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ވިއ   ލިޔުނީ:  ފްރިއާސް  – ރޮމ ރިއ   ހާ

 ް ވެހި  އިނގިރ ސިބަހުނ ް  އެނބުރީ: ބަހަށް  ދި  މަނިކު  ހުސެން  އިބްރާހީމ

     ެ  ޒުވާން އ ނާގެ އަހަރުތަކުގައި، އިގެ 1980 އަކީ ފްރިއާސް-ރޮމ ރ  ހާވިއ  އިސްޕ ނުގެ :ނ ޓު  މުތަރުޖިމުގ
 ދުވަސްގަނޑަކު ގުޅިލައްވައިގެން ގޮށުން ކައިވެނީގެ މިލި، ލ ބިން އަންހެންކުއްޖަކާ ދިވެހި ފުރައިގައި،
 ރާއްޖ ގައި ކަލެކެވެ.ބ  ފަންނާނީ އިލްމީ ނިސްބަތްވާ ސަހަރަށް ބާސެލ ނާ އިސްޕ ނުގެ އުޅުއްވި، ރާއްޖ ގައި
 ދެކުނުން އުތުރާއި ވަނީ އ ނާ އާދަކާދަ ސަގާފަތާއި މުސްކުޅި ރާއްޖ ގެ ދިވެހިބަހާއި ހުންނެވުމުގައި، ހުންނެވި
 ތަފާތު ފަދަ އަލިއެޅ  ގޮތްގޮތުން އެކި ސަގާފަތަށް މި ޓަކައި މިކަމަށް ދަސްކުރައްވައިފައެވެ. ކުރައްވައި ދިރާސާ
 އަލީގައި ވާހަކަތަކުގެ އެ އަދި އެއްކުރައްވައިފައެވެ. ކަންކޮޅުތަކުން ރާއްޖ ގެ ވަނީ ނާއ  ވެސް ވާހަކަތަކެއް ގިނަ

 ޗާޕުކުރައްވައިފައެވެ. ލިޔުއްވައި ވަނީ އ ނާ ވެސް ފޮތެއް މުހިންމު ނުހަނު މައްޗަށް ސަގާފަތުގެ އާންމު ރާއްޖ ގެ
 .އަހަރުއެވެ ވަނަ 1999 ނިކުތީ ޗާޕުވެގެން ފޮތް ދެންނެވި މި

 ފްރިއާސް މުސައްނިފު ފޮތުގެ ދެންނެވި އިސްވެ ދަންނަވަމެވެ. ޓަކައި މައުލޫމާތަށް ކިޔުންތެރީންގެ މުގެލިޔު މި
 ދުވަހަކަށް އެންމެ ހަމަ ރާއްޖެއާ ގޮތުން ރޫހީ ނަމަވެސް ތައިލެންޑުގައެވެ. ގެންދަވަނީ ދިރިއުޅުއްވަމުން މިހާރު



 ޝައުގެއްގެ ލ ތްބަކާއި އޮތް އ ނާގެ ރާއްޖެއަށް ވެ.ނުވެއެ ހިޔެއް ހެނެއް ވަކިވެލެއްވިފައިވާ އ ނާއަށް ވެސް
 ހުންނަވައިގެން އިންޑިއާގައި  އަހަރު ތިން ވަނީ އ ނާ ގޮތުން ފީނުއްވުމުގެ އަސްލަށް ސަގާފަތުގެ މި ބޮޑުކަމުން
 އަޅުގަނޑު އުނގެނިލައްވައިފައެވެ. ވެސް ބަސް ސާންސުކުރިތު ފެންވަރަށް ޑިގިރީ  ޔުނިވަރސިޓީއަކުން  އެތާނގެ

 މިއީ ތަންކޮޅެކެވެ. ކުޑަ ހަމަ ބައިން ފެށ  ފޮތުގެ އ ނާގެ ވަނީ މި އަނބުރައިފައި ދިވެހިބަހަށް ފަހަރު މި
 ހިއްތެވިޔަސް ފެންފޮދެކ  މިންވަރުގެ އަތްގޮއްޓެއްހައި ނެގުނު ފެންއާރަކުން ހުރި ހިނގަހިނގާ މައުލޫމާތުގެ

 ހިނދު ލިޔުނު އެދި ހުއްދައަށް ނިޔަތުގައި މުގެއެނބުރު ބަހަށް ދިވެހި ފޮތް ކޮންމެއަކަސް، ރަނގަޅެވެ. އެންމެ
 އެކު، އިޚްލާސްތެރިކަމާ އަޑިން، ހިތުގެ ދަނޑިވަޅުގައި މި މުސައްނިފަށް ފޮތުގެ ދެއްވީތީ ހުއްދަ އެ އެކު އުފަލާ
 .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު

 (އ.ޙ..މ)                                         

__________________________________ 

 ވިޔަފާރިއާ ބ ރުގެ ގައުމެކެވެ. އޮތް ސަގާފަތެއް ވަރުގަދަ ޒަމާންވީ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ    
 އެވ ލާ ހިތާމައަކީ ކަމެކެވެ. މުސްތަހީލު މުޅިން ދިރިއުޅުމީ މީހުން އަތޮޅުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ނުލައި

 ދެންނެވި މި ގެންދިޔަ ބާއްވަމުން އެކު ބަންގާޅާ އިއިންޑިއާއާ ދެކުނު ސިލ ނާއި ދިވެހިރާއްޖެ، ޒަމާނުއްސުރެ
 ނެތް ރެކ ޑުކުރެވިފައި ލިޔެވި ގޮތެއްގައި ކަހަލަ ސާފުވާނ  ރަނގަޅަށް މާ ޚަބަރުދަބަރު ގުޅުންތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ
 ބަނދަރުތަކަށް ސަރަހައްދުގެ ދެންނެވި އިސްވެ ސިފައަކީ ޚާއްސަ އެންމެ ވިޔަފާރީގެ ދެންނެވި މި ކަމެވެ.
 އެ ނަމަވެސް ތައްޔާރުތަކެއްވެހެދި ގިނަގުނަ ރަށްތަކުން ކުދިކުދި ވަކިވަކި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ވުމަށްފޮނު

 އައިސް މެނުވީ މަދުން ވަރަށް ނިސްބަތުން ރަށްތަކަށް މި ޒ ނގުފަހަރު ނައު ވިޔަފާރި ސަރަހައްދުތަކުގެ
 .ނޫޅ ކަމެވެ

 މި ތަނަކީ މި ސަބަބަކީ ނޫޅ  އައިސް ގިނަގިނައިން  އަތޮޅުތަކަށް ރާއްޖ ގެ މި ނައުޒ ނގުފަހަރު ބ ރުގެ   
 ރަށްތަކަކަށް މުހިންމު އެހާ ގޮތުން އިގުތިސާދީ އަޅައިބަލާއިރު ރަށްތަކާ ސަރަހައްދުގެ ބައްރު މައި ހިސާބުގެ
 ރަށްރަށެއް ހުރި ހިސާބެއްގައި ދުރު ކިތަންމެ އިރަށާ ވެރި އެއީ ރަށްރަށް، މި އިތުރަށް މީގެ ނުވާކަމެވެ. ވެސް

 ވަގު ނެތް، ހާސިލުމާސިލު ގޮތެއްގައި، ވީއްލިފައިވާ ނުފޫޒުން ބާރާއި ސަރުކާރުގެ މިތާނގެ ވިޔަސް، ކަމުގައި
 .މެއެވެ ވެސް ނ ންނާތީ ގޮތެއް ތިބެވ ނެ ގާއިމުވެ ބަޔަކަށް ބ ރު މިތާނގައި ކުރާން ވިޔަފާރިއެއް

 މިތާނގެ ހިނދު އެނގ  ހިންގިދާނެކަން މައްޗަށް ރަށްތަކުގެ ރާއްޖ ގެ ބާރު ގެސަރުކާރު ގޮތުން މި  
 ގަވައިދުތައް ގޮތަކަށް ނުހިންގ  ރަށްތަކެއްގައި  ނޫން މާލެ ވިޔަފާރި ބ ރުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ސަރުކާރުން

     ސިލ ނަށް ފަހަރު އެއް ހަރަކުއަ ރަށްރަށުން މިތާނގެ އެހެންނަމަވެސް ހިންގާށެވެ. ފަތްތޫރަ މައްޗަށް އ ގެ ހަދައި



 ހުންނަ ބަރާކޮށްފައި މުދާލާ ނުހުއްޓުވެނީ، ސަރުކާރަށް ދިއުން ދާ ބަނދަރުތަކަށް އިންޑިއާގެ ދެކުނު ނުވަތަ
 ސިލ ނަށް އެކު ވަޔާ މޫސުމުގެ ވުރެ މާލެއައުމަށް ކަޑައްތުކޮށް އަތޮޅުތައް ގިނަ ގިރިފަރު މިތާނގެ އޮޑިއޮޑިފަހަރު

 ހިންދު ގޮތުން މި ވާތީއެވެ. ފަސ ހަކަމަކަށް މާ ދަތުރުކުރުމަކީ ބަނދަރުތަކަށް އާގެއިންޑި ދެކުނު ނުވަތަ
 އިންޑިއާގެ ދެކުނު ނުވަތަ ސިލ ނުގެ އޮޑިފަހަރަށް ދިވެހި ދަތުރެއްކޮށް، ނިޔާމަ ފައްސިޔައަށް ވައި މާކަނޑުން،

 ހ ރިޔާކޮށްހަދަމުން، އަނބުރާ ތެރ އަތޮޅުތަކު ނަމަވެސް ދެވެއެވެ. ދުވަހުތެރ ގައި ހަފުތާއެއްހައި ބަނދަރުތަކަށް
 ފަހަރު ބައެއް އައުމަށް މާލެ ބަނދަރުކުރަމުން ކައިރީގައި ފަރެއް ނޫނީ ފަޅެއް ނުވަތަ ރަށެއް ކޮންމެވެސް ރެއަށް
 .ނަގައިފާނެއެވެ ވެސް މުއްދަތެއް ދިގު މާ ވުރެ މިއަށް

 އެ ނަމަވެސް ހުރި ރެކ ޑުކޮށްފައި ންދަތުރުވެރި ބައެއް ބ ރުގެ ވާހަކަތައް ވިޔަފާރީގެ އަހަރީ ދެންނެވި މި    
 މި އެކަހެރިކަމާއި ޢިޝްގީ ރަށްތަކުގެ ރީތި މި އޮންނަނީ ދޫވެފައި ބޮޑަށް އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން މީސްމީހުންގެ
 އެއްވެސް މީން ނަމަވެސް ބަޔާންކުޅައުމަށެވެ. އުނދަގޫތައް ދަތި ނުރައްކަލާއި ހެދުމުގެ ދަތުރުކޮށް ރާއްޖެއަށް

 އެއާ ބީދައިން، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޅެންބައިތުގައި ދިވެހި ކިޔާ މި ތިރީގައި ވިޔަފާރިއަކީ، ބ ރުގެ ދަތުރުވެރިޔަކު
 .ނުހުރެއެވެ ސިފަކޮށްދީފައެއް ގޮތުގައެއް އެއްޗެއް ނޫޅެވ ނެ ދިވެހިންނަށް ނުލައި

 ފ ރާމުން ތަށިމުއްޓާ       ތެލުން ހަނޑުލާ ހަކުރު

 ދަތިފިލުން ހުރިހާ ނެތެ    ލިބުން ނަމައީ ނެތް ބ ރުން

 ފުރ  ތ  ނަކަތު ހާވި        ތަކުރުބ  ކޮޅަމާ އޮޑި

 ވިކ  އާރޮސް ބޮނޑި މަސް      ހެވ  ވެސް އަގު އޮޅުދޫ

 ކެއުމުގެ ރ މަސް ވެސް އިރެއްގައި އެއް ދިވެހިންނަކީ ޚިލާފަށް އަހުލުވެރީންނާ ރަށްތަކުގެ ޕޮލިނ ޝިއާގެ   
 ގޮތަށް މި ރ ފިލުވައިގެންނެވެ. ކައްކާ އުޅުނީ ކައި މަސް އަބަދުވެސް ދިވެހިން ނޫނެވެ. ބައެއް ގުޅުނުގެން އާދަ

 ދިވެހި ބ ނުންވެއެވެ. މުށިކަންވާރު ފަދަ ފުފ  ތަވާ ނުވަތަ ލ  މަސްކައްކާ މީހުންނަށް އެ މަސްކައްކާހެދުމަށް
 ވެލީގެ ނުވާ އުފެދިފައި ބިންގަނޑު ގޮތަކަށް ފަދަ ގ ނެ މުށިކިސަޑު އުފައްދާ ކަންވާރު މުށި ރަށްތަކަކީ ރާއްޖ ގ 

 އޮންނަނީ ޖެހިފައި ގެންނާން ވެސް އަބަދު މުށިކަންވާރު ބ ނުންވާ ކެއްކުމަށް ވާއިރު ރަށްތަކަކަށް ފުށި
 ނުވަތަ އޮޅުދޫ( ނަމަ ގޮތަށް ކިޔާ ދިވެހިން ސިލ ނުގެ)އިހުގެ ހުރީ ކައިރިޔަށް އެންމެ ރާއްޖެއާ ބ ރުންނެވެ.

 ވިޔަފާރި ފަހަރު އެއް އަހަރަކު ބަނދަރުތަކަށް އެ ބ ނުމުގައި މި ވުމާއެކު ކަމަށް ބަނދަރުތައް ންޑިއާގެއި ދެކުނު
 .ކަމެކެވެ އަންނަ ކުރަމުން އަދި އޮންނަ ޖެހިފައި ކުރާން ދިވެހީންނަށް އިހުއްސުރެ ވަރަށް އަޅައިލުމީ ދަތުރެއް



 އޮވެއެވެ. ލިބިފައި ދިރުމެއް ބޮޑު ރަށްވަ ރަށްތަކަށް މި ސަބަބުން ވިޔަފާރިގެ ބ ރު ދެންނެވި މި    
 ރަށްރަށުގައި  ފ ރިގަނޑު ދަތުރުހެދުމުގެ އަންނައިރު ގާތްވެގެން ދުވަސްވަރު ދާ ބ ރަށް އޮޑިފަހަރު

 އާރޮސް ބޮނޑި އަދި ހިއްކާހަދާނެއެވެ. މަސްކައްކައި އަންހެންވެރިން ގޮތުން މި އޮވެއެވެ. ފަތުއަޑުކިޔައިފައި
 އަތްތައް އެއްބަޔަކު އަންހެންވެރީންގެ  ވެސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ފޮނިކާތަކެތި ދިވެހި މީރު ވިކ  ބ ރަށް ފަދަ

 މަސައްކަތުގައި ވެށުމުގެ ހަޅަނގު ކޮޅާނ  އޮޑިފަހަރު ބަޔަކު އަނެއް އުޅ ނެއެވެ. އަވަދިނެތި ގުޅައިލައި
 އަތޮޅުތަކުގައި އުތުރު ޅ ނެއެވެ.އު އަޅައި މަދަން އޮޑިކޮޅައި މަރާމާތުކޮށް އޮޑިފަހަރު ފިރިހެންވެރީން އުޅ ނެއެވެ.
 ރަށްރަށުގެ ފޮއިމަތީގައި ނަގަނީ މިބޮލި ބޮއްޔެވެ. ބާވަތަކީ އެއް މުހިންމު އެންމެ ފޮނުވާ ބ ރަށް ވިޔަފާރިއަށް

 .މަސައްކަތެކެވެ އަންހެންވެރީންގެ  މިއީ ފަރުހިލައިގެންނެވެ. އޮންނައިރު ހިކިއަޅައިފައި ތޮށި

 ހުންނަ ބަނދެފައި ބުރަހެލިކޮށް ބަނޑުބޮޑުކޮށް، ގޮތަށް އަރާ މުދާ ގިނަ ވެޑިއަކީ ނުވަތަ އޮޑި     
 ބ ރު ނަމަވެސް ކީ ނަމެއް ކޮންމެ ކިޔައިއުޅެއެވެ. ވެސް ދަތުރުއޮޑިއ  ނުވަތަ ބަނޑުއޮޑި މިއަށް އުޅަނދެކެވެ.
 އިބަނދެފަ ގިނައިން އުޅަނދުފަހަރު މި މީޓަރެވެ. 14 ދިގުމިނަކީ އާންމު އެންމެ އޮޑިފަހަރުގެ ދަތުރުކުރާ
 ހުންނަ ކޮޅުފަހަށް އ ގެ ބޮޑުކުނބާއި ހުންނަނީ ޖަހައިފައި އުޅަނދުތަކުގައި މި ގަސްވަކަރުންނެވެ. ހުންނަނީ

 މިއާ އުޅެނީ ބ ނުންކޮށް ގިނައިން ދަތުރުކުރުމަށް ބ ރު އަތޮޅުތަކުގައި އުތުރުގެ ދެކުނބެވެ. މި ކުޑަކުނބާއި
 އުޅަނދެކެވެ. ޖެހި ދެކުނބު ވެސް މިއީ އުޅަނދެކެވެ. ޔާކި ބައްތެއްޔ  ހުންނަ ބަނދެފައި ކިއްސަރަކަށް ތަފާތު
 ކަނޑުތަކުގައި ބ ރުގެ ހުންނަނީ ބަނދެފައި އުޅަނދުތައް މި ނަމަވެސް ބައްތެލި ނުވަތަ ވެޑި ނުވަތަ އޮޑި

 އުޅަނދުތަކަށް ދެކުނުގެ ދިއުމަށް ބަނދަރުތަކަށް ބ ރުގެ ދިޔަހެޔޮކޮށެވެ. ގަދަބަދަވިކޮށް އުޅެވ ހައި ދަތުރުކޮށް
 ދަތުރުކުރާ ބ ރު ފަދަ މި ދިގެވެ. މާ އަދި ވުރެ އަތޮޅުތަކަށް އުތުރުގެ ރާސްތާ ކަނޑުގެ ޖެހ  ކުރާން ޑައްތުކަ

 އެންމެ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އެތެރ ގެ ރާއްޖެ ހުނަރުތައް، ވަޑާމުގެ ކިއްސަރު ބ ނުންވާ އުފެއްދުމަށް ފަހަރު އުޅަނދު
 ނަތީޖާއެއްގެ  ފަށައިފިއެވެ. ބ ނުންކުރާން އިހުއްސުރެ ށްވަރަ ދިވެހީން ވެސް އުފެއްދުމަށް އުޅަނދުތައް ކުދި

 ގޮތަކަށް އެއް ރާއްޖެއަކުން ފަންސިތަކެއް ހުތުރު ސިފަ ކަސް، ހުންނަ ބަނދެފައި ވަޑާމުން ގޮއްލަރު ގޮތުން
 .ނުފެންނާނެއެވެ  ވެސް

 ހުންނަ ނދެފައިބަ އޮމާންކޮށް ރީތިކޮށް، ކިއްސަރު އައީ ގެންގުޅެމުން ރާއްޖ ގައި ޒަމާނުއްސުރެ އެވ ލާ    
 ލަކުޑިގުޅި ނުވަތަ އޮރުވާފަހަރު ބަރާޖެހި ކަނޑުދަތުރުކުރުމަށް  އެހެންކަމުން އުޅަނދުފަހަރެވެ. ނަލަނަލަ

 ވެސް އިސާރާތެއް ހަނދާނެއް ދުވަސްވަރެއްގެ ގެންގުޅުނު ކެނ ގަނޑުގަނޑު ހުންނަ ހަދައިފައި ކޮނެލައިގެން
 ރައިވަރުތަކާއި މުސްކުޅި ކިޔައިއުޅ  ދިވެހީން އަދި ވިޔަސް ށްކަމަ ބަހުން ދިވެހި އެއީ ކިބަޔަކުން، ދިވެހިން

 އޮރުވާއާއި ކަސް ފަދަ ބުނި މި އެހެންނަމަވެސް ނެތްމެއެވެ. ނުމެ ފެންނާކަށެއް ވިޔަސް ކަމަށް ވާހަކަތަކުން
 ހިންދު ފަދަ ރަށްތައް ނިކ ބާރގެ އަދި އ ޝިޔާ އިރުމަތީ ދެކުނު އ ޝިޔާއާއި ދެކުނު ކެނ ގަނޑުގަނޑު 



 ވެސް މިހާރު ރަށްތަކުގައި ބައެއް ބޮޑު، އެކަހެރިކަން ކުޑަ، ހުޅުވިފައިވާލެއް ދުނިޔެއަށް ބ ރު ނޑުގެމާކަ
 .ދެއެވެ ބ ނުންކުރެވެމުން ދަތުރުފަތުރަށް

 ބަނދެއުޅެނީކީ ފަހަރު އޮޑިދ ނި އިހަށް ދިވެހިން ގޮތުގައި އެނގ  ކިއުންތަކުން ލިޔެ ހުރި ފެންނާން    
 ރަށްތަކުން ލަކްޝަދީބުގެ ނުވަތަ ކެރެލާގެ މިހާރުވެސް ކީއްތ އެވެ. އަދި ނެވެ.ނޫ ޅިސްލައިގެނެއް މިހާރުހެން
 ގޮތަށް މި ބަނދެހަދައިގެންނެވެ. ފަހައި ރ ނުން އެއްކުރުމަށް މަޑޫތައް ފަދައިން ހުންނަ ފެންނާން

 ލިބެނީ ހައިންފަސ  އެންމެ އިސާރާތެއް އުޅުނުކަމުގެ އުފައްދައި އުޅަނދުފަހަރު އިހަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖ ގައި
 .އުޅ ތީއެވެ ބަސްބ ނުންކޮށް މި ”ބަނުން“ މިހާރުވެސް ގުޅުވައި އުފެއްދުމާ ފަހަރު އޮޑިދ ނި ދިވެހިބަހުން

 ރަށްތަކަށް މި ޓަކައި ދަސްކުޅައުމަށް ހުނަރުތައް އައު ވަޑާމުގެ ކިއްސަރު ބަންނާން އޮޑިދ ނިފަހަރު    
 ހަދަމުން ދިރާސާކޮށް އަބަދުއްސުރެ ދިވެހީން، ހަރުނައުޒ ނގުފަ ބ ރުގެ ހަދާ ބަނދަރުކޮށް އައިސް ބ ރުން

 ބ ރުގެ އުރ  ފަރުތަކަށް ނުވަތަ ތޮއްޓަށް ރަށްރަށުގެ މިތާނގެ މަގުން މި ހަމަ އަދި ގެންދިޔައެވެ.
 ހިންދު މިހެންކަމުން، ހަދައެވެ. ބަލައި ލޮލަކުން ތޫނު ދިރާސާގެ ރަނގަޅަށް ވަރަށް ވެސް ނައުޒ ނގުފަހަރަށް

 ތެރ ގައި ގަރުނެއްގެ ތިން ދިޔަ މި ވ ތުވެ ފުރޮޅެމުން ފަރާތްތަކަށް އެކި ވެރިކަން ރީގެވިޔަފާ މާކަނޑުގެ
 ނައުޒ ނގުފަހަރު ފުށުން އިނގިރ ސީންގެ ފުށުންނާއި ފަރަންސ ސީންގެ ފުށުންނާއި ލަންދ ސީންގެ ވަނީ ދިވެހީން
 .ލިބިގެންފައެވެ ހުނަރުތައް ބަނުމުގެ

 ނިކުމެ އަތިރިމައްޗަށް  އީދުހެދުމުގައި ނަލަހެދި އަންހެންވެރީން  ރަށުގެރަށް ދުވަހު ބާލާ އޮޑި ދަތުރަށް ބ ރު    
 ދުވަސްކޮޅަކު މަދު ހަދާން ބަރާކޮށް މުދާލައި ބަނދަރުގައި ބ ރު ރަށުގެ ނުވަތަ ފަޅުގައި ރަށު އޮޑި ތިބެއެވެ.
 އާ 01 މަހު ރު)ސެޕްޓެންބަ ތެރ  ނަކަތުގެ ވިހާ ދާނީ ފުރައިގެން އުތުރަށް، އިރު ދަތުރަށް، ފަހު އޮތުމަށް

 މީހުންގެ އެ އަނބީން މީހުންގެ ދަތުރުކުރާ އޮޑީން ދުވަހު ފުރާ އޮޑި ގައެވެ ދެމެދު( ދުވަހާ ވަނަ 13
 އުޅުނެއެވެ. ދީ ހަދިޔާ ބިލެތްބޮނޑިން ހުންނަ އަޅައިފައި މާ ދުވާ މީރުވަސް ލ ބިވެރީންނަށް ނުވަތަ ފިރީންނަށް
 ވެސް އަންހެނުން މަދުމަދުން ނަމަވެސް ފިރިހެނުންނެވެ. ސްވެ މުޅީން އުޅެނީ ދަތުރުކޮށް ބ ރު އޮޑިފަހަރުން

 މާ ލ ތަކަށް ބ ރުގެ ހުންނާނީ އުޅުން އަންހެނުންގެ ނަމަވެސް ދިޔަ ބ ރަށް އެގޮތުން އުޅެއެވެ. ގޮސް ބ ރަށް
 އައްޑޫ ފަހަރަކު އެއް އޮތްއިރު، މިކަން މިހެން ނޫނެވެ. ގޮތްގޮތަކަށެއް ފަދަ ފާހަގަވެވ  ފެނިދެނިވެ ބޮޑަށް

 ބީރައްޓެހި ނުދަންނަ، ނޫޅ  ގޮސް އެހެންޏާ ގެއްލިގެން މަގު އޮޅި މިސްރާބު ދަތުރުކުރުމުގައި އޮޑިއެއް
 ދަތުރުކުރި އޮޑިން އެ ދުށީ ކަމުގައި ވާޖިބެއް އިސް އެންމެ ފިރިހެނުންގެ އޮޑީގެ ހިނދު، ފ ރި އައްސ ރިއަކަށް

 އެއީ އަޅުވައި ހެދުން ފިރިހެން އިލައި،ކޮށަ ކުރުކޮށް ކަނޑައިލައި، އިސްތަށިގަނޑު ދިގު އަންހެނާގެ
 .ވަރުކޮށްލުމެވެ ނ ނގ  އަންހެނެއްކަން



 ނުވަތަ އޮޑިފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބ ރު ގޮތަށް މި ވެސް ވާހަކަތަކުގައި ކިޔައިއުޅ  ދޫދޫމަތިން ދިވެހީން    
 އެހެން ލައިގެންކައްސައި މަގު ނުހިފި ބަނދަރެއް އިންޑިއާގެ ނުވަތަ ސިލ ނު ގޮތަކުން، ދިމާވާ ވެޑިފަހަރަށް،

 މި ހުރެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ރީއްޗަށް ވަރަށް ވާހަކަތައް ހާލުގެ ޖެހ  އުޅެން ދެން ނަމަ ދެވިއްޖެ އަތަކަށް
 އައްސ ރިފަށުގެ ސުމާތުރާގެ ނޫނީ ބަރުމާ ނުވަތަ އަންޒަމާނުކަރަޔަށް  ފަހަރު ބައެއް ދިވެހީންނަށް ގޮތުން

 އެބަ އާދެވިފައި ރާއްޖެ އެނބުރި ވެސް ތެޅިފައި ހާލުގައި ކަބި ނުހަނު ދެވުމުން، ރަށަކަށް ކޮންމެވެސް
 ފަހަނަޅައި ރާއްޖެ ނުހިފި އަތޮޅެއް ރާއްޖ ގެ ގޮތަކުން، ދިމާވާ ދަތުރުގައި، އައުމުގެ ރާއްޖެ ނަމަވެސް ހުއްޓެވެ.
 ނުންތަންތަ އެ ނުވަތަ ސަބަބުން ނ ނގުމުގެ ބަސް ތަންތަނުގެ ދެވ  ދެން ނަމަ ދަތުރުކުރެވިއްޖެ  ހުޅަނގަށް
 ސަބަބުން ނުލިބުމުގެ ކާނާ ބާވަތްބާވަތުގެ އާދަވެފައިވާ ކާން ފ ރާމާއި ޒާތްޒާތުގެ އާދަވެފައިވާ އަންނާން ދިވެހީން
 އެ ހުންނަނީ ފަހަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ކަންތައްތަކުގެ ފާޑުގެ ޖެހ  ލަދުގަންނާން ރަކިވެ ދުއްތުރާތަކާއި ދިމާވާ
 ފޮރުވި ގޮތުގައި ވާހަކަތަކެއް ނ ނގ  ނޫނީ މީހުންނަށް ކުގެއާއިލާތަ މީހުންގެ ދަތުރުކުރާ އޮޑިން

 ގ ގެއަށް އެ ދަތުރުވަރިވަރީގައި އުޅ ނީ އުޅުނަސް ކިޔައިދީ މީހުން އެ ވާހަކަތައް އެ ދެން ސިއްރުކުރެވިފައެވެ.
 .ގޮތުންނެވެ ދިނުމުގެ މުނިފޫހިފިލުވައި މެހުމާނުންގެ ރައްޓެހި މީހުންގެ އެ ތިބ  ފައިބާ ގޮސް

 (ނުނިމ  )

_________________________ 

ވާސާ   :ނ ޓު ހަ

 އާންމުކޮށް މިއީ މިހާރު ނަމަވެސް ނަމެވެ. އައި ކިޔަމުން ދިވެހީން ސްރީލަންކާއަށް ނުވަތަ ސިލ ނަށް އިހަށް މިއީ އޮޅުދޫ *
 ރަށްތަކަށް ބ ރުގެ ބައެއް އެހެން މިއީ ރަށެވެ. ދ ޅު ކެނޑިވާ( )ވަގުކަން މާނަޔަކީ ނަމުގެ މި ނޫނެވެ. ނަމެއް އުޅ  ބ ނުންކޮށް

 .ފެނެއެވެ ކަމަށް ނަމެއް ރަހުމަތުގެ ކިޔައިއުޅ  ގޮތުން މި އަހުލުވެރިވެފައިވާތީ ރަށަށް އެ ދިވެހީން ބޮޑަށް ވުރެ

 .ނަމެވެ ކިޔާ އެހީތެރިޔާއަށް ހުންނަ އަތްދަށުން މާލިމީގެ އޮޑީގެ މިއީ ”ތަކުރުބ “ *

  އެވެ. ”ވެޑި“ ކިޔަނީ އައްޑޫބަހުން އެވެ. ”ވޮއްޑާ“ ކިޔަނީ ންހުވަދޫބަހު ގޮތެވެ. ކިޔާ މާލ ބަހުން މިއީ ”އޮޑި“ *

 ރާއްޖ ގައި ކިޔަނީ މިހެން ބ ރެވެ. މާނަޔަކީ ”ފުރެއްދެ“ ގޮތެކެވެ. ކިޔައިއުޅ  މިބަސް ވެސް މިއީ ”ވެޑި ފުރެއްދެ“  
 ދަތުރުތަކަށް ބ ރު މިއީ ޚިލާފަށް އުޅަނދުފަހަރާ ބ ނުންކުރެވ  ދަތުރުތަކަށް އެތެރ ގެ ވެސް އެހެނިހެން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމަށް

 .ވާތީއެވެ އުޅަނދަކަށް ޚާއްސަ

 ނަމަވެސް އެއްޗެކެވެ. ފޮނިކާ އައި ހަދަމުން ބ ނުންކޮށްގެން ދިވެހިހަކުރު ކާށިހުންޏާއި ކަށިކ ލާއި ވެސް މުޅީން އިހަށް އާރޮހަކީ *
 ދެވައްތަރެއްގެ މިހާރު އެހެންކަމުން  ފޮނިކާއެކެވެ. އަންނަ ހަދަމުން ވެސް ބ ނުންކޮށްގެން ބަނބުކެޔޮ މިއީ ގަރުނުއްސުރެ ވަނ18ަ



 ބަދަލުގައި ކަށިކ ލުގެ އާރޮހާއި ”ކެޔޮވަކު“ ހަދާ ބ ނުންކޮށްގެން ދިވެހިހަކުރު ކާށިހުންޏާއި ކަށިކ ލާއި އެއީ ދައިއުޅެއެވެ.ހަ އާރޮހެއް
 .އާރޮހެވެ ހަދާ ބ ނުންކޮށްގެން ދިވެހިހަކުރު ކާށިހުންޏާއި ބަނބުކ ލާއި

 އެކު ފަސ ހަކަމާ ފަޅުފަޅުގައި، މިއީ މަވެސްނަ ފަށައިފިއެވެ. ބަންނާން ވެސް ކަނދުފަތި އިހުއްސުރެ ވަރަށް ދިވެހިން *
 ކަޑައްތުކޮށް ތިލަފަޅު އޮޑިޔަކުން އޮންނަ ފަޅުމަތީ ބ ރު ރަށެއްގެ ނުވަތަ ދިޔުމަށް ތަނަށް އަނެއް ތަނުން އެއް ކަނބައިފައި
 ކަނޑުގައި ނަގައިގެން ޔާރި ހަގީގަތުގައި މިއީ އެހެންކަމުން އުޅަނދެކެވެ. ބ ނުންކުރެވ  ކަންކަމަށް ފަދަ މުދާބ ލުން ގޮނޑުދޮށަށް

                .ނޫނެވެ އުޅަނދެއް އުޅުނު ބ ނުންކޮށް ދިވެހީން ދުއްވުމަށް ފުރާ

 


