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އަޝްރަފް ޢަލ

ސަގާފީ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ޖަނބުރޯލު ގަސްދޮށުގޭ ޢަލީ މޫސާ
ޙަސަން އާދެ! ދޮންމޫސަބެ އަވަހާރަވީ ޚަބަރު އެހީ ވަރަށް ފުން ހިތާމައާ އެކުއެވެ.
ދޮންމުސަބެއަކީ ވަރަށް ހިތްޕުޅު ތިރި ފަންނާނެކެވެ .ސަގާފީ ލަވަ ވިދާޅުވުމުގައި
އަޑުމަޚުރަޖުގެ ރީތިކަމާއި ރާގުގެ ހަމަތަކާއި ލަވައިގެ އުކުޅުތައް ދޮން މޫސަބެ
ގެންގުޅުވާ ގޮތް އަޖައިބެއް ފަދައެވެ .ޠަބީޢީ ގޮތުން އެ ހުރިހައި ހުނަރެއް
ދޮންމޫސުބޭގެ ކިބައިގައި ވަނީ ލައްވައިފައެވެ.

2202ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫނުމަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑާ ދޮންމޫސަބެއާ ދިމާވިއެވެ.
ހިރިލަންދޫންނެވެ .އެއީ އެ އަހަރު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކޮޅުމަޑުލަށް ކުރި ތާރީޚީ
އަދަބީ ރަސްމީ ދަތުރުގައެވެ .ހިރިލަންދޫގައި ދެތިން ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެން
ތިބީމުއެވެ .މި ތިބި ތިބުމުގައި ހިރިލަންދޫގެ ފަންނާނުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުން
މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ފެނިގެން އެ ކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސަގާފީ ޝޯއެއް
އެއްރޭ އެ ރަށު މަދަރުސާގައި ބާއްވަން ކައުންސިލާ އެކު ވާހަކަ ދައްކައި ހަމަ
ޖެއްސީމުއެވެ .އެ މަގުން އެކަން ކޮށް އެރަށުގައި އެ ވަގުތު ތިއްބެވި ލަވަވިދާޅުވާ
ބޭފުޅުންނާއި ސަގާފީ އެކިކަންކަމުގެ ހުނަރު ހުރި އެންމެހައި ބޭފުޅުންގެ އަގު

ވަޒަންކޮށް ޚާއްޞަ ލިޔުމެއް ދިނީމުއެވެ .އޭގެތެރޭގައި އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެއް
ބޭފުޅަކީ ދޮންމޫސަބެއެވެ.
އަގުވަޒަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދިން ވަގުތު ވިދާޅުވިއެވެ“ .މިއީ ބޭބެއަށް ލިބުނު ވަރަށް
އަގުހުރި އިނާމެއް“.
އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރިއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ތަންތާނގައި އެއް ގޮތަކަށް ވެސް
އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ނަމުގައި ހަމަ ނަންވެސް ބުނެނުލެވި ހާދަހައި ބަޔަކު ތިބޭނެތާއެވެ.
ކޮންމެއަކަސް ދޮންމޫސަބެ އެދެއްވީ ވަރަށް ބޮޑު މެސެޖެއްކަން ވިސްނީމެވެ .އެއީ
ލައްކަ ވާހަކަ ކަން ޔަގީންކުރީމެވެ.
އަޅުގަނޑަށް ދޮންމޫސަބެ އޭގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ސަގާފީ މިޔުޒިކާއި ލަވައިގެ
ދުނިޔެއިން ތައާރަފްވެފައެވެ .ކޮންމެހެން ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން ވެސް ވި ބޭފުޅެކެވެ.
ކޮންމެއަކަސް އެރޭ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ އެދުމެއްގެ މަތީން ދޮންމޫސަބެ
އަޅުގަނޑު އެދުނު ލަވައެއްގެ ތަންކޮޅެއް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ނޭވާފުޅު
ކުރުވުމާއި ކެއްސައިވަޑައިގަތުމުގެ އުނދަގޫފުޅާ ހުރެ ފުރިހަމައަކަށް އެކަމެއް
ނުކުރެއްވުނެވެ .އެކަމާ ވަރަށް ދެރަފުޅުވެގެން އުޅުއްވިއެވެ .އެ ލަވައަކީތޯއެވެ؟ އެއީ
ދޮންމޫސަބެ ވިދާޅުވެފައިވާ ޚާއްޞަ ލަވައެކެވެ .ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން
ޞަލާޙުއްދީން ހެއްދެވި މަޝްހޫރު “ހިތާވާ ގޮތް” އާދެ “ޚުޝްރުވާނީގެ ސަރޫދޭ”އެވެ.
ތރެއިން އެންމެ
މި ލަވައަކީ ދޮންމޫސަބެ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަލާސިކީ ލަވަތަކުގެ ެ
މަޝްހޫރުވި އެއް ލަވައެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހީންގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤުގެ ހުރި
އުނިކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަމާ މެދު ހޭލުންތެރިވެ ތަރައްގީއާއި ތަހުޒީބާއި
ދިރިއުޅުމުގެ އުފާވެރިކަމަށް ޓަކައި ތެދުވާން ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ހިތްވަރު ދެއްވައި

އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޞަލާހުއްދީން ހެއްދެވި ވަރަށް ރީތި ލަވައެކެވެ .ލަވައިގެ ހަގީގީ
މާނައިން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިލަ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދީ
އަމިއްލަ ވަންތަކަން ދިރުވަން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައި ވާކަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެންމެ ރަނގަޅު ވާން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަމާއި ތަކެއްޗާއި ކަންކަން
ކަމެމެވެ .މިހެންވުމުން އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިއީ ދޮންމޫސަބެ ވެސް އަދުގެ ޖީލަށް
ކުރެއްވި ނުހަނު ބޮޑު އިލްތިމާސެއް ކަމުގައެވެ .ދިވެހި ގޮތް ހުރި މިޒުކާއި ދިވެހި
ސަގާފީ ކަންކަން ދޫނުކޮށް އަމިއްލަވަންތަ ކަން ކުރިއަރުވައި ދަމަހައްޓައި އެ ކަންކަން
ނަގަހައްޓާން ދެއްވި އަގުހުރި ފިލާވަޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ދޮން މޫސަބޭގެ ޒިކުރާ
އައުކުރެވޭ މި މުނާސަބު ވަގުތުގައި މި ފުރިހަމަ ރީތި ލަވަ ހިއްސާކޮށްލުން
މުހިންމުކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ޚުޝްރަވާނީގެ ސަރޫދޭ އެހުމޭ އެންމެ މޮޅީ
ހުސްނުބާނޫގެ ބަގީޗާ ދުށުމޭ ދެން ރަނގަޅީ
ރުސްތުމަށް ލިބުނު ގުރުޒު ޒާލުޒަރުގެ ވާރުތައިން
ދުސްމިނުން ބަލިކުޅަ ލިބުމޭ މިކުދިންނަށް ރަނގަޅީ
އުމަރު އައްޔާރުގެ ސުންބުލި މިއަދަށް އޮތްނަމައީ
ދުމަހަ ކޮށްގެން ނެރެގެން ގެންގުޅުމޭ އަދި ރަނގަޅީ
ޖޫދަރުގެ ކޮތަޅު ކަލޭނޭ ނެރެގެން ވީތަނަކުން
ފޫހިނެތި ކައިއުޅުމަށް ވާނަމަ އަދިވެސް ރަނގަޅީ
ށ
ކަނޑުވެ ޝަރުބަތު ކަމުގައި ވެލިވެ މުޅިން ހަކުރު ކަމަ ް
މަޑުވެ ފާރޮށި ކަމުގައި ފަރުބަދަ އަދިވެސް ރަނގަޅީ

މާމުޔާ ގިތެޔޮ އުޑުން ވެހިވެހި ވާރޭ ކަމުގައި
މށް އަދިވެސް ވާނަމަ ރަނގަޅީ
ކާނެވަރަކަށް ކެއު ަ
ކަންނެތެއް ކަމަކު އަޖައިބެއް ފަދަ ކަން ނެތް ކަމުގައި
ވަންހަ ނިމިދާ އިރު ވެސް ސޮހޮލުވެ ތިބުމޭ ރަނގަޅީ
ލތުގައި
ވަހުމުތައް ގިނަވެ މަސައްކަތް ނުމެކޮށް ޣަފް ަ
ރަހުމަތަށް އެދިއެދި ތިބުމޭ ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅީ
ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން-ޞަލާހުއްދީނުގެ މި ރީތިލަވައިން ދޮން މޫސުބޭ ވިދާޅުވެފައިވާ ތަންކޮޅެއް ޔޫޓިބުން
އަޅުގަނޑަށް ފެނުނެވެ .އޭގެ ލިންކު މި ހިއްސާ ކުރަނީއެވެ .ބައްލަވައިލައްވާށެވެ .އަޑު
އައްސަވައި ލައްވާށެވެ .އަދި އެ އިލްތިމާސްތަކާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނައިވަޑައިގެން
އިސްލާހުގެ ނަޒަރަށް ފެން ދެއްވާށެވެ.

އާދޭހެވެ! ދޮންމޫސަބޭގެ ޝަޚުޞިއްޔަތުން ހާމަވަނީ ފަންނަށް ލޯބިކުރައްވާ މިންވަރެވެ.
ދޮންމޫސަބެގެ ކޮންމެ ލަވައެއް ވެސް އަޅުގަނޑުއަޑު އަހަނީ ފޫހިކަމެއް ނެތިއެވެ.
ސަގާފަތުގެ ނަލަކަމާއި މޫރިތިކަމުގެ މަންޒަރު ދޮންމޫސަބޭގެ އަޑުފުޅުން ސިފަވާ
ފަދައެވެ .އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ،ދޮންމޫސަބެ ވަނީ އެކިފެންވަރުގެ
އވަމުން ލަވަވިދާޅުވެފައެވެ.
ޝޯތަކުގައި އަމިއްލަފުޅަށް ހަރުމެނިޔާ ކުޅު ް
ޅފެންވަރުގައްޔާއި ގައުމީ ފެންވަރުގެ އެކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ރަށުފެންވަރުގައްޔާއި އަތޮ ު
ދޮންމޫސަބެ ވަނީ އޭނާގެ ފަންނު ދައްކަވައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް އަގުހުރި
މުތްތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފައެވެ.

އަޅުގަނޑު ސިފަކުރާ ހިތްވަނީ ދޮންމުސަބެއަކީ މަޝްހޫރު ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮއަށް ފަހު
ރާއްޖޭގެ އަދުގެ ޖީލަށް ތަޢާރަފްވި ދެވަނަ ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮގެ ގޮތުގައެވެ .ބައެއް
ހުނަރާއި އުކުޅުގެ ގޮތުންނާއި ލަވައިގެ ފަންނުގެ ގޮތުން ދޮހޮއްކޮބެއަށް ވުރެ ވެސް
މޮޅޭ ދަންވާ ހިތްވެއެވެ.
ކޮންމެއެކަސް ދޮންމޫސަބެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލްވަދާޢު ވިދާޅުވެ ދެމިއޮތުމުގެ
އާލަމަށް އެ ދަތުރުކުރެއްވީއެވެ .އޭނާގެ ދަންފަޅި ހަމަކުރައްވައިފައެވެ .އެތައް
ފަންނާނެއްގެ ހިތް ރޮއްވަވައިފައެވެ .އެތައް ލޮލަކުން ކަރުނަ އޮއްސާން އެތައް
ހަނދާންތަކެއް ދޫކުރައްވައިފައެވެ“ .އެހައި ނަލަ ރޭތަކެއްގައި ދިއްލި ނަލަ އަލި
ޗާނދަރުގެ” އަލިކަން މުޅީން ކަނިވެ ފަނޑުވީއެވެ .އެ މަހާޗަންދަރު ކޮބައިބާވައޭ
ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ވެސް ނޭރުވިގެން އުޅެނިކޮށްނެވެ.
ދޮންމޫސަބޭގެ ފުރާނަފުޅު ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތުގައި ލެއްވުން އެދި މާތްﷲއަށް
ރކަން މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .އަދުގެ ޖީލު ދުށް
ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .ޢާއިލާއަށް ކެތްތެ ި
ދޮހޮއްކޮބެ -އާދެ ހިރިލަންދޫ އަލްމަރުހޫމު މޫސާ ޙަސަން ،ދޮންމޫސަބޭގެ ޒިކުރާ
އައުކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު އަޅަމެންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.
އާމީން

