
 މުލަކު އިބްރާހީމް ދީދީ
 

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުިވެއވެ. މިއަދުެވސް ބަެއއް ބޭފުޅުން އެދުވަސްވަރުެގ މިފަދަ ވާހަކަތައް ކިޔާދެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހެއްދެވުމަކީ  
 މިފަދަތަޖުރިބާ ޙިއްސާ ކުރައްވަނީ ތާރީޚަށްޓަކަެއވެ.   އެކަށީެގންވާ ކަމެކެވެ. އަނެއްބައެއް ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންެގ ޙަޔާތްޕުޅުެގ

ކުރީަގއި ދެންނެވިހެން އެީއ ެއއް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހުެގ އަހަރުތަކުެގ ކުރީކޮޅުެގ އަހަރެކެވެ. އޭރު ދުނިޔޭަގއި  
ވަސްވަރެވެ. އިނިގރޭސީން  އިސްތިޢުމާރީ ބޮޑުބާރެއްކަުމަގިއވި އިނިގރޭސީން ައއްޑުއަތޮޅަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފައިބާ ތިބި ދު

ދައްކާ ދަޅައަށް އޭރު އަްއޑު އަތޮޅުަގއި އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ހެއްލިޮގސް ރާއްޖޭެގ އެންމެ ދެކުނުެގ ތިން  
އުޅުނު   އުފައްދަިއެގން  އަމިއްލަވެރިކަމެއް  ބޭރުވެ  ދަށުން  ފުރަމާނަިއެގ  ސަރުކާރުެގ  ދިެވހި  ފެތުރި  ެއކަން  އަތޮޅަށް 

ކަލޭފާނާއި  ދުވަސްވަ ޢަލީ  ގައްދޫ  ގ.ދ.  އަމާނާތްތެރި  ވެރިކަމަށް  ވަފާތެރި  ތެދުވެރި  ޤައުމަށް  ދިެވހި  އޭރުވެސް  ރެވެ. 
 އިސްމާޢީލު ކަލޭފާނާއި ގައްދޫ ޙަސަން މަނިކާއި ގ.ދ.ތިނަދޫ ތުއްތު ކަތީބު ފަދަ ބޭފުޅުން އެ ތިން އަތޮޅުަގއި ތިއްބެިވއެވެ.

ނިގ ފިލައިެގންނާިއ ފާޅުަގއި ދޯނިކަނޑަިއެގންނާިއ ނުކަނޑައި ފުރަފުރަިއެގން މިދެންނެވި ބޭބޭފުޅުން އެނިގެގންނާއި ނޭ
ކުރާ ދަތުރުަގއި ިގނަފަހަރަށް ފަޅުވެރިންނަށް ވެސް ދަތުރު ޮއޅުވާލައި ަގސްދުަގއި ދޯނި ބަްއސާލައިެގންނާއި ނުލައި މާލެ 

ންހުރިމަުގކަމަށް ބުނެ އެތައް ވާހަކައެއް ދަްއކާ  އައިސް ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުދީ އެނބުރި އަތޮޅަށްޮގސް މާލޭެގ ކަ
 އެ އަތޮޅުތަކުަގއި އިސްކޮށް ތިބި މީހުންެގ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވައްދައި ުއޅުްއވި ދުވަސްވަރެވެ. 

ނޑުަގއި  މިފަދަ ދަތުރު ނިންމާފައި އަތޮޅަށް ވަޑައިަގތުމުން އެބޭފުޅުންެގ ތަޙުޤީޤީ ހިންަގއި ބަެއއް ބަެއްއ ބޭފުޅުން ބަނދެ ބަ
ވާޖަހައި ތިނަދޫަގއި ނަާގފައި ހުންނަ ސުވައިދީބުެގ ބޮޑު ދިދަ ދަނޑިބުޑުަގއި އައްސައި ހަދާފައިެވއެެވ. މިޮގތުން މިދެންނެިވ  

 އަދަބު ލިބުނު އެއްބޭފުޅަކީ ަގްއދޫ ޢަލީ ކަލޭފާނުކަމަށް ވެސް މިބޭފުޅާ ވިދާޅުިވއެވެ. 
އައްޑުއަތޮޅަށް   ވަފާތެރިން  ސަރުކާރުެގ  ޢަބްދުސުވައިދީބު  ލީޑަރ  ހާލު هللا ޮގސް  އަތޮޅުތެރޭެގ  ބައްދަލުކޮށް  ޢަފީފާއި 

ރާވާފަިއާވޮގތްތަްއ   ކަންކަން  ކުރިއަށް  ހޯދައި،  އިރުޝާދު  ޮގތުެގ  ކަންކުރަންވީ  ކުރަންވީކަމަކާއި  ދެން  ބަޔާންކޮށްދީ 
ން މާލެއަށް ޚަބަރު ދިނުމަށް  ހޯދައިބަލައި އެބުރި އަތޮޅަށް ައއުމުން އެލިބޭ މަޢުލޫމާތު ހިފައިެގން އިސްވެ ދެންނެވި ބޭފުޅު 

ފެންނަނީ   އުޅުްއވަނިކޮށް  އިސްކޮށް  އެންމެ  ެގންދިއުމުަގއި  ައއްޑުއަތޮޅަށް  ޚަބަރު  އަތޮޅުތެރޭެގ  ދަތުރުކުރައްވަނީއެެވ. 
އޮޅަދީދީެގ ޙަސަން ދީދިާއއި ޙަމީދު ބެއްޔާެގ މުޙައްމަދު ޙަމީދާއި ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. މި މުޙައްމަދު ޙަމީދު ފަހުން ދިވެހި 

 ސަރުކާރުެގ ތެދުވެރި ވަފާތެރި ޚާދިމެއްެގ ޮގތުަގއި ނުހަނު އަމަނާތްތެރިކަމާއެކު ތިނަދޫެގ ކަތީބުކަން ކުރެްއވިެއވެ. 
މިދެންނެވި ދުވަސްވަރު މާލޭ ސަރުކާރުން ގދ.ހަވަރުތިނަދުާއ ހަނުގރާމައަށް ބޮޑު ބޯޓެއް އަންނަ ވާހަކަ ޚަބަރުވުމާއި  

އަޔަ ނުދިނުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަށް އޭރުަގއި ތިނަދޫަގއި އިސްވެ ތިއްބެވި ވެރިންެގ  ުގޅިެގން އެބޯޓް ގދ.ހަވަރުތިނަދުއަށް  
 މެދުަގއި ވާހަކަދެކެވި އެކަންކުރުމަށް މުލަކު އިބްރާހީމް ދީދިއާ ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. 

ޒަންވެރިވެ ުއޅުްއިވ  މުލަކު އިބްރާހީމް ދީދިއަކީ ބުނެވޭޮގތުަގިއ ޏ.އަތޮޅު ފުވައްުމލަކު ބޭފުޅެކެެވ. ގދ.ހަވަރުތިނަދޫަގއި ވަ
ކައިރިއަށެެވ.  އެންމެ ވަލާއި  ބޮޑުމަުގެގ ދެކުނުކޮޅުަގއި  ރަށުެގ  ބުނެޭވޮގތުަގއި  ހުރީ،  ެގ  ދީދީެގ  އިބްރާހީމް  ބޭފުޅެކެވެ. 
ކަލާމް   ޢަރަބި  ޢިލްމުވެރި  ދީންވެރި  ވަރަޢަވެރި  ނަމާދުކުރަްއވައި  ނާޅާ  ފަސްަވުގތު  ބުނެވޭޮގތުަގއި  ދީދީއަކީ  އިބްރާހީމް 

ިއެގން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ޤުރްއާން އުަގންނައި ދެްއވާ އުޅުްއިވއެވެ. އިބްރާހީމް ދީދީެގ ޢިލްމުވެރި  ދެނެވަޑަ



ޢާއިލާެގ ބޭފުޅުން ދުނިޔޭަގއި ެއބަތިއްބެިވއެވެ. މި އިބްރާހީމް ދީދީެގ ދަރިކޮޅު މިހާރުެވސް ގދ.ތިނަދޫގައާިއ ގއ.ދާންދޫަގިއ  
 އެބައޮތެވެ. 

ނަދޫެގ ބޯޅަދަނޑު އޮންނަނީ ރަށުެގ މެދަށްވުރެ ހުޅަނުގަގއެެވ. ބޯޅަދަނޑުަގއި ދެބުރިއަށް ހަދާފައި އުސްކޮށް އޭރު ހަވަރުތި
 ރާނާފައި ހުންނަ ގައުަގނޑެއްހުރެއެވެ. ީމއޭރުެގ ބޯޅަެގެއވެ. 

ށް އެޅިެގ، ކިޔަާވެގ  މާލެއިން ހަވަރުތިނަދުއާިއ ހަނުގރާމަކޮށް ރަށް ހިފުމަށް އަންނަ ބޯޓު އަޔަނުދިނުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަ
އެޅީ ދެންނެވި ަގުއަގނޑުެގ ދެކުނުަގއި ދަނޑިފަނުންނެވެ. ބިތްތައް ވަށައި ބައްދާފައިހުރީ ދިވެހިރުކުެގ ރޯފަނުަގއި ތޮށަލިިވޔެ  

ދެ އެތޮށަލިންނެވެ ފުރާޅު ހިޔާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ތޮށަލިލައިެގންނާއި ފަނުންނެވެ. ތަނުެގ ބޮޑުމިނަކީ ސާޅީހަކަށް މީހުނަށް ވަ
ކަނޑައިފަެއްއ   މިންވަރުވެސް  އާނަގެއއްެގ  ކުޑަދޮރެއް  ނުކުމެާވނެ  ވަިއވަދެ  ދޮރުނޫނީ  ވަންނަންހުރި  ވަރެވެ.  ތިބެވޭހާ 

 ނުވެެއވެ. ތޮށަލީެގ ވައްތަކުތެރެއިން ފުރޭނިެގން ވަންނަ ަވއިކޮޅެއް ނޫނީ އެތަނަކަށް ވަެއއް ނުވަދެެއވެ. 
ވާނެކަމަކަށް ހިތަކަށް ނުެގންނެވެެއވެ. ވާހަކަ ވިދާޅުވެދެްއވަމުން ވިދާޅުިވއެެވ.  އޭރު ޢުމުރުފުޅުން ދިހަބާރަ އަހަރަށްވުރެ ދޮށި

އޭރު އެބޭފުޅާ ކިޔަވަިއވިދާޅުވީ ހަވަރުތިނަދޫ މަދުރަސަތުލްނޫރާނިއްޔާަގެއވެ. އޭރު ގދ. ހަވަރުތިނަދޫަގއި ދެ މަދަރުސާއަކާިއ  
ވި ޭގަގއި މުލަކު އިބްރާހީމް ދީދީ ކިޔެވެލި ކިޔަވާއިރު އޭނާ  ދެމަކުތަބެއް ހުންނަ ހަނދާން ވާކަމަށް ވިދާޅުިވއެެވ. މި ދެންނެ

ޚަތިމުން ދައްކަވާ ސޫރަތްތަކެްއ ކިޔަވާނެ މީހުންނެީގ ރަށުތެރެއިންނާއި މަދަރުސާ ކުދިންެގ ތެރެއިންނެވެ. ކިޔެވެލި ކިޔަާވ  
ންމެ ރެޔަކު ވެސް ކިޔެވެލި ކިޔަވަނީ މީހުންތެރޭ ތިމަންނަ ލައްވައިލީ މަދަރުސާއިން ނެިގ ކުދިންެގ ތެރޭަގޭއ ވިދާޅުިވއެވެ. ކޮ

 ޢިޝާ ނަމާދުން ފައިބައިެގން މިދެންނެވި ގެއަށް ޮގހެވެ. 
ފުރަތަމަ ކިޔެވެލި ކިޔެވުމަށް ކިޔަވާެގއަށް ދިޔަރޭ އެތަނަށް ތަފާތު މާމަލާއި ކިޔަވަން ބޭނުންކުރާނެ ޚަތިމްތަކާއި ތަކެތި 

ދާެއއް ބަހައްޓަފައި ހުއްޓެވެ. ކިޔަވަން ފެށުމުެގ ކުރިން އިބްރާހީމް ެގންޮގސްފައި ހުއްޓެވެ. އަދި ކިޔަވާޭގެގ މެދުަގއި ލޯކަ
ލޯކަދާއަށް   އެދޯނި  ހައްދަވަިއ  ދޯންޏެްއ  ފިޔައިން  ކަށިމަލުެގ  ފެންައޅުްއވަިއ  ލޯކަދާއަށް  ކުރައްވާފަިއ  އެކުރިކަެމއް  ދީދީ 

ކިޔަވަން   ވެ. އޭރު އިބްރާހީމް ދީދީެގ އަތްދަށުންއަޅާފައިހުރި ފެންފޮދު މަތީ ބެހެއްޓެވުމަށްފަހު ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން ފެއްޓެވިއެ 
ެގންޮގސް ތިބި އަޅުަގނޑުމެން ސާޅީސް މީހުނަށް އެމީހަކު ކިޔަވަންވީ ސޫރަތެއް އެމީހަކަށް ދައްކައި މެދުކަނޑާ ނުލައި 

ކަނާއަތުެގ ޝަހާދަތް ކިޔަވަން ވަނީ ވިދާޅުވެފަެއވެ. އިބްރާހީމް ދީދީ ކިޔެވުމުެގ އެކި ހިސާބުން ލޯކަދާއިަގއި ހުރިފެންފޮދަށް  
ދީދީ   އިބްރާހީމް  އެއްރެޔަކު  ރޭތަކުތެރެއިން  ދިޔަ  ކިޔަވަމުން  މިހެން  ފުމެލައްވައެވެ.  އިޝާރަތްކުރައްަވިއ  އިނިގލިން 
ފެންފޮދުަގއި  ލޯކަދާގައިހުރި  ފުމެލެްއވުުމން  ިއޝާރަތްކުރަްއވައި  އިނިގލިން  ޝަހާދަތް  ކަނާތު  ހުރިފެނަށް  ލޯކަދާަގިއ 

ތުރިެގން އަރައި ލޯކަދާަގއި ކަށިމަލުެގ ފިޔަިއން ހަދާ ބަހައްޓަވާފައިހުރި ދޯނި ދެފަރާތަށް ފުރޮޅައި ހީވީ ބާނިލައި ކެކި އު
ދެންމެ ދެންމެ އެދޯނި ބަންޑުން ޖަހައިލަ ފާނެހެންނެވެ. ކިޔެވެލި ނިންމީ، ހަނދާންވާޮގތުަގއި ޭއެގފަހުންވެސް ދެރެައކު  

 މައިތިރިއަށް ކިޔަަވއިފަެއވެ. 
ލި ކިޔެވިތާ އަހަރުތަކެްއެގ ފަހުން ެއއްރެައކު ައލްފާޟިލް ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމާ އެއް ސުފުރާ މަތިން މިދެންވި ކިޔެވެ

ފަރީއްކުޅުވުމުެގ ނަސީބު ލިބުނުކަމަށް މިވާހަކަ ވިދާޅުވި ގދ.ހަވަރުތިނަދޫ ބޭފުޅާ ވިދާޅުިވެއވެ. އެބޭފުޅާ ވިދާޅުިވޮގތުން،  
އްސަވާނެ” އޭ އިހު މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. ެއއީ، ކާމޭޒުމަތީަގއި ދެކެވޭ ވާހަކަތަްއ  “ކާމޭޒުމަތީ ދެކެވޭ ވާހަކަ ފަތަކު ނުޖަ

ތަފާތުވެފައި ިގނަކަމުން އޭރު ެއ ޒަމާނުަގއި މީހުން ބުނެއުޅުނު ބަހެކެވެ. އެ ބީދައިން ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުެގ ތެރެއިންޮގސް  
.ވީ.މޯލްޑިވް ސްޓާރަގއި ޞ.ދ.ައލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރު  ދެކުނު ބަޣާވާތުެގ ވާހަކަފެށި ހަވަރުތިނަދޫެގ ވާހަކަފެށި އެމް



ގދ.ހަވަރުތިނަދު އަށް ކުރެްއިވ ދަތުރުފުޅުެގ ވާހަކަ ފެށިއްޖެެއވެ. އަލްފާޟިލް ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމަކީ އެ ދަތުރުަގިއ  
ން ަގސްދުަގއި ތަންަވޅުބަލަިއެގން އިބްރާހީމް ނާޞިރު އަރިހުަގިއ ވަޑައިެގންނެވި ބޭފުޅުން ތެރެއިން ެއއް ބޭފުޅަކަށް ވުމު

އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ފެށީެއވެ. އޭެގ ތެރެއިންލާފައި ޮގސް މުލަކު އިބްރާހީމް ދީދީ ބޯޓް ބަންޑުންޖަހައިލަން ކިޔެވެލި ކިޔެިވ  
ވެސް  ވާހަކަ  ބައިވެރިވި  އަޅުަގނޑު  ކިޔެވެނީންތެރޭަގއި  އަތްދަށު  ކިޔެވެލީަގއި  އެ  ައދި  ދެންނެވީމެވެ.    ވާހަކަެވސް 

 ދެންނެވީމެވެ. 
އަލްފާޟިލް ސަިއކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވިދާޅުވިެއވެ. އެދަތުރަށް މާލެ ތައްޔާރުވަމުން އައި ދުވަސްވަރު ދިމާވީ ވިއްސާރަ  
ދުވަސްވަރަކަށެވެ. އެމް.ވީ. ޯމލްޑިވް ސްޓާރަގއި ޞ.ދ.އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ފުރާވަޑަިއަގތީ ެއއްދުވަހެއްެގ  

ުގތެްއަގއެވެ. ސިފައިންނާއި އާންމުންެގ އެތައްބަޔަކާއި ެއކު އެމް.ވީ. މޯލްޑިވް ސްޓާރެގ ކަފުަގއި އެތައް  މެންދުރުފަހުެގ ވަ
ދޯންޏެއް ޖަހައިެގންނެވެ. އެމް.ވީ. މޯލްޑިވް ސްޓާރ މާލޭ ބަނދަރުން ފުރައިެގ ކަޅިން ނުކުމެެގން މާލެ އަތޮޅު ުގރައިދުާއ  

ބޮޑުވެ  ރާޅު  ކަނޑުަގދަެވ  ދިޔައިރު  މީހުންލާފައި  ހަމައަށް  ދޯނިތަކަށް  ނުދުއްިވެގން  ކުރިއަށް  ފުރޮޅާވަރުން  ބޯޓު  ެގން 
ފުރުވާލުމަށްފަހު ބޯޓް އަނބުރާ އައިސް މާލޭ ބަނދަރަށް ވަދެ އޮތުމަށްފަހު ކަނޑު ކުޑަކޮށް މަޑުވުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް  

ިއަގތީ ގދ. ަގއްދުއަށެވެ. އެރަށުން  ފުރައިެގން ހުވަދޫ އަތޮޅަށް ދިޔަީއއެވެ. ފުރަތަމަ ޞ.ދ. ިއބްރާހީމް ނާޞިރު ވަޑަ
ގދ.ހަވަރުތިނަދުއަށް   އަރުަވއިެގން  ބޯޓަށް  މަނިކާއި  ޙަސަން  ގައްދޫ  ކަލޭފާނާއި  އިސްމާޢީލް  ކަލޭފާނާއި  ޢަލީ  ގައްދޫ 

 ވަޑައިެގން އެރަށް ދިވެހިސަރުކާރުެގ ބާރުެގ ދަށަށް ެގންނަވަިއ އެކަން އެހަމަޖެއްސެވި ޮގތަކަށް ހަމަޖެއްސެވީެއވެ. 
ހަމަނުޖެހުން މިވާހަ މިހިނިގ  ހަވަރުތިނަދޫަގއި  އަވަހާރަވީ  ދީދީ  އިބްރާހީްމ  މުލަކު  ވިދާޅުިވޮގތުަގއި  ބޭފުޅާ  ވިދާޅުވި  ކަ 

ޖަލުަގއި   ެގނެވި  މާލެ  ހިމެނިވަޑައިެގން  ތެރޭ  ކުށްވެރިންެގ  ެގންނެވި  މާލެ  އެރަށުން  ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު 
ޖަލުަގެއވެ އިންނަވަނިކޮށް   .ހައްޔަރުކުރައްަވއިފަިއ 

  ފާފަފުއްސަވައި   ބޭފުޅުންެގ  މިއެންމެ  ބޭފުޅުންނެވެ.   އަވަހާރަވެފަިއވާ  މިހާރު  ިގނަބޭފުޅުންނަކީ،  ނަންަގނެވިފައިވާ  މިލިޔުމުގައި
 އާމީން.  ކުރައްވާށިއެެވ. މިންވަރު ރަޙުމަތް ތަނަވަސް ެގ هللا ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ

—————————————– 
 2015 ވިދާޅުދެްއވީ، ފަހުން އެންމެ  ދެްއވިެއވެ. ިވދާޅުވެ  އަޅުަގނޑަށް އޭނާ މަތިން ދެފަހަރެއްގެ  ވާހަކަ މި ނޯޓު:} 

 ދުވަސްކުރިންނެވެ.{  ހަތަރުމަހެްއހާ މީެގ ވިދާޅުދެްއވީ ފުރަތަމަ ަގެއވެ. 01 އޯަގސްޓް
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