
ރަިއވަރެއް  ބަހުންވެްސ   12 ބަހުން   10 ނޯވެއެވެ.  ިހފެހެއްިޓފައެއް 

އޮވެދާނެއެވެ.ް

”ބޮޑު ތާީހދު“ން:”ބޮޑު ތާީހދު“ން:

ދުވާވެްސ ހެއްދެީވ ރެިއ  އަންމާ ބަޢުދުު ނާިތ ދަން   

މުވާ އަލަ އެންމެނަށް ކަލަކު  ނަންގެން ިމ ތެދު ބަހެކެ ީކވާ  

ނުވާ ކަލާނގެ ދަިރކަލަކު  ރައްީބ މާތް ކަލަީކ ވާ   

ޔާރައްބަ ަސއްިޔީދ އޭ ދުިނޔަ ވަހެކެ ދެ ދު   

ޢާދު އަޅުގަނޑު ިމ ކުރަީނ  ލޭިހ ހަމަ ނެިތދާިށ ތެދު   

ނާިއ ހުރެ ިއްސލާންީދ  ދޭހަކަޮށް ރުންކުރެން އެދު   

ތާީހދު ހަކު އަހާ ީމ    ު ފޭ މުރުވެ ފާފަިއން ވެދ

ހާދަތް ދުލަށް އަޅުއްވާ ަސ    ު ހޭނުބަިއ ގަންނާިތ ނަން އ

ލާމަތް ފާން ކުރަވާ ަސ    ު ޅޭނެންޏާިއ ީދނަށް އ

ިމއަދަީކ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޅެންވެީރންގެ ދުވަހެވެ. ިމއަދު ޖަނަވަީރ 15   

ވަނަ   1989 އަންނަީނ  ިމ  ފާހަގަކުރަމުން  ގޮތުގަިއ  ދުވަހުގެ  ޅެންވެީރންގެ 

އަހަރުން ފެިށގެންނެވެ. 

ޅެންވެީރންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަީކ، ިއހުގެ ޅެންވެީރންގެ   

ިޒކުރާ އައުކުރުމާިއ ިމހާރުގެ ޅެންވެީރންނަށް ިހތްވަރު ިދނުމެވެ. އަދަިބއްޔާތުގެ 

ތެރެިއން އެންމެ ފަށުިވ އެއް ފަންނާނު ކަމުގަިއވާ ޅެންވެިރކަން ކުިރއެރުވުމަށް 

ިހތްވަރު ިލިބގަތުމެވެ. 

ގޮތުގަިއ  ދުވަހުގެ  ޅެންވެީރންގެ   -  15 ޖަނަވަީރ   - ިމއަދު   

މަްޝހޫރު  ތާީރޚުގަިއ  ފަހުގެ  ދުވަހަީކ  ވަނަ   15 ޖަނަވަީރ  ފާހަގަކުރެވެީނ، 

ޅެންވެިރއެއް ކަމުގަިއީވ ިއބްރާީހމް ިޝހާބުު ދެިމއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްިވ 

ދުވަްސކަމަށް ވުމާއެކު، އެ ާޝިޢރުގެ ހަނދާންތައް އާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

ިދވެިހ ޅެންވެީރންގެ ތެރެިއން: 

އެދުރު ޢުމަރު މާފަތްިކލެގެފާނު    
ިހޖުރަިއން  މާފަތްިކލެގެފާނަީކ  ޢުމަރު  އެދުރު  ޅެންވެިރޔާ  މަްޝހޫރު   
ޅެންވެިރކަން  އޭނާގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  އުޅުއްިވ  ތެރޭގަިއ  ޤަރުނުގެ  ވަނަ   12
މަްޝހޫރުވެފަިއ ވަީނ އޭނާ ހައްދަވަިއފަިއވާ ”ބޮޑުތާީހދު“ ރަިއވަރު ފޮތުންނެވެ.

އެދުރު ޢުމަރު މާފަތްިކލެގެފާނުގެ ބޮޑުތާީހދަީކ، ިއްސލާމްީދނުގެ ޢަީޤދާތަކާިއ 

އާިޚރަތްދުވަހުގެ  ވާހަަކަތަކާިއ،  ބޭކަލުންގެ  އަްޞޙާބު  ނަީބބޭކަލުންނާިއ 

ވާހަކައާިއ، ހެޔޮ ނަޭސހަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވަިއލަިއފަިއވާ ފޮތެކެވެ. 

އެ ފޮތުގަިއ 445 ރަިއވަރު ިހމެނެއެވެ. ިމ ރަިއވަރުތައް ހައްދަވަިއފަިއވަީނ 

ތާީރޚަށް  ިދވެިހބަހާިއ  ތެރޭގައެވެ.  އަހަރުގެ  ވަނަ   1150 ިހޖުރަިއން 

ވަީނ  ފޮތް  ިމ  އަހަރު  ވަނަ   2006 މަރުކަޒުން  ޤައުީމ  ިޚދުމަތްކުރާ 

ާޝިއޢުކޮަށްފައެވެ. 

އެކުލަވަިއލެއްިވ  ބޮޑުތާީހދު  މާފަތްިކލެގެފާނު  ޢުމަރު  އެދުރު   

ދުވަްސވަރަކަށް  ނެތް  ވަީސލަތް  ޗާޕުކުރުމުގެ  ރާއްޖޭގަިއ  ދުވަްސވަރަީކ 

ވުމާއެކު ިމ ފޮތް ނަގުލުވަމުން އަިއްސފަިއވަީނ އެިކ ީމްސީމހުުންގެ އަތުން 

ރަިއވަރުތަކުގަިއ  އެ  އަިއިއރު  ިމ ޒަމާނަށް  ިލޔެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން 

ވަނަ   2006 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ހުިރކަމަށް  ކުށްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް 

ަޞއްޙަކަމަށް  އެންމެ  ިލބުނު  ވަގުތު  ޗާޕުކުރެވުީނ އެ  ިމ ފޮތް  އަހަރު 

ކުށްތައް  ބެލެވުނު  ކަމަށް  އަތުކުށް  ބަލަިއގެން  ކޮީޕ އަްސލަކަށް  ފެނުނު 

ިއްޞލާޙުކޮށްގެންނެވެ.

ދުިނޔޭގަިއ  ޅެންވެިރކަމުގެ  މާފަތްިކލެގެފާނަީކ  ޢުމަރު  އެދުރު   

ބުނެވޭގޮތުގަިއ  ބޭފުޅެކެވެ.  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ވެްސ  ރޮނގަކުން  އެހެން 

ިހފެހެއްޓެިވ  އަދަދު 3 ބަހަށާިއ 6 ބަހަށް  ބަހުގެ  އޭނާއަީކ ރަިއވަރުގެ 

އަދަދެއް  ވަިކ  ބަހުގެ  ރަިއވަރުގަިއ  ކުީރގަިއ  އޭގެ  ޅެންވެިރޔާއެވެ. 

ޅެްނވެީރްނގެުދވަްސ ޅެްނވެީރްނގެުދވަްސ 20102010



ިމ މުިހންމު ތެދުވުން ިދވެިހލަވަ ތެދުވުމުގަިއ ިޝހާބު ވަރަށް ބޮޑު   

ބައެއް ިހއްާސ ކުރައްވަިއފަިއި  ވެއެވެ. ހަމައެކަިނި ލަވަހެއްދެވުމަކުން 
ލަވަ  ީރިތ އަޑުފުޅުން  އެ  ނުކުމެވެޑަިއގެން  ތެރެއަށް  ނޫޫނެވެ. ީމހުންގެ 
ހަތަރު  ހަކުރާގޭގަިއ  ތެދުކުރައްވާށެވެ!  މެއެވެ.  ވެްސ  ިވދާޅުވުމުން 
ލަވަިކޔުންތެީރންގެ  މާފަންނު  ިއރު  ގެންިދޔަ  ލަވަިކޔަމުން  އަވަށުީމހުން 

ތެރެިއން އެއް ިކޔުންތެިރއަީކ ިއބްރާީހމް ިޝހާބެވެ. 

ިގނަ  ވަރަށް  ތެރެއަށް  ިދވެިހއަދަިބއްޔާތުގެ  ިޝހާބު  ިއބްރާީހމް   
ކޮންމެ  އެިއން  ވެއެވެ.  އެއްކޮށްދެއްވަިއފަިއ  ލަވަތަކެއް  އަދަދެއްގެ 
ލަވައެއްގަިއވާ ޤައުީމ ރޫޙުގެ ހޫނުކަމުން އަހާ ީމހުން ިސިހ ިފިހ ދާ ވަރު 

ވެއެވެ. 

ިމ ދެންނެިވ ބަހުގެ ތެދުކަން ދައްކަިއލުމަށް ޓަކަިއ 1360 ވަނަ   
ހެއްދެިވ  ތާީރޚުގަިއ ިޝހާބު  5 ގެ  މަހުގެ  ޘާިނޔާ  ޖުމާިދއް  އަހަރުގެ 

ލަވައެއް ބައްލަވަިއ ލައްވާށެވެ! 

” ބާރެއް ލަިއ  ކަންނެތްކަން ިފލަިއ   
ދާނޭ ހެން އެންމެން ދާށޭ ގުލްޒާރަކަށް     

ބޯދާ  ގޮތްތައް ދޫކޮށްގެން ީހވާިގކަން   
ހޯދޭތޯ  އެންމެން  ދާށޭ ގުލްަޒާރަކަށް     

ޤައުމަށް  މަންފާ ހޯދޭނޭ މަިއދާނުގަިއ،   
ޗާލޫކަން  ދައްކަން ދާށޭ ގުލްޒާރަކަށް     

ރޯީދނޭ ޤައުީމ ގޮތްތައް އައުކޮށް އަލުން   
އާލާވާނޭ ހެން  ދާށޭ  ގުލްޒާރަކަށް“      

ފެއްޓެިވތާ  ހައްދަވާން  ިދވެިހލަވަ  ިޝހާބު  ިއބްރާީހމް  ިމީއ،   
ވަރަށް ކުީރކޮޅުގެ ލަވައެކެވެ. ިމ ލަވަިއގެ ތެރެިއން ވެްސ ޤައުީމ ގޮތް 

ދެކެވަޑަިއގަތުން ރަނގަޅެވެ. 

ދެން އެހެން ލަވައަކުން ިދިރއުޅުމުގެ ހަނގުރާމަ ދައްކަވަިއފަިއި   
ވެއެވެ. އާދެ! 

ް ”ކުރުނުކުރާށޭ   ޤައުީމ ިހންމަތ  

ދުރުނުމެވާނޭ  އޭރުން ިނޢުމަތް     
ަ ިރއުޅުީމ ހަނގުރާމ ނޭ ިހއްމަތަަކަިއގެން އުޅޭީނ ިދި  

ކަން ދަނެ، ިދިރއުޅުީމ ހަނގުރާމަ.“    

ދެން ިއބްރާީހމް ިޝހާބު ހަިދޔާ ކުރެއްިވ ބަލާޣާތްތެިރ ލަވަތަކުގެ   
ތެރެިއން ދެއްވަިއފަިއވާ  ިފލާވަޅެއްގަިއި ވެއެވެ. 

”ފަްސީދ އެ ދާ ޒަމާނުން ިޢބްރަތް ިލބޭށެ ވާީނ   
މަްޝހޫރު ނަން ވެދާ ހެން ގަްސތުން މޮޅޭ އެދޭީނ    

ޖާނާ   ިހތާިއ ރޫޙާ  ވާނޭ  ގޮތުންމެ  ތާޒާ   
އާ  ިއޚްިތރާޢު ހޯދަިއ،  ފަިއދާ  ިލބޭށެ  ވާީނ.“   

ދެން އެހެން ވައްތަރެކެވެ. 

”ޖެހޭ  ިމ ތަދު ހަނދުމަ ވާނެ ގޮތްީވ   
ނަީސބު އަިދ  މަދުނުވާ ކަމުންތާ!    

ބަލާށެ    އަަޚުނޭ   ިމ   ކާރުޚާނާ   
ިފލާށެ ިތޔަ  ހުިރ ގޮތުން ިދވާނާ     

އަލާިއ ބާ   ފެންނަީނ    ނަމޫނާ   
ކަލާނގެ ޤުދުރަތުގެ ބޮޑުކަމުންތާ“     

     - މުޙައްމަދު ޖަީމލު ީދީދ - 
        (ފަތްތޫރަ 107 ޞ 29 - 27)

 

ިދވެިހޅެންވެިރކަމުގެ ބަީގޗާގެ ”ގުލްފާމު“ 

  ިއބްރާީހމް ިޝހާބު  

ިއބްރާީހމް ިޝހާބަީކ ... މޮޅު ބަލާޣާތްތެިރ 
”

 

ޅެންވެިރއެކެވެ. އޭނާގެ ޅެންވެިރކަން ިދވެިހލަވަިއގެ 

ފުރަތަަމަ ބުރުގަިއ ފާހަގަކުރެިވފަިއ ވެއެވެ. އެީއ 

ޓަކަިއ  މޮޅުކުރެއްވުމަށް  ފެންވަރު  ިދވެިހލަވަިއގެ 

ޙަަސން  އަލްއަީމރު  ދާިޚިލއްޔާ  ވަީޒރުއް  އޭރުގެ 

ދުވަްސވަރެވެ.  އެޅުއްިވ  ިފޔަވަޅު  ީދީދ  ދު  ފަީރި

އެދުވަްސވަރު ިދވެިހލަވަިއގެ ތެރެއަށް ިއބްރާީހމް ިޝހާބު އެއްކޮށްދެއްިވ 

ިދޔަ  ިއތުރުވެގެން   ތެރެއަށް  ިދވެިހއަދަިބއްޔާތުގެ  މާބޮނިޑތަކަީކ 

މުއްަސނިދ ިތޔާިގކަމެކެވެ. 

ިދވެިހލަވަ އެ ފެންވަރަށް ގެންނެވުމުގެ މަޤުަޞދު ބަޔާންކުރައްވަިއ،   

އޭރު މަޙްކަމަތުއް ދާިޚިލއްޔާގެ ވެިރޔަކަށް ހުންނެިވ އަލްއަީމރު މުޙައްމަދު 

 އަީމން ިލޔުއްވައެވެ. 

އޭރުގެ ިދވެީހން ިކޔަިއ އުޅުނު ލަވަ އޮީތ ނަގާނެ އެީހތެިރޔަކަށް   

ބައެއް  ިތއްބެިވ  ކުިރއަށް  އޭރު  އޮތްވަިއ،  ިމހެން  ބޭނުންވެފައެވެ. 

ފެންވަރެއްގަިއ  ރަނގަޅު  ލަވަ  އުޅޭ  ިކޔަިއ  ިދވެީހން  ބޭފުޅުންނަށް 

ިދވެިހބަހުން ހެދުމަށް ފެިނވަޑަިއގެން އެ ކަމަށް އަމުރުކުރެއްިވއެވެ. އަިދ 

ިކޔާ ތަކެީތގަިއ ޤައުމާިއ ބަހުގެ އަދަބު ކުިރއެރުވުމުގެ ިޚޔާލު ބެހެއްޓުމަށް 

ފެންވަރެއްގެ  މޮޅު  ގޮތުން  ނަީތޖާއެއްގެ  އެވެ.  އަމުރުކުރެެއްިވ  ވެްސ 

ިމީއ  ނެތެވެ.  ަޝއްކެއް  އެވެ.  ނުކުމެއްޖެ  އުފެިދގެން  ިދވެިހލަވަތަކެެއް 

ިދވެިހ އަދަިބއްޔާތު ތެދުިވ ވަރަށް މުިހންމު ތެދުވުމެކެވެ. ިމކަން ިހނީގ 

 ިހޖުރަިއން 1360 ވަނަ އަހަރުގެ ރަޖަބުމަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.


