
ިދވެިހބަހާިއ ތާީރޚަށް ިޚދުމަތް ކުރާ ޤައުީމ މަރުކަޒު 

ިމިންސޓްީރ އޮފް ޓޫިރޒަމް، އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ 

ވަީސލަތްތައް އަޅުގަނޑު ހަނދާނެއް ނުނެތެއެވެ. ިމ ިއން ކޮންމެ ވަީސލަތަކުން ވެްސ މުޖުތަމަޢަށް ބޭރުވާ މެެސޖެއްގެ ިބތްދޮށުގަިއ ިލޔުންތެިރއެއް 
ިހމެނޭކަީމ ިމ ޤައުީމ ިޚދުމަތުގެ ިމޔަމަީތގަިއ ިލޔުންތެީރން އަދާ ކުރާން ޖެހޭ ވާިޖބުގެ މުިހންމުކަން ދައްކަިއދޭ ކަމެކެވެ.

ު ުިލޔުންތެީރންގެ ިއޖުިތމާީޢ ވާިޖބ ިލޔުންތެީރންގެ ިއޖުިތމާީޢ ވާިޖބ

މާނައަީކ އެއްވެްސ ޙާލެއްގަިއ  ތަނަވަްސ  ޖެހެއެވެ. ީމގެ  ފަރުވާތެިރވާން  ދޭތެރޭ  މެެސޖަކާ  ކޮންމެ  ބޭރުކުރާ  މުޖުތަމަޢަށް  ިލޔުންތެިރޔާ   
ިވްސނުމުގަިއ ކަްސތަޅު އެޅުމެއް ނޫނެވެ. 

ިއންާސނާގެ ިވްސނުމަީކ އެއަށް ވަިކ ހައްދުތަކެއް ވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ފަލްަސފާގެ ިޢލްމުވެީރން އެއްބަްސވެއެވެ. ނަމަވެްސ ވަިކވަިކ   
ފަރުދުންގެ ިވްސނުމާިއ ިޚޔާލު އެ ފަރުދެއްގެ އަިމއްލަ ތަޖުިރބާ އާިއ އުނގެނުމުގެ މައްޗަށް ިބނާކުރެވެނޭކަީމ ަޝއްކެއް ނެތް ކަމެކެވެ. ިވްސނުމާިއ، 
ިޚޔާލުކުރުމަީކ ިކތަންމެ ތަނަވަްސ އަިދ ިމިނވަން ހަރަކާތެއް ކަމުގަިއ ިވޔަްސ ިމ ިޚޔާލު ފައުޅުކުރުމުގަިއ ފަރުވާތެިރވާން ޖެހެއެވެ. ިމިނވަން ިޚޔާލު 

ފައުޅުކުރުމުގެ މަިތވެިރ ޢަޒުމުގަިއ އަނެކާގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަނެިވގެން ނުވާނެއެވެ. ިއޖުިތމާީޢ ިއންތަކުން ބޭރުވެިވގެން ނުވާނެއެވެ. 
ވުމާއެކު  ޖެހެއެވެ.  ިތބެން  ިލޔުންތެީރން  ކުީރަސފުގަިއ  އެންމެ  ވާިސލުކުރުމުގެ  މުޖުތަމަޢަށް  ިމންގަނޑުތައް  ހަމަތަކާިއ  ިއޖުިތމާީޢ   
ިއޖުިތމާީޢ  މަަސއްކަތް  ިލޔުންތެީރންގެ  ވެްސ  ނޫން  ިމ  ނޫްސވެީރންނާިއ،  ިލޔުންތެީރންނާިއ،  ްސކްިރޕްޓް  ޅެންވެީރންނާިއ  ފޮތްިލޔުންތެީރންނާިއ 
ހަމަތަކާިއ ިމންގަނޑުތަކަށް ފެތެންވާނެއެވެ. ިމާސލަކަށް ލަވަޔާިއ ޅެން މެދުވެިރކޮށް ިމހާރު އާންމުވަމުންދާ ބައެއް ކަހަލަ ިސފަކުރުންތައް ިއޖުިތމާީޢ 

ހަމަތަކާިއ ިމންގަނޑުތަކަށް ފެތޭބާއޭ އަޅުގަނޑު ިހތަށް އަރައެވެ.
ިލޔުންތެީރންނަީކ މުޖުތަމަޢު ަސމާލުވާންީވ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ހޭލުންތެިރކޮށް، ިއޖުިތމާީޢ ގުޅުންތައް ބަދަިހކުރުމާިއ މައްަސލަ ޙައްލުކުރުމުގެ   
ވައްޓަފާިޅ މުޖުތަމަޢަށް ތަފުީސލުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ކަމަށް ިގނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ. ނާކާިމޔާީބއާ ކުރުމަިތލުމުގަިއ ދަންޖެހުމާިއ، ޑްރަގުބޭނުންކުރުން ނޫން 
ތަފާތު ިގނަ ގޮތްތަކެއް ހުިރ ކަމާިއ ލޯިބވާކަން ދެއްކުމުގަިއ މަގުމަީތ ގަިއގޯިޅވުން ނޫން އެހެން ގޮތްގޮތް ވެްސ ހުިރކަމާިއ އަިދ ކަންބޮޑުވެ ހާްސވުމުން 
ިޢއްފަތްތެިރކަން  ިތމާގެ  ކުއްޖާއަށް  އުޅޭ  ނޫންކަމާިއ، ރައްޓެިހވެގެން  ކަމެއް  ކުރުމަީކ ިމ ޒަމާނުގަިއ ކޮށްއުޅޭ  ވެދުން  ރަންފޮއްޗެއް  ިޒޔާރަތްފުޅަށް 
ފައުޅުވާން  ހާމަވެ  އެިކ ކަންކޮޅުތަކުން  މެދުކެނޑުމެއްނެިތ މުޖުތަމަޢުގެ  ިއޖުިތމާީޢ ހަމަތަކާިއ ިމންގަނޑުތަކެއް  ނުޖެހޭކަމާިއ ިމ ފަދަ  ހަިދޔާކުރާން 

ޖެހޭކަން ކަށަވަރެވެ. ިމ ޤައުީމ ވާިޖބު އަދާކުރުމުގަިއ ިލޔުންތެީރން ިތބެންޖެހޭީނ އެންމެ ކުީރ ަސފުގައެވެ. 

ް ްިލޔުންތެިރކަމާިއ ިފކުީރ ކުިރއެރުނ ިލޔުންތެިރކަމާިއ ިފކުީރ ކުިރއެރުނ

ިލޔުންތެީރންނަީކ މުޖުތަމަޢަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ބައެކެވެ. ތަފާތު ިގނަ ދާިއރާތަކެއްގަިއ ިލޔުންތެީރން މަަސއްކަތްކުރެއެވެ. ިލޔުންތެިރކަމުގެ   
ބަދަލެއް  ދައުރަކަށް  ިއޖުިތމާީޢ  ިލޔުންތެިރކަމުގެ  ނަމަވެްސ  އަިއ  ބަދަލުވަމުން  ވަީސލަތްތައް  އާންމުކުރާ  ިލޔުންތެިރކަން  ޓެކްނޮލޮީޖއާިއ 

ނާދެއެވެ.
ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ވާިޖބެވެ.  މުިހންމު  އެންމެ  ިލޔުންތެީރންގެ  މުިނފޫިހިފލުވަިއިދނުމަީކ  ދެކޭގޮތުގަިއ  ިލޔުންތެީރން  ބައެއް  އާދެ!   
މުޖުތަމަޢު  ވާިޖބަީކ  މުިހންމު  އެންމެ  ިލޔުންތެީރންގެ  ނަމަވެްސ  މުިހންމެވެ.  ވަރަށް  ދައުރު  ިލޔުންތެީރންގެ  މުިނފޫިހިފލުވަިއިދނުމުގަިއ  ގޮތުގަިއ 
މައްަސލަތައް  މުިހންމު  ަސމާލުކަމަށް  މުޖުތަމަޢުގެ  ވާިސލުކޮށްިދނުމެވެ.  މުޖުތަމަޢަށް  ިމންގަނޑުތައް  ހަމަތަކާިއ  ިއޖުިތމާީޢ  ހޭލުންތެިރކުރުވަިއ، 

ގެނައުމެވެ. އާދެ! މުޖުތަމަޢުގަިއ ިވްސނުމާިއ ިފކުރުކުރުމުގެ އާދަ ދެމެހެއްޓުމެވެ. ިފކުީރ ކުިރއެރުން މުޖުތަމައަށް ިލއްބަިއިދނުމެވެ. 
އަޅުގަނޑުދެކޭ ގޮތުގަިއ ިލޔުންތެީރންނަީކ މުޖުތަމަޢުގެ ިފކުީރ ކުިރއެރުމުގެ މޭްސިތީރންގެ ތެރޭގަިއ ިހމެނޭ މުިހންމު ބައެކެވެ.   

"އެންކާޓާ 2000 އެންަސިއކުލޮީޕިޑއާ ިޑލަކްްސ" އާިއ  ތާީރީޚ މަޢުލޫމާތު:  
"ގުރޮިލއާ އެންަސިއކުލޮީޕިޑއާ 2000 ިޑލަކްްސ" ިއން    

    

ިލުޔްނތެީރްނގެ ުދވަްސ 2009

ިލޔުންތެީރންގެ ދުވަްސ     

ިމއަދަީކ ިދވެިހރާއްޖޭގެ "ިލޔުންތެީރންގެ ދުވަްސ" އެވެ. ރާއްޖޭގަިއ ިލޔުންތެީރންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަީނ ިލޔުންތެީރންނަށް ިހތްވަރުީދ 
ިލޔުންތެީރންގެ ިޚދުމަތް ފާހަގަކުރުމަށެވެ. އަިދ ިދވެިހ ިލޔުންތެިރކަމަށް ިޚދުމަތްކުރެއްިވ ިއހުގެ ިލޔުންތެީރންގެ މަިތން ހަނދާންކޮށް އެ 

ިލޔުންތެީރން ިދވެިހބަހަށާިއ އަދަބަށް ކޮށްދެއްވަިއފަިއވާ އަގުހުިރ ިޚދުމަތް ވަޒަން ކުރުމެވެ. 
ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ "ިލޔުންތެީރންގެ ދުވަްސ" ގެ ގޮތުގަިއ ފާހަގަކުރަމުން ިމ ގެންދާ ދުވަްސ، ޖުލަިއ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހަީކ،   
ރާއްޖޭގަިއ އެންމެ ފުރަަތަމަ ޗާޕުކޮށްގެން ނެރެވުނު މަޖައްލާ "އަލްިއްޞލާޙު" ނެރެވުނު ދުވަހެވެ. އަލްިއްޞލާޙުގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ނުކުީތ 

8 ޖުލަިއ 1933 ގަ އެވެ. 
"އަލްިއްޞލާޙު" އަީކ ިދވެިހ ިލޔުންތެިރކަމަށް ވަރަށް އަގުހުިރ ިޚދުމަތްތަކެއް ކޮށްިދން މަޖައްލާ އެެކެވެ. ިގނަ ިލޔުންތެީރންތަކެއްގެ   

ިލޔުންތައް ިދވެިހ ޖައްވަށް ގެނެްސިދން މަޖައްލާ އެކެވެ. 
"އަލްިއްޞލާޙު" ގެ ދައުރުގެ ބައެއް ިލޔުންތެީރން ިމތާނގަިއ ފާހަގަކޮށްލާނަމެެވެ.   

1 - އަލްއަީމރު މުޙައްމަދު ފަީރދު   
2 - ފަީޟލަތުއްަޝިއޚް ޙުަސިއން ަޞލާޙުއްީދން   

3 - އަލްއުްސތާޛު އަޙްމަދު ކާިމލް ީދީދ   
4 - މާރަންދޫ ގަނޑުވަރު ތުއްތުމަިނއްޕުޅު   

5 - އަލްފާިޟލް ިއބްރާީހމް ބުްޝީރ (ނެިވގޭ ިއބްރާީހމްފުޅު)  
6 - އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ރަީޝދު (ބަީގޗާގެ)  

7 - އަލްއަީމރު މުޙައްމަދު އަީމން ީދީދ   
8 - އަންނަީބލް މޫާސ މުޙައްމަދު ީދީދ   

9 - އައްަސއްިޔދު ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ީސީދ    
ު 10 - އަލްއުްސތާޛު މުޙައްމަދު ޖަީމލ  

11 - އަލްއުްސތާޛު ިއބްރާީހމް ިޝހާބު   
12 -އަލްފާިޟލް ޢަބްދުލްޙަީކމް ޙުަސިއން މަިނކު   

13 - އަލްފާިޟލް ޙަަަސން މޫާސ ީދީދ   

"ިލޔުންތެީރންގެ ދުވަްސ" ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުީރ 1993 ވަނަ އަހަރު އެވެ.   

ިމީއ 2000 ވަނަ އަހަރު އޮތް "ިދވެިހިލޔުންތެީރންގެ ޤައުީމ ބައްދަލުވުން " އަށް 
ޑރ. ޢަބްދުލް މުޙުިސނު މުޙަންމަދު ހުށަހެޅުއްިވ ކަރުދާހެކެވެ. 


