
Growing Chilli Using Deep Water Culture – 2 

 
  ރަށްފުށުެގ ތަނަަވސް ކަމަށް އައު މަގެއް 

 2 —ފެނުގައި ގިތެޔޮ މިރުސް ހެއްދުން 

 

ގިެތޔޮ މިރުްސ ެފނުަގއި ހެްއދުާމ ެބހޭ ގޮުތން ކުިރްނ ލިޔެަފއިާވ ަމޒުޫމނު 

ނިްނމާލާފަިއ ާވީނ، ރާއްޭޖަގއި ާޢްއމުކޮށް ލެޓިްސ (ނުަވތަ ދިެވހީްނ ކިޔާ 

ގޮަތށް ނަަމ ލެޓިުއސް ުނވަަތ ކިރުޮކޕީފަތް) ަހއްާދގޮްތ ބަާޔންކޮށްަފ ެއެވ. 

ްއާދޮގތް ވާީނ ުނދެްނެނވިެއވެ. މަޒުޫމނު ދިުގެވެގންާދތީ، ިމރުސް ފެނުަގއި ހަ

މި ަމޒުޫމނުަގއި އަޅުަގނޑު ަދންަނވާލާީނ ިގެތޔޮ ިމރުހާިއ ެއހެްނ އެިކ 

 ައުގހެޔޮކޮށް  ެއްނމެ ފަސޭަހއިން  ެއންމެ  ފެުނގައި    ބާވަުތގެ ތަރުކާރީ 

  ންަނާވެނ ެއވެ.ލިންުކްނ ކުރީ މަޒުޫމނު ެފނިވަަޑއިގަ  ިތރީގަިއވާ    .ހެއްޭދޭނގޮެތވެ

 http://www.hassanhameed.com/?page_id=3545 

 މި ަމޒުޫމނުެގ ުހރިހާ ފޮޓޯ/ުކރެހުަމކަށް ކްލިކްކޮށްލަްއވަނިކޮްށ ބޮުޑވާެނއެވެ.

މަޒުޫމނުެގ ަމއިަގނޑު ަމއުޫޟޢުައށް ދިުއމުެގ ކުިރން، ިއތުުރ މަޢުޫލމާތު 

ހޯއްަދަވން ޭބނުްނފުޅުާވ ފަރާްތތަކަްށ ިގތެޮޔމިރުަހށް ިކޔާ އިނގިރޭިސ ަނން 

ޭބނުންކުާރ ާއދަިއގެ ގިެތޮޔ މިރުަހށް އިނގިޭރސި ބަުހން ިކޔަީނ ޓްރިނިޑާްޑ ސްޯކރޕިައްނ ެއވެ. ްޓރިނިޑާޑް  ދަްނވާލާަނެމވެ. ިދވެީހން

އަކީ ުދިނޔޭެގ ހުަޅނުގ ފަާރތުަގއި، ވެނެިޒއުލާ ަކއިީރގަިއ ޮއންަނ ޖަީޒރާ ަރށެކެވެ. ާމިގނަިއން ގިެތޔޮ ިމރުސް ަހއްާދ ަރެށކެވެ. 

ށެވެ. މިެހން ނަްނދީފަިއަވނީ، ަނގުަލންާދށީެގ ކަިށ ފަަދ ތުނެޑއް ުނވަަތ ފުލެްއ މިުރުހގަިއ ިއންާނތީ ސްކޯރޕިައން ިކަޔނީ ނަގުަލްނދާށްޓަ 

އާިއ ކުޅިކަމުްނ ަކމަށް ަލފާ ކުެރވެެއވެ. ަފގުޑި ގިެތޮޔ މިރުްސ ނުަވތަ ފަނާާގ ިމރުސް ިކޔާ ާބވަުތގެ ިގތެޮޔ މިުރހަްށ ިއނިގރޭސި 

އަކީ ސްކޮޓްލަންޑްެގ ީމހުްނ ބޮލުގަިއ އަާޅ ޮތްއޕެވެ. ަނން އެނުގމުްނ މަޢުޫލމާުތ ޯހދަްނ ބަހުން ިކޔަީނ ްސކޮޗް ބޮނަޓް އެވެ. ާމނަ

  ފަސޭހަާވނެެއވެ.



 

މައުޫޟޢުެގ ަމއިަގނޑަށް ިދޔުުމގެ ުކރިން، އަިދ ިއތުުރ ެއއް ވާހަކަެއއް ދަްނނަވާާލނަެމވެ. އެީއ ިގތެޮޔ ިމރުުހން ކުާރ ިއތުރު 

 ާގފޮރި ދޯިނފަހަުރގައި  ނުަވތަ  ްޓިރނިޑާޑްަގއި މި ިމރުސް ަހއްާދ ެއްއބޭނުމަކީ، ދޯނިަފަހރުގަިއލާ އެންޓިޯފލިން ެހުދމަެށވެ.ބޭނުްނތަކެވެ. 

 ނުިދނުަމްށ ުއގުޅާ ތެލެްއ ެހދުަމށެވެ. މިޭބނުްނ ިދވެިހންަނށް ަދސްވެފަެއއް ުނވެެއވެ. ފުުލހުްނގެްނުގޅޭ މުާޒހަާރ ރޫާޅ ސްޕްޭރ ޖެހިޔަ 

 އަެނއް މިުރުހގެ ިގތެޔޮ   މިުރހުންެނވެ. ައދި ިމރުސް ެއޅި ތެޔޮ، ހުޅުުހޅުަގއި ރިްއސަންޏާ އުނގުަޅން ޭބނުްނ ކުރެެއވެ. ހަަދނީ ވެސް

ެކވުނަަކސް ިވހައަކަްށ ުނވާ، ިތމާެވއްާޓ ަރއްޓެހި، ގަސްތަުކގަިއ އަާޅ ބަްއަޔްށ ބޭސްެހދުެމވެ (ެޕސްޓިސައިޑް  ބޭނުމަކީ،

 ިމރުސް ިގތެޔޮ  ދެ  ބޮޑިއަކާއި  ޮލުނމެދު  ފިަޔއަކާއި، ަސއިޒެްއގެ  ެހޔޮަވރު ަހދަނީ، ބޭސް ަކށްބަލިތަ ޖެހޭ  ަގހަށް    ހެދުެމވެ.).

ޓަރު ެފނަްށ ައޅައި، ދެްނ ެއއަްށ ެއއް ޭމޒުމަީތ ސަމުސަލުެގ ަތިށދޮްނނަ ިދޔަ އަަޅއިެގންެނވެ. މި ލީ ެއއް ުމުގރުމަށްަފހު، މިކްސަރަކުން 

ކުަރންާވނީ އައިްސ އަަލާމރީގަިއ ބަަހއްޓަިއެގން އެްއ ހަުފތާެގ ތެރޭަގެއވެ. ބޭްސ ގަހަްށ  ބޭސް ަވގުުތްނ ޭބނުްނ ނުކުާރ ަނަމ، ބޭނުން 

   ސްޕްޭރ ކުރެިވާދެނއެވެ.

  ެއވެ.ލިބޭނެ އިުތރު މަޢުލޫާމުތ ހިެމނޭ މިބޭުހގެ ޕޭޓަންްޓ ތިރީަގިއވާ ަސއިުޓން މަީތގަިއ ބަާޔންކުރެުވނު ޭބުހެގ 

https://patents.google.com/patent/US6505436 

  ޭހ ބަލިތަކުގެ ާވހަކަ ފަހުެގ މަުޒމޫެންއގަިއ ަދންަނާވނަެމވެ.ގިެތޔޮ މިރުުހން ކުރާ ކަންަތއްތަާކއި، ެއއަްށ ޖެ

 
 



ފުން ެފުނގަިއ ިގތެޮޔ މިރުްސ ަހްއދާޮގތް ަބޔާްނ ުކރަން ފަށަިއެގން މި ދެުވނީ ޮކންަތނަކަށްޯތ ެއވެ؟ ައޞްލު ވާހަކަައށް ރުޖޫޢަ 

ަތދޫަގއި ިގތެޮޔ މިރުްސ ިމޮގތަށް ހެްއެދވި ބޭުފޅެއް ވަާމތޯެއވެ؟ ގިެތޮޔ މިރުްސ ަހއްާދޮގތް ައޅުަގނޑަްށ ިކޔާިދނީ އައްޫޑ ައތޮޅު ހި

ެގ ނަުމންެނވެ. އޭާނއަކީ ޒަާމންތަެކއް ވަްނދެްނ “ ޖަމީލް ސާ”ކަމުގަިއާވ މުަޙއްަމދު ޖަމީެލވެ. ިހަތދޫަގއި އޭާނ ަމްޝހޫރުެވެގންަވނީ 

ކިޔަަވއި ދެްއވަުމން ގެްނަދވާ މުަދއްރިސެކެވެ. އަިދ މިާހރުެވސް ސައިންްސެގ މާްއދާެއއް ކަަމްށވާ ިފޒިކްސް ަމދަރުާސ ދަިރވަުރްނނަްށ 

ކަންކަން އަިމއްަލފުޅަށް ތަުޖރިބާ ުކރައްަވްނ ަޝއުޤު ހުންަނ ބޭފުޅެެކވެ. ތިީރގަިއ ިމެގެނސްދެނީ، މިރުްސ ގަސް ހަްއދަްނ ޭއނާ 

 ކަންތަްއތަްއ ކުެރއްިވ ޮގތެވެ.

  ޝައުުޤެވރިީވ ކިހިެނއްޯތ ެއވެ؟ސުވާލު: ގިެތޮޔ ިމރުސް ެފނުަގއި ަހއްަދން 

ޖަމީލު: މިރުްސ ހެއްިދ ދުވަްސވަުރ ރާްއޖޭަގއި ފެުނގަިއ ގަްސ 

ހެއްުދުމގެ ޯފރި ަވރަށް ަގދަެއވެ. ައޅުގަނުޑ ަޝރަުފއްީދނު ސްކޫްލގަިއ 

ޑެޕިއުީޓ ްޕރިންިސޕަލަްށ އުުޅނު އިުރ ރާްއޖޭެގ ބޮޑެިތ ހުރިާހ 

ުކރެެއވެ. ސައިންްސ ކްލަުބގެ ކަެމްއގެ ސްކޫލްތަކެއްަގއި އެކަން 

ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑުވެސް ލެިޓސް އާއިކަންާބ [ަކންާބ އަކީ ިކޔުކަމްބަރ 

އިނގިރޭސިަބހުްނ ކިޔާ، ިދގު ބަށި ވަްއތަރަްށހުްނނަ ތަރުކާރީ އެކެެވ] 

 ދަސްކުރީ  އަުޅަގނޑު ގޮްތތައް  ަހއްދާ  މިރުސް  ިގތެޔޮ   ހެއްީދެމވެ.

 ތަކެތި ުހންނަ  ލިބެން  އްޭޖަގއި ރާ  ެދން. އިންޓަރނެުޓންެނވެ 

ެގން ެއކަން ަތޖުރިބާކުީރއެވެ. ަވރަށް ކުަޑ މަަސއްކަތަކުްނ ބޭނުންކޮށް 

ވަރަްށ ބޮޑެިތ ަގސްތަްއ ެހދެެއވެ. އަޅުަގނޑު އެަތއް ގަެހއް ަހްއދާ 

އެގަްސތަކުްނ މިުރސް ކަނޑާ، ކަިއ ެހދީެމވެ. ފޮޯޓަތއް ވެސް ެނގީެމެވ. 

ރުެގ ހާޑުޑިސްކު ހަލާުކވުުމން ނަަމވެސް، ފޮޯޓަތއް ކޮްމޕިއުޓަ 

  ގެއްުލނީެއވެ.

  ސުވާލު: ޖަމީުލ ެހއްެދވިޮގތް ިކާޔދެްއވައިާފނަްނތޯ ެއވެ؟

ޖަމީލު: އަޅުގަނޑު ހެދިގޮތަކީ، ޕާރޓީތަކުގައި ބޭނުން ކުރަން ގެންގުޅޭ ޕްލާސްޓިކް ފެންބޯތަށިތަކެއް ހޯދައި، އޭގެ ތިރީގައި 

ތަށީގެ މަތީގައި، ތޫނު ކަށްޓެއް ހޫނުކޮށްގެން ބޮޑު ލޯވަލުތަކެއް އެޅީއެވެ. މިއަށްފަހު، ވަޅިއަކުން ލޯވަޅުތަކެއް އެޅީއެވެ. ދެން، 

ހެދިގޮތަކީ، ރީނދޫކުލައިގެ ކައްކާތެޔޮ ހުސްކުރި ހަމެއް އަރިއަށް ބާއްވައި، ހަމުގައި މީގެ ދެތަށި ލެވޭ ވަރުގެ ލޯވަޅުތަކެއް 

ރަށް ނަމަވެސް ތަށީގެ ތުންފަތުން ހަމުތެރެއަށް ނުގޮސް އެޅީެއވެ. އެ ލޯވަޅުތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ ތަށިތައް ވަންނަވަ

ހިފެހެއްޓޭވަރެވެ. ހަމުގެ ތެރެއަށް ވާރޭ ފެން އަޅަނީ ތަށީގެ ފުލުން ބައި އިންޗި ހުންނަވަރު ވަންދެންނެވެ. ފެން ހުންނަ 

ތަކަށް ބޮބިކުނޑި އެޅުމަށް ހިސާބަށް ވުރެ ދެ އިންޗި މަތީގައި ވައި ވައްދަން ހަމުގައި ހިމަ ލޯވަޅުތައް އަޅަމެވެ. ދެން ތަށި



ފަހު، މިރުސް އޮށް އިންދީއެވެ. ފެނުގެ ތެރެއަށް އެލްބާރޓް ސޮލިއުޝަން ކިޔާ ކުނޑިއެއް އަޅަން ޖެހެއެވެ. މީގެ ދެ 

 ފަސް ހަ◌ަތަރު ދޭތެރޭ  ފެނާ ތަށްޓިާއ އަޅާނީ ފެން. ޖެހޭނެއެވެ އަޅަން ފެން ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ ނަމަވެސް  ސައިސަމުސަލެެވ.

ނުވާނެއެވެ. ޕްލާސްޓިކް މަތި ޖެހޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ވެސް މިކަމަށް ބޭނުން  ބޭނުމެއް ކަރައްޓެން  ޕަންޕެއް. ދޫކޮށްފައެވެ އިންޗި

 .ހިމެނެއެވެ  ވެސް ބާލިދީ އާއި  ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުލަހުސްކުރާ ފާޓާ

 

 ސުވާލު: ގަްސ ެހއްުދމުެގ ަނތީާޖ ިކހިނެްއތޯ ެއވެ؟

ޖަމީލު: ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ. މިރުސްގަސްތައް އުސްކޮށް ހެދެން ފެށުމުން، ބޭރުގައި ދަނޑިޖަހައިގެންހިފަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. މި 

ނިޒާމުން އަޅުގަނޑު ޓޮމާޓޯ ވެސް ހެއްދީމެވެ. މިއީ މަސައްކަތް ލުއި، އަވަހަށް ގަސްތައް ހެދޭ ގޮތެކެވެ. ފުޅިއެއް، ދަޅެއް 

 ވެސް މިރުސް ހެއްދޭނެއެވެ. މި ހައްދާއިރު އެތެރެ ފެންނަ އެއްޗެއް ނަމަ، ކަރުދާސް ނުވަތަ ފަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި

ޕްލާސްޓިކް އޮޅައިގެން ނަމަވެސް އެތެރެއަށް އަލި ވަނަ ނުދިނުން މުހިއްމުވާނެއެވެ. އެހެންނޫނީ އެތެރޭގައި ފެހި ޖަހައި ކާނާ 

ން ހުންނަން ޖެހޭނީ ވަކި ވަރަކަށެވެ. އެ ގިނަވެގެން ނުވަތަ އެއިން ކާނެއެވެ. ހަމުގެ ތެރޭގައި އެލްބާރޓް ސޮލިއުޝަ

މީޓަރެވެ. “ އީސީ”މަދުވެގެން ނުވާނެއެ◌ެވެ. އެ ހުންނަން ޖެހޭ ވަރު ބަލަނީ، ބާވަތެއްގެ މީޓަރަކުންނެވެ. މި މީޓަރަށް ކިޔަނީ 

“ އީބޭ ”ނޑުގެ މީޓަރު ގަތީ ރުފިޔާ އަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ޕޯސްޓުން ފޮނުވާދޭނެއެވެ. އަޅުގަ 100މީގެ އެއްޗެއް 

  ފައިވާ ސައިޓްގެ ލިންކެވެ. އިން މީގެ މީޓަރު އިސްތިހާރު ކޮށް“ އަލީއެކްސްޕްރެސް” ތިރީގައިއެވަނީ   އިންނެވެ.
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މިުރސް ެހއްޭދނެެއވެ. މި ހަްއދާިއރު ެއތެރެ ެފްނނަ އެްއޗެއް ަނމަ، ކަުރާދސް ުނވަަތ ފުޅިއެއް، ދަެޅްއ ފަދަ ޮކންެމ ެއއްޗެއްަގއި ވެްސ 

ޕްލާސްޓިކް އޮޅަިއގެްނ ަނމަެވސް ެއތެރެައށް އަލި ަވނަ ނުިދނުްނ ުމިހއްުމވާެނއެވެ. ެއެހންޫނނީ އެތެޭރަގިއ ފެިހ ޖަަހއި ާކާނ ެއއިްނ 

 ކާނެެއވެ.

ްތ ަޖމީލު ކިާޔ ދެްއވި ގޮެތވެ. އެ ގޮްތ އަޑުއަހާަފއި އަުޅަގނޑު އެަކމަްށ ަވރަށް ޝައުުޤވެިރ މަީތގަިއ ެއ ަދްނނަވާެލުވނީ ިމުރސް ެހއްިދގޮ

 ވިެއވެ. އެީއ ެއޮގތުެގ ފަސޭހަަކމުްނނެވެ. ފެްނވެްސ އަޅަްނ ިމޖެެހނީ ފޮއެ ދުަވހުްނ ެއްއ ފަހަުރ ެއވެ. ެއހެންޫނީނ އިުތރު އަޅާލުެމއް

ދަ ުފްނ ެފނުަގއި ގިަނ ީމުހން ަހްއދާ އުޅެނީ، ކަންބާ އާިއ ލެިޓސް ފަަދ ާއަދއިެގ ބޭނުެމއް ނުެވއެވެ. ޢާްއމުޮގތެްއގައި، މިފަ 

 ތަރުކާރީެއވެ. ފުްނ ފެުނގަިއ ިމފަަދ ތަރުކާރީ ހެްއދުާމ ބެހޭ ގޮުތން މިިނސްޓްރީ އޮފް އެްގރިކަލްޗަރ ިއން ވީޑިޯއ ެއއް ވެްސ ނެެރފައި 

  .ގެލިންެކވެވެެއވެ. ތިީރގަިއ އެަވނީ އެ ވީޑިޯއ 

: ވީޑިއޯފެނުގައި ގަސްއިންދުމާ ގުޅޭގޮތުން ނެރެފައިވާ ރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ނިސްޓްމި

https://youtu.be/bbDicGMfr0g 

ފެނިފަެއއް ުނވެެއވެ. އެހެންަކމާިއ އެކު، މަީތގަިއވާ ވީޑިޯއ އިްނ ފެްނނަ ނިާޒމުަގއި ގިެތޔޮ މިުރސް ަހއްދާަފއި ުހއްޓާ އަުޅގަނޑަްށ 

ޑު ޖަމީލު ަބާޔން ުކރެއްިވ ގޮްތ ފަޭސހަކަމާއި، ިދވެހިާރއްޖެ އާ ގުޭޅ ކަުމންާނއި، ޭއާނގެ ަތޖުރިބާތަުކގެ ފޮޯޓ ލިބެން ނެުތމުްނ އަޅުަގނ

ައޅަްނ ުހންަނ ތަށްޓެެކވެ. ފުުލގަިއ ލޯަވޅު ގަްޞދުކުރީ ެއގޮްތ ތަުޖރިބާ ޮކށްލުަމށެވެ. ތަށްޓަަކށް ބޭނުްނ ކުރީ ިފާހރަތަކުަގއި ަފންުސރު 



ތް ތޮރުފީ ހޫުނ ކައްަޓކުންެނވެ. ޫމތަްއ ހަރުލަްއވަްނ ޭބުނން ކުީރ ބޮނތްެބވެ. ިތރީަގިއވާ ަހތް ފޮޯޓއިްނ އަުޅަގނޑު ކަްނތަްއތަްއ ކުރިގޮ 

 ަބދަލު “ކަހަިނކޮށް” ސްކްރީނު ިއން ަމއުސް  ުނަވތަ ިއނިގިިލން   އެނގިވަަޑއި ަގްނނަާވނެެއވެ. ޮފޓޯަތއް އަމިއްަލ އަށް ބަދަލު ނުާވނަމަ،

ެޅްއ ކުރިްނ ެގނެްސީދފައި، ިމ ފަހުަބިއ ލަސްީވ ގަސްަތއް ެހެދން ަތންކޮ ކިުޔންތެިރންަނށް ބައި  ުފރަަތމަ  ިމަމޒުމޫުނގެ. ކުރެވޭެނެއވެ

 މުްއދަުތ ަނގާީތ ެއވެ.

 

 



 

 

ތަޖުރިާބއިްނ އަުޅަގނޑަްށ ަޔގީްނވީ، މިީއ ކުރެވޭޭނ ކަެމއްަކމާއި ވަަރށް ޚަރަުދކުޑަ ޖަމީލު ިވދާުޅވިޮގަތށް ިމރުސް ގަްސ ހެއްުދުމގެ 

ވޭޭނ ރާއްެޖއާ ނުަހނު ގުޅޭ ޮގތެްއ ކަެމެވ. ފާަހގަ ކޮށްަލްނޖެހޭ ަކންަތއްތަކަީކ، ކޮންެމ ބާަވތެްއގެ ަކންާވރެްއ ެވސް މިކަަމށް ޭބުނން ކުރެ 

 ިމފަދަ  އިްސޕަްނާޖއި ކަިށވެްއޔާއި، ަބދަލުަގއި، ކުނީޑގެ  ޮބނބި އަދި،. ކަމެވެ ގަސް  ެއއް އިްނދޭނީ   ކަމާއި، ީރނދޫ ަހމެއް ނަމަ،

 .ކަމެވެ ކުރެޭވނޭ  ޭބނުން  ެއއްޗެއް  އެތައް 

ަތމަ މިޮގތަށް ގަްސ ެހއްުދން ަފސޭހަކަުމން، މިަކމާ ބެޭހ މަޢުލޫާމތު އެތަްއ ގޮތަކުްނ ައޅުަގނޑު ހޯަދއިީފމެވެ. މިޮގތަށް ގަްސ ެއންެމ ފުރަ

ްށވަނީ، އެޓްލާންޓިްކ ކަނޑުގަިއ ޮއންަނ ަޖޒީރާއެްއ ކަުމގަިއާވ ަހވާީއ ެގ ުޔިނަވރސިޓީެގ ްޕރޮެފސަރެއް ަކމުަގިއާވ ކްރެޓްކީ ހެއްދިަކމަ

)Kratky ްކިަޔެއވެ. ިމއީ ވަކިްނ “ ކްެރޓްކީ ގޮތޭ ”) ެއވެ. ފެާނއި ނުލަިއ ގަސްެހއްުދމުެގ ިމބާވަަތށް އޭާނގެ ނަމަްށ ނިސްބަތްޮކށ

ޚާއްޞަކޮްށ ގިެތޮޔ މިރުްސ ެހއްުދަމށް ފަޭސހަ ގޮެތްއ ކަމަްށ ެވެއވެ. ތިރީަގިއވާ ފޮޯޓތަުކން ހެިކ ލިބިވަަޑިއގަްނނަާވެނ ެއވެ. އާދެ! 

  ބާލިދީ ބާިލީދގަިއ ވެސް، ފުިޅ ފުީޅަގއި ވެސް ގިެތޮޔ މިރުސް ހަްއަދން ވީެއވެ.



 

 

 



 

ގޮަތށް ިމރުސް ހަްއަދވާޭނ ޮގތް އެނިގވަޑަިއގަްނަނވާެނ އެވެ. ހަނުދމަފުުޅ ފޮޓޯތަކުަގއިާވ ިލުޔންތަްއ ކިުޔްއވުުމން، ކްރެޓްކީ 

ބަހައްަޓވަްނވީ ެފނާިއ ަގހާ ދޭެތރޭ ހުސް ާޖަގއެްއ ޫދކުރައްަވން ޖެޭހ ަކމެވެ. ފެްނގަނަޑްށ ފިނިކުުރމަށް، ައދި ެފނަްށ އަިލަވނަ 

ަދވާދުާލންެޖހޭ ނެ ކަމެވެ. ުނވަތަ ަކރުދާްސ ުނވަަތ ްޕލާސްޓިކް ނުިދނުަމށް ގަސް ހައްާދ އެީތގެ ތެެރއަށް އަލި ަވންަނނަމަ، ޭބރުަގއި 

ވީިޑއޯ އިްނ މީހަުކ ކްރެްޓކީ ގޮަތށް ގިެތޮޔ މިރުސް ހަްއދާަތްނ ިތރީަގިއވާ ިލންކްަގއިާވ  ފަދަ އެއްެޗއް ބޭުރން ާލން ޖެހޭކަެމވެ.

 ނަާވނެެއވެ.ފެނިވަަޑއިަގން 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=pZZO1tYqcwk 

ވެްސ ެހއްެދއެވެ.  ކްރެޓްކީ ެގ ޮގތަްށ ހެްއެދނީ ަހމައެަކނި މިރުެހއް ނޫެނވެ. ވިލާުތ ބައްާޓއި ކައްޓަަލ ާއއި އަލުިވ ަފދަ ާބވަްތތައް

 ަބއްލަަވއިފިަނމަ، ެއއްކޮށް ވީޑިއޯ  މި. ފެނިވަަޑއިަގްނނަާވނެެއވެ ކިާޔދެްއވަނިޮކށް ަތޖުރިބާަތއް  ޭއނާގެ  ކްރެޓްކީ   ތިރީަގިއވާ ވީޑިޯއއިން 

 އިނގިރޭސި . ިގނަކަުމންެނވެ ބާަވތްަތއް  ހެްއދޭ  ކަުމްނނާއި  ފަސޭހަ ޮގތް ކްރެޓްކީގެ . ެއވެ ޔަީޤން އަުޅގަނޑަށް ަޙއިރާްނފުުޅވާނެަކން ތިބާ

  ިއނުަގތަސް، ފޮޯޓަތކުން ވާުނވާ އެނގިވަަޑއިަގްނނަާވެނއެވެ.ެއނިގވަޑަ ބަސް

ެކއް ރާއްެޖއަްށ ބޭުންނވާ ވަަރށް، ާރއްޭޖގަިއ ތަރުާކރީ ެހްއދިާދނެެއވެ. ނަަމެވސް، މިކަްނ ކާިމޔާބު ކަާމއެކު ކުުރމަށް އެެހން ަކްނތައްތަ

ހެެއވެ. އެްއ ަކމެއް ފާަހގަ ކޮށްާލނަެމވެ. މާލޭެގ ަދތުރުެވރިްނގެ މާުރކޭޓުގަިއ ތަކެިތ ިވއްކާ ީމހަކު، އަުޅގަނުޑގެ ފުރިހަަމ ކުަރން ޖެ

ރުިފޔާައށް ައރަިއގެްނ ެދއެވެ. މިރުްސ ިތާޔގި  300ިވއްސާަރ ުދވަސް ވަރު، ިގެތޔޮ މިރުްސ ކިލޯެއއް ”ކައިރީަގއި ުބންެޏވެ: 



ޑަށް ަބދަލުުވމަީކ ަދނޑުެވރިްނނަްށ ނަާފހުރި ބޮ މިހާ  ައގު    “ރުިފޔާައްށ ވެްސ ލިިބދާެނެއވެ. 30އް ދުވަްސވަރު، ިގެތޔޮ މިރުްސ ކިލޯއެ 

ގޮެތއް ނޫެނވެ. ައޅުގަނަޑށް ފެްނަނ ޮގތުަގއި، ދަނުޑވެިރންަނށް މިުރސް ަހއްަދއިެގން ލިބޭ ާއމްަދނީ ަރނގަުޅާވނީ، ގިެތޮޔ މިުރހުްނ 

ެއވެ. ގަސްތަކަްށ ެޖހޭ ބަްއޔަްށ ަޖހާޭނ ބޭެހވެ. ގަިއގެ “ އެންޓިފޯިލން”ަފހަުރގައިާލ އެހެްނ ތަެކތި އުަފއްަދއިެގންެނވެ. ޯދނި 

 ތަންަތުނގަިއ ރިްއސަންފެީށމާ އުނުގޅާނޭ ތެލެވެ. ައިދ، ތަފާުތ ބާަވތްަތކުގެ ޗިލީ ސޯސް އާިއ ޗިލީ ޭޕސްްޓ ެއވެ. ިމިއން ަބއެްއ ތަކެތި 

  ަމ، މިރުްސ ަދނުޑވެރިކަަމށް އަުއ ޯރޝަްނ ކަމެްއ ައންާނނެެއވެ.އެކަށީެގްނވާ ގޮަތށް ުއފަްއދަިއ ާމުރކޭޓަށް ެނރެފިނަ 

ރާއްޭޖގަިއ ފުާޅ ާދއިރާެއއްަގއި، ދަނޑުވެރިކަްނ ކުރާ އެކަކީ ޤަމީާރ ާއަދމް ެއވެ. އެއީ، ާރއްޭޖގެ ހުރަަހށާިއ ދިަގށް އޭާނގެ ަނން 

ލެހެްއޓުުމގަިއ އިސްެވހުްނނަ އެުދރުމީާހއަްށ ިދވެހިަބހުން ަދނޑުޮކށުުމގެ ުހރިހާކަެމްއ ބެ މަޝްޫހރުެވެގންާވ އެުހރެކެވެ. (އެުހރުންނަކީ 

ައތްދަަށށް އެަތއް ުމވައްޒަުފްނނެްއ ަލއްަވއިެގން އުުޅްއވާ ބޭކަބަލެެކވެ. ދިެވހި ދަނުޑވެިރންަނށް ީރތި މިާސލެކެވެ. ޭއާނގެ  ◌ިކިޔާ ނަެމވެ.)

ގަިއ ޮއތް ަމއުރަޒަުކން މި ކަަމނާ އާ ަބްއދަލުުވމުެގ “ ަދރުބާރުގޭ ”ނަްނ އަުޑ ިއވޭާތ ެދތިްނ ައހަރެްއގެ ަފހުން، ާދދިަފހުން، މާލޭެގ 

 ނަޞީުބ ލިބިްއޖެ އެވެ. ޭއނާ ވިާދުޅވިޮގތުަގއި، ގިެތޮޔ މިުރހަްށ ުވރެ، ފައިާދ ބޮޑީ ަފޅޮުލގަެއވެ. ަފއިާދ ިލބުން ލަްސވިައްސ ފަޅޮުލގެ

  ފައިާދ ާމ ބޮޑެވެ.

ވިާދޅުވީްސ  އެެހން ޭއނާ   ެގ ޮގތް ޤަީމރާ ތަުޖރިބާ ކުަރއްަވއިފި ނަމަ،އަޅުަގނުޑގެ ިހަތށް ައރަެއވެ. ޕްޮރފެސަރ ކްރެޓްކީ 

    ބާވަެއވެ؟

 ަކރުދާުހގެ  އެއް  ތެރެިއން ީމގެ. ލިުބނެވެ ކޮންމެއަކަސް، ޤަމީރާ އާަދމް ހުްނނެިވ އިސްޯޓލުްނ އަޅުަގނޑަްށ ެދިތން ުލއިކަރުާދހެްއ 

 ަދނުޑވެިރންގެ  މަްޝހޫރު  ބަެއއް  އެހެން . ެއވެ “ގޮތް  ެދެނަގންާނނެ ލިތައް ބަ ބަލިތަކާިއ، ޢާްއުމކޮށްޖެހޭ  ިމރުސްގަަހށް” އަކީ ސުރުޚީ

ާއއެކު، އެ ކަުރދާުހގަިއާވ މައުޫޟޢުައށް ަފުހގެ މަޒުޫމނެްއގަިއ ިއންސާފުކުާރނެ ވާހަކަ ަދންަނވާަލމުން، މި މަޒުޫމުނ މިާހތަުނން  ތަޖުރިބާ 

  ނިްނމާލަެމވެ.

 

 


