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   ެސމާިނުރތާރީޚާއި ތިަރކަާއ ބެހޭ 

  ޢައްބްާސ އިބްރާހީމް އަލާްފޟިލް 
  ގެ ރީައސްިދވެހިބަހާއި ތާރީޚްަށ ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މުަރކަޒު

  

  ތަޢާރްަފ 
ތާރީޚާއި ތަރިކައަކީ އޭގެ ސަބަބުްނ އެއް ޤައުމެއް އެފަދަ އެހިެނެހން ޤައުމުތަކާ ތާަފތުޮކްށޭދ 

ލަތްތަކުގެ ތެރިެއން ީސދައްކައިދޭ ވަ'' ޝަޚްޞިއްޔަތު''އެ ޤައުމަކަށް ޚާއްޞަކަނީްދ އެބައެއެްގ . ދާއިރާއެކެވެ
ބައެއްގެ ތާރީޚަކާއި ތިަރކައެއް ެންތަނަމ، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތެރިެއްނ ެއ މުީހން ވަކިކޮށް . ލެަތކެވެީސވަ

ިދެވިހ . ކަންތައްތަކެއް ުނުހްނނެާނއެވެ ،އެ މުީހްނަނކީ ވިަކ ޚާއްޞަ ޤައުމެއްކަްނ ދްައކައިދޭއަދި  ،ާފހަަގކޮށްލެވޭ
ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތަަކށް ބަލައިލާއިރު، ިދވެހްިނ ިދވެހީންގެ ަނުމން ަންނ ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ބަޔަކަށް ވަެފއިވަީނ 

އެތަކެއް ހްާސ އަހަރަުވނެްދން މި ބިމުގަިއ . ިދވެހްީނަންށ ިނސްބަތްވާ ތާރީޚާަކއި ތިަރަކއެއް އޮތީމައިކްަނ ެއނގެއެވެ
  .ކަމުގެ ހެިކތައް ެފްނަންނ އެބަހުއްޓެވެިދވެހްިނ އުޅުނު ކަމާއި މި 

. ތާރީޚީަކ އަބުަދވެސް އުފެެދމުން ދާ އެއްޗެކެވެ. ތާރީޚީަކ ހިނަގއިފިައވާ ކަންކަމުގެ މަޢޫުލމާތެެވ
ރެކޯޑްކުރެވިފައިވީަނ ތާރީޚު ލިޔުމްުނ . މިއަދު ޮއނަްނީނ ތާރީޚްަށ ވަެފއެވެ އުދަވާ އިރު،މާދާަމގެ އިރު އުދަރެހުން 

އަދި އަެބއެއްގެ ތެރަޭގއި ދޫދޫމަތިްނ . އެކި ކަހަލަ ކަރާުދހުގައެވެަދނުގައްޔާއި، ޖަނަވުާރ ހަމުގްައޔާއި، ހިލައާއި މަޢު
އަކުރެއް އުފައްދައަިފއި ުނާވ  .ވުާރތަވަމްުނ ައްނނަ ވާހަކަތަކުްނ މި ތާރީޚްަށ ކުލައާއި ިދރުން ގެނެސްފައިވެެއވެ

މަިފދަ ވާހަކަތައް ިދރާސާކުރާއިރު، އަޞްލު ތާރީީޚ . ވަާހކަތަކުްނެނެވ ޙަޟާރަތުތަކަުގއި ތާރީޚު ވާރުތެަވފައަިވީނ މަިފދަ
  .ހޯދާށެެވއެ ވަާހކައެއްގެ ތެެރިއްނ ހާދިސާތައް ޖެހޭނީ ަފރުވާތެރިކަމާއެކު 

މި ލަފްޒަކީ މި '' ތަކެތި''. ތިަރކައަކީ އެބަޔަކަށް ާކބަފައްިނގެ ަފރާތްުނ ވުާރތަވެފައާިވ ތަކެއްޗެވެ
ތަރިކައިެގ . ބެހޭ ގޮތުން ބޭުންނކުރާއިރު ވަރަށް ުފާޅ މާނައެއްގައި ބޭންުނކުރޭެވ ލްަފޒެކެވެޒަމުާނގައި ތިަރކައާ 

ތެރޭގައި، ޤައުމެއްގެ ތާރީީޚ އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި، ބަހާއި އާދަކާދައާއި ާކބަފިައްނގެ ަފރާތްުނ ވާރުތެަވފިައވާ 
. ޒިކާއި ަލވައާއި ެނުށމާއި ކުޅިވަރުވްެސ ހެިމެނއެވެީމގެ ތެރޭގައި ބޭސްވެރިކަމާއި، މިޔު. ހަުނރުތައް ހިމެެނއެވެ

ީމގެ ތެރޭގައި އެ ތަނެއްގައި ިދރިއުޅޭ ތަކެއްޗާއި، އެ . ޤުދުރަތީ ތަރިކައަކީވެސް ހަަމ މަިފދައިން މުހްިނުމ ބައެކެވެ
އެ . ބައެކެވެރާއްޖޭގަިއަނމަ، ކަނޑުއަޑީގެ ިދރުމަކީވްެސ ީމގެ މުހްިނުމ . މަާހއުލުގެ މަންޒަރުތައްވްެސ ހެިމެނއެވެ
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އަލަށް ކުރެވޭ ކަންތަކާއި، މުުޖތަަމޢުގެ ިދރުިއޅުުމގައި އިޖްތާިމޢީ ގޮތްުނނިާއ ތަަނކަށް ބަދަލްެއ ގަެނއުމުގެ ގޮތުން 
  .ތާރީޚީ ގޮތުން މުހްިނމު ހިއްސާއެއްވާ ތަންތަނާއި ތަކެތިވެސް ާފހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ

ތަންތަނާއި ތަެކތި ހޯަދއި ިދރާސާކޮށް ުދިނޔޭގެ އެކިއެކި ހާިސބުތަކުގައި ޒަމާްނީވ އާސާރީ 
ީމގެ ތެރިެއްނ ބައެއް ތަންތަަނކީ ޔުނެސްކޯގެ ަފރާތްުނ ުދިނޔެޭގ ތިަރކަ ކަމުގަިއ . ރައްކާތެރުިކރެވިފައިވެއެވެ

ޕާކިސްތާނުގައި ޮއންނަ މެޮހންޖޮޑާރޯ -މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެއް ތަަނކީ ިއންޑިޔާ. ޤަބޫލޮުކށަްފއާިވ ތަންތަނެވެ
މި ސަރަޙައްދު ސައިންޓިފްިކ އުޞޫލުތަކުްނ ކޮެނ ިދރާސާކުރުމުން އެ ހިސާބުގައި އެއިރު . ސަރަޙައެްދެވ އާސާރީ

އެމީހްުނ ކޮށް އުޅުނު މަސައްކަތާ، ކުރި ވިޔާަފރިއާ، . އޮތް ޙާަޟރަތުގެ ވަަރށް ގަިނ ކަްނތައް ހާމެަވގެން ދިޔައެވެ
. ކުރެވިފެައވެއް ރާވައިފައިާވ ގޮތްވްެސ މިހާރު ވީަނ ރެކޯޑުގެދޮރު ބިނާކުރި ގޮތާ އަދި ރަށުގެ ަމގުތަާކ ޢިމާރާތްތަ 

މަރާމާތުކޮށް ީއޓާްސ އަކީވްެސ މިފަދައިން ކޮެނ ިދރާސާކުރިެވ އިހު ހިުރ ޮގތަށް މެކްސިކޯގެ ީޗެޗްނ
 މި . ވަަނ ޤަރުނާ ެދމުެދގެ ޢިމާރާތްތައް ހިމެނިފިައވާ ތަނެކެވެ 10ވަަނ ޤަރުނާ  7ރައްކާތެރުިކރެވިފައިވާ މާީލީދގެ 

 .ބައެއް ބިނާތައްވްެސ އެބަހުއްޓެވެ ވަަނ އަހަރާ ެދެމުދގެ  13ވަަނ އަހަރާ  10މީލީާދްނ  އިތާނގަ
ހާިމޔަތްކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެނިސްގެ އާސާރީ ސަރަޙައްދިާއ ކެމޯްބޑިއާގެ މަޝްހުޫރ 

  .ައްންގކޯރަވޓްވެސް ހިމެެނއެވެ

  ރިކަ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ތާރީޚާއި ަތ 

މި ޒަމާނުގެ ހޯދްުނަތކުްނ ެފނަްނުމނާްދ ގޮތުގިައ . ރާއްޖޭގެ ތާރަީޚީކ ވަަރށް ުދަވސްވީ ތާރެީޚެކވެ
  . ރާއްޖަޭގއި މުީހން އުޅެން ަފަށއިފައިވަނީ ީމގެ ެދހާސް ަފސް ސަތޭކަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރްިނނެވެ

ށިފައަިވީނ ރާއްޖެޭގ ކަްނ އޮތީ މެިހން ކަމުގައި ވިޔަސް ލިޔެވިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ެފ
ރައްޔިތުން އިސާްލމީްދްނ ޤަބޫލުކޮށް ރާއްޖޭގައި އިސާްލްމ ރްަސރަސްކަލުން ރެދަލުިކރައްވްަނ ެފްށޓިެވ 

ވަަނ އަހަރު ރާއްޖެ އިސާްލްމކުރެއިްވ  1153ތުީމގޭ ތްރިބުވަނަ އާދީއްތަ މަހާރަދުން މީލީާދްނ . ހިސާބުްނެނެވ
  .ހިސާބުްނެނެވ

ރީގެ ުދވަސްތަކަށްވްެސ އަލިއެޅޭ ބައެއް މަޢޫުލމާތު ބޭރުގެ އެކިއެކި އޭގެ ކުރާއްޖޭގެ ތާރުީޚގެ 
 4އޭގެ ތެރޭގައި އަމާިއނުސް މަރްސެލިުންސ ލިޔެފައިވާ މީލީާދްނ . މްީސމީހްުނގެ ލިޔުމްުނ ެފނާްންނ އެބަހުްއޓެވެ

ވާހަކައާއި ސީނުކަރައިގެ ވަަނ ޤަރުުނގެ ތެރޭގައި ރޯމަން އެމަްޕރަރ ޖޫލަިއންގެ ަދރުބާރަށް ރާއްޖޭގެ ވަފްދްެއ ދިޔަ 
ވަަނ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި އެއިރު ވެރިކަންކުރެއްވި ޓޭންގް ަދިރކޮޅުގެ އެމަްޕރަރއަށް  7ރެކޯޑަުތކުގައިވާ މީލީާދްނ 

ބަޔަކު ސީނުކަރައަށް ދިޔަ ވަާހކައާއި އެއިރު ރްާއޖޭގެ ރްަސކަމުގައި ިއްނެނިވ ެވދުން ހިފައިގެން ރާއްޖޭގެ 
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އަދި ޢަރަބިކަރައިގެ ބައެްއ ސައްޔާޙުން ރާއްޖެއާ ބެހޭ . ލެއްގެ ވާހަކަވެސް ހެިމެނއެވެބާލާދްީއތައޭ ކިޔާ ރަސްކަ
  .ގޮތުން ލިޔެފިައ ހުރި ބައެއް ވާހަކަވެސް އެބަހުއްޓެވެ

ަނމަވްެސ ކުރްީނވެސް ެދނެްނވިހްެނ ރާއްޖޭގެ ތާރުީޚގެ ލިޔެވަިފއިވާ ސިލްސިލާއެއް ެފެށީނ 
. ރްަސކަމާ ހަމިައްނެނެވ) ގެهللاއައްސުލްޠްާނ މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދު (ގެ މަހާރަދްުނތްރިބުވަނަ އާދީއްތަ ތުީމގޭ 

ޤީާޟ ޙަަސން ތާޖުއްދީން މީލީާދްނ  ވަަނ ޤަރުނުގެ  18އެ ތާރީޚުވެސް ލިޔެވިފައި ޮއއްވާ ެފްނަންނ ޮއނަްނީނ އަލް
ރަތަަމ ލިޔުއްވި ިދވެއްސަކަށް އެގޮތްުނ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ެއްނމެ ުފ .ކުރީކޮޅުގައި ލިޔުއްވައިފައިވާ ލިޔުއްވުމަުކްނެނވެ

އެއިރު ރާއްޖޭެގ ތުަޚތުގައި ިއްނެނިވ ރުަދން  .ވަެވޑައިގަތުުމގެ ަފޚުރު ހޯއަްދަވިއފިައވަީނ ޙަސަން ތާޖުއްދީެނެވ
ިދވްެއސަކު ޮކށްފައިވާ މަސައްަކތްެއ  އޭގެ ކުރިން އެއްވްެސކުރެއްވި އަމުރުފުޅްަށ ޭއާނ އެކަުލަވއިލެއިްވ ތާރީޚަކީ، 

ުޖއްދީންގެ ތާރީޚު ލިޔުއްވަިއަފއިވާ ކަމަށް ލަފާކުރެެވީނ އެއިުރގެ ރާދަވަޅިތަކާއި ވަާހކަތަކާއި އަދި ހުރި ތާ. ޫނެނވެ
އެދުވަސްވުަރ ހިނގި ކަންތައްތައް ވަރަށް ުފރިހަމައަށް ޭއާނ . ަނަމ ހިުރ ލިޔުމެއްގެ މައަްޗށް ބިާނކުރައްވައިެގްނނެވެ

ހާރަވަުމށްފަހު، ތާރީޚު ލިޔުއްވުުމގެ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައަިވީނ ތުާޖއްދީން އަވަ. ބަޔްާނުކރައްަވއިފިައވެއެވެ
ޤީާޟ މުޙައްމަދު މުޙިއްބުއްދީްނއެވެ ޤީާޟ އްިބރާހީމް ސިރާޖުއީްދނެވެ . އަލް މާީނ އަވަހާރަވީ . އެއަށްފުަހގައި އަލް

  . މި ތާރީޚު ލިޔުއްވައިފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުްނނެވެ. ވަނަ އަހަރުއެވެ .ހ1221

ވަަނ އަހަރު އައްސުލްޠާނުލް ޙާއްޖަ މުޙައްމަދު  1320ހަރުފަހްުނ ހުިޖަރއިން އަ 100ީމގެ 
ޙަަސްނ . ެގ އަމުރުފުޅްަށ ިދވެހިތާރުީޚ ލިޔުއްވުުމގެ މުހްިނުމ މަސައްކަތެއްުކރެވުނެވެ )ހަަވނަ (ޢިމާދުއީްދްނ 

ްނ ލިޔުއްވައިަފއިވާ ަތކެއްޗާއި، ތުާޖއްދީން ލިޔުއްވި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާިއ، އަދި އޭގަެފުހން އެކިއެކި ަފނޑިޔުާރ 
އަދި އެކި ުދވަސްވަުރގަިއ ިދވެހިބަހްުނ ލިޔެވިފައިުހރި ތާރީޚީ ތަެކތި ލިޔުއްވުމްަށ ކޮމެޓީއަކާ ރަުދން 

  . ހާަވލުުކރެއްވެިއވެ

ޚާއްޞަގޮތެްއަގއި ާފހަަގކުރޭެވ  ލިޔުްނިވ މުއައްރިޚުންގެ ތެރިެއްނީމގެ ަފހުގެ ތާރީޚީ ލިޔުއްތައް 
އެ މަނިކުފާނު ިދވެހި ތާރީޚްަށ ކޮށްދެއްވި ޚްިދމަތްތަކެުގ  .ވެ އައްޝައުިޚ ޙުސިައްނ ޞަލާޙުއީްދެނ ީކޅަބުޭފއެއް 

ލިޔުއްވުން ެގ ވަާހކައާއި އަދި އެތައް ތާރީޚީ ވަާހކަތަކެއް ލްއަޢުޡްަމތެރޭގައި އައްސުލްޠްާނ މުޙައްމަދު ތަކުރާުފުނ
  . ހެިމެނއެވެ

ުޑ ޚްިދމަތެއް ކޮށްދްެއވި ިދެވިހ ަދރިއަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްަށ އޭގެ ަފުހން ެއންމެ ޮބ
ތްަނޤީޙުކުރެވުުނ ިދވެހި "އާއި " ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު". ސުމުއްވުލަްއމުީރ މުޙައްމަދު އަމީން ޮދށޭިމނާކިލެގާެފެނވެ 

 އާިއ މި ދެ ފޮތުގެ އިތުރަށްވްެސ ތާަފތު ގޮތްގޮތުން ރާއްޖޭގެ ތާރުީޚގެ ފަތުްފށްތައް އެ" ތާރުީޚގެ ތަންތަންކޮޅު
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ހަނގުރާމައިގެ ވިލާގަނޑްެއެގ . ަދރިއެއްގެ ޝުކުުރގެ ގޮތުްނނެވެ. ކިލެގެފާނު ވީަނ ލިޔުއްވައި ހަާމކޮށްދެއްވައިފެައވެ
ކިޔަވާ ކުދްިނނަށް ުއނގްަނަނއިިދނުމްަށ ލިޔުއްވައިދްެއިވ . ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙަޔާތުގެ ތެރިެއްނެނެވ. ަދށްުނެނވެ

ހަމައެއާއެކު ރާއްޖޭގަިއ ިހނގަމުނާްދ . އެތައްއެތްައ ރޮނަގކްުނނެވެ މިހްެނގޮސް  .ތާރީޚު ފޮތެުގ ތެރިެއްނެނވެ 
 މީލީާދްނ .ކަްނތައްތައް ުދވުަހްނ ުދވަހްަށ ލިޔެ ރެކޯޑުކުރުމުގެ ނިޒާމެއްވްެސ ވީަނ އެ ކިލެގެފާނު ަފްށޓަވާފައެވެ

އެ . ވައިެގްނނެވެފްޮތ ލިޔުއްވަން ަފށްޓަ" އެކި ކަްނކަްނ ހިނގާ"ދައުލަތުގެ ވަަނ އަހަރްުނ ެފިށގްެނ  1942
   .ެފްށޓެވި ެފްށޓެވުުމގެ މަތިން މިއަދާ ހަމަައށްވެސް ސަރުކާރުން ގެނަްދވަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރައްވުަމްނެނެވ

ވަަނ އަހަުރގެ ތެރޭގަިއ އެއުިރގެ ވުޒާރަތުއްދާޚިލިއްޔިާއްނ ތާރީޚު ކޮމިޓީއެއް  1957މީލީާދްނ 
ިދވެހި . "މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެމިރޮނގުން ކުރައްވައި އުފައްދަަވއިގްެނ ާރއްޖޭގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ިދރާސާ 

ވި ބޭފުޅުންގެ ތެރިެއްނ ތާރީޚު ކޮމިޓީގައި މަސްައކަތްކުރެއް. ގްެނަނަވްނ ެފށްޓެވިއެވެ" ތާރީޚްަށ އައު އަލިކަމެއް
ވި މުއައްރިޚްުނތަކްެއ ލްުލ މަރުޙްޫމ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދީީދ ފަަދ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްަށ ޚިދްމަތްކޮށްދްެއއަލާްފޟި

  . ެފނިގެން ދިޔައެވެ

ަފަހކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްަށ ޚިދްމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތޭެރގައި އަލްފާޟިލް ޙަަސްނ 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙީަކމް ޙުސިައްނ މަނިކު، އިަދ އަލްއުސްތުާޛ މުޙައްމަދު އްިބރާހީމް ލުޠުފީ، އަޙުމަުދ މަނިކު، 
ޤު ަފދަ ބޭފުޅުން ާފހަަގޮކށެްލވަޭފދަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ވީަނ ކުރައްވައިަފއެވެއަލާްފޟިލް އަޙުމަ   .ދު ޝަފީ

ވަަނ ޤަރުުނގައި  14ިދވެހި ތާރީޚްަށ ޚިދްމަތްކޮށްދެއްވި ބޭރުގެ ބޭފުޅްުނގެ ތެރޭގައި، މީލީާދްނ 
އްޖެއަށް ވަޑައިގްެނެނިވ ވަަނ ަޤރުނުގެ ކުރީކޮޅުގިައ ރާ 17އުޅްުއވި މަޝްހުޫރ ސައްޔާޙު އްިބނު ބަޠޫޠާއާއި، 

ރާއްޖެޭގ . ހިމެެނއެވެ ވަަނ ޤަރުނުގައި ވަޑައިގްެނެނވި ވްިލމްޮޓ ކްރިސްޓަޮފރ  19ްފާރްނސްވާ ިޕރާޑުއާއި އަދި 
ޤަރުުނގެ ތެރޭގައި ެއންމެ ާފަހަގޮކށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފައިވީަނ މިސްޓަރ  20މީލީާދގެ ތާރީޚްަށ  ވަނަ 

ޭއާނ ލިޔުއަްވއިފައިވާ ިދވެހާިރއްޖެއާ ެބހޭ މޮނޮގްރްާފގައި އެހާތަަނށް އެއްވްެސ . އެވެބްެލ . ީޕ.ސީ.އެޗް
  . މުއައްރަިޚުކ ކުރައްވައިފަިއނާުވ ިދރާސާތަކަކާއި ޯހއެްދުވްނތަކެއް އެކަުލވާލްައވައިފައިވެެއވެ 

ދަ އަގުުނކުރެވަޭފ ،ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްވިޑްންގެ މިސްޓަރ ާލރޒް ވިލްގްޯނ .މ1990
ުދނިޔޭގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކަށް ޭއާނ އަމިއްލުަފުޅ . މިުހއްމު ޚިދްމަތްތަެކއް ިދވެހި ތާރީޚްަށ ކޮށްދެއްވައިފައެިވއެވެ

 .ގޮތުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ިދވެހިރާއްޖެއާއި ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ މަޢޫުލާމތު އެއްކުރައްވައި ތަރުޖާަމކުރެއްވިއެވެ 
ިދވީެހނަްންށ މިުޅން އައު މަޢޫުލމާތިާއ  ،ަނީތޖާއަކަށްވީ. ްތ ޭއާނ ޝާއިޢުުކރެއްވެިއވެ ޮފ 9މި ރޯެކޑުތައް ހިމެނޭ 

  .ތާރުީޚގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނިދވުމެެވ ިދވެހި ވަާހކަތަކަކުން 
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ބައެއް މުީހން ބަޔްާނުކރާ ގޮތަުގއި ތާރީޚީަކ ވޭތެުވދިޔަ ތާނގިައ ހިނގައިފައާިވ ކަންތައްތައް 
ހުންނަ ގޮތަށާއި ދޫޫދމަތިން އިވެމުން ލިޔެފިައ . ތާރީޚަީކ ވަާހކަތަކެކެވެ. ކުރުމެވެ އުޞޫލްެއގެ މަތިން ބަލައި ިދރާސާ
. އެ ވާހަކަތަކުގެ ތެުދޮދގު ހާމަކޮށްދޭ މާއްދީ ހެިކތަަކކީ އާސާރީ ތިަރކައެވެ . ައްނނަ ގޮތަށް ހްުނނަ ވާހަކަތަކެކެވެ

  .ތަރިކަތައް އެބަހުްއޓެވެ އަޅުގަނޑުމްެނގެ މި ރާއްޖޭގައިވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތާރީޚްަށ ހެިކދޭ

ކޮންމެވެސް . ރާއްޖެ އިސާްލމްވުމުގެ ކުރީގެ ތަންތަނާއި އިސާްލމްވުމަށް ަފހެުގ ތަންތެަނވެ
ސަބަބަކާހެުރ އެ ތަންތާަނމުެދ ސަމާލުކަމެއް ެދވެމުންދާ ތަންތަނާއި އެ ތަންތާަނމުެދ އެއްގޮތަކަށްވްެސ އަޅާނުލިެވ 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ކުރިން . ކީވެސް ިދެވހީންނާ ގުޅިފިައވާ ތަންތަނެވެމި ހިުރހައި ތަންތަަނ . ހިުރ ތަންތެަނވެ
އާދަކާަދތަކާއި، އެފަދަ އެތައް ކަމެއްގެ ތަސްވީރު ރާއްޖަޭގއި އުޅުނު މީހްުނގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ިދރިއުޅުުމގެ 

  .ތާރީޚާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަނެވެ. ދްައކައިދޭ ތަންތަނެވެ

 .މ1835ގެ ވާހަކަ ެއްނމެ ުފަރތަަމ ލިޔުއްވި ބޭފުުޅންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހިުރ މަިފދަ ތަންތުަނ
ވަޑައިގްެނެނިވ ހިމިެނގައި ރާއްޖޭެގ ކަނޑުތައް ސާރވުޭކރެއްވަުމށް ވަޑައިގެްނނެވި ކެޕްޓަން މޯރޒްބީގެ ޓީމުގައި 

ޮލޖްިސޓް ތްރޮޮޕވަަނ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގްެނނެވި ެއްނ .މ1899ވިލްމްޮޓ ކްރިސްޓަޮފރ އިާއ އޭގެ ަފުހން 
ަނމަވްެސ މި ތަންތާަނ ބެހޭ ގޮތުން ިދރާސާއެއް ެއންމެ ުފަރތަަމ ކުރެއްވީ، . ސްޓޭނީްލ ގާިޑަނރ ހިމެެނއެވެ

ޭއާނ ެއ . ބެލްއެވެ. ޕީ.ސީ.ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްަށ ވްެސ މަތިވިެރ ޚިދްމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފައިވާ މިސްޓަރ އެޗް
 .މ1920ގައްޔާއި  .މ1879ަނމަވްެސ އޭގެ ކުރިން . ަނ އަހަރެުއވެަވ .މ1922މަަސއްކަތް ކުރްައވައިފައަިވނީ 

ިދރާސާކުރެއްވީ އައްޑު އަޮތުޅ ގަމުގައި ހުރި . ވަަނ އަހަރު ޭއާނ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިަފއިވެއެވެ
ތެއްޔާއި އެ އަދި ހައުްދްނމަތީ ގަމުގައި ހިުރ ހައް. އިސްތޫޕާއާއި، ހިތަދޫ ކޯއްޓޭއާއި ުފަވްއމުލުަކ ހަވިއްތައެވެ

ބެލްގެ މި މަސައްކަތްޕުޅްުނ، . ސަރަޙައްުދގައި ހިުރ ބައްެއ އުސްގަނޑަުތކާއި މްުނޑޫގައި ހިުރ ބައެއް ތަންތަނެވެ
ރާއްޖެއަށް އިސާްލމީްދްނ އައުުމގެ ކުރީގައި، ރާއްޖޭގައި އުޅުނު މުީހންގެ ތެރޭގައި ުބޑިސްޓު ީދނަށް އުޅެފިައާވ 

ޤީްނކުރެވެުނ   .ެވމުީހން އުޅުުނކަން ޔަ

ިރ އާސާރީ ތަންތާަނ ބެހޭ ގޮތުން މްިސޓަރ ބްެލގެ މި މަސައްކަތްަށ ަފުހ ރާއްޖޭގިައ ުހ 
ެދްނ އެ ރޮނގްުނ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވަނީ . އެއްވްެސ މަސައްކަތެއް ުނކުރިެވ ުދވަސްކޮޅެއް ދިޔައެވެ

އޭގެ ތެރިެއްނ އެްއ . އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ރާއްޖޭގެ ޮބުޑވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ހްުނެނިވ ުދވަސްވަުރގައެވެ
އާދަމް ަނީޞރު މަނިކުގެ ވިެރކަމުގެ ަދުށގައި ސަރުކާރުން ޮފނުއްވި ވްަފދްެއ ުފވައްމުލަކަށް ކަމަކީ އަލްފާޟިލް 

އާއެކު ދިާދ އެ ުދވަސްވަރު ައންނަބީލް އެހަަމ. ގްޮސ އެ ރަށުގައި ހިުރ ހިަވއްތަ ކޮނެގްެނ ކުރެވުުނ މަސައްކަތެެވ
 ގައި ހިުރ އާސާރީ ތަކެއްޗާއި ލިޔްުނަތއް މިަލމް މުޙައްމަދު ީދީދ ރާއްޖެތެރެއަްށ ޮފުނއްވަވިައގްެނ ރަށްރުަށ 
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ަނމަވްެސ އެ ުދވަސްވަރު . ހޯއަްދވިައގެްނ އޭގެ ތެރިެއްނ ބައެއް ެއއްޗެހި މެާލ ގްެނަނަވއި ވްެސ ހެއެްދިވއެވެ
ރާއްޖޭގެ ޙަާލުތ އޮތް ގޮތުން އެފަދަ ކަްނތައްތަކަށްވުރެ އިސްކަނޭްދްނ ޖެހިފައިވާ އެހެން ކަނަްތްއތައް ހުރުމްުނ އެ 

މެިހން ެދނެްނިވ . ން ހޯުދނު ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޮގތުން ވްެސ ވީަނ އެދެވޭ ފަަދ ިދރާސާތަކެއް ުނުކރެވިއެވެގޮތު
ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ުދވަސްވަރު ސަރުާކރުން ކުރްައވަމްުނ ގެނެްދިވ މަސައްކަތުްޕުޅގެ ތެރިެއްނ ވުޖަޫދްށ އައި 

ޤުވެރިަކްނ ޤައުމީ ާދރުލްއާޘަާރކީ ިދވެހީންގެ ހިތްތަކުގައި އާޘާރީ ތަެކ އްޗާ މުެދ ސަމާލުކަން ިދނުުމގެ ޝައު
ާދރުލްއާޘުާރ ހުޅުވިފައިވަނީ ހިޖުރައިްނ . އުފެއްދުމަށްޓަަކއި ިއނުްދުނ ުފަރތަަމ ޮއށް ކަމުގައި ެވގެން ދިޔައެވެ

ޮނވެމްބަރު  19. (ވަަނ ުދވަހުއެވެ 1ރަބީޢުލްއައްވްަލ މަހުގެ ! ވަަނ އަހަުރގެ ޤައުމީ ުދވަހު އާދެ 1372
  ..)މ1952

ޤެއް ކުރެވިފައިަވީނ  ޤީ ވަަނ  1957ރާއްޖަޭގއި ހިުރ އާޘާރީ ތަންތާަނ ބެހޭ ގޮތުން ެދްނ ތުަޙ
އެ ުދަވސްވަރު ވުޒާރަތުއްދާޚިިލއްޔިާއްނ އުފައްދަވައިފިައާވ ތާރީޚު ލިޔާ ކޮމިޓީގެ ަފރާތްުނ  .އަހަުރގެ ތެރޭގައެވެ

އަދި ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫގައި ހުރި . ނެްނުވމްުނެނެވވްަފދްެއ ޮފންުއވައިގެން އަިރއަތޮޅު ތޮއްޑޫގައި ހިުރ ާދގަބާ ކޮ
މި ތަންތަނުން ެފނުނު ބައެއް އާޘާރީ ތަކެތި މިހާރު ާދރުލްއާޘާރުގަިއ . ވުޭރ ވްެސ ކޮނަްނވައި ބެއެްލވުމްުނެނެވ

  .ބެހެއްޓިފިައ އެބަހްުއޓެވެ

ލަ އަޅުާލމްެއ ރީ ތަންތާަނ މުެދ އެއްވްެސ ކަހަސާ މި ެދނެްނިވ މަސައްކަތްަށ ަފުހ ރާއްޖޭގިައ އާ
ރަށްރަށުގެ އާާބދީ އިތުރުވަމްުނ ދުިއުމގެ ސަބަބުްނ ބައެއް . ެނިތ ވިއްސަަކށް އަހަރު ވޭތެުވގެން ދިޔައެވެ

ެއ . ރަށްރަށުގައި ހިުރ ގާފިުނަތކާއި އުސްގަނޑުތައް ނަގައި އެ ތަންތަނުން ގޯތި ދީ ގެދޮރު އަޅައި ހެދެުނެވ
ިއްނ ބައެއް ތަެކތި ރައްކައުތިެރކަާމއިއެކު ސަރުކާރަށް ލިބެމްުނ ތަންތުަނން ެފނަްނމުން ދިޔަ އެއްޗެތީެގ ތެެރ

ބައެއް ަފހަރު އެއީ ކޮންކަހަލަ އެއްޗެއްކަްނ ުނވެސް ެއނގި . ދިޔައިރު ައެނއްބައި އެއްޗެިތ ގެއްިލގެން ދިޔައީއެވެ
ންމެވެސް ބޭރުގެ ައެނއްބިައ ަފހަރު އެކަހަަލ އެއްޗެްއ ބޭންުނާވ ކޮ. އެއާމެުދ ސަމާލަުކމެއް ނުދިެވގްެނނެވެ

ޤީ އަގު ވަޒަްނނުކުރިެވގްެނނެވެ. ަފާރތަަކށް ދޮޫކށްލިެވގެްނނެވެ ޤީ މި ގޮތަށް ރާއްޖެއިން ޭބރަށް . އެ އެއްޗެއްގެ ަޙ
މާލޭގައި ހިުރ އެތައް އެއްޗެްއ ވްެސ ވީަނ މި . ގެނެްދިވފައަިވީނ ހަމައެކަނި ރާއްޖެތޭެރގަިއ ހިުރ ތަކެއްޗެއް ޫނނެވެ

ޤެީގ މާލޭގައި ހިުރ އާސާރީ ތަންތްަނ ވްެސ ޒަމާުނގެ ަތ! އާދެ. މަތީން ގެއްލިފެައވެގޮތަށް ިދވެހްީނގެ އަތް ރައް
  .ތެރޭގައި އުވެާލިވ އެ ތަންތާނގައި ހިުރ ބައެއް ތަކެތި ނީލުަމގައި ވިއްކެާލވި ހެދުމްުނެނެވ
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ޤައުމީ މަޖިިލސް އުފުެދްނ  ޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ    ިދވެހި ތާރީޚާއި ޘަ

ސާރީ ތަންތަނާއި ާއސާރީ ތަކެއްޗާ މުެދ އައު ހޭލްުނތެރިަކމެއް ިދވީެހންގެ ރާއްޖަޭގއި ހިުރ އާ
ވިެރކަމާ  މެދުގައި އުފޭެދްނ ެފީށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތުާޛ މައޫުމްނ ޢަބްދްުލޤައްޔޫމް ރާއްޖޭގެ

މަހެއްހާ ުދަވުހގެ  އެ މަނިކުފުާނގެ ރިޔީާސ ދުައރު ެފްށޓުނުތާ ެއންމެ ދެ. ގުޅިގްެނެނެވޙަވުާލެވވަޑައިަގތާުމ 
ޤަާފ އް އުފައްދަވައި ރާްއޖޭގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ިދރާސާތްައ ަތށް ޚިދްމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިްލހެ ތެރޭގައި ިދެވިހ ތާރީޚާއި ޘަ

އެއާއެކު ރާއްޖަޭގއި ހިުރ އާސާރީ ތަންތްަނ ރައްކައުތެރޮިކށް ެދެމހެއްޓުމަށްޓަކަިއ .  ކުރައްވަން ަފްށޓަވައިފިއެވެ
ހެދުނު ޤޫާނނު، ޤޫާނުނ މިފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ެއްނމެ ުފަރތަަމ . އްވަން ަފްށޓަވައިިފއެވެފިޔަވަޅުތައް ައޅު

ވަަނ  1979) ިދވެހިރާއްޖޭގައި ހިުރ އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤޫާނނު( 79/27ަނމްބަރު 
 ން އޭެގ އަހަރެއްހާ ުދވަސް ކުރީ. ވިައފިއެވެއަހަުރގެ މެެދއްހާ ތާނގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖީިލހުން ާފސްކުރައް

ާފސްވަެފއިވާ ޤޫާނަނުކން ވްެސ ވީަނ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބިްނ ކޮނަްނިނޮކށް ެފްނނަ ަރން، ރިހި، ގަހަނާ، ފިައާސ 
 އަދި އެފަދަ ތަކެތި . އަދި އާސާރީ ތަކެތި ފަަދ އެއްޗިއްސަކީ ސަރުކާރުގެ އެއްޗެހި ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވަިއފައެވެ

  .ސަރުކާރަށް ދްެއކުމަށް ވްެސ ައންގަވައަިފެއވެ

ޤާފަތަށް ޚިދްމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިިލސް އުފްެއދެވުމާއެކު، ރާއްޖޭގައި ހުރި  ިދވެހި ތާރާީޚއި ޘަ
އަދި ބޭރުގެ . އާސާރީ ތަންތާަނ ބެހޭ މަޢޫުލމާތު އެއްކުރެއްވުުމގެ މަސައްކަތް ވްެސ ސަރުކާރުން ަފްށޓަވިައފިއެވެ

. ްށ ވްެސ ަފްށޓަވައިފިއެވެަމއެފަދަ ތަންތާަނ ބެހޭ ިދރާސާތައް ކުރެއްވު ގެން ންގެ ޚްިދމަތް ޯހއަްދވައި އެކިއެކި މާހުިރ 
ރވޭ އޮފް ިއްނޑިޔެާގ ސާވަަނ އަހުަރގެ އާރކިޮއލޮޖިކަްލ  1987މި ގޮތުން ކުރެވުުނ މަސައަްކތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ަލްނދޫއަށް ގްޮސ ެއ . ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމަކާއެކު ނޓީމެއް ރާއެްޖ އައިސް ިދެވހިބަހާއި ތާރީޚްަށ ޚްިދމަތްކުރާ 
ގަިއ  1984ވަަނ އަހަުރގައްޔާއި  1983ރަށުގައި ހުންނަ މާބަިދގެ އޭ ކިޔާ ހަވިއްތައާ ބެހޭ ިދރާސާ ކުރުމާއި، 

. ޯނރޭވގެ މަޝްހުޫރ އެކްސްޕޯްލރަރ ތޯރ ހަޔަރދާލް ރާއްޖެ ުދރުވެ ޤައުމީ މުަރކަޒުގެ ޓީމަކާ އެކު ފ
ގަމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ެއ ތަންތާނގައި ހިުރ އާސާރީ ތަންތްަނ ިދރާސާކުރެއްވްުނ . އި، ގދ ނަިލންދޫއަށާ
އަށް ކާށިދޫ ކުރުހިންނަ ތަރާގަނޑު އާރކިޮއލޮޖިކަްލ ސައިންޓިފްިކ  1998ިއްނ  1996އަދި . ހެިމެނއެވެ

މި ިދރާސާ ކުރެއްވީ ޯނރޭވގެ . އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮނެގްެނ ކުރެވުނު ިދރާސާ ވްެސ ހިމެެނއެވެ
މިކްަލސްަނއާއި ސްޓޮކްހްޮލމްގެ މެޑީވްަލ މިއުޒިއަްމގެ ޑިރެކްޓަރ  އެގިލްއޯސޯްލ ޔުނިވަރސިޓީގެ ްޕޮރެފސަރ 

  .މްިސ ސޯލްބްރިޓް، ޤައުމީ މުަރކަޒާ ގުޅިގްެނެނެވ
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  ކުރިމަގުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް މިހާރުގެ ޙާލަތާއި 

މާިހރު ހަމަޖެހިފިައވާ ގޮތުން، ިދވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދްމަތްކުރާ ޤައުމީ  ރާއްޖޭގެ ތާރުީޚ ލިޔުމީަކ
އެއީ ރާއްޖޭގައި ިހނގަމުނާްދ . އެ މަރުކަޒުން ގެނަްދީނ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުނެްނވެ . މަރުކަޒުގެ މްަސޢޫލިއްޔަތެކެވެ

ެދނެްނިވ ގޮތުން މަރުކަޒަށް މަޢޫުލާމތު މި . ކަްނތައްތައް ުދވުަހްނ ުދވަހްަށ ލިޔެ ރެކޯޑުކުރަމުން ގްެނދިއުުމްނެނެވ
ިދވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ކިޔުއްވަމްުނ ގެނަްދާވ ޚަބަރުތަކުްނާނިއ، ޫނސްތަކަުގިއ ބައެއް އޮފީސް އޮފީހާއި، ލިބެމުނަްދީނ 

   .އަދި އަތޮޅުތަކްުނ ލޭިބ ޚަބަރުތަކުްނެނެވ. ހްުނނަ ޚަބަރަުތކުނާްނއި، ރޯިޕޓުތަކުްނެނެވ

ވަހްުނ ުދވަހްަށ ހިނގާ ކަންތައްތައް ރެކޯޑުޮކށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ މި ެދްނެނިވ ގޮތަށް ުދ
ޤައުމީ އަދި ިދރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތެްވްސ  ހޯދްުނތައް ހޯދުމާއިއިތުރްަށ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު 

  . ވެއެވެއަދި އެގޮތްަށ ލޭިބ މަޢޫުލާމތު ހާމަކުރަމުންވްެސ ގެނެްދ .ކުރަމުން ގްެނދެއެވެމަރުކަޒުން 

އާސާރީ ތަންތްަނ ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަަސއްކަތަީކ މާިހރު ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރަމުން 
. މި ގޮތުން މުަރކަޒުން ކުރެވަިފއިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ލ. ގްެނދާ ެއންމެ މިުހްނުމ އެއް މަސައްކަތެެވ

ނަިލނޫްދ ފޯއްމަތި . ަލްނދޫ މާބިަދގެ، ފ. ުކ ހަވިއްތަ، ނުފަވއްމުލަ. އިސްދޫ ާދގަބާ، ޏ. ގަމު ހަވްިއތައާއި ލ
ރާއްޖަޭގއި ހިުރ . ނުގެ އާސާރީ ސަރަޙައްދު ވަިކކޮށް ބެެލހެއްޓުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެަފަދ ތަނަްތ

ށު ބާރަ. އުތީމު ކަނުދަވލު މިސްކިތް، ހއ. އާސީާރ މިސްކިތް ކަމަށް ާފހަަގކުރޭެވ މްިސކިތްތަކުގެ ތޭެރގައި ހއ
. ެފނުްފީށ ހުކުރު މްިސކިތާއި، ގދ . އަދި އދ. އިހަވަންދޫ މިސްކިތް ހިމެެނއެވެ. ހުުކރު މިސްކިތް، އަދި ހއ

ކޮޅުުފށީގައި ުހންނަ ޮބުޑތަކުރުާފނު މްިސކިތަކީވެސް މިފަދިައން ާފހަަގުކރެވި . ވާޫދ ަދނަްނކޭަލގާެފުނ މިސްކިތާއި، މ
  .ރައްކައުތިެރކެުރވިފައިވާ ތަންތެަނެވ

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން ކުރެވިފައިވާ ިދރާސާތަކުްނ ހާމެަވގެނަްދނީ ރާއްޖޭެގ ިދވިެހ
ރެުވރިކަމާއި މަަސއްކަތްތެރިަކން މި ހަުނ . އަޅުގަނޑުމްެނގެ ާކބަފައްިނގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރެުވރިކަމެެވ. ޮދށިކަމެވެ

ޤުުދރަތީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކޮށް ދްައކައިދޭ ހިެކތަކާއި، އެ ާކބަފައިން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް  ދޫކޮށްފައި ދިޔަ އާސާރީ އަދި 
މި މަސައްކްަތ . ައްނަންނ އޮތް ޖީލުތަކަށް ވުާރތަޮކށްދުިނމުގައި ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގަިނ މަސައްކަތްތަކެއް ވެއެވެ

ހައި ދާއިރާއެއް މި ކަްނކަމާ ގުޅުްނހުރި ހިުރ. ގައި ބައެިވރެިވގްެނނެވެމުކަ  ކުރެވީޭނ އަޅުގަނޑުމެން ެއންމްެނ އެ 
  .އެކެުވގެން އެއް ަލނޑުދަނޑިއަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްގްެނެނެވ

ެއްނމެ ުފަރތަަމ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރެވޭޭނ ގޮތްތަކެއް ހޯަދން 
ޤުވީާމ މިންގަނޑަުތކަށް . މި ކަމުގެ ޤަވާޢިދުތަކެއް ބޭުންނެވއެވެ. އަެބޖެހެއެވެ ބަލައެިގން، އެއާ ގުޅޭ  އަދި ބައިނަލްއަ
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ރާއްޖޭގައި ހިުރ ާޚއްޞަ ތަންތަނަށް . ގޮތްތަކަކަށް ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުުމގެ ކަްނތައްތައް ކުރަންޖެހެއެވެ
މި ކަންކަމަކީވެސް މި . ުދިނޔޭގެ ެފންވަރުގައި މުހްިނުމކަްނ ެދޭވނީ މަިފދައިން މަސައްކަތްޮކްށގްެނެނވެ

  .މްަށ ހިމެނަިފއާިވ ދިާއރާއެކެވެގައި މަޝްވާަރކުރު ސެމާިނުރ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ތިަރކަ ކަމުގައި ހެިމނޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި ރައްކާތެރުިކރުުމގައި ެއންމެ މުހްިނުމ 
އަދި ހަމައެއާއެކު، މި . ދައުރެއް އަދާކުރެވީޭނ އެ ތަނެއް ުނަވަތ ތަކެތި ހިުރ ރަށެއްގެ އަހުުލވިެރްނަނށެވެ

މި . ރުމުން ެއންމެ ޮބޑަށް ފިައދާކުރީާނ ވްެސ ހަަމ އެ ރަށެއްގެ އަހުުލވިެރނަްނށެވެތަންތަނާއި ތަެކތި ރައްކާތެރިުކ
ޤްތިޞާދީ ފިައދަާތކެއް ލޭިބނޭ ވަޞީލްަތތަކްެއވެސް  ތިަރކައަކީ އެ ރަށެއްގެ ފުަޚރެއް ކަމުގައި ވުމާއެކު، މިއީ އި

މި . ސް ހަަމ މަިފދިައން ހިުރ ތަންތަނެވެއަޅުގަނޑުމްެނގެ ރީތި ރްަށތަކާ، ކަނޑުގެ އަޑީގެ މަންޒަރުތަކަކީވެ. މެއެވެ
ޓޫރިޒަމެްގ ދާއިރާ ުފޅާވުަމނާްދ ުދަވސްވަރެއްގިައ މި ، ތަންތްަނ ރަނގަޅަށް ބަަލަހއްޓައި ެދމެހެއްޓިއްޖެ ަނމަ 

  .ތަންތަަނކީ މާލީ ގޮތުން ފައިދަާތކެއް ހޯދާިދެނ ވަޞީލްަތތަކެކެވެ

ގަިއ ާމ ބެހޭ ގޮތުން ވްެސ މި ސެމިާނުރިދރާސާތަކުގައި ޞައްޙަ މަޢޫުލމާތު ބޭންުނކުުރ ތާރީޚީ
ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ޮގތުން ލެިބން ހިުރ މަޢޫުލމާތު މަދުކަމާއިއެކު، މި ކަމަކީ ވަަރްށ . މަޝްވާަރކުރެވޭނެއެވެ

. ތާރީޚާ މުެދ ހޭލްުނތެރިަކން ުކޑަވުަމންދާކަްނ ވްެސ ހިތާމައާއެކު ާފހަަގުކރެވެއެވެ. ޮބޑަށް ާފހަަގކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ
  .ގައި ވާހަކަދެކެވޭެނއެވެމި ކަްނކަމަށް އެކަީށގެްނާވ ހައްލްެއ ހޯދާނެ ގޮތަކާމުެދވެސް މި ސެމާިނުރ

ޤަތުގައި ތީާރ ޤީ . ތާރީޚަީކ ބަޔަކު ހަާދ އެއްޗެކެވެ. ޚަީކ ބަަޔކު ލިޔާ އެއްޗެއް ޫނނެވެަޙ
 އަޅުގަނޑުމެން މި ހާަދ ތާރީޚު  .ުޅންވްެސ ތިޔަ ހައަްދވަނީ ތާރީޚެެވތިޔަބުޭފ .އަޅުގަނޑުވެސް މި ހަދަނީ ތާރީޚެެވ

. ފޮޓޯގައި ތަސްވުީރކުރަީނއެވެ. ފޮތެއްގަިއ ލިޔަީނއެވެ .ކަށް ހަދީަނއެވެވަާހކައަ  .އެހެން ބަޔުަކ ރެކޯޑުކުރަނީއެވެ
   .ވީޑިއޯގައި ރަްއކާތެރިކުރަނީއެވެ

 އަދި .ވެެއްނމެންގެ ވާހަކައެކެ. ވަިކ ބެައއްގެ ވާހަކައްެއ ޫނނެވެ ަދްނަނވަން މި އުޅެނީ ތާރީޚީަކ
ވާީމ ތާރީޚު ލިޔުމަށްޓަކައި ބޭުންނާވ ރެޯކޑުތައް ުފރިހަމަޔަށް ތައްޔާރުކުރުމަކީ  .ކޮންމެ މީހްެއގެވްެސ ވަާހކައެކެވެ

މިހާ  .ބަދުަލވަމުންދާ ުދނިޔެއެއްގައެވެ ޚާއްޞަކޮށް މާިހ އަވަހްަށ .ކޮންމެ މީހެއްގެ ވާޖިބަަކށް ވާނެއެވެޒިއްމާދާރު 
ޤަތްަށ އަވަހްަށ ުދރުުދރަށް އުަޑ ޤީ ަޤތުން ަޙ ތަކާއި ތަސްވުީރތައް ފެތިުރގެނާްދ ުދނިޔެއެއަްގއި ަވގުތްުނ ަވގުތްަށ ަޙޤީ

ވެންހިުރ މަސައްކަތްތައް މި ކަމަށް ކުރެމި ސެމިާނރުގެ ބޭނުމީަކ  .ހިނގާ ގޮތް ރެކޯޑުކުރެެވްނާވެނެއވެ ކަްނތައްތައް
  . ެދނެގަތުމެެވ. ހޯދުމެެވ
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ޚީ ތަންތަނާއި ތަކެތި މި ދެބާވަތެުގ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާމެދު އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި، އަދި ތީާރ
ީމގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ވްިސަނމުން އައި ގޮތްވްެސ މިހާރު ވީަނ ބަދަލުކުރްަނޖެހިފައެވެ

. ތަކެތި ކަމަށެެވ ވިސަްނމުން އައީ އާސާރީ ތަަނކީ ުނަވަތ އެއްޗަކީ ގަިނ ުދވަސްތަކެއް ވެފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި
ތާރީޚީ ތަނެއް ކަމަށް ބަލަނީ ކޮންމެވެސް . އަހަރު ވެފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ 50އަހަރު ުނަވތަ  100މާިސލަކަށް 

. ުނަވތަ ތާރީޚީ ހާދިސާއަކާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަނެވެ. ުނަވތަ ތަކެއްޗެވެ. ރަސްކަަލކާ ގުޅިފިައ ހްުނނަ ތަންތަނެވެ
ޤާފީ ތަރިކައަކީ ިއންސާނުްނގެ ިދރިއުޅުުމގެ ޒަމެާންއ، . ތާަފތުުކރްަނ ޖެހެއެވެަނމަވްެސ މާިހރު މި ވިސުްންނ  ޘަ

ިދރިއުޅުުމގެ ޚާއްޞަ އާދައެއް، ުނަވތަ ިއންސާންުނގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚާއްޞަ ހުނަރުވެރަިކމެއް، އެއިން ެފްނނަ 
ގެ ތިަރކައިގެ ިއނެްވްނޓްރީ މިުޅން ވާީމ މި އައު ވްިސުނުމގައި އަޅުގަނޑުމެްނ. ކޮްނމެ ތަނަކާއި ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ

މި . އަދި އެ ތިަރކަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ސްޓްރަެޓީޖއިާއ ޕޭްލން ބަދަލުކަުރންވެއްޖެއެވެ. އައުކުރަްނެވއްޖެއެވެ
  .ބޭުނމަކީ އެއީއެވެ ައނެއް ސެމިާނުރގެ

ނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުގެ ުއންމީދަކީ މި ސެމާިނރެުގ ަނތީޖާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާޒީއާއި އަޅުގަ
އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މާޒެީގ . މިހާރާ ގުޅުވާލުމަށްޓަކައި ހުޅުވާލެވޭ އައު ަމގުތަކެއްގެ ެފށުން ކަމަށް ވުމެވެ

ޤުބަލަށްޓަކައި ކުރެވޭ ުއންމީދުތަކުގެވެސް ެފށުން ކަމްަށ  ޢްިބރަތްތަކާއި މިހުާރގެ ތަޖުރިބާތަުކގެ އަލީގައި މްުސަތ
  .ވުމެވެ

____________________________________________  


