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ޚިޠާބު
ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ 

ވައިސް ޗާންސެލަރ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއަށް ޢިލްމީ އިތުރު ބޮޅެއް 

ގެތިގެން މިދަނީ، ]އަދާހަމަ[ މަޖައްލާގެ އައު އަދަދެއް ނުކުތުމާއެކުގައެވެ. މި މައްޖަލާއަކީ، މަޢުލޫމާތުތައް ތާޒާކަމާއެކު، 

އަދި ކިޔުންތެރިންގެ ވިސްނުން ތާޒާކޮށްލުމަށް އަމާޒުވާގޮތަށް ނެރެވޭ މަޖައްލާއެކެވެ. މި އަދަދުގައި ލިޔުއްވުންތައް ހިމެނުއްވި 

އެންމެހައި ލިޔުންތެރީންނަށް ޝުކުރާއި ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ.

ޢިލްމީ  އެންމެހާ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ދެއްވުމުގައި،  ގެނެސް  މަޢުލޫމާތު  ތާޒާކަމާއެކު  ހަމައަށް  ކިޔުންތެރިންނާ 

ތާޒާ  ]އަދާހަމަ[  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ދޫކޮށްލޭވަރުގެ  ފާހަގަކޮށްނުލައި  ވެސް  މަސައްކަތްޕުޅަކީ  މިންނެތް  ހުނަރުވެރީންގެ 

މަޢުލޫމާތު، ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމަކީ ވަގުތާއި ހުނަރު އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި އެކަމާ އެންމެ އެކަށޭނަ 

ޠަބަޢީ ސިފަތައް ލިބިފައި ހުންނަ ބަޔަކަށް މެނުވީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

މަޢުލޫމާތާއި  ބޭނުންތެރި  ފަސޭހަކާމާއެކު،  އަދި  ނުޖެހޭ،  ހޭދަކޮށްލަށް  ވަގުތެއް  ގިނަ  މާ  ކިޔައިލުމަށް 

މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމުގައި  މި  މަޤްޞަދެކެވެ.  މުހިންމު  ވަރަށް  މައްޖައްލާގެ  މި  ހުށަހަޅައިދިނުމަކީ  ޢިލްމީ ވިސްނުން 

ކިޔުންތެރީންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ބިނާކުރާ މުއްސަދި ޚިޔާލުފުޅުތަކަކީ، މަޖައްލާއަށް ލިބިގެންދާނޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

]އަދާހަމަ[ މަޖައްލާގައި މި ފަހަރު ވެސް ހިމަނައިލެވިގެން ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުން 

ފައިދާތަކެއް ލިބި، އައުވިސްނުންތަކެއް އުފެދިގެން އައުމަކީ، މި މަޖައްލާގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ އުންމީދެކެވެ. އަދި މި 

ޢިލްމީ ފެންކޯރު ސާފުކަމާއި ތާޒާކަމާއެކު ދެމެމުން ދިޔުމަކީ، ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ކުރެވޭ ދުޢާއެވެ. މި މަޖައްލާގެ 

އައު އަދަދަކަށް ކިޔުން ތެރީން އިންތިޒާރުކުރުމަކީ، އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ލިބޭނެ އެހައިމެ ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ. 

٢٤ حمرم ١٤٤١
23 ސެޕްޓެންބަރު 2019
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އެއް އަހަރުގެ ދަތުރުނާމާ
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރ

އަދާހަމަ އަނެއްކާ ވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައީއެވެ. އާ އެތައް މަޢުލޫމާތެއް  އާ އެތައް އުންމީދެއް ތިޔަ 

ބޭފުޅުންނަށް ގެނެސްދެމުންނެވެ. 23 ސެޕުޓެންބަރު 2018 އިން 23 ސެޕުޓެންބަރު 2019 އަށް މި ފާއިތުވި އެއް އަހަރު 

ދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ )އައި.ޔޫ.އެމް( ކުރި  ޒިންމާދާރު ޢިލްމީ ދަތުރުގެ ]ދަތުރުނާމާ[ އާ ވެސް 

އެކީގައެވެ. 

ކޮބައިހެއްޔެވެ؟  ކަންކަމަކީ  ކުރެވިފައިވާ  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ފުޅާކޮށް،  ރިސާލަތު  ޢިލްމީ  އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކޮށް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ދަރިވަރުންގެ ފިކުރީ ސުލޫކީ 

ފެންވަރު މަތިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ފަހިކޮށްދެވުނު ފުރުޞަތުތަކަކީ އަދި އެކަމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީން އެކަށައެޅި 

ރޭވުންތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ދުނިޔޭގެ އެކަޑެމިކް މުޖުތަމަޢާ ގުޅުން ބަދަހިކުރާން އައި.ޔޫ.އެމް 

ދިއްކޮށްލި ސަލާމުގެ އަތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟  އެ އަތުގައި ހިފީ ކޮން ބައެއްހެއްޔެވެ؟

ތިބާގެ މި ފަދަ އެތައް ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ]އަދާހަމަ[އިގެ މި އަދަދުން ތިބާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވާނީ 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވެލީގެ މައްޗަށް،  ތިބާ ވެސް ފުރިހަމައަށް އަދާހަމަވުމެވެ.

އަޅާ  ކުރިޔަށް  ކާމިޔާބުކުރުމުގައި  މުހިންމަތް  ތަޞައްވުރާއި  އައި.ޔޫ.އެމްގެ  މަޤުޞަދަކީ  މަޖައްލާގެ  މި 

ޢިލްމީ  ބޭފުޅުންގެ  އެކި  ދާއިރާގެ  އެކަޑެމިކު  ދަރިވަރުންނާއި  ގެނެސްދިނުމެވެ.  ހަމައަށް  ތިޔަބޭފުޅުންނާ  ފިޔަވަޅުތައް 

އުފެއްދުންތައް ހިއްސާކުރުމެވެ.  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް، ފަހަރަކަށްވުރެ ފަހަރެއް މަޖައްލާގެ ފޭރާން 

މަސައްކަތްކުރާނަމެވެ.  ގެނެސްދެވޭތޯ  ހަމައަށް  ބޭފުޅުންނާ  ތިޔަ  ހެޔޮކޮށް 

އިސްވެ ދެންނެވުނު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަރަށް ބޮޑުބައެއް މި އަދަދުން ފެށިގެން 

ނޑާ މަތިކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި  އައި. ނޑުގައެވެ. އެހެންކަމާއެކު މި އުފާވެރި ވާޖިބު އަޅުގަ ނޑުގެ ކޮ އެޅިފައި މި އޮތީ އަޅުގަ

ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާއަށާއި ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ޑީން ޑރ. ދީބާ 

މޫސާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އައި.ޔޫ.އެމްގެ ކުރިމަގަށް އުޖާލާކަމާއި 

އާރޯކަން އެދެމުންނެވެ. 

٢٤ حمرم ١٤٤١
23 ސެޕްޓެންބަރު 2019
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“ޮފތަކީ ޢިލްމަށް ޯލބިކުރާ މީހުންގެ ބަގީޗާއެވެ.”
ޢަލީ ބުނު އަބޫ ޠާލިބު
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އުޖާލާ ދުވެލި
 މި ބައި ތިބާޔަށް ހުށަހަޅައިދޭނީ ފާއިތުވި އަހަރު އައި.ޔޫ.އެމް ތަރައްޤީއަށް ކުރި ދަތުރުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.
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ބައްދަލުވުމެއް  ނާޞިފާއެކު  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ހައުސިން 

ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ )އައި.ޔޫ.އެމް( ގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާތު 

ޚަލީލާ ޢަބްދުއްސައްތާރާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ބައެއް އިސްވެރީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

ބިނާކުރާން  ހުޅުމާލޭގައި  އިމާރާތް  ފިޔަވަހީގެ  ދެވަނަ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ބޭނުމަކީ،  ބައްދަލުވުމުގެ  މި 

މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ.  ގޮތުން  ބެހޭ  އެކަމާ  ޕްލޭންކުރެވިފައިވާތީ، 

ޤުރުއާން  ކީރިތި  ނަމުގައި  ޤުރްއާނިލްކަރީމްގެ  މަޙްފަލުލް 

ތިލާވަތުކުރުމުގެ ފަންނު ހުށަހެޅުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް 

ހިތްތަކުގައި  ދަރިވަރުންގެ  މަޤުޞަދަކީ  ބޭއްވުނެވެ. 

ކީރިތި ޤުރްއާނާ މެދު ލޯބި އުފެއްދުމާއި ކީރިތި ޤުރްއާން 

ޝައުޤުވެރިކުރުވައި  ދަރިވަރުން  ފަންނަށް  ކިޔެވުމުގެ 

ހުނަރުވެރިކުރުވުމެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

އިސް މަސްއޫލުވެރީންގެ އިތުރަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

ލަޠީފު  މުޙައްމަދު  ޑރ.  ޗާންސެލަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އިސްލާމިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އިންތިޒާމުކުރެއްވި  )އައި.އައި.ޔޫ.އެމް(  މެލޭޝިޔާ 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސް )އައި.ސީ.އާރު.ޖީ 2018( 

އަށް އައި.ޔޫ.އެމްގެ ޗާންސެލަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު 

ޚަލީލާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. އަދި އައި.

ފުދުންތެރި  އަމިއްލަ  މަރުޙަލާގައި  ޅަފަތުގެ  ޔޫ.އެމްގެ 

މަސައްކަތްތަކާ  ކުރެވެމުންދާ  އަކަށްވުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީ 

ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކަށް  ބޭރުގެ  ގޮތުން  ބެހޭ 

އެ  ވަޑައިގެން  ބޫތަށް  އައި.ޔޫ.އެމް  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.   ހަރަކާތްތައް  ތާނގެ 
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ޚަލީލާ  ޢާއިޝަތު  އަލްއުސްތާޛާ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް 

ޔުނިވަރ  އިސްލާމިކް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ޢަބްދުއްސައްތާރު 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤާ  ޒުލްކިފްލާ  މެލޭޝިޔާގެ  އޮފް  ސިޓީ 

ހިޔުމަން  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި  ބައްދަލުރެއްވިއެވެ. 

އެހީތެރިކަން  އައި.ޔޫ.އެމަށް  ދާއިރާއިން  ރިސޯސްގެ 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ގޮތުން  ބެހޭ  ފޯރުވައިދިނުމާ 

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ތުރުކީ އެމްބަސީއަށް އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

ޚަލީލާ  ޢާއިޝަތު  އަލްއުސްތާޛާ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް 

ސަފީރު  ތުރުކީގެ  ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.  ޢަބްދުއްސައްތާރު 

މަޝްވަރާތަކުގައި  ކުރެވުނު  ކަވަކްސީއާ  މަރްވީ  ޑރ. 

ޕަބްލިކް  ތުރުކީގެ  ޓަކައި  ތަރައްޤީއަށް  އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

ޔުނިވަރސިޓީތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެއްބާރުލުން ހޯދުމުގެ 

އަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ.  އަލި  މައްޗަށް 

އައި.ޔޫ.އެމްއާ  ސައެންސާއި  ޔުނިވަރސިޓީ  މެލޭޝިޔާގެ 

ޢިލްމީ  ސޮއިކުރެވުނެވެ.  ލިޔުމެއްގައި  ތަފާހުމީ  ދެމެދު 

ދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  އެއްބާރުލުމާއި  ކަންކަމުގައި  ފިކުރީ 

. ގޮތުންނެވެ

އެންޑް  ސައިންޓިފިކް  އެޑިއުކޭޝަނަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އައި. އަށް  )އައި.އެސް.ކޯ(  އޯގަނައިޒޭޝަން  ކަންޗަރަލް 

ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޚަލީލާ 

ޢަބްދުއްސައްތާރާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ރިސާރޗް 

މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަޞީރު  އިނޮވޭޝަން ޑރ.  އެންޑް 

ޖެނެރަލް  އައި.އެސް.ކޯގެ  އަދި  ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. 

މުއައްސަސާގެ  އެ  ޝަކްފާއި  މަޙްމޫދު  ޑރ.  މެނޭޖަރ 

މި  ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  މަސްއޫލުވެރީންނާ  އިސް 

ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  މެދު  އެހީތެރިކަމާ 
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ފެކަލްޓީ  މާރާގެ  ޓެކްނޯލޮޖީ  ޔުނިވަރސިޓީ  މެލޭޝިޔާގެ 

ރަޙްމަތު  ޑރ.  ދާތޯ  ޕްރޮފެސަރ  ޑީން  ލޯގެ  އޮފް 

ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުޙައްމަދު 

އާންމު ތަޤުރީރެއް ކުރެއްވިއެވެ. މައުޟޫޢަކީ ]އޭން އޭރިޔާ 

އިޓްސް  އެންޑް  ޖުޑިސްޑިކްޝަން  ނޭޝަނަލް  ބިޔަންޑް 

އެވެ.  ސީ[  ޗައިނާ  ސައުތް  ދި  އިން  ޕްޒިޝަން 

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގްސް  އައި.ޔޫ.އެމް 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ  ސަޢީދާ  ސިމާދު  ޑރ.  ފެސިލިޓޭޓަރ 

ސަޢީދު  ޢަލީ  ޝަހީމް  މުޙައްމަދު  ޑރ.  ޗާންސެލަރ 

 . ވެ އެ ވި އް ރެ ކު ލު ދަ އް ބަ

ނޑު މައުޟޫޢުއަކީ އަމިއްލަ މާލީ  މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަ

ފުދުންތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ     ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ 

ގޮތުގައި އައި.ޔޫ.އެމް ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެވެ.

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގްސް  އައި.ޔޫ.އެމް 

ވޯރކްޝޮޕެއް  ތަޢާރުފުކުރުމުގެ  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް 

އައި. ޚާއްޞަކުރެވިފައިވީ  ވޯރކްޝޮޕް  މި  ބޭއްވުނެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓަށެވެ. ސީނިއަރ  ޔޫ.އެމްގެ 

ޞާލިޙު  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  މުންތަޚަބް  ރައީސް 

އެކުލަވައިލެއްވި އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީގެ މަންދޫބުންކަމުގައިވާ، 

އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  ލުޠުފީއާއި  މުޞްޠަފާ  ޑރ. 

އިސްމާޢީލު، އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. 

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  ސަޢީދާ  ޢަލީ  ޝަހީމު  މުޙައްމަދު 

މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން 

ނަގުލުކުރާނެ  ކަންކަން  މަރުޙަލާގައި  އިންތިޤާލީ  ހިނގާ 

މަޝްވަރާކުރުމެވެ.  މެދު  ގޮތްތަކާ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީއަށް 

ޢާއިޝާތު  އަލްއުސްތާޛާ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް 

ޑެޕިއުޓީ  ޒިޔާރަތްކުރައްވައި،  ޢަބްދުއްސައްތާރް  ޚަލީލާ  

އެމްބެސެޑަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ މެތުރިކް އައްދައުސަރީއާ 

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

 

އައި.ޔޫ.އެމް  ބޭނުމަކީ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ  މި 

ތަރައްޤީކުރުމުގައި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެހީތެރިކަށް އިތުރަށް 

މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ.  މެދު  މަގުތަކާ  ފޯރުވައިދެވޭނެ 

ނިންމެވުމާ  ގޮތަށް  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާ  ސަރުކާރުން  ފުރުޞަތު  ކިޔެވޭނެ  ހިލޭ  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ޑިގްރީއަށް  ފުރަތަމަ 

ގުޅިގެން އެކަމާ ބެހޭ ބައްދަލުވުމެއް އައި.ޔޫ.އެމްގައި ބޭއްވުނެވެ. އައި.ޔޫ.އެމްގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ގިނަ ދަރިވަރުން ހާޒިރުވި  

އައި.ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ  އިބްރާހީމް ޙަސަނާއި  އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ.  ހަޔަރ  އޮފް  ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ  މި 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ޢަބްދުއްސައްތާރް  ޚަލީލާ  ޢާއިޝަތު  އަލްއުސްތާޛާ 

މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ މި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުވައިދޭން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުވައިދިނުމެވެ. 

ކުއްލިއްޔާ  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ހަރަކާތް  ކޯޓު  މޫޓު 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2018 އިން  ލޯ  އެންޑް  ޝަރިޢާ  އޮފް 

ކިޔެވުން  ޑިގުރީގެ  ފުރަތަމަ  ސެމިސްޓަރުގައި  ދެވަނަ 

އާއި،  އޭ   15 ބެޗް  އެއީ  ދަރިވަރުންނަށެވެ.  ނިންމާ  

މި  އެވެ.  ސީ   15 ބެޗް  އަދި  އާއި  ބީ   15 ބެޗް 

ދަރިވަރުން މަދަނީ މައްސަލަތަކާއި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ 

ދަންފަޅިތައް  މި  ހުށަހެޅިއެވެ.  ހުށަހެޅުންތައް  މައްޗަށް 

އަލްއުސްތާޛު  ޤާޟީ  ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ  ވަޒަންކޮށްދެއްވީ، 

އަލްއުސްތާޛު  ޤާޟީ  ކޯޓުގެ  ސިވިލް  އާދަމާއި،  ޢަލީ 

ޙަލީމެވެ.  މުޙައްމަދު 

ދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ތަޢުލީމީ  ދެމެދު  އައި.ޔޫ.އެމްއާ  އާއި  )ޔޫ.އައި.ޓީ.އެމް(  މާރާ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޔުނިވަރސިޓީ  މެލޭޝިޔާގެ 

ތަފާހުމީ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. މި ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫއައިޓީއެމްގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯގެ ޑީން، ޕްރޮފެސަރ ދާތޯ ޑރ. ރަޙްމަތު 

މުޙަންމަދާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސްލަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޚަލީލާ ޢަބްދުއްސައްތާރެެވެ.

އެހީތެރިކަން  ބަދަހިވެ  ގުޅުންތައް  ދެމެދުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދެ  ތަރައްޤީގައި  އިދާރީ  އަދި  ތަޢުލީމީ  ސަބަބުން  ގުޅުމުގެ  މި 

ދިރާސާތަކާއި  ޢިލްމީ  ފަހިވާނެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމުތައް  ކުރިއެރުމަށް  ދަރިވަރުންގެ  ކުރިއެރުމަށާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ލިބެމުންދާނެއެވެ. 

ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.  މަގު  ލިބުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ޢިލްމީ 
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އައި.ޔޫ.އެމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ފިކުރީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ. ތިން ދުވަހުގެ 

މައްޗަށް  އިންތަކުގެ  ނޑައެޅުމުގެ  ކަ ފެންވަރު  ވަޒަންކޮށް  މަސައްކަތް  ދަރިވަރުންގެ  ވަރކްޝޮޕްގައި  މި  ހިންގުނު  މުއްދަތަށް 

ތަޤުރީރުކުރެވުނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދެވޭނެ ޒަމާނީ އުކުޅުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް ދަންފަޅިއެއް 

ޚާއްޞަކުރެވުނެވެ. މި ގަޑިތައް ނަންގަވައިދެއްވީ ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ ދާވޫދު އަލް ޙަދީބީއެވެ. އޭނާއަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ސްކޯލަރޝިޕްސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެޖެންސީ ފޮރ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެންޑް އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ 

ޑިރެކްޓަރެވެ. 

ފޮނަދޫ  ލ.  ޔުނިވަރސިޓީއާއި  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކައުންސިލާ ދެމެދު ތަފާހުމީ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވައިސް ޗާންސެލަރ 

ޢަބްދުއްސައްތާރެވެ.  ޚަލީލާ   ޢާއިޝާތު  އަލްއުސްތާޛާ 

ފޮނަދޫ  ލ.  ސޮއިކުރެއްވީ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ 

ރިޔާޒެވެ.  އަޙްމަދު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ  މަޤުޞަދަކީ  ނޑު  މައިގަ ގުޅުމުގެ  މި 

ޤާއިމުކުރުމަށް  ފޮނަދޫގައި  ލ.  ސެންޓަރެއް  ލަރނިންގ 

މަގުފަހިކުރުމެވެ. މި ގޮތުން ތަޢުލީމީ އަދި ތަދުރީބީ ތަފާތު 

ޓަކައެވެ. ހިންގުމަށް  އަތޮޅުގައި  ލ.  ޕްރޮގްރާމުތައް 

މެލޭޝިޔާގެ  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ސައިންސް  އިސްލާމިކް 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަރިވަރުން 

ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. އައި.ޔޫ.އެމްގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒާ އަދި 

އައި.ޔޫ.އެމްގައި މިހާރު ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ބޭހޭ ގޮތުން 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ  ދެވުނެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ދަރިވަރުންނަށް  އެ 

ތާރީޚާއި ޙާލާއި މުސްތަޤުބަލުގެ އުންމީދުތަކާ ބޭހޭ ގޮތުން 

ވެސް މެއެވެ.
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އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަހި ދުވަހުގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނެވެ. އެ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އޮފް 

އެކަޑެމިކް އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ލަޠީފާއި ބައެއް ލެކްޗަރަރުން ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވިއެވެ. އެ ސްކޫލުތަކުގެ 

ޕްރިންސިޕަލުންނާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނެވެ. އެ ގޮތުން ބައްދަލުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ 

މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ ޢާރިފާ ޢަބްދުލްމަޖީދު   .1

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ އީނާސް ޢަލީ       .2

ޙާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަޙްމަދު  .3

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު       .4

މި ގުޅުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެންމެ ބޭނުމަކީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އައި.ޔޫ.އެމްގެ އުނގަންނައިދިނުމުގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމާ 

ބޭހޭ ތައްޔާރީތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ. 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް 

ޙަރަކާތްތައް  ބޭއްވުނު  ގުޅިގެން  ކަމާ  މި  ފާހަގަކުރިއެވެ. 

ރަސްފަންނުގައެވެ.  އޮތީ 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާތު 

ޚަލީލާ  ޢަބްދުއްސައްތާރު، ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޢަލީ 

ވަޙީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވިއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ  އާ  މަޝްވަރާކުރެވުނީ  ޒިޔާރަތުގައި   މި 

އައި. ވާޞިލުވުމުގައި  މޭލުގަލަށް  ޕްލޭނުގެ  މާސްޓަރ 

އައި. ގޮތުން  އެ  ގޮތުންނެވެ.  ބެހޭ  ދައުރާ  ޔޫ.އެމްގެ 

ޔޫ.އެމްގެ ފުރިހަމަ ތަރުޙީބާއި އެއްބާރުލުން އަރުވާނެކަމުގައި 

ދެންނެވިއެވެ. 

ޚަލީލާ   ޢާއިޝާތު  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

ޝްރީލަންކާގެ  ދަތުރުފުޅެއް  ރަސްމީ  ޢަބްދުއްސައްތާރު 

ކޮލަންބޯއަށް ކުރެއްވިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ކޮލަންބޯގައި 

ތިއްބަވާ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތު، ކުވައިތު، މިޞްރު މި 

ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް 

ކުރެއްވިއެވެ. 

މި  އޮތް  ވަކިވަކިން  އެމްބަސީތަކުގައި  ޤައުމުތަކުގެ  އެ 

އައި.ޔޫ.އެމްއަށް  މަޝްވަރާކުރެވުނީ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބޭނުންވާ މާއްދީ އަދި މާނަވީ އެހީތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. 

ދާއިރާގެ  އެކި  ޓަކައި  ތަރައްޤީއަށް  އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

އެކިއެކި  އަދި  ފޮތާއި  ފޮނުއްވައިދެއްވުމާއި  ޕްރޮފެސަރުން 

އެކި ކޯސްތައް ލިބުން ފަދަ އިނާޔަތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ. 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމު އިސްލާމީ 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ  ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

އެންމެހައި  އައި.ޔޫ.އެމްގެ  މަސްއޫލުވެރީންނާއި  އިސް 

އަދި  ދެންނެވިއެވެ.  މަރުޙަބާ  އެމަނިކުފާނަށް  މެންބަރުން 

ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމުތަކާއި  ހިނގަމުންދާ  އައި.ޔޫ.އެމްގައި 

އުންމީކުރެވި އެކަށައެޅިފައިވާ ތަޞައްވުރުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

އެރުވުނެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

ދެމެދު  އައި.ޔޫ.އެމްއާ  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ފުވައްމުލަކު 

ސޮއިކުރެވުނެވެ.  ލިޔުމެއްގައި  ތަފާހުމީ 

އައި. ސިޓީގައި  ފުވައްމުލަކު  މަޤުޞަދަކީ  ނޑު  މައިގަ

މި  ޤާއިމުކުރުމެވެ.  ސެންޓަރެއް  ލަރނިންގ  ޔޫ.އެމްގެ 

ލިޔުމުގައި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވައިސް 

ޢަބްދުއްސައްތާރެވެ.  ޚަލީލާ  ޢާއިޝާތު  ޗާންސެލަރ 

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ 

ޝަރީފެވެ.  ފަލާޙު  ޢަބްދުهللا  މޭޔަރ 

ރޒް  އެފެއަ އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އޮމާންގެ 

އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑައިރެކްޓަރ  އެންޑްރޯމެންޓުގެ   އެންޑް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އިސްމާޢީލް ބިން ނާޞިރު 

އިޙްތިރާމުގެ  އައިޔޫއެމަށް  ޢައުފީ  އަލް  ސަޢީދު  ބިން 

މި  ބޭއްވުނެވެ.   ބައްދަލުވުމެއް  ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައި 

ބައްދަލުވުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އޮމާންގެ ދަރިވަރުން 

ވަފުދުގެ  އޮމާންގެ  ޝައުޤު  ފޮނުއްވުމުގެ  އައި.ޔޫ.އެމަށް 

ފާޅުކުރެއްވިއެވިއެވެ.   ޢަލީ  ބިން  އިސްމާޢީލް  ފަރާތުން 

އެކަމާ ގުޅޭ ވަކި ތަފާހުމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

]އިމްތިޙާނު ކަރުދާހުގެ ސުވާލުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި މާރކިންގ ސްކީމު ތައްޔާރުކުރުން[ މި މައުޟޫޢުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން 

ގެންގޮސްދެއްވީ  ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމު  މި  ހިންގުނެވެ.  ޕްރޮގްރާމެއް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެކަޑެމިކް 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ރިސާރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ޑރ. މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަޞީރެވެ. 

ނޑައަޅުއްވައިފައިވާ، ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ކުދީންނަށް ކޯސްފީ ހިލޭކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ރަސްމީކޮށް ފެށުނެވެ.  ސަރުކާރުން ކަ

އައި.ޔޫ.އެމްގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމު ފަށްޓަވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. 
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ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޯސް ފީ ހިލޭކުރުމުގެ 

ހަމަޖެއްސުމަށް  ދަރިވަރުންނަށް  އައި.ޔޫ.އެމްގެ  ފުރުޞަތު 

ހަޔަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވެވޭ  ޓަކައި 

މި  ސޮއިކުރެވުނެވެ.  ދެމެދު  އައިޔޫއެމާ  އެޑިޔުކޭޝަނާއި 

ސޮއިކުރެއްވީ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  އެއްބަސްވުމުގައި 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. ޢަބްދުއްރަޙީމު ޙަސަނެވެ. އައި.

ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ސޮއިކުރެއްވީ  ފަރާތުން  ޔޫ.އެމްގެ 

ޢަބްދުއްސައްތާރެވެ.  ޚަލީލާ  ޢާއިޝަތު  އަލްއުސްތާޛާ 

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއް އައި.ޔޫ.އެމްގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނެވެ. ބޮޑަށް އަމަލީ ތަމްރީނުތަކެއްގެ 

ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމު އޮތީ މާލެ އޮތޮޅު ހުރާގައެވެ. 

ޢާއިޝާތު  އަލްއުސްތާޛާ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ޑެޕިއުޓީ 

ޚަލީލާ  ޢަބްދުއްސައްތާރު، އިންޑިޔާގެ އެން.އެސް.ޑ.ީސީ 

ކޯޕަރޭޝަން(ގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލް  )ނެޝަނަލް 

އިސްވެރިޔާ ނިދީ ބަޓްރާއާއި  އޭނާގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ 

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

އެއްބަސްވުމެއްގެ  ތަފާހުމީ  ބޭނުމަކީ  ބައްދަލުވުމުގެ  މި 

މުވައްޒަފުންގެ  ދަރިވަރުންނާއި  އައި.ޔޫ.އެމްގެ  ދަށުން 

ފަދަ  އެ  ތަމްރީނުތަކާއި  މަތިކުރެވޭނެ  ހުނަރުވެރިކަން 

ޕްރޮގްރާމެއް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  މަތިކުރުމަށްޓަކައި  ހުނަރު[  ]އައި.ސީ.ޓީ  މުވައްޒަފުންގެ  އެކަޑެމިކް  އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

ވަޙީދެވެ.  އަޒްހީން  އަލްފާޞިލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  އައި.ޔޫ.އެމްގެ ސިސްޓަމް  ހިންގަވައިދެއްވީ  ޕްރޮގްރާމު  މި  ހިންގުނެވެ. 

ތަފާހުމީ  ދިނުމުގެ  އެއްބާރުލުން  ކަންކަމުގައި  ޢިލްމީ 

އެއްބަސްވުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީސް ލީގާ ދެމެދުވެވުނެވެ. އައި.

ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ސޮއިކުރެއްވީ  ފަރާތުން  ޔޫ.އެމްގެ 

ޢަބްދުއްސައްތާރެވެ.  ޚަލީލާ  ޢާއިޝާތު  އަލްއުސްތާޛާ 

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީސް ލީގުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ 

ޢަބްދުއްނަބީ  އިސްމާޢީލް  ޑރ.  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ 

ޝާހީނެވެ. 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޚަލީލާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މިޞްރަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. 

މި ދަތުރުފުޅުގައި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ކައިރޯ އޮފީސް އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮން ސައެންޓިފިކް ސައިންސް އިން 

ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ ޑރ. މުޞްޠަފާ ޞަލާޙު އައްޝީނީ އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

މުޞްޠަފާ  ޑރ.  ފޯރުވައިދެއްވުމުގެ ޝައުޤު  އެހީތެރިކަން  ޢިލްމީ  ބޭނުންވާ  އަށް  އެންޑް ސުންނާ  ޤުރްއާން  އޮފް  ކުއްލިއްޔާ 

މުދައްރިސުން  އެހީއާއި،  ފަންނީ  ބޭނުންވާ  ޕްރޮގްރާމުތަކަށް  ހިތުދަސްކުރުމުގެ  ޤުރުއާން  ކީރިތި  ގޮތުން  އެ  ފާޅުކުރެއްވިއެވެ. 

މަތިކުރުމަށް  ފެންވަރު  ބަހުގެ  އަރަބި  މުދައްރިސުންގެ  ނޭނގޭ  ވާހަކަދައްކާން  ރަނގަޅަށް  ބަހުން  އަރަބި  ތަމްރީނުކޮށްދިނުމާއި 

ބޭނުންވާ ފޮތް ހަދިޔާކޮށްދެއްވުން ފަދަ އެހީތައް ފޯރުވައިދެއްވުމަކީ ޑރ. މުޞްޠަފާގެ ވަޢުދެކެވެ. 
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ޕްރޮފެސަރ ޑރ.  ރައީސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަލްއަޒްހަރު 

މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަލް މަޙްރަސާޥީ އާ އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

ވަފުދު މިޞްރުގައި ބައްދަލު ކުރިއެވެ. ވައިސް ޗާންސެލަރ 

ޢަބްދުއްސައްތާރު  ޚަލީލާ  ޢާއިޝާތު  އަލްއުސްތާޛާ 

މި  ބޭއްވުނު  ދަތުރުފުޅުގައި  ކުރެއްވި ރަސްމީ  މިޞްރަށް 

ބައްދަލުވުމުގައި އައި.ޔޫ.އެމްއަށް މާލީ ގޮތުންނާއި މާނަވީ 

ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ޝައުޤު އަޒުހަރުގެ 

ފާޅުކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް 

ސުންނާއިން  އެންޑް  ޤުރްއާން  އޮފް  ކުއްލިއްޔާ 

އިންތިޒާމުކުރައްވައިގެން 'ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމީ މުޢުޖިޒާ' 

މި މައުޟޫޢުގެ މައްޗަށް ފޯރަމެއް ބޭއްވުނެވެ.  މި ފޯރަމްގައި 

ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ  ދިރާސާއެއް  މައްޗަށް  މައުޟޫޢުގެ 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަނެވެ. މޮޑަރޭޓްކޮށްދެއްވީ 

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު 

ޗާންސެލަރ،  ވައިސް  ޑެޕިއުޓީ  ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ 

ރިސާރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ޑރ. މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ 

ނަޞީރެވެ.

 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަންގެ ތަޤުރީރު، ފޮތެއްގެ 

ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރައްވައި އެ ފޮތުގެ ކޮޕީއެއް ޝަރަފުވެރި 

ފޯރަމްގެ  އަދި  ވެދުންކުރެއްވިއެވެ.  އޭނާ  މެހުމާނަށް 

ހާޒިރީންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް އެ ފޮތުގެ ޕީ.ޑީ.އެފް ލިންކު 

ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.  ބައިވެރީންނާ  އެ  އޭނާ 

ރިލޭޝަންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފޯރ  ކޮންސަލްޓެންޓް 

އިސްލާމިކް  އޮފް  ފެޑަރޭޝަން  ވޯލްޑް  އޮފް 

ޙުސައިނާއި  ކަރީމް  ޑރ.  ސްކޫލް،  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އަލްއުސްތާޛާ   ޗާންސެލަރ  ވައިސް  އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  ޢަބްދުއްސައްތާރު  ޚަލީލާ  ޢާއިޝަތު 

ދަތުރުފުޅުގައި  ރަސްމީ  ކުރެއްވި  އެކަމަނާ  މިޞްރަށް 

ތަފާތު  އައިޔޫއެމަށް  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި  ބޭއްވުނު 

އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ދެއްވުމުގެ ޝައުޤު ޑރ. ކަރީމް 

ހޯލްޑިންގ  އައި.ޔޫ.އެމް  ޚާއްޞަކޮށް  ފާޅުކުރެއްވިއެވެ. 

ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެރެބިކް އިސްލާމިކް ސްކޫލާއި 

އައި.ޔޫ.އެމްއާ ދެމެދު ތަފާހުމީ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 

ފޯރުވައިދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  އެއްބާރުލުމާއި  ދޭދޭ 

ޓަކައެވެ. އައި.ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްއުސްތާޛާ 

ޢާއިޝާތު ޚަލީލާ  ޢަބްދުއްސައްތާރު މިޞްރަށް ކުރެއްވި 

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައި.

ޔޫ.އެމްގެ ފަރާތުން މިލިޔުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެކަމަނާއެވެ. 

ފެޑަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

ޢަބްދުލްފައްތާޙު ސުލައިމާން ޢަބްދުهللاއެވެ. 
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ބޭއްވުނެވެ.  ގުންޒަރު  ޢިލްމީ  ގައި   2019 މާރިޗު   6

މިއީ އައި.ޔޫ.އެމްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ފިކުރީ 

ވެށްޓެއް  އެކަޑެމިކް  ތަނަވަސް  މަތިކޮށް  ފެންވަރު  ޢިލްމީ 

ގާއިމުކުރުމުގެ މަޤުޞަދު ސެންޓަރ ފޮރ ރިސާރޗް އެންޑް 

ކުރިޔަށް  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  ފަރާތުން  ޕަބްލިކޭޝަންގެ 

ގެންދާ ސިލްސިލާ ޢިލްމީ ޙަރަކާތެކެވެ. މި ފަހަރުގެ ދިރާސާ 

ޕަރސެޕްޝަން  ]ސްޓޫޑެންޓްސް  މައުޟޫޢަކީ  ކަރުދާހުގެ 

ރޑީ އޮފް  އޮފް ރިޓްން ކަރެކްޓިވް ފީޑްބެކް: އަ ކޭސް ސްޓަ

މި  އެވެ.  ލަރނަރސް[  އީއެސްއެލް  ޔުނިވަރސިޓީ  ޕްރީ 

ކަރުދާސް ހުށަހެޅުއްވީ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ސަމީރެވެ. 

އެއް  މެލޭޝިޔާއަށް  އަކު  ލެކްޗަރަރ   6 އައި.ޔޫ.އެމްގެ 

ހަފުތާގެ ދިރާސީ ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ. އުނގަންނާ ދިނުމުގެ 

ދަތުރުގައި  މި  ދަންފަޅިތަކަށް  ބެހޭ  ގޮތްތަކާ  އާ  ޒަމާނީ 

ގޮތުން  އެ  ބައިވެރިވެފައެވެ.  ހާޒިރުވެ  ވަނީ  ޓީމު  އެ 

]މޮޑަން ޓީޗިންގ ޓެކްނިކްސް ޔޫޒު ޓު ޓީޗް ޤުރްއާން، 

ތަފްސީރު،  ޓީޗް  ޓު  ޔޫޒު  ޓެކްނިކްސް  ޓީޗިންގ  މޮޑަން 

އެޑިޔުކޭޝަން،  ހަޔަރ  އިން  /އިއިސީޓީ  އެސެސްމެންޓް 

ފަދަ  އެޑިޔުކޭޝަން  ހަޔަރ  އިން  މެތޮޑޮލޮޖީ  ޓީޗިންގ 

ހޯއްދަވައިފައިވެއެވެ.  ތަމްރީނުތައް  ކުރު  ދާއިރާތަކުން 

ހުނަރުތަކާ  ގޮތުގެ  ތަލައްފުޒުކުރާނެ  ޤުރްއާން  ކިރީތި 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ. ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން  ބެހޭ 

އެންޑް ސުންނާ އިން އިންތިޒާމު ކުރެއްވި މި ޕްރޮގްރާމު 

އޭނާއަކީ   ތައުފީޤެވެ.  އަޙްމަދު  އަލްޤާރީ  ހިންގަވައިދެއްވީ 

ގޮތެއްގައި  ރަސްމީ  ރާއްޖޭގައި  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  މި 

ފަންނުތަކަށް  ހަމަތަކާއި  ތަޖުވީދުގެ  ޤުރުއާން  ކީރިތި 

ކީރިތި  ފެށިގެން  ދުވަސްވަރުން  ފެށުނު  ތިލާވަތުކުރާން 

ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައި  އުންގަންނައިދެއްވުމުގައި  ޤުރުއާން 

ޤާރީއެކެވެ.  ރާއްޖޭގެ  ގެންދަވާ  ގަންނަވަމުން 

ވޯލްޑް ޤުރްއާން އަވަރ އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި “ސޮލޫޝަންސް ޓު ގްލޯބަލް ޗެލެންޖަރސް[ މި ތީމުގެ 

މައްޗަށް ބަހައިލެވިފައިވާ މައުޟޫޢުތަކަކަށް މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަލީގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެ. މި މައުޟޫޢުތަކަށް 

އިންސާފުކޮށްދެއްވީ އައި.ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާތު ޚަލީލާ  ޢަބްދުއްސައްތާރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ޑީން އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް، އައްޝައިޚް މޫސާ 

އަންވަރު، އަދި އައްޝައިޚު ޙަސަން ތައުފީޤު ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު މޮޑަރޭޓްކޮށްދެއްވީ އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލެކްޗަރަރ 

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމެވެ. 
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މި އަހަރުތެރޭ އައި.ޔޫ.އެމްގެ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރެއްވިއެވެ. އައި.ޔޫ.އެމްގެ ޗާންސެލަރ 

ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކުރިން ވެސް އެ މަޤާމު ފުރުއްވައިފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނެވެ. 

އައި.ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާާ ޢާއިޝާތު ޚަލީލާ  ޢަބްދުއްސައްތާރު އެ މަޤާމުންެ ވަކިވުމުން 

މަޤާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވީ ވެސް 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ގޮތުން އައި.ޔޫ.އެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ 

މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާއެވެ.  
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މޭލަ ހޭލަ
މި ބައި ތިބާޔަށް ހުށަހަޅައިދޭނީ ތަސްވީރުން ތާރީޚެވެ.
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ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޢިލްމީ ޮކންފަރެންސް 
31 ޯއގަސްޓު – 1 ސެޕްޓެންބަރު 2019

             އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އިންޓަރލެކްޗުއަލް އެޑްވާންސްމެންޓް )އައ.ިސީ.އައ.ިއޭ – 

2019( ގެ ނަމުގައި އައި.ޔޫ.އެމްގައި ބައިންނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވެން ފެށުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއީ 

ހުޅަނގާއި އިރުމައްޗާއި އަދި އޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެތައް ޢިލްމުވެރީންނެއްގެ ތަރުޙީބު 

ލިބެމުން އަންނަ ވަރަށް ތަނަވަސް ވަރަށް ފުޅާ ޢިލްމީ ޙަރަކާތެކެވެ. ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކަށް ތަފާތު އެކި ޢިލްމުވެރީންގެ 

ދިރާސާ ކަރުދާސްތައް މި ކޮންފަރެންސްގައި ހުށަހެޅެއެވެ. 

ނޑު                އައިޔޫއެމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ މި ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަ

ބޭނުމަކީ ޢިލްމާއި ފިކުރާއި މަޢުރިފާގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން ހުޅުވައިލުމެވެ. ލެކްޗަރަރުންންގެ ފަންނީ ޢިލްމީ 

ދިރާސާތަކަށް  ފުން  ހިއްސާކުރުމެވެ.  ތަޖުރިބާ  ޢިލްމީ  ބަދަހިކޮށް  ގުޅުން  ފަރާތްތަކާ  ބޭރުގެ  މަތިކުރުމެވެ.  ޤާބިލުކަން 

ޝައުޤު އުފައްދައި އެ ފަދަ ޢަމަލީ ވެށްޓަކަށް ތަން ހޯދުމެވެ. މަޢުރިފާގެ އުދަރެސް ތަނަވަސްކުރުމެވެ.

މި އަހަރުގެ  ކޮންފަރެންސުގައި  300  ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.	 

50 ކަރުދާސް ހުށަހެޅުނެވެ. 	 

ރަށްވެހިކަން، 	  އިސްލާމީ  މަންހަޖު،  މުޤައްރަރާއި  ތަޢުލީމީ  ޞިއްޙަތު،  ނަފްސާނީ  ތެރޭގައި  މައުޟޫޢުތަކުގެ 

ފައިނޭންސް، ޤުރްއާނާއި ސައިންސް، ތިވެށްޓާއި އިސްލާމީ ފަލްސަފާ، ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު، އަދި ސިޔާސަތާއި 

ހިމެނެއެވެ.  ދާއިރާތައް  ފަދަ  ޑިޕްލޮމަސީ 

ހުށަހެޅުނު ކަރުދާހުގެ ތެރެއިން 35 ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުއްވީ ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޑައިގެންނެވި ޢިލްމުވެރިންނެވެ.. 	 
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ދަރިވަރުންގެ ރާބިޠާ 

މުހިންމު  އެންމެ  ގުޅުމުގެ   ދަރިވަރުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑިތައް  އަސާސަކީ ދަރިވަރުންނަށް ފައިދާހުރި ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ޙަރަކާތްތަކުން އެ ދަރިވަރުންގެ ސިކު

ތަރައްޤީކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން ފާއިތުވި އަހަރުގައްޔާއި އަދި ހިނގަމުންމިދާ އަހަރުގައި މި ޔޫނިއަނުން 

އިންތިޒާމުކޮށްފައެވެ.  ރާވާ  ޙަރަކާތްތަކެއް  ތަފާތު  ވަނީ 

ޙަރަކާތްތަކާއި  ޢިލްމީ  އެކިއެކި  ތަފާތު  ތެރޭގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަހަރުގައި  ވަނަ   2018

މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  މި މުބާރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީ “ސްޓޫޑެންޓް ނައިޓް 2018” 

ގައި ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މި ފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ދަރިވަރުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ރާވާ 

އިންތިޒާމުކުރާ ޙަރަކާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ފުރިހަމަ ޝާމިލުވުމާއި 

އެއްބާރުލުން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ބަލައިގަނެ އެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކުރިއަށް  ގުޅުމުން  ދަރިވަރުންގެ  ޙަރަކާތްތައް  ބައެއް  ތަފާތު  މިހާތަނަށް  ވެސް  އަހަރު  މި 

ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.  އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި 

މި އަހަރު އިތުރުވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ތަފާތު އައު މުބާރާތްތަކެއް ވެސް މި އަހަރު ތެރޭ 

ހިންގޭނެއެވެ.  “ޢަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތް” އާއި “ބަންގި ގޮވުމުގެ މުބާރާތް” އާއި “ޚުޠުބާ 

ކިޔުމުގެ މުބާރާތް” ފަދަ ހަރަކާތްތަކެވެ. 
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ނިމިދިޔަ ސެމިސްޓަރުގައި “ދަރިވަރުންގެ ފޯރިގަދަ ބަޙުޘް މުބާރާތް” ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، 

34ވަނަ ޤައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވި 

ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާކަމީ  ކާމިޔާބީތަކެއް  ފަޚްރުވެރި  ބައިވެރިވެ،  މުބާރާތުގައި  ކިޔެވުމުގެ  ޤުރުއާން  ކީރިތި 

މުހިންމުކަމެއްމެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލުން 

ނޑުމެންނީ ޤައުމީ އެކިއެކި  ކޮންމެއަކަސް، ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކުގެ އިތުރަށް އަޅުގަ

ޔޫނިއަނެއްމެއެވެ.  އަންނަ  ކުރިފޯދެމުން  ހޯދަމުން،  ފަޚްރުވެރިކާމިޔާބީތަކެއް  ބައިވެރިވެ،  މުބާރާތްތަކުގައިވެސް 

ދަރިވަރުންނަށް ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ފަހި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދީ އެފަދަ ކަންކަމުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުވާ 

ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  ދާއިރު،  ދައްކަމުން  މަންސަތަކުގައި  ލާއިޤު  އެންމެ  ހުނަރު،  ކިބައިގައިވާ  އެމީހުންގެ 

ދަރިވަރުންނާއެކު  އެ  އަބަދުވެސް  ހޯދައިދިނުމުގައި  ދަރިވަރުންނަށް  ފުރުޞަތުތަކެއް  ހަމަހަމަ  އެކަހެރިނުކޮށް 

ނޑުމެންގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާއެވެ. ޤާއިމުވެގެންވުމަކީ ދަރިވަރުންގެ ގުޅުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ
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ދަސްވެނިވުން 2018
މި ބައި ތިބާޔަށް ހުށަހަޅައިދޭނީ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ތަޢުލީމީ ގޮވާމެވެ.
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2018 ވަނަ އަހަރު ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންގެ ތަފާސް
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ޢިލްމީ ކުރިޯބށި   
މި ބައި ތިބާޔަށް ހުށަހަޅައިދޭނީ ޢިލްމީ މަޒުމޫނުތަކެވެ.
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މުސްލިމުންނާއި އިސްލާމް ދީންދެކެ، ޣައިރުމުސްލިމުން ގަންނަ ބިރަކީ އިއްޔެއަކު އިހަށްދުވަހަކު އުފެދިގެން 

އުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. 2001ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ނިޔުޔޯކުގައި ހުންނަ ވާރލްޑް 

ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ބިމާ ހަމަކޮށްލުމަށް ދެވުނު ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއާ ވިދިގެން ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެން އުޅޭ ބިރެއްގެ ގޮތުގައި 

ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ފަތުރަމުންދެއެވެ. 

އަދި މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު، 15 މާރޗް 2019ވީ ހުކުރުދުވަހު، ނިޔުޒިލޭންޑްގެ 

މީހުން  ފަންސާހަކަށް  މުސްލިމުންގެ  ތިބި  ގޮސް  ހުކުރުނަމާދުކުރުމަށް  މިސްކިތެއްގައި  ދެ  ހުރި  ޗާރޗްގައި  ކްރައިސްޓް 

ކުލުނުގެ  ރަޙުމާއި  އިންސާނިއްޔަތުގެ  ދެއްކެވި  ބޮޑުވަޒީރު  ނިޔުޒިލޭންޑް  ޙާދިޘާއާވިދިގެން،  މަރައިލި  ރަޙުމުކުޑަގޮތަކަށް 

ނަތީޖާއިން، އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުން ދެކެ ގަންނަ ބިރު ފިލައިގެން ހިގައިދާނެހެއްޔެވެ؟ ނިޔުޒިލޭންޑް ސަރުކާރުން، 

ނިޔުޒިލޭންޑުގެ ކްރައިސްޓް ޗާރޗްގެ ޙަމަލާއާ ވިދިގެން، ނިޔުޒިލޭންޑުގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނާމެދު ފާޅުކުރި ހަމްދަރުދީއާއި 

ކުލުނުގެ ނަތީޖާއިން، ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމް ދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް ނަފުރަތުކުރާ 

މީހުންގެ މެދުން އިސްލާމް ދީންދެކެ ގަންނަ ބިރު ފިލައިގެން ދާނެހެއްޔެވެ؟

ބޮޑުވަޒީރު  ނިޔުޒިލޭންޑްގެ  އަޅައިގަތީ،  ބޮޑަށް  އެންމެ  ލޯތަކުގައި  ދުނިޔޭގެ  ޙާދިޘާ  އެ  ނިޔުޒިލޭންޑުގެ 

ހަމަ  މިދެންނެވީ،  އެހެން  އަރައެވެ.  ހިތަށް  ނޫންބާވައޭ  ސަބަބުން  ޖަޒްބާތުގެ  އަސަރުގަދަ  އިންސާނިއްޔަތުގެ  ދެއްކެވި 

އެދުވަހު، އަދި މިއަދުވެސް އެމެރިކާއާއި އިންޑިއާއާއި އިޒްރޭލުގެ ލަޝްކަރުތަކުގެ އަނިޔާވެރި ޙަމަލަތަކުން އެތައް ބަޔަކު 

ޝަހީދުވެ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓެމުން ނުދޭހެއްޔެވެ؟ އެއިން އެއްވެސް މުސްލިމެއްގެ މަތީން ހަނދާން ކުރީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ 

ދުވާލަކު އެތައްހާސް މުސްލިމުންނެއް މަރަމުންގެންދާ އެ ޤާތިލުންގެ ނަންވެސް އެއްވެސް މީޑިއާއަކު ހާމަކޮށްލާފައެއްނެތެވެ. 

ލިޔެވިފައެއްނެތެވެ. ފޮތެއްގައި  މިކަމާގުޅޭގޮތުން 

ދިގު  އަހަރަށް  ސަތޭކަ  ފަސް  ތާރީޚު  ބިރުގެ  އޮންނަ  އުފައްދައިފައި  މުސްލިމުންނާމެދު  އިސްލާމްދީނާއި 

ބިރެކެވެ.  ފަތުރައިފައިވާ  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކެއްގެ  އަދަބީ  ޢިލްމީ  ނެތި  ވަރުބަލިކަމެއް  ދެމިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

ތަޢައްޞުބާއި ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާ ޢިލްމީ ދިރާސަތަކެއްގެ ނަތީޖާއިން އުފައްދައިފައިވާ  ބިރެކެވެ. މި މަސައްކަތުގައި 

ޝަރަޙަކުރެވިގެންދިޔައެވެ. ޙަދީޘްތައް  ރަސޫލާގެ  ތަރުޖަމާކުރެވިގެންދިޔައެވެ.  ޤުރްއާނުގެ  ކީރިތި 

ޔޫރަޕުގެ ނަން މަޝްހޫރު ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ހުރި ލައިބްރަރީތަކުން މި މަސައްކަތުގެ ހެކިތައް ފެންނާން 

އެބަހުއްޓެވެ. މޮންޓަގްމްރީ ވޮޓްގެ އިސްލާމިކް އިންސައިކްލޮޕީޑިއާ، އާރކިންސަންގެ ދި ހިސްޓްރީ އޮފް އެރެބިކް ލިޓްރޭޗަރ، 

ޑޮކްޓަރ ހިއްތީގެ  ހިސްޓްރީ އޮފް އެރެބް، ޖޯޒެފް ޝޮފްޓްގެ ދި ފަސްޓް ގްލާންސް އޮފް ދި އިސްލާމިކް ޖޫރިސްޕްރްޑެންސް، 

ގޯލްޑް ހިޔަރގެ އިސްލާމިކް ކްރީޑް އެންޑް ޝަރީޢަ، ޑަބްލިޔު.ސީ ސްމިތްގެ އިސްލާމް އެންޑް ނިޔު ވާރލްޑް ފަދަ ފޮތްތައް 

އަދާކޮށްދީފައިވަނީ އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުންނާ މެދު ބިރާއި ނަފްރަތާއި ރުޅި އުފެއްދުމުގެ ދައުރެވެ. ވިލްޑިޔުރަންޓް 

އިންސާނީ ތާރީޚު ތަރުތީބުކޮށްފައި، ބާރަވޮލިޔުމުގެ މި މަސައްކަތުން އެއް ވޮލިޔުމު މުސްލިމުންނާބެހޭގޮތުން ޚާއްޞަކުރީ، 

Our glorious past އަހަރެމެންގެ މަތިވެރިވެގެންވާ މާޒީ މިނަމުންނެވެ. މި ހުރިހާ ފޮތްތަކެއްގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަންކަމުގެ މައިގަޑު ބިނާކުރީ މުސްލިމުންނާ ބެހޭގޮތުން ތިން ތަސްވީރެއް ސިފަކޮށްދިނުމަށެވެ.

އިސްލާމްދީން ދެކެ ގަންނަ ބިރު
ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ
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ނޑިއެއް އޮންނަ، ދާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ޤަތުލުކުރުން 	  ލޭ އޮހުރުވައިލުމަށް ޖެހިލުމެއް ނުވާ، އަތުގައި އަބަދުވެސް ކަ

ގޮތުގައެވެ. ދާރީންގެ  އާދަމުގެ  ޢާންމުކުރާ 

ގިނައަދަދަކަށް އަންހެނުން ޖާރިޔާއިންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެ ފިރިހެނެއްގެ ޚިދުމަތުގައި އެތައް 	 

އަނބީންނަކާއި ކަނީޒުންނެއް ގެންގުޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޖަމަލަކީ މުސްލިމުންގެ ޙަޔާތުގައި މުޤައްދަސް ޖަނަވާރެއްކަމާއި، އެއާނުލައި ނޫޅެވޭނެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.	 

ޔޫރަޕުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން އުނގެނިގެން ނުކުންނަ މީހުންގެ ފިކުރުގައި މުސްލިމުންނާއި އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭ 

މިނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޯވެއެވެ. ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ ފޮތްތައް ކިޔައި އުޅޭ މީހުންގެ ސިކުޑީގައި މިނޫން އެއްޗެއް 

ނޯޓުކުރެވޭނޭ ގޮތެއްވެސް ނޯވެއެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ލޭ އޮހޮރުވައިލުމާއި، ޤަތުލުކުރުމުގެ ދީނުގެ ގޮތުގައެވެ. މުސްލިމުންނަކީ، 

އަނިޔާވެރި ޤާތިލުންގެ ގޮތުގައެވެ.

އިސްލާމްދީނާ ބެހޭގޮތުން ރަގަޅު މަޢުލޫމަތެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު ޣައިރު މުސްލިމަކުވިއްޔާ ހުންނާނީ 

އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުކޮށްގެނެވެ. ނުވަތަ، އިސްލާމްދީނަކީ، ރަޙުމަތާއި ކުލުނުގެ ދީނެއްކަމާއި މުސްލިމުންނަކީ ނޭއްގާނީ ބައެއް 

ނޫންކަން ޔަޤީންކޮށްގެނެވެ. ދުނިޔޭގެ ލަދާހުރެ އިސްލާމް ނުވިނަމަވެހެވެ.

ނޫނެވެ.  ފޮތްތަކެއް  ދިޔަ  ލިޔެވިގެން  ތެރެއިން  އޮޅުމެއްގެ  ބޭއިޚްތިޔާރުގައި،  ފޮތްފޮތަކީ،  ދިޔަ  ބަޔާންވެ 

އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުން ބަދުނާމުކުރުމުގެ ބޭނުމައި ޤަޞްދާއި ނިޔަތާއެކު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ސިލްސިލާއެކެވެ.  

މި ކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެން ދިޔައީ، ކީރިތި ޤުރްއާން ނުބައިކޮށް ތަރުޖަމާކުރި ހިސާބުންނެވެ. މީލާދީން 1537ގައި 

ސަބަބުން  ތަރުޖަމާގެ  މި  ތަރުޖަމާއާއެކުގައެވެ.  ޤުރްއާނުގެ  ޝާއިޢުކުރި  ނުބައިކޮށްތަރުޖަމާކޮށް  ޕާގެނިޓީ  އެލެގްޒަންޑަރ 

އާޔަތްތަކުގެ މާނަވެސް އޮޅުވައިލައިފައިވެއެވެ. މި ތަރުޖަމާ، ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ޚަލީފާއަށް ވެދުންކުރުމުން، މި ތަރުޖަމާގެ 

ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ޢިލްމުވެރީންގެ އަރިހަށް ފޮނުއްވިއެވެ. އަދި ޢިލްމުވެރީން މި ތަރުޖަމާ މުރާޖަޢާކުރެއްވުމުން 

ޗާޕުމެޝިން  ދުވަސްވަރު  އެ  އަންތަރީސްވިއެވެ.  ޙައިރާންވެ  އެނގިވަޑައިގަތުމުން  އޮތްކަން  އޮޅުވައިލުމެއް  ބޮޑު  މިހައި 

އީޖާދުކޮށް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގައި، ޗާޕުކުރުން މަނާކުރެވުނެވެ. އެންމެ ބޮޑު 

ސަބަބަކީ، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘު، އޮޅުވައިލައިގެން ޗާޕުކުރުން ހުއްޓުވުމެވެ. މުސްލިމުން އިޙްތިރާމުކުރާ ޝަޚްޞިއްޔަތުތައް 

މީހެއް  ރޯމަނުންގެ  ފެށްޓީ  މަސައްކަތެއް  އެފަދަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދިޔައެވެ.  ފެށިގެން  މަސައްކަތްތަކެއް  ބަދުނާމުކުރުމުގެ 

ޝަޚްޞިއްޔަތަށް  ޠާހިރު  ރަސޫލާގެ  ކީރިތި  އެވެ.   THE OPHANES THE CONFESSOR ކަމުގައިވާ  

ޙަމަލާދިނުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. މި މީހާ އުފަންވެފައިވަނީ، މީލާދީން 758ގައެވެ. އޭނާގެ ފޮތުގައި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް އާދަޔާ 

ޚިލާފު އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޔޫރަޕުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި މި ފޮތް، ސައިކޮލޮޖީ ކިޔަވާ 

ދަރިވަރުން ރިފަރެންސްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. 

މުއުމިން އަޅުތަކުންގެ މައިންކަމުގައިވި، ރަސޫލާގެ އަނބި އަނބިކަނބަލުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުތުރު ވާހަކަތައް 

ދައްކައިފައިވެއެވެ. ޞަޙާބީންނަށް ބަދުބަސްތައް ރައްދުކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ.

އެއްހާސް އަހަރަށްވުރެ ދިގު ތަރީޚެއްގެ ދެމިގެން ދިޔަ ސިލްސިލާއެއްގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި 

ލިޔެވުނު ލިޔުންތަކުގެ ]ހިޔަލުގައި[ ބޮޑުވަމުން ދިޔަ ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް 

އަމާޒުވި ނަފްރަތާއި ތަޢައްޞުބަކީ އެއްދުވަހަކުން ނައްތައިލެވޭނޭ އުދާސްތަކެއް ނޫނެވެ.
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ޝައިޚުލްއަޒުހަރު ޑރ. އަޙްމަދުއް  ޠައްޔިބުގެ ތަޤުރީރުގެ ތަރުޖަމާ

ތަރުޖަމާ: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

އިމާމުލް  ފަޟީލަތުލް  ޝައިޚުލްއަޒުހަރު،  އިޙްތިފާލެއްގައި،  ފާހަގަކުރެވުނު  މުނާސަބަތު  އަލްމައުލިދުއްނަބަވީގެ  މިއީ، 

އަކުބަރު، ޑރ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު އަޙްމަދުއް ޠައްޔިބު، ދެއްވާފައިވާ ތަޤުރީރެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. 19 މާރިޗު 2010 ގައި އޭނާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަލްއަޒުހަރު  ތެރޭގައި،  މަޤާމުތަކުގެ  އިސް  ފުރުއްވާފައިވާ  ކުރިން،  ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގެ  މަޤާމަށް  އަޒުހަރުގެ  ޝައިޚުލް 

ޢަރަބިބަހުގެ  ކިޔަވާދެއްވިއެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި  ފަރަންސޭވިލާތުގެ  ކުރިން  އޭގެ  ހިމެނެއެވެ.  މުފުތީކަން  މިޞްރުގެ  ރައީސްކަމާއި، 

އިތުރަށް، އިނގިރޭސިބަހާއި ފަރަންސޭސިބަހުން ފަޞާޙަތްތެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކަވައެވެ. އޭނާ ކުރައްވާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ 

ތެރޭގައި، ފަރަންސޭސިބަހުން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތްތައް ޢަރަބިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. އޭނާ ވަނީ، އިސްލާމީ ފިޤުހާއި، ޝަރީޢަތާއި، 

ފޮތްތަކެއް ވެސް ލިޔުއްވާފައެވެ. އެތައް  ތަޞައްވުފުގެ ރޮނގުން 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
)ރަޙުމާނުވަންތަ ރަޙީމުވަންތަ هللا ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.(

ޙަމްދު ހުރީ هللا ގެ ޙަޟުރަތަށް.

އަދި އަޅަމެންގެ ސާހިބާ، هللا ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށާއި، އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުންގެ މައްޗަށާއި، އަދި 

އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ތެދުމަގުން ތެދުމަގު ލިބިގެންފި އެންމެންގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށި!

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް! ޢަބްދުލްފައްތާޙުއް ސީސީ، ޢަރަބި މިޞްރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސް!

ޙަފުލާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުން!

السالم عـلـيكم ورحـمة اهلل وبركاته.
އެއަށްފަހު ދަންނަވަން.

ދަރިކަލުން  މާތް  ގެފާނުގެ  ޢަބްދުهللا  ސާހިބާ،  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ފޭތާންބަރު،  ޞުލްޙައިގެ  ނަބިއްޔާ،  ރަޙުމަތުގެ  ފަހެ، 

މިޞްރުގެ  ޤަދަރުވެރި  ތިޔަބޭފުޅުންނަށާއި،  ޢިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރެވޭއިރު،  ޛިކުރާ  ޢީދުމީލާދުގެ  މުޙައްމަދުގެފާނުގެ 

ނޑަށް ލިބޭ  ރައްޔިތުންނަށާއި، ހައިބަވެތި ޢަރަބި، އިސްލާމީ ދެ އުންމަތަށް އެންމެ ހެޔޮ ތަހުނިޔާ ދެންނެވުމަކީ، އަޅުގަ

އުފަލެއް! ބޮޑު  ވަރަށް 

ކަމުގައިވާ  އަޚުން  އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ  އަދި  ލައްވާށި!  މައްޗަށް  އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ  ސަލާމް  ޞަލަވާތާއި  ގެ  هللا 

އާމީން! ލައްވާށި!  ސަލާމް  ޞަލަވާތާއި  އެކަލާނގެ  ވެސް  މައްޗަށް  ރަސޫލުބޭކަލުން  ނަބީބޭކަލުންނާއި، 

ޑރ. އަޙްމަދުއްޠައްޔިބު
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މި މަތިވެރި ޛިކުރާއަކީ، ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ޝުޢޫރުގަޔާއި،

އިތުރުއެކަލޭގެފާނަކީ ކޮން ބޭކަލެއްކަން ދަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޝުޢޫރުގަޔާއި، 

އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ސީރަތާއި ޚަބަރުތައް ދަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޝުޢޫރުގަޔާއި، 

ޢާލަމްތަކަކަށް  ޝުޢޫރުގައި،  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  ޤަދަރުކުރާ  އިތުރުއެކަލޭގެފާނަށް  މިންވަރަށް  ޙައްޤުވެގެންވާ  އިތުރުއެކަލޭގެފާނަށް 

ޛިކުރާއެއް! މުހިންމު  ފުރާނައަޅުވައިލައިދޭ 

އެ ޢާލަމްތަކުގައި ވަނީ، ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލެއްވި، 

އަދި ހަލާކުގެ އަނދަވަޅުން އިންސާނިއްޔަތު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި، 

އަދި އިންސާނިއްޔަތުގެ މަގުޗާޓުގެ ރާސްތާ އިޞްލާޙުކުރެއްވި، 

މާތް ބޭކަލުންގެ މަތިވެރިކަމާއި ޒިކުރާތައް. 

އެ ބޭކަލުންނީ، އުޑުގެ ނޫރާނީ އުޖާލާކަމުން، ބިމުގެ ކަނު އަނދިރިކަން އެއްފަރާތްކޮށްލައްވައި، އުޑުގެ ހިދާޔަތު ބިމަށް ގެނެސްދެއްވި 

ސިލްސިލާ. އެ ސިލްސިލާގެ އެންމެ ފަހު ބޮޅަކީ، ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާ.

ނޑަކަށް  ޤަދަރު މަތިވެރިވެގެންވާ މި މާތް ނަބިއްޔާގެ ޢީދުމީލާދުގެ ޒިކުރާ، މިއަދު ދުނިޔޭގެ މަޝްރިޤުތަކުގަޔާއި މަޣުރިބުތަކުގައި، ގާތްގަ

1.5 ބިލިއަން މީހުން ފާގަކުރަމުން އެބަގެންދޭ. އެމީހުންނަކީ، އިތުރުއެކަލޭގެފާނާ ތަބާވެގެންވާ މުސްލިމުން. އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ 

އިތުރުއެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި  ވަނީ،  ނޑުގައި  ކޮ ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ އީމާންވެގެންތިބި  އިރުޝާދަށް  ތަޢުލީމަށާއި  ސުންނަތަށާއި 

އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ  މާތް هللا ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި  މިހެނީ،  އެޅިފައި.  ވާޖިބުތަކެއް  ޙައްޤުތަކަކާއި  އެތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ 

މަތިވެރިކަން ވަނީ، ނަޒަރުތައް ހުއްޓުވައިލި، އަދި ބުއްދިތައް ޙައިރާންކުރުވި، އިންސާނިއްޔަތުގެ މަތިވެރިކަމުގެ ބާބުތަކުގެ ތެރެއިން 

އިޙުތިރާމު  ޤަދަރާއި  ތަނެއްގައި  ހުރިހައި  އަދި  ޒަމާނެއްގައި  ހުރިހައި  އިތުރުއެކަލޭގެފާނީ،  މާތުރަ،  ނޫން!  ބާބެއްގައެއް  ވަކި 

ޙައްޤުވެގެންވާ މަތިވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ބާބެއްގެ މަޖުމަޢު.

ނޑުގެ މި ވާހަކަކޮޅުގައި އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ މަތިވެރިކަމުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ އަޅުގަ ވަގުތުގެ ގޮތުންނާއި، ތަނުގެ ގޮތުން އިން ކަ

ތެރެއިން އެންމެ ކަމެއް ވެސް ފުރިހަމައަށް ހިމަނައިލުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެއް. އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ މަތިވެރިކަމުގެ 

ކަންކޮޅުތަކާއި އިންތައް ވަނީ، އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ހުރިހާ މައިދާނަކަށް ވިހުރިފައި. އިތުރުއެކަލޭގެފާނަކީ، މާތް هللا ޚަލްޤުކުރެއްވި 

އެންމެ ފުރިހަމަ އިންސާނާމެ.

ކަމަށް.  ލިބޭނެ  ވާހަކަކޮޅަށް  ނޑުގެ  އަޅުގަ ޖާގަ،  އިޝާރާތްކޮށްލުމުގެ  ކަމަކަށް  އިހުގެ  އާވަމުންދާ  އުންމީދުކުރަނީ،  ނޑު  އަޅުގަ

އެކަމަކީ، ކައިރިން ނުވަތަ ދުރުން ވިޔަސް މި މުނާސަބަތާ ގުޅޭ ކަމެއް. އާދެ، އެއީ، ނަބަވީ ސުންނަތުގެ އަގާއި، އޭގެ ޙުއްޖިއްޔަތުގެ 

ސާބިތުކަމާމެދު ޝައްކު އުފެއްދުމަށްޓަކައި އުފުލެމުންދާ އަޑުތައް. އަދި އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނާއި، ތާބިޢީ ބޭކަލުންނާއި، އެބޭކަލުންގެ 

ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި، އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންނަށް ހަމަލަދިނުމުގައި އެ އަޑުތައް ވަނީ ގުގުމާލާފައި. 

އެ އަޑުތައް އުފުލާބަޔަކު ގޮވާލަނީ، ޝަރީޢަތާއި ޙުކުމުގެ ދާއިރާއިން ޖުމުލަކޮށްނާއި ތަފުޞީލުކޮށް، އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ މަތިވެރި 

ސުންނަތް އެއްފަރާތްކުރުމަށް. އަދި މުސްލިމުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޢިބާދާތާއި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ވެސް ހަމައެކަނި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް 

ޙަރާމުގެ  ޙަލާލާއި،  ނަހީއާއި،  ކަމެއްގައި،  ކޮންމެ  ނެތް  ބަޔާންކުރައްވާފައި  ނައްޞުން  ޤުރުއާނުގައި  ކީރިތި  ބަރޯސާވުމަށް. 

ނޑުގެ ތެރެއިން މުސްލިމުން މިނިވަންވެފައިވާ ކަމަށް. ގިއުގަ

ޤަރުނުގައި  ވިހިވަނަ  ޤަރުނާއި  އޮނަވިހިވަނަ  މީލާދީ ސަނަތުން  އިވެންފެށީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މިޒަމާނުގައި  އަޑުތައް  މިދެންނެވި 

އިންޑިއާއިން. އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޝަޚުޞިއްޔަތުންތަކެއް ވަނީ، އެކަމުގައި ބައިވެރިވެފައި. އެއިން ބައެއް މީހުން ވަނީ ނަބީކަމަށް 

ވެސް ދަޢުވާކޮށްފައި. އެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ، )ހުޅަނގުގެ( އިސްތިޢުމާރަށް ވާގިވެރިވި ބަޔެއް. އެ މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރަށް 
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އެމީހުން  ވެސް  ޙަދީޘްފުޅުތައް  އެނޫން  ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި  މުތަވާތިރު  އިންކާރުކުރުން.  ޙަދީޘްފުޅުތަކާމެދު  ނަބަވީ  ވެރިވެފައިވަނީ، 

ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ. އެމީހުން ދެކެނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ 

ހަމައެކަނި މަޞްދަރަކީ، ކީރިތި ޤުރުއާން ކަމަށް. އެ ފިޔަވައި އެހެން މަޞްދަރެއް ނެތް ކަމަށް. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް 

އެކުއެކީގައި ދެމިއޮތުމަކީ ޟަރޫރަތެއް ކަމަށް މުސްލިމުން އިޖުމާޢުވެފައިވާ އިޖުމާޢުވުން، އެމީހުން ވަނީ ފާރުބުޑަށް ޖަހާލާފައި. 

އެމީހުންގެ ހަވާނަފުސު އެދޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، ދީނުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި ގެއްލިގެންދާނެ. ސުންނަތާ ކީރިތި ޤުރުއާން 

ވަކިކުރުމަކީ، ކީރިތި ޤުރުއާން ނަގާލުން. އެ ފޮތުގައިވާ އާޔަތްތަކާ ކުޅެ، އޭގައިވާ ޙުކުމްތަކާއި، ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން 

ބަދަލުކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިލުން.

އެމީހުން ވަނީ، އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމްދީނުގެ ދެވަނަ ރުކުނުން މިސާލުވެސް ޖަހާފައި. އެއީ، 

ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައަށްފަހުގައި އޮތް ރުކުން. އެއީ ނަމާދު. ނަމާދަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުން ސާބިތުވާ އަޅުކަމެއް ކަން އެންމެން ވެސް 

ދަނޭ. އެހެނެއްކަމަކު، މުސްލިމަކު ނަމާދުކުރާނީ ކިހިނަކުންކަން ބަޔާންވާ އެންމެ އާޔަތެއް ވެސް، ކީރިތި ޤުރުއާނުގައެއް ނެތް. 

ކައިފިއްޔަތާއި، ނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކާއި،  އައްތަޙިއްޔާތުގެ ނިޔަލަށް، ނަމާދުތަކުގެ  ފަހު  ފެށިގެން،  ތަކުބީރުން  ހަށަންބަން  އަދި 

ނަމާދުގެ ސަޖިދަތަކާއި، ނަމާދުގެ ހައިއަތުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ އެންމެ އާޔަތެއް ވެސް ނެތް. އެފަދަ އެންމެހައި ތަފުޞީލުތަކާއި، އޭގެ 

މަޢުރިފާއާއި، އޭގެ ދަލީލުތައް، ނަބަވީ ސުންނަތުގައި މެނުވީ ނެތް. ނަބަވީ ސުންނަތަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދެވަނަ މަޞްދަރު.

ސުންނަތް އެއްފަރާތްކުރުމަށް ގޮވާލި އިސްމީހަކާއެކުގައި ހިނގި ޑިބޭޓެއްގައި، “ނަމާދުގެ ހައިއަތުތައް ހަމައެކަނި ކީރިތި ޤުރުއާނުން 

ގެނެސްދޭށޭ” އޭނާގެ ގާތުގައި ބުނެވުނު. އެހިނދު، ކަންފަތު ފޫޅާ ހަމައަށް އޭނާ ގެނބިގެންދިޔައީ، ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްވުމުގެ 

ނޑުގެ ތެރެއަށް. އެ ޙާލުގައިހުރެ އޭނާ ބުނީ ކީކޭތޯ؟ އޭނާ ބުނީ: މާކަ

ގޮތުގެ  ނަމާދުކުރާނެ   .... ސަޖިދަކޮށް  ރުކޫޢުކޮށް،  އަދި  ނެތޭ.  އަންގަވާފައެއް  ޤުރުއާނުގައި  ކީރިތި  ޤާއިމުކުރުމަށް  “ނަމާދު 

ކަމެކޭ. ދޫކޮށްލެވިފައިވާ  ރައީސަށް  ޤައުމުގެ  ކައިފިއްޔަތަކީ، 

ގުޅޭ  ތަނާ  ޒަމާނާއި  މަޝްވަރާކުރައްވައި،  މުސްތަޝާރުންނާ  އޭނާގެ  ރައީސް،  ޤައުމުގެ  ނޑައެޅުމަކީ،  ކަ ގޮތް  ނަމާދުކުރާނެ 

ކަމެކޭ.” ކަމެއް  އޮތް  ހަމަޖެއްސެވުމަށް  ގޮތެއްގެމަތިން 

މިފަދަ މީހުން ބުނާ ގޮތަށް ނަމާދުކުރުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ވާނެ ގޮތް، ތިޔަބޭފުޅުން ޚިޔާލުކޮށްލައްވާ!

އިންޑިއާގައި އޮތް އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކާ ގުޅިފައިވާ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ، މިދެންނެވި ފިކުރާ ތަބާވެފައި. އެމީހުން ވަނީ، ޖިހާދުގެ 

އާޔަތްތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައި. އެމީހުން ވަނީ، މުސްތަޢުމިރުންނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ފަތުވާދީފައި. އެމީހުން 

ވަނީ، ހުޅަނގުގެ ސަގާފަތު ނުރުހޭ ކޮންމެ ކަމަކާމެދު އިންކާރުކޮށްފައި. އެއީ ދީނެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެމީހުންވަނީ އެކަން ކޮށްފައި. 

ހުޅަނގުގެ ސަގާފަތު ގޮވާލާ ކަންކަމަކީ، އިސްލާމްދީނާއި، މުސްލިމުންގެ އިޖުމާޢާ މުޑިއަރާ ކަންކަން ކަމުގައި ވިޔަސް، އެމީހުން 

ވަނީ އެކަންކަން ނަގަހައްޓާފައި.

ދެންފަހެ، އެ ފިތުނަ، ގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް، މިޞްރަށް ނަގުލުވެއްޖެ. )ޤާހިރާގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައިވާ( ޠުއްރާ ޖަލުގައިހުރި 

ޑަކުޓަރަކު އެ ފިކުރަށް ތަޢައްޞުބުވެއްޖެ. އެ ފިކުރު ފެތުރުމަށްޓަކައި، އޭނާ ދެ މަޒުމޫނެއް ލިޔެ އަލްމަނާރު މަޖައްލާގައި، 1906 

ވަނަ އަހަރާއި، 1907 ވަނަ އަހަރުގައި ޝާއިޢުކުރި. އޭގެ ސުރުޚީގައިވަނީ: »އިސްލާމްދީނަކީ ހަމައެކަނި ޤުރުއާނެވެ.« ނަބަވީ 

ސުންނަތު އެއްފަރާތްކުރުމަށްޓަކައި ސައްލާކޮށް ފާރަލަމުންދިޔަ ބައެއް ލިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން، އޭނާގެ އެ ފިކުރަށް ވާގިވެރިކަންދީ 

އޭގައި ކައްތިރި ވިއްދުނު. 

މިދެންނެވި ބާވަތުގެ މީހުން އުޅޭ ތަނާއި، ޒަމާނާއި، އެމީހުންގެ ކެއިންބުއިމާއި، އެމީހުންގެ ޛައުޤު ތަފާތުވިޔަސް، އެމީހުންގެ މެދުގައި 

ބައިވެރިވާ ބަހާއެއް ވޭ. އެއީ، ޙަދީޘްފުޅުތައް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންނާމެދު ޝައްކު އުފެއްދުން. މުސްލިމު ޢިލްމުވެރިން ކުރައްވާފައިވާ 

ނުހަނު މަތިވެރި ޢިލްމީ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ވަންހަނާކުރުން. އެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގައި އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ، 

އެ ބޭފުޅުންގެ މުޅި ޢުމުރު ހޭދަކުރައްވާފައި. އެކަމުގައި އެ ބޭފުޅުން ވަނީ، އެ ބޭފުޅުގެ ލޯފުޅުތަކުގައިވާ ނޫރާނީ ފެންފޮދު ވެސް 
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ރިވާތަކުގެ  ވާރިދުވެފައިވާ  ސުންނަތުގައި  އާދެ،  ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި.  ނޑިއެއް  ނޑުދަ ލަ އެންމެ  އެއީ،  އޮއްސަވާލައްވާފައި. 

ތެރެއިން ޞައްޙަ ރިވާތަކާއި، ޞައްޙަ ނޫން ރިވާތައް ވަކިކުރެއްވުމަށްޓަކައި. އެ ބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ، ވަރަށް 

ފުރިހަމަ، އަދި އެހައިމެ ކަވި، އަދި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ޢިލްމީ މަންހަޖަކުން. އެއިން އެ ބޭފުޅުން ވަނީ، ރާވީންގެ ތާރީޚާއި، 

ޢިލްމީ ސީރަތާއި، އަޚުލާޤާއި، ބަސްބުނުމުގެ މަޤާމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ބައްލަވާފައި. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 

ޢަދުލުވެރިންނީ ކޮން ބަޔެއް ކަމާއި، ޢަދުލުވެރިނޫނީ ކޮން ބަޔެއްކަން ވެސް ދެނެވަޑައިގެންފައި. މުސްލިމު ޢިލްމުވެރިން އެ ދިރާސާތައް 

ކުރެއްވި ގޮތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ކަވިކަމުގެ ބޮޑުކަމުން، އޭގެތެރެއިން ވަނީ މުސްތަޤިއްލު ޢިލްމެއް އުފެދިފައި. ޢިލްމުވެރިން އެއަށް 

ދެއްވާފައިވާ ނަމަކީ، “އިސްނާދުގެ ޢިލްމު” ނުވަތަ “ޢިލްމުއް ރިޖާލު”. އެ ޢިލްމަކީ، އިހުގައިވެސް، ފަހުގައިވެސް، މުސްލިމުން ނޫން 

އެހެން އެއްވެސް ބަޔެއްގެ އަތުގައި ނެތް ޢިލްމެއް. ޔޫރަޕުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ނަބަވީ ސުންނަތު ދިރާސާކުރެއްވި ފުންނާބުއުސް 

ޢިލްމުވެރިން ވަނީ، މިކަމަށް ހެކިވެވަޑައިގެންފައި. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މުސްތަޝްރިޤު )އޮރިއެންޓަލިސްޓު( އަލޮއިސް ސްޕްރެންގަރ 

)Aloys Sprenger( ވިދާޅުވަނީ:

“މުސްލިމުން ފަދަ އުންމަތެއް ދުނިޔެ ދެކެފައެއް ނުވެޔޭ. އަދި ނުވެސް ދެކޭނެމެޔޭ. ފަހެ، މުސްލިމުން ފަރުމާކުރި “ޢިލްމުއްރިޖާލި” 

ގެ ސަބަބުން ވަނީ، ބައިމިލިއަން ފިރިހެނުންގެ ޙަޔާތް ދިރާސާކުރެވިފަޔޭ.”

އެ ޢިލްމާމެދު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުސްތަޝްރިޤު، ޑޭވިޑް ސަމިއުލް މާގޯލިއަޘް )David Samuel Margoliouth( ދެއްވި 

ލެކްޗަރއެއްގައި ވިދާޅުވަނީ:

“ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިއަހުގައިވާ، “އިސްނާދުގެ ނަޒަރިއްޔާ” އަކީ، ނުހަނު ދަތި އުނދަގޫ ކަންކަން ކުރިމަތިކުރުވާ އެއްޗެކޭ. 

އެއީ، ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި ރާވީންނާބެހޭ ގޮތުން ނުހަނު ކަވި ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެ ނަޒަރިއްޔާއަށް މުހުތާދުވާތީޔޭ. އެހެނަސް، 

ނަބަވީ ޙަދީޘުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި، އިސްނާދުގެ ނަޒަރިއްޔާގެ މަޤާމާއި އޭގެ އަގަކީ، އެއާމެދު ޝައްކުރެވެން އޮތް 

ލިބިގެންވާ  މުސްލިމުންނަށް  ފަޚުރުވެރިވުމަކީ،  ޢިލްމާމެދު  ޙަދީޘް  ތެރެއިން  ޢިލްމުތަކުގެ  އަތުގައިވާ  މުސްލިމުންގެ  އެއްޗެއް ނޫނޭ. 

ޙައްޤެކޭ.”

މި އިންޞާފުވެރި ބަސްފުޅުތައް ހުޅަނގުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ދޫފުޅުތަކުން ބޭރުކުރެއްވުމަކީ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަފުޅު ކަމެއް ނޫން. 

އެހެނަސް، ދިގު މުއްދަތެއްވަންދެން ފުންކޮށް ދިރާސާކުރައްވައި، ކަންކަން ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި މެނުވީ، އެ ބޭފުޅުން އެ 

ބަސްފުޅުތަކެއް ވިދާޅެއް ނުވޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަތީ، އިންސާނީ ތާރީޚުގައި، މުޙައްމަދު ޞައްލަ هللا ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ 

މެނުވީ، އެ ބޭކަލެއްގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ ހުރިހައި ހާދިސާތަކަކާއި ކަންކަމެއް ރަނގަޅަށް ލިޔެވިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ޝަޚުޞިއްޔަތެއް 

ނެތްކަން. އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ފިޔަވައި، އެހެން ނަބީބޭކަލެއް ނުވަތަ ޒަޢީމެއް ނުވަތަ ބަޠަލެއްގެ ޙަޔާތްޕުޅު އެގޮތަށް ލިޔެވިފައި ނެތްކަން.

އާދެ، އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ ހުރިހައި ޢަމަލުފުޅުތަކާއި، ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި، ދަތުރުފުޅުތަކާއި، އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުލްޤުފުޅުތަކާއި، 

ލިޔެވިފައި.  ވަނީ  ވެސް  ދާންދެން  ވާހަކައަށް  ފޭރާންކޮޅުތަކުގެ  ތުރުކުރެއްވި  ކަންތައްތަކާއި،  ކުރެއްވި  ގޮތުން  އާދަކާދައިގެ 

އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ޠާހިރު މޫނުފުޅާއި މާތް އަތްތިލަފުޅުގައިވާ ރޮނގުތަކުގެ ވާހަކައާއި، އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ދޫފުޅުން ބަސްފުޅުތައް 

ޙަދީޘްކުރައްވާ ގޮތާއި، އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ކާބޯތަކެތި ފަރިއްކުޅުއްވާ ގޮތާއި، އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާ ގޮތާއި، ހިނިތުންވެވަޑައިގަންނަވާ 

ގޮތާއި، އަހުލުބައިތުންނާއެކު ދިރިއުޅުއްވާ ގޮތްކޮޅު ވެސް ވަނީ ލިޔެވިފައި. އަދި އިތުރުއެކަލޭގެފާނު އެކުވެރިންނާ މުޢާމަލާތުކުރައްވާ 

ގޮތާއި، ދުޝްމަނުންނާ މުޢާމަލާތުކުރައްވާ ގޮތާއި، މިނޫން ކަންކަން ވެސް ވަނީ އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ސީރަތާއި ތާރީޚު ލިޔެވިފައިވާ 

ބިޔަ ފޮތްފޮތުގައި ޖަމާކުރެވިފައި.

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލާނީ، މި ފާހަގަކުރެވޭ ޛިކުރާގެ މަތިވެރި ސާހިބާގެ ރިޙާބުގެ ތެރެއިން މުތީއަކާ ހަމައަށް ދިއުމަށްފަހު.  އަޅުގަ

މާތް هللا، އިތުރުއެކަލޭގެފާނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށި!

ނޑު ކުރާހިތްވަނީ، ނުހަނު ޙައިރާންކުރުވަނިވި ސުވާލެއް! އާދެ، މީގެ ސާދަ ޤަރުނު ކުރިން  އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ރިޙާބުގައި އަޅުގަ
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ކޮން ފަރާތަކުންތޯ އިތުރުއެކަލޭގެފާނަށް އެންގެވީ:

އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ދީނަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު، ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ނިކުމެ، އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް އެއްފަރާތްކޮށް، 

މިކަން  ނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަ ވަނީ،  އިތުރުއެކަލޭގެފާނު  ގޮވާލާނެކަން.  ބަރޯސާވުމަށް  ޤުރުއާނަށް  ކީރިތި  ހަމައެކަނި 

ގެންނަވައި، އެމީހުންގެ މަގުފުރެދުމުގެ ކަނު އަނދިރީގެ ތެރެއަށް ނުދިއުމަށް ޚަބަރުދާރުކުރައްވާފައި. ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި 

އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ވަނީ މިކަން އަންގަވާފައި:

، فـَيـَُقــوُل: بـَيـْنـََنــا َوبـَيـَْنُكــْم ِكَتــاُب اللَّــِه، َفَمــا  )يُوِشــُك َرُجــٌل ِمْنُكــْم ُمتَِّكًئــا َعَلــى أَرِيَكِتــِه ُيَــدَُّث ِبَِديــٍث َعــيِّ
َوَجْدنَــا ِفيــِه ِمــْن َحــالٍل اْســَتْحَلْلَناُه، َوَمــا َوَجْدنَــا ِفيــِه ِمــْن َحــرَاٍم َحرَّْمنَــاُه، َأال َوِإنَّ َمــا َحــرََّم )َرُســوُل اللَّــِه َصلَّــى 

اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم( ِمثْــُل الَّــِذي َحــرََّم اللَّــُه َعــزَّ َوَجــلَّ( މިހެން.
ނޑީގައި ލެނގިލައިގެންއިނދެ، ތިމަންކަލޭގެފާނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކައެއް  މާނައީ، “ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ އަރާމު ގޮ

ދައްކާނެއެވެ. ފަހެ، އޭނާ ބުނާނެއެވެ. ތިމަންމެންނާއި ތިޔަބައިމީހުންނާ ދެމެދުގައިވާ އެއްޗަކީ، هللا ގެ ފޮތެވެ. ފަހެ، އެ ފޮތުގައި 

ޙަލާލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ތިމަންމެންނަށް ފެނިއްޖެ އެއްޗެއް ޙަލާލުކުރާނަމުއެވެ. އަދި އެ ފޮތުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް 

ޢަލައިހި  ރަސޫލާ )ޞައްލަ هللا  ގެ  ހަމަކަށަވަރުން هللا  ދަންނާށެވެ!  ޙަރާމްކުރާނަމުއެވެ.  އެއްޗެއް  ފެނިއްޖެ  ތިމަންމެންނަށް 

ވަސައްލަމަ( ޙަރާމްކުރައްވައިފި އެއްޗަކީ، هللا ޢައްޒަ ވަޖައްލަ ޙަރާމްކުރެއްވި ފަދަ އެއްޗެކެވެ.”

އެފަދަ  ބަސްފުޅަކީ،  މި  ލެނގިލައިގެންއިނދެ”  ނޑީގައި  ގޮ އަރާމު  “އޭނާގެ  أَرِيَكتِــِه(  َعلَــى  )ُمتَِّكئًــا  ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ  މި 
އިޝާރާތެއް. އަންގައިދޭ  ދިރިއުޅުމެއްކަން  ތަނަވަސް  ދިރިއުޅުމަކީ،  މީހުންގެ  ދައްކާނެ  ވާހަކަތައް 

މި ޙަދީޘްފުޅުގައި ދެއްވާފައިވާ ޚަބަރަކީ، އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ނަބީކަމުގެ ދަލީލުތަކުގެ ތެރެއިން ދަލީލެއް ކަމުގައި ނުވޭތޯ؟ އަދި 

އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުޢުޖިޒާތެއް ކަމުގައި ނުވޭތޯ؟ އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކަކީ، ޒަމާންތައް 

ހިނގައި، ޒަމާންތައް ފާއިތުވެގެން ދިޔަޔަސް، އެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ އުޖާލާ އަލިގަދަ ދަންމަރު ނިވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް!

ނޑުގެ ތަހުނިޔާ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން. މަނިކުފާނަށް، އަޅުގަ

ސާބިތުވެހުންނެވުން  ތެދުމަގުގައި  ތައުފީޤާއި،  ޢަޒުމާއި،  އެދެނީ،  ނޑު  އަޅުގަ މަނިކުފާނަށް  ޙަޟުރަތުން،  ގެ  هللا  މާތް 

ހިންމަވައިދެއްވުން. އެކަލާނގެ  އުންމީދުތައް  ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމާއި  އަތްޕުޅުމަތީގައި،  މަނިކުފާނުގެ  އަދި  އިތުރުކޮށްދެއްވުން. 

)ހާޒިރުވެވަޑައިގެންތިއްބެވި( ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

وَُكلُّ َعاٍم َوأَنـُْتْم بِـَخْيٍ.
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]މުސްލިމުން ކީރިތި ޤުރްއާނުން ނަބަވީ ޙަދީޘަށް ހިޖުރަކުރިއެވެ. ދެން 

ނަބަވީ ޙަދީޘުން އިމާމުންގެ ބަސްފުޅުތަކަށް ހިޖުރަކުރިއެވެ. ދެން އިމާމުންގެ 

ބަސްފުޅުތަކުން ތަޤުލީދުކުރާ މީހުންގެ އުސްލޫބުތަކަށް ހިޖުރަކުރިއެވެ. 

ދެން ހިޖުރަކުރީ އެކިއެކި ފިކުރުތަކަށެވެ. އެއަށް ފަހު ޖާހިލުކަމުގެތެރޭގައި 

ހަލާކުވެދިޔައީއެވެ.[

އަލްއިމާމު މުޙައްމަދު ޣަޒާލީ
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އަލްއިމާމު މުޙައްމަދު ޣަޒާލީ

ނޫޙުގެފާނުގެ ނާޮކޅު
އަައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަލީމް ޙުސައިން 

މީސްތަކުންގެ ޢަޤީދާ ފާސިދުވެ، މާތްهللا ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަން ކުރަން ފެށުމުން މާތްهللا 

ގޮތުގައި  ރަސޫލެއްގެ  މާތްهللا  ފަހު  އިދުރީސުގެފާނަށް  އާދަމުގެފާނާއި  ފޮނުއްވިއެވެ.  ގާތަށް  މީސްތަކުންގެ  ނޫޙުގެފާނު 

ނޫހުގެފާނު ފޮނުއްވިއެވެ. މާތްهللا ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “ِإنَّــا أَْرَســْلَنا نُوًحــا ِإَلٰ قـَْوِمــِه َأْن أَنــِذْر قـَْوَمــَك ِمــن قـَْبــِل َأن يَْأتِيـَُهــْم َعــَذاٌب 

أَلِيٌم”  މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، ނޫޙުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެމީހުންގެ ގާތަށް ރަސޫލުކަމައިގެން 
ވޭންދެނިވި  އެއުރެންނަށް  )އެއީ(  އަންގަވަމުންނެވެ.  އިންޒާރުކުރައްވާށޭ  މީހުންނަށް  ޤައުމުގެ  ކަލޭގެފާނުގެ  ފޮނުއްވީމެވެ. 

ކުރިންނެވެ.”  ޢަޒާބުއައުމުގެ 

މާތްهللا ނޫޙުގެފާނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން  އީމާން ނުވާނެ ވާހަކަ އެންގެވިއެވެ. އެމީހުންގެ 

މައްޗަށް هللاގެ ޢަޒާބު އަންނާނެކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވިއެވެ. އަދި ނާކޮޅެއް ބެންނެވުމަށް ނޫޙުގެފާނަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ. 

މާތްهللا ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “َوأُوِحــَي ِإَلٰ نـُـوٍح أَنَّــُه لَــن يـُْؤِمــَن ِمــن قـَْوِمــَك ِإالَّ َمــن قَــْد آَمــَن فَــاَل تـَْبَتئِــْس ِبـَـا َكانـُـوا يـَْفَعلُــوَن، َواْصنَــِع 

اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل ُتَاِطْبِي ِف الَِّذيَن ظََلُمواۚ  ِإنَـُّهم مُّْغَرُقوَن”   މާނައީ: “ ނޫޙުގެފާނަށް ވަޙީ އިއްވެވިއެވެ. ކަލޭގެފާނުގެ 
ޤައުމުގެމީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އީމާންވެގެންތިބި މީހުން މެނުވީ، އީމާނެއް ނުވާނެތެވެ. ފަހެ، އެއުރެން ކޮށްއުޅޭ 

ކަންތަކާމެދު، ކަލޭގެފާނު ހިތާމަ ނުކުރައްވާށެވެ! އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

ޙަޟްރަތަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  މެދުގައި،  މީހުންނާ  އަނިޔާވެރިވި  އަދި  ބަންނަވާށެވެ!  ނާކޮޅު  ކަލޭގެފާނު  ވަޙީއާއެކު، 

ނުދަންނަވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެންނަކީ، ޣަރަޤުކުރައްވާނޭ ބަޔެކެވެ.”

ބައެއް ސަލަފުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ނޫޙުގެފާނުގެ ދުޢާ މާތްهللا އިޖާބަ ކުރެއްވި ހިނދު، އެކަލޭގެފާނަށް 

އިންދެވިއެވެ.  ގަހެއް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބެންނެވުމަށްޓަކައި  އެނާކޮޅު  ބެންނެވުމަށެވެ.  ނަވެއް  ކުރެއްވީ  އަމުރު  މާތްهللا 

އެގަސް ހެދުމަށް ސަތޭކަ އަހަރު ހޭދަވިއެވެ. އަދި ނައުކޮޅު ބެންނެވުމުގައި ސަތޭކަ އަހަރު ހޭދަވިއެވެ. އަދި ބައެއް ތާރީޚީ 

އައިސްފައިވެއެވެ.   ހޭދަވިކަމަށް  އަހަރު  ބެންނެވުމުގައި ސާޅީސް  ރިވާޔަތުގައި ނޫޙުގެފާނު ނާކޮޅު 

މާތްهللا ރުއްސުން ލެއްވި އިބްނު ޢައްބާސުގެ އަރިހުން ރިވާ ވެގެންވެއެވެ. މާތްهللا ނޫޙުގެފާނަށް ނާކޮޅެއް 

ބެންނެވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި ހިނދު، ނޫޙުގެފާނު هللاއަށް ދެންނެވިއެވެ. ނަވަކީ ކޯއްޗެއްތޯއެވެ؟ މާތްهللا އެކަލޭގެފާނަށް ވަޙީ 

ނޑު ހުންނަ ގޮތަށް ލަކުޑިން ނާކޮޅެއް ބަންނަވާށެވެ.”  ކުރެއްވިއެވެ. “ދޫނީގެ ބަ

ނާކޮޅު  ނޫޙުގެފާނު  ވެގެންވެއެވެ.  ރިވާ  އަރިހުން  ޢައްބާސުގެ  ބުން  ޢަބްދުهللا  ލެއްވި  ރުއްސުން  މާތްهللا 

ބެންނެވީ ހައިވަކަރުންނެވެ. )Teak Wood(. ތައުރާތުގައި އައިސްފައި ވަނީ ނާކޮޅު ބެންނެވީ ޞަނޫބަރު ލަކުޑިންނެވެ.   

.)Pine Wood(

ނޫޙުގެފާނުގެ ނާކޮޅުގެ މިންތައް ވެސް ބަޔާން ވެގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް މުއައްރިޚުންގެ މެދުގައި ނާކޮޅުގެ 

މިންތަކާ މެދުގައި ޚިލާފުތަކެއްވެއެވެ. އަލްޙާފިޡް އިބްނު ކަޘީރު، ޤަތާދާގެ އަރިހުން ނަކަލު ކުރައްވާ ވިދާޅު ވަނީ ނާކޮޅުގެ 

ދިގުމިނަކީ 300 މުށެވެ. ފުޅާ މިނަކީ 50 މުށެވެ. )البدايــة والنهايــة 1/ 110(. 
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އަލްއިމާމު އިބްނު ޖަރީރުއްޠަބްރީ ވިދާޅުވަނީ ހައިވަކަރުން ނާކޮޅެއް ބެންނެވުމަށް މާތް هللا ނޫޙުގެފާނަށް 

އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ނާކޮޅު ބެންނެވުމަށް ފަހު، ނާކޮޅުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ތާރުލެއްވިއެވެ. ނާކޮޅުގެ ދިގުމިނަކީ 80 

މުށެވެ. ފުޅާމިނަކީ 50 މުށެވެ. އަދި އުސްމިނަކީ 30 މުށެވެ. ނާކޮޅު ބެންނެވީ ތިން ފަންގިފިލާއަށެވެ. އަދި ނާކޮޅުގައި 

އާނގަވަޅުތަކެއް ވެސް ހެއްދެވިއެވެ. އެއީ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ހެދުމަށެވެ. 

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ނޫޙުގެފާނުގެ ނާކޮޅުގެ ދިގުމިނަކީ 300 ކިޔުބިޓްސް ނުވަތަ 157 

މީޓަރެވެ. )515 ފޫޓެވެ.( ފުޅާމިނަކީ 50 ކިޔުބިޓްސް ނުވަތަ 26.2 މީޓަރެވެ. )86 ފޫޓެވެ.( އަދި އުސްމިނަކީ 30 

ކިޔުބިޓްސް ނުވަތަ 15.7 މީޓަރެވެ. )52 ފޫޓެވެ(. ނާކޮޅު ބަދެވިފައިވަނީ ތިން ބަޔަށެވެ. ނުވަތަ ތިން ފަންގިފިލާއަށެވެ. 

ފުރަތަމަ ބަޔަށް އަރުވައިފައިވަނީ ޖަނަވާރެވެ. ދެވަނަ ބަޔަށް އިންސާނުންނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ބަޔަށް އެންމެހާ ދޫނިސޫފާ 

ސޫއްޕެވެ. އަދި ނާކޮޅުގައި އާނގަވަޅުތަކެއް )ވައިގޮޅިތަކެއް( ހެދިއެވެ. ނާކޮޅުގެ ދޮރު ހުރީ އެއްފަރާތުގައެވެ. )تاريخ الطربي 
.)183/1

ــْل ِفيَهــا ِمــن ُكلٍّ َزْوَجــْنِ اثـْنـَــْنِ َوَأْهلَــَك  މާތްهللا ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “َحــىَّٰ ِإَذا َجــاَء أَْمرُنَــا َوفَــاَر التَـّنُّــوُر قـُْلنَــا امحِْ

ِإالَّ َمــن َســَبَق َعَلْيــِه اْلَقــْوُل َوَمــْن آَمــَن ۚ َوَمــا آَمــَن َمَعــُه ِإالَّ قَِليــٌل َوقَــاَل ارَْكبُــوا ِفيَهــا ِبْســِم اللَّـــِه َمْرَاَهــا َوُمْرَســاَها ۚ ِإنَّ َربِّ َلَغُفــوٌر 
رَِّحيــٌم  َوِهــَي َتْــرِي ِبِــْم ِف َمــْوٍج َكاْلِبَــاِل َونَــاَدٰى نـُـوٌح ابـْنَــُه وََكاَن ِف َمْعــزٍِل يَــا بــُـَيَّ ارَْكــب مََّعنَــا َواَل َتُكــن مَّــَع اْلَكاِفرِيــَن”   މާނައީ: 
“ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅު އައިސް، އަދި އުނދުނުގެ ތެރެއިން ފެން އަރައި އުތުރިގެންފުމަށް ދާނދެނެވެ. )އެހިނދު( 

ހަލާކުވެ  އަދި  ދޭއްޗާއި،  ޖިންސުގެ  ދެ  ފިރިހެން(  )އަންހެން  އެއްޗަކުން  ކޮންމެ  ވަޙީކުރެއްވީމެވެ.  ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

ނެތިދިއުމުގެ ބަސްފުޅު، އިސްވެގޮސްފައިވާ މީހަކު ފިޔަވައި، ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، އީމާންވެގެންތިބި މީހުން އެ 

ނާކޮޅަށް ލައްވާށެވެ! މަދު މީހަކު މެނުވީ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި އީމާންވެގެނެއް ނުވެތެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ގެ އިސްމުފުޅުންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން،  ތިޔަބައިމީހުން އެ ނާކޮޅަށް އަރާށެވެ! އެ ނާކޮޅު ދުވުމާއި، ބަނދަރުކުރުންވަނީ، للاَّ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއީ، ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ، ރަޙީމްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.  އަދި ފަރުބަދަތައް 

ފަދަ ރާޅުތަކެއްގެ ތެރޭގައި، އެއުރެންނައިގެން އެ ނާކޮޅު ދުވަމުންދެއެވެ. އަދި ނޫޙުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް 

ގޮވައިލެއްވިއެވެ. އޭރު އެ ދަރިކަލުންވީ )އެހެންމީހުންނާ( ވަކިން ދުރުގައެވެ. އޭ ދަރިފުޅާއެވެ! ތިމަންމެންނާއެކު )ނާކޮޅަށް( 

އަރާށެވެ! އަދި ކާފިރުންނާ އެކުގައި ނުވާށެވެ!”

މުއުމިނުންނައިގެން ނޫޙުގެފާނު ނާޮކޅަށް އަރައިވަޑައިގަތުން:

4سورة هود: 42-40

ވަގުތު  ޢަޒާބުގެ  އެއީ  ފެށުމުން  އަރަން  ފެން  ތެރެއިން  އުނދުނުގެ  އެންގެވިއެވެ.  ނޫޙުގެފާނަށް  މާތްهللا 

ޖެހުމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ. ނޫޙުގެފާނަށް އެ ޢަލާމާތް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ހިނދު، ނާކޮޅަށް އެރުމަށް މުއުމިނުންނަށް އަމުރު 

ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހުރިހައި ޖަނަވާރާއި ދޫނި ސޫފާސޫތްޕާއި ގަސްގަހާގެހިން ވެސް ކޮންމެ ވައްތަރަކުން ޖޯޑެއް ނާކޮޅަށް 

ލެއްވިއެވެ. 

ނާކޮޅަށް އެރި މީހުންގެ އަދަދާ މެދު ޢިލްމުވެރީންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އެބަ ހުއްޓެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރީން 

ހުށަހެޅުއްވި ތަފުޞީލުގައި ވެސް ފުށުއެރުން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން އެއް ބަސްފުޅަކަށް އަލްއިމާމު އިބްނު 

ޖަރީރުއްޠަބްރީގެ ބަސްފުޅު ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 
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މާތްهللاގެ އަމުރުފުޅަށް ނޫޙުގެފާނުގެ އަރިހުގައި، އެކަލޭގެފާނުގެ ތިން ދަރިކަލުންކަމުގައިވާ ސާމް، ޙާމް، 

ޔާފިޘް އާއި އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން ނާކޮޅަށް އަރައިވަޑައިގަތެވެ.  އަދި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވި ހަ މީހުން 

ވެސް ނާކޮޅަށް އެރިއެވެ. މުޅި ޖުމުލަ ދިހަ މީހުންނެވެ. )އެއީ ނޫޙުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ބޭފުޅުންނާއި  އަދި އެބޭފުޅުންގެ 

އަނބިއަނބިކަނބަލުންނެވެ.( ދެން މާތްهللاގެ އަމުރުފުޅާ އެއްގޮތަށް ޖަނަވާރުތައް ނާކޮޅަށް ލެއްވިއެވެ. އަދި ނޫޙުގެފާނުގެ 

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޔާމް )ކަންޢާން( އޭކިޔުނު ދަރިކަލުން ނާކޮޅަކަށް ނާރައެވެ. އޭނާ ވަނީ ކާފިރުންގެ ތެރެއިންނެވެ. 

)تاريــخ الطــربي 183/1(.

ދިހަ  އެރީ  ނާކޮޅަށް  ނޫޙުގެފާނާއެކު  ވަނީ  މި  ކުރައްވާފައި  ބަޔާން  ޖަރީރުއްޠަބްރީ  އިބްނު  އަލްއިމާމު 

ކަމަށް  މީހުން  ޖަރީރުއްޠަބްރީ 10  އިބްނު  އަލްއިމާމު  މީހުންވެއެވެ.  ބެލުމުން 13  ޢަދަދަށް  މީހުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 

އެވިދާޅުވީ ކޮން ގޮތަކަށް، ކިހިނެއްކަމެއް ސާފެއްނުވެއެވެ. އަލްޙާފިޡް އިބްނު ކަޘީރުވިދާޅު ވަނީ »ނޫޙުގެފާނާއެކު ނާކޮޅަށް 

އެރި މީހުންގެ ޢަދަދާ މެދު ތަފާތު ބަސްފުޅުތައް ވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްބަސްފުޅެއްގައި 10 މީހުން ކަމަށް ވެސް ވެއެވެ.« 

)البدايــة والنهايــة 1/ 112(.

ނޫޙުގެފާނާއެކު ނާކޮޅަށް އެރި މީހުންގެ ޢަދަދަކީ 80 ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި ވަނީ 72 މީހުންނެވެ. 

އަދި 10 މީހުން ކަމަށް ވެސް ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި އައިސްފައިވެއެވެ. 

ފޮރުވިގެންދިޔައެވެ.  ކުންނުތައް  ފަރުބަދަތަކުގެ  ބޮޑުވެ،  ނޑު  ފެންގަ ތަނުގައި  މުޅި  ހިނދު  އައި  ޠޫފާން 

َوِهَي َتْرِي ِبِْم ِف َمْوٍج  ނޫޙުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޔާމް )ކަންޢާން( ގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާ މާތްهللا ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “

َكاْلَِبــاِل َونَــاَدٰى نـُـوٌح ابـَْنــُه وََكاَن ِف َمْعــزٍِل يَــا بــُـَيَّ ارَْكــب مََّعَنــا َواَل َتُكــن مَّــَع اْلَكاِفرِيــَن  قَــاَل َســآِوي ِإَلٰ َجَبــٍل يـَْعِصُمــِي ِمــَن اْلَمــاِء 
ۚ قَــاَل اَل َعاِصــَم اْليــَـْوَم ِمــْن أَْمــِر اللَّـــِه ِإالَّ َمــن رَِّحــَم ۚ َوَحــاَل بـَيـْنـَُهَمــا اْلَمــْوُج فَــَكاَن ِمــَن اْلُمْغَرقِــَن” މާނައީ: “ އަދި ފަރުބަދަތައް 
ފަދަ ރާޅުތަކެއްގެ ތެރޭގައި، އެއުރެންނާއިގެން އެ ނާކޮޅު ދުވަމުންދެއެވެ. އަދި ނޫޙުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް 

ގޮވައިލެއްވިއެވެ. އޭރު އެ ދަރިކަލުންވީ )އެހެންމީހުންނާ( ވަކިން ދުރުގައެވެ. އޭ ދަރިފުޅާއެވެ! ތިމަންމެންނާއެކު )ނާކޮޅަށް( 

އަރާށެވެ! އަދި ކާފިރުންނާ އެކުގައި ނުވާށެވެ. އެ ދަރިކަލުން ދެންނެވިއެވެ. ފެނުން، ތިމަން ރައްކާތެރިކުރާނޭ ފަރުބަދައަކަށް 

ރައްކާތެރިކުރާނޭ  ޢަޒާބުން(  ގެ  للاَّ )އެބަހީ:  އަމުރުފުޅުން  ގެ  ވިދާޅުވިއެވެ. للاَّ އެކަލޭގެފާނު  ހިނގައިދާހުށީމެވެ.  ތިމަން 

ރާޅު  ދެމެދުގައި  ދެބަފައިކަލުންގެ  އެ  އަދި  ނެތެވެ.  މިއަދަކު  މެނުވީ  މީހަކަށް  ރަޙްމަތްލެއްވި  އެކަލާނގެ  ފަރާތެއް، 

ހުރަސްއެޅިއެވެ. އަދި ޣަރަޤުކުރެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، އެ ދަރިކަލުންވިއެވެ.”

َوِقيَل يَا أَْرُض  ޠޫފާން ނިމި، ނާކޮޅު ހުއްޓުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާ މާތްهللا ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “

މާނައީ:  ابـَْلعِــي َمــاَءِك َويَــا َسَــاُء أَْقِلعِــي َوِغيــَض اْلَمــاُء َوُقِضــَي اْلَْمــُر َواْســتـََوْت َعلَــى اْلُــوِديِّ ۚ َوِقيــَل بـُْعــًدا لِّْلَقــْوِم الظَّاِلِمــَن ”
ނޑު ދިރުވައިލާށެވެ! އަދި އޭ އުޑާއެވެ! ވެހުން ހުއްޓައިލާށެވެ! ދެން  “އަދި އެންގެވިއެވެ. އޭ ބިމާއެވެ! ތިޔަ ބިމުގެ ފެންގަ

ނޑު ހިނދިއްޖެއެވެ. އަދި )އެއުރެން ހަލާކުވެދިއުމުގެ( ކަންތައްވެ ނިމިއްޖެއެވެ. އަދި جودّى ފަރުބަދައިގެ މައްޗަށް  ފެންގަ

އެ )ނާކޮޅު( ބީހި، ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އަދި އެންގެވިއެވެ. އަނިޔާވެރިވީ މީހުންނަށް ހަލާކާއި ގެއްލުން ހުށްޓެވެ.”

5سورة هود: 43-42

6سورة هود: 44
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ނާކޮޅު ހުއްޓުމުން ނޫޙުގެފާނަށް މާތްهللا އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ. ސަލާމަތާއި ބަރަކާތާއެކު ފައިބާ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. 

މިވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާ މާތްهللا ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “ ِقيــَل يَــا نُــوُح اْهبِــْط ِبَســاَلٍم مِّنَّــا َوبـَــرََكاٍت َعَلْيــَك َوَعلَــٰى أَُمــٍم مَِّـّـن 

ــُهم مِّنَّــا َعــَذاٌب أَلِيــٌم ”  މާނައީ: “ އެންގެވިއެވެ. އޭ ނޫޙުގެފާނެވެ! ތިމަންރަސްކަލާނގެ  مََّعــَك ۚ َوأَُمــٌم َســُنَمتِـُّعُهْم ُثَّ َيَسُّ
އުއްމަތްތަކަށް  އުފެދޭ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އަރިހުގައިވާ  ކަލޭގެފާނުގެ  ކަލޭގެފާނާއި،  އަދި  އަމާންކަމާއެކު،  ޙަޟްރަތުން 

އުއްމަތްތަކަށް  އެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އުއްމަތްތަކެއްވެއެވެ.  އަދި  ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާށެވެ!  )ނާކޮޅުން(  ބަރަކާތާއެކު 

)ދުނިޔޭގައި( އުފަލާއި، އަރާމު ދެއްވާހުށީމެވެ. ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެއުރެންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަޒާބެއް 

އައިސްޖެހޭނެތެވެ.”

ނޫޙުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނާއެކު ނާކޮޅުގައި ތިބި މުއުމިނުން ނާކޮޅުންފޭބުމަށް ފަހު، جــودي ފަރުބަދައިގެ 

ތިރީގައި ރަށެއް ބިނާ ކުރިއެވެ. އަދި އެރަށަށް ثمانيــنގެ ނަމުން ނަށް ދިނެވެ. އެއީ ނާކޮޅު ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދަށް 
ބުނެވެއެވެ.  ކަމަށް  ނިސްބަތްކޮށް 

ބިން ތަޢުމީރުކޮށް، ބިމުގައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ފެތުރިގެން ދިޔައީ ނޫޙުގެފާނުގެ ތިން ދަރިކަލުންގެ 

ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. ނޫޙުގެފާނުގެ ތިން ދަރިކަލުންގެ މެދުގައި ބިން ބަހާލެވުނެވެ. ސާމުއަށް ބިމުގެ މެދެވެ. އޭގެތެރޭގައި بيت 

املقــدس، نيــل ކޯރާއި، فــرات ކޯރާއި، دجلــة ކޯރާއި، ســيحان ކޯރާއި އަދި جيحــان ކޯރުގެ ސަރުޙައްދު ހިމެނެއެވެ. އަދި 
ޙާމްއަށް نيل ކޯރުގެ ހުޅަގާއި އޭގެ ފަހަތުގައިވާ ތަންތަނެވެ. އަދި ޔާފިޘަށް فيشون އާ އިރުމަތި ފަރާތާއި އޭގެ ފަހަތުގައިވާ 

ސަރަޙައްދެވެ. 
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ނޫޙުގެފާނަށް  “ ވިދާޅުވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު  ރިވާވެގެންވެއެވެ.  އަރިހުން  މުސައްޔަބުގެ  ބުނިލް  ސަޢީދު 

ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ތިން ދަރިކަލުންނެވެ. އެއީ ސާމް، ޙާމް އަދި ޔާފިޘެވެ. އަދި އެތިން ދަރިކަލުންނަށް މާތްهللا ތިން 

ދަރިކޮޅަކީ  ޔާފިޘުގެ  ރޯމަނުންނެވެ.  ފާރިސީންނާއި  ޢަރަބިންނާއި  މީހުންނަކީ  ދަރިކޮޅުގެ  ސާމުގެ  ދެއްވިއެވެ.  ބޭފުޅުން 

ޙާމުގެ  މީހުންނެވެ.  ބާގައިގެ  يأجــوج مأجــوج  މީހުން(  ޤައުމުތަކުގެ  ޔޫރަޕު  )ހުޅަގު  ތުރުކީމީހުންނާއި ޞަޤާލިބާއިންނާއި 

.)115/1 والنهايــة  )البدايــة  ބަރުބަރީންނެވެ.  މީހުންނާއި  ސޫދާނުގެ  ޤިބުޠީންނާއި  ދަރިކޮޅަކީ 

ދަރިދަރިކަލުންގެ  ނޫޙުގެފާނުގެ  ދިޔައީ  ފެތުރިގެން  އާބާދުވެ،  މިދުނިޔޭގައި  ދަރިފަސްކޮޅު  އިންސާނީ 

ــاُه َوَأْهَلــُه ِمــَن اْلَكــْرِب اْلَعِظيــِم َوَجَعْلَنــا ُذرِّيَـَّتــُه  ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. މި ކަން ބަޔާން ކުރައްވައި މާތްهللا ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “َوَنَّيـَْن

ُهــُم اْلَباقِــَن” މާނައީ: »އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަލޭގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިން ބޮޑުވެގެންވާ ހިތާމައިން 
)އެބަހީ: ޣަރަޤުވުމުން( ސަލާމަތްކުރެއްވީމެވެ. އަދި ދެންތިބި ބަޔަކީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

أبــو البشــر الثــاين” އޭ ކިޔެއެވެ ލެއްވީމެވެ.«  އެހެންވީމާ ނޫޙުގެފާނަށް “
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މާނަވީ ތަރިކަ – ރައްކާތެރިކުރުން ބޭނުންތެރި 
މުހިންމު ތަރިކައެއް

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢައްބާސާ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވާ ބައެއް ކަންކަމާއި ތަކެއްޗަކީ  ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ބޭނުންތެރި އަދި  އަޅުގަ

އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މުހިންމު ކަންކަމާއި ތަކެއްޗެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް އޭގެ އިޤްތިސާދީ އަގަށް ޓަކައެވެ.  ނުވަތަ 

އެ ތަކެއްޗާއި ނުވަތަ ކަންކަމާއި ގުޅިފައިވާ އިހުސާސްތަކަށް ޓަކައެވެ. ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ސަބަބުން 

ނޑުމެންނީ ވަކި ގޮތަކަށް ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ވަކި ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ވަކި ސަޤާފަތަކަށް  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނިސްބަތްވާ ބައެއްކަމުގެ ދޭހައާއި އިހުސާސްތައް ގެނެސްދޭތީއެވެ.  މީގެ ތެރޭގައި ބައެއް އިމާރާތްތަކާއި  ދޫދޫމަތިން 

އެއްޖީލުން އަނެއް ޖީލަށް ވާސިލުވަމުން އައި ލަވަލަވައާއި ވާހަކަތައް ވެސް ހިމެނެވެ.  މިއީ މާއްދީ ގޮތުން ވިޔަސް،  އަދި 

މާނަވީ ގޮތުން ވިޔަސް  ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  އަހަންމިއްޔަތު ނުހަނު ބޮޑު ތަކެއްޗެވެ.

އެކަނި  ހަމަ  އުފައްދާފައިވާ  އަލިފުދާލުގައި  ޓަކައި   ހިމަޔާތްކުރުމަށް  ތަރިކަ  މަޢުނަވީ  އަކީ  'ޔުނެސްކޯ' 

އެޖެންސީއެވެ. މި އެޖެންސީއަކީ ވަކި މެންޑޭޓެއްގެ ދަށުން މަޢުނަވީ ތަރިކަ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް މަޢުނަވީ 

ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ނޑުތައް  މިންގަ ބޭނުންވާ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ތަރިކަ  މާނަވީ  އަދި  އަނގައިދީ  މުހިންމުކަން  ތަރިކައިގެ 

ނޑުގެ ތެރޭގައި މާނަވީ ތަރިކަ ހިމާޔަތް ކުރުމާ ބެހޭ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާއެވެ. އަލިފުދާލުން އެކަށައަޅާފައިވާ މިންގަ

ކޮންވެންޝަނަށް އަމަލުކުރުމަކީ މާނަވީ ތަރިކައާއި ބެހެ އާ އުސޫލުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު އެއް ފިޔަވަޅެވެ. 

މާނަވީ ތަރިކައަކީ ޮކބައި؟

ބާވަތްތަކެއް  ގިނަ  ޔުނެސްކޯއިން  ރައްކާތެރިކުރުމުމަށް  ހިމާޔަތްކޮށް  ގޮތުގައި  ތަރިކައިގެ  މާނަވީ 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާދަތަކެވެ. އެ ބަޔަކަށް ނިސްބަތްވާ ކަންކަމާއި ހާމަކުރާ ކަންކަމާއި 

ޢިލްމާއި ހިލްމެވެ.  ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމާ ގުޅިލައިމެހިގެން އެބަޔަކު ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗެވެ. ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ކަންކަން 

ކުރަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި އެ ކަންކަން ހިނގާ ތަންތަނާއި އަދި އެ ކަންކަމެވެ.  މިފަދަ ކަންކަން ވާންޖެހޭނީ މާނަވީ 

ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި އެބަޔަކު ނުވަތަ އެފަރާތެއް ޤަބޫލުކުރާ ކަންކަމެވެ. މި ފަދަ މާނަވީ ތަރިކައަކީ އެއް ޖީލުން އަނެއް 

ޖީލަށް ވާރުތަކުރަމުން ދާ އެއްޗެކެވެ. އަދި  މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު މުޖްތަމަޢުޢައާއި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ 

ތާރީޚާއި ދުނިޔޭގެ ޠަބީޢަތުގެ ތެރޭގައި މަސްހުނިވާ ހިނދު، ދާއިމީގޮތެއްގައި އާލާވަމުން ދާ ކަންކަމެވެ.  މާނަވީ ތަރިކަ 

ވެގެންދަނީ އެ ބައެއްގެ އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވި، އެ އިޙްސާސް ދާއިމީކޮށް ދެމިގެން ދިޔުން މެދުވެރިކުރުވާ 

ސަބަބުކަމުގައެވެ. އޭގެ  މާނަވީ ސިންދަފާތުތަކަށާއި އިންސާނީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިޙްތިރާމް ލިބިގެންދާ ކަމަށްޓަކައެވެ. 

މިގޮތުން މާނަވީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ، އެއިރެއްގައި ދިރިހުރި މާނަވީ ތަކެއްޗެވެ. މާނައަކީ ގެއްލި މަރުވެފައިވާ 

އެއްވެސް އެއްޗެއް މާނަވީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތް ކުރުމަކަށް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޔުނެސްކޯއަކުން ބާރެއް ނާޅައެވެ. 

މާނަވީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ބެހިފައިވަނީ ފަސް ދާއިރާއަކަށެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ޔުނެސްކޯއިން 

އެކަށައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނަވީ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ  ބައެއް ކަންކަމެވެ. 
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އަނގަބަހުގެ ހާމަކުރުންތަކާއި އާދަތައް 
ބަނދި

ރައިވަރު

ފަރިހި

ޕަރފޯމިން އާޓުސް

ނޑިޔާ ޖެހުން ބަ

ތާރަޖެހުން

ބޮޑުބެރު

ނޑި މަލިކު ދަ

ކޯޑި

ނޑިޖެހުން ދަ

އިޖުތިމާއީ އާދަކާދަތައް، ރަސްމުތައް، ރަސްމިއްޔާތުތައް:

ހިއްޗަށް ވަޑައިގަތުން

ޚިތާނަކުރުން

ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން

ޢިލްމާއި ގުދުރަތީ އަދި ކައުނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރާޮގތް

ފަންޑިތަވެރިކަން

މާލިމީކަން

ހަނދުބެލުން

ނުޖޫމީ ޢިލްމު

ބޭކެނބިކަން

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން )ރުއްގަލު ބޭސް، ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭސް...(

ސަގާފަތާ އާދަ ކާދަޔާގުޅޭ އުފެއްދުންތެރިކަން
ކަނބުރުވެރިކަން

އަތްކަންކުރުން

ލިޔެލާޖެހުން

ވިޔުން )ކިނާރީ، ކުނާ، ރޯނު ވެށުން، ފޭލި،،،(

އޮޑި ދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް
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މާނަވީ ތަރިކަ ހިމެނޭނީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ދާއިރާއެއްގައެވެ.  

ކަމެކެވެ.  އުނދަގޫ  ދެންނެވުމަކީ  އެއްޗެކޭ  ނިސްބަތްވާ  ދާއިރާއަކަށް  ވަކި  އެކަނި  ހަމަ  ތަރިކައަކީ  މާނަވީ  ނަމަވެސް 

އެހެނީ މާނަވީ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް އެއް ދާއިރާއަށް ވުރެ ގިނަ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.  

މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތުގައި ހިމެނޭ ޕަރފޯމިން އާޓުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ 'ކޯޑި' އަކީ ޕަރފޯމިން އާޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ހިމެނު ކަމުގައި ވީނަމަހީވެސް، އޭގައި ހިމެނޭ ލަވަ ކިއުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭނީ އޮރަލް ޓްރެޑިޝަނުގެ ދާއިރާގައެވެ. 

މާނަވީ  ކޮންމެ  މިއިން  ކަމަކީ  ވެއެވެ.ފުރަތަމަ  ސަބަބުތަކެއް  އެތައް  ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ތަރިކަ  މާނަވީ 

ޢިޖުތިމާޢީ  ހިނދު  ވޭތުވެގެންދާ  ގަރުނުތައް  ކަންކަމެވެ.  ދާ  ބަދަލުވަމުން  ހިނދު  ދެމިގެންދާ  ޖީލަށް  ޖީލުން  ތަރިކައަކީ 

ގޮތުންނާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުންނާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ތަރައްޤީއާ ގުޅިގެން މާނަވީ ތަރިކަތަކަށް 

ވެސް ބަދަލުތައް އަންނަމުން ދެއެވެ. މިގޮތުން އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން މާނަވީ ތަރިކައަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. 

މިގޮތުން ބައެއް މާނަވީ ތަރިކަތަކަކީ އެއަށް އަޅާ ނުލެވިއްޖެނަމަ ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ކަންކަމެވެ. 

ޔުނެސްޯކގެ މާނަވީ ތަރިކައާ ބެހޭ މުޢާހަދާ: 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ މާނަވީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް، އޭގެ މައްޗަށް މީހުންގެ އިޙްތިރާމު  މި ކޮންވެންޝަންގެ މައިގަ

ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ.   އަންގައިދީ  މީސްތަކުންނަށް  މުހިއްމުކަން  އޭގެ  އުފެއްދުމެވެ.  

އެހީތެރިކަން ލިބޭނެގޮތް މެދުވެރި ކުރުމެވެ. މިގޮތުން މާނަވީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޔުނެސްކޯއިން ދެ ލިސްޓެއް 

އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އެއީ؛

މާނަވީ ތަރިކަ ހިމާޔަތް 

އަވަހަށް ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މާނަވީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓު  .1

ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ލިސްޓު އޮފް ހިއުމެނިޓީ ލިސްޓު  .2

އަވަހަށް ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މާނަވީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގެ ތެރެއިން 

މިހާރުން މިހާރަށް ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހިފައިވާ މާނަވީ ތަރިކައެވެ. 

ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ ޤައުމީ އިންވެންޓަރީގައި ހިމެނޭ ތަރިކައިގެ ތެރެއިން ދުނިޔެއަށް ދައްކާލުމަށްޓަކައި 

ހިމަނާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މުހިއްމު މާނަވީ ތަރިކަތަކެވެ. 

މި ކަންކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި އެތަނެއްގެ މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރު ވަރަށް ފުޅާވާން ޖެހެއެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނަވީ ތަރިކައިގެ ސިޔާސަތެއް ނެތުން:

އެކަށައެޅިފައި  ސިޔާސަތެއް  ހަރުދަނާ  އެކަމަށް  އެއްކަމަކީ  ހުރަސްއަޅާ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ތަރިކަ  މާނަވީ 

ބޮޑު  ވަރަށް  ހުރި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މި  މިއީ  ސިޔާސަތެއްނެތެވެ.  ތަރިކައިގެ  މާނަވީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނެތުމެވެ. 

ގޮންޖެހުމެކެވެ. އެހެނީ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މެންޑޭޓެއް އެކުލަވާލައިފައި ވީ ނަމަ ވެސް، ސިޔާސަތެއް ނެތުމުން، 

ކަމާ ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކުން ޢަމަލު ކުރަންވީ އުސޫލު ސާފެއްނުވެއެވެ.  އަދި ދާންވީ މަންޒިލެއް ވެސް އޮޅުމެއް ނުފިލައެވެ. 

މާނަވީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ޮގންޖެހުންތައް:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނަވީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކި ކަންކަން މޭންޑޭޓުކުރެވިފައިވަނީ  ތަފާތު އެކި 

މުއައްސަސާތަކަށެވެ.  މި ފަދަ ތަރިކަތައް އެއްކަމެއް އަނެއްކަމަކާ ގުޅުން ބޮޑުކަމާއެކު މުއައްސަސާތައް ވަނީ އެބައެއްގެ 

މެންޑޭޓު  އެކެޑަމީއަށް  ބަހުގެ  ދިވެހި  އެޅިފައެވެ.  މިސާލަކަށް  ހުރަސް  ވާޖިބަށް  ދެނެގަންނާން ނުކުޅެދިފައެވެ.  ޒިންމާ 

ވީއިރު، މި މަސައްކަތްތައް  ކަމުގައި  ހިމާޔަތްކުރުން  އާދަކާދަ ރައްކާތެރިކޮށް  ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި 

ކުރުމުގެ ބައެއް ޒިންމާތައް )ސަގާފަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޮޑުބެރު ފަދަ ކަންކަން އާލާކުރުން( ދެވިފައިވަނީ ނެޝަނަލް 

ސެންޓަރ ފޮރ ދި އަރޓްސްއަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް ކުރެވެންވީ ކޮންގޮތަކުން ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ބަޔާން 

ކުރެވިފައި ނެތުމުން، ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގައި ހިމެނޭ މިފަދަ ކަންކަން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހެނީ ކޮންބައެއްކަން ސާފުވެފައެއް 

ނުވެއެވެ.  ހަމަ އެހެންމެ، މެންޑޭޓު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ތަކުރާރުވެ، ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން 

ދެއެވެ. މިސާލަކަށް ތާރީޚީ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ދުވަސްތައް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް މެންޑޭޓު 

ކުރެވިފައިވާ އިރު، މި ދުވަސްތައް އެހެން ވުޒާރާތަކުން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރެއެވެ.  ނަމަވެސް ދިވެހިބަހުގެ 

އެކެޑަމީން ދުވަސްތައް އެހެން ވުޒާރާއަކުން ފާހަގަ ކުރާނަމަ އެކެޑަމީން އެކަންކަން ނުކުރާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. ހަމަ 

އެހެންމެ މެންޑޭޓުގައި މިފަދަ ފުށުއެރުންތައް ހުރުމުން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ މެންޑޭޓުގައިވާ ކަންކަން ހާސިލުވި މިންވަރު 

ވަޒަންކުރާ ހިނދު  މިކަންކަން ހާސިލުނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި އޮތުމީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 

އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުށުއެރުން

މާނަވީ ތަރިކައިގެ ކަންކަން ބަލައި ޮމނީޓަރުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ނުވަތަ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ވުޒާރާއެއްގައި މާނަވީ ތަރިކަ މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ އެއްވެސް ނިޒާމެއް އެކަށަ އެޅިފައެއް 

ނެތެވެ. ސަބަބަކީ މާނަވީ ތަރިކައާ ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކަކީ އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުގައި ވާތަންތަން ކަމުގައި ނުވުމާއެކު، 

ނޑެއްގައި  މިންގަ އެއް  ވުމުން  ޙާޞިލްކުރުމަށްކަމަށް  މެންޑޭޓު  ބައެއްގެ  އެ  ކުރަނީ  މަސައްކަތް  މުވައްސަސާތައް  އެކި 

ބެލެހެއްޓިގެންނެއް ނުދެއެވެ.
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ރަށު ފެންވަރުގެ އަދި ޤާއުމި ފެންވަރުގެ މާނަވީ ތަރިކަތައް ކަނޑައެޅިފައިނުވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނަވީ ތަރިކަކަމުގައި ބެލެވޭ އެތައް ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭއިރު، މި ތަރިކަތަކުގެ ތެރެއިން 

ނޑައަޅަން ވަރަށް ދައްޗެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި  ރަށުފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ތަރިކަތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަ

ނޑި( އަކީ ވަކި ރަށަކަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ތަރިކަތަކެވެ. އަދި ހަމަ  ބައެއްކަހަލަ މާނަވީ ތަރިކަ )މިސާލަކަށް މަލިކު ދަ

އެހެންމެ ބައެއް ތަރިކަ )މިސާލަކަށް ބޮޑުބެރު( އަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ މާނަވީ ތަރިކައިގެ ތެރެއިން ޕަރފޯމިން އާރޓްސް ގައި 

ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.  އެހެންކަމުން ރަށުފެންވަރުގެ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މާނަވީ ތަރިކަތަކަކީ ކޮބައިކަން ޤައުމީ ލެވެލެއްގައި 

ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައިވާ މާނަވީ ތަރިކަތަކަކީ ޮކބައިކަން ނޭނގުން: 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައިވާ އެކި ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ ތަރިކަތައް ހުރިކަން އެއީ ޝައްކެއްވެސް 

މިކަންކަން  ނެތުމުން  އެނގިފައި  ޙާލަތު  ހުރި  އަދި  މިންވަރަކަށް  ކިހާ  ހުރީ  ތަރިކަތައް  މި  ނަމަވެސް  ކަމެކެވެ.  ނެތް 

އެއްކުރުމަށް ވަރަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަމީ ކަށަވަރުކަމެކެވެ.   

ވަސީލަތްތައް މަދުވުން:

ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ގޮންޖެހުމަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވެފައިވާ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ތަރިކަ  މާނަވީ 

ތަޖުރިބާ އަދި ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް އިންތިހާއަށް މަދުވުމެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިކަމަށްޓަކައި 

ދައުލަތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ދެވިފައިވާ ބަޖެޓު ކުޑަކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން 

ރަށްރަށަށް ގޮސް އެއް ކުރަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. 

ހުށަހަޅާ 
މާނަވީ ތަރިކައާ ބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުން	 

ނޑައަޅާފައިވާ މެންޑޭޓުގެ ފުށުއެރުންތައް ނައްތާލުން 	  މާނަވީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް އެކި މުވައްސަސާތަކަށް ކަ

މާނަވީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކަށް އެއް ސިޔާސަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، އެއް 	 

ނޑެއް އެކުލަވާލުން.  މިންގަ

ނޑައެޅުން	  ރަށު ފެންވަރުގެ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މާނަވީ ތަރިކަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ކަ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މާނަވީ ތަރިކަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެއްކުރުން )ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އިންވެންޓްރީއެއް 	 

ތައްޔާރު ކުރުން )ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއް ހިމެނޭގޮތުން ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާނަވީ ތަރިކައާ ބެހޭ 

ޤައުމީ ކޮމެޓީއެއް ނުވަތަ ކައުންސިލެއް އެކުލަވާލުން(
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ނިންމުން

އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މުހިންމު މާނަވީ ތަރިކަތަކެއް ހުރި ޤައުމަކަށް 

ވުމުން، މި މާނަވީ ތަރިކަތައް ރައްކޭތެރިކޮށް އާލާކޮށް ދިރުވުމަކީ ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ވުޒާރާތަކުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މި މާނަވީ ތަރިކަތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެންމެ 

މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޔުނެސްކޯގެ މާނަވީ ތަރިކައާ ބެހޭ 2003ވަނަ އަހަރުގެ މުޢާހަދާގައި ސޮއި ކުރުމީ މުހިންމު 

ކަމެކެވެ. އަދި މި މުއާހަދާގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު މި މަސައްކަތް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ގެންދިއުމަށް ޓަކައި މަތީގައި 

ދެންނެވިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އަހަންމިއްޔަތު ކިތަންމެހައި ވެސް ބޮޑެވެ. 
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]ތާރީޚަކީ އޭގެ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 

އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ އެތެރެފުށުގައިވަނީ ފުން ހޯދުންތަކާއި ތަޙްޤީޤުތަކެވެ.[ 

އިބްނު ޚަލްދޫން  
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އަދަބީ ޮކށާރު
މި ބައި ތިބާއަށް ހުށަހަޅައިދޭނީ އައި.ޔޫ.އެމްއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް 

ބޭފުޅުންގެ އަދަބީ އުފެއްދުންތަކެވެ. 
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ހިންމަތުގެ އަލިފާން
އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް 

ހިތްވަރާ  ހިންމަތުގެ އަލިފާން   ހިތުތެރޭގައި   ރޯކުރޭ  

                         އިންތިހާ  ހޫނުން  ހުރަސްތައް،  އިންދިރާސްކޮށް  ނެތިކުރޭ   

އަންނަހައި  ދުނި ތީރުތައް  ސީދާވެގެން މިތުރާ  މެޔަށް، 

                         ވަންނަ ނަމަ،  ވަނުމުގެ ކުރިން އެ ވިރޭ ވަރަށް މޭ ދޮންކުރޭ 

ނޑު ދަހަނާގައި އަޔަސް މޮޔަ  ދުޝްމަނާ ބަދަލުހިފުމަށް ދަގަ

                         އަނދައަނދައި ހުރި ތިޔަ ޟަމީރު ނިކަން މޮޅަށް ފަންވަރުކުރޭ 

އެންމެ ކަންޏެއް ވެސް ހިލޭ އިސްރާފުކޮށް  ބޭރަށް ނުލައި، 

                        ވިންދުތައް  ވެސް، ރޫޙު ވެސް، މި ގިނީގެ ބާރުން   ރަތްކުރޭ  

ނޑިކަމުގެ ހެދުނު ވިލާޔަކުން  ބޯދިނަސް  ފެންތިއްކަރެއް  ފި

                         ޖޯޝުގައި   އެ  ފަޒާތެރޭ   އާތްވަށް   ހަދައިލައި ހުލިކުރޭ 

އޭ މަގޭ ލޮބުވެތި  އަޚުންނޭ  ހިތުގެ ހުރިހައި  ކަންކޮޅެއް   

ނޑުން    ހުޅުދާންކުރޭ   ނޑެއްހެން  ޤާދިސީ،  ހުޅުހުޅުގަ                          ރޭގަ

ހިތްވަރާ ހިންމަތުގެ   އަނގުރޭ   ކާމިޔާބުގެ  ސިއްރަކީ 

ނޑުވިރުވައި  ނަފުސް ސާބިތުކުރޭ                                                ހިތް އެ އިން އަންދައި، ދަގަ
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