
ޅެްނވެީރްނގެ ުދވަްސ ޅެްނވެީރްނގެ ުދވަްސ 
ދުވަހެވެ.  ޅެންވެީރންގެ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ިމއަދަީކ        
– ޖަނަވަީރ 15 –  ގޮތުގަިއ، ިމއަދު  ދުވަހުގެ  ޅެންވެީރންގެ 

ފާހަގަކުރަން ފެީށ 1989 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

ފާހަގަކުރަީނ، ިދވެިހ އަދަީބ  ދުވަހެއް        ޅެންވެީރންގެ 
ކަމުގަިއވާ  ފަންނު  އެއް  ީރިތ  އެންމެ  ތެރެިއން  ފަންނުތަކުގެ 
ޅެންވެިރކަން ތަރައްީޤކުރުމަށް ިހތްވަރު ިދނުމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ 
އަދަީބ  ޅެންވެީރންގެ  އާކުރުމަށާިއ  ިޒކުރާ  ޅެންވެީރންގެ  ިއހުގެ 

ިޚދުމަތްތައް ފާހަގަކުރުމަށެވެ. 

 15 ޖަނަވަީރ  ގޮތުގަިއ  ދުވަހުގެ  ޅެންވެީރންގެ        
ފަހުގެ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ދުވަހަީކ  އެ  ކަނޑައަޅަިއފަިއވަީނ، 
ތާީރޚުގެ މަްޝހޫރު ޅެންވެިރއެއް ކަމުގަިއވާ ިއބްރާީހމް ިޝހާބު 
ވުމާއެކު  ދުވަްސކަމަށް  ދަތުރުކުރެއްިވ  ޢާލަމަށް  ދެިމއޮތުމުގެ 
ިއބްރާީހމް  ގޮތުންނެވެ.  އާކުރުމުގެ  ިޒކުރާވެްސ  އެމަިނކުފާނުގެ 
ިލއުންތެިރއެކެވެ.  މޮޅު  ިއތުރަށް  ޅެންވެިރއެއްގެ  ިޝހާބަީކ 

ކުޅަދާނަ ވާހަކަދެއްކުންތެިރއެއްމެއެވެ.

ެޅަމީކ ޮކބާ؟ެޅަމީކ ޮކބާ؟
      [ޅެމަީކ ވަޒަނަކަށް ފެތޭގޮތަށް ޤާިފޔާ ހަމަކޮށް ިކިއފަިއވާ 
ބަްސތަކެކެވެ. ފުނަށް އަަސރުފޯރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ިސފަކޮށް ދައްކާ، 

ީރިތ ިޚޔާލުތަކެއް ފައުޅުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭ ބަްސތަކެކެވެ.] 
        - މުޙައްމަދު ޖަީމލު ީދީދ - 

ީރިތ  ގޮތަކަށް،  ފަދަ  އަަސރުފޯރާ  ފުނަށް  [ޅެމަީކ        
ިޚޔާލުތަކެއް ފާޅުކުރުމަށް، ވަޒަނަކަށް ފެތޭގޮތަށް، ކާިފޔާ ހަމަކޮށް 

އަތުރާލެވޭ ބަްސތަކެކެވެ.] 

       - މޫާސ ފަތުީޙ - 

ނެރޭ  ފެތޭގޮތަށް  ހަމައަށް  2-ިމއުިޒކުގެ  ބާވަތެއް.  1-1-ޅެމުގެ  ލަވަ: ލަވަ: 
އަޑު. 

ލަްސލަވައާިއ  ޖަހާ  ލަވަިއގަިއ  ގާއޮިޑ  ބޮޑުބެރާިއ  ލަވަަބިއ:ލަވަަބިއ: ތާރައާިއ 
އެއްކޮށް  ލަވަތަކަށް  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  އަވަްސލަވަިއގެ  މެދުލަވައާިއ 

ިކޔާގޮތް. 

ލަވަިކުޔްނ:ލަވަިކުޔްނ:  1-1-އަޑުގެ ޒަީރޢާިއން ިމޔުިޒކުގެ ރާގު ިއއްވުން. 2-ރާގަކަށް 
ފެތޭގޮތަށް ބަްސތަކެއްގެ އަޑު ިއއްވުން.

ލަވަޔާ  އަިއ  ޖަހަމުން  ކުިރން  ލަވައެއް.  ދަނިޑބެރުގެ  ލަވަމަީތލަވަ:ލަވަމަީތލަވަ: 
ތަފާތަކާ އެކުގަިއ ޖަހާ ލަވަ. 

ވަިއ  އަނގަިއން  ބޭނުންކޮށްގެން  އާލަތެއް  ިމޔުިޒކުގެ  ލަވަފުމުްނލަވަފުމުްނ::  
ފޮނުވަިއގެން ވަިކ ރާގެއް ިއއްވުން. ިމާސލު: (ހ) އޮނުން ލަވަފުމުން. 

 (ށ) ދުންމާިރން ލަވަ ފުމުން. 
ގަތްަބްސ:ގަތްަބްސ: ރަިއވަރުގެ ފަހުބަހުގެ ކުީރ ބަްސ 

ޅެންބަިއތުގެ ދެވަނަ ބަިއ ( ދެވަނަ ކާިފޔާ ) ޢަޖުޒު:ޢަޖުޒު:  
ޅެންބަިއތުގެ ފުރުތަމަ ބަިއ ( ފުރަތަމަ ކާިފޔާ ) ަޞުދުރ:ަޞުދުރ: 

ޅެްނވެީރްނގެ ުދވަްސ ޅެްނވެީރްނގެ ުދވަްސ 20092009

ު ިދވެިހބަހާިއ ތާީރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައުީމ މަރުކަޒ
ިމިންސޓްީރ އޮފް ޓޫިރޒަމް އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ

ު ރަޙްމަތްތެިރންނާ  ިމތުރުނަށް ިހތްހެޔޮކަމާއެކު އަލްވަދާޢ
ު ރަޙްމަތް  ިހތުގެ ިގނަގުނަވެފަިއ ވާީތ ިމ ދަންނަވަީނ  ވަދާޢ  

ް ވަިއރޯިޅ އެިކއެިކ ގަްސގަހާ އެިކ ވަގުތު ކުޅެމުން ިދޔަ ގޮތެއ
ު ގަިއމޭ  ިހތުން ނުިފލާނެކަން  ނަމަވެްސ ިކޔަންީވތާ ވަދާޢ  

ފަިރޔަށް ހެދޭ ނަލަ ޒާރުގަިއ، [ޅެންވެިރކަމުގެ ގުލްޒާރުގަިއ]، 
ު ފަިރވާ އެ  ނޫރާީނ  މަލަށް ވެްސ  ދެންނެީވމޭ  އަލްވަދާޢ  

ާ އުޤާ އެީކ އެިދގެން ިމވ ރޫޙާ ިހތުން ޤުރުބާންވުމަށް  ަޝަ
ު ރޫީޙ  އަަސރު  ހުިރ  މާމެލާމެއްޔަށް  ިމ ިއއްީވމޭ ވަދާޢ  

ް ހެނދުނާ ހަީވރު  ިހތަށް އުފާވެިރކަން ިލބޭ އެ މަނާިޒރަށ
ު ވެދުމާ  ަސލާމާ  އަިދ   ތަިޙއްޔާތާ  އެީކގަިއ  އަލްވަދާޢ  

ް އާފާޤުގަިއ  ނޫރުން  ިވދާ،  ތަިރތަކުގެ  ނޫރާީނ މަގުނ
ު އާފާޑަކަށް  އަބަދަށް ހަނދާންކުރުމަށް ޢަހުދުކޮށް އަލްވަދާޢ  

ް ގުލްަޝން  ޢުލޫމުގެ ފެިހކަމާ  ތާޒާކަމާ އެކު  ހެދެިނކޮށ
ު [ގުލްފާމު] ިމ މަލުން ވަިކވަމުން ބުލްބުލްތަކަށް ީކއޭ ވަދާޢ  

         - ިއބްރާީހމް ިޝހާބު -



ަލަވަލަވ 
ލަވައަީކ ިމޔުިޒކާިއ ރާގަށް ިކޔާ ޅެން ބަްސތަކެކެވެ. ޅެންވެިރކަމާބެހޭ 
ލަވައާިއ  ިވދާޅުވެފަިއވަީނ  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ިލޔުއްވަިއފަިއވާ  ގޮތުން 
އެންމެ  އެކައްޗެއްކަމުގައެވެ. ިދވެިހ ލަވަިއގެ  ގޮތުން  ޅެމަީކ ވަޒަނުގެ 
ފުރަތަމަ ދުވަްސވަރު ިކޔަިއ އުޅުީނ ފުރެއްދެލަވައެވެ. ފުރެއްދެލަވަތަކަީކ 
އެފަދަ  ބޭރުބަްސބަހުންވެްސ  އަިދ  އެއްޗެއްނޫނެވެ.  ހުިރ  ިދވެިހބަހުން 
ފަހުން  ލަވަތައް  ފުރެއްދެ  ިމފަދަ  ނޯވެއެވެ.  މާނައެއް  ލަވަތަކުގެ 
ފުޅާގޮތެއްގަިއ  އެންމެ  ނަމަވެްސ  ކުިރއެވެ.  ބަދަލުވެްސ  ިދވެއްަސށް 
ހަތަރު  މާލޭގެ  ތެރޭގަިއ  ގެ  1940މ.  އަީއ  ފެިށގެން  ލަވަ  ިދވެިހ 

އަވަށުން ހެިދ ލަވަތަކާިއ ހަމަިއންނެވެ. 
ބައެއް ބޭފުޅުން ިދވެިހ ލަވަިއގެ ތެރޭގަިއ އަންބާވެްސ ިހމަނުއްވައެވެ. 

 
ިދވެިހ ޅެްނވެިރކަމުގެ ރަީދފުގެ ތެރެިއްނިދވެިހ ޅެްނވެިރކަމުގެ ރަީދފުގެ ތެރެިއްނ

ިތން  ހުންނަީނ،  ހެިދފަިއ  ިމ  ބާވަތެއް.  ޅެމުގެ  ިދވެިހ  ރަިއވަުރ:ރަިއވަުރ: 
ބަހުންނާިއ ހަބަހުންނެވެ. ކުީރން ިމއަށްވުރެ ިގނަ ބަހުންވެްސ ރަިއވަރު 

ހަދަިއ އުޅެއެވެ.
ރަިއވަުރަބިއ:ރަިއވަުރަބިއ:  ރަިއވަރުގެ ހަމަޔާ އެއްގޮތަކަށް ބަްސތަކަކުން އެކުލަވާލަިއފަިއ 
ހުންނަ ޅެން ބަހުރުވައެއް. ިމާސލު: ބުރުީނ ރަިއވަރުބަިއ. މާކެޔޮޅުކަމުގެ 

ރަިއވަރު.
ަބނިދ:ަބނިދ:  1-1-ވަޒަންބަހުރުވަިއގެ އެންމެ ކުީރގެ ވައްތަރު. (ިމީއ އެއްގޮތަށް 
ހުއްޓޭ ބަްސތަކަކުން އެކުލަވަިއފަިއ އޮންނަ ފަިތވަރެކެވެ.)         -

ވަޒަންބަހުރުވަިއން  ހަދަިއގެން  ހަމަވާގޮތަށް  ވަޒަން  2ިއހުޒަމާނުގަިއ 
ރާގަކަށް ިކޔަިއ އުޅުނު ބަްސފަިތވަރެއް. 

ޅެމުގެ ކާިފޔާ ފެށޭތާ ދެވަނަ އަކުރު. މުލައަކުރާ  ަބނޑުވައް އަކުުރ:ަބނޑުވައް އަކުުރ: 
ޖެިހގެން އޮންނަ އަކުރު.

ޅެންބަިއތުގެ ަޞދުރުގެ ދެވަނައަކުރާިއ  ަބނޑުވައްއަކުުރ އެއްގޮތްކުުރްނަބނޑުވައްއަކުުރ އެއްގޮތްކުުރްނ   
ިފީލގެ  އަކުރާިއ  ދެވަނަ  ޢަޖުޒުގަިއވެްސ  އެބަިއތުގެ  ިފިލ  އެއަކުރުގެ 

ގޮތުގަިއ ގެނައުން. 
ިހތުގަިއ އުފެދޭ ުޝޢޫރެއް، ނުވަތަ ިހތަށް ވައްދާ ުޝޢޫރެއް،  ޅެްނޅެްނ:: 
މައްޗަށް  ބަިއތުތަކެއްގެ  ފެތޭނޭހެން  ވަޒަނަށް  ދޭހަވާގޮތަށް،  މާނައެއް 

އެކުލަވަިއގެން ފާޅުކުރާ ބަްސތައް.

2-ކާިފޔާ  ވަޒަންތައް.  ހުންނަ  ހަދަިއފަިއ  1-ޅެން  ަބހުުރވަ::  ަބހުުރވަޅެްނ  ޅެްނ 
ހަމަކޮށް ދައްކާ ވާހަކަ. 3-ވަޒަން ބަހުރުވަިއގެ ފަންނު. 

ހަދަިއފަިއ  އެކަކު  މައްޗަށް  ނަމެއްގެ  މަިއގަނޑު  1-އެއް  ޅެްނަބިއ:ޅެްނަބިއ: 
ހުންނަ ޅެންތައް. ިމާސލު: ިސޔަރަތުގެ ރަންހާރު. 2-ޅެމެއް. ިމާސލު: 

ޤުރުއާން ޅެންބަިއ.

ޅެްނަބިއތު:ޅެްނަބިއތު:  ބަިއތަކަކުން އެކުލެިވފަިއވާ ކާިފޔާއަކަށް ިނމޭ ބަްސތަކެއް.
ޅެްނަބްސ:ޅެްނަބްސ:  1-ޅެމުގެ ވަޒަން ބުނާ ބަްސ. 2-ޅެން. 3-ވަޒަންބަހުރުވަިއގެ 

ބަްސމަގު.
ލަވަ  މައުލޫދުގަިއ ޅެން  ީމހުން. 2-ިޛކުރު  ހަދާ  ޅެްނވެީރްނ: ޅެްނވެީރްނ: 1-ޅެން 

ިކޔާ ީމހުން. 3-ވަޒަން ބަހުރުވަިއގެ ފަންނުވެީރން.
ހުނަރު  ޅެންހެދުމުގެ  ހުނަރުވެިރކަން.  ޅެންހެދުމުގެ  ޅެްނވެިރކަްނ:ޅެްނވެިރކަްނ: 

ިލިބފަިއވާކަން.
ު ޅެްނލަވަޅެްނލަވަ:: 1-މުްސކުިޅ ބޮޑު ލަވަ. 2-މުްސކުިޅ ބޮޑު ލަވަިއގެ ރާގ

ކާ:ކާ:  ކާިފޔާ ހަމަކޮށް ހަދަިއފަިއ ހުންނަ ވަޒަން ބަހުރުވަިއގެ ބާވަތެއް. 
ީމގަިއ ހަބަްސ ރަިއވަރުގެ ކުިރން ފެށޭ ބަްސ ނެިތފަިއ އަނެއް ިތން 

ބަހުގެ ވަޒަނަށް ހަދަިއފަިއ ހުންނަ ބާވަތެއްވެްސ ހުރެއެވެ.
އޮތް  ފަހަށް  އެންމެ  2-ޅެންބަިއތުގެ  ފޮޅުވަތެއް.  1-ޅެމުގެ  ކާިފާޔ:ކާިފާޔ:  

އަކުރާިއ ިފިލ، 3-ޅެމުގެ ބަިއތައް ިނމޭ އަކުރު.
އަްނާބ:އަްނާބ: މަަސއްކަތަށް ފޯިރގެންނާން ޒުވާބު ިކޔަމުން ިކޔާ ކުރުލަވަ.

އަްނާބލަވަ:އަްނާބލަވަ: އަންބާގެ ރާގު. އަންބާ.
ވައްދާ  ިހތަށް  ނުވަތަ  ުޝޢޫރެއް  އުފެދޭ  ިހތުގަިއ  ވަޒަްނަބހުުރވަ:ވަޒަްނަބހުުރވަ:  
ފާޅުކުރާ  ފެތޭނެހެން  ވަޒަނަކަށް  ދޭހަވާގޮތަށް  މާނައެއް  ުޝޢޫރެއް 

ބަްސތައް.
ފަިރިހ: ފަިރިހ: ޅެން ހަދާން ފެށުމުގެ ކުީރން ހަދަިއ އުޅުނު ވަޒަންބަހުރުވަިއގެ 
ހުރެއެވެ.  ގޮތް  ަސމާާސއާިއ މަލާމާތުގެ  ބާވަތެއް. ީމގަިއ އާންމުކޮށް 

އެއް ދުވަްސވަރެއްގަިއ ޅެމަށްވެްސ ިމހެން ިކޔަިއއުޅުނެވެ. 

ިދވެިހ ޅެްނވެިރކަމުގެ ާބވަތްތަުކގެ ތެެރިއްނ...ިދވެިހ ޅެްނވެިރކަމުގެ ާބވަތްތަުކގެ ތެެރިއްނ...
ަބްނޖާިއ، ކާަބްނޖާިއ، ކާ 

ިދވެިހ ޅެންވެިރކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެިއން އެންމެ ިއްސ ދެބާވަތެއް ކަމުގަިއ 

ބެލެވެީނ ބަންޖާިއ، ކަލެވެ. ިދވެިހ ޅެންވެިރކަމާމެދު ިލއުއްވަިއފަިއވާ ބައެއް 

ބޭފުޅުން ިދވެިހ ޅެންވެިރކަމުގެ ބާވަތްތައް ތަރުީތބު ކުރައްވަން ފައްޓަވަީނ 

ކަލުންނެވެ. ނަމަވެްސ ިމ ދެބާވަތުގެ  ބަނިދންނެވެ. އަނެއްބަިއ ބޭފުޅުން 

ިދރާާސއެއް  އެނގޭނެ  ކަނޑައެިޅގެން  ކޮންބާވަތެއްކަން  ިއީހ  ތެރެިއން 

އެނގޭކަށްނެތެވެ. ިމ ދެބާވަތަީކވެްސ ރާއްޖެ  ކުރެިވފަިއ އަިދ އޮތްކަމެއް 

ބައެއް  ދެބާވަތްކަމަށް  އުޅުނު  ިކޔަިއ  ކުިރއްުސރެވެްސ  ިއްސލާމްވުމުގެ 

ިލޔުންތެީރން ިލޔެފަިއވެއެވެ. 

ަރިއަވުރަރިއަވުރ 
ރަިއވަރަީކ ބަންޖާިއ ކަލަށްފަހު ިދވެިހ ޅެންވެިރކަމުގެ އެންމެ ބޯދާ ބާވަތެވެ. 

ރަިއވަރާިއ ކަލަީކ ބައްޓަމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ިތމާގެ ދެބާވަތެވެ. ރަިއވަރުގެ 

ގޮްސ 12  ބަހާ  ފެިށގެން  ރަިއވަރުތަކުގަިއ 3 ބަހުން  ކުީރގެ  އެންމެ 

ހަމައަށްވެްސ ބަްސ ހުރެއެވެ. ރަިއވަރުގެ ބަހުގެ އަދަދު 3 ބަހާިއ 6 ބަހަށް 

އެންމެ ފުރަތަމަ ިހފެހެއްޓެީވ އެދުރު ޢުމަރު މާފަތްކަލޭގެފާނު އޭނާ ހެއްދެިވ 

ބޮޑުތާީހދުގައެވެ. އެީއ 1688މ. ވަނަ އަހަރު ހަިއތާނގައެވެ. 

ަފިރިހަފިރިހ 
ބާވަތެކެވެ. ފަިރއްަސީކ އާންމު  ފަހުގެ  ފަިރއްަސީކ ރަިއވަރަށްވުރެން 
ގޮތެއްގަިއ ަސމާާސއާިއ މަލާމާތާިއ ހަޖުލުގެ މައްޗަށް ހަދަިއފަިއ ހުންނަ 

ބާވަތެކެވެ. ބައްޓަމުގެ ގޮތުން ޅެމާިއ ދާިދ އެއްގޮތް އެއްޗެކެވެ. 

ެޅްނެޅްނ  
ޅެމަީކ ިދވެިހ ޅެންވެިރކަމުގެ އެންމެ އާންމު އެއްބާވަތެވެ. ޅެން ހަދަިއފަިއ 
ބަިއތެއްގަިއ  ކޮންމެ  ބަިއތުތަކަށެވެ.  ފެތޭގޮތަށް  ވަޒަނަކަށް  ހުންނަީނ 
ފުރަތަމަ  އެންމެ  ިދވެިހބަހުން  އޮންނާނެއެވެ.  ކާިފޔާ  ދެ  މަދުވެގެން 
ހެދުނު ޅެމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެިވފަިއވަީނ ހުތް ޢަިލީދީދ ހައްދަވަިއފަިއވާ 

ޅެމެކެވެ. އެީއ 1913މ. ވަނަ އަހަރުހަިއ ތާނގައެވެ. 


