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`

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޚިޠާބު

ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް 

ކުރައްވާފައިވާ އަދި ދިވެހި ދައުލަތުން ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ލަޤަބު އަރުވާފައިވާ، އަޅުގަނޑުގެ 

ޚިދުމަތުގެ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ހިތާމައިގައި،  އަވަހާރަވުމުގެ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  ބޭބެ  ލޮބުވެތި 

ހަނދާންތަކާއި ޒިކުރާ އާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން، އެ މަނިކުފާނުގެ ހަނދާނުގައި ޚާއްޞަ 

އެ  އަށާއި،  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް  ރައީސް  އެކެޑަމީގެ  ދިވެހިބަހުގެ  ކަމަށްޓަކައި،  ފޮތެއް ނެރުއްވާ 

އެކެޑަމީގެ މެންބަރުންނަށާއި، އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމަކީ، ދިވެހި ދައުލަތަށާއި 

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބުނު ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. އަދި އެއީ، އަޅުގަނޑަށާއި ޢާއިލާއަށް ލިބުނު ވަރަށް ފުން ހިތާމައެކެވެ. 

އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު 56 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި 

ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ދައުލަތުގެ ވަރަށް އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ރުހުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، 

ރާއްޖެ ދުށް ވަރަށް އަގުހުރި ދިވެހި ދަރިއެކެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވުޒާރާތަކާއި، ތަފާތު އެހެން އެތައް ދާއިރާއެއް ހިންގެވުމުގެ 

ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލަވައި، ޙަވާލުކުރެއްވި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވަރަށް ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާ އެކީގައި ކުރެއްވި، މަޑުމައިތިރިކަމާއި 

ކެތްތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މުޖްތަމަޢުގެ އަޚްވަންތަކަމާއި، ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓެވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް 

ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.  

އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދާ އެއް ދާއިރާއަކީ، ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް، ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައާއި، އަތޮޅުތައް ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމުގައި އެ 

މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކާއި، އުފުއްލަވާފައިވާ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު ހަނދާން ކުރަމެވެ. ރާއްޖޭގެ 

އަތޮޅުތަކުގެ ޙާލަތު އެ ވަގުތަކު އޮތް ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބައްލަވައި، އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް އެ މަނިކުފާނު ދެއްވި އަހަންމިއްޔަތާއި، ރަށްރަށް 

ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަވައި އެ 

ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ، އެ މަނިކުފާނަށް ތަޢުރީފު ޙައްޤު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެކެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގައި، 

އެކި ދާއިރާތަކުން ތަރައްޤީކުރެއްވި އެކި ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގައި، އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ވުޒާރާއިން އެ މަނިކުފާނު ވެދެއްވަމުން 
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ގެންދެވި އެހީތެރިކަމާއި، ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އުފައްދަވައި ދެމެހެއްޓެވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތައް، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި 

ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

ހަމައެހެންމެ، ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށާއި، ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް، އަދި ރާއްޖޭގެ 

ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ. ރާއްޖޭގެ  ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރައްވައި ކުރިއެރުއްވުމަށްޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތައްވެސް 

ރާއްޖޭގެ  ގޮތެއްގައި،  ޚާއްޞަ  ވަކިން  ގެންނެވިއެވެ.  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވަޒީރުކަމުގައި  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ހިންގުމަށް  ސްކޫލްތަކުގެ 

ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި އަގުބޮޑު މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކުރަމެވެ. އެ މަނިކުފާނު 

އަޅުގަނޑު ދުށީ، ދަރިވަރުންނަށް ހެޔޮ ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދުތައް ދެއްވަމުން ގެންދެވި، ހިތްޕުޅުހެޔޮ މުރުޝިދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެ މަނިކުފާނަކީ، ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރެއްވި ބަހުގެ މާހިރެކެވެ. ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ 

ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައާއި، ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން މި ރޮނގުން އެ 

މަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތައް މިއަދު އަޅުގަނޑު ހަނދާންކުރަމެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ، ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ މޮޅު، 

ބަސްތައް އަމުނާލެއްވުމުގައި އޮމާން ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ ކަންވެސް ހަނދާނަށް ގެންނަމެވެ. 

އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށްވެސް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ، މުހިންމު 

ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ. އެ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމާއި އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން 

މަޖިލީހުގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތައް އަޅުގަނޑު ހަނދާންކުރަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން 43 އަހަރަށްވުރެ 

ދިގު މުއްދަތެއްގައި އެ މަޖިލީހަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ. 

އެ މަނިކުފާނުގެ މި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކުން، އަދުގެ ޒުވާނުންނާއި އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކުން ޢިބުރަތް ޙާޞިލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު 

އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. އަދި، ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އެ މަނިކުފާނު އެ ދެއްކެވި ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމަކީ ކޮންމެ 

ފަރުދެއްގެ އުފަލެއް ކަމުގައި ހެދުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. 

މާތްهللا އެ މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ތަނަވަސް ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ! އާމީން.
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ް އީޮފްސ އޮފް ފޯމަރ ޕްރިެޒޑެންޓް މައުމޫނ

ާ    ހ.ފިުލދޫގެ، 5 ވަނަ ފަނިްގިފލ

      ކަލާފާނިުހނގުން، މާލެ. 

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް )ނ.ޣ.ޢ.ވ.( ގެ ޚިޠާބު

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އަޅުގަނޑުގެ ލޮބުވެތި ކޮއްކޮ، ހ.މީނާޒް އޮނަރަބްލް 

އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑަށާއި،  ދަތުރުކުރެއްވުމަކީ،  ޢާލަމަށް  ދެމިއޮތުމުގެ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

ޢާއިލާއަށާއި، އަދި މުޅި ދިވެހި ޤައުމަށް ލިބުނު ވޭންދެނިވި ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ، ދިވެހި 

ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ތަފާތު ރޮނގުރޮނގުން 50 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ނުހަނު 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، 

އަތޮޅުތަކުގެ ދާއިރާއަށާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށާއި، ދިވެހިބަހާއި، ދިވެހި ޘަޤާފަތާއި، ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާއަށާއި، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ލާމަސީލު ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ، އޯގާތެރި ބައްޕައެކެވެ. ވަފާތެރި ފިރިކަލެކެވެ. އެ 

މަނިކުފާނުގެ އަޚުންނާއި ގާތްތިމާގެ ބޭފުޅުންދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިފުޅުވެ، އަބަދުމެ އެހީތެރިވެދެއްވި ލޮބުވެތި އަޚެކެވެ. ވަރަށް މޮޅު އަދީބެކެވެ. 

ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ޤާބިލް ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔެކެވެ. ރަސްމީ ގޮތުންނާއި އަމިއްލަފުޅު ގޮތުން 

ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ޙާޞިލުކޮށްދެއްވި، ވަރަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

ޚުލްޤުފުޅު ހެޔޮ، ދީންވެރި، އެންމެންނާ ރަޙްމަތްތެރިކަން ބެހެއްޓެވި ބޭފުޅެކެވެ. ދުވަހަކުވެސް މީހަކާމެދު ކުޑައިމިސް ބަހެއް ވިދާޅުނުވާ، 

ދޫފުޅުގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ރައްކާތެރި ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެންމެންގެ ލޯތްބާއި ތަޢުރީފާއި ސަނާ ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

އަދި އަޅުގަނޑުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަޚެއްގެ ގޮތުން، އަބަދުވެސް ލޯތްބާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުއްވައި ދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ތަޢުލީމު 

ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ދިގުމުއްދަތުގައި އަބަދުވެސް ސިޓީގެ ޒަރީޢާއިން އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވައި އަޅުގަނޑުގެ 

އެކަނިވެރިކަން ފިލުއްވައިދެއްވި ލޮބުވެތި އަޚެކެވެ.

މާލެ އައުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑަށް ދިމާވި އެކިއެކި ދަތި ޙާލަތުތަކުގައިވެސް އަބަދުވެސް ލޯތްބާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުއްވައި ދެއްވި 

ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު ރައީސް ކަމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު، އަޅުގަނޑު އެ މަނިކުފާނާ ޙަވާލުކުރި ކޮންމެ ކަމެއް ނުހަނު ޤާބިލުކަމާއި 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮ ނަސޭހަތާއި މަޝްވަރާ ދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެ މަނިކުފާނާއި އެ 
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މަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ތަޢުލީމީ، ޤައުމަށް ތެދުވެރި، ޚިދުމަތްތެރި ބޭފުޅުންތަކެއް ތަރުބިޔަތު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހުރިހާ 

ގޮތަކުންވެސް އެ މަނިކުފާނަކީ، ނަމޫނާ ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަކީ، ނަމޫނާ ޢާއިލާއެކެވެ. 

ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި، އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ދެމިހުންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ބަހަށާއި، 

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށާއި، ދިވެހި ޘަޤާފަތަށާއި، ދިވެހި ތާރީޚަށް ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އެންމެ ތުއްޕުޅު އިރުއްސުރެ 

އަޅުގަނޑުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ޙަމީދަކީ، ދިވެހިބަހަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ލޯބި ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

ބޭފުޅެކެވެ.

އެ މަނިކުފާނުގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރު ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގެން ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި މުދައްރިސްކަން ހިމެނެއެވެ. 

އެއިރުއްސުރެ ފެށިގެން އެ މަނިކުފާނު ވަރަށް ގިނަ ލިޔުންތަކާއި މަޒުމޫނުތައް އެ ދުވަސްވަރުގެ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ ރައީސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު އުފެދުމަށް ފަހު، އެ މަރުކަޒުގެ ރައީސް ކަމުގެ 

މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ދިވެހިބަހަށާއި އަދަބަށް ތަފާތު ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ 

ޙަޔާތްޕުޅުގައި މި ރޮނގުން ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށްޓަކައި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ބަހަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުންނާއި، 

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ރޮނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ދެ އިނާމު އެ މަނިކުފާނަށް ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި، އޮނަރަބްލް އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ލިޔުއްވުންތަކާއި، މަޒުމޫނުތަކާއި، 

ޅެންތަކާއި، އެކި މުނާސަބަތުގައި ދައްކަވާފައިވާ ނުހަނު ބަލާޣާތްތެރި ވާހަކަތައް، އެ މަނިކުފާނުގެ އަދަބީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި އެއްކުރައްވައި 

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަކީ، ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން ކުރެއްވުން ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ މުއްސަނދި އަދަބީ ތަރިކަ އަންނަން 

އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެ މަނިކުފާނުގެ އަދަބީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާންތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ގޮތުންނެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތްތަކުން މިހާރުގެ އަދީބުންނާއި މުސްތަޤްބަލުގެ އަދީބުން ފިލާވަޅު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

މާތް هللا ، އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް ރަޙްމަތް ލައްވާށިއެވެ! ސުވަރުގޭގެ ބާއްޖަވެރި އަދި 

ތަނަވަސް ހިޔާވަހިކަމުގައި ދާއިމަށް ލަހައްޓަވާށިއެވެ! އެ މަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާއަށާއި، ރަޙްމަތްތެރިންނަށާއި، ދަރިވަރުންނަށާއި، އެ 

މަނިކުފާނު ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ! އާމީން.

“ياأيتهاالنفس املطمئنة ارجعى إىل ربك راضية مرضية ، فادخلى ىف عبادى وادخلى جنىت."
11 ޞަފަރު 1437

23 ނޮވެންބަރު 2015

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް          
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ގ. ގްަސކަރަ

  މާލެ،

ެ ިދވިެހރާއްޖ

ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، )ނ.ޢ.ޢ.ވ.( ގެ ޚިޠާބު

احلمد هلل رب العاملني،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني،وعلى آله وصحبه أمجعني .
އަގުނުކުރެވޭފަދަ  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް،  ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި،  މުއްދަތަކަށް،  ދިގު  ޙަމީދަކީ،  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރްޙޫމް 

ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެ މަނިކުފާނު ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ، އިތުރު 

ހެއްކަކަށް ބޭނުންވުމެއް ނެތި،ފެންނަންހުރި ޙަޤީޤަތެކެވެ.

އެ މަނިކުފާނަކީ، ޚުލުޤުފުޅު ރިވެތި، ޙިލްމުވެރި ބޭފުޅެކެވެ. ބަސްމަގު ރިވެތި، އެންމެންގެ އިޙުތިރާމު ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ އަދީބެކެވެ. ޢަރަބިބަސް ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އަޅުގަނޑާއި، އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދާ ރަޙްމަތްތެރި ކަމުގެ ގާތް ގުޅުމަކުން ގުޅެވުނީ، 1985ގެ މެދުތެރޭގައެވެ. 

އެއީ އަޅުގަނޑު މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމެއްގައި، ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ހުރެފައި މާލެއަށް އައިތަނާ ކައިރީގައެވެ. هللا ގެ ވާގިފުޅާ ލައިގެން، އެ 

އުޚުއްވަތްތެރި ކަމުގެ ގުޅުން، އެ މަނިކުފާނު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވަންދެން ދެމިއޮތެވެ.

އެ މަނިކުފާނު އަރިހު،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައާއި،ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި، ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ. އެ ފުރުޞަތުގައި، އެ މަނިކުފާނު އަރިހުން، އަޅުގަނޑަށް ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބުނެވެ. އެއީ، ކަންކަމުގައި، އެ 

މަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ ޙިކުމަތްތެރި ކަމާއި، އަދަބުވެރިކަމާއި، ޙިލްމުވެރިކަމާއި، އޯގާވެރިކަމާއި، ކެތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

1993 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު، އެ މަނިކުފާނަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ތަޢުލީމާއި 

ތަރުބިއްޔަތުގެ ދާއިރާއަށް، އެ މަނިކުފާނު ގެންނެވި ހެޔޮ ބަދަލަކީ، ހެޔޮ ވިސްނޭ އެއްވެސް މީހަކު ދެކޮޅު ހަދާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކުދިންގެ 

އަޚްލާޤަށާއި، ތަރުބިޔަތަށާއި، ދީނަށް ލޯބި ޖެއްސެވުމަށާއި، ދީނުގެ ކަންކަމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، މި ކަންކަމަށް އެ މަނިކުފާނު 

ދެއްވި ސަމާލުކަމުގެ ބޮޑުކަމުން، އަދި މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް އެ ކަމުގެ ެހޔޮ އަސަރު ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.

ހަމަ އެ ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖެއާއި، ޢަރަބި ޤައުމުތަކާއި، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ސަޤާފީ ގޮތުންނާއި، ތަޢުލީމީ ގޮތުން ގުޅުން 

މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ  އެ  ބައިވެރިވީމެވެ.  އަޅުގަނޑުވެސް  ބައެއްގައި  މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ  ބުރަ  ކުރެއްވި  މަނިކުފާނު  އެ  ބަދަހިކުރުމަށް، 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖެއަށް އިސްކޯލަރޝިޕްތަކާއި، ގިނަގުނަ އެހީތަކެއް ލިބުނެވެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި ސްކޫލުތައް 

ބިނާކުރެވުނީވެސް، އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުންނެވެ. މިކަމުގެ ހެއްކަކަށް ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ “ޙަމަދު ބިން 

ޚަލީފާ” ސްކޫލު ފުދެއެވެ.
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އެ މަނިކުފާނު ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށާއި، ދިވެހިބަހުގެ އަދަބިއްޔާތަށް ކުރެއްވި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކަކީ، އެ ކަމުގެ އަހުލުވެރިޔަކަށް 

މެނުވީ، ބަޔާންނުކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.

މާތްهللا އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފާފަ ފުއްސަވައި، ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބުން ދިންނަވައި، ފިރުދައުސޭ ކިޔުނު ސުވަރުގޭގެ 

ބާއްޖަވެރި ދާއިމީ ނިޢުމަތުގައި ލަހައްޓަވާށިއެވެ! އާމީން!

ލިޔުނީ 26 ޛުލްޤަޢިދާ 1436  

ދިމާވަނީ 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2015  

                                                            މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް



ޙީަމދުގެ ިޒކުރާ 7

`

ިދވިެހބަހުގެ އެކެޑީަމ

    މާލެ، 

  ިދވިެހރާއްޖެ. 

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީގެ ޚިޠާބު

َاحَلْمـُد لِلّـِه َرّب الَعـاَلِمـني، َوالّصـالة َوالّسالم علـى سيدنا حمـمٍَّد، خامت األنبياء واملرسلني،   
َوعلـى آلـه َوَصْحبِـِه أمجـعـني.

       ގިސްލަމުން މަޑުމޮޅިވެލައިފައި ރޯޅިވައި އެ ހަނދާނުގައި

ގޮސްއެހުރެ އަރިހަށް ޙަމީދުގެ ބޮސްދެނީ އެ މަޒާރުގައި       

ނިޝާން  ކޮށްދެއްވި،  ރޮނގުރޮނގުން  އެކި  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ޤައުމަށް  ދިވެހި  އާދޭހެވެ! 

ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ )ނ.ޢ.ޢ.ވ.( އަލްމަރްޙޫމް އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތުގެ ޒިކުރާގެ އެކި ހަނދާންތައް 

ހިމެނޭ ހެން އެކެޑަމީން ތައްޔާރުކުރި ޚާއްޞަ ފޮތް ވުޖޫދުވި ކަމަށްޓަކައި އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ މާތް هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް 

ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. 

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު މިފަނާވަނިވި ދުނިޔެ ދޫކުރައްވައި ދެމިއޮތުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު އަޅުގަނޑު 

އެހީ ފުން ހިތާމަޔާއެކުއެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ، ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރައްވަން އާދަޔާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ރައީސްކަން ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ވާންދެން ކުރެއްވިއެވެ. ދިވެހިނާދީގެ ނަމުގައި، 

ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު ރޯޝަންކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެއްވިއެވެ. އެކި ރަށްރަށުގަޔާއި،އަތޮޅުތަކުގައި 

ނާދީގެ ގޮފިތައް ހައްދަވައިގެން ބަހާއި އަދަބުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރެއްވިއެވެ. 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޒިކުރާތަކުގެ މައްޗަށް އެކި ނަޒަރުނަޒަރުން އެ ހަނދާންތައް އާވާނޭހެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މި 

ފޮތް އެކެޑަމީން ވުޖޫދުކުރެވުނީ ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްޕުޅާ އެކުގައެވެ. މި ފަދަ ފޮތެއް ނެރެން ޚިޔާލުކޮށް އެންމެ 

ފުރަތަމަ ވެސް މިވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހިއްސާކުރީ އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅަކަށް ވަރަށް ޤަދަރުކުރާ ޢަޒީޒީ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ހ. ހަތިހާ އަލްފާޟިލާ 

ރަމްލާ ޢަބްދުލްޣަނީއާއެވެ. ރަމްލާ ޢަބްދުލްޣަނީއަކީ އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަށް ބޮޑޮބޭބެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޙަމީދަށް ރަމްލާ ވިދާޅުވަނީ 

“ކުޑަބޭބެ”އެވެ. ޚުދު ރަމްލާއަކީ ޙަމީދު އަރިހުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ތަފާތު ފެންވަރުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. މިހެން 
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ވުމުން ޙަމީދު ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާނޭ އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ އެއް ބޭފުޅަކަށް 

ރަމްލާ ޢަބްދުލްޣަނީ ވެވަޑައިގަންނަވާނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރި ހިނދު މި މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ރަމްލާ 

ޢަބްދުލްޣަނީ ދެއްވީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޖާބައެކެވެ. މި މަސައްކަތް ޙަޤީޤަތުގައި ކާމިޔާބުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ ރަމްލާއެވެ. އޭނާ މިކަން 

ކުރައްވައިފައިވަނީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކުއެވެ. އެތައް ބޭފުޅަކަށް ޚުދު އަމިއްލަފުޅު ފޯނުން ގުޅުއްވައި ލިޔުއްވުންތައް 

ދެއްވަން އެދިވަޑައިގަތެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ނުގުޅުއްވާ ބޭފުޅަކު ނެތެވެ. މި ފޮތުގައި ހިމެނޭ ފަންސާސް އެތައް ލިޔުމެއް އެލިޔުއްވި 

ބޭބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުން ހޯއްދަވަން ރަމްލާ ޢަބްދުލްޣަނީ ކުރައްވައިފައިވާ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގު ވަޒަންކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން 

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަލްފާޟިލާ ރަމްލާ ޢަބްދުލްޣަނީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ހަމަ މިނޭވާގައި މި ފޮތުގެ މަސައްކަތުގައި ދެން އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްޕުޅުކޮށްދެއްވީ މި އެކެޑަމީގެ މުސްތަޝާރު، ނިޝާން 

ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ މުޙައްމަދެވެ. ނަސީމާވަނީ އަމިއްލަފުޅު ޝައުޤުވެރިކަމެއް މިކަމަށް ބަހައްޓަވައިގެން 

މުޙައްމަދަށް  ނަސީމާ  އަލްފާޟިލާ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް  އެހެންކަމުން  ކޮށްދެއްވައިފައެވެ.  މަސައްކަތްޕުޅެއް  އިޚްލާޞްތެރި  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މިޝުކުރުގައި މި ފޮތުގެ މަސައްކަތް އިދާރީ ގޮތުން ކުރެއްވި އެކެޑަމީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް 

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ތާރީޚު ސެކްޝަނުގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ ނާޒްލީ އިބްރާހީމާއި، ބަހާބެހޭ ސެކްޝަނުގެ އެޑްމިން 

އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޢާދާގެ ނަންފުޅު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މި ފޮތް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި މި ވުޖޫދުވީ މި ފޮތަށް ލިޔުއްވި ބޭބޭފުޅުންގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ފޮތަށް ލިޔުއްވުން 

ދެއްވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ނުހަނު އިޙުތިރާމާއެކު އަޅުގަނޑު ޝުކުރާއި ތަޢުރީފުގެ ބަސް ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މި ފޮތަށް ޚިޠާބު 

ފޮނުއްވި ކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް 

ނުހަނު އިޙުތިރާމާއެކު އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އާދޭހެވެ! އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ކުޅަދާނަ ޝާޢިރެކެވެ. މޮޅު ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެވެ. ކުޅަދާނަ 

އުސްތާޛެކެވެ. ހަރުދަނާ ޒަޢީމެކެވެ. ކާމިޔާބު ބައްޕައެކެވެ. އޯގާތެރި، ހިތްޕުޅުހެޔޮ، މުރާލިފުޅު، ބޭފުޅެކެވެ. އެކުވެރީންނަށް ހެޔޮ، ރަޙުމަތްތެރިޔެކެވެ. 

އެ މަނިކުފާނު ނެތްކަމުގެ ފަޅުކަން، މުޅި ދިވެހި ޤައުމު އިޙްސާސްކުރެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި އަދަބީ އުދަރެހުން އޮއްސުނީ އަލި އެންމެ 

އަލި އެއް ތަރިއެވެ. އެއީ، ދިވެހިނާދީގެ ބާނީއެވެ. ރަށްވެހިކަމުގެ ފަތިހުގެ އަލިކަން ގެނުވި އުޖާލާކަމެވެ. ދިވެހި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މީރުވަސް 

ފެތުރުއްވި ވައިރޯޅިއެވެ. އަދަބީ ޝާޢިރުންނާއި ލިޔުންތެރީންގެ ހިތްތަކުގެ ތަސައްލީއެވެ.

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެވަޑައިގަތުމަކީ އެތައް ޚިދުމަތްތެރިންތަކެއް އެއްފަހަރާ ވަކިވެދިއުން 

ފަދަ ކަމެކެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގެ ގިނަގުނަކަމާއި ފުޅާކަމާިއ ތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މާތް هللا ސުބްޙާނަހޫ ވަތައާލާ މަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅު، މަތިވެރިވެގެންވާ ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސްގައި ލައްވާށިއެވެ. 

ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

“ދާދި އަވަަހށް ނެތި ފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް،    

ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތޭ”      

11 ޞަފަރު 1437  

23 ނޮވެންބަރު 2015  

                އަޝްރަފް ޢަލީ 

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް           
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އަލްމަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި ހަރުދަނާ ވެރިއެކެވެ.

އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ނ.ޢ.ޢ.ވ.(

`

ެ ހ. ކަރަންކާގ

   މާލެ،

 ިދވިެހރާއްޖެ 

އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދާ އެކުގައި އުޅެން ދިމާވީ، އަޅުގަނޑު ވުޒާރަތުއް ދާޚިލިއްޔާގައި އުޅުނު އިރު، އެ ތަނަށް 

ބައެއްގެ  ކޮންމެވެސް  މަޙުކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާގެ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  ފެނުނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބެލިއިރުއެވެ.  ހޯދަންވެގެން  އަކު  ސެކްރެޓަރީ 

ވިދާޅުވުމުން،  ކަމަށް  ވަޑައިގެންފާނެ  ދާޚިލިއްޔާއަށް  ދެންނެވުމުން،  ގުޅާފައި  ފޯނުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އުޅުއްވަނިކޮށެވެ.  ސެކްރެޓަރީއަކަށް 

ވަޒީރުލް އަޢުޡަމް އޮފީހުގައި ދަންނަވައިގެން ސެކްރެޓަރީއަކަށް ގެނައީއެވެ. ދާޚިލިއްޔާގައި އުޅުއްވީ ރާއްޖެތެރެއާ ބެހޭ ބައިގައެވެ. އެތާ އުޅުއްވި 

އިރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. 

އެހެން އުޅުއްވަނިކޮށް، ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓް ހަދަންވެގެން އުޅުނު އިރު، އެ މަސައްކަތުގައި އަލްފާޟިލް ކޮލި ޢަލީ މަނިކަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ 

ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅު ވެގެން، އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ވިދާޅުވީ، ޢަލީ މަނިކު ބޭނުންފުޅު މީހަކު ވިދާޅުވަނިކޮށް، އެމީހަކު ޢަލި މަނިކު 

އަރިހަށް ފޮނުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މިހެން އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ވިދާޅުވުމުން ޢަލި މަނިކު ވިދާޅުވީ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ 

ވާހަކައެވެ. ހަމަ އެ ވަގުތު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އެއަރޕޯޓަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އެކި ވަގުތުތަކުގައި ވަރަށް 

ގިނައިން އަޅުގަނޑަށް އެއަރޕޯޓަށް ދާންޖެހުނެވެ. މިއިން އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ނުއުޅުއްވާ ވަގުތެއް ނުދެއެވެ.

ހުޅުލެއާ ގާދޫ ގުޅަން މަސައްކަތް ކުރިއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު ފަހެއް ޖަހާއިރު އަލްމަރްޙޫމް ކޮލިގޭ އުމަރު މަނިކާ އަޅުގަނޑާ، 

އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ނާޞިރު އަރިހުގައި ހުޅުލެއަށް ދަމެވެ. އެއިން އެއްވެސް ދުވަހަކު، އެތާ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ނުހުންނަވާ 

ދުވަހަކާ ދިމައެއް ނުވެއެވެ. ޢަލި މަނިކުގެ ފަރާތްޕުޅުން އަޅުގަނޑަށް އެނގުނު ގޮތުގައި، އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ޢަލި މަނިކަށް ކަމުދާ 

އަދި ހަމަ އެންގެވި ގޮތަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ތަނުގައިވެސް އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ 

ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހަރުދަނާ ވެރިއެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ އެ ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު އުޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ 

ޙަމީދެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ  ބޭފުޅަކީ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا  ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެއް 

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ސަރުކާރަށް ތެދުވެރި، ހީވާގި ވެރިއެއް ކަމުގައެވެ. މި ދެންނެވި ޢިބާރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް ލިބޭ 

ކަމަށް ދެކެނީ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރައީސްކަމުގައި ރާއްޖެތެރެއާ ބެހޭ ވަޒީރުކަން އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا 

ޙަމީދަށް ދެއްވުމެވެ.

އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށެވެ.
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ާ 10  ޙީަމދުގެ ިޒކުރ

އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނަށް ފުރަތަމަ އަންނަނީ، މީގެ ހަތްދިހަ ވަރަކަށް 

އަހަރު ކުރީގެ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެއީ، އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދާ 

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި ދުވަސްވަރެވެ. އެއިރު، އަޅުގަނޑުމެން 

ދެމީހުންނަކީ ވެސް ކުޑަ ކުދީންނެވެ. އުޅެނީ، މަދްރަސަތުއްސަނިއްޔާގެ 

ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ކިޔަވާށެވެ.  ކުލާހެއްގައި  ގޮފީގެ  ފިރިހެންކުދިންގެ 

މަދްރަސާއިން ފެންނާތީ، އޮންނަ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ރައްޓެހިކަމެއް 

އޮވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަކީ ކާކުކަމެއް 

އެނގޭކަށް  ކޮންމެހެން  ކަމަށްވާތީ،  ކުޑަކުދިން  ނުދަންނަމެވެ. 

އަލްމަދްރަސަތުލް  ނަން  މަދްރަސާގެ  ނުވެއެވެ.  ބޭނުމެއް  ވެސް 

މަދްރަސާއަކަށް  ފިރިހެންކުދިންގެ  އެއީ  ބަދަލުވެ،  މަޖީދިއްޔާއަށް 

ގޮތުގައި  މަދްރަސާއެއްގެ  އަންހެންކުދިންގެ  ހަމަޖެހި، ސަނިއްޔާއަކީ 

ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ އެ ދުވަސްވަރުއެވެ. އެ ގޮތުގައި ދެ އަހަރެއްހައި 

ދުވަސްވީ ތަނާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސިލޯނަށް ކިޔަވަން ފޮނުއްވި 

ކުދިންކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން، އަޅުގަނޑު ފުރައިގެން ދިޔައީއެވެ. 

ކޮޅުނބަށް  ފަހަރު  އެ  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  އެހެން  ތިބި  ކުލާހުގައި 

ކުދިން  އެހެން  މަދު  ބައެއް  ލިބުނު  ފުރުޞަތު  ކިޔަވަންދިޔުމުގެ 

ފިޔަވައި، ދެން ކުލާހުގައި ކިޔަވަމުން އައި އެހެން ދަރިވަރުންނެކޭ 

އެއްފަަދއިން ޢަބްދުهللا ަޙމީދާ ވެސް ވަކިވީއެވެ.

އޭގެ އެތަކެއް އަހަރު ފަހެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ތަޢުލީމުގެ ދައުރު 

ނިމިގެން، ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި ކޮޅުނބުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދުވަސްވެފައި  އަހަރެއްހައި  ކުރާތާ  މަސައްކަތް  އޮފީހުގައި  ސަފީރު 

ވަނިކޮށް، އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރާއްޖޭގެ ވަޒީރުލް އަޢުޡަމް 

ކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އޭގެފަހުން މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ، އެ 

މަނިކުފާނުގެ އެންގެވުމަށް އަޅުގަނޑު މާލެ އައިސް، މާލޭގައި ވަޒީފާ 

އަދާކުރާން ފަށައިފީމެވެ. އެއީ، 1958 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

ޚާރިޖިއްޔާގެ  މަޙްކަމަތުލް  ކުރެއްވީ  ޙަވާލު  އަޅުގަނޑާ  ތެރޭގައެވެ. 

ވަޒީފާއެކެވެ. އެއިރު ޚާރިޖިއްޔާ ހުންނަނީ މުލީއާގޭގައެވެ. ވުޒާރަތުއް 

ދާޚިލިއްޔާ ވެސް ހުންނަނީ އެތާނގައެވެ. އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 

އުޅުއްވަނީ ދާޚިލިއްޔާގައެވެ. ވުމާއެކު، އެ ޢިމާރާތުގެ ތެރެއިން ވަރަށް 

ގިނަ ދުވަހު ބައްދަލުވެ، އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަކަށް ތަޢާރުފުވެ، 

މަޑުމަޑުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެމެދުގައި ރައްޓެހިކަން އުފެދި، ރައްޓެހީން 

ކަމުގައި ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ވަޒީފާ ދެމިގެންދިޔައީ 

ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި ކަމުން، ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، 1960 ވަނަ 

އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ސިލޯނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސަފީރު އޮފީހަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އެތާ 7 އަހަރު ވުމަށް ފަހު، ދެން 

ބަދަލުވީ އެމެރިކާއަށެވެ. އެތާނގައި 3 އަހަރު ހޭދަކުރަން ޖެހުނެވެ. މި 

ދެންނެވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލެ އާދެވޭ ފަހަރުފަހަރަށް، ހުޅުލޭ 

އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު، އެއަރޕޯޓު 

އޮފީހުގެ ވެރިޔާގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގައި އަލްމަރުޙޫމް 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އުޅުއްވާ ތަން ފެނިފައި ވެއެވެ.

ދެން، 1970 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން 1978 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހާ ހަމައަށް، އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް 

ނާޞިރުގެ ރައީސްކަމުގެ ފަހު އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކި ވަޒީފާގައި 

އެކި  ޙަމީދާ  ޢަބްދުهللا  މަރްޙޫމް  އުޅެމުންއައިއިރު،  އަޅުގަނޑު 

ކަންކަމުގައި ބައްދަލުވެ، އެ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ވެސް 

ފެނިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނާ އެކުގައި، ސަރުކާރުގެ އެކި 

ކަންކަމުގައި އުޅެން ދިމާވީ، 1978 ގެ ނޮވެންބަރު މަހުން ފެށިގެން 

މައުމޫން  ރައީސް  ހަމައަށް،  ފެބްރުއަރީއާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   1992

ހަނދާނުގެ ތެރެއިން 

އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު
ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީ، )ނ.ޢ.ޢ.ވ.(، ގ. ހެލެނގެލި
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އަޅުގަނޑުމެން  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  ކެބިނެޓްގެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ 

މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރުއެވެ. އެ މުއްދަތާއި އަދި އޭގެ 

ފަހުން މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވެސް، އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދާއި 

އަޅުގަނޑަކީ ގާތް ދެ ރަޙުމަތްތެރީން ކަމުގައި ވެގެންދިޔައެވެ. ހަމަ 

ވެސް،  ބޭފުޅުންނަކީ  ގިނަ  ޢާއިލާގެ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  އެފަދައިން، 

ދަންނަ އަދި ދެކިފަރިތަ ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވެގެންދިޔައެވެ. އަދި، އެ 

މަނިކުފާނުގެ އެއް ބޭފުޅަކާއެކު، ދެތިން މަސްދުވަހު ވަރަށް ބުރަކޮށް 

މަސައްކަތް ކުރަން ދިމާވި ހައެއްކަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކަމުގައި 

މެދުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަހު،  އެއަށް  ވިއެވެ.  އަޅުގަނޑުވެސް 

އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަން އަޅުގަނޑު އަބަދުމެ ހަނދާން 

ހުންނާނެއެވެ.

މަނިކުފާނާއި  އެ  ޙަޔާތްޕުޅުގައި،  އަމިއްލަ  މަރްޙޫމްގެ  އާދެ! 

ކޮންމެވެސް  މައްޗަށް  ރައްޓެހިކަމުގެ  އޮތް  ދެމެދު  އަޅުގަނޑާ 

އަޅުގަނޑު  ދެން  ދެކެމެވެ.  ކަމުގައި  އަލިއަޅުވާލެވިއްޖެ  ވަރަކަށް 

ނަޒަރު ހިންގާލެވޭތޯ ބަލާނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ދިމާއަށެވެ. 

އަޅުގަނޑަކީ، މި ކަމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއް ކަމުގައި 

ދެކޭތީއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު 

 13 މަޤާމުތަކުގައި،  ތަފާތު  ކެބިނެޓުގެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ  މައުމޫން 

މަރްޙޫމް  މުއްދަތެއްގައި،  ދިގު  މަސްދުވަހުގެ  އެތަކެއް  އަހަރާއި 

މަޝްވަރާކޮށް،  ކަންކަމުގައި  އެކި  ސަރުކާރުގެ  ޙަމީދާ  ޢަބްދުهللا 

ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، ލިބުނު މީހަކަށް ވާތީއެވެ. އާދެ! 

މަސައްކަތްކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ  ދެންނެވި  މި 

ނޫނެވެ.  ގޮތުގައެއް  މިނިސްޓަރުންގެ  ދެ  ކެބިނެޓުގެ  އެކަނި  ހަމަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ތެރޭގައާއި، މަޖިލިސްގެ އެކި ކޮމިޓީތަކުގައެވެ. 

ވަނަ   1991 ޖަލްސާތަކުގައާއި،  ބޯޑުގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ފިޝަރީޒް 

ބެހޭ  އަހަރާ  ކުޑަކުދިންގެ  ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔަ  ރާއްޖޭގައި  އަހަރު، 

ޙަރަކާތްތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައެވެ. އަދި، އޭގެ ފަހުން، 

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ގޯލްޑަން ޖުބިލީއާ ބެހޭ ބައެއް ޙަރަކާތްތަކުގެ 

މަޝްވަރާތަކުގައި ވެސް މެއެވެ. މި ދަންނަވާލެވުނީ، ހަމަ އެކަނި 

އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނަށް އައި ބައެއް މުހިންމު ކަންކަމުގެ ވާހަކައެވެ. 

މަރްޙޫމް  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއްގައިމެ،  ކޮންމެ  މިއިން 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ، ވަގުތައް ކަމޭ ހިއްތެވި، ކަންކަމުގައި ފުރިހަމަ 

އެއްބާރުލުން ދެއްވި، އެހާމެ އަގުހުރި ލަފާތަކެއް ދެއްވި، ބޭފުޅެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. ކުރިންވެސް ދަންނަވާލެވުނު ފަދައިން، އަޅުގަނޑަކީ އެ 

މަނިކުފާނު ދިވެހި ޤައުމަށް ކުރެއްވި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

އެއްޗެއް ދެންނެވުން ޙައްޤު މީހެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ. 

ނަމަވެސް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމު 

އެ މަނިކުފާނު އަދާކުރެއްވި ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެތެރެއަށް 

ވަނީ  އަޅުގަނޑަށްވެސް  ޚިދުމަތްތައް  ފަދަ  އަގުނުކުރެވޭ  ކުރެއްވި 

ފެނިފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ތަޢުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި 

ގެންނެވި  މަނިކުފާނު  އެ  ދާއިރާއަށް  އެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ދެތިން 

އިޞްލާޙުތަކާއި، ދެއްވި ހެޔޮ އިރުޝާދުތަކުގެ ވާހަކަ، އެ މަނިކުފާނުގެ 

ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި އެކި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަނީ އިވި 

އެނގިފައެވެ. ވުމާއެކު، އެންމެހައި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި، އަތޮޅުތަކުގެ 

އެންމެހައި ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެ މަނިކުފާނަށް ދަރާފައިވާ 

މިންވަރު، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަޒަން ކުރެވެއެވެ. 

އެއާއެކުގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިބަހަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ވަރަށް 

ގޮތުގައިވެސް އެ  އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅެއްގެ 

މަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމީ، ފާހަގަކުރާންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

މިއަދު  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އާދޭހެވެ! 

އަޅުގަނޑުމެންނާ  ދޫކުރައްވައި،  ދުނިޔެ  ފަނާވަނިވި  މި  ވަނީ، 

ފަހުން  އެންމެ  ފައިންޕުޅު  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

މާލޭގެ  އާލަސްކަންފުޅުގައި  އަވަހާރަވުމުގެ  ދުށީ،  އަޅުގަނޑު 

ކޮންމެވެސް  ދުވަހު،  އެ  އޮންނަވަނިކޮންނެވެ.  ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 

އެއްޗެއް ވިދާޅުވެވޭތޯ އެ މަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވިއެވެ. 

ނަމަވެސް، ޙާލުކޮޅު ހުރި ގޮތުން، އެ ވަގުތު އެ މަނިކުފާނަށް މާ 

ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް، އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ޚަބަރު ފުރަތަމަ އިވުނު ވަގުތު 

ހިތަށް ވަދެގެން ދިޔައީ، މީގެ 13 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ޙައްޖުގެ 

މާތް އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި، ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމްދީދީ އާއި އަޅުގަނޑަށް، 

އެ މަނިކުފާނުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ދަރިކަނބަލެއްގެ ވަރަށް އަރިހުގައި 

ހޭދަކުރެވުނު ދެތިން ހަފްތާގެ މަތިންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެ އަހަރުގެ 

ޢަރަފާތު ދުވަހު އެއް ފޭލިގެއެއްގައި ތިބެ، މާތްهللاގެ ޙަޟްރަތުގައި 

ދުޢާތައް ދަންނަވަމުންދިޔަ ފަސް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މިހާރު ދުނިޔޭގައި 

މި ތިބީ އަޅުގަނޑުމެން ދެމަފިރިން އެކަނިކަން ހިތަށް ގެނެވުނީ ފުން 

އަސަރާ އެކުގައެވެ. އެއީ ތަޤްދީރުގެ ނިޔާއެވެ!
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ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .

`

ދަތުރުކުރެއްވި  ޢާލަމަށް  ދެމިއޮތުމުގެ  ދޫކުރައްވައި  ދުނިޔެ  ފަނާވަނިވި  މި  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

ޚަބަރު އަޅުގަނޑު އެހީ ފުން ހިތާމައެއްގެ އަސަރާ އެކުގައެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކިވެވަޑައިގަތުން އަޅުގަނޑަށް ވަޒަންކުރެވުނީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ލިބުނު ފޫނުބެއްދޭ ފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޝައްކެއް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ގެއްލުނީ 

އެ ފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ކުޅަދާނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ. މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ފަދަ ޢިލްމީ އަދި އަދަބީ ލިޔުންތަކެއް 

ލިޔުއްވައިފައިވާ އަގުހުރި އަދީބެކެވެ. ވަޒަންބަހުރުވައިގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ މުތީތަކެއް ފަދަ ޅެންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް 

ދޫކުރައްވައިފައިވާ މޮޅު ޝާޢިރެކެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ހަމައެކަނި އަދަބީ ރޮނގުން ކުރައްވައިފައިވާ ގިނަގުނަ 

މަސައްކަތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއް ރޮނގަށް ވުރެ ގިނަ ރޮނގުން 

އަދި އެއް ދާއިރާއަށް ވުރެ ގިނަ ދާއިރާއިން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވާ ހީވާގި، މުރާލި، ހަރުދަނާ މުދައްބިރެކެވެ. މުފައްކިރެކެވެ. 

އެ  ގެންނެވުމަށް  ތަރުބިއްޔަތު  އިސްލާމީ  ދާއިރާއަށް  ތަޢުލީމީ  ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގައި.  އަތޮޅުތައް  ރާއްޖޭގެ  ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ 

މަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު އަބަދުވެސް ހަނާދން ބަހައްޓާނޭ ކަންތައްތަކެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ވަކިވެވަޑައިގަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެސްދޭ ޢިބްރަތަކީ “އަބަދު ދިރިއުޅެން 

ބޭނުން ނަމަ އެ ދިރިއުޅުން ތިމާގެ ޤައުމަށް ވަޤްފު ކުރަންވީ” ކަމެވެ.

މާތް هللا އެ މަރްޙޫމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތް އިރާދަކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!

27 އޯގަސްޓު 2015 

12ޛުލްޤަޢިދާ 1436

                                                       ޢައްބާސް އިބްރާހީމް 

އެ  އަވަހާރަވުމުން،  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އާދެ! 

މަނިކުފާނު ދަންނަ ގިނަ މީހުންނަށް އެގެއްލުނީ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެކެވެ. 

ދިވެހި ޤައުމަށް ގެއްލިގެން އެދިޔައީ، އަގުހުރި އަދި ވަފާތެރި ދިވެހި 

ދަރިއެކެވެ. މާތް هللا އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް 

ސުވަރުގޭގެ ތަނަވަސް ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވައި، އެ މަނިކުފާނުގެ 

ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން! ■
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އޭރު ހުޅުލޭގައި  މީހުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ. ބޯ ޖަންގަލި 

ހެދި، އެތަކެއް ރުއްތަކާ ބިޔަ ގަސްތަކުން ޖަންގަލި ވަނީ ހެދިފައެވެ. 

ވަލުތެރެއަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ވަންނާކަށް ވެސް ނުކެރެއެވެ.

ބަޔަކު،  ކޮންމެވެސް  ހޯދުމަށްޓަކައި  މިނިވަންކަން  ރާއްޖެއަށް 

އެދުމުގައި  އަމިއްލަ  އިނގިރޭސީން  ދޮން  މީހުން  އެފް.  އޭ.  އާރ. 

އަޅައިފައިވާ ވަގުތީ ދަގަނޑު ފިލާ އެއާރޕޯޓުގެ ، ދަގަނޑު ފިލާތައް 

ނައްޓާ އިނގިރޭސީން ފައްސާލުމަށް އުޅުނުއިރު އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި 

މަރުޙޫމް ޙަމީދު ހުންނެވިއެވެ.

ދިވެހިން އަތުގައި އޮންނަންވާނީ ދިވެހިންގެ ޤައުމީ އެއަރޕޯޓެކޭ 

ވިދާޅުވެފައި، ނާޞިރު މާ ލަސްތަކެއްނުވެ ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް 

ފަށްޓަވައިފިއެވެ. 

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު 5 ޖަހާއިރު، ނާޞިރު، ކޮލިގޭ ޢުމަރު 

މަނިކު، ޞ. ސ. ރަޝީދު، ހުޅުލެއަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަޅުގަނޑު 

)ޢުމަރު ޒާހިރު( ވެސް އެބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ދަމެވެ. އޭރު ކޮލި 

ޢަލި މަނިކާ، މަރްޙޫމް ޙަމީދު، މަލިން އިބްރާހީމް ކަލޭފާނު، ބޮޑުބެ 

އިބްރާހީމް ކަލޭފާނުމެން ތިއްބަވައެވެ.

ރަންވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެށިއްޖެއެވެ. 

ދުވަސްކޮޅެއްވެސް ނުވަނީސް ހުޅުލޭ ރަންވޭއާ ބެހޭ އޮފީހެއް ވަޒީރުލް 

އަޢުޡަމްގެ އޮފީސް/ޔުނިޓް ދޭއް ގެ ނަމުގައި ހުޅުވިއްޖެއެވެ. ލަހެއްނުވެ 

އެ އޮފީހަށް މުއައްޒަފުން ވެސް ލައްވައިފިއެވެ. އެ ޔުނިޓް ސީދާ 

ނާޞިރުގެ ދަށުން ހިންގެވީ ކޮލި ޢަލި މަނިކެވެ. އޭގެ ދަށުން މަރްޙޫމް 

ޙަމީދެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ނާޞިރު ވަޑައިގެން ރަންވޭގައި ހުންނަވައިގެން 

ކަޑަޖައްސަވާ  ހިސާބުން  ރަންވޭއަށްވީ  ވަލުތެރެއިން  ހުޅުލޭގެ 

ވަރު  ކަނޑަންވީ  ގަސްތައް  ރުއް  ދުވަހު  އަނެއް  ރޯނުދަންމަވާ، 

ދައްކަވައެވެ. މަލިން އިބްރާހީމް ކަލޭފާނާ، ބޮޑުބެ އިބްރާހީމް ކަލޭފާނުގެ 

ސަރުދާރުކަމުގައި އެ ދެމީހުންގެ ދަށަށް މަސައްކަތު މީހުން ލައްވާފައި، 

ވާ ކޮށަން ފަށައިފިއެވެ. ކަމަށް ބޭނުންވާ ހަތިޔާރު ވެސް ލަހެއް ނުވެ 

ޖަމާކުރަން ަފށައިފިއެވެ. ފުރޮޔާ ކަތިވަޅި ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. 

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު “އަތިރީގޭއާގެ” ދޮށު ފާލަމުން ކުރީން 

ދެންނެވި ބޭފުޅުންނާ އެކު ހުޅުލެއަށް ވަޑައިގެން، ރަންވޭ އެޅުމަށް 

ގެންދަންވީ  މަސައްކަތް  ހުންނަވައިގެން  ބިމުގައި  ސާފުކުރަމުންދާ 

ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެއްވަމުން ގެންދަވައެވެ. އެ ދުވަހަކު ވިދާޅުވެފައިވާ 

ވަރުވެސް  އެ  ދުވަހަށް ސާފުކޮށް ނިންމައެވެ.  އަނެއް  ސަރަހައްދު 

ލަސްވަމުންދާތީ މީހުން ގެންދަވަނީ އިތުރު ކުރައްވަމުންނެވެ. 

ހުޅުލޭގައި  ޙަމީދު  މަރްޙޫމް  ފަހު  ދުވަސްކޮޅަކަށް  ކުޑަ 

ހެދީ  ގެ  މި  ކުރައްވައިފިއެވެ.  ތައްޔާރު  ގެއެއް  ވަގުތީ  ހުންނަވާނެ 

ލަކުޑި ތަނބުޖަހާ ފަތިއަޅާ އޮމާން ޓިނު ޖަހާފައެވެ. ހަތަރު ފަސް 

ކޮޓަރިއެއް ލާފައި ވަރަށް ހިތްގައިމުކޮންނެވެ. މި ގެ ހެދުމުގެ ކުރިން 

ޙަމީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ ލޯންޗްގައި މާލެއަށެވެ. އެ ގެ ހެދުމަށް ފަހު 

ބައެއް ރޭރޭ މާލެވަޑައިނުގެން މަޑުކުރައްވަނީ އެ ގޭގައެވެ. ޙަމީދު ދަތުރު 

ކުރައްވާ ލޯންޗުގެ ޑްރައިވަރަކީ މިހާރު މާލޭ މ. “ސެސްނާ” ގައި އުޅޭ 

ލަޠީފެވެ. ޢަބްދުއްލަޠީފު އަބޫބަކުރު، މަޝްހޫރު ލަޠީފު ސަރުދާރެވެ. 

ކުރީގައި ލަޠީފަކީ ލޯންޗް ޑްރައިވަރު ނަމަވެސް އޭނާ ފަހުން އުޅެނީ 

އޮފީހުގައެވެ.  ގޮތުގައި  މީހެއްގެ  އަރިސް  ވަރަށް  ޙަމީދުގެ  މަރްޙޫމް 

މަރްޙޫމް ޙަމީދު އެއަރޕޯޓުގައި ހޭދަކުރެއްވި ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ލަޠީފު ސަރުދާރު އުޅުނީ ޙަމީދު އަރިހުގައި އެއަރޕޯޓުގައެވެ.

ވަޒީރުލް އަޢުޡަމްގެ އޮފީހުގެ ޔުނިޓް 2 ގެ ނަމުގައި ހިންގެވި 

އޮފީހުގެ ނަން އުވާލައި ހ. އޮފީހުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވި ނަމަވެސް 

އެ އޮފީސް ވެސް ހިނގަމުން ދިޔައީ ވަޒީރުލް އަޢުޡަމްގެ އޮފީހުގެ 

ދަށުންނެވެ. އެ އޮފީސް ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ ޙަމީދު ހުންނެވުމަށް 

ހެދި ޢިމާރާތުގައެވެ. ހ. އޮފީހުގެ ވެރިޔަކަށް ލެއްވީ މަރްޙޫމް ޙަމީދެވެ.  

ޢުމަރު ޒާހިރު، )ނ.ޢ.ޢ.ވ.(

ކުރާށޭ ހަނދާން ވާނީ ކުރާށޭ ހަނދާން! 
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ޙަމީދު ރަށުން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ ޙަމީދުގެ ދަށުން އެ 

އޮފީސް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަނީ އަޅުގަނޑު ޢުމަރު ޒާހިރެވެ.

މި ހުރިހާ ޙަރަކާތެއް ހިނގަމުންދާއިރު ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު 

ގެންދަވަނީ  ގަވާއިދުން  ވަޑައިގެން  ހުޅުލެއަށް  ނާޞިރު  ހަވީރު 

މަސައްކަތްތައް ދައްކަވަމުންނެވެ. 

ހަމަޖެހިވަޑައި  ހިތްޕުޅު  މަޑުކަމުން  ދާލެއް  މަސައްކަތް 

ނުގަންނަވާތީ، ހަތަރު އަވަށުގެ މީހުންނަށް އަންގަވައިގެން ވާދައަށް 

ވަރުގަދަ  ނިންމުމަށް  ބަރާބަރަށް  ގޮޅިގޮޅި  އަންގަވާ  ސާފުކޮށް،  ވާ 

ޢަޒުމަކާއެކު މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ފޯރި ގަދަވަމުންނެވެ. ރެއެއް ދުވާލެއް، 

އަންހެނުން،  ފިރިހެނުންނާ  ބެލުމެއްނެތި،  ވާރެއަކަށް  އަތްވެއް 

އެއް  ލަވަކިޔާފައި  އަންބާކިޔާ  ބެރުޖަހާ  މުސްކުޅިން  ޒުވާނުންނާއި 

ކޮށް  މަސައްކަތް  އަވަށެއްގެ  އަނެއް  ކުރިން  ވުރެ  އަވަށަކަށް 

ޙަމީދެވެ.  މަރްހޫމް  ހުންނަވަނީ  ގޮތުގައި  ވެރިއެއްގެ  ނިންމެވުމަށް، 

ނާޞިރާއި ކޮލި ޢަލި މަނިކުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

ރަންވޭއަށް ވީ ސަރަޙައްދުން ކެނޑި ރުއްގަހުގެ މޫތައް ނަގައި 

ފުންކޮށް ކޮނެ ވެލިތައް ނަގާ އުކާލާ، މިއިން ކޮންމެ މަސައްކަތެއް 

ވެސް ދިޔައީ ކުރީގެ ގަވާއިދުން ގޮޅިގޮޅިއަށް ބަހައިގެން ފޯރީއާ ޖޯޝާ 

ރާއްޖެތެރޭގެ  އޮފީސްތަކާއި،  އިތުރަށް  އަވަށުގެ  ހަތަރު  އެކުގައެވެ. 

އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށް ވާދައަށް ރަންވޭގެ މަސައްކަތުގައި ދާ އޮހޮރުވަމުން 

ދިޔައެވެ. ވާދައަށް ވެލިފުނިތައް ޖަހަމުން ދިޔަ މަންޒަރަކީވެސް ބަޔަކުވީ 

ވަރުގަދަ ޤުރުބާނީއެކެވެ. އެއް ފުންޏަށް ވުރެ އަނެއް ފުނި އުސްކޮށް 

ފުޅާކުރެވޭތޯއެވެ. ޙަމީދުވެސް، އަޅުގަނޑުމެންވެސް، އެންމެންނާ އެކު 

ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވީމެވެ.

ހިސާބަށް  ތާރުއަޅާ  މިހާރު  ކުރިޔަށްދަމުންގޮސް  މަސައްކަތް 

ވަޑައިގަންނަވާ  އަރިހުގައި  ނާޞިރާއި  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ދަނީއެވެ. 

ބޭފުޅުން ހުޅުލެއަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ. މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް 

ބޮޑު  އެހާ  މަސައްކަތްތަކަކީ،  މި  ލިބެމުންދެއެވެ.  ފޯރީ  އިތުރު 

ކަމަކަށްވެ ކަންބޮޑުވާ ވަރަށްވުރެ މާ ފޯރީ ގަދަ އެހާމެ ޖޯޝާއެކު 

ކުރި މަސައްކަތެކެވެ.

ވަޑައެއް  މާލެޔަކަށް  ޙަމީދު  މަރްޙޫމް  ނޫނީ  ރެއެއްގައި  މަދު 

ކެރޭ  އޮފީހުގައެވެ.  ސައިޓްގަޔާއި  ދުވާލު  ރެޔާއި  ނުގަންނަވައެވެ. 

ހީވާގި ވެރިއެކެވެ.

ތާރުއަޅާވެސް  ދަނީ ރަންވޭ ނިމެމުންނެވެ.  އެ  ބަލަބަލާތިއްބާ 

ނިމުނީއެވެ. ދެ ފަރާތު ސައިޓުވެސް ބޭނުން ވަރަށް ފުޅާކޮށް ލެވަލްކޮށް، 

ވިނަވެސް އިންދަމުން ގެންދަނީއެވެ. ރަންވޭ ފުރިހަމަކޮށް ނިމުނީއެވެ.

ހުރިހާ  ވާންޖެހޭ  ހުޅުވުމަށްޓަކައި  ރަންވޭ  ގޮތުން  ރަސްމީ 

ތައްޔާރުތަކެއް ވެ ނިމުނީއެވެ. މާލޭގެ އޮފީސް އޮފީހުގެ ވަރަށް ގިނަ 

ދަނީ  މީހުން  ގިނަ  ވަރަށް  ތެރެއިންވެސް  ޢާންމުންގެ  ވެރިންނާއި، 

ހުޅުވުމަށް  އެއަރޕޯޓު  ގޮތުން  ރަސްމީ  ޖަމާވަމުންނެވެ.  ހުޅުލެއަށް 

ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 1966 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 12 ވަނަ 

ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ   11 މަހުގެ  އެޕްރީލް  ނަމަވެސް  ދުވަހު 

ހުޅުލެއަށް މީހުން ދާން ފަށައިފިއެވެ. މާލެއިންނާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި 

ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

“ހުޅުލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ އިތުރަށް ވަރަށް 

ގިނަ ބަޔަކު ކުޅިބަލަން ގޮސް ތިއްބެވެ. ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި 

އެ ދުވަހު 1205 އަންހެނުންނާއި، 2367 ފިރިހެނުންނާއި 1296 

ކުޑަކުދިން ހުޅުލެއަށް ގޮސްތިއްބެވެ.

“އެ ދުވަހުގެ މެންދުރުން އަނބުރާ ދޭއްޖެހިއިރު ހުޅުލޭގެ ރަންވޭގެ 

ހުޅަނގު ފަރާތުގައި މީހުންތައް އެތުރި ނިމިއްޖެއެވެ. އޭރު އޮންނަނީ 

ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑުވަޒީރު 

ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު އޭރު ވީ ސިލޯނުގައެވެ. މި އަދު 

ތިރިކުރާ ފްލައިޓުން އެއަރޕޯޓު ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ 

އެ މަނިކުފާނެވެ. 

“ދުވަހުގެ 3.42 މިނެޓް ހިނގި ވަގުތަކީ ދިވެހީންގެ މި ދިގު 

އިޙްސާސްތައް  އުފާވެރި  ކަމުގެ  އަންނަ  ނިމުމަކަށް  އިންތިޒާރު 

ވަރަށް  އުދަރެހުން  ފަރާތު  އިރުމަތީ  ވަގުތެވެ.  ދިޔަ  ކުރެވެމުން 

ކުޑަކުޑަކޮށް އެއަރސިލޯނުގެ އެވްރޯ އޭ. ސީ. ޖޭ. އާރ. 4 މަރުކާގެ 

މަތިންދާބޯޓު އަންނަތަން ފެނުނީ އެ ވަގުތުއެވެ. އެ ފްލައިޓް ހުޅުލޭ 

އެއަރޕޯޓަށް ތިރިކުރީ 3.45 ގައެވެ. ފްލައިޓް ޖައްސައިގެން އައިސް، 

ސުމުއްވުލް  ބޮޑުވަޒީރު  މަޑުކޮށްލިއިރު،  ހިސާބަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ އިންތިޒާރުގައި އަދި އިސްތިޤްބާލުގައި 

އަލްފާޟިލް  ވަޒީރުއްދާޚިލިއްޔާ  އަދި  ނާއިބު  އަޢުޡަމްގެ  ވަޒީރުލް 

ކެބިނެޓްގެ  ޙަމީދާއި  ޢަބްދުهللا  މަރްޙޫމް  ރަޝީދާއި  އިބްރާހީމް 

މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުރިޔަށް ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން 

ތިއްބެވިއެވެ. 
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އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދުށީ މީގެ ފަސްދޮޅަހަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. 

ޚިދުމަތްތައް  ޤައުމީ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ފަހުން  އޭގެ  ހުންނަވަނިކޮށެވެ.  ޙަވާލުވެވަޑައިގެން  ހިންގެވުމާ  ޙަމީދިއްޔާ  މަދްރަސަތުލް 

ވަނީ ތަފާތު ރޮނގުރޮނގުން ފެށިފައެވެ. އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ތެރެއިން 

ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.އަދި ތަފާތު އަދަބީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

އޮނަރަބްލް މަރްޙޫމް ޙަމީދަކީ ހިތްޕުޅު ހެޔޮ، އަރިހުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަސޭހަ ބޭފުޅެކެވެ. އެ މަނިކުފާނު 

އަވަހާރަވުމުން ދިވެހި ޤައުމަށް އެ ގެއްލުނީ ހިންގުންތެރި ވެރިއެކެވެ. ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. މޮޅު ޝާޢިރެކެވެ. ދަރިން 

ތަރުބިއްޔަތު ކުރެއްވުމުގައި ނަމޫނާ ބައްޕައެކެވެ. 

މަނިކުފާނުގެ  އެ  ކުރައްވާށިއެވެ.  މިންވަރު  މަތިވެރި ނިޢުމަތް  ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ  މަރްޙޫމްގެ  މާތް هللا 

ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން.

31.8.2015 މ.

                                                   ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން

ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .

“މަތިންދާބޯޓުން ނާޞިރު ފައިބައިވަޑައިގަތުމާއެކު ވަރަށް ހޫނު 

މަރްޙަބާއެއް ދެންނެވުނެވެ. ތަރުޙީބުގެ އަތްތިލަބަޑީގެ އަޑު ކަނޑައިގެން 

މި  ދިވެހިންގެ  ދިޔައެވެ.  ދިގުދެމިގެން  އިރަކަށް  އެތައް  ނުގޮސް 

ަފޚުރުވެރި އެއަރޕޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުނީ މި ފްލައިޓު ޖައްސައި، 

މި ޝަރަފު ޤައުމަށް ހޯއްދަވައިދެއްވި ޤައުމީ ބަޠަލް ސުމުއްވުލް އަމީރު 

ބޭއްވުނު  ފައިބައިވަޑައިގަތުމާއެކު  އެއަރޕޯޓަށް  އިބްރާހީމް ނާޞިރު 

ކުޑަކުޑަ ރަސްމިއްޔާތަކުންނެވެ.” )ކަށިމާ އަހްމަދު ޝާކިރު.(

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ލެޔާއި، ދާ އޮހޮރުވައިގެން 

ކުރި މި އަގުހުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ފޮނި ނަތީޖާ ޙާޞިލުވީއެވެ.

މަރްޙޫމް ޙަމީދުގެ މި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅު އަޅުގަނޑުގެ ގަލަމުން 

ލިޔެލެވިއްޖެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. މި ޢިބާރާތްކޮޅު ވިދާޅުވާ 

ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން އެދެނީ މަޢާފެވެ.

ހުރެވޭނެ  ދުނިޔޭގައި  އަބަދު  މީހަކީވެސް  ކޮންމެ  އާދެ! 

އޮހޮރުވާލެއްވުމަށް  ކަރުނަ  ލޮލުން  ބައެއްގެ  އެތައް  މީހެއްނޫނެވެ. 

ފަހު ޙަމީދުވެސް ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވީއެވެ. ِإنَّا لِلَّـِه َوِإنَّآ ِإلَْيِه راجعون! 

“ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި އެދާއިރު ފެންނަ ފަށުގައި އެންމެނަށް،

ފުނި ޖަހާފައި ހުންނަ ފަސްކޮޅަކާ ދެ  ގާ ނޫނީ  ނެތޭ.  

ދާދި އަވަހަށް ނެތި ފަނާވިއަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް،

ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޛިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތޭ”  

ނިޢުމަތް  ދާއިމީ  ސުވަރުގޭގެ  ފުރާނަފުޅަށް  ޙަމީދުގެ  މަރްޙޫމް 

މިންވަރުކުރައްވައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! އާމީން.■
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ބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުގެ  ދުވަހެކެވެ.  ހޫނުގަދަ  ވަރަށް 

ހަމަޖެހިފައިއޮތީ މެންދުރު ފަހު 2.30 އަށެވެ. އެއަރޕޯޓް ހިންގެވުމާއި 

ޙަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޢަބްދުهللا ޙަމީދާއެވެ. އަޅުގަނޑު ދިޔައީ 

ނޫސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނުކުތް 

“ހަފްތާ” ނޫހުގެ އެޑިޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި 

ބުއިމަކަށް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތީ އައިސްކްރީމް މިލްކްޝޭކެކެވެ. އެ 

ބުއިންވީ އެ ދުވަހުގެ އެ ވަގުތަށް ވަރަށް މުނާސަބު ބުއިމަކަށެވެ. 

ފުރަތަމަ  ބައްދަލުވި  އަޅުގަނޑު  ޙަމީދާއި  ޢަބްދުهللا  މަރްޙޫމް  މިއީ 

ފަހަރެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނު ވަރަށް ކުރިއްސުރެވެސް 

އަޅުގަނޑު ދަންނަމެވެ. 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާ ދެމިއޮތުމުގެ 

ދުވަހަކުވެސް  އެގެއްލުނީ  ރާއްޖެއަށް  ދަތުރުކުރެއްވުމުން  ޢާލަމަށް 

ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.  ފަދަ  ނުފެންނާނެ  އަލުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

އަދީބެކެވެ.  ބޭފުޅެކެވެ.  ލޯބިކުރެއްވި  ވަރަށް  ދިވެހިބަހަށް  ޙަމީދަކީ 

ޝާޢިރެކެވެ. ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ. ދިވެހި ތާރީޚަށް ލޯބިކުރެއްވި 

ބޭފުޅެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ “މޫސުމެއް” ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގެންނެވި 

ބޭފުޅެކެވެ. އަތޮޅުތަކާއި ބެހޭ މިނިސްޓްރީ ޙަމީދު ހިންގެވިއިރު އެއް 

ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް 

އަތޮޅެއްގެ  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ޙަމީދަކީ  ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ރަނގަޅަށް  އާދަކާދަތައް  ރަށެއްގެ  އެ  މީހުންނާއި  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ 

ދެނެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ބައި ޤަރުނަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި 

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް 

ނޫނެވެ. އަދި ޒަމާން ބަދަލުވެފައި އޮތް ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުގައިވެސް 

ތަފާތު ދާއިރާތަކެއްގައި މިހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް 

ކުރެއްވި ފަރާތެއް ފެނުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުންނާއި އެމަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އާއި 

ރައީސްގެ ޙައިސިއްޔަތުން އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ބައި ޤަރުނާ ކައިރިއަށް 

މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އެ މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގައި، 

ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ފެށްޓެވީ އުމުރުފުޅުން 

22 އަހަރުގައެވެ. 

މަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

މަޖިލީހުގައެވެ.  ރައްޔިތުންގެ  ލިބިފައިވަނީ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑަށް 

ތަފާތު  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ދިގު  ހޭދަކުރި  އަޅުގަނޑު  މަޖިލީހުގައި 

އަލީގައި އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ޙަމީދުގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ވަރަށް 

ކައިރިން ފެނިފައެވެ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ. 

މަޖިލީހުގެ  ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ.  ރައީސްގެ  ނާއިބު  މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހުގެ  ޚާއްޞަ  ރައްޔިތުންގެ  ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ.  ރައީސްގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އަސާސީ  ޤާނޫނު  މަސައްކަތްޕުޅުތަކެވެ. 

ތެރެއިންނެވެ.  މަސައްކަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޑްރާފްޓިންގް  އެކުލަވާލެވުނު 

އަދި މަޖިލީހުގެ ތަފާތު ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. މީގެ 

އިތުރަށް ޙަމީދުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ކެބިނެޓްގެ ތެރެއިންވެސް ފަހުން 

އަޅުގަނޑަށް ފެނިފައިވެއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ ޙަމީދުގެ މަސައްކަތްޕުޅު އަޅުގަނޑަށް 

ހެޔޮ  ހިތްޕުޅު  ޙަމީދަކީ  ތަޖުރިބާއެވެ.  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތެވެ.  ފެނުނު 

މީހުންނާއި މެދު ހެޔޮކޮށް ކަންތައްތައްކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަޅުގަނޑު 

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށިއިރު އަޅުގަނޑަށް 

އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުފެެންނަ މުއައްޒަފެއް އުޅުނެވެ. އޭނާއާ ބެހޭގޮތުން 

މަސައްކަތަށް  އެއްގޮތަކަށްވެސް  އޭނާ  އެނގުނީ  ސުވާލުކުރުމުން 

މަހަށް  މަހުން  މުސާރަ  އޭނާގެ  އެހެންނަމަވެސް  ނުނުކުންނަކަމެވެ. 

ލިބޭކަމަށްވެއެވެ. މުސާރަ ބަލާ އައުމުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަން ކަމާބެހޭ 

މުއައްޒަފު ކައިރީގައި ބުނުމުން އޭނާ އަޅުގަނޑުގެ ކައިރީގައި ބުނީ 

މުސާރަ ގެއަށް ގެންގޮސްދެނީ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން 

އަޅުގަނޑު އެއްވެސް މީހަކާއި ސުވާލެއް ނުކުރަމެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި 

ތެރޭގައި  ވާހަކަފުޅެއްގެ  ދެއްކެވި  ޙަމީދު  ބެހޭގޮތުން  މުއައްޒަފުންނާ 

އަޙްމަދު ޒާހިރު، )ނ.ޢ.ޢ.ވ.(، މ. ސީނާ

އަލްވިދާޢު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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ވިދާޅުވީ، ބަލިކަމުން އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއްނެތް 

މުއައްޒަފަކަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި ވާހަކައެވެ. 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިޒުނަޔާއި އެކުގައެވެ. އަޅުގަނޑަށް މި މަޢުލޫމާތު 

ލިބުނުތާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އެ މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެހެން ދުވަހެކެވެ. ޙަމީދަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ. އޭރު އަޅުގަނޑަކީ 

މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސެވެ. އެ ދުވަސްކޮޅު އަޅުގަނޑާއި ދާދި އެއް 

މަޖިލީހުގައި  މުއައްޒަފުންތަކެއް  ރައްޓެހި  އަޅުގަނޑާއި  އުމުރެއްގެ 

އުޅުނެވެ. އެތަނުން އެކަކު އަޅުގަނޑުގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަޅުގަނޑާއި 

ސުވާލެއް ކުރިއެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަކީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

އިޞްލާޙިއްޔާއެއްތޯ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑު ހީނލާފައި 

އަނގައިން ނުބުނެ އިނީމެވެ. އޭނާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔައެވެ. ސަރުކާރުގެ 

މުއައްޒަފަކު  ހުރެ  ސަބަބަކާއި  އެއްވެސް  އޮފީހަކުން  އެއްވެސް 

ކަންޓްރޯލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ މުއައްޒަފަކު ހަވާލުކުރާނީ ޙަމީދާއި 

ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މިއީ މުޅިން ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވިޔަސް މިފަދަ 

ގޮތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ ބައިވަރު ހެކި ފެންނަން ހުއްޓެވެ. މުސްކުޅި 

ބައެއް  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ  މަސައްކަތްކުރި  އިމާރާތުގައި  ނާދީގެ 

މުއައްޒަފުންނަށް ބަލައިލިއަސް ނުވަތަ އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ބައެއް މުއައްޒަފުންނަށް ބަލައިލިއަސް މި ވާހަކައަށް 

ދުވަހެއްގައި  އެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ހެކިތައް  ބުރަވެވޭނެ 

އޮފީސްތަކުން  ބައެއް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ޙަމީދު  ތެރޭގައި  ވާހަކައެއްގެ 

އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ބޭނުން ނުވެގެން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެއް 

މުއައްޒަފުން އެހެން އެއްވެސް އޮފީހަކުން ޤަބޫލުނުކުރުމުން ރައީސް 

އޮފީހުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް މަޤާމު އިތުރުކޮށްދެއްވުމުން ޙަމީދު އުޅުއްވާ 

ބައެއް އޮފީސްތަކުން ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ސަރުކާރުން އެ 

މުއައްޒަފުން ގެންގުޅެން ބޭނުންވާތީވެއެވެ. މި ގޮތަށް ޙަމީދު އަރިހުގައި 

ފަންނުގައި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ބޭފުޅުންނަކީ  ބައެއް  މަސައްކަތްކުރެއްވި 

އަޅުގަނޑުގެ  ބޭފުޅުންނެވެ.  “މުރަނަ”  އަދި  ޝަޚުޞިއްޔަތުންނެވެ. 

ނޫނީ  މީހަކަށް  ލިބިފައިވާ  ހުނަރު  ގެންގުޅުމުގެ  މީހުން  ނަޒަރުގައި 

ނުގެންގުޅެވޭނެ ބޭފުޅުންނެވެ.

މުހިއްމު  ބައެއް  މަސައްކަތްތަކުގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ޙަމީދު  ހޯއްދެވުމަށް  ތާއީދު  މެންބަރުންގެ  ސަރުކާރަށް  ބިލްތަކުގައި 

ވަރަށް މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވައެވެ. ޙަމީދު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާތަން 

ވަކިވަކިން  ފެނިފައިވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނޫނީ  ފަހަރަކު  މަދު  ވަރަށް 

މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތުގައި 

އިނދެފައި އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ދާ ގަޑިއަކީ އިއްތިފާޤުން 

ފަހު  މެންބަރަކަށް  ގަޑިއެވެ.  ފެންނަ  މަސައްކަތްޕުޅު  މި  ޙަމީދުގެ 

މެންބަރަކާއި، ޙަމީދު ބައްދަލުކުރައްވަން ކަނޑައަޅުއްވާފައި އޮންނަ 

ބޭފުޅަކާއި  އިތުރު  ގެންދެވިއެވެ.  ބައްދަލުކުރައްވަމުން  އުޞޫލަކުން 

މަޖިލީހުގައި  ޚާއްޞަ  މެންބަރެކެވެ.  އެ  ޙަމީދާއި  ސީދާ  ނުލައެވެ. 

ބައެއް މާއްދާތައް ފާސްކުރުމުގައި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު އެއްގޮތް 

ނުވުމުން އެއްބަސްވެވޭނެ ޑްރާފްޓެއް ހެއްދެވޭތޯ ބައްލަވަން ޙަމީދު 

އަޅުގަނޑުގެ  ފަހަރު  ބައެއް  ކަމަށް  މަސައްކަތްޕުޅުކޮށްލައްވާނެ 

ކައިރީގައި ވިދާޅުވެއެވެ. އަޅުގަނޑަކީ އޭރު އެ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގް 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ. އެއް ދުވަހަކު ހިނިފުޅުވަޑުވައިފައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން  މީހެކެވެ.”  މާބޯހަރު  މިއީ  ނުވާނެއެވެ.  “މިކަމެއް 

މަސައްކަތް ގެންދެވެން އޮތް ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

ޙަމީދަކީ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމްކުރި، ގާތް ބޭފުޅެއްގެ 

ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދުށް ބޭފުޅެކެވެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 

އަޅުގަނޑުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޙަޔާތުގައި ނުފެންނަ އަތަކުން 

އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އަޅުގަނޑުގެ ބުރަކަށީގައި އަތްއަޅާފައި 

ކޮއްޕާފައިވެއެވެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެއީ ޙަމީދުގެ އަތްޕުޅުކަމަށެވެ. 

ހަނދާން  އަބަދުވެސް  އަޅުގަނޑު  މިޒާޖު  ހިތްޕުޅުހެޔޮ  ޙަމީދުގެ 

ހުންނާނެއެވެ. ޙަމީދު ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އިޚްލާޞްތެރި ދިގު 

މުއްދަތެއްގެ ޚިދުމަތަކީ އެ މަރުޙޫމުގެ ޒިކުރާ ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި 

އަބަދާއި އަބަދު އާލާވެ ހުންނާނެ ފަދަ ޚިދުމަތެކެވެ. 

ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ދުނިޔެ ދޫކޮށް 

ދާންޖެހޭ ބީދައިން ޙަމީދުވެސް ވަނީ މިދުނިޔެ ދޫކުރައްވައިފައެވެ. ޙަމީދު 

އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން ޤައުމަށްވަނީ ޚިދުމަތްތެރިއަކު 

ގެއްލިފައެވެ. ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ގެއްލުނީ ބަހުގެ ލޯބިވެރިއެކެވެ.  

ފުން  ފޫނުބެއްދޭނޭ  ދުވަހަކުވެސް  ކުރިމަތިވީ  ޢާއިލާއަށް  މަރުޙޫމުގެ 

މަރުޙޫމަށް  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  މޮޅިވެރިކަމެކެވެ.  ހިތާމަޔަކާއި 

ކުރިމަތިވި  ޢާއިލާއަށް  މަރުޙޫމްގެ  ނިޢުމަތްލެއްވުމެވެ.  ސުވަރުގޭގެ 

ފުން ހިތާމައިގައި ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމެވެ. ■
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އަޅުގަނޑަށް  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރްޙޫމް 

ވަނަ   1957 އެވެ.  ގޮތުގަ  އަޚެއްގެ  އެކުވެރި  ވަނީ  ފާހަގަވެފައި 

އަހަރު އަޅުގަނޑު މިޞްރަށް ކިޔަވަން ދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ 

މަރްޙޫމްގެ އަތްޕުޅުން ލިޔުއްވި އަޚްވަންތަކަމުގެ ސިޓީތައް  އެ ޒިކުރާގެ 

ހަނދާންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު އަތުގައި ރައްކާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި 1970 ގައި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު އަޅުގަނޑަށް 

އެކުވެރި އަޚެއްގެ ގޮތުގައި މަރުޙޫމް ޙަމީދު އަރިހުގައި އެމަނިކުފާނު 

އެ ދުވަސްވަރު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި މަޝްރޫޢު ކަމުގައިވާ ހުޅުލޭ 

އެއަރޕޯޓް ހެއްދެވުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސައިޓަށް ގޮސް އެކަން 

ކައިރިން ބަލާ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ދުވަސްވަރު ލިބިފައި ވެއެވެ. 

އެއިރު އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭގައި ހުރި ދަގަނޑު ފިލާތައް ނަގާ ތާރު 

މަރުޙޫމް  ވެރިއަކީ،  ހިންގެވުމުގެ  މަސައްކަތްގަނޑު  ބޮޑު  އެޅުމުގެ 

ހުޅުލޭގައި ވަކި އޮފީހެއްގަ އެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ  ޙަމީދެވެ. އެއީ 

ރޭއްވެވުމާއި  އުސްތާޛުގެ  ދެނެގަނެވުނީ،  އަޅުގަނޑަށް  މާހައުލުން 

ހިންގުންތެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ކަމެވެ.

ހަނދާންތައް  ޙަމީދުގެ  އަލްއުސްތާޛު  މަރްޙޫމް  ފަހުގައި  އޭގެ 

އަޅުގަނޑަށް ކުރެވުނީ، އެ މަނިކުފާނު ނެރުއްވި “ނާރެސް” މަޖައްލާ 

ވަރަށް  ބަލާއިރު  ޒަމާނަށް  އެ  މަޖައްލާއަކީ  އެ  ގުޅިގެންނެވެ.  އާއި 

ޢިލްމީ އަދި އަދަބީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މަޖައްލާއެކެވެ. އެ މަޖައްލާގެ 

ވެ  ހިއްސާކޮށްލެވިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ހަނދާންތައް  ލިޔުންތެރިކަމުގެ 

އެވެ. އެ މަޖައްލާ ހުއްޓާލެއްވުމަށް ފަހު، “އަމާޒު” މަޖައްލާއަށް އެ 

ލިޔުންތެރިކަން  ރާއްޖޭގެ  އެއްބާރުލެއްވެވުމަކީ  ދެއްވެވި  މަނިކުފާނު 

މަތިވެރި  ފަދަ  ނުކުރެވޭ  އަގު  ކޮށްދެއްވި  ނެގެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި 

ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.

ބައި  ބޮޑު  އެންމެ  ޚިދުމަތުގެ  ޤައުމީ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ދެން 

ހޭދަކުރައްވާފައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކަ 

އަތޮޅު  ފެށިގެން  މިނިސްޓްރީން  އެފެއާޒް  ޕްރޮވިންޝަލް  އެވެ. 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވެވީ އެއީ އަގު ނުކުރެވޭ 

ފަދަ މަތިވެރި ޤައުމީ ޚިދުމަތެއް ކަމާއިމެދު އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތެވެ. 

ރާއްޖެތެރެ އެދުވަސްވަރު އޮތް ޙާލަތު ބަދަލު ކުރެއްވެވުމަށް ކުރެއްވެވި 

މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅުތައް އަޅުގަނޑަށް ލޮލުން ފެނި އެކަމުގެ އަގު 

އެ  ކުރިއެރުމަށްޓަކައި  ޢުމްރާނީ  އަތޮޅުތަކުގެ  ކުރެވުނެވެ.  ވަޒަން 

ދުވަސްވަރު ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކުރެއްވެވުމަށް ރޭއްވެވި 

އަތޮޅުތަކުގެ  އަދި  ގެތަކެވެ.  ރަށްވެހި  އަތޮޅުގެތަކާއި  ރޭވުންތަކެވެ. 

ތާއީދާއި  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ޖަމިއްޔާތަކަށް  ކްލަބް  ސްކޫލްތަކަށާއި 

ހިތްވަރު  ކުރައްވާ  ޒިޔާރަތް  ތަންތަނަށް  އެ  ދެއްވަވާ  އެއްބާރުލުން 

ދެއްވަވާ އެހީތެރިކަން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

ދިވެހި  މަނިކުފާނަކީ  އެ  އިތުރުން  ދާއިރާތަކުގެ  ތަފާތު  މި 

ވާހަކަ  ދިވެހިބަހުގެ  އެވެ.  މެ  ވެސް  އުސްތާޛެއް  އަދަބުގެ  ބަހާއި 

ލިޔުންތެރިކަމުގެ  އެވެ.  މެ  ވެސް  ފަންނުގައި  ދެއްކުންތެރިކަމުގެ 

ހުނަރުވެރިކަން ވެސް މެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ޒަމާނުގައި އެއީ އެންމެ 

މަޝްހޫރު ދިވެހިބަހުގެ އަދީބުންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭނެ ބޭފުޅެކެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ  ހަނދާން  ޒިކުރާގެ  މި 

އެ  ހަނދާނަކަށް  އަސަރުގަދަ  އެންމެ  ތެރޭގައި  ހަނދާންތަކުގެ  މި 

އެއީ  އެބައޮތެވެ.  ކަމެއް  ޖެހޭ  އާކުރަން  ހަނދާން  މަނިކުފާނުގެ 

މަޝްހޫރު 1988 ގެ ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަރަށް ހެނދުނުގެ 

ވަގުތެކެވެ. އެ މަރުޙޫމަށް އެ ވަގުތު އަޅުގަނޑު ފޯނުކޮށްލުމުން ވިދާޅުވީ 

އަޅުގަނޑު ތައްޔާރުވެ ހުރުމަށާއި، ކާރެއްގައި ބަލާ ވަޑައިގަންނަވާނެ 

ވަޑައިގެންނެވި  މަނިކުފާނު  އެ  ނުވެ  އިރުތަކެއް  މާގިނަ  ކަމަށެވެ. 

މިކަމުގެ  ދިޔައީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެރުމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކާރަކަށް 

ތަނެއްގައި  ރައްކާތެރި  ނަމަވެސް  ގޮތުން  ވަގުތީ  ނުރައްކަލުން 

ވަގުތުގައި  އެ  ހެނދުނުގެ  އެންމެ  އެހެންކަމުން  މަޑުކޮށްލުމަށެވެ. 

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން، )ނ.ޢ.ޢ.ވ.(

ޒިކުރާގެ ހަނދާނުގައި... 
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ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .

`

ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް  ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا  ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ 

ދަތުރުކުރެއްވުމުގެ ހިތާމައިގައި އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލާއިން ބައިވެރިވަމެވެ.

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ މި ޤައުމު އުފެއްދި އެންމެ އަގުހުރި އެއް ދަރިއެވެ. 

މި ޤައުމަށް އަގުހުރި ތަޢުލީމީ އެތައް ބޭފުޅުންނެއް ހަދިޔާކުރެއްވި ބަފާކަލެކެވެ. ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތުގެ ދެވަނައެއް 

ނެތް މިސާލެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި އުސްތާޛެކެވެ. ވާހަކަދެއްކުންތެރި ކަމުގެ ނަމޫނާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޛިކުރާ އާކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް 

ނުކުތާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެފައިވަނީ، އަޅުގަނޑަކީ މީހެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ފެނިގެންދިޔައީ އެ މަނިކުފާނުގެ ސަބަބުން 

ކަމަށް ވުމެވެ. އަޅުގަނޑަށް މި ހިސާބަށް އާދެވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަދަދުގާރަކީ އުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ކަމެވެ. 

މަތިވެރި  އެންމެ  ރަޙްމަތްލައްވައި ސުވަރުގޭގެ  ހެޔޮ  ފުރާނަފުޅަށް  އުސްތާޛުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  އެދެނީ  އަޅުގަނޑު 

ނިޢުމަތް هللا އިރާދަކުރެއްވުމެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން އިރާދަކުރައްވައި ހެޔޮމަގަށް މަގު ދެއްކެވުމެވެ. 

27 އޯގަސްޓު 2015
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އަޅުގަނޑުމެން ހޭދަކުރީ ޒިކުރާގެ ހަނދާންތަކުގެ އެންމެ އަސަރުގަދަ 

ވަގުތުތަކެވެ. އެއީ ހަނދާނުން ނުނެތޭނެ އަޚުވަންތަ ކަމާއި ހަމްދަރުދީގެ 

ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ނަމޫނާ އެކެވެ. ސިޔާސީ ވާހަކަތަކާއި އަމިއްލަ 

ވާހަކަތަކުގެ މުޙާވަރާގެ ވަގުތުތަކެކެވެ.

މި ޒިކުރާ ފަށަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރީ އަލްމަރްޙޫމް 

ވާހަކައިންނެވެ.  އަޚުވަންތަކަމުގެ  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

ގެއްލިގެން  އެއީ  އޮތީ  ދަންނަވަން  ލިޔުން ނިންމާލަމުން ވެސް  މި 

ދިޔަ ލޮބުވެތި އަޚެކެވެ. ސިޔާސީ ޙިކުމަތްތެރިއެކެވެ. ފުންނާބު އުސް 

ކޮށްދެއްވި  މަސައްކަތްޕުޅު  ތަރައްޤީއަށް  ރާއްޖޭގެ  މުޅި  އަދީބެކެވެ. 

ލީޑަރެކެވެ.

އަލްއުސްތާޛު  މަރްޙޫމް  ދުޢާއަކީ  އިޚްލާޞްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްތަކުގެ 

ރަޙުމަތް ލެއްވެވުމެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތްތެރި ޢާއިލާއަށް 

މިންވަރު  މާތްهللا  ކެތްތެރިކަން  ތައުފީޤާއި  ހެޔޮ  ރުއްސެވުމާއި 

ކުރެއްވެވުމެވެ. އާމީން. ■
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މި ދުނިޔޭގައި ލެއްވި ކޮންމެ ފުރާނައަކީ އެނބުރި ރުޖޫޢަ ވާނޭ 

ފުރާނައެއްކަމުގައި ކީރިތި هللا ހިންމަވާފައިވާ އިޖުރާތަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތަބާވާންޖެހޭ އުޞޫލުން އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދު )ނ.ޢ.ޢ.ވ.( ވަނީ 3 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 )18 

އޮގަސްޓު 2015( ވީ އަންގާރަ ދުވަހު، އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި 

މަނިކުފާނުގެ  އެ  އަދި  ދަތުރުކުރައްވާފައެވެ.  ޢާލަމަށް  ދެމިއޮތުމުގެ 

ހަށިކޮޅު ވަނީ 20 އޮގަސްޓު 2015 ދުވަހު މާލެ ގެނެވި، އެ ރޭ، ގަލޮޅު 

އަޅުގަނޑުމެންނާ  މަނިކުފާނު  އެ  ފަސްދާނުލެވިފައެވެ.  ސަހަރާގައި 

އެ  ފެންކަޅިކުރައްވާފައެވެ.  ޤައުމު  ދިވެހި  ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 

މަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއާއި ދިވެހި ޤައުމުގެ އެ ހިތާމައިގައި އަޅުގަނޑާއި 

އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާ ބައިވެރިވީ، އަދި ވަނީ ފުން އަސަރާއެކުގައެވެ. އަދި 

އެ މަނިކުފާނަށް ނުހަނު އިޙްތިރާމް ކުރެއްވި އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައާއި 

މަންމަ މިއަދު ދުނިޔޭގައި ތިއްބެވި ނަމަ ކުރައްވާނެ ހިތާމަ ވެސް 

އަޅުގަނޑަށް އިޙްސާސްކުރެވެއެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑާއި  ދަނޑިވަޅުގައި،  ހިތާމަވެރި  މި 

ޢާއިލާގެ ފަރާތުން، އެ މަނިކުފާނުގެ މާތް ޢާއިލާއަށް، އެ މަނިކުފާނު 

ދޫކުރައްވާފައި ވަޑައިގަތް ދަރިދަރިކަލުންނާއި ދަރިދަރިކަނބަލުންނަށް، 

އަދި ކާފަ ބޭފުޅުންނަށާއި، އެ މަނިކުފާނުގެ އަޚް ބޭފުޅުންނަށާއި އުޚްތު 

ބޭފުޅުންނަށް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި،  ޔާމީން  ޢަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް  އޮނަރަބްލް 

ބޭބޭފުޅު ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް، 

އަދި އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު هللا ޙަމީދު ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި 

ހިމެނިވަޑައިގަތް ދާއިރާތަކުގެ ވެރިންނަށާއި މުއައްޒަފުންނަށް، އަދި 

ތަޢުޒިޔާ  އިޚްލާޞްތެރި  ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެހާ  ޤައުމުގެ  ދިވެހި 

ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެ މާތް މަރްޙޫމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ކީރިތި 

هللا ރަޙްމަތްލައްވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުން 

އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ މާތް ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަމާއި 

ހިތްވަރު ދެއްވާށިއެވެ!

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ 76 

އަހަރުގެ ތެރެއިން 55 އަހަރު ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުން މަތީ 

ދެމިހުންނަވާފައިވެއެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމަށްފަހު 28 

މޭ 1952 ގައި ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތަށް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން 

މަޤާމްތަކެއްގައި  ގިނަ  ދާއިރާތަކެއްގެ  އެކި  ފަންތީގެ  އެކި  ފެށިގެން 

ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފު، މއ. ކިނބި

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ހަނދާން 
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އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ޙަވާލުވެވަޑައިގެން 

ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  ދާއިރާތަކާ  އުޅުއްވި 

1979 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެންމެ 

ފުރަތަމަ އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގައި އަޅުގަނޑު 

އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. 

އެ މަނިކުފާނަކީ އެބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއެވެ. އެއަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑު ހޭދަކުރި 

ފެށިގެން  އިން  އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ  ވަނަ  ދުވަސްތަކުގައި 1982 

ފުރުސަތު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގުޅިގެން  ވުޒާރާއާ  މަނިކުފާނުގެ  އެ 

އެހީތެރިކަން  މަނިކުފާނުގެ  އެ  މަސައްކަތްތަކުގައި  އެ  ލިބުނެވެ. 

ދުވަސްވަރު  އެ  ލިބެމުންދިޔައެވެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް 

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ތަޢުލީމުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަކީ 

އަތޮޅުތަކުގެ  ރަށްރަށާއި  އެހީތެރިކަމާއި  ރައްޔިތުންގެ  ރަށްރަށުގެ 

އޮފީސްތަކާއި އެ ތަންތާނގެ ވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 

ލިބިގެން ތަންފީޒުކުރެވޭ ގޮތަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެކެވެ. އަދި 

ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކަކީ އެ އެހީތެރިކަމާއި ނުލައި ނުވެސް ހިންގޭނެ 

މަޝްރޫޢުތަކެކެވެ. އެފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅުތަކުގައި 

ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމާއި މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

މަޝްރޫޢުތަކާއި  ތަޢުލީމީ  އުނގަންނައިދޭ  މީހުންނަށް  ބޮޑެތި 

ސްކޫލުތަކުގެ މަންހަޖު އެކުލަވައި ކިޔަވާފޮތް ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށް އެ 

ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ 

މަޝްރޫޢާއި ރޭޑިޔޯގެ ޒަރިއްޔާއިންނާއި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޒަރިއްޔާއިން 

އުނގަންނައިދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިމެނެއެވެ. އަޅުގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒާ ޙަވާލުވިއިރު، ކަންދިމާވި ގޮތުން، އޮތީ 

މިދެންނެވި ފަރާތްތަކާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ އޮތް ގުޅުމަށް ކުޑަ ފިނިކަމެއް 

އޮފް  މިނިސްޓަރ  ސީދާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  އައިސްފައެވެ. 

އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا 

އެ  އަޅުގަނޑު  ދިޔައިމެވެ.  އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް  އަރިހަށް  ޙަމީދުގެ 

މަނިކުފާނަށް އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަރުވައި، ހުރި ދަތިތަކުގެ 

ދާއިރާގެ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  މަނިކުފާނާއި  އެ  ދަންނަވައި،  ވާހަކަ 

ދަންނަވާލެވުނެވެ.  މިންވަރު  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން  އެއްބާރުލުމާއި 

ދާއިރާގެ  ކަމެއްގައި  ހުރިހާ  އެ  ހިތްޕުޅުހެޔޮކަމާއެކު  ވަރަށްވެސް 

ހިނދުން  ދަށުން،  އިންތިޒާމެއްގެ  ޚާއްޞަ  އެހީތެރިކަން،  ފުރިހަމަ 

ހިނދަށް، ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވިއެވެ. އަދި އެ ކަންކަން 

ތެރެއިން  އިސްވެރިންގެ  ކޮށްދެއްވުމަށް،  ފަހި  އަޅުގަނޑަށް  ސީދާ 

ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކޮށްދެއްވިއެވެ. އެ ހަމަޖެއްސެވި ހަމަޖެއްސެވުމުގެ 

ހުރި  ނުހިނގާފައި  ހަލުވިކޮށް  ހިސާބަށް  އެ  ގޮތުން،  ނަތީޖާއެއްގެ 

ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް، އަދި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކިތަންމެ 

ހިނގަންފެށިއެވެ.  ފެށި،  އަލުން  ވަގުތުން  މަސައްކަތްތަކެއް، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުން އެއިރު ހިންގި ގިނަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ތާރީޚްތަކަށް ނިމެމުންދިއުމުގައި އެކަން އެއީ ވަރަށް 

މުހިންމު ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މި ހަނދާން ފާހަގަ 

މިކޮށްލީ އެ މަނިކުފާނުގެ އެހީފުޅު ލިބިފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ 

ތެރެއިން ހަމައެކަނި އެންމެ ހަނދާނެއްގެ ގޮތުންނެވެ. 

އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގައި އެ މިނިސްޓްރީންނާއި 

އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން ރާވައި އިންތިޒާމުކުރައްވައި 

ހިންގެވީ އަތޮޅުވެރިންނާއި ރަށްރަށުގެ ވެރިންނަށް ހިންގުނު ކިލާސްތަކާއި 

ވެސް  ކަންކަމުގައި  އެ  މަޝްވަރާބައްދަލުވުންތަކެވެ.  ކޯސްތަކާއި 

ވެސް،  ކަންކަމަކީ  އެ  ލިބުނެވެ.  ފުރުސަތު  އުޅުމުގެ  އަޅުގަނޑަށް 

އަތޮޅުތަކުގެ ހިންގުމަށާއި ކުރިއެރުމަށް ފައިދާތަކެއް ކުރި ކަންކަމެވެ. 

ގަވާއިދުކޮށް ބާއްވަވަމުންގެންދެވި އަތޮޅުވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިޔަ ގޮތާއި އެ ބައްދަލުވުންތަކުން، ސަރުކާރުގެ 

ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި އުފެދި އާލާވި ގުޅުންތަކާއި އެއްބާރުލުން އެއީ 

ކަންކަން  ބައްދަލުވުންތަކުން  އެ  ކަންކަމެކެވެ.  ނުނެތޭނެ  ހަނދާން 

މަޝްވަރާކުރެވި ހައްލުވަމުން ދިޔައެވެ. އާ ޚިޔާލާއި އާ މަޝްރޫޢު 

އުފަންވަމުން ދިޔައެވެ. އަދި އަހަރުން އަހަރަށް ނުވަތަ ދެ އަހަރަކުން 

އެއް ދާއިރާ އަނެއް ދާއިރާއާ ދެމެދު އުފެދިފައި ހުންނަ ވާންކަން 

ފިލައިދިޔައެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙު 

އާލާވިއެވެ. އެކި ފަހަރު އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ބޭއްވިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، 

ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެއިން ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކީ ވެސް ދާއިރާތަކުގެ 

އިސްވެރިން އެއްތާކަށް އެއްވެ، އިޖުތިމާޢީ ރޫޙެއް އުފެދި، ވަރަށް 

ބޮޑު އެކުވެރިކަމަކާއި ގުޅުމެއް އުފެދި މަޝްރޫޢުތަކަށް އެއްބާރުލުން 

ފެނިގެންދިޔަ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  އެ  ގޮސްފައިވެއެވެ.  ފަހިވެގެން 

ރޫޙަކީ އެ މަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވި ސިޔާސަތާއި އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ 

ޖެހެއެވެ.  ދަންނަވަން  ކަމުގައި  ރޫޙެއް  ގުޅިފައިވާ  ޝަޚްޞިއްޔަތާ 

އަތޮޅުވެރިންނާއި  ހިންގެވި ދުވަސްވަރު،  އަތޮޅުތައް  އެ މަނިކުފާނު 
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ރަށްރަށުގެ ވެރިންނަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންނެއް 

އަޅުގަނޑު  ރަޙްމަތްތެރިންތަކެކެވެ.  ގާތް  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ނޫނެވެ. 

ހުރި  ޙަވާލުވެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ  އެޓޯލްސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ދުވަސްވަރު މިކަން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިފައި ވެއެވެ.  

އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު 

ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ މަނިކުފާނު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

އިސްލާޙުކުރުމުގެ  އަސާސީ  ޤާނޫނު  އިރު،  ހުންނެވި  ރައީސަކަށް 

މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން ބޭނުންފުޅު ވެގެން، އެކަން އަވަސްކުރެއްވުމުގެ 

ދަށުން،  މަނިކުފާނުގެ  އެ  މަސައްކަތްތަކެއްގައި  ކުރެވުނު  ގޮތުން 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން 

އިސްކޮށް އުޅެން ދިމާވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނަށް 

އަންނަ ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ ވެސް މިތާގައި ދަންނަވާލާ ހިތްވެއެވެ. އެއީ 

ޖަލްސާއެވެ.  މަޖިލީހުގެ  ޚާއްޞަ  ދުވަހުގެ   1994 ފެބްރުއަރީ   26

“ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ  ބާބު 2  އޮތީ  ބަހުސުގައި  އެ ދުވަސްވަރު 

ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް” މި ބާބުގެ މާއްދާތަކެވެ. މި ބާބުގެ ބޮޑުބައި 

ސެކްރެޓަރީ  އަޅުގަނޑެވެ.  ބެލެހެއްޓީ  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާތަކުގެ  ގެ 

ޢަބްދުއްރަޝީދު  އޮނަރަބްލް  ސެކްރެޓަރީ  މަޖިލީހުގެ  ޚާޢްޞަ  އަކީ 

އިންނެވީ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އޮނަރަބްލް  ދުވަހު  އެ  ޙުސައިނެވެ. 

ތަޅުމުގައެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ މެންބަރެކެވެ. 

ޑްރާފްޓު މަރުޙަލާގެ ޑްރާފްޓުގެ 18 ވަނަ މާއްދާއަށް އެ މަނިކުފާނު 

ވެސް  ވަރަށް  ދުވަސަވަރަށް  އެ  އެވެ.  ހުށަހެޅުއްވި  އިޞްލާޙެއް 

އާދަޔާ ޚިލާފު އިޞްލާޙެކެވެ. ތާއީދުކުރެއްވީ ބ. އަތޮޅު ގެ މެންބަރު 

އަލްއުސްތާޛު ޢަދުނާނު ޔޫސުފެވެ. އެ އިޞްލާޙަކީ:

ޑްރާފްޓު މަރްހަލާގެ މާއްދާ 18 އި ގެ 1 ގެ )ށ(:

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުން ބަރީއަވުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު 

މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ޙައްޤު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  މަތީން  ގޮތުގެ  ނުވާ 

ލިބިގެންވެއެވެ. މި ގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ 

ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ ފަދަ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު އެ 

މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅޭ  ނިޒާމަށް  އައި  ހިނގަމުން  އެއިރު  އިޞްލާޙަކީ  މި 

ވަރަށްވެސް ބޮޑު ބަދަލެކެވެ. “ތިޔައީ އެއްގޮަތަކަށް ވެސް ކުރެވޭނެ 

ކަމެއް ނޫނޭ، ޢަމަލީ ކަމެއްވެސް ނޫނޭ” ބުނަމުން ގެންދިޔަ މީހުން 

ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު އިނީ ރިޔާސަތުގައެވެ. މި އިޞްލާޙު 

 77 އިޞްލާޙަށް  އެ  އެހުމުން  ވޯޓަށް  ނިމި  މަރުހަލާ  ބަހުސު  ގެ 

އެ  އިޞްލާޙަކީ  އެ  އަދި  ފާސްވިއެވެ.  އިޞްލާޙު  އެ  ލިބި  ވޯޓު 

ޤާނޫނު އަސާސީ ތަޞްދީޤުވެ ގެޒެޓުކުރެވުނުއިރު 16 ވަނަ މާއްދާ 

ގެ )2( އަށް ވެގެން ދިޔައެވެ. އެ ދުވަހު ޖަލްސާގައި ތިއްބެވީ 82 

މެންބަރުންނެވެ. މާއްދާ ފާސްވުމަށް ބޭނުންވި އަޣްލަބިއްޔަތަކީ 54 

 106 އަދަދަކީ  ގެ  މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ  ޚާއްޞަ  އެއިރު  އެވެ. 

އެވެ. މި ވާހަކަ މިތާނގައި މި ނަކަލުކޮށްލީ، އެ އިރު ވެސް އަދި 

ފަހުން ވެސް، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ވަކި ބައެއްކަމަށް ތަޞައްވުރު ކުރެވިފައި 

އޮންނާތީ އާއި އަމުދުން އޮނަރަބްލް ޙަމީދުމެން ފަދަ ބޭފުޅުންނަކީ 

އެ ފަދަ ކަންކަމުގެ ރޫޙު ނޫން ކަމަށް ވެސް ބައެއް ފަަރާތްތަކުން 

އިނގިލިދިއްކޮށް ތަޞައްވުރުކޮށްފައިވެސް ވާތީއެވެ.

އެކި  މަރުކަޒުގެ  ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާއި 

ކޮމިޓީތަކުގައި 1979 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ މަނިކުފާނާ އެކުގައި 

މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ބަޔަކީ އެ 

ތަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔަކަށް އެ މަނިކުފާނު ހުންނަވައިގެން ކުރެވުނު 

މަސައްކަތެވެ. އެއިން ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައިވެސް، އެ މަނިކުފާނު 

އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ދިވެހިބަހާއި 

ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތުގައި، ގިނަ ބަޔަކު، 

މަސައްކަތްތައް  ކުރާހިތުން  ފޯރީގައި  ވެސް  ގަޑިތަކުގައި  ބަންދު 

ކުރެވިފައިވުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ކަންކަން 

އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި އަދި ޚުދު އެ މަނިކުފާނު ޢަމަލީ ގޮތުން 

އެ މަސައްކަތުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތް އޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއާއި އެ މަނިކުފާނާ ކުރެވިފައިވާ 

މުއާމަލާތަށް އަޅުގަނޑު ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ މަނިކުފާނަކީ ޚުލްޤުފުޅު 

ހެޔޮ، އަނެކުންގެ އިޙްސާސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ނަންގަވައިގަންނަވާ، 

އެއްޗެއް  ދިމާއަށް  މީހަކާ  ބާރަށް  ދީލަތި،  އޯގާތެރި،  އަނެކުންނަށް 

ވިދާޅުނުވާ މާތް އަޚްލާޤެއްގެ ވެރި ވަރަށް މުރާލިފުޅު ބޭފުޅެކެވެ. 

ފުރާނަފުޅަށް  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އޮނަރަބްލް 

ރަޙްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެ! އެ 

މަނިކުފާނުގެ މާތް ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރު ދެއްވާށިއެވެ! 

އާމީން!■



ޙީަމދުގެ ިޒކުރާ 23

ބޭފުޅަކު އަވަހާރަވުމުން، އެ ބޭފުޅަކަށްޓަކައި، ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ 

ތިރިކުރުމާއި، ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލުމާއި، ރައީސުންނާއި 

ވަޒީރުން ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމާއި، ދިވެހި ސިފައިން ވަދާޢީ 

ސަލާމެއް އެރުވުމާއި، ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރު ހުޅުވުމަކީ، އެ ބޭފުޅެއްގެ 

ބަޔަކު  ގިނަ  ވެދާނެއެވެ.  ކަންކަމަށް  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ދަރަޖަ  ޤައުމީ 

އެ  ވާހަކަދެއްކުމާއި،  ބޭފުޅެއްގެ  އެ  ކަމޭހިތުމާއި،  ބޭފުޅަކަށް  އެ 

ބޭފުޅަކަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން އިޙްތިރާމް އަދާކުރުމަކީ، އެ ބޭފުޅަކަށް 

މުޖުތަމަޢުގައި އޮތް މަޤާމު ދައްކުވައިދޭ ކަންކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ޤައުމަށްޓަކައި  އެދެވެނީ،  ހިސާބަށް  އެ  ފަރުދަކަށް  އެއްވެސް 

ކޮށްދެވުނު އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ސަބަބުންކަން ކަށަވަރެވެ. ރައްޔިތުން 

ސަބަބުންކަން  ޚިދުމަތްތަކެއްގެ  ގިނަގުނަ  ބަލައިގަންނަ  ހެޔޮހިތުން 

ރައްޔިތެއްގެ  ޙައިސިއްޔަތުންނާއި  ރަސްމީ  ޤައުމު،  މުޅި  ޔަޤީނެވެ. 

ޙައިސިއްޔަތުން، އެ ޚިދުމަތްތައް ބަލައިގަންނަ މިންވަރަށް، އެންމެ 

ބޭފުޅަކަށް އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމަށްޓަކައި އަދާކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށް 

ޤައުމާއި ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމަކީ، އެ ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ 

މަތިވެރި އުފާވެރި ދަރަޖައެކެވެ. 

މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ނުވަވަރަކަށް އަހަރު 

ފުރުޞަތު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އަރިހުގައި  ޙަމީދުގެ  އޮނަރަބްލް 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އަރިހުގައި  ވަރަށް  ލިބުނެވެ.  އަޅުގަނޑަށް 

ފުރުޞަތުވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށާއި 

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ.

އެ  އަހަރުތަކުގައި،  ލިބުނު  މަސައްކަތްކުރަން  އަރިހުގައި 

ފިލާވަޅާއި  ނުލިބޭނެ  މުއައްސަސާއަކުން  ތަޢުލީމީ  މުއްދަތުގައި، 

ފަރާތްޕުޅުން  މަނިކުފާނުގެ  އެ  އަޅުގަނޑަށް  ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދު 

ލިބުނު  އެ  އުފާކޮށް،  އަޅުގަނޑު  މިއަދު  ކަންކަމަށް  އެ  ލިބުނެވެ. 

ފިލާވަޅާއި ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރާގޮތް  ކަންކަން  ގޮތާއި  ހިނގާ  ކަންކަން  ރާއްޖޭގައި 

ބަދަލުކުރުމަށާއި، އެ ކަންކަމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަވަހަށް ގެނައުމަށް 

އަންނަ  މިއަދު  ކިޔަވައިގެން  ރޫޙު،  ކެތްމަދުވެދިޔުމުގެ  ބޭނުންވެ 

ޒުވާނުންގައި ހުންނަ ފަދައިން، އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އެ ރޫޙު އެ 

މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުގައިވެސް ހުއްޓެވެ.

އުޅުމުން  އަރިހުގައި  ޙަމީދުގެ  އޮނަރަބްލް  އެހެންނަމަވެސް، 

ދަސްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު 

ފާހަގަކުރާނީ، ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމެއް، އެކިއެކި މީޒާނުން 

ކިރައި މިނުން މުހިންމު ކަމެވެ. އެ ކަމުން އަންނާނެ ރަނގަޅު ބަދަލުގެ 

އިތުރުން، އެ ކަމުން އުފެދޭނެ ނުރަނގަޅު ރާޅުބާންޏަށް ވިސްނުން 

ބެހެއްޓުން މުހިންމުކަމެވެ.

ދުވަސްތަކުގެ  ލިބުނު  މަސައްކަތްކުރަން  އަރިހުގައި  ޙަމީދުގެ 

މަތިން މިއަދު ހަނދާންކުރާއިރު، އެ މަނިކުފާނުގައި ހުރި ރަނގަޅު 

ސިފަފުޅުތަކެއް ހަނދާނަށް އާދެއެވެ. 

ވަގުތަށް ކަމޭހިތްތަވައި ސަމާލުކަން ދެއްވިއެވެ. ދިމާވާ މީހުންނަށް 

އިޙުތިރާމު ކުރެއްވިއެވެ. މީހުންނާ ވާހަކަދެއްކެވުމުގައި ތިމާގެ މަޤާމުގެ 

މީހާގެ  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވުރެ  ބާރުވެރިކަމަށް  ޙައިސިއްޔަތާއި 

ރާއްވަވައި  ކަންކަން  ބެހެއްޓެވިއެވެ.  ވިސްނުންފުޅު  ދަރަޖައަށް 

ހިންގެވުމުގައި، ލަސްވި ނަމަވެސް، އޮމާންކަމާއެކު ކަންކަންކުރައްވަން 

އިސްކަން ދެއްވިއެވެ. ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މަންފާކުރާ ކަންކަމަށް 

އިސްކަންދެއްވިއެވެ. 

ކަމަކާ  އެ  ފަހަރަކީ،  ކޮންމެ  ދިމާވާ  ކަމެއް  ހިތްހަމަނުޖެހޭ 

ފާހަގަވިއެވެ.  ނުބައްލަވާކަން  ކަމަށް  ނިމުނީ  ދުނިޔެ  ހިސާބުން 

މާޔޫސްވެވަޑައިގެން  ނަމަވެސް،  ނުވި  ކަމެއް  ގޮތަށް  ބޭނުންފުޅުވި 

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ހަނދާން ކުރާނީ، ދިރިއުޅުއްވި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.
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އެކަން ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެކަން ވަންދެން އެއްގޮތަށް ވުރެ 

ގިނަ ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރެއްވުންމަތީ ދެމިހުންނެވިއެވެ. 

އޮފީހުގެ ކަންކަމުގައި، އެ ކަމެއް ގެންދަންވާ އުސޫލުން އެ ކަމެއް 

ގެންދެވި ނަމަވެސް، ވަކިބަޔަކު ބާކީ ނުކުރައްވައި، އެންމެންނާވެސް 

ގުޅުން ބާއްވަވައިގެން ކަންކަމައިގެން ކުރިއަށްވަޑައިގަތެވެ. 

ކު  އެ މާ ކަ ރި ތި އި މަ ޑު މަ  ، އި ގަ މު ވު ކެ އް ދެ ކަ ހަ ވާ މު  ން ޢާ

ފަހު  ދުވަސްތަކަކަށް  ދެއްވިއެވެ.  އިސްކަން  ވާހަކަދެއްކެވުމަށް 

ދިމާވުމުންވެސް، އެކިއެކި މީހުންނާ ނަމުން މުޚާޠަބުކުރައްވައި، އެންމެ 

ފަހުން ދިމާވެވަޑައިގަތް ހިސާބުން ވާހަކަފުޅު ފަށްޓަވައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު 

ދެނެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޢާއިލާއާއި މަޤާމާއި 

ޙައިސިއްޔަތާއި ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ކަންކަމާވެސް އެކުގައެވެ.

ފިޔަވަޅެއް  ހަރުކަށި  ކޯފާވެ،  ނޫނީ،  ފަހަރެއްގައި  މަދު 

ނާޅުއްވައެވެ. ވިސްނައިދެއްވޭތޯ ބައްލަވައެވެ. ކަންވާންވީގޮތް ސާފުކޮށް 

ކިޔައިދެއްވައެވެ. އިރުޝާދަކަށް ބޭނުންވެގެން ދަންނަވާލި ނަމަވެސް، 

އަމިއްލައަށް ފެންނަގޮތް ހުށަހެޅުމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. ހަމައެކަނި މައްސަލަ 

ހިފައިގެން އަރިހަށް ނުދިޔުމަށާއި، މައްސަލައިގެ ޙައްލުކަމަށް ފެންނަ 

ގޮތެއްވެސް ހިފައިގެން އަރިހަށް ދިޔުމަށް ބާރުއަޅުއްވައެވެ. 

ކަވަނީ،  އް ދަ ބާރުވެރިކަން  ތާއި  އްޔަ ޙައިސި ގެ  މު ޤާ މަ

އަމުރުވެރިކަމަކުން ނޫނެވެ. އެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ 

މަޤާމަށް  އެ  މިޒާޖުންނެވެ.  މަޑުމައިތިރި  ވަށްޓަފާޅިއާއި  ހިތްގައިމު 

ދިރުން ގެންނަވައި އިޙްތިރާމް ހޯއްދަވަނީ، ހަރުކަށިކަމަކުން ނޫނެވެ. 

އެހެން މީހުންގެ ހިތުގެ ލޯތްބާއި ޤަދަރު ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

ގިނަ  ތާރީޚުގައި،  ދިގު  ޚިދުމަތުގެ  ޙަމީދުގެ  އޮނަރަބްލް 

ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވީ، މަޑުމައިތިރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާ 

އެކުގައެވެ. އެއިން ކަމަކާ މާބޮޑު އަޑު އުފުއްލެވުމެއް ނެތި، ގިނަ 

ވާހަކަދެއްކެވުންތަކެއް ނެތި، ކަމަކާ އުޅުއްވާކަންވެސް ފާހަގަވުމެއް 

ނެތިއެވެ. މަސައްކަތް ކުރެއްވީ، ޝުކުރަށް އެދިވަޑައިގެން، ސަނާއަށް 

އެދިވަޑައިގެން، މެޑެއްޔަށް އެދިވަޑައިގެނެއް ނޫނެވެ. 

އެއްޗެއް  މަސައްކަތަށް  ކުރެއްވި  ތަރައްޤީއަށް  ރަށްރަށުގެ 

ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ފޯރާވަރުގެ  ޤާބިލުކަން  އަޅުގަނޑުގެ  ދެންނެވުމަކީ، 

އެހެން ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ޒަމާނީ ކުރައްވައި، 

އަޅުގަނޑު  ކުރެއްވިތަން  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ހުޅުއްވާލެއްވުމަށް 

ބޭރުގެ  ތަޢާރުފުކޮށްދެއްވައި،  މަޖިލިސް  ބޭރަށް  ދުށީމެވެ. ރާއްޖޭން 

ޕާލިމެންޓްރީ  ކޮމަންވެލްތު  ގުޅުވައިދެއްވިއެވެ.  މަޖިލިހާ  ފަރާތްތައް 

ވިސްނުންފުޅާ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ބައިވެރިވީ،  އެސޯސިއޭޝަނުގައި 

މަޖިލިސް  ރާއްޖޭގެ  ޔޫނިއަންގައި  އިންޓަރޕާލިމެންޓްރީ  އެކުގައެވެ. 

ބައިވެރިވެ، މަޖިލިސް ބަދަލުވާންފެށީވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ އިރުޝާދާ 

އެކުގައެވެ.

ގިނަ  މުވައްޒަފުން  އިތުރުކުރައްވައި،  މަސައްކަތް  މަޖިލީހުގެ 

ބޭރުގެ  ކުރެއްވިއެވެ.  ޒަމާނީ  އުސޫލުތައް  މަޖިލީހުގެ  ކުރައްވައި، 

މަޖިލިސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ބޭރުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ވެރިންނާއި 

މެންބަރުން ރާއްޖެ ގެންނަވައި، ގިނަ އާ ކަންތައްތަކެއް މަޖިލިހަށް 

ތަޢާރަފުކުރެއްވިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ފެންވަރު މަތިކުރައްވައި، ޚިދުމަތް 

ޢުމުރު  އެވްރެޖް  މުވައްޒަފުންގެ  މަޖިލީހުގެ  އިތުރުކުރައްވައި، 

ތިރިކުރެއްވިއެވެ.

ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުމާއި މަލާމާތާއި އެއްޗެހިކިޔުން އެހުރި 

ރައްދެއް  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  އެއިން  ނަމަވެސް،  ހުރި  ގޮތަކަށް 

ނުދެއްވައި، މަޑުމަޑުން، އެކަމަކު ކަށަވަރުކަމާއެކު، ފަހަރަކު ފިޔަވަޅެއް 

ކުރިއަށް އެޅުއްވީ، ހަމަހިމޭންކަމާއި، ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. 

ޚިދުމަތުގެ  ދެމިގެންދިޔަ  ދުވަހަށް  ގިނަ  ޤަރުނަށްވުރެ  ބައި 

ބަލައިފިނަމަ،  ކަލަންޑަރުން  ގުނައިފިނަމަ،  ގަޑިން  މުއްދަތުގައި، 

ވަގުތު،  ދުވަސްތަކާއި  ހޭދަކުރެއްވި  ޚިދުމަތުގައި  ވަކިން  ޢާއިލާއާ 

ދަތުރުތަކާއި ޒިޔާރަތްތަކުގައި ހޭދަވި ދުވަސް، ތަރައްޤީ ރާއްވަވައި 

އެތައް  ޖުމުލަ،  ވަގުތުގެ  ހޭދަކުރެއްވި  ގެނެސްދެއްވުމަށް  ތަރައްޤީ 

އަހަރަކުން ގުނޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. 

ނަމެއް  ހަމައެކަނި  ޙަމީދަކީ،  ޒުވާނުންނަށް  ގިނަ  މިއަދުގެ 

ނަމަވެސް، ޙަމީދަކީ، ދާދި މިދާކަށް ދުވަހާ ހަމައަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ތެރޭގައި ހުންނަވައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ސަފުތައް 

ކުރިއަށް ނެރެދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެއް ދާއިރާއަށްވުރެ ގިނަ ދާއިރާއިން، 

އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް، ޚިދުމަތުގެ އެ ސަފުތަކުގެ އެންމެ 

ކުރީގައި ހުންނެވިވެސް ބޭފުޅެކެވެ. 

ޚިދުމަތް  ޙަމީދުގެ  ނަމަވެސް،  ބޭފުޅެއް  ޖީލެއްގެ  އެހެން 

ނޫނެވެ.  ޖީލަކަށް  ގޮސްފައިވާ  މާޒީވެ  ހަމައެކަނި،  އަމާޒުކުރެއްވީ، 

މި ޒަމާނުގެ ޖީލުތަކަށާއި އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށްވެސް ބޭނުންވާނެ 

ތަރައްޤީ ޤައުމަށް ގެނެސްދެއްވުމަށެވެ.
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ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .

މަޑުމަތިރިކަމާއެކު  ވާހަކަދެއްކެވި،  ރީތިކޮށް  ޙަމީދަކީ، 

މޮޅު  ރާއްޖޭގެ  ވާހަކަދެއްކެވި،  ލުއިކަމާއެކު  ވާހަކަދެއްކެވި، 

ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ. 

ޤައުމަށް  ދާއިރާތަކަކުން  ގިނަ  ވަންދެން  އަހަރުތަކެއް  ގިނަ 

ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޚިދުމަތްތެރި މުޙައްނިކެކެވެ. 

ފުރުއްވި  އަބަދުވެސް  މަޤާމެއް  ޚާއްޞަ  ދާއިރާގައި  ސިޔާސީ 

ފުންނާބު އުސް ސިޔާސީ ލީޑަރެކެވެ. 

އަބަދުވެސް، ނަލަކޮށް ހުންނެވި، ސާފުތާހިރުކަމާއި ރީތިކަމަށް 

އިސްކަންދެއްވި ނަމޫނާ ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ.  

އޮނަރަބްލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު، މާތް هللا ގެ ތަނަވަސް 

ރަޙުމަތުގައި އަބަދުމެ ލަހައްޓަވާށިއެވެ. އާމީން. ■

`

ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް  ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا  ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ 

ދަތުރުކުރެއްވުމުން އަޅުގަނޑަށް ލިބުނީ ވަރަށް ފުން ހިތާމައެކެވެ. އެ މަނިކުފާނު މި ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވުމަކީ، އަޅުގަނޑު ހިތުން 

މުޅި ޤައުމަށް ވެސް ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ. ހިތާމައިގެ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ މާތް މަރުޙޫމްގެ ލޮބުވެތި ދަރިދަރިކަނބަލުން 

ނަށާއި، ދަރިދަރިކަލުންނަށާއި މުޅި ޢާއިލާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު އަޅުގަނޑު ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ، ބަޔާން ނުކުރެވޭ ފަދަ ގިނަ އަދި މަތިވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ދިވެހި ޤައުމަށް 

ކޮށްދެއްވާފައިވާ ނަމޫނާ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ، އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލާއާއި އަޅުގަނޑާމެދު ވަރަށް ގާތްކަން ބެހެއްޓެވި، 

އޯގާތެރިކަމާއެކު މަގުދެއްކެވި، އަދި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ދެއްވި، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރި އެދުރެކެވެ. މީހުންގެ 

މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނުބަހައްޓަވައި، އެންމެންނާ ވެސް ރަޙްމަތްތެރިކަން ބެހެއްޓެވި، ޚުލްޤުފުޅު ހެޔޮ ބޭފުޅެކެވެ. 

އަދި އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ލޯތްބާއި، ތަޢުރީފު ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

މާތްهللا އެ މާތް މަރުޙޫމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ރަޙްމަތް ލައްވައި، ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވާށި! 

އެ މަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! އާމީން.

27.8.2015 މ.

                                               އަނީސާ އަޙްމަދު )މ. ލޮނުވެލި(
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ޙަމީދު ގެ ހަނދުމަތައް

ފެތުރިލާ މުޅި ދިވެހި ޖައްވަށް ވެރިކުރީ ފުންއަސަރުތައް

އުތުރެމުން   އާލާވަމުން   ދާހާ   ޙަމީދުގެ  ހަނދުމަތައް   

ކަނޑުތަކާފަޅުތައް ހުރަސްކުރި ހަނދުމައިންދޭ އަސަރުގައި

ބަނޑުދަމާލީ  ގޮނޑުދޮށަށް  އަދު  ބީއްސަމުންދާ  ރާޅުތައް   

ފޯދެމުން އައި ބަހުގެ ގަސްތައް ލޯބިވެތި ފެން ދެއްވުމުން

މޯޅި   ވިއްޔޭ   މާތަކާއެކު   އޭގެ   ހުރިހާ   ކޯނިތައް    

ތަނުގެ ހައިބަތު އިތުރުކޮށްދިން އަޑުފުޅެއްގެ ހަނދާނުގައި 

ހަނުހިމޭނުން   އަދު ސުކޫތަށް   ތިރިވެލީ  އިސްޓޭޖްތައް    

ވިސްނުމާއި  ސިޔާސަތުން އާރާސްތުވީ  އުދަރެސްތަކުން

އޮއްސުނިއްޔޭ   ފިޔަޖަހަން  ތިބި  ތަރިތަކާއެކު  ދޯދިތައް   

ބަރުލަމާނީ  ގަނޑުވަރުން  ތިރިވެއްޖެއޭ ވިދަމުން އެއައި

ހަރުދަނާ   ކަމުގައި  އުފުއްލާލެއްވި  އުސް  ކުރިބޯށިތައް    

ގެއްލުނީ  ޖިލްދެއް ނަމޫނާ ރަން ކުލައިން  ލިޔެފައިއެވާ

އެއްލިގެން   ސޮފުހާތަކާއެކު   ލެއްޕި  ހުރިހާ   ބާބުތައް    

ދޫކުރެއްވެވި ތަރިކައިން  ޤައުމުގެ  ޚަޒާނާއަށް  އިތުރު

ފޫދުމާ   މުއްސަނދިކަމެއް  ދޭނޭ ވިދާ  އަލި  ދުއްރުތައް   

ޢާލަމުލް އަރުވާޙުގައި  މަތިވެރި  ފުރާނަފުޅަށް  އެދެން

ތާއަބަދު  ތަކުރާރު   ވާހެން  ދެއްވަވާ  ހެޔޮ  ދަރުމަތައް   

ހިތުގެ އެންމެ ފުނުން އެދެން މުޅިޢާއިލާއަށް  ދެއްވެވުން

އިތުރު ޞަބްރާ، ހިތްވަރާ،  އެކުވެރިކަމާ ގަދަ   ބާރުތައް   

އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ހއ. އުތީމު 
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“ ދާދި އަވަހަށް ނެތިފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް

   “ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޛިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތޭ” 

----------------------------------------------------------

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ޚާދިމެކެވެ.  ވަފާތެރި  އަދާކުރެއްވި  ޚިދުމަތްތަކެއް  އަގުހުރި  ވަރަށް 

ފަންސާސް އެތައް އަހަރެއްގެ ދިގު މުއްދަތުގައި އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި 

އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރި އެތައް ހާސް ބަޔެއްގެ 

ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާ އެކުގައި މިއަދު އެ ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ އެންމެ 

ފަހުގެ ތަންމަތީގައި ވެޑުވިފައެވެ. 

ވަންދެން  ދުވަސްކޮޅެއް  މަތިން  އާދަކާދައިގެ  ދުނިޔޭގެ 

ވެސް  އެ ޞޮފުޙާތައް  ދެންނެވުމަށްފަހު  ސަނާ  މަނިކުފާނަށް  އެ 

ވަޅުލެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް، 

ތާރީޚުގައި ލިޔެވޭނެއެވެ. 

ދަރިދަރިކަނބަލުންނަށް  ދަރިދަރިކަލުންނާއި  މަނިކުފާނުގެ  އެ 

ބޭބޭފުޅުންގެ  އެ  އަދި  ކޮށްދެއްވާށިއެވެ.  މިންވަރު  ކެތްތެރިކަން 

ޚިދުމަތާއި  ލިބެމުންދާ  ބަޔަކަށް  އެތައް  މިހާރުވެސް  ފަރާތްޕުޅުން، 

އަދި  މަނިކުފާނެވެ.  އެ  ހަމަ  އަޞްލަކީވެސް  ޙިލްމުގެ  ޢިލްމާއި 

ދަރިފަސްކޮޅަށް ދެމިގެންދާނެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައްޕައަކީ އަދި މަންމައަކީ 

އެ މަނިކުފާނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާއެވެ.

ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރްޙޫމް  އަޅުގަނޑަކީ 

މަސައްކަތްޕުޅުތައް ވަރަށް ގާތުން ދެކެ ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. 

އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުންނާއި، 

އަތޮޅުވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ. 

ރާއްޖެތެރެއާއި  މަސައްކަތާއި  ޙަވާލުވެފައިވާ  އަޅުގަނޑު  އޭރު 

ގުޅިފައިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އެ މަނިކުފާނުގެ ގިނަގުނަ 

މަސައްކަތްޕުޅުތައް ހިންގަވަމުން ގެންދެވި ހީވާގި ފާޠިމަތު ޝީރީންގެ 

އެ  ސީދާ  ދިޔައީވެސް،  ލިބެމުން  ފުރިހަމައަށް  އެހާ  އެހީތެރިކަން 

މަނިފާނުގެ އިރުޝާދާއެކުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއާއި 

ބޭއްވުމާ،  ޖަލްސާތައް  ޤައުމީ  އަންހެނުންގެ  ބޭއްވުނު  ގުޅިގެން  

ރާއްޖެތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތައް އުފައްދައިގެން 

ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި، އަލްމަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا 

ދާއިރާގައި  އެ  އެހީތެރިކަމަށް،  އެއްބާރުލެއްވުމާއި  ދެއްވި  ޙަމީދު 

އުޅުއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހެކިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މާލޭގެ ކަންތައްތައް ވަކިން ހިނގަމުން ދިޔައިރު މާލޭގެ އެންމެ 

ރާއްޖެތެރެ  މުޅި  ބަލަހައްޓަވަމުން  ކަމެއް  ހުރިހާ  އަވަށުގެ  ބޮޑު 

ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ އަލްމަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދެވެ. 

އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތާއި  ތަރައްޤީގެ  އަންހެނުންގެ  ހަމަގައިމުވެސް، 

މަނިކުފާނުގެ  އެ  ތެރޭގައިވެސް  އަހަރުގެ  ތޭރަ  އުޅުނު  ޙަވާލުވެގެން 

އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ފަނޑުވެގެންނެއް ނުދެއެވެ. އަތޮޅު 

ވެރިކަމާއި ކަތީބުކަމަކީވެސް، ކުޅަދާނަ އަންހެން ކަނބަލުންނަށްވެސް 

ކުރައްވާކަން  ޤަބޫލުފުޅު  މަނިކުފާނު  އެ  ކަމުގައި  މަޤާމެއް  ޙައްޤުވާ 

ލާޖެހިފައި  ކަމަކަށް  ވަކި  ޖިންސެއް  ވަކި  ސާބިތުކޮށްދެއްވިއެވެ. 

ނުވާކަން އެ މަނިކުފާނު ހާމަކޮށްދެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެތެރެ ހިންގެވުމާ އެ މަނިކުފާނު ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއެކު، 

ރަށްރަށުގެ ވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރައްވައި ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތައް 

އާބާތުރަ ފިލުއްވައި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރެއްވިއެވެ. އަވަށު ވާދައާއި 

ޢާއިލާގެ ވާދަވެރިން އެކަތިގަނޑަކަށް ހެއްދެވިއެވެ. ކަމުވޮށިވެގެންވާ 

މީހުންނަށް މަޤާމުތައް ދެއްވައިގެން ޞުލްޙަކުރެއްވިއެވެ. 

މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީގެ  އަންހެނުންގެ  ސަރުކާރުން  ދިވެހި 

ފެށްޓެވުމުން އެ ކަމަށް ދެއްވި ތަރުޙީބުގެ ސަބަބުން، އަޅުގަނޑަށްވެސް 

އެއް ހަނދާނުގެ ޖިޒީ

ފާތިމަތު ޖަމީލް، މ. އިަރނަގާގެ 
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ފުރުޞަތު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އަރިހުގައި  މަނިކުފާނުގެ  އެ 

ފަހިވެގެންދިޔައެވެ. 

އޮފީހުގެ  ބެހޭ  އަންހެނުންނާއި  ޙަވާލުވެހުރި  އޭރު  އަޅުގަނޑު 

ބަޖެޓްގައި ރާއްޖެތެރެއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ބޮޑު ޚަރަދު ހިމެނުއްވުމުގެ 

ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވީ ރާއްޖެތެރެއަށް ދަތުރުކުރައްވާ 

މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އަންހެނުންގެ އޮފީސް ބައިވެރި 

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އެހެންނަމަވެސް  ގޮތަށެވެ.  ކުރައްވާ 

އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެތެރެއާ ބެހޭ 

މިނިސްޓްރީންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  އަލްމަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި ރާއްޖެތެރެއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ. 

އެ މަނިކުފާނު އަރިހުގައި ކަނޑުމަގުން، އެއް ރަށުން އަނެއް 

މަނިކުފާނުގެ  އެ  ދިޔައިރު،  ދަތުރުކުރަމުން  އަޅުގަނޑު  ރަށަށް 

އަޅުގަނޑުގެ  އޮންނަނީ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބުރޫނާރާ  މަސައްކަތްޕުޅަށް 

މަސައްކަތް ވެސް ފަހިކޮށްދެއްވާފައެވެ. 

މަސައްކަތްކުރިއިރު،  އަރިހުގައި  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ގޮތުން  މި 

އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ، އެ މަނިކުފާނުގެ 

ހިތްޕުޅު ތިރިކަމެވެ. ޖިންސުގެ ތަފާތައް ނުބައްލަވާ އެހެން މީހުންނަށް 

ކުރައްވާ އިޙްތިރާމެވެ. މި މަތިވެރި ދެ ސިފައަކީ، އަޅުގަނޑު އެއްވެސް 

ފަރާތަކުން އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ދެކެފައިވާ ކަމެއްނޫނެވެ.

މިއަދު، އަޅުގަނޑަކީ ކޮންމެ ފަދަ ޙާލެއްގައިވީ މީހަކު ކަމުގައި 

ހޭދަވީ،  ޢުމުރުހެން  މުޅި  ފެށިގެން  ޢުމުރުން  ޅަ  ވަރަށް  ވިޔަސް، 

ބޮޑުންގެ އަރިހުގައެވެ. އެ ހުރިހާ ހަނދާންތައް އެއްކޮށްފައި ވެސް، 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަލްމަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ، 

ރަނގަޅު ހެޔޮލަފާ ޤައުމީ ބަޠަލެކެވެ.

މާތްهللا އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅަށް ރަޙްމަތްލައްވައި އާޚިރަތުގެ 

ބާއްޖަވެރިކަމާއި ނިޢުމަތް އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 

އާމީން... ■
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ކަންތައްތައް  އުފައުވެރި  ބެހޭ  އޭނާއާ  އައުކުރަންޖެހޭނީ  ހަނދާންތައް  އޭނާގެ  ދޫކުރުމުން  ދުނިޔެ  މި  މީހަކު 

ހިތްމައްޗަށް ގެނެސްގެންނެވެ. އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ އަބަދުވެސް ހިނިފުޅުވަޑުވައިގެން ހުންނަވައި މީހުންނާ 

ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ބޭފުޅެކެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ބަސްމަގުގެ ރީތިކަމާއި އަދަބީ ގޮތުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް 

ވަރަށްވެސް އޮމާންވެފައި ބަލާޣާތްތެރިއެވެ. ގެންގުޅުއްވި ޤަދަރުކުރެއްވުމާއި އިޙްތިރާމު ކުރެއްވުމުގެ ސިފަފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ 

މަނިކުފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބޭނީ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަމެވެ.

އަޅުގަނޑު މާތް هللا ގެ ޙަޟްރަތުން އެދެނީ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް އެ މަނިކުފާނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. 

އާމީން.

1 ސެޕްޓެންބަރު 2015

                                                        މުޙައްމަދު ވަޙީދު

                                                         މ. މަޑުލު

ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .
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މަޢުހަދުގެ ތެރެއިން ، ޙަމީދުގެ ޛިކްރާ 
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ

އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމު އަލްމަޣްފޫރު ލަހޫ  ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 

)ނ.ޢ.ޢ.ވ.( އަކީ، ޤައުމީ ޚިދްމަތުެގ އެންމެހާ މައިދާންތަކުގައި ވަރަްށ 

އިޚްލާޞްތެރި، ވަރަށް ވަފާތެރި ، ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި، ވަރަށް 

މަސައްކަތްތެރިންނާއި،   އެމަނިކުފާނަކީ  ޚިދްމަތްތެރިއެކެވެ.  އީޖާދީ، 

އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވި ، ޝުކުރުވެރި 

ބޭފުޅެކެވެ. ބޮޑާކަމެއް ނެތް، ހިތްހެޔޮ ، އަޅައިލުންތެރި މަދަދުގާރެކެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރްޙޫމް 

އުސްތާޛެކެވެ. އަޅުގަނޑު އަލްމަދްރަސަތުލް މަޖީދިއްޔާގެ  ތިންވަނަ 

މުދައްރިސަކީ  ދިވެހި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިރު  އުޅުނު  ކިލާހުގައި 

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދެވެ. 

މަޤާމުގައި  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓަރު  މަނިކުފާނު  އެ 

ހުންނެވި އިރު އިސްލާމީ ޢަރަބި ތަޢުލީމަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ އަގުހުރި، 

ހިތްވަރު  ކަމަށް  އެ  ކޮށްދެއްވައި،  ޚިދްމަތްތަކެއް  އީޖާދީ  އަދި 

ދެއްވައި، އެ ދާއިރާ ފުޅައުކޮށް ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވައި، އެ ކަމަށް 

ހެޔޮ ލަފާ އިރްޝާދު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑު 

މަޢުހަދުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑާ 

އެ މަނިކުފާނާ ދެމެދުގައި ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިޔައެވެ. 

މަޢުހަދުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

ދަށުގައި އޮތް ނަމަވެސް ، އެ މަނިކުފާނުގެ ކުރިން މަޢުހަދު އޮތީ 

ދޮގަކަށް  ދެންނެވުން  ކަމަށް  ބޭރުގައި  ހަވާސާއިން  މިނިސްޓްރީގެ 

ނުވާނެއެވެ. މަޢުހަދުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އެ މީހުންނަކީ 

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ  ބޮޑު ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް 

ކަމުގެ އިޙްސާސު ފުރަތަ ފަހަރަށް ލިބުނީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا 

ޙަމީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ. 

ހުރިހާ  ބާއްވަވާ  މިނިސްޓްރީން  ވަޑައިގަތުމާއެކު،  މަނިކުފާނު  އެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޙްތިފާލުތަކަކަށް  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުންތަކަކަށާއި 

ދަޢުވަތު ލިބެމުން ދިޔައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ނުފެނިއްޖެ ނަމަ ދަޢުވަތު ނުލިބޭތޯ އައްސަވައި ، ދަޢުވަތު ފޮނުވުމުގައި 

ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރައްވައި ޖަވާބުދާރީ ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ. 

އިޙްތިފާލުތަކުގައި ވެސް މިނިސްޓްރީގެ  މިކަމާ ވިދިގެން މަޢުހަދުގެ 

އެ  ދިޔައެވެ. އެ މަނިކުފާނު  ފުޅައުވެ ޝާމިލުވެގެން  ބައިވެރިވުން 

މިނިސްޓްރީ ދޫކުރެއްވި ހިސާބުން މި ގާތްކަން އަނެއްކާ ވެސް ކުރީގެ 

ޢަހްދަށް އަނބުރާ ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

އެ މަނިކުފާނު މިނިސްޓްރީގައި ހޭދަ ކުރެއްވި މުއްދަތު ކުރު 

އެކަމަކު ޚިދްމަތް ބޮޑު ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި، މަޢުހަދުއްދިރާސާތިލް 

އިސްލާމިއްޔާއަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ އަރުތަތަކެއް ޙާޞިލު ކޮށްދެއްވާފައި 

ވެއެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން  މަޢުހަދުގައި އެތައް އައު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

ތަމްރީނު  ވެރިން  ރާއްޖެތެރޭގެ  ތެރޭގައި،  އޭގެ  ފެށުނެވެ.  ހިންގަން 

މުދައްރިސުން  ޤުރްއާން  މުދައްރިސުންނާއި  އިސްލާމު  ކުރުމާއި، 

ޕްރޮގްރާމްތައް ފުޅައުވެގެން ދިޔުން ހިމެނެއެވެ.  ތަމްރީނު ކުރުމުގެ 

މަޢުހަދަށް އެ ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ތަނުގެ ދަތިކަމާއި ޢިމާރާތުގެ 

މަޢުހަދުން ސާނަވީ ނިންމައި މަތީ ތަޢުލީމަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުން 

ކޮޅަކާއެކު އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު
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އެ  ރާއްވަވައި،  މަޝްރޫޢެއް  ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި  މަސްއަލަ 

މަޝްރޫޢު ފަށްޓަވައި ދެއްވިއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މަޢުހަދަށް، 

ނަމާދު ކުރާނެ މުޞައްލަތަކާއި،  18 ކްލާސް ރޫމާއި ، ލައިބްރަރީއެއް 

ހަދާނެ ޖާގައަކާއި،  އޮފީސް ޖާގައެއް  ތަނަވަސް ވެގެން ދިޔައެވެ. 

އަލްމަޣްފޫރު ލަހޫ ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ 

ތަޢުލީމާއި،  އިސްލާމީ  ރާއްޖޭގައި  އެކު،  ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ 

އިސްލާމީ ހޭލުންތެރި ކަމާއި، އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ މަތިވެރި އަގުތައް 

ހިތްތަކުގައި  މުދައްރިސުންގެ  ދަރިވަރުންނާއި  މުޖްތަމަޢުގައްޔާއި 

އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި އަލަށް އެތައް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ފެށްޓެވިއެވެ.

ދަރިވަރުންގެ މަސްއަލަތައް ޙައްލު ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އެ މަނިކުފާނު 

ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތެއް ދެއްވިއެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ކުޑަކުޑަ އެންމެ 

ޙާދިސާއެއް ދަންނަވައިލާނަމެވެ. އާދެ! ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ގްރޭޑް 

ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްޖާގެ  އެ  ގޮތުން  ބެހޭ  ކުއްޖަކާ  އުޅުނު  ގައި   5

އޮނަރަބްލް ޙަމީދުގެ އަރިހަށް ދިޔައެވެ. މި ބެލެނިވެރިޔާ ދިޔައީ އޭނާގެ 

މި އަންހެން ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ދާއިރު ދިގު ހަރުވާޅެއް ލައިގެން 

ދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާތޯއެވެ. މިއީ ޔުނިފޯމާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާތީ 

ލައްވަން  ހަރުވާޅު  ކުއްޖާ  މި  ނުދީފައެވެ.  ހުއްދަ  ވަނީ  ސްކޫލުން 

ބޭނުންވީ ނަމާދު ވަގުތުގައި ނަމާދު ކުރަން ބޭނުންވާތީއެވެ. އޮނަރަބްލް 

ޙަމީދު އެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ވަގުތުން އެކަން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައި، 

އެހެން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ބަސްފުޅުތަކެއް  ހިތްވަރުދެއްވުމުގެ  ކަމަށް  އެ 

ބެލެނިވެރިން ވެސް މި ގޮތަށް ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭނެ 

ނަމަ މުޖްތަމަޢު އިޞްލާޙުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ން ވު އް ން ދެ ކަ ސް ށް އި މަ ރު ރު ކު ތު ން އި ކަ ރި ތެ ން ލު ނީ ހޭ ދީ

އަލްމަޣްފޫރު ލަހޫ ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް 

ޤައްޔޫމުގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުގައި ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއެއް ބެލެހެއްޓެވި 

ކަމުގައި ވިޔަސް ، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިން ފެތުރުއްވުމަށް 

ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުރްޝިދެކެވެ.

އަލްމަޣްފޫރު ލަހޫ އަބްދުهللا ޙަމީދު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަމާ 

އިސްވެރިންނާ  ދާއިރާގެ  މިނސްޓްރީ  އެކު،  ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ 

ކޮންމެ  އެސެމްބްލީގައި  މަދްރަސާތަކުގެ  ކުރައްވައި،  މަޝްވަރާ 

ދުވަހަކުވެސް ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެއް އިއްވުމަށް އެންގެވިއެވެ. މި 

ނަސޭޙަތްކޮޅުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި، ބޮޑެތި މީހުންނަށް 

ގައިގައި  ދަރިވަރުންގެ  ކަމަށާއި،  މުހިންމު  ކުރުމުގެ  އިޙްތިރާމު 

އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތައް އަށަގެންނެވުމަށް  ސަމާލުކަން ދިނުމަށް 

އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މަދުރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް 

މަނިކުފާނު  އެ  ޕްރޮގްރާމެއް  ދިނުމުގެ  ނަސޭޙަތް  ދީނީ  އަމާޒުކޮށް 

ތިއްބެވި  ޕްރޮގްރާމުގައި، އޭރު ރާއްޖޭގައި  ފެށްޓެވިއެވެ. މި  އަލަށް 

ނަސޭޙަތުގެ  މި  ކުރެއްވިއެވެ.  ބައިވެރި  ޢިލްމުވެރިން  ދީނީ  ހުރިހާ 

ޖަލްސާތަކުގައި ޚުދު އެ މަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި 

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ވެރީންނާއި މާލޭގެ މަދްރަސާތަކުގެ 

ނާޒިރުން ބައިވެރިވުން މަޖްބޫރުކަމެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސެވިއެވެ. މި 

ޖަލްސާތަކުގައި ޢިލްމުވެރިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު 

ކަނޑައަޅުއްވާ ތަފާތު މައިގަނޑު ނަންތަކަކަށެވެ. މި ވާހަކަފުޅުތައް 

މަދްރަސާތަކަށާއި  ރާއްޖެތެރޭގެ  މާލެއާއި  ކުރައްވައި  ޝާއިޢު 

ތަޤްރީރުތައް ޝާއިޢު  މި  ވެއެވެ.  ފޮނުއްވައިފައި  ލައިބްރަރީތަކަށް 

ކުރައްވާފައި ވަނީ “ ދީނީ ތަޤްރީރު ” އެވެ، ކިޔާ ލުއި ފޮތެއްގެ 

ސިފައިގައެވެ. އަލްމަޣްފޫރު ލަހޫ ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ 

މަތިން މި ފޮތުގެ ލޭއައުޓް ހެދީ މަޢުހަދުން ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަލްފަޤީދު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަމުގައި 

ގާތުން  ކަންތައްތައް  މަދުރަސާތަކުގެ  ރާއްޖެތެރޭގެ  އިރު  ހުންނެވި 

ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެތެރެއަށް ވަރަށް  ގިނައިން ދަތުރުފުޅުތައް 

ކުރެއްވިއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ދަތުރުފުޅެއްގައި މަޝްހޫރު ޤާރީއަކާއި 

ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ގެންދެވިއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ހުރިހާ ޤާރީންނަކީ 

މަޢުހަދުގެ މުދައްރިސުން ކަމުގައި ވާތީ އެ މަނިކުފާނުގެ މި ކަމުގައި 

މަޢުހަދުގެ އެހީ ހޯއްދެވިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުރި ތަނަކަށް 

ރައީސް މައުމޫން މަޢުހަދަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގެ ތެރެއިން . . .
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މަޢުހަދު ވިޔަސް އަޅުގަނޑާ މަޝްވަރާ ނުކުރައްވައި މި ކަމުގައި ގޮތެއް 

ނިންމަވައިފައެއް ނުވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް މަޢުހަދުގެ ދަރިވަރުން 

ވެސް ގެންދަވާފައި ވެއެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި 

ރަނގަޅު ވާދަވެރިކަމެއް އުފެދުނެވެ. މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި ދަތުރެއް 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ ވާދަވެރިކަމެވެ.  މިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކިޔަވާ މީހުން   ޤުރްއާން ރީތިކޮށް  އެނގެނީ އެ މަނިކުފާނު ކީރިތި 

އުފެއްދެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވައި، އެ މަސައްކަތް 

ކުރާ މީހުންނަށާއި ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވި ކަމެވެ.

ތް ރާ ބާ ގެ މު މު ވު ޔެ ން ކި އާ ރް ގެ ޤު ން ދީ ކު ޑަ ކު

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި 

ވިދިގެން  އުފެއްދެވުމާ  އިސްލާމިއްޔާ  މަޢުހަދުއްދިރާސާތިލް 

ހިތުދަސްކޮށް  ކިޔަވައިދިނުމާއި  ޤުރްއާން  ކީރިތި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ޤުރްއާނަށް  ކީރިތި  ފެށިފައެވެ.  ވަނީ  މަޝްރޫޢުތައް  ދިނުމުގެ 

މީހުން  ކިޔަވާ  ޤުރްއާން  ހެޔޮކޮށް   ރީތިކޮށް  ލޯބިޖެއްސުމަށާއި، 

ކުދިން  މުބާރާތްތަކަށް  ޤުރްއާން  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  އުފެއްދުމަށާއި، 

ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ 

މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ފެށުނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު މި މުބާރާތް ރޭވިފައި 

އޮތް ގޮތުން މަދުރަސާތަކުގެ ކުޑަ ކުދީންނަށް މި މުބާރާތުގައި ވާދައެއް 

އެޑިޔުކޭޝަން  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  ލަހޫ  އަލްމަޣްފޫރު  ނުކުރެވެއެވެ. 

މިނިސްޓަރުކަމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުން އެ މަނިކުފާނު ކުޑަކުދީންނަށް 

ކުޑަކުދިންގެ  ކުރެއްވިއެވެ.  ފަރުމާ  މުބާރާތެއް  ޤުރްއާން  ޚާއްޞަ 

ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަމުގައި އެ މަނިކުފާނު މި ފެށްޓެވި މުބާރާތަށް 

މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ވަރަށް ހޫނު ތަރުޙީބެއް ލިބުނެވެ. 

އެ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދު ކުރަމުން އައިކަމެއް ޙަޤީޤަތަކަށް 

ފަންނީ  ހުރިހާ  ހިންގުމުގެ  މުބާރާތް  މި  މަނިކުފާނު  އެ  ވީތީއެވެ. 

ކަން  މި  ކަމުން،  މަޢުހަދަށް  ކުރެއްވީ  ޙަވާލު  މަސައްކަތްތަކެއް 

ވެގެން ދިޔައީ މަޢުހަދަށް ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމަކަށެވެ. ޙާޞިލު 

ކުރެވުނު އައު އަރުތައަކަށެވެ. މި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަލިފުން 

ޔާއަށް އެ މަނިކުފާނު ބައްލަވައި އިޝްރާފު ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. މި 

ކަމުގެ ސަބަބުން މި މުބާރާތް ޤައުމީ މުބާރާތަށް ވުރެ މާ ރަނގަޅަށް 

އިންތިޒާމު ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ހުރިހާ ތާރީފެއް ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ޚުދު މިނިސްޓަރ ޙަމީދަށެވެ. 

ށް އަ ރެ ޖެ ތެ އް ން ރާ ރު ކު ޔާ ޙް ސް އި ން މަ މަޟާ ރަ

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ 

އިސްނަންގަވައިގެން،  މަނިކުފާނު  އެ  ފަހު،  ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް 

ސީދާ  ހަށިކޮޅު  ހިތްޕުޅާއި  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ކަމުގައި  އެ  އަދި 

ބައިވެރިކުރައްވައިގެން ހިންގަވަން ފެށްޓެވި އެއް ކަމަކީ ރަމަޟާން 

މަސް އިޙްޔާކުރުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު މުއްސަނދި ކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

ރައީސް މައުމޫން މިޞްރާއި ކުވައިތު ފަދަ ޤައުމުތަކުން ވާޢިޡުންނާއި 

ޤާރީން ގެންނެވިއެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ 

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން އޭރު އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

ދަށުގައެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދާ  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

ޕްރޮގްރާމު ރާއްޖެތެރެއަށް ތަޢާރުފު  ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު މި 

ކޮށްދެއްވިއެވެ. މާލޭގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ދަތި ނުވާ ގޮތަށް ރާއްވަވައިގެން 

ބައެއް ވާޢިޡުންނާއި ބައެއް ޤާރީން އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުއްވަން ފެށްޓެވިއެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމަށް އަތޮޅުތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބުނެވެ. މި 

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ 

ހުރި  އެބޭފުޅުންގެ  ކަމުގައި  އެ  ގޮތާއި،  ވިދާޅުވާ  ކިޔަވާ  ގޮތާއި، 

އުފުއްލަވާ  ސަރުކާރުން  އިތުރަށް  ދިޔުމުގެ  ހާމަވެގެން  ޤާބިލުކަން 

މިކަން  ކުރެވުނެވެ.  ތަޞައްވުރު  ރައްޔިތުންނަށް  ޢާއްމު  ބުރަތައް 

ގާތުން ފެނުނެވެ.

ސް  ބި ބަ ރަ ށް ޢަ އަ ރެ ތެ ޖެ އް ރާ

އެޑިޔުކޭޝަން  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އޮނަރަބްލް  ވެސް  މިއީ 

ފެށްޓެވި  އަލަށް  ފަހު  ވެވަޑައިގަތުމަށް  ޙަވާލު  މިނިސްޓްރީއާ 

މަސައްކަތްޕުޅެކެވެ. މަޢުހަދާއި ޢަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާ 

ދެއްވާ  ފޮނުއްވައި  ރާއްޖެ  ޖާމިޢުލްއަޒްހަރުން  ދިނުމަށްޓަކައި 

މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މުދައްރިސުން ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ 

ތަޢުލީމީ މަރްކަޒުތަކަށް ފޮނުއްވައިގެން އެ މަނިކުފާނު  ރާއްޖެތެރޭގައި 

މަސައްކަތްތަކެއް  ބުރަ  ވަރަށް  ފެތުރުއްވުމަށްޓަކައި  ޢަރަބިބަސް 
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މީހަކީ  ޖެހޭ  ކުރަން  ފާހަގަ  ކަމާއެކު  ޝުކުރުވެރި  ކުރެއްވިކަން 

ޢަރަބި  ކުރައްވާ  މެދުވެރި  މަޢުހަދު  ދެކެމެވެ.  ކަމަށް  އަޅުގަނޑު 

މަންހަޖަށް  މި  އެކުލަވައިލައްވައި،  މަންހަޖެއް  ދޭނެ  ކިޔަވާ  ބަސް 

ގެންނަވައި،  ރާއްޖެ  މިޞްރުން  ފޮތްތައް  ޓެކްސްޓް  ބޭނުންވާ 

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ދާން ޤަބޫލުވާ މިޞްރު މުދައްރިސުންނަށް 

އިތުރު އެލަވަންސެއް ދެއްވައިގެން މި މަޝްރޫޢު މަޑުމަޑުން ކުރިއަށް 

ގެންދެވުމަށް އަޒުމު ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. މި ގޮތުން ސ.ހިތަދޫގައްޔާއި، 

ހއ. ހޯރަފުށީގައްޔާއި، ޅ. ނައިފަރުގައްޔާއި، ތ. ތިމަފުށީގައްޔާއި، 

ގދ. ތިނަދޫގައި މި މަޝްރޫޢު ހިންގުނެވެ.  އެ މަނިކުފާނަށް ފަހު މި 

މަޝްރޫޢު ހުލިވެގެން ދިޔައީ އެ މަނިކުފާނު ދެއްވި އަހައްމިއްޔަތާއި 

ތަރްޙީބު މި ކަމަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޮނަރަބްލް ޙަމީދަކީ 

ދެނެވަޑައިގަންނަވާ  ބަސް  އެ  ލޯބިކުރެއްވި،  ބަހަށްވަރަށް  ޢަރަބި 

ބޭފުޅެކެވެ. އިޝްތިރާކު ދެއްވައިގެން ޢަރަބި ބައެއް މަޖައްލާތަކާއި 

ނޫސްތައް ގެންނަވައި، ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް މުޠާލަޢާ ކުރައްވަމުން 

ގެންދެވި އަބަދުވެސް އަދާހަމައިގައި އުޅުއްވި ތަޢުލީމުޔާފުތާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ސް އީ ގެ ރަ ހު ލީ ޖި ޔާ މަ އް ލި އް ކު

އަލްމަޣްފޫރު ލަހޫ ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން 

އެހެން މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނު 

މަޢުހަދާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފޭވެ ދުރަށް ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. 

ރާއްޖެތެރެއަށް  އިރު   ހުންނެވި  ވަޒީރުކަމުގައި  ރާއްޖެތެރޭގެ 

އެ  ގެންދަވައި  ޤާރީން  މަޢުހަދުގެ  ދަތުރުފުޅުތަކުގައި  ކުރައްވާ 

ގެންދެވިއެވެ.  ކޮށްދެއްވަމުން  ތަޢާރުފު  ރާއްޖެތެރެއަށް  ބޭފުޅުން 

ރާއްޖެތެރެއަށް އަޅުގަނޑަށް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ އެ މަނިކުފާނުގެ 

ހެޔޮފުޅުކަމުންނެވެ. އޮނަރަބްލް ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

އަތޮޅަކަށް އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ދެވިފައެވެ. 

1 މުޙައްރަމު 1425ގައި، ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

މަޢުހަދުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ  މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކަށް 

ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް  ނަން  އެތާނގެ  ކުރައްވައި  ބަދަލު 

ކުއްލިއްޔާގެ  ވިދިގެން   ކުރެއްވުމާ  ބަދަލު  ނަމަށް  އިސްލާމިއްޔާގެ 

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި މަޖިލީހެއް ރައީސް މައުމޫން އުފެއްދެވިއެވެ. 

13 މެންބަރުންގެ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް، ރައީސް މައުމޫން 

އިސްކުރެއްވީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދެވެ. އޭރު އެ މަނިކުފާނަކީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ސީނިޔަރ މިނިސްޓަރެކެވެ. ކުއްލިއްޔާގެ 

ހެޔޮ  ޙަމީދުގެ  އަލްމަރްޙޫމު  ހިންގުމުގައި  ތަން  އެ  ޅަފަތުގައި 

ވިސްނުންފުޅާއި ޙިކުމަތުޢަމަލީ ވަރަށް އީޖާބީ ގޮތެއްގައި ކުއްލިއްޔާއަށް 

ލިބިފައިވާ ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ކުއްލިއްޔާގެ ޕްރޮގްރާމުތައް 

ފަރުމާ ކުރެވި ތަންފީޒު ކުރެވެމުން ދިޔައިރު އެ މަނިކުފާނުގެ އިރްޝާދު 

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުއްލިއްޔާއަށް ލިބުނެވެ. 

ން މު ން ނި

އަލްމަޣްފޫރު ލަހޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި  

ދިވެހިބަހަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ  ދާއިރާގައި ވެސް އުޅުމުގެ  ހެޔޮ 

ނަސީބު ލިބިފައިވާ ކަން އުފަލާ އެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެ 

ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހިތުން މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުނީ އެ 

މަނިކުފާނު ދެއްވި ހިތްވަރާއި ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއީ 

މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް އެ މަނިކުފާނު ދެއްވާ އިސްކަމުގެ މިސާލެކެވެ.    

ވަކި  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރްޙޫމް 

ވެވަޑައިގަތުމުން ފެންކަޅިވެ ހިތާމަ ކުރާނެ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހީންތަކެއް 

ތިބޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. މިއީ އިލާހީ ޤާނޫނެވެ. ދުނިޔެ ދުށް ކޮންމެ 

އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާނެއެވެ.  ވަކިވެގެން  ދުނިޔެއާ  އެއްޗެއް 

ޢިބްރަތް ޙާޞިލު ކުރުމެވެ. އަބަދަށައަބަދުގެ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވުމެވެ.

އަލްމަރްޙޫމު  އުއްމާ  ފަޤީދުލް  ދަނޑިވަޅުގައި  ހިތާމަވެރި  މި 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް ފުއްސެވުމާއި ރުއްސެވުން މިންވަރު 

ކުރައްވައި، ސުވަރުގޭގެ ފިރްދައުސުގެ ހިޔާވަހިކަން މިންވަރު ކުރެއްވުން 

އެދި އަރަހުށި މާތްهللاގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ . ފަޤީދުގެ 

ޢާއިލާގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް މާތް هللا، ކެތްތެރިކަމާއި ހެޔޮ ނަސީބު 

މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން! ِإنَّا لِلَّـِه َوِإنَّآ ِإلَْيِه راجعون. ■
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އަލްމަރްޙޫމް އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު
ޢަބްދުهللا ކަމާލުއްދީން، )ނ.ޢ.ޢ.ވ.(

އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ޢާއިލީ ތިމާގެ 

ފާޠިމަތު  ބުއްދިގޭ  އަލްމަރްހޫމާ  މަންމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތުން  ކަމުގެ 

ވަޙީދާގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަރަށް ތިމާގެ ބޭފުޅަކަށް ވީތީ އަޅުގަޑު ހަނދާން 

ހުންނަން ފެށީއްސުރެ ދެކިފަރިތަ، އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި ވަރަށް 

މަޤުބޫލު ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ދިވެހި މުދައްރިސް 

ވެސް މެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ދާއިރާގައި އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދާ އަޅުގަނޑާ 

ދެމެދު ގާތް ރަޙްމަތްތެރި ކަމަކާއި އެކުވެރިކަމެއް އުފެދިގެން އައީ 

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތެއް އުފެދިގެން އައި ދުވަސްވަރު 

ވައިޑް ބޮޑީ ޖެޓް އެއަރކްރާފްޓް ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ވަރުގެ ރަންވޭ 

ށް ސަރުކާރުން   1978 1976 ން  ހެއްދެވުމަށް  ހުޅުލޭގައި  އެއް 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ބިން  ހުޅުލޭގެ  ކުރުމާއި  ބޮޑު  ހުޅުލެ  ހިންގެވި 

ޙަވާލު  ސަރުކާރުން  މަސައްކަތް  އެ  ތެރެއިންނެވެ.  މަޝްރޫޢުގެ 

ދިޔަ  ދަށުން ހިނގަމުން  އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކުރެއްވީ 

ޕޯރޓް ކަމިޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ޑިޕާޓްމަންޓާއެވެ. އެ 

އެ  އަޅުގަނޑެވެ.  ހުރީ  ވެގެން  ޙަވާލު  އޭރު  ހިންގުމާ  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ދުވަސްވަރު އެއަރޕޯޓް އޮފީސް ހިންގެވީ އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދެވެ. އެއަރޕޯޓް އޮފީހަކީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހުގެ ދަށުން ހިނގަމުން ދިޔަ ތަނެކެވެ.

ޕޯރޓް ކަމިޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ 

މަސައްކަތްތައް އެ ދުވަސްވަރު ހިންގަމުން ގެންދެވުނީ އެއަރޕޯޓް އޮފީހާ 

ގުޅިގެން ވަރަށް އެކުވެރި އެއްބާރުލުމުގެ މާޙައުލެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން 

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދާ 

އެކީގައި ވަރަށް ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް 

ލިބުނެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ވެސް އެ ދުވަސްވަރު ގިނަ ވަގުތުތަކެއް 

ހުޅުލޭގައި ހޭދަ ކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް ވުމާއެކު، ރަސްމީ ވަގުތުތައް ނޫން 

ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ރަޙުމަތްތެރި ކަމުގެ މާހައުލެއްގައި އެ މަނިކުފާނާ 

އެކީ ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ.

1978 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 

އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާ ބެހޭ 

ދާއިރާ އާއި، ތަޢުލީމާ ބެހޭ ދާއިރާ އާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ދާއިރާގައި އިސް ރޯލުތަކެއް އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އިރު އަޅުގަނޑު 

މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީވެސް، އެ ދާއިރާތަކާ ވަރަށް ގުޅޭ ޕަބްލިކް 

ދާއިރާތަކުގައެވެ.  ފަދަ  ދަނޑުވެރިކަން  މަސްވެރިކަމާއި  ވާރކްސް، 

އަދި އެ މަނިކުފާނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އިރު އެ މަޖިލީސްތަކުގައި 

ވަޒީރުންގެ  ޙައިސިއްޔަތުންނާއި  މެންބަރެއްގެ  ކުރާ  ތަމްސީލް  މާލެ 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު
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މަޖިލީސްގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ.

އެހެންކަމުން، ފަންސާސް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމި 

އަޅުގަނޑަށް  ތެރެއިން  ކަމެއްގެ  ރަޙްމަތްތެރި  ކަމަކާއި  ގާތް  އޮތް 

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ ވަރަށް އާދަޔާ 

މަޤުބޫލު ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ  އަދި  ހަރުދަނާ،  ލާމަސީލު،  ޚިލާފު، 

ކަމުގައި  ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެއް  މޮޅު  މަނިކުފާނަކީ  އެ  ގޮތުގައެވެ. 

ވީނަމަވެސް ބަސްފުޅު މަދު، ވިސްނުންތެރި، ޢިލްމުވެރި ބޭފުޅެކެވެ. 

ކުރެވޭ  ވާހަކަ ނުވަތަ  ދެކެވޭ  ތަންތާގައި  އިންނަވާ  މަނިކުފާނު  އެ 

ބަޙުޘް ކިތަންމެ ހޫނުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެ ހޫނުގަނޑުގެ ތެރެއަށް 

ނަމަވެސް،  އެހެން  ނުދެކެމެވެ.  އަޅުގަނޑު  ތަނެއް  ވެދެވަޑައިގެން 

ވިސްނުންތެރިކަމާ  ވަރަށް  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވަންޖެހޭ  މަނިކުފާނު  އެ 

އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިކަން އޮތީ އަޅުގަނޑަށް 

ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މި ދެންނެވި ކަހަލަ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ބަޙުޘެއްގެ 

ތެރޭގައި އެހެން މީހަކު ސީދާ އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒު ކޮށްފައި އެއްޗެތި 

ބުނާ ފަހަރު ވެސް ކުޑަކޮށް ހިނިފުޅުވަޑުވާލުން ނޫން އިތުރު ކަމެއް 

ނުދެކެމެވެ.  އަޅުގަނޑު  ތަނެއް  ކުރެއްވި  ގޮތުން  ދެއްވުމުގެ  ރައްދު 

މީހަކާ މެދު ކުޑައިމީސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވި އަޑެއްވެސް އަޅުގަނޑު 

އަހާފައެއް ނެތެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރާއި ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ 

ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރްޙޫމް  އަޅުގަނޑަށް  ދައުރުގައި 

ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވީ އިރު، 

އަޅުގަނޑަށް އެ މަނިކުފާނު ފެނިފައިވަނީ އެ އިރަކު އޮތް ސަރުކާރެއްގެ 

މަޞްލަޙަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެއްލެވި، އަދި ސަރުކާރު ނަގަހައްޓަވާ 

ބޭފުޅެއްގެ  ވަފާތެރި  އިޚުލާޞްތެރި  ކުރެއްވި  މަސައްކަތް  ދެއްވަން 

ގޮތުގައެވެ. ގަޑިއަށް ކަމޭ ހިއްތެވި މުރާލި، އަދި ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. އެ އިރަކު އެމަނިކުފާނު ބެލެހެއްޓެވި ދާއިރާއެއްގެ ކަންކަން 

ގެންދެވި  ކުރައްވަމުން  މުޠާލިޔާ  ކުރައްވާ  ދިރާސާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގެން ހުންނަވައިގެން ކަންކަން 

ނިންމަވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ދަށުން 

ހިއްތެވި  ކަމޭ  އިހުސާސްތަކަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރި  މަސައްކަތް 

ރަނގަޅު ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބު ކުރައްވައިގެން 

މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައީ ސީރިއަސް ކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު، 

އެ ނޫން ގަޑިގަޑީގައި އެހެން މީހުންނާ އެއް ހަމައަކަށް ވަޑައިގެން 

އެހެން މީހުންނާ ރަޙްމަތްތެރިކަން އާލާ ކުރެއްވި ސަމާސާ މިޒާޖެއްގެ 

ވެރި ގާތް ރަޙްމަތްތެރި އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަޅުގަނޑު އެންމެ 

މެދު  ރަޙްމަތްތެރިންނާ  މީހުންނާ  ތިމާގެ  ސިފަފުޅަކީ  ކުރާ  ފާހަގަ 

ބޭފުޅުންނާ  ތިމާގެފުޅު  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ވަރެވެ.  ހީކުރެއްވި  ކަމޭ 

ދޭތެރެ  ގޭގެއަށް  އެކި  ބެއްލެވުމަށް  ޙާލު  ބޭފުޅުންގެ  ރަޙްމަތްތެރި 

ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ކުރެއްވިކަން  ޒިޔާރަތް  ދޭތެރެއިން 

ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ޙާލުކޮޅު 

ވެއްޖެނަމަ  ދުވަސް  ގިނަ  ވަޑައިނުގެންނެވޭތާ  ދެކެޥަޑައިގަންނަވަން 

ފޯނުން ވެސް ޙާލުކޮޅު ބައްލަވާކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވެއެވެ. 

އަދި ބައެއް ފަހަރު ފަހަރަށް ދަޢުވަތު ދެއްވައިގެން އެފަދަ ބޭފުޅުން 

ސައިފޮދަށް ގެންނަވައިގެންވެސް އެ ގުޅުންތައް ދަމަހައްޓަވަން ވަރަށް 

ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ވަރަށް  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރްޙޫމް 

ލާމަސީލް ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ.  ވެރި  އަޚުލާޤެއްގެ  ޚިލާފު  އާދަޔާ 

އެ މަނިކުފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން އަޅުގަޑުމެން މިސާލު ނަގަންވީ ގިނަ 

ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކުރަމެވެ. 

އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅަށް ރަޙުމަތް ލައްވާ ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސް 

މިންވަރުކޮށް ދެއްވުން އެދި މާތް هللا ރަސްކަންފުޅުގައި އަޅުގަނޑު 

ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.■

ޢަބްދުهللا ޙަމީދާއި، ބައްޕާފުޅު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ސީދީއާއި ޙަމީދުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން 

ޙަމްދޫން ޙަމީދު 
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އަލްމަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ. . .
އިބްރާހީމް ރަޝާދު، މއ. އަލިތަރި

ވި  އް ދެ ސް ނެ ގެ ކު  އެ މާ ކަ ޒާ ތާ އް  ތަ ރު ބަ ޚަ ގެ  ތީ މަ ރު އި ދު މެ

. ވެ ކެ އެ ރި ތެ ން ޔު ލި

މަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަޅުގަނޑަށް ތަޢާރަފުވީ 

1970 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. އެއީ އަލް މަރުޙޫމް އަލްފާޟިލް 

ހުރި  އަޅުގަނޑު  މާދޫގޭގައި  ހެންވޭރު  އަރިހުގައި  އަޙްމަދުގެ  ޢަލީ 

އަޙްމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް  ދުވަސްވަރު  އެ  ދުވަސްވަރުގައެވެ. 

ނޫހަށް  އެ  ނެރުއްވިއެވެ.  ނޫހެއް  ދުވަހު  ކިޔާ  ދުވަސްވަރު”  “މި 

މަރުޙޫމް  ބޭފުޅަކީ  ލިޔުއްވި  ތާޒާކަމާއެކު  ޚަބަރުތައް  މެދުއިރުމަތީގެ 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދެވެ.

ކު  އެ މާ ކަ ލި ރާ އި މު ގަ ތު ކަ އް ގެ މަސަ މު ރު ކު ޑު ޓު ބޮ ރޕޯ އަ ލޭ އެ ޅު ހު

. ވެ ކެ ޅެ ފު ވި ބޭ އް ރެ ތް ކު ކަ އް ސަ މަ

އެއީ 1970 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅެވެ. މަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި އެއަރޕޯޓް އޮފީހުގައި  ސެކްރެޓަރީއެއްގެ 

އަޅުގަނޑަށް  ފުރުޞަތު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ޙައިސިއްޔަތުން 

ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު މާލެއިން ހުޅުލެއަށް ވަޑައިގެން ހުޅުލޭގައި 

ހުންނަ އެއަރޕޯޓް އޮފީހުގައާއި ރަންވޭ މަތީގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް 

ހިންގެވުމުގައި، އަތްވާއި ވާރޭގައި، މުރާލިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި 

ބޭފުޅެކެވެ.

ނަ  ގު ނަ ގި ނު  ހަ ނު ށް  މަ ވު އް ރެ ކު ޤީ  އް ރަ ތަ ރެ  ތެ ޖެ އް ރާ

. ވެ ކެ ޅެ ފު ވި ބޭ އް ރެ އް ކު ކެ ތަ ތް ކަ އް ސަ މަ

1979 ން 1997 ށް ރާއްޖެތެރެއާ ބެހޭ ދާއިރާގައި، މަރުޙޫމް 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެޑްވައިޒަރީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޓޯލްސް  ލިބިފައިވެއެވެ.  އަޅުގަނޑަށް 

ބޯޑެއް، އެ ބޯޑުގައި ސަރުކާރުގެ މުހިންމު މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބޭފުޅުން 

ކުރެއްވުމަށް  ތަރައްޤީ  ރާއްޖެތެރެ  އުފައްދަވައިގެން  ގޮތަށް  ހިމެނޭ 

މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ރާއްޖެތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުން 

ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  އެ  ދެނެގަނެ  މައްސަލަތައް  ހުރި 

އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކާ މެދު ބޯޑު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ޅ އަތޮޅު އަތޮޅުވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރުގެ 

ފޮޓޯއެއް. )24 މާރޗު 1958 - 19 މާރޗު 1960 އަށް(

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު “ހުވަނދު” މަޖައްލާ ނެރެދެއްވަނީ
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ރާއްޖެތެރޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި 

ވެއެވެ.

ވި  ގެ ން ހި ވާ  ވަ އް ރާ އް  ތަ ން ވު ލު ދަ އް ބަ ގެ  ން ރި ވެ ޅު ތޮ އަ

. ވެ ކެ ޅެ ފު ބޭ

މިއީވެސް ރާއްޖެތެރޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި 

މުހިންމު މަސައްކަތްޕުޅެކެވެ. ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު، ފުރަތަމަ 

މާލޭގައި، ދެން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އަތޮޅެއްގައި، ދެން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ 

އަތޮޅެއްގައި މި ފަދަ ތަރުތީބަކުން އަތޮޅުވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް 

ބާއްވަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަތޮޅު އަތޮޅުގެ 

އަތޮޅުވެރިންނާއި ރާއްޖެތެރެ އާއި ސީދާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ 

ތަފާތު  ހުރި  އަތޮޅުތަކުގައި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.  ވެރިން 

މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވި 

ގޮތްތަކެއް  މެދު  ފިޔަވަޅުތަކާ  އެޅިދާނެ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަންކަން 

ކަނޑައަޅައި، ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިވެއެވެ.

ވި  އް ރެ އް ކު ކެ ތަ ތް ކަ އް ސަ ނަ މަ ގު ނަ ށް ގި މަ ރު ކު ނާ ން ބި ހު މީ

. ވެ ކެ ޅެ ފު ބޭ

މަނިކުފާނު  އެ  ކުރެއްވުމަށް  ތަރައްޤީ  ރާއްޖެތެރެ  މިއީވެސް 

ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅެކެވެ. “ރާއްޖެތެރޭގެ ވެރިން ތަމްރީނު ކުރާ 

ކޯސް” މި ނަމުގައި ކޯސްތަކެއް ހިންގަވައިގެން ރާއްޖެތެރޭގެ ހުރިހާ 

ރަށެއްގެ ވެރިން، އެކި ފަހަރު މަތިން ބައިބަޔަށް މާލެ ގެންނަވައިގެން 

ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގަވާފައި ވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް 

އަތޮޅުވެރިން ތަމްރީނު ކުރާ ކޯސްތަކެއްވެސް ސީދާ އަތޮޅުވެރިންގެ، 

މަރުޙޫމް  ހިންގަވާފައިވެއެވެ.  އިތުރުކުރުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސް 

ބޭފުޅުންނާއި، ރަށްރަށުގެ ވެރިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފުރުޞަތުތަކުގައި، 

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުއްވައިގެން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް 

ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

. ވެ ކެ ޅެ ފު ލި ބޭ ރާ ރި މު ތެ ން ގު ން ހި

މަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ހިނގުންތެރި މުރާލި 

ބޭފުޅެކެވެ. މިހެން މި ދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާއި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މިނިސްޓަރުކަން 

ބުރަ  ހިންގެވުމުގެ  ދާއިރާތައް  ބައެއް  އެހެން  ތަފާތު  ކުރައްވަމުން 

މަސައްކަތްވެސް އެކުއެކުގައި ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި ރާއްޖެތެރޭގެ 

ރަށްރަށުގެ ޢާންމު ޙާލަތާއި ރާއްޖެތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން 

ގެންދަވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބައްލަވައި އިސްލާޙީ 

ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް މޫސުމަކަށް ބެއްލެވުމެއް ނެތި މުރާލިކަމާއެކު 

ރަށްރަށަށް ގިނަގިނައިން ދަތުރުކުރައްވައިފައި ވެއެވެ.

. ވެ ކެ ޅެ ފު ވި ބޭ ޓެ އް ހެ އް ބެ މެ ޅު ތް ގު ކު ގާ ނާ އެ ން ފު ޒަ އް ވަ މު

މަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަރިހުގައި މަސައްކަތް 

ގާތް  އެކު  މުވައްޒަފުންނާ  ވެރިންނާއި  ފެންވަރުގެ  އެކި  ކުރެއްވި 

ގުޅުމެއް ބެހެއްޓެވިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ބޭބޭފުޅުން 

ޓީމްވާރކް  ބަދަލުގައި  ވެެވަޑައިގެންނެވުމުގެ  ވަކިވަކި  ބައިބައިވެ 

ހަރުދަނާވެ ބަދަހިވެފައި ވެއެވެ.

. ވެ ކެ ޅެ ފު ރި ބޭ ވެ ދު ރި ތެ ތެ ލާޞް ޚް ށް އި ރަ ށް ވަ ނަ ން ރި ވެ

ކިލެގެފާނުގެ  ރަންނަބަނޑޭރި  ނާޞިރު  އިބްރާހީމް  މަރުޙޫމް 

ވެރިކަމުގައި، އެއަރޕޯޓް އޮފީހުގައި މަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا 

އަޅުގަނޑަށް  ފުރުސަތު  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  އަރިހުގައި  ޙަމީދު 

ލިބިފައިވާތީއާއި އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި، 

މަރުޙޫމް  އަހަރު   18 ގާތްގަނޑަކަށް  ދާއިރާގައި  ބެހޭ  ރާއްޖެތެރެއާ 

ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  އަރިހުގައި  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

ފުރުސަތު އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާތީވެ މަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا 

ޙަމީދަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރީންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ތެދުވެރި 

ބޭފުޅެއް ކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އަޅުގަނޑު އެދެނީ މާތް މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް 

މާތް هللا މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން!  ■
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ޙަމީދުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތުން ބައެއް

އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ހއ. އުތީމު

މީހުންތައް  ދޫކޮށް  ތިބާ  ވީނަމަ  މީހަކަށް  ހަރުކަށި  ތިބާއީ 

އަލްއުސްތާޛު  އޮނަރަބްލް  ނެތެވެ.  ޝައްކެއް  ހިނގައްޖައީހެވެ. 

ވަކިވެވަޑައިގަތުމާ  ފަހުގެ  އެންމެ  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރުޙޫމް 

ރަޙްމަތްތެރިން  ރައްޓެހިންނާއި  ވަށައިގެން  އެމަނިކުފާނުގެ  ހަމައަށް 

ތިބީ، ޙަމީދަކީ ހަރުކަށި ބޭފުޅަކަށް ނުވީތީއެވެ. 

މަރުޙޫމް ޙަމީދު އަޅުގަނޑަށް ތަޢާރުފުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑަށް 

ލިބުނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮޅެކެވެ. 

ދަނޑިވަޅަކީ ވުޒާރާތުއް ދާޚިލިއްޔާގެ ސެކްރެޓެރީ ކަމުން ސަރުކާރުގެ 

މަރުޙޫމް  ދަނޑިވަޅެވެ.  ކުރެއްވި  ބަދަލު  ޙަމީދު  މަޤާމަކަށް  އެހެން 

ވަރަށް  ކޮޅެކެވެ.  މުއައްޒަފުން  އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރި  ޙަމީދުގެ 

އާދައިގެ ފެންވަރެއްގެ މުއައްޒަފުން ކޮޅެކެވެ. އެ މީހުން ތިބީ ވަރަށް 

ދެރަވެފައެވެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަ ބައެކެވެ. ހިސާބަކަށް ވާހަކަދައްކައިލާ 

ކަންތައްތައް  އޭރުވެސް  ބައެކެވެ.  ރައްޓެހިވެސް  ފެންވަރުގެ  އުޅޭ 

ދަށުން  ޝައުޤުވެރިކަމުގެ  ހުންނަ  އަޅުގަނޑުގެ  އޮޅުންފިލުވުމަށް 

މަޤާމަށް  އެ  ބަދަލުގައި  ޙަމީދުގެ  ބަދަލުވިއަސް  ޙަމީދު  އަހާލީމެވެ. 

އެހެން ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވާނެ ނޫންހޭ؟ އެހެންވީމާ އެއީ ދެރަވާވަރުގެ 

ކަމެއްހޭ؟ ވަރަށް ފަސޭހައިން އެ މީހުން ޖަވާބު ދިނެވެ. ކޮންމެވެސް 

މީހަކު އަންނާނެކަން އަހަރެމެންނަށްވެސް އެނގެއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް 

އަހަރެމެންވެސް  ހިނގައްޖެއެވެ.  ތިބެފައި  މީހުން  މަޤާމުގައި  އެ 

ނޫޅެމެވެ.  ދެރަވެގެނެއްވެސް  ނަހަދަމެވެ.  ބޮޑުކަމަކަށް  މާ  އެކަން 

އެ ކަމަކު ޙަމީދު ބަދަލުވީމާ ދެރަވަނީ ދެން އެ ކަހަލަ މީހަކު ހަމަ 

ނުލިބޭނެއަތީއެވެ. މިބުނި ވާހަކައަކުން ކަންހުރި ނެތްގޮތް ބަލާލާ ހިތް 

ބޮޑުވިއެވެ. ސުވާލު ޖަވާބު ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. 

ވަރަށް  ޙަމީދަކީ  ގެންދިއައެވެ.  ކިޔައިދެމުން  މީހުން  އެ 

ރަނގަޅު ބޭފުޅެކެވެ. އަހަރެމެންނަކީ ވަރަށް އާދައިގެ މީހުންނީމުއެވެ. 

ޤަބޫލުފުޅު  ޙަމީދު  މީހުންކަން  އަހަރެމެންނަކީވެސް  ކަމަކު  އެ 

އެކަމެއް  ކުރައްވާނީވެސް  އަމުރެއް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކުރައްވައެވެ. 

އަހަރެމެން ކުރާ ހިތްވާ ގޮތަށެވެ. އެހެން ބައެއް މީހުން އަމުރުކުރީމާ 

ތުންފިއްތާލަންޖެހެއެވެ. ކަންތައް ކުރާނީ ނުރުހުމުގައި ތިބެގެންނެވެ. 

ޙަމީދަށް ދުވަހަކުވެސް އެހެންވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ދޫދެއްވައެވެ. ގަވާއިދާ 

ދެއްވައެވެ.  ލުއެއް  އޮންނަހާ  ދެއްވެން  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

އަހަރެމެންނާ ޙަވާލު ކުރައްވާ ކަންތައް ބަރާބަރަށް ނިންމީމާ ދެން 

އިތުރު އުނދަގުލެއް ނުޖައްސަވާނެއެވެ.

“އިސްކޮޅުން”  ކުޑައިރެވެ.  ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަނޑުވެސް  އެއީ 

ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވީ ފަހުން އެ ދުވަހު އެ މީހުން ދެއްކި ވާހަކައިގެ ތެދުކަން 

އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއިން ޤަބޫލު ކުރެވުނެވެ. މާ ދާއިރާ ފުޅާކޮންނެވެ. 

ޙަމީދަކީ ޙަމީދުގެ ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މުއައްޒަފުންނަށާ އެ 

މަނިކުފާނު އެ ވަގުތުތަކު އެ ހުންނެވި ދާއިރާއަކުން ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭ 

ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން ދެއްވި ވެރިއެކެވެ. 

ރައްޓެހިންގެ  ކިޔައިދިން  ވާހަކަ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮންމެއަކަސް 

އެ ފަރުދާ މާޒީއަށް ގޮސް ގެއްލިއްޖެއެވެ. ދެން ފެނުނީ ހުޅުލޭގައި 

ދިވެހީންގެ އަމިއްލަ އެއަރޕޯޓެއް ހެދުމަށް ދިވެހީން މަސައްކަތްކުރި 

މަސައްކަތް  މަސައްކަތެކެވެ.  ބުރަ  އެއީ  ދުވަސްވަރެވެ.  ފޯރިގަދަ 

ރާވަންޖެހެއެވެ.  ރޭވުންތަކެއް  ވިސްނައި  ކުރިއަށް  ބަޔަކު  ހިންގާ 

ބެލުންތަކެއް ބަލަންޖެހެއެވެ. މިޒާޖާ ފެންވަރު ވަރަށް ތަފާތު އެތައް 

މީނާއަށް  ގޮތް  ރަނގަޅުވާ  އޭނާއަށް  މެދުގައެވެ.  ބައެއްގެ  ސަތޭކަ 

ގޯސްވާ ކިތަންމެ ކަމެކެވެ. ކިތަންމެ ބައެކެވެ. މިފަދަ ވެށްޓެއްގައި 

މި ބުރަ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެން 

ބައެއް  ޙަމީދެވެ.  މަރްޙޫމް  ބޭފުޅަކީ  އެއް  އިސް  އެންމެ  ހުންނެވި 

ދުވަހު ސައުވީސް ގަޑިއިރު ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ހިނގަމުން 

ނިމޭ  މަސައްކަތް  ރޭގަނޑު  އޮތީ  ހީވެފައި  އަޅުގަނޑަށް  ދިޔައެވެ. 

ދަމަކުން  ނިންމާފައި ކޮންމެ ރެއަކު ޙަމީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާ 
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ކަމަށެވެ. ފަހަރުގައި ބައެއް ރޭރޭ ހުޅުލޭގައި މަޑުކުރައްވައިފައިވެސް 

އޮވެދާނެއެވެ. އެ ކަން އަޅުގަނޑަކަށް ކަށަވަރެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑަށް 

ކަށަވަރު ކަމަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތަށްވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ 

އިރު އަރަނީ ޙަމީދަށް ކަމެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުން 

އަކަސް  ކޮންމެ  ކަމެވެ.  ޙަމީދަށް  އޮއްސެނީ  އިރު  ފަހުން  އެންމެ 

އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތަށް އިރުއޮއްސިއްޖެއެވެ. 

ދެން އިރުއެރީ ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތާއި ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ އިރު މެދު 

ޖެހުނު ދުވަހަށެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި އޮތް މަރްޙޫމް ވެލާނާގޭ 

ބަދަލުވެ  ސަރުކާރު  އެ  ނިންމަވާ  ވެރިކަން  ނާޞިރުގެ  އިބްރާހީމް 

އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކަމަށް އިންތިޚާބުވެ އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއް އުފަންވި ދުވަހަށެވެ. 

މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކެބިނެޓްގައި މަރްޙޫމް ޙަމީދު 

މިނިސްޓަރެއްގެ  ޒިންމާގައި  ނަމަވެސް  ނުގަނެއެވެ.  ހިމެނިވަޑައެއް 

ވާޖިބެއް އަދާކުރައްވަން ޙަމީދަށް ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް 

ދުވަސްކޮޅެއްގެ  ގޮތުގައެވެ.  ނައިބެއްގެ  އެފެއާޒްގެ  ޕްރޮވިންޝަލް 

ފަހުން މިނިސްޓަރުކަމަށް ބަދަލުވެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ. 

އަދި ޕްރޮވިންޝަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮޕް 

އެ  ދެން  ބަދަލުވިއެވެ.  ނަމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  އެޓޮލްސް 

މަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް 

އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެ ނަންފުޅުގައެވެ. 

ގެ  ޖޭ އް ރާ މް  ޔޫ އް ޤަ ލް ދު ބް ޢަ މޫން  އު މަ ތާޛު  އުސް ލް އަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު ރާއްޖެތެރެއޮތީ 

ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  މީހަކު  އަޅާލާނެ  އިންދިރާސްވެފައެވެ. 

ނިކަމެތިވެފައެވެ. އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ތިބީ ބީރައްޓެހިންގެ 

“ލަޤަބުން” ބަދުނާމުވެފައެވެ. ޣިޔަރަތު އުފެދޭ އަސަރުގަދަ މި ވާހަކައިން 

މި މައުޟޫޢުގައި އަޅުގަނޑު ކުރިއަކަށް ނުދާނަމެވެ. 

ޙަވާލުވެ  ވެރިކަމާ  ރާއްޖޭގެ  މައުމޫން  އޮއްވާ  މިހެން  ކަން 

ވަޑައިގަތުމާއެކު އެޅުއްވި ވަރަށް އަވަސް އެއް ފިޔަވަޅަކީ ރާއްޖެތެރެ 

ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއް އިޢުލާން ކުރައްވައި އެ މަސައްކަތްޕުޅު 

ފެށްޓެވުމެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ރާއްޖެތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 

ޙާލު އަޙުވާލު އަމިއްލަ ލޯފުޅުން ދެކެވެޑައިގެން ބައްލަވައިލެއްވުމުގެ 

ދަތުރުފުޅުތަކެއް ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރައްވަން ފެށްޓެވިއެވެ. މި ފެށްޓެވި 

ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ފުރަތަމަ ވިއްސާލި ރާޅުގެ ފޮނުކޮޅުވެސް ޙަމީދުގެ 

ތެމި  މަނިކުފާނުވަނީ  އެ  ފޮނުން  އެ  ފޯރާފައެވެ.  ވަނީ  ގައިކޮޅަށް 

ވަޑައިގެންފައެވެ. ފަހުން މިކަން ހިމެނުނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތުގެ 

ދިގު މުއްދަތަށް އޮތް ލާޒިމީ ސިފައެއް ކަމުގައެވެ. 

ޙަމީދު  މަރްޙޫމް  އޮނަރަބްލް  އިރުއަރަނީ  ދުވަހަކުހެން  ކޮންމެ 

ރާއްޖެތެރޭގެ ކޮންމެވެސް ދިމާއަކަށް ފަށްޓަވާ ދަތުރުފުޅާ އެކުގައެވެ. 

ރަށެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ރެއަކު  ކޮންމެ  ނުވަތަ  ދުވަހަކުވެސް  ކޮންމެ 

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައެވެ. އެ ވަގުތަކު 

ވެރިކަމާ ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭ 

ކޮންމެވެސް މައުޟޫޢެއްގައެވެ. މިގޮތުން އެކި ދުވަހު އެއް ރަށަށްވުރެ 

ގިނަ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާވެސް ބައްދަލު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

ރޭގަނޑު މަޑުކުރައްވާ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ 

ނެތް  ފަދަވެސް  އެ  އަލީގައެވެ.  ބިގަރުގެ  ރަށަކުން  ލިބެންހުރި 

ބައްތިއެއްގެ  “އަލިގަދަ”  އެންމެ  ލިބުނު  ރަށަކުން  އެ  ރަށްރަށުގައި 

އަލީގައެވެ. ކަރަންޓްގެ އަލި ކަމަކީ އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެތެރޭގައި 

ތިބެގެން ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ އެއްޗެއްކަމަށް ދުށް 

މީހަކުވެސް އޭރު މަދުވާނެއެވެ. އަސާސީ ޚިދުމަތާ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ 

ދައްކާކަށް އޭރު ނޭނގެއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެ ވާހަކަތަކާ ހަމައަށް 

އާދެވުނީ އެ ދުވަސްވަރު ސަރުކާރުން ގެނެސް ދެއްވި ހޭލުންތެރިކަމާ 

ދެއްވި ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

ކުރެއްވި  ރާއްޖެތެރެއަށް  އެދުވަސްވަރު  ޙަމީދު  މަރުޙޫމް 

ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ސިލްސިލާއިން ގެތި ބަދަހިވެގެން ދިޔައީ ވެރިންނާ 

ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަންވީ ރަނގަޅު ގުޅުމެވެ. އާލާވަމުންދިޔައީ 

ވެރިންގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެއްދި ސީދާ ލޯތްބެވެ. 

ކާމިޔާބުގެ  ޙާޞިލުކުރެވުނު  ސަރުކާރަށް  އޮތް  ދެމި  އެދުވަހު 

ގިރާކުރެއްވި  ދަތުރުފުޅުތަކުގައި  އެ  ޙާޞިލުކުރެވުނީ  އުސްމިންތައް 

ހަރުފަތްތަކުން ލައިފައެވެ. 

ލިބޭ  ރަށަކަށް  ވިދާޅުވަނީ  ޙަމީދު  މަރްޙޫމް  އަބަދުވެސް 

ކޮންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތަކީ ނުވަތަ ރަށެއްގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ 

ކޮންމެ މަޝްރޫޢަކީ ސަރުކާރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ރަށެއްގެ 

ހުރިހާ  ފުރުޞަތުކަމުގައެވެ.  ދެއްވާ  ހޯއްދަވައި  ރައްޔިތުންނަށް 

ކަމުގައެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތަކީ  ޙައްޤުވެރި  ޝުކުރެއްގެ 

މެދުވެރިވެ  އެމަނިކުފާނު  ކަމަކީ  އެއްވެސް  އެއިން  ދުވަހަކުވެސް 
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ވަޑައިގެން ހަމަޖެހުނު ނުވަތަ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި ކަމެކޭ ވިދާޅުވި 

ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ. 

ކުރެއްވި  ރާއްޖެތެރެއަށް  ޙަމީދު  މަރްޙޫމް  ދުވަސްވަރު  އެ 

ބައިވެރި  ބޭފުޅުން  ތަފާތު  ވަރަށް  ފަހަރު  އެކި  ދަތުރުފުޅުތަކުގައި 

ކުރައްވައެވެ. އެއީ އުމުރުގެ ގޮތުން ތަފާތު ބޭފުޅުންނެވެ. އުޅުއްވާ 

ގުޅުން  ގޮތުން  އުޅުއްވުމުގެ  ބޭފުޅުންނެވެ.  ތަފާތު  ގޮތުން  ވެށީގެ 

އެ  ބޭފުޅުންނަކީ  ބައެއް  ބޭފުޅުންނެވެ.  ތަފާތު  މީހުންގެ  ހުންނަ 

އެކުވެރިކަމާއެކު  އެކީ  އާންމުންނާ  އެންމެ  ރަށެއްގެ  ވަޑައިގަންނަވާ 

ވާހަކަފުޅުދައްކަވާލެއްވޭ ބޭފުޅުންނެވެ. ސަމާސާ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ. 

ކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތު  ހިފަހައްޓަވައިގެން  ހަމަތައް  ހިފަހައްޓަންވީ 

މަސައްކަތްޕުޅުން  ބޭފުޅުންގެ  މި  ބޭފުޅުންނެވެ.  ހުރި  ޤާބިލުކަން 

ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް އެންމެ އަޑީގެ މައުލޫމާތާ އެންމެ ފުނުގައި ހުރި 

ކުރިއަށް  މިކަމަކީ  ސާފުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.  ޙަމީދަށް  ސިއްރުތައް 

ރޭވުމަށާ އެރަށާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ޙައްލު ކުރެއްވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް 

ބޭނުންފުޅު ހިއްޕެވޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ. 

ދަތި  ވަރަށް  ތެރޭގައި  ވަގުތުކޮޅުގެ  ހޭދަކުރައްވާ  ރަށްރަށުގައި 

ހުށަހެޅުމެއް  މިފަދަ  ދުވަހަކުވެސް  ހުށަހެޅެއެވެ.  ހުށަހެޅުންތައް 

ބާރުތައް  އަރާ  ގޮތުން  ވަގުތުގެ  ނުވެއެވެ.  ކަމަކަށް  ރައްދުކުރެއްވި 

އަމިއްލަފުޅު ޤުރުބާނީ އުފުއްލަވަނީއެވެ. 

އެކަމުގެ  ދިމާވިއަސް  ގޮތެއް  ހަމަނުޖެހޭ  ހިތްޕުޅު  ފަހަރުގައި 

ނުތަނަވަސްކަން މޫނުފުޅުމަތިން ވަރަށް ނުދައްކަވައެވެ. އެފަދަ ކަމަކާ 

މީހަކާ  އެކަމާބެހޭ  ދައްކަވާނީ  ދައްކަވާނަމަ  ވާހަކަފުޅެއް  ބެހޭގޮތުން 

އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގައެވެ.

މަރްޙޫމް ޙަމީދު ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެއްވި ބައެއް ދަތުރުފުޅުތަކުގައި 

އަޅުގަނޑު ބައިވެރި ކުރެއްވިއެވެ. ވަޑައިގަންނަވާ ރަށަށް ލެފުމުގެ ކުރިން 

އެރަށުގެ ވެރިންނާ ހަރުމީހުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވިދާޅުވެދެއްވައެވެ. 

މީސްމީހުންގެ ނަންތަކާވެސް އެކީގައެވެ. 

ރަށަށް ފައިބައިވަޑައިގެން ރަށުގެ ވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު 

ގޮތުން  ކަންތައްތަކާބެހޭ  ވިދާޅުވެފައިވާ  ދަތުރުފުޅުގައި  ކުރީ 

ސުވާލުކުރައްވައި އެކަމެއް އޮތްގޮތް ސާފުކުރައްވައެވެ.

ގަޑިއާ  ފުރާވަޑައިގަންނަވާ  އޮތްގޮތާ  ރާވާފައި  ދަތުރުފުޅު 

ވަރަށް  އޮޅުންނާރާ  ބައިވެރީންނަށް  ދަތުރުގެ  ގޮތް  ކަންކުރަންޖެހޭ 

އޮންނަނީ ސާފުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ދަތުރުފުޅުގެ ބައިވެރިއަކަށް ފަހަރެއްގައި 

ދިމާވާ ގޮތަކުން ގަޑިއަށް ތައްޔާރު ވެވަޑައިނުގެންނެވުނަސް އެކަން 

ގަޑިއަށް  އޮންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  ފިނިކޮންނެވެ.  ވަރަށް  ގެންދަވަނީ 

ޙަމީދު ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ މަޤާމުގައި އިންނެވުމަކީ 

އާދަފުޅެވެ. 

ރާއްޖޭތެރޭގެ  މެދު  )ރޯދަމަހު(  ރަމަޟާންމަހު  އެއްފަހަރަކު 

ދަތުރުފުޅެއްގައިވެސް  ކުރެއްވި  ރަށަކަށް  ނަވާރަ  ފަސްއަތޮޅެއްގެ 

އަޅުގަނޑަށް ބައިވެރިވެވުނެވެ. ރޭގަނޑު ބަނދަރު ކުރައްވާ ރަށުން 

އަނެއްދުވަހު ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު ފުރާވަޑައިގަންނަވައެވެ. ދައުރުގެ 

ލިބިވަޑައިގެންނެވި  ފަހަރަކު  އެ  ކުރެއްވީ  ދަތުރުފުޅުތައް  ކުރީކޮޅު 

އުޅަނދެއްގައެވެ. އެކި ފަހަރު އެކި އުޅަނދުގައެވެ. ފަހުން ޙަމީދުގެ 

ދަތުރުފުޅުތަކަށް ފުދޭވަރެއްގެ ވަކި ޚާއްޞަ ލޯންޗްކޮޅެއް ލިބިވަޑައިގަތެވެ. 

ގާތްކަން  ވަރަށް  ވަގުތުގައި  ސަމާސާގެ  ޙަމީދަކީ  މަރުޙޫމް 

މަޖާކުރައްވާ  ބޭފުޅެކެވެ.  ކުރައްވާ  ސަމާސާ  ބަހައްޓަވައިގެން 

ނަމަވެސް  ކުރައްވައެވެ.  މަޖާވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަގުތުތަކުގައި 

މިއިން އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހައިބަތުގެ މުގޫ މުށްޕުޅުން 

ދެން  ނަމަ  އިސްޖައްސަވާލައްވައިފި  މިހެނީ  ނުދެއެވެ.  ދޫވެގެނެއް 

ކުރިފުޅުމަތީ ހަމަ އެކަކަށްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވަން ކެރުނުތަނެއް 

އަޅުގަނޑަށް ފެނިފައެއް ނެތެވެ. 

އަދަބީ  ކެރިފޯރުންތެރިކަން  ޢިލްމީ  ޙަމީދުގެ  އޮނަރަބްލް 

ހުރި  ހިންގުންތެރިކަމުގައި  ހުނަރުވެރިކަމާ  ހުރި  ފަންނުތަކުގައި 

ޤާބިލުކަން ފަދަ އެތައް މައުޟޫޢެއްގައި ދެއްކޭނެ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް 

ޙަމީދުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ  މިދަންނަވާލީ  އަޅުގަނޑު  އެބަހުއްޓެވެ. 

ބައެކެވެ. ވަކި ދާއިރާއަކަށް ޚާއްޞަ އަމާޒެއް ހިފައިގެންނެވެ. 

ކޮންމެ ނަފުސެއްވެސް މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެއެވެ. ބަދަލުވުމެއް 

ނެތް މި މަތިވެރި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙަމީދު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނާ 

ވަކިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މާތްهللا ގެ ރަޙްމަތަށް ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. 

ގޮޅިތަކެއް  ޓަކައި  ތަޢުރީފަށް  ދޫކުރައްވާފައެވެ.  ހަނދުމަފުޅުތަކެއް 

ދޫތަކެއް  ހިތްތަކަކާ  ޓަކައި  ދުޢާއަށް  ހެޔޮ  ހުސްކުރައްވާފައެވެ. 

ހުޅުއްވައިދެއްވައިފައެވެ. 

ހެޔޮ  ސުވަރުގޭގެ  ފުއްސަވައި  ފާފަ  މަރްޙޫމްގެ  އެ  މާތްهللا، 

ރަޙްމަތާ ދާއިމީ ނިޢުމަތުގައި ލަހައްޓަވާނދޭވެ. ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން 

ބުރަކަން  ލިބުނު  ހިތްތަކަށް  އެކުވެރިންގެ  އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ. 

ޒަމާނުގެ ފަރުވާއިން ލުއިކުރައްވާނދޭވެ. އާމީން. ■



ާ 40  ޙީަމދުގެ ިޒކުރ

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު )ނ.ޢ.ޢ.ވ(

ޑައިގަތުމުގެ ހިތާމައިގައި ދުނިޔެއިން ވަކިވެ ވަ

ފުންއަސަރަކާ  ކުއްލި ސިހުމެއް  އެޚަބަރުން ލިބިފައިވަނީ،

އެންމެނަށް  މުޅި ޢާއިލާއަށް  ލިބުނު  ގެއްލުމަކަށް ވަނީ.   

ވަކިވެގެން   އެވަޑައިގަތީ   މުޅި  ޢާއިލާ   ރޮއްވާފަޔޭ،

ވަކި އެކަކުނޫން  އެންމެނަށް  ލިބެވުނު  ހިތާމައަކަށްވަނީ.   

ޤަދަރުވެރި   މާފަތް  ތަކުރުފާނަށް ވި ނިސްބަތް  ޢާއިލާ،

ޢަދަދު  ގިނަ، އެތަކެއް  ދަރިންގެތެރޭ ޙަމީދު ވެފައި ވަނީ.   

ޞަބުރުވެރިއެއް  މިންވަރަށް  އީމާން ވެވަޑައި  ގަންނަވާ،

އަބުރުވެރި  މާތް  ޚުލްޤުފުޅުހެޔޮ  ބޭފުޅެއް  ކަމުގައިވަނީ.   

ޢާލިމެއް  ކުޅަދާނަ   އުސްތާޛެއް   ވަކީލެއް  މެޔެ އެއީ،

ޞާލިޙެއް  އަދި  ދީންވެރިއެއް  ނާޞިޙެއްކަމުގައި  ވަނީ.   

ރީތި  ބަސްމަގު  ގެންގުޅުއްވެވި، ރީތި  ފަށުވި  ޢިބާރަތާ،

ރީތި  ދިވެހި ބަހުގެ އަދީބެއް، ޝާޢިރެއް  ކަމުގައި  ވަނީ.   

ދައްކަވައި  ދެއްވެވި ނަމޫނާ  މާތްވި ސިފަތައް  އެކުލެވޭ،

ހެއްކަކަށް  ބޭނުންނުވާ  ޝަޚްޞިއްޔަތެއް  ކަމުގައި ވަނީ.   

ޢާއިލާގައި   އެންމެނާއެކު   ގާތް ގުޅުމެއް   ބާއްވަވާ،

ޢާއިލާދެކެ   ލޯބިފުޅުވާ،   ލޯބިވެތި   އަޚަކަށް   ވަނީ.   

ދެރަކަމެއް މެދުވެރި ވިޔަސް ކަމަކާއި ހެދި ކަންބޮޑުވިޔަސް،

ފުރަތަމައިން  ކުޑަބޭބެއާ  ބައްދަލު ކުރަން  ބޭނުން ވަނީ.   

ޢާއިލާ  އެންމެން  ދެކޭ  އަދި  ކަންކުރާ  ގޮތަކީ  މިޔޭ،

ޢާއިލާގެ  މުޝީރަކަށް   ލޯބިން  ބަލައިގެންފައި   ވަނީ.   

ދެން  ނެތޭ  އެމަޤާމު  އެރުވޭނޭ  ފަރާތެއް ވަކި  އެހެން،

އެންމެނަށް  ގިސްލާ ރޮވޭ  ކަރުނުން ދެލޯ  ފުރިފައި ވަނީ.   

ރަމްލާ ޢަބްދުލްޣަނީ، ހ. ހަތިހާ
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މަދުރަސީ ތަޢުލީމު ނިންމެވި  ނުހަނު ޅަޒުވާން ޢުމުރުގައި،

ޚިދުމަތާ  ޤައުމީ  ލަހެއްނުވެ   ގުޅިވަޑައިގެންފައި  ވަނީ.   

ފަސް އަހަރުފުރި  ހަވަނަ އަހަރުތެރޭ  ވަޒީފާ  ކުރިއަރައި،

އިސްކުރެއްވި  ޒުވާން  ޅަވިޔަނި އަތޮޅު  ވެރިޔާ އަށްވަނީ.   

ދެއަހަރެއް ހައި ދުވަހު  ހުންނެވި އަތޮޅުވެރިކަމުގައި  އެތާ،

އެއަތޮޅާ  ގުޅިގެން  ޙަޔާތްޕުޅު  ކާމިޔާބު  ވެފައި  ވަނީ.   

ނައިފަރުން  އެކުރެއްވި  ކައިވަނިފުޅުގަ  ބަރަކާތްލައްވަވާ،

ކައިރި  ކައިރީ  ބޭފުޅުން  ލިބި  ޢާއިލާ  ފުރިހަމަ ވަނީ.   

ޢާއިޝާ  ޅަޒުވާން  ޢުމުރުފުޅުގައި  ވަޑައިގެން  މާލެއަށް،

ޢާއިލާގާ   އެންމެނާ   ގުޅިގެން   އުޅުއްވާފައި   ވަނީ.   

ރީތި ސާދާ   ނުހަނު ނިޔަނެތި  ފަހަރިއެއް  ލިބިފާވުމުން،

ވީތި  ލިބިފައި  ސަކަމިޒާޖެއް  ލޯބި އެންމެންވެސް  ވަނީ.   

ކާމިނީގޭ   ޢާއިލާ   މާބޮޑުވެ  އުޅުމަށް   ދަތި  ވުމުން،

ޢާއިލީ  ގެޔަކަށް  ފަހުން  “މީނާޒު”   ހަމަޖެހިފައި ވަނީ.   

އާގެއެއްގައި    އާޙަޔާތެއް    މާއުފާވެރި    ފަށްޓަވައި،

އާ އެތައް  ގިނަ  ތަޖުރިބާތައް  ލިބިވަޑައިގެންފައި  ވަނީ.   

ކުޑަ ކުދިން  ގޮސްގެން އެގޭގައި  ކުޅެ މަޖާކޮށް  އުޅުމަކީ،

ކުޑަ  ކުދިންނަށް  މާއުފާ  ލިބެވޭ  ކަމެއް ކަމުގައި ވަނީ.   

ނެތި  ތަފާތެއް   ބޭފުޅުންނާ  ޢާއިލާގެ  އެހެން  ކުދިން،

އިތުރުކޮށް އެގުޅުން ބަދަހި ކުރެވުނު ސަބަބު ކަމުގައި ވަނީ.   

ބޭފުޅުން ތަރުބިޔަުތ ކުރުމަށް  ދެކަނބަލުން ޙިއްޞާވުމުން،

ބޭފުޅުން  ނޫނަސް  އުފަން “މީނާޒު ފެމިލީ”  ގައި ވަނީ.   

ރިވެތި  އަޚްލާޤާ ސުލޫކާ  ދަސްވެ  ގެވެހި  މަސައްކަތާ،

ދިވެހި ވަންތަ  ކަމާއި  ޤައުމީ ލޯބި  އަށަގެންފައި  ވަނީ.   

ދެއްވި  އިސްލާމީ ރިވެތި  ތަރުބިއްޔަތާ، ޢިލްމާ  ހުނަރު،

ކޮންމެ ދަރިކަލަކާއި ކަނބަލެއް  ރަންމުތެއް ކަމުގައި ވަނީ.   

އެއްގެއެއްގައި ދިރިއުޅުނު ގިނަ ކުޑަކުދިން، އެކުދިން ތެރޭ،

އޮންނަ  އެއްބައިވަންތަކަން ފެނުމުން އެކަން  ފާހަގަ ވަނީ.   

ޚިދުމަތުގަ ގިނައިރު ޙަމީދު  އުޅުއްވި ނަމަވެސް  ބޭރުގައި،

އެދެމަފިރި ކަނބަލުންގެ ގުޅުމަށް ހުރަހަކަށް ނުވެފައި ވަނީ.   

ދާއިމީ  ގޮތުގައި  އުޅުއްވާ  ވަގުތު  ގޭގައި  މަދުވިޔަސް،

ޢާއިލީ   ޒިންމާ   އަމިއްލަފުޅަށް  އަދާކޮށް   ދެއްވަނީ.   
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ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް  އޭރަކު އެއޮތް  ސަރުކާރަކަށް،

އެންމެ  ތެދުވެރިކަންމަތީ   ޚިދުމަތް  ކުރައްވާފައި  ވަނީ.   

ކޮންކަހަލަ  އަގުހުރި  ކިހާ ގިނަ ޚިދުމަތެއް  ކޮށްދެއްވެވީ،

ކޮންމެ ރަށަކުން  ކޮންމެ ރައްޔިތަކުމެ މިއަދުވެސް ހެކިވަނީ.   

ދައުލަތަށް އަގުހުރި  އެތައް ޚިދުމަތް  ކުރައްވާފައި ވުމުން،

ނޫނު ޢައިނު ޢައިނު ވާވުގެ،  ޝަރަފު  ދެއްވާފައި  ވަނީ.   

އެފަދަ  ހިންގުންތެރި   އެހާ  މުރާލި  ހީވާގި  ބޭފުޅެއް،

ވެފަ އެހެން ބާކީ،  ކަމެއްނެތި އިންނެވުން  ދަތިފުޅު ވަނީ.   

ބޭސްކޮޅަށާއެކު    ވަޑައިގެން    އިންޑިޔާ   ލަންކާއަށާ،

އޭރު  އެކަމުން  ހިތްޕުޅުން  މާޔޫސްކަންވެސް  ކުޑަވަނީ.   

ދެކަނބަލުން ލަންކާގަ  ތިއްބެވުމަށް  ވަޑައިގަތުމަށް ފަހުން،

ފިކުރުފުޅުތައް ކުޑަވެ  ހިތްޕުޅު  ހަމަޖެހުނު  ކަމަކަށްވަނީ.   

އެކަނި  ގިނިކަންޏާ  ނުވާހެން  އެކިފަހަރު  އެކިބޭފުޅުން،

ދެކަނބަލުން  އަރިހަށް  ވަޑައިގެން  ތިއްބަވާ ކަމުގައިވަނީ.   

ދާއިމީ  ގޮތުގައި  އަރިހުގައި   އިންނެވީ  ޒިންމާވެގެން،

ފާތިނަށް  ވީތީ  އެކަން  ފާހަގަ  ކުރަން   ޖެހިފައިވަނީ.   

ދެފަހަރަކުގޮސް  އަރިހުގައި  އިނުމުން އުފާފުޅުވީ  ނިކަން،

އެކިހަނދާން   އާކޮށް  އުފާފުޅު  ވާނެހެން  އުޅެވިފަވަނީ.   

ދާގޮތަށް  ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  ކަންކަމެއް  ދައުރުވެ  ދަމުން،

އޭގެ  ފޮނި  ހިތި   ތަޖުރިބާތައްވެސް   ކުރައްވާފައިވަނީ.   

ޙާލުކޮޅު ޮލބުވެތިވި އަނބިކަނބަލުންގެ  ކުއްލިޔަކަށް ބޮޑުވެ،

ޢާލަމަށް  ދެމިއޮންނަނިވި  އެ  ފުރާނަފުޅު  ގޮސްފައިވަނީ.   

ވަކިވުމުން  ނިޔަނެތި  ވަފާތެރި   ޢާއިޝާ އެޙަޔާތްޕުޅުން،

އެކަނިވެރިކަން، ހިތި  އަސަރު  ހިތްޕުޅު  ފުރާލާފައި ވަނީ.   

މާލެއަށް ބަދަލުވެ  ވަޑައިގެންނެވި  ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހުން،

ޙާލުކޮޅު  މާރަނގަޅު ނޫންކަން  ފެންނަމުން  ގޮސްފައި ވަނީ.   

ބެއްލެވީ  ލޯބިން  އެ ހުރިހާ  ބޭފުޅުން   އެއްބައިވެގެން،

ދެއްވި  ޤަދަރާ  އިޙްތިރާމާ   ލޯބި  ހާމަ  ވެފައި  ވަނީ.   

އެކިދުވަހު އެކި ބޭފުޅުން  އެކި ރައްޓެހިން ބައްދަލުވިޔަސް،

އެކި  ހަނދާންތައް   އާވެދާތީ  ހިތްޕުޅަށް  ދަތިފުޅުވަނީ.   
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ދުނިޔެއިން ލޮބުވެތިވި ދަރިކަނބަލުން ވަކިވެ،ފާތިން ނެތުން،

ވަނިވި ހިތްދަތި، އެންމެ ފުން އަސަރާ ހިތާމަ  ކަމަށްވަނީ.   

ހިތްޕުޅަށް ދަތިފުޅުވި ގިނަ  ކަންތައްތަކެއް  މެދުވެރިވުމުން،

ހިތްޕުޅާ  ސިކުނޑީގެ   އާލަސްކަންފުޅެއް  ޖެހިފައި ވަނީ.   

ނިންމަވާފައިވާ  ގޮތަށް  ތަޤުދީރުގައި  ދިޔަ  ކަންހިނގާ،

މިންވަރަށް  އީމާންވުމާ އެކު  ކެތް   ކުރައްވާފައި  ވަނީ.   

ޙާލުކޮޅު  މާބޮޑުވެ،  ގެންދެވި  ބެންގަލޫރަށް  ބޭސްކޮޅަށް،

ޙާލުކޮޅު  ކުޑަކޮށް ރަނގަޅުވެފަ  ދެރަވަމުން ގޮސްފައި ވަނީ.   

ދެން ދެވޭނޭ  އިތުރު ފަރުވާއެއްނެތެވި  އުންމީދު  ކެނޑި،

ދެއްވުމަށް އެދިގެން ޝިފާ،  ކުރަމުން ދުޢާ ގޮސްފައިވަނީ.   

އައި  އެހިތްދަތިވީ ވަގުތުގައި  ފުރުނު ލޯތައް  ކަރުނައިން،

އައި އިތުރު ހާޓް އެޓެކަކުން  ލޮބުވެތި ފުރާނަފުޅު ވަކިވަނީ.   

ވީ ދިމާ އަންގާރަ،  އޯގަސްޓުން އަށާރަ،  ދެހާސް ފަނަރަ،

ސާދަ ސަތިރީސް،  މަހުގެ ޛުލްޤަޢިދާ، ތިނެއްކަމުގައި ވަނީ.   

ލެއްވެވުން  އެދި  ޖަންނަތުލްފިރުދައުސްގައި  އެފުރާނަފުޅު،

ދަންނަވައި މާތް ޙަޟްރަތަށް ކުރަމުން ދުޢާ ކުއްތަން ވަނީ.   

ޢާއިލާ އަށް ދެއްވެވުން  ކެތްތެރި ކަމަށް  ކުރަމުން  ދުޢާ،

ޢާއިލާގެ  ގުޅުން  ބަދަހި ކުރުމަށް  ނަސޭހަތްތެރި  ވަނީ.   

އޭވަޔާ!  ގޮސް   މަޑުމަޑުން   ފިރުމާލަދޭށެ   މަޒާރުގާ،

އާވެވޭ،   ޒިކުރާތަކަށް   ނިމުމެއްނައުން   އެދިއެދިވަނީ.   

އޮނަރަބްލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން...
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އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދޭތޯއެވެ.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު މަޑުލު، މ. މަޑުލު

އެއީ ޤައުމުގެ ޚިދުމަތުގައި މުޅި އުމުރުފުޅު ޤުރުބާން ކުރެއްވި 

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ އުސް ދިދަ ދަނޑީގެ ކުރިބޯށްޓޭ ދެންނެވުމުން 

މިޒާޖާއި  ސާދާ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ނުވާނެއެވެ.  ކުށަކަށް  އެއީ 

ސީރިއަސްކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލެވުމާއި ދީނާއި އަދަބު އަޚުލާޤަށް 

ދެގޮތެއްގައި  ދުވަހު  ދެ  ކުރެވިގެންދަނީ  ފާހަގަ  އިސްކަންދެއްވުން 

ނުފެންނަ ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޯފާއިސްކުރެއްވުން 

ކުޑަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިޙްތިރާމް ކުރެއްވި އަޚްލާޤީ މުދައްބިރެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. 

ކަމުގައިވާ  މަޝްރޫޢު  ބޮޑު  އެންމެ  ހިންގުނު  ރާއްޖޭގައި 

އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގެވީ އޮނަރަބްލް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ 

އަލްއުސްތާޛު  ވެރިކަމާ  ޙަމީދެވެ.  ޢަބްދުهللا  މަތީން  ރޭއްވެވުމުގެ 

ފެށްޓެވި  ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު،  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  މައުމޫން 

ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

ބޮޑު ބައެއް އުފުއްލެވީ އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދެވެ. 

ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާޙު ކުރެއްވުމަށް ކުރެވުނު ބޮޑު މަސައްކަތުގައި 

ބޮޑު ދައުރެއް ކުޅުއްވައިފައިވެއެވެ.

އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު 

އިސްކަންދެއްވި  މަސައްކަތްޕުޅަށް  އާލާކުރެއްވުމުގެ  ދިރުއްވަވައި 

ބޭފުޅެކެވެ. ދިވެހިބަސް ކުރިއަރުވައި އާލާކުރެއްވުމާއި، ދިވެހި ނާދީގެ 

ގޮފިތައް އަތޮޅުތަކުގައި އުފައްދަވައިގެން ދިވެހިބަސް އެއްކުރައްވައި، 

ދިވެހި ޑިކްޝަނަރީއެއް ވުޖޫދަށް ގެންނެވުމަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އަރިހުގައި  މަނިކުފާނުގެ  އެ  އަޅުގަނޑަށް 

އެކި ކަހަލަ ތަޖުރިބާ ކުރެވުނެވެ. ރަށްރަށުގެ ވެރިންނާއި އަތޮޅުވެރީން 

ތަމްރީނު ކުރެއްވުމަށް ހިންގެވި ބުރުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަތޮޅުވެރީންގެ 

ބައްދަލުވުންތައް ރާވައި ހިންގައި ހެދުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. ދިވެހިބަހާއި 

ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޤަދަރުކުރެއްވުމުގެ  މީހުންނަށް  ކުރެވުނީ،  ފާހަގަ  އަޅުގަނޑަށް 

ތެރެއިން ކޮންމެ މުއައްޒަފެއްގެ ވެސް ވާހަކަތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް އަޑު 

އައްސަވާ ކަމުގައެވެ. ހިތްޕުޅުގައި ދިވެހިބަހަށް ދެއްވައިފައިވާ ޚާއްޞަކަން 

ފާހަގަވެގެންދަނީ ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ 

ސަބަބުންނެވެ. އަދަބީ މަޖައްލާ “ފަތްތޫރައި” ގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް 

ބާރު އަޅުއްވައި، އެކިއެކި އަދީބުންނާއި ޅެންވެރީންގެ އަދަބީ ތަރިކަ 

ބާރުއެޅުއްވުމުގެ  ނެރުއްވެވުމަށް  ޗާޕުކުރައްވައިގެން  އެއްކުރައްވައި، 

ސަބަބުންނެވެ. ދިވެހި ނާދީ ޙަރަކާތްތެރި ކުރެއްވެވުމަށް ނުފުރޮޅުއްވާ 

އެއްވެސް ގައުގަނޑެއް ނުބާއްވަވައެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا 

ރަންދޫފުޅުގެ  ހުންނެވި  ދެން  އޮނަރަބްލް ޝިހާބަށްފަހު،  ޙަމީދަކީ 

ވެރިޔާއެވެ. ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި، ދިވެހިބަހުގެ 

ކޮންމެ  ސާދާކަމާއި،  ނުހުންނަކަމާއި،  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ކުށް 

ގިންތިއެއްގެ މީހަކަށްވެސް އޮޅުން ފިލާގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަކީ 

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކެވެ. 

ދެން އެއްޗެއް ދަންނަވަން އޮތީ އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމުގެ 

އަޅުގަނޑަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. އެއީ ޢާއިލީ 

ދިރިއުޅުއްވުމެވެ. އަނބިކަނބަލުންނަށް ވަފާތެރި ފިރިކަލެއް ކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އެތައް ބޭފުޅުންނެއް ލިބިވަޑައިގެން ހެޔޮގޮތުގައި 

އެ ބޭބޭފުޅުން ބޮޑުފުޅުކުރެއްވިކަން ކުރިން ދެންނެވި ބަހުގެ ހެއްކަކަށް 

ފުދެއެވެ. ބައްޕަގެ މިޒާޖުފުޅުގައި ހުންނަ ގާތްކަމާއި އެކުވެރިކަމާއި 

ސާދާކަން އެބޭފުޅުންގައި ވެއެވެ. ޢިލްމީ ބޭފުޅުން ކޮޅެކެވެ. ޤައުމަށް 

ރޫޙު  ކުރެއްވުމުގެ  ޚިދުމަތް  ރޮނގަކުން  ކޮންމެ  ވެވަޑައިގެންނެވުނު 

ބޭފުޅުންކޮޅެކެވެ.  ތިއްބެވި  ވާރުތަވެވަޑައިގެން  ފުށުން  ބައްޕަގެ 

އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެ ހުރިހައި ބޭފުޅުންނަށް ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަން 

މަތިވެރި  ސުވަރުގޭގެ  ފުރާނަފުޅަށް  މަރްޙޫމުގެ  މިންވަރުކުރައްވައި 

ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ■
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އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ،  ލާމަސީލު 

ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.
ފާޠިމަތު ޝީރީން ޢަބްދުهللا، މ. ސެރީން

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަވަހާރަވުމުން ދިވެހި ޤައުމަށް 

އެގެއްލުނީ، ލާމަސީލު ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ. ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އެތައް 

އިރުވެސް  ގެންދެވި  ބަލަހައްޓަވަމުން  އިސްކޮށް  އެންމެ  ދާއިރާއެއް 

އެއްވެސް ތަނަކަށް ދެވަނަ ދަރަޖަ ދެއްވުމެއްނެތި އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި 

ބައްލަވަމުން  ގާތުން  ވަރަށް  މަސައްކަތްތައްވެސް  ތަނެއްގެ  ހުރިހާ 

ގެންދެވި ނަމޫނާ ވެރިއެކެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި އެތައް އަހަރުތަކެއް 

ވަކި  ނެތި  ދެގޮތެއްވުމެއް  ކުރެވުނުއިރު،   މަސައްކަތް  ވަންދެން 

އުސޫލުތަކެއްގައި ހިފެހެއްޓެވި، ތެދުވެރި، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 

ހޯއްދެވި  އިޙްތިރާމް  ލޯތްބާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރެއްވި  އިޙްތިރާމް 

ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނީ ދުވަހަކުވެސް އެ މަނިކުފާނު ފެނިފައެއްނެތެވެ.    

އެ މަނިކުފާނު އަތޮޅުތަކާބެހޭ ވުޒާރާގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތީން 

ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވި އިރު، އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު 

އެއްކަމަކީ، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އަބަދުވެސް ރަށްރަށުގެ ކަންކަން ވަރަށް 

ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ކަމެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅުވެރިންނާއި 

ރަށްރަށުގެ ވެރިންނާއި ކަމުވޮށިވެގެންވާ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނާއި އެންމެ 

އާދައިގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާވެސް  ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވެވި ކަމެވެ.

ވަޑައިގަތްކަމުގައި  މާލެ  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ބޭފުޅަކު،  އެއިން 

ވަރަށް  ބައްދަލުކުރައްވައެވެ.  ބޭފުޅަކާ  އެ  މަނިކުފާނު  އެ  ވިޔަސް 

އަވަދިނެތި އުޅުއްވަމުންވެސް އޮފީހުގަޑީގައި ވެސް ވަގުތު ދެއްވައެވެ. 

ގެންދަވައިގެން  ގެއަށް  ނަމަ،  ނުދެއްވިއްޖެ  ފުރުޞަތެއް  އޮފީހުން 

ނަމަވެސް ބައްދަލުކުރައްވައެވެ. ބޭނުންފުޅަކީ، ކޮބައިތޯއެވެ. ރަށުގެ 

އާންމު  ރަށުގެ  އޮޅުންފިލުއްވުމެވެ.  ޚަބަރު  އެންމެފަހު  ކަންކަމުގެ 

ޙާލަތާއި ޚާއްޞަ ޙާލަތު ބެއްލެވުމެވެ. 

ޙަމީދަކީ،   ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  ތެރެއިން،  މިކަންކަމުގެ 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ޢާންމުންނާއި ޚާއްޞުންގެ ގާތް 

ބޭފުޅެކެވެ. އެއިން ބޭފުޅަކު، އާލާސްކަންފުޅެއްގައި މާލެ ވަޑައިގަތް 

ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަތަސް އެ ބޭފުޅަކު އޮންނެވި ތަނަކަށް 

ވަޑައިގެން ބައްދަލުކުރައްވައި ޙާލު ބައްލަވައެވެ. އަދި ފަހުން އެހެން 

ޚަބަރު  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  ވެސް  މެދުވެރިކުރައްވައިގެން  ބޭފުޅުން 

ބައްލަވަމުން ގެންދަވައެވެ. 

ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން އަތޮޅުގެ 

ފަހަރަށް  ބައެއް  ކުރައްވައެވެ.  ބައިވެރި  ބޭބޭފުޅުން  މުޙްތަރަމް 

ބައިވެރި  ދަތުރުފުޅުތަކުގައި  ބޭބޭފުޅުންވެސް  އަތޮޅުތަކުގެ  އެހެން 

ރައްޔިތުންނާ  ޢާންމު  ވަޑައިގެން  ރަށްރަށަށް  އަދި  ކުރައްވައެވެ. 

ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް އެ ރަށްރަށުގެ ޤަދަރުވެރިންނާއި ހަރު 

މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައެވެ. ދުއިސައްތައެއްހައި ރަށުގެ މިދެންނެވި 

ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ ގިނަ ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވައެވެ. އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާތައް ރަނގަޅަށް 

ދެނެވަޑައިގަނެއެވެ. އެކި ރަށްރަށުގެ ބޭބޭފުޅުން ބައްދަލުވާ ވަގުތުގައި، 

އެ ރަށުގެ ނުވަތަ އަތޮޅުގެ އެވެނިމިވެނި ބޭފުޅުންގެ ހާލު ކިހިނެއްތޯ 

އައްސަވައި ހައްދަވައެވެ. 

އިސްކަމަކީ،  ދެއްވި  މަނިކުފާނު  އެ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށްރަށުގެ 

ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނާން އޮތް ޙަޤީޤީ މަންޒަރެކެވެ. ރައީސް 

ދައުލަތުގައި   ދިވެހި  ފެށުނުއިރު،  ދައުރު  ރިޔާސީ  މައުމޫންގެ 

ތަނަވަސްކަމެއް ނެތެވެ. އަތޮޅުތައް އޮތީ ތަރައްޤީގެ ހަވާސާއަށްވެސް 

ނާރައެވެ. އެ ނުތަނަވަސް ހާލަތުން އަތޮޅުތައް ސަލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ 

ބޮޑު ޒިންމާ ރައީސް މައުމޫން ހަވާލު ކުރެއްވީ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا 
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ޙަމީދާއެވެ. ފިސާރި ތެދުވެރިކަމާއެކު، ލިބިވަޑައިގަތް މަދު ފައިސާކޮޅާއި 

މަސައްކަތްޕުޅުގެ  ފެށްޓެވި  މަނިކުފާނު  އެ  ވަސީލަތްތަކާއެކު  މަދު 

ކީރިތި  އަވަހަށެވެ.  ދާދި  ފެށީ  ފެންނަން  މީރުކަން  ފޮނި  ނަތީޖާގެ 

ދިޔަ  އިތުރުވަމުން  ރާއްޖެއަށް  ރަޙްމަތްފުޅުން  ތަނަވަސް  ގެ  هللا 

ހޯއްދަވައި  ޙިއްޞާ  ފުރިހަމަ  އޭގެ  އަތޮޅުތަކަށް  ތަނަވަސްކަމާއެކު، 

ދެއްވުމުގައި އެ މަނިކުފާނު، ކުރެއްވި އަގުކުރެވެންނެތް މަސައްކަތްޕުޅުގެ 

ރަން ނަތީޖާތައް މިހާރުވެސް އެހެރީ އަތޮޅުތަކުން ފެންނާށެވެ. ޒަމާނީ 

އަތޮޅުގެތަކުގެ ސިފައިގައެވެ. ރީތީ އޮފީސް ޢިމާރާތްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. 

މިސްކިތްތަކުގެ  ތަނަވަސް  ސިފައިގައެވެ.  ބަނދަރުތަކުގެ  ފަސޭހަ 

ގޮތުގައެވެ. މި ނޫންވެސް ތަރައްޤީގެ އެތައް މަންޒަރުތަކަކުންނެވެ.   

ކޮންމެއަކަސް، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު، އަތޮޅުތަކަށްޓަކައި 

ކުރިއެރުވުމުގައި،  ހިންގެވުމާއި  އަތޮޅުތައް  ބުރައާއި  އުފުއްލެވި 

ތެރޭގައި،  ކޮޅިގަނޑުތަކުގެ  ވިއްސާރައިގެ  ވާރެއާއި   ގަދައަތްވާއި 

ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ މަތީގައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކާއި މަސައްކަތްތައް 

އެއީ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޞަފުހާތަކުން ދުވަހަކުވެސް ފުހެވޭނެ، 

ފުހެލެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ، އެތައް ޞަފުހާތަކެއް ފުރެންދެން 

ލިޔެވިދާނެ ވާހަކަތަކެކެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކާއި ރޭޑިއޯ، ޓީވީ 

ޚަބަރުތައް މިކަމަށް ހެކިވާނެއެވެ. ތާރީޚުގެ އަރުޝީފުގައި އެ ކަންކަމުގެ 

ރިކޯޑު “ޒަމާންތަކަށް ވިދާނެހެން” ދެމި ހުންނާނެއެވެ. 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަވަހާރަ ވުމުން، ދިވެހި ޤައުމަށް 

ކެތްތެރި،  ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.  ނުކުރެވޭނެފަދަ  އަގު  ގެއްލުނީ،  އެ 

މި  ވަގުތެއްގައި  ހިތާމަވެރި  މިފަދަ  އިޚްލާޞްތެރިއެކެވެ.  އޯގާތެރި، 

ވާހަކަތަކައިގެން ގިނައިރު އިންނާކަށް އަޅުގަނޑަށް ކޮށްފައިވާ ފުން 

އަސަރު ތަނެއް ނުދެއެވެ. 

ހިތުންކުރަނީ، އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރެވެ. ދުލުން ކުރަނީ އިޚްލާސްތެރި 

ލޮބުވެތި  އެދިގެންނެވެ.  ރަޙްމަތަށް  ފުއްސެވުމާއި  ދުޢާއެވެ.  ހެޔޮ 

ޢާއިލާއަށް ބާއްޖަވެރިކަން އެދިގެންނެވެ.■

`

ޙިމާޔަތާއި  މަދަނިއްޔަތުގެ  ދިވެހި  ދިރުމާއި  ޤައުމުގެ  ސިފަކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއަޚް 

ދިވެހިއްޔަތުގެ ޙުއްރިއްޔަތަށް އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި. ޝައްކެއް ނެތި އެނގޭ ކަމަކީ މި ދިވެހި ދަރިންނަށް، އެއީ هللا ދެއްވި 

ނިޢުމަތެއް. ފުރުޞަތު ލިބިދިޔަ ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި އެއީ އިޚްލާޞްތެރި ޒިންމާދާރު ދިވެހި ދަރިއެއް ކަން ވަނީ ސާބިތުކޮށްދެއްވައިފައި. 

ދިވެހި ޅެންވެރިކަމާއި ފަށުވި ބަސްމަގާއި ތާރީޚުގެ ޖަވާހިރިއްޔަތަށް އެއީ ހެދިފޯދިދިއުމަށް ކާނާ ދެއްވި ދިވެހި ދަރިއެއް.

ޔާ هللا! އެ މަރްޙޫމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ހެއުވިސްނުން އިރާދަކުރައްވާށި!  

އާމީން.

1 ސެޕްޓެންބަރު 2015

                                                        އާދަމް ޒާހިރު

                                                         މ. ކުރޮޅި

ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .
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އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި

ކުރާއަސަރު ދުލަކުން ބަޔާނެއް ނުވާނޭ

ދުރާލާ ލޮލުން، ކަރުނަ އަބަދަށް އޮހޭނޭ  

ތުރާކަން ހިތަށް ނުލިބި އަމުދުން ނުދާނޭ   

ދުރާ ގާތުގައިވާ ހަނދާން ނުމެ ފިލާނޭ    

“ޙަމީދު” ގެ އެވަކިވުން މި “ދާރުލްފަނާ” އާ

ޟަމީރާއި ކުޅެލީ ހިތާމައިގެ ނަޣަރާ  

ކަމީނާ ނުވާނޭ މިދީބުން އެ ޒިކުރާ   

ޢަމީޤުން ދުޢާ އަބަދު ތަކުރާރު ވާނޭ    

އެއީ، ޝާޢިރެއް އަދި އަރާހުރި އަދީބެއް

އެއީ، ބަހުގެ އުސްތާޛެކޭ މޮޅުވަކީލެއް  

އެއީ، ބަރުލަމާނީ ޙަޔާތުގެ ރައީސެއް   

މިއީ، ޙައްޤު ތަޢުރީފު، ހުސްނުވެ އޮހޭނޭ.    

ވަފާތެރި ސިޔާސީ މުފައްކިރެކެ މަތިވެރި

ލަފާދާރު ވެރިއެއް އެއީނުހަނު ތެދުވެރި  

ތަފާތެއް ނުވާ ޝަޚުޞެކޭހާދަ އެކުވެރި   

ޝަފާޢަތް ލިބުން ދިވެހި އުންމަތް އެދޭނޭ.    

އޮޔާވައި ހިނގާގޮތް މޮޅަށް ދެނެވަޑައިގެން 

ޚިޔާލާ ފިކުރު މޫސުމަށް ހިންގަވައިގެން   

ސިޔާސަތު އަމާންވާނެ މަގުހޯއްދަވައިގެން   

“ރިޔާފުށަތު” ނުޖެހޭނެ ގޮތް ބައްލަވާނޭ    

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުهللا، އަރާއިރު، ލ. ފޮނަދޫ
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ދިވެހި ޤައުމު މިދެކޭ ތަރައްޤީގެ މަންޒަރު

ރިވެތިކޮށް ސަމާލުވެ ނަޒަރުދީ ބަލާއިރު  

މިވެހި ފަޚުރުވެރިވާނެ ޚިދުމަތުގެ ވަނަވަރު    

ރިވެތިކޮށް ރަނުން ލިޔެ ފަވާލަން ޖެހޭނޭ.    

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށަށް އައި ތަރައްޤީ

ވަކިން ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢަކުން ވަކި ނަމެއްދީ   

ވަކިން ހިންގަވާ ރޭވި މޭސްތިރި އަކަށްވީ   

ހެކިންކަމު އެރަށްރަށުގެ ރައްޔަތް ފުދޭނޭ.    

ނެތޭ ވަކި ރޮނގެއް ޚިދުމަތުން ހުސްވެފައިވާ 

ނެތޭ ޢަދަދު ކުރެވޭކަށެއް ކޮށް ދިރާސާ   

ފޮތޭ ހުސްވަނީ ލިޔެ ނެރުއްވެވި ނަތީޖާ   

ނެތޭ ދެވަނައެއް އަދު މިސާލެއް ޖެހޭނޭ.    

އަދާ ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސް މާތްވި ރޫޙަށް

އަދާ ޞަބުރުވެރިކަން އެ މާތް ޢާއިލާއަށް  

އަދާ ހެޔޮދުޢާ ދަންނަވާ މާތް އިލާހަށް   

ވަދާޢުގެ  ސަލާމަށް  މިއަތްތައް ނެގޭނޭ.    

އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން...
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އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ މާތް މަތިފުށް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން، މއ. ޝިމާގު

ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަތަރު މަތިފުށް ވެއެވެ. ޢާއިލީ ގޮތުން އެ މީހަކު 

ނިސްބަތްވާ ޚާންދާނަކުން އެ މީހަކު ވަކިކޮށްލުމަކީ، ކުރެވޭނެ ކަމެއް 

ނޫނެވެ. އާދޭހެވެ. ރަޙިމުގެ ގުޅުމަކީ ކަނޑައިލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 

އަލްމަރްޙޫމް އޮަނރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު )ނ.ޢ.ޢ.ވ.( 

މަޒުމޫނުގައި  މި  މަތިފުށްތަކަކުންނެވެ.  ޤަދަރުވެރި  ވަޑައިގެންނެވީ 

އަލިއަޅުވައިލާނީ، އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ 

ޤަދަރުވެރި މަތިފުށަށެވެ. މިހާރުގެ ޒުވާން ކުދިންނަށާއި ހެދިބޮޑުވަމުން 

އަންނަ ޖީލުގެ ދަރިންނަށް މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވެދާނެތީއެވެ.

އޮނަރަބްލް  އަލްމަރްޙޫމް  ގޮތުގައި  އެނގޭ  ފޮތްފޮތުން  ތާރީޚީ 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު )ނ.ޢ.ޢ.ވ.( ގެ މާތް ޢިއްޒަތްތެރި 

ބައްޕާފުޅު، އަލްމަރްޙޫމް އައްޝައިޚު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މަންމާފުޅަކީ، 

ސައްޤާފު  ދަރިކޮޅުގެ  ބާޢަލަވީ  ޙަޟްރަމައުތުގެ  ޔަމަނުކަރައިގެ 

ވަންހައަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ތާރީޚީ މުޢުތަބަރު 

ޤައުމުތަކަށް  އޭޝިއާގެ  ދެކުނު  ގޮތުގައި،  އެނގޭ  މަޞްދަރުތަކުން 

އުފުއްލެވުމުގެ  ރިސާލަތު  މަތިވެރި  އިސްލާމްދީނުގެ  މާތްވެގެންވާ 

ބޭބޭކަލުންނެވެ.  ދަރިކޮޅުގެ  ބާޢަލަވީ  ކުރެއްވީ  މަސްކަތްޕުޅު  ބުރަ 

އެ ބޭބޭކަލުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ފޮނި ނަތީޖާއަކީ، 

ޙިޖާޒުކަރަ ފަހަނަޅައި، އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބައްރާއި ކަނޑު 

ހުރަސްކޮށް ސްރީ ލަންކާ އާއި، ދިވެހިރާއްޖެ އާއި، ބަރުމާ އާއި، 

ތައިލޭންޑާއި، ސިންގަޕޫރާއި، މެލޭޝިއާ އާއި، އިންޑޮނީޝިއާ އާއި 

މަތިވެރި ރިސާލަތު  އިސްލާމްދީނުގެ  ޤައުމުތަކަށް  ފަދަ  ފިލިޕީންސް 

ފެތުރުއްވެވުމަށްޓަކައި،  ރިސާލަތު  އިސްލާމީ  ވާޞިލުވުމެވެ. 

ދިރިއުޅުއްވިއެވެ.  ބޭބޭކަލުން  އެ  އަހުލުންނާއެކު  ޤައުމުތަކުގެ  މި 

އެހެންކަމުން، ޒަމާނުން ހޭދަވެގެންދިޔަ ދުވަސްތަކާއެކު، މި ޤައުމުތަކުގެ 

ނުހަނު  ވަނީ  ދަރިފަސްކޮޅުތައް  ބޭބޭކަލުންގެ  އެ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި 

ފުނަށް މޫލާއި ހަރުލާފައެވެ.

ބާޢަލަވީ ދަރިކޮޅުގެ ބާނީއަކީ، މުޙައްމަދު ބްނު ޢަލީ ބާޢަލަވީއެވެ. 

އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޤަބުފުޅަކީ، “އަލްފަޤީހުލްމުޤައްދަމް” އެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ޔަމަނުކަރައިގެ ޙަޟްރަމައުތުގައި، 

ހިޖުރީ ސަނަތުން 574 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަވަހާރަވީ ހަމަ އެ ތާރީޚީ 

ދީނީ  އެކަލޭގެފާނުގެ  ގައެވެ.   653 ހިޖުރީ ސަނަތުން  ސަހަރުގައި 

މަންހަޖާއި ފިކުރު، ޙަޟުރަމައުތުގެ މުޖުތަމަޢުގައި އާރާސްތުވިއެވެ. 

ޤައުމުތަކަށް  ސަހަރުތަކަށާއި،  އެހެން  ސަހަރުން  އެ  އެއަށްފަހު، 

ފަތުއަޑުކިޔާފައި ފެތުރިގެންދިޔައެވެ.

އެއުރެންގެ  ޖަމާޢަތަށެވެ.  ސުންނަތް  ނިސްބަތްވަނީ  ބާޢަލީން 

ފިޤުހީ މަޒުހަބަކީ، ޝާފިޢީ މަޒުހަބެވެ. އެއުރެންގެ ޢަޤީދާގެ މަޒުހަބަކީ، 

އެއުރެންގެ  ފާހަގަކޮށްލެވެނީ،  އެއުރެން  މަޒުހަބެވެ.  އަޝްޢަރީ 

ޢުލޫމްތައް  އިސްލާމީ  ވެސް،  މަރްޙަލާތަކެއްގައި  ހުރިހައި  ތާރީޚުގެ 

ބިނާކުރި  އިހުޒަމާނުގައި  އެއުރެން  ރޮނގުންނެވެ.  ކިޔަވައިދިނުމުގެ 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު



ާ 50  ޙީަމދުގެ ިޒކުރ

މަޢުހަދުތަކާއި ތަރުބަވީ މުއައްސަސާތައް، އޭގެ އަޞްލީ މަންހަޖާއެކު 

މިއަދާހަމައަށް ވެސް ވާޞިލުވެފައި ވެއެވެ.

ޢުލޫމުތަކުގެ  އިސްލާމީ  ވަނީ،  ބޭކަލުން  ދަރިކޮޅުގެ  ބާޢަލަވީ 

ދެއްވާފަ  އަހަންމިއްޔަތެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ޢިލްމަށް  ފިޤުހު  ތެރެއިން 

ރިވެތި  ދަރީންނަށް  އުންމަތުގެ  އިސްލާމީ  އެފަދައިން  ހަމަ  އެވެ. 

އަޚުލާޤު ދަސްކޮށްދެއްވައި، ޞައްޙަ އިސްލާމީ ތަރަހައިގެ މަތީގައި 

އުންމަތުގެ އަފުރާދުން ތަރުބިއްޔަތުކުރެއްވުމަށް ވެސް އެ ދަރިކޮޅުގެ 

ބޭބޭކަލުން ވަނީ، ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާފައެވެ. އެއާއެކު، 

މަޒުހަބުތަކުގެ  އެހެން  ނިސްބަތްވާ  އިސްލާމްދީނަށް  ބޭކަލުން،  އެ 

އަހުލުންނާ ދެކޮޅުވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމީ ވެސް އެބޭކަލުންގެ 

ކިބައިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މާތް ސިފަފުޅެކެވެ. އެ ބޭކަލުން އަބަދުވެސް 

މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ، އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ވަޙުދަތާއި، 

ޓަވައި  އް ހަ ގަ ނަ ކަން  ތަ ވަން އް ޔެ ބަ އް އެ އި،  މާ ކަ ތަ ވަން އި ބަ އް އެ

ދެމެހެއްޓެވުމަށެވެ.

ބާޢަލަވީންނަކީ، މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުގައި ޢަލަވީންގެ ނަމުން 

މަޝްހޫރުވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުގެ މީހުން ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. 

މާތް  ކީރިތި  ނިސްބަތްވަނީ،  ދަރިކޮޅު  ބާޢަލަވީންގެ  އެހެނީ، 

ފާޠިމަތުގެފާނުގެ  ވަސައްލަމަގެ  ޢަލައިހި  هللا  ޞައްލަ  ނަބިއްޔާ 

ޙުސައިނުގެފާނަށެވެ. ޙުސައިނުގެފާނުގެ ސުލާލަތު މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، 

ސައްޔިދުމަތިފުށުގެ ނަމުންނެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ޙަސަނުގެފާނުގެ ސުލާލަތު 

މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ޝަރަފުވެރި މަތިފުށުގެ ނަމުންނެވެ. އާދޭހެވެ. 

އައްސައްޔިދު މިވެނި ބޭކަލެކެވެ، ބުނުމުން އެއީ ޙުސައިނުގެފާނުގެ 

އައްޝަރީފު  އެނގެއެވެ.  ބޭކަލެއްކަން  ވަޑައިގެންނެވި  ސުލާލަތުން 

ސުލާލަތުން  ޙަސަނުގެފާނުގެ  އެއީ  ބުނުމުން  ބޭކަލެކެވެ،  މިވެނި 

ވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެއްކަން އެނގެއެވެ. އިސްލާމީ ޒަމާންތަކުގެ ވަކި 

ބަދަލުވެގެންދިޔައީ،  މިކަން  މިގޮތަށެވެ.  އޮތީ  މިކަން  ހިސާބެއްގައި 

ރޭވި  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ޤަދަރު  އަހުލުބައިތުންގެ  މީހުން  ސިޔާސީ 

ކެހިވެރި ރޭވުންތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

އަކީ،  “ބާ”  އެވެ.  ޢަލަވީ”  “ބަނޫ  މާނައަކީ،  ގެ  “ބާޢަލަވީ” 

ޔަމަނުކަރައިގެ ޙަޟްރަމައުތުގެ އަހުލުވެރިން “ބަނޫ” )بنو( މި ލަފުޒު 

ކިޔާ ގޮތެވެ. ޢަރަބި ބަހުގެ “ބަނޫ” ގެ މާނައަކީ، ނަސްލެވެ. އެހެންވީމާ، 

ނަސްލަކީ،  އެވެ.  ނަސްލު”  “ޢަލަވީގެ  މާނައަކީ،  ގެ  “ބާޢަލަވީ” 

ދަރިކޮޅެވެ.

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ފަދައިން ބާޢަލަވީ ދަރިކޮޅުގެ އަޞްލަކީ، 

މުޙައްމަދު ބްނު ޢަލީ ބާޢަލަވީއެވެ. “އައްސައްޔިދު ޢަލަވީ” އެވެ، ކިޔަނީ 

އެ ކަލޭގެފާނަށެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަهللا 

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަހުލުބައިތުންގެ މާތް ސުލާލަތުން ވަޑައިގެންނެވި 

އައްސައްޔިދު  ބައްޕާފުޅަކީ،  ކަލޭގެފާނުގެ  އެ  އެހެނީ،  ބޭކަލެކެވެ. 

އަޙްމަދުލްމުހާޖިރެވެ.  އައްސައްޔިދު  ކާފާފުޅަކީ،  އެވެ.  ޢުބައިދުهللا 

ތެރެއިން  އަހުލުބައިތުންގެ  އަޙްމަދުލްމުހާޖިރަކީ،  އައްސައްޔިދު 

ޔަމަނުކުރައިގެ ޙަޟްރަމައުތަށް ހިޖުރަކުރެއްވި ބޭކަލެކެވެ.

ޞައްޙަ  ބަޔާންކޮށްދޭ  ނަސަބުތައް  އިސްލާމީ  ޢަރަބި 

ކާފާފުޅު  ޢަލަވީގެ  އައްސައްޔިދު  ގޮތުގައި،  އެނގޭ  މަޞްދަރުތަކުން 

ކަމުގައިވާ އައްސައްޔިދު އަޙްމަދުލްމުހާޖިރަކީ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ 

ޞައްލަ هللا ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ފާޠިމަތުގެފާނުގެ ޙުސައިނުގެފާނުގެ 

ޢަލީ ޒައިނުލްޢާބިދީންގެ މުޙައްމަދުލްބާޤިރުގެ ޖަޢުފަރުއްޞާދިޤުގެ ޢަލީ 

އަލްޢުރައިޟީގެ މުޙައްމަދުއްނާޤިބުގެ ޢީސާ އައްރޫމީގެ ދަރިކަލެކެވެ.

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އަލްމަރްޙޫމް އޮނަރަބްލް 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ނަސަބުފުޅު، އަހުލުބައިތުންގެ މާތް 

ސުލާލަތާ ގުޅެނީ، ޔަމަނުކަރައިގެ ޙަޟްރަމައުތުގެ ބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ 

މިކަލޭގެފާނަކީ،  ފަރާތްޕުޅުންނެވެ.  ބާޢަލަވީގެ  މޫސާ  އައްސައްޔިދު 

ޔަމަނުކަރައިގެ ބާޢަލަވީ ދަރިކޮޅުގެ ސައްޤާފު ވަންހައިގެ ބޭކަލެކެވެ. 

ޙަޤީޤަތްތައް  މިދަންނަވާ  ދިރާސާކުރާއިރު  ނަސްލު  ކަލޭގެފާނުގެ  މި 

ހާމަވެއެވެ.

1. އައްސައްޔިދު މުޙައްމަދު ބާޢަލަވީ އަކީ، އައްސައްޔިދު މޫސާ 

ބާޢަލަވީގެ ދަރިކަލެކެވެ.

2. އައްސައްޔިދު އިބްރާހީމް ދޮށީކަލޭގެފާނަކީ، އައްސައްޔިދު 

މުޙައްމަދު ބާޢަލަވީގެ ދަރިކަލެކެވެ.

3. އައްސައްޔިދު ޢަބްދުهللا )ގަލޮޅު ސީދީ ނުވަތަ މަލިންސީދީ( 

އަކީ، އައްސައްޔިދު އިބްރާހީމް ދޮށީކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލެކެވެ.

އަކީ،  ސިއްތި(  )ކަހަނބުގޭ  ސިއްތި  އައްސައްޔިދާ   .4

އައްސައްޔިދު ޢަބްދުهللا )ގަލޮޅު ސީދީ( ގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ.

5. ޢައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް )ދޮންސީދީ( އަކީ، އައްސައްޔިދާ 

ސިއްތީގެ ދަރިކަލެކެވެ.

ސިއްތީގެ  އައްސައްޔިދާ  ގޮތުގައި،  އެނގޭ  ނުކުތާތަކުން  މި 

)ނުވަތަ ކަހަނބުގޭ ސިއްތީގެ( ދަރިކޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ 
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ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ނަބިއްޔާ  މާތް  ކީރިތި  ވަނީ،  ނަސަބުފުޅު 

ވަސައްލަމަގެ އަހުލުބައިތުންގެ މާތް ސުލާލަތާ ގުޅިފައެވެ. މަރްޙޫމް 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ލޮބުވެތި މާމާފުޅަކީ، އައްސައްޔިދާ ސިއްތިއެވެ.

ކުޑަކޮށް  މައްޗަށް  ގެ  “ސިއްތީ”  އާއި،  “ސީދީ”  މިތާނގައި 

އަލިއަޅުވައިލާނަމެވެ. މިޞްރު މީހުން އެމީހުންގެ އާންމު ބަހުރުވައިން 

ވާހަކަދައްކާއިރު، “ސައްޔިދު” ކިއުމުގެ ބަދަލުގައި، “ސީދީ” އެވެ، 

ކިޔައިއުޅެއެވެ. “ސިއްތި” އަކީ އެމީހުން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް 

ކިޔާ ނަމެކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެއާއި މިޞްރާ ގުޅިފައިވާ 

ޢާއިލީ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިންނާއި، ތަޢުލީމީ އަދި ސަޤާފީ ގުޅުންތަކުގެ 

ތެރެއިން މިޞްރުގެ ވާދިއްނީލުގެ ސަޤާފަތު ވަނީ ދިވެހި ސަޤާފަތާ ގުޅި 

ލާމެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން، “ސީދީ” އާއި، “ސިއްތި” އަކީ، މިޞްރުގެ 

ވާދިއްނީލުގެ ސަޤާފަތުން ދިވެހި ސަޤާފަތަށް ވާރުތަވެފައިވާ ދެ ނަން 

ނުކުތާއަކީ،  އަނެއް  ޖެހޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.  ކަމަށް 

މިޞްރު ސަޤާފަތުގައި މި ދެ ނަން ބޭނުންކުރާ މަޤުޞަދު ޙާޞިލުވާ 

ގޮތަށް ދިވެހި ސަޤާފަތުގައި ވެސް މި ދެ ނަން ބޭނުންކުރެވޭ ކަމެވެ. މި 

ދެ ސަޤާފަތުގައި ވެސް މި ދެ ނަން ބޭނުންކުރެވެނީ، ތަކުރީމުކުރުމުގެ 

ގޮތުންނެވެ.

ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އޮނަރަބްލް  އަލްމަރްޙޫމް 

)ނ.ޢ.ޢ.ވ.( އާ ބެހޭ ގޮތުން އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ 

ބަސްފުޅުތަކާއި، އެ ބޭބޭފުޅުން އެމަނިކުފާނު ސިފަކުރައްވާފައިވާ ގޮތް، 

މިފޮތުގެ އިސްވެދިޔަ ޞަފުޙާތަކުގައި ލިޔެވިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެ 

މަނިކުފާނުގެ ސިފަފުޅުތަކަށް ބަލާއިރު، ބާޢަލަވީ ދަރިކޮޅުގެ ބޭބޭކަލުންގެ 

މަތީ  ތެރޭގައި  ސިފަފުޅުތަކުގެ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ސިފަފުޅުތައް 

ދަރަޖައަކަށް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ތައުޙީދުގެ ކަލިމަ 

ވަރުގަދަކުރެއްވުމާއި،  ޢަޤީދާ  މުސްލިމުންގެ  މަތިވެރިކުރެއްވުމާއި، 

އިސްލާމްދީނަށް  އުނގަންނަވައިދެއްވުމާއި،  ޤުރްއާން  ކީރިތި 

އެކަކުވެސް  ހަމަ  ތެރެއިން  މުސްލިމުންގެ  ދެއްވުމާއި،  ނަޞްރު 

މިފަދަ  އިޙްތިރާމުކުރެއްވުމާއި،  އަނެކުންނަށް  ބާކީކޮށްނުލެއްވުމާއި، 

ބޭބޭކަލުންނާއި،  ދަރިކޮޅުގެ  ބާޢަލަވީ  މާތް ސިފަފުޅުތަކަކީ،  މިފަދަ 

މާތް  ވަޑައިގަންނަވާ  ބައިވެރިވެ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  މަރްޙޫމް 

ސިފަފުޅުތަކެކެވެ.

ބާޢަލަވީ  ވަޑައިގެންނެވި  މާތް ސުލާލަތުން  ބައިތުންގެ  އަހުލު 

ދަރިކޮޅުގެ ބޭބޭކަލުން، އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފެތުރުއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު 

އަހަންމިއްޔަތެއް ދެއްވިއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން މަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 

ވެސް ވަނީ، މިރާއްޖޭގައި ޢަރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފެތުރުއްވެވުމަށް 

ނުހަނު ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެއްވާފައެވެ. މިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި 

ބިނާތައް  އިސްލާމީ  ނަގަހައްޓަވައި،  ތަޢުލީމު  އިސްލާމީ  ޢަރަބި 

އާރާސްތުކުރެއްވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި އެއް 

ބޭފުޅަކީ އެ މަނިކުފާނެވެ.

ލިޔެވިދިޔަ ފޮޅުވަތްތަކުގައި އެވަނީ، އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު 

ތެރެއިން  މަތިފުށުގެ  ހަތަރު  ގެ  )ނ.ޢ.ޢ.ވ.(  ޙަމީދު  ަޢބްދުهللا 

އެންމެ މާތް މަތިފުށާ އެ މަނިކުފާނާ ގުޅޭ ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އިސްލާމީ 

ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، ރަޙިމުގެ ގުޅުމަކީ ދުވަހަކުވެސް ކަނޑައިލެވޭނެ 

އެމަނިކުފާނާ  މަތިފުށާ  މާތް  އެ  އެހެންކަމުން،  ނޫނެވެ.  ގުޅުމެއް 

ގުޅުމެއް  ކަނޑައިލެވޭނެ  މީހަކަށް  އެއްވެސް  ގުޅުމަކީ  ދެމެދުގައިވާ 

ނޫނެވެ. އާދޭހެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ، މާތް ސުލާލަތަކުން ވަޑައިގެންނެވި 

މާތް ދަރިކަލެކެވެ.

އެ މަނިކުފާނަކީ، މި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފަޚުރުވެރި އިސްލާމީ 

ޝަރަފެކެވެ.

އެ މަނިކުފާނަކީ، މި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ބިނާ އާރާސްތުކުރެއްވި 

ބަޠަލެކެވެ.

މުސްތަޤުބަލަށް  ހާޟިރުން  މިރާއްޖެ  މަނިކުފާނަކީ،  އެ 

ފަރުމާކުރެއްވި އާކިޓެކްޓެކެވެ.

އެ މަނިކުފާނަކީ، މާތް هللا މި ރާއްޖެއަށް މިންވަރުކުރެއްވި 

ނުހަނު ދީލަތި ރަޙުމަތްފުޅެކެވެ.

ފުރާނަފުޅަށް،  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  މަރްޙޫމް  هللا،  މާތް 

ނިޢުމަތްތައް  ދާއިމީ  ނެތް  ނިމުމެއް  ޖަންނަތުލްފިރުދައުސްގެ 

މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ! އެ ނިޢުމަތްތަކުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ މާތް ލޮބުވެތި 

ބައްޕާފުޅާއި، މާތް ލޮބުވެތި މާމާފުޅު ވެސް ޝާމިލުކުރައްވާށިއެވެ! 

އަދި އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވި މާތް ސުލާލަތުގެ މާތް އެންމެހައި 

ނިޢުމަތްތައް،  މަތިވެރި  ފަދަ  އެ  ކަނބަލުންނަށް  ކަލުންނާއި 

ހަމަ  މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ!  ސުވަރުގެތަކުގައި  މަތިވެރިވެގެންވާ 

އެފަދައިން އެ މަނިކުފާނުގެ އަނެއް ތިން މަތިފުށުގެ އަޖުދާދުންނަށް 

ވެސް އެފަދަ މަތިވެރި ނިޢުމަތްތައް ދެއްވާށިއެވެ! އާމީން!    ■
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ލިބިވޮޑިގެންވާ  ކުޅަދާނަކަން  މެރުއްވުމުގެ  ދިރުއްވުމާއި 

ދެ  ކުރަމެވެ.  ޙަމްދު  ވަތަޢާލާއަށް  ސުބްޙާނަހޫ  ޚާލިޤުވަންތަ هللا 

ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް މަގުދެއްކެވުމަށް ފޮނުއްވި އަޅަމެންގެ ކައު 

އެދި  ލެއްވުން  ކަލޭގެފާނަށް ސަލާމާއި ޞަލަވާތް  ނަބީ  މުޙައްމަދު 

އާލުންނާއި  މާތް  އެކަލޭގެފާނުގެ  އިތުރު  މިދުޢާގައި  ކުރަމެވެ.  ދުޢާ 

އަޞްހާބުން ޝާމިލު ކުރުމާއެކުގައެވެ.

އެ ބޭފުޅަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ޤަޞްދުކުރާ 

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް މިފަހަކަށް އައިސް 

ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ފެނިފައިނުވާ ފަދަ އަގުހުރި ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ. އެއް 

ގޮަތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތްގޮތުންނެވެ. އެ މަރްޙޫމް މިޤައުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ 

ޚިދުމަތަށް ބަލާނަމަ އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ ދަތިކަމެކެވެ. 

އަދި އެ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލެއް ދިނުމަކީވެސް މިފަދަ ލިޔުމެއްގައި 

ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ޚިދުމަތް  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ގާތުން  އެންމެ  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

ކަންތައްތައް  ރާއްޖެތެރޭގެ  ފެށިގެންނެވެ.  އިން   1980 ދެކެންފެށީ 

ގޮތުން  ވެރިއެއްގެ  ހުންނެވި  ޙަވާލުވެވަޑައިގެން  ބެލެހެއްޓެވުމާ 

ޚިދުމަތްތައް  މަތިވެރި  ކުރެއްވި  މަނިކުފާނު  އެ  ދުވަސްވަރު  އެ 

ހަނދާނަށް ގެނަޔަސް އެ ކަމުގެ ބުރަކަމާއި ދަތިކަން ޤަބޫލުކުރަން 

ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭގެ  އައިއިރު  ހަމައަށް  އެހާތަނާ  ޖެހެއެވެ. 

ރަށްތައް އޮތީ މިހާރު އަޅުގަޑުމެން މި ދެކޭފަދަ ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެއް 

ހެކިވެ  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  ހަމަ  ޢުމުރުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޫންކަން 

އިތުރުން  ދަތިކަމުގެ  ލަފާފުރުމުގެ  ރަށްރަށަށް  ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ޢުމްރާނީ ގޮތުންނާއި ޢިލްމީ ގޮތުންވެސް ރަށްރަށުގައި ކަންތައްތައް 

ރަށްރަށަށް  ރާއްޖޭގެ  އެހެންނަމަވެސް  ދެރަވަރުކޮށެވެ.  އެހާ  ހުރީ 

ކަމުގެ  އެ  ހަމައެކަނި  ދަތުރުފުޅުތަކަކީ  ކުރެއްވި  މަނިކުފާނު  އެ 

ބޮޑުކަމެކެވެ.  ފުދޭވަރަށްވުރެ  ރައްދުކުރިއަސް  ސާބަސް  މައްޗަށް 

ދަތިއުނދަގޫ ޙާލުގައި ރަށްރަށަށް އަރާވަޑައިގެން ރަށުގެ އިސްފަރާތްތަކާ 

ބައްދަލުކުރައްވައި ޙާލު އަޙްވާލު ބައްލަވައި ކަނުއަނދިރި ރޭތަކުގައި 

ދިއްލައިގެން  ބިގަރު  ޙާލު،  ނުވާ  އަމުދުން  އަލިކަމެއް  ކަރަންޓުގެ 

އޭގެ އަލީގައި ޖަލްސާތައް ބާއްވަވާ، އިރުއަރާއިރަށް އަނެއް ރަށަކަށް 

ވަޑައިގެން  ކިތަންމެ ރަށަކަށް  ގަދަހޫނުގައި  ދުވާލުގެ  ފުރާވަޑައިގެން 

އިރުއޮއްސުމުން ބަނދަރުކުރައްވައި އެކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ހުރި 

ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތައް ތަޙައްމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ކެތްތެރިކަމުގެ 

ދުވަސްވަރު  އެ  ރަށްރަށުގައި  ގޮތެއްގައެވެ.  ނުވާފަދަ  މިސާލެއް 

ހިތަށް  ޙާލު  ޢިމާރާތްތަކުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނުވަތަ  ހުރި ސަރުކާރުގެ 

އަރުވައިލިޔަސް ކަރުނަ އަންނަވަރުވެއެވެ. މަދުރަށެއްގައި ނޫނީ ރަށަށް 

ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ޓީމެއްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ފަދަ ތަނެއް ނުހުރެއެވެ. 

ނަމަވެސް ކިތަންމެ ބާ ޢިމާރާތެއް ވިޔަސް އަދި ފަތްޖެހި އެނދުގައި 

ގޯތިތެރޭގައި އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވައިގެން ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ 

އެ ތަކުލީފުތައް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހުމާއެކު އުފުއްލަވައިފައެވެ. އެ ކަމުގެ 

ސަބަބުން ރަށްރަށަށް އެ ދުވަސްވަރު އަންނަންފެށި ހެޔޮ ބަދަލުތައް 

މިސްކިތްތައް،  ވީރާނާވެފައިވާ  ދަތިކަމެކެވެ.  ލިސްޓުކުރުމަކީވެސް 

މަރާމާތު  ޢިމާރާތްތައް  ސަރުކާރުގެ  ޢިމާރާތްތައް،  ރައްޔިތުންގެ 

ބެލެހެއްޓުމާ  އެފަދަތަންތަން،  ދިޔައިރު  އައުކުރެވެމުން  ކުރެވެމުން 

ޙަވާލުވެ ތިއްބަވާ ރަށްރަށުގެ ވެރިންނާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް 

މިހާރު  ނަތީޖާ  ބިނާކޮށްދެއްވާފައިވުމުގެ  ގޮތުން  އަހުލުވެރިވާނޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަށްރަށުން އެހެރީ ހާމައަށް ފެންނާށެވެ.

އާދެ! ދިވެހި ޤައުމުގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކުގެ 

މައްޗަށް ވަރަށް ގަދައަށް ލޯބިކުރެއްވި ބޭފުޅެކޭ ދަންނަވާލަން ޖެހެއެވެ. 

މައްޗަށާއި  އޮތުމުގެ  ޤާއިމުވެފައި  އެއްބައިވަންތަކަން  ރާއްޖޭގައި 

ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އަދި ދިވެހިބަހަށް އެ މަނިކުފާނު 

ކޮށްދެއްވާފައިވާ ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކަކީ އަޅުގަނޑުގެ މިބަހުގެ ދަލީލެވެ.

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި. .  .

އިސްމާޢީލް އަފީފު. މާއޮޅު، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
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މި މައުޟޫޢުގައި މާގިނަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއްވެސް ނެތެވެ. 

އެ ގޮތަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިމާއަށް ހާމަވާން ހުރި 

ކަންތައްތަކެއްކަމުގައި ވުމެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ މިބަސްކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި އެއް ވާހަކައެއް 

ދަންނަވައިލަންތޯއެވެ. އާދެ! އެއީ އެ މަނިކުފާނުގެ މާތް އަޚްލާޤުގެ 

ވާހަކައެވެ. އަޅުގަނޑަކީވެސް ވަރަށް ގިނައިން ދަތުރުތަކުގައާއި އެކި 

ތަންތާގައި އެކީގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު މީހެކެވެ. 

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހިތުގައި ޤަދަރާ 

އިޙްތިރާމް އުފެދޭ  އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ ރިވެތި 

އަޚްލާޤެވެ. އިންސާނީ އަޚްލާޤުން ނެއްޓި ވިދާޅުވި ބަހެއްވެސް އަދި 

ކުރެއްވި ޢަމަލެއްވެސް ފެނިފައިނުވާ ކަމުންނެވެ. އަޅުގަޑު ދަންނަވާނީ 

މިސާލެއް  ރިވެތި  ދިވެހިންނަށް  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރްޙޫމް 

ކަމުގައެވެ. އަދި މީސްތަކުން ގޮވައިގެން ކަންކަން ކުރަން ހަވާލުވާ 

ފަރާތްތަކަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ކަމުގައެވެ.

ހެޔޮރަޙްމަތް  ޙަމީދަށް  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރްޙޫމް  هللا  މާތް 

އެ  ލައްވާށިއެވެ.  ނިޢުމަތް  ދާއިމީ  ސުވަރުގޭގެ  އަދި  ލައްވާށިއެވެ. 

މަނިކުފާނުގެ ހެޔޮލަފާ ބޭފުޅުންނަށާއި ޢާއިލާއަށް އަދި އެ މަނިކުފާނުދެކެ 

ލޯބިވާ އެންމެހާ މީހުންނަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. 

އާމީން. ■

ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .

`

ގޮތުގައި  ކުޑަކުއްޖެއްގެ  މުދައްރިސެކެވެ.  ދުރުތާ  އަޅުގަނޑުގެ  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރްޙޫމް  އޮނަރަބްލް 

ރަށުގައި އުޅުނުއިރު ރޭޑިއޯ/ޓީވީން އެ މަނިކުފާނަށް ދަރިވަރު ވެވުނޭ ދަންނަވަން ކެރެއެވެ. ބަހުގެ ދަރަޖައިގެ ބައެއް ހަމަތަކާއި 

ޖުމުލަ ޢިބާރާތްކުރުމުގެ ރީތި ގޮތްތައް އެ މަނިކުފާނުގެ ކިބައިން ދަސްވެފައިވެއެވެ. 

މިއަދުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ބަސް ދިރާސާކުރުމުގެ ޝައުޤު ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ 

ގޮތަކަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޤުރީރުތަކާއި ލިޔުއްވުންތައް ޢާންމުވުން އެދެމެވެ.

މަރްޙޫމް ޙަމީދު އެ ދޫކުރެއްވި ދެމިހުންނަނިވި ޞަދަޤާތަށް އެ މަނިކުފާނަށް ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާށިއެވެ.

2.9.2015މ.

                                                   އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް
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ހަނދާނުން ފޮހެވިގެންނުދާނެ!
ރާޝިދާ ޔޫސުފް، ގ. ކިސޫމޫ

ހިނިތުންވުމެއްގެ ވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އަލްމަރްހޫމް އަލްއުސްތާޛު 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ބޮޑާކަމެއްނެތް އޯގާތެރި އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅެކެވެ. 

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑު ޚިދުމަތްކުރި އެންމެ ފަހު ދުވަސްތަކުގައި، 

ޙައިސިއްޔަތުން  މިނިސްޓަރުގެ  އެޑިއުކޭޝަން  މަނިކުފާނު  އެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލުތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަންނަވައެވެ. 

ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނުއިރުވެސް، ސްކޫލުގެ 

އަޅުގަނޑަށް  ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް  ދާއިރާތަކުގައިވެސް  އެހެން  ބޭރުން 

ހިތްވަރު ދެއްވިއެވެ. އެ ގޮތުން އެކިއެކި ކައުންސިލްތަކުގައި ތަޢުލީމީ 

އަޅުގަނޑަށް  ފުރުސަތު  ވާނޭ  ޙަރަކާތްތެރި  ތަމްސީލުކޮށް  ދާއިރާ 

ދެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ކުރާ އިތުބާރު 

ބޮޑުވެ، އަޅުގަނޑުގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި ޝަޚުޞިއްޔަތު ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ބާރާއި ހިތްވަރު ލިބުނީ ހަމަ އެ މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑަށް ކުރެއްވި 

އިތުބާރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

މަސައްކަތްކުރާނޭ  މަނިކުފާނާއެކު  އެ  ކެބިނެޓުގައި  އެއަށްފަހު 

ފުރުސަތުވެސް ލިބުނެވެ. ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރަކަށް އަޅުގަނޑު އުޅުނުއިރު 

އަލްއުސްތާޛު އަބްދުهللا ޙަމީދު އެކި ފަހަރު މަތިން އެކިގޮތްގޮތުން 

ދައުލަތުގެ  އަޅުގަނޑަކީ  ދެއްވިއެވެ.  މަގުދައްކަވައި  އަޅުގަނޑަށް 

އެފަދަ މަޤާމަކަށް އާ އަދި ހަގު މީހެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެކަން 

އަޅުގަނޑަށް އިހުސާސް ނުވާގޮތަށް އެއް ފެންވަރެއްގައި މުޢާމަލާތު 

ކުރެއްވިއެވެ. ހަމަ އެހާމެ އިޙުތިރާމާއި އެކުގައެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ 

އަމިއްލަފުޅު އެދުމެއްނެތް އިޚުލާޞްތެރި ކަމާއެކު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި 

ހިތްވަރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ ނުހަނު އުފަލާއިއެކު ހިތުގެ އެންމެ 

ފުންމިނުން ޝުކުރާއެކުގައެވެ. އެފަދަ ހިތްޕުޅުތިރި، ހިތްވަރުފުޅުގަދަ 

މާތް އަޚްލާޤެއްގެ ވެރިއަކު ހޯދުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެ މަނިކުފާނު 

ޖިންސުގެ  ޙާޞިލުކުރުމުގައި  ތަޢުލީމު  ގޮތުގައި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ 

އެ  ޚުދު  މިސާލު  ލާމަސީލު  މީގެ  ނުވާނެއެވެ.  އޮވެގެން  ތަފާތު 

މަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި އާއިލާގެ ތެރެއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެ 

މަނިކުފާނަކީ ތަޢުލީމީ، ޚިދުމަތްތެރި އަދި މަސައްކަތްތެރި އަންހެން 

ބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުންކޮޅެއްގެ ނަމޫނާ ބައްޕައެއްގެ ފުރިހަމަ 

މިސާލެކެވެ. އަޅާކިޔާލެވޭނެ އެފަދަ އެހެން ޓީމެއް ނެތް އާއިލާއެކެވެ.

އެ މަނިކުފާނާއި އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑަށް މުޢާމަލާތު ކުރެވުނީ 

އާލާސްކަންފުޅާ އޭ.ޑީ.ކޭ. ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮންނަވަނިކޮށެވެ. އެ ދުވަހު 

އެ މަނިކުފާނާއި އަޅުގަނޑު ސަލާމް ކޮށްލުމުން ދަރިކަނބަލުން ޙާލާ 

ޙަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. “ބައްޕާ، މިހުންނެވީ ރާޝިދާއެވެ.” ޙަމީދު ލޯފުޅު 

ހުޅުއްވާލައްވައި ހިނިތުންވެވަޑައިގެންފައި ވިދާޅުވިއެވެ. “އެއީ ވަރަށް 

ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ.”އެ ބަސްކޮޅަކީ އެ މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި 

އެންމެ މުހިންމު ހަދިޔާ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އެ ބަސްކޮޅު 

އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި އަބަދުވެސް އޮންނާނެއެވެ. 

އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އަލްމަރްޙޫމް އަބްދުهللا ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ 

ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެއްލިގެން އެދިޔައީ 

ވަފާތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު ދިވެހި ދަރިއެކެވެ.

އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅަށް މާތް هللا ގެ ރަޙުމަތް ލައްވައި، 

ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސްގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ދެއްވާންދޭވެ! އާމީން! ■
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އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ. . . . 

ވަކިވެގެން ދިޔައީ މި ޤައުމުން ހާދަ އަގުހުރިދަރިޔެކޭ

ވަކިވެދިޔަޔަސް ޖިސްމު، ޒިކުރާއަށް ނިމުންނެތް  ޝަޚުޞެކޭ   

ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި ހުރިހާ ގޮތުން މިންކުރިޔަކަސް

ހިނދުހިނދަށް  އަދި ދާއިމަށް  އެއްވަނަ  ދެވޭނޭ  ތަރިޔެކޭ   

ހަމަ ޒުވާން ދައުރަްށ ފެށުނު އަހަރުގެތެރޭ )އެއްދިހަ އަށެއް(

ޢަމަލުގައި  ސާބިތު  އަތޮޅު  ވެރިޔެއްކަމަށް  ވި  ޒުވާނެކޭ   

ބަރުލަމާނުގެ ދައުރުގައި އެކި އަތޮޅުތައް ތަމްސީލުކޮށް

ހަރުދަނާ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ދެއްވެވި  އެއީ   އެމްޕީ   އެކޭ   

ބަރުލަމާނީ ދައުރުގައި ދިގު މުއްދަތުގެ ރައީސުކަން

އަރުތަވެރި  ގޮތުގައި  ފުރުއްވެވި   ލާމަސީލު   ރައީސެކޭ   

އާދެ! ހުޅުލޭ ވައިގެ ބަނދަރުގެ ބިންގަލާއެކުގައި ެއތާ

ވާދަކޮށް  ކުރެވުނު  މަސައްކަތުގައި  އެއީ   އިސްވެރިޔެކޭ   

ކެބިނެޓްގެ އެތަކެއް މަޤާމާ ދައުލަތުގެ އިސް ރޭންކުގައި

ވެރިޔަކަށް   ހުންނެވި   އެއީ  ހަމަ  ލާމަސީލު  ވަޒީރެކޭ   

ބަސްމޮށުންތެރިކަމުގެ މައިދާނަށް ނަޒަރު ހިންގައިލިޔަސް

އަޞްލުގައި  ހުރިހާ  ރޮނގުން  އެއްވަނަ  ދެވޭ ބަސްވާރެކޭ   

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
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ތަރުބަވީ ރޮނގުގައި މުރައްބީއެއް އަރާހުރި، ރޭހުގައި 

ހަރުދަނާ  ދަރިފަސްކޮޅެއް  ދެއްކެވި  މިޖީލަށް  އެދުރެކޭ   

ބޭރު ބަސްތައް ދެނެވަޑައިގެން ޚާއްޞަކޮށް ޢަރަބީ ބަހުން

އޭރުވެސް  ގިނަ  ތަރުޖަމާތައް ލިޔެ ނެރުއްވެވި “ގަލަމެކޭ”   

ޤައުމުގައި ހުރަހާ ދިގަށް އެކި ރަށްރަށަށް ގިނަ ދަތުރުކޮށް

ދައުރުގައި  ޚިދުމަތްތަކެއް  ދެއްވެވި  އެއީ   ސައްޔާޙެކޭ   

މިމްބަރުން ވަޢުޡާ ނަސޭހަތް އިއްވަވައި ތަޤުރީރުކޮށް

މިންކުރާން  ނޭނގޭ  ވަރަށް  ޚުޠުބާ  ކިޔުއްވި  ޚަޠީބެކޭ   

ފަންނުގައި އުސްތާޛަކަށް ވެވަޑައިގަތީމާ މާކުރީން

ފަންނުގައި   ޤާނޫނު    ޢިލްމުގެ    ނަންވިދާލިވަކީލެކޭ   

ގަލަމަކުން ދުލަކުން ބަޔާނެއް ނުވެވުނޭ ޚިދުމަތްތަކެއް

ބަލަ!އެއީ  ފުންމިން  ބަޔާން  ނުވެވޭނެހާ  ފުން ބަޙުރެކޭ   

އާދެ! އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ދަފުތަރުން

މާދަމާއަށް  އަދި  އަދަށް  ފެންނަން  އޮތީ  ޚިދުމަތްތަކޭ   

ބަދަހިކަން، ޞަބްރާ އަދައިގެން ޢާއިލާއަށް ދެއްވެވުން

ޢަދަދު  ނުވެވޭ  ނިޢުމަތަށް  އެދި އުފުލެނީ އަދު އަތްތަކޭ   
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ހަވާސާކޮށްލެވޭ ރަންމުތްތައް

އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް، އއ. ޮތއްޑޫ، ގިރިޓީގެ

ނިޝާން  ވަނީ،  މި  ޞަފުޙާއެއްގައި  ކޮންމެ  ފޮތުގެ  މި 

އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރްޙޫމް  ވެރިޔާ  ޢިއްޒަތުގެ  ޢިއްޒުއްދީނުގެ 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ ވާހަކައެވެ. އެ މަނިކުފާނަށް 

ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އަދަބީ ޢިލްމީ އަދި ސިޔާސީ ޤާބިލްކަމާއި ފުން 

ތަޖުރިބާގެ ތަފުޞީލުތަކެވެ. ޚުލްޤުފުޅުގެ ހެޔޮކަމާއި ވިސްނުންފުޅުގެ 

ތޫނުކަމާއި ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ހަރުދަނާކަމަށްޓަކައި އޮހޭ ތާރީފުތަކެވެ. 

އެކަމަށްޓަކައި އަދާ ކުރެވޭ އިޙްތިރާމާއި ޝުކުރުގެ އަބާރަނަތަކެވެ. 

ހެޔޮ ދުޢާތަކެވެ. 

ކަންކަމަށް  މި  އަޅުގަނޑު  އެއްފަދައިން  ބޭފުޅުންނެކޭ  ތިޔަ 

އިޢުތިރާފުވަމެވެ. ޓީވީއާއި ރޭޑިޔޯއިން ދުރަށް ފޮނުވި އަދި އިޖުތިމާޢީ 

އުފާކުރަމެވެ.  މެދު  ތަފުޞީލުތަކާ  ކުރި  ޝާއިޢު  ވިޔުގައިގައި  

ނަމަވެސް މި ލިޔުން ލިޔުމަށްޓަކައި އުފުލި އަޅުގަނޑުގެ ގަލަމުގައި 

ވަނީ ނަފުރަތުގެ ދެއްޔެވެ. ޝަކުވާގެ ދެއްޔެވެ. ހިތްދަތިކަމާއި އުދާހުގެ 

އަސަރުތަކެވެ. ކީއްވެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ހޯދައިލުމަށްޓަކައި އަލްއުސްތާޛު 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދާ މެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތް 

ހިތްޕުޅަށް ގެންނަވާށެވެ. 

ހެޔޮ  “އިޞްލާޙާއި  ގެނެވުނު  ނިޒާމަށް  ހިންގުމުގެ  ރާއްޖޭގެ 

ބަދަލުގެ” ސަބަބުން އުމުރުން ދުވަސްވުމަކީ ޚިދުމަތްތެރިޔާގެ ކުށަކަށް 

ވެއްޖެއެވެ. ކިތަންމެ ޢިލްމީ ކިތަންމެ ޤާބިލު ދިވެހި ދަރިޔަކު ނަމަވެސް 

ވަކި އުމުރަކަށް ހިނގައްޖެ ނަމަ، އެ މީހަކު ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތަށް 

ހެދެން  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  އެ  އެވީ  ދެން  ހަމަވެދެއެވެ.  ގެރެންޓީ 

އޮތްހައި  އެޅުވެން  ބޮލުގައި  މީހެއްގެ  އެ  ހަދައި،  ދޮގެއް  އޮތްހައި 

ބަދުނާމުގެ ކޯރިއެއް އަޅުވާލާށެވެ. ލާރި ދިނީމާ މި ތަކެތި އުފައްދައިދޭ 

ކާރުޚާނާތައް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. ނަތީޖާއަކީ މީހުންގެ ތެރެއަށް ނިކުމެ 

ހިނިތުންވެލައި އުޅުމުގެ ހިތްވަރު ވެސް އެ މީހެއްގެ ކިބައިން ނެތި 

ދިޔުމެވެ. އެ ހިސާބުން އެ މީހަކު އެވީ ހުރި ޤާބިލުކަމަކާއި ޤައުމު 

ބިނާކުރާން އޮތް ޝައުޤަކާ އެކީގައި ގޭތެރޭގެ ވަކި  ކަނަކަށް ވަދެ 

އެކަނިވެރި މޮޅިވެރި ޙާލުގައި ދުނިޔެއަށް ފުރަގަސް ދީގެން އިނދެ، 

ދުވަސްތައް ގުނާން ފަށާށެވެ. 

ދުވަސްވަރު  ހުންނެވި  ޙަމީދު  އުސްތާޛު  ޝްރީލަންކާގައި 

އަޅުގަނޑުމެން އުޅުނީ މާލޭގެ އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ދޮރު ލެއްޕިޔަ ނުދީއެވެ. 

ރެޔެއްގައި  އެއް  ދުވަސްވަރު  ދެންނެވި  މި  ޓަކައެވެ.  “ޢަދާލަތަށް” 

ޓީވީއެމްގެ ޚަބަރަށް އެ މަނިކުފާނު ފޯނުން ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގެ 

ތަންކޮޅެއް ހަނދާން އެބަ ހުއްޓެވެ. ވަރަށް އަސަރާއެކު ވިދާޅުވީ ތިމަން 

އަމާނާތްތެރިކަމާއި  ވަރަށް  ޚިދުމަތްކުރެއްވީ   ޤައުމަށް  މަނިކުފާނު 

ވެފައި  ޚިޔާނާތެއް  އެއްވެސް  ކަމަށެވެ.  އެކީގައި  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. 

އެ މަނިކުފާނުގެ އިޢުތިރާފު ހެއްކަކަށް ނުފުދެންޏާ ރަށްރަށަށް 

އެމަނިކުފާނު ގެނެސްދެއްވި ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބު ބަލައިލަމާތޯއެވެ؟ 

ތަރައްޤީއޭ މި ދެންނެވީ ޢުމްރާނީ ގޮތުން ގެންނެވި ބަދަލުތަކަށެވެ. 

އެ  ދެންނެވީ  މި  ތަހުޒީބޭ  ބިނާތަކަށެވެ.  ދިޔަ  އާރާސްތުވެގެން 

މަނިކުފާނުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުން ތަރުބިއްޔަތު 

ކުރައްވައިފައި ވާ ރިވެތި ގޮތަށެވެ. 

ދާދިފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ހާމަ ކުރެއްވި 

އެއް މަޢުލޫމާތަކީ މި ދެންނެވި އެއްޗެއްގެ އިތުރު ތަފުޞީލެވެ. ހޯމް 

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވާ ގޮތުގައި ރަށްރަށުގައި ވީރާނާވެފައި އެހެރަ 

އަތޮޅުގެތަކާއި ރަށްވެހިގެތައް މިހާރު ހަމައެކަނި ބޭނުން ހިފައިލެވޭ 

ވަރަށް މަރާމާތު ކޮށްލަން ވެސް އަށެއްކަ ސަތޭކަ މިލިޔަން ރުފިޔާ 

ޚަރަދު ވާނެއެވެ. މި ބޮޑު ބުރަ ޚަރަދު ދިވެހި ދައުލަތުން އުފުލާން 

ޖެހިފައި މި ވަނީ ކީއްވެ ތޯއެވެ؟  ޙަމީދުގެ ވަޒީރުކަމަށް ފަހު އެތަންތަނާ 

މެދު ވެވުނު ބޮޑު އިހުމާލުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ އިހުމާލަށް ޚިޔާނާތޭ 

ތަންތަން  މި  ވަޒީރުކަމުގައި  ޙަމީދުގެ  އުސްތާޛު  ވާނެއެވެ.  ކިޔެން 
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ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެއްލެވިއެވެ. ބެލެހެއްޓެވިއެވެ. ދިވެހި ދައުލަތާއި 

އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި  ތަރިކަ  މި  ރައްޔިތުންގެ 

ރައްކާތެރި ކުރެއްވިއެވެ. އަމަލީ ގޮތުން އެކަންކަން ކުރެއްވި ބައެއް 

ބޭފުޅުން މި ފޮތުގެ ފަތްފުށްތަކުގައި އޭގެ ތަފުޞީލުތައް ލިޔުއްވައިފައި 

ވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. 

ކުރައްވައިފައި  ދުވަހު  އަހަރު   37 ކަތީބުކަން  ވިލުފުށީ  ތ. 

ވާ  އިސްމާޢީލް ޝަމީމް ކިޔައި ދެއްވިއެވެ. އޭރު މި ރާއްޖެއަކީ 

ހިނގާނީ  ރަށެއްގައި  ހުރިހައި  ރާއްޖެއެކެވެ.  ހިންގާ  ސަރުކާރަކުން 

ދައުލަތުގެ  މުދަލަކީ  ދައުލަތުގެ  ފަތްތޫރައެވެ.  ސަރުކާރުގެ  އެ 

މުވައްޒަފުންގައި ހުންނާން ޖެހޭ އަޚުލާޤާއި ސިފަތަކަކީ ސަރުކާރުން 

ވަކި އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަވަމުން އައި ކަންކަމެވެ. ހެދުން 

އެޅުމާއި ސާފުތާހިރުކަމާއި މީހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރާން ޖެހޭ ގޮތަށް 

ދާން ދެން އޭރު އެއީ ދަސްކޮށް ދެވޭ، ބެލޭ ކަންކަމެވެ. ވެރީންގެ 

ކިބައިން ނަމޫނާ ފެންނަ ކަންކަމެވެ. ނަތީޖާއަކީ އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ 

ޤައުމެއްކަމުގެ ސިފަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައި ވުމެވެ. މި ކަންކަމުގެ 

އެއް  މަގުދެއްކެވި  އަހަރެމެންނަށް  މޭސްތިރިއަކީ،  އެއް  ތަރުބަވީ 

މުރުޝިދަކީ މަރުޙޫމު ޢަބްދުهللا ޙަމީދެވެ )ޝަމީމު، 2015(.

ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ކިޔައި ދެއްވިއެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا 

ޙަމީދުގެ ވަޒީރުކަމުގައި އައްޑުއަތޮޅު ގަމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. 

ރޭގަނޑުގެ ފަރީއްކޮޅަށް ވީ އިރު ތިމަންނައަށް ހުރެވުނީ އެ އަތޮޅު 

އެހެން ރަށެއްގައެވެ. ފަރީއްކުޅުއްވާން ވެގެން، ކޮމާންޑަރު ކޮބައިތޯ 

ވާހަކަ  މި  ކުދީން  ފުލުހުންގެ  ކުރައްވައިފިއެވެ.  ސުވާލު  ޙަމީދު 

ތިމަންނައަށް އަންގައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވާ ވާހަކައެވެ. ތިމަން  

ވަގުތުން ދަތުރު ފަށައިފީމެވެ. ތިމަންނައަށް އާދެވެން ދެން ވަފުދުގެ 

ފަރީއެއްނުކުޅުއްވައެވެ.  ކުރެއްވީއެވެ.  މަޑު  ވަޒީރު  ބޭފުޅުންނާއެކު 

ދެންނެވީމާ  ގޮތް  ވީ  މާފާއެކު  ވަރަށް  އާދެވުމުން،  ތިމަންނައަށް 

ވިދާޅުވިއެވެ. އަޅައިނުލާށެވެ. މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު އެހެން ވެސް 

ދިމާ ވެދާނެއެވެ. އިސްކަން ދޭން ވާނީ މަސައްކަތަށެވެ. 

ތަހުޒީބޭ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ނުކުތާގެ މިސާލަކަށް  ހަމަ އެކަނި 

މި ހާދިސާ ވެސް ފުދޭ ނޫންތޯއެވެ. 

ކަން މިހެން އޮތް އިރު އަޅުގަނޑުގެ ގަލަމުގެ ޝަކުވާއަކީ 56 

ފާއިތުވި  މި  ފަހުން  އޭގެ  ކުރައްވައި  ޚިދުމަތް  ދައުލަތަށް  އަހަރު 

މުއްދަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޙަމީދަށް މި ފަދަ ހެޔޮ ބަސްތައް ރައްދު 

ނުކުރީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެ މަނިކުފާނުގެ ޢިލްމީ އަދަބީ ފެންއާރުން 

ހަމައަށް  މަނިކުފާނާ  އެ  ވެސް،  ބަލައި  ތުޅަލެއް  ފެން  އެންމެ 

އަޅުގަނޑުމެން ނުދިޔައީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެ ފެން އާރުން 

އެ  ޤައުމު  މި  ފުރުޞަތު  ކުރެއްވުމުގެ  ދީލަތިކަމާއެކު ޞަދަޤާތް 

މަނިކުފާނަށް ފަހިކޮށް ނުދިނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ 

ދުނިޔޭގައި އިންސާނީކަން ދިރިފައި ވާ  ޤައުމުތަކުގައި ހަރު 

ތޯއެވެ؟   ނޫން  ބަލައި  ކަމަށް  ތަރިކައެއް  އަގުހުރި  މީހުންނަކީ 

ހުޅަނގަކަސް އިރުމައްޗަކަސް އެ ތަނަކަށް މިކަން އޮތީ އެހެނެވެ. އެ 

ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި އެ ފަދަ މީސް މީހުންގެ ތަޖުރިބާތައް ޒުވާނުންނަށް 

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި  ކޮލެޖުތަކާއި  ކޮށްދެއެވެ.  ފަހި  މަގު  ފޯރާނެ 

ތަޤުރީރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީގެންނެވެ. ޤައުމީ ބޮޑެތި ނިންމުންތަކުގައި 

ޚިޔާލު ހޯދައިގެންނެވެ. މީޑިޔާގެ އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ 

ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ޙުރުމަތާއި ޤީމަތު އުފުލައިގެންނެވެ. އެ ޤައުމުތަކުގައި 

މި  ވަނީ  ކޮށްފައި  އަވަދިނެތި  ބޭފުޅުން  ޤާބިލު  ޢިލްމީ  ފަދަ  މި 

ބޮލުގެ  ކުރަނީ  ގަބޫލު  މީހުން  އެ  ކަމެއްގައެވެ.  އެތައް  ބާވަތުގެ 

އިސްތަށި ހުދުވުމާއި ކޮލުގެ ރޫ އިތުރު ވުމަކީ އެ މީހަކަށް ލިބިފައި 

ނޫން  ސަބަބެއް  ނިންމޭނެ  ކަމަށް  ވެއްޖެ  މުސްކުޅި  ޢިލްމު  ވާ 

ފޮތް  ފޮތް  މައްޗަށް  ބޭފުޅުންގެ  ފަދަ   މި  އެހެންކަމުން  ކަމަށެވެ. 

ކިޔަވައި  ސީރަތު  އެބޭފުޅުންގެ  ދާއިރާގައި  ތަޢުލީމީ  ލިޔެވެއެވެ. 

ދެވެއެވެ. މަތީތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައި އުނގެނޭ ދަރިވަރުން ލައްވައި 

ދިރާސާތައް ކުރުވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ޝަރީޢަތާއި 

ދަރިވަރުންގެ   48 ކިޔަވާ  ޑިގްރީއަށް  ފުރަތަމަ  ރޮނގުން  ޤާނޫނުގެ 

ކިލާހަކާ ސުވާލު ކުރީމެވެ. އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ފަތުޙީއަކީ، ކޮން 

ބޭފުޅެއް ހެއްޔެވެ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޙަޔާތުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ 

ޙިއްޞާއަކީ ޙައިސިއްޔަތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟  ޖަވާބު ދޭން އެނގުނު 

ހަމަ އެންމެ ކުއްޖަކު ނެތެވެ. ޙާލު ހުރިގޮތަކީ މިއެވެ.

ކޮންމެޔަކަސް އުސްތާޛު ޙަމީދަކީ އުމުރުން ދޮށިވުމުގެ  ‘ކުށުގައި’  

މުޖުތަމަޢުގެ ހަވާސާއަށް ލެވުނު އަގުހުރި ރަންމުތެކެވެ. މި ޤައުމުގައި 

އަދި ވެސް އެކި ދާއިރާތަކުން ހަވާސާ ކުރެވިފައި ވާ އަދި ހަވާސާ 

ޢިއްޒަތްތެރީންނާއި  ފަދަ  އެ  މުތްތައް،  ފަދަ  އެ  ދާ  ކުރެވެމުން 

ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  އެއިން  ނުދެންނެވޭނެއެވެ.  ނެތެކޭ  ޚިދުމަތްތެރީން 

އަވަހާރަވާ ދުވަހަކުން ޅެމެއް ހަދާން މަޒުމޫނެއް ލިޔާން އެ ދުވަހެއްގެ 

އިންތިޒާރުގައި ތިބުމަށް ވުރެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންސާނީވަންތަކަން 
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އެ  ކުރުމެވެ.  އަގުވަޒަން  އެބޭފުޅުންގެ  އަދު  މި  ގޮތަކީ  ފާޅުވާނެ 

ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅަށް އުފާވެރިކަން ދިނުމެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޢިލްމާ 

ޙިކްމަތާއި ފަންނުން ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ބިނާގައި ކުލަޖައްސައި 

ޒީނަތްތެރި ކުރުމެވެ. 

މާތްهللا މި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ. 

އަދި އުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅު ސުވަރުގޭގެ ތަނަވަސް 

ރަޙްމަތުގައި ލައްވައި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ! ■

`

އަލްޙާއްޖަ އަލްމަރްޙޫމް އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ. . . . 

ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާ މެދުގައި އޯގާތެރިވެ، ވަފާތެރިވެ، ރައްޔިތުންގެ ޙާލު ރަނގަޅަށް ބައްލަވައިގެން   

އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓް ބޮޑުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި، މުރާލި، ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަޅުގަނޑަކީ     

މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ސަރުކާރު މުވައްޒަފެކެވެ.

އަތޮޅުވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ރާއްވަވައިގެން ހިންގެވި ބޭފުޅެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ބައިވެރިވީމެވެ.  

މުވައްޒަފުންނާ އެކުގައި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވައިގެން އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.   

ގެންދެވި  ގޮތަށް ކުރިޔަށް  ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިގެން ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވި  ބައްޕާފުޅު ދެއްވި ނަސޭހަތާ، ވަޞިއްޔަތް   

ބޭފުޅެކެވެ.

ވެރިންނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި ތެދުވެރި ބޭފުޅެކެވެ.  

އަޅުގަނޑަކީ މި ބޭފުޅާއާއެކުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި އުޅުނު މީހަކަށް ވާތީވެ، މި ބޭފުޅާގެ ކިބައިން ހުރިހާ ރަނގަޅު   

ސިފަތައް ހުރިކަން އެނގޭތީވެ ރަނގަޅު ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ހެޔޮ ދުޢާ އަކީ މި މާތް މަރްޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މާތް هللا މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އަދި   

އެ މަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވައި ހެޔޮ ރަޙްމަތްލެއްވުމެވެ.

                     7 ސެޕްޓެންބަރު 2015

                                            މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު )މުދިމްބެ(

                                             ސޯސަންވިލާ / ބ. ކުޑަރިކިލު

ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .
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އަލްމަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަގުހުރި 

މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިން ޞަފްޙާއެއް

އަޙްމަދު ޢަލި މަނިކު )މ.ފީރޯޒްގެ(، މއ.ފިއަވަނި

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަވަހާރަވީ ޚަބަރު އަޅުގަނޑާ 

ހިތާމަޔާއެކުގައެވެ.  ފުން  ވަރަށްވެސް  އެހީ  ޢާއިލާ  އަޅުގަނޑުގެ 

އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މި ހިތާމާގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ބައިވެރިވެ އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަޢުޒިޔާ 

ދަންނަވަމެވެ.

އަރިހުގައި  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރުޙޫމް 

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނުކަމީ 

އުފަލެކެވެ.  ޝަރަފަކާއި  މަތިވެރި  ވަރަށް  ލިބުނު  އަޅުގަނޑަށް 

ލިބުނީ  ފުރުޞަތު  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  ފުރަތަމަ  ސަރުކާރުގެ 

އަރިހުން  އެމަނިކުފާނު  އަޅުގަނޑަށް  އަރިހުގައިކަމުން  އެމަނިކުފާނު 

ދަސްވި އަގުހުރި ފިލާވަޅުތަކާއި ލިބުނު ތަޖުރިބާތަކަކީ އަޅުގަނޑުގެ 

ކުރިއެރުމަށް ލިބުނު ވަރަށް އަގުހުރި ފިލާވަޅުތަކަކާއި ތަޖުރިބާތަކެކެވެ. 

ވަރަށް  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރުހޫމް 

ބޭފުޅެކެވެ.  މަސައްކަތްކުރެއްވި  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  ތެދުވެރިކަމާ 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަވައިގެން ޓީމެއްގެ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއްވެސްމެއެވެ.

ކުރިން،  ފެށުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވެމުންދިއަ  ހުޅުލޭގައި 

އަލްމަރުހޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ހުޅުލެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ 

ނިމެންދެން  މަސައްކަތްތައް  ރޭގަނޑު  ނުވަތަ  ހަވީރު  އަދި  ކަމާއި 

ޙަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވާ  އެމަނިކުފާނާ  ހުންނަވާކަމީ  ހުޅުލޭގައި 

މަސައްކަތްތަކަށް ދެއްވާ ސަމާލުކަމާއި އެމަނިކުފާނުގެ މުރާލިފުޅުކަން 

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.    

1970 ގެ ދުވަސްވަރަކީ ޤައުމުގައި މާބޮޑު މުއްސަނދިކަމެއް 

އޮތް ދުވަސްވަރަކަށް ނުވާތީ ހުޅުލޭގެ ބިންހިއްކުމާއި އަދި އެނޫންވެސް 

މަސައްކަތްތަށް ކުރައްވާފައިވަނީ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުއެވެ. ތަފާތު 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މަދު ވެހިކަލްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ 

ތެރެއިން އެއްޗެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ފަދަ ތަކެތި 

މަސައްކަތްތައް  ނަމަވެސް  ނުވެއެވެ.  ފަސޭހަކަމަކަށް  ހޯދުމަކީ 

ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބައެއްކަހަލަ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް 

މެކެނިކުންލައްވައި އެފަދަ ތަކެތި މަރާމާތުކޮށްގެންވެސް  މަސައްކަތްތައް 

ކުރިއަށް ގެންދެވިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ހުޅުލޭގައި  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތަޛު  އަލްމަރުހޫމް 

އެދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކުރެއްވި އޮފީހަކީ ހުޅުލޭގައި ކުރިންއޮތް 

ރަންވޭއިންނަގާފައިވާ ދަގަނޑު ފިލަޔާ ޓިނު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ 

ވަގުތުތަކުގައި  ދުވާލުގެ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  އަދި  އޮފީހެކެވެ. 

ލިބެނީވެސް ވަރަށް މަދު ގަޑިކޮޅެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު 

މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ މާފަސޭހަ މާހައުލެއްގައެއް ނޫނެވެ. 

އަދި ދުވާލުގެ ގިނަވަގުތު އެމަނިކުފާނު ހޭދަކުރައްވަފައިވަނީ ހުޅުލޭގައި 

ވަރަށް  ހުންނަނީ  ސައިފޮދު  ފަރީއްކުޅުވުމާ  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި 

އެމަރުޙޫމް  އަޅުގަނޑަށް  މިކަންކަމުންވެސް  ގޮތެއްގައެވެ.  އާދައިގެ 

ސިފަކުރެވެނީ ވަރަށް ހިތްޕުޅުތިރި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއްމޭޒެއްގެ 

ހިއްޕެވުމާއި  މުވައްޒަފުންނާއެކު ސައިފޮދު  ހުރިހާ  އިދާރީ  ދޮށުގައި 

ފަރިއްކުޅުވުމަކީ އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ކުރައްވާހިއްޕުޅުވާ ކަމެވެ. 

ރާއްޖޭގެ   ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރުޙޫމް 

އޭވިއޭޝަން ޞިނާޢަތަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 
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ހުޅުލެއާއި ގާދޫ ގުޅައިލުމާއި ރަންވޭ ދިގުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ބުރަ 

އަދި މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ބެއްލެވުމުގެ 

ދަށުންނެވެ.

ބޭނުންވާނެ  ދާއިރާތަކަށް  ތަފާތު  ދަތުރުފަތުރުތަކުގެ  ވައިގެ 

ދެއްވައި  ވަޒީފާ  ޒުވާނުންނަށް  ތަޢުލީމީ  ބިނާކުރެއްވުމަށް  މީހުން 

އެކުދިން ރާއްޖޭންބޭރަށް ފޮނުއްވައިގެން ތަމްރީނު ދެއްވާފައި ވެއެވެ.  

ޓްރެފިކް  އެއަރ  ތެރޭގައި   ދާއިރާތަކުގެ  ތަމްރީނުދެއްވި  މިގޮތުން 

ދާއިރާއިނާއި  ކޮމިއުނިކޭޝަން  ފަޔަރމަނުނާއި  ކޮންޓްރޯލަރުންނާއި 

އެއަރޕޯޓް ސެކިއުރިޓީއާއި މީޓިއޮރޮޮލޖީގެ ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ.

ދިރިއުޅުނު  މީހުން  ހުޅުލޭގައި  ދުވަސްވަރަކީ  ގެ   1970

ތަޢުލީމް  ކުޑަކުދިންނަށް  ދިރިއުޅޭ  އެރަށުގައި  ދުވަސްވަރެއްކަމުން 

ސްކޫލްގެ  ޕްރައިވެޓް  ހުޅުލެ  ނެތުމާއެކު  ކުރެވޭނޭގޮތެއް  ޙާޞިލު 

ނަމުގައި ސްކޫލެއް ޤާއިމްކުރައްވައި އެކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ހޯއްދަވައި ދެއްވިކަމީ އެމަނިކުފާނު ކުޑަކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށް 

ދެއްވާ ސަމާލުކަން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

ގެއްލިގެން  ދިވެހިދީބުން  ގޮތުގައި  ޝައްކެއްނެތް  އެއްވެސް 

އެ  ޔަޤީނުންވެސް  ހަމަ  ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ.  ވަރުގަދަ  އެދިޔައީ 

މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު ދިވެހި ތާރީޚުގައި ފަވާލެވޭނީ ރަންއަކުރުން 

ބޭފުޅުން  މިފަދަ  ދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  ޒުވާނުން  މިއަދުގެ  ނެވެ. 

ނަމޫނާއަކަށް ބައްލަވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަމެވެ.

ފުރާނަފުޅަށް  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރުޙޫމް 

ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްއެދި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތްهللا ސުބުޙާނަހޫ 

ވަތަޢާލާއަށް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އާމީން.■

21 ޑިސެންބަރު 2003ގައި ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރު އޮނަރަބްލް މރ. ސޫރިޔަ ބަހާދޫރު ތާޕާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މަޖިލިސްކުރާ ގެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި 

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަރިއަހުގައި.
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“ދާދި އަވަހަށް ނެތި ފަނާ ވިޔަކަސް އަގެއް ނެތް ޖިސްމުތައް    

ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކްރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތޭ”      

ފުރާނަފުޅަށް  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ދަތުރުކުރެއްވީއެވެ.  ޢާލަމަށް  ދެމިއޮތުމުގެ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އޮނަރަބްލް 

“ފުއްސެވުމާއި ރުއްސެވުން” އެދި އަޅުގަނޑު ދުޢާކުރަމެވެ.

އަތޮޅުވެރިކަމާއި  އަތޮޅު  ޅ  ޙަމީދު  އަހަރު  ވަނަ   1958 ފެށީ  ދަސްވާން  އަޅުގަނޑަށް  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

ވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ޙަމީދުގެ ރޭވުންތެރިކަމާއި މުރާލިފުޅުކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެމުންދާން ފެށިއެވެ. 

ބާއްވަވަމުން  ޖަލްސާތައް  ކުރައްވަމުން  މުދައްރިސުކަން  ހުންނެވުމާއެކު  ވެވަޑައިގެން  ނާޒިރަށް  ސްކޫލްގެ  ތިން  ނައިފަރުގެ 

ގެންދެވުމުންނެވެ.އޭގެ އިތުރަށް އ.އ.ދ. ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން އިސް ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުއްވާލައްވައިގެން 

ބޭއްވެވި ކުލާހުގެ ދިވެހި ގަޑިޔާއި ޢަރަބި ގަޑި ފުރުއްވައިދެއްވެވިއެވެ. 

އެ މަނިކުފާނުގެ )އަތޮޅުވެރިޔާގެ( ސެކްރެޓަރީއަކަށް ވުމުން ޙަމީދުގެ އޯގާވެރިކަމާއި ކަންތައްތައް ނިންމެވުމާއި ހުންނަ    

ހަރުދަނާކަން އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔައެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ މާޙައުލުގެ އުފާވެރިކަމާ އަތޮޅުގޭގެ މަޖާކަމުން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ޙަމީދުގެ 

ޝަޚްޞިއްޔަތު ހަމަވެގެން ދިޔައެވެ. ޙަމީދަކީ ސީރިައސް މަޤާމުތަކުގައި ހަމަ ސީރިއަސް ބޭފުޅެކެވެ.

ބަދަލު  ގުޅުން  އެ  ނަމަވެސް  ބަދަލުވަމުންދިޔަ  މަޤާމުތަކަށް  ގޮތަށް  ބެހެއްޓުނު  ގުޅުން  ދައުރުގައި،  ޒުވާން  ޙަމީދުގެ   

ނުކުރައްވައި ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓެވިއެވެ.

ޙަމީދު އެންމެ ބޮޑަށް ވިދާލި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ސިފަކުރެވެނީ 1968 ވަނަ އަހަރު އެއާރޕޯޓު އޮފީހުގެ ވެރިޔަކަށް   

ވެވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

1980 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެތެރެއަށް އައިސްފައިވާ ތަރައްޤީގެ މޭސްތިރިއަކީ، ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެޓޯލްސް   

މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވެވި އުސްތާޛު ޙަމީދޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހި  ޙަވާލުވެވަޑައިގެން  ހިންގެވުމާ  މަރުކަޒު  ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރަ  ތަރީޚަށް  ބަހާ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   1990  

އަދަބަށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޚިދުމަތް ދުވަހަކުވެސް ފުހެވިގެންނެއް ނުދާނެއެވެ. އެކިއެކި އަދީބުންގެ ލިޔުންތައް އެއްކުރައްވައި 

ނެރުއްވުމުންނެވެ. ޤައުމީ ޅެންތަކާ “ހުވަނދު” ފަދަ މަޖައްލާތައް ނެރެދެއްވުމުންނެވެ. ދިވެހި ނާދީ އުފައްދަވައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 

އަތޮޅެއްގައި ނާދީގެ ގޮތްޕެއް އުފެއްދެވިއެވެ.

1985 ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ބަދަލުގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގަތެވެ. އެއިރު ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މިސްކިތްތަކަށް   

ބައެއް ތަކެތި ހޯއްދަވައިދެއްވުމާއި މުދިމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން  އަހަރު  ވަނަ   1990 ދިޔައީ  ކުރެވެމުން  ފާހަގަ  ދެން  ޚިދުމަތްތަކެއް  ފާޅުކަންބޮޑު  އެންމެ  ޙަމީދުގެ   

މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ތަޢުލީމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކެވެ. މަދުރަސާތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރައްވައި އިތުރު 

ޢިމާރާތްތައް އަޅުއްވައިދެއްވުމުގެ އިތުރަށް މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމުންނެވެ. އެސެންބްލީތަކުގައި 

ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .
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ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އިތުރަށް ދީނީ ދަރުސް ދެއްވައި ދީނީ ތަޢުލީމަށް ޚާއްޞަ އަހުމިއްޔަތެއް ދެއްވެވިއެވެ. ބޭރުން ޓީޗަރުން 

ގެންނަވައި ރާއްޖެތެރޭގައިވެސް ޢަރަބި ތަޢުލީމުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވެވިއެވެ. 

ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ 1961 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕާލިމެންޓުގައި އެ   

މަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޚިދުމަތްތަކެވެ. މެންބަރުކަމާއި ސެކްރެޓަރީ ކަމެވެ. ނާއިބު ރައީސްކަމާއި ރައީސް ކަމެވެ. އެންމެ 

ގިނަ ދުވަހު މަޖިލިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ވެރިއަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވުމުން އެ މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ވިސްނުންފުޅު ހާމަވެގެންދެއެވެ. 

ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ މިހެން ލިޔެ ކޮޅުންލާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ މަނިކުފާނު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވައިފައި   

ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ މިނިސްޓަރ ގެ މަޤާމެވެ.

ޙަމީދަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި ފަސްމީރު ކުރި ރުކެކެވެ. އެއީ ހިތްޕުޅުހެޔޮ ބޭފުޅެކެވެ. ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިން 

ހަނދުމަ ނައްތަވާ ނުލައްވާ މާތް ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ.ޙަމީދުގެ ހެވަތަ އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރި އެކަކަށް ވުމުގެ އުފާ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލެއްވުމަށް އަބަދުމެ އަޅުގަނޑު ދުޢާކުރަމެވެ. 

                        22 / 10 / 2015 މ. 

                                               ޢާއިލާގެ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް ވުމުގެ އުފާ ލިބޭ

                                               މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ، މީޒާން، ޅ. ނައިފަރު. 

އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން މަންޒަރެއް
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ދެއްވުން  އެދޭނީ  ކޮންމެ ނިޢުމަތެކޭ

19.8.2015ގެ ހެނދުން:

ދިވެހި   ޤައުމަށް   މިއަދު  ލިބިފައި   ވަނީ   މޮޅިއާ  ހިތާމަތަކޭ

ދިވެހި  ދިދަ  ބައިދަނޑީ  ހުރެ  އޮހޮރަނީ  ކަރުނައިގެ  ސައިލުތަކޭ  

ފަތިސް  އިޢުލާން  ކުރާން  ހާލާ  ކޮވެއްޔާ އިއްވި  ރާގުން   ވެސް

ދަތިވެ   ހިތް  ވިރި  އޮހޮރި   ދިޔައޭ  ހުރީ  ވޭނާއި  ތުރުތުރެކޭ  

ވިލާތައް  އުޑުމަތީ  ދެކޮޅަށް   ކުރާ  ޙަރަކާތް   ނެތޭ   މިއަދަކު

ފިލައި ގޮސް ހުރި ދިރުން  ވެސް ފެންނަނީ ގަނޑުވުމުގެ  އަސަރުތަކޭ  

މެލާމެލިމާ  ފޮޅުނު   ނަމަވެސް   ނެތޭ  ހިނިތުންވުމެއް   މަލުގައި

އެ  ލާހެލި   ހެލިލުމާ   މިލިފައި   ވަނީ   ކެކުޅުމުގެ   ޢާލަމެކޭ  

އަށާރަ އަށެއް ދެ ހާސް ފަނަރަވި  ދުވަސް  އަންގާރަ   ނިންމައިފައި

އަރައި ހުރި އިރު، ގެނބުނު ކަނޑަކީ ލޮލުން އިރު އޮހޮރި  ކަރުނަތަކޭ  

ނުރޯނީ  ކީއްވެހޭ  އަދު  ޤައުމް  ލިބުނު  އުނިކަން  ވަޒަން  ވީމާ

ދޮރޯށީން  މަރު  އެ  ވެއްދީ  އިއްޔެ،  ޚިދުމަތްތެރި  ވި  ޚާދިމެކޭ   

ޤަރާރުކަމެއް   ނުވާ   ދުނިޔޭން   ވިދާޅުވެ   އަލްވަދާޢު   ޙަމީދް

ފުރާ   ދަތުރަށް   ވަޑައިގަތުމުން   ހިނގީ  ކަރުނައިގެ   ކޯރުތަކޭ  

*

ޚިދުމަތްތަކަށް އަވަސް ކަޅިއެއް:

ދިވެހި ޤައުމަށް  އެތައް  ރޮނގަކުންނެ  ކޮށްދެއްވީ  އެ  ޚިދުމަތްތައް

ނިވުން   ނެތް  ދަންމަރެއް  ފަދައިން  އެއީ  ނުފިލާނެ  އަލިކަމެކޭ  

ތަފާތު   އެތައް  މަޤާމެއްގައި   ކުރެއްވި  އަދާ  އެތައް   އަހަރަކު

ވަފާތެރި   ޚިދުމަތުން   ފުރިފައި    ވަނީ   ޤައުމީ   ރިކޯޑުތަކޭ  

މި ރާއްޖޭ  ރަށްތަކަށް  ދަތުރެއް  އެ  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ހެކި  ހޯދާން

ކުރާ    މީހެއްގެ    ކެމެރާއަށް    ނެގޭނީ   ގިނަ    ފޮޓޯތަކެކޭ  

ބަނދަރު،  މަގުތައް،  ޢިމާރާތްތައް،  މެ  ފާލަންތައް،  ސަވާރީތައް

ޢަދަދުތައް   ބާވަތާ   ކިހިނެއް   ބަޔާން  ވާނީ   އެތައް  ކަމެކޭ  

އެއާޕޯޓެއް   އަލަށް  ހުޅުލޭ   އަޅައި  ކުރި   އިރު   ތަރައްޤީތައް

ރެޔާއި    ދުވާލު   ހުޅުލޭގައި    ކުރެއްވީ   ހާދަ   ޚިދުމަތެކޭ  

މުޙަންމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް
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ޙަޔާތުން  ބަރުލަމާނީ   ރާއްޖެ  ގުނަމުން   ދާ   ދުވަސްތަކުގައި

ރިޔާ  ފުރޮޅުއްވަމުން   ކުރިއަށް   ކުރެއްވީ  ފަހި   ދަތުރުތަކެކޭ  

ވުޒާރާގައި  އެ  ތަޢުލީމީ  އުޅުއްވި  ދުވަސް   މަދަސް  ނިސްބަތް

ޒުވާން   ޖީލެއް   ދިވެހި،  ދީނީ    އުފެއްދެވުމީ   ސިޔާސަތެކޭ  

ބަހަށް   ކޮށްދެއްވި  ޚިދުމަތްތައް  ގުނޭނީ  ދެ  ރޮނގަކުން  ނޫނޭ

ގަހަށް  ފެންދޭ   އެތައް  ކަތުނެއްގެ  ލޮބުވެތި  އޭ  މުދައްރިސެކޭ  

ގަލަންކޮޅު  ހިންގަވައިފައި  ވާ  ތަފާތު   ކިތަންމެ  ރޮނގުތަކަކުން

ބަލާން  ފެންނާން  އެ   ހުރި  ގިނަ ގުނަ  ލިޔުންތަކަކީ މުތީތަކެކޭ  

*

ނޑުގެ ޙަޔާތުގައި އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަީމދު: އަޅުގަ

ދުށީ   ފުރަތަމަ    ކުރައްވަނިކޮށްނެ   ތަޤްރީރެއް    ލިޔާގައިޢާ

ކުރީގެ  ހަނދާންތަކަށް  ދާއިރު   ގަނޑީއަޅު  އޭރު    ދަރިވަރެކޭ  

މުދައްރިސެކޭ   އެއީ  ލޮބުވެތި،   މަދަރުސާ،  ޢާލިޔާގެ   ދިވެހި

ތެދެއް،  ދިމައެއް  ނުވޭ  އެއިރަކު  ތަފާތު  ކިލާސް  އަހަރުތަކެކޭ  

ފަހުން  އަޙްރާރު  ގައި  ކިޔަވައި އެ ދެއްވި ދުވަސްތަކުން  ލިބުނީ

ލަހުން  ނަމަވެސް  ވެ ބައްދަލު  އަދި  ތަޢާރަފުވާނެ  ދަނޑިވަޅެކޭ  

ދިމާވީ   ދެން   މަޖީދިއްޔާގެ   ރަން   ޔޫބީލު    ތަމްސީލުން 

ޙަމީދުގެ  މާތްވި  ޝަޚްޞިއްޔަތު  އޮޅުންފިލި  އިތުރު ފުރުޞަތެކޭ  

ރިޔާސަތު  ޚާއްޞަ  މަޖިލީހުގެ   އެ  ބެލެހެއްޓެވި  ދުވަސްތަކަކީ

ހިޔާ  ލިބިގެން   މަސައްކަތްތައް   އިދާރީ   ކުރި  ދުވަސްތަކެކޭ  

އެޓޮލްސާ  ބަހުގެ މަރުކަޒުގައި  އުޅުނު އިރު  އަޅުގަނޑަށް  ލިބުނީ

އެ  ދެއްކެވި  ގިނަ  ނަމޫނާއިން   ނުހަނު  އަގުހުރި  ފިލާވަޅެކޭ  

*

ހެޔޮ ދުޢާއާއި ތަޢުޒިޔާ:

ވަނީ  މިލްކެއް  ކަމަށް  އަޅަމެން  ވި މަތިވެރި ވަންތަ  هللا އަށް

ދަނީ  هللا  ޙަޟްރަތަށޭ  އެނބުރި، މި  ގޮތަށް  ހިނގާ   ކަމެކޭ  

ކުރައްވާނދޭ  ޢަފޫ  މާތް  އެ  މަރުޙޫމަށް  ޔާ  ރަޙީމް، ރަޙްމާން

ދުރަށް  ލައްވައި  ގިނީން،  ދެއްވުން  އެދޭނީ  ކޮންމެ  ނިޢުމަތެކޭ  

ހިތާމަތަކާއި   މޮޅިތައް   ދުރު   ކުރައްވައި   ޢާއިލާއިން   އަދު

މި  ތާ  ދެއްވުން  އެދޭނީ  ބާއްޖަވެރި   ކެތްތެރި   ދުވަސްތަކެކޭ  
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އޮނަރަބްލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި 

އެއަރޕޯޓުގައި

އަޙްމަދު ޝިާހބު، ގ. ނަރީތާ/މ. ބަގީޗާގެ

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްهللا ޙަމީދު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެ 

ދޫކުރައްވާ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު އަޅުގަނޑު އެހީ 

ވަރަށް ފުން ހިތާމަޔާ އަސަރާ އެކުގައެވެ. ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އެ މަނިކުފާނަކީ ފަންސާހަށް 

ވުރެ ގިނަ އަހަރުތަކެއްގައި ދައުލަތުގެ ވަރަށް މަތީ މަޤާމުތަކުގައި، 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ 

ގޮތުން، ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި އަދިވެސް އެތައް ރޮނގަކުން ވަރަށް ގިނަ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މި ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑަށް 

އިވޭ އަޑުތަކާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެކަކަށް 

ވެސް އޮޅިފައެއް ނެތެވެ. 

ވަރަށް  ތެރެއިން  އޭގެ  އުޅެނީ  މި  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު 

ކުޑަކުޑަ، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެންމެން، މުސްކުޅިންނާއި ޒުވާނުން އެއިން ޢިބްރަތް ޙާސިލުކޮށް، 

ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ފަދަ މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް ހިމެނޭ 

ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ވާހަކައެވެ. އޮނަރަބްލް ޙަމީދުގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ 

ދަށުން އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުގައި ހޭދަކުރި ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހު 

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު އެ މަނިކުފާނުގެ ޢަޖާއިބެއް ކަހަލަ ޤާބިލު 

ހިންގުންތެރިކަމުގެ ބައެއް ވާހަކައެވެ. 

1975ވަނަ އަހަރުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ސަރުކާރުގެ ވަގުތީ ކާތިބެއްގެ 

ދުވަހު  އެ  އޮފީހުންނެވެ.  އެއަރޕޯޓު  ލިބުނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަޒީފާ 

ވަޒީފާ ދެއްވަމުން އެ މަނިކުފާނު ދައްކަވާލެއްވި ވާހަކަކޮޅަކީ، މިއަދާ 

ހަމައަށް އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބިނާވެގެން ދިޔަ ނަސޭހަތުގެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރެއްހާ  ބަސްކޮޅެކެވެ. 

އޮފިސަރު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަދަލުވިއެވެ. 

އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނީ ހުޅުލޭގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން 

މާލެއިން ހުޅުލެއަށް ފުރާ ގަޑިއަކީ ފަތިހު 05:30 އެވެ. ބައެއް ފަހަރު 

އެ ލޯންޗުން އޮނަރަބްލް ޙަމީދު ވެސް ހުޅުލެއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައި އޮންނަނީ 06:30 ހާއިރު، ހުޅުލޭގައި، ރަންވޭ 

އިތުރަށް  ރަށް  ކުރުމާއި،  މަރާމާތު  ވެހިކަލްތައް  ކުރުމާ،  މަރާމާތު 

ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި، އަދި މި ނޫންވެސް ހުޅުލެއާ އެއަރޕޯޓުގައި 

ކުރާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ހުންނަ އޮފީހުގައެވެ. މި 

ސައިގައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ މަނިކުފާނު އަރިހުގައި ބައިވެރިވަނީ 

ބައެއް  ސަރުދާރުންނާއި  މެކެނިކުންނާއި  ސެކްރެޓަރީންނާ  އޮފީހުގެ 

ސީނިއަރ ޑްރައިވަރުންނެވެ.  

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 
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ޢާންމު ގޮތެއްގައި ގިނަ ދުވަސްދުވަހު ހ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް، 

އަޅުގަނޑު އުޅުނު ދުވަސްވަރު، އޮނަރަބްލް ޙަމީދު ފަށްޓަވަނީ، އޭގެ 

ކުރީ ރޭ އެ މަނިކުފާނު އަރިހަށް ފޮނުވާފައި އޮންނަ ވެހިކަލްތައް/

ބަދަލެއް  ރިޕޯޓަށް  ސަރވިސަބިލިޓީ  ތަކެތީގެ  ފަދަ  މެޝިންތައް 

އައިސްފައި ހުރިތޯ ބެއްލެވުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ޢަމަލީ  ފަހު  ބެއްލެވުމަށް  ރިޕޯޓު  ވެސް،  ދުވަހަކު  ކޮންމެ 

މަސައްކަތްތައް ހިނގާ އެކި ތަންތަނަށް، ގާތްގަނޑަކަށް މަސައްކަތްތައް 

ފެށޭ ވަގުތާ ދާދި ކައިރި ވަގުތެއްގައި އެ މަނިކުފާނު ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ 

ބައްލަވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ރަންވޭ ބޮޑުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިއްކަމުންދާ 

މަސައްކަތްތަކާއި  އެޅުމުގެ  ތާރު  މަރާމާތާއި،  ރަންވޭގެ  ތަނާއި، 

މަސައްކަތްތައް  ހިނގާ  ގުޅިގެން  އެއަރޕޯޓާއި  ހުޅުލޭގައި  އަދިވެސް 

ކުރާ ހުރިހައި ތަނެއް ބައްލަވާލައްވައި، އެކަން ކުރުމަށް އިސްކޮށް 

ތިބޭ ބަޔަކަށް އިރުޝާދު ދެއްވާނެއެވެ. 

މަނިކުފާނު  އެ  ގޮތެއްގައި  ޢާއްމު  ބިލްޑިންގަށް  ޓަރމިނަލް 

އެ  ދެމެދުގައެވެ.  އާއި   09:00 އާއި   08:30 ވަޑައިގަންނަވާނީ 

ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ފެށި، އެއަރޕޯޓު ވެސް 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރޕޯޓަކަށް، އާދެ! ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސޭ 

ވަރުގެ، އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަސިންޖަރުންނަށް އެއް ވަގުތެއްގައި 

ބޭނުންކުރެވޭ ވަރުގެ ޓާމިނަލަކާއި އެ ކަމަށް ބޭނުންވާނޭ ޚިދުމަތްތަކާ 

ބެހޭ ދިރާސާތަކާއި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. މި 

ކަންކަމުގައި އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ އޮނަރަބްލް ޙަމީދު 

ކަމުގައި ދެންނެވުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު އިޢުތިރާޒު ކުރާނެ ކަމެއް 

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނެއެވެ. 

އާދެ! ޓަރމިނަލް ބިލްޑިންގގައި ފަސިންޖަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން 

އަދި ފަސިންޖަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެ  އެނައުންސްމަންޓުތަކާއި  ދެވޭ 

ގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްލޭނަކީ އެ މަނިކުފާނު ސީދާ 

ތައްޔާރު ކުރައްވައިފައިވާ ކަންކަމެވެ. މިއަދު ވެސް އެއަރޕޯޓުތަކުގައި 

މި ސިސްޓަމަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

ޓަރމިނަލް ބިލްޑިންގގެ މަސައްކަތްތައް ބެއްލެވުމަށް ފަހު ބައެއް 

މާލެއަށެވެ.  ވަޑައިގަންނަވަނީ  މަނިކުފާނު  އެ  ދެން  ދުވަސްދުވަހު 

އެއަރޕޯޓު އޮފީސް / މާލޭގައި ހުންނަ މަސައްކަތްތައް ބެއްލެވުމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަސް ދުވަހު ވެސް އެ 

މަނިކުފާނު މާލެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީއަކީ 

އެ މަނިކުފާނެވެ.

މާލޭގައި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަހު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 

އެ މަނިކުފާނު ހުޅުލެއަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ދެން އެ 

މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ހުޅުލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ކުރިން 

ދަންނަވާލި މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުރެއްވުމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގިނަ ދުވަސްދުވަހު ހަވީރު، އެއިރުގެ ރައީސުލް 

ޖުމްހޫރިއްޔާ، ހުޅުލޭގައި ހިނގާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިލައްވަން 

ހުޅުލެއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްތައް 

މި  ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ޙަމީދު  އޮނަރަބްލް  ތަންތަނަށް  ހިނގާ 

ދަތުރުތައް ހުޅުލޭގައި ކުރައްވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ރޭގަނޑު  ފަހު،  ނިންމައިލުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ދުވަހުގެ  އެ 

އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ފްލައިޓެއް ނެތް ނަމަ އޮނަރަބްލް ޙަމީދު މާލެ 

ވަޑައިގަންނަވާނީ ރޭގަނޑު 8.30 ހައި އިރުއެވެ. ވަރަށް ކުރުކޮށް މި 

ދަންނަވާލީ އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި 

އެއަރޕޯޓުގައި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރި ފަސް އަހަރެއްހައި ދުވަހުގެ 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 

18 ޖެނުއަރީ - 26 މެއި 1976 އަށް އެއަރޕޯޓު މެނޭޖަރކަން ކުރެއްވި
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ތެރެއިން އެންމެ ދުވަހެއްގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮންމެ ދުވަހެކޭ 

ދެންނެވިއަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމުން މިގެންދިޔަ ވާހަކަ ނިންމާލެވެން އަންނަނީ، 

ހުޅުލޭގައި އޮނަރަބްލް ޙަމީދު ކުރެއްވި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ 

ގޮތުންނާއި، ލިބިފައި ހުރި ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް 

ވާހަކަ ދަންނަވައިލުމަށް ފަހުގައެވެ.

މި ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 

ދެއްވި  މަނިކުފާނު  އެ  އުނގެނުމަށް  ތަޢުލީމަށާއި  ކަމަކީ،  އެއް 

އަހަންމިއްޔަތެވެ. އެއަރޕޯޓުގައި ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފެށިގެން އައި 

1960 ގެ މެދުތެރެއާއި ފަހުކޮޅުގެ އަހަރުތަކަކީ، ޑްރައިވަރުންނާއި 

ގިނަ  ފެންވަރު،  ތަޢުލީމީ  މުވައްޒަފުންގެ  އޮޕަރޭޓުކުރާ  ވެހިކަލްތައް 

ނެތް  ފުރިހަމައަށް  ހަމައަށްވެސް  ދަތުމާ  ލިޔަންކިޔަން  ބަޔެއް 

ދުވަސްވަރެއް ކަމުން، އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުން 

ޙަމީދު  އޮނަރަބްލް  ކިލާސްތައް  ދިވެހި/އިނގިރޭސި  ހޯއްދަވައިގެން 

ހިންގަވައިދެއްވައިފައި ވެއެވެ. އަދި ހަމަ މިގޮތަށް، ދިވެހިބަސް ލެޓިން 

އަކުރުން ލިޔަން ފެށި ދުވަސްވަރު ވެސް އެ މަނިކުފާނު މިކަން ކުރިޔަށް 

ގެންދެވިއެވެ. އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކީވެސް ލިޔަން 

ކިޔަން ދަންނަ މީހަކަށް ހެއްދެވުމަކީ އެ މަނިކުފާނު ވަރަށް އިސްކަން 

ދެއްވި ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ 1964 އާއި 1978 އާއި 

ދެމެދުގެ ވާހަކަ ކަން ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.

ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ވާހަކައަކީ، 

މީހުން  ގިރާވަރު  އަތޮޅު  މާލެ  ކުރީކޮޅުގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   1968

ސަރުކާރުން ހުޅުލެއަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މީހުންނާ މެދު 

އެ މަނިކުފާނު ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާ އަޅައިލެއްވުމުގެ ވާހަކައެވެ. އޭގެ 

ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް އެއަރޕޯޓުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ވަޒީފާ 

ދެއްވިއެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ހިޖުރަކުރާ 

ބަޔަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވާ އެކަހެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެއްވިއެވެ. 

އެއަރޕޯޓުގައި  ދުވަސްވަރު  އެ  ފަދައިން  އެއް  އަޅުގަނޑެކޭ  މިއީ 

ޤަބޫލުކުރައްވާނެ  ވެސް  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  ކުރެއްވި  މަސައްކަތް 

ޙަޤީޤަތެކެވެ. މި އަދު އޭގެ ނަތީޖާ ފެންނަނީ ވަރަށް އުފާވެރިކޮންނެވެ. 

ބޮޑުކޮށް  އެއަރޕޯޓު  ދަންނަވާލާނީ  ދެން  އަޅުގަނޑު 

ދިޔައިރު،  ހިނގަމުން  މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގެ  އިންޓަރނެޝަނަލް 

އެތާނގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ޓްރޭނިން ލިބިފައި ތިބި މީހުން ތައްޔާރު 

ކުރެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވި އިސްކަމުގެ ވާހަކައެވެ. 1976 ގެ 

ފަހުކޮޅާ 1977ގެ ކުރީކޮޅު އެ ދުވަސްވަރު ސްކޫލް، އާދެ މަޖީދިއްޔާ 

އާއި އަމީނިއްޔާ ގްރޭޑް 10 ނިންމި ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުދިން 

އިންޓަރނެޝަނަލް  ވައްދަވައި،  އެއަރޕޯޓަށް  ގޮތުގައި  ޓްރޭނިންގެ 

ޓްރޭނިންގ  ޤަބޫލުކޮށް،   އޯގަނައިޒޭޝަން  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް 

ސެންޓަރތަކަށް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ އެކި ދާއިރާތަކުން ޓްރޭން 

ކުރުމަށް ފޮނުއްވި ވާހަކައެވެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިންޓަރނަޝަނަލް 

އެއަރޕޯޓު ހުޅުވުނީއްސުރެ މި އަދާ ހަމައަށް ވެސް އެއަރޕޯޓުގެ ހުރިހާ 

ޕްރޮފެޝަނަލް ވަޒީފަތަކުގައި ދިވެހީން ތިބި ކަމީ މި ދެންނެވުމުގެ 

ނަތީޖާއެވެ. ވަރަށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

މުވައްޒަފުންނާ  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުގައި  ޙަމީދަކީ  އޮނަރަބްލް 

މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރައްވާ އަދި މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާ 

އޯގާތެރި  ވަރަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރައްވާ،  އިތުބާރު  ބަޔަކަށް 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ފުރިހަމައަށް  ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  ވެރިއެކެވެ. 

ހިއްތަވާ މުރާލިކަމުގައި އޭގެ ދެވަނައެއް އަޅުގަނޑު ނުދެކޭ ވެރިއެއް 

ކަމުގައެވެ.

އެއަރޕޯޓުގައި  އަރިހުގައި  ޙަމީދުގެ  އޮނަރަބްލް  އަޅުގަނޑު 

މަސައްކަތް ކުރި ދުވަސްވަރާއި އަދި ފަހުން އެ މަނިކުފާނު އަތޮޅުތަކާ 

ބެހޭ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވި ދުވަސްވަރު ވެސް ބައެއް ފަހަރު އެ މަނިކުފާނު 

އަރިހުގައި ދަތުރުކުރެވިފައި ހުރުމުން، އެ މަނިކުފާނުގެ އެންމެ މާތް 

ސިފަފުޅެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުނީ އެ މަނިކުފާނުގެ 

ސަމާސާވެރި  ގާތް  އަޚުލާޤުފުޅެވެ.  މާތް  ހިތްތިރި  ދީންވެރިކަމެވެ. 

މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޑުކަމެވެ.  ކޯފާ  މިޒާޖެވެ. 

ދެމެހެއްޓެވުމަށް  ޤައުމުގައި ޞުލްޙަމަޞްލަޙަތު  މުޅި  ފަހުން  އަދި 

ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އެ މާތް މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި 

ނިޢުމަތް ދެއްވައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމެވެ. ■
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ދިވެހި އަދަބިއްޔަތު ވަނީ  ފެންކަޅިވެފާ

ދިވެހި ޅެންވެރިކަން  ވަނީ،  އިސްޖެހެވިފާ    

ގޮނޑުދޮށަށްއައި ދޫނިތައް އެކި ބައިބަޔަށް

ބޮނޑިޔަކަށް ތިބެ ރޮއިހެދިއެ   މާދެރަވެފާ    

އަޑުއަހަންވި ފަސޭހަ ބަސްމަގު ގެއްލުމުން

އަޑުއެހުން ތެރިއިން  ތިބީ  މާ  މޮޅިވެފާ    

ދަރިވަރުންގެ  އިމާމަކަށް  ވީ  ތަރުބަވީ

ޝަރަފުވެރިޔާ ގެއްލި ތަން ވިއެ  ފަޅުވެފާ    

ދާޚިލީ އުސް އެއްތަނބެއް އަދު ވެއްޓުމުން

ރާއްޖެ މި ވަނީ އަސްލުގައި  ކަންބޮޑުވެފާ    

ބަރުލަމާނީ އުސް ޢިމާރާތް  ވެސް  ވަނީ

ހަރުހަވެތި އުސްތާޒު ނެތި ކުލަ ފަނޑުވެފާ    

ގެއްލުނީ އަދު މުރްޝިދެއް އަދި ނާޞިޙެއް

ގެއްލި ދިޔަ  މި މަޤާމުތައް  ވީ ހުސްވެފާ    

ޚިދުމަތުން އެފުރުއްވި ގޮޅިތައް ގިސްލަމުން

އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ރޮނީ ގޮތް ހުސްވެފާ    

ދެއްވަވާ ހެޔޮ ދަރުމަ މާތްވީ ޖަންނަތުން

އެންމެ މާތް ޚިދުމަތުގެ ވެރިޔަށް ހެޔޮލަފާ    

މަރުޙޫމް ޙަމީދުގެ ޒިކުރާ

ޢަބްދުهللا ޞާދިޤް
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އެއީ ވަރަށް ޤަދަރުވެރި، އެންމެންގެ އިޙްތިރާމް 

ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިއެކެވެ.

އަނީސާ އަޙްމަދު )ނ.ޢ.ޢ.ވ.(

ޢިއްޒުންދީނުގެ  ނިޝާން  ޝައްކެއްނެތެވެ.  އެއްވެސް 

ޙަމީދަކީ،  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރްހޫމް  އަލްއުސްތާޛު  ޢިއްޒަތުގެވެރިޔާ 

ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި، ވަކިން 

ޚާއްޞަކޮށް ބަރުލަމާނީ ޙަޔާތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި 

ގެނައުމުގައާއި،  ތަރައްޤީ  އަތޮޅުތަކަށް  އެހެންމެ،  ހަމަ  ބޭފުޅެކެވެ. 

ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތު ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ގިނަ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި އަގުހުރި ދިވެހި ދަރިއެކެވެ. އަދި ކިއެއްތަ، 

ދޫފުޅު ފަސޭހަ، ކުޅަދާނަ ވާހަކަ ދެއްކުންތެރި އެއްވެސް މެއެވެ.

މާތް  ހެޔޮ،  ޚުލްޤުފުޅު  ޙަމީދަކީ  އަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

އަޅުގަނޑަށް  މިކަން  އިންސާނެކެވެ.  ނަމޫނާ  ވެރި  އަޚްލާޤެއްގެ 

އެކިދުވަސްވަރު  ޙަޔާތުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔައީ، 

ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތު  އެމަނިކުފާނާ  ހައިސިއްޔަތުން  އެކި 

އަޅުގަނޑަށް  އެމަނިކުފާނު  ދައުރުގައި  މަދަރުސީ  ލިބިފައިވާތީއެވެ. 

ޢާއިލާއެއްގެ  އުފެދިފައިވާ  ރަޙްމަތްތެރިކަން  ޢާއިލީ  ފެނިފައިވަނީ 

ތެރެއިންނެވެ. އޭރުވެސް އަޅުގަނޑަށް އެމަނިކުފާނު ފެނިގެންދިޔައީ، 

ވަރަށް ޤަދަރުވެރި، އެންމެންގެ އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ ޢިއްޒަތްތެރިއެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. އެއަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހާއި، ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެންމެފުރަތަމަ، ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވަރަށް 

ލޯފުޅު ހުޅުވިފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު 

ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ތަނެވެ. އޭގެފަހުން، އެ ދެ މަޖިލީހުގެ 

މަސައްކަތްޕުޅު  ގާބިލުކަމާއެކު  ވަރަށް  މަގާމުގައި  ކަމުގައި  ރައީސް 

ކުރައްވަމުންގެންދެވި ތަނެވެ. މިއިން ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް 

ވަރަށް  ވެގެންދިޔައީ  އެމަނިކުފާނު  އަޅުގަނޑަށް  ޝަޚްޞީގޮތުން 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަގުދައްކަވައި، މަޝްވަރާ ދެއްވި އެދުރަކަށެވެ. 

އެގޮތުން، އަޅުގަނޑަކީ އެމަނިކުފާނަށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މީހެކެވެ.

ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  ބަލާއިރު  ނަޒަރަކުން  ޤައުމީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެއްވި ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ 

ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުގައި 

އިޖްތިމާޢީ  ކެތްތެރިކަމެވެ.  ކަމާއި  މަޑުމައިތިރި  ގެންގުޅުއްވި 

އަދަބުތައް އަށަގަންނުވައި ހިފެހެއްޓެވުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެއްވި 

މިންވަރެވެ. ޢުމުރުގެ ފަރަގަކަށް، ފެންވަރުގެ ތަފާތަކަށް ނުބައްލަވައި، 

އެންމެންގެ ވިސްނުމާއިފިކުރަށް އިޙްތިރާމްކުރެއްވި ދަރަޖައެވެ. ވަކިން 

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ބޭރުގެ 

ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ގުޅުން އުފައްދަވައިގެން މަޖިލީހަށާއި މެންބަރުންނަށް 

ކުރިއެރުން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅެވެ. 

އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ބަރުލަމާނު ތަކާ ގުޅުން އުފައްދަވައި އެތަންތަނުގެ 

ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މަޖިލީހުގެ ކަންކަމަށް ކުރިއެރުން ހޯއްދެވިއެވެ. 

ހަމައެހެންމެ، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި 

އިންތިޒާމު  އެޖަމްޢިއްޔާތަކުން  ބައިވެރިވެ،  ފަރާތުން  މަޖިލީހުގެ 

ކުރާ ޖަލްސާތަކުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ 

ފުރުޞަތުތައް ހޯއްދަވައިދެއްވައިގެން ޖުމުލަކޮށް މަޖިލީހަށް ޒަމާނާ 

އެކަށީގެންވާ ތަރައްޤީ އެމަނިކުފާނު ގެނެސްދެއްވިއެވެ. 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދާ އެކުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި 

ލިބުނެވެ.  އަޅުގަނޑަށް  ނަސީބުވެސް  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

އެމަނިކުފާނު  ވެސް  މަޖިލީހުގައި  ވަޒީރުންގެ  ދަންނަވަންޖެހެނީ، 

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ލާމަސީލު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. 
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ވާހަކަފުޅު މަދު ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކަންކަމުގައި “ގަދަބަސް” ވިދާޅުނުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ 

ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަން އަމަލީ ގޮތުން ދެއްކެވިއެވެ. ކަންކަމުގައި 

ކުރެއްވުމަށް  މުޢާމަލާތު  ކަމާއެކު  މަޑުމައިތިރި  ދޫދެއްވައި، 

އިސްކަންދެއްވިއެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް، އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللاޙަމީދަކީ، 

ދިވެހި  ފެށިގެން  ކުރީކޮޅުން  ވަރަށް  ޙަޔާތްޕުޅުގެ  އެމަނިކުފާނުގެ 

ދައުލަތަށާއި ޤައުމަށް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތް ވަރަށް 

ބުރަކޮށް އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ޒިންމާ ދާރުކަމާއެކު ކުރައްވާފައިވާ، 

މަޖިލީހުގެ އެންމެންގެ ޝުކުރު ޙައްޤުވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ރަޙްމަތް  ފުރާނަފުޅަށް  އެމަރުޙޫމްގެ  މާތްهللا  ދީލަތިވަންތަ 

ލައްވައި، ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ! 

އާމީން! ■

`

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހުގައި މަދު ދުވަސްކޮޅަކު ނަމަވެސް މަސައްކަތް 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. އަޅުގަނޑު ކުރި ތަޖުރިބާގައި ޙަމީދަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ގާތްކަން ބަހައްޓަވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އަދި މަސައްކަތްތަކުގައި ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަކީ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ހިތްވަރާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާވާ ކަމެކެވެ. 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ގުޅުން އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ބާރު 

އަޅުއްވައެވެ. ކުރެވޭ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފަހު އަބަދުވެސް ވިދާޅުވާނީ “ހާދަ ރަނގަޅޭ!” ދުވަހަކުވެސް ނުވެ އޮތް 

ކަމެއްގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އުފައްދަވާ،  ނާދީ  ދިވެހި  ގޮތުން  މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ  ކުރެއްވި  މަނިކުފާނު  އެ  ކުރިއެރުވުމަށް  ދިވެހިބަސް 

އަތޮޅުތަކުގައި ދިވެހިބަހުގެ ފަންނުތައް ކުރިއަރުވަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނާދީގެ ތެރެއިން ކުރައްވާ، ވަރަށް ގިނަ ފޮތްފޮތް 

ވަނީ ނެރުއްވާފައެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހަށް މި ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން ލިބިފައި މިވަނީ އެ މަނިކުފާނުވެސް ކުރައްވައިފައިވާ 

އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުންނެވެ. 

މާތް هللا ގެ ޙަޟްރަތުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް އެ މަނިކުފާނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. 

އާމީން.

3.9.2015 މ.\

                                                      މުޙައްމަދު ނާޒިމް

ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން. . .
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ގޮތުން އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދާ ބެހޭ

އަޅުގަނޑުގެ ދެތިން ބަހެއް

ޙަސަން ލަބީބު، ސ. ހިތަދޫ

ސަރުކާރުގެ  ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  ސަރުކާރަށް  އަޅުގަނޑު 

އަލްފާޟިލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އުޅެންފެށީ  ވަޒީފާއެއްގައި 

ދުވަސްވަރުގައެވެ.  ވެރިކަމުގެ  ނާޞިރުގެ  އިބްރާހީމް  އަލްމަރުޙޫމު 

އަލްމަރުޙޫމް  އަލްއުސްތާޛު  އޮނަރަބްލް  މީނާޒު  ހެންވޭރު  އޭރަކު 

އެއްވެސް  ބޭފުޅެއްނޫނެވެ.  ދަންނަ  އަޅުގަނޑު  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا 

ގޮތަކަށް ފެނިދެނިވެފައިވާ ބޭފުޅެއްނޫނެވެ.  އެމަނިކުފާނާބެހޭ ގޮތުން 

ނެތެވެ.  ލިބިފައެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ޚަބަރެއްދަބަރެއް  އެއްވެސް 

އެހެންނަމަވެސް ޒަމާން މާޒީވެ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ 

މަޤާމަށް  އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވަޑައިގެންނެވުމާ 

ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  ތެރެއިން  ކެބިނެޓްގެ  އެކުލަވާލި  ގުޅިގެން 

ޙަމީދު ފެނި، އެމަނިކުފާނާއެކު އެއްމަޖިލީހުގައި އިށީނުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އާދެ، އަޅުގަނޑު ދުށް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ އެތައް އެތައް ގޮތަކުން 

ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ރައްޔިތުންނަށް  ރާއްޖޭގެ 

ނުބައްލަވައި  ވާރެއަކަށް  އަތްވަކަށް  ދުވާލެއް  ރެއެއް  ބޭފުޅެކެވެ. 

ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށްހެން ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށް 

ދިމާވެފައިވާ ދަތި އުނދަގޫތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި އެކަމަށްޓަކައި 

ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް 

އަރިހުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ކޮށްދެއްވަވާފައިވާ 

ރަށްރަށުގެ  ވަކިވަކިން  ވެސް  ދަތުރުފުޅުތަކުގައި  ވަޑައިގަންނަވާ 

ވެރިންނާއި ކޮމިޓީތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެވަގުތަކަށް ދަތިވެފައިވަނީ 

ކޮންކަމެއްތޯ ބައްލަވައި ހެއްދެވިއެވެ. އަދި އެކަމެއް ވެވަޑައިގެންނެވި 

ރަށްރަށުގެ  ގެންދެވިއެވެ.  ވެސް  ކޮށްދެއްވަމުން  އަވަހަކަށް  އެންމެ 

ފާލަންއެޅުމާއި މަގުހެދުމާއި މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން 

ކުރެވި،  އިމާރާތް  ތަންތަން  ފަދަ  މަދަރުސާ  ސްކޫލު  ދެއްވުމާއި 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ  މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވެރިކަމުގައި ރަށްފުށަށް އެހާ އަވަސް ތަރައްޤީއެއް އައީ އަލްއުސްތާޛު 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ހީވާގިކަމާއި ރޭއްވެވުންތަކުގެ ފުރިހަމަ ކަމުންނެވެ. 

ޢަމަލީގެ  ޙިކުމަތު  ބޭނުންކުރެއްވެވި  ވަޑައިގެން  ވިސްނާ  ދުރަށް 

ބެހެއްޓެވި  އެމަނިކުފާނު  ޓަކައި  ރައްޔިތުންނަށް  ސަބަބުންނެވެ. 

ސަމާލުކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. 

އާދެ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައިވާ ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކޮށް 

ހޯއްދަވައިގެން  ލަފާފުޅު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިރުވުމަށްޓަކައި 

އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގެ ރަށު 

ކޮމިޓީތަކާއި އަތޮޅު ކޮމިޓީތަކާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކާއި އަވަށު 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 
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ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ކޮމިޓީތައް އުފެދި އަތޮޅުތަކާއި 

ރަށްރަށާއި އަވަށްތަކުގައި ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ 

ގޮތުން ރަށްރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުވެ 

މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިހާ 

އަންހެނުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ބެލެހެއްޓިގެންދިޔައެވެ.  ތަނެއް 

ނަތީޖާއެއްގެ  އުފެދުމުގެ  ކޮމިޓީތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް 

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާވެ އާލާވެގެންދިޔައެވެ. ދީނާ 

ފުށުއެރުންނެތް ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ ކުޅިވަރުތަކުގެ އެކިއެކި 

ބޭއްވެމުންދިޔައެވެ.   އަތޮޅެއްގައިހެން  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  މުބާރާތްތައް 

ބާއްވައި  މަހުންމަހަށް  ބައްދަލުވުންތައް  އަތޮޅުކޮމިޓީގެ  ހަމައެއާއެކު 

ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް އެއްރަށަކަށް އެކޮމިޓީގެ 

ކަންތައްތައް  ރަށްރަށުގެ  ފެށްޓެވުމުން  ވަޑައިގަންނަވަން  ބޭފުޅުން 

ލަސްނުވެ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެންދިޔައެވެ. ހަމަކޮންމެ 

ސާފުތާހިރުކަން  ވަޑައިގެން  މެންބަރުން  އަތޮޅުކޮމިޓީގެ  ގެއަކަށްމެ 

އިތުރުވެގެން  ސާފުތާހިރުކަން  ގޯތިގެދޮރުގެ  ރަށްރަށުގެ  ބައްލަވާތީވެ 

ވެސް ދިޔައެވެ. 

ހިންގެވި  ދެއްވައިގެން  އިސްކަމެއް  އެންމެ  އެމަނިކުފާނު 

ރަށްރަށުގެ  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  އެއްކަމެއްގެ  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ 

ވެރިން ޒަމާނީކޮށް އެ ވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ކަމާގުޅޭ ތަޢުލީމާއި 

ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ވެރިން  ރާއްޖެތެރޭގެ  ދެއްވުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތު 

ގެންދެވިއެވެ.  ބާއްވަމުން  ސިލްސިލާކޮށް  މާލޭގައި  ކޯސްތަކެއް 

ކޯސްތަކެއްވެސް  ތަމްރީނުކުރާ  އަތޮޅުވެރިން  އެއާއެކުއެކީހެން  ހަމަ 

ފަހުން  ދުވަސްކޮޅެއް  އޭގެ  ގެންދެވިއެވެ.  ބާއްވަމުން  މާލޭގައި 

ރަށްރަށުގެ ވެރިންގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި އިނގިރޭސިބަހަށް ބީރައްޓެހި 

ބޭފުޅުންނަށް އިނގިރޭސިބަސް އުގަންނައިދެއްވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން 

ބޭރުން ޓީޗަރުން ގެންނަވައިގެން ކޯސްތަކެއްވެސް ބާއްވާފައިވެއެވެ. 

ހަމައެހެންމެ، އަތޮޅުވެރިންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިނގިރޭސިބަސް 

ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައި ދެއްވާފައިވެއެވެ. މިކޯސްތަކުގެ 

ވަރަށް  ކޯސްތަކަކީ  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ވެރިން  ރަށްރަށުގެ  ތެރެއިން 

މުހިންމު ކޯސްތަކެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އެކޯސްތަކުގެ 

ސަބަބުން ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތަށް އޮފީސްއޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފައިސާގެ 

ހިންގުން  އޮފީސް  ފަހިވެގެންދިޔައެވެ.  ބެލެހެއްޓޭނެގޮތް  ހިސާބުތައް 

އެނގި  ގޮތްތައް  ޒަމާނީ  ކުރާނެ  ތަޙްޤީޤު  ދިޔައެވެ.  ހަރުދަނާވެގެން 

މުވާޞަލާތީ ހުނަރު އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ. ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާޢީރޫޙު 

ގޮތްތަކެއް  ޒަމާނީ  ހިންގާނެ  ރާވައި  ރޭވުންތައް  އާލާކުރުމަށްޓަކައި 

ވެރިންނަށް ދަސްވެގެން ދިޔައެވެ.

ދިވެހިނާދީގެ  ޙަމީދުވަނީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އާދެ، 

ކޮންމެ  ގެނެސްދެއްވާފައެވެ.  ރާއްޖެތެރެއަށް  ޙަރަކާތްތައްވެސް 

ޙަރަކާތްތެރި  ގޮފި  އެ  އުފައްދަވައި  ގޮތްޕެއް  ނާދީގެ  އަތޮޅެއްގައި 

ކުރާނޭ ބަޔަކު ޢައްޔަންކުރައްވައި އަތޮޅުތަކުގައި ނާދީގެ ވާދަވެރިކަން 

އެކިއެކި  އަދަބީ  ރާވައިގެން  މިގޮފިތަކުން  އިތުރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.  

މަސައްކަތްތަކެއް އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. އެކަންކަން ސްކޫލު 

މަދަރުސާތަކާ ހަމައަށްވެސް ފޯރަމުންދިޔައެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގައިވެސް 

ފަދަ  ބައިތުބާޒީކުރުން  ޅެންހެދުން  ބަހުސްކުރުން  ވާހަކަދެއްކުން، 

ކަންކަން ދިވެހިނާދީގެ އައްޑުއަތޮޅު ގޮފިން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން 

ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި 

ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންގެ ބަހުގެ ފެންވަރު އިތުރުވެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް 

ދިމާވެގެންދިޔައެވެ.  ދޫހެލޭގޮތް  ޖެހިލުންކެނޑި  ވާހަކަދައްކަން 

ޚިޔާލު  ކުރިން  ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް  ކޮމިޓީތަކުގެ  ހަމައެއާއެކު 

ފާޅުކުރައްވަން ޖެހިލުންވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން މަޑުމަޑުން ޚިޔާލު 

ފާޅުކުރައްވައި އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ވުޒާރާގެ  އަތޮޅުތަކާބެހޭ  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

ވަޒީރުކަމުގައި ވިޔަސް އެމަނިކުފާނަކީ ފިނިކުރި ކޮޓަރީގައި އިންނަވައިގެން 

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަން ހިންގެވި ވެރިއެއް ނޫނެވެ. މިނިސްޓްރީގައި 

ރާއްޖެތެރޭގައި  ވުރެ  ވަގުތުތަކަށް  ހޭދަކުރައްވާ  އެމަނިކުފާނު 

މަދެއް  ނިސްބަތުން  ވަގުތުތައް  ހޭދަކުރައްވާފައިވާ  އެމަނިކުފާނު 

ނުވާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވުޒާރާ މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ފަދަ 

ރަށެއްގައި ކޮންމެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ހިންގެވިޔަސް އަދި އެ ވުޒާރާގެ 

އެކިއެކި ފަންތީގެ، އެކިއެކި ގިންތީގެ ވެރިން ވަޑައިގެން އެމަސައްކަތް 

ބެއްލެވިޔަސް އެމިންވަރުން އެމަނިކުފާނު ފުއްދަވައެއް ނުލައްވައެވެ. 

ނުހަނު  ބޭފުޅުންނަށް  ވަޑައިގަންނަވާ  ބައްލަވަން  އެމަސައްކަތްތައް 

އިތުބާރު ކުރައްވާއިރު ވެސް، ސީދާ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ލޯފުޅުން 

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  އެމަނިކުފާނަށް  ދެކެވަޑައިގެންނެވުމަކީ  އެކަމެއް 

އުފާފުޅެއް ކަމަށްވެއެވެ. އަޅުގަނޑު ހިތުން މިކަމަކީ ވެރިއެއްގެ ކިބައިން 

މިކަންކަން  އެއްކަމެވެ.   އެންމެބޮޑު  އެދޭނެ  ރައްޔިތުން  ފެންނަން 
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ހިންގަވަން  ކަންކަން  ރާއްޖެތެރޭގެ  ވަޒީރުކަމުގައި  އެމަނިކުފާނުގެ 

ތިއްބެވި ހުރިހާ ވެރިންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އާދެ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ދަށުގައި 

ބެއްލެވި  ނަޒަރަކުން  އެއް  ދޭތެރޭ  އެންމެންނާ  މަސައްކަތްކުރައްވާ 

ވެރިއެކެވެ. ވަކި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާތީ ވަކިގޮތެއް، ނިކަމެއްޗަކަށްވީތީ 

އާދައިގެ  އެންމެ  ބޭފުޅެއްނޫނެވެ.  ގެންގުޅުއްވި  އެހެންގޮތެއް  ތަފާތު 

މީހާގެ އަޑުވެސް އެންމެ މާތްމީހާގެ އަޑުއައްސަވާ ފަދައިން އައްސަވާ 

ކުރެވޭ  އެކިވެރިންނަށް  އެކިފެންވަރުގެ  އަމުދުން  އަދި  ބޭފުޅެކެވެ. 

ކުދިކުދި އާދައިގެ ކުށްތަކަށް އެންމެފުރަތަމަވެސް ކަމާ ކަންފަށާ ޤާނޫނީ 

އަދަބު ދެއްވުމަށް ޚިޔާލު ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި 

އިޞްލާޙަށްޓަކައި  މުވައްޒަފުންގެ  އަރައިގަނެވޭ  ކުށްކުށަށް  އެފަދަ 

ބޭފުޅެކެވެ.  ގެންދެވި  ވިސްނަވައިދެއްވަމުން  ނަސޭހަތްދެއްވަމުން 

އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 

އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނަށް 

ވަރަށް ޚާއްޞަ ލޯތްބަކާއި ޤަދަރެއް ހިތުގައި ބާއްވައިގެންނެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ކަންކަން ހަނދުމަފުޅު ނެތުން 

ދުރު ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ތަޢާރުފު ވެފައިވާ ބޭފުޅަކު ކިތަންމެ 

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފަހުން އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުވިޔަސް ސީދާ ނަމުން 

ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައެވެ. ތިއީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ އައްސަވައެއް 

ނުހައްދަވައެވެ. ހިތްހެޔޮކަމާއި އޯގާވެރިކަމާއެކު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ދައްކަވައެވެ.  ވާހަކަފުޅު  އެއްފަދައިން  ދުވަހެކޭ  ދެކެވަޑައިގެންނެވި 

މިކަމުން ދޭހަވަނީ އެމަނިކުފާނަކީ މީހުންނާ އެކުވެރި ގުޅުމެއް ބަހައްޓަވާ 

ހިތްހެޔޮ މިތުރެއް ކަމެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން 

މަދުންނޫނީ ނުފެންނަ، ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ކަމެވެ. 

ވަކިވެ  ދުނިޔެއާ  އެމަނިކުފާނު  ޝައްކެއްނެތެވެ.  އެއްވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސިފަތަކެއް  އަބުރުވެރި  ވަރަށް  ވަޑައިގެންނެވީ 

އެއް  ތެރެއިން  އެއިގެ  ކުރައްވާފައެވެ.  ޙިއްޞާ  އުއްމަތާ  ދިވެހި 

ސިފައަކީ އިތުރުފުޅު ނުހެއްދެވުމުގެ ސިފައެވެ. މީހަކަށް، ރަށަކަށް 

އެކަމެއް  ނަމަ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ކޮށްދެއްވަން  ވަކިކަމެއް  އަތޮޅަކަށް 

ފަހަތްޕުޅުން  މީހަކު  އެއްވެސް  ނުވެގެން  އެކަމެއް  ކޮށްދެއްވިއެވެ. 

ކަމޭ  ވަގުތަށް  ސިފައަކީ  އަނެއް  ނުޖައްސަވައެވެ.  އުޅޭކަށް 

ހިއްތެވުމެވެ. ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް 

ވިދާޅުވާ  އެ  އަދި  އަންގަވައެވެ.  ދުރާލާ  ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ރޭވި 

އެއިން  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އެމަނިކުފާނު  ބަރާބަރަށް  ގަޑިއަކަށް 

އެއްވެސް ކަމެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ އިސްތިޤްބާލުކުރައްވަން 

ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްޕުޅުތަކަށް އިތުރު ތަކްލީފުތައް ނުޖައްސަވައެވެ. 

ތިންވަނަ ސިފައަކީ ހިތްހެޔޮކަމާއި އޯގާވެރި ކަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި 

ބޭނުންތެރި  ވަކި  އެއަށްވުރެ  އަތުލައިގަންނަން  ޤަދަރު  އިޙްތިރާމާއި 

އެހެން ސިފައެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ އެގޮތުންވެސް ނަމޫނާ 

ބޭފުޅެކެވެ. މިނޫނަސް ކިތަންމެ ސިފައެކެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން މިޖީލުގެ ދަރިން އެ ނަމޫނާއިން ނަމޫނާ ލިބިގެން 

ޤައުމީ ކަންކަމުގައި އުޅެން ދަސްކޮށްފިނަމަ އެމީހަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް 

ނަމޫނާ ލީޑަރަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. މީހުން ޤަދަރުކުރާ ޤަދަރުވެރިއަކަށް 

ހެޔޮބަސް  އެންމެންގެ  އިޙްތިރާމްކުރާ،  އެންމެންމެ  ވެގެންދާނެއެވެ. 

މިފަދަ  މުނިވެދާ  ގައިމުވެސް  ހަމަ  ވެގެންދާނެއެވެ.  މީހަކަށް  ލިބޭ 

އަގުހުރި ބޭބޭފުޅުން މިގޮތަށް ދޫކުރައްވާފައި ވަޑައިގަންނަވާ ތަރިކައަކީ 

ދިރިތިބީން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ އަމިއްލަ ޙައްޤެއްކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. 

ހުންނަވައިގެން  ރާއްޖޭގައި  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

އެންމެ ފަހުން އައްޑުއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުފުޅުގައި ގަމުން 

ވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފުރުޞަތު  ބައްދަލުކުރުމުގެ  އެމަނިކުފާނާއި 

ލިބިފައެވެ. ގަމުގެ ދޫގަހުގައި ބައްދަލުވެ އެއް މޭޒުދޮށުގައި ތިބެގެން 

ވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހިނދުކޮޅެއް  މަޝްވަރާކުރާނޭ  ވާހަކަދައްކައި 

ލިބިފައެވެ. އެދުވަސް ވެގެންދިޔައީ އަޅުގަނޑާ އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުވި 

ވަޑައި  އައްޑުއަތޮޅަށް  އެއަށްފަހުން  ދުވަސްކަމަށެވެ.  ފަހު  އެންމެ 

ނުގަންނަވައެވެ. ރާއްޖެވެސް ދޫކޮށްލައްވާފައި ދިރިއުޅުއްވުން އެހެން 

ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރެއްވީއެވެ. 

ޚަބަރު  ދަތުރުކުރެއްވި  ޢާލަމަށް  ދެމިއޮތުމުގެ  އެމަނިކުފާނު 

ލިބުމުން އިޚްލާޞްތެރި އެކުވެރިޔަކު ގެއްލިގެންދިޔަ ކަމުގެ އިޙްސާސް 

ސިޔާސީ  ނުފެންނަވަރުގެ  ނޫނީ  މަދުން  ކުރެވުނެވެ.  އަޅުގަނޑަށް 

ލީޑަރަކު ގެއްލިގެންދިޔަކަމުގެ ހިތާމަ ލިބުނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ޤުދުރަތީ 

ޤާނޫނެވެ. އެންމެންވެސް ތަބާވާންޖެހޭ ޤާނޫނެވެ. އެއަށް ތަބާވެގެން 

ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.  އެމަނިކުފާނު  މަގުން  ދާންޖެހޭ  އެންމެންމެ 

ދިވެހި ޤައުމުގައި ތިބި އެމަނިކުފާނުދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ އެތައް 

އެމަނިކުފާނުގެ  އޮއްސުވާފައެވެ.  ކަރުނަ  ލޮލުން  އެކުވެރިންނެއްގެ 

ފުރާނަފުޅަށް އަޅުގަނޑު އެދެނީ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު 

ކުރެއްވުމެވެ.■
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މަރުޙޫމް އުސްތާޛު ޙަމީދަކީ...

އަގުހުރި އެއީ ހަމަ ބައްޕައެއް އަގުހުރި މިޤައުމުގެ  ތަރިކަ އެއް

އަގު ނުކުރެވޭނެ  ޖަވާހިރެއް  ޚިދުމަތުގެ  ދަފްތަރު   ބައްލަވާ  

ޤައުމީ   ޙަޔާތުގެ  ދިގުކަމާ  ޤައުމަށް   ކުރެއްވެވި   ޚިދުމަތާ

ޤައުމުގެ ދަރީންނަށް ޢިބުރަތެއް ކަމުގައި މި  ޚިދުމަތް  ބައްލަވާ  

ރަށްވެހިކަމުގެ  ގިނަ ކަންކަމެއް  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  އަތޮޅުގައި 

ރަށްރަށް އެކީ  ހިމެނޭ ގޮތުން  ކޮށްދެއްވި  ޚިދުމަތް  ބައްލަވާ  

މިސްކިތްތަކާ  ރަށްވެހި  ގެއާ  ރަށްރަށު   އޮފީހާއި ކޯޓުތައް 

އަތޮޅުގެތަކާ،  މަރިޔާދު ގެއިން  ފެށިގެން  އަތޮޅުތައް  ބައްލަވާ  

ރަށްރަށުގެ   ބަނދަރާ،  ފަޅުތަކާ  ރަށްރަށު  ޖެޓީއާ   ފާލަމާ

ކަންތައް އެދުހު އޮތް  ޙާލަތާ  ކޮށްދެއްވި  ގޮތްވެސް  ބައްލަވާ  

“ނިކަމެތިކުރަން ލަދުގަންނަވަން” ކިޔަމުން އެއައިހެން “ރާއްޖެތެރެ”

މި ތަފާތު ކުޑަކޮށްލަން “އަތޮޅުތެރެ” އަށް  ބަދަލުކޮށް  ދެއްވަވާ  

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ   އަތޮޅުތައް  ޙާލުގެ  ދުލުން   އެދި  ގޮވަގޮވާ

ޙާލުން   ނަޖާކޮށް ދެއްވެވީ  ޢަމަލީ  ގޮތުންވެސް   ބައްލަވާ  

ޚިދުމަތްތަކާއެކު   މުސްކުޅިވެ  ގައިބާރު   ދެރަވާ    މީހުނަށް 

ޚިދުމަތްތަކުން “އެއްލާނުލައި”  ކޮންމެވެސް  އެހީއެއް  ދެއްވަވާ  

ފޮރުވޭކަށެއް   ނޯންނާނެއޭ   ފުރިހަމަ   ޙަޤީޤަތް   ފަސްއަޅައި

ފޮރުވަން ކަފުންކޮށް ވަޅުލިޔަސް  މި ޙަޤީޤަތޭ  އަދި  މަރުނުވާ  

ދިހައަހަރު،   މަރުޙޫމް  ޙަމީދުގެ  އަރިހުގައި   އުޅެވުނުކަމުން 

ދިޔަތަނުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިޔަން ގަލަމެއް  ނެތޭ ދެލި  ހުސްނުވާ  

ވަކިވެގެން   ދާރުލްފަނާއިން   ދަތުރުކުރި   އެ   ފުރާނަފުޅު

މަތިވެރިވި   ދާރުލްބަޤާއިން،  ދާރުއް   ސަލާމުގަ   ލައްވަވާ  

ދެއްވަވާށިއެ     ޢާއިލާއަށް     ހިތްވަރާ     ކެތްތެރިކަމާ

ދެއްވެވުން  އެދިގެން   ދުޢާކޮށް  ޙަޟްރަތަށް  މީ  ދަންނަވާ  

ޢަބްދުهللا ޝާކިރު ހަތިފުށީ



ާ 76  ޙީަމދުގެ ިޒކުރ

ދިވެހި ޤައުމު ދުށް ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ 

ޚިދުމަތުގެ ކުލަގަދަ ޚާދިމެކެވެ. ޤައުމަށް ޚަޒާނާ ކުރެއްވުމުގެ 

އިޙްތިރާމު  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި  ފަހުލަވާނެކެވެ.  ކުޅަދާނަ 

ހޯއްދެވި ވެރިއެކެވެ. ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް އުފުއްލެވި 

ކުޅަދާނަ ހިންގުންތެރިއެކެވެ. 

ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  މީނާޒު  ހ.  އާދޭހެވެ. 

ބުރަ  ކުރެއްވުމަށް  ތަރައްޤީ  އަތޮޅުތައް  ރާއްޖޭގެ  ޙަމީދަކީ 

މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހޭދަކުރެއްވި ޙަޤީޤީ 

ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯއްދެވި ޤަދަރުވެރިއެކެވެ. ހުރިހައި ގޮތެއްގައި 

އެއް ފަސްކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ 

ދަތުރުފުޅުތަކެއް ކުރައްވައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި 

ގާތް ގުޅުމެއް ބެހެއްޓެވުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވައި 

ރައްޔިތުންގެ ޙާލު އަޙުވާލު ބައްލަވައި ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދު 

ދެއްވުމުގައި އަޅުގަނޑު އެ މަނިކުފާނު ދުށީ ހިތް ހެޔޮކަމާއި 

އެކުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް ކަމުގައެވެ.

މަސައްކަތުގެ ގޮތުންނާއި ވަޒީފާގެ ގޮތުން އެހީތެރިކަމުގެ 

އަރިއަހަށްދާ  އެދި އެ މަނިކުފާނުގެ  ފޯރުކޮށްދެއްވުން  އަތެއް 

ހޯއްދަވައިދެއްވުމަކީ  މަގުތަކެއް  ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ފަސޭހަ 

ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެއްވި ކަމެއް ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކަންކަން  ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީސްގައާއި  ރައްޔިތުންގެ 

ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާއި ދިވެހި ސަޤާފަތް 

އިސްކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވަނީ  މަނިކުފާނު  އެ  ދިރުވުމަށް 

ދެއްވާފައެވެ. 

ކަންކަމަށް  އެކި  ތިއްބެވި  ކަންކޮޅުތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ 

ޤާބިލު މީސްމީހުން އެ މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާގައި އެކި ކަންކަމާ 

ބޮޑު  ވަރަށް  ކުރެއްވުމަށް  ތަރައްޤީ  ޤައުމު  ހަވާލުކުރައްވައި 

އަހައްމިއްޔަތެއް އެ މަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  ކުޅިވަރާއި،  ތަޢުލީމަށް  ރާއްޖޭގެ 

ނުކުރެވޭހައި  އަދަދު  ގުނައި  މިހެންގޮސް  ޢުމްރާނިއްޔަތާއި 

ޢަމަލީ  ކުރެއްވުމަށް  ތަރައްޤީ  ޤައުމު  ރޮނގުތަކުން  ގިނަގުނަ 

ގޮތުންވެސް ވަނީ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަވާފައެވެ. ބައި ޤަރުނަށް 

ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން 

ޢިއްޒަތުގެ  ޢިއްޒުއްދީންގެ  ނިޝާން  ވަނީ  މަނިކުފާނަށް  އެ 

ލަޤަބުވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ދިވެހި ޤައުމު ދުށް ކުލަގަދަ 

ޝަޚުޞިއްޔަތެއް ކަމުގައެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ހަނދާންތައް ޤައުމު 

ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ހަނދާންކުރާނެއެވެ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެ 

މަނިކުފާނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް އިރާދަކުރެއްވުމެވެ. 

މިންވަރު  ކެތްތެރިކަން  ޢާއިލާއަށް  މާތް  މަނިކުފާނުގެ  އެ 

ކުރައްވާށި، އާމީން! ■

އުނގުލު މުޙައްމަދު ޢަލީ، މ. ތާވަތާ

ކުލަގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ ދިރިހުރި ހަނދާން
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ދިވެހި އުދަރެހުން އޮއްސިގެން އެ ދިޔައީ އަލިގަދަ ތަރިއެކެވެ.
ޢަބްދުهللا އަޙްމަދު، ޖަވާހިރުމާގެ، ބ. އޭދަފުށި

ތަރިތަކުގެ  އަލިގަދަ  ބަބުޅަމުންދިޔަ  ވިދާ  އުޑުދަށުގައި  ދިވެހި 

ތެރެއިން ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު އޮއްސިގެން އެ ދިޔައީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި 

ދިވެހި ޖައްވަށް އަލިކޮށްދިން ނުހަނު އަލިގަދަ ރަންތަރިއެކެވެ.

އަޅުގަނޑު މި ސިފަކުރަނީ، ހ. މީނާޒު އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ނަންފުޅެވެ.

އެ މަނިކުފާނުގެ ވަނަވަރު ބަޔާންކުރަން ވެއްޖެނަމަ ދަންބެރަށް 

ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު މި ގަލަން ނެގީ 

އެ މަނިކުފާނުގެ ޤައުމީ ޙަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ކުރު ބަޔާނެއް 

ދެވޭތޯއެވެ.

 3 ވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

ދައުރެއްގައި ދައުލަތުގެ ގިނަގުނަ މަތީ މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވައިފައިވާ، 

ވެރިންގެ އަރިހުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު ޚިދުމަތްދާރެކެވެ.

ޖަލާލަތުލް މަލިކު މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލުގެ ރަސްކަމުގައި 

ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނުގެ ވަޒީރުލް އަޢުޡަމް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޞާޙިބުއްދައުލާ  ފެށިގެން  ދައުރުން  ކަމުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަދި  ދައުރުގައި  ނާޞިރުގެ  އިބްރާހީމް 

އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދައުރުގައި އަލްއުސްތާޛު 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ވަނީ ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. 

ދާއިމީ މަޤާމުތަކުގެ އިތުރަށް ދައުލަތުން އުފައްދަވާ އެތަކެއް ކޮމިޓީއާއި 

މަޖްލިސް އާއި ބޯޑްގެ މެންބަރު ކަމާއި ޗެއަރމަން ނުވަތަ ރައީސް 

ކަންވެސް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އެއް ފަހަރާ އެތަކެއް 

މަޤާމު ފުރުއްވެވީ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު، ކަމަށް ކަމޭހިއްތަވައިގެން 

ވެރިންގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވެ.

ފުރުއްވެވި ގިނަގުނަ މަޤާމުތަކާއި ވަޒީފާތައް ލިޔެ ކޮޅުންނުލާހައި 

ގިނައެވެ.

މައުމޫންގެ  ރައީސް  މުއްދަތެއްގައި  ދިގު  ވުރެ  ޤަރުނަށް  ބައި 

ރިޔާސީ ދައުރު ނިމެންދެން، 11 ނޮވެންބަރު 2008 އާއި ހަމައަށް 

މެދުނުކެނޑި )އެ މަނިކުފާނުގެ ޤައުމީ ޙަޔާތު ނިމެންދެން( ސަރުކާރަށް، 

ދައުލަތަށް، ރައްޔިތުންނަށް، ޚިދުމަތް ކުރެއްވުން މަތީ ދެމިހުންނެވިކަން 

އެއީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ މިސާލެކެވެ. 

ވުޒާރަތުއް  ދުށީ  މަނިކުފާނު  އެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑު 

ދާޚިލިއްޔާގެ ހިންގާ ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ. 

އެހާތަނުން ފެށިގެން ޤައުމީ ޙަޔާތްޕުޅު ނިމުމާ ހަމައަށް ވެސް އެއީ، 

ވަގުތަށް ކަމޭ ހިއްތެވި، ކުޅަދާނަ ހީވާގި، މުރާލި، ޢަޒުމް ވަރުގަދަ 

ހިންގުންތެރި ވެރިއެކެވެ. 

އަދާކުރެއްވި މަތީ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް 

ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި، އެޓޮލްސް މިނިސްޓަރ ކަމާ، އެޑިޔުކޭޝަން 

އެ  މެންބަރުކަމާ  މަޖްލިސްގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކަން،  މިނިސްޓަރ 

ޚާއްޞަ  ރައްޔިތުންގެ  އަތޮޅުވެރިކަމާ،  ރައީސްކަން،  މަޖްލިސްގެ 

ހިންގެވުމާއި  މިނިސްޓްރީ  ޖަސްޓިސް  ރައީސްކަން،  މަޖްލިސްގެ 

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސްގެ ރައީސް ކަން، 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރމަން ކަން، ހުޅުލޭ އެއަރޕޯރޓްގެ 

ވެރިކަން، އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަން، ވަޒީރުންގެ މަޖްލިސްގެ 

ސެކްރެޓަރީ ކަން، ހެންވޭރު އަވަށުވެރިކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

މީގެ އިތުރަށް ދިވެހި ނާދީގެ ރައީސްކަން، މ.މ.ދ. ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ގޮޅިއެއް  ހުސް  ކިތަންމެ  އިތުރުންވެސް  މީގެ  އަދި  ރައީސްކަން، 

ފުރުއްވައިފައި ވެއެވެ. އެއް ފަހަރާ އެތައް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެއްވީ 

ހީވާގިކަމާ އެކުގައެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު  ބުރަ  ހިންގެވުމުގެ  އަތޮޅުތައް  ރާއްޖޭގެ 

އަދާކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢު 

ހިންގެވުމުގައި ރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި 

ރައްޔިތުންނާ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޒަމާނީ 

ރަށްވެހިގެޔަކާއި ރަށު އޮފީހަކާއި ރަށުކޯޓެއް އަދި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި 

ޒަމާނީ އަތޮޅުގެއަކާއި އަތޮޅު އޮފީހެއް ޢިމާރާތްކުރައްވައި، ވަރަށް މަދު 
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ތަނެއް މެނުވީ އެ ތަނެއްގެ ބިންގާ އެޅުއްވުމާއި ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ 

ޝަރަފު ހޯއްދެވިއެވެ. 

ރައީސް މައުމޫންގެ ރިޔާސީ ދައުރުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި 

ގިނަގުނަ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އެ މަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައި، 

ކުދިކުދި  ނުބައްލަވައި  އަތްވަކަށް  ދޭ  ވިއްސާރައަކަށް  ވެހޭ 

އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ ކުރެއްވި ގިނަގުނަ ދަތުރުފުޅުތަކާއި އަތޮޅުވެރިންގެ 

ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކިއެކި މުނާސަބާގައި އަތޮޅުފެންވަރުގައި، ޤައުމީ 

ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފެންވަރުގައާއި،  ސަރަޙައްދީ  އަދި 

އެކި ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުނު ގިނަގުނަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ތަޤްރީރު 

ކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނާ ވެރިންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރައްވައި އިޖްތިމާޢީ 

އިސްކަންދެއްވައި  ސަޤާފަތަށް  ތާރީޚާއި  ރާއްޖޭގެ  ޙަރަކާތްތަކުގައި 

ފިޔަވަޅުތައް  އިތުރުކުރެއްވުމުގެ  ހުނަރު  އެހެނިހެން  ކުޅިވަރާއި 

ކަންކަމުގެ  އެކި  ތިއްބެވި  ކަންކޮޅުތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ  އެޅުއްވިއެވެ. 

ފަންނު  އެބޭފުޅެއްގެ  އިތުރުކުރައްވައި  ދައުރު  ހުނަރުވެރިންގެ 

އާލާކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވައި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް  ގިނަގުނަ  އިތުރުކުރެއްވުމަށް  ޙަރަކާތްތައް  އެ 

ކުރައްވައި ނަތީޖާ ނެރުއްވިއެވެ.

ޚިދުމަތުގެ  އަގުބޮޑު  ކުރެއްވި  ޚިދުމަތްތެރިޔާ  މި  ލާމަސީލު 

ސަބަބުން ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ލަޤަބު ދައުލަތުން އެ މަނިކުފާނަށް 

އަރުވާފައިވެއެވެ. ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ޝަރަފުވެރިކަން 

ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. މި ނޫންވެސް ކާމިޔާބީގެ އެތައް އެވޯޑެއް 

ހޯއްދަވައިފައި ވެއެވެ. 

ޤާނޫނީ  ޙާޞިލުކުރައްވައި  ތަޢުލީމު  މަތީ  ތުއްޕުޅުއިރުގައި 

ރައްޔިތުންނަށް،  ސަރުކާރަށް،  ނަންގަވައި،  ސަނަދު  ވަކީލުކަމުގެ 

ޤައުމަށް ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތައް ދިވެހި ތާރީޚުގައި ރަންއަކުރުން ލިޔެވޭނެ 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

އަދީބެކެވެ.  ހުނަރުވެރި  ވަކީލެކެވެ.  ކުޅަދާނަ  އެއީ  ތެދެކެވެ. 

ބަސްމޮށުންތެރި  މޮޅު ޝާޢިރެކެވެ.  މުޤައްރިރެކެވެ.  ޙިކްމަތްތެރި 

އޮމާން  ރީތި  ބަސްމަގު  ދެއްކެވުމުގައި  ވާހަކަފުޅު  ޚަޠީބެކެވެ. 

އަދި  ދަށުން  ކަމުގެ  މުޙައްރިރު  މަނިކުފާނުގެ  އެ  މުދައްބިރެކެވެ. 

ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ ދަށުން ނެރެވުނު ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި، އެކިއެކި 

ނޫސްތަކާ މަޖައްލާތައް ފަޅުފިލުވައިދެއްވި ޞަފްޙާތަކުން ޢިބްރަތްތެރި 

ފިލާވަޅުތަކެއް ޙާޞިލުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަތްތޫރައިގެ 

މުޙައްރިރު ކަމުގައި ދިވެހި އަދަބާ ތާރީޚަށް އެ ފޯރުކޮށްދެއްވި ޤައުމީ، 

ދިވެހި  ކޮންމެ  ފިލާވަޅުތަކުން  އިޖްތިމާޢީ  ސަޤާފީ،  ދީނީ،ތާރީޚީ، 

ދަރިއަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ފައިދާތައް ލިބޭނެ ކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ 

މީހަކު ނުހުންނާނެކަން ޔަޤީނެވެ.

“ދާދި އަވަހަށް ނެތިފަނާވިއަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް

  ތާ އަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޛިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތޭ”■

އޮނަރަބްލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން...
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ޝަޚްޞިއްޔަތުން ބިނާކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު 

ކުރެއްވި، ޝަޚްޞިއްޔަތެއް
ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

ފުރާނެ  އޭނާ  އަންނަނީ،  ދުނިޔެއަށް  މީހަކުވެސް  ކޮންމެ 

ސަފުހާތަކަކާއި އެކުގައެވެ. އެ ސަފުހާތައް ފުރުމުގައި ބައެއް މީހުން 

ހޯދާ ކާމިޔާބީތައް ފަހުން ދުނިޔެ ތިބީންނަށް ވެސް ފެންނަން ހުރެއެވެ. 

އަނެއް ބައެއްގެ ސަފުހާތައް އެމީހުންނާ އެކު މިދުނިޔެއިން ވަކިވެގެން 

ދެއެވެ. 

2015 އޯގަސްޓް 18 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު، އަޅުގަނޑުމެންނާއި 

ޙަމީދަކީ،  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އޮނަރަބްލް  ވަކިވެވަޑައިގަތް 

އެމަނިކުފާނުގެ ޙަޔާތުގެ ޞަފުހާތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި ފަހުތިބީންނަށް 

ފެންނާނޭހެން ދޫކުރެއްވި ޚިދުމަތްތެރިއެވެ. 

ދައުރުތަކެއްގައިވެސް،  ހުރިހާ  ޚިދުމަތުގެ  އެމަނިކުފާނުގެ 

މީހުން ބިނާކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

އުޅުއްވަމުންވެސް  އަވަދިނެތި  މަގާމުތަކުގައި  ތަފާތު  ސަރުކާރުގެ 

އެކިދުވަސްވަރު މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވިއެވެ. 

އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކިޔަވައިދެއްވި  އެމަނިކުފާނު  އެންމެފަހުން 

ހިންގެވި  އިސްލާމިއްޔާއިން  ދިރާސާތިލް  މަޢުހަދުއް  އެނގިފައިވަނީ 

މުޙާމީ ކޯހުގައެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ، ތަޢުލީމަށް ލޯބި 

ކުރެއްވި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޤަދަރު ކުރެއްވި، ތަޢުލީމު ފެތުރުއްވުމަށް 

އިސްކަންދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

ލިބިގެންދިޔަ  އެންމެބޮޑަށް  ޚިދުމަތް  ޙަމީދުގެ  އޮނަރަބްލް 

އޮފް  އެވެ. މިނިސްޓްރީ  ދާއިރާ  އަތޮޅުތަކުގެ  ދާއިރާއަކީ، ރާއްޖޭގެ 

ޕްރޮވިންޝަލްއެފެއާޒްގެ ނާއިބުކަމާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްރޮވިންޝަލް 

އެފެއާޒްކަމާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކަމުގެ 

މަޤާމުގައި 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ހުންނެވިއިރު، އަތޮޅުތައް ތަރައްޤީ 

ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ 

ސަރުކާރުން ހިންގެވި މަޝްރޫޢުތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަހައްޓަވަމުން 

ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެމަނިކުފާނެވެ. 

އެއާއެކު އެމަނިކުފާނު އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވި އެއްކަމަކީ، 

ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން  އޮފީސްތަކުގެ  ރަށު  އޮފީސްތަކާއި  އަތޮޅު 

ކުރެއްވުމެވެ. ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނޭ ގޮތް 

ދަސްކޮށް ދެއްވުމެވެ. ސެކްރެޓަރީން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމެވެ. ސަނަދު 

ނެތް ކަތީބުންނާއި ކުޑަކަތީބުންނަށް ސަނަދު ނަންގަވައިދެއްވުމެވެ.  

އަމަލީ  މަސައްކަތްޕުޅުގެ  މިދެންނެވި  ޙަމީދުގެ  އޮނަރަބްލް 

ވަނީ  އަޅުގަނޑަށްވެސް  ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  މަސައްކަތެއްގައި 

ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން 1990 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ މަޢުހަދުއްދިރާސާތިލް 

އިސްލާމިއްޔާގައި ފެށްޓެވި ރާއްޖެތެރޭގެ ވެރިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް 

މުދީރުޢާންމު  އޭރުގެ  މަޢުހަދުގެ  މަސައްކަތުގައި  ފަރުމާކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް  އަރިހުގައި  މޫސާގެ  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  އަލްއުސްތާޛު 

ސަނަދު  ވެފައިއޮތީ  މަޤްޞަދަކަށް  މުޅި  ކޯހުގެ  މި  ކުރެވުނެވެ. 

ނެތި ކަތީބުކަމާއި ކުޑަކަތީބުކަމުގެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް 

ކިބައިގައި  އެބޭފުޅުންގެ  ނަންގަވައިދެއްވުމެވެ.  ސަނަދު  ވެރިކަމުގެ 

ހުރި ތަޖުރިބާއާ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން ގުޅުވައިލެއްވުމެވެ. ދިރާސީ އެއް 

އަހަރުގެ “ރާއްޖެތެރޭގެ ވެރިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް” ރޭވިފައި އޮތީ، 

ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ގިނަ ސަނަދުތަކެއް ލިބޭ 

ގޮތަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކަތީބުކަމުގެ ސަނަދާއި މުދިންކަމުގެ ސަނަދާއި 

ޖަމާޢަތްތެރިކަމުގެ ސަނަދާއި ހުކުރުކުރުމުގެ ސަނަދު ހިމެނުނެއެވެ. 

މި ކޯހުގެ ދިވެހި މާއްދާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވާހަކަދެއްކުމާއި ޚުޠުބާ 

އަޅުގަނޑަށް  ފުރުޞަތު  ދިނުމުގެ  ކިޔަވައި  ހުނަރުގެބައި  ކިޔުމުގެ 

ލިބުނުކަމީ، އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު މަތިވެރި އުފަލެކެވެ.

އޮނަރަބްލް األســـتاذ عبــد اهلل حمـــيد:



ާ 80  ޙީަމދުގެ ިޒކުރ

ވެރިންނާ  ކުރެއްވި  މަސައްކަތް  ދާއިރާގައި  އެމަނިކުފާނުގެ 

ދެއްވުމަކީ  ތަނަވަސްކޮށް  ފުރުޞަތުތައް  ތަފާތު  މުވައްޒަފުންނަށް 

ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވި ކަމެކެވެ. އެގޮތުން 

އަތޮޅުވެރިންނަށް އިނގިރޭސިބަސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ބޭރުގެ 

ތަޖުރިބާގެ  އަތޮޅަށް  އަނެއް  އަތޮޅުން  އެއް  ޤައުމުތަކަށާއި  ބައެއް 

ގިނައިން  ވަރަށް  ވެސް  ފުރުޞަތުތައް  ކުރެއްވުމުގެ  ދަތުރުތައް 

ފަހިކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެމަނިކުފާނުވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި 

މަސައްކަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް، 

ގޮތުންވެސް  މަޤާމުގެ  ގޮތުންނާއި  ތަޖުރިބާގެ  ގޮތުންނާއި  ޢިލްމީ 

އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް ދެއްވާފައެވެ.

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް 

ދިވެހިބަހާއި  އިދާރާއަކީ،  އަނެއް  ކުރެއްވި  ޚިދުމަތް  ވަންދެން 

ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒެވެ. އެމަނިކުފާނު އެމަރުކަޒުގެ 

އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކަލްޗަރަލް 

އެފެއާޒްގެ މަޤާމުގައާއި ރައީސްގެ މަޤާމުގައާއި ރައީސްގެ ބަދަލުގައި 

އެމަރުކަޒު ހިންގަވާފައިވެއެވެ. 

މީހުން  އެމަނިކުފާނުވަނީ،  ތެރެއިން ވެސް  މަރުކަޒުގެ  ޤައުމީ 

ބިނާ ކުރެއްވުމުގެ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

1986 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، 

ދިވެހިޅެން ހެދުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކުލާހެއް މަދަރުސާ 

ބައިވެރިކުރެއްވީ  އެކުލާހުގައި  ފެށްޓެވިއެވެ.  ހިންގަވަން  ކުދީންނަށް 

ހަނދާންވާ  ދަރިވަރުންނެވެ.  މަދަރުސާތަކުގެ  ބޮޑެތި  މާލޭގެ 

އެކުލާހުގައި  ދަރިވަރުންނެވެ.   5 މަދަރުސާއަކުން  ކޮންމެ  ގޮތުގައި 

 5 ދެއްވި  ފުރުޞަތު  އިސްލާމިއްޔާއިން  މަޢުހަދުއްދިރާސާތިލް 

ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމުގެ ނަސީބު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ލިބުނެވެ. 

އެމަނިކުފާނުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން މީހުން ބިނާ ކުރެއްވުމަށް 

ހިންގެވި ކުލާސްތަކާއި ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ 

ހަދަން  ރައިވަރު  ދަސްކޮށްދެއްވުމާއި  ހުނަރުވެރިކަން  ދެއްކުމުގެ 

ހެޔޮގޮތުގައި  ދަސްކޮށްދެއްވުމާއި  ދިވެސްއަކުރު  ދަސްކޮށްދެއްވުމާއި 

ކުލާސްތަކާއި  ދަސްކޮށްދެއްވުމުގެ  ކުރަން  މުޢާމަލާތު  ދިވެހިބަހުން 

ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ. 

އޮނަރަބްލް ޙަމީދަކީ، އަދަބީ އެކި ފަންނުތަކުގެ ހުނަރުވެރިންނަށް 

ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުދެއްވައި، އެފަންނުތަކުގައި ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ 

ތަނަވަސް ފުރުޞަތުތައްވެސް ހުޅުއްވައިދެއްވަމުން ގެންދެވި، ބަހުގެ 

ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ  ކުލުނެއް  ލޯތްބަކާއި  ޚާއްޞަ  އަދަބިއްޔާތައް 

ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އަދަބީ ފަންނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ވަރަށް 

ގިނަ ފަރާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވައި އާންމު 

ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނުވަނީ މުހިންމު 

ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ލޯބި  އަދަބިއްޔާތަށް  ދިވެހި  ހިތްތަކުގައި  ކުދިންގެ  މަދަރުސާ 

ކުރެއްވުމަށް  ބައިވެރި  ކުދީން  ޙަރަކާތްތަކުގައި  އަދަބީ  ޖައްސުވައި 

އެމަނިކުފާނު ޚާއްޞަ ބާރެއްލައްވައި މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވިއެވެ. 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް މަދަރުސާ ކުދިންގެ 

އަދަބީ  ދިޔައެވެ.  އިތުރުވެގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޙަރަކާތްތައް  އަދަބީ 

ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ކުލަބުތައް އުފެދި އަދަބިއްޔާތުގެ ފަންނުތަކުގައި ކުރިޔަށް 

ދިޔުމަށް ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި އާ ރޫޙަކާއި ޖޯޝެއް އުފެދުނެވެ. 

އަދަބިއްޔާތަށް  ދިވެހި  މަންފާ،  ދަރިވަރުންގެ  ބިނާވެގެންދިޔަ  އޭރު 

މިއަދު ވެސް ކުރަމުންދާކަމީ، ފެންނާން އޮތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. 

ޚިދުމަތްތަކުގެ  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އޮނަރަބްލް 

ތެރެއިން މިއަދުވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ 

ޚިދުމަތަކީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން 

ކުރެއްވި ޚިދުމަތެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވަޒީރުކަމުގައި ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ 

އަމާޒެއްކަމުގައި ހެއްދެވީ، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ހަރުދަނާ 

އަޚްލާޤެއްގެވެރި ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާ ކުރެއްވުމެވެ. 

އެގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަދަރުސާތަކެއްގައި ނަމާދުކުރާ 

ކިޔަވައިދެއްވުމަށް  ޤުރްއާން  ކީރިތި  ހެއްދެވުމާއި  ތަންތަން 

ދަރިވަރުންނަށް  އިތުރުން  މީގެ  ދެއްވިއެވެ.  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ 

ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  ޕްރޮގްރާމްތައް،  ނަސޭހަތްދެއްވުމުގެ  ދީނީ 

ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  މެދުވެރިކުރައްވައިގެން  ޢިލްމުވެރީން  ބޭރުގެ 

ފޮނުއްވައިގެން  ޢިލްމުވެރިން  ދީނީ  ރަށްރަށަށް  ހިންގަވާފައިވެއެވެ. 

ނަޞޭހަތް  ދީނީ  ދަރިވަރުންނަށްވެސް  މަދަރުސާތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ 

ދެއްވުމުގެ  ނަޞޭހަތް  ހިންގެވި  އެގޮތުން  ގެންދެވިއެވެ.  ދެއްވަމުން 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޢިލްމުވެރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ޗާޕުކުރައްވައި 

ބައްސަވަމުން ގެންދަވާފައިވެއެވެ. 

އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ޢަރަބިބަސް ފެތުރުއްވުމަށްޓަކައި ވެސް 

އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، އައްޑުއަތޮޅު 
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ފުވައްމުލަކާއި  އާއި  ތިނަދު  ދެކުނުބުރީ  އަތޮޅު  ހުވަދު  ހިތަދުއާއި 

ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށްޓާއި ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރާއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

ހޯރަފުށްޓަށް މިޞްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢަރަބި މުދައްރިސުން 

ފޮނުއްވައިގެން ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދެއްވަން ފެށްޓެވިއެވެ. 

އޮނަރަބްލް ޙަމީދު، ޝަޚްޞިއްޔަތުން ބިނާ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި 

މިންވަރުގެ  އެނގިފައިވާ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކައިން  މަސައްކަތްޕުޅުގެ 

ވާހަކަ ނިންމައިލެވެން އަންނަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާއާއި 

ހަމައިންނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަކީ ވެސް ނަމޫނާ ޢާއިލާއަކަށް 

ހައްދަވާފައިވާތީއެވެ. ތަފާތު ފަންނުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަޢުލީމީ ޤާބިލު 

ބޭފުޅުންކޮޅެއް ޤައުމަށް އުފަންކޮށްދެއްވާފައިވާތީއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ 

ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ، އެހެން މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރައްވާ، އެހެން 

މީހުންގެ އިޙްތިރާމް ހޯއްދަވައިފައިވާ ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ. އެބޭފުޅެއްގެ 

ފަންނުގައި އެންމެމޮޅު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ވަނަ ދެވޭނޭ ބޭފުޅެކެވެ. 

ޙަމީދުގެ  އޮނަރަބްލް  ބިނާކުރުވުމުގައި  އެބޭފުޅުންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު 

ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ފުރިހަމަ އަސަރާއި އެބޭފުޅުންގެ ލޮބުވެތި 

މަންމަ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މޫސާގެ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ހަރުދަނާކަން 

ވެސް ވަނީ ލާމެހިފައިކަން ކަށަވަރެވެ. 

މިދެންނެވި ބޭފުޅުންނަކީ، އޮނަރަބްލް ޙަމީދު ހުންނެވި ކޮންމެ 

ދާއިރާއެއްގައި ހަރުދަނާ، ކުޅަދާނަ، ޝަޚްޞިއްޔަތުން އުފެއްދެވުމަށް 

ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

ޙަޔާތުގެ  އަބަދީ  ދެކަނބަލުންގެ  އެ  އަދި  ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

ދަރުމައަށްޓަކައި ދޫކުރެއްވި ތަރިކައެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. 

އަބަދުވެސް  ފީތާގައި  ހަނދާނުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  މިހައިތަނުން 

ހަރުލާފައި ހުންނަ ވާހަކައެއް ދަންނަވައިލާފައި ނޫނީ، މި ޢިބާރާތްކޮޅާއި 

ޙަޔާތުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީތޯއެވެ.  ދަތިވެއްޖެއެވެ.  ދިއުން  ދުރަށް 

ދުވަސްކޮޅެއްގެ  ޖެހުނު  މަޑުކޮށްލަން  ދުވެލިމަތައަކަށް  ރާސްތާގައި 

ވާހަކައެވެ. 1989 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްކޮޅާއި 1990 

ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ކުރީގެ ދުވަސްކޮޅުގައެވެ. އަޅުގަނޑު ހުންނަން 

ޖެހުނީ، “ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެއް” ގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ 

މަދު އަތޮޅުކަމުގައިވާ ފެލިދެ އަތޮޅު ކެޔޮދޫގައެވެ. އެއީ، އަޅުގަނޑުގެ 

އެންމެ ޒުވާން ދުވަސްވަރެވެ. ވީހުގެ އަހަރުތަކުގެ އެންމެ ކުރީކޮޅެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަކަށް ވަންތާ އެންމެ އަށެއްކަމަސް ފަހެވެ. 

އެރޭ  ވަޑައިގެންފިއެވެ.  އަތޮޅަށް  ފެލިދެ  ޙަމީދު  އޮނަރަބްލް 

ބަލައި  ކުރީން  ފަރީއްކޮޅުގެ  އެރޭގެ  ކެޔޮދޫގައެވެ.  މަޑުކުރެއްވީ 

އައްސަވައި  ހާލުއަހުވާލު  ގެންދެވިއެވެ.  އަޅުގަނޑު  ފޮނުއްވައިގެން 

ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

އަދި އަރިހުގައި އެރޭގެ ފަރީއްކޮޅުގައި ބައިވެރިކުރެއްވިއެވެ. އެކަންވީ 

އެހާލަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކާއި ހިތްވަރަކަށެވެ.  

އެއަށްފަހު، މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ މުހިންމު ކާމިޔާބުތަކުގައި 

އެމަނިކުފާނުގެ އެހީތެރިކަން ނުހަނު މަތީ ދަރަޖައަކަށް ލިބިފައިވާކަން 

ފާހަގަ ކުރަންޖެހެނީ، ޝުކުރުވެރިކަމާއި ހެޔޮ ދުޢާއާއެކުގައެވެ. 

ދުނިޔެ  މި  ޙަމީދު،  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އޮނަރަބްލް 

ދޫކުރައްވައި އަބަދީ ޙަޔާތުގެ ގޯއްޗަށް  ދަތުރުކުރެއްވީ، އެ މަނިކުފާނުގެ 

ޚިދުމަތުގެ ހެޔޮ ސަފުޙާތަކެއް ދިވެހި ދުނިޔެއަށް ދޫކުރައްވައިފައެވެ. 

އިޚްލާޞްތެރިންގެ  މަސައްކަތްކުރެއްވި  އަރިހުގައި  އެމަނިކުފާނުގެ 

ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއި ތާރީފު ހޯއްދަވައިފައެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ، އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛުލް 

މަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އެންމެ މަތިވެރި ސުވަރުގޭގެ 

ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި 

ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަމާއި ހެޔޮ ނަސީބު މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.   ■
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އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ. . .
ފާރޫޤު އަޙްމަދު ސަމާ، ޏ. ފުވައްމުލައް 

ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރުޙޫމް  އަލްއުސްތާޛު 

އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުންނާއި، ގާތްތިމާގެ 

އޯގާތެރިކަން  ބޭފުޅުންނާމެދު  ޢާއިލާގެ  އަދި  މީހުންނާއި، 

ބެހެއްޓެވި ބޭފުޅެކެވެ. 

ނިކަމެތި ފަޤީރުންގެ ޙާލު ބައްލަވައި އެހީތެރިވެދެއްވިއެވެ. 

ތަޢުލީމީ  ފުރުއްވެވިއިރު  މަޤާމުތައް  މަތީ  ސަރުކާރުގެ 

ވަޒީރުކަމާއި، އެޓޮލްސް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ރާއްޖެތެރެގޭ 

ޢުލީމު  ތަ ކުދިން  ޑަ ކު ވާ  އް ކުރަ ތުރު ދަ ށް  ކަ ތަ ޅު ތޮ އަ

ތަޢުލީމު  ދީނީ  ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ހާސިލްކުރަމުންދާއިރު 

ނަސޭހަތްދެއްވިއެވެ.  ބާރުއަޅުއްވައި،  މައްޗަށް  އުގެނުމުގެ 

މައްޗަށް  ނަމާދުކުރުމުގެ  ފަސްވަގުތު  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން 

ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. 

ފަށްޓަވައި  މަޝްރޫޢު  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ރާއްޖެތެރެ 

ހިންގެވި  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ރަށްތައް  އަތޮޅުތަކުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކުގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި، 

ރަށަށް ކަރަންޓުލުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް 

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ  ހެއްދެވިއެވެ.  ދެއްވައި  ނަސޭހަތް 

އަހަރުގެ   30 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ  މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު 

ތަރައްޤީގައި،  ބޮޑު  ގެންނެވި  ރާއްޖެތެރެއަށް  ވެރިކަމުގައި 

އިސްކޮށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިންގެވީ އަލްއުސްތާޛު މަރްޙޫމް 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުކަމެވެ. 

ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރްޙޫމް  އަސްއުލްތާޛު 

ފިލައިގެންދާނޭ  ދުވަހަކު  ޤއުމުން  މި  ހަނދާންތަކަކީ 

ހަނދާންތަކެއް ނޫނެވެ. 

ވަކިވެވަޑައިގެން  އަޅުގަޑުމެންނާ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا 

ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމަކީ މުޅި ދިވެހި ޤައުމަށް 

ލިބުނު ފޫނުބެއްދޭފަދަ ގެއްލުމެކެވެ. 

ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  މަރުޙޫމް  މާތްهللا  ކީރިތިވަންތަ 

ލައްވާށިއެވެ.  ރަޙުމަތް  ދާއިމީ  ސުވަރުގޭގެ  ފުރާނަފުޅަށް 

އާމީން. ■
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އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު 

 ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި

ރާގު: ކަރްޗަލޭ ހަމްފިދާ..

ވަކިވުމުން އަދު ޙަމީދު ޤައުމު ރޮއްވައިފިޔޭ

އެކި ކަހަލަ ފުން ހަނދާންތައް ހިތަށް ވެރިވެޔޭ    

ރަށްރަށަށް އައި ތަރައްޤީ ތަކަށް ބައްލަވާ

ރަށްރަށުގެ ޙާލު ހުރިގޮތް، ކުރިން، ބައްލަވާ  

ރަށުއޮފީސް މިސްކިތާ ހުރި ހިޔާވެސްނުވާ   

ރަށުގެ ގިނަގުނަ ޢިމާރާތް އަލުން ހައްދަވާ    

ދެއްވުމުން ރަށުގެ އެންމެން ޝުކުރުވެރި ވިޔޭ     

އެކި ކަހަލަ ފުން ހަނދާންތައް ހިތަށް ވެރިވެޔޭ      

ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ޢިލްމު ފޯރުއްވަވަން

ކެރިވަޑައިގެން ކުރެއްވެވި މަސަކަތްޕުޅުން  

ކުރިއެރުން ލިބުނެ ހުރިހައި މަދުރަސާތަކަށް   

ދިރުވި އިސްލާމުދީނުގެ އަސަރު ހިތްތަކަށް    

ދަރިވަރުން އޭރު ކުރިޔަށް ހިނގަން ފެއްޓިޔޭ     

އެކި ކަހަލަ ފުން ހަނދާންތައް ހިތަށް ވެރިވެޔޭ      

ބަސްދިވެހި ދެރަވެ ހީނަރުވެ ނެތްހިނދު މަލަސް

ބަސް ދިރުއްވެވިޔެ ދެއްވައި ވިފަރުވާ އަވަސް  

ލަސްތަކެއް ނުވެ ދިރެން ފެށިއެ ޤައުމީ މިބަސް   

އަތްޕުޅަށް އެރި ހިނދުން އާދެ! އެކަމުގެ މަނަސް    

ބަސް ޙަމީދަށް މިއަދުވެސް ޝުކުރުވެރި ވެޔޭ     

އެކި ކަހަލަ ފުން ހަނދާންތައް ހިތަށް ވެރިވެޔޭ      

ޢަބްދުهللا ޢަފީފު، ރިހިދޯދި، ގދ. ތިނަދޫ
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ޚިދުމަތުގެ ގިނަކަމުން ގޮސް ގުނޭކަށް ނެތޭ

ޚިދުމަތުގެ ބުރަދަނެއް ވެސް ބެލޭކަށް ނެތޭ  

ޚިދުމަތުގެ އަސަރު ނުކުރާ ދިވެއްސަކު ނެތޭ   

އެދެވެނީ މަޙުޝަރުން ލިބި ދިއުން ޖަންނަތޭ    

ތެދުހިތުން ކުރި ދުޢާގައި ދެއަތް އުފުލެޔޭ     

އެކި ކަހަލަ ފުން ހަނދާންތައް ހިތަށް ވެރިވެޔޭ      

ޝަރަފުވެރިއެއް ޤަދަރުވެރިއެއް، ބަރުހިތެއްނެތް މުރުޝިދެއް،

ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް، ފަރުވާތެރިވި  މުޙައްނިކެއް.   

ފަންނުވެރިއެއް، ޢާލިމެއް، ކޮޅު އެނގޭ މޮޅު ލީޑަރެއް،

ކަންކޮޅަށް އަލި ކޮށްލަދިން، ލޮބުވެތި ޒަޢީމެއް  ޤާއިދެއް.    

ޝާޢިރެއް، ފުރިހަމަ އަދީބެއް، ހާދަ މޮޅުވި މުޤައްރިރެއް،

ތާކުނުލިބޭ  ފަދަ ވިދާލިއެ،  ފާޑުހުރި އެ  މުދައްބިރެއް.   

ބައްޕައެއް، ހެޔޮފިރިކަލެއް، މަގުތައް ކޮށުއްވި ބަފައިކަލެއް،

ދަރުމަހުރި މަގުދައްކަވައި ދެއްވެވި  މުޢީނެއް  ނާޒިރެއް.   

ޖިސްމުވިޔަކަސް  ނެތިފަނާ،  ތަޤްދީރުގައިވާ ގޮތްމަތީން

ފިސްވެގެން ނުމެދާނެ ހެޔޮ ޒިކުރާ ތަކެއްހުރި  ޚާދިމެއް.   

ދެއްވަވާށިއެ ޖަންނަތުގެ  ހެޔޮދަރުމަތައް އެ ފުރާނަަޔަށް،

ފަށްފަށުން ކުރުމުގަ ދުޢާ  ތަކުރާރުވާ  މީ  ހިތްތަކެއް.   

މަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ...
ޤާސިމް މުޙައްމަދު، ވީސަންގެ، ހއ. ފިއްލަދޫ
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އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދު هللا ޙަމީދު، ގއ. އަތޮޅަށް 

ކުރެއްވި މުހިންމު ބައެއް ޚިދްމަތްތައް
މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، މޭނާގެ، ގއ. މާމެންދޫ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ނުވަތަ ގއ. އަތޮޅާއި އަލްއުސްތާޛު 

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދު هللا ޙަމީދާ ދެމެދު އޮތް ބަދަހި ގުޅުމަކީ، އެ 

މަނިކުފާނުގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް އަންނަ މެދުކެނޑުމަކުން އަދި ކިއެއްތަ އެ 

ލޮބުވެތި ހަށިކޮޅުން ފުރާނަފުޅު ނުކުމެ ދިޔުން ފަދަ ސަބަބަކުން ވިޔަސް 

ކެނޑިގެންދާ ވަރަށް ވުރެ މާ ވަރުގަދައަށް ގުޅިފައިވާ ޢާއިލީ ގުޅުމެކެވެ. 

މިހެނީ އެ މަނިކުފާނަކީ ހުވަދުއަތޮޅު ވިލިނގިއްޔަށް އުފަން އަންހެން 

ބޭފުޅެއްގެ ނުހަނު އަގުމާތް ދަރިކަލެކެވެ. ޢާންމުކޮށް ހުވަދުއަތޮޅަށް، 

ހުވަދުއަތޮޅުގެ އުތުރުބުރިއަށް، އަދި އެއަށްވުރެ ވެސް  ޚާއްޞަކޮށް 

މާ ގާތްކޮށް ހުވަދުއަތޮޅު ވިލިނގިއްޔަށް އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައިވާ 

މިޒާޖުފުޅު  މަނިކުފާނުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތާއި  އެ  ލޯތްބަކީ  ކުލުނުވެތި 

ކިތަންމެ ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ދަންނަ މީހަކަށް، ވަންހަނާވެފައި އޮންނާނެ 

ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިސްވެދިޔަ ޙަޤީޤަތްތައް އެހެން އޮތުމާއި އަދި އެ މަނިކުފާނަކީ 

މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރަށްތަކަށް ވެސް މަތިވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް 

ކުރެއްވި ހީވާގި ބޭފުޅެއް ކަމުން، އެ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅުގެ 

ހެޔޮ ނަތީޖާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަށްތަކުން ފެންނާން އެހެރީ 

ފަނޑުވެ ގެއްލި އުވި ނެތިގެންދާ ވަރަށް ވުރެ މާ ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގަ 

އެވެ. އިހުގައި ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބިހުރި އެތަކެއް ޚިދުމަތްތަކެއް، ރަށު 

ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކޮށްދެއްވައި، ރައްޔިތުންނަށް 

ވަނީ  މަނިކުފާނު  އެ  ކަންތައްތަކެއް،  އެތައް  ވެފައިހުރި  އުނދަގޫ 

މަންފާ  ލާބައާއި  ކަންކަމުގެ  އެ  ގާތްކޮށްދެއްވައި  ރައްޔިތުންނާ 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އަތޮޅުވެރިކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާބިލު، ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނާއި، 

ޒަމާނީ ތަޢުލީމު ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޒުވާން ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައި، 

އެ ބޭފުޅުން މެދުވެރިކުރައްވައި ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންތައްތައް 

ޙައްލުކޮށްދެއްވި އެވެ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވެރިކަމަކީ ވެސް ޒަމާނީ 

ތަޢުލީމުގެ އިތުރުން ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް އުނގެނި ދަސްކޮށްގެން 

ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި ރަށްރަށުގެ ވެރިން ތަމްރީނުކުރާ 

ކޯސްތަކެއް ފަރުމާ ކުރައްވައި، އެ ކޯސްތައް ހިންގަވައި، ރަށްރަށުގެ 

ގޮތާއި  އިންތިޒާމުކުރާނޭ  ރާވައި  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް 

ހިންގައި ބަލަހައްޓާނޭ ގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވައި ޒަމާނީގޮތުން ރަށްތައް 

އާރާސްތުކުރެއްވި އެވެ.

އިސްކޮށްފައިވާ  ހިންގުމަށް  ކަންތައްތައް  ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅާއި 

ވެރިން ކަންކަން ކުރާންވީ ގޮތް ކަނޑައަޅާނޭ ބަޔަކީ ރައްޔިތުން ކަމުގައި 

ލައްވައި،  އެކުލަވައި  ކޮމިޓީއެއް  އަތޮޅުކުރިއަރުވާ  ހަމަޖައްސަވައި، 

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ރަށްކުރިއަރުވާކޮމިޓީއަކުން ރަށުގެ 

ވެރިންނަށް މަޝްވަރާ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަވައި، ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން 

ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

ނޫނީ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވި އެވެ. 

ރަށްރަށުގެ މާލޫދު ހަރުގެތަކާއި، ބޮޑުއަށިގެތަކާއި ވާރޭ ހިޔާނުވާ 

ގެންދިޔަ  ހިންގަމުން  ތަންތަންކޮޅުގައި  ކޮޓަރިއެއްފަދަ  އެންމެ 

ޒަމާނާގުޅޭ  އެ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ބަދަލުގައި،  ރަށުއޮފީސްތަކުގެ 

ރަށުއޮފީހާއި  ހައްދަވައި،  އަލުން  އިމާރާތެއް  ފެންވަރުގެ  ރަނގަޅު 

އެވެ.  ހަމަޖެއްސެވި  ގޮތަށް  ހިންގާ  އިމާރާތްތަކުގައި  އެ  ރަށުކޯޓު 

އިތުރުން  ކުޑަކަތީބުންގެ  ކަތީބުންނާއި  ރަށުއޮފީސްތަކަށް  އަދި 

ލައްވައި،  މީހުން  މަސައްކަތު  ކާތިބުންނާއި  ސެކްރެޓަރީންނާއި 

ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ރައްޔިތުންގެ  މީސްމީހުންނަކީ  އެ 
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ހިންގޭފަދަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުހުރި މީހުންނަށް ހެއްދެވުމަށްޓަކައި އެ 

މީހުންނަށް ކަމާބެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދެއްވި އެވެ. 

ރަށްރަށުގެ އޮފީސްތަކާއި އަތޮޅުއޮފީހާ ދެމެދު މުއާޞަލާތުކުރަމުން 

ސިޓިޒެން  ބަދަލުގައި  ޑިވައިސްތަކުގެ  ވޯކީޓޯކީ  ޕޯޓަބްލް  ގެންދިޔަ 

ބޭންޑުގެ ސެޓްތައް ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ފަހު، އެއީ 

ޢާންމު މުއާޞަލާތަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔުމުން، 

ސަރުކާރާ މުއާޞަލާތު ކުރުމަށްޓަކައި ވެރީ ހައި ފްރިކްއެންސީ )ވީ.

އެޗް.އެފް( ބޭސް ސެޓްތަކާއި ހޭންޑް ސެޓްތައް ތަޢާރުފް ކުރައްވައި 

އަތޮޅުގެ މުއާޞަލާތީ ވިއުގަ އެ ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތަށް ބަދަލުކުރެއްވި އެވެ. 

އަދި އަތޮޅުއޮފީހާއި މާލޭގެ އޮފީސްތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުއާޞަލާތުގެ 

ވިއުގައި  މުއާޞަލާތީ  އަތޮޅުގެ  ކުރައްވައި  ހަރުދަނާ  ވަސީލަތްތައް 

ގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އާލާތެއް އިރުގެ އަލީގެ ހަކަތައިން ހިންގާ 

ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  މެދުނުކެނޑި  އަބަދުވެސް  ބަދަލުކުރައްވައި  ގޮތަށް 

އަދި  އެވެ.  ހަމަޖެއްސެވި  އިންތިޒާމް  ހުންނާނޭ  ގުޅިފައި  ރަށެއް 

ފުރަތަމަ  އެންމެ  ލިބޭ  ޚިދުމަތް  ޓެލެފޯންގެ  ރަށުން  އަތޮޅުންނާއި 

ތަންތަނަކީ އަތޮޅުއޮފީހާއި ރަށުއޮފީސްތައް ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައި 

ޓެލެފޯނާއި ފެކްސް އަދި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް އެ ތަންތާނގައި ޤާއިމު 

ކުރައްވައި އަވަސް އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ އެންމެހައި 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވި އެވެ.

އެންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ބައު އިމާރާތެއްގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ 

އަތޮޅުއޮފީހުގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅުއޮފީހެއް އަލަށް އިމާރާތް ކުރެއްވުމުގެ 

އިތުރުން، އެ އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އިތުރު ކުރަންޖެހޭ 

ތަންތަން އިތުރު ކުރައްވައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ ޖާގަ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވި އެވެ. އަތޮޅުއޮފީހާއި 

ހުރިހާ  އެޅުމަށްފަހު،  ތަރަފާލު  ތަޅުމުގައި  އިމާރާތުގެ  ރަށުއޮފީސް 

އިމާރާތެއްގެ ތަޅުމުގައި ތަށިމުށި ޖަހައި އަދި ބައެއް އޮފީސްތަކުގެ 

ބައެއް ބައިތަކުގައި ދޫލައަޅައި ޒީނަތްތެރި ކުރެއްވި އެވެ.

ފަރުނީޗަރާއި  ގޮނޑިމޭޒާއި  ރަށުއޮފީސްތަކުގެ  އަތޮޅުއޮފީހާއި 

ދެއްވައި  ހޯއްދަވައި  އަލަށް  ތަކެތި  އެންމެހައި  ގެންގުޅޭ  ހިފައި 

މާލޭގެ އޮފީސްތަކާ އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ވެސް ފުރިހަމަޔަށް 

ހިންގޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި އެވެ. ކޮންޕިއުޓަރާއި، 

ވަސީލަތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ފަދަ  ފޮޓޯކޮޕިއަރ  ޕްރިންޓަރާއި 

އަތޮޅުއޮފީހަށާއި ރަށުއޮފީސްތަކަށް ހޯއްދަވައިދެއްވައި އެ ފަދަ ޒަމާނީ 

ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަލުއި 

ކުރައްވައި ފެންވަރު މަތިކޮށްދެއްވި އެވެ.

އަތޮޅުގެއެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަމާއި އޭގެ މުހިންމުކަން ދެނެވަޑައިގެން 

ހައްދަވައި،  ފެންވަރަށް  ޒަމާނީ  އިމާރާތެއް  ދެބުރި  ކޮޓަރީގެ   14

ހަރަކާތްތެރިވާ  އަތޮޅުގައި  ހިންގުމަށް  ކަންތައްތައް  ދައުލަތުގެ 

ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނަށް އެ އިމާރާތުން އެކޮމަޑޭޝަން ލިބޭނެގޮތް 

ވީ.ވީ.އައި.ޕީ.ގެ  އިމާރާތުގައި  އެ  އަދި  އެވެ.  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި 

ބޭނުންވާ  ކަމަށް  އެ  ހައްދަވައި،  ގޮތަށް  ދެވޭ  ވެސް  ޚިދުމަތް 

މުވައްޒަފުންނާއި ސާމާނާއި ހިފާގެންގުޅޭނެ ތަކެތި ހޯއްދަވައި ދެއްވި 

އެވެ.

ބަޖެޓްގައި  ދައުލަތުގެ  ވެސް  ރަށުއޮފީސްތަކަކީ  އަތޮޅުއޮފީހާއި 

ފައިސާ ހިމަނައިގެން ޚަރަދުކުރާ ތަންތަން ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައި 

އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ވަކިކުރައްވައި އަތޮޅުގެ ކަންކަމަށް ދައުލަތުން 

ގޮތަށް  ކުރައްވާ  ދަށުން  ބެއްލެވުމުގެ  އަތޮޅުވެރިޔާގެ  ޚަރަދު،  ކުރާ 

ހަމަޖައްސަވައި ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ބަޖެޓާއި ޚަރަދުގެ ކަންކަން ހިންގޭނޭ 

ގޮތް ހަމަޖެއްސެވި އެވެ.

އަތޮޅުގެ  މުއައްސަސާތަކުން  އެކި  ދައުލަތުގެ  އަތޮޅުވެރިޔާއާއި 

ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްގެން ނިންމަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް ނިންމުމަށާއި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އަތޮޅުގެ 

ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އެކިފަހަރުމަތިން ތިން އުޅަނދެއް 

ހޯއްދަވައި ދެއްވި އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ހޯއްދަވައިދެއްވާފައިވަނީ 

އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޔޮޓްދޯންޏެއް ކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރަންޖެހެ 

އެވެ.

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ރަށްވެހިގޭގެ ގޮތުގައި އެކޮމަޑޭޝަންގެ 

ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމުގެ އިތުރުން، ކޮލަމާފުށީގައި 

ބޭނުންވާ  ތަންތަނަށް  އެ  އިމާރާތްކުރައްވައި  ރަށްވެހިގެއެއް  ވަކިން 

ލައްވައި  މުވައްޒަފުން  ތަކެއްޗާއި  ގެންގުޅޭނެ  ހިފައި  ފަރުނީޗަރާއި 

ބަލަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި އެވެ. 

ސައުންޑް  މިސްކިތެއްގައި  ހުރިހާ  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ 

ސިސްޓަމް ބަހައްޓަވައި ފަރުޟު ނަމާދުގެ ބަންގި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި 

ރަށުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އަޑުއިވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި 

އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ރަށުއޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އަންގަން 

ރައްޔިތުންނަށް  ހުރިހާ  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  އެންގުންތައް  ބޭނުންވާ 
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އެންގުމަށްޓަކައި ރަށްރަށުގެ އޮފީސްތަކުގައި ވެސް ސައުންޑް ސިސްޓަމް 

ބަހައްޓަވައި އެ ނޫން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މެގަފޯންތައް 

ވެސް ރަށު އޮފީސްތަކަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވި އެވެ.

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ނެރު ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ނެރުގެ ދެ ފަރާތުގައި 

ރަށަށް  ވެސް  ދަންވަރެއްގައި  ކޮންމެ  ޖައްސަވައިދެއްވައި  ބައްތި 

ގޮސްއައިސް ވުމަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނޯންނާނެ ގޮތަކަށް އެ ކަން 

އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވި އެވެ.

ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަލަށް މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، 

އެވެ.  ބިނާކުރެއްވި  ވެސް  މިސްކިތެއް  އިތުރު  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް 

އަދި އިހުއްސުރެ ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ 

ފިލުއްވައި މަރާމާތު ކުރައްވައި މުވައްޒަފުން ލައްވައި ރައްޔިތުންނަށް 

ދީނީ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފަސޭހަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް ޤާއިމުކުރެއްވި 

އެވެ.  

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ މަސްވެރިންކަމަށް 

ވީ ނަމަވެސް އެ މީހުން އަމިއްލަޔަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެ އިންޖީނު 

ބަހައްޓައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ 

ކަމެއް ނޫންކަން އެނގިވަޑައިގަތުމާއެކު، އެކަން ރައީސް އަލްއުސްތާޛު 

މޯލްޑިވްސް  ގެންނަވައި،  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަމާލުކަމަށް  މައުމޫން 

އެމް.އެފް. )ނުވަތަ  ޕްރޮޖެކްޓް  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން  ފިޝްވެލްތު 

ޑަބްލިޔޫ.އީ.ޕީ. މަޝްރޫޢު( ގެ ދަށުން ސަރުކާރުން މަސްދޯނިފަހަރު 

ބަނދެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ހިންގައި 

ބެލެހެއްޓޭނެ މީހުންނަށް ދޫކުރައްވައިގެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވި އެވެ.

ދޯނިފަހަރާއެކު  ދޫކުރެއްވި  ސަރުކާރުން  މަސްވެރިންނަށް 

ލިބުނު ތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން އަމިއްލަޔަށް އުފެއްދި 

މަސްދޯނިފަހަރު ބާނާ މަސް ގަނެ، ރައްޔިތުންނަށް އެ ކަމުން ލިބެންވާ 

މަންފާ ލިބުމުގެ ދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ހިނދު، އެ ކަން ވެސް 

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވިސްނުންފުޅަށް 

ފިނިކުރާ  މަސް  ކޫއްޑޫގައި  އުތުރުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ގެންނަވައި، 

ކާރުޚާނާ އެއް ހެދުމުގެ މަގު ފަހިކުރެއްވި އެވެ. މަސްވެރިން ބާނާ 

އެންމެ މަހެއްވެސް ބާކީނުކޮށް ގަތުމުގެ އިންތިޒާމު މި ކާރުޚާނާއިން 

އެ  ޒުވާނުން  ސަތޭކަ  އެތަކެއް  އަތޮޅުގެ  އިތުރުން  ހަމަޖެހުމުގެ 

ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތް ކުރާކަމީ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ލިބިފައިވާ 

ވަރަށްވެސް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

އަތޮޅުގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވެ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ފަޅު 

ކޮނެ ފުންކޮށް އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ބޭރުތޮށިލައި އަތޮޅުގެ އެންމެހައި 

ވެސް  ދިޔުމުގައި  ލިބިގެން  ފަސޭހަ  ބަނދަރުގެ  ރައްޔިތުންނަށް 

މަސައްކަތްޕުޅު  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރްޙޫމް  އަލްއުސްތާޛު 

ނުހަނު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. ރައްޔިތުންނާއި 

ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޕާޓިސިޕޭޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސެޕްޓާ 

އަތޮޅުގެ  މަޝްރޫޢަކީ  މި  ކޮށްފައިވާ  ކާމިޔާބު  ހިންގައި  އެއްގޮތަށް 

އޭގެ  ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެހައި  ނުވެ  ބާކީ  ރައްޔިތަކު  އެއްވެސް 

ފަސޭހަކަން ލިބިފައިވާ، އަދި ރަށްރަށުގެ މޫނުމަތި ތަރައްޤީގެ މޭކަޕުން 

ބޭރު  ބޯޓުފަހަރު  ދަތުރުކުރާ  މާލެ  މަޝްރޫޢެކެވެ.  ޒީނަތްތެރިކޮށްލި 

މީހުންނާއި  ބޮއްކުރާފަހަރުގައި  ކުޑަކުޑަ  ބާއްވައިގެން  ބަނދަރުގައި 

އޮތުމަށް  އޮތް  ބާލަންޖެހިފައި  ބޯޓުން  ބާވަތްތައް  ކާޑުގެ  މުދަލާއި 

ނިމުން ގެނެވި، ހިކިދިޔާގައި ފަޅުތެރޭގެ ތިލަ ތަންތަނުގައި ބީހިގެން 

ސަލާމަތްވެ  ގެއްލުންތަކުން  ބޮޑެތި  ލިބެމުންދިޔަ  މަސްދޯނިފަހަރަށް 

ރައްޔިތުންގެ މޫނުތަކަށް ހިނިތުންވުން ގެނައީ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު 

ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުންނެވެ.

ތެރެއަށް  މާޒީގެ  ޒަމާން  ބޮޑުބިގަރުގެ  ފާނޫޒާއި  ފުޅިބައްތިއާއި 

ގޮވަތި  އެންމެހައި  އަތޮޅުގެ  އަލިން  އިލެކްޓްރިކްގެ  ދޫކޮށްލައްވައި 

ގެދޮރު އަލިކޮށްދެއްވައި، ކިޔަވާކުދިންގެ ފޮތްތަކުގައިހުރި އަކުރުތައް 

ފެންނާނެހެން  ސާފުކޮށް  ދަރިވަރުންނަށް  ވަގުތެއްގައިވެސް  ކޮންމެ 

ހެއްދެވުމުގައި ވެސް އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދު هللا ޙަމީދުގެ 

މަސައްކަތްޕުޅު ހިމެނިފައި އޮތީ، ހިމަނައި ކޮޅުން ލާވަރަށްވުރެ މާ 

މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށެވެ. ސަދަން އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

މަޝްރޫޢެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ނަމުގައި  ގެ  އެސް.އޭ.ޑީ.ޕީ.(  )ނުވަތަ 

ފަށްޓަވައި ހުވަދުއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ތާއަބަދަށް ކަރަންޓް ލިބޭނެ 

މައިގަނޑު  ވެސް  މަސައްކަތްޕުޅު  ކުރެއްވި  ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް  މަގު 

ގޮތެއްގައި ގެންދަވާފައިވަނީ ޕާޓިސިޕޭޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސެޕްޓާ 

އެއްގޮތަށް ކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ.

ވަގުތުތަކުގައި  ރޭގަނޑުގެ  މަގުތައް  ބަނދަރުތަކާއި  ރަށްރަށުގެ 

އެކި  ސަރުކާރުގެ  ގޮތުން  ހަމަޖެއްސެވުމުގެ  ގޮތަށް  އަލިކުރެވޭނެ 

ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ޖަމްޢިއްޔާ  އަމިއްލަ  އަދި  ހިންގަވައި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް 
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ކޮލަމާފުށްޓާއި  ހޯއްދަވައިގެން،  ކަމުގައި  އެ  ވެސް  އެހީތެރިކަން 

ވިލިނގިއްޔާއި ދާންދުއާއި ދެއްވަދޫގެ ބަނދަރުމައްޗާއި މަގުތައް އެކީގައި 

އަލިކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި އެވެ. އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ 

ވެސް ބަނދަރުމައްޗާއި ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖަހައި އަލި ކުރެވޭނެ 

އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވި އެވެ.

ރަށްރަށުގެ ގޮއި، ފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް 

އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި އެ ފަދަ ތަންތަން ވަރުވާ 

އަށާއި ކުއްޔަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރައްވައިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ 

ހިސާބު ކިތާބު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށް ފެންނާނޭހެން ބަލަހައްޓަވައި، 

އެ ވަސީލަތުން އެތަކެއް މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯއްދަވައި އަތޮޅު އެކައުންޓާއި 

އެ  އަދި  އެވެ.  ކޮށްދެއްވި  މުއްސަނދި  އެކައުންޓްތައް  ރަށްރަށުގެ 

ފައިސާއަކީ އަތޮޅުކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީއާއި ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކުން 

ފާސްކުރާ އުސޫލަކުން އަތޮޅާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ 

މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި ވެސް ހަމަޖެއްސެވި 

އެވެ.

ވެސް  ހައިސިއްޔަތުން  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދު هللا ޙަމީދު، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި 

ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.  ބޮޑެތި  ނުކުރެވޭފަދަ  އަގު  ކުރައްވާފައިވަނީ  އަށް 

ގެންދިޔަ  ދެމުން  ތަޢުލީމު  ޒަމާނީ  ސްކޫލްތަކުގައި  ރަށްރަށުގެ 

އިސްލާމްދީން  މާތްވެގެންވާ  ބިންގަލަކީ  ތަޢުލީމުގެ  އެ  ނަމަވެސް 

ކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ގޮތުން،  އެ  އެވެ.  ކުރައްވާފަ  ކާމިޔާބު  ކަންކަން  އެ  ކުރައްވައި 

ރިވެތި  އަޚްލާޤީ  އާދަކާދަތަކާއި  ރިވެތި  އިސްލާމީ  ދަރިވަރުންނަށް 

ސިފަތައް ކިޔައިދީ ދަސްކޮށްދީ އެ މަގުން ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޔަތު 

ކުރެއްވުމަށް މުދައްރިސުންނަށާއި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ބާރުއަޅުއްވައި 

އެންގެވި އެންގެވުންތައް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވެ އެވެ.

ދިވެހިނާދީގެ ނަމުގައި އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދު هللا 

މުއައްސަސާގެ  އިޖުތިމާޢީ  ހިންގެވި  ދަށުގައި  ރިޔާސަތުގެ  ޙަމީދުގެ 

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގޮތްޕަކީ ވެސް މި އަތޮޅަށް ނުހަނު ބޮޑެތި 

އެވެ.  ކުރެވެ  ފާހަގަ  ކަން  މުއައްސަސާއެއް  ކުރި  ޚިދުމަތްތަކެއް 

މި ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު ބައެއް ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، 

ތާރީޚާއި  ފާހަގަކޮށް،  އަތޮޅުގައި  މުނާސަބާތައް  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ 

ސަޤާފަތް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާއި، ދިވެހިބަހާއި 

ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބަހުސްކުރުމާއި، 

ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، ރަދީފު މުއްސަނދި ކުރުމަށްޓަކައި 

ކުޅިވަރު  އެކި  އެކި  ޙަރަކާތްތަކާއި،  ހިންގި  އެއްކުރުމަށް  ބަސް 

ދިވެހިނާދީ  ފެންވަރުގައި  އަތޮޅު  ބައިވެރިވެ  މުބާރާތްތަކުގައި 

ތަމްސީލުކުރުމަށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަން ފާހަގަ 

ކޮށްލެވެ އެވެ.

ވެރިކަމާ  ރާއްޖޭގެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،  މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު 

ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ 

ފެންވަރު މަތިކުރެއްވުމަށް އެކަށައެޅުއްވި ގިނަ ސިޔާސަތުތައް ހިންގަވައި 

ފައިދާކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި އޭގެ ނަތީޖާތައް ނެރެދެއްވީ އަލްއުސްތާޛު 

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދު هللا ޙަމީދު ކަމާމެދަކު ޝައްކެއް ނެތެވެ. ކުރިން 

މާބޮޑު އަޅައިލުމެއް ނުދެވި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކަށް 

އެތަކެއް ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ އަޑު އެންމެ 

އެ  ބައްލަވައި،  އަޙުވާލު  ޙާލު  އެބައިމީހުންގެ  އައްސަވައި  ގާތުން 

ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަންކަމަށް 

އަވަސް ޙައްލުތައް ގެނެސްދެއްވުމަށް އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ 

ދަތި އުނދަގޫ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ ހަމަ އެކަކަށް 

މިންވަރެއް  ކަމަކުން  ފަދަ  އެ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ކުޅަދާނަ  ވެސް 

ވިޔަސް ފުރިހަމަ ކުރެވޭތޯ ބަލަން މަސައްކަތްކުރާ އަޅުގަނޑު ފަދަ 

ކުރެއްވި  މަނިކުފާނު  އެ  ކަމަކީ،  ހަމައެކަނި  ކުރެވޭނެ  މީހަކަށް 

މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމާމެދު މި ފަދަ 

ކުރު ގޮތަކަށް ޚުލާޞާއެއް ކޮށްލުމެވެ. 

ކީރިތި هللا އެ މަރްޙޫމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް 

މިންވަރު ކުރައްވާށި އެވެ! އާމީން.  ■
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އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا 

ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި

ޚިދުމަތްތަކެއް ގިނަ މިޤައުމަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ދަރިއެކޭ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ފެނި ލޮލުން ހެކިވާ  މިއީ ރަށްޓެއްސެކޭ   

ވަކި ރޮނގެއް ފާހަގަ ނުކޮށް ހުރިހާ ރޮނގުން ވިސްނާލިޔަސް

ހަކިބައިންވެސް ފެންނަނީ  ފަނޑުވުން  ނުވާ   ޒިކުރާތަކޭ   

ފަށްޓަވައިގެން ޚިދުމަތަށް ކެރި ހުންނަވައިގެން އުފަލުގައި

ދައްކަވައިފައިވާ     ނަމޫނާ   ލާމަސީލު     މިސާލެކޭ   

އަތޮޅުތައް ހިންގެވުމުގައި އެކިފަހަރު އެކި ސްޓޭޖުގައި

ފަތޮޅުތައް ކޮށްލަން  ހިމުން  ހުޝިޔާރު  މޮޅު  މާވަޑިޔެކޭ   

އެއާޕޯޓުގެ އެންމެހައި ގުނަވަންތަކަށް އިސްކަންދެމުން

އެއާޕޯޓުގެ   ބުރަ   މަސައްކަތުގައި   މުރާލި   ޒުވާނެކޭ   

އާދެ! ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ވިސްނާލުމުން ފަޚުރާއެކީ

ދަންނަވަން  ޖެހެނީ  އެއީ   ޚިދުމަތްކުރެއްވި   ވަޒީރެކޭ   

ކޮން ރޮނގެއްގައިތޯ ޙަމީދުގެ ނަންވިދާލާފައި ނެތީ

ކޮންމެ  ހުސްގޮޅިއެއް  ފުރާލަން  ހުނަރުވެރި އުސްތާޛެކޭ   

ދިވެހިނަންހުރި ޝާޢިރުންނާ މޮޅު އަދީބުންނާއެކީ 

ރިވެތިކޮށް  ފައިހަމަކުރެއްވެވި  އާދެ  ނަންހުރި  އެދުރެކޭ   

ތަޢުޒިއާ އަދު ދަންނަވާފައި ޢާއިލާއަށް ހެޔޮ ހިތުން

އަބަދުވެސް ލިބުމަށް  މި އެދެނީ  ޞަބުރުވެރިވި  ޙަޔާތެކޭ   

މާތްވި މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭން ދާއިމީ ނިޢުމަތް އަދާ

ނިންމަނީ  މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ސުވަރުގޭން  ހިޔަލެކޭ   

ދޮންފަނު މުޙަންމަދު ޔޫސުފު
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އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހަށް، 

ވެދުން ސަލާމް ދެންނެވުމަށްފަހު އަދަބުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވަމެވެ. 

މަނިކުފާނު، ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ ސާޅީސް އަހަރު ވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން 

ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް، މަނިކުފާނަށް ދެވަނަ ޕެންޝަން ދެއްވި ޚަބަރު ލިބުނު ހިނދު އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އިޙްސާސް ކުރެވެމުން ދިޔައީ ވަރަށް 

ގާތްތިމާގެ  އެފަދައިން،  ހަމަ  އިސްތިޙްސާންގެ ޝުޢޫރުތަކެވެ.  ލޯތްބާއި  ތަޢުރީފުގެ ޝުޢޫރުތަކެވެ.  ހެޔޮއެދުމާއި  އުފާވެރި ޝުޢޫރުތަކެކެވެ. 

އަޚަކަށް ލިބުނު އުފަލަކާއި މަތިވެރި ޝަރަފަކަށްޓަކައި އިޙްސާސް ކުރެވޭފަދަ ޝުކުރުވެރިކަމާއި އުފާވެރިކަމެވެ. 

އާދޭހެވެ! ވޭތުވެދިޔަ ދިގު މުއްދަތުގައި ހީވާގިކަމާއި މުރާލިފުޅު ކަމާއެކު މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ އިޚްލާޞްތެރި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

އަގުވަޒަން ކުރައްވައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މަނިކުފާނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި، އެ އަދާ ކުރައްވާފައިވަނީ 

ވަރަށްވެސް ޙައްޤުކަން ބޮޑު ތަޢުރީފެއްކަން ކަށަވަރެވެ. ސާޅީސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ތަފާތު އެތައް ދާއިރާއެއް ހިނގެވުމުގެ ބުރަ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލަވައި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ އިސްމަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަތިވެރި ލޯތްބާއި ތަޢުރީފު އަބަދުމެ 

ރައްދުވޭވެ ހުންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން ކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ  މަތިން  އިރުޝާދުގެ  ލަފާފުޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޢިއްޒަތްތެރި  ޙައިސިއްޔަތުން،  ވަޒީރުގެ  ބެހޭ  ހިންގުމާ  އަތޮޅުތައް 

ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި، އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކޮށް، 

އިޖުތިމާޢީ ރޫޙާއި ޤައުމީ ރޫޙު ދިރުވާ އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ވަރަށް އަގުހުރި 

ޚިދުމަތްތަކެއްކަން ޔަޤީނެވެ. 

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރައްވައި، ކިޔަވާ ކުދިންގެ 

ތަރުބިއްޔަތާއި އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު، އިސްލާމީ ގިއުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ބައްޓަން ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މިނެތް މަސައްކަތްޕުޅު ތަކަކީ އެކަންކަމުގެ 

މަތިން އެއްވެސް ދިވެހި މުވާޠިނަކު ހަނދުމަ ނެތިގެން ދާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ ދަރިންނަށް ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި 

ނަމާދު ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށް މަނިކުފާނު ބާރު އެޅުއްވި މަތިވެރި މިންވަރާއި، އެކިއެކި ސްކޫލް، މަދްރަސާތަކުގައި މިސްކިތް ނުވަތަ 

ނަމާދު ކުރާނެ ތަންތަން ހައްދަވައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގެވި އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކަކީ އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެންގެ 

ލޯތްބާއި ހެޔޮ ދުޢާ މަނިކުފާނަށް އަބަދު ރައްދުވޭވެ ހުންނާނެ ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކަމާމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ.

އެއަރޕޯޓް އޮފީހުގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ވަރަށް ހީވާގި ކަމާއި އެހައިމެ މުރާލިފުޅު ކަމާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެން ކުރެއްވި ޚިދުމަތާއި 

މަސައްކަތްޕުޅުގެ ބުރަ ކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ މީހަކު ހުންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ. 

`

ެ    އަތޮޅުގ

 ހއ. ިދއްދޫ 

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ އަރިހަށް އަޅުގަނޑު ފޮނުވި ސިޓީއެއް
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ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި، ބަހާއި ބަހުގެ އަދަބާއި ދިވެހި ތާރީޚަށް މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ މަތިން މިއަދު އިތުރަށް ހަނދާންކޮށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. ދިވެހި އަދަބީ ބަގީޗާއަށް މަނިކުފާނު ގެންނެވި ފެހިކަމާއި އާރޯކަމާއި 

އެ  މުއްސަނދިކަމަކީ  އަދަބީ  ކަމާއި  ބަލާޣާތްތެރި  ތަޤްރީރުތަކުގެ  ލިޔުއްވުންތަކާއި  މަނިކުފާނުގެ  އިތުރުން  މީގެ  ބޮޑެވެ.  ނުހަނު  ތާޒާކަން 

ލިޔުއްވުންތައް ކިޔައި، އެ ތަޤްރީރުތައް އަޑުއަހާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެކަމުގެ މައްޗަްށ އިތުރުވެގެން ދާނޭ ކަމެކެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން، ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސަރުކާރާއި 

ސާބަހާއި  ވެގެންވަނީ  ޙައްޤު  އަދާކުރަން  ފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި  ދައުރުގެ  އަދާކުރައްވައިފައިވާ  މަނިކުފާނު  މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި  ރައްޔިތުންގެ 

އައްސަރިބަހުގެ ޖިޒީތަކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ތިރީހަކަށް އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތުގައި ކޮށްދެއްވައިފައިވާ 

އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކަކީ އެކަމަށްޓަކައި ވިސްނައިފި ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައި ޝުކުރާއި މުބާރަކްބާދީ ގެ ޝުޢޫރުތައް އުފެދިގެން ދާނޭ ކަމެވެ. 

އާދޭހެވެ! އެއްވެސް މީހަކު ދެބަހެއް ނުވާނެއެވެ. މަނިކުފާނަކީ އެންމެންގެ ރަޙްމަތްތެރިއެކެވެ. މީހުން ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އެހެން މީހުންނަށް ކަމޭ ހިތްތަވައި ހިތްޕުޅު ހެޔޮ ބޭފުޅެކެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ މުހުތާދު ފުއްދަވައި ދެއްވެވޭތޯ ބައްލަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހެންކަމުން 

މީހުންގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންވެއެވެ. މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ އުފާފުޅަކަށް އެހެން މީހުން 

އުފާ ކުރާނެތެވެ. ދެރަފުޅުވާ ކަންކަމުގައި އެހެންމީހުން ބައިވެރިވެ އެއީ ތިމާމެނަށް ވެސް ލިބޭ ދެރައެއް ކަމުގައި ދެކޭނޭމެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާތާ މިވީ ދިހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް މަނިކުފާނު 

ތަޖުރިބާކުރެވުނީ )އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭ ބޭއިންޞާފެއް ނޫނެވެ.( ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކުޅަދާނަކަމެއް ލިބިވަޑައިގެން 

ހުންނެވި، އަދި ކަންތައްތައް މޮޅަށް ކުރައްވާ، މައްސަލަތައް އަވަހަށް ޙައްލު ކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

މުއައްޒަފުންނަށް ހެވާއި ރަނގަޅު ގޮތް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައެވެ. 

އާދޭހެވެ! މިއަދު ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުއައްޒަފަކު، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކު، ޤައުމުގެ ހެވާއި ލާބަޔަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ 

ކޮންމެ މުވާޠިނަކު، މަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވަސްތަކުން ފިލާވަޅު ދަސްކުރުން ހުއްޓެވެ. ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކުރުން ހުއްޓެވެ. މަނިކުފާނުގެ 

ޚިދުމަތުގެ ޙަޔާތުން ދަރުސާއި ތަޖުރިބާ ލިބިގެން ތެދުވެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި މުރާލިކަމާއެކު ސަރުކާރާއި ރައްޔިތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފިނަމަ 

ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާނޭކަން ޤަބޫލުކުރާ ޙާލުގައެވެ. 

މިއުފާވެރި ފުރުޞަތުގައި މަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުމުގެ ޝުޢޫރުތަކުން ވެދުން 

ކުރަމެވެ. ަމރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. 

ބާއްޖަވެރިކަންމަތީ  ކަމާއި  އުފާފާގަތި  ލަހައްޓަވާށިއެވެ.  ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުގައި  ކުރައްވައި،  ދިގު  ޢުމުރުފުޅު  މަނިކުފާނުގެ  މާތްهللا، 

ޚިދުމަތުގެ ދުވަސްތައް ތަކުރާރު ކުރައްވާށިއެވެ. 

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 
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29 މެއި 2001

              ކުޑަރިކިލު މުޙައްމަދު ޖަލީލު
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އަޅުގަނޑު ދުށް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޤުބާދު އަބޫބަކުރު

ތަޢާރުފުގެ  ހަނދާނުގައި  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

މަދަޙަސަނާގެ  ހުރި  ހަދިޔާކުރަން  ގޮތުން  ތަޢުރީފުގެ  ގޮތުންނާއި 

ގުލްދަސްތާތައް ނުހަނު ގިނަގުނައެވެ. ޤުދުރަތުން ތަފާތު ހުނަރުތަކާއި 

އިމްތިޔާޒީ ސިފަތައް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާތީއެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ، 

ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 

މަތިވެރި ސިފައެވެ.

އެމަނިކުފާނަކީ، އަވަދިނެތިއުޅޭ މާމުއި ކުޅަނދުރެއް ފަދައިން 

ޚިދުމަތް  މަނިކުފާނު  އެ  ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.  ކުރެއްވި  މަސައްކަތް 

ކުރެއްވި ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލިޔަސް މިދެންނެވި ބަހުގެ 

ތެދުކަން ހާމަވެގެން ދެއެވެ. މިދީބުގެ ތަޢުލީމާ ބެހޭ މޭސްތިރިއެއްގެ 

ޙައިސިއްޔަތުން ކުރެއްވި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ވިސްނުން 

ހާމަވެގެން  ޒަޢާމަތު  ތަޢުލީމީ  އެމަނިކުފާނުގެ  ހިންގާލުމުން، 

ދެއެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނަށް ޚިޔާލު ހިންގާލުމުން އެ މަނިކުފާނުގެ 

ޝަޚުޞިއްޔަތު ފާޅުވަނީ ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ޒަޢީމެއްގެ ގޮތުންނާއި 

އެ  ގޮތުންނެވެ.  ތަޖުރިބާކާރެއްގެ  ސިޔާސީ  މޮޅު  ޙިކުމަތުޢަމަލީގެ 

ހާމަވެގެންދަނީ،  ބަލައިލުމުން  ޚިދުމަތްތަކަށް  އަދަބީ  މަނިކުފާނުގެ 

ނަލަ  ފަށުއި  ކަމެވެ.  ބަސްމޮށުންތެރި  އަދަބީ  ވާދަނުކުރެވޭނެ 

އޭގެ  ޚިޔާލު  ބޭނުންފުޅުވާ  ހާމަކުރައްވަން  ޢިބާރާތްތަކެވެ.  ބުގިސް 

މިސްރާބުގައި އަނެކުންގެ ޚިޔާލާއި ސިކުނޑިތަކަށް އަސަރުކުރާ ގޮތަށް 

ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމެވެ. ހަމައެފަދައިން އެ މަނިކުފާނަކީ، 

ދިވެހި އަދަބީ ބަގީޗާގައި އަދަބީ ތަރާނާތައް ސޯރުކުރި ބުލްބުލެކެވެ. 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ދީނީ ޝަޚުޞިއްޔަތަކީ ވަރަށް 

ހާމަކަންބޮޑު ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ދީނީ މިޒާޖެއްގެ 

ވެރި ސީދާސާދާ ބޭފުޅެކެވެ. ދީންދެކެ ލޯބިފުޅުވާ ދީނީ ކަންތައްތަކަށް 

ވަޒީރަކަށް  ބެހޭ  ތަޢުލީމާ  ބޭފުޅެކެވެ.  ދީނީ  ކުރައްވާ  އިޙުތިރާމް 

ދަރިވަރުންގެ  މެދުވެރިކުރައްވައި  ޢިލްމުވެރިން  ދީނީ  ހުންނެވިއިރު 

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި މިންނެތް 

ޤުރްއާނުގެ  ފުދެއެވެ.  ދަލީލަކަށް  އުޖާލާ  މިކަމުގެ  މަސައްކަތްޕުޅު، 

ތަޢުލީމު ދިރުއްވައި އާލާކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ 

އިޒުނަފުޅުން  هللاގެ  ފަތަށް  ހެޔޮކަމުގެ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ވެސް 

އިތުރުވެގެން ދާނެ ހެޔޮ ޢަމަލުގެ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.

ރޭގަނޑު  ދައުރުގައި،  ވަޒީރުކަމުގެ  ތަޢުލީމީ  މަނިކުފާނުގެ  އެ 

ދެނަމާދު ދޭތެރޭ އޮންނަ ވަގުތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ޤުރްއާން 

ހިންގަވައިދެއްވިއެވެ.  ކިލާސްތަކެއް  ޤުރްއާން  ކިޔަވައިދިނުމަށް 

ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. އެއީ، ކީރިތި ޤުރްއާނަށާއި ޤުރްއާން އުނގެނޭ 

މިހާރު  ފުރުސަތެކެވެ.  ރަނުގެ  ހޯއްދަވައިދެއްވި  ދަރިވަރުންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނަންހިނގާ ޤާރީންނަކީ، އެ މަނިކުފާނުގެ 

ތަޢުލީމީ ވަޒީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުއްވައިގެން 

އުފައްދަވައި ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޤާރީންތަކެކެވެ. 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ މަނިކުފާނު އަތޮޅުތެރެއަށް ރައްޔިތުންގެ 

ޙާލުއަޙުވާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ދީނީ 

ޢިލްމުވެރިން، އަރިހުގައި ގެންދަވައެވެ. އެއީ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ 

ދީނީ  ރައްޔިތުންގެ  ދެއްވުމަށެވެ.  ދަރުސް  މައުޟޫޢުތަކަށް  ތަފާތު 

ދީނީ  އެމަނިކުފާނުގެ  ޚުދު  ކުރެއްވުމަށެވެ.  އިތުރު  ހޭލުންތެރިކަން 

މިޒާޖުފުޅުގެ ސަބަބުންވެސް މެއެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ވަކިވެދިއުމަކީ، އެތައް ބައިވަރު 

އެ  ކަމެކެވެ.  ފަދަ  ވަކިވެދިއުން  އެއްފަހަރާ  ޚިދުމަތްތެރިންތަކެއް 

ތަނަވަސްކަމުގެ  ކަމާއި  ގިނަގުނަ  ދާއިރާގެ  ޚިދުމަތުގެ  މަނިކުފާނުގެ 

ސަބަބުންނެވެ.

ފިރުދައުސުގެ  މަރްޙޫމު،  އެ  ވަތަޢާލާ،  ސުބްޙާނަހޫ  هللا 

ރުއްސެވުން  ފުއްސެވުމާއި  ލައްވައި،  ތެރެއިން  އަހުލުވެރިންގެ 

މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!

“ދާދި އަވަހަށް ނެތި ފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް،

ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތޭ” ■  
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ވަކިވެދިޔުމުން....

ވަކިވެ ދިޔަ ހިތްދަތި ޚަބަރު އިވުމުން ހިތަށްވޭ ތަދުވެފައި

ވަކިވެ ނުމެގޮސް  ޚިދުމަތުން  ފެންނާނެ  ނަމައޭ!  ހީވެފައި   

އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ނަންފުޅާ  ޝަޚުޞިއްޔަތާ

އުނިވުމެއް  އަދި  ތުނިވުމެއްނެތް  އަކުރަކުން ވޭ ލިޔެވިފައި   

ދިވެހި އަދަބަށް ވިޔަނުވާ ކޮށްދެއްވި  އަގުހުރި ޚިދުމަތަށް

ދިވެހި  އަދަބާ  އަދި  ބަލާޣާތް  ގިސްލަޔޭ   ހިތްދަތިވެފައި   

ރިވެތި   އުސްލޫބާ  ސުލޫކާ  ހައިބަތާ އެކު  ދައުރުވީ

ދިވެހި  ޤައުމުގެ  ބަރުލަމާނީ   ދިގު  ޙަޔާތްވޭ  ދެރަވެފައި   

އަދު މިރަށްފުށް ދެކި މިއޮތް ރަށްވެހިކަމުގެ އަލި ފަތިހުގައި

ހަނދުމައިން  އުދަރެސް  އެއަލިކުރި ދޯދިތައް ވީ އޮއްސިފައި   

ގެންނަމުން ދިޔަ ކުރިއެރުން ހެކިވާނެހެން މިހިނދަށް ވަނީ

ފެންނަހާ  ފެހި  މަލަތަކާ   ގޮނޑުދޮށްތަކޭ   މާޔޫސްވެފައި   

ފަރި ކުރުވި ޢިލްމީ ޗަމަން ހިކި ހޫނުބިން ދިން ރޫޙުގައި

އަރިއަހަށް  ކުރަމުން  ޝުކުރު މާތައް ތަނޑުންވީ ވަކިވެފައި   

ޤަދަރުގައި ބައިޤަރުނު ޤައުމަށް ވަޤުފް ކުޅަ އެކި ރޮނގުރޮނގުން

އަދަބުވެރިކަމުގައި   ޤައުމު ވެއްޖޭ   ހިމޭން  ފެންކަޅިވެފައި   

ޔާއިލާހީ  ދެއްވަވާނދޭ  ޖަންނަތުން  މަތިވެރި  މަޤާމް

ދާއިމީ  ހެޔޮ  ރަޙުމަތަށް  އެދި  ދެންނެވޭ  ހިތް މޮޅިވެފައި   

ޢަބްދުهللا އަސްޢަދު، ހއ. އުތީމު 

އޮނަރަބްލް ޢަބުދުهللا ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި
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އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ގެ އަރިއަހުން 

އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ބައެއް ފިލާވަޅު

ޢަބްދުއްސަމީޢު ޙަސަން، މއ. އިސްޕަންޖުގެ

މުހިއްމު  އެންމެ  ހުންނަންޖެހޭ  ކިބައިގައި  އިންސާނެއްގެ 

ބައެއް ސިފަތަކަކީ ދީނީ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމާއި، އެހެން މީހުނަށް 

ބެލުމާއި،  ކުރެވޭތޯ  މަސައްކަތް  ޙަވާލުކުރެވޭ  ކުރުމާއި،  އިޙްތިރާމް 

ކަންކަން ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ހުރުމާއި، ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުމެވެ. މިއީ 

އަޅުގަނޑާއި މަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދާއި އެންމެ ފުރަތަމަ 

ބައްދަލުވި ދުވަހު ވިދާޅުވި ބައެއް ބަސްފުޅެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ކިބާގައި 

އެހުރިހާ ސިފަތަކެއް ހުންނަކަން އަޅުގަނޑަށްވަނީ ތަޖުރިބާކުރެވިފައެވެ.

މުއްދަތެއް  ދިގު  އެންމެ  މަނިކުފާނު  އެ  ޚިދުމަތުގައި  ޤައުމީ 

ތަރައްޤީއާއި  ރަށްރަށުގެ  ދާއިރާގައެވެ.  އަތޮޅުތަކާބެހޭ  ހޭދަކުރެއްވީ 

މަޝްރޫޢުތަކާއި  ހިންގެވި  ސަރުކާރުން  ލާބައަށް  ރައްޔިތުންގެ 

މަސައްކަތްތަކުގެ މޭސްތިރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަޅުގަނޑު އެމަނިކުފާނުގެ 

އަރިހުގައި އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށީ 1985 

ނަސޭހަތަކީ  އެވާ  ޖުމުލަތަކުގައި  ފުރަތަމަ  ލިޔުމުގެ  މި  ގައެވެ. 

އަޅުގަނޑާއި އެ މަނިކުފާނާއި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި ދުވަހު ދެއްކެވި 

ބައެއް ވާހަކަފުޅެވެ.

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރީ އަތޮޅުތަކުގައި ބޭރުގެ އެހީ 

ލިބިގެން ސަރުކާރުން ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ 

ދަށުން  ބެއްލެވުމުގެ  މިނިސްޓަރގެ  ސީދާ  އެއަށްފަހު  ދަށުންނެވެ. 

މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގައެވެ. އަދި މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބަޔާއި 

ސެންޓްރަލް ރީޖަން ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން 

ވަރަށް  ވަނީ  ތަޖުރިބާކުރެވިފައި  ފެނި  އެމަނިކުފާނު  އަޅުގަނޑަށް 

ގާތުންނެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނަކީ ވަރަށް 

އުޅުއްވައެވެ.  ވަގުތު މަސައްކަތުގައި  ގިނަ  ބޭފުޅެކެވެ.  ހިތްވަރުގަދަ 

ފަރުވާތެރިކަމާ  ވަރަށް  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ކުރައްވަން  ސަރުކާރުން 

މަސައްކަތްކުރައްވާ  ދަށުން  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ކުރައްވައެވެ.  އެކު 

މުވައްޒަފުން ކަންކަން ކުރައްވާ ގޮތް ބައްލަވާ އިރުޝާދު ދެއްވައެވެ. 

އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ކިތަންމެ ކަނޑު ގަދަވިޔަސް 

ދަތުރުފުޅު  އެއްގޮތަށް  ތާވަލާ  ރާވާފައިވާ  ކޮޅަށެވެ.  އިންނަވާނީ 

ކަންކަމާއި  ދީނީ  ކުރަންޖެހޭ  ގަޑިންގަޑިއަށް  ގެންދަވައެވެ.  ކުރިއަށް 

ހުންނަވާނީ  މަނިކުފާނު  އެ  ފަރީއްކުޅުވުމުގައި  ބައްދަލުވުންތަކާއި 

ޖޫނިއަރ  ބައިވެރިވާ  ދަތުރުގައި  އެކުގައެވެ.  ބައިވެރިންނާ  ދަތުރުގެ 

ތަފާތުކުރުމެއް  އެއްވެސް  މުވައްޒަފުން  މުވައްޒަފުންނާއި ސީނިއަރ 

ނެތިއެވެ.

ދީނީ  މުރާލިކަމާއި  އޯގާތެރިކަމާއި  މިޒާޖާއި  މަނިކުފާނުގެ  އެ 

އިޙްތިރާމް  މީހުނަށް  އެހެން  ސަމާލުކަމާއި  ދެއްވާ  ކަންކަމަށް 

ދެއްވުން  ގަޑިއަށް ސަމާލުކަން  ކުރެއްވުމާއި  އިތުބާރު  ކުރެއްވުމާއި 

މަސައްކަތްކުރި  އަރިއަހުގައި  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ކަންކަމުން،  ފަދަ 

އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ އޭރުގެ ޒުވާނުންނަށް ލިބުނު ތަމްރީނުގެ ބޭނުން 

މިއަދު މިދަނީ ހިފެމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު އަރިހުގައި ހިފަހައްޓައިލެވޭނީ 

އެމަނިކުފާނުހާ މުރާލިވެގެންނެވެ.

މީހުންނަށް  އެހެން  ލޯބިކުރައްވާ  ތަޢުލީމަށް  މަނިކުފާނަކީ  އެ 

ރަށު  ވެރިންނާއި  ރަށްރަށުގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ބައްލަވާ  ދެވޭތޯ  ކިޔަވައި 

އޮފީހާއި އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރެއްވުމަށް 

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއެވެ، ވެރިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް، 

ކާތިބުން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް، އިނގިރޭސި ކޯސް، ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ 

އެ  ވަނީ  ހިންގަވާފައި  ކޯސްތައް  ފަދަ  ކޯސް  ދަސްކޮށްދޭ  ހުނަރު 

ކިޔެވުން  ދަށުންނެވެ. ކޯސްތަކުގެ  ބެއްލެވުމުގެ  މަނިކުފާނުގެ ސީދާ 
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ކިޔަވާ  ކޯސްތަކުގައި  ބައްލަވައެވެ.  ގާތުން  ވަރަށް  ގޮތް  ކުރިއަށްދާ 

އަބަދުވެސް  ބައިވެރިންނަށް  ބައްދަލުކުރައްވައެވެ.  މުވައްޒަފުންނާ 

ދެއްވާނީ ނަސޭހަތާއި ހިތްވަރެވެ.

ކުރިއެރުމަކީ  ލިބިގެންދިޔަ  އެދުވަސްވަރު  އޮފީސްތަކަށް  ރަށު 

ހިންގި ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުން 

މަޢުލޫމާތާއި  ތަޖުރިބާއާއި  ތަމްރީނާއި  ލިބުނު  ހޭލުންތެރިވުމާއި 

އަދި  ނަތީޖާއެވެ.  އެނގުމުގެ  ކުރަންވީގޮތް  ކަންކަން  ފިލާވަޅުތަކާއި 

އޭރު ހިންގެވި، މިޒަމާނުގެ ބަހުރުވައިން ނަމަ ވިޒިޓާސް ޕްރޮގްރާމަކީ 

ވެސް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ އެއް 

ރަށްރަށަށް  އެހެން  މުވައްޒަފުން  ވެރިންނާއި  އޮފީސްތަކުގެ  ރަށުގެ 

ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކުދި އާބާދީ އާއި 

ބޮޑެތި އާބާދީތަކުގައި ކަންތައް ހުންނަ ގޮތުގެ ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމެވެ.                                 

ރަށްރަށުން ކިޔަވަން މާލެއަށް އަންނަ ކުދިން ކިޔަވާ ނިމިގެން ރަށުގެ 

ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ރަށު އޮފީހުގައި ޚާއްޞަ 

މަޤާމެއް އުފެއްދެވިއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކިޔަވައިގެންތިބި 

ތަޢުލީމީ  އެފަދަ  ލިބިގެންދިޔައެވެ.  އޮފީސްތަކަށް  ރަށު  ޒުވާނުން 

ޒުވާނުން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ރަށު އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު، 

ދެއްވައި،  ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ކޯހުގައި  ތަމްރީނުކުރާ  ވެރިން 

ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ކުޑަ ކަތީބުކަމަށް ބަދަލުވެވޭނެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް 

ހޯދައިދިނުމުގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ތަޢުލީމީ ވަޒީރަކަށް 

އެމަނިކުފާނު  އަޅުގަނޑަށް  ގާތުން  ވަރަށް  އިރުވެސް  ހުންނެވި 

ފެނިފައިވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވީ ދަރިވަރުންނަށް 

ދީނީ ތަޢުލީމު އުނގަންނަވައި ދެއްވުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި 

އުނގަންނަވައިދެއްވުމަށެވެ.  ތަޢުލީމު  އިސްލާމީ  ޤުރުއާނާއި 

ވަރުގަދަ  ޢަޤީދާ  ކުރުމަށާއި  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު  ދަރިވަރުންގެ  އަދި 

ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ 

ކަމެކެވެ. އަވަށު މަދަރުސާތަކާއި ސަރުކާރުން އެހީދެއްވާ ތަންތަނަށް 

ގޮތުން  ޖާގައިގެ  އިތުރުކުރައްވާ  އެހީތެރިކަން  ސަރުކާރުންދެއްވާ 

ތަނަވަސްކަން ހޯއްދަވައިދެއްވިއެވެ. ސްކޫލްތަކުގައި ބާއްވާ ކަންކަމުގައި 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމާއި އެސެމްބްލީތަކަށް ވަޑައިގެން ކިޔެވުމާއި އަޚްލާޤާ 

ބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަރަށް 

ގިނައިން ކުރެއްވިކަމެކެވެ.

އެމަނިކުފާނަކީ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުން ދުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 

އެފަދަ މީހުން ގާތްކޮށް ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި 

މަސައްކަތްކުރެއްވި  ގޮވައިގެން  މީހުން  އެފަދަ  އަދި  ބޭފުޅެކެވެ. 

ޢާންމުންނާއި  މުވައްޒަފުންނާއި  ގިނައިން   ވީހާވެސް  ބޭފުޅެކެވެ. 

ބައްދަލުކޮށް މީހުންގެ އަޑު އެއްސެވި ބޭފުޅެކެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން 

ވަރަށް ފުންނާބުއުސް، ގާތާއިދުރުން ކަންކަން ބައްލަވާ ވިސްނުންތޫނު 

ބޭފުޅެކެވެ.

އެމަނިކުފާނަކީ އެމަނިކުފާނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ވެރިންނަށް 

ފަންނީ  ބޭފުޅެކެވެ.  ޙަވާލުކުރެއްވި  ޒިންމާ  އިތުބާރާއެކު  ވަރަށް 

ކަންކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، ކަމާބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި 

މަޝްވަރާކުރައްވާ އެބޭފުޅުން ދެއްވާ ލަފާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

މަޝްވަރާގެ އުޞޫލުން ކަންކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ވަރަށް ވަރުގަދަ 

ހިންގުންތެރިއެކެވެ.

އެމަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޤައުމަށް 

އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރި، 

އެހައި ޤާބިލް، ޢިލްމީ ބޭފުޅަކަށް ވީހިނދު، އެފަދަ ބޭފުޅަކު ގެއްލިގެން 

ހިތާމައެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބުނު  ވެސް  ޤައުމަށް  މުޅި  ދިޔުމަކީ 

އަލްމަރުޙޫމު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ 

ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށި! ■
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އޮނަރަބްލް އުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި 

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން

ޯ ކަރުނުން ފުރޭ ދެލޯ ިމއަތުން ފޮހިެވދާނެތ  

ޯ ކުރެވޭ ިމ ފުން ިހތާމަ ދުލުން ބުނިެވދާނެތ   

ިދޔީައ ތަނަށް ވަފާތިެރ ދިަރޔެއްގެ ިޚދުމަތޭ   

ިތޔަ މޫނުފުޅު ނުދަންނަ ިމތާ އެކަކުވްެސ ނެތޭ   

. ކުރެވޭ ިމ ފުން ިހތާމަ . ިކޔަމުން ވަޔިާއރާޅު ިހނގާ ހުއްޓުވޭނެތޯ.    

ިވހުރޭ ިހތެއްނެތޭ ބުނެ ިދދަ ބިައދަނީޑ ހީުރ  

އިޮހގެން ުޝޢޫރު ިދޔިަހނދު ވެއްޔޭ އުކަން ހީުރ   

. ކުރެވޭ ިމ ފުން  ިހތާމަ . ިމިހީރ ޙަޔާތުދޭ ޢަބަރާތަށް ނުވާނެތޯ.    

އަރްވާޙުގިައ ފުރާނަ ިތމާތް ލައްވަވިާށއޭ  

ކިުރޔަށް ިތ ޢިާއލާ އަބަދަށް ގެންދަވިާށއޭ   

. ކުރެވޭ ިމ ފުން ިހތާމަ . ހުރެގެން އަޅާ ކުރާ ިމދުޢާ އައަްސވިާށތޯ.    

. . ވަޒަން: ލަގްޖާގަލޭ ކިެޕރް.
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އުސްތާޛު ޙަމީދުގެ އަވަހާރަވުމުން

ފަސްދާނުގައިވާ ހަށިކޮޅާ ފަސްމަގު ޙަވާލުވެގެން ދަނީ 

އުސްތާޛް  ޙަމީދުގެ  ހަނދުމައިން  ދިވެހިންގެ   ހިތްތައް   ރޮއްވަނީ   

ހޫނުން ޗަމަންމޯޅިވެ މިލާ ކޯނިން މަލުގެ ވަސް ނެތި ފިލާ 

މޫނުން  ދިވެހި  ކުލަ  ފަނޑުވެލާ  ދިވެހިންގެ  ބަސް  ގިސްލާ ރޮނީ   

ޅެންވެރިކަމުގެ ބުސްތާނުގައި އިންދެވި އޮށުން ނިރުތައް ފަޅައި 

ފަންނުން  އެ  ފޯދުނު  ގަސް  މިލައި  މޫސުމް  ޚަރީފަށް  ތަންދެނީ  

ތާރީޚް  ދިރުވައިދޭ  އަލުން  ވާރީތިކުލަ  ވިދުމާ  ދިހުން 

ތާރީފު  ތަރިކައިން   ދުށް  ލޮލުން  ކަރުނައިގެ  ސައިލެއް  ދެމިލަނީ  

ޝޫރާގެ މަޖިލިސް ދޭ ހަނދާން ކޫރާއި ރޫރޫ ނެތިފިލާން 

ނޫރާ  އަލިން  ހެކިކުރި   ޒަމާން   ފަސްއެނބުރި  ގިސްލައިފައިރޮނީ  

ރަށްވެހިކަމުގެ ފަތިހެއް ގެނައި ރަށްރަށް އެއިން ކުރިއަށް އަރައި

ރަށްރަށުގެ  ތަހުޒީބުން  އެއައި  ރަންކަން   ފިލައިގެން   ފަނޑުވަނީ   

ވަހުމެއް ކޮބައިތޯ ޒިންމަތަށް ރަޙުމުން ފުރޭ ޝަޚުޞިއްޔަތަށް

އަހުރެންގެލޯ   ދުށް    ޚިދުމަތަށް   މިޝުޢޫރުތައް    ބަންޑުންވަނީ  

އެހަނދާން ކަތީބުން ދިރުވަނީ އެހަނދާން އަދީބުން އުފުލަނީ

އެހަނދާން   މިދީބުން   އާވަނީ  އެހަނދާނުގައި   ފެންކަޅި   ވަނީ  

ނެތުމުން އެފަދަ ޝަޚުޞިއްޔަތެއް، ނެތުމުން ނަމޫނާ ރައްޔިތެއް

ގެތެމުން   އެދިޔަ  ހުރިހައި   ހިތެއް  ހިތިއާހުގައި  ފިތިގެން  ދަނީ  

ޖަންނަތުގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތާ ދެއްވުން އަދައިގެން ރަޙުމަތާ

ފުންހިތުގެ  ކުރެވޭ  މީ  ދުޢާ  އާމީން   ކިޔަން   އަތް   އުފުލެނީ  

އަންވަރު އިބްރާހީމް
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އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ހަނދާންތައް- ވ. އަތޮޅުން
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީ

އޭގެ  ދުވެލި  ތަމައްދުންގެ  ތަރައްޤީއާއި  މިދެކޭ  މިހާރު  ރާއްޖެ 

ހަލުވި ބާރުމިނުގައި ކުރިއަށްދާން ފެށީ 1980 ހިސާބުން ފެށިގެންކަމަށް 

ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ތަރައްޤީގެ މުހިއްމު 

ޤަބޫލުކުރުމާ  ޙަޤީޤަތް  ކަމުގެ  އަޅާފައިވާ  ޤައުމުގައި  މި  ބިންގާތަކެއް 

އެކުގައެވެ.

ވިދުވަރު  ކުލަވަރާއި  ތަރައްޤީގެ  އަތޮޅުތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މަޝްރޫޢުގެ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ރާއްޖެތެރެ  ފަށާފައިވަނީ  ފެންނަން 

ނަމުގައެވެ. އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރެވެމުންދިޔަ ގިނަ ޢިމާރާތްތައް 

ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޢާއްމުންގެ ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ވެސް އެ 

ޢިމާރާތްތަކުން ނަމޫނާ ނެގި ތަންތަން ކަމުގައެވެ.

ވ.  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ރާއްޖެތެރެ 

ހަމަ ވަރަށް  ފެށިތާ  އަތޮޅަށްވެސް އައިސްފައި ވަނީ އެ މަޝްރޫޢު 

އަވަހަށެވެ. ވ. އަތޮޅަށް މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އެހާ އަވަހަށް 

އައިސް ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްފަދައިން ޢިމާރާތްތައް ރޭނެމުން 

ހިޔާވަމުން ދިޔަ އެވެ. ދަނޑިފަނުން  ހަދާފައި ހުރި އޮފީސްތައް ދިޔައީ 

ރޭނެމުންނެވެ. ފަން ފުރާޅުތައް ދިޔައީ ޓިނަށް ބަދަލުވަމުންނެވެ. 

މިފަދަ ގިނަ ޢިމާރާތްތަކުގައި މިހާރުވެސް އެކުލެވިފައިވާ އެންމެ 

ގަދަ ހަނދާނަކީ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ހަނދާންތަކެވެ. ވ. 

އަތޮޅުގެ 5 ރަށުގެ މަތީގައި ގުނާލެވޭ ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީގެ ވިއްސަކަށް 

ވަނީ  ފަށްޓަވައިދެއްވާފައި  ކަންކަން  ގިނަ  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢުގެ 

އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދެވެ. އަދި ގިނަ ތަންތައް ހުޅުވައިދެއްވާފައި 

ވަނީ ވެސް ޚުދު އެމަނިކުފާނުގެ އަތްފުޅުންނެވެ.

މިގޮތުން ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ވ. 

ގައި  އޯގަސްޓް 1980  ބިންގަލަކީ، 5  ފުރަތަމަ  އެޅުނު  އަތޮޅުގައި 

އެޅުނު ބިންގަލެކެވެ. އެއީ ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތް ކުރެވުނު ރަށު އޮފީސް 

ބިންގާ  ތަނުގެ  މި  ޢިމާރާތެވެ.  ހިމެނޭ  ރަށްވެހިގެ  އަދި  ކޯޓް  ރަށު 

އަޅުއްވައިދެއްވީ ޚުދު އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުންނެވެ. މި ޢިމާރާތް 6 

ފެބުރުވަރީ 1983 ގައި ހުޅުއްވައިދެއްވީ ވެސް ހަމަ އެމަނިކުފާނެވެ. 

އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަލައިލާއިރު  ފެލިދޫ، ކެޔޮދޫ، ފުލިދޫ 

ރަށުއޮފީސް ކޯޓު އަދި ރަށްވެހިގެ ހިމެނޭ ޢިމާރާތާއި، ރަކީދޫ މަކުތަބާއި، 

ރަކީދޫ ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތާއި ކެޔޮދޫ ސްކޫލާއި، މިތަންތަނަކީ ޚުދު 

އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުން ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވާފައި ހުރި ތަންތަނެވެ. 

މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ތަންތައް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ވެސް އެމަނިކުފާނެވެ. 

ވެސް  ވާހަކައެއް  އެހެން  އަދި  އަޅުގަނޑު  ހިސާބުން  މިހާ 

އެޅުއްވުމާއި  ބިންގާ  ތަންތަނުގެ  މި  ވެއްޖެއެވެ.  ދަންނަވައިލާހިތް 

ބައިވެރިވި  ރައްޔިތުން  ގިނަ  ވަރަށް  ކަންކަމަކީ  މި  ހުޅުއްވުމާއި 

މުނާސަބަތު ތަކެކެވެ. މިއިން ކޮންމެ މުނާސަބަތެއްގައި އެމަނިކުފާނު 

ވެސް  ވާހަކަފުޅުތަކަކީ  ދެއްކެވި  މުޚާޠަބުކުރައްވައި  ރައްޔިތުންނާއި 

ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު  ހަދާންތައް  ވާހަކަފުޅުތަކުގެ  އެ 

ހުރި ހަނދާންތަކެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަންވާ ވަޙުދަތުގެ 

ބައިވެރިވުމުގެ  ރައްޔިތުން  ތަރައްޤީގައި  ހަނދާންތަކާއި،  ވާހަކައާއި 

ރޫޙް ޤައުމީ ގޮތެއްގައި އަށަގެންނެވުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ 

މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ހަނދާންތައް ގުޅިފައިވަނީ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި 

ޢިމާރާތްތަކާއި އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އާދެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކާވެސް 

މެއެވެ.

މިއަދު  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރުޙޫމު  ޝައްކެއްނެތެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެވަޑައިގެން ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް، މާތް هللاގެ 

ހަނދާންތަކަކީ  އެމަނިކުފާނުގެ  ވަޑައިގެންނެވިއެއްކަމަކު  ހަޟްރަތަށް 

ވ. އަތޮޅުގައިވެސް ފަނޑުވުމެއް ނެތް ހަނދާންތަކެކެވެ. 

މާތް هللا  ފުރާނަފުޅަށް  އެމަނިކުފާނުގެ  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ 

ރަޙްމަތް ލެއްވުމެވެ. ■
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ލޯތަކުން މި އޮހޮރެނީ ހިތުގެ ހިތިވި  ކަރުނަޔޭ

ލޯތަކަށް   ޙަމީދު    ގެއްލުމުގެ   ހިތާމަ   ކަރުނަޔޭ  

ފެންނަ އަބަދު ހާއުފާ ތަބައްސުމާ ހަނދާންވެފައި

ދެން   ފެނުން    ނުވާކަމުން     މީކުރާ   ހިތާމަޔޭ  

ރީތި ރީތި  ބަސްމަގާ  ވިދާޅުވާ  އެހާ   އޮމާން

ވީތި މޮޅު   އަދީބަކަށް  މުޅި   މި  ޤައުމު   ހެކިވެޔޭ  

ޝާޢިރެއް  މުރާސިލެއް  ދޫހެލޭ   މުޤައްރިރެއް

ދާއިމަށް   ވަކިވެދިޔުން     ހިތުންފިލާ    ނުދާނެޔޭ  

ޚުލްޤު ހެޔޮ   ދަރިންތަކެއް  މުޖުތަމާށަ  ދައްކަވާ

ޢިލްމު   ފަންނު   އުނގެނުވީތި   ހެޔޮބަހުން ފުރޭނެޔޭ  

އުނގެނުމާ އުނގަންނުވަން ޝައުޤުވެރިވެ  ލައްވަވާ

އުނގެނިތިބި  ދަރިންތެރޭ  މިނަން  ހަނދާން  ވެވޭނެޔޭ  

ޢުމުރުފުޅުގެ  ދިގުޒަމާން  ރަނުގެ  ޚިދުމަތުންފަވާ 

ނަމުންވި ނޫނު  ޢައިނު  ޢައިނު  ވާވު  އަދު  ކިޔޭނެޔޭ  

ޒަމީލެކޭ  އެއީ    ތެދޭ  މިޒާޖު   އެންމެނާގުޅޭ

ޙަމީދު   ނަންފުޅުން  ކިޔޭ   ޔަޤީން  ހަނދާންވެވޭނެޔޭ  

ހަރުދަނާ  މުވާޠިނެއް  ހެޔޮލަފާވި   ނާޞިޙެއް

ދުރުވެ ވަކިވެ   ދިޔަކަމުން  ދިވެހި   ޤައުމު   ރޯނެޔޭ  

ލައްވަވާށި   ރަޙްމަތާ   ސުވަރުގޭގެ  ނިޢުމަތާ

ދެއްވަވާށި   ހެޔޮ ޖަޒާ    ކުރާ    ދުޢާއަކީ    މިޔޭ  

ޢަޠިއްޔާ އިބްރާހީމް، ރަނި، ޅ. ނައިފަރު
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އެއް ލު ދަރި އުމަށް ގެއްލުނު ލާމަސީ ދިވެހި ޤަ

ގެއްލިގެން ދިޔައީ މި  ޤައުމަށް  ލާމަސީލް ނާދިރުވި ދަރިއެއް

އެއްގޮތަށްވުރެ   ގިނަ  ގޮތުން   ފާހަގަވެވޭ   ޝަޚްޞިއްޔަތެއް  

ޚިދުމަތުގެ   ރަންއަހަރުތައް  ބައި ޤަރުނަކަށްވުރެ   އިތުރުވާ

އަދުގެ  ޖީލުގެ  ހެޔޮ   ދަރިންނަށް   ވާ  ނަމޫނާ  “ޚާދިމެއް”  

ޢިލްމަށާ   އަދި  ޢާލިމުންނަށް  ލޯބިފުޅު  އެ  ކުރައްވަވާ

ޢިލްމު ފެތުރުވި ޢިލްމުވެރި   ޤައުމުގެ   ފަޚުރުވެރި   ޢާލިމެއް  

ދިވެހި  އަދަބީ  ރިވެތި  ބަސްމަގު  ދޫފުޅުން   އަމުނުއްވަވާ

ދިވެހި  ބަހުރުވަ  ދިވެހި ގޮތުގައި  އިސް ކުރެއްވި  މުޤައްރިރެއް  

ނޫސް  މަޖައްލާއަށް  އަހުލުވެރި   ފޮތްތެރިންވެސް  ނަންކުރާ

ފޫއްސަކަށް  ހަމަ   ތަންނުދޭ   ގަލަމެއްގެވެރި  އޭ   ބޭފުޅެއް  

ގޮތްފޮތާ  މަތިވެރިވި   ތަޢުލީމް   ބޭފުޅުންނަށް  ދެއްވިމާތް

މުތްތަކުގެ   ތެރެއިން   ވިދާލާ  ރަންމުތެއް  ފަދަ  ބައްޕައެއް  

އެންމެނާ   ހިނިތުންވުމާ   އެކުގައިމެ   ކުރިމަތި   ލައްވަވާ

އެންމެނަށް ހިތްހެޔޮ އެހާ   ބަސްފުޅު  ވިދާޅުވި  ގާތް   އަޚެއް   

އެކުވެރިންގިނަ   ރައްޓެހިން  ގިނަ  ދެކެފަރިތަ  މީހުންވިޔަސް

އެކުއެކީ    އެކުލެވި    އުޅުއްވެވި    އިޖުތިމާޢީ   ބޭފުޅެއް  

ރާއްޖެތެރެ   ޤައުމިއްޔަތުގެ   އައު   ފަތިހަކަށް   ހޭލައްވަވާ

ރާއްޖެތެރެ   ކުރިއެރުވުމަށް  ހިންމަތް ކުރެއްވި   މުޙައްރިކެއް  

ޝައުޤުގައި ޤައުމިއްޔަ ޚިދުމަތް  ޅަޒުވާން  ޢުމުރުގައި  ފަށްޓަވާ

ދައުލަތަށް  ދިގު  މުއްދަތަށް  ޚިދުމަތް  ކުރެއްވެވި   ބޭފުޅެއް  

ނެތިދިޔަސް ފެންނަށް ނެތަސް އުސްތާޛު  ޙަމީދު  މި ދުނިޔެއިން 

ނެތިނުދޭ  ތިޔަ  ނަންފުޅާ ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ  މާތް ހަނދުމައެއް  

ލައްވަވާ   މަރްޙޫމް  ޙަމީދަށް  ދަރުމަޔާ   ހެޔޮ   ރަޙުމަތާ

ލެއްވެވުން  އެދި   ހެޔޮދުޢާ   ތަކުރާރުކުރެވޭ    ދަނޑިވަޅެއް   

ރިޟުވާން ޢަލީ، ރަނި، ޅ. ނައިފަރު
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އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި 

އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ 

ފުޅެއް ވަރަށް އިޖުތިމާޢީ ބޭ

މ.ފ.ނ )މަރަދޫ ފޭދޫ ޢަލީ ނިޒާރު(

އަވަހާރަވީ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްމަރްޙޫމް  އަލްއުސްތާޛު 

ޚަބަރު އަޅުގަނޑު އެހީ ވަރަށް ހިތާމައާއި އެކުގައެވެ. އެ މަރްޙޫމްގެ 

ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި 

މަރުޙޫމްގެ  އެ  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ދުޢާ  ޙަޟްރަތުގައި  ގެ  هللا 

ޢާއިލާގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ތަޢުޒިޔާ 

ދަންނަވަމެވެ. 

އަލްމަރުޙޫމް  އަލްއުސްތާޛު  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   1980

ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އެންމެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި އެޓޯލްސް 

ދެންނެވޭނީ  ޙައިސިއްޔަތުން  މީހެއްގެ  މަސައްކަތްކުރި  ދާއިރާގައި 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ވަރަށް އިޖުތިމާޢީ ބޭފުޅެއް ކަމުގައެވެ. މިހެން 

މި ދެންނެވީ އެ ގޮތުން ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިފައިވާތީއެވެ. 

އެންމެހާ  ކަމުވޮށިވެގެންވާ  ރައްޔިތުންނާއި  އަތޮޅުގެ  ތެރޭގައި  އޭގެ 

ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ  އޮތް  ދެމެދު  ޙަމީދާއި  ޢަބްދުهللا  ބޭފުޅުންނާއި 

ގުޅުން ދެމެހެއްޓެވިކަން ފެނިފައިވެއެވެ. އަތޮޅުގެ މި ދެންނެވި ބޮޑު 

އެ  ވަނީ  ބަސްފުޅުވިދާޅުވެފައި  ވެސް  ބޭފުޅަކާއި  ކޮންމެ  އާބާދީގެ 

އެނގެނީ  އެއިން  ކުރައްވައިގެންނެވެ.  ބޭނުންފުޅު  ނަން  ބޭފުޅެއްގެ 

ސިކުނޑިފުޅުގައި އެ ރަޙްމަތްތެރިންގެ ނަންފުޅުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ބިންވަޅު ނަންގަވާފައި ވާކަމެވެ. ޢަބްދުهللا ޙަމީދު، ރަޙްމަތްތެރިކަން 

އެކަންޏެއް  މުވައްޒަފުންނާއި  ދާއިރާގެ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ބެހެއްޓެވީ 

ވެސް  މުވައްޒަފުންނާއި  ދާއިރާތަކުގެ  އެހެން  ސަރުކާރުގެ  ނޫނެވެ. 

އަތޮޅުގެ  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބެހެއްޓެވިކަން  ގާތްކަން  ވަރަށް 

މަޖިލިސް  ދެއްވައިގެން   ދަޢުވަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ކަމުވޮށިވެގެންވާ 

ކުރެއްވިތަން ވެސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަތޮޅު ކޮމިޓީ، ރަށް ކުރިއަރުވާ 

ކޮމިޓީތައް  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކޮމިޓީ، 

އުފައްދަވައި އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް 

ހޯއްދަވައިދެއްވި ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް އެ މެންބަރުންނާ 

ގޮތް  އޮތް  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު  ކަންކަމުގައި  ބައްދަލުކުރައްވައި 

އޮޅުންފިލުވައިދެއްވައި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯއްދަވަން 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  ވެސް  މަސައްކަތްޕުޅު  ކުރެއްވި  މަނިކުފާނު  އެ 

އަދި އަތޮޅުގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާ މީހުން ސަރުކާރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި 

ގެންގުޅުއްވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން “ރާއްޖެތެރޭގެ ޚާއްޞަ އެހީތެރިޔާ” 

އަދި “ރަށު އޮފީހުގެ އެހީތެރިޔާ” ފަދަ މަޤާމުތައް އުފައްދަވައިގެން 

އެ މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވި ހަމަޖެއްސެވުމަކީ ސިޔާސީ 

ގޮތުންވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ފެނެއެވެ. 

އަތޮޅުގެ  އުޅުއްވާކަން  ވަޑައިގެން  އަތޮޅަށް  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا 

ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި  މަނިކުފާނާއި  އެ  އެނގި  ބަޔަކަށް  ގިނަ 

ޢަބްދުهللا  އަދި  ފެނިފައެވެ.  ވަނީ  ތަން  ޙަރަކާތްތެރިވި  ޢާއްމުން 

ވަކި  އެކަނި  ހަމަ  ލިބުނީ  ފުރުސަތު  ދުށުމުގެ  ފައިންޕުޅު  ޙަމީދުގެ 

ބަޔަކަށް ނޫންކަމަށާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ވެސް ބައްދަލުކުރައްވައި 

އެ މީހުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއައްސަވައި އެ ޝަކުވާތަކުގެ ޙަޤީޤަތަކީ 

އެ  ދެންނެވިއަސް  މިހެން  ހެއްދެވިއެވެ.  ބައްލަވައިވެސް  ކޮބައިތޯ 

އެދުނު  އެ  ކޮންމެ ޝަކުވާއެއް  ހުށަހެޅުނު  އަރިހަށް  މަނިކުފާނުގެ 

ގޮތަކަށް ނިމިގެން ނުދާނެކަން އެންމެ ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާނެ 

ކަމަށް ހީކުރަމެވެ. 
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އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ދޭތެރެއަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރުގެ ގޮތުގައި އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުންވެސް ފެނުނެވެ. 

އެކަމަކު ޢާއްމުން އެކަން ބަލައިގަތް ތަނެއް ނުފެނުނެވެ. އެކަން އޭރުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެސް 

އެނގިވަޑައިގަތެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ އަލުން ޢަބްދުهللا ޙަމީދާއި އެޓޯލްސް 

މިނިސްޓަރުކަން ހަވާލުކުރެއްވުމެވެ.

އަތޮޅުގެ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި  އަތޮޅުގެ 

ވެރިންނާއި ގުޅިވަޑައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދެވިކަން އެއީ ދެބަސްވެވެން 

އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ 

ވަރުގެ ބަޔަކަށް ރަށްރަށުގެ ވެރިން ހެއްދެވުމަށްޓަކައި ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 

ކަންތައްތައް  ހެކިވާނެ  ޤައުމު  މުޅި  އެއީ  މަސައްކަތްޕުޅު  ކުރެއްވި 

ކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ރަށްރަށުގެ ރަށު އޮފީސްތަކަށް ވަޑައިގެން އެ އޮފީސްތަކުގައި 

ޔައުމިއްޔާތަކުގައި  ބައްލަވައި  ގޮތް  ކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތް 

ސޮއިކުރައްވައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙުތައް ގެންނެވިކަން އެއީ 

ހުރިހާ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެކެވެ.■

އަލްމަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވަން

އަލްމަރުޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ދައުލަތަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަައިފައިވާ  

ބަޠަލެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ތަރައްޤީއާއި، ކުރިއެރުން ލިބިގެންދިޔައެވެ. ވަކިން 

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ރަށްރަށުގައި ހުރި ރަށު އޮފީސްތަކާއި، އަތޮޅު އޮފީސްތަކުގެ 

މުއްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ހެޔޮބަދަލުތައް ގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

ގެނައުމަށް  ހެޔޮބަދަލުތަކެއް  ވެސް  ތަޢުލީމަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  އަލްމަރުޙޫމް 

މަސައްކަތްކުރެއްވި އަގުހުރި ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ތަޢުލީމަށް ހެޔޮބަދަލު ގެންނެވުމުގެ އިތުރުން ދީނީ ތަޢުލީމަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މުދިމުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް 

ފެށްޓެވިއެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ތަޢުލީމު ހަރުދަނާކުރައްވައި ދަރިވަރުންގެ ޔުނިފޯމަށް ވެސް 

ބަދަލު ގެންނެވިއެވެ. ދީންވެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކުރެއްވިއެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ޤައުމަށް ގެއްލިގެން ދިޔަ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތެރި 

ދަރިއެކެވެ. މާތްهللا އެ މަރުޙޫމުގެ ޢާއިލާއަށް ކެެތްތެރިކަން ދެއްވައި އެ މަރުޙޫމުގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް 

ލައްވާށިއެވެ. އާމީން

         މުޙައްމަދު ސަޢީދު             ޢަބްދުލްމަޖީދު

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް )ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު(    ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ )ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް އިދާރާ(
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އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނުން

ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ މާލެއަތޮޅަށް ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ވަރަށް ފަރިތަ ބޭފުޅެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާގޮތުން އެމަނިކުފާނަކީ 

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާލެއަތޮޅު މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުޑައިރު ގެ ހަނދާނަށް އަންނަނީ 

އަޅުގަނޑުގެ  ހާހިސާބުގައި   1974 ގާތްގަޑަކަށް  ހަނދާނެވެ.އެއީ  ދުވަސްވަރުގެ  ހުރި  އޮފީސް  އަތޮޅު  މާލެއަތޮޅު  ހުޅުލޭގައި 

ކާފަ )ތުލުސްދޫ މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤު ކަލޭފާނު( އަތޮޅުވެރިކަމުގައި ހުންނެވިދުވަސް ވަރު އަޅުގަނޑުވެސް ކާފަގެ ކައިރީގައި 

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިއިރު އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ގިނައިން ކާފަ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ އަދި ވަރަށް ގިނައިން ތުލުސްދުއަށް 

ވަޑައިގަންނަވާ ހަނދާން ހުރެއެވެ. އެހިސާބުން ފެށިގެން ޙަމީދު ހިތްޕުޅުގައި މާލެ އަތޮޅާމެދު ޚާއްޞަ ގޮތެއް ބަހައްޓަވަމުން 

ގެންދެވިކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން މާލެއަތޮޅުގައި އެދުވަސް ވަރުތިއްބެވި ހަރުބޭފުޅުންނަކީވެސް އެމަނިކުފާނުގެ 

ރަޙްމަތްތެރި ބޭފުޅުންނެވެ. 

1978 ވަނައަހަރު ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަން ފެށުނު ހިސާބުން ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގަވާ އެންމެ 

އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފެށްޓެވި މަސައްކަތްޕުޅުގައިވެސް މާލެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް އިސްކަންދެއްވާ ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ 

ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޢިމާރާތް ކުރި މިސްކިތާ ރަށު އޮފީހާ ކޯޓް އަދި ރަށްވެހިގެ ހިމެނޭ ގޮތުން 

ހުޅުވިގެން ދިޔައީ މާލެ އަތޮޅު ގުޅީގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދިމިނޫނަސް ކިތަންމެ ކަމެއް އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެވިއެވެ. 1978 

ގެ ކުރިން އޮތް ރަށްވެހިކަމުގެ ތަރައްޤީގެ އަނދިރިކަން ރަށްވެހިކަމުގެ ތަރައްޤީގެ ފަތިހަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ އަދި މިފަތިސް 

ދުވާލުގެ އަލިކަމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ރަޙްމަތްތެރިން ގިނަ އެބައެއްގެ ރުހުމާ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަވަހާރަވުމަކީ ޤައުމަށް ލިބުނު ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑުގެއްލުމެކެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ އަލްއުތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ފުރާނަފުޅު ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތުގައި 

ލެހެއްޓެވުމެވެ! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމެވެ! އާމީން

އިބްރާހީމް ރައޫފު، ކ.ތުލުސްދޫ 
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އަލްއުސްތާޛުލް މަރްޙޫމް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތުގެ 

ތެރެއިން ރާއްޖެތެރޭގެ ހިންގުންތެރިކަން
އިސްމާޢީލް ޝަމީމް

ކުދީންނަށް  ހަމައަށް  އަހަރާއި  ވަނަ   2000 ޙަވާލުވެގެން  ތަޢުލީމާ  ވިލުފުށީގެ  ހަމައިން  އަހަރާއި  ވަނަ   1959 އަޅުގަނޑަކީ   

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޚިދުމަތްކުރި މީހެކެވެ. ވިލުފުށީގެ ވެރިކަމުގައި 33 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރި މީހެކެވެ. 1972 ވަނަ 

އަހަރުން ފެށިގެން 2009 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ގިނަ އަހަރުތަކުގައި އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ކަމުގައި އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް ކުރެވުނެވެ. ދިވެހި 

ނާދީގެ ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި އަޅުގަނޑަކީ ދިވެހި ނާދީގެ އަތޮޅު ގޮފީގެ ނާއިބު ރައީސެވެ. އަދި ރަށު ގޮފީގެ ރައީސެވެ.

ޙަމީދެވެ.  ފެއްވެވީ، ސީދާ  ކުލައެއް  ބޭނުން  ކުރަހައި  ކުރެހުމެއް  ހުރިހައި  އަހަރުގައި ރާއްޖެތެރެ  ދައުރުގެ ރަން 30  މައުމޫން   

ޙިކުމަތްތެރި އެހީތެރިންނަކީ، އަތޮޅު އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިންނާއި، ރަށްރަށުގެ ވެރީންނާއި، ކަމުވޮށީންނެވެ. 

ރަށްރަށުގެ ވެރިންނަށް އަންގަވާ ޚާއްޞަ އެނގުންތައް ޙަމީދު އަންގަވަނީ މިނިސްޓްރީން އޭނާ ސޮއިކުރައްވައި ފޮނުއްވާ ސާކިޔުލާއިންނާއި،   

ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައެވެ.

ރަށްރަށުގެ ވެރިންނަށް ޙަމީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ރަށުގެ ވެރީން، މަދުވެގެން މަހަކު 1 ފަހަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ނަސޭހަތްތެރި   

ވާންވާނެ ކަމަށެވެ.

ރަށުގެ ވެރިން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާއި، ރަށުގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ހަފްތާއަކު 1 ފަހަރު ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް   

ކުރެއްވުމަށް ޙަމީދު ވެރިންނަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ.

ވެރިން ރައްޔިތުންނާ ކުރާ ބައްދަލުވުންތަކާއި އަންގާ އެންގުންތަކާއި ދެވޭ ނަސޭހަތާއި، ވެރިން ގޭގެއަށް ކުރާ ޒިޔާރަތުގެ ތަފްސީލު،   

ވަކި ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ފޮތުގައި ލިޔެ ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރުމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ.

މަދުވެގެން އަހަރަކު 3 ފަހަރު ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަނެއެވެ. ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ބައްލަވަނީ ހަމަ އެކަނި އެޓޯލްސް ދާއިރާއެއް ނޫނެވެ.   

އެ ރަށެއްގައިވާ ހުރިހައި ދާއިރާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނަންގަވައެވެ. ރަށުކޯޓާއި، މަދުރަސާއާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒެވެ. 

ޙަމީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެތެރެއަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީމާ، ރާއްޖެތެރެއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މިނިސްޓަރަކާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.   

ކޮންމެ މިނިސްޓަރަކު ވެސް އެ ދާއިރާއެއްގެ ޙާލުބެއްލެވުމަށް ޙަމީދާ ޙަވާލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.
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ޙަމީދުގެ އަތްޕުޅުގައި ޚާއްޞަ ކުޑަ ނޯޓުފޮތެއް އޮވެއެވެ. އެ ފޮތުގައި ލިޔުއްވަނީ، އެޓޯލްސް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާގެ ބައްދަލުވުންތަކުން   

އެއްކުރައްވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އަތުންވެސް މި ފޮތުގައި ލިޔަން ޖެހުނެވެ.

ޙަމީދު ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަރިހުގައި ލިޔުމަށް ވަރަށް ކުޅަދާނަ އަތް ހަލުއި ކާތިބަކު ހުރެއެވެ. އެ މީހަކީ ދައްކާ ވާހަކަ   

ދައްކާ ވަރަށް ލިޔާ މީހެކޭ ޙަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު އެ މީހާ ލިޔަނީ އެޓޯލްސާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަށްރަށުގެ ވެރިންނަށް ޙަމީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މައްސަލައަކީ، ރައްޔިތުން ވެރިންނަށް ބުނާ ކޮންމެ ބަހެކެވެ.  

ޙަމީދު ވެރިންނަށް ވިދާޅުވެފައި އޮންނަނީ، ރަށު އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ 3 މަގެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި   

ކޮންމެ މައްސަލައެއް ސިޓީން ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރު ނުކުރުމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް މައްސަލަ ވެރިންނާ ހަމައަށް ގެންދިޔުން 

ދަތިވީ ވަރަކަށް، ހިތްހަމަނުޖެހޭނެއެވެ. ރައްޔިތުން ވެރިންނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުނު ވަރަކަށް، ރަށުގެ ޢާއްމު މަސްލަޙަތު ގެއްލެން ފަސޭހަވާނެ 

ކަމަށެވެ.

އެއްގޮތަކީ، ވެރިން ރަށުގެ ހުރިހައި ގޭގެއަށް ކުރާ ޒިޔާރަތުގައި، މީހުން ކަތީބަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކައާއި މައްސަލަތައް ކަތީބުގެ   •

ޖީބު ފޮތުގައި ނޯޓުކުރައްވައިގެން، އޮފީހަށް ގޮސް، އަނގަބަހުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޮތުގައި ނޯޓުކޮށް  މައްސަލަ ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ދެވަނަ ގޮތަކީ، މީހުން ރަށު އޮފީހަށް އައިސް އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ “އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ” މި ނަންކިޔާ   •

ފޮތުގައި ލިޔެ އެމީހާ ލައްވާ ސޮއިކުރުމަށް ފަހު، މައްސަލަ ބެލުމެވެ.

ތިންވަނަ ގޮތަކީ، ސިޓީން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމެވެ.  •

ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތުގެ ޒަމާނުގައި ރާއްޖެތެރެ ހިންގީ ސީދާ ސަރުކާރުންނޭ ދަންނަވާހިތް ވެއެވެ. އެ ގޮތަކީ، ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި   

ޤުދުރަތީ ގޮތުން ހިނގާ ކަންތައްތަކާއި، އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ހިނގައިފި ނަމަ، ވަގުތުން ޙަމީދަށް ފޯނުން ދެންނެވުމަށް ފޯނު ނަންބަރެއް 

ކޯޑެއް  ވަކި  ވެރިޔަކަށް  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ  އަތޮޅުވެރިޔަކަށާއި  ކޮންމެ  ފޮނުއްވުމަށް  ޚިދުމަތް ނެތްއިރު މެސެޖު  ފޯނުގެ  އޮވެއެވެ.  ދެއްވާފައި 

ދެއްވާފައި އޮވެއެވެ

.

ރަށެއްގައި ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ، ޙަމީދަށް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން އެހެން ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ނުދިނުމަށް އަންގަވާފައި ވެއެވެ.   

އެހެން ކަމުން ރަށެއްގައި ކަމެއް ހިނގައިފި ނަމަ، ޙަމީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ނިޒާމަކީ، ހިންގުމުގެ ވަރަށް 

ހަރުދަނާ ނިޒާމެކެވެ.

ކޮންމެ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އެ މައްސަލައެއް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހަކަށް   

ލިޔުމަކުން ޖަވާބު ދޭންވާނެ ކަމަށް ވެރިންނަށް ގަދަ އަމުރުކޮށް ލިޔުން ފޮނުވައި އެ ލިޔުމުގައި ވެރިން ލައްވާ ސޮއިކުރުވާފައި ވެއެވެ. މި 

ކަމަކީ އޮފީހާއި ވެރިންގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބު ކަމުގައި އަންގަވާފައި ވެއެވެ.

އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން، ހުށަހެޅުނު ޢަދަދާއި ނިމުނު ޢަދަދާއި ނުނިމި ހުރި ޢަދަދު ޙަމީދަށް އަތޮޅު   

އޮފީސްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަމުން ގެންދެއެވެ.
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އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަން ޙަމީދު ވަރަށް ގަދައަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  

ބަލައި މަސް  ކުރާ މިންވަރު  ލިޔެ، މަސައްކަތް  ފޮތުގައި  ބަލަހައްޓާ  ދުވަހު މަސައްކަތް  ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންނާ   

ނިމުމުން ހުރިހައި މުވައްޒަފުންގެ ރިޕޯޓު ހެދުމަށް އަންގަވާފައި ވެއެވެ. 

ޙަމީދު ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެންމެ މުހިއްމުކޮށް ރަށު އޮފީސްތަކުން ބައްލަވަނީ، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު   

ރެކޯޑާއި ޙާޒިރީއާއި، ފައިސާ ފޮތާއި ޔައުމިއްޔާއެވެ.

ދިވެހި ނާދީގެ ޙަރަކާތްތައް ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ގޮތް ޙަމީދު ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ބައްލަވާ ހައްދަވައެވެ. މަދަރުސާ   

ކުދިންގެ މެދުގައްޔާއި ނާދީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އަދަބީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އަންގަވާފައި ވެއެވެ. މަޒުމޫނު ލިޔުމާއި ވާހަކަ ލިޔުމާއި، 

ބަހުސް ކުރުމާއި ރައިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ބައިތުބާޒީ ކުރުމަށް ވަރަށް ލޯބިކުރައްވައެވެ

.

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ މަސްރަޙު ކިލަނބުވުމުގެ އަޞްލު ސަބަބަކީ ވެރިންނާއި ޤާޟީންގެ ނުގުޅުމުގެ ސަބަބެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެތެރެ   

އެންމެ ޞުލްޙަވެރި އަމާން ދުވަސްތަކެއް ދުށީ، ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އެޓޮލްސް އާއި ޖަސްޓިސް އާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން ރާއްޖެތެރެ ހިންގެވި 

ދުވަސްވަރެވެ.

ދުވަހަކު ނުދެކޭ ފަދަ އަމާން ދުވަސްވަރެކެވެ. ރަށްރަށުގެ ވެރިންނާއި ޤާޒީން، އެކުވެ ސަލާމްކުރާ ތަނެވެ. އެއް ހޮޓަލުގެ އެއް މޭޒުން   

އެކަކުގެ ޚަރަދުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެއް ގަޑިއެއްގައި ސައިބޯން ތިބޭ ތަނެވެ. ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާކުރަން އެއް ހޮޅުއަށީގައި ވެރީންނާއި 

ޤާޒީން ހީނ ސަމާސާ ކުރާން ތިއްބާ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ރީތި މަންޒަރެވެ. ވެރީންގެ ގޭގަޔާއި ޤާޒީންގެ ގޭގައި ދެބައިމީހުން އެއް ސުފުރާގައި 

ގާތްކަމުގެ  ފަރިއްކުޅުވާން ތިބޭ އެކުވެރި މަންޒަރެވެ. ޙަމީދު ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެކަކުގެ ކޮނޑަށް އަނެކަކު އަތްލައިގެން ތިބޭ 

■ ސިފައެވެ. 

އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 2004 ވަަނަ އަހަރު ހައްދުންމަތީ ދަނބިދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން...
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އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދު 

ޢަބްދުލްބާޤިރު އަޙްމަދު، ހަލަވެލި، ބ. އޭދަފުށި

އަހަރުތެރޭގައި  ފަސްދޮޅަހަކަށް  ވޭތިވީ  މަނިކުފާނަކީ  މި 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިޔާލުވެސް ނުކުރެވޭފަދަ އަގުބޮޑު ތަފާތު ގިނަގުނަ 

ފާހަގަ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  ބޭފުޅެކެވެ.  ކުރެއްވި  ޚިދުމަތްތަކެއް 

ކުރެވެންފެށީ އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނާ ބަހައްޓަވާ އޯގާތެރި ހިތްޕުޅުގެ 

ސަބަބުން އުފެދެމުންދިޔަ ގާތްކަމެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا 

ޙަމީދަކީ މަރްޙޫމް އިބްރާހީމް މާފަތްތަކުރުފާނުގެ އަލްމަރްޙޫމުއް ޝައިޚް 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް )މާފަތްގޭ ދޮންސީދީ( ގެ ބޭފުޅެކެވެ. މަންމާފުޅަކީ 

ބޮއިގަސްދޮށުގޭ އަލްމަރުޙޫމާ މޫސާކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ މޫސާ )ކަތްދައިދީ( 

އަޚުލާޤެއްގެ  ރީތި  ހައްދަވާ  ބައްދަލުކުރައްވާ  މީހުންނާއި  އެވެ. 

ވެރިޔެކެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ މުޅި ރާއްޖެ ދެނެވަޑައިންނަވާ އެމީހެއްގެ 

މީހަކާމެދު  އެއްވެސް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  )ޖަދުއެއްކޮށް(  ތާރީޚު 

އެކުވެރިޔެއްކަމުގައި  މީހަކީވެސް  ކޮންމެ  ނުބަހައްޓަވާ  ޒާތީކަމެއް 

ދެކެވަޑައިންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރެއްވީ މަދަރުސަތުލް 

މަޖީދިއްޔާއިންނެވެ. ހިތްޕުޅުއަލި ތޫނުފިލި ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތުގައި އެކި 

ސިފަސިފައިގައި ޙަޔާތްޕުޅު ވޭތިކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ޢަރަބި، އުރުދޫ އަދި 

އިނގިރޭސިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ޤާނޫނާއި، އާދަކާދައާއި 

ދެނެވަޑައިންނަވާ  މޮޅަށް  ކިތަންމެހައިވެސް  “ދިވެހިވައްޓަފާޅި” 

ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މައްޗަންގޮޅި މަދަރުސާއިން ފެއްޓެވި ތަޢުލީމުގެ 

“ދަންމަރު” މަޖީދިއްޔާއާއި އަމީނިއްޔާއަށް ފޯރުކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި 

މިންނެއް މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަދަރުސަތުލް މަޖީދިއްޔާގެ 

މުސްކުޅިދަރިވަރުންގެ ޖަމްއިއްޔާ )މ.ދ.ޖ( އަށް ކުރައްވާ ޚިދުމަތުގައި 

ވުޖޫދަށް  “އަންޖަމަންއަމީނު”  ދެމިހުންނަވާ  ވަރުބަލިފުޅުވުމެއްނެތި 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މަސައްކަތްޕުޅު  ތަފާތު  ކުރެއްވި  ގެންނެވުމުގައި 

ކޮށްދެއްވި  ޚިދުމަތްތަކެއް  އެތަކެއް  ތަފާތު  ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާއި 

ދުރާ  “ވައިމަތި”  މަސްރަޙުގެ  އެކެވެ. ސިޔާސީ  “މުހިއްބުލްވަތަން” 

ކައިރިން ބައްލަވަމުން ގެންދެވި “އާއިލީވެރިކަމުގެ” ހުންގާނާއި ދަންމާނު 

ހިއްޕެވި ސިޔާސީ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. އެފަހަރަކު “އޮޑި” ދުއްވަންވީ 

ދެފަރާތުގެ  މުޙަންނިކެކެވެ.  ހިއްޕެވި  “ހުންގާނު”  މިސްރާބަކަށް 

ޖެހިވަޑައިގަތީ  ހުންނެވުމަށް  ޙަމީދަށްވެސް  ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގައި 

“ހަފޮޅުންބޭރުގައި” ކަމަށް ވިޔަސް ސިޔާސީ ނަވުގެ ނެވިނިޔަމީންގެ 

ތެރޭގައި “ނަގާކިޔާބައިގައި” ހުންނެވިއެވެ. 

ބޭފުޅެކެވެ.  “އަހުލުވެރި”  ދިވެހިބަހުގެ  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا 

ތަފާތު ތަޤުރީރުތައް ދެއްވުމާއި ހުކުރު ޚުޠުބާތަކުގައި ހެޔޮނަސޭހަތް 

ދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ލިޔުންތެރިޔެކެވެ. ޅެންވެރިޔެކެވެ. 

އަދީބެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ވަޑައިންގެން 

ހާލުބައްލަވާ އެވަގުތަކަށް ކޮށްދެއްވެންއޮތް ކޮންމެކަމެއްގައި އަމަލީގޮތުން 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ޙަމީދު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވާން ފެށި ކަމުގައި 

)ގިނަ ބަޔަކު ބުނާނީ( ދިވެހިން ހެދި އަމިއްލަ އެއަރޕޯޓު ހެދުމުގައި 

ދެމިހުންނެވި ޝަޚްޝީ  އެކަމެއްގައި  “ވިދާޅުވިގޮތަކަށް”  ނާޞިރު 

ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަރޕޯޓު ހެއްދެވިއިރާއި އޭގެ ފަހުންވެސް 

ރެޔާއިދުވާލު ޚިދުމަތްކުރެއްވި އާދަޔާ ޚިލާފު މުރާލި ބޭފުޅެކެވެ. 

އޭގެ ކުރިއަށް ބަލާއިރު މުޙައްމަދު ފަރީދުގެ ރަސްކަމުގައި ބޮޑުވަޒީރު 

ކަމުގައިވެސް  “އަމީނުއްސިއްރު”  ކިލެގެފާނުގެ  ފާމުދޭރި  އިބްރާހީމް 

ހުންނެވިއެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ކެބިނެޓްގެ ޚާއްޞަ 

އޮނަރަބްލް  އިޖުމާލީގޮތެއްގައި  ހުންނެވިއެވެ.  ސެކްރެޓަރީއަކަށްވެސް 

މަސައްކަތްކުރައްވާ  ގަޑިއިރު   12 ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގައި  ޙަމީދަކީ 

ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެކެވެ. ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު އަދާއަށް ކުރައްވާ 

ބޭފުޅެކެވެ. ކިތަންމެ ވިއްސާރަޔަސް ނަމާދު އަދާޔަށް ކުރެއްވުމުގައި 

ދެމިހުންނެވި ހީވާގި ބޭފުޅެކެވެ. ކޮންމެ ދައުރެއްގައިވެސް ސަރުކާރަށް 

“ކުޑައިމިސްބަހެއް” ވިދާޅުނުވާ ޤައުމީ ޚާދިމެކެވެ. 

ހަނގުރާމާއިގެ  ހަދުވަހުގެ  މެދުއިރުމަތީގެ  މަނިކުފާނަކީ  އެ 

)މައިގަނޑު( ހުރިހާ ޚަބަރުތަކެއް އައްސަވާ ތަރުޖަމާ ކުރައްވާ ނޫހުގައި 
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ހާމަކޮށްދެއްވި މުރާލި ބޭފުޅެކެވެ. ފުރަމެންދަމުގެ އަރާމުދޫކޮށްލައްވާފައި 

ރޭޑިޔޯ އަޑު އެއްސެވުމުގައި އެތަކެއް ދަމެއްވަންދެން ރޭޑިޔޯ ޚަބަރު 

އެއްސެވުމުގައި އެ މަނިކުފާނު ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވި ބުރަ 

މަސައްކަތްޕުޅަށް ތައުރީފު ނުކުރާނެ އެއްވެސް މީހަކު ހުންނާނެއެކޭ 

ހިޔެއްނުވެއެވެ. 

ބައްލަވައިގަތީ  ކައިވެނި  ކުރިން  އެންމެ  ޙަމީދު  އޮނަރަބްލް 

ބޭފުޅަކު  އަނީސްއާއެވެ.  ފާޠުމަތު  ދޮންމޫސައިދީގެ  މާގަސްދޮށުގޭ 

ލިބިވަޑައެއް ނުގަނެއެވެ. އެއިގެފަހުން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ކުޑަދަހާރާގެ 

ލިބިވަޑައިނުގަނެއެވެ.  ބޭފުޅަކު  ޝަރީފާއާއެވެ.  އިބްރާހީމްދީދީގެ 

އެހެންމެފަހުން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު “ރޭނިގޭ” 

ޢާއިޝަތު މޫސާއާއެވެ. މިކައިވެނިފުޅުން 11 ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގަތެވެ. 

ޙަމީދުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި އަންހެން ބޭފުޅަކު އަވަހާރަވިއެވެ. އެއީ ޕީއެޗްޑީ 

ހައްދަވައިގެން ހުންނެވި ޑރ. ފާތިން ޙަމީދެވެ. ވަރަށް ހިތްޕުޅުހެޔޮ 

ނިޔަނެތި ތަޢުލީމީ ބޭފުޅެކެވެ. ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ 

ޒުވާން  ތަޢުލީމީ  ހުންނެވި  ކިޔަވާވިދާޅުވެގެން  ފުރިހަމަޔަށް  ވެސް 

މީސްމީހުންނާ  ވެސް  ބޭފުޅަކީ  ކޮންމެ  އެއިން  ބޭފުޅެކެވެ.  ޤާބިލު 

ގުޅިގެން  ނުހުންނަ  ބޮޑާކަމެއް  ފަސޭހަ  މަސައްކަތްކުރަން  އެކުގައި 

އުޅެން ފަސޭހަ ބޭފުޅުންނެވެ. ޙަމީދު ދުނިޔޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެ 

މަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވިއެވެ.

އޮގަސްޓު   18 އަވަހާރަވީ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

2015، 13 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ފަސްތާނުވެޑުވީ ގަލޮޅު ސަހަރާގެ 

ޚާއްޞަ ބައިގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ މަހާނަފުޅުގެ ކައިރީގައި 

5 ޛުލްޤަޢިދާ 1436، 20 އޮގަސްޓް 2015 ދުވަހުއެވެ. 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް: 

ޅ. އަތޮޅުވެރިކަން 1958މ.   •

މަހުކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާގެ ވަކީލުކަން 1969  •

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބ. އަތޮޅު މެންބަރުކަން 1974  •

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފ. އަތޮޅު މެންބަރުކަން 1979  •

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްރޮވިންޝަލް އެފެއަރޒްގެ ނައިބުކަން،   •

ބަސްކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަން 29 ޖެނުއަރީ 1979

މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްރޮވިންޝަލް އެފެއާޒްކަން 19 މާޗް   •

1980

ކަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އެޓޯލްސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ   •

10 ނޮވެންބަރު 1982

ފެބުރުއަރީ   14 ކަން  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ   •

1988

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކަލްޗަރ އެފެއާޒްކަން 22   •

ފެބުރުވަރީ 1990

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންކަން 30 މޭ 1990  •

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން 11 ނޮވެންބަރު 1993  •

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޓޯލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކަން 6   •

ނޮވެންބަރު 1996

އަދި މިނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު މަގާމުތައް އަދާކުރެއްވިއެވެ.■

އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ މަހާނަފުޅު
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އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ 

ރާއްޖެތެރެއާ ބެހޭ އެންމެ ޤާބިލު ވަޒީރު
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް )ނެއްލައިދޫ(، އާސާމު، ހދ. ހަނިމާދޫ

ގޮތްގޮތުން  ގިނަ  ތަފާތު  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

ޢާއިލީ  އުސްތާޛެކެވެ.  އަޅުގަނޑުގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އަޅުގަނޑަށް 

އެގާތްކަމާއި  އިރުޝާދުދެއްވާ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ރަޙުމަތްތެރިކަން 

އެމަނިކުފާނުގެ  ވަފާތެރިއެކެވެ.  ދެމެހެއްޓެވި  ރަޙުމަތްތެރިކަން 

ވަރަށް  މެދު  މުވައްޒަފުންނާއި  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  އަރިހުގައި 

ހިތްވަރުދެއްވާ،  ވަޒަންކުރައްވާ  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  ބައްލަވާ  ގާތުން 

ކަންތަކާއި،  ކުރަންވީ  ރަނގަޅު  ކަންތަކާއި،  ގޯސްކޮށްކުރެވޭ 

ރަނގަޅު ކުރަންވީގޮތް ވިދާޅުވެދެއްވާ އިރުޝާދުދެއްވާ ހިންގުންތެރި 

މައްސަލަތައް  އިޖުތިމާޢީ  ޖެހޭ  ރަށްރަށުގައި  ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ. 

އިސްކަން  ބެއްލެވުމަށް  މަޞްލަޙަތަށް  ތަނުގެ  ޙައްލުކުރެއްވުމަށް 

ދެއްވަވާ ޙިކުމަތު ޢަމަލީގެ ނަމޫނާ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. ދުވަހަކުވެސް 

ހިނިތުންވުމުގެ މޫނުފުޅަކާއި އެކުގައި ނޫނީ ކިތަންމެ ދެރަ މީހަކަސް 

ކަމާއެކު  މަޑުމައިތިރި  ބައްދަލުނުކުރައްވާ  ވިޔަސް  މީހަކަށް  މޮޅު 

ނަމޫނާ  އަދަބިއްޔާތައް  ދިވެހި  ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ  ބަހުން  ރިވެތި 

ފުންނާބު  ރޮނގުން  ލިޔުންތެރިކަމުގެ  ޅެންވެރިކަމާއި،  ބޭފުޅެކެވެ. 

އުސް އަދީބެކެވެ. ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަންނުގައި 

އަރާ ހުރި ބަލާޣާތްތެރި ރިހި ދުލެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އިޙްސާންތެރިކަމާއި 

އޯގާވެރިކަމާއި ހަމްދަރުދީވުމުގައި ދެވަނައެއް ނެތް މިސާލެކެވެ.

މިދެންނެވި މަދު ނަމަވެސް މާތް ސިފަތަކަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ 

ކަމާމެދު  ސަބަބު  ޙަޔާތަކަށްވުމުގެ  ކާމިޔާބު  އެހާ  ޙަޔާތަކީ  ޤައުމީ 

އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ދެބަސްނުވާނެކަމީ ޙަޤީޤަތެކެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރި  ސަބަބުން  އުދާސްތަކުގެ  ތަފާތު  ހިތުގެ 

ވެޑައިގެންފައިވާ އެކިއެކި ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން 

ކިތަންމެ ދަތި ވަގުތެއްގައިވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވާ 

އެމީހެއްގެ ޝަކުވާ ނުވަތަ ވޭނީ އުދާސްތަކާއި ޝުޢޫރުތަކުގެ އަޑު 

އެއްސެވުމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ހަމްދަރުދީގެ ކަރުނަފޮދު އެމަނިކުފާނު 

ހާލު  އެބޭފުޅެއްގެ  ފެނި  ޖެހޭތަން  ބޫޓުކޮޅަށް  އޮހިގެން  ލޯފުޅުން 

އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން. . .

އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ރަށަކަށް ފައިބާވަޑައިގަންނަވަނީ. . .
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ބަޔާންކުރުން ހުއްޓާލެއްވި ކަމަށް އަތޮޅުވެރިންގެ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅަކު 

އަޅުގަނޑަށް ވިދާޅުވެދެއްވާފައިވުމުން އެނގިގެންދިޔައީ، ހިތްތިރިކަމާއި 

ހަމްދަރުދީގެ މާތްސިފައަކީ އެމަނިކުފާނު ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި 

ތާއީދު މިލްކުކުރެއްވި މުހިންމު އެއް ސިފަކަމުގައެވެ.

ބަހުގެ  ބޭނުންކުރައްވައިގެން  އުސޫލު  ހަމަތަކާއި  ދިވެހިބަހުގެ 

އެމަނިކުފާނުގެ  އެއީ  ދެއްކެވުން  ވާހަކަފުޅު  ކަމާއެކު  ބަލާޣާތްތެރި 

ޢިލްމީ އަދަބިއްޔާތު އިތުރަށް ހާމަވެގެންދާ ޙަޤީޤަތެކެވެ.

ހައްލުކުރެއްވުމުގައި  މައްސަލަތައް  މައިދާނުގައި  ސިޔާސީ 

ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ދެއްވާކަމީ  އިސްކަން  މަޞްލަޙަތަށް  ޖަމާޢަތުގެ 

ގާތުން ދެކި ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ  މަކުނުދޫ  ހދ.  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   20 އާދެ! 

ކަރަންޓު  ދަތިވެގެން،  ވެރިންނަށް  ރަށުގެ  ހިންގުން  އިންޖީނުގެ 

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ގިނަ ބަޔަކު ތިބުމުން، ލިބޭ ފައިސާއިން 

މަކުނުދޫ  އަތޮޅުވެރިންނަށް  ހދ.  ނެތިގެން  ހިންގެން  އިންޖީނުގެ 

އޮފީހުން އެދިވަޑައިގަތުމުން އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަކުނުދުއަށް 

ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ. އަޅުގަނޑު ގޮސް މަސައްކަތް 

ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އެފައިސާ ރަށު އޮފީހަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް 

މަސްލަހަތްތެރި ކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށެވެ. 

ލިބިފައިވާކަމުގެ  ރުފިޔާ  ހާސް  ވިއްސަކަށް  ތެރޭގައި  ހަފްތާގެ  ދެ 

މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރ )ޙަމީދަށް( ލިބިވަޑައިގެންނެވުމުން ވިދާޅުވި 

މިނިސްޓްރީގެ  ވިދާޅުވީ،  ގާތު  އަޅުގަނޑު  އަތޮޅުވެރިން  ކަމަށް 

ތަޙުޤީޤު ޓީމު ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެދަތުރު ކެންސަލްކޮށް 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އެގެންދާ ގޮތުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަދަބެއް ނުލިބި 

އެކަން ހައްލުވާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ދެން 

މަޑުކުރާގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމަށް އަތޮޅުވެރިން 

ވިދާޅުވެ އަޅުގަނޑު ބެހެއްޓެވިއެވެ. 180 ވަރަކަށް ފަރާތް ޝާމިލްވާ 

ދުވަހުގެ  މަސް   3 ފައިސާ  އަދަދެއްގެ  ބޮޑު  ވުރެން  ލައްކައަކަށް 

ގެންނަވާ،  ވިސްނުންފުޅަށް  ކަމަށް  ހަމަޖެހިގެންދާނެ  ލިބި  ތެރޭގައި 

ރައްކާތެރިކަމަށް  ސަލާމަތާއި  ފަރުދީ  ސިޔާސަތަކީ  ގެންގުޅުއްވި 

އެމަނިކުފާނު  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ދެއްވައިގެން  އިސްކަން 

ގެންގުޅުއްވި ސިޔާސަތުގެ ސާބިތު ހެއްކެކެވެ.

ޕްލޭން  ރޭވިފައިވާ  ހިންގުމުގައި  މަޝްރޫޢުތައް  ތަރައްޤީގެ 

)ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް(  ގޮތަކަށް ވެރިއަކަށް ކަން  ތަފާތު  އާއި 

ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން ބައްލަވާ ހުރި ނުރަނގަޅު ކަންތައް ފާހަގަކުރައްވާ 

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންތަކުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކޮށްގެން 

އެ  ހިތްވަރުދެއްވާ  ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ގެނެސްދެއްވާ  ޙައްލު  މުވައްޒަފުންގެ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމަށް 

ހައްދަވައެވެ.

ފަރާތްތަކުން  ޢާއްމު  ދޭތެރޭގައި  ވެރިންނާ  ރަށްރަށުގެ 

ހުށަހަޅުއްވާ ޝަކުވާތައް ދުރުން ގާތަށް ބައްލަވާ ޙަޤީޤަތް ހޯއްދަވާ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދޮގު ސާބިތުވުމުން އެފަދަ ދޮގު ޝަކުވާ 

އިދިކޮޅަށް  މީގެ  އަދި  ނަސޭހަތްދެއްވައެވެ.  އެފަރާތަށް  ނުކުރުމަށް 

ކަމަށް  ކޮށްފައިވާ  ގޯސްކޮށް  ކަމެއް  ފަރާތުން  ވެރިއެއްގެ  ރަށެއްގެ 

ޙާޟިރުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  މިނުން  ކުޑަބޮޑު  ކަމުގެ  ސާބިތުވުމުން، 

ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެފަދަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރައްވައި 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރައްވައެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތައް ނިންމަވަނީ، ކަމާއި 

ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ 

ޙާޒިރުގައި ނިންމޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަގައި އެ މީހުންގެ ޙާޒިރުގައެވެ. 

ނިންމެވުމަށްފަހު  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ބޭފުޅުންގެ  ކަމާބެހޭ  ނުވަތަ 

ލިޔުމުންނެވެ. މިފަދަ ނިންމެވުންތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ 

އެމަނިކުފާނުގެ  ފަރާތްތަކަށް  މަތީ  ސަބަބުން  ހިތްހަމަނުޖެހުމެއްގެ 

އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުފުޅުތައް ފެށްޓެވިއިރު. . .!
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ޝަކުވާއެއް ގޮސްފައިވިޔަސް ވާނީ ވަރަށް މަދުން ކަމަށް ދެކެމެވެ. 

މިގޮތަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، އެމަނިކުފާނާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ 

ޝަކުވާގެ އަޑުތައް، ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެތެރޭގައި މީހުންގެ ފަރާތުން 

އިވިފައިނުވާތީއެވެ. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ 

ސިޔާސީގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބަދުނާމުތަކެއް 

ރައްދުކުރައްވައި، އިލްޒާމްތަކެއް އެޅުއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ 

ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ދެންނެވެން ނެތް ވާހަކައެވެ. 

އެކަންކަމުގެ އަސްލު ޙަޤީޤަތް މުޖުތަމަޢު ހާމަކުރެވެން ނެތް ސަބަބުން 

ދެންނެވުން...!

މިޒާޖާ  ހިންގުންތެރި،  ޙަމީދަކީ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

ޚިޔާލާއި ފިކުރު ތަފާތު ގިނަ ބައެއް އެއް ފިކުރަކަށް ގެންނަވައިގެން 

1979 އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދިގު ދަތުރުގައި ރާއްޖޭގެ 

ޞުލްޙަ މަޞްލަޙަތު ޤާއިމުކުރެއްވި ކާމިޔާބު ސިޔާސީ ލީޑަރެކެވެ. 

މި ކާމިޔާބުގެ ޙަޤީޤީ ސިއްރަކީ، ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިލްމާ ޙިލްމެވެ. 

ރިވެތި އަޚްލާޤާ، މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެވެ. ޢިލްމީ ބަސްމޮށުންތެރިކަމާއި، 

ހަމްދަރުދީގެ މާތް ސިފަތަކެވެ. ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވުމަށްފަހު، އެމަނިކުފާގެ 

އަސަރު މިދިވެހި ޤައުމުން ކެނޑި ނުދާނޭ ގޮތަށް هللا އިންސާނާއާ 

ކުރައްވާފައިވާ  ދެމެހެއްޓުމުގައި  ނައުޢު  އިންސާނީ  މަތިކުރެއްވި 

އަގުހުރި މަސައްކަތުން ތައްޔާރުކުރެއްވި ހެޔޮލަފާ ޢިލްމީ ޢާއިލާއެވެ. 

ޢާއިލާ ބިނާކުރެއްމުގައި އެޅުއްވި ހަރުދަނާ ބިންގަލެވެ. އާދެ! هللا 

އަށްޓަކައި ޚިޔާރުކުރެއްވި ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ޚިޔާރުކުރެއްވި އެއީ 

މިސާލެކެވެ.  ފަދަ  ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ  ޢިބުރަތް  މުޖުތަމަޢު  ދިވެހި 

މޫސާ  ޢާއިޝަތު  ކަލޭފާނު،  މޫސާ  ނައިފަރު  ފާދިއްޕޮޅު  އާދެ! 

ލިބިވަޑައިގެންނެވި  ޙަމީދަށް  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  ކަލޭފާނާއި، 

ވާޖިބު  ފުރިހަމަ  ބައްޕައެއްގެ  މަންމައާއި  ދިވެހި  ބޭފުޅުންނަކީ   12

އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އަދާކުރައްވާ ތަރުބިއްޔަތާއި، ތަޢުލީމުދެއްވާ 

މުޅި  މަތިވެރިކަން  މާތްކަމާއި  އެމަނިކުފާނުގެ  ދޫކުރެއްވުން  ދުނިޔެ 

ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ އަގުހުރި ޚިދުމަތެއް ކަމާމެދު ޝައްކެއް 

ނެތެވެ. މާތް هللا އެ ދެ ކަނބަލުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް 

މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. ޢާއިލާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ބައްޕާފުޅު ދިވެހި 

ޤައުމަށް ދެއްކެވި ފަދަ ރިވެތި ނަމޫނާ ޝަޚުޞިއްޔަތެއް ދެއްކެވުމަށް 

ތާއަބަދު  ދުޢާ  ހެޔޮ  މަންމާފުޅަށް  ބައްޕާފުޅާއި  މަގުފަހިކުރައްވައި 

އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުންވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަނޑުގެ 

ފާޅުކުރި  އަލީގައި  ތަޖުރިބާގެ  ދެކި  ގާތުން  ވަރަށް  މިޝުޢޫރުތަކަކީ 

ޝުޢޫރުތަކެކެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ޙަމީދު ހދ. އަށް ވަޑައިގަންނަވައި، 

އަތޮޅުގައި އުޅުއްވާއިރު، އަރިހުގައި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފަތިސް ނަމާދާއި 

ޢިޝާ ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަރިހުގައި ދިއުމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ 

އަރިހުގައި މިސްކިތަށް ހިނގުމުގެ ޝަރަފު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަކަށްވުމުގެ 

ނަސީބު ލިބިފައިވާ މީހަކީމެވެ. ޙަމީދުގެ އިޚްލާޞްތެރި އިރުޝާދުގެ 

ދަށުން އަތޮޅުގައި އަޅުގަނޑު އުފަން ރަށުގައި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް 

އިތުރުކުރުމުގު ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކާމިނީގޭ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ސީދީއާ، 

ނައިފަރު މޫސާ ކަލޭފާނުގެ ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ހދ. 

ނެއްލައިދޫ )ކަތީބު އިބްރާހީމް( ނައިފަރުގައި އާއްމުވެފައިވާ ނެއްލައިދޫ 

އިބްރާހީމްގެ ދަރިއަކަށްވުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ މަތިވެރި ފަޚުރެކެވެ.

ހެޔޮ  ދެކަނބަލުންނަށް  ޙަމީދުގެ  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު 

މީނާޒުގެ  ދެއްވާށިއެވެ.  ކެތްތެރިކަން  ޢާއިލާއަށް  ރަޙުމަތްލައްވާ 

ކަމުގައި  ޚިދުމަތްތެރިއެއް  ޤައުމީ  ބޭފުޅަކީ  ކޮންމެ  ގުލްޝަނުގެ 

ލައްވާށިއެވެ. ■

އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ރަށެއްގެ އާންމު ރައްތިެތއްގެ އަޑު އައްސަވަނީ.

އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން.
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ޢަބްދުهللا ޙަމީދު - ޙަޔާތްޕުޅާއި ޚިދުމަތް 

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދްވީ، މ. މޫންޑްރޮޕްސް

ހ.މީނާޒު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ބައިޤަރުނަށްވުރެ ދިގު 

މުއްދަތެއްގައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެކި ފެންވަރުގެ 

އެކި ވަޒީފާތަކުގައެވެ. 

ސަރުކާރަށް  ކިޔަވާވިދާޅުވުމަށްފަހު  ސަނިއްޔާގައި  މަދަރުސަތުއް 

އެއީ  ގައެވެ.   28 މަހު  މޭ  ގެ  އަހަރު  ވަނަ   1952 ވެދެވަޑައިގަތީ 

ވަޔަރުލެސް އޮފީހުގެ ކާތިބުކަމުގެ ވަޒީފާއެވެ. އެއީ މުޙައްމަދު އަމީން 

ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ދެން ވަޑައިގަތީ ވަޒީފާގެ 

ގޮތުން ކުރިއަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން 

އިސްތިއުނާފު  މެންބަރުކަމާއި  ބަސްކޮމެޓީގެ  އަތޮޅުވެރިކަމާއި  ފެށިގެން 

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވިއެވެ. އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި 

ސެކްރެޓަރީކަން  މަޖިލީހުގެ  ވަޒީރުންގެ  ރައީސްކަމުގައި  ކިލެގެފާނުގެ 

ކުރެއްވިއެވެ. ނާޞިރުގެ ވެރިކަން ނިމުނުއިރު ހުންނެވީ ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓު 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓުގެ ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ.

ދިވެހިބަހާއި  ފެށީ  ދެކެން  ގާތުން  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا  އަޅުގަނޑު 

ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް އަޅުގަނޑު ވަން ހިސާބުންނެވެ. 

އޭރު އެ މަރުކަޒުގެ ރައީސްއަކީ އފ. އައްބާސް އިބްރާހީމެވެ. ނަމަވެސް 

އޭރުވެސް އެމަރުކަޒުން ނެރޭ މަޖައްލާ ފަތްތޫރައިގެ މުޙައްރިރަކީ ޙަމީދެވެ. 

އަޅުގަނޑަކީ ފަތްތޫރައިގެ ސެކްރެޓަރީ ކަމަށް ވާތީ ޙަމީދުގެ ރިޔާސަތުގެ 

ދަށުގައި ބޭއްވޭ ފަތްތޫރައިގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަޅުގަނޑު ބައިވެރިވާން 

ޖެހެއެވެ.

ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ މަޒުމޫނުތައް 

-މަދުން ނަމަވެސް- ނާރެސް މަޖައްލާއާއި އަމާޒު މަޖައްލާއާއި ހަވީރު 

ނޫހުން ފެނެއެވެ. ޙަމީދަކީ މާކުރިން ނިކުތް ވިޔަފާރި މިއަދުގައި ބޭރުގެ 

ޚަބަރުތައް ލިޔުއްވި އެ ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރެކެވެ. ޙަމީދަކީ ލުއި ރީތި ނަޘްރެއް 

ބުނާ السهل املمتنع   ބަހުން  ޢަރަބި  ލިޔުންތެރިއެކެވެ.  ބޭނުންކުރެއްވި 

ނަޘްރުގެ މިސާލު ނަޘްރެކެވެ. 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ޢަރަބި ބަހާއި އުރުދޫ ބަސް ދެނެވަޑައިގަނެއެވެ. 

ޢަރަބި އެކި ނޫސް ވިދާޅުވެ އެއިން މަޒުމޫނު ހައްދަވައެވެ. މިޞުރުގެ 

މަޝްހޫރު މަޖައްލާ "އުކްތޫބަރު" އާއި "އަލް މުޞައްވިރު" އަކީ ފަހަކަށް 

އައިސް ޙަމީދު ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ދެ މަޖައްލާއެވެ. 

ޙަމީދުގެ ޢަރަބި ބަހުގެ ފުރަތަމަ އެދުރަކީ އޭނާގެ ބައްޕަ އައްޝައިޚު 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިބްރާހީމް )މާފަތްގޭ ދޮންސީދި( އެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްުސީދީ 

އަކީ ޢަރަބި ބަހާއި އުރުދޫ ބަސް ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އައްޝައިޚުލް އުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ ގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ 

ދުވަސްވަރު އެ މަނިކުފާނު މ.ކުއްޅަވައްގޭގައި ހިންގެވި ދީނީ ކުލާހުން 

ވެސް ޢަރަބި ބަހާއި ދީނުގެ ޢިލްމު ޙަމީދު އުނގެނި ވަޑައިގަތެވެ. އަދި 

އަޅުގަނޑު އަހައިފައިވާ ގޮތުގައި އައްނަބީލު އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ ގެ 

އަރިހުންވެސް ޙަމީދު ޢަރަބި ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ. އިބްރާހީމް ފަރީދު 

ދީދީ އަކީ މިޞުރުގެ އިސްކޫލަކުން ކިޔަވާވިދާޅުވި ޢަރަބި ބަސް މޮޅަށް 

ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އުރުދޫ ބަސް ޙަމީދު ދަސްފުޅު ކުރެއްވީ އެބަހުގެ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު 

އުސްތާޛު މއ.މާގަސްދޮށުގޭ ޙަސަން މޫސާ ދީދީގެ އަރިހުންނެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދަކީ 1951 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ޤާނޫނީ  ނެންގެވި  ސަނަދު"  "ވަކީލުންގެ  އައި  ދެމުން  ރާއްޖޭގައި 

 10 ނެންގެވި  ސަނަދު  މި  ޙަމީދަކީ  ބޭފުޅެކެވެ.  އެއް  ވަކީލުންކުރެ 

ވަނަ ވަކީލެވެ. މި ސަނަދު ނެންގެވި ތާރީޚު ހޯދަން އުޅެ އެކަން ވަނީ 

ނުވެފައެވެ. ވިޔަފާރި މިއަދު ނޫސް ބަލައި ހޯދި ހޯދުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

ލަފާ ކުރެވެނީ ސަނަދު ނެންގެވީ 1961 ވަނަ އަހަރު މާރިޗު 25 ގެ 

ފަހުން ހަމަ އެ އަހަރުގެ ޖުލައި 29 އާ ދެމެދުގައި ކަމަށެވެ. 

ޢަބްދުهللا ޙަމީދު އުފަންވެވަޑައިގަތީ 1936 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު 

ފަހުން  މިއީ  މާފަތްގޭގައެވެ.  މައްޗަންގޯޅީ  ދުވަހު  ވަނަ   31 މަހުގެ 

ކާމިނީގެއެވެ. ޙަމީދުގެ ބައްޕައަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ބަބުރު 
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އަލިމަނިކުގެ  ކަޅު  މުޙައްމަދު(ގެ  ކަލޭގެފާނު)ޙަބަޝްކަރައިގެ  ނައިބު 

ގެ  މަނިކު(  ދޮންތުއްތު)އިބްރާހީމް  މަނިކު(ގެ  ދޮންމަނިކު)ޢުމަރު 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ސީދީ)މާފަތްގޭ ދޮން ސީދީ( އެވެ. މި ދޮންތުއްތު އަކީ 

ފަހުން އިބްރާހީމް މާފަތް ތަކުރުފާނެވެ. މީނާއަށް މާފަތްކަމަށް ކޮލިލީ 

1923 ސެޕްޓެންބަރު 21 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އިބްރާހީމް  ސާލިމަކީ  ބައްޕަ  ކަލޭގެފާނުގެ  ނައިބު  ބަބުރު  މި 

ރަސްގެފާނު ގެންގުޅުއްވި އެފްރިކާގެ ޒަންޖިބާރު)ޒެންޒިބާރު(ގެ އަޅެއްކަމަށް 

ބުނެވެއެވެ.)ދިވެހިތާރީޚު 259،258( 

ޙަސަން ނޫރައްދީނ1ު ގެ  ރަސްކަމުގައި ހުންނެވި ފަނޑިޔާރު މޫސާ 

އޭރު  ތެރޭގައި  ބަދަލުގެ  ގެންނެވި  ރަދުން  ނިޔައުވުމުން  ނަޖުމުއްދީނު 

ފަނޑިޔާރުގޭ ކުޑަ ނައިބަކަށް ހުންނެވި މި ބަބުރު ނައިބު ކަލޭގެފާނަށް 

ކުރެއްވުން  "ނިޔާ ޝަރީޢަތް  ދެއްވައި  ނައިބުކަން"  ބޮޑު  "ބަންޑާރާ 

ކަމުގައި  ބޭކަލަކު  އެއް  ތެރެއިން  ބޭކަލުންގެ  ދެ  ޙަވާލުކުރެއްވި" 

ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހިޖުރައިން 1209 )މީލާދީން 

1794( ވަނަ އަހަރު ގައެވެ. )ތާރީޚު އިސްލާމި ދީބާ މަޙަލް ޞ.112( 

)ހިޖުރައިން  އަހަރު  ވަނަ   8 ރަސްކަމުން  ބަންޑާރައިންގެ  މުސްކުޅި 

1258 ވަނަ އަހަރު، މީލާދީން 1842 ވަނަ އަހަރު( މިޞުރުގެ ޖާމިޢުލް 

އަޒުހަރަށް ކިޔަވަން ފޮނުއްވި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ މި ބަބުރު 

ނާއިބުކަލޭގެފާނުގެ އަޙްމަދު މަނިކެވެ. )ދިވެހި ތާރީޚު، ޞ.366،365(

ބަބުރު ނައިބު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކޮޅަކީ ފެތުރިފައިވާ ބޮޑު ޢާއިލާއެކެވެ. 

މި ދަރިކޮޅުގެ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ.

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ސީދީ، ސީދީއަކަށްވީ އޭނަގެ މަންމައަކީ ގަލޮޅު 

ސީދީގެ ސިއްތިކަމަށް ވީމައެވެ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ 

އަދި  ދޮންސިއްތިއެވެ.  މާފަތްގޭ  އެއީ  ހުންނެވިއެވެ.  ބޭފުޅަކު  އެހެން 

ހުންނެވިއެވެ.  ބޭފުޅަކުވެސް  ބަފާ  ވަކި  އެއްބަނޑު  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި 

އެއީ މީރުބަހުރު ސީދީއެވެ.

ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ މަންމައަކީ އިބްރާހީމް މުޒުހިރުއްދީނު ރަދުންގެ 

ކޮނޑޭ  މަނިކުފާނުގެ  މޫސާ  ކޮނޑޭ  މަނިކުފާނުގެ  މުޙައްމަދު  ކޮނޑޭ 

ޢަލި މަނިކުފާނުގެ ކޮނޑޭ ޢާއިޝާ ދީދީގެ ވިލިނގިލީ ދޮންމަނިކުފާނުގެ 

ވިލިނގިލީ މަރިޔަމް ދީދީއާ، މާލޭ ބޮއިގަސްދޮށުގޭ މޫސާ ކަލޭފާނު ކައިވެނި 

ބައްލަވައިގެން ލިބިލެއްވި ކަތްދާދީދީ )ޚަދީޖާ ދީދީ( އެވެ. މިކަތްދާ ދީދީއާ 

އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އަދި ދެ އަންހެން ބޭފުޅުން ތިއްބެވިއެވެ.

މަތީގައި އެވަނީ ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ދަރިކޮޅާ ބެހޭގޮތުން ގދ.ތިނަދޫ 

އފ. ޢަބްދުهللا ޙިލްމީ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތަށެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކޮޅާ 

ގޮތުގައި،  ލިޔުއްވާފައިވާ  ލުޠުފީ  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ބެހޭގޮތުން 

"ޢާއިޝާ ދީދީ" އެއް ނެތެވެ.

އެއީ  ބޭފުޅުންނެވެ.  ދެ  ތިއްބެވީ  އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު  ޙަމީދާ 

މުއުމިނާ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި  މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު  ރައީސް  ކުރީގެ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. ޙަމީދަކީ މި ތިން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ތަރުތީބުން 

ޢަބްދުهللا ޔާމީނަކީ  މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އފ.  ދެވަނައެވެ. 

ޙަމީދާ އެއްބަފާ ވަކި ބަނޑު ބޭފުޅެކެވެ. ޙަމީދުގެ ކޮއްކޮއެވެ. 

ފުރަތަމަ  ކައިވެންޏެވެ.  ތިން  ކުރެއްވީ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا 

މޫސާ  މޫސާދީދީ)ދޮން  ޙަސަން  އފ.  މާގަސްދޮށުގޭ  އަނބިކަނބަލަކީ 

ދީދީ ގެ ޙަސަން ދީދީ( ގެ ދަރިކަނބަލުން އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަނީސް 

އެވެ. ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައެއް ނުގަނެއެވެ. ދެވަނަ އަނބިކަނބަލަކީ މއ.ކުޑަ 

ދަހަރާގޭ އފ. އިބްރާހީމް ދީދީގެ ޝަރީފާއެވެ. މިއީ ދުރުން ޙަމީދުމެންނާއި 

ތިމާގެ ބޭފުޅެކެވެ. ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައެއް ނުގަނެއެވެ. ތިން ވަނަ އަދި އެންމެ 

ފަހުގެ އަނބިކަނބަލަކީ ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު އަލިކޮބެއި ގޯތި މޫސާ ކޮއިގެ 

ޢައިޝާފުޅު)ޢައިޝަތު މޫސާ( އެވެ. މި ކައިވެނިފުޅު ވީ ޙަމީދު ފާދިއްޕޮޅު 

އަތޮޅުވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ނައިފަރުގައެވެ. ޙަމީދު އަވަހާރަވުމުގެ 

ކުރިން އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އަވަހާރަވީ  2013 ޖުލައި 

1 ގައެވެ. މި ބަނޑުން ޙަމީދަށް 12 ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގަތެވެ. އެއީ ހަ 

ދަރިކަލުންނާއި ހަ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. ޙަމީދުގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ދެ 

ދަރިކަނބަލުން ވަނީ ޕީއެޗް.ޑީ.ގެ ފާސް ނަންގަވާފައެވެ. ދެ ދަރިކަލަކީ 

ބޭރުން ކިޔަވާވިދާޅުވި ދެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ. އެއް ދަރިކަލަކީ އެރޮނގުން 

ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެން ހުންނެވި ފޮޓޯގިރާފަރެކެވެ.

ޢަބްދުهللا ޙަމީދަށް ވަނީ ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން 

ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.  އިނާމު  އަހަރު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ  ވަނަ   1991

ދިވެހިބަހުން  ދާއިރާއިން  ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  ދިވެހިއަދަބިއްޔާތައް  އަދި 

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ރޮނގުން 2000 ވަނަ އަހަރު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު 

ލިބިވަޑަގެންފައެވެ. އަދި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރިގެން 

"ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން" 1993 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގަތެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   2008 ޢިއްޒަތުގެވެރިކަން  ޢިއްޒުއްދީނުގެ  ނިޝާން 

ލިބިވަޑައިގަތެވެ. 
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ޤައުމީ  ކުރާ  ޚިދުމަތް  ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާއި  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا 

ގޮފިތައް  ނާދީ"ގެ  "ދިވެހި  އިރު  ހުންނެވި  ރައީސަކަށް  މަރުކަޒުގެ 

އަތޮޅުތެރޭގައި އުފެއްދެވިއެވެ. އަދި ނާދީގެ ފަރާތުން "ހުވަނދު" ކިޔާ 

ފޮނުވައިގެން  އަތޮޅުތަކަށް  ފަތްތޫރަ  އަދި  ނެރުއްވިއެވެ.  މަޖައްލާއެއް 

އަތޮޅުތަކުގައި ފަތްތޫރަ ވިއްކޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވިއެވެ.

ނިމެނިކޮށް  ވެރިކަން  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ  މައުމޫނު  އަލްއުސްތާޛު 

އޭރު ކެބިނެޓުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން "ސީނިއަރ މިނިސްޓަރ" 

ގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން 2008 އެޕްރީލް 17 އިން 

2008 ނޮވެންބަރު 10 އަށް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު ހުންނެވީ މި މަޤާމުގައެވެ. 

ދެން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީއެވެ.

ހިތްޕުޅުގެ  ދުވަސްގަނޑަކު  އަވަހާރަވީ  ޙަމީދު  ޢަބްދުهللا 

ބެންގަލޫރުގެ  އިންޑިޔާގެ  އުޅުއްވުމަށްފަހު  އާލާސްކަންފުޅެއްގައި 

ހޯއްދެވުމަށް  ފަރުވާ  އާލާސްކަންފުޅަށް  ހިތްޕުޅުގެ  ހަސްފަތާލެއްގައެވެ. 

އިތުރު  އޮންނެވުމަށްފަހު  ގައި  އައި.ސީ.ޔޫ.  ހަސްފަތާލުގެ  އޭ.ޑީ.ކޭ 

ފަރުވާއަށް އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރަށް ގެންދެވީ 2015 ޖުލައި 15 ވަނަ 

ދުވަހުއެވެ. އަވަހާރަވީ 2015 އޯގަސްޓު 18 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މާލެ 

ގަޑިން ހަތަރެއް ޖަހަނިކޮށެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 1436 ޛުލްޤަޢިދާ މަހުން 

3 ވަނަ ދުވަހެވެ. 

ކަށް ހަށިކޮޅު މާލެ ގެނައީ އޯގަސްޓު މަހުން 20 ވީ ބުރާސްފަތި 

ހަށިކޮޅު  ބޯޓުން  ބޯޓަކުންނެވެ.  މަތިންދާ  އިންޑިޔާގެ  މެންދުރު  ދުވަހު 

ކުރީގެ  އިޙްތިރާމުގައި  ޙަމީދުގެ  އޭރު  ޢިއްޒަތުގައެވެ.  ރަސްމީ  ބޭލީ 

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫންޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި 

ޢިއްޒަތްތެރީން ތިއްބެވިއެވެ. މާލޭ ޢިއްޒުއްދީނު ފާލަމަށް)ބޮޑު ފާލަން( 

ލާންޗު ކައިރިކުރިއިރު އެތާނގައި ޙަމީދުގެ ކޮއްކޮ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އފ. ޢަބްދުهللا ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ސިފައިން ތިއްބެވެ. 

ކަށުކަމާކެމީގެ އެންމެހައި ކަންތައް ހިންގެވީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ 

ބެހޭ ވުޒާރާއިންނެވެ. މޫނުފުޅު ދެއްކުން އޮތީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި 

އެދުވަހު )އޯގަސްޓު 20 ވީ ބުރާފަސްތި( މެންދުރުން އަނބުރައި ދޭއް 

ޖެހީއްސުރެ އެ ރޭ ހަތެއް ޖަހަންދެނެވެ. ކަށު ނަމާދު އޮތީ އެރޭ އިޝާ 

ނަމާދުގެ ފަހުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މިސްކިތުގައެވެ. އިމާމުވެ ކަށުނަމާދު 

ކުރެއްވީ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. ފަސްދާނުލީ ރަސްމީ 

ޢިއްޒަތުގައި ރަސްމީ ގަބުރުސްތާނު ގަލޮޅު ސަހަރާގައެވެ. ހަތް ބަޑީގެ 

ސަލާމަކަށް ފަހު ސިފައިންގެ އެމްބިއުލެންސުން ހަށިކޮޅު ކަށްވަޅާ ހަމައަށް 

އަވަހާރަވުމުގެ  ޙަމީދު  ކޮނޑުފުޅުގައެވެ.  ބޭފުޅުންގެ  ޙަމީދުގެ  ގެންދެވީ 

ހިތާމައިގައި ޤައުމީ ބޮޑު ދިދަ ބައި ދަނޑިއަށް 3 ދުވަސް ވަންދެން 

ތިރި ކޮށްފައިހުއްޓެވެ.  

އަބަދުގެ  ސުވަރުގޭގެ  ފުރާނަފުޅު  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ކީރިތި هللا 

ނިޢުމަތުގައި ލަހައްޓަވާށިއެވެ.

..............................................................

އަދާކުރެއްވި  މަނިކުފާނު  އެ  އެވަނީ  ފަހަތުގައި  މަޒުމޫނުގެ  މި 

މުހިންމު ބައެއް ވަޒީފާތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހުން ލިބިފައިވާ ލިސްޓެކެވެ. ■

އޮނަރަބްލް ޢަބްދުهللا ޙަމީދު  އެމަނިކުފާނުގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިއަހުގައި.
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ާ 116  ޙީަމދުގެ ިޒކުރ

ޙަޔާތުގެ ބާބުތައް ޔާދުން...  
މުޙައްމަދު ނަޞީރު، އއ.މާޅޮސް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި

ާ ހަނދާންތައް، ދޮންވީެލގެ  މަޒާރުގިައ  ބްޮސދޭށަ، ިހިތ އަަސރ

ާ ވަދާޢުގެ  ިހޔިަނލިައ   ފިެހކިޯނތައް   ހިެލލާށަ،  ހިުރ ިޒކުރ   

ާ ޒީަމރަށް  ވިެރވަމުން،  ަޞދުމާގެ  ހޫނާ،  އޭގެ  ހުންނަ ތަދ

ާ "ޙީަމދު"ގެ  ިޒކުރުގިައ  ހެދީެނ،   ދުމޫޢުން  މިޮޅތަކާ  ިފކުރ   

ް އެ ިޚދުމަތްތިެރކަމާ ަޝޚިްޞއްޔަތާ  ގިުޅގެން އިައްސ  ިމތަނުނ

ާ އެ ިދިރގެން ިދޔަ ިމާސލާ  އޭގެ އަގު  ނިުފލާނެ  ހިުރ  ފަޚުރ   

  ދޫފުޅާ  ގަލަމަށްޓަކާ   މިުޅ  ީދބު    ިހިނތުންވާ 
ީ
އެ އަދަބ

ާ އެ އަގުހިުރ  ިޢލްމުވިެރ  މަޙުބޫބު،  އުފީުލ  ނަންފުޅާ  އަބުރ   

ިދދިައގެ  ިހޔާވިަހން  ަސންދޯކުގިައ  ިވދުވިާލ  ީރިތ ކިަޝްޝ

ާ ިފލިައ  ިދއުމެއްނެތޭ، ހިަށކޮޅު ިވޔްަސ   އަނިދީރތެރޭ ަސހަރ   

ާ ކޮކިާހޔިަނން   އެކިަނވިެރކަން  އުފައްދާ    މަޤްބަރާގެ   ވަށ

ާ އޮޅާލިެވފިައ ވީަނ  ިޚދުމަތުގެ  ފިެހ ރަންޗޭނު،   ރްަސމު ކުރ   

ވީެލގިައ  ީފވިެދޔަޔްަސ  "އޮނަރަބްލް" އެ  ޢީަޒޒު  ޖާހު  ިވދާ

ާ .. ިނމުނެއްނެތް ަސނާ ުޝކުރ . ވީެށގިައ ނަންފުޅަށް  ިލޔެލެއިްވ.   

ް ވަޔާއެކު  ގަލޮޅު  ަސހަރާގިައ، ހެލޭހާ ިހނދަކު ފިެހ  ގްަސތައ

ާ ޙަޔާތުގެ   ބާބުތައް  ޔާދުން   ިފލާކަށްނެތް   އޮހޭ   ނަޒަރ   

ާ . އޭ،   ދިެކލާށެ!  ޖަޒުބާތ . ަސވިާނޙުގިައ  އެހުންނަ  ަޝބާބު.

ާ ޖަވިާހރު  ޕޭޖުތައް  ިބމުގިައ  ރަނުން  ިލޔީެލ،  ގުޅޭ  ދައުރ   

ް ނަދާމަތުގިައ  އޮހޭ  ޢަބަރާތު  އެބަދޭ   ލައްވަމުން   ބެހެމުނ

ާ އަދާކުރެވިޭށތޯ   ތަޢީުރފު   ލިާއޤު،  ފޫދުންަސ     ިޝޢުރ   

މަލާމިެލ އޭގެ ފިޮނކަން  ހުންނަހާ  ިބނދެ ގުލަްޝނުން  ޤައީުމ

ާ "މަޒާރު ޙީަމދު" ހުވަނދު  ކުރާށަ  ިމދީަނ، ިފޔަތަކުން  އަތުރ   

ް އޮހިޭއރު  ތަޢިުޒޔާ   މްަޝކޫރު  "އްުސތާޛަށްޓަކާ"  ޤައުމުނ

ާ ގޮހީޭވ  ޖައްނަތަށް، މާތް  ރޫޙު  އުފަލުން،  ޒާދުގިައ  އަޖުރ   


