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ޢަޔަޔަފް ބަޑާއިޒު އަދްހެދުދްދާއިކ ޓިޒިހެދުދް ޔާޔި  އުޓަދްވާ

ހަމަހަމައެވެ. އެހެދްދަމަވެލް ގަޓާގު އެގައް ލަބަބަކާ ހުޒެކ މުޖުގަމަޢުސައި 

ޓިޒިހެދުދް ޔަދީ މަޔު ވަމުދްދެވެ. އަދްހެދުދް ޔަދީ ސިދަ ވަމުދްދެވެ. މި 

ކުޒިމަގީސައި މައްލަޑައިސެ ޙައްޑަކީ ކޮބައިގޯ ކުޒެވޭ ލުވާޑަކީ އަޅުސަދޏުމެދްސެ 

އޮގް ލުވާޑެކެވެ. ޔެ ޖިދްލުސެ ޢަޔަޔަފް މިހައި ބޮޏު ގަޓާގެއް އައުމާއެކުކ ޔެ 

ޖިދްލުސެ ޔެމެޔުސައި އެކަފީސެދްވާ ޒަދސަޅު ސުޅުމެއް ޔެމެހެއްޓޭދޭ ސޮގަކީ 

ކޮބައިގޯއެވެ؟ އެހެދްވީމާ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އޮގީ ހަމައެކަދި އެކަކާ އިދޔެސެދް 

ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދްދާދީގޯ ބެޑުމެއް ދޫދެވެ. އޮގް  އުޅޭދީގޯ ދުވަގަ އެކަކަފް

ޑުސެ މަގީދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ ކީ އިލްޑާމްޔީދް ހުއްޔަ ކުޒާ އުޞޫސޮގަ

ދަހަމަ ސޮގުސައި އެކަކަފް ވުޒެ ޑުދް ޣައިޒު އިލްޑާމީ އުޞޫއިދްދާދީގޯ ދުވަގަ 

 ސިދަ މީހުދާ ސުޅުދް ހިދްސާދީގޯ ބެޑުމެވެ.

ގި ހަމަޖެހުމަފްޓަކައި ކުޒަދް ޖެހޭ ކަދްގައްގަކުސެ ވާހަކަ ކީޒިއިޖްގިމާޢީ 

ޓިޒިހެދުދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ ، ޤުޒްއާދުސައި ބަޔާދް ކުޒެއްވިއިޒު

އިދުމުސެ ވާހަކަވެލް ވަދީ އައިލްޓައެވެ. އެއީ ޓިޒިހެދުދްދަފް ސިދަ ވެސެދް 
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އްވައި ހަގަޒު މީހުދާ )އެއްޓަހަޒާ( އިދޔެސެދް އުޅުމުސެ ހުއްޔަ ޔެ

 އަދްސަވައިޓައިވާ އެދްސެވުމެވެ.

                         

                                

                

"ޔަގީމުދްދާއި މެޔު ޢަޔްޑުވެޒި ދުވެވޭދެ ކަމަފް ގިޔަބައިމީހުދް 

ހިގްހަމަޖެހޭ ބަޔަކާ  ދުދްސެ ގެޒެއިދް ގިޔަބައިމީހުދްބިޒުސެދްޓި ދަމަ އަދްހެ

ކާވަދިވެ އިދްދާފެވެ. ޔޭކެވެ. އަޔި ގިދެކެވެ. އަޔި ހަގަޒެކެވެ. ޔެދްޓަހެކ 

ޢަޔްޑުވެޒި ދުވެވޭދެ ކަމަފް ހީވެ ގިޔަބައިމީހުދް ބިޒުސެދްޓިދަމަ އެކެކެވެ. 

ދުވަގަ ގިޔަބައިމީހުދްދަފް މިޑްކުވެސެދްވާ ބައެކެވެ. އެސޮގް ގިޔަބައިމީހުދް ޙައްޤު 

 ބާ ދުވުމަފާއިކ އަދިޔާވެޒި ދުވުމަފް ސާގްކަދް ބޮޏެވެ."މަސުދް އެއްކި

 ވަދަ އާޔަގް( 3، )ލޫޒަގުއްދިލާ

މި އާޔަގް ބާވައިިޑެއްވީ އުޙުޔު ހަދސުޒާމައިސެ ޓަހުދް ހިޖްޒައިދް ގިދް 

އުޙުޔު ހަދސުޒާމައިސައި ހަގްޔިހަ މުލްޑިމުދް  ވަދަ އަހަޒުސެ ޝައްވާޑު މަހުއެވެ.

ހަގްޔިހަ ސެއަކުދްކ އެސޭސެ ޓިޒިހެދުދް  ސެކުއްޑިއަކަފް މަޔީދާ ޝަހީޔުވިއެވެ.

ވަކިވެސެދް ޔިޔައީއެވެ. އެ ހަގްޔިހަ ސެއިދް ހުވަޓަގްވީ އަދްހެދުދްދާއިކ ޔަގީމުވީ 
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އެއީ  ކުޔިދްސެ ކަދްގައްގައް ހަމަޖައްލާދޭ ސޮގަކާ މެޔު ލުވާޑު އުޓެޔިއްޖެއެވެ.

އްލަޑަ ޙައްޑު ވެސެދް ޔިޔައީ މި އެ މަ ގިމާޢީ މައްލަޑައެކެވެ.ހިގާމަވެޒިކ އިޖް

އާޔަގުސެ ލަބަބުދްދެވެ. މި އާޔަގުދް އަދްސަވައިޓައި ވަދީ އެ ކަމަފް ކެޒި 

ކުޅަޔާދަވެސެދްވާ މީލް މީހުދްކ މި ޔެދްދެވުދު ހަގްޔިހަ ސެއިދް ހުވަޓަގްވީ 

އަދްހެދުދްދާ ކާވެދިކޮފްކ އެ ސޭސެއިދް ޔަގީމުވީ ކުޔިދް ބެޑުމުސެ ޒިދްމާ 

 އުޓުޑާފެވެ.

ޒު އާޔަގުސައި ބަޔާދް ވެޓައިވާ ވާހަކަގަކާއިކ އޭޒުސެ ޙާޑަގަފް ބަޑާއި މި

ގު ކަދްގައްގައް ކުޒަދްވާ ސޮގް އެދްސެވުމުސެ މި އާޔަގަކީ ހަމައެކަދި އެ ވަޤު

އެހެދް ސޮގަކަފް ޔަދްދަވާ  ސޮގުދް ބާވައިޑެއްވި އާޔަގެއްކަމަފް ބެޑެވިޔާދެއެވެ.

ބަބުދް ޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ ދަމަ އެއީ ކުއްޑިއަކަފް ޔިމާވީ ކަމެއްސެ ލަ

އަދްހެދުދް ސިދަ ވީމާ އެކަދް ހަމަޖެއްލެވުމުސެ ސޮގުދް އެދްސެވި އެދްސެވުމެއް 

އެހެދް ދަމަވެލް ޙަޤީޤަގުސައި ކީޒިގި ޤުޒްއާދަކީ ވަކި  ކަމަފް ބެޑިޔާދެއެވެ.

ޔާމަގާ ހަމައަފް ދަމަވެލް އެއީ ޤިވުދު ޓޮގަކަފް ވީޔުވަލްވަޒަކު ބާވައިޑެއް

ޔުވަލްވަޒަކަފް އަޔި ކޮދްމެ މާޙަވްޑަކަފްވެލް ޓެގޭ ސޮގަފް ހުޒިހައި 

ޔަގަކީ އެ ޞިއްއްކީޒިގި ޤުޒްޢާދުސެ އެދްމެ ބޮޏު ޚާ ބާވައިޑައްވައިޓައިވާ ޓޮގެކެވެ.

ގަކު ހިދސާ ކަމަކާ ސުޅިސެދް ބާވައިޑައްވާ އާޔަގްގައް ގާއަބަޔަފް ބޭދުދް ވަޤު

މަގީސައި ޔެދްދެވުދު  ވެ.ކުޒެވޭ ޓަޔަކ ޔާއިމީ އާޔަގްގަކަކަފް ވެސެދް ޔިއުމެ

 ކަދް ބޮޏު ހެއްކެކެވެ.ޓުއާޔަގަކީ މި ޔެދްދެވި ބަހުސެ ލާ
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ބޫޑު ކުޒަދް ޖެހޭ ވަޒަފް ބޮޏު ޙަޤީޤަގެއް މި މައްލަޑަޔާ ސުޅިސެދް ޤަ

ފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުމަކީ ހަމައެކަދި ޓިޒިހެދްމީހާސެ ކައެބައޮގެވެ. އެއީ އެކަ

ދް ކަމަފް ސަބޫޑު ކުޒުމެވެ. މީސައި ދިދްމުމަކުދް ހަމަޖެއްލޭދޭ ކަމެއް ދޫ

 ޝަޒުޠަކީކ ޝަޒުޠެކެވެ. އެ ދޭޒެކިދުސަދެވޭ އިދްޝަޒުޠެއް އެބައޮގެވެ. އެއީ އެ

ކޮދްމެ މުޖުގަމަޢަކަފް ވިޔަލްކ އެ މުޖުގަމަޢެއްސައި ޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ 

މިލާޑަކަފް ޔުދިޔޭސައި ގިބީ އެއް ބިޑިއަދް މީހުދް  އަދްހެދުދް ސިދަވުމެވެ.

މާ ހިދްސަވާފެވެ. އޭސެ ގެޒެއިދް ޓަލް ލަގޭކަ މީހުދްދަކީ ވަޑައްކަމަފް ބަ

މި ޓަޔަ  އަދެއް ޓަލް ލަގޭކަ މީހުދްދަކީ ޓިޒިހެދުދްދެވެ. އަދްހެދުދްދެވެ.

ސޮގަކަފް ޔިމާވެއްޖެ ދަމަ އެއްވެލް ޓިޒިހެދަކަފް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ 

ދުވަގަ ހަގަޒު ވަދަ  ،ޔެވަދަކ ގިދް ވަދަ ކުޒެވޭދޭ ކަމެއް ދޫދެވެ.އިދުމަކީ 

ސަޔަކަމުދް މީހުދާ އިދުމަކީ  މީހަކާ އިދޔެވޭދީ ސަޔަކަމުދްދެވެ.

އިލްޑާމްޔީދުސައި ހުއްޔަ ކަމެއް ދޫދެވެ. އިލްޑާމީ ޝަޒީޢަގުސައި ކާވެދި ވެވޭދީ 

 އަދްހެދް މީހާސެ ޒުހުމާ ޑައިސެދްދެވެ.

ޤުޒްއާދުސެ އިޒު މަގީސައި ޔެދްދެވުދު ކީޒިގި ޢާއްމު ދަޒަޒަކުދް ވިލްދާ

އާޔަގަފް ބޯޑަދބަދް ޖެހެދީ ވަކި ޙާޑަގެއް ކުޒިމަގިވީމައެވެ. މަޔީދާސައި އުޙުޔު 

އެއީ ޓިޒިހެދުދްދަފް  ހަދސުޒާމައިސެ ޔުވަހު އޮގީ އެ ޙާޑަގު މެޔުވެޒި ވެޓައެވެ.

މި ޙާޑަގު މެޔުވެޒި ދުވާ ދަމަ އެ އާޔަގަކަފް  ވުޒެ އަދްހެދުދް ސިދަ ވުމެވެ.

އެކަމަކު އިދްލާދީ މުޖުގަމަޢުސެ ގާޒީޚު ޔިޒާލާ ކޮފްޑީމާ ބަޑާދެ ކަމެއް ދެގެވެ. 
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ޓެދްދަދީ ކިހިދެއްގޯއެވެ؟ މަޔީދާސައި އުޙުޔު ހަދސުޒާމައިސެ ޔުވަހު މެޔުވެޒިވީ 

މުޅި ޔުދިޔެއަފް ބަޑާ  ޑަގަކީ ހަމައެކަދި އެ ޔުވަލްވަޒު އޮގް ޙާޑަގެއް ދޫދެވެ.ޙާ

ވެ. )އާޔެކ އަބަޔުވެލް އިޒުވެލް ސިދަ ޓަހަޒަފް ޔުދިޔެ އޮދްދަ ސޮގަކީ މިއީއެ

އުޙުޔު  އޮދްދަދީ ޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ އަދްހެދުދް ސިދަ ވެޓައެވެ.(

ހަދސުޒާމައިސެ ޔުވަހު ޔިމާވީ "އިމަޒޖެދްލީ" ޙާޑަގު މި އޮދްދަދީ އަބަޔުވެލް 

ސެ ކުޅަޔުދްވަދްގަކަމާއިކ هللا މި ޙުކުމަކީ  ޔުދިޔެއަފް ކުޒިމަގި ވެޓައެވެ.

އެ ޔުވަހު ޔިމާވީ ވަކި  ވަޒަފް ބޮޏު ހެއްކެކެވެ.ޔެދެވޮޏިސަގުދް ލާބިގުވެސެދްޔާ 

ޙާޑަގަކާ ސުޅިސެދް އެދްސެވި އެދްސެވުމެއް މި ވަދީ މުޅި ޔުދިޔެއަފް ގާއަބަޔު 

ސެ ކުޅަޔުދްވަދްގަކަމުސެ هللا ބޭދުދްވާ ޓަޔަ އެދްސެވުމަކަފް ވެ ދިމިޓައެވެ. 

 ބޮޏުކަމާއެވެ!

  



10 
 

 

 ޢަޔަޔުސެ ގަޓާގު

އަދްހެދުދްދާއިކ ޓިޒިހެދުދް އުޓަދް ޒެކޯޏުގަކުދް ޓެދްދަ ސޮގުސައި 

އެހެދް ދަމަވެލް މަޒުވާ ދިލްބަގަފް ބަޑާ އިޒު  ވަދީ ޔާޔި އެއް ވަޒަކަފެވެ.

މިއީ އުޓަދްވާ ޔުވަހު މަޒުވާ ދިލްބަގަފް  ސިދައިދް މަޒުވަދީ ޓިޒިހެދުދްދެވެ.

ބެޑި ދަމަވެލްކ ދުވަގަ ޢުމުޒުދް ޔުވަލް ވެސެދް މަޒުވާ ދިލްބަގަފް ބެޑި 

އެދްލައިކްޑޮޕީޏިއާ ބްޒިޓޭދިކާސައި ޑިޔެޓައި  ދްގައް އޮގް ސޮގެވެ.ދަމަވެލް ކަ

މުޒެއްސައިވެލް މަޒުވުމުސެ ސޮގެއްސައި ބަޑާއިޒު ހުޒިހައި ޢު "ޢާއްމު ވެއެވެ.

ދުޒައްކާ އަދްހެދުދްދަފް ވުޒެ ބޮޏަފް މެޔުވެޒި ވެޓައި އޮދްދަދީ 

 (37ޞަޓްޙާ ކ 7ވޮޑިއުމް ( 4891)އެދްލައިކްޑޮޕީޏިއާ ބްޒިޓޭދިކާ )ޓިޒިހެދުދްދަފެވެ." 

މުޖުގަމަޢުސައި އަދްހެދުދް ސިދަވާ ލަބަބުގައް ވަޒަފް ސިދައެވެ. 

މިލާޑަކަފް ހަދސުޒާމައެއް ޓެފިއްޖެ ދަމަ މަޒުވާ މީހުދްސެ ގެޒޭސައި ސިދައީ 

ވަދަ އަހަޒާ ހަމައަފް  4849 ވަދަ އަހަޒުދް ޓެފިސެދް 4841 ޓިޒިހެދުދްދެވެ.

މިޑިއަދް  9ލިޓައިދްސެ  ހަދސުޒާމައިސައި ކުޒެވުދު ޔުދިޔޭސެ ޓުޒަގަމަ ބޮޏު

ޢާއްމުދްސެ ގެޒެއިދް މަޒުވީ މީހުދްސެ ގެޒޭސައިވެލް ސިދައީ  މީހުދް މަޒުވިއެވެ.

ވަދަ އަހަޒާ ހަމައަފް  4811ވަދަ އަހަޒުދް ޓެފިސެދް  4838 ޓިޒިހެދުދްދެވެ.

މިޑިއަދް މީހުދް  06 ދު ޔުދިޔޭސެ ޔެވަދަ ބޮޏު ހަދސުޒާމައިސައިވުުކުޒެ
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މަޒުވިއެވެ. ދުވަގަ އަބަޔަފްޓަކައި ދުކުޅެޔޭ މީހުދްދަފް ވިއެވެ. މީސެ 

 4899ވަދަ އަހަޒުދް ޓެފިސެދް  4878 ގެޒޭސައިވެލް ސިދައީ ޓިޒިހެދުދްދެވެ.

ޢިޒާޤް ހަދސުޒާމައިސައި -އަހަޒާ ހަމައަފް ޔިސު ޔެމިސެދް ޔިޔަ އީޒާދް ވަދަ

އަދްހެދުދް  466666އަދްހެދުދްކ ޢިޒާޤުދް  90666އެކަދިވެލް އީޒާދުދް 

 ހުވަޓަގް ވިއެވެ. މިއީ އެދްމެ ޔިހަ އަހަޒު ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައެވެ.

މުޖުގަމަޢުސައި ޓިޒިހެދުދް މަޔުވާ އަދެއް ލަބަބަކީ ޖަޑުސައި 

ޔުދިޔޭސެ އެދްމެ ކުޒިއަޒާޓައިވާކ އެދްމެ ގަހުޒީބު  ހައްޔަޒުވާދް ޖެހުމެވެ.

މީހުދް  4366666ޑަކު މުޖުގަމަޢު ކަމަފް ބުދާ އެމެޒިކާސައި އެކަދިވެލް ޔުވާ

އޭސެ ގެޒެއިދް ސިދަ  ކޮދްމެވެލް ކަހަޑަ ކުފެއް ކޮފްސެދް ހައްޔަޒު ކުޒެއެވެ.

މީސެ ގެޒެއިދް  ދަކީ( ޓިޒިހެދުދްދެވެ.ދްއިދްލައްގަ މީހު 87ދަކީ )ދްމީހު

 އްޔަގަކަފް ޖަޑަފް ޑާދެ ކަމަފް ބެޑެވޭ މީހުދްދެވެ.މުސިދަ މީހުދްދަކީ ޔިސު 

ދިޒާމަކީވެލް ޓިޒިހެދުދް މަޔުވާދް މެޔުވެޒިވާ މި ޒަމާދުސެ ލިދާޢީ 

މަލައްކަގް ކުޒާ ގާދސައި ޔިމާވާ މިހާޒަކަފް އައިލްކ  އެއް ލަބަބެކެވެ.

ޔިލާއެއްސެ ލަބަބުދް މީހުދް މަޒުވުދްވެލް ވެޓައި ވަދީ ހަމަ ކޮދްމެ ޔުވަހަކު ޙާ

އިކ ކަހަޑަ ސޮގަކަފް ޔިމާވާ ކަމަކަފެވެ. މަސުމަގީސައިކ ދުވަގަ ކާޒުޚާދާއެއްސަ

ދސައި ކާޒިލާގައް ދު ބޭދުދް ކުޒާ ގަދްގާދުވަގަ މި ދޫދަލް ބޮޏެގި މެޝި

ސެ ގެޒޭސައި މި މި ޒަމާދުސެ ގަޒައްޤީ އުމެއް ޔުދިޔެއަކު ދެގެވެ.ދުހިދސާ ޤަ

ޔެދްދެވި ޓަޔަ ކާޒިލާގައް އެއް ޔުވަހުދް އަދެއް ޔުވަހަފް ސިދަ ވަމުދް ޔިއުމާ 
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ޢާޒަޓް ކުޒަދް ވަދީ ޖެހިޓައެވެ. ގަ ޢިޑްމީ ޒޮދސެއްސުޅިސެދް އާ ވައްގަޒެއްސެ 

. ދުވަގަ ލޭޓްޓީ ކަދްގައް ޒާވައި ހިދްސުމެވެއެޔަފް މި ކިޔާ ދަމަކީ ލަޑާމަގީ 

ފް ބަޑާ އިޒު ވަދަ އަހަޒުސެ ގަޓާލް ހިލާބުގަކަ 4807 އިދްޖިދިއަޒިދްސ އެވެ.

 471666އުމެއްސައި ޞިދާޢީ ކާޒިލާގަކުސައި ޖުމްޑަ ޔުދިޔޭސެ ޓަދްލާލް ޤަ

 މަޒުވެޓައެވެ. މީސެ ގެޒޭސައިވެލް ސިދައީ ޓިޒިހެދުދްދެވެ.މީހުދް ވަދީ 

ލަޑާމަގީ ޓިޔަވަޅުގައް އިގުޒު ކުޒަމުދް ސެދްޔިޔަ ދަމަވެލް ޞިދާޢީ 

 ކާޒިލާގައް އެއް ޔުވަހުދް އަދެއް ޔުވަހަފް ޔިޔައީ ސިދަ ވަމުދްދެވެ.

ވަދަ އަހަޒު ހިދސި ވައިސެ ކާޒިލާގައް އޭސެ ކުޒީސެ އެހެދް  4899މިލާޑަކަފް 

ހުޒިހައި އަހަޒަކަފް ވުޒެ ސިދައެވެ. ޔުދިޔޭސެ ހުޒިހައި ޞިދާޢީ 

ޤައުމެއްސައިވެލް ހަގިޔާޒުސެ ބޭދުދް ކޮފްސެދް މަޒާ މީހުދްސެ ޢަޔަޔުވެލް އެހައި 

ކުދް ހާމަ ދުކުޒި ކަމުސައި ސިދައެވެ. މި ޢަޔަޔުގައް ޓުޒިހަމައަފް އެ ޤައުމުގަ

 ވިޔަލްކ ސިދައިދް މަޒު ވަދީ ޓިޒިހެދުދް ކަމަފް ވަދީ ލާބިގު ވެޓައެވެ.

މި ޔެދްދެވުދު ޓަޔަ އެގައް ލަބަބަކާ ހުޒެ ޔުދިޔޭސައި ޓިޒިހެދުދްދަފް 

މެޒިކާ ޓަޔަ ގަޒައްޤީ ވެޓައިވާ އެ ވުޒެ އަދްހެދުދް ވަދީ ސިދަ ވެޓައެވެ.

ވަދަ އަހަޒުސެ  4807ޒީ ހަމަ މިހެދްދެވެ. އުމުގަކުސައިވެލް ކަދްގައް ހުޤަ

ގަޓާލް ހިލާބަފް ބަޑާ އިޒު އެމެޒިކާސައި ގިބި ޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ 

ސިދައެވެ. މީސެ މާދައަކީ  7466666އަދްހެދުދްސެ ޢަޔަޔު ސާގްސަދޏަކަފް 
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 7466666ޒިހައި ޓިޒިހެދުދް މީހުދާ އިދް ކަމުސައި ވިޔަލް ހު އެމެޒިކާސެ

 އެވެ.އަދްހެދުދް ބާކީ ވާދެ

މި  ބައެއް ޤައުމުސެ ގަޓާލް ހިލާބެވެ.ވަދީ ވަދަ ޞަޓްޙާސައި އެ 41

 މަޢުޑޫމާގު ދަސާޓައި ވަދީ އެދްލައިކްޑޮޕީޏިއާ ބްޒިޓޭދިކާއިދްދެވެ.
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 % ދްއަދްހެދު % ދްޓިޒިހެދު އުމުޤަ 

 10.83 17.76 އޮލްޓްޒިއާ

 14.48 19.94 މިޔަދްމާ

 14.98 19.60 ޖަޒުމަދުވިޑާގް

 14.64 19.88 ޓަޒަދްލޭލިވިޑާގް

 14.64 19.98 އިޓަޑީވިޑާގް

 14.36 19.04 ޕޮޑަދްޏް

 14.60 19.81 ލްޕެއިދް

 14.33 19.07 ލްވިޓްޒަޒޑެދްޏް

 13.63 10.18 ޒޫލީވިޑާގް

 14.10 19.19 އެމެޒިކާ

ވަދަ އަހަޒުސެ ބޯހިމެދި ހިލާބުދް ޓެދްދަ ސޮގުސައި  2006)ދޯޓް: ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ 

ބައެއް ޒަފްޒަފުސައި އަދްހެދުދްދެވެ.  147509ޓިޒިހެދުދްދާއިކ  151459ޒާއްޖޭސައި ގިބީ 

  ޒާއްޖޭސައިޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ އަދްހެދުދް ސިދަ ދަމަވެލް މުޅި ޒާއްޖެއަފް ބަޑާއިޒު 

 އަދްހެދުދްދެވެ.( މަޔީޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ 
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 އަދްހެދުދްސެ ޒުހުދް

ޓިޒިހެދުދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުމުސައި އޮދްދަ ހަމައެކަދި 

ޝަޒުޠަކީ މުޖުގަމަޢުސައި ޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ އަދްހެދުދް ސިދަ ވުމެއް ދޫދެވެ. 

ޓިޒިހެދްމީހާ އިދްދަދް އުޅޭ މީހާސެ ޒުހުމަކީވެލް ޝަޒުޠެކެވެ. މީސެ އިގުޒަފް 

 ދްތެއް ޞައްޙަ ވަދީ އަދްހެދްމީހާސެ ޒުހުމާ ޑައިސެދްދެވެ.އިލްޑާމްޔީދުސައި ކާވެ

 އެއްވެލް މީހަކާ ސަޔަކަމުދް އިދުމަކީ އިލްޑާމްޔީދް މަދާ ކުޒާ ކަމެކެވެ.

ޔިލާއެއް ދް ހުއްޔަ ކޮފްޓައިވާ އެއްވެލް ޙާޓިޒިހެދަކަފް ސަޔަކަމުދް މީހަކާ އިދު

 އިލްޑާމީ ގާޒީޚަކުދް ޓެދްދާކަފް ދެގެވެ.

ޢަޑައިހި ވަލައްޑަމް ޙަޔީޘް هللا މުޙައްމަޔު ޞައްޑަކީޒިގި ޒަލޫޑާ 

ކުޒައްވާޓައި ވަދީ މީހަކާ ދީދޔެ ހުހަފް އިދް އަދްހެދް ކުއްޖެއްސެ ކާވެދިކ އެ 

ކުއްޖާސެ ޒުހުދް ހޯޔައިޓުމަފް ޔާދްޔެދް ދުކުޒުމަފެވެ. މި ޙަޔީޘް ލަޙީޙް ބުޚާޒީ 

އެއް ކަމަފްވާ ކީޒިގި ޒަލޫޑާސެ ޞަޙާބީ އާއިކ ލަޙީޙް މުލްޑިމް ސައި އެބައޮގެވެ.

ކީޒިގި ޒަލޫޑާސެ  އެއް ޔުވަހަކު"ބުދު ޢައްބާލް ވިޔާޅުވެޓައި ވެއެވެ. هللا ޢަބްޔު

އެ ކުއްޖާސެ ޝަކުވާ އަކީ އެ  އަގުވެއްޖެއެވެ.އަދްހެދް ކުއްޖަކު އަޒިހަފް 

ކުއްޖާސެ ޒުހުމަކާ ދުޑައިކ ކުއްޖާސެ ބައްޕަ މަޖުބޫޒުކޮފްސެދް މީހަކާ ޔެވި ކަމުސެ 
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ޒަލޫޑާ އެ ކުއްޖާއަފް ޔެއްކެވީ ޔެ ސޮގެކެވެ. އެއް ސޮގަކީ ކީޒިގި  ޝަކުވާއެވެ.

 "އެ ކާވެދްތާ ޒުހިސެދް އިދުމެވެ. ޔެވަދަ ސޮގަކީ ވަޒިވުމެވެ.

ވިޔާޅުވެޔެއްވައިޓައިވާ އެހެދް ވާހަކައެއްވެލް  ބުދު ޢައްބާލްهللا ޢަބްޔު

އޮވެއެވެ. އެއީ ބުޒައިޒާ އޭ ކިޔުދު އަދްހެދަކާއިކ އޭދާސެ ޓިޒި މުޣީޘް ސެ 

ބުދު ޢައްބާލް މި ވާހަކަ ވިޔާޅު هللا ވާހަކައެވެ. މުޣީޘަކީ ކަޅު އަޅެކެވެ. ޢަބްޔު

ވާހަކަ  ވެޓައި ވަދީ އެކަޑޭސެޓާދުސެ ކުޒިޓުޅުމަގީސައި ހިދސައި ޔިޔަ ކަމެއްސެ

ވިޔާޅުވާ ޓަޔައިދްދެވެ. "މުޣީޘް ބުޒައިޒާސެ ޓަހަގުދް މަޔީދާސެ މަސުގައް މަގީދް 

ހިދސާޓައި ޔަދީއެވެ. އޭދާ ޔަދީ ޒޮމުދްދެވެ. ޑޮޑުދް ޓައިބާ ކަޒުދަ ގުދބުޅިދް 

ޑާޓައި އޮހެމުދް ޔިޔައެވެ. މި މަދްޒަޒު ޔެކެވަޏައިސެދްޓައި ކީޒިގި ޒަލޫޑާ 

ބުޒައިޒާސެ މައްޗަފް މުޣީޘްސެ ހިގުސައި  ބާހެވެ.ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ. "އޭ އައް

އޮގް ޑޯގްބާއިކ ބުޒައިޒާސެ ހިގުސައި މުޣީޘްސެ މައްޗަފް އޮގް ދަޓްޒަގު 

ޓެދިވަޏައިސެދް ކަޑޭސެޓާދު ޙައިޒާދްޓުޅެއް ދުވޭގޯއެވެ؟" ޔެދް ބުޒައިޒާއާ 

މުޚާޠަބް ކުޒައްވައި ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ. "ކަޑޭ އޭދާޔާ އަޑުދް ސުޅުމަކީ 

ހަޒެދް އެޔޭ ކަމެކެވެ." ބުޒައިޒާ ޔެދްދެވިއެވެ. "ގިޔައީ ކަޑޭސެޓާދުސެ އަ

އަމުޒުޓުޅެއްގޯއެވެ؟" ކީޒިގި ޒަލޫޑާ ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ. "ދޫދެކެވެ. މިއީ 

އަހަޒެދްސެ ޑަޓައެކެވެ." ބުޒައިޒާ ޔެދްދެވިއެވެ. "އަޅުސަދޏަކަފް ކަޑޭސެޓާދުސެ 

 ޑަޓާޓުޅެއް )މިކަމުސައި( ބޭދުމެއް ދޫދެވެ."
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ޢުމަޒު ބުދުޑްޚައްޠާބްސެ ޚަޑީޓާ ކަމުސެ ޔުވަލްވަޒު ހިދސި ކަމެއްސެ 

އެ ޔުވަލްވަޒު އުޅުއްވި ހުވަޓަގް ބޭކަދބަޑެކެވެ.  ވާހަކަ ޔަދްދަވައިޑާދަމެވެ.

ދަދްޓުޅަކީ އުއްމު އަބާދް ބިދްގި ޢުގުބާ އެވެ. އެކަމަދާސެ ކާވެދިޓުޅަފް ހަގަޒު 

ޚައްޠާބާއިކ ޢަޑީ ބުދު އަބީޠާޑިބާއިކ އެއީ ޢުމަޒު ބުދުޑް ދަދްޓުޅެއް ހުފަހެޅުދެވެ.

ހަމަކުޒެއްވީ ޠަޑްޙާ އާ  އުއްމު އަބާދް ހިގްޕުޅާ ޒުބައިޒާއިކ ޠަޑްޙާސެ ދަދްޓުޅެވެ.

 އްޔު ކުޒެއްވީއެވެ.އަދެއް ގިދް ދަދްޓުޅު ޒަ އެވެ.

 މަޔީދާ ސައި ހިދސި ކަމެކެވެ.އިލްޑާމީ ޔައުޑަގުސެ ވެޒިޒަފް މިއީ 

އެކަމަދާ އަދބުޒައި ޒައްޔު ކުޒެއްވި ދަދްޓުޅުގަކުސެ ގެޒޭސައި އޭޒުސެ ޚަޑީޓާސެ 

އެކަމަކު އެއްވެލް މީހަކު އެކަމަކާ ޙައިޒާދް ވެސެދްދެއް  ދަދްޓުޅު ހިމެދެއެވެ.

ލަބަބަކީ އެ މީހަކު އިދްދާދޭ މީހަކު އިޚްގިޔާޒު ކުޒުމުސެ ޓުޒިހަމަ  ދޫޅެއެވެ.

އެއީ އެ  ހެދުދްދަފް ޔީޓައި އޮގުމެވެ.މިދިވަދްކަދް އިލްޑާމްޔީދުދް އަދް

ކަދބަޑުދްސެ އަގުދް އެއްވެލް މީހަކަފް އަގުޑެވޭދޭ އިޚްގިޔާޒެއް ދޫދެވެ. 

 ޤައުމުސެ ވެޒިޔާ އަކަފްވެލް އެ އިޚްގިޔާޒު ދިސުޅައެއް ދުސަދެވޭދެއެވެ.

ޔިލާގަކުދް އެދސޭ ސޮގުސައި ޓިޒިހެދުދްދަފް ސިދަ ވެސެދް ހަގަޒު މި ޙާ

އިދޔެސެދް އުޅުމުސެ ހުއްޔަ ޔެއްވާޓައި އޮގުމަކީކ ހަގަޒު  މީހުދާ އެއްޓަހަޒާ

އަދްހެދުދް ސެދެލް ސަޔަކަމުދް ކާވެދިކޮފްސެދް އެ ހަގަޒު މީހުދް ސޭސައި 

ކާވެދްތަކީ ޔެ  ބަދްޔުކޮފްސެދް ސެދްސުޅެދް ޔީޓައިވާ ހުއްޔައެއް ދޫދް ކަމެވެ.

ދުވަގަ ގިދް  ޔެވަދަ އަދގްބަކަފް މީހުދްސެ ޔެމެޔުސައި ވެވޭ އެއްބަލްވުމެކެވެ.
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ވަދަ އަދގްބަކަފް ދުވަގަ ހަގަޒު ވަދަ އަދގްބަކަފް ހެޔޭދީ އެކަމާ ޒުހޭ 

މިއީ އަދްހެދްމީހާސެ ޒުހުމުސެ މައްޗަފް ބިދާ ވެޓައި އޮދްދަ  އަދްހެދެކެވެ.

ކަމަކަފް ވާގީކ ޒުހުދް ޑިބިއްޖެ ދަމަ އެހެދް މީހަކު ޔެކޮޅު ހަޔާދޭ ޖާސައެއް 

 ދޯދްދާދެއެވެ.

ހަކު ބޭދުދް ސޮގެއް ޚިޔާޒު ކުޒުމުސެ މިދިވަދްކަމަފް މި ޒަމާދަކީ އެ މީ

މި މިދިވަދްކަމަކީ އިލްޑާމްޔީދް  ވަޒަފް ބޮޏު އަހުމިއްޔަގެއް ޔޭ ޒަމާދެކެވެ.

ޓުޒިހަމައަފް ގާއީޔު ކުޒާ މިދިވަދްކަމެކެވެ. އަދެއްކޮޅުދް އަދްހެދުދްސެ މިދިވަދް 

ޅުމުސެ މިދިވަދްކަދްކ ކަމަފް މަލައްކަގް ކުޒާ މީހުދް ޔަދީ ބޭދުދްކަމެއް ކަދޏައެ

 ބޭދުދްކަމެއް ކުޒުދް ހިޓެހެއްޓުމުސެ މިދިވަދްކަމަފް ބަޔަޑު ކުޒަމުދްދެވެ.
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 އަމުޒަކަފް ވުޒެ ބޮޏަފް މައްލަޑައަކަފް އޮގް ޙައްޑެއް

އަދްހެދުދްދާއިކ ޓިޒިހެދުދްސެ އާބާޔީސެ ގަޓާގަކީ ހަދސުޒާމައިސެ 

އޮދްދަ ޔާއިމީ  ޔުވަލްވަޒުއާއިކ ހަދސުޒާމަ ދުހިދސާ ޔުވަލްވަޒުވެލް

މިހާޒު އުޓެޔޭ  މައްލަޑައެއްކަދް މި ޑިޔެވުދު ވާހަކަގަކުދް އެދސިއްޖެއެވެ.

އަދްހެދުދް މަޔު  ލުވާޑަކީ މި މައްލަޑަ ޙައްޑު ކުޒާދީ ކިހިދެއް ހެއްޔެވެ؟

އެޔުދްގައް ޓުއްޔަދް  ޠަބީޢީމުޖުގަމަޢެއްސައި ޔިޒިއުޅޭ އަދްހެދުދް އެ މީހުދްސެ 

ވެ؟ މުޖުގަމަޢުސައި އަބުޒުވެޒި ޔިޒިއުޅުމެއް އުޅެދް އެ ކުޒާދޭ ކަމަކީ ކޮބައިގޯއެ

 މީހުދްދަފް ކުޒެވިޔާދެ ކަމަކީ ކޮބައިގޯއެވެ؟

އެއް ސޮގަކީ އިދްޏިއާސައި އޮދްދަހެދް ޓިޒިމީހާ މަޒުވީމާ އަދްޔައިޑާ 

 އިޒު އެ އަފްޓަފް ޑައިކ އަދްހެދްމީހާވެލް އަދްޔައިޑުމެވެ. އޭޒުދް

ޔެދް އޮގް ސޮގަކީ އެ  ލަޑަވެލް ޔިޔައީއެވެ.ވެލް ޔިޔައީއެވެ. މައްއަދްހެދްމީހާ

ޑުގަކެއްސައި ޗަފް ޔޫކޮފްޑުމެވެ. މި ކަހަޑަ އުޞޫމީހުދް ދެޒެ މަސުމައް

ހިޓެހެއްޓުމުސެ ލަބަބުދް އިދްޏިއާސެ ހިދްޔޫ މުޖުގަމަޢު ވެއްޓިޓައިވާ އަދޔިޒި 

ވަދަ ޔުވަހު  41ސެ ދޮވެމްބަޒު މަހުސެ ޒުވަދަ އަހަ 4897ވަޅުސަދޏުސެ ވާހަކަ 

ޑު ޒިޕޯޓުދް ގް "އިދްޏިއާ ޓުޏޭ" ސައިވާ ގަޓްޞީދުކު
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އެ ޒިޕޯޓުސެ ލުޒުޚީ އަކީ "ހުވަޓަގް  ވަޏައިސަދްދަވާދެއެވެ.އޮޅުދްޓިޑާ

 އަދްހެދުދް: އިދްލާދިއްޔަގުސެ ހަޑާކު" މިއެވެ.

މި ވާހަކަ އިގުޒަފް ޔެއްކުމުސެ ބޭދުމެއް ދެގެވެ. އެހެދީ ބުއްޔި 

ޔެދްދެވުދު ޓަޔަ ޙައްޑަކަފް  ލަޑާމަގުދް ހުޒި އެއްވެލް މީހަކު މަގީސައި

 ގާއީޔެއް ދުކުޒާދެއެވެ.

ޔެދް އޮގް "ޙައްޑަކީ" ހުޅަދސުސެ "ގަހުޒީބު ވެޓައިވާ" 

މުޖުގަމަޢުގަކުސައި އެ އޮދްދަ "މިލްޓްޒެލް" ސެ ޙައްޑެވެ. އަދގްބަކަފް ވާދް 

ގީ ސޮގުދް އެކީސައި އެކީސައި ޔިޒިއުޅެދްކ ދުވަގަ ވަޤު ގިބެދީ ދުޒުހޭ މީހުދް

ޒުހިސެދްދެވެ. މިހެދް އުޅޭ އިޒުވެލް އެކި ޓިޒިހެދުދްދާއެކުކ އެކި އުޅެދް 

 ޔުވަލްވަޒު އުޅުމަކީ އެދްމެ ޒަދސަޅު ކަމަކަފް އޮދްދަދީ ވެޓައެވެ.

 ،ޔެވަދަ ބޮޏު ހަދސުޒާމައިސައި ޖަޒުމަދުވިޑާގާއިކ ޓަޒަދްލޭލިވިޑާގާއި

އުމުގަކުދްވެލް ބޮޏެގި ޤައުމުގަކުދް ބައިވެޒިވިއެވެ. އެ ޤަ އިނގިރޭިސވިލާތް ފަދަ

ވުމާއެކު ހަދސުޒާމަ ދިމުދި  ދްސެ ގެޒޭސައި ސިދައީ ޓިޒިހެދުދްދެވެ.މަޒުވީ މީހު

އިޒު އޮގީ ޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ އަދްހެދުދް ސިދަ ވެޓައެވެ. ދަގީޖާއެއްސެ ސޮގުދް 

. ޔިޔައެވެހިޑޭ ޓިޒިހެދުދްދާއެކު ޒޭގައް ހޭޔަ ކުޒުދް ޢާއްމު ކަމަކަފް ވެސެދް 

ދަކު ބޭދުދް ވެއްޖެ." މި ޓަޔަ އިޢުޑާދުގައް ހުލްހަފިބައި "ޒޭސަދޏަފް މެހްމާ

އެވެ. ޓެފި އަދްހެދުދް ޔިޒިއުޅޭ ސޭސޭސެ ބޭޒު ޔޮޒުސައި ހިއްޕާޓައި ހުއްޓާ ޓެދްދާދް
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، އުމުގަކަފް ޓެގުޒިސެ ޤައެކިލިޓަ ލިޓައިސައި މި ކަހަޑަ ކަދްގައްގައް ހުޅަދސު

ވެސެދް ޔިޔައިޒުވެލް ދުޓިޑައި ހަދސުޒާމަ ދިމި ޔިޔަގާ އެގައް އަހަޒެއް ޓާއިގު 

ހުޒެއްޖެއެވެ. މިހާޒު މި މައްލަޑަގައް ޔިމާވަދީ ލިދާޢީ ކާޒިލާގަކުސެ 

 ލަބަބުދްދެވެ.
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 ޣައިޒުޤާދޫދީ ސޮގުސައި ސިދަ އަދްހެދުދް ސެދްސުޅުދް

ޓިޒިހެދުދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުމަކީ ހުއްޔަ ކަމެއް ދޫދް 

 އެކަމުސެ ހިގި ދަގީޖާ އާ ކުޒިމަގިޑާދް ޖެހިޓައެވެ.ވަދީ  ކަމަފް ބުދާ މީހުދްދަފް

ޒުހިސެދް ގިބެދް  އަދްހެދުދްދާއިކ ޓިޒިހެދުދް ހިދްސާ ދަހަމަ ސުޅުދް ހިދްސުމާ

ވާދް އުޅުދު މައްލަޑައަފް ގްމިއީ ލަޑާމަ މިއަޔު މި ވަދީ މަޖުބޫޒު ވެޓައެވެ.

ދްހެދުދް ޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ އަ ވުޒެ މާ ބޮޏު މައްލަޑައަކަފް ވެއްޖެއެވެ.

ސިދަވުމާއިކ ޓިޒިހެދުދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުދް މަދާ ކުޒުމުސެ 

ލަބަބުދް އުޓަދްވީ "މިލްޓްޒެލް" ސެ ލަސާޓަގެވެ. )ވެބްލްޓަޒލް 

ޔިސު ޏިކްޝަދަޒީސައި އޮދްދަ ސޮގުދް މިލްޓްޒެލް އަކީ އެއް ޓަހަޒު ދުވަގަ 

ދްމީހާ އޭދާސެ ހުޒިހާ ޚަޒަޔެއް މުއްޔަގަކަފް ޓިޒިހެދަކާއެކުކ ސިދަޓަހަޒަފް އެޓިޒިހެ

ޖިދްލީ ސުޅުދް ހިދްސާ ބަޑަހައްޓާ ސޮގަފް އެއްބަލްވެކ ދަހަމަ ސޮގުސައި 

އަދްހެދާއެވެ.( މި ލަސާޓަގުސެ ލަބަބުދް ޓެފިސެދް ޔިޔައީ ދީދޔެ އެކަކަފް 

 ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ ސުޅުދް ހިދްސުމުސެ އާޔައެވެ.

ވުދު ހުޒިހައި މަގީސައި ޔެދްދެ މިލްޓްޒެލް ސެދްސުޅުމުސެ އާޔަ

އުމެއްސައި އެބައޮގެވެ. ޓިޒިހެދުދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުމަކީ ޤަ

އިދްޏިއާސައި އޮދްދަ ކަމެއް ދޫދެވެ. އެއީ މާ ޔެޒަ ކަމެއް ކަމަފް އޮދްދަދީ 
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ބެޑެވިޓައެވެ. ދަގީޖާއެއްސެ ސޮގުދް އިދްޏިއާސައިވެލް މިލްޓްޒެލް ސެދްސުޅުމުސެ 

އަފަސަދްދަމުދްދެވެ. މި ޓަޔަ ޙާޑަގެއްސައި ބަޑަދްވީ ޓިޒިހެދުދް އާޔަ ޔަދީ 

ކަމުސެ މައްޗަފެވެ.  އިދުދް ހުއްޔަ ކުޒުމުސެ މުހިއްމު އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ

މުޖުގަމަޢުސައި ސިދަ ވަމުދްޔާ އަދްހެދުދްސެ މައްލަޑަ ޙައްޑު ކުޒެވޭދީ 

އެއީ ހުއްޔަ ސޮގުސައި  ޓިޒިހެދުދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދޔެސެދްދެވެ.

 ދުވަގަ ހުއްޔަ ދޫދް ސޮގެއްސައި ކުޒި ދަމަވެލް ވެހެވެ.
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 ޑުއިލްޑާމީ އުލޫ

މި މައްލަޑައިސެ ޙައްޑަކަފް އިލްޑާމީ ޝަޒީޢަގުސައި އޮދްދަދީކ 

ކަދޏައެޅޭ ޚާއްޞަ ޝަޒުޠުގަކަކާއެކު އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުމުސެ 

ހުއްޔައަކީ މި ޓޮގުސެ ކުޒީކޮޅުސައި މި  ހުއްޔަ ޓިޒިހެދުދްދަފް ޔިދުމެވެ.

ޔެދްދެވުދު ޓަޔަ ހިގާމަވެޒި މައްލަޑަގަކުދް އަދްހެދުދް ލަޑާމަގް ކުޒުމުސެ 

މިއީ ޢާއްމު ޙުކުމެއް ދަމަވެލް މި ޙުކުމަކީ  ސޮގުދް ޔެވިޓައިވާ ހުއްޔައެކެވެ.

ވަކި ޚާއްޞަ ޙާޑަގެއްސައި މެޔުވެޒިވާ މައްލަޑައެއް ޙައްޑު ކުޒުމުސެ ސޮގުދް 

މި ޙުކުމުސެ  އިލްޑާމީ ޝަޒީޢަގުސައި ކަދޏައެޅިޓައި އޮދްދަ ޙުކުމެކެވެ.

ލަބަބުދް ދަހަމަ ޖިދްލީ ސުޅުދް ހިދްސުމުސެ ދުބައިކަމުދް އަދްހެދުދް 

ހަމަޖެހޭކ ޒަދސަޅު ޔިޒިއުޅުމެއް އުޅެވޭދޭ ޓުޒުލަގު ގަދަވަލް ކ ލަޑާމަގްވެ

މެ މީހުދާ އިދުމާއިކ ހަމައެކަދި އެދްމިއީ އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ  ވެސެދް ޔަދީއެވެ.

މީހަކާ އިދޔެސެދް އުޅުމާ ޔެ ސޮގުދް ކުޒެ ސޮގެއް ޚިޔާޒު ކުޒުމެއް ދޫދެވެ. މިއީ 

ދުމާއިކ ޖިދްލީ ވަބާއެއްސެ އެކަކަފްވުޒެ ސިދަ މީހުދާ )ޙަޑާޑު ސޮގުސައި( އި

 ގެޒެއަފް ވަދުމާ ޔެ ސޮގުދް ކުޒެ ސޮގެއް ޚިޔާޒު ކުޒުމެވެ.

ޓިޒިހެދުދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުދް ހުއްޔަ ކުޒުމަކީ ވަކި 

ސޮގަކަފް ބަޑައިޓި ދަމަ ޓިޒިހެދުދްސެ ކޮޅަފް ބުޒަވެޓައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަފް 
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ޢީ މައްލަޑައެއް ޙައްޑު ކުޒުމާ މެޔު ހީވެޔާދެއެވެ. އެހެދް ދަމަވެލް އިޖްގިމާ

ވިލްދައިޑާ އިޒު އެއީ އަދްހެދުދްދަފް ޓައިޔާ ކުޒުވަދިވި ޙުކުމެއްކަދް ވަޒަފް 

ޒަދސަޅަފް އެބަ އެދސެއެވެ. އަދްހެދުދްދަފް ޔިމާވާ މައްލަޑައިސެ ޓުޒިހަމަ އަޔި 

 ޙައްޑަކީ ޓިޒިހެދުދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުމެވެ. ޠަބީޢީ

ދްދަފް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުމުސެ ހުއްޔަ އިލްޑާމް ޓިޒިހެދު

ޔީދުދް ޔީޓައި ވަދީ އެ މީހުދްސެ ޖިދްލީ ހައިހޫދުކަދް ޓިޑުވާކަފެއް ދޫދެވެ. 

 އެއީ ވަކި ޚާއްޞަ މައްލަޑައެއް ޙައްޑު ކުޒުމުސެ ސޮގުދް ޔެވުދު ހުއްޔައެކެވެ.

ހެދުދްދަފް ވުޒެ ޓިޒިހެދަކަފް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދޔެވޭދީ ޓިޒި

މި ދޫދް ޙާޑަގެއްސައި އެއީ ވިލްދަދް ޖެހޭ ޓަޔަ  އަދްހެދުދް ސިދަ ވީމައެވެ.

ޓިޒިހެދެއްސެ އެޔުމެއް ޓުއްޔާދޭ މަސު ގަދަވަލް ކޮފް  ކަމަކަފްވެލް ދުވާދެއެވެ.

ޔެއްވުމުސެ ސޮގުދް ކުޒުދް އެކަފީސެދް ދުވާ ޓަޔަ ކަމަކަފް ދުވަގަ އެ ކަމެއް 

ކޮފްސެދް އެޔެވޭ ދަގީޖާއެއް ދުދުކުދްދާދޭ ޓަޔަ ކަމަކަފް ޙުކުމެއް އައުމަކީ 

 އިލްޑާމް ޔީދުސައި އޮދްދާދޭ ހަމައެއް ދޫދެވެ.

އެދްލައިކްޑޮޕީޏިއާ ބްޒިޓޭދިކާ ސައިކ އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ 

އިދުމަކީ ޓިޒިހެދުދްދަފް ވުޒެ އަދްހެދުދް ސިދަ ވުމުސެ މައްލަޑަ އަފް އޮގް 

މި  ޙައްޑު ކަމުސައި ބަޔާދް ކޮފްޓައި އޮގުމަކީ ޙަޤީޤަގަކަފް ގާއީޔު ކުޒުމެވެ.

ޒިހެދުދްކ އިގުޒު މީހުދާ ހަމައަފް ގާއީޔު ކުޒާ ދުވަގަ މި ހަމަ ހުއްޔަ ކުޒާ ޓި

 ދީދޔެ ގިބެދީ އެ މީހުދް އުޅޭ ގަދެއްސައި އަދްހެދުދް މަޔުވީމައެވެ.
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އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދުމަކީ އިލްޑާމް ޔީދުސައި އޮދްދަ 

އަކަފް އިލްޑާމްޔީދުދް ޑަމަޖުބޫޒު ޙުކުމެއް ދޫދެވެ. އެއީ އިޖްގިމާޢީ މައްލަ

 ޔައްކާޓައިވާ ޓަލޭހަ ޙައްޑެކެވެ.
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 ދިދްމުދް

އުޓަދްވާ ޢަޔަޔަފް ބަޑާއިޒު އަދްހެދުދްދާއިކ ޓިޒިހެދުދް ޔާޔި 

ހަމަހަމައެވެ. އެހެދްދަމަވެލް ގަޓާގު އެގައް ލަބަބަކާ ހުޒެކ މުޖުގަމަޢުސައި 

ޓިޒިހެދުދް ޔަދީ މަޔު ވަމުދްދެވެ. އަދްހެދުދް ޔަދީ ސިދަ ވަމުދްދެވެ. މި 

އަޅުސަދޏުމެދްސެ ކުޒިމަގީސައި  މައްލަޑައިސެ ޙައްޑަކީ ކޮބައިގޯ ކުޒެވޭ ލުވާޑަކީ

އޮގް ލުވާޑެކެވެ. ޔެ ޖިދްލުސެ ޢަޔަޔަފް މިހައި ބޮޏު ގަޓާގެއް އައުމާއެކުކ ޔެ 

ޖިދްލުސެ ޔެމެޔުސައި އެކަފީސެދްވާ ޒަދސަޅު ސުޅުމެއް ޔެމެހެއްޓޭދޭ ސޮގަކީ 

 ކޮބައިގޯއެވެ؟

ދޫދަފް މީހުދާ ޓިޒިހެދުދްދަފް ދީދޔެވޭ ޤާއެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ 

ލަބަބުދް މީހަކާ ދީދޔެވި ޔުދިޔޭސައި އެގައް ޑައްކަ އަދްހެދަކު  ބޯޑެދބުމުސެ

ޑިބޭދޭ  މެއްމަޤާޒަދސަޅުކ އަބުޒުވެޒި މުޖުގަމަޢުދް އެބައުޅެއެވެ. އެ މީހުދްދަފް 

ޑެއްސެ ސޮގުދް ބައެއް އެކަކާ އިދޔެސެދް އުޅުމަކީ އުޞޫ ސޮގެއް ދެގިޓައެވެ.

އެހެދް ދަމަވެލް  ދެއެވެ.މީހުދްދަފް ވަޒަފް ހަމަޖެހޭ ސޮގެއް ކަމަފް ޓެދިޔާ

 ޑެއްސެ މަގީސައިމިހާޒުސެ ޔުދިޔޭސައި މިއީ އެ އުޞޫ ޙަޤީޤަގަފް ބަޑާ ދަމަކ

 ޑެއް ދޫދްކަދް ވަޒަފް ޒަދސަޅަފް އެދސެއެވެ.ގިބެސެދް ހަމަޖެއްލޭ ކަހަޑަ އުޞޫ

އެހެދްވީމާ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އޮގީ ހަމައެކަދި އެކަކާ އިދޔެސެދް އުޅޭދީގޯ 
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ކީ ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދްދާދީގޯ ބެޑުމެއް ދޫދެވެ. އޮގް ސޮގަދުވަގަ އެކަކަފް 

ޑުސެ މަގީދް އެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިލްޑާމްޔީދް ހުއްޔަ ކުޒާ އުޞޫ

ޑުދް ދަހަމަ ސޮގުސައި އެކަކަފް ވުޒެ ދީގޯ ދުވަގަ ޣައިޒު އިލްޑާމީ އުޞޫއިދްދާ

ޑުސެ ލަބަބުދް ޣައިޒު އިލްޑާމީ އުޞޫ ސިދަ މީހުދާ ސުޅުދް ހިދްސާދީގޯ ބެޑުމެވެ.

އަދްހެދުދް "ސިދަވެ" ޖިދްލީ ވަބާއެއްސެ ގެޒެއަފް ވަޔެކ އިޖްގިމާޢީ 

ޑުސެ ލަބަބުދް އިލްޑާމީ އުޞޫ މައްލަޑަގަކެއްސެ ގެޒޭސައި ހައްޔަޒު ވަދީއެވެ.

ޑެއް ދްކ އެދްމެދާ މެޔު ހަމަހަމަ އުޞޫއެކަކަފް ވުޒެ ސިދަ މީހުދާ އިދޔެސެ

ގިޔާޒު ޓުޒިހަމަ މިދިވަދްކަމާއިކ އިޚް ސެހިޓެހެއްޓޭ ވަޒުސެ ޓިޒިހެދަކާ އިދުމު

 އަދްހެދުދްދަފް ޑިބިޔެދީއެވެ.
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