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ު ުިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒ ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒ

ދިެމއޮތުމަށް ކިުރމިަތވެފިައވާ ނުރައްކާތައް ދެނެގަނެ އެ ނުރައްކާތަކުން ިމންޖުވުމަށް އަޅާނެ ރައްކާތިެރކަމުގެ 

ިފޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އެބަ ގެންދާން ޖެހެއެވެ. 

މަރުކަޒުން،  ޤައީުމ  ިޚދުމަތްކުރާ  ތީާރޚަށް  ިދވިެހބަހިާއ  އަޅުގަނޑުމެން،  ިމއަދު    

ިމ މަރުކަޒުން  ިމ ކަނޑައަޅީަނ ިދވިެހބްަސ ރައްކާތިެރކޮށް، ދަމަހައްޓިައ، ކިުރއެރުވުމަށް  ޢަޒުމެއް  އާ 

ގޮވިައލީާނ،  އަޅުގަނޑު  ހަމައެއާއެކު  ފުޅާކުރުމަށެވެ.  ިއތުރުކޮށް  މަަސއްކަތްތައް  ކުރަމުންގެންދާ 

މާދީަރ ިދވިެހބްަސ ރައްކާތިެރކޮށް، ދަމަހައްޓިައ،  ހިުރހިައ ިދވީެހން، އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކިުރއެރުވުމަށް މަަސއްކަތް ކުރުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދީަރބަހާ މެދު ފަޚުރުވިެރވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އާންމު މުވަާސލާތުކުރުންތަކުގިައ ިދވިެހބްަސ ބޭނުންކުރާ ިމންވަރު ިއތުރުކުރުމަށެވެ. 

ިދވިެހބަހަށް އުޖާލާ ކިުރމަގެކެވެ.    

21 ފެބްރުއީަރ 2009    

           މުޙައްމަދު ޠިާރޤް 

ިމިންސޓަރ އޮފް ޓިޫރޒަމް، އާޓްްސ       

ު         އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނިައބ

މާަދީރަބހުގެ ވާހަކަ ަދއްކަްނ ޖެހީެނ ީކއްވެ؟

ދުވްަސތަކުގެ  ފާހަގަކުރާ  ފެންވަރެއްގިައ  [ބިައނަލްއަޤްވީާމ   
ހެއްޔެވެ؟  ީކއްވެގެން  ޖެހީުނ  ިމ  އަރަން  ދުވަހެއް  ބެހޭ  ބަހާ  ިލްސޓަށް 
ދިުނޔޭގިައ ިއނާްސނުން ިދިރިތިބހިައ ދުވަހަކު އީެމހުން، މުޢާމަލާތު ކޮށް 
ވަންޏާ  ނޫންހެއްޔެވެ. އެހެންކަމަށް  އޮންނާނެ  ކޮންމެވްެސ ބަހެއް  ހަދާނޭ 

ދެން ކަންބޮޑުވާން ޖެހީެނ ީކއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟]
އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިައްސ  ފަހަކަށް  ިމ  ދަންނަވިައލެވީުނ  ިމ   
ތެރިެއން ބައެއް ިދވީެހން ކޮށްލިައ އުޅޭ ުސވާލެކެވެ. ިމއަދު ިދވީެހންނަށް 
ބަދަލުތަކާ  އަންނަމުންދާ  ިވްސނުމަށް  ހޭލުންތިެރކަމިާއ،  ިމވާ  ިލިބފިައ 
ގިުޅގެން ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވްެސ އެކޮޅިުމކޮޅާ މެދު ިޚޔާލުކޮށް، ިވްސނިައ 
ިޚޔާލުކުރާ،  މެދު  ބަހާ  އެހެންކަމުން  ގެންދަމުއެވެ.  އެބަ  ިޚޔާލުކުރަމުން 
ބަހާމެދު ކަންބޮޑުވާ، ބަހަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ިދރާާސކޮށް އެ ކަމާ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވްެސ އެބައުޅެއެވެ. އެހެންކަމުން  ބަޔަކު  ިވްސނާ  މެދު 
މާދީަރބްަސ ިމހާރު އޮތް ޙާލަތިާއ، އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ މަދު ީމްސކޮޅެއް 
ިދިރއުޅޭ، އިަދ އެ ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ީމހުން މަދު ބްަސބަހަށް ވަމުންދާ 
ގޮތް ފެންނީާތ އަޅުގަނޑުމެން ވްެސ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހުގެ ވާހަކަ ވަރަށް 
ބަހުގެ  ިލިބދާނީެތއެވެ.  އިުނކަމެއް  ބަހަށް  އެބަޖެހެއެވެ.  ދައްކަން  ބޮޑަށް 
ގަވިާއދުތަކިާއ ހަމަތައް އިޮޅގެން ިހނގިައދާނީެތއެވެ. އިަދ ބްަސ އިުވގެން 

ިހނގިައދާނީެތ ވްެސ މެއެވެ.

ަބހީަކ އަގޮުބޑު ތިަރކައެއް

ީމގެ ާސީޅހަކަށް އަހަރުކިުރން ީމހަކު ގާތު ތިަރކައީަކ ކޮބިައތޯ   
ބުނަން  އޭނާ  ނިެތ  ޖިެހލުމެއް  އެއްވްެސ  ނަމަ  ކޮށްލިައިފ  ުސވާލު 
ދީަރންނަށް  އޭނާގެ  ިއރު  ދިުނޔެދޫކޮށްފިައ ިދޔަ  ބަފިައން  އުޅީެނ މިައން 
ދޫކޮށްފިައިދޔަ މުދަލުގެ ވާހަކައެވެ. އީެއ ތިަރކަމުދަލެވެ. ނަމަވްެސ ިމއަދު 
ވުރެ  ިމއަށް  ދަންނީަނ  ވްެސ  ކުޑަކީުދން  ިގނަ  ވަރަށް  މާނަ  ތިަރކިައގެ 
ވްެސ  ަސޤާފަތީަކ  ތީާރޚިާއ  ބަހިާއ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފުޅާކޮށެވެ.   މާ 
ޤައުމެއްގެ  ދެނެގެނިްފއެވެ.  އެއްޗިެހކަން  ިހމަނަންޖެހޭ  ިލްސޓުގިައ  އެ 
ިމިނވަންކަމިާއ ިއްސިތޤްލާލު ދަމަހައްޓިައ، އިަމއްލަ މްުސތިަޤއްލު ބައެއްގެ 
އަގުހިުރ  އެންމެ  ިލބޭ  ިހފަހައްޓާލަން  ިހންދަމާލިާއރު  ތެދުވެ  ގޮތުގިައ 
ބާރުގަދަ އެއް ވާފަށީަކ އެ ބައެެއްގެ އިަމއްލަ ބަހެވެ. ބްަސ މިުހންމު ވީަނ 
ނޫނެވެ. ބްަސ މިުހންމުވާ  ދަންނަވީަނއެއް  ހަމައެކިަނ ިމ ަސބަބަށްޓަކައޭ 

ަސބަބުތައް ވަރަށް ިގނައެވެ. 
ޤައުމުތަކުގިައ ިމއަދު އެންމެ އަޑުހަރުކޮށް ދައްކާ އެއް ވާހަކައީަކ   
ޤައުމުގެ ވާހަކައެވެ. ޤައިުމއްޔަތުގެ ވާހަކައެވެ. ޤައީުމ ލޯތްބިާއ ޤައީުމރޫޙު 

ހަދިައ، ރައިްޔތުންގެ  އެކިަތގަނޑަކަށް  ވާހަކައެވެ. ޤައުމެއް  އާލާކުރުމުގެ 
ުޝޢޫރުތައް  ިހތުގިައވާ  އެންމެންގެ  އުފައްދިައ  ޤައީުމލިޯބ  ިހތްތަކުގިައ 
ބްަސ  އިަމއްލަ  ބައެއްގެ  އެ  ވްެސ  ޗޭނީަކ  ގުޅާލަދޭ  ބަދިަހކަމާއެކު 
ކަމުގިައ ިމ ޒަމާނުގެ ިޢލްމުވީެރން ިވދާޅުވެއެވެ. ިމީއ ތެދު ވާހަކައެއްކަން 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަށިައގެން ިމވާ ދިުނޔިެއން ވްެސ ފެންނަމުން ިމ އޮތް 
ިޚޔާލުފުޅުކޮށްލައްވަ  މެދު  ފަލްަސީޠނާ  ބައްލަވާށެވެ.  ިޢރާޤަށް  ދީަނއެވެ. 
ބައްލަވާށެވެ. އަފްޣިާންސތާން، ޕިާކްސތާން، ިއނިްޑޔާ، ްސީރލަންކާއާ މެދު 
ޤައިުމއްޔަތުގެ  ިއވީެނ  ވްެސ  މިުޅން  ިވްސނާވަޑިައގަންނަވާށެވެ.  ވްެސ 

ވާހަކައެވެ. 

މާަދީރަބހާ ޤައުމާ އޮީތ ކޮްނ ގުޅުމެއް

ތިމާމެން ވާހަކަދައްކިައ އުޅޭ ބަހިާއ ޤައުމާ އީޮތ ކޮން ގުޅުމެއް   
ހެއްޔެވެ. އިަމއްލަ އަކުރިާއ، އިަމއްލަ ބަހެއް އޮވެގެން ވާހަކަދައްކިައ އުޅޭ 
ޤައުމުތަކީަކ ދިުނޔޭގެ ިންސބަތުން މަދު ޤައުމުތަކެކެވެ. ބްަސ ިދރާާސކުރައްވާ 
ބޭފުޅުން ިވދާޅުވާ ިވދާޅުވުންތަކަށް ބުރަވެ ދަންނަވާ ނަމަ ިގނަ ބްަސތަކެއް 
ިމ ގަރުނުގެ ތެރޭގިައ ވްެސ އިުވގެން ދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގިައ މަދުބަޔަކު 
ބޮޑެވެ. ކަން  ފުރަުޞތު  އިުވގެނިްދއުމުގެ  ބްަސތައް  ވާހަކަދައްކިައ އުޅޭ 
ިމހެން އޮތުމާ އެކު ިދވީެހން ވްެސ ިމ ކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ަސމާލުކަން 
ދޭން އެބަ ޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިަމއްލަ އަކުރެއް އެބަ އޮތެވެ. އޭގެ 
ނެތެވެ. އީެއ ިދވީެހންގެ  ބަޔަކު  އެހެން  ދަޢުވާކުރާ  މެދު  ިމލްކުވިެރކަމާ 
އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންކޮށްގެން  އަކުރުތައް  އެ  ތިަރކައެކެވެ.  އިަމއްލަ 
އަޅުގަނޑުމެން  އެކު  ފަޚުރުވިެރކަމާ  އިަދ  ދްަސކީުރމުއެވެ.  ިލޔަނިްކޔަން 
ވާހަކަދައްކާ އުޅޭނޭ ބަހެއް هللاގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ިމ ިތީބ 

ިލިބގަނެގެންނެވެ. އީެއ ިދވިެހބަހެވެ. 
އެކަކު  ިދވީެހންގެ  ބަހެވެ.  ިދވީެހންގެ  އީެއ  ިދވިެހބްަސ   
އަނެކަކާ އެއް ޢިާއލާ އަނެއް ޢިާއލާއާ އިަދ އެއްރަށް އަނެއްރަށާ ގުޅާލަދޭ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ވްެސ  ވީަސލަތީަކ  މުވަާޞލީާތ  ވަރުގަދަ  އެންމެ 
ތެރޭގިައ  ަސބަބުތަކުގެ  ޖެހޭ  ފަޚުރުވިެރވާން  ިދވިެހބަހެވެ. އަޅުގަނޑުމެން 
ިމީއ ިހމަނަން ޖެހޭ ަސބަބެކެވެ. ިމ މިުހންމު ވީަސލަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ޖެހެއެވެ. ިއނާްސނުން  ކަންބޮޑުވާން  ގެއިްލދާނީެތ އަޅުގަނޑުމެން  އަތުން 
ކަންބޮޑުވީަނ  އިުވިހނގިައދާނީެތ  ބްަސބްަސ  ބައެއް  އުޅޭ  ވާހަކަދައްކިައ 

އަޅުގަނޑުމެން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.
ކަލްޗަރަލް  އެންޑް  ަސިއނިްޓިފކް  ނަޭޝންްސ  ޔުނިައޓެޑް   
އޯގަނިައޒަޭޝން (ޔުންެސކޯ)ިއން  1967 ވަނަ އަހަރުގެ ެސޕްޓެމްބަރު 
ދުވަހުގެ  ިލޔަނިްކޔަންދަތުމުގެ  ބިައނަލްއަޤްވީާމ  ދުވަހު  8ވަނަ  މަހުގެ 
ނަމުގިައ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަން ފިެށއެވެ. ބޭނުމީަކ ކޮބިައތޯއެވެ. ިއނާްސީނ 

ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމް، އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމް، އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ

ތަރައީްޤއަށް ޓަކިައ، އިަދ ިއނާްސީނ ންަސލު ދިެމއޮތުމަށް ޓަކިައ ތަޢީުލމަށް 
އޮގަނިައޒަޭޝންގެ  ފާހަގަކުރުމެވެ. ިމީއ އެ  ބޮޑުކަން  މިުހންމުކަމުގެ  ދެވޭ 

އެއް މަގަުސދު ވްެސ މެއެވެ.
ިމ ިހާސބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މިުހންމު އެއް ކަމެއް   
އިަދ  ގުޅުމެވެ.  އޮތް  ބަހާ  ިލޔަނިްކޔަންދަތުމާ  އީެއ  ޔީަގންކުރިެވއްޖެއެވެ. 
ތަޢީުލމާ  އެހެންމެ  ހަމަ  އޮތްގުޅުމެވެ.  ދިަރފްަސކޮޅާ  ިއނާްސީނ  ބަހާ 
ިއނާްސީނ ންަސލުގެ ދިެމއޮތުމާ އޮތް ގުޅުމެވެ. ީވމާ ބަހިާއ، އެ ބަހަކުން 
ވާހަކަދައްކިައ އުޅޭ ީމހުންނިާއ، ިލޔަނިްކޔަން ދަތުމާ ިމ އީޮތ ލާމިެހފައެވެ. 
ިމ އެކިަތ އަނެކައްޗަކާ ވަތްކެތް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދެން ބަލަނީްވ ިމ ަސބަބަށް 
ޓަކިައ އިަމއްލަ ބަހެއް ހަމަ އޮންނަން ޖެހޭތޯއެވެ. ޖަވާބު ވަރަށް ކުރެވެ. 
ކޮންމެ  ދަމާތޯއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއަށް  [އާނއެކެވެ.] ަސބަބުތަކުގެ 
ބޭނުންވީަނ  ވަޒަނެއް  ގޯއްޗެއް، ނުވަތަ  އިަމއްލަ  ިދިރއުޅުމަށް  ޢިާއލާއެއް 
އެ  ިލބީުނމާ  ގެއަކުން  ީމހެއްގެ  އެނދެއް  ހެއްޔެވެ. ިނދާލާނެ  ީކއްވެގެން 
ިނމީުނ ނޫންހެއްޔެވެ. އެކަމަކު އެގޮތަކަށް ިހތްހަމައެއްނުޖެހެވެއެވެ. ފުލެޓެއް 
ގޯއްޗެކެވެ.  އިަމއްލަ  ހަމަ  ބޭނީުމ  ބޮޑަށް  ވްެސ  އެއަށްވުރެ  ިލބުންަސ 
އިަމއްލަ  ިމިނވަންކަމިާއ،  އިަމއްލަ  ިއނާްސނާގެ  ހެއްޔެވެ؟  ީކއްވެގެން 
ބައަްސިއ، އިަދ އެހެން  ީމހަކު  އެހެން  ޙައްޤުތަކިާއ، ޒީާތ މައަްސލަތަކާ 
ީމހަކަށް ދައްކިައހަދަން ބޭނުންނުވުމިާއ އިަމއްލަ ިމިނވަންކަމަށްޓަކިައ ިތމާގެ 

ިހތުގެ އެދުން އެދެމުންދާ ިމންވަރެވެ. 

ިމ ދެންނީެވ ވަރަށް އާދިައގެ ކުޑަކުޑަ ިމާސލެކެވެ. އެހެނީްވމާ   

މާދީަރބަހިާއ ޤައުމާ ވްެސ ިމ އީޮތ ިމ ގުޅުމެވެ. ިމ ކުލުނެވެ. ިމ ލޯތްބެވެ. 

ޤައުމުގެ  ބައެއްގެ  އެ  ިހމެނީޭނ  ހަލާކުވިެދއުން  ނިެތ  ބްަސ  ބައެއްގެ  އެ 

ޤައުމުވީާނ  އެ  އޭރުން  ކަމަކަށެވެ.  ކަހަލަ  ވިަކކޮށްލުން  އަނގުން  އެއް 

ނުކުޅެދޭ ޤައުމަކަށެވެ. ޚާއަްޞ އީެހއަށް ބޭނުންވާ ޤައުމުތަކުގެ ިލްސޓަށް 

އެހެން  ބަދަލުވަމުން،  ހާލަތު  ނީަތޖާއީަކތޯއެވެ.  ކަށަވަރެވެ.  އަރާނެކަން 

ީމހުންގެ ނުފޫޒު ގަދަވަމުން އެހެންބައެއްގެ ނުފޫޒިާއ ބާރުވިެރކަމުގެ ދަށަށް 

ދާން މަޖުބޫރުވުމެވެ.

ވްެސ  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހު  މާދީަރބަހުގެ  ިމއަދު،  ީވމާ   

އެއްޗެއް  ބައެއްގެ  ވިަކ  ބަހީަކ  ިޚޔާލުކޮށް  ދޭތެރޭ  ބަހާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކަމުގިައ ހަދިައފިައ އެ ބަޔަކަށް ދެރަކުރަން ބަހަށް ިހތުހިުރގޮތެއް ހެދުމުގެ 

ޤައީުމ  ިދވީެހންގެ  ހިުރހިައ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަހީަކ  ދޫކޮށްލިައ  ރޫޙު 

ބްަސ  ިދރުންދެވޭނެހިައ،  ބަހަށް  އިަދ  ދެކެމާތޯއެވެ.  ތިަރކައެއްކަމުގިައ 

ތަރައީްޤކުރެވޭނެހިައ މަގުތައް ކޮށިައ އިަލކޮށްގެން، އިުވގެންދާ ބްަސބަހުގިައ 

ހުންނަ ިސފަތަކެއް ިދވިެހބަހާ ގިުޅފިައވާ ނަމަ އެ ިސފަތައް ނިެތކޮށްލެވޭތޯ 

މަަސއްކަތް ކުރަމާތޯއެވެ. 

ބަިއަނލްއަޤްވީާމ މަާދީރބަހުގެ ުދވްަސ 2009 
- ކިަށމާ އަޙްމަދު ާޝިކރު -

ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒު 

   ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމް، އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ 

         މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ 

ިމއަދީަކ ބިައނަލްއަޤްވީާމ މާދީަރބަހުގެ ދުވަހެވެ. ޔުންެސކޯގެ ިނންމުމެއްގެ މިަތން ދިުނޔޭގިައ    

ބްަސ  މާދީަރ  އެބައެއްގެ  ބަޔަކުވްެސ  ކޮންމެ  ިމގެންދީަނ،  ފާހަގަކުރަމުން  ދުވަހެއް  މާދީަރބަހުގެ  އަހަރަކު  ކޮންމެ 

ބޮޑު  ިމހިައ  މާދީަރބަހާމެދު  ގެނައުމަށެވެ.  ަސމާލުކަމަށް  އެންމެންގެ  މިުހންމުކަން  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ރައްކާތިެރކޮށް 

ަސމާލުކަމެއް ދޭންޖެހީެނ ީކއްވެގެންތޯއެވެ؟ އީެއ މާދީަރބަހީަކ ހަމައެކިަނ މުވަާސލާތުކުރުމުގެ ވީަސލަތަކަށް ނުވީާތއެވެ. 

އެކުވެ  ިފކުރާ  ިވްސނުމިާއ،  އާދަކާދައިާއ،  ވެށްޓިާއ،  އެބައެއްގެ  ިއތުރުން  ވީަސލަތެއްގެ  މުވަާސލާތުކުރުމުގެ  އީެއ 

ލާމިެހފިައވާ އަގުހިުރ ތިަރކައަކަށްވީާތއެވެ. ބަހެއް އިުވ ނިެތ ިހނގައްޖެނަމަ ދިުނޔެއަށް ގެއިްލގެން އެ ދީަނ ދިުނޔޭގެ 

ަސޤީާފ ތިަރކިައގެ ތެރިެއން ބައެކެވެ. 

ިމއަދު ބިައނަލްއަޤްވީާމ މާދީަރބަހުގެ ދުވްަސ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުން ދިާއރު އަޅުގަނޑުމެންގެ    

މާދީަރބްަސ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިުނޔޭގިައ  ބަވަނަވަމުންދާ  ިވްސނާންޖެހެއެވެ.  އެބަ  ފުންކޮށް  ވަރަށް  މާދީަރބަހާމެދު 

މަރިުވޔަނީުދ، ރައްކާތިެރކޮށް، ދަމަހައްޓިައ، ކިުރއެރުވުމަށް އެބަ މަަސއްކަތްކުރާންޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްަސ 



 -
- ޙަުސިއން ަޞލާޙުއީްދން -

 

ިދވިެހ ބަްސ
މަާދީރބަްސ: އޭގެ މާަނ އާިއ ޙީަޤޤަތް

- ޢަބްދުލްޢީަޒޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު -

ީމހުންގެ  އިޮޅފައެވެ. ބައެއް  ވީަނ ިހާސބަކަށް  ީމހުންނަށް  ބައެއް  ޙީަޤީޤ މާނަ  މާދީަރބަހުގެ   

ނަޒަރުގިައ މާދީަރބަހީަކ އެ ީމހެއްގެ މިައންބަފިައންގެ ބަހެވެ. މަންމަޔިާއ ބައްޕަގެ ބަހެވެ. ނަމަވްެސ 

މާދީަރބްަސ މާނަކުރެވީެނ އެޔަށްވުރެ މާ ފުޅާ ދިާއރާއެއްގައެވެ.

ެސކަންޑް  ލެންގިުވޖިާއ  (ފްަސޓް  ބްަސ]  [ދެވަނަ  ބަހިާއ]  [ފުރަތަމަ  ފަހަރު  ބައެއް   

އެނގޭ  ދެން  ބަހިާއ  އެނގޭ  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  އަހުލުވިެރޔާއަށް  ބަހުގެ  ބޭނުންކުރީަނ  ލެންގިުވޖް) 

އިެކ  ީމހަކަށް  އެ  ބަހީަކ  ިތންވަނަ  ބަހިާއ  ދެވަނަ  ބަހިާއ  ފުރަތަމަ  އޮޅުނިްފލުވިައިދނުމަށެވެ.  ބްަސ 

ބަހުގެ ހުނަރުތައް އެނގޭ ިމންވަރުގެ ތަރީުތބު އަންގިައިދނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މަފުހޫމުތަކެކެވެ. ބައެއް 

ފަހަރު ޤައީުމބްަސ ނުވަތަ ރަށުބްަސ (ނިޭޓވް ލެންގިވޖް) ބޭނުންކުރީަނ އެ ތަނެއްގިައ އެހެން ދެވަނަ 

މާނިައގައެވެ. މާދީަރ ބަހީަކ  ބަހުގެ  މިައގަނޑު  ބޭނުންކުރާ  ވާހަކަދެއްކުމަށް  އެންމެން  ނޭނގޭ  ބަހެއް 

އެ ީމހަކު އުޅެ ބޮޑުވާ ގޭތެރިެއން (ޢާއްމު ގޮތެއްގިައ) މަންމަގެ ފަރާތުން ދްަސވާ ބަހެވެ. ދެބަހަކުން 

ބްަސ ވްެސ ިހމިެނދާނެއެވެ.  ގޮތުގިައ ދެ  މާދީަރބަހުގެ  ކުއްޖެއްގެ  ޢިާއލާއެއްގިައ ބޮޑުވާ  ވާހަކަދައްކާ 

ބައެއް ބްަސވާރުން ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގިައ [މާދީަރބަހީަކ އެ ީމހަކު އުޅެ ބޮޑިުވ ގޭތެރިެއން ޅަފަތުގިައ 

ފުރަތަމަ ދްަސވެ، ރަނގަޅަށް އެނިގ ހަނދާން ހުންނަ ބަހެވެ.]

ބްަސކަމުގިައ  މަންމަގެ  ީމހެއްގެ  އެ  [މަދަރޓަންގ]އީަކ ކޮންމެހެން  [މާދީަރބްަސ] ނުވަތަ   

ދިަރފުޅު  ިލބޭ  ކާވިެނކޮށްގެން  ީމހަކު  ދެ  ވާހަކަދައްކާ  ބަހަކުން  ދެ  ިމާސލަކަށް  ނުޖެހެއެވެ.  ވާކަށް 

ގޮވިައގެން ިފިރީމހާގެ ރަށަށް ިހޖުރަކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގިައ އެ ކުއްޖަކަށް ފުރަތަމަ ބަހެއްގެ ގޮތުގިައ 

ދްަސވީާނ އެ ިދިރއުޅޭ ތަނެއްގެ އަހުލުވިެރންގެ ބަހެވެ. ިމާސލަކަށް އުތުރުކަރިައގެ އަންހެނުން ރާއްޖޭގެ 

ިފިރހެނުންނާ ކާވީެނގެ ގޮތުން ގިުޅގެން ިލބޭ ދިަރން ިދވިެހރާއްޖޭގިައ އުޅެ ބޮޑުވާނަމަ އެ ކީުދންނަށް 

އެ ކީުދންގެ ފުރަތަމަ ބަހަކަށް (މާދީަރބަހަކަށް) ވީާނ ިދވިެހ ބަހެވެ. އިަދ ބޭރު ކަރައެއްގެ ދެމިަފިރންގެ 

ނަމަ  ިދިރއުޅޭ  އެކު  ިދވިެހ ޢިާއލާއަކާ  ިޒޔާރަތްކޮށް  ޅަފަތުގިައ ރާއްޖެއަށް  ވަރަށް  ދިަރފުޅުގެ  ތުއްތު 

އެ ކުއްޖަކަށް ިދވިެހބަހިާއ މިައންބަފިައންގެ ބްަސ ހަމަ އެއްވަރަކަށް އެނިގ ދްަސވެދާނެއެވެ. ިމ ފަދަ 

ޙާލަތްތަކުގިައ އެ ފަދަ ކީުދންގެ މާދީަރބަހަކަށް ދެ ބްަސ ވްެސ ވެދާނެއެވެ.

ބައެއް ޤައުމުތަކުގިައ [މާދީަރބްަސ] ނުވަތަ މަދަރޓަންގ ބޭނުން ކުރެވީޭތ ފެންނީަނ އެ ބަޔެއްގެ   

ގޮތުގިައ ިއނިގރިޭސބްަސ  ބަހެއްގެ  ިސންގަޕޫރުގިައ ފުރަތަމަ  ިންސބަތްކޮށެވެ. ިމާސލަކަށް  ންަސލަށް 

ވާހަކަދެއްކީޭނ  ިންސބަތްކޮށް  ީމހުންނާ  އެ  ނަމަ  ީމހެއް  ދިަރކޮޅުގެ  މެލޭ  ފަރުދީަކ  ވިަކ  ބޭނުންކުރާ 

އިައިރްޝ  އަޔަރލޭންޑްގެ  ިންސބަތްކޮށެވެ.  އަށް  [މެލޭ]  މާދީަރބްަސކަމުގިައވާ  ދިަރކޮޅުގެޢާއްމު  އެ 

ދިަރކޮޅުގެ ީމހެއްގެ މާދީަރބަހީަކ ިއނިގރިޭސކަމުގިައ ިވޔްަސ އެ ފަދަ ީމހުންނަށް ިންސބަތްކުރެވީެނ އެ 

ދިަރކޮޅުގެ ބަހަށެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ބަހަށެވެ. މާދީަރ ބަހުގެ މާނަކަމަށް ިދވިެހބްަސފޮތުގިައ [ިތމާގެ 

އިަމއްލަ ބްަސ] ކަމުގިައ އޮންނީަނ ިމ ަސބަބުތަކާ ހުރެ ކަމަށް ވުން އެކީަށގެންވެއެވެ.

ދޮރޯށްޓެވެ.  މަޢުލޫމާތުގެ  ިޢލްމިާއ  އީެއ  އެހީެނ  އެއްޗެކެވެ.  މިުހއްމު  ވަރަށް  މާދީަރބަހީަކ   

އެންމެ ޅަފަތުއުްސރެ، އޭނާގެ ިހތުގިައ ިޚޔާލިާއ ުޝޢޫރުތައް އުފިެދގެން އަންނީާނ މާދީަރބަހުންކަމަށް 

ބްަސވާރުން އެއްބްަސވެވަޑިައގަންނަވައެވެ. އިަދ މާދީަރބަހަށް މޮޅުވެ ކިުރއަރިައިދޔުމީަކ އެހެން ބްަސތައް 

ދްަސކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޭަސހަވެގެންދާ ކަމެއް ވްެސ މެއެވެ. ީވމާ ކިުދންގެ ޅަފަތުގިައ ކުއްޖާގެ 

ަސމާލުކަން  މާބޮޑަށް  ބަހަކަށް  އެހެން  ނުދިެވ  ަސމާލުކަން  ިއތުރުކުރުމަށް  ހުނަރުތައް  މާދީަރބަހުގެ 

ނީޫނ ނުވާނެއެވެ. ިމާސލަކަށް  ހުރަހަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެޅޭ  ތަޢީުލމަށް  އީެއ ކުއްޖާގެ  ނަމަ  ދިެވއްޖެ 

ިދވިެހންގެ މާދީަރބަހުގެ އަހުލުވިެރ ކުއްޖަކަށް ިދވިެހބްަސ ހެޔޮ ގޮތުގިައ ދްަސކޮށިްދނުމަށް ަސމާލުކަން 

ނުދިެވ، ިދވިެހ ބްަސ އެނގޭނެކަމަށް ބަލިައގެން ބޭރުބަހެއް ދްަސކޮށިްދނުމަށް ހަމައެކިަނ ަސމާލުކަން 

ދިެވއްޖެ ނަމަ، އެ ކުއްޖަކަށް ދެ ބްަސ އެނގުނުކަމަށް ިވޔްަސ އެ ދެބަހުން ކުރެ އެއްވްެސ ބަހަކަށް 

އޭނާ މޮޅުވެ، ކިުރއަރިައިދޔުމަށް ދިަތތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. 

އެ  ނަމަ  އެދޭ  ިދޔުމަށް  ކިުރއަރިައ  ކުއްޖަކު  ގޮތުން  ިޢލީްމ  ހުރުމާއެކު،  ިމހެން  ކަން   

ކުއްޖެއްގެ މިައން ބަފިައންގެ މައްޗަށް ލިާޒމުވެގެންވީަނ މާދީަރބަހަށް ކުއްޖާ އަހުލުވިެރކުރުމަށް ޚާއަްޞ 

ަސމާލުކަމެއް ިދނުމެވެ. ދެވަނަ ބަހެއް ދްަސކޮށިްދނުމަށް މަަސއްކަތްކުރުން އަންނަން ޖެހީޭނ ިއްސކަންދޭ 

ިމ  ފޭަސހަވީާނ  ކިުރއަރިައިދޔުމަށް  ތަރައީްޤވެ  ިފކުރު  ިޚޔާލިާއ  ކުއްޖާގެ  ދެވަނައަށެވެ.  ތަރީުތބުން 

ބޮޑުވެ  ިމ ިދވިެހރާއްޖޭގިައ އުފަންވެ  އުޅޭ  ބްަސމޮށެ  ިދވިެހބަހުން  ގޮތުގައެވެ. އެހެނީްވމާ، އެންމެން 

ނިުދނުމަށް  ިވޔަ  ބަހެއްކަމުގިައ  އެހެން  ނޫން  ިދވިެހބްަސ  މާދީަރބަހީަކ  ކުއްޖެއްގެ  ކޮންމެ  ިދިރއުޅޭ 

މިައންބަފިައން ަސމާލުކަން ިދނުމީަކ ވަރަށް މިުހއްމުކަމެއްކަމުގިައ ދަންނަވިައލާ ިހތް ވެއެވެ.

ބަހެވެ.  ިތމާގެ  އީެއ  ބަހެއްނޫނެވެ.  މަންމަގެ  ިތމާގެ  ހަމައެކިަނ  ބަހީަކ  މާދީަރ  އާދޭހެވެ!   

ިތމާގެ އިަމއްލަ ބަހެވެ. ިތމާއަށް ޅަފަތުގިައ ދްަސވެ އެނގޭ ިތމާގެ މިައ ބަހެވެ. ިތމާގެ ިހތުގިައ އުފެދޭ 

ިޚޔާލިާއ ުޝޢޫރުތައް އެ ބަހަކުން އުފިެދގެން އަންނަ، ިތމާގެ މިައގަނޑު ބަހެވެ. ިތމާ ބޮޑުވެ ިދިރއުޅޭ 

މުޖްތަމަޢުގެ އަހުލުވީެރންގެ އްަސލު ބަހެވެ. އީެއ ިތމާ އެ ބަހަކަށް ކިޮށވެއްޖެ ނަމަ ިތމާގެ ިޚޔާލިާއ 

ިފކުރު ހާމަކުރުމުގިައ ދިަތތަކެއް ިދމާވާނެ، ިތމާގެ އިަމއްލަ ބަހެވެ. ިތމާގެ އަހުލުވީެރންގެ ބަހެވެ. ިތމާގެ 

މާދީަރބަހީަކ އީެއއެވެ.

ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވްެސ، އެބައަކު މޮށޭ  ބަހެއްނެޔެ  ދެރަނުވޭ 
ާ އޮންނަ ިއރު މޭރުން ވެދާހެން، ށިޭނކަން  ހަމަ އައަްސވ   

އެންމެހިައ  ބްަސތައްމެ  ވިާހނދު  މުޢިުޖޒާތެއްކަމު  މީުޅން 
ާ ފެންނަ  ީކިރިތ ވަންތަކަން،  ރައީްބގެ  އަބަދަށް ދައްކަވ   

ް އެންމެހިައ     ިއނާްސންތަކުން ވީާތވެ    ޚުލަފާއުލިްއލާހ
ހުންނަ   ނަފުްސއްނިާޠޤާ   އުފުލާ  އަމާނާތް   ދޭހަވާ    

ބްަސބީަހ  ީމހުން  ހަދާ  އެއްޗެއް   ބަލަގަ  ނޫނޭ   ތެދޭ 
އްަސތަ!  އްަސތާ!  ޤުދުރަތުގެއޭ  އެއްޗެކޭ ހަމަ ިހންގަވާ    

ާ އޭގެ   މައްޗަށް   ީމހަކަށް   ބާރެއް   ނުދެއްކޭނެއެ  ިހލ
ހޭ  ހީަށގިައ   ބުއިްދވާ ނަމަ،   ށޭވެ ކަނީްދ  އައަްސވާ    

ީމހުނަށް   ވިެދދާނެ  ކަމީަކ   ހޯދުމޭ   ދްަސކޮށް  މޮޅަށް 
ީހއެ ވިެތގެން  އުނގިެނ އުޅުމުން އޭގެ ހިުރތައް ިޢދްޤަވާ    

އުނގިެނ  ދްަސކޮށް އުޅުނު ވަރަކުން ކިުރ އަރާނެއެ ބްަސބަހަށް 
ނުގިެހފްަސ ހޯދިައ ބަލިައ، ބްަސތައް ބިުގްސ މަގުތައް އެވާ    

އިައ ގޮތާ މެދު   ބްަސ   ިއހުއުްސރެ  ިވްސނުމޭ  ފަރުވާއީަކ 
ލިައބަ ހޯދިައ، ބަހުގެ މަގު އިެކ  ދާވަރަށް އެނިގ ވާނުވާ    

ިދވިެހަބްސ

ފުރެއެމެންގޭ މިައދީަރބްަސ  އެކުވެގެންވެއެ  އުފިެދގެން 
ާ ކުރިެވދާ ިހނދު ިފކުރު ިގނަ ބްަސ އެއްވެގެން ަޝރްޤަށް ިމވ   

ެސނިްސިކރްތާ، ޕިާލޔާ ިސންހަޅަ  ތަމަޅަ ފެނެއޭ ިނކަން 
ފެންނަހެން   ޢަރީަބގެ  ބްަސތައް  ފިާރީސޔާ   ޕްުޝތުވާ    

ހަމަ އެފަދިައން ހުރެދެއޭ ޔޫރަޕްގެ ބްަސތައް ވްެސ ިލބޭން 
ނަމަ ބަލިައ ހޯދިައ އުޅިެފ  ކަތަކަށް ރަނގަޅު  ހަމަ ބުއިްދވާ    

ަބްސތަކުގެ ަބިއތައް 

ކޮންމެ ބަޔަކުގެ ބްަސމެ ބިެހގެން ވާކަމަށް ވެޔެ ިތން ބައަށް 
އޮންނަ ގޮތް ރަނގަށް ބަލާ ިއރު، ީއިމ ތެދެ އަދު ދަންނަވާ    

ނަންތަކާ  ކަންތައް ވެޔޭ  އްަސލެއް  ކަމަށް ބަހުގާ ިހނގާ 
އަންނަ ިތންވަނަ ބިައކަމަށް ވެޔެ އަކުރުތައް އިެކ މާނަވާ    

ނަންތީަކ  މިަތވިެރވެގެންވާ  ބްަސތަކޭ  އެއްޗެއް  އެނގޭ 
ކަންތަކާ ވިަކވާ  ގޮތުން ނިެތ  ވިަކ  ޒަމާނެއް  ދޭހަވާ    

ކަންތީަކ  ބްަސތައް  ކަމަށްވެޔެ   އޭތެރޭގިައ  އެކުލެވޭ 
އަންނިަނިވ  ވެއަތިުވ  ޒަމާނުގެ  މާނަ ިއރުގިައ  ބައްލަވާ    

ކިައިފ ިއއްޔެ، އަރާނެ މާދަން، ވެއްޖެ  ވާނެޔެ  ިހތްއުފާ 
އިައ ދުވަހަކުން މާލެ ިދޔަ ީމހުން  ިނކަންށޭ  ހުންނަވާ    

ާ ނޫނު ުސކުނާ ށިަވޔީަނ، ނަންތަކު  ތެރޭގިައ ވެދެ ިހނގ
ދޫނުކޮށް ގުޅުވިައމެ ގިަވޔިަނ ފުށަތު ިފިލ ޖިެހގެން  އެވާ    

ފަކުރު ނިެތ ބުނަމޭ ިފކުރުކޮށް، އެކުލަވިައ ޅެންބަހު ތެރޭ 
އަކުރުތައް ވެޔެ މާނައެއް ނެތް އެއްޗަކަށް ިހނދު އެކިަނވާ    

ގޭގިެއން ދާ ބިަދގެއަށް  އަންހެން  ކީުދންނަށް ކެއްކުމަށް 
ހޭހަމެއް   ކުރުމޭ  މީޮޅ،  ީހވިާގކަން  ދެކެފިައ  އެވާ    

ފަުށތުިފިލޖިެހގްެނވާ ގިަވަޔިނ

ނަންތަކާ އިަދ  ކަންތަކާ  ގުޅުވާ  އަކުރުތައް  ހުންނީަނ 
އަންނަހެންނޭ  ިމބިުނ ބްަސބަހުގިައ ތެދޭހެން  ދުރުނުވާ    

ގެހިެވގެންވާ  ފުށަތިުފިލ  ގިަވޔިަނ ވެޔޭ  ހަމަ  ގުޅުވުމަށް 
މެހިެވދާ ިހނދު  ނަންނަމަށް އެނިގ ދޭހަ ގޮތަކަށް  މާނަވާ    

ިމ ބިުނ ގިަވޔިަނ އޮންނީަނ ހަމަ ފޮރިުވގެންނޭ ިގނަ ިހނދަށް 
ިލބުނު  ގޮތަކުން  ކުރުކުރީާތ،  ބަހުގެ  މޭރުން  ދޭހަވާ    

ބަކިަރމްަސ  ގިެރމަހުގެ  ތާޒާ  މްަސކީަނ ނަމަ އާދަކޮށް 
ހަކަވެދާނެއެ ދެރަ އެ ހިަށގަނޑު ިޞއްޙަތެއް ިލިބގެންނުވާ     

ރުއްވަކަރު  މޮޅުވާނެޔޭ  ގޭގޭގެ  ކަންތައް   ކޮށް އުޅޭން 
ކުއްޅަވަކު ހުތް  ތޫނުވާނެއެ  ިބިލމަގަށް ވުރެ  ދޮންނުވާ    

ވަޅުފެނަށް  ވުރެ  މޮޅުކަމަށް  ިކއީަނ  އަބަދު  ވާރޭފެނޭ 
ކަޅުއޮށިަނފަތް   ދެރަނުވާނެއެ   ތާކު ޖެހުމަށް  ފާރުވާ    

ިމ ބިުނ ގިަވޔިަނ  ފޮރިުވގެންވުން  ހެއުނުވާ ގޮތްތައް ވެއޭ 
ިއބްނު މާޫސ ބިުނ ގޮތުން، ނަންތައް ގުޅިާއރު ހަމަ ނުވާ    

ރްަސކަމުގެ ިޢއްޒަތުގެ ކަންތައް ނޭނގުންަސ މަ ިހތުން ތެދޭ 
ާ ދްަސނުކޮށް ީދނުގެ ޙުކުމްތައް ިތބެގެނެއް ނެޔެ ހެޔޮނުވ   


