.ދ.  ތެރޭގައި  ބޭކަލުންގެ 
ލޮލުގެ  އެމަނިކުފާނުގެ  ވަޑައިގެންނެވީ  ގެއްލި  ފުރުސަތު  އެ  ނަމަވެސް 

މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުމުންނެވެ.

ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑް އުފެއްދެވުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުތައް 
ބެލެހެއްޓުމަށް ސިފައިންގެ މަސްބޯޓް ފަހަރާއި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ 
ލޯންޗު ފަހަރުގައި ޕެޓްރޯލްކުރި ދުވަސްވަރު އެ މަސައްކަތުގައިވެސް ކ.ދ. 
އަޙްމަދު މަނިކު ޢަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ހުޅުލޭ 
މަސައްކަތުގައިވެސް  އެ  ދުވަސްވަރު  ކުރެވުނު  މަސައްކަތް  އެއަރޕޯޓުގެ 
ޢަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ކދ. އަޙްމަދު މަނިކަކީ މޮޅު 
ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިއެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިފައިންގެ ސަރުދާރު )ޗީފް 
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް( ގެ މަޤާމުގެ ިނޝާން 1960 ވަނަ އަހަރު ކޮމާންޑަރ 
ނާއިބުގޭ ޅަތުއްތަށް ދެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިފައިންގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު 
ދައްކަވާފައެވެ. އޭރު ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކު ހުންނެވީ ސިފައިންގޭގައި އޭރު 

ކުރިއަށްދިޔަ ސިގްނަލް ކުލާހުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

1969 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މެޝިން ބަޑި 
ހަދިޔާ ކުރެއްވުމުން އެ ބަޑި ކިޔަވައިދެއްވަން އައި ޓީމާއެކު ބޯޓު ފަހަރުގައި އެ 
ބަޑި ހަރުކުރުމަށް ސައިޓްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެއް 
ބޭފުޅަކީ ސިފައިންގެ 2 ނަންބަރު ސަރުދާރު ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކެވެ. އަދި 
ރަޝިއާއިން ހަދިޔާ ކުރެއްވި ބަޑިއާބެހޭ ސްޕެއަރޕާޓްސް އާއި މަރާމާތުކުރަން 
ބޭނުންކުރާ ސާމާނާ ސިފައިންގެއިން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެމަނިކުފާނެވެ. 
އެ  އުފައްދަވައި،  ޖަލު  ހެންވޭރު  ސަރުކާރުން  ގައި   1959 ޖުލައި   20
ޑިއުޓީ  ޖަލުގެ  ދުވަސްވަރު  ފެށްޓެވި  ހައްޔަރުކުރައްވަން  މީހުން  ޖަލުގައި 
އިސްކޮށް  ކަންތައްތަކާ  ސެކިިއުރިޓީގެ  ސިފައިންނާއި  ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ 
ވަނަ   1963 މަނިކެވެ.  އަޙްމަދު  ކ.ދ.  ހުންނެވީ  ހަވާލުވެވަޑައިގެން 
އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި އަރުވާލައިފައި ތިބޭ ކުށްވެރިން 
ހަމަވަންދެން  މުއްދަތު  ގެންނައިރު،  މާލެ  ދޫކޮށްލަން  ހަމަވެގެން  މުއްދަތު 
މީހުންނާ  އެ  ދުވަސްވަރު  އެ  ޖަލުގައެވެ.  ވިލިނގިލީ  އައީ  ބައިތިއްބަމުން 

މާރިޗު   1959 ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ   ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  މަޤާމުގައެވެ. 
ހޭދަ  ދުވަސް   7178 ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ  އެވެ.  ދުވަހު  ވަނަ   3

ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ 19 އަހަރާއި 07 މަހާއި 24 ދުވަހެވެ. 

ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  މަނިކު  އަޙްމަދު  ކ.ދ.  އަލްމަރުޙޫމް 
މަޤާމުގަައެވެ.  މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ  ނަންބަރު  ދެ  ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 
ނަންބަރު   1 ސިފައިންގޭގައި  އޭރު  ރުފިޔާއެވެ.   120 މުސާރައަކީ 
ސިފައިންނާއި 2 ނަންބަރު ސިފައިން ތިބެއެވެ. އެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައި 
ސިފައިންގެ މީހެއްގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 26 އެޕްރީލް 1959 ގައެވެ. 
އެ މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ 150 ރުފިޔާއެވެ. އެ މަޤާމުން ވަކި ކުރައްވައި، 
18 ސެޕްޓެންބަރު  ދެއްވީ  މަޤާމް  ނަންބަރު ސަރުދާރުގެ   4 ސިފައިންގެ 
1959 ގައެވެ. އޭރު މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރައްވަނީ ކުރިން ހުރި މަޤާމުން ވަކި 
ކުރައްވާފައެވެ.  އެ މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ 225 ރުފިޔާއެވެ. ސިފައިންގެ 
3 ނަންބަރު ސަރުދާރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ 3 އޮގަސްޓް 1961 
ފަހުން  އެންމެ  ސިފައިންގޭގައި  ރުފިޔާއެވެ.   300 މުސާރައަކީ  ގައެވެ. 
 7 ކަމެވެ.  ސަރުދާރު  ނަންބަރު   2 ސިފައިންގެ  މަޤާމަކީ  އަދާކުރެއްވި 
 375 މުސާރައަކީ  މަޤާމުގެ  އެ  ކުރެއްވި  ބަދަލު  ގައި   1970 އެޕްރީލް 

ޮބުޑަވީޒރު ިއްބާރީހމް ާނިޞުރގެ ައިރުހަގއި ކދ. ައްޙަމދު މަިނކު. މި ޮފޯޓައކީ ޯމްލިޑްވްސަޓރަގއި ތިަނޫދައށް ޮބުޑ  �
ަވީޒރު ިއްބާރީހމް ާނިޞުރ ުކެރްއވި ަދުތުރުފުޅަގއި ަނާގަފިއވާ ޮފޯޓެއއް. 

ކދ. ައްޙަމދު މަިނުކ )ިސަފއިްނެގ ޔުިނޯފްމަގިއ(  �
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ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވީ ވެސް ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކެވެ. 

ދުއްވައި،  ފަހަރު  މަސްބޯޓު  އުފައްދަވައި،  ކުންފުނި  ކާކީ  ސިފައިންގޭގައި 
އެ  ގެއްލުންވާންފެށުމުން  ވިޔަފާރިން  އެ  ދުވަސްވަރު  ކުރި  ވިޔަފާރި  މަސްވެރިކަމުގެ 
މަސްބޯޓު ފަހަރުގައި މާލެއާއި އައްޑޫއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރަން ފެށިއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު 
އެ ދަތުރުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނެވީ ވެސް ސިފައިންގެ 3 ނަންބަރު ސަރުދާރުގެ މަޤާމުގައި 

ހުންނެވި ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކެވެ. 

ކ.ދ އަޙްމަދު މަނިކަކީ، ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި 
ޚިދްމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި އަދި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ 
ވަޒީފާއަށްފަހު  ސިފައިންގެ  މަނިކު  އަޙްމަދު  ކ.ދ.  ބޭފުޅެކެވެ.  ޚިދުމަތްތެރި  ވަރަށް 
ހދ.  އަތޮޅާއި  ދ.  އޭގެފަހުން  އަތޮޅުވެރިކަމެވެ.  އަތޮޅުގެ  ލ.  އަދާކުރެއްވީ  ފުރަތަމަ 
ބައެއް  އެހެން  ފުރުއްވާފައިވާ  އެމަނިކުފާނު  ކުރެއްވިއެވެ.  އަތޮޅުވެރިކަންވެސް  އަތޮޅުގެ 
މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްރޮވިންޝަލް އެފެއާޒްގެ ވަކީލު ކަމުގެ މަޤާމާއި، 
ސްޕޯޓްސް  މަޤާމާއި،  ކަމުގެ  ކަލެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ސީނިއަރ  ކަސްޓަމްސްގެ 
ޑިވިޜަންގެ ވަކީލުކަމުގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 
ޕަބްލިކް  އެންޑް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މަޤާމާއި،  ކަމުގެ  އެމިގްރޭޝަން 
މަޤާމު  ކަމުގެ  އިލެކްޝަންސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  މަޤާމާއި،  ނައިބުކަމުގެ  ވާރކްސްގެ 
ހިމެނެއެވެ. އެންމެފަހުން ފުރުއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް 
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ކަމުގެ މަޤާމެވެ. އެ މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 
ވަރަށްދިގު  މެންބަރުކަންވެސް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގައެވެ.   2008 ނޮވެންބަރު   5
މުއްދަތެއްގައި އަލްމަރްޙޫމް ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކު ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. ހދ. އަތޮޅުގެ 
އަތޮޅުގެ  ދ.  ކުރައްވާފައިވާއިރު،  މުއްދަތެއްގައި  ދިގު  އަހަރަށްވުރެ   15 މެންބަރުކަން 
މެންބަރުކަމާއި،  ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ހދ. އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަމާއި، ދ. 

އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ސަރުކާރަށް ވަރަށްދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ސަރުކާރުގެ 
ވަރަށް އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ހެންވޭރު ޝޭޑީގްރޯވ ކ.ދ. އަޙްމަދު މަނިކު 
ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވީ، އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވުމަށްފަހު، 
އިރާކޮޅުގެ  ދުވަހުގެރޭ  ވަނަ   25 މާރިޗު   2017 އާލާސްކަންފުޅެއްގައި  ހިތްޕުޅުގެ 
އަހަރެވެ.   82 އުމުރުފުޅަކީ  އަވަހާރަވިއިރު  ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.  އޭ.ޑީ.ކޭ  ވަގުތެއްގައި 
ބޭފުޅުން   4 އަނބިކަނބަލަކާއި،  އަވަހާރަވިއިރު  މަނިކު  އަޙްމަދު  ކ.ދ.  އަލްމަރްޙޫމް 
ބޭފުޅުންނެވެ.  އަންހެން   3 ބޭފުޅަކާއި،  ފިރިހެން  އެއީ  އެބަތިއްބެވިއެވެ.  ދުނިޔޭގައި 
އަލްމަރުޙޫމް ކދ. އަޙްމަދު މަނިކުގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ރަޙުމަތްލައްވައި، 

ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

ުދަވސްަވުރ  � ަގުޑަބުޑގެ  ެދކުނު  މަިނކު  ައްޙަމދު  ކދ.  ަޙީލާމއި  ޙަންނާން  ަޢްބުދލް 
ިޑުއީޓެއްއަގއި. 
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ހާދިސާއަކީ  މިޢުރާޖުގެ  އިސްރާއާއި 
މާތްهللا ކީރިތި ރަސޫލާއާށް ދެއްވި ހަދިޔާއެކެވެ. 
ބޮޑު  ކުރެއްވި  ކުރިމަތި  މުސްލިމުންނަށް 
ބަލާއިރު،  ގޮތުން  ބަހުގެ  އިމްތިޙާނެކެވެ. 
ދަތުރެވެ.  ކުރާ  ރޭގަނޑުގައި  އަކީ  އިސްރާ 
އަދި މިޢުރާޖަކީ މައްޗަށް އެރުމެވެ. އިސްރާއާއި 
ރަސޫލާ  މާތް  ހިނގާފައިވަނީ  ހާދިސާ  މިޢުރާޖު 
ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ  ޞައްލަهللا  މުޙައްމަދު 
ޢުމުރުފުޅުން 52 އަހަރުފުޅުގައި މީލާދީން 621 
އިތުރު  ދަރަޖަ  މަތިވެރި  މި  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ 
ހިޖުރައަށް  މަދީނާއަށް  ދެއްވީ  އެކަލޭގެފާނަށް 
ކުރިންނެވެ.  އެއްއަހަރު  ވަޑައިގެންނެވުމުގެ 
ޢިލްމުވެރިން  ގިނަ  ކަމަށް  ހިނގި  ހާދިސާ  މި 
ވިލޭރޭގައެވެ.   27 މަހެއްގެ  ރަޖަބު  ވިދާޅުވަނީ 
ކީރިތި  ހާދިސާއަކީ  މިޢުރާޖުގެ  އިސްރާއާއި 
ޤުރުއާނުގެ ނައްޞުން ސާބިތުވާ ހާދިސާއެކެވެ. 

ޞައްލަهللا  ރަސޫލާ  މާތް 
ޢަލައިހިވަސައްލަމް މި ދަތުރުފުޅަށް ފެއްޓެވުމުގެ 
ކުރިން ޖިބްރީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް އެކަލޭގެފާނުގެ 
ހިތްޕުޅު  އެކަލޭގެފާނުގެ  ފަޅުއްވައި  މޭފުޅު 
ޙިކުމަތާއި  ދޮންނެވުމަށްފަހު  ފެނުން  ޒަމްޒަމް 
އީމާންކަމުން ފުރުއްވިއެވެ. އިސްރާގެ ދަތުރުފުޅު 
ޙަރާމުން  އަލްމަސްޖިދުލް  މައްކާގެ  ކުރެވުނީ 
އަޤްޞާ  މަސްޖިދުލް  މަޤްދިސްގެ  ބައިތުލް 
އަށެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ބައިތުލް މަޤްދިސްއަށް 
ވަޑައިގެން އެތާގައި ނަބީބޭކަލުންނާއެކީ އިމާމްވެ 
މިޢުރާޖުގެ  އެއަށްފަހު  ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. 
ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވިއެވެ. މިޢުރާޖުގެ ދަތުރުފުޅަކީ 
އުޑުތަކަށް  މަތިވެރިވެގެންވާ  ފެށިގެން  ބިމުން 
ދަތުރުފުޅުގައި  މި  ދަތުރުފުޅެކެވެ.  ކުރެއްވި 
ކުރިން އަދި ފަހުންވެސް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް 
ދަރަޖަތަކަށް  މަތިވެރި  ނުވެވޭނެ  ވާސިލު 

ވާސިލުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު 
އުޑާ  ހަތްވަނަ  ދަތުރުފުޅުގައި  މިޢުރާޖުގެ 
ތިރީގައިވާ  އޭގެ  ވަޑައިގެންނެވީ  ހިސާބަށް 
ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހުގައެވެ.  އުޑުތަކަށް 
އެކިއެކި  އެކަލޭގެފާނާއި  އުޑުތަކުގައި  މިގޮތުން 
ނަބީބޭކަލުންނާއި ބައްދަލުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މި  ދަތުރުފުޅުގައި  މި  މިޢުރާޖުގެ 
ނަމާދު  މައްޗަށް  އެންމެންގެ  އުއްމަތުގެ 
ފަރުޟުކުރެއްވިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ هللا ތަޢާލާ 
ފަރުޟު ކުރެއްވީ 50 ނަމާދެވެ. އެއަށްފަހު 5 
ދަތުރުފުޅުގައި  މި  ލުއިކޮށްދެއްވިއެވެ.  ނަމާދާށް 
ޢަލައިވަސައްލަމަ  ޞައްލަهللا  ރަސޫލާ  ކީރިތި 
ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މުންތަހާ  ސިދުރަތުލް 
ބިޔަ  ބޮޑުވެގެންވާ  އަކީ  މުންތަހާ  ސިދުރަތުލް 
ގަހެކެވެ. އަދި މިދަތުރުފުޅުގައި ބައިތުލް މަޢުމޫރު 
ވެސް ދެކެވަޑައިގަތެވެ. އެއީ މަލާއިކަތުން އަޅުކަން 
މި  ތަނެކެވެ.  އުޑުގައިވާ  ޓަކައި  ކުރެއްވުމަށް 
ދަތުރުފުޅުގައި މާތް ނަބިއްޔާއަށް هللا ސުބުޙާނަހޫ 
ދެކެވަޑައިގެންނެވުމުގެ  ނޫރުފުޅު  ވަތަޢާލާގެ 
ޖިބްރީލް  އަދި  ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ނަސީބު 
ސިފަފުޅުގައި  ފުރިހަމަ  ޢަލައިހިއްސަލާމް 
މި  މީގެއިތުރުން  ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
ދަތުރުފުޅުގައި ބައެއް މީހުންކުރާ ކުށްފާފަތަކަށް 
އަޒާބުގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  މާތްهللا 
މަންޒަރުތައް ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ދެއްކެވިއެވެ. 

ޞައްލަهللا  ރަސޫލާ  ކީރިތި 
މިޢުރާޖުގެ  އިސްރާއާއި  ޢަލައިހިވަސައްލަމް 
މައްކާއަށް  ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު  ދަތުރުފުޅު 
އަހުލުވެރިންނަށް  މައްކާގެ  އެނބުރިވަޑައިގެން 
މުއުމިނުން  ކިޔައިދެއްވިއެވެ.  އެވާހަކަތައް 
މުޝްރިކުން  އަދި  ޤަބޫލްކުރިއެވެ.  އެވާހަކަތަށް 
މަގުން  ޙައްޤުގެ  ދޮގުކުރިއެވެ.  އެވާހަކަތައް 

އިސްރާއާއި  މީހުން  ބައެއް  އެއްކިބާވެފައިވާ 
އަވަހާރަފުޅުގައި  ރަސޫލާއަށް  ކީރިތި  މިޢުރާޖަކީ 
ކަމަށް  ހުވަފެންފުޅެއް  ފެނިވަޑައިގެންނެވި 
ބުނެއެވެ.  އަދި އަނެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި މި 
ދަތުރުފުޅަކީ ޖިސްމާއި ނުލާ ހަމައެކަނި ރޫޙާއެކީ 
މި  ނަމަވެސް  އެހެން  ދަތުރުފުޅެކެވެ.  ކުރެެއްވި 
ލޯފުޅަށް  ހަމަ  ރޫޙާއެކީ  ޖިސްމާއި  ދަތުރުފުޅަކީ 

ފެނުނު ކަމެކެވެ.

ހާދިސާއަކީ  މިޢުރާޖުގެ  އިސްރާއާއި 
އިޖްތިމާޢީ  ތަރުބިއްޔަތާއި  އީމާންތެރިކަމާއި 
ދަރުސްތަކެއް އެކަމުގައި ހިމެނޭ ހާދިސާއެކެވެ. 
އެއީ هللا ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހައްދެއްނެތްކަން 
ހާދިސާއެކެވެ.  ޢަމަލީ  ބަޔާންކޮށްދިން 
ސްޕީޑްގައި  ބާރު  ބޭނުންކުރާފަދަ  މިޒަމާނުގައި 
ޒަމާނެއްގައި  ނެތް  ފަހަރު  އުޅަނދު  ދުއްވާ 
މައްކާއިން ޤުދުސް އަށް ރޭގަނޑުން ބައެއްގައި 
ދުނިޔެ  މި  އޭގެފަހުން  ވަޑައިގެންނެވީއެވެ. 
ފަހަނައަޅާގޮސް މަތިވެެރިވެގެންވާ އުޑުތަކަށްވެސް 
ވަޑައިގެންނެވީއެވެ. މި ކަންކަމަކީ އިންސާނާގެ 
ނޫނެވެ.  ކަންކަމެއް  ވަރުގެ  ބުއްދިފޯރާ 
ވަރުގަދަ  އީމާންވުމުގެ  ޣައިބަށް  މިއީ  އެކަމަކު 

އިމްތިހާނެކެވެ. 

ަޙާވާލ: 
Ð  / މައުދޫދީ  އަލާ  ޢަބްދުލް  ސައްޔިދު 

އިސްލާމިކް ސިޓީ.2014 

Ð  / ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒ
ހުކުރު ޚުތުބާ 29 އެޕްރީލް 2016 

Ð  / މުޙައްމަދު  މިޙްސަން  އަޙްމަދު 
ދިސަލަފިއްޔާ.ނެޓް 2013.

ujAruWim iwAw Arqsiwުޮކމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުهللا ސަޢީދ
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ްސޭޓޝަން އިްންސެޕްކޓަރ ައުޙަމދު ާނިފޢު 
)ޯމްލިޑްވސް ޮޕިލްސ ާސރިވްސ(

ތެރޭގައި  ދިވެހިންގެ  ކޮންމެއަކަސް 
ނަމަވެސް  ދިގެވެ.  ވަރަށް  ލިސްޓު  މޮޔައިންގެ 
އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ މޮޔައިންގެ ލިސްޓު ގަލަމީ 
ނޫނެވެ.  ބަޔާންކޮށްދޭކަށެއް  ތަސްވީރަކުން 
ކިޔައިގެން  ފަރިއްސެއް  މޮޔައިންގެ  ނުވަތަ 
ނޫނެވެ.  ހެއްވާލާކަށެއްވެސް  ބޭފުޅަކު  ތިޔައިން 
މީހެއްގެ  މޮޔަ  ދިރިއުޅުނު  ގޮތަކަށް  ފަޤީރު 
ވާހަކަ އަޑުއިވުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ޚިޔާލަށް 
ތަސްވީރަކުން  ގަލަމީ  ސިފަ  މީހެއްގެ  އަންނަ 
މޮޔައެކޭ  އުޅުމުން  އުޅޭ  ބަޔާންކޮށްލެވޭތޯއެވެ. 
މިޒާޖެއްގެ  ސާދާ  ހިތްހެޔޮ  އެއީ  ބުންޏަސް 

މީހެކެވެ.

އަޅުގަނޑު އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް 

އެންމެ  އޭރު  ފެނުމުން  އެމީހަކު  އަދި  ދަންނަ 
ނަމެއް  )އަސްލު  ދަލޭކަ  ކުއްޅަފުށި  ބިރުގަންނަ 
ދަލޭކަ''  ''މޮޔަ  ނަމުންނަމަ  މަޝްހޫރު  ނޫން( 
އަކީ މިދެންނެވި ގޮތުގެ ލާމަސީލް މިސާލެކެވެ.  
ރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ މެދުގައި ދަލޭކަ އަކީ މޮޔަ 
އޭނާގެ  ނަމަވެސް  އެކެވެ.  މޮޔަ  ބޮޑު  އެކެވެ. 
މޮޔަކަން އޭނާއަކަށް އިހްސާސެއް ނުކުރެވެއެވެ. 
ބައެއް  ގޮތުން  ހުންނަ  ދެކޭގޮތުގައި އޭނާ  އޭނާ 

މީހުން ބިރު ގަންނަނީއެވެ. 

ނަމަވެސް  ކުޑަގޮތަކަށް  އެހެންކަމުން، 
ޖެހިއްޖެއެވެ.  ތަޢާރުފްކޮށްދޭން  ސިފަ  ދަލޭކަގެ 
ހިނގުމެކެވެ.  އަވަސް  އިސްކޮޅެކެވެ.  އާދައިގެ 
ބަލާ ބެލުމަށް ހަށިގަނޑު މުސްކުޅި ކަމުގެ އަސަރު 

ކަމުގެ  މުސްކުޅި  އެއީ  ނަމަވެސް  ފެނެއެވެ. 
ފޮނެއް ނޫނެވެ. ނުތާހިރުކަމުގެ އަސަރެވެ. ކުލަ 
ފަނޑުނަމަވެސް ރީތި ވަށް މޫނެކެވެ. ހެއުވަރުގެ 
ހިކިފައިވާ  ހުންނަނީ  ބޯ  ހަށިގަނޑެކެވެ. 
ހޭވިފައި  ވިހުރެގެންގޮސް  ކުރުއްސާލީމާ  ފަނެއް 
ގޮތެއް  ފެންވަރާނެ  ހޭވިފައެވެ.   ހުންނަގޮތަށް 
އެއްފަހަރު  މަހަކު  އުޅެނީ  ފެންވަރާ  ނެތިގެން، 
ބަލައިލާއިރު  ހެދުމަށް  އެރިގެންނެވެ.  މޫދަށް 
ހުންނަ  އުކާލާފައި  ބާވެގެން  ގޭގެއިން  ލާއުޅެނީ 
ބައު ހެދުމެވެ. އެއިރަކު ލިބެން އޮތް ހެދުމެކެވެ. 
މާ އަލެއްވެސް ނޫނެވެ. މާ ބަލެއްވެސް ނޫނެވެ. 
ގަޔަށް ހެއުވަރު ވަރަށްވުރެން ތަނަވަހެވެ. ފުޅަލެވެ. 
ދިގެވެ. ވަކި މިވެނިކުލައެއް އެނގޭވަރަށްވުރެން 

 ބޮޑު މޮޔައެކެވެ.
ނޯޓް: މިާވހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވ ނަންނަާމއި ތަންތަނަީކ އަސްލެއް ނޫނެވެ.

އިްނސާނުން ަތާފތު ޮގްތޮގަތށް ީމހުން ޮމޔަ ަހްއަދެއވެ. ައޅާ ެހުދމުންެނވެ.    
ުއޅޭ ުއުޅމުންެނވެ. ަބްސޮމށުްނެތިރކަން ހުންނަ ޮގތުންެނވެ. ިމާޒުޖގެ ޮގތުންެނވެ. ަބެއްއ 
ަފަހރު އިްނސާނާ ިދިރުއެޅމުްނދާ ޮގތުން އޭނާ ިދިރުއެޅމުްނދާ ަނުވަގއި ޮމޔަ ަކުމގެ ިސްއކަ 
ޭނގި  ޮކަބިއކަން  ޮމަޔއިންަނކީ  ަހީޤޤީ  އިްނސާނުންަނށް  ަބެއއް  ުހެރެއވެ.  ަޖާހަފިއެވސް 
ފަަްނިޖްފޓި ަގނުޑަގއި ޯބިހާޔަވހި ަކެމއް ެނތި ަފީޤުރަކުމަގއި ުއޅޭ ީމާހައްށެވސް ޮމަޔއިްނގެ 
ަނމުން ނަްނިކޔާ ުއެޅެއވެ. ަނަމެވސް އިްނސާނުްނގެ ެތެރއިން ަހީޤޤީ ޮމަޔއިންަނކީީ ިސުކނޑި 

ަހމަުނެޖޭހ ީމހުންޭނ ބުެނުއެޅެއެވ.
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ފައިވާނަކަށް  ހައްދަވައިގެން  ދައުވެފައިވެއެވެ.  
އިރުމަތީ  ރަށުގެ  އުޅޭނީ  ގިނައިން  ނާރާނެއެވެ. 
މީހަކު  ނަމަވެސް  އަތިރިމަތީގައެވެ.  ފަރާތު 
ހުންނާނީ  އަބަދުވެސް  ހީލައެވެ.  ފެނިއްޖެނަމަ 
ނެތް  ބަސްމޮށުންތެރިކަމެއް  މާމޮޅު  ހެވިފައެވެ. 
ދައްކާ  ވާހަކަ  ގޮތަކަށް  އާދައިގެ  ނަމަވެސް 
އުޅެއެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގައިވެސް ރަށުގެ އެހެން 

މީހުންނާއި ތަފާތު ގޮތެއް ހުރެއެވެ.  

އާދެ! މިއީ މޮޔަ ދަލޭކަ އެވެ. ދަލޭކަ 
އެއްބަނޑު  އޭނާގެ  ފަޤީރެކެވެ.  ރަށުގެ  އަކީ 
އަލީ  އޭގެތެރެއިން  ތިބެއެވެ.  ދެބެން  އެއްބަފާ 
މޮޔަ  ދެކޭގޮތުގައި  މީހުން  ރަށުގެ  އަކީވެސް 
އުޅެނީ  ކިޔާ  މީހުން  އެރަށު  އޭނާއަށް  އެކެވެ. 
އަޅުގަނޑު  ނަމަވެސް  އެވެ.   '' އަލީ  ''މޮޔަ 
ހިތަށް އަރަނީ އެމީހުން މޮޔަވީ ކިހިނެއްބާވައެވެ. 
ބަޔަކު މޮޔަ ކުރުވީ ބާވައެވެ. ހަޤީޤަތުގައިވެސް 

އެއީ މޮޔަ މީހުން ބާވައެވެ. 

ބާއްވާށެވެ.  އެވާހަކަ  ކޮންމެއަކަސް 
ނަން  ދަލޭކަގެ  މޮޔަ  ކުޑައިރު  އަޅުގަނޑު 
ތުރުތުރު  ބިރުން  އަޅުގަނޑު  އިވުނަސް  އަޑު 
ގެއެއްގައި  އެރަށުގެ  އެއްރެއަކު  އަޅައެވެ. 
ކުދިންތަކެއް ނުކާންވެގެން ރޮނީ އެވެ. އެކުދިން 
ރުޅިގަދަވިއެވެ.  މަންމަ  އެކުދިންގެ  ނުކެއުމުން 
ބޭރު  އެގޭގެ  މަންމައަކަށް  އެކުދިންގެ  އޭރު 
ފަރާތު ޖޯލީގައި ދަލޭކަ އިށީއިދެގެން އިންކަމެއް 
ހުއްޓާނުލުމުން  ރުއިން  ކުދިންގެ  ނޭގެއެވެ. 
އެކުދިންގެ މަންމަ ބުންޏެވެ. މިރޭ ނުކައިފިއްޔާ 
މޮޔަ ދަލޭކަ އާ ހަވާލުކުރާނަމެވެ. މިހެން ބުނެ 
ދަލޭކަ އަންނާށޭ ކިޔާ ގޮވަން ފެށިއެވެ. އެވަގުތު 
ދަތްތައް  ހެވި  އިވިގެން  އެއަޑު  ދަލޭކައަށް 
ވަދެއްޖެއެވެ.  އެގޭތެރެއަށް  ހުރެ  ދިލުވައިގެން 
ބިރުން  ކުދިންތައް  ތިބި  ރޮއެރޮއެ  ވަނުމާއެކު 
ކުއްލިއަކަށް ރުއިން ހުއްޓާލިއެވެ. އަދި ބިރުން 
ތުރުތުރު އަޅައަޅަން ފެށުމުން އެކުދިންގެ މަންމަ 
ފެށިއެވެ.  ހަޅޭއްލަވަން  ދިމާލަށް  އާއި  ދަލޭކަ 
ތިޔައީ.  ކީއްކުރަން  ދަލޭކަ  ބުންޏެވެ.  އަދި 
ބުންޏެވެ.  ދަލޭކަ  ބުނުމުން  މިހެން  ދާންއުޅޭ. 
އަންނާށޭ ބުނީމައޭ މިއައީ.. އެކުދިންގެ މަންމަ 
މިކަމާއި ހައިރާންވެގެން ހުރެ ބުންޏެވެ. ދަލޭކަ 
އެއީ  ނޭގެއެވެ.  އަންނާނެކަމެއް  އަވަހަށް  ތިހާ 
ކުދިން ހުއްޓާނުލީމަ ހުއްޓާލަންވަން ދަލޭކަ އަށް 
ގޮވާލިއްޔޭ. ދަލޭކައަށް ކިހިނެއް އެގުނީ ގޮވިކަން. 
އެގެއިން  ހީލާފައި  ދަލޭކަ  ބުނުމުން  މިހެން 
މިއަދު  ނަމަވެސް  ދިޔައީއެވެ.  ނިކުމެގެން 
ދަލޭކަ އަކީ އެރަށުގައި ރޯ ކުދިން ހަމަ މަގަށް 
އެޅުވުމުގައިވެސް މޮޅު ބޭހަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ނުކާ 

ކުދިންނަށް ފަރުވާއަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ  ބަލާއިރު،  ދިރިއުޅުމަށް  ދަލޭކަގެ 
ކައިފައި  ގޭގެއިން  ބައެއް  އުޅެނީ  ކައިބޮއެ 
ދަލޭކައަށް  އެމީހުން  އެތިކޮޅު  ހުންނަ  ބާކީ 
ގޭގޭގައި  ބައެއް  ފަހަރު  ބައެއް  ދިނުމުންނެވެ. 
ދަލޭކައަށް ކާންދޭން ހާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަށްޓެއް 
ފެންނުވަރާ  ދަލޭކަ  ހަދަނީ  މިހެން  ހުރެއެވެ. 
ގައިން  އޭނަގެ  ހުންނާތީއެެވެ.  ގޮނޑުކޮށް 
ނުބައިވަސް ދުވާތީއެވެ. އާއެކެވެ. މިއީ ދަލޭކަގެ 
ހާލެވެ. ބައެއް މީހުން ދަލޭކަ ފެންވަރުވަންވެސް 
އެގޮތަށް  އަކީ  ދަލޭކަ  ނަމަވެސް  އުޅެއެވެ. 
ފަހަރަށް  ގިނަ  މީހަކަށްވުމުން  ހުންނަ  ހޭނިފައި 
ދަލޭކަ ފެންވަރަންވެސް ޖެހިލުން ވަނީއެވެ. އޭނާ 
ގިނައިން ނިދާ ހަދަނީ ބައެއް ގޭދޮށުގައި ހުންނަ 
ފަރާތުގައި  ބަދިގެ  ގޭގެ  ބައެއް  ޖޯލިފަތީގައާއި 
މަތީގައެވެ.  އައްޓެއް  ނުވަތަ  ފެންޑާ  ހުންނަ 
ގޭގޭގައި  ބައެއް  ނަމަ  ދުވަސްވަރެއް  ވިއްސާރަ 
ތެރޭގައިވެސް  ހުންނަ ޖިފުޑިގަޑުގެ  ހިޔާކޮށްފައި 
ތަނެއް  ވަކި  ރަށުގެ  އުޅޭކަށް  އުޅެއެވެ.  ނިދާ 
ވަންނާނެ  ނުވެއެވެ.  ކުރެވިފައެއް  ހާއްޞަ 
އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ނުހުރެއެވެ. މިއީ އެފަކީރުގެ 

ހާލެވެ. 

އޮވެއެވެ.  އެކަނި  ވިހަނީ  ދަލޭކަ  ފަހަރަކު 
ވިހާ  ޢާއްމުކޮށް  ދަލޭކައެވެ.  މަޔަކީވެސް  ފޫޅު 
ބުރިކޮށްލައެވެ.  ދަތުން  ދަލޭކަ  ފޫޅު  ދަރިފުޅުގެ 
ވަޅުލާކަމަށްވެސް  މަރާލާ  ކުއްޖާ  ވިހާ  އަދި 
ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަ ފެތުރެމުން ދެއެވެ. އެކަމާ 
ދަލޭކަ ދެކެ އިންތިހާއަށް މީހުން ރުޅި އާދެއެވެ. 
ނަމަވެސް ދަލޭކަ އަކީ މޮޔަ މީހެކޭ ބުނެ އެވާހަކަ 

ދެއްކުން ހުއްޓާލައެވެ. 

އަޅެ ހައިރާނެއް ނުވާނެ ހެއްޔެވެ. ރަށުގެ 
ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް ދަލޭކަ އަކީ ޖިންނި މޮޔަވާ 
މީހެއްކަމަށް ސިފަވާން ފަށައިފިއެވެ. ހަނދުބޮޑުވާ 
ރަށުގެ  ފެންނާނި  ދަލޭކަ  ގިނައިން  މޫސުމަށް 
ގޮޑުދޮށުގައި  ހުއްޓައެވެ.  ފަރާތުގައި  އިރުމަތީ 
ހިނގާލަ ހިނގާލާ ހުއްޓައެވެ. އެފަދަ ރޭރޭ ދަލޭކަ 
ފެންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ދުލުންވެސް ދަލޭކަ އަކީ 
ހަނދުބޮޑުވާ މީހެކޭ ބުނެ އުޅެއެެވެ. އަސްލުވެސް 
ބަލާބެލުމަށް  ހެއްޔެވެ.  މޮޔަވޭ  ޖިންނި  ދަލޭކަ 
ގޮތުން  ހުންނަ  އުޅުން  ދަލޭކަގެ  ރޭރޭ  އެފަދަ 
ކަމަށްވެސް  މީހެއްނޫން  މޮޔަވާ  ޖިންނި  އެއީ 
ދަލޭކަ  ނަމަވެސް  ދެކެއެވެ.  މީހުން  ބައެއް 
ދަލޭކަ  ލޯމައްޗަށް  މީހުންގެ  އެހެން  ބޭނުންވަނީ 
އަކީ ޖިންނި މޮޔަވާ މީހެއްކަން ސިފަކޮށްދޭށެވެ. 

ފިރިހެން  ފުރައިގެ  ލާނެއް  ރަށުގެ 
ފިރިހެނުން  އަރާ  ބޭރުން  ރަށުން  ކުދިންނާއި 
ފުރައްސާރަކޮށްވެސް  ދިމާކޮށް  އާއި  ދަލޭކަ 
އުޅެނީ  ފޮށެ  އާއި  ދަލޭކަ  އެމީހުން  ހަދައެވެ. 
ބައެއް  ހަދައިގެންނެވެ.  މޮޔައަކަށް  ދަލޭކަ 
ބަލާފައި  ވަގުތު  ހިލަބުވާ  ނިދާ  މީހުން  ފަހަރު 
އެކަހެރިކޮށް  އާއިއެކު  ދަލޭކަ  ގޮތަކަށް  ލޯބިވެތި 
އުޅޭ ލާނެއް ފުރައިގެ ފިރިހެން ކުދިންވެސް ވަކި 
ހިނގާކަން  މިކަން  މިގޮތަށް  ނޫނެވެ.  މަދެއް 
ބަލިވެ  ދަލޭކަ  ކޮޅުން  ދުވަސް  ދުވަސް  އެގެނީ 
މީހުންނަށް  ހަރުފުރައިގެ  ރަށުގެ  އިންނަކަން 
ކޮންމެ  އިންނަ  ބަލިވެ  ނަމަވެސް  އެގޭތީއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް އެކަމުގެ އަސްލެއް އެކަކަށްވެސް 
ނޭގެއެވެ.

ހަޤީޤަތެއް  މިހުރިހާ  ދަލޭކަގެ  މޮޔަ 
ދިރިއުޅުމުގެ  އޭނާއަކީ،  ދިޔައިރު،  ފާޅުވެގެން 
ކަމުގައި  މޮޔައެއް  މަޤުޞޫދެއްކަމުގައި  މަންޒިލު 
އެކަނިވެރި  ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ،  ބަލައިގެން 
ފަޤީރުކަން  މޮޔަކަމާއި  އިންސާނެކެވެ. 
އޭނާއާއިމެދު  ނަމަވެސް  އޮތް  އެއްކިބައިގައި 
އެހެންމީހުންގެ ހިތުގައި މިއަދު ވަނީ،  ބުނަން 

ނޭގޭފަދަ ލޯތްބެކެވެ. ހަމްދަރުދީއެވެ.  

ެއީމހުން ަދޭލކަ ާއއި ޮފށެ ުއޅެނީ ަދޭލކަ ޮމަޔައަކށް ަހަދިއގެންެނވެ. 
ަބެއްއ ަފަހުރ ީމުހްނ ިނާދ ިހަލުބާވ ަވުގުތ ަބާލަފިއ ޯލިބެވިތ 
ުފަރިއގެ  ލާެނއް  ުއޅޭ  ެއަކެހިރޮކށް  ާއިއެއކު  ަދޭލކަ  ޮގަތަކށް 
ިމކަން  ިމޮގަތށް  ނޫެނވެ.  ަމެދއް  ަވކި  ުކދިްނެވސް  ިފިރހެން 
ަބިލވެ  ަދޭލކަ  ޮކޅުން  ުދަވސް  ުދަވސް  ެއގެނީ  ިހނާގކަން 

އިންަނކަން ަރުށެގ ަހުރުފަރިއގެ ީމހުންަނށް ެއޭގީތެއެވ.
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operations in order to support 
understanding and decision-
making. Tacit knowledge such 
as intuition is also important to 
solve a problem or explore an 
opportunity. During a mission, 
commanders need to create 
and get the knowledge needed 
to accomplish it. Meanwhile they 
need to involve each military’s 
tacit knowledge to increase their 
awareness and understanding 
of the situation. 

Nonaka and Takeuchi 
argue that effective 
organizational knowledge 
creation best occurs through the 

and later these lessons, 
observations and insights will be 
included into modified tactics, 
techniques or procedures and 
will be disseminated them within 
the unit(s). These lessons will be 
stored in official lessons learned 
databases for others’ use. KM 
tools help leaders research 
doctrine more effectively 
for tactics, techniques, and 
procedures to help solve tactical 
problems. KM also connects 
operational units with subject 
matter experts and peers with 
relevant experience to obtain 
their assistance, both before 
and during an operation. 

In a nutshell, KM principles 
can be brought to situational 
awareness, sense making and 
decision-making in the military 
context. As a strategic approach 
to achieving defense objectives, 
military KM play an important 
role in leveraging existing 
knowledge and converting new 
knowledge into action.

References: 
 z Canadian Military Journal, 

Spring 2003. 
 z Journal of Defense 

Resources Management, 
No. 1 (1) / 2010. 

spiral process where knowledge 
is converted from tacit to explicit 
in a continuous and dynamic 
cycle, as illustrated in Figure 
1. It is when tacit knowledge 
and explicit knowledge 
interact that innovation occurs. 
Knowledge creation is facilitated 
by deliberately managing 
the cycle. Organizational 
knowledge creation begins with 
socialization, where individuals 
share experience and mental 
models. It develops into 
externalization when individuals 
use metaphors or analogies to 
articulate hidden tacit knowledge 
that is otherwise difficult to 

communicate. It moves into 
the combination phase for 
knowledge to be articulated, 
shared and expounded. Finally, 
individuals learn by doing 
and internalizing the new 
knowledge. The spiral begins 
again as the experience-based 
operational knowledge learned 
in the first cycle provides a larger 
knowledge base for continuous 
innovation and growth. It is this 
model that demonstrates how 
knowledge is actioned.

Integrating KM in the 
military improves sharing of 

observations and lessons before, 
during, and after a mission. KM 
integrates the lessons needed 
for organizational improvement 

Finally, individuals learn by doing and 
internalizing the new knowledge. The spiral 
begins again as the experience-based 
operational knowledge learned in the first 
cycle provides a larger knowledge base for 
continuous innovation and growth.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT 
FOR THE MILITARY

The military personnel 
perform two major functions: 
First, they carry out functions for 
commanders that commanders 
could not perform alone or 
that require specialists, such 
as engineers, artillery, and 
logistics. Second, military 
personnel develop and manage 
information. The information 
is gathered, organized and 
analyzed to create knowledge 
which later will be applied 

in planning and decision-
making. The personnel take 
care of the information transfer 
to the commander, other 
staff members, and higher, 
subordinate organizations. At 
the same time commanders 
guide and help with the 
understanding and decision-
making of the personnel and 
share their knowledge through 
formal or informal meetings. 

The modern warfare relies 

on information from various 
sources, it is very important 
that it be assessed quickly and 
compiled for immediate use. The 
military live in an environment 
which requires situational 
awareness tools superior to 
those of the opponents in order to 
anticipate their reaction. Explicit 
knowledge that contained in 
field manuals, unit standing 
operating procedures, operation 
orders, etc. is used during 

Nowadays in the Military, it is very important to have 
a knowledge advantage over the enemies. “Knowledge 
superiority in military operations requires dominant 
battlespace awareness and visualization. As the battlefield 
changes and the tempo of war increases, the pace of 
information creation and decision-making also multiplies”.

WO 1 Adam Khaleel

79
www.mndf.gov.mv



 Sheri Pvt Limited.                                                                                              www.sherimaldives.com

Hair Cutting & Styling

Pedicure Manicure 
Make up

Facial Treatments
Body Scrubs & Treatments
Rebonding & Perming
Hair Colouring
Straightening and Ironing
Threading & Waxing

Massages
Hair Cutting & Styling

Pedicure Manicure 
Make up

Facial Treatments
Body Scrubs & Treatments
Rebonding & Perming
Hair Colouring
Straightening and Ironing
Threading & Waxing

Massages

Galle Face Hotel @ Colombo

Ramada @ Colombo

Amagi Resort & Spa @ Negombo

Randholee Hotel @ Kandys

s

s

s

MNDF and Police personnel's can obtain an attractive discount at Sheri when showing your ID cards at the reception
Ask at Sheri Salon & Spa in Male’ for special packages in Sri Lanka

We operate at 4 different locations in Sri Lanka

G. Nanreethige, Nirolhu Magu, Male’, Maldives    

For appointments Tel:3 310 310

Colombo, Sri Lanka



 Sheri Pvt Limited.                                                                                              www.sherimaldives.com

Hair Cutting & Styling

Pedicure Manicure 
Make up

Facial Treatments
Body Scrubs & Treatments
Rebonding & Perming
Hair Colouring
Straightening and Ironing
Threading & Waxing

Massages
Hair Cutting & Styling

Pedicure Manicure 
Make up

Facial Treatments
Body Scrubs & Treatments
Rebonding & Perming
Hair Colouring
Straightening and Ironing
Threading & Waxing

Massages

Galle Face Hotel @ Colombo

Ramada @ Colombo

Amagi Resort & Spa @ Negombo

Randholee Hotel @ Kandys

s

s

s

MNDF and Police personnel's can obtain an attractive discount at Sheri when showing your ID cards at the reception
Ask at Sheri Salon & Spa in Male’ for special packages in Sri Lanka

We operate at 4 different locations in Sri Lanka

G. Nanreethige, Nirolhu Magu, Male’, Maldives    

For appointments Tel:3 310 310

Colombo, Sri Lanka




