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 ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމ  
 ، ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ   

 

 މެެސޖު  ތަޢުޒިޔާ

 
 
 
 
 

 
ދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ގ. ރޯޒަރ  ގިނަ ޚި ޅެންވެރިކަމަށްދިވެހި 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުސާ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު 
 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ ން އެހ  ފުން ހިތާމައާއެކުގައެވެ. 

ލިބުނު  ށް ދިވެހި ޅެންވެރިކަމަ ވަކިވެވަޑައިގަތުމަކ  ގެ އޭނާ
އަދަބ  އުދަރެހަށް ވެރިވި ބަނަކަމެކެވެ. ދިވެހި ފަޅުކަމެކެވެ. ދިވެހި 

 ޅެންވެރ ންނާއި ލިޔުންތެރ ންނަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެކެވެ. 
މަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާގެ ފުރާނަފުޅު މަތިވެރިވެގެންވ   هللاމާތް

ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސްގައި ލައްވާށިއެވެ. އޭނާގެ 
 މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމ ން 

 ހ1438  ޞަފަރު  10
 މ 2016 ނޮވެންބަރު  10

 
 ޢަލ  އަޝްރަފް 

  އެކެޑަމ ގެ ރައ ސްދިވެހިބަހުގެ 
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 ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމ  
 ، ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ   

 
 

 ަބގ ޗާގައި ފަރިވި ކުޅަދާނަ ޅެންވެރިާޔ ދިވެހިޅެންވެރިކަމުގެ 
 ޢާއިޝަތު މޫސާ އަލްފާޟިލާ ގ. ރޯޒަރ  

 

އެކެވެ. އަކ  ކުޅަދާނަ ޝާޢިރާއެވެ. ލިޔުންތެރިއިޝަތު މުސާޢާއަލްފާޟިލް 
އެވެ. 1936ޖަނަވަރ   8ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތ  ފުރަމާލޭގައެވެ. ތާރ ޚަކ   އިޝަތު މޫސާ ޢާ

 ބައްޕައަކ  ކަނޑޫދޫ މޫސާދ ދ އެވެ. މަންމައަކ  ހަނދޭގިރިގޭ އާމިނާ ދ ދ އެވެ. 

ވަނަ 1373ހިޖުރ  ގޮތުން ވައިފައި ވަނ  ޅެން ހެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަ
ޅެންބަހުން ލިޔުއްވި  "ގެ ޠާލިބާއަކަށްރައިގެން ގޮސް ދުރުގައިވާ، ކިލާހުފު"އަހަރުއެވެ. އެއ  

 ތަޢުލ މު ޙާޞިލްކުރެއްވ  މަދަރުސަތުލް  ސާސިޓ އަކުންނެވެ. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މޫ
ވަނަ ފޯމު އޭނާ 4ޞަލާޙިއްޔާއިންނާއި މަދަރުސަތުއް ސަނިއްޔާއިންނެވެ. މަދަރުސަތުއް ސަނިއްޔާގެ 

 ވަނ  ނިންމަވައިފައެވެ.

ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން އެއްވެސް ތަމްރ ނެއް ހޯއްދަވައިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޅެން 
ވައިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމުން ހެއްދެވުމުގެ އިރުޝާދު މުދައްރިސެއްގެ އަރިހުން ވެސް އޮޅުންފިލުއް 

ގޮތުން  ކަށަވަރުވަނ  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މޫސާއަކ  ޠަބ ޢ  ޅެންވެރިއެއްކަމެވެ. ޤުދުރަތ 
 އެވެ.ފިލަ ނެތި ސް އޮޅުމެއްހުނަރު އޭނާގެ ޅެންތަކުން އެއްވެއިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު މި ލިބިވަޑައިގެންފަ

ނޫސް ފަދަ  ތައް އެކިއެކި މަޖައްލާތަކުގަޔާއިޅެން  ފައިވާޢާއިޝަތު މޫސާ ހައްދަވައި
އަކ  އަކ  ހަމައެކަނި ޅެންވެރިއެއް ނޫނެވެ. އޭނާއިޝަތު މޫސާތަކެތ ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވެއެވެ. ޢާ

ތަފާތު އެކިއެކި  ތައް ވާހަކަ ސް މެއެވެ. އޭނާގެ މަޒުމޫނުތަކާއި ދާނަ ލިޔުންތެރިއެއް ވެކުޅަ
މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުވެފައި ވެއެވެ. އަބާރަނަ މަޖައްލާގަޔާއި ފަތްތޫރައިގައި އޭނާގެ ގިނަ ޅެންތައް 

 ވަނ  ޝާއިޢުވެފައެވެ. 

 



3 
 

ކަމަށާއި ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ކުރެއްވި މި މަތިވެރި ޚިދުމަތް ދިވެހި ޅެންވެރި
އާ ވަކިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.  ދުނިޔެތު މޫސާ މި ފަނާވަނިވިތްތެރިޔާ އާދެ! އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަޚިދުމަ 

ވ  ހުކުރުވިލޭގެ 10ގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ހަރުވަނަ އ2016ައޭނާ އަވަހާރަވ  މ ލާދ  ސަނަތުން 
ރެއެވެ. ވ  ހުކުރުވިލ10ޭ ންޞަފަރުމަހު ވަނަ އަހަރުގެ 1438ޖުރ  ސަނަތުން ވަގުތެއްގައެވެ. އެއ  ހި

ދިވެހި ޅެންވެރިކަމަށް ލިބުނު  މިއ ޚަބަރު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ ން އެހ  ފުން ހިތާމަޔާއެކުގައެވެ.  މި
ނަށް ދިވެހި ޅެންވެރ ންނާއި ލިޔުންތެރ ން  ދަބ  އުދަރެހަށް ވެރިވި ބަނަކަމެކެވެ. ފަޅުކަމެކެމެވެ. ދިވެހި އަ

މަތިވެރިވެގެންވ  އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާގެ ފުރާނަފުޅު هللا މާތް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެކެވެ.
 .ރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެމަރުޙޫމާގެ ޢާއިލާއަށް ކެތްތެ އެވެ.ނަތުލް ފިރުދައުސްގައި ލައްވާށިޖަން 

އާދޭހެވެ! މަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާގެ ޠަބ ޢ  ޅެންވެރިކަމުގެ އަސަރު ގަދައެވެ. 
 ތެރޭގައި ވެ. ބަސްމަގު ފަށުތްވެވެ. އޭނާ ހައްދަވައިފައިވާ ބައެއް ޅެންތަކުގެޚިޔާލުތައް މުއްސަންޖެ 

، "ނަސްލަކުން ދިވެހިންގެ ހެކިވާނެ ތާރ ޚާއި ސަނަދު"ކަންމިއ  ހަމަ ހުރިގޮތޭ"، ""، މިވަނ  ކ އްތޯ""
ކުރެވެއެވެ. މިއ  އަޔަތ "، ޝުކުރުވެރިވާށެ އިންސާނާ"، "ހެޔޮ ނަސޭހަތް"، "ފަދަ ޅެންތައް ފާހަގަ

ކިއެކި ޢަދަދުތަކަށް . މ ގެ އިތުރަށް ފަތްތޫރައިގެ އެން ފާހަގަކުރެވޭ އޭނާގެ ރ ތި ޅެންތަކެވ2ެނަ އަބާރަ
 ޖިންސުއްލަޠ ފުންނޭ  ހައްދަވައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި " ތި ޅެންތަކެއްވެސް ޢާއިޝަތު މޫސާ ވަނ  ރި

ންމާ" "ޝުކުރުވެރިވާށެ އިންސާނާ"، "ޖިންސުއްލަޠ ފުންގެ ޒުވާން"، އާކުރައްވާށޭ ޢަޒުމް" "ފިނިފެ 
" ފަދަ ރ ތި ޢިބްރަތްތެރި ކިތައްމެ ބިމުގައިވާ ފައިދާ ނިކަން ހޯދާނެ މަތިވެރި ހިތްމަތުން ދު" ، "މިއަ

 ދެއްވާށެވެ.  ޔައޭނާގެ ބައެއް ޅެންތަކުން ބައިތުކޮޅެއް ލިޅެމެއް އެބަހުއްޓެވެ. 

 އާކުރަްއވާށެ ޢަޒުމް

 އާކުރައްވާށެ ޢަޒުމް އުންމ ދު ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް 
 ތިވެރި ޝަރަފު ހިފެހެއްޓެމަށް މަ މާކުރިން ލިބިފައި މިވާ  

 ދިރިއުޅޭ މިޙަޔާތުގައި ތެދުވެރިކަމާ ހެޔޮ ނިޔަތުގާ 
 ތްތަކަށް ފަސްނުޖެހުމަށް ލެވޭހައި ހިނދަކުގައި ޚިދުމަހިރި 

 ރާޔަތުލް ވަޠަނާއި ދ ނާ ޤައުމު ރައްކާތެރިކުރަން 
 ކާބަފައިން ކެރިގެން އޮހޮރުވާ ލެއްވެވ ތ  ލޭބިމަށް  

 ޖިންސުއްލަޠ ުފގެ ިމއަދު 

 ނައުމުން ހޭލާ ޖިންސުލަޠ ފުން ޤައުމ  ރޫޙޭ އަދު އާކުރަނ  
 ދައުރުން މި އިނާޔަތް ލިބެވޭތ  ރައުނަޤުވެ ޙަޔާތޭ އަދު ދިރެނ   

 ރަޙުމަތްތެރިކަން އާލާކުރަމުން އަޚުލާޤު ރިވެތި ވޭތޯ ބަލަމުން 
 ޅެނ  ފަހަށާ ކުރިޔަށް ވިސްނައިބަލަމުން ތަހުޒ ބު ވެވޭތޯއޭ އު 

 ބޭނުން ނެތް މ ހުންނަށް ނުވުމަށް ހޭނެންވ  ގޮތްތައް ދަސްކުރުމަށް 
 "އޭނާގެ ނަސޭހަތް" އަޑު އެހުމަށް ވޭނަށް ކެތްކޮށް ހިތްވަރުކުރަނ   
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 ޖިންސުއްލަޠ ުފނޭ ޒުާވން 

 ކުރިޔަށް އަރާށެ ހިންމަތުން ޖިންސުއްލަޠ ފުންނޭ ޒުވާން 
 ޔާތަކަށް ތަކައި މަގުތައް ޖެހޭނެޔޭ ކޮށާން ފުރިހަމަ ޙަ 

 ޙިއްސާކުރަން މިތާ ޖެހޭ އުފަލާ ހިތާމަތައް ވެޔޭ 
 ވިއްސާރަޔާއެކ  އެއައި ޠޫފާނުތައް ގިރާކުރާން  

 ކަސްތޮޅުތަކާއި ހިލިހިލާތައް ލ ކަމަކު ތިމާ ވަށާ 
  ކުރިއަރާން ގަސްތާއި އެއްގޮތަށް ނިކަން ހިތްވަރު ކުރާށެ  
 

 ފިިނފެންމާ 

 ގަލަމުން ތަޢާރަފު ކުރިވިދާނޭތޯ އެމާ ހަމަ ފެނިލުމުން 
 ނަލަ ރ ތިތިވ  ގުލްޝަންތެރޭގައި ފަރިވެފޮޅި ހިނިތުންވަމުން  

 ފަތިހުގެ އުފާވެރި ވަގުތުގައި ގަތިފާކަމާއެކު ބާޣުގާ 
 މަތިވެރިވެ ރަން ސަންދާނުގައި މާތަކުގެ ރާނ  ފަރިވުމުން  

 ފަނޑުރ ތި ފޮނި ހިނިތުން ވުމެއް މުޅި ގުލްޝަނަށް ވެރިކުރުވަނ  
  ފިޔަތަކެއް ހުޅުވައިލުމުން މަޑުމަޑު ފިޔާތޮށިކުލަޔަކުން ވާ 
 

 ކަންމިއ  ުހރިގޮތޭ..

 އެއް ކަމެއްގައި ވެސް ސަފުން މ ހެއްގެ ބާރެއް ހަމަ ނެތޭ 
 ޔޭ މިއ  ކަން ހުރި ގޮތޭ ހެއްކަކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެ  

 ތަކާ ހަނަފަސް ބިމާ ދޮންވެލިގަނޑާ ހުސް އެތައް ސަހަރާ
 އުސްބިނާތަކުގައި އުޅުނު ނަމަވެސް މިއަދު ފަރަގެއް ނެތޭ 

 ޢުލާ ހަކިބައިން ހުސްވަންތަ ކ ރިތި ބައްލަވާ ރައްބުލް 
 ވަކި ޒަމާނެއް ނެތެ ފެށުނު ދުވަހަކު ވިޔަސް ނިމުމެއް ނެތޭ 

 
ވެ. އާދޭހެވެ! އެ ވަނ  ހައްދަވައިފަމިފަދަ ރ ތި ޢިބްރަތްތެރި ޅެން މަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާ 

ޢާއިޝަތުމޫސާ އަދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެއް ކަމަކު އޭނާގެ ހަނދާނާއި ޒިކުރާ 
އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް ކުރާނަމުއެވެ. އޭނާ ދިވެހިއަދަބަށް ކުރެއްވި އަދަބ  ޚިދުމަތް އެކަނި ވެސް 

ނާއި ފަތްތޫރައިންނާއި މިފަދަ އެތައް އެ ހަނދާން އާކުރާނެއެވެ. އޭނާގެ ރ ތިޅެންތައް އާބަރައިން
ނިމުމެއް ނެތެވެ. ޝައްކެއް  ށްއަކަހައި ހިނދަކު އޭނާގެ ޒިކުރާމަޖައްލާއަކުން ފަނޑުވުމެއް ނެތި ވިދާ

 ނެތެވެ!

 "ދާދިއަވަހަށް ނެތި ފަނާ ވިޔަަކސް އަގެއް ނެތް ޖިސްމުތައް 
 ތާއަބަދު ދެމިހުްނނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތޭ"  
    


