






ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 2 
ޙުސައިން ޞަލާޙް ޔޫސުފް

ުޕޫރްފ ީރިޑްނގ

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ްގެރިފްކްސ ިޑަޒިއިންނގ

ކޯޕްރަލް ޝާމީ އަޙްމަދު

ެއިޑޯޓިރައްލ ެއިސްސެޓްންޓ

ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު 
އިޝާން ޙުސައިން

ެއިޑޯޓިރައްލ ެއިސްސެޓްންޓ

ޕްރައިވެޓް އިސްމާޢީލް އާތިފް

ެއިޑޯޓިރައްލ ެއިސްސެޓްންޓ

ސްޓާފް ސާޖަންޓް މޫސާ ފުޢާދު

ާމެކިޓްނގ ެމޭނަޖރ

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ްޕޮރަޑްކަޝްނ ިއްނާޗްޖ

ކޯޕްރަލް ރިފްޢަތު ޢަލީ ދީދީ

ްޕޮރަޑްކަޝްނ ިއްނާޗްޖ

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 1
އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ެއޯސިސޭއްޓ ެއިޑަޓރ

ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ެއިސްސެޓްންޓ ެއިޑަޓރ

ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް 
ޙަސަން އަކްރަމް

ެޑިޕއުީޓ ެމޭނިޖްނގ ެއިޑަޓރ

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ
ޢަބްދުهللا ސަޢީދު

ެޑިޕއުީޓ ެމޭނިޖްނގ ެއިޑަޓރ

ކެޕްޓަން ހަނާ މުޙައްމަދު

ެމޭނިޖްނގ ެއިޑަޓރ

ކާނަލް ޙުސައިން ޢަލީ

ެއިޑަޓރ

ޑް ލް ބޯ އަ ރި ޓޯ ޑި އެ
ުތ ްސ ިރ ުހ ުތިފ ްސ ިރ ުހ ިފ

ކަވަރ ސްޯޓރީ

ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފަތައްދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފަތައް

ިއމާުމ ާމިލުކ ިއމާުމ ާމިލުކ 
ްނ ުނ ެހ ްނ ިއ ައ ަގ ުތ ަމ ުދ ިޚ

ފަޚުރުވެރި ފަޚުރުވެރި 
ސިފައިންނަށް ސިފައިންނަށް 

ީވމައެވެ!ީވމައެވެ!
ހުރިހާ ކުދިންގެ ބައްޕައިން އެތިބީ ގޭގައި، ހުރިހާ ކުދިންގެ ބައްޕައިން އެތިބީ ގޭގައި، 

ޮކއްޮކގެ ބައްޕަ ގޭގައި ނެތީ ޮކއްޮކގެ ބައްޕަ ގޭގައި ނެތީ ކީއްވެ؟ކީއްވެ؟

3232 އަހަރުގެ ފަޚުރުވެރި ޚިދުމަތާ އެކު  އަހަރުގެ ފަޚުރުވެރި ޚިދުމަތާ އެކު 
"ެރހްެނދި އެވޯޑް""ެރހްެނދި އެވޯޑް"

ކޯޕަްރްލ ާޝޒްިނގެ އްިސެނގްުނ: ކޯޕަްރްލ ާޝޒްިނގެ އްިސެނގްުނ: 

ފެނިގެން ދިޔަީއ ކެރުާމއި ހުޝިާޔރުކަން!

ާމޒީގެ ތެެރއްަށ ަބާލުލމްުނ ފްެނަނ ާމޒީގެ ތެެރއްަށ ަބާލުލމްުނ ފްެނަނ 

ހައާިރްނ ުކުރވަނިވި ކަމެއްހައާިރްނ ުކުރވަނިވި ކަމެއް
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ެއިޑަޓުރެގ ަބްސ

މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރީއެވެ. މި ދުވަސް ބައްދަލުކުރަނީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަން ހިތަށް 
ވެރިކުރަމުންނެވެ. މޮޅިވެރިކަމާއި ވޭނުގެ އިޙުސާސާ އެކުއެވެ. ރުއިމާއި އުންޑައިގެ ގަދަފަދަ އަޑު ކަންފަތުގައި ގުގުމަމުންނެވެ. ހަމައެއާ އެކު މި 
ދުވަސް ބައްދަލުކުރަނީ ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ އިޙުސާސަކާ އެކުމެއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްވަރާއި ފަންވަރަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް 
ބުނަމުންނެވެ. ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ސެލިއުޓް ކުރަމުންނެވެ. ހަމަ މި ބީދައިން މި ދުވަސް ބައްދަލުކުރަނީ ހިތްތިރިކަމާއި ޝުކުރުވެރިކަމާ 
ދުވަހަކީ  ޙަމްދުކުރަމުންނެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. ނަޞްރުގެ  ކޮޅުނެތްކޮޅަށް  ވަތަޢާލާއަށް  ކީރިތިވަންތަ هللا ސުބްޙާނަހޫ  ގަދަ  މެއެވެ.  އެކުގައި ވެސް 
ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދިވެހީންނަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމަކީ ދުލަކުން ނުވަތަ ގަލަމަކުން 
ވެސް ބަޔާންކުރަން ފަސޭހަ ދުވަހެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް، އެ ދުވަހު هللا ތަޢާލާ ދިވެހީންނަށް މިންވަރު ކުރެއްވި މަތިވެރި ނަޞްރަކީ ދިވެހީން ތާއަބަދު 

ޝުކުރުވެރިވާނެ ފަދަ މަތިވެރި ނަޞްރެކެވެ. ٱْلَْمــُد ِلَِّٰ

ދިވެހީންގެ ފަޚުރުވެރި ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ މި އަދަދު 
ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި އަންނަނީ ނަޞްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. ނަޞްރުގެ ދުވަހަކީ ނަވާރަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 
މަހުގެ ތިނެއް ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހީންގެ މަދު ބަޔަކު ބޭރުގެ ތަމަޅަ ޓެރަރިސްޓުންތަކަކާ ގުޅިގެން ހަތިޔާރާ އެކު މާލޭގެ 
އުތުރު ފަރާތުން ބަންޑާރަކޮށްޓާ ދިމާލުން މާލެއަށް އަރައި، ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ނާކާމިޔާބު ކޮށްލައި، ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ 
ދުޢާއާއި ދިވެހި ސިފައިން ކުރި ހިތްވަރުގަދަ ޖިހާދުން މާތް هللا މިންވަރު ކުރެއްވި މަތިވެރި ނަޞްރު ފާހަގަކޮށް ޛިކުރާ އާކުރާ ދުވަހެވެ. މި ލޮބުވެތި 
ދިވެހި ދީބުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ދިވެހީންގެ ކަރާމާތްތެރި އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމާއި ރޫޙް 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް އިތުރަށް ގެނުވައިދޭ މުހިންމު ދުވަހެވެ. ދިވެހި ޤައުމުގެ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ ކިހާ މުހިންމު ކަމެއްކަމާއި، މި މުހިންމު 
ބޮޑުތަކުރުފާނާއި، ދޮންބަންޑާރައިންނާއި،  ވާޖިބުކަން ހަނދާނަށް ގެނެސްދޭ ދުވަހެވެ.  މުވާޠިނެއްގެ ވެސް  ކޮންމެ ދިވެހި  ހަމަ  އަދާކުރުމަކީ  ވާޖިބު 
އަލިރަސްގެފާނާއި، އަދި ކޯޕްރަލް ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ފަދަ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލުންގެ އަގުހުރި ޖިހާދުތަކުން ހިތްވަރު ލިބިގަނެ، އެކުޅަ ޖިހާދުތަކަށް 

ޝުކުރުގެ ޝުޢޫރު ބަރުތީލަކުރުމާ އެކު، ހިތްވަރާއި ޢަޒުމް ވަރުގަދަ ކުރާ ދުވަހެވެ.

ޝައްކެއްނެތެވެ. ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ޤައުމީ ދިފާޢެވެ. ޤައުމީ އައްޑަނައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ހިންމަތުގެ ކަމަރު ބަނދެގެން، މުލައްދަނޑިއަށް 
ގަންދީ  މާތްهللا  ޤުރުބާންވުމަށް  ޖެހިއްޖެނަމަ  ޤުރުބާންވާން  ފުރާނައިން  ހަށިގަނޑާއި  އިސްކޮށްގެން،  ޤައުމު  ނަފުސަށްވުރެ  އަމިއްލަ  ބާރުލައިގެން، 
ހުވާކޮށްގެން މި ތިބީ، ހަހަރުވެތި މި ވަޠަން ދިފާޢުކޮށް، މާތްވި އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކޮށް، ހަންހާރަ ދިވެހީންގެ ޙައްޤުގައެވެ. މި މަތިވެރި މަސައްކަތް 
ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސާބިތުވެ ތިބޭނަމެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރުބައްޔެއް ނުވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑިތަކަށް 
ނުކިއްސަރު ދުންޏެއް ހަމަހިލާ އަމާޒުވިއަކަ ނުދޭނަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަފުތަކަށް ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ލޮޅުމެއް އެރިއަކަ ނުދޭނަމެވެ. މާތްهللا ގެ 
ވާގިފުޅާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ފިސާރި ކެރިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަވަނަވެފައިވާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ޤައުމު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް  
ޓަކައި ޤައުމުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ޤައުމުގެ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ހިއްސާވެވިދާނެ 
މީހެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ގޮތުން ޤައުމު ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަސާސެވެ. ޤައުމަށް ގެއްލުންވާނެ ފަދަ ހަމަ 

އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެކަމުގެ ފަރުދީ ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤައުމަށް ކޮށްދެވޭނެ ވަރަށް އަގުހުރި ކަމެކެވެ. 

ލިޔުންތަކުންނެވެ.  ޢިލްމީ  ލިޔުންތެރިންގެ  ހުނަރުވެރި  ޤާބިލު،  ވަރަށް  ވެގެންދަނީ  މުއްސަނދި  ވެސް  އަދަދު  މިފަހަރުގެ  އައްޑަނައިގެ  އާދެ، 
ލިޔުންތެރިކަމުގެ ފަންނުގައި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މުއްސަނދި ލިޔުންތައް އައްޑަނަ މަޖައްލާއަށް ލިބިގެންދާކަމީ މި މަޖައްލާގެ ކިޔުންތެރިންގެ 
ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ދެމެހެއްޓެމުންދާކަމީ  މަޤްބޫލުކަން  މަޖައްލާގެ  އައްޑަނަ  މެދުގައި  ކިޔުންތެރިންގެ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ނަސީބެވެ. 
އެހެންކަމުން އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ މި އަދަދަށް ލިޔުން ހިއްސާކޮށްދެއްވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ހިތުގެ އެންމެ ޚާލިޞްކަންމަތީ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 
މަޖައްލާގެ  އައްޑަނަ  އެހެންކަމުން  ކިޔުންތެރިންނެވެ.  މަޖައްލާގެ  މި  އެކުވެރިންނަކީ  ގާތް  އެންމެ  މަޖައްލާގެ  އައްޑަނަ  ގޮތުގައި  ޝައްކެއްނެތް 
ކިޔުންތެރިންގެ ބޮޑު ޢާއިލާއަށް ނުހަނު އިޙުތިރާމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ ތި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު 

ތިއްބެވުމެވެ. 

ކާނަލް ޙުސައިން ޢަލީ

އެޑިޓަރ

ދު ... ނަޞްރުގެ ދުވަސް ބައްދަލުކުރާ ހިނ

33
www.mndf.gov.mv



ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔެގ ޮއީފްސ
ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ
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ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔެގ ިޚާޠުބ

المــد هلل رب العاملــني، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني، نبينــا حممــد وعلــى   

آلــه وصحبــه أمجعــني

މިއަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 34 ވަނަ ފަޚުރުވެރި ނަޞްރުގެ ދުވަހެވެ. ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ،   

ނަޞްރު  ވަޠަނަށް  ލޮބުވެތި  މި  ވާގިފުޅާއެކު  هللاގެ  މާތް  ދަންނަވަމެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް  ލޮބުވެތި  އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް، 3 ނޮވެންބަރު 1988ގައި ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާ އެކު ޝަހީދުވެ ދިޔަ ޤައުމީ ބަޠަލުންގެ ހަނދާން އައުކޮށް، އެ 

َوتـََعــاَل ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. ޝަހީދުންގެ ފުރާނަފުޅުތަކަށް ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެދި هللا ُســْبَحانَُه 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު ނަޞްރުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަމުން މި އަންނަނީ، ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހި ސިފައިން   

ފިދާވެދިޔަ  ފުރާނައިން  ޓަކައި  ޤައުމަށް   ދީނާއި  އައުކޮށްދެމުންނެވެ.  ހަނދާންތައް  ޤުރުބާނީއެއްގެ  މަތިވެރި  ވަރަށް  ވެފައިވާ 

އެތައް ސިފައިންނެއްގެ ޛިކުރާ އައުކޮށްދެމުންނެވެ. މިއީ، ދުޝްމަނުން ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގެ ކުރިމަތީގައި، ދިވެހި 

ނަޞްރު  ޤައުމަށް  ދިވެހި  ހަނގުރާމަކޮށް،  އެކު  ސާބިތުކަމާ  ނުދީ  އަމާން  ފަހުލަވާނުން،  ކެރޭ  ހިތްވަރުގަދަ  އަސްކަރިއްޔާގެ 

ހޯދައިދިން ދުވަހެވެ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯއްޓޭތަކުގައި، ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދުގެ ޤައުމީ ދިދަ ވިހުރެމުން އެ ދަނީ، އެ ދުވަހު 

ދިވެހި ސިފައިން ވެފައިވާ މަތިވެރި ޤުރުބާނީގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ބޭފުޅުން އެ ދުވަހު މި ޤައުމަށް ދެއްކެވި ޤައުމީ ނަމޫނާއަކީ، 

މިއަދާއި މާދަމާގެ ދަރިން ވެސް، ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭނެ، އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ޛިކުރާ އަބަދުވެސް އައުކުރަންޖެހޭނެ 

ނަމޫނާއެކެވެ. މަތިވެރި 

ސުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމާ އެކު، މި ޖަޒީރާތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ދިވެހިންނަށް،   

1988 ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަސް ވީ، ނިރުބަވެރިކަމުގެ ބިރުވެރި ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހޭލެވުނު ދުވަހެއް ކަމުގައެވެ. އެ 

ދުވަހުގެ އިރު އަރަމުން ދިޔަ ވަގުތަކީ، ބަޑީގެ ނުރައްކާތެރި އަޑުފައްގަނޑާ އެކު، ބިރުވެރި އެތައް ވާހަކަތަކެއް ފެތުރެމުންދިޔަ 

ވަގުތެކެވެ. އެ ހެނދުނަކީ، ދުޝްމަނުންގެ ބަޑީގެ ވަޒަންތައް އަމާޒުވެ، ޝަހީދުވި ސިފައިންނާއި މުވާޠިނުންގެ ޚަބަރުތައް، ޤައުމަށް 

ފެތުރެމުންދިޔަ ހިތްދަތި ހެނދުނެކެވެ. ދެންވާނެ ގޮތަކާ މެދު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނުހަނު ކަންބޮޑުވެ، ހާސްވެފައި ތިބި 

ވަގުތެކެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއަށް  ދިވެހި  ނުލައެވެ.  ކަނޑައެއް  އުއްމީދު  ވެސް  ދުވަހު  އެ  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ނަމަވެސް،  އެހެން   

އޮތް އިތުބާރު ދެމެހެއްޓިއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ސާބިތުކޮށްދިނެވެ. ޤާނޫނީ 

ބިންވަޅު  ހިތްތަކުގައި  ހެދީ،  ކަމުގައި  ހަތިޔާރެއް  ވަރުގަދަ  އެންމެ  ކިޔަމަންތެރިވިއެވެ.  ބޯލަނބައި  ފުރިހަމައަށް  ސަރުކާރަށް 

ނެގިފައިވާ އިސްލާމީ މަތިވެރި ޢަޤީދާއެވެ. މި ލޮބުވެތި ވަތަންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓަވައި، ނަޞްރު ދެއްވުން 

އެދި ކީރިތިވަންތަ هللا ُســْبَحانَُه َوتـََعــاَل  ޙަޟްރަތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ދުޢާ ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެ ދުޢާތައް 

އިޖާބަކުރައްވައި، ދިވެހި ސިފައިން އެ ދުވަހު ކުރި ވަރުގަދަ ޖިހާދަށް ކާމިޔާބު ދެއްވިކަމަށް  ޓަކައި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް 

ޙަމްދުކުރަމެވެ.
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ދަރިންގެ  ދިވެހި  ފޯރުކޮށްދިނީ،  އައްސޭރިއަށް  ސަލާމަތުގެ  ދިވެހިރާއްޖެ  ހަމަލާއިން  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު   

ހިތްވަރާއި ހިންމަތާއި މިންނަތުންނެވެ. ދިވެހި ދަރީންތަކެއް ވެދިން މަތިވެރި ޤުރުބާނީގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ދުވަހު ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އަވަށްޓެރި  ޚާއްޞަކޮށް  ހިތްވަރެކެވެ.  ވަރުގަދަ  ލިބުނު  ދިވެހިންނަށް  އޮތުމަކީ،  އޮތް  ސާބިތުވެ  އެކު  ދިވެހިރާއްޖެއާ  ދުނިޔެ 

އިންޑިއާއިން އެ ދުވަހު ފޯރުކޮށްދިން އަސްކަރީ އަވަސް އެހީގެ މަތީން ހަނދާންކޮށް، އެ ޤައުމުގެ އެކުވެރި ރައްޔިތުންނަށާއި 

އަދާކުރަންޖެހެއެވެ. ޝުކުރު  ޙައްޤު  ސަރުކާރަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ނަޞްރުގެ ދުވަސް ދިވެހިންނަށް ހަނދާން އައުކޮށްދެނީ، ޤައުމީ މަސްލަހަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ   

ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  ދުނިޔޭގައި  ބަދަލުވަމުންދާ  ކަމެވެ.  ނެރެންޖެހޭ  ޤައުމު  ދީނާއި  ކުރިއަށް،  އެދުމުގެ  އަމިއްލަ  މުހިންމުކަމެވެ. 

ނުރައްކާތައް ދަނީ ތަފާތުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެއް ޢަޒުމެއްގައި އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، އެފަދަ ކަންކަމާ 

ބާރުތަކާ  އިސްތިޢުމާރީ  ކަށަވަރެވެ.  ލިބޭނެކަން  ނަޞްރު  ކާމިޔާބާއި  މިންވަރުފުޅުން  ވާގިފުޅާއި  މާތްهللاގެ  ކުރިމަތިލައިފިނަމަ، 

އާލާވެ  ޤައުމުގައި  މި  ދަރިން  ހިނގާ  ލޭ  ޒުވާން  ފަސްނުޖެހޭ،  ހަނގުރާމަކުރުމަށް  އެއްފަދައިން  ކާބަފައިންނެކޭ  ދެކޮޅަށް، 

އިތުރުވަމުން ދާންޖެހެއެވެ. ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމާއި، ނޮވެންބަރު ތިނެއްގައި ޝަހީދުވެ ދިޔަ ޤައުމީ ބަޠަލުން އެ 

ކަމެވެ. އެ  ސާބިތުކޮށްދެއްވީ 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި، މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތާއަބަދު   

މި ލޮބުވެތި ވަޠަން ލެއްވުމެވެ. އަދި މި ލޮބުވެތި ވަތަންގެ ޙައްޤުގައި، ދީނާއި ޤައުމަށް  ޓަކައި ހަނގުރާމަކުރާ މުޖާހިދުންނަށް، 

ނަޞްރާއި ނަޞީބާއި ކާމިޔާބު މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

03  ނޮވެންބަރު 2021

   

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު          

            ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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މިިންސްޓރީ ޮއްފ ިޑފެްނސް 
ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

g

ިމިންސަޓރ ޮއްފ ިޑެފްންސެގ ިޚާޠުބ

މާތް اللّـه سبحـانـه وتعـالގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައި އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލާ 

صلــى هللا عليــه وســلم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

3 ނޮވެންބަރު 1988 އަކީ ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ހަނދާނުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ތާރީޚެކެވެ. އެއީ، ދިވެހި ސިފައިން، ޤައުމުގެ 

ކުރި  ޤުރުބާން  ފުރާނަ  ޙިމާޔަތުގައި،  އިސްތިޤްލާލްގެ  މިނިވަންކަމާއި  ޤައުމުގެ  ބަލިކޮށް،  ދުޝްމަނުން  ކުރިމަތިލައި،  ކެރިގެން  ޢުދުވާނުންނާ 

ދުވަހެވެ. މިއަދު ވެސް، ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ފަދަ އަބްޠާލުންގެ ޛިކުރާ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން މި އައުކުރަނީ، ފަޚުރާއި ޝަރަފުން 

ފުރިގެންވާ ހިތަކައިގެންނެވެ. މި ފުރުސަތުގައި، 3 ނޮވެންބަރުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް، އަވައްޓެރި އިންޑިޔާ 

ސަރުކާރުން އަސްކަރީގޮތުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް  ޓަކައި، އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

ސިފައިންނަކީ ފަންނީ، ޤާބިލު، ޕްރޮފެޝަނަލް، "ފައިޓިންގ ފިޓް ފޯސް" އަކަށް ހެއްދެވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ 

އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގެންގުޅުއްވާ ހަރުދަނާ ތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމުގައި، ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ 

ތެރޭގައި، އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައެވެ. "ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން - ޤައުމުގެ އަމާންކަން"، މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން، 

މިއަދު ވެސް، ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕުން އެންމެ ބޮޑު އެއް އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ. މާތްهللاގެ 

އިރާދަފުޅުން، މި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ކޮވިޑ19ް- ޕެންޑެމިކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 

ވިޔަސް، ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ހިނގާ ކަނޑުމަތީ ހާދިސާތަކުގައި ވިޔަސް، އަދި މި ނޫނަސް، އެހީގެ އަތަކަށް އެދި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން 

ގޮވާލި ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި، ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާކަން ނުހަނު އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކީ ފާހަގަކުރަމެވެ.   

މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓު 

ހަމަލާގައި، އެ މަނިކުފާނުގެ ހަށިފާރަވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ސިފައިންގެ ބޭކަލުން ވަނީ ހިތްވަރާއި ހުޝިޔާރުކަމާއި ޤާބިލުކަމުގެ ނަމޫނާއެއް 

ދައްކަވާފައެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގި ޙައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައި، އެ ބޭކަލުންގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބުނު ޒަޚަމްތަކާ އެކު ވެސް، އެ ބޭކަލުންގެ ޢަމަލުތައް 

ބެހެއްޓެވީ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އެ ދުވަހު، މުޅި ޤައުމަށް ނާމާންކަމާއި އަނދިރިކަން 

މެއިގެ  ޙައްޤުވާކަމަށް، 6  އިނާމެއް  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ  ޓަކައި  ދެއްކި ސާބިތުކަމަށް   ބާރުން  ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހި  ވަގުތުގައި،  ކުރިމަތިވި 

މައްސަލަ ބެއްލެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކު، އެއްވެސް 

ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި، ރެއާއި ދުވާލު، ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އިނާމެއް ޙައްޤު މަސައްކަތެކެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ނޮވެމްބަރު 3ގެ ޝަހީދުންގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މާތް هللا މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. އަދި 

ސިފައިންގެ ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް، ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކުރުން މަތީ ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު، މާތް هللا، ދިވެހި ސިފައިންނަށް 

މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. އާމީން.    

3 ނޮވެންބަރު 2021

                އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

                                                        މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް
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އިްނެޓްގޭރެޓްޑ ެހްޑްކޯއަޓރްޒ
 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

g

ީޗްފ ޮއްފ ިޑެފްންސ ޯފްސެގ ިޚާޠުބ

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާއިން ދިވެހީންނަށް ނަޞްރާއި ފަތަޙަ މިންވަރުކޮށްދެއްވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތްهللا ސުބްޙާނަހޫ 

ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ދީނާއި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކެވި މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ حممــد صلــى هللا 

عليــه وســلم  އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި 

މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަހުނިޔާ  ހެޔޮއެދުމާއި  ދުވަހުގެ  ނަޞްރުގެ  އުފާވެރި  ވަނަ   33 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފާހަގަކުރެވޭ  މި  މިއަދު   

މި  އަރިސްކުރަމެވެ.  ޞާލިހަށް  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ވެރިޔާ  މަތީ  އެންމެ  ސިފައިންގެ  އަދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި 

އުފާވެރި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އަށާއި ވައިސް ޗީފް 

އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފަށް އަދި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ އެންމެހާ 

ދަންނަވަމެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް  ލޮބުވެތި  ދިވެހި  ޢާއިލާތަކަށާއި  ލޮބުވެތި  ސިފައިންގެ  ސިފައިންނަށާއި 

ޖަމާޢަތަކާ  ނިރުބަވެރި  ބޭރުގެ  ސިޔާދަތަށް  މިނިވަންކަމާއި  ދިވެހީންގެ  ހަމަލާއަކީ  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު   1988  

ގުޅިގެން ދިވެހީންގެ މަދު ބަޔަކު ދީފައިވާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެވެ. ދިވެހީންގެ ތެރެއިން 19 ބޭކަލަކު ޝަހީދުވި މި ނުރައްކާތެރި 

ހަމަލާގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރެއިން 8 ބޭކަލަކު ޝަހީދުވެފައިވެއެވެ. އެ މާތް ޝަހީދުންގެ ފުރާނަފުޅުތަކަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ 

ރަޙުމަތްލެއްވުން އެދި ކީރިތިވަންތަ މާތްهللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

ދައުރުގެ  މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ  ކަމަކީ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ފާހަގަވެގެންދިޔަ  ހަމަލާއިން  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު 

މުހިންމުކަމެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި އަދި ކޮށްފައިވާ މަތިވެރި ހުވައަށް އިޚްލާޞްތެރި، ނަމޫނާ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ޒިންމާގެ 

މުހިންމުކަމެވެ. ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިތްވަރާ އެކު ހަނގުރާމަކުރި ސިފައިން ސާބިތުކޮށްދިނީ އެ ކަމެވެ. 

އެންމެ ފަހު ނޭވާއާ ޖެހެންދެން ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ބަޠަލު ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމް ކުރެއްވި ހިތްވަރާއި ވެވަޑައިގެންނެވި 

ޤުރުބާނީގެ ޛިކުރާއިން ފެނިގެންދަނީ އެ ކަމެވެ.

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގައި ޝަހީދުވި ކޮންމެ ސިފައިންގެ ބޭކަލެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ ސަފުހާއިން ފެންނަނީ ނަމޫނާ 

ފިލާވަޅެކެވެ. އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި ސިފަވަންތަ އަސްކަރީ އަޚްލާޤު އެ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިގައިވާ މިންވަރެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށް 

އިޚްލާޞްތެރި ދަރިންތަކެއް މައިންބަފައިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެދީފައިވާ ކަމެވެ. ދީނާއި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ، އަމުރަށް 

ކިޔަމަންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް އެ ބޭކަލުން ހާނުވައި ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ މިންވަރެވެ. މީހުންނާއި ވަސީލަތްތައް 

މާ މަދު ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް އެ ދުވަހު އެނގިގެން ދިޔައީ އަމިއްލަ ފުރާނައަށްވުރެ ޤައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން ދަންނަ އަދި 
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ޢަމަލާއި ބަހުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ދިވެހި ލަޝްކަރެއްގެ ދައުރާއި ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަމެވެ. މިއަދު ވެސް ދިވެހި 

އަދާކުރާނެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  ސިފައިންގެ  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  ޚަރަދުތަކުގެ  ކުރެވޭ  ތަމްރީނުތަކާއި  ދެވޭ  ސިފައިންނަށް 

ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޤާބިލު ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް ބިނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ. 

ވަރުގަދަ  ވަރަށް  ވެސް  މާނައެއްގައި  ހުރިހާ  ނަޞްރަކީ  ލިބިގެންދިޔަ  ދިވެހީންނަށް  ހަމަލާއިން  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު 

ނަޞްރެކެވެ. އެ ނަޞްރާ ގުޅިފައިވަނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޢަޒުމާއި ހިތްވަރާއި ޤުރުބާނީއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި މުޅި ދިވެހި 

ދައުލަތް އެއް ރޫޙެއްގައި ސާބިތުވެ ތިބުމުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާއެވެ. މިއަދު ވެސް ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކުން އަރައިގަނެވޭނީ އެންމެން 

އެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ޤައުމަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ނުރައްކާތައް ތަފާތު ވެދާނެއެވެ. 

ނިރުބަވެރިންގެ ރޭވުންތަކާއި އިސްތިރާޖީތައް ތަފާތު ވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނިރުބައިގެ ބިރު ދުނިޔެއަށް އިންތިހާއަށް ފެތުރިފައި 

އޮތްއިރު ރާއްޖެއަށް ވެސް މި ބިރު އެބައޮތެވެ. 

މާތްވި އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި، އަދި އެހެނިހެން ވެސް ފިކުރުތަކުގެ ނަމުގައި އަނިޔާވެރި ހަރުކަށި އަދި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ 

ލާއިންސާނީ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ މީހުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ނުރައްކާތެރި ރޭވުންތަކުގައި ދިވެހީންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކު ނަމަވެސް ވަނީ 

ޝިކާރަކޮށްފައެވެ. އެ ނުބައި ފިކުރުތައް ބައެއްގެ ސިކުނޑިތަކަށް ވަނީ ވައްދާފައެވެ. އެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ޚަބަރުތަކާއި މަންޒަރުތައް 

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ހެޔޮ ގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ދީނީ ޞައްޙަ އަޤީދާގެ މަތީގައި 

ސާބިތުވެ ތިބޭ ޤައުމަށް ބޭނުންތެރި ހަރުދަނާ ބައެއްކަމުގައި ހެދިގެން ނޫނީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އޮތް ސުލްހަވެރިކަމާއި ސިލްމާއި 

ކުރިމަތިލުމަށް   ފުރިހަމައަށް  ގޮންޖެހުންތަކާއި  މިފަދަ  އެގޮތުން  ގޮންޖެހުމަކަށެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ވާނީ  ދެމެހެއްޓުން  ސަލާމަތްތެރިކަން 

ޓަކައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ގިނަގުނަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ އިތުރުން 

އެންމެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރާއި އަދި އެންމެ އެކަށޭނެ އާލަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް މާތްهللاގެ ވާގިފުޅާ އެކު މިދަނީ 

ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަށެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ދީނާއި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހި ސިފައިން ކުރަމުންދާ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި 

އަބަދުވެސް ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ. މި ލޮބުވެތި ވަޠަންގައި ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަމުގެ ރަމުޒުކަމުގައިވާ ފެއްސާއި 

ރަތާއި ހުދުގެ ޤައުމީ ދިދަ އަބަދުވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު ވިހުރެމުން ދިއުމެވެ. މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ސިޔާދަތީ 

ބާރާ އެކު ތާއަބަދު މި ލޮބުވެތި ވަޠަން ލައްވާށިއެވެ. ދިވެހީންނަށް ނަޞްރާއި ނަސީބާއި ފާގަތިކަމުގެ ހެޔޮ ދުވަސްތަކެއް މިންވަރުކޮށް 

ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން! ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު – ކުރިއަށް ދިވެހި ސިފައިން.  
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އިްނެޓްގޭރެޓްޑ ެހްޑްކޯއަޓރްޒ
 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

g

ަވިއްސ ީޗްފ ޮއްފ ިޑެފްންސ ޯފްސގެ ިޚާޠުބ

މި ލޮބުވެތި ވަޠަން މިނިވަން ޤައުމެއްކަމުގައި ލެއްވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތްهللا ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު 
ކުރަމެވެ. މި އުންމަތުގެ އެންމެ މާތް ނަބިއްޔާ حممــد صلــى هللا عليــه وســلم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

އަދި މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ   
އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ދިފާޢީ 
ލޮބުވެތި  އެންމެހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ޢާއިލާތަކަށް  ފޯސްއަށާއި ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ވަޒީރަށާއި 

ދަންނަވަމެވެ.   ހެޔޮއެދުންތައް  ތަހުނިޔާއާއި  ދުވަހުގެ  އުފާވެރި  މި  ރައްޔިތުންނަށް 

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ނިރުބަވެރި ހަމަލާއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި   
ސިޔާދަތު ގެއްލުވާލައި، ދިވެހީން އަޅުވެތިކޮށް ދިވެހީންގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވުމަށް ބޭރުގެ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތަކާއި ދިވެހީންގެ 
މަދު ބަޔަކު ގުޅިގެން ދިން ހަމަލާއެކެވެ. މި ހަމަލާގައި ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވެދިޔަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ސުވަރުގޭގެ 

ދާއިމީ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. 

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާ ދިން ދުވަހަކީ އަމިއްލަ ފުރާނައަށްވުރެ ބޮޑަށް މި ލޮބުވެތި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ   
ދަރިންތަކެއް ތިބިކަން އަންގައިދިން ދުވަހެކެވެ. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި މި ލޮބުވެތި ވަޠަނުގެ ޙައްޤުގައި ފިދާވެދާން ކެރޭ 
ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހި ލަޝްކަރެއް އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތުގައި ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިން ދުވަހެކެވެ. 
ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމް، އެތައް ބައެއްގެ ލެއާއި ދާ އޮހޮރުވާލައިގެން ސާބިތުކޮށްދިން 

ދުވަހެކެވެ. އެ ދުވަހަކީ އާންމު ފަރުދަކާއި ސިފައިންގެ މީހަކާ ހުންނަ ތަފާތު ވެސް ބަޔާންކޮށްދިން ދުވަހެކެވެ. 

ސިފައިންގެ މީހާ، ފުރިހަމަ ސިފައިންގެ މީހަކަށްވަނީ އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ސިފަތަކަކާ އެކުގައެވެ.   
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ މީހަކު ގުޅޭ ހިސާބުން އެ ސިފަތައް ލައިދީ، އަށަގެންނެވުމަށް ތަމްރީނު ދެވެއެވެ. އާންމު ރައްޔިތަކުން 
ސިފައިންގެ މީހަކަށް ބަދަލުވަނީ ފުރަތަމަ ދެވޭ އަސާސީ ތަމްރީނަށްފަހު އެ މީހަކު ސިފައިންގެ ހުވާކުރާ ހިސާބުންނެވެ. ޖިސްމާނީ 
ގޮތުންނާއި ނަފުސާނީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން އަސްކަރީ ފަހުލަވާނަކަށް މީހަކު ބަދަލުވުމަށް ފަހު ވެސް ތާޒާކަންމަތީ އެ 
ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަސްކަރީ ފަހުލަވާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާ ޒާތީ ސިފަތަކާއި ޤާބިލިއްޔަތު 

އޭރުންނެވެ.   ދެމެހެއްޓޭނީ 

ހަރުދަނާ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ބިންގަލަކީ އޭނާގެ އަޤީދާއެވެ. އެ ބިންގާ ބިނާވަނީ އޭނާގެ ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާ   
ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި ޢަމަލާއި ބަހުގެ މައްޗަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ވީ ހިނދު، ދިވެހި 
ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަޤީދާއަކަށް ވާންވާނީ މަތިވެރި އިސްލާމީ އަޤީދާއެވެ. ކޮންމެ ތަނެއްގައި އަދި ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި 
ވެސް އިސްލާމީ އަޤީދާގައި ސާބިތުވެ ހުރުމެވެ. އެއީ ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ފުރަތަމަ ޢަޒުމެވެ. ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކީ 
ހަނގުރާމަވެރިއެކެވެ. ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ހުންނަ ފަހުލަވާނެކެވެ. އޭނާގެ ޑިއުޓީގައި 
ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމުގައި އޭނާ މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެދާން ޖެހިދާނެއެވެ. އަދި ހަދަމުންދާ ތަމްރީނެއްގައި ވެސް 
އެ ޙަޤީޤަތާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް އޭނާގެ އީމާނަކަށް ވާންވާނީ އޭނާ އެހުރީ ޙައްޤުގެ 
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މަތިވެރި މަގުގައި ކަމާއި އެއީ ދެ ދުނިޔޭގައި ވެސް ބާއްޖަވެރިކަމާއި ކާމިޔާބާއި އަލިކަމުގެ މަގުކަމެވެ. އެކަމަށް އޭނާގެ ހިތުގައި 
ޝައްކެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ލޯތްބެވެ.  ޤައުމީ  ރޫޙާއި  ޤައުމީ  ޤައުމިއްޔަތެވެ.  އޮންނާނީ  އަޤީދާއަށްފަހު  ދީނީ  ކުރިމަތީގައި  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  ސިފައިންގެ 
ޙުއްބުލްވަޠަންގެ ޝުޢޫރެވެ. ސިފައިންގެ މީހާއަށް ޤައުމު ގޮވާލާނީ ކޮން އިރަކު ކޮން ހާލަތެއްގައި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެންވެ 
ޤައުމީ  މަސްލަހަތާއި  ޤައުމީ  އިސްލާމްދީނާއި  ކުރިމަތީގައި  މީހާގެ  ސިފައިންގެ  ތައްޔާރަށެވެ.  ހުންނަންޖެހެނީ  އަބަދުވެސް  އޭނާ 
ވާޖިބަށްވުރެ އިސްކަންދޭންޖެހޭ އެހެން ކަމެއް ނޯވެއެވެ. ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އަމިއްލަ ނަފުސަށްވުރެ އަބަދުވެސް އިސްކުރާނީ ދިވެހި 
ޤައުމެވެ. ސިފައިންގެ މީހަކީ ސައުވީސްގަޑިއިރު ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ހުންނަ މީހެކެވެ. އާންމު ހާލަތުގައި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް 
އޭނާއާ ހަވާލުކުރެވިފައި ވިޔަސް އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތުގައި އޭނާ ބަދަލުވެގެންދާނީ އެ ހާލަތަށް ވެސް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ 

މީހަކަށެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަމްރީނާއި ފަރިތަކުރުންތައް ސިފައިންގެ މީހަކަށް މުހިންމުވަނީ އެހެންވެއެވެ.

ސަލާމަތްކުރުމުގައި  ރައްޔިތުން  ދައުލަތާއި  ދިވެހި  ކިބައިން  ބަޣާވާތްތެރިންގެ  ދުޝްމަނުންނާއި  މީހަކީ  ކޮންމެ  ސިފައިންގެ 
ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާން ޖެހިއްޖެނަމަ، ޤުރުބާންވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނަމީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އެ ޢަޒުމް އަށަގަންނުވަނީ 
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެ ރޫޙާއި ޖޯޝް ދެމެހެއްޓެނީ ހަށިހެޔޮކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ހުރެގެންނެވެ. އެހެންވީމާ ކޮންމެ 
ސިފައިންގެ މީހަކީ ވެސް ހަށިހެޔޮ އަދި ދުޅަހެޔޮ މީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އާންމުންގެ މީހަކާއި ސިފައިންގެ މީހަކާ ދެމެދުގައި އޮންނަ 
އެންމެ ބޮޑު އެއް ފަރަގަކީ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމެވެ. ކާރިސާތަކުގައި ޢާއިލާއަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ސިފައިންގެމީހާ 
އިސްކަންދެނީ ޤައުމީ ވާޖިބަށެވެ. ފަރުދީ ގޮތުން ވިޔަސް އަދި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނަސް އެކަތިގަނޑެއްގެ 
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙެވެ. ވަކިވަކިނުވެ، އެއް އަމާޒެއްގައި އެންމެން އެއް ރޫޙެއްގައި ތިބުމެވެ. ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަމަށް 
އަސަރުކުރާނެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމެވެ. ދީނީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ވެސް ޚިޔާލު 
ތަފާތުވުންތައް އަސްކަރިއްޔާގެ ދޮރޯށިތަކުން އެތެރެއަށް ނުވެއްދުމެވެ. ފަސްނުޖެހި ވަގުތުން އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި ޤާނޫނަށް 

ތަބާވުމެވެ. ޤާނޫނީ ވެރިކަމަށް ކިޔަމަންތެރިވެ އެހީތެރިވުމެވެ.  

ދިވެހި ސިފައިންގެ ފަރާތުން 1988 ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި ފެނިގެން ދިޔައީ މިފަދަ މަތިވެރި ރޫޙެކެވެ. 
ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާމެދު  ލޮބުވެތި  ދިވެހި  ގޮތެވެ.  ދެކޭ  ދިވެހި ސިފައިން  ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނާމެދު  ދީނާއި 
އަސްކަރިއްޔާ ސަމާލުކަންދިން މިންވަރެވެ. ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ފިދާވެދާން ޖެހުނު ހިނދު އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި އެ 
އަގު ޝަހީދުންގެ ފުރާނައިން އަދާކޮށްދެއްވި މަންޒަރެވެ. އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކޮށް ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު މަރުކަޒުން 
ނުކުތް މީހުން ނުކުތީ އެނބުރި ފުރާނައާއެކު މަރުކަޒަށް ނުވަދެވިދާނެކަން އެނގިތިބެއެވެ. އެ ޝަހީދުންގެ މުސްތަޤްބަލު ފުރާނައިން 
ޤުރުބާންކޮށްލީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދަށެވެ. އެ ދުވަހު އެހެން އެކަން ހިނގާދިޔައީ ސިފައިންގެ ވަރުގަދަ އީމާނާއި ހަރުދަނާ އަޤީދާގެ 
ސަބަބުންނެވެ. މި ޤައުމަށް  ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް މަތިވެރި ލޯބީގެ ސަބަބުންނެވެ. ވެރިންނަށާއި ލީޑަރުންނަށް 
ކުރެއްވި އިތުބާރުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ދުވަހު އެތައް ސިފައިންނެއްގެ ލޭ އޮހޮރާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި 
ޒިންމާއާއި  މި  ކޮނޑުތަކުގައެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިވަނީ  އެޅިފައި  މިއަދު  މަސްއޫލިއްޔަތު  ބުރަ  ދިފާޢުކުރުމުގެ  މިނިވަންކަން 
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލޭނީ އެއްވެސް އަމިއްލަ އެދުމެއްނެތި ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ފިސާރި ކެރިގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް 
ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ.  އެކުވެރިކަން  ބަދަހިކަމާއި  ލަޝްކަރުގެ  މި  ވެގެންނެވެ.  ވެސް  މީހަކު  ސިފައިންގެ  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން 
ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ޤައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ 

ވެސް މި ސިފަތައްހުރި މީހެއްތޯ އަމިއްލަ ނަފުސާ ސުވާލުކޮށްލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މި ލޮބުވެތި ވަޠަން މިނިވަންކަމުގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް ލެއްވުމެވެ. ދިވެހިންނަކީ މާތްهللا ދެއްވި   
މަތިވެރި ނަޞްރަށް ޝުކުރުވެރިވާ، އެކުވެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާށިއެވެ. އަދި ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ދީނާއި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ، 

ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި މާތްهللا ގެ މަދަދާއި ނަޞްރު އަބަދުވެސް ލިބޭ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. އާމީން  

    03 ނޮވެންބަރު 2021

 ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް         
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މީހަކީ  ސިފައިންގެ  އެހެންވީމާ، 
ހަނގުރާމައަށް  ސިފައިންނަކީ  ހަނގުރާމަވެރިޔާއެވެ. 
މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ  މީހާއެވެ.  ހުންނަ  ތައްޔާރުވެ 
ކެރުމާއި،  ފަންވަރެވެ.  ހިތްވަރާއި  އޭނާގެ  ފަޚުރަކީ 
ޖެހިލުން ކުޑަކަމާއި އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަމެވެ. އޭނާއަށް 
އެ ފަންނުގައި ލިބިފައިހުރި ތަމްރީނެކެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި 
ފަޚުރަކީ  މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ  އިޚްލާޞްތެރިކަމެވެ. 
އޭނާއަށް  ދުލުން  އުޚުތުންގެ  އަޚުން،  ލޮބުވެތި  އޭނާގެ 
ޡަނާގެ  ކިޔޭ  ތަޢުރީފުގެ،  ކުރެވޭ  ތަޢުރީފެކެވެ.  ކުރާ 

ަޔރްޑ(  ަޓ ަޖރ )ިރ ޭމ
ުރ ްނ ާޝިކ ަސިއ ުޙ

ޯނންނާނެއެވެ.  ވެރިކަމެއް  ނޫނީ  މެދުގައި  ބައެއްގެ  ނުވެއެވެ.  ތާރީޚެއް  ބިމެއްގައި  ނޫޅޭ  މީހުން   

ބެލެވެއެވެ.  ވެދާނެކަމަށް  ދުވަސް  ގިނަ  ވުރެ  އަހަރަށް  ތިންހާހެއްހާ  އުޅޭތާ  މީހުން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ޢީސާގެފާނުގެ ތާރީޚުގެ ފަސްސަތޭކަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭކަމާއި އެ 

މީހުންގެ މެދުގައި ވެރިކަމެއް ޮއތްކަން ބޭރުގެ މުވައްރިޚުންގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ވެރިންގެ ވެރިކަން 

ދިފާޢުކުރުމަށާއި އެ ވެރިންގެ ރައްޔިތުން ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ޮކންމެ ޒަމާނެއްގައި 

ވެސް ޮކންމެވެސް ނަމެއްގައި ތިބޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެއީ، މިއަދުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި "ސިފައިން" އެވެ.

ސިފައިންގެ މާނައަކީ، ޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމަށް  ޓަކައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ތައްޔާރުޮކށްފައި 

ތިބޭ ބައެއް، ލަޝްކަރު، ހަނގުރާމަވެރިން. ބަސްޮފތް - 2006 

ބޭނުންޮކށްގެން  ހަތިޔާރު  ނުވަތަ  ހިފައިގެން  ހަތިޔާރު  މާނަކުރަނީ  "ހަނގުރާމަ" 

  2006  - ބަސްޮފތް  ތަޅާމެރުން،  ބަޔަކާ  އަނެއް  އެއްބަޔަކު 
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އޭރު  ހިނގައިދާނެއެވެ.  ނުފޯރާ  ނީވި،  ފަހަރުގައި  ކަންފަތަށް  އޭނާގެ  އަޑު 
ބަޔާން  ބުނެ  ފަދަ،  ނުކުރެވޭ  ވާނީ، ސިފަ  މީހާ  ފަޚުރުވެރި ސިފައިންގެ  އެ 
ނުކުރެވޭނެ، ނިމުމެއް ނުވާ ނިޢުމަތްތަކާ އެކުގައެވެ. އެހެން މީހުންގެ ދުލުން 
ޖިޒީތައް  ރައްދުކުރެވޭ  ބަސްތައް،  ތަޢުރީފުގެ  އޮހެމުންދާ  ޓަކައި  އޭނާއަށް  
އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުން، ގިނަވެ، ގުނަވަމުންދާނެއެވެ. ދުނިޔެ 
އެއީއެވެ. ފަޚުރަކީ  ސިފައިންގެ  ހިނގާނެއެވެ.  އެގޮތަށް  އެކަން  ނިމެންދެން 

"ސިފައިން" މި ލަފުޒު އުފެދި މާބަނޑުން ފިރުކިގެން ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް 
ސީދާކޮށް  ސާފު  ކަމެއް  ކިހިނެއް  ބަހަކުން،  ކޮން  ދުވަސްވަރަކު،  ކޮން  އައީ 
މި  "ސިފައިން"  ބަހަށް  ދިވެހި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނގެއެވެ.  ދަންނަވާކަށް 
ތެރެއަށް  ބަހުގެ  އުރުދޫ  ބަހުން   )Persian( ފާރިސީ  ވަދެފައިވަނީ  ލަފުޒު 
ވަދެފައިވާ ސިޕާހު )سپاہ( މި ލަފުޒުން ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. "ސިޕާހު" މި 
ނަން ދިވެހި ބަހަށް ގެނައުމުގައި އަކުރުތަކަށާއި ފިއްޔަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި 
ބެހޭ ގޮތުން، ކަމަށް ޤާބިލު ކޮންމެ ވެސް ބޭފުޅަކު ލިޔުއްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު 

ކުރަމެވެ. 

މިނި  ރަސްފިރޭރު  ތީމުގޭ  ސިރީ  ސުވަސްތީ  އެންކަލަ  ފަހުން  ކަލޯ، 
އަބާރަނަ މަހާރަދުންނާއި އެ މަނިއްޕުޅުގެ އަރިހުގައިވި މަދު މީސްކޮޅަކާ 
އެކު ނުކުމެވަޑައިގެން ޒަމާންވީ ދެކުނު އިންޑިއާގެ ޗޯޅާއިންގެ ބާރުގަދަ 
މަހާބާރަތުގެ ލަޝްކަރު ބަލިކުރައްވައި، "ސާދަ އަތޮޅާއި ދެހާސް ޖަޒީރާގެ 
ރަސްގެފާނު" ކަމުގައިވެ ވަޑައިގެން މުޅި ޤައުމަށް އެ ގެންނެވި ވަޙުދަތުގެ 
ބޭރުގެ  ނޫނީ  ފަހަރު  ދެތިން  ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  ބާރުން  ރޫޙާނީ 
ބާރަކަށް ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް ފައިހަރުކޮށްލެވިފައި 
ބާރުތަކަށް  ބޭރުގެ  ބާރުގަދަ  ފަހަރަކުމެ  ކޮންމެ  އެއިން  އަދި  ނެތުމެވެ. 
އުފަންވި  ފަސްގަނޑަށް  ދިވެހި  ގެންނަނީ  ދީގެން  ދައުވަތު  ހަނާއަޅައި 
"ނާލާއިގު" ދަރިންކަން ހަނދާންކުރަން ޖެހެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ޤައުމުގެ 
ދިފާޢުގައި ނުކުންނަވާ ޤައުމު ސަަލާމަތްކުރަނީ ވެސް ހަމަ މި ޤައުމަށް 

ދަރިންނެވެ. ދިވެހި  ފަޚުރުވެރި  އުފަންވި 

އިސްވެދިޔަ، ދުވަސްވަރު ދިވެހި ބަސްފޮތުގައި "ސިފަ" އެ ލަފުޒު 
ނުވެއެވެ.  ހިއެއް  ކަމަކަށް  އޮންނާނެ  ލަފުޒު  މި  "ސިފައިން"  ނުވަތަ 
އެހެންނަމަވެސް، އެ ދުވަހު ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހި މުޖާހިދުން އެ ހިންގެވި 
ދިފާޢީ ހަރަކާތްތަކަކީ، މިއަދު ވެސް ހަނދާން އައުކޮށް ދިވެހި ސިފައިން 

ހަރަކާތްތަކެކެވެ.  ދިފާޢީ  ފަޚުރުވެރިވާނޭ 

ފަޚުރުވެރިވުން  ސިފައިން  ދިވެހި  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު 
ޙައްޤު އަމިއްލަ ގޮތްތަކަކާއި ސިފަތަކެއް ދިވެހި އަސްކަރީ ނިޒާމުގައި އެ 
ދުވަސްވަރު ވެސް ވެއެވެ. ޙަޤީޤީ ފަޚުރުވެރިކަމަކީ އެއީއެވެ. ސިފައިންގެ 
ހުންނަ  އަޅާފައި  ނުވަތަ  ބަސްތަކަކުން،  ބޭރުކުރާ  އަނގައިން  މީހާގެ 
ޔުނިފޯމަކުން ނުވަތަ ޔުނިފޯމުގައި ހުންނަ ޑެކެރޭޝަންތަކަކުން، އެ މީހަކު 
ފުރާ މަޤާމަކުން، އަރުވާ ޢިއްޒަތަކުން އެއީ ހާސިލު ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ. 
ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ޙަޤީޤީ ފަޚުރުވެރިކަމަކީ، އިސްވެ ދެންނެވި ފަދައިން 
އެހެން މީހުންގެ ދޫތަކުން ސިފައިންގެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރާ ތަޢުރީފެވެ. 
ކިޔެމުންދާ ޡަނާއެވެ. ސިފައިންގެ މީހާ ނެތް ތަނެއްގައި އެހެން މީހުން 

ސިފައިންގެ މީހާގެ މަތިން ހަނދާން ކުރަމުންދާ ހަނދާން ކުރުމެވެ. 

ޓަކައި  ތިލަކޮށްލުމަށް   ތަފުޞީލުކޮށް  ވާހަކަ  ދެކެވުނު  އިސްވެ 
ރަސްގެފާނު  ޢަލީ  ޝަހީދު  މިގޮތުން  ހިންގަވާށެވެ.  ނަގަމާ  މިސާލެއް 
އުންމަތް  މި  ރަސްގެފާނަށް  ޢަލީ  "ޝަހީދުވި  ހިންގަވާށެވެ.  ޒިޔާރަތަށް 
އެކުއެކީގައި ވެސް ވެދުން ނުކުރާވަރެއް ނޫނޭ" ބުނެ ޡަނާ ދަންނަވަމުން 

އެތަކެއް  ޖެހޭ  ފަޚުރުވެރިވާން  ސިފައިން  ދިވެހި 

ކަންތައްތަކެއް މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންނަށް،  ދިވެހި 

ކާބަފައިން ޯފރުޮކށްދީފަ ވެއެވެ. ހަނދާން އައުޮކށްލުމުގެ 

ޮގތުން ތަކުރާރުޮކށް ފަށްފަށް ކުރަމެވެ.

ދިވެހި ސިފައިން ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ އެތަކެއް ކަންތައްތަކެއް މިއަދު ދިވެހި 
ސިފައިންނަށް، ދިވެހި ކާބަފައިން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ހަނދާން އައުކޮށްލުމުގެ 

ގޮތުން ތަކުރާރުކޮށް ފަށްފަށް ކުރަމެވެ.

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ 500 އަހަރުގެ މާކުރިން 
ފެށިގެން ޞުލްޙަ ވެރިކަމާ އެކު މީހުން އުޅެމުން އައި، ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް މި 
އަޅުވެތިކުރިކަން  ދިވެހިން  ހަމަލާއެއްދީ  ޢުދުވާނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާއްޖެއަށް 
ފަހުކޮޅު ނުވަތަ 11  އޮތީ މީލާދީން 10 ވަނަ ޤަރުނުގެ  ތާރީޚުން އެނގެން 
ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅުގައި، ދެކުނު އިންޑިއާގެ ޗޯޅާ ރަސްގެފާނު ރާޖާރާޖ1ާ 
ބަލިކޮށް،  ދިވެހިން  ހަނގުރާމަކޮށް،  ދިވެހިންނާ  1014މ.(   -  985(
ރާއްޖޭގައި އޮތް ބިމުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ރަށް، އެއް ބައްރަކަށް އުފެދިފައިވާ 
މަލިކުއަތޮޅާއި، ކުދިކުދި އެތައް ރަށަކުން އެކުލެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަތޮޅު 
އަހަރަށް   100 އުޅޭތާ  އޮބަހައްޓައިގެން  އޮބިއަޅައި  އަޅުވެތިކޮށް  ތިލަދުންމަތި 
ވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި ވަނިކޮށް، ގާތްގަނޑަކަށް މީލާދީން 1121 ވަނަ އަހަރު 
ކެއިމަލެއި  ތީމުގޭ  މުޖާހިދުލްއަޢުޡަމް،  ހިތްވަރުގަދަ  ދިވެހިންގެ  ހިސާބުގައި، 
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ކުރަމުންނެވެ.  ބަރުތީލަ  ބަސްތައް  ތަޢުރީފުގެ 
މަހާނައަށް  ދެވަނަ  ކައިރީގައިވާ  މަގުބަރާގެ  އެ 
އެ  ގޮތުގައި  ބުނެވޭ  ހިންގަވާށެވެ.  ބަލާލަމާ 
މާލެ  މިއޮތް  ޖެހިގެން  ކައިރީގައި  އެއީ،  މަހާނަ 
ވިލިމާލޭގެ  ނޫނީ  ވިލިނގިލީ  ކ.  ނުވަތަ  އަތޮޅު 
ރާވެރިއެއްގެ ޤަދަރުވެރި މަހާނައެވެ. ރަސްކަލެއްގެ 
ރާވެރިއެއް  އާދައިގެ  ޖެހިގެން  މަހާނަފުޅާއި 
ހިތްވަރާއި  އޭނާގެ  ހޯދީ  ފަޚުރު  ވަޅުލެވުމުގެ 
ކެރުމުންނެެވެ. އެއީ ރާވެރިއެއް ނަމަވެސް އޭނާގެ 
ދޫދޫ  ސިފައެވެ.  ސިފަވަންތަ  ހުރި  ކިބައިގައި 
މަތިން ކިޔެމުން އަންނަ ގޮތުގައި ހަމަކަށަވަރުން 
ދެ  ރަސްގެފާނުގެ  ޢަލީ  ރާވެރިއަކީ  އެ  ވެސް 
ނޫނެވެ.  މީހެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭ  ލަޝްކަރީން  ބައި 
ޤައުމީ  އުފެދިފައިވާ  ހިތުގައި  އޭނާގެ  އެހެނަސް، 
ވެރިންނަށް  ހުރި  ކިބައިގައި  އޭނާގެ  ލޯތްބާއި 

ދަނިކޮށް މާފަންނު ދޮރާށި ހުރިތަނުން، ދެ ދޮރާށި 
ދުވަސްވެފައިހުރި  ގިނަ  ބޯދިގުކޮށް  ދޭތެރެއަށް 
އެރުވި  ބޭކަލުންނަށް  އެ  ދައިތައަކު  މުސްކުޅި 
ލަޝްކަރީން  ދެބައި  ޤަބޫލުކޮށް،  ނަޞޭހަތް 
ބޭކަލުން  ހަތަރު  ވައްތަރުގެ  މުސްކުޅި  ތެރެއިން 
ޖެހި  "ނަވުން  ރަސްގެފާނަށް،  ޢަލީ  )ޣައްދާރު( 
ބަޑިއެއްގެ އުންޑައިން ޖެހިފައި އޭދަފުށީ ޙަސަން 
ވަތަ ބަޑޭރިތަކުރުފާނުން ނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ 

ނޫނެވެ. ދެންނެވިހެނެއް  ދޮގު 

ވާންވާނީ،  ފަޚުރަކަށް  ސިފައިންގެ  ދިވެހި 
ޤައުމާއި  ދީނާއި،  ދެންނެވިހެން،  އިސްވެ 
ލިބިއްޖެއުމަށް  ނަޞްރު  ޙައްޤުގައި  ވެރިންގެ 
ދާންދެން  ޝަހީދުވެއްޖެއުމަށް  ނުވަތަ  ދާންދެން 
ޙަސަން  އޭދަފުށީ  ކުރުމެވެ.  ހަނގުރާމަ 
ތަކުރުފާނު ދެންނެވިހެން، "ނަވުން  ވަތަބަނޑޭރި 

ސާބިތުކޮށް  ޢަމަލުން  ކެރުމާއި  ފަންވަރު، 
 . ވެ ގެންނެ އި ކަ އް ދަ

ފުރިފައިވަނީ  ފަތްފުށްތައް  ތާރީޚުގެ  ދިވެހި 
ޣާޒީންގެ  ޣައްދާރުންނާއި  އުފެދުނު  ޤައުމުގައި 
ކޮއިލުތެރޭގައި  ވެރިކަމުގެ  ނަންފުޅުތަކުންނެވެ. 
ކަމާއި  ދެކޮޅުވެރި  ކޯޅުންތަކާއި،  ހިނގި 
ފިތުނަތަކުގެ ވާހަކައިންނެވެ. އެފަދަ ކޯޅުންތަކުގައި 
ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި، 
ކާފަދަރިކަލުން  ރަސްގެފާނުގެ  މުޙަންމަދު  ކަޅު 
ނުވަތަ  ފަދައިން  ރަސްގެފާނު  ޙަސަން  ނުވަވަނަ 
ފަދައަކުން  ދަރިކަލުން  ދެ  ތާޖުއްދީނުގެ  ޙަސަން 
ނޫނެވެ. ނުވަތަ އައްސުލްޠާނު ޙަސަން )ދިހަވަނަ( 
)1701 އިން 1113 އަށް( އާއި އައްސުލްޠާނު 
އިބްރާހީމް މުޡުހިރުއްދީނު ސިރީ މުތައި ރަސްލޯކަ 
އާއި  އަށް(   1705 އިން   1701( މަހާރަދުން 

ވަފާތެރިވުމާއި ޤައުމަށް އިޚުލާޞްތެރި ވުމުގެ މާތް 
ސިފައިން އޭނާއަށް އެ މަތިވެރި ފަޚުރުވެރި ދަރަޖަ 

ހާސިލުވީއެވެ.

ސިފައިންގެ  ފަޚުރުވެރި  ދިވެހި 
ހުންނަން  ތެދުވެރިކަން  އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި 
ބޮޑުތަކުރުފާނު  މުޙަންމަދުފުޅު  ބުރާރަ  ޖެހޭނީ، 
ކަޅުފަރަންޖީ  ގޯވާ  ކިޔުއްވިގޮތަށް،  ވާހަކައިގައި 
ކުރި  އައިސް  ތޮޅެން  ރާއްޖެއާ  ނަވައިގެން  ތިން 
ދެބައި  ދިގުލައިގެން  ދުވަސް  ހަނގުރާމައިގައި 
ލަޝްކަރު ވަރުބަލިވެ އަތްފައި ކަންނެތްވެ، ޢަލީ 
ރަސްގެފާނަށް އަމާން ދިނުމަށް ދަންނަވައި އަމާން 
ދެބައިލަޝްކަރު  ކަންބޮޑުވެގެން،  ނުދެއްވުމުން 
ކުރަމުން  މަޝްވަރާ  އެކަމާ  ހުއްޓިލައްވައިގެން 

އަޅުގަނޑު  ޖެހިފައި  އުންޑައިން  ބަޑިއެއްގެ  ޖެހި 
މީހުން  ހަތަރު  ދެނަހުރި  މަރުވެއްޖެކަން 
އަމުރުފުޅު  ނެގުމަށް  އަމާން  ނުދަންނަވަނީސް 
ދެންނެވި  ރަސްގެފާނަށް  ޢަލީ  ނުދެއްވުމަށް 
ފަދައިން، ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރަށް ދެންނެވުމެވެ. 
އެކަން، އެ ހިތްވަރާއި ކެރުން ޢަމަލުން ސާބިތުކޮށް 
ފަޚުރުވެރިވާންވީ،  ސިފައިން  ދިވެހި  ދެއްކުމެވެ. 
ވެރިންނަށް އިޚުލާޞްތެރިވާންވީ، ޢަލީ ރަސްގެފާނު 
މީދޫތަކުރު  ވަޑައިގަަތުމުން  ވެއްޓި  ޝަހީދުވެގެން 
ނޫނެވެ.  ކުރުމަކުން  ކަންތައް  ޢަމަލުކުރިގޮތަށް 
އެއްގޮތޭ  މަށަށްވާނީ  އައްޔަކަސް  އަނދިރިއަކަސް 
ދެންނެވިހެން،  އިސްވެ  ނޫނެވެ.  ބުނުމަކުން 
ދިވެހި ސިފައިންގެ ފަޚުރުވެރި ސިފަ، ހިތްވަރާއި 

ވެސް  ގޮތަކަށް  ޢަމަލުކުރެއްވި  ރަސްކަލުން  ދެ 
ނޫނެވެ. އެ ދެ ރަސްކަލުންގެ ޣަދަރުވެރި ޢަމަލުފުޅާ 
ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކަށް އަރުވާލެވިފައި ވަނިކޮށް، 
ސަލާމަތްވެގެން،  ރަށުން  އެ  ރަދުން  އިބްރާހީމް 
ގާލީން  ވަޑައިގަތުމަށްފަހު،  ގާއްޔަށް  ސިލޯނުގެ 
ބަންގާޅަށް،  މަދަރާސީން  މަދަރާސީއަށް، 
ފާރޫޤު  އިންޑިޔާގެ  ހުންނަވައިގެން  ބަންގާޅުގައި 
އެކު  އެހީތެރިކަމާ  ރަސްގެފާނުގެ  ޝިޔާރު 
ފަހަރެއްގެ  ދެ  އެކު  އުޅަނދުތަކާ  ހަނގުރާމަމަތީ 
ޙިޞާރުކޮށް  މާލެ  ވަޑައިގެން  ރާއްޖެ  މަތިން 
ބަޑިޖަހާ ހަނގުރާމަކޮށް، ވިލނގިލީ މިސްކިތުގައި 
ތަނަވަސްވީ  ފުރުޞަތެއް  އަންދައި،  ހުޅުޖަހައި 
އަރައިވަޑައިގެން  މާލެ  ލަޝްކަރާއިގެން  ފަހަރު، 

ދިވެހި ސިފައިންގެ ފަޚުރަކަށް ވާންވާނީ ދީނާއި، 
ޤައުމާއި ވެރިންގެ ޙައްޤުގައި ނަޞްރު ލިބިއްޖެއުމަށް 
ދާންދެން  ޝަހީދުވެއްޖެއުމަށް  ނުވަތަ  ދާންދެން 

ހަނގުރާމަ ކުރުމެވެ. 
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ޝަހީދުކޮށް  ބަޔަކު  އެތައް  ހަނގުރާމަކުރައްވައި، 
ފަންވަރުގެ  ހިތްވަރާއި  ގަދަ  ދެއްކި  ދިވެހިން 
ނާކާމިޔާބުވެ  ނުލެވި  ހިފަހައްޓާ  ކުރިމަތީގައި 
ގަނޑުވަރުގައި  ޝިޔާރު  ފާރޫގު  ފިލާވަޑައިގެން، 

ނޫނެވެ.  ގޮތަކަށް  ހުންނެވި  ފިލާ 

ދިވެހީން  ޖެހެންދެން  ދުވަހާ  މިދާކަށް  ދާދި 
ތެރޭގައި ވެސް ހިނގަމުން އައީ ވިރާސީ ވެރިކަމެވެ. 
އެއް ޢާއިލާއަކުން އެއް ރަސްކަލަކަށް ފަހު އަނެއް 
ވެސް  ދާއިރާގައި  ވެރިކަމުގެ  ރަސްކަލެކެވެ. 
ބޭފުޅަކަށްފަހު،  އެއް  ބޭފުޅުންނެވެ.  ގާތްތިމާގެ 

ބޭފުޅެކެވެ.  އަނެއް 

ވެސް  ޒަމާނުގައި  "އަނދިރި"  ދެންނެވުނު 
ޤައުމަށް  ވަޙުދަތުގައި  ޤައުމީ  ހުރީ  ފެންނަން 
ބޭފުޅަކު  އެއް  މައްސަލަތަކުގައި  ބޮޑެތި  ދިމާވާ 
އެއްބައިވުމުގެ  ވާގިވެރިވުމާއި  ބޭފުޅަކަށް  އަނެއް 
ލާމަސީލު  ފަދަ  ދެންނެވި  މި  މިސާލުތަކެވެ. 
މިސާލަކީ،  އެއް  ތެރެއިން  މިސާލުތަކުގެ 
އައްސުލްޠާން އަބޫބަކުރު )ދެވަނަ( ސިރީއަސާލީސް 
ލޯކަ މަހާރަދުން )1554 އިން 1554 އަށް( އާއި 
އައްސުލްޠާން ޢަލީ )ހަވަނަ( ސިރީ އައުދަ ސިއާކަ 
ކައްތިރި މަހާރަދުން )1557 އިން 1558 އަށް( 
ރަނީން"  ރަހުންނާއި  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވެ. 
ދެމެދުގައި  ބޭފުޅުންގެ  "ދެ  ވާގޮތުން  ފޮތުގައި 
ޤައުމު  ދީނާއި  ނަމަވެސް،  އޮތް  ވާދަވެރިކަން 
ބޭފުޅުން  ދެ  ޓަކައި  ކުރެއްވުމަށް   ސަލާމަތް 
އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކާ އެއްބައިވެ އެއްބައެއް 
ގޮތުގައި ތިއްބަވައިގެން ހަނގުރާމަކޮށް ޕޯޗްގީޒްގެ 
ބޭފުޅުން  ދެ  މި  ބަލިކުރެއްވިއެވެ.  ލަޝްކަރު 
ރާއްޖޭގެ ތަޚުތަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތީ، މި ކަންތައް 
ހިނގުމުގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުންނެވެ." މިއީ ދިވެހި 
ތާރީޚުން ނަން އެނގެން އޮތް 45 އަދި 46 ވަނަ 

ރަސްގެފާނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރެވުނު  "ތަންޤީޙު 
ގޮތުން،  ގައިވާ  ތަންތަންކޮޅު"  ތާރީޚުގެ 
ފުރަމާލޭން  ޝަހީދުކުރީ  ރަސްގެފާނު  އަބޫބަކުރު 
ބައެކެވެ.  ކޮންމެވެސް  ދެކޮޅު  ރަސްގެފާނާ  އެ 
"ހަނގުރާމަ"  ބަޔަކާ  ދެންނެވި  މި  ބުނެވެނީ، 
އަބޫބަކުރު  ދެމިހުންނަވަނިކޮށް،  ކުރެއްވުންމަތީ 

ކަމުގައެވެ.  ޝަހީދުވީ  ރަސްގެފާނު 

ދެންނެވޭތޯ މި މަސައްކަތްކުރާ އެއް ވާހަކައަކީ، 
އަބޫބަކުރު ރަސްގެފާނަށް އިޚުލާޞްތެރި، ވަފާތެރި 
ވީނަމަ،  ލަޝްކަރު  ރަސްގެފާނުގެ  އެ  ބަޔަކަށް 

ވެޑުވިތާ  ތަޚުތުގައި  ރަސްގެފާނު  އަބޫބަކުރު 
އުފެދުނު  ދުވަހުތެރޭ  ހަތަރުމަހެއްހާ  އެންމެ 
ދާޚިލީ ފިތުނައެއްގެ ތެރޭގައި ރަދުން ޝަހީދުވާން 
ޝަހީދުވެ  ރަދުން  އެ  ނުގަތީހެވެ.  ޖެހިވަޑައެއް 
ވަޑައިގަތީ އޭރުތިބި ސިފައިން، )އަސްކަރީން ނުވަތަ 
ލަޝްކަރީން( ރަދުން ޝަހީދުވާން ދޫކޮށްލީމައެވެ. 
ތިމަންނަ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވީތީ ފަޚުރުވެރިވަމޭ 

ބުނަން ބޭނުންނަމަ، އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގުމަށް 
ނުވާނެއެވެ. ދެވިގެން  ފުރުސަތު 

ސިފައިންގެ  އަދި  އޭރު  ނެތެވެ!  ޝައްކެއް 
ލަޝްކަރުގެ  އަސްކަރާއި  ނުވަތަ  ނަމުގައި 
ނަމުގައި ވެސް ބަޔަކު ތިބިކަން ކަށަވަރު ކުރާކަށް 
ވަނަ   916 އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނގޭނެއެވެ. 
ޢަރަބި  ދަތުރުކުރެއްވި  ސިރީލަންކާއަށް  އަހަރު 
ދިވެހިރާއްޖެއާ  އަލްމަސްޢޫދީ  ދަތުރުވެރިޔާ 

ބެހޭގޮތުން އަންނަނިވި ދެ ޢިބާރާތް ލިޔުއްވާފައިވާ 
މި  ފެށުން"  ކަމަށް "ދިވެހި އަސްކަރީ ނިޒާމުގެ 
ރަށްތަކުގެ  "މި  ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.  ފޮތުގައި 
ރަސްކަލަކަށެވެ.  އެއް  ތަބާވަނީ  ވަޒަންވެރިން 
ހިމަނައި  އަދި  ގިނައެވެ.  ޢަދަދު  މީހުންގެ  އެ 
ނުގަނެވޭ ފަދަ ލަޝްކަރެއް، މައިދާނަށް ނެރުމުގެ 
ލިބިގެން  ސިންގާސަނާއަށް  ދިވެހި  ކުޅަދާނަކަން 

ވެއެވެ." 

ޤައުމު  ދިވެހި  ދޭހަކުރެވުނީ  ޢިބާރާތުން  މި 
އެ  ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް  ގިނަ  ދިފާޢުކުރާނޭ 
ޤައުމުގައި  މި  ވަގުތެއްގައި،  އެ  ޒަމާނެއްގައި، 
ތިބިކަމެވެ.  އަރިހުގައި  ވެރިއެއްގެ  ހުންނެވި 
ފެންނަންހުރި އިހުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި 
އިން   1192 އައިސް  ބަދަލުވަމުން  ޒަމާންތައް 
1199 އަށް ރަސްކަން ކުރެއްވި، އައްސުލްޠާން 
ފެންނާދީއްތަ  ސިރި  ކަލަމިންޖާ  ދިނެއި 
ލިޔުންތަކުން  ދުވަސްވަރުގެ  މަހާރަދުންގެ 
އެނގޭގޮތުގައި، "އޭރު ދިވެހީންގެ ދިފާޢު، ނުވަތަ 
ޙައްޤު  ނަންކިޔުން  ނަމުން  ނިޒާމުގެ  އަސްކަރީ 
ކަންތައްތަކެއް އޮވެއެވެ. އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭ 
ހުންނަވާ  މަޤާމުގައި  ރަސްކަމުގެ  އޮންނަގޮތުން، 
ބޭފުޅަކީ ލަޝްކަރަށް އަމުރުކުރައްވާން މައިދާނަށް 
ކޮމާންޑަރެވެ."  އިސް  ވަޑައިގަންނަވާ  ނުކުމެ 
ފޮތުން  މި  ފެށުން  ނިޒާމުގެ  އަސްކަރީ  ދިވެހި 

އޭރު ދިވެހީންގެ ދިފާޢު، ނުވަތަ އަސްކަރީ ނިޒާމުގެ ނަމުން ނަންކިޔުން   
ޮއންނަޮގތުން،  އެކަންތައްތަކުތެރޭ  ޮއވެއެވެ.  ތަކެއް  ކަންތައް  ޙައްޤު 
ރަސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ ލަޝްކަރަށް އަމުރުކުރައްވާން 

ޮކމާންޑަރެވެ. އިސް  ވަޑައިގަންނަވާ  ނުކުމެ  މައިދާނަށް 
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އެނގޭގޮތުގައި ލަޝްކަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކީ 
އޭރަކު ހުންނަވާ ރަސްކަލެކެވެ. ލަޝްކަރު "ވަރު" 
ތަކަކަށް ބަހާލެވި ވަރުތަކަށް އަމުރުކުރާނެ ވެރިން 
ތިބެއެވެ. އަދި ވަރުތައް ހަ ބަޔަކަށް ބައިކުރެވި 
ބަޔަކަށް  ދެ  ހަވަރު  އަދި  އުފެދުނެވެ.  "ހަވަރު" 
ނަންދެވިފައި  ލަޝްކަރީން"ގެ  "ދެބައި  ބަހާލެވި 

ވެއެވެ.   

މުޙަންމަދު  އަލްޣާޒީ  އައްސުލްޠާނު 
މަހާރަދުން  ސަވާދީއްތަ  ސިރީ  ބޮޑުތަކުރުފާނު 
)1973 އިން  1585 އަށް( ގެ ރަސްކަމުގައި މި 
ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެވިފައި ވެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ 
ބަދަލަކީ ވެސް ކުރިން ދެންނެވިހެން ލަޝްކަރުގެ 
ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އޭރަކަށް އެޅިފައި ހުރި 

ފިޔަވަޅެވެ.

ޚިޔާލުކުރިޔަސް،  ނިންމާލަން  މަޒުމޫނު  މި 

 - ނިމުން  އަމީނުގެ  މުޙައްމަދު  އަދި  އުވާލުން 
1953" ފޮތުން ވިދާޅުވެލުއްވުމަށް ދޫކޮށްލަމެވެެ. 
ސިފައިންގެ ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރަކީ، ސިފައިންގެ 
މިސާލެކެވެ.  ހުރި  ޢަމަލުން  ބަހާއި  މީހުންނަށް 
ކުރާ  މީހަކު  އާދައިގެ ސިފައިންގެ  ބޭފުޅަކީ،  އެ 
އެ  ވިޔަސް،  ކަމުގައި  މީހަކު  ހުރި  ނުކޮޮށް  ހުވާ 
މަނިކުފާނު ދީނާއި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި 
ކުރައްވައިގެން ހުންނަވަނީ އެއަށްވުރެ މާ މަތިވެރި 
ހުވައެކެވެ. ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީނުގެ 
ސިފައިންގެ  ފަޚުރުވެރި  ކޮންމެ  ޙަޔާތްޕުޅަކީ 
ކޮންމެ  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ކީއްތޯ  އަދި  މީހަކު، 
މުވާޠިނަކު ކިޔައި ބަލައި ދަސްކުރަންވީ ޢިބުރަތުން 

ފިލާވަޅެކެވެ. ފުރިފައިވާ 

މަޒުމޫނާ  މި  ނަންނުގަނެ  ބޭފުޅެއްގެ  އެ 
ފަޚުރުވެރި  އުޅޭ  ނުވެވިގެން  ވަކި  އަޅުގަނޑަށް 

ދެ  ތާޖުއްދީނުގެ  ޙަސަން  ރަސްގެފާނާއި، 
ޝިޔާރު  ފާރޫޤު  އިންޑިއާގެ  ދަރިކަލުންނާއި، 
ހުންނެވި  ވަޑައިގެން  ފިލާ  ގަނޑުވަރުގައި 
ފަދަ  މުޡުހިރުއްދީން  އިބްރާހީމް  އައްސުލްޠާނު 
ޣަދަރުވެރިންގެ  ޣައްދާރުވި  ޤައުމަށް  ދީނަށާއި 

ނޫނެވެ.  ކިބަޔަކުން 

ދިވެހި ސިފައިން އުފެއްދެވީ، އައްސުލްޠާނު 
ސުންދުރަ  ކުލަ  ސިރީ  ނޫރައްދީނު  އިބްރާހީމް 
ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން )1888 އިން 1892 
މީހުންގެ   8 އެންމެ  ރަސްކަމުގައެވެ.  ގެ  އަށް( 
ގިނަވެ  ލަޝްކަރު  ދިވެހި  އެއަށްފަހު  މައްޗަށެވެ. 
އައިސްފައިވަނީ  ހަމައަށް  މިއަދާ  ގުނަވެގެން 
ދިމާވި  ޤައުމަށް  ގިރާކޮށް  ހުރަސްތައް  ގިނަގުނަ 
އެއްވެސް  ކުޑަކަމެއްގައި،  ބޮޑުކަމަކާއި  ކޮންމެ 
ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. ފަޚުރުވެރި 

ބަލާނުލައި  ބޭފުޅަކަށް  ދެ  އަދި  ތާރީޚުން  މާޒީގެ 
ނުދިނެވެ.  ތަނެއް  ޟަމީރު  ވަކިވާކަށް  ކީބޯޑުން 
އާދެ، އެއް ބޭފުޅަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާނީ 
މުޙައްމަދު  އަމީރު  ސުމުއްވުލް  ޞާޙިބުލްފަޚާމާ 
ވެސް  ލިޔުންތަކުން  ޒަމާންވީ  އެންމެ  އަމީނެވެ. 
ސްޕްރީމް  ލަޝްކަރުގެ  ދިވެހި  ގޮތުގައި  ފެންނަ 
ކޮމާންޑަރަކީ އެ ވަގުތެއްގައި ޤައުމުގައި ހުންނެވި 
ރައީސެއް(  )ރަސްކަލެއް،  އަމްރު  ވަލިއްޔުލް 
އަމީނު  މުޙައްްމަދު  ފަޚާމާ  ޞާޙިބުލް  އެކެވެ. 
ވަޑައިގެން  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  ބޭސްކޮޅަކަށް 
މަނިކުފާނުގެ  އެ  ބަޔަކު  ޚިޔާނާތްތެރި  ވަނިކޮށް، 
ވަންހަނާކޮށް،  އެކަން  އިންޤިލާބުކޮށް،  ވެރިކަން 
ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް، ދެންނެވުމުން އެ މަނިކުފާނު 
ޖަމީލު  މުޙައްމަދު  ބެހެއްޓެވިގޮތް،  ޢަމަލުފުޅު 
ޖުމްހޫރިއްޔާ  "ފުރަތަމަ  "އޯކިޑް"  ލިޔުއްވާފައިވާ 

ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބޭފުޅަކީ، ޝަހީދު ޙުސައިން 
ދުވަހު،  ވަނަ   3 ނޮވެންބަރު   1988 އާދަމެވެ. 
އެ ޢުދުވާނުގެ ވަގުތުގައި އޭނާ ޢަމަލުކުރެއްވިގޮތް، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަހަރު  ވަނަ   1991
ޢުދުވާނީ  ގެ  އޮފީހުން ނެރުއްވި "ނޮވެމްބަރ 3 
ކުރުމަށް  ދިރާސާ  ވިދާޅުވެ  ފޮތުން  ހަމަލާ" 

ދޫކޮށްލަމެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް، މީހުން ކަންކަން ދެކޭ ގޮތާއި، 
މީހުންގެ  ގޮތަކީ  ވިސްނާ  ފިކުރާއި  ޚިޔާލާއި 
ލައްވާފައިވާ  ތަފާތުކޮށް  ފިޠުރަތުން  މެދުގައި 
ކަންކަމެވެ. މީރު ނުމީރު، ރީތި ހުތުރު ތަފާތުވާ 
ފަދައިންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ސިފައިން، ދިވެހި 
ވުމަށް  ކަމުގައި  މީހެއް  ސިފައިންގެ  ފަޚުރުވެރި 
މިސާލު ނަގަންވީ، ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނާއި 
އެ ރަދުންގެ ކާފަ ދަރިކަލުން ނުވަވަނަ ޙަސަން 

ދިރުވަމުންނެވެ.  ޛިކުރާ  އަޖުދާދުންގެ  ދިވެހި 

ދިވެހި  ކުރިއަށް  ޤައުމު!  ދިވެހި  ކުރިއަށް 

! ން އި ފަ ސި

	 - : ީދ ޯހ
ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ – ބުރާރަ މުޙައްމަދުފުޅު ކިޔާގޮތަށް،. 01
ތަންޤީޙު ކުރެވުނު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ ތަންތަންކޮޅު"  . 02

މުޙައްމަދު އަމީން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި ރަނީން. ނަސީމާ މުޙައްމަދު.. 03
ނިޒާމުގެ . 04 އަސްކަރީ  ދިވެހި    1  - ތާރީޚު  ސިފައިންގެ 

ފެށުން
ރައީސް . 05 އަދި  އުވާލުން  ޖުމްހޫރިއްޔާ  ފުރަތަމަ  އޯކިޑް 

މުޙައްމަދު    1953  – ނިމުން  އަމީނުގެ  މުޙައްމަދު 
. ލު މީ ޖަ

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާ.   . 06
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. 

ދިވެހި ބަސްފޮތް – 2006 )ސީ.ޑީ.( . 07

މި މަޒުމޫން ނިންމާލަން ޚިޔާލުކުރިޔަސް، މާޒީގެ ތާރީޚުން އަދި 
ދެ ބޭފުޅަކަށް ބަލައިނުލައި ކީޯބޑުން ވަކިވާކަށް ޟަމީރު 
ތަނެއް ނުދިނެވެ. އާދެ، އެއް ބޭފުޅަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ބާނީ ޞާޙިބުލްފަޚާމާ ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީނެވެ. އެ 
ބޭފުޅެއްގެ ނަންނުގަނެ މި މަޒުމޫނާ އަޅުގަނޑަށް ވަކި ނުވެވިގެން 

އުޅޭ ފަޚުރުވެރި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބޭފުޅަކީ، ޝަހީދު 
ޙުސައިން އާދަމެވެ.
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ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް ސާދާސީދާ ދިރިއުޅުމެއް 
އިހުޒަމާނުއްސުރެ  ބައެކެވެ.  އައި  އުޅެމުން 
އޮންނަނީ  ބިނާވެފައި  ދިރިއުޅުން  ދިވެހިންގެ 
ދިރިއުޅުމުގެ  މައްޗަށެވެ.  އަޚުލާޤުގެ  ރިވެތި 
އަދަބުތަކަކީ  ސާދާ  ގޮތްތަކާއި  ރީތި  އެންމެހާ 
ދިވެހިންނާ ވަރަށް ރައްޓެހި ކަންކަމެވެ. ޚާއްޞަ 
ގޮތެއްގައި ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާމަކީ އެފަދަ 
ދިރިއުޅުމުގެ  މިސާލެކެވެ.  ނުވާފަދަ  ދެވަނައެއް 
ގޮތްތައް  އަދަބުތަކާއި  ރިވެތި  އެންމެހާ 
ދިވެހިންގެ  ޖަރީވެފައިވާ  ފައްކާވެ،  އެކުލެވިގެން 
އިންސާނީ  ހަރުދަނާ  ފޭރާމަކީ  އިޖުތިމާޢީ 
ކަންކަން  އެންމެހާ  ބޭނުންވާނެ  ދިރިއުޅުމަކަށް 
ޒަމާންތަކާ  އެހެނަސް  ފޭރާމެކެވެ.  ހިމެނިފައިވާ 
އެކު ދިވެހިންގެ ހިތްގައިމު އިޖުތިމާޢީ ފޭރާމުގައި 
މިއަދު  ޖެހެމުންދާކަމީ  ލައް  ވައްތަރުގެ  ތަފާތު 
ޙަޤީޤަތެކެވެ.   ޖެހޭ  ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން 

އާދެ، އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފައަކީ ދިރިއުޅުމުގެ 
ރީތި  ބަލާއިރު،  ބީދައަށް  ކަންކުރާ  މައިދާނުގައި 
ކޮންމެ ސިފައެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިފައެކެވެ. 
ނޫނެވެ.  ސިފައެއް  އެންމެ  މިއީ  އެހެންކަމުން 

ވެސް  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ދިރިއުޅުމުގެ  މިއީ 
ދޭންޖެހޭ  ސަމާލުކަން  ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
ސިފަތައް ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. މި ކަހަލަ ބައެއް 
ދަސްކޮށްދޭ  ތެރެއިން  އުނގެނުމުގެ  ސިފަތަކަކީ 
މާހައުލުން  ސިފަތަކަކީ  ބައެއް  ސިފަތަކެވެ. 
މީހާ  ސިފަތަކަކީ  ބައެއް  ސިފަތަކެވެ.  ދަސްވާ 
ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ދެކޭ  ގޮތާއި  ޤަބޫލުކުރާ 

ސިފަތަކަކީ  ބައެއް  ސިފަތަކެވެ.  ދެނެގަންނަ 
އިސްކުރާ  ކަންކަމުން  ކުރިމަތިވާ  ދިރިއުޅުމުގައި 
ފޮނިކޮށް  ކުރުކޮށް  ކޮންމެއަކަސް  ސިފަތަކެވެ. 
ބަޔާންކުރާނަމަ، ރީތި ހުރިހާ ސިފައަކީ އިޖުތިމާޢީ 

ސިފަތަކެވެ. ރީތި 

ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފަތައްދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފަތައް

ާކަންލ ުޙަސިއްނ ަޢީލ

އިންސާނީ  ހަރުދަނާ  ފޭރާމަކީ  އިޖުތިމާޢީ  ދިވެހިންގެ 
ދިރިއުޅުމަކަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިމެނިފައިވާ 
ފޭރާމެކެވެ. އެހެނަސް ޒަމާންތަކާއެކު ދިވެހިންގެ ހިތްގައިމު 
އިޖުތިމާޢީ ފޭރާމުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ލައް ޖެހެމުންދާކަމީ 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތެކެވެ.  
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އިސްލާމްދީނުގެ  މާތްވެގެންވާ  ދިވެހިންނަކީ 
ސައްތައިންސައްތަ  އަހުލުވެރިންނެވެ. 
ދީނަކީ  އިސްލާމް  އަދި  މުސްލިމުންނެވެ. 
ދިވެހިންގެ  ޝަރަފެވެ.  ފަޚުރާއި  ދިވެހިންގެ 
އެންމެ  އޮތް  ތެރޭގައި  ދިވެހިންގެ  ނަސީބެވެ. 
ތެރެއިން  ދިވެހިންގެ  ސިފައަކީ  އިޖުތިމާޢީ  ރީތި 
ގޮވާލާ  ހިނދު  ބައްދަލުވާ  އަނެކަކަށް  އެކަކު 
ސަލާމެވެ. "އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުهللا 
ތިބާއަށް  ބަރަކާތް  ރަޙްމަތާއި  هللا  ވަބަރަކާތު"، 
ހަމަ  ވެސް  އަނެކުން  ޖަވާބުގައި  ލައްވާށިއެވެ. 
ސަލާމް  "ވަޢަލައިކުމް  އެދެއެވެ.  އެފަދައިން 

ބެލެހެއްޓުމަކީ ދިވެހި ދަރިން ވަރަށް ސަމާލުކަން 
މިއީ  އެކު  އޮތުމާ  މިހެން  މިކަން  ކަމެކެވެ.  ދޭ 
އަދި  ރީތި  އިޖުތިމާޢީ  އޮތް  ތެރޭގައި  ދިވެހިންގެ 

ވެފައެވެ. ވަނީ  ސިފައަކަށް  މުހިންމު 

ސިފަތަކުގެ  ރީތި  އިޖުތިމާޢީ  ދިވެހިންގެ 
ވަރަށް  އަދަބުތަކަކީ  މަގުމަތީގެ  ތެރެއިން 
މަގުގެ  އެގޮތުން  ސިފައެކެވެ.  ކޮށްލެވޭ  ފާހަގަ 
ކުޅު  މަގުމައްޗަށް  ހިނގުމާއި،  އެއްފަރާތުން 
ޖެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތާއި މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ 
ކަންކުރާ  އޮތްނަމަ،  މަގުމަތީގައި  އެއްޗެއް  ފަދަ 

ދިވެހިން ގެންގުޅޭ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފަތަކަށް 
ގެންގުޅޭ  ދިވެހިން  ވަނުމުގައި  ގޭގެއަށް  ބަލާއިރު 
ސިފައަކީ ވަރަށް ރީތި އަޚުލާޤީ ސިފައެކެވެ. އަދި 
އަނެކުންގެ އިޙްތިރާމާއި ލޯބި ލިބިގެންދާ ސިފައެއް 
ކުރިން،  ވަނުމުގެ  ގެއަކަށް  މެއެވެ.  ވެސް 
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އާންމުކޮށް ވަދެ ނޫޅޭ ގެއެއް 
އިސްލާމީ  ކުރިން  ވަނުމުގެ  ގެއަކަށް  އެ  ނަމަ، 
ރިވެތި ސަލާމުން ސަލާމް ގޮވައި، ޖަވާބު ލިބި، 
އެ  ނޫނީ  ލިބިގެން  އިޒުނަ  ވަނުމުގެ  އެގެއަކަށް 
ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ނުވަންނާނެއެވެ.  ގެއަކަށް 
އެކުވެރިކަމާއި  މެދުގައި  ފަރުދުންގެ  ޖަމާޢަތުގެ 
ވަރުގަދަ  ފަދަ  ބަރޯސާވެވޭ  މައްޗަށް  އިތުބާރުގެ 
ގުޅުމެއް އުފެދިގެންދެއެވެ. އަދި އެ މީހެއްގެ ގޭގެ 
ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެގެން 
ގިނަ  ވަރަށް  ރާއްޖޭގެ  ވެސް  މިހާރު  ދެއެވެ. 
ދަމަހައްޓާފައި  އާދަ  ރީތި  މި  ރަށްތަކުގައި 
އޮވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިޖުތިމާޢީ މި މުހިންމު 
ދާކަމީ  ފަނޑުވަމުން  ވެސް  ވިދުވަރު  ސިފައިގެ 

ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ސިފަތަކުގެ  ރީތި  އިޖުތިމާޢީ  ދިވެހިންގެ 
ތެރެއިން އަވައްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތުމާއި އަޅާލުމަކީ 
އެއީ  ސިފައެކެވެ.  ރީތި  ހައިރާންކުރުވަނިވި 

ތޯއެވެ.  ރީތި  ކިހާ  ވަބަރަކާތު.  ވަރަޙްމަތުއްهللا 
ވަކި  މިއަށްވުރެ  ބައްދަލުކުރުމަށް  މުސްލިމުން 
މި  ކަށަވަރެވެ.  ނޯންނާނެކަން  ގޮތެއް  ރަނގަޅު 
ޒަމާނުއްސުރެ  ތެރޭގައި  ދިވެހިންގެ  ސިފަ  ރީތި 
އޮންނަކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. 
މުޚާޠަބު  ގޮތްގޮތައް  އެހެނިހެން  ފަހަރު  ބައެއް 
ކުރިކަމުގައިވިއަސް، މިހާރު ވެސް މި ރީތި ސިފަ 
ދެކެމެވެ. އޮތްކަމަށް  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޢާއިލީ  ދިވެހިންނަކީ  ޒަމާނުންސުރެ 
ބަދަހިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ ބައެކެވެ. 
އިޙްތިރާމްކޮށް،  މައިންބަފައިންނަށް  ޚާއްޞަކޮށް 
ކަމޭހިތުމަކީ ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރާ އިޖުތިމާޢީ ރީތި 
ސިފައެކެވެ. މިކަމުގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިންނަށް 
އަޅާލުމާއި، އޯގާތެރިވުމަކީ ދިވެހި ދަރިންގެ ވަރަށް 
ވަކިން  ކަމެކެވެ.  ދެކޭ  ކަމުގައި  ވާޖިބެއް  އިސް 
ގައިބާރު  ދުވަސްވެ  މައިންބަފައިން  ޚާއްޞަކޮށް 
ދޫވެ ދަރީންގެ އެހީތެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވާ 
މައިންބަފައިން  އެކު  ކުލުނާ  ލޯތްބާއި  ހިނދު، 

ދިމާވެއްޖެނަމަ  މީހަކާ  ދޮށީ  މަގުމަތީން  ގޮތާއި 
ދިވެހިން  ގޮތުން  އިޖުތިމާޢީ  ގޮތަކީ  ކަންކުރާ 
ގެންގުޅޭ ރީތި ސިފަތައްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 
ޖީލުތަކަށް  ކާބަފައިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއީ 
އެހެނަސް  ސިފަތަކެވެ.  ރީތި  ހިފަހައްޓާފައިވާ 
މިއަދު މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ސިފަތައް ހަނދާން 
ޖެހެއެވެ.  ކޮށްލަން  ސުވާލު  ކިހާވަރަކަށްތޯ  ހުރީ 

އިސްކަންދީ،  އެއްބައިވަންތަކަމަށް  އެކުވެރިކަމާއި 
ދެކޮޅުހަދާ  ފުރަގަސްދީ  ބައިބައިވުމަށް  ޚިލާފާއި 
ކަމުގެ ނަމޫނާ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފައެކެވެ. އެ 
މަސައްކަތެއް  ގޭގެ  އަވައްޓެރިއަކު  ކަމަކީތޯއެވެ. 
އެހީވެދިނުމުގައި  މީހަކަށް  އެ  ކުރާނަމަ، 
އަވައްޓެރިން އަވަދިނެތި އުޅެމުންދެއެވެ. އެއްވެސް 
އުޖޫރައެއް ނެތިއެވެ. އަމިއްލަ ވަކި އެޖެންޑާއެއް 

މައިންބަފައިންނަށް އަޅާލުމާއި، ޯއގާތެރިވުމަކީ ދިވެހި ދަރިންގެ   

ވަރަށް އިސް ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކޭ ކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަޮކށް 

އެހީތެރިކަން  ދަރީންގެ  ދޫވެ  ގައިބާރު  ދުވަސްވެ  މައިންބަފައިން 

އިންތިހާއަށް ބޭނުންވާ ހިނދު، ޯލތްބާއި ކުލުނާ އެކު މައިންބަފައިން 

ބެލެހެއްޓުމަކީ ދިވެހިން ވަރަށް ސަމާލުކަންދޭ ކަމެކެވެ.
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މަސައްކަތް  ހުންނަ  ކުރަން  ތިމާ  ނެތިއެވެ. 
ކުރަންވިއަސް،  ފަހުން  ނުވަތަ  ހުއްޓާލުމަށްފަހު، 
ދިނުމަކީ  އިސްކަން  މަސައްކަތަށް  އަވައްޓެރިޔާގެ 
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮތް ޒަމާންވީ އިޖުތިމާޢީ ރީތި 
އެކުވެރިކަމާއި  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ސިފައެކެވެ. 
ރޫޙެއް  ވަރުގަދަ   އެއްބައިވަންތަކަމުގެ 
އަށަގަނެގެންދެއެވެ. ސުވާލަކީ މިހާރު މިކަން އޮތީ 

ކިހާވަރަކަށްތޯއެވެ.

ގެއެކެވެ.  މެހުމާނުންގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
ހިތް  މެހުމާނުންގެ  ދިވެހިންނަކީ  އެހެންކަމުން 
ކުރުމާއި  ޚިދުމަތް  މެހުމާނުންނަށް  އުފާކޮށްދީ، 
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މުޅިން އެހެން ހިސާބެއްގައި 
ފަދަ  ޕިރާޑް  އިބްނިބަތޫތާއާއި  ބައެކެވެ.  ތިބޭ 
ބޭރުގެ  ކުރައްވާފައިވާ  ދިރާސާ  ތާރީޚް  ރާއްޖޭގެ 
ވާގި  މިކަމަށް  ލިޔުންތަކުން  ތާރީޚީ  ބޭފުޅުންގެ 
ލިބެއެވެ. ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފަތަކުގެ 
ހެޔޮކޮށް  ކަމޭހިތުމާއި  މެހުމާނުންނަށް  ތެރެއިން 
ތަފާތު  ހަރުދަނާ  ވަރަށް  ދިވެހިންގެ  ހިތުމަކީ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިހުޒަމާނުގައި  ސިފައެކެވެ. 
މި  ވެސް  އައީ  ކުރަމުން  ޢަމަލު  ކާބަފައިން 
ގޮތަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް މިކަން އޮތީ ހަމަ 
މިހެންނެވެ. މިހާރު މިކަން ކުރަނީ އިހުގައި ކުރި 
ގިނަ  ވަރަށް  ފުޅާކޮށް،  ވަރަށް  ޚިލާފަށް  ގޮތާއި 
ހިމަނައިގެންނެވެ.  ތެރޭގައި  މީގެ  ކަންކަން  އައު 
ފަތުރުވެރިކަމަކީ އިޤްތިޞޯދީ ސިނާޢަތުގެ އެންމެ 
ސިނާޢަތް  މި  ވާއިރު،  މަސައްކަތަށް  މުހިންމު 
މައްޗަށެވެ.  މެހުމާންދާރީގެ  ބިނާވެފައިވަނީ 
ފަތުރުވެރިންގެ  ގޮތުން  ޒަމާނާގުޅޭ  އެހެންކަމުން 
ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލަށް  ޓަކައި ދިވެހިން ތިބެނީ 
އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. މިއީ 
ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފައެކެވެ. އަދި މިއީ 
ކާބަފައިންނާ ހަމައިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް 
އައިސްފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން 
ކުލަތަކާ  ޒަމާނީ  ބަދަލުގައި  އައުމުގެ  ހީނަރުކަން 
އެކު އަބަދުވެސް ވިދާ ބަބުޅަމުން، ކުރިއަރަމުންދާ 

ސިފައެކެވެ.

ސިފަތަކުގެ  ރީތި  އިޖުތިމާޢީ  ދިވެހިންގެ 
ޤައުމުގައި  ކަންކަމުގައި  ތަފާތު  ޤައުމީ  ތެރެއިން 
ކޮންމެހެން  އެއްބައިވަންތަކަމަކީ  އޮންނަ 
އިހުޒަމާނަށް  ސިފައެކެވެ.  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 

އެޅުމަށް   އެއަރޕޯޓް  މައި  ރާއްޖޭގެ  ބަލާއިރު، 
މަސައްކަތާއި  ކުރި  ގުޅިގެން  ރައްޔިތުން  ޓަކައި 
މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމަށް  ޓަކައި މުޅި ރާއްޖެއިން 
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ. 
ސުނާމީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2004 ޚާއްޞަކޮށް 
ފެނިގެންދިޔަ  ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  ހާދިސާގައި 
އިޖުތިމާޢީ  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ  އެކުވެރިކަމާއި 
ރީތި ސިފައަކީ ރާއްޖޭގެ ނަން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
މައިދާނުގައި ވެސް، ރަން އަކުރުން ފަވާލެވިގެން 
ދިޔަ ކަމެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ތަޢުރީފު ދިވެހީންނަށް 
ބަންޑުންވެގެން ދިޔަ ކަމެކެވެ. މި ނޫނަސް ޤައުމީ 
ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގައި މި ނަމޫނާ ދައްކާފައި 

ވެއެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   2008 ކޮބައިތޯއެވެ.  އަދި 
ކޮށްގެން  ކާމިޔާބު  ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސާފް 

ވެސް  މުބާރާތުން  ފުޓްބޯޅަ  ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
ފެނިގެން ދިޔައީ ހަމަ މި މަންޒަރު ނޫންތޯއެވެ.

އާދެ، ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ރީތި ސިފަތަކުގެ 
މި  އަދި  ދިގެވެ.  ވެސް  ކިތަންމެހާ  ލިސްޓު، 
އަދި  ބޮޑެވެ.  ވަރަށް  ވެސް  ބުރަދަން  ލިސްޓުގެ 
މި ސިފަތަކަކީ ތިމާގެ ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކޮށް، 
ބާއްޖަވެރިކޮށް، ތިމާއަކީ ހަރުދަނާ މީހަކަށް ވުމަށް   

ޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ސިފަތަކެކެވެ.

އާދެ، މި ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 
ކޮބައިތޯއެވެ.  ހާލަތަކީ  މިހާރުގެ  ސުވާލަކީ 
ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަންކަން  މި  މިހާރު 
ރީތި  އިޖުތިމާޢީ  ދިވެހިންގެ  އެބައޮތްތޯއެވެ. 
ކޮބައިތޯއެވެ.  ހިސާބަކީ  އޮތް  މިހާރު  ސިފަތައް 
ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ޙަޤީޤަތަކީ ޒަމާނަށް 
އައި ބަދަލުތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ކަނޑުގެ ތެރޭގައި 

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އައުމާ އެކު އެ ކާމިޔާބު 
އަތާއިއަތް  ދިވެހިން  ޓަކައި  ފާހަގަކުރުމަށް  
ސިފައަކީ  ރީތި  އިޖުތިމާޢީ  ދެއްކި  ގުޅާލައިގެން 
އޮތްގޮތަށް  މަޝްރަޙް  ރާއްޖޭގެ  ދުވަސްވަރު  އެ 
ބަލާއިރު ހަމަ ވަރަށް ހައިރާން ކޮށްލުވި ކަމެކެވެ. 
އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ބައެއް  ފުރައިގެ  ޢުމުރު  ދޮށީ 
އުފާވެރި  ހިތްހަމަޖެހުމާއި  ފެނުމުން  މަންޒަރު 
ޤަބޫލުކުރަން  ބަންޑުންވެ،  އިހްސާސްތައް  ކަމުގެ 
ވެސް ދަތިވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އުފަލުގައި 
ނަމޫނާއެކެވެ.  ވާފަދަ  ހައިރާން  ދެއްކީ  ދިވެހިން 
ސާފް  ނިމުނު  ރާއްޖޭގައި  ދުވަހު  މިދާކަށް  ދާދި 

އެކު  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  އޮއިވަރަށް  ދެމެމުންދާ 
ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ ރީތި އާދަތަކާއި ސިފަތަކަށް 
ކަމެވެ.  އައިސްފައިވާ  ހީނަރުކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް 
އަދި މި ކަންކަމަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން އިންތިހާއަށް 
ކަންކަން  މި  ވާނަމަ  އެހެންކަމަށް  ކުޑަކަމެވެ. 
ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ. ޝައްކެއްނެތް 
ގޮތުގައި މިކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން 
ތިބެގެންނެވެ.  ގޮތުގައި  ދިވެހިންގެ  ދިވެހިން، 
ސިފަތަކުގައި  ހަރުދަނާ  ދޫކުރެއްވި  ކާބަފައިން 
ތަރައްޤީގެ  ޒަމާނުގެ  ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. 
ޤަބޫލުކުރި  އިހުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި 

ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. ވެސް  ޤަބޫލުކުރުންތައް 
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ިއާމުމ ާމިލުކ ިއާމުމ ާމިލުކ 
ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޒުހަބުގެ 
މާލިކުގެފާނަކީ  އިމާމު  ތެރެއިން،  އިމާމުންގެ 
އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި  ދުނިޔެއަށް  ދެވަނައަށް 
އިމާމެވެ. ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މާލިކު ބުނު އަނަސް 
ބުނު މާލިކު ބުނު އަބީ ޢާމިރު އަލްއަޞްބަޙީއެވެ. 
އެ ކަލޭގެފާނު ކުންޔާއަކީ "އަބޫ ޢަބްދުهللا" އެވެ. 
އެ ކަލޭގެފާނު މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ "އިމާމު ދާރުލް 
ހިޖުރަ"  )މަދީނާގެ އިމާމުގެ( ނަމުންނެވެ. މާލިކީ 
އެ  މާލިކުގެފާނެވެ.  އިމާމު  އިމާމަކީ  މަޒުހަބުގެ 
މަޒުހަބު އުފެދުނީ މީލާދީ ސަނަތުން 746 ވަނަ 

އަހަރު މަދީނާގައެވެ. 

އުފަންވެވަޑައިގެންނެވީ   މާލިކުގެފާނު  އިމާމު 
)ހިޖުރައިން  އަހަރު  ވަނަ   711 މީލާދީން 
އުމަވީ  އެއީ  މަދީނާގައެވެ.  އަހަރު(  ވަނަ   93
އަލްވަލީދު  ޚަލީފާއެއްކަމުގައިވާ،  ދައުލަތުގެ 
މަރުވާނުގެ  އިބުނު  ޢަބްދުލްމަލިކު  އިބުނު 
ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ވަރަށް ތުއްޕުޅުއިރުގައި 
ޖެހިވަޑައިގަތެވެ.  ބަލި  ވާގިނެތޭ  ބައްޕާފުޅަށް 
ވަރަށް  ދިރިއުޅުއްވީ  ތުއްޕުޅުއިރު  އެހެންކަމުން 
ފަގީރު ހާލުކޮޅުގައެވެ. މާލިކުގެފާނު ތަރުބިއްޔަތު 
އުފުއްލެވީ  ޒިންމާއެއް  ހުރިހާ  ކުރެއްވުމުގެ 
މަންމާފުޅު އަލްޣާލިޔަތު ބިންތި ޝުރައިކް އިބުނު 

ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ.

މާލިކުގެފާނު ޤުރުއާން ދަސްކުރައްވައި، 
އިމާމު  މަދީނާގައެވެ.  ހާޞިލުކުރެއްވީ  ޢިލްމު 
މާލިކުގެފާނުގެ ޢިލްމީ ޚާއްޞަ ފަންނަކީ ޙަދީސް 
ޢިލްމެވެ. އެއީ ދީންވެރި، އަޅުވެރި، ތަވާޟުޢުވެރި 
ޞާލިޙު ބޭފުޅެކެވެ. އިސްކޮޅު ދިގު ހެޔޮވަރެއްގެ 

ކުރެއްވިއެވެ.  ތަޖުރިބާ  ދެކެވަޑައިގެން  ކައިރީން 
ތަފާތު  ދުވަސްވަރު  މާލިކުގެފާނުގެ  އިމާމު 
ދިޔައެވެ.  ލިޔެވެމުން  ޢިލްމުތައް  ވައްތަރުގެ 
އޭގެތެރޭގައި ހަދީސް ޢިލްމާއި، ފިޤްހު ޢިލްމާއި، 
އަދި ފަތުވާއާއި ޤަޟާއީ ޢިލްމުތައް ހިމެނުނެވެ. 

ޚަލީފާއެއް  ދައުލަތުގެ  ޢައްބާސީ 
މަންޞޫރުގެ  ޖަޢުފަރުލް  އަބޫ  ކަމުގައިވާ، 
ވެރިކަމުގައި )ޙިޖުރައިން 147 ވަނަ އަހަރު( އިމާމު 
އަނިޔާކޮށް،  ތަޅައި  ގައިކޮޅުގައި  މާލިކުގެފާނުގެ 
އިހާނަތްތެރިކޮށް  ވަރަށް  މެދު  އެކަލޭގެފާނާ 
ހިތެވުނެވެ. އެ އަދަބު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ސަބަބާ 
މެދު ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާލިކުގެފާނު 
ދެއްވި ފަތުވާއަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެ ފަތުވާއަކީ 
ޢައްބާސީންނަށް ބައިޢަތު ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކަށް 
"ތިޔަބައިމީހުން، ބައިޢަތު ހިފައިފައި ވަނީ މަޖުބޫރު 
ވެގެންނެވެ. މަޖުބޫރު ވެފައިވާ މީހަކަށް، ހުވައެއް 
ފަތުވާގެ  މި  ފަތުވާއެވެ.  މި  ނުއޮންނާނެއެވެ." 
ގެންދިއުމުން  ބަޔަކު  ހަމައަށް  ޚަލީފާއާ  ޚަބަރު 
މާލިކުގެފާނަށް އެ އަދަބު ދެއްވި ނަމަވެސް، ފަހުން 
ޚަލީފާ މާލިކުގެފާނާ މެދު ރުހިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
ޤަދަރު  މާލިކުގެފާނުގެ  އަރިހުގައި  ޚަލީފާގެ  އަދި 

އުފުލިގެން ދިޔައެވެ. 

އަވަރާހަވީ  މާލިކުގެފާނު  އިމާމު 
މީލާދީން 795 ވަނަ އަހަރު )ހިޖުރައިން 179 
ދައުލަތުގެ  ޢައްބާސީ  މަދީނާގައި،  އަހަރު(  ވަނަ 
ހާރޫނުއްރަޝީދުގެެ  ކަމުގައިވާ،  ޚަލީފާއެއް 
ދުވަސްވަރުއެވެ. އޭރު ޢުމުރުފުޅުން 83 ނުވަތަ 
ބަޤީޢުލް  ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ  އަހަރެވެ.   84
ބަޤީއު"ގެ  "ޖައްނަތުލް  އެއީ  ޣަރްގަދުގައެވެ. 
ނަބަވީގެ  މަސްޖިދުއް  މަޝްހޫރުވެފައިވާ  ނަމުން 

ކައިރީ އޮންނަ ޤަބުރުސްތާނެކެވެ. 

: ތު ާމ ލޫ ުޢ މަ
 � http://www.arabnews.com/
news/456413

 � https://whatisquran.com/748-
biography-of-imam-malik-ibn-anas-
93-179-of-hijra.html 

 � http://haqislam.org/imam-malik/ 

ރީތިކޮށް  އަބަދުވެސް  ވެރިއެކެވެ.  ހަށިގަނޑެއްގެ 
ލޯބިކުރެއްވިއެވެ.  ތުރުކުރައްވަން  ހެދުން 
ހުދުކުލައިގެ  ތުރުކުރައްވަނީ  ޚާއްޞަކޮށް 

ހެނދުންކޮޅެވެ. 

ފުރުތަމަ  އެންމެ  މާލިކުގެފާނު  އިމާމު 
ބިން  ޢަބްދުއްރަޙްމާނު  ޙާޞިލުކުރެއްވީ  ޢިލްމު 
އަރިހުން  އެކަލޭފާނުގެ  އަރިހުންނެވެ.  ހަރުމުޒުގެ 
އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޢިލްމު  އަހަރު  ހަތް 
ޢިލްމު  އަރިހުން  ބޭފުޅުންގެ  އެހެން  އޭގެފަހުން 
ގޮތުގައި  ބުނެވޭ  އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
އިމާމު މާލިކުގެފާނު 900 ވަރަކަށް އުސްތާޛުންގެ 

އަރިހުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވިއެވެ. 

ދަރިވަރުންގެ  މާލިކުގެފާނުގެ  އިމާމު 
ތެރޭގައި ޢަބްދުهللا ބުނު ވަހަބު ބުނު މުސްލިމުލް 
ޤާސިމުލް  ބުނުލް  ޢަބްދުއްރަޙްމާން  ޤުރަޝީއާއި، 
ޢަޒީޒު  ޢަބްދުލް  ބުނު  އަޝްހަބު  މިޞްރީއާއި، 
އިމާމު  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.  ބޭފުޅުން  ފަދަ 
މާލިކުގެފާނު ލިޔުއްވި ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ 

މަޝްހޫރު ފޮތަކީ "އަލްމުޥައްޠާ" އެވެ. 

ހަޔާތްޕުޅުގައި  މާލިކުގެފާނުގެ  އިމާމު 
އުމަވީ ދައުލަތާއި ޢައްބާސީ ދައުލަތުގެ ވެރިކަން 
ތަޖުރިބާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ދެ ބައިމީހުންގެ 
މެދުގައި އުފެދުނު ކޯޅުންތައް ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
އޮތް  ދެމެދުގައި  ޢަލަވީންނާ،  ޢައްބާސީންނާއި، 
އަނިޔާވެރި  ޚަވާރިޖުންގެ  ދެކޮޅުވެރިކަމާއި، 
ހަރަކާތްތައް ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެއިތުރުން 
ޝީޢީންނާއި ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންނާ 
ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ޖަދަލުކުރުންތައް ވެސް ވަރަށް 
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ވެސް  ތަބީޢީގޮތުން  އިންސާނުންނަކީ 
މިގޮތުން  ބައެކެވެ.  ލައްވާފައިވާ  ތަފާތުތަކެއް 
ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާއި 
ކަންކަން  ކުރައްވާފައިވާ  ޚާއްޞަ  އަންހެނުންނަށް 
އެބަހުއްޓެވެ. އިންސާނުންގެ ވިސްނުމުގައި ވެސް 

ދެ ޖިންސުގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުންނަކަން 
ޙަޤީޤަތެކެވެ.  އެއީ 

މަސައްކަތްތެރި  ވަރަށް  އަންހެނުންނަކީ 
ހިތްވަރުގަދަ  އެއީ  އަދި  ބައެކެވެ.  ހުނަރުވެރި 

ކެތްތެރި ވެސް ބައެކެވެ. ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާ 
ގޮތުގައި، ދަރިންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ގޭތެރޭގެ 
އަންހެނުންގެ  އެއީ  ކުރުމަކީ  މަސައްކަތްތައް 
މި  ބޮޑަށް  އެއަށްވުރެ  ނަމަވެސް  ޒިންމާއެކެވެ. 
ގުޅިފައިވާ  ތަބީޢަތާ  އަންހެނުންގެ  ކަންކަމަކީ 
ކަންކަމޭބުނުން މާ އައުލާކަން ބޮޑެވެ. 
ޚިދުމަތާއި،  ދޭންޖެހޭ  ދަރިންނަށް 
ގުޅިފައިވަނީ  ކަންކަން  ކޮށްދޭންޖެހޭ 
ސިކުނޑިއާއެވެ.  ހިތާއި  މައިންގެ 
އަދި  ގޭތެރެސާފުކުރުމާ  ކެއްކުމާއި، 
ބޭނުންވާ  ގޭބިސީއަކަށް  ވެސް  މިނޫން 
އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް 
ނުކުރެވޭނަމަ، އެކަން ފިރިހެނަކަށް ވުރެ 
ރިހުމަކަށްވެއެވެ.  ބޮލުގެ  އަންހެނެއްގެ 
މި  ނަމަވެސް  އޮތް  މިހެން  މިކަން 
ޢާއިލާއެއްނަމަ،  މަސައްކަތްތަކަކީ 
މަންމައާއި ބައްޕަ ވެސް ހިއްސާވެގެން 
ކަމުގައި  ކަންކަން  ކުރެވެންޖެހޭނެ 

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް 

އަންހެނުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ދިރިއުޅުމުގައި 
ނުވަތަ  ހެއްޔެވެ؟  ނެތީމަ  އެހެންގޮތެއް 
ހެއްޔެވެ؟  އެއީ  ގޮތަކީ  ޖެހޭ  އޮންނަން  އެކަން 

ތަބީޢަތުގައި  މީހުންގެ  އެ  އިންސާނުންނަކީ 
ލޯތްބާއި އަޅާލުން އަދި އެހެން މީހުންގެ ގާތްކަން 
ބޮޑަށް  ވެސް  އެއަށްވުރެ  ބައެކެވެ.  ބޭނުންވާ 
ބަދަލުކޮށްލައި  މާހައުލު  ނަމަވެސް  ވަގުތުކޮޅަކަށް 
އެހެން  ދިރިއުޅުމުން  ގޭތެރޭގެ  ވިސްނުން  ތިމާގެ 
ލިބޭ  ސިކުނޑިއަށް  ބަދަލުކޮށްލުމަކީ  ދިމާލަކަށް 
ގޭތެރޭގެ  ކަމެކެވެ.  ތާޒާވާނެ  ލުއިވެ  ބުރަކަން 
ޖެހިފައިވާ  އުޅެން  އަބަދު  މަސައްކަތުގައި  ބުރަ 
މައިންނަށް، އެ މީހުންގެ ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް 
އެހެންކަމުން  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ވަރަށް  މިއީ 
އަންހެނުން ހަމައެކަނި ދަރިން ބެލުމަށާއި ގޭތެރޭގެ 
ބަދަލުގައި  ތިބުމުގެ  ހުސްވެގެން  މަސައްކަތަށް 
މަސައްކަތެއްގެ  އެހެން  ނަމަވެސް  ވަގުތުކޮޅަކަށް 
ފުރުސަތު  ގެންދިޔުމުގެ  ވިސްނުން  ތެރެއަށް 
މި  ލުޔެކެވެ.  ލިބޭނެ  ސިކުނޑިއަށް  ލިބުމަކީ 
ވަގުތުކޮޅުގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލު 
ނަޒަރުހިންގާލަން  އެހެންކަމަކަށް  ފިޔަވައި 

ެކްޕަޓްނ ަހާނ ުމަޙްއަމުދ

ްނ ުނ ެހ ްނ ިއ ައ ަގ ުތ ަމ ުދ ްނިޚ ުނ ެހ ްނ ިއ ައ ަގ ުތ ަމ ުދ ިޚ
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ލިބިދޭނެއެވެ.   ފުރުސަތު 

ހާލަތު  އަދާކުރަނީ  ވަޒީފާ  އަންހެނުން 
ހޯދުމަށް  އާމްދަނީއެއް  އިތުރު  ގޮތުން  ތަންދޭ 
ލިބިފައިވާ  ތިމާއަށް  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް  ކަމަށް 
ކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ބޭނުންހިފައި  ޢިލްމުގެ 
ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި 
މަޔަކު  ޚާއްޞަކޮށް  އަންހެނަކު،  ޙަޤީޤަތަކީ 
އަދާކުރަނީ  އެ  މީހަކު  އެ  އަދާކުރާނަމަ،  ވަޒީފާ 
ދެ ވަޒީފާ ކަމެވެ. ދަރިންގެ ޒިންމާއާއި ގޭތެރޭގެ 
ނުކޮށް  ހުރެ  މަންމައަކަށްވެ  މަސައްކަތްތަކަކީ 
ނޫނެވެ.  ކަންކަމެއް  ހުރެވޭނެ  ދޫކޮށްލައިގެން 

ވެސް  މުއައްސަސާގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ވަޒީފާ  ސިފައިން  އަންހެން  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ 
އަހަރަށްވުރެ   30 އެގޮތުން  އަދާކުރަމުންދެއެވެ. 
ޚިދުމަތްތެރި  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  ދުވަހު  ގިނަ 
މުއައްސަސާގައި  މި  ސިފައިން  އަންހެން 
ހިމެނޭކަމީ ލިބޭ ފަޚުރެކެވެ. އަންހެން ސިފައިންގެ 
ޚިދުމަތަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އެ ކަނބަލުންގެ 
ދާއިރާއަކުންނޭ  މިވެނި  ވަކި  ނުލިބެނީ  ޚިދުމަތް 
ހުރިހާ  ގާތްގަޑަކަށް  ނެތެވެ.  ޖާގައެއް  ބުނުވޭނެ 
ދަނީ  ސިފައިން  އަންހެން  ވެސް  ދާއިރާއެއްގައި 
ގޮވާލެވޭ  ސިފައިންނަކީ  ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 
ތައްޔާރަށް  އިޖާބަދިނުމަށް  ހިނދެއްގައި  ކޮންމެ 
ސިފައިން  އަންހެން  ވީހިނދު   ބަޔަކަށް  ތިބޭ 
ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ހަމަ މި ރޫޙާއި 

ވަގުތަކު  ކޮންމެ  ގޮވާލެވުނު  ޖޯޝްގައެވެ.  މި 
ހިއްސާ  ކަނބަލުންގެ  އެ  ކަމަކުން  ކޮންމެ 

. ވެ އެ ދެ ފެންނަމުން

ޚިދުމަތަށް  ސިފައިންގެ  އަންހެން 
މުއައްސަސާއަށް  ހަމައެކަނި  ނަޒަރުހިންގާއިރު 
ބަޔާންކުރުމަކުން  ވާހަކަ  ޚިދުމަތުގެ  ކޮށްދޭ 
ފުރިހަމަވެގެންނެއް  ޚިދުމަތް  ކަނބަލުންގެ  އެ 
ކަނޑައެޅިފައި  ވިސްނާލައްވާށެވެ.  ނުދެއެވެ. 
އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް އާދެއެވެ. ވަޒީފާއަށް 
ދެއެވެ.  ފުރިހަމައަށް  ވެސް  ވަގުތު  ދޭންޖެހޭ 
ބަރާބަރަށް  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކުރާ 
ދަރިންނަށް  އެކު  ހަމައެއާ  އަދި  ކުރެއެވެ. 
ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ގޭތެރޭގެ އެހެނިހެން ހުރިހާ 
ކުރެއެވެ.  ފުރިހަމަ  ވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް 
ލިބެނީ  ވެސް  އަންހެނަކަށް  ވެސް  ހަމަގައިމު 

ދުވަހެކެވެ.  ގަޑިއިރުގެ  ސައުވީސް 
ދިމާވާ  ރޭވުންތެރި،  އަންހެނުންނަކީ 
ބައެކެވެ.  ހުނަރުވެރި  ކެތްގަދަ،  ކަންކަމުގައި 
ހަރުލާ  ކިބައިގައި  އަންހެނެއްގެ  ސިފަތައް  މި 
މައިވަންތަކަމުގެ  ސަބަބަކީ  އެއް  އެންމެބޮޑު 
ދޭން  ދަރިންނަށް  ދަރިކުލުނެވެ.  ލޯތްބާއި 
ބޭނުންވާ އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމަކީ އެ މައިންނަށް 
ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ކަމަކަށްވުރެ  ހުރިހާ  އެހެން 
އެހެން  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް  ކަމަށް  ސިފައިންގެ 
އަންހެނުން  ނަމަވެސް  މުއައްސަސާއެއް 
ދެންނެވުނު  މި  ޖެހޭނީ  ބަލައިގަންނަން 

ހުންނާނެކަން  ކިބައިގައި  އަންހެނުންގެ  ސިފަތައް 
މައެއްގެ  ޤަބޫލުކުރައްވާށެވެ.  ޤަބޫލުކޮށްގެންނެވެ. 
ބޮޑުވާ  ލިބިގެން  ފުރިހަމައަށް  އަޅާލުން  ލޯތްބާއި 
ކޮންމެ ކުއްޖަކީ މާދަމާ ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމުގެ 
މަންމައާއި  ކުއްޖެކެވެ.  ހުންނާނޭ  މުގުލުގައި 
އެކަކު  ކޮންމެވެސް  އަދާކުރާއިރު  ވަޒީފާ  ބައްޕަ 
ޝާމިލުވާން  ބޮޑަށް  ކަންކަމުގައި  ދަރިންގެ 
ވީމާ،  މަންމައެވެ.  އެއީ  ގިނަފަހަރަށް  ޖެހެއެވެ. 
އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މެނުވީ  ހާލަތެއްގައި  މަޖުބޫރީ 
އަންހެނުންނަށް މި ދެންނެވުނު ކަންކަން ކުރުމަށް 
ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް 
އެއީ  އަދި  އެހީތެރިކަމެކެވެ.  ވަރަށްބޮޑު  ވެދެވޭ 
ވަޒީފާއަށް ނުކުންނާނެ އަންހެނުން އިތުރުވެ، އެ 
ހުޅުވާލެވޭ  ދެމިތިބުމަށް  ވަޒީފާގައި  ކަނބަލުން 

. ވެ ކެ ރެ ދޮ
މަސައްކަތްކުރާ  އަސްކަރިއްޔާގައި  ދިވެހި 
ހިތްވަރުގަދަ  ސިފައިންނަކީ  އަންހެން 
އެކު  ގޮންޖެހުންތަކާ  ދިމާވާ  ކަނބަލުންތަކެކެވެ. 
ފަސްޖެހުމެއްނެތި  ޢަޒުމެއްގައި  ނުގުޑާ  ވެސް، 
މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ހިނިތުންވުމާ އެކުގައެވެ. 
މީގެތެރެއިން ގިނަ ކަނބަލުންނަކީ ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ 
ދެމިތިބި  ވަޒީފާގައި  ކުރަމުން  މަސައްކަތްތަކެއް 
ފަހުލަވާނުންނެވެ. އެ ކަނބަލުންގެ އެ ހިތްވަރަށް 

ސެލިއުޓްކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑު 
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ޤައުމު ގޮާވލި ވަގުތު
ޮކާމްންޑ ާސެޖްންޓ ޭމަޖރ 

ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ

ޮކާމްންޑ ާސަޖްންޓ ޭމަޖރ 
ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ

ތަފާތު ދެ ޮއޕަރޭޝަނެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާން   
އެއް  ވަގުތެކެވެ.  ޮގވާލި  ޤައުމު  ސިފައިންނަށް 
ޮއޕަރޭޝަނަކީ ޮލލަން ނުފެންނަ ވައިރަހަކާ ދެޮކޅަށް 
ވަރުބަލިކަމެއްނެތި  ދުވަހު  ގިނަ  އަހަރަކަށްވުރެ 

ލެވެލް  ހިތްވަރަކާއެކު  އާ  ޮއޕަރޭޝަން  ހިންގަމުންދިޔަ  ސިފައިން 
މަތިޮކށް ޮއޕަރޭޝަން ފުޅާކުރަން ޖެހުނު ޖެހުމެވެ. އެއީ ބަލީގައި 
ޤައުމުގެ ހާލަތު އެންމެ ޯގސްވި ދަނޑިވަޅެވެ. އަނެއް ޮއޕަރޭޝަނަކީ 
ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލިހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
އަވަހާރަޮކށްލުމަށް 2021 މޭ 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ނިރުބަވެރި 
ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސިފައިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޚާއްޞަ ޮއޕަރޭޝަނެވެ. 
ހަރަކާތްތެރިވާން  ސިފައިން  އެއްފަހަރާ  ޮއޕަރޭޝަންގައި  ދެ  މި 
ޖެހުނު ވަގުތު ވަރަށް ގިނަ ޮގންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ. އެކަމަކު 
ފެންނަމުންދިޔައީ ސިފައިންގެ އެއްވެސް މީހަކު ފަސްނުޖެހި ޤައުމު ޮގވާލި 

ވަގުތު ކުރިއަށް ނުކުމެ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން 
ތަނެވެ.  ޚިދުމަތްކުރި  ކެތްތެރިކަމާއެކު  ދިޔަތަނެވެ. 
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ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
އެ ހަފުތާއަކީ ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންނާއި 
ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ރެކޯޑް އަދަދުތަކަށް 
އަރައިގެން ދިޔަ ހަފުތާއެކެވެ. ކޮވިޑުގެ ތިންވަނަ 
ޖެހުނީ  ކުރިމަތިލާން  ދިވެހީންނަށް  ރާޅަކާ 
އެ  އެކުގައެވެ.  ވޭރިއަންޓާ  ޑެލްޓާ  ކޮވިޑް-19ގެ 
ޚިލާފަށް  ވޭރިއަންޓްތަކާ  އެހެން  ވޭރިއަންޓަކީ 
ފެތުރެމުންދިޔަ  ދުވެއްޔެއްގައި  ބާރު  ވަރަށް 
ހުރި  ސަރަޙައްދުގައި  މާލެ  ވޭރިއަންޓެކެވެ. 
ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ފެސިލިޓީތަކުގައި ހުރި އެނދުތައް 
ކޮންޓްރޯލް  ކޮވިޑް-19  ފުރުނީއެވެ.  ކުއްލިއަކަށް 
ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފެށުނިއްސުރެ ގެންގުޅުއްވި 
މަޖުބޫރުވީއެވެ.  ބަދަލުގެންނަން  ސިޔާސަތަށް 
އައިސޮލޭޓް  މީހުންނާއި  ކަރަންޓީނުކުރަންޖެހޭ 
ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން  މީހުން  ކުރަންޖެހޭ 
ގޭގޭގައި  ބަދަލުގައި  ބޭތިއްބުމުގެ  ތަންތަނުގައި 
ބަލިޖެހޭ  މަޖުބޫރުވީއެވެ.  ދޫކޮށްލަން  ތިބުމަށް 
ބަލީގައި  ވަރަށް  ފަރުވާދޭންޖެހޭ  މީހުންނާއި 
ބޮޑުވަރުވާ މީހުން ވެސް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 
ކޮވިޑް-19  މީހުން  ގިނަ  އެންމެ  ދުވަހަކާ  އެއް 
ބައްދަލުކުރީއެވެ. ވެސް  ދުވަސް  ނިޔާވި  ގައި 

އަދަދަކަށް  ރެކޯޑް  މީހުން  ފައްސިވާ  ކޮވިޑަށް 
މީހުން  ބަލިވާ  ސަބަބުން  ދިޔުމުގެ  އިތުރުވެގެން 
ބައިތިއްބައިގެން ފަރުވާކުރުން ނޫންގޮތެއް  ގޭގައި 

ނެތިފައެވެ.  އޮތީ 

ތަންތަން  އައު  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ 

ހެދުމަށާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިތުރަށް މީހުން އޮތީ 
ބޭނުންވެފައެވެ. ސިފައިންގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ 
ޚިދުމަތުން  ހުށަހެޅި  ބައްޔަށް  ބަޔަކު  އަދަދެއްގެ 
ދިޔަ  ތުނިވަމުން  ފޯސް  ދުރުވާންޖެހުނެވެ. 
ދިޔައީ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހުނު  ނަމަވެސް 
އިތުރުވަމުންނެވެ. މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކޮވިޑުގެ 
ބަލިއޮތީ  އަތޮޅުތެރޭގައި  އުފުލެމުންދިޔައިރު  ބާނި 

ފެތުރިގެންފައެވެ. 

ޮކވިޑް ޮއޕަރޭޝަން 

ކޮވިޑް އޮޕަރޭޝަންގައި މައިގަނޑު ދެ ދިމާލެއްގައި 
ދިޔައެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވަމުން  ސިފައިން 
އޮޕަރޭޝަން  އިމަޖެންސީ  ހެލްތު  އެއްކޮޅުން 
ފެސިލިޓީތައް  ގައި  )އެޗްއީއޯސީ(  ސެންޓަރުގެ 
ޚިދުމަތް  ހިންގާ  އެތަންތަން  މެނޭޖްކޮށް 
ދިނުމުގައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ސިފައިން މަސައްކަތް 
އޮޕަރޭޝަންގައި  ކޮވިޑް-19ގެ  ދިޔައީ  ކުރަމުން 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައެވެ.  ސަޕޯޓް  ލޮޖިސްޓިކްސް 
އެއްގަމާއި  ބިނާކޮށްދީ،  ފެސިލިޓީތައް  އަލަށް 
ކަނޑުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައެވެ. 
ފުރުމުން  ފެސިލިޓީތައް  އިތުރުވެ  މީހުން  ބަލި 
ފުލޫ  ހައުސް  އެފްއޭއެމް  ފެށުނީ  މަސައްކަތް 
ކްލިނިކަކަށް ބަދަލުކުރުމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި 
ސިފައިންނެވެ.  ދިޔައީ  ހަރަކާތްތެރިވަމުން  ވެސް 
މި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން އެޗްއީއޯސީގެ 
ތަފާތު  އެޗްއީއޯސީގެ  ސެންޓަރުގައާއި  ކޯލް 
ހަރަކާތްތެރިވަމުން  ސިފައިން  ސެލްތަކުގައި 

ވެ.  އެ ޔަ ދި

ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ޮހސްޕިޓަލް 
ގުޅިގެން  އާލަމީވަބާއާ  ކޮވިޑް-19 
ސެނަހިޔަ  ކޯރއާއި  މެޑިކަލް  އެމްއެންޑީއެފް 
މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން 
ޚިދުމަތްތަކެއް  އަގުހުރި  ވަރަށް  ވެސް  ފެށިގެން 

ބިރުވެރިކަން  އާލަމީވަބާގެ  ކޮވިޑް-19ގެ 
އެންމެ  ގުޅިގެން  ކުރިމަތިވުމާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ގެންދަނީ  ފެށިގެން ސިފައިން  ދުވަހުން  ފުރަތަމަ 
ކުރަމުންނެވެ.  ހަނގުރާމަ  ދެކޮޅަށް  ކޮވިޑާ 
ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ފެށި 

ދިވެހި ސިފައިންގެ އިތުރުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް 
މާލޭގައި  ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.  ދިޔައީ  ވެސް 
ވެސް  ބަންދުކުރުމުން  ކްލިނިކްތައް  ފުލޫ  އެހެން 
ސެނަހިޔަގައި ހިންގާ ފްލޫ ކްލިނިކް ބަންދުނުކޮށް 
ސިފައިންގެ  ސިފައިންނާއި  ޚިދުމަތްދިނެވެ. 
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ރައްޔިތުންނަށް  އާންމު  އިތުރުން  ޢާއިލާތަކުގެ 
އިންސާނީ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުން ކޮވިޑާ 
ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ދިނުމުގައި ވެސް ސެނަހިޔައިން 
ރެއާއި ދުވާލު ވަނީ ޚިދުމަތް ދީފައެވެ. ޞިއްޙީ 
ގޮތުން ސިފައިންނަށް މި އާލަމީ ވަބާގެ ތެރޭގައި 
ގައިޑްލައިންތައް  އިރުޝާދުތަކާއި،  ބޭނުންވާނެ 
ކުރަމުންދިޔަ  ކޯރއިން  މެޑިކަލް  އެކުލަވާލުމުގައި 
ކޮވިޑް- ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  މަސައްކަތްތައް 

ދުވަސްވަރު  ފެށި  ފެތުރެން  ބާރަށް  އެންމެ   19
ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  ހޮސްޕިޓަލަކުން  ހުރިހާ  އެހެން 
ހޯދުމުގެ  ޚިދުމަތް  އޯޕީޑީގެ  ޒިޔާރަތްކޮށްގެން 
ސެނަހިޔަ  ނަމަވެސް  ބަންދުކުރިއެވެ.  ފުރުސަތު 
ވެސް  ޚިދުމަތް  އެ  ހޮސްޕިޓަލުން  މިލިޓަރީ 

ގެންދިޔައެވެ.  ދެމުން  މެދުކަނޑާނުލައި 

ޮއޕަރޭޝަން އަމާން އައްސޭރި
އަކީ  އައްސޭރި"  އަމާން  "އޮޕަރޭޝަން 

ވެ.  އެ ފަ ށް ކޮ ތި މަ

ކުއްލިއަކަށް ދިން ނިރުބަވެރި ޢުދުވާނީ ހަމަލާއާ 
ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަން އަމާން އައްސޭރީގެ ނަމުގައި 
ސިފައިން ފެށި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނަކީ އެމްއެންޑީއެފް 
ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ކޮމާންޑުން  އޭރިއާ  މާލެ 
މާލެ  އޮޕަރޭޝަންގައި  މި  އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. 

"އޮޕަރޭޝަން އެހީ، ޓާސްކް ފޯސް 4 ޓު 4" 
އަކީ ހެލްތު ޕްރޮޓަކްޝަން އޭޖެންސީ )އެޗްޕީއޭ( ގެ 
އެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2021 
ޚާއްޞަ  ފެށި  ސިފައިން  ދުވަހު  ވަނަ   12 މޭ 
ކޮވިޑް-19  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. 

ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލިހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
މޭ   2021 އަމާޒުކޮށް  ނަޝީދަށް  މުޙައްމަދު 
ހަމަލާއާ  ނިރުބަވެރި  ދީފައިވާ  ދުވަހު  ވަނަ   6
ޚާއްޞަ  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ސިފައިން  ގުޅިގެން 
ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި 
މާލެ  ހަރަކާތްތެރިވީ  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި 
ބޭނުންވާ  ނަމަވެސް  އެވެ.  މެރީންސް  އޭރިއާގެ 
ވެސް  އޮޕަރޭޝަނަށް  އެ  ހާލަތްތަކުގައި  އެކިއެކި 
ސިފައިން  ޔުނިޓްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ސިފައިންގެ 
ދިޔައީ ދޫކުރަމުންނެވެ. އޭރު  ސިފައިންގެ އެލާޓް 
އަށް   1 އެމްބަރ  އޮތީ   ލެވެލް  ސްޓޭޓަސްގެ 

ކީއިންސްޓޮލޭޝަންތަކާއި  ސަރަޙައްދުގެ 
ޙިމާޔަތްކޮށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ކްރިޓިކަލް 
ސެކިއުރިޓީ  ބޭފުޅުންގެ  ސެކިޔުރިޓީ  ހައި  އަދި 
މާލެއާއި  ހަތިޔާރާއެކު  ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.  ވަނީ 
ދިޔައީ  ތަންތަނުގައި  ބައެއް  ސަރަޙައްދުގެ  މާލެ 
ޕެޓްރޯލްކުރަމުންނެވެ.  ފޯރިމަރައި  ގަޑިއިރު   24
ސެކިއުރިޓީ  މި  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ސިފައިން 
ކުރިއަށްގެންދާ  ތާރީޚުގައި  ފަހުގެ  އޮޕަރޭޝަނަކީ 
މާލެ  އޮޕަރޭޝަނެވެ.  އެއް  ފުޅާ  އެންމެ 
އޮޕަރޭޝަން  ޚާއްޞަ  މި  ކޮމާންޑުން  އޭރިއާ 
އެހެން  އެމްއެންޑީއެފްގެ  ކުރިއަށްގެންދިޔައިރު 
އޭރިއާ ކޮމާންޑްތައް ވެސް އޮތީ ތައްޔާރީ ހާލަތަށް 
 1 އެމްބަރ  ލެވެލް  ސްޓޭޓަސް  އެލާޓް  ގެނެސް 

މަތިކޮށްފައެވެ.  އަށް 

ޮއޕަރޭޝަން އެހީ، ޓާސްކް ޯފސް 
4 ޓު 4

ގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ އެޗްޕީއޭއިން 
ފިޔަވަޅުތައް  އެޅުއްވި  ގައި   2021 މޭ   11
ތަންފީޒުކުރުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން 
ހިންގަން ފެށި މި އޮޕަރޭޝަނަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި 
މިފަދަ  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  މިހާ  ފުލުހުންނާއެކު 
ގޮތަކަށް ސިފައިން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެވެ.

ޓު   4 ފޯސް  ޓާސްކް  އެހީ،  އޮޕަރޭޝަން 
4 އަކީ ރޭންޖް އޮފް މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންސްގެ 
ސިވިލް  ޓު  އެއިޑް  މިލިޓަރީ  ތެރެއިން 
ސިވިލު  ޓު  އެއިޑް  މިލިޓަރި   / އޮތޯރިޓީ 
އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.  ނިސްބަތްވާ  ކޮމިއުނިޓީއަށް 
ގޮތުން  ޤާނޫނީ  މުއައްސަސާއަކަށް  މަދަނީ  މިއީ 
އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 
ޤާނޫނީ  އެދުމުން  އެހީތެރިކަމަށް  އަސްކަރިއްޔާގެ 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  ތެރެއިން  އިމުގެ 
އޮޕަރޭޝަނަކީ  މި  އަދި  އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.  ހިންގާ 
ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 
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ހާލަތުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަދި 
ކުރިއަށް  ޓަކައި  ރައްކާތެރިކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ 

އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.  ޚާއްޞަ  ގެންދިޔަ 

މާލޭގެ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ޤާނޫނު 
ސިފައިން  ފުލުހުންނާއެކު  މަތީގައި  މަގުތައް 
އެންމެ  ސިފައިން  ދިޔައިރު  ހަރަކާތްތެރިވަމުން 
ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު 
ބާނި  ދިޔަ  ބަދަލުވެގެން  ހާލަތަކަށް  ނުރައްކާތެރި 
ވީހާ އަވަހަކަށް ތިރިކުރުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 
އެންމެ  ސިފައިންގެ  އަދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ޞާލިޙުގެ  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ވެރިޔާ  މަތީ 

ތަފާތު ޒޯންތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން ސްޓެޓިކް ޑިއުޓީ 
އެ  ފުލުހުންނާއެކު  ޤާއިމުކޮށް  ޕޮއިންޓްތަކެއް 
ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދިޔައީ  ޕޮއިންޓްތަކުގައި  ޑިއުޓީ 
އޭގެއިތުރުން  މަރަމުންނެވެ.  ޑިއުޓީ  ގަޑިތަކުގައި 
ވެސް   ބީޓްތަކެއް  ޕެޓްރޯލް  މޯބައިލް 
މީގެތެރޭގައި  ދިޔައެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވަމުން 
ބީޓްތަކަކާއި  ހަރަކާތްތެރިވާ  އެކުގައި  ފުލުހުންނާ 
ހަމައެކަނި  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކިއެކި  މާލޭގެ 
ޕެޓްރޯލްތަކެއް  މޮބައިލް  ކުރަމުންދިޔަ  ސިފައިން 

  . ވެ އެ ނެ މެ ހި

މަދަނީ  ސިފައިން  އަސްކަރިއްޔާގެ  ދިވެހި 

އެދިވަޑައިގަތުމަށް މި މުހިންމު ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް 
ސިފައިން ނުކުތީ ވަރަށް މަތިވެރި ޢަޒުމެއްގައެވެ. 

ސިފައިން  މަތީގައި  މަގުތައް  މާލޭ 
މައިގަނޑު  ސިފައިންގެ  ހަރަކާތްތެރިވިއިރު 
ވިސްނައިދީ،  ރައްޔިތުންނަށް  އާންމު  އަމާޒަކީ 
ގަވާއިދާ  އަދި  ނަސޭހަތްތެރިވުމެވެ. 
ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ 
މަސައްކަތް  މި  ފިޔަވަޅުއެޅުމެވެ.  ހާލަތްތަކުގައި 
ބަހުން  ރިވެތި  ރޫޙަކީ  ސިފައިންގެ  ކުރުމުގައި 
އަޚްލާޤު  އަދަބު  އަސްކަރީ  މުއާމަލާތްކުރުމާއި، 
ދެމެހެއްޓުމެވެ.  ފެންވަރުގައި  މަތީ  އެންމެ 
އަސްކަރިއްޔާއާ  ދިވެހި  ރައްޔިތުންނާ  އާންމު 
ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި އިތުބާރު 

. ވެ މެ ޓު އް ހެ މެ ދެ

ކުރިއަށްދިޔަ  ސަރަޙައްދުގައި  މާލޭ  ގްރޭޓާ 
ހަރަކާތްތެރިވީ  ސިފައިން  އޮޕަރޭޝަންގައި  މި 
ސަރަޙައްދު  މާލޭގެ  ވިލިމާލޭގައެވެ.  މާލެއާއި 

މަސައްކަތް  ފުލުހުންނާއެކު  ނުކުމެ  ޚިދުމަތަށް 
ބައިވެރިވި  އޮޕަރޭޝަންގައި  ކުރަމުންދާއިރު 
ސިފައިންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ 
ޖެހުމަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ލީޑަރޝިޕުން ސިފައިންގެ 
މި އަގުހުރި ޤައުމީ ޚިދުމަތް ބަލައިގަތުމެވެ. އަދި 
އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަޢުރީފެވެ. 
ސިފައިންގެ މީހުން އާންމު ރައްޔިތުންނާ މުއާމަލާތް 
ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް  ސިފައިންގެ  ކުރާގޮތަށާއި 

އެކިއެކި  މީޑިއާގެ  މީސް  ކުރުމެވެ.  ފާހަގަކުރާ 
ފާޅުކުރާ  ރައްޔިތުން  އާންމު  މަންސަތަކުގައި 
ފުލުހުންނާއެކު  ޝުޢޫރުތަކެވެ.  އިޚްލާޞްތެރި 
ސިފައިންގެ  ހަރަކާތްތެރިވާއިރު  ސިފައިން 
ފަރާތުން ފެންނަ ރީތި ނަމޫނާއަށް ފުލުހުން ވެސް 
ތަޢުރީފުކުރި ކުރުމެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނަކީ މި ދެ 
އިތުރަށް  ގުޅުން  އޮތް  ދެމެދުގައި  މުއައްސަސާގެ 

އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.  ބަދަހިވެގެންދިޔަ 

ބޮޑުވުމާއެކު  ނުރައްކާތެރިކަން  ކޮވިޑް-19ގެ 
ޞިއްޙީ  ފުލުހުންނާއި  ސިފައިންނާއި 
އެހެނިހެން  ކަމާބެހޭ  ޚިދުމަތްތެރިންނާއި 

މަސައްކަތާއެކު  މިންނެތް  ކުރެއްވި  ފަރާތްތަކުން 
ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަހެއްހާ  ވާގިފުޅުން  މާތްهللاގެ 
ކޮންޓްރޯލް  ކޮވިޑުގެ  ތިރިވިއެވެ.  ބާނި  ކޮވިޑުގެ 
މާހިރުން  ޞިއްޙީ  ބައެއް  ދޫވެއްޖެކަމަށް  އަތުން 
ސަރުކާރުން  ވަނިކޮށް  ގަބޫލުކޮށްފައި  ވެސް 
ނަތީޖާ  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ހަރުދަނާ  އެޅުއްވި 
ވާސިލުވުމުގައި  ނަތިޖާއަށް  މި  ފެނުނެވެ. 
ސަރުކާރުގެ  ދިޔައީ  ފެނިގެން  ބޮޑަށް  އެންމެ 
އެއްބާރުލުމާއި  ރައްޔިތުންގެ  ޢަމަލީއާއި  ހިކުމަތު 
ކެތްތެރިކަމެވެ. އޮޕަރޭޝަން އެހީ، ޓާސްކް ފޯސް 
4 ޓު 4 އަކީ ސިފައިންގެ އެކިއެކި ޔުނިޓްތަކުގައި 
ޝާމިލުވެގެން  ސިފައިން  މަސައްކަތްކުރާ 
އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.  ޚާއްޞަ  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް 
ބައިވެރިވީ  އަދަދަކަށް  ގިނަ  އޮޕަރޭޝަންގައި  މި 
ޔުނިޓްތަކުގެ ސިފައިންނެވެ.  ސާރވިސް ސަޕޯޓް 
 2021 ޖުލައި   01 ނިންމާލީ  އޮޕަރޭޝަން  މި 

 . ވެ އެ ގަ

ސިފައިން  މަތީގައި  މަގުތައް  މާލޭ 

މައިގަނޑު  ހަރަކާތްތެރިވިއިރު ސިފައިންގެ 

އަމާޒަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދީ، 

ގަވާއިދާ  އަދި  ނަސޭހަތްތެރިވުމަށެވެ. 

ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ 

ފިޔަވަޅުއެޅުމެވެ.  ހާލަތްތަކުގައި 
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އަސްކަރީ އަޚްލާޤުގެ މާތް ސިފައަސްކަރީ އަޚްލާޤުގެ މާތް ސިފަ

ާތީރީޚ ފިާލވަޅެއްާތީރީޚ ފިާލވަޅެއް

ހަގުރާމަ  އުޙުދު  ބަލައިލާއިރު،  ފިލާވަޅުތަކަށް  ދަސްވެފައިވާ  ތާރީޚުން 

މައިދާނުގައި  ޖަބަލުލްއުޙުދުގެ  ގެންނަމާތޯއެވެ.  ހަނދާނަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކީ އަސްކަރީ ކޮމާންޑަރެއްގެ އިރުޝާދަށް ކިޔަމަން ނުވުމުގެ 

ސަބަބުން ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރުގެ އަސްވާރުންގެ )cavalry( ކޮމާންޑަރު 

ކަމުގައިވާ ޚާލިދު ބުނު ވަލީދަށް ހަނގުރާމައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށް ނަޞްރު 

ހޯއްދެވުމަށް ލިބިވަޑައިގަތް ފުރުޞަތެއްކަމުގައި ވެގެންދިޔައެވެ. ޚާލިދުގެ އެންމެ 

މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ހެއްދެވީ މުސްލިމުންގެ ފަހަތުގައިވާ ފަރުބަދަތަކަށް 

ޙަމަލަދެއްވުމެވެ.  ފަހަތުން  ވެރިވެވަޑައިގެން މުސްލިމުންގެ 

ކައުސާހިބާ  ކޮމާންޑަރު  މުސްލިމުންގެ  ސަފުހެއްދެވުމުގައި  ހަނގުރާމައަށް 

މުޙައްމަދު ޞައްލަهللا ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޖަބަލުލްއުޙުދުގެ ޖިއޮގްރަފީ ވެށީގެ 

ފަރުބަދައިގެ  އުހުދު  އެގޮތުން  ހިއްޕެވިއެވެ.  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ބޭނުން 

މަތީ  ފަރުބަދައިގެ  ކުޑަ  ކިޔާ  ޖަބަލުއްރުމާތު  ފަރާތުގައިވާ  އިރުދެކުނު 

)vantage point( ހަނގުރާމައިގެ މައިދާން އެއްކޮށްހެން ފެންނާނެހެން 

ކަވަރުކުރުމަށް  ޓަކައި ތީރުވެރީންގެ )archers( ފަންސާސް ބޭކަލުން 

ފަރުބަދައިގެ  އެ  )ޖަބަލުއްރުމާތައަކީ  ބެއިތިއްބެވިއެވެ.  މަތީ  އެފަރުބަދަ 

ބިއްދޮށުން ވަށާލައިފައިގޮސް އިސްލާމީ ލަޝްކަރުގެ ފަހަތަށް ޙަމަލަދެވިދާނެ 

ަފރުބަދައެކެވެ.( ތީރުވެރިންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ ޢަބްދުهللا ބިން 

ޖުބައިރެވެ. ތީރުވެރިންނަށް އެ ބޭކަލުންގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ވަރަށް 

ނޫނީ  ުހެރގެން  މިްނަގނުޑަތެކއް  ުސޫލކީ  ައދި  ައުޚާލޤީ  ާޚްއޞަ  ަމަސްއަކްތުކުރަމކީ  ައްސަކިރްއާޔެއްއަގއި   
ަމަސްއަކްތުކރަން ެއަކީށގެްނވާ ަކެމއްނޫެނވެ. ައްސަކރީ ފަންަނީކ، މި ަމިތެވރި ައުޚާލުޤގެ ަމތީ ަތްމރީުނެވ، ާސިބުތވެ 
ިތެބގެންނޫނީ ޮކމާްނޑު ާޓްސުކަތާކއި ިމޝަްނަތއް އެްނމެ ެއަކީށގެްނވާ ޮގަތށް ުފިރަހމަ ުނުކެރވޭނެ ަކެމްއކަން ާތީރޚުން 
ެވސް ވަނީ ަތުޖިރބާ ުކެރިވަފެއވެ. ައްސަކރީ ައްޚާލަޤކީ ައްސަކރީ ޮކމާްނަޑރުން ުކރާ ައުމުރަތަކާށއި ައދި ައްސަކރީ 
ުމައްއަސާސއިން ެނެރަފިއވާ ަޤާވިޢުދަތަކށް ުފިރަހަމައށް ޯބަލނަބއި ިކަޔމަްނގަެނ، ަޢަމލީ ޮގތުން ުފިރަހމަ ަޔޤީްނަކމާ 

ެއކު އެ ަހާވުލުކެރވޭ ާޓްސުކަތާކއި ިމޝަްނަތއް ުފިރަހަމައށް ައާދުކުރުމގެ ިސަފެއެވ.

ާމުނهللا  ްލ ައ ަނ ްޓ ާކ ްނ ނެ ިޓ ްފ ެލ

ީޝުދ ުދ ަރ ަމ ްޙ ައ
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މާތް  އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވިއެވެ.  ޞަރީޙަކޮށް 

ދުޝްމިނުންގެ  އަމުރުކުރައްވާފައިއޮތީ  ނަބިއްޔާ 

ތީރުވެރިންގެ  ނުދީ  ކައިރިވިޔަ  އަސްވާރުން 

ވަކީން  އަދި  ފޭކުރުމަށެވެ.  ދުނިތަކުން 

ދެއްވިއެވެ؛  އިރުޝާދު  ވެސް  ތީރުވެރީންނަށް 

ފެނުނުކަމުގައި  ކަތިލެވެމުންދާތަން  "އަހަރެމެން 

އަހަރެމެންނަށް  ތިޔަބައިމީހުން  ވިޔަސް 

އެހީވާން ނާންނާށެވެ. އަހަރެމެން ޣަނީމާ މުދާ 

އަހަރެމެންނާ  ފެނުނަސް  ދާތަން  އެއްކުރަމުން 

ނެތެވެ." އަންނާނެކަމެއް  ބައިވެރިވާން 

ގޮތަށް  ކުރެހުމުގައިވާ  މަތީގައިވާ 

ސިފައިން  ބާކީތިބި  ބަލައިލާއިރު، 

ލަޝްކަރުގެ  އިސްލާމީ  ތަރުތީބުކުރައްވައި 

ކަނާތްފަރާތުން އަރިމަތީގެ ކޮމާންޑަރަކަށް މުންޛިރު 

ބިން ޢަމްރު ރަޟިޔަهللا ޢަންހު ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. 

ވާތްފަރާތު އަރިމަތީގެ ކޮމާންޑަރަކަށް އައްޒުބައިރު 

ބުނުލް ޢައްވާމު ރަޟިޔަهللا ޢަންހު ހަމަޖައްސަވައި 

ބިން  މިޤްދާދު  އެހީތެރިޔަކަށް  އެކަލޭގެފާނުގެ 

ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.  ޢަންހު  ރަޟިޔަهللا  އަސްވަދު 

މުސްލިމުންގެ  ސާހިބާ  އިތުރު  ކޮންމެއަކަސް 

އެހާމެ  ކުރައްވާފައިވަނީ  ތަރުތީބު  ލަޝްކަރު 

އިސްލާމީ  ހަނގުރާމައިގައި  އެކު،  ކުޅަދާނަކަމާ 

ޙާލަތަކާ  ނުސިޔާނު  ތަންކޮޅެއް  ލަޝްކަރަށް 

އަތުނުވެ  ދުޝްމިނުންނަށް  ކުރިމަތިވިޔަސް 

ޙިމާޔަތް  ކޭމްޕުގެ  އެބައިމީހުން  މުސްލިމުންނަށް 

ގޮތުންނެވެ. ހޯދޭނެ 

މުޙައްމަދު  ކޮމާންޑަރ  ފެށި،  ހަނގުރާމަ 

ޖަބަލުއްރުމާތުގައި  ޢަލައިހިވަސައްލަމަ  ޞައްލަهللا 

މުސްލިމުންގެ  ވެސް  ތީރުވެރީން  ބައިތިއްބެވި 

ހަނގުރާމައިގެ  ފޯރުކޮށްދީ  ޙިމާޔަތް  ލަޝްކަރަށް 

ދައުރެއް  މުހިންމު  ބަރުކޮށްލަން  ތިލަފަތް 

ކޮމާންޑަރު  ވަލީދުގެ  ބުނު  ޚާލިދު  އަދާކުރިއެވެ. 

ކަމުގެ ދަށުން އަސްވާރުން އިސްލާމީ ލަޝްކަރުގެ 

ފަހަތުން  ފޫވައްޓައިލުމަށްފަހު  ވާތުފިޔަ 

މަސައްކަތްކުރިއެވެ.  އެތައްފަހަރަކު  ޙަމަލަދެވޭތޯ 

ނަމަވެސް ތީރުވެރީން މުޝްރިކުންގެ އެތައްބަޔަކު 

ހަލަނިތަކަކަށް ހަދައިލައި އެ ހަމަލަތައް ނާކާމިޔާބު 

. ވެ އެ ކުރި

އަސަރުތައް  ކާމިޔާބުވުމުގެ  ހަނގުރާމަ 

ދުޝްމިނުންގެ  މިއީ  ފެނުނެވެ.  މުސްލިމުންނަށް 

ހީލަތްތެރި  އަބޫސުފިޔާނުގެ  ކޮމާންޑަރު 

ދުޝްމިނުންގެ  ބުނެވެއެވެ.  ރޭވުމެއްކަމުގައި 

ލަޝްކަރު  މުސްލިމުންގެ  ާސހިބާ  އިތުރު 

ތަރުތީބު ކުރައްާވފައިވަީނ އެާހމެ ކުޅަާދނަކަާމ 

ލަޝްކަރަށް  އިސްާލީމ  ހަނގުާރމައިގައި  އެކު، 

ކުރިމަތި  ާޙލަތަާކ  ނުސިާޔނު  ތަންކޮޅެއް 

އަތުނުވެ  ދުޝްމިނުންނަށް  ވިޔަސް 

މުސްލިމުންނަށް އެބައިީމހުން ކޭމްޕުގެ ޙިާމޔަތް 

ހޯދޭނެ ގޮތުންނެވެ. ހަނގުާރމަ ފެށި، ކޮާމންޑަރ 

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ  ޞައްލަهللا  މުޙައްމަދު 

ތިރުވެީރން  ބައިތިއްބެވި  ޖަބަލުއްރުާމތުގައި 

ޙިާމޔަތް  ލަޝްކަރަށް  މުސްލިމުންގެ  ވެސް 

ފޯރުކޮށްީދ ހަނގުާރމައިގެ ތިލަފަތް ބަރުކޮށްލަން 

އަާދކުރިއެވެ. ދައުރެއް  މުހިންމު 
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ދޫކޮށް  މައިދާން  ވެސް  އަސްވާރުން 

ދިއުމަށް މިސްރާބު ބަދަލުކުރިއެވެ. މި މަންޒަރު 

ޣަނީމާއާ  ހިތްތަކުގައި  މުސްލިމުންގެ  ފެނުމުން 

އަބޫސުފްޔާނު  އުފެދުނެވެ.  މެދު ޝައުޤުވެރިކަން 

އިކުރިމާގެ  ޚާލިދާއި  ހެއްދެވިއިރު  ހީލަތް  މި 

ލަޝްކަރުގެ  މުޝްރިކުންގެ  ކޮމާންޑުގައި 

ކަނާތުފިޔައާއި ވާތުފިޔަ އޮތީ ނިސްބަތުން ވަރަށް 

ލަޝްކަރުގެ  އިސްލާމީ  ކުޑަކޮށެވެ.  ގެއްލުން 

ޖެހި،  ހީލަތުގައި  މި  އަބޫސުފިޔާނުގެ  ގިނަބަޔަކު 

ފަހުގެ  އެންމެ  ލަޝްކަރަށް  ދުޝްމިނުންގެ 

ފަހައިދިއުމުގެ  މީހުން  ފިލައިގެންދާ  ޙަމަލަދީ، 

ބަދަލުގައި ޣަނީމާ މުދަލައިގެން މަސްއޫލުވިއެވެ. 

ވެސް  ތީރުވެރިންނަށް  ތިބި  ޖަބަލުއްރުމާތުގައި 

އެބޭކަލުންގެ ކޮމާންޑަރު ފަށްފަށުން ބާރުއަޅުއްވައި 

އަމުރުފުޅު  ކުރެއްވި  ނަސޭހަތްޕުޅާއި  ދެއްވި 

މަޙާޛު  އެބޭކަލުންގެ  އަދި  ހަނދާންނައްތާލައި، 

ފެށިއެވެ. ފައިބާން  ފަރުބަދަމަތީން  ދޫކޮށްފައި 

މަންޒަރު  އެ  ކޮމާންޑަރަށް  ތީރުވެރިންގެ 

މަނާކުރެއްވިއެވެ.  އެކަން  ފެނިވަޑައިގަތުމުން 

ނަމަވެސް ތީރުވެރީންގެ ގިނަބޭކަލުން )ފަންސާސް 

ބޭކަލުން(  ސާޅީސް  ތެރެއިން  ބޭކަލުންގެ 

ފަރުބަދަމަތީން ފައިބައިގެން ޣަނީމާ އެއްކުރަމުން 

ނަތީޖާއަކީ  ބައިވެރިވިއެވެ.  މީހުންނާ  ދިޔަ 

އިސްތިޤްބާލުކުރަމުންއައި  މުސްލިމުންނާ 

މުސްލިމުންނާ  ނަޞްރު  ކާމިޔާބީއާއި  ފަތަޙައާއި 

އަދި  އަނބުރައިލުމެވެ.  މޫނު  ދުރަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތު  މުހިންމު  އެންމެ  ޚާލިދުގެ 

ފަހަތުގައިވާ  މުސްލިމުންގެ  ފުރިހަމަކުރައްވަވައި، 

މުސްލިމުންގެ  ވެރިވެވަޑައިގެން  ފަރުބަދަތަކަށް 

ފަހަތުން ޙަމަލަދެއްވައި ޤުރައިޝުންނަށް ނަޞްރު 

. ވެ އެ ވި އް ދެ އި ވަ ދަ އް ހޯ

އެނގެނީ  ވެސް  ޚުލާޞާއިން  ޙާދިޘާގެ  މި 

އަޚްލާޤު  މުހިންމުކަމާއި،  އަޚްލާޤުގެ  އަސްކަރީ 

އަސްކަރީ  ހިތިކަމެވެ.  ނަތީޖާގެ  ލިބޭ  ނެތުމުން 

ތަރުބިއްޔަތުކުރަން  އުނގަންނައިދީ  އަޚްލާޤު 

ފެށެނީ އަސާސީ ތަމްރީނުންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު 

މިންގަޑު  ސުލޫކީ  ސިފައިންގެ  ޔުނިޓުގައި 

ހިފެހެއްޓުމަށް އެކި ފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  ކެރިއަރ  ބޭކަލެއްގެ  އެ  ދެން 

އެންލިސްޓެޑް  ތެރެއިން  ފުރުސަތުތަކުގެ  ލިބޭ 

އެކެޑެމީންނާއި،  އެންސީއޯ  ސޯލްޖަރުން 

އިތުރު  އެކެޑެމީތަކުން  މިލިޓަރީ  އޮފިސަރުން 

ކުރަމުން  ފުރިހަމަ  މަރުހަލާތައް  ތަޢުލީމީ 

ދެއެވެ. މިލިޓަރީ ސްކޫލްތަކުން މުދައްރިބުންނާއި 

މި  ނަމަވެސް  ނިމުނީއެވެ.  ޒިންމާ  ޓީޗަރުންގެ 

އަސްކަރީ  ނޫނެވެ.  ނިމުނީއަކީއެއް  ހިސާބުން 

އަޚްލާޤު ދެމެހެއްޓުމަކީ ފަރުދީ ޒިއްމާއެއްކަމުގައި 

ހުރިހާ  ނެގެހެއްޓުމަކީ  އެ  ވީނަމަވެސް، 

ފަންތިއެއްގެ ލީޑަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި 

މި  ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.  އަސްކަރިއްޔާތަކުގައި 

މަޢުޟޫގައި އިތުރު ބައިތައް ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު 

ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

ީތުރެވރިްނގެ ޮކމާްނަޑަރށް އެ މަްނަޒރު ފެިނަވަޑިއަގުތމުން ެއކަން މަާނުކެރްއިވެއވެ. ަނަމެވސް ީތުރެވރީްނގެ 

ގިަނޭބަކލުން )ފަްނާސސް ޭބަކލުްނގެ ެތެރއިން ާސީޅސް ޭބަކލުްނ( ަފުރަބަދަމތީން ަފިއަބިއގެން ޣަީނމާ 

ެއްއުކަރމުން ިދޔަ ީމހުންނާ ަބިއެވިރިވެއވެ. ަނީތާޖައކީ ުމްސިލމުންނާ ިއްސިތްޤާބުލުކަރމުްނައއި ަފަތަޙާއއި 

ާކިމާޔީބާއއި ަންޞރު ުމްސިލމުންނާ ުދަރށް މޫނު ައނުބަރިއުލެމެވ.
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އދ ގެ ރިާޔސަތަށް ދިވެހިާރއްޖެ
އދގެ ރިޔާސަތަކީ ޢާންމު މަޖިލިސް ނުވަތަ 
ޖެނެރަލް އެސެންބްލީގެ ރައީސެވެ. އދގެ ޢާންމު 
މަޖިލިހުގެ ރައީސަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ 
ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ އދގެ ރައީސެވެ. އދގެ 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ 
އެ ޖަމާޢަތުގެ ރައީސްގެ ދަށުންނެވެ. އދ ޢާންމު 
ދައުރުވާ  އިންތިޚާބުކުރަނީ  ރައީސުން  މަޖިލީހުގެ 
އުސޫލުން އެފްރިކާ، އޭޝިއާ ޕެސިފިކް، އިރުމަތީ 
ޔޫރަޕު، ލެޓިން އެމެރިކާ، ކެރީބިއަންގެ އިތުރުން 
ހުޅަނގު ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައެވެ. އދ 
ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްގެ ދައުރަކީ އެއް 

އަހަރު ދުވަހެވެ. 

މި އަހަރަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޤައުމުތަކަށް 
އދގެ ޢާންމު މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު ހަމަޖެހިފައި 
މަޖިލިސް  ވަނަ   76 އދގެ  އަހަރެވެ.  އޮތް 

ރާއްޖެ ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެވެ. 

މަޖިލީހުގެ  ޢާންމު  އދގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ރައީސްކަން ލިބުމަކީ މި ޤައުމު ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް، 
ހައިސިއްޔަތުން  ޤައުމެއްގެ  މިއީ  ކަމެކެވެ.  ބޮޑު 
ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރަކާއި ޝަރަފެކެވެ. މިއީ ހުރިހާ 
ދުނިޔޭގެ  ކާމިޔާބެކެވެ.  ލިބުނު  ދިވެހިންނަށް 
ދިވެހިރާއްޖެއިން  މަޤާމު  ނުފޫޒުގަދަ  އެންމެ 

އަދާކުރާނެތީއެވެ.

ރައީސްކަން  މަޖިލިހުގެ  ޢާންމު  އދގެ 
ކުރެއްވީ  ކާމިޔާބު  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 191 މެންބަރު  އދގެ  ބައިވެރިވި  ވޯޓުލުމުގައި 
ތާއީދާ  ޤައުމެއްގެ   143 ތެރެއިން  ޤައުމުގެ 
މިނިސްޓަރ  އިންތިޚާބުގައި  މި  އެކުގައެވެ. 
ކުރީގެ  އަފްޣާނިސްތާނުގެ  ވާދަކުރެއްވި  ޝާހިދާ 
އެ  ރަސޫލެވެ.  ރަމްލައި  ޑރ.  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ 

މަޖިލީހުގެ  ޢާންމު  އދގެ  ފަހު  ދުވަހަށް  އެ 
ދިވެހި  ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާތަކުގެ 
ބަހުސްތަކުގައި  މީގެއިތުރުން   ދަރިއެކެވެ. 
މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ވަގުތު ކަނޑައަޅައި، ނިޒާމީ 
ވެސް  ބާރު  ނިންމުމުގެ  ގޮތް  މައްސަލަތަކުގައި 
އޮންނާނީ ދިވެހިރާއްޖެ ކުޑައަސް ދިވެއްސަކަށެވެ. 
މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  މަޖިލީހަށް  ޢާއްމު  އަދި 
އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމުގެ ޒިންމާ ވެސް އުފުލަނީ މި 

ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ. 

ރައީސަކަށް  މަޖިލީހުގެ  ޢާންމު  އދގެ 
ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް 
ހުށަހަޅަން  ކަމެއް  މަޖިލީހަށް  ޢާންމު  ލީޑަރެވެ. 
ނުވަތަ މައްސައެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ އެކަން 
ރިޔާސަތަށް  އދގެ  ރައީސަށެވެ.  ކޮށްދެއްވޭނީ 
ވެގެން  އިންތިޚާބު  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އޮންނަ  ރާއްޖެއާ  ޤައުމުތަކާއި  ބޭރުގެ  ދިއުމަކީ 
ދިވެހިންނަށާއި  ބަދަހިވެ،  އިތުރަށް  ގުޅުން 
ކުރާނެ  ފައިދާތައް  އެކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ކެވެ.  ކަމެ

ދިވެއްސަކު  ރިޔާސަތުގައި  ދުނިޔޭގެ 
ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބޭނެ  ރާއްޖެއަށް  ހުންނެވުމަކީ 
ރިޔާސަތަށް  ޤައުމު   193 އދގެ  ފަޚުރެކެވެ. 
ބަލާލައި ކޮންމެ ފަހަރަކު ފެންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މުޅި  އަޑެވެ.  ދިވެއްސެއްގެ  އިވޭނީ  ނަމެވެ. 
ދުނިޔޭގައި ވިދަމުން ގުގުމަމުން ދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ހުރުމުން،  ދިވެއްސެއް  މަގާމުގައި  އެ  ނަމެވެ. 
ސޮފްޓް މާކެޓިންއަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. 
އެގޮތުން، ރާއްޖެއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މުޅި ދުނިޔެއާ 
ލިބޭނެއެވެ.  ފުރުސަތު  އިތުރު  ކުރުމަށް  ހިއްސާ 
ރާއްޖޭގެ ވާހަކަތައް އިތުރަށް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު 
މަޤާމުގެ  މިއީ  ދާނެއެވެ.  ތަނަވަސްވެގެން 
ރީތި  ލިބިގެންދާ  ދިވެހިންނަށް  ހައިސިއްޔަތުން 
ބައެއް  ލިބިގެންދާނެ  އިތުރުން  ނަމާއި ޝަރަފުގެ 

ފައިދާތަކެވެ. 

ަޖރ  ްޓ ޭމ ްނ ްޑ ާސަޖ ްނ ާމ ޮކ
ުދ  ްބުދهللا ަސީޢ ަޢ

ފެށުނީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގައެވެ. އެ 
ދައުރަށް އދގެ ޢާންމު މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުهللا 
ޝާހިދު ވަނީ ވަރަށް ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުން 
ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ 
އިސް  މިހާ  އދގެ  ވެސް  ތާރީޚުގައި  ރާއްޖޭގެ 
ފުރަތަމަ  އިންތިޚާބުކުރި  ދިވެއްސަކު  މަޤާމަކަށް 
މައިދާނުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މިއީ  ފަހަރެވެ. 

ވޯޓެވެ.   48 ލިބިވަޑައިގަތީ  މަނިކުފާނަށް  
ރާއްޖެއަށް  ރަމުޒުކޮށްދެނީ  ކާމިޔާބުން  މި 
ފުރިހަމަ  އޮތް  ދުނިޔޭގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
އިތުބާރެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ 
މަސްލަހަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ 

ކަމެވެ. ބޮޑު  މިންވަރުގެ  އޮތް  ޤައުމުތަކަށް 

ފެށީ  މަޖިލިސް  ޢާންމު  ވަނަ   76 އދގެ 
ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   ،14 ސެޕްޓެމްބަރު   2021
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ލިބުމުގެ  ބިން  ކުރުމަށް  އިމާރާތް  ގެދޮރު 
އުސް  ސަބަބުން  އިތުރުވުމުގެ  އާބާދީ  ދަތިކަމާއި 
އިމާރާތްތަކުގެ ޑިމާންޑް ވަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް 
އިމާރާތްތަކުގައި  އުސް  އަދި  އިތުރުވެފައެވެ. 
ފަޔަރ ސޭފްޓީއަށް ނުވިސްނައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ 
ހާދިސާތައް  އަލިފާނުގެ  ހިނގާ  ސަބަބުން، 
ގޮންޖެހުންތަކާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ނިއްވުމަށް 
ސިޑިއެއް  ހަމައެކަނި  ޖެހެއެވެ.  ކުރިމަތިލާން 
ނުވަތަ ލިފްޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިމާރާތްތަކުގައި 
ނެރެން  އެތަނުން  ސަލާމަތުން  މީހުން  ދިރިއުޅޭ 
ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތާއި 
ނުހުންނަ  ލިފްޓް  ވެސް  މިހާރު  މަސައްކަތެވެ. 
އުސް އިމާރާތްތަކުން ބަލި މީހުން ބޭލުމަކީ ވަރަށް 

އިމަރޖެންސީގައި  ކަމަކަށްވެފައި  އުނދަގޫ  ދަތި 
މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ދިމާވެދާނެ ހިތާމަވެރި 
މިދެންނެވި  ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ.  ހާދިސާއަކަށް 
ސޭފްޓީއަށް  ފަޔަރ  ޓަކައި  ސަބަބުތަކަށް  
ވިސްނައިގެން އިމާރާތްތައް ހެދުމާއި ކާރިސާތަކަށް 
އިތުރުކުރުމަށް  ވިލުންވެރިކަން  ތައްޔާރުވުމާއި 
ވަނަ   2017 މުހިންމެވެ.  މަސައްކަތްކުރުން 
އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގްރެންފެލް ޓަވަރގައި 
ވުރެ  70އަށް  ހާދިސާގައި  އަލިފާނުގެ  ހިނގި 
އެތައް  ގޮސް  ނެތިގެން  ފުރާނަ  ގިނަމީހުންގެ 
ލިބިފައިވެއެވެ.  އަނިޔާތައް  އެކިވަރުގެ  ބަޔަކަށް 
ދިމާވި  އައިސްއަލަމާރިއެއްގައި  މިހާދިސާއަކީ 
ކަރަންޓު ފޯލްޓަކުން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް 

އަލިފާންހިފާ  ފަސޭހައިން  ކޮންޓްރޯލްނުވެ 
ބާވަތްތައް ހުރުމުން، އިތުރަށް ފެތުރިގެން ގޮސް 
ހިނގާފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެކެވެ. އަދި މީގެ 
މާލޭގައި  ވެރިރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިތުރުން، 
ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި 
ހާދިސާއަކީ 2019  އެއް  ބިރުވެރި  އެންމެ  އަދި 
ދުވަހު  ވަނަ   20 ސެޕްޓެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 
ހިނގި  ގުދަނެއްގައި  ހުރި  ގޭގެ  ހ.ތިލަފުށި 
މިނެޓްކޮޅެއްގެ  މަދު  ހާދިސާއެވެ.  އަލިފާނުގެ 
ތެރޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އިތުރު ގުދަންތަކާއި 
ގިނަ ގެތަކަށް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. މިހާދިސާގައި 
ވެސް ރޯވިއަލިފާނާއި ދުމުގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭގައި 
ގިނަ  އަދި  ނިޔާވެފައެވެ.  ވަނީ  އެކަކު  ތާށިވެ 
އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގެދޮރު ގެއްލި ސަތޭކައަށްވުރެ 
ހާދިސާގެ  މި  ޖެހުނެވެ.  ހާލުގައި  މީހުން  ގިނަ 
މިލިއަނުން  އެތަށް  ގެއްލުން  ލިބުނު  ސަބަބުން 
މައްޗަށް އަރާނެކަމަށް ވެއެވެ. މިފަދަ ހާދިސާތަކުން 
ޢިބުރަތްތަކާއި  ވިސްނައި  އިތުރަށް  ދުރާލައި 
މިހިސާބުން  ހޯދަންޖެހެއެވެ.  ފިލާވަޅުތައް 
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ޢިބުރަތް  ހާދިސާތަކުން  މިފަދަ  ސުވާލަކީ  އުފެދޭ 
ހާސިލުކޮށް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް 
ނޫނީ،  ނެތީތޯއެވެ.  ފަރުދީގޮތުން  މަސައްކަތެއް 
މިގޮތަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން 

ތިބެންވީތޯއެވެ.    ދައްކާލަފަ  ވާހަކަތައް  އެ 

ނުރައްކާތެރި  ނިއްވުމަކީ  އަލިފާން 
އައު  ބަދަލުގައި  ދުށުމުގެ  މަސައްކަތެއްކަމަށް 
އީޖާދުތަކާ އެކު މި މަސައްކަތަށްވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
އެހީގައި ފަސޭހަ އާގޮތްތަކެއް ހޯދިފައެވެ. މިގޮތުން 
ހަރުކުރުމަށް  އުސްއިމާރާތްތަކުގައި  މިހާރު 
އުސްއިމާރާތްތަކުގައި  ތަކެއްޗަކީ  ހެދިފައިވާ 
ދެނެގަނެ  ފަސޭހައިން  އަލިފާންތައް  ދިމާވާ 
ބާވަތްތަކެކެވެ.   ނިއްވާލެވޭނެ  ވެސް  އަމިއްލައަށް 
އަލިފާނުގެ ސަބަބުން  ރޯވާ  އުސްއިމާރާތްތަކުގައި 
ތަކަކީ:  ރިސްކު  ފަޔަރ  ދިމާވެދާނެ  އާންމުކޮށް 

ދޭތެރެދޭތެރެއިން ފޯލްސް ފަޔަރ އެލާރމް . 1

އެޅުމުގެ ސަބަބުން ތަނުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓި 

ބިޒްނަސް ކޮންޓިނިއުޓީއަށް އަސަރުކުރުން؛

ޑްރިލް . 2 އިވެކުއޭޝަން  ފަޔަރ  ޤަވާއިދުން 

ތަނުގައި  ނުގެންދެވުމާއި  ކުރިއަށް 

ހާސްކަމުގެ  ހާދިސާތަކުގައި  އުޅޭމީހުން 

އުޅެންޖެހުން؛ ތެރޭގައި 

ދުން . 3 އުފެދޭ  ސަބަބުން  އަލިފާނުގެ 

ނިޒާމްތައް  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  ބޭރުކުރުމަށް 

ކުރުމަށް  ދުންބޭރު  ނުވުމާއި  ހަރުދަނާ 

ނެތުން؛ ގާއިމްވެފައި  ނިޒާމެއް  ރަނގަޅު 

އަލިފާންނިވާ . 4 އިމާރާތްތަކުގައި  އުސް 

ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މީހުންނަށް 

ހުރުން؛ ހެދިފައި  ތަން  ދަތިވާގޮތަށް 

މީހުންގެ . 5 އުޅެދާނެ  އަދި  އުޅޭ  ތަނުގައި 

ނުބެލެހެއްޓުން؛ މަޢުލޫމާތު 

އެކަށީގެންވާ . 6 ހާދިސާތަކުގައި  އަލިފާނުގެ 

އިމަރޖެންސީ  ނުވަތަ  އަލިކަމެއް 

އިމާރާތުގައި  ސިސްޓަމް  ލައިޓިންގ 

ނެތުން؛ ގާއިމްވެފައި 

އުސް  ގޮންޖެހުންތަކުން  މިފަދަ 
ނިއްވުމުގެ  އަލިފާން  ހިނގާ  އިމާރާތްތަކުގައި 
އުސް  ބޭނުންނަމަ،  ހައްލުކުރަން  ހާދިސާތައް 
އާލާތްތައް  ސޭފްޓީ  ފަޔަރ  ވެސް  އިމާރާތެއްގައި 

ހަރުކޮށް  އެއްގޮތަށް  ކޯޑްތަކާއި  ބިލްޑިންގ 
ކުރޭތޯ  މަސައްކަތް  ރަނގަޅަށް  އެތަކެތި 
ގަވާއިދުން ބަލަންވާނެއެވެ. ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން 
ޑްރިލްސްތައް ބާއްވައި އިމާރާތްތަކުގައި އަލިފާނުގެ 
ބޭރަށް  ތަނުގެ  އެކު  ފަސޭހަކަމާ  ހާދިސާތަކުގައި 
ނުކުމެވޭހެން ހެދުން މުހިންމެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ 
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގުމުން ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ 
ބަދަލުތަކެއް  އޮނިގަނޑަށް  އިމާރާތުގެ  ތެރޭގައި 
ހާދިސާތަކުގައި  އަލިފާނުގެ  އައިސްދާނެއެވެ. 
ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރާ 
މަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަ ވާނެގޮތަކަށް އިމާރާތުގެ 
ޕްރޮޓެކްޓެޑް  ފަޔަރ  އެކު  ހުރުމާ  އިންތިޒާމްތައް 

ވިސްނަންޖެހެއެވެ.  ބެހެއްޓުމަށް  ލޮބީތައް 

އިތުރު  ސަލާމަތްވާނެ  ކަނޑާނުލައި  އުންމީދު 
އުސް  އަދި  ބަލަންޖެހެއެވެ.  ފެނޭތޯ  މަގެއް 
ނުވަތަ  ކޯޑް  "ބިލްޑިންގ  އިމާރާތްތަކުގައި 
އިމަރޖެންސީ  އެއްގޮތަށް  އާއި  ކޯޑް"  ފަޔަރ 
ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށްފައި ހުރެއްޖެނަމަ 
އެލައިޓްތަކަށް ބަލައިގެން ވެސް ސަލާމަތްތެރިކަމާ 

ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.  ނުކުތުމަށް  އެކު 

އަވަހަށް  ވަރަށް  ހާދިސާތަކުގައި  އަލިފާނުގެ 
އަލިފާނާއި ވިހަ ދުން އިމާރާތުގެ އެކި ފްލޯތަކަށް 
ސިޑިތަކާއި  އިމާރާތުގެ  ދެއެވެ.  ފެތުރިގެން 
ލިފްޓްތަކުގެ  ތެރެއިންނާއި  ގޮޅިތަކުގެ  ވައި 
ދަތުރުކުރެއެވެ.  ފަސޭހައިން  ދުންތައް  ތެރެއިން 
ނުވަތަ  ނިއްވުމަށް  އަލިފާން  އެހެންކަމުން 
އިމާރާތެއްގައި  ކުރުމަށް  ރެސްކިޔު  މީހަކު 
މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. 
އެތަނެއްގެ މާހައުލު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭގި އުސް 
ބޭސްމަންޓްގައި  ނުވަތަ  ތެރޭގައި  އިމާރާތެއްގެ 
މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚާއްޞަ އާލަތްތަކާއި 
ތާމަލް އިމޭޖް ކެމެރާ ފަދަ ވަސީލަތްތައް އަލިފާން 
ފަސޭހައިން  އަދި  ބޭނުންވާނެއެވެ.  މީހުން  ނިވާ 
ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ  ކްލެޑިންގ  ހިފާނެ  އަލިފާން 
އަވަހަށް އަލިފާން ފެތުރޭނެކަން ވިސްނަންޖެހެއެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯކުރިމަތީގައި ހިނގަމުންދާ 
ފަރުދީ  ހައްލުކުރުމަށް  ހާދިސާތައް  މިފަދަ 
ލެވަލްގައި މަސައްކަތް ފަށަންޖެހެއެވެ. އަލިފާނުގެ 
އާލާތްތަކާއި  ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ހާދިސާތަކުން 
ފަޔަރ  އަލިފާންނިވިއާއި  ކަމުގައިވާ  ނިޒާމްތައް 
އެލާމް ސިސްޓަމްތަކާއި ހޯސްރީލް ސިސްޓަމްތަކާއި 
އޮޓަމެޓިކް  ސިސްޓަމްތަކާއި  ސްޕްރިންގކްލަރ 
މުހިންމު  ފަދަ  ސިސްޓަމް  ސަޕްރެޝަން  ފަޔަރ 
ގާއިމް  ކުރާއިރު  ފަރުމާ  އިމާރާތް  ނިޒާމްތައް 
އިމާރާތްތައް  އުސް  އަދި  މުހިންމެވެ.  ކުރުން 
ތަންތަނުގައި  އެފަދަ  ކުރަމުންދާއިރު  ބޭނުން 
ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ބައެއްގެ  ދިރިއުޅޭ 
އިމާރާތްތައް  އުސް  ޖެހެއެވެ.  ކަށަވަރުކުރަން 
ހެދުމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް އެތަނުގެ 
ރައްކާތެރިކަމަށް  ސަލާމަތާއި  މީހުންގެ  ދިރިއުޅޭ 
ވިސްނުމަކީ މިހާރުންމިހާރަށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ 
ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް 
އެންމެ  ކުރިން  ދިމާވުމުގެ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭނީ 
އެކަމަކަށް  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  އަދި  ރަނގަޅަށް 

ތައްޔާރުވުމަށެވެ.  

އުސް  ގޮތުން  ހުންނަ  ހެދިފައި  އިމާރާތް 
ތިރި  މީހުން  ދިރިއުޅޭ  އިމާރާތްތަކުގައި 
އިމާރާތްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވުރެ އަދަދު 
ގިނައެވެ. އަދި ހާދިސާތަކުގައި މީހުން ސަލާމަތުން 
ނުކުތުމަށް ލިފްޓް ބޭނުން ނުކުރޭވޭ ހާލަތްތަކުގައި 
ތިރިއަށް  އެންމެ  ކޮށްގެން  ބޭނުން  ސިޑި 
ނަގާނެއެވެ.  ވަގުތު  ގިނަ  ވަރަށް  ފައިބާނަމަ 
ވެދާނެކަމަށް  ބަލިމީހަކު  އިމާރާތެއްގައި  މިފަދަ 
ސަލާމަތްކުރާނެ  ބަލިމީހުން  މިފަދަ  ވިސްނައި 
މިފަދަ  ޖެހޭނެއެވެ.  އޮންނަން  ހޯދިފައި  ގޮތެއް 
ހާސްވެފައިވާ ވަގުތެއްގައި އިމާރާތުން ނުނުކުމެވި 
ދާނެކަމަށް މަސައްކަތް ނުކޮށް ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި 
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ައްނަވުރ ިއްބާރީހްމ

ރައީސް  ވަނަ   32 އެމެރިކާގެ 
ފްރޭންކްލިންގ ޑީ ރޫޒްވެލްޓް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
"އަހަރެމެންނަށް  ކޮންމެ ފަހަރަކު ޒުވާނުންނަށް  
ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ބިނާއެއް  މުސްތަގުބަލު  ޓަކައި 
ނަމަވެސް މުސްތަގުބަލަށް  ޓަކައި އަހަރެމެންނަށް 
ޙަޤީޤަތާ  މި  ކުރެވިދާނެއެވެ."  ބިނާ  ޒުވާނުން 
ކުރިމަތިލާން  ވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ހައްލެއް  ތަރުބަވީ  ޖީލަށް  ޒުވާން  ޖެހިފައެވެ. 
މިކަން  މަޖުބޫރުވެފައެވެ.  ވަނީ  މި  ހޯދަން 
ގޮތަކީ  ފަސޭހަ  އެންމެ  ހެދޭނެ  ޙަޤީޤަތަކަށް 
ބާވައޭ  ނޫން  ހޯދުން  އެހީތެރިކަން  ސިފައިންގެ 

އަރައެވެ؟  ހިތަށް 

ވާހަކަ  އެހީތެރިކަމުގެ  ސިފައިންގެ 
ކަމަކަށް  ބިރުގަންނަ  މީހުން  ބައެއް  ދެއްކުމަކީ 
ވެދާނެއެވެ. ބައެއް މީހުން ނަފުރަތުކުރާ ކަމަކަށް 
ވަންނަން  ސިފައިންގެއަށް  ވެދާނެއެވެ.  ވެސް 
ބަޔަކު  ވާނެ  ހަނދާން  ފިލަންދުވި  ޖެހިދާނެތީ 
ނަމަވެސް  ތިބެދާނެއެވެ.  މިޤައުމުގައި  ވެސް 
އެއީ މާޒީއެވެ. މިއަދު އެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތެވެ. 
ހާސްވާކަށް  ކަމާ  އެ  ކުދީން  ނިންމާ  ސްކޫލު 
ނުޖެހެއެވެ. ބިރު ގަންނާކަށް ވެސް ނުޖެހެއެވެ. 

މިއަދު ބިރުގަންނަނީ ސުކޫލު ދައުރު ނިމުމާ އެކު 
އެ ކުދީންނަށް ލިބޭ ހައްދެއް ނެތް މިނިވަންކަމުން 
ކުދީންނަށް  ކުދީންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. އެ  އެ 
ކުދީންގެ  އެ  ވަރިހަމަކަމުން  ނެތް  އިމެއް  ލިބޭ 
ކުދީންނަށް  އެ  ކާފަމެންނެވެ.  މާމަމެންނާއި 
ކުދީންގެ  އެ  ހުދޫދުން  ނެތް  ކޮންޓްރޯލެއް  ލިބޭ 

ޢާއިލާތަކެވެ.

ދިވެހި ޖީލެއްގެ ކަންކަން އިސްވެ ދެންނެވުނު 
ފަދަ ހާލަތަށް ދިޔަ އިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތޯއެވެ؟  ތާކު  ކޮން  ތިބެވުނީ 
ކުރެވުނީ ކޮން ކަމެއް ތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
އަމިއްލަ  އަޅެ  ތޯއެވެ؟  ފިޔަވަޅެއް  ކޮން  އެޅުނީ 
ބަފައެއްގެ  ބަލާށެވެ؟  ސުވާލުކޮށްލަ  ޒަމީރާ 
ހައިސިއްޔަތުން،  މައެއްގެ  ހައިސިއްޔަތުން، 
މެއެވެ.   ވިޔަސް  ހައިސިއްޔަތުން  އެދުރެއްގެ 

އޮފް  ބިއުރޯ  ނޭޝަނަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އަހަރު  ވަނަ   2020 ސްޓެޓިކްޓިކްސްއިން 
ބަލާ  ނަތީޖާއަށް  ދިރާސާއެއްގެ  އާއްމުކުރި 

ތަމްރީނަކީ  އަސްކަރީ  ދެވޭ  ސިފައިންގެއިން  ބުނާނަމަ  ޙަޤީޤަތަށް 
ހަމައެކަނި ތަމްރީނެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ ޮބޑަށް އެކަން ގުޅިފައިވަނީ 
ހުއްބުލްވަޠަނުގެ  އަޚުލާގާއެވެ.  ރިވެތި  ކިޔަމަންވުމާއި  އަމުރަށް 
ޯލތްބާއި ކެރުމާއެވެ. އިސްނެގުމާއި ވަފާތެރިކަމާއެވެ. ހަރުދަނާކަމާއި 
ޢުމުރުގައި  ޒުވާން  އާދަތަކުން  ނުބައި  އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެވެ. 

ފުރުޞަތާއެވެ ޮއންނަ  އެކަހެރިވުމަށް 
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އިންސައްތައަކީ   43 އާބާދީގެ  ރާއްޖޭގެ  އިރު، 
ޒުވާނުންނެވެ. މި ދެންނެވި ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި 
18 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ 240،584 
ބައިވެރިވި  ދިރާސާގައި  އުޅޭއިރު  ޒުވާނުން 
41،942 މީހުން ބުނަނީ އެ މީހުންނަކީ އެއްވެސް 
ތައުލީމެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ހޯދާފައި ނުވާ ބައެއް 
ކަމަށެވެ. މި ހާލަތުގައި ތިބި އެތައް ޒުވާނުންނެއް 

ނުވަތަ  ހާލަތުގައި،  ހަނގުރާމައިގެ  ޤައުމުތަކަކީ، 
ނުކުންނަން  ބަޔަކު  ގިނަ  ދިފާޢުގައި  ޤައުމުގެ 
ޤައުމުގެ  ނުވަތަ  ހާލަތެއްގައި  ފަދަ  ޖެހިދާނެ 
ފަދަ  ޖެހިދާނެ  ބަލަހައްޓަން  ސަރަހައްދެއް  ބޮޑު 
ނަމަވެސް  ޤައުމުތަކެވެ.  އޮންނަ  ހާލަތެއްގައި 
ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި މިކަން އޮންނަނީ 
މިގޮތުން  ގޮތުގައެވެ.  ކަމެއްގެ  ވޮލަންޓިއަރ 

ބޭނުންނުވާ  ހިންގަން  ހަނގުރާމައެއް  ބަޔަކާއި 
ސުލްހަވެރި ތަހުޒީބު ގައުމެކެވެ. އެ ތަހުޒީބުކަމުގެ 
އެ  އަހަރުފުރޭ،   18 އުމުރުން  ވެސް  ތެރޭގައި 
 21 ޢުމުރުން  އަދި  ރައްޔިތަކު  ކޮންމެ  ޤައުމުގެ 
އަހަރު ނުފުރޭ އެ ޤައުމުގެ ދާއިމީ ރައްވެހީންގެ 
ހޯދާފައިވާ  ރަށްވެހިކަން  ސިންގަޕޫރުގެ  ތެރެއިން 
އޮންނަނީ  އުޅެން  މިލިޓަރީގައި  ޒުވާނަކު  ކޮންމެ 
ވެސް  ގައި  ތައިލެންޑް  މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ. 
ކޮންމެ  ނުފުރޭ  އަހަރު   30 ފުރި  އަހަރު   21
ފިރިހެނަކު 2 އަހަރުގެ ޚިދުމަތް ސިފައިންގެއަށް 

ޤުރުބާންކުރަންޖެހެއެވެ. 

ނޫނެވެ.  ވާހަކައެއް  އޮތް  ނިމުމެއް  މިއީ 
ތެރެއިން  ޤައުމުތަކުގެ  ބޮޑެތި  ދުނިޔޭގެ 
ފަރަންސޭސިވިލާތަކީ  އާއި  ސީނުކަރައާއި 
އަސްކަރިއްޔާއަށް  ހަކަތަ  ޒުވާންކަމުގެ  ވެސް 
ސްވިޑްންއާއި  ޤައުމުތަކެވެ.  ޤުރުބާންކުރަންޖެހޭ 
ފަދަ  އިޒްރާއީލް  މޮރޮކޯއާއި  ނޯރވޭއާއި 
ޤައުމުތަކުގައި ދެ ޖިންސް ގެ އެންމެނަށް ވެސް 
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުމަކީ މަޖުބޫރުކަމެކެވެ. 
ސައިޕްރަސް، ޑެންމާކް، ފިންލަންޑް، އެސްޓޯނިއާ 
ފަދަ ޔޫރަޕްގެ ކުދި އަދި މެދުމިނުގެ ޤައުމުތަކުގައި 
ވިސްނުން  ވެއްދުމުގެ  ސިފައިންގެއަށް  ޒުވާނުން 
ގެންގުޅެއެވެ. މި ގޮތުން ސިފައިންގެއަށް ވައްދާ 
ޒުވާނުންނަށް ހަނގުރާމަތަކުގައި ސީދާ ބައިވެރިވާން 
ތެރޭގެ  ސިފައިންގެ  ނެތަސް،  މަޖުބޫރުކޮށްފައި 
މަޖުބޫރެވެ.  އުޅެން  މަސައްކަތުގައި  ފަންނީ 

ވަކާލާތުކުރާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  މިނިވަންކަމަށް 
އެމެރިކާއަށް ވެސް ބަލައިލަމާތޯއެވެ؟ އެ ޤައުމުގެ 
އުމުރުން  ޒުވާނަކު  ކޮންމެ  މަތީ  އަހަރުން   18
26 އަހަރު ފުރެންދެން "ސެލެކްޓިވް ސާރވިސް 
ރެޖިސްޓަރީވާން  އޭޖެންސީގައި  ސިސްޓަމް" 
މިގޮތަށް  މާނައަކީތޯއެވެ؟  މީގެ  ޖެހެއެވެ. 
ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ފަހު، އެ ތިބެނީ އެ މުއްދަތުގެ 
ޖެހިއްޖެ  ނެރެން  ޚިދުމަތަށް  އަސްކަރީ  ތެރޭގައި 
ނަމަ ނުކުންނަން ޖެހިދާނެކަން އެނގި ތިބެއެވެ. 
ޒުވާނުންގެ  އިރު  ތިބޭ  ޕްރޮގްރާމްގައި  މި 
އެތައް  ހުޅުވެނީ  ތަޅުން  އެޅުވޭ  އަޚުލާގުގައި 
ފުރުޞަތެކެވެ. އެ ޒުވާނުންނަށް އެކި ކަންކަމުގައި 
ހެދުމުގެ  ތަމްރީނު  ވަޒީފާތަކުގެ  ލިބުމެވެ.  ލޯނު 

އެ ނުކުންނަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ކަންމައްޗަށެވެ. 
ބޮޑެތި  ގޯޅިތަކަށެވެ.  މާރާމާރީގެ  ހަމަނުޖެހުމާއި 
ހެދޭނެ  މަގުތަކަށެވެ.  ޖަރީމާތަކުގެ  ކުށްތަކާއި 
ފިޔަވަޅެއް  އެޅޭނެ  އަދި  ކުރެވޭނެކަމެއް  ގޮތެއް، 
އެހެން  ނޫނެކެވެ.  ބާވައެވެ؟  ނެތީ  ހަމަ  ވެސް 
ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދިދާނެއެވެ. އެ ތަޖުރިބާގެ 
ކުރެވިދާނެއެވެ.  ފަރުވާ  މާދަމާއަށް  އަލީގައި 
އެންމެންގެ  ނިޔަތެވެ.  ހެޔޮ  ބޭނުންވަނީ 

އެއްބާރުލުމެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އުމުރުން 17 
އަހަރު ނުވަތަ 18 އަހަރުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު 
ނުވަތަ ދޮޅު އަހަރު ދުވަހު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި 
ބައެއް  ހުއްޓެވެ.  އެބަ  ޤައުމުތައް  ޖެހޭ  އުޅެން 
ޤައުމުތަކުގައި ދެ ޖިންސްގެ މީހުނަށް ވެސް މިއީ 
ސިފައިންގެ  ފަހަރަށް  ގިނަ  ކަމެކެވެ.  މަޖުބޫރު 
ޚިދުމަތަށް ވަނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާ ޤައުމުތަކަކީ، 
ސިފައިންގެ  އަސްކަރިއްޔާގައި  ތަންތަނުގެ  އެ 
ތަމްރީނު ފުރިހަމައަށް ހަދާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 
ކޮންމެހެން އިތުރުކުރަންޖެހޭ ޤައުމުތަކެވެ. ބައެއް 

ވޮލަންޓިއަރުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ އިރު، ތިބެނީ، 
މަސައްކަތްތަކުގެ  ފަންނީ  އެކިއެކި  ސިފައިންގޭގެ 
އިތުރު  މުސާރައާއި  ރަނގަޅު  ވަޒީފާތަކުގައި، 
ފައިދާތަކާ ވެސް އެކުއެވެ. މިގޮތަށް މަސައްކަތް 
ކުރާ އިރު ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މީހެއްގެ ގޮތުގައި 

ނުޖެހެއެވެ.  އުޅޭކަށް  ކޮންމެހެން 

ދުނިޔެއިން  މިސާލެއް  ކިތަންމެ  މިފަދަ 
ޤައުމުތަކުގެ  އިސްލާމީ  އެބައޮތެވެ.  ފެންނަން 
މިސްރާއި  ޔޫއޭއީއާއި  ކުވައިތާއި  ތެރެއިން 
އަލްޖީރިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކަކީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 
މި  ތަންތަނެވެ.  މަޖުބޫރު  ވަންނަން  ޒުވާނުން 
އަނގަމަތީ ސަފުތައް  ހަނގުރާމައިގެ  ދެންނެވުނީ 
ރުކުރުވާލާފާނެ ޤައުމުތަކުގެ ވާހަކަދެއްތޯއެވެ؟ އެ 
މިސާލު ކަމުނުދާ ނަމަ ސިންގަޕޫރު ނަންގަވާށެވެ. 
އެއީ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިސާލު ޖަހަމުން 
އެ  ބަލައި  ނަމޫނާއަކަށް  ގައުމެކެވެ.  އަންނަ 
ވާން  ތަނުގައި  މި  ގޮތް  ކަންހިގާ  ޤައުމުގައި 
ސިންގަޕޫރަކީ  ތެދެކެވެ.  ގައުމެކެވެ.  ބޭނުން 
އެއްވެސް  ގައުމެކެވެ.  ކުޑަ  ފަދައިން  ރާއްޖެ 
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ފުރުސަތެވެ. ވަޒީފާ ހޯދަން ވެސް ފަސޭހަވުމެވެ. 
ނިޒާމުގެ  މި  އިރު  ފުރޭ  އަހަރު   26 ޢުމުރުން 
ދަފުތަރުގައި ނުހިމެނޭ ނަމަ އިސްވެ ދެންނެވުނު 
ފުރުސަތުތަކުން މަހުރޫމު ވާނެއެވެ. އަދި ފެޑެރަލް 
މަނާވެއެވެ.  ވެސް  ކުރިމަތިލުން  ވަޒީފާތަކަށް 
ތޯއެވެ؟  ހާލަތު  ރާއްޖޭގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 
ކަމެއް ނުކޮށް ތިއްބަސް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް 
އަގު  އެންމެ  ފަހުގެ،  އެންމެ  ކުރެވެއެވެ.  އެބަ 
ބޮޑު ފޯނު އަތުގައި އޮވެއެވެ. ކޮންމެ ޒުވާނަކަށް 
ސައިކަލެއް ހުރެއެވެ. ބޭނުން ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް، 
ކުރެވެއެވެ.  ވަގުތަކު  ކޮންމެ  ކަމެއް،  ކޮންމެ 
ކޮށްދެންޖެހޭ  ގައުމަށް  އުފަން  ތިމާ  ހަގީގަތުގައި 
ހުންނަނީ  ވެސް  މުޅީން  ނޯންނަފަދައެވެ.  ކަމެއް 
ޤައުމު ތިމާއަށް ކޮށްދެން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ. ޤައުމު 

ދެރުންތަކެވެ.   ހުންނަ  ދަރާފައި  ތިމާއަށް 

ދެވޭ  ސިފައިންގެއިން  ބުނާނަމަ  ހަގީގަތަށް 
ތަމްރީނެއް  ހަމައެކަނި  ތަމްރީނަކީ  އަސްކަރީ 
ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެކަން ގުޅިފައިވަނީ 
އަޚުލާގާއެވެ.  ރިވެތި  ކިޔަމަންވުމާއި  އަމުރަށް 
ކެރުމާއެވެ.  ލޯތްބާއި  ހުއްބުލްވަޠަނުގެ 

އިރު 18 އަހަރު ފުރުމަށް ފަހު، ޢުމުރުން 25 
އަހަރު ވަންދެން ޤައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ 
ނޫޅުނަސް  އަދި  އުޅުނަސް  ވަޒީފާގައި  ޒުވާނަކު، 
ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ހިންގޭ  ތެރެއިން  ސިފައިންގެ 
އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބޭތިއްބުން މުހިންމު 
ޙާލަތާއި  ޞިއްޙީ  މީހެއްގެ  އެ  ނޫންބާވައެވެ؟ 

ހައްޔަރުކުރެވޭ  ވެށިން  ކުށުގެ  ނިއުޒީލަންޑުގައި 
ޕްރޮގްރާމެއް  ކޭމްޕް"  "ބޫޓް  ޒުވާނުންނަށް 
ދެވޭ  ސްޓައިލަށް  އަސްކަރީ  މިއީ  ހިންގިއެވެ. 
ތަމްރީނުތަކެކެވެ.  ރަނގަޅުކުރުވާ  އަޚުލާގު 
ދަސްކޮށްދޭ  ހުނަރުތައް  ތަފާތު  ކޭމްޕްގައި  ބޫޓް 
ތަމްރީނުދިނުން  ތަޢުލީމާއި،  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 

ހަރުދަނާކަމާއި  ވަފާތެރިކަމާއެވެ.  އިސްނެގުމާއި 
އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެވެ. ނުބައި އާދަތަކުން ޒުވާން 
އުމުރުގައި އެކަހެރިވުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތާއެވެ. 
ރަނގަޅު  އަޚުލާގު  އުފެއްދުންތެރި،  އެހެންވީމާ 
ސިފައިންގެ  ހެދުމުގައި  ޒުވާނުން  ބަޔަކަށް 
ދުނިޔެ  ބޭހެކެވެ.  މުޖައްރިބު  ތަމްރީނަކީ 
ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ އީޖާދެކެވެ. ކަން މިހެން އޮތް 

ވެސް  ކުށަކީ  ކުރާ  މައްސަލަތަކާއި  ސުލޫކީ 
އަސްކަރިއްޔާގެ ވަކި ޔުނިޓެއްގައި މޮނިޓަރކުރެވޭ 
ބޭނުމަކީ  ނޫންބާވައެވެ؟  މުހިންމު  ކަންކަމަށްވުން 
މީހުން  ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ  ދިވެހި  ކޮންމެހެން 

ޕްރޮގްރާމް  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ހިމެނެއެވެ.  ވެސް 
މީހާގެ  ވަރުގަދަކުރުމާއި،  ސުލޫކު  ހިންގުމާއި، 
ވިސްނުން ހަރުދަނާކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ވެސް 
ބޫޓް  މިފަދަ  ކަންކަމެވެ.  ހުންނަ  ހިމަނާފައި 
އޭގެ  ފޮންޏެވެ.  ފިސާރި  ނަތީޖާ  ކޭމްޕްތަކުގެ 
ފައިދާގެ އަސަރު މުޅި ގައުމަށް ކުރިއެވެ. މިފަދަ 
ކަންކަމުން ޔަގީންވަނީ ޒުވާނުންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް 
ސިފައިންގެ  ބޭނުންވާކަމެވެ.  އެހީ  އަސްކަރީ 
ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ.  

ދިވެހީންގެ  ހެއްޔެވެ؟  ވިސްނާލަމާ  ނިކަން 
ޖީލެއް ހަލާކުވެ މި ދަނީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ދަލުގައި 
ދޫވެގެންނެވެ.  ކުށްތަކަށް  ބާގަނޑުތަކަކުން  ހުރި 
މަޅާލާން  ދެކޮޅަށް  އެކަމާ  މީހުން  ޖެހޭ  އަޅާލާން 
ކަމުން  މި  ނެތިގެންނެވެ.  އަތެއް  ކެރޭނެ 
އެންމެ  އޮތް  ހެދެން  މިއަދު  ސަލާމަތްވާން 
ބޭހެކެވެ.  އެންމެ  އޮތީ  ދެވެން  ފަންޑިތައެކެވެ. 
އެއީ ޒުވާނުން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ސިފައިންގެ 
ތަމްރީނަކުން  އަސްކަރީ  ހޯދުމެވެ.  އެހީތެރިކަން 
ތަރުބިއްޔަތު  ޒުވާނުންނަށް  މުއްދަތަކަށް  ވަކި 
ދިނުމެވެ. އެ ތަރުބިއްޔަތުން ހާނުވައި ގޭނުވުމެވެ. 
ކާމިޔާބު  މި  ގަބޫލުކޮށް  ތަޖުރިބާ  މި  ދުނިޔޭގެ 
އަސްކަރީ ވެކްސިން ޒުވާނުންނަށް ހަދިޔާކުރުމެވެ. 

އިތުރުކުރުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުމަކީ އުފެއްދުންތެރި، 
ރަނގަޅު  އަޚުލާގު  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ 
ބިނާކުރުމެވެ.  ޒުވާނުންތަކެއް  ޚިދުމަތްތެރި 
ދުރާލައި  މޮނީޓަރކޮށް  ހަރަކާތްތައް  ޒުވާނުންގެ 

ވެ.  މެ ޅު އެ ޅު ވަ ޔަ ފި

ކުޑަކުޑަ މިސާލެކެވެ. މީގެ 12 އަހަރު ކުރީން 
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ްސާޓްފ ާސޖަްނޓް ުމސާ ުފާއުދ

ފައާިދއްިނ ފުރިގްެނާވ މާޭވއެއް!
ބަހުންނަމަ   އިނގިރޭސި  ސަބުދެލި، 
ފޮނިމޭވާ  އަޅާ  ގަހެއްގައި  )Sapodilla(އަކީ 
ހުރެއެވެ.  ފުށްގޮތެއް  ވީމާ  ދޮން  މި  އެކެވެ. 
މީގެ ބޭރުތޮށި ހުންނަނީ ވިލާތު އަލުވީގެ ތޮށީގައި 
ސަބުދެލި  ކުލައެއްގައެވެ.  ގާތް  ކުލަޔާ  ހުންނަ 
މެކްސިކޯއިންނެވެ.  ފެނުނީ  ފުރަތަމަ  ގަސް 
އެއަށްފަހު ފިލިޕީންސުންނެވެ. ސަބުދެލި ގަހަކީ 
ގަހެކެވެ.  ހެދޭ  އުސްމިނަށް  މީޓަރުގެ   40-30
ސަބުދެލީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. ބައެއް 
ވަށްކޮށެވެ.  ހުންނަނީ  ސަބުދެލި  ވައްތަރުގެ 
އަނެއް ބައި ވައްތަރު ހުންނަނީ ދިގުކޮށެވެ. ވަށް 
ސަބުދެލީގެ ވަށަމިނުގައި 4-8 ސެންޓިމީޓަރުވަރު 

ހުރެއެވެ.  

ވަރަށް  ދިވެހިންނަށް  ސަބުދެއްޔަކީ 
އަނގަޔަށް  ސަބުދެއްޔަކީ  މޭވާއެކެވެ.  އާންމު 
މީރު ފޮނި މޭވާއެކެވެ. މި މޭވާގައި ވެސް ތަފާތު 
މަޢުދަންތަކާއި، ވިޓަމިންތައް އެކުލެވިފައި ވެއެވެ. 
މޭވާއެއްގެ ގޮތުގަޔާއި، ކައްކައިގެންނާއި، އެނޫން 

ވެސް ގޮތްގޮތައް ސަބުދެލި ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ަސުބެދލްިނ ލިބޭ ިޞއްޙީ ފައާިދތައް

ޖާަރީސމުތުަކްނ ަރއާްކތެރިކޮްށދޭ

ސަބުދެލީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް "ޓެނިން" 
އެންޓި  އަދި  ޕޮލީފީނޯލިކް  ކިޔާ   )Tannin(
އޮކްސިޑެންޓް ކަމްޕައުންޑެއް ހުރެއެވެ. ޓެނިން 
ފަދަ  ވައިރަސް  ބެކްޓީރިޔާ،  ޕެރަސައިޓް،  އަކީ 
މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ދެކޮޅަށް  ޖަރާސީމްތަކާއި 
ދުޅަތަކާއި  އިތުރުން،  ލިބިފައިވުމުގެ  ބާރު 
ގާބިލިއްޔަތު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ދެކޮޅަށް 

ލިބިފައިވާ މާއްދާއެކެވެ. 

ަބނޑުހުިކމްުނ ުދުރކޮްށދޭ

ސަބުދެލީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިބަރު 
ސަބުދެލި  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ހުރެއެވެ. 
ފަސޭހައިން  ލުއިކޮށްދީ،  ބަނޑުހިކުން  ކެއުމުން 

އާންމުކޮށް  އަދި  ވެއެވެ.  ދެވޭގޮތް  ބޮޑުކަމު 
ފަދަ  ބަނޑުހިކުން  ބޭނުންކުރާނަމަ،  ސަބުދެލި 

މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއެވެ.

ފުއްޕާމޭގެ ކްެނަސުރްނ ަރއާްކތެރިކޮްށދުިންނ

މިންވަރަކަށް  އެކަށޭނަ  ސަބުދެލީގައި 
ވިޓަމިން އޭ އަދި ވިޓަމިން ސީ އެކުލެވިގެންވެއެވެ. 
ވިޓަމިން ސީއަކީ ފްރީ ރެޑިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން 
ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދީ، ތަފާތު 
މާއްދާ  މިންޖުކޮށްދޭ  އެޅުންތަކުން  ޖަރާސީމް 
އެކެވެ. ވިޓަމިން އޭއަކީ އަނގަޔާއި، ފުއްޕާމޭގެ 

ކެންސަރުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މާއްދާ އެކެވެ.

ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ  	 ހިރުގަނޑު  ދަތްތަކާއި 
ބެހެއްޓުން

ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ބާރު ރަނގަޅުކޮށްދިނުން 	
ފްރީ ރެޑިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް  	

ލިބޭ ގެއްލުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
)މުސްކުޅިވުން(  	 ދުވަސްވުން  އުމުރުން 

ލަސްކުރުވުން
ކެންސަރުން  	 ކަހަލަ  ބައެއް 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
ދަގަނޑުގެ  	 ހިމެނޭ  ކާނާގައި  ހަށިގަނޑަށް 

ބައި ނެގުން އިތުރުކުރުވުން
ފުއްޕާމޭ ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ބެހެއްޓުން 	
ޖެހުމުން  	 ރޯގާ  އަރިދަފުސް  މާގިނައިން 

ދުރުކުރުން
ތަފާތު  	 ޖެހޭ  ސަބަބުން  ޖަރާސީމްގެ 

ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
ފުރަގަސްފަރާތު ބަލީގެ އުނދަގޫ ލުއިކުރުން  	

ނުވަތަ އެކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ސަރުބީގެ މިންވަރު  	

ހަމަހަމަ މިނެއްގައި ބެހެއްޓުން
ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ހަކުރުގެ މިންވަރު  	

ހަމަހަމަ މިނެއްގައި ބެހެއްޓުން

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން 	
ަސުބެދލްިނ ލިބޭ އެހްެނ ަބއެއް ފައާިދތައް 

ފާރުގަނޑު  	 އުފެދޭ  ހަށިގަނޑުގައި 
ފަސޭހަވުން އަވަސްކުރުވުން

ގެއްލުމުން  	 ލިބޭ  ސެލްތަކަށް  ހަށިގަނޑުގެ 
ރައްކާތެރިކުރުން
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ފަޚުރުވެރި ސިފައިންނަށް ީވމައެވެ!ފަޚުރުވެރި ސިފައިންނަށް ީވމައެވެ!
ހުރިހާ ކުދިންގެ ބައްޕައިން އެތިބީ ގޭގައި، ހުރިހާ ކުދިންގެ ބައްޕައިން އެތިބީ ގޭގައި، 

ޮކއްޮކގެ ބައްޕަ ގޭގައި ނެތީ ކީއްވެ؟ޮކއްޮކގެ ބައްޕަ ގޭގައި ނެތީ ކީއްވެ؟

ޙައްސާސީ  ޤައުމީ،  މިފަދަ  ނޭނގެނީ 
ބައްޕައިން،  ކުދިންގެ  އެ  ދަނޑިވަޅުތަކުގައި 
ރައްޔިތުންނަށް   ޓަކައި،  ޤައުމަށް   މަންމައިން 
ޓަކައި  މުސްތަޤުބަލަށް   ކުދިންގެ  އެ  ޓަކައި، 

މަސައްކަތެވެ. ކުރާ  ބުރައާއި  އުފުލާ 

ފެށިގެން  ހިސާބުން  ކުރި  ލޮކްޑައުން  މާލެ 
ތިން  ގާތްގަނޑަކަށް  މަރުކަޒުގައި  ސިފައިންގެ 
އެ  ތެރޭގައި  ސިފައިންގެ  ތިބި  ވަންދެން  މަސް 
ދުވަސްވަރު މި ވާހަކަ ނުދައްކާ ދުވަހެއް ނުދެއެވެ. 
އެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފެންކަޅި ނުވާ 

ނެތެވެ. ބަފަޔަކު 

ބޭނުންވި  އެންމެ  އަނބިދަރިން  އަމިއްލަ 
މަސައްކަތްކުރީ  ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ  ދަނޑިވަޅު، 
ޖޯޝާއި ފޯރީގައެވެ. ބަލިމަޑުކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް 

އެހެންނަމަވެސް  ވިއެވެ.  ސިފައިންނެއް  އެތައް 
"އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމު" ކަމަށްވީތީ ރައްޔިތުންގެ 
ޓަކައި،  ފިލުވައިދިނުމަށް   ހޫނުކަން  ބަނޑުހައި 
އެ މީހުންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
ރެޔާއިދުވާލު  ދިޔައީ  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  
ޕޮޒިޓިވްވެ  ބައްޔަށް  ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތް 
ކޮޅަށް ތިބެވޭ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ނެތްއިރު ވެސް 
ކަށިން ހިތްވަރު ނެރެގެން ނުކުތީ ރައްޔިތުންނަށް  
ފެސިލިޓީތައް  ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ޓަކައި، 
ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ. އެކަމުން އަވަދިވިއިރު، އިތުރު 
ބައްޔަށް  ނުރައްކާތެރި  މި  ސިފައިންނެއް  އެތައް 

ވެފައެވެ. ޕޮޒިޓިވް  އޮތީ 

އެނދުމަތިވެ،  ބަލިވެ  ދަރިން  އަމިއްލަ 
އުޅުނުއިރު،  ވޭނުގައި  ބަލީގައި  މި  އަނބިން 

ބައްޔަށް  އަނބިމީހާ  މާބަނޑު  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި 
ޕޮޒިޓިވްވެ، ނުރައްކާތެރި ފައްތަރެއްގައި ވީހިނދު 
ވެސް ކުޑަމިނުން ހާލު ބަލާލަން ދެވޭ ވަރަށްވުރެ 
ފަޚުރުވެރި  ދަށުގައެވެ.  އޮތީ  ހާލަތު  ޤައުމުގެ 
ސިފައިންގެ އަނބިން ވަރަށް ގިނަ ޤުރުބާނީތަކެއް 
ވިއެވެ. ދަރިން ބެލުމާއި ޢާއިލާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ 
ޒިންމާ މިފަދަ ޙައްސާސީ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް، 

އަދާކުރިއެވެ.  ވެސް  އެކު  ގޮންޖެހުންތަކާ 

ޮކވިޑް-19ގެ  ކުރިމަތިވި  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  މިއީ   
ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޮލކްޑައުންކުރުމާ އެކު، ގާތްގަނޑަކަށް 
ހުރިހާ ގެއަކުންމެ އިވުނު އަޑެކެވެ. ތުއްތުތުއްތު ކުދިންގެ މި 
ޝަކުވާ މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް އަޑުއަހަން ކެތްނުވާނެކަން 
ޔަޤީނެވެ. އެންމެ ޮބޑު އަސަރެއް ހިތަށް ކުރީ ޮލކްޑައުންވުމާ 
އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި ހުސްއަތާ އަނބިދަރިން، 
ޢާއިލާ ގާތަށް ދިޔަ ބައްޕައިން ފެނި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

އެ  ދަރިން  ސިފައިންގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  ބާރުގައި  ދިފާޢީ 
ސުވާލު ކުރީމައެވެ. އެ ކުދިންގެ ޚިޔާލަށް އަންނަނީ ޮލކްޑައުންގެ މާނައަކީ 

ހުރިހާ އެންމެން އެކީގައި ގޭގައި ތިބުން ކަމެވެ.

ުދ ީޙ ުދ ަވ ަމ ްޙ ުތ ައ ަޢ ްމ  ަޒ
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ދިމާވި  ދުވަހު  އިހަކަށް  ދެވުނީ  ކިޔައި  މި 
ސިކުނޑީގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަދައިން  ކަމެއް 
ވޭނީ  މަންޒަރުތަކެވެ.  ހިތްދަތި  ހަރުލާފައިވާ 

ވެ.  ކެ ތަ ޑު އަ

ތާރީޚުގެ  ވާހަކައެވެ.  ވިހީގެ  ދެހާސް  އާދެ، 
ސިފައިންގެ  އުކާލާއިރު  ފަހަތަށް  ޞަފުޙާތައް 
ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތް  ބުރަ  މިންނެތް 
ކުރިމަތިވި  ޤައުމަށް  މި  ކުރެވެއެވެ.  ވަޒަން 
ޤައުމު  ހަމަލާތަކުން  އެ  ހަމަލާތަކެވެ.  ޢުދުވާނީ 
ސިފައިންވީ  ދިވެހި  ޓަކައި  ސަލާމަތްކުރުމަށް  
ޝަހީދުވި،  ހަމަލާގައި  އެ  ޤުރުބާނީއެވެ. 

ސިފައިންނެވެ.   ޝަރަފުވެރި 

ދިމާވީ،  ދިވެހިންނާ  ކުރިން  ކޮވިޑް-19ގެ 
ބިރުވެރި  ޝިގެއްލާގެ  ބޮޑުރޯގާއާއި  ބިރުވެރި 
ފަހުގެ  ކުރިން،  ކޯވިޑަށްވުރެ  ދުވަސްވަރެވެ. 
ރޯގާގެ  ބޮޑު  އެންމެ  ދުށް  ރާއްޖެ  ތާރީޚެއްގައި 
ވެސް  ދުވަސްވަރު  ޝިގެއްލާގެ  ދުވަސްވަރާއި 
ޞިއްޙަތާއި  އަމިއްލަ  އިސްކުރީ،  ސިފައިން 
ޤައުމާއި  ދިވެހި  ކުރިއަށް  ފުރާނައިގެ 

  . ވެ ނެ ން ތު ޔި އް ރަ

ފެނުނު  ތެރޭގައި  ލޮކްޑައުން  ކޮވިޑްގެ 
ކުރިއެވެ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  އަމިއްލައަށް  ފަދައިން 
ބޮޑު ރޯގާގެ ދުވަސްވަރު ބަލި މީހުންގެ ގޭގެއަށް 
އެ  ބަހާފައިވެއެވެ.  ކައްކައިގެން  ބަތްޕެން 
މީހެއް  އާދައިގެ  ވެރިއެއް،  މަސައްކަތްކުރުމުގައި 
ސިފައިންގެ  އޭރު  މަސައްކަތުގައި  އެ  ނެތެވެ. 
ޢަމަލީ  ދީދީ  އިސްމާޢީލް  މީރުބަހުރު  ކޮމާންޑަރު 
ގޮތުން އުޅުއްވިއެވެ. އެކަމުގެ ތެރޭގައި އެ ރޯގާގެ 
ޝިކާރައަކަށް ޚުދު އެ މަނިކުފާނު ވެސް ވިއެވެ. 
ބަދަލުގައި  އޮވެވަޑައިގަތުމުގެ  ގޭގައި  ނަމަވެސް 

އިސްކުރެއްވީ ޤައުމީ ޚިދުމަތެވެ. މިއީ ސިފައިންގެ 
ފަރާތުން އިހުން ފެށިގެން ފެންނަމުން ދިޔަ ނަމޫނާ 

މިސާލެވެ.

ޝިގެއްލާ ތެރޭގައި ބަލި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް 
ރެއަކުން  އެންމެ  ތަނުގައި  ހުރި  އޭޑީކޭ  މިހާރު 
ފަޚުރުވެރި  މި  ވެސް  ހެދީ  ފެސެލިޓީއެއް  ވަގުތީ 

ސިފައިންނެވެ. 

އެރި  ސަރަހައްދަށް  އޭޝިއާ  ފަހުން  އޭގެ 
ޢާއިލާތަކުގެ  ސިފައިންގެ  ކާރިސާގައި  ސުނާމީ 
ގެއްލިގެން  މީހުން  ބައެއް  ނިޔާވެ،  މެންބަރުން 
އުޅުނުއިރު ވެސް ޚިދުމަތުގައި އެތައް ސިފައިންނެއް 

އުޅުނެވެ. ދުރުގައި  ޢާއިލާތަކާ  ދުވާލު  ރެއާއި 

މުހިންމު،  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ތާރީޚުން  މިއީ 
މަދު ކަންތައްތަކެވެ. މިހާރު ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ 
ކޮންމެ  ނާދެއެވެ.  ބަދަލެއް  މަސައްކަތަކަށް 
ދުވަހަކުހެން ދިމާވާ އެކި ހާދިސާތަކުގައި އެންމެ 
އިސް ސަފުގައި ތިބީ ސިފައިންނެވެ. ބަލި މީހަކު 
ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން އެހީތެރިވާން ޖެހުނުކަމުގައި 
ހިނގިކަމުގައި  ހާދިސާއެއް  އަލިފާނުގެ  ވިޔަސް، 
ވިޔަސް، ވިއްސާރަވެގެން ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއް 
ފެންބޮޑުވެ  ނުވަތަ  ވިޔަސް  ހިނގިކަމުގައި 
މަގުތަކުން ފެން ހިންދަން ޖެހުނުކަމުގައި ވިޔަސް، 
ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލިކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ 
ވެއްޓުނުކަމުގައި  ގަސްތައް  ވިއްސާރައިގައި 
ބެލުމެއް  ހާލަތަށް  އެ  ވަގުތަކަށް  އެ  ވިޔަސް 
ގެއްލުމަކުން  ލިބިދާނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ނެތި 
އިސްނަގަނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ސަލާމަތްކުރުމަށް 

ސިފައިންނެވެ.

މިއީ މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް  ޓަކައި 

ފަޚުރުވެރި ސިފައިން ވަމުންދާ ޤުރުބާނީތަކެވެ.

ޤައުމަށް  އެކުމެ،  ކަމަކާ  ހުރިހާ  މި 
ޤައުމާއި  ހަމަލާއަކުން  ޢުދުވާނީ  ކުރިމަތިވެދާނެ 
ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ވެސް އެންމެ ކުރީ 
ސަފުގައި ތިބީ ހަމަ މި ފަޚުރުވެރި ސިފައިންނެވެ. 
ޝައްކެއް  ކުޑަވެސް  ރައްޔިތުން  ރާއްޖޭގެ  މިއީ 
ރައްޔިތުންގެ  މިއީ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ކުރާނެ 
ހިތްތަކުގައި ދިވެހި ސިފައިންނަށް  ޓަކައި ލޯތްބާއި 

ސަބަބެވެ.  ނެގެމުންދާ  ބިންވަޅު  ޝުކުރުން 

ނަމަވެސް އެއްކަލަ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އޭނާގެ 
ޤުރުބާނީ  ވަމުންދާ  ޓަކައި  ޤައުމަށް   ބައްޕަ 
ކޮއްކޮގެ  އެހެންކަމުން  ނޭނގިދާނެއެވެ.  މިއަދު 
ބައްޕީ ގޭގައި ނެތީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް މާދަމާ އެ ކުއްޖާ، އެ ބައްޕައަށް  
ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ 
ޓަކައެވެ.  ވަގުތަށް  ހޭދަކުރި  ޓަކައި  ޤައުމަށް  
ފުރާނައަށް  ހިމާޔަތުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމާއި 
ބެލުމެއް ނެތި ކުރި ހިތްވަރަށް ޓަކައެވެ. އެންމެ 
ކައިރީ  ކުދިން  އެ  ވެސް  ހާލަތުގައި  ބޭނުންވާ 
ޤައުމީ  ވެސް  ވަގުތު  ބޭނުންވި  އެންމެ  ތިބެލަން 
ތިބި  ކޮށްގެން  ޓަކައެވެ.  ތިބިކަމަށް  ޚިދުމަތުގައި 
ބެހެއްޓީތީއެވެ.  އަމަލުތައް  އެއްގޮތަށް  ހުވަޔާ 
ކިޔައިނުދެވުނަސް  ޒިންމާތައް  ޖެހޭ  އުފުލަން 
ނޭވާއާ  ފަހު  އެންމެ  އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާ  އެ 
ހަމައަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރީތީއެވެ. އެ ނުގުޑާ 
ޢަޒުމުގައި އެ ދަރިފުޅާއި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް  
ޓަކައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަށެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ 

ވީމައެވެ. ސިފައިންނަށް  ފަޚުރުވެރި 

*  *  *  *  *
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ޛިކުާރ މިސްކިތް ހުރި ތަނުގައި ވަގުީތ މިސްކިތެއް ބިާނކުރުމަށް ޛިކުާރ މިސްކިތް ހުރި ތަނުގައި ވަގުީތ މިސްކިތެއް ބިާނކުރުމަށް 

ސިފައިން ކުރި ބުރަ އަދި އަވަސް މަސައްކަތް!ސިފައިން ކުރި ބުރަ އަދި އަވަސް މަސައްކަތް!

ގުޅުންހުރި  ރައްޔިތުންނާ  ސިފައިންނަކީ 
އެހީތެރިކަން  އަވަސް  ކަންކަމުގައި  އިޖުތިމާޢީ 
ފާއިތުވި  ބައެކެވެ.  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  އަބަދުވެސް 
ލޯކަލް  ދުވަސްވަރު  އެކި  ބަލާއިރު  މާޒީއަށް 
ބުރަ  ސިފައިންކުރި  ހެދުމަށް  މާރުކޭޓްތައް 
އަަވަސް  މިސްކިތްތައް  ވަގުތީ  މަަސައްކަތްތަކާއި 
ނިންމުމަށް  ބިނާކޮށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ 
އެތައް  ފަދަ  މަސައްކަތް  ބުރަ  ކުރި  ސިފައިން 
އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގައި ސިފައިން 
ނިންމަން  އަވަހަށް  ދައްކާފައެވެ.  ނަމޫނާ  ވަނީ 
ސަރުކާރުން  މަސައްކަތް  އެފަދަ  ބޭނުންވާ 
ސިފައިންނާ ހަވާލު ކުރަނީ ވެސް ސިފައިންނަށް އެ 
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާއި 

އޮންނާތީއެވެ.   އިތުބާރު 

ވެސް  އަހަރު  ވަނަ   2021 މިގޮތުން 
އެކު  ގޮންޖެހުންތަކާ  މަސައްކަތެއް  މުހިންމު 
ސިފައިން  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ކުރު  ވަރަށް 
މަޖީދީމަގުގައި،  އާދެ!  ނިންމާފައެވެ.  ވަނީ 
ވަގުތީ  ބިމުގައި  ހުރި  މިސްކިތް  ޛިކުރާ  ކުރީގެ 
މިސްކިތެއް މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ 

ކުރިން އަޅައިދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން 
އެމްއެންޑީއެފުން  އެމްއެންޑީއެފާއެވެ.  ހަވާލުކުރީ 
އެންމެ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ކުރުުމުގައި  މަސައްކަތް  މި 
މިސްކިތް  ވަގުތީ  މި  ސިވެކެވެ.  އިސްފަރާތަކީ 

ކާނަލް މުޙައްމަދު އިނާޔަތު ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި 
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ކުރީގެ ޛިިކުރާ 
މިސްކިތެއް  ވަގުތީ  ބިމުގައި  ހުރި  މިސްކިތް 
ސިވެކާ  މިިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  އެޅުމަށް 

ބިން  ހުރި  މިސްކިތް  ޛިކުރާ  ކުރީގެ  އެޅުމަށް 
 31 މަހުގެ  މާރިޗު   2021 ފެށީ  ސާފުކުރަން 

ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ 

ސިވެކްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ ލެފްޓިނަންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރީ، 2021 އޭޕްރީލް 4 ވަނަ 
ދުވަހުއެވެ. 

ކުރިއަށް  ފަށައިގެން،  މަސައްކަތް  މި 
ނުވާ  ވެސް  އަންދާޒާކޮށްފައި  ކުރިން  ދަނިކޮށް، 

ޯކްޕަރްލ ުމަޙްއަމުދ ަޔީޒުދ ަސީޢުދ
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ފަުރތަމަ އެތުަނގައި ުބޑު އެޅުމުގެ މަަސްއކަތް ފުެށމުގެ ގޮތްުނ އެތްަނ 
ކްޮނަނނިކްޮށ، މިނިކަށިތަކްެއ ފުެނނީ. މިނިކަށިތްައ ފުެނާމއި ގުޅިގްެނ 
އްިސާލމިކް މިންިސޓްރީގެ އުިރާޝުދގެ ަދުށްނ އެކާަމމުެދ ޢަމުަލކާުރެނ 
ގޮތްެއ އެމިންިސޓްރީއްިނ އްަނގްަނެދްނ މަަސްއކަތް ުހްއާޓލްަނޖުެހުނ. 
އްެނގީ  އަޅުގަނޑުމްެނަންށ  މިންިސޓްރީއްިނ  އްިސާލމިކް  ފުަހްނ 
މްިސިކތް އާަޅ ަސަރހްައުދ އްެއކްޮށ ކެޮނ، ވެލިތްައ ފާުރާނ މިނިކަށިތްައ 

ެނގުމްަށ. 

ކުރިމަތިވިއެވެ. ގޮންޖެހުމަކާއި 

އެޅުމުގެ  ބުޑު  ތަނުގައި  އެ  "ފުރަތަމަ 
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެތަން ކޮންނަނިކޮށް، 
ފެނުމާއި  މިނިކަށިތައް  ފެނުނީ.  މިނިކަށިތަކެއް 

ކޮނުމުގެ  ބިން  އެ  ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީއާ 
ގުޅުންހުރި  މިނިސްޓްރީއާ  ހެރިޓޭޖް  ތެރޭގައި 
ގެންދިޔައީ.  މިނިސްޓްރީން  ހެރިޓޭޖް  ތަކެތި 
ބެލުމުގެ  ބޭފުޅުންގެ  މިނިސްޓްރީގެ  އިސްލާމިކް 
ނަގައި  މިނިކަށިތައް  ފުރާނައި  ވެލިތައް  ދަށުން 

ވަގުތު ކުޑަވުމުން އެ ތަންތަނުން މި މަސައްކަތްތަކާ 
ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  ހޯދަންޖެހޭ  ގުޅިގެން 
ލަސްތަކެއް ވުމެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވި 
އަނެއް ގޮންޖެހުމަކީ މުޅި އެ ގޯއްޗަކީ މިސްކިތް 
ކަމަށް ވުމުން މިސްކިތް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
ބަހައްޓާނެ ޖާގަ އެ ތަނުގައި ނެތުން ކަމަށް ވެސް 
ހާމަކުރެއްވިއެވެ.  އިނާޔަތު  ކާނަލް  ލެފްޓިނަންޓް 
މި ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް ސިވެކުން 
މި މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް އަދި އެހާ އަވަސް 
މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެޅި  ބިމުގައި  ހުރި  މިސްކިތް  ޛިކުރާ 
ޕްރޮޖެކްޓްގައި  ބިނާކުރުމުގެ  މިސްކިތް  ވަގުތީ 
ސިވެކްގެ ފަރާތުން މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ، ޕްރޮޖެކްޓް 
މަސައްކަތްކުރެއްވީ  ގޮތުގައި  މެނޭޖަރެއްގެ 
ޝިފާޢުއެވެ.  މުޙައްމަދު   2 އޮފިސަރ  ވޮރަންޓް 
ލީޑަރޝިޕްގެ  ޝިފާޢުގެ   2 އޮފިސަރ  ވޮރަންޓް 
ދިޔައީ  ސިފައިން  ބުރަކޮށް  ވަރަށް  ދަށުން 
މަސައްކަތްކުރަމުން  މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 
ދިޔަ ސަރަހައްދު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ވައިސް ޗީފް 
ޖެނެރަލް  ބްރިގޭޑިއަރ  ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް 
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފާއި ސަރވިސް ކޯރގެ 
ކޮމަޑާންޓް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޙާމިދު ޝަފީޤު  

އިރުޝާދުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  އިސްލާމިކް  ގުޅިގެން 
އެ  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  މެދު  އެކަމާ  ދަށުން 
މިނިސްޓްރީން އަންގަންދެން މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން 
މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  ފަހުން  ޖެހުނު. 
އަޅާ  މިސްކިތް  އެންގީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހެދީ." ވަގުތީ މިސްކިތް އެޅުމަށް ފުރަތަމަ ދިމާވި 
ކޯޑިނޭޓަރ  ޕްރޮޖެކްޓް  ސިވެކްގެ  ގޮންޖެހުންތައް 
އިނާޔަތު  މުޙައްމަދު  ކާނަލް  ލެފްޓިނަންޓް 

ހާމަކުރެއްވިއެވެ.  

ވަގުތީ  ބިމުގައި  ހުރި  މިސްކިތް  ޛިކުރާ 

ފުރާނައި  ވެލިތައް  ކޮނެ،  އެއްކޮށް  ސަރަހައްދު 
މިނިކަށިތައް ނެގުމަށް. އެއީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު 
މަސައްކަތެއް. އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް 
އެއީ  ދިމާވި.  ކަމެއް  އެހެން  ވެސް  އަނެއްކާ 
ގާތަކާއި  މަހާނަ  ތަނުން  އެ  ތެރޭގައި  ކޮނުމުގެ 
ހިސާބުން  އެހާ  ފެނުން.  ތަކެތި  އާސާރީ  ބައެއް 
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ވެސް މިކަމުގެ ތެރެއަށް 
ހެރިޓޭޖް  މިނިސްޓްރީއާއި  އިސްލާމިކް  ވަދެ 

ވެލިފުރާނައި  ކޮނެ  ބިން  އެ  އެޅުމަށް  މިސްކިތް 
ޢަމަލީ މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ  ނިމިގެން މިސްކިތް 
ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   16 އޭޕްރީލް   2021 ފެށީ 
މި  ދުވަހެވެ.  ވަނަ   4 މަހުގެ  ރަމަޟާން  އެއީ 
ގޮންޖެހުމެއް  އިތުރު  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް 
ކުރިމަތިވީ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް 
އޮފީސްތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ޖެހުމުން  ފަށަން 
ހުންނަ  ހުޅުވާފައި  ފިހާރަތައް  އަދި  އިދާރާތަކާއި 

އެވެ.   ވި އިގެންނެ ވަޑަ

ބިނާކުރި  ތަނުގައި  ހުރި  މިސްކިތް  ޛިކުރާ 
ވަގުތީ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތް 
ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ވައިސް  ބައްލަވާލެއްވުމަށް 
ފޯސް އެ ސައިޓަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2021 އޭޕްރީލް 
22 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:36 ހާއިރުއެވެ. 
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އަރިހުގައި 
ބްރިގޭޑިއަރ  ކޮމަޑާންޓް  ކޯރގެ  ސަރވިސް 
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އެމްއެންޑީއެފް  ޝަފީޤާއި  ޙާމިދު  ޖެނެރަލް 
ކޮމާންޑިންގ  އިންޖިނިއަރސްގެ  މިލިޓަރީ 
އޮފިސަރ ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް އަޙްމަދު ޝާރިމާއި 

ބޭނުންވާ  ޕަވަރ  މޭން  އިތުރު  "ސިވެކަށް 
ކަމަށް ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ދެންނެވި 
ވަގުތުން ފެށިގެން މިލިޓަރީ އިންޖިނިއަރސްއިން 

ލޮޖިސްޓިކްސް  އެންޑް  ސްޓޮކް  އިތުރުން  ޓީމުގެ 
ޓީމާއި މެއިންޓަނަންސް ޓީމާއި އަދި ފެން ވައިރުކުރާ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  ޓީމެއް  ހިމެނޭ  މީހުން 
މި  ޖޮއިންވި.  މަސައްކަތަށް  މި  ތެރެއިން 
ހުންނެވީ  އިސްކޮށް  އެންމެ  މަސައްކަތުގައި 
ދެން  ސަރ.  ޝާރިމް  އޮފިސަރ  ކޮމާންޑިންގ 
އިތުރުން ސައިޓް ސްޕަވައިޒަރެއްގެ  އަޅުގަނޑުގެ 
ކުރެއްވީ  މަސައްކަތް  އިސްކޮށް  އެންމެ  ގޮތުގައި 
ނާޒިމް.  އިބްރާހީމް   2 އޮފިސަރ  ވޮރަންޓް 
އަޅުގަނޑުމެން، އެމްއީގެ އޮފިސަރުންނާއި ވޮރަންޓް 
އޮފިސަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ޓީމްތަކަށް ބަހާލައިގެން 
މިސްކިތް  ވަގުތީ  ކުރަމުންދިޔައީ.  މަސައްކަތް 
ކުރަންހުރި  ނުނިމި  ތަނުގައި  އެ  ނިންމުމަށް 
ހުރިހާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ އަޅުގަނޑުމެން 
ކުރީ.  މަސައްކަތް  ވާސިލުވުމަށް  އަމާޒަށް  އެއް 
ގަޑިއަށް  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތުން  ކުރި  އެގޮތަށް 
ނިންމާލެވުނީ." ވަގުތީ މިސްކިތް އަވަސް ކުރުމަށް 
އިންޖިނިއަރސް  މިލިޓަރީ  އެމްއެންޑީއެފްގެ 

ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ މޭޖަރ މުޙައްމަދު 
މި  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ބައިވެރިވެ  ވެސް  ޝާޚީ 
ޒިޔާރަތުގައި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް 
ވަނީ 2021 އޭޕްރީލް 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ހުކުރު 
ނަމާދު އެ މިސްކިތުގައި ކުރުމަށް ކޮމާންޑަރ އިން 
ބޭނުންފުޅުވެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަދި  ޗީފް 
ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ ޓާގެޓަށް ވާސިލުވުމަށް 
ބޭނުންވާނެކަން  ޕަވަރ  މޭން  އިތުރަށް  ސިވެކަށް 
ހާމަކުރައްވައި މަސައްކަތް އަަވަސްކުރެވޭނެ ގޮތުގެ 

ދެއްވާފައެވެ.  އިރުޝާދު 

މި  ފޯސްގެ  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ވައިސް 
މިލިޓަރީ  އެމްއެންޑީއެފްގެ  އެކު،  އިރުޝާދާ 
އަދި  އިސްފަރާތްތަކާއި  އިންޖިނިއަރސްގެ 
ކޮމާންޑަރުން  އިސް  ކޯރގެ  ސަރވިސް 
މަޝްވަރާކުރައްވައި، މަސައްކަތް އަވަސް ކުރެވޭނެ 

ރޭއްވެވިއެވެ.  ކަންތައްތައް  ގޮތަށް 

ޔުނިޓްގެ  ހުއްޓާލާފައި،  ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް 
ޛިކުރާ  ފެށީ  މަސައްކަތް  ސިފައިން  ހުރިހާ 
މިގޮތުން  ނިންމުމަށް.  މަސައްކަތް  މިސްކިތުގެ 
ޓީމާއި މޭސަންސް  ވެލްޑިންގ  ޓީމާއި،  ވަޑާންގެ 

ޔުނިޓްގެ  އެ  ކުރިގޮތް  މަސައްކަތް  )އެމްއީ( 
ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ މޭޖަރ މުޙައްމަދު 
ކޮށްދެއްވިއެވެ.   ތަފުސީލު  ކުރުގޮތަކަށް  ޝާޚީ 

2021 އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހު މިލިޓަރީ 
އެކި  އެމްއެންޑީއެފްގެ  އިންޖިނިއަރސްއާއި 
ބައިވެރިވެ،  މަސައްކަތުގައި  މި  ޔުނިޓްތަކުން 
ގިނަގުނަ  ކުރުމަށް  އަވަސް  މަސައްކަތް 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ. މިގޮތުން ކުރި ބައެއް 
އޭރު  ތަނުގައި  އެ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ 
ނެތިފައިހުރި  ބޭނުން  ނެގުމާއި  ކުނިތައް  ހުރި 
މެޓީރިއަލްސް ނެގުމާއި ފިރިހެނުންގެ ފާޚާނާބަރިއާއި 
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ވުޟޫކުރާ  ފާޚާނާބަރިއާއި  އަންހެނުންގެ  އަދި 
ދެ  އެ  އިތުރުން  ޖެހުމުގެ  ޓައިލްސް  ބައިގައި 
ތަނުގައި ފެން ވައިރު ކުރުމާއި ނެވިލޯނު އެޅުމާއި 
މަސައްކަތްތައް  ފަދަ  އެޅުން  ފަތި  ބޯޑަރު  އަދި 
ހެދުމާއި  މިމްބަރު  އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ. 
މިސްކިތަށް ވަންނަ ދިމާ ހިޔާކޮށް ޓިނު ޖެހުމާއި 
ކުލަލުމުގެ އިތުރުން، މިލިޓަރީ އިންޖިނިއަރސްއިން 
ވައިރުކޮށް  ކަރަންޓް  ގުޅިގެން  ސްޓެލްކޯއާ  ވަނީ 

ސަޕްލައި  މަސައްކަތުގައި  މި  އިތުރުން  މީގެ 
ވެހިކަލާއި  ސަރވިސްއިން  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް 
ފޯރުކޮށްދީފައި  ވެސް  އެހީތެރިކަން  ލޮޖިސްޓިކްގެ 
މަސައްކަތުގައި  މި  ހަމައެހެންމެ  ވެއެވެ. 
ސިފައިން  ޔުނިޓްތަކުން  އެކި  އެމްއެންޑީއެފް 
ބައިވެރިވެފައިވާކަން  ކަންކަމުގައި  އެކި 

 . ވެ އެ ވެ ލެ ށް ކޮ ގަ ހަ ފާ

ސިވެކްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ ލެެފްޓިނަންޓް 

އަދި  ހަރުކޮށްފައެވެ.  ފިކްސްޗަރއެއް  ހުރިހާ 
ކުރަންޖެހޭ  މިސްކިތުގައި  ވަނީ  ސިގްނަލްސްއިން 
ހުރިހާ ސައުންޑް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 
ތާޅަފިލި ހަރުކުރުމުން ފެށިގެން ގޮސް މައިކްތައް 
ސްޕީކަރުތައް  ސީލިންގައި  އެތެރޭ  ލުމާއި 

ހިމެނުނެވެ.  ކަންކަން  ފަދަ  ހަރުކުރުން 

މަސައްކަތްތަކުގެ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ 
ސާފުކޮށް،  އެތަން  ނިމުމުން  މުޅިތަން  އިތުރުން 
އަދި މަގު ސާފު ކުރުމުގައި ސިފައިން ވަނީ ބުރަ 
އެތަން  މިގޮތުން  ކޮށްފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް 
ސާފުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް 
މާލެ  އެމްއެންޑީއެފް  ޓީމަކާއި  އައިއެޗްކިޔުގެ 
އޭރިއާގެ މެރިންސްގެ ޓީމެއް ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. 

ބިމުގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ސިފައިންނާ 
ސިފައިންގެ  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހަވާލުކުރި 
ގިނަ ބައެއްގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ނިންމާފައި ވަނީ 
އޭޕްރީލް 23 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 

ޖެހިއިރުއެވެ.  

މި ބުރަ މަސައްކަތް ސިފައިން ކުރަމުންދިޔައިރު 

ލީޑަރޝިޕުން ދިޔައީ މި މަސައްކަތް ވަރަށް ގާތުން 
ދޭތެރެދޭތެރެއިން  މިގޮތުން  ބައްލަވަމުންނެވެ. 
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ 
ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، ސައިޓަށް 
ވަޑައިގެން އެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައި ބައެއް 
އިތުރުން  މީގެ  ދެއްވެވިއެވެ.  އިރުޝާދުތައް 
ހެނދުނާ  ވަރަށް  ދުވަހުގެ  ނިމުނު  މަސައްކަތް 
ނިންމައި  މަސައްކަތް  އެ  ވަޑައިގެން  ސައިޓަށް 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ވަކިން ނަމާދުކުރެވޭ 
ގޮތަށް އަދި އަންހެނުންނަށް ވެސް ވުޟޫކުރުމަށް 
ހިމެނޭ  ފާޚާނާތައް  ބަރިއަކާއި  އިސްކުރު  ވަކި 
ޓާގެޓަށް  ބޭނުންވި  މަސައްކަތް،  މި  ގޮތަށެވެ. 
ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ޔުނިޓްތަކަށާއި ހުރިހާ 
އަދާކުރެއެވެ.  ޝުކުރު  ސިވެކުން  ފަރާތްތަކަށް 

ހާމަކުރެއްވި  އިނާޔަތު  މުޙައްމަދު  ކާނަލް 
ނިންމުމަށް  މަސައްކަތް  މިސްކިތުގެ  ގޮތުގައި 
ވެސް  ދިމާއަކުން  ހުރިހާ  އެމްއެންޑީއެފްގެ 
އެހީތެރިކަން ލިބުނު ކަމަށާއި ޚާއްޞަކޮށް އެމްއީ، 
އީއެމްއީ، ސިގްނަލްސް، އެމްޑީޔޫތައް އަދި ޖ1ޭ ގެ 
ނަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޛިކުރާ މިސްކިތް ހުރި 

ވައިސް  ހަމައަށް  ދިއުމާއި  އެނބުރި  ސިފައިން 
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ދިޔައީ އެ ސައިޓުގައި 
ބައްލަވަމުންނެވެ.   މަސައްކަތް  ކުރި  ސިފައިން 

ސިފައިން  ބިމުގައި  ހުރި  މިސްކިތް  ޛިކުރާ 
މީހުންގެ   360 މިސްކިތަކީ  ވަގުތީ  އެޅި 
ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ. އަދި މިސްކިތް ބިނާކުރީ 
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ދިވެހި  ތަމްރީނުވެ،  މަރުކަޒުތަކުން  ތަމްރީނު  އަސްކަރީ  ބޮޑެތި  ދުނިޔޭގެ  ބޭރު 
އަސްކަރިއްޔާގައި ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި އަންހެން ސިފައިން ހޯދަމުންގެންދަވާ ފަޚުރުވެރި 
ފަޚުރުވެރިވާ  ވެސް  އަސްކަރިއްޔާ  ދިވެހި  މުޅި  އަދި  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ކާމިޔާބީތަކަކީ، 
ކާމިޔާބީތަކެކެވެ. އަންހެން ސިފައިންނަކީ ޤާބިލު، ކެރޭ، ކުޅަދާނަ ބައެއްކަން އެކަނބަލުން 

އެ ގެންދަވަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން ސާބިތު ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ.

ގިނަ  އެންމެ  ކުރުމުގައި  ތަމްރީނު  އޮފިސަރުން  އަސްކަރިއްޔާގައި  އިނގިރޭަސި 
އެކެޑަމީ  މިލިޓަރީ  ރޯޔަލް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ކަމަށްވާ  މަރުކަޒު  ތަމްރީނު  ދުވަސްވީ 
ސޭންޑްހަރސްޓްގައި، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމް އާމްޑް ފޯސަސްގެ "ކަމިޝަނިންގ ކޯސް 
ޝޯޓް ސީސީއެސް 211" ފުރިހަމަކުރި ލެފްޓިނަންޓް ފިރުޝާނާ ތައުފީޤު )ސނ.7095( 
ނަމޫނާ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ތެރޭގައި  ސިފައިންގެ  އަންހެން  އަސްކަރިއްޔާގެ  ދިވެހި  އަކީ 
ތަމްރީނުތަކުގެ  ހިންގާ  ސޭންޑްހަރސްޓްގައި  އެކެޑަމީ  މިލިޓަރީ  ރޯޔަލް  ކަނބަލެކެވެ. 
ދިގު ތާރީޚްގައި، ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިފައިންގެ އަންހެން 

ުތ  ަޢ ްފ ްލ ިރ ަރ ްޕ ޯކ
ީދ ީލ ީދ ަޢ

ކަނބަލަކު އެ އެކެޑަމީއިން ތަމްރީނު ވުމުގެ ޝަރަފު ލިބުނު 
ފިރުޝާނާއެވެ. އޮފިސަރަކީ ލޓ.  އަންހެން  ހަމައެކަނި 

ްސޫކުލ ަދުއުރްސޫކުލ ަދުއުރ

ފިރުޝާނާ،  ލޓ.   އުފަން  ފަރެސްމާތޮޑާއަށް  ގދ. 

ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވީ ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުންނެވެ. 

ސްކޫލު ދައުރުގައި ވެސް އޭނާ ފާހަގަވެގެން ދިޔައީ، ވަރަށް 

ތޫނުފިލި، އުނގެނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހީވާގި 

ހޯއްދެވި  ގްރޭޑްތަކުގައި  އެކިއެކި  ގޮތުގައެވެ.  ދަރިވަރެއްގެ 

ގެ ދަ ރޯޔަލް މިލިޓަީރ  ކޭ ގެ ދަ ރޯޔަލް މިލިޓަީރ ޔޫ ކޭ ޔޫ
އެކެޑެީމން ޝޯޓް ކަމިޝަނިންގއެކެޑެީމން ޝޯޓް ކަމިޝަނިންގ

 ކޯސް  ފުރިހަމަކުރި ސިފައިންގެ  ކޯސް  ފުރިހަމަކުރި ސިފައިންގެ 
ފުރަތަމަ  އަންހެން އޮފިސަރުފުރަތަމަ  އަންހެން އޮފިސަރު
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ކާމިޔާބީތަކުން  އެކިއެކި  ތަކާއި  ޕްރައިޒް  ކްލާސް 

އެކަމަށް ހެކިދެއެވެ. މަދަރުސީ ޙަޔާތުގައި، ލޓ.  

ފިރުޝާނާއަކީ އަދަބީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް 

ހުނަރުވެރި ބައިވެރިއެކެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި 

އެއްވަނަ  ތަކުރާރުކޮށް  މުބާރާތްތަކުގައި  ބަހުސް 

ލޓ.  ޙަޔާތުން  މަދަރުސީ  ހޯއްދަވާފައިވުމަކީ 

ފިރުޝާނާގެ ޝަޚުސިއްޔަތު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން 

ނިންމުމަށްފަހު  ޙަޔާތް  މަދަރުސީ  ކަމެކެވެ.  ދިޔަ 

ކުރިއަށްދިއުމަށް   ދާއިރާއިން  ނަރުސްކަމުގެ 

ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރު  ވަނަ   2012

ކޯސް  ނާސިންގް  ޑިޕްލޮމާއިން  ޔުނިވަރސިޓީން 

ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.  ފިރުޝާނާވަނީ  ލޓ.  

ޑިޕްލޮމާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު 

ވައިސް  ޔޫނިއަންގެ  ސްޓޫޑެންޓް  ޔުނިވަސިޓީގެ 

ފިރުޝާނާ  ލޓ.  ވެސް  މަޤާމު  ޕްރެޒިޑެންޓްގެ 

ޖެހެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލަން  އަދާކުރެއްވިކަން 

ިސަފިއްނެގ ިޚުދަމްތިސަފިއްނެގ ިޚުދަމްތ

ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  ފިރުޝާނާ  ލޓ. 
ގުޅިލެއްވީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނާސިންގް ކޯސް 
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު 2012 ވަނަ އަހަރުގެ 
ޖުލައި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 58 ވަނަ 
އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު 
އެ  ޚިދުމަތްކުރައްވަމުން  ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ 

ގެންދަވަނީ ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. 

ލިބުމުގެ  ފުރުސަތު  ކޯހުން  ތަމްރީނު  އަސާސީ 

ގޮތުގައި  ނަރުހެއްގެ  ވަނީ  އޭނާ  ވެސް  ކުރިން 

ކުރައްވާފައެވެ.  މަސައްކަތް  ސެނަހިޔަގައި 

ގޮތުގައި  ނަރުހެއްގެ  ރޭންކުގައި  ރެކްރޫޓް 

ބިނާކުރުމަށް  ނަފުސު  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަކީ 

ލިބިގެންދިޔަ ފަހި ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ލޓ. 

ދެކިލައްވައެވެ. ފިރުޝާނާ 

ލޓ. ފިރުޝާނާ ފާހަގަވެގެން ދަނީ ޢިލްމު 

މަސައްކަތްކުރައްވާ،   ގަދައަޅައި  ހޯއްދެވުމަށް 

ކަނބަލެއްގެ  ހިތްވަރުކުރައްވާ  އުނގެނުމަށް 

ދާއިރާއިން  ކަމުގެ  ނަރުސް  ގޮތުގައެވެ. 

ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރިއަށްދިއުމަށް 

ކޯސް  ޑިގްރީ  ނާސިންގް  ޔުނިވަރސިޓީން 

އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2019 ފުރިހަމަކުރެއްވީ، 

ހުނަރު،  ޢިލްމާއި  ދަސްކުރެއްވި  އުނގެނި 

ގެންދަވަނީ  އޭނާ  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 

ފިރުޝާނާ  ލޓ.  މިއަދު  ދައްކުވައިދެމުންނެވެ. 

ހޮސްޕިޓަލްގެ  މިލިޓަރީ  ސެނަހިޔަ  ހުންނެވީ 

މަޤާމުގައެވެ.  ނަރުހެއްގެ  ރަޖިސްޓަރ  ސީނިއަރ 

ކްލިނިކްގެ  ފުލޫ  ސެނަހިޔަ  އިތުރުން  މީގެ 

ނާސިންގް އިންޗާޖަކީ ވެސް ލޓ. ފިރުޝާނާއެވެ.  

ފެށިގެން  ކުޑައިރުން  އެންމެ  ނަރުސްކަމަކީ 

ބޭނުންވެލައްވާ  ޚިދުމަތްކުރަން  އެންމެ  ވެސް 

އަސްކަރިއްޔާގައި  ދިވެހި  ދާއިރާއަށްވުމާއި 

ގޮތުގައި  ނަރުހެއްގެ  ވެސް  ޚިދުމަތްކުރައްވަމުން 

4343
www.mndf.gov.mv



ކުރިމަތިލާން  ދުވަސްތަކާ  މޫސުމުގެ  ފިނި  ގެންދެވިއިރު،  ފުރިހަމަކުރައްވަމުން 

ފިރުޝާނާ  ލޓ.  ގޮތުގައި  ގޮންޖެހުމެއްގެ  ބޮޑު  ވަރަށް  ދިމާވި  ޖެހުމަކީ 

ބުރަމަސައްކަތުގެ  ކުރެއްވި  ފަަސްނުޖެހި  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ލޓ.  ވެސް  ފުރުސަތު  ކުރުމުގެ  ކޮމާންޑަރުކަން  ކޮމްޕެނީ  ކޯހުގެ  ސަަބަބުން 

ފިރުޝާނާއަށް ލިބިލެއްވިއެވެ. އެ ފުރުސަތު ލިބިލެއްވުމަކީ، ކޯހުގައި ކުރިއަށްދިޔުމަށް 

ގޮތުގައި  ހިތްވަރެއްގެ  އިތުރު  ލިބިލެއްްވި 

ދެކިލައްވައެވެ.  ފިރުޝާނާ  ލޓ. 

ކުރިއަށްދިއުމުގައި  ޚިދުމަތުގައި 

ލީޑަރޝިޕްގެ  ސެނަހިޔަގެ  ޢާއިލާއާއި 

ހިތްވަރާއި  ލިބެމުންދާ  ފަރާތުން 

ފިރުޝާނާ  ލެފްޓިނަންޓް  އެހީތެރިކަމަށް 

 . ވެ އެ ވަ އް ލަ ވެ ރި ވެ ރު ކު ޝު

ޢިލްމީ  އަސްކަރިއްޔާއަކީ  ދިވެހި 

ވެސް  ފަންނީގޮތުން  ގޮތުންނާއި 

ދާއިރާތަކެއް  އެތައް  ކުރިއަށްދިއުމުގެ 

މުއައްސަސާއެއްކަން  ހުޅުވިފައިވާ 

ފާހަގަކޮށް، ސެނަހިޔަގައި ނަރުހުންގެ އަދަދު 

އުންމީދެއް  ކުރައްވާ  ދިއުމަކީ  އިތުރުވެގެން 

ކަމުގައި ލޓ. ފިރުޝާނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

* * * * *                    

ލޓ.  ކަމުގައި  ފަޚުރުވެރިވާކަމެއް  ޓަކައި  އެކަމަށް   ހުރެވޭކަމީ  ދެމި 

ދެކިލައްވައެވެ.  ފިރުޝާނާ 

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކުރި ޞިއްޙީ 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ސެނަހިޔައިން  ގުޅިގެން  ޙާލަތާ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 

އޮޕަރޭޝަންގައި ވެސް ފިރުޝާނާ ވަނީ ބުރަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. ސާމްޕަލް 

އެކުލަވާލި  ސެނަހިޔައިން  ނެގުމަށް 

ފިރުޝާނާ  ލޓ.  ޓީމުގައި  ފުރަތަމަ 

ހިމެނިލެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެނަހިޔަ 

ފްލޫ ކުލިނިކް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެތަނުގައި 

ވެސް  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  ބަލިމީހުންނަށް 

ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ކުރައްވާފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުން 

ޤަވާޢިދުތަކާއި  ހެދިފައިވާ  އަރައިގަތުމަށް 

ފިރުޝާނާ  ލޓ.  ތަބާވުމަށް  އުސޫލުތަކަަށް 

ނަޞޭހަތްތެރިވެލައްވައެވެ.

ފިރުޝާނާ  ލޓ.  ޚިދުމަތުގައި 

ލީޑަރޝިޕާ  ހަރުދަނާ  ދައްކަވަމުންގެންދަވާ 

ތަމްސީލުކުރުމުގައި،  މުއައްސަސާ  އެކު 

ފަރާތުން  މުއައްސަސާގެ  މަހާސިންތާގައި  ޤައުމީ  ޞިއްޙަތުގެ  ޢާންމު 

ކުރިއަށްގެންދާ  ސެނަހިޔައިން  މީގެއިތުރުން  ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. 

ގެންދަވަނީ  ފިރުޝާނާ  ލޓ.  ވެސް  ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  އެކިއެކި 

ބައިވެރިވެލައްވަމުންނެވެ. ޢަމަލީގޮތުން 

ޯޝޓް ަކިމޝަނިްނގ ޯކްސޯޝޓް ަކިމޝަނިްނގ ޯކްސ

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް އާމްޑް ފޯސަސްގެ ޝޯޓް ކަމިޝަނިންގ ކޯސް 

ފުރިހަމަކުރެއްވި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އޮފިސަރުގެ 

މަޤާމާ އެކު ލޓ. ފިރުޝާނާ ވަނީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތާރީޚްގައި 

އައު ސަފުހާއެއް ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ.

ދިވެހި އަންހެން ސިފައިންނަކީ ޚިދުމަތުގައި ފަހަތަށް ޖެހޭނެ ބައެއް 

ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދީ، ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކެތްތެރިކަމާ އެކު 

ސަބަބުން  ލީޑަރޝިޕްގެ  އަދި  ސާބިތުކަން  ހިތްވަރާއި  ދައްކުވައިދެއްވި 

ކޯހުގައި ބައިވެރިވި އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ ސިފައިންގެ ތެރެއިން "ބެސްޓް 

ދިވެހި  ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި  ލިބިލެއްވުމަކީ،  މަޤާމު  ކެޑޭޓް"ގެ  ފޮރިން 

އަސްކަރިއްޔާއަށް ވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށްބޮޑު ފަޚުރަކާއި ޝަރަފެކެވެ. 

ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރޯޔަލް މިލިޓަރީ 

ތަމްރީނު  ކޯހުގައި  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ސޭންޑްހަރސްޓްގައި  އެކެޑަމީ 
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އެއީ ފަޚުރުވެރި ސިފައިންގެ ކަނބަލެކެވެ. 
އަމިއްލަ  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ގޮވާލި  ޤައުމު 
ނަފުސަށްވުރެ ޤައުމު އިސްކުރި ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ. 
ގެނެވުނު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ 
މިވަގުތު  ތެރެއިން  ސިފައިންގެ  އަންހެން 
ބޭކަނބަލުންގެ  ދެ  ދެމިތިއްބެވި  ޚިދުމަތުގައި 
ތެރެއިން އެއް ޚިދުމަތްތެރިޔާއެވެ. މި ފަޚުރުވެރި 
ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދިގު 32 
އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު، ޢަޒުމާއި ހިތްވަރަށް 
ބަދަލެއް ނައި، އިޚްލާޞްތެރިއެކެވެ. ސިފައިންގޭގައި 
އިދާރީގޮތުން ކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންކަން އެއްވެސް 
މިންވަރަށް  ނެތް  ޝައްކެއް  އަދި  ފަސްޖެހުމެއް، 
އެ  ލިބިލައްވާފައިވާ،  ޤާބިލުކަން  ކުރުމުގެ 
ގެންދަވާ  ދަމަހައްޓަވަމުން  ހުނަރުވެރިކަން 
ގޮތުން  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  މިއީ،  ކަނބަލެކެވެ. 
ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ދާއިރާއަށް  ނުވަތަ  އޮފީހަށް 

ދެއްވާ  ސަރުކާރުން  ދާއިރާއިން  ޚިދުމަތުގެ 
ސާޖަންޓް  ހާސިލުކުރެއްވި  އެވޯޑް  "ރެހެންދި" 
)ސނ.  ޙަސަން  ނަސްރީނާ  ކުލާސް  ފަސްޓް 

1503( އެވެ.

ރެހެންދި އެވޯޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 
ތަރައްޤީއަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭ ފަދަ އަގުހުރި 
ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚާއްޞަ 

އެވޯޑެކެވެ. 

ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރެއްވި ދިގު މުއްދަތުގައި 
ގޮންޖެހުންތަކާ  ތަޖުރިބާތަކާއި  ހިތްދަތި  ވަރަށް 
ކުރިމަތިލައްވަން  ނަސްރީނާއާ  ސފކ 
ޖެހިލެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ފަހަރަކު 
އެކު  ޢަޒުމާ  ފަދަ  ނުގުޑާ  ހިތްވަރާއި  ވެސް 
ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެ، ކުރިއަށް ހިންގަވައެވެ. މިހާ 
ދިގު މުއްދަތެއްގައި، ދެގޮތެއް ނުވެ ޚިދުމަތުގައި 

3232 އަހަރުގެ ފަޚުރުވެރި ޚިދުމަތާ އެކު  އަހަރުގެ ފަޚުރުވެރި ޚިދުމަތާ އެކު 
"ެރހްެނދި އެވޯޑް""ެރހްެނދި އެވޯޑް"

ދެމިހުންނެވުނީ، ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާ ކެރިގެން 
ވާސިލުވުމަށް  ކާމިޔާބަށް  ކުރިމަތިލައްވައި، 

ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ސފކ  އުފަން  ޏ.ފުވައްމުލަކަށް 
ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  ޙަސަން  ނަސްރީނާ 
އެއީ،  ގައެވެ.   1989 މާރިޗު   1 ގުޅިލެއްވީ 
ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، 
އަންހެނުން  ސަފަށް  ކުރީ  ޚިދުމަތުގެ  ޤައުމީ 
ފުރުސަތުގެ  ހުޅުވާލި  ސަރުކާރުން  ނެރުމަށް 
ތެރެއިންނެވެ. ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އަންހެނުން 
ބޭނުން  ފުރުސަތުގެ  ހުޅުވާލި  އަލަށް  ނެގުމަށް 
ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް  ހިއްޕެވީ،  ނަސްރީނާ  ސފކ 
ކުރުމުގެ މާތް، މަތިވެރި ޢަޒުމު ހިތުގައި ބިންވަޅު 
ނަންގަވައިގެންނެވެ. ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ 
ޤައުމީ  އުފެދުނު  ހިތުގައި  ފަހު،  ހަމަލާއަށް 
ލޯތްބަކާއި އަދި ވަޠަނީ ޖޯޝެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ހިތްދަތި  ވަރަށް  މުއްދަތުގައި  ދިގު  ހޭދަކުރެއްވި  ހިތްދަތި ޚިދުމަތުގައި  ވަރަށް  މުއްދަތުގައި  ދިގު  ހޭދަކުރެއްވި  ޚިދުމަތުގައި 

ކްލާސް  ފަސްޓް  ސާޖަންޓް  ޮގންޖެހުންތަކާ  ކްލާސް ތަޖުރިބާތަކާއި  ފަސްޓް  ސާޖަންޓް  ޮގންޖެހުންތަކާ  ތަޖުރިބާތަކާއި 

ޖެހިލެއްވިއެވެ.  ކުރިމަތިލައްވަން  ނަސްރީނާއާ  ޖެހިލެއްވިއެވެ. )ސފކ(  ކުރިމަތިލައްވަން  ނަސްރީނާއާ  )ސފކ( 

އެހެންނަމަވެސް، ޮކންމެ ފަހަރަކު ވެސް ހިތްވަރާއި ނުގުޑާ ފަދަ އެހެންނަމަވެސް، ޮކންމެ ފަހަރަކު ވެސް ހިތްވަރާއި ނުގުޑާ ފަދަ 

ޢަޒުމާ އެކު ހަމައިސްޮކޅަށް ތެދުވެ، ކުރިއަށް ހިންގަވައެވެ. މިހާ ޢަޒުމާ އެކު ހަމައިސްޮކޅަށް ތެދުވެ، ކުރިއަށް ހިންގަވައެވެ. މިހާ 

ދިގު މުއްދަތެއްގައި، ދެޮގތެއް ނުވެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުންނެވުނީ، ދިގު މުއްދަތެއްގައި، ދެޮގތެއް ނުވެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުންނެވުނީ، 

ކާމިޔާބަށް  ކުރިމަތިލައްވައި،  ކެރިގެން  ޮގންޖެހުންތަކާ  ކާމިޔާބަށް ދިމާވި  ކުރިމަތިލައްވައި،  ކެރިގެން  ޮގންޖެހުންތަކާ  ދިމާވި 

ސަބަބުންނެވެ. މަސައްކަތުގެ  ބުރަ  ކުރެއްވި  ސަބަބުންނެވެ.ވާސިލުވުމަށް  މަސައްކަތުގެ  ބުރަ  ކުރެއްވި  ވާސިލުވުމަށް 
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އަންހެނުން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅުނު 
ގުޅުން ޢާއިލާއާއި އޭރުގެ މުޖުތަމަޢުން ބަލައިގަތީ، 
ނޫނެވެ.  ގޮތުގައެއް  ކަމެއްގެ  ޝަރަފުވެރި  އެހާ 
ސިފައިންގެއަކީ،  ސަބަބަކަށްވީ،  މައިގަނޑު 
މަސައްކަތްކުރަމުން  ފިރިހެނުން  ޒަމާނުންސުރެ 
ޤައުމު  ވުމާއެކު،  މުއައްސަސާއަކަށް  ދިޔަ 
ދިފާޢުކުރުމުގެ މަތިވެރި މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ 
އޭރުގެ  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ފަދަ  އަދާކުރެވިދާނެ 
ބަލައިގަނެވިފައި  އަންހެނުން  މުޖުތަމަޢުއަށް 

ނެތުމެވެ. 

އޭރު ވެސް، ސފކ ނަސްރީނާގެ ލޯބިވާ 
މަންމަ ދެއްވާ ނަސޭހަތެއް އޮވެއެވެ. ސިފައިންގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ޚިދުމަތަކީ 
ޒިންމާ  އެ  ޒިންމާއެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް 
އަދާކުރުމުގައި އަންހެނަކަށް ވީތީ، ދިމާވާ ވަރަށް 
ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ހުންނާނެއެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރި 
ރަނގަޅުވާނެ  އުޅެފިއްޔާ  ރަނގަޅަށް  ނަމަވެސް، 

ކަމެވެ.

ދިގު  އެހާ  ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ 
ނަސްރީނާއަށް  ސފކ.  މުއްދަތެއްގައި 
އަގުހުރި  ދެއްވި  މަންމަ  އޭރު  ހޭދަކުރެއްވުނީ، 
މި  ހިފައި،  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ނަސޭޙަތުގައި 
ޝަރަފުވެރި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި، ދިމާވާ ކޮންމެ 
މަތިވެރި  ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ގިރާކޮށް،  ހުރަހެއް 
އަގުހުރި  މަންމަގެ  ކަނޑައެޅުއްވީތީއެވެ.  ޢަޒުމް 
ޤައުމީ  ސިފައިންގެ  ޤަބޫލުކުރައްވައި،  ބަސްކޮޅު 
ޚިދުމަތް އިސްކުރެއްވީތީއެވެ. މިއީ، މި ފަޚުރުވެރި 

ދިގު 32 އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެށުމެވެ.

ކޯސް  ތަމްރީނު  އަސާސީ  ސިފައިންގެ 
ވަންދެން  ހަފުތާއެއް  ކުރެއްވުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ 
އެހެން  ކުރެއްވީ،  މަސައްކަތް  ފުރަތަމަ  އެންމެ 
ޑިއުޓީ  އެއްގޮތަށް  ސިފައިންނެކޭ  ފިރިހެން 
ޕޮއިންޓުތަކުގައެވެ. އެއަށްފަހު މަސައްކަތްކުރެއްވީ 
ދުވަސްކޮޅެއް  އޭގެ  އިދާރާގައެވެ.  ފުލުހުންގެ 
ސެކްޝަނަށް  ޑިއުޓީ  ސިފައިންގެ  ފަހުން 
ސެކްޝަންގައި  ޑިއުޓީ  ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. 
މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް  ދުވަހު  އަހަރެއްހާ  ފަސް 
އިލެކްޓްރިކަލް  މިހާރުގެ  ބަދަލުކުރެއްވީ  ފަހު، 

)އީއެމްއީ(  އިންޖިނިއަރސް  މެކޭނިކަލް  އެންޑް 
ވަނަ   2014 ފެށިގެން  އިން   1994 އަށެވެ. 
އީއެމްއީގައި  ހަމައަށް  ނޮވެންބަރާ  އަހަރުގެ 
މުއައްސަސާއަށާއި  ވަނީ  އެކު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 
އޭގެއިތުރުން  ކުރައްވާފައެވެ.  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް 
2008 ވަނަ އަހަރު ޕީޕީއައިއެމްއެސް )މިހާރުގެ 
އެމްއީ( ގައި ތިން މަސް ދުވަހުގެ ޓާމެއް ފުރިހަމަ 

ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މަސައްކަތްކުރެއްވި  ނަސްރީނާ  ސފކ. 
ބައެއް  ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ  ޔުނިޓުތަކުގައި 
އެޑްމިން  އީއެމްއީގެ  ތެރޭގައި،  މަޤާމުތަކުގެ 
މަޤާމާއި  ލީޑަރުގެ  އެންލިސްޓެޑް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
ހިމެނެއެވެ.  މަޤާމު  އިންޗާޖުގެ  އެންސީއޯ 
ގެންދަވަނީ،  ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތް  މިހާރު 
ޑައިރެކްޓްރޭޓް  ހެޑްކްއޯޓަރޒްގެ  އިންޓެގްރޭޓެޑް 
ޕާސަނަލް  އެންޑް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އޮފް 
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ރިކޯޑްސް  ގެ  )ޖ1ޭ(  ސަރވިސް 
ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމުގައެވެ. ސފކ. 
ނަސްރީނާއަކީ، ޖ1ޭ ގެ ސީނިއަރ އެންލިސްޓެޑް 
ލީޑަރ )އެސްއީއެލް( ގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާ ވެސް 

މިވަގުތު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅާއެވެ.

ފާހަގަވެގެން  ނަސްރީނާ  ސފކ. 
ވެސް  ކަމެއް  ކޮންމެ  ކުރިމަތިލައްވާ  ދަނީ، 
ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 
ޗެލެންޖުކުރައްވާ  ކަންކަމާ  އަދި،  ހީވާގީ  ވަރަށް 
ކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެތެރެއިން، ސފކ. 
ނަސްރީނާ ފުރިހަމަކުރެއްވި އެންސީއޯ އެޑްވާންސް 

އެކު  ސިފައިންނާ  ފިރިހެން   19 ކޯހަކީ، 
ބައިވެރިވެލެއްވި، ޚިދުމަތުގައި އެންމެ ގޮންޖެހުން 
ބޮޑު ތަމްރީނުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެ ތަމްރީނު 
އުފަލެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ފުރިހަމަކުރެއްވުމަކީ 
ލިބިގެންދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސިފައިންގޭގައި  ނަސްރީނާއަކީ  ސފކ 
އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި އަންހެން ސިފައިންގެ 
ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ވެސް މެއެވެ. އަދި އެކިއެކި 
ދައުރުތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި އެ ކޮމިޓީގައި 
އެގޮތުން  ކުރައްވައިފައެވެ.  މަސައްކަތް  ވަނީ 
އެކިއެކި  ކުރިއެރުމަށް  ސިފައިންގެ  އަންހެން 
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ދާއިރާތަކުން 
ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ސިފައިންނަށް ޔުނިފޯމްގައި 
ގިނަ  ހޯއްދެވުމަށް  ފުރުސަތު  އެޅުމުގެ  ބުރުގާ 
މަސައްކަތްތަކެއް  ބުރަ  އެކު  ގޮންޖެހުންތަކަކާ 

ކުރެއްވިކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ސފކ ނަސްރީނާ ކުރައްވާފައިވާ ޚާއްޞަ 
ނޮވެންބަރު  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ބައެއް 
ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެހާދިސާގެ 
ޓީމުގައި  އެކުލަވާލި  އެއްކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
އޭގެ  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ކުރެއްވެވި 
އިތުރުން ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ސިފައިން 
ވަނަ   2009 އޮޕަރޭޝަނާއި،  ކުރިއަށްގެންދިޔަ 
މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރުކާރުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 
ގުޅިގެން  ހުއްޓާލުމާ  ދިނުން  ފައިސާ  ޗުއްޓީއަށް 
އެކުލަވާލި  ނިންމުމަށް  ކަންކަން  ނިންމަންޖެހޭ 
މަސައްކަތުގައި  އެ  ހިމެނިލައްވައި،  ކޮމިޓީގައި 
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މުހިންމު  ބުރަ  ވަރަށް  އެކު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވިއެވެ. 

ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދުނިޔެއަށް  މިފަހުން 
ސިފައިން  ތެރޭގައި،  ބަލިމަޑުކަމުގެ  ކޮވިޑު 
ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގައި އެމްއެންޑީއެފުން 
ޓީމުގައި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފޯސް  އެކުލަވާލި 
މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ހިމެނިލައްވައި، 
ވެސް ސފކ. ނަސްރީނާ ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. 
ޤާއިމުކުރެވުނު  އެމްއެންޑީއެފްގައި  އެގޮތުން 
)ޖޮކް( ސެންޓަރުގެ  އޮޕަރޭޝަން  ޖޮއިންޓް 

ދުވަސްތަކެއްގައި  ގިނަ  ސެންޓަރުގައި  ކޯލް  ގެ 
ފުން  ވަރަށް  އެއީ  މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. 
އަސަރުތަކެއް ކުރުވި ދުވަސްތަކެއްކަން ސފކ. 
ނަސްރީނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ 
ފެސިލިޓީތަކަށް  ކަރަންޓީނު  އެކިއެކި  އަދި 
ބޭނުންވާ  ޢާއިލާތަކަށް  ސިފައިންގެ  ފޮނުވި 
ކަންކަން  އެ  އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު  އެހީތެރިކަމުގެ 
ކޮށްދިނުމަށް، އެހީތެރިވެދީ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގައި 

ކުރައްވާފައިވާ  ނަސްރީނާ  ސފކ. 
ފަޚުރުވެރިވުން  މަސައްކަތްތަކަކީ 

ޙައްޤު މަސައްކަތްތަކެކެވެ. 

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން 
މާލެ ސިޓީ ފުރަބަންދު ކުރުމުން 
މަރުކަޒުތަކުގައި  ސިފައިން 
ޤައުމީ  ތިބެ  ބަންދުވެފައި 
ވަނީ  އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިބު 
މަސައްކަތްތަކެއް  ނަމޫނާ 
ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސިފައިން 
މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރި 
ބަލީގައި  ކޮވިޑް  ތެރެއިން 

ޖަނާޒާގެ  މީހުންގެ  ނިޔާވާ 
ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ސިފައިންގެ 
ޖަނާޒާ  އެކުލަވާލި  ލީޑަރޝިޕުން 
ނަސްރީނާ  ސފކ.  ޓީމުގައި 
ކަމުގައި  އެ  ހިމެނިލައްވައި، 
ވަނީ  ދައުރެއް  އިސް  ވަރަށް 
ސފކ.  އަދާކުރައްވާފައެވެ. 
ނަސްރީނާ އަތުގައި ޖަނާޒާގެ ކަންކަން 
ކޮވިޑް  އޮތުމުން،  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ 

ނިޔާވި  ފުރަތަމަ  ރާއްޖެއިން  ބަލީގައި 

ކުރެއްވީ  ކަންކަން  ހިނެވުމުގެ  މީހާ  އަންހެން 
ބެއްލެވުމުގެ  ނަސްރީނާގެ  ސފކ.  ސީދާ 
ޓީމުގައި  އެ  ޓީމުންނެވެ.  އެކުލަވާލި  ދަށުން 
ހިމެނިލައްވަނީ  އިތުރުން  ނަސްރީނާގެ  ސފކ. 
ޢަބްދުهللاއާއި  ރަމްޒިއްޔާ  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
އަދީލާއެވެ.  އައިމިނަތު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
ވަކި  ކުރުމަކީ  ކަންކަން  ޖަނާޒާގެ  ހިނެވުމާއި 
ކަމަކަށް  ޖެހޭ  ކުރަން  ލިބިގެން  ހުއްދައެއް 
ޓީމުގެ  އެ  ނަސްރީނާއާއި  ސފކ.  ވުމުން 
އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަނީ  މެންބަރުން 
ޕްރޮގްރާމް  ދަށުން  ބެއްލެވުމުގެ  އެފެއަރޒްގެ 

ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.

ބޯޑުގެ  އެންލިސްޓެޑް  ސިފައިންގެ 
ސފކ.  ކުރައްވާ  ވެސް  މެންބަރުކަން 
ދިގު  މިވީ  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ  ނަސްރީނާ 
ނިޝާނުގެ  ޝަރަފުގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 
ވަނީ  ކުލައެއް   08 މެޑެއްޔަކާއި   08 ގޮތުގައި 

ވަނަ   21 އެޕްރީލް   2007 ލިބިލައްވާފައެވެ. 
ދުވަހު، "މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި 
ކޮށްދެއްވާފައިވާތީ  ޚިދުމަތްތަކެއް  އާދަޔާޚިލާފު 
އޮފް  ޗީފް  ގޮތުން،  އަގުވަޒަންކުރުމުގެ  އެކަމުގެ 
ފިލައާއި،  ހަނދާނީ  ދެއްވާ  ފޯސް  ޑިފެންސް 
މުއްދަތެއްގައި  ދިގު  އަހަރަށްވުރެ   30 އަދި 
އިޚުލާސްތެރި  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ސިފައިންގެއަށް 
ލިޔުން  ޚާއްޞަ  ޚިދުމަތުގެ  ފާހަގަކޮށް  ޚިދުމަތް 

ސފކ. ނަސްރީނާއަށް ވަނީ ލިބިލައްވާފައެވެ.

ސިފައިންގެ  ނަސްރީނާއަކީ  ސފކ. 
ތެރޭގައި އަންހެން ސިފައިން ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު 
ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް އިސް ހަރަކާތްތެރިއެކެވެ. 
ވޮލީބޯޅަ  ބާސްކެޓްބޯޅަ،  ފުޓުބޯޅަ،  މިގޮތުން 
ލެވެލްގައާއި  ސިފައިންގެ  އެތުލެޓިކްސްއަކީ  އަދި 
ނަސްރީނާ،  ސފކ.  ލެވެލްގައި  ޤައުމީ 

ހަރަކާތްތެރިވެލެއްވި ކުޅިވަރުތަކެވެ. 

ދިމާވި  ނަސްރީނާއަށް،  ސފކ. 
ކުޅިވަރާ  ގުޅިގެން،  މައްސަލައަކާ  ޞިއްޙީ 
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދުރަށްދާން ޖެހިލެއްވިއެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އަންހެން 
ސިފައިން ރާވާހިންގާ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއްގައި 
ހުންނަވާ  ނަގާކިޔަން  އިސްކޮށް  އެންމެ 
އާރުކާޓީގެ ގޮތުގައި ސފކ ނަސްރީނާ 

އަބަދުވެސް ފެންނަމުންދެއެވެ. 

ނަސްރީނާއަކީ،  ސފކ 
ވެސް  ޑްރާމާތަކުން  ސިފައިންގެ 
ފަންނާނެކެވެ.  ކުޅަދާނަ  ފެނިގެންދާ 
ޓެލެޑްރާމާ  އޮފީސްތަކުގެ  މިގޮތުން، 
އެމްއެންޑީއެފުން  މުބާރާތުގައި 
ޑްރާމާއެއްގައި  ދެ  ހުށަހަޅައިދިން 
ހަރަކާތްތެރިވެ  ނަސްރީނާ  ސފކ. 
ލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ، ސިފައިންގެ 
ބާއްވާ  މުނާސަބަތުގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރީ 
އާންމުކޮށް  ޝޯވތަކުގައި  ]ސިފައުފާ[ 
އޭގެއިތުރުން،  މޫނެކެވެ.  ފެންނަ 
ނޮވެންބަރު  އަހަރު  ވަނަ   2008
ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި  ދުވަހު  ވަނަ   3
ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު  ހުށަހަޅައިދިން 
ނަސްރީނާ  ސފކ.  ވެސް  ޕްލޭގައި 

4747
www.mndf.gov.mv



އިތުރުން  މީގެ  ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާފައެވެ.  ވަނީ 
ސިފައިންގެ ބޭންޑުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން 
ބޭންޑުގައި  ދުވަސްވަރު  ހަރަކާތްތެރިވި  ސިފައިން 
ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި މިނޫނަސް، 
ސާކް  ބޭއްވުނު  ރާއްޖޭގައި  ފުރަތަމަ  އެންމެ 
ސަމިޓާއި، ސިފައިންގެއަށް 100 އަހަރު ފުރިގެން 
އަދި   25 މިނިވަން  ހަރަކާތްތަކާއި،   ހިންގުނު 
މިނިވަން 50 އާއި، އައު ސާސްކަފު ފާހަގަކުރުމަށް 
ބޭއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަ މާލަމުގެ ހަރާކާތުގައި 

ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.

ސފކ. ނަސްރީނާ ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި 
ހަނދާނުން  އެންމެ  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
ފޮހެލަން ދަތިވި ދުވަހަކީ، 2004 ސެޕްޓެމްބަރު 
ބަޑި  ހިނގި  ޖަލުގައި  މާފުށީ  ދުވަހު  ވަނަ   19
ޖެހުމުގެ ހާދިސާއާއި ސުނާމީ ކާރިސާ އަދި ކޮވިޑް 
ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ސިފައިން  ބަލިމަޑުކަމުގައި 
އޮޕަރޭޝަންތަކެވެ. މިއިން ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 
އިސްކޮށް،  ޤައުމު  އަމިއްލަ ނަފުސަށްވުރެ  ވެސް 
ޚިދުމަތް  އެއްސަފެއްގައި  ސިފައިންނެކޭ  ފިރިހެން 
ކަނބަލުންނަށް  ޒުވާން  ސިފައިންގެ  ކުރައްވައި، 

ވަނީ ނަމޫނާ ދައްކުވައިދީފައެވެ. 

ޤައުމެއްގެ  ޔުނީފޯމަކީ  "ސިފައިންގެ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގަދައަޅައި  ކަޑައްތުކޮށް 
ނަޞޭހަތްތެރިވެލެއްވިއެވެ.

ގުޅެނީ  ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  ]މިހާރު 
ޤައުމަށް  މުއައްސަސާއަށާއި  އަމިއްލައަށް 
މުއައްސަސާގެ  ކުއްޖަކު  އެ  ކުރުމަށް.  ޚިދުމަތް 
ހެދިފައިވާ  މުއައްސަސާގައި  އުޅޭއިރު  ވަޒީފާގައި 
މަސައްކަތްތައް،  ހަވާލުކުރެވޭ  ޤަވާޢިދުތަކާއި 
ވަރަށް  އަދާކުރުމަކީ  ފުރިހަމައަކަށް  ވީއެންމެ 
މިއަށްވުރެ  ޤައުމުގައި  މި  ކަމެއް.  މުހިންމު 
ފުރިހަމަ، މިއަށްވުރެ ފަޚުރުވެރި މުއައްސަސާއެއް، 
ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ހުންނާނެ  ވަކި 
ނުކުރަން.[ ސފކ ނަސްރީނާ ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު 
އޭނާގެ ހިތުގެ ޝުޢޫރު ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ސފކ. 
ހިތުގައި  އޭނާގެ  ދައްކުވައިދެއްވަނީ،  ނަސްރީނާ 
މި ޝަރަފުވެރި މުއައްސަސާއަށާއި ޤައުމަށް އޮތް 

ލޯތްބާއި ޤަދަރު ބޮޑުކަމެވެ.

ސފކ. ނަސްރީނާ ފާހަގަކުރައްވާ ގޮތުގައި، 
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
ވަފާތެރިކަމާއި އަދި ތެދުވެރިކަންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ 
ނަމަ، ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ދިޔަސް، 
މި ޤައުމުގެ ކޮންމެ ދަރިއަކު ވެސް ލޯތްބާއި ޤަދަރާ 
އެކު އެ މީހަކު ބަލައިގަންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، 
ނުބަލައި،  މުއްދަތަށް  ހޭދަކުރާ  މުއައްސަސާގައި 
މަތީ،  އިޚްލާޞްތެރިކަން  ތެދުވެރިކަމާއި 
ޤަވާޢިދުތަކާއި  ހެދިފައިވާ  މުއައްސަސާގައި 
ބޯލަނބައި،  ފުރިހަމައަށް  އުސޫލުތަކަށް 
އޭނާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރަމުން  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް 

ނަޞޭހަތްތެރިވެލައްވައެވެ.

ސފކ. ނަސްރީނާ ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި، 
ދެމިހުރުމަށް  ވަޒީފާގައި  ވީތީ  އަންހެނަކަށް 
ނަމަވެސް،  އެހެން  ހުރެއެވެ.  ގޮންޖެހުންތައް 
ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  އެކު  އެހީތެރިކަމާ  ޢާއިލާގެ 
އެއްފަރާތް ކުރުމަށް، ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް 
ކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަ  ލިބިގެންގޮސްފައިވާކަން 
ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ލޯބިވާ މަންމަގެ ނަން، 

ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

]މަންމަ ދުނިޔޭގައި ހުންނެވިއިރު އެންމެ 
ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ދެއްވީ 
މަންމަ." ސފކ. ނަސްރީނާ ހާމަކުރެއްވިއެވެ. 

އެންމެ ޤަދަރުވެރި އެއް ޔުނިފޯމް. ސިފައިންނަކީ، 
މި ޔުނިފޯމް އަޅާ ހިސާބުން އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ 
ޓަކައި  ޤައުމަށް  ކަމެއް  އެތައް  ދިރިއުޅުމުގެ 
ބައެއް.  ތިބެންޖެހޭ  ތައްޔާރަށް  ކުރަން  ޤުރުބާން 
ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ގޮވާލާ  ޤައުމު  އެހެންކަމުން 
ސިފައިންގެ ޔުނިފޯމް އަޅާހާ ހިނދަކު ފަސްނުޖެހި 
ޚިދުމަތުގައި  އަދި  ވުމާއި  ބަޔަކަށް  ކުރިމަތިލާ 
ކުރިއަށްދިއުމުގައި ރޭވުންތެރިކަމާ އެކު ތަޢުލީމާއި 
މަސައްކަތްކުރާ  ގަދައަޅައި  ހޯދުމަށް  ތަމްރީނު 
މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ވުމަށް  ސިފައިން  ބަޔަކަށް 
ފިރިހެން  އަދި  އަންހެން  ތިއްބެވި  ޚިދުމަތުގައި 

ސިފައިންނަށް ވެސް ދޭން ބޭނުވާ މެސެޖެއް."

އަންހެން  އަސްކަރިއްޔާއަކީ  ދިވެހި 
ތަފާތު  ދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  ސިފައިންނަށް 
ދާއިރާތަކުން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލެވިފައިވާ 
ދިވެހި  ފާހަގަކުރައްވައި،  މުއައްސަސާއެއްކަން 
އަސްކަރިއްޔާގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި 
ދިގު  ދާކަމީ،  ހިމެނިގެން  ކަނބަލަކު  ތިން 
މުއްދަތެއްގައި މި މުއައްސަސާއަށް ޚިދުމަތްކުރެވުނު 
މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް 
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ނަސްރީނާ  ސފކ.  ކަމަށް 
އަދި މިހާރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ އަންހެނުން 
ވެސް ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް 
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އެހީތެރިކަމަށް  ޚާއްޞަ  ދަރިފުޅަކީ  ހަގު 
ސިފައިންގެ  އެކު،  ވުމާ  ކުއްޖަކަށް  ބޭނުންވާ 
ޖެހުމުން  ހޭދަކުރަން  ވަގުތު  ގިނަ  ޚިދުމަތުގައި 
ފުރިހަމަ  އެންމެ  ވަގުތު  ދޭންޖެހޭ  ޢާއިލާއަށް 
ފިރިކަލުންގެ  ހާލަތްތަކުގައި  ނުދެވިދާ  ގޮތުގައި 
ދަމުން  ސްކޫލަށް  ދަރިކަނބަލުން  އިތުރުން، 
ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުމެއް 
ފާހަގަ  އެކު  ޝުކުރުވެރިކަމާ  ލިބިލައްވާކަން 

ކުރެއްވިއެވެ.

މިހާ  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ  އަދި 
މެދުކެނޑުމެއް  އެއްވެސް  މުއްދަތުގައި،  ދިގު 
މަސައްކަތް  އެކު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ނެތި، 
ކުރެއްވުނީ، ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕުން އެއްވެސް 
ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ފޯރުކޮށްދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި 
އޭނާ  ވެސް  ސަބަބުންކަމަށް  އެއްބާރުލެއްވުމުގެ 
ޑިފެންސް  މިހާރުގެ  އެގޮތުން،  ހާމަކުރެއްވިއެވެ. 
މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، 
ތަރައްޤީއަށް  ކުރިއެރުމާއި  ސިފައިންގެ  އަންހެން 
ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ސފކ. 
ނަސްރީނާ ފާހަގަކުރައްވަނީ ޝުކުރުވެރި ހިތަކާއި 

ގެންނެވެ.

އެވޯޑަށް  ރެހެންދި  އަމިއްލަގޮތުން 
ހެޑްކްއޯޓަރޒްގެ  އިންޓެގްރޭޓެޑް  ހުށަހެޅުމަށް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އޮފް  ޑައިރެކްޓްރޭޓް 
ގެ  )ޖޭ-1(  ސަރވިސް  ޕާސަނަލް  އެންޑް 
ކާނަލް  ލެފްޓިނެންޓް  ޑައިރެކްޓަރ  ޕްރިންސިޕަލް 
މުޙައްމަދު ފިރުދައުސްއާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ފުރިހަމަ  ލިބިގެންދިޔަ  ފަރާތުން  ސިފައިންގެ 
އެއްބާރުލުން ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު ފާހަގަކުރެއެވެ. 
ނަސްރީނާއަށް ]ރެހެންދި[ އެވޯޑް ލިބުމުން ޖޭ-1 
ގޮތުން  އަގުވަޒަންކުރުމުގެ  އެކަމުގެ  ވަނީ  އިން 

ލިޔުމެއް ދީފައެވެ. 

ޚިދުމަތުން  “ސިފައިންގެ 
އަޅުގަނޑު  ދުވަހު  ވަކިވެގެންދާ 
އަޅުގަނޑަކީ  ބޭނުންވަނީ، 
ވަފާތެރި  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި 
ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  ކަމާއެކު 
ގޮތުގައި  މީހެއްގެ  ޑިސިޕްލިން 
އަޅުގަނޑު  ވެސް  އެންމެން 
އަޅުގަނޑުގެ  މިއީ  ބަލައިގަތުން، 
އުއްމީދަކީ"  ބޮޑު  އެންމެ 
ޙަސަން  ނަސްރީނާ  ސފކ 
އެހެންމެ  ހަމަ  ހާމަކުރެއްވިއެވެ. 
ދަރިންނަކީ  ދެ  އަޅުގަނޑުގެ 
ވެސް ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި 

ތެދުވެރި އިޚުލާސްތެރި އަދި ވަފާތެރި، އަޚުލާގާއި 
ހިފަހައްޓާ  ދަރަޖައިގައި  މަތީ  އެންމެ  ސުލޫކު 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިއުމަކީ ކުރައްވާ ވަރަށް 
ބޮޑު އުންމީދެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެލެއްވިއެވެ.

އުފާވި  އެންމެ  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
ދުވަސް ހަނދާނަށް ގެންނަވަމުން، އޭނާ ބުނުއްވީ، 
 30 ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ  އުފާވީ  އެންމެ 
މުއްދަތެއްގައި  ދިގު  ފުރިހަމަވުމުން،  އަހަރު 
މެޑަލް  އަޚްލާޤީ  މެޑައްޔާއި  ހިދުމަތްކުރުމުގެ 

ކަމަށެވެ.  ދުވަސް  ލިބުނު  އެވޯޑް  އަދި ރެހެންދި 
އެގޮތުން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެވޭ ޝަރަފުގެ 
ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް  ޔުނިޓުން  މެޑައްޔަކީ  ކުލައާއި 

އޮތަސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލިގެންދެވޭ އެއްޗެކެވެ.

މުއައްސަސާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ޢަޒުމު 
ހުރިހާ  އެހެން  އެމީހާގެ  ހިސާބުން  ކަނޑައަޅާ 
ކަމަކަށްވުރެ މުއައްސަސާ އިސް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް 
އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށާއި،  ޖެހޭނެ  ޤަބޫލުކުރަން 
"ޤުރުބާން  ވަނީ  ވެސް  ހުވާގައި  ކޮށްފައިވާ 
ވާން" ކަމަށް ސފކ. ނަސްރީނާ ބުނުއްވިއެވެ. 
ޤުރުބާންވާން  ޓަކައި  ޤައުމަށް  އެހެންކަމުން 
ފަސްޖެހުމެއް  ބަޔަކު  ތިބި  މަތީގައި  ހުވާގެ 
ނާންނާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އިސްކަން 
ހުރިހާ  ޙަސަން  ނަސްރީނާ  ސފކ  ދެއްވުމަށް 
ނަސޭހަތްތެރިވެލައްވައި،  ވެސް  ސިފައިންނަށް 

ހަނދާންކޮށްދެއްވަން ބޭނުންވެލައްވައެވެ.
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ޒުވާނުންގެ  ޤައުމީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021
އޮކްޓޫބަރ  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް 
ބޭއްވި  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ދުވަހުގެރޭ  ވަނަ   23
މަތީ  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  ޖަލްސާއަކީ،  ޚާއްޞަ 
ވޮލީބޯޅަ  އަހަރު   17 ފާއިތުވި  ލެވެލްގައި 
ކުޅުންތެރިއެއްގެ  ފުންނާބުއުސް  ކުޅުމުގައި 
ގޮތުގައި ފެނިގެންދިޔަ ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކުލާސް 
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްއަށް ތާރީޚީ ޖަލްސާއެކެވެ. 
ގޮތުންނާއި  ކެޕްޓަނެއްގެ  ޓީމުގެ  ވޮލީ  ޤައުމީ 
ކުޅުންތެރިޔާގެ  ސީނިއަރ  ތަޖުރިބާކާރު  އެންމެ 
ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ގޮތުގައި 
ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވި ސފކ. އަޙްމަދު 
ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ކުޅިވަރަށް  ޢަބްދުލްކަރީމަށް 
ލިބިލެއްވުމަކީ  އެވޯޑް  ޒުވާނުންގެ  ދާއިރާއިން 
ޖަލްސާގައި،  އެ  ޝަރަފެކެވެ.  ފަޚުރުވެރި 
ސފކ. އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހާސިލުކުރެއްވި 
އެ  ހަވާލުކޮށްދެއްވީ  އޭނާއާ  އެވޯޑް  ޒުވާނުންގެ 
ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް 

ޞާލިޙްއެވެ. މުޙައްމަދު 

ދާއިރާތަކުން  ތަފާތު  އެވޯޑަކީ  ޒުވާނުންގެ 
އަގުހުރި  ޒުވާނުންކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  ޤައުމުގެ 
ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  ފާހަގަކޮށް  މަސައްކަތްތައް 
އަދި  އެވޯޑެކެވެ.  ޝަރަފުވެރި  ދެވޭ  ގޮތުން 
ޒުވާނުން  ތަރައްޤީގައި  ޤައުމުގެ  އިނާމަކީ  މި 
އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރު ފާހަގަކޮށް ޒުވާނުންނަކީ 
އުފެއްދުންތެރި،  ފައިދާހުރި،  މުޖުތަމަޢަށް 
ވާގި  ބާރުއަޅައި،  ހެދުމަށް  ބަޔަކަށް  ޒިންމާދާރު 
 10 ތަފާތު  އެވޯޑެކެވެ.  ދެވޭ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ 
ހާސިލުކުރި  އެވޯޑް  ޒުވާނުންގެ  ދާއިރާއަކުން 
އެވޯޑް  ޖަލްސާގައި  އަހަރުގެ  މި  ބޭފުޅުންނަށް 

. ވެ އެ ވި އް ދެ

ފުރަތަމަ  ޢަބްދުލްކަރީމް  އަޙްމަދު  ސފކ. 
އިންގްލިޝް  މާލޭ  ފެއްޓެވީ،  ކުޅުއްވަން  ވޮލީ 
ކުރައްވަން  ހާސިލު  ތަޢުލީމު  ސްކޫލްގައި 
އުޅުއްވިއިރު 2001 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ރާއްޖޭގެ 
މަޝްހޫރު ވޮލީ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ 

ކޯޗްކަމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ތަމްރީނުވި ސފކ. 
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ، ވޮލީ 
އުފެދުނު  ރާއްޖޭގައި  ގޮތުގައި  ކުޅުންތެރިއެއްގެ 

ތެރޭގައެވެ. ކުޅުންތެރިންގެ  މޮޅު  އެންމެ 

2004 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފުރަތަމަ  ގޭމްސްއިން  ސާފް 
މުބާރާތް ފެށި ސފކ. އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަކީ، 
މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެންމެ ގިނަ މެޗުތައް ޤައުމީ 
އަދި،  ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.  ކުޅެދިން  ޓީމަށް 
ކުޅުން  އަހަރު  ވަނަ   2019 ޓީމަށް  ޤައުމީ 
ޓީމުގެ  ޤައުމީ  ހުންނެވީ  އޭނާ  ހުއްޓާލެއްވިއިރު، 
އެންމެ ސީނިއަރ އަދި ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން އެންމެ 
ދޮށީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. ޤައުމީ ޖާޒީގައި 
ސފކ. އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް އެންމެ ފަހު މެޗު 
ކުޅުއްވާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް 
ސްރީލަންކާ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ތެރޭގައި  މަހުގެ 
ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައެވެ. އެ މެޗަށް 
ފާހަގަކޮށް،  ޚިދުމަތް  ކުރެއްވި  ވޮލީއަށް  ފަހު، 
ވޮލީބޯލް  ގޮތުން  އަގުވަޒަންކުރުމުގެ  އޭނާގެ 

ުދ ަމ ްޙ ްމ ައ ީހ ާރ ްބ 1 ިއ ވއ.
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އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ޝީލްޑެއް އަރުވާފައިވެއެވެ. މި ޝީލްޑް އޭނާއާ 
ޞާލިޙެވެ. މުޙައްމަދު  އިބްރާހިމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަވާލުކޮށްދެއްވީ 

ސފކ. އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ވޮލީގެ ދިގު ކެރިއަރުގައި، އޭނާ 
ވަނީ ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމަށް ކުޅެ، ދެ ފަހަރު ރިހި މެޑެލް އަދި ރަންވަންލޯ 
މެޑެލް ދެ ފަހަރު ހޯއްދަވައިދެއްވާފައެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

ވޮލީ ޓީމަށް ވެސް ލިބުނު އެންމެމަތީ ކާމިޔާބީއެވެ.

ކެރިއަރުގެ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރޭގައި، ]ބެސްޓް ވޮލީބޯލް ޕްލެޔަރ[ 
ގެ މަޤާމު 2008 ވަނަ އަހަރާއި 2010 ވަނަ އަހަރު ހާސިލުކުރެއްވުން 
ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި، ]ސެކަންޑް ބެސްޓް ވޮލީބޯލް ޕްލެޔަރ[ ގެ މަޤާމު 
2009، 2015، 2017 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ހާސިލުކުރެއްވިއެވެ. 
 ،2011 މަޤާމު  ގެ  ޕްލެޔަރ[  ވޮލީބޯލް  ބެސްޓް  'ތާޑް  އިތުރުން،  އޭގެ 
 2016 އަދި   2014  ،2013
ވަނަ އަހަރު ހޯއްދެވިއެވެ. ޤައުމީ 
ހޯއްދެވި  އޭނާ  ފެންވަރުގައި 
ތެރޭގައި،  ކާމިޔާބީތަކުގެ 
ކަޕްގެ  އެސޯސިއޭޝަން 
އެންމެ މޮޅު 

ސްޕައިކަރުގެ މަޤާމު 8 ފަހަރު ހާސިލުކުރެއްވުމާއި، ޤައުމީ ލީގުގެ އެންމެ 
މޮޅު ސްޕައިކަރުގެ މަޤާމު 10 ފަހަރު ހާސިލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، މުޅި 
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު 8 ފަހަރު ހޯއްދަވާފައިވުން 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ރޮނގުން 2018 ވަނަ އަހަރު 
ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ވެސް ހާސިލުކުރެއްވި ސފކ. އަޙްމަދު 
ޢަބްދުލްކަރީމް ފާހަގަވެގެންދަނީ، ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، 
އަތޮޅުތެރޭގެ ވޮލީ ޓީމުތަކަށް ހިލޭސާބަހަށް ކުޅުއްވައި، ވޮލީ ކުޅުންތެރިން 
ބިނާކުރެއްވުމަށް ކޯޗުކަން ވެސް ކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން 
އެ ދާއިރާއަށް އައު ކުޅުންތެރިން ނެރުއްވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
ދަށުން  ތަޖުރިބާގެ  ޢަބްދުލްކަރީމްގެ  އަޙްމަދު  ސފކ.  ކުރައްވައެވެ. 
ބާއްވަވާފައިވާއިރު،  ކޭމްޕްތައް  ކޯޗިންގ  ރަށްތަކެއްގައި  ގިނަ  މިހާތަނަށް 
ހިލޭސާބަހަށް  ވެސް  ކޯޗްކޮށްދެއްވުމަކީ  ސްކޫލްތަކަށް  އެކިއެކި 
އެކިއެކި  ވޮލީގެ  އަދި  މަސައްކަތެކެވެ.  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  އޭނާ 
މުބާރާތްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ވޮލީ ކުޅެން 
މަސައްކަތެކެވެ.  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ކުރައްވާ  އޭނާ  ވެސް  ދަސްކޮށްދެއްވުމަކީ 
މިގޮތުން، ސފކ. އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ކޯޗު ކަމުގައި ނުކުތް ޒުވާން ދެ 
ކުޅުންތެރިޔަކާ އެކު، އޭނާ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުއްވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، 
އެހީތެރިވެދެއްވުމުގެ  ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް  އެކި  މަސައްކަތްކުރާ  ހިލޭސާބަހަށް 
ގޮތުން އެ ފަރާތްތަކުން ރާވައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަކީ 
ދަށުން  ޒިންމާގެ  އިޖުތިމާޢީ  ޢަބްދުލްކަރީމްގެ  އަޙްމަދު  ސފކ.  ވެސް، 

މަސައްކަތެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން 

އޭނާގެ  ގޮތުގައި،  ފާހަގަކުރެއްވި  ޢަބްދުލްކަރީމް  އަޙްމަދު  ސފކ. 
ކެރިއަރުގައި ވޮލީބޯޅަ ދާއިރާއިން އޭނާ މިހާރު ހުރި ހިސާބަށް ވާސިލުވުމުގައި 
ޢިއްޒަތްތެރި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާއި، ޗީފް އޮފް 
ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ަޢބްދުهللا ޝަމާލާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް 
ޢަބްދުއްލަތީފްގެ  ޢަބްދުއްރަޙީމް  ޖެނެރަލް  ބްރިގޭޑިއަރ  ފޯސް  ޑިފެންސް 
ފަރާތުން  ސިފައިންގެ  އެކުވެރި  ކުލަބާއި  ސިފައިންގެ  ދިވެހި  އިތުރުން 
ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދުތަކަކީ ލިބިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެވެ. 
އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ ވޮލީ ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު 
ހިތްވަރާއި އިރުޝާދުތަކަކީ އޭނާގެ ކާމިޔާބުގެ އެންމެ ބޮޑު އެހީގެ ގޮތުގައި 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ކޯޕަްރްލ ާޝޒްިނގެ އްިސެނގްުނ: ކޯޕަްރްލ ާޝޒްިނގެ އްިސެނގްުނ: 

ފެނިގެން ދިޔަީއ ކެރުާމއި ހުޝިާޔރުކަން!

ވީއެވެ.   2:50 ފަހު  މެންދުރު  ގާތްގަނޑަކަށް  ގަޑިން  އޭރު 
ރޯވަމުންދިޔަ  ހުއްޓެވެ.  ފެންނަން  ހާމައަށް  އަލިފާން،  ރޯވެފައިހުރި 
އަލިފާން، އެ ހިނދުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން މަސައްކަތް ނުކޮށްފި ނަމަ، 
އެއީ ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް ބަދަލުވުން ގާތް ކަމެކެވެ. އެތައް 

ބައެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ވަރުގެ ހާދިސާއަކަށް ބަދަލުވެދާނެ ފަދަ ކަމެކެވެ.

ފުރަތަމަ  ޝާޒިން  ކޕ.  އެކަނިހުރި  ފެނުމުން،  އަލިފާން  ރޯވަމުންދިޔަ 
ވެސް މަސައްކަތްކުރީ، އެ އިމާރާތުގެ ތިރީގައި ތިބި މީހުން ބޭރަށް ނެރުމަށެވެ. 
އެއަށްފަހު، އެ ފިހާރައިގެ މައްޗަށް އެރޭނެ ގޮތެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. 

ްނ ލީ ާޝިޒ ަރލް ަޢ ްޕ ްނޯކ ލީ ާޝިޒ ަރލް ަޢ ްޕ ޯކ

ުދ ަމ ްޙ ްމ ައ ީހ ާރ ްބ 1 ިއ ވއ.

ދުވަހަކީ، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 22 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ޑިޕްޯލއީމަންޓް ޔުނިޓް 3    

)އެމްޑީޔޫ 3( ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޯކޕްރަލް ޢަލީ ޝާޒިން )ސނ. 6949( އަށް އެ ދުވަހަކީ ހަމަ އާދައިގެ 

ދުވަހެކެވެ. ޮބޑީގާޑު ޓްރެއިނިންގއަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ، ކޕ. ޝާޒިން އުޅުއްވީ، ތަމްރީނަށް ފުރުމުގެ 

ކުރިން ހަމަކުރަން ޖެހޭ "ކިޓް ލިސްޓް" ހަމަކުރުމުގައެވެ. ބަންޑާރަޮކށިން ނުކުމެގެން އޭނާ ދިޔައީ، ކިޓް ލިސްޓަށް 

ހަމަކުރަންޖެހޭ ޓައީ އެއް ޯހދުމަށް ޮލނުޒިޔާރަތްމަގުގައި ހުރި އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގެއަށެވެ. އެ ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތިން 

އޭނާއަށް ފެނުނީ ޮލނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުންނަ ބޫޓު ވިއްކާ ފިހާރަ "ހަވާއީ ފުޓްވެއަރ" ގެ ފުރާޅުމަތީގައި އަލިފާން 

ޯރވެފައި ހުއްޓައެވެ.
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ކައިރީގައި  އިމާރާތުގެ  އެ  އަޅައިގަތީ،  ޝާޒިންއަށް  ކޕ.  ދެން 
ހުރި ވޯޓަރ އެކްސްޓިންގްއިޝަރ ރައްކާކުރާ ގަރާޖެއް ގޮތަށް ހުރި 
ހުރި  ތެރޭގައި  ތަނުގެ  އެ  ބެލިއިރު،  ގޮސް  އެތަނަށް  ގުދަނެކެވެ. 
ވޯޓަރ އެކްސްޓިންގްއިޝަރ ފުޅިތަކުން ދެ ފުޅި، ކޕ. ޝާޒިންއަށް 
ދިނުމުން، ދެ ފުޅި ހިފައިގެން ގޮސް ރޯވެފައިހުރި ފިހާރައާ ޖެހިގެންހުރި 
އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ސިޑިއަކުން ފުރަތަމަ ބުރިއަށް އަރައި، އެ 
ތަނުގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ނުކުމެ، އެ ތަނުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އޭސީ 
އައުޓްޑޯއެއްގެ މައްޗަށް ފޭބުމަށް ފަހު، ރޯވަމުންދިޔަ ފިހާރައިގެ ފުރާޅު 
މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އަދި، ރޯވަމުންދިޔަ އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް 
އަލިފާންގަނޑު  ޖަހައި،  ފެން  ފުޅިން  އެކްސްޓިންގްއިޝަރ  ވޯޓަރ 

ނިއްވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

ހުރީ  ރޯވެފައި  އޭރު  ގޮތުގައި  ކިޔައިދެއްވި  ޝާޒިން  ކޕ. 
އޭނާ،  ބިލްބޯޑެއްގައެވެ.  ދެ  ހަރުކޮށްފައިހުރި  މަތީގައި  ތަނުގެ  އެ 
ޖަހާފައި  ފަރާތަށް  އަނެއް  މަތިން  ތަނުގެ  އެ  ނިއްވަމުން  އަލިފާން 
ކުރަމުން  ޔަޤީން  ނިވުނުތޯ  އަލިފާން  ވައްޓަމުން  ބިލްބޯޑުތައް  ހުރި 
ދިޔައެވެ. އަދި، މަސައްކަތް ފެށިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިނެޓު ތެރޭ 
އެހެންނަމަވެސް،  ނިއްވާލެވުނެވެ.  އެއްކޮށް  އަލިފާން  ރޯވަމުންދިޔަ 
ތިރީގައި  އަރާތީ،  ދުން  ފަތިބުރިއަކުން  އޮތް  މަތީގައި  ތަނުގެ  އެ 
ދިއްކޮށްލުމުން  އަޅާފައި  ފެން  ތެއްޔަކަށް  ކޮޓަރިއަކުން  ގޭގެ  ހުރި 
ދުން އަރަމުންދިޔަ ތަނަށް ފެން އަޅައި އެއްކޮށް ނިއްވާލާފައިވެއެވެ. 
އެތަނުން ކޕ. ޝާޒިން ފޭބީ، އަލިފާނުގެ އަސަރު އެއްވެސް ވަރަކަށް 

ފަހުއެވެ. ޔަޤީންކުރުމަށް  ނެތްކަން  ފެންނަން 

އަލިާފން ނިއްވަމުން, އެތަނުގެ މަތިން އަނެއް އަލިާފން ނިއްވަމުން, އެތަނުގެ މަތިން އަނެއް 
ފަާރތަށް ޖަާހފައި ހުރި ބިލްބޯޑުތައް ވައްޓަމުން ފަާރތަށް ޖަާހފައި ހުރި ބިލްބޯޑުތައް ވައްޓަމުން 

އަލިާފން ނިވުނުތޯ ޔަީޤން ކުރަމުން ދިޔަީއ. އަލިާފން ނިވުނުތޯ ޔަީޤން ކުރަމުން ދިޔަީއ. 
އަދި، މަސައްކަތް ފެށިާތ ާގތްގަނޑަކަށް ދެ އަދި، މަސައްކަތް ފެށިާތ ާގތްގަނޑަކަށް ދެ 
މިނެޓު ތެރޭ ރޯވަމުންދިޔަ އަލިާފން އެއްކޮށް މިނެޓު ތެރޭ ރޯވަމުންދިޔަ އަލިާފން އެއްކޮށް 

ނިއްާވލެވުނެވެ.ނިއްާވލެވުނެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަކީ، އަވަހަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅިއްޖެނަމަ، އިސާހިތަކު 
އަލިފާންގަނޑު ފެތުރި އެތައް ބަޔަކަށް އޭގެ ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ހިތާމަވެރި 
ހާލަތެއް  އެފަދަ  ހާދިސާތަކެވެ.  ފަދަ  މެދުވެރިވެދާނެ  ހާދިސާއެއް  ބޮޑު 
ވެސް  ހިތްދަތިކަން ކޕ. ޝާޒިން  ތަކުލީފާއި  އުފުލަންޖެހޭ  މެދުވެރިވުމުން، 
ވަނީ ތަޙައްމަލްކޮށްފައެވެ. މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މާލޭގައި ހިނގައިދިޔަ އެންމެ 
ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކަމުގައިވާ ތިލަފުށިގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި 
އަލިފާން ރޯވެ ހިނގި ހާދިސާގައި އަނދައި އަޅިއަށްވި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި 
ހ. ރަދުވާނީއާގެއަކީ، އޭރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގެއެވެ. ކެމިކަލް ގުދަނުގައި 
ރޯވި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އޭނާ ދިރިއުޅުނު ހ. ރަދުވާނިއާގެ، މީހުންނަށް 
ކައިރިން  ހާދިސާ ވަރަށް  ހިތާމަވެރި  ގެއްލުންވިއެވެ. އެ  ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް 
ދެކި، އެފަދަ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރު ވުމަކަށް ކޕ. ޝާޒިން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. 
އެހެންކަމުން، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 22 ވަނަ ދުވަހު، "ހަވާއީ ފުޓްވެއަރ" 
ސަރަޙައްދުގައި  އެ  ބަލަން  މަންޒަރު  މި  ރޯވަމުންދިޔަ  މަތީގައި  ފިހާރައިގެ 
އެފަދަ  ނުކުތީ،  ޝާޒިން  ކޕ.  ތެރެއިން،  ބައެއްގެ  އެތައް  ތިބި  އެއްވެ 

ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް އަލުން މެދުވެރިވާން ނޭދޭތީއެވެ.

ޝާޒިންއަށް  ކޕ.  އެކު،  އަވަސްކަމާ  އެހާ  ހާދިސާގައި،  މި 
އެމްއެންއެންޑީއެފް  ކުރިން  ގޮތުގައި،  ކިޔައިދިން  އޭނާ  މަސައްކަތްކުރެވުނީ، 
އެވެއަރނެސް  ބައެއް  ހިންގި  ސަރވިސްއިން  ރެސްކިޔު  އެންޑް  ފަޔަރ 
ކުލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވިފައި ވާތީއެވެ. އަދި، އޭނާ ފުރިހަމަކުރި މެރިން 
ކޯރ ބޭސިކް ކޯހުގައި ހިންގި ބައެއް ތަމްރީނުތަކުން ވެސް އެކަމުގެ ޢިލްމު 

ބުނުއްވިއެވެ. ކަމަށް  އުނގެނިފައިވާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ހުޝިޔާރުކަމާއި  ފެނުނީ  ފަރާތުން  ޝާޒިންގެ  ކޕ.  ހާދިސާގައި  މި 
އިސްކުރި  އިންސާނިއްޔަތުކަން  ވުރެ  ފުރާނައަށް  އަމިއްލަ  ބިރުކުޑަކަމެވެ. 
މަންޒަރެވެ. ޢަމަލުން ދައްކުވައިދީފައިވަނީ، ސިފައިންގެ ހުވާގައި ދެމިހުރިކަމެވެ. 

ނަމޫނާއެކެވެ. ރިވެތި  ފެނިފައިވަނީ 

އަވަސްކަމާ  އެހާ  ހާދިސާގައި،  މި   
އެކު، ކޕ. ޝާޒިންއަށް މަސައްކަތްކުރެވުނީ، 
ކުރިން  ޮގތުގައި،  ކިޔައިދިން  އޭނާ 
އެމްއެންއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު 
ސަރވިސްއިން ހިންގި ބައެއް އެވެއަރނެސް 
ވާތީއެވެ.  ބައިވެރިވެވިފައި  ކުލާސްތަކުގައި 
ޯކރ  މެރިން  ފުރިހަމަކުރި  އޭނާ  އަދި، 
ތަމްރީނު  ބައެއް  ހިންގި  ޯކހުގައި  ބޭސިކް 
ތަކުން ވެސް އެކަމުގެ ޢިލްމު ޮކންމެވެސް 
ވަރަކަށް އުނގެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނުއްވިއެވެ.
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2021 ސެޕްޓެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު މުޅި ޤައުމަށް ސިހުން 
ގެނުވީ، އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެކެޑަމީގައި 
މުޙައްމަދު  ކޯޕްރަލް  ލާންސް  ދިޔަ  ފުރިހަމަކުރަމުން  ކޯސް  އޮފިސަރ 

ސުލްޠާން އިބްރާހީމްގެ ކުއްލި ވަކިވުމުގެ ޚަބަރުންނެވެ.

އއ. ހިމަންދޫ، ރޯޒްމީޑް ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ސުލްޠާން 
ނިޔާވެފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެކެޑެމީގެ، ކޭމްޕް ގްރީންހޯންގައި 
ތެރޭގައި  އުޅުމުގެ  ފުރިހަމަކުރަން  ރަންއެއް  އެންޑިއުރެންސް  އޮތް 
ތަމްރީނު  މި  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   25 މަހުގެ  ސެޕްޓެންބަރު   2021
ގުޅިގެން  ދިމާވުމާ  މައްސަލައެއް  ސިއްޙީ  ސުލްޠާނަށް  ތެރޭގައި 

ލާންސް ޯކޕްރަލް މުޙައްމަދު ސުލްޠާނަކީ ސްކޫލު ދައުރުގައި   
އަޙްމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ހަރަކާތުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި 
ޚިދުމަތްކުރުމުގައި  ޤައުމަށް  ދިޔައީ  އެ  ގެއްލިގެން  ދަރިވަރެކެވެ. 
އަތުކުރި ޮއޅާލައިގެން ހުންނެވި ކެރޭ ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނެކެވެ. 
މަސައްކަތްކުރެއްވި  ގަދައަޅައި  ޯހދުމަށް  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި 
މަތީ  އެންމެ  އޭގެ  ސުލޫކު  އަޚްލާޤާއި  އަސްކަރީ  ޒުވާނެކެވެ. 
ކުރައްވަމުންގެންދިޔަ  މަސައްކަތް  ބަހައްޓަވައިގެން  ދަރަޖައިގައި 

ބޭކަލެކެވެ.  ނަމޫނާ 

ޯކްޕަރްލ ިރްފަޢުތ ަޢީލ ީދީދ
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އިމަޖެންސީގައި އެ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:58 ހާއިރު ވަނީ ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް 
ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ލކ. ސުލްޠާން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު ވެސް ނިޔާވެފައިވާ 

ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ވަނީ  ހޮސްޕިޓަލުން  ކަމަށް 

ލކ. މުޙައްމަދު ސުލްޠާން  ފުރިހަމަ ކުރަމުންދިޔައީ 2021 މާރިޗް 1 އިން 
2024 މާރިޗް 15 އަށް ޕޫނޭ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެކެޑެމީން ހިންގި 145 ވަނަ 
އޮފިސަރ ކެޑޭޓް ކޯހެވެ. މި ކޯހުގައި އެ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުރަތަމަ 

އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ ހަށިހެޔޮކަން ބެލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަމްރީނުތަކެވެ. މި ކޯހަށް ދިއުމުގެ ކުރިން 
ލކ. ސުލްޠާން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒް )ޖޭ-1( ގައެވެ.

އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުން އޭލެވެލް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު ލކ. ސުލްޠާން 
އަސާސީ  ވަނަ   64 ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   8 އޭޕްރީލް   2018 ގުޅިލެއްވީ،  ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ 
ތަމްރީނު ކޯހަށް ފަހު އޭނާ ފުރިހަމަކުރައްވަމުންދިޔަ ފުރަތަމަ އަސްކަރީ ތަމްރީނު ކޯހަކީ އިންޑިއާއިން 

ކޯހެވެ. ކެޑޭޓް  އޮފިސަރ  ފުރިހަމަކުރައްވަމުންދިޔަ 

ކުދިންގެ  ހަތް  އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު  ތިބި  ޢާއިލާގައި  އޭނާގެ  އަހަރުގެ ލކ. ސުލްޠާނަކީ   22
ދަރިފުޅެވެ. ފިރިހެން  ހަމައެކަނި  އަދި  ހަގު،  އެންމެ  ތެރެއިން 

ދިވެހި  ހުންނެވި  ތައްޔާރަށް  ޤުރުބާންވުމަށް  ނެތި  ފަސްޖެހުމެއް  ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ  އެއީ 
ދަރިއެކެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ނަމޫނާ ބޭކަލެކެވެ.  އުޅުމާއި އަޚްލާޤު  ރަނގަޅު، 
ހިތްވަރުގަދަ ސޯލްޖަރެކެވެ. ޚިދުމަތުގައި މިވީ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ ތަމްސީލުކުރުމުގައި 
ސްކޮޑްގައި  ޑްރިލް  އެމްއެންޑީއެފް  އެގޮތުން  ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  ވެސް  ހަރަކާތްތަކެއްގައި  ގިނަ 
މީގެ  ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ.  އިވެންޓްތަކެއްގައި  ގިނަ  ޑްރިލްގެ  ސައިލެންޓް  ހިމެނިލައްވައި، 
އިތުރުން ކޮވިޑް-19 ގެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ "ހިޔާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ" ގައި 
ވެސް ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާ އެކު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ލކ. މުޙައްމަދު ސުލްޠާނަކީ ސްކޫލު ދައުރުގައި އަޙްމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ހަރަކާތްތަކުގައި 
ޚިދުމަތްކުރުމުގައި  ޤައުމަށް  ދިޔައީ  އެ  ގެއްލިގެން  ދަރިވަރެކެވެ.  އަދާކުރެއްވި  ދައުރެއް  އިސް 
ހޯދުމަށް  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  ފަހުލަވާނެކެވެ.  ހިތްވަރުގަދަ  ކެރޭ  ހުންނެވި  އޮޅާލައިގެން  އަތުކުރި 
މަތީ  އެންމެ  އޭގެ  ސުލޫކު  އަޚްލާޤާއި  އަސްކަރީ  ޒުވާނެކެވެ.  މަސައްކަތްކުރެއްވި  ގަދައަޅައި 

މަސައްކަތް  ބަހައްޓަވައިގެން  ދަރަޖައިގައި 
ބޭކަލެކެވެ.  ނަމޫނާ  ކުރައްވަމުންގެންދިޔަ 

ކުއްލި  ސުލްޠާންގެ  މުޙައްމަދު  ލކ. 
ދިވެހި  ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި  ވަކިވުމަކީ 
އަސްކަރިއްޔާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ފުން ހިތާމައެކެވެ.

މުޙައްމަދު ސުލްޠާން  މަރުޙޫމް   ދުޢާއަކީ 
ސުވަރުގޭގެ  ފުއްސަވައި،  ފާފަ  އިބްރާހީމްގެ 
ކޮށްދެއްވުމެވެ.  މިންވަރު  ނިއުމަތް  ދާއިމީ 

. ން މީ އާ
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ދިރާސާކުރާއިރު ސިކުނޑި ހުޅުވާލުން:ދިރާސާކުރާއިރު ސިކުނޑި ހުޅުވާލުން:

 ކިހާ މުހިންމު ކަމެއް؟ ކިހާ މުހިންމު ކަމެއް؟

ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަފްހޫމަކީ، 
ގޮތުން  ޢިލްމީ  ދެނެގަނެ،  ފުންމިން  ކަމެއްގެ 
ފުޅާކޮށް  ޢިލްމު  އާދެ،  ހޯދުމެވެ.  ހޯދުންތަކެއް 

ދެނެގަތުމެވެ.

ކޮތާރީ )2004( ވިދާޅު ވަނީ، ދިރާސާއަކީ 
ވަކި ދާއިރާއެއްގެ ސްޓަޑީއަކަށް އެޕްލައިކުރެވިގެން 
ތިއޮރެޓިކަލް  އަދި  ސިސްޓެމެޓިކް  ހެދޭ 
މަޢުޟޫ  ނުވަތަ  ކަމަށެވެ.  އެނެލިސެސްއެއް 
ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މުހިންމު  ގުޅޭގޮތުން  އަކާ 
ވަކި  ބޭނުންކޮށްގެން  އުސޫލުތައް  ސައިންޓިފިކް 
ތަރުތީބަކުން ކުރާ މަސައްކަތްކަމުގައި ބެލެވިދާނެ 

. ވެ ށެ މަ ކަ

ދިރާސާ  ޢިލްމީ   )2003( ސެކަރަން 
ސިފަކުރައްވަނީ، ވަކި މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 
ކުރުމަށް   ތަޙުޤީޤު  އުސޫލުތަކުން  ސައިންޓިފިކް 
ޓަކައި، އިންތިޒާމް ކުރެވިގެން، ވަކި ތަރުތީބަކުން 
އިންތިޒާމް  ރައްކާކުރެވި  މަޢުލޫމާތު  ރޭވިގެން، 
ކުރެވިގެން، ފާޑުކިޔުމުގެ ނަޒަރަކުން އަދި ހަރުދަނާ 
މިންގަނޑުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިގެން ކުރެވޭ 

ގޮތުގައެވެ. މަސައްކަތެއްގެ 

ސޯޝަލް  އޮފް  އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ 
ސައިންސްގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން، ދިރާސާއަކީ، 
ނުވަތަ  އެހީތެރިވާ  ބިނާކުރުމުގައި  "ތިއަރީއެއް 

ބޭނުންކުރުމުގައި  އަމަލީގޮތުން  އާޓެއް  ވަކި 
އެހީތެރިވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ޢިލްމެއް ފުޅާކޮށް، 
ރަނގަޅުކޮށް ނުވަތަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، 
ނުވަތަ  މަފްހޫމްތަކެއް،  އެއްޗެހިތަކެއް، 
ރަމްޒުކުރެވޭ ކަމެއް، ވަކި ގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން 
ވަކި ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ."

ދިރާސާގެ މި ތަޢާރަފުތަކުން ފެންނަން އޮތް 
ޙަޤީޤަތަކީ، ދިރާސާކުރުމަކީ، ޢިލްމު ހޯދައިގަތުމަށް 
ވަކި ތަރުތީބަކުން ކުރެވޭ ފަންނުވެރި މަސައްކަތެއް 
މަސައްކަތްތައް  އެފަދަ  އެހެންކަމުން،  ކަމެވެ. 
އެކު  ސިކުނޑިއަކާ  ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމްކަމެއް ވެސް 

މެއެވެ.

ދިރާސާކުރާއިރު،  ކޮބައިބާއެވެ؟  ސަބަބަކީ 
ނުކުރެވޭ  މަސައްކަތް  ހުޅުވާލެވިގެން  ސިކުނޑި 
އެންމެ  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ނަމަ، 
ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެނެގަތުމަށް ދަތިވެއެވެ. ނުވަތަ 
ކަމަކަށް  ނާދިރު  އެއީ  ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް 
ކުރާއިރު،  ދިރާސާއެއް  އެހެނީ،  ވެގެންދެއެވެ. 
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިކުނޑިއަކާ އެކު ނޫން ގޮތަކަށް 
ހޯދުންތައް  ދިރާސާގެ  ކުރެވޭނަމަ،  މަސައްކަތް 
ފެންނާނީ ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި އޮންނަ ތަނެވެ. 
ހުޅުވާލައިގެން  ސިކުނޑި  ކޮޅުން،  އަނެއް  އޭގެ 
އަމިއްލަ  ތިމާގެ  މަސައްކަތުން  ދިރާސާ  ކުރެވޭ 
ވެސް  ތަރައްޤީވުމަށް  އިތުރަށް  ނޮލެޖްސެޓް 

ޅިގެންދެއެވެ. އެ ބާރު

ސިކުނޑި  ކުރާއިރު،  މަސައްކަތް  ދިރާސާ 
މުހިންމުކަމާ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހުޅުވާލައިގެން 
ބެހޭގޮތުން ޗިޕް ރޫބެން )2020( ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
ނޫން  އެކު  ސިކުނޑިއަކާ  "ހުޅުވާލެވިފައިވާ 
ފެށުމަކީ  ކޮންޑަކްޓްކުރަން  ދިރާސާއެއް  ގޮތަކަށް 
އުސް ތަނަކުން ފުންމާލައި އަމިއްލައަށް މަރުވުން 

ފަދަ ކަމެކެވެ". ވޭން ވޯލް )2020( ވިދާޅުވާ 
ސިކުނޑިއަކާ  "ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ގޮތުންނަމަ 
އެ  ނަމަ،  ދިރާސާކުރާ  ގޮތަކަށް  ނޫން  އެކު 
މަސައްކަތެއް  ދިރާސާގެ  ފުރިހަމަ  ކުރެވެނީ 
އެމިޔުނިޝަން  ކިޔަންވީ  އެއަށް  ނޫނެވެ. 
ދެ  މި  ކަމަށެވެ."  އެއްކުރުން  )ހަތިޔާރު( 
ކަމުގެ  އެ  މާނަކުރެއްވީ،  އެ  ވެސް  ބޭފުޅުން 
ވިސްނުމުގެ  ވާހަކައެވެ.  ނުރައްކާތެރިކަމުގެ 
މިނިވަންކަން ނެތި ކުރެވޭ ދިރާސާގެ ޢިލްމުން 
ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާނެ ވާހަކައެވެ. 
އަދި އެ ދިރާސާއަކުން ނުކުމެދާނެ ނުރަނގަޅު 
މުޖުތަމަޢުއަކަށް  ސަބަބުން  ނަތީޖާތަކެއްގެ 

ވާހަކައެވެ. އަސަރުތަކުގެ  ނޭދެވޭ  ކުރާނެ 

ދިރާސާ ކުރުމުގައި ސިކުނޑި ހުޅުވާލުމަކީ 
ބޭފުޅުންގެ  އެ  ކަމެއްކަން  މުހިންމު  ވަރަށް 
އޮތް  ދެން  ދޭހަވެއެވެ.  ބަސްފުޅުތަކުން 
ސިކުނޑި  ކުރުމުގައި  ދިރާސާ  ސުވާލަކީ، 
ނުވަތަ  ކިހިނެއްތޯ  ހަދާނީ  ހުޅުވާލުމަށް 
ސުވާލުގެ  މި  ކަމެއްތޯއެވެ؟  ކޮން  ކުރެވޭނީ 
ތިރީގައިވާ  ކުރިން  ދިޔުމުގެ  ޖަވާބަކަށް  ސީދާ 
ޝަހުޞިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ހިނގާށެވެ. ހިންގާލަމާ  ނަޒަރު 

އާދެ، އެ ބޭފުޅަކީ، ޔޫއެސްގެ ފައުންޑިންގ 

ުދ ަމ ްޙ ްމ ައ ީހ ާރ ްބ 1 ިއ ވއ.
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ވަރަށް  ފްރޭންކްލިންއެވެ.  ބެންޖަމިން  ފާދަރ، 
ބޭފުޅެކެވެ.  ވިސްނުންތޫނު  ވަރަށް  ސްމާޓް، 
އެތައް  ވުރެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  ޒަމާނުގެ  އެ 
ގޮތަކުން ސިކުނޑި ތަނަވަސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި 
ބެންޖަމިން  އެކަމަކު  ބޭފުޅެކެވެ.  ފާހަގަކުރެވުނު 
އެއް  ދެނެވަޑައިގެންނެވި  ވެސް  ފްރޭންކްލިން 
ކަމަކީ، އެ މަނިކުފާނަކީ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ 
ބޭފުޅަކަށް  ވިސްނުންފުޅެއްގެ  ޚިޔާލާއި  ތަނަވަސް 
ވެ ހުރެވެސް، ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅު 
ނަފުސަށް  އަމިއްލަ  ނޭޅިދާނެކަން  ހުށަ  ޚިޔާލު 

ޤަބޫލުކުރެއްވުމެވެ. ޤަބޫލުކުރެއްވި 

އާގިއުމެންޓެއް  ފްރޭންކްލިންގ،  ބެން 
ބަޓް.."  ރޯންގް،  ބީ  ކުޑް  "އައި  ފަށްޓާއިރު، 
ސްޓޭޓްމެންޓެއް  އެ  ފަހަރު  ބައެއް  މިފަދައިން 
ގޮތަށް  އެ  ސްޓޭޓްމެންޓް  މި  ފަށްޓަވައެވެ. 
އޭގެ  އާދެ،  ކޮބައިބާއެވެ؟  ބޭނުމަކީ  ފެށްޓެވުމުގެ 
މެދު  އާގިއުމެންޓާ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ސަބަބުން 
ގުޅޭގޮތުން  މައުޟޫއާ  ފަރާތްތަކަށް  ހަދާ  ދެކޮޅު 
ފުރުސަތު  ދައްކަން  ވާހަކަ  އިތުރު  ހަރުދަނާ 
ގުޅުންހުރި  މަޢުޟޫއާ  ގޮތުންނެވެ.  ދެއްވުމުގެ 
ބޭނުމުގައެވެ. ހުޅުވާލެއްވުމުގެ  ދޮރުތައް  އިތުރު 

ބެން  ކަމަކީ،  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 
ވަރަށް  މުޖުތަމަޢުއަކުން  އެ  ފަދަ،  ފްރޭންކްލިން 
ބޮޑު އިޙްތިރާމަކާއި ޤަދަރެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 
އެއްޗެކޭ  ދެކޮޅަށް  ބަސްފުޅަކާ  ވިދާޅުވާ  ބޭފުޅަކު 
ވެސް  ބަޔަކު  އެތައް  ނުކެރިދާނެ  ބުނަން 
ބެންޖަމިން  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެވެ.  ތިބެދާނެ 
އާދައިގެ  އެންމެ  އިސްކުރެއްވީ  ފްރޭންކްލިންގ 
މީހާއަށް ވެސް އެ މީހާގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުމަކީ، 
ކަމެއްކަން  މުހިންމު  ނިންމާއިރު  ސިޔާސަތެއް 
ނަފްސާނީގޮތުން ވިސްނައިދީ ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ 
ނުކުންނާނެ  ސަބަބުން  އޭގެ  ވިސްނުންފުޅެވެ. 
މުޖުތަމަޢު  މުޅި  ހެއްޔެވެ؟  ކޮބައި  ނަތީޖާއަކީ 
ކުރިއަރައި ދިޔައީއެވެ. ބެން ފްރޭންކްލިންއަށް އޮތް 
ކުރިމަތީގައި  މީހުންގެ  އެހެން  ލޯބި  އިޙްތިރާމާއި 

ދިޔައީއެވެ. މަތިވެގެން 

ޕެޕަޑިން  ހުންނަ  ކެލިފޯނިއާގައި 
ވަނަ   2016 ޕްރޮފެސަރުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދިރާސާއެއްކަމުގައިވާ  ތައްޔާރުކުރެއްވި  އަހަރު 
އޮފް  ވެލިޑޭޝަން  އެންޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  "ދަ 
ދަ ކޮމްޕްރެހެންސިވް އިންޓެލެކްޗުއަލް ހިޔުމިލިޓީ 

ސްކޭލް" މި ދިރާސާގައި މި ދެންނެވި ކޮންސެޕްޓް 
4 ކޮންޕޯނަންޓަކަށް ބަހާލައި މިންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ސިފައަކީ؛ ހަތަރު  އެ 

ޕޮއިންޓްތަކަށް . 1 ވިއު  މީހުންގެ  އެހެން 

ން ރު ކު މް ރާ ތި ޙު އި

އޯވަރކޮންފިޑެންސް . 2 މެދު  ފިކުރާ  ތިމާގެ 

ނުވުން

ދެ . 3 ވަކި  އީގޯއަކީ  ފިކުރާއި  ތިމާގެ 

ދެނެގަތުން ކަމެއްކަން 

އަލުން . 4 ޕޮއިންޓް  ވިޔު  އަމިއްލަ 

އޮތުން  ޖާގަދެވިފައި  ރިވައިސްކުރުމަށް 

. ވެ އެ މި

ތިމާއަކީ  މާނައަކީ،  ބުނެދޭ  މި ސިފަތަކުން 
މީހަކަށް  ވިސްނުންތޫނު  ވަރަށް  ފިކުރީގޮތުން 
ނުވަތަ ކަމެއް ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ ފަދަ ވިސްނުމާއި 
ޚިޔާލާތު ތިމާގެ ކިބާގައި ހުރި މީހަކަށް ވީނަމަވެސް، 
އަޑުއެހުމުގެ  ޕޮއިންޓްތައް  ވިއު  މީހުންގެ  އެހެން 
ޤާބިލުކަން ނެތް، ނުވަތަ އެހެން ވިސްނުންތަކަށް 
ތިމާގެ  ސިފަ  ޙިކުމަތްތެރިކަމުގެ  ޖާގަދެވޭނެ 
ކިބައިގައި ނެތްނަމަ، ތިމާއަކީ އޯޕަން މައިންޑެޑް 
ނުވަތަ ސިކުނޑި ހުޅުވާލެވިފައިވާ މީހަކަށް ނުވާ 

ކަމެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް، ތިމާގެ ކިބައިގައި ހުންނަ 
އީގޯއާއި ފިކުރީ ވިސްނުމަކީ ދެ ކަމެއްކަން އަމިއްލަ 
ތިމާ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ނުގަނެވޭ  ދެނެ  ނަފުސަށް 
ނިންމާ ސިޔާސަތުތައް ނިންމާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ 
ސިކުނޑިއަކާ އެކު ނޫންކަމެވެ. އޭގެން ރަނގަޅަށް 
ނުކުމެދާނެ  ނަތީޖާތަކެއް  ނުބައި  ބޮޑަށް  ވުރެ 

ކަމެވެ.

ދަށްކުވައިދެއްވީ،  ފްރޭންކްލިން  ބެން  އާދެ، 
ބެން  ގޮތެކެވެ.  ފުރިހަމަ  ސިމްޕަލް  ވަރަށް 
ވިއު  އެހެން  ބޭނުންފުޅުވީ  ފްރޭންކްލިން 
ޕޮއިންޓްތައް ދަސްކޮށް ދެނެގަނެ، އެހެން މީހުންގެ 
ވިސްނުމާއި ފިކުރިއްޔާތު ތިމާގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ 
މަނިކުފާނުގެ  އެ  ފުޅާކުރުމަށެވެ.  ސިކުނޑީގައި 
)އިންޓެލެކްޗުއަލް  ޔަޤީންކަން  ފިކުރީ  އަމިއްލަ 

ވަރުގަދަކުރަށްވާށެވެ. ކޮންފިޑެންސް( 

އެހެންވީމާ، "އައި ކުޑް ބީ ރޯންގް، ބަޓް..." އޭ 
ވިދާޅުވެ، އެ ފަށްޓަވާ ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި 
ވަރަށް ޓްރިކީ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނޫންތޯއެވެ! އޭގެން 
އޮޕޯނަންޓުންނަށް ވެސް އެމީހުންގެ ވިއު ޕޮއިންޓް 
އެކަމަކު،  ދެވެއެވެ.  ފުރުސަތު  ހާމަކޮށްދިނުމަށް 
އަމިއްލަ  ތިމާގެ  އެއިން  ބޮޑަށް،  އެއަށްވުރެ 
ނަފުސު ހުޅުވާ ލެވެނީ، އިޖާބީ ގޮތަކަށް ސިކުނޑި 
ބަދަލުކޮށްލުމަށެވެ.

ބެން ފްރޭންކްލިންގ، 
އާގިއުމެންޓެއް ފަށްޓަވާއިރު، 
"އައި ކުޑް ބީ ޯރންގް، 
ބަޓް.." މިފަދައިން ބައެއް 
ފަހަރު އެ ސްޓޭޓްމެންޓެއް 

ފަށްޓަވައެވެ. މި 
ސްޓޭޓްމެންޓް އެޮގތަށް 
ފެއްޓެވުމުގެ ބޭނުމަކީ 

ޮކބައިބާއެވެ؟ އާދެ، އޭގެ 
ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ އާގިއުމެންޓާމެދު ދެޮކޅު ހަދާ ފަރާތްތަކަށް މައުޟޫއާ 
ގުޅޭޮގތުން ހަރުދަނާ އިތުރު ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތު ދެއްވުމުގެ ޮގތުންނެވެ. 

މަޢުޟޫއާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ޮދރުތައް ހުޅުވާލެއްވުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.
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ބަލައިގެން  ގޮތަށް  ދައުރުވާ  އިރު  މިއީ 
ހަދާފައިވާ ކަލަންޑަރެވެ. މިއީ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް 
ވާތީއާއި  މަޢުލޫމާތަކަށް  މުހިންމު  ވެސް 
މީލާދީ  މުސްލިމުންނަށްވީތީ   އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 
ތާރީޚު ބަލަން ފެށިގޮތް ވެސް އެނގިފައި އޮތުމަކީ 
މީލާދީ  ދެކެމެވެ.  ކަމުގައި  ކަމެއް  މުހިއްމު 
ގޮތާއި  އައިސްފައިވާ  މަސްތައް  ކަލަންޑަރުގެ 
މީލާދީ ތާރީޚު ބަލަން ފެށުނީ ކިހިނެއްކަން ވަކި 
އާޓިކަލެއް ގޮތުގައި ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް هللاގެ 
އިރާދަފުޅާ އެކު ފަހުގެ އަދަދެއްގައި ގެނެސްދެވޭތޯ 

ކުރާނަމެވެ.  މަސައްކަތް 

ދުވަހަކީ،  ވަނަ   1 މަހުގެ  މުޙައްރަމް 
މުހިއްމު  ވަރަށް  މުސްލިމުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ދުވަހެވެ.  ފެށޭ  އަހަރު  އައު  ހިޖުރީ  ދުވަހެކެވެ. 
މުސްލިމުންގެ ކަލަންޑަރަކީ ހިޖުރީ ކަލަންޑަރެވެ. 
ކަލަންޑަރެވެ.  ހަނދުގެ  ކިޔާ  މީހުން  ގުރީކު 

ހިޖުރީ ތާރީޚު ޖަހަން ފެށުނު ޮގތް
ހިޖުރީ ތާރީޚުގެ ދުވަސްތައް ބިނާވެފައިވަނީ 
ގޮތުގެ  އެނބުރޭ  ދުނިޔެވަށައި  ހަނދު 
ސިފަ  ހަނދުގެ  ތެރޭގައި  މަހެއްގެ  މައްޗަށެވެ. 
ބަދަލުވަމުންދެއެވެ. މަސްފެށޭ އިރު ހަނދުގެ ބުރު 
ކުޑަވާނެއެވެ. ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ބޮޑުވަމުން 
އައިސް ހަނދު ފުރިހަމަ ވާނީ 14 ވިލޭރޭގައެވެ. 
ދާއިރާ  ހަނދުގެ  ވެސް  އަނެއްކާ  އެއަށްފަހު 
ކުޑަވަމުން ގޮސް، މަސް ނިމެންވާއިރަށް ވަރަށް 

ޚިލާފަށް  ދައުރުވުމާ  އިރުގެ  ކުޑަވެގެންދެއެވެ. 
ހަނދުގެ ސިފަތަކަކީ ފާޅުކޮށް އެނގެން ހުންނަ، 
ސިފަތަކެއްކަމުން ހަނދުގެ ސިފަތަކަށް ބަލައިގެން 
ވަރަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު މަހުގެ ކޮން ދުވަހެއްކަން 
ނިޒާމަށް  އިރުގެ  މިއާޚިލާފަށް  ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. 
ޢިލްމު  ކަމުގެ  ހޯދުމަކީ  ދުވަސް  ބަލައިގެން 
ލިބިފައިވާ މާހިރުންނަށް ފިޔަވައި ހޯދަން އުނދަގޫ 
ތާރީޚު  ބަލައިގެން  ހަނދަށް  މިގޮތަށް  ކަމެކެވެ. 
ބެލުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ކުރިން ވެސް މީސްތަކުން 

އައިކަމެކެވެ.  ކުރަމުން 

ނުކުތާއަކީ  މުހިއްމު  ވިސްނާލަންޖެހޭ 
ތާރީޚީ  ބިނާކޮށްފައިވާ  ދައުރުވުމަށް  ހަނދުގެ 
މައްޗަށް  ދައުރުވުމުގެ  އިރުގެ  މިންގަނޑަކީ، 
އެއްވެސް  މިންގަނޑުތަކާ  ތާރީޚީ  ބިނާކޮށްފައިވާ 
ދެ  އެހެނީ،  މިންގަނޑެކެވެ.  ގުޅުމެއްނެތް 
މިންގަނޑަކީ ތަފާތު ދެ މިންގަނޑެކެވެ. ހަނދުގެ 
ދައުރުވުމަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ތާރީޚީ މިންގަނޑުގައި 
ހަނދު ދުނިޔެ ވަށައިގެން ޖަހާ ފުރިހަމަ ބުރަކީ 
އެއްމަސް ދުވަހެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 29.25 
ދުވަހެވެ. ދިވެހިން އާންމުކޮށް މަހެއްކަމަށް ބަލައި 
އުޅެނީ 30 ދުވަހެވެ. މި މިންގަނޑަށް ބިނާކޮށް 
ހަނދުއަހަރަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 354.36 ދުވަހެވެ. 
އެއީ ކޮންމެ އަހަރަކު މީލާދީ ތާރީޚަށްވުރެ 10.88 

އަދަދެކެވެ.  މަދު  ދުވަހުގެ 

ޢަރަބިން  ވެސް،  ޒަމާނުގައި  ޖާހިލިއްޔަ 
މަސްތައް ގުނައި އުޅުނީ ހަނދަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

ުދ ުދ ަސީޢ ީޒ ުދ ަޔ ަމ ްއ ަޙ ްލ ުމ ަރ ްޕ ޯކ ީމާލދީ  ެއއީ  ޮގަތެށވެ.  ދެ  ަބާލުއޅެނީ  ާތީރޚު  ިދެވިހާރްއޭޖަގއި   
ާތީރާޚއި ިހުޖރީ ާތީރެޚވެ. ީމގެ ެތެރއިން ީމާލދީ ާތީރަޚކީ ުހިރހާ ަޤުއެމްއަގއި 
ަބލަނީ  ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ާތީރޚު  ިހުޖރީ  ާތީރެޚެކވެ.  ބޭނުްނުކރާ  ެވސް 
ުމްސިލމުންެނވެ. މި ދެ ަވްއަތުރގެ ާތީރުޚގެ ެތެރއިން ީމާލދީ ާތީރޚު ެބުލުމަގއި 
ިއްނާސުންނ ައަހެރްއަކުމަގިއ ަބާލަފިއަވީނ ިއުރަވަށިއެގްނ ުދިނެޔ ުބެރްއަޖާހ 
ުމްއަދަތކީ ެއއީ ެއއް ައަހރު ަކުމަގއި ަބަލިއގެންެނވެ. މި ާތީރޚު ެބުލުމަގއި ަބލާ 
ަކލަްނަޑަރށް ުގެރޮގރީ ަކލަްނަޑރު، ުނަވތަ ުހަޅނުގގެ ަކލަްނަޑރު )ެވްސޓަރން 
ަކލަްނަޑރ(، ުނަވތަ ްކިރްސިޓއަން ަކލަްނޑަރ ިކަޔެއވެ. ަޢަރބި ަބހުންާނއި 

ިމީއެއވެ.  ަކލަްނަޑަރކީ  ީމާލދީ  ިކޔާ  ިދެވިހަބހުން 
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ޞައްލަهللا  ރަސޫލުهللا  އަދި  ޒަމާނުގައި  އެ 
ވެސް  ޒަމާނުގައި  ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ 
ނަންތައް  މަސްތަކަށް  ބަލައިގެން  ހަނދަށް 
ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  ގުނާފައިވެއެވެ.  ދީގެން 
ބާރަ  ލައްވާފައިވަނީ  ވަތަޢާލާ  ސުބުޙާނަހޫ  هللا 
މައްސަރުކަން އިސްލާމްދީނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ޝަރުޢީ  ވަނީ  މިކަން  ވެއެވެ.  ދަސްކޮށްދީފައި 
ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  ސާބިތުވެފައެވެ.  ގޮތުން 
ޛުލްޤައިދާއާއި،  ތެރެއިން  މަހުގެ   12 ހިމެނޭ 
ރަޖަބު،  އަދި  މުޙައްރަމާއި،  ޛުލްޙިއްޖާއާއި، 
ޒަމާނުގައި  ޖާހިލިއްޔަ  މަހަކީ  ހަތަރު  މި 
މައްސަރުތަކެކެވެ.  ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ  ވެސް 
މި  ޓަކައި  ޙުރުމަތަށް   މައްސަރުތަކުގެ  މި 

ސިފަކުރެވެނީއެވެ. ޤަބީލާއަށް  އެ  ރަޖަބުމަސް 

ނަމަވެސް،  ނަންތައްދެވިފައިވީ  މަސްތަކުގެ 
ރަސޫލާ  އަދި  ވެސް،  ޒަމާނުގައި  ޖާހިލިއްޔަ 
ޞައްލަهللا ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޒަމާނުގައި ވެސް 
އަހަރުތަކަށް އަދަދު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާޚިލާފަށް 
އަހަރެއްގައި  އެ  އަހަރަކަށް،  ކޮންމެ  އޭރުގައި 
ހިނގާފައިވާ ޙާދިސާތަކަށް ބިނާކޮށް އެ އަހަރަކަށް 
ގެ  “ޢާމުލްފީލް”  މިގޮތުން  އުޅުނެވެ.  ނަންދީ 
އަބްރަހާ  އަހަރަކީ  މަޝްހޫރުވެފައިވާ  ނަމުން 
ތަޅާލަން އައި އަހަރެވެ. ހަމަމިފަދައިން،  ގެފުޅު 
ރަސޫލާ ޞައްލަهللا ޢަލައިހިވަސައްލަމް މަދީނާއަށް 
އަހަރުތަކަށް  ވެސް،  ހިޖުރަކުރެއްވުމަށްފަހު 
މައްކާ  މިގޮތުން  ނަންތަކެވެ.  ދީއުޅުނީ 

ޢުމަރުގެފާނުގެ  ފެށުނީ  ތާރީޚު  ހިޖުރީ 
ޚިލާފަތުގައި ކަމަށް ދަލީލުކުރާ ގިނަ ދަލީލުތަކެއް 
ކުރައްވަން  ތާރީޚު  މި  އައިސްފައިވެއެވެ. 
މަތިން،  މަޝްވަރާގެ  ފެއްޓެވީ  ޢުމަރުގެފާނު 
އެކަމަށް  ޞަޙާބީން  ފަހުގައި  މަޝްވަރާއަށް 
އިއްތިފާޤުވެފައިވެއެވެ. އިބްނު ކަޘީރު ރަޙިމަހުهللا 
އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް “އަލްބިދާޔާ ވަންނިހާޔާ” ގައި 
ހިޖުރަޔަށްފަހު(  ")ރަސޫލާގެ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
ނުވަތަ  އަހަރު،  ސަތާރަ  ނުވަތަ  އަހަރު،  ސޯޅަ 
އަށާރަ އަހަރު ފަހުން ޢުމަރުގެފާނުގެ ދައުލަތުގައި، 
ފެށިގެން  އަހަރުން  ހިޖުރަކުރެއްވި  )ރަސޫލާ( 
ޞަޙާބީން  ފެށުމަށް  ޖަހަން  ތާރީޚު  އިސްލާމީ 
އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަން ހިނގާދިޔަ 

ހަނގުރާމަކުރުން  އެމީހުން  މައްސަރުތަކުގައި 
ނަބިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުއްޓާލާކަމުގައި 
ވަސައްލަމްގެ  ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ރަސޫލުهللا 

އެނގެއެވެ. ވެސް  ސިޔަރަތުން 

ނަންތަކަކީ  ކިޔާފައިވާ  މަސްތަކަށް  ހިޖުރީ 
ވެސް  ފަހުގައި  އައުމަށް  އިސްލާމްދީން 
އެގޮތުން  ނަންތަކެވެ.  ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
ވަސައްލަމް  ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ރަސޫލުهللا 
ވަނީ މުޟަރު ޤަބީލާގެ މީހުންނަށް ރަޖަބު މަސް 
މީހުންނަކީ  ޤަބީލާގެ  އެ  ސިފަކުރައްވާފައެވެ. 
ރަޖަބުމަސް މަތިވެރިކުރާ ބައެކެވެ. މި ސަބަބާހުރެ، 

އާއި  ފަތުޙު”  “ޢާމުލް  އަހަރަށް  ފަތަޙަކުރެއްވި 
ކިޔައެވެ. އަވްތާސް"  "ޢާމުލް 

ހިޖުރީ ތާރީޚު ފެއްޓެވީ ރަސޫލާ ޞައްލަهللا 
ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ކަމަށް ބައެއް ރިވާޔަތްތަކަށް 
އަލިއަޅުވާލައި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. 
ލިޔުއްވަން  ތާރީޚު  ހިޖުރީ  ނަމަވެސް  އެހެން 
ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ރަސޫލުهللا  ފެއްޓެވީ 
ވަސައްލަމް ކަމަށް ޞަރީޙަކޮށް ޞައްޙަ ރިވާޔަތެއް 
ވެސް  ނެތްކަމަށް  އެނގޭކަށް  އައިސްފައިވާކަމެއް 

ވިދާޅުވެއެވެ.  ޢިލްމުވެރިން  ބައެއް 

ރަޟިޔަهللا  ޢުމަރު  މުއުމިނީން  އަމީރުލް  ގޮތަކީ، 
ކޮށްފައިވާ  މީހަކަށް  އެހެން  މީހަކު  ޢަންހުއަށް 
އެއްޗެއްގެ(  އެފަދަ  އެނޫން  ނުވަތަ  )ފައިސާގެ 
ވަނީ  ލިޔުމުގައި  އެ  ހުށަހެޅުނެވެ.  ލިޔުމެއް 
އެމީހަކަށް އެއެތި ހުއްދަވާހުށީ ޝަޢުބާން މަހުއެވެ. 
“ކޮން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ޢުމަރުގެފާނު  އެހިނދު 
ޝަޢުބާން މަހެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިމަންމެން ގުނަމުން 
ނުވަތަ  ހެއްޔެވެ؟  އަހަރުގެ ޝަޢުބާންމަސް  މިދާ 
މިއަންނަ  ނުވަތަ  ހެއްޔެވެ؟  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ 
އަހަރުގެ ހެއްޔެވެ؟” އޭގެފަހުގައި، )ޢުމަރުގެފާނު( 
ގޮތުގައި  ލޭންދޭނުގެ  ޖަމާކުރައްވައި،  ޞަޙާބީން 

އިސްލާމްދީން  ނަންތަކަކީ  ކިޔާފައިވާ  މަސްތަކަށް  ހިޖުރީ 

ނަންތައްކެވެ.  ބޭނުންޮކށްފައިވާ  ވެސް  ފަހުގައި  އައުމަށް 

ޢަލައިހިވަސައްލަމް،  ޞައްލަهللا  ރަސޫލުهللا  އެޮގތުން 

ސިފަކުރައްވާފައެވެ.  މަސް  ރަޖަބު  މީހުންނަށް  މުޟަރުގެ 

މަތިވެރިކުރާބައެކެވެ.  ރަޖަބުމަސް  މީހުންނަކީ  އެޤަބީލާގެ 

މިސަބަބާހުރެ، ރަޖަބުމަސް އެޤަބީލާއަށް ސިފަކުރެވެނީއެވެ.

5959
www.mndf.gov.mv



ދައްކަންޖެހޭ  އެނޫންތަކެތި  ދޭތަކެއްޗާއި 
އުފެއްދެވުމަށް  ތާރީޚެއް  އެނގޭނެ  ދުވަސްތައް 
ފާރިސީންގެ  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  އެބޭކަލުންނާ 
ތެރެއިން  އޭގެ  ބޭނުންކުރެއްވުމަށް  ތާރީޚު 
ޢުމަރުގެފާނު  އެކަމާ  ދެންނެވިއެވެ.  ބޭކަލަކު 
ތާރީޚު  ރޫމީންގެ  އަދި  ރުހިވަޑައިނުގެންނެވިއެވެ. 
ބޭކަލަކު  އެހެން  ހެއްދެވުމަށް  ތާރީޚެއްކަމުގައި 
ޢުމަރުގެފާނު  ވެސް  އެކަމާ  ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 
އަނެއްބައި  އަދި  ރުހިވަޑައިނުގެންނެވިއެވެ. 
ބޭކަލުން ރަސޫލާ ދުނިޔެއަށް ރައްކައުވި ދުވަހުން 
ތާރީޚު ބެލުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި އަނެއްބައި 
ފޮނުއްވި  ރަސޫލުކަމާއިގެން  ރަސޫލާ،  ބޭކަލުން 

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ…" އިއްތިފާޤުވެ 

ރަޙިމަހުهللا  އައްޠަޔާލިސީ  ދާވޫދު  އަބޫ 
ހިޖުރަކުރެއްވި  ރިވާޔަތުގައި،  ރިވާކުރައްވާފައިވާ 
އަހަރަކީ ތާރީޚު ޖަހަން ފަށާ އަހަރާ މެދު އެބޭކަލުން 
އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހުގައި، ފުރަތަމަ 
މަހަކީ ކޮބައިކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ 
މަސް  ރަމަޟާން  ބޭކަލުން  ބައެއް  ތެރެއިން 
ހެއްދެވުމަށް  މަހެއްކަމުގައި  ފުރަތަމަ  އެންމެ 
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަނެއްބައި ބޭކަލުން މުޙައްރަމު 
އެއީ،  ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ހެއްދެވުމަށް  މަސް 
މީސްތަކުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހުގައި އެނބުރި 

އަދި  ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ފެށުމަށް  ދުވަހުން 
ހިޖުރަކުރެއްވި  އެކަލޭގެފާނު  ބޭކަލުން  އަނެއްބައި 
އަދި  ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ފެށުމަށް  ދުވަހުން 
އަނެއްބައި ބޭކަލުން ރަސޫލާ ޞައްލަهللا ޢަލައިހި 
ދުވަހުން  ދޫކުރެއްވި  ދުނިޔެ  މި  ވަސައްލަމް 
ފެށުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މިގޮތުން ޢުމަރުގެފާނު 
ދުވަހުން  ހިޖުރަކުރެއްވި  ބުރަވެވަޑައިގެންނެވީ 
ސާފުކޮށް  އެކަން  އެއީ  ފެށްޓެވުމަށެވެ.  ތާރީޚު 
އެނގެން އޮތުމާއި، އެކަން މަޝްހޫރުވެފައިވުމެވެ. 
މިކަމުގައި  ޢުމަރުގެފާނާ  ބޭކަލުން  އެންމެހާ  އެ 

ދިއުމަށްފަހު، ދެން އަންނަ މަހަކީ މުޙައްރަމުމަސް 
ކަމުގައި ވާތީއެވެ.  )انظــر: البدايــة والنهايــة -4/510
511( ހިޖުރީ ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން އިބްނު ކަޘީރު 
އެކު  ބަދަލުތަކާ  ކުދި  ބަސްފުޅު  ރަޙިމަހުهللاގެ 

ދެންނެވުނީއެވެ. އިސްވެ 

ޚުލާޞާއަކީ،  މިކަމުގެ  އެހެންކަމުން، 
ތާރީޚު  މީލާދީ  ވެސް  ޒަމާނުގައި  ޞަޙާބީންގެ 
ވާއިރު ވެސް، ހިޖުރީ ތާރީޚު އެއީ ތާރީޚެއްކަމުގައި 
ކަނޑައެޅުއްވުމެވެ. މިކަމުގައި ޞަޙާބީން އެވަނީ 

ހުރިހާ ބޭކަލުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި 
މިންގަނޑެއްކަމުގައި  ބަލާ  ތާރީޚު  އެބޭކަލުން 
ކަމެކެވެ.  ލައްވާފައިވާ  ދައުރުވުން  ހަނދުގެ 
ހިޖުރީ  ކަލަންޑަރާއި  ހަނދުގެ  އެހެންކަމުން، 
ހިޖުރީ  އެއީ  ގުޅިލާމެހިފައެވެ.  ވަނީ  ކަލަންޑަރު 
ޞަޙާބީން  މެދު  ތާރީޚާ  ހިޖުރީ  ކަލަންޑަރެވެ. 
އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވުމުން، އެ ތާރީޚު އެވަނީ 
މުހިއްމު  ތެރެއިން  ޝިޢާރުތަކުގެ  އިސްލާމީ 
ޝިޢާރަކަށް ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ހިޖުރީ ތާރީޚު 
ޖަހަން ފަށްޓަވާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ 
މުޙައްމަދު ޞައްލަهللا ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ގެންނެވި 

އިސްލާމީ ރިސާލަތަށް ފަހުގައިކަން ޔަޤީންވެއެވެ. 
މެދުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  ބައެއް  ނަމަވެސް 
ފެއްޓެވީ  ތާރީޚު  ހިޖުރީ  ވަނީ  އުފެދިފައި  ޚިލާފު 
ވަސައްލަމްކަމާއި  ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ރަސޫލާ 
ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ރަސޫލާ  އަދި  މެދުގައެވެ. 
ވަސައްލަމް ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ފަހުން އިސްލާމީ 
ޚަލީފާ  ޢުމަރުގެފާނުގެ  ތެރެއިން  ޚަލީފާއިންގެ   4

ކަމާމެދުގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު: ދިސަލަފިއްޔާ.ނެޓް
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ކުދިކުދި  ހުންނަ  ބަހުރުވަތަކުގައި  މޮށެއުޅޭ 

ބަސްކޮށާރުގެ  ބަހުގެ  ސަބަބުން  ތަފާތުތަކުގެ 

ހައްދުންމަތީ  އިތުރުކޮށްދެއެވެ.  މުއްސަނދިކަން 

ނުވަތަ  ވަކިރަށެއްގެ  ހައްދުންމަތީގެ  ބަހުރުވައަކީ 

ވަކިސަރަހައްދެއްގެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ 

ރަށެއްގެ  ކޮންމެ  އަތޮޅުގެ  މި  ނޫނެވެ.  ގޮތެއް 

ބަހުރުވައަކީ ވެސް ހަމަ ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައެވެ. 

ގެންދާބައެއް ނޫނެވެ. އެވެރިން މަސްތައް ގޭދޮށަށް 

މިސާލުގައި  ވާނޭކަމުގެ  އެވެ.  ’ގެންގަރަނޫ‘ 

ހާނަނޫ  ރިހާކުރު  "ކަމަނާ  އެވެ.  "ގެންގަރާނޫ" 

ނެވެ. މަހުން"  ގެންގަރަން  މޫސާ 

އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ގެންގަރާން 

ނުވަތަ  އަތިރިމަތިން  ބޭނުންކުރަނީ  ޢާންމުކޮށް 

އެއްޗެއް  ބަނދަރުމަތިން  ނުވަތަ  ގޮނޑުދޮށުން 

ުރ ުކ ަބ ޫބ ައ ާޙ  ާޠ

އެއްގަމުހުރި  އުޅެނީ  ބޭނުންކޮށް  ގެންގެރެން 

އެއްޗެއް އަތިރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަޅުގަނޑަށް 

ވިސްނެނީ ވެސް އަހައިފައިވަނީ ވެސް އަންނަނިވި 

ގޮތަށެވެ.

ބޭނުންކުރާ  ލަފުޒު  މި  ހައްދުންމަތީގައި 

އޮޑި  ބައިގެން  ހައްސަ  މީހުންނަކީ  ރަށްރަށުގެ 

ލެފިޔަސް އޭގެން އެއްމެ މަހެއް ވެސް ގޭދޮށަކަށް 

ހައްދުންމަތީގެ  ގެންދިއުމަށެވެ.  އެއްގަމަށް 

ވާހަކަތަކަށް  ތިރީގައިވާ  ލިޔެފައިވާ  ބަހުރުވައިން 

ހިންގަވައިލައްވާށެވެ. ނަޒަރު 

އަތިރީން  އެއްގަމަށް.  އަރާނޫ  "އަތިރީން 

ތުރެން  އެއްގަމަށް  އަތިރިޔަކޫ  ޖެހެނޫ  އަރާން 

ވިސް  ހަރަގަނޑަކުން  ވަނައިތި.  ތަނަކަށް  ތިރި 

މައްތަށް އަރާނޫ. މިސްކިތަށް ވިސް އަރާން ޖެހެނޫ 

އުސްތަނަކަށް ވަނައިތި އަތިރިޔަށް އެރޭން ޖެހެނޫ. 

މައިފިތަ ވަޅަ ދިޔަހިއްކަންނާ ވިސް ޖެހޭނޫ ވަޅަށް 

ޖެހެނޫ  ވިސް  ބަނދަރަމައްތަށް  ފުރާން  އެރޭން. 

ބަރޯ  ކުނު  ގޭދަށަހުރީ  އެހެންވޫމާ،  އެރޭން. 

ލިޔުމުގައި  މި  ޖެހެނޫ."  ގެންގެރޭން  އަތިރިޔަށް 

ބަލައިލެވިފައިވާ ދެ ލަފުޒުގެ ތެރެއިން ގެންގެރެން 

ނުވެއެވެ. ބަސްފޮތުގައި  ލަފުޒު  މި 

މިސްކިތްވިސް ހަމަ ބިމަށް ތުރެން އުސްކޮށް ހަދާފާ 

ހުންނަނައިތި. އެހެންވޫމާ އަތިރި މައްތުން ހޮވަން 

ގެންގަރާން  އެއްގަމަށް  ވެލި  ނަގަން  ޔާ  އަކިރި 

ޖެހެނޫ."

ބޭނުންކޮށް  ލަފުޒު  މި  ގެންގެރެން 

ހުންނަ  އެއްގަމުގައި  ނުވަތަ  ގޭދޮށުގައި  އުޅެނީ 

އަތިރިމައްޗަށް  ނުވަތަ  އަތިރިއަށް  އެއްޗެއް 

ގެންދިޔުމަށެވެ.  ގޮނޑުދޮށަށް  ނުވަތަ  

އަތިރީކޮޅުގައި  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  އެހެންކަމުން 

މީހުން  އުޅޭ  އެއްގަމުކޮޅުގައި  މީހުންނާ  އުޅޭ 

އުޅެތެވެ. ހައްދުންމަތީގެ އިރުމަތީ ދުނީގައި ހުރި 

ރަށްރަށުގައި އެއްގަމުކޮޅު ގެޔަކު ހުރި ބިލެތްތަޅާ 

ބުނާނީ  ގެންދާނަމަ  ގެޔަކަށް  އަތިރީކޮޅު  ވަނެއް 

ފަރާތުން  އިރުމަތި  އެހެންވީމާ  ގެންގެރެންއެވެ. 

ގެންގެރެން  ގެންދިޔުމަށް  ފަރާތަށް  ހުޅަނގު 

ބޭފުޅުންނަށް  ރަށްރަށުގެ  އެ  ބޭނުންކުރާކަމަށް 

. ވެ އެ ނެ ދާ ވި ރެ ކު ޅު ފު ހީ

"އެއްގަމު ހުރެފާ އަތިރިޔަށް ޖެހޭނޫ އެރޭން. 

ތަނަކަށް  ހުރީ  ތިރީ  ހުރެފައި  މައްތަ  އެގޮތަކޫ 

އެރެނޫ  ކިޔަނޫ  ހާލަތްތެކަ  ބައެއް  ފައިބަންނާ 

އަށުމައްތަ  ރާނާން  ބޮނަންނާ،  މިސާލަކަށް  އޭ. 

ފައިބާކަށް  ބިންމައްތަަށް  ހަރަގަނޑަކުން  ހުރެފާ 

އަޑެއް  ކިޔައިއޮޅެން  އެރެނޫވަކޭ'  'ބިންމައްތަށް 

ވުރެ  އަތިރިޔަށް  އެއްގަމަކޫ  އެކަމަކު  ނާހަން. 
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ރާއްޖޭގެ ރަށަކާ އެންމެ ކައިރިން ދެވުނު ހަމަލައަކީ، އައްޑު އަތޮޅުގައި ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް އިނގިރޭސީންގެ 
ތެޔޮ ބޯޓަށް ދިން ހަމަލާއެވެ. މި ހަމަލާ ފިޔަވައި، ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ އަސްކަރީ ސީދާ ހަމަލާއެއް ރާއްޖޭގެ 
އަތޮޅަކަށް އަރާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އިއްތިހާދީންގެ ހަރަކާތްތައް 
ކަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުށަހެޅި،  ނުރައްކަލަށް  ކަނޑުމަގުތައް  ކަނޑުތަކާއި  ދިވެހި  ނަތީޖާއަކީ  އިތުރުވުމުގެ 
ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރެވުމެވެ. އެ ދުވަސްވަރު، ޚާއްޞަކޮށް 1943 އިން ފެށިގެން، މި 
ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އުޅަނދުތަކަކަށް ހަމާލާދީފައިވެއެވެ. ފައްތާލެވިފައިވާ މަނަވަރާއި، ބޯޓުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު، 

އަސްކަރީ  ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ  ދެވަނަ 
ރިކޯޑްތަކުން ފެންނާން އެބަ ހުއްޓެވެ. 

ދުށް،  ބޮޑުހަނގުރާމަ  ދެވަނަ 
އެއް  ހިތާމަވެރި  އެންމެ  ކަނޑުމަތީގެ 
ވެސް،  ވަނީ  ހިނގާފައި  ކާރިސާ 
ހާފް  އެން  )ވަން  ހުވަދޫކަނޑުގައި 
އިނގިރޭސި  ޖަޕާނުން  ޗެނެލް(  ޑިގްރީ 
އުޅަނދަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައެވެ. މި 
ހުވަދޫ  ވާނީ  ބަލައިލާފައި  ލިޔުމުގައި 
ހަމަލާއަށެވެ.  އެ  ދެވުނު  ކަނޑުގައި 
ހިދުވް އިސްމާޢީލް[  އެއީ ]އެސްއެސް 
މީހުންގެ  ދަތުރުކުރި  ފައްތާލެވި، 
މީހުން  އެއްހައި   1300 ތެރެއިން 

ހާދިސާއެވެ. ހިތާމަވެރި  ކަނޑުވި 

ހިދުވް އިސްމާޢީލްއަކީ އިނގިރޭސި 
ހުވަދޫ  ބޯޓެކެވެ.  އުފުލި  ސިފައިން 
އިރުން،  ވަރު  ދަރަޖައެއް  އަތޮޅުން 
ޖަޕާނު  ދަނިކޮށް،  ދަތުރުކޮށްފައި 

ުޒ ިފ ީކ ާނ ުދ ަޒ ަމ ްޙ ޑރ. ައ

 ، ީކ ައ ެޖ ްއ ާރ ިހ ެވ ިއ ިދ ަގ ިއ ަމ ާރ ނުގ ަހ ުޑ ަނ ޮބ ަވ ެގ ެދ ޭޔ ިނ ުދ   
ްނެގ  ީދ ާހ ިތ ްއ . ިއ ެވ ެކ ެއ ރި ެވ ިއ ަމ ަބ ހަ ިރ ްތ، ުފ ުކ ޮއ ާނ ެއ ްނ ީދ ާހ ިތ ްއ ިއ

ިއ  ަގ ުޅ ޮތ ުޑ ައ ްއ ީއ ައ ަޔ ްނ ިދ ިއ ޭރިސ ިސަފ ނިގ ްށ، އި ަކ ަތ ްނ ުނ ީރ ޭބ ްސކަ ައ
 1943 ުތނިޑ ެވްސ،  ާލ ިރ ެކ ުބ ުރ ުތ ިތ ުއ ަމ ްނ ުދ ަލ . ިތ ެވ ެނ ްނ ުމ ވަ ިރ ެތ ްތ ާކ ަރ ަހ
ްނ  ުރ ާކ ްށ ަސުރ ކަ ަތ ްތ ާކ ަރ ެގ ަހ ްނ ިއ ެގ ިސަފ ިއ ޭރިސ ަވ ްނ ިއނިގ ެގ ިށ ްނ ެފ ިއ
ެގ  ުތ ާރ ެގ ެދ ަފ ިއ ަމ ާރ ނުގ ަހ ުޑ ނަ ޮބ ަވ . ެދ ވެ ެއ ަފ ާވ ްއ ެދ ިއ ަވ ްއސަ ަޖ ަމ ީތ ަހ ޮއ
ަތްސ،  ިއ ެނ ަފ ިއ ިހނާގ ަގ ްއ ެށ ެގ ަރ ޭޖ ްއ ާރ ިހ ެވ ްއ ިދ ެމ ުލ ިތ ަމ ިރ ީސާދ ުކ
. ެވ ެއ ަފ ާރ ްށ ޯފ ައ ަމ ާއ ަހ ެޖ ްއ ީނ ާރ ިއ ަރަހ" ަވ ަސާރ ެގ އަ ިއ ަމ ާރ ނުގ "ަހ
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ހާދިސާ،  ފައްތާލި  ބޯޓު  މި  ސަބްމެރީނަކުން 
ދެވަނަ  ވަނީ  ވަދެފައި  ތެރެއަށް  ތާރީޚުގެ 
ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި ތިންވަނައަށް ހިނގި އެންމެ 
ގޮތުގައެވެ. ކާރިސާގެ  ކަނޑުމަތީ  ހިތާމަވެރި 

އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ބޯޓުގައި ފަޅުވެރީންނާ 
ތިބިކަމަށްވެއެވެ.  މީހުން   1536 ޖުމުލަ  އެކު 
 214 ސަލާމަތްވީ،  ހަމަލާއިން  އެ  ޖަޕާނުގެ 
މި  މީހުން،  ސަތޭކައެއްހައި  ތޭރަ  މީހުންނެވެ. 
ދުނިޔެއަޅައި  ޣަރަގުވެ،  ކަނޑަށް  ކާރިސާގައި 
ތިބި،  ބޯޓުގައި  އެ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ދިޔައެވެ. 
 77 މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ޞިއްޙީ 

ވަޔާއި  ނެތް،  ވެސް  ރޮއްޖެއް  ވިލާ  ސާފު، 
ވަގުތަކީ  ދުވަހެކެވެ.  ރީތި  މޫސުން  މަޑު،  ރާޅު 
މެންދުރު ފަހު 2:00 އާއި 3:00 އާ ދެމެދުގެ 
ކުރަމުންދާ  އިނގިރޭސީން  ބަރުމާގައި  ވަގުތެވެ. 
އިރުމަތީ  ގެންދާ  ބައިވެރިވުމަށް  ހަނގުރާމައިގައި 
އެފްރިކާގެ އާޓިލަރީ ލަޝްކަރުގެ 301 ވަނަ ފީލްޑް 
އިނގިރޭސީންގެ  ހުރި  ކޮޅުނބުގައި  ރެޖިމެންޓާއި 
ނަރުހުން  ބަދަލުކުރާ  ހޮސްޕިޓަލަށް  އަސްކަރީ 
ދިޔައީ  ދަތުރުކުރަމުން  ބޯޓު  މި  ގޮވައިގެން 
ކެންޔާގެ މޮމްބާސާއިން ކޮޅުނބަށެވެ. އެއީ ރީތި 
މެންދުރުގެ  ތިބީ  މީހުން  ގިނަ  ކަމުން،  ދުވަހެއް 

އެއީ  އެހެނަސް،  ނެތްފަދައެވެ.  ހިސާބެއްގައި 
ތެރެއެވެ.  ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ  ދެވަނަ  ދުނިޔޭގެ 
އިންޒާރެއް  ޖެހެނީ  މި  ކުރިމަތިލާން  ނުރައްކަލާ 

ނުލައެވެ.  ލިބުމަކާ  ވެސް 

ތިބި  ތައްޓުމަތީގައި  އިސްމާޢީލްގެ  ހިދުވް 
މާހައުލު  ކަނޑުގެ  އޮތް  ވަށައިގެން  މީހުނަށް 
ކަމުގައި  އަމާންކޮށް  ކިތަންމެ  އޮތީ  ފެންނަން 
ވިޔަސް، ޖަޕާނުގެ އައި-27 ސަބްމެރިން، ރާއްޖޭގެ 
ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ހުވަދޫކަނޑު ހުރަސްކޮށް، 
ދިޔަ  ދަތުރުކުރަމުން  އެކު  އިސްމާޢީލްއާ  ހިދުވް 
ތައްޓުމަތީގައި  ދިޔައެވެ.  ގާތްކުރަމުން  ބޯޓުތަކާ 

ފިޔަވައި  މީހުން   6 ތެރެއިން  އަންހެނުންގެ 
ނަރުހުންނެވެ.  ގިނައީ  ހިމެނުނެވެ.  އެންމެން 
އަސްކަރީ  ޤައުމެއްގައި،  ކޮމަންވެލްތުގެ  މިއީ 
ހަމަލާއެއްގައި، އެހައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން 
ނަރުހުން އެއްފަހަރާ މަރުވި ހާދިސާ ވެސް މެއެވެ. 
އެންމެ  ކަނޑުގެ  ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި،  ދެވަނަ 
ވެގެން  ހާދިސާ  ކާރިސާއަށް މި  އެއް  ހިތާމަވެރި 
ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ. މި ހާދިސާއާ އެކު ކުރިއަށް 

ށެވެ.  ވާ އިގަންނަ ވަޑަ

ފެބުރުވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   1944 އެއީ 
އުޑުމަތި  ދުވަހެވެ.  ހޮނިހިރު  ވީ   12 މަހުގެ 

އުފާވެރިކަމުގައި  ދުވަހުގެ  ފަހު  ނާސްތާއަށް 
ތައްޓުމަތީގައެވެ.  ބޯޓުގެ  ބައިވެރިވެލުމަށް 
އަނެއް  އިރު،  ތިބި  އޮށޯވެލައިގެން  އެއްބަޔަކު 
ބަޔަކު ޓޮނިކް ބުއިމާއި ތާސްކުޅުމުގައި މަސްއޫލުވެ 
ޕިއާނާއަކުން  ނަރުހަކު  ތައްޓުމަތީގައި،  ތިއްބެވެ. 
ކުޅެމުން ދިޔަ ހިތްގައިމު ރާގު ޖައްވަށް ފެތުރެމުން 
ދިޔައެވެ. ވައިގެ ތެރެއިން ދެން އިވެމުން ދިޔައީ، 
ދިރުނބާކޮޅުން  ގުގުމާއި،  މަޑު  އިންޖީނުގެ 
ސަމާސާކުރަމުންދާ  ބޯޓާ  ރާޅުތައް  ކެފެމުންދާ 
އަޑެވެ. މި އުފާވެރި މާހައުލުގައި، ބޯޓުގައި ތިބި 
މީހުނަށް، ބޮޑު ހަނގުރާމައެއްގެ އަސަރު ކައިރި 

އޮތް އުފާވެރިކަމާއި، ފެންނަން އޮތް އަމާންއޮމާން 
ހިނދުކޮޅެއްގެތެރޭގައި  މަންޒަރު،  އުފާވެރި 
ވަގުތު  ބަދަލުވެދިއުމުގެ  ގޮތަކަށް  އަނިޔާވެރި 
ތިބި  ބޯޓުގައި  އަންނަކަން  ކުޑަތަންވަމުން 

ނޭނގެއެވެ.  އަދި  އޭރަކު  މީހުންނަށް 

ޕެރިސްކޯޕް  ގެ  އަިއ-27  ކުއްލިއަކަށް، 
ދަނޑި )ކަނޑުގެ ސަތަހުގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް 
ދުރުމި(  ބޭނުންކުރާ  ސަބްމެރީންގައި  ބެލުމަށް 
ހިއްލާފައި  ވަރު  ފޫޓެއް   3 މައްޗަށް  ކަނޑުން 
ހުރިތަން ހިދުވް އިސްމާޢީލްއާ އެކު ދަތުރުކުރަމުން 
އޭރު،  ފެނުނެވެ.  ބޯޓަކަށް  ދެ  އެހެން  ދިޔަ 

ެވ  ުޒ ާމ ޯޑ ައ ޕި ްނ ދެ ޯޓ ިއ ެރ ެގ ެތ ޯޑ ިޕ 4 ޯޓ ުނިވ  ްނ ޮފ -27 ިއ ިއ ްނ ައ ިރ ެމ ެގ ަސްބ ނު ާޕ ަޖ
. ްލ ީޢ ްސާމ ްވ ިއ ުދ ްޓ ިހ ިލ ޯބ ުފ ްނ ުއ ިއ ޭރިސ ިސަފ ަޔ ިއނިގ ިދ ްށ ައ ިޑ ައ
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ކޮމާންޑަރ  )އައި-27(  ސަބްމެރިން  ޖަޕާނުގެ 
ޓޮޝިއާކީ ފުކުމުރާ، ފަރިކޮށްގެން އޮތް އަމާޒަކީ، 
ބާރުގަދަ  ހިމެނޭ  އަސްކަރިއްޔާގައި  އިނގިރޭސި 
ހޯކިންސްއެވެ.  އެޗްއެމްއެސް  މަނަވަރު،  އެއް 
ދިމާއަށް  ހޯކިންސްއާއި  ބަލާފައި،  ވަގުތު 
ދިޔައީ  ޓޯޕިޑޯ  ދެ  ފޮނުވާލިއެވެ.  ޓޯޕިޑޯ  ހަތަރު 
ކަންތައްވީ  ދެން  ކައްސާލައިގެންނެވެ.  އަމާޒުން 
ހީވެސްނުކުރާވަރުގެ ބަދުނަސީބުވެރިކޮށެވެ. އަނެއް 
ދެ ޓޯޕިޑޯ އެރީ އެ ވަގުތު ހޯކިންސްގެ ކަނާތްފަރާތު 
އަރާހަމަކުރަމުން  މަނަވަރާ  އެ  އަރިމަތިން، 

އުޅޭ  މީހުން  ހިފައި،  އަލިފާން  ދުންހޮޅިތެރޭގައި 
ބަޔަކު  ގިނަ  ވެއްޓި،  ސިޑިބައި  ބޯޓުގެ  ޑެކާއި، 
ބުރިވެ،  ދެ  ވެސް  ބޯޓު  ތާށިވެ،  ބޯޓުތެރޭގައި 
ކޮޅުފަސްކޮޅު އަޑިއަށް ދިއުމާ އެކު ދިރުނބާކޮޅު 
ކޮއްޅަށް ޖެހި، ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަޑިއަށް 
ކަނޑަށް  މީހުންނަށް  ބައެއް  ދިޔައީއެވެ. 
ފުންމާލެވުނެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލައިފްބޯޓާއި 

އަތުޖެހުނެވެ. ވެސް  ރާފްޓް 

އުޅަނދެކެވެ.  ބޮޑު  އައި-27 ސަބްމެރީނަކީ 
ދިގުމިން ގާތްގަނޑަކަށް އިނގިރޭސި ޑިސްޓްރޯޔަރ 

ޓޮޝިއާކީ  ކޮމާންޑަރ  ގެ  އައިއެސް-27 
ފުކުމުރާއަކީ ހަމަލާދިނުމުގެ ކާމިޔާބު ތާރީޚެއް އޮތް 
އިއްތިހާދީންގެ  ވަނީ  އޭނާ  އޭރުވެސް  މީހެކެވެ. 
10 ބޯޓު ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. ފެބްރުއަރީ 1943 
ފުކުމުރާ  ހަވާލުވި  ސަބްމެރީނާއި  މި  ގައި 
ބޯޓުތަކުން  ފައްތާލާ  އޭނާ  މަޝްހޫރުވެފައިވަނީީ، 
މީހުންނަށް،  ފުންމާލާ  ކަނޑަށް  ސަލާމަތްވާން 
މަރާމީހާގެ  އެންމެން  ހަމަލާދީ  ބަޑިން  މެޝިން 

ގޮތުގައެވެ. 

ޕެޓާޑްއަކީ  އެއްވަރެވެ.  ޕެޓާޑްއާ  އެސް  އެޗްއެމް 
އެ  އެހީތެރިވުމަށް  އިސްމާއީލަށް  ހިދުވް 
ސަރަހައްދަށް ދިޔަ އެއް މަނަވަރެވެ. ހަމަލާދިން 
އުޅަނދު  ވިޔަސް،  ބާރު  ދުވެލި  ސަބްމެރީނުގެ 
ހަރަކާތްތަކެއް  ހަލުވި  ކަނޑުމަތީގައި  ބޮޑުކަމުން 
ލަހުންނެވެ.  އަނބުރާލެވެނީ  ނުކުރެވެއެވެ. 
ގިނަ  ވެސް  ފީނައިގަންނަން  ކަނޑުއަޑިއަށް 
ކަމަކީ،  ކޮންމެ  މިއިން  ބޭނުންވެއެވެ.  ވަގުތު 
ރަނުގެ  ހުޅުވާލެވޭ  ހަމަލާދޭން  ސަބްމެރީނަށް  އެ 
ފުރުސަތެވެ. އެއީ، އެފަދަ ބޮޑު ސަބްމެރީނެއްގެ 

މެއެވެ. ވެސް  ބަލިފައި  ބޮޑު  އެންމެ 

ހިދުވް އިސްމާއީލަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް 
އެސް  އެމް  އެޗް  ފޮނުވި  އަތޮޅުން  އައްޑު 
ތިބި  ކަނޑުވެފައި  ވަނީ،  ޕެލަޑިން  އާއި  ޕެޓާޑް 
މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.  ސަލާމަތްކުރުމުގެ  މީހުން 
ގާތަށް،  މީހުންނާ  ތިބި  ކަނޑުވެފައި  އެހެނަސް، 
އައި-27  ޕެޓާޑުން،  އިރު،  ދިޔަ  މަނަވަރު  ދެ 
އޮތްކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޕޮއިންޓްތަކަށް ޑެޕްތުޗާޖުން 
ފަހުން  މީހަކު  އޮތް  ކަނޑުވެފައި  ހަމަލާދިނެވެ. 
ބުނެފައި ވަނީ، ކަނޑުގައި އެ މީހުން ތިބި ވަގުތު 
އެ މީހުންނާ ގާތުން ޑެޕްތުޗާޖެއް ގޮވައި އޭނާއަށް 
މިހެން  މިކަން  އެރިކަމަށެވެ.  ލޮޅުން  ވަރަށް 
ބަޔަކު  ގިނަ  ޑެޕްތުޗާޖުން  ނަމަ،  ހިނގާފައިވާ 

ޓޯޕިޑޯ  ދެ  މި  އިސްމާޢީލްއަށެވެ.  ހިދުވް  ދިޔަ 
ގާތްގަނޑަކަށް  ޝިކާރައަކަށްވެ،  ހަމަލާގެ 
ހިދުވް  ސިކުންތުތެރޭގައި   40 މިނެޓް   1
އިސްމާޢީލް ހުވަދޫކަނޑުތެރެއަށް ފެތިގެން ދިޔައީ، 

އަވަހަށެވެ.  ހީވެސްނުކުރާހާ 

ފުރަތަމަ ޓޯޕިޑޯ އެރީ ބޯޓުގެ ކަނާތްފަރާތުން، 
މި  ކޮމްޕާޓްމަންޓަށެވެ.  ހަތަރުވަނަ  ބޯޓުގެ 
ވެއްޓި،  މައިކުނބު  ބޯޓުގެ  އެކު  ގޮވުމާ  ޓޯޕިޑޯ 
 05 އޭގެ  އަރިއަޅާލިއެވެ.  ކަނާތްފަރާތަށް 
ސިކުންތު ފަހުން ބޯޓުގެ ކަނާތްފަރާތުން ބޮއެލަރު 
ގޮވައި،  ބޮއެލަރެއް  ޓޯޕިޑޯއިން  އެރި  ކޮޓަރިއަށް 

ްވ  ުދ ްޓ "ިހ ެގ ޯބ ުތ ާލ ޭރިސ ިވ ްނ ިއނިގ ިއ ެރ ެގ ެތ ޫދ ަކނުޑ ަވ ހު
 27- ިއ ްނ ައ ިރ މެ ެގ ަސްބ ނު ާޕ ްނ ަޖ ިދ ާލ ަމ ްށ ަހ ްލ" ައ ީޢ ްސާމ ިއ

ެއްސ  ްމ ެއ ްޗ ުރ ެއ ަވ ނަ ޭރިސ ަމ ިރ ިއނިގ ުކ ުޒ ާމ ާލ ައ ަމ ްނ ަހ -27 ިއ ިއ ްނ ައ ިރ ެމ ެގ ަސްބ ނު ާޕ ަޖ
. ިވ ްއ ުނ ެޒ ާމ ެވްސ ައ ޯޑ ިޕ 4 ޓޯ ުނިވ  ްނ ޮފ ްނ ިއ ިރ ެމ ުނ ަސްބ ާޕ ްށ ަޖ ަރ ަވ ަނ ްނގްސ. ިމ ަމ ިކ ޯހ

-27 ެގ  ިއ ްނ ައ ިރ ބެ ެގ ަސްމ ުނ ާޕ ަޖ
ާރ ުމ ުކ ކީ ުފ ިޝާއ ިރ ޮޓ ްށ ުހ ަކ ަރ ަޑ ްނ ާމ ޮކ
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މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އެހެނަސް، ނޭވީ 
ހަނގުރާމައިގެތެރޭގައި  އޮންނަނީ  ޕްރޮޓޮކޯލްގައި 
ކަނޑުވާ ސިފައިންގެ ސަލާމަތަށް ވުރެ އިސްކަން 
އުޅަނދުތަކަށް  ތިބި  ސަލާމަތުން  ދޭންޖެހޭނީ، 
އިރު  ބަލާ  މިގޮތުން  ރައްކައުތެރިކަންދިނުމަށެވެ. 
އިސްމާއީލާ  ހިދުވް  ނައްތާލުމަކީ،  ސަބްމެރިން 
އެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އެހެން އުޅަނދުތަކުގެ 
އޮތް  ކުރަން  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ރައްކައުތެރިކަން 
އެންމެ މުހިއްމުކަމެވެ. ސަބްމެރިން ނައްތާލުމުގައި 
ކާމިޔާބުވެފައި  މަސައްކަތް  ޕެލަޑިންގެ  ޕެޓާޑާއި 
ވިޔަސް، އެ ހާދިސާގައި 1300 އެއްހައި މީހުން 
އެ  ވެއެވެ.  އަލްވަދާޢުކިޔާފައި  ދުނިޔެއާ  މި 
އެހައި  އިރު،  އަހަރުވެފައިވާ   77 ހިތްދަތިކަމަށް 
ގިނަ މީހުން މަރުވިގޮތުގެ ސާފު ޖަވާބު ހޯދިފައި 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ވެސް  ނުވާކަން 

ސަބްމެރީނަށް  ނުވަތަ،  ޗާޖު،  ޑެޕްތު 
ގޮއްވާލެވޭ  އަޑިއަށް  ކަނޑުގެ  ހަމަލާދިނުމަށް 
ބޮމުގެ ހަމަލައިގައި ސަބްމެރިން ކަނޑުގެ މައްޗަށް 
މެޝިންބަޑިން  އެއަށް  މަޖުބޫރުކުރުވައި،  އަރަން 
އަސްކަރީ  ވަރުގަދަ  މި  ހަމަލާދިނެވެ. 
ކެޕްޓަންގެ  ޕެލަޑިންގެ  އޮޕަރޭޝަންތެރޭގައި، 
ސަބްމެރީނުގައި  މަނަވަރުން  ވިސްނުމަކަށްވީ 
ޖެއްސުމެވެ. މިކަމުގައި ހުރި ނުރައްކައުތެރިކަން، 
ނުކުރުމަށް  އެކަން  ވިސްނި  ކެޕްޓަނަށް  ޕެޓާޑްގެ 
އެއްގޮތަށް  ލަފަޔާ  އެ  ނަމަވެސް  ލަފާދިން 
ސަބްމެރީނާ  އަމަލުކުރެވުނީ  ޕެލަޑިންއަށް 
ނަތީޖާއަކަށްވީ،  ފަހުންނެވެ.  ކައިރިވި  މާ 
ސަބްމެރީނުގެ  ތެރޭގައި،  އަނބުރާލުމުގެ 
ހައިޑްރޯޕްލޭންގައި ) ސަބްމެރިން އަޑިއަށް ދާއިރު، 
އޭގެ މިސްރާބް ހިފަހެއްޓުމަށް  ޓަކައި ހަރުކޮށްފައި 
ހުންނަ ފިޔައެއް(، މަނަވަރު ޖެހި، އެއް ފަރާތު 
މަނަވަރުތެރެއަށް  ހެދި،  ބާގަނޑެއް  ބޮޑު  ބިތުން 
ލިބުނު  ޕެލަޑިންއަށް  ފެށުމެވެ.  ވަންނަން  ފެން 
ދިނުން  ހަމަލާ  އެއިން  އެކު  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ 
ހަމަލާތަކަށް  ޕެޓާޑުގެ  އަޔަސް،  ހުއްޓުމަކަށް 
ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑި އިރާއި 
ބައި ވީއިރު ވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ހާސިލުވާތަން 
ނުފެނުމުން، ޕެޓާޑްގެ ރޭވުން ބަދަލުކޮށް، ޓޯޕިޑޯ 
ބާރު  ސަބްމެރިންގެ  އެކު،  ފެށުމާ  ހަމަލަދޭން 

ދިޔައީއެވެ. ހަލާކުވެ  ކެނޑި، 

އިރު  އައި  ނިމުމަކަށް  ހަމަލާ  ވަރުގަދަ  މި 

ފަރާތަކަށް  އެއް  ދިޔަވެ،  ބޮޑަށް  މާ  ޕެލަޑިން 
ބިރު  ހިނގައިދާނެކަމުގެ  އަޑިއަށް  އަރިއަޅާލައި، 
ބޮޑުވެ، މި ކަން ހުއްޓުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
އެންމެން  ތިބި  ޕެލަޑިންގައި  ކުރަންޖެހުނެވެ. 
ޕެޓާޑްއަށް ނަގައި، މަނަވަރު ލުއިކޮށް، ދިޔަވުން 
ގެންދެވުނީ  ކަފުގައި،  ޕެޓާޑްގެ  ކޮންޓްރޯލްކޮށް، 
ރަނގަޅަށް  މަނަވަރު  އެ  އައްޑުއަތޮޅަށެވެ. 
މަރާމާތުކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުކުރެވޭ 
މަރާމާތުކުރެވުނީ  ވަގުތީ  ބޭނުންވާ  ވަރަށް 
އެކު  އިސްމާއީލާ  ހިދުވް  އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ. 

މަނަވަރުން  ދެ  އިނގިރޭސި  ސަބްމެރީނަށް   27
ދެވަނަ  ހަލާކުވެ،  ހަމަލާގައި  ވަރުގަދަ  ދިން 
ހިނގި  ކަނޑުމަތީގައި  ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި 
އެންމެ ހިތާމަވެރި އެއް ހާދިސާ ނިމުމަކަށް އައި 
ޖަޕާނުގެ  އެކު،  ފުކުމުރާއާ  ކޮމާންޑަރ  އިރު، 
99 ސިފައިން ވެސް، ހުވަދޫ ކަނޑުގެ އަޑިއަށް 

ދިޔައީއެވެ.  ފެތިގެން 

ބޭނުމަށް،  ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ  ދެވަނަ 
ދިވެހި  ޚާއްޞަކުރުމަށް  އަތޮޅެއް  ރާއްޖެއިން 
ދުނިޔޭގެ  ނިންމެވުމަކީ،  ނިންމެވި  ސަރުކާރުން 
އަގުނުކުރެވޭނެ  އެޅި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހައްގުގައި 
ފިޔަވަޅެކެވެ. އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެއަށް 
އިންތިހާއަށް  ނުރައްކައުތެރިކަން  ހަނގުރާމައިގެ 
ކުރިމަތިވުމުގެ  ހާލަތެއް  ފަދަ  ބޮޑުވެގެންދާނެ 
ފުރުސަތު އޮތެވެ. "ހިދުވް އިސްމާޢީލް ހާދިސާ" 
ރާއްޖޭގެ  ހަގީގަތަކީ،  އޮތް  ފެންނަން  އިން 
ކަނޑުސަރަހައްދަށް އެ ދުވަސް ވަރު، ޚާއްޞަކޮށް 
ނުރައްކައުވެފައިވާ  ފެށިގެން  އިން   1943
މިންވަރެވެ. އެހެނަސް، ރާއްޖޭގައި އިނގިރޭސީންގެ 
ދިވެހި  ނިންމަވައި،  ހިންގުމަށް  ހަރަކާތްތައް 
ހިތްވަރުގަދަ،  އެޅުއްވި،  ސަރުކާރުން 
އިންޑިއާ  ދޭހަވަނީ  ފިޔަވަޅުތަކުން  ރޭވުންތެރި 
ސުލްހައަށް،  ދުނިޔޭގެ  ސަލާމަތަށާއި  ކަނޑުގެ 
ދެއްވި  ސަރުކާރުން  އޭރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އިސްކަމެވެ. ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔަ އަނެއް ކަމަކީ، 
ދިފާއުކުރުމުގައި،  އިންޑިއާކަނޑު  ރާއްޖެއަކީ، 
އިސްތިރާޖީ  ވަރަށް  އޮތް  އިންޑިއާކަނޑުގައި 
މިހެންކަމުން،  ކަންއޮތީ  ލޮކޭޝަނެއްކަމެވެ. 
އިންޑިއާކަނޑުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ވަރުގަދަކޮށް، 
އެކު،  ދިފާއުކުރުމާ  ކަނޑުމަގުތައް  ސަރަހައްދުގެ 
ފެށުން  ނިމުމުގެ  ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ  ދެވަނަ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިރާޖީ  އިއްތިހާދީން ރާވާލީ، 
ހިފައިގެންނެވެ.   އަށް  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  ބޭނުން 

ްޓ:   ޯނ

އެންޑް  "ވެޕަންސް  މިލިޔުމުގައި، 
ލިޔެފައި  ވެބްސައިޓްގައި  ކޮމް  ޑޮޓް  ވޯފެއަރ 
"ސަންޑޭ  ނޫސް  ކެންޔާގެ  ލިޔުމަކާއި،  އޮތް 
ސްޓޭންޑަރޑް" ގައި 12 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި 
"ދިވެހިރާއްޖެ  ލިޔުމަކަށާއި،  ޝާއިއުކޮށްފައިވާ 
ހަނގުރާމައިގެ ވިލާގަނޑެއްގެ ދަށުގައި" މިފޮތަށް 

 . ވެ އެ ނެ ވާ އި ފަ ށް ކޮ ތް ޔަ އާ ރި

އެހެނިހެން  ދިޔަ  ދަތުރުކުރަމުން  ކޮޅުނބަށް 
ގެ  ހޯކިންސް  އެޗްއެމްއެސް  އުޅަނދުތައް، 

ދިޔައީއެވެ. ކޮޅުނބަށް  ހިމާޔަތުގައި 

ލިސްޓަށް  ކާމިޔާބީގެ  ފުކުމުރާގެ  ކޮމާންޑަރ 
އެއީ  އިތުރުވިޔަސް،  ނަން  އިސްމާއީލުގެ  ހިދުވް 
އޭނާގެ ލިސްޓަށް އެރި އެންމެ ފަހު ނަމެވެ. އައި-

. ިމ  ްނ ުހ ުރ ިރ ެދ ނަ ުކ ރު ުތ ްނ ަދ ުލ ީއ ްސާމ ްވ ިއ ުދ ިހ
. ިއ ަފ ެވ ުރ ިއ ަމ ަގ ާލ ަމ ީނ ަހ ްނ ެވްސ ަވ ުހ ުރ ެދ ަނ
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އުފެދުނު  ތާރީޚުގައި  ފަހުގެ  ރާއްޖޭގެ 
ގިނަ  ދިވެހިބަހުގެ  ބަލާއިރު،  އަދީބުންނަށް 
ގަލަންކޮޅު  އެކު  ކުޅަދާނަކަމާ  ދާއިރާތަކުގައި 
ބަހުރުވައިގެ  ވަޒަން  އަދީބުންނާއި،  ހިންގެވި 
ޝުޢޫރުތައް  ކަމުގެ  ޅެންވެރި  ބަގީޗާތަކުގައި 

ބޭފުޅުންނާއި،  ގެންދެވި  ފާޅުކުރައްވަމުން 
އެކު  ކުޅަދާނަކަމާ  އިސްޓޭޖުތަކުގައި  އެކިއެކި 
އަދަބީ ތަޤުރީރުތައް ދެއްވި ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ. 
އިބުރާހީމް  ސައިކުރާ  އަލްމަރުޙޫމް  އޭގެތެރެއިން 
ދެންނެވި  މި  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ނަޢީމް 

ހުރިހާ ފަންނެއްގައި ވެސް ކުޅަދާނަފުޅު މަޝްހޫރު 
ތެރޭގައެވެ.  އަދީބުންގެ 

ނަޢީމަކީ  އިބުރާހީމް  ސައިކުރާ  އަލްފާޟިލް 
ދޮށިމޭނާ  އަމީން  މުޙައްމަދު  އަމީރު  ސުމުއްވުލް 
އަދަބީ  ހެއްދެވި  ޤައުމުގައި  މި  ކިލެގެފާނު 
ބަގީޗާއިން ހެދިފޯދިގެން އައި އަދަބީ "ގަހެކެވެ." 
އެ ގަހުގެ ހިޔާ މުޅި ޤައުމަށް ލިބިގެން ގޮސްފައި 
ގޮތަކަށެވެ.  ހިތްފަސޭހަ  ވެސް  ވަރަށް  ވަނީ 
ލޯބިފުޅު  ވަރަށް  ތަޢުލީމަށް  ނަޢީމަކީ  އިބުރާހީމް 
ފޯރުންތެރިކަން  ޢާއިލާގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ކުރެއްވި 
ހުރި ގޮތުންނާއި، އެ ޒަމާނުގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުން 
ހުރިގޮތުން، ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ ވަރަށް ދަތިހާލުގައި، 
އުފުއްލަވައިގެންނެވެ.  ބުރަތަކެއް  ވަރަށްގިނަ 

ގޭގެ  ހުންނަ  ކަރަންޓް  މާލޭގައި  އޭރު 
ނަޢީމަށް  ވެސް  ނަސީބު  އެ  މަދެވެ.  ވަރަށް 
ލިބިވަޑައިގެންފައެއް އޭރަކު ނެތެވެ. އެހެންކަމުން 
އިންނަވަނީ  ވިދާޅުވާން  ކިޔަވާ  ރޭގަނޑު 
ފުޅިބައްތިއެއްގެ އަލީގައެވެ. އިބުރާހީމް ނަޢީމުގެ 
ތަޢުލީމީ ޙަޔާތުގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ކުރެވުނު 

އަްލުއްސާތުޛ ައްޙމަުދ ާޝިކުރ 
ާމ - ިށ - ަކ

އިރު  ޙަޔާތުގެ  އަންނަނީއެވެ.  ނިމުމަކަށް  ދުވަސްތައް  ޢުމުރުގެ  "މިހާރު  އިރު   ޙަޔާތުގެ  އަންނަނީއެވެ.  ނިމުމަކަށް  ދުވަސްތައް  ޢުމުރުގެ  "މިހާރު   

މެދުއުޑުން ލަނބައި، އަސުރުން ތިރިވެ، ފެނަށް ޮއބުމުގެ އަސަރުތައް ފެންނަނީއެވެ. މެދުއުޑުން ލަނބައި، އަސުރުން ތިރިވެ، ފެނަށް ޮއބުމުގެ އަސަރުތައް ފެންނަނީއެވެ. 

ޙަޔާތުގެ އުދަރެހަށް ރަތްވިލާތައް ގިނަވަނީއެވެ." މިއީ ޔަމަންގެ މައުސޫމާގެ އަސަރުގަދަ ޙަޔާތުގެ އުދަރެހަށް ރަތްވިލާތައް ގިނަވަނީއެވެ." މިއީ ޔަމަންގެ މައުސޫމާގެ އަސަރުގަދަ 

މް ސައިކުރާ  ޙޫ ރު މަ ލް މް ސައިކުރާ ޯލބީގެ ވާހަކަ ޅެންބަހުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ކުޅަދާނަ ޝާޢިރު އަ ޙޫ ރު މަ ލް ޯލބީގެ ވާހަކަ ޅެންބަހުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ކުޅަދާނަ ޝާޢިރު އަ

އިބުރާހީމް ނަޢީމް، އޭނާ ލިޔުއްވި "ރަތްވިލާ" ގައި ލިޔުއްވައިފައިވާ ޢިބާރާތްޮކޅެކެވެ. އިބުރާހީމް ނަޢީމް، އޭނާ ލިޔުއްވި "ރަތްވިލާ" ގައި ލިޔުއްވައިފައިވާ ޢިބާރާތްޮކޅެކެވެ. 

އޭނާ އެ ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެކެވެ. މިއަދަކު ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމެއް ނެތެވެ. އޭނާ އޭނާ އެ ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެކެވެ. މިއަދަކު ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމެއް ނެތެވެ. އޭނާ 

ވަނީ ޮއއްސިގެންދިޔަ ރަތްވިލާތަކާ އެކު، އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.ވަނީ ޮއއްސިގެންދިޔަ ރަތްވިލާތަކާ އެކު، އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
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ގިނަ  ރޭގަނޑުގެ  އެނގުނީ  މަސައްކަތުން 
ކިޔަވައި  އަލީގައި  ފުޅިބައްތިއެއްގެ  ވަގުތުތަކެއް 
ހުސްކޮށް  ދުވާލު  އިންނެވުމަށްފަހު،  ވިދާޅުވާން 
ބޭކާރު  ވެސް  ވަގުތުތަކުގައި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 
ކިޔަވާ  ނުލައްވައި،  ނަންގަވައި  ވަގުތު  ގޮތުގައި 
ކުރެއްވުމުގައި  ދަސް  ފިލާވަޅު  ވިދާޅުވުމާއި، 
ވަގުތުތައް ހޭދަ ކުރެއްވި ކަމެވެ. ދުވާލު ފިލާވަޅު 
ދަސްފުޅު ކުރައްވަން އިންނަވަނީ އެ ދުވަސްވަރު 
ގަހުގައެވެ.  އަތަ  ދަނޑިގަނޑު  ހުރި  އެގޭގައި 
ގަހުގެ ގޮފިތަކުގެ މަތީގައި އަރާމުގައި އިންނެވޭނޭ 
ގޮތެއް ހައްދަވައިގެން އެ ލިބޭ ފިނިކަމުގައި ވަރަށް 
ގިނަ ވަގުތު ފިލާވަޅު ދަސްކުރައްވަން އެ ގަހުގައި 

ވެއެވެ.  އިންނަވާކަމަށް 

ނަޢީމަކީ އަދަބީ އުސްތާޛެކެވެ.

ނަޢީމް  އިބުރާހީމް  ސައިކުރާ  އަލްމަރުޙޫމް 
އަދަބީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިފައިވަނީ ދަނޑިގަނޑު 
އެ  ދަސްކުރައްވަން  ފިލާވަޅު  ގަހުންނެވެ.  އަތަ 
ގަހަށް އަރައި އިންނަވާއިރު، ފުރަތަމަ ކުރައްވަން 
ލިޔުއްވުމުގެ  ވާހަކަ  ކުދިކުދި  ކަމަކީ  ފެށްޓެވި 
މަސައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ. ދުނިޔަވީ ކަންތައްތަކުގެ 
ލިޔުއްވަމުން  ހިންގަވަމުން  ޚިޔާލުފުޅު  ތެރެއަށް 
ގެންދެވި ކުރު ވާހަކަތައް އެ ދުވަސްވަރު މީހުންނާ 
ވެސް  ވަސީލަތްތަކެއް  ކޮށްދެވޭނޭ  ފޯރު  ހަމައަށް 
ދައުރުގައި  އިސްކޫލް  އެހެންކަމުން  ނެތެވެ. 
ލިޔުންތައް  އޭނާގެ  މަޖައްލާއަށް  ނެރެމުންދިޔަ 
ދެއްވައިގެން ޝާއިޢު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. 

މަދަރުސަތުލް މަޖީދިއްޔާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލު 
ނިމެމުން  އަހަރުތައް  ގެ   1950 ކުރައްވައިގެން 
ދަނިކޮށް ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި، 
ނަޢީމް  އިބުރާހީމް  ސައިކުރާ  އަލްމަރުޙޫމް 
ހާދިސާއެއް،  ކޮންމެ  ފެންނާންފެށީ  ޢާންމުންނަށް 
އަދި ކޮންމެ އައުކަމެއް ހިނގާ ވަގުތު އެ ތަނަކުން 
ގޮތުގައެވެ.  ރިޕޯޓަރެއްގެ  ޒުވާން  ފެންނަމުންދިޔަ 
ކުޑަކުޑަ  ގެންގުޅުއްވާ  ނަޢީމް  އަބަދުވެސް 
އަތްމަތީ ފޮތަކަށް ހަލުވިކަމާ އެކު މަޢުލޫމާތުތައް 

ތައްޔާރު  ޚަބަރުތައް  ރިޕޯޓްތަކާއި  ނަންގަވަމުން 
ވެސް  ރާއްޖޭގައި  މުޅި  އޭރު  ކުރައްވައިގެން 
"ވިޔަފާރި  ނޫސް  ހަމައެކަނި  ނުކުންނަމުންދިޔަ 
މިއަދު" ގައި އެ ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ޝާއިޢު 
މިއަދުގެ  ވިޔަފާރި  ގެންދެވިއެވެ.  ކުރައްވަމުން 
ރިޕޯޓަރުކަން ނަޢީމަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 28 ޖުލައި 

ގައެވެ.   1957

ދުވަހު ނޫހަށް ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން 
ދީދީގެ  އަމީން  މުޙައްމަދު  އަމީރު  ސުމުއްވުލް 
"ސަރުކާރުގެ  ގެންދެވި  ނެރުއްވަމުން  ދައުރުގައި 
ލިޔުއްވަމުން  ނަޢީމު  ވެސް  ގައި  ޚަބަރު" 
ގެންދެވިއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ފިނިފެންމާ ގަހަކާ 
މުޚާޠަބު ކުރައްވައި، ނަޢީމު ލިޔުއްވި ވާހަކައެއްގެ 

ވެއެވެ.  ކޮޅެއްގައި  ޢިބާރާތް 

"އޭ ފިނިފެންމާ ގަހާއެވެ. ކަލޭގެ ކައިރިން 
ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާޣުބާން އެ އަޅާފެނަކީ ކުޑަކޮށް 
ވެސް ކަލޭގެ ތިޔަ ފެހި ފަތްތަކާއި، ގަސްގަނޑުގެ 
ގަހުގެ  ތިޔަ  ނޫނެވެ.  ފެނެއް  އަޅާ  ބޭނުމުގައި 
އެންމެ އޮފިކޮޅެއް އެލުނަސް އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެކު 
ކޫޑިއެއް  އެންމެ  ފަތެއްގައި  ކޮށްލަނީ،  ރަނގަޅު 
އިންނަމަވެސް އަވަހަށް އެ އެއްލައިލަނީ، ގަހުގެ 
މާބޮޑު  ހެރުނަސް  އަތަށް  ތޫނުކައްޓެއް  ކިތަންމެ 
ކަމަކަށް ނުހަދައި އަބަދާއަބަދު ޚިދުމަތް ކުރަނީ، 
އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަލޭގެ ބޭނުމެއްގައެއް ނޫނެވެ. 

ުކ ާބުޣާބްނ ެއ ައާޅެފަނީކ  "އޭ ިފިނެފްނާމ ަގާހެއެވ. ަކޭލެގ ަކިއިރްނ ޮކްނެމ ުދަވހަ
ެފެންއ  ައާޅ  ޭބުނުމަގިއ  ަގްސަގނުޑެގ  ަފްތަތާކިއ،  ެފިހ  ިތަޔ  ަކޭލެގ  ުކަޑޮކްށެވްސ 
ަރނަގުޅ  ަކާމެއކު  ިއުޚާލްސެތިރ  ެއުލަންސ  ޮއިފޮކެޅްއ  ެއްނމެ  ަގުހެގ  ިތަޔ  ޫނެނެވ. 
ޮކްށަލީނ، ަފެތްއަގިއ ެއްނެމ ޫކިޑެއއް ިއްނަނަމެވްސ ައަވަހްށ ެއ ެއްއަލިއަލީނ، ަގުހެގ 
ިކަތްނެމ ޫތުނަކްއެޓްއ ައަތްށ ެހުރަންސ ާމޮބުޑ ަކަމަކްށ ުނަހަދިއ ައަބާދައަބުދ ިޚުދަމްތ 
ުކްނ ެރާއިއ  ަތަކްށ ެވްސ ަކޭލެގ ޭބުނެމްއަގެއްއ ޫނެނެވ. ަކޭލެގ ޮގިފތަ ުކަރީނ، ެއްއގޮ

ާވ ަވްސީމުރ ިހްތަފޭސހަ ިފިނެފްނާމ ަތުކެގ ޭބުނުމަގެއެވ." ުދާވުލ ޮފޅު
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ކަލޭގެ ގޮފިތަކުން ރެއާއި ދުވާލު ފޮޅުވާ ވަސްމީރު 
ބޭނުމުގައެވެ." ފިނިފެންމާތަކުގެ  ހިތްފަސޭހަ 

މިއީ މީގެ ފަސްދޮޅަސް ފަސް އަހަރު ކުރީން 
ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   1952 ގާތްގަނޑަކަށް 
"ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު" ގައި އަލްފާޟިލް ސައިކުރާ 
އިބުރާހީމް ނަޢީމް ލިޔުއްވި ވާހަކައެއްގެ ޢިބާރާތް 
ކޮޅެކެވެ. ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނަޢީމު ނުކުންނެވުމާ 
ފެންނަން  ވެސް  ކުރުވާހަކަތައް  ނަޢީމުގެ  އެކު، 

އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އަތުލެއްވި "އެ ޤަތުލުގެ 
ވާހަކަ  މި  ނެރުއްވިއެވެ.  ވާހަކަ  ސިއްރު" 
ގޮތް  ކުރެއްވި  މަސައްކަތް  ނަޢީމު  ލިޔުއްވަން 
ވެސް އެ ފޮތުގެ ދީބާޖާގައި ނަޢީމު ލިޔުއްވައިފައި 

ވިދާޅުވެއެވެ.  ނަޢީމު  އޭގައި  ވެއެވެ. 

ނުނިދިފައި  ފަތިސްވަންދެން  "އެކިރޭރޭ 
ދުވަސްދުވަހު  އެކި  ކޮށްގެން  ޚިޔާލު  އޮވެ، 
އިނދެވިގެން  ޚިޔާލުގައި  އެ  މަގުމަތީގައި 

ވާހަކަތަކަށް  ލޯބީގެ  އޭނާގެ  ލިޔުންތެރިއެކެވެ. 
ޖިންސުލްލަޠީފުންނަށް  ތިބި  ކޮށްކޮށް  އިންތިޒާރު 
ވެގެން  ވާހަކަ  "އިންތިޒާރު"  ދެއްވި  ގެނެސް 
އޮހޮރިގަތް  ލޯތަކުން  ކުދީންގެ  އެ  ދިޔައީ 
އުފެދިގެންދިޔަ  ކޯރެއް  ކަރުނައިގެ  ކަރުނަތަކުން 
ހަމައެހެން  ވާހަކައަކަށެވެ.  ލޯބީގެ  އަސަރުގަދަ 
ހިމެނުނީ  ވާހަކަ  "މަންމަ"  ލިޔުއްވި  ނަޢީމް 
ވާހަކައަކަށް  ހުރިހައި  އެހެން  ލިޔުއްވި  ނަޢީމް 
ގޮންޖަހައިލި ވާހަކައެއް ކަމުގައެވެ. 
ދިވެހިބަހާއި  ވަނީ  ވާހަކައަށް  މި 
ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް 
މުބާރާތަކުން  ބޭއްވެވި  މަރުކަޒުން 
ލިބިލައްވާފައެވެ.  ވެސް  އެއްވަނަ 
ލިބުނު  މަޔަކަށް  ރާއްޖެތެރޭގެ 
ބައްޕަ  ދަރިފުޅު،  ހަމައެކަނި 
ބަލައި  އެކަނިމާއެކަނި  ނިޔާވުމުން 
ޒަމާނުގައި  އެ  ބޮޑުކުރިގޮތާއި، 
ހުރިގޮތް  ދިރިއުޅުން  ރަށްރަށުގެ 
ކިޔާމީހާ  ސިފަކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، 
ގެއެއްގެ  އެ  ރަށުގައި  އެ  ހުރީ  މި 
މޮޅަށެވެ.  ވެސް  ހީވާހައި  ތެރޭގައޭ 

ހާލުގައި  ނިކަމެތި  އެހައި 
ބޮޑުކުރުމުން  ބަލައި  ދަރިފުޅު 
އެ  ދުވަހު،  ލިބުނު  ތަނަވަސްކަން  އޭނާއަށް 
އެ  ނައްތާލައި  ހަނދާން  މަތިން  މައިމީހާގެ 
ކިޔަމުންދާ  ވާހަކަ  ގޮތަކީ،  އިހާނެތި  ހަދައިލި 
މީހާގެ ލަނގޮޑިއަށް ވެސް ކެތްވާވަރުގެ ކަމަކަށް 
ނުވިއެވެ. ކޮންމެ މަންޒަރެއް ސިފަކޮށް ދެއްވާފައި 
ދަރިފުޅު  އެ  ފުރިހަމައެވެ.  ވެސް  އެހައި  ވާލެއް 
މަރުވެއްޖެކަމަށް  އޭނާ  އުޅެމުން  ކުރަން  ދަތުރު 
މަންމަގެ  އެ  ސިޓީ  ފޮނުވި  މަންމައަށް  ހަދާފައި 
މުޅި ޢުމުރުގައި ވެސް ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނެވެ. 
އެންމެ ފަހުން އެ ދަރިފުޅު ހެދި ދޮގު ބޭޒާރުވި 
ދުވަހު، އެ މަންމަ އެ ސިޓީ އޭނާގެ އަނބިމީހާ 

ބުންޏެވެ.  ދެމުން  އަތަށް 

"ތިޔައީ އަޅުގަނޑު އަބަދާއަބަދު ރޮއިރޮއިފައި 
މަރުވި ކަމަށް ކިޔައި އުޅޭ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު 
ފޮނުވި ސިޓީ. ލަތީފާގެ ފިރިމީހާ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ 
ނެތް.  ރައްދެއް  ޝައްކުލާ  ކަމާމެދަކު  ޙަސަނު 
އޭނާއަކަށް އޭނާގެ މައިމީހާ ބޭނުމެއް ނުވި. އަދި 
ދުވަހު،  ދުރަށްދިޔަ  ލޯމަތިން  އަޅުގަނޑުގެ  އޭނާ 
އެންގި.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  މަރުވެއްޖެ  އޭނާ 

"ލޭކްޝިޕަރގެ  އިސާހިތަކު  ފަށައިފިއެވެ. 
އެހެނަސް  ކައިރީގައެވެ.  "އެންމެ  ރާޅުތައް"، 
ދިވެހި  ވާހަކަތައް  ކަހަލަ  ދުރުގައެވެ."  އެންމެ 
އަންހެން ކުދީންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ވާހަކަތަކަކަށް 

ވެއްޖެއެވެ. 

ކިޔައިލާނެ  ތިބީ  ދިވެހީން  ޒަމާނުގައި  އެ 
ކަމަށް  ބޭނުންވެފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވާހަކައަކަށް 
ވާހަކަތައް  ގެންދެވި  ނެރުއްވަމުން  ނަޢީމު  ވާތީ، 
ފަށައިފިއެވެ.  ކިޔަން  ގިނައިން  ވަރަށް  މީހުން 
ވާހަކަތަކުގެ އަސަރުގަދަ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ވެސް 
ބައެއް  އެކު  ހަމައެއާ  ފަށައިފިއެވެ.  ދައްކަން 
ނަޢީމަށް  ގެންދިޔައީ،  ބުނަމުން  އެކުވެރިން 
ކަމަށެވެ.  ނޭނގޭނެ  ލިޔުއްވާކަށް  ދިގުވާހަކަ 
ކުރުވާހަކަ  ހަމައެކަނި  އެނގޭނީ  ލިޔުއްވަން 

 . ވެ ށެ މަ ކަ

ވެސް  އަޑުތައް  މި  އެކުވެރީންގެ  ނަޢީމުގެ 
ނަޢީމު އެއްސެވިއެވެ. އަދި އެ އަޑުތަކަށް ޖަވާބު 
ދެއްވީކީ ބަހަކުން ނޫނެވެ. ޢަމަލުންނެވެ. ނަޢީމަށް 
ދިގުވާހަކަ ވެސް ލިޔުއްވަން އެނގިވަޑައިންނަވާކަން 
ދުވަސްވަރު  އެ  ގޮތުން  ލެއްވުމުގެ  އަންގަވައި 

ލަނޑު  ހިސާބަކަށް  ދުއްވަމުންގޮސް،  ބައިސްކަލު 
މާރުކޭޓުން  މިސާލަކަށް  ގޮސް  ލިބެމުން  ވެސް 
މަސްތަކެއް ގަނެގެން އައި މީހެއްގެ މަސްތަކުގައި 
އަޅައިގަތުން، ފަދަ ހާލުގައި އުޅެމުން ގޮސް ވާހަކަ 

އަމިއްލައަށެވެ." މުޅިން  ހަމަ  ނިންމާލީ 

މި ވާހަކަ ފައްޓަވައިފައިވަނީ އެ ދުވަސްވަރު 
ހިންދީ  ބައެއް  ދައްކަމުންދިޔަ  ރާއްޖޭގައި 
ފިލްމުތަކުން އިވެމުން ދިޔަ ރާގުތަކާއި، ފެންނަމުން 
ގުޅުވައިގެންނެވެ.  ވެސް  މަންޒަރުތަކާ  ދިޔަ 
ލީލާގެ  ބަޠަލާ  އަޙުމަދާއި،  ބަޠަލު  ވާހަކައިގެ 
ތެރޭގައި  ކޯރެއްގެ  އިންޑިޔާގެ  ބައްތެލި"  "ލަވް 
ހިތްފަސޭހަ  ދިޔަ  އިވެމުން  ދިޔައިރު  ދުއްވަމުން 
ކިނާރާ  ނަދީކާ  މޯސަމް  ޔެ  "ޔެރާތޭން  ރާގު 
ވެސް  އަސަރު  ލަވައިގެ  މި  ހަވާ"  ޔެޗަންޗަލް 
ވާހަކަ ކިޔާ މީހުންގެ ހިތްތަކާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ގެންދިޔައެވެ.  ކުޅެމުން 

އިބުރާހީމް ނަޢީމަކީ  އަލްމަރުޙޫމް ސައިކުރާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރަން ޒަމާނުގައި 
މަޝްހޫރުވެ،  ރާއްޖެއަށް  ނަމުން  ގެ  "ސިނަފް" 
ގެންދެވި  ލިޔުއްވަމުން  ވާހަކަތަކެއް  ރީތި  ލޯބީގެ 
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ކަމަށް  މަރުވި  އޭނާ  ތިޔައޮތީ  އަތުގައި  ލަޠީފާގެ 
ހަދާފައި މީހަކު ލައްވައި ލިޔުއްވާފައި، އެހެންނޫނީ 
އޭނާގެ އަމިއްލަ އަތުން ލިޔެފައި ފޮނުވި ސިޓީ. 
ނިކަން ކިއުއްވަ ބައްލަވަ. އަޅުގަނޑުގެ ޙަސަނު 

އަޅުގަނޑު ދެކެލަން ވެސް ނައީތާ." 

ުނ ްނ ެގ ަފ މު ަކ ިރ ެވ ން ެގ ެޅ މު ީޢ ަނ
އިބުރާހީމް  ސައިކުރާ  އަލްމަރުޙޫމް 
ވެސް  ގުލްޒާރަކީ  ޅެންވެރިކަމުގެ  ނަޢީމުގެ 
ނަވާރަސަތޭކަ  ގުލްޒާރެކެވެ.  މުއްސަނދި  ވަރަށް 
ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް 
އިވެމުން ދިޔަ އެއް އަޑަކީ "ޔަމަންގެ މައުސޫމާ"ގެ 
ކުއްޖަކު،  އަންހެން  ޒުވާން  ކޮންމެ  އަޑެވެ. 
މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކު 
އަދި މެދުޢުމުރުގެ ހަރުމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 
މީހަކު ވެސް، އެންމެ ބޮޑަށް ކިޔައިލަން ބޭނުންވަނީ 
ޔަމަންގެ މައުސޫމާއެވެ. މިއީ ޅެންބަހުން ނަޢީމް 

ވާހަކައެކެވެ.  ލޯބީގެ  ލިޔުއްވި 

ހަމަހިމޭން  ފައްޓަވައިފައިވަނީ  ވާހަކަ  މި 
ރޭގަނޑެއްގެ  ފަށުގައި  އައްސޭރި  ކޯރެއްގެ 
އިން  އެކަނިމާއެކަނި  ވަގުތެއްގައި  ހިތްފަސޭހަ 
ޝުޢޫރުތައް  ހިތުގެ  ކުއްޖެއްގެ  އަންހެން 
ޝުޢޫރުތަކުގެ  އެ  ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ.  ހާމަ 
އެ  ގެންދިޔައީ  އިއްވަމުން  ދުނިޔެއަށް  އަޑު 
ޙަޔާތާމެދު  ބަރުބާދުވެގެންދިޔަ  ޖިންސުލަޠީފެއްގެ 
އުފެދުނު  ހިތާމަތަކުން  ގެންދިޔަ  ކުރަމުން 

ތެރެއިންނެވެ.  ކޯރެއްގެ  ކަރުނައިގެ 

ވާހަކަ  އެކު  ބަސްކޮޅާ  ތަޢާރުފުގެ  މި 
ހިތްތަކާ  ކިޔާމީހުންގެ  ވާހަކަ  އެ  ފައްޓަވައިގެން 
ކުޅުއްވަމުން  ނަޢީމު  ހުންނަވައިގެން  ދުރުގައި 
އިސްކްރީންގައި  ސިލްވަރ  ރީގަލްގެ  ގެންދެވީ 
ގެ  މަންދިރުހޭ"  އޭކް  "ދިލް  ދައްކަމުންދިޔަ 
ޝޯތަކުން ދިއްލިގެން ދިޔަ ލޯބީގެ ހުޅުކޮޅު ނިއްވައި 
ނަމަވެސް  ބައްލަވަމުންނެވެ.  ވޭތޯ  ނުލައްވާ 
ޝާހުލް ޔަމަންގެ ކިއްލާއަށް ޝާޢިރާއަށް ލިބުނު 
ގޮތުން  ހިނގައިދިޔަ  ކަންތައްތައް  ދަޢުވަތާއި، 
ޔަމަނުގެ މި މައުސޫމް އަންހެން ކުއްޖާގެ ދެ ލޮލުގެ 
ނޫރު ވެސް ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. އެންމެފަހުން އެ 
މައުސޫމާ އަންހެން ކުއްޖާ ނުހަނު ލޯބިވި ޝާހިދު 
ފޮނުވި ސިޓީއާއި އޭނާގެ ވަކިވެ ދިއުން ހިމެނުނީ 
ލޯތަކުން  މީހުންގެ  ކިޔަމުންދިޔަ  ޅެންވާހަކަ  މި 

ކަމުގައެވެ.  ކަމެއް  ނުހިކުނު  ކަރުނަ  ވެސް 

ތަފާތު  ނަޢީމަކީ  އިބުރާހީމް  ސައިކުރާ 
ހެއްދެވި  ޅެންތަކެއް  ވަރަށްގިނަ  މައުޟޫތަކަށް 
ޤައުމީ،  ލޯބި،  ތެރޭގައި  އޭގެ  ބޭފުޅެކެވެ. 
ޅެން  ވެސް  މައުޟޫތަކުގައި  ތަފާތު  އިޖުތިމާޢީ، 
އޭގެ  ދިދަ  ޤައުމީ  ދިވެހި  ހައްދަވައިފައިވެއެވެ. 
ހާލުގެ ދުލުން ކުރަމުން ގެންދާ އާދޭސް ޅެމެއްގެ 
ސިފައިގައި ގެނެސް ދެއްވާފައިވާ ގޮތާއި، ޤައުމަށް  
ހިތްވަރުގަދަ  ވަމުންދިޔަ  ޤުރުބާން  ޓަކައި 
ސިފައިން ޤައުމީ ޖޯޝުގައި އަޑުތައް އުފުލަމުން 
ދާއިރު ކިޔާނެ ލަވައެއް، އާދެ ސިފައިންގެ ލަވަ 
ހައްދަވައި ދެއްވީ ވެސް ހަމަ ސައިކުރާ އިބުރާހީމް 

ވެ.  މެ ޢީ ނަ

އިބުރާހީމް ނަޢީމަކީ  އަލްމަރުޙޫމް ސައިކުރާ 
އުފެދިގެން  ސްޓޭޝަން  ރޭޑިޔޯ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އައިއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެނައުންސަރުގެ ގޮތުގައި 
ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ  ވެސް 
އެކިއެކި  މުނާސަބަތުތަކެއްގައި  ގިނަ  ބޭފުޅެކެވެ. 
އިޙުތިފާލުތަކުގެ ރަނިންގ ކޮމެންޓްރީ ދެއްވަމުން 
ގެންދެވި ކުޅަދާނަ ކޮމަންޓޭޓަރެއް ވެސް މެއެވެ. 
ނަޢީމަކީ ގިނަ ފަންނުތަކެއްގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް 
ނެތްފަދަ މޮޅު ހުނަރުވެރިއެކެވެ. ކަންކަން ރާވައި 
ހިންގެވުމުގައި ކުޅަދާނަ ރޭވުންތެރިއެކެވެ. ބޮޑެތި 
ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  އިޙުތިފާލުތައް  ރަސްމީ 

ބޭފުޅެކެވެ. ހިންގެވި  ރާއްވަވައި 

ވެސް  ފަންނަކީ  ލިޔުންތެރިކަމުގެ 
ލިބިލައްވާފައި  ނަޢީމަށް  ފަންނެކެވެ.  ނަޢީމުގެ 
ކަމުގެ  ލިޔުންތެރި  އަދަބީ  ހަމައެކަނި  ވަނީކީ 
ހުނަރުވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އަތުލިޔުމާއި، ބޮޑުއަކުރު 
ލިޔުމަކީ ވެސް ނަޢީމު ވަރަށް މޮޅު ފަންނެކެވެ. 
އިޝްތިހާރު  ލިޔުމުން  ދިވެހި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ހެދުމަށް ބޮޑުއަކުރު ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ 
ވެސް  ތެރޭގައި  ބޭފުޅުންގެ  ކުރެއްވި  ކުރިން 
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ނަޢީމު  ސައިކުރާ 
އެކަން  މިސާލުތަކާއި،  ލިޔުމުގެ  ވައްތަރުގެ  މި 
"ރަތްވިލާ"  ނެރުއްވި  ނަޢީމު  ވެސް  ގޮތް  ކުރާނޭ 

ވެއެވެ. ދެއްވައިފައި  ވިދާޅުވެ  ގައި 

ތަމްސީލު ލިޔުއްވައި ދަސްޮކށް 
ދެއްވުމުގެ ފަންނު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަމްސީލެއް 
ލިޔުއްވައިގެން ދަރިވަރުން ލައްވައި އިސްޓޭޖެއްގައި 
އަމީން  މުޙައްމަދު  އަމީރު  ސުމުއްވުލް  ކުޅުއްވީ 
ކަންތައްތައް  ތަމްސީލުގެ  ފަހުން  އޭގެ  ދީދީއެވެ. 
އެކަން  އަދި  ކުރިއަރުވައި،  ދިރުވައި  ރާއްޖޭގައި 
ރާވައި ހިންގާނެގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެންމެގިނަ 
މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި 
ނަޢީމު  އިބުރާހީމް  ސައިކުރާ  މަރުޙޫމް  ވެސް 
ޓެނިސް  އެގޮތުން  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 
 ،"71 "ޓެނިސް  ބޭއްވެވި  ފަރާތުން  ކުލަބުގެ 
ފަދަ   "8 "ތަފާތު  އާއި   ،"10 "ސާދާ  އާއި 
ޖުބިލީގެ  ގޯލްޑަން  މަޖީދިއްޔާ  ތަމްސީލުތަކާއި 
ފަރާތުން  ސީޑީއެސްގެ  ތަމްސީލުތަކާއި،  ސްޓޭޖް 
ކުޅުނު ބައެއް ތަމްސީލުތައް ވެސް ރާވައި ހިންގައި 

ކޯރެއްގެ ސާހިލެއްގައި ހަނދު އޮއްސެމުން އެ ދިޔައިރު 
ރޮއިރޮއި އެ އިން ޒުވާނާ ޢިބުރަތުގެ ދަރުސަކަށް ވީ 

އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވިންދާ ލޭނާރުތައް ފުރެންދެން
ޒަހަރެއްގެ  ދެއްޔަކުންނޭ  ޝާހިދުގެ ނަން ލިޔުއްވީ 

އެދުވަސް އެހެން އަޔަސް ވެސް އަހަރެން އުފާވިޔަސް ވެސް 
ދެ ދުވަސް  ވެފައި ޙަޔާތުގެ ގުލްޝަން  ޚަރީފަކަށްވީ 

ޝާހިދު ފޮނުވި ސިޓީއާ އޭނާގެ ވަކިވެ ދިއުމާ 
ޝާހުލް  ޔަމަންގެ  ކިއްލާ މި ބަލީގެ އަސްލަކަށްވީ. 
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ނަޢީމެވެ.  އިބުރާހީމް  ސައިކުރާ  ބޭފުޅަކީ  ދެއްވި 

ކުރި  ވުމަށް  މިނިވަން  ރާއްޖެ  ނޫނެވެ.  ކަންކަމެއް  މި  ހަމައެކަނި 
މަސައްކަތްތަކުގައި ރިޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުން، ޒުވާނުންގެ ސަފުގައި ހުންނަވައިގެން 
ނަޢީމު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ތަކެކެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް 
ބެހޭގޮތުން ދެންނެވެން  އެއްކޮށްލާފައި ސައިކުރާ ނަޢީމުގެ ޝަޚުސިއްޔަތާ 
އޮތީ ނަޢީމަކީ ކަމަށް ކަމޭހިތްތަވާ، ބަރާބަރަށް ކަންކަން ގަޑިއަށް ކުރައްވާ، 

ހިތްޕުޅުހެޔޮ، އަޚުލާގު ރަނގަޅު، މަޑުމައިތިރި 
ބޭފުޅެއް ކަމުގައެވެ. 

އިބުރާހީމް  ސައިކުރާ  އަލްމަރުޙޫމް 
ވަރަށް  މައިންބަފައިންނަށް  އޭނާގެ  ނަޢީމަކީ 
ކަމޭ ހިއްތެވި، މައިންބަފައިންނާއި، ޢާއިލާދެކެ 
އިންތިހާއަށް ލޯބިފުޅުވި ބޭފުޅެކެވެ. ވަޒީފާގައި 
ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އުޅުއްވި ނަމަވެސް މަންމައަށް 
ވާޖިބަކަށް  ޖެހިވަޑައިގެންނެވި  އަދާކޮށްދެއްވަން 
ފަސްޖެހިވަޑައިގެންފައެއް  ވެސް  ދުވަހަކު 

ނެތެވެ. 

މަހުގެ  ޖޫން  އަހަރުގެ  ވަނަ   1935
އަލިކަން  ދުނިޔޭގެ  ދުވަހު  ފުރަތަމަ 
ދެކެވަޑައިގެންނެވި ސައިކުރާ އިބުރާހީމް ނަޢީމް 
އަހަރުގެ  މި ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވީ 2008 ވަނަ 
ޖުލައި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޙަޔާތުގެ 

73 ހަރުފަތުގެ މި ދިގު ފާލަމުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވިއިރު، އޭނާގެ 
ލިބިލައްވައިފައެއް  ވެސް  އަލިކަމެއް  ފަޅުފިލުވައިލަދޭނޭ  އަމިއްލަފުޅުގެ 
ނެތެވެ.  ވެސް  ދަރިކަނބަލަކު  ދަރިކަލަކު،  އަނބިކަނބަލަކު  ނެތެވެ. 

އަލްމަރުޙޫމް ސައިކުރާ އިބުރާހީމް ނަޢީމް ދުވަހަކު ވެސް ކައިވެނިފުޅެއް 
ދުނިޔެއާ  ކުރިން  ދޫކުރެއްވުމުގެ  ދުނިޔެ  އޭނާ  އެކަމަކު  ނުކުރައްވައެވެ. 
ކުރެއްވި  އަދި  ވާހަކަފުޅެއް،  ވިދާޅުވި  ޅެންބަހުން  ކުރައްވައި  މުޚާޠަބު 
އޭނާ  ކަހަލައެވެ.  އިވޭ  ވެސް  މިއަދު  އަޑު  ވަސިއްޔަތަކާއި، ސަލާމެއްގެ 
ޒަޚަރެއްގެ  ހަށިގަނޑަށް  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  ތެދުފުޅެކެވެ.  ވިދާޅުވެފައިވަނީ 
އަސަރު ކުރަމުން ދާއިރު އެ މީހަކަށް ކުރާނެ އަސަރު މިއަދު ދިރިތިބީންނަށް 
ރަނގަޅަށް އިޙުސާސް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިއަދު ދުނިޔޭގައި ކަންހިނގާ  
ގޮތް ވަރަށް ސަރީޙަ ޢިބާރާތުން ތަޖުރިބާއާ އެކު އެވަނީ ވިދާޅުވެ ދެއްވާފައެވެ. 
އެހެންވީމާ އެ ވިދާޅުވާ ޒަޚަރު ލެޔާ ގުޅޭތަން ދެކެން ދުނިޔޭގައި ހުރުމަކީ 

ކާކަށް ކުޅަދާނަ ކަމެއް ބާވައެވެ. 

އެ ޅެމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިހެންނެވެ. 
އަހަންނަށް  މިއީ  އޮތްގޮތުން  ދިމާވެފައި  ދިރިއުޅެން  "ދުނިޔޭގައި 
ބޮވެމުންދާ ހިތި ޒަހަރެއްފަދަ އެއްޗަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން 
އަހަންނަށް ހާދަހައި ގިނަ ފުން އަސަރުތަކެއް ވެސް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. 

އެހެންވީމާ އަހަރެން އެ ހާލުގައި ނޫޅުމަށް މަރުވެދަނީއެވެ. 

އަހަރެމެން އިޤްރާރުތައް ވީމުއެވެ.  ނަމަވެސް އެ އިޤްރާރުތައް ވެސް 

އެއްވެސް އިންސާފެއްނެތި އުވައިލިއެވެ. އެކަމަކު ބުނަން ހެއްޔެވެ. އަހަންނަކީ 
އިތުބާރުތައް ނަގައިލާނެ އިންސާނަކީމެއް ނޫނީމެވެ. ތިބާގެ ތިޔަ ބޭވަފާތެރިކަން 
ތަކުރާރުކޮށް ކުރިމަތިވަމުން މިހިރަ ދަނީއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެން މަރުވެގެން 

މިދަނީ އެ ފިކުރުތަކާއި އެ ޚިޔާލުތައް ދެން އިތުރަށް ނުކުރާށެވެ. 

އަހަރެން ހާދަހައި ގިނަ އުންމީދުތަކެއް ކުރީމެވެ. އަދި ތިބާ އެ އުންމީދުތައް 
އައުކޮށްދިނީމުއެވެ. އެކަމަކު އެ ހުރިހައި އުންމީދުތަކެއް އަލިފާނުގައި އަނދައި 
އަހަރެންގެ  މިހާރަކު  އެހެންކަމުން  ހިނގައްޖެއެވެ. 
އުންމީދުތައް އައުކޮށްދީ، ހިތްއުފާކޮށްދޭނޭ އެއްވެސް 
މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. 
މިއީ އަހަރެން ދުނިޔެއަށް ކުރާ ވަސިއްޔަތެއް ކަމުގައި 
ކުރުމަށްފަހު،  ވަސިއްޔަތް  މި  އަދި  ހީކުރާށެވެ. 
ވާހަކަކޮޅު  މި  ގޮތުގައި  ސަލާމެއްގެ  އެންމެފަހުގެ 
ފުއްދާލާށެވެ. އެންމެފަހުން އަހަރެން މި ނިންމީ މި 
ހިތާމައާއި މި ހިތްދަތި ކަމުގައި މި ދުނިޔޭގައި ނޫޅެ 

މަރުވެދާށެވެ." 

ނަޢީމު  މިހާރު  ތެދުފުޅެކެވެ.  އެއީ 
އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެމިއޮތުގެ 
އެ  ކުރައްވައިފިއެވެ.  ދަތުރުފުޅު  ޢާލަމަށް 
ފަހުގެ  އެންމެ  ފުރާވަޑައިގަތީ  ނަޢީމު  ދަތުރުފުޅަށް 
ދުނިޔެއަށް  ޢިބާރާތްކޮޅު  މި  ގޮތުގައި  ހަނދާނެއްގެ 

ކުރައްވައިފައެވެ.  ހަދިޔާ 

މިޒަހަރު ލެޔާ ގުޅޭތަން ނުދެކޭށަ މަރުވެދާނަން

     މިއަސަރު މިޙާލުގައި ދެން ނުކުރާށަ މަރުވެދާނަން

އިޤްރާރުތައް އުވާލުން އިންސާފަކަށް ނުވާތީ، 

     އިތުބާރުތައް  ނަގާލާ  އިންސާނަކަށް   ނުވާތީ

         ތަކުރާރުކޮށް މި ދުނިޔޭން ތިޔަ ބޭވަފާ ހިނގާތީ

               ފިކުރާ ޚިޔާލު މިގޮތަށް ނުކުރާށަ މަރުވެދާނަން

އުންމީދުތައް އެދިންހާ އަލިފާނުގާ އެނދީމާ 

 ދެން މީ ޙަޔާތު ނިންމާ ފަހު ނޭވަޔަށް ހެދީމާ 

      ނިންމީ ހަނދާނަކަށް ދޭން މި ވަސިއްޔަތާ ސަލާމާ 

         ނެތް މީހަކާ ދިމާއަށް ނުބަލާށަ މަރުވެދާނަން. 

ާމުތ 	 ޫލ ުޢ ަމ

  ސައިކުރާ އިބުރާހީމް ނަޢީމް. ރަތްވިލާ. މާލެ. ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް.

   ދިވެހި ޑައިޖެސްޓް  12. މާލެ. ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް 

  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.  ފަތްތޫރަ.
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ދުނިޔެއަކީ އެއްހާލުން އަނެއް ހާލަށް   
ބަދަލުވެގެންދާ އެއްޗެއްކަމުން އެކި ދުވަސްވަރު 
އެކި  ލިބެމުންދަނީ  ތަރައްޤީ  ބާރުގަދަވެ 
މަތިން  ހަމައިގެ  ދެންނެވި  މި  ޤައުމުތަކަށެވެ. 
އެބައިމީހުންގެ  ކުރިއަރައި  އުންމަތް  އިސްލާމީ 
ދުވަސްވަރު  އެ  މަދަނިއްޔަތު  ޢިލްމާއި 
ފެންނަން  ތާރީޚުން  ވެރިވިގޮތް  ދުނިޔެއަށް 
ދެންނެވި  ކުރީގައި  އެއަށްފަހު  އެބަހުއްޓެވެ. 
ކުރިމަތިވެ  ސަބަބުތަކެއް  އެތައް  ބަދަލުވުން 
އިސްލާމީ އުންމަތަށްވުރެ ޔޫރަޕްގެ ދައުލަތްތައް 
ޔޫރަޕްގެ  ނަތީޖާއަކަށްވީ  ކުރިއަރައިފިއެވެ. 
ހިތްތަކުގައި  ވެރީންގެ  ދައުލަތްތަކުގެ  ގިނަ 
އަލިފާންގަަނޑު  ހަސަދަވެރި  ހިފުމުގެ  ބަދަލު 
ޤައުމުތައް  އެކި  އުންމަތުގެ  އިސްލާމީ  ރޯވެ، 
އެންމެބޮޑު  އެކަމުގެ  ފެށުމެވެ.  އަޅުވެތިކުރަން 
އަޅުގަނޑުމެން  ޚުދު  ކަމުގައިވީ  ސަބަބެއް 

އިސްލާމުންނެވެ.

ތެރެއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އެކު  ހިތްމަތާ  ތަޢުލީމާއި  މަތިވެރި  އައި 
ނަގާލައި  ރޫޙް  މަތިވެރި  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 
ދިޔުމުގެ  ގެއްލިގެން  އެއްބައިވަންތަކަން 
ގޮތްނެތްކަމުގެ  ކަންނެތްކަމާއި  ސަބަބުންނެވެ. 
ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 
ފަޤީރުވެ،  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ 
އަޅުވެތިވުމެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ބައިބައިވެ، 
ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުން މިއަދު މިދެކޭ އަޅުވެތިކަމުގެ 
އަސްލަކީ މިދެންނެވީއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޞަލީބީ 
ހަނގުރާމައިން އެމީހުން ބަލިވެ ކުރެވުނު ހިތި 
ބިންވަޅު  ހިތުން  އެމީހުންގެ  ތަޖުރިބާއަކީ 
އަލިފާންގަނޑެކެވެ.  ހަސަދައިގެ  ނެގިފައިވާ 
އެމީހުން  އަތުން  މުސްލިމުން  ނަތީޖާއަކަށްވީ 
ދިރާސާކޮށް  ހޯދައި  ސަބަބުތައް  ބަލިވާންޖެހުނު 
އެޅުމެވެ.  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  އެކަމަށް 
މުސްލިމުން  ވިސްނުނީ  އެމީހުންނަށް  މިގޮތުން 
ދުވަހަކު  ތިބިހާ  ގޮތުގައި  އެކަތިގަނޑެއްގެ 
ނުލެވޭނެކަމެވެ.  ބަލިކޮށެއް  މުސްލިމުން 
އުޚުވަތްތެރިކަން  އެއްބައިވަންތަކަމާއި  އަދި 
އެމީހުންގެ ތެރޭގައި އޮތްހާހިނދަކު މުސްލިމުން 
ބަލިނުކުރެވޭނެކަމެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހުން ފެށީ 

މުސްލިމުން  ބަލިކަށިކޮށް  އަޤީދާ  މުސްލިމުންގެ 
ބައިބައިކޮށްލުމަށެވެ. އެއީ، ޣައިރު މުސްލިމުންގެ 
ހިތުގައި މުސްލިމުންނާއި ދޭތެރޭ ޒަމާނުންސުރެ 
މިކުޑަކުޑަ  ނަފުރަތެވެ.  އުފެދިފައިވާ 
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވެސް މުސްލިމު ޤައުމަކަށްވާތީ 
ތާރީޚްގެ  ތަޖުރިބާ  ހިތި  އަޅުވެތިކަމުގެ  މިފަދަ 

އެކި ދުވަސްވަރު ދިވެހިންވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ފަހަރަކު  އެތައް  ވަނީ  ދިވެހިރާއްޖެ 
ލިބިގެންފައެވެ.  ރަހަ  ހިތި  އަޅުވެތިކަމުގެ 
ދިވެހިން  ވެސް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  މިއިން 
ބަޔަކު  ތެރެއިން  ދިވެހިންގެ  އަޅުވެތިވެފައިވަނީ 
ސަބަބުންނެވެ.  ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ  ޤައުމަށް 
ސަބަބުންނެވެ.  އިސްކުރުމުގެ  އެދުން  އަމިއްލަ 
ހަރުދަނާކަމާއި،  ހުންނަންވީ  ބައެއްގައި 
އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ނެތި ގޮސް ދޯދިޔާ 
ވެރިވެއްޖެނަމަ  ތެރެއަށް  އެބައެއްގެ  ސިފަތައް 
އެބައެއްގެ  ހަމައެކަނި  ގެއްލިގެންދާނީ 
މިނިވަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެބައެއްގެ ދީން ވެސް 
ވެސް  ނެތި  އެބަޔަކު  އަދި  ހިނގައިދާނެއެވެ. 
މިނިވަންކަމާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިނގައިދާނެއެވެ. 
ދިވެހިންގެ  މިއަދު  ބަޔަކަށް  ޚިޔާލުކުރާ  މެދު 
ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަން 
މި  އަމުދުން  ނުވާނެއެވެ.  ވަންހަނާވެގެން 
ދައުރުގައި ވެސް ތަކުރާރުވި ފިތުނަ ފަސާދައިގެ 
ބަޣާވާތްތެރި ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ރަނގަޅަށް 
ޙަޤީޤަތެކެވެ.  ވަރަށްބޮޑު  ވިސްނާނަމައެވެ. 
އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ހަނދާން 
 3 ނޮވެންބަރު   1988 ފަދައިން  ހުންނާނެ 
މިދެންނެވިފަދަ  އިސްވެ  ވެސް  ދުވަހަކީ  ވަނަ 
މެދު  ނަތީޖާކަމާ  އެދުމުގެ  އަމިއްލަ  ފިތުނައާއި 

ބައެއް  ނުވާނެއެވެ.  ދެބަހެއް  ވެސް  އެކަކު 
ދަހިވެތިކަމުގެ  އުފެދޭ  ހިތުގައި  އިންސާނުންގެ 
ޒަމާނަކަށް  ވަކި  އެއީ  އެދުންތައް  ނުބައި 
ވީމާ،  ނޫނެވެ.  އެއްޗެއް  ޚާއްޞަވެފައިވާ 
ތެދުވެރި ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ވާޖިބަކީ އެކަން 
ރަނގަޅަށް ހަނދުމަކުރުމެވެ. އެކަމަށް  ޓަކައި 
ވާންހުރި ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއް ވެގެން ހުރުމެވެ. 
ވަޒަނުގެ  ތިމާގެ  ދިފާޢުގައެވެ.  ދީނުގެ  ތިމާގެ 
ސަލާމަތަށް ޓަކައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ 

މުސްތަޤްބަލަށް ޓަކައެވެ.

ސިފައިގަޔާއި  ވާހަކަތަކުގެ  ފުލޯކު   
ލިޔެވިގެންވާ ތާރީޚްގެ އަލީގެ ތެރެއިން ފެންނަ 
ފެނުންތަކުގެ މައްޗަށް ބެލިޔަސް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
ދިރިއުޅެން  ވަޒަންވެރިވެ  ބަޔަކު  ރާއްޖޭގައި 
ފެށީއްސުރެ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތް 
ހިނގަމުންއައި  ވެރިކަމެއް  އަމިއްލަ  ތަނެކެވެ. 
މިނިވަން ތަނެކެވެ. ދިވެހިން އަޅުވެތިކުރި ކޮންމެ 
ފަހަރަކު ވެސް، މިޤައުމު ދުޝްމިނުންގެ ކިބައިން 
ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  މިނިވަން  ސަލާމަތްކޮށް 
ގެނެސްދީފައިވަނީ  ހަމަޔަށް  ދަރީންނާ  މިއަދުގެ 
އަޅުގަނޑުގެ މި ފަސްގަނޑަށް އުފަން ދިވެހިންގެ 
ދަރިންނެވެ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން 
ޤައުމަށް  ޓަކައި ދީނަށް  ޓަކައި ކުރި މަތިވެރި 
ރަސްގެފާނާއި  ބޮޑު  ސަބަބުންނެވެ.  ޖިހާދުގެ 
ފަދަ  ދޮންބަންޑާރައިން  އަލިރަސްގެފާނާއި 
ދިވެހި  ތެދުވެރި  ޤައުމަށް  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ 
ޤުރުބާނީގެ  ވި  ޓަކައި  ޤައުމަށް  ދަރީން 
އެކުރެއްވި  ޤައުމަށް  އެބޭކަލުން  ސަބަބުންނެވެ. 
ޚިދުމަތަކީ އެތައް ޖީލެއް ފަހަނައަޅައި ދިޔައިރު 
ވެސް ވަންހަނާވެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫނެވެ. 

ޯކްޕަރލް ުމަޙްއަމދު ަޔީޒުދ ަސީޢުދ

ދިވެހްިނގެ މިނިވްަނކްަނ ޙާިމަޔތުްކާރނީ ހަމަ ދިވެހްިނެނވެ.ދިވެހްިނގެ މިނިވްަނކްަނ ޙާިމަޔތުްކާރނީ ހަމަ ދިވެހްިނެނވެ.
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ުލ ުޑ ުދ - މަ ީޙ ުދ ަވ ަމ ްއ ަޙ ުމ

މި ދުނިޔެއަީކ ކިހައި ދުވަހަކު ދިރިއުޅެން ލިބިފައިާވ ތަނެއް ކަމެއް އެކަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. އެތައް  މި ދުނިޔެއަީކ ކިހައި ދުވަހަކު ދިރިއުޅެން ލިބިފައިާވ ތަނެއް ކަމެއް އެކަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. އެތައް    
މަރުވެާދނެއެވެ.  ވެސް  ާމދަާމ  ވެސް  މިރޭ  މިއަދުވެސް  ހުއްޓައި  ކޮށްގެން  އުއްީމދެއް  އެތައް  ާރވައި  މަރުވެާދނެއެވެ. ކަމެއް  ވެސް  ާމދަާމ  ވެސް  މިރޭ  މިއަދުވެސް  ހުއްޓައި  ކޮށްގެން  އުއްީމދެއް  އެތައް  ާރވައި  ކަމެއް 

ފެށުީނއެވެ.  ދުވަސްތައް  ޙަާޔތުގެ  ާއޚިރަތުގެ  ވަކިީވއެވެ.  ދުނިޔެާއ  މި  ފެށުީނއެވެ. މަރުވުމުން  ދުވަސްތައް  ޙަާޔތުގެ  ާއޚިރަތުގެ  ވަކިީވއެވެ.  ދުނިޔެާއ  މި  މަރުވުމުން 

ހިނދުކޮޅުގައި  ލިބިފައިމިާވ  އުޅެން  ދުނިޔޭގައި  ހިނދުކޮޅުގައި އެހެންީވާމ  ލިބިފައިމިާވ  އުޅެން  ދުނިޔޭގައި  އެހެންީވާމ 
ތިާމގެ  ާޢއިާލާއމެދު  ތިާމގެ  ނަފުާސމެދު  ތިާމގެ ތިާމގެ  ާޢއިާލާއމެދު  ތިާމގެ  ނަފުާސމެދު  ތިާމގެ 
އެކުވެރިންނާ މެދު ތިާމގެ އަވަށްޓެރިންާނމެދު އެކުވެރިންނާ މެދު ތިާމގެ އަވަށްޓެރިންާނމެދު 

ާބއްާވށެވެ. ާބއްާވށެވެ.ހިތްހެޔޮކަން  ހިތްހެޔޮކަން 

ސިފައެކެވެ.  ލޯބިވާކަމުގެ  ހިތްހެޔޮކަމަކީ 

ތިމާގެ  ހެއްކެކެވެ.  ސާފުކަމުގެ  ހިތް  ތިމާގެ 

އެތެރެހަށީގެ ހަސަދައެއް ނަފުރަތެއް ރުޅިވެރިކަމެއް 

ނެތްކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި އެކަކު 

ޢަލައިކުމް  އައްސަލާމް  ބައްދަލުވުމުން  އަނެކަކާ 

ބުނެލަނީ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 

އޮތްކަން ބުނެލަދިނުމަށެވެ. ހިތްހެޔޮކަމަކީ އެހެން 

ނިޝާނެކެވެ.  އިޙްތިރާމްކުރާކަމުގެ  މީހުންނަށް 

މީހުންނާ  އުޅުނަސް  އަވަދިނެތި  ކިތަންމެ 

ކިހިނެއްތޯ  ހިނިތުންވެލާށެވެ.  ހިނދު  ބައްދަލުވާ 

އަހައިލާށެވެ. ވަގުތު އޮތްނަމަ ޢާއިލާގެ ޙާލުއަހުވާލު 

އެވަރަކުން  ދުނިޔެއަކީ  ސާފުކޮށްލާށެވެ. 

ނޫނެވެ.  ތަނެއް  ޖެހޭ  ބާއްވަން  ދެކޮޅުވެރިކަން 

ލުއިކޮށްލަދެއެވެ.  ނަފުސު  ތިމާގެ  ހިތްހެޔޮކަމުން 
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މާތްهللا ގެ ހެޔޮރަޙުމަތާއި އޯގާވަންތަވެރިކަން 

ބަހައްޓާނަމަ،  ހަނދާން  ވާކަން  އަބަދުވެސް 

ތިމާގެ  ޢާއިލާއަށާއި  ތިމާގެ  ނަފުސަށާއި  ތިމާގެ 

ބާއްވާނެއެވެ.  ހިތްހެޔޮކަން  އަވަށްޓެރިންނަށް 

އޭރުން  ބާއްވާނެއެވެ.  ހިތްހެޔޮކަން  ދުނިޔެއާމެދު 

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދިނުމަށް ހިތެއް ނުރުހޭނެއެވެ. 

ބެހެއްޓުމަކީ  ސީދާކޮށް  ނަފުސު  އަމިއްލަ 

ކަމަކެވެ.  އަށަގަންނާނޭ  ހިތްހެޔޮކަން  ތިމާގައި 

މާގިނައިން  ދުރުހެލިވެ  އާދަތަކުން  ނުބައި 

ތަކެއްޗާ  މަސްތުވާ  ނުކައި  މާގިނައިން  ނުނިދައި 

ހިތްހެޔޮކަން  އޮތް  ނަފުސާމެދު  ދުރުހެލިވުމަކީ 

މިންވަރަކުން  ލިބޭ  ކަންތައްތަކެވެ.  އަންގައިދޭ 

އެހެންނޫނީ  ދަސްކުރާށެވެ.  އުޅެން  ފުއްދައިގެން 

ޙައްޤުގޮތް ނޫން ގޮތްގޮތުން ވެސް އެއްޗެއްސަށް 

އަށް  މާތްهللا  ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ.  ދަހިވެތިވުން 

ތިމާކުރާ  ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ.  އަބަދުވެސް 

ދިވެހީންގެ  ހަމައެކަނި  އެއީ  ފުލުހުންވެއެވެ. 

ގިނަ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  އޮންނަ  ތެރޭގައި 

ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އެކަން އޮންނަނީ އެހެންނެވެ. 

އެހެންވީމާ ތިމާގެ ޖަޒުބާތަށް ދޫނުކޮށްލައި ކޮންމެ 

ޙާލަތެއްގައި ވެސް އެހެން މީހުންނަށް ހިތް ހެޔޮކަން 

ބޭއްވުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެން މީހުންނަށް 

ޤަދަރުނުކޮށް އެހެން މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްނުކޮށް 

އިޙްތިރާމެއް  ޤަދަރާއި  ޙައްޤުވެގެންވާ  ތިމާއަށް 

ތަބީޢަތެވެ.  އިންސާނީ  އެއީ  ނުލިބޭނެއެވެ. 

ފުލުހުންނަކީ  ސިފައިންނާއި  ޤައުމެއްގެ 

ރައްކައުތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ރައްޔިތުންގެ 

މީހުންގެ  ބައެކެވެ.  ތިބޭ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް 

ތިބޭ  ރައްކައުތެރިކޮށްދޭން  މުދައު  ގެދޮރާއި 

އެ  މީހުންނަށް  ބައެއް  ގިނަފަހަރަށް  ބައެކެވެ. 

ހިޔެއްނުވެއެވެ.  ކުރެވޭހެނެއް  އިޙުސާސް  ކަން 

ސިފައިންނާއި  ބަޔަކަށް  ފޫހިވާ  މީހުން  ބައެއް 

ޢަމަލުތައް މަލާއިކަތުން ލިޔުއްވާކަން ދަންނަނަމަ 

ތެދުމަގުގައި ހުރުމަށް ބާރަކަށްވާނެއެވެ. ނަމާދަށް 

ބިންގާކަމުގައި  ދިރިއުޅުމުގެ  ފަރުވާކުޑަނުކުރުމަކީ 

ހަދާށެވެ. އެހެން ހަދައިފިނަމަ ފައިތިލަ ސާބިތުވެ 

ނުބައި މަގަކުން ނުގޮސް، ޝައިޠާނާއަށް ނުހެއްލި 

ދިރިއުޅެވިދާނެއެވެ. 

ކަމަކަށް  ވާރުތަކުރުވާ  ހިތްހެޔޮކަމަކީ 

އެހެން  ނަފުރަތުން  ރުޅިވެރިކަމާއި  ހަދާށެވެ. 

ފޯރާނަމަ  އަސަރުތައް  ނުބައި  މީހުންނަށް 

މީހުންނަށް  އެހެން  އޯގާތެރިކަމުން  ހިތްހެޔޮކަމާއި 

ރޫޙެއް  ރަނގަޅު  އަސަރުކުރާނެއެވެ.  ރަނގަޅު 

މަޑުމައިތިރިކަމާއި  އަބަދުވެސް  އުފައްދާނެއެވެ. 

އޯގާތެރިކަމާ އެކު  ވާހަކަދައްކައި ހަދާށެވެ. އެއީ 

މިޒާޖު  އެ  ދޫކޮށްލުމަށްވުރެ  ބުނެ  މިޒާޖޭ  އޭނާގެ 

އާލާވިޔަ ނުދޭން ބާރުއަޅާށެވެ. އެއީ ތަބީޢީ ގޮތުން 

ހަދާށެވެ.  ކަމަކަށް  ހަރުލައްވާ 

ވެރީންނަށް  ރަނގަޅު  ވެރީން  ރަނގަޅު 

ފަރުވާތެރިވާތީ  މަސައްކަތަށް  ވެފައިވަނީ 

އިންސާނުންނަކީ  ނޫނެވެ.  އެކަންޏެއް 

އެފަދަ  ދަނެގެންވެސްމެއެވެ.  އިންސާނުންކަން 

ވެރީންދެކެ މުއައްޒަފުން ލޯބިވަނީ މުއައްޒަފުންދެކެ 

އެ ވެރީންވެސް ލޯބިވާތީއެވެ. ހިތްހެޔޮކަމުންނެވެ. 

އެހެން  ދަންނަ  އިޙުސާސަތައް  މީހުންގެ  އެހެން 

މީހުންނަށް ކަމޭހިތާ ހިތްހެޔޮ މީހުނަށް ވާތީއެވެ. 

ދުނިޔެ އުފައުވެރި ތަނަކަށް ހަދާނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ 

މަސައްކަތުންނެވެ. ދުނިޔެއަކީ ވޭންހުރި ތަނަކަށް 

ޢަމަލުތަކުންނެވެ.  ތިމާގެ  ހަމަ  ވެސް  ހަދަނީ 

ހިތްހެޔޮކަން  ލޯބިވާށެވެ.  އޯގާތެރިވާށެވެ. 

ބާއްވާށެވެ. އެފަދަ ދިރިއުޅުމެއް ޚިޔާރުކޮށްފިނަމަ 

މަރާ ކުރިމަތިލާނީވެސް ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކުގައެވެ. 

ލިބޭ މިންވަރަކުން ފުއްދައިގެން އުޅެން ދަސްކުރާށެވެ. އެހެންނޫނީ  ލިބޭ މިންވަރަކުން ފުއްދައިގެން އުޅެން ދަސްކުރާށެވެ. އެހެންނޫނީ    
ޙައްޤުޮގތް ނޫން ޮގތްޮގތުން ވެސް އެއްޗެއްސަށް ދަހިވެތިވުން ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ. ޙައްޤުޮގތް ނޫން ޮގތްޮގތުން ވެސް އެއްޗެއްސަށް ދަހިވެތިވުން ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ. 
މާތްهللا އަށް އަބަދުވެސް ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ. ތިމާކުރާ ޢަމަލުތައް މަލާއިކަތުން މާތްهللا އަށް އަބަދުވެސް ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ. ތިމާކުރާ ޢަމަލުތައް މަލާއިކަތުން 
ލިޔުއްވާކަން ދަންނަ ނަމަ ތެދުމަގުގައި ހުރުމަށް ބާރަކަށްވާނެއެވެ. ނަމާދަށް ލިޔުއްވާކަން ދަންނަ ނަމަ ތެދުމަގުގައި ހުރުމަށް ބާރަކަށްވާނެއެވެ. ނަމާދަށް 
އެހެން  ހަދާށެވެ.  ކަމުގައި  ބިންގައު  ދިރިއުޅުމުގެ  އެހެން ފަރުވާކުޑަނުކުރުމަކީ  ހަދާށެވެ.  ކަމުގައި  ބިންގައު  ދިރިއުޅުމުގެ  ފަރުވާކުޑަނުކުރުމަކީ 
ހަދައިފިނަމަ ފައިތިލަ ސާބިތުވެ ނުބައި މަގަކުން ނުޮގސް، ޝައިޠާނާއަށް ހަދައިފިނަމަ ފައިތިލަ ސާބިތުވެ ނުބައި މަގަކުން ނުޮގސް، ޝައިޠާނާއަށް 

ނުހެއްލި ދިރިއުޅެވިދާނެއެވެ.ނުހެއްލި ދިރިއުޅެވިދާނެއެވެ.

7373
www.mndf.gov.mv



އަހަރުގެ  ހަވަނަ  އަށްޑިހަ  ސަތޭކަ  ނަވާރަ 
މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ 
އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ޗީފް  ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 
ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް  އަޙްމަދަކީ  ޢަލީ  ޕޮލިސް 
ވަކިން  ބޭފުޅެކެވެ.  ނުވާ  ދެގޮތެއް  ކުޅައުމުގައި 
ފެށިގެން  ޚިދުމަތުން  ސިފައިންގެ  ހާއްޞަކޮށް 
ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ދާއިރާގައި  ތަޙުޤީޤު  ފުލުހުންގެ 
ބޭފުޅެކެވެ.  ހޯއްދަވާފައިވާ  ކާމިޔާބީތައް  ފަދަ 
ހަމަލާގައި  ޢުދުވާނީ  ގެ   3 ނޮވެންބަރު   1988
ވަޠަން  ލޮބުވެތި  މި  ކިބައިން  ދުޝްމަނުންގެ 
ގޮތުން  މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ  ސަލާމަތްކުރުމުގައި 
މަސައްކަތް  ވަނީ  އަޙްމަދު  ޢަލީ  ޕްރައިވެޓް 
ސިފައިންގެ  އަޙްމަދުގެ  ޢަލީ  ކޮށްދެއްވާފައެވެ. 
ސަރވިސް ނަންބަރަކީ 916 އެވެ. ޢަލީ އަޙްމަދު 
ވަނީ  ނިކުންނަވާފައި  ޚިދުމަތަށް  ސިފައިންގެ 
އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގައި އެންއެސްއެސްގެ 
ނޮވެންބަރު   1988 މަޤާމުގައެވެ.  ޕްރައިވެޓެއްގެ 
ސިފައިންގެ  ކުރިމަތިލީއިރު،  ދުވަހާ  ވަނަ   3
ގާތްގަނޑަކަށް  ވާނީ  އޭރު  ގުޅުނުތާ  ޚިދުމަތާ 
އެންމެ ދެ އަހަރެވެ. އޭރު ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 
ހުރި  މަޤާމުގައި  ޕްރައިވެޓެއްގެ  ސަރވިސްގެ 
ޗީފް  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  އެއީ  މިއަދު  ނަމަވެސް 
އަޙްމަދެވެ. ޢަލީ  ޕޮލިސް  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ 

ޚިދުމަތް  ފުލުހުންގެ  ތެރޭގައި  ސިފައިންގެ 

ހަމައަށް   މިއަދާ  ފެށިގެން  ދުވަސްވަރުން  އޮތް 
ޚިދުމަތުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި 35 އަހަރު ވަނީ 

ކޮށްދެއްވާފައެވެ.  ޚިދުމަތް  ގަައުމަށް 

ޢަލީ  ޕޮލިސް  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ޗީފް 
މިހާރު  ދުވަސްވަރު  ގުޅުނު  ޚިދުމަތާ  އަޙްމަދު 
ތަމްރީނެއް ސިފައިންގެ  ގޮތަށް އަސާސީ  އޮންނަ 
ތެރެއަކު ނޯވެއެވެ. އޭރު އޮންނަނީ ބަޑި ޓްރޭނިންގ 

ކަންކަން  ފަދަ  ދުވުން  އާއި  ޕީޓީ  ކުރުވުމާއި 
ނަމަވެސް  ހަގު  އުމުރުން  އޮވެއެވެ.  ކުރުވުން 
ޑިއުޓީ  ދުވަހު  މަސް   3 ފުރަތަމަ  އެންމެ 
ޢަލީ  ކުރުމަށްފަހު  މަސައްކަތް  ސެކްޝަންގައި 
ފުލުސް  ރީތިވެގެން  އަތުލިޔުން  އަޙްމަދުގެ 
އޮފީހުގެ އީ-ސެކްޝަން ގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 

"ޮނވްެނަބުރ ތްިނވަަނ ުދވަހު "ޮނވްެނަބުރ ތްިނވަަނ ުދވަހު 
ފުުލްސ އޮފްީސ ފޫއަޅާުވލައި ފުުލްސ އޮފްީސ ފޫއަޅާުވލައި 
އެރި ހާަމާލއްިނ އަޅުގަނޑު އެރި ހާަމާލއްިނ އަޅުގަނޑު 

ަސާލމަތްވީ ިކރާިޔ"ަސާލމަތްވީ ިކރާިޔ"

– ޕަްރއިވްެޓ ޢަލީ އަޙްމުަދ -– ޕަްރއިވްެޓ ޢަލީ އަޙްމުަދ -

ަސްބ ިއްންސެޕްކަޓރ ޮއްފ ޮޕިލްސ 
ައްޙަމުދ ާނިފުޢ

ބަޑި  ގަސްދޮށުގައި  އަނބު  ސިފައިންގެ  އެކެވެ. 
ރޫޅައި ރާވަން ދަސްކޮށްދެއެވެ. އަދި ގިރިފުށްޓަށް 
ސެވަން  ފޯޓީ  އޭކޭ  މުބާރާތްތަކަށް  ބަޑި  ގޮސް 
އޭރު   ދަސްކޮށްދެއެވެ.  ޖަހަން  ފިސްތޯލަ  އާއި 
ފަރާތްތައް  ގުޅޭ  އަލަށް  ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ 
މަސައްކަތްތައް  ބޮޑެތި  ސިފައިންގޭގައި  ލައްވައި 
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އޭރުގެ  އެއީ  ދިޔައެވެ.  ލިބިގެން  ފުރުސަތު 
ބައިގެ  ބެހޭ  އާއި  މާރާމާރީ  އޮފީހުގެ  ފުލުސް 
ކާތިބެއްގެ މަޤާމެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އެ ތަނުގައި 
އިންވެސްޓިގޭޝަން  ސީނިއަރ  މަސައްކަތްކުރި 
އޮފިސަރުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުން ތަޙުޤީޤު 
ކޮމާންޑިންގ  ފުލުހުންގެ  އޭރު  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ 
ޒާހިރު،  އާދަމް  މޭޖަރ  ހުންނެވި  އޮފިސަރަކަށް 
ޢަލީ  އެހެންކަމުން  ދެއްވިއެވެ.  އަޙްމަދަށް  ޢަލީ 
އަޙްމަދުގެ ތަޙުޤީޤުގެ ހުނަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް 
އޮފީސް  ފުލުސް  އޭރު  ފެށިއެވެ.  ކުރިއަރަން 
ހިނގަމުން ދިޔައީ މިހާރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ 
ކިޔަނީ  އެތަނަށް  އިމާރާތުގައެވެ.  ހިންގަމުންދާ 
ޕޮލިސް ހެޑްކްއާޓަރޒެވެ.  2004 ސެޕްޓެންބަރު 
1 ވަނަ ދުވަހު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކީ ވަކި 
ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  މުއައްސަސާއެއްގެ  ދެ 
ޗީފް  ވެސް  ބަދަލާއެކު  މި  ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. 
އަޙްމަދު  ޢަލީ  ޕޮލިސް  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ 
ދިވެހި  ގެންދަވަނީ  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން 

ޚިދުމަތުގައެވެ.  ފުލުހުންގެ 

ޢަލީ  ޕޮލިސް  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ޗީފް 
އަޙްމަދަށް ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހަކީ ވަރަށް 
ސިފައިންގެ  ދުވަހު  އެ  ދުވަހެކެވެ.   ޚާއްޞަ 
ފުލުސް  ހުއްޓާ  އޮފީހުގައި  ފުލުސް  ޚިދުމަތުގައި 
ޢަލީ  ވަޒަނެއް  އައި  ފޫއަޅުވާލާފައި  އޮފީސް 
ހަމަ  ޝަހީދުނުވީ  ބޮލަށްއަރައި  އަޙްމަދުގެ 
ކިރިޔާއެވެ. އެދުވަހުގެ އެ ބިރުވެރި ހަނދާންތައް 
މިހާރު ވެސް ޢަލީ އަޙްމަދަށް އިއްޔެ ވީ ކަމެއްހެން 

އްވައެވެ.  ކުރަ ފަ ސި

ދުވަހު  ވަނަ   3 ނޮވެންބަރު   1988''
ތަޙުޤީޤު  ކާށިދޫއަށް  ކ.  ގައި   6:00 ހެނދުނު 
ވަނަ   2 ނޮވެންބަރު  ދާންވެގެން  ދަތުރެއް 
ދުވަހުގެރޭ އެންއެސްއެސް 1 ނަންބަރު ލޯންޗަށް 
އެއްޗެހި އަރުވައި އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކުރިން. 
އަޅުގަނޑާ އެކު ދަތުރުގައި ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި 
ވަނީ އޭރު ފުލުސް އޮފީހުގެ އީ-ސެކްޝަންގެ ހެޑް 
ޕްރައިވެޓް  ވަޙީދާއި،  ޠާހާ  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް 
ލ.ކޯޕްރަލް  ޢަބްދުއްރަޙްމާނާއި،  ޖަޢުފަރު 
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު. ނަމަވެސް ނޮވެންބަރު 
2 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފަތިހު 4:20 އިން 6:00 
ޑިއުޓީ  އޮތުމުން  ޑިއުޓީއެއް  އަޅުގަނޑުގެ  އަށް 

އޮތީ  ފުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާގޮތަށް 
ހޭލަން  ޑިއުޓީއަށް  އެހެންކަމުން  ހަމަޖެހިފަ. 
ހަމަޖެހިފައިވާ  ނިދުމަށް  ބަންޑާރަކޮށީގައި  ޖެހޭތީ 
އޮށޯތިން.  ނިދަން  ފެންޑާގައި  ޕްރައިވެޓުންގެ 
އަޑު  ބަޑީގެ  އޮއްވާ  ނިދާފައި  އެރޭ  ނަމަވެސް 
އިވެންފެށި.  ބާރަށް  ވަރަށް  ކިޔާފައި  ޓޮކް  ޓޮކް، 
އެރޭ  އެއީ  ހޭލެވުނު.  އަޅުގަނޑަށް  އަޑަށް  އެ 
ފަތިހު 4 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 
އެއްވެސް  ތިބި  ފެންޑާގައި  އޭރަކު  ލަފާކުރެވޭ. 
ތެދުވެގެން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނޫޅޭ.  ހޭލާ  މީހަކު 
ކޮންބައެއްތޯ  ފެންޑާގައި  ނިދާ  އެންސީއޯ  ގޮސް 
ނިދާފައި ތިބީ ބަލައިލިން. އޭރު ޠާހާ ވަޙީދާއި ދެން 
ތިބި އެންމެން ވެސް ތިބީ ނިދާފަ. އެހެންކަމުން 
އަޅުގަނޑު ފެންޑާއިން ކޮރިޑޯއަށް އެކަނި ނުކުމެ 

ބަޑިޖަހަން  އޮތީ  އޭނާ  ދިމާލަށް  ގޭޓާ  ލައްޕާފަ. 
ނޭނގެ  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އޭރަކު  ގުދުވެގެން. 
ރާއްޖެ ހިފަން ތަމަޅަ ބާޣީންގެ ބަޔަކު އަރައިގެން 

އުޅޭކަމެއް. 

ޕްރައިވެޓް ޙަސަން މަނިކު މިގޮތަށް ގޭޓާއި 
ދިމާލަށް ބަޑިޖަހާތަން ފެނިގެން އަވަހަށް ދުވެފައި 
ސިފައިންގެ  ވަދެ  ފެންޑާއަށް  އެންސީއޯއިންގެ 
ކިޔާ  ހިފައިފިޔޭ  ސިފައިންގެ  ފޯހުން  ޓާސްކް 
ގޮވަން  އަޅުގަނޑު  މީހުންނަށް  ތިބި  ނިދާފައި 
އެންމެން  ތިބި  ނިދާފައި  ވަގުތު  އެ  ފެށިން. 
ވަގުތު  އެ  ނުކުމެއްޖެ.  ފެންޑާއިން   ހޭލައިގެން 
ޔުނީފޯމުގައި  ޖަލީލު  ޢަލީ  މޫސާ  ލެފްޓިނަންޓް 
އޭރު  ދުށިން.  ދާތަން  ހިނގާފައި  ކޮރުޖަހަމުން 

އެ އިވެނީ ކޮން އަޑެއްތޯ ބަލާލިން. އޭރު ވެސް 
އިވެމުންދޭ.  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  އަޑު  ބަޑީގެ 
ސިފައިންގެ ބޮޑުގޭޓާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއިރު، ބޮޑު 
ގޭޓާއި ދިމާލުގައި ހުރި މޫނިމާ ގަހާއި ނިވާވެގެން 
ޕްރައިވެޓް  މަސައްކަތްކުރާ  ފޯހުގައި  ޓާސްކް 
ޙަސަން މަނިކު ހުރި. ޕްރައިވެޓް ޙަސަން މަނިކަކީ 
ބަޑި ޓްރޭނިންގ ހަދައިގެން އޭރު ބަޑި ޑިއުޓީގައި 
ފެނުނީ  ވަގުތު  އެ  އަޅުގަނޑަށް  މީހެއް.  އުޅުނު 
ބަންޑާރަކޮށި ބޮޑު ގޭޓާއި ދިމާލުގައި ހުރި މޫނިމާ 
ގަހާއި ނިވާވެގެން އޮވެ ޕްރައިވެޓް ޙަސަން މަނިކު 
ބޮޑު ގޭޓާއި ދިމާލަށް ބަޑިޖަހަމުން ދާތަން. އޭރު 
އެތެރެ  ގޭޓެއް.  ދަމާ  ހުންނާނީ  ގޭޓުގައި  ބޮޑު 
ހިސާބުން  ހުރި  އަޅުގަނޑު  ގޭޓު.  ބޭރު  ގޭޓާއި 
ބޭރު ގޭޓެއް ނުއެއްފެނޭ. އޭރު އެތެރެ ގޭޓު ހުރީ 

ވެސް  އެންމެން  ތިބި  ތެރޭގައި  ސިފައިންގެ 
މަންޒަރު  ޖައްސަމުންދާ  ކިޔު  ގުދަނުގައި  ބަޑި 
ގޮސް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ފެނޭ. 
ބަޑިގުދަނުގައި ކިޔު ޖައްސައިގެން ވަދެ ދެ ފޮށި 
ވަޒަން ނަގައި ޖީބަށްލީ. އަދި އޭކޭ ފޯޓީސެވަންގެ 
އޭރު  ނިކުތީ.  ބަޑިގުދަނުން  ހިފައިގެން  ބަޑިއެއް 
މާރަނގަޅަކަށް  އުޅޭގޮތެއް  ވެގެން  މި  ވެސް 
ނުކުމެ  ހިފައިގެން  ބަޑި  ނޭނގޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް 
އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ހުރީ ބަންޑާރަކޮށީގައި ހުންނަ 
އަނބުގަސް ކައިރީ. އެ ތަނުގައި ހުއްޓައި ފެނުނީ 
ސަލްޓަން ޕާކާއި ދިމާލުން ސިފައިންގެ ހުޅަނގު 
ބޮޑު  ވަގުތު  އެ  މަންޒަރު.  ގޮއްވާލި  ދެކުނުކަން 
އެކު  ހަމައެއާ  ފެނުނީ.  ދުންގަނޑެއް  ކަޅު 
ސިފައިން  ބައެއް  ތިބި  އެތެރޭގައި  ސިފައިންގެ 
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ފަހުން  ފެނުނު.  މަންޒަރު  ބަޑިޖަހާ  ދިމާލަށް  އެ 
ދަގަނޑު  އެތެރެއިން  ބާގަނޑުގައި  ގޮއްވާލި  އެ 
ފިލައެއް ލައްކޮށް ވެލި ބަސްތާ ޖެހީ. އޭރު ނޭނގޭ 
އެ  އެހެންކަމުން  އަޅުގަނޑަކަށް.  މިވާގޮތެއް 
ތަނުގައި ހުރުމަށްފަހު ފެންޑާގެ ބިއްދޮށުގައި ފާރު 
ކައިރީގައި ހުރެފައި، ވަޒަން އަޅާފައިވާ މެގަޒިންތައް 
ހިނގާފައި  ގޮށްޖަހާލައިގެން  އަޅައި  ޔުނީފޯމަަަކަށް 
އޭރު  ވަނިން.  ތެރެއަށް  އޮފީސް  ފުލުސް  ގޮސް 
ފުލުސް އޮފީސް ހުންނަނީ ސިފައިންގެ އިރުއުތުރު 
ކަނުގައި. އަޅުގަނޑު ފުލުސް އޮފީހަށް ވަތްއިރު، 
ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ނަޢީމް މުޙައްމަދު ޕިސްޓަލްއެއް 
ހަމަލާތައް  ހުރި.  އޮފީހުގައި  ފުލުސް  ހިފައިގެން 
އޮފީސް  ފުުލުސް  ވަގުތު  ކުރެވެމުންދިޔަ  ބަދަލު 
މަތީގައި އެންމެ އިސް މީހަކަށް ހަރަކާތްތެރި ވީ 
ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ނަޢީމް މުޙައްމަދު. އޭރު ފުލުސް 
ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ހެޑް  އީ-ސެކްޝަން  އޮފީހުގެ 
ޠާހާ ވަޙީދު ވެސް ޖީޕީއެމްޖީއެއް ހިފައިގެން ހުރި. 
ދެން އަޅުގަނޑު ފުލުސް އޮފީސް ތެރެއަށް ވަދެފައި 
ދިޔައީ އޮފީހުގެ ތިރީ ބަޔަށް. އޭރު ފުލުސް އޮފީހާ 
ދިމާލުގައި މަގުމަތީ ފާރަކަށް ހުންނާނީ ތިރިތިރި 
އޮފީހުގެ  ފުލުސް  ދިޔައިރު  ތިރިއަށް  ފާރެއް. 
އެތެރެއަށް ވަރަށް ގިނަ ހަމަލާތައް ދީފައި ހުރިތަން 
ފެނުނު. ދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތެޅި ބިންމައްޗަށް 
ގޮސް  ތިރިއަށް  ފެނުނު.  ހުރިތަން  ފައިބާފައި 

ދެފަޅި  ފިލައިން  ފުލައިވުޑް  ހުންނަނީ  ހަދާފައި 
ތަތްކޮށްފަ.

އިރުކޮޅަކުން ޓާސްކް ފޯސް މީހަކު ފުލުސް 
އޮފީހަށް ވަން. އަދި ދޮރު ވައްޓާލަން ފައިން ޖެހީމަ 
ދޮރުތަކުގެ ފިލާތައް ފޫ ދަނީ. ދެން ސެކްޝަންތަކުގެ 
އެތެރެއަށް ނުވަދެވުމުން ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ނަޢީމް 

ސިޑީގައި  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  އަދި  އިސްނެގިން. 
ފައިބާ  ތިރިއަށް  މަޑުމަޑުން  އިނދެގެން  އިށީދެ 
ކެޕްޓަން  އައިސް  ނަގައިގެން  ތަޅުދަނޑިތައް 
ތަޅުދަނޑިތައް  ދިނިން.  ނަޢީމަށް  އަޙްމަދު 
ދިނުމުން ފުލުސް އޮފީހުގެ ސެކްޝަންތައް ހުޅުވި. 
އޭރު އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ކުރިން ތަޅުދަނޑި ބަލާ 
ދިޔަ މީހަކު ޒަޚަމްވި ކަމެއް. ފަހުން އެގުނުގޮތުގައި 
ސެކްޝަންތައް  މަތީބުރީގައިވާ  އޮފީހުގެ  ފުލުސް 
ހަމަލާ  ބޭރަށް  އެދިމާލުން  ނޫނީ  ހުޅުވައިގެން 
ބަލާ  ތަޅުދަނޑިތައް  ސެކްޝަންތަކުގެ  ނުދެވޭތީ 
ފުރަތަމަ  ތިރިއަށް  ނަޢީމް  މުޙައްމަދު  ޕްރައިވެޓް 
ފޮނުވީ. މުޙައްމަދު ނަޢީމް ތިރިއަށް ފައިބަންވެގެން 
ތިންވަނަ ހަރުފަތަށް ފޭބިތަނާ، ފުލުސް އޮފީހުގެ 
ބޭރު ފާރުބުރިމަތިން ބަޑިދިއްކޮށް ދުޝްމިނުން ޖެހި 
ހުންނަ  ހިފަހައްޓަށް  ސިޑީގެ  އައިސް  ވަޒަނެއް 
އެތިކޮޅެއް  އައި  ބުރަބުރައިގެން  އަރައި  ހޮޅިއަށް 
ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު ނަޢީމް ގެ ފަޔަށް އަރާ އޭނާ 
ވަނީ ޒަޚަމްވެފަ. ޒަޚަމުވުމާ ގުޅިގެން  ތިރިއަށް 
މައްޗަށް.  އެރީ  އޭނާވެސް  ބަދަލުގައި  ފޭބުމުގެ 
ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު ނަޢީމް އެ ވާހަކަ ކެޕްޓަން 
އަޙުމަދު ނަޢީމަށް ދެންނެވުމުން ފުލުސް އޮފީހުގެ 
ބިއްލޫރިގަނޑުގައި  ދޮރުގެ  އޭ-ސެކްޝަނުގެ 
އެތަނަށް  ތަޅާލައިގެން  ޖަހައި  ބަޓުން  ބަޑީގެ 
އަދި  ފެށި.  ހަމަލާދޭން  ދުޝްމިނުންނަށް  ވަދެ 
ހަމަލާތައް ކުޑަކޮށް މަޑުޖެހުމުން، ތަޅުދަނޑިފަތި 
މައްޗަށް ގެންނަން ފަހުން ފޮނުވީ އަޅުގަނޑުކަން 
އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  މާފަހުން.  އެނގުނީ 
ކެޕްޓަން  ގެނެސް  ތަޅުދަނޑިތައް  ސަލާމަތުން 
ހުރިހާ  ދިނުމުން  އަތަށް  ނަޢީމްގެ  އަޙްމަދު 
އޮފީސް  ފުލުސް  ހުޅުވައިގެން  ސެކްޝަންތަކެއް 
މަތިން ދުޝްމިނުންނަށް ވަރުގަދަ ރައްދު ހަމަލާއެއް 
ސަރަޙައްދުގެ  އެ  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  ދޭންފެށި. 
މުޙައްމަދުގެ  ނަޢީމް  އަޙުމަދު  ކެޕްޓަން  ތެރޭގައި 
މަނިކާއި  އަޙުމަދު  ޒުބައިރު  ސާޖަންޓް  އިތުރުން 
ކޯޕްރަލް ވ. ޅަހުއްތާއި ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޙުމަދު 
ޝަފީޤާއި ޕްރައިވެޓް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޢަލީ ހަމަލާ 
ދެމުންދިޔަ.  އޭރު ހުންނާނީ ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް 
ވަދެ  ސެކްޝަންތަކަށް  ތަޅުލެވޭގޮތަށް.  ވަކިން 
މަގުމައްޗަށްވީ ފަރާތުގެ ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވައިގެން 
ފުލުސް އޮފީހުން ބޭރަށް ހަމަލާ ދެވޭގޮތްވީ. އޭރު 
ފުލުސް އޮފީހުގެ ތިރީބައިގައި އޮންނާނެ އަލިފާން 

މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ ފުލުސް އޮފީހުގެ ތިރީގައި 
ހުރި ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ގެނެސްދޭށޭ. 
އޭރު  ތިރިއަށް.  ބަލާދާނީ  ތަޅުދަނޑިތައް  ކާކުހޭ 
ފުލުސް  ހުންނާނީ  އަޅުވާފައި  ތަޅުދަނޑިތައް 
ހުރި  ދިމާލުގައި  ކައުންޓަރާއި  މައިގޭޓް  އޮފީހުގެ 

ތިރީގައި ހުރެފައި އަނެއްކާ ވެސް ސިޑިން ފުލުސް 
އޮފީހުގެ މަތީ ފަންގިފިލާއަށް ވަނިން. މަތީބައިގައި 
ދޮރުތައް  ސެކްޝަންތަކުގެ  އޮފީހުގެ  ފުލުސް 
ދޮރުފަތްތައް  އެ  ތަޅުލާފަ.  ހުންނާނީ  ރޭގަނޑު 

ބޯޑެއްގަ. އޭރު ވެސް ސިފައިންގެއަށް ހަމަލާތައް 
ނާރާ  ހިތަކަށް  އަޅުގަނޑުގެ  އޭރަކު  ދެމުންދޭ. 
މިއީ އެހާ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަކަށް. އެހެންކަމުން 
އަޅުގަނޑު  ދިއުމަށް  ބަލާ  ތަޅުދަނޑިތައް 
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އޮޅާފައި.  ބުރަކަށް  ދަގަނޑު  ހޮޅިއެއް  ނިވާ 
ތިރިއަށް ގޮސް އަޅުގަނޑު ހުރީ އެ ހޮޅި އޮޅާފައި 
ހުރި ދަގަނޑު ބުރު ދަމާލައިގެން އޭގެ މަތީގައި 
ބަޑި ޖައްސައިގެން ބޭރަށް ދިއްކޮށްގެން. އެހެން 
ފުލުސް  އެރީ  ވެސް  އަނެއްކާ  ދެން  ހުރެފައި 
އޮފީހުގެ މައްޗަށް. ފުލުސް އޮފީސް މައްޗަށް ވަދެ 
ޕްރައިވެޓް  ވަންއިރު  ކޮޓަރިއަށް  ކަންމަތީ  އެތާ 
ޙުސައިން ރަޝީދު )ވައްތީނި( އެތާނގައި އިން. 
ޕްރައިވެޓް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން 
ޙުސައިން ރަޝީދު ގާތު އިށީނިން. އޭރު އެ ތަނަކީ 
ކާޕެޓް އަޅާފައި އޮތް ތަނެއް. އަޅުގަނޑުމެން ދެ 
އެރޭ  އިށީނދެގެން.  މަތީ  ކާޕެޓް  ތިބީ  މީހުން 
ވަރަށް  ނުލިބޭތީ  ކާއެއްޗެއް  ފެށިގެން  ފަތިހުން 
ތިއްބާ  މިހެން  ތިބީ.  ބަނޑުހައިވެފައި  ބޮޑަށް 
ގެ   )3 )ނޮވެންބަރު  އެދުވަހު  ގާތްގަނޑަކަށް 
އެހާކަންހާއިރު  ޖަހާ  އަށެއް  ހަތެއް  ހެނދުނު 
ކާއެއްޗެއް ލިބުނު. ލިބުނީ ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅެއްގައި 
އޮތް މުގުރިހަ ކޮތަޅަކާއި ރޮށި ކޮޅަކާއި ކަޅު ސައި 
ދަތުން  ކޮތަޅު  މުގުރިހަ  އަޅުގަނޑު  ކޮތަޅެއް. 
އޮފީހުގެ  ފުލުސް  ދުޝްމަނުން  ވަގުތު  ކަނޑާލި 
އަޅުގަނޑުގެ  ވަޒަނެއް  ޖެހި  ފަރާތުން  އިރުމަތީ 
އޮފީސް  ލާފައިގޮސް  ކައިރިން  ކަންފަތް  ކަނާތު 
އެ  އަދި  އެރީ.  ޝޯކޭހަކަށް  ހުރި  ތެރޭގައި 
އެރި.  ވެސް  ބިތްގަނޑަށް  ބޯޑް  ޖިޕްޝަން  ދިމާ 
މިދެންނެވި ވަޒަނުން އަޅުގަނޑު ސަލާމަތްވީ ހަމަ 
ޖެހެލިނަމަ  އަރިއަކަށް  ބޯ  އަޅުގަނޑުގެ  ކިރިޔާ. 
ވެސް ވަޒަން ބޮލަށް އެރީސް. އެ ވަޒަން ދިޔައީ 
ދިޔަ  ވަޒަން  މާބުރުއަޑުހެން  ކައިރިން.  ކަންފަތް 
އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  އެ  އިވުނު.  ވެސް  އަޑު 
އަތުގައި  އަދި  ދިޔަ.  ސިހިގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް 
އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ދޫވި.  އަތުން  ކޮތަޅު  އޮތް 
ފުލުސް  ތެދުވެ  އަވަހަށް  އަވަސް  މީހުން  ދެ 
ބަޑި  ނަގައިގެން  ކަވަރު  ތަނބުތަކުން  އޮފީހުގެ 
ހިފައިގެން ބޭރަށް ބަލަން ތިބިން. މިހެން ތިބޭއިރު 
ތިބެގެން  އެތާނގައި  ފެނޭ.  މަގުމަތި  ރީތިކޮށް 
ދިމާލުގައި  އޮފީހާއި  ރައީސް  ބަލާލިއިރު  ބޭރު 
ދިމާލުގައި  ފެންތާނގީތަކާއި  ހުރި  އޭރު  އިރަށް 
މީހަކު  ދެ  ތަމަޅައިންގެ  ކަންމަތީގައި  އޯކިޑުމާގެ 
ބަޑި ދިއްކޮށްގެން އޮށޯވެގެން އޮތް ތަން ފެނުނު. 
ފުލުހުންގެ  ތެރޭގައި  އޮފީސް  ފުލުސް  އެވަގުތު 
ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ކަމަށްވާ  އޮފިސަރެއް  އިސް 

އަޅުގަނޑުމެން  ހުންނެވުމުން  ވަޙީދު  ޠާހާ 
ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ދެންނެވުމުން  ވާހަކަ  އެ 
އޭރު  ޖެހި.  ބަޑި  ދިމާލަށް  އެ  ވަޙީދު  ޠާހާ 
ބިލްޑިންގ  ހުރަވީ  ބުޝްރީ  އަޙްމަދު  ޕްރައިވެޓް 
ޒަޚަމްވެފައި  ދޭތެރޭ  ސިފައިންގެއާއި  އާއި 
ފެނުމުން  ހަރަކާތްތައް  އޭނާގެ  ފެނުނު.  އޮތްތައް 
މަރުނުވާކަން އެނގޭ. އޭނާގެ ވަށައިގެން އޮތީ ލޭ. 
އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ފެނުނު މޭޖަރ މުޙައްމަދު 
ޒާހިރާއި ލެފްޓިނަންޓް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު އިތުރު 
އޮފީސް  ފުލުސް  ގޮވައިގެން  ބަޔަކު  ސިފައިންގެ 
އޭރު  އުޅޭތަން.  ނިކުންނަން  ބޭރަށް  ގޭޓުން 

އެ  މީހުން  ފޯސް  ޓާސްކް  ޖަލީލާއި  ޢަލީ  މޫސާ 
ގޭޓުން ބޭރަށް ނުކުތީ. ނުކުތުމާ އެކު ގޭޓް ތަޅުލި. 
ގޭޓް ތަޅުލުމުން އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ ވެސް އެރީ 
ފުލުސް އޮފީސް މައްޗަށް. ކުރީގައި އިންތަނަށް. 
އޭރު ފެނޭ ލެފްޓިނަންޓް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލުމެން ޣާޒީ 
ބިލްޑިންގ އާއި ދިމާލަށް ދާތަން. އެ މީހުންނަށް 
ދެވުނުކަމެއް  ހުރަސްކޮށް  ގޯޅި  ބިލްޑިންގ  ޣާޒީ 
ނޭގެ މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލާއި އޭނާގެ ފަހަތުން ދިޔަ 
މީހުންގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު ޙަސަންގެ 
ފުލުސް  މަންޒަރު  އެ  އަރައިފި.  ވަޒަން  ގަޔަށް 
ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަތިން  އޮފީހުގެ 

ރީއްޗަށް ފެނުނު. އެ ވަގުތު ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު 
ޙަސަން )ދިޔަމިގިލި( އާއި ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު 
ކޯޕްރަލް  ލާންސް  އާއި  )މެކާނޯ(  އިބްރާހިމް 
އެރި  ވަޒަން  ގަޔަށް  )ޝޭޑީ(ގެ  ނަޞީރު  އާދަމް 
މަންޒަރު ދުށިން. ވަޒަން އެރުމާ އެކު މި ތިން 
ބޭކަލުން ވެސް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނު. ޕްރައިވެޓް 
އެރުމާ  ވަޒަން  ގަޔަށް  ޙަސަންގެ  މުޙައްމަދު 
ވެއްޓުނު.  މަގަށް  އަޙުމަދު  އަމީރު  އޭނާ  އެކު 
އޮވެގެން  އަރިއަށް  ފަރާތަށް  ކަނާތް  އެވަގުތު 
ކައިރިއަށް  ފާރު  މަގުމަތީ  ބިލްޑިންގ  ހުރަވީ 
ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރި މަންޒަރު ފެނުނު. އޭރު 
ވަޒަން އެރުމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަނާތު 
އަރިކަށިން ލޭ ފައިބަމުންދިޔަ. އެހެން ނަމަވެސް 

ފުރަތަމަ  ބޭކަލުން  އެ  އޮތްގޮތުން  އަޑުއިވިފައި 
ގޭޓުން.  ބޮޑު  ސިފައިންގެ  އުޅުނީ  ނުކުންނަން 
އޭރު  ނުވީ.  ނުކުމެވޭގޮތް  ނުހުޅުވިގެން  ގޭޓު  އެ 
ޕޮލިސް ގޭޓު ތަޅުލާފައި ހުއްޓައި މޭޖަރ މުޙައްމަދު 
ޒާހިރު އިށީދެނގެން އިނދެ އެ ގޭޓު ހުޅުވި. އެ 
ވަގުތު އަޅުގަނޑު ވެސް ފުލުސް އޮފީހުގެ ތިރިއަށް 
ގޭޓާއި ދިމާލަށް ފޭބިން. ލެފްޓިނަންޓް މޫސާ ޢަލީ 
އަޅުގަނޑު  ދިއުމުން  ނިކުންނަށް  ޖަލީލުމެން 
އެބަ  ބުޝްރީ  އަޙްމަދު  ޕްރައިވެޓް  ދެންނެވިން 
ޒަޚަމްވެފަ.  ކައިރީގައި  ބިލްޑިންގ  ހުރަވީ  އޮތޭ 
ނުވެޔޭ.  މަރެއް  އޭނާ  އެބައޮތޭ،  ލޭވެސް  ވަރަށް 
ހަނާއަޅައޭ ދެންނެވިން، މޭޖަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު 
ލެފްޓިނަންޓް  ހުޅުވުމުން  ގޭޓު  އޮފީސް  ފުލުސް 
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ޝަހީދުވެއްޖެ.  އޭނާ  ނުވެ  މާގިނައިރުތަކެއް 
ޝަހީދުވިއިރު ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު ޙަސަން އޮތީ 
ފޫޓެއްހައި  ފާރާއި  މަގުމަތީ  ބިލްޑިންގގެ  ހުރަވީ 
އަމީރު  ވާގޮތަށް  އިރުމައްޗަށް  ބޯކޮޅު  ކައިރީގައި 
ހުރަވީ  އޮތީ  އިރު  ޝަހީދުވީ  މަގުގަ.  އަޙްމަދު 
ބިލްޑިިންގގެ މަގުމަތީ ފާރު ކައިރީ އުޑުތިލަމަތިން. 
ގަޔަށް  އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު  ޕްރައިވެޓް  އަދި 
ވަޒަން އެރުމާ އެކު ހުރަވީ ބިލްޑިިންގގެ މަގުމަތީ 
ދުރުމިނަށް  ފޫޓެއްހައި  ގާތްގަނޑަކަށް  ފާރާއި 

ފިލުވާލަން  ހިތުން  އެއީ  ވެއްޓުނީ.  ޒަޚަމްވެގެން 
މަންޒަރުތަކެއް.'' ދަތި 

އަޙްމަދުގެ  ޢަލީ  ޕްރައިވެޓް  އޭރުގެ  މިއީ 
ޢުދުވާނަކީ  ނޮވެންބަރުގެ  ތިނެއް  ވާހަކައެވެ. 
އެދުމުން  އަމިއްލަ  ޣައްދާރުވި،  ޤައުމަށް  މި 
ފޯވެފައި ތިބި ޚާއިނުންތަކެއް ހިންގި ރަޙުމު ކުޑަ 
އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ޢަލީ 
އެއްވެސް  އެއީ  އަދި  ދެކިލައްވައެވެ.  އަޙްމަދު 

މި ސަރަޙައްދުގެ  އަދި  ދުވަސްވަރެއްގައި  މިފަދަ 
ހަރަކާތްތައް  އެފަދަ  ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި 
ކޮންމެ  އެފަދަ  ދުވަސްވަރެއްގައި  އިތުރުވަމުންދާ 
ބޭނުންވާ  ތިބުމަށް  ދަފަރާވެ  ނުރައްކަލަކުން 
އެންމެހާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަމްރީނުތައް ހަދައި 
އަތުވެދާނެ  ބޭރުން  އެތެރެއިންނާއި  މިޤައުމުގެ 
ތިބުމަކީ  ތައްޔާރުވެ  ހަމަލާއަކަށް  ކޮންމެ  މިފަދަ 
ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ޤައުމަށް ދިމާވާ މިފަދަ 
އެއްބައިވަންތަކަން  ޤައުމުގެ  ހާލަތްތަކުގައި 
ޤައުމު  ކުރުމާއި  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  އިސްކޮށް 
ޢަލީ  ޒުވާނުންނަށް  މިއަދުގެ  ކުރުމަކީ  ޙިމާޔަތް 
އަޙްމަދު ދެއްވަން ބޭނުންވި ޚާއްޞަ މެސެޖެކެވެ. 

އަހަރެއްގައި  ކޮންމެ  ނޮވެންބަރަކީ  ތިނެއް 
އެދުވަހު  ވީއިރު،  ދުވަހަކަށް  ފާހަގަކުރަމުންދާ 
ޝަހީދުވެގެން ގޮސްފައިވާ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލުންގެ 
ޛިކުރާ އައު ކުރެވެމުންދާ ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން 
އެކު  ޝުކުރުވެރިކަމާ  އަދި  އުފާކުރާ  ވަރަށް 
އިޚްލާޞްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރާކަމެވެ. 
ދުޢާއަކީ މިޤައުމުގެ ސިޔާދަތު ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް  
ޓަކައި ކުރެވެމުންދާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގައި 

މައްޗަށް  ބޯ  ނޭވާލާއިރު  ވެއްޓިއްޖެ.  ބަންޑުން 
ހިއްލޭ. ބޯ ހިއްލިހިއްލި އޮއްވައި އަނެއްކާ ވެސް 
ދެވަނަ ވަޒަނެއް އޭނާގެ ބަނޑަށް އެރި. އެ ވަގުތު 
އޭނާ އޮތް ހިސާބުގަނޑުގައި ލޭގެ ކޯރު ދެމެމުން 
ފައިބަމުންދިއުމާ  ލޭތައް  ގައިން  އެނާގެ  ދިޔަ. 
ޝަހީދުވެއްޖެ.  ހުއްޓި  ހަރަކާތް  އޭނާގެ  އެކު 
ބޭރަށް  ޖަލީލާއިއެކު  ޢަލީ  މޫސާ  ލެފްޓިނަންޓް 
އެނބުރި  ފަހުން  އިރުކޮޅެއް  ބޭކަލުން  ނިކުން 
އައިސް ފުލުސް އޮފީސް ގޭޓުން ވަނީ. ވަންއިރު 
އެތަނުގައި ޒަޚަމްވެފައި އޮތް ޕްރައިވެޓް އަޙްމަދު 
ގޮވައިގެން  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ދަމާފައި  ބުޝްރީ 
އައިސް ފުލުސް އޮފީސް ގޭޓުން ވެއްދިތަން ފެނުނު. 
ދުޝްމިނުން  ބުޝްރީއަކީ  އަޙްމަދު  ޕްރައިވެޓް 
ސިފައިންގެއަށް  ފަތިހު  ހަމަލާދެމުންދަނިކޮށް، 
އައިސް  ބައިސްކަލުގައި  މީހެއް.  އައި  ވަންނަން 
އޮފީސް  ފުލުސް  ވަދެ،  ހިނގުމަށް  ބަނޑޭރިގޭ 
ބަހައްޓާފައި  ބައިސްކަލް  ކައިރީގައި  ފާރު 
ވަގުތު  ހިނގައިގަތް  ވަންނަން  ސިފައިންގެއަށް 
ވަޒަންއަރައި  ހަމަލާއެއްގައި  ދިން  ދުޝްމިނުން 

ކުށެއް ނެތް އެތައް ދިވެހިންނެއްގެ ލޭ އޮހޮރާލައި 
ހާދިސާއެކެވެ.  ޝަހީދުކޮށްލި  ބަޔެއް  އެތައް 
ކޮންމެއަކަސް، ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ޢުދުވާނަކީ، 
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިބްރަތްތަކެއް ލިބިގެން ދިޔަ، 
ކަމަށް  ކުރިމަތިވެދާނެ  ކަމެއް  އެފަދަ  ދެންވެސް 
ތިބެންޖެހޭނެ  ފާރަވެރިކަންމަތީ  އަބަދުމެ  ބަލައި 
ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ކަށަވަރެވެ.  ކަމެއްކަން 
ފެތުރިފައިވާ  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  ނިރުބަވެރިކަން 

ބަރަކާތް  މަދަދާއި  ވަތަޢާލާގެ  ސުބުޙާނަހޫ  هللا 
ޢުދުވާނީ  ނޮވެންބަރުގެ  ތިނެއް  އަދި  ލެއްވުމެވެ. 
ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޝަހީދުވެގެންދިޔަ އެންމެހައި 
ޝަހީދުންގެ  މާތްهللا  ފުރާނަތަކަށް  އަޚުންގެ 
އެއީ  ކުރެއްވުމެވެ.  މިންވަރު  ދަރަޖަ  މަތިވެރި 
ޤުރުބާންވި  ޓަކައި  ޤައުމަށް   ދިވެހި  މި  މިއަދު 

ސިފައިންނެވެ.  ފަޚުރުވެރި 
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އޭގެ ފަހުން ރޮބަޓް ސްޓާރގެ ކުރީގެ އެކުވެރިއެއް ވަނީ "ބަމްބަލް 
ގެ  ބީ"  "ބަމްބަލް  އުފައްދައި  މަތިންދާބޯޓެއް  ކުޑަ  ވުރެ  އަށް  ބީ" 
ވަންދެން  ދުވަހެއް  މާގިނަ  ރެކޯޑު  އެ  ނަމަވެސް  މުގުރާލާފައެވެ.  ރެކޯޑް 
ވެއްޓި  ތެރޭގައި  ދުއްވުމުގެ  މަތިންދާބޯޓު  އެ  ދެމިނުއޮތެވެ. ސަބަބަކަށްވީ 

ގުޅިގެންނެވެ. ހަލާކުވުމާ  އެއްކޮށް 

ރޮބަޓް ސްޓާރ ވަނީ އޭނާގެ ކާމިޔާބީ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ 
ގޮތުން، "ބަމްބަލް ބީ 2" ގެ ނަމުގައި 1988 ވަނަ އަހަރު މަތިންދާބޯޓެއް 
ވުޖޫދަށް ގެނެސް، އޭނާގެ އަތުގައި ކުރިން އޮތް ރިކޯޑް އައުކޮށްފައެވެ. އަދި 
އެންމެ ފުރަތަމަ ރޮބަޓް ސްޓާރ އުފެއްދި "ބަމްބަލް ބީ" ވަނީ، 1990 
ވަނަ އަހަރު މިޔުޒިއަމްއަކަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އެ މަތިންދާބޯޓު އޮތީ، 

ޕިމާ އެއާރ އެންޑް ސްޕޭސް މިއުޒިއަމްގައެވެ.

އަދި  ހުންނަ  ދިގުމިން  އިންޗި   4 ފޫޓް   9 އަކީ  ބީ"  "ބަމްބަލް 
އުސްމިނުގައި 4 ފޫޓް 1 އިންޗި ހުންނަ އުޅަނދެކެވެ. އަދި "ބަމްބަލް 
ބީ" ގެ ފިޔައިގެ ދިގުމިނުގައި 6 ފޫޓް 6 އިންޗި ހުރެއެވެ. ބަރުދަނުގައި 
މޭލު   180 ގަޑިއަކު  އަކީ  ބީ"  "ބަމްބަލް  ހުންނައިރު،  ކިލޯ   328
ބާރުމިނުގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މަތިންދާބޯޓެކެވެ. އަދި 
އެ މަތިންދާބޯޓަކީ، ބިމުގެ ފަށަލައިން 3000 ފޫޓް އުސްމިނުގައި ދުއްވޭ 
އަދި 20 މޭލު ގެ ދުރު ރާސްތާއެއް ކަނޑައްތުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ 
އުޅަނދެކެވެ. "ބަމްބަލް ބީ" ގައި ދަތުރުކުރެވޭނީ ހަމައެންމެ މީހަކަށެވެ.

ުދނޭިޔގައި ުއފެއްދި އްެނމެ ުކޑަ މަތްިނާދ ޯބުޓ

ްޕަރިއެވްޓ ިއްސާމީޢްލ ާއިތްފ

އަކީ  ބީ"  "ބަމްބަލް  ހޯދާފައިވާ  ޖާގަ  ފޮތުން  ރެކޯޑު  ދުނިޔޭގެ 
ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ކުޑަ މަތިންދާބޯޓެވެ. 1988 ވަނަ 
ބާނީއަކީ،  އުފެއްދި  މަތިންދާބޯޓު  އެ  ހޯދި  ޖާގަ  ފޮތުން  ރެކޯޑް  އަހަރު 
ރޮބަޓް ސްޓާރއެވެ. އޭނާ ވަނީ، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން "ބަމްބަލް ބީ" 
އަށް ޖާގަ ލިބުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ކުޑަ މަތިންދާބޯޓްތަކެއް "ބޭބީ ބާރޑް" 
ފަހަރެއްގެ  ދެ  ފަހުން  އަހަރުގެ  ވަނަ   1949 އުފެއްދުމަށް  ނަމުގައި  ގެ 
ބައިވެރިވެފައެވެ.  ގޮތުން  ޢަމަލީ  ވެސް  މަސައްކަތްތަކުގައި  ކުރި  މަތިން 
ނަމަވެސް އެކަމުގެ އެއްވެސް ކްރެޑިޓެއް "ބޭބީ ބާރޑް" އުފެއްދި ކުންފުނި 
"ޑޯނާލްޑް ސްޓިސްޓް" އިން ރޮބަޓް ސްޓާރއަށް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި 
"ބޭބީ ބާރޑް" އުފައްދަން ރޮބަޓް ސްޓާރ ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގެ 
ހިތްހަމަނުޖެހުނު  ވަރަށް  ސްޓާރ  ރޮބަޓް  އެކަމާ  ނުކުރުމުން  އަގުވަޒަން 

ވެއެވެ. ކަމަށް 

"ޑޯނާލްޑް ސްޓިސްޓް" ކުންފުނިން ރޮބަޓް ސްޓާރ ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ 
ދުނިޔޭގެ  މަސައްކަތުން  އަމިއްލަ  ނަތީޖާއަކަށްވީ،  ނުކުރުމުގެ  އަގުވަޒަން 
ރެކޯޑު ފޮތުން ޖާގަ ހޯދޭނެވަރުގެ ކުޑަ މަތިންދާބޯޓެއް އުފެއްދުމަށް 1979 
ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ރޮބަޓް ސްޓާރ މަސައްކަތް ފެށުމެވެ. އެގޮތުން ރޮބަޓް 
ކުލަޖައްސައި،  ތަސްވީރުގައި  ކުރަހާލި  ސިކުނޑީގައި  އަމިއްލަ  ސްޓާރ، 
ބުރަ  ވަރަށް  ވާންދެން  ދުވަސް  އަހަރު  ފަސް  ހެދުމަށް  ޙަޤީޤަތަކަށް 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ. އެ ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 
"ބަމްބަލް ބީ" އުފައްދައި، އެ މަތިންދާބޯޓު އުދުއްސާލެވުނީ 1984 ވަނަ 
އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު، އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގައެވެ. ރޮބަޓް 
ކާމިޔާބު މަސައްކަތާ އެކު، "ބަމްބަލް ބީ" ވެގެން ދިޔައީ  ސްޓާރގެ މި 

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި އުފެއްދި އެންމެ ކުޑަ މަތިންދާބޯޓަށެވެ.

ްސަޓރ "ަބމަްބލް ީބ" ްސަޓރ "ަބމަްބލް ީބ" 
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އިންސާނާއާއި  ރަސްކަލާންގެ  މާތް 

މަސްއޫލިއްޔަތު  ބުރަ  އާރާސްތުކުރުމުގެ  ދުނިޔެ 

ކިބައިގައި  އިންސާނާގެ  ޙަވާލުކުރެއްވީއްސުރެ، 

އެކަލާނގެ ލައްވާފައިވާ މާއްދިއްޔަތަށް ލޯބިކުރުމުގެ 

އިންސާނާއަށް  އެ  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  ފިޠުރަތަކީ 

ކަމާމެދު  އެ  އިސްކޮށް،  ބުއްދި  ދެއްވާފައިވާ 

ސަމާލު ނުވެއްޖެނަމަ، މާއްދިއްޔަތުގެ ކަނޑެއްގައި 

ހިނގާދާނެފަދަ  މަގުއޮޅިގެން  ޣަރަޤުވެ،  އެމީހަކު 

ފަރުވާތެރި  މިކަމާމެދު  އަދި،  އެއްޗެކެވެ. 

ޒީނަތްތެރިކަމަށް  ދުނިޔޭގެ  ނުވެއްޖެނަމަ، 

ލޯބި،  ލައްވާފައިވާ  ކިބައިގައި  އިންސާނާގެ 

ޝައިޠާނާ އިތުރަށް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ 

ގޮތުން، ދުނިޔޭގައި އުފަލާއި އަރާމުގައި އުޅެންވީ 

މީހަކު  އެ  ދަރަޖައަށް  ހީވާ  ތިމާއޭ  ހަމައެކަނި 

ފެންނަނީ  މުޖުތަމަޢުތަކުން  މަގުފުރެދިގެންދާތަން 

މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ޙާލަތަކަށް އިންސާނާގެ 

ކަންކަން ގޮސްފިނަމަ، ތިމާގެ މައްޗަށްވާ ތިމާގެ 

އޭނާ  ޙައްޤުގެމަތީން  މުޖުތަމަޢުގެ  އަޚުންނާއި 

ހަމައެކަނި  އަދި،  ކޮށްލައެވެ.  ހަނދުމަނެތި 

ލިބޭނީ  ލާބައެއް  ނުވަތަ  ފައިދާއެއް  ތިމާއަށް 

އަވަދިނެތި  މީހަކު  އެ  ބެލުމުގައި  ކޮންގޮތަކުންތޯ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  ފެނެއެވެ.  އުޅޭތަން 

ޢާންމުވެ  ކަންކަން  މިފަދަ  ވެސް  މުޖުތަމަޢުގައި 

ޙަޤީޤަތެކެވެ.    ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ފެންނަމުންދާކަމީ 

ވެރިކަމާއި، މަތީ މަޤާމުތަކާއި، އާރާއި ބާރަކީ 

އަޅުއްވާ  ކޮނޑުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  هللا  މާތް 

ބޮޑުވެގެންވާ އަމާނާތެއްކަން ދަނެ އެ ކަންކަމަށް 

ކިތައް  މުޖުތަމަޢުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެދެނީ 

މީހުންތޯއެވެ. ޤައުމާއި މުޖުތަމަޢަށް މަންފާކުރަނިވި 

ޚިދުމަތެއް ކުރުމުގެ ޚާލިޞް ނިޔަތުގައި ޒިންމާދާރު 

ކިތައް  ޙަވާލުވަނީ  އަމާނާތާއި  މަޤާމުތަކުގެ 

ޙަޤީޤަތަކީ،  ދައްކަމުންދާ  ދުނިޔެ  މީހުންތޯއެވެ. 

ތެދުވެރި ވަފާތެރި މީހުން މަދުކަމެވެ. "އަމިއްލަ 

ފުރާލުމުގައި"  ބަންޑާރަކަފައިން  ބާލީސްތައް 

ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް ޖެހިލުމެއް ނެތުމެވެ. ލިބޭ 

މައިގަނޑު  ދަހިވެތިވުމުގެ  މަޤާމަށް  ފައިސާކޮޅަކީ 

ްޒ ީފ ްމ ަޙ ަސާލ ްއ ުދ ްބ ްނ ަޢ ަޓ ްޕ ެކ

ދުނިޔެ ދައްކަމުންދާ ޙަޤީޤަތަކީ، ތެދުވެރި ވަފާތެރި މީހުން މަދުކަމެވެ.   
"އަމިއްލަ ބާލީސްތައް ބަންޑާރަކަފައިން ފުރާލުމުގައި" ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް 
މައިގަނޑު  ދަހިވެތިވުމުގެ  މަޤާމަށް  ފައިސާޮކޅަކީ  ލިބޭ  ޖެހިލުމެއްނެތުމެވެ. 
ފެނާނުލާ  ގާތްވެވުނަސް،  ހިސާބަށް  ޖެހޭ  ވަސް  ޚަޒާނާގެ  އަމާޒުކަމަށްވުމެވެ. 

ތަޣައްޔަރުވުމެވެ. ބުއްދި  ފިކުރުން  ދިރުވާލުމުގެ 
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އަމާޒުކަމަށް ވުމެވެ. ޚަޒާނާގެ ވަސް ޖެހޭ ހިސާބަށް 

ގާތްވެވުނަސް، ފެނާއިނުލައި ދިރުވާލުމުގެ ފިކުރުން 

ބުއްދި ތަޣައްޔަރުވުމެވެ. ތިމާއަށް، މަތީ މަޤާމެއް 

ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ  ތިމާ  މާތް هللا  ލިބުމުން، 

ނިކަމެތި، އާރެއް ބާރެއްނެތް މީހެއްގެ ގޮތުގައިކަން 

ވެސް ހަނދާން ނެތުމެވެ. އެހެންކަމުން، ހެއްދެވި 

ފަރާތަށް  ބިރުވެތިވާ، އިޚްލާޞްތެރި، ތެދުވެރީން 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ބޭނުންވެފައިވަނީ 

ޝައްކެއްނެތް  މިންވަރަކަށެވެ.  މަތީ  ނުހަނު 

ގޮތުގައި، ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މާތް މަޤުޞަދަކީ، 

ބިން  މި  ޚިދުމަތްކުރުމާއި،  ޤައުމަށް  ދީނާއި 

ވަފާތެރިކަމާ  ޒިންމާ  މަތިވެރި  އާރާސްތުކުރުމުގެ 

ފުންމިނުން  ހިތުގެ  އަދާކުރުންކަމުގައި  އެކު 

ޤަބޫލުކުރާނެ ދަރިއަކަށް ކޮންމެ ފަރުދަކު ވުމެވެ. 

މި ފަދަ  ދަރީންތަކެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޤައުމަށް ވެސް މި ވަނީ ނުހަނު ބޭނުންވެފައެވެ. 

ވެސް،  މީހަކީ  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެންކުރެ 

ކަމެކެވެ. އެހާރުން، ޤައުމުގެ ކުރިބެދި، މުޖުތަމަޢު 

ފަސާދަވެދާކަށް ގިނަވަގުތެއް ނުނަގާނެއެވެ. ޤައުމީ 

ދައްކާއިރު،  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  މަސްލަހަތުގެ 

1987 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ 

ދައްކަވަމުން  ވާހަކަފުޅު  ޖަލްސާގައި  ޚާއްޞަ 

ނެރުމުގެ  ކުރިއަށް  މަސްލަހަތު  ޤައުމީ  މައްޗަށް 

އެ  ޖަލްސާގައި  މި  ހަމަ  މުހިންމުކަމެވެ. 

މަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، "މަގުމައްޗަށް 

ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ނުކުމެއްޖެއްޔާ 

ކަމަށް  އަޅުގަނޑު"  ފުޅާވެފައިހުރި  ހަމައެކަނި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަސްފުޅުން  ވިދާޅުވެފައިވާ 

އަޚާ  ތިމާގެ  މުޖުތަމަޢުގައި  އެނގިގެންދަނީ، 

ނުވަތަ އަނެކުންނާ މެދު ވިސްނުމެއް ފިކުރެއްނެތި 

ގިނަކަމެވެ.  ނުހަނު  މިއަދު  މީހުން  އުޅެމުންދާ 

އެ  ގިނަވެއްޖެނަމަ  މުޖުތަމަޢުގައި  މީހުން  މިފަދަ 

ދެރަ  ފަސާދަވެރިކަމާއި  އަންނާނީ  މުޖުތަމަޢަކަށް 

ކަންކަމުގައި، އެ މަނިކުފާނު ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ. 

ފެށިގެން،  މުޖުތަމަޢުން  ޤައުމުގެ  ޤައުމާއި 

ވަކިވަކި  މުއައްސަސާތަކާއި،  އެކިއެކި  ޤައުމުގެ 

ޢާއިލާތަކާމެދުގައި ވެސް ކަން އޮންނާނީ ހަމަ މި 

ދަންނަންޖެހެއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ބީދައިންކަން 

ވުމުގެ  ފަރުދަކަށް  މިފަދަ  އެހެންކަމުން، 

ބަދަލުގައި، ޤައުމަށް  ޓަކައި، ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަށް  

ޓަކައި ތިމާއަށް ކޮށްދެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ އަމިއްލަ 

ކޮންމެހެން  މިއަދު  ސުވާލުކޮށްލުމަކީ  ނަފްސާ 

ކަމެކެވެ.  ކުރަންޖެހިފައިވާ 

މީހުންނަށް  ގިނަ  ކުރެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އާދަވެފައި ވަނީ، ތިމާއަށް ނުލިބުނު ކުރިއެރުމެއް، 

ނުލިބުނު  ތިމާއަށް  މަޤާމެއް،  ނުލިބުނު  ތިމާއަށް 

ޝަކުވާ  އުފާވެރިކަމެއްގެ  ނުވަތަ  ކާމިޔާބެއް 

ޙައްޤު  ހިނގުމަށެވެ.  ކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް  އާއިގެން 

ޓަކައި  ޤައުމަށް   ނިސްބަތުން  މީހެއްގެ  އެ 

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޫޙް ހުންނަން ޖެހޭނެ މީހެކެވެ. 

މުޖުތަމަޢުގެ އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަ 

މި  ވާޖިބެކެވެ.  ފަރުދީ  ވެސް  މީހެއްގެ  ކޮންމެ 

ލޯބިވާ  ތިމާގެ  އަދާކުރުމުގައި،  ވާޖިބު  ފަރުދީ 

އަމާނާތަށް  މަތިވެރި  ޙަވާލުކުރާ  ތިމާއާ  ޤައުމުން 

އަމިއްލަ  ތިމާގެ  ހަމައެކަނި  ޚިޔާނާތްތެރިވެ، 

މަސައްކަތްކުރާނަމަ  ޓަކައި  މަންފާއަށް   ޖާހާއި 

އެ މުޖުތަމަޢަކަށް ކުރިއެރުން ލިބުމަކީ މުސްތަޙީލު 

އަލްމަރުޙޫމް އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް ޝިހާބު ވިދާޅުވި 

އައުކޮށްލުމަކީ  ހަނދާން  މިތާނގައި  ބަސްފުޅެއް 

އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއްކަމުގައި  ބޭނުންތެރި  ވަރަށް 

ވިދާޅުވެފައިވަނީ،  މަނިކުފާނު  އެ  ފެނެއެވެ. 

މީހެއްގެ  އެ  ވިސްނަނީ  މީހަކު  ކޮންމެ  "ހަމަ 

ވަންޏާ،  މަސްލަހަތަށްކަމަށް  ފައިދާއާއި  އަމިއްލަ 

އެ ޤައުމަކާއި ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނެ 

ވާހަކަފުޅުން  މި  ކަމުގައެވެ.  ނެތް"  އެއްޗެއް 

މަސްލަހަތުގެ  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  ދޭހަވެގެންދަނީ، 

"މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑަށް މިފެންނަނީ 
ހަމައެކަނި ފުޅާވެފައިހުރި އަޅުގަނޑު" ކަމަށް 
ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެނގިގެންދަނީ، މުޖުތަމަޢުގައި ތިމާގެ އަޚާ ނުވަތަ 
އަނެކުންނާމެދު ވިސްނުމެއް ފިކުރެއްނެތި އުޅެމުންދާ 

މީހުން މިއަދު ނުހަނު ގިނަކަމެވެ.

ިއްބާރިހްމ ިޝާހބު ަތުގީރެރއް ެދްއވަީނ: ޮފޯޓ: ިމާހުރ.ޮކްމ
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ހޯދުމުގެ މަފްހޫމްގެ ގިއުގަނޑުގެ ތެރެއިން ކަމަށް 

ޝިކާޔަތުތައް  ނެތި  އުޞޫލެއް  ހަމައެއް  ބުނެ، 

ކެތްތެރިކަމުގެ  ނަތީޖާއަކީ،  ބަންޑުންކޮށްލުމުގެ 

އަލިކަމެއްގެ  ވިދާބަބުޅާލި  ޖަވާހިރުން 

ފޮނިމީރުކަމުން ތިމާއަށް ރާހަތެއް ވެސް ނުކުރުމެވެ. 

އެކަމުން  ރިވެތިކަމާއި،  ހުރި  ކެތްތެރިކަމުގެ 

އިޙްސާސްކޮށްލަން  ތަސައްލީ  ލިބޭ  ހިތްތަކަށް 

ވެސް ފުރުސަތު ނުލިބުމެވެ. މާތް هللا އެކަލާނގެ 

ހިންމަވައިދެއްވަނީ  ކަންކަން  އަޅުތަކުންގެ 

މަތިވެރި  ތެރެއިންވާ  ޢިލްމުފުޅުގެ  އެކަލާނގެ 

އަޅުތަކުންނަށް  އެކުގައި،  ޙިކްމަތްތެރިކަމާ 

ގޮތަށްކަމުގައި  މަންފާކުރަނިވި  އެންމެ  ހުރި 

ޤަބޫލުކުރާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ފުދިގެން ނުވާނެ 

ވެވޭނީ،  މީހަކަށް  އެފަދަ  ވާނެތޯއެވެ.  ޙާލަތެއް 

"އެޅިހައި  މަފްހޫމަކީ،  ކެތްތެރިވުމުގެ 

ބަތަކަށް ރިހަ" ކަމުގައި ބަލައިގެން ކޮންމެގޮތެއް 

އެއްވެސް  ހުރުންކަމުގައި  ވަރިހަމަކޮށްލައިގެން 

ޙާލެއްގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީކީ ނޫނެވެ. ތިމާއަށް 

ކުރުމަކީ  މަސައްކަތް  ހޯދަން  މިންވަރު  ޙައްޤުވާ 

އެކަމަށް  ނަމަވެސް،  ކަމެކެވެ.  އޮތް  ވެސް 

ފަރާތުން  ތިމާގެ  ކުރިން،  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ޤައުމަށާއި އަނެކުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް 

އަދާކުރެވުނުތޯ ނަފުސާ ސުވާލުކޮށްލުމަކީ އޮތުން 

މީހަކާ  އެ  ވެސް  މީހަކީ  ކޮންމެ  ކަމެކެވެ.  ހެޔޮ 

އެކަމެއް  މަސްއޫލިއްޔަތެއް،  ކޮންމެ  ޙަވާލުކުރެވޭ 

ޒިންމާދާރުކަމާ  ފުރިހަމައަށް،  އެންމެ  ކުރަންޖެހޭ 

އިތުބާރާއި  ފުރިހަމަ  މީހެއްކަމުގެ  ކުރާނެ  އެކު 

ޔަޤީންކަން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަކަށް 

ކަންކަން  އެންމެހާ  ބޭނުންވާ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  

މި  ޒިންމާއެވެ.  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ފަހިކުރަން 

ދަނީ،  އަދާކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ޒިންމާތައް 

ވާޖިބުތައް  ޤައުމީ  ބަޔާންކުރެވިދިޔަ  ކުރީން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިގޮތުން،  އަދާކުރަމުންނެވެ. 

ވަގުތު  އެހީތެރިކަމާއި  ކަންކަމަށް  އަމިއްލަ 

ހަމަޖެއްސުމަށް   ކަންކަން  މި  ބޭނުންވާހިނދު، 

ލުއިފަސޭހަ  މާހައުލުން  މަސައްކަތުގެ  ޓަކައި 

މުއައްސަސާތަކުގައި  ޤައުމުގެ ގިނަ  ނިޒާމެއް މި 

ކަމެކެވެ.  އުފާކުރަންޖެހޭ  ހަމަޖެހިފައިވާކަމީ 

ބޭނުން  ތިމާގެ  މުއައްސަސާއަށް  ނަމަވެސް، 

ޤައުމު  ނުވަތަ  ދަނޑިވަޅުގައި،  ބޮޑުވާ  އެންމެ 

ގޮވާލާހިނދު،  ބާރަށް  އެންމެ  އެހީއަށް  ތިމާގެ 

ހުރި  މަސްލަހަތު  ތިމާގެ  ފުރަގަސްދީ،  އެކަމަށް 

ދަތިކަމާއި ބުރަބޮޑު އިމްތިޙާނުތަކުގައި ވެސް މާތް 

އެކުގައި  ޝުކުރުވެރިކަމާ  މިންވަރުފުޅު  ގެ  هللا 

ބަލައިގަންނަ ނަމައެވެ. މީގެ ބަދަލުގައި، ތިމާއަށް 

އޭނާއަށް  އަބަދުވެސް  ނުވުމުން،  ހާސިލު  ކަމެއް 

ދެކި،  ދެރަކޮށްކަމުގައި  ކަންކަންކުރިމަތިވަނީ 

ބޮޑާކަމާއި ހަސަދަވެރިކަން ކުރިއަށްނެރެ، ތިމާގެ 

ދަތިކަމެއް  ގެއްލުމަކާއި  ކޮންމެފަދަ  އަޚާއަށް 

ދުނިޔޭގެ  ތިމާއަށް  ވެސް،  ކުރިމަތިކުރުވައިގެން 

މަގުފަހިކުރުމަށް   ލިބުމަށް  ދަރަޖަތައް  މަތިވެރި 

ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ އިންސާނީ ވަންތަކަމުގެ 

އޭރުން،  ކޮންތާކުތޯއެވެ.  ކަރާމާތްވާނީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނަށާއި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރި 

ހަމައަކުންތޯއެވެ.  ކޮން  ބަލާނީ  ވެވޭކަމުގައި 

އޮތް މީހެއްކަމުގައި ވުމީ، އެ މުއައްސަސާއަކަށް 

މީހެއްގެ  އެ  ވެސް  ޤައުމަށް  ޖުމްލަކޮށް  ނުވަތަ 

ކަމެކެވެ.  ހާމަކޮށްދޭނެ  ބޮޑުކަން  ބޭނުންތެރިކަން 

ހުންނަގޮތުން،  ޢަމަލުތައް  އަފުރާދުންގެ  ޤައުމުގެ 

ނުވަތަ  ބުރައެއް  ޤައުމަށްހުރި  މީހުންނަކީ  އެ 

ޤައުމުގެ ކުރިމަގަށް އެޅިފައިވާ ހިޔަންޏެއްކަމުގައި 

އަމާޒާ  ކުރިމަގުގެ  ޤައުމެއްގެ  އެ  ވެއްޖެނަމަ، 

ނެތެވެ.  ވާހަކައެއް  ދައްކާނެ  ދެން  ދޭތެރޭގައި 

ވެސް،  މީހަކީ  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެވެސް ޒިންމާތަކެއް އަދާކުރަމުންދާ 

ދަރީން  ކަންކަމާއި،  ޢާއިލީ  މިގޮތުން،  މީހެކެވެ. 

ޚަރަދުތައް  ދިރިއުޅުމުގެ  ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި، 

އާރާސްތު  ދިރިއުޅުމެއް  އުޖާލާ  ހަމަޖެއްސުމާއި، 

ކަންކަމަށް ވަގުތު ހުސްކުރާތަން މި މުޖުތަމަޢުން 

ނޫނެވެ.  މަދެއްކޮށެއް  ފެންނަނީ  ވެސް 

ތަމްސީލުކުރާ  ޤައުމު  ހުރިއިރު،  ކަންމިހެން 

ލިބުމުން  އެއްވަނަ  މުބާރާތަކުން  ކުޅިވަރު 

އުތުރިއަރާ  ޖޯޝް  ޤައުމީ  ޝުޢޫރުތަކާއި  ތިމާގެ 

ބީދައިން، ޤައުމަށް  ޓަކައި ތިމާ ކޮށްދޭ ކޮންމެ 

ހުންނާނެނަމަ  ރޫޙް  ޖޯޝާއި  އެ  ޚިދުމަތެއްގައި 

އަރައެވެ.  ހިތަށް  ރަނގަޅުވާނޭ  ހާދަހާވާ 

ޤައުމުގެ ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ތިމާއެކޭ 

އަނެކާއެކޭ ވާނީ ހަމަހަމައެވެ. ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ 

ޢިލްމެއްގެ މޮޅުކަމާއި، ތިމާގެ ހަސަބާއި ނަސަބުގެ 

އެ  ކަންކަމަކީ  އެންމެހާ  ޒާތުގެ  މި  މޮޅުކަމާއި، 

ޖެހޭނެ  ކިބުރުވެރިވާން  ބޮޑާވެ  ތިމާ  ކަންކަމާމެދު 

ޮކންމެޮގތެއް  ބަލައިގެން  ކަމުގައި  "އެޅިހައިބަތަކަށްރިހަ"  މަފްހޫމަކީ،  ކެތްތެރިވުމުގެ 
ވަރިހަމަޮކށްލައިގެން ހުރުންކަމުގައި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީކީނޫނެވެ. ތިމާއަށް 
އެކަމަށް  ނަމަވެސް،  ޮއތްކަމެކެވެ.  ވެސް  މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ޯހދަން  މިންވަރު  ޙައްޤުވާ 
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުރިން، ތިމާގެފަރާތުން ޤައުމަށާއި އަނެކުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް 

ކަމެކެވެ.  ހެޮޔ  ޮއތުން  ސުވާލުޮކށްލުމަކީ  ނަފުސާއި  އަދާކުރެވުނުޯތ 
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މިކަންކަން  ބަދަލުގައި،  އޭގެ  ނޫނެވެ.  ސަބަބެއް 

އަނެކާއަށް  ހިތްތިރިކަމާއި،  ތިމާގެ  ވާންޖެހޭނީ، 

ލިބޭ  ތިރިކޮށްލުމަށް  ފިޔަ  އޯގާތެރިކަމުގެ 

އެދޭ  ލިބުމަށް  ތިމާއަށް  ކަމުގައެވެ.  ހިތްވަރެއް 

އެދޭނަމަ،  ލިބުމަށް  ވެސް  އަނެކާއަށް  ހެޔޮކަމެއް 

ޤައުމުގެ ހުރިހާ މައިދާނަކުން ވެސް ފެނިގެންދާނީ 

ތަރައްޤީއެވެ.  ކުރިއެރުމާއި  ބަދަހިކަމާއި 

ގޮތުން  ފަންނީ  ޢިލްމާއި  ތިމާ  އަނެކާއަށްވުރެ 

ތިމާގެ  އަސަރު  އެކަމުގެ  މޮޅަސް،  ކިތަންމެ 

ނެތްނަމަ،  ފެންނަން  އަޚްލާޤުން  ނަފުސާއި 

ނަޖިހަކަށް  މުޑުދާރުކުރާ  ފޭރާން  އިޖުތިމާޢީ 

މަސްލަޙަތުން  އަމިއްލަ  އަދި،  ވެދާނެއެވެ.  އޭނާ 

ކަސްތޮޅުއެޅިފައިވާ ފިތުނަވެރި ހިތެއްގެ ވެރިއަކަށް 

މީހަކު ވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ ނަފުސުގައި ހުންނާނީ 

ހިތުގައި  ކަމެއްތޯއެވެ.  ކަރާމާތްތެރި  ކޮން 

ކުރިމަތީގައި  މީހެއްގެ  ހުރި  ޒުހުދުވެރިކަމެއް 

މިފަދަ  އަގެއްތޯއެވެ.  ކޮން  އޮންނާނީ  އޭނާގެ 

ޚިދުމަތެއް  އިޚްލާޞްތެރި  ޤައުމަށް  މީހަކަށް 

ލޮބުވެތި  މި  މިހެންކަމުން،  ކޮށްދެވޭނެތޯއެވެ. 

މުސްތަޤުބަލެއް  ކާމިޔާބު  އަދަށްވުރެ  ޤައުމަށް 

ހޯދުމަށް  ޓަކައި، ދީނަށާއި ޤައުމަށް މަންފާކުރަނިވި 

ނަފުސަށްވުރެ  ތިމާގެ  ކަންކަމުގައި،  އެންމެހާ 

ކުރިއަށް އެކަންކަން އިސްކުރުން އެއީ ކޮންމެހެން 

ކަށަވަރެވެ.  ކަމެއްކަން  ކުރާންޖެހިފައިވާ 

ވަރަށް  ދަންނަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް  މާދަމާ  ވާހަކައެވެ.  ޙަޤީޤަތެއްގެ  މުހިންމު 

ލޯމަރާލައިފިނަމަ،  މީހަކު  އަޅުގަނޑުމެންކުރެ 

އައުކުރެވި،  މުޖުތަމަޢުގައި  ޛިކުރާ  އެމީހެއްގެ 

އެމީހާ  ލިބިގެންދާނީ،  ހެޔޮދުޢާ  ދިރިތިބީންގެ 

ބޮޑުކުރަން  އަންބޮނޑި  އެމީހާގެ  ދިރިހުރިއިރު 

ސަބަބަކުން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ 

ނޫނެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. މިފަދަ މީހަކަށް ވެވޭނީ، 

ދިރިހުރި އިރު އޭނާ އިސްލާމް ދީނަށާއި، ޤައުމާއި 

ކޮށްފައިހުރި  ޓަކައި  މަންފާއަށް   މުޖުތަމަޢުގެ 

މަތީ  ކިތަންމެ  ސަބަބުންނެވެ.  ހެޔޮކަންކަމުގެ 

މީހަކަސް،  އަދާކޮށްފައިހުރި  މަޤާމުތަކެއް 

މަސައްކަތްތަކަކީ  ކުޅަ  މަޤާމުގައިހުރެ  އެ  އޭނާ 

މަންފާއަށް   ލާބަޔާއި  އޭނާގެ  ބޮޑަށް  ޤައުމަށްވުރެ 

ވާނަމަ،  ކަމުގައި  މަސައްކަތްތަކެއް  ކުޅަ  ޓަކައި 

ދިރިތިބީން އެމީހަކަށް ލަޢުނަތްދީ ހަދާކަން މިއަދު 

ދިރިތިބި ބަޔަކަށް ހުންނާނީ ފެނި ތަޖުރިބާ ވެސް 

އޭނާގެ  އެހެންކަމުން،  ޔަޤީނެވެ.  ކުރެވިފައިކަން 

ދީނާއި، ޤައުމާއި، މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއާއި 

މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަގުނަ މައްސަލަތައް ހުރިތަނުގައި 

މައްސަލަތަކާއިހެދި  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  ހުއްޓާ، 

އަވަދިނުވެ އުޅެނިކޮށް ލޯ މަރާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، 

ތިމާއަށް ހާސިލުކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ވިސްނާލުން 

މެދު  ޙާލާ  ޤައުމުގެ  އައުލާކަންބޮޑެވެ.  ނުހަނު 

ހިންގައިލުމެއް  ވިސްނުން  ކަންބޮޑުވުމެއް، 

ލަކުޑިގަނޑެއްފަދަ  އޮޔާދާ  މޫދުގައި  ކަމެއްނެތި، 

ޤައުމުގެ  މި  ނުވުމަށް  މީހަކަށް  ޣައިރުޒިންމާދާރު 

ޖެހެއެވެ.  ކަނޑައަޅަން  ޢަޒުމް  ފަރުދަކު  ކޮންމެ 

ހުރިހާ  ގުޅުންހުރި  މަންފާއާއި  ޒާތީ  ތިމާގެ 

ކަމެއްގެ ހިސާބުތައް ޖަމާކޮށް، އަމިއްލަ ތަރާދުން 

ހުސްކޮށްލުމުގެ  ޙަޔާތް  މުޅި  ވަޒަންކުރުމުގައި 

ބަދަލުގައި، ޤައުމުގެ މަސްލަހަތުހުރި ކަންކަމާއި، 

ޤައުމުގެ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި، މި ކަންކަމުގައި 

ޤައުމަށް  ޓަކައި ތިމާއަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކާމެދު 

ފިކުރު ހިންގާލުން މާރަނގަޅުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. 

އޭނާގެ ދީނާއި، ޤައުމާއި، މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއާއި 
މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަގުނަ މައްސަލަތައް ހުރިތަނުގައި ހުއްޓާ، 
ތިމާގެ އަމިއްލަ މައްސަލަތަކާހެދި އަވަދިނުވެ އުޅެނިޮކށް 
ހާސިލުކުރެވޭނީ  ތިމާއަށް  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ޯލމަރާލަން 
ޮކންކަމެއްޯތ ވިސްނާލުން ނުހަނު އައުލާކަންޮބޑެވެ. ޤައުމުގެ 
ޙާލާމެދު ކަންޮބޑުވުމެއް، ވިސްނުން ހިންގާލުމެއް ކަމެއްނެތި، 
ޣައިރުޒިންމާދާރު  ލަކުޑިގަނޑެއްފަދަ  ޮއޔާދާ  މޫދުގައި 
ޢަޒުމް  ފަރުދަކު  ޮކންމެ  މިޤައުމުގެ  ނުވުމަށް  މީހަކަށް 

ކަނޑައަޅަންޖެެހއެވެ.
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ލާްންސ ޯކްޕަރްލ ުމަޙްއަމދު ިއޝާްނ ުޙަސއިްނ

ހަމަހިމްޭނ ެރެއެއްގައި ަސއިކަލްގައި ފިނުިބަރކްަށ ުނުކމެ، ުނވަތަ ހިތްހަމަޖައާްސުލމްަށ އެކަނި  ހަމަހިމްޭނ ެރެއެއްގައި ަސއިކަލްގައި ފިނުިބަރކްަށ ުނުކމެ، ުނވަތަ ހިތްހަމަޖައާްސުލމްަށ އެކަނި    

ަބާލެށވެ. އަހުަރމްެނ އްެނމްެނަންށ  ކަމްަށ ަނޒުަރ ހްިނާގލަ  ވަިޔްސ ުއޑުމަތީގައާިވ ފުރިހަމަ  ަބާލެށވެ. އަހުަރމްެނ އްެނމްެނަންށ ުނުކމެ  ކަމްަށ ަނޒުަރ ހްިނާގލަ  ވަިޔްސ ުއޑުމަތީގައާިވ ފުރިހަމަ  ުނުކމެ 

ވްެސ އެކަމްުނ ުނހުަނ ހިތްހަމަޖެހްުނ ގުެނވަދޭެނކްަނ ަޔޤެީނވެ. ވްެސ އެކަމްުނ ުނހުަނ ހިތްހަމަޖެހްުނ ގުެނވަދޭެނކްަނ ަޔޤެީނވެ. 

ާމޒީގެ ތެެރއްަށ ަބާލުލމްުނ ފްެނަނ ާމޒީގެ ތެެރއްަށ ަބާލުލމްުނ ފްެނަނ 

ހައާިރްނ ުކުރވަނިވި ކަމެއްހައާިރްނ ުކުރވަނިވި ކަމެއް

ކާއިނާތުގައި  ޤުދުރަތުގެ  ފުރިހަމަ  މި  
ނުހަނު  ހާސްކަމަކީ  ދިރިއުޅުމުގެ  އަހަރުމެންގެ 
ފެންނަ  އިހުސާސް  ކަމުގެ  ކަމެއް  ކުޑަ 
އެ  ގެނެސްދޭނެއެވެ.  މަންޒަރުން  ހިތްގައިމު 
ޤުދުރަތްތެރިކަމުގައި އަހަރުމެންނަށް ނޭނގޭ އެހެން 
ސިއްރެއް ވެސް ވެއެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގޭ 
ސިއްރަކީ އަހަރެމެންނަށް އަސްލު ބަލާ މި ލެވެނީ 

ކަމެވެ. ތެރެއަށް  މާޒީގެ 

މާޒީގެ  ބަލާލެވެނީ  އެ  ބެލުމުން،  ތަރިތަކަށް 
ނުވެދާނެއެވެ.  މޭރުން  އަދި  ބުނުމަކުން  ތެރެއަށޭ 
މިކަން އަހަރެމެންނަށް ބޮޑަށް ވިސްނައިގަނެވޭނީ، 
ފެންނަ ސައިންސް  އެއްޗެހި  ލޮލަށް  އަހަރެމެންގެ 

ދެނެގަނެގެންނެވެ. ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

އިންސާނާގެ ލޮލަށް އެއްޗެހި ފެންނަނީ އަލިކަން 
އައިސް،  ދޯދިތައް  އަލިކަމުގެ  އެ  ދައުރުކޮށް، 
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ައަހުރމެްނގެ މި ާކއިާނތު ުފިރގެން ވަނީ ައަޖިއބުން ުފިރގެްނވާ ެއކި ކަްނަކމުންެނވެ. 

ުދާވުލ ަމަސްއަކުތްނ ަސާލަމްތާވ ަވުގުތ ިމަފަދ ަމުޢޫލާމެތްއ ޯހާދަލްނ ުއެޅިފަނަމ 

ައަހުރމެން، ަހަމަގިއމު ެވސް މި ުއޅެނީ ެއަކާލނގެ ުކަޅދުްނވަްނަތަކުމގެ ެހިކަތކުން 

ުފިރގެްނާވ، ައަހުރމެްނގެ ިދިރުއުޅުމގެ ަމްއަސަލަތަކކީ ުނހަނު ުކަޑުކޑަ ަކެމްއކަން 

ާހަމޮކްށދޭ ތަެންއަގިއކަން ަކަށަވެރެވ.

ލޮލުގައިވާ ފަށަލައެއް ކަމުގައިވާ "ރެޓީނާ" ގައި 
އިންސާނީ  ދޯދިތަކަކީ  އަލިކަމުގެ  ޖެހުމުންނެވެ. 
އެންމެ  ހޯދިފައިވާ  މިހާތަނަށް  އަދި  ހޯދުންތަކުން 
ނަމަވެސް  މާއްދާއެވެ.  ދަތުރުކުރާ  ބާރަށް 
ރާސްތާގެ  ދުރު  ހުންނަ  ދުނިޔެއާ  ތަރިތަކާއި 
ދުނިޔެއާ  ދޯތިތައް  އަލިކަމުގެ  މި  ސަބަބުން 
އަހަރުތަކެއް  އެތަކެއް  ވާސިލުވާން  ހިސާބަށް 
ނަގައެވެ. އިރު އަރައިގެން އަންނައިރު ވެސް، އެ 
އަލިކަން ދުނިޔެއާ ހަމައަށް ފޯރަން 8 މިނެޓު 20 
ސުކުންތު ނަގައެވެ. މިފަދަ ދުރުގައިވާ ތަރިތަކާއި 
ދުނިޔެއާ ހުރި ދުރުމިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "އަލި 

ނިސްބަތުންނެވެ. ގެ  އަހަރު" 

"އަލި އަހަރު" އަންދާޒާކުރަނީ އަހަރެއްގައިވާ 
އަލީގެ  ތެރޭގައި  ސުކުންތެއްގެ  ސުކުންތުތަކާއި، 
އަދަދު  ކިލޯމީޓަރުގެ  ދަތުރުކުރާ  ދޯދިތައް 
ގުނަކުރުމުންނެވެ. އޭރުން އެ ހޯދުނީ 1 ލައިޓް 
ކައިރީގައިވާ  އެންމެ  ދުނިޔެއާ  އިޔަރއެވެ. 
އިޔަރސްއެވެ.  ލައިޓް   4.3 ދުރުމިނަކީ  ތަރީގެ 
ކިލޯމީޓަރުން ބުނާނަމަ 40,208,000,000,000 
ދުރުމިނުގައި  އެންމެ  ދުރުވާއިރު  މީޓަރެވެ.  ކިލޯ 
ކިލޯމީޓަރުގައި  މިލިއަން   400 "މާސް"  ހުންނަ 
ދުނިޔެއާ  އަލިކަން  މާސްގެ  ވެސް  ހުންނައިރު 
ވެސް  މިނެޓު   20 ވާން  ވާސިލު  ހިސާބަށް 
އަހަރެމެންނަށް  މާނައަކީ  އޭގެ  ނަގާފާނެއެވެ. 
ކުރިން  މިނެޓު   20 މީގެ  ފެންނަނީ  އެ  މާސް 

ގޮތަށެވެ.  ހުރި 

ދުނިޔޭގެ ސޯލާ ސިސްޓަމުގައިވާ މި ޕްލެނެޓް 
އަހަރުމެންގެ ލޮލަށް ފެންނަން މިހާ ގިނަ ވަގުތު 
ނަގާއިރު މި ސޯލާ ސިސްޓަމުން ބޭރުގައިވާ ތަނެއް 

ފެންނަން ކިހާ ވަގުތެއް ނަގާނެ ހެއްޔެވެ.

އެހެން  އިންސާނުން ނޫން  ކާއިނާތުގައި  މި 
ބަޔަކު އުޅުމަކީ ވުން ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 
މިލިއަން  ދުނިޔެއާއި 65  މިގޮތުން، މިސާލަކަށް 
ލައިޓް އިޔަރސް ދުރުގައިވާ "އެންޖީސީ 4845" 
ނުވަތަ  އެއްފަދަ  އިންސާނުންނެކޭ  ގެލެކްސީގައި 
ބަޔަކު  ކުރިއަރާފައިވާ  ވުރެން  އިންސާނުންނަށް 
އުޅެދާނެއެވެ. މި މީހުން އަތުގައި ޒަމާނީ އެތަކެއް 
ދުރުމިނަކަށް  އެތަކެއް  ޖައްވުގެ  ވަސީލަތްތަކާއި، 
މި  އަހަރެމެންގެ  ޓެލެސްކޯޕަކުން،  ފަދަ  ބަލާލެވޭ 
ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުން ބަލާލައިފިނަމަ، އެމީހުނަށް 
ފެންނާނީ އިންސާނުންގެ ހިލަމެއްނުވާ މީގެ 65 
ހާލަތުގެ  އޮތް  ދުނިޔެ  ކުރިން  އަހަރު  މިލިއަން 
ޑައިނަސޯ  ބިމުގައި  ދުނިޔޭގެ  އެއީ  މަންޒަރެވެ. 
އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. އެ ދުރުގައިވާ ކާއިނާތުގައިވާ 
ހިލަމެއް  އިންސާނުންގެ  ދުނިޔޭގައި  މީހުންނަށް 
ނެތިފަނާވެފައިވާ  އަހަރުމެންނަކީ  ފެންނައިރު 

އެކަށީގެންވެއެވެ.  ވުން  ވެސް  ބަޔަކަށް 

އެމީހުންގެ  ޤައުމުތަކެއް  އެތަކެއް 
ބޭނުން  ގޮތުގައި  ހެޔޮ  ހޯދުންތައް  ސައިންޓިފިކް 
ވަނީ  އެއް  ސްޓޭޝަން"  "ސްޕޭސް  ކޮށްގެން، 

ރަޝިޔާ  އަހަރު  ވަނަ   1998 ގާއިމުކޮށްފައެވެ. 
އެކި  ކުރިއަރާފައިވާ  މަސައްކަތް  ފެށި  މި  އިން 
 2011 ވަނީ  އެކު  އެއްބާރުލުމާ  ޤައުމުތަކުގެ 
ސްޕޭސް  މި  ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.  އަހަރު  ވަނަ 
އިތުރުން  ފަޅުވެރިންގެ  ހަ  ސްޓޭޝަނުގައި 
މެހުމާނުންނަށް ތިބެވޭނެ ޖާގަ އޮވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ 
ޖައްވުގެ ބޭރުގައިވާ ހޯދުންތައް ހޯދައި، ތަރިތަކުގެ 
ސިއްރުތަކާއި އިންސާނުން އުޅެން އެކަށޭނެ އިތުރު 
މާހައުލެއް ހޯދުމުގައި މި ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނުން 

އަދާކުރެއެވެ.  ދައުރެއް  މުހިއްމު 

ކަންކަމުގައި  ދިރިއުޅުމުގެ  އަހަރުމެންގެ 
އަވަދިނެތި އުޅޭއިރު މިފަދަ ކަންކަމާ ވިސްނާލާނެ 
މި  އަހަރުމެންގެ  ނުވެއެވެ.  ވެސް  ވަގުތެއް 
ކާއިނާތު ފުރިގެންވަނީ އަޖައިބުން ފުރިގެންވާ އެކި 
ކަންކަމުންނެވެ. ދުވާލު މަސައްކަތުން ސަލާމަތްވާ 
އުޅެފިނަމަ  ހޯދާލަން  މަޢުލޫމާތެއް  މިފަދަ  ވަގުތު 
އަހަރުމެން، ހަމަގައިމު ވެސް މި އުޅެނީ އެކަލާނގެ 
ފުރިގެންވާ،  ހެކިތަކުން  ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ 
އަހަރުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ނުހަނު 
ތަނެއްގައިކަން  ހާމަކޮށްދޭ  ކަމެއްކަން  ކުޑަކުޑަ 

ކަށަވަރެވެ.
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ްޕަރިއެވޓް ިއްސާމީޢލް ާއިތްފ

އެމެރާިކގެ އްަސކަރީ އެމެރާިކގެ އްަސކަރީ 

މަތްިނާދޯބުޓގައި ުއފުލީ މަތްިނާދޯބުޓގައި ުއފުލީ 

ިކތައް މީހްުނ؟ިކތައް މީހްުނ؟
މީހުންނަކީ،  ފެންނަ  ފޮޓޯއިން  މަތީގައިވާ 
ބޯޓަށް  މަތިންދާ  ފެންނަ  ފޮޓޯއިން  އެ  ހަމަ 
އެރުމަށް  ޓަކައި އެއްވެސް ބިރެއްނެތި މަސައްކަތް 
ކުރަމުންދާ މީހުންނެވެ. މި ފޮޓޯ ދާދިފަހުން ވަނީ 
ދައުރުވެފައެވެ.  މީޑިއާތަކުގައި  ގިނަ  ވަރަށް 
ބާރުގަދަވެ،  ތާލިބާނުންގެ  އަފްގާނިސްތާނުގައި 

އެމެރިކާގެ  މިނިވަންވުމަށް  ކިބައިން  އެމީހުންގެ 
ހިމާޔަތުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ބައެއް މީހުން އަރައިތިބި 
ސީ-17  "ބޯއީން  މަތިންދާބޯޓަކީ،  އަސްކަރީ  މި 
މަތިންދާބޯޓެކެވެ.  މަރުކާގެ   "3 ގްލޯބްމާސްޓަރ 
ސަމާލުކަމަށް  މީޑިއާގެ  މަތިންދާބޯޓް،  މި 
ހިނގި  އަފްގާނިސްތާނުގައި  ވަނީ،  އައިސްފައި 

ޤައުމުތަކުގެ  އެކި  ގުޅިގެން  ހަމަނުޖެހުންތަކާ 
ފޮޓޯތަކާއި  އުފުލާ  މަތިންދާބޯޓުގައި  މި  މީހުން 

އިރުއެވެ. ފެށި  ދައުރުވާން  ވީޑިއޯތައް 

އެއަރ  ޔޫއެސް  އަކީ  ސީ-17  ބޯއީން 
މަތިންދާބޯޓެކެވެ.  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ފޯސްއިން 
އަސްކަރިއްޔާގައި  މަތިންދާބޯޓުން  މި 
ހަތިޔާރާއި  ބަރު  ވެހިކަލްތަކާއި  ބިޔަ  ބޭނުންކުރާ 
އަސްކަރިއްޔާގެ  އަދި  އިކުއިޕްމެންޓްތަކާއި 
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އަނެއް  އެއްތަނުން  ވައިގެމަގުން  ފައުޖުތައް 
އާއްމު  ބޭނުންކުރަމުންދެއެވެ.  އުފުލުމަށް  ތަނަށް 
ބޭނުންކުރަމުންދަނީ  މަތިންދާބޯޓު  މި  ގޮތެއްގައި 
ވައިގެ  މަތިންދާބޯޓަކީ،  މި  އުފުލުމަށެވެ.  ކާގޯ 
ތެރޭގައި ތެޔޮ ރިފިލްކުރެވޭ، އަދި ދުނިޔޭގެ 33 
ރެކޯޑެއް ލިބިފައި އޮތް ތާރީޚީ މަތިންދާބޯޓެކެވެ. 
އޮންނަ  ހަދާފައި  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  އޭގެތެރޭގައި 
ރަންވޭތަކުން އުދުހި، އެ ރަންވޭތަކަށް ތިރިކުރުން 
މަތިންދާބޯޓު  މި  އޮވެއެވެ.  ރިކޯޑްތައް  ފަދަ 
ގައި  ކޮސޯވޯ  އާއި  ބޮސްނިއާ  މީގެކުރިން 
އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި  އަސްކަރީ  ބައެއް  ހިންގުނު 

. ވެ އެ ވެ އި ފަ ށް ކޮ ން ނު ބޭ

މި  އުފުލަން  ކާގޯ  ގޮތެއްގައި  އާންމު 
ނަމަވެސް،  ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ  މަތިންދާބޯޓް 
އެތެރޭގެ ދެ ފަރާތުގައި ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި 27 
މީހުންނަށް   54 ޖުމްލަ  ތިބެވޭނެހެން،  މީހުން 
ހަރުކުރެވިފައި  ސީޓް  ފޯލްޑިންގ  ގޮތަށް  ތިބެވޭ 
ބޭނުންނުކުރާ  ސީޓްތަކަކީ،  މި  ހުރެއެވެ. 
ވަގުތުތަކުގައި ފަތްޖަހާލެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ސީޓް 

. ވެ ކެ ކެ ތަ

ހުންނަނީ  ފަރުމާކުރެވިފައި  މަތިންދާބޯޓު  މި 
ޑްރޮޕްކުރެވޭ  މަތިން  ސިފައިން  ޕެރަޝޫޓްގައި 
ޚާއްޞަ  ހިންގާ  މަގުން  ވައިގެ  ގޮތަށް 

ބޭނުންކުރެއެވެ.  އުފުލުމުގައި 

އަފްގާނިސްތާނުގައި  އީރާނާއި  އެމެރިކާއިން 
ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ 
މަތިންދާބޯޓުގައި  މި  އެއްފަހަރާ  ފައުޖުތައް 

އުފުލާފައިވެއެވެ. 

ވަކި  އުދުއްސާލުމުގައި  ސީ-17  ބޯއީން 
ވަރަކަށް އުޅަނދުގެ ބަރުމިން ހަމަވަން ޖެހެއެވެ. 

މަތިވެގެން  އެންމެ  މަތިންދާބޯޓަށް  މި  އެގޮތުން 
ބަރުވެއްޖެނަމަ،  ވުރެއް  ޓަނަށް   77.5 ޕޭލޯޑު 
އިންސާނުންގެ  އެއީ  ދަތިވެއެވެ.  އުދުއްސާލުމަށް 
ވަރަކަށް   1250 ގާތްގަނޑަކަށް  ނިސްބަތުން 
މީޓަރ  ކިލޯ   950 ގަޑިއަކު  މީހުންނެވެ. 
ބާރުމިނުގައި ދަތުރުކުރާ ސީ-17 މަތިންދާބޯޓުގައި، 
އެރި  އެމެރިކާއަށް  އަހަރު  ވަނަ   2013
މީހުން   671 އެއްފަހަރާ  ތޫފާނުގައި  ޓައިފޫން 

 . ވެ އެ ވެ އި ފަ ލާ ފު އު

އޮގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހު، އަފްގާނިސްތާނުގެ 
އެ  އަރުވައިގެން  މީހުން  އެއަރޕޯޓުން  ކާބުލް 
މަތިންދާބޯޓު ކުރި ދަތުރަކީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި 
ނުރައްކާތެރި  އެންމެ  ހިންގި  އުޅަނދުގައި  އެ 
އެ  އޮޕަރޭޝަނުގައި  އެ  އޮޕަރޭޝަނެވެ.  އެއް 
މަތިންދާބޯޓުން ވަނީ 823 އަފްގާނު ރައްޔިތުން 
އެއަރޕޯޓުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކަރްޒާއީ  ޙާމިދު 
އެއްފަހަރާ ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި 

ހިމެނެއެވެ. ވެސް  ކުޑަކުދިން   183

އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. 
ހަރަކާތްތެރިވާ  އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި  އެފަދަ 
ޕެރާސްއަށް ތިބެވޭގޮތަށް މެދުގައި ސީޓް ހަރުކޮށް 
އޮވެއެވެ.  ޖާގަ  އިށީންނާނެ  މީހުންނަށް   102
ކާރިސާތަކާއި  އޮޕަރޭޝަންތަކާއި  ބޮޑެތި  އަދި 
އަދި ހާދިސާތައް ދިމާވުމުން މިއަށް ވުރެއް ގިނަ 
މީހުން މި އުޅަނދުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

ބަރުމިން  އުޅަނދުގެ  ވަރަކަށް  ވަކި  އުދުއްާސލުމުގައި  ީސ-17  ބޯީއން 

ޕޭލޯޑު  މަތިވެގެން  އެންމެ  މަތިންާދބޯޓަށް  މި  އެގޮތުން  ޖެހެއެވެ.  ހަމަާވން 

77.5 ޓަނަށް ވުރެއް ބަރުވެއްޖެނަމަ، އުދުއްާސލުމަށް ދަތިވެއެވެ. އެީއ 

އިންާސނުންގެ ނިސްބަތުން ާގތްގަނޑަކަށް 1250 ވަރަކަށް ީމހުންނެވެ.
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