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  ؟އަޅުގަނޑުމްެނނަށް ިދވެހި ތާރީޚު ެއނގެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯއެވެ 
  

  ޒަމީރު هللا އަލްާފޟިލް ޢްަބދު: ކަރުާދސް ތައްޔާރުކުރައްވާ ހަުށހުެޅއްވީ
  

  ތަޢާރްަފ 
  

މިކަރުދާހަީކ ތިަރކައާއި ތާރްީޚގެ މައްޗަށް ޯލުހޅުވައިދީ ތިަރކަ ޙާިމޔަތް ކުރުުމގައި ޙިއްޞާވާ ަފރާތްތައް 
ކަތްކުރުމުގެ މުހްިނުމކަްނ ާފހަަގޮކށް ތިަރކަ ޙާިމޔަތް ކުރުުމގައި އަޅްަނީވ ފިޔަވަޅުތައް ގުޅިގްެނ މަސައް

އަށް ިދެވހިބަހާއި ތާރީޚްަށ ޚުިދމަތްކުރާ ޤައުމީ  04ން  01ޖުލައި  2007ެދެނގަތުުމގެ ަމޤްޞަދުގައި 
ްށ އެކަުލވެާލވިފައިވާ އްަށ ހުށަހުެޅަމ" ތާރީޚާއި ތިަރކައާބެހޭ ސެމަިނރ "މުަރކަޒުގެ ަފރާތްުނ ބާއްވާަވ 

  . ކަރާުދހެކެވެ
  

ކޮށްފައިވީާނ އަޅުގަނޑުމްެނނަށް ިދވެހި ތާރީޚު  މިކަރުދުާހގައި އަލިއަޅުވާލެވޯޭތ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް 
ިމގޮތްުނ ިދެވހި ތާރީޚްަށ އެކިސިފަސިފައިގައި ކުރެވިފައިވާ . މައްޗަށެވެގެ ެއނގޭ މިންވުަރ ެދެނގަތުުމ 

މައްޗަށް ިދރާސީ ސިފައެއްގައި ބަަލއިލެވޭތޯ އެޚުިދމަތްތަކުގެ ކަށް ބަަލއި، ޚުިދމަތްތަ
ގަނޑުމްެނގެ ތާރީޚު، ިދެވހި ިމގޮތްަށ ކުރެވުުނ މަސައްކަތްުނ ެއނގީުނ އަޅު . މަސައްކަތްކުރެވިފިައވާނެއެވެ 

   . ކަމެވެުކޑަމްިނވުަރގެ  އަދިވެސް ެއނގޭތާރީޚު، 
  

  ؟އިތޯ ތާރީޚަކީ ޮކބަ 
  

ގެ ޤަދަރުވެރި ތާރީޚު ިއނގިރޭސިވިލުާތ .ނީ ތާރީޚަީކ ޮކބައިތޯއެވެަލއިލާމިހިސާބުން އަޅުގަނޑު ބަ 
ތާރީޚީަކ ތާރީޚު "ޢާރުފްގައި، ސަރ އާރތަރ މާރވިްކ ގެ ތަްޕރެޮފ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމްަށވާ މަޝްހުޫރ 

މުވާޞަލާތުގެ ތައްޔާރުކޮށް އެމަޢުލޫމާތު  ،އެއްކޮށްޢިލްމުވެރްިނ މާޒީވިެދޔަ ުދވަސްތާަކބެހޭ މަޢޫުލާމތު 
ޖޫން  13: ވާލްޑް ވައިޑް ވެބުން ެނގީ ".ޢާއްިނނާއި ކިޔަވައިިދނުުމގެ ވާސިޠާ ިއްނ ފެތުރެުމވެޒަރީ

2007 .)http://www.history.ac.uk( .  
  
. އްޗެކެވެޖުތަމަޢަށް ވަރަށް މިުހއްމު އެުމ މާޒީގެ މަޢޫުލމާތަީކ "، ލިޔުއްވާގޮތުގައި އިތުރްަށ ސަރ ްޕރެޮފ 

. ވެގޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެނ މާޒީގެ މަޢޫުލާމތާ ނުލައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ ކޮންބައެއްކަން ޭނ
 13: ވާލްޑް ވައިޑް ވެބުން ެނގީ " .އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ ަވގުތުގެ ގޮތުން މިނޭްނގޭ ކަނޑެއްގައެވެ

ޤަތެކެވެ). istory.ac.ukhttp://www.h. (2007ޖޫން  ޤީ އެއްވެސް . ވަރަށް ވްެސ ޮބުޑ ަޙ
މުޖުތަަމޢުގެ . ޖަމާޢަތަކަށް އެޖަމާޢަތެއްގެ ތާރީޚާ ނުލައި ކުރިަމގު ބައްޓަންކުރުމަީކ ުއނަދގޫކަމެކެވެ 
  . އަމާޒުތަކާއި ވިސުްނންތައް މިޞްރާބުކުރަން ަފސޭހަވާނީ ތާރުީޚގެ މައްޗަށް ބަލައިގްެނނެވެ



2 

  
މަށާއި ތާރީޚްަށ ގިނަގަުނ ޚުިދމަތްތަކެއް ކުރެއްވި އެއްބޭފުޅީަކ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ތަޢީުލރާއްޖޭގޭ 

ތާރީޚު ޢިލްމަީކ ފައިދަާތއް "ޞަލާޙުއީްދްނ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި، . ޙަުސިއްނ ޞަލާޙުއީްދންއެވެ
ޔަ އުއްމަތްތަކުގެ މިޢްިލމުގެ ތެެރިއްނ އިސްވިެދ ".ގިނެަވގްެނާވ ޢިއްޒަތްތެރި، ބޭންުނަތއް މާތް އެއްޗެކެވެ

އެހްެނެމ ނަބީބޭކުަލނާްނިއ އެބޭކަލްުނގެ . ންގެ އުޅުމާއި ގުޅުން ހިުރގޮތް ެއނގެއެވެޙާލުތަާކއި އެމީުހ
ސީރަތުތަކާއި، ރަސްރަސްކަލްުނނާއި އެރަސްކުަލންގެ ދައުލަތްތަުކގެ މަޢޫުލާމތު ެއނގޭ ޢިލްމަީކ ތާރީޚު 

  )26- 25ޞަފްޙާ ، 2007، ލިޔްުނަތއް ިދވެހި އަދީބުންގެ ުދވަސްވީ....... ( .ޢިލްމެެވ
  

މަޢޫުލމާތާއި ުދނިޔެ ުދށް އައި ކުރިއެރްުނތަކާއި ޙަޟާރާތްތަކާބެހޭ  އެކި ޒަމްާނތަކުގައި ުދނިޔެއަށް
މުޞީބްާތތަކާއި ހަނގުރާމަތަކާއި ފަތަޙަތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި ތަފްޞީލުތައް އަޅުގަނޑުމްެނާނ ހަަމޔަށް 

އެއީ . ވާހަކައެއްގެ ގޮތަށް ކިޔަންޖެހޭ އެއްޗެއް ޫނނެވެ ތާރީޚީަކ ޫފިހ .ވާޞުިލވަނީ ތާރީޚު ޢިލްމުނެްނެވ
ތާރުީޚގެ . (ކިޔައި ަދސްކޮށް ފާިލވުަޅ ލިބިގަނަްނންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ ވިެރކަމާއެކު ޤުއެއަށްވުރެ މާޝައު 

 މިއީ ތަހުޒީބު މީހުން ތާރީޚަށް ) އްލިޔްުނތެރިޔާ ގާތު ވިދާޅިުވ ވަާހކައެ ްޕރެޮފސަރ ކަމާލު ޞަލީބީ، 
ޤަދަރެެވ ޤުވެރެިވވޭ. ކުރާ     . ތޯއެވެކަްނމިހެން ހުރި އިރު ިދވެހި ތާރީޚާ މެދު އަޅުގަނޑުމްެނނަށް ޝައު

  
  ިދވެހިރާއްޖެއަށް ބަލައިލުން 

  
ިދެވހިރާއްޖެއަކީ ިއންޑިޔާ ކަނޑުގައި އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ހުޅަނގު ދެކުުނގައި ޮއންނަ ކުދިކިުދ ޖަޒީރާ 

ބަޔަކު ިދެވހާިރއްޖޭގައި . އުތުރްުނ ދެކަުނެށވެރާއްޖެ ޮއނަްނީނ . ލަތެކެވެރްަށތަަކކުްނ އެކެުލވިފައިވާ ދުައ 
. ަކުމގެ ހެކިތައް ެފނިފައިވެއެވެހަރްަށވެުރ ގަިނ ުދވަސްވެފައިވާއަ  4،000އުޅެމުންދާާތ ވަޒްަނވެރެިވގްެނ 

ތަާކއެކު އާހުޯދްނ ) 2007ޖޫން  23ޮޑކްޓަރ ޙަސަން ޙަމީދު، ލިޔްުނތެރިޔާ ގާތު ވާިދޅިުވ ވަާހކައެއް، (
  . ރާއްޖޭގެ އިހުގެ ތާރީޚަށް އަލިއެޅެމުންދާކަމީ ޝައްކެތް އޮތް ކަމެްއނެޫނެވ

  
ޤިއްލު ރަސްކަމެއްގެ ަދށުގައި  ޤާފަތެއްގެ އަހުުލވެރި، މުސްތަ ިދވެހިނަްނީކ އަމިއްލަ އާދަކާަދތަކަކާއި ޘަ

ގެ ލިޔުއްވްުނތަކުގައި ލިޔްުނތެރްިނރާޯމއި ޔޫނާނީ . ޔެއްކަން ެއނގެއެވެގަިނ ުދވަސްތަކެއްގައި ތިިބ ބަ
ާރއްޖޭގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވުުމގެ އިތުރްަށ ޗައިނާ އާއި ޢަރަބި އަދި ާފރިސީ ރިޯކޑްތަކުގައި ވެސް 

   ) 2-1ޞަފްޙާ ، 2006، ަނީސމާ މަުޙއްމަދު (. ރާއްޖޭގެ ވާހަކަ ލިޔެވިފައިވެއެވެ
  

އެމީހްުނ ދަތުރުކޮށްފައި ުދރު . ބަޔެކެވެއިހުގެ ފަތްފުތްތަކުން ެއނގޭގޮތުގައި ިދވެހިނަްނީކ ދަތުރުކޮށް އުޅުނު
ްނތްަނތަަންށ ދިޔަކަމުގެ ރެކޯޑެއް އަޅުގަނޑަށް އެހެ ިމގޮތްުނ ބާަލއިރު . ހިސާބު ހިސާބަށް ގޮސްފައިވެއެވެ

މާިވހަަކ މިދްަނނަވާލީ . އާއި ރޯމަށް ދިޔަކްަނ ެއނގެއެވެ ޗައިނާ ެނތަްނމަވްެސ، އަދި ެފނިފިައ 
  . ުލމަށެެވިދވެހްިނގެ ޮދށިކަން ަދނަްނާވ 
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ިދވެހިނަްނީކ ކަނޑުގެ އަހުުލވެރި ބަޔަކަށްވާުމއެކު، ިދެވހިންގެ މައިގަނޑު ޞިނާޢަތު ެއްނމެ ޤަދީމީ 
މަސްވިެރކަމަކީ މައިގަނޑު ަދނޑުވެރިކަމާއި . ޒަމުާންނ ެފށިގްެނ ވްެސ އޮތީ ކަނޑާ ގުޅިފައެވެ

އަދި . ފަަދ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެެވެދްނ ރުޯނވުެށމާއި ބޮލިހިލުމާއި ކުފުރާ ހެދުން . ތަކެވެމަސައްކަތް
  . މަސައްކަތް ވެސް ކުރިބަޔެކެވެ ން ަފދަ އެވޭލާ ިދެވހިނަްނކީ ޭފރްާނވިޔު

  
މީލީާދްނ ބާރަ ވަަނ ސައްތައިގެ ތެރޭގައި ިދެވހްިނ އިސާްލްމ ީދްނ ޚިޔާރުކުރުުމގެ ކުރިން ތިބީ 

ރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް އޭގެ ހެިކތަކާއި އަސަރު މާިހ. ީދުނގައިކަްނ ެއނގެއެވެުބޑިސްޓް 
  .ސަރަޙައްދުތަކާއި ތަންތަނުން ެފނަްނން އަެބހުއްޓެވެ

  
  ެއނގެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟ ިދވެހިތާރުީޚ 

  
ފިލަން އޮތީ ގެ ތަފްޞީލު މަޢޫުލާމތެއް ތާރުީޚިދވެހި ިދވެހިތާރީޚުން ެއނގީެނ ކިހާވަަރކަށްތޯއެވެ؟ 

ިދެވހްީނ އިސާްލމީްދްނ ޚިޔާރުކުރީ . ަފހްުނނެވެ ރާއްޖޭގެ އަހުުލވެރްިނ އިސާްލްމ ީދްނ ޚިޔާރުކުރުުމގެ
ވަަނ އަހަރްުނ  1153މާީލދީ ގޮތުން ުނަވތަ . ްނ ެފށިގެނެްނެވވަަނ އަހުަރ 548ހިޖުރައިން 
އެހްެނަނމަވެސް، އިހުގެ ބައެއް ސައްޔާޙްުނާނއި ތާރީޚު ޢިލްމުވެރްިނގެ ލިޔުއްވުން ތަކުން . ެފށިގެނެްނެވ

ސް އެއްޗެއް ފިލަން އޮތްކަމީ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ޤަދީމީ ތާރީޚަށް ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮްނމެެވ
  . ކޮްނމެވެސް މްިނވެަރއްގެ އައްޔެއް އެޅިގެންދަާކމެކެވެ

  
ވަަނ އަހަރު ހިސާބުގައި  500ފުާނގެ ކުރިން ސަލާމްލެއްވި ޢީސާގެ ގެ މީހުން ޖަމާޢަތެއް އާރިައންުނގެ 

އެހްެނެމ ރާޯމއި ޔޫނާނީ ލިޔްުނތެރްިނ  . ްނކޮށްފައިވެއެވެިދެވހިރާއްޖެއަށް އައިކަމަށް މަަހވަންސާގައި ބަޔާ
އާ ެދެމުދގެ މުއްދަތަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވްުނަތކުން  522 – 90މީލީާދްނ 

ގައި އަމިާއނުސް މާސިެލނުސް ރޯެކޑް  362މީލީާދްނ . ިދވެހިނަްނީކ ދަތުރުވެރްިނކަްނ ެއނގެއެވެ
އެމެްޕރަރ ޖިޫލައންގެ ަދރުބާރަށް ވެދުން ހިފައިގެން ައންނަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި  ކުރައްވާފައާިވގޮތުގައި
އި އާ ެދމުެދގެ ލިޔްުނތަކުްނ ެއނގޭގޮތުގަ 662އާއި  658ޗައިނާ ގައި މީލީާދްނ . ިދވެހްިނ ހިމެެނެއވެ

ުމގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރަސްގެފުާނގެ ސަފީރްުނ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެން ޗައާިނގެ އެމެްޕރަރ އަށް ވުެދ
  )  4ޞަފްޙާ ، 2006ަނީސމާ މުޙައްމަދު، (. ރާއްޖޭގެ ތަކެއްޗާއި އުފެއްދްުނަތއް ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ

  
އްޖެ އިސާްލްމވުުމގެ ކުރީގައި ރާއްޖެއާބެހޭގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ލިޔްުނަތކުގެ ތެެރިއްނ ބައެއް ރާ

އިވީަނ ވަރަށް ކައިރްިނ މަޢޫުލާމތު ލިޔްުނަތއް ލިޔުއްވި ޭބބުޭފޅުން އެލިޔުންތައް ލިޔުއްވަާފ 
އެކަމުަކ ބައެއް ބޭފުޅްުނ އެކިއެކި ރާިވޔަތްތަކަށް ބުރަވެވަޑައިގްެނ އެހާމެ ސީާދ . ހޯއަްދވައިގްެނެނވެ

ިއންޑިޔާ އިހުގެ މިދްެނނެވި ލިޔްުނތެރްިނގެ ތެރޭގައި . މަޢޫުލާމތު ުނިހމޭެނގޮތަށް ވްެސ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ 
  . ދަތުރުވެރިނާްނއި ވިޔާަފރިވެރިން ހިމެެނެއވެޢަރަބި އަދި ާފރިސީ ވި ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރެއް
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އާއި .) މ 850(މިދްެނެނވި ބަީދިއްނ ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ލިޔުއްވި ބޭފުޅްުނގެ ތެރޭގައި ސުލައިމާން 
.) މ 1150(އާއި އަލް އިދުރީީސ .) މ 1030(އާއި އަލް ބައިރީޫނ .) މ 916(އަލް މަސްޢޫދީ 

ޭއނާގެ . ީމގެ ތެެރިއްނ އަލްމަސްޢޫދީ އެދުވަސްވުަރ ސްރަީލްނކާ އަށް ވަޑައިގަތެެވ. ހިމެެނއެވެ 
ިމގޮތްުނ ރާއްޖެއަކީ . މޫުރޖުއްޒަހަބު ގައި ރާއްޖެއާބެހޭ ވަާހކަތައް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ

އަށް ގެނެްދވޭކަމާއި އަމިއްލަ ރްަސކަމެއްކުރާ ތެަނއްކަމާއި ރާއްޖޭގެ އުފެއްދްުނތައް ބޭރަށް ވިޔާަފިރ 
ިދވެހި އަދީބުންގެ ުދވަސްވީ ....... (. ފައިސާއަކަށް ގެންގުޅެނީ ބޮިލކަމަށް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ

ބޭރުގެ ލިޔްުނތެރްިނ ރާއްޖެއާ މެުދ ރާއްޖެ އިސާްލްމވީ ަފހްުނ ) 28- 27ޞަފްޙާ ، 2007، ލިޔްުނތައް 
  .ލިޔްުނތައް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެގިނަ ވެސް ވަރަށް 

  
ގައި ރާއްޖެ ުދރުވެ  744މަުޙއްމަދު ބުިނ ބަޠޫޠާ ހިޖުރައިން هللا ތްުނ އަލްޢައާްލާމ އޫަބ ޢްަބދުިމގޮ

އާއި ަފރްަނސޭސި ދެެބިއްނ .) މ 1425(އުޅުއްވުމަށަްފުހ ލިޔުއްވި ލިޔުއްވުމާއި ޗައާިނގެ މާ ހުއާން 
ިޕރާޑް ސުއާ ްނއާއި ްފަރ.) މ 1529(ަޕަރމަންޓިއަރ ރައޫލް ަޕަރމަންޓިއަރ އާއި ޜްޯނ ކަމަށާްވ 

. އާއި އެޗް.) މ 1835(އާއި ކްރިސްޓަޮފރ .) މ 1819(އާއި ޑޫ އެމް ޝޫލްޓްޒް .) މ 1605(
މިބޭބޭުފޅުނަްންށ ބާަލއިރު ގިނަބަޔަުކ . ގެ ޚިދުމަތް ާފހަަގކޮށްލެވެއެވެ .) މ 1940(ބްެލ . ޕީ. ސީ

. ޕީ. ސީ. ފައިވަނީ އްެޗއެއްބްަސވެާނ ަފަދިއްނ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްަށ ެއްނމެ ޮބުޑ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވާ 
ބްެލގެ މޮނޮގްރާފީަކ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްަށ ުނހަނު ބޭންުނތެރި ގަިނ މަޢޫުލމާތު ހެިމޭނ . ބްެލ އެވެ
މިހެން ެދނެްނިވ ަނަމވްެސ އެހެން ޭބބުޭފޅްުނގެ ލިޔުއްވްުނތަކުގައި ވްެސ ހީުރ . ތަޞްނީފެކެވެ

ށްލައިގެން ަފރުޖެއްސޭނެ މަޢޫުލާމތާއި ިދވެހިތާރުީޚ ިދރާސާކޮށް ުއނގެނެން ބޭންުނާވ ބަޔަކު ދޮޫކ
މިދްެނެނވި ބޭފުޅްުނގެ އިތުރްަށ ސްވިޑެންގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ާލރޒް ވިލްގޯން . ލިޔްުނަތކެއް ޫނެނވެ

ިދެވހާިރއްޖެއާބެހޭ ގޮތުން އެއްކުރައްވާފައިވާ ލިޔްުނަތކަކަކީ ތާރީޚު ިދރާސާކުރާ .) މ 1999 – 1991(
  . ލިޔްުނަތކެކެވެ ބަޔަކަށް ުނހަނު ފައިދާކުރެާނ 

  
ރާއްޖެ އިސާްލްމ ވުމަށްފުަހގެ ވާހަކަތައް ެފންނަ މިުހއްމު އެއް ވަސީލަތަކީ ރަސްރަސްކަލްުނގެ 

ގައި  1195ިމގޮތްުނ މީލީާދްނ . ުނަވތަ ޯލމާާފނުތަެކވެ. ޯބގަފަތްކޮޅުތަކެވެަފރާތުްޕޅްުނ ެނުރއްވާ 
މިއީ . ޫދ ޯލމާާފުނ ާފހަަގޮކށްލެވެއެވެަދނބިލިޔެވުުނ ަގއި  1196އިސްދޫ ޯލމާާފާނއި ލިޔެވިފައިވާ 

ވަަނ އަހަރާއި  43ވަަނ އަހަރާއި  42ރާއްޖެ ރަސީްމގޮތްުނ އިސާްލްމ ީދނަށް ެއނބުރުނު ަފހުން 
  . ލޯމާފެާނެވލިޔެވިފައިވާ ެދ ދެއަހަރު 

   
ރާތުން ަފމުއައްރިޚްުނގެ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްަށ އަލިއެޅޭ ގިނަގަުނ މަޢޫުލާމތުތަކެއް ބޭރުގެ ސައްޔާޙްުނާނއި 

ވްެސ ާރއްޖޭގެ ތާރީޚު ލިޔުއްވުުމގައި އުޅުއްވާފައިވާކަމީ ިދވެހިން  ލިބުުނަކުމގައި ވިޔަސް ިދެވހްިނ
  . ިދވެހިތާރީޚަށް ލިޯބކުރާ މިންވަރު ެއނގޭ ހެއްކެކެވެ
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ޤީާޟ ޙަސަން ތާޖުއްދީން އަޅުގަނޑު ާފހަަގޮކށްލާނީ ިމގޮތްުނ ެއންމެ ުފަރތަަމ  ިދެވހިތާރީޚުގެ ބާީނ އަލް
ޤީާޟ ޙަސަން ތާޖުއްދީން ިދެވހިތާރުީޚ ލިޔުއްވީ ހިޖުރައިން . އެވެ މީލާދީ (ށް  1133ން  1116އަލް

މުޙައްމަދު ޢިމާދުއީްދން މުޡައްފަރު ރާއްޖޭގައި ރަސްކަްނކުރެއްވި އައްސުލްޠްާނ ) ށް 1721ން  1704
ޤީާޟ ޙަސަން ތާ. ވަަނ، މަޝްހުޫރ ދިޔަިމގިލީ ބަންޑާރަިއންގެ އަމުރުފުޅެަށވެ 2 ޖުއްދީން މިދްެނނެވި އަލް

  . ތާރީޚު ލިޔުއްވާފިައވަނީ ޢަރަބި ބަހްުނނެވެ
  

ގެ ާފނުުންނގެ ަފހުން هللا ނަބީބޭކުަލްނގެ ޚަބަރުތަކާއި އިތުރު ރަސޫލުތާޖުއްދީން ލިޔުއްވި ތާރީޚު ގައި 
ފަހު ފިައ އެއަށް ށް ކުރުގޮތަކަށް ލިޔުއްވާއާއި ހަަމޔަ 555ތިއްބެވި ޚަލާީފވެރްީނގެ ޚަބަރުތައް ހިޖުރައިން 
ރާއްޖެ އިސާްލމްވުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ތަޚުތުގައި . ލިޔުއްވާފައިވީަނ ރާއްޖެ އިސާްލމްވީވާހަަކއެވެ

ިދވެހި ....... (. ރެދަލިކުރެއްވި ރަސްރަސްކަލްުނގެ ވާހަކަ ކޮްނމެވެސް މްިނވަަރކަށް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ
   ) 30ޞަފްޙާ ، 2007، އަދީބުންގެ ުދވަސްވީ ލިޔްުނަތއް

  
ޤީާޟ މުޙިއުްބއްދީން ޝައިޚްުލ އިސާްލްމ ޤީާޟ ޙަ  މިބުޭފޅާގެ ސަން ތާޖުއްދަީނށަްފުހ އަލް

ވެސް ޤީާޟ އިބްރީާހމް ސިރާޖުއީްދްނ ގަެފހުން އޭ . ުދވަސްވުަރގައި ހިނގި ކަންތައްތައް ލިޔުއްވިއެވެ 
މިއަށްފަހު ޤާޟީ . އެވެ ލިޔުއްވި އެބުޭފޅާގެ ޒަމުާނގައި ހިނގި ޙާދިޘާތަކަށް ބައަްލވައި ތާރީޚު 

އެދުވަސްވުަރގެ ވަާހކަ ކޮްނމެވެސް ވަަރކަށް ޤީާޟ މުޙައްމަދު މިުޙއުްބއްދީން ސިރާޖުއީްދންގެ ަދރިކަލުން 
އޭގަެފހުން ޤީާޟ މާޫސ ބަދުރުއީްދްނ މިުޙއުްބއްދީން ަފނޑިޔާރުމިަނކާުފުނ ަފނޑިޔާރަުކްނ . ލިޔުއްވިއެވެ

. ްނ އުޅުއްވި ވަާހކައިން ެފށިގްެނ ތަންކޮޅެއް ލިޔުއްވި އެވެދޫކުރައްވައި ބުންބާޔަށް ވަޑައިގްަނަނާވ
ިދވެހި އަދީބުްނގެ ުދވަސްވީ ....... (. ޢަރަބި ބަހްުނނެވެީރ މިހުރާިހ ލިޔުމެއްވްެސ ލިޔުއްވާފިައ ުހ

  ) 31ޞަފްޙާ ، 2007، ލިޔްުނތައް 
  

އައިސް ހިޖުރައިން ޔެވެމުން ުޕޅުމަތިން އެކިމިންވަރަށް ލިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު އެކިއެކި ޢިލްމުވެރިންގެ އަތް 
 12ވަނަ، ޙީާޖ ޢިމާދުއީްދން، ހިޖުރައިން  6އްސުލްޠްާނ މުޙައްމަދު ޢިމާދުއީްދން ވަނަ އަހަރު އަ 1320

ތާރީޚު ވަަނ ސައްތައިގެ ތެރޭގައި ޤީާޟ ޙަސަން ތުާޖއްދީން ޢަރިަބ ބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ ިދވެހި 
މެންބަރްުނގެ ކޮމިޓީއެއް  5މިަކމަށްޓަަކއި އަދި . ރުއްސެވިއެވެިދވެހިބަހްުނ ލިޔުއްވަން 

ާނއިބު ( އީްދްނ މޮިކމިޓީގެ ރައީސަކަށް ހުނެްނީވ އައްޝައިޚް މަުޙއްމަދު ޖަމުާލ . ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ
....... . ާނއިބް ރައީސަކަށް ހުނެްނީވ އައާްނއިބު ޙަުސިއްނ ޞަލާޙުއީްދްނ އެވެ. އެވެ ) ތުއްތު

  ) ޞަފްޙާ ކ، 1981، ިދވެހި ތާރީޚު(
  

ތާރީޚު ޢައްޔަންކުރެއްވި ގައި .) މ 1958އޭޕްރްީލ  13. (ހ1377ރަމަޟާން  23ސަރުކާރުން 
މިކޮމީީޓގައި . ފައިވެއެވެިދވެހިތާރުީޚ ިދރާސާކުރެއްވުުމގެ މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ ކޮމިޓީ ިއްނ 

ދީީދ އާއި  ހިމުަނއްވާފައިވަނީ އަލްއުސްތުާޛ އިބްރާހީމް ޝިހާބާއި އަލްފާޟިލް މިަލމް މުޙައްމަދު
އަލްފާޟިލް މަުޙއްމަދު އިސްމާޢީލް ދީީދ އާއި އަލްއުސްތުާޛ ޢަދާްނުނ ޙުސިައްނ އާއި އަލާްފޟިލް 
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މިކޮމިޓީގެ . ޢްަބދުއްސައްތުާރ މާޫސ ީދީދ އާއި އަދި އަލްާފޟިލް ޢްަބދުލްޙަކީމް ޙަުސިއްނ މިަނކެވެ
ީމގެ އިތުރްަށ . މިނުަމގައެވެ" މެއްޚަށް އައު އަލިކަ ިދެވހިތީާރ"މަސައްކަތް ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވަނީ 

ޤުވެރިކުަމގެ ތެެރިއްނ ިދވެހިތާރީޚުގެ ބައެއް  ބައެއް ބޭފުޅްުނ އެބުޭފޅްުނގެ އަމިއްލަ ޙައިޘިއްޔަތާއި ޝައު
ީމގެ ތެެރިއްނ ވަރަށް ގިނަތަކެތީގައި . މުކުރައްވާފައިވެއެވެއްވަާހކަތައް ލިޔުއްވައި ޝާއިޢްކުރައްވައި ޢާ 

އެހްެނެމ ކަމެއް ހިނގި ތާރީޚް ބަޔްާނކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި . ުފުށއަރާފައިވެއެވެ ދިޘާތައް ޙާ ތާރުީޚގެ 
އެހްެނކަމުން، . އެއް ޙާދިޘާއެއް ދެ ލިޔުމެއްގައި ދެ ތާރުީޚގެ ގޮތުގައި ވްެސ ާފހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ

ޤަތުގައި ޞައްޙައީ ކޮން ލިޔުމެއްކަން ގިނަ ަފހަރަށް ޮއނަްނނީ އޮޅިފައެވެ ޤީ   .ަޙ
  
ްނެނވި ގޮތަށް ިދާމވުމުން ިދވެހިތާރުީޚ ެއނގޭ މްިނވާަރ މެުދ އަޅުގަނޑު ކުރަމްުނ މިާދ ސުވާލު މެިދ 

ަފސޭހަތައް އިތުރުވުމާއެކު ތަނަވްަސވެ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ތޭެރގައި ވަސީލްަތތައް . މާބޮޑަށް މުހިއްމުވެއެވެ
ީމގެތެރޭގައި ިދވެހިބަހާއި ތާރީޚްަށ . ލެިބމުންދެއެވެ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާބެހޭ ލިޔްުނތައް  ކުރިން ނުލިބޭ 

ޚުިދމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ޝާއިޢްކުރައްވާ ތަކެއްޗާއި ޝާއިޢްކުރައްވާ އެހެން ަފާރތްތަކުން 
  . އެއްކުރައްވައި ެނުރއްވާ ތަކެތި ހިމެެނއެވެ

 
  ތާރީޚު ިދރާސާކުރްުނ 

  
ޤަތް ޤީ ްޕރެޮފސަރ އަބޫ . (މްަށ ކުރެވޭ ކަމެކެވެހޯދައި ކަށަވުަރކުރުތައް ތާރީޚު ިދރާސާކުރަުމކީ ތާރީޚީ ަޙ

މަިމގްުނ ބަލާއިރު ތާރީޚު ލިޔުމަށް  )ލިޔްުނތެރިޔާ ގާތު ވާިދޅިުވ ވަާހކައެއް، ޙަުސިއްނ ޢްަބދުއްރަޙީމް
މަިކުމގައި ހިމެެނީނ އެކިއެކި ލިޔްުނަތއް ބަަލއި މުޠާލިޢާކުރުމާއި . ިދރާސާކުރުމަކީ ވަރަށް މިުހއްމުކަމެކެވެ

ޤުކޮށް ބުެލމެެވެފނަްންނ ހުންނަ  ޤީ އަދި އާސީާރގޮތުން . އާސާރުތަކާއި ތިަރކައަށް ހިމޭެނތަކެތި ތުަޙ
ިމގޮތްަށ ބަލާބުެލމުން . މުހްިނުމ މަޢޫުލާމތެއް ލިބާިދެނ ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދަުތއް ކޮެނ ބުެލމެެވ

  .ޙާދިޘާތައް ހިނގާފައިވާ ުދވަސްވަރު ޢިލީްމގޮތްތައް ބޭންުނޮކްށގެން ހޯދައިގެަނވެއެވެ
  
ީމގެތެެރިއން . ރީޚު ިދރާސާ ކުރުުމގައި މިދްެނނެވި ހުރިހައި ގޮތްތަކެއް ބޭންުނކުރެެވއެވެ ާތ

އެދިރާާސކުރެވޭ ތާރީޚެއް ުނަވތަ ޙާދިޘާއަކާ ގުޅިގްެނ ިދރާސާކުރުމަށް ބޭންުނކުރެާނ ގޮތް ުނަވތަ 
ކަނޑައަޅާ ިދރާސާކުރްަނ . ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅީާނ ިދރާސާކުރާ ޓީމަކުްނ ުނވަތަ ަފާރތަކްުނނެވެ

މައުޟޫޢެއް ުނަވތަ ޙާދިޘާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ގަިނ ގަުނ ލިޔްުނތައް ލިޔެވިފައިވަާނަމ، އަސާސީ 
ިމގޮތްަށ ލިޔްުނތައް . ލަަތކަށް ހަދަންޖެހީޭނ މިފަދަ ލިޔްުނަތއް ބަލައި މުޠާލާިޢ ކުރުމެެވީސ ވަ

ލިޔްުނަތއް އެހެން ލިޔްުނަތކަށް މުޠާލިޢާކުރުުމގައި ރަނގަޅަށް ިދރާސާކުރެވިގްެނ ޙަވާލާދީފިައ ލިޔެފައިވާ 
  . ވުރެ އިތުބާރު ޮބުޑކަމަށް ބެލެވެއެވެ

  
ލިޔްުނތައް ިދރާސާކުރާުމއި ެފނަްންނ ހުންނަ އާސާރުތައް ބުެލުމގެ އިތުރްަށ އެޙާދާިޘއެއްގެ މަޢޫުލމާތު 

. ކަމެކެވެ ހުރާެދެނކަމަށް ޤަބޫލުކުރޭެވ ޮދީށ މްީސމީހްުނގެ ބްަސ ހޯދުމަީކ ވްެސ ިދރާސާކުރުުމގައި ކޮށްއުޅޭ 
މިފަދަ ބްަސ ހުޯދުމގައި އެމީހެއްގެ ތެދުވިެރކަމާއި މަޢޫުލާމތު ެއނގޭ މްިނވަރަށް ބަަލއި ބޭންުނކުރެާނ 
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ޤުކޮށް ހޯދުމީަކ ވަރަށް . ަފާރތްތަކެއް ިދރާސާ ކުރަާފރާތްުނ ކަނޑައަޅައެވެ ޤީ ިދރާސާކޮށް ކަމެއް ތުަޙ
ށް ިދރާސާކުރެވިގްެނ ެފނަްންނ ހުރި އެކަމަުކ ުފިރހަމައަ . ަވގުތު ހޭދަވާ ބުރަ މަަސއްކަތެެކވެ

ހިުރހާއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ލިޔެވޭ ތާރީޚީ ލިޔުމެއް ަނަމވްެސ ުނވަތަ ޢިލްމީ ލިޔުމެއް 
  .ފުާޑކިޔޭލެއް ުކޑަވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ . ަނަމވެސް އެލިޔުމެއްގެ އަގު މަތިވާނެއެވެ

  
ިމގޮތުން  .ޖުތަމަޢެއްގެ ތާރީޚު ެއނގުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެކޮްނމެ މުޖުތަަމޢަކަށް ބަލާއިރު ވްެސ އެުމ

މިކަރުދުާހގައި . ކުރާ އިރު ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ެއނގުމުގެ މުހިއްމުކަްނ ވަރަށް ޮބެޑވެ ރާއްޖެއަށް ިނސްބްަތ
. މުކުރެވިފައިވެއެވެއް ެލވިފިައވާ ފަަދިއްނ ރާއްޖޭގެ ތާރުީޚގެ ބައެއްވާހަކަތައް ލިޔެވި ޢާާވކުރިން ަދނާްނ 

އްރިޚްަށ ވެުރ ގަިނ މަުވއްރިޚްުނ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި އަ ީމގެ ތެެރިއްނ ބައެއް ވާހަކަތައް އެއް މު
އެހްެނކަމްުނ އެތަފުާތތައް ުކޑަކުރުމަށްޓަަކއި ިދެވހިތާރީޚުގެ އެފަދަ ބައިތައް . ކުދިކިުދ ތަފާތު އަެބހެުރއެވެ

ޤަތް ެއނގޯޭތ ބުެލމަީކ ބޭންުނތެރިަކމެ ޤީ އެއްކަމަކީ ރާއްޖެ ިމގޮތްުނ ާފހަަގކޮށްލެވޭ . ކެވެިދރާސާކޮށް ަޙ
ޖުއްދްީނގެ ތާރުީޚގައި އެބޭކަލެއްކަުމގައި ތާޤީާޟ ޙަސަން . އިސާްލމްކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ ވަާހކައެވެ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ބޭފުޅުނަްނށް . ޮއނަްނީނ ތަބުރޭޒްގެ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ ޔޫސުފް ޝަމްސުއީްދްނ ކަމަށެެވ
އިބުނު ބަޠޫޠާ އެބޭކަލެއް ކަމުގައި ބަޔްާނކުރައްވާފައިވަނީ ބަރުބަރީގެ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ  ޙަވާލާ ދެއްވައި 

ައެނއް . އެއްރިވާޔަތެއްގައި ާފރިސްކަރައިގެ ބޭކަލެކެވެ . އަބުލްބަރަާކތު ޔޫސުފު އަލްބަރުބަރީއެވެ
  . ކަރައިގެ ބޭކަލެކެވެމަޣުރިބު ރާިވޔަތެއްގައި 

  
އެމުޖުތަމަޢެއްގެ ތާރީޚަީކ ވަރަށް . ްނމެ ރަށަކީ ވްެސ ވިަކ މުުޖތަމަޢެކެވެރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ގޮތުން ކޮ

ކޮްނމެރަށަކަށް . ގެއިްލގެން ދިޔުމްުނ އެގެއްލިގެނަްދީނ ވަރަށް މިުހއްމު ތިަރކަތަކެވެ. މިުހއްމު އެއްޗެކެވެ
ާނތަާކއި މިުހއްމު މުހިއްމު ބި. ބާަލއިރު ވްެސ އެރަށެއްގައި އެރަށަކަށް ޚާއްޞަ ސިފަތަެކއް ހުނާްނނެއެވެ

ތްުނަނކީ އެރަށަކަށް ޔަމިފަދަ ޝަޚުޞިއް .ޙާދިޘާތަކާއި ާފަހަޤކުރޭެވ ޝަޚުޞިއްޔަތުތައް ވްެސ ތިބެޭނެއވެ
ުނހަނު މަތިވިެރ ޚުިދމަތްތަކެއް ކުރައްވައި އެރަށެއް ބައްޓަންކުރެއްވި ރާއްޖޭގެ ިނސްބަތުގައި ވެސް 

ހްެނަކމްުނ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެރަށެއްގެ ތާރީޚު އެ. މިުހއްމު ޝަޚްޞިއްޔަތުން ކަމުގައި ވެދެާނއެވެ 
  .ިދރާސާކުރެވިގެން ލިޔެވަުމކީ އެރަށެއްގެ ތާރީޚު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަރަށް މިުހއްމުކަމެކެވެ 

  
. ލިޔެވެޔެކޭ ެދނެްނޭވކަށެްނެތވެތާރީޚު ކަްނމިހެން ހުރަިނަމވްެސ ރަށްރުަށގައި އެކީަށގްެނވާގޮތެއްގައި 

މިއީ ) 2006ޖޫން  23، ސަޢީދު، ލިޔްުނތެރިޔާގާތު ވާިދޅިުވ ވާހަކައެއް هللا ޢްަބދުއަލްއުސްތްާޛ (
ގެ އަހަރުތަކުގެ ތޭެރގައި 1980އެހެނީ . ވަރަށް ޮބުޑތެދެއްކަން އަޅުގަނޑަށް ވްެސ ާފހަަގކުރެެވއެވެ 

ޤާހެއް ހުުޅވުުނ ތާރީޚު ވްެސ ނުފެނި ގެއިްލަފއި އޮތުމުނެްނެވ . ރާއްޖޭގެ ރެަށއްގައި ހުޅުވުުނ ަދރުސް
މިދްެނނެވީ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ލިޔްުނތައް ވްެސ އެކަށަޭނ ގޮތެއްގައި ލިޔެވެޭނކަމަށް ބެލެވޭ 

ރުަށ އޮފުީހގެ ޔައުމިއްޔާ ވްެސ މުހިއްމު މަޢޫުލމާތާއެކު ލިޔެވެޭނކަމަށް . ުދވަސްވަރެއްގެ ވާހަކައެވެ
ްސ އޮފުީހގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ަނަމވެ. ރީޚެއް ވީަނ ގެއްލިފައެވެާތ އެކަމަުކ އެރަށެއްގެ މިުހއްމު . ބެލެވެއެވެ

  . އެހިެނހެން މުހިއްމު ރެކޯޑްތަކަށާއި ބުޭފޅުންގެ ބަސް ހޯދައިގެން ތާރީޚު ލިޔެފިައވާނަމަ މިހެން ުނީވހެެވ 
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. އެކަންޏްެއނެޫނވެ ތާރީޚް ލިޔަންޖެހީެނ އެރަށެއްގެ ސިޔާސީ ، ގައި މުޖުތަމަޢެއްރަށެއްގައި، ކޮްނމެ 

ޤްތިޞާދީ ުނ އެހްެނެމ . ތާރީޚު ވްެސ ލިޔަންޖެހެއެވެ ަވތަ އުފެއްދްުނތެރިކުަމގެއިޖުތިމާޢީ ތާރީޚާއި އި
ރީޚެއް ެއނގިގްެނނޫނީ ުފިރހަމަ ާތމިހުރާިހ . ތަޢީުލީމ ތާރީޚާއި ޞިއްޙަތާބެހޭ ތާރީޚު ވްެސ ލިޔަންޖެހެއެވެ

މިސާލަކަށް ރެަށއްގައި ގަތައި ެފުހުމގެ މަަސއްކަތް ހިނގަމުން އައިސް . ތާރީޚަކަށް ުނވެާނެވ
  .ރީޚަކީ އެރަށެއްގެ މަޢޫުލާމތަށް މިުހއްމު އެއްޗެކެވެާތ ފައިވާ ހުއްޓި
  

ިދރާސާކުރެވިގްެނ ޤައުމީ ތާރީޚު ލިޔެވެމުނާްދ ގޮތަށް ކޮްނމެ ރަށެއްގައި ވްެސ އެރަށެއްގެ ތާރީޚު ލިޔެ 
ުމގައި ތާރީޚު ރައްކާތެރިކުރެވޭނީ އެކަ. ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ޤައުމީ ތާރީޚްަށ ކޮށެްދޭވ މިުހއްމު ޚިދުމަތެކެވެ 

މިހެން ަދނަްނވާއިރު، . ގަިނ ބަޔަކު ބައިވިެރވެ ތާރީޚަީކ ެއްނމެންނާ ރައްޓެހި އެއްޗަކަށް ެވގްެނެނވެ
އެކަމަކު . ދިޘާތަކެއް ެނިތ ހިނގައާިދނެއެވެ ޙާރާއްޖޭގެ ވަރަށް ކިުދ ރަށްރުަށގައި މާފަާހގަކުރެވޭ ތާރީޚީ 
އަދި މިހާރު ނުލިޔެ . ޚެއް އެއުްނކުރެވެޭނެވއެރަށެއްގެ ތާރީޚު ވްެސ ލިޔެިވގެން ޫނީނ ުފިރހަަމ ތީާރ

  .ަފހުން ތާރީޚަކަށް ތާރީޚު ެފނާްނކަށް ޯނނާްނެނއެވެ
  

 ިނންމާލުން 
 

ޤީ . ތާރީޚަީކ ވަރަށް މިުހއްމު އެއްޗެކެވެ  ތާރީޚާ ނުލައި އެއްވްެސ މުޖުތަަމޢަކަށް އެމުޖުތަމަޢެއްގެ ަޙޤީ
ބަބަީކ ތާރީޚާ ނުލައި ސަ. ވެ މަންޒިލް ަމޤްޞޫދަށް ވާޞުިލުވމްަށ ަފސޭހައެއް ުނވެާނެއ

އެހްެނަކމްުނ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމްެނގެ ތާރީޚާ . އަޅުގަނޑުމްެނަނކީ ކޮންބައެއްކަން ޭނނގޭނެއެވެ
ޤަތް ހޯދަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ   . ވަރަށް ޮބޑަށް ރައްޓެހިވެ ތާރުީޚގެ ަޙޤީ

  
އެއީ ވްެސ ޤައުމީ . އެއްޗެކެވެ މިހާރު ތާރީޚްުނ އަޅުގަނޑުމްެނނަށް ެއނގީެނ ިނސްބަތުން ވަރްަށ ުކޑަ

ވަކިވިަކ މުުޖތަމަޢުތަކުގެ ުނަވތަ ރަށްރުަށގެ ތާރީޚްަށ ބަލައިފަިނަމ ެއނިސްބަތް އަދި . ތާރީޚްަށ ބެލީމައެވެ
މުަދ ރެަށއް ަނމަވްެސ އެރަށެއްގެ ތާރީޚްުނ ެއނގެން މީހުން އެހްެނކަމްުނ، ކިތްަނެމ . ވަކިން ުކޑައެވެ

އްތައެއް ތަުކގެ ތާރީޚު މިހާރްުނ މިހާރްަށ ލިޔަން ަފަށއިގެންފަިނމަ، ީމގެ ސައޮތްއެއްޗަކާއި ހިނގާ ކަންތައް 
ރަނގަޅްަށ ތާރީޚު ާމ ވެުރ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމްެނނަށް ެއނގޭ ވަރަށް ބަޔަކަށް ހާ އަހަރު ަފހުން، ތޭިބ 

ޤަތެކެވެ. ެއނގޭނެއެވެ ޤީ ޚު ވީމާ، މިހާރަީކ އަޅުގަނޑުމްެނގެ ތީާރ. މިއީ ހަަމ ރަނގަޅަށް ވްެސ ަޙ
  .ތްަނކޮޅެއް ުފޅާ ބިްނގަލެއްގެ މަތީގައި ލިޔަން ަފށްަނވީ ެއްނމެ ރަނގަޅު ަވގުތެެވ

  
ޤައުމީ ތާރީޚްަށ ބެލަިނމަވްެސ ތާރީޚްުނ ުފރިހަަމ ުނެވ ހިުރ ތަންތަނާއި އަލަށް . ެދްނއޮތީ ޤައުމީ ތާރީޚެެވ

ތް ވްެސ މިވަނީ އާފޯރިއަކާއެކު ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ޙާދިޘާތައް ބަލައިގެން އެކަުމގެ މަސައްކަ
ޤުވިެރ އެއްޗަކަށް ހަދައިލެވޭނެއެވެ. ަފށަންޖެހިފައެވެ  ތާރީޚަކީ . އޭރުން ތާރީޚަީކ މިހާރްަށ ވެުރ މާޝައު
ެއނގޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ދޭެކ ޒުވުާންނ އަޅުގަނޑުމެންގެ " ުދވަސްވެފައިވާ މީހްުނނަށް"ހަަމއެކަނި 
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ޤުބަލުގެ ޖުީލތަކަށް އަޅުގަނޑުމްެނގެ ތާރުީޚގެ ުފިރހަމަ ތާރުީޚގެ ތެރެއަށް ވެަދ ަފރިތަވެލިައ  ފިއްޔާ މުސްތަ
  . ޞަފްޙާތަކެއް ޯފުރކޮށެްދވެޭނއެވެ

  
ޤުވެރިކަމާއެކު ހޯދައި ބަަލއި  މިހެން ހެދޭނީ ގިނަބަޔަކު ތާރީޚާ ތްަނކޮޅެއް ރައްޓެހިވެލައި ޝައު

ޤުކޮށް މްަސއޫލިއްޔާތާއެކު ލިޔެގެނެްނެވ ޤީ  . ތުަޙ
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