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ތޯ ހިައދާލުގެ "މޯލިްޑވް ިމްސޓީްރ" ނެރުއިްވ ފަހުން ވަރަށް ިގނަ 

ތީާރޚާ  ފޮތްފޮތުގަޔިާއ ިލޔުންތަކުގަޔިާއ ލިުއފޮތްތަކުގިައ ރާއްޖޭގެ 

ކުރުމިާއ  އަޅުކަން  ިއރަށް  ދެއްވިާއރު،  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭގޮތުން 

ީމހުންނިާއ  ިހޖުރަކިުރ  ނޑަށް  ގަ ބިައގަނޑު  އަހުރާމުތަކިާއ 

އިަދ ިމ ނޫންވްެސ ިމފަދަ  ވާހަކަ  ހަމަލާތަކުގެ  ީމހުންގެ  ިމިނކާ 

ހީަޤޤަތާ  ހުރެއެވެ.  ިލޔުއްވާފިައ  ވާހަކަ  ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ  ކުށް 

ފޮތެއްގިައވްެސ  ހިުރހިައ  ހިައދާލުގެ  ތޯ  ވާހަކަތަކީަކ  ިމ  ިޚލާފު 

ިރާސރޗަކަށްވުރެ  ވާހަކަތަކެކެވެ. ިމީއ ހަރުދަނާ  ިހމެނޭ އާންމު 

ބޮޑަށް ިފލްމްުސޓާރަކު ފަދިައން އޭނާއިާއ އޭނާގެ އޮއްޓަރެއް ނެތް 

ރައުޔުތައް ިއްޝިތހާރު ކުރެއްވުމެވެ.

ބޭނުންވީާނ  ިލޔުންތިެރން  ިލޔާ  ލިުއފޮތްތައް  ޓިޫރްސޓުންނަށް 

އިަދ  ނަގާށެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ފޮތްފޮތުން  ިގނަ  ީވހިައވްެސ 

މަޢުލޫމާތެއް  ިގނަ  ީވހިައވްެސ  ބޭނުންވީާނ  ގިައޑުން  ޓުއަރ 

ފޮތްތަކުގިައވާ  ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.  ދޭންކަން  ފަތުރުވިެރންނަށް 

އަިއްސފަިއވަީނ  ްގަިއ  ގޮތެއ ނޑު  މަިއގަ ުތައް  ާތ ޫމ މަޢުލ

"މޯލިްޑވް  ހިައދާލުގެ  ތެރިެއންވްެސ ތޯ  ހިުރހިައ ފޮތްތަކެއްގެ 

ިމްސޓީްރ" ިއން ކަމުގިައ ވާނަމަ އީެއ ހަމަ ިއއިްތފާޤެއް ކަމަށް 

ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ިމ ފަދަ ިގނަ އަދަދެއްގެ ލިުއފޮތް ތަކެއް ޗާޕު ކުރެވޭ ކަމަށް 

އިެކ  ދިުނޔޭގެ  މިުޅ  ލިުއފޮތްތައް  އެ  އިަދ  ބަލިައިފނަމަ 

ކަމުގިައ ވާނަމަ  ނެގޭ  ހަވާލާތައް  ބިެހ އިެއން  ކަންކޮޅުތަކަށް 

އެ ވީާނ އަހަރެމެން ަސމާލުވާން ޖެހޭ ފަދަ އޮޅުން ބޮޅުމަކަށް 

ރާއްޖޭގެ  ީމިޑއާތަކުން   ދިުނޔޭގެ   ކަމަކަށެވެ.  ވެއްޓޭނެފަދަ 

ތީާރޚިާއ އިާކއޮލީޮޖ އިަދ އެތުނޮލީޮޖ ފަތުރިައ ިއްޝިތހާރު ކުރާނެ 

ގޮތާމެދު އަހަރެމެން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ިހތާމަޔާއެކު ދަންނަވާލަން ޖެހީެނ ިދވިެހރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން 

ތެދު މަޢުލޫމާތު ހުންނަ ފޮތްފޮތީަކ ފޭަސހިައން ިލބެން ހުންނަ 

ފޮތްފޮތެއް ނޫނެވެ. އެޗް.ީސ.ީޕ ބެލްގެ "ދަ މޯލިްޑވް އިައލެންޑްްސ" 

އިާއ، އޭ.އެގިަސޒްގެ "ދަ ކޮރަލް ީރފް އޮފް ދަ މޯލިްޑވްްސ" 

އިާއ، ީސ. މެލީޮނ ގެ "ީޕޕަލް އޮފް ދަ މޯލިްޑވް އިައލެންޑްްސ" 

އިާއ އޭ.ގްރޭ ތަރުޖަމާ ކުރައްވާފިައވާ "ދަ ވޮޔޭޖް އޮފް އެފް.

މޯލިްޑވްްސ،  ީއްސ ިއނީްޑްސ. ދަ  ދަ  ޓު  ިޑ ލަވާލް  ިޕރާޑް 
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ިމީއ މޯލިްޑވްްސ ރޯޔަލް ފިެމީލ ވެބަްސިއޓުގިައ ޒިެވއާ ރޮމެރޯ ފިްރއްާސ ިލޔުއްވާފިައވާ "ތޯ ހިައދާލް އެންޑް މޯލިްޑވްްސ،  އަ 

ބްލިެސންގް އޯ އަ ކާރޒް" ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

ފިާޠމަތު ިޝޒްނާ

ް ތީާރޚ
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ދަ މޮލަޫޝްސ އެންޑް ބްރިެޒލް" ިމ ފޮތް ފޮތީަކ ރާއްޖެއާ ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ފިުރހަމައަށް ީދފިައވާ އިަދ ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން 

ރަނގަޅު ިދރާާސކޮށް ހޯދާފިައވާ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ. ނަމަވްެސ ިމ 

ފޮތްތަކީަކ ވަރަށް ތަދު އިަދ ހޯދަން އުނދަގޫ ފޮތްތަކެކެވެ. ތޯ 

ހިައދާލުގެ "ދަ މޯލިްޑވް ިމްސޓީްރ" ފަދިައން ދިުނޔޭގެ ހިުރހިައ 

ިދމާލެއްގެ ފޮތިްފހާރަތަކުގަޔިާއ ލިައބްރީަރ ތަކުން ޖާގަ ހޯދޭނެހާ 

މްަޝހޫރުވެ އާންމުވުމަށް އެ ފޮތްތައް ގާތްވްެސ ނުވެއެވެ. ިމ 

ފޮތުގިައވާ އޮޅުންތައް ިމއަށްވުރެވްެސ ިއތުރުވެގެން ދީަނ އެހެން 

ބްަސބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުންނެވެ. ދިުނޔޭގެ ވަރަށް ިގނަ އެހެން 

ބްަސބަހުގިައ އެބަހުން ހިުރ ރާއްޖެއާބެހޭ ހަމައެކިަނ ފޮތީަކ ތޯ 

ހިައދާލުގެ ފޮތެވެ.

ިހތާމަކުރަން ޖެހޭ ޙީަޤޤަތީަކ ިދވިެހރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ހުންނަ 

ރަނގަޅު ފޮތްތައް ިލބެން ނުހުންނަކަމެވެ. ވުމާއެކު ީމހުންނަށް 

އެ ފޮތްތައް ނޭނގެއެވެ. ިމއާ ިޚލާފަށް ތޯހިައދާލުގެ ފޮތްތަކީަކ 

ތީާރޚިާއ އިާކއޮލީޮޖއާ ބެހޭގޮތުން ހީަގގަތެއްނެތް ހްުސ ވާހަކަތަކެއް 

ކަމަކު އެ ފޮތްތައް ިވއްކަން ހުރެއެވެ. ީވމާ ރާއްޖެއާ ބެހޭ ތެދު 

މަޢުލޫމާތު ހިުރ ފޮތްތަކުގެ ޖާގަ ފުރާފިައވީަނ ިމ ިވއްކާ ފޮތްތަކެވެ.

ތޯ ހިައދާލު އޭނާގެ ީސީރޒް "ިދްސ ކޮރަލް އެޓޯލް" ގެ އެންމެ 

ފަހު ފޮތް ިލޔުއްވުމަށް ިމ މުރަކިައގެ ޖީަޒރާ ޤައުމަށް އިައކީަމ 

ރާއްޖެއަށް ިލބުނު ރަޙްމަތެއް ހެއްޔެވެ؟ ޔީަޤނުންވްެސ އެކަމުގެ 

ަސބަބުން ިމ ޤައުމުގެ މްަޝހޫރުކަން ކިުރއަށްވުރެ ިއތުރުވެގެން 

ިދޔައެވެ. އެހެން ނަމަވްެސ ރާއްޖޭގެ ތީާރޚާ ބެހޭގޮތުން ޙީަޤޤަތެއް 

ނެތް ވާހަކަތަކެއް ިލޔިެވ، ޓުއިަރްސޓު ގިައޑުންގެ ފަރާތުން އެ 

މަޢުލޫމާތުތައް ފެތިުރ، ރާއްޖެއާބެހޭ ަޞއްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

ޗާޕު ވެފިައ ހުރުމުން އެ ގޮތުން ބަލިާއރު ތޯ ހިައދާލު ރާއްޖެ 

ނުދުރިުވ ނަމަ އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅީުވހެވެ.

ތޯ ހިައދާލީަކ މްަޝހޫރު ބޭކަލެއް ކަމާމެދު ދެބްަސވެވޭކަށް ނެތެވެ. 

އިަދ އޭނާ ފޮތް ިލޔެފިައވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް އެ މްަޝހޫރުކަންވްެސ 

ގްޮސފިައވެއެވެ. ތޯ ހިައދާލު އެތަނަށް ނުދުރިުވ ނަމަ ދަ ީއްސޓް 

އިައލެންޑިާއ މާކުއަެސްސ އެހިައ މްަޝހޫރެއް ނީުވހެވެ. ރާއްޖެ 

އެ  އިަދ  ޤައުމުތަކެކެވެ.  ކިުދ  އީެއވްެސ  އެއްފަދިައން  އެކޭ 

ޤައުމުތައް ދިުނޔެ ދަންނަން ފީެށ ތޯހިައދާލުގެ ިހތްހެޔޮކަމުންނެވެ. 

އުކުޅުތަކާމެދު  ބޭނުންކޮށްއުޅޭ  އޭނާ  ހިައދާލިާއ  ތޯ  ނަމަވްެސ 

ަޝއްކު އުފެދުމުގެ ޖާގައެބައޮތެވެ. ޙީަޤޤަތީަކ ތޯ ހިައދާލުވީަނ 

ތީާރޚިާއ  ރަށްތަކުގެ  އެ  ފިައދާއަށްޓަކިައ  އިަމއްލަ  އޭނާގެ 

ގޮތުންނިާއ  ިއޖިުތމީާޢ  (ިއނާްސނުންނަށް  ޮީޖ  އެންތުރޮޕޮލ

ަސޤީާފ ގޮތުން އިައްސފިައވާ ކިުރއެރުންތައް އުނގެނޭ ިޢލްމު) 

ނަހަމަ ގޮތުގިައ ބޭނުން ކުރައްވާފައެވެ. ތޯ ހިައދާލީަކ ތެދުވިެރ 

އިާކއޮލިޮޖްސޓެއް ނޫނެވެ. އިަދ އޭނާގެ ިމ އޮޅުވާލެއްވުންތަކުން 

ް ތީާރޚ



ިޑެސމްބަރ 52014 ު ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

ިދރާާސ  ކުރާ  ިޒޔާރަތް  ތަންތަނަށް  ިމ  މްުސތަޤުބަލުގިައ 

ކުރުންތިެރންނަށް ދިަތތަކިާއ ކިުރމިަތ ލާންޖެހޭނެއެވެ. އޭނާގެ 

ިނާޝންތައް އެތާނގިައ ހުންނާނީެތއެވެ.

ިދވިެހރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގިައ ހިުރ އްުސގަނޑުގަނޑުން 

އަހުރާމްތައް  ފައިްޅތަކިާއ  ީމހުންގެ  ކުރާ  އަޅުކަން  ިއރަށް 

ފަހުން  އޭނާ  ީހވެލެއިްވއެވެ.  ހިައދާލަށް  ތޯ  ފިެނލެއިްވހެން 

ހަވާލާ  ފޮތްތަކަށް  ހިުރހިައ ފޮތެއްގިައވްެސ ކީުރގެ  ނެރުއްވާ 

ކުރެއްވުމުގެ  ިއްޝިތހާރު  ފޮތްތައް  އެ  އީެއ  ދެއްވައެވެ. 

އިާކއޮލިޮޖކަލް  ހިުރހިައ  ހިުރ  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  ގޮތުންނެވެ. 

ީސ.ީޕ  އެޗް. ިނާޝންތަކެއްކަން  ބިުޑްސޓު  ިނާޝންތަކީަކ 

ިދރާާސ  ހަރުދަނާ  ކުރެއިްވ  އެކު  ހުނަރުވިެރކަމާ  ވީަނ  ބެލް 

މަަސއްކަތްތަކުން ާސިބތުކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އިަދ ހަމައެހެންމެ 

ިއހުގެ  ތަކެއްޗީަކ  ީދނުގެ  ިހނީްދ  ފެނުނު  ަސިއޓުތަކުން  އެ 

ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ ބިައތަކެއް ނޫންކާމިާއ އީެއ ވްެސ ބުދު ީދން 

ީދނަީކ ވްެސ ިހނީްދ ީދނުގެ  ތަކެއްޗެވެ. ބުދު  ރަމްޒުކޮށްދޭ 

ގޮތްޕެއްކަމުން އިައކޮނޮގްރީަފއިާއ އިާކޓެކްޗަރގެ ގޮތުން އެއް 

ފޯރުވާފިައވެއެވެ.  ނުފޫޒު  އެއްވަރަކަށް  ީދނަށް  އަނެއް  ީދން 

ިޖއޮގްރީާފ  ީދނުގެ  ދެ  އެ  ބަލިާއރު  ތީާރޚަށް  ަސބަބީަކ އޭގެ 

އިާއ ަސޤީާފ އްަސލުތަކިާއ އުފެދުން ދިާދ އެއްގޮތެވެ. 

ދުވްަސ ވެފިައ ީވ ނަމަވްެސ ހިައދާލުގެ ފޮތާ ިޚލާފަށް  އިަދވްެސ 

ިމ މައޫުޟޢުގިައ ކުރިެވފިައވާ އެންމެ ރަނގަޅު މަަސއްކަތީަކ 

ގުޅޭގޮތުން  އިާކއޮލީޮޖއާ  ފޮތެވެ. ރާއްޖޭގެ  ިމ ފޮތެވެ. ބެލްގެ 

ހޯދުމަށް) ިކޔިައ ހަވާލާ  (މަޢުލޫމާތު  ީވހާވްެސ ިގނަ ީމހުން 

އިައލެންޑްްސ"  މޯލިްޑވްްސ  "ދަ  ގެ  އެޗް.ީސ.ީޕ.  ިދނުމަށް 

ބޭނުންކުރާނެ ނަމައޭ އަޅުގަނޑުގެ ިހތަށް އަރައެވެ. އިޭޝއަން 

asianeds@nda.usnl.) ާސރިވަސްސ  އިެޑއުކަޭޝނަލް 

net.in) ިއން ވީަނ ބެލްގެ ފޮތް އަލުން ޗާޕު ކޮށްފައެވެ. 

ިއރަށް  ަީކ  ގޯހ އަނެއް  ހެއްދިެވފަިއވާ  އަށް  ހަިއދާލުގެ 

އަޅުކަންކުރުން ފަތުރަމުން ިދޔަ ބޮޑިެތ ޖަމާޢަތްތަކެއްގެ ބަޔަކު 

އަދަދު ނުކުރެވޭހިައ ިގނަ ކަނދުފިަތ ނުވަތަ ތެޔޮ ބޯޓު ތަކެއްގިައ 

ބުނުއްވާ  ކޮށްފިައވާކަމަށް  ދަތުރު  ކަނޑުތަކުގިައ  ދިުނޔޭގެ 

ބުނުއްވުމެވެ. ިމ ޖަމާޢަތުގެ ީމހުން އިެކ ކަންކޮޅުތަކުގިައ އުޅުނެވެ. 

ޖީަރކޮށްފިައވާ  ިނާޝންތަކުން  ިއރުގެ  އެތަންތާނގިައ  އިަދ 

އަހުރާމްތައް އަޅިައ އުޅުނު ބަޔަކު އުޅުނު ކަމަށްވެއެވެ. ދިުނޔޭގެ 

ގިައ  ުސމަޓްރާ  ިބމީަކ އުތުރު  ގެ  އަޒްޓެކް  ިބތުގިައވާ  އަނެއް 

ރްަސކަންކަމުގިައ  އޭަސކަރިައގިައ އޮތް  ިކޔާ  އޮންނަ ިދވިެހން 

ހައްދަވަން ތޯހިައދާލު ބޭނުންވެ ލެއިްވއެވެ.

ިހޖުރަކޮށްފިައ  ީމހުން  ނަމަވްެސ ހީަގގަތުގިައ ިދވިެހރާއްޖެއަށް 

ިގނަ  ީމހުން  އަިދ  ނޫނެވެ.  ނޑަކަށް  ނޑުގަ ބަިއގަ ވަީނ 

ޖަމާޢަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެއްވްެސ ނޫނެވެ. ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތީަކ 

އަނެކަކު  ރަށަށް  އެ  އެކަކު  އިައްސ  ީމހުން  ިމތަނުން  އެތައް 

އަނެއް ރަށަށް އިައްސ ޒަމާންތައް ފިާއތިުވހެން ީމހުން ިގނަވުމެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ފޯކްލޯރުގިައ މްަޝހޫރު އެއް ވާހަކައީަކ ދެހްާސ އަހަރު 

ކިުރން ރާއްޖެއަށް އިައްސ ވިެރކަން ކޮށްއުޅުނު ބަޔެއްގެ ނުވަތަ 

ރްަސކަލުންތަކެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެހެން ނަމަވްެސ އީެއ ހަމައެކިަނ 

އަތުން ގުނާލެވޭހިައ މަދު ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ވެދާނެއެވެ. އިަދ 

އީެއ ވިެރކަމުގެ ބާރު ހޯދިައގަތް ނުވަތަ އެ ބާރު ީދފިައވާ އިަދ 

ފަހުން އީެމހުން އީެމހުންގެ މެދުގިައ ކިައވިެނކޮށް އުޅީުނ ކަމުގިައ 

ވްެސ ވެދާނެއެވެ. ތަފާތު ިވްސނުންތަކިާއ ތަފާތު ަސޤާފަތްތަކަށް 

އެ  ިހޖުރަކޮށްފިައ ވާނަމަ  ބަޔަކު  ިގނަ ޢަދަދެއްގެ  ިންސބަތްވާ 

ީމހުންގެ މެދުގިައ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ބޮޑު ކަންތައް ގަނޑެއް 

ިހނީގހެވެ. އިަދ އެކަންތައް ތުންތުން މިަތން ިކޔިައ ފޯކުލޯރުގެ 

ގޮތުގިައ ފެންނަން އީޮތހެވެ. 

ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ިކޔާއުޅޭ ފޯކްލޯރު އެއްކޮށް ިދރާާސ ކުރުމުގިައ 

24 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑަށް ބުނެވީޭނ ތޯހިައދާލުގެ 

ވާހަކަތަކެއްކަމެވެ.  ލައްވާފިައވާ  އޮޅުވާ  މިުޅން  ވާހަކަތަކީަކ 

(ިނމީުނ)

ް ތީާރޚ


