


ކާރިސާ ތަކާފުލް

ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު ތިމާ ދިރިއުޅޭ ގެއާއި،

 ވިޔަފާރި އަދި އެންމެހާ އަގުހުރި މުދަލަށް ރައްކާތެރިކަން!
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Al Shaali Marine Maldives Pvt Ltd.

Magellan 36

Length:
Beam:
Draft:
Approx:
Speed Approx:

36 Ft 00 Inches
09 Ft 06 Inches
03 Ft 03 Inches
Weight: 3200kg
32 to 40 Knots

Fuel Capacity:
Water Capacity: 
Max Recom Hp:
Passanger Cap:
Crew Cap:

600 Litres
80 Litres
200-250 HP OBM Twin
12 
03

Length:
Beam:
Approx Weight:
Passenger Cap:
Max Recom:

45 Ft 05 Inch
13 Ft 02 Inch
12 tons
46 + 4Pax
300-425/HP OBM 
Triple

Draft:
Fuel Capacity:
Water Capacity:
Crew Capacity:

Speed Approx:

04 Ft 00 Inch
2275 Litters
600 Litters
1 Captain + 2 
Crew
32 to 45 Knots

AS 47



ކާރިސާ ތަކާފުލް

ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު ތިމާ ދިރިއުޅޭ ގެއާއި،
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އިެޑޓުަރ:

އޯެސިސޭއޓް އިެޑޓުަރ:

ޕޮްރޑަކަްޝްނ މޭެނޖަރ / ިޑޒައިންިނގ

ާމކެޓްިނގ މޭެނޖަރ

ޑެޕުިއޓީ އިެޑޓުަރ:

މޭެނޖްިނގ އިެޑޓުަރ:

ޕޮްރޑަކަްޝްނ މޭެނޖަރ

ިޑްސޓްރިިބުއަޝްނ މޭެނޖަރ

ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ޢާޒިމް

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 1 
   ޙުސައިން ޞަލާޙް ޔޫސުފް

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ސްޓާފް ސާޖަންޓް މޫސާ ފުއާދު

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ 
           ޢަބްދުهللا ސަޢީދު

ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް  
   މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ސާޖަންޓް ނަވިން ސަޢީދު

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ސިޔާދު ޙަބީބު

utqsiruhif

www.mndf.gov.mv
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ަކަވރ ްސޯޓީރ:

   އަޅުގަނޑު ބޭނުންީވ 

ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން 

ސިފައިންގެއަށް ވަދެވޭތޯބަލަން

ޓެކްްސޓް ެނކް؟

ބުަރަދްނ ުލއުިނވި 

ކްަސަރތު

ާރއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ 
އް  ތަ ނަ ވަ

ާވ  އި ފަ ީދ އި ަދ ހޯ
ބޮީޑ ބިލްޑަރ

ަޝހުީދ ުޙަސއްިނ 

ާއަދމްގެ ހަނާދުނގައި...

ބައްޕައެއްގެ ސަބަބުން ޖިންީނންާނއި 
ހަނގުާރމަ ކުރަމުންާދ އަންހެނެއްގެ ދިރިއުޅުން

ޤުައމުގެ ަޝަރފާ ޢިއްޒާަތމުެދ 

ވްިސަނއި 

ޤުައމީ ޒްިނާމ އާަދ ކުުރްނ

ގެ  ތީ މަ ަރ ުއ
ްނަސުރ ކެ



ފް އެ ީޑ ްނ އެ މް އެ ްސ،  ގ ާސރވި ިޝްނ ލި ްބ ޕަ ޑް  ްނ އެ ާއ  ިޑ މީ
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ރައްޔިތުން  އަބަދުވެސް  ޚިދުމަތަކީ  އިޖްތިމާޢީ  ސިފައިންގެ 
އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނަ ޚިދުމަތެކެވެ. ސިފައިންގެ މައްޗަށް  ރައްޔިތުންގެ 
އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އިތުރުވަމުންދާ ޚިދުމަތެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ 
ތަކުގައި  ސަރަޙައްދު  އެކި  ޤައުމުގެ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ސިފައިންގެ 
މިއަދު  އެއީ،  ރުކުރުވާލެވިފައިވާކަން  ލަޝްކަރުތައް  ސިފައިންގެ 
ސިފައިން  ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.  ލިބިގެންދާ  ސިފައިންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން 
ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބޭ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުން ފުރިހަމަވެގެންދާ ކަމުގެ 
އުފާ ހާސިލު ކުރެވެމުންދާ ކަމެކެވެ. ސިފައިންގެ އޭރިޔާތަކުގައި ޤާއިމު 
ކުރެވިފައިވާ ސިފައިންގެ މަޒުކަޒުތަކުން ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތުގެ 
ދަނީ  ދުވަހަކަށް  ދުވަހެއް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި   ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު 

ކުރިއަރާ ތަރައްޤީ ވަމުންނެވެ.

ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ސިފައިން ހިއްސާ ވަމުންދަނީ ހަމައެކަނި 
ތަރައްޤީގައި  ޤައުމުގެ  ނޫނެވެ.  ސަރަޙައްދެއްގައެއް  ވަކި  ޤައުމުގެ 
ސިފައިންގެ ހިއްސާ މުޅި ޤައުމުގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 
ވަސީލަތްތަކުގެ  ލިބެންހުރި  ވިޔަސް  ނެތްކަމުގައި  ވަސީލަތްތައް  ޒަމާނީ 
ޤައުމުގެ  ހިފަމުންނެވެ.  ސިފައިންދަނީ  ފުރިހަމަގޮތުގައި  އެންމެ  ބޭނުން 
އިތުރުކުރުމުގައި  ފުދުންތެރިކަން  އަދި  އުފެއްދުންތެރިކަން  ހަމަޖެހުމާއި 
ސިފައިންގެ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ދަނީ ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ 
ހަމަޖެހުމާއި އަޚުވަންތަ ގުޅުމާއި އިޙުތިރާމުކުރާ މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމަށް 
ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ދަނީ އަމާޒު ހިފަމުންނެވެ.

މިންވަރާއި  ކުރިއަރާފައިވާ  ޤާބިލްކަން  އަސްކަރިއްޔާގެ  ދިވެހި 
މަޑުޖެހި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް  ފެންނަމުންނެވެ.  އެދަނީ  ފަންވަރު 
ހުއްޓިފައިވާ ޚިދުމަތެއް ސިފައިންގެ ފުށުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ސިފައިންނާ 
މަތިކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ސިފައިންގެ މަސައްކަތުން އެދަނީ ނަތީޖާ ނެރެ 
ހަމާކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި ޤައުމީ ޚިދުމަތް އިސްކޮށް ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. 
ޤާބިލް  ފަންނުވެރި  ސިފައިންގެ  ގެންދަނީ  ދެމުން  ޚިދުމަތް  އިޖްތިމާޢީ 
ކޮންމެ  ނިންމަންހުރި  ވަގުތަށް  އެކުގައެވެ.  އެހީތެރިކަމާ  ސިފައިންގެ 

ކަމެއްގައި ބަދަހި ލަޝްކަރުގެ ޤާބިލްކަން އެދަނީ ދައްކަމުންނެވެ.

ޤައުމީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސިފައިން ދެމިތިބީ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު 
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި  އަމާނާތްތެރިކަމާއި  މަސައްކަތުގައި  ކުރާ  ގައެވެ. 
އެކުގައެވެ. ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ބަދަހި ލަޝްކަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޤައުމީ 
ލޯތްބާއި ޤައުމު އިސްކޮށް ސިފައިންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ސާބިތުވެ 
ތިބެގެންނެވެ. ޤައުމަށް އަތުވެދާނެ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކަށް ފާރަވެރިވުމާއި 
އެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކަށް ތައްޔާރަށް ތިބެގެންނެވެ. ސިފައިންގެ ޤާބިލްކަން 
ޤައުމަށް ދައްކަމުން އެދަނީ ސާބިތުކަން މަތީގައެވެ. ކެރިގެން ޤައުމަށްޓަކައި 
ޖިހާދުކުރުމުގެ މަތިވެރި އަޚުލާޤު މަތީގައެވެ. ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރުމާއި 
މިންގަނޑުތަކުގައި  އުސޫލީ  ގޮތުގައެވެ.  ދަރިންގެ  ވަފާތެރި  ޤައުމަށް 
ދަމަހައްޓާ  ގުޅުންތައް  ފަރުދީ  އެކުގައެވެ.  ހުނަރުވެރިކަމާ  ހިފަހައްޓާ 

ލަޝްކަރުގެ ބަދަހިކަން ހިފަހައްޓަމުންވެ.

ޤައުމު  ވަނީ  ގޮސްފައި  ބެހިގެން  ވާޖިބުތައް  ސިފައިންގެ 
އަމާންކަން  ޤައުމުގެ  ކުރުމަށެވެ.  ޤާއިމް  ހަމަޖެހުން  ދިފާޢުކޮށް 
ދެމެހެއްޓުމެވެ. ޤައުމަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ތައްޔާރަށް ތިބުމެވެ. 
ޤައުމީ ޚިދުމަތް އިސްކޮށް ސިފައިން ޤައުމަށްވަމުންދާ ގުރުބާނީގެ އަގު 
ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ  ގުޅުން  އިޖްތިމާޢީ  ޤައުމުގެ  އެހެންމެ  އަދި  ބޮޑެވެ. 
ވަރަށް  މަސައްކަތް  ގެންދާ  ކުރަމުން  އަދި  ކޮށްފައިވާ  ސިފައިން 
އިޖްތިމާޢީ  ކުރެވެމުންދާ  ބައިވެރިވުމާއެކު  ސިފައިންގެ  ފުރިހަމައެވެ. 
ޚިދުމަތުގެ ނަތީޖާ ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ޤައުމު ބިނާ ކުރުމަށް ފަރުދީ 
ފެންވަރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު އުފެދެމުން  އާލާވަމުން ދެއެވެ. 
ލޯތްބާއި  ޤައުމީ  ދަނީ  ފޯރުކޮށްދެމުން  ޚިދުމަތް  އިޖްތިމާޢީ  ސިފައިން 
ޤައުމީ ރޫޙުގައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސިފައިން ޤައުމަށް ދައްކަމުން 

ދަނީ ނަމޫނާ  ޚިދުމަތެކެވެ.

ްތ ަމ ުދ ީޢ ިޚ ާމ ިތ ްޖ ެގ ިއ ްނ ިއ ިސަފ

ްޕަޓްނ ިއްބާރީހްމ ާޢިޒްމ ެކ
އެޑިޓަރ



ٍد، خاتم األنبياء واملرسلني، َوعلـى آلـه وصحبـه أجمـعـني. اَلَحْمـُد لِلّـِه رَّب الَعـالَِمـني، َوالّصـالة َوالّسالم علـى سيدنا محـمَّ

މިއަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް 
ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަށާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދަށާއި ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ 

ސިފައިންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަކީ ދިވެހިން ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ ބިރުވެރި ޙަމަލާއެވެ. އެ 
ދުވަހުގެ އެ ބިރުވެރި ކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް ދިވެހިން ދައްކުވައިދިނީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި، މި ލޮބުވެތި ޤައުމާމެދު 
މިނިވަންކަން  ދިވެހިންގެ  ދިވެހިންނަށް  ކަމެވެ.  ދިފާޢުކުރާނެ  ޙިމާޔަތްކޮށް  އިސްތިޤްލާލު  ސިޔާދަތާއި  މިނިވަންކަމާއި  ދިވެހިންގެ  ލޯތްބެވެ.  އޮތް 

މުހިންމުވާ މިންވަރެވެ. 

1988 ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވެފައިވަނީ ދިވެހި ސިފައިންނެވެ. ދުޝްމަނުން ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒު 
ހިފުމަށް ޒަމާނީ ހަތިޔާރުން ޙަމަލާދޭން ފެށުމުން ރައްދުގައި ޙަމަލާދީ ދުޝްމިނުން ހުއްޓުވީ ސިފައިންނެވެ. ފަތިސް ދަންމަތީގައި ފެށުނު އެ ބިރުވެރި 

ހަނގުރާމައާ ސިފައިން ކުރިމަތިލީ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާއެކުގައެވެ. އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ބެލުމެއްނެތި ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައެވެ. 

ޝަހީދުވި  ތެރެއިން  ސިފައިންގެ  ސިފައިންނެވެ.  ބޭކަލުންނަކީ   8 އޭގެތެރެއިން  ޝަހީދުވިއެވެ.  ދިވެހިން   19 ހަނގުރާމައިގައި  އެ 
ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމާއެކު ހަނގުރާމަކޮށް، ޝަހީދުވެދިޔަ އަބުޠާލުން ހިމެނެއެވެ. ޤައުމަށްޓަކައި ނުކުމެ 
ޖިހާދުކުރަމުންދަނިކޮށް ޝަހީދުވި މުޖާހިދުން ތިއްބެވެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު ސިފައިންގެ ޑިއުޓީއަދާ ކުރަމުންދަނިކޮށް ޝަހީދުވެފައިވާ 
ބޭކަލުން ހިމެނެއެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވެ ދިޔަ ހިތްވަރުގަދަ ސިފައިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވެ ދިޔަ 

ޝަހީދުންނަށް  ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރެއްވުންއެދި މާތްهللاގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. 

ޤައުމަކުން  އެ  މުވާޠިނުންތަނެއް  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  އެ  އޮވެވޭނީ  ދެމި  ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ  މިނިވަން  ވެސް  ޤައުމަކަށް  ކޮންމެ 
އަނބިދަރިންނާއި  ފުރާނައާއި  އެބައެއްގެ  އުފަންވެގެންނެވެ.  ފަހުލަވާނުންތަކެއް  ހިތްވަރުގަދަ  ކެރޭ  ޖިހާދުކުރަން  ޤައުމަށްޓަކައި  އުފެދިގެންނެވެ. 
ފިރިންނާއި މައިންބަފައިންނަށްވުރެ ޤައުމު އިސްކުރާނެ ބަޔަކު ތިބެގެންނެވެ. އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ޤައުމު ކުރިއަށް ނެރެން ކެރޭ ދަރިންތަކެއް 

އެ ޤައުމެއްގައި ތިބެގެންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަމުގެ ދިގު ތާރީޚެއް ލިބިފައިވަނީ މި ސިފަތައް ހުރި ދަރިން މި ޤައުމުން އުފަންކުރީތީއެވެ. އަންނަން އޮތް 
ޖީލުތަކަށް ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ވާސިލުކޮށްދެވޭނީ ވެސް އެ ފަދަ ދަރިންތަކެއް މިއަދު މި ޤައުމުގައި ތިބެގެންނެވެ. ދީނާއި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ 
ތަރުބަވީ ދަރިފަސްކޮޅެއް މި ޤައުމަށް މުހިންމުވަނީ އެހެންވެއެވެ. މިކަމަކީ މިއަދު މި ޤައުމުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ 

އެ ޒިންމާ އުފުއްލަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނައިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ މުހިންމު ނުކުތާއެކެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މި ލޮބުވެތި ވަޠަން ތާއަބަދަށް ލެއްވުމެވެ. ދީނާއި 
ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރައްވައި، ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ، މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ލެހެއްޓެވުމެވެ.
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މިިންސްޓރީ ޮއްފ ިޑފެްނސް އެްނޑް ޭނޝަަންލ ެސިކުއިރީޓ

ިދެވިހާރްއެޖ

މިިންސޓަރ ޮއްފ ިޑފެްނސް އެްނޑް ޭނޝަަންލ ެސިކުއިރީޓގެ ިޚާޠުބ



َاحلَْمـُد ِللّـِه َرّب الَعـاَلِمـني، َوالّصـالة َوالّسالم علـى حمـمٍَّد، وعلى آلـه وصحبـه أمجعـني.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި، 30 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް 
ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ތިނެއް ނޮވެންބަރުގައި ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ޖިހާދު ކުރި އެންމެހާ މުޖާހިދުންނަށާއި، 

ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހި ސިފައިންނަށާއި ހަންހާރަވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. 

ނަޞްރުގެ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަނދާން އާކޮށްދެނީ ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ޤުރުބާންވެވަޑައިގެންނެވި މި ޤައުމު ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވި ދަރިންތަކެއްގެ 
ޒިކުރާއެވެ. މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެނީ 1988 ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ޝަހީދުވެ ދިޔަ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް 
ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވެ ދިޔަ ޤައުމީ އަބުޠާލުންނަށް ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެދި هللا ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމެވެ. 

ފާއިތުވި 30 އަހަރަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، ޤައުމެއްގެ ޙަޔާތުން ފެންނާނެ ވަރަށް ތަފާތު ގިނަ މަންޒަރުތައް މި ޖީލުގެ ދިވެހިންވަނީ ތަޖުރިބާ ކޮށްފައެވެ. 
ވަރަށް ބިރުވެރި އަދި ނުރައްކާތެރި ދުވަސްތަކާއި ހައްސާސީ ހާލަތްތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްލި ނަމަވެސް އެނގި 
ހާމަވެގެންދާ ކަމަކީ هللاގެ މަގުގައި ސާބިތުވެ ތިބެ، ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް އެ ކަލާނގެ ނަޞްރު ދެއްވާނެ ކަމެވެ. ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ވެސް 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަޞްރު ލިބިގެން ދިޔައީ ދިވެހިން ދިވެހިންގެ ގޮތުގައި ސާބިވެ ދެމިތިބީތީއެވެ. މި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ދަރިން ޤައުމަށްޓަކައި ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާއެކު 
ޖިހާދަށް ތެދުވީތީއެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާންކެރޭ ދަރިން، އަމިއްލަ އެއްވެސް އެދުމެއްނެތި ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލާން ނިކުތީތީއެވެ. މި ޤައުމުގެ 
މިނިވަންކަމާއި ޢިއްޒަތާއި އަބުރާއި ޝަރަފަށްޓަކައި ފިދާވެދާން ޖެހުނަސް ޓެރަރިސްޓުންނާއި ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ޚާއިނުންގެ ކުރިމަތީގައި އަމާންދޭން ބޭނުންނުވި 

ދަރިން ތަކަކަށް ދިވެހި ސިފައިން ވީތީއެވެ. 

ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު ވެސް ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެ ވިސްނުމަކީ ދީނާއި ޤައުމާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތެވެ. ދީނާއި ޤައުމު ދެކެވާ 
އިޚްލާޞްތެރި ލޯތްބެވެ. އެއީ ފައިސާއިންނާއި މާއްދީ މަންފާތަކުން އަގުކުރެވޭ ލޯތްބަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށްވުރެ މި ޤައުމު މާ ބޮޑުވާނެއެވެ. 
މާ މުހިންމުވާނެއެވެ. މިކަން އަބަދުވެސް ސިފައިންދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ. ތިނެއް ނޮވެންބަރުގައި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވި މުޖާހިދުންގެ ޤުރުބާނީ މިކަމުގެ 
މިސާލަކަށް ފުދެއެވެ. ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމް ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވީ ދުޝްމަނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށް، 
ދުޝްމަނުންނާ ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައި ކުރެއްވި ހިތްވަރުގަދަ ޖިހާދުގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ސިފައިންނަށް ދިފާޢީ މަޤާމުތަކަށް ނުކުމެވޭނެ ސިފައިންގެ 
ދިފާޢުކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ. ޝަހީދު ސާޖެންޓް އާދަމް ނަޞީރާއި، ޝަހީދު ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމާއި، ޝަހީދު ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޝަހީދުވީ 
ދުޝްމަނުން ސިފައިންގެއަށް ހަމަލާ ދެމުންދިޔަ ނުރައްކާތެރި ވަގުތުގައި، ދުޝްމަނުން ޤާއިމުވެ ތިބި މަޤާމުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސިފައިންގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުމަށް 
އޯޑަރު އައި ހިނދު، ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ނުކުންނަވައި ކުރެއްވި ޖިހާދުގެ ތެރޭގައެވެ. ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޢަބްދުهللا ޒުހައިރު ޝަހީދުވީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
އޮފީހުގެ ޑިއުޓީގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ. ޝަހީދު ސާޖެންޓް ކުޑައާދަމް ކުޑަތުއްތު އާއި ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޝަހީދުވީ ރަށުތެރެ ބެލެހެއްޓުމަށް އޭރު 
ސިފައިން ކުރަމުންދިޔަ ޒޯން ޑިއުޓީގައި އުޅުއްވަނިކޮށެވެ. ޝަހީދު ލެފްޓިނަންޓް މޫސާ އަޙްމަދު )ކުޑަނެވި ތުއްތު މަނިކު( ޝަހީދުވީ ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނާއިބު ހުންނެވި 
މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ އަށް ދުޝްމަނުން ހަމަލާދީ އެ ގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް އެގެއަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވަނިކޮށެވެ. މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 
ވެސް އެ ބޭފުޅެއްގެ ފުރާނައިގެން ސަލާމަތް ވެވަޑައިގެންނެވޭނެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އިސްކުރެވީ ޤައުމީ 
ޚިދުމަތެވެ. ސިފައިން އަބަދުވެސް ދެމި ތިބެން ޖެހޭނީ މިގޮތުގައެވެ.  ސިފައިން ކޮށްފައިވާ ހުވާގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބެ، ދީނަށާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރިވެ، ޤައުމަށް 

ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ތެދުވެރި އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކަށްވުމަށް މިއަދު ވެސް ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަން ޤައުމެއްކަމުގައި ތާއަބަދުމެ ލައްވައި، ޤައުމަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތަކުގައި ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި 
ތެދުވާ އިޚްލާޞްތެރިންނަށް އަބަދުވެސް ކާމިޔާބާއި ނަޞްރު މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އަބަދުވެސް ނަޞްރާއި ނަސީބު 

މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު - ކުރިއަށް ދިވެހި ސިފައިން.
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އިްނެޓްގޭރެޓްޑ ެހްޑްކޯއަޓރްޒ
ޯމްލިޑްވސް ޭނޝަަންލ ިޑފެްނސް ޯފްސ

ީޗްފ ޮއްފ ިޑެފްންސ ޯފސްެގ ިޚާޠުބ



َاحلَْمـُد ِللّـِه َرّب الَعـاَلِمـني، َوالّصـالة َوالّسالم علـى حمـمٍَّد، وعلى آلـه وصحبـه أمجعـني.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި، 
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޢަޒުމާއި ހިތްވަރާއެކު ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ސާބިތުވެތިއްބެވި 
ލޮބުވެތި ދިވެހި ސިފައިންނާއި، ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ޝަހީދުވެ ދިޔަ ޝަހީދުންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކާއި، ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި 30 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާތައް އަރިސްކުރަމެވެ. 
ނަޞްރުގެ ދުވަހަކީ، 1988 ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއިން މާތްهللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ 
ދިވެހިންނަށް ނަޞްރު ދެއްވި ދުވަހެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ޚާއިނުންގެ މަދު ބަޔަކާއި ސްރީލަންކާގެ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެއް ކަމަށްވާ، 
ޕީޕަލްސް ރިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޓެމިލް އީލާމް )ޕްލޯޓް( ޖަމާޢަތާ ގުޅިގެން ދިން ނުރައްކާތެރި ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއިން ދިވެހިންނަށް ނަޞްރާއި 

ފަތަޙަ މިންވަރު ކުރެއްވި ދުވަހެވެ.  
ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއިން ދިވެހިންނަށް ނަޞްރު ލިބުނު ސަބަބުތަކާމެދު ވިސްނާލުމަށް މިއީ އެންމެ މުނާސަބު ދުވަހެވެ. 
އެ ދުވަހު ދިވެހިންނަށް ނަޞްރު ލިބުނު މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްވަރުގަދަކަމާއި ސިފައިންނަށާއި 
ޤާނޫނީ ސަރުކާރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރެއްވި އިތުބާރެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ޤައުމިއްޔަތާމެދު ދެކޭ ގޮތުގައި 
ތިބި  ބޭނުންވެފައި  ދިފާޢުކުރުމަށް  ހިމާޔަތްކޮށް  އިސްތިޤްލާލު  މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި  ޤައުމުގެ  ދިވެހި  ދިވެހިން،  ކަމެވެ.  އެއްގޮތް  އޭރުހުރި 
މިންވަރެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން، މި އުފާވެރި މިނިވަން ޖައްވުގައި މިނިވަން ދިދައެއްގެ ހިޔާދަށުގައި އުޅެން ބޭނުންވާނަމަ މި ސަބަބުތައް 
ހުރި  ޤައުމިއްޔަތަށް  ދީނާއި  ދިވެހިންގެ  ޖެހެއެވެ.  ހިފައްޓަން  އަޒުމާއެކު  ނުގުޑާފަދަ  ސާބިތުކަމާއި  ކަންކަމުގައި  އެ  ހަރުދަނާކޮށް،  އިތުރަށް 
ނުރައްކާތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށްފާރަވެރިވެ، ދީނާއި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި ބައިބައިނުވެ ތިބެންޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކަންތައްތައް ހުރި ނަމަވެސް ދީނީ ކަންކަމާއި ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ޚިޔާލުތައް އެއްގޮތްކުރަން ޖެހެއެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށް 

ވަފާތެރިވުމުގައި ސާބިތުވެ ތިބެންޖެހެއެވެ. 
ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވީ މީގެ 30 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އޭރު ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ 
މަދެވެ.  ވެސް  ވަސީލަތްތައް  މަދެވެ.  ވެސް  އަދަދު  ސިފައިންގެ  މަދެވެ.  ވަރަށް  އަޅާބަލާއިރު  މިހާރާ  ބޭކަލުން  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު  އަސްކަރީ 
އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭކަލުންގެ މެދުގައި އޮތް ދީނީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ރޫޙު ވަރުގަދައެވެ. ވެރިންނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
އުފުލުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކިއެވެ.  ކޮށްފައިވާ ހުވަޔަށް ވަފާތެރިވެ، ދީނާއި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވެ ސިފަވަންތަކަން ސާބިތުކޮށްދިނެވެ. ދީނާއި 
ޤައުމަށްޓަކައި ޖިހާދުކޮށް ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާން ޖެހުނު ހިނދު، މި ނިކުމެވެނީ މަރުގެ ކުރިމައްޗަށްކަން އެނގިތިބެ ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް 
ވަގުތެއްގައި  ނުރައްކާތެރި  އެފަދަ  ފަރާތުން  ސިފައިންގެ  ޤައުމެއްގެ  ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ބޭކަލުން  ބައެއް  އޭގެތެރެއިން  ނިކުންނަވައި 
ފެންނަންޖެހޭ ހިތްވަރާއި، ޢަޒުމާއި، ހުރިހާ ހަރުދަނާ ރީތި އަސްކަރީ ސިފަތަކެއް އެބޭކަލުން ޢަމަލާއި ބަހުން ދައްކުވައިދެއްވިއެވެ. އެ ބޭކަލުންނަކީ 
މިއަދުގެ ސިފައިންނަށް އިބުރަތްތެރި ނަމޫނާއެކެވެ. ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ޝަހީދުވެ ދިޔަ ޝަހީދުންގެ ފުރާނަފުޅުތަކަށް މާތްهللا 

ހެޔޮ ރަޙުމަތްލައްވައި، ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތާއި ރަޙުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. 
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ދިވެހި ސިފައިން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
އަބަދުވެސް ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދީނާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި، އިޚްލާޞްތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވައި، ޤައުމަށް 
ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ޢުދުވާނަކުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު - ކުރިއަށް ދިވެހި 

ސިފައިން. 
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ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު           

                 ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް 

c

އިްނެޓްގޭރެޓްޑ ެހްޑްކޯއަޓރްޒ
ޯމްލިޑްވސް ޭނޝަަންލ ިޑފެްނސް ޯފްސ

ަވިއްސ ީޗްފ އޮްފ ިޑެފްންސ ޯފްސެގ ިޚާޠުބ



ަޝހުީދ ުޙަސއްިނ ާއަދމްގެ ހަނާދުނގައި...
ޝަހީދުވި ދިވެހި އަބްޠާލުން އަބަދު ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެޔޭ

ޖެހެޔޭ ދަންނަވަން  ތަހާނީ  ޝުކުރުކުރަމުން  ޝަހީދުންނަށް      

އަސަރުތައް ދިވެހި މި ފަޒާއިން ފިލައި ނުމެދާނެހައި ގޮތުގައި

ޖެހެޔޭ ކުރަން  އާލާ  ވަކިން  ޒިކުރާތައް  އާދަމްގެ  ޙުސައިން      

ދިފާޢީ ބާރު ހިފުމަށް އައި ނުރައްކާ ދުޝްމަނުން ބަލިކޮށް

ކުރިޔޭ ބޮޑު  އިތުބާރު  ކުރާ  ދިވެހިން  ލަޝްކަރަށް  ދިފާޢީ      

ވަށައިގެން ތިބެ ޢަދުއްވުންތައް އެތައް ޙަމަލާތަކެއް ދިނުމުން

    މަށަށް މެގަޒިން ގެނެސް ދޭށޭ ގޮވައި އާދޭސް ނުހަނު ކުރިޔޭ

ޝަހީދުވެ ދިޔަ މުޖާހިދުނީ ނާމޫނާއެއް ކަމަށް ދެކެގެން

    ޝަހީދުވެ ވެއްޓިގެން ދަންދެން ބަޑިން ޙަމަލާ ބަދަލު ކުރިޔޭ

ދިވެހި ޤައުމަށް ނަޞްރު އެދިގެން ޖިހާދުގެ ކަމަރު ބަނދެލައިގެން

    ދިވެހި ވަޠަނަށް ޒުވާން ލޭފޮދު ހިތާއި ރޫޙުން ވެދުން ކުރިޔޭ

ދެލޯ ކަރުނުން އެކީ ފުރެޔޭ އެ މަންޒަރު ސޫރަވާން ފެށުމުން

ރޮވެޔޭ ވަކިން  ފިދާވިގޮތުން  ޤައުމާމެދު  ދިވެހި  ލޯބިން  ވި      

ޒުވާންކަމުގައި ޝަހީދުވެ ދިޔަ ޙުސައިން އާދަމްގެ ޒިކުރާއިން

    ޒުވާނުންނަށް ނުހަނު އަގުހުރި އެތައް ޢިބުރަތްތަކެއް ލިބެޔޭ

އޮަނަރަބލް ާއަދްމ ަޝީރފް ުއަމުރ
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ގުޅުމާއި  އަޚުވަންތަ  އޮތް  މެދުގައި  ދިވެހިންގެ 
ސަމާލުކަން  ދޭންޖެހޭ  ދިރިއުޅުމަށް  އެކުވެރިކަމާއެކު 
އަޚުވަންތަ  ޒިންމާތަކެއްވެއެވެ.  އަދާކުރަންޖެހޭ  ވާފަދައިން 
މިންގަނޑުތަކަށް  އިޖްތިމާޢީ  ދިރިއުޅޭ  ޖަރީވެގެން  ގުޅުމުން 
ދިވެހިވަންތަ  ދިވެހީންގެ  ޒިންމާތަކެއްވެއެވެ.  ވާންޖެހޭ 
މަތިން  ޒިންމާގެ  ނެގި  ކާބަފައިން  އުޅުމުގައި  ފަޚުރުވެރި 
ހަނދާން އާކޮށްލަމާތޯއެވެ. ދިވެހީންގެ މެދުގައި އޮތް އަޚުވަންތަ 
ލޯބި ދެމެހެއްޓުމަށް ކާބަފައިން އުފުލި ޒިންމާ އަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ. 
ދިވެހިންގެ އުސޫލާއި އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައި 
އަދާ ކުރި ޒިންމާއިން އިބުރަތް ހާސިލު ކުރަންޖެހެއެވެ. ދިވެހިން 
ޒިންމާވާން ޖެހެނީ ދިވެހި ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައެވެ. ތައްޔާރުވާންވީ 

ޤައުމީ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށެވެ. 

ޤައުމުގެ  މި  އިސްމާލްދީނާއި  މާތްވަގެންވާ       
އަގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑެވެ. 
ޤައުމީ ޒިންމާއަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ 
މީހުންގެ  ޒިންމާއެކެވެ.   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އަދާކޮށް  މައްޗަށް 
ޤައުމުގެ  ވިޔަސް  ވީކަމުއި  ތަފާތު  ފިކުރު  ވިސްނުމާއި  މެދުގައި 
ކުރުމަށް  އަދާ  ޒިންމާ  ޤައުމީ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޙައްޤުގައި 
ކަމެއްގައި       ކޮންމެ  ޤައުމުގެ  ދިވެހި  ފަސްނުޖެހޭށެވެ. 

މި ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފުށުން 
ޤައުމަށްޓަކައި އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކެއްވެއެވެ. 
މީހެއްގެ  އެ  ވުމަކީ  ތަފާތު  ޒިންމާތައް  އަދާކުރާ 
ނޫނެވެ.  ކުޑަވުމެއް  ޤައުމަށް  މުހިންމުކަން 
އެންމެ  ޤައުމަށް  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ޤައުމީ 
ޤައުމެއްގެ  އެ  ވެގެންދާނީ  ބަޔަކަށް  ބޭނުންތެރި 
ގިނަ  ވިސްނުމުގައި  ޤައުމީ  ރައްޔިތުންނެވެ. 
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތުގެމަތިން މުޅި ޤައުމަށް 

ފައިދާއާއި ލާބަ ލިބޭގޮތެވެ. 

އަމާންކަމަކީ  އޮތް  ރާއްޖޭގައި  ދިވެހި 
ޤައުމީ  އޮންނަ  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމުގެ 
ލޯތްބެވެ. ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ޤައުމު އިސްކޮށް 
ޤައުމީ  ސިއްރެވެ.  ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް 
ދެވިފައިވާ  ބަހާތަކަށް  އެންމެހާ  ވަންތަކަމުގެ 
ޤައުމަށް  ގޮތުގައި  ދެމެހެއްޓެނެވި  ޤަދަރާއި 
ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ  ޤުރުބާނީއެވެ.  ވަމުންދާ 
ދިރުންތައް  އެންމެހާ  ޤައުމުގެ  ދެމިއޮތީ 
ރައްޔިތުންގެ  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ދެމެހެއްޓުމަށް 
ބިނާ  ޤައުމު  ކެރުމާއެކުގައެވެ.  ހިތްވަރާއި 

ޤުައމުގެ ަޝަރފާ ޢިއްޒާަތމުެދ ވްިސަނއި 

ެކްޕަޓްނ ިއްބާރީހްމ ާޢިޒްމޤުައމީ ޒްިނާމ އާަދކުުރްނ

ައުޅަގނުޑމެްނގެ ކޮްނމެ ީމެހްއގެ ޮކނުޑަގއި ެއިޅަފިއވާ ަޤުއމީ ޒިްނާމގެ ަމތިން   
ޒިްނާމެއއް  ުއުފލަްނެޖހޭ  ަޙްއުޤަގއި  ަރްއިޔތުްނގެ  ިދެވހި  ޮކްށަލާމޯތެއވެ.  ަހނދާން 
ިދެވިހ  ަވްނަތަކުމަގިއ  ިދެވިހ  ިއްސާލްމީދާނިއ  ާމްތެވެގްނާވ  ިދެވިހްނެގ  ޮއްތޯތެއެވ؟ 
ަފުރދީ ޒިްނާމގެ ަމތިން ހަނދާން ާއޮކްށަލާމޯތެއވެ. ަޤުއުމގެ ައމާްނަކާމއި މިިނވަްނަކާމއި 
ަޤުއުމގެ  ކޮްނަބެއްއޯތެއވެ؟  ެޖހެނީ  ޒިްނާމވާން  ެދެމެހްއުޓަމށް  ަސާޤަފތް  ިދެވހިްނގެ 
މި  ެޖެހެއވެ.   ޒިްނާމވާން  ިދެވހިން  ހިްނުގުމަގއި  ަމގުން  އިްނިތާޒުމގެ  ކަްނކަން 
ަޤުއމު އަންަނށް ޮއތް ީޖަލށް ާވިސލު ޮކްށދިުނަމށް ިމައުދގެ ީޖލު ައާދުކރަްނެޖހޭ 
ޒިްނާމަތެކއް ެއބަ ޮއެތވެ. ަވުގތީ ަފިއާދާއއި ައިމްއލަ ަމްޞަލަޙތު ެއްއިކާބޮކށް ަޤުއމު 

ެއްއަބިއވަްނަތުކުރަމށް ަފުރދީ ޒިްނާމަތެކއް ެއަބޮއެތވެ. 
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ކުރުމަށް ފަރުދުންގެ މެދުގައި އޮތް ސާބިތުކަމާއި 
ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ގަދައަޅާ  ތަހުޒީބުވުމަށް 
ބަދަލުތަކާއެކު  ޒަމާނީ  ސަބަބުންނެވެ.  ރޫޙުގެ 
ދިވެހި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި  ޤައުމު ތަރައްޤީވެ 
ކުރިއެރުމަށް ދެވިފައިވާ އިސްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  

ދިޔުމަށް  ކުރިއަރައި  ޤައުމު  ދިވެހި 
ޤައުމީ  ރައުސްމާލަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ބޭނުންވާ 
ޤައުމީ  ދެމިތިބުމެވެ.  އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާ 
ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ޤައުމީ 
ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ދެމިތިބުމެވެ. ޒަމާނަށް 
އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދިވެހި ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތާއި 
މަސައްކަތް  އަޅާ  ގަދަ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ޝަރަފު 

ދެމިތިބުމެވެ.  ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ  ކުރުމެވެ. 
ހެޔޮ  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ގޮވާލި  އެދި  ޤައުމު 
ނިޔަތުގައި އެމީހެއްގެ ހިއްސާ ވަމުން ދިއުމެވެ. 
އަންނަންއޮތް ޖީލަށް އަމާން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެފަރާތްތަކަށް  ޤައުމު   މި 
ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާ ކުރުންމަތީ ދެމިތިބެމާތޯއެވެ. 
އަގު  ކަމެއްގެ  ކޮންމެ  ކޮށްދޭ  ތިމާ  ޤައުމަށް 
ޤައުމު ބަލައިގަންނާނެ ކަމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައި 
ތިބާ  ޤައުމަށްޓަކައި  އަދި  ދެމިހުންނާށެވެ. 
އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ  ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތައް 
އަދާ ކުރުމުގައި ދެމިހުރުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއަކަށް 
ހަދަމާތޯއެވެ. ޤައުމީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ފަސް 
ނުޖެހޭށެވެ. ތިބާގެ އުފަން ޤައުމުގެ އަގު ބޮޑުކަން 

އުފަންދަރިއަކަށް  ޤައުމަށް  ދިވެހި  ވިސްނާށެވެ. 
ވުމަކީ ފަޚުރެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭށެވެ. ތިބާ ފުށުން 
ކޮބައިތޯ  ޒިންމާއަކީ  އޮތް  އަދާކުރަން  ޤައުމަށް 
ބަލާ ހޯދާށެވެ. ޤައުމީ ޒިންމާއަކީ ވަކި އޯޑަރެއް 
ކުރެވޭންއޮތް  ޢަމަލު  މަޑުކޮށްގެން  އަންނަންދެން 

ކަމެއްނޫނެވެ.

ވިސްނާ  ފުންކޮށް  ޤައުމާމެދު 
ފިކުރުކުރާ މީހަކަށްނޫނީ ޤައުމީ ޒިންމާ ނެގުމަށް 
ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ. ޤައުމީ ރޫޙެއްގައި ޤައުމަށް 
ޚިދުމަތް ކުރެވޭނީ ބިނާ ކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކެއްގެ 
އަލީގައެވެ. ޤައުމުގެ އަފުރާދުންގެ މެދުގައި އޮތް 
ފުރުސަތު  ކުރުމުގެ  ހިއްސާ  ވިސްނުން  ޤައުމީ 
ފަހިވެގެންނެވެ. އަދި ޤައުމާމެދު ވިސްނާ ކޮންމެ 
ހިއްސާ  ފައިދާ  އެކަމުގެ  ޤައުމަށް  ވިސްނުމަކީ 
މުހިންމެވެ.  ހެދުން  ވިސްނުމަކަށް  ކުރާނެ 
ޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ 
ވިސްނުމާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުވުގެން ނުދާނެކަން 
އަދި  ޖެހެއެވެ.  ބަހައްޓަން  ވިސްނުމުގައި  ވެސް 
ޤައުމުގެ  މުޅި  ކަމަކީ  ކޮންމެ  ކަމުދާ  ތިބާއަށް 
ނުވެދާނެކަން  ކަމަކަށް  ފައިދާވާ  ރައްޔިތުންނަށް 
ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ވާނެއެވެ. އެހެނަސް ތިބާގެ 
ޤައުމީ ޒިންމާގެ ތެރެއިން ތިބާގެ ވިސްނުމުގައިވާ 
ގޮތެއް އެހެން މީހުންނަށް ހިއްސާކުރުމަކީ ޤައުމަށް 

ފައިދާ ބޮޑުވާނެ ގޮތްކަން ވިސްނާށެވެ. 

ވަކި  ކުރުމުގައި  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް 
ޚިޔާލު  ވިސްނާ  ޤައުމާމެދު  ނެތެވެ.  ރޮނގެއް 
ކުރިއެރުމާ  ޤައުމުގެ  ވެސް  ކުރަންޖެހެނީ 
ދިރިއުޅޭ  ޤައުމެއްގައި  އެ  ލާމެހިފައިވަނީ  ގުޅި 
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ޤައުމީ ވިސްނުން 
ކަމުގައި ވާތީއެވެ. ތިބާގެ އުފަން ޤައުމަށް އޮތް 
ކަމެއްގެ  ކުލުނު އެއީ ވަކި މަޖުބޫރީ  ލޯބި އަދި 
ތިބާ  ނޫނެވެ.  ލޯތްބެއް  ޤައުމީ  އޮތް  ތެރޭގައި 
އުފަން ޤައުމު ތިބާ ލޮލުންދެކި އަތުން ހިފާފައިވާ 
ކުރުމުން  ފިކުރު  ވިސްނާ  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ 
ލޯތްބެވެ.  ޤައުމީ  ތިބާވީ  ކަންކަމާމެދު  އެނގެނު 
ދެކެ  ޤައުމު  ގޮތުން  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  އެމީހަކު 
ޤައުމަށް  ނުވަތަ  ވޭތޯއެވެ.  މަޖުބޫރު  ލޯބިވުން 
އުފަންވުމުން އެމީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާގެ ތެރޭން 
އަދާކުރަނީ  ޒިންމާ  ޤައުމީ  ވިސްނާ  ޤައުމާމެދު 
ޝަރަފަށްޓަކައި  ޢިއްޒަތާއި  ޤައުމުގެ  ތޯއެވެ. 

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާ ކުރަމާ ތޯއެވެ. 
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ކޮންމެ  ރައްކާތެރިވުމަކީ  އަލިފާނުން 
އަލިފާނުން  ގޮތެވެ.  ބޭނުންވާނެ  މީހަކުވެސް 
ވެސް  ޢަމަލުކުރާނީ  އެކިމީހުން  ރައްކާތެރިވުމަށް 
އެއްބަޔަކު  ގޮތްގޮތަށެވެ.  އެކި  ހާލަތުގައި  އެކި 
ހަމައެކަނި  ނަފްސު  އަމިއްލަ  އެމީހުންގެ 
އަދި  ކުރެއެވެ.  މަސައްކަތް  ސަލާމަތްވުމަށް 
ހަނދާނެ  ޕެނިކުވެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަނެއްބަޔަކު 
އެހެންކަމުން  ހުސްވެއެވެ.  ގޮތް  ގޮތްނޭނގި 
ދުރާލާ  ވިސްނައި  ހާލަތަކަށް  ހުރިހާ  މިފަދަ 
ފަޔަރ އިމަރޖެންސީ ޕްލޭނެއް ހެދިފައި އޮތުމަކީ 
ޕްލޭނެއްގައި  މިފަދަ  ކަމެކެވެ.  ބުއްދިވެރި 
ތިމާ  ތިމާއަށާއި  ބަލައި  ވެދާނެކަންތައްތަކަށް 
އެފަދަ  ތަކެއްޗަށާއި  މާހައުލުގައިވާ  ވަށައިގެންވާ 
ސަލާމަތާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ދިރިއުޅޭ  ތަނެއްގައި 
ރައްކާތެރިކަން ބަލަންވާނެއެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ 
ޑެމޭޖް  ދިމާވެދާނެ  ހާދިސާއަކުން  އަލިފާނުގެ 
ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. ބޮޑެތި އުސް 
އިމާރާތްތަކުގައި މިފަދަ ޕްލޭންތައް ހަދައި އަހަރު 
ތެރޭގައި ބަހައިލައިގެން ޕްލޭނަށް ފަރިތަކުރުންތައް 
އަބަދުވެސް  ކަމަކަށް  ދިވާމެދާނެ  ގެންގޮސް 
ކަމެކެވެ.  ރައްކާތެރި  ތިބުމަކީ  ތައްޔާރަށް 
ހިމެނުމަށް  ޕްލޭނެއްގައި  މިފަދަ  ކަމުން  އެހެން 
ހަނދާން ބަހައްޓަންވީ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަށް 

އަލިއަޅުވާލާނަމެއެވެ. 

ިއާމާރާތިއ ެބހޭ ަމުޢޫލާމުތ:. 1
މުހިންމު  ވެސް  ވަރަށް  މިއީ 
އެއީ  ހިގުމުން  ހާދިސާއެއް  އެހެނީ  ބައެކެވެ. 
ވެރިފަރާތާއި  އިމާރާތުގެ  އިމާރާތެއްކަމާއި  ކޮން 
ބިލްޑިންގ  އުޅޭފަރާތްތަކާއި  އިމާރާތުގައި 
މެޓީރިއަލެއް  ކޮންކަހަލަ  ހަދައިފައިވަނީ 
ފްލޯ  އިމާރާތުގެ  އަދި  ބޭނުންކޮށްގެންކަމާއި 
އޭރިޔާ، ޕްލޭނުގައި ފެންނަށް އޮންނަ ޖެހޭނެއެވެ. 
އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ހާދިސާއެއް  އަލިފާނުގެ 
މި  ފަސޭހަކަމާއެކު  އިމަރޖެންސީއެއްގައި 

މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފިގެންދާނެއެވެ. 

ުގޅޭނެ ނަްނަބުރަތްއ:. 2
މިބައިގައި އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 
އެހެނިހެން  ނަންބަރުތަކާއި  ފޯނު  ފަރާތްތަކުގެ 

ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ގުޅޭނެގޮތްތައް  ގޮތްގޮތުން 
އިމާރާތަކީ ބުރިބުރިއަށް ނަގައިގެން އިމާރާތްކޮށްފައި 
ވެސް  ފްލޯއެއްގައި  ކޮންމެ  ތަނެއްނަމަ  ހުންނަ 
އުޅެނީ ކިތައް މީހުންކަމަށާއި އެމީހުންގެ ތެރެއިން 
އޮންނާން  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްގެ  އިސް  އެންމެ 
މީގެން  ދިމާވެގެން  ކަމެއް  އެހެނީ  ޖެހެއެވެ. 
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގުޅަންބޭނުންވެއްޖެނަމަ މީއީ 

ވަރަށް ފަސޭހަވާނެގޮތެކެވެ. 

ައިލފާންިނވާ ާއާލްތަތއް . 3
ާސރިވްސޮކްށ ެބެލެހްއޓުްނ:

ބަހައްޓާފައިވާ  ފްލޯއެއްގައި  ކޮންމެ 
ޓެސްޓްކުރި  ތަކެތި ސާރވިސްކޮށް  އަލިފާންނިވާ 
މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  އެކަންކުރި  ތާރީޚުތަކާއި 
އަބަދުވެސް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލެއްގައި ފެންނާނެހެން 
ފުޅިއާއި  އަލިފާންނިވާ  ޖެހެއެވެ.  ހުންނަށް 
ވެސް  ވަސީލަތްތައް  އެހެނިހެން  އަލިފާންނިވާ 

ަފޔަރ ިއެވުކޭއޝަން ްޕލޭްނ:. 5
ޕްލޭނަކީ  އިވެކުއޭޝަން  ފަޔަރ 
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގުމުން އަވަސް ކަމާއި 
ސަލާމަތް  އެތަނަކުން  ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު 
ވުމަށްޓަކައި ހެދިފައި އޮންނަ ޕްލޭނެކެވެ. ކޮންމެ 
ފުލޯއެއްގައި ނުވަތަ ކޮންމެ އެޕާރޓްމަންޓެއްގައި 
އެންމެނަށް  ޕްލޭން  އިވެކުއޭޝަން  ފަޔަރ 
ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން 
މުހިންމެވެ. މިފަދަ ޕްލޭނެއްގައި ހުރުން މުހިންމު 

ބައިތަކެއްވެއެވެ. 

ެކްޕޓަން ައްޙަމދު ާފިއޒް ަރާޝުދ

ައިލާފުނން ަރްއާކެތިރުވަމްށ ްޕޭލެންއ ެހުދްނ!

ސާރވިސްކޮށް  މުއްދަތުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ބެހެއްޓުމަކީ  ހާލަތުގައި  ބޭނުންކުރެވޭ 
އޮތް  ތިބުމަށް  ތައްޔާރުވެގެން  ނުރައްކަލަކަށް 

އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ.  

ފަޔަރ  ނުވަތަ  ރޯވުމުން  އަލިފާނެއް 
ޢަމަލު  އިވުމުން  އަޑު  ސައުންޑުގެ  އެލާމް 
ކުރަންވީ ގޮތާއި ހާދިސާއެއް ހިގުމުން އެންމެން 
ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޖަމާވުމަށް  ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
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ތަނަކާއި އަލިފާން ރޯވުމުން އެންމެ ފަސޭހައިން 
ނަންބަރު  ތަނެއްގެ  އަލިފާންނިވާ  ގުޅަންޖެހޭ 
ރޯވުމުން  އަލިފާން  އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ. 
އަލިފާނެއް  އެ  ބަޔަކު  ތިބި  އެތަނެއްގައި 
ތަނުގައި  އުސޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ނިއްވުމަށް 
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން 
އޮންނަށްޖެހޭނެއެވެ.  އެގެން  ގޮތް  ނިއްވާލާނެ 
މިސާލަކަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ތަނުގައި 
ބޭނުންކުރާނެ  އަލިފާންނިވި  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 
ދެވިފައި  ބަޔަކަށް  ދުރާލާ  ތަމްރީނު  ގޮތުގެ 
އެތަނުގައި  ނިންވުމަށް  އަލިފާންގަނޑު  އޮތްނަމަ 

ތިބި ބަޔަކަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

އިސްކޮށް  ފްލޯއެއްގެ  ކޮންމެ  އަދި،   
މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ފަރާތެއްގެ  މަސައްކަތްކުރާ 
އޮންނަށްޖެހޭނެއެވެ.  ލިޔެވިފައި  ޒިންމާ 
އެހެންކަމުން އަލިފާނެއް ރޯވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ 
ކަށަވަރު  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ކަމަކީ 
އަދާކުރުމަށް  އަމިއްލައަށް  މިޒިންމާ  ކުރުމެވެ. 
ތައްޔާރު  މީހުން  ދިރިއުޅޭ  އިމާރާތުގައި  ދުރާލާ 

ކުރުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެއެވެ. 

ފަޔަރ  ދިމާވެގެން  ކަމެއް  އެއްވެސް 
ކަމަކަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ  އަޅައިފިނަމަ  އެލާމް 
ފަރާތައް  ކަމާބެހޭ  ވަގުތުން  ޝައްކުވާނަމަ 
ކަމަށް  ސަމާލު  އެފަރާތުގެ  އަންގާ  އަވަހަށް 

ގެންނަށްވާނެއެވެ.  

ޭހލުްނެތރި ުކުރާމއި ްޕލޭން . 5
ަރނަގުޅޯތ ެބލުްނ:

ޕްލޭނެއްގައި  އިވެކުއޭޝަން  ފަޔަރ 
ފަރާތްތަކަށް  ދިރިއުޅޭ  އިމާރާތުގައި  އެ 
ހޭލުންތެރި  ތަމްރީނުދީ  އުސޫލުން  ކަޑައެޅިފައިވާ 
ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން ހާދިސާއެއް ހިގުމުން 
ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތާއި އެމަރޖެންސީގައި ވަދެނުކުމެ 
ހާދިސާއެއްގައި  އަލިފާނުގެ  ދޮރުތަކާއި  ހަދަންވީ 
ބޭނުން ކުރާނެ އާލަތްތައް ހުންނާނެ ތަންތަނާއި 
އެލާމް ޕޮއިންޓްތައް އެކްޓިވޭޓް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި 
ޖަމާވާނެ  އެންމެން  ގޮސް  އިމާރާތުންނުކުމެގެން 
ތަންތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބުނެދޭން ވާނެއެވެ. 

ެއެންކްސަތްއ:. 6
އެ  ޕްލޭންގައި  އިވެކުއޭޝަން  ފަޔަރ 
އަލިފާންނިވާ  ހުރިހާ  ހަރުކޮށްފައިވާ  އިމާރާތުގައި 
އާލާތްތަތްކުގެ ތަފުސީލު ހިމަނަށްވާނެއެވެ. އެހެނީ 
ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދިމާވުމުން  ކަމެއް  މިޕްލޭނަކީ 
އޮންނަ  ބަލާލެވޭގޮތަށް  ފަސޭހަކަމާއެކު  ވެސް 
އެއްޗަކަށް ވާތީއެވެ. މިގޮތުން ބިލްޑިންގ ޕްލޭނާއި 
ފްލޯ ޕްލޭންތަކާއި އެކިއެކި މުހިންމު ފަރާތްތަކާއި 
ސޭފްޓީ  ފަޔަރ  ގޮތްތަކާއި  ކުރެވޭނެ  މުޢާމަލާތު 
ފަސޭހައިން  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ސިސްޓަމްތަކުގެ 
އަދި  މުހިންމުވާނެއެވެ.  ވަރަށް  ހުރުން  ފެންނަށް 
އެއްވެސް  އެއްޗަކަށް  ނުވަތަ  ތަންތަން  މިފަދަ 
ޕްލޭނުގައި  ވެސް  އެކަން  އައިސްފިނަމަ  ބަދަލެއް 

ފެންނަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.    

ކުދިކުދި  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 
އިމާރާތްކޮށްގެން  ގެދޮރު  ތަންކޮޅުތަކުގައި 
ގަވާއިދުތަކާއި  އެހެންކަމުން  ބަޔެކެވެ.  ދިރިއުޅޭ 

ދިމާވާ  ނުވެއްޖެނަމަ  ހަރުދަނާ  އުސޫލުތައް 
ވެސް  އަކުން  ހާދިސާ  އަލިފާނުގެ  ކުޑަ  ކިތަންމެ 
ދިމާވުމަކީ  ހާދިސާއެއް  ހިތާމަވެރި  ބޮޑު  ވަރަށް 
ސަލާތަމާއި  އެހެންކަމުން،  އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 
ދިރިއުޅޭ  މުޖުތަމަޢުއެއްގައި  ރައްކާތެރި 
ބެސްޓް  ހުރިހާ  މިފަދަ  ވުމަށް  ބަޔަކަށް  ތަހުޒީބީ 
ދުވަހަކު  ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.  ޕްރެކްޓިސްތައް 
ނުހިގުމަކީ  ހާދިސާއެއް  ގޭގައި  ތިމަންނަ  ވެސް 
ތާއަބަދު ސަލާމަތްވެފައިވާ ގެއެއްކަމުގައި ބަލައިގެން 
ނުވާނެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އުސް އިމާރާތްތައް 
އިންތިހާއަށް ގިނަވަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި މިފަދަ 
ނުކުރާވަރުގެ  ހީވެސް  ހަދާފައިވާނަމަ  ޕްލޭނެއް 
ޒަމާނާއެކު  ސަލާމަތްވެވިދާނެއެވެ.  ނުރައްކަލަކުން 
ފެންނަމުންދާއިރު  ހެޔޮބަދަލުތައް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ރައްކާތެރިކަން  ވިސްނަންވީ  އަބަދުވެސް 
މިހާރު  ވެސް  ހަމަޔަގީނުން  ކުރުމަށެވެ.  ކަށަވަރު 
ނުވިރައްކަލެއް ހާދިސާއެއް ހިގުމުން ނުވެވޭނެއެވެ.
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   އަޅުގަނޑު ބޭނުންީވ 

ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން 

ސިފައިންގެއަށް ވަދެވޭތޯބަލަން

ޮނވެްނަބރު ތިަނާކެބހޭ ާޚްއޞަ އިްނަޓރިވއުު

ޮނެވްނަބުރ 3 ަވަނ ުދަވުހެގ ުޢުދާވީނ ަޙަމާލ ުކިރަމިތިވިއުރ ިނާޝްނ ިޢްއުޒްއީދުނެގ 
ަޢްބުދްއަސްއާތރު  )ިރަޓަޔރްޑ(  ޖެެނަރލް  ެލްފޓިނަްނޓް  ެވިރޔާ  ިޢްއަޒުތގެ 
ާއަދމް )އަްނަބރީ ަޢްބުދްއަސްއާތުރ( ހުންެނވީ ޭމަޖރ ރޭްނުކަގެއވެ. ެއއީ ޭއރު ިސަފއިްނޭގަގއި ިތްއެބވި 
އެްނމެ ސީިނއަރ ޭބުފޅުްނގެ ެތެރއިން ޭބުފެޅެކވެ. ޭއރު ެއއީ ިސަފއިްނގެ ެވިރާޔގެ ާނިއުބގެ ެއީހެތިރޔާ 
ެވސް ެމެއވެ. ައދި މިިންސްޓރީ ޮއފް ިޑފެްނސް އެްނޑް ޭނޝަަނލް ެސިކުއިރީޓގެ ިޑެރްކޓަރ ޮއފް 
ޭނޝަަނލް ެސިކުއިރީޓެއވެ. ިމީއ، 2012 ވަނަ ައަހރު ެއްމއެްނީޑެއފުން ާޝިއުޢުކރި "ޮނވެްނަބރު 
ތިެންއ" މި ޮފތް ެއުކަލާވލި ޮކމާްނޑް ާސޖަްނޓް ޭމޖަރ ަޢްބުދهللا ަސީޢަދށް އެ މަިނުކފާނު ެދްއވި 
ާޚްއޞަ އިްނަޓރިވުއގެ ަބެއއް ުސާވުލަތާކއި ުޚާލސާ ަޖާވުބަތެކވެ. ެލްފޓިނަްނޓް ޖެެނަރލް )ިރަޓަޔރްޑ( 
ަޢްބުދްއަސްއާތރު ާއަދމް، ިސަފއިްނގެ ިޚުދަމތުން ަޝަރުފެވިރަކާމެއކު ަވިކެވަވަޑިއގެންެނވީ 25 ައަހރާ 

9 ަމްސ ުދަވްސ ުދަވހު ިއްޚާލްޞެތރި ިޚުދަމްތަތެކްއ ޮކްށެދްއާވަފެއވެ. 

1988
ޮކމާްންޑ ާސޖަްންޓ ޭމަޖރ ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ
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ޮނެވްނަބުރ ިތެންއެގ ުޢުދާވީނ ަޙަމާލ ެފުށުނ ިއުރ ަމިނުކާފުނ ުހްނެނީވ 
ކޮްނާތުކތޯ ައިދ ަޙަމާލާއ ުގިޅގެްނ ަޢަމުލުކެރްއީވ ިހކިެންއޯތ؟

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޙަމަލާ ފެށުނު އިރު އަޅުގަނޑު އޮތީ 
ގޭގައި. އަޅުގަނޑަށް ހޭލެވުނީ ފަތިހު ބަޑިޖަހާ އަޑަށް. ހޭލެވިގެން 
އަޅުގަނޑު ފޯނުކުރީ ޓާސްކް ފޯސްގެ ޑިއުޓީގައި އިންނެވި ޑިއުޓީ 
މި  ވެގެން  ކިހިނެއްތޯ  ސުވާލުކުރީ  ފޯނުކޮށްފަ  އެންސީއޯއަށް. 
)ޙުސައިން  ދޮންތުއްތު  ފުށްކަފަ  އިންނެވީ  ޑިއުޓީއަށް  އުޅެނީ. 
ބަޑިޖަހަނީއޭ.  ބަޑި  ބަޔަކު  ބޭރުން  ބުނުއްވީ  ދޮންތުއްތު  ޢަލީ(. 
ދެން އަޅުގަނޑު ބުނިން އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެބައޮތްހޭ. 
ސިފައިންގެ  ގުޅީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނެތޭ.  ބުނުއްވީ  ދޮންތުއްތު 

ވެރިޔާއަށް. އެވަގުތު ފޯނެއް ނުނަންގަވާ. 

ދެްނ ެހްއެދީވ ިކހިެންއޯތ؟

ތަނބެއްގައި  ހުރި  ފެންޑާގައި  ބާރުކަމުން  ދެމިގަތްލެއް  އެތަނަށް 
ޖެހި ކޮނޑަށް ވަރަށް އަނިޔާވި. އެތަނަށް އަޅުގަނޑަށް ވަދެވުމުން 
މާތްهللاގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅުން އެ ވަޒަންތަކުން ސަލާމަތް ކުރެއްވީ. 
އަތުން  ބައިސްކަލު  ނުކުމެ  މަޑުކޮށްލާފައި  އެތަނުގައި  ދެން 
ހިފައިގެން ޗާންދަނީމަގުން އެޅީ މަޖީދީމަގާވީ ކޮޅަށް. ތަންކޮޅަކަށް 
ދިޔަތަނާ އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ސަލީމް )އުންބެ 
ސަލީމް(. ސަލީމް ހުއްޓުވާފައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ދުރުވާށޭ 
ނައިބަކީ(  )އޭރު  އަރިހަށް.  ނައިބުގެ  ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ 

އޮނަރަބަލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް. 

ދެން ަވަޑިއގެންެނީވ ކޮން ާތަކްށޯތ؟

އެ ޒަމާނަކީ އަޅުގަނޑުމެން )ސިފައިން( ހުދު ގަމީސް 
މީހުންނަށް  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ޒަމާން.  އުޅުނު  ލައިގެން 
އަޅުގަނޑު  ފޮނުވާލާފައި  އެދިމާއަށް  ސަލީމް  ފާހަގަކުރެވޭނެ. 

ސިފައިންގެއަށް  އަވަސްވެގަތީ  އަޅުގަނޑު 
އޯކިޑުމަގުން  އަރައިގެން  ބައިސްކަލަށް  ދެވޭތޯ. 
ދަތުރުކުރަމުން  ދިމާއަށް  ސިފައިންގެއާ 
ތީމުގޭގައި  ބަލާލިން  އަޅުގަނޑު  ދިޔަމަގުމަތީގައި 
ތިއްބެވި ޑިއުޓީ ބޭކަލުން ކިހިނެއްތޯ ތިބީ. އެ ބޭފުޅުން 
އަޅުގަނޑަށް  ޑިއުޓީގައި.  ތިއްބެވީ ރަނގަޅަށް  އޭރު 
ޔަގީންވި ތީމުގެއަކަށް އޭރު ނެތްކަން ނުރައްކަލެއް. 
ގޮސް  އަނބުރާފައި  ބާރަށް  ވަރަށް  ބައިސްކަލުގައި 
އުމަރު ޝޮޕިންގ އާކޭޑާ ހިސާބަށް ދިޔަތަނާ އަމީރު 
އަޙްމަދު މަގު ކޮޅުން ވަރަށް ގިނައިން ބަޑީގެ ވަޒަން 
ނުދެވޭނެކަން  އެމަގުން  ދެން  ފަށައިފި.  އަންނަން 
ޗާންދަނީމަގުން  ލަނބާލީ  އަޅުގަނޑު  އެނގިގެން 

)ދެކުނަށް(. ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން )ސިފައިންގެއަށް( ދެވޭތޯ. 

ަބިޑަޖހަން ެފީށާމ ެހްއެދީވ ިކހިެންއޯތ؟

ފަހަތުން  އަޅުގަނޑުގެ  ޕްރައިވެޓެއް  އެންއެސްއެސްގެ 
ވަރަށް ބާރަށް ބައިސްކަލުގައި އަންނަމުން ގޮވާ. ތިހެން ވަޑައި 
ނުގަންނަވާށޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ ކޮންމެވެސް 
ޗާންދަނީމަގުން  ބަލަން.  ވަދެވޭތޯ  ސިފައިންގެއަށް  ގޮތަކުން 
ދިރާގުގެ  )ކުރިން  އިރަށް.  ދިމާލުން  ދިރާގާ  ލަނބާލީ  އައިސް 
ގުޅޭ  މެދުޒިޔާރަތްމަގު  ޗާންދަނީމަގާއި  ހުރީ  އޮފީސް  ހެޑް 
ސަލްޓަންޕާކުގެ  )އޭރު  ލަނބާލިތަނުން  ކަންމަތީގައެވެ.(  ދެކުނު 
ބަޑި  ގިނައިން  ވަރަށް  ތިބެފަ  ބުރުކައިރީ  ހުންނަ(  ކުރިމަތީގައި 
ޖެހި. ފަތިސްވީމަ އަމާޒު ނުލިބުނީ ކަންނޭނގެ. ދެން އަޅުގަނޑު 
)އޭރުއެތަނުގައި  ތެރެއަށް.  ދިރާގު  ވަނީ  އަނބުރާލާފަ  އަވަހަށް 
އަޅުގަނޑު  ބޮކްސްއެއް.  ޖަންކްޝަން  ސްޓެލްކޯގެ  ހުންނަނީ( 

އައީ ބޮޑުދަހަރާގެއާ ދިމާލުން ކާޅުގުއިރޭ މަގުން. ދެން އަތަމާގެ 
އެޅީ  ނުކުމެ  މަގަށް  ފަރީދީ  ދިމާލުން  މާފަންނުގެއާ  ކައިރިން 
ދޭތެރެއިން  ފިހާރަބަރިއާ  ފެންފިޔާޒުގެއާ  މަގަށް.  ފެންފިޔާޒު 
ބަންޑާރަ  ދެވޭތޯ.  ފުރަގަހަށް  ތީމުގޭ  މިސްރާބުޖެހީ  އަޅުގަނޑު 
އޭރު  ފުރަގަހަށް.  ތީމުގޭ  ދިޔައީ  ގޮސް  އިރުން  މިސްކިތުގެ 
އެތާގައި ހިންގަމުންދިޔައީ އެސްޓީއޯ. އެތާ ކައިރީ ބޮޑު ދަގަނޑު 
ނުކުމެ  ވަދެ  ފަހަރު  ލޮރީ  އެއީ  ޓިނުޖަހާފައި.  ހުންނާނެ  ދޮރެއް 
އެތަން  ބަލާލިއިރުގައި  ގޮސް  ހިސާބަށް  އެ  ދެން  ހެދުމަށް. 
އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ  ބަންދުވެފަ.  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ހުރީ 
ޔަގީންވެއްޖެ އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ތީމުގެއަކަށް އެމީހުންނަށް ކަމެއް 
ނުކުރެވޭކަން. އެތަނުން ނައްޓާލައިގެ ދެން އަޅުގަނޑު އައީ ތީމުގޭ 
ހުޅަނގުމަގަށް. ތީމުގޭ ހުޅަނގުމަގުން ތީމުގެއާ ހަމައަށް އައިސް 
ހުޅަނގު ދޮރޯށީގައި ހިފާލިއިރު ދޮރޯށިހުރީ ތަޅުލާފަ. ދެން ކޮލިގޭ 
ކައިރި ހުންނަ )ޒިޔާރަތް( މިސްކިތް ކައިރިން ހުޅަނގަށް ގޮސް 
ހުޅަނގަށް ގޮސް  ގުލިސްތާނުގެއާ އެންދެރިމާގެއާ ދޭތެރޭ މަގުން 

އަޅުގަނޑު ވަނީ ހުދުކާނޭޝަނަށް. އަޅުގަނޑު ގެއަށް. 
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ދެްނ ޭބަރަކށް ަވަޑެއއް ުނގަންަނވަްނޯތ؟

ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ނުކުތިން.  ވެސް  ފަހަރަށް  ދެވަނަ 
ނުކުމެގެން އަނެއްކާ ބައިސްކަލުގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތް 
ދެވޭގޮތެއް  ސިފައިންގެއަށް  އަޅުގަނޑަކަށް  ވެސް  ކޮށްގެން 
ވެރިޔާ  ސިފައިންގެ  އައިތަނާ  ގޮސްފައި  ފަހަރު  ދެވަނަ  ނުވި. 
ކިހިނެއް  އެއްސެވީ  ގުޅުއްވާފަ  ގުޅުއްވި.  ފޯނުން  އަޅުގަނޑަށް 
މަނިކުފާނުގެ  ކިހިނެއްތޯއޭ  ދެންނެވިން  އަޅުގަނޑު  ކިހިނެއްހޭ. 
ހާލުކޮޅު. ވިދާޅުވި ރަނގަޅޭ ތިމަން މިހިރަ ފެންނަނީ ރައްކާތެރި 
ސިފައިންގެއަށް  ދެންނެވިން  އަޅުގަނޑު  ގުޅުއްވީމާ  ތަނެއްގައޭ. 
ވަރަށް  ރަށުތެރޭކަންތައް  ނުވިޔޭ.  ދެވޭގޮތެއް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް 
ބޮޑޭ.  ދެން ދެވަނަ ފަހަރު ނުކުމެގެން އަޅުގަނޑު އައީ ތީމުގޭ 
ކައިރިން މުސްތަރީގޭ ކައިރިން އައިސް ދިލާލުގޭ ގޯޅިން އައިއިރު 
އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު )އެއީ( ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ހުންނެވި 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރި  އެތަން  ހިސާބުކަން. 
ބަޔަކު ތިބި. އަޅުގަނޑު މަޑެއް ނުކުރަން. މަޑުނުކުރީ އެއްވެސް 
ގޮތަކަށް މީހަކަށް ޝައްކެއް ވެއްޖެއްޔާ ދެން އަންނަ ނުރައްކާ މާ 

ބޮޑުވެދާނެތީ. ގެއަށްވަދެ ތިންވަނަ ފަހަރު ވެސް ނުކުތިން. 

އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ  ހާލުކޮޅު  ރައީސްގެ  ދެންނެވިން  އަޅުގަނޑު 
އެ  ދެން  އޭ.  އެކީ  ރައްކާތެރިކަމާ  ހުންނެވީ  ރައީސް  ރަނގަޅޭ. 
އުޅުނިން.  އަޅުގަނޑު  އިރު  ގިނަ  ވަރަށް  ނުކުމެ  ބޭރަށް  ފަހަރު 
ތަންކޮޅެއް  )ދިޔައިން(.  ވެސް  ހަމައަށް  އިލެކްޓްރިކްސިޓީއާ 
ހިސާބުގަނޑުގައި  ހުންނަ  ކޮށި  ސިފައިންގެ  ފަރާތުން  ބިއްދޮށް 
އަޅުގަނޑު  އުޅެނިކޮށް  އުޅެފައި މެންދުރުވާން  އިރު  ވަރަށް ގިނަ 
ގެއަށް އެނބުރި އައީ. އައިމަ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެފަހަރު ވިދާޅުވީ 
އަންބަރީ  ގޮތަކަށް  ނުގުޅޭ  ފޯނުން  ތިމަންނައަށް  ނުނިކުންނާށޭ. 
އެއްގޮތަކަށް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާށޭ. ދެންއެހާ ހިސާބުން 
އަޅުގަނޑަށް މަޖުބޫރުވީ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެ އޯޑަރަށް )ގޭގައި 

މަޑުކުރަން(.

 

ަފހުްނ ިސަފއިްނެގާއ ުގުޅްއވިްނޯތ؟

ވެސް   ވަދެފައި  ގެއަށް  އަޅުގަނޑު  ފަހަރަށް  ދެވަނަ 
ސިފައިންގެއަށް ގުޅިން. ގުޅީމާ އަޅުގަނޑަށް އެނގުނު އެތެރޭގައި 
ގޮތާ  ގެންދާ  ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތް  ޒާހިރުމެން  މުޙައްމަދު 
ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު  އަނެއްކާ  އެއްޗެއް.  ހުރިހާ 

ތިްނވަނަ ަފަހރު ަވަޑިއގެންެނީވ ކޮްނ ިހާސަބަކްށޯތ؟

ތިންވަނަ ފަހަރު ނުކުމެގެން އަޅުގަނޑު ދިޔައީ މާފަންނު 
ވެގެން.  ބަލަން  ކިހިނެއްތޯ  ކަންތައްތައް  ރަށުތެރޭ  އެއީ  ކޮޅަށް. 
ބައްދަލުވެގެން  ބޭފުޅުންނާ  ބައެއް  ހަރު  ވަރަށް  މާފަންނުކޮޅުގެ 
އުޅެނީ.  މި  ވެގެން  ކިހިނެއްތޯ  ސުވާލުކުރެއްވި  އެބޭފުޅުން  
އޭގެތެރޭގައި މަރުޙޫމް ރަތް ނިޒާރު، މަރުޙޫމް ވައިތެޔޮ އަބޫބަކުރު. 
އޭރު  )ހިމެނޭ(.  ކަލޭފާނު  މުޙައްމަދު  ސަމްސޫރު  މަރުޙޫމް 
އަޅުގަނޑަށް އެނގިއްޖެ މިއުޅެނީ ބޭރުބަޔަކު ޙަމަލާ ދީގެންކަން. 
އަދި  އިޚްލާޞްތެރި  ވަރަށް  ސަރުކާރަށް  އޭރުގެ  އެބޭފުޅުންނަކީ 
ރައީސް މައުމޫނަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން. އެބޭފުޅުންނާ 
ދިމާވީ އެއް ތާކުންނެއް ނޫން. ތަފާތު ތިން ހިސާބުން. ދެ ތިން 
ބޭފުޅުން ވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެއްސެވި ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު ކޮހިނެއްތޯ. 

ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން.  ބޭރަށް  ބޭނުންފުޅުވި 
އެ ދަނޑިވަޅުގައި އަނެއްކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ 
އެއްސެވި  ގުޅުއްވާފަ  ގުޅުއްވި.  އަޅުގަނޑާ 
އަޅުގަނޑު  ވަނީ.  ކަންތައް  ކިހިނެއްހޭ 
ސިފައިންގެ  މިހެންނޭ.  މިހެން  ދެންނެވިން 
މުޙައްމަދު  ވިދާޅުވި  ކަނޑައެޅިގެން  ވެރިޔާ 
ޒާހިރަށް ދަންނަވާށޭ އޭރު ހާލަތު އޮތް ގޮތުން 
އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކުމެވަޑައިގެން ނުވާނެއޭ. 

މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޤަބޫލު ވެސް ކުރެއްވި. 

ިކހިެންއޯތ ިސަފއިްނޭގަގއި ިތްއެބވި ިއްސ ޭބުފޅުންާނ ުގުޅްއވަީނ؟

ބައެއް ފަހަރު ވާގޮތަކީ ސީދާ އެބޭފުޅުންނަކާ ނުގުޅޭނެ. 
)އެ  ނޫނީ  އަކާ  އެންސީއޯ  އިންނަވާ  ހުންނަތަނުގައި(  )ފޯނުން 
އެކަމަކު  ގުޅެނީ.  އޮފިސަރަކާ  ހުންނަ(  ކައިރި  އެންމެ  ވަގުތަކު 
ބައެއް ފަހަރު ހަމަ އެބަހުރި މުޙައްމަދު ޒާހިރާ ވެސް )ގުޅިފައި( 
ސީނިއަރ  ކޮށްދެއްވާފައި.  ތަޤްދީރު  )ދިނުމަށް(  މެސެޖު  ހަމަ 
މޭޖަރ  އެއީ  އެތެރޭގައި.  ސިފައިންގެ  ތިއްބެވީ  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ 
އާދަމް  މޭޖަރ  އިބްާރހީމްފުޅު.  ޙުސައިން  ކާނަލް  މޫސާ،  ހުޅުލޭ 
ޒާހިރު، ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ނަޢީމް މުޙައްމަދު، މޭޖަރ މުޙައްމަދު 
ގިނަ  ވަރަށް  އަދިވެސް  ނަޞީރު  ޙަސަން  ލެފްޓިނަންޓް  ޒާހިރު، 
ސީނިއަރ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި އެތެރޭގައި. އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް 
ދެންނެވޭނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ގުޅިގެންނޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކުރެއްވީ 
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އަޅުގަނޑު ބޭރުގައި ހުންނަ މީހާއަކަށް އެ މަންޒަރެއް ނުފެންނާނެ. 
ފަހަރެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ހަނދާން ނުނެތޭ ލެފްޓިނަންޓް މޫސާ 
ގޮވައިގެން.  ޓީމެއް  އޭނަ  ނުކުމެވަޑައިގަތީ  ބޭރަށް  ޖަލީލް.  ޢަލީ 

އެހެންވީމާ އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި.

ަރީއސް އިްނިޑާއައށް ުގުޅްއވަން ީތުމޭގަގއި ޮއތް ފޯެނއް ުގިލްސތާުނެގައށް 
ގެްނެދވި. ެއަކުމަގިއ މަިނުކފާުނެގ ަދުއަރީކ ޮކަބިއޯތ؟

އާދަމް ނަޢީމް ވިދާޅުވެގެން ތީމުގޭގައި އޮތް އެ ފޯނުކޮޅު 
ކެލާ  ސާރޖަންޓް  ނަންގަނެގެން  އަޅުގަނޑު  ގެންގޮސްދިނީ 

އޭރު ވެސް އެ ދުވަސްވަރަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކި ކަހަލަ ތައްޔާރީތައް 
ވަމުންދޭ. ބަންކަރު ވެސް ޖެހި. ދޮރު ވެސް ލެއްޕި. ދެކަމެއް މި 
އޮތީ. އެއްކަމަކީ ކަންތައްތަކަށް ތައްޔާރުވުން. އަނެއްކަމަކީ އެކަހަލަ 
ޔަގީންކަމާއެކީ  ިލބިފަ. މާ  ޔަގީންކަމާއެކީ ނެތް  މަޢުލޫމާތެއް މާ 
ވެރިޔާ  ހަމަޔަގީން ސިފައިންގެ  އަޅުގަނޑަށް  އޮތް ނަމަ،  ލިބިފަ 
ވެސް ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނައިބު ވެސް އެހާ ލުއިކޮށެއް އެކަން 
ވީމަ  ދުވަސްކޮޅެއް  ޖަހާފާ  ބަންކަރު  އެ  ދެން  ނުނަންގަވާނެ. 
ބަންކަރު ނެގީ. ރިލައިބަލް އިންފޮމޭޝަނެއް ނެތި އެކަހަލަ ކަންތައް 
ކުރަން ފަށައިފިއްޔާ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް 

ބިރުވެރިކަން އުފެދޭނެތީ.  

ކުރިއަށް  ކޮމިއުނިކޭޝަން  ވެރިޔާ  ސިފައިންގެ  އެއީ  އިބްރާހީމް. 
ގެންދިއުމަށް.

މަިނުކފާނު  ެބޭހޮގތުން  ަރްއާކެތިރަކމާ  ަސާލަމތާ  ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއޔާ 
ެއުޅްއވި ިފަޔަވުޅަތަތީކ ޮކަބިއޯތ؟ ެއީއ ކޮްނކޮްނ ކަްނަތްއަތެކްއޯތ؟

ސަލާމަތަށް  ރައްކާތެރިކަމާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
އެންމެ  ނިޔާކުރިގޮތަށް  ހާލަތު  ހަމަ  އެވަގުތަށް  އަޅުގަނޑަށް 
ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރެވުނު. އެއީ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި 
އަޅުގަނޑަށް  ސިފައިން  ހަތަރު  ދެތިން  އުސް  ފުންނާބު  ވަރަށް 
އާއި  )ތުޅާދޫ(  ޢަލީ  ޙަސަން  ކޯޕްރަލް  އޭގެތެރޭގައި  ފޮނުވުން. 
ބޭކަލުންނަށް  އެ  ހިމެނޭ.  )އެނބޫ(  ވާފިރު  އަޙްމަދު  ކޯޕްރަލް 
ދޫކޮށްލާފައި  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ދިނިން  އިންސްޓްރަކްޝަންސް 
ގޮސްގެން ނުވާނެއޭ. އެ ބޭކަލުންނަކީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ވަރަށް 
ފުންނާބު އުސް ބޭކަލުން. އެ ބޭކަލުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި. 

ެއ  ަވަރަކްށ  ެއްއެވްސ  ުކިރްނ  ައުއުމެގ  ަޙަމާލ  ިތެންއެގ  ޮނެވްނަބުރ 
ަމުޢޫލާމުތ ިލިބަވަޑިއގެްނަފިއޭވތޯ؟ 

އެއްވެސް  ކަމުގެ  އުޅޭ  އަންނަން  ތިނެއް  ނޮވެންބަރު 
ސިފައިން  ނެތް.  ލިބިފައެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ކަހަލަ 

ޮލަކުރގެ  ެއެތރޭ  ަބިޑުގދަުނގެ  ިއރު  ުކިރަމިތވި  ތިެނއް  ޮނވެްނަބރު 
މއ.  ައްތުޕުޅަގއި  ަނިއުބގެ  ެވިރާޔގެ  ިސަފއިްނގެ  ޮއތީ  ަތުޅަގނޑި 

ިކނިބަގްސޮދުށޭގަގއި. ެއީއ ީކްއެވގެްނތޯ؟ 

އަޅުގަނޑަކަށް ނުވެސް އެނގޭ މާ ރަނގަޅަކަށް. އަޅުގަނޑު 
ވަޑައިގަތީމާ  ހަވާލުވެ  ރައީސްކަމާ  މައުމޫނު  ރައީސް  އަޑުއެހީމު 
ބަޑިގުދަނުގެ  ނައިބޭ  ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ  ހުންނެވި  ކުރީގައި 
ތަޅުދަނޑި ގެނެސް އަތްޕުޅަށޭ އެރުވީ. އެހެންވީމާ ކުރީއްސުރެން 
އެގޮތަށްކަން  ހުންނަނީ  ހިންގާފަ  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ވެސް 
ވަރުގަދައަށް  ވަރަށް  ފެންނާނެ  މިހާރު  ލަފާކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު 
މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  ބަޑިގުދަނެއް.  ހެދިފަހުރި 
ފެށިއިރު ވަރަށް ހާލުގައި ހުރި ބަޑިގުދަނެއް ބަޑިގުދަނަކީ. އޭރު 
ސިފައިންގެ ވެރިޔާއާއި ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނައިބުގެ ބެއްލެވުމުގެ 
ދަށުން އެ ތަޅުދަނޑިތައް ގެންގުޅުއްވަނީ. ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ 
ނައިބުގެ  ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ  ހުންނެވިއްޔާ  މާލޭގައި  ނައިބު 
ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ  އޮންނާނީ.  ފަތި  ތަޅުގަނޑި  އަތްޕުޅުގައި 
ނައިބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަންޏާ ތަޅުގަނޑި ފަތި 
އޮންނާނީ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އަތްޕުޅުގައި. އެ ދުވަސްވަރު އާމަރީގެ 
އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ މަރުޙޫމް މޭޖަރ ހުޅުލޭ މޫސަ. 
މޫސައާ ޖެހިގެން އާމަރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް 

ޮނވެްނަބރު ތިެނއް ެއޮއތީ ޮގްއސަ. ެއަކަމކު ައުޅަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުްނވާ ެދތިން ެއްއެޗއް ެއބަ 
ޮއތް. ެއްއަކަމކީ ކޮްނމެ ޭބުފެޅއް ެވސް ެއޭބުފެޅްއގެ ައިމްއލަ ކަްނަތަކްށުވރެ ަޤުއަމށް ިއްސކަން ޭދށޭ. 
ައަބުދެވސް  ުހަވަޔށް  ިތްއެބވި  ުކަރްއަވިއގެން  ވަްނޏާ  ަކުމަގއި  ޭބުފޅުން  ިސަފއިްނގެ  އަެންއަކަމކީ 
ިއްޙިތާރމް ުކަރްއަވްއޗޭ. އަެނއް ާވަހަކައކީ ަޒމާން ިމޮއތީ ަވަރށް ޮބަޑށް ަބަދުލެވަފއޭ ދެން އަންނާނީ 

ޮނވެްނަބރު ތިެނއް ނޫނޭ. ެއހެްނީވާމ ުކރިން ުނވި ަތްއާޔެރއް ަފަހކުން ުނެވވޭނޭ. 
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ސިފައިންގެ  އަޅުގަނޑަށް.  ދިމާވީ  އުޅެން  އިސްކޮށް  އެންމެ 
ވެރިޔާގެ ނައިބު ނޫޅުއްވާ ފަހަރު އެތަން ހުޅުވަން ދިމާވެއްޖެއްޔާ 
ސިފައިންގެ ވެރިޔާއަށް ދެންނެވީމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ތަޅުދަނޑި 
ތަޅުދަނޑި  ވަޑައިގެން  މޫސަ  ދެން  މޫސައާ.  ހަވާލުކުރައްވާނީ 
ފަތިން )ހުޅުވައި( އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްނިންމާފަ 
ނައިބުގެ  ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ  އެހެންވީމާ  ގެންދަނީ.  އަނބުރާ 

އަތްޕުޅުގައި ތަޅުގަނޑި އޮންނަން ދިމާވި ގޮތަކީ. 

ޮނވެްނަބރު ތިެނއް ުކިރަމިތވި ިއުރަގއި ިކނިބަގްސޮދުށޭގަގއި ކޮްނެމެވސް 
ަވަރަކށް ަހިތާޔރު ުހރި. ެއއީ ިކހިެނއް ެބެހްއިޓަފުހރި ަހިތާޔުރަތެކްއތޯ؟ 

ހަތިޔާރު  ހިސާބުގައި  ހުންނަވާ  ވެރިޔާ  ސިފައިންގެ 
ތީމުގޭގައި.  މިދެންނެވީ  ބެލެހެއްޓޭ.  ކަންތައްތައް  އެބަ  ހުރެގެން 
ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނައިބު ހުންނަވާ ތަނުގައި ރައްކާ ކޮށްފައި 

ވެސް މާ ވަރުގަދަ ބޮޑު އެއްޗެއްގައެއް ނޫން. ތިޖުރީގައި ހުރީ. 
އަދަދު އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭނެ. އެކަމަކު އޭރުގެ 
އެއްޗިއްސަށް  ޖަހާ  ވެސް.  ރެކޯޑްސްތައް  އޮންނާނެ  އާމަރީގައި 
ސާފުކޮށް  ތަކެތި  އެ  ވަޒަންކަން.  ކިތައް  ހުރީ.  ކިހާވަރެއްތޯ 
ބަލަހައްޓަނީ އާމަރީ މީހުން ގޮސްގެން. އެ އެއްޗެހި ނެރެ، ތެޔޮލާ 
ވަރަށް  އެއްޗެހި ނަގަން  އިންވެންޓްރީއާ  އެ  ބަހައްޓާ  ސާފުކޮށް، 
ބައެއްފަހަރު  ދެވިފައި.  އަޅުގަނޑަށް ވެސް  ހުންނާނެ  ގިނަފަހަރު 
ހުންނާނެ ސާރޖަންޓް ޢާދިލް ޔޫސުފް )އެކަންކުރައްވާފައި. އެއީ( 
އޭރު ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެއް. 
އެހެންވީމާ އޭނަ މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ތިބެގެން ސާފުކޮށް 
އެއްފަހަރު  މަހަކު  މަދުވެގެން  އެއްޗިއްސަކީ  އެތާހުރި  ހަދާ. 
ސާފުކުރައްވަމުން ހަމަ އަނެއްކާ ޗެކްކުރެވެމުން ގެންދިޔަ އެއްޗެހި. 
އެހެންވީމަކާ އޭގެއިން ނޮވެންބަރު ތިނެއް އައިސްގެން އެ ތިޖޫރި 

ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަތިޔާރު ބަހައްޓަން އޭރު ނިންމެވި 
އެއް މަޤްޞަދަކީ ކަމެއް ދިމާވެއްޖިއްޔާ އެހެން ދިމާލަކުން އެއްޗެތި 
ވޭތޯ.  އެޅޭނެގޮތެއް  ފިޔަވަޅެއް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން 
ސިފައިންގެ އެހެން މަރުކަޒެއް ވެސް ނެތީމަ. ބޭނުމެއް ޖެހިދާނެތީ 
ބޭނުންކުރުމަށް އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 
ބޮޑު  އައުލާކަން  އެންމެ  އެކަމުގެ  ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  ނޫން، 
ބޭފުޅަކީ އެއީ ކަން. ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ނޫނީ ދެން ހުންނަވާނީ 

ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނައިބު. 

ާގްތަގނަޑަކްށ ިކާހ ަހިތާޔެރްއޯތ ިސަފިއްނެގ ެވިރާޔެގ ަނިއުބ ުހްނނަަާވ 
ތަުނަގއި ޭއުރ ުހީރ؟

ހަތިޔާރު  އަތުގައި މާގިނަ  އެޒަމާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ހުރި ޒަމާނެއް ނޫން. އަނެއްކާ އެ ހަތިޔާރު ރައްކާކޮށްފައި ހުރީކީ 

ހުޅުވައިގެން އެއްޗެހި ނެގި ހިސާބަށް ދަންދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ 
ޔަގީންކަމާއެކު ދަންނަވާނަން އެއްވެސް އެއްޗެއް މަދެއް ނުވާނެ. 

ިސަފިއްނެގ  ަމިނުކާފުނ  ަފުހަގިއ  ަހަމާލައްށ  ިތެންއެގ  ޮނެވްނަބުރ 
ެހްޑުކާއާޓރްޒައށް ަވެދަވަޑިއަގތީ ިކހާ ިއަރުކޯތ؟

ދާންވެގެން  ހެޑުކުއާޓަރަށް  ސިފައިންގެ  އަޅުގަނޑު 
ކުރިން ދެތިންފަހަރު މަސައްކަތް ކުރިން. ނުދެވުނު. އޭރު ހާލަތު 
އޮތްގޮތުން ސިފައިންގޭގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް 
އިޝާރާތް ކުރެއްވީ އެ ހާލަތުގައި އަންނަން ނޫޅޭށޭ. އެހެންވީމާ 
އައިސް  ސިފައިން  އިންޑިޔާ  މަޑުކޮށްލީ  ނުގޮސް  އަޅުގަނޑު 
ސިފައިންގެ  ކޮށްފައި  ސެކުއާރ  ވަކިވަރަކަށް  އެހިސާބުގަނޑު 
ވެރިޔާ ސިފައިންގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އޭގެ ދޮޅުގަޑިއެއްހާއިރު 
އަޅުގަނޑު  ދުރުވީ  ބަލާ  އަޅުގަނޑު  ދިޔައީ.  އަޅުގަނޑު  ފަހުން 
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ހަނދާންވާގޮތުން ވިއްޔާ ޓާސްކް ފޯސްގައި އޭރު އުޅުއްވި ބޭކަލެއް 
ކަމުގައިވާ ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ތައުފީޤު )މޯރާ(. ހިނގާފައި 

ދިޔައީ. 

ޮނވެްނަބރު ތިަނަކްށަފހު ިސަފއިްނގެ ުކިރަމގު ަބްއޓަން ުކރާެނޮގުތގެ ްޕލޭެނއް 
ިހނަގިއިދޔަ  ިކހިެނއް  މީ  ެހދުުނަކަމްށވޭ.  ުގިޅގެން  ިސަފއިންނާ  އިްނިޑޔާ 

ަކެމްއތޯ؟ 

އާދެ! ނޮވެންބަރު ތިނަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާއިރާއިން  ދިފާޢީ  އެދިވަޑައިގަތުމަށް  ވެސް 

ތައްޔާރުކޮށްދިން  އެގޮތުން  އެހީވެދިން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ހުސްއެކަނި  ތައްޔާރުކޮށްދިނީ  ޕްލޭން  އެ  ދެން  ވެސް.  ޕްލޭން 

އެބޭފުޅުންގެ  ތިއްބަވައިގެނެއްނޫން.  ދިއްލީގައި  އިންޑިޔާގެ 

ވަޑައިގެން  މާލެ  ބޭފުޅުން  ލެވެލްގެ  ސީނިއަރ  އެންމެ  އޭރުގެ 

ދިރާސާކުރައްވައި،  ކަންތައްތަކާ  މާލޭގެ  ތިއްބަވައިގެން  މާލޭގައި 

ފުރިހަމައަށް  ރަނގަޅަށް  އޮތްހާ  ޕްލޭން  ތިބޭފުޅުންގެ  އެހެންވީމާ 
އަދި  ނުގެންދެވޭނެއޭ.  ކުރިއަކަށް  އެކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
އޮތް.  އެހެންކަމެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއާއެއްކޮށް 
ބަޔަކު ދޭހާ ޕްލޭނެއް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގޮތުން 
އިމްޕްލިމެންޓް ކޮށްފަ ނިންމާލުން އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ކޮށި ވިސްނުން 
ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ރަނގަޅު އެ ޕްލޭން އޮތް. ސިފައިންގެ 
)އެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އިރުޝާދާއެއްކޮށް،  ލަފާފުޅާ  ވެރިޔާގެ 
ޕްލޭނަށް( ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުން އެބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކަމުން، 
ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ އެހުރި ކަންތައްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނޫން 

ވަރަށް ބޮޑަށް އިމްޕްލިމެންޓް ކޮށްފައި ހުންނާނީ. 

ޮނވެްނަބރު ތިެންއަގއި ިއުތަރށް ާފަހަގޮކްށލަން ބޭނުްނވާ ުމހިްނމު ަކެމއް ެއބަ 
ޮއްތޯތ؟

އެކަމަކު  ގޮއްސަ.  އެއޮތީ  ތިނެއް  ނޮވެންބަރު  އާދެ! 
އޮތް.  އެބަ  އެއްޗެއް  ދެތިން  ބޭނުންވާ  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު 
އެއްކަމަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްވެސް އެބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަ ކަންތަކަށް 
ވުރެ ޤައުމަށް އިސްކަން ދޭށޭ. އަނެއްކަމަކީ ސިފައިންގެ ބޭފުޅުން 
އަބަދުވެސް  ހުވަޔަށް  ތިއްބެވި  ކުރައްވައިގެން  ވަންޏާ  ކަމުގައި 
މިއޮތީ  ޒަމާން  ވާހަކައަކީ  އަނެއް  ކުރައްވައްޗޭ.  އިޙްތިރާމް 
ތިނެއް  ނޮވެންބަރު  އަންނާނީ  ދެން  ބަދަލުވެފައޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 
ނުވެވޭނޭ.  ފަހަކުން  ތައްޔާރެއް  ނުވި  ކުރިން  އެހެންވީމާ  ނޫނޭ. 
އަބަދުވެސް  މިންވަރުން  ހުރި  ވަސީލަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ތިބެން ޖެހޭނީ ތައްޔާރަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑުގެ 
މަގުންނާ ވައިގެ މަގުން ބެލެހެއްޓުނު އެންމެ ބޮޑަކަށް ބަލަހައްޓަން 
ވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ރަހުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ހުރިހާ 
ވާނެ.  ބަދަހިކުރަން  ގުޅުން  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްކަރިއްޔާތަކަކާ 
ވެރިންނަށް  ނުބާއްވައްޗޭ.  މާދަމައަށް  ކަމެއް  ކުރަންހުރި  މިއަދު 

ކުރީމަ  އިޙްތިރާމް  ޖެހޭނެ.  ދަސްކުރަން  އިޙްތިރާމްކުރަން 
ތިބޭފުޅުން  ދެން  ވެސް.  ލިބޭނީ  އިޙްތިރާމް  އެހެންމީހުންގެ 
ތިކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ޝަރަފުވެރި ވަރަށް 
ތިކުރައްވަނީ.  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް  މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް.  ބުރަ 
ޤައުމަށް ބޮޑުކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި 
ދާއިރުގައި  މަސައްކަތްކުރަމުން  ތިބޭފުޅުން.  ތިބޭނީ  ނުކުންނަން 
ފާޑުފާޑުގެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ އަޑުތައް އިވޭނެ. އެއްޗެހި ކިޔާ މީހުން 
ތިބޭނެ. ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ތިބޭނެ. އެއަށްނުބަލާ! ތިމާގެ 
އަމިއްލަ ނަފްސު، ތިމަންނަ މިދަނީ ރަނގަޅަށޭ ބުނާކަމަށް ވަންޏާ 
އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ. މީ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ދަންނަވާ 

އެއްޗެއް. 

ވާހަކަދައްކަވައި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނާ 

ހަދާފައި އެބޭފުޅުން ތައްޔާރުކޮށްދެއްވީ ޕްލޭން. 

އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުން ވިއްޔާ އެ ޕްލޭން 

އަދިވެސް އޮންނަންވާނެ. 

އެ ްޕލޭަނށް ަފހުން ީވ ިކހިެންއތޯ؟ 

އަދިވެސް  ނައްތާނުލަންޏާ  ބަޔަކު 
)ސިފައިންގެ(  އަޅުގަނޑު  އޮންނަންވާނެ. 
ދުވަސްވަރު  ހުރި  ހަވާލުވެގެން  ހިންގުމާ 
އަޅުގަނޑު  ސުވާލުކުރި.  އެކަމާ  އަޅުގަނޑާ 
އިޤްތިޞާދީ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ދެންނެވިން 
ބައެކޭ.  ނިކަމެތި  ވަރަށް  ގޮތުން 
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ޓެކްްސޓް ެނކް؟
ަބަލިއލި ކޮްނމެ ިދާމަލކުން ެވސް ފެިނގެްނދަނީ ިއްސަޖަހިއގެން ިތބި ަބެއެކވެ. 

ަމުގަމީތަގއި ިހނާގަފއި ިދަޔްސ، ތަެންއަގއި ިއީށނެދަލިއގެން ެއކަނި އިަންސ، 

ައދި ަބެއްއގެ ެތޭރަގއި ިވަޔްސ، ިއްސުއުފާލަލިއގެން އިންނަ ަމދު ީމަހކު ނޫނީ 

ުނފެެނެއވެ. ިމަބއި ީމހުން ިމުކރަނީ ކޮން ިހާތަމެއްއާބއޭ ައޅެ ިހަތށް ާނާރެހްއެޔވެ؟ 

މި ާމޫޔީސގެ ަފަހުތަގއި ވަނީ ކޮން ަސަބެބްއާބެއވެ. ަނަމެވސް ިމއީ ެއަކަހލަ ެއްއެވސް 

ަކެމއް ައދި ަކަމކާ ުގުޅެމއް ުހރި ަކެމއް ެވސް ނޫެނވެ. އެ ީމހުްނގެ ިއސް ިތިރައށް ެލނިބަފިއުވުމގެ 

ަފަހުތަގއި ވަީނ "ްސާމޓް ފޯްނ" އޭ ިކޔާ ެއްއެޗެކެވ.

ނިއުކްލިއަރ މިސައިލްތައް ވެސް އޭގެ މިސްރާބަށް 
ކޮށްލަންޖެހޭ  ހަމައެކަނި  ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި 
ސްމާޓްފޯނު  އޮއްބާލުމެވެ.  ސްކްރީނަށް  ކަމަކީ 
މިފަދަ  ގުޅިފައިވަނީ  ދިރިއުޅުމާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އަދި  ނަންބަރު  ކިޔު  ހޮސްޕިޓަލްގެ  ގޮތަކަށެވެ. 
ފޯސްޓް އޮފީހުގެ ޕާރުސަލްގެ ކޯޑު ނަގާ ފަދައިން 
ހިންގާ  ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކިއެކި  ދުނިޔޭގެ 
ޒަރިއްޔާއިން  ސްމާޓްފޯނުގެ  މި  ކަންތައްތައް 

ެލްފޓިނެްނޓް ައްޙަމދު ިވޝާްނ

ގޮސް،  ތަޢާރަފަކަށް  ފޯނުގެ  ސްމާޓް 
ނަގާލުމަކީ  ވަގުތު  އަގުހުރި  ކިޔުންތެރިންގެ 
އަޅުގަނޑުގެ ގަސްތެއް ނޫނެވެ. މި ބަހުގެ ޖުމުލަ 
މި  މީހަކު  ނޭނގޭ  މާނަ  އިސްތިލާހީ  މާނައާއި 
މިހާރަކަށް  މަދުވާނެއެވެ.  މިހާރު  ދުނިޔޭގައި 
ނެތް  އަތުގައި  އެއް  ފޯން"  "ސްމާޓް  އައިސް 
ނެތޭ  މީހަކު  ފުރައިގެ  ފަންތިއެއް  ގިންތިއެއް، 
ޔަޤީނެވެ.  ނުވާނެކަން  ގޯހަކަށް  ބުންޏަސް 

ޖަހާ  ގައިގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްޗަކީ  މި 
ނޭވަޔާ  ލާ  އަދި  ލެއާއި  ދައުރުވަމުންދާ  ވިންދާ، 
އެހާމެ  ދިރުމަށް  ހަށިގަނޑުގެ  ގުޅިލާމެހިފައިވާ 

މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. 

 "everything with a touch of a button"

ސިފަކޮށް  ޤަރުނު  އެކާވީސްވަނަ  ބަސްކޮޅަކީ  މި 
އެންމެ  ބަސްކޮޅެވެ.  އެކަށޭނެ  އެންމެ  ދިނުމަށް 
ފަދައިން  ނެގޭ  ނަންބަރެއް  ކިޔޫ  އާދައިގެ 
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މާހައުލުގައި  އެ  ހަމަ  ހީވަނީ  ބަލާލެވޭއިރު، 
މީހާއަށް އިނދެވޭހެން ނޫންތޯއެވެ. 

ޝައްކެއް ވެސް ނެތެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
މިވަނީ  ދިރިއުޅުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަބަބުން 
ގޮސްފައެވެ.  ފަސޭހަވެގެން  ގުނައަކަށް  އެތައް 
ސްމާޓްފޯނުގެ  ޞިއްޙީގޮތުން  ނަމަވެސް 
ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ 
މިންވަރަކަށްތޯއެވެ.  ކިހާ  ހުރީ  ހޭލުންތެރިކަން 
ލަންބައިގެން  ކަނދުރާ  ވަގުތު  ގިނަ  ދުވަހުގެ 
އިނުމުގެ ސަބަބުން ކަނދުރާއަށާއި މަތީ ބުރަކަށީގެ 
ޑަކްޓަރުން  ގެއްލުންތަކާމެދު  ލިބޭ  މަސްތަކަށް 
ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާއިރު މި  އެވާހަކަ  ކަންބޮޑުވެ، 
ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާނެ ކަމެއް 

ނޫނެވެ.

މިހާރަކަށް  މިއީ  ނެކް"  "ޓެކްސްޓް 
އައިސް ޞިއްޙަތާ ގުޅިފައިވާ ޚަބަރުތަކުގައި ސުރުޚީ 
ބައްޔެކެވެ.  މެޑިކަލް  ފަހުގެ  އަންނަ  އަޅަމުން 
ނޫނީ  "ކައިރޯޕްރެކްޓަރ"  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން 
މައިބަދައިގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ މާހިރުން އެކަމަކާމެދު 
މިބަސް  ބައްޔެކެވެ.  ފާޅުކުރާ  ކަންބޮޑުވުންތައް 
އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ޑރ. ޑީން. 
އެލް. ފިޝަމެންއެވެ. ފިޝަމެން އަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބެމުންދާ 
ގެއްލުންތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް 

އެ ޚިދުމަތްދޭ އެއް ފަރާތެވެ.

މިބަސް  ފިޝެމެން،  އެލް.  ޑީން.  ޑރ. 

މިފަދަ  ލިބޭ  ހަށިގަނޑަށް 
ތަކުލީފު،  ވޭނާއި  އޭގެ  ގެއްލުންތަކަކީ 
ގެއްލުންތަކެއް  އިޙުސާސްވާނޭ  ޅައުމުރުގައި 
އުމުރުފުރާ  ޒުވާން  ނަމަވެސް  ނޫނެވެ. 
ހިސާބުން  ގައިބާރުދޫވާ  މީހާގެ  ނިމިގޮސް 
އިހްސާސްވާނެކަން  ތުރާ  ވޭނާއި  މިކަމުގެ 
ހަމަ ޔަޤީނެވެ. މި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ އުމުރު 
ފުރައެއްގެ މީހަކީ ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނުގެ 
ވައި، ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ދައުރުކޮށްގެން 
ހިޔަންޏާ  ހަށްޓާއި  މީހެކެވެ.  ދިރިހުންނާނެ 
ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ފަދައިން  ނެތް  ކުރެވެން  ވަކި 
ޑިވައިސަސްތަކާ  ސްމާޓް  ގެނައި  އިންޤިލާބު 

އަޅުގަނޑުމެން ވަކިކުރެވޭކަށް ނެތެވެ.

ބުނާ  ދަތުރޭ"  ތިބިއްޔާ  "ރައްކާވެ 
ގަދަވައިގެ  އޮޔާއި  ޒަމާނުގެ  މި  ފަދައިން 
ސަލާމަތުގެ  ނަވަކަށް  ދަތުރުކުރާ  ތެރޭގައި 
ކުރިޔާލައި  އެކަމަށް  ވާސިލްވެވޭނީ  އައްސޭރިއަށް 
ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ހުދު އަޅުގަނޑުމެނަށް ވެސް 
އެހެނިހެން  އަދި  ފޯނު  ސްމާޓް  މިގޮތެވެ.  އޮތީ 
ސްމާޓް ޑިވައިސަސް ބޭނުންކުރުމުގެ ރަނގަޅުގޮތް 
އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މިކަމުގެ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރައްޓެހިންނާ  ގާތް  މަޢުލޫމާތު 
މެންބަރުންނަށާއި  އާއިލާތަކުގެ  ލޮބުވެތި 
ހިއްސާކޮށް  ދަރިންނާ  އަންނަ  ބޮޑެތިވަމުން 
ޒިންމާއެއްކަމަށް  ފަރުދީ  ކުރުވުމަކީ  ހޭލުންތެރި 

ހަދަމާތޯއެވެ.

ސްމާޓް  ކޮށްފައިވަނީ  ބޭނުން 
އެހެނިހެން  މިފަދަ  އަދި  ފޯނު 
ޑިވައިސަސްއަށް މާގިނައިރު ބަލަން އިނުމުގެ 
ލިބޭ  އަދި  ތަދު  އުފެދޭ  ސަބަބުން ކަނދުރާގައި 
ނޭނގިނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށެވެ.  ގެއްލުން 
މިއީ ދުނިޔޭގެ އެތައް ބިލިއަން މީހުން މިކަމުގެ 
ތަކްލީފު އުފުލަމުން ގެންދާ ކަމެކެވެ. މި ބަލީގެ 
މަތީގައިވާ  ބުރަކަށީގެ  އަދި  ކަނދުރާ  ސަބަބުން 
ދުވަސްވާ  އަދި  ރިއްސައެވެ.  މަސްތަކުގައި 
ބޮލުގެ  ދިމާވެ،  މައްސަލަ  ނާރުތަކުގެ  ވަރަކަށް 
ރިހުން ވެސް އުފެދޭނެކަމަށް ޑަކްޓަރުން ބުނެއެވެ. 
ކަނދުރާގެ  ޑަކްޓަރުންނަށް  ހަމައެއާއެކު  އަދި 
ލެނބުން އިތުރުވާން ފަށާފައިވާކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ 
ކުރެވިފައެވެ. "މޮޑަރން ނެކް އެއިލްމެންޓް" އަކީ 
ބޭނުންކޮށްއުޅޭ  ދޭހަކޮށްދިނުމަށް  މިކަން  ވެސް 

ބަހެކެވެ.

މި ދުިނޭޔގެ ކޮްނމެ ުއުމުރުފަރެއްއގެ ީމަހކީ ެވސް ެޓކްޮނޮލީޖގެ ަޒމާުނގެ ަވއި، ަހިށަގނުޑގެ 

ެތެރއިން ަދުއުރޮކްށގެން ިދިރހުންނާނެ ީމެހެކވެ. ަހްށާޓއި ިހޔަްނޏާ ަވކި ުކެރވެން ެނތް ަފަދއިން 

ެޓކްޮނޮލީޖގެ އިްނިޤާލބު ގެަނއި ްސާމޓް ިޑަވިއަސްސަތކާ ައުޅަގނުޑމެން ަވިކުކެރޭވަކށް 

ެނެތެވ.
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ޮކމާްންޑ ާސޖަްނޓް ޭމަޖރ ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ

ދިރިއުޅުއްވި  ލިޒްބަންގައި  ޕޯޗްގަލްގެ 
 ،)1518-1459( ފާރނާންޑެޒް  ވެލެންޓައިން 
ދިވެހިރާއްޖެއާއި  އަހަރު  ވަނަ   1500 މީލާދީން 
ލިޔުއްވުމަކީ  ލިޔުއްވާފައިވާ  ދިވެހިންނާބެހޭގޮތުން 
ޕޯޗްގީޒުން ރާއްޖެއާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ އެންމެ 
ދިވެހިންނާ  ލިޔުމުގައި  އެ  ލިޔުމެވެ.  ދުވަސްވީ 
ދިވެހި  ލިޔުއްވާފައިވާގޮތުގައި  އޭނާ  ބެހޭގޮތުން 
ފެށިގެން  އުނަގަނޑުން  ހެދުމަކީ  ފިރިހެނުންގެ 
އުއިގެ  ހުންނަ  ދެމެދަށް  ތަނބިކަށްޓާއި 
ހުދުކުލައާއި  ހެދުމަކީ  އަންހެނުންގެ  ފޭރާމެކެވެ. 
ދިގު  ގަތާފައިހުންނަ  އުއިން  ކަޅުކުލައިގެ 
ހެދުމެކެވެ. "ރަސްގެފާނުގެ ހުއްދަ ނެތި ހަރުވާޅު 
އެރުން  ފައިވާނަށް  އަދި  އެޅުން  ފަގުޑި  ލުމާއި 
މި ބައިމީހުންނަށް މަނާކުރެވިގެން ވެއެވެ. އެހެން 
ހުއްދަ  ރުމާއެއްސުމުގެ  ބޮލުގައި  ނަމަވެސް 

އޮވެއެވެ."

ވެރިކަންކުރާ  ރާއްޖޭގެ  ލިޔުމުގައި  މި 
ގޮތުން  ރަސްކަމާބެހޭ  ދިވެހި  ރަށާއި 
މައި  ތެރެއިން  ރަށްތަކުގެ  "މި  ލިޔެފައިވެއެވެ. 
ރަށަކީ "މާލެ" ކިޔާ ރަށެވެ. އެހެން ރަށްރަށަށް 
ވުރެ މާލެ ބިމުގެ ގޮތުން ބޮޑުކަމަކުން ނޫނެވެ. 
ނަމަވެސް، ރަސްގެފާނާއި ރަސްކަމުގެ ގަނޑުވަރު 
އަރަބިން  ވާތީއެވެ.  މާލެކަމުގައި  ރަށަކީ  ހުންނަ 

ާރްއެޖެއވެ.  ިދެވހިްނގެ  ަވޠަެނވެ.  ިދެވހިްނގެ  ިދެވިހާރްއެޖައކީ   
ިދެވހިްނގެ ަވޠަަނށް ިދެވިހާރްއޖެ ވަނީ އެ ިބަމށް ިދެވހިން ުއފަްނީވަމެއވެ. 
ިދެވހިން ެއތަަނަކށް ިވހާ ޮބުޑީވަމެއވެ. ިދެވހިން ިދިރުއޅޭ ަޤުއަމށް ީވީތެއވެ. 
ަޤުއެމްއަގއި  ޭބރު  ިދެވްއަސކު  ުކެރވުަނސް  މާނަ  ިމހެން  ުޖުމަލޮގެތްއަގއި 
ުއަފްނެވަފިއ ުހެރާދެނެއެވ. ިވާހ ޮބުޑެވަފިއ ެވްސ ުހެރާދެނެއެވ. ިދެވްއަސުކ 
ޭބރު ަޤުއެމްއަގއި ިދިރުއެޅމުން ެވސް ިހނަގިއދާެނެއވެ. ެއަކަމކު މި ަޤުއަމށް 
ިމއީ  ިދެވިހާރްއެޖެއވެ.  ަވޠަަނކީ  ަޙީޤޤީ  ަރްއިޔެތްއގެ  ކޮްނމެ  ިންސަބްތވާ 
ަވޠަެނވެ.  މިިނވަން  ިދެވހިްނގެ  ައުޅަގނުޑމެން  ިމއީ  ަޤުއެމވެ.  ިދެވހިްނގެ 
ިދެވިހާރްއެޖައކީ މިިނވަން ަޤުއެމެކވެ. މި ަޤުއުމަގއި ައުޅެވިތަކެމއް ެނެތވެ. 
ޯލިބުކާރ  ިމިނަވްނަކަމްށ  ައިދ  ަނުފަރުތުކާރ  ައުޅެވިތަކަމްށ  ިދެވިހްނަނީކ 
ަޤުއެމެކވެ.  ިލިބަފިއވާ  ަޙްއުޤަތއް  ައދި ިސާޔސީ  ޤާނޫނީ  ިމއީ  ަބެއެކވެ. 
ިދެވހިންަނކީ ައިމްއަލވަްނތަ ިސަފަތެކއް ިލިބަފިއވާ ަބެއެކވެ. ިދެވިހާރްއެޖައކީ 
މިިނވަން ަޤުއެމްއގެ ޮގުތަގއި ުމޅި ދުިނޔެ ެވސް ިއްއިތާފުޤެވެއވެ. ެއަކަމށް 

އިްނާކުރުކރާ ެއްއެވްސ ަބަޔކުެނެތވެ. 
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މި  އެވެ.   މަހަލް"  "ދީވީ  ކިޔަނީ  ރަށަށް  މި 
ބަހުގެ މާނައަކީ ޚަޒާނާ ހުންނަ ރަށެވެ. މަހަލްގެ 
ކޯއްޓޭއެއް  ރަށުގައި  މި  ޚަޒާނާއެވެ.  އަކީ  މާނަ 
މީހުން  އުޅޭ  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  އަދި  ހުރެއެވެ. 
ވެސް ކިޔަމަންވާން ޖެހެނީ މި ރަށުގައި ހުންނަ 

ރަސްގެފާނުންގެ އަމުރަށެވެ." 

ދިވެހި  ލިޔުމުގައި  މި  ފާރނާންޑެޒްގެ 
"މި  ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.  ގޮތުން  ބަހާބެހޭ 
ވާހަކަދައްކާނެ  އަހުލުވެރިންނަށް  ރަށްތަކުގެ 
ވިޔަފާރިވެރިން  ލިބިގެންވެއެވެ.  ބަހެއް  އަމިއްލަ 
އުޅެނީ  ވާހަކަދައްކާ  ވިޔަފާރިވެރިން  ފިޔަވައެވެ. 

އަރަބި ބަހުންނެވެ." 

ދިވެހިންގެ ދީނާބެހޭ ގޮތުން ފާރނާންޑެޒް 
ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. "މިބައިމީހުންގެ ރަށްތަކުގައި 
ފަހުން  ވަނީ  ފައްޅިތައް  ބިނާކުރެވިފައިވާ 
މިސްކިތްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މި ރަށްތަކުގެ 
ނަސޯރާއިންނާއި  ތެރޭގައި  އަހުލުވެރިންގެ 
ޔަހޫދީންނެއް ނޫޅެއެވެ. އަދި އެއީ ކޮން ބައެއް 

ކަންވެސް މިބައިމީހުން ނުދަނެއެވެ." 

އަމިއްލަ  ދިވެހިންގެ  ލިޔުމުން  މި 
ދިވެހިންގެ  ބާރާއި،  ވެރިކަމުގެ  އެ  ވެރިކަމާއި، 
މިންވަރު  އޮތް  ބާރު  ސިޔާދަތީ  މިނިވަންކަމާއި، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިވެހިން،  ތަސައްވުރުކޮށްދެއެވެ. 
އިސްތިޤްލާލު  ސިޔާދަތާއި  މިނިވަންކަމާއި 
ކޯއްޓޭ  ދިފާޢީ  މާލޭގައި  ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި 
އޭރުވެސް  އެނގެއެވެ.  ހުރިކަން  ހަދާފައި 
ވާހަކަދައްކާ  ބަހަކުން  އަމިއްލަ  ދިވެހިންނަކީ 
ބައެއްކަން އެނގި ހާމަވެއެވެ. އަދި ދިވެހިންނަކީ 
މުސްލިމުންކަމާއި  ސައްތައިންސައްތަ  އޭރުވެސް 
ފައިތިލަ  އަޤީދާގައި  ޙައްޤު  ތިބީ  ދިވެހިން 
ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.  ސާބިތުކޮށްގެންކަން 
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެހެން ދީނެއް ދަންނަ މީހަކު 
ނެތެވެ. އަދި އެހެން ދީނަކަށް އަޅުކަންކުރާ ތަނެއް 
ވެސް މި ފަސް މައްޗަކުނެތެވެ. މިއީ އޭރު ވެސް 
މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަން ވަޠަންގެ 

ޚާއްޞަ ސިފަތަކެކެވެ. 

މިނިވަން  ލިބިފައިވާ  ދިވެހިންނަށް 
ކަމަކީ، މާތްهللا ޞުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވާފައިވާ 
ފިކުރުކުރާ  ވިސްނާ  ނިޢުމަތެކެވެ.  އަގުހުރި 
ޢިބުރަތްތެރި  ބޮޑު  ވަރަށް  މިއީ  ބަޔަކަށް 
މި  ދިރިއުޅެމުންދާ  ދިވެހިން  ފިލާވަޅެކެވެ. 

ރަށްތަކެކެވެ.  ތިރި  ވަރަށް  ރަށްތަކަކީ  ޖަޒީރާގެ 
ޤުދުރަތީ ގޮތުން ރަށްތައް އުފެދުމުގައި ކަނޑުގެ 
ސަތަޙައަށްވުރެ މައްޗަށް ހިކިފައިހުންނަނީ ވަރަށް 
އެކި  ރަށް  އެކި  ވެސް  އެއީ  ކުޑަކޮންނެވެ. 
މީހުން  ރަށްތަކެއްގައި  ތިރި  މިފަދަ  ވަރަށެވެ. 
ޒަމާނެއް  އެތައް  ދިރިއުޅެމުންދާތާ  ވަޒަންވެރިވެ 
ވެފައިވާތީ ބައެއް މީހުން ހައިރާންވެއެވެ. އެކަމަކު 
އަހުލުވެރިންނަށް  ރަށްތަކުގެ  މި  ޤުދުރަތުން 

ފަރާތްތައް  އެ  އިނާޔަތްތަކާމެދު  ދެއްވާފައިވާ 
ރަށްތައް  މި  އަޖައިބުވެއެވެ.  މާބޮޑަށް  އަދި 
ހެދިބޮޑުވާ  ޒަމާނަކުން  އެތައް  އުފެދިފައިވަނީ 
ގަލާއި މުރަކައިން އުފެދޭ ސާފު ތީރި ހުދު ދޮން 
ހެދޭ  ރަށްރަށުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެލިންނެވެ. 
ކަނޑުފަޅުތައް  ގަދައެވެ.  ފެހިކަން  ގަސްގަހާގެހި 
އަލިވެފައި ޖައްވާއި ފަޒާއާއި ވައި ވެސް ނުހަނު 
ސާފެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަން ވަޠަނަށް 

ިތިރ  ަވަރްށ  ަރްށަތަކީކ  ަޖީޒާރެގ  ިމ  ިދިރުއެޅުމްނާދ  ިދެވިހްނ 
ަކނުޑގެ  ުއެފުދުމަގއި  ަރްށަތއް  ޮގތުން  ުޤުދަރތީ  ަރްށަތެކެކވެ. 
ަސަތަޙައްށުވރެ ަމްއަޗށް ިހިކަފިއހުންނަނީ ަވަރށް ުކަޑކޮންެނވެ. ެއއީ 
ެވސް ެއކި ަރށް ެއކި ަވަރެށވެ. ިމަފދަ ިތރި ަރްށަތެކްއަގއި ީމހުން 
ަވަޒްނެވިރެވ ިދިރުއެޅުމްނާދާތ ެއަތްއ ަޒާމެންއ ެވަފިއާވީތ ަބެއްއ ީމުހްނ 
ައުހުލެވރިންަނށް  ަރްށަތުކގެ  މި  ުޤުދަރތުން  ެއަކަމކު  ަހިއރާްނެވެއވެ. 
ެދްއާވަފިއާވ ިއާނަޔްތަތާކެމުދ ެއ ަފާރްތަތްއ ައިދ ާމޮބަޑްށ ައަޖިއުބެވެއެވ.

23
addana@mndf.gov.mv



ދިވެހި ރައްޔިތަކީ މުސްލިމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
ޤައުމެއްކަން  އިސްލާމީ  ސައްތަ  ސައްތައިން 
ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.  އަސާސީން  ޤާނޫނު 
މިނިވަންކަން  ފުރިހަމަ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
މައްޗަށް  އުޞޫލުތަކުގެ  އިސްލާމީ  ލިބިގެންވާ، 
ޖުމްހޫރީ  ވެރިކަންކުރާ،  އަމިއްލަ  ބިނާވެފައިވާ، 
އަދި ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެކެވެ. މި ދައުލަތުގެ ނަމަކީ 
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ" އެވެ. މިކަންކަން 
މިމަގުން ކަނޑަޅައި ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ލިޔެ، 
ދުސްތޫރީ  އެއްގޮތަށް  އަސާސީއާ  ޤާނޫނު  އެ 
ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ދިވެހިން މިވަނީ 
ހޯދާފައެވެ. ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އަސާސްތަކާއި، 
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނު 
އަސާސީއެއް ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންވާކަން ދުނިޔެ 
ހެކިވެއެވެ. ނުރުހޭ ބަޔަކު ނުރުހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ދީނަކީ  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  އަސާސީގައި  ޤާނޫނު 
އިސްލާމްދީނަކީ  ބުނާތީއެވެ.  އިސްލާމްދީނޭ 
މަޞްދަރޭ  މައިގަނޑު  ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ލިބިގެންވާ ކޮންފަދަ ނިޢުމަތްތަކެއް ހެއްޔެވެ. މި 
ކެއިން  ދިވެހިންގެ  ގުޅިފައިވަނީ  ނިޢުމަތްތައް 
ބުއިމާއި ދިވެހިންގެ ރަށްވެހިކަމާއެވެ. ދިވެހިންގެ 
ސާދާ ދިރިއުޅުމާއެވެ. ދިވެހިންގެ އިޤްތިޞާދާއެވެ. 

ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމާއެވެ.

ދިރިއުޅެމުންދާ  ރަށްތަކުގައި  މި 
މި  ނަމަވެސް  ކުޑައެވެ.  އާބާދީ  ދިވެހިންގެ 
ކުޑަކުޑަ އާބާދީއަށް ނިސްބަތްވާ ދިވެހިން އަމިއްލަ 
އަކުރަކުން  އަމިއްލަ  ދައްކައި،  ވާހަކަ  ބަހަކުން 
އާބާދީތަކަށް  ކުދި  ދުނިޔޭގައި  ހަދައެވެ.  ލިޔެ 
އުވިނެތެމުންދާއިރު  ބަސްތައް  ނިސްބަތްވާ 
ވަރުގަދަ  ރީތި  ދެމިއެބައޮތެވެ.  ބަސް  ދިވެހި 
އަދަބިއްޔާތަކާއި ހަރުދަނާ ޤަވާޢިދުތަކާއެކުގައެވެ. 
ސާފުކޮށް  ސަޤާފަތް  އާދަކާދައާއި  ދިވެހިންގެ 
ބަސްކޮށާރަކާ  މުއްސަދި  އެނގޭނެ  ފަހުމުވެ 
މާ  ވުރެ  ދިވެހިންނަށް  ދުނިޔޭގައި  އެކުގައެވެ. 
ނެތި  ބަހެއް  އަމިއްލަ  އާބާދީތައް  ބޮޑެތި  އާބާދީ 
އެބައުޅެއެވެ. ބައެއް ޤައުމުތަކަށް އަމިއްލަ ބަހެއް 

އެބަދެއެވެ.  ވެސް  ދިރެމުން  އެބައޮތެވެ. 
ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި، ހެދުންއެޅުމާއި، 
ކުޅިވަރުތަކުން އެކަން އެބަފެނެއެވެ. އޮޑީދޯނިފަހަރު 
ރޯނުވެށުމާއި،  ލިޔެލާޖެހުމާއި،  ބަނުމާއި، 
ދިވެހިން  ޒަމާނުންސުރެ  ފަންގިވިނުމުގައި 
ގެންގުޅުނު ދިވެހިވަންތަ އާދަކާދަތައް މި ޖީލަށް 
އޮތީ ފޯރާފައެވެ. ދިވެހިވަންތަ ހެދުމާއި ލިބާހާއި 
ގަހަނާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކިކުރަން އެނގެއެވެ. 
ދިވެހިވަންތަ  ކުރެވެއެވެ.  ބޭނުންވެސް  އެތަކެތި 
އޮޅިފައެއް  ކޮބައިކަން  ކުޅިވަރުތަކަކީ  ސަޤާފީ 
ނެތެވެ. ދިވެހިންގެ މައުނަވީ ތަރިކަތަކާއި މާއްދީ 
ބައިވަރު  ލިސްޓުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ތަރިކަތަކުގެ 
ތަރިކަތައް މި ޖީލަށް މިވަނީ ފޯރާފައެވެ. ޒަމާނަށް 
އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު ބައެއް ކަންތައްތަކަށް 
ފަޚުރުވެރިވެވޭ  ދިވެއްސަކަށްވީތީ  އަޔަސް  ބަދަލު 
އަދިވެސް  ދިވެހިންނަށް  ސިފަތަކެއް  ޚާއްޞަ 
ލިބިގެންވެއެވެ. މިއީ މި މިނިވަން ވަޠަނުގެ އަދުގެ 
ޖީލުން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

 21 އަކުރެއްނެތެވެ.  އަމިއްލަ  ލިބިފައިވިޔަސް 
ވަނަ ޤަރުނާ ހަމައަށް ދިވެހި ބަސް ފޯރާފައިވަނީ 

ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ 

ދިވެހިންނަކީ އަމިއްލަ އާދަކާދަތަކަކާއި 
އެ  ބައެކެވެ.  ވެރި  ސަޤާފަތެއްގެ  އަމިއްލަ 
ދިރިދިރި  އަދިވެސް  ސަޤާފަތް  އާދަކާދަތަކާއި 

ތަރިކަތަކެއްކަން ކަށަވަރެވެ. 

މިނިވަންކަމުގެ  ދިވެހިންނަކީ 
ބައެކެވެ.  ލިބިގެންވާ  ތާރީޚެއް  ދިގު  ފަޚުރުވެރި 
ޤައުމުތަކެކޭ  ބޮޑެތި  ބިޔަ  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ 
ވެސް  ދިދަ  ޤައުމުގެ  މި  ސަފެއްގައި  އެއް 
މިިނިވަންކަމާއެކު ވިހުރެމުން އެބަ ދެއެވެ. ކޮންމެ 

ޚިލާފު  އަޞްލަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ  ބުނާތީއެވެ. 
ދިވެހިރާއްޖެއަކު ނުހެދޭނެއޭ  ޤާނޫނެއް  އެއްވެސް 
ބުނާތީއެވެ. އެކަމަކު މިކަންކަމަކީ ދިވެހިން އެންމެ 
ކަންތައްތަކެވެ.  ބޭނުންވާ  ހިފަހައްޓަން  ބޮޑަށް 
މި  އެއީ  ކަންތައްތަކެވެ.  ބޭނުންވާ  ދަމަހައްޓަން 

މިނިވަން ވަޠަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފައެކެވެ. 
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ރާއްޖޭގެ  ސަރަޙައްދަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިނުގެ ތެރޭގައިވާ ބިންމާއި، 
ޖައްވާއި، ކަނޑާއި، ކަނޑުގެ އަޑީގައިވާ ބިމާއި، 
ރާއްޖޭގެ  ބޭރުގައިވާ  ފެށިގެން  ބޭސްލައިނުން 
އަޑީގައިވާ  ކަނޑުގެ  އެ  ކަނޑާއި،  ސަރަޙައްދީ 
މި  ޖައްވެވެ.  ގުޅިފައިވާ  ކަނޑާ  އެ  ބިމާއި، 
ސަރަޙައްދާއި ނުވަތަ ސަރަޙައްދުން ބައަކާ ވެސް 
ޚިލާފެއް  ދެމެދު  ޤައުމަކާ  އެއްވެސް  އަވަށްޓެރި 
ނެތެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ކަންކަންހުރީ 

ދިމާވި  ޤައުމަށް  ދިގެވެ.  ތާރީޚު  މިނިވަންކަމުގެ 
ޤައުމު ސަލާމަތްކުރީ  މި  ކޮންމެ ނުރައްކަލަކުން 
ކޮންމެ  ވެއްޓުނު  ޤައުމު  ދިވެހިންނެވެ. 
ވަޅުގަނޑަކުން ނަގާފައިވަނީ ދިވެހިންނެވެ. އަޅެ! 
ކަނޑުތައް  ރާއްޖޭގެ  ނުވާނެހެއްޔެވެ.  އަޖައިބެއް 
ގުޅިފައެވެ.  ކަނޑުތަކާއި  އެހެން  ބޭރުގެ  އޮތީ 
މީހުންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ކަނޑުތަކުގައި  އެ 
ހަމަލާދޭ ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި މިޔަރުފަދަ ތަކެތި 
މަނާކުރަނީ  ވަނުން  ކަނޑުފަޅުތަކަށް  ދިވެހި 

ވަޠަނަށް  މިނިވަން  މި  މިއީ  މިހެންތޯއެވެ؟ 
ލިބިގެންވާ ކޮންފަދަ ބޮޑު ނަސީބެއްތޯއެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ އެންމެހައި ބާރުތައް 
ކިބައިންނެވެ.  ރައްޔިތުންގެ  އަންނަނީ  ފެށިގެން 
ވެސް  ދެމިއޮންނާނީ  ބާރުތައް  އެ  އަދި 
އަސާސީގައި  ޤާނޫނު  އަތްމަތީގައޭ  ރައްޔިތުންގެ 
ބާރެއްތޯއެވެ؟  ކޮން  އޮތީ  ދިވެހިންގެ  ބުނެއެވެ. 
ދުނިޔޭގައި  ގޮތުން  އަސްކަރީ  ދިވެހިންނަކީ 
ނޫނެވެ.  ޤައުމެއްތޯއެވެ؟  ވަރުގެ  ގުނާލެވޭ 
އެކަމަކު މިއަށްވުރެ އަސްކަރީ ގޮތުން މާ ބާރުގަދަ 
ފުދުންތެރި ބައެއް ޤައުމުތަކަށްވުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބިޔަ  ބޮޑެތި  ދުނިޔޭގައި  ބާރެއްތޯއެވެ؟   ކޮން 
ތޫފާންތަކާއި  ބާރުގަދަ  ފަނާކޮށްލާފަދަ  ރަށްތައް 
ބިންހެލުންތަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވަނީ 
ކޮން ބާރެއްތޯއެވެ. އާދެ! ގަދަ ކީރިތި ވަންތަ هللا 
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއެވެ. ދިވެހިންގެ ބާރަކީ އެ 
ކަލާނގެއަށް ދިވެހިން ކުރާ އިތުބާރާއި ދުޢާއެވެ. 
ތިބުމެވެ.  ތިބި  ސާބިތުބެ  އަޤީދާގައި  އިސްލާމީ 
އިބުނު ބަޠޫޠާ ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިންގެ 

ހަތިޔާރަކީ އެބައި މީހުންގެ ދުޢާ ކަމަށެވެ. 

މިނިވަން  ލޮބުވެތި  މި  ދިވެހިންގެ 
ވަޠަން، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ 

އަޤީދާގައި  ހަރުދަނާ  އިސްލާމްދީނުގެ  ދިވެހިން، 
ސާބިތުކޮށްގެންނެވެ.  ފައިތިލަ  ވަރުގަދައަށް 
މާޒީއެއް  ޝަރަފުވެރި  ތާރީޚަކާއި  ފަޚުރުވެރި 
އޮތެއް ކަމަކު މިއަދު ތަފާތު އިޙްސާސްތަކެއް މި 
ޤައުމު އެބަކުރެއެވެ. ދިވެހިންނަކީ ނިޢުމަތްތަކަށް 
ޝުކުރުވެރިވާ ބައެއްތޯ ސުވާލު އެބަ އުފައްދައެވެ. 
ދުޝްމަނުންގެ  ހަނގުރާމަތަކުގައި  ދިވެހިންނަކީ 
މައްޗަށް ލިބުނު ކާމިޔާބާއި ނަޞްރު ބަލައިގަންނަ 
ބައެއްތޯ އެބަ އަހައެވެ. ކުރީގައި ދީނީ ކަންކަމުގައާއި 
އިޖާބަދިނުމުގައި  ގޮވާލުންތަކަށް  ޤައުމީ 
އެކުވެރިކަމާއި  ފެނިފައިވާ  ފަރާތުން  ދިވެހިންގެ 
އެއްބައެއްވަންތަކަމަށް  އެއްބައިވަންތަކަމާއި 
ވަޠަން  މިނިވަން  މި  އުންމީދުކުރެއެވެ.  އެބަ 
ވާސިލުކޮށްދެވޭނީ  ޖީލުތަކަށް  އަންނަންއޮތް 
މިއަދު މި ޤައުމުގެ އިޙްސާސްތައް މި ޤައުމުގެ 
އެދުމުގެ  އަމިއްލަ  އެނގިގެންނެވެ.  ދަރިންނަށް 

ކުރިއަށް މި މިނިވަން ވަޠަން އިސްކޮށްނެވެ. 

ނޯޓް: މި ލިޔުމުގައި ހަވާލާ ދެވިފައިވާ ފާރނާންޑެޒް 

އެންމެ  ލިޔެފައިވާ  ގޮތުން  ރާއްޖެއާބެހޭ  ޕޯޗުގީޒުން  ލިޔުއްވުމަކީ 

ހިފީ  ރާއްޖެ  ޕޯޗްގީޒުން  ބުނެއެވެ.  ލިޔުންކަމުގައި  ދުވަސްވީ 

މީލާދީން 1558 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ލިޔުމަކީ އޭގެ 58 އަހަރު 

ރަސްގެފާނު  ޕޯޗްގީޒުންގެ  ފާރނާންޑެޒަކީ  ލިޔުމެކެވެ.  ކުރީގެ 

ޕޯޗްގީޒުންނާ  ޖަރުމަނާއި  ދުވަސްވަރު  )އެއްވަނަ(ގެ  މެނުއަލް 

ދެމެދު ލިޔާ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓި، ޖަރުމަނަށް އުފަން ބޭފުޅެވެ. 

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  އޮތީ  އަސްލު  ލިޔުމުގެ  މި  ފާރނާންޑެޒުގެ 

އިނގިރޭސިބަހަށް  ލިޔުން  މި  އަރުޝީފެއްގައެވެ.  މިޔުނިކުގެ 

ރިޗަރޑް  ޗަންޑްރާ  ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވަނީ  ތަރުޖަމާކުރައްވައި 

ޑެސިލްވާގެ "ޕޯޗްގީޒް އެންކައުންޓަރސް ވިޗް ސްރީލަންކާ އެންޑް 

ދަ މޯލްޑްސް : ޓްރާންސްލޭޓެޑް ޓެކްސްޓްސް ފްރޮމް ދަ އޭޖް އޮފް 

ދަ ޑިސްކަވަރީސް" މި ފޮތުގައެވެ. 
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ާރއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ 
އް  ތަ ނަ ވަ

ާވ  އި ފަ ީދ އި ދަ ހޯ

ބޮީޑބިލްޑަރ

ބޮީޑބިލްޑިންގ ކެރިއަރ ފެށުމުގެ ކުރިން ކުޅުީނ ފުޓްބޯޅަ!

ޒިޔާދުގެ  މަޙުމޫދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
ކުޅިވަރާއި ފިޓްނަސްގެ ދާއިރާ ފެށިގެން އަންނަނީ 
ތަޢުލީމު  އޭނާ  މަދަރުސާގައި  ވިލިފުށި  ތ. 
އޭރު  ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަސްވަރުން  ހާސިލުކުރި 
އޭނާ ފެނިގެން ދިޔައީ ފޯރިއާއެކު ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ 
އެންމެ  ސްކޫލުގައި  ގޮތުގައެވެ.  ފަރާތެއްގެ 
މޮޅަށް ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭމީހުންގެ ލިސްޓް ނަގާއިރު، 
ސްޓާފް ސާޖަންޓް މަޙުމޫދު ޒިޔާދުގެ ނަން ވެސް 
ކުޅުނު  ފުޓްބޯޅަ  ސްކޫލުގައި  ހިމެނެއެވެ.  އޭރު 
ދުވަސްވަރު، ރަށު ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނި، ރަށު 
ފެންވަރުގަ އާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބާއްވާފައިވާ 

މުބާރާތްތަކުގައި ފޯވާރޑަކަށް ވަނީ ކުޅެފައެވެ.

ާސަޖްންޓ ަނިވްނ ަސީޢުދ

ޮކްނެމ ުމައްއަސާސެއްއަގިއ ަމަސްއަކްތުކިރ ަކުމަގިއިވައްސ ެއ ީމެހްއެގ   
ަޝަރުފ  ީރިތަނާމިއ  ުމައްއަސާސައްށ  ަމަސްއަކްތުކާރ  ެއީމަހުކ  ަޤުއަމާށިއ 
އެ  ނޫެނވެ.  ަކެމއް  ުކެރވޭ  ީމަހަކށް  ކޮްނެމކޮްނމެ  ަނީސަބކީ  ޯހަދިއދިުނުމގެ 
ަޝަރާފއި ީރތިނަން ޯހުދަމްށަޓަކއި ުކރަްނެޖހޭ ުބރަ ަމަސްއަކުތަގއި ެދިމުހުރަމކީ 
ެވސް ަފޭސހަ ަކަމަކށް ުނވާެނެއވެ. ިމއީ ިސަފއިްނެގައާށއި ިދެވިހާރްއެޖައށް 
ަފާރެތްއެގ  ޯހަދިއީދަފިއާވ  ަޝަރުފ  ަނާމިއ  ީރިތ  ަމިތްނ  ަފަހެރްއެގ  ެއަތްއ 
ްގޫރްޕަގއި  ްޕޮރެޓްކޝަން  ްސެޕަޝލް  ެއްމއެްނީޑެއްފގެ  ިމއީ  ާވަހަކެއވެ. 
ަމަސްއަކްތުކަރްއވާ ްސާޓފް ާސޖަްނޓް ަމުޙޫމދު ިޒާޔދު )ސނ. 2715( ގެ 

ާވަހަކެއެވ.

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅުނު ފުރަތަމަ 
ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ވެސް،  ދުވަސްކޮޅު 
ކުޅުންތެރިއެއްގެ  ފުޓްބޯޅަ  ދިޔައީ  ފެނިގެން 
އޭރު  ލެވެލްގައި  ސިފައިންގެ  ގޮތުގައެވެ. 
ޔުނިޓް  މުބާރާތްތަކުގައި  ފުޓުބޯޅަ  ބާއްވަމުންދިޔަ 

ތަމްސީލުކުރުމަށް އޭނާ ކުޅެފައިވެއެވެ.

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަީކ ޅައިރުގެ ހުވަފެނެއް!

ޤައުމީ  ވެސް  ފެށިގެން  ކުޑައިރުން 
ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ހުންނަ  ވިސްނުން 
އާދެވޭ  މާލެއަށް  ކުޑައިރު  ގޮތުގައި  ބުނުއްވި 
ޔުނިފޯމް  ސިފައިންގެ  މަދުފަހަރުތަކުގައި 
އަޅައިގެން ތިބޭ މީހުން ފެނުމުން ސިފައިންގެއަށް 

ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްކިޔައި، ބޮޑުވުމުން ސިފައިންގެ 
ހިތުގައި  އޮތީ  ޢަޒުމު  ވަނުމުގެ  ވަޒީފާއަށް 
އެ  ޒިޔާދުގެ  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  އުފެދިފައެވެ. 
 1995 ދިޔައީ  ކުލަޖެހިގެން  އުންމީދުތަކުގައި 
ޚިދުމަތުން ޖާގަލިބުނު  ވަނަ އަހަރު ސިފައިންގެ 
ފަހު  ތަމްރީނަށް  އަސާސީ  ހިސާބުންނެވެ. 
އެސްޕީޖީގައި ވަރަށްގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން 
ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން 2008 
ވަނަ އަހަރު، ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުން 
މަސައްކަތްކުރާ  ކުލަބުގައި  ސިފައިންގެ  ދިވެހި 
މިގޮތުން،  ދިޔައެވެ.  ހަމަޖެހިގެން  ގޮތުގައި 
މާލޭގައި ހުރި ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ހުރިހާ 
 2015 މަޤާމުގައި  އިންޗާރޖުގެ  ޖިމްތަކެއްގެ 
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ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހުންނެވިއެވެ.

އަލުން  އަހަރު،  ވަނަ   2015
މިއަދާ  ކުރައްވައި،  ބަދަލު  އެސްޕީޖީއަށް 
ގެންދަވަނީ  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން  ހަމަޔަށް 
އެސްޕީޖީއަށް  މިގޮތުން  ޔުނިޓުގައެވެ.  އެ 
އަދާކުރެއްވީ  ޑިއުޓީ  ފުރަތަމަ  ބަދަލުވިފަހުން 
އަދި  ގޭގައެވެ.  މަޖިލިސްކުރާ  ރައްޔިތުންގެ 
އެންޑު  އެޑްމިން  އެސްޕީޖީގެ  ހުންނެވީ  މިހާރު 

ލޮޖިސްޓިކްސްއާ ހަވާލުވެލައްވައިގެންނެވެ.

އޭނާ  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
ތެރޭގައި،  ތަމްރީނުތަކުގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 
)އެސްޓީއެފް(  ފޯސް  ޓާސްކް  ސްޕެޝަލް 
އިތުރުން،  ކުރެއްވުމުގެ  ފުރިހަމަ  ޓްރޭނިންގ 
ސިފައިންނާއި ޔޫއެސް މެރީންސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 
ފްލޭޝް މެޓަލް އަދި ފްލޭޝް މެޓަލްގެ ބައެއްގެ 
ސްނައިޕަރ  ގެންގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް  ގޮތުގައި 

ބޭސިކް ކޯހެއް ވެސް ފުރިހަމަކޮށް ގިނަ އަސްކަރީ 
ތަމްރީނުތަކެއްގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ.

ބޮީޑބިލްޑިންގ ކެރިއަރ ފެށުީނ ސިފައިންގެއިން!

ބުނުއްވި  ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
ޝައުގުވެރިކަން  ބޮޑީބިލްޑިންގއަށް  ގޮތުގައި، 
އުފެދުނީ، އަސާސީ ތަމްރީނަށް ފަހު އެސްޕީޖީގައި 
ދުވަސްވަރުއެވެ.  ދިޔަ  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން 
އޭރު ބޮޑީ ބިލްޑްކުރަން ފެށި ފަހުން، ފުރަތަމަ 

މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހިލެއްވީ ތީމުގޭ ޖިމްއާ 
ހަވާލުވެ، ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
ގޮތުގައި  އެއްގެ  ކެރިއަރ  ފަހުން،  އޭގެ 
ރޮނގުން  އެ  ފައްކާކުރައްވައި،  ބޮޑީބިލްޑިންގ 

ކުރިއަށްދާން ފެށްޓެވީއެވެ.

ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
ދިޔައީ،  ފާހަގަކުރެވިގެން  ޒިޔާދު 
ބޮޑީބިލްޑިންގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދާއިރާއިން 
ފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 
ގިނަގުނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯއްދަވަމުން 

ގެންދަވާ ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ފުރަތަމަ  އެންމެ 
ދާއިރާއިން  ބޮޑީބިލްޑިންގ 
އޭނާ  މަތިން  ސްޓޭޖެއްގެ 
ވަނައަހަރުގެ   2000 ފެނިފައިވަނީ 
މިސްޓަރ  ގައި   15 ޑިސެންބަރު 
ޒުވާން  އިންނެވެ.  މޯލްޑިވްސް 
ބޮޑީބިލްޑިންގ  ފެށި  ދުވަސްވަރު 
ފުރަތަމަ  އޭނާގެ  ކެރިއަރުގައި، 
ފެނިލުން ވެސް ތަފާތެވެ. އެ މުބާރާތުން ސްޓާފް 
ހާސިލުކުރެއްވިއެވެ.  ދެވަނަ  ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް 
އޭގެފަހުން، ބޮޑީބިލްޑިންގ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް 
ދެވަނަ  ހޯއްދަވައިދެއްވި  ވަނަތައް  ގިނަ  އެންމެ 
ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ނެތެވެ.  ފަރާތެއް  އެހެން 
ތެރެއިން  މުބާރާތްތަކުގެ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ޒިޔާދު 
ގިނަ މުބާރާތްތަކުން ރީތި ނަން ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި 
ހޯއްދަވައި  ވަނީ  މުއައްސަސާއަށް  ސިފައިންގެ 
ދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ބައިވެރިވެލެއްވި މުބާރާތްތަކުން 

ކާމިޔާބީތަކުގެ  ވަނަތަކާއި  ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ 
މިގޮތުން،  ނުލާނެއެވެ.  ކޮޅުން  ލިޔެ  ލިސްޓު 
ތެރޭގައި،  ކާމިޔާބީތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އެންމެ 
2009 އޭޕްރީލް 9 އިން 12 އަށް އިންޑިއާގެ 
އޭޝިޔާ  ސައުތު  ހަވަނަ  ބޭއްވި  ވަރުނާސީގައި 
ފަޚުރުވެރި  ޗެމްޕިއަންޝިޕުން  ބޮޑީބިލްޑިންގ 
ގޯލްޑްމެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމާއި، 
ނޭޕާލްގައި  އަށް   20 އިން   17 ޖޫން   2010
ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން މޭންސް ބޮޑީބިލްޑިންގ 
ހާސިލުކޮށް  ވަނަ   3 އިން  ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
 2004 ހާސިލުކުރެއްވުމާއި،  މެޑަލް  ބްރޮންޒް 
އަށް ސްރީލަންކާގައި  އޯގަސްޓް 20 އިން 21 
ބޭއްވި ފަސްވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ބޮޑީބިލްޑިންގ 
ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ހަތަރުވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވުމުގެ 
އަށް   8 ން   2 އޮކުޓޫބަރު   2008 އިތުރުން، 
އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި ބޭއްވި 52 ވަނަ އޭޝިއަން 
ސްޕޯރޓްސް  ފިޒީކް  އެންޑް  ބޮޑީބިލްޑިންގ 
މުބާރާތުގެ  ބައިވެރިވެ  ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 
ބައިން  ބޮޑީބިލްޑިންގ  ފިޒީކް  އެތްލެޓިކްސް 
ތިންވަނަ އަދި، 2001 ވަނަ އަހަރު، ބަނޑޮސް 
އައިލެންޑް ރިސޯރޓުގައި ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިޔާ 
ބޮޑީބިލްޑިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ހަތަރުވަނަ އާއި 
ބޭއްވި  ގޯވާގައި  އިންޑިއާގެ  މާރިޗުގައި   2003
ޗެމްޕިއަންޝިޕުން  ބޮޑީބިލްޑިންގ  ސައުތުއޭޝިޔާ 

ފަސްވަނަ ހާސިލުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޒިޔާދު ވަނީ، ޤައުމީ 
ފެންވަރުގައި ވެސް، ބޮޑީބިލްޑިންގ ދާއިރާއިން ގިނަ 
ދާއިރާގައި  އެ  ހާސިލުކުރައްވައި،  ކާމިޔާބީތަކެއް 
ދައްކުވައިދެއްވާފައެވެ.  ހުނަރުވެރިކަން  އޭނާގެ 
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ގައި   6 ސެޕްޓެންބަރު   2002 މިގޮތުން، 
ބޮޑީބިލްޑިންގ  މޯލްޑިވްސް  މިސްޓަރ  ބޭއްވި 
ހާސިލުކުރެއްވުމާއި،  އެއްވަނަ  ޗެމްޕިއަންޝިޕުން 
މޯލްޑިވްސް  މިސްޓަރ  އަހަރު،  ވަނަ   2008
ފްލައިވެއިޓް  ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ބޮޑީބިލްޑިންގ 
މުބާރާތުން  މުޅި  އަދި  އެއްވަނަ  ކެޓެގަރީން 
ވަނަ   2011 ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި،  އެއްވަނަ 
ބޮޑީބިލްޑިންގ  މޯލްޑިވްސް  މިސްޓަރ  އަހަރު، 
ކެޓަގަރީން  ފްލައިވެޓް  ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
ވަނަ   2012 ހާސިލުކުރެއްވުމާއި،  އެއްވަނަ 
ބޮޑީބިލްޑިންގ  މޯލްޑިވްސް  މިސްޓަރ  އަހަރު، 
އެއްވަނަ  ކެޓަގަރީން  ފްލައިވެޓް  ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
މިސްޓަރ  އަހަރު،  ވަނަ   2014 ހޯއްދެވުމާއި، 
ބެސްޓް  މުބާރާތުން  ބޮޑީބިލްޑިންގ  މޯލްޑިވްސް 
އަދި، 2003،  ޗެމްޕިއަންކަން  ފިޒީކް  އޯވަރޯލް 
2004، 2005 ވަނަ އަހަރުތަކުގައި، މިސްޓަރ 
ދެވަނަ  މުބާރާތުން  ބޮޑީބިލްޑިންގ  މޯލްޑިވްސް 

ހާސިލުކޮށްފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

މި ދާއިރާއިން އޭނާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ 
ޙަޤީޤަތަކީ،  ހުރި  ފެންނަން  ކާމިޔާބީތަކުން 
މެޑަލް  ގިނަ  އެންމެ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯއްދަވައިދެއްވި ބޮޑީ ބިލްޑަރަކީ 
ބޮޑީބިލްޑިންގ  ޒިޔާދެވެ.  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ވަނީ  އޭނާ  ދާއިރާއިން 
މިގޮތުން،  ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  މުއައްސަސާއަށް 
2009 ވަނަ އަހަރު، ޑިފެންސް އިންސްޓިޓިއުޓް 

ފޯރ ޓްރޭނިންގ އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން )ޑައިޓް( 
ގެ ފަރާތުން ހިންގި 21 ވަނަ އެސްޓީއެފް ތަމްރީނު 
ކޯހުގެ މިސްޓަރ އެސްޓީއެފް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް 
އޭނާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވިއިރު، 2010 
ކްލަބުން  ސިފައިންގެ  ދިވެހި  އަހަރު  ވަނަ 
މިސްޓަރ  ވަނަ   2 ބޭއްވި  އިންތިޒާމްކޮށްގެން 
މުބާރާތުގައި  ބޮޑީބިލްޑިންގ  އެމްއެންޑީއެފް 
ބޮޑީބިލްޑަރުން  ބައިވެރިވި  ކޯސްޓްގާޑުން 
އެ  ރަންވަނަތަކެއް  ތައްޔާރުކޮށްދީ   މުބާރާތަށް 
އިތުރުން  އޭގެ  ހޯދައިދެއްވާފައިވެއެވެ.  ޔުނިޓަށް 
މިސްޓަރ  އަހަރު،  ވަނަ   2011 އަދި   2010
ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ޓީމްތައް  އެމްއެންޑީއެފްގެ 
އަގުވަޒަންކޮށް  ޚިދުމަތުގެ  ކޮށްދެއްވާފައިވާ 
އޭނާގެ  ވަނީ  ކްލަބުން  ސިފައިންގެ  ދިވެހި 

އަގުވަޒަންކުރައްވާފައެވެ.

މިހާރު  ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
ވޯލްޑް  ބޮޑީބިލްޑިންގ  ދަނީ  ތައްޔާރުވަމުން 
ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. މި މުބާރާތް 
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2018 ޑިސެންބަރު 
ތައިލެންޑްގައެވެ. ސްޓާފް  އަށް  އިން 17   11
މިފަދަ  ގޮތުގައި  ބުނުއްވި  ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް 
ހިމެނިލުމުގެ  ފަހެއްގައި  ގަދަ  މުބާރާތެއްގައި 
ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފަކަށް 

ވާނެއެވެ. މިއީ އޭނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 
ބައިވެރިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ހުނަރު ތަރައްީޤކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް!

ބޮޑީބިލްޑިންގ އަކީ އެކަން ޤަވާޢިދުން 
ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  ނުކުރެވޭނަމަ،  ޕްރެކްޓިކްސް 
ކުޅިވަރެކެވެ.  އުނދަގޫ  ކުރުމަށް  މެއިންޓެއިން 
ރަނގަޅަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ގުޅޭ  އެކަމާ  އަދި، 
ނުހޯދައި ކުރާނަމަ، އޭގެން ނޭދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް 
އެހެންކަމުން،  ކުޅިވަރެކެވެ.  ފަދަ  ނިކުމެދާނެ 
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޒިޔާދު، އޭނާގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ 
ކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައެވެ. 
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ހުނަރު  އޭނާގެ  މިގޮތުން، 
ކިޔައި،  މަޢުލޫމާތުތައް  ގުޅުންހުރި  އެކަމާ 
ވީޑިއޯފަދަ ވަސީލަތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި 
ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ހައްދަވައެވެ.  ދިރާސާކޮށް 
ބޮޑީބިލްޑިންގ  ގޮތުގައި،  ބުނުއްވި  ޒިޔާދު 
ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަދައްކައި 
ކަންތައްތަކާ  ޖެހޭ  ރަނގަޅުކުރަން  އިތުރަށް 
ކަމަށްވާ  ރަޙްމަތްތެރިޔެއް  ގާތް  އޭނާގެ  މެދު، 
ސާޖަންޓް  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ޑީއެސްސީގައި 
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު 

ބަދަލުކުރައްވައެވެ.

ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ހުނަރު  ލިބިފައިވާ 
ދާއިރާގެ  އުޅޭ  އިތުރުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވޭ 
ގޮތުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހަށިގަނޑު މެއިންޓެއިން 
ކުރުމުގައި ކެއުމަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ސްޓާފް 
ސާޖަންޓް ޒިޔާދު ބުނުއްވިއެވެ. މިގޮތުން ރަނގަޅު 
މުހިންމުކަން  އެންމެ  ދިއުމަކީ  ދިމާލަށް  ކާނާއާ 
ދޭ އެއްކަމެވެ. އަދި މިކަމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް 
ޗެލެންޖުކަމުގައި ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކޮންޑިޝަންއެއްގައި  "ރަނގަޅު 
ބޮޑީބިލްޑް ކުރުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދެއް ދާކަމެއް 
އަދި މިކަން މެއިންޓެއިން ކުރެވޭނީ ވަރަށް ބޮޑަށް 
އެކަމަށް  ފިޒިކަލީ  އަދި  މެންޓަލީ  ޑިސިޕްލިންވެ 
ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ތައްޔާރުވެގެން" 

ބުނުއްވިއެވެ.

ހޮބީއަކީ  ޒިޔާދުގެ  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
އެހެން  އަދި،  ކަސްރަތުކުރުމެވެ.  ދުވުމާއި 
ވެސް  ކޮށްދިނުމަކީ  ކަސްރަތު  މީހުންނަށް 
ސިފައިންގެއިން  ވަނީ  އޭނާ  އެއްބައެވެ.  އޭގެ 
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މަޤާމުގެ  ސަބަބުން  ފާސްނުވުމުގެ  ބީއެފްޓީން 
އެތައް  ހުރަސްއެޅިފައިތިބި  ކުރިއެރުމަށް 
ސިފައިންނަކަށް އެހީތެރިވެދެއްވައި، އެފަރާތްތައް 
ބީއެފްޓީން ފާސްކޮށްދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް 

ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މުޅި  ވެސް  މިހާރު  މިގޮތުން، 
ސިފައިންނަށް  އަންހެން  ހުރިހާ  ސިފައިންގެ 
ނަމުގައި  ޕީޓީ"ގެ  "އީވްނިންގ  އަމާޒުކޮށްގެން 

އެހީތެރިކަން  ވެދެއްވާފައިވާ  ސިފްކޯއިން 
ބޭނުންވާ  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ސަޕްލިމެންޓް ހޯދުމުގައި ސިފްކޯއިން ސްޕޮންސަރ 
ފާހަގަކުރައްވައި  އެކަން  ވާތީ،  ކޮށްފައި 
އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ޝުކުރު  ސިފްކޯއަށް 
މުބާރާތަށް  މި  ފަހަރުގެ  މި  އިތުރުން،  އޭގެ 
މަސައްކަތްކުރައްވާ  ޑީއެސްސީގައި  ނިކުތުމުގައި 
ފަރާތުން  އިބްރާހީމްގެ  މުޙައްމަދު  ސާޖަންޓް 

ބުނުއްވި  ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
މިހާރު  ދާއިރާއިން  ބޮޑީބިލްޑިންގ  ގޮތުގައި 
ސިފައިންގެ  ބޭނުންވަނީ،  ދެކެން  އެންމެ  އޭނާ 
ކާމިޔާބުކޮށް،  މޯލްޑިވްސް  މިސްޓަރ  ބޭފުޅަކު 
ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  އަދި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ކުރިއަރައިގެން  ދާއިރާއިން  މި  ސިފައިން 
ދިޔުމެވެ. ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޒިޔާދު ހުރީ އެކަން 
އެންމެހާ  އޮތް  ވެދެއްވެން  ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް 
ޢަޒުމުގައެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން 
ހުރިހާ  މިއަދު  އަކީ  އޭނާ  ވެސް  ޔަޤީނުން 

ސިފައިންނަށް ހުރި އިންސްޕިރޭޝަނެކެވެ.

އިންޓަރވިޔު  ދެއްވި  އައްޑަނައަށް 
ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު، އޭނާ ވަނީ ސިފައިންނަށް 

އަގުހުރި ބަސްކޮޅެއް ރައްދުކޮށްފައެވެ.

ބުނުއްވި  ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
ގޮތުގައި ސިފައިންގެއިން އެމީހަކު ދާން ބޭނުންވާ 
ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ 

ހުޅުވިފައެވެ.

ރަނގަޅު  ވިސްނުމަކާއެކު  "ޕޮޒިޓިވް 
ޢަޒުމެއްގައި ކުރިމަތިލައި މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ، 
ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކާމިޔާބު މީހެއް". ސްޓާފް 

ސާޖަންޓް ޒިޔާދު ބުނުއްވިއެވެ.

ކުރިއަށް  އިސްނެގުމާއެކު  އޭނާ  ކުލާހެއް  ޕީޓީ 
އެބަގެންދަވައެވެ. 

ކުރިއަށްދެވެީނ ގިނަ ބައެއްގެ އެީހތެރިކަާމއެކު

ޒިޔާދުގެ  މަޙުމޫދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
އެހެން  ލިސްޓެކެވެ.  ދިގު  ލިސްޓަކީ  ޝުކުރުގެ 
ނަމަވެސް މި ދިގު ލިސްޓުގެ ތެރެއިން ސްޓާފް 
ބޮޑަށް  އެންމެ  ޒިޔާދު  މަޙުމޫދު  ސާޖަންޓް 
ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ 
އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމެވެ. މިގޮތުން ސްޓާފް 
ސާޖަންޓް މަޙުމޫދު ޒިޔާދުގެ އަނބިކަނބަލުން މި 
ދާއިރާއިން އޭނާ ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި 
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވަމުންދާ ކަމަށް 
ބުނުއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް 
ޝިޔާމާއި،  އަޙްމަދު  ޖެނެރަލް  މޭޖަރ  ފޯސް 
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ 
އިރުޝާދާއި  ދެއްވާ  ޝާހިދު  އަޙުމަދު  ޖެނެރަލް 
ސްޓާފް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އެއްބާރުލުން 
ސާޖަންޓް ޒިޔާދު ބުނުއްވި ގޮތުގައި އަބަދުވެސް 
ބޭފުޅެއްގެ  ހުންނަވާ  ކޮމާންޑަރަކަށް  ޔުނިޓުގެ 
އެހީތެރިކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މިކަމަށް  ފަރާތުން 
ބޮޑީބިލްޑިންގެ  އަދި  ކަމަށާއި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 
ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކުރިއަށްދިއުމަށް  ދާއިރާއިން 

ހިތްވަރުދެއްވާ ކަމަށެވެ.

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މި 
އަހަރު ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޒިޔާދު ބޮޑީބިލްޑިންގ 
ދާއިރާއިން ސްޓޭޖަށް އަނެއްކާ ވެސް ނިކުތްއިރު 
ދިޔުމަށް  ހަމައަށް  ކާމިޔާބީއާ  އަހަރުގެ  މި 

ވަރަށްބޮޑަށް  ވަނީ  އެހީތެރިކަން  ލިބިލައްވާފައިވާ 
ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

"ބޭނުންވި ހުރިާހ ކަމެއް ާހސިލުކުރެވިއްޖެ!"

ބުނުއްވި  ޒިޔާދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
އޭނާ  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ  ގޮތުގައި، 
ލިބި،  ލޯބި  އެންމެންގެ  ބޭނުންވެލެއްވީ  އެންމެ 
ޚިދުމަތްތަކެއް  ފަދަ  ފަޚުރުވެރިވާ  މުއައްސަސާ 
ވަނީ  އޭނާ  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  ފަރާތުން  އޭނާގެ 

އެކަން ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.

ބޭނުންވި  ޚިދުމަތުގައި  "ސިފައިންގެ 
ދެންނެވިދާނެ.  ހާސިލުކުރެއްވިޖެއޭ  ހުރިހާކަމެއް 
ސިފައިންގެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވި އެއްކަމަކީ 
ބައެއްގެ  ގިނަ  މަސައްކަތްކުރާ  ސިފައިންގޭގައި 
ފަދަ  ފަޚުރުވެރިވާނެ  މުއައްސަސާ  އަދި  ލޯބި. 
ފުރިހަމަވެއްޖެ.  އެކަން  ހޯދުން.  ކާމިޔާބީތަކެއް 
އެހެންވީމަ، މިހާތަނަށް އައިއިރު ސިފައިންގެއަށް 
ހޯދައިދޭން ބޭނުންވި ހުރިހާ އެއްޗެއް މިހާރު މި 
ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ދެެންނެވިދާނެ"  އޭ  ލިބުނީ 

ޒިޔާދު ބުނުއްވިއެވެ.

ކުރިން،  އަހަރުތަކެއް  އެތައް  މީގެ 
ބޮޑީބިލްޑިންގ  އޭޝިއަން  ބައިވެރިވެލެއްވި  އޭނާ 
ދިޔައިރުގައި  ފުރަތަމަ  އަރަން  ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް 
މުބާރާތުން  މިފަހަރުގެ  ކަންތައް  ބޭނުންވި 
ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ކަމުގައި  ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެ 
އަކީ  މެޑަލް  އެ  އަދި  ބުނުއްވިއެވެ.  ޒިޔާދު 
މެޑަލެއްކަމަށް  ހޯދައިދިން  ސިފައިންނަށް  ހުރިހާ 

ބުނުއްވިއެވެ.

"ޭބުންނިވ ުހރިާހ ަކެމްއ ާހިސުލުކެރިވްއެޖ!"
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ދިރިއުޅުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ބަޔަކަށް އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ 
ދިރިއުޅުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެފައެވެ.  އޮތީ 
ދަސްކުރާ  އުނގެނި  ބޭނުންތަކަށާއި،  ހުރިހާ 
ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ  އަދި 
ބޮޑެވެ.  ނުފޫޒު  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޑިޖިޓަލް  މިއަދު 
ވަރަށް  ހިނގަމުންދަނީ  ދުނިޔެ  ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު 
އަވަސް ދުވެއްޔެއްގައެވެ. ދުނިޔޭގައި އިޖްތިމާޢީ 
އިޤްތިޞާދީ  އަދި  ގޮތުން  ސަޤާފީ  ގޮތުންނާއި، 
ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުމާއި، އެކަންކަމުގެ ތެރެއިން 
އެ  ވެސް  މައްސަލަތަކާ  ގިނަ  އުފެދެމުންދާ 
މުޖުތަމަޢުއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާ 
)މެކްނަޔަރ  އުފެދިފައިވެއެވެ  ގުޅުމެއް  މިންވަރާ 

2000؛ ހޮނަން 2006(.

ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ޑިޖިޓަލް  ވެސް  އިޤްތިޞާދު  މާލީ  ލިބެމުންދާ 
ވަދެގެން  އޮތީ  މިއަދު  ތެރެއަށް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ޖަމާވާ  އެކައުންޓަށް  ބޭންކު  ގޮސްފައެވެ. 
އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަދަދު  ފައިސާގެ 
ބަލާލެވެއެވެ.  ޑިސްޕްލޭއިން  ފޯނުގެ  ގެންގުޅޭ 
ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމާއި އޭގެން ވިޔަފާރި 
ބޭނުންކުރެވެއެވެ.  ޚިދުމަތް  އަވަސް  ކުރުމުގެ 

ސައިކަލްގެ އަހަރީ ފީ ދައްކަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. 
ގޭގައި  ނުޖެހި،  ހަދަން  ކިޔޫ  ގޮސް  ތަނަކަށް 
ތިބެގެން އިނގިލީގެ އެންމެ ހަރަކާތަކުން ކަރަންޓް 
އެބައޮތެވެ.  ދައްކާލެވެން  ބިލް  ފެން  ބިލާއި 
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުން އިރަކު، ޑިޖިޓަލް 
ބޭނުން  ލިބިގަނެވެއެވެ.  ތެރެއިން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ކޮންމެ  ބޭނުން  ދައްކާލެވެއެވެ.  ވާހަކަ  މީހަކާ 
ވަގުތުންވަގުތަށް  ހިނދުންހިނދަށް،  ޚިދުމަތެއް 
ޑިޖިޓަލް  އެހެންކަމުން،  ފުރިހަމަކުރެވެއެވެ. 
ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ގުޅިފައިހުރި  ޓެކްނޮލޮޖީއާ 

ވަށާލާފައިވާއިރު،  ދިރިއުޅުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އަހުލުވެރިވުމަކީ  އެކަމަށް  ބޭނުންކޮށް،  އޭގެ 
ކޮންމެ  ގޮތުން  އިޖްތިމާޢީ  ގޮތުންނާއި  ފަރުދީ 
މަޖުބޫރު  ކުރަންޖެހިފައިވާ  މިއަދު  މީހަކަށް 
ކަމެއް ކަމުގައި ދުނިޔެ ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. އަދި، 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޚިދުމަތަކީ  އިންޓަރނެޓްގެ 
ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކަށް މިއަދު ނުފޫޒު 
ވަސީލަތަކީ  އެ  ވާތީ،  އެއްޗަކަށް  ފޯރުވަމުންދާ 

ޑިޖިޓަލް ޑިވައިޑަީކ ކޮާބ؟
ޯކްޕަރްލ ިއްބރާީހްމ ައްޙަމުދ
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ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ. )މެކްނަޔަރ 2000(.

މާގަރެޓް ރޯޒް )2014( ހާމަކުރައްވާ 
ގޮތުގައި، ޑިޖިޓަލް ޑިވައިޑަކީ، މުޖުތަމަޢުތަކުގައާއި 
އެންޑް  އިންފޮމޭޝަން  ތިބޭ  ރީޖަންތަކުގައި 
ހޯދައި  )އައިސީޓީ(  ޓެކްނޮލޮޖީ  ކޮމިޔުނިކޭޝަން 
މީހުންނާއި  ބޭނުންކުރާ  އޭގެ  ލިބިގަތުމުގައި, 
ނުކުރެވޭ  ބޭނުން  ނުވަތަ  ނުކުރާ,  ބޭނުން 
އެފަދަ  ފަރަގެވެ.  އޮންނަ  ދެމެދުގައި  މީހުންގެ 
ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެލެފޯނު، ޓެލެވިޜަން، 
ފޯނާއި  މޯބައިލް  ޑިވައިސްތަކާއި  ކޮމްޕިޔުޓަރ 

އިންޓަރނެޓް ހިމެނެއެވެ.

20 ވަނަ ޤަރުނަށް ބަލާއިރު، ޑިޖިޓަލް 
ޑިވައިޑްގެ ފަރަގު ފެންނަމުން ދިޔައީ، ޓެލެފޯނުގެ 
ފަރާތްތަކުގެ  ނުލިބޭ  ފަރާތްތަކާއި  ލިބޭ  ޚިދުމަތް 
ދެމެދުގައިވެއެވެ. 90 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅަށް 
އެ  ފުޅާވެ،  ޚިދުމަތް  އިންޓަރނެޓުގެ  އައިއިރު، 
އާންމު  ލިބޭ  ފަރުދުންނަށް  އެންމެހާ  ޚިދުމަތަކީ 
ޚިދުމަތަކަށް ބަދަލުވާން ފެށުމާއެކު އިންޓަރނެޓްގެ 
ފަރާތްތަކުގެ  ނުލިބޭ  ފަރާތްތަކާއި  ލިބޭ  ޚިދުމަތް 
ދެމެދުގައި ޑިޖިޓަލް ޑިވައިޑްގެ ފަރަގު އުފެދެން 

ފެށިއެވެ.

ހާމަކުރައްވާ   )2001( ނޮރިސް 
ތިން  ބެހިފައިވަނީ  ޑިވައިޑް  ޑިޖިޓަލް  ގޮތުގައި، 
ވެފައިވާ  އިންޑަސްޓްރަލައިޒް  އެއީ،  ބަޔަކަށެވެ. 
މުޖުތަމަޢުތަކުގެ  ތަރައްޤީވަމުންދާ  ފަރާތްތަކާއި 
ކޮންމެ  ގައެވެ.  ޑިވައިޑް(  )ގްލޯބަލް  ދެމެދު 

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް 
އަދި އަސާސީ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ދުނިޔެ ޤަބޫލު 

ކުރެއެވެ.

އަދުގެ  ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ  ޑިޖިޓަލް 
މުޖުތަމަޢުއަށް މިހާ މުހިންމު ކަމަކަށް ވެފައިވާއިރު، 
ބޭނުންކުރާ  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  ބޭނުން  އޭގެ 
މީހުންގެ  ނުކުރެވޭ  ބޭނުން  އޭގެ  މީހުންނާއި 
މުހިންމު  ކުޑަކުރުމަކީ  ފަރަގު  އޮތް  ދެމެދުގައި 
ކަމެއް ކަމުގައި ދުނިޔެއިން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. 
މި ދެމެދުގައިވާ ފަރަގަށް ކިޔާ ނަމަކީ “ޓިޖިޓަލް 
ޑިވައިޑް” އެވެ. ޑިޖިޓަލް ޑިވައިޑް ވެފައިވަނީ، 

މިއަދު ގްލޯބަލް އިޝޫއަކަށެވެ.

ޢިލްމާއި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޑިޖިޓަލް 
ވަކި  މިންވަރު  އެކްސެސްވެވޭ  އިންޓަރނެޓަށް 
އެ  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ،  ހައްދެއްގައި 
ނެތް  ލިބިފައި  ނަސީބު  ލިބުމުގެ  ޚިދުމަތްތައް 

މުޖުތަމަޢުއަކުން  ދަނީ  ގުނެމުން  ފަރުދުން، 
އިޖްތިމާޢީ  އަދި  އިޤްތިޞާދީ  ލިބެންޖެހޭ 
ފައިދާތައް އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ނުލިބޭ ފަރުދުންގެ 
ތިބި  މުޖުތަމަޢުގައި  އަދި،  ގޮތުގައެވެ. 
އަޅާބަލާއިރު،  އަހުލުވެރިންނާ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖް  ގިނަގުނަ  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ 
މި  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ހުރިކަން  ތަކެއް 
އަހުލުވެރިވެފައިވާ  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  ޒަމާނުގައި 
މަޢުލޫމާތު  ދަސްކުރުމާއި  އުނގެނި  މީހަކަށް 
ހޯދައި ލިބިގަތުގެ އިތުރުން، އެ މުޖުތަމަޢުއަކުން 
ގޮތަކުން  އެތައް  ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  ލިބިދޭ 
އެއާޚިލާފަށް،  ލިބިގެންދެއެވެ.  ފަސޭހަތައް 
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  ނުވަތަ  ދުރު،  ޓެކްނޮލޮޖީއާ 
އެމީހުންނަށް  ފަރާތްތަކަކީ،  ނުވެވޭ  އެކްސެސް 
ސަބަބުން  ނުލިބުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ލިބެންޖެހޭ 
މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިއެރުމާ ދުރަށް ގެންދާ ބައެއްގެ 

ިޑިޖަޓްލ ެޓްކޮނޮލީޖ ައީކ ައުދެގ ުމުޖަތަމުޢައްށ ިމާހ ުމިހްނުމ 
ޮގުތަގއި  ުފިރަހމަ  ބޭނުން  ޭއގެ  ެވަފިއާވިއރު،  ަކަމަކށް 
ީމހުްނގެ  ުނުކެރވޭ  ބޭނުން  ޭއގެ  ީމހުންާނއި  ބޭނުްނުކރާ 
ެދެމުދަގިއ ޮއްތ ަފަރުގ ުކަޑުކުރަމީކ ުމިހްނުމ ަކެމްއެގ ޮގުތަގިއ 
ދުިނެޔއިން ދަނީ ޮގާވަލމުންެނވެ. މި ެދެމުދަގިއވާ ަފަރަޤށް ިކޔާ 

ަނަމކީ “ިޓިޖަޓްލ ިޑަވިއޑް” ެއވެ. 
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ޤައުމެއްގައި ވެސް ތިބި މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި 
މަޢުލޫމާތު  އެކަށީގެންވާ  މީހުންނާއި  ތަޢުލީމީ 
)ސޯޝަލް  ދެމެދު  މީހުންގެ  ނެތް  ލިބިފައި 
ޑިވައިޑް( ގައެވެ. އަދި ޑިޖިޓަލް ރިސޯސްތަކަށް 
ފުރިހަމައަށް އެންގޭޖްވަމުންދާ، އަދި އޭގެ ބޭނުން 
ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފަމުންދާ މީހުންނާއި ޑިޖިޓަލް 
މީހުންގެ  ނުދާ  ހިފަމުން  ބޭނުން  ރިސޯސްތަކުގެ 

ދެމެދު )ޑިމޮކްރެޓިކް ޑިވައިޑް( އެވެ.

މާގަރެޓް ރޯޒް )2014( ހާމަކުރައްވާ 
ފަރަގު  ޑިވައިޑްގެ  ޑިޖިޓަލް  ގޮތުގައި، 
ތަކާއި  ސިޓީ  ފެންނަމުންދަނީ  އާންމުގޮތެއްގައި 
ތަޢުލީމީ  ދެމެދުއެވެ.  ހިސާބުތަކާ  ރަށްފުށު 
މީހުންގެ  ނެތް  ލިބިފައި  ތަޢުލީމު  މީހުންނާއި 
އިޤްތިޞާދީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ  ދެމެދުގައެވެ. 
ދުނިޔޭގެ  އަދި  މެދުގައެވެ.  ގުރޫޕްތަކުގެ 
ނިސްބަތުން ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ކުޑަކޮށް 
ދެމެދުގައެވެ.  ޤައުމުތަކުގެ  ތަރައްޤީވެފައިވާ 
ވެސް،  އާބާދީއެއްގައި  ކޮންމެ  އިތުރުން  އޭގެ 
މީހުންނާއި  ވެވޭ  އެކްސެސް  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް 
ނުވެވޭ މީހުންގެ ދެމެދުގައެވެ. މި މިންގަނޑުން 
ޚިދުމަތް  އިންޓަރނެޓުގެ  މިނެކިރަމުންދާއިރު، 
އެ  ފަރާތްތަކާއި  ލިބޭ  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު 
ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ 
ޑިވައިޑެއް  ޑިޖިޓަލް  އޮންނަނީ  ވެސް  ދެމެދުގައި 
ކަމުގައި ބަލައެވެ. އަދި، އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް 
ލިބިފައި،  އެއްބަޔަކަށް  އަގުހެޔޮކޮށް  ލިބުމުގައި 
ލިބުމުގައި  ލިބޭ  އަގުބޮޑުކޮށް  ބަޔަކަށް  އަނެއް 
ޑިޖިޓަލް  ހިމެނެމުންދަނީ  ވެސް  ފަރަގު  އޮންނަ 

ޑިވައިޑްގެ ތެރޭގައެވެ.

ގްލޯބަލް  ޑިވައިޑަކީ  ޑިޖިޓަލް 
އިޝޫއަކަށް ވެގެން އުޅެނީ، އިންފޮމޭޝަން އަދި 
ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ އެއާއި ނުލައި 
އުނދަގޫ  ހިނގައިގަންނަން  ދުނިޔޭގައި  އަދުގެ 
އާންމު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާތީއެވެ.  ކަމަކަށް 
ގުޅިފައިވާ  ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ޑިޖިޓަލް  ޚިދުމަތްތަކާ 

މިންވަރު ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ކުރިއަރާފައިވާ  ބައެއް  ދުނިޔޭގެ 
ޤައުމުތައް ކަމުގައިވާ އެމެރިކާ، ޖަޕާން، ސައުތު 
ކޮރެއާ، ކެނެޑާ، ޔޫރަޕު އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ފަދަ 
އެންމެ  ޚިދުމަތް  އިންޓަރނެޓުގެ  ޤައުމުތަކަކީ 
ޤައުމުތަކެވެ.  ލިބެމުންދާ  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ 

އަގުހެޔޮކޮށް  އެންމެ  ޚިދުމަތް  އެ  އަދި 
ބަދަލުގައި،  އޭގެ  ޤައުމުތަކެވެ.  ލިބެމުންދާ 
އަދި  އެފްރިކާ  ޤައުމުތަކާއި،  އެމެރިކާ  ލެޓިން 
ޤައުމުތަކަކީ  ބައެއް  އޭޝިއާގެ  އީސްޓް  ސައުތު 
ބޮޑުއާބާދީ  ދިރިއުޅޭ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެ 
ލިބޭ  ނުވެސް  ޚިދުމަތް  އިންޓަރނެޓުގެ  އަކަށް 
ދެމެދުގައި  މި  އެހެންކަމުން،  ޤައުމުތަކެވެ. 
ދަސްކުރުމުގައި  އުނގެނި  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު 

ވަރަށްބޮޑު ފަރަގެއް ފެންނަން އޮވެއެވެ.

ދެބައިކުޅަ  ނިސްބަތުން  ޤައުމެއްގެ 
ޚިދުމަތް  އިންޓަރނެޓުގެ  މީހުން  އެއްބައި 
ނުލިބުމަކީ މި ޒަމާނަށް ބަލާއިރު، ބަލައިގަންނަން 

ފާހަގަކުރެއެވެ.  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އުނދަގޫ 
ތަޢުލީމާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުން ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް 
އެކްސެސް  ފަސޭހަކަމާއެކު  އެއްބަޔަކަށް 
ޒަރޫރީ  ދެންނެވި  މި  ބަޔަކު  އަނެއް  ވެވޭއިރު، 
އެބަތިއްބެވެ.  ނުވެވި  އެކްސެސް  ޚިދުމަތްތަކަށް 
ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުން ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު 
އަގުހެޔޮކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންތައް ކުރެވޭއިރު، 
ހިސާބުތަކުގައި  ރަށްފުށު  ޤައުމުތަކުގެ  ބައެއް 
އިލެކްޓްރިކަލް   / ޑިޖިޓަލް  މީހުންނަކީ  ދިރިއުޅޭ 
ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މީހުންނެވެ.  ނުލިބޭ  ޓެކްނޮލޮޖީ 
ސަރަޙައްދެއް  ވަކި  ޤައުމެއްގެ  ފަސޭހަތަކާއެކު 
އެޤައުމަށް  ހަމަ  ދާއިރު،  ކުރިއަރައި  ތަރައްޤީވެ 
ނިސްބަތްވާ އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް 

އެކްސެސް ނުވެވޭތީ، ފަގީރުކަމުގައި ތިބެން ޖެހޭ 
އަދި،  އެބަހުއްޓެވެ.  ކުރިމަތިވެފައި  ހާލަތްތައް 
ފަސޭހައިން  ޚިދުމަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޑިޖިޓަލް 
ނިސްބަތްވާ  ޤައުމަށް  އެއް  ނެތުމުން  ލިބެން 
ގުޅުންތައް  ވިޔަފާރީގެ  ސަރަޙައްދަކަށް  ދެ 

ހީނަރުވެފައި އެބަހުއްޓެވެ.

ފަރަގު  މި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޑިޖިޓަލް 
ޖަޔަންޓުންގެ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ދުނިޔޭގެ  ކުޑަކުރުމަށް 
އެހީތެރިކަމާއެކު އދ. އިން މިހާރު ވެސް ޚާއްޞަ 
ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.  ދަނީ  ކެމްޕޭންތައް 
ޤައުމުތަކުގައި  ކުރިއަރާފައިވާ  މިގޮތުން، 
ހުންނަ  ވެފައި  އައުޓްޑޭޓް  ބޭނުންކޮށް، 

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ފަގީރު 
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  ފޯރުކޮށްދީ  ސަރަޙައްދުތަކަށް 
މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ބަޔަކަށް  އަހުލުވެރި 
ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި، އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް 
އެފަދަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
ވެސް  ކުންފުނިތަކުން  ފަދަ  ފޭސްބުކް  ގޫގުލް، 

ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައެވެ.

ޑިޖިޓަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
މި  ދެއެވެ.  ފެންނަމުން  ފަރަގު  ޑިވައިޑްގެ 
މަޢުލޫމާތުތައް  ގުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖެއާ  މަޢުޟޫގައި 
ފަހަރަކުން  އެހެން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ގެނެސްދެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ.
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އަންހެނަކުން   8 ކޮންމެ  އެމެރިކާގައި 
ކޮންމެވެސް  ހަޔާތުގެ  އެމީހެއްގެ  އެކަކު 
އެއްހިސާބެއްގައި އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހެއެވެ. 
ކޮންމެ 3 މިނިޓަކުން އެކަކު އުރަމަތީ ކެންސަރު 
އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ޑޮކްޓަރެއްގެ  ޖެހިފައިވާކަން 
ކަށަވަރުކުރެވިގެންދެއެވެ. ކޮންމެ 13 މިނިޓަކުން 
އެކަކު އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ 
ދޫކުރެއެވެ. އަދި މަދުން އުރަމަތީގެ ކެންސަރުގެ 
އަންދާޒާ  ވީނަމަވެސް  ފިރިހެނުން  ޝިކާރައަކަށް 
ކޮންމެ  ފިރިހެނުންނަށް   2470 ކުރެވޭގޮތުގައި 
ފަރުވާ  ޖެހި  ކެންސަރު  އުރަމަތީގެ  އަހަރަކު 
ކެންސަރު  އުރަމަތީ  އަކީ  ތިމާ  ކުރެވެއެވެ. 
އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި 
ނުވާނަމަ ތިމާ ދަންނަ ކޮންމެވެސް މީހަކު މިބަލީގެ 

ޝިކާރަކަށް ވެފައިވާނެއެވެ.

އުރަމަތީ  ވުމަކީ  އަންހެނަކަށް 
ރިސްކް  އެއް  ކުރުވާ  މަގުފަހި  ކެންސަރަށް 
އާއިލާގެ  އިތުރުން  މީގެ  ފެކްޓަރއެވެ. 
ވާނަމަ  ކެންސަރުޖެހިފައި  އުރަމަތީ  މެންބަރަކަށް 
ބޮޑެވެ.  ފުރުސަތު  ޖެހުމުގެ  ކެންސަރު  އުރަމަތީ 
ބަރުވުމާއި  ޖެހޭވަރަށްވުރެ  ހުންނަން  ހަށިގަނޑު 
ކަސްރަތު  ހެލިފެލިވެ  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ 
ޖެހުމުގެ  ކެންސަރު  އުރަމަތީ  ނަމަވެސް  ނުކުރާ 
ފުރުސަތު އިތުރުވެގެން ދެއެވެ. އަދި ދުންފަތުގެ 
ރިޕްލޭސްމަންޓް  ހޯމޯން  ކުރުމާއި  އިސްތިއުމާލު 
ތެރަޕީއާއި ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ދޭތެރެދުރުކުރާ 
ބޭސް ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް އުރަމަތީ ކެންސަރަށް 

މަގުފަހިވާކަންތައްތަކެވެ.

ގެ  ތީ މަ ަރ ުއ
ްނަސުރ ކެ

އެއްވެސް  ޙަޤީޤަތަކީ  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ 
އިންސާނަކަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަރުން އަމިއްލައަށް 
ނުވެއެވެ.  ލިބިފައެއް  ޤާބިލުކަން  ދިފާޢުވުމުގެ 
އުރަމަތީގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވެން 
އޮތް ހަމައެކަނި ކަމަކީ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން 
އުރަމަތީގެ  ކުރުމެވެ.  ފަރުވާ  ދެނެގަނެ  އަވަހަށް 
އެންމެ  ދެނެގަނެވޭނެ  ޖެހިފައިވާކަން  ކެންސަރު 
ގޮތަކީ  ޚަރަދުކުޑަ  އެންމެ  އަދި  ފަސޭހަ  
އަތްލައި  އަމިއްލައަށް  ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ 
ގަނޑެއްލާފައި  އުރަމަތީގައި  އިޙްސާސްކޮއްގެން 
އިޙުސާސްކޮއްގެން  މިގޮތަށް  ވޭތޯބަލުމެވެ. 
ދެނެގަނެވޭ ގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން 10 ގަނޑުގެ 
ތެރެއިން 2 ގަނޑު ކެންސަރަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު 
ވީމާ  ދައްކައެވެ.  ތަކުން  ދިރާސާ  އޮންނަކަމަށް 
ކަހަލަ  އެއްވެސް  ބެލުމުން  ބަލާ  އަމިއްލައަށް 
އާދަޔާ ޚިލާފް ކަމެއް އުރަމަތިން ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ 
އަވަހަށް ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއްގެ 
މީގެ  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ހޯދުމަކީ  އިރުޝާދު 
އިތުރުން 45 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ އަންހެނަކު 
އުރަމަތީގެ  އެހީތެރިކަމާއެކު  ޑޮކްޓަރެއްގެ  ވެސް 
ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ސްކްރީން  ކެންސަރަށް 
މެމޯގްރާމެއް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. 

ނެގޭ  ގޮތަކަށް  ވަކި  މެމޯގްރާމްއަކީ 
ބުނެވި  ކުރިން  އެކެވެ.  އެކްސްރޭ  އުރަމަތީގެ 
ދިޔަ ކަހަލަ އުރަމަތީގައި ލާފައި ހުންނަ ގަނޑު 
އަމިއްލައަށް އިޙްސާސް ވުމުގެ ތިން އަހަރު ކުރިން 
ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.  އެހީގައި  މެމޯގްރާމްއެއްގެ 
ގަނޑުން  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  މިގޮތައް  އެއަށްފަހު 

ހަދާ  ބައޮޕްސީ  ފަހު  ނެގުމަށް  އެތިކޮޅެއް 
ކެންސަރު  އުރަމަތީ  ބެލޭނެއެވެ.  ކެންސަރުތޯ 
ގިނަދުވަސް  ނުކޮށް  ފަރުވާ  ދެނެގަނެ  އަވަހަށް 
އުރަމަތިން  ސެލްތައް  ކެންސަރ  ވެއްޖެނަމަ 
ފެތުރުމުގެ  ގުނަވަންތަކަށް  އެހެން  ހަށިގަނޑުގެ 
އާންމުގޮތެއްގައި  މިގޮތުން  ބޮޑެވެ.  ފުރުސަތު 
ކަށްޓަށް  އަދި  ފުއްޕާމޭ  ސިކުނޑި،  ޗިސްމޭ، 

ކެންސަރު ފެތުރެއެވެ. 

އޮކުޓޫބަރު މަަހަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި 
އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން 
ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަހެކެވެ. 
ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ފާއިތުވީ  މަސް  އޮކުޓޫބަރު 
އުރަމަތީގެ  ދުވަހަކީވެސް  ކޮންމެ  އޮތް  ކުރިއަށް 
ދުވަހަކަށް  ކުރެވޭ  ސްކްރީން  ކެންސަރު 
ހަދަންޖެހެއެވެ. މި ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ދުނިޔެ 
ކޮންމެ  ކުރެވޭނީ  މަދު  އަދަދު  މީހުންގެ  ދޫކުރާ 
ހޭލުންތެރި  ލިބި  މަޢުލޫމާތު  މި  ވެސް  މީހަކަށް 

ކުރެވިގެންނެވެ.

ޮވަރްންޓ ޮއިފަސރ 1
ްޙ ާރ ްފ ުދ ައ ަމ ްއ ަޙ ުމ

33
addana@mndf.gov.mv



ޯކްޕަރްލ ުމަޙްއަމުދ ަޔީޒުދ ަސީޢުދ

ޯކްޕަރްލ ބުްނާޔމިްނ ޫޔުސްފ
)ސނ: 6928(

އްިނޓަރޭނަޝަނލް 

ވުމަކީ  ރެފްރީއަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ޤައުމާއި  އުފަން  ނޫނެވެ.  ޝަރަފެއް  ކުޑަ 
އުފަން  ތިމާގެ  މުއައްސަސާއާއި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 
ވެސް  ބަޔަކު  އެތައް  އާއިލާގެ  އިތުރުން  ރަށުގެ 
ފަޚުރުވެރިވާނެކަން  އަކަށްޓަކައި  ރެފްރީ  އެފަދަ 
މަސައްކަތްކުރާ  އެމްއެންޑީއެފްގައި  ޔަޤީނެވެ. 
ތެރެއިން  ރެފްރީންގެ  ދާއިރާތަކުގެ  އެކި 
ހުރި  މިވަގުތު  ރާއްޖޭގައި  މިބަލާލަނީ  މިފަހަރު 
ބޯލް  ބާސްކެޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހަމައެކަނި 
ރާއްޖޭގެ  މުއައްސަސާއަށާއި  ޤައުމަށާއި  ރެފްރީ، 
ޚިދުމަތްތަކުގެ  ކުރައްވާފައިވާ  ބާސްކެޓްބޯޅައަށް 

މައްޗަށެވެ.

ެއޮރނގުން  ައދި  ެފށުން  ުކޅެން  ުކިޅަވރު 
ުކިރައަރއި ިދއުްނ.

ކޯޕްރަލް  އުފަން  ޅ.ނައިފަރަށް 
ބުންޔާމިން ޔޫސުފަށް ކުޅިވަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެވުނީ 
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވި 

ދުވަސްވަރުގައެވެ. 

 6 ގްރޭޑް  ސްކޫލްގެ  "ޖަމާލުއްދީން 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޔޫތު  އުޅެނިކޮށް  އަޅުގަނޑު  ގައި 

ހޮވުމަށް  ކުދިން  ބޭނުންވާ  ޕްރޮގްރާމަށް 
ފުރުޞަތު  ކިޔެވި ސްކޫލުން  އަޅުގަނޑު 
ހުޅުވާލި. ސްކޫލުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ 
ބާސްކެޓްބޯޅަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ސަބަބުން 
ޕްރޮގްރާމްގައި  އެ  ފެށުނީ.  ކުޅެން 
ބައިވެރިވީ، އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން." 
ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅެން 

ފެށުނު ގޮތް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ކުޅިވަރުގެ  ރާއްޖޭގައި 
ކުޅުންތެރިން  މޮޅު  ދާއިރާއިން 
ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުން 
ޕްރޮގްރާމް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޔޫތު  ފެށި 
)ވައިޑީޕީ( އަކީ ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިންއަށް 
ފުރުޞަތެކެވެ.  ފަހި  ވަރަށް  ލިބުނު 
ތަމްރީނުވެ،  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  މި 
ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިން ވަނީ ވައިޑީޕީ އިން 
ހޮވާލި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެއްގައި 

މެދުގައި  ކޮލެޖްތަކުގެ  ސްރީލަންކާގެ  ހިމެނި 
ރާއްޖޭގެ  މުބާރާތެއްގައި  ބާސްކެޓްބޯޅަ  ބޭއްވި 
ގޮތުގައި  ކުޅުންތެރިއެއްގެ  ޓީމުގެ  ބާސްކެޓްބޯޅަ 

ހިމެނުމުގެ ޝަރަފު ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން އެފަހަރު 
ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިން ކުޅުނު ރާއްޖޭގެ ޓީމު ވަނީ 
ހޯދާފައެވެ.  ވެސް  ޗެމްޕިއަންކަން  މުބާރާތުގެ  އެ 
ރާއްޖޭގެ  ނޫނެވެ.  ކާމިޔާބީއެއް  ކުޑަ  މިއީ 
އާބާދީއެއް  ބޮޑު  ޓީމެއް  ބާސްކެޓްބޯޅަ  ޖޫނިއަރ 
ބައިވެރިވި  ޓީމުތައް  ކޮލެޖްތަކެއްގެ  އެތައް  އޮތް 
ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ވާދަކޮށް މިހޯދި ކާމިޔާބީއަކީ 
ލިބުނު  ވެސް  ބާސްކެޓްބޯޅައަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

އުދަރެހުގައި  ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ 
ސްރީލަންކާގައި  ވިދާލީ  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް 
ވާދަކުރި  މުބާރާތުގައި  ކޮލެޖްތަކުގެ  ބޭއްވި 
އެ  ހިސާބުންނެވެ.  ހިމެނުނު  ޓީމުގައި  ރާއްޖޭގެ 
ބާސްކެޓްބޯޅަ  މަޝްހޫރު  ރާއްޖޭގެ  މުބާރާތަށްފަހު 
ވިކްޓްރީ"  "ޔުނައިޓެޑް  ކަމުގައިވާ  ކުލަބެއް 
ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް  ފުރުޞަތު  ކުޅުމުގެ  އަށް 
ހިމެނި  އެޓީމުގައި  މިގޮތުން  ލިބުނެވެ.  އަށް 

ބްާސެކްޓޯބަޅ ރެފީްރ
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ޔުނައިޓެޑް  ކުޅެފައިވެއެވެ.  މުބާރާތެއްގައި  ދެ 
ވިކްޓްރީއާއެކު ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިން ކުޅެފައިވާ ދެ 
އެމްބީއޭ  ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި،  އެމްބީއޭ  މުބާރާތަކީ 
ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަންއެވެ. މިގޮތުން 
ޑިވިޜަންގެ  ދެވަނަ  ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ  އެމްބީއޭ 
ވިކްޓްރީ  ޔުނައިޓެޑް  ފަހަރު  އެ  ރަނަރަޕްކަން 
ހިތްވަރާއި  ވެސް  ބުންޔާމިންގެ  ކޯޕްރަލް  ހޯދީ 
ޔަޤީނެވެ.  ސަބަބުންކަން  ކުޅުމުގެ  މޮޅު  ދެއްކި 
ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2007 އެހެންމެ  ހަމަ 
2011 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ވައިޑީޕީ ކޯޗެއްގެ 
މަސައްކަތް  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް  ވެސް  ގޮތުގައި 

ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ިސަފިއްނެގ ިޚުދަމްތ
ކިތަންމެ  ކުޅުމަށް  ބާސްކެޓްބޯޅަ 
ކެރިއަރ  ދާއިރާއިން  އަސްކަރީ  ނަމަވެސް  މޮޅު 
ކޯޕްރަލް  ކުޑައިރުއްސުރެ  ވަރަށް  ބިނާކުރުމަކީ 
ހުވަފެނެކެވެ.  އައި  ދެކެމުން  ބުންޔާމިން 
ތަޢުލީމު  ސެކަންޑަރީ  ސްކޫލުން  ދަރުމަވަންތަ 

އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ހިމެނެއެވެ. 
އަސްކަރިއްޔާއާއި  އެމެރިކާ  އިތުރުން  މީގެ 
ހިންގި  ރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  އެމްއެންޑީއެފް 
ކޮކްނަޓް ގްރޯ އެކްސަސައިޒްގައި ވެސް ކޯޕްރަލް 

ބުންޔާމިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އެމްޑީޔޫ  ގޮތުގައި  އެޓޭޗްމަންޓެއްގެ  ހަމައަށް 
ކުރައްވާފައެވެ.  މަސައްކަތް  ވެސް  ގައި   3
ހަމައެހެންމެ ފައިތުވި ހައެއްކަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ގޮތުން  އިޖްތިމާޢީ  އެމްޑީއެފުން  އެމްޑީޔޫއާއި 
ޤައުމީ  ތަކާއި  މަސައްކަތް  އެތައް  ކުރެއްވި 

ކޯޕްރަލް  ގުޅުމަށް  ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  ނިންމާ 
މަސައްކަތް  ކުރި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބުންޔާމިން 
ކަނޑައެއް  އުންމީދު  ނަމަވެސް  ނާކާމިޔާބުވި 
ނުލައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖެހިގެން އައި އަހަރު 
ގުޅުމަށް  ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  ވެސް  އަނެއްކާ 

މަސައްކަތްކުރައްވައި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވިއެވެ.

ޔޫސުފް  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް 
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިލައްވާފައި ވަނީ 2012 
ސިފައިންގެ  ދުވަހުގައެވެ.  ވަނަ   1 ޖަނަވަރީ 
ކުރެއްވި  ފުރިހަމަ  ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު  ޚިދުމަތާ 
ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި މެރިން ކޯރ ބޭސިކް ކޯހާއި 

އެމްއެންޑީއެފާއި  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް 
ވުމަށް  މެރިންސްއަކަށް  ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު 
އަސާސީ  ވަނަ   57 އުފެދުނީ  ޝައުޤުވެރިކަން 
ގެ   2 އެމްޑީޔޫ  ތެރެއިންނެވެ.  ކޯހުގެ  ތަމްރީނު 
ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ރައިފަލްމަނެއްގެ 
އާ   2 އެމްޑީޔޫ  ވަނީ  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް 
ތަމްރީނަށްފަހު  އަސާސީ  ކުރިން  ގުޅިލެއްވުމުގެ 
އަހަރާ  ވަނަ   2014 ފެށިގެން  އިން   2012

މަސައްކަތެއްގައި  އެތައް  ކުރެއްވި  ލެވެލްގައި 
އެހެންމެ  ހަމަ  ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.  ވަނީ 
ބޭއްވި  ފަހުން  އެންމެ  ބުންޔާމިންއަކީ  ކޯޕްރަލް 
މޮޅު  އެންމެ  ހެވިކަމަށް  މުބާރާތުގައި  ހެވިކަމުގެ 
ފަރާތެކެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ސިފައިންގެ   10
މީގެ އިތުރުން 57 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ 
ހެވިކަމަށް އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ ވެސް ކޯޕްރަލް 

ބުންޔާމިން އެވެ.
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ޮގުތަގިއ  ުކުޅްނެތިރެއްއެގ  ާބްސެކްޓޯބަޅ 
ޯހާދާފިއާވ ުކިރެއުރްނަތްއ

އެމްއެންޑީއެފްގައި ބޭއްވި ބާސްކެޓްބޯޅަ 
މެރިން  އެމްއެންޑީއެފް  މުބާރާތް  ދެ  މުބާރާތުގެ 
ކޯރ އިން ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިން 
އަކީ އެ ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިނުމުގައި 
އެއް  އަދާކޮށްދިން  ރޯލެއް  މުހިންމު  އެންމެ 
ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މިގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު 
ބޭއްވި އިންޓަރ ޔުނިޓް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 
ވެލިއުބަލް  މޯސްޓް  ޑިވިޜަންގެ  ފުރަތަމަ 
ޕްލޭޔަރަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ މެރިން ކޯރ ޓީމުގެ 
އެ  އެހެންމެ  ހަމަ  ބުންޔާމިންއެވެ.  ކޯޕްރަލް 
މުބާރާތާއި އޭގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންޓަރ ޔުނިޓް 
ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  މުބާރާތުގައި  ބާސްކެޓްބޯޅަ 
އެންމެ  ވަނީ  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް  މެޗްތަކުގައި 
ހޯއްދަވާފައެވެ.  މަޤާމު  ކުޅުންތެރިޔާގެ  މޮޅު 
މީގެ އިތުރުން ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިން އަކީ ދިވެހި 
ސިފައިންގެ ކުލަބުގެ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ އެ 

ޓީމުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ާބްސެކްޓޯބަޅ ެރްފީރައަކްށުވްނ
ބާސްކެޓްބޯޅަ  ބުންޔާމިންއަކީ  ކޯޕްރަލް 
ކުރިން  ކުރެއްވުމުގެ  ފުރިހަމަ  ކޯސް  ރެފްރީ 
ވެސް ބާސްކެޓްބޯޅަ ރެފްރީކަން ކުރަމުން އަންނަ 
އަހަރުން  ވަނަ   2008 މިގޮތުން  ރެފްރީއެކެވެ. 
ބާސްކެޓްބޯޅަ  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް  ފެށިގެން 
ބާސްކެޓްބޯޅަ  އަންނައިރު  ކުރަމުން  ރެފްރީކަން 
ވަނަ   2011 ކުރެއްވީ  ފުރިހަމަ  ކޯސް  ރެފްރީ 

އަހަރުގައެވެ. 

ެންޓޯބަޅިއގެ އިްނޓަރޭނޝަަނލް ައްމަޕަޔެރްއ
ކޯޕްރަލް  އިތުރުން  ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ 
އަންޕަޔަރެއް  ނެޓްބޯޅައިގެ  ބުންޔާމިންއަކީ 
އަހަރު  ވަނަ   2016 މިގޮތުން  މެއެވެ.  ވެސް 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީ  ނެޓްބޯލް  ސިންގަޕޫރުން 
ބެޖް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިން ވަނީ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ނެޓްބޯޅަ އަމްޕަޔަރަކަށް ވެސް 
އަހަރު  ވަނަ   2017 އެހެންމެ  ހަމަ  ވެފައެވެ. 
ވަނީ  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް  ވެސް ސިންގަޕޫރުން 
ނެޓްބޯޅަ އަމްޕަޔަރ ރިފްރެޝަރ ކޯސް ފުރިހަމަ 

ކުރައްވާފައެވެ.

ާބްސެކްޓ ޯބަޅިއގެ އިްނޓަރޭނޝަަނލް 
ެރްފީރައަކްށުވްނ

ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިން އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  ވެވުނީ  ރެފްރީއަކަށް 
އަހަރުގެ  ވަނަ   2012 ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު 
ކޯސްކަމުގައިވާ  ރެފްރީ  ފީބާ  މަހު  އޮކުޓޫބަރުު 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާސްކެޓް ބޯލް ރެފްރީ ކޯސް 
ސިންގަޕޫރުން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސައުތު އޭޝިއަންސް ބާސްކެޓް ބޯލް ވިމެންސް 
ވަނަ   2017 އިތުރުން  ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 
އޭޝިއަންސް  ސައުތު  ބޭއްވި  މާލޭގައި  އަހަރު 
ވެސް  ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި  ބޯލް  ބާސްކެޓް 
ކޯޕްރަލް ބުންޔާމިން ވަނީ ރެފްރީއެއްގެ ގޮތުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ރެފްރީއެއްގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ވަނީ  ޔޫސުފް  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް  އިތުރުން 

އިްނޓަރޭނޝަަނލް ެރްފީރެއްއެގ ޮގުތަގއި 
ުކެރްއިވ ަމަސްއަކްތ

ރާއްޖެއާއި  ވަނީ  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް 
މުބާރާތެއްގައި  އެތައް  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން 
މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ރެފްރީއެއްގެ  ބާސްކެޓްބޯޅަ 
އަހަރު  ވަނަ   2013 މިގޮތުން  ކުރައްވާފައެވެ. 
އޭޝިއަންސް  ސައުތު  ބޭއްވި  ބަނގްލަދޭޝްގައި 
ވަނަ   2015 ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި  ބޯލް  ބާސްކެޓް 
އަހަރު އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަންސް 
އިތުރުން،  ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ  ބޯލް  ބާސްކެޓް 
 9 ބޭއްވި  ރީޔުނިއަންގައި  އަހަރު  އެ  ހަމަ 
ގޭމްސް  އައިލެންޑް  އޯޝަން  އިންޑިއަން  ވަނަ 
ގޮތުގައި  ރެފްރީއެއްގެ  ބާސްކެޓްބޯޅަ  ގައި 
އެހެންމެ  ހަމަ  ވެއެވެ.  ކުރައްވާފައި  މަސައްކަތް 
2016 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލްގައި ބޭއްވި 1 ވަނަ 

މުބާރާތެއްގައި  އެތައް  ބޭއްވި  ރާއްޖޭގައި 
ގޮތުގައި  ރެފްރީއެއްގެ  ބާސްކެޓްބޯޅަ  ވެސް 
ރާއްޖޭގެ  މިގޮތުން  ކުރައްވާފައެވެ.  މަސައްކަތް 
މުބާރާތްތަކާއި  އެތައް  ބޭއްވި  ލެވެލްގައި  ޤައުމީ 
ސަރުކާރު  މުބާރާތްތަކާއި  ބާއްވާ  ސްކޫލްތަކުން 
އިތުރުން  މުބާރާތްތަކުގެ  ބާއްވާ  އޮފީސްތަކުން 
ވެސް  މުބާރާތްތަކުގައި  ބާއްވާ  އެމްއެންޑީއެފުން 
ކުރައްވާފައި  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ރެފްރީއެއްގެ 

ވެއެވެ.

ދެކެން  އެންމެ  ބުންޔާމިން  ކޯޕްރަލް 
ބޭނުންވާ ދުވަހަކީ ބާސްކެޓް ބޯލް ރެފްރީ ކޯސް 
ފުރިހަމަކޮށްގެންތިބި ވީހާ ވެސް ގިނަ ރެފްރީން 
ބާސްކެޓްބޯލް  ނުކުމެ،  މައިދާނަށް  ޢަމަލީ 

މުބާރާތްތަކުގައި ރެފްރީކަން ކުރާ ދުވަހެކެވެ. 
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ހެއްޔެވެ؟  ވިސްނަން  ކަންކަމާ  ބޭކާރު 
އެފަދަ ކަންކަމުން މީހާ ސަލާމަތްވާނެ ނަމައޭ ހިތަށް 
ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަ  މިއީ  ހެއްޔެވެ؟  އަރާ 
މިކަމުން  މީހުން  އެކި  ތަފާތަކީ  ކަންކަމެވެ.  ދިމާވާނެ 
އަމިއްލަ  އުކުޅުތަކެވެ.  ގެންގުޅޭ  ސަލާމަތްވާން 
ނަފުސަށް ދެވޭ މިފަދަ އަނިޔާތަކުން ދުރަށް ދިޔުމަކީ 
ޙަޤީޤަތުގައި  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ކުރެވޭ  ބަޔަކަށް  ގިނަ 
މިހެން ކަންކަން ދިމާވަމުންދާނަމަ، މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް 
މީގެ ސަބަބުން  ދާނެއެވެ.  ބޮޑުވެގެން  އަަސަރު  ކުރާ 
ސިކުނޑީގެ ބަލިތަކާ ކުރިމަތި ލާން ޖެހިދާނެއެވެ. މި 
އާޓިކަލްގައި މި ބަލާލަނީ ސިކުނޑިއަށް އުނދަގޫ ކުރާ 
ޒާތުގެ ކަންކަމުން ދުރަށް ދިޔުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް 

ކަންކަމަށެވެ.

ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކަންކަމާ ވިސްނަން 
ޖެހޭ މީހެކެވެ. އާއިލީ މައްސަލަތަކެވެ. ނުވަތަ ވަޒީފާގެ 
ވިސްނާ  ގޮތާމެދު  ވަމުންދާ  ކަންކަން  މާހައުލުގައި 
ކަމަކާ  ކޮންމެވެސް  ދިރިއުޅުމުގެ  ވިސްނުމެވެ. ނުވަތަ 
ވިސްނަންޖެހޭ  އެހެންކަމުން  ވިސްނުމެވެ.  ވިސްނާ 
އެކަމުގެ  ދާވަރަށް  ހަލާކުވެ  މީހާ  ވާނަމަވެސް  ކަމެއް 
ހަށިގަނޑަށް  މީހާގެ  އަމިއްލަ  ނުވަންނާށެވެ.  ތެރެއަށް 
އެފަދަ  ބޮޑަކަށް  ވީހާވެސް  ދެނެގަނެ،  ވޭން  އަޅާ 
ވާވަރަށް  އުނދަގޫ  ސިކުނޑިއަށް  ކަންކަމާ 
ނުވިސްނާށެވެ.  މިހެން ކަން ކުރަން ބޭނުންނަމަ، މުޅި 
ދުވަސް ގެންދާނެ ގޮތް ހިތުތެރޭގައި ރާވާލާށެވެ. އަދި 
ހަމަޖެހިލައި އަރާމުކޮށްލުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކޮށްލާށެވެ. 
އެއް  ނޭވާ  ފުން  ވިސްނޭނަމަ،  ކަމަކާ  މާބޮޑަށް 
ލުމަށްފަހު، ވީހާވެސް ބޮޑަށް އެކަމުން ދުރަށް ދިޔުމަށް 
ވިސްނާށެވެ. މި ގޮތަށް މިކަން ދެނެގަނެ، ޢަމަލުކުރަން 
ދަސްވެއްޖެނަމަ، ސިކުނޑިއަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ.

އާންމު  މުޖުތަމަޢުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އުނދަގޫވާ  ސިކުނޑިއަށް  ނަމަވެސް  ނުވި  ކަމަކަށް 
ހާލަތްތައް މެދުވެރި ވުމުން، އެކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށް 
ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ވެސް ކުރެވިދާނެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. 

ފައިދާ  ވެސް  ޞިއްޙަތަށް  މީހާގެ  ސަބަބުން  މީގެ 
ކުރާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތާވަލުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 
ކިތަންމެ  ދޭށެވެ.  ވަގުތުކޮޅެއް  ކުރުމަށް  ކަސްރަތު 
ވަގުތު  ކަސްރަތަށް  ނަމަވެސް  ވަގުތުކޮޅެއް  ކުޑަ 
ދިނުމުން، މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ލުއިކަމެއް ލިބޭނެއެވެ. 
މިސާލަކަށް ހިނގާލަން ދިޔުން ވެސް ވާނީ ރަނގަޅު 
ކުރަން  ކަންތައް  މިފަދައިން  ކަސްރަތަކަށެވެ. 
ފަށައިފިނަމަ، މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް އެކަން އިހުސާސްވެ، 

ސިކުނޑިއަށް އަރާމު ގެނުވައިދޭނެއެވެ.

ގިނަ  ފަހަރަކީ  ކޮންމެ  ނުޖެހޭ  ހިތްހަމަ 
ބަޔަކު ކާހިތް ކެނޑި، ކެއުމާއި ދުރުވާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. 
ކަމެއްކަން  ގެއްލުންވާނެ  ހަށިގަނޑަށް  މީހާގެ  މިއީ 
ނަމަވެސް  އެހެން  އެނގެއެވެ.  ވެސް  އެންމެންނަށް 
އެބަޖެހެއެވެ.  ޤަބޫލުކުރަން  ހިނގާކަން  މިހެން  މިކަން 
ކެއުމުގައި ގެންގުޅޭ އާދަތަކަކީ މީހާގެ ސިކުނޑިއަށާއި 
ކަމެކެވެ.  އަސަރުކުރާނެ  އެއިން  ޞިއްޙަތަށް  މީހާގެ 
ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމަކީ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކަން 
ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ކުރާކަމެއް  ދެމިހުރުމަށް  މަތީ 
މިކަން މީހާގެ ސިކުނޑިއާ ގުޅިފައި ވެއެވެ. އަހަރެމެންގެ 
ދުޅަހެޔޮ  އެކުދިން  ދެނީ  ކާނާ  ރަނގަޅު  ދަރިންނަށް 
ރަނގަޅުވެ،  ވިސްނުން  ބޭތިއްބުމަށާއި  ކަންމަތީގައި 
ބޭނުމުގައެވެ.  ކޮށްދިނުމުގެ  ސަލާމަތް  ބަލިތަކުން 
ހަށިގަނޑަށް  އަހަރެމެންގެ  ހަމަ  ވާނަމަ،  އެހެންކަމަށް 
ވެސް ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުން ވާނެކަން ހަނދާނުގައި 
ބަހައްޓާށެވެ. އެއްޗެއް ހަފާނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން މީހާގެ 
ކަމުގައި  ފަސޭހަވާނެ  ކުރަން  މަސައްކަތް  ސިކުނޑި 
ސައިކޮލޮޖިސްޓުން ހާމަކުރައްވައެވެ. އަދި ވިޓަމިން ބީ 
އެކުލެވޭ ކާނާއަކީ ސިކުނޑިއަށް ލުއިކަން ގެނެސްދޭނެ 
ކާނާ ކަމުގައި ވެސް ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިއީ ވެސް 

ސިކުނޑިއަށް ފަސޭހަކަން ގެނުވައިދޭނެ ކަންކަމެވެ.

ނިދުމަކީ  ހިނދު  ދިމާވާ  ކަމެއް  ދެރަވާ 
މިއީ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ފަސޭހަ  މީހަކަށް  އެއްވެސް 
ކަމުގައި  ވާގޮތެއް'  މީހުންނަށް  'ބައެއް  ހަމައެކަނި 
ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ނިދުމުގެ ކުރިން މިފަދަ ކަންކަމާއި 
ވިސްނާ ކަމުގައި ވާނަމަ، ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ނިދުމަކީ 
އެއްވެސް މީހަކަށް ވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަން 
ވަގުތަކީ  މި  ދައްޗެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. 
ކަންކަމުގެ  ފަސޭހައިން  އެންމެ  ސިކުނޑި  މީހާގެ 
ތެރެއަށް ދާ ވަގުތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަނދާނުގައި 
ބަހައްޓަންވީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް 7 ގަޑިއިރާއި 8 
މީހާ  ކަމެވެ. ނިންޖަކީ  ބޭނުންވާނެ  ގަޑިއިރުގެ ނިދި 
ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. 
އަދި ނިދި ހަމައަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ، ބޮލުގައި ރިހުންފަދަ 
ކަންކަމަށް މަގުފަހި ވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތައް 
ނިދި،  މިނެޓްގެ   30 ނުވަތަ   20 ރާވާލުމަށްފަހު 
ނިދައިފި ނަމަވެސް މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ލުއި ވާނެ 

ކަމުގައި ސައިކޮލޮޖިސްޓުން ހާމަކުރައްވައެވެ. 

އެހެންކަމުން މީހާ ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެއްގައި 
ދުޅަހެޔޮ ކަންމަތީ ދެމިހުރުމަށް ރަނގަޅު ކާނާ އާއި ނިދި 
އަދި ކަސްރަތު ބޭނުންވާ ފަދައިން މީހާގެ ސިކުނޑީގެ 
ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށްވެސް މިކަންކަމަކީ ކޮންމެހެން 

ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމެވެ.

ސިކުނީޑގެ ދުޅަހެޔޮކަން
ން ކަ ްނ ކަ ީވ  ން ދޭ ން  ކަ ލު ާމ ސަ

ްޕަރިއެވްޓ ަފީސަޙުތ ުއަމްއާޔ

37
addana@mndf.gov.mv



ނޭާޕލްގެ ތޮާރންގް ފަރުބަދައިގެ 
ޯކްޕަރްލ ިއްބރާީހްމ ައްޙަމުދއެންމެ އުހަށް!

އެއަށްވުރެ  އެރީމަ  އުހަށް  "އެންމެ 
ވިލާތައް  ހިތްގައިމުކޮށް،  ވަރަށް  ފެންނަނީ  ތިރި 
ހުންނަނީ އަހަރެމެން ތިބި ހިސާބަށް ވުރެ ވެސް 
ތިރީގައި، ދުންފިނި ފައިބާއިރު މުޅި ސަރަޙައްދަށް 
އޮންނަނީ ރީތި ފުސްކަމެއް އަރާފަ. ބަލާފޫހި ނުވާ 

މަންޒަރެއް އެއީ."

 2018 ޕީކަށް  ތޮރާންގް  ނޭޕާލުގެ 
ކޯޕްރަލް  އެރި  ދުވަހު  ވަނަ   13 ސެޕްޓެންބަރު 
އެތަނުގެ   )6974 )ސނ:  ޢަބްދުهللا  ޙަސަން 
ކޯޕްރަލް  ބުންޏެވެ.  ސިފަކޮށްދެމުން  މަންޒަރު 
އެންމެ  ކުރި  ޙަޔާތުގައި  އޭނާގެ  ވަނީ  ޙަސަން 

ތަފާތު ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

"މިއީ އަދި މިކަހަލަ ކަމެއް ތަޖުރިބާކުރި 
ފުރަތަމަ ފަހަރު. ފުރަތަމަކޮޅު ވަރަށް އުނދަގޫވި، 
ޓްރޭނިންގ ސްކޫލަށް ގޮސްފައި ވެސް ފުރަތަމަ 
ނިދީ،  ލައްވައިގެން  ހުޑް  ވެސް  ބޮލަށް  ދުވަހު 
ފިނިވޭ،  ގަދައަށް  ވަރަށް  ރޭގަނޑު  ޚާއްޞަކޮށް 
ހޫނުފެނުން ފެންވަރަނީ، އެކަމަކު ފެންވަރައިގެން 
އަނެއްކާ  ހުންނަނީ  ހިއްކާލާއިރު  ފެން  އައިސް 

ފިނިވެފައި."

އެންމެ  ހުންނަ  ތޮރާންގްގައި  ނޭޕާލްގެ 
އުސް ޕީކަށް އެރުމަށް ކޯޕްރަލް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތު 
ލިބުނީ، ނޭޕާލްގެ ހަޔަރ އެލްޓިޓިއުޑް މައުންޓަން 
އެމްއެންޑީއެފަށް  ފަރާތުން  ސްކޫލުގެ  ވޯރފެއަރ 

ޯކްޕަރްލ ަޙސަްނ ަޢްބުދهللا
)ސނ: 6974(

ދެއްވި ފުރުޞަތެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެމްއެންޑީއެފް 
މެރިން ކޯރއަށް ލިބުނު މި ފުރުޞަތަށް ކޯޕްރަލް 

ޙަސަން ކުރިމަތިލައިގެން ހޮވުނީއެވެ.

ނޭޕާލްގެ  އެރީ  ޙަސަން  ކޯޕްރަލް 
ތޮރާންގް  މަޝްހޫރު  ހުންނަ  މުއްކިނާތުގައި 
ޕީކަށެވެ. އެއީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުން ފެށިގެން 
އުހުގައި  މީޓަރ(   6156.96( ފޫޓް   20200
އޮންނަ ޕީކެކެވެ. އެއީ މަޝްހޫރު "ތޮރާންގް ލަ 
ޕާސް" ގެ ވާތުން އޮންނަ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި 
މަޝްހޫރު ޕީކެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެތައް 
ހާސް ފަތުރުވެރިންނެއް އެ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، 

އެތަނުގެ ރީތިކަމުން އުފާ ހޯދައެވެ.

އެރެނީ  މަންޒިލަށް  އެ  އެހެނަސް، 
ހުއްދައެއްގެ  ވަކި  ދޭ  ސަރުކާރުން  ނޭޕާލުގެ 
ހުންނަ  ހުނަރު  އެރުމުގެ  ފަރުބަދަތަކަށް  ދަށުން 
ޙަސަން  ކޯޕްރަލް  އެހެންކަމުން  މީހުންނަށެވެ. 
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ފުރަތަމަ  ކުރިން  އެރުމުގެ  ސަރަޙައްދަށް  އެ 
ވޯރފެއަރ  މައުންޓަން  އާމީ  ނޭޕާލްގެ  ޖެހުނީ 
ސްކޫލުގައި، ބުރަ އަދި އުނދަގޫ ތަމްރީނުތަކެއް 
މި  ޙަސަނާއެކު  ކޯޕްރަލް  ފުރިހަމަކުރާށެވެ. 
ސިފައިން   13 ޤައުމުތަކުން  އެކި  ދަތުރުގައި 
އިންޑިއާ،  ތެރޭގައި  އޭގެ  ބައިވެރިވިއެވެ. 
ސްރީލަންކާ، ބަންގލަދޭޝް، މިޔަންމާ، ޗައިނާ، 
މެކްސިކޯ، އެމެރިކާ އަދި ލެބަނާންގެ ސިފައިން 
މީހުންނަކީ  ގިނަ  ތެރެއިން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ. 
ކޮންމެވެސް  ތަޖުރިބާ  އެރުމުގެ  ފަރުބަދައަށް 
އަދި  ސިފައިންނެވެ.  ލިބިފައިތިބި  ވަރަކަށް 
ވެސް  މީހުން  ފެންވަރުގެ  އިންސްޓްރަކްޓަރުން 
އޭގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވެ. އެހެންކަމުން، މިކަމުގެ 
އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ކޯޕްރަލް ޙަސަނަށް 
ފަރާތުން  އެމީހުންގެ  ގޮތްގޮތުން  ގިނަ  ވަރަށް 

އެހީތެރިކަން ލިބުނެވެ.

"ޓްރޭންިނގ ްސކާޫލ ހަމައްަށ 
ތްިނ ުދވްަސ ހިނާގފައި"

މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޯޕްރަލް 
ޙަސަން މާލެއިން ނޭޕާލަށް ދިޔުމަށް ފުރީ 2018 
ގޮސް  ނޭޕާލަށް  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   25 ޖުލައި 
އެ  ތިބީ  މަޑުކޮށްގެން  ކަތަމަންޑޫގައި  ފުރަތަމަ 
ސްޓޫޑެންޓުން  ފޮރިން  ބައިވެރިވާ  ދަތުރުގައި 
ހަމަވާންދެނެވެ. އެންމެން ހަމަވުމުން ޕަޮކަރާއަށް 
ގޮސް ޓްރޭނިންގ ސްކޫލަށް ދިޔުމަށް ފައިމަގުގައި 

ހިނގައިގަތީއެވެ.

ޖެހުނީ  އެއްކޮށް  ދުވަހު  "ފުރަތަމަ 
ޖަހާއިރު   10 ދުވަހުގެ  އެ  އަރަން،  މައްޗަށް 
ހިނގަން ފެށި ގޮތަށް އެރޭގެ 7 ޖަހަން އުޅެނިކޮށް 
ދެވުނީ "މަގްދީ" ސަރަޙައްދަށް، އެތަނުން ހުރީ 
ހޮޓެލެއް ބުކްކޮށްފަ. ފުރަތަމަރޭ ތިބީ އެތަނުގައި." 
ކޯޕްރަލް  ދުވަހު،  ވަނަ   4 އޮގަސްޓް   2018
ޙަސަންގެ ދަތުރު ފެށިގެން އައިގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. 

ކޯޕްރަލް ޙަސަނާއި ޓީމުގެ މެންބަރުން 
ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ އެ ސަރަޙައްދަށް ދިޔުމަށް 
ވެހިކަލް  އެއީ  ރޫޓުންނެވެ.  ހަމައެކަނި  އޮންނަ 
ދާ  ސަރަޙައްދަށް  އެ  ނުވާތީ  ރޫޓަކަށް  ދުއްވޭ 
ފައިމަގުގައެވެ.  ދަނީ  ވެސް  މީހުން  ހުރިހާ 
އަނެއް  މަޑުކޮށްފައި،  ހޮޓެލްގައި  ފުރަތަމަރޭ 
ބޮއިގެން  ސައި  ހޭލައިގެން  ފަތިހު  ދުވަހުގެ 

ދަތުރުގެ ދެވަނަ ދުވަހަށް ފެށިއެވެ.

އެއްކޮށް  ހިނގީ  ދުވަހު  "ދެވަނަ 
ވާންދެން  ދުވަސް  ދެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ތިރިއަށް، 
ތިރިއަށް ހިނގީ. ދެން އެގޮތަށް ދަތުރުކުރަމުން 
ސްކޫލާ  ޓްރޭނިންގ  ދުވަހު  ތިންވަނަ  ގޮސް 
ސްކޫލަށް  ޓްރޭނިންގ  ދެވުނީ.  ހަމައަށް 
ދެވުނުއިރު ފައި އެއްކޮށް އޮތީ މަސްގުޅަކައިފަ، 
ދެ ދުވަސްވަރު ވާންދެން މަސްގުޅަކައިފަ ހުރި. 

ރަނގަޅަށް ހިނގާވެސް ނުލެވޭ."

ބުނިގޮތުގައި  ޙަސަން  ކޯޕްރަލް 
ޓްރޭނިންގ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފަށާ  ހިނގަން 
ސްކޫލާ ހަމައަށް ގޮސް، ޓްރޭނިންގގެ ތެރެއިން 
ވެސް އެކްލިމަޓައިޒޭޝަން ފޭސް ކުރިއަށްދެއެވެ. 
މާހައުލަށް  ތަނުގެ  ކުރިއަށްދަނީ  ފޭސްގައި  މި 
ޓްރޭނިންގ  އިތުރުން،  އޭގެ  ބައެވެ.  ހޭނުމުގެ 
ކުރިއަށްދެއެވެ.  ފޭސް"  "ރޮކް  ސްކޫލުގައި 
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ވާންދެން  ހަފުތާ  ދެ  ގާތްގަނޑަކަށް  މިގޮތުން 
ޓްރޭނިންގ ސްކޫލުގައި މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް 
ގެންދެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޕީޓީ އޮވެއެވެ. 
މާޗުތައް  ކޮމްބެޓް  ބެކްޕެކާއެކު،  ކިލޯގެ   10
ކިލޯ   8 ބެކްޕެކާއެކު  އިތުރުން  އޭގެ  އޮވެއެވެ. 
މީޓަރު  ކިލޯ   14 ޓެސްޓަކާއި  މާޗުގެ  މީޓަރު 
މާޗުގެ ޓެސްޓެއް ޖަހުވައެވެ. ފަރުބަދައަށް އަރަން 
ކުރިން  ފެށުމުގެ  ކްލައިމްބިންގ(  )މައުންޓަން 
މައުންޓަނިންގ  ކުރުވުމަކީ  ތަމްރީނު  މިގޮތަށް 
ކުރާ  ގޮތުން  ފޮލޯކުރުމުގެ  ޕްރިންސިޕަލްތައް 
އުޅުމުން  އަރަން  ދާގޮތަށް  އެއީ،  ކަމެކެވެ. 
ކުޑަކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް  ޞިއްޙީ  ދިމާވާ 
ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރޫޓިން ކަމެކެވެ. މައްޗަށް 
ގޮތުންނާއި  ޖިސްމާނީ  މީހާއަށް  ވަރަކަށް  އަރާ 
ނަފުސާނީ ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އެމީހާ 
ހޭނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. މައްޗަށް އަރާ 
ވަރަކަށް އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށްވެ، ބްރީތިންގ 
ބޯއެނބުރުމާއި  ދިމާވެއެވެ.  މައްސަލަތައް 
އިތުރުން،  މައްސަލަތަކުގެ  ފަދަ  ހޮޑުލެވުން 
ރޯގާފަދަ  ޖެހޭ  ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުގެ  މޫސުމީ 
ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް އަދި ހަމުގެ މައްސަލަތައް 

ކުރިމަތިވެއެވެ.

ޓްރޭނިންގ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ 
ދެން  އެމީހުން  ނިންމުމަށްފަހު،  ތަމްރީނުތައް 
ހުންނަ  އުހުގައި  ތަންކޮޅެއް  ދަތުރުކުރީ 
ހުންނަ  ކޭމްޕު  ކައިސަންކް  ހުންނަ  ގަނޑުފެން 
ގާތްގަނޑަކަށް  އެތަނުގައި  ސަރަޙައްދަށެވެ. 

އެތަނުގައި،  މަޑުކުރެއެވެ.  ދުވަހު  ވަރަކަށް   8
ކްރެވަރސް  އާއި  ކްލައިންބިންގ  އައިސް 
ކްރޮސިން އަދި، ރެސްކިޔު ޓެކްނީކްސްތައް ފަދަ 
އެނބުރި  އެއަށްފަހު  ހަދުވައެވެ.  ތަމްރީނުތައް 
އެހިސާބުން  ސްކޫލަށެވެ.  ޓްރޭނިންގ  ދިޔައީ 

ޓްރޭނިންގ ފޭސް ނިމުނީއެވެ.

ކޭމްޕްަށ ދުިޔމްަށ ފުުރްނ

ޓްރޭނިންގ ސްކޫލަށް އެނބުރި އައުމަށް 
ފަހު، ކޭމްޕަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން 
ވަރަށް ރަނގަޅަށް މީހާ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެއެވެ. 
އެހެންކަމުން، ޕްރިޕަރޭޝަން ފޭސްގައި ހޭދަކުރާ 
ސާމާނުތައް  ބޭނުންވާ  ދަތުރަށް  ދުވަހަކީ،  ތިން 
ތައްޔާރީތައް  އެހެނިހެން  ވާންޖެހޭ  ހަމަކުރުމާއި 

ވުމުގައި ހޭދަވާ ތިން ދުވަހެވެ.

އޮންނާނެ  ފޭސްގައި،  "ޕްރިޕަރޭޝަން 
އައިސްބޫޓާއި އޭގައި އަޅުވާ އައިސް ކްރެމްޕޯސް 
އެއްޗެއް(،  ހުންނަ  ކަށިފަޅާފަ  އަޅުވާ  )ބޫޓުގައި 
ނެގުމާއި،  ސާމާނު  ފަދަ  ކެރެބީނާ  ހާނަސް، 
ސާމާނެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ބޭނުންވާ  ދަތުރަށް 
ހަމަކުރުން. އެއަށްފަހު ބަހާލީ ރޯޕް ޓީމުތަކަކަށް. 
ކޮންމެ ރޯޕް ޓީމެއްގައި ތިން ސްޓޫޑެންޓުންނާއި 
ދަތުރަށް  ހުރި.  އިންސްޓްރަކްޓަރެއް  އެމީހުންގެ 
ޗެކްކުރި  އިންސްޓްރަކްޓަރ  ކުރިން  ފެށުމުގެ 
ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމަތޯ. އަދި ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން  

ހުރިހާ އާލާތްތަކެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވަރަށް 
ދަތުރަށް  ފަހުން  އޭގެ  ކިޔައިދޭ.  ރަނގަޅަށް 

ފަށަނީ." ކޯޕްރަލް ޙަސަން ކިޔައިދިނެވެ.

ޓީމު  އޭނާގެ  ޙަސަނާއި  ކޯޕްރަލް 
ސްކޫލުން  ޓްރޭނިންގ  ދަތުރުގައި  އެ  ފުރަތަމަ 
ކިޔާ  ނަމަކަށް  މުއްކިނާތު  ދިޔައީ  ނިކުމެގެން 
އެއްރޭ  އެތަނުގައި  އެއަށްފަހު،  ވިލެޖަކަށެވެ. 
ފުރަތަމަ  ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  އަނެއް  މަޑުކޮށް، 

ކޭމްޕަށް އެރުމަށް ދަތުރު ފެށިއެވެ. 

އެއްގޮތަކަށް  އެއީ  ނަމަވެސް 
ތޮރާންގް  ނޫނެވެ.  ދަތުރެއް  ފަސޭހަ  ވެސް 
ޖެހެނީ  ކުރަން  ދާން  ހިސާބަށް  އެ  ފަރުބަދައިގެ 
އެތައް  ތެރޭގައި  ގާތަކުގެ  ދަތުރެކެވެ.  އުނދަގޫ 
ކިލޯމީޓަރަކަށް ހިނގަން ޖެހުނެވެ. މައްޗަށް އަރާ 
ވަރަކަށް ނޭވާލާން އުދަނގޫވުމާއި އެ ނޫން ވެސް 
އުފުލަން  ބުރަތައް  ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ 

ޖެހުނެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް  ކޭމްޕަކީ  ފުރަތަމަ 
 16000 ފެށިގެން  ލޮނުގަނޑުން  ކަނޑުގެ 
ވަރަށް  ގެންދަނީ  އަތުގައި  މައްޗެވެ.  ފޫޓު 
ތަކެތި  ޓެންޓުފަދަ  ބޭނުންވާ  ބެކްޕެކެކެވެ.  ބަރު 
ހެނދުނު  ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  ހިމާރު  ގެންދަނީ 
ފެށިގޮތަށް ގާތްގަނޑަކަށް 4 ނޫނީ 5 ގަޑިއިރުގެ 
އެދުވަހު  ކޭމްޕަށް  ފުރަތަމަ  ދަތުރަކަށްފަހު  ދިގު 
އެރޭ  ފަސްވެފައެވެ.  މެންދުރު  ހުރީ  އެރުނުއިރު 
އެތަނުގައި ތިބީ ޓެންޓު ޖަހައިގެންނެވެ. އެއަށްފަހު 
ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ދެވަނަ ކޭމްޕް )ހައި ކޭމްޕް( 
ކޭމްޕާ  ދެވަނަ  ފެށިއެވެ.  ދަތުރު  އެރުމަށް  އަށް 
އެއީ  ގަޑިއިރުންނެވެ.   4 ދެވުނީ  ހަމައަށް 
ފެށިގެން  ލޮނުގަނޑުން  ކަނޑުގެ  ގާތްގަނޑަކަށް 
އަރަމުންދާ  މައްޗަށް  މައްޗެވެ.  ފޫޓު   17000
ވަރަކަށް ނޭވާލާން އުނދަގޫވުމާއި ފިނީގެ އަސަރު 

ގަދަވަމުން ދިޔައެވެ.

ތާޮރްނގް ޕީކްަށ އުެރްނ

ގޮތުގައި  ބުނި  ޙަސަން  ކޯޕްރަލް 
ޕީކް  ތޮރާންގް  އެރުމުން  ހަމައަށް  ކޭމްޕާ  ހައި 
އެރުމަށް  ޕީކަށް  ހުރެއެވެ.  ފެންނަން  ލޮލަށް 
 1 ދަންވަރު  އެރޭ  ފެށީ  މަސައްކަތް  އެމީހުން 
އެއް  ޓީމެއް،  ރޯޕް  ފަހަރަކު  ޖެހިއިރުއެވެ. 
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ފަރުބަދައަށް  ބަޔަކު  އަނެއް  ފަހަތުން  ބައެއްގެ 
އަރަމުން  މައްޗަށް  އެމީހުން  ފެށިއެވެ.  އަރަން 
ފަސޭހައަށް  މީހުންނަށް  އަރާ  އެތަނަށް  ދިޔައީ 
ރޯޕެއްގައި  އޮންނަ  ކޮށްފައި  ފިކްސް  ޓަކައި 
ހަރުކޮށްފައި  އައިސްބޫޓްގައި  ހިފަހައްޓައިގެން، 
ހަރުކުރަމުންނެވެ.  ފައި  ގްރިޕަރތަކުން  ހުންނަ 
މަރުހަލާއެކެވެ.  އުނދަގޫ  ނުރައްކާތެރި،  މިއީ 
އެމީހާ  ވެއްޓިއްޖެނަމަ  ކައްސާލައިގެން 
މީހާގެ  އޮންނަ  ތިރިއަށް  އަންނާނީ  ފައިބައިގެން 
އެންޖަރީތަކެއް  ބޮޑު  ސަބަބުން  އޭގެ  ބޮލަށެވެ. 

ކުރިމަތިވުމަކީ ވެސް ގާތްކަމެކެވެ.

އެ ހިސާބަށް އަރަމުންދާއިރު، ހެނދުނު 
ޓަކައި  ރައްކާތެރިވުމަށް  އިރުގެއަލިން  ވަގުތު 
އަވިއައިނު އަޅަންޖެހެއެވެ. އެ ސަރަޙައްދަކީ ވަރަށް 
އަރައިގެން  އިރު  ވާތީ،  ސަރަޙައްދަކަށް  އުސް 
ވަރުގަދަވުމުގެ  އިރުގެދޯދިތައް  އަންނައިރު، 
ކިޔާ  ބްލައިންޑްނެސް"  "ސްނޯ  ސަބަބުން 
އޭނާ  ކަމަށް  ދިމާވާ  އެހެންނޫނީ  މައްސަލައެއް 

ބުންޏެވެ. 

"އެވާ ގޮތަކީ އިރުގެ ދޯދިތައް ސްނޯގައި 
ޖެހިފައި ރިފްލެކްޓްވީމަ އަނދިރިވާ ކަހަލަ ކަމެއް 

ދިމާވާނެ ބައެއް މީހުންނަށް."

ދެން ކުރިމަތިވާ އަނެއް މައްސަލައަކީ، 
ސިކްނެސް"  މައުންޓަން  އެލްޓިޓިއުޑް  "ހައި 

ކުރިމަތިވުމެވެ.  މައްސަލައެއް  ޞިއްޙީ  ކިޔާ 
ކެޓަގަރީ  ޕީކަކީ  އެރި  ޙަސަންމެން  ކޯޕްރަލް 
ހިމެނޭ  ގައި  ކެޓަގަރީ  ހައި"  "ވެރީ  ކުރާނަމަ 
ޕީކަކަށްވާތީ، އެހާ މައްޗަށް އަރާއިރު ހަށިގަނޑުގެ 
އޮކްސިޖެން ލެވެލް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްކޮށްލައެވެ. 
ހޮޑުލުމާއި  ރިހުމާއި  ބޮލުގައި  ސަބަބުން،  އޭގެ 
ދިމާވެއެވެ.  ކަންކަން  ކަހަލަ  އައްސިވުން 
އެކަންކަމުން  ބުނިގޮތުގައި  ޙަސަން  ކޯޕްރަލް 
ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ 
ގޮތުގައި ދެކިގެން ވަރަށް ގިނައިން ދިޔައީ ފެން 

ބޮމުންނެވެ.

"އެރޭ 1 ޖެހިއިރު ފެށިގޮތަށް، އަނެއް 
ދުވަހުގެ އިރުވެސް އެރީ އެހިސާބަށް އަރަނިކޮށް. 

އެންމެ  ޖެހިފަހުން  އެދުވަހުގެ 7  ގާތްގަނޑަކަށް 
މައްޗަށް އެރުނީ." ކޯޕްރަލް ޙަސަން ބުންޏެވެ.

މައިނަސް  ހުރީ  ފިނި  ހިސާބުގައި  އެ 
ކެތްކުރީ  ފިނީގައި  ގަދަ  ސެލްސިއަސްގައެވެ. 
ހެދުން  ފިނި  ވަރަކަށް  ހަތަރު  އެތެރެއިން 
ޖެކެޓް  ޕަފީ  މަތިން  އޭގެ  އަދި  ލައިގެންނެވެ. 
ހާސިލުކޮށް  އަޒުމު  ކަނޑައެޅި  ލައިގެންނެވެ. 
ވެސް  ފުރަތަމަ  އެރުމާއެކު،  މައްޗަށް  އެންމެ 
ސަރަޙައްދު  އެ  ނޭވާއެކެވެ.  ފުން  ލެވުނީ 
ބަލާ  ދިޔައީ  ފެންނަމުން  ބަލާލުމުން  ވަށައިގެން 
ޙަސަން  ކޯޕްރަލް  ކަމަށް  މަންޒަރެއް  ފޫހިނުވާ 

ބުންޏެވެ.

މިއީ ދިވެއަްސކްަށ ެރކޯޑެއް!

ވަނީ  ދިވެހިން  ކުރިންވެސް  މީގެ 
ޕީކްތަކަށް  އެކި  ނޭޕާލްގެ  މަތިން  އެކިފަހަރު 
ހިމާލިޔާ  ނޭޕާލްގެ  ތެރޭގައި  އޭގެ  އަރާފައެވެ. 
އެރި  ހިސާބުތަކަށް  އެކި  އުސް  ފަރުބަދައިގެ 
ގިނަ ދިވެހިން އެބަ ތިއްބެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 
ހިސާބަކަށް  އުސް  އެއްވަރަށް  ޙަސަނާ  ކޯޕްރަލް 
އެރި ދިވެއްސަކު ހުރިކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 
މީގެ ކުރިން ތިން ދިވެއްސަކު ނޭޕާލުގައި ހުންނަ 
ހަމައަށް  ކޭމްޕާ  ބޭސް  ފަރުބަދައިގެ  ހިމާލިޔާ 
އެބައޮތެވެ.  ފެންނަން  ރިކޯޑު  ކަމުގެ  އަރާފައިވާ 
އެހެނަސް އެއީ، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުން ފެށިގެން 
17598 ފޫޓު މައްޗެވެ. ކޯޕްރަލް ޙަސަން އެރި 
ޕީކަކީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުން ފެށިގެން 20200 
ފަރުބަދައެއްގެ  އެހެންކަމުން،  މައްޗެވެ.  ފޫޓް 
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ދިވެހި  އެރި  ކްލައިމްބްކޮށްގެން  އުހަށް  އެންމެ 
ޙަސަންގެ  ކޯޕްރަލް  މިއޮތީ  ރިކޯޑު،  މީހާގެ 

އަތުގައެއް ނޫންތޯއެވެ؟

މީގެ ކުރިން މިފަދަ ކަމަކަށް އެއްވެސް 
ޙަސަން  ކޯޕްރަލް  ކޮށްފައިނެތް  ތަޖުރިބާއެއް 
މުޅި  ދިވެހިންނަށާއި  ދަތުރަކީ  މި  ފުރިހަމަކުރި 
ސިފައިން ފަޚުރުވެރިވާނެ ކަމެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 
40 ދުވަހުގެ އެ ދިގު ދަތުރަކަށްފަހު އެހިސާބަށް 
އެތަނުގައި  ދިދަ  ދިވެހި  ވަނީ  އޭނާ  އަރައި، 

ވިހުރުވާލާފައެވެ.

ިސފައްިނގެ ޚުިދމަތްަށ ކަޅިއެއް

ސިފައިންގެ  އަހަރު  ވަނަ   2011
ޢަބްދުهللا  ޙަސަން  ކޯޕްރަލް  ގުޅުނު  ޚިދުމަތާ 

އަކީ ފެށުނީންސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް އެމްޑީޔޫ 2 
ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސޯލްޖަރެކެވެ. 
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި 
މެރިން ކޯރ ބޭސިކް ކޯހާއި، އިންސްޓްރަކްޝަނަލް 
ޓެކްނީކްސް ކޯސް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އޭގެ 
ޓެކްނީކްސް  އިންސްޓްރަކްޝަނަލް  ތެރެއިން، 

ކޯހުގެ މެރިޓުން އެއްވަނަ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. 

މިނިވަން  އަކީ  ޙަސަން  ކޯޕްރަލް 
އޮތް  ޤައުމީ ސްޓޭޑިއަމްގައި  ގުޅިގެން  ފަންސާހާ 
ދިވެހިން  ހަރަކާތްތަކުގެ  ކުޅިވަރުގެ  ހެވިކަމާއި 
ޓީމުގައި  ހުށަހަޅައިދިން  ޑްރިލް  ހައިރާންކޮށްލި 
މެންބަރެވެ.  އެއް  ސްކޮޑްގެ  އެ  ހިމެނޭ،  ވެސް 
ވަނީ  އޭނާ  ސްކޮޑާއެކު  ޑްރިލް  އެމްއެންޑީއެފް 
 40 ގާތްގަނޑަކަށް  ރަށްރަށުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ 
އަށްވުރެ ގިނަ ސީކްއެންސްތައް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ. 

އުފެދުނު  ތެރެއިން  ސްކޮޑްގެ  ޑްރިލް  އަދި، 
ގެ  މީހުން(  އަނބުރާ  )ބަޑި  ސޯލޯއިސްޓުން 
ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނި، ޑްރިލް ސްކޮޑާއެކު ދެ 
އަހަރު ވާންދެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް އޭނާ ވަނީ 

ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.

ޙަސަނަކީ  ކޯޕްރަލް  އިތުރުން  މީގެ 
ކުރެހުމުގެ ފަންނުގައި ވެސް ތަފާތު ދައްކަމުންދާ 
ލެވެލްގައި  ޔުނިޓު  ކުރެހުންތެރިއެކެވެ.  މޮޅު 
ފަންކްޝަންތަކުގެ  ބައެއް  ކުރިއަށްގެންދާ 
ޑެކަރޭޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ އިތުރުން، 
ތަކެތި  ޑްރޮޕްފަދަ  ބެކް  އިވެންޓްތަކުގެ  ބައެއް 
ކުރެހުމުގެ  ޙަސަންގެ  ކޯޕްރަލް  ހެދުމުގައި 
ކުޑައިރުއްސުރެ  ދައްކަމުންނެވެ.  ދަނީ  ހުނަރު 
ފަންނަކީ  ކުރެހުމުގެ  ހުރި  ޝައުޤުވެރިކަން 
ކަމެއް  އަންނަ  ކުރަމުން  ގޮތުން  ހޮބީއެއްގެ 

ކަމުގައި ކޯޕްރަލް ޙަސަން ބުންޏެވެ.

ގޮތުގައި،  ބުނި  ޙަސަން  ކޯޕްރަލް 
ޙަޔާތުގައި ކުރެވުނު އެންމެ ތަފާތު ތަޖުރިބާގައި 
އޭނާއަށް ވަރަށްގިނަ ކަންކަން ވަނީ ދަސްވެގެން 
ގޮސްފައެވެ. އަދި އެހާ މައްޗަށް އެރުމުން ވަރަށް 
ހިތްވަރާއި  ފަރާތުން  މީހުންގެ  ކަމަށާއި،  އުފާވާ 
ބުންޏެވެ.  އޭނާ  ލިބުނުކަމަށް  ސާބަސްތައް 
އަރައި،  ޕީކަށް  ތޮރާންގް  ޙަސަން  ކޯޕްރަލް 
ޕޯސްޓް  ފޭސްބުކްގައި  ފޮޓޯތައް  ހުރި  ނަގާފައި 
ގިނަ  ވުރެ  އަށް   200 ޕޯސްޓު  އެ  ކުރުމުން 

މީހުން ޝެއަރކޮށްފައިވެއެވެ.

"އަސްލު ވަރަށް އުފާވި އެހާ މައްޗަށް 
ސިފައިން  ނަމަވެސް  ކަމެއް  ބުރަ  އެރުނީމަ، 
ރަނގަޅު  ވަރަށް  މިއީ  ދާން  ތަޖުރިބާކޮށްލަން 

ކަމެއް" ކޯޕްރަލް ޙަސަން ބުންޏެވެ.
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ޮކމާްންޑ ާސޖަްންޓ ޭމަޖރ ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ

ާޙނީ ދިފާޢީ ާބުރ ރޫ
ހަށިގަނޑުގައިވަނީ  އިންސާނާގެ 
ރޫޙާނީ  ބާރެއްނޫނެވެ.  ދިފާޢީ  މާއްދީ  ހަމައެކަނި 
ދިފާޢީ ބާރު ވެސް އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ވަނީ 
ލައްވާފައެވެ. ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ދުޅަހެޔޮކަމާއެކު 
ޤުދުރަތީގޮތުން  ދެމެހެއްޓޭނީ  ޖިސްމު  ނަފްސާއި 
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ލައްވާފައިވާ މި ދެ ބާރު  
ހަރުދަނާވެގެންނެވެ. ހަމައެކަނި މާއްދިއްޔަތަށް ތަބާވާ 
ހަށިގަނޑުގައިވާ  އިންސާނާގެ  ޤަބޫލުކުރަނީ  މީހުން 
ބްލަޑް ސެލްތަކުގެ  ވައިޓް  ހަމައެކަނި  ބާރަކީ  ދިފާޢީ 

މާއްދީ ބާރު ކަމަށެވެ. މިއީ ޙަޤީޤަތެއްނޫނެވެ.

ރޫޙަކީ ފުރާނަ ނުވަތަ ދިރިހުރުމުގެ ބާރެވެ. 
ރޫޙާނީކަމަކީ ފުރާނައިގެ ބާރުގަދަކަމެވެ. ރޫޙާނީ 
އެއާޚިލާފަށް  ނުހުރެއެވެ.  ހަށްޓެއް  ކަމުގައި 
އަތުން  ނުވަތަ  ފެންނަ  ލޮލަށް  މާއްދީކަމަކީ 
އިންސާނާގެ  ތަކެއްޗެވެ.  ހުންނަ  ހިފޭގޮތަށް 
ފުރިހަމަ  ނުވަތަ  ހަމަޖެހުންވަނީ  ހަށިގަނޑުގެ 
ރޫޙާނީ  ބާރާއި  މާއްދީ  ލިބުންވަނީ  ޞިއްޙަތެއް 

ބާރަށް ބޭނުންވާ "ކާނާ" ލިބިދީގެންނެވެ. 

ހަށިގަނޑަށް  މާއްދީ  އިންސާނާގެ 
ރަނގަޅު  ބޭނުންވެއެވެ.  ބުއިން  ކެޔުމާއި 
ޞިއްޙަތު  ބޭނުންވެއެވެ.  ފެން  ކާނާއާއި 
ސަލާމަތުން ހުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ދުޅަހެޔޮކަން 
ކަސްރަތާއި  ބޭނުންވާ  ދެމެހެއްޓުމަށް 

ހަމައެފަދައިން  ބޭނުންވެއެވެ.  ސާފުތާހިރުކަން 
ރޫޙާނީ  ވަރުގަދަކުރުމަށް  ނިޒާމު  ދިފާޢީ  އިންސާނާގެ 
ބޭނުންވެއެވެ.  ބާރު  އީމާންތެރިކަމުގެ  ނުވަތަ  ބާރު 
ބަލިކަށިވާ  ގަދަފަދަވެ  ވެސް  އީމާންތެރިކަމަކީ 
ކަމެކެވެ. އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަވަނީ އެކަމަށްޓަކައި 
ލިބެނީ  ބާރު  އެ  ކޮށްގެންނެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް 
هللا  ކާނާއަކީ  ފުރާނައިގެ  ކާނާއިންނެވެ.  ފުރާނައިގެ 
ސަބަބުން  އީމާންވުމުގެ  ވަތަޢާލާއަށް  ސުބުޙާނަހޫ 
ހިތްހަމަޖެއްސުމުގެ  ހިތްހަމަޖެހުމެވެ.  ދާއިމީ  ލިބޭ 
ކަމެއް  ކޮންމެކޮންމެ  ހިތުހުރި  އިންސާނާ  ނިޔަތުގައި 
ނުލިބޭނެއެވެ.  ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ޙަޤީޤީ  ކޮށްގެން 
ހިތްހަމަޖެހޭހެން  ކުރުމުން  ކަންތައްތައް  ބައެއް 
އިންސާނުންނަށް ހީވި ނަމަވެސް ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން 
ލިބޭނީ هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހަނދުމަކޮށްގެންނެވެ. 

ވަހުމުތައް  ހިތްހަމަޖެހޭކަމުގެ  ކަންތައްތަކުން  އެހެން 
ޝައިޠާނާއެވެ.  ވައްދަނީ  ސިކުނޑިއަށް  އިންސާނާގެ 
މާއްދީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އެދުންތައް ކިތަންމެ ވަރަކަށް 
އެއްކޮށް  މުދަލާ  ފައިސާއާ  ފުއްދިދާނެއެވެ.  ވެސް 
ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވެ. އެކަމަކު އީމާންތެރިކަމުން ނޫނީ 

ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 

ވަރުގަދަކުރުމަށް  ބާރު  ދިފާޢީ  މާއްދީ 
ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ފަދައިން އިންސާނާގެ ރޫޙާނީ 
ކަންތައްތަކެއް  ވެސް  ވަރުގަދަކުރުމަށް  ބާރު  ދިފާޢީ 
ކުރަންޖެހެއެވެ. ރޫޙާނީ ދިފާޢީ ބާރު ވަރުގަދަކުރުމަށް 
އެދޭ މީހާ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އެ މީހެއްގެ  

ކުރެވިފައިވާ  ދުރުހެލިކުރުމެވެ.  ފާފަތަކުން  ނަފުސު 
ކުށްފާފަތަކަށް ތައުބާވެ، މާތްهللا އަށް ކިޔަމަންތެރިވެ 
ސީދާ  އިޞްލާޙުކޮށް،  ޢަމަލު  ބަހާއި  ރުޖޫޢަވުމެވެ. 
އަދާކޮށް  އަޅުކަންތައް  ޚިޔާރުކުރުމެވެ. ނަމާދާއި  މަގު 

ތަޤްވާވެރިވެ، މާތްهللا އާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ.  

އެންމެ  އިންސާނާގެ  ޝައިޠާނާއަކީ 
އިންސާނާގެ  ޝައިޠާނާއަކީ  ދުޝްމަނެވެ.  ބޮޑު 
މަގުފުރެއްދުމަށްޓަކައި  އިންސާނާ  ޢަދުއްވެކެވެ. 
ކުރެއެވެ.  މަސައްކަތް  ގޮތްގޮތަށް  ތަފާތު  ޝައިޠާނާ 
އެކަން  ބޭނުންވެއެވެ.  އަޅުވެތިކުރުވަން  އޭނާއަށް 
އެއްބަޔަކާ  އިންސާނުންގެ  ނުވެއްޖެނަމަ  ކާމިޔާބު 
އަދާވާތްތެރިކުރުވައެެވެ.  ދެމެދުގައި  ބަޔަކާ  އަނެއް 
އުފައްދައެވެ.  ފިތުނަ  މެދުގައި  އިންސާނުންގެ 
ބާރުފޯރުވަން  މައްޗަށް  އިންސާނާގެ  ޝައިޠާނާއަކީ 

ވަސްވާސްތަކާއި  ނުބައި  މަޚްލޫޤެކެވެ.  ބޭނުންވާ 
ހީތައް އިންސާނުންގެ ހިތްތަކަށް ވައްދައެވެ. ނުބައި 
ކަންކަމަށް ވާގިވެރިވެ އެކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން 
ލޭ  ހަށިގަނޑުގައި  އިންސާނާގެ  އުފައްދައެވެ. 
އިންސާނާގެ  ޝައިޠާނާ  އުސޫލުން  ދައުރުކުރާ 
ފުރުސަތު  މި  ދައުރުކުރެއެވެ.  ހަށިގަނޑުގައި 
ޢަމަލުތައް  އިންސާނާގެ  ލިބެނީ  ޝައިޠާނާއަށް 
މައްޗަށް  އިންސާނާގެ ނަފުސުގެ  ހުންނަގޮތުންނެވެ. 
ނަފުސުގައި  އެ  ލިބެނީ  ގަދަކަން  ޝައިޠާނާއަށް 
ހުންނަންވީ ރޫޙާނީ ބާރު ދެރަވުމުންނެވެ. އެ ބާރު 
ވަރުގަދަ ކުރެވޭނީ މާތްهللا އަށް އިތުބާރުކޮށްގެންނެވެ. 
މާތްهللا އަށް އިތުބާރު ކުރެވޭނީ އީމާންތެރިކަން 
އީމާންތެރިކަން  ވަރުގަދަކޮށްގެންނެވެ. 
ރަސްކަންފުޅު  އެކަލާނގެ  ވަރުގަދަކުރެވޭނީ 
ހަނދުމަކޮށްގެންނެވެ.    ގިނަގިިނައިން 
ރޫޙާނީ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  އިސްލާމީ 
މީސްތަކުންގެ  ހީނަރުވަނީ  ބާރު  ދިފާޢީ 
މާއްދިއްޔަތު  މައްޗަށް  ނަފުސުތަކުގެ 
ވެރިވެ، ހިތްތައް ހަރުވެ، ޙަސަދަވެރިކަމާއި 
ނީހަވެރިކަން އިތުރުވެ ޢަޤީދާ ބަލިކަށިވުމުގެ 
ދިރިއުޅޭ  ގޯތިގެދޮރުގައާއި  ސަބަބުންނެވެ. 
ކިޔެވުމާއި  ޤުރުއާން  މާހައުލުތަކުގައި 
ޝައިޠާނާގެ  މަދުވެ،  ޒިކުރުކުރުން 
އެތަންތަން  ތަންތަނަށް  ކުޅޭ  ކުޅިސަމާ 

ބަދަލުވުމުންނެވެ. 

ޝައިޠާނާގެ ނުބައި ވަސްވާސްތަކުންނާއި، 
ސިހުރުގެ  އުނދަގޫތަކުންނާއި،  ޝައިޠާނާގެ 
އެންމެ  ކުރަންއޮތް  ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި  ނުބައިކަމުން 
އީމާންވެ،  ޙަޟްރަތަށް  މާތްهللاގެ  ކަމަކީ  ރަނގަޅު 
އިތުބާރުކުރުމެވެ.  ރަސްކަންފުޅަށް  އެކަލާނގެ 
ދީނުގައި ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް 
ކަންތައްތަކުން  ނަހީކުރައްވާފައިވާ  ސީދާކޮށް، 
ދުރުހެލިވުމެވެ. ކުށްފާފަތަކަށް ތައުބާވެ ތެދުމަގުގައި 
ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށް، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައި، އެ 

މާތް ފޮތް ކިޔަވާ އަޑު އެހުމެވެ. 

ަމުޢޫލާމުތ:
1. https://www.al-islam.org/islam-faith-
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ކިޔައިއުޅޭ  ބޭސްވެރީން  ފަތްޕިލާވެލީގެ 
ހިމަގޮދަނަކީ  ނުވަތަ  ވަލްގެއަރ  ހޯރދިއަމް 
ވިނައަކުން  ނިސްބަތްވާ  އާއިލާއަށް  ޕޯސީއީ 
ގޮވާމެކެވެ.   އަޅާ  ކުރާގަނޑެއްގައި  ނުކުންނަ 
މި ވިނަ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ފޫޓާއި 4 ފޫޓަށް 
ހެދޭއިރު މީއީ ބަނަފިނި މޫސުމުގައި ގޮވާން އަޅާ 

ވިނައެކެވެ. 

ފެނިފައިވަނީ  އަސްލު  ހިމަގޮދަނުގެ 
ހޯދިފައި  ހިސާބަކުންކަން  ކޮން  ދުނިޔޭގެ 
ސަނަތުގެ  މީލާދީ  ނަމަވެސް  ނުވިކަމުގައިވީ 
މީލާދީ  އަދި  އީރާނުން  ކުރީން  އަހަރު   7000
ގަދީމީ  ކުރީން  އަހަރު   5000 ސަނަތުން 
މިސުރުން އަދި ސުމޭރިއަން ލިޔުންތަކުން ވަނީ 
ފެނިފައެވެ. މީލާދީ ސަނަތުން 5 ވަނަ ގަރުނުގައި 
ގަދީމީ މިސްރުގައި އަދި މެދުޒަމާނުގައި ޔޫރަޕުގައި 
ހިމަގޮދަން  ނާސްތާގައި  މީހުންގެ  ހަކުރުބަލީގެ 
ގްރީކުގައާއި  ގަދީމީ  އަދި  އުޅުނެވެ.  ހިމަނައި 
)ޗައިނާ(  ސީނުކަރައިގައި  ރޯމުގައާއި  ގަދީމީ 
ގޮވާމުގެ  އުޅުނު  ކައިބޮއި  އާންމުކޮށް  އެންމެ 
ތެރޭގައި ވެސް މި ގޮވާން ހިމެނެއެވެ. އަދި މި 
)ސީރިޔާ،  ޤައުމުތަކުގައި  އިރުމަތީގެ  ގޮވާމަކީ 
އެންމެ  ލެބެނާން(  އިޒްރޭލް،  ފަލަސްތީނު، 
ބާވަތަށްވެފައި  ގޮވާމުގެ  ބޭނުންކޮށްއުޅު  ފުރަތަމަ 

ބޭނުންކޮށްގެން  ގޮވާން  މި  ސަރަޙައްދުގައި  މި 
ޕާނާއި ބަނަހާއި ތަފާތު ދިޔަތަކާއި ނާސްތާތަކުގެ 

ގިނަ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރެއެވެ.

އާންމުކޮށް  އެންމެ  ބަލާއިރު  މިހާރަށް 
ބާވަތްތަކަކީ  ހިމަގޮދަނުގެ  ބޭނުންކޮށްއުޅޭ 
ހުންނަ  ތޮށިފިލުވާފައި  ބޭރު  ހިމަގޮދަނުގެ 
ތޮށިގަނޑު  ބޭރު  ބާރލީ(،  )ހަލްޑް  ހިމަގޮދަން 
މުގުރާފައިހުންނަ  ހިމުންކޮށް  ފިލުވުމަށްފަހު 
ހިމަގޮދަނުގެ  ބާރލީ(،  )ސްކޮޓްޗް  ހިމަގޮދަން 
ބޭރު ތޮށިފިލުވައި ފިއްތާލާފައިހުންނަ ހިމަގޮދަން 
ތޮށިފިލުވާފައި  ބޭރު  އަދި  ގްރިޓްސް(  )ބާރލީ 
އާވިން ހޫނުކޮށް ސާފުކޮށްފައި ހުންނަ ހިމަގޮދަން 

)ޕާރލް ބާރލީ( އެވެ. 

ަތލީްބާނ ައިދ ިހަމޮގަދްނ

IlqrAbލާްންސ ޯކްޕަރްލ ަމްރަޔްމ ާޢިޞމާ 
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އެންމެ  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  މި 
ފައިދާ ބޮޑީ ބޭރު ތޮށި ފިލުވުމަށްފަހު އިތުރުގޮތެއް 
އެހެނީ  ގޮދަނުގައެވެ.  ހިމަ  ހުންނަ  ނުހަދައި 
އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ހިމަ 
ގޮދަނުގައި ހުންނަ އެތައް މާއްދާއެއް އުނިވެގެން 
ދާނެއެވެ. އަދި އެންމެ އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނާނީ 
ތޮށިފިލުވައި އާވިން ހޫނުކޮށް ސާފުކޮށްފައި ހުންނަ 
ބާވަތުގެ ހިމަ ގޮދަނެވެ. އެހެނީ މި ބާވަތުގެ ހިމަ 
ގޮދަން ގިނަ ފިހާރަތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ގޮދަނުން  ހިމަ  ތަލްބީނާއަކީ 
އެއަށް  ފަންޏެކެވެ.  )ބްރޮތު(  ތައްޔާރުކުރާ 
ތަލްބީނާ ކިޔަނީ އެއަކީ ހުދު ކިރުފަދަ ހުދު އަދި 

އޮލަ ބުއިމަކަށްވާތީއެވެ.

ެހިކަތްއ
ރަސޫލާ  ބެހޭގޮތުން  ތަލްބީނާއާ 
ޞައްލަهللا ޢަލައި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ 

އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ތާރިދް )އެއްގަމު މަހާއި 
ޕާނުން ތައްޔާރުކުރާ ކެއުމެއް( ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު 
އަދި  އެޅުއްވިއެވެ.  ތަލްބީނާ  މައްޗަށް  އޭގެ 
މިއިން  ވިދާޅުވިއެވެ.  މީހާއަށް  އަންހެން  އެ 
ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ރަސޫލާ  ކޭންބައްލަވާށެވެ. 
އަހުރެން  ކުރައްވަނިކޮށް  ޙަދީޘް  ވަސައްލަމަ 
ހިތްތަކަށް  ބަލި  »ތަލްބީނާއަކީ  އަޑުއެހީމެވެ. 
ހުރި ހަމަޖެހުމެކެވެ. އަދި އެއިން ގިލަންވެރިކަން 
ފިލުވައިދޭނެއެވެ.« )ބުޚާރީ 497/9، ބުކް އޮފް 

ފުޑް، ޗެޕްޓަރ އޮފް ތަލްބީނާ(

ޢާއިޝާ ރަޟިޔަهللاއަންހާ ގެ އަރިހުން 
ރަސޫލާ ޞައްލަهللا  ރިވާވެފައިވެއެވެ.  އަދިވެސް 
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ޙަދީޘް  ވަސައްލަމް  ޢަލައިހި 
ތިބާއަށް  ކަމުގައިވިޔަސް  ކަމުނުދިޔަ  »ތިބާއަށް 
އެއީ  ބޭނުންކުރާށެވެ.  ތިބާ  އެއްޗެއް  ފައިދާހުރި 
ތަލްބީނާއެވެ.« މީގެ އިތުރުން ވެސް އެކަމަނާގެ 
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަهللا ޢަލައިހި 
ވަސައްލަމްގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކު ބަލިހާލުފުޅުގައި 
ތަލްބީނާ  އޮންނަވައިފިނަމަ 

ރަޟިޔަهللاއަންހާގެ  ކުލްސޫމް  އުއްމު 
އެކަމަނާ  ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.  އަރިހުން 
ވިދާޅުވަނިކޮށް  ރަޟިޔަهللاއަންހާ  ޢާއިޝާ 
ޞައްލަهللا  ރަސޫލާ  އަޑުއެއްސެވީމެވެ. 
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ވަސައްލަމް  ޢަލައިހި 
ތިބާއަށް  ކަމުގައިވިޔަސް  ކަމުނުދިޔަ  »ތިބާއަށް 
އެއީ  ބޭނުންކުރާށެވެ.  ތިބާ  އެއްޗެއް  ފައިދާހުރި 
އިލާހެއްގެ  އެ  ނަފުސު  މިއަޅާގެ  ތަލްބީނާއެވެ. 
އަތްޕުޅުގައިވާ އިލާހު ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ. 
ހަމަކަށަވަރުން ފެނުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތައް 
ސާފުވެގެންދާފަދައިން  ދޮވެވި  ކިލާތަކުން 
ދޮވެވި  ގޮހޮރުތައް  ތިޔަބައިމީހުންގެ  އެއިން 
ސާފުވެގެން ދާނެއެވެ.« )ސުނަން އައްނިސާއީ 
އަލްކުބްރާ، 7575# އަދި މުސްތަދްރިކް އަލާ 
އިބްނި  މުޙައްމަދު  ޢަބްދުهللا  އަބޫ  ސަހީހައިން، 
ޢަބްދުهللا އަލް ޙާކިމް އަންނައިސަބްރި، ބުކް އޮފް 

ފުޑް، #7531(.

ބޭނުްނުކާރ ަބިއަތއް
ތެރެއިން  ބައިތަކުގެ  ހިމަގޮދަނުގެ 
އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ގޮވާމެވެ. އޭގެ 
ހިމަގޮދަނުގެ  އެހެންނަމަވެސް  ކުރާގަނޑެވެ. 
ބޭނުންކުރާ  ކަންކަމަށް  ބައެއް  ވެސް  ފެހިފަތަކީ 
އެނގޭ  ބަޔަކަށް  ގިނަ  މިއީ  އެއްޗެކެވެ. 

ކަމެއްނޫނެވެ.

ގިނަ  ވަރަށް  ޙަދީޘްތައް 
ފަރާތްޕުޅުން  ބޭކަލުންގެ 

އައިސްފައެވެ.  ރިވާވެގެން  ވަނީ 
އަރިހުން  ރަޟިޔަهللاއަންހާ  ޢާއިޝާ  އެގޮތުން 
ރަޟިޔަهللا ޢާއިޝާ  ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަންހާގެ ތިމާގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވިއެވެ. އެ ބޭކަލެއްގެ 
އަހުލުން )އަންހެން ބޭކަނބަލެއް( ގެންނަވައި އެ 
ގެނައުމަށް  ކައްކައިގެން  ތަލްބީނާ  ބޭފުޅާއަށް 

ތެލި އަލިފާނުން ދުރުނުކުރާނެއެވެ. 
ގޮތެއް  ދެގޮތުންކުރެ  އެބޭފުޅަކަށް 
 .)#3446 މާޖިދު  )އިބްނު  ވުމަށްދާންދެނެވެ. 
ޙާކިމް  އަދި  ޢިލްމުވެރިޔާ  ފުތޫޙާތުގެ  އިސްލާމީ 
އިބްނު ޤައްޔިމް ވިދާޅުވާގޮތުގައި އޭގެމާނައަކީ އެ 
ނުވަތަ  ދާންދެން  ފަސޭހަމުވަށް  ބަލިން  ބޭފުޅަކު 

މި ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢުކިޔުމަށް ދާންދެނެވެ. 
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ެއުކެލިވެގްނާވ ާމްއާދަތްއ
ހިމަގޮދަނުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކުގެ 
)%55އިންސައްތަ  ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް  ތެރޭގައި 
ފައިބަރ(،  އިންސައްތަ   15% ސްޓާޗް، 
ލިޕިޑްސް  އިންސައްތަ(،   12%( ޕްރޮޓިންސް 
)%3 އިންސައްތަ( އަދި މައިކްރޯނިއުޓްރިއެންޓްސް 
ފްލެވޮނޮއިޑްސް  މިނެރަލްސް،  )ވިޓަމިންސް، 
ހިމެނޭ  ހިމަގޮދަނުގައި  އެންތޮސިއެނިން(.  އަދި 
ގޮތުގައި  މިނެރަލްސްގެ  އަދި  ވިޓަމިންސް 
ހިމެނެނީ B1 )ތިއަމިން(، B2 )ރިބޯފްލޭވިން(، 
 B6، B9 ،)ްޕެންޓަތެނިކ( B5 ،)ްނިއަސިނ( B3
މެގްނީޒިއަމް،  އަޔަން،  ސެލީނިއަމް،  )ފޮލޭޓް(، 
ހިމަގޮދަނުގައި  ފޮސްފުރަސްއެވެ.  އަދި  ޒިންކް 
ކެލްސިއަމް އާއި ޕޮޓޭސިއަމް ވެސް ހިމެނެއެވެ. 
ހިމަގޮދަނުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް 

)ފަންކްޝަންސް( ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ގުދުރަތީގޮތުން  �  - ފައިޓޯކެމިކަލްސް 
ފަތްޕިލާވެލީގައި ހިނެމޭ ކެމިކަލްސް – މީގެ 
ހަކުރުބައްޔާއި  ބަލިތަކާއި  ހިތުގެ  ސަބަބުން 
ފުރުސަތު  ޖެހުމުގެ  ބަލިތައް  ކެންސަރުފަދަ 

ކުޑަކޮށްދެއެވެ. 

)ސޮލޫބްލް  � ފައިބަރ  ގިރިގެންދާ  ލެއާއެކުވެ 
ލޭގައިހުންނަ  ސަބަބުން  ގެ  ފައިބަރ( 
ދަށްކޮށްދީ  )ސަރުބި(  ކްލޮސްޓްރޯލް 
ދުރުކޮށްދެއެވެ.  ޖެހުމުން  ބަލިތައް  ހިތުގެ 
ދަށްކޮއްދިނުމަށް  ހަކުރު  މިއިން  އަދިއެހެންމެ 
ނޮން-އިންސުލިން- އަދި   2 ޓައިޕް  އެހީވެދީ 

ޑިޕެންޑެންޓް ޑައިބޭޓްސް މަދުކޮށްދެއެވެ.

ފައިބަރ  � ގިރިގެންނުދާ  ލެއާއެކުވެ 
ސަބަބުން  ގެ  ފައިބަރ(  )އިންސޮލޫބްލް 
ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ހަށިގަނޑުގެ 
ބައެއް  ފަދަ  ކެންސަރު  ގޮހޮރުގެ  ފަސޭހަވެ 
ކެންސަރު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ހަނިކޮށްދެއެވެ.  

ސްޓަރޗް - މީގައި މަޑުކޮށްދީ އެ އެއްޗެއްގެ  �
ފައިދާތައް  ކާނާގެ  ބައިތައް  މުހިންމު 
ދަމައިގަތުމުގެ މާއްދާތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

އެންޓިއޮކްސިޑަންޓްސް - ޚާއްޞަކޮށް ވިޓަމިން  �
އަންސްޓޭބަލް  އިން  އީ  ވިޓަމިން  އަދި  ސީ 
ރެޑިކްލްގެ  ފްރީ  ނުވަތަ  މޮލިކިއުލްސް 
ގެއްލުންތަކުން  ލިބޭ  ސެލްތަކަށް  ސަބަބުން 

ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ. 

ބޭނުްނުކެރިވދާެނ ކަްނަތްއަތްއ
ވަރަށް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ހިމަގޮދަން 

ގިނަ ގޮތްތައް ހުރެއެވެ.

ޑިޕްރެޝަން  ; ނޫނީ  އުޅޭނަމަ،  ހިތާމައެއްގައި 
ރަނގަޅު  ޞިއްޙަތު  ނޫނީ  ހުރުމުން، 
ރަނގަޅުވަންދެން  ހާލު  - ޞިއްޙީ  ކުރުމަށް 
ތަލްބީނާ  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބޭނުން  ތަލްބީނާ 
ސަމްސާ   1-2 ގޮތަކީ؛  ތައްޔާރުކުރާނެ 

ކޮްނމެ ުދަވަހކު ެވސް ަތްލބީނާ ުބިއާމއި ެއހެިނހެން ާންސާތަތުކަގއި ަހނުޑުލގެ ަބަދުލަގއި ެވސް 
ިފެހގެން  ބަަނސް  ނޫނީ  ޕާން  ުފށުން  ިހަމޮގދަުނގެ  ނޫންަނމަ  ބޭނުްނުކެރިވދާެނެއވެ.  ިހަމޮގދަން 
ޕާން  ޮގދަުނގެ  ިހމަ  ެވސް  ަފީރްއޮކުޅަގއި  ަނިބްއާޔގެ  އުްނަމުތގެ  މި  ުކެރިވދާެނެއވެ.  ބޭނުން 

ިހމަުންއާވަފިއެވެއވެ. 

ޖޯޑަކަށް  ފުށް  ހިމަގޮދަނުގެ   100%
ބައިކުޅަބަޔަށް  ޖޯޑުގެ  އެ  އަދި  އަޅާލާށެވެ. 
ފެން ނުވަތަ ކިރު އަޅާލާށެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް 
 5-10 ގިނީގައި  މަޑު  އެއްކުރުމަށްފަހު 
ވަރަކަށް މިނިޓުވަންދެން ނޫނީ އޮލަވަންދެން 
ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހިހޫވުމުން ބުއިމެއްގެ 
ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްލާށެވެ. އަދި ބޭނުންނަމަ 
ގޮތުން  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ރަހަ  ތަލްބީނާގެ 

ރަހަދޭވަރަށް މާމުއިފޮދެއް އެޅިދާނެއެވެ.

ކަރުތެރެ ކުރަކިވުމަށް – ހިމަގޮދަން ފެނުން  ;
ކަރުތެރެ ދޮވެލާށެވެ.

ބަނޑުގައި ރިއްސުމަށް – 3-2 ބިއްލޫރިތަށީގެ  ;
ހިމަގޮދަން ފެން ބޯލާށެވެ.

ނުވަތަ  ; ޕްރީ-ޑައިބެޓްސް  ޑައިބެޓްސް، 
ބޭފުޅުންގެ  މިފަދަ   – ކޮންސްޓިޕޭޝަން 
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ހިމެނުން  ހިމަގޮދަން  ނާސްތާގައި  ދުވަހީ 
ކޮންމެ  އެގޮތުން  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް 
ދުވަހަކު ވެސް ތަލްބީނާ ބުއިމާއި އެހެނިހެން 
ބަދަލުގައި  ހަނޑުލުގެ  ނާސްތާތަކުގައި 
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ހިމަގޮދަން  ވެސް 
ނޫނީ  ޕާން  ފުށުން  ހިމަގޮދަނުގެ  ނޫންނަމަ 
ބަނަސް ފިހެގެން ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. މި 
ވެސް  ފަރީއްކޮޅުގައި  ނަބިއްޔާގެ  އުއްމަތުގެ 
ހިމަ ގޮދަނުގެ ޕާން ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ. މީގެ 
އިތުރުން ހެނދުނުގެ ނާސްތާގައި ސީރިއަލް 
ހިމަގޮދަނުގެ  ބަދަލުގައި  ބޭނުންކުރުމުގެ 
ނުވަތަ  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ފްލޭކްސް 
ހެދިދާނެއެވެ.  މަފިން  ފުށުން  ހިމަގޮދަނުގެ 
ތައްޔާރު  ސެލެޑް  ހިމަގޮދަނުގެ  ނޫނީ 

ކުރެވިދާނެއެވެ.

;  – އުފެދުމުން  އިންފެކްޝަން  ޔޫރިން 
ދުވާލުގަޑީގައި ގިނަގިނައިން ހިމަގޮދަން ފެން 
ޓޮކްސިސް  ފެނުން  ހިމަގޮދަނުގެ  ބޯށެވެ. 

ދޮވެވި ސާފުވެއެވެ.

ދުވަހީ  ;  – ދުރުކޮށްދިނުމަށް  ކެންސަރުން 
ހިމަނާށެވެ.  ހިމަގޮދަން  ނާސްތާގައި 
ވޯޓާރ(،  )ބާލީ  ފެން  ބާލީ  ތަލްބީނާ، 
ތަކެތި  ފަދަ  ބަނަސް  ޕާން،  ހިމަގޮދަނުގެ 
ކެންސަރާއި  ހަމުގެ  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 
ކެންސަރާއި  ގޮހޮރުގެ  ކެންސަރާއި  ބަނޑުގެ 
ކެންސަރުތައް  ކެންސަރުފަދަ  އުރަމަތީގެ 
ބާރލީއަކީ  ދަށްކޮށްދެއެވެ.  ސެލީނިއަމުން 
ލިއްބައިދޭ  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ސެލީނިއަމް 
ހަމުގެ  ގޮވާމެކެވެ. ސެލީނިއަމްގެ ސަބަބުން 
ގެއްލުންދޭ  އިތުރުކޮށްދީ ސެލްތަކަށް  ދެމުން 

ފްރީ ރެޑިކްލްއިން ދުރުކޮށްދެއެވެ.

;  – އެނީމިއާއަށް  އަދި  ކޮންސްޓިޕޭޝަން 
ޕައުޑަރ  ބާރލީ  ފެހި  ސައިސަމުސާ   ½

އެއަށްފަހު  ސައިސަމުސާ   ½ )ފައްޓާދުވަހު 
އިތުރުކުރެވިދާނެ(  ސައިސަމުސާއަށް   2-3
ތަށްޓަކަށް  ޖޫސް  ނުވަތަ  ތަށްޓަކަށް  ފެން 
)ގްރީން  ބޭނުންކުރާށެވެ.  އެއްކުރުމަށްފަހު 
އަދި  ވެސް  ޕައުޑާ  އެކްސްޓެރެކްޓް  ބާރލީ 
ޚާއްޞަ  ބޭސްތަކަށް  ވެސް  ބޭސް  ގުޅަ 
މި  ހުންނާނެއެވެ.  ލިބެން  ފިހާރަތަކުން 
އޭގައިވާ  ކުރިން  ބޭނުންކުރުމުގެ  ބޭސް 

ކިޔާލުން  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  އިރުޝާދުތައް 
ވަރަށް މުހިންމެވެ. 

ޖެހެއެވެ.  ފަރުވާތެރިވާން  ބޭނުންކުރުމުގައި 
ފަރާތްތައް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ބޭސް  އަދި 
ބޭނުންކުރާންވީ  ބޭސް  ޚާއްޞަ  ބޭނުންކުރާ 
ހިމަގޮދަން  ހަމަނުކޮށް  )ޑޯޒޭޖް(  މިންވަރު 

ބޭނުންކުރުން އެދެވިގެންނުވެއެވެ.

ޯވާޓރ(  )ާބރލީ  ފެން  ިހަމޮގދަުނގެ 
ަތްއާޔުރުކާރެނ ޮގްތ

ބޭނުްނވާެނަތެކިތ:

8 ޖޯޑު ފެން ½

1 ޖޯޑު ހިމަގޮދަން ½

2 ލުނބޯ )ބޭނުންނަމަ( ½

¼ ޖޯޑު މާމުއި )ބޭނުންނަމަ( ½

ގޮދަންކޮޅު  ½ ހިމަ  ފެނާއި  ތެއްޔަކަށް 
އެޅުމަށްފަހު މަތި ޖަހައިގެން ކައްކާށެވެ. 

ގިނި މަޑުކުރުމަށްފަހު 30 މިނިޓުވަންދެން  ½
ކައްކާށެވެ. 

ހިމަގޮދަން  ½ ފުރޭންޏަކުން  އެއަށްފަހު 
)ފުރާނާލުމަށްފަހު  ފުރާނާލާށެވެ.  ފެން 
ހަނޑުލުގެ  އުކާނުލާ  ހިމަގޮދަންތައް 

ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(

ބުއިމެއްގެ  ½ ހިހޫވުމުން  ފެން  ހިމަގޮދަނުގެ 
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ގޮތުން  ½ ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ރަހަ  އަދި 
ދޭއިރު(  ކުޑަކުދިންނަށް  )ޚާއްޞަކޮށް 
ލުނބޮލުގެ ހުތް އަދި މާމުއި އެއްކުރުމަށްފަހު 

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ާޚްއަޞ ަސާމުލަކެމްއދޭްނީވ ކަްނަތްއަތްއ
ފައިދާތަކެއް  ނުހަނު  ހިމަގޮދަނަކީ 
ނަމަވެސް  އެއްޗަކަށްވީ  ލިއްބައިދޭ  ހަށިގަނޑަށް 
ޚާއްޞަ  ވެސް  ބޭނުންކުރުމުގައި  ހިމަގޮދަން 

ސަމާލުކަމެއް ދޭންވީ ދެތިން ނުކުތާއެއްވެއެވެ.

ފަރާތްތަކާއި  » އެލާރޖީވާ  ގްލަޓަން  އެއްކަމަކީ 
ފަރާތްތައް  ހުންނަ  ޑިސީސް  ސިލިއެކް 
އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ހިމެނޭ  ހިމަގޮދަން 

ބޭނުންނުކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކީ ޓައިޕް 2 ޑައިބެޓިކްސް ހުންނަ  »
މިންވަރު  ހަކުރުހުރި  ލޭގައި  ފަރާތްތައް 
ދަށްކުރުމަށް ބޭސް ބޭނުންކުރަމުން ހިމަގޮދަން 
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ޑޮކްޓަރު  ތިއޭޓަރުން  އޮޕަރޭޝަން 
ނުކުތުމާއެކު ޝާވީން ގޮސް ޑޮކްޓަރުގެ ގައިގައި 
އޮޅުލައިގަތެވެ. ޝާވީން ދެލޯ ވަނީ ކަރުނުން ތެމި 
ހަމައަކަށް  ޝާވީން  ބެލީ  ޑޮކްޓަރު  ފޯވެފައެވެ. 

އަޅުވާލެވޭތޯއެވެ. 

''ޝާވީން، ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް 
މިދުވަސް އަންނާނެ ކެތްކުރޭ. ހިތްވަރުކުރޭ.''

ޑޮކްޓަރުގެ މި ޖުމްލައާއެކު ޝާވީންގެ 
ކުޑަކަކޫ  ފެށިއެވެ.  ރޯން  އަޑުނަގާ  އަޑުން 
އަހަރު   3 ކައިވެނިކުރިތާ  ތިރިވިއެވެ.  މައްޗަށް 
ބޮޑު  ދުވަހަކީ ޝާވީންގެ ދިރިއުޅުމުގައި  ފުރުނު 
ދުވަހަކަށްވިއެވެ.  ޖެހިގެންދިޔަ  ލައްގަނޑެއް 
ދިޔައީތީއެވެ.  ވަކިވެގެން  ދުނިޔެއާ  ޔަދާން 
ޔަދާން ދުނިއެ ދޫކުރުން ވެގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި 
އާއި  ޒާހިދާ  ނޫނެވެ.  ހިތާމައަކަށް  ޝާވީންގެ 
ދުނިޔެ  ދަރިފުޅު  ހަމައެކަނި  ހުރި  ހިލްމީގެ 
ދޫކުރުން ވެގެންދިޔައީ އެ ދެމަފިރިންގެ އެންމެހާ 
އުފާތައް ނެތިވެގެންދިޔަ ކަމަކަށްވެސް މެއެވެ. 

ޝާވީންގެ ބަސްހުއްޓި މާޒީގެ ތެރެއަށް 

ްޕަރިއެވްޓ ާޝިފުޢ ަޢްބުދهللا

އުމުރުން  އެހެންތާއެވެ.  ވާނީވެސް  ގަންބާލިއެވެ. 
23 އަހަރުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހިތްދަތި ދުވަސްތައް 
ގުނަންޖެހުނީ ޝާވީންގެ ސަބަބުންކަން އިހުސާސް 
ކައިވެނީގެ  ޝާވީން  ޔަދާންއާ  ފެށީތީއެވެ.  ވާން 
ވެސް  އާއިލާއިން  ދެފަރާތުގެ  ގުޅުނީ  ގޮތުން 
 2 އުޅޭތާ  ލޯބިން  އެކުގައެވެ.  ރުހުމާ  ފުރިހަމަ 
ނުހަނު  ފެށީ  ޙަޔާތެއް  ޒަވާޖީ  އަހަރުވުމަށްފަހު 
ލޯބި  ޔަދާންގެ  އެކުގައެވެ.  އުންމީދުތަކާ  ފޮނި 
ޝާވީންގެ  މަޑުމޮޅިކަމުން  ފިރުމުންތަކާއި 
އުޅުމަށް  ޝާވީންގެ  ދިޔައިރު  ފޮޅެމުން  ދުނިޔެ 
އަންނަންފެށި ބަދަލަކީ ޔަދާންއަށް އެނގިއްޖެނަމަ 

ޔަދާންގެ ހިތަށް ކެއްވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

ހޮސްޕިޓަލެއްގައި  ސަރުކާރުގެ  ޔަދާން 
ގެންދިޔައީ  އަދާކުރަމުން  ޒިންމާ  ނަރުހެއްގެ 
އެންމެ  ހާލަތު  ބަލިމީހުންގެ  އުފަލާއެކުގައެވެ. 
ގާތުން ބަލާނެ އެއްބަޔަކީ ނަރުހުންނެވެ. ފުރާނަ 
ބަލިތައް  ނުރައްކާތެރި  ލައިގެން  އަތްމައްޗަށް 
އެހީތެރިވަނީ  އެމީހުން  މީހުންނަށް  ޖެހިފައިވާ 
ކޮންމެއަކަސް  އެކުގައެވެ.  އޯގާތެރިކަމާ  ނުހަނު 
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށްވާ 

ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  ޔަދާންއަށް  ޒިންމާއެކެވެ. 
މަސައްކަތްކުރަން  ގާތު  ބަލިމީހެއް  ވަންދެން 
އަދި  އެނގެއެވެ.  ޝާވީންއަށް  ޖެހިފައިވާކަން 
ކޮންމެ  ޝާވީން  މީހެއްތޯ  ކިހިނެއްވެފައިވާ  އެއީ 
ދުވަހަކުހެން ޔަދާންއާ ސުވާލުކުރެއެވެ. ޔަދާންގެ 
މީހެކޭބުނެ  އުޅޭ  ބަލިވެ  ވަރަށް  އެއީ  ޖަވާބަކީ 
ބަދަލުކޮށްލުމެވެ.  މައުޟޫ  އަދި  ކުރުކޮށްލުމެވެ. 
މިހެންގޮސް އެތައް ދުވަހެއް ވޭތުވީފަހުން ޔަދާން 
ބަލިވެއިނދެއްޖެއެވެ. މިކަން ޔަދާންއަށް އެނގުނު 
ނަމަވެސް ޝާވީންއަކަށް ނޭންގެއެވެ. ކައިވެންޏަށް 
3 އަހަރުފުރޭ އުފާވެރި ދުވަހު އެވާހަކަ ބުނުމަށް 
ކޮންމެ  އާދައިގެމަތިން  މަޑުކުރީއެވެ.  ޔަދާން 
ޑިއުޓީއަކަށް ޔަދާން ގެންގޮސް ގެއަށް ގެނެސްދީ 

ހަދަނީ ޝާވީން އެވެ.

ހުރި  ޑިއުޓީގައި  ދަންވަރު  ޔަދާން 
ރެއެކެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭވެހެއެވެ. ދަންވަރު ޑިއުޓީއަށް 
ދުވަހު  އަންނަ  ޖެހިގެން  ޝާވީނަށް  ދިއުމަށްފަހު 
ޔަދާން  ބޭނުންވާނެތީ  ނިދި  ދިއުމަށް  އޮފީހަށް 
ޝާވީންއަށް މިވަގުތުތަކުގައި ގުޅައި އުނދަގުލެއް 
ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެރޭ ކަންދިމާކުރީ މުޅިން 
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ބަލިވެއިނުމާއެކު  ޔަދާން  ގޮތަކަށެވެ.  ތަފާތު 
ސިކުނޑިއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބުރަ ރެއަކަށް 
ބޯއަނބުރާގޮތްވެފައި  ޒާތަކަށް  ވެގެންދިޔައެވެ. 
ހުރި ޔަދާންއަށް ހޮޑުލެވެން ފެށިއެވެ. އެހިސާބަށް 
ކަންތައް ދިއުމުން ޔަދާން ގެއަށްގޮސް އަރާމުކުރުމަށް 
ޔަދާން  އެވަގުތު  އެންގިއެވެ.  އިންޗާޖް  ޑިއުޓީ 
ގުޅުމުން  އެތައްފަހަރަކު  ގުޅިއެވެ.  ޝާވީންއަށް 
ވެސް ފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. ޔަދާންގެ ހިތް 
ބުނަމުންދިޔައީ ޝާވީން ނިދާފައި އޮތުމުން ފޯނު 
ނުނެގުނީ ކަމުގައެވެ. އެހެންވެ ހިސާބަކަށް ވާރެ 
ޔަދާން  އަރައިގެން  ޓެކްސީއަކަށް  ތުނިކޮށްލުމުން 

ގެއަށްދިޔައެވެ. 

އެންމެފުރަތަމަ  ގެއަށްވަނުމާއެކު 
ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ މޭޒުމަތީގައި އޮތް ޝާވީންގެ 
ފޯނެވެ. ޔަދާން ހިތާހިތާ ބުނެލިއެވެ. ''ފޯނުވެސް 
ބޭރުގަ ބާއްވާފަ ނިދީ ދޯ.'' އެހެންބުނެ ކޮޓަރިއާ 
ހިތަށް  ޔަދާންގެ  ހިނގައިގަތުމާއެކު  ދިމާއަށް 
ވަރަށް  މެދުވެރިވިއެވެ.  ނުތަނަވަސްކަމެއް 
ކޮންމެވެސް  ފެށިއެވެ.  ތެޅެން  ހިތް  ބާރަށް 
ކަމެއް ވަރަށް ގޯސްވެއްޖެ ކަމަށް ޔަދާންގެ ހިތް 
ޖެހިލުންވެ  ވަރަށް  ޔަދާން  ބުނަމުންދިޔައެވެ. 
ކޮޓަރީގެ  ގޮސް  ހިނގުމެއްގައި  މަޑުމޮޅި  ހުރެ 

ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. 

ހަޅޭލައިގަނެވުނެވެ.  އަށް  ޔަދާން 
ނެތްހާ  އަޑުގެ  ޝާވީންއަށް  ބޭއިޚްތިޔާރުގައި 
ރޮއިގަނެވުނެވެ.  ގޮވާލެވުނެވެ.  ބާރުމިނަށް 
ފައިދަށުން  ޔަދާންގެ  ހީވީ  ޔަދާންއަށް  އެވަގުތު 
ހަފްތާއެއްހާ  މީގެ  ދަމައިގަތްހެނެވެ.  ބިންގަނޑު 
ދޫކޮށްލި  އަރާމުކުރަން  ގޭގައި  ދުވަސްކުރިން 
ފިރިމީހާ  ލޯބިވާ  ޔަދާންގެ  ގޮވައިގެން،  ނާދިޔާ 
ނިދަން އޮތް މަންޒަރު ފެނުމުންނެވެ. މި މަންޒަރު 
އެވަގުތު  ޔަދާން  ގިސްލަމުން  ރޮމުން  ފެނި، 
މަންމަގެ  ޔަދާން  ދުއްވައިގަތީ  ގެއިންނުކުމެ 
ހުރި  ހާސްކަންމަތީގައި  ދިއުމަށެވެ.  ގެއާދިމާއަށް 
ޝާވީން ގޮތްހުސްވެފައި ހުރީ ދެން ކުރާނެ ކަމެއް 
އަދި ހަދާނެ ގޮތެއް ނެތުމުންނެވެ. ޔަދާން ބަލި 
ހާލަތާމެދު ވިސްނުމެއް ފިކުރެއްނެތި ދުއްވައިގަތީ 
އެންމެ  އިތުރަށް  ބޭވަފާތެރިކަމަށް  ޝާވީންގެ 
ސިކުންތަކު ވެސް މަޑުކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

ދުވެފައި  ތެރޭގައި  ވިއްސާރައިގެ 
ދުވުމަށް  ޔަދާންގެ  މަގުހުރަސްކުރަމުންދިޔަ 

ސްޕީޑެއްގައި  ބާރު  ދިޔައެވެ.  ހުރަސްއެޅިގެން 
ޔަދާންއަށް  ޖެހި  ކާރެއްގައި  އައި  ދުއްވާފައި 
ކޮންމެއަކަސް  އަނިޔާވިއެވެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 
ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ވަގުތުން ޔަދާން ހޮސްޕިޓަލަށް 
ނަރުހުންގެ  އޮތީ  ޔަދާން  ގެންދިޔައެވެ. 
އަޅާފައިވާ  ކަރުގައި  އަދި  ޔުނީފޯމުގައިކަމުން 
އެއީ  މީހުންނަށް  ހޮސްޕިޓަލުގެ  އައިޑެންޓިޓީން 
ކާކުކަން އެނގުނެވެ. އަދި ވަގުތުން ފަރުވާދިނުމަށް 
އެމަޖެންސީން  ވެއްދިއެވެ.  ރޫމަށް  އެމަޖެންސީ 
މާބޮޑަށް  ހާލު  ޔަދާންގެ  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު  ކުޑަ 
ސީރިއަސް ވުމުން އައިސީޔޫއަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. 
ހޮސްޕިޓަލްތެރެ ވަނީ ހަލަބޮލިވެފައެވެ. ދަންވަރުގެ 
ވަގުތުގައި ޔަދާންއަށް އެހެންވީ ސަބަބެއް ބެލުމަށް 
އުޅޭ  މަސައްކަތު  ހޮސްޕިޓަލުގައި  ޔަދާންއާއެކު 
ނަރުހުން އައިސީޔޫ ކައިރިއަށް އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. 
އަދި މާ ލަސްތަކެއްނުވެ ހޮސްޕިޓަލުން ގުޅުމާއެކު 
ޝާވީން  އަދި  ބައްޕަ  އާއި  މަންމަ  ޔަދާންގެ 
ނެތެވެ.  ކުރާނެކަމެއް  އައެވެ.  ހޮސްޕިޓަލަށް 
ޒާހިދާ އާއި ހިލްމީގެ ހިތްވަނީ ކުދިކުދިވެފައެވެ. 
ދަރިފުޅަށް  ހަމައެކަނި  ލިބުނު  ދެމަފިރިންނަށް 
އެހެން ކަންތައް ދިމާވި ސަބަބެއް ހޯދުމަށް ހިލްމީ 
އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރިއެވެ. އަދި ހިލްމީ އެތަކެއް 
ސުވާލެއް ޝާވީންއާ ކުރިމަތިކުރުވިއެވެ. އެހެނަސް 
މީހާ  މުޅި  ނުދެއްކެއެވެ.  ވާހަކައެއް  ޝާވީންއަށް 
މާޔޫސްވެ ކުރެވުނު ކުށާމެދު ހިތާމަކުރެވެނީއެވެ.

ޚަބަރު  ހިތާމަވެރި  އެ  ޝާވީންއަށް 
ދިނުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރު ހިނގައިގަތެވެ. އަދި އިތުރު 
ދިޔައީއެވެ.  ޑޮކްޓަރު  ލިބޭނެކަމަށްބުނެ  ތަފުސީލު 
އައިސީޔޫއިން  ނުވަނީސް  ގިނައިރުތަކެއް  މާ 
އަތަށް  ޝާވީންގެ  ކުއްޖަކު  ނަރުސް  ނުކުތް 
އޭގައިއޮތީ  ދިއްކޮށްލިއެވެ.  ކަރުދާސްގަނޑެއް 
ނަރުސްކުއްޖާ  ސުވާލުކުރުމުން  ކޯއްޗެއްތޯ 
ކުރިން  މަރުވުމުގެ  ޔަދާން  ބުނެލިއެވެ.''ތި 
ލިއެދިނުމަށް އެދުނު ވާހަކައެއް. ތިކަން އެނގޭނީ 
އިރުކޮޅަކުން  އެކަނި.  ޝާވީންއަށް  އަހަރެންނާއި 
ނަރުސްކުއްޖާ  މިހެންބުނެ  ހަވާލުކުރާނެ''  ބޮޑީ 
ހިނގައިގަތެވެ. އޭގައި ވަނީ ކޯއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް 

ޝާވީން އަވަސްވެގަތެވެ. 

ދުވަހަކު  ދާން  ޝާވީންއެވެ.  ''ލޯބިވާ 
ވެސް ޝާވީންއަށް ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. ޝާވީން 
ދާންއަށް އެ ފުރުޞަތެއް ނުވެސް ދެއެވެ. އެހެނަސް 

ޝާވީންގެ  އެނގިއްޖެއެވެ.  މިހާރު  ދާންއަށް 
މުޑުދާރު ކަމުން ސަލާމަތްވުން ދާން އަށް މާ ހިތަށް 
ފަސޭހައެވެ. އެއީ ނާދިޔާއެވެ. މީގެ ހަފްތާއެއްހާ 
ދުވަސްކުރިން ނާދިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން އެ ދޫކޮށްލީ 
2 މަސްދުވަސްވަންދެން ފަރުވާކުރުމަށް ފަހުއެވެ. 
އަންހެންކުއްޖާ  އެ  ޕޮޒިޓިވް،  އަށް  އެޗްއައިވީ 
ޝާވީން  އުޅުނުއިރު،  ގޮތަކަށް  ތިފަދަ  އާއެކު، 
މިހާރު ސަލާމަތުން ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ. ދާންއަށް 
އެބަލި  އޭނާއަށް  ގޮތުގައި  ކިޔައިދިން  ނާދިޔާ 
ޖެހުނީ ކާކު ކިބައިންކަން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް 
ނާދިޔާ  ކަމަށް  ކުރިއަށްދާ  އަދިވެސް  އެގުޅުން 
ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާ އެއީ މީހަކާ އިނދެގެން 
އުޅޭ މީހެއްކަމާއި އެމީހާ އިނދެގެން އުޅެނީވެސް 
ދާން  މިއަދު  ކިޔައިދިނެވެ.  ކަމަށް  ނަރުހަކާ 
އުފާކުރަންވީ ދުވަހު ހިތާމަތައް ހީނުކުރާ މީހެއްގެ 
ވަރަށް  ކުރަންޖެހުނީތީ  ތަހަންމަލް  ފަރާތުން 
ނަރުސްކުއްޖަކީ  ބަދުނަސީބު  އެ  ހިތްދަތިވެއެވެ. 

ދާން ކަން މިހާރު އެނގިއްޖެއެވެ. 

އެފަދަ  ވެސް  ދުވަހަކު  އަޑުއަހާށެވެ. 
ސުވާލެއް ވެސް ދާން ޝާވީންއާ ނުކުރީ އެއްވެސް 
ބޭނުން  ބާއްވަން  ވަހުމެއް  އަދި  ޝައްކެއް 
ނުވާތީއެވެ. އެހެނަސް ދެން ޝާވީންގެ ޖާދޫގައި 
ނުވެއެވެ.  ހިއެއް  ހުންނާނެހެން  ދާން  ޖެހެން 
ޝާވީންގެ  ނަމަވެސް  ނެތް  ދުނިޔޭގައި  ދާން 
ގޯސް  އަދި  ބޭކާރު  ވިސްނާށެވެ.  ސަލާމަތާމެދު 
ބޭނުންވާ  ދޭން  އަދި  ދުރުވާށެވެ.  ގުޅުންތަކާ 
މެސެޖެކެވެ.  އުފާވެރި  އެބައޮތެވެ.  މެސެޖެއް 
އެހެނަސް މިއަދު ހިތާމަކުރާނެއެވެ. ދާން މިދަނީ 
ދާންގެ ބަނޑުގައި އޮތް ޝާވީންގެ ދަރިއަކާ ވެސް 

އެކުގައެވެ."

ރޮއިގަނެވުނެވެ.  ޝާވީންއަށް 
ބޮނޑިކޮށްލެވުނެވެ.  މެޔާލާ  ކަރުދާސްގަނޑު 
އެވަނީ  މިހާރު  ނަމަވެސް  ވިއެވެ.  ހިތްކުދިކުދި 
ވަގުތު ފަސްދީ ގޮސްފައެވެ. ޝާވީންގެ ސަބަބުން 
ޔަދާންގެ ނިމުން އެއައީ ޝާވީން ވެސް އުންމީދު 
ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތު ފާއިތުވެ 

ނަސީބު ފަސްދީ ހިނގައްޖެއެވެ. 

-ނިމުނީ-
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ްޕަރިއެވްޓ ުޝާހ ޫމާސ ަނީސުރ 

ދުނިޔެ  ދާއިރާއިން   ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ކުރިއަރަމުންދާ  އަދި  ކުރިއަރާފައިވާ 
އެއްހަމައެއްގައި  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި  ޒަމާނެއްގައި 
ވަރަށްވެސް  ތިބުމަކީ  ފައިތިލަސާބިތުކޮށްގެން 
މުހިންމު ކަމަކަށްވަނީ ވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ 
އަންނަ  ގޮތުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޤައުމަކުންވެސް 

ޓެކްނޮލޮޖީ  އެފަދަ  އިސްކަންދީ  ކުރިއެރުންތަކަށް 
ދެނެގަނެ ބޭނުން ކުރުމަށް އެހާމެ ޝަޢުޤުވެރިކަން 
އުފެދިފައިވަނީ ޒަމާނި ތަރައްޤީ އާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
ނަމަވެސް  ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.  ކަމަށް  ގުޅުފައިވާތީ 
ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މިފަދަ  ޙަޤީޤަތަކީ،  ދަންނަންވީ 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރިއެރުންތަކާއެކު 
ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކެވެ. އިތުރުވެފައިވާ 
ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ތުރެޓްތަކެވެ.  ސައިބަރ 
ގިނަ  އުފައްދާފައިވާ  ކުރިއެރުންތަކާއެކު 
ބޭނުންކުރުމުގައި  އެތަކެތި  ޑިވައިސްތަކަކީ 
ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި އިންޓަރނެޓާއި 
ޑިވައިސް  ހުންނަންޖެހޭ  ގުޅިފައި 
ތަކެކެވެ. މިހެންކަމުން މިފަދަ ކޮންމެ 
ހެކަރުންގެ  ވެސް  ޑިވައިސްއަކީ 
ނުވަތަ ނަހަމަ ބޭނުންތަކެއް ހިފުމަށް 
ޝިކަރާއަކަށް  ބައެއްގެ  ބޭނުންވެފައިވާ 
ވެފައިވާ ޑިވައިސްތަކެކެވެ. މިސަބަބާހުރެ 
ދުވަހެއް  ވެސް  ތުރެޓްސްތައް  ސައިބާރ 
 2017 އިތުރުވަމުންނެވެ.  މިދަނީ  ދުވަހަކަށް 
ހެކްސް،  ސައިބަރ  އެތަކެއް  އަހަރުގައި  ވަނަ 

ލީކްސް އަދި ޑޭޓާ ބްރީޗަސް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު 
ތަޖުރިބާކަރުން ގަބޫލްކުރާގޮތުގައި މިއަހަރު އެތަކެއް 
ގުނައެއް މިފަދަ އެޓޭކްތައް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ޒަމާނުގެ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ސަރުކާރުގެ 
ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ  އަދި  ވުޒާރާތަކާއި  އެކި 
ކުންފުނިތަކަކީ ވެސް އެތަންތަނުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ވަސީލަތްތައް  އެކި  ކުރިއަރާފައިވާ  ގޮތުން 
މިފަދަ  ވުމާއެކު  ތަންތަނެވެ.  ބޭނުންކުރެވެމުންދާ 
ތަންތަނަކީ ވެސް އެކިކަހަލަ ސައިބާރ ތުރެޓްތަކަށް 
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ތަންތަނެވެ. ހެކަރުން އެޓޭކްތައް 
ތަކެވެ.  ޕްލެޓްފޯރމް  ލިބިފައިވާ  ކުރުމަށް 
އޮގަނައިޒްކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ހެކަރުންނަކީ 
މަސައްކަތްކޮތްދޭ  އަގުތަކަށް  ބޮޑެތި  އެހާމެ 
އެހެންކަމުން  ވެފައެވެ.  މިވަނީ  މިއަދު  ބަޔަކަށް 
ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ކުރިއަރާފައިވާ  ވެސް  އެމީހުންނަކީ 
ވަސީލަތްތައް ފޫއަޅުވާލާފަދަ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ 
ހުރުމާއިއެކު  ކަންމިހެން  ވެފައެވެ.  ބަޔަކަށްވަނީ 
ހުނަރުގެ  އެމީހުންގެ  ވަސީލާތްތަކާއި  މިފަދަ 
ބޭނުންކޮށްގެން އެތަކެއް ލޭޔާރއެއްގެ ސެކިއުރިޓީ 
ފޫއަޅޫވާލާ އެކި މުވައްސަސާތައް ބްރީޗްކޮށްލާތަން 

ެޓްކޮނޮލީޖާއެއުކ  ުކިރައަރުމްނާދ 

ަސިއބަރ ުނަރްއާކ ޮބުޑ!
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ފެންނަނީ މަދެއްކޮށެއްނޫނެނެވެ. 

ދިވެހި  ތަކުގައި  އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ   
ވެފައިވާ  ކުރިމަތި  ރާއްޖެއަށް 
ބަލާލާއިރު،  ތްރެޓްތަކަށް  ސައިބާރ 
އިންޓަނެޓް  އަދި  އިންޓަނެޓް 
އެހެނިހެން  ގުޅިފައިވާ  އާއި 
ބުރުއެރުވުމަށްޓަކައި  ހިދުމަތްތައް 
އޮފް  ޑިނަޔަލް  "ޑިސްޓްރިބިއުޓަޑް 
އެޓޭކް  )ޑީ-ޑޮސް(  ސަރވިސް" 
ތައް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭ 
ދުވަސްވަރު  އެކި  ތަކަށް  ކުންފުނި 
ކުރުވައެވެ.  ކުރިމަތި  މަތިން 
ފަރުދީ  އެހެން  އަދި  ޕާސްވޯރޑް 
ހިންގާ  ހޯދައިގަތުމަށް  މަޢުލޫމާތުތައް 
"ސްޕިއަރ  އަދި  "ފިޝިންގް"  އެކި 

ފިޝިންގް" އެޓޭކް ތަކުގެ މަޅީގައި ދިވެހިން ވެސް 
ޖެހި އެކި މިންވަރުގެ ފަރުދީ އަދި މުއައްސަސާ 
ވަމުން  ކުރިމަތި  ގެއްލުންތައް  ލެވެލްގައި  ތަކުގެ 
ވަކާލާތު  އެކްޓިވިސްޓުން  އިންޓަނެޓް  ދެއެވެ. 
ގުޅިގެން  ކަންކަމާއި  އެކި  ކުރަމުންގެންދާ 
ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް  އަދި  އަޑުފެތުރުމަށްޓަކައި 
ހިދުމަތަށް ބުރޫއެރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ވެބްސައިޓް 
ހެކް  ނުވަތަ  ޑީފޭސް  ވެބްސަރވިސްތައް  ތަކާއި 
ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާލެއް މަދެއް ނޫނެވެ. 
ސިއްރު  ދަށުން  ހަރަކާތްތަކުގެ  އެސްޕިއޮނާޖް 
އެކި  މަޤްސަދުގައި  އެއްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 
ފަރާތްތަކުން މެލްވެރ ނުވަތަ ވައިރަސް އެޓޭކްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި އެކި މުވައްސަސާތަކަށް އަމާޒު 
ކޮށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެމުންގެންދާކަން ފާހަގަ 
އިތުރުން  މިކަންތައްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ވެސް އެކަށީގެންވާ އައި.ޓީ ސެކިއުރިޓީ 
ޕޮލިސީ  އަދި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  ތަކެއް 
ހިތްހަމަ  މެދު  މުއައްސަސާތަކާއި 
އެކަށީގެންވާ  މުވައްޒަފުންނާއި  ނުޖެހޭ 
މުވައްޒަފުންގެ  ލިބިފައިނުވާ  ތަމްރީނު 
ދުއްތުރާތަކާއި  އެކި  ކުރިމަތިވާ  ކިބައިން 
ފަދަ  ކުރުން  ލީކް  މަޢުލޫމާތު  ސިއްރު 
ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުން ތަކަކީ 
ވާކަންކަމެވެ.  އިތުރުވެފައި  އިންތިހާއަށް  ވެސް 
ތަކުގެ  ތްރެޓް  ސައިބަރ  ކުރިމަތިވާ  ރާއްޖެއަށް 
ނަމަ  ހިމަނާނުލައިފި  ބްލެކްމެއިލް  ގައި  ލިސްޓް 

ފުރިހަމަ ނުވާނެއެވެ. 

ސައިބާރ  ކުރިމަތިވާ   ފަރުދީގޮތުން 
ސޯޝަލް  ވިސްނާލަމާހެއްޔެވެ.  ތްރެޓްތަކަށް 
ޕޯސްޓްސް،  ކުރެވިފައިވާ  ޕަބްލިކް  މީޑިޔާގައި 
ޕޭޖްތަކަށް  ކުރަމުންދާ  ފޮލޯ  އަދި  ލައިކްސް، 
ލިބުމަކީ  އީމެއިލްތައް  ސްޕޭމް  ބިނާކޮށް 
ތަކުގައި  އީމެއިލް  ގިނަ  މިފަދަ  އާންމުކަމެކެވެ. 
ގޮތްނޭނގޭ ލިންކްތައް ހިމަނާފައި ހުރެއެވެ. އަދި 
ލިންކަކަށް  "ފިޝިންގް"  މިފަދަ  ގިނަފަހަރަށް 
ކްލިކް ކޮށްގެން އެކްސެސްވެވޭ ގިނަ ސައިޓްތަކަކީ 
ވައިރަހުން  ނުވަތަ  އިންފެކްޓަޑް"  "ވައިރަސް 
ފުރިފައިވާ ސައިޓްތަކެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން 
އެތަކެއް ލޭޔާއަކުން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ތިމާގެ 

ބަލިކަށިވެގެންދެއެވެ.  ސެކިއުރިޓީ  ސިސްޓަމްގެ 
މަގްސަދު  އެމީހުންގެ  ހެކަރުންނަށް  އަދި 

ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. 

ވިސްނާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން   
ތްރެޓްތައް  ސައިބާރ  މިފަދަ  ޖެހިފައިވަނީ 
މަދުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅު 
ތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި 
ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޓެކްނިކަލް  އެކަށީގެންވަނީ  ބޮޑަށް 
ހުށިޔާރުކަމާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުވަތަ  ތޯއެވެ؟ 
އަޅުގަނޑުމެން  ނައްތާލުމަށް  ތްރެޓްތައް  އެފަދަ 
މިންވަރުތޯއެވެ؟  ތައްޔާރުވެފައިވާ  ދުރަލާ 
މެދު  ނުރައްކާތަކާއި  ސައިބަރ  ގޮތުން  ފަރުދީ 
ހޭލުންތެރިވެ ހުށިޔާރު ކަމާއި އެކު ފަސްޖެހުމެއް 
ނެތި އަޅާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން ގައިމެވެ. 
"ފިޝިންގް" ހަމަލާތަކުގެ ގޮތުގައި ފޮރުވިގަނެގެން 
ތިބެ ފޮނުވާ ގޮތް ނޭންގޭ އިމެއިލްތަކާއި ޝޯޝަލް 
ގޮތްނޭންގޭ  ތަކުގައި  މީޑިއާ 
ތަކަށް  ލިންކް  ފޮނުވާ  މީހުން 
ޕާސްވޯރޑް  ކޮށްގެން،  ކްލިކް 
ރައްކާތެރި  މަޢުލޫމާތު  ތަކާއި 
ލިންކް  އެފަދަ  ކުރުމަށްޓަކައި 
ތަކަށް ކްލިކް ނުކުރާށެވެ. އަދި 
ނަމަ  ފޮނުވި  މީހަކު  ދަންނަ 
އަކުން  ލިންކް  އެފަދަ  ވެސް 
އަކީ  ޕޭޖް  ގެންގޮސްދޭ  ދެން 
ކަށަވަރު  ކަން  ޕޭޖް  ސައްޙަ 
ފޯނުތަކަށާއި  ކުރައްވާށެވެ. 
އިންސްޓޯލް  ސިސްޓަމްތަކަށް 
އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް  ކުރާ 
ދެވެނީ އެކަށީގެންވާ ޕާމިޝަންތައްތޯ ބަލާށެވެ. 

އަދި  ކުރިއަރާފައިވާ،  ޒަމާނީގޮތުން 
ފޭރިގަތުމުގެ  ޑޭޓާ  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ޕާރސަނަލް 
ޒަމާނެއްގައި  ބޮޑުވެފައިވާ  އެހާ  މައްސަލަތައް 
ތިމާގެ އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިގެން ތިބުމަކީ 
ވަރަށްވެސް މުހިންމުކަމެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި 
މިންވަރާއި  މަޢުލޫމާތުގެ  ހިއްސާކުރެވޭ  ތިމާއަށް 
މެދުވެސް މިއަދު މިއޮތީ ވިސްނާލަންޖެހިފައިއެވެ. 
ލޯ  އަޅުގަނަޑުމެންގެ  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  ޒަމާނީ 
ސައިބާރ  އަންނާނެ  މިންވަރަށް  ހުޅެވިފައިވާ 

ތްރެޓްތަކާއިމެދު ވެސް ވިސްނާލަމާ ހެއްޔެވެ.

ޯސަޝލް ީމިޑާޔަގއި ަޕްބިލކް ުކެރިވަފިއވާ ޯޕްސްޓސް، ަލިއްކްސ، ައދި ޮފލޯ 
ުކަރމުްނދާ ޭޕްޖަތަކށް ބިާނޮކށް ްސޭޕމް ީއެމިއްލަތއް ިލުބަމކީ އާްނުމަކެމެކވެ. 
ިމަފދަ ގިނަ ީއެމިއލް ަތުކަގއި ޮގތްޭނނގޭ ލިްންކަތއް ިހމަާނަފއި ުހެރެއވެ. ައދި 
ގިަނަފަހަރށް ިމަފދަ "ިފޝިްންގ" ލިްނަކަކށް ްކިލކް ޮކްށގެން ެއްކެސްސެވވޭ 
ަވިއަރހުން  ުނަވތަ  އިްނެފްކަޓްޑ"  "ަވިއަރސް  ަސިއްޓަތަކކީ  ގިނަ 
ޭލާޔައކުން  ެއަތެކއް  ަސަބބުން  ިމަކުމގެ  ައދި  ަސިއްޓަތެކވެ.  ުފިރަފިއވާ 
ަރްއާކެތިރުކެރިވަފިއވާ ިތާމގެ ިސްސަޓްމގެ ެސިކުއިރޓީ ަބިލަކިށެވގެްނެދެއވެ. 
ައިދ ެހަކރުންަނށް ެއީމހުްނގެ ަމްޤަޞުދ ާހިސުލުކުރަމށް ަމުގަފިހެވގެްނެދެއެވ.
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 ހިތްވުަރދުިނމުގެ ޤުައމީ އާިނމު 2018  ވަަނ އަހުަރ ލުިބުނ ިސފައްިނ

ހިތްޕުޅުގައި  ޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ  ކުޅިވަރުތަކަށް  ސަޤާފީ  ދިވެހި 
ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދުނީ، އޭނާ ވަރަށް ކުޑައިރުއެވެ. ބައްޕަ އަލްމަރްޙޫމް ކާށިދޫގޭ 
ދިވެހި  ފާހަގަކުރެވޭ  ބާރަށުން  ތާރަޖެހުމުގައި  ބޮޑުބެރުޖެހުމާއި،  ޢަބްދުއްރަޙްމާނަކީ 
ޘަޤާފަތުގެ މުރީދަކަށްވުމުން، ބައްޕަ އެކަން ކުރައްވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވައިގެންނެވެ.

ދިވެހި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުއްވަން ޢަމަލީގޮތުން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 
ފެށްޓެވީ، މީގެ އޮނަތިރީސް އަހަރު ކުރިން 1988 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މާލޭގައި 
އެ  ދުވަސްވަރު،  ކުޅެމުންދިޔަ  ކުޅިވަރުތައް  އެކި  ބެރުޖަހައި،  ގޭގޭގައި  ބައެއް 
ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ބޮޑުބެރު ޖައްސަވަން ފެށްޓެވިއެވެ. ސިފައިންގެ 
ވަޒީފާއަށް ވެދެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، އަލްމަރްޙޫމް މޭޖަރ ހުޅުލޭ މޫސައާއި، އަލްމަރްޙޫމް 
ކަނަކުރި އާދަމްފުޅާއި، އަލްމަރްޙޫމް މުރީދުބޭގެ އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަމާއެކު، ދިވެހި 
ކުރުދަނޑިއާއި،  ތާރައާއި،  ފުނަތަކާއި،  އުސޫލުތަކާއި،  ހަމަތަކާއި  ބޮޑުބެރުގެ 
ގޮތްތަކާއި  ވަޑައިގަންނަވާ  ހިއްޗަށް  އިތުރުން  މާބޮނޑީގެ  މާފަތި،  ދިގުދަނޑި، 

އުސޫލުތައް ދަސްކުރެއްވިއެވެ.

ބޮޑުބެރު  އެކިއެކި  ސްކޫލްތަކަށާއި،  އެކި  ރާއްޖޭގެ  މިގޮތުން، 
ގްރޫޕްތަކަށް ބޮޑުބެރު ޖަހަން ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި މިހާރުވެސް އެ މަސައްކަތް 
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ގޮތުގައި  ކާމިޔާބީއެއްގެ  އެންމެބޮޑު  ގެންދަވައެވެ.  ކުރައްވަމުން 
ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު ބޭއްވުނު ހެވިކަމާއި 
ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން، ސިފައިންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ]ދިވެއްސަކަށްވީތީ 
ތައްޔާރުކުރައްވައި،  ބެރުވެރިން   30 ބައިވެރިވި  ކުޅިވަރުގައި  މި  ފަޚުރުވެރިވަމޭ[ 
އެ ކުޅިވަރުގައި އަމިއްލަ ދެ ބީޓު އުފައްދަވައި، ބޮޑުބެރާއި ތާރައިގެ ހުނަރުތައް 

ދަސްކޮށްދެއްވި ދެއްވުމެވެ.

މިޔުޒިކް  އެންޑް  ބޭންޑް  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ 
ވިންގުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސިފައިންގޭގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް އަންހެނުންގެ ބޮޑުބެރު 
ގްރޫޕެއް އެކުލަވައިލައްވައި، މުޅިން އަލަށް 30 އަންހެން ކުދިންނަށް، ބޮޑުބެރު 
ޖަހާނެގޮތް  ތަކެތި  ކުޅޭ  އަޑުތައް  ކުދި  އަތްޖެހުމާއި،  ލަވަކިޔުމާއި،  ޖެހުމާއި، 
ގައި  ]ސިފައުފާ[  ސިފައިންގެ  އަދި  ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ.  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 
ބޮޑުބެރުގެ ހުށަހެޅުންތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލިއިރު، އެކަމުގެ  އަންހެނުންގެ 

ބޭއްވުނު  ސްރީލަންކާގައި  އޭގެފަހުން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤެވެ.  ހުންނެވީ  މުގުލުގައި 
އިޙްތިފާލެއްގައި ސިފައިންގެ ފިރިހެން ބޮޑުބެރު ގްރޫޕާއި އަންހެން ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުން 

ހުށަހެޅި ސަޤާފީ އެކި ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދެއްވީ ވެސް އޭނާއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަ ]މަންދީރަ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް[ އުފެއްދެވުމުގައި 
ޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ  އަދާކުރެއްވިއެވެ.  ދައުރެއް  މުހިންމު  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ވެސް، 
ޢާއިލާގެ ބޭފުޅެއްގެ ނަމުގައި އެ ގްރޫޕް ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވައި، ޒުވާން ކުދިން 
ގެންނަވައިގެން ބޮޑުބެރު ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި މި ގްރޫޕް ކުރިއަށް ގެންދެވީ 
ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި، ގާތް ރަޙްމަތްތެރިން ބައިވެރިކުރައްވައިގެންނެވެ. 2010 
ގައި  ޓީވީއެމް[  ޗެލެންޖު  ]ބޮޑުބެރު  ބޭއްވި  ރާއްޖޭގައި  އަލަށް  އަހަރު  ވަނަ 
ބައިވެރިވެ 3 ވަނަ، 2012 ވަނަ އަހަރު 1 ވަނަ އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު 
2 ވަނަ ]މަންދީރަ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް[ ހޯދިއެވެ. އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ، މި 
ދެންނެވި ބޮޑުބެރު ޗެލެންޖުގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި ވުޖޫދަށް ނެރެދެއްވީ ވެސް 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤުކަމެވެ.

މިނިވަން ފަންސާސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު މުޅި 
ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ދިވެހި ސަޤާފީ ކުޅިވަރު ޢީދު ]ފުނަ ޕްރޮގްރާމް[
ގައި، އިސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. 
މީގެއިތުރުން، މިނިވަންދުވަހު ބޭއްވޭ އެކިއެކި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް ކުދިންނާއި 
މުއައްސަސާތަކުން  އެކި  ސަރުކާރުގެ  އިތުރުން،  ކުރެއްވުމުގެ  ތަމްރީނު  މީހުން 
ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވައެވެ.  އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް ސަޤާފީ 
ބޭއްވި  ދަނޑުގައި  ރަސްމީ  ދުވަހު  މިނިވަން  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 އަދި 
ކުޅިވަރު އައިޓަމްތަކުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ 
ބެރުވެރިން  ގިނަ  އެންމެ  މިހާތަނަށް  ގެނެސް،  ބެރުވެރިން  ކަންކޮޅުތަކުން  އެކި 
އައިޓަމެއް  ދިވެހިވަންތަ  ބޭނުންކޮށްގެން،  ބެރުވެރިން(   150 )ގާތްގަނޑަކަށް 
ވެސް  ގޮތުގައި  މުދީރެއްގެ  އިސް  ދެއްވުމުގެ  ހުށަހަޅުއްވައި  ތައްޔާރުކުރައްވައި 

ހުންނެވީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤެވެ.

ޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ އުންމީދަކީ، ދިވެހި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި، 
މި ރޮނގުން އިތުރު ޒުވާނުން ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ނެރުއްވުމެވެ.

ވޮަރްނޓް އޮފަިސރ 1 ޢަބުްދއަްރއާްޒޤް ޢަބުްދއަްރޙާްމްނ

ާކށިދޫގެ، ހއ.ާބަރްށ

ދިވެހި ަސާޤފާަތއި ާއަދާކަދއިގެ ާދއާިރ:

ދިވެހްިނގެ ަސާޤފީ ކުޅިވުަރތައް ކުރިއުަރވައި ާއާލކުުރްނ

ހިތްވުަރދުިނމުގެ ޤުައމީ އާިނމް
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 ހިތްވުަރދުިނމުގެ ޤުައމީ އާިނމު 2018  ވަަނ އަހުަރ ލުިބުނ ިސފައްިނ

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މި  އަހަރު ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ 
ކުޅިވަރުގެ  ނުވަތަ  ޢަބްދުލްކަރީމް  އަޙްމަދު  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  އިނާމު 
ދަނޑުގައި މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ، ލޯންގޭއަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިއްބެވި 
ވޮލީ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 
ފެށްޓެވީ  އޭނާ  ކުޅުއްވަން  ވޮލީ  ކުޅުންތެރިއެކެވެ.  މަޝްހޫރު  ވަރަށް 
މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރައްވަން އުޅުއްވިއިރު 

2001 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ 
ކޯޗްކަމުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތަމްރީނުވި އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 
ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ، މި ކުޅިވަރުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިއަރައިގެންދިޔަ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފުރަތަމަ  އޭނާގެ  ގޮތުގައެވެ.  ކުޅުންތެރިއެއްގެ  މޮޅު 
މުބާރާތަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި ސާފް ގޭމްސްއެވެ. 
އެ މުބާރާތުގައި ޤައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނުނުއިރު މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމުން 
ޓީމަށް  ޤައުމީ  ޢަބްދުލްކަރީމް  އަޙްމަދު  ނުވެއެވެ.  ބާކީވެފައެއް  އޭނާ 
މެދުނުކެނޑި ކުޅުއްވާތާ މިއަހަރަކީ 14 ވަނަ އަހަރެވެ. މިވަގުތު ދިވެހި 
ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމުގައި ހުރި އެންމެ ސީނިއަރ އަދި ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން 

އެންމެ ދޮށީ ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް އޭނާއެވެ.

ކުޅެ،  ޓީމަށް  ވޮލީ  ޤައުމީ  ވަނީ  ޢަބްދުލްކަރީމް  އަޙްމަދު 
ފަހަރު  ދެ  ވެސް  މެޑެލް  ރަންވަންލޯ  އަދި  މެޑެލް  ރިހި  ފަހަރު  ދެ 
ހޯއްދަވައިދެއްވާފައެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމަށް 

ވެސް ލިބުނު އެންމެމަތީ ކާމިޔާބީއެވެ.

ވަޒީފާ  ފޯސްގެ  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 
އަދާކުރައްވަމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހުސް ވަގުތުތަކުގައި ވޮލީ ކުޅުއްވައި، 
އޭނާވަނީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެމޮޅު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު 
ދެފަހަރު ހޯއްދަވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، އެތައް މުބާރާތެއްގައި އެންމެމޮޅު 
އެންމެމޮޅު  މަޤާމާއި،  ސަރވަރގެ  އެންމެމޮޅު  މަޤާމާއި،  ބްލޮކަރުގެ 

ކުޅުންތެރިޔާގެ  އެންމެމޮޅު  ގޮތަކުން  ހުރިހާ  އިތުރުން،  ސްޕައިކަރގެ 
މަޤާމު ވެސް އޭނާވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ. އޭނާވަނީ ]ހަވީރު[ ނޫހުން ހޮވި 
ދެފަހަރު  ވެސް  މަޤާމު  ކުޅުންތެރިޔާގެ  ވޮލީބޯޅަ  އެންމެމޮޅު  އަހަރުގެ 
ގަދަ  ވާދަކުރައްވައި،  އެވޯޑަށް  މަތިން  ތިންފަހަރެއްގެ  ހޯއްދަވައި، 

ތިނެއްގައި ހިމެނިފައެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން، ދެ 
ވޮލީބޯޅަ  އެމްއެންޑީއެފްގެ  އަދި  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަތިން  ފަހަރެއްގެ 

ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކީ ވެސް އޭނާއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ  ގޮތުން،  ކުރެއްވުމުގެ  ޚިދުމަތް  ކުޅިވަރަށް 
ކޯޗުކަން  ކުޅުއްވައި،  ހިލޭސާބަހަށް  ގެންދަވަނީ  އޭނާ  ޓީމުތަކަށް  ވޮލީ 
ގިނަގުނަ  ނެރުއްވުމަށް  ކުޅުންތެރިން  އާ  ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ.  ވެސް 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި 
ސްކޫލްތަކަށް  އެކިއެކި  ބާއްވަވާފައިވާއިރު،  ކޭމްޕްތައް  ކޯޗިންގ 
ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  އޭނާ  ހިލޭސާބަހަށް  ވެސް  ކޯޗުކޮށްދެއްވުމަކީ 
މަސައްކަތެކެވެ. އަދި ވޮލީގެ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުކަން 
ކުޅެން ދަސްކޮށްދެއްވުމަކީ ވެސް  ވޮލީ  ކުޑަކުދިންނަށް  ކޮށްދެއްވުމާއި، 
އަޙްމަދު  މިގޮތުން،  މަސައްކަތެކެވެ.  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ކުރައްވާ  އޭނާ 
ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ކޯޗު ކަމުގައި ނުކުތް ޒުވާން ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު އަންނަނީ 
ހިލޭސާބަހަށް  މީގެއިތުރުން،  ކުޅެމުންނެވެ.  ޓީމަށް  ޤައުމީ  އޭނާއާއެކު 
އެ  ގޮތުން  އެހީތެރިވެދެއްވުމުގެ  ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް  އެކި  މަސައްކަތްކުރާ 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ  ހަރަކާތްތަކުގައި  ހިންގާ  ރާވައި  ފަރާތްތަކުން 
ވެސް، އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރައްވަމުން 

ގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ވޮލީ ބޯޅައިގެ އިތުރުން، އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަކީ، ބާސްކެޓާއި 
އެތްލެޓިކްސްގައި ވެސް ވާދަކޮށް ވަނަ ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

ް ްސާޓފް ާސޖްަނޓް އަޙްމުަދ ޢަބުްދލްކަރީމ

ތުިބޯރޒުގެ، ވ.ކޮެޔދޫ

ކުޅިވުަރގެ ާދއާިރ:

ކުޅިވުަރ ކުޅާުމއި، މީހްުނ ތަމްރުީނ ކުުރމުގެ ޮރނގްުނ

ހިތްވުަރދުިނމުގެ ޤުައމީ އާިނމް
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ޤައުމީ ލޯބީގެ ބާރު ގަދަ ވާހަކައަކީ އާ 
ބަޔަކު  އެތައް  ލޯބީގައި  އެ  ނޫނެވެ.  ވާހަކައެއް 
ވާހަކައެއް  އާ  ވެސް  ވާހަކައަކީ  ޤުރުބާންވީ 
ޤައުމުތަކަށް  ސަބަބުން  ލޯބީގެ  އެ  ނޫނެވެ. 
ވެސް  ކުރިއެރުމަކީ  މިނިވަންކަމާއި  ލިބުނު 
ނުލިޔެވި  ޞަފުޙާތަކުގައި  ރަން  ޤައުމުގެތަކުގެ 

އެ  ކޮށްދެއެވެ.  މަތިވެރި  ޤައުމު  އިހުސާސުން 
ތިމާގެ  މައްޗަށް  ޤައުމުތަކުގެ  އެހެން  ލޯބިން 
ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤައުމު އިސްކުރެވެއެވެ. އެ ޖަޒުބާތުން އަމިއްލަ  ޤައުމިއްޔަތު  ކުރަނިވިކަމަކީ 

މަފުހޫމެއްގެ ގޮތުގައި ޝަހީދުވުމާއި، މަރުވުމާއި 
ޤައުމީ  މިގޮތުން  ހިމެނިފައިވާކަމެވެ.  މެރުން 
ހަނދާނީ ބިނާތަކުގެ ގޮތުގައި ހުންނަނީ މަރުވެފައި 
މީހުންގެ ހަނދާންތައް އާކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައި 
ދިރުވުމަށް  ޒިކުރާތައް  އެ  ތަންތަނެވެ.  ހުންނަ 
މި  މަސައްކަތްތަކެވެ.  މާއްދީ  ކުރެވިފައިވާ 
ޤައުމެއްގެ  ޤުރުބާންވުމަކީ  އެނގެނީ  ކަންކަމުން 
ދެމި އޮތުން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 
ގުޅެނީ  ކަމެއް  ކޮންމެ  އެފަދަ  ކަމެއްކަމެވެ. 
ލޯތްބެއް  ޤައުމީ  ނުލައި  ތާރީޚާ  އެ  ތާރީޚާއެވެ. 

ނުއުފެއްދޭނެއެވެ. 

ޤައުމިއްޔަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއް ބަހާއަކީ 
ޒަމާނުގައި  މި  މިއީ  މަރުވުމެވެ.  ޝަހީދުވުމާއި 
ވެސް  ޒަމާންތަކުގައި  ކާބަފައިންގެ  އަދި  ވެސް 
ޤައުމިއްޔަތަށް ތަބާވި މީހުން ގަބޫލުކުރި ގޮތެވެ. 
މި ގަބޫލުކުރުމުގައި ދިރިގެންދަނީ ޝަހީދުންނާއި 
ޚިދުމަތެވެ.  އެމީހުންގެ  މީހުންނާއި  ދިޔަ  މަރުވި 
ގުޅުވައިދެނީ  ތާރީޚުތައް  ޚިދުމަތުގެ  އެ 
ޤައުމިއްޔަތާއެވެ. އެ ހަނދާންތަކުން އައުކޮށްދެނީ 
ކެރުމެވެ.  މިންނަތާއި  ޚިދުމަތާއި  ކާބަފައިންގެ 
ތާރީޚު އުޖާލާކޮށްދޭ ހަނދާންތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ޤައުީމ ލޯބި
ެއެވ.  ާތީރާޚ ަވްތެކްއ ުނުކެރޭވެނ

އަްނަވރު ިއްބާރީހމް 

ނަމަވެސް  ނޫނެވެ.  ވެސް  ތާރީޚުތަކެއް  ހުރި 
ހިނގި  ކަންކަން  މިދެންވި  ނުގެނެވެނީ  ޚިޔާލަށް 
ހާދިސާތަކާއި  އެ  މުހިންމުކަމެވެ.  ތާރީޚުގެ 
ބޭނުންތެރިކަމެވެ.  މާޒީގެ  ގުޅިފައިވާ  ހަނދާން 
ތާރީޚުން  އެ  ފުރިހަމަވުމުގައި  ލޯތްބެއް  ޤައުމީ 

އަދާކޮށްދޭ ދައުރެވެ. 

ޤައުމާމެދު  ތިމާއާ  ލޯތްބަކީ  ޤައުމީ 
އެންމެ  ގުޅުމެވެ.  މަތިވެރި  އެންމެ  އޮންނަ 
ކޮސްޓަރމޭން  ރިކް  އިހުސާސެވެ.  ވަރުގަދަ 
ވިދާޅުވާ   )1989( ފިޝްބެޗް  ސޭމޯ  އާއި 
ގޮތުގައި » ޤައުމީ ލޯތްބަކީ ޤައުމާމެދު އޮންނަ 
އެ  )ޞ.261(.  އިހުސާސެވެ«  ގުޅުމުގެ 

)މާކޫސް  ވިސްނެއެވެ  ލާބައާމެދު  ޤައުމުގެ 
މި   .)2008 ވިންޓަރ،  ޑޭވިޑް  ކެމެލްމިއަރ، 
ކަން ކޮށްދިނުމުގައި ތާރީޚުގެ ދައުރު ބޮޑުވެފައި 
ފުޅައެވެ. އޭގެ ނުފޫޒު ގަދަވެފައި ބާރުގަދައެވެ. 

ބަރޓަނީ  ފޫކޯލްޓް،  މިޝޭލް 
 )2004( ފްރޭންކޮއިސް  އެވާޑް  މައުރޯ، 
މުޖުތަމަޢު  އަހަރެމެންގެ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
ދިރިއުޅުމުގެ  ނޫނެވެ.  މަރަކުންނެއް  ވަކިކުރަނީ 
ބާރު  މުޖުތަމަޢަށް  ޒަމާނީ  ހަޔާތުންނެވެ. 
ދުވަސްތަކުންނެވެ.  ހަޔާތުގެ  ވެސް  ހިންގަނީ 
ނަމަވެސް  ނޫނެވެ.  މަރައިގެންނެއް  މީހުން 
ހައިރާން  ވިސްނާއިރު،  ވާހަކަތަކާމެދު  މި 
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އޮތް  މާޒީ  ޤައުމުގެ  ނުލައި  ހަނދާންތަކާ  އެ 
މާޒީ  ޤައުމެއްގެ  ނުގެނެވެއެވެ.  ޚިޔާލަކަށް  ގޮތް 
މުސްތަގުބަލެއް  ނުކުރެވި  ތަސައްވަރު  އޮތްގޮތް 
ތަސައްވަރު،  އެ  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ތަސައްވަރެއް 
ދިޔަ  މާޒީވެ  ފާލަމަކީ  ގުޅުވާލަދޭ  ލޯތްބާ  ޤައުމީ 
ތާރީޚެވެ. އެހެންވީމާ ޤައުމެއްގެ ހަޔާތަކީ މީހެއްގެ 
ހަޔާތް ނިމޭހާ އަވަހަށް ނިމޭ ހަޔާތެއް ނޫނެވެ. 
މީހެއް ހަޔާތުގެ ކުރިން ވެސް އަދި ފަހުން ވެސް 
ޤައުމު އޮންނާނެއެވެ. އެ ތާރީޚު އިއާދަވާނެއެވެ. 

ނިމެމެއް  ލޯތްބަކަށް  އުފައްދައިދޭ  ތާރީޚުން  އެ 
ނާންނާނެއެވެ.

ވާސިލުވާނެ  ޤައުމު  މުސްތަގުބަލަށް 
ހިންގުންތެރީން  ޤައުމުގެ  ހިސާބަކާމެދު 
ޤައުމު  އެގޮތުން  ކުރާނެއެވެ.  ތަސައްވަރުތަކެއް 
ކުރާނެ  ކުރިއެރުވުމަށް  މަތިވެރިކުރުމަށާއި 
ނުވަތަ  ކުރާނެއެވެ.  ތަސައްވަރު  ކަންތައްތަކެއް 
ޤައުމު މިނިވަންކަންމަތީ ބޭއްވުމަށް ވައުދުތަކެއް 
ނުރައްކާތަކުން  ދިމާވާހާ  ޤައުމަށް  ވާނެއެވެ. 

ޤައުމު ދިފާއުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭނެއެވެ. 
ފެށެނީ  ވިސްނުމެއް  ކޮންމެ  މިފަދަ  ގުޅޭ  ޤައުމާ 
މުސްތަގުބަލުގައި  ތެރެއިންނެވެ.  މާޒީގެ 
އެ  ގުޅުވާލަނީ  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  އަންނަ 
ހަރަކާތްތައް  ޤައުމީ  އެހެންވީމާ  ހިސާބަށެވެ. 
މަސައްކަތް  މީހުންގެ  އެ  ހަރަކާތްތެރީން  ހިންގާ 
ބިނާ ކުރަނީ އެމީހުންގެ މާޒީ މާނަކުރާ ގޮތަކަށް 
ބަލައިގެންނެވެ. ޤައުމިއްޔަތާ ގުޅޭ ޖޯޝާއި ފޯރި 

ނެރެނީ އެ މާޒީން ހިތްވަރު ލިބިގެންނެވެ. 

ޔަހޫދީ  މިސާލެކެވެ.  ކުޑަކުޑަ 
ޒައެނިސްޓުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޔަހޫދީންގެ އެންމެ 
ކައިރީގައި  ޑެޑްސީ  އޮތީ  ވެރިކަމެއް  ވަރުގަދަ 
ކިޔާ  އެއީ މަސާޑު  ބިމެއްގައެވެ.  އޮންނަ އުސް 
ޒައެނިސްޓުންނަށް  އެހެންވެ  ސަރަޙައްދެކެވެ. 
މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް އެންމެ 
ބޮޑަށް ގުޅުވާލީ އެ ސަރަޙައްދާއެވެ. އިޒުރޭލަށް 
ހުރިހާ  އަސްކަރީ  ފަހުން  ލިބުނު  މިނިވަކަން 
ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަމުން އެދަނީ އެ ތަނުގައެވެ. 
އޭރުން އެ ކުރެވެނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ 
ތިބި  ހިމާޔަތްކޮށްދެން  މިނިވަންކަން  ޤައުމުގެ 
އުފެއްދުމުގެ  ލޯބި  ޤައުމީ  ހިތްތަކުގައި  މީހުންގެ 
އިޒުރޭލު  ގުޅުވާލަނީއެވެ.  ތާރީޚު  މަސައްކަތާ 
މީހުން ގަބޫލުކުރާ އެ މީހުންގެ މާޒީ ދިރުވެނީއެވެ. 

)ޔޭލް ޒެރުބެވެލް، 2004(. 

އެމެރިކާގައި އެ ޤައުމުގެ ޤައުމިއްޔަތު 
ވެއެވެ.  ބިނާއެއް  ދެ  ހަނދާނީ  ތަމްސީލުކުރާ 
އެއް ބިނާއަކީ ވޮޝިންޓަން މޮނިއުމަންޓެވެ. އެއީ 

ަޤުއިމްއަޔުތ 
ަރްމުޒޮކްށދޭ ެއްއ ަބާހައކީ 

ަޝީހުދުވާމިއ ަމުރުވެމވެ. ިމއީ ިމ ަޒމާުނަގއި 
ެވސް ައިދ ާކަބަފއިްނގެ ަޒމާްނަތުކަގއި ެވސް 

ަޤުއިމްއަޔަތށް ަތާބވި ީމހުްނ ަގޫބުލުކިރ ޮގެތެވ. މި 
ަގޫބުލުކުރުމަގއި ިދިރގެްނދަީނ ަޝީހދުންާނިއ ަމުރވި 

ިދޔަ ީމހުންާނއި ެއީމހުްނގެ ިޚުދަމެތވެ. އެ 
ިޚުދަމުތގެ ާތީރުޚަތްއ ުގުޅަވިއދެނީ 

ަޤުއިމްއަޔާތެއެވ.
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ލިންކަން  ބިނާއަކީ  ދެވަނަ  ބިނާއެވެ.  ގުޅުވާލެވޭ  ފެށުން  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ފާހަގަކުރާ  އުފެދުން  އެމެރިކާ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  އެއީ  މެމޯރިއަލްއެވެ. 
ބިނާއެވެ. އެ ބިނާއަކީ އެމެރިކާގެ އަހުލީ ހަނގުރާމަ ހިނގާ، އެ ޤައުމު 
)ސްޓީވަން  ބިނާއެވެ  ފާހަގަކުރާ  ޤައުމަކަށްވުން  އެއް  އެއްބައިވަންތަވެ 
ޖޯންސްޓަން،2001(. މިކަމުން ދޭހަވަނީ ޤައުމިއްޔަތުގައި މާޒީ އެކުލެވޭ 
މިންވަރެވެ. މިހާރު މި ދެކޭ ތަސައްވުރު އެމެރިކާއަށް ގެނެސްދިނުމުގައި 
އެމެރިކާނުންނާއި  އެއީ  ތަންތަނެވެ.  މުހިންމު  ބިނާތަކަކީ  ހަނދާނީ  މި 
އިހުސާސުން  މާޒީގެ  އަދި  ތަންތަނެވެ.  ގުޅުވައިލަދިން  މާޒީ  އެމީހުންގެ 
ޤައުމީ ޖަޒުބާތު ހިލުވާލަދިން ތަންތަނެވެ. އެހެންވީމާ ޤައުމު ޤައުމެއްގެ 
ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ  ސަބަބުންކަން  މާޒީގެ  އެނގެނީ  އޮތްކަން  ގޮތުގައި 

)އެރިކް ހޮބަސް ބޯމް، ރޭންޖަރ ޓެރެންސް، 1983(. 

ގަބޫލު ނުކުރެވުނަސް، ޤައުމެއް ދެމިއޮތުމުގެ ހައްގު ބިނާވެފައި 
ކުރިއަށް  ޤައުމެއް  އަދި  މައްޗަށެވެ.  ތާރީޚުގެ  އެބައެއްގެ  ވެސް  ވަނީ 
ބަލައިގެންނެވެ. ވޮޝިންޓަން  މާޒީއަށް  ގޮތް ކަނޑައެޅެނީ ވެސް  ދާންވާ 
މޮނިއުމަންޓާއި ލިންކަން މެމޯރިއަލް އަކީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާގެ މާޒީއެއް 
މިނިވަންކަމާއި  އެއީ  ނޫންނެވެ.  ބިނާއެއް  ދެ  ބަޔާންކުރާ  އޮތްކަން 
ވެސް  ކުރާނެކަން  މަސައްކަތް  ކުރިކަމާއި  މަސައްކަތް  އިންސާފަށް 
އަމިއްލަ  ޤައުމެއްގެ  މާޒީން،  އެހެންވީމާ  ބިނާއެވެ.  ދެ  އަންގައިދޭ 
ރާއްޖެއަށް  ބަޔާންކޮށްދެއެވެ.  ވެސް  ސިފަތައް  ޤައުމެއްގެ  ވަންތަކަމާއި 

އެ  ތަންތަނެވެ.  އެފަދަ  ޒިޔާރަތަކީ  ރަސްގެފާނު  ޢަލީ  ގަނޑުވަރާއި  ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ  ވިސްނާލާއިރު 
ތަންތަނުން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ ހަމައެކަނި ދިވެހީންގެ ތާރީޚެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާއި ޤައުމީ 
ޖޯޝާއި ފޯރި ވެސް އެ ގަނޑުވަރުން އުފައްދައިދެއެވެ. އެ ތަނާ ގުޅިފައިވާ އެތައް ހަނދާންތަކަކުން 
ޤައުމީ ލޯބި އާލާކޮށްދެއެވެ. އެހެންވީމާ މާޒީގެ ޖީލުތަކަށް ނިސްބަތްވާކަމުގެ އިހުސާސް ކުރުމަކީ ޤައުމީ 
ބަޠަލުންގެ ޒަޚަމުތަކާއި އެ ބަޠަލުންގެ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާއި އެ ބަޠަލުންގެ ޙިކުމަތްތެރިކަން ވަރުގަދައަށް 
އިހުސާސް ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ގުޅިފައިވަނީ އެބައެއްގެ ތާރީޚާ ކަމަށް ވާތީ ޤައުމީ 

ލޯބި އެ ތާރީޚާ ވަކިކުރެވެން ނެތްކަން ޔަގީން ކުރެވެއެވެ. 

ޤައުމީ ލޯތްބަކީ ތާރީޚީ ލޯތްބެކެވެ. ތާރީޚާ ގުޅިފައިވާ ލޯތްބެކެވެ. އެ ލޯބި އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ތާރީޚު ދަސްކުރުމެވެ. ޤައުމުގެ ތާރީޚާއި ދިރިތިބީން ގުޅުވާލުމެވެ. ޤައުމެއްގެ 

ދިރިތިބީންނަށް  ތަޖުރިބާ  ކުރި  ހައިސިއްޔަތުން 
ކިޔައި ދިނުމެވެ. ޤައުމަށްޓަކައި ވީ ޤުރުބާނީއާއި 
އެ ޤުރުބާނީގެ އަގު ޅަ، ޒުވާން ސިކުނޑިތަކުން 
ތާރީޚަށް  ކުރެވޭނީ  އެކަން  ވަޒަންކުރުވުމެވެ. 

ލޯބިކުރާ ޖީލެއް ބިނާކުރެވިގެންނެވެ. 

ިރަފެރްންސ: 
ރިކް ކޮސްޓަރމޭން، ސޭމޯ ފިޝްބެޗް. )1989(. ޓޫވަރޑް އެ . 1

މެޝަރ އޮފް ޕެޓްރިއޯޓިކް އެންޑް ނެޝަނަލިސްޓިކް އެޓިޓިއުޑް. 
ޕޮލިޓިކަލް ސައިކޮލޮޖީ، 10)2(، 257-274. 

ދަ . 2  .)1983( ޓެރެންސް.  ރޭންޖަރ  ބޯމް،  ހޮބަސް  އެރިކް 
ކޭމްބްރިޖް  ކޭމްބްރިޖް:  ޓްރޭޑިޝަން.  އޮފް  އިންވެންޝަން 

ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް. 

މާކޫސް ކެމެލްމިއަރ، ޑޭވިޑް ވިންޓަރ )2008(. ސޯވިންގ . 3
ޕެޓްރިއޯޓިޒަމް، ބަޓް ރީޕިންގ ނޭޝަނަލިޒަމް؟ ކޮންސިކްއެންސް 
ޕޮލިޓިކަލް  ފްލޭގް.  އެމެރިކަން  ދަ  ޓު  އެކްސްޕޯޝަރ  އޮފް 

ސައިކޮލޮޖީ، 29)6(، 859-879. 

ފްރޭންކޮއިސް. . 4 އެވާޑް  މައުރޯ،  ބަރޓަނީ  ފޫކޯލްޓް،  މިޝޭލް 
ލެކްޗަރސް  ޑިފެންޑެޑް:  ބީ  މަސްޓް  ސޮސައިޓީ   .)2004(
އެޓް ކޮލެޖް ޑި ފުރާންސް، 76-1975. ލަންޑަން: ނިއުޔޯކް 

ޕެންގުއިން. 

ނޮޓް . 5 ޕޮލިޓިކަލް   .)2001( ޖޯންސްޓަން.  ސްޓީވަން 
ދަ  އެންޑް  ސްޕޭސް  ސިވިކް  ޑިމޮކްރެސީ،  ޕެޓްރިއޯޓިކް: 
ތިއަރީ  ކޮމްޕްލެކްސް.  މޮނިއުމަންޓް  މެމޯރިއަލް/  އެމެރިކަން 

އެންޑް އިވެންޓް 5، 2. 

އޮފް . 6 ޕޮލިޓިކްސް  ދަ   .)2004( ޒެރުބެވެލް.  ޔޭލް 
ސްޕޭސް:  އޮފް  ކޮންސަޕްޝަން  ދަ  އެންޑް  ރިމެންބަރެންސް 
އިންޕެކްޓް  އެންޑް  މެމެރީ  މެމޯރީ.  އިޒްރޭލީ  އިން  މަސާޑާ 
ޕަބްލިކް ސްޕޭސް.  އިން  ޓްރާންސްފޯމޭޝަން  ޕޮލިޓިކަލް  އޮފް 

52-233 ޑިޔުކް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް. 

ާތީރޚާ  ޯލްތެބެކވެ.  ާތީރޚީ  ޯލްތަބކީ  ަޤުއމީ 
ުއެފްއުދަމށް  ޯލބި  އެ  ޯލްތެބެކވެ.  ުގިޅަފިއވާ 
ުކރަްނެޖހޭ އެްނމެ ުމހިްނމު ެއއް ަކަމކީ ާތީރޚު 
ިދިރިތބީން  ާތީރާޚއި  ަޤުއުމގެ  ަދްސުކުރެމވެ. 
ަހިއިސްއަޔތުން  ަޤުއެމްއގެ  ުގުޅާވުލެމވެ. 
ިކަޔިއ  ިދިރިތީބްނަންށ  ަތުޖިރާބ  ުކިރ 
އެ  ުޤުރބާީނާއއި  ވީ  ަޤުއަމްށަޓަކއި  ދިުނެމވެ. 
ުޤުރބާީނގެ ައގު ޅަ، ުޒވާން ިސުކނިޑަތކުން 
ާތީރަޚށް  ުކެރވޭނީ  ެއކަން  ަވޒަްނުކުރުވެމވެ. 

ޯލިބުކާރ ީޖެލްއ ބިާނުކެރިވގެންެނވެ. 
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ވުމަށްފަހު  އަހަރުތަކެއް  އެތަކެއް  ދީދީ  ޙަސަން  މަނިކުފާނާއި 
ބައްދަލުވީ ޓްރެކް ދަނޑުންނެވެ. މަނިކުފާނަކީ ޙަސަން ދީދީ ސްކޫލް ދައުރުގެ 

ރައްޓެއްސެކެވެ. މަނިކުފާނު ފެނުމުން ޙަސަން ދީދީ އަހާލިއެވެ.

ޙަސަން ދީދީ : ކޮބާ މިހާރު ހާދަ ފަލަވެއްޖޭ ދޯ!؟

މަނިކުފާނު: އާން ...! )ހޭން ފެށުމަށްފަހު( ފަލަ މީހުން އަންނަ 
ތަނެކޭ މީ..!! މިކަމެއް ނެތް ކުރެވޭކަށް....!! މީ ވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން..!! 
އެކަމު، މިކަން ނުކޮށެއް ވެސް ނުވާނެ ..!! ޑޮކްޓަރ ބުނީ ހަނޑޫ، ހަކުރު، 

ފުށް ވެސް ހުރީ މަތީގައޭ..! އަދި ތެޔޮ ވެސް މައްޗޯ..! 

ޙަސަން ދީދީ: ކޮންކަމެއް ނުކުރެވޭ ވާހަކަ ތިބުނީ؟

މަނިކުފާނު: ކަސްރަތެއްނު.... މިހާރު އެއް މަސްވީ މިކަމެއްގައި 
އުޅޭތާ... ހިކެނީކީ ނޫން... ބަރުދަން ލުއި ވަނީކީ ނޫން... ހީވާނީ ހައްތަހާ 

ބަރުވެފަ ފަލަ ވާހެއް...! 

ޙަސަން ދީދީ: )ހައިރާން ވެފަ( އޭ .... ! ބަރުވަނީއްޔޭ .....!  

ބުަރަދްނ ުލއުިނވި 

ކްަސަރތު

ފަލަވަނިއްޔޭ....! ކިހިނެއް ކެއުން........!؟

 10 ގޮސް  ކެއުންދޯ....؟  ފަހު(  )ބޯކަހާލުމަށް  މަނިކުފާނު: 
ރޮށްޓާއި ރިހަ، މެންދުރު ބަތް ކާއިރު ކޯކު ނޫނީ ޖޫސް.... އެވެސް ހަކުރު 
އަޅައިގެން، ދެން މިހެން އުޅެފަ ހޮޓަލެއް ފެނުނީމަ އެތަނަކަށް.....ރުކެއް 
ފެނުނީމަ މީހަކަށް އާދޭސް ކޮންގެން ރުކުން ކުރުބައެއް ބޯލަން...! ދެން 
އޮތީ ރޭގަނޑުގެ ވާހަކަ..  ރޭގަނޑު އާންމުކޮށް ކަނީ، ސަބްމެރިން ނޫނީ 
ިޕއްޒާ.... އަދި އަންހެނުން ގޮވައިގެން ވަރަށް ގިނައިން މޭރީ ބްރައުނަށް 
ވެސް ދަން...... އަދި ނުވިތާކަށް ނިދުމުގެ ކުރިން ކަޕް ނޫޑުލިސް އެއް 

ކައިގެން ނިދަނީ، މިވަރު ރަނގަޅެއްނު...!

ރަނގަޅު  ދެން  ނޫނޭ...  ހޫރާލުމަށްފަހު(  )ބޯ  ދީދީ:  ޙަސަން 
މިންވަރަށް  ކުރާ  ކަސްރަތު  މޮޔަގަނާޑ....!  ބަލަ  ތިވަރަކަށް...!  ވާނީ 
ވަކި  ވެސް  ކެއުމުގައި  ބަލަންެޖހޭނެ..!  ވެސް  ކެއުމަށް  އަހަރެމެން 
ކިޔަސް  ބަރުވަނިއްއޭ،  ފަލަވަނިއްއޭ،  ގެންގުޅެންޖެހޭނެ..!  އުސޫލުތަކެއް 
ކަމަކު ނުދާނެ....! ކެވޭ ކާނާއަކީ ކިހާ މުހިންމު އެއްޗެކަށް އެނގެންވާނެ 

!.....

ޯކްޕަރްލ ުމަހްއަމުދ ާޔިސުރ
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އަތް  އަރާމުގައި  ނުހަނު  ގަދަނިދީގައި 
ސިފައިންނަށް  ތިބި  ނިދާފައި  ބޯދަށުލައިގެން 
އިވުނު ގަދަފަދަ އަޑުފަށްގަނޑާއެކު ފުންމައިގެން 
ތެދުވެވުނު އިރު އެލިބުނު ކުއްލި ހައިރާންކަމާއި 
ބިރު ފިލާގޮސް މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 
މަގާމުތަކުގައި  ދިފާޢުގެ  ސިފައިން  ހިތްވަރުގަދަ 
އެއްފިޔަވަޅު  ނިކަން  ތަކުރާ،  އުނހޫ  ޤާއިމްވެ، 
ބީދައިން  ބުނާ  ޖެހިލަބަލާށޭ!  ކުރިއަށް  ވެސް 
ނޭވާގައި ހޫނުކަން ހުރިހާ ހިނދަކުން ހަށިގަނޑާ 
މަތިވެރި  ހިތްވަރާއި  ގަދަ  ވަރުގަދަ  ވަކިނުވާނޭ 
އެންމެ  ނަތީޖާއަކީ  އެކުގައެވެ.  ޢަޒުމާ 
ރަޙުމަތާއި  ގެ  هللا  ގަޑިއިރުތެރޭ  އަށާރަވަރަކަށް 

ތަނަވަސް ނަޞްރު ލިބިގެން ދިއުމެވެ.  

އައްޑަނަ މަޖައްލާއިން އެމަޖައްލާގެ 24 
އެދިވަޑައިގެންއިރު  އާޓީކަލަކަށް  އަދަދަށް  ވަނަ 
އެ އަދަދުގެ ތީމަކީ ›ނޮވެންބަރު ތިނެއް‹ ކަމުގަ 
ވިދާޅުުވުމުން އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ސުވާލުތަކެއް 
އުފެދިގެން އައެވެ. އަދި އެސުވާލުތަކަށް ޖަވާބެއް 
ހޯދުމަށް އަމިއްލަ ޟަމީރު ބުނަމުން ދިއައެވެ. 

ޚާއްޞަވަނީ   »3 »ނޮވެންބަރު 
ޒުވާނަކު  »ޒުވާން«  މިއަދު  ކީއްވެެގެންތޯ 
ކަމެެކެވެ. އެ  ސުވާލުކުރުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ 
ސުވާލަކީ ކުޑަކޮށް އުމުރުން ދޮށީމީހަކަށް މުޅިން 

ބޭކާރު ސުވާލަަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. 

ބުރާސްފަތި  ވީ   3 ނޮވެންބަރުު   1988
ޤައުމުގެ  މަދު،  މީސްކޮޅު  މިކުޑަކުޑަ  ދުވަހު 

ޭމޖަރ ިރަޓަޔރޑް ުޙަސއިން ާޝިކުރ
1988 ޮނެވްނަބުރ 3 ވަނަ ުދަވަހކީ ހަނދާނުން ިފަލިއގެން   
ުނދާނެ ާތީރެޚެކވެ. އެ ާތީރޚު ީމަހކު ބުނާ ައޑު ިއވުަނސް ެވސް 
ޮގަވުމްނ  ެއަތްނިމަތުންނ  ެއުދަވުހ  ުގުގަމިއެގްނަދީނ  ަކްނަފުތަގިއ 
ެއުދަވުހގެ  ެއެރާއއި  ައެޑވެ.  އުްނަޑަތުކގެ  ަވޒަްނަތާކއި  ިދޔަ 
ެދިމެގްނ  ެތޭރަގ  ިސަފިއްނެގ  ަވގުުުތޮކުޅ  ިބުރެވިރ  ާނާމްނ  ެއ 
ިދައއީ ުކަޑުކޑަ ހިނުދޮކަޅަކެށވެ. ަކނުޑވާ ީމހާ ަކނުޑވާ ަވުގތު 
ިކަބއިން  ެއީމާހގެ  ަކނުޑުވމުން  ައދި  ިބުރގަންަނަފަދއިންެނވެ. 

ަކނުޑުވުމެގ ިބުރެވިރކަން ިފަލިއގެން ދާ ަފަދއިންެނވެ. 
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ޢުދުވާނަކީ  ހިނގާދިޔަ  އެ  މާލޭގައި  ވެރިރަށް 
ދިވެއްސަކަށް  ޚިޔާލުގެ  ވަޠަނީ  އަދި  ޤައުމީ 
އެހެން  ކީއްކުރަންތޯ،  ހިންގަން  ޤައުމުގައި  މި 
ހިންގަން  ދުވަހަކުވެސް  ވެސް  ޤައުމެއްގައި 

ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ. 

ތިމާގެ އަމިއްލަ ޤައުމާ ދެކޮޅަށް ބޭރުގެ 
އެންމެ  އައިސް  ގޮވައިގެން  ބަޔަކު  ސިފައިންގެ 
ޒަމާނީ ހަތިޔާރާއެކު އަރައި ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް 
ކުލުނުގެ  ޤައުމަށް  އެމީހެއްގެ  ޢަމަލަކީ  ހިންގޭ 
ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއް ހިތުގައި ހިނގާފައިވާ 

ކަމެއްނޫނެވެ.  ކުރާނޭ  ގަބޫލު  ވެސް  މީހަކު 
އެހެންނަމަވެސް އާދެ! އެހެންނަމަވެސް..... 

ދިވެހިންނަށް  ބައިމަދު  މި  އެއީ 
ވަނީ  ތާރީޚު  ޤަދީމީ  ރާއްޖޭގެ  އާކަމެއްނޫނެވެ. 

އެފަދަ ކަޅު ޞަފުޙާތަކުން އަނދިރިވެފައެވެ. 

ބުރާސްފަތި  ވީ   3 ނޮވެންބަރުު   1988
މިދެންނެވިފަދަ  ތާރީޚެއްގައި،  ފަހުގެ  ދުވަހަކީ 
ޢުދުވާނީ ޢަމަލެއް ދިވެހިންގެ މަދު ބަޔަކު އިސްވެ 
ތޮޅެމުން  ވެރިކަމާ  ޤައުމެއްގައި  ބޭރު  ތިބެގެން 
ގޮވައިގެން  ބަޔަކު  ޖަމާއަތެއްގެ  ގޮސްގޮސްތިބި 
އައިސް، މި ޤައުމުގައި އޮތް ޞުލްޙަވެރި ވެރިކަން 
އެ  މަސައްކަތްކޮށް،  ވައްޓާލުމަށް  ގަދަބާރުން 
ޙަމަލާގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ދިވެހިން ޝަހީދުވެ، 
މާލޭގެ މަގުތައް އެ ޝުހަދާއުންގެ މާތް، އަގު ބޮޑު 

ލެއިން ފެވިގެން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. 

ވަނަ   3 ނޮވެންބަރުު  މިދެންނެވި 
ދުވަހުގެ ހާދިސާވަނީ އެ ހާދިސާ ހިނގާ ދިޔަތާ 
މާގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އޭރަށް ލިބެންހުރި 
މަޢުލޫމާތު )1988 ނޮވެންބަރު 3 އިން 1989 
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް( 1991 ނޮވެންބަރު 3  ވަނަ 
ލިޔެ  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދުވަހު 

ޝާއިޢުކުރައްވާފައެވެ.

ތާރީޚުގެ  އެއަށްފަހު »ސިފައިންގެ  އަދި 
ގެ  ތިނެއް"«  "ނޮވެންބަރު  ވޮލިއުމް  ދެވަނަ 
ބާރުން  ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަމުގައި 
ދިވެހިންގެ  ދުވަހު  ވަނަ  1988 ނޮވެންބަރު 3 
ބަޔަކު އިސްވެތިބެގެން ބޭރުޤައުމެއްގެ ހަތިޔާރުއެޅި 
ނާކާމިޔާބު  ހިންގި  އެ  ގެނެސްގެން  ބަޔަކު 
ޢުދުވާނުގެ ހާދިސާއާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ 
ފޮތެއް 2012 ނޮވެންބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ 

ލިޔެ ޝާއިޢު ކުރައްވާފައެވެ. 

އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް ގާބިލު އެތަކެއް 
ލިޔުއްވުންތެރިންނެއް 1988 ނޮވެންބަރު 3 ގެ 
ޢުދުވާނާ ބެހޭ ފޮތްފޮތް ވަނީ ލިޔުއްވައި ޝާއިޢު 

ކުރައްވާފައެވެ.

ދުވަހުގެ  ވަނަ   3 ނޮވެންބަރު   1988
ހިތުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ގުޅިގެން  ޢުދުވާނާ 
އޭރު  ގިނަގުނައެވެ.  ސުވާލުތައް  އުފެދޭ 
ދީގެން  އަގެއް  ކޮންމެފަދަ  ޙާލަތުވަނީ  ރާއްޖޭގެ 
ދަށު  ޖެހޭފަދަ  ބަދަލުކޮށްލަން  ސަރުކާރު  ވެސް 
ސަރުކާރު  އޮތް  އޭރު  ހެއްޔެވެ؟  ދަރަޖައެއްގައި 

އެހާ އަނިޔާވެރި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ބާޒާރުގައި މުދާ 
އެހާތަދު ހެއްޔެވެ؟ ވެރިން އަނިޔާވެރިވެފައި ޚުދު 
މުޚުތާރު ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޢަބްދުهللا ލުޠުފީ އާއި 
ގަދަބަދަވިކަމުން  ނާޞިރަކީ  އަޙުމަދު  ސަގަރު 
ޤައުމުގެ  އިންޤިލާބުކޮށްލައިގެން  ސަރުކާރު 
ދެމީހުން  އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށް  ވެރިކަން 
ހެއްޔެވެ. ޤައުމުގެ ވެރިކަން ދިވެހިން ޙަވާލުކުރާ 
މީހުން  ދެ  މަގުބޫލު  މެދުގައި  މީހުންގެ  ފަދަ، 

ހެއްޔެވެ.

ދުވަހު  ވަނަ   3 ނޮވެންބަރު   1988
ޖަމާޢަތުގެ  ޕްލޮޓް  މާލެއެރި  ހަތިޔާރާއެކު 
ފެށުމުން  ޙަމަލަދޭން  ސިފައިންގެއަށް  މީހުން 
ވަގުތެއްގައި  އެފަދަ  ކަންތައްކުރެވުނީ 
ރަނގަޅުގޮތަށްތޯ  އެންމެ  ކަންތައްކުރަންވާ 
އެތަކެއް  މިފަދަ  ދެންވެސް  ސުވާލެވެ.  ކުރެވޭ 

ސުވާލުތަކެކެވެ.

މިކަމުގައި  ސުވާލަކީ  އެއް  އުފެދުނު 
ފަދަމެއްގެ  އެތަކެއް  ތަޙުޤީޤުގައި،  ކުރެވުނު 
ޙަޤީޤަތެއް،  އޮވެދާނެ  ފޮރުވިފައި  ފުންމިނުގައި 
އޮވެދާނެތޯ  ސިއްރެއް  ނުވެއޮތް  ހާމަ  އަދި 
ވިސްނުމަކުން  އަސްކަރީ  ސުވާލެވެ.  ކުރެވުނު 
ވިސްނައިގެން  ގާބިލު ޓީމަކުން މިކަން އަލުން 
ފެނެއެވެ.  ކުރަންވެއްޖެކަމަށް  ދިރާސާ  ބަލައި، 
އަޅުގަނޑުމެންތެރޭ  ކުރިން  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު 
ޢުދުވާނަކަށް  މިފަދަ  ގޮތެވެ.  ކަންހިނގާފައިވާ 
މެދުވެރިވެފައި  ސަބަބެއް  މަގުފަހިވެދާނެފަދަ 
ވޭތޯ ބެލުމަށެވެ. އަދި ނޮވެންބަރު ތިނެއް ދުވަހު 
ކަން ހިނގިގޮތާއި އަދި އޭގެފަހުން ކަން ހިނގާ 
ދިޔަގޮތް ދެނެގަތުމަށެވެ. މިއަދާއި މާދަމާ ވެސް 

ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށް ދުރާލާ ހޭލާ ތިބުމަށެވެ.

ވަޒަން  ވަޒަންކުރާ  އަޅުގަނޑު 
އޮތް  ދިމާވެފައި  ޤައުމަށް  އެދުވަހު  ކުުރުމުގައި 
ޤައުމަށާއި  މިއަދު  ކަމަށްވުރެ  ނުރައްކައުތެރި 
ވަކި  ނުރައްކާތެރިކަން  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދީނަށް 

ކުޑައެއްނޫނެވެ. 

ޢުދުވާނު  ގެ   3 ނޮވެންބަރު    1988
ރޭވުނީ ހަމަ މ. ވިލުދޮޅީގައި މަސްތުވެފައި ތިބި، 
ނުފިލާތިބި  ހަމައަށް  އޭރު  ޢަމަލު  ޒުވާންކަމުގެ 
މަސްތުގެ  މެދުގައި  ޒުވާނުންގެ  ތިނެއް  ދޭއް 
ވާހަކައަކުން  ދެކެވުނު  ތިބެގެން  ޙާލުގައި 
ބާވައެވެ. އަދި އެކަމުގެ އަޑީގައި އަދި މިހާތަނަށް 

ެގ   3 ޮނެވްނަބުރ    1988

ުޢުދވާނު ޭރވުނީ ަހމަ މި ިވުލޮދީޅަގއި 

ުޒވާްނަކުމގެ  ިތބި،  ަމްސުތެވަފއި 

ުނިފާލިތބި  ަހަމައށް  ޭއރު  ަޢަމލު 

ެމުދަގއި  ުޒވާނުްނގެ  ތިެނއް  ޭދއް 

ިތެބެގްނ  ާޙުލަގިއ  ަމްސުތެގ 

ާބަވެއވެ.  ާވަހަކައކުން  ެދެކވުނު 

ައިދ  ައީޑަގިއ  ެއަކުމެގ  ައިދ 

ިމާހތަަނށް ިތަލެވގެންުނދާ، ަވަރށް 

ާއަދިއެގ ޮކިށ ީބުރ ަކްނަފްތަތަކްށ 

ީނވޭ ިގާރަވރު ިސްއެރއް ނޯންނާނެ 

ާބަވެއވެ. ެއަފދަ ިސްއެރއް ޮއތްަނމަ 

ެއިސްއުރެގ ޮބުލްނ ުޢަމުރ ަޢްއާޔުރ 

ޮބުކަހުމްނ  ަކަމްށުބާނ  ެގްނުގުޅުނ 

ގިނަ  ެނގި،  ާތިކހާ  ަހާދަފިއާވ، 

ޯލަތަކްށ  ަބެއްއެގ ުފްސައާރަފިއާވ 

ެއ ިސްއުރ ާހަމާވީނ ޮކްނުދަވަހުކްނ  

ާބަވެއެވ.
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ބީރު  ކޮށި  އާދައިގެ  ވަރަށް  ތިލަވެގެންނުދާ، 
ކަންފަތްތަކަށް ނީވޭ ގިރާވަރު ސިއްރެއް ނޯންނާނެ 
ބާވައެވެ. އެފަދަ ސިއްރެއް އޮތްނަމަ އެ ސިއްރުގެ 
ކަމަށްބުނާ  ގެންގުޅުނު  ޢައްޔާރު  ޢުމަރު  ބޮލުން 
ގިނަ  ނެގި،  ތާކިހާ  ހަދާފައިވާ،  ބޮކުހަމުން 
ސިއްރު  އެ  ލޯތަކަށް  ފުސްއަރާފައިވާ  ބައެއްގެ 
ހާމަވާނީ ކޮންދުވަހަކުން  ބާވައެވެ. ނޫނީ އެކަން 
ހަމަ ހިނގީ 1991 ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރުމަހު 
3 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 
ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  »ނޮވެންބަރު  ފޮތް  ނެރުއްވި 
ހަމަލާ« ގައި ވާފަދައިން ހ. ހާޖަރާގޭ ޢަބްދުهللا 
ލުޠުފީ ހަމައެކަނި މުއްސަދިކަމާއި ޖާހާއި ނުފޫޒަށް 
ބޭނުންވެގެން ހިންގި ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ބާވައެވެ.

އުފެއްދޭ  ސުވާލުތައް  ދެންނެވި  މި 
ޢަބްދުهللا  އެބަހުއްޓެވެ.  ވެސް  ސަބަބު  ބައެއް 
ވަނަ   1986 ވީއްލުމުން  ބަންދުން  ލުޠުފީ 

އަށާއި  )ޖާނޫ(  ވަސަންތީ  އިންޗީފް  ކޮމާންޑަރު 
ބަނބުޅަޕެޓިޔާގެ ކޯވިލް ކައިރީ ހުންނަ ސައިވިއްކާ 
ކަނޑައަކަށް ވަދެނުކުމެވާ ރުޑްލާ ކިޔާ އެ ކަޑައިގެ 
ކާކުހެއްޔެވެ؟  ތަޢާރަފުކޮށްދިނީ  ކަސްޓަމަރަކަށް 
ޕްލޮޓް  ލުޠުފީ  ޢަބްދުهللا  ދަންނަވާނަމަ  ކުރުކޮށް 
ޖަމާޢަތަށް ތަޢާރަފުކޮށްދިނީ ކާކު ކޮންބޭނުމެއްގައި 
ތޯއެވެ. ކުށުގެ ރެކޯރޑްއޮތް ކޮންމެކަމެއް ވެސް 
ލުޠުފީއަކީ  ޢަބްދުهللا  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ކޮށްފާނެ 
މީހަކު ނުވަތަ  ހާދިސާގައި  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު 
ބޭނުންކުރި  ހިންގުމުގައި  ރާވާ  އެކަން  ބަޔަކު 
ވަސީލަތެއް ނޫންބާވައެވެ. ހިތައް އަރައެވެ. މިއީ 
ހިތުގައި އުފެދުނު ސުވާލުތަކެކެވެ. މިއީ މިކަމުގައި 

އެކަށީގެންވާ ސުވާލުތަކަކަށް ނުފުދޭތޯއެވެ؟

ޤައުމީ  ސުވާލެކެވެ.  އެހެން  އަދިވެސް 
ދިފާޢީ ބާރުން 2012 ނޮވެންބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު 
ފޮތުގެ  ތިނެއް"  "ނޮވެންބަރު  ޝާއިޢުކުރެއްވި 

ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟  އެނގިލެއްވީ  މަނިކަށް 
މަނިކަށް  އިސްމާޢީލު  އަޙުމަދު  ސިއްކަ 
ބެހޭ  ދަތުރުފުޅާ  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ 
ކޮންބޭނުމެއްގައި  ކާކު  ފޯރުކޮށްދިނީ  މަޢުލޫމާތު 
ޢަބްދުهللا  އެކަން  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ތޯއެވެ؟ 
މަނިކު  އަޙުމަދު އިސްމާޢީލް  ލުޠުފީއަށް ސިއްކަ 
އަންގަން ޖެހުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މިކަމުގެ 
ނުވާނެކަމަށް  ސަބަބެއް  ފޮރުވިފައިވާ  ފަހަތުގައި 
ގަބޫލުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ. ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅު 
އިސްވެ ދެންނެވިފަދައިން ގިރާވަރުސިއްރަށް ނުވޭ 

ތޯއެވެ.

ވީ   3 ނޮވެންބަރު   1988 އަޅުގަނޑު 
ޖަޒުބާތުގައި  ހަނދާނީ  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި 
ބޭރުވީ  ފަށުން  އަތްފޯރާ  އިޙުސާސްތައް  ޖެހި 
ދެންނެވޭތޯ  އަޅުގަނޑު  ވެދާނެއެވެ.  ކަމުގައި 
ވާހަކައެކެވެ.  އެހެން  މުޅިން  އަދި  މިބަލަނީ 
އަޝްރާފުންގެ  ދިވެހިންގެ  އަޅުގަނޑުމެން 
ރާއްޖެއިން  ބޭފުޅުންކޮޅެއް  މަދު  ތެރެއިން 
ބާރުތަކުން  ބޭރުގެ  ތިއްބަވައިގެން  ބޭރުގައި 
އެކަމަށް  ވިދާޅުވެ  ކަމަށް  އަރާންވެއްޖެ  ރާއްޖެ 
ގެންދަވާ  އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން  ތަކުރާރުކޮށް 
ވާހަކައެވެ. ކޮންބައެއްގެ ކިބައިންތޯއެވެ. 1988 
ނޮވެންބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު ވެސް އަދި އަބަދުވެސް 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަހަރޯވެރިޔާގެ ކިބައިންނެވެ. 

މިގޮވެލިފަތި  މެދުނުކެނޑި  ތަކުރާރުކޮށް 
ވީ   3 ނޮވެންބަރު   1988 ގޮވަމުންދާއިރު 
ހެދުމަށް  ޙަޤީޤަތަކަށް  ދުވަސް  ބުރާސްފަތި 
ކުރި،  މަސައްކަތެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ބޭނުންވެގެން 
ތެޔޮހަމެއް ވެސް  ކޮށްދިނަސް  ހެޔޮކަމެއް  މީހަކު 
ވެސް  މިހާރު  ލުޠުފީ  ޢަބްދުهللا  ނުދަންނަ  ދޭން 
އުޅެމުންދަނީ މެޑިކަލަށްގޮސް ޙުކުމުން ފިލައިގެން 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ނޫންތޯއެވެ. ވީމާ، ނަޞްރުގެ 
ދުވަސް ފަދަ ޤައުމީ ކޮންމެ މުނާ ސަބަތެއްގައި 
މުޅި ޤައުމު މިކަންކަމާ މެދު ވިސްނާ ސަމާލުވާން 

ނުޖެހޭ ތޯއެވެ. 

ދުޢާއަކީ  އިޚްލާޞްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ 
ދުވަސް  ބުރާސްފަތި  ވީ   3 ނޮވެމަބަރު   1988
އަލުން  ދުވަހެއް  ނުރައްކާތެރި  ބިރުވެރި  ފަދަ 
ދިވެހިންނަށް މިންވަރު ނުކުރެއްވުމެވެ. ކުރިއަށް 

ދިވެހި ޤައުމު! ކުރިއަށް ދިވެހި ސިފައިން!

އަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހު އަނބިދަރިން ގޮވައިގެން 
ސައިބޯން  އުޅުމުގައި  އުޅުނު  ގޮސް  ކޮޅުބަށް 
ދެކެފަރިތަވި  ދިމާވެ  ކަޑައަކުން  ވަދެއުޅުނު 
 1987 މެދުވެރިވެގެން  )ރުޑްލާ(  ތަމަޅައެއް 
ޕްލޯޓް  ހުންނަ  މައުންޓްލެވެނިޔާގައި  ޖޫންމަހު 
ތަޢާރަފުވިއިރު   ބައްދަލުވެ  ލީޑަރާ  ޖަމާޢަތުގެ 
ަޢބްދުهللا ލުޠުފީ ގާތު އެހުމަކާ ނުލައި ޢަބްދުهللا 
ލީޑަރަށް  މައުންޓްލެވެނިޔާގެ  ވަނަވަރު  ލުޠުފީގެ 
ޕްލޯޓް  އޭރު  އަދި  އޮތުމާއި،  އެނގިފައި 
ޖަމާޢަތުގެ ވެރިޔާ އުމާ މަހޭޝްވަރަމް ޢަބްދުهللا 
ހަމަޖެހިފައިވުމާއި  ބައްދަލުކުރަން  ލުޠުފީއާ 
މައުންޓްލެވެނިޔާގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުهللا ލުޠުފީއާ މި 
ބައްދަލުކުރީ އެކަން ޢަބްދުهللا ލުޠުފީއަށް އަންގައި 
»ނޮވެންބަރު  ހަމަޖައްސުމަށްކަން  އެބައްދަލުވުން 
ވަނަ   43 ފޮތުގެ  ޙަމަލާ«  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ 
ދޭހަކުރެވޭތީއެވެ.  ލިޔުންތަކުން  ވާ  ޞަފުޙާގައި 
އުމާ  ލުޠުފީ  ޢަބްދުهللا  އުފެދޭ ސުވާލަކީ  މިއިން 
ހުންނަ  މައުންޓްލެވެނިޔާގައި  މަހޭޝްވަރަމަށާއި 

އެންމެފަހު  ރޭވުމުގެ  "ޙަމަލާ  ވާ  ގައި   1 ބާބު 
ޖަލްސާ" މި ހެޑިންގ ދަށުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. 
މައުމޫނު  އަލްއުސްތާޛު  »ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ވަޑައިގެން  ރާއްޖޭގައި  ޢަބުދުލްޤައްޔޫމު 
ދީފިނަމަ  ޙަމަލާ  މި  ދުވަސްކޮޅެއްގައި  ނެތް 
އުމާ  ފަސޭހަވާނެކަމަށް  ކާމިޔާބުކުރުމަށް 
މަހޭޝްވަރަމަށާއި ލުޠުފީއަށް ފެނުނެވެ. އެގޮތަށް 
މަހު  އޮކުޓޫބަރުު   1988 ތިއްބާ،  ނިންމައިގެން 
އިސްމާޢީލު  އަޙުމަދު  ދުވަހު ސިއްކަ  ވަނަ   14
ލުޠުފީއަށް  ހުރެފައި  ސިންގަޕޫރުގައި  މަނިކު 
 29 އޮކުޓޫބަރުު  މައުމޫނު  ރައީސް  ފޯނުންގުޅާ، 
ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާކަން 

ޔަޤީންކޮށް ދިނެވެ.«

ކިޔާލުމުން  ޢިބާރާތް  ދެންނެވި 
އުފެދިގެން  ވަސްވާސްކަން  އިތުރު  އަނެއްކާވެސް 
 29 އޮކުޓޫބަރުު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އައެވެ. 
ކުރެއްވުމަށް  ދަތުރުފުޅެއް  އިންޑިއާއަށް  ދުވަހު 
އިސްމާޢީލް  އަޙްމަދު  ސިއްކަ  ހަމަޖެހިފައިވާކަން 

ަޖާމަޢަތށް ަތާޢަރުފޮކްށދިނީ ާކކު ކޮްނބޭުނެމްއަގއި ޯތެއވެ.  ަޢްބުދهللا ުލުޠފީ ްޕޮލޓް 
ުކުށގެ ެރޯކރްޑޮއތް ކޮްނެމަކެމއް ެވސް ޮކްށފާނެ ަކަމށް ެބެލވޭ ަޢްބުދهللا ުލުޠީފައކީ 
ިހްނުގުމަގިއ  ާރާވ  ެއަކްނ  ަބަޔުކ  ުނަވަތ  ީމަހުކ  ާހިދާސަގިއ  ިތެންއެގ  ޮނެވްނަބުރ 

ބޭނުްނުކރި ަވީސަލެތއް ނޫްނާބަވެއެވ.

60
addana@mndf.gov.mv



މުލުހާލު ތުނބަށް ހޭލެވުނީ، ފުރަމާލެ ބިރުންގޮސް ސިހުނު އަޑަށް

ފުލު ފުލުގައި އަޑު ގުގުމާލާ، ޖަހަމުން ދިޔަ ބާރު ބަޑީގެ އަޑަށް     

ތަމަޅައިންގެ ގުރޫޕެއް މާލެ އަރައި، ޣައްދާރު ދެ ދިވެހިން ދެއްކި މަގުން

ޙަމަލާ ދިންހައި ދަފަރާ ކުރުމަށް، ސިފައިން ތެދުވީ ހިނދު އަތުގުޅަމުން  

ސަހަރޯ އަނިޔާވެރި އުންޑަތަކުން، ވިޝަހީދުން" ނަން ހާމަ ވެވޭ   

މުލުހާލު ތުނބަށް ހޭލެވުނީ، ފުރަމާލެ ބިރުންގޮސް ސިހުނު އަޑަށް    

ފުލުފުލުގައި އަޑު ގުގުމާލާ، ޖަހަމުން ދިޔަ ބާރު ބަޑީގެ އަޑަށް     

ނަޞްރުގެ ރަސްވަނަ ބަޠަލެއް ކަމުގައި، ހަމަގައިމު ޙުސައިން އާދަމް ފެވެޔޭ

އަސްތާ އަދި ކުޑަނެވި ތުއްތަނިކާ، އާދަން އެ ނަޞީރުގެ ނަން ގުނެޔޭ  

ޙިއްސާ ޢަބްދުهللا ޒުހައިރާ، ކުޑަ އާދަމް ކުޑަތުއްތޫ ލިޔެވޭ   

މުލުހާލު ތުނބަށް ހޭލެވުނީ، ފުރަމާލެ ބިރުންގޮސް ސިހުނު އަޑަށް    

ފުލުފުލުގައި އަޑު ގުގުމާލާ، ޖަހަމުން ދިޔަ ބާރު ބަޑީގެ އަޑަށް     

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގައި ، ޝަހީދުވި ނަމޫނާ، ދަރިންނަށް ޒިކުރާގެ އިއްވޭ ތަރާނާ 

ޤުރުބާންވި މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، އަދިވެސް އެ މުޙައްމަދު ނަން ޙަސަނާ

ހުރި ހިތްވަރު ދެއްކި ހުސައިން މުޙައްމަދު، މި ޝަހީދު އަށެއްގައި ނަން ހިމަނާ  

ބިރުވެރިވި ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތިނެއް، ނަޞްރުގެ ދުވަހޭ ފާހަގަކުރެވޭ   

މުލުހާލު ތުނބަށް ހޭލެވުނީ، ފުރަމާލެ ބިރުންގޮސް ސިހުނު އަޑަށް    

ފުލުފުލުގައި އަޑު ގުގުމާލާ، ޖަހަމުން ދިޔަ ބާރު ބަޑީގެ އަޑަށް     

qnulaYab eguhavud egurqBan

1988 ނޮވެންބަރު 3 ވަނަ ދުވަހަކީ މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިން ދުށް އެންމެ ބިރުވެރި ދުވަސް. އަރާމު ތަންމަތިތަކުގައި ނިދިފައި 
ތިބި ދިވެހިންނަށް ކުއްލި ސިހުމެއް އައިސް ހޭލެވުނީ ޤައުމަށް ޣައްދާރުވި ދެތިން ދިވެހިންނާއި ގުޅިގެން ތަމަޅަ ބާޣީން ޖަހަމުން ދިޔަ 
ބާރު ބާޑީގެ އަޑަށް. މި ޢުދުވާނުގައި 19 ދިވެހިން ޝަހީދުވިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ 08 ބަޠަލުންވެސް ހިމެނޭ. 
ދިވެހި ޤައުމު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު މިދެންނެވި ޝަހީދުންގެ ޒިކުރާ ދިވެހިން އާކުރާނެ. އެ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލުންނަށް ދިވެހިން ހިތާއި 

ދުލުން، ލެޔާއި ވިންދުން ޝުކުރު ކުރާނެ. އެ މުޖާހިދުންނަށް ކުރުނީސްކުރާނެ.

ައްލާފިޟލް ުމަޙްއަމދު ަރީޝުދ )ޮކީޕ(
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މަގުން  ޞައްޙަ  ތާރީޚު  ދިވެހިންގެ 
މި  ވަނީއެވެ.  ޤަރުނު  ނުވަ  ފެށިތާ  އެނގެން 
ފަޚުރުވެރި  ވަނީ  ދިވެހިން  މުއްދަތުގައި  ދިގު 
ބިޔަ  ދުނިޔޭގެ  ދޫކޮށްފައެވެ.  މާޒީއަށް  ތާރީޚެއް 
އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  ބަނޑުދޮށުގައި،  ޤައުމުތަކުގެ 
މުހިންމު  އިޝްތިރާޖީ  ކަނޑުގައި،  އެއް  ބޮޑު 
މަޤާމެއްގައި އޮވެ، ދިވެހީން ވަނީ އެބައި މީހުންގެ 
އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައިފައެވެ. 
އެ މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ފަލްސަފާ ޙިމާޔަތްކޮށްފައެވެ. 
ވަނީ  ޤައުމިއްޔަތެއް  ޙަޟާރަތަކާއި  އަމިއްލަ 

ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

ވަންތަކަމާއި  އަމިއްލަ  ދިވެހީންގެ 
ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވަނީ  ރައްކާތެރިކޮށް  ސިޔާދަތު 
ކާބަފައިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެ މީހުންގެ 
ނުކުރެވޭފަދަ  އަގު  ޖިހާދުންނެވެ.  ހިތްވަރުގަދަ 
މަތިވެރި ޤުރުބާނީންނެވެ. މި މަތިވެރި ޖިހާދުގެ 
ޤައުމިއްޔަތެވެ.  ދިވެހި  ރޫޙަކީ  މައިގަނޑު 
ޤައުމިއްޔަތުގެ  ލިބިގަތީ  ހިތްވަރު  ކާބަފައިން 

މަތިވެރި ރޫޙުންނެވެ. 

ބިނާވެފައިވަނީ  ޤައުމިއްޔަތު  ދިވެހި 
މައިގަނޑު ދެ އަސާސެއްގެ މަތީގައެވެ. އެއީ މާތް 
ދީންކަމުގައިވާ  ހަމައެކަނި  ޙަޟުރަތުގައި  هللاގެ 
ދިވެހިއްޔަތެވެ.  އިސްލާމްދީނާއި  މާތްވެގެންވާ 

ދެިވހްީނެގ ެމުދަގއި 
ަބުހްސުކެރވެިގްނ 
ުނާވެނ ަމުއޫޟެޢްއ

ދިވެހިއްޔަތޭ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ދިވެހިބަހާއި 
ގޮތުންނެވެ.  ހިމެނޭ  ސަގާފަތް  ތާރީޚާއި  ދިވެހި 
އެކުވެރިކަމާއި  ޤައުމިއްޔަތުގައި  ދެންނެވި  މި 
ހިފެހެއްޓިއެވެ.  ދިވެހީން  އެއްބައިވަންތަކަން 
ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ޢަދުއްވުން 
ދިވެހީން  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ނުރައްކާކުރާ 
މި  ލިބިގަތީ  ހިތްވަރު  ދިވެހީން  އެއްބައިކުރުވީ 

ދެންނެވި ހަރުދަނާ ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙުންނެވެ.

މި  ދިވެހިރާއްޖެ  ޗާޓުގައި  ދުނިޔޭގެ 
ދިވެހީންގެ  ސަބަބުން  މަޤާމުގެ  މުހިންމު  އޮތް 
މިނިވަންކަމަށް ޙަސަދަވެރިވާ މީހުން އަބަދު ވެސް 
ފޭރިގަތުމަށްޓަކައި  ޤައުމު  ދިވެހީންގެ  އުޅުނެވެ. 
ދީފައެވެ.  ވަނީ  ޙަމަލާތަކެއް  ގިނަގުނަ  އެތައް 
އެކަމަކު  ހިންގައިފައެވެ.  ވަނީ  ޢުދުވާނުތަކެއް 
މަތިވެރި  މި  ދިވެހީންގެ  ޤަރުނުވަންދެން  ނުވަ 
ވަޙުދަތާއި  އިސްލާމީ  ޙިމާޔަތްކުރީ  ޤައުމިއްޔަތު 
މިޖީލާ  މިއަދުގެ  ރޫޙުންނެވެ.  ދިވެހިއްޔަތުގެ 
ހަމަޔަށް ދިވެހި ޤައުމު ދިވެހި ކާބަފައިން މިވަނީ 
މިވަނީ  އަމާނާތް  މަތިވެރި  މި  ގެނެސްދީފައެވެ. 
އެހެންކަމުން  ޙާވާލުކޮށްފައެވެ.  ޖީލާ  މި  ދިވެހި 
ސިޔާދަތާއި  އިސްތިޤުލާލާއި  ދީނާއި  ދިވެހީންގެ 
މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ މި ޖީލުގެ ދިވެހީން 

އުފުލަންޖެހޭނެ މަތިވެެރި އަމާނާތެކެވެ.

ތަރައްޤީވެ  ޙަޟާރާތް  ދިވެހީން 
މުޅި  އިރު،  ކުރިއަރައިފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 
ޢިލްމާއި  ބަދަލުވެފައެވެ.  މިވަނީ  ވެސް  ދުނިޔެ 
މުޅި  ކުރިއަރައިގޮސް  ރޮނގުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ދުނިޔެ މިވަނީ ބަވަނަވެފައެވެ. ސަމާސާ ގޮތަކަށް 
»ކުނބުރަކަށް«  މިވަނީ  ދުނިޔެ  ދަންނަވާނަމަ 
ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހީންގެ ޢަދާވާތްތެރީން 
އެހެން  މުޅިން  މިވަނީ  ޙަމަލާ  ދޭ  ދިވެހީންނަށް 
އާ  ބަދަލުކޮށްލައިފައެވެ.  ވައްޓަފާޅިއަކަށް 
ކުރަންފަށައިފައެވެ.  ބޭނުން  އިސްތިރާޖީތަކެއް 
ކަނޑިބަޑިން  އައިސް  ގުރާބުތަކެއް  މިއަދަކު 
ޙަމަލާދެނީ  މިއަދު  ނުދޭނެއެވެ.  ޙަމަލާއެއް 
އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށެވެ. ވިހަލަނީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑިތަކަށެވެ.

ކުރީން  އަޅުގަނޑު  އާދޭހެވެ! 
މަޤާމެއްގައި  މުހިންމު  ފަދަ  ދަންނަވައިލި 
ތަރައްޤީވެ  ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  ދިވެހިރާއްޖެ  އޮތް 
ކުރިއަރައިދާތަން ބަލަން ތިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ނުވެއެވެ.  ކަމަކަށް  ފަސޭހަ  ޙަސަދަވެރީންނަށް 
ޤައުމެއްގެ  އިސްލާމީ  މުސްތަޤިއްލު  މިނިވަން 
ގޮތުގައި އޮވެ، އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ސައްތައިން 
ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ނަމުގައި ދިވެހީން 
ދީމުޤްރާޠީ ނިޒާމު ފައްކާކުރަމުން، ތަރައްޤީވަމުން 

ަޢްބުދްލަޢީޒުޒ ަޖާމލު ައޫބަބުކުރ )ާމީޒ(

62
addana@mndf.gov.mv



ކުރިއަރައިގެން އަންނަތަން ބަލަން ތިބުމަކީ މުޅި 
އެތައް  ފަތުރަން  ދީން  ނަޞްރާނީ  ދުނިޔޭގައި 
ޚަރަދުކުރާ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ޑޮލަރެއް  ބިލިޔަން 
ކަމަކަށް  ތިބެވޭވަރު  އަޅައިނުލައި  މީހުންނަށް 

ނުވެއެވެ. 

ގެންދަނީ  ޙަމަލާދެމުން  މިއަދު 
ޖީލުގެ  ޒުވާން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
މިނިވަންކަމާއި  ދިވެހީންގެ  ސިކުނޑިތަކަށެވެ. 
ދިވެހީންގެ  މިއޮތީ  ޙިމާޔަތްވެފައި  ސިޔާދަތު 
އިސްލާމީ ވަޙުދަތުގެ ސަބަބުންކަން ދުޝްމަނުން 
މީހުންގެ  އެ  މިއަދު  އެހެންކަމުން  ދަނެއެވެ. 
ވަޙުދަތު  އިސްލާމީ  ދިވެހީންގެ  އަމާޒަކީ  މުޅި 
ނޭޅި  ކެނޑި  ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށްޓަކައި 
ދެމުން  ފިކުރަށް  ދިވެހީންގެ  ޙަމަލާތައް  ތަފާތު 

ދިވެހީން ޤަބޫލުކޮށްގެން މިތިބަ އިސްލާމް ދީނަކީ 
މުޢާމަލާތާއި ޢިބާދާތާއި އަޚުލާޤާއި، އަދި ދުނިޔެއާއި 
ހިމެނިގެންވާ  އޭގައި  ކަމެއް  ހުރިހާ  އާޚިރަތުގެ 
ޝާމިލު ދީނެކެވެ. هللاގެ ޙަޟުރަތުގައި ހަމައެކަނި 
ދުނިޔޭގައި  އިންސާނުން  ދީނަކީ  އެ  ދީނެވެ. 
އުޅެންވީ ހުރިހާ މަގެއް އެ ދީނުގައި ހިމެނިފައިވާ 
އުޅެންވީ  އިންސާނުން  އެއީ  ދީނެކެވެ.  ފުރިހަމަ 
ތަޢުމީރުކޮށް  ދުނިޔެ  ގޮތެވެ.  ފުރިހަމަ  އެންމެ 
ޢަމަލުކުރަންވީ  ބާއްޖަވެރިކުރުމަށްޓަކައި  އާޚިރަތް 
ހިމެނިފައިވާ  އޭގައި  އުޞޫލުތަކެއް  ހުރިހާ 
މިއީ  އެހެންކަމުން  މަންހަޖެވެ.  މަތިވެރި 
މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުސްލިމު 
މައުޟޫޢެއްކަން  ނުވާނެ  ބަހުސްކުރެވިގެން 
ކަށަވަރެވެ. އެކަން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުން ބަލައެއް 

ސަރުކާރަކަށް  ދިވެހި  ޙިމާޔަތްކުރާކަށް  ދީން 
ކަމެއްގެ  ދީނީ  އޭރުން  ނުވާނެއެވެ.  ލާޒިމެއް 
އޭރުން  ޢިބާދާތެވެ.  ހަމައެކަނި  ބަލާނީ  ގޮތުގައި 
ދީނޭ ކިޔައިގެން މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ފަލްސަފާއެއް 
ތަންފީޒުކުރާން އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި 
ނިޒާމަކީ  ސެކިޔުލާރ  ފަހިވާނެއެވެ.  ފުރުޞަތު 
މައިގަނޑު  ފިކުރުގެ  ޢަލްމާނިއްޔަ  ނުވަތަ 
މަޤުޞަދަކީ މިއީއެވެ. ދީނަކީ ސަރުކާރުން ބެހޭ 
ޙަވާލުވެގެން  އެކަންކަމާ  ނުވާނެއެވެ.  ކަމަކަށް 
މަދަނީ  ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ.  އެކިއެކި  އުޅޭނީ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ. 

މުސްތަޤުބަލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން 
ވެސް  ކަމަކީ  ކޮންމެ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ 
ދީނީ  ވެސް  ވެރިކަންކުރުމަކީ  ކަމެކެވެ.  ދީނީ 
ކަމެކެވެ. ދޭދޭ މީހުން ކުރާ މުޢާމަލާތަކީ ވެސް 
ކޮންމެ  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކެވެ.  ދީނީ 
ދާއިރާގެ  ޝަރީޢަތުގެ  އިސްލާމީ  ވެސް  ޢަމަލަކީ 
މިކަންކަން  ކަމެކެވެ.  ކުރަންޖެހޭނެ  ތެރޭގައި 
ޖެހޭނެއެވެ.  ވެސް  ބަލަހައްޓަވަން  ސަރުކާރުން 
ޢަލްމާނިއްޔަތަށް  ޤައުމެއްގައި  މުސްލިމު  ވީމާ 
ޖާގައެއް  ކުޑަވެސް  ސެކިޔުލަރިޒަމަށް  ނުވަތަ 

ދެވިގެންނުވާނެއެވެ.

ކުދިކުދި  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
ގޮތުގައި  ޢާއިލާތަކެއްގެ  ވަކިވަކި  ރަށްތަކެއްގައި 
ބައިބައިވުން  ދީނީ  ބަޔެކެވެ.  އެކުވެރި  ދިރިއުޅޭ 
މި  އަސާސެވެ.  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ  ނެތުމަކީ 
ދުވަހަކު  ނަމަ،  ފުނޑުފުނޑުވެއްޖެ  އަސާސް 
އަރައިރުމެއް  އިޖްތިމާޢީ  ނުހުއްޓުވޭނެ  ވެސް 
އަރައިރުންތަކުގެ  މި  ފެށިގެންދާނެއެވެ. 
ނަތީޖާއަކަށްވާނީ އަހުލީ ތަޅައިފޮޅުމާއި އަނިޔާވެރި 
ޢަމަލުތަކަށް މަގު ފަހިވުމެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ 
ތަރައްޤީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާނީ  ނަތީޖާއަކަށް 

ހުއްޓި، ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެ ބިކަވުމެވެ. 

އިސްލާމް  ފިކުރުކުރައްވާށެވެ! 
މައްސަލަތަކުގައި  ފަރުޢީ  ކުދިކުދި  ދީނުގެ 
އިޚުތިލާފުތަކުގެ  ކުދިކުދި  އުފެދިފައިވާ  ވެސް 
ވެސް  މިއަދު  ދެބަސްވުންތައް  ބައެއް  ސަބަބުން 
ވީމާ،  ޙައްލުކުރާންޖެހެއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ކުޑަކުޑަ އާބާދީތައް އޮންނަ މިއިން ރަށެއްގައި އެ 
މީހަކު ބޭނުން ދީނަކަށް އުޅެން ހުއްދަދީފި ނަމަ، 
އަދި ތަފާތު ދީންތަކުގެ ނަމުގައި ގެންގުޅޭ ބާޠިލު 

ގެންދިޔުމެވެ. އެކަން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 
އެ މީހުން އެބަ ކުރެއެވެ.

މީހުންގެ  ބައެއް  ފިކުރު  މި  މިއަދު 
ލައިފިއެވެ.  މޫވެސް  ވަދެ  ސިކުނޑިއަށް 
)ދީނާއި  ނިޒާމެއް  ސެކިޔުލާރ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ޤާއިމުކޮށްގެން  ނިޒާމެއް(   ވަކިކުރާ  ދައުލަތް 
ނޫނީ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރެސީއެއް ފައްކާ ނުކުރެވޭނެ 
ކަމަށް ދިވެހީންގެ މަޝްހޫރު ބައެއް މީހުން ބަހުސް 
ވެސް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި ބަހުސްގެ ތެރެއަށް 

އިތުރު މީހުން ވަންނަން ފަށައިފިވެސްމެއެވެ. 

ނަމަވެސް ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ ދިވެހީން 
ޤަބޫލުކުރާ އިސްލާމްދީނަކީ ހަމައެކަނި ޢިބާދާތުގެ 
ނޫނެވެ.  ދީނެއް  އޮތް  ވެފައި  ޤައިދު  ތެރޭގައި 

ނުގަނެއެވެ. ދިވެހީންގެ ދީން އެކަމަށް ހުއްދައެއް 
ހުއްދައެއް  އެކަން  ދިވެހި ޤާނޫނުތައް  ނުދެއެވެ. 

ނުކުރެއެވެ.

ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  މީހުން  ބައެއް 
ނަމަ،  ޤާއިމުކޮށްފި  ނިޒާމެއް  ސެކިޔުލާރ 
އުޅެން  ގޮތުގައި  މުސްލިމެއްގެ  ހިތުންރުހުމުން 
ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެއެވެ. 
ބޭނުންވާ  އުޅެން  ގޮތުގައި  މުސްލިމެއްގެ  އަދި 
މީހުންނަށް އެކަމަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ވެސް 
ނޯންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ މިއީ 
ބައެއް މީހުންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ވައްދައިދީފައިވާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޮޅުވައިލުމެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް 
ސެކިޔުލާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފި ނަމަ )މާތް هللا 
އެ ގޮތަށް މިންވަރު ނުކުރައްވާށިއެވެ!( އިސްލާމް 
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ފަލްސަފާތަކުގެ މީހުން އަޅުކަން ކުރާނެ ތަންތަން 
މި ރަށްރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްފި ނަމަ، އެ އުފެދޭ 
އަރައިރުން ހުއްޓުވަން އަންނާނީ ކާކުތޯއެވެ؟ މި 
ފަދަ ދުވަހެއް އަދުވެއްޖެ ނަމަ )އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 
ދުވަހަކުވެސް ނާންނާނެއެވެ.( ސަރުކާރު އޮންނާނީ 
ދެން  ގޮތުގައެވެ.  ބަޔެއްގެ  ވަކި  ނުބެހޭ  ދީނާ 
ކަންތައް ވެގެންދާނެ ހިތާމަވެރި ގޮތް ތަޞައްވުރު 
ފަދަ  މި  ވީމާ،  ނޭނގޭނެއެވެ.  ވެސް  ކޮށްލަން 
ދިވެހީންގެ އިސްލާމީ  ހުޅުވައިލައި  މައުޟޫޢުތައް 
ދުޝްމަނުން  ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށް  ވަޙުދަތު 
ސަމާލުވާން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތަށް  ކުރާ 
ނޫނެކޭ  ފާޅުގައި  އެކަމަށް  އެބަޖެހެއެވެ. 

ބުނަންޖެހޭނެއެވެ. 

މިއީ ދީނީ މައުޟޫޢެއް ނޫނެވެ. މިއީ 
ދިވެހީންގެ ޤައުމިއްޔަތާއި މިނިވަންކަމާ ގުޅިފައިވާ 
މައުޟޫޢެކެވެ. ދިވެހީންގެ ހަމަޖެހުމާއި ތަރައްޤީއާ 
ގޮތުން  ދީނީ  ވީމާ،  މައުޟޫޢެކެވެ.  ގުޅިފައިވާ 
އުޅެވޭނޭ  ދީނަކަށް  ބޭނުން  މީހަކު  އެ  ބަލާއިރު 
ބުނެ މީހުންގެ ސިކުނޑިތައް ޚަރާބުކުރުމަށްޓަކައި 
ނުރައްކާތެރި  ވަރަށް  މަސައްކަތަކީ  ކުރެވޭ  މި 
އަމާންކަމާއި  ދިވެހީންގެ  މަސައްކަތެކެވެ. 
ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން  ތަރައްޤީ  ހަމަޖެހުމާއި 
ސިޔާދަތާއި  ދިވެހިންގެ  މަސައްކަތެކެވެ.  ކުރެވޭ 
އަމިއްލަވަންތަކަން ނައްތައިލާން ކުރެވޭ ޢުދުވާނީ 
މަސައްކަތެކެވެ. އެއީ ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަމާއި 
މަސައްކަތެކެވެ.  ކުރެވޭ  ދެކޮޅަށް  އިސްތިޤުލާލާ 
މައުޟޫޢެކެވެ.  ނުވާނެ  ބަހުސްކުރެވިގެން  މިއީ 
އިސްލާމް  ބޭނުންވާ  ދިވެހީން  ދިވެހީންނަށް 
ޙައްޤު  ބޭއްވުމުގެ  ރާއްޖޭގައި  މި  އެކަނި  ދީން 
އޮންނަންވާނެއެވެ. މިކަމަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހުން 
ރާއްޖެ ދޫކޮށް އެހެން ކަރަކަރަޔަށް ވިލާތްވިލާތަށް 

ހިޖުރަކުރުން ހުއްޓެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޤާނޫނުތައް  އާއި  ޤާނޫނުއަސާސީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
އެއީ ދިވެހީން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 
ދިވެހީން  ތަޞްދީޤުކޮށް  ފަރުމާކޮށް  މަންދޫބުން 
ހިތުން ރުހުމުން ބަލައިގެންފައިވާ އުޞޫލުތަކެވެ. 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން ދީނަކަށް 
ޖާގަ ދޭކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. 
ރައްޔިތުކަމުގެ  ދިވެހި  ނޫނީ  މުސްލިމަކަށް 
ޙައްޤު އޮންނަންވާނެ ކަމަކަށް ދިވެހީން ޤަބޫލެއް 

ބެހެވިގެން  މިކަމާ  ބަޔަކަށް  އެހެން  ނުކުރެއެވެ. 
ވެސް  ޤަރާރުތައް  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ނުވާނެއެވެ. 
ބުނަނީ އެބަޔަކު ބޭނުން ދީނަކަށް އުޅުމުގެ ޙައްޤު 
ބޭނުންވަނީ  ދިވެހީން  ކަމަށެވެ.  އޮންނަންވާނެ 
ޙައްޤު  ޙަޤީޤަތުގައި  އަދި  ދީނެވެ.  އިސްލާމް 
އެހެން ދީނެއް އޮންނަ ކަމަކަށް ވެސް ދިވެހީން 
ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންވީމާ، ދިވެހީން އުޅެން 
އުޅުމުގެ  ދިވެހީން  ދީނަށް  އިސްލާމް  ބޭނުންވާ 
ޙައްޤަކީ އެހެން ބަޔަކަށް ނިގުޅައިގަނެވިގެންވާނެ 
ޤާނޫނުތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޫނެވެ.  ޙައްޤެއް 
މެދު  ކަމާ  މި  ގޮތުން  ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ 
ކުރެވިގެންވާނޭ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ބަހުސްކުރުމަކީ 
ކަމެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނާއި ދައުލަތް 
ގެންނަން  )ސެކިޔުލަރިޒަމް(  ނިޒާމެއް  ވަކިކުރާ 

އެހެންކަމުން  މިފަދައިންނެވެ.   މަނާކަމެކެވެ.« 
ލޮޅުމެއް  އެއްބައިވަންތަކަމަށް  ދީނީ  ދިވެހީންގެ 
ޤާނޫނީ  ކުރުމަކީ  ކަމެއް  އެއްވެސް  އަރައިދާނެ 

ކުށެކެވެ.

ރައްޔިތުން  ލޮބުވެތި  ދިވެހި  ވީމާ 
ދީނީ  ހުއްޓެވެ!  ސަމާލުވެވަޑައިގަތުން 
ނުރައްކާތެރި  ވަރަށް  ވާހަކައަކީ  މިނިވަންކަމުގެ 
ވާހަކައެކެވެ. އެތައް ޒަމާނަކުއްސުރެ، މި ރާއްޖެ 
މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  ޢަދުއްވުން  އަތްދަށުލާން 
ޙަރަކާތެކެވެ.  ނުރައްކާތެރި  ހިންގޭ  ދަށުން 
ހިންގުމަށްޓަކައި  ރާއްޖޭގައި  ޙަރަކާތްތައް  މި 
ދިވެހި  ދިވެހީންނެވެ.  ތިބެނީ  ތަމްރީނުކޮށްފައި 
ތާރީޚުން ފެންނަން އޮތީ މި ޙަޤީޤަތެވެ. މިއަދު 

ވެސް މި ޙަޤީޤަތް ތަކުރާރުވަނީއެވެ.

ބަހުސްކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެކެވެ. އެކަމަށް 
ކުރާ  އެކަން  ނުވާނެއެވެ.  ދެވިގެން  ފުރުޞަތު 

މީހުންނަށް އަދަބުވެސް ދެވެންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އަސާސީގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ 
ދީނެވެ.  އިސްލާމް  ދީނަކީ  ދައުލަތުގެ  »ދިވެހި 
ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދީނަކީ  އަދި އިސްލާމް 
މައިގަނޑު މަޞްދަރެވެ.« މިފަދައިންނެވެ. އަދި 
އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  »ދިވެހިރައްޔިތުންގެ 
ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 
ދީނީ  މެދުގައި  މީހުންގެ   ........« ގައިވަނީ 
ވާހަކަދެއްކުމާއި  ބާވަތުގެ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  ގޮތުން 
މިއިން  ޢަމަލުކުރުމާއި  ގޮތްގޮތަށް  އެފަދަ 
އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ކުރާން އުޅުމަކީ 

ވަޙުދަތު  ދީނީ  ރާއްޖޭގައި  މި 
ވާހަކަދެއްކުމަކީ  ބަހުސްކޮށް  ނަގައިލުމަށް 
ހުއްދަކުރެވޭނެ  ބަލާއިރު  ނަޒަރަކުން  އެއްވެސް 
ކަމެއް ނޫނެވެ. ދީނީ ގޮތުން ވިޔަސް އިޖްތިމާޢީ 
ގޮތުން ވިޔަސް އެކަމަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 
ކަމެއް  ހުއްދަ  އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ވެސް އެއީ 
ވަޙުދަތާ  އިސްލާމީ  ރާއްޖޭގެ  ވީމާ  ނޫނެވެ. 
އިދިކޮޅަށް ތަފާތު ދީނީ ފިކުރުތައް މި ރާއްޖޭގެ 
ކުރެވޭ  ވައްދާން  ސިކުނޑިތަކަށް  މީސްތަކުންގެ 
މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް 
މެދުގައި  »ދިވެހީންގެ  އެއީ  ކަމެކެވެ.  ކުރެވޭ 

ބަހުސްކުރެވިގެން ނުވާނެ މައުޟޫޢެކެވެ.«
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1988 ރު  ްނބަ 3 ޮނވެ
އެއީ ބިރުވެރިކަމާ ނާމާން ކަމުން ހިތްތައް ސިހުނު ދުވަހެއް

ދުވަހެއް ކުރި  ދަތުރު  އަމާޒަށް  ކެރިގެން  ޤައުމީ ސިފައިން  އެއީ    

އެއީ ޤައުމިއްޔަ މޭ ވޭނާއި ހޫނުން ވިރި އޮހުނު ދުވަހެއް
ދުވަހެއް ފުރުނު  ޤައުމީ  ލޭކަރުނައިން  ލޯ  ދިވެހީންގެ  އެއީ    

ޖަހާ ލޯބީގެ ވިންދާ ނާރުތަކުގައި ހިނގަހިނގާ ހުރި ލޭ
އަހާލަން ޖެހުނު ހިތި ޚަބަރުން ހަމައިން ދިޔަ ނެއްޓިގެން ދުވަހެއް   

ހިތުން ދަހިވެތި އުފަންވާ އެދުމަކުން މަގު ކަތިވެދާ ގޮތަކުން
ދުވަހެއް ވީ  ތަމްސީލު  އެއީ  ޤައުމަށް  ގޮތް  އަންނަ  ފިތުންތައް    

ޖަމާޢަތަކާއި ގުޅި ބޭރުން ޒަމާނީ އުންޑަ ހަތިޔާރުން
ދުވަހެއް ހުތުރު  ހަޑި  ދިމާކުރި  ޤައުމަށް  ތިމާ  އަމާޒުކުރަން    

ދިވެހި ހިތަކުން ނިފާޤީ ރޭވި ރޭވުމަކުން މި އުދުވާނީ
ދުވަހެއް ފެވުނު  މުޅިބިން  ދިވެހި  ކޯރުތަކުން  ރަތްލާގެ  ދިވެހި    

ސިޔާސީ އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް
ދުވަހެއް ލިބުނު  ޤައުމަށް  އެއީ  ނުވެވޭ  އަދަދު  ހިމަނައި  ކިޔައި    

ހިމޭންކަމުގައި އަމާން ޤައުމެއް ޒަމާންތައް ދާހިނދުން ދެކެމުން
ދުވަހެއް އެއީ  ފާކުރި  އަނިޔާތަކުން  ޚާއިނީ  މިވޭންތައް    

ދިވެހި ސިފައިންގެ ކެރުމާ ހިތްވަރާ މުޚްލިޞް ޢަމަލުތަކުގައި
ދުވަހެއް އެއީ  ފަވާލައިދިން  ނަން  ލަޤަބުން  ބަޠަލުންގެ  ދިވެހި    

ވެރީންނަށް ރައްޔިތުން ކިޔަމަންވުމާ އަދި ދެއްވަވާ މަދަދާ
ދުވަހެއް އެއީ  ވެސް  ފާޅުކޮށްދިން  އަބަދީ  ދިވެހީންގެ  ވެރީން    

ފޮރުވިފައި ނޭނގި ސިއްރުތަކެއް އޮތުން އެކަށޭނަ ބީދައަކުން
ދުވަހެއް އޭ  ޢަމަލެއްގެ  ނުބައި  ކެހިވެރި  ސޫރަވާ  ކުރެވިފައި    

ޣަދަރުވެރިކަން ފުށުންޖެހި ބަލިވެ ޣައްދާރުންގެ ބާރު ފިލާ
ދުވަހެއް އެއީ  ތާރީޚީ  ދެއްވި  ޤައުމަށް  ދިވެހީންގެ  ނަޞްރު    

އަމާންކަމުގައި މިބިން އަބަދަށްމެ ލައްވާދޭވެ ޔާ هللا 
ދުވަހެއް އެފަދަ  ނުކުރައްވާ  ތަކުރާރު  ވިއަސް  ގައި  ޒަމާނެއް    

ާއަދމް ޢަްބުދްއަރުޙާމްނ )ުއތީމު ާއަދމްބެ(
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ކާއިނާތުގައިވާ  މުޅި  އިނާތާއި 
ތަކެއްޗެއް  އެންމެހައި 
هللا  ކީރިތިވަންތަ  ގަދަ  ޙާލިޤަކީ  އުފެއްދެވި 
އެކަލާނގެއީ  ވަތަޢާލާއެވެ.  ސުބުޙާނަޙޫ 
ޚާލިޤުވަންތަ އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ. އެކަލާނގެ 
ޚަލްޤުތަކެވެ.  ތަކެއްޗަކީ  އެންމެހައި  ފިޔާވައި 
އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ އެންމެހައި ޚަލްޤުތަކުންގެ 
ގޮވާލައްވާފައެވެ.  އިޙްތިރާމްކުރަން  ޙައްޤުތަކަށް 
ވަޙީކުރައްވައި  ޤުރުއާނުގައި  ކީރިތި  هللا  މާތް 
އަންގަވަނީ »"ބިމުގައި ހިނގާބިނގާ އުޅޭ، ދިރޭ 
ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިޔަސް، އަދި އޭގެ ދެ ފިޔައިން 
ފަދަ  ތިޔަބައިމީހުން  ވިޔަސް،  ދޫންޏެއް  އުދުހޭ 
އުންމަތްތަކެއް ކަމުގައި ނޫނީ ނުވެއެވެ. ފޮތުގައި 
އެއްވެސް  ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން  )ނުލިޔުއްވާ( 
އެތަކެތި  ދެން  ނުކުރައްވަމެވެ.  ދުލެއް  އެއްޗެއް 
އެތަކެތީގެ  އެއްކުރައްވާހުށީ  ދުވަހުން(  )ޤިޔާމަތް 
ޙަޟުރަތަށެވެ."«)6:38( ވެރިރަސްކަލާނގެ 

ވާހަކަ  ޙައްޤުތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަވެސް 
އިންސާނީ  ދެކެވެނީ  މި  ބޮޑަށް  ދައްކާއިރު 
ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ  ވާހަކައެވެ.  ޙައްޤުތަކުގެ 
هللا  މާތް  އެހެނީ  ނޫނެވެ.  ގޯހެއް  އިސްވުމަކީ 
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވަތެވެ. "ނަފުސެއް  

ޚަލްޤުތަކުންގެ ޙައްޤުތައް

ފަސާދައެއް  ބިމުގައި  ނުވަތަ  މަރައިގެން، 
ނަފުސެއް  ގޮތަކަށް،  ނޫން  އުފައްދައިގެން 
މެރި  މީސްތަކުން  އެންމެހައި  މީހަކު،  މަރައިފި 
މީހާ  ދިރުވައިފި  ނަފުސު  އެ  އަދި  ފަދައެވެ. 
ބަހައްޓައިފި  ދުނިޔޭގައި  ނުމަރައި  )އެބަހީ: 
މީހާ( އެންމެހައި މީސްތަކުން ދިރުވި ފަދައެވެ." 

.)5:32(

ގިނަ  ކާއިނާތުގެ  ވަނީ  އިންސާނާ 
ޚަލްޤުތަކެއް  މަތިވެރިވެގެންވާ  މައްޗަށް  ތަކެތީގެ 
ކަމުގައި ޚާލިޤުވަންތަ އިލާހު ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. 
މާތް هللا ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވަތެވެ. 
"ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އާދަމުގެ 
ދަރިން މާތް ކުރެއްވީމެވެ. އަދި އެއުރެން އެއްގަމާއި 
އެއުރެންނަށް  އަދި  އުފުއްލެވީމެވެ.  ކަނޑުގައި، 
ރަނގަޅު ތަކެތިން ރިޒުޤު ދެއްވީމެވެ. އަދި ތިމަން 
ރަސްކަލާނގެ ހެއްދެވި ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ގިނަ 
ތަކެތީގެ މައްޗަށް އެއުރެން މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް 

މާތްކުރެއްވީމެވެ." )17:70(  

ޚާލިޤުވަންތަ  އިންސާނުންނަށް  ވީމާ   
މިވާ  ދެއްވަވާފައި  ވަތަޢާލާ  ސުބުޙާނަހޫ  هللا 
އިންސާނާ  ޓަކައި  މަޤާމަށް  ދަރަޖަޔާއި  މަތިވެރި 
ދަންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ތިމާގެ 
ދަރަޖަ އުފުލިގެންދާ މިންވަރަކުން ތިމާގެ ބޮލުގައި 
ޒިންމާތައް އެޅިގެންދާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުވާނެ 
ގޮތުން  ދުނިޔަވީ  އަދި  ފިޠުރީ،  މިއީ  ކަމެވެ. 
މީހަކު  ވެސް  އިރު  ބަލާ  ހަމަތަކުން  ބުއްދީގެ 
އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ވާނެ  ދެބަސް 
މީހަކާ އިނދެ، ދަރިން ލިބި، މައިންބަފައިންނަށް 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  މައްޗަށް  ކުދިންގެ  އެ  ވީމާ 
އިހުނަށްވުރެ  އިރު  މަތިވެރިވެގެންދާ  މަޤާމު 
އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ބޮޑުވެގެންދެއެވެ.  ޒިންމާތައް 
ވަރަކަށް  ލިބުނު  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ  ތަނުގައި 
ދަރަޖަ  ބޮޑުވެއެވެ.  ޢިނާޔާތްތައް  ލިބޭ  ތިމާއަށް 
އުފުލި ޤަދަރުވެރިވެ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ މައްޗަށް 

ތިބާ މަތިކުރެވެއެވެ. 

ކާއިނާތުގެ ވެރި ރައްބު ހެއްދެވި ގިނަ 
މަތިވެރިކުރައްވައި  އިންސާނާ  މައްޗަށް  ތަކެތީގެ 
މަތިކުރެވިފައިވާ  އިންސާނާއަށް  މާތްކުރެއްވުމުން 
ބޮޑުވާނެކަން  ނުހަނު  ވެސް  ޒިންމާތައް 
ޙައްޤުތައް  އެތަކެތީގެ  ޖެހެއެވެ.  ދެނެގަންނަން 
އަޚްލާޤީ  ޖެހެއެވެ.  އަދާކޮށްދޭން  އެތަކެއްޗަށް 
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ހަމަ  ވުމަކީ  ޚަލްޤެއްކަމަށް  ޚުލްޤުހެޔޮ  ގޮތުން 
ކޮންމެ  އެއީ  ކަމެކެވެ.  ލާޒިމު  މީހަކަށް  ކޮންމެ 
މާތްهللا  ޒިންމާއެކެވެ.  ފަރުދީ  ފަރުދެއްގެ، 
އަންގަވަނީ  ވަޙީކުރައްވައި  ޤުރުއާނުގައި  ކީރިތި 
"އެ ކަލާނގެއީ، ބިމުގެ ޚަލީފާ އިން ކަމުގައި، 
އަދި  ރަސްކަލާނގެއެވެ.  ލެއްވި  ތިޔަބައިމީހުން 
ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔެއްގެ 
)އެއީ(  ކުރެއްވިއެވެ.  މަތިވެރި  ދަރަޖަ  މައްޗަށް 
ތަކެއްޗާ  ދެއްވި  އެކަލާނގެ  ތިޔަބައިމީހުންނަށް، 
ކުރެއްވުމަށް  އިމްތިޙާނު   ތިޔަބައިމީހުން  މެދު، 
ދަރަޖަ  ތިބާގެ  ވީމާ    )6  :165( ޓަކައެވެ." 
ދިއުމަކީ  އުފުލިގެން  މައްޗަށް  ބައެއްގެ  އެހެން 
ޖެހޭ  ބޮޑާވެގަންނާން  ފަޚުރުވެރިވެ،  ތިބާ 
ލިބޭ  ތިމާއަށް  ނުހަދާށެވެ.  ސަބަބެއްކަމުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ  ތިމާ  އެކީ  ކުރިއެރުމަކާ  ކޮންމެ 
އެހެން  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  ތިމާގެ  ތަނާއި 
މުވައްޒަފުންނަށް ތިމާގެ ފުށުން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ 
އަޙުލުވެރީންނަށް  އޭގެ  ޙައްޤުތަކަކީ  ވާޖިބުތަކާއި 
ތިބާ  އެއީ  އަމާނާތެކެވެ.  އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ  ތިބާ 
އިމްތިޙާނު ކުރެވޭނެ ކަންކަމެވެ. ވީމާ ތިމާގެ ފުށުން 
ފުރައްސާރަކޮށްގެން  ގޯނާކޮށް  މީސްތަކުންނަށް 
ތަކެއްޗަށް  އެންމެހާ  ފުށުން  ތިބާގެ  ނުވާނެއެވެ. 
އަމާންކަން ލިބިދެވެން ޖެހެއެވެ. ތިބާއަށް ވެސް 

ޙަޤީޤީ އަމާންކަން ލިބިގެންވަނީ އޭރުންނެވެ.

ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ރަސޫލުهللا 
ކައިރިން  ޖަނާޒާއެއްގެ  އެއްދުވަކު  ވަސައްލަމަ  

»"ހަމަ  ޙާދިޘްކުރެއްވިއެވެ.  ވަޑައިގަންނަވަމުން 
ފަރާތުން  އޭނާގެ  ނުވަތަ   ޖެހިލައިފިއެވެ.« 
ޞަޙާބީން  ލިބިގެންފިއެވެ.«  ހަމަޖެހުން 
ރަސޫލާއެވެ.  ގެ  މާތްهللا  »އޭ  ދެންނެވިއެވެ. 
ފަރާތުން  އޭނާގެ  އަދި  ކާކުތޯއެވެ؟  ހަމަޖެހިލީ 
ހަމަ ޖެހުން ލިބިގަތީ ކޮން ބައެއްތޯއެވެ؟«އިތުރު 
މުއުމިނުއަޅާ  ކުރެއްވިއެވެ.  ޙަދީޘް  އެކަލޭގެފާނު 
ދުނިޔޭގެ އުނދަގޫތަކުން ހަމަޖެހުން ލިބިގެންފިއެވެ. 
އަދި ނުބައި ފާޖިރު އަޅާގެ ފަރާތުން އަޅުތަކުންނާއި، 
ޖަނަވާރުންނާއި،  ގަސްގަހާއިގެއްސާއި،  ރަށާއި، 
ވޮލިއުމް  )ޞަޙީހުލްބުޚާރީ  ސޫފާސޫފިތަކެވެ."« 

8 ބޫކް 76 ،ޙަދީޘް 519( 

އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ޙަދީޘުން  މި 
ދެ  އިންސާނާ  އެއްކަމަކީ  ޖެހޭ  ވިސްނާލަން 
ކުރާ  ވާޞިލްވުމަށް  ބާއްޖަވެރިކަމަށް  ދުނިޔޭގެ 
ޖަނަވާރާއި  ގަސްގަހާއިގެއްސާއި  މަސައްކަތުގައި 
ފުށުން  އިންސާނާގެ  ވެސް  ސޫފާސޫތްޕަށް 

އަމާންކަން ލިބިގެންވާން ޖެހޭކަމެވެ.

ޞައްލަهللا  ރަސޫލުهللا  އަދިވެސް   
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ވަސައްލަމަ  ޢަލައިހި 
ނަރަކައަށް  އަންހެނަކު  ސަބަބުން  "ބުޅަލެއްގެ 
ބަނދެ،  ބުޅާ  އެ  އަންހެންމީހާ  އެ  ވަނެވެ. 
ބިންމަތީގައިވާ  އަދި  ނުދެއެވެ.  ކާކަށް  އެއަށް 
ތަކެތި ކައި އުޅުމަށް ދޫކޮށެއް ވެސް ނުލައެވެ." 
)ޞަޙީހުލްބުޙާރީ(. ޖަނަވާރުންނަށް އޯގާތެރިވުމާއި 
އެތަކެއްޗަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ އިޙްސާންތެރިކަމުގެ 

ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ  މުސްލިމް  އިމާމް 
ރަޟިޔަهللا  ހުރައިރާ  އަބޫ  ޙަދީޘްފޮތުގައި 
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ރިވާ  އަރިހުން  ޢަންހުގެ 
ވަސައްލަމް  ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ރަސޫލުهللا 
ހޫނުގަދަ  "ހަމަކަށަވަރުން  ކުރެއްވިއެވެ.  ޙަދީޘް 
ދުވަހެއްގައި، ކުއްތާއެއް ފެންބޮވައިގަނެ ވަޅެއްގެ 
ނުބައި  ވަރަށް  މަންޒަރު،  އެނބުރޭ  ވަށައިގެން 
ފެނުނެވެ.  އަންހެނަކަށް  އުޅުނު  ނުލަފާކޮށް 
ވަނީ  ދޫ  އޭތީގެ  ގަތުމުގެ ސަބަބުން  ފެންބޮވައި 
ފަހެ  މެއެވެ.  ވެސް  ނުކުމެފައި  ބޮޑަށް  ނުހަނު 
އަޅައިގެން  ފެން  ޚުއްފަށް  އޭނާގެ  އަންހެނާ  އެ 
ކުއްތާއަށް  އެ  ބޮވައިގެންފައިވާ(  )ފެން  ގެނެސް 
ފެންދީފިއެވެ. هللا ތަޢާލާ )އެ އަންހެނާގެ ޢަމަލު 
ޤަބޫލު ކުރައްވައި( އޭނާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި 

ދެއްވައިފިއެވެ."«

އަދާކުރަންޖެހޭ  އިންސާނާ  ވީމާ 
ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ހަމައެކަނި  ޙައްޤުތައް 
އެހެނަސް  ނުދެއެވެ.  ހުދޫދުވެގެން  ހަމައިން 
ޙައްޤުތައް  ޖެހޭ  އަދާކުރަން  އިންސާނުން 
މާދުރުގައިވާ  އެއަށްވުރެ  އަދި  ހިސާބަކީ  ނިމޭ 
އެއްޗެކެވެ. އެންމެހައި ޚަލްޤުތަކުންގެ ޙައްޤުތައް 

އަދާކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.
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އެއްފަދައިން  އިންސާނުންނެކޭ 
މާތްهللا  ވެސް  ޝައިޠާނުންނަކީ  ޖިންނި 
ބައެއްފަހަރު  މަޚުލޫޤުންނެވެ.  އުފައްދަވާފައިވާ 
އިންސީންނަށް  ކިބައިން  ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ 
ކުރިމަތިވެއެވެ.  ގެއްލުން  އުނދަގުލާއި 
ނަމަވެސް ޖިންނީންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވުމަށް 
ވަނީ  ކަންކަން  ކުރެވޭނެ  އިންސީންނަށް 
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައެވެ. 

އަހަރެންނަކީ މާލޭގެ އުތުރު ރަށަކަށް 
ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. 
ދިރިއުޅެނީ މާލޭގައެވެ. މީލާދީން 2010 ވަނަ 
އަހަރު ގްރޭޑު 12 ގައި ކިޔަވާ ނިންމާލުމަށްފަހު 
ވަޒީފާއެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ފެށީމެވެ. މިގޮތުން 

ޮޕިލްސ ީޗްފ ްސޭޓޝަން 
އިްންސެޕްކޓަރ ައްޙަމދު ާނިފުޢ

އޮފީހަކުން  ހުންނަ  ތިލަފުށީގައި  އަހަރެންނަށް 
ވަޒީފާއެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުގައި އޭރު 
ފަހަރު  ބައެއް  ޑިއުޓީއެވެ.  ޝިފްޓް  އޮންނަނީ 
ޖެހެއެވެ.  އުޅެން  ވެސް  ޑިއުޓީގައި  ދަންވަރު 
މިގޮތުގައި ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް 2012 
އަހަރެން  ރޭ  ދުވަހުގެ  ވަނަ   27 ޑިސެންބަރު 
ސްކޫލު ދައުރުގައި ވެސް ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު 
މަރީ އާއި ކައިވެނިކޮށްފީމެވެ. ކައިވެނިކޮށްގެން 
މަރީއަކީ  ގޭގައެވެ.  މަރީމެން  ދިރިއުޅެނީ 
ނަމަވެސް  ނޫން  ކުއްޖެއް  ހުރި  ކިޔަވައިގެން 
މަރީ ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. އޭނާގެ ފުށުން ގޯސް 
ދޮން  ރީތި  ބުރުސޫރަ  ނުދެކެމެވެ.  ސިފައެއް 
ކުއްޖެކެވެ. ކައިވެނިކުރިތާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް 
ފުށުން  ރައްޓެއްސެއްގެ  މަރީގެ  ނުވެއެވެ. 
އުޅުމެއް  ވިޔާނުދާ  ވަރަށް  ކުރިން  މަރީއަކީ 
އަދި  އެގުނެވެ.  ކުއްޖެއްކަން  ދިޔަ  އުޅެމުން 
ގާތް  ވެސް  ކުއްޖެކޭ  މޮޔަވާ  ޖިންނި  މަރީއަކީ 
ރައްޓެހިން ބުނަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް މާބޮޑަށް 

ނުކުރަމެވެ.  ޤަބޫލެއް  އެވާހަކަތަކެއް  އަހަރެން 
ދުވަސްވަރު  ސްކޫލު  ވެސް  އަހަރެންނަކީ  އެއީ 
މީހުންނާއެކު  ކިޔަވާ  ރުޤުޔާ  ގިނައިން  ވަރަށް 
ގޭގެއަށް  ކުދިންގެ  ތިބޭ  މޮޔަވެފައި  ޖިންނި 
އުޅެފައި  ރަނގަޅުކުރުމުގައި  އެކުދިން  ގޮސް 
ހުރި މީހަކަށްވާތީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަރީގެ 
ބަލައިލަން  ހުރިތޯ  ނިޝާނެއް  އެފަދަ  ކިބައިން 
އެއްރެއަކު  މިގޮތުން  ބޭނުންވިއެވެ.  އަހަރެން 
މަރީގެ  ދިޔައިރު  ވާހަކަދައްކަމުން  މަރީއާ 
ހުއްޓާ  ކަޅުވެފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކައިރި  ލޯ 
ކޮންމެވެސް  ފެށިގެން  އެދުވަހުން  ފެނުނެވެ. 
ވިސްނަން  ދޭތެރޭގައި  މަރީއާއި  ވަރަކަށް 
ކައިރީ  މަރީ  އަހަރެން  ނަމަވެސް  ފެށުނެވެ. 
ނުދައްކަމެވެ.  ވާހަކައެއް  އެއްވެސް  އެއިން 
ދައްކާފައި  ވާހަކައެއް  މިފަދަ  އޭނާވެސް  އެއީ 

ނުވާތީއެވެ. 

ފުރިއްޖެއެވެ.  މަހެއް  ކައިވެންޏަށް 
އެއްޗެއް  އޮއްވާ  ނިދާފައި  އަހަރެން  އެއްރެއަކު 

ަހީޤީޤ  ާހިދސާާ

ަމރީ ޮއތީ ެއުދަމތިން ެދޫފުޓ ަމްއަޗްށ ިހްއިލަފއި. ެއްއެވސް ތަަނކު ުނެޖހި. ެއްއެވްސ ަހަރާކެތއް ުނުކޭރ!

މައްޗަށް  އެއްގެ  ހާދިސާ  ހަޤީޤީ  މިއީ 
ވާހަކައެކެވެ.  ލިޔެފައިވާ  ބިނާކޮށް 
މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންނަމާއި 

ތަންތަނަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ.  

ބައްޕައެއްގެ ސަބަބުން ޖިންީނންާނ ހަނގުާރމަ 
ކުރަމުންާދ އަންހެނެއްގެ ދިރިއުޅުން
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ހޭލެވިއްޖެއެވެ.  ކުއްލިއަކަށް  އަޑަށް  ވެއްޓުނު 
އެހެންވެ  ނިދާފަައެވެ.  އޮތީ  މަރީ  އޭރު 
ގޭތެރެ  ބޭރު  ނިކުމެ  ކޮޓަރިން  މަޑުމަޑުން 
ސައިކުރައަކަށް  ބައްޕަ  މަރީގެ  ބަލައިލިއިރު 
ފެން އަޅައިގެން ތުންތަޅުުވަމުން މުޅި ގޭތެރެއަށް 
ގަޔަށް  ބައްޕަ  އަދި  އަޅަމުންގެންދެއެވެ.  ފެން 
އެއްޗެއް ނުލާ ހުރުމުން ބައްޕަގެ އުނަގަނޑުގައި 
އައްސާފައި އޮތް ތަވީދެއް އަހަރެންނަށް ފެނުނެވެ. 
އެމަންޒަރު ފެނުނު ނަމަވެސް އަހަރެން މާބޮޑަށް 
އެކަމާއި އަޅާނުލާ އެނބުރި ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަދެ 
ނިދަން އޮށޯތީމެވެ. މިގޮތަށް ކޮންމެ ރެއަކުވެސް 
ފެންއަޅަން  ފުމެ  ގޭތެރެއަށް  ބައްޕަ  މަރީގެ 
ފެށުމުން އެއްރެއަކު އަހަރެން މަރީގެ ބައްޕައާއި 
ސުވާލުކުރީމެވެ. ސުވާލުކުރުން ބައްޕަ ބުނީ އެއީ 
ކުރާކަމެއް  ފިނިކޮށްލަން  ހޫނުވާތީ  ގޭތެރެއަށް 
ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައްޕަގެ ޢަމަލުތައް މިހެން 
ހުރުމުން އަހަރެންގެ ހިތް ބިރުގަންނަ ގޮތްވިއެވެ. 
އަދި ގިނަވަގުތު މިކަމާއި ވިސްނަން އިދެވެއެވެ. 
މަރީއާއި  ވެސް  ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  އެހެނަސް 
މިގޮތުގައި  ނުކުރަމެވެ.  ސުވާލެއް  އެއްވެސް 
ދަންވަރު  އެއްރެއަކު  ވޭތުވެދިޔަތަނާ  ހަފުތާ  ދެ 
އޮޅިގަނޑު  ގޭގެ  ވަތްއިރު  ގެއަށް  އަހަރެން 
ދޮށަށް ބައްޕަ ދޮންވެލި އަޅަން އޮއްވާ ފެނުނެވެ. 
ބައްޕަގެ  އަދި  ބިރުގަތެވެ.  އިތުރަށް  އަހަރެން 
ޢަމަލުތައް މިހެން ހުރުމުން އަހަރެން ވިސްނީ މި 
ގެ ދޫކޮށް ވަކިން ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން 
ދިރިއުޅުމަކީ  ވަކިން  ބަދަލުވުމަށެވެ.  އެތަނަށް 
މަރީ  ގޮތްކަމަށްވުމުން  ބޭނުންވާ  އަހަރެން 
އެހެންކަމުން  އެއްބަސްވިއެވެ.  މިކަމަށް  ވެސް 
ޖެހިގެން އައި މަހު އަހަރެން ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަށް 
ހިފައިގެން އެތަނަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރީމެވެ. 
ނިޔަތުގައެވެ.  އުޅުމުގެ  ދިރިއުޅުމެއް  އުފާވެރި 
އަހަރެން  މެދުވެރިވީ  ކަންތައްތައް  ނަމަވެސް 

ހީކުރިގޮތާއި ވަރަށް ތަފާތުކޮށެވެ.

ނިންމާފައި  ޑިއުޓީ  ހަވީރު  އަހަރެން 
ގެއަށް އަންނަ ރޭރޭ މަރީ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. 
ނަފްސާއި  އަމިއްލަ  ފަދައިން  މޮޔައެއް 
މޮޔައެއްޗެހި  ހީސަމާސާކޮށް  ވާހަކަދައްކާ، 
ވެސް ކިޔަން ފެށިއެވެ. އަދި ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު 
ކުރިން  މިއީ  ހަދައެވެ.  ހަޅޭއްލަވާ  ޒުވާބުކޮށް 

މަރީ އުޅުނުގޮތެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ އަހަރެން 
އަހަރެން  އެހެންކަމުން  ގޮތްވިއެވެ.  ބިރުގަންނަ 
ވާހަކަދައްކައިގެން  ވެރިންނާއި  އޮފީހުގެ 
ނަމަވެސް  ބަދަލުވީމެވެ.  ޑިއުޓީއަށް  ހެނދުނު 
ބައެއް  ނާދެއެވެ.  ބަދަލެއް  އުޅުމަކަށް  މަރީގެ 
ދުވަސްދުވަހު ގެއަށް ވަންނައިރު މަރީ އިންނަނީ 
ބޮޑުކޮށްގެން  ދެލޯ  ދިމާލަށް  އަހަރެންނާއި 
ހުންނަނީ  ބޯ  އަދި  ބަލާށެވެ.  ބިރުވެރިފާޑަކަށް 
ކައިރި  ދެލޯ  ހާވާލާފައެވެ.  ހާމުންޑިއެއްހެން 
އެއްކޮށް ހުންނަނީ ކަޅުވެފައެވެ. އަހަރެން ގެއަށް 
ވަންނައިރަށް މަތި ދައްކާފައި ކޮންމެވެސް އެެއްޗެއް 
ރޮދިގަނޑެއް  ނުވަތަ  ހަފަނީއޭ  ފައިބަނީއޭ، 
އަދި  ބުނެއެވެ.  އޮޅާލަނިއްޔޭ  ގައިގައި  އައިސް 
މަސައްކަތް  ދައްކަން  އަހަރެންނަށް  އެމަންޒަރު 
ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް 

އަހަރެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ. 

ހަފުތާއެއް  އުޅެމުންދާތާ  މިގޮތުގައި 
އަހަރެންނަށް  ދަންވަރު  އެއްރެއަކު  ފަހެވެ. 
ބަލައިލިއިރު  ހޭލެވުނެވެ.  ސިއްސައިގެން 
ކޮޓަރިތެރެ  ދެން  ނެތެވެ.  އެނދަކު  މަރީއެއް 
އެވަގުތު  ހިންގާލީމެވެ.  ނަޒަރު  އެތަންމިތަނަށް 
ކިރިޔާއެވެ.  ނައީ  އަތަށް  މޭގަނޑު  އަހަރެންގެ 
އެދުމަތިން  އޮތީ  މަރީ  ސިހުނެވެ.  ބިރުން 
ދެފޫޓު މައްޗަށް ހިއްލިފައެވެ. އެއްވެސް ތަނަކު 
ނުކުރެއެވެ.  ހަރަކާތެއް  އެއްވެސް  ނުޖެހިއެވެ. 
އަހަރެން  އެހެންކަމުން  ބޮޑުކޮށްގެންނެވެ.  ދެލޯ 
އެދުމަތީގައި  ހިފައި  ގަައިގައި  މަރީގެ  އަވަހަށް 
ދެން  ރޭތަކެވެ.  އައި  ޖެހިގެން  ބޭއްވީމެވެ. 
މަރީ  އެކަނި  އަހަރެން  ކުޅިގަނޑެވެ.  މިފެށުނީ 
އުނދަގުލަކަށްވެއްޖެއެވެ.  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ 
ލޮލުފިޔައެއް ޖަހާނުލެވެއެވެ. ކޮންމެ ރެއަކުހެން 
ރޭރޭ  ބައެއް  ގަބުވެފައެވެ.  އިންނަނީ  މަރީ 
އަހަރެން ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް އަންނައިރު 
މޮޔައެއް  ބިއްޖެހިފައި  ކަނެއްގައި  ކޮޓަރިތެރޭ 
ފަދައިން އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން 
އެއްޗެކޭ  އަހަރެން  އަދި  އިނދެއެވެ.  ބަލަން 
ބުނާއިރަށް މީހާގެ ގަޔަށް ބާރުގަނޑެއް އަރައި، 
މަސައްކަތް  ބޭރަށްދާން  ނިކުމެގެން  ގެއިން 
ހިތްވަރާއިއެކު  އަހަރެން  ނަމަވެސް  ކުރެއެވެ. 
ގެނައުމަށް  ދަށަށް  ބާރުގެ  އަހަރެންގެ  މަރީ 

ވިޔަކަ  އެކަން  ކޮށްގެން  މަސައްކަތެއް  އެތައް 
ނުދެމެވެ. މިހާލުގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާން 
ސަލާމަތްކުރާނެ  މިކަމުން  މަރީ  ފެށުމުން 
މިގޮތުގެ  ވިސްނީމެވެ.  އަހަރެން  ގޮތަކާއިމެދު 
ގެނެސްގެން  މީހެއް  ކިޔަވާ  ރުޤުޔާ  މަތިން 
ރުޤުޔާ ކުރަން ފެށީމެވެ. ކިޔަވަން ފެށުމާއިއެކު 
މަރީގެ ގަޔަށް ބާރުއަރާ ތިންހަތަރު މީހުންނަށް 
ހިފަހައްޓާލެވެނީ ކިރިޔާއެވެ.  މިގޮތަށް ތިންރޭ 
ބަދަލެއް  މަރީއަކަށް  ވެސް  ކުރުމުން  ރުޤުޔާ 
ނައެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެން ވިސްނީ ރުޤުޔާ 
ކިޔަވާ އެހެންމީހަކު ހޯދުމަށެވެ. މިފަހަރު ރުޤުޔާ 
ކިޔަވަން ގެނައީ ތަންކޮޅެއް ދުވަސްވީ މީހެކެވެ. 
އެމީހާ ގެނެސްގެން ރުޤުޔާ ކިޔަވަން ފެށީމެވެ. 
މުޅިން  މީހާއާއި  ކިޔެވި  ކުރިން ރުޤުޔާ  އެމީހާ 
އުޅެނީ  އަޅައިގަނެގެން  މަރީއާއި  ތަފާތެވެ. 
ބުންޏެވެ.  އެމީހާ  ކަމަށް  ޖިންނިއެއް  ވަރުގަދަ 
އެހެންކަމުން އެމީހާ ބޭނުންވީ މަރީގެ ހަށިގަނޑު 
މިގޮތުން  ވައްދާށެވެ.  ޖިންނި  އެ  ތެރެއަށް 
ތެރެއަށް  ހަށިގަނޑުގެ  މަރީގެ  ރުޤުޔާކޮށްގެން 
މަރީގެ  ވެއްދުމާއިއެކު  ވެއްދިއެވެ.  ޖިންނި  އެ 
އަރައި  ބާރުގަނޑެއް  އާދަޔާއިޚިލާފު  ގަޔަށް 
ހިފަހައްޓާލެވުނީ  ވެސްް  ފިރިހެނުންނަށް  ހަތަރު 
ފަހަރަކު  ޖިންނިއާ  އެ  އެމީހާ  ކިރިޔާއެވެ. 
ސުވާލެއް ކުރަމުންދެއެވެ. އަދި މަރީއާއި ޖިންނި 
އެހުމުން  ކީއްވެގެންތޯ  އުޅެނީ  އަޅައިގަނެގެން 
އުޑުތިލަމަތިން  އެދުމަތީ  ފެށިއެވެ.  ޖަވާބުދޭން 
ބަރުއަޑަކުން  ބިރުވެރި  މަރީ  އޮތް  ބާއްވާފައި 

ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.

"އަހަރެން މަރީ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ! 
އަހަރު.   9 އެންމެ  އުމުރުން  މަރީގެ  އޭރު 
އާދައިގެ  ދިރިއުޅެމުންދަނީ  އާއިލާ  މަރީގެ 
މަރީގެ  އެއްދުވަހު  މިގޮތުން  ދިރިއުޅުމެއް. 
ބައްޕަ މަރީ ގޮވައިގެން ފަންޑިތަ ހަދާ މީހެއްގެ 
ކައިރިއަށް ދިޔަ. އަދި އެ ފަންޑިތަ ހަދާ މީހާ 
ކުރި.  ރޭޕް  ހެދުމަށްފަހު  ފަންޑިތަ  މަރީއަށް 
ދިޔައީ  ބައްޕަ  މަރީގެ  ފެށިގެން  އެދުވަހުން 
ހިލޭ  ހަށިވިއްކަމުން.  ފައިސާއަށް  ލައްވާ  މަރީ 
އެތައް ފިރިހެނުންނެއް މަރީގެ ބައްޕައަށް ގުޅާ. 
އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ފައިސާގެ ދަހިވެތި 
ކަމުގައި އަހަރެން )ޖިންނި( މެދުވެރިކޮށް މަރީގެ 
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ބައްޕަ މަރީ ލައްވައި އެ ޢަމަލުތައް ހިންގަމުން 
ދިޔަ". މަރީގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަދެ އޮވެ 

އެ ޖިންނި ބުނަމުން ދިޔައެވެ. 

ވާހަކަތައް  މި  ފަރާތުން  ޖިންނީގެ 
ހައިރާންވިއެވެ.  ވަރަށް  އަހަރެން  އަޑުއިވުމުން 
އަދި މަރީއާއި މަރީގެ ބައްޕަ އަހަރެންނަށް މިކަން 
އަހަރެންނަކަށް  ކީއްވެގެންކަމެއް  ސިއްރުކުރީ 
ނުވިސްނުނެވެ. އެ ޖިންނީގެ ފަރާތުން އެނގުނު 
ގޮތުގައި އޭގެފަހުން މަރީގެ އުމުރުން 18 އަހަރު 
ކައިވެނިިކުރުމުން  މަރީ  އަހަރެންނާއި  ފުރުމުން 
ޖައްސުވަން  ހިތް  ދެމީހުންގެ  އަހަރެމެން 
މަރީގެ ބައްޕަ މީހަކު ލައްވާ ސިހުރު ހެދިއެވެ. 
ފެށުމުން  ބާތިލުވާން  ސިހުރު  އެ  ނަމަވެސް 
ކޮންމެ ރެއަކު ގެއަށް ކިޔަވާ ފެންއަޅާ އެ ސިހުރު 
ކުރިއެވެ.  މަސައްކަތް  އާލާކުރުމަށް  އަލުން 
އަޑުއިވުމާއިއެކު  އަހަރެންނަށް  މިވާހަކަތައް 
މިހުރިހާ  ދިޔައެވެ.  ނަގައިގެން  ހީބިހި  ގައިން 
ކިޔަވާ  ރުޤުޔާ  ނިމުމުން  ކިޔައިދީ  ވާހަކަތައް 
ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ރަނގަޅުކޮށް،  މަރީ  މީހާ 
ލާ  އޭރު  މަރީ  އަދި  އެދުނެވެ.  ބެލުމަށް  މަރީ 
ކަޅު  ކުރުހެދުންކަމުން  އެކިކުލަކުލައިގެ  އުޅުނީ 
ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ.  ބަދަލުކުރުމަށް  ހެދުމަށް 
އެދުނެވެ.  ދުޢާކުރުމަށް  ނަމާދުކޮށް  ފަސްވަގުތު 
އަދި އެ ދުވަސްކޮޅު މި ގެއަށް މަރީގެ އާއިލާގެ 
އިތުރު މީހަކު ވަނަނުދިނުމަށް ވެސް އެދުނެވެ. 

ރުޤުޔާ ކިޔަވާ މީހާ އެރޭ ދިން ނަސޭހަތް 
އަޑުއެހުމަށްފަހު މަރީއާއެކު ގިނަ ވަގުތު ގޭގައި 
އެދުވަހުން  އާދަކުރީމެވެ.  އަހަރެން  އުޅުމަށް 
ބަދަލުވިއެވެ.  އުޅުންވެސް  މަރީގެ  ފެށިގެން 
ނަމާދުކޮށް  ވަގުތު  ފަސް  ކަޅުހެދުންލުމާއި 
މިގޮތުގައި  ފެށިއެވެ.  ދުޢާކުރަން  އަށް  هللا 
ގާތްގަނޑަކަށް ހަފުތާއެއް ފާއިތުވެ ހިގައްޖެއެވެ. 
މަރީގެ ކިބައިންް ޖިންނީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް 
ވިސްނީ  އަހަރެން  އެހެންކަމުން  ނުފެނެއެވެ. 

މަރީ މުޅިން ރަނގަޅުވީކަމަށެވެ.

ކުރިއެކޭ  ފަހެވެ.  ދުވަސްކޮޅެއް  އޭގެ 
ޑިއުޓީއަށް  ޝިފްޓް  އަހަރެން  އެއްގޮތަށް 
އެއްރެއަކު  މިގޮތުން  ފެށީމެވެ.  ނިކުންނަން 
ގެއަށް  ނިންމާފައި  ޑިއުޓީ  ހަވީރު  އަހަރެން 
މަރީ  ނެތެވެ.  ގެއަކު  މަރީއެއް  އައިއިރު 
ދިޔަތަނެއް ވެސް ނޭގެއެވެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް 
އާއިލާގެ  މަރީގެ  އަވަސްއަވަހަށް  ހާސްވެގެން 
ދިޔައީމެވެ. ނަމަވެސް  ހޯދުމަށް  މަރީ  ގޭގެއަށް 
ދިޔަކަމަކަށް  މަރީ  ގެއަކަށް  އެއްވެސް  އެއިން 
ނުވެއެވެ. މަރީގެ ބައްޕަގެ ގެވެސް ބެލިއްޖެއެވެ. 
މާލެތެރެ  މުޅި  އަދި  ނުދެއެވެ.  އެގެއަކަށްވެސް 
ބެލުމަށްފަހު މަރީ ނުފެނިގެން އެނބުރި ގެއަށް 
އަދި  ބިރުގަތެވެ.  ވަރަށް  އަހަރެން  އައީމެވެ. 
އަހަރެމެން  ހާސްވާގޮތްވިއެވެ.  އިތުރަށް 
އުޅެނީ މާފަންނުގައި ހުންނަ ގެއެއްގެ 7 ވަނަ 
ހުރި  އެޕާޓްމަންޓެއްގައި  ހުންނަ  ފަންގިފިލާގައި 
އިތުރަށް  އަދި  އެހެންވެ  ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. 
ކޮޓަރިއާއި ފާޚާނާ ފަދަ ތަންތަން ބަލާ ހޯދަން 
ފެށީމެވެ. މަރީއެއް ނުފެނުނެވެ. ކުރިން މަރީއަކީ 
އެކަނި ބޭރަށް ގޮސް އުޅޭ މީހެއް ވެސް ނޫނެވެ. 
އެހެންކަމުން ވަރަށް މާޔޫސްވެ ހުރެ  ކޮޓަރީގެ 
އެވަގުތު  ނިކުތީމެވެ.  އަހަރެން  ބެލްކަންޏަށް 
މަރީ  ސިއްސައިގެންނެވެ.  ދިޔައީ  އަހަރެން 
ތަނަކު  އެއްވެސް  މަތީގައެވެ.  ބެލްކަނި  ހުރީ 
ބިރުވެރި  ފެނުމާއިއެކު  އަހަރެން  ނުޖެހިއެވެ. 
ބޭރަށް  ބެލްކަނިން  ހަޅޭއްލަވައި  އަޑަކުން 
ފުންމާލާނެކަމަށް ބުންޏެވެ. ވަގުތުން އަހަރެންގެ 
ގައިގައި ހުރި ބާރެއްލުމަށްފަހު މަރީގެ އަތުގައި 
އަދި  ވެއްދީމެވެ.  ކޮޓަރިއަށް  ގަދަކަމުން  ހިފާ 
ހިފަހައްޓައިގެން  ގައިގާ  މަރީގެ  ގަދަކަމުން 
ކުރުސި ކިޔަން ފެށުމުން މަރީ މައިތިރިވިއެވެ. 
އެހެންކަމުން ރުޤުޔާ ކިޔަވާ މީހާ ބުނި ފަދައިން 
މަރީއާއި  އައިތޯ  މީހަކު  އިތުރު  މިގެއަށް 
ވަގުތެއްގައި  ހަވީރުގެ  ބައްޕަ  ސުވާލުކުރުމުން 

މިގެއަށް އައިކަމަށް ބުންޏެވެ. 

އަނެއްކާވެސް  ފެށިގެން  އެރެއިން 
މަރީގެ އުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން 
ކިޔަވާ  ރުޤުޔާ  ގުޅިގެން  މިކަމާއި  ދިޔައެވެ. 
މަރީއަށް  ގޮސް ސުވާލުކުރުމުން  ގާތަށް  މީހާގެ 
އެންމެ  ގައިތެރެއަށް  މަރީގެ  އެވަނީ  އެވަރު 
ނޫންކަމަށެވެ.  އުޅޭތީ  ވަދެގެން  ޖިންނިއެއް 
ހަތަރުވަރަކަށް ޖިންނި އެއްފަހަރާ ވަދެއްޖެނަމަ 
އެއީ  ލިބޭނެކަމަށެވެ.  ބާރު  އިތުރަށް  މަރީއަށް 
މަރީގެ ބައްޕަގެ ސަބަބުން ވާގޮތެއްކަމަށް ވެސް 
ރަނގަޅުކުރުމަކީ  މަރީ  އަދި  ބުންޏެވެ.  އެމީހާ 
ވެސް  ނޫންކަމަށް  ފަސޭހަކަމެއް  އެހާ 
ބުންޏެވެ. މި ވާހަކަތައް އަޑުއަހާފައި އަހަރެން 
ދިރިއުޅުމުގެ މަތިން ފޫހިވިއެވެ. އަދި އަހަރެން 
އެނބުރި ގެއަށް ގޮސް މަރީ ބައްޕަމެން ގެއަށް 
ފުންކޮށް  ވަރަށް  އަދި  ބަދަލުކުރީމެވެ.  މަރީ 
ވިސްނުމަށްފަހު އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން ކޯޓަށް 
އަހަރެންގެ  މިއީ  ވަރިކުރީމެވެ.  މަރީ  ގޮސް 
ހިތި  އެންމެ  ކުރެވުނު  އަހަންނަށް  ހަޔާތުގައި 
ތަޖުރިބާއެވެ. މިއަދު ދުރުގައި ހުރި ނަމަވެސް 
އަހަރެން އަބަދުވެސް މަރީއަށް ހަމްދަރުދީވަމެވެ. 
ދިރިއުޅުމުގައި  ަސބަބުން  ބައްޕަގެ  އުފަން 
ކުރަމުންދާ  ހަނގުރާމަ  ޖިންނީންނާއި 

އަންހެނަކަށް ވީތީއެވެ.  

ކޮންމެއަކަސް މިކަންކަމުން ސަލާމަތް 
ވާކަން  ކަންތައްތަކެއް  ކުރެވިދާނެ  ވުމަށް 
ރަޟިޔަهللا  ހުރައިރާ  އަބޫ  އެގޮތުން  އެެގެއެވެ. 
އަންހު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. 
ރަސޫލާ ޞައްލަهللا ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް 
ސޫރަތް  ބަޤަރާ  »އެގެއެއްގައި  ކުރެއްވިއެވެ. 
ދުވެފިލާނެއެވެ.«  ޝައިޠާނާ  ކިޔެވޭނަމަ 
ކިބައިން  ޝައިޠާނުންގެ  ޖިންނި  އެހެންކަމުން 
ކިޔުމަކީވެސް  ސޫރަތް  ބަޤަރާ  ރައްކާތެރިވުމަށް 

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. )ނިމުނީ( 



LEASE IT!

އެސްކޭޕްސްއާއި،  ފަޔަރ  ވެސްޓާއި،  ބުލެޓްޕުރޫފް 
ޕްރިންޓާރސް  ލޭޒާ  އާއި  ވައިޕާސް  ވިންޑްޝީލްޑް 

އީޖާދުކުރީ އަންހެނުންނެވެ.

އަދި  ހަރަކާތްކުރެއެވެ.  މަސަލްސް   17 ހިނިތުންވުމަށް 
ރުޅިއައުމަށް 43 މަސަލްސް ހަރަކާތްކުރެއެވެ.

ގަޑިއެއް ހާއިރު ހެޑްފޯންއަޅައިގެން ހުރެފިނަމަ ކަނފަތުގެ 
ތެރޭގައި އުފެދޭ ބެކްޓީރިއާ 700 ގުނަ އިތުރުވެއެވެ.

މެދުން  އިތުރަށް  ވުރެ  ހަތްފަހަރަށް  ކަރުދާސްކޮޅެއް 
ފަތްނުޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ ފެންތިއްކެއްގައި ސަތޭކަ ބިލިއަން ބިލިއަން ޒައްރާ 
)އެޓޮމްސް( އެކުލެވިގެންވެއެވެ. 

 ”mt“ ްއިނގިރޭސި ބަހުގައި ލަފްޒު ނިންމާ ފޮނީމަކަށ
ލަފުޒުގައި  މި    ”Dreamt“ އައިސްފައިވަނީ 

އެކަންޏެވެ.

111،111x111،111 = 12345654321

މަސްގަނޑު  ހަންގަނޑާއި  އިންސާނާގެ  ޑިމްޕަލްސްއަކީ 
އެއްވުމުން އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ.

ކުކުޅަކަށް ބިހެއް އުފެއްދުމަށް 24 ގަޑިއިރާ 26 ގަޑިއިރާ 
ދެމެދުގެ ވަގުތު ބޭނުންވެއެވެ. 30 މިނިޓުފަހުން އަނެއްކާ 
ބައިގަޑިއިރު  އެހެނަސް  ފަށައެވެ.  ޕްރޮސެސްވާން  ވެސް 
ރެސްޓުކުރުމަށްފަހުއެވެ. ބައެއް ކުކުޅު ތިން ދުވަހާއި ފަސް 
ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ރެސްޓުކުރުމަށް ނަގާއިރު ބައެއް 

ކުކުޅު 10 ދުވަސް ރެސްޓުކުރުމަށް ނަގައެވެ.

އިންސާނެއްގެ  އެވްރެޖް  އުމުރުގައި،  އިންސާނެއްގެ 
އިސްތަށިގަނޑު 590 މޭލަށް ދިގުވެއެވެ.

ޕްރެޝަރ  ފެނުގެ  ގޮއްވާލެވޭވަރުގެ  އިންޖީނެއް  ސްޓީމް 
އެންމެ ފިޔާ ސެލްއެއްގައި ހުރެއެވެ.

މުލައްދަނޑީގެ  އަތުގެ  ދިގުމިނާއި  ފައިތިލައިގެ  އެނގޭތަ؟ 
ދިގުމިން އެއްވަރުވާނެއެވެ.

qtaQIQaH ivinavuruk ubiwajawނޭގަތ
ެއ

ލާްނސް ޯކްޕަރލް ަމްރަޔމް ާއިސާމ



2018އިޖުތާިމޢީ ޚުިދމަތްތަކުގެ ުއްސއަލިތައް

Õ  ،ިޑާޒްސޓަރ މޭެނޖްމްަނޓް ެސްނޓާަރއި އެމްއްެނީޑއެފް ެސްނޓަްރްލ ޭއރާިއ ގުޅިގްެނ ފ، ދ
ޫމުދ ކްަސަރތު ޕޮްރގާްރމްގެ  2018 ޖަަނވަރީ މުަހ ހްިނގި  ަރްށަރުށގައި  އަދި މ.އަތޮޅުގެ 

ތެެރއްިނ

Õ  2018 ފުެބުރވަރީ 15 އްިނ 23 އްަށ އީކޭުއޓަރ ވިލެޖްގައި ަސދްަނ ޭއރިާއ ާއއި ޭނަޝަންލ
ޕޮްރގާްރމްގެ  ެރިސލިއްެންސ  ރޯިސޓް  ހްިނގި  ގުޅިގްެނ  ެސްނޓާަރ  މޭެނޖްމްަނޓް  ިޑޒްާސޓަރ 

ތެެރއްިނ

Õ  ިިއެމްއްެނީޑއެފް ެސްނޓަްރްލ ޭއރާިއއްިނ ފ.ަދނަރޫބޫދގައި 2018 ފުެބުރވަރީ މުަހ ހްިނގ
ާކރީިސ ހާިރްސ ކުޑަކުުރމުގެ ޕޭްލްނ އެކުލާަވުލާމބޭެހ ޯވކޮްޝޕްގެ ތެެރއްިނ

Õ  2018 ފުެބުރވަރީ 16 ވަަނ ުދވުަހ ގދ. ަރަރފްަނޫދއްަށ ޯބކްޮށ ާވޭރ ވެހި ފްެނ ޮބޑުުވާމ
ިސފައްިނ  ޭއރާިއގެ  ެސްނޓަްރްލ  އެމްއްެނީޑއެފް  ހްިއކުމުގައި  ފްެނ  މަގުތަކްުނ  ގުޅިގްެނ 

ހަަރާކތްތެރިވަނީ

Õ  ޭއރާިއއްިނ ޮނަދްނ  އެމްއްެނީޑއެފް  ަދރިވުަރްނަންށ  ގެ   1 ގޭްރޑް  ްސޫކްލގެ  ހއ.މޮޅޫަދ 
2018 ާމރިޗު މުަހގެ 3 ވަަނ ުދވުަހ ހްިނގި ކްޯސޓާްގޑް އެވާެއަންސ ޕޮްރގާްރމްގެ ތެެރއްިނ

Õ  ިލ.ފަޮނޫދގައ ގުޅިގްެނ  ކުައްނިސްލ  ލ.އަތޮޅު  ާއއި  ޭއރާިއ  ެސްނޓަްރްލ  އެމްއްެނީޑއެފް 
2018 ާމރިޗް މުަހ ހްިނގި ނަިޔމި ކަމުގެ ެދ ކޯހްެއ ފުެށމުގެ ަރްސމްިއާޔތުގެ ތެެރއްިނ
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2018އިޖުތާިމޢީ ޚުިދމަތްތަކުގެ ުއްސއަލިތައް

Õ  ާއްނމްުނަންށ ުދވުަހ  ވަަނ   7 އެޕްރްީލ   2018 ގުޅިގްެނ  ުދވާަހ  ިސްއޙަތު  ުދނޭިޔގެ 
ބައިވެރިވޭެވގޮތްަށ ެސަނހަިޔއްިނ ހްިނގި ހްެލތު ޗެކްއަޕް ޕޮްރގާްރމްގެ ތެެރއްިނ

Õ  ެްސޫކްލގ ލ.ާމމްެނޫދ  ޭއރާިއއްިނ  ެސްނޓަްރްލ  އެމްއްެނީޑއެފް  މުަހ  އެޕްރްީލ   2018
ަދރިވުަރްނަންށ ޤުުރާއްނ ިކަޔވްަނ ަދްސކްޮށދުިނމްަށ ހްިނގި ޕޮްރގާްރމް ންިނމްުނ.

Õ  ިތ.ގަުރއޫިދ ެނުރމްައޗްަށ 2018 ޫޖްނ 6 ވަަނ ުދވުަހ އެރި ނާިޔމަ ޯބޓް ފްުނކުުރމުގައ
އެމްއްެނީޑއެފް ެސްނޓަްރްލ ޭއރާިއގެ ިސފައްިނ ހަަރާކތްތެރިވަނީ.

Õ  2018 ަދރިވުަރްނަންށ  ްސޫކްލގެ  ލ.އްިސޫދ  ޭއރާިއއްިނ  ެސްނޓަްރްލ  އެމްއްެނީޑއެފް 
ޖުލައި މުަހ ހްިނގި ފުަރކޮއި  ޕޮްރގާްރމްގެ ތެެރއްިނ

Õ  2018 އެމްއްެނީޑއެފް ފަަޔރ އްެނޑް ެރްސިކުއ ަސރވްިސއްިނ ާމޭލ ފާަލްޙ ްސޫކްލގައި 
ޫޖްނ މުަހ ހްިނގި ފަަޔރ އިވެކޭުއަޝްނ ޑްރްިލގެ ތެެރއްިނ

Õ  ިއެމްއްެނީޑއެފް ޮނަދްނ ޭއރާިއއްިނ ޅ.ޮއޅުވެލިފުށީގައި މިދަިޔ 2018 ާމރިޗު މުަހ ހްިނގ
ޫމުދ ކްަސަރތު ޕޮްރގާްރމްގެ ތެެރއްިނ. މި ޕޮްރގާްރމް 70 ަދރިވުަރްނ ފުރިހަމަކްޮށފައޭިވ
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they have an identity of a global 

citizen being pushed on to them and 

the pressure of these outside forces 

makes them turn to the identity that 

they are most comfortable with, be 

it race or religion. When those who 

turn to racial identity come across 

rhetoric such as that promoting 

unfounded fears that their race, 

which is now an essential part of 

their identity is under attack begin 

to accept more radical ideals as 

normal. This is especially true since 

most individuals have perceived or 

experienced prior negation, which 

increases the perception that they 

are being persecuted. Belief in 

these radical ideas including “white 

genocide” which signifies a belief 

that inter-racial marriage results in 

the loss of racial purity are the result 

and thus, when candidates such 

as Donald Trump and Le Pen use 

anti-migrant and anti-immigration 

rhetoric, they begin to support them. 

In fact, Le Pen has claimed that 

the migrants sometimes had more 

rights than the native French people. 

Thus, parallels can be drawn with 

Frantz Fanon’s perspectives. In the 

book “Black Skins, White Masks”, 

he considers that the experience 

of an identity being forced by 

colonialists is traumatic. In addition, 

in “Wretched of the Earth” he says 

that the people of the colonised 

countries are considered second 

class citizens in their own countries, 

thus justifying revolution. 

In the case of the US, Britain 

and France while the reality of 

the situation may not be this way, 

feelings of economic exploitation, 

identity crises and may have lead 

them to perceive being oppressed 

by the business class. Here I argue 

that perception can be as powerful 

as reality, as described in Jean 

Baudrillard’s concept of hyper-

reality. Therefore, this perception of 

oppression, which is akin to some of 

that felt by the colonised working 

class, meant that they were ready 

for a revolution. This revolution, as 

Fanon described, could not occur 

with the Bourgeoisie in the lead, and 

that globalisation, the resultant 

loss in identity, democratization 

of orientalism due to the 

communications revolution, and the 

perception of economic exploitation 

by the business class in the US 

and the EU in Europe, aided by 

politicians created a sense of being 

“colonised”. This could have been 

effectively compounded by massive 

bail outs of banks in all 3 countries, 

when the business class created a 

problem that eventually engulfed 

the industry, while the working-class 

victims were ignored. Immigrants 

would have to come from outside, 

meaning from the people. If there 

was a revolution with the politicians 

in charge, nothing would change 

and the exploitation would continue, 

with the help of the colonisers 

(the business class). Thus, Trumps 

claim not to be a politician would 

have resonated with this group. In 

fact, this could explain his populist 

notions in his inauguration address 

where he claimed that this was a 

transfer of power to the people. 

In conclusion, it can be said 

were seen to “steal jobs” away 

from the natives of the country and 

Politicians elected to solve their 

problems did nothing or could 

do nothing and therefore, when 

populist, anti-immigration rhetoric 

was used by the likes of Trump, 

Farage and Le Pen, it resonated 

with the people. Therefore, it can 

be seen that the rise of the populist 

politicians can be explained in terms 

of a “Fanonian Revolution”; a post-

colonial perspective.  
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would otherwise have been done 

by natives, increasing the sense 

of economic victimisation at the 

hands of a “lesser” people.  Thus, 

politicians can make use of this 

widespread notions of fear of the 

“other” to galvanise support. An 

example of such rhetoric includes 

According to Farage:  

“there is a dark side 
to immigration…London is 
experiencing a Romanian crime 
wave…Romanians...responsible 
for 92 per cent of crimes at ATM 
machines.”

He also blamed youth 

According to Bolsonaro: 

“The scum of the earth is 
showing up in Brazil, as if we didn't 
have enough problems of our own to 
sort out”.

I argue that globalisation and 

migration have caused ontological 

insecurity in the communities that 

make up the majorities in these 

countries, who fear that their identity 

and autonomies are in question. The 

fear of a temporal discontinuity 

in their identity resulted in their 

support of radical movements such 

as the “Alt Right” and believing 

in rhetoric such as the concept of 

“white genocide”. The movements 

themselves can be said to be based 

on the orientalist notions of the 

superior white race. However, the 

supporting masses could be due 

to the increasing rootlessness and 

declining stability people face as 

they experience unemployment, 

the rumors that were spread about 

the “impending” entry of Turkey in 

to the EU that would then allow for 

workers from that country to flood 

into the British labour market.

The politician’s use of fear of 

migrants can be seen in the following 

speech exerpts from Donald Trump, 

Nigel Farage, Marine Le Pen and 

Bolsonaro respectively:

According to Trump:

 “When Mexico sends its 

people… They’re bringing drugs. 

They’re bringing crime. They’re 

rapists…and it’s not just Mexico 

dumping all of its problems in the 

U.S…It’s coming from all over South 

and Latin America and it’s coming 

probably, probably, from the Middle 

East”.

unemployment on 
immigration, saying: 

“We have 22 per cent of 
young people unemployed yet with 
open borders we are doing our own 

people out of jobs.”

Le Pen said that:

“The migrant crisis is 
being used by ISIS to infiltrate into 
France”

changing economies, factories 

closing due to cheap overseas 

labour and the resultant economic 

losses. It can be argued that this 

difference makes them feel like 
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Anti-Immigration Rhetoric in Radical 
Ultranationalist Political Movements

To explain the significance 

of this issue, I turn to Orientalism. 

According to Edward Said, as the 

west sees their society as superior 

to that of the east, and that western 

scholarship was inherently political 

and intellectually suspect. He 

also argues that this stereotyping 

became part of the justification 

for colonisation and that the west 

portrayed the east as in need of 

civilisation. That is, the eastern 

people are uncivilised. I argue that 

the notion of western exceptionalism 

being disseminated today, can be 

evidence of the view of the west that 

their societies are in fact superior. 

In addition, this superiority is not 

only defined with regard to the east, 

but all other states across the world. 

Also, the fact that there has been a 

communications revolution, with 

the advent of the internet, means that 

anyone can generate and disseminate 

political rhetoric that is seen by the 

consumers as legitimate. It also 

means that official scholarship about 

the other countries, which would in 

the past have been mostly limited to 

state funded individual or groups, 

has become less important. Thus, 

stereotypes about migrants who can 

be formulated and spread across 

vast sections of the populations by 

individuals. Evidence for this can be 

seen in the success of ‘fake news’, 

disseminated over social media 

during the US Presidential election. 

The film industry can also 

be a source of some stereotypes. 

Now that immigrants from countries 

seen as barbaric, “terroristic”, 

criminal societies start to arrive 

in the “exceptional” countries, 

they are seen as a threat by these 

societies. In addition, the fact that 

rhetoric also informs the public 

that these individuals take jobs that 

First Lieutenant Ahmed Nazwan

Radical ultra nationalist movements are on 
the rise in several countries around the world. 
This includes such movements as UKIP in the UK 
and Pauline Hanson’s “One Nation” in Australia. 
The election performances of Donald Trump and 
Marine Le Pen in the US and French elections 
and more recently Jair Bolsonaro in Brazil are 
also examples of this phenomenon in action. 
Interestingly, one of the stand out issues raised by 
all these campaigns is that of immigration. 
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