
ު ނޮވެންބަރު 52020 ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

ިއނާްސނުންނީަކ هللا މާތްކުރެއިްވ މަޚުލޫޤެެކެވެ. މުއާމަލާތްކުރުމުގެ 

ިމންވަރުކުރެއީްވ އެ މާތްކަން  ިމ ިއނާްސިނއްޔަތަށް  ކުޅަދާނަކަން 

ިމ ިއނާްސީނ ޖަމާޢަތުގިައ ދިެމއޮތުމަށް ިއރާދަކުރެއީްވީތއެވެ. އިަދ 

ިއނާްސީނ މުޢިުޖޒާތެއްކަމުގިައ ލެއްވުމަށެވެ. ީވިއރު ިމ ޙުރުމަތްތިެރ 

ދަމަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  އަދަބުވިެރކަން  އެ  މެދުގިައ  މަޚުލޫޤުުންގެ 

ވަޠީަނ  ދާންޖެހެއެވެ.  ދިެމގެން  އަޖިައިބއްޔާތު  ވާހަދެއްކުމުގެ  އެ 

ިއނާްސީނ އިަދ ރޫޙީާނ އުފަލަށްޓަކިައ ިމ މުޢިުޖޒާތް ިއނާްސނުންގެ 

ފާޅުކުރުމާހަމައަށްވްެސ  ހާމަކޮށް  އެތެރިެއންފިެށގެން  އެންމެ 

ހުންނަންޖެހެއެވެ. 

ިޖރްކާ ހަނާ )2011( ހާމަކުރާގޮތުގިައ ިއފެކިްޓވް ކިޮމޔިުނކަޭޝން 

)ނުފޫޒުހިުރ މުޢާމަލާތް/ އަަސރުހިުރ މުޢާމަލާތް( އުފެދީެނ ބިައތަކެއްގެ 

އްަސލަކުންނެވެ. އީެއ މާޙައުލުގެ އަަސރު ހިުރ، މާޙައުލުގެ ލަފީުޒ 

ކަރާމާތްތަކާ ގިުޅ ލާމިެހފިައވާ މާދީަރ ބްަސމަގިާއ އެ ބްަސމަގުގިައވާ 

އަޑުމަޚުރަޖިާއ ރާގިާއ މުޢާމަލާތް ކުރާ ނަފުުސގެ މޫނިާއ ހިަށގަނޑުގެ 

ުޝޢޫރު، އިަދ ޙަރަކާތުންނެވެ. 

ތެދެކެވެ. ިގނަ ފަހަރު ިގނަ އީޮފްސތަކުގެ މެހުމާންމޭޒުގެ ކިައީރގިައ 

ޚިާދމު  ގޮވިައލުމުން، އެ  ޚިާދމަށް  މޭޒުދޮށުގިައ ިއންނަ  އެ  ހުރެ 

މެހުމާނަށް ބަލިައލާގޮތުން އިުނ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވެެއެވެ. ނުރުހުމިާއ 

ރާގުގިައ  ނިުވތާކަށް  ފާޅުވެއެވެ.  މޫނުން  އެ  މާނަ  ނަފުރަތު 

ފާޅުވުމާއެކު  މަޚުރަޖެއް  އަޑު  ހަރުކިަށކަމިާއ ފުނޑުފުނޑުވެފިައވާ 

ޚިާދމު  މެހުމާނާއިާއ  އިެހނދު  ފަށައެވެ.  ބަދަލުކުރަން  މުޢާމަލާތް 

ވީަނ އިޮޅފައެވެ. ޒުވާބިާއ ނުރުހުމިާއ ބަލިައ ނުގަތުން އުފެދީެނ  އެ 

ިހާސބުންނެވެ.  

ދަރަޖަައަކުންވްެސ  ކަމުދާ  ވަރަށް  މަޤާމުތަކުގިައ  ބައެއް  އެފަދަ 

ކަންކަން  ފާހަގަކިުރ  ިއހުގިައ  ނަމަވްެސ  ވާހަކަދައްކިައފާނެއެވެ. 

ފާޅުވުމުން، ފިޮއދަށުވެ ިހމުންވެގެން ދާ އެއްޗެއްކަމުގިައ ދަރަޖަ ވެގެން 

ިކބިައގިައ  ިދވިެހދިަރންގެ  ހުނަރު  މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ  ދެއެވެ. ީވމާ 

އަށަގަންނަން، އިަދ އަށަގަންނުވަން ޖެހޭކަމުގިައ ޤަބޫލުރަންޖެހޭ އެތައް 

ަސބަބަކިާއ އެތައް ފުރަުސތަކިާއ އެތައް ޙާލަތަކިާއ އެތައް ބޭނުމެއް 

ވާކަމުގިައ ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.  

ބައްދަލުވާ  ީމހަކާ  ހާމަކުރާގޮތުގިައ   )2012( ފިެލިމން  ގްރްޭސ 

ީމހާއާ ވާހަކަދައްކިާހނދު އިަމއްލަ ަޝއުޤު އެކަމުގިައ  ިހނދު އެ 

ހާމަވާފަދަ ޙަރަކާތެއް މޫނުމިަތން ފެންނަންވާނެއެވެ. އަޑުގިައ ފާޅުވުން 

ިހމެނެންވާނެއެވެ. ިމއާ ިޚލާފަށް މުނަާސބު ނޫން ލަފުޒުތަކެއް ިތމާގެ 

ޖުމުލަތަކުގިައ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ޙަރަކާތްތައްވްެސ ފާޅުވެ 

ދޫވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ީކިރިތ ރޫަސލު )ޞ( ގެ ނޭަސޙަތްފުޅުތަކުގިައ ބާރުއަޅުއްވީަނ އަނެކާއާ 

އަދަބުވިެރކޮށް ވާހަކަދެއްކުން

އާދަމް ޒިާހރު މ. ކުރިޮޅ

ު މަޢުލޫމާތ
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ވާހަކަދައްކިާހނދު ިއްސ އުފުލިައ ީރިތ ރާގުގިައ ިހިނތުންވުމާއެކު 

މުޢާމަލާތްކުރުމަށެވެ. އިަދ ިތމާގެ ގާތަށް ކަމަކާ އަންނަ ީމހާއަށް 

ހެޔޮކޮށް ިހތިައ މާތްކަމިާއ ގާތްކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމަށެވެ. 

ކަންކަން  ިމ  ބްަސމަގުގިައ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ިތމާމެންގެ  ީވމާ 

ފެންނަންވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ހަމަ އެކިަނ ދަރަޖަ ތަފާތުކުރުމަކުން 

މުޢާމަލާތް ނަލައެއް ނުވާނެއެވެ. އިަދ ިކއެއްހެއްޔެވެ. ިތމާމެންގެ 

ފާޅުކުރުމަކުން،  ހާމަކުރުމަކުން، ުޝކުރުވިެރ ބްަސތަކެއް  ބޭނުން 

ހިަދޔާ ިދއްކުރުމަކުން މުޢާމަލާތުގިައ "ޖީަރގެކުލައެއް" ނުހުންނާނެއެވެ. 

އީެއ ހެޔޮ މުޢާމަލާތެއްކަމުގިައ ނުވާނެއެވެ. 

ިއނާްސނާ  ިސފަތަކަކުން  އެތައް  މަިތވިެރ  ީކ  ިއްސލާމީްދނަ

އަންގަވިައފިައވާ  ީދނުގިައ  ީދނެވެ.  މަގުދައްކާ  އިަދ  ޖީަރކުރާ 

ިލބޭނެއެވެ.  ފަރުވާ  އިުނކަމަކަށް  ހިުރހާ  ކަންކަންކުރުމުން  މަގުން 

ީވިއރު ވާހަކަދެއްކުމުގިައ މަޑުމިައިތިރވުމަށް އަންގަވިައފިައވާ މަގު 

ިޚޔާރުކޮށް ލަފުޒުތައް ފާޅުކުރުމުގިައ އަޑު ިއވޭވަރުކުރުމަށް ިވްސނިައ 

މޫނުމިަތން  ނެރެ  ކުލުނު  ިހތުގިައވާ  ިތމާގެ  ހާމަކުރުމުގިައ  އެ 

ލަފުޒުތައް  އިަދ  ތޯއެވެ.  ގޮތެއް  ފިަރ  ިކހިައ  "ިދއްކޮށްލީުމ" 

ބްަސމަގު  އެކުލަވިައ  ިސފާތުތައް  އަޑުމަޚުރަޖިާއ  ފާޅުކުރަންޖެހޭ 

ގެ އެތުރުން ހެޔޮކޮށް ފާޅުކުރާނަމަ ާސފުވުމަށް ކަންފަތް މަރުޙަބާ 

ިކޔާގޮތްވްެސ ލިުއ ވާނެއެވެ. 

ކޮންމެ ީމހީަކ ިރވިެތ ިސފަތަކަށް ލިޯބކުރާ ީމހެކެވެ. ިތމާއަށް ަޝރަފު 

ބޭނުންވާ ނަފެުސކެވެ. އަނެކުންގެ ތަޢީުރފިާއ ޚާުޝމަދަށް ހަނާއަޅާ 

ިދރުމެކެވެ. ިހތުގިައ ތަަސއްވުރަކިާއ އުނީްމދެއް ކުރެހޭ ބުއިްދއެއްވާ 

ީމހެކެވެ. ީވިއރު، މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމު )1989 ފަހުބަހުގެ 15 

ވަނަ ަސފުޙާގިައ( ހާމަކުރައްވާފަދިައން "ކޮންމެ ފެންވަރެއްގެ ކޮންމެ 

ކަހަލަ ީމހަކާ ވާހަކަދެއިްކޔްަސ އެ ީމހަކަށް ކަމިޭހތުމުގެ މާތްކަން" 

ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ހަމަ އެފަދިައން އެ ފޮތުގެ 18 ވަނަ ަސފުޙާގިައ 

ހާމަކުރެއިްވފަދިައން ިދވިެހބަހުގެ ޤަވިައދިާއ ހަމަ ިހފެހެއްޓުމީަކ ިމ 

ބްަސ ބޭނުންކުރާ ީމހާގެ ބްަސމަގު ހެޔޮވާކަމެކެވެ. އިަދ 20 ވަނަ 

ަސފުހިާއން ހާމަކޮށްދެއިްވ ގޮތުގިައ ިކތަންމެ އާދިައގެ ވާހަކައެއް 

ތަބާވާންޖެހެއެވެ.  އޫުސލަށް  ިރވިެތ  ބަހުގެ  ދެއިްކކަމުގިައިވޔްަސ 

24 ވަނަ ަސފުޙާގިައ ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ ވާހަކަދެއްކުމުގިައިވޔްަސ 

ިލޔުމުގިައިވޔްަސ ޅެމެއްގިައިވޔްަސ ޖުމުލަތައް އެކުލަވިައލަންޖެހީޭނ 

ވަރަށް ނަލަގޮތަށެވެ. 

ހިަތޔާރެއް  ބައެއްފަހަރު  ބައްދަލުވުމެކެވެ.  މުޢާމަލާތްކުރުމީަކ 

ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ބައެއްފަހަރު ީމރު މޭވާއެއްގެ ބިުއމަކުން 

ިހތަށް ތާޒާކަން ގެނުވާފަދަ ކަމެކެވެ. ިވްސނަވިައލައްވާށެވެ. 

އަނެއް  ނުކުމެ  އަނގިައން  ިތމާގެ  ދުލުން  މާގެ  ިތި އަޑުން  ިތމާގެ 

ލަފުޒުތަކުގިައ ތޫނުކަމިާއ ކިުޅކަމިާއ ފިޮނކަމިާއ  ފޯރާ  ކަންފަތަށް 

ހުންނާނެއެވެ.  ފަންވަރުވްެސ  ިހިތކަމިާއ  ވާނެއެވެ.  ޖަޒުބާތު 

އަަސރެއް  ނަފަުސކަށް  އަނެއް  ފިުރހަމަވެ  އެންމެ  ކަންކަން  ިމ 

އޫުސލުން  ގުޅޭފަދަ  އެއާއެކު  ުޝއޫރު  މޫނުމީަތގެ  ިތމާގެ  ކުރީަނ 

ބަދަލުކުރުމުންނެވެ. އިަދ އަޑިާއ ރާގުގިައ އެކަން އެކުލެވުމުންނެވެ. 

ނަމަވްެސ ިމ ޒަމާނުގިައ ިދވިެހންގެ ިކބިައން ިމ ކަންކަން ިފލިައގެން 

ދާކީަމ ިހތާމަހިުރކަމެކެވެ.

މުޢާމަލާތްކުރިާހނދު،  ިފހާރިައގިައ  ބައްދަލުވިާހނދު،  މަގުމިަތން 

ބަދަލުކުރިާހނދު، ިމޒަމާނުގިައ ފެންނީަނ  އީޮފހެއްގިައ މަޢުލޫމާތު 

އެ  ހަމަ  ނޫނެވެ.  ގޮތްފޮތެއް  މުޢާމަލާތުގެ  އެކަށޭނަ  އެންމެ 

ިހތްގިައމު  އެންމެ  ިމކަމުގެ  ޑްރާމަތަކުންވްެސ  ިފލްމިާއ  ފަދިައން 

ދީަރން  ިމއަދުގެ  ިމީއ  ީވމާ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކެނޑޭކަން  ގޮތް 

ިވްސނިައލަންޖިެހފިައވާ ވަރަށް ވަރަށް މިުހންމު ކަމެކެވެ. 

)ިނމީުނ(

ު މަޢުލޫމާތ
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