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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 މުޤައްދިމާ

 بسم اهلل الّرمحن الّرحيم

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  ک  ژ 

،   ژگ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    ڳ

 ((

)) .. 

ރާމުގެ ދިވެހި އަންހެނުންގެ އުނުފޭ ،ކުރަމުން ދިޔަދިޔުމުގައި ތާރީޚު ދިރާސާ ދިވެހި މިފޮތަކީ
ނޑަށްބެހޭގޮތުން ވައްޓަފާިޅއާ   ،ކަށަވަރުވެަފއިވާީތވެ ތާރީޚީގޮުތން ފުރިެގންވާ ވާހަކަތަެކއް ޢަޖާއިބުން އަުޅގަ

ނޑު އުޚްތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި ަމޤްޞަދުގައި އިއަޚުންނާ އެވާހަކަަތއް ތިަޔ  ލޮބުވެތި   އަުޅގަ
ނޑު ތިޔަ  ޚުދު މި ޙިްއސާކުރާ ވާހަކަަތކަކީ  ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނާލިޔަންފެށި ފޮތެކެވެ. މި ފޮތުގައި އަުޅގަ

 ށްވެސް ގެންނަން ދަތި ޚިޔާލަ ކުރަން ދަތިވި ވާހަކަަތކެކެެވ. އެހެނީ މިީއ ޤަބޫލު އަޅުަގނޑަްށވެސް ފުރަތަމަ
ނޑި މަންޒަރުތަކެއް  ،ވާހަކަތަަކކެވެ. ނަަމވެސް އިންކާރު ނުކުެރވޭހާ ގިނަ ދިވެހި ފޮތްތަކާއި ގެނުވާ އަށް ސިކު

 ތެއް ނެތި ތަފާދިވެހިބަސް ނޫން އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ލިޔެވިފަިއވާ ފޮތްތަކުަގިއވެސް މިވާަހކަތައް 
 ެއވެ.މަޖުބޫރުވީ ކުރަންބޫލުޤަ ލިޔެވިފައިހުރުމުން ހިތާއި ދެޮކޅަށް

އަދި ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން އެކަމަކާމެުދގައި އިންތިހާއަށް ޣާފިލުވެފަިއވާ މިވާހަކަތަކަކީ
ދާތިބެގެން ނުނި އެކަަމކަށް ހީނަރުކަން ގެުނވުމަށްޓަކާ ަބޔަކު މީުހން ރެޔާއި ުދވާލު ހެއްެޔވެ.ކިެއއް

އެހެނީ އެީއ  .އެވާހަކަަތއް ދެއްކުން ހުްއޓާލައިގެން ހެޔޮނުވާނޭ ފޭރާމުެގ ވާހަކަެއވެނަމަެވސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ، 
 އެކަމެްއގެ ސަބަބުން އާދަމުެގފާނާއި ޙައްާވގެފާނު ސުވަރުެގއިން ނެރެލެވުނު ބޮޑު މަކަރުގެ އަމާޒުފަތްަގނެޑވެ.

ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނޭ އެްއ މުަޞއްނިފުންނަށް އިންތިހާއަށް އެބާބެްއގައި  ފޭރާމުގެ ބާބަކީ ކޮންމެއަކަސް 
ނޑު މިބާބާއިގެން މިތެދުވަނީ  هللا އަދި . ވެކެިރހުރެގެންނެ ތަޢާލާއަށް ވަކީލުކުރާ ޙާލުهللا ބާބުކަން ދަނެހުރެ އަޅުގަ

 މިފޮތުގެ ނަމަކަށް މި މަސަްއކަތުަގއި ަބރަކާތްލެއްވުްނ އެދި ދުޢާކުާރ ޙާލު އަުޅަގނޑުގެ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން 
 ވެ.އަޅުަގނޑު ދެމެ މިނަން [ންގެ އުނުފޭރާންޒަރަކުން ދިވެހި ައންހެނުތާރީޚީ ނަ]

ގެ ވާގިފުާޅއެުކ، ެއކިޒަމާންތަުކގައި ދިވެހި އަްނހެނުން هللا މާތް،  އެހެންކަމުން

 ތައް މިފޮތް ވިދާޅުާވ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އާދަކާދަ އެބައިމީުހންގެތެރޭަގއި ހުރި ބައެއް ،ނިވާެވއުޅުުނގޮތާއި 
ލައިއުޅޭ ފޭރާމުގެ ވާހަަކ  ދިވެހި އަންހެނުން  ގެ ޢާންމުމިއަދު ނަމަވެސްއެނިގގެންދާނެެއވެ. ތަފްޞީލުކޮށް

ްދިމާ 
ުޤައ

 މ



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

އުޑުމަތި ސާފު ުދވަހެްއގެ ެމންދުރު، އިރު ފެންނަހާ އެހެނީ ެއއީ  .ގެނެސްދީފަެއްއ ނުވާނެެއވެ ތަފްޞީލުކޮށް
، ހެއްެޔވެކިެޔއް ސިއްރެއް ފޮރުވިފައިވާ  ތެެކވެ.ހަގީގަ ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަންއޮތް ފާޅުކަންބޮޑު

ނޑަކަށް ނުކެރޭނެެއވެ.  ފޮރުވަން ބޭނުންވާ ސިއްރެްއވެސް  މިފާޅުކަންބޮޑު ސިއްރާއޮންނާނެއެކޭ ބުނާކަްށ އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާންވަނީބެހޭގޮތުން ވިސްނާލުމުން  އެުދރުތަކުރުފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ  ޢަލީ އަުޅގަ

 ޝަރުެތއްގެ ފޮރުވުމުގެ ރަ ޢައު ނަމުންނަމަ ]ބޮޑުތަރުތީބު[ ަގއި ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާމަޝްހޫރު  ،

 މަތިންނެވެ. ވިދާޅުވެަފއިވަނީ:

ަގއުިކަލ ޮފުރވާިދުހށަިފަދ ޮގަތުކްނ ޮފުރުވެމެވ.. މްިނަވުރ  َشِرِطِيޮފުރުވުމެގ  َعِوَرަދްނަނެއ ]

 1[ ޮފުރުވްނ ޫނަނ..

ނިވާކުރާ ފޭރާމުން ގަިއގެ ކުަލ  ،މުރާދަކީ: ]ދަންނާށެވެ! ޮއރިޔާން ނިވާކުިރކަމަށްވާނީ 
ގައިގެ ކުލަާއއި ބައްަޓން އެނގޭނަމަ ފޭރާމެއް  ސަބަބުން ނުވަތަ ބާރުވުމުގެ ސަބަބުން ފޮރުވޭނަމައެވެ. ތުނިވުުމގެ

 ފުރިހަމައެއް ނުވާނެެއވެ.[ ންބޭނު ލުމުގެ

 ތިން ވުުމެގ ާތރީޚުތައް ފެށިފަިއވާނީ ދިވެިހ ރަސްކަން އިސްލާމް ުގޅޭ މައިަގނޑާ  މިފޮތުގެ
ރަބީޢުްލ  ވަނަ އަހަރުގެ 548 ހިޖްރީގޮތުންބުނެވެނީ  . ދިވެިހ ރަސްކަން އިސްލާމްީވކަމަށްކުރިންެނވެ ވަރުގަރުނު
ހަިއ  509ާއއި  237ހިޖްރީގޮތުން  ްށ ބަލާލާފައިވާނީތަފްޞީލުކޮ އެހެންކަމުން މިފޮތުގައި 2މަހުަގއެެވ. އަްއވަލު

ނު ދިެވހި އަންހެނުން ލައިއުޅު ހައިތާނގައި 744 ހިޖްރީޮގތުން އުޅުނު ފޭރާމާއި،ނގައި ދިވެހި އަންހެނުން ލައިތާ
ވޭތުވި ެދ  ވަނަ އަހަާރއި ދެމެދު 1011ާއއި  744 ހިޖްރީގޮތުންއެފޭރާމުން ނިަވއުީވ މިންވަރު އަދި  ،ފޭރާމާއި
 އަންހެނުން  ދިވެހި  އޭރު   ،މިންވަރާއި ހޭލުންތެރިވެފައިވާ   މުޖުތަމަޢު   ދިެވހި  އި ބަިއގެތެރޭަގއިގަރުނާ

ެއްއ  ބަ  ހުރި  އެބައިމީހުންގެެތރޭގައި  އަދި މިންވަުރ  އެޭފރާމުން ނިވަުއވީ   ،ލައިއުޅުނު ފޭރާމާއި 
 އާދަކާދަތަުކގެ  މައްޗަެށވެ.

 

                                                           
 އެވެ.ޞަފްޙާ ވަނަ 145ގެ ބައި  ފުރަތަމަ ޗާޕުގެ ފުރަތަމަ [. ]1

 ބައިގެ ވަނަ  4ގެ ވާފައިވާ ލިޔުއް  ހިމަނައިގެން  ފިހްރިސްތު  މ ގައި، ކޮމެންޓާއި، ޗާޓު އަދި 1997، . 2
 .ޞަފްޙާވަނަ  292އަދި  291

މި ތާރީޚުގެ ކުރިންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުސްލިމުން ނަމަވެސް  ހ. ގައެވެ.584ކަމަށް ބުނެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން އިސްލާމްވީ 
ބޭކަލުންގެ ޖީލުގެ ބައެއް މުސްލިމް ބޭބޭކަލުން  ޞަޙާބީ ބޭކަލުންގެ ތާބިޢީ ގެވެ. އެބަހީ އުޅެފައިވެއެ

 ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރެއްވިކަމީ ތާރީޚު ހެކިދޭކަމެކެވެ.

ްދިމާ 
ުޤައ

 މ



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ދިވެހި ،ވަނަ އަހަރ1098ު ހިޖްރީގޮތުން ،އް ާވން ކައިިރވެފަިއވަނިކޮށްނެޤަރު އަދި ެއއަށްފަހު
 ،އޭުރގެ އަންހެނުްނ ލައިުއޅުނު ފޭރާމާއި ،އައިސްފައިާވ ހީވެސް ނުކުެރވޭފަދަ ހޭލުންތެރިކަމާއި މުޖްތަމަޢަށް

އަލިައޅުވާލާަފއިާވނެއެވެ. ޭއގެ އިތުރުްނ ތަްފޞީލުކޮށް  އެފޭރާމުން ނިވަުއވީ މިންވަރަށްވެްސ ވަރަށް
 ޢަށްޟޫަމއު މި ޢިލްމުެވރިއަކު އަހަރުކުރިން( ދުނިެޔ ދޫުކރައްވާަފއިާވ ދިވެހި 51ދާދިއިހަކަށްދުވަހު، )ީމގެ 

 .ވިސްނަިއގަްނނަން ފަސޭހަ ބީދައަކުން ގެނެސްދީފައިވާނެެއވެ، ވެސް ށް އަގުހުރި ލިޔުންކޮޅެއް ލިޔުްއވާފަިއވާ ވަރަ

ކަންކަމަށް ެއދިގެން ދީނީ  ލޯބިވާ، މުޖުތަމަޢަކީ އިސްލާމްދީން ދެކެ ައކީ މިދިވެހި ދުޢާ އަޅުަގނުޑގެ
ނުޑގެ ލޮުބވެތި ގެ ޚްތުން އު މުސްލިމް އަޚުންނާއި ބޯލަނބާ ބައެއްކަމުަގއި ެލްއވުމެވެ. އަދި ެއއާެއކު، އަުޅގަ

ހެޔޮ  ކޮންމެވެސްސަބަބުން ޭއގެ ،ބިޖަވާބު ލި ަޛރީޢާއިން ަތކަށް މިފޮތުގެސުވާލު ހިތްތަކުގައި އުފެދިފައިވާ ަބެއއް

   ކުރުމެވެ.މުޖުތަމަޢަށް އަސަރުތަެކއް 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ތަމްހީދު 

 ެއވެ. ިމބައިަގއި މިފޮތް ލިޔަން މެުދެވރިވި[އިސްަބސް] މަުއޟޫޢަކީމިފޮތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 
ނޑު އެކުަލވާލާފައިވަނީ ކޮންކޮން ާވހަކަތަކެްއގެ މައްޗަށްކަން ސަބަބާ  އި ފޮތުގައި ހިމެނޭނޭ ބައިތަކާއި ފޮތުގެ މަިއގަ
 ކޮށްފަިއވާނެެއވެ.ބަޔާން

ދެވަނަ މައުޟޫޢަީކ ]މިބަޙުޘްގެ ުޚއްޠާ[ ެއވެ. މިަބިއގަިއ މިފޮތުގަިއ ހިމެނޭ ހުރިހާ 
އެމައުޟޫޢުތަކަށް ބަާލލުމުން މިފޮތް ލިޔެފައިވާގޮތުެގ ޚުއްޠާ ނުވަތަ ޕްލޭން މައުޟޫޢުތަކެއް ލިޔެަފއިވާެނވެ. އަދި 
 އެނިގގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުުކރަމެވެ.

 [ އެވެ. އެއީ މިބަެއވެ. މިީއ މިފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުެގ ކުރު ތަމްހީދު] މައުޟޫޢަކީ ވަނަތިން
ކުރުގޮތަކަްށ  މަޤްޞަދު ަތކުގެބައި އެ ،ތަާކއި ބައި ގަިއވާގެ ާވިގފުޅާއެކު، މިަބއިަގއި މިފޮތުهللاެކވެ. މާތްޚުލާޞާ އެ

 ކުރާނަމެވެ. ބަޔާން

]ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތަވާރީޚު[ެއވެ. މިބަިއގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާީނ އަށް އޮންނާނީ ވަނަހަތަރު
މިބަިއގެ މަޤްޞަދަކީ މިފޮތުގެ  ދިވެހިރާއްޖެ އަދި ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން އެނގުން މުހިންމު ބައެއް ވާހަކަތަެކވެ.

ނޑުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ވާހަކަތައް ތިޔަ އަޚުންނާއި ުއޚްތުންނަށް ދެނެގަތުމުގައި ފަޭސހަކޮށްދިނުމެވެ.  މައިގަ

ނޑު ގޮތެްއގައި   ކީޔަބަ ފުރަތަމަ ކަށެވެ.ޔަބަ ންތިއަުޅަގނޑު މިފޮތް ބަހާލާފައިވާނީ މައިގަ
ދިވެިހ  ،ފޮތްތަކުަގއި ކުީރގެ ކޮށްފައިވާނީޚާއްޞަ  މިބައި  އެވެ.ފޭރާން[ ]ދިވެހިތާރީޚު ދެކެފައިވާ އަްނހެނުންގެ

 ތަުކގެ މަްއޗަށެވެ.އާދަކާދަ ންދިޔަ ބައެއްގޮތާއި އޭރުގެ ިދވެިހން ބޯލަނބަމުކޮށްފައިވާ ޞިފައަންހެނުންގެ ފޭރާން 
ނޑު ގާފަިއވާނަލޫމާތު ގައި މަޢުއެގޮތުން ކުީރގެ ފޮތްތަުކގެތެެރއިން މިފޮތު  :ެގތެރޭގައިކު ފޮތްތަ މަިއގަ

 ،ަދތުރުނާމާއާއިގެ ސުލައިމާން ތާޖިރު މިނަންކިޔުނު [] .1

 ،ފޮތާއި ގެ މުޙައްމަދު އިބްނުލް އިދްރީސީ މިނަންކިޔުނު .2

 ގެ ދަތުުރނާމާއާއި،އިބްނު ބަޠޫޠާމިނަންކިޔުނު  [] .3

 ފޮތާއި، ތާރީޚު [ މިނަންކިޔުނު ދެިވހި ާތރީޚް ] .4
 ފޮތާިއ، ތާރީޚު [ މިނަންކިޔުނުިޕާރުޑެގ ަގަލުމްނ ދެިވހާިރްއޖެ ] .5
 [ މިނަންކިުޔނު ފޮތާއި،ދެިވހި ާއަދާކދަ ] .6

 ނަންކިޔުނު މަޖައްލާ ހިމެނެއެވެ.މި [] .7

ހީދު 
ތަމް

 



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ހިމަނާފައިވާ ވާަހކަތައް  [ ގައި(ޭފރާން ދިވެހިތާީރޚު ދެކެފައިވާ އަންހެނުންގެ] )އެބަހީ: މިބައިގައި
ލިޔެފައިވާނީ ޒަމާންތަުކގެ ތަރުތީބުންނެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ޒަމާނެއްގެ ތާރީޚުތަކާއި ާވހަކަތައް ބަޔާންކުރުމުެގ 

 ކުރު ބަޔާނެްއ ގެނެސްދީފައިވާެނެއވެ.ތަކާބެހޭ ހިމެނޭ އެނގުން މުހިންމު ޝަޚްޞު ކުރިން އެވާހަަކެއއްަގއި
 އިބްނު ބަޠޫޠާ ނަމަކަށްކިޔުނު ސުލައިމާން ތާޖިރުގެ ނަމުން މަޝްހޫރު މުސްލިމް ދަތުރުވެރިއަާކއި، އޭގެތެޭރގައި 

ކިޔުނު އަްއސަްއޔިދު މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނޭ ،އި ޕިރާޑު ނަމަކަށްކިޔުނު ފަރަންސޭސީައކާ، އިބޭކަލަކާ މުސްލިމް
ަގއި ބައިހިމެނެއެވެ. މި  އޭ ކިޔުނު އިހުެގ ދިވެހި ދަންނަބޭކަލަކުރަސްކަލަކާިއ، އަޙްަމދު ކާމިލުދިވެހި 

ެއއްވެްސ ިކޔުންތެރިއަކަްށ  މަޤްޞަދަކީ  ވެސް ގެނެސްދީަފއިވާެނއެވެ. ޭއގެޢާންމު މަޢްލޫމާތު އެބޭކަލުންނާބެހޭ
 އް ނުލިބިގެން އުޅެންޖެހުނަ ނުދިނުމެވެ.ލޫމާތެޢާންމު މަޢް ކާބެހޭޝަްޚޞަ ެއއްވެސްނަންގަނެވިަފިއވާ މިފޮތުގައި 

 އަނެއް ޒަމާނުން  އެއް ،ކޮށްދީސިފަ އްޒަމާންތަ ކިޔުންތެރީންނަށް އެ ގެ މަޤްޞަދަކީމިބައި
 ދީ، މިހާރު ލޮލަށް މިފެންނަ ބަޔާންކޮށް ބަދަލުތައް ންގެ އުޅުާމިއ ވައްޓަފާިޅއަށް އަންނަމުންދިޔަދިވެހީ ޒަމާނަށް

ތަކެއްތޯ އަންނަމުންދިޔަ ބަދަލު ،ކޮންކަމަކާހުރެ ،މިއީ ކިހިނަުކން، އަޅައިބަލާ  މަންޒަރުތަކާ އެ މަންޒަރުތައް
 ފަސޭހަކޮށްދިނުމެވެ. ވިސްނަިއގަތުމަށް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަންހުރި ދިވެހި ބައިަގއިކީ ]ދަންނައެ![ އެވެ. މިދެވަނަ ބައަ ވާނީ މިހާރު އަޅުގަ
ލިޔުްއވާފަިއވާ  ިޢލްމުވެރީން ޅަންވީ ގޮްތ ބަޔާންކުރަްއވާ އިުހގެފޮތްތަކުގައި އަންހެނުން ފޭރާން އަދީނީ 

 ލިޔުްއވުންތަކެެވ. މިދެންނެވި ފޮތްތަކުގެތެޭރގައި:
 އި ބޮޑުތަރުތީބުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފޮތާ [] .1

 އި ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފޮތާގެ ތުއްތުތަރުތީބު  [] .2

 ފޮތާއި ތަފްސީރު [ މިނަންކިޔުނު ާއއި ަތްފސީރު  ކީރިތި ުޤްރާއުނެގ ަތުރަޖމާ ] .3

 އާއި ޤުރުއާން ަތރުޖަމާ [ މިނަންކިޔުނުަތުރަޖމާ  ދެިވހި ގެ ކީރިތި ] .4

 އާއިޤުުރއާން ތަރުޖަމާ[ މިނަންކިޔުނު ަތުރަޖމާ ދެިވހި ކީރިތި ުޤްރާއުނެގ ] .5

 ފޮތާއި ފިޤުހު [ މިނަންކިޔުނު] .6

 އާއި  މަޖައްލާ [ މިނަންކިޔުނު] .7

 ފޮތެއް ހިމެނެއެވެ. ސިޔަރަތު [ މިނަންކިޔުނު] .8

ގަިއ ގެ ޒަމާނުގެ އެންމެ ފަހު ބަޔަަކށް އޮންނާނީ ބައިމި

 ގެނައުން ައއުލާ ދެ ވާހާަކއެެކވެ. އަދި މިތަނުަގއިހިނގާފައިާވ، 

 

ހީދު 
ތަމް

 



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

]ވިސްަނވާ![ ެއވެ. މިބަިއގަިއ ކިޔުންެތރިން ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ދެ ީކ ޔަބަ ވަނަތިން
މަުއޟޫޢުގެ މި[ އެވެ. ކުރުގޮަތކަށް އެހާރާއި މިާހރު]މައުޟޫޢަކަށް އަިލއަުޅވާލާފަިއވާނެެއވެ. ފުރަތަމަ މައުޟޫޢަީކ 

ޒަމާންތައް ބަދަލުުވމާއި ގުިޅގެން އަންނަމުންދިޔަ ބަދަލުތައް ކުރުގޮަތކަށް  ،ފޭރާމަށްދިވެހި އަންހެނުންގެ  ދަށުން
ދެވަަނ  ވެސް އަިލއަުޅވާލާފަިއވާނެެއވެ.ބަޔާންކޮށްދީފައިވާެނއެެވ. އަދި އެބަދަލުތައް އަންނަން މެދުވެިރވި ސަބަބުތަކަށް 

ކީ މަޤްޞަދައެވެ. މިބައި ހިމެނުމުގެ މާނަ[ގެ ަޙދީޘް އިއާޔަތާ ކޮށްފަިއވާ ބަޔާންގައި އިސްބަހު ]މައުޟޫޢަކީ 
  ނުބޭއްވުމެވެ. އޮޅުން ނުފިލާނެހެން ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފޮތުގައިމިކިޔުންތެރީންނަށް 

މިބައިަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަާކިއމެދުގައި  ން[ އެވެ.ނިންމު]މިފޮތުގެ އެންމެ ފަހު ބަޔަކީ 

 ކަންތަކެްއގެ ވާަހކަ ޛިކުުރކޮްށފައިވާނެެއވެ.ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ 

ފޮތުަގިއާވ ހުރިހާ އަދި ިފހުރިސްތުގައި، މި މިބަޔާއި ވިިދގެން ]ފިހުރިސްތު[ ވާނެެއވެ.

މައުޟޫޢުތަކަާކއި އެމައުޟޫުޢތަކަށް އިންސާފުކުރަން ފަށާފައިވާ ޞަފުޙާ ނަމްބަރު އެމައުޟޫޢަކާ ދިމާލަށް 
 ޛިކުުރކޮށްފަިއާވނެއެވެ.ވާތްފަރާތުަގއި 

 

 ނޯޓް:
 

ނުޑ މަޞްދަރުތަކަކަށް ގިަނއިން ޭބނުންކޮށްފައިވާނީ އިހުގެ ފޮތްަތކެވެ.  މިފޮތް ލިޔުމުގައި އަުޅގަ

އޭގެތެޭރގައި ތާރީޚު ފޮތްތަކާިއ، ދީނީ ފޮތްތަކާއި މަޖައްލާތައް ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފޮތްތަކުން ނަގާފަިއވާ 

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ޢަރަބި އަކުރުން  ގޮތްަގނޑު ހުންނާނެއެވެ. އިހުގެލިޔުންތަކުަގއި  އޭގެ ސަބަެބއްކަމުަގއި އަުޅގަ

ހަލަ، ޢާންމުކޮށް ބޭނުން ލިޔެފައިާވ ބަސްތަްއ ގިަނވުެމވެ. މިޒަމާުނގަިއ ދިވެހިންނަށް ދެނެގަންނަން އުނދަޫގާވކަ

 ޙަޤީޤަތުގައިއަޅުަގނޑުމެންގެ ާކބަފައިންނަކީ އެހެނީ  ެއވެ.ބޭނުންކޮށްފައިވެ އެފޮްތތަކުަގއި ކަލިމަތައްެވސް  ނުކުރާ

 ބިބަހާ ވަރަށް ދޯޅު ބައެެކވެ.ރަޢަ ވެސް

 

 

 

 

ހީދު 
ތަމް



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 އެއް ޢަރަބި ބަހަކީ، ހާމަވެގެންދަނީ ހިންގާލާއިރު ނަޒަރު ށްާތރީޚައަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިންގެ 

ތަުކގެ ުމއަްއސަސާ ިދވެހި ސަރުކާުރެގ އެކިއަދި  .ިއ ވަރަށް ޤަދަުރވެރިވި ބަެހއްަކމެވެންގެމެދުގަ ިދވެހި ަގއިޒަމާނެއް

ަތކުގެ މުައއްސަސާ ހުން ކުެރިވފައިެވއެވެ. ހަމައެހެންމެ ސަުރކާރުގެޢަރަބި ބަ އްވެސްމުޢާމަލާތުތަ މެދުގައި ކުެރވުނު

ފައިހުރިކަީމ ބަހުން ލިޔެވިޢަރަބި  ނަންބޯޑުަތއްެވސް ،ެގ ނަމާއިނު ލިޔެިކޔުންތަކާިއ، އެތަންތަނުކުެރވުބަދަލު މެދުގައި

މާލޭެގވެްސ  ،ަބއެްއ ރަށްރަށާއި އަތޮޅުތެރޭގެބަޔަކު ހެކިވާޭނކަމެކެެވ. ޭއގެއިތުރުން  މިހާރުވެސް ދިރިތިބީންގެތެރެިއން

 ބަހުން ނަންދެވިފައިވެެއވެ.ޢަރަބި  ޯގޅިތަކަްށެވސް ،ބައެއް މަގުަތކާއި 

ވަަރށްބޮޑު ޢަރަބި ބަހަށް  ހިތްަތކުަގއިދިވެހިންގެ  3ވެސް ޕިރާޑުގެ ޒަމާުނގައި ހަމައެހެންމެ 

 މިފޮތުންވެސް ކަށަވަުރެވގެންދެެއވެ. ގެ ގަަލމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ޕިާރޑު] ކަންލިބިފައިވާދަެރއް ޤައަހަމިއްޔަތުކަަމކާއި 

 :ވަނީބަޔާންކޮށްފައި 

ެއމީުހްނަންށ ެއަކނި ަޚްއަޞެވަފއާިވ  ޭބުންނުކަރީނ ެދަބެހެކެވ. ެއްއަބަހީކ ދެިވހާިރްއޭޖަގއި]

ައަހްނަނކީ ިދެވހިަބުހެގ  ުވެރ ގަިނުދަވުހ ެއާތ ުއުޅުނަކުމން ައަހަރށް  5ދެިވހި ަބެހެވ. ައަހެރްނ 

ާމްސަޓރެއެކެވ. ަމަށްށ ަފަރްނޭސސިަބުހްނ ާވަހަކެދްއޭކާހ ަފިރަތޮކްށ ިދެވހިަބުހްނ ާވަހަކ ަދްއަކެމެވ. 

ަހކީ ަޢަރބި ަބެހެވ. ެއއީ ެއާތަގއި ެއްނެމ ަގަދުރުހރި ަބެހެވ. ައަހެރެމްނ ެއަބއިމީުހްނ ެގްނުގޭޅ ައެންއ ބަ 

ެގްނުގެޅނީ ަޢަރިބ ައުކާރއި ެއަބެހެވ. ައދި ޮކްނެމ ުދަވަހުކ ެއަބއިމީުހްނ  ުކާރ ަފަދިއްނ ދެިވހިން ެލޓިްނ ަދސް 

 4[ުކާރ ައުޅަކާމ ުދާޢަތުކަގއިެވްސ ޭބުންނުކަރީނ ަޢަރިބަބެހެވ.

ނޑުމެންގެ އަބަހަކީ ޢަރަބި  ކަޅުބިލަ މަހުގެ ދައުރު އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެއްެޗްއ  ޙަޔާތުގައި ޅުގަ

ީބވެދިޔަ ބީދައިން އެ ތަރިަކވެސް މިއަދު  ،ނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ ިދެވހިން ލައިގެންތިބި ފޭރާން ބާވެ

ނޑުމެންގެ ކާބަ ތައްޔާުރވެފަިއވާކަމެެވ.ވަިކވުމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ ޢަރަބި ބަހަށް  ޢަރަބި ޘަޤާފަތާއި ،އިންފައަުޅގަ

އިސްކަމެްއ ދެްއވެީވ ޢަރަބި ބަހަކީ ޤުރްއާނުގެ ބަހަށް ވީތީެއވެ. އަދި ދީނާ ފުށުނާރާ ޢަރަބި ޘަޤާފަތަކީ މިއުންމަތުެގ 

ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަހާއި  ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ަޘޤާފަތަށް ވީތީއެވެ.هللا މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ

ނޑުމެްނގެ ބުއްދިކޮިށކަމާއިޤަޤީހަނަފްރަތްތެރިވަނީ  އެޘަޤާފަތުދެކެ މިއަދު ތޫނުފިލިކަން ކުޑަވުމުެގ  ،ތުގަިއވެސް ައުޅގަ

  .ސަބަބުންނެވެ

  

                                                           
 ވަނަ ޞަފްޙާގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 29ޕިރާޑަކީ ކާކުކަން މިފޮތުގެ . 3
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 120ގެ ]ޕިރާޑުގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތު. 4
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތަވާރީޚު 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދިވެހިރާްއޖެއަކީ ކިތައްމެ ުކޑަ އަދި ކިަތއްމެ ނާޒުކު ގޮެތްއގައި އުފެދިފައިވާ 
މިރާއްޖެއަކީ މީގެ އެތަެކއް އެތަެކއް އަހަރުަތކެއް ކުީރއްސުރެ މީހުން  ތަޢާލާގެ ރަޙްމަތުންهللا ، ގައުެމއް ނަމަވެސް

ނޑުމެްނގެ މިލޮބުވެތި ވަޠަުނގެ ޢުމުރުވަީނ ހިޖްރީ ތާރީޚާވެސް  ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޤައުެމކެވެ. އަުޅގަ
]ޕިާރޑުެގ ގަލަމުން ޤަރްނާއި ބަޔަްށވުރެ މަތީަގއެވެ.  16ރުވަނީ ނުބައްދަލުވެފަެއވެ. ެއގޮތުން ަބލާއިރު މިދީބުގެ ޢުމު

 ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިެވއެވެ. ޞަފުޙާވަނަ 23ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ 

ަދޮވެޔްޖ ޮއްފ ްފެރްނޮކއި ިޕާރްޑ 'ާއއެިމުދ ެފިނަފއާިވ ުފަރަތަމ ލުިޔަމީކ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ ]

ަވަނ ަބިއަގއި  2ަވަނ ޮވިލުއްމެގ  2( މޮިފުތެގ THE VOYAGE OF FRANCOIS PYRARD) 'ޑި ާލަވލް 

 (ެގ ަބާޔެނެކެވ. ެއަބާޔަނކީ:AMMIANUS MARCELLINUSލެިޔަފިއާވ ެއމިޭއަންސ ާމރެސލިައްންސ )

ަވަނ ައަހުރ ެއްމެޕާރރ ޫޖިލައްނެގ ައރިައަހްށ 'ދީވީ' ިއްނާނިއ 'ެސެރްނީދވްީނ' ިއްނެގ  262'

 ަޔެއެވ....'ަފާރުތްނ ަސފީަރުކ ދި

ަވަނ ައަހުރ ާރްއެޖާއެމުދ ާޗްޕުކިރ  0991މިދަިޔ މުީހްނާނެމުދ މްިސަޓރ ެއެޗ.ސީ.ޕީ.ެބްލ ޭއާނެގ 

 އެބަހީ، އަހަރުކުރިން 1650ީމގެ )ަގއި ިލެޔަފިއަވީނ  ަޞުފޙާ ަވަނ  06(ެގ MONOGRAPHޮމޮންގާރްފ )

ަވަނ ައަހުރ ެއްމެޕަރރ ޫޖިލައްނެގ  262 ަބލާނަމަ(ގޮތުން ކުރީން،  އަހަރު  270 އަށްވުރެ  

ްނެގ ެތޭރަގއި 'ެސެރްނީދވީ' ިއްނާނިއ ަސފީރު ައރިައަހްށ ދަިޔަކަމްށ ެއމިޭއަންސ ާމރެސލިަންސ ުބެނަފއާިވ 

'ދީވީ' ިއްނ ުމޅްީނ ަވިކޮކްށ ެއޭގްނ ތިިބަކަމެށެވ. 'ދީވީ' ިއްނަނީކ ިދެވހްީނަކަމެށެވ. 'ެސެރްނދީވީ' 

 ުނީމުހްނަކަމެށެވ.ިއްނަނީކ، ސިލޯ 

[ ައަހުރ ުކރީަގއެިވްސ ިދެވހާިރްއޭޖަގއި މުީހްނ ުއޭޅަކެމެވ. 0596މިަބްސަތުކްނ ެއުގުނ ެއްއަޗކީ ީމެގ 
 މިއެވެ.

ނޑަށް ފެނިފަިއވަނީ ތާރީޚާ ދިވެހި އި ބެހޭގޮތުން ދެވަނައަށް އެންމެ ދުވަްސވީ ލިޔުމަކަށް އަުޅގަ
އިބްުނ ވަހަްބ ަގއި 2576 ހިޖްރީގޮތުންކޮށްފަިއވާ ދަުތރުފުޅުތަކާއި، ސުަލއިމާން ތާޖިރު ގައި 2375 ހިޖްރީގޮތުން

އަބޫ ަޒިއދު ޙަސަން ބުން ޔަޒީދު  ކުަރއްވާތަހުޛީބު ކުަރްއވާފަިއވާ ދަތުރުފުޅުތަކާއި ބެހޭ ލިޔުންތައްއަލްޤުރައިޝީ 
 ގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެތަނުތަން  ވުެރ ގިނަތަނަށްލިޔުްއވާފަިއވާ ލިޔުންތަކެވެ. އެ ިލޔުންތަުކަގއި ެއއް ބުން ސީރާފީ

                                                           
 [ މިފޮތުގެ މުޤައްދިމާ.. ]5
 [ މިފޮތުގެ މުޤައްދިމާ.. ]6
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ކުަރްއވާފަިއެވއެވެ. ެއގޮތުން އެކަޭލގެފާނުެގ ލިޔުްއވުންތަކުގެ ކުރީކޮުޅަގއި އިންިޑޔާ ަކނުޑގެ ބަޔާން  ވާހަކަ
 ފަިއވަނީ މިފަދައިންނެވެ.ކުރައްވާސިފަ ިދވެހިރާްއޖެ ދެްއކެވުުމގައިވާހަކަ

ަކނުޑެގ ެދެމުދަގިއ ގަިނ  ަހްރަކްނުދ ަކނާޑިއ ދާިލްރވާ  ވާ ތްިނަވަނ ަކނުޑ ަކުމަގއި]

 ަޢަދެދްއެގ ަޖޒީާރ ަރްށަތެކްއ ެވެއެވ. ެއއީ މެިދަކނުޑެގ ެމުދ ަވިކޮކްށޭދ އިެމެވ.

މި ަރްށަތުކެގ ެވރިައަކްށ ުހްނަނީނ ައްނެހެނެކެވ. މަިރްށަތުކަގއި ައުގޮބުޑ ާމަވަހުރ ުހެރެއެވ. 

ާމަހުރެވްސ ުހެރެއެވ. ެއާހެވްސ ޮބެޑެވ. މިއީ ަކނުޑެގ ައީޑަގއި ުހްނަނ  ޮބެޑތިަކުމްނޮގްސ ެގަޔާކ ެއްއަވުރގެ 

 7ަގެހްއަގއި ައާޅ ެއްއެޗެކެވ. ަކނުޑ ަގަދުވުމްނ ޫމުދވަިނ ަލްއާގެހްނ މިެއްއެޗހެިވްސ ަލްއަގެއެވ.

ާއާބުދެވަފިއ ޮއްނަނީނ ުރްއަތާކއި ިއްނާސުންނާނއި  ައްނެހަނުކ ެވރިަކްނުކާރ ިމަރްށަތއް 

 ުހެރެއެވ. ްއ ެދެމުދަގއި ތްިނަހަތުރ ަފްރަސޚު މިިއްނ ޮކްނެމ ެދަރށެ  ޯހާދ ޮބިލަތުކްނެނެވ. ެއަބއިމީުހން 

މަިރްށަތުކެގ ެވރިަކަމާނ ޮބލަިތްއ ެއަކަމާނެގ ަޚާޒާނަތުކަގއި ަރްއަކުއޮކްށަފިއ ަބަހްއަޓެއެވ. 

ައދި ުބެނޭވޮގުތަގއި މަިރްށަތުކެގ ައުހުލްނަންށުވެރ ަމަސްއަކަތްށ ުކަޅާދަނ ެއްއެވްސ ަބަޔުކ ޫނޭޅެނެއެވ. 

ަގީމްސ ިވުޔާމއި، ޯބުޓ ަބުނާމއި،  ުހްނނަ ޖީުބާލަފއިެއަބއިމީުހްނ ުކާރ ަމަސްއަކްތަތުކެގެތޭރަގއި ައްތުކރި ާއއި 

ެގެހުދްނ ހެިމެނެއެވ. ައދި ަމަސްއަކަތަކްށެވެގްނ ެއަބއިމީުހްނ ުނުކާރަކްށ ަމަސްއަކެތްއ ޯނެވެއެވ. ެއަބއިމީުހްނ 

 ެއޮބލަިތްއ ޫމުދން ޮބިލ ޮހަވނީ ޫމުދްނެނެވ. ެއޮބލަިތްއ ޫމުދްނ ަނާގއިުރ ޭއެގެތޭރަގއި ިދޭރ ެއްއެޗްއ ޮއެވެއެވ. 

. ަފްނަތްއ ޫމުދަގއި ައާޅަފިއ ެބެހްއުޓުމްނ ެއައްށ ޮބިލ ައަރެއެވ. ުރުކެގ ަފްނ ޭބުންނޮކްށެގްނެނވެ  ނީަނގަ 

 8[ެއެވ. ެއަބއިމީުހްނ މި ޮބްއަޔްށ ކިަޔނީ 

 ފަިއވަނީ އެއަްށުވރެ މާ ސިފަކުރަްއވާ އަދި މި ލިޔުއްވުންތަުކގެ ފަހުކޮޅުގައި ިދވެހިރާއްޖެ
 މެ ފުރިހަމަކޮށެވެ. ވިދާުޅވެފަިއވަނީ:ކޮށް އަދި އެހާތަފްޞީލު

ަކނުޑެގ  ަކނާޑިއ، ެދަވަނ ަކނުޑ ަކުމަގއާިވ  ަކުމަގއިާވ  ތްިނަވަނ ަކނޑު ]

ަރްށަތެކްއ ެވެއެވ. މަިރްށަތަކކީ ެއެދަކނުޑ ަވިކުކާރ އެިމެވ. ުބެނޭވޮގުތަގިއ  ެއްއެގ ެދެމުދަގއި ގަިނ 

ަރެށެވ. މުިހރާިހ ަރްށަތަކީކެވްސ ާއާބުދެވަފއާިވ  0911ަގއި ެއއީ ަރެށެވ. ަނަމެވްސ  2111ެއއީ 

ްށަތުކެގ ަމްއަޗަކްށ ނީ ައްނެހެނެކެވ. ިފރިެހަނުކ ެއރަ ްއެގ ަމްއަޗްށ ެވރިަކްނ ުކރަ ަރްށަތެކެވ. މުިހރާިހ ަރށެ 

ްއުސެރ ެއަބއިމުީހްނެގ ެމުދަގއި ަކްނހިނަގުމްނ ައްނަނަމެގެވ. ެވރަިކެމްއ ުނިހްނަގެއެވ. މިއީ 

                                                           
ނޑުގެ . 7 އަޑީގައި އަޅާއެއްޗެއްކަމަށް ސީރާފީ ވިދާޅުވެފައި އެވަނީ އޮމާނު މީހުން ސީރާފީއަށް ދެއްވި ޚަބަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މާވަހަރަކީ ކަ

 ނަމަވެސް މާވަހަރަކީ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ވުޖޫދަށް އަންނަ އެއްޗެކެވެ.
ން . ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ ޞަފްޙާވަނަ 19އިން ޞަފްޙާ 1ވަނަ  17[ މި ފޮތުގެ  . ]8

 [ އިންނެވެ.ގެ ގައި ]1999
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

މަިރްށަތުކަގއިެވްސ ާމަވަހުރ ުހެރެއެވ. ާމަވަހުރަތްއ ުހްނަނީނ ަކނުޑަގެއެވ. ޭއެގެތޭރަގއި ޮބެޑތި ހަިލަވުރެގ 

ިދްނ ޮގުތަގއި މި ާމާވަހުރަތަކކީ ޮއާމުނީމުހްނ ައަހްނަންށ  ާމަވަހުރެވްސ ުހެރެއެވ. ސީާރުފްނާނިއ

ެއަކނުޑެގ ައީޑަގއި ުއެފޭދ ެއްއެޗެކެވ. ޭއެގެތޭރަގއެިވްސ ެއކި ާޒްތާޒުތެގ ެއްއެޗހި ުހެރެއެވ. ުހުދ ުކަލާއއި 

 ާއއި ަކުޅުކަލއިެގ ާމަވަހުރެވްސ ުހެރެއެވ. ައދި ާޒެތްއެގ ައުގޮބުޑ ވަިނެއްއެވްސ ުހެރެއެވ. ެއއީ 

ވަިނެއެވ. ުނަވަތ ެއޫންނެވްސ ެއާޒުތެގ ެއްއެޗެކެވ. ަކނުޑ ަގަދެވ، ާރުޅ ޮބުޑުވުމްނ ަކނުޑެގ ައިޑްނ ާގަތާކއި، 

. މަިރްށަތުކެގ މުީހްނަނީކ ަވަރްށ ެއުކެވރި ަބެއެކެވ. ާމަވަހުރަތްއ ަރްށަތަކްށ ަލްއަގެއވެ ހަިލަތާކއި، 

ގަިނުވުމެގ ަސަބުބްނ ެއްއެވްސ ަބަޔަކްށ ެއަބއިމީުހްނ  . ެއަބއިމީުހްނެގ ެއަބއިމީުހްނެގ ަބަހކީ ެއްއަބެހެކވެ 

 ަބްއެޔްއ ުނުކެރޭވެނެއެވ. ައދި ަރްށަތުކެގ ަރިނަކަމާނެގ ަލްޝަކުރެވްސ ެއާހެމ ގަިނެއެވ.

ެއެވ. ެއަބއިމީުހްނެގ  ުނަވަތ ެދިތްނ  ،މިއްިނ ޮކްނެމ ެދ ަރެށްއެގ ެދެމުދަގއި ުހްނާނީނ ޭމެލއް 

 ުރަކކީ ދެިވހި ުރެކެވ. ެއުރުކްނ ަމުދަވީނ ަހަމެއަކިނ ަކުދެރެވ.ަކުދުރ 

ެގ މްީސަތުކްނަނކީ ުބުރޫސަރ ރެިވތި ަބެއެކެވ. ެއަބއިމީުހްނ އްިސޮކުޅްނ ުކުރެވަފއި ޯލަތްއ މި 

ެއްއަގއި މިަބއިމީުހްނަންށުވެރ  މުީހްނާނ ަވްއަތުރ ޮގެތްއ ުހެރެއެވ. ެއްއެވްސ  ުކަޑުވުމްނ 

ަމަސްއަކަތްށ ުކަޅާދަނ ަބަޔުކ ޫނޭޅެނެއެވ. ެއއީ ައްތެތިރ ަމަސްއަކްތަކުމަގއި ިވަޔްސ ުނަވަތ ޭފާރްނ ިވުޔްނ 

 ެމެއެވ.ްނުގޭޅ ާސާމުނ ަތްއާޔުރުކުރްނަކުމަގއި ވިަޔސް ިވަޔްސ ުނަވަތ ގެ ަކުމަގއި

ެގ ެޔެވ. ެއއީ ާޒެތްއެގ ިދޭރ ެއްއެޗއް ޮބއް  ަގއި ުހްނަނީނމިަބއިމީުހްނެގ 

ްނ ޮބިލ ަމުދުވުމްނ ުރްއުރުކްނ ަފްނަތްއ ަކނަޑިއެގްނ ޫމުދަގއި ެއަފްނަތްއ ަވްއަތުރަތެކެކެވ. 

ަފްނަތްއ ޫމުދަގއި ެބެހްއުޓުމްނ ެއަފްނަތަކްށ ޮބިލ  ިމޮގަތށް  ެއެވ.ުކރެ ެގ ެވރަިކަމާނ ެބެހްއުޓަމްށ 

. ެދްނ ެއ ެއްއެޗހަިތާކެއުކ ަފްނަތްއ ޫމުދްނ ެއްއަގަމްށ ައުރަވެއެވ. ައދި ެއޮބލަިތްއ ައވީަގިއ ައަރެއވެ 

ެބެހްއުޓުމްނ ެއެތޭރަގއި ޮއްނަނ ިދޭރެއތި ަމުރެވެދެއެވ. ެއަހއިުރްނ މިޮބލަިތުކެގ ެއެތެރ ުހްނަނީނ ުހަހެށެވ. 

  ަޖޒީާރ ަރްށަތަކްށ ެދިވަފއާިވ ަނަމކީ ެދްނެނުވނު ުފާރަލެއެވ. ިމ  ެދްނ ެއ ެއްއެޗހަިތުކްނ 

ެއެވ. މަިރްށަތުކަގއި ުމޅްިނެހްނ ެހިދަފިއ ޮއްނަނީނ ުރެކެވ. މިަރްށަތާކއި ެޖހިެގްނ ެދްނ ޮއްނަނީނ 

ައދި ެއްއެޗްއ ުނާލ  .ވެ ުހްނ ުއޭޅ ަރްށަތެކްއެވްސ ެވއެ ަސަރްނީދެބެވ. ައދި ެއހާިސުބަގނުޑަގއި މިިނާކމީ

 9[ުހްނ ުއޭޅ ހާިސެބްއެވްސ ެވެއެވ...ޮއރާިޔުމްނ މީ

 

 
                                                           

ން . ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ ޞަފްޙާވަނަ 120އިން ޞަފްޙާވަނަ  119[ މި ފޮތުގެ  . ]9
 [ އިންނެވެ.ގެ ގައި ]1999
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ކޮށްފަިއވަނީ މިފަދައިންނެެވ.ަބޔާން ލަމުން ދިވެހި ރާއްޖެ[ މިފޮތުގައިމިވާހަކަތައް ]ޕިރާުޑގެ ގަ

ަރްށެވެއެވ.  0911މަިންނކާިޔ ަކނުޑަގއި ާގްތަގނަޑަކްށ  'ސީ ޮއްފ ާހރެކްނޑް ']

މަިރްށަތުކަގއި ެވރިަކްނ ުކަރނީ ައްނެހެނެކެވ. ައްނެހެންއެގ ެވރަިކުމެގ ަދުށަގއިާވ މި ަރްށަތުކަގއި ުރްއ 

ަވަރަކްށ ޭމެލެވ. ައދި ެއަބއިމީުހްނ  2.9ަހްއާދަފއެިވެއެވ. ޭއެގ ެއްއަރުށްނ ައެންއ ަރާށއި ެދެމުދަގއިާވނީ 

ަފއާިސެއްއެގ ޮގުތަގއި ޭބުންނުކަރީނ ޮބްއެޔެވ. މަިރްށަތުކެގ މީުހްނަނކީ ައްތެތިރ ަމަސްއަކަތްށ ަވަރްށ 

ުކަޅާދަނ ަބެއެކެވ. ެއމީުހްނ ޭފާރްނ ވެިޔ ޭއަގއި ައްތަކްނޮކްށ ަހަދެއެވ. ެއަބއިމީުހްނ ަފއާިސައްށ ޭބުންނުކާރ 

ެންއަކަހަލ ެއްއެޗްއ ޫމުދަގއި ޭބްއުވުމްނ ެއައްށ ޮބިލ ޮބިލ ޫމުދަގއި ުއޭޅއިުރ ޭއަގއި ިދޭރަމްސ ުހެރެއެވ. ޯރފަ 

' ެއެވ. މަިރްށަތަކްށ ެދވިަފިއާވ ަނަމކީ 'ދަީބާޖުތ' ްއަޔްށ ކާިޔ ުއެޅނީ 'ައްލަކްބަޖތު ައާރެނެއެވ. ެއމީުހްނ ެއބޮ 

 10[ެއެވ. ެއއީ ދެިވހާިރްއެޖެއެވ.

، މަކަށް ފެނިފަިއވަނީދުވަސްވީ ލިޔުއި ބެހޭގޮތުން ލިޔެވިފަިއވާ ތިންވަަނއަށް އެންެމ ތާރީޚާދިވެހި 

ިޢލްމުވެރިއެްއކަމަށްވާ އަލްއިމާުމ އަބުލް ޙަސަން ޢަލީ  ދަތުރުކުރެްއވި، ިއގެ ުކރީކޮޅުަގއި 300 ހިޖްރީގޮތުން

ކޮށް ތަޙްޤީޤުދަތުރުނާމާ  އެފޮތެވެ. ތާރީޚު  ނަމަކަށް ކިޔުނު ގެ އަލްމަސްޢޫދީ

އެފޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ ޞިފަކޮށްފަިއވަީނ ކުރިން ދެންނެވުނު  11އެވެ.އެކުަލވާލާފައިވަީނ 

 ސުލައިމާން ތާޖިރުގެ ފޮތުގައި ރާއްޖެ ސިފަކޮށްފަިއވާ ގޮާތއި ދާދި އެއްގޮަތކަށެވެ.
ންޓިސްެޓްއކަމަށްވާ އަދި ހާހަކާއި ނުވަދިހަިއެގ އަހަރުތަކުގެތެޭރގައި އުޅުްއވި ޢަރަބި ސައި

ުއޅުްއިވ  ިޘއުޓާަގއި ހާހަާކއި ެއއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅުހުގެ އަހަރުތަުކގެތެރޭގައި، މުޙައްމަދު ބްނުލް ބައިރޫނީ އާއި 
  ތާޖިރުލް  ސުލައިމާން  ާއއިބެހޭގޮތުން ލިުޔއްވާަފއިެވެއވެ. ހަމައެފަދައިން  ިދވެހިރާއްޖެ ސްވެ ޝަރީފުލް އިދްރީސީ

ފާރިސީއާއި، ަމވްހޫބު ބްނުލް ޖަވާލިޤީއާއި، އަބޫ ޒައިދު އަޙްމަދު ބްނު ސަހްލިނިލް ޢިރާޤީއާއި، ބުްރޒުޤު ބްނު 
ޝަހްރިޔާރުލް ފާރިސީއާއި، އަބުލް ޙަސަން އަލްއުރްދުނީ ފަދަ ބޭބޭފުޅުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒިކުުރ 

 ކުރަްއވާފަިއވާކަމުަގިއވެެއވެ.
 
 
 

                                                           
ގައި 'ދަވޮޔެޖް އޮފް ޕިރާޑް ޑި ލާވަލް' އާއި ހަވާލާދީ  ޞަފްޙާވަނަ  24. މިލިޔުމަކީ ]ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ 10

 ވަނަ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ! 11ސީރާފީގެ ބަޔާންކޮށްފައިގޮތުގައި ދިވެހި ބޮއްޔަށްކިޔަނީ ]އަލްކަބްތަޙް[ އެވެ. މިފޮތުގެ  ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

 ހިޖްރީގޮތުން އެވެ. ޗާޕުކޮށްފައިވަނީޞަފްޙާވަނަ 119އަދި 118 ބައިގެ[ މި ފޮތުގެ ފުރަތަމަ . ]11
 [ އިންނެވެ. ގެ  ގައި ]1425
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ދިވެހިރާއްޖެާއއި ބެހޭގޮތުން ަހތަރުވަނައަށް އެންމެ ދުވަްސީވ އަދި އެންމެ ތަފްޞީލު ިލުޔމަކަށް 

[ ޢަރަބި ބަހުން އަޅުަގނޑަށް ފެނިފަިއވަނީ ]

ހޭ އަދި [ މިނަން ކިޔުނު ފޮތެވެ. މިފޮތުގައި ދިެވހިރާއްޖެއާއި ބެލިޔުްއވާފަިއވާ ]

ވެސް ވެެއވެ. އޭެގތެރޭގައި އާދީއްަތވަނަަސ މަޢްލޫމާތުތައްފޮތްތަކުަގއި ލިެޔވިފައިުނވާ  މިހާތަނަށް ދިވެހިތާރީޚީ
ިދވެހިރާއްޖެ  އެފޮތުގައިމަނާގެ ވާހަކަވެސް ހިމެނެެއވެ. ދަމަހާރު ރަނިކަދަމްހަރާ ނުވަަތ ދަރިކޮޅުގެ 

ރިައކީ މެއްކަުމގަެއވެ. އަދި ޤައުމުގެ ވެމައްޗަށް ެއުކލެވޭ ޖަޒީރާ ޤައުރަށްތަކެްއގެސިފަކުރަްއވާފަިއވަނީ ވަރަށް ގިނަ 
ަބލުންގެ ގޮތުަގއި ހުންނެވި ފިރިހެނެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެެވ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ހިންގަނީ އެރަސްގެފާނުގެ އަނބިކަނ

 [ ރަނިކަމަނާކަމުގަެއވެ.]ދަމްހަރާ

 ބެޭހގޮތުން ލިެޔވިފައި ހުރި ދެން އެންމެ  އިހިންގާލާއިުރ، ދިވެހިރާއްެޖއާނަޒަރު ފޮތްތަކަށްތާރީޚީ 

 މުޙައްމަދު ބުން ޖުއްޒީ ހައި ތާނގައ723ި ހިޖްރީގޮތުން ،ލިޔުމަކަށް ައޅުަގނޑަށް ފެނިފައިވަނީދުވަސްވީ 

ގެ ދަތުރުނާމާެއވެ. މިފޮތަށް އެކަލޭގެފާނު އިބްނު ބަޠޫޠާބަހުން ލިޔުްއވާފަިއވާ ޢަރަބި 

[ އެވެ. މިފޮތުން ބައެއް ިދވެހިބަހަށްވެްސ ދެއްވާފަިއވާ ނަމަކީ ]

ލެވޭ ފޮތްަތކަކީ ]އިބްނު ބަޠޫޠާ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި[ ާއއި ]ދިވެހި އިެވެއވެ. ޭއެގތެރެއިން ފާހަގަކޮށްކުރެވިފަ 

ގެ ިއބްނު ބަޠޫޠާކޮށްފަިއވަނީ ކަމެއް[ މިފޮތެވެ. ފުރަތަމަ ފޮތް ޚާއްޞަ ތާރީޚަށް އައު އަލި 

 ގެެތރެއިން އެކަޭލގެފާނުެގވާހަކަ ަނންގަނެވިފަިއެވއެވެ.ތާރީޚުދިވެހި  ދަތުރުނާމާއަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ފޮތުގަިއވެސް

 އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން ތާރީޚު އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮތެއްަގއި ގޮތުަގއި ލިޔަން ފެއްޓެވީދިވެހި
ަހިއތާނގަެއވެ. އެމަނިކުފާނު 1116 ހިޖްރީގޮތުންމަސަްއކަތްޕުޅު ފައްަޓވާފަިއވަނީ  އެއެމަނިކުފާނު  ވެ.އެ  

ރަނގަޅު ލިޔުއްވީ ޭއގެކުީރެގ އެކިެއކި ލިޔުންތަކާިއ، ދޫދޫމަތިން ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް ބައްލަަވއި  އެ ތާރީޚު
 އަދި ެއކަލޭގެފާނު ައާވހާރަވުމަށްފަހުގައި ދެން އެތާރީޚު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ކުރެްއވުމަށްފަހުގަެއވެ.ނުރަނގަޅު ވަކި 

ޙުސައިން ޢަފީފުއްދީން ބަންޑާރަ ނާއިބު މަނިކުފާނުގެ  ފުޅުކޮްށކޯ ގެ ގެންދެވީ ޙަސަން ތާޖުއްދީްނ 

ދަރިކަލުން އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު މުޙިއްބުއްދީން ޝައިޚުލް އިސްލާމް އެވެ. ދެން މިތާރީޚު ފުރިހަމަކުރެއްެވީވ 
އަޙްމަދު މުޙިއްބުއްދީނުގެ ދަރިކަލުން އަލްޤާޟީ އިބްރާހީމް  ގެ ދަރިކަލުން އަލް ޚަޠީބު ތާޖުއްދީން 

 ލިޔުްއވުންަތއް ދިވެހިރާއްޖެއާއިބެހޭ  ނެއްބޭބޭކަލުން އިތުރުން އަދިވެސް އެތަކެއް  މިބޭބޭކަލުންގެ ސިރާޖުއްދީނެވެ. 
 އެޗް.ސީ.ޕީ. ބެލް ފާހަގަކޮށްލެވެެއވެ. ،ޕިާރޑް.ޑީ.ާލވަލް ާއއިކްިރސްޓޮފާާއއި، ލިޔުްއވާފަިއވެެއވެ. އެޭބކަލުންެގތެރޭގައި 

  

ުގެ 
ާރީޚ

 ތ
ިވެހި

ދ
ާރީޚު 

ތަވ
 



 

 
 
 
 

 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ފޮތުގެ ފެށުން

ްނގެ އުުނފޭާރންޒަރަުކން ދިެވިހ އަންެހނުތާރީޚި ނަ  

 ފޭރާން  އަންހެނުންގެ ދެކެފައިވާ ތާރީޚު  ދިވެހި: އިބަ ފުރަތަމަ

 

  16 ................................................................ މ.( ސުލައިމާން ތާޖިރުގެ ޒަމާން 158) 732ހިޖްރީގޮތުން  .1
  16 ................................................................................. )ހ( ސުލައިމާން ތާޖިރުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް      
  17 ............................................................................................ )ށ( ސުލައިމާން ތާޖިރުގެ ދައުރު      

  19 ................................................. މ.( މުޙައްމަދު އިބްނުލް އިދްރީސީގެ ޒަމާން 8885) 505ހިޖްރީގޮތުން  .2
  19 .................................................................... )ހ( މުޙައްމަދު އިބްނުލް އިދްރީސީގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް       
  20 ............................................................................... )ށ( މުޙައްމަދު އިބްނުލް އިދްރީސީގެ ދައުރު       

  23 .................................................................... މ.( އިބްނު ބަޠޫޠާގެ ޒަމާން 8377) 277ހިޖްރީގޮތުން  .3
  23 ....................................................................................... ުކރު ތަޢާރަފެއް އިބްނު ބަޠޫޠާގެ)ހ(       
  26 .................................................................................................. ަދއުރު އިބްނު ބަޠޫޠާގެ)ށ(       

  29 .......................................................................... މ.( ޕިރާޑުގެ ޒަމާން 8007) 8088ހިޖްރީގޮތުން  .4
  29 ................................................................................................ ކުރު ތަޢާރަފެއް ޕިރާޑުގެ)ހ(       
  30 ........................................................................................................... ދައުރު  ޕިރާޑުގެ)ށ(       

  37 .......................................................... މ.( ސައްޔިދުކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާން  8057) 8803ހިޖްރީގޮތުން  .5
  37 ................................................................................. ކުރު ތަޢާރަފެއް ސައްޔިދުކަލޭގެފާނުގެ)ހ(       
  39 ............................................................................................ ދައުރު ސައްޔިދުކަލޭގެފާނުގެ)ށ(       

  46 ............................... ގެ ޒަމާން  އަޙްމަދު ކާމިލުދީދީ އަލްއުސްތާޛު މ.( 8557) 8323ހިޖްރީގޮތުން  .6

  46 ................................................... ކުރު ތަޢާރަފެއް ގެ އަޙްމަދު ކާމިލުދީދީ)ހ( އަލްއުސްތާޛު       

  47 .............................................................. ދައުރު ގެ ކާމިލުދީދީ އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު( ށ)      



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ކެފައިވާ އަންހެނުންގެ ފޭރާން ދެތާރީޚު  ދިވެހި ބައި: ފުރަތަމަ
 

ފަދައިން، ދިވެހިްނގެ ތާރީޚަީކވެސް  ބޭފުޅަކަށްވެސް އެނިިގވަަޑިއަގންނަވާނޭ ފި ކޮންމެތާރީޚު ދިރާސާކޮށް
 ،އެގޮތުން ދިވެހި ތާރީޚުގަިއ އެންމެ ބައްޓަން ގިނަ ތަފާތު އެތަކެއް ބައްޓަންތަކަަކށް ބަދަލުވެފައިވާ ތާރީޚެކެެވ.

 ދިވެހި އަންހެނުންގެ އުނުފޭރާމަކީ ޢަދަދު ންގެ އުނުފޭރާމުގެ ތާރީޚެެވ.ތާރީަޚކީ ދިވެހި އަންހެނު ތަފާތުތައް ބޮޑު ެއއް
 ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ސިފަތަކަށް ަބދަލުވެފައިވާ އެްއޗެެކވެ.

ނަމަެވސް  ދިވެހިންނަީކ އަމިއްލައަށް ފޭރާންިވޔެގެން އެއިން ނިާވެވގެން އުޅުނު ަބެއކެވެ. ޒަމާނެއްަގއިއެއް 
އަެނއްކާ  .ނޫްނ ގޮތަކަށް ިނވާވުމަށް އިންާކރު ކުރިެއވެ އަނދެގެން އަހަރުތަެކއް ފަހުން ެއއްަގނޑުން އޭގެ

ބުރުގާ އަޅަންފެށިެއވެ. އަދި  އަިދ އޭެގ ދުވަްސކޮޅެްއ ފަހުން ދުވަސްކޮެޅއް ފަހުން ދެަގނެޑތިން ނިވާވާން ފެިށއެވެ.
ވުމަށްފަހު ެއގޮތުަގއި ަޒމާންތަކެއް ވޭތު  މިދިޔަ ބާރުމިނުގައި މުޅިހަިށަގނޑުެވސް ނިަވކޮށްގެންތިބި ަޒމާނެއް ދިޔަެއވެ.

ނޑެތި ލައިގެން ނިާވވުން ނެތް  ބާިލޣުވުމުގެތަަކކަށް ބަދަލުވިެއވެ. އަދި ބުރުގާތަށް ބޯވަޅު ލިބާސް ކުރީން ދެގަ
އެގޮުތގަިއ ދުވަްސކޮޅަުކ އޮުތމަށްފަހު އެއްބަޔަުކ ނިާވވުްނ އިޚްތިޔާުރކުރިެއވެ. އަދި  ދުވަސްކޮެޅްއވެސް ދިަޔެއވެ.

ރީއްސުރެ އުޅެމުންައއި ގޮތް އިޚްތިޔާރުކުިރ އެއްބަަޔކު ލުިއކަމާއި ތުނިަކން އިޚްތިޔާރުކުިރއެވެ. ހަމަެއހެންމެ ކު
ނިާވވުން ިއޚްތިޔާރުކުރިމީހުން އެގޮތް  މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ދުވަސްވީ ހަރުމީހުންގެ ގޮތަކީ އެީއއެވެ.

 ލުއިކަާމއި ތުނިަކން އިޚްތިޔާުރކުރި މީހުންވޭީތއެވެ. އަިދ ޤަބޫލުކުރެ ގަިއކަމަށް ގޮތު ކާމިޔާުބ އޮތީ އެ އިޚްތިޔާރުކުރީ 
ކުީރއްސުެރ ތަަރއްޤީއާއި ތަުހޛީބުއޭ ނަމަކަްށ ިކޔޭ ފުލެއްނެތް ބޯޓަކަްށ އެުރމަށްޓަކައެެވ.  އެގޮތް އިޚްތިޔާުރކުރީ

 ގޮތަކީ ެއއީކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެންނެވެ.ާކބަފައިން ތިބި މީހުން އެގޮތުަގއި އުޅެނީއުޅެމުންައއި ގޮތް އިޚްތިޔާރުުކރި 

ބަޔާންކުރަނީ އިސްެވ ދެންނެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ލަފްޒީ ތަސްވީުރ އެހެންކަމުން މިބައިގައި އަުޅަގނޑު މި
ކުުރ  ޝަޚްޞިއްޔަތުތަކާބެހޭމިބަިއގެ ކޮންމެ ާވހަކައެްއވެްސ ފެށުމުގެ ކުރިްނ ެއވާހަކަެއްއގަިއ ހިމެނޭ  .ތަކެކެވެ 

 ތަޢާރަފެއް ގެނެސްދީފަިއވާނެެއވެ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ސުލައިމާން ތާޖިރުގެ ޒަމާން  .(މ851) 237 ހިޖްރީގޮތުން 

 އް ތަޢާރަފެ  ކުރު  ގެ ސުލައިމާން ތާޖިރު 

ަގއި ދަތުރުފަތުކޮށް ޒަމާެނއްޒަާމނާއި ދާދި ކައިރި ގެ  ތާޖިރަކީ ސުލައިމާނު

، ަރށްތަކަށާއި އިންިޑޔާާއއި  ޗައިނާގެ އެމަނިކުފާނުޔަފާރިވެރިެއކެެވ. އުޅުްއވި ވަރަށް މުއްސަނދި މުސްލިމް ވި

 އަށް އެމަނިުކފާނު ދިވެހިރާއްޖެ ރުކުރަްއވާފަިއވެެއވެ.ގަިއވާ ރަށްތަކަށް ދަތުދިވެހިރާއްޖެ އަދި ރާއްޖެ ކައިރީ 
ދަތުރުފުޅުގެ  އަދި އެ 12ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. 311ޒިޔާރަތްކުެރއްެވވީ ދިވެހި ދަުއލަތު އިސްލާމްވުމުގެ 

ިމވާހަކަތައް  ައބޫ ޒައިދު ޮފތެއް ލިުޔއްވާަފއިެވެއވެ.ވާހަކަތަްއ ބަޔާންކުަރއްާވ އަބޫ ަޒއިދުްއ ސީރާފީ 

ސުަލއިމާން އަިދ އެފޮތުަގއި  ގެ ކިަބއިން ައއިސްަފއިާވ ސާފު ރިވާޔަތްަތކުންނެވެ.ން ާތޖިރުޖަމާކޮށްފައިވަނީ ސުަލއިމާ
ވަނަ އަހަރު ަޗިއނާއަށާއި އިްނޑިާއއަށް 257ހިޖްރީގޮތުން ގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ާވހަކައިގެ އިތުރުން ތާޖިރު

ދަތުރުކުރައްވާަފއިވާ އިބްނު ަވހަބް އަލްޤުރައިޝީ ކުރަްއވާފައިވާ ދަތުރުފުޅުތަުކގެވާހަަކވެްސ ޖަމާކުރައްވާފަިއވެެއވެ. 
ރުއް ޞީނި ވަްލ ދެއްވާފަިއވާ ނަމަކީ ]އަޚްބާ މަނިކުފާނުމިތަހްޛީބުކުރެވުނު ފޮތަށް އެސީރާފީގެ  އަބޫ ޒައިުދއް

ތާރީޚީ ވާހަކަަތއް ިލޔުްއވެިވ ބޭބޭފުޅުންނަށް މިފޮތުގެ ސަބަބުން ވަރަށް  މިތާރީޚަށްަފހު، ދި[ އެވެ.ހިން
 ފައިދާކޮށްފަިއވެެއވެ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ ދައުރު ސުލައިމާން ތާޖިރު 

ދަތުރުފުޅުތަކާބެހޭގޮތުން އަބޫ ޒައިދު އައްސީރާފީ ލިޔުްއާވފައިާވ ގެ  ސުލައިމާން ތާޖިރު

ދިވެހިންނަކީ ތަފާތު  ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރަށްތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮްށފައިެވއެވެ. އަދި ެއވާހަކަތަުކަގއި ދަތުރުނާމާގައި
ދިވެހިން ފޭރާން ވިޔުމަށް ލާމަޘީލުބައެއްކަން ބަޔާންކުަރްއވާފައިެވއެެވ. އަދި  ،މަސައްކަތްަތކަށާއި ވައްތަުރވައްތަުރގެ

 ވިދާުޅވެފަިއވަނީ: .ބަޔާންކުަރއްވާަފއިެވެއވެފޭރާމަކީ އޭަގއި ައތާއި ޖީބު ހުންނަ ވައްތަރެއްަކންވެސް  ތައްޔާރުކުރާ

ައދި ުބެނޭވޮގުތަގއި މަިރްށަތުކެގ ައުހުލްނަންށުވެރ ަމަސްއަކަތްށ ުކަޅާދަނ ެއްއެވްސ ަބަޔުކ ]

ލީ ަގމްީސ ިވުޔާމއި، ޯބުޓ  ޖީބު ޫނޭޅެނެއެވ. ެއަބއިމީުހްނ ުކާރ ަމަސްއަކްތަތުކެގެތޭރަގއި ައްތުކރި ާއއި 

 13[ަމަސްއަކެތްއ ޯނެވެއެވ.ަވކި  ުނުކރާ  ަބުނާމއި، ެގެހުދްނ ހެިމެނެއެވ. ައދި ަމަސްއަކަތަކްށެވެގްނ ެއަބއިމީުހން 

 އަދިވެސް ވިދާުޅވެފަިއވެެއވެ.
ެއްއަގއި މިަބއިމީުހްނަންށުވެރ ަމަސްއަކަތްށ ުކަޅާދަނ ަބަޔުކ  ެއްއެވްސ ]

ޫނޭޅެނެއެވ. ެއއީ ައްތެތިރ ަމަސްއަކްތަކުމަގއި ިވަޔްސ ުނަވަތ ޭފާރްނ ވިުޔްނ ަކުމަގިއިވަޔްސ ުނަވަތ ެގްނުގޭޅ 

 14[ަކުމަގއި ިވަޔްސ ެމެއެވ.ަތްއާޔުރުކުރްނ  ާސާމުނަތއް 

  

                                                           
ގައި ]1999. ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ ޞަފްޙާ ވަނަ 19އިން ޞަފްޙާވަނަ  17[ މި ފޮތުގެ  . ]13

 އިންނެވެ.[ ގެ 
ގައި ]1999. ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ ޞަފްޙާވަނަ 120އިން ޞަފްޙާވަނަ  119[ މި ފޮތުގެ  ] .14

 [ އިންނެވެ.ގެ 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

މަޢްރޫފު އަދި  ަގިއވެސް ފޭރާަމކީ ދިވެހިންގެތެޭރަގއިޒަމާނު ާވގޮތުަގއި އެ ސާބިތު  މި ވާހަކަތަކުން
އޮިރޔާން  އެޒަމާނުގައި ދިވެހިންބުނެވޭނީ ރަނގަޅު ނަޒަރަކުން ވިްސނާލައިފިނަމަ  އެއްޗެެކވެ. އެހެންކަުމން ދަންނަ
 ޤަރީނާއެްއވެސް ލިބެން އެބައޮތެވެ. އެ ޤަރީނާައކީ ވެ. އަދި މިވާަހކަތަކުގެ މަްއޗަށް އިތުރުއެ ނެނިވާކުރާ

 ލޭގެފާނު ނިްނމަވާލަްއވާފަިއވާ ޢިބާރާތެވެ. ެއ ޢިބާރާތަކީ:ބާބު ެއކަ ބަޔާންުކރެއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަ

މަިރްށަތުކަގއި ުމޅްިނެހްނ ެހިދަފިއ ޮއްނަނީނ ުރެކެވ. މަިރްށަތާކއި ެޖހިެގްނ ެދްނ ޮއްނަނީނ ]

ެވެއެއެވ. ައދި ެއްއެޗްއ ުނާލ ެވްސ ަސަރްނީދެބެވ. ައދި ެއހާިސުބަގނުޑަގއި މިިނާކމީުހްނ ުއޭޅ ަރްށަތެކްއ 

  15[ޮއރާިޔުމްނ މުީހްނ ުއޭޅ ހާިސެބްއެވްސ ެވެއެވ...

ަގއި ދިވެހި ޒަމާނު ސުަލިއމާން ތާޖިރުގެ ނޑުމެަނށް ކަށަވަުރާވގޮތުަގއިއަުޅގަމިވާހަކަތަކުން 
 ތިބީ އޮރިޔާމުންނެއް ނޫނެވެ. އަންހެނުން

 

  

                                                           
ގައި ]1999 . ޗާޕުކޮށްފައިވަނީޞަފްޙާވަނަ 120އިން ޞަފްޙާވަނަ  119[ މި ފޮތުގެ  . ]15

 [ އިންނެވެ.ގެ 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ ޒަމާން މުޙައްމަދު އިބްނުލް އިދްރީސީ މ.( 1115) 509 ހިޖްރީގޮތުން 

 އް ތަޢާރަފެ  ކުރު  ގެ މުޙައްމަދު އިބްނުލް އިދްރީސީ 

ވަނަ އަހަރު 493އުފަންެވވަަޑއިގަީތ ހިޖްރީ ސަނަތުން  

އަހަރު ކުިރއެވެ.  53ީއ ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވުުމެގ އެވެ. އެ  1100އީ މީލާދީ ސަނަތުން އެ  16ސަބްތާއަށެވެ.
ފާނު ވަރަށް ިދގު ދަުތރެއް ކުަރއްވާަފިއވެެއވެ. އެމަނިކު 17ވެީވ ޤުރްޠުބާއިންނެވެ.ލީމު ޙާޞިލުކުރެއް ތަޢު މަނިކުފާނުއެ
ވަނަ އަހަރު 548އޭ ކިޔުނު ަރށަކަށެވެ. އަދި ހިޖްރީ ސަނަތުން  18[ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވެވީ ]ޞަޤްލިއްޔާމި

[ގެ ނަމުން އެފޮތަށް ] ގެ ދަތުރުފުޅުތަކުެގ ވާހަކަ ފޮތެއްގައި ލިުޔއްވާއެމަނިކުފާނު

ނަން ދެއްވިެއވެ. މިއީ ޔޫރަުޕގެ ޤައުމުތަާކއި އިޓަލީ ސިފަުކރައްވާ ޢަަރއްބަކު އެހިސާބަށް ލިޔުނު އެންމެ ޞައްޙަ 
މަޞްދަރަކަށް މިފޮތް ވެގެންދިޔަެއވެ. ފޮތެވެ. އަދި ހުޅަނުގގެ ޤަުއމުތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔުއްވާ ުހރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

ބަހާއި، ލެޓިންއާިއ،  ފައެވެ. އޭގެތެޭރަގއި ފަރަންސޭސިމިފޮތްވަނީ ވަރަށް ގިނަ ބަްސބަހަށް ތަރުޖަމާވެސް ކުރެވި
އިނގިރޭސި އަދި ޖަރުމަނު ބަސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ޢަރަބި ބަހުން މިފޮތުގެ ޚުލާޞާތަށްވެސް ލިޔެިވ 

މިހާ ފުރިހަމަކޮށް ލިޔެވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ  ޤައުމުތަކާއިބެހޭ ޢިލްމުގައިކީ ޖޯގްރަފީާއއި މިފޮތަ ޗާޕްކުރެވިަފެއވެ.

މިނޫންވެސް ފޮތްތައް  މަނިކުފާނު އެގެ ނަމުންނެވެ. ފޮތެވެ. އިހުގައި މިފޮތް މަޝްހޫރުވެފަިއވަނީ 

[ ާއއި، ][ ާއއި، ]ލިޔުްއވާފަިއވެެއވެ. ޭއގެތެރޭަގިއ ]

ގައެވެ.  560އަވަހާަރވީ ހިޖްރީ ސަނަތުން ެއކަލޭގެފާނު  [ މިފަދަ ފޮތްތަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 19އަހަރު ފަހެވެ. 12އެވެ. މިއީ ިދވެހިރާއްޖެ ިއްސލާމް ވުމުގެ  1165އެއީ މީލާދީ ސަނަތުން 

  

                                                           
[ Ceutaސަބްތާއަކީ އަންދަލުސްގެ އައްސޭރިފަށުން ބަރްބަރާވީ ދިމާލަށް އޮންނަ ރަށެކެވެ. ސްޕެނިޝް ބަހުން މިރަށަށް ކިޔަނީ ]. 16

 އެވެ.

މ. ހައި ތާނގައި އަންދަލުސްގެ ވެރިކަން 756ޤުރްޠުބާއަކީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން އައްދާޚިލް އަންދަލުސްގެ ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން . 17
ކުރެއްވި ރަށެވެ. މިރަށަކީ އިސްލާމީ ޙަޟާރަތް އޭގެފަހުން މިއަދާހަމައަށްވެސް ދެކެފައިނުވާ ފަދަ ޢިލްމީ މަރުކަޒެކެވެ. މަޝްހޫރު 

)އިމާްމ ޤުރްޠުބީ(ގެ އުފަން ރަށެވެ. ސްޕެނިޝް ބަހުން މިރަށަށް ކިޔަނީ  ލްމުވެރިޔާ ތަފްސީރު ޢި 
[Cordoba.ެއެވ ] 

ދެކުނުގައެވެ. ޞަޤްލިއްޔާ އަކީ މެޑިޓޭރިއަން ކަނޑުގައި އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ޖަޒީރާ ޤައުމެވެ. މިރަށް އޮންނަނީ އިޓަލީ ވިލާތުގެ . 18
 [ އެވެ.Siciliaއިޓަލީ ބަހުން މިރަށަށް ކިޔަނީ ]

19
ފޮތުގެ މަޞްދަރަކީ . ޞަފްޙާވަނަ  25އިން ޞަފްޙާ ވަނަ 24 ވަނަ ބައިގެ  7[ މި ފޮތުގެ ]. 

 އެވެ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ ދައުރު މުޙައްމަދު އިބްނުލް އިދްރީސީ 

ބްނުލް އިދްރީީސ އެކަޭލގެފާނުެގ ނުޒްހަތުލް ުމޝްތާޤި ފިޚްތިރާޤިލް އާފާޤި ކިޔުނު އިމުޙައްމަދު 
ަބޔާންކުރަްއވާފަިއވެެއވެ. އަިދ ހަމައެފަދައިން ދިވެހި ފޮތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވާަހކަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް 

 އަންހެނުންނާއި އޭރުގެ ރަނިކަަމނާގެ ފޭރާންވެސް ވަރަށް ީރްއޗަށް ސިފަކޮށްދީފަިއވެެއވެ. ވިާދޅުވެފަިއވަނީ:

ެގ ަރްށަތްއ ރާ ޮއެވެއެވ. މަިޖޒީ)ަޖާޒއިުރްއ ުދަބއިާޙުތ(  މިހާިސުބަގއި ]

ަތެކެވ. ަނަމެވްސ ގަިނ ަރްށަތަކީކ ަފުޅަރށް ްނަނީނ ުގޅިަފެއެވ. މަިރްށަތުކެގ ަޢަދުދ ަވަރްށ ގަިނެއެވ. އޮ 

ެއމީުހްނ ެއަރާށއި ެއަރްށ ެގ ާއާބދީ ަވަރްށ ޮބެޑެވ. ެއަރށު ެއެވ.   ިމަގުއުމަގއި ޮއްތ ެއްނެމ ޮބުޑ ަރަށކީ

ާރްއެޖާއއި  ެއެވ. ަޖޒީަރުތްލ ަޤަމުރ ޮއްނަނީނިބާނަތްއ ަހާދުއޅެ ަކއިީރަގއާިވ ޮބެޑތި ަރްށަރުށަގއި ޢާިމާރްތޮކްށ 

 ަރްއިޔުތން  ަމްއަޗްށ ެވރިައުކ ުހެރެއެވ. ަރްސެގާފުނ ެއދަިލްއާވަނމަ ވިިދެގްނެނެވ. މުިހރާިހ ަރްށަތުކގެ 

ާޔަބިދާޔ ަހިދ ވަީވަރުކްނ ެއަރްސެގާފަނށް  ،ަރްއާކެތިރޮކށް  ެއަބއިމީުހްނ ެއަރްސެގާފނު ައދި  ާހޒިުރުކަރްއަވެއެވ.

ްނެނެވ. ައދި ެގ ައނިބަކނަބލު ްނެގ ެމުދަގއި ުޙުކްމ ުކަރނީ ެއަރްސެގާފނު ޮފުނާވ ީދަހަދެއެވ. މްީސަތކު 

ަރނަިކަމާނ ަރްއޔުިތްނެގ ަހަމަޖްއަސނީ ައްނެހުންނެނެވ.  ަގއި ަކްނަކްނ ިންނމާ ެއަބއިމީުހްނެގ ެމދު 

ެގ ާވ ެއްއެވްސ ަކަމާކެމުދަގއި ެއަކަމނާ ެއަކަމާނ ިންނމަ ައދި ުކރަިމތަީގއި ޫމުނުފުޅ ނަިވެލްއ ުނުކަރްއަވެއެވ. 

ެއަކަމާނެގ ައރިުހަގއި ައަބުދެވްސ ައްނެހުންނެގ  ޮގެތްއ ވާިދެޅްއ ުނާވެނެއެވ. ަކުމަގއާިވ ަރްސެގާފނު ިފރަިކުލން 

ެއެވ. ެއަކަމާނ )ަދްމަހާރ(  ެވެއެވ. މި ަރިނަކަމާނެގ ަންނުފަޅކީ  ަޖާމަޢްތަތްއ ަސުފަސަފށް 

ުތުރުކަރްއަވީނ ަރުންނ ަތްއާޔުރުކެރވަިފއާިވ ލާިބްސޮކެޅެކެވ. ައދި ެއަކަމާނެގ އްިސަތިށުފުޅަގއި ަރުނެގ 

ާތެޖްއެވްސ ޮއެވެއެވ. ައދި ެއާތުޖަގއި ާޔޫގާތއި ުމުތްނ ެއްސ ަޖާހަފއެިވެއެވ. ެއަކަމާނެގ ަފިއާވްނ ޯޖުޑޮކުޅެވްސ 

. ައދި ަޤުއުމަގއި ަފިއާވަނަކްށ ާނާރެނެއވެ މަީހުކ އެ  ުހްނަނީނ ަރުންނެނެވ. ެއަކަމާނ ޫންނ ެއެހްނ ެއްއެވސް 

ެއނގިްއެޖަނަމ ެއމީެހްއެގ ެދަފއި ުބރުިކަރްއަވެއެވ. ަރްސމީ  ްއެވްސ މަީހުކ ަފިއާވަނަކްށ ައާރަކން އެ 

 ަކަމާނެގ ާޖިރާޔއިްނަތއް ެގ ަފަހްތުޕުޅަގއި ތިްއަބއަިވއިެގްނ އެ ާފުޅުކާރ ުދަވްސަތުކަގއި ެއަކަމނާ  ުދަވްސަތާކއި ުއފާ 

ުފރަިހަމައްށ ނާިވާވަފަދ ެއާޖރާިޔިއްނ ތެިބނީ ދަިދ ހިްއަޕަވއިެގްނ ަދުތުރުކަރްއަވެއެވ.  ެއްތަތުކަގއި

ަކުލްނަކުމަގއާިވ ަރްސެގާފާނިއ ައދި މިިދުޔުމަގއި ުދްނާމރި ުފެމެއެވ. ައދި ެއަކަމާނެގ ިފރި  ަގެއެވ.ޭފާރެމއް 

. ެއަކަމާނެގ ައްތުޕުޅަގއި ެޓްކްސެގ ޮގުތަގއި ލޭިބ ވެ ެއަކަމާނެގ ަފަހްތުޕުޅްނ ަވަޑއިެގްނަނާވެނއެ  ޒީުރްނެވސް ވަ 

ަފއާިސުހެރެއެވ. ައދި ެއަކަމާނ ެއަފއިާސަތްއ ެއަކަމާނެގ ަޤުއުމެގ ަފޤީުރްނެގ ަމްއަޗްށ ެއުދަވުހ 

ާހޒިުރަގއި ަބްއަލަވއިެގްނ ުހްނަނާވހިނުދަގއި ެމުނވީ ެއްއެވްސ މެީހްއެގ  ްތުކަރްއަވެއެވ. ައދި ެއަކަމނާ ަޞަދޤާ 

ަޞަދާޤެތްއ ުނުކަރްއަވެއެވ. ެއަކަމާނ ަދުތުރުކަރްއަވާވ ަމުގަތުކެގ ަމތީަގއި ަފުށވި ޮފީތެގ ޭފާރުމްނ  ަމްއަޗށް 

 ެހޮޔ ޭފާރްނޮކެޅެކެވ. ްސ އުިހ ުބެނުވުނ ަފަދިއްނ ރެިވތި ައދި ެއަކަމާނެގ ޭފާރްނޮކަޅީކވެ ޫދަލައާޅަފއެިވެއެވ. 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ާއއި ަކަހނުބަފެތެވ. ޮކްނެމ  މަިރްށަތުކެގ ައުހުލެވރްިނެގ ވަިޔާފރި ުމަދަލީކ 

ަކަހނެބްއަގއި ުހްނަނީނ ީމެގ ަހްތ ަފެތެވ. ެއައްށުވެރ ގަިނެއްއ ުނާވެނެއެވ. ޭއެގ ަހަތުރ ެއތޮިކުޅެގ ައަގކީ 

ަމ ެދަފުތްނެވްސ ަމްނެންއ ަހަމެވެއެވ. ިދުރަހެމެވ. ޮބެޑިތ ަފްތަތްއ ނަ  261ަމްނެންއެގ މްިނަވެރެވ. ަމްނަނީކ 

މަިކަހނުބ ަފްތަތުކެގެތެރިއްނ ޯބ ަފްތަތުކްނ ަގަހާނާއއި ުފާނ ަހަދެއެވ. ެއަޔކީ ޭއެގ ާޒުތަގއި ަވަރްށ ގަިނ 

މަިރްށަތުކެގ ައްނެހުންނ ުބުރަގެލްއ ާނަޅެއެވ. އްިސަތިށަގނުޑ ުކަލަތްއ ުހްނަނ ޮލަލްށ ރީތި ެއްއެޗެކެވ. 

ުފާނ ަޖާހަފިއ ަވަރަކްށ  01ޮބުލަގއި  ެރިއްނ ެއްނެމ ައްނެހަނުކެވްސ ޭއަނގެ ޭއެގތެ  ެއެވ.ުހޅަިޖާހފަ  ޮއްނަނީނ 

ެއެވ. ަފަހެރްއަގއި ެއްއުވެރ ަމުދ ައދި ގަިނެވްސ ެވާދެނެއެވ. ިމުފާނަތަކކީ މެިހުދާމެއުކަގއި ެއައްނެހުންނ ުހރެ 

  ... 20ައާޅ ަގަހާނެއެވ. ިމަޤުއުމެގ ަރްއޔިުތްނަނކީ ަމޫޖީސްނެނެވ.

ަނުމްނެނެވ. ެއާތނަގއި ުރްއަތާކއި  ގެ މަިރްށަތްއ ަމްޝޫހުރެވަފއިަވނީ 

ުއްއަދނޑި ިއްނަދެއެވ. ެއަބއިމީުހްނެގ ަރްށަތުކެގެމުދަގިއ ވިަޔާފރުިކަރްނ ޭބުންނުކަރީނ ޮބްއެޔެވ. ެއއިްނ 

ެރ ަމުދ ައދި ގަިނެވްސ ެވާދެނެއެވ. ޭމުލ ުހެރެއެވ. ަފަހުރަގއި ެއައްށވު  6ޮކްނެމ ެދަރެށްއެގ ެދެމުދަގއި 

ެއަބއިމީުހްނެގ ަރްސެގާފުނ، ޮބލަިތްއ ޭއާނެގ ަޚާޒާނަގއި ަރްއާކުކެރެއެވ. ެއާތނަގއި ެއްނެމ ގަިނީއެވްސ ެއެޔެވ. 

މަިރްށަތުކެގ ައުހުލެވރްިނަނީކ ައްތެތރި ަމަސްއަކްތަތަކްށ ަވަރްށ ުކަޅާދަނ ާމހުިރްނަތެކެކެވ. ެއަބއިމީުހްނ 

ައދި ެއަބއިމީުހްނ ަލުކިޑްނ ޯދިނަފަހުރެވްސ  މްީސ ވަިޔެއެވ. ެއަގމްީސަތުކަގއި ޖީުބެވްސ ުހެރެއެވ.ައްތުކރިލީ ގަ 

ަބނެދެއެވ. ައދި ެއަބއިމުީހްނ ަވަރްށ ުފރިަހަމައްށ ެގޮދުރެވްސ ިބާނުކެރެއެވ. ެއެގަތްށ ަޢާޖއުިބ ުކުރާވާހ 

 ގެ ުފރިަހަމެއެވ. ައދި ެއަބއިމީުހްނ ެފުނެގަމތީަގއި ުދާވޮގަތްށ ަލުކިޑްނެވްސ ެގ ިބާނުކެރެއެވ. ެއަބއިމީުހން 

ަޖާމުކާރ ޮބިލަތާކެބޭހޮގުތްނ ުބެނޭވޮގުތަގއި ެއއީ ޫމުދްނ ަނާގެއްއެޗެކެވ. ޫމުދަގއި ުއޭޅއިުރ ޭއަގއި  ަރްސެގާފނު 

ެއެވ. ެއަބއިމީުހްނ ުޓުމްނ ެއައްށ ޮބިލ ައރަ ިދުރެމްއެވެއެވ. ުރްއުރުކެގ ަފްނަތްއ ޫމުދަގއި ަފުތާރަފއި ެބެހއް 

ާރްނާޏއި ަވްއަތުރ ަރްށަތުކްނ ަބެއްއަފަހުރ ަކތު  ަބެއއް ެއެވ. މާިރްއޭޖެގ  []މިޮބލަިތަކްށ ިކަޔނީ 

ަސއުިލ ަކނުޑެގ  ެއްއެޗްއެގ ަސއެިލްއ ާއެދެއެވ. މަިސއުިލ ަކނުޑަގިއާވ ަމްސަތްއ ައްނާދަލެއެވ. ައިދ މި

 21[ުރުކެރެއެވ.ަދއު ަޞަޠަޙއިެގ ަމީތަގއި 

 

 

                                                           
 ޙާ ބައްލަވާ! ވަނަ ޞަފް  15މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމުގެ ކުރިއެވެ. މިފޮތުގެ  .20

ފޮތުގެ މަޞްދަރަކީ އެވެ. ޞަފްޙާވަނަ 20އަދި 19 ބައިގެ[ މި ފޮތުގެ ފުރަތަމަ . ]21
 އެވެ. 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ 1000 ލާދީގޮތުންމީ އެނިގ ހާމަާވގޮތުަގއިއިސްވެިދޔަ ބަޔާނުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް 
ނަމަކަށް  )ދަމްހަރާ( [] ވެރިކަން ހިްނގަން ށް ބަސްބުނެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަްއޗަ އަހަރުތަކުން އަހަރެްއަގއި

އަދި ވެ. އަދި އެކަމަނާ ހުންނަަވނީ ރަނުގެ ފޭރާންކޮޅެއް ތުުރކުރަްއވަިއގެންނެވެ. އުުޅއްިވއެ ކިޔުނު ރަނިކަމަނާއެއް

ރަނުގެ ތާޖަާކއި ފަިއވާން ޖޯުޑކޮޅެްއވެސް ތުުރކުރެްއިވއެވެ. ނަމަވެސް ެއކަމަނާގެ މޫނުފުުޅ ނިވަލެްއ ނުކުަރއްަވއެެވ. 
 އެކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެނީ މިދަންނަވާ ޢިބާރާތުންނެވެ.

ައދި ެއަކަމާނ ިންނަމާވ ަރނަިކަމާނ ަރްއޔުިތްނެގ ުކރިަމތަީގއި ޫމުނުފުޅ ނިަވެލްއ ުނުކަރްއަވެއެވ. ]

ެއްއެވްސ ަކަމާކެމުދަގއި ެއަކަމާނެގ ިފރަިކުލްނަކުމަގއާިވ ަރްސެގާފުނ ޮގެތްއ ވާިދެޅްއ ުނާވެނެއެވ. ެއަކަމާނެގ 

 ައރިުހަގއި ައަބުދެވްސ ައްނެހުންނެގ ަޖާމަޢްތަތްއ ަސުފަސަފްށ ެވެއެވ. މި ަރިނަކަމާނެގ ަންނުފަޅކީ 

ެގ ުތުރުކަރްއަވނީ ަރުންނ ަތްއާޔުރުކެރވަިފއާިވ ލާިބްސޮކެޅެކެވ. ައދި ެއަކަމނާ  ެއެވ. ެއަކަމނާ )ަދްމަހާރ(

ަގއި ާޔޫގާތއި ުމުތްނ ެއްސ ަޖާހަފއެިވެއެވ. ޮކޅު ްއެވްސ ޮއެވެއެވ. ައދި ެއާތޖު އްިސަތިށުފުޅަގއި ަރުނެގ ާތުޖޮކޅެ 

 [ެއަކަމާނެގ ަފިއާވްނ ޯޖުޑޮކުޅެވްސ ުހްނަނީނ ަރުންނެނެވ.

ރަނިކަމަނާގެ އިތުރުން ެއކަމަނާެގ ޖާރިޔާއިންެވސް ފޭރާން ލާކަން  )ދަމްހަރާ( []

މިލިޔުމުން އެނގެެއވެ. އަދި އެފޭރާމަކީ ެއއިން އޮރިޔާން ނިވާކުރޭފަދަ ފޭރާމެއްކަންެވްސ އެނެގއެވެ. ނަަމވެސް 
ނޑުމެންނަށް އެނގެނީ  މިދަންނަވާ ޢިބާރާތުންނެވެ. އެޖާރިޔާއިން ތިބެނީ ބުރުގާ ައޅައިގެެނއް ނޫނެވެ. އެކަން ައުޅގަ

ޭއެގެތެރިއްނ  މަިރްށަތުކެގ ައްނެހުންނ ުބުރަގެލްއ ާނަޅެއެވ. އްިސަތށިަގނުޑ ުހްނނީ ުހޅަިޖާހަފެއެވ.]

ުވެރ ަފިއ ުހެރެއެވ. ަފަހެރްއަގއި ެއައށް ުފާނ ަޖހާ ަވަރަކްށ  01ެއްނެމ ައްނެހަނުކެވްސ ެއއްިނ މެީހްއެގ ޮބުލަގއި 

 [ެވާދެނެއެވ. ިމުފާނަތަކކީ މެިހުދާމެއުކަގއި ެއައްނެހުންނ ައާޅ ަގަހާނެއެވ.ަމުދ ައދި ގަިނެވްސ 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 އިބްނު ބަޠޫޠާގެ ޒަމާން  މ.(1344) 744 ހިޖްރީގޮތުން 

 އް ތަޢާރަފެ  ކުރު  ގެ އިބްނު ބަޠޫޠާ 

ެގ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ އިބްނު ބަޠޫޠާ

އެބަހީ  މަޝްހޫރު މުސްލިމު ސައްޔާޙެެކވެ. އެވެ. އެކަޭލގެފާނަކީ މުިޅދުނިޔެއަށް

 ވެރިއެެކވެ.ދަތުރު

 އަކީ ަގއެވެ. ަގއުމު ބޮޑުފުުޅވީެވސް އެއަށެވެ. އަދި އެކަޭލގެފާނު އުފަންވެަވޑަިއގަީތ 

 [ އެވެ.Tangerކަރައިގެ ރަށެެކވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން މިރަށަށް ކިޔަނީ ]މަޣްރިބު

 މީލާދީޮގތުންވަނަ އަހަުރގަެއވެ. 703 ހިޖްރީގޮތުންއުފަންވެަވޑަިއގަތީ  އިބްނު ބަޠޫޠާ

ވަނަ އަހަރު 725 ހިޖްރީގޮތުންަގއި ހުންނެވުމަށްފަހު ގައުމު ލަވަރަަކށް އަހަރު އަމިއ22ްަގެއވެ. އަދި 1304

 ކަރަިއެގ އެކިެއކި ރަށްތަކަށާއިމަޣްރިބު ދުނިޔޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކަްށ ދަތުރުކުރައްވަން ފެއްެޓިވެއވެ. ެއގޮތުން

އިންިޑާއގެ ބައެއް ރަށްރަށާއި  ތުރުކިސްތާނާއި އިާރގާިއ ފާރިސްކަރައާއި ބަޙްރައިާނއި އިޙިޖާޒާ އިމިޞްރާ

ގެ ބައެއް އެފްރިކާ ރަށްރަށާއި ސެްނޓްރަލް ބޯޑަުރަކއިރީަގއިވާ ގެތުރުކީ ސީނުކަރަާއިއ ޖާވާއާއި ދިވެހިރާއްޖެާއއި

ކުރެއްިވއެެވ. އަދި އެނޫންެވސް ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ކަންކޮޅުތަކަްށވެްސ  ޒިޔާރަށް ރަށްރަށަށް

 މަރުހަބާއާއި ތަހުނިޔާ ތަކުން އެަމނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު ަގއުމު އެ ދަތުރުކުރައްވާަފއިެވެއވެ. އަދި 

 ވެސް ިލބިވަަޑއިގެންފައި ެވއެވެ.ހަދިޔާލިބިލައްވާފަިއެވއެވެ. އަދި އެަމނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅުތަކުަގއި ވަރަށް ބަިއވަރު 

މުޙައްމަުދ ބުން  ޚަބަރު މިދަތުރުފުޅުަތއް ނިންމަވާލެްއވުމަށްފަހު ދަތުރުފުޅުތަކުގެއިބްނު ބަޠޫޠާގެ 

އޭކިޔުނު ރަށުގައި ހުންނަަވއިގެްނ  22[ގައި ]756 ހިޖްރީގޮތުންއަށް ދެްއވިެއވެ. އަދި  ޖުއްޒީ 

[ގެ އެމަނިކުފާނު މިވާހަކަތައް ފޮެތއްަގއި ލިުޔއްާވ އެފޮތަށް ]

 ބަހުންނާއި އިނގިރޭސިބަހުންބަުހންނާއި ފަރަންސޭސީ  ޕޯރޗުީގޒު ނަމުން ނަންދެއްވިެއވެ. އަިދ މިފޮތްވަނީ

 ކުރެވިތަރުޖަމާ ކުރެވިަފއިެވެއވެ. އަިދ އެފޮތުން ބައެއް ޖަރުމަނު ބަހަށްވެސް ޝާއިޢު ކުރެވި ޕްރިންޓުކޮށްތަރުޖަމާ

 ކުރެވުެނވެ. ޝާއިޢު

                                                           
ގައި އިދްރީސް ދެވަނައެވެ. މިއީ  808ފާސް އަކީ މަޣްރިބުކަރައިގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ރަށެވެ. މިރަށް އުފެދުނީ މީލާދީން . 22

ވަނަ ޤަރުނުގެތެރޭގައި  13މަޣްރިބު ކަރައިގެ އިދްރީސިއްޔާގެ ބާނީއެވެ. މިރަށް މިހާރުވަނީ ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ މީލާދީން 
ބަޔަކާއި ފަރަންސޭސީންގެ އިސްތިޢުމާރުގެ ދަށުގައި އެމީހުން ނަގާފައިވާ ބަޔަކާއި ކުރީގެ ފާސްއިން މިހާރު ބާކީއޮތް ބަޔާއި  ކުރެވުނު

 ތިންބައެވެ. 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

އަށް ނަންދީފައިވަނީ އިބްނު ބަޠޫޠާ ޗާޓުފޮތްތަުކގައި ކޭމްބްރިޖްގެ ފޮތްތަކާ އެބައިމީުހންގެ

[Prince of Muslim Travellers]، [ުގެ ނަމުންނެވެ.މުސްލިމް ދަތުރުވެރީންގެ އަމީރ]

ގަެއވެ. 744 ހިޖްރީގޮތުންދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ަވޑަިއގަތީ  އިބްނު ބަޠޫޠާ

ވެ. އޭރު ވަނަ ރަސްކަުމެގ ދެވަނަ އަހަރެ  19 ތާީރޚުގެ ިދވެހިއެނގެންއޮތް ެއވެ. ެއއީ 1344 މީލާދީގޮތުން

ސިރީރާދާ  ބައިދިކިލެގެ  ނުވަތަނކަ ޚަދީޖާ  ރެހެންދި ައއްސުލްޠާނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް ިއސްވެއިންެނވީ

ޚަދީޖާ ބިންތު އައްސުލްޠާން ޖަލާލުއްދީނު ޢުމަރު  މިކަމަނާގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ: 23އެވެ.އަބާރަނަ މަހާރެހެންދި

 24އެވެ.އިބްނު އަްއސުލްޠާން ޞަލާޙުްއދީން ޞާލިޙް އަލްބަންޖާލީ

 ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނު ލިޔުއްވި ]ތަންޤީޙްުކރެވުނުސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙަްއމަދު އަމީނު 

 ގައި ިލޔެފަިއވާކަމަށްޙާޞަފްވަނަ 109އާިއ  ޙާޞަފްވަަނ 58ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ތަްނކޮޅު[ މިފޮތުގެ 

ވަަނ 141]ިދވެހި ތާރީޚަށް އައު އަލިކަމެއް[ މިނަންކިޔުނު ފޮތުގެ  ވަނަ އަހަރު ޗާޕްކޮްށފައިފައިވ1958ާ

 ކޮށްފަިއވެެއެވ.ބަޔާން  ގައިޞަފުޙާ

ަމަފަހުރ ުމަޙްއަމުދ އްިބުނ ަބޫޠާޠ ުފަރތަ هللا ަސްއާޔްޙ ައޫބ ަޢްބދި ަމްޣރިްބަކަރއިެގ ަމްޝޫހރު ]

ަވަނ 799. ެއއީ ހްިޖަރއްިނ ެރެހްނިދ ަޚދާީޖެގ ުފަރަތަމ ަރްސަކުމެގ ެދަވަނ ައަހުރަގެއވެ ، ައއީދެިވހާިރްއެޖައްށ 

 [ަވަނ ައަހުރެއެވ.795ައަހެރެވ. މަިފަހުރ ޭއާނ ިދެވހާިރްއެޖިއްނ ަވިކެވަވަޑިއަގތީ 

ވަޒީރު  އާއި ެއކަމަނާގެ ފިރިކަލުންޚަދީޖާ  މާލެ ދުރުވުމުން ރެހެންދި  ބަޠޫޠާއިބްނު 

ވެ. އެަކލޭގެފާނު މާލެ ދުރުވިތާ ތަރުޙީބެއް ލިބިވަޑަިއގަތެ  ގެ ކިބައިން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނުމުޙައްމަދު ޖަމީލު

ރަސްގެފާނުންގެ ހުވަފަތްވެަފއި  ރުވީރުލާލުއްދީން ޢުމަން އަބުލް ފަތްޙު ޖައައްސުލްޠާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަީނސް 

                                                           
އި އަށެވެ. މިކަމަނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގ764ައިން 742އައްސުލްޠާނާ ރެހެންދި ޚަދީޖާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަނިކަން ކުރެއްވީ ހިޖްރީގޮތުން . 23
ފަހަރެއްގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަނިކަންކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އެކަމަނާގެ  3މިކަމަނާ ވަނައަށް ވެރިކަން ކުރެއްވި ރަނިކަމަނާއެވެ. 19

 ދެފަހަރުމަތީން އެކަމަނާ  ކަލުންވަނަ ރަސްގެފާނެވެ. އެދެ 22ވަނަ ރަސްގެފާނާއި 20ކުރެއްވުމަށްފަހުގައެވެ. އެއީ  ގަތުލު ދެފިރިކަލުން
އަހަރު  8ނުވަތަ  7 ތާރީޚު އިސްވެވަޑައިގަތް ވެރިކަމަށް ގޮތުން މިކަމަނާމިފޮތުގައި ވާ ]ތާރީޚް އާއި ލިސްޓް[  އެވެ.އްވިލެއިން ބަތަޚްތު

 ފްޙާ ޞަވަނަ އަހަރުގައެވެ. )]ދިވެހި ތާރީޚަށް އައު އަލިކަމެއް[ / 16ޖެހިފައިވަނީ އެކަމަނާގެ ތާރީޚު ތަފާތުވެއެވެ. ބޮޑުގަލު ލޯމާފާނުގައި
އަހަރު ރަނިކަންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމަނާ އަވާހާރަވުމަށްފަހުގައި  30ވިކިޕީޑިއާގައިވާގޮތުން މިކަމަނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  (141

 ރާދާފަތި ސިރީ ސުވަމަ އަބާރަނަ މަހާރެހެންދިއެވެ. އައްސުލްޠާން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވެވީ އެކަމަނާގެ ކޮއްއޯފުޅު
އެވެ. ޞަފްޙާވަނަ 153 ބައިގެ ވަނަ 2[ މި ފޮތުގެ ފުރަތަމަ ޗާޕުގެ ] .24

 [ އިންނެވެ.ގައި ]1322 ހިޖްރީގޮތުން  ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ ވަރަށްވަޒީުރ ޖަމާލުއްދިން އިންނެވި އަނިބކަބަލުންނާއި ކަިއވެނި ބެއްލެިވެއވެ. މި ަކއިވެނި ކުެރްއވުމާއެކު

 ެވވަަޑއިަގތެވެ.ޙަވާލު  އެދުންފުޅެްއގެމަތީން އެކަޭލގެފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަފނޑިޔާުރކަމާއި ޚާއްޞަ

 ގަެއވެ. އަދި ޭއގެފަހުންވެސް ާރްއޖެއަށ745ް ހިޖްރީގޮތުން ރާއްޖެއާ ަވކިެވވަަޑއިތީ އިބްނު ބަޠޫޠާ

 ފޮތްތަކުގައި ލިެޔވިފަިއެވއެވެ. ތާރީޚު ކުަރއްވާަފއިާވކަމަށް ޒިޔާރަތް

އަހަރު ހޭދަފުޅުކުރެްއވިެއވެ. އަދި އެމަނިުކފާނު  27ދަތުރުކުރެްއވުމުަގއި  އިބްނު ބަޠޫޠާ

 ެއވެ.1377 މީލާދީގޮތުންވެ. އެއީ ގައެ މޮރޮކޯަވނަ އަހަރު 779 ހިޖްރީގޮތުންއަވާހާަރވީ 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ ދައުރު އިބްނު ބަޠޫޠާ 

ން އެނޭގގޮުތގައި އެކަޭލެގފާނުގެ ދަތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ލިޔުންތަކުެގ އިބްނު ބަޠޫޠާ

ަގއި( ިދވެހިރާއްޖޭެގ އަންހެނުންގެތެރެއިން ގިނަަބޔަކު ތިބީ ހަމަެއކަނި 744 ހިޖްރީގޮުތންގަިއ )އެބަހީ ޒަމާނު
ނޑުން ތިރި ނިަވއުކޮްށެގންނެވެ. އެނޫން ެއއްެވސްތަނެްއ މަދުމީހަކުމެނުވީ ނިވަލެއް ނުކުރެ  ެއވެ.އުނަގަ

 ލިޔުއްވަމުން  ގެ ދަތުރުއިބްނު ބަޠޫޠާ

[އޭ ކިޔުނު ފޮތުގަިއ ދިވެހި އަންހެނުންނާ އެކަޭލގެފާނުގެ ]

 ލިޔުްއވާފަިއވަނީ މިފަދައިންނެވެ.ބެހޭގޮތުން 

ُيَغط ِِّيَي ُزُؤِوَسُهيَّ، َوَلا ُسْلَطاًَُخُهِن ُحَغطِّي َزْأَسَها. َوُيَوشِّْطَي ُشُعِىَزُهيَّ،  َوًَِساُؤَها اَل]

ٌََها ِإَلى ِجَهٍت َواح َدٍة. َوَلا َيْلِبِسَي َأْكَثسُهيَّ ِإلَّا ُفىَطًت ه ي السُّّسة  ِإَلى َحِسُخُسَها  َواح َدًة َوَيِجَوِع

ا. َوَلَقِد َجَهِدُث َلوَّا َأِسَفل، َوَسائ ِس َأِجَساد ه يَّ َهْكُشِىَفٌت. َوَكَرل َك َيِوش ِيَي ف ي اأَلِسَىاِق َوَغِيِسَه

ٌُْج َلا ُهيَّ ِباللَِّباِس، َفَلِن َأِسَخط ِع َذل َك. َفُكيُج الَقَضاَء ِبَها َأِى َأْقَطَع ح ْلَك الَعاَدَة َوآُهَسلُِّو

ٌُْهيَّ َلِيه  ، َوَها َعَدا َذل َك َلن َحُكِي َعالَجَسد  ُهِسَخخ َسَة اِهَسَأٌة ف ي ُخُصِىَهٍت ِإالَّ ُحَدخِّل ِإَليَّ ه 

 25[ُصُهيَّ ق َصاُز اأَلْكَواِم َعَساضَها.ائ َدٌة َعَلى الُفىَطت ، َوُقووٌص َشيَّ ُقِهُقِدَزة. َول َباُس َبِعض 

ކޮްށފައިވާ ާޝއިޢު]ިދވެހި ތާރީޚަށް އައު އަލިކަެމއް[ މި ނަމުގައި  މި ލިޔުންތަކުގެ 

 ކޮށްަފއިވަނީ:ބަޔާން ފޮތުގައި

ެއާތެގ ައްނެހުންނެގ ޯބިނަވެލްއ ުނުކެރެއެވ. ަރިނަކަމާނެވްސ އިްސަތިށުފަޅުކ ެއްއެޗްއ ުތެރްއ ]

ެއްއަފާރަތަކްށ ުހޅަިޖާހަފިއުހްނަނީނެއެވ. ެއމީުހްނެގ ގަިނމުީހްނ ުނުކަރްއަވެއެވ. އިްސަތިށަގުޑަގއި ުފާނައާޅަފިއ، 

ތެިބނީ ަހަމެއަކނި ޫފުޅްނިތރި ނަިވުއާވަވުރެގ ެއްއެޗްއ ައެދެގްނެނެވ. ެއެހްނަތެންއ ނަިވުއުނޮކެށެވ. 

ުހރިއުިރ ާބާޒުރަގާޔއި ެއެހނިެހްނ ަތްނާތަގއި ުއެޅނެީވްސ ެއޮގުތަގިއ ތެިބެގްނެނެވ. ައަހެރްނ ަފިޑާޔުރަކުމަގއި 

މިާއަދުހްއޭޓޯތ ަވަރްށ ަމަސްއަކްތުކރެީމެވ. ެއަކަމުކ ެއަކެމްއ ުނެވުވެނެވ. ަޝީރަޢަތްށ ައްނަނ މަީހުކ ވިްއާޔ 

ަހށިަގނުޑ ނިަވުއުކާރްނ ައްނަގެމެވ. ައުހެރްނަންށ ވަީވަރީކ މިެއެވ. ަބެއްއ ައްނެހުންނ ައެދަފިއ ުހްނަނ 

ެވ. ެއަބއިމީުހްނެގ ލާިބްސުހްނަނީނ ައްތުކުރޮކްށ ުފަޅުއ ާޑިއ ަހަމައްށ ޯފާރަވުރެގ ލާިބެހްއަލއެ ނ ެއތިގަ 

 26[ޮކްނެނެވ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ގެ ޒަމާނުަގއިވެސް އެކަޭލގެފާނުގެ ބަެއއް ައވަށްޓެރީން ބުރުާގ އިބްނު ބަޠޫޠާ ނަމަވެސް

 ަގއި ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ.ނާމާއެކަލޭގެފާުނގެ ދަތުރު އަޅައި ިނވާެވގެން ުއޅުނެވެ. 

ل ي ُيَغطِِّيَي ُزُؤِوَسُهيِّ، َفَعاَبُهيَّ َذل َك َأْكَثَس َها َشاًَُهيَّ ِإذ ِهك ِسَىُحُهيَّ ل َباُس َأِهِل َد َوَكاَى ل ي َجَىاز]

 [ُهِِّدىََّعَخَلِن َي

]ދިވެހި ތާރީޚަށް އައު އަިލކަމެއް[ މި ފޮތާއި ]އިބްނު ބަޠޫޠާ  ތަރުޖަމާ މިޖުމްލަތަކުގެ

 ކޮށްފައިވަނީ:ބަޔާން 27ދިވެހިރާއްޖޭަގއި[ މި ދެފޮތުގައި 

ެއަބއިމީުހްނެގ ޯބ  )ާސީޅ(ެހުދަމީކ ދްިއލީ ީމުހްނެގ ޭފާރެމެވ.  ައަހްނަންށ ލިިބަފިއާވ ާޖިރާޔއްިނގެ ]

ެވްސ ުހްނަނީނ ނިަވއިޮކްށަފެއެވ. ެއަކަމްށަޓަކއި ެއަކނަބުލްނެގ ޭފާރުމްނ ލޭިބ ީޒަންތެތިރަކަމްށުވެރ ލޭިބ 

 މިފަދައިންނެވެ. 28[ަމާލާމްތ ާމޮބެޑެވ.

ައަހްނަންށ ލިިބަފިއާވ ގައި ][ގެ ތަރުޖަމާ...َوَكاَى ل ي َجَىاٌزނަމަވެސް މި ދެ ފޮތުގައި ]

 ައަހެރްނގެ މީގެ ަރނގަޅުގޮަތކީ ] [ މިފަދައިްނ ލިޔެވިފަިއވުމުން މާނަ ތަންކޮޅެއް ހަނިެވެއވެ....ާޖިރާޔއްިނގެ 

ޭފާރަމީކ ދްިއީލ މުީހްނެގ ޭފާރެމެވ. ެއަކނަބުލްނ ތިްއަބަވނީ ޯބ  ެބުލުމެގަދުށަގއާިވ ަބެއްއ ައްނެހުންނގެ 

 އިންނެވެ.ދަ[ މިފަނިާވޮކްށެގްނެނެވ.

ވީމާ އަދި ހަމައެހެންމެ އެކަލިމަތަކުގެ މާނައަކީ އަވަށްޓެރިން ަކމުގަިއވެސް މާނަކުރެވިދާނެެއވެ. 

މުެގ ބެލު[ އަދި ]ައވަށްެޓރީން] ،[ގާތްތިމާގެ މީހުން]، [ދަރިން]، [ންއެބަހުގެ މާނަކުެރވޭނެ ގޮތްތަަކކީ: ]އަނބި

 ދަށުގަިއވާ އެހެން އަންހެނުން[ މިގޮތްތަކެވެ.

ނުެގ ގިނަ ބަޔާންވެދިޔަ ާވހަކަތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދަނީ އެޒަމާއެހެންކަމުން 

ނޑު އަދި މޭމައްޗާއި ަބނޑާއި ނޑާިއ  އަންހެންނުންގެ ބޮލާއި މޫނާިއ ކަރާއި ކަުރވަޅާއި ކޮ ުބރަކަށިވެސް އުނަގަ

ފައިތިލައާއި ކުަޑކަުޅވާވެްސ ހަމައަށް ހުންނާނީ ނިވައުނުެވކަމެވެ. ހަމައެފަދައިން އަތްތިލައާއި އަުތގެ އިތުރަށް 

 ހުންނާނީ ހާމައަށްކަމެވެ.

 

                                                           
 އެކައްޗެކެވެ. މަޤްޞަދު  ކުރުމުގައި ކުދިކުދި ތަފާތުތަކެއް ވެއެވެ. ނަމަވެސްތަރުޖަމާމިދެފޮތުގައިވެސް . 27
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 48]އިބްނު ބަޠޫޠާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި[ މިފޮތުގެ  އަދިޞަފްޙާ. ވަނަ 152. ]ދިވެހި ތާރީޚަށް އައު އަލިކަމެއް[ މިފޮތުގެ 28
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ެގ ބައެއް އިބްނު ބަޠޫޠާވެ. ނަމަވެސް ޙާލެންގެ ގިނަމީހުން ތިބި ޢާންމުމިއީ 

ނޑު އެއަްށވުރެ ރަނަގޅުކަން ވުުމގަިއ ވަރުތެޭރގެ ބޭޭބކަނބަލުން( ނިވާއަވަށްޓެރީންާނއި ނާމާންބޭފުޅުން )ގަ

 ފާހަގަކުރެެވއެެވ.

ކުެރްއވުމަށްޓަކަިއ ރަނިކަމަނާ އިސްތަށިފުޅު ނިވާ އެމަނިކުފާނުގެ ވާަހކަފުޅުތަކުްނ އެނޭގގޮތުަގއި

ބޮލުގައި އެްއވެސް އެްއެޗއް ުތރެއް ނުކުރަްއަވއެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކުރެްއވުމުން ެއއިން އެނިގގެންދަނީ އެކަމަނާ 

 ނޯންނާއެވެ. ދެއްމަޤްޞަ ބަޔާންކުރެއްވުުމގެ ޢިބާރާތުން ކުަރއްާވކަމެވެ. ނޫންނަމަ އެހެން ތަންތަން ނިވާށިކޮޅުގެ އެހަ

ަރނިކަމަނާ ހުންނަވަނީ މޫނާއި، ބޮލާއި، ދެއަތްތިަލއާއި ަފއިތިލަނޫން ؛ މުރާދަކީ  އެހެންކަމުން އޭގެ

  .އެހެން ހުރިހާތަނެއް ނިވައުކުެރވޭފަދަ ފޭރާމެއްަގއެވެ
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ޕިރާޑުގެ ޒަމާން  މ.(1602) 1011ހިޖްރީގޮތުން 

 އް ތާރަފެ  ޕިރާޑުގެ ކުރު 

ޕިރާޑުގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ޕިރާޑް.ޑީ.ާލވާލް ެއވެ. އޭނާ އުފަްނވީ ފަރަންސޭސިވިލާުތގެ ]ލާަވލް[ އޭ 
ވަނަ 1011 ިހޖްރީގޮތުންކިޔުނު ރަށަށެވެ. އޭނާއަށް ިދވެހިރާއްޖެއަށް އާދެވުނީ ކަލާފާނުގެ ރަސްކަުމގަެއވެ. ެއއީ 

ވަަނ 2ވަނަ އަހަރުެގ ޖުލައި މަހުގެ 1602 ގޮތުންމީލާދީދުވަެހވެ.  ވީ އަްނގާރ12ަމަހުގެ  މުޙައްރަމް އަހަރުގެ
 ދުވަހެވެ.

ރާޑަށް ދިވެހިާރއްޖެއަްށ ޕި ]ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުން 
ެވ. އަށް އުިރގެންނެބުރީ ގޮއިދު ނުމާޅޮސްމަޑުލު ދެކު އޭނާ ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ]ކޯބިން[ ނަމަކަްށކިޔުނު ނައުއާދެވުނީ 

އަަހރުވަންދެން މާލޭގައި އޭނާއަށް ހައްޔަރުވެަފއި ހުންނަންޖެހުނެވެ. އޭނާ ސަލާމަތްެވގެން  5ން ސަބަބު ގެހާދިސާ މި
 އެނބުރި ފަރަންސޭސިވިލާތައް ދިޔައީ ކަލާފާނު ައވަހާރަވީފަުހންނެވެ.

 އަހުލު ދިވެހިރާއްޭޖގެޕިރާޑު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށް ގޮސް އޭރުގެ 

ަތކެއް ބަޔާންކޮށްަފއިެވއެެވ. ލަފްޒީ ތަްސވީރު ފޮތުގެމައްޗަށް އެކުލެވޭ ވެރީންނާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތިން
 ވެސް  އެފޮތް ލިޔެފައިވަނީ ފަރަންޭސސީ ބަހުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެފޮތް ވަރަށް ގިނަ އެހެނިހެން ބަސްބަހަށް

ގެ ނަމަކީ ]ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ އެވެ. ތަރުޖަމާ އިވެެއވެ. ދިވެހިބަހުން ލިޔެވިފައިވާކުރެވިފަތަރުޖަމާ 

ތާރީޚަށް  ދީދީއެވެ. ޗާޕްކޮށް ނެރެފަިއަވނީ ދިވެހިބަހާއި މުަޙއްމަދު އިސްމާޢީލު ކުރެއްވީތަރުޖަމާ މިފޮތް ދިވެހިބަހަށް
 ވެ.ވަނަ އަހަރުަގއ1995ެ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރާޚިދުމަތް
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ޕިރާޑުގެ ދައުރު 

ެވއުޅުނު ގޮތުެގ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންެނވިއިރު ދިވެިހ އަންހެނުން ނިވައު އިބްނު ބަޠޫޠާ

ޖުލައި  2 މީލާދީގޮތުން ،އަހަރު ފަހުނ267ްއޭގެ އެއާ ޚިލާފަްށ . ނަމަވެސް ވާހަކަ ިއސްވެ ބަޔާްނެވއްޖެެއވެ
ޕިާރޑް ރާއްޖެ ައއިއިރު ިދވެހި އަްނހެނުންގެ ނިވަުއވުމަށްވަީނ ަވރަށްބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ  ،ވަނަ އަހަރ1602ު

 އައިސްަފއެވެ.

ށް އެޅެންދެން ތިބެނީ އުމުރަ ޕިރާޑު ދިވެހިރާއްޖެ ައއިއިރު ދިވެހި އަންހެންކުދިން އެކަނި ހިނގާ
ަލއަށް ހިނގަންފެށުުމން ފޮތިކޮޅަކުން އުނަަގނޑުންިތރި ނިވަުއކުރެެއވެ. އަދި އެްއޗެްއ ނުލަްއވަެއވެ. ނަމަެވސް އަމިއް

ނޑުން މަިތވެސް ިނވަުއކުރެެއވެ. ]ޕިާރުޑގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މި ނަންކިޔުނު ފޮތުަގއި ބޮޑު ވުމުން އުނަގަ
 ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ:

ނިަވުއުކާރޮގަތީކ ުއަނަގާޑ ަކުކާލ ުނަވ ައަހާރއި ެޖެހްނެދްނ  ައްނެހްނުކީދްނެގ ުއުމުރްނ ައށް ]

ެއޭދެތޭރ ޮފތޮިކެޅްއ ޮއަޅއިުލެމެވ. މަިވަރްށ ނިަވުއޮކްށާލްނ ަފަށނީެވްސ ެއަކނި ިހާގްނ ެފުށުމެގ ަފުހަގެއެވ. 

ައަހުރވަީމެއެވ. ޫނީނ ޚާިތްނ ުކުރަމްށަފުހަގެއެވ.  7ިފރިެހްނުކީދްނ ނިަވުއުކާރްނ ަފަށނީ 

ުބަނނީ ަޙއިުޟ ާވްނެފށާީމ ުނަވަތ ުއަރަމތި ޮބުޑވާީމ  ޫނީނ  ައްނެހްނަދީރްނާނއެިމުދ ެއަބއިމީުހން 

 29[ނަިވުއުކާރޭނ ޭބުނެމްއ ެނެތެވ. މި ެދަކުމްނުކެރ ަކެމްއ ެފިންއެޖަނަމ ެއެދްނ ނިަވުއުކުރްނ ާލޒިުމވީެއެވ.

ެއަޒމާނުގެ ޢާންމު އަންހެނުންގެ ފޭރާން މިހެންހުރިނަމަވެސް އަންހެނުންނާއި  ޙާލަތު ކުޑަކުދިްނގެ
ްށވުރެ ރަނގަޅުކަން ފާހަަގކުރެެވއެވެ. އަދި އެފޭރާމަކީ ަގޔަށް ދޫކޮށްހުންނަ ދިގު ފޭރާެމކެވެ. ޕިާރޑު މިފޭރާން އެއަ

 ސިފަކޮށްފައިވަނީ މިފަދައިންެނވެ.
ައްނެހުންނ ެހުދްނެއުޅުމަގއި ުފަރަތަމ ުކަލަޖްއާސަފއާިވ ުއއި ުނަވަތ ަފުށިއ ޮފިތަގނެޑްއ ]

ުއަނަގނާޑިއ ަތްނާބ ެއޭދެތެރ ެޕޓިޯކެޓްއަފަދިއްނ ނަިވުއޮކްށަލެއެވ. ެދްނ ައްނަނީނެއެވ. މިއްިނ ޭއާނެގ 

ެއަބއިމީުހްނ ާލީނ ިދުގލާިބެހެކެވ. ޮމުޅ ުއއިޮފްއާޗއި ަފުށއި ާތަފާތ ޮފިތ ިމަކަމްށ ޭބުންނުކެރެއެވ. މިީއަވަރްށ 

 30[ިދުގލާިބެހެކެވ.

ނުންނާއި ފިރިހެނުން ކާންޖެހެނީ ގެ ގިނަ ގެތައް ހަދާފައި ހުންނަގޮތުން އަންހެޒަމާނު ރާއްޖޭގެ މި
ންނަށް ފެންނަގޮތަށް ހާމައަށެވެ. ނަމަވެްސ ޢާންމު ހުންނަނީެވސް ކާގެއެއްތަނެްއަގއި ތިބެގެންެނވެ. ައދި ގިނަފަހަރު 

މީހުންނަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ކެއުަމކީ ޕިރާޑުގެ އިުރގެ ދިވެހި އަންހެނުން ވަރަށް ލަދުގަންނަ  ޚިލާފަށް މިއާ

                                                           
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 100އަދި  99]ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ  .29
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 187]ޕިރާޑުގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ . 30
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ފިރިހެނުންނާ ވަކިްނ ޭގގެ ފުަރގަހުަގިއ ތިބެގެންނެވެ. ޕިރާޑު ހިލޭ ހެންެވ އަންހެުނން ކަނީ ކަމެކެވެ. އެ
 ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ.

ެއަބއިމީުހްނ ައމިްއަލ ޭގަގއި ާކްނތޭިބއިުރ، ޭބުރމަީހަކްށ ެއަތްނ ެފުނނީާމ، ެއަބއިމީުހްނ ުނުރޭހ ]

ެއެހްނެވެގްނ ެއަބއިީމުހްނ ަކީނ ޭގެގ ުފަރަގުހަގިއ ތެިބެގްނެނެވ. ެއަތްނ ުހްނާނީނ ަފުރާދެއްއ ަދާމ ަކެމެވ. 

 31[ނަިވުއޮކްށަފެއެވ.

ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުން ދެްނ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއްކަަމީކ ގޭތެރެ ފަރުދާކޮށްފައިހުންނަކަމެވެ. 
 ޕިރާޑު ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ:

ުރ ުފަޅފި ައަބުދެހްނ ުހްނާނީނ ުހުޅާވަފެއެވ. ާޢްނުމޮކްށ ެއުފަޅިފ )ިދެވހްީނެގ( ޯގތީެގ ބޭ ]

ެޖހަީމެއެވ. ެއއީ ެއްނެމްނ ނާިދ ަވުގުތެވްސެމެއެވ. ެއޫންނ ޮކްނެމ ަވުގެތްއަގިއ  00ަބްނުދުކާރއިަރީކ ޭރަގުޑ 

 އި ުހރަިނަމެވސް ޭގެތެރައްށ ަވްނާންނ ުހްނަނ ޮބުޑ ޮދުރ ުހުޅާވފަ ަކެލަޔްށ ޯގތެިތެރައްށ ަވެދިވާދެނެއެވ. ޭއުރ 

 32[ެއޮދުރަގއި ުއއޮިފތެީގ ަފުރާދެއްއ ަދާމަފއި ުހްނާނެނެއެވ.

ނޑުމެން މިދެކޭ މާލެއާއި ހާްސ ބަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކާބަފައިން ެދކުނު މާލެއަކީ ިމއަދު އަުޅގަ
 ޕިރާޑު ބުނެފައިެވއެވެ.ތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން ދާނެެއެވ. ޖުމްލަ ތަފާތު މާލެއެކެވެ. ެއކަން ބަާޔންވެމިދާ

ައްނެހުންނ ުދާވުލ ޭބަރްށ ުނުކެމ ުއެޅނީ ަވަރްށެވްސ ަމުދްނެނެވ. ތާިމެގ ަރްއެޓހި ޭގެގަޔްށ ]

 33[ުޑެއެވ.ނާދނެީވްސ ޭރގަ 

ފިރިމީހާ ނުވަތަ ަކއިވެިނ ހެޔޮނުާވ ެއހެން އަދި އެުނކުންނަ ނުކުތުމުަގިއ ނުކުންނަނީވެސް 
ހާ ދާނީ އަންހެންމީހާގެ ކުީރަގއި ހުރެގެން އޭނަެގ ފަހަތުން އަންހެނަކު އެީކގަެއވެ. އެ ިފރިހެންމީ ފިރިހެނަކާ

އަންނަކަން އަްނގަިއ ދިނުމަށްޓަކައި ]ަގއިގާ ަގއިގާ[ މިފަދަ ބަސްތަކެއް ދުލުން ބޭރުކުރަުމންނެވެ. އަދި ަމގުމަތިން 
ދި އެގޮތަްށ އަންހެނަކު ގޮވަިއގެން އެހެން މީހަކު ދިޔަޔަސް އެމީހަކުވެސް ެއއަންހެންމީހާއަކަށް ނުއެއް ބަލާނެއެެވ. އަ

ގެަޔކަށް ދާ ފިރިހެނަކާ އެހެން ފިރިހެނަކާ ދިމާވިނަމަވެސް އެދެމީހުން ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްާކކަށް މަޑެްއވެްސ 
ނުކުރާނެއެވެ. ެއއީ ެއގޮތަްށ މަޑުކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަހަރެއްގަިއވެސް އެ ފިރިހެންމީހާއަށް އަންހެންމީހާ 

 ވެ އަންތަރީްސވެފަިއވާަހއިރާން ލިޔުނު ފަރާތްެވސް އެކަމަކާމެުދގައި ތާރީޚު . މިއީ މި ފެނިދާނެތީއެވެ
 ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ: މަންޒަރުތަކެކެެވ.

                                                           
ޞަފްޙާ.ވަނަ 193 ]ޕިރާޑުގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ . 31
ޞަފްޙާ.ވަނަ 232]ޕިރާޑުގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ . 32
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 230]ޕިރާޑުގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ . 33
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

މާިހަތަންށ ލިުޔުނިއުރ ެއަބއިމީުހްނ ިދރިުއުޅުމެގ ަވަރްށ ާޚްއަޞ ާވަހަކެއްއ ައަހްނަންށ ]

ަވްއާޓެލވިްއެޖެއެވ. ެއެހްނީވާމ ުކަޑެވްސ ުއނަދުގަލާކ ުނާލ މަިތަންށ ެއާވަހަކ ެއްއޮކްށަލީނެއެވ. ެއާރްއޭޖެގ 

ެހަނުކ ެގްނާދެނެއެވ. ޭއާނ ާދީނ ައްނެހުންނ ޭރަގުޑ ަމުގަމްއަޗްށ ުނުކްނަނީނަނަމ ެއަބއިމީުހްނާނެއުކ ިފރި

ެއައްނެހުންނެގ ުކީރްނެނެވ. މެިހްނަދިނޮކްށ ޮކްނެމެވްސ މަީހުކ ައްނަނ ައުޑ އިވިްއެޖަނަމ ުނަވަތ 

މެިހްނ ކިާޔެނެއެވ. ާމަނައކީ ަރްއަކުއެތރާިވެށެވ. ...  [GAS]ެއނގިްއެޖަނަމ ެއފިރެިހްނީމާހ ތްިނަފަހުރ 

ަހީކ މާިހުރެވްސ ާރްއެޖެތޭރެގ ަރްށަރުށާގ ޭރަގުޑ ައނިދރީަގއި ިހާގއުިރ ެއެވ. މިބަ [ަގއިގާ ]ހާީވޮގުތްނ ެއއީ ]

މި ިއްނާޒުރެގ ައުޑެއހި ޮކްނެމ މަީހުކ ެއައްނެހުންނ ެފުނުމެގ ުކީރަގއި ަމުގެގ  – [ޭބުންނޮކްށ ުއޭޅ ަބެހެކެވ.

ްށ ަނަހާދެނެއެވ. ެއްއަފާރަތްށ ައާރެނެއެވ. ައދި މިަކްނުކާރއިުރ ެއްއޮގަތަކްށެވްސ ެއަކނަބުލްނ ުދްށަކަމކަ 

ައދި ަސާލްމުކުރްނަފަދ ެއުކެވރަިކުމެގ ަބެހްއ ުބުނަމަކްށެވްސ ޭނޭދެނެއެވ. ައްނެހުންނެގ ަގަދުރުހރި ޮބުޑމީިނ 

 34[މިއީެއެވ.

ގައި މަގުަމތިންދާ ޒަމާނު ށް އެޚިލާފަ ތަކާމަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިފެންނަ
 ކެވެ. ޕިރާޑު ަބާޔންކޮށްފައިވަނީ:ޢަމަލެ ޮގތްކުޑަހުތުރު އަދި ލަދުއަންހެނެއްގެ ގަިއަގއި ޖެހިގަުތމަކީ ވަރަށް 

ާގ މުީހްނ ހިނުދހިނުދޮކުޅްނ ެކްއާސާލެނެއެވ. ޭބުނަމީކ ނ ުޑ ަމުގަމތީަގއި ހިނިފރިެހުންނ ޭރގަ ]

 35[ެއެހްނީމުހްނ ޭއާނަގއިާގ ެޖުހަނ ުނދުިނެމެވ.

ަގއި އަންހެނުން ފިރިހެނުންނަށް ފެނިދެނިވެ އުޅުމަކީވެސް ޒަމާނު ވެިދޔަފަދައިން އެަބޔާން އިސްވެ
 އެހާމެ ގޯސް ކަމެެކވެ. އަިދ  އަންހެނުން ބޯ ނިަވއުުނކޮށް ނުވަތަ ބުުރގާެއއްނެތި މަގުމައްޗަށް ުނކުތުމަކީ

 :ުކށެކެވެ. ޕިރާޑުަބޔާންކޮށްފަިއވަނީ  ާވވަރުގެއަދަބުދިނުން ޙައްޤު

ޑިާޔުރމީާހާޔ ާމޭލެގ ެދަކތުީބްނާނ ާމެލައޮތުޅ ާނިއުބމީާހާޔ ައދި ަފިޑާޔުރމާީހާޔ ެއހާީވ ނ ފަ ]

ޑިާޔުރމީާހ މިހިުގުމެގެތޭރ ީދުނެގ ަކްނަތަކާށ ނ މުީހްނާނެއުކ ުމޅާިމޭލަގިއ ިހާގެނެއެވ. ... ފަ 

މަީހާކެވްސ  ިއްނާސުފެގަމްއަޗްށ ާޚްއަޞ ަނަޒެރްއ ަބަހްއަޓެއެވ. ޭއާނައްށ ެފިންއެޖަނަމ ޮކްނމެ 

ުސާވުލޮކްށާފެނެއެވ. މިހިުގުމެގެތޭރ ެއްއެވްސ އިްސތްިސާނެއްއެނތި ެފުނުނ ޮކްނެމ މަީހުކަލްއާވ އާީމްނ، 

އްިސާލްމ، ަކްނ ިކުޔްއަވެއެވ. ައދި ަޢަރބި ަބުހްނ ަބެއްއ ުދާޢެވްސ ކުިޔްއަވެއެވ. ެއައްށަފުހ ެއމީުހްނާގުތ 

އިދުިނަމެށެވ. ެއއްިނީމަހަކްށ މަިތެކތި ެހޮޔޮކްށ ުނިކޔިްއެޖަނަމ ުބާނނީ ެއކީ ުދާޢަތުކެގ ާމަނ ދެިވހިަބުހްނ ކިޔަ 

ަފިޑާޔުރމާީހާޔއިެއުކ ަހްނުމިށ ހަިފއިެގްނ ތިިބ މުީހްނަލްއަވއި ަތުޅާވެވްސާފެނެއެވ. ާމޭލެގ ަމުގަމތީަގއި ީދީނ 

ައްނެހަނުކ ، ާޙިކުމްނެގ ަޖާމަޢްތ މިުބިނޮގަތްށ ިހާގއިުރ ެއްއެވްސ ައްނެހަނަކްށ ެފްނާނަކްށ ުނެކޭރެނެއވެ 

                                                           
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 231އަދި  230]ޕިރާޑުގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ . 34
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 231]ޕިރާޑުގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ . 35
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

. ިމއީ ެއަބއިމީުހްނެގ ީދީނ ުބުރާގެއްއެނިތ ަމުގަމީތ ިހަގިނޮކްށ ެފިންއެޖަނަމ ޭއާނ ޯބެވްސ ާބުލަވފެާނެއވެ 

ާޤޫނުނަގއި ޮއްނަނޮގެތެވ. ައޮތުޅަތުކެގ ާނިއުބްނެވްސ ެއަތްނާތަގއި  ިހާގ ަކްނަތްއަތްއ ުކަރނީ 

 36[މަިފަދިއްނެނެވ.

މިވާހަކައިން ދޭހަވާގޮުތަގއި ޭއރުގެ ދިވެހި އަންހެނުން ގެއިންބޭރަށް ނުކުންނައިރު ބުރުގާއަޅާ 
 ބޮލާއި ކަރުަވޅު ނިވާކުެރެއވެ.

 ޢާންމު  ވެސްޒަމާނުަގއި  ގެއިބްނު ބަޠޫޠާއިސްވެަބޔާންވެަފއިވާފަަދއިން 

ނބަލުންގެ ފޭރާމުގެ ނިވައުަކންބޮޑެވެ. ހަމައެފަދައިން ޮކއިލުތެރޭ އަންހެން ކަ ންހެނުންނަށްވުރެ ރަނިކަމަނާއާއިއަ
ވެ. އިބްުނ ންނާއި ވަރަށް ތަފާތެޢާންމު  ޕިރާޑުގެ އިުރގަިއވެސް ރަނިަކމަނާއާއި ކޮއިލުތެރޭ ބެިއކަނބަލުންގެ ފޭރާން

ނޑުވަރުތެޭރ އަންހެންަކނބަލުބަޠޫޠާގެ ޒަމާުނގަިއ ދިވެިހ   ގެންނެވެ.ން ތިއްބަވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ނިާވވެ ގަ
 ފަރުދާވެގެންެނވެ. ޕިރާޑު ބުނެފަިއވަނީ: ޙިޖާބުވެ ންގެތެރެއަށް ނުކުންނަާވނަމަ ނުކުންނަވަނީޢާންމު

ަބްއަލާވްނ ުނުކެމަވަޑިއަގްތަނަމެވްސ ާމގަިނިއަރުކ  ކުޅިވަރު(ޢީދު  )އެބަީހ:ަރްސެގާފުނ މުިކޅި ]

ނބިަކނަބުލްނ ެއެހްނެވްސ ާމްތ ައްނެހްނ ީންނަނާވެނެއެވ. ެއަތްނ ަބްއަލާވްނ ތިްއަބަވނީ ޭއާނެގ ައނބިއަ 

ެއަކަމުކ ެއޭބުފުޅްނ ނަިވުއޮކްށަފއާިވ ަތެންއަގއި ތްިއަބާވަކުމްނ ެއެހްނމީުހްނަންށ ެއޭބުފުޅްނެންއ ޭބުފުޅްނެނެވ. 

 37[ުނެފްނާނެނެއެވ.

ައދަބާއި އޮްނނަ ގޮތުން އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން އެއްތަންެވ އުޅުަމކީ  އާދަކާދަ  އި ޒަމާުނގަ އެ
އެވެ. ހަދިޔާ ބަަދލުކޮށެއްެވސް ނުހަދަ ކަމެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ހިލޭ އަންހެނުންނާ ހިލޭފިރިހެނުންގެމެދުގައިޚިލާފު 

ފޮނުވަނީ  ހަދިޔާ ދިނުމުގައިެވސް އަންހެންމީހާއަށް ހަދިޔާ ކިޔުމާއި މަރުހަބާ ކަިއވެނިކުރާ ދެމީހުންނަށް
 ފިރިހެނުންނެވެ. ޕިރާޑު ބަޔާންކޮށްަފއިެވެއވެ.އަންހެނުންނެވެ. އަދި ފިރިހެންމީހާއަށް ފޮނުވަނީ 

މަިފަދިއްނ ަބެއްއ މުީހްނ ަރްސެގާފަނާށ ޭއާނެގ ައނބިަކނަބުލްނަންށ ައދި ކިެލެގޭބަކުލްނަނާށ ]

ެވުދްނ ޮފުނާވްނ ާއަދޮކްށަފިއެވެއެވ. މަިފަދިއްނ ޮފުނާވީނ ައަލްށ ިއްނަނ ިފރިމާީހ  )ަކއިވެީނގެ(ޮބުޑްނަންށެވްސ 

ައނބިމީާހ ާރީނައެށެވ. ކިެލެގޭބަކުލްނާނ ޮބުޑްނަންށެވްސ، ަހދާިޔ ޮފުނާވީނ ިމޮގްތަމިތްނެނެވ. ކްިންގ ައެށެވ. 

 38[ަހަމެއަފަދއްިނ ެއެދަމިފރްިނެގ ތާިމެގމީުހްނަނާށ ަރްއެޓިހްނަންށެވްސ ޮފުނާވެނެއެވ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ނޑުވަރުތެޭރގެދިވެހި ރާ ޕިރާޑުގެ ޒަމާނުގައި  ން ކަނބަލުން )ނާމާންބޭފުޅުން( ައންހެ އްޖޭގެ ގަ
ނުޑވަރުން ބޭރަށް ވަޑަިއގަންނަވާނަމަ ވަަޑއިގަންަނވަީނ އެއްެވސް ހިލޭ ފިރިހެނަކަށް ނުފެންނާނެފަދައިން  ގަ

 ފޭލިގެއެްއގެތެޭރގައި ިނވާވެ ިތއްބަަވއިގެންެނވެ. ޕިރާޑު ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ:

ަގުތަމީކ ަވަރްށ ަމުދްނާވ ަކެމެކެވ. ައދި ެއަފަދ ަރުދްނެގ ައނބިަކނަބުލްނ ޭބަރްށ ުނުކެމަވަޑިއ]

ޭރެރައްށ، ައްނެހުންނާނއި ައުޅްނާދނީ، ެއޭބުފެޅްއެގ ުކރީްނެނެވ. ެއއީ ަމުގަމތީަގއި ުއޭޅ ިފރިެހުންނ، ޭބަރްށ 

ުނިނުކެމ ތޭިބްނ ައްނަގްނާދ ަބެއެކެވ. މިުބިނ ަމުގަތަކްށ ޭބަރްށ ުނުކެމުއެޅޭވނީ ަހަމެއަކިނ 

 39[.ައްނެހުންނަނެށވެ 

 އަދިވެސް ަބޔާންކޮށްފަިއވަނީ:
ަގނުޑަވުރެތޭރެގ ައްނެހްނޭބުފުޅްނ، ަމުގަމތީަގއި ހްިނަގާވނީ، ަފުށވޮިފތީެގ ުކަޑ ޭފިލެގެއްއެގެތޭރަގެއެވ. ]

 40[ައްނެހުންނެނެވ. 9)ކީަމޮކުޅ( މިހިަފަހްއަޓަވއިެގްނ ތޭިބނީ 

ބޭނުން ކުރެވެމުން ދިޔައެއްެޗކެވެ. މި ކީމަކޮޅަކީ ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެންވެސް ދިވެހިންގެތެރޭަގިއ 
 އެކަން ]ދިވެހި އާދަކާދަ[ ފޮތުގައި ބާާބގެ ދޮންމަނިކު ލިޔުްއވާފަިއވާ މިލިޔުމުންވެސް އެނިގގެންދާނެއެެވ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ކަީމޮކޅު 

ަތްނަތަންށ ކަީމޮކަޅކީ، ަގނުޑަވުރެތޭރެގ ައްނެހްނ ޭބުފުޅްނ )ާނާމްނޭބުފުޅްނ( ުދާވުލ 

ަޑއިަގްނަނާވއިުރަގާޔއި ައިދ ަހްތޮކުޅ ަނާގޭބުފުޅްނ ުނަރްސމީޮގުތްނ ުދާވުލ ަތްނަތަންށ ަވަޑއިަގްނަނަވްނ ވަ 

ަކަންށ ަމިތ ނާިވޮކްށަފިއ ުހްނަނ ސް ެވެދަވަޑއިަގްނަނަވްނ ަހާދަފިއުހްނަނ ެއްއެޗެކެވ. މުިހްނަނނީ ަހަތރެ 

ރަިފުށަގއި ަވަށއިެގްނ ަހުރޮކްށަފިއ ޮއްނަނ ވޭިހަފެށްއެވްސ ުހުދޮފީތެގ ޭފިލެގެއްއެހްނެނެވ. ީމެގ ަމތީ ަކއި 

ޮއްނާނެނެއެވ. ިމެގްނިދުއަމްށަޓަކިއ ީމެގ ަހަތުރ ަކުނަގިއ ޭބުރަފާރުތްނ ަހަތުރ ަދނިޑ ަހުރޮކްށަފިއ ުހެރެއެވ. 

ނޑިެއްއެގ މަިދނޑި ުހްނާނީނ ަކާޅއި ުހުދްނ ަދނިޑަމތި ައނުބާރަފެއެވ. ުނަވަތ ާލަޖާހަފެއެވ. މިއްިނ ޮކްނެމ ދަ 

ެގ ޮބުޑމުިނަގިއ ާގްތަގނަޑަކްށ ޮކްނެމ ޮބނޑިެއްއެވްސ ުހެރެއެވ. ކަީމޮކޅު ުކރީަގއި ުއއްިނ ަހާދަފިއ ުހްނަނ މާ 

ޫފުޓަވުރާވެނެއެވ. ކީަމޮކުޅ ެގްނާދީނ ީމެގ ަހަތުރ ަދނޑީަގއި ަހަތުރމީުހްނ ހަިފއިެގްނެނެވ،  8ަފާރެތްއަގއިެވްސ 

ަރާތއި މެިދުކަލިއްނ 'ބިުހަރ' ައާޅ ުކަރާހަފެއެވ. ބިުހަރީކ 'ަނިއާކ'  ކަީމޮކުޅެގ ަވަށއިެގްނ ުހްނާނީނ ަކާޅއި

ލަީދާމ ޮފިތަގނުޑަގާޔއި ީކަމޮކުޅަފަދ ަތެކތީެގ ެދހިުރ ޭދެތޭރަގއި ައާޅަފިއުހްނަނ ުކެރުހެމެކެވ. 'ަނއާިކ' ައކީ 

ުށ ބުިތަގއި ަދާމަފިއ އިުހަގއި ަރްށަރުށަގއި ޮބުޑ ަމުއޫލުދ ިކާޔުއުޅުނ ުދަވްސަވުރ ެއޭގޭގެގ ޮބުޑ ައށީ ބިްއދޮ 

ެގ ެމުދެތޭރަގްއާޔއި ައދި ކީަމޮކުޅެގ ެމުދަގއި ާލަފއި ުހްނަނ ީސުޓާފުޑެގ ޮފިތަގނަޑަކްށ ުހްނަނ ަބެއްއ ޮފިތަގނޑު 

 ކާިޔ ަނެމެކެވ.

 ކީަމޮކުޅަގއި ަވަޑއިަގުތން 

ަވަޑިއަގްނަނަވްނ ެވްއެޖަނަމ ެއޭބުފަޅުކ ިއްނަނާވ  ަތީކ ާނާމްނ ޭބުފަޅުކ ުދާވުލ ޭބަރށް މިަކްނުކާރގޮ 

ަތެންއެގ ޮދޯރީށެގ ޭބުރަފާރުތަގއި ކަީމޮކުޅ ހަިފއިެގްނ ތެިބީނެއެވ. ެއެހްނ ތިްއާބ ެއޭބުފަޅުކ ުނަވަތ ެއޭބުފުޅްނ 

ަމްއަޗްށ ުހްނަނ ަފާރުތެގ ޮފތޮިކުޅެގ ެއްއަކްނ ރި ަވަޑއިެގްނ ޮދޯރށި ުހުޅާވެލްއުވާމެއުކ ކީަމޮކުޅެގ ކު 

ާލުލާމެއުކ ެއޭބުފުޅްނ ުނަވަތ ެއޭބުފަޅުކ ކީަމޮކުޅެގެތެރައްށ އް ފު އު  )ކަން(ުފާލަލީނެއެވ. މިއު 

ެވެދަވަޑއިަގްނާފެނެއެވ. ެދްނ ެއަކްނ ަދނޑީެގ ތިިރައްށ ައްއާސާލީނެއެވ. މާިދއިުރ ކީަމޮކުޅ ބިްނަމތީަގއި 

ުނަމތި ަފާރުތަގއި ުކަޑ ެދޮގޅި ަކނާޑަފިއ ުނެޖޭހަވަރްށ ުއުފަލިއެގްނ ާދެނެއެވ. ައދި ަދްނަނަވެމެވ. ކަީމޮކުޅެގ މޫ 

ަވަރްށ ުތިނ ޭބުރ ެއނޭގަވުރެގ ޮފތޮިކެޅްއ ަހުރޮކްށަފިއ ުހެރެއެވ. ެއއީ ެއަވަޑިއަގްނަނާވ ޭބުފުޅްނ ޭބުރ 

ެއަވަޑިއަގްނަނާވޮގަތްށ ަވަޑއިެގްނ ެއަފަހަރުކ ެވެދަވަޑއިަގްނަނަވްނީވ ަތެންއެގ ޮދޯރްއާޓއި  ން ދެ  41ަބްއަލާވެށެވ.

ަވަޑއިެގްނެނެވުމްނ ެއވީ ީކަމޮކުޅ ަމުޑޮކްށާލެށެވ. ަމުޑޮކްށާލަފއި ެއަތެންއެގ ޮދޯރިށ ުހުޅާވާލަފިއ ަހަމަޔްށ 

                                                           
. މި ޒަމާނުގެ މިފެންނަ ލޯފޮރުވޭގޮތަށް ހުންނަ މޫނުބުރުގާ ހުންނަނީ ކީމަކޮޅުގެ މޫނުމަތި ހުންނަ ފާޑަކަށް ބޭރު ފެންނަކަހަލަ ތުނި 41

 ފޮތިކޮޅެއް ލާފައެވެ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ުރްނ ެއކަީމޮކުޅަގއި އިއެ ެއްއަކަލ ކީަމޮކުޅްނ ުނުކެމަވަޑިއެގްނ ެއަތެންއެގ ެއެތެރައްށ ެވެދަވަޑއިަގްނަނާވެށެވ. 

 42[ީނެއެވ.ަވަޑއިެގްނެނވު 

 ކީމަކޮޅަކީ ކޮަބއިކަން ިދވެހި ބަސްފޮތުގައި ބަޔާްނކޮށްދީފައިވަީނ މިފަދައިންނެވެ.

ަގނުޑަވުރެތޭރ ައްނެހްނ ޭބުފުޅްނ ުދާވުލ ަތްނަތަންށ ަވަޑއިަގްނަނާވްނ ެވެދަވަޑއިަގްނަނާވ ޭފިލެގ. ]

 43[ުކަރަހއިަފެއެވ.މުިހްނާނނީ ުހާދއި، ަރާތއި ަކާޅއި، މިތިްނުކަލއްިނ ބިުހުރައަޅއި 

ނުޑވަރުތެރޭގެ އަންހެންކަނބަލުން ފަރު ދާކުރުމަށް އޭރުެގ ޕިރާޑުގެ އިރުަގއި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ގަ
ތަކުން އެކަން ވަރަށް ޖުމްލަ ބަޔާންވެމިދާެދއްިވެއވެ.  އަހަމިއްޔަުތކަމެއް ވަރަްށ ބޮޑު  ރަސްރަސްކަލުން

 ސާފުކޮށް ހާމަވެގެންދާެއވެ.

ެއޭފިލެގެތޭރ ާމްތ ައްނެހްނ ޭބުފުޅްނ، ިމޮގްތަމތްީނ ޫމަދްށ ަވަޑއިަގްނަނާވއިުރ، ެއިދާމ ޫމުދެވްސ، ]

 އޭރުގެ ދިވެހިންގެ ޣީރަތްތެިރކަމާއެވެ!  44[ޮއްނާނީނ، ޮފތްީނ ޭފިލެގ ަޖަހއި ނަިވުއޮކްށަފެއެވ.

ނުޑވަރުތެ އޭެގއިތުރުން ެއކަނބަލުން އުުޅއްާވއިރުެވސް އުުޅްއވަނީ އެްއވެްސ ގައި ރޭ ގަ
ހިލޭފިރިހެނަކަށް ނުފެންނާނޭހެން ފަރުދާކުރެވިފައިވާ ސަރަަހއްދުތަކުަގެއވެ. އަދި އެއިންަތނަކަށް ވަނުމަކީ ހަމަހިލާ 

 ހިލޭ ފިރިހެނަކަށް އެކަށީގެންާވކަމެއް ނޫނެވެ. ޕިރާޑު ަބޔާންޮކށްފައިވަނީ:

 ިނަކްނާޏ ުއުޅްއާވ ަބްނުދިހާސުބ ޮއްނާނީނ ަފްސަމާސރޮީކުޅން ޮކއުިލެތޭރ ާމްތ ައްނެހްނ ޭބުފުޅްނ ގި]

ުނަވަތ ެއައްށުވެރ ގަިނ ަމާސރޮީކުޅ ަދާމ، ނިަވުއޮކްށަފެއެވ. ެއަތަންށ މަީހުކ  ފަރުދާއިން(ފަސް )އެބަހީ: 

ަވެދޭވީނ،  ަވްނާންނ ޭބުންނެވްއެޖަނަމ، ެއއްިނ ޮފތޮިކަޅަކްށަފުހ، ައެންއ ޮފތޮިކުޅ ަނަގއިެގްނޭނ ެއްނެމ ެއެތެރައށް 

ެއަކަމުކ ިފރިެހަނަކްސ ައްނެހަނަކްސ ައރިުހ ޭބަކނަބަލަކްސ، ޭބުރްނ ައއިމަީހަކްސ، މިުބނި ަމާސރޮީކުޅަތުކެގ 

 45[ެއްނެމަފުހ ަމާސީރޮކުޅ ުއުފާލަކްށ ުނެކޭރެނެއެވ.

  

                                                           
 އަށް. ޞަފްޙާވަނަ  122އިން  ޞަފްޙާވަނަ  121]ދިވެހި އާދަކާދަ[ މިފޮތުގެ . 42
.[ ކީމ2006ަ]ދިވެހި ބަސްފޮތް . 43
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 274]ޕިރާޑުގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ . 44
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 274]ޕިރާޑުގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގެ . 45
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ސައްޔިދުކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާން  މ.( 1692) 1103 ހިޖްރީގޮތުން 

 އް ތަޢާރަފެ  ކަލޭގެފާނު(ގެ ކުރު ސައްޔިދު )މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން 

 ކަޭލގެފާނުެގ ނަމުން ަސއްޔިދު ވަނަ އަަހރުގަިއ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ވަަޑިއގަތ1098ްން ހިޖްރީގޮތު
ވެ. މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު ބުން ޢަބްދުްއރައްޒާޤް އަލްޙަމަީވއެ ގެ ުފރިހަމަ ނަންފުޅަކީޝަމްސުއްދީނު މަޝްހޫރު

އެކަޭލގެފާނަކީ ޙަސަނުގެފާނާިއ  ވެ.ޙަމާތެ ވެ. އުފަންރަށަކީސައްޔިދު ޢަބްދުއްރަްއޒާޤެ  އެކަޭލގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ
ޖާމިޢުލް  ކުރެްއވީޙާޞިލު ލީމުތަޢު ޙުސައިނުގެފާުނގެ ދަރިކޮޅުން އައިސްހުންނެވި ޤުަރއިޝް ަވންހައިގެ ބޭކަލެެކވެ.

 ބޮޑުއެދުރުކަލޭގެފާެނވެ. މަޝްހޫރު ގެ ނަމުންއުސްތާަޛކީ އަޙްމަދުލް ބަސްބީޝީ އެކަޭލގެފާނުގެ އަޒްހަރުންނެވެ.

 ވެ. އެކަޭލެގފާނުގެ ކެށް ފާގަތިބޭފުޅެޢިލްމަ ވުރެޒަމާނުގެ މީހުންނަށް ކަލޭގެފާނަކީ އެ  ސައްޔިދު މި
ތައް ބިދުޢަ ،ކުރެްއވުމާއިމުންކަރާތްތައް ނަހީ ކުރެްއުވމާއި،ކަމަށް އަމުރުހެޔޮކަން ޕުޅު ވޭތިކުެރއްެވވީޙަޔާތް

ދެއްވަމުން ވަޑަިއގަންނަވަނިކޮށް  ދީނީ ދަޢްވަތު ދިރުްއވުމުަގއެވެ. ެއގޮތުން އަޭސކަާރގައި ނެތިކުރައްވާ ސުންނަތް
އަްއސަވާަފއި އަވަްސައވަހަށް ެއކަލޭގެފާނުންެގ  ޚަބަރު ަތއް ގިނަދީނާިއ ޚިލާފު ކަންތަާކއި ާއގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 ރަބީޢުލް އަްއވަލް ވަނަ އަަހރުގ1098ެ ހިޖްރީގޮތުންވަަޑިއގެންނެިވއެވެ. ެއީއ  އަށްލަޝްކަރާއި އެްއކޮށް ދިވެހިރާްއޖެ
 ެއވެ.1687ޖެނުއަީރ  28 މީލާދީގޮތުންމަހުގެ ސާދަވީ އަްނގާރަ ދުވަެހވެ. 

ސިރީ ކުލަަރންމީބަ ، އަްއސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު ގަތީއެކަޭލގެފާނު ދިވެހިރާއްޖެ ަވަޑއި
އިސްކަންދަރު ަކއްތިރިަބވަނަ މަހާރަދުންގެ ރަސްކަމުެގ ފަހުކޮޅުަގއެވެ. މިރަސްެގފާނު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ދުށް  ވަނަ އަހަރާހަމައަށެވެ. މިރަސްގެފާނަކީ ރާއްޖ1098ެވަނަ އަހަރުން 1058 ހިޖްރީގޮތުންރަސްކަންކުރެްއވީ 
ނޑުއައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ިއސްކަންދަރުކަލޭގެފާނު މާލޭގައި ހުންނެީވ ސަްއިޔދު ވަނަ ރަްސގެފާނެވެ.71  ގެ ެއއްބަ

ކަލޭގެފާުނގެ މަނިކުފާނަކީ ެއ ސައްޔިދު  މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުގެ ގޭަގެއެވ. ުމޙައްމަދު ފާށަނާކިލެގެފާނުގެ ޙަސަން
ނެވުމުން ރަސްގެފާނު އެކަޭލގެފާނަްށ ނު ދިވެހިރާްއޖެއަށް ވަަޑިއގެންކަޭލގެފާސައްޔިދު .ރަްއޓެއްެސކެވެވަރަށްބޮޑު 

 އްތެިވެއވެ.ވަރަށް މާތްކޮށް ހި

ށް ވަޑަިއަގތެވެ. ގައުމަ ކަލޭގެފާނު ދުވަްސޮކޅަކު ރާއްޖޭަގއި ހުންނެވުމަށްފަހު އެނބުރިސައްޔިދު 
 ދުޢާ ލޭގެފާނުގެ ަފގުޑިޮކޅުދެއްަވވާ ރަސްކަމަށްމަނިކުފާނަށް އެކަ މުޙައްމަދު ނަމަވެސް އޭގެ ުދވަސްކޮެޅްއކުރިން

ްނގާުޅ ކުރައްވާ ބަނަހީ ތައް މުންކަރާތް ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރަްއވާ ކަލޭގެފާނުސަްއިޔދު ކޮށްދެއްިވެއވެ. ދެން
 މޫސުން އައުމުންދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނެވިެއވެ. ދެންބަންގާޅު  އަންނަންދެން )ބަންގާޅަށް ދާ މޫސުން( މޫސުން

ވަނަ އަހަރުގެ 1097 ހިޖްރީގޮތުން މަހުގެ ފަހުކޮޅުގަިއ ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރާަވޑަިއެގންނެވިެއވެ. ެއއީ  ރަމަޟާން
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއގަސްޓުމަހެވެ. މިފަހަރު އެކަޭލގެފާނު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 1686 މީލާދީގޮތުންވެ. މަހެ ރަމަޟާން
 ވެ.މަސްދުވަހާއި ަކިއރިކުރާ މުއްދަތަކަށެ 7ހުންނެވީ 

ކަލޭގެފާުނ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ދެވަަނ ފަހަރަށް  ސައްޔިދު އަދި ޭއގެ ަހއެްއކަ އަހަރު ފަހުން
އަވަހާރަެވ، ެއކަލޭގެފާުނ އެމީހަކަށް ރަސްކަން  ައއްސުްލޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު ވަަޑއިގަެތވެ. ެއއީ

އައްސުލްޠާން ުމޙައްމަދު މުޙްޔިއްދީން މަނިކުފާނު )މުޙައްމަދު ކޮށް ފަގުިޑކޮޅު ދެްއވި ދުޢާލިބުމަށްއެދި 
 ވަނަ އަހަުރގެ 1103 ހިޖްރީގޮުތން ކަށެވެ. އެއީދަޢްވަތަ (އަށް ރަސްކަންލިބިަވޑަިއގެން އެކަޭލގެފާނު ދެއްވިޢާދިލުއަލް

ވަނަ އަހަެރވެ. އޭރު 1692ފެބްރުއަރީ  15 މީާލދީގޮތުންވީ ހުކުރު ދުވަހުަގއެވެ. 27މަހުގެ  ޖުމާދަލް އައްވަލި
 ައވަހާރަވިެއވެ. ރަސްގެފާނުރަސްގެފާނު އޮންނެވީ އާލާސްަކންފުޅާއެވެ. އަދި ޭއގެ ތިންދުަވސްފަހުން އެ

ން އަްއސައްޔިުދ ައއްސުލްޠާ އެރަސްގެފާނު ައވަހާރަވުމުން ދެން ރަސްކަމަށް އިްސުކރެވުނީ

ެގ މާތްވެގެްނވާ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު  ކަޭލގެފާނު(ެއވެ. ެއއީސައްޔިދު) އްދީނުމުޙައްމަދު ޝަމްސު

 ށްޓަކައެެވ.ޙުރުމަތަ ގެޙަދީޘް ދެ

ތަށް މުންަކރާތް ،ކުަރއްވާ ހެޮޔކަްނކަމަށް އަމުރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްސކަމުަގއި މިސައްޔިދުކަޭލގެފާނު
މަހުގެ  ޝަްއވާލު ވަނަ އަަހރުގ1103ެ ހިޖްރީގޮތުންދިރުއްވުމުގައި  ސުންނަތް ނައްތަވާ  އްތަޢަބިދު މުގުރުްއވާ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 1692 މީލާދީގޮތުންވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހުންނެވުމަށްފަހު އަވަހާރަވެއްޖެެއވެ. އެއީ 25
ަޙއްމަދު އައްސުލްޠާން މު ވަަނ ދުވަހެެވ. އޭރު އެކަޭލގެފާނު ަކއިެވނިބައްލަވަިއގެން ހުންނެވީ 10މަހުގެ 

 ކަނބާފާނާއެވެ. މަރިޔަމް ގެ ހުވަފަތް އަނބިކަނބަލުންކަމުގަިއވިމުޙްޔިއްދީނު

 ކަަރއިން ދުރުވިޝާމް ގެ ހުަޅނގުފަރާތުގައިޤުއްބު  ގެފާނުންގެަތބްރީޒު އެރަދުން ފަސްދާނުވެޑުވުނީ
 25މަހާއި  4ިއ ހުންނެވީ ފުޅުގެ ކައިީރަގއެވެ. އެރަދުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަމުގަ ޤަބްރު  ގެސައްޔިދު މުރްތަޟާ

 ދުވަހުއެެވ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ ދައުރު އްދީނު ޝަމްސު މުޙައްމަދު 

މިފޮތުގަިއ އާިއ ބެހޭގޮތުން  (ސަްއޔިދުކަލޭގެާފނު)އައްަސއްޔިދު މުަޙއްމަދު ަޝމްސުއްދީނު 
ދިވެހިތާރީޚު ފޮތުގައި  ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީ ދިވެހި ތާރީޚު ފޮތުން ނަގާފައިވާ ވާހަކަަތކެވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ދަްޢވަތުއިންޮޑނޭޝިއަރަގއި( އެބަހީ: ) އްޖެ ވަަޑއިގެންެނވީ އަސޭކަރަ ދިވެހިރާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތުން އެކަޭލެގފާނު
 ައއްސަވާަފއެެވ. ޚަބަރު ތައް ގިނަމުންކަރާތް އިބިދްޢަތަކާ ދެއްވަމުން ަވޑަިއގަންނަވަިނކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 އެކަޭލގެފާނު ރާއްޖެ ަވޑަިއގަތުމުން އޭރުެގ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަދުންގެ ގޮތުަގއި ުހންނެވި
ދީނީ  އެކަޭލގެފާނަށް ވަރަްށ މާތްކޮށް ހިތްތެވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިްސކަންދަރު

 ދިރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްިވއެެވ. ގެ ސުންނަތްދެއްވާ ކީރިތި މާތް ަނބިއްޔާ މުޙައްމަދު  ދަރުސް

 ވާކޮްށދެއް ީދނީ ކަންތައްތަްއ ބަޔާން  ކަޭލެގފާނު ރާއްޖޭގެ މީހުންނަށް ސަްއޔިދު އެހެންކަމުން
ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ބޭލުމަކީ ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ކަންތަކުން ދުރުވުމަށް ގޮވާލެްއިވއެވެ. ެއގޮތުން  ދީނާ ޚިލާފު

ގެ ސުންނަތާއި ޚިލާފު ގޮތެއްކަން އަްނގަވާ އެކަްނކުރުން މަނާކުރެއްިވއެވެ. އަިދ މުޙައްމަދު 

 ރުންކަމަްށ އަންަގވާ ެއކަންކުރުމަށް އަމުރުކުރެްއވިެއވެ. އަދިދިގުކު ސުންނަތާއި އެްއގޮތް ގޮތަީކ ތުނބުޅި
 ނުކުރުމަށްއަްނގަާވ ެއކަން  ކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެްއކަން ތެރެއިން ރިހި ފަށްޓަރު އަޅާމީހުންނަށް އެކަން ފިރިހެނުންގެ

ނަޑކީހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި އަކުރެްއވިެއވެ. އަދި  އަމުރު ރަކަން އަްނަގވާ، ޢައު ންހެނުންގެ މުޅި ހަށިގަ
ނޑު ނިވާކޮށް މޫނުބުރުގާ މުޅި  އަންހެނުން ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނައިރު  ައޅައިގެން ނޫނީ ނުކުތުންހަށިގަ

 ނަށް(ައޅުަގނޑުމެންގެ ކާބަފައިން)އޭރުގެ ދިވެހިން  ކަންކަން ކަމަކީ ރަނގަޅު ަކން. އަދި އެ މަނާކުރެއްިވއެވެ 
 .ބޯލަނބާ ކިޔަމަންގަތެވެ އަމުރަށް މާލޭގެ އެންމެން އެކަލޭގެާފނުެއްއގެ ގޮުތން ވިސްނުނެވެ. ނަތީޖާ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ.މިާވހަކަ ]ދިވެހި ތާރީޚް[ ފޮތުގައި 

ަތްއ ަނހުީކަރްއަވއި ައްމުރ ުނ( ިދެވހާިރްއޭޖަގއި ުމްނަކާރތް ެއަކޭލެގާފުންނ )ެއަބހީ ަސްއޔިުދަކޭލެގފާ ]

އި ުސްނަންތ ިދުރްއާވ ަހްއަދަވޭތ.. މްީސަތުކްނަންށ ުތުބޅި ަމްޢޫރުފުކަރްއަވއި ބިްދަޢަތްއ ުމުގުރްއވަ 

ިދުގުކުރަމްށ ައުމުރުކެރްއިވޭޔ.. ިފރިެހުންނެގ ުއަނަގުޑްނ ރިހި ަފްއަޓުރ ަގަދަކުމްނ ޭބުލްއިވެޔެވ. ... 

ނީ ޭއެގުކރީަގއި ަދްނަނީމުހްނަނަކްސ ަފޑާިޔަރަކްސ ައުޅެވރިަޔަކްސ ުއެޅނީ ރިހި ަފްއަޓުރ ައަޅއިެގްނެނެވ.. ެއހެ 

ޭއެގ އިުހަގއި ތިްއެބވި ަދްނަނޭބަކުލްނަންށ ެއީއ ޮއުޅްނ ުނިފާލޮއްތ ަމްއަސަލެޔެކެވ.. ެއަކަމުކ 

ަސްއޔިުދަކޭލެގާފުންނ ުދުރުވުމެގ ަފްސައަހުރުކރްީނ ޮފަނޫދ ަދްނަނ ަޚޠީުބަތުކުރާފަންށ ެއަމްއަސަލ 

ުރްނެގ ުއުނަގުޑްނެވްސ ވްިސނަިލްއަވއިެގްނ ޭއާނެގ ުއުނަގުޑްނ ަފްއަޓުރާބަލްއަވއި ޭއާނެގ ަދރިވަ 

ަފްއަޓުރޭބުލްއިވޭޔ.. މްީސަތުކްނަންށ ސިްއުރްނ ާބާލްނެވްސ ައުމުރުކަރްއަވެތެވ.. ެދްނ ަސްއިޔުދ ަކޭލެގާފުނ 

ުދުރެވ ެއަކަމްށ ައުމުރުކެރްއވާީމއި ަބެޔްއމީުހްނ ުރުހުމަގއި ޭބިލެޔެވ.. ުރުހުމްނ ުނޭބލްިއާޔ ަގަދަކުމްނ 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ާލއި ޫމާނއި ނިަވުއުކާރްނ ައުމުރުކެރްއިވެޔެވ. ޫމުނުބުރާގ ައަޅއިެގްނ ޫނީނ ާބަލީނެއެވ.. ެދްނ ައްނެހުންނ ބޮ 

ެގއްިނ ުނުނުކުތަމެށ. ެދްނ ަރުށެގ ެއްނެމްނ ެއަކޭލެގާފުންނެގ ައުމަރްށ ިކަޔަމްނާވަކުމަގއިވިެޔެވ. ގަިނމުީހްނ 

 46[ެއަކޭލެގާފުންނެގ ަޠރަީޤަތްށ ަވެދްއެޖޭޔ..

އައްސުްލޠާނު  ކަލޭގެާފނު އޭރުގެ ރަދުންސައްޔިދު އެގޮުތގައި ުދވަސްޮކޅަކު ހުންނެވުމަށްފަހު

 ށް ފަތްކޮޅެއް ފޮނުްއިވއެވެ.އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރަ

ކަޭލެގފާނާއިމެދުގައި ކޯފާިވއެވެ. ނަމަވެްސ  ަސއްޔިދު ވިދާުޅވެ ކޮޅު ދެން ރަސްގެފާނު އެފަތް
 ކުރުާމއި ނުބައިކަންަތއްތައް އަމުރު ކަލޭގެފާނު ހެޔޮކަންތަކަށްސައްޔިދު  ރަސްގެފާނުގެ މިކޯާފޔާެއކުެވސް

ވަަނ 1097 ހިޖްރީގޮތުން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނަވާފައި ުމއްދަތަކަށް މަހާިއ ކައިރިކުރާ 7ކުރެއްވުުމގައި ނަހީ
ވަނަ އަހަރުެގ 1686 މީލާދީގޮތުންމަހުގެ ފަހުކޮޅުަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރާވަަޑއިގަެތވެ. ެއއީ  މަޟާންރަ އަހަރުގެ

 އޮގަްސޓުމަހެވެ. މިވާހަކަ ]ިދެވހި ތާރީޚް[ މިފޮތުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.

ެދްނ ަރްސެގާފުނ މަިފްތ  ެދްނ ަރްސެގާފަންށ ަސްއިޔުދަކޭލެގާފުނ ަފެތްއ ލުިޔްއާވ ޮފުންއވެިޔެވ. ...]

ވާިދުޅެވ ޭއަގއި ުހރަިތެކތި ވްިސަނަވއިަފއި ެއަމިނުކާފުންނެގ ހްިތުޕަޅްށ ަރްސަކުމެގ ީކރިތިަކްނ ަވެދްއެޖެއެވ.. 

ަގަދ ޯކާފ އްިސެވ ެއަސްއިޔުދަކޭލެގާފާނއި ެއުކުއޭޅ މުީހްނަންށ ަވަރްށ ޯކާފެވ.. ެއަކޭލެގާފުނ ުހްނަނާވ ެގަޔްށ 

ުރ ަމްޢޫރުފުކަރްއަވއި ހްިތުޕާޅުނެވްއެޖެއެވ. ... ެދްނ ަސްއިޔުދަކޭލެގާފުނ ައމް މުީހްނ ަވުނަމްށެވްސ 

 ހްިޖީރޮގުތން ެދްނ ުހްނެނިވެޔެވ.. ެދްނަބްނާގުޅ ޫމުސްނވާީމ ަނހުީކަރްއާވ ާބްނާގުޅ ޫމުސްނަވން  ަތއް ުމްނަކާރތް 

 47[މަިވަނ ައަހުރެގ ަރްމާޟްނަމުހެގ ަފުހޮކުޅަގއި ިދެވހާިރްއެޖިއްނ ުފާރަވަޑއިެގްނިފެއެވ. 0197

 ހިޖްރީގޮތުންމަހާއި ދުވަސްޮކޅެއްފަހުން  6ސައްޔިދުކަޭލގެފާނު ދިވެހިރާްއޖެއިން ވަަޑއިގަތްތާ 
ޭޖގައި އޭރު ވެރިައކަށް ވީ ހުުކރުވިލޭރޭ އޭރުގެ ިދވެހިރާއ15ްމަހުގެ  އަހަރުގެ ރަބީޢުލް އާޚިރު ވަނ1098ަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 1687 މީލާދީގޮތުންއަވަހާރަވިެއވެ. ެއީއ  އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު ހުންންނެވި
 ވަނަ ދުވަެހވެ.28

ގެ މުޙައްމަދު ވެ. ދެން ކުޑަމުޙައްމަދެ ކުޑަ އައްސުލްޠާން ދެން ރަސްކަމަށް އިސްކުރެުވނީ
ރަސްކަމަށް ދެން އިސްކުެރވުނީ އެބޭކަލަކަށް ރަްސކަން  ،ރަސްކަން ދެމިއޮތުމަށްފަހުއަހަރު ވާންދެން  4ނަމުގައި 

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަުދ  އެކަޭލގެފާނުގެ ފަގުޑިޮކޅު އެބޭކަަލކަށް ދެްއވި ދުޢާކުރައްވާ ކަޭލގެފާނުސައްޔިދުލިބުމަށްއެދި 
 ވަނަ އަހަެރވެ.1102 ހިޖްރީގޮތުންވެ. ެއއީ މުޙްޔިއްދީނުލް ޢާދިލެ

                                                           
 ޞަފްޙާ.ވަނަ 45އަދި  43. ]ދިވެހި ތާރީޚް[ މިފޮތުގެ 46
 ޞަފްޙާ.ވަނަ  45. ]ދިވެހި ތާރީޚް[ މިފޮތުގެ 47
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ކަމޭހިއްތަވާ ދީނީ ޢިލްމުވެރީންނަށް  އިދީނާ ރަްއިޔތުންނަށް އޯގާތެރި،، މިރަދުންނަކީ އަޅުވެރި
 ޭއގެކުރިން ދެކެަފއިނުވާފަދަ ތާރީޚު ދިވެހި ،ވާ ކުރައްނަފްރަތު ގޮތްތަކަށްޝިޢާރުތައް ފާޅުކުަރްއވާ، ލާދީނީ ގެ ދީނު

 ރަސްކަލެެކވެ. ޢަދުލުވެރި
ރަސްަކމުގެ  ،ދުލުގެ މިނިވަންކަން ދެއްވާ  ދީނީ ޢިލްމުވެރީންނަށް މިރަސްގެފާނުންގެ ރަސްކަުމގައި 

ޅުކުރުމަށް ޝިޢާރުތައް ފާ ގެވާހަކަ ދައްާކ މަޖުލިހަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދީނު ދީނީ ދަރުބާރަކީ
ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި އެބައިމީހުންނަށް ދީނީ ރަށްރަށުގެީމހުން އިޅުތަކާ އަތޮގެންނެިވެއވެ. އަދި ވާިގވެިރވެަވޑައި 
ނުަބއިކަންތަކުން ދުުރވެގަންނަން ގޮވާލާން އެއަޮތޅުތަުކގެ އަތޮުޅވެރިންނާއި އަތޮޅުތަކަްށ  އަމުރުކޮށް ހެޔޮކަންތަކަށް

 ންނަށްވެސް އެންެގިވއެވެ.ނާއިބު ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށުަގއި ތިއްަބވާ

 ތަކުރުފާނު ޚަޠީބު ދަންނަބޭކަލެއްކަމުަގިއވާ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދަންނަ މަޝްހޫރު ން އޭުރގެއެގޮތު
ނޑުވަރަށް ގެންަނވާ ދީނީ  ސަރުކާރުގެ މަތީމީހުން ދަރުބާރަށް އެއްކުަރްއވާ ،ޮބޑުއަީށގައި ަބއިންދަވާ  ،ރަދުންގެ ގަ

 ދަރުސް  ފުރަތަމަވެސްޚަޠީބުތަކުރުފާނު އަރިހުން އެދިވަަޑިއގަތެވެ. ދެން ޚަޠީބުތަކުރުފާނުގެ  ހެއް ދެއްވުމަށްދަރު
 :އާޔަަތކީ އެއާޔަތުންނެވެ. ަވނަ 30 ނޫރު ސޫރަުތގެ ފެއްޓެވީ

ژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  

 :މާނައަކީ ަތެކވެ.މި އާޔަތް ژ... ں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ

ުކުރަމާށިއ ްނެގ ެބުލްނަތްއ ތިިރިފރިެހުންނަންށ ެއަބއިމީހު  ެއެވ. ޭއ ]

ަލުދެވތި ުގަނަވްނ ަރްއާކެތރުިކުރަމްށ ަކޭލެގާފުނ ިވާދުޅާވެށެވ. ެއޮގްތ ެއަބއިމުީހްނަންށ ެހޮޔަކްނޮބެޑެވ. 

ެއްނެމ ޮމަޅްށ ެދެނޮވޑިެގްނާވަފާރެތެވ. ައދި  އީ ެއަބއިމީުހްނުކަރްއާވ ަކްނަތްއަތުކެގ ަހަމަކަށަވުރްނ 

ެތިރުކުރަމްށ އު ްނެގ ެބުލްނަތްއ ިތރުިކުރަމާށއި ަލުދެވތި ުގަނަވްނ ަރްއކަ ަކނަބލު ައްނެހުންނަންށެވްސ އެ  

ުޅ ުނުކުރަމްށ ައްނަގާވެށެވ. ައިދ އު ުޅާވމްިނަވުރ ެމުނީވ ފަ އު ެތިރަކުމްނ ފަ ވާިދުޅާވެށެވ. ައދި ެއަކނަބުލްނެގ 

 [ަތްއ ައަޅއި ނަިވުއުކުރަމްށެވްސ ވާިދުޅާވެށެވ.ެއަކނަބުލްނެގ   ަމީތަގއި  ގެ ެއަކނަބުލްނެގ 

 
 

                                                           
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ]އެއީ އަންހެނުން ޑޮކްޓަރު ޢަބްދުލް މުޙްސިން އަލްޢައްބާދު  ބެހޭގޮތުން [ގައި ޚިމާރު އެޅުމާ] .48

ބޮލުގެ މަތިން މޫނު ފޮރުވޭނެހެން އެކަނބަލުންގެ ޖީބުތަކާ ހަމައަށް ތިރިކުރުންކަމަށެވެ.[ )އެކަނބަލުންގެ ޚިމާރުތައް 
) 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ކޮށްފައިވަނީ މިފަދަިއންނެވެ.ސިފަާވހަކަ]ދިވެހި ތާރީޚް[ ފޮތުގައި މި

ަތުކުރާފުންނ ަގނުޑަވަރްށ ެގްނަނަވިއ ޭއަނަޔްށ ާމްތޮކްށ ހިްއަތަވއި ޮބުޑައށީަގއި  ެދްނ ޮފަނޫދ ަޚޠީބު ]

ުޡ ުބުންއާވްނ ެއްނެމްނ ަޖާމުކަރްއަވއި ަޚޠީުބަތުކުރާފުންނ ަވޢު  ަބއްިނަދަވއި ަރްސަކުމެގ ޮބުޑްނާނއި

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ ަވްޢުޡ ުބުންއާވްނ ުފަރަތަމެވްސ ެފްއެޓވީ ައުމުރުކެރްއިވޭޔ.. ެދްނ ަޚީޠުބަތުކުރާފނު 

މިާއަޔުތްނެނެވ. ެދްނ ޭއާނ ަވްޢުޟ ުބުންއާވަފިއ ުނުކްނެނުވާމެއުކ ަރްސެގާފުނ  ژڍ  ڍ  ڌ

ައްނެހުންނ ޫމުނުބުރާގ ައާޅްނ.. ޮކިލަކޭލެގ ެނުރްއަވއި ާރުނޯބްނ.. ަބުގ ުނާކްނ.. ިޒޭނ ުނުކާރްނ.. 

މްިސކްިތ މްިސކުިތ ެވޮޔަވުޅ ާޠިހުރުކާރްނ މްިސިކްތ  ަމުގްނ ައަރއި ަތްނޭދްނ.. ައްނެހުންނ ފިރިެހުންނަނށް 

މްިސިކުތ ަފްސަވުގ ަބްނގި ޮގަވއި ަޖާމަޢުތަގއި ަނާމުދުކާރްނ.. ިމަކްނަކަމްށ ައުމުރުކެރްއވިެއެވ. 

ާޢަދުކެރްއވީ މިަކްނަތްއުކެރްއވީ ަރަޖްބަމުހ ަހުދަވުހެއެވ. މިދެިވހިާރްއޭޖެގ ަރްސަކުލްނުކެރ ިމަކްނަތްއ 

 49[މަިރްސެގާފެނެވ. ެދްނ ިފރިެހުންނ ަގީމްސުލާމއި ަފުގޑިެއުޅާމއި ަފއާިވްނުލްނ ުހްއަދުކަރްއަވއިފެިއެވ.

 ޒިނޭ ރާ ނުބުއިމަށާއި، ބަނގު ނުެކއުމަށާއި،  ދެއްާވ ނިމުމުން:ދަރުސް މި ޚަޠީބުތަކުރުފާނު
ނުކުރުމަށާއި، އަންހެނުން މޫނުބުރުގާ އެޅުމަށާިއ، އެކަނބަުލން މަގުމަތިން ދާނަމަ މަގުން ހިނގާ ފިރިހެނުންނަށް 

ފަިއ ބެހެއްޓުމަށާއި، ކޮންެމ ސާފުކޮށް މަގުން ޖާގަދީ ެއއްަކއިރިއަްށ އެރުމަށާއި، މިސްކިތްަތކުެގ ވެޮޔވަޅުަތއް
ފަސް ނަމާދުކުރުަމށް މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޖަމާޢަތުަގއި ފަރްޟު  މިސްކިތެްއގަިއވެސް ފަސް ަނމާދަށް ބަންގި ޮގވާ

 ކުރުމަށް ރަސްގެފާނު ކޮލިކަލޭެގއަށް އެްނެގިވއެވެ. އިޢްލާނު އަންގާ

ނޑި  ދީނީ ނަސޭހަތް ނަށްޢާންމުން މިގޮތަށް ވެިރކަމުގެ ކަންތައްަތއް ހިންަގވާންފައްަޓވާ މެދުނުކެ
ރައްޔިތުްނގެމެދުަގިއ  އުފެދުނެވެ. އަދި ވެރިންނާއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ގިނަގައި ވަރަށް ޒަމާނު ދެވެން ފެށުމުން އެ
 50. ]ދިވެހި ތާރީޚް[ ޮފތުގަިއވެެއވެ.ކަން އުފެދުނެވެވަންތައެުކވެރިކަމާއި ޢަޚް 

ެގ ަޒާމުނަގއި ޢިްލުމެވރްީނ ގަިނެވްއެޖެއެވ. (އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޙްޔިއްދީނުލް ޢާދިލް) ެއަރުދން ]

ެއމީުހްނަންށ ަންޞުރ ެދްއަވެތެވ.  )ރަދުން(ޢިްއަޒްތެތިރަކްނ ލިިބެގްނާވ ަބަޔުކަކުމަގއި ވިެއެވ.  ެއމީުހްނނީ

ަތްއ ަނހުީކަޅުއަމްށ ަރްށަރުށަގއި ތޭިބ ާނިއުބްނުކެރ ައުމުރ ަމްޢޫރުފ ުކަޅުއާމިއ ުމްނަކާރތް  ައްމރު 

 [ަގަދުކަޅުއަމްށ ައޮތުޅެވރްީނަންށ ަވިޞްއަޔްތ ުކަރްއަވެތެވ.

 
 

                                                           
 އަށް.ޞަފްޙާވަނަ 66އަދި  65]ދިވެހި ތާރީޚް[ މިފޮތުގެ . 49
 ޞަފްޙާ.ވަނަ  66މިފޮތުގެ ]ދިވެހި ތާރީޚް[ . 50
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 އަދިވެސް ަބޔާންކުރަްއވާފަިއެވެއވެ.

ްނެވްސ ަރްއޔިުތްނެގ ަގއި ެގ (މުޙައްމަދު މުޙްޔިއްދީނުލް ޢާދިލުައއްސުލްޠާްނ ) ެއަމިނުކާފނު ]

 51[ެހުއަރްސެގާފެނެވ ަންނިކަޔެތެވ..ަމްއަޗްށ ަރްޙަމްތެތީރްނަކުމަގއިވެިޔެވ. ... ެއމީުހްނ ަރްސެގާފަންށ 

ައއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޙްޔިއްދީނުލް ޢާދިލްގެ  )އެބަހީ: ދެން މިރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި

ދެއްެވވިެއވެ. ނަމަވެސް ަކލޭގެފާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ވަޑަިއގަތުމަށް ސައްޔިދު  ރަސްކަމުަގއި(

 އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޙްޔިއްދީނުލް ޢާދިލް ތާއެއް ނުވަީނސް ކަޭލގެފާނު ރާއްޖެ ދުރުވިތާ ހަފްސައްޔިދު
 ކުަރއްވާ ލިުޔްއވާފަިއވެެއވެ.. ިދވެހި ތާރީޚް ފޮތުގައި މިވާހަކަ ަބޔާންއަވަހާަރވެއްެޖއެވެ

ަކޭލެގާފަންށ ަފެތްއ ( ައްއސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޙްިޔއްދީނުލް ޢާދިލް) ެދްނ ަރްސެގާފނު ]

ުކެރްއވިަފަދިއްނ ާމްތަކާލެގ ތަިމްނަނަޔްށ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ޮފުނަވއިޫފެއެވ. ިމަފުތަގއި ލިެޔަފއިވޭިޔ ަކޭލެގާފުނ 

ުކާފުންނ ަވަރްށ ަރްސަކްނ  ުކަރްއަވއިިފޭޔ.. ަކޭލެގާފުންނެގ ަފިއާވްނުފުޅ ެދެކަވަޑއިަގުތަމްށ ތަިމްނަމނި

ަވޭމ.. މަިތަންށ ަކޭލެގާފުނ ުދުރުވްނެއިދ ުހްނެނީވެމެވ. ެދްނ ެއައަހުރެގ ާރްއެޖ ައުއެދޭވ ެއދަިވަޑއިަގްނނަ 

ުދުރެވްނެނިވއިުރ ަރްސެގާފުންނ  52ޫމުސުމެގ ުކރޮީކުޅަގއި ިމަކޭލެގާފުނ ާރްއެޖަޔްށ ުދުރަވްނަނަވއިޫފެއެވ.

 53[ެލަޔްށ ާބަލްއަވއިޫފެއެވ..ޮއްނެނީވ ާއާލްސަކްނުފާޅެއެވ. ެދްނ ެއަކޭލެގާފަންށ ާމްތޮކްށ ހިްއަތަވއި މާ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިެވސް ރަސްަކމަކީ  އިުހގައި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ަގއުމުތަެކޭކ އެއްފަދައިން
އަތްގަދަކުރުުމގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވާރުަތވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އެއްެޗްއގެ ގޮުތގައި އޮީތ ވެފަެއވެ. ނަމަވެސް 

ސައްޔިދުކަޭލގެފާނަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްސކަން ލިިބވަަޑިއގެންފަިއވަނީ މިާއއި މުޅީްނ ޚިލާފަށެވެ. އެހެނީ 
މަކުްނވެސް ނޫނެވެ. ަކން ލިބިވަޑަިއގަތީ އަތްގަދަކުެރއްވުހިރާއްޖޭގެ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އަދި ވެރިއެކަޭލގެފާނަކީ ދިވެ

ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަޭލެގފާނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރްސކަން ޙަވާލުކުެރއްެވވީ އެބަިއމީހުންގެ އާދަކާދަާއއި، 

 ރިތި މާތް ނަބިްއޔާ މުޙައްަމދު ޒަމާނުއްސުރެ ކަން ހިނގަމުްނ ައއިގޮާތއި މުޅީން ތަފާތުކޮްށ، ކީ

ކޮށްފަިއވަނީ މިާވހަކަ ބަޔާން ދިވެހިތާރީޚު ފޮތުގައި ގެ ޙަދީޘްފުޅަކަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންގަތުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

 މިފަދައިންނެވެ.

                                                           
ޞަފްޙާ.ވަނަ  67]ދިވެހި ތާރީޚް[ މިފޮތުގެ . 51
ޖުމާދަލް  ވަނަ އަހަރުގ1103ެ ހިޖްރީގޮތުން ދެއްވަވާ ދެވަނަފަހަރަށް މާލެވަޑައިގަތީއިޖާބަ ކަލޭގެފާނު ސައްޔިދު  ށްދަޢްވަތަ  ރަދުންގެ މި .52

 އެވެ.1692ފެބްރުއަރީ  15 މީލާދީގޮތުން  ވީ ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ.27މަހުގެ  އައްވަލި
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

)އޭުރގެ( ުދުރވާިތ ތްިނުދަވަހްށަފުހ )އެބަހީ: ަސްއޔިދުކަލޭގެފާނު ދިވެހިާރއްޖެައށް( ެއަކޭލެގާފުނ 
ާހާހއި  0012 ހްިޖީރޮގުތން ައަވާހަރެވްއެޖެއެވ.. ެއއީ  )ައއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން( ަރްސެގާފނު 

މަިރުދްނ ަރްސަކްނުކެރްއވީ  ަމުހ ތިރްީސަވަނ ުދަވުހެއެވ.. ެއްއަސޭތަކ ތްިނަވަނ ައަހުރ 

ަރްސެގާފުންނެގ ަކއިީރަގއި  ައަހަރަކްށުވެރ ުކަޑ ުދަވްސޮކެޅްއ ަމުދ ައަހެރްއަގެއެވ.. ެދްނ ުކޑަ 

 ާއއި މި ( )ަގއި ެވުޑޫވެއެވ. ަފްސާދުނަލްއަވއިޫފެއެވ.. ެދްނ ެއަކޭލެގާފުންނ ެގަނިއްސ 

 ްށަޓަކެއެވ.. މަިރްސެގާފުންނެގ ަންނުފޅީާއއި ެދ  މި  ()

ާހާހއި ެއްއަސޭތަކ ިތްނަވަނ  0012 ހްިޖީރޮގުތން ހެިފުވީނ  މިެއެވ. މަިރްސެގާފަންށ 

 54[ުފަރަތަމ ުދަވުހެއެވ.ަމުހ ައަހުރ 

 އަކީ: ކުރެވުނު ދެ އިސްވެ 

 

)ަޝުރޢީ  އްިސުކާރެށެވ. ައދި  ން ތަިޔަބއިމުީހްނ ުޤަރއިޝީ މާނައަކީ: ] 

 ތަިޔަބއިމުީހން  ަމްއަޗށް  ެއަބހީ: ެވރަިކްނަފަދ ަކނަކުމަގއި( ެއަބއިމުީހްނގެ ، ަކްނަކުމަގއި

)ެއަބއިމީުހްނެގ ުއނެގޭނެށެވ. ައދި  ެއަބއިމުީހްނެގުފުށން އްިސެވުނަގްނާނެށެވ. ތަިޔަބއިމުީހްނ 

ުއނަގްނަނއި ތަިޔަބއިމުީހްނ  ުރެވރެިވ( ެއަބއިމީުހްނަނށް ަބްސަގަދޮކްށ ަފޚު ޢްިލީމޮގުތްނ  ަމްއަޗށް 

[ މިއެވެ.ުނޭދެށެވ.

 

މާނައަކީ:  

 ްނެގެތެރިއްނެނެވ.ައްނާޞރު  ުކުރްނަވީނުޙުކމް  ަވްނަހއިްނެނެވ.ުޤަރއިޝް  ަކްނަވނީ ެވރި ަޚީލފާ ]

 ެގެތެރައެށެވ. ައދި ުމން ުމްސިލ ުކުރްނަވީނ ހްިޖރަ  ެގެތެރއްިނެނެވ. ައދި ަވުތިދުންނަވނީ ަޙަބޝީން ަދޢު 

[ މިއެވެ.ަވނީ ެއައްށަފުހަގެއެވ.ުމާހޖުިރން 

ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ 1103 ހިޖްރީގޮތުންހިއްޕެވުނީ  ބައިޢަތު ރަސްކަމުގެ ސައްޔިދުކަޭލގެފާނަށް
ވަނަ ދުވަހަށްވީ ހޮނިހިރު 7ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1693 މީލާދީގޮތުންޖުމާދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގަެއވެ. 

 ދުވަހެވެ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ަފތުރަން  ޢިލްމު ވާަގދަރުކުރައް ނަށްޢިލްމުވެރީން އިމި ރަސްގެފާނަކީ ޢިލްމާ
 ކަ ަބޔާންކޮށްފަިއވަނީ މިފަދައިންނެވެ. ކުެރްއވި ރަސްަކލެކެވެ. ދިވެހި ތާރީޚް ފޮތުަގިއ އެވާހަޕުޅުމަސައްކަތް

ުކާފުންނ ަރްސަކުމެގ ަކްނަތާކއިެގްނ ] ުކާފުނވޭިޔ ެދްނ ެއަމނި ެވަވަޑިއެގްނފޭިޔ.. ެއަމނި

ެގ ެވރި.. ުބްއިދެވރި.. ަރްސަކެލްއަކުމަގއި.. .. ެވރި.. ެވރި.. ެކްތެތިރ.. ދަީލތި.. 

ުކަޅުއަމްށ ަތްއ ުމުގުރްއަވއި ަނާމުދ ެވެގްނާވ ާއއި ަތްއ ަފުއުޅުކަރްއަވއި 

ވާިދުޅެވެތެވ.  ަނާމާދިއ ެދެމުދަގއި  ަނާމާދިއ  ުކަރްއަވޭތ.. ޮކްނެމ ެރައުކ 

 ިއަތުކުރާފނާ  ޮފަނދޫ   ަނާމަދްށަފުހަގއި ެދްއަވޫދ ަފޑާިޔުރަތުކުރާފާނިއ
 ުއަގްނަނއިެދްއަވެތެވ. ަވްއަތުރ ަވްއަތުރެގ  ެއަމިނުކާފުންނެގ ަދރަިވުރްނަނށް  އި ެއެހނިެހްނެވސް އާ 

ަނާމާދިއ   ަނާމާދިއ  ަމްސ ުހްސާވެދްނ ޮކްނެމ ެރައކު  ަމަހްށ ަހުދެބީލްއުސެރން 

ުކަރްއަވއި   ކަިޔއިދުިނަމށް   ެދެމުދަގއި ުހުކުރިމްސކުިތަގިއ މްީސަތުކްނަނށް 

ައްށ ާނިއ ން ަނާމަދްށަފުހ ޭދާވީނ ޭއާނައްށ ަމަހުކ ަސޭތަކ ާލިރ ެދްއޫވެއެވ. ޮކްނެމ ުހުކުރުދަވަހުކ 

 ުކަރްއަވއި   ުނުކްނަނަވއި ަރުށެގ ަމުގަމުގަގއި ހްިނަގަވއި  ަވއިެގން ގޮ  ައާރ ޭބަކުލން 
ުކަރްއަވއި ެއމީަހުކ ްއ ެފިންއަޖމަީހުކ ިކަބިއްނ ެއަކްނ އެ  ުކަރްއަވިއ  ަތއް  

ުކަޅުއަމްށ ަރްސެގާފުނ ެގ ަކނީޑްނ ަނާމެދްއ ައަޅއިފިމަީހުކ  ްނ ުކަރްއަވެތެވ. 

ަނާމެދްއ  ުކަރްއަވެތެވ. ތްިނ ުހުކުރުދަވުހ މަިފިއްނ ހިނާގއިަރްށ ަރުށެތޭރަގއި ައރިަހްށ ެގަނުއަމްށ 

 57[ައާޅަފިއުހރި މަީހުކ ެދެކުނަލްއަވެތެވ..

މިބަޔާްނވެވުނު ޒަމާނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެފަިއވާ އެންމެ  ދިވެހި ތާރީޚުން ހެކި ލިބޭގޮތުގައި
ެގގޮުތގަިއ ނައެޒަމާނަކީ މިސްކިތްަތކަށް އެމިސްކިތްތަުކގެ ޙައްޤު އެންމެ އެކަށޭ ދީންވެރި އަދި ހަމަޖެހޭ ދުވަސްވަރެވެ.

ހު ކުލާސްތަާކިއ، ކުލާސްަތކާިއ، ފިޤުކާިއ، ޙަދީޘް އެބަހީ މިސްކިތްތަުކގައި ޤުްރއާން ކުލާސްތަ ދެމުންދިޔަ ޒަމާނެވެ.
ގެ هللا އަދި އެހެންވެސް ފައިދާހުރި ޢިލްމުތައް ފެތުރުމުގެ މައިަގނޑު ޖަގަހަ އަކީ ކީިރތިވަންތަ މާތް 

ދަރިންތަކެްއ  ދިަޔއީ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރިއެހެންކަމުން ެއޒަމާން ވެގެން ގެކޮޅުަތއްކަުމގަިއވާ މިސްކިތްަތކެވެ.
ނޑުގަ  އި ުއޅެމުންދިޔަ ޒަމާނަކަށެވެ. އެބައިމީުހންގެ މެދުގައި ކަންކުރަންވީ ަމގުދައްކަން އޮތް ޤާނޫނަކީ ދިވެހި ފަސްގަ

ނަތީޖާއެްއގެ  އެހެންކަމުން ނަމާދުއެޅުމަކީ އަދަބު ދިނުން ޙައްޤު ކަމަކަށްވެގެްނ ދިޔައެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެވެ.
 ްސކަމުގެ ުޙކުމްތަކަށް ބޯލަނބާ ބަޔަކަށްެވގެން ދިަޔެއވެ.ގޮތުން ދިވެހިންނަކީ ދީނީ ަކންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ރަ

 ހިޖްރީގޮތުން ދުވަސް ހޭދަކުރެްއުވމަށްފަހުގައި  25މަހާިއ  4މިގޮތުަގއި ރަްސަކންކުރެއްވުުމގައި ނަމަވެސް 
އިދެމެދު ނަމާދާ ޢަޞްރު ވީ ބުރާސްފަިތ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދާއ25ިމަހުގެ  ަޝއްާވލު ވަނަ އަހަރުގ1103ެ

 ެއވެ.އެރަދުން އަވަހާަރވި

                                                           
 .. ]ދިވެހި ތާރީޚް[ ފޮތ57ް
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ ޒަމާން އަޙްމަދު ކާމިލުދީދީ  މ.(1954) 1373 ހިޖްރީގޮތުން 

 ގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް އަޙްމަދު ކާމިލުދީދީ 

 

 1309ޛުލްޙިއްޖާ  26އަލް އުސްާތޛް އަޙްމަދު ކާިމލުދީދީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ެދކެވަަޑިއގަތީ 
ވީ ލީމު ޙާޞިލުކުރެއްވެ އެމަނިކުފާނު ފުރަތަމަ ަތޢު މ.( ީވ ހުކުރު ދުވަހު ފުރަމާލޭގަެއވެ.1892ޖުލައި  22)

 ލީމު ޙާޞިލުކުރެއްެވވީ އިްނޑިާއއަށް ަވޑަިއގެން އެަޤއުމުގެ ލަަކނޫ އިންނެވެ.މާލެއިންނެވެ. އަދި މަތީ ތަޢު

މ. ގައެވެ. އެމަނިކުފާނު  1942ފެބްރުއަރީ  2ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފަިއވަނީ 
ވަޒީރުލް މަޢާރިފް  )އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު( ަކމާއި ފުރުއްވާފަިއވާ މަޤާމްތަކުގެެތރޭގައި ވަޒީުރއްދާޚިލިއްޔާ

މަޙްކަމަތުްއ  މަޖްލިސްގެ ަރއީސްކަމާއި ރައްޔިތުންގެ އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު( ކަމާއި ބަންޑާރަނައިބު ކަމާއި )
 ނިޑާޔރު( ކަން ހިމެނެއެވެ.ޢިއްޔާ )ުއއްތަމަ ފަޝަރު

ވާފައިާވ މަތިވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުަރއް  އަލް އުސްާތޛް އަޙްމަދު ކާިމލުދީދީ އަކީ ދިވެހިބަހަށް
ބޭފުޅެކެވެ. ިދވެހިބަހުން އެްނމެފުރަތަމަ ނާވިލެއް )ދިުގާވހަކައެއް( ިލޔުްއވީ އެމަނިކުާފނެވެ. އަދި ާރއްޖޭގައި 

( ައކީ އެމަނިކުފާނެވެ. މީގެ ކީރަލާ ]އަލް އިޞްލާޙު[ެގ މުޙައްރިރަކީ )ެއޑިޓަމަޖައްޗާޕްކުރެިވގެން ފުރަތަމަ ނުކުްތ 

ަސުރާކުރެގ ، އިތުރަށް ބަސްކޮމިީޓގެ ރައީެސއްގެ ަޙއިޘިްއޔަތުން ކުެރއްިވ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަާކއި، ައއްރަފީޤާއި

ިދެވިހަބަހްށ ުކެރްއިވ ަމިތެވިރ ަޚަބާރިއ، ީދީނޫރަޙްށ ިލުޔްއިވ ައުގުހިރ ަމުޒޫމުނަތަކީކ ެއަމިނުކފުާނ 

 .ިޚުދަމެތެކވެ 

 1380ޝަްއވާލް  14އަލްއުސްާތޛް އަޙްމަދު ކާމިލުދީދީ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެްއވީ 

ީވ ހުކުރު ވިލޭޭރގަެއވެ. ެއމަނިކުފާނު ފަސްދާނުލެވުނީ މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު  1961މާރޗް  31)
 ޤަބުރުސްތާނުގަެއވެ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ ދައުރު އަޙްމަދު ކާމިލު 

 

 ިއގެ އަހަުރތަކަކީ 1300ހިޖްރީ ސަނަތުން  ބޭބޭުފޅުން ވިދާުޅވާގޮުތަގއިތާރީޚު ދިރާސާކުރަްއވާ 
ދުަވސްވަެރވެ.  އެއް އި އަޚްލާޤަށް އެްނމެ ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްަފއިވާއުނުފޭރާމަށާއިސްލާމްދީނަށާއި ދިވެހިންގެ 
ބަަޔކު ހީވެްސ ނުކުރާ، އަދި އެފަދަ ުދވަހެްއ  އޭެގުކރީގެންނާ ބައްދަލުވެދާނޭކަމަށް އެފަދަ ދުވަސްތަެކއް ިދވެހި

ނޑުމެން )މިއަދުގެ ޒުވާނުންނަށް( ޤަބޫރުކުރަން  ދަތި ދުވަސްތަކެކެވެ. ެވސްއަޅުަގނޑުމެންނާ ކުރިމަތިލީަކން އަޅުގަ
ނޑުަތކަށާއި، ވާރުތަކުރަމުން ދިޔަބޯލަނބަ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން އިސްލާމީ ޘަޤާފަތުތަކަށް  ލުންދިޔަ ދީނީ މިންގަ

 އެންމެ އަވަސް ޮލޅުންތަކެއް ައރާފައިވަނީ މިދުވަްސވަރުެއވެ.

ވެސް ދިވެހިންގެ ިހތުގަިއ  އިގެ އަހަރުތަުކގެ ކުރީޮކޅުގައި 1300 ނަމަވެސް ހިޖްރީގޮތުން

އަމީންދީދީގެ ވެރިކަމުެގ ކުރީޮކޅުަގއި  ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އަޅާލުމެްއ ދެވިފަިއވިެއވެ.އެބައިމީހުންގެ އަންހެނުންނަށް 
ކާނިވަލް  ބޭއްވުނު ހިނގާފައިވާ ަބެއއް ޙާދިޘާތަުކން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހާމަާވނެއެވެ. ެއގޮތުން އެުދވަްސަވރު

ނޑަެއޅި އަންހެނުންނަށްވެސް ަވނީ ވަކި ހަފްތާއެއް  ތަކުަގއި ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ހަފްތާއެއް ކަ
އުފަންވުމާިއގުޅޭ ރަސްމިްއޔާތުތަްއ  ރިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަަމ ޖުމްހޫ ކުެރވިފަެއވެ. މިވާހަކަ ޙާއްޞަ

އަމީން ލިޔުއްވާފަިއވާ ]ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރުގެމައްޗަށް އަވަސް ަކޅިެއއް[ މުޙައްމަދު ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 
 އަމީން ލިޔެަފއިެވެއވެ. އެނގެެއވެ.ން ވަރަށް ސާފުކޮށް މިފޮތު

ައުޅަގނުޑހިުތްނ، ެއުދަވްސަވުރެތޭރަގއި، ާމޭލަގއި ުއުޅުނ ޮކްނެމ މެީހްއެމ ެއްއަބްސާވެނެއެވ. ]

 ަދުރާބާރއި ވިިދެގްނ ައއި ުޕޮރްގާރްމެގ ެއްނެމ 'ެފހި' ެއްއަކެމްއ ަކުމަގއި ހެިމިނެގްނ ދަިޔއީ 

ާކިނަވްލ ެއެވ. ުކރްީނެވްސ ަކނަޑެއޅަިފއި ޮއްތަފަދިއްނ، ާސަދޭރ ަވްނެދްނ ާކިނަވްލ ެދމިޮއެތެވ. ިމެދްނެނުވީނ 

ެދެރއި ަވްނެދެނެވ. މެިދޭރެގެތެރިއްނ ުފަރަތަމ  ުމޅިައުކްނ ެތެދްއ ޫނެނެވ. ާސަދޭރ ަވްނެދްނާނިއ، ައިދ 

ަކެމތި  ެވަފއިޮއތީ ާކިނަވްލަގއި،  ްށ ޮއްތެރެއެވ. ައެންއ ެރއި ްނނަ ެރައކީ، ުތްއުތ ުކިދްނަނާށއި، ނި

 ެއހެީތރިވި މުީހްނެގ ަމްއަޗެށެވ.

ާއަދއިެގ ޮގުތަގއި ާކިނަވްލ ުހުޅވަިފއި ޮއްތ ާސަދޭރެގެތެރިއްނ، ަހްތެރައކީ، ައްނެހުންނެގ 

 ޭރެރެއެވ. ައެންއ ަހްތ ެރައީކ ިފރިެހުންނެގ ަހްތެރެއެވ.

 ެވ ަވަޑއިަގތީ، ަވްލ ުހުޅްއުވުމެގ ިފރިެހުންނެގ ޭރެރއި، ާކނި 

ާފުމަލޭދރި ކެިލެގާފާނިއ، ދީީދ ައެށެވ.  ައާށއި، 

 ދީީދައެށެވ. ައާށއި،  
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ެވަވަޑިއަގތީ،  ާކިނަވްލ ުހުޅްއުވުމެގ ުއަހުއެވރަިކން ، ައްނެހުންނެގ ޭރެރއި 

 58[ދީީދ ައެށެވ..... ދީީދ ައާށއި،  ައެށެވ.  ައާށއި، 

ނުރައްކާެތރިކަމެއް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމައެފަދައިން ދެވަނަ ބޮުޑ ހަނގުރާމައިގެ ުދވަްސވަރުަގިއ 

ހިންގުނު ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޢާންމުން ނަމަ އަޅަްނވީ ފިަޔވަޅުތައް އަންަގއިީދ ކުރިމަތިވެރިެވއްޖެ
ނޑައެޅުުނއިރު ެގއްލުން ލިޭބ މީހުންނަށް ފަ އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ޕްރޮގްރާމްތަކުަގއި، ރުވާކުރާނޭ މީހުން ކަ
ނަޑއެޅު ފަރުވާކުރަންއަންހެނުންނަށް  ]ވިހިވަނަ ޤަރުނު ތެޭރގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުަގިއ  ނެވެ.އަންހެނުންނީ ކަ

 ވެ.މިވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ މިފަދައިންނެ

ާމެލައްށ ަހަމަލެއްއ ދީފަިނަމ ަބިލާވ މީުހްނަންށ ެއހެީވޭދޭނ ަބަޔުކ ަހަމަޖްއަސިއ ]

ިފރިެހުންނަންށ ެއީހެވޭދ ީމުހްނެގ ެވރިައަކްށ ައްލާފިޟްލ އްިބާރހްީމ ަޢލީ ދީީދ ަހަމަޖްއަސިއ ޭއާނާއ 

ްއަމުދ ަމނާިކއި ަކނިޑޭގ ެއހުީވަމްށ ަސުރާދުރްނެގ ޮގުތަގއި ަނުޚާދ ަޙަސްނ ަކޭލާފާނއި ަމއާިޒްނޮދުށޭގ ުމޙަ 

ޮދްނަމިނާކއި ޫމނާިމޭގ ސީީދ ަހަމެޖްއުސެނެވ. ައްނެހުންނަންށ ެއހެީވޭދ ަބިއެގ ެވރިައަކްށ ަހަމެޖްއުސީނ 

ައްނަނބާީލ ާއިމަނުތ ުޙަސިއެނެވ. ޭއާނާޔ ެއހެީތރެިވ ަވަޑއިެގްނ ެދްއަވްނ ތިްއެބވި ޭބުފުޅްނެގ ެތޭރަގއި 

ާއއި ައްނަނބާީލ ާޢއަިޝުތ ުޒަބއިާރއި ައްލާފިޟާލ ާފިޠަމުތ ަސީޢާދިއ  ައްނަނބާީލ ާފިޠަމުތ އްިބާރހްީމ ދީީދ

 59[ައްލާފިޟާލ ާފއާިޒ ހެިމނިަވަޑިއަގެތެވ.

ނޑުހަިއ  (ދެވަނަ ބޮޑު ހަނުގރާމައިގެ ދުވަްސވަަރކީހަމަޔަޤީނުންވެސް އެދުވަްސަވރަކީ ) ބަ

ކާނެ އެްއޗެއް ނެތިގެްނ  ދުވަސްވަެރެކވެ. މެދުވެރިވިއިންތިހާއަށް  ދިވެހިންނަށް ހޫނުކަމާއި އަންނައުނުގެ ދަތިަކން
ގަްސގަހުގެ ފަތާއި މޫވެސް ދިވެހިން ކައިުއޅުނެވެ. އަދި ާލނެ އެއްެޗއް ނެތިގެން ގޯނި އަނދެގެންެވސް އެއްަބޔަުކ 

ފަތް އަބުރާއި ޢިއްދިވެިހ އަންހެނުންތަކެއް އެކަނބަުލންގެ ނަމަވެސް ިމފަދަ ދަތިޙާލުގައިވެސް  އުޅެފަިއވެެއވެ.
އެކަނބަލުންެގ . ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކާ ކުރި ަމސައްކަތަީކ ކޮންމެ ދިެވއްސަުކވެސް ެއކަމާ އުފާކުރުން ހައްުޤކަމެކެވެ

ްއކޮޅު އޮފެންދެން ުދވާލަށް އިުރ އެީރއްުސރެ އަނެ ދާން ބޭނުން ުނވާތީ،އޮރިޔާން ިނވާނުކޮށް ފިރިހެނުންގެތެރެއަށް 
 ބަޔާންކޮށްފައިެވެއވެ. ިމވާހަކަ  ހިވަނަ ޤަރުނުގެތެޭރަގއި ދިވެހިރާއްޖެ[ މިފޮތުގައިތިބެފައިެވެއވެ. ]ވި މޫދުގަިއވެސް 

ެދަވަނ ޮބުޑ ަހނުގާރަމިއެގ ަދތަިކްނ ާރްއެޖައްށ ިއްޙާސްސުކަރްނ ެޖުހނީ ިއްނތާިހ ]

ަދަރަޖައެށެވ. ެއްނެމޮބުޑ ަދތަިކަމކީ ާކުޑެގ ަދިތަކެމެވ. ުއުނޮއރާިޔްނ ނިާވުކެރޭވެނ ޮގެތްއ ެނުތުމެގ 

 60[ަދތަިކެމެވ.

                                                           
 .ޞަފްޙާ ވަނަ  71އަދި  70މިފޮތުގެ [ ދަރުބާރުގެމައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ]. 58
 .ޞަފްޙާ ވަނަ 35މިފޮތުގެ [ ވިހިވަނަ ޤަރުނު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ]. 59
 .ޞަފްޙާ ވަނަ 38މިފޮތުގެ [ ވިހިވަނަ ޤަރުނު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ]. 60
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ާކޯބ ަތެކތީެގ ަދިތަކްނ ާރްއެޖައްށ ެވިރަވުމްނ ދަިޔިއުރ ާއްއުމޮކްށ ޭބުންނ ުކަރްނެޖޭހ ]

ެއެހނިެހްނ ެއްއެޗހީެގ ަދިތަކްނެވްސ ިދަޔއީ ޮބުޑަވުމްނެނެވ. ކިަތްނެމ ަސަބުބަތަކާކ ުހެރެއެވ. ާރްއެޖައްށ 

ުހްއުޓެމެވ. ައދި ުހރިެއްއެޗްއެވްސ ވިްއާކެލްއ ައުގޮބުޑަކުމްނެނެވ. ަހަމެއެހްނެމ ައުތަގއި ެއަފަދ ަތެކތި ައުއްނ 

ޮއްނަނ ަފއާިސ ޮފްއަޗްށ ާކުޑޮކުޅ ެގްނަފިއ ެއެހްނ ެއްއެޗްއ ަގްނާނެނ ަފިއާސ ާބީކ ުނުކެރޭވ ަކެމެވ. 

ަތްއ ވިީދ ޮފިތަމތީ ަނީތާޖައަކްށވީ ައްނަނުއުނ ަގެނޭވެނަފަދ ެނިތެގްނޮގްސ ާލްނެގްނުގޭޅ ައްނަނުއނު 

ޮފިތައަޅއިެގްނ ެއަވުރްނެވްސ ޮއބޯިނެވެގްނ ޮގްސ ޮއރިާޔްނުވެމެވ. ައްނާނެނ ުމްނެޑްއ، ައްނާނެނ ޮފިތަގނެޑްއ 

ުނިލބިެގްނ ޯގިނަގނުޑ ައނެދަލއިެގްނ ުއުޅުނ މުީހްނެވްސ ުއުޅެނެވ. ަބެއްއ ައްނެހުންނ ާލެނ ލާިބެހްއ ެނިތ 

ޮއްއެސްނެދްނ ޫމުދަގއި ުއެޅަފިއ ަގއިަގއި ޯގިނަގނެޑްއ ޮއާޅަލިއެގްނ ޮއރާިޔްނވާީމ ޫމަދްށ ެއޭރޮގަތްށ އިރު 

 61[އިުރޮއްއުސނާީމ ޫމުދްނ ައާރ ުއުޅެނެވ.

މިއަހަރުތަުކގެތެރޭަގއި އަންހެނުންގެ އުނުފޭރާމަށާއި ެއކަނބަލުންގެ އަޚްލާޤަްށ އަިއ ނަމަވެސް 

އިްސކަންދަރު ރަސްގެފާުނގެ ެއގޮތުން ބަލާއިުރ ނިކަމެތިކަމެެކެވ.  ބަދަލުތަކަކީ ިވސްނާލަންވެްސ ނުކެރޭފަދަ
ރަްއޔިުތން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ވަޑަިއގެން، އްދީން ދިވެހިރާއްޖެަގއި އައްަސޔިދު މުޙައްމަދު ޝަމްސުދުވަސްވަރު 
އެންގެވި މަތިވެރި އެންެގވުުމގައި  ނަށްދިެވހި އަންހެނުންއޭރުގެ ިދވެހި ަސރުކާރުން ބުރުގާެއޅުމަށް  ސަބަބުން

ނޑުވާެލވުނީ ޅުފައިން ޖަހާ ކޮ ެއީއ ދިވެހިންގެ ޙަޔާތުަގއި  .މިއަހަރުތަކުގެތެޭރގަެއވެއެޝިޢާރުެގ ޙުރުމަތް ކަ
. ]ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރުގެ މައްޗަށް އެއްދުވަްސވަެރވެދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވީ އެންމެ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތަކުގެތެެރިއން 

 ެއވެ.އަވަސް ކަިޅއެއް[ މިފޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވެ

ުދަވަހީކ ަހަމަކަށަވުރްނެވްސ ާމޭލެގ  52ަމުހެގ  ަހުރގެ ަވަނ އަ 1631]

ުދަވަހަކްށ ާވޭނަކްނ ަކަށަވެރެވ. ަޒާމުންއުސެރ ައުޅަގނުޑެމްނެގ  ަގއި ަވަރްށ  ައްނެހުންނެގ 

ޮގުތްނ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ޯލިބެވވިަފއާިވ، ޯބަވުޅ ެއޅި  ައްނެހުންނ ައަޅުމްނ ައްނަނ، ެއެހުދްނެދެކ 

ެގ ަފާރުތްނ ެދުވުނ ުދަވެހެވ.  ލާިބާހއި، ޭފްއާޔއި، ުރާމުލެގ ަބަދުލަގއި، ެއެހްނ ެހުދެމްއ ެއުޅުމެގ ުހްއަދ، 

ނާިޔުކަރުމްނާދޮގުތްނ ެއެހްނ ެހުދެމްއ ެއުޅުމެގ  ަހުގާރަމއިެގ ަދތަިތއް )ދެަވނަ ބޮޑު( ަސަބަބީކ، ސިްއަރީކ، 

ުދަވުހ ުހްއަދ  ުހްއަދ ިދުންނ ާލޒުިމެވްއެޖަކެމެވ. ައްނެހުންނެގ ލާިބްސ ލޭިބަކްށ ެނެތެވ. މެިދްނެނިވ 

ްނ' ެހދު  ެދވިެގްނ، ެއުހްއަދއިެގ ަނީތާޖެއްއެގ ޮގުތްނ ުއެފުދުނ ެހުދްނަތަކކީ މާިހުރ ިމެގްނުގެޅޭވ '

ަތެކެވ....... ައުޅަގނަޑްށ ުކރްީނ ަބާޔްނ ުނުކެރުވުނަކުމަގއިވިަޔްސ، ެހުދަމްށ ައއި ުފަރަތަމ ަބަދެލްއ ައއީ 

                                                           
 .ޞަފްޙާ ވަނަ 38މިފޮތުގެ [ ވިހިވަނަ ޤަރުނު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ]. 61
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ޯބަވުޅެގ ަބަދުލަގއި، ޮފިތ ޯބަވެޅްއ ، ަމްސެވްސ ުކީރްނެނެވ. ެއުދަވހު  ުދަވުހެގ ައެށްއކަ  ިމެދްނެނވި 

 62[ެވ.ެގ ަފާރުތްނ ެދުވނެ   ޭބުންނުކުރުމެގ ުހްއދަ 

ހެދުން  ވިނަމްބަރު ހެދުންތަކަކީ ދިވެހި އަންހެނުންެގ މެދުގައި މާ މަޝްހޫރުމިދެންނެވުނު 
 ވެ. އަެނއް ދެހެދުމުގައި ހުންނަނީ ަވއްތަރެްއގެ ހެދުމެކެވެ. އެއް ހެދުމުަގއި ބޯވަޅެއް ނުހުރެއެ ތަކެކެެވ. އެއީ ތިން

ށް ވަްއޓާލާ ގެ މަތިްނ ކަދުރާމައްޗަކިރިޔާ މޭމަތި ފޮރުޭވވަރުެގ ބޯވަޅެެކވެ. އަދި ތިންވަަނ ހެދުމުގައި ބޮލު
ނޑޭީތ  ފޮތިކޮޅެްއވެސް ޮއވެެއވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮުތަގއި މިހެދުމަކީ ބުރުގާގެ އާދަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މުޅިން ނުކެ

ހަދާފަިއވާ ެހދުމެކެވެ. ]އަމީންދީދީެގ ބަެއްއ ރިފޯމް[ މި ސުރުޚީގެ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބުުރގާއަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން
ދަށުން ]އިއްޔެ[ އަށް ަޙކީމް ލިޔުްއވާފަިއވާ ލިޔުމެްއަގއި ވަރަށް ރީްއޗަށް ނަމްބަރު ހެދުން ސިފަކޮށްދީފައިެވއެވެ. 

 އެލިޔުމަކީ:

ތި ައްނެހްނ ރޯިފުމެގ ުސުރީޚެގ ަދުށަގއި 'ުކަލަގަދ ރޯިފެމްއ' ިމެހްނ ެއޅީ ަވަރްށ ރީ]

ެހުދެމްއ ުހްއަދުކެރްއވި ާވަހަކ ލަިޔްނެވެގްނެނެވ. ައީމްނ ދީީދ، ައްނެހުންނަންށ ުހްއަދުކެރްއވީ ތްިނ ާބަވެތްއެގ 

ެހުދެމެކެވ. ެއްއ ަންމަބުރ ެހުދަމީކ ުދަވުހްއުސެރ ައްނެހުންނ ައަޅުމްނ ައއި ެހުދުމްނ ަކަސުބ ޯބަވުޅ 

ެއެހުދްނ ެއުޅެމެވ. ޮކްނެމ ުކަލެއްއެގ ޮފިތެވްސ ެއްނެމ ަރނަގެޅެވ.  ަންއާޓާލަފިއ ެއްއެވްސ ޯބަވެޅްއ ެނިތ ަހމަ 

ެދަންމަބުރ ެހުދަމީކ ލާިބުހެގ ުކަލއިެގ ޮފިތްނ ުނަވަތ ެއެހްނ ުކަލެއްއެގ ޮފިތްނ ޮފިތ ޯބަވެޅްއ ެއުޅެމެވ. ތްިނ 

ަރްށ ރީތި ުތިނ ުތިނ ަންމަބުރ ެހުދަމީކ ިދުގ ލާިބެހްއ ާލަފއި ަވަރްށ ރީތި ޮފިތ ޯބަވެޅްއ ައާޅަފިއ ޮބުލަގއި ވަ 

ުދާރަމިތްނ ނ ޮބުލޮފިތޮކެޅްއ ެއުޅެމެވ. ިމޮފތިޮކުޅ ޮބުލަގއި ެއޅިަފިއ ޮއްނާނީނ ޮބުލެގ ެމުދްނ ެފށިެގްނ ކަ 

 63[ތިިރައެށެވ.

 ގޮތެއްަގއި ޢާންމު އިގެ އަހަރުތަކުގެތެރޭަގއި 1300ހިޖްރީގޮތުން އިސްވެ ބަޔާްނވެވުނު ފަދައިްނ 

ޔައީ ފެޔަށް ޖެހިފައެވެ. ގިނަ އަންހެނުން ދެކެމުންދި ވަރަށްބޮަޑށްއަންހެނުންވަނީ ބުރުާގ އެޅުމުގެ އާަދއާއި  ދިވެހި
ވިދާނެކަމަށެވެ. އަދި ާކބަފައިން އެބައިމީހުންނާ ައދާކުރެރޯލު ބޮލުފޮތިކޮޅަކަށްވެސް  ދީނީގޮތުން ބުރުގާ އަާދކުރި

ރީތިވިއެވެ.  ަކނބަލުންނަށްބައެއް ރާމަށްވުރެ ަފރަންޖީންގެ ފޭރާން ހަމައަށް ގެނެސްދިން އިސްލާްމދީނުގެ ރިވެތި ފޭ
 ސިފަކޮށްދީފައިވަނީ މިފަދައިްނނެވެ.އެފޭރާްނ އަމީންދީދީގެ ގަލަމުން 

ައްނެހުންނ ައާޅުއުޅުނ ެހުދަމްށެވްސ ޭވުތެވދަިޔ ަޤުރުނެގެތޭރަގއި ަވަރްށ ޮބެޑތި ަބަދުލަތެކްއ ]

ެފުށުނިއުރ ައްނެހްނުކިދްނ ލާިބްސަލްއާވ ުޢުމަރްށ ައްނާންނެދްނ ތެިބީނ ަވީނ ައއްިސަފެއެވ. ަޤުރުނ 

 05ައަހުރ ުނަވަތ  09ަކނޑިިކ ައްނަދާވަފެއެވ. ލާިބްސ ަލްއާވ ުޢުމުރަކަމްށ ޭއުރ ަބާލުއުޅނީ ުއުމުރްނ 

                                                           
 .ޞަފްޙާ ވަނަ 153އަދި  152މިފޮތުގެ [ ދަރުބާރުގެމައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ]. 62
 .ޞަފްޙާ ވަނަ 18އަދި  17މިފޮތުގެ [ އިއްޔެ]. 63
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ުޅނީ ަކުރ ައަހުރުފރި ލާިބަހްށ ައއިުބާވަވުރުވެމެވ.... ަޤުރުނ ެފށިެގްނ ައއިއިުރ ދެިވހި ައްނެހުންނ ަލިއ އު 

ުކަޑޮކްށ ުހްނަނ ލާިބެހެކެވ. މިިލާބާހެއުކ ެއްއުކަލއިެގ ޮފިތަގނެޑްއ ައނެދ ުއުޅުނެއެވ.... ދެިވހި ލާިބުހަގއި 

ަވަނ ަޤުރުނެގެތޭރަގެއެވ. 21ަބގާިޔ ެޖހި ޯބަވުޅ ައަޅއިެގްނ ިދެވހި ައްނެހުންނ ެހުދްނ ާލްނެފީށެވްސ 

ަނ ޮބުޑ ަހނުގާރަމއިެގ ަސަބުބްނ ައއި ަދތަިތަކަކްށަފުހ ެއާހ މެިހުދާމެއުކ ޭފިލެވްސ ައނެދ ުއުޅެނެވ..... ެދވަ 

ައުގޮބުޑ ެހުދެމްއ ާލްނ ގަިނ ަބަޔަކްށ ަދިތާވތީ ދެިވހި ލާިބްސ ާއަދއިެގ ޮގަތަކްށ ަފާހ ލާިބާހެއުކ ަކނޑިިކ 

. މިިލާބާހެއުކ ުހްއަދުކެރްއވިެއެވ. ަބެއްއމީުހްނ މިިލާބާހެއުކ ުބުރާގ ައަޅއި ަފްށަޓުރަބާޔއި ުއާޅެވްސ ައާޅުއުޅެނވެ 

ުބުރާގ ެއުޅުމެގ ަބަދުލަގއި ުބުރާގ ާނާޅ ޮފިތ ޯބަވުޅ ައަޅއިެގްނެވްސ ެހުދްނ ަލިއުއުޅެނެވ. މިއީެވްސ ިދެވހި 

ައްނެހުންނ ަވަރްށ ަނަލޮކްށ ަލިއ ުއުޅުނ ެހުދެމެކެވ. ޮބުލެގ ިއްސަތިށަގނުޑެވްސ ުހްނަނީނ ަވިކ 

ޅި ާނަޅެއެވ. ަޤުރުނެގ ެމަދާކަހަމައްށ ައއަިތާނ ިދެވހި ްސަޓއިަލަކްށ ަހާދަފެއެވ. ަބެއްއ ަފަހަރްށ ުރާމފަ 

ައްނެހުންނަންށ ލުިބުނ ެއްނެމ ރީތި ެހުދަމަކްށވީ ިދުގެހުދެމެވ. ައދި ޭއެގަފުހްނ ޭބުރ ަޤުއުމަތުކެގ މުީހްނ 

 64[ައާޅުއޭޅ ަކަހަލ ެހުދްނަތާކ ެއްއޮގަތްށ ިދެވހި ައްނެހުންނެގ ެހުދްނަތްއެވްސ ަބަދުލެވެގްނ ދަިޔެއެވ.

އަންހެނުންަނށް ޒަމާނުއްސުރެ ިދވެހިންގެ މެދުގައި  މިދައުރުގަިއ ދެން ފާހަގަކުެރުވނު އަނެއްކަަމކީ
ނުޑވާ ެއކަނބަލުން ފިރިހެނުންނާ މައްސުނިކޮށް އެކަނބަލުންގެ ޖާޒުީބ ހަށިތަކަށް ފިރިހެނުންގެ  ދެވިފަިއވީ ޤަދަރު ކަ

ށް ރަނަކާ އެކަނބަލުންގެ އެ ައގުހުރި ހަށިތަ ހެން މަގުފަހިކުރުމެވެ. އޭގެަސބަބުންވިހަގަދަ ނަޒަރުތަށް ހުއްުޓވޭނެ 
ެއަކނބަލުންނަށް ހީވެފައިއޮތީ  ގެ ލޯތަކަށް އެކަނބަލުން ހުށަހެޅީ ހޭވެރިކަން ހުރެމެ ނުވިސްނޭތީއެވެ.ނުލާ ފިރިހެނުން

ން ނުޖެހޭނޭ މާތްފޮތުގެ އަމުރަަކށް ބޯލަނބަ ކީރިތި ރަންޖެހޭ އެްއވެސް މަސަްއކަތެްއގައި ރާނީއަކަށް ވުމަށް ކު
: ވަނަ އާޔަުތގަިއ އަމުރުފުޅުކުރަްއވާފަިއވަނ33ީނބަލުންނަށް އަްޙޒާބު ސޫރަތުގެ ތަޢާާލ އެކަهللا ކަމުގަެއވެ. އެހެނީ 

 ާކަފުރ ައްނެހުނން  އްިސާލްމީދްނ ައުއުމެގ ުކރީަގއިމާނައީ: ] ژچ  چچ  چ  ڃ  ژ

 [ހޭިލިފރިެހުންނަންށ ާޗޫލަކާމއި ީޒަންތެތިރަކްނ ުނަދްއަކާވެށެވ. )ތިމާެގ ޙަލާލު ފިރިމީހާނޫން( ުއުޅުނަފަދިއްނ،
ހ( މި ސުޚީގެދަށުން ޢަބްދުލް 1371'ދުވަްސވަުރގެ ބައެއް ަޙވާދިޘް' ) ނަމަވެސް ދިވެހި އަންހެނުން ކަންކުރިގޮތް

 ލިޔެފަިއވާ ލިުޔމެއްަގއި ބަޔާންކޮށްދީފަިއވަނީ މިފަދައިންނެވެ. ޙަކީމް، އަމީން ދީދީއާއި ބެޭހޮގތުން އިއްެޔއަށް

ހ.( ަވަނ ައަހުރެގ ުޛްލަޤޢިާދ 0270)ހްިޖރީ  70ަޙާވދްިޘ ހިނަގުމްނިދަޔ ިދުޔުމެގެތޭރަގއި ]

ާޚްއަޞވީ ަދުއަލުތެގ ަމްޙަކާމެއްއަގއި ލާިޔމުީހްނެގ ޮގުތަގއި ައްނެހްނުކިދްނ  ަވަނ ުދަވސް 02ަމުހެގ 

' ާސޅީ ެއުޅުމެގ ުހްއަދ ެދުވުނ ަވަނ ުދަވަހީކ 'ަވިކަބަޔަކށް  09ެގްނުގުޅްއާވްނ ެފްށެޓވި ުދަވުހެގ ސިަފއިަގެއެވ. 

ުދަވެހެވ.... ރީތި ުމާބާރަތްށ ުކދްިނ ޮހުވާމއި، ަބށި ޓުީމަތްއ ޭރުވާމއި، ައޮތުޅަގއި ުހރަިނަމ ުހރި ާކާނެއްއ 

ާމެލ ެގްނިދުޔުމެގ ަތްއާޔރީަގެއެވ. ާމޭލަގއި ާފުރަތްއ ިތރޮިކްށ ައްނެހުންނާނ ިފރިެހުންނ ެވުވުނ ެއްނެމ 

ްސުހިނުވުމެގ ަތްޤރުީރަތްއ ީދަހަދީނެއެވ. ަބށި ޓުީމަތްއ ޭރުވްނ، ރީތީެގ ުމާބާރްތަތަކްށ ަމިތެވރި ަދަރަޖައަކްށ މަ 

ާތރަީޚްށަޓާކ ެއނޭގްނ ޭބުންނ މްިނަވުރ ެއނގި .... ޭހުންނ ައުޅަގނުޑެގ ހަިތުކްނ ެކހިެގެންއ ުނދޭ 

ައުބުރެވރި  ަތަވުމްނ ައއިނިިމްއެޖެއެވ. ާއެދ! ެއިއްނ ޮކްނެމ ަކެމްއ ާރްއޭޖެގ ާމީލ ާޙަލާތއި ަޒާމުންއުސެރ ާވރު 

                                                           
 .ޞަފްޙާ ވަނަ 107އަދި  106މިފޮތުގެ [ ވިހިވަނަ ޤަރުނު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ]. 64
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ަމުއޫޟުޢެގ ައްޚާލާޤއި ިކަތްއެމ ަހިނ ޮރނަގުކްނެވްސ ެއަކީށެގްނ ުނާވޮގުތަގއި ހިނާގ ނިިމްއެޖެއެވ..... 

މޮިރނުގްނ ައުޅަގނުޑެގ ަގަލްނ ަވިކޮކްށާލީނ ެއއްިނ ޮކްނެމ ަކެމްއަގއި ާޢްނުމެވަފިއ ޮއްތ ނާިފުޤެގ ޫރުޙ 

ާލްމީދުނެގ ުއޫޞަލްށ ެބެހްއުޓުނ ޭބިއްޙތިާރްމ ިތަޔޭބުފުޅްނަންށ ޢްިބަރްތ ެއއްިނ ޮކްނެމ ަކެމްއަގއި ާމްތ ިއސް 

 65[ހިްއެޕުވަމްށަޓަކއި ަހނުދަމުފުޅޮކްށ ައުރަވުމްނެނެވ.

ޮކްނެމައަކްސ ިއްސާލީމ ުއޫޞަލްށ ރިާޢަޔްތުކުރެމްއ ދެިވހްިނެގ ާއަދާކަދައްށ 

 ައުޅަގނަޑަކްށ ެފްނާނަކްށ ެނެތެވ.... ުޙުރަމްތެތިރުވެމްއ ެއައުކން 

ަދުރާބުރޭގެގެތެރިއްނާނިއ ާމޭލެގ ަމުގަމަގްށ ވްިސާނުލުމްނ ިދެވހި ަދުއަލުތެގ ީދަނކީ 

ޮކަބއާިބަވޭއ ހާީވާހެވެއެވ. ާއޭދެހެވ. ނާިފާޤއި ުޚާޝަމުދްނ ުފރިެގްނާވ ޮގެތްއަގއި ެއުދަވްސ ާމީޟާއއި ެއުކެވ 

 [ހިނަގްއެޖެއެވ.

ާވަހަކ ެދްއުކަމްށުވެރ ުނެދްއުކްނ ަރނަގެޅެވ. ުއަފަލީކ ުކޅަިވަރީކ ޮކްނެމ ެއވީ ަމްސުހިނަތުކގެ 

ަބަޔަކްށެމ ޮއްތ ެއްއެޗެކެވ. ަނަމެވްސ ިއްނާސނިްއަޔާތއި، ައްޚާލުޤ، ީދާނއި އާީމްނ ަރްއަކުއެތރުިކުރްނ ުހރާިހ 

ައްލަވާދުޢކިަޔްނ ަކަމްށުވެރ ައާރުހްއެޓެވ..... އިްސާލމީ ުއޫޞުލަތާކިއ ައަދުބަތްއ ދެިވހާިރްއެޖައްށ 

ުއޭޅަކަހަލެއެވ..... ައްނެހްނ ުކިދްނެގ ައުބުރެވރަިކާމިއ ޢިްއަފްތެތިރަކްނ ަތްޢީލާމއި ުކޅަިވުރެގ ަނުމަގއި 

 ޭފެރޭވްނ ަފަށއިފިެއެވ.

ދެން އަންނަމުންދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާފަދަ   ،ދުވަހުންދުވަހަށް ދުނިޔެވީ އުޞޫލުތަކާ ެއއްގޮަތަކށް،
އި ކަރާމާތް ްއޒަތާނަށް ދެވިފަިއވީ ޢިޒަމާުނއްސުރެ ފިރިހެނުންގެ ހިތްތަުކގައި އަންހެނުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެކެެވ.

ށް ނެވެ. އިުހގަިއ މަގުން އަރައި ފިރިހެނުންނަށް ޖާގަދިން އަންހެނުންގެ ހިތްތަކުން ފިރިހެނުންނައެީކއެކަށް ެގއްލު
ފާޑުފާޑުގެ ބަދުއަޚްލާޤީ  ނާޖާއިޒު ކަންަކން އިންތިހާއަށް ގިނަވިެއވެ. ދެވުނު ހައިބަތު އެކީެއކަށް ގެއްލުެނވެ.

އެކަނބަލުންނަށް ނަމަވެސް މިހުރިހާަކމެއް  އެްއވުންތަާކއި ގޯނާތަށް ައންހެނުންނަށް ދެވެން ފެށުނެވެ.
މިލިޔަނުން ޑޮލަރު ދިންނަމަެވސް ބަދަލަކަށް ދިނުން  އެވެ.އުފަާލިއ ހިންހަމަޖެހުން ކަމުގަ ވިސްނުަވއިދެވިަފއިވީ 

އަގެއްނެތް  ފިރިހެނުންގެ ލޯތަކަށް ހުށަހެޅުނީގެ ނޫރުކަުމގަިއވާ ވަާނތަށް ހިލޭހަށިތަކާިއ، އެަހށިތަކުއެހެޔޮނުވާ، 
ސްޭނވަުރގެ . މިދަލުަގއި ޖެުހނީ ހެޔޮ ނުވިރީީތގެ މުބާރާތުެގ ގޮުތގަެއވެ ގޮތުަގއި ރަނގަޅު ނުރަނގަުޅ ކިޔުމަށް

ބުއްިދވެިރކަން މެކުހަށް ފޯރާފައިވީ ފައިވާ ުޒވާން ޖިންސުއްލަތީފުންނާއި، ޅަކުދިންނެއް ނޫނެވެ. ފުރާފުރިހަމަވެ
ދުވަސްވީ ބަެއއް އަންހެން ކަނބަލުންވެސް މިއަާވގައި ޖެހިފަިއވެެއވެ. ]ުޖމްހޫރީ ދަރުބާރުގެމައްޗަށް  ޢުމުރުން

 އަވަްސކަިޅއެއް[ މިފޮތުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ.

                                                           
 .ޞަފްޙާ ވަނަ 28މިފޮތުގެ [ އިއްޔެ]. 65
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ެގ ަބެއެވ. ޮދށީ ެގ ަބާއއި، ަހުގ ެބހިަފިއޮއތީ ެދަބައަކެށެވ. ޮދށީ  ރީތީެގ ]

ެގ ައްށ ަހުގ   ެއްއެގ މުީހްނޮކެޅެކެވ. ެއއާ  ެގ ަބިއަގއި ަބއެިވިރވީ، ަވަރްށެވްސ ަމުދ 

 66[ެއްއެގ ުކީދްނ ަބއެިވރިވިެއެވ. ަބިއަގއި ައުޅަގނުޑެމްނ ހްިތަހަމެޖޭހ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް މި ބަދަލުތައް އަންނަން މެދުވެރިވީ އަސްލު ކީްއެވގެންކަން 

 ފޮތުަގއި]ޖުމްހޫީރ ދަރުބާރުގެމަްއޗަށް ައަވސްކަޅިެއއް[ މިއިްސވެ ދެންނެވުނު  އެނގެން އެބައޮެތވެ.
ނޑުމެންނާއިމެދު ' ވިސްނައިިފ  ދަށުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކަށް މި ސުރުޚީގެ އެހެންމީހުން ހީކުރާ ހީކުރުން...'އަުޅގަ

 ކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުެވގެންދާނޭކަަމށް އުންމީދުކުރަމެވެ. އެލިޔުންަތކަކީ:ކޮންމެ މީހަކަށް އެ

 [ގެޒެޓޭ. -ލާ ] 

 (1 -1 -53)ޕެރިސް 
 

 .އަލަށް މިނިވަންކަން ލިބުނު އަންހެންކުދީން، ފުޓުބޯޅަކުޅޭމީހުންނަށް ސާބަސްދެނީއެވެ 

ޭގެތެރއްިނ ޭބަރްށ ުނުކތީ ަކުޅ އްިސަތށަިތުކްނ ޒަީންތެވެގްނާވ ައްނެހްނުކދްިނަތެކްއ 

 ލުިބުނ މިިނަވްނަކުމެގ ަސަބެބްއަކުމަގއި ހެިމުނީނ، ެއުކީދްނެގ  ެއްނެމުފަރަތަމއްިނ މަިއުދެއެވ.

 [ައަކްށ ީވަކެމެވ.

ދީދެީގ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ައުމެރްއަކުމަގއި، ހެިމުނީނ ޭގޭގެގ   ދެިވހްީނެގ ުފަރަތަމ 

 ޮކްނ ައްނެހުންނ ުއޭޅހާިސުބެގ ާފުރ ތިރުިކުރެމެވ.... ާފުރ 

ަތްއ،  ެގ ައްށ ުދނޭިޔެގ ެއަތްނ މަިތުންނ  ދެިވހްީނެގ ުފަރަތަމ 

ްކއީްނ ެއލަިޒަބުތ ާއއި ްޕެރިސެޑްންޓ  ޮފުންއެވވި ޭބުފުޅްނެގެތޭރަގއި ހ.މ. ލެިބުމްނ ެއަބެދެއެވ. 

 ްޓޫރަމްނ ހެިމިނެގްނެވެއެވ....

 ައކީ، ަފަރްނޭސސި ވާިލްތ ުނަދްނަނ ޭބުފެޅްއ ޫނެނެވ. ަމތެިވރި  ދެިވހްީނެގ ައުއ 

ޫޔަރުޕަގއި ަދުތުރުކަރްއަވއިެގްނ ުހްނެނވި ުކަރްއަވއިެގްނ ުހްނެނވި، ަވަރްށ ަތަނަވްސޮކްށ،  ެއްއ 

 67[ެއެކެވ. ައްށ ައުޅަގުޑެމްނ ެއެދނީ، ަރްނ  ައާށއި،  ދެިވހްީނެގ ައުއ  ޭބުފެޅްއެމެއެވ.

                                                           
 .ޞަފްޙާ ވަނަ 71މިފޮތުގެ [ ދަރުބާރުގެމައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ]. 66
 .ޞަފްޙާ ވަނަ  87އަދި  86މިފޮތުގެ [ ދަރުބާރުގެމައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ]. 67
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ]ވެސްޓާރން، ޑެއިލީ[ 

 (1 -1 -53 -)ބްރިސްޓްލް، އިްނގްލަންޑް،
 

 
 ދިވެހި އަންހެންކުދީން ބުރުގާަތށް ކުދިކުދިކޮށްލައިފިެއވެ.

ާއއި، ެދެމުދ ާއއި ދެިވހި   މިައުދ، ިދެވހާިރްއޭޖެގ ެވރިަރްށ ާމޭލަގއި. އިގިޭރިސ

 ެވްއެޖެއެވ.ެއްއެގ ޮގުތްނ، ދެިވިހާރްއެޖައކީ ުޖްމޫހރިްއާޔެއްއަކުމަގއި ުކެރުވުނ، ެއްގރެިމްންޓ ެއްއެގ 

ެއްއަކުމަގއި މިައާދެޖެހްނެދްނ  ެއްއަގއި، ާރްއޭޖެގ ުފަރަތަމ  ައުދެގ ަވަރްށ 

މަިކުމެގ ަނތާީޖެއްއަކުމަގއިވީ، ަހަމެއަކނި، ައްށަސޭތަކ ދީީދ، އްިސުކެރވިްއެޖެއެވ.  ުހްނެނިވ ޮބުޑ 

ެދެމުމްނައއި ަރްސަކެމްއަގއި، ނުިމުމެގ ސިްއަކެޖުހެމްއ ޫނެނެވ. ދެިވހާިރްއޭޖެގ ތިރްީސަހ ައަހުރަވްނެދްނ، 

 ައްނެހުންނަންށ ުފރިަހަމ މިނަިވްނަކްނ ލުިބްނެމެއެވ.

ައްށ މާިހަތާނ ެޖެހްނެދްނ، ުއްސޮކްށ ާރާނަފިއ ުހރި  ެގ ައަހުރވީ  92ާރްއޭޖެގ 

ުބުރާގއްިނ ޭބަރްށ ުނުކެމްއެޖެއެވ. ަވަރްށގަިނ ައްނެހުންނަތެކްއ ުހރާިހ ަފުއުރަތްއ ަތާޅަލއި، ައްނެހުންނ 

 68[ަދުރާބުރަގއެިވްސ ަބއެިވރިވެިއެވ....
 

  

                                                           
 .ޞަފްޙާ ވަނަ  86އަދި  85މިފޮތުގެ [ ދަރުބާރުގެމައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ]. 68
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ދެކެ ލޯބިވާ އެއްވެްސ މަކީ ދީނަށް ވަފާތެރި އަދި ޤައުމުތިބުމިމަންޒަރުތައް ބަލަން ހިމޭނުން 
ކުޅަދާަނކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މިކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކާ އޭރު ިތއްބެއި ޢިލްމުވެރީންނާިއ  ރައްޔިތަކަށް

ެއވަބާއިން ަޤއުމު ދިފާޢު  . އެގޮތުންކުރެވުނުހާ މަސަްއކަތެްއ ކުރެްއވިެއވެޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަުކން 
 އަޙްމަދު ކާމިލުދީދީ  ފަޟީލަތުލް އުސްތާޛް އައްަޝއިޚްށް ކުރީސަފުގައި މަސައްކަތްކުެރްއވި އެއްބޭފުަޅކީ ކުރެްއވުމަ

ކޮންެމ ބޭފުޅަކަށްވެްސ މިކަން ވަރަްށ ސާފުކޮށް ބަޔާްނވެގެްނ  ކުފާނުގެ ލިޔުްއވުންތައް ވިދާުޅވިެއވެ. އެމަނި

ޔުމަކަށް ލި ތަފްޞީލު  އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެންތަކުގެތެެރއިްނ އެމަނިކުފާނުގެ ލިޔުްއވުެއގޮތުން ދާނެއެވެ. 

ދީނީ ރޫޙުގައި  ދަށުންމައުޟޫޢުގެ  އަންހެނާ([ މިމުސްލިްމ ) ]އަޅުަގނޑަށް ފެނިފަިއވަނީ 

އަންހެނުން ފަރުދާނުކޮށް ތިބުމުގެ  ގައި ތަކުމަޒުމޫނު އެމަނިކުފާނުގެ  69ަމޒުމޫނުތަކެވެ. ލިޔުްއވާފަިއވާއެމަނިކުފާނު 
އަދި ެއކަން  ޖެހޭ މުޞީބާތާއި އޭގެ ނުރައްކާތެިރކަން ވަރަްށ ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރައްާވފައިެވއެވެ. ސަބަބުން

 ކަުމަގއިވީ ރޯމަން އެމްޕެއަރ ދައުލަެތއް ބިޔަ އާރާއި ބާރުުހރި ބޮޑުވިސްނުަވއިދިނުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 
 މިޘާލުޖައްަސވާފަިއވެެއވެ. ތުންގޮވި ނިކަމެތި

 ވެރިކަމަީކ ކޮން  ރޫމީ ގެ ލިޔުްއވުމުަގއި،( )އަލް އުސްާތޛް އަްޙމަދު ކާމިލުދީދީ ޝައިޚް

 އަށްދަރަޖަ އްަގއި އޮތް ވެރިކަެމއްަކމާއި، އެވެިރކަމަށް އާރާއި ބާރުލިބި ޝާނާއި ޝައުކަތުގެ އެންމެ މަތީޒަމާނެ
 ،އިރު އެަބއިމީހުން އަންހެނުން ގެންގުެޅމުން އައިގޮާތއި، ބަލަހައްޓަުމންދިޔަ ރައްކާތެރިކަމާއި ވަމުން ދިޔަ ވާޞިލު

ނިވާކޮށްފައި އެބައިމީހުންގެ އަނބިދަރިން އެގޮތުން އޯގާތެިރކަމުެގވާހަކަ ވަރަށް ުފރިހަމައަށް ބަޔާންކުރަްއވާފަިއެވއެވެ. 
ޗަްށވެްސ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަލިއަުޅވާލަްއވާފަިއވެެއވެ. ބޭތިއްބުމަށް ދިން އަހަމިއްޔަތުގެ މައް 

އަންހެނަކު ވިއްސުންފަދަ ކަމެްއަގިއ  ބަޔާންކުރަްއވާފަިއާވގޮތުަގއި ރޫމީންގެ ދައުލަތުގެ ރަންޒަމާނުަގއި އެބައިމީހުންގެ
 ލައި، އަދި ޭއގެމަތިންޖިލްބާބު ފޫޅުމަޔަކަށް ގެއިންބޭރަށް ދާންޖެހުނުނަމަވެސް ދަނީ ބޯ ބުރުގާ އަާޅ، އޭގެމަތިން

ނުޑ ނިވާކޮށްގެން ޢަބާޔާ އެފޭރާްނ ލައިގެން ހުންނައިރު ހަށިަގނޑުން ެއއްެވސް ބަެއއް  ކަމަށާއިއެއްަލއި މުޅި ހަށިގަ
ނޑުގެ ުގނަވަނެއް އަދި އެބައިމީހުންނަށް ލިބުނުހާ  ގޭނެކަމަށެވެ.ނހެދިހުރިގޮތެްއވެްސ ނޭ ނުފެންނަތާ ހަށިގަ

 ގައިކަްނވެސް ބަޔާްނކުރަްއވާފަިއވަނީ އެހާމެ ޒަމާނު އަްނހެނުން ނިވާކޮށްގެން ގެންގުުޅނު ކާމިޔާބީެއއް ލިބިފައިވަނީ
 ވިދާުޅވެފަިއވަީނ: ފުރިހަމަކޮށެވެ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ައަހުރ ުކީރަގެއެވ. މި  611ެގާފަންށުވެރ ެލްއވި  ްނެގ ެވރަިކުމެގ ިބްނާގ ެއުޅނީ، ]

ެގ ެއްނެމ ަމީތ ާއއި  ުކަޑ ަރްސަކެމެކެވ. ަމުޑަމުޑްނ ައއްިސ،  ެފުށުނިއުރ ެއއީ، ުނާލިހުކ 

ަދަރަޖައްށ ައަރްއެޖެއެވ. މިޮބުޑެވެގްނ ައއިއިުރ، ައްނެހުންނ ަބއިތިްއަބީނ، ެއމީުހްނ ިފިރެހުންނާނ ެއުކެވ ޫނެޅޭވ 

 70[ޮގުތަގއި ެދުކުނަފާރުތަގެއެވ.

ނޑު ނިވާކޮްށގެން(ިއްނެގ ައްނެހުންނ ަފުރާދަގއި ައަހުރ ުކރީަގއި  2111ީމެގ ]  )މުޅި ހަށިގަ

ތީިބ ަވަރްށެވްސ ަމތީ   ަދްނަނ މުީހްނަންށ ެއގިަފިއާވ ަފަދިއން   ުއުޅުނުދަވްސަވރު 

ެތިރ  ަގއި ެއމީުހްނަންށ ލިިބަފިއަވީނ ަވަރްށެވްސ ަދަރަޖެއްއަގެއެވ. ގަިނ ަފްނުނ ަތުކަގްއާޔިއ 

ަގއި، ެއަޒާމުނަގއި  ާއއި  ުކަޅުއާމއި، ެވިރަކްނުކަޅުއާމއި، ަދަރަޖެއެކެވ. ައދި ަތްނަތްނ 

 71[ޫރމީްނާނަހަމަހަމ ެއްއެވްސަބަޔުކ ުނެވެއެވ.

ްނެގ ައްނެހުންނެވްސ 'މ. ަވަނ ައަހުރެގ 'ިއްނަސއްިކޯލޕިީޑާޔ' ަގއި ލެިޔަފިއެވޭޔ.  0911]

ްނެމ ހެ ުމާރިލެވަފިއ، ަމަސްއަކްތުކާރ ހްިތެވެއެވ. ެއމީުހްނެގ ތާިމެގ ިފރިެހުންނަންށ ައަބުދމެ ، ިފރިެހުންނ ަފަދިއން 

ުގާރަމެއްއަގެއެވ. ެގ ހްިނުގުމެގ ެއްނެމަހއި ަކްނަތްއ ަބަލަހްއަޓީނ ނ ުއެޅްނ ެޖހިަފިއ ޮއްނަނީނ ޮކްނެމެވްސ ހަ 

ައްނެހުންނެނެވ. ާއަދެވެގްނ ުކާރ ަކްނަތްއ ޮކްށ ިންނާމަފއި ެދްނުކާރަކަމކީ ުއއި ޮކަށއިެގްނ ޭފާރްނ 

ަމއި ައްނެހުންނ ަފުރާދުކަރނީ، ަވަރްށެވްސ ޮބުޑޮކެށެވ. ެއަކްނ ުހރެިލްއ ޮބުޑަކމީ ޫފޅު  ުކަރީނެއެވ. 

ެއްއ ަލިއެގްނ، ައެންއާކ ޭއެގ  މުީހްނ ވްިއަސްނ ަދނެީވްސ ުނަހުނ ޯބ ުބުރާގެއްއ ައަޅއެިގްނ ަވަރްށ ޯބ 

މެިހުދްނ ެއޅާީމ މާީހެގ ސަިފ ެއުގްނ ެއްއިކާބުތަގއި ޮއްއާވ، ަހށަިގުޑ ެއްއ ަލިއެގްނެނެވ.  ަމތްީނ 

ްނ ުހރާިހ ަކެމްއަގއެިވްސ ަމިތެވރި ަދަރަޖ ޯހީދ، ެއމީުހްނެގ  ެހދުިހރޮިގްތ ެއުގަމކެީވްސ ުއަދޫގަކެމެކެވ.'

ައްނެހުންނ ަފުރާދޮކްށެގްނ ުއުޅުނ އިުރަގެއެވ. ެއުދަވްސަވުރ ަމަދިންއަޔުތެގ ެއްނެމާހ ަކްނަތުކަގއިެވްސ، 

ަކެމިތެވަފެއެވ. ްނެގ ުކރިަމތީަގއި ެއެހްނ ުހރިާހ   72[ެއްއަވީނ، ެދަރެވ، ނި

ދަރަޖައަށް  އި އާާރިއ ބާރުގެ އެންމެ މަތީތަމައްދުނާ އިތަުހޛީބާ އާއިތަރައްގީ ންނަށްރޫމީ
ފަހަނައަޅާ ހައްދު ކުޅިވަރުތަާކއި މަޖާުކރުމުގައި ،ގެ އަަވިއާގ ޖެހިޝައިޠާނާެވވިފަިއވަނިކޮށް އެބަިއމީހުން ވާޞިލު

ގެންގުޅުނު އެަބއިމީހުންގެ އަނބިންނާއި ރަްއާކތެރިކޮށްގެން ، ދިޔަެއވެ. އަދި އެުކޅިވަރުަތުކގެތެރޭަގއި ފަރުދާކޮށް
 އެކަނބަލުންނަށްން ދުވަަހކުވެސް ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ނަޒަރު ސަބަބު އަންހެންދަރިން ބައިވެރިކުުރިވއެވެ. ޭއގެ

އެަބއިމީހުންނާއެކީ ޒާްތޒާތުެގ  ،ފިިރހެނުންނާ މައްސުނިކޮށް ،ހުއްޓިފައިނުވާ އަންހެނުންތަްއ ފަރުދާއިން ބޭރުކޮށް

                                                           
 .19އަދި  18 ޞަފްޙާގެ 1375  15[ ]. 70
 .45 ޞަފްޙާ ގެ 1374  15[ ]. 71
 .19އަދި  18 ޞަފްޙާގެ 1375  15[ ]. 72
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ކޮށް އުޅެންފެށިެއވެ. ައދި ކުލަބުތަކާއި ސިނަމާތަކަށް ގޮސް ލަވަކިާޔ، ނެށުމުގައި ދުވަސްތައް ވޭިތކުރުމަށް ކުޅިމަޖާ
އެބައިމީހުންގެ ހިތުގެ  ،ފިރިހެނުންތައް އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ލެނބި ސަބަބުން މަގުފަހިކޮށްދެވުނެވެ. ޭއގެ

ދުަވސްކޮޅެއްފަހުން އޭގެ ހިތި  އި ލައްޖައްސަމުން ދިޔަެއވެ.ފަސްބައިތަކުގަ  ޠާހިރު އެކަނބަލުންގެ  ،އެދުމަށްޓަކައި 
 ވިދާުޅވެަފއިެވއެެވ. ޝައިޚު ފެންނަންފެށިއެވެ. ނަތީޖާ އެބައިމީހުންނަށް

ުކޅިަވުރަތްއ ުކުޅްނ ުކަޅުއަމްށަފުހ، ާބަވްތ ާބަވުތެގ ހްިތަފޭސަހ  މަިފަދ ަމތީ ަދަރަޖައްށ ެއ ]

ެއަބއިމީުހްނ ގަިނޮކްށޫފެއެވ. މިަކްނަތުކެގެތޭރއި، ޭއެގ ުކރީަގއި ަފުރާދަގއި ތިިބ ައްނެހުންނެވްސ 

މުިކޅަިވުރަތުކަގއި ަބިއެވރިުވަމާށއި، ިފރިެހުންނާނެއުކަގިއ މިިނަވްނަކާމެއުކ ުއުޅަމްށ ަފުރާދިއްނ ޭބުރޮކްށ، 

 73[މިިނަވްނ ޮކްށޫފެއެވ.

ެއމުީހްނެގ ަމަޖުލަގއި ަބއެިވރުިކުރަމްށަޓަކއި ައްނެހުންނަތްއެވްސ ުކެގެތޭރަގއި، ެދްނ ެއަކްނތަ ] 

ެދްނ ައްނެހުންނ ެދުކުނަފާރުތްނ ޭބުރަފާރަތްށ ނިަވުލްނ ެނރި، ފިރިެހުންނެގ ެތެރައްށ ެގެންސފެިއެވ. 

 ެގ ުނުކުތުމްނ، ... ިފރިެހުންނަތްއ ަވިކ މެިވނި ޮގެތްއ ުނަބަލިއ، ތާިމެމްނެގ ެހްނ ުނުކެމްއެޖެއެވ. މި

ަކުމެގ ަފްސަބިއަގއި ަލްއެޖްއުސަމާށ،  ަހާލުކ ުކަޅުއަމާށއި، ެއމީުހްނެގ  ައްށަޓަކއި، ައްނެހުންނެގ 

ހޭިލ ްށ ަފަށއިޫފެއެވ. ެއެހްނޮގްސ، ެއމީުހްނެގ ަލުދެވިތަކްނ )ެއއީ ައްނެހުންނެގ ަމއިަގެޑެވ.( ަހާލުކ ުކަޅުއމަ 

ާދްނ  (އެބަހީ: ނައިޓްކްލަބްތަކަށް) ތިިބ ައްނެހުންނ ާނަޓަކށް  ނި ިފިފރެިހުންނަންށ ުދަވަހުކެވްސ ނު 

 74[ަތުކަގއި ަނާށ، ަލަވިކާޔްނ ަފަށއިޫފެއެވ. ެނުށާމއި، ަލަވިކުޔުމެގ  ަފަށއޫިފެއެވ.

ަގއި )ގެ ހިތްތަކު(ެއުދްނަތްއ ުޒާވްނ ިފރިެހުނން  މަިފަދިއްނ ައްނެހުންނ ަހަމ ުނުކުތުމްނ 

ަހާލުކޮކްށ،  ެއުދަމްށަޓަކއި، ައްނެހުންނެގ  އުިތުރެވ މިމީުހްނެގ ހުިތެގ ުއަފަލްށަޓަކއި، ައދި

ުކރަީގއި ެއޅަިފއާިވ ެއަކނަބުލްނެގ ޫމުނަތުކަގއި، ޭއގެ ެތިރަކަމްށ ެގްއުލްނޭދްނ ަފަށއިޫފެއެވ.  ެއަކނަބުލްނެގ 

)އެބަހީ: ައަކްށވީ، ެއމީުހްނ ާނަޓުކަތަކްށ   ަލުދެވތަިކުމެގ، ައދި ަލުދަރކަިކުމެގ ރީތި ުބުރާގ ވާީދަލއޫިފެއެވ.

ަތުކަގއި ައްނެހުންނ ަނަށއި ަލަވިކާޔްނ  ާދްނ ަފަށއިޫފެއެވ. ެނުށާމއި ާނުޗަރްނގީެގ  ނާސިގެތަކަށް(

ަތުކަގއެިވްސ، ައްނެހުންނ   ެހުދުމގެ  ަފަށއިޫފެއެވ. ެއެހްނ ައއްިސ ެވރިަކްނ ހްިނުގާމ 

 75[ަބއެިވރިާވްނ ަފަށއިޫފެއެވ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ުކަޅުއުމަގއި ައްނެހުންނެގ  ަތަކްށ ިފރިެހުންނ  ެއެހްނޮގްސ ެއްނެމަފުހްނ، ] 

ައަކްށ، ޮބެޑތި ަކްނަކުމްނ ިފރިެހުންނ ުދުރުކާރްނ  ޯވުޓ ޯހާދްނ ެޖހިްއެޖެއެވ. ައްނެހެންއެގ ެއްނެމ 

  ައދި ަންނުހރި، ްނެގ ަތަނަވްސ، ަގަދަފދަ ަފަށއިޫފެއެވ. ިމޮގްތަތްއ ޮބުޑުވާމއި ެއުކ، 

 76[ަހާލުކާވްނަފަށއިފެިއެވ.

ގެ ަޢމަލުބޯޯގސް  ،ނުލަފާ  ،ކުެރވުނު ނުބައިތަބާެވގެން އެ ޮގވާލުމަށް  އެބައިމީހުންގެ ަހވާނަފްސުގެ 
ފިރިހެނުނާއި އެއްފަންތިެއއްަގއި މަސައްކަްތކުރާން  ،ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާނަކަށް އަންހެނުން ނުކުމެ ،ސަބަބުން

ލިބެެގންދިޔަ އުފަލަކަށްވުުމގެ ަބދަލުގައި ހިތާމައަކަެށވެ.  ޙަޟާރަތަށްފެށިއެވެ. އެކަްނވެގެންދިަޔީއ އެ 
އި ބާރަކަްށވުމުެގ ބަދަލުގައި ބަިލކަށިކަމާިއ ުލަގއި ވެއްޓުމަކަެށވެ. އަދި އާރަކާ ކުރިއެރުމަކަްށވުމުގެ ބަދަ

ބިމާހަމަވާން  ،މަޑުމަޑުން ވީރާނާވެ  ޙަޟާރަތު އެަބިއމީހުންގެ މަކަށެވެ. އެންމެފަހުން އެކަންެވގެންދިަޔއީމެތިކަނިކަ
އެަބއިމީހުންނަށް އެމެދުވެރިވި ިނކަމެތިކަމާއި ެވއްޓުމުގެ އަްޞލަކީ އަންހެނުންކަމުގަިއ ކަުމގަެއވެ. އަޞްލު ދިމާވި

ސަބަބަކީ ފަރުދާެވގެން ދެލޮލުގެ ފިނިކަންކަމުަގިއ ހެނުންނެވެ. ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ފިރިވިޔަސް އެކަުމގެ 
އަންހެނުންތަކެއް، ޒާތީ ބޭނުންތަކެްއގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޙަސަދަވެރިވާ ަބއެްއެގ  ތިބިކިޔަމަންތެރިެވގެން 

ވަދެ މަހާލި ނަސޭހަތްތަކަކީ ރަނގަޅު ަނސޭހަތްތަކެއްކަމަށް ހީކުެރވި، ނުވަތަ ޙަސަދަވެރީންތަެކއް ޫރމީންގެތެރެއަށް
 .ފިރިހެނުންނެވެ މަޅިތަކެްއގައި ޖެހިގެން އެަބިއމީހުންގެ އަންހެނުން ފަރުދާއިން ނެރެ މަގުމަތިކުރުވީ އެަގއުމުގެ

 ކުަރއްވާަފއިަވނީ:ބަޔާން  ޝައިޚް

ހްިނާގްނ ެފުށުމްނ  ިމެދްނެނވި ަފަދިއްނ، ެވިރަކާމއި ެއެހނިެހްނ ަކްނަކުމަގއި، ައްނެހުންނެގ ]

ާނުޒުކ  ައްނެހުންނގެ  ެދަރާވްނ ަފަށއިފިެއެވ. ޫރީމްނެގ ުހރިާހ ާމްތަކެމްއ  ޫރމްީނެގ ަމތެިވރި 

ިމެދްނެނވި  ެވްއާޔއި ޮމެޑވިްއެޖެއެވ. ާއއި   ައުތްނ ޫރާޅްނ ަފަށއިފިެއެވ. ެއެހްނ ައއްިސ ޫރމްީނގެ 

ެގ ަސަބުބްނޯތެއެވ؟ ަގއި ުނަވަތ ެއމީުހްނަގއި ުހރި ަބުދ  ަފަދިއްނ ައްނެހުންނ ަކްނަތްއ ުކރީ 

ވީަކަމީކ ައްނެހުންނ ަފުރާދއްިނ ުނުކެމ  މުީހްނަންށ ެއެހެންއ ޫނެނެވ. ެއަކނަބުލްނެގ ުކެށްއ ެނެތެވ. 

މަިކުމެގ ަސަބުބްނ ރިެހުންނ ެއމީުހްނެގ ަމްއަޗްށ ެލނބި، ނިާޔުކާރ ޮގުތްނ، ިފ  ެފނުިއޭޅްނ ެފށާީމ، 

އި ގަ  ަކާމއި ެދޮކުޅެވރަިކުމެގ ަފިނ  ެތރަިކްނ އިުތުރެވ،   ާއއި ިފރިެހުންނެގ ެމުދަގއި 

 77[ަބިލ ުމޅި ަތަންށ ެފުތުރީނެއެވ. ައަޅއި، 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ަގއި، ުނަހުނ ަމތެިވިރ  ާއއި  ައކީ، ުކރީަގިއ ެދްނެނިވަފަދިއްނ،  މާިހުރ ައުޅަގނުޑެގ ]

ެގ ުނާލިހުކ ައދިރި ައދި ުފްނ ަވުޅަގނަޑަކްށ ެވްއުޓީނ ކީްއެވެގްނޯތެއެވ؟ ޫރީމ ވި ޫރީމްނ ަދަރަޖ 

ުކުރަމްށ  ުކުރަމްށަފުހ، ިނަކެމތިަކާމއި ަހާލުކެގ ަމުގ  މެިދްނެނވި ަދަރަޖއިެގ ަމިތެވރިަކްނ  

ެއަފަދ ަމތެިވރި ޮގުތަގއި ތިބި ަބަޔުކ، ުނަހުނ ާމްތ ަކުމަގއި ުކަޑޮކްށެވްސ ަފްސެޖިހުނީލ ކީްއެވެގްނޯތެއެވ؟ 

ެގ މުީހްނެގ  އެ  ،ެނރި )ހިލޭފިރިހެނުންގެ ކުރިމައްޗަށް( ަފުރާދޮކްށެގްނތިބި ެއމީުހްނެގ ައބްީނާނއި ަދރްީނ 

ެވރްީނ ަކްނަކުމްނ ުދުރޮކްށ ެހުދުމެގ ށް އެކަށޭނަ(މަ)ކަމުީހްނެގ ަސަބުބްނ )އަންހެން( ެތެރައްށ ަވްއަދިއ، އެ 

ެއްއ ައުއުމެގ ސިްއަރީކ ޮކަބއާިބަވެއެވ. މިީއ  ަސަބުބަތްއ ވްިސުނަމަކްށ ުނެގެނުވެނެވ. މަިފަދ ޮބުޑ 

ހަރުފަތަކަށް ފަހު ހަރުފަތެއް )އެބަހީ:  ޮގުތްނެނެވ. ައއީ  ުކްއލަިއަކްށ ވީަކެމްއ ޫނެނެވ. މި 

ެއުފްށ  ާއއި  ެއަކަމުކ ނިުމްނިއުރ ޮއތީ، ޫރމްީނެގ ަތަނަވްސ  (ގިރާކުރުމަށް ފަހުަގއެވެ.

 78[މުިފަށްށެޖހިަފެއެވ.

މެިދްނެނވަިފަދިއްނ ެދަރުވަމްށަފުހ ެދްނީވޮގަތީކ، ައްނެހުންނަންށ  ޫރމްީނެގ ިމެދްނެނވި ޮބުޑ ]

މިިނަވްނަކްނ ޯހަދއިދީ، ެއމީުހްނާނ ިފރިެހުންނާނ ެދަބއިީމުހްނ ެއމީުހްނެގ ެއުދްނަތާކިއ ެއްއޮގަތްށ ެއުކ ުއެޅ، 

ަމްސެކުއާމ، ހީުއުޅާމ، ައދި ާވަހަކެދްއުކްނެވްސ  )ނަށް(ައްނެހުނން  ެފުނަމްށަފުހ، ައށް  ޭއެގ ހިތަިކްނ 

ަކްނަތްއ ަކުމަގއި ަހަދއިޫފެއެވ. ައދި ެއަވުރްނެވްސ ަކުމުނޮގްސެގްނ،  ެއމީުހްނެގ ަމްއަޗްށާވ 

ްނަނަކްށ ޫނެނެވ. ައިދ ައްނެހުންނެގ ައަގއިާގ ަތެޅްއެވްސ ޫލެއެވ. މި ައނާިޔަތްށުކރީ ެއަކނި ުނަބއި ައްނެހނު 

ަކެމތުިކިރަވރީ،  ްނ ަސާލަމްތވި ައްނެހަނުކ ަވަރްށ ަމެދެވ. ެއެހްނ ައއްިސ ައްނެހުންނ ނި

ަބެއްއ މުީހްނ ިއްނާކުރ ުކޫރެއެވ. )ރޫމީންގެ( މުީހްނަގއި ުފާރަނޭއ ކާިޔ ެއްއެޗްއ ުހރަިކާމެމުދެވްސ )އަންހެން(އެ 

ައދި މަިވުރްނެވްސ ަކުމުނޮގްސެގްނ ެއކިެއކި ައްނެހުންނ ަގަޔްށ ަކުތާރްނ ޫހުނޮކްށަފިއ ޮއްއަސިއ، ައުހާގ 

ައްއަސިއެގްނ ިބްނަމތީަގއި ެދޭމެނެހްނ ައްސުދްއަވއި، ަތްނާތ ަބެދ ަދުށާގ ައލާިފްނ ައްނަދިއ، މަިފަދ ުނަބިއ 

ފިރިެހުންނެނެވ. ެއެހްނ މެިދްނެނވި  ުކްށެވރިްނަނކީ  ަނަމެވްސ ޫރެއެވ. ައނާިޔެވރި ަކްނަތްއ ކު 

ެނެރ )ހިލޭ ފިރިހެނުންގެތެރެއަށް( ތްިއަބއި ެއމީުހްނ  )ނިވާކަންމަތީގައި(ޮގތީ، ައްނެހުންނ ެއމީުހްނެގ ޮގުތަގއި 

ްނ ެއމީުހްނ ަނާގަލިއ، ެއްނެމ ުދނެިޔާއއި  ެއުދްނަތްއ ުއެފްއުދުމަގއި ެއމީުހްނ ޭބުންނޮކްށ، 

)އެބަހީ: އަންހެނުން ފަރުދާއިން ނެރެ، ހިލޭ  ުކރީ ިފރިެހުންނަނެށެވ. ަފުހްނ ެއމީުހްނ ިމެދްނެނވި ައނާިޔަތއް 
ފިރިހެނުންނާ މައްސުނިކޮށް، ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ މަޖްލިސްތަކަށް ެއކަނބަލުން ަވއްދާ، ެވރިކަމަށް އިްސކުރުމުން 

ްއގައި ފިރިެހނުންގެ މައްޗަށް އެކަނބަުލން ބަސްބުނެ ގަދަވެގަީތެއވެ. ނަތިޖާއެއްގެ ގޮތުން އެރިހާ ދާއިރާހު
 79([ފިރިހެނުންނަށް އެކަންކަން ތަޙައްމަލު ނުވެިވގެން އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރަންފެށީެއވެ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގައުެމއްގެ ިސޔާސަާތއި އަޚްލާގީ  ވިދާޅުވެަފއިަވނީ، ޝައިޚް'ރިިވޔު އޮފް ރިިވއުްސ' އާ ަހވާލާދީ 
ނޑުވާން ެމދުވެރިވާނޭ އެންމެ ބޮޑު ނޑުފު  ަޝއިޚް  ކީ ފަރުދާނުކުރާ އަންހެނުންކަމުގަެއވެ.ަސބަބަ ހަމަތަށް ފު

 ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވަނީ:

ަކްނަތުކަގއި ަފާސަދެވިރަކްނ ިހުގުމެގ މާިސުލެއއީ، ުހރިަހއި ަޒާމެންއަގއިެމ ެފްނަނުމްނާދ  ]

ެއްނެމ  ،އިުހަޒާމުނަގއި ެފުނުނަފަދއްިނ، މަިޒާމުނަގއެިވްސ ެއަބ ެފެނެއެވ.  މާ  ެއްއެޗެކެވ. ައދި ިމ 

ެއްނެމ ޮބުޑެއްއަޗކީ، ަފުރާދުނުކާރ ަޅުއުމަގއި ަސަބުބެވރާިވ ެގ ަތަރަހ، ަހާލުކކު  ަމތެިވރި 

 80[ައްނެހުންނެނެވ.

ކޮންމެ ޤައުމެްއގަިއވެސް އެަގުއމެއްަގއި ހިނގާ މިފަދަ ނުރަނގަޅު ކަންަތއްތަްއ އިޞްލާޙުުކރުމަށް 
ގެ އަންހެނުން ރޫމީންގެ ތެރޭަގއިެވސް އެބައިމީހުންކޮންމެވެސް ބަަޔކު ތެުދވުމަީކ ދުންޏަވީ އުޞޫެލކެވެ. ެއޮގތުން 

ެގ ބައެއް ުބއްދިވެރީންނަްށ ަގއުމުނުވެ ބޭރަށް ނުކުމެ ހިލޭފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގަިއ ނަލަހެދެން ފެށުމުން، އެ ފަރުދާ
އެެވ. ނަމަވެސް ެއ މަސައްކަްތކޮށްފައިވެ ވިސްނި، އެަކން ހުއްޓުވޭތޯ  މުޞީބާތް އެކަމުން ނުކުމެދާނޭ ނުރައްކަަލކާއި

 ވިާދޅުވެފަިއެވއެވެ. ަޝއިޚް ެއއް ނެތެވެ.ާފއިދާ ތަކުން ކުރިއެްއވެސްރީރުޤްތަ ދެއްކިހާ ވާހަކަަތކާިއ، ދިންހާ

 ްނެގ ެވރަިކްނ ެފުށނީ ''ައްނެހުންނެގެމުދަގއި ީޒަންތެތރުިވާމއި، ާޗޫލ ުކުރުމެގ ]

ެގ ަޒާމުނަގއި ައްނެހުންނ ތެިބނީ ެގހްިނުގަމްށ ޭގަގެއެވ. ނިިމ، ަރްސަކްނ ެފުށަމްށ ަފުހަގެއެވ. 

ަރްސަކަމަކްށަފުހ، މްީސަތުކްނެގ  ެދްނުކާރ ަމަސްއަކަތީކ، ުއިއ ޮކާށ ޭފާރްނުކަރީނެއެވ. ެއަކަމުކ 

ެއިރަވރީ، ެގ ަދަރަޖައްށ ިހަގްއެޖެއެވ. ެއަކްނަތްއ ުކރިެމުދަގއި ާޗޫލ ުކުރާމއި، ައާރުމ ުކުރުމެގ ެއުދްނ 

ުކުރަމްށ  ެގ މްީސަތުކްނ ެއާދ ުނަރްއާކ ަމުގްނ ާކރަޓްނ، ޭއާނެގ ، ްނެގ 

ަތްއާޔުރެވްއެޖެއެވ. ާކރަޓްނ ުކރި ެއްނެމ ޮބުޑ ެއްއ ަމަސްއަކަތީކ، ައްނެހުންނ ިފރިެހުންނެގ ެތެރައްށ 

ަގއި ަބއިތިްއުބެމެވ. ެއަކަމުކ މާީނެގ ަބެހްއ ުނިވުކެނެވ. ުދަވްސޮކެޅްއެގެތޭރަގއި  ައަޔުނީދ، ެއމީުހްނ 

 81 [ަފަހަނަޅއި ިހަގްއެޖެއެވ.'' ްނެގ ެމުދަގއި ައްނެހުންނ މިިނަވްނަކާމ ާޗޫލ ަކްނ 

ޮގުތްނ ެއމީުހްނަންށ ލުިބްނ ާވިޖުބެވެގްނ ުހރި  ަގއި ައްނެހުންނ ަބިއ ުނިތްއަބއި،  

ެއމީުހްނަންށ ޯހަދިއދިނާީމ، ުހރި ުނަރްއަކާލިއ ެގްއުލުމަގއި ާކރަޓްނ  ަތްއ ެމުނވީ ެއެހނިެހްނ 

ަތާކެވްސ ިދާމވި  ަންށ ވީަކާމ، މިަކްނަކްނ މީ ެއަފަދ ެއެހްނ ން ެދްއކިާހ ާވަހަކާއ، ޭއާނ ުބިނޮގެތްއ 

ެހކަިތެކެވ. ެއެހްނީވއިުރ ެއަފަދ ަކްނަތްއ  ްނަތެކެވ. ެއަކްނަކމީ ެދޮކުޅ ެނެހޭދަފަދ، ައލި ެވެގްނާވ ކަ 
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 .20 ޞަފްޙާގެ 1375  15[ ]. 81
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ްނ ެހިދ ެވެގްނުހިރ ަކްނަތެކެވ. ެއޮގތީ  ަރަގަޅްށ ހުިތަދްސޮކްށުލީމ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަމްއަޗްށ 

ނުޑެމްނަންށ ަތުކްނ ައުޅގަ  ޯގުހްނާނ، ެއޯގްސަތުކެގ ަސަބުބްނ ެއމީުހްނެގ ަމްއަޗްށ ާފވި ަކަހަލ 

 82[ަސާލަމްތެވ ތެިބޭވޯތެއެވ.(

 ން އެބައިމީހުންގެ އަްނހެނުން ހިލޭފިރިހެނުންގެ ކިބައިން ފަރުދާކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ރޫމީ
ކަމަކަށް ވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެބަމީހުން އެކަންކުރީ،  އެއީ ީދނީ ަގއިޙާލެއް  ެއގޮތަށް ގެްނގުޅުީނ އެއްވެސް ޒަމާނުގައި

އަންހެނުން ގޭގައި ބައިތިއްަބއި އެކަނބަލުންގެ  ،އެބައިމީހުންގެތެޭރގައި އޭރު ތިއްބެވި ބޮޑެތި ފިލޯސަފަރުންނަށް
ކަން ވާޖިބެއް  ހޯަދއިދޭން ޖެހޭހައި ތަކެތި ހޯދައިދިނުމަކީ ފިިރހެނުންގެމައްޗަށް ކުރަންޖެހޭހައި ޚަަރދުތަކާއި، 

ކާިއ ފިތުނަތަކަ  ށް ދިމާވާނޭ އެތަކެއްމުޖުތަމަޢަ ވިސްނިގެންެނވެ. އަދި އެަފދައިން ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ
 ދައި ހަތަކެއް ނުގާނޫ ދަނެތިބެ، ރައްޔިތުން އެގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުމަށްަޓކާ ވާނެކަންސަލާމަތް ނިކަމެތިކަމަކުން

 ަޝއިްޚ ވިދާޅުވެަފއިެވެއވެ.ގެންނެވެ. ތަންފީޒު ކޮށް

ެވެގެންއ  ަގއި ަފުރާދުކރީ، ެއަކްނ ެއމީުހްނެގ  (އެބައިމީހުންގެ ައންހެނުން)ްނ ]

ާފްސޮކްށެގްނެނެވ.  ެގ ުބްއދެިވރްީނަންށ ެފިނެގްނ ެއއީ ަފިއާދުހިރޮގެތްއަކްނ ެއމީުހން  ޫނެނެވ. ަހަމެއަކނި

ެގ ެއުދްނަތްއ ަގަދެވްއެޖަނަމ ެއއިްނ ެވިރަކާމއި ަތްޤާވެވރަިކުމެގ ަމްއަޗްށ، ަޝްއެކްއެވްސ ެނޭތ. 

 ެގ ަމްއަޗްށ މި ަތެކެވ. ުނުކްނާނނީ، ަވަރްށެވްސ ެގްއުލްނުހރި ުނަބއި 

ެއްއ  ްއުވެގެތޭރަގއި ލުިއްއާވަފިއެވޭއ، ''ައްނެހުންނ ފަިއަވިއ ިފރިެހުންނެގ ަމްއަޗްށ ުހރިާހ ުކރެ 

ޮގުތްނާނއި، ަހށިަގުޑ ެހިދަފއާިވ ޮގުތްނ ިފިރެހުންނ ާމަގަދަފަދ ުވުމެގ  ައކީ،  ުކުރުމެގ 

ެގ ަތެކތި ޯހުދުމެގ ަމްއަޗްށ ައްނެހުންނަންށުވެރ ިފރިެހުންނެގ ުކަޅާދަނަކްނަވީނ، ަސަބުބްނ، 

 ާމއުިތުރެވެގްނެނެވ. މުިހރާިހޮގަތުކްނ ައްނެހުންނަންށ ެއަކީށެގްނަވނީ، ެގ ހްިނުގާމ ުކީދްނ ޮބުޑޮކްށ 

ުންނެވްސ ެއަފަދ ަކްނަތްއުކުރީމ ުކަޅުއުމެގ ަމަސްއަކެތެވ. ިފިރެހުންނ ޭބުރެގ ުހރިާހ ަކެމްއުކާރއިުރ ައްނހެ 

ޮއްނާނީނ  ަހަމަކެމްއ ޫނެނެވ. ޭގެގ ަމަސްއަކުތަގއި ައްނެހުންނ ތޭިބަނަމއީ، ެއަތްއ ފުިތަނައުކްނ 

 83[ަސާލަމްތެވެގްނެނެވ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ފިތުނަ  ކުރަްއވާފަިއވަނީ އަމުރު އި އަންހެނުން ފަރުދާކުރަންއިސްލާމް ދީނުގަ ކޮންމެއަކަސް
ތެރެއިްނވާ މާތް މަކާރިމުްލ އަޚްލާޤު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަެއވެ. އަދި ެއއީ އުންމަތް ުކންއްތަކަންތަ ޙަރާމް ތަކުންނާއި 

ވެސް ިނވާވެ ފަރުާދވެގެން އުޅުމަީކ އަންހެނަކަްށ ލިބޭނޭ އެންމެ ފުރިހަމަ  ަޔޤީނުން ސިފައަކަށް ވާތީެއވެ. ހަމަ
 ަޝއިޚް ވިާދޅުވެަފއިެވެއވެ. ފަތަކުގެތެރެއިން އެއް ސިަފއެވެ.ސި

ެހުންނ ނިާވޮކްށ ައން ަކްނަތުކްނ ަސާލަމްތެވ ތުިބަމްށަޓަކއި  ފުިތަނަތުކްނާނިއ ]

ހޭިލ ިފރިެހުންނެގ ފުިތަނިއްނ ަސާލަމްތުކރީެއެވ. ައްނެހުންނ ހޭިލިފރިެހުންނަންށ ުނެފނި ތުިބމީ ައްނެހުންނެގ 

ެތިރަކްނ ެއްނެމ ުފރިަހަމ ސިަފަތުކެގެތެރއްިނާވ ެއްއސިަފެއެވ. ައދި ެއަފަދއްިނ ެއމީުހްނެގ ާމްތަކާމއި 

ެތިރަކްނ ެވރަިކާމއި  ޮގުތަގއި ެއމީުހްނ ުފރިަހަމވަީވަރަކްށ ަކެމްއެމެއެވ. ިމ ުކރާ ަރްއަކުއެތިރ

 84[އުިތުރަވުމްނާދެނެއެވ.

ބޭނުންވާހާ ބަޔަކަށް  ހެނުން ރައްކާތެިރކޮށް ބަލަހައްޓާ،ކީ އަންމަޤްޞަދަ ގެ އެންމެ މަތިވެރިޙިޖާބު
 ނަންމަގުމަތީަގާއއި ތަންތަނުގައި ކޮށްަފއިހުތެރި ބައެެކވެ. ޢިއްޒަތް އެކަނބަލުން ނުފެނުމެވެ. ެއކަނބަލުންނަކީ

އަދި ެއކަނބަލުންނަކީ ހަވަރު ަސއިބޯނިތަކެްއވެްސ  ވާ ަބއެއް ނޫެނވެ.ދަރަޖަިއގައި  ތަުކގެއިޢްލާނު ތަކާއިއިޝްތިހާރު
އިގެން ަބއެެކވެ. ދިރިުއޅުން ހޯދަން ގުދުބިންދަ ަތއް ބަރާބަރަށް ެދވިގެްނވީހައްގު އެކަނބަލުްނނަކީނަމަވެސް  ނޫނެވެ.
އަންހެނުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނުލާހިކު ލޯތްބާއި ޤަދަުރ މާެއއް ނޫެނވެ. ކަތްކުރުމަީކ ެއކަނބަލުންގެ ޒިންމަސައް

 ސަލާމަތް އެކަނަބލުންނަކީ ފިރީންގެ ލޮލުގެ ިފނިކަމެވެ. ފިރިމީހާއާއި ދަރިްނ ނަރަކައިންދެވިފަިއވާ ބަެއކެވެ. 

 ވެރިކަންމަތީގަދަރު  އިޙްތިރާމާއި، ވާ ަފދައިން ލޯތްބާއި،ދީނުގައިއިސްލާމް  ކުރުމަށްވާ މަގެެކވެ. ވީމާ 
ކެވެ. މިކަން މުޤައްަދސް ވާޖިބެ ގެްނގުޅުމަކީ ވަރަްށވެސް ރަްއކާެތރިކޮށްގެން އެކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކަމާެއކު،

 ޝައިޚް ވިދާުޅެވފައިެވއެވެ. ބަޔާންކުރަްއވާ

ައކީ، ައްނެހުންނ ަރްއާކެތރޮިކްށ ެބެލެހްއުޓެމެވ. ހަިތްށެއރި  ެގ ެއްނެމ ަމތެިވރި ]

ުކަރނީ، ަވްސާވުހްނ ުފރިެގްނތެިބ ެއމީުހްނަންށ  ުންނ ހެ ައން  ޮކްނެމ މަީހަކްށ ެއމީުހްނ ުނެފުނެމެވ.

މިިނަވްނަކްނ ިދުންނ ޭނޭދީމުހްނަކުމަގއި މަީހުކ ހީުކާރަނަމ ެއއީ ަވަރްށެވްސ ުކްށީހެއެކެވ. ައދި ަބެއްއ 

ަގއި ަބއިތިްއުބމީ މިިނަވްނަކްނ ަނީފުކާރަކެމެކެވ. ައދި ެއޮގަތްށ  މުީހްނ ހުީކެރޭއ ައްނެހުންނ 

ެގ ައުކްނ ެއމީުހްނ ހޭިލެވހިަގއާިދެނެއެވ.   ްއާބްނ ެވްއެޖަނަމ، ެއަތްއ ެއަތއް ިއތިެއަބއިމީުހްނ ބަ 

ަގއާިވޮގުތްނ ައްނެހުންނ ެގްނުގެޅްނާވނީ ަވަރްށެވްސ ަރްއަކުއެތރޮިކްށެގްނެނެވ. ުނަބއި ެއުދްނާވ  

ެއޮގތީ ާވޖެިބެކެވ.  ަވަރްށެވްސ  ިފރެިހުންނެގ ެބުލްނަތުކްނ ެއމީުހްނ ަރްއަކުއެތރުިކުރމީ 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ެވރިަކްނ  ެގ  ައދި ެއމީުހްނނީ  85ެއްއ ުނެވެއެވ. ެތިރަކްނ ޮބުޑ ައްނެހުންނަންށުވެރ 

 86[ހަިފަހްއަޓއިިދުނުމެގ ެއހެީތރްިނެމެއެވ.

ށް ެއްއވެސް ސަބަބުން ޖަމާޢަތަ އެކަނބަުލންގެ ގައުމުަތކުަގއިކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ފަރުދާއަންހެނުން 

 ބޭބެއިން އަދި ބަފައިންނާއި ގެއްލުމެއް ނުލިބެެއވެ. އަދި ައންހެނުންނާއި މެދުގައި އެކަނަބލުންގެ ފިރިންނާއި ދަރިން
 ޝައިޚް ވިދާުޅވެފަިއވެެއވެ. ވެ.ްއ ނުޖެހުނީހެޣީރަތްތެރިވެ އަބުރުވެިރވީނަމަ އެ މުޖުތަމަޢަށްވެސް އެ ޙާލެ

 ައްށ ލޭިބ ެގްއުލެމްއ ޯނެވެއެވ. ުކާރ ަރްށަރުށަގއި، ެއމީުހްނެގިކަބއްިނ  ައްނެހުންނ ]

ައދި ަރްށަރުށެގ މުީހްނެގ ައުބުރެވްސ ަރްއަކުއެތިރެވަފއި ުހްނަނީނ ަވަރްށެވްސ ަމތީ ަދަރަޖައަކެށެވ. 

ާބުރ ައްނެހުންނ ުދުށުމެގ ަސަބުބްނ އުިތުރ ުނެވުހްނަނ ަނަމ ައދި ައުބުރެވރްީނ،  ިފރިެހުންނެގ 

 ެގ ތާިމެމްނެގ ައުބާރއެިމުދަގއި ބިުރަގްނަނަނަމ ައދި ައްނެހުންނެގ ަކްނަތުކަގއި ިފިރެހުންނެގ 

ަގއި ެއމީުހްނ  ުކާރ  ައްނެހުންނެގ ަމްއަޗްށ  ެގ ހެިފެހްއޓިަފއާިވަނަމ، ައދި 

ތޭިބަނަމ، ަލުދްނާނއި ޭބާޒުރްނ ުފރިެގްނާވ ެއަތްއ ަކެމްއ ުކަޑެވ ަމުދާވޭނަކާމއެިމަދުކ ުކަޑެވްސ ަޝްއެކްއެނެތެވ. 

ެއއިުރްނ މާިހުރ ލެިބުމްނ މާިދަކަހަލ  ުކާރޭނަނަމ ކާިހ ަރަގުޅެހްއެޔެވ. ުނުކާރ ަތްނާތަގއި  

 ަމާލާމްތ ލުިބމީ ެއަކީށެގްނާވ ަކެމްއ ޫނެނެވ.

ަގއި ާވޮގަތްށ ުއެޅެގްނ ެމުނވީ، ެއްއެވްސ ަކަހަލ  ޮކްނެމައަކްސ ިއްނާސުންނ ުއަފްއަދާވަފއާިވ 

 ައކީ ެއަމްއަޗްށ ިއްނާސާނ ުއަފްއަދާވަފއާިވ  ެއްއ ުނާވެނެއެވ. ެއ  ާމްތަކާމއި ުފރިަހަމަކެމްއ 

ައކީ، ކީިރތި  ެގ  ގެ ެގ ަމްއަޗެށެވ. ިބާނެވެގްނަވނީ ެއަތަނަވްސ ެއެވ. 

ައްށ ުއެޅެގްނ ެއްއެވްސ  އި ަކަޑެއޅިެގްނާވޮގާތިއ ގަ ެއެވ. މި ަމތެިވރި  ާއއި  

ަގއާިވ ޮގަތްށ  ްނަންށ ެއްނެމަހއި ެއްއ ުނާވެނެއެވ. ކީރިތި  ަކަހަލ ާބްއަޖެވރިަކެމްއ 

 87[ެދްއާވށިެއެވ. ުއުޅުމެގ 

ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ އަންހެނުން ފަރުދާނުކުރާ  މީހުންގެަބއިއެ ޒަމާނުަގއިެވސް ހަމައެފަދައިން މި
 ަފއިވަނީ:ބަޔާންުކރައްވާ ަޝއިޚް ވުމެވެ.މަުގެގއްލި ހަލާކު، ބޭޒާުރވުމާއި ނަތީޖާއަކީ ނިކަމެތިވެ،  ފިރިހެނުންގެ

                                                           
އަންހެން ޖިންސާއި ފިރިހެން ޖިންސުގެތެރެއިން އެންމެ މާތް ޖިންސަކީ ފިރިހެން ޖިންސެވެ. )ތަފްސީރުލް ޤުރްއާނިލް ޢަޡީމްގެ ނިސާ  .85

 ސޫރަތުގެ ކުރީކޮޅުގެ ތަފްސީރު ބައްލަވާ!(

 .46 ޞަފްޙާގެ 1375  15[ ]. 86
 .46 ޞަފްޙާގެ 1375  15[ ]. 87
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ުކަރްއާވަފއާިވ، ާމްތ ައދި ަރްއަކުއެތިރ ޮގްތަތްއ ުއާވަލއިިފަނަމ،  ައްނެހުންނަންށ ކީރިތި ]

ެއަކނަބުލްނަންށ  ުކރީަގއި ަދްނަނަވއި މިދަިޔއީެއެވ.  ަކާކ ުނާލ ުނުކްނާނޭނ ަނތީޖާ ުކަޑެވްސ ަޝއް 

ައަކްށާވނީ،  ެވްއެޖަނަމ  ަތާކއި  ދަީފއާިވ ަދަރަޖާއއި، ެއަކނަބުލްނ ުއުޅަމްށ ައްނަގާވަފއާިވ 

ެވެގްނާވ ައްނެހުންނާނއި، ެއޮގްތ  ުވާމއި، ަހާލުކުވެމެވ. މަިޒާމުނަގއި މުިއޭޅ، މެިދްނެނވި ޮގާތއި  

 ައކެީވްސ، ަހަމ ުކަޑެވްސ ަޝްއަކާކުނަލއި، ެގްއުލާމއި  ުހްއަދޮކްށެގްނ ތިބި ިފރެިހުންނެގ 

 88[ެއެވ.

ރަން ބޭނުންނަމަ ކޮންމެހެން ވެއްޓެއް ާޤއިމް ކު ހިތްގައިމު ވިދާުޅވެފަިއވާގޮުތގައި ހަމަޖެހޭ  ޝައިޚް
އިހްސާސްަތްއ  ތަކާއިޝުޢޫރު ަގއި އުފެދޭުނންގެ ހިތްތަކުއިންސާން މަޖުބޫރު ފިޔަވަޅުަތކެްއވެެއވެ. އޭގެތެޭރަގއި އަޅަ

ޝުޢޫރުތަކުގެތެެރއިްނ  އެ ންމެ މުހިންމު އެއްކަންތަކެވެ.ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށްޓަކާ އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެ

 އިހްސާސަކީ  ކީ އަދިުޝޢޫރަ އެއް މުޤައްދަސް އެންމެ މާތް އަދި ލައްަވވާފަިއވާތަޢާލާ އިންސާނާގެ ހިތުަގއި 

ާކއި އުޞޫލަ ތަށް ފާުޅކުަރންވީ ަވކިޝުޢޫރު ކާއިއިހްސާްސތަ . އަދި މިކެވެތައިޙްސާސް  އަންހެނުންނާ ގުޅޭ

ނެޑއް  ހިލޭފިރިހެނުން ބަޔާންކުަރްއވާފަިއވެެއވެ. އެީއ  ަޝއިޚް ކަންެވސްތަޢާލާ ާބވައިަލއްވާަފއިވާ މިންގަ

ނޑު ނިާވކޮށްގެންމެުނވީއަންހެނުންނަށް ނުބެލުމާއި، އަންހެނުން ހިލޭ ފިރިހެނުން ތިބޭ ތަންހިލޭ  ތަނަށް މުޅި ހަށިގަ
ހިލޭފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީަގއި ފާޅުނުކުުރމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ  ތެއްޒީނަ ނުދިއުމާއި، ެއކަނބަލުންގެ ެއއްވެސް

ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު  ތަޢުލީމު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ނުފެނި، ނުބަލާ އުޅެވޭނެހެން ދެ ޖިންސަށް
 ކުަރއްާވފައިެވއެވެ. ބަޔާން ކަމެއްކަްނވެސް

ެއްއ ަކަޑައުޅްއާވަފއެިވެއެވ. ަކްނ  ައަކްށެމ ީކރިތި  ާއަގއި ަލްއާވަފއާިވ ޮކްނެމ ]

 ައްށެވްސ ަވީނ، ަމިތެވރި  ައދި ަހުލވި  ާއަގއި ަލްއާވަފއާިވ ެއްނެމ  މެިހްނ ުހރިއިުރ 

ފަިޔަވއި، ެއެހްނ  ާއަގއި ެލްއުވުމެގ ާމްތ   ައކީ ެއ  ެއްއ ަކަޑައުޅްއާވަފެއެވ. ެއ 

 89..ެއެވ. ައްށ ެހުލުވެމްއ ާންނާނޭނ  ެއްއެވްސ ޮގެތްއަގއި، ެއ 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ެއަކާލެގ ާމްތ  ަގއި، ުފިރަހަމޮގްތ ަމތްީނ ޭބުންނުކަޅުއަމްށަޓަކއި ީކރިތި ާމްތ  ިމެދްނެނވި 

 -ަތީކ: ްނަންށ ައްނަގާވަފިއާވ ެމުދެވރި ުކަރްއަވއި () އާ 

ހޭިލ ިފރެިހުންނަންށ ައްނެހުންނ )އެހެން( ާވ މުީހްނާނ، ިފރިމާީހަޔްށ ެމުނވީ ަކއިެވިނ ެހޔޮ  .0

 ުނެފުންނ.

 ަގއި ުނެދްއުކްނ.ެތރަިކެމްއ ހޭިލފިރިެހުންނަންށ  ެއްއެވްސ ާބަވެތްއެގ  )އަންހެނުންގެ( .2

 )ނަށް(ުނެބުލްނ، ފިރެިހުންނ ެވްސ ހޭިލ ައްނެހުނން  )ނަށް(ހޭިލ ފިރިެހުނން  )އަންހެނުން( .2

 ުނެބުލްނ.

ޮބުޑާވޭނ ޮގްތ  ތާިމެގ ިފިރމާީހާޔ، ުނަވަތ ައނބިމީާހާޔ ެމުދަގއި ެމުނވީ، ުކރީަގއި ެދްނެނުވުނ  .9

 ވަިޔ ުނިދުންނ.
 ުންނ ުއޭޅާތަކްށ، ަވަރްށ ޮބަޑްށ ނާިވެވެގްނ ެމުނވީ ައްނެހުންނ ުނދުިއްނ.ިފރިހެ  .5

 ދީ  ިމެދްނެނވި ުއޫޞުލަތުކެގަމތްީނ، ފިރެިހްނ ުކދްީނަނާށއި، ައްނެހްނ ުކީދްނަންށ  .6

 90[ުކުރްނ.

 މަްއޗަށް، ޭގގައި ިތއްބެުވމަށާއިއަނބިކަނބަލުްނގެ ގެ އަނބި

މަށާިއ ހިލޭފިރިހެނުންނާ ވާހަަކއެްއ ދައްަކވަްނ ވުތެރިކަްނ ފާޅުނުުކރެއްއެކަނބަލުންގެ ޒީނަތް ހިލޭފިރިހެނުންނަން
އަޑުފުޅަްށ  ވަަޑިއގެންފިނަމަ،ދައްކަވަން ޖެހިޖެހިވަޑަިއގެންފިނަމަ ނުވަތަ ހިލޭ ފިރިހެނުން ތިބި ތަނެއްގަިއ ވާހަކަ 

ގަިއ، އާޔަތު  ވަނ33ައި އާތޔަތާ  ވަނ32ަ ސޫރަތުގެ ރިވެތިކަން ނުގެންަނވާ ވާަހކަދެއްެކވުމަށް، 

 ފުެޅއްކަންއަމުރުފުަޅީކ އެހެން ހުރިހާ އަންހެނުންގެ މައްޗަށްވެސް އަިއސްފައިވަ އަމުރުއައިސްަފއިވާ 
 ިވދާޅުވެފަިއވެެއވެ.ޝައިޚް ބަޔާންކުރަްއވަމުން 

ަގއި  ަގްއާޔއި   ަތްއ، ަކަޑެއޅިެގްނ ުހރިޮގުތަގިއ،  ުކރީަގއި ިމެދްނެނވި ]

ޫސަރްތ ާބަވިއެލްއީވ  ުކަރްއާވަފިއެވެއެވ. މި ެދޫސަރްތެމ ާބަވއެިލްއވީ ަމީދާނަގެއެވ.  ކީރިތި 

 ަހުގާރަމއިެގެތޭރަގެއެވ. ަވަނ ައަހުރ  9ިއްނ  

، ާއެގ ައބަިކަބުލްނޭނެވ. ) ،ٺ  ٿ ުކަރްއަވެއެވ.  ަގއި ކީރިތި  

ٿ  ٿ    ުނެވެއެވ.ތަިޔ ަކަބުލްނ ٿ   ެވ.(ެގ ެއްނެމަހއި ައބަިކަބުލްނނޭ  އުިތރު 

ڤ  ڤ  ڤ  ެވރެިވެގްނާވަނަމ،  ތަިޔ ަކަބުލްނ ٹ  ٹ   ައްނެހުންނުކެރ ެއަކުކ ަފަދިއްނެވސް  ٹٹ
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ެއޮގތީ ެއަފަދ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ަކާމއި، ަމުޑަމިއތިިރޮގްތ ައަޑްށ ުނެގްނާނެށެވ. ާވަހަކެދްއުކުމަގއި 

މީުހްނަންށ އިވިްއެޖަނަމ ެއމީުހްނެގ ހްިތ ުނަރނަގުޅެވ  ގެ ަކްނުކަޑ، ަބުދ  ައެޑްއ ހުިތެގ 

ާވަހަކާއއި ަކަޑެއޅިެގްނުހރި ަރަގުޅ  ڄ  ڄ   ތަިޔ ަކަބުލްނ ާވަހަކަދްއަކާވީނ،ڄ  ެއުދްނެވރެިވާދެނތީެއެވ. 

 އްިސެވ  ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ިތަޔަކަބުލްނ ޭގޭގަގއި ތިްއަބާވެށެވ. ڃ   ڃ  ڃ  ާވަހަކެއެވ.

ڇ     ުއުޅުނަފަދއްިނ، ހޭިލިފރިެހުންނަންށ ާޗޫލަކާމއި ީޒަންތެތިރަކްނ ުނަދްއަކާވެށެވ. ން ަޒާމުނަގއި 

 ައދި  ڎڍ  ڌ  ڌ  ެދްއާވެށެވ. ައދި ڇ  ڍ ުކަރްއާވެށެވ.  ައދި ަނާމުދ ڇ 

ުކަޑެވްސ ަޝްއަކާކުނާލ  ڎ ڈ  ڈ  ައްށ ކިަޔަމްނެތރާިވެށެވ. () އާ ައާށއި ެއަކާލެގ 

ޮގްތަތްއ  ުލްނެގ ިކަބިއްނ ަނޖްިސަކާމއި ބަ ޭބކަ ތިޔަ  ژ    ژ  ڑ   އިާރަދުކަރްއަވީނ،  

 ުކެރްއުވަމެށެވ. ައދި ުފރިަހަމައްށ  ک   ک ޭނެވ. ން ޭއ ڑ  ک ފުިލްއަވއެިލްއުވަމެށެވ. 

ިތަޔ ަކަބުލްނަނީކ  !ަސާލާމއި ަޞަލާވްތެލްއވި ާމްތ ަނބިްއާޔެގ ައބަިކަބުލްނޭނވެ ޭއ މާނަ: ] އިޖްމާލީ

ަތާޢާލެގ ައުމުރުފުޅަތަކްށ ޯބެލުބުމަގއި ާޢްނުމ ައްނެހުންނ ަފަދ ަބެއްއ ޫނެނެވ. ިތަޔަކނަބުލްނަނީކ هللا 

ެއެހްނ ައްނެހުންނަންށާވ ރެިވތި މާިސެލެކެވ. ައދި ެހޮޔަކެމްއ ުކުރުމެގ ަޘާވުބ ތަިޔ ަކނަބުލްނަންށ 

ިމޮގްތޮގުތްނ  ްސ ިތަޔ ަކނަބުލްނެގ ަޙްއުޤަގއި ެއަފަދެއެވ.އުިތުރެވެގްނެވެއެވ. ައދި ުނަބއި ަކެމްއެގ ަޖާޒވެ 

ައްނެހުންނ  ުމްސިލމް  ެއެހްނަކުމްނ، ތަިޔަކނަބުލްނަނކީ ާޢްނުމ ައްނެހުންނާނ ުމޅީްނ ަތާފުތަބެއެކެވ.

ހޭިލ  ަތާޢާލައްށ ަތްޤާވެވރާިވެށެވ. ައދި هللا ަބުލްނ ަތާބުވަމްށާވ މާިޘެލްއެގ ޮގުތްނ ތަިޔަކނ ެއަބަޔަކްށ 

ެގ ާޙިޟުރަގއި ާވަހަކަދްއަކްނ ެޖހިްއެޖަނަމ ެއަބއިމީުހްނ ތަިޔަކނަބުލްނަންށ ެއުދްނެވިރ ން ިފރިެހނު 

ާވަހަކެދްއެކުވުމަގއި ެއަބއިމީުހްނ ައަޅއިަގްނަނަކަހަލ  ތަިޔަކނަބުލން . ުނާވެނެހްނ ރީްއަޗްށ ާވަހަކ ަދްއަކާވެށވެ 

ުޅެވ ެއުދްނެވިރެވާދެނެއެވ. ައދި ެއެހްނ ަފަހެރްއަގއި މެީހްއެގ ހްިތ ުނަރނގަ  ަހަދއިފަިނމަ  ޮގެތްއ ައަޑށް 

ައދި ރެިވތި މާިސެލްއެގ ޮގުތްނ ިތަޔަކަބުލްނ ޭގޭގަގއި ތިްއަބާވެށެވ. ެއަބަޔަކްށ ަތާބުވަމްށާވ  ައްނެހުނން 

ޭލިފރިެހުންނަންށ ެފްނާނެނެހްނ ޒަީންތެތރެިވެގްނ ެގއްިނޭބަރްށ ިހައްނެހުންނ އްިސާލްމީދްނ ައުއުމެގ ުކރީަގއި 

ަތާޢާލ هللا ަޒާކްތ ެދްއާވެށެވ. ައދި  ،ުނުދުރާވެށެވ. ައިދ ަނާމުދ ާޤއްިމ ުކަރްއވާ  ިތަޔަކނަބުލން ދަިޔޮގަތްށ 

ެގ ެއްނެމާހ ަޢަލއިހި ަވަސްއަލމަ هللا ައާށއި ެއަކާލެގ ކީރިތި ާމްތ ަނބިްއާޔ ުމަޙްއަމުދ ަޞްއލަ 

ައްހުލަބއިުތްނޭނެވ. ަޢަލއިހި ަވަސްއަލަމެގ هللا ްށ ިކަޔަމްނެތިރާވެށެވ. ޭއ ަނބިްއާޔ ަޞްއލަ ައުމުރުފުޅަތކަ 

ުލްއާވ ަތާކއި ާފަފަތްށ ިފްނ ޝިުރކު ުލްނެގ ިކަބިއބަ ޭބކަ ޔަ ަތާޢާލ އިާރަދުކަރްއަވީނ، ތިهللا  ަހަމަޔީޤުންނެވސް 

 [ުވަމެށެވ. ެހްނީމުހްނަންށާވ ަނޫމާނައަކށް ތަިޔަކނަބުލްނ އެ 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ަކޭލެގާފުނެގ ައިބައބަިކަބުލްނަނެށެވ.   ލެްއވި(ާއއި ) ެވަފއަިވނީ ަގއި  މި 

 91[ެއެކެވ. ައްނެހުންނަންށާވ  ައކީ، ެއްނެމަހއި  ަތުކަގއިމާިވ  ެއަކަމުކ މި 

ެގ ވަނަ ާއޔަތުަގއި، 53 ސޫަރތުގެ ހަމައެފަދައިން 

އަކު އެްއޗެްއ ޞަޙާބީ އަނބިކަނބަލުންގެ ައރިހަށް އެކަނބަލުންނާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ފިރިހެންއަނބި
އޮޅުންފިލުވުންފަދަ ބޭނުން ުފޅެއްަގއި ަވޑަިއގެންނަާވއިރު އެކަނބަލުން ނުފެންނާނެހެން ފަރުދާއެއްެގ ފުރަގަުހގައި 

ންގެ މައްޗަށް އައިސްފަިއވާ މުސްލިމުފުޅަީކވެސް އެންމެހާ އަމުރު ވާތިއްބަަވއިގެން ކަންކަމު އެދުަމށް އައިސްފައި 
ނެއްެގ ކިބައިން ބޭނުމެްއގައި ންހެިފރިހެނަކު ހިލޭ އަ ކަން ފާހަަގކުރަްއާވފައިެވއެވެ. އެސަބަބާހުރެފުޅެއްއަމުރު

އްަބއިގެްނ ކަން ކުރާނަމަވެސް ކުރަންޖެހޭނީ އެކަނބަލުން ނުފެންނަފަދައިން ބައިތި ެލއްސުވާ އެދުނަސް ނުވަތަ
 ަޝިއޚް ވިދާޅުވެަފއިެވެއވެ.ފަިއވެެއވެ. ކުރަްއވާބަޔާން

ިތަޔަބިއީމުހްނ ެއްއެޗްއ  ۋ  ۅ  ۅ ުކެރްއވިެއެވ. ަގއި ކީިރތި   ]

 ެއަކަބުލްނާނ   ېۉ  ۉ   ې  ې ޭބުންނެވެގްނ ެއަކަބުލްނެގ ިކަބިއްނ ަކެމްއ ފުިލަވްނ ެވްއެޖަނަމ، 

ެއޮގތީ ތަިޔަބިއމުީހްނެގ  ې  ى  ى  ائ  ުކާރނީ، ޮކްނެމެވްސ ނިަވެލްއެގ ޭބުރްނެނެވ.

 ަކްނ ޮބުޑެވެގްނ ުހރި ޮގެތެކެވ. ްށ ހްިތަތަކާށއި ެއަކަބުލްނެގ ހްިތަތކަ 

ތަިޔޭބަކުލްނ ަސާލާމިއ ަޞަލާވްތެލްއވި ާމްތަނބަީކޭލެގާފުނެގ ަޞާޙީބްނޭނެވ! މާނަ: ] އިޖްމާލީ

ެއަކނަބުލްނ  ،ަޞަލާވްތެލްއިވ ާމްތ ަނީބަކޭލެގާފުނެގ ައނބިަކނަބުލްނެގ ައރިަހްށ ާދަނމަ ަސާލާމއި 

ަސާލާމއި )ެއޮގަތްށ ަކްނުކުރަމީކ  ެށެވ.ްސ ނިަވެލްއ ުހަރަހަކްށ ަބަހްއޓާ ުނެފްނާނެނެހްނ ޮކްނެމވެ 

ަސާލާމިއ )، ްނެގ ަމްއަޗާށއިޭބަކލު ތިޔަ  (ަޞާޙީބްނެންއަކަމކު  ާވްތެލްއވި ާމްތަނބަީކޭލެގާފުނގެ ަޞލަ 

( ެއަކަބުލްނެގ ަމްއަޗްށެވްސ ެއްނެމ ަޞަލާވްތެލްއވި ާމްތަނބަީކޭލެގާފުނެގ ައނބިަކނަބުލްނެންއަކަމކު 

 [ެއެދިވެގްނާވ ައދި ަކްނުކަރްނީވ ޮގެތެވ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ެގ ިދރިުއުޅުމަގއި، ެއްއަބަޔާކއި ައެންއަބަޔުކ ެއހެީވ، ެއުކެވރެިވެގްނ ުއުޅަމްށ ޭބުންނ ޮކްނެމ ނާ 

ަތުކްނަންށާވ ައުމުރުފެޅެކެވ.  ަގއާިވ ޮކްނެމ ާއަޔަތީކ، ެއްނެމަހއި  ަކަމާކިއެމުދ ކީރިތި 

ެވިރ  ެމަދުކ ޫނެނެވ.ައދި ކިެއްއަތ ުއުޅުމެގ ާއަދއިެގ ަކްނަތްއ  ަތާކއި ެއަކނި ާމޮބެޑިތ ަހމަ ެދީނ،  

ަފުރާދެއްއެގ ޭބުރްނ ެދެއެވ. މެިހްނ ަކްނުހރިއިުރ،  ޮގުތަގއި، ރިީތޮކްށ ުކަޅުއާމއިެމުދަގއެިވްސ ީކރިތި 

ބަިކަބުލްނަނަކްށ ޫނެނެވ. ައދި ާވަހަކ ަދްއާކްނ ައްނަގާވަފއެިއަވނީ، ެއަކނި އުިތުރ ެއަކޭލެގާފުންނެގ ައބިއަ 

 92[ުފެޅެކެވ. ްނ ަންށާވ ކެިއްއަތ. މަިއުމުރުފަޅކީ، ެއްނެމަހއި 

ގެ ކުީރކޮުޅގައި އަންހެނުން މަގުމައްޗަާށއި ހިލޭފިރިހެނުން ތިބޭ ހިސާބުތަކަށް ގޮްސ އިސްލާމް ދީނު
ނޑު ނިާވނުކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަްށ ފަރުދާނުވެ ނުކުތުން  އިސްާލމްދީން އައުމަށްފަހު އުޅުނީ މުޅިހަށިގަ

 ވިދާޅުވެަފއިެވެއވެ.ޝަިއޚް ޙަރާމްކުރެވުނު ކަމުަގއި 

 ڱ  ںުކަރްއާވަފިއެވެއެވ. ަގއި  ަވަނ  59 ސޫރަުތގެ( )އެބަހީ:  ެގމެ ަހަމ މި ]

ައިދ ڻ   ަކޭލެގާފުނެގ ައިބައބަިކަބުލްނަންށ ވާިދުޅާވެށެވ. ں  ڻ  ަކޭލެގާފެނެވ. ޭއ 

ެއަކަބުލްނެގ  ہۀ    ۀ  ہ  ہ  ްނެގ ައބްިނާގުތަގއި ައދި  ڻ  ڻ ަދރިަދރަިކަބުލްނަނާށ، 

ެއަކަބުލްނެގ ہ  ھ  ھ  ھ    ަތްއ )ޮދޅި ޭފލަިތްއ( ަވާޔ ވުިހުރވިެގްނ ުނާދޭނޮގަތްށ ަލިއެގްނ ތުިބަމްށ  

ޫންނ  ިމޮގުތެގަމީތްނ ަކްނޮކްށިފަނަމ،   ےھ  ے ެއްނެމ ުކަޑޮކްށ ުނެއޭގީނ ެއޮގުތްނެނެވ.  

  .ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ައްނެހުންނަންށ ުއަދޫގީދެއްއ ުނަހާދެނެއެވ.  ައްނެހުންނޭނ ހީޮކްށ 

ަކޭލެގާފުނެގ  !ަނބީ ަކޭލެގާފެނވެ ާމްތ ޭއ ަސާލާމއި ަޞަލާވްތެލްއިވ މާނަ: ] އިޖްމާލީ

ަތާޢާލައްށ އީާމްނެވެގްނާވ ެއްނެމަހއި هللا ައދި ، ިއަދރިަދރަިކަބުލްނނާ  އި،ަބުލްނނާ ނ ބިކަ ނބިއަ ނ އަ 

 ްއަލިއިޖްލާބުބތަ ެއަކނަބުލްނ ހޭިލިފރިެހުންނަންށ ެފްނަނ ހާިސަބަކްށ ާދަނަމ،  ،ައބްިނާގުތަގއި  ުމްސިލުމްނގެ 

ައދި ެއޖިްލާބުބަތްއ ަލިއެގްނ ތޭިބއިުރ  .ައުމުރުކަރްއާވެށވެ ަމްށ ރު ާވކު ުމޅި ަހށިަގނުޑ ޮފުރޭވެނެހްނ ނި 

 ިއްނތާިބުހެވެގން  ާފުޅުނާވޭނަފަދ ޮގަތަކށް ެއްއެވްސ ަތެންއ  ަހށިަގނުޑން  ްނަފަދ ަކެމްއ ިދާމިވަޔސް ަވއެިޖހު 

ަމްށަޓާކ ުނެދްއކު  ހޭިލ ިފރިެހުންނަނށް ަވާނަތްށ  ަހށިަގނުޑގެ  ެއަކަބުލްނގެ ެއެހނީ ައްނަގާވެށެވ.  ތިްއެބުވަމށް 

ޯގްސ ައްނެހުންނ  ޭފާރްނ ައަޅއިެގްނ ތޭިބަނަމ، ައދި ިމޮގުތެގަމީތން  .ަރނަގުޅޮގަތކީ މިެއވެ  ެއްނމެ  ަކްނުކުރން 

ޯގްސަކްނަކްނުކާރ ާފޖިުރމީުހްނެގ  ެއަހއިުރން  ޮގާތ ަތާފުތާވެނެއެވ.ޭފާރްނ ައާޅޮގާތއި ެއަކނަބުލްނ ޭފާރްނ ައޅާ 

 [ުއނަދޫގަތުކްނ ެއަކނަބުލްނ ަސާލަމްތާވެނެއެވ.ުފުށްނ ައްނެހުންނަންށ ލޭިބ 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ައކީ، ައުޅ ައްނެހުންނާނއި މިިނަވްނ ައްނެހުންނ  ާބަވއެިލްއުވުމެގ  މި ިލެޔވިދަިޔ ީކރިތި 

 93ްނ ަނެށެވ.ަވީނ ެއްނެމަހއި  ެގ ަވިކުކުރެމެވ. ަނަމެވްސ މި 

ްނެގ ައްނެހުންނ ޭބުރަގއި ުއުޅނީ ަފުރާދައާކ ުނަލެއެވ. ެއަކަމކު  ަޒާމުނަގއި  

ައްނެހުންނެގ ަމްއަޗްށ  ުކަރްއަވއި،  ުއަދޫގ ޮބުޑެވެގްނާނ، ައދެިވްސ ެއަތްއ ޮގަތުކްނ ެއެހްނ ުއުޅްނ 

 ނިާވެވެގްނ ުއުޅްނ ާވޖުިބުކެރްއވީެއެވ.

މަިފަދ  ، ، ާބަވއެިލްއުވަމްށަފުހ ުކރީަގއި ަބާޔްނެވދަިޔ 

ަކްނަކަމްށަޓަކއި، ެމުނީވ ޭބަރްށ ުނުކްނަނަވއިެގްނ ުނުއުޅްއަވެތެވ. މަިފަދ ަކެމްއަގއި ުނުކްނެނވަިނަމެވްސ 

 94[ުނުކްނަނާވ ުއުޅްއާވނީ، ޮފާށޮކަޅުކްނ ަވަރްށ ޮބަޑްށ ނިާވުކަރްއަވއިެގްނެނެވ.

 ގެ ެލްއިވ  ާއއި ެވެގްނ ެވޭއ.  ެގ ިކަބިއްނ، ]

ައަކްށ  ައިބައބަިކަބުލްނ، ައަވާހަރ ަގުޑަވަރްށ ަވަޑއިަގުތަމްށ ޭރަގުޑަގއި ަތަނަވްސ 

އަިކަބުލްނ ެގާފުންނެގ ާމްތ ައިރުހަގއި ެއބެ އުިތުރ ެއަކލޭ  ުނުކެމަވަޑިއަގްނަނަވެތެވ. 

ނިާވުކެރްއުވަމްށެވްސ ަދްނަނަވެއެވ. މިެހްނ ިހަގިހާގުހްއާޓ ެއްއެރައުކ، އުިތުރ ެއަކޭލެގާފުންނެގ ައބަިކަބުލްނ 

ޭބަރްށ ުނުކެމަވަޑިއެގްނފެިއެވ. ެއަކަމާނައކީ، އިްސޮކުޅުފުޅ ިދުގޭބަކަބެލެކެވ. ެދްނ  

ަކްނ ތަިމްނަނައްށ ެއގިްއެޖެއެވ.  ެގާފުނ ެއަކަމާނ ެދެކަވަޑއިެގްނާފ ވާިދުޅެވްއެޖޭޔ. ިތަޔަކަބަލީކ 

 (ެގ ާބަވއެިލްއވީ ިމެރައްށަފުހަގެއެވ. ) ެގ 

                                                           
 ވިދާޅުވެފައިވަނީ:. މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި 93

[

)) 

ުމުއމުިންނެގ  ުކަރްއާވަފިއެވެއެވ. '   ެގ ައރުިހން މާނައަކީ: ]

ަތުކްނ ޮބުލެގަމތްިނ ުފުޅުކަރްއަވަވީނ ެއަކނަބުލްނ ޭބުނެމްއަގއި ެގއިްނޭބަރްށ ުނުކްނަނާވަނަމ ައްނެހްނަކނަބުލްނަންށ 

ަމެށެވ.' ައދި ުހރަިހއި ަތެންއ ޮފުރޭވެނެހްނ ނިާވުކެރްއވު  ޫންނ ެއެހން )ބަހައްޓަވާފައި އެ(ެއްއޯލ )ބެލުމަށްޓަކާ( ޫމާނއެިއްއޮކްށ، 

ާއއި  ژہۀ    ۀ  ہ   ژ ެގ ަބްސުފުޅ:ާއއި  ތަިމްނަކޭލެގާފުނ 'ވާިދުޅެވަފިއެވެއެވ.  

ޫމާނއި  ަބަހްއަޓާވަފއި ެއޫންނ ަތްނަތން  ެއަކޭލެގާފުނެގ ާވުތލޯ )ެބްއެލުވަމްށަޓާކ( ެކެރްއވެީމެވ. ެދްނަފެހ ެއަކޭލެގާފުނ ެބޭހޮގުތްނ 

  '[ނިާވުކެރްއވެިއެވ. ޮބާލެއކީ ެއްއޮކށް 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ަގއި ަތާފުތ ަތްނޮކަޅކީ،  ެއްއެވެއެވ. ެއ  ަގއިެވްސ ިމާއ ަވަރްށ ާގްތ  

ުކެރްއވިެއެވ.  އިުތުރ ެއަކޭލެގާފުންނެގ ާމްތ ައރިަހްށ ެގްނެނީވާމ  ެގާފުނ 

 95[)ޮބަޑތި( ޭބުނަމްށަޓަކއި ުނުކްނެނވަިނަމެވްސ ެއްނެމ ަރަގެޅެވ. ތިައޭބަކަބުލްނގެ ، 

ވިދާުޅވެފަިއވާ ގޮުތަގއި ގަސްުދގައި ފިރިހެނުން އަންހެނުންނަށް ބަލައިގެން ނުާވނެއެވެ.  ޝައިޚް
 ވިދާުޅވެފައިެވއެެވ.ޝައިޚް އަދި އަންހެނުންވެސް ގަސްދުަގއި ފިރިހެނުންނަށް ބަލައިގެން ނުވާނެެއވެ. 

މާިވޖިުބ )ފިރިހެނުން އަންހެނުންނަށް ނުބެލުމާއި، އަންހެނުން ފިރިހެނުންނަށް ނުބެލުން( މިަކްނ ]

 ުކެރްއުވަމެށެވ. ެއަކްނަތަކކީ، ެއްނެމަހއި  ުކެރްއވީ، ާމްތ ަރްސަކާލެގ ަނހުީކެރްއވި ަކްނަތްއ 

ޮކްނެމައަކްސ، ައްނެހުންނާނއި،  ޮކްށ، ަހާލުކުކާރ ަކްނަތެކެވ... ެއުކެލުވާމއި، ެބހިުއުޅްނަތްއ 

ެވެގްނ ޫނީނ،  ައކީ، ) ިފރިެހުންނެގ ަމްއަޗްށ، ެއމީުހްނެގ ޯލަތުކްނ ތިިރ ެބުލްނ ާވިޖުބ ުކެރްއވި 

ޮކްށ،  އި، ަކޅިައަޅއި ުކ ަބލަ ުނަންސ( ެއްއަބަޔުކ ައެންއ ަބޔަ ައާކއި ުނަލއި ފެ  ެއެހްނ ުއެޅނި

 96[ުނެހުދެމެވ.

ުއޅޭުއޅުމުގަިއވެސް އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން ޢާންމުކޮށް ވިދާުޅވެފަިއވާޮގތުގައި  ޝައިޚްއަދި 

އަދި އަންހެނުން ހިލޭފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގަިއ  ކުރައްވާފައިާވަކމެކެވެ.ތަޢާލާ ނަހީބައްދަލުކޮށް ދެކެފަރިތަވުމަކީ 

އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތްތަށް ފެންނާނެހެން އުޅުމަކީވެްސ އިސްލާމްދީނުަގއި ޙަރާްމކުރަްއވާފަިއވާ ކަެމއްކަން 
 ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވެެއވެ.

ަބްއަދުލެވ،  ،ެގ ޮގުތްނ، ައްނެހުންނާނއި، ިފރިެހުންނ ުއޭޅއިުރ، ެއްއަބަޔުކ ައެންއަބަޔާކއި]

ިފރިެހުންނަންށުވެރ އުިތަރްށ ެއަތްއ ަކެމްއ ، ެގ ެއްއަބިއަގއިހުީކެރްއވީެއެވ. މި ެދެކަފިރަތުވްނ ނަ 

 ުކެރްއވިެއެވ. ައދި މި   ައްނެހުންނެގަމްއަޗްށ ާވިޖުބުކަރްއަވއި، ެއަތްއ ަކަމުކްނ ެއަކނަބުލްނަނށް 

 97[ުނުކަޅުއަމްށ ެވްސ ެއްނެގވިެއެވ.ަގއި ެއަކަބުލްނެގ ީޒަންތަތްއ ަފުއޅު 

 ހިލޭފިރިހެނުންނަށް ފެންނަ ހިސާބަކަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ  ވިާދޅުާވގޮތުަގއި އަްނހެނުން ޝައިޚް
ވަނަ އާޔަުތަގއި  33އެހެނީ އަޙްޒާބް ސޫރަުތގެ  ނިވާުކރުން އެއީ އެންމެ އައުާލގޮެތވެ.ނާއި ދެއަތްތިލަވެސް މޫ

އަންހެނުން ފިރިހެނުންގެ ޙާޟިރުގަިއ އެަބއިމީހުން ޝަުއޤުވެރިވާެނގޮތަށް ވާހަކަ ދެްއުކންވަނީ މަނާކުރެވިފަެއވެ. 
 އެހެންކަމުން މޫނުފެނުމުން ހިތްކިޔާލެއް މާ އެއީ އެކަނބަލުްނގެ ައޑު ިއވިގެްނ ފިރިހެނަކު ހިތްކިޔާާފނެތީއެވެ.

                                                           
 .14 ޞަފްޙާގެ 1374  15[ ]. 95
 .17 ޞަފްޙާގެ 1374  15[ ]. 96
 .17 ޞަފްޙާގެ 1374  15[ ]. 97
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ޙާޟިރުގައި ެއކަނބަލުން މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ނިވާކުރުން މާ  މިސަބަބަށްަޓކާ އަވަްސވާެނއެވެ.
  ޝައިޚް ވިދާުޅވެފަިއވެެއވެ. ބަޔާންކުަރއްވާަފއިެވެއވެ. ެވގެންާވކަމަށްއިތުރު

ެއަކީށެގްނާވޭނ ާތަކްށ ާދްނެވްއެޖަނަމ ޫމާނއި ެދައްތތަިލާއ ައްނެހަނުކ ހޭިލ ިފރިެހުންނަންށ ެފުންނ ]

ެމުނވީ ނިާވުކަޅުއްނ ުހްއެޓެވ. ަނަމެވްސ، ިއުތުރޮގތީ ޫމާނ، ެދައްތތިަލެވްސ ނިާވުކުރެމެވ. ެއޮގަތީކ މާީހެގ 

ޮކްށ، ހާީނަފްތ ައާޅ، ައޮގިޓ ައާޅަފިއ ުހްނަނިއުރ(  ެއްނެމ ރީތިަބެއެވ. ައްތިތަލާއއި އިގިލަިތަކީކެވްސ )

 98[މަިފަދ މުީހްނ ހްިތިކާޔޭނ ަތްނަތެނެވ.ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ަވަރްށ ރީތި 

އާޔަތުގެ  ވަނަ 59 ސޫރަތުގެ ާވ ފަދައިން، އިސްވެ ަބޔާންކުެރވިފައި 

ބޭބޭކަލުން ހިލޭ ިފރިހުނުންގެ ކުރިމަތީގަިއ ބައެއް  ފަދަކުރެއްވުުމގަިއ ތަފްސީރު

 ޝައިޚް ވިދާުޅެވފައިެވއެވެ.. ތިލަ ދެއްކުން ހުއްދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުެވެއވެއަންހެނުންނަށް މޫނާއި ދެއަތް

 99[ޫމާނއި ެދައްތތަިލ ުހްއަދުކަރްއަވެއެވ. ައދެިވްސ ަބެއްއ ޭބަކުލްނ ެއަފަދެއެވ. ެއަކަމުކ ]

ކީރިތި މާތް ަނބިއްާޔ ، ުކރެއްވުުމގައި ތަފްސީރު ވަަނ ާއޔަތ59ް ސޫރަތުގެ  ނަމަވެސް 

ރަތުގަިއ ތަޢާލާގެ ޙަޟްهللا މު ދެއްވެވުންއެދި އެބޭކަލަކަށް ޤުރުއާުނެގ ޢިލް މުޙައްމަދު

  ،ންނާއިކަލުބޭޞަޙާބީބޭބޮޑެތި  ފަދަ ބުން ޢައްބާސްهللا ޢަބްދު ،ވިދެންނެދުޢާ

ފަދަ ވަރުގަދަ  ވެރީންާނއި ފަދަ ބޮޑެތި  އާއި    ،އާއި 

އަންހެނުންގެ މޫނާއި ދެއަތްތިލަވެސް  ،ކަލުންބޭފަދަ ބޮޑެތި ދަންނަ ބޭ ވެރިންނާއި

 .ފަރުދާކުރުން ވާޖިބުވާނޭކަން ބަޔާްނކުރަްއވާކަމުަގއި ވިދާޅުވެަފއިެވއެވެހިލޭފިރިހެނުންގެ ކިބައިން 

،ާއއި  ، ުކެރްއުވުމަގއި  ޮކްށ މިާއަޔުތެގ  ައދި ]

މިޭބޭބަކުލްނ ުބުންއާވަފިއަވީނ ހޭިލ ިފރިެހުންނަންށ ަކއިެވިނ ެހޮޔާވަފަދ ، ، ،

ައްނެހުންނ ެފްނާންނާވީނ ޫމާނ ެދައްތތިަލެވްސ ނިާވޮކްށެގްނެނެވ. މިަކްނ ަމްއަޗްށ ެއޭބަކުލްނ ަދްއަކާވ 

)ޮބުޑ ުބުރާގ(  )ާއަދއިެގ މިައާޅ ުބުރާގ( ައާޅްނ ައްނަގާވަފިއ، ޭއެގ ަފުހަގއި   ަދލަީލީކ، ުފަރަތމަ 

 100[ުލްނ ާވިޖުބ ުކެރްއވީ ެއޭބުނުމަގެއެވ.

                                                           
 .18އަދި  17 ޞަފްޙާގެ 1374  15[ ]. 98
 .18 ޞަފްޙާގެ 1374  15[ ]. 99

 .18 ޞަފްޙާގެ 1374  15[ ]. 100
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ޞައްޙަ އަިދ އެންމެ ރަނގަޅު އޮތްނަމަވެްސ، ުޖމްލަ ގޮތެްއގަިއ ެއކަމުގެ ެއންމެއިޚްތިލާފު 

ވިދާުޅެވފައިވަނީ، އަންހެނުންގެ ޝައިޚް ކުަރއްވަމުން މިވާހަކަތަުކގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންގޮތަކީ ކޮބަިއކަން 

ނޑުން   ޒީނަެތއް ކަމުަގއިވާ އެްއވެސް ތަނެއް ހިޭލ ފިރިހެނުންނަށް ދައްކަިއގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ހަށިގަ

ެވގެންވާ ވާޖިބުްނ އުޅުމަކީ އެކަނބަލުންގެަމއްޗަށް ިނވާކޮްށގެ އެއްކޮށް ހިލޭފިރިހެނަކަށް ނުފެންނާނެހެން

 ކަމެއްކަުމގަެއވެ.

ައްނެހްނމާީހެގ ެއްއެވްސ ީޒަންތެތިރަކެމްއ ުނަވަތ ަގަހާނެއްއ ުނެފްނަނޮގުތްނ، ނިާވެވެގްނ ުއުޅމީ ]

 101[ެއަކަބުލްނެގ ަމްއަޗްށ ާވިޖުބަކެމެކެވ.

ކަންތައް ހުއްޓުވާކަެށއް ނޫނެވެ. ކުރަނީ ހަމައެކަނި ނުބައި ޤުރްއާން އަމުރު އެހެނީ ކީރިތި

ޤުރްާއން އުނގަންނައިެދއެެވ. ކޮށް ނެތިކޮށްލާނޭ ގޮތްތަްއވެސް ހަލާކު  އެކަންަތއްތައް އެީކއެކަށްކިެޔއްހެްއޔެވެ. އަދި

 ޝައިޚް ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ.ަރއްވަމުން މިވާހަކަ ބަޔާންކު

ެއަކިނ ުނަބއި ަކްނަތްއ ުހްއަޓނީައކީ ޫނޭނ، ައދި ކިެއްއަތ، ެއަކްނަކްނ ުމޅީްނ  ކީރިތި ]

 102.[ެވްސ ިއްނާސާނައްށ ުއަގްނަނއިެދެއވެ ަހާލުކޮކްށ ެނިތޮކްށާލޭނ 

މުސްކުޅި އަންހެނުންގެ މޫނާިއ ދެއަތްތިލަ ހިލޭފިރިހެނަކަށް ފެނުނަސް އެކަނބަލުންގެ މަްއޗަކަްށ 

 ޝައިޚް ވިދާުޅވެަފއިެވެއވެ.ކުރަްއވަމުން ބަޔާންފާފައެއް ނުާވކަން 

 103[ުނަލއި ހޭިލ ިފރިެހުންނަންށ ެފުންނ ުހްއަދެއެވ. ުމްސުކޅި ައްނެހުންނ ]

ނޑު ިމ ބަޔާންކުރަނީ އިްސވެދިޔަ ިލޔުންކޮޅާ ގުޭޅގޮތުން އައްަޝިއޚް މުޞްޠަފާ  ދެން މިތާގައި އަުޅގަ

ބައިޙަޤީ ޞައްޙަ  ންއަރިހުގެ ޖަރީރު ބުން ޙިޒާމް ކުަރްއވާފަިއވާ،ބަޔާންގައި ތަފްސީރު އެކަޭލގެފާނުގެ އަލްޢަދްވީ

 ކެވެ.ައޘަރެ ގެންނަވާފަިއވާ ސަނަދަކުން

 

                                                           
 .18 ޞަފްޙާގެ 1374  15[ ]. 101
 .17 ޞަފްޙާގެ 1374  15[ ]. 102
 .15 ޞަފްޙާގެ 1375  15[ ]. 103
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

[(

ڤ    ڤ   ڤ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ 

ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ

[ژ  ڃ  ڃ  چ  چژ  

  

ެގ ައރިަހްށ ެވެދަވަޑއިަގެތެވ. ަޖީރުރ ުބްނ ޙާިޒްމ( ަޙްފާޞ ިބްނުތ ސީީރން ެއަކޭލެގާފުނ )މާނައަކީ: ]

ާގ ެނޭގެނ ރު ޫމުނބު ، ަޤާވޢިުދެގަދަށްށ ަވެދަފެއެވ. )ެއަބހީ: ުމްސުކޅި ަޢޫޖަޒަކްށ ވެ ޭއުރ ެއަކަމާނ ިއްނެނީވ 

ްށ ަވެދަފެއެވ.( ަނަމެވްސ ެއަކަމާނ ިއްނެނީވ ައއްިސަފއާިވ ަޤާވޢިުދެގ ަދށަ  މުީހްނާނެބޭހޮގުތްނ ުޤުރާއުނަގއި

ެއަތްނ  ަޖރީުރ ުބްނ ޙާިޒމް ްނ ުތުރުކަރްއަވއި ިނާޤުބ )ެއަބހީ ޫމުނުބުރާގ( ައުޅްއަވއިެގްނެނެވ. ދެ ޖްިލާބުބ 

ަތާޢާލ ތާިބައްށ ަރްޙަމްތ ަލްއާވށިެއެވ. ަފެހ هللاަފއި، ެއަކަމާނައްށ ެދްނެނިވެއެވ. 'ޭއ ަމްނާމެއެވ! ަވަޑއިެގން ެދކެ 

ٹ  ٹ  ژަތާޢާލ މަިފަދއްިނ ަވީޙުނުކަރްއާވެހްއެޔެވ؟ ެދްނ މިާއަޔްތ މިހާިސަބްށ ކިަޔާވ ވާިދުޅވިެއެވ. هللا 

ژ   ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ ڤ    ڤ   ڤ  ڦ     ٹ  ڤ

ަކިއެވްނަޏަކްށ ެއުދްނުނާވ، ުމްސުކޅި ައްނެހުންނ، ޒީަންތެތިރަކްނ ާފުޅުނާވޮގުތަގއި، ެއަކނަބުލްނެގ މާނައަކީ: '

 ،ޭފާރްނ ުލިއޮކްށުލަމުކްނ، ެއަކނަބުލްނެގ ަމްއަޗަކްށ ުކެށްއެނެތެވ.' ެދްނ ެއާއަޔްތ ުފރިަހަމ ުކެރްއުވަމށް 

މާނައަކީ: ژڃ  ڃ  چ  چژެއަކަމާނ ވާިދުޅވިެއެވ. ެދްނ ެއަކޭލެގާފުނ ާއަޔްތ ުފރިަހަމުކެރްއވިެއެވ. 

ެއަކނަބުލްނެގަމްއަޗްށ ެހޮޔަކްނ ޮބުޑެވެގްނެވެއެވ. ެދްނ  )އެަބހީ: ނިވާވެގެންތިބުން(ައދި ޢިްއަފްތެތިރުވްނ ]

 ނިމުނީ. ['އެބަހީ މޫނުބުރުގާ އެޅުމަށްާވ ދަލީލެކެވެ.()ެއުޅަމްށާވ ަދލެީލެވ. ިނާޤުބ ެއަކަމާނ ެދްނެނިވެއެވ. 'ެއއީ 

ޫމނުބުރުގާ ައޅުްއވަިއގެން ވަަޑއިގަްތ  މަންމާފުޅުގެފާނުގެ މުާޢވިޔަތު  ީވ ދުވަހުމައްކާ ފަތަޙަ

 ކުަރއްވާަފއިެވެއވެ. ވިދާުޅވެފަިއވަީނ:ބަޔާން  ޝައިޚު ވާހަކަެވސް

 ހާިފ ނުިމނީާމ ައްނެހުންނ  ވިެއެވ. ިފރިެހުންނ  ވާީމ، ަވަރްށ ގަިނމުީހްނ  ]

 105[ެގ ާފުންނެގ ަމްނާމުފުޅ ަވަޑއިަގތީ ޫމުނުބުރާގ ައުޅްއަވއިެގްނެނެވ.ހިިފއިުރ 

                                                           
 އާޔަތެވެ. ވަނަ ގެ [ގެ]. 104
 .17 ޞަފްޙާގެ 1375  15[ ]. 105
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ބަލުން ެގއިން ބޭރަށް އަންހެންކަނަގއި ުއޅުްއިވ ޒަމާނުގެ 

ނުޑ ނިާވކުރަްއވާޖިލްބާބުވަަޑއިގަންަނވާނަމަ ަވޑަިއގަްނނަވަނީ  ވެ. ާކކުަކން ނޭނގޭނެހެންކަމަށެ، ލައި މުޅި ަހށިގަ

 ވިދާުޅވެފަިއވަނީ: ޝައިޚު

 ެގ ާފުންނެގ ަޒާމުނަގއި ެލްއވި  ާއއި  ަޝްއެކްއެވްސ ެނޭތ. ]

ަނާމުދުފަޅާށއި، ަފތްިސ ަނާމުދުފަޅްށ މްިސކަިތްއ ަވަޑއިަގްނަނަވެއެވ. ެއަކަމުކ ަބުލްނ ނޭބކަ 

މަީހުކެގ ެގައްށ ަވަޑއިަގަތްސ، ަވަޑއިަގްނަނަވނީ، ެއއީ ުތުރުކަރްއަވއިެގްނެނެވ.  ެއަވަޑއިަގްނަނަވނީެވްސ 

( ަފަހްށ ައއިްސ، ައްނެހުންނ މްިސިކަތްއ ) ާކުކަކްނ ޭނޭގަފަދިއްނ ނާިވެވަވަޑިއެގްނެނެވ.

 ެގާފުންނެގ ާމްތ ައރިައުހަގއި ުކެރްއީވާމ ެއަކާމއެިމުދ  ެގ ާފުނ ދުިޔްނ 

ުދނޭިޔަގއި ުހްނެނވަިނަމ، ައދި  ުކރާީމ ެއަކަމާނ ވާިދުޅވި ަބްސުފޅީ، 

 ާބަގއިެގ ައްނެހުންނަންށ  ެދެކަވަޑއިަގްތަނަމ، ަހަމަކަށަވޭރ،  ތިައޭބަކަބުލްނެގ މާިހުރެގ 

ވަީފަދިއްނ، ިތަޔޭބަކަބުލްނަންށެވްސ   )އެބަހީ: ބަނީ އިސްރާއީލުްނގެ މިސްކިތްަތކަްށ ދިއުން( ައްށ ދުިއން 

 106[ުކެރްއވީެހެވ. މްިސިކަތްށ ުދުރުވްނ 

ހިލޭ އަންހެނަާކ ހިލޭ ފިރިހެނަކާ ދެމީހުން އެކަިނ ވިދާޅުވެަފއިާވގޮުތަގއި  ޝައިޚް
 ފިރިހެނުން ގޮސްގެްނވެސް ުނވާނެެއވެ. ހިލޭ ައންހެނުންގާތަށް ހިލޭ ،ތިބެގެންނުވާނޭކަމާއި 

ނިާވޮކްށެގްނ ުއޭޅ މާީހެއެވ.  ެވޭއ. ައްނެހަނކީ،  )އެބަހީ: މިނަން ކިޔުނު ފޮުތގައި( ަގއި ]

ޮގެތްއަގއި  ިފރިެހުންނަންށ ެއމީާހ  ެއޮގތީ، ެއޫންނ ޮގެތްއަގއި ައްނެހަނުކ ޭބަރްށ ުނުކެމްއެޖަނަމ، 

 107[ަދްއަކެއެވ. ައދި ެއޮފުތަގއި ެވެއެވ. ހޭިލ ައްނެހަނާކއި، ހޭިލ ިފރިެހަނާކ ެދމީުހްނ ެއަކނި ުނިތޭބެށެވ.

ުކެރްއވިޭއ. ހޭިލ  ެގ ިކަބިއްނ ރާިވެވެގްނ ެވޭއ. ]

 ައްނެހުންނ ާގަތްށ ުނާދެށެވ. ެދްނ ަބެއްއ ޭބަކުލްނ ެދްނެނިވޭއ. ޅިަޔުންނާނއެިމުދ ިކހެިންއޯތެއެވ. 

 108[ުކެރްއވީ ިތަޔުބާނަކަހަލ ޅިަޔަނީކ ަމެރެވ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ުކެރްއުވުމެގ  ވާިދުޅެވަފިއެވޭއ. ެއެހްނ  ައއިަގއި  ުފުޅެގ  މި ]

ބިުރެވރަިކްނ ޮބީޑ ެއަފަދއްިނ ާގްތެވެގްނ ުއޭޅ ީމުހްނާނެމުދެއެވ. ެއޮގތީ،  )އެބަހީ: މަޤްޞަދަކީ( ައކީ

 ޅަިޔުންނަނީކ ތާިމެގމީުހްނަންށެވެގްނ، ެއްއެވްސ ަދްއަޗާކ ުނަލއި، ައްނެހްނމާީހާޔ ެއުކެވވާިދޭނ ަބެއެކެވ. ެއއާ 

ައްށ، ހޭިލ ިފރިެހަނުކ ައިއްސ ުއޭޅަކްނ، ައްނެހްނމާީހެގ ތާިމެގ ަކއިެވިނ ެހުއުނާވ މީުހްނަންށ  

 109[ެއގިްއެޖްއާޔ، ެއމީަހުކ ައއިްސ ުއޭޅަކްށ ުނުރޭހެނެއެވ.

 ކުަރއްވާަފއިެވެއވެ.ބަޔާން  ަޝއިޚްއަދިވެސް 

ާއ ެއްއުދަވަހުކ ވާިދުޅވިޭއ. ތަިމްނަކަމާނާއ  

)ޯލަފްނޭބަކެލްއ( ަވަޑއިެގްނިފެއެވ. ެދްނ  ެގ ާމްތ ައރިުހަގިއ ތިްއަބަވިނޮކްށ 

ުކެރްއވިޭއ. ނިާވާވެށެވ. ެދްނ ތަިމްނ ަކަމާނ  ތަިމްނެމަންށ  

ުކެރްއެވވީ،  ެއއީ ޯލުފުޅ ައދިރި ޭބަކެލްއ ޫންނޯތެއެވ. މިެހްނ ެދްނެނީވާމ ، ައްއަސަވއިފޭީމ. 

 ޯލުފުޅ ައދިރިެއްއ ޫނެނެވ.ްނެގ ލު ނބަ ެއަކޭލެގާފުންނެގ ޯލުފުޅ ައދިިރަކަމުކ ތިައޭބކަ 

އެކަނބަލުންނާ ކަިއވެނި ހެޔޮނުވާ ފިރިހެނުންގެތެެރއަްށ އަންހެނުން  ވިދާޅުވެަފއިާވގޮުތގައި ޝައިޚް
ނޑަެއޅިގެން   ކަމެެކވެ.ޙަރާމްދިޔުމާއި، ފިރިހެނުން އެބައިމީހުންނާ ކައިވެނި ހެޔޮުނވާ އަންެހނުންގެތެރެއަށް ދިޔުމީ ކަ

ަކއިެވިނ ެހުއުނާވ  ިފިރެހުންނ ެމުނވީ، ައްނެހުންނެގ ެތެރައްށ ދުިއާމ، ައްނެހުންނ ެއަފަދ ]

 110[ެވަފއާިވ ަކެމެކެވ. ިފރިެހުންނެގ ެތެރައްށ ދުިއީމ، ަކަޑެއޅިެގްނ 

 ވެސް އަންހެނުން ހިލޭ ފިރިހެނުންގެތެރޭަގއި މަސަްއކަތްކުރުަމކީވިދާޅުވެަފއިާވގޮުތގަިއ  ޝައިޚް
ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް  ރުގައި މަސަްއކަތެްއކުރާ ނަމައެކަނބަލުން ގެއިން ބޭ ،ކަމެއްކަމާއިދީނާއި ޚިލާފު 

ނަމަވެްސ އަންހެނުންނަށް ޚަރަދުކުރާނޭ މީހަކު  ަކމެކެވެ.ވާޖިބު ކުރުމަީކ  އެމަސައްކަެތއްނުފެންނާނެހެން ތިބެގެން 
ުނވާނެކަމަށެވެ. އެހެނީ އަންެހނުންނަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ  ހުރިނަމަ އަންހެނުން އެފަދަ ޙާއްލެްއގަިއ އުެޅގެން

 އެކަނބަލުންގެ ބަލަދުވެރީްނގެ ވާޖިބެއް ކަމަެށވެ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ާވޮގުތަގއި، ައިދ ުކރީަގިއ ެދްނެނިވ ަފަދިއްނ، ައްނެހުންނ، ިފރިެހުންނ  ިއްނ  ްނާނއި ]

ފުއްދުމަށް  ތައްބޭނުން )އެބަހީ: ދިރިއުޅެުމގެ  ޯހުދަމށް   ައމިްއަލައށް ުކާރަކަހަލ ަމަސްއަކްތޮކްށ، ތާިމ 

ެއަތްނިމާތ ުއެޅ، ައދި ިފރިެހުންނެގެތޭރަގއެިވްސ ަމަސްއަކްތޮކްށ، މެިހްނ ުއުޅމީ،  ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް(

ައކީ،  ަކަޑައުޅްއާވަފއާިވޮގުތްނ ެއްއިކާބުވެމެވ. ެއެހްނ ުއޭޅްނ ަފަށއިފަިނަމ  ައްނެހުންނަންށ ީކރިތި 

ްނ ލޭިބްނުހރި ޮގްތަތުކްނ ެއްއިކާބުވެމެވ. ެތރަިކުމްނާނއި، ާބްއަޖެވިރކަ  ެވަފިއާވ  ައްނެހުންނަންށ 

ޮކްށ  ެވެގްނަވނީ ޭގެގަކްނަތްއ ެބެލެހްއުޓާމ، ލޭިބ ަދރްީނ ަރަގުޅޮގުތަގއި  ައްނެހުންނެގ ަމްއަޗްށ 

ާއއި ޭބުންނަތްއ ުފްއަދއޭިދީނ،  ައްށަޓަކއި ަތްއާޔުރުކުރެމެވ. ައްނެހުންނެގ ެއްނެމަހއި  

 ުކުރމީ  ަބަލުދެވރްީނާނިއ ިފީރްނެނެވ. ވީއިުރ، ތާިމެމްނެގ ަމްއަޗްށ ިފރިެހުންނެގ ެވރިަކްނ 

ެއްއެމެއެވ. މި ުހރިާހޮގަތުކްނ ަބާލއިުރެވްސ ައްނެހުންނެގ ަކެމެކެވ. ައދި މަިކަމީކ ައްނެހުންނެގ 

ެމަހއި ަކްނަތްއ ިފރިެހުންނާނ ަވިކެވ، ެއަކަބުލްނެގ ެމުދަގއި ިހަގުމްނ ިދުޔމީ، ައދި ެގއްިނ ޭބުރަގއި ެގ ެއން 

 111[ެއެކެވ. ުކާރ ަކްނަތުކަގއި، ހޭިލ ިފރިެހުންނަންށ ުނެފނި ުއުޅމީ ުނަހުނޮބުޑ 

ތިބި ބަޔަކީ ތައް އަދާކޮށްދޭން ަޙއްޤުއަންހެނުންގެ ވިދާޅުވެަފއިާވގޮުތގައި  ޝައިޚްއަދިވެސް 
ބަެއްއގެ ނިމުމަކަށްވާނީ ރޫމީންގެ ންހެނުން ެގންގުޅެން ފަށައިފި އަ ޚިލާފަށް އިގާނޫނާ ފިރިހެނުންކަމާއި، އެ

 ވެ.ކަންކަމުަގއެކަމުގައިވި ެގއްލުމާއި ިނކަމެތިނިމުން

 ަތްއ  ުދނޭިޔެގ ެއްނެމަހއި ަކްނަތްއެމ ިހަގނީ، ެއްއަބަޔާކއި، ައެންއަބަޔުކެގ ެމުދަގއި ]

ެއްއ ެވެއެވ. ަހަމ  ެއްއެގ ޮކްނެމެވްސ  ެއްއެގ ަމްއަޗްށެވްސ ައެންއ  ުވުމްނެނެވ. ޮކްނެމ 

ައުކްނ ަބާލއިުރެވްސ، މަިފަދއްިނެމ، ެއަކުކެގ ެއހެީވްސ ަވީނ ައެނަކަކްށ ޭބުންނެވަފެއެވ. މުިހރާިހ 

ާއެމުދ  ިބ ަބަޔކީ ިފރިެހުނެނެވ. ަކްނ މެިހްނ ުހރިއިުރ، މި ަރްއަކުއެތިރޮކްށޭދްނތި ަތއް  ައްނެހުންނެގ 

ްނެގ ުނަހުނ ަތަނަވްސ ެވރިަކްނ ަހާލުކެވެގްނ ާއެވްސ ެދޮކުޅުވެމެވ.  ެގ  ެދޮކުޅެހުދމީ 

 112[ެއުކުއުޅެމެވ.ދުިއުމެގެވްސ ެއްނެމޮބުޑ ެއްއަސަބަބީކ، ިފރިެހުންނާނ ިހޭލ ައްނެހުންނާނ ަގއިޯގޅެިވ 
 

 ގަިއ ދިވެހި ާރއްޖެ އޮތް ޙާލަތުމުޞައްނިފުެގ ޒަމާނު މި ލިޔުމުގެ  އިސްެވ ބަޔާްނވެދިޔަ ިލޔުމުން

  އެނިގގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. ކޮބައިކަން

 
 

                                                           
 .18އަދި  17 ޞަފްޙާގެ 1375  15[ ]. 111
 .18 ޞަފްޙާގެ 1375  15[ ]. 112
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ިއގެ އަހަރުތަކުގެތެޭރގަިއ ދިވެިހ  1300ހިޖްރީގޮތުން ފޮތް ވިދާޅުާވ އެންމެހައި ބޭޭބކަލުންނޭވެ! 
ެއޒަމާނުގެ  ކަމަށް އިޞްލާެޙއް ގެނެވޭތޯ،އަންހެނުންގެ ހެދުމަށް އަންަނމުންދިޔަ ބަދަލުތަކާ ހިތްޕުޅާނުވެގެން އެ

ރަހައެއް ަވކި ކުލައަާކއި ، ކީވާހަކަތަކަ އަދި މި .ދަރުސްތަކެެކވެއަގުހުރި  ލިޔުމުން ދެއްވާފަިއވާބޭފުޅަކު 
އިހާިއ ފަހުގެ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެވާހަކަތަކުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކޮށް، ތިމާމެންގެ  އިސްތިސްނާވުެމއްނެތި،

އިތުރު  ފަހިކަމާިއ ފާގަތިކަންމަތީ ތަރައްގީ ގައިމުކޮށް ބާރަށް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށްޓަކާ އަށްމިދިވެހިރާއްޖެ
 ވާހަކަތަކަކަްށ ވުމަށް އެަމނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅު އެިދވަަޑިއގަންނަވާނެކަމީ ަޝއްެކއް ޢަޒުަމކަށް ވެގެްނދާނޭއްވަރަާކއި ހި

 .އޮްތކަމެއް ނޫނެވެ ވަްސވާހެއް
ާޡއި ނަސޭހަތުގެ ދިވެހިންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަޢުމިވާހަކަތަކަކީ މަޒުމޫނުތަެކްއެގ ސިފައިަގއި 

އަހަރުތަކުގެތެޭރަގއި، ިމ  އިގެ  1300ހިޖްރީގޮތުން މިނޫން އެހެން ސިފަސިފައިަގިއވެސް، އަދި  ބަސްކޮޅެެކވެ.
ގުޅުންހުރި އެަތެކއް ވާހަކަަތއް އޭުރގެ ދިވެހިްނވަނީ އެބައިމީހުންގެ ފަހުގެ ީޖލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ  އިޟޫޢާމައު

ީހ ާމއި، ފިޤުތަާކއި، ރަިއވަރާިއ، ޅެޅެންބައިތުމަތިވެރި މަޤްޞަދުަގއި ވުޖޫދަށް ދޫކުރަްއވާފަެއވެ. އޭގެެތރޭގަިއ 
ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެތަރިކަ މުދާަތކާއިމެދު އިހްމާލުވުމުގެ  ފޮތްތަކާއި، ޤުރްއާން ތަރުޖަމާތައްވެސް ހިމެނެެއވެ.

 ފޮތްތައް ުނވަތަ ޭއގެތެރެއިން ގިނަ  ސަބަބުން މިއަދު އެެއއްޗެހި ަވނީ ދުނިޔެއާއި އަްލވަދާޢު ކިުޔމުގެ މަގުމަތީަގއެވެ.
 ނަގަިއގެން ގެންގުެޅޭވވަރަށްވުރެ ވީރާނާވެަފއެވެ.މިހާރުވަނީ އަތްލާ 

ނޑު ތިޔަ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނާ ހިއްާސކޮށްފައިވާީނ  އެހެންކަމުން ޖެހިގެން އޮތް ާބބުގައި އަުޅގަ
ނޑުމެންނާ ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ މިއަމާނާތުގެތެ އެއް ޢާ ގުޅޭ ބަމައުޟޫރެއިން މިފޮތުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކާބަފައިން ައޅުގަ

އަހަރުތަކުެގތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ  އިގެ 1300މިބާބުަގއި އަިލއަޅުވާލާަފއިވާނީ ހިޖްރީގޮތުްނ  ވާހަކަތަެކވެ.
ހީ ފޮތްތަކާއި ޤުރްއާން ތަރުޖަމާއާއި ސިޔަރަތު ވާ ލިުޔްއވުންތަކުގެތެެރއިން ފިޤުޢަށް ލިޔުއްވާަފއިމައުޟޫކާބަފައިން މި

ގެ ކުީރކޮުޅގަިއ އިގެ އަހަރުތަކު 1400އަދި އެާއެއކު ހިޖްރީގޮތުން  ތަެކެކވެ.ފޮތްތަކުން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަކި ބައި
 .ވާނެެއވެންވާހަކަ ލިޔެވިފަިއވާ ދެތި
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ންގެ އުނުފޭރާން ޒަރަކުން ދިވެހި އަންހެނުތާރީޚި ނަ

 އ8ި ދަންނައެ!ބަ ދެވަނަ
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ދަންނައެ!ވަނަ ބައި: ދެ

ނުޑ ހިމަނާފައިވާނީ  ހިޖްރީގޮތުްނ އިސްވެ ަބޔާންެވވުނު ބާބުެގ އެންމެ ފަހު ބަޔަކަށް އަުޅގަ
ާމތްވެގެްނވާ ިއސްލާމްދީން  ޤައުމުދެެކ ޙަޤީޤީ ލޯބިވި ދިވެްއސަކުއަހަރުަތކުގެތެޭރަގއި އުުޅްއވި މި ދިވެހިިއގެ  1300

ްއވާފަިއވާ ައގުނުކުެރވޭހާ ނެއްޓުަނ ނުދެއްވުމަށްޓަކާ ކުރަ މިޤައުމުގެ އަންހެނުންކަނަބލުންގެ ބޮލުން
 .މަސައްކަތްކޮެޅެކވެ

ނޑު  ގައިމިބައި އިގެ  1400އިގެ އަހަރުތަކާއި  1300ހިޖްރީސަނަތުން އަލިައޅުވާލާނީ މިއަުޅގަ
ށް ލިުޔްއާވފައިވާ ިލޔުްއވުންތަުކގެ މައުޟޫޢަ ފޮތުގެ މި  އަހަރުތަކުގެ ކުރީޮކޅުަގއި އިހުގެ ދިވެހި ދަންނަބޭކަލުން

 އެ ލިޔުންތަުކގެތެޭރގައި: މައްޗަށެެވ.
 

 ހ.1353 ބޮޑުތަރުތީބު 

ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއްފޮތެވެ. މިއީ  ލިޔެވިފައިވާ ފިގުހުބަހުން މިފޮތަކީ ދިވެހި 
ވިދާުޅާވގޮތުަގއި ހިލޭއަންހެނުން ލިޔުްއވާފަިއވާ ފޮތެެކވެ. ެއކަލޭގެފާނު މިފޮތުގައި   ޢަލީ އެދުރު ތަކުރުފާނު

ނޑު ިނވާކުރު ނު އަދި ކަރުންފެށިގެްނ ބޮލާިއ، މޫ ؛. އެބަހީ ން ވާޖިބުވާނެެއވެހިލޭފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި މުޅިހަށިގަ
 މިވާހަކަ ެއކަލޭގެފާނު ބަޔާންކުަރއްވާަފއިަވނީ މިފަދައިންނެވެ.ފަޔާހަމައަށް އަތާއި އެްއކޮށް ނިވާކުރަންޖެހޭނެއެެވ. 

ެމައ.. ައުޅ َعِوَرއީ ޫފާޅއި ަކުކާލއި ެމުދ ާވަހއި ަތެނ.. ަހަމ ޫފާޅއި ަކުކާލއި ވަިޔްސ َعِوَرފިރެިހާނެގ  ....]

ީ ަނާމުދަގއަިނަމ ފިރެިހާނ ަފަދެއ.. َعِوَرައްނެހާނެގ  ި ަހަމެއެވ..  اـــــــــَأمَّއ ި މިނަިވްނ ައްނެހާނއ ަނާމުދްނ ޭބުރަގއ

ަނާމުދްނ ޭބުރަގއި  اـــــــــَأمَّއީ ޫމާނއި ެދައްތތަިލ ޫންނަހއި ަތެނެވ.. َعِوَرާޔއި ެދމުީހްނެގ ُخِهَثاމިނަިވްނ ައްނެހަނާކއި 

ި ެދައްތތަިލާޔވަިޔސް  ަގއުިކަލ ޮފުރވާިދުހށަިފަދ ޮގަތުކްނ  َشِرِطِيޮފުރުވުމެގ  َعِوَرަދްނަނެއ  ެމައ..َعِوَر ޫމާނއ

 113[ޮފުރުވެމެވ.. މްިނަވުރ ޮފުރުވްނ ޫނަނ..

 :ދަށު ރޮނގު ދަމާފައިވާ ޖުމްލައިގެ މުރާދަކީ  މަތީގައިވާ ލިޔުންކޮޅުގަ 
ޫމާނިއ  ގެ(އަންހެނާާއއި ޚުންޘާ )މިނިވަން ޫންނ ެއެހްނ ުހރިާހއިެރްއަގއި  ަނާމުދުކާރއިރު ] 

ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކިަބއިން ފޮރުވުން  މޫނާއި ދެ ައތްތިލަވެސްވީމާ )ެއެވ. ަޢުއރަ ެދައްތތަިލައކީެވްސ 
 ވާޖިބުވާނެެއވެ.([
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ައެ!
ަންނ

 ދ



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ކުރަްއވާފަިއވާ ބޮޑުަތރުތީބުގެ  ޞައްޙަ ތަކެްއގެ މަސައްކަތުންދަންނަބޭކަލުން އްގެޢަދަދެގިނަ  އަދި
 ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިެވެއވެ.މިުތއްތުތަުރތީބުގަިއވެސް މިވާހަކަަތއް ހަމަ ވަނަ ޗާޕުކަމަށްވާ ދެ

ި ެދަތްނ ِوَرَعފިރެިހާނެގ  ....] ި ަކުކާލއ ި ެދެމުދާވަހއަިތެނެވ.. ޫފާޅއ ި ަކުކާލއ ީ. ޫފާޅއ  َصِحِيُحއ

ަކެމްއ ެއަކަމާކއި ުނަލއި ުފރަިހަމ ުނާވ  َواِجُبާވުހށި. މެިހނީ   َواِجُبަކުމ ުނވަިޔްސ. ނަިވއުިކަޅުއްނ  َعِوَرަބުހަގއި 

ަފަދެއެވ.. ަނާމުދްނ  َعِوَر. ަނާމުދަގއަިނަމ ފިރެިހާނެގ َعِوَرަކެމެކެވ. ައުޅ ައްނެހާނެގ  َواِجُبޮކްނެމ ަކެމްއ ުކުރްނމީ  

ީ. ޫމާނއި  َعِوَرާޔއި ެދމުީހްނެގ  ُخِهَثىއި ޭބުރަގއި މިނަިވްނ ައްނެހަނާކއި ަހަމަހަމެއެވ.. ަނާމުދަގއި މިނަިވްނ ައްނެހނާ  އ

ި. ޫމާނއި ެދައްތތަިލާޔވަިޔްސ ެދައްތތަިލާޔ ޫންނަހއި ަތެނެވ..  ޮފުރާވ  َعِوَرަދްނަނެއ.  ެމައ. َعِوَرަނާމުދްނ ޭބުރަގއ

ި ުވެމެވ. ޮފރު ަގއުިކަލ ޮފުރވާިދުހށިފަ  َشِرِطِيެއްއެޗްއެގ  ޮބުޑުކަޑމްިނ ޮފުރުވެމްއ ާވްނވާީތެގ ަދ ެއްއެޗްއަކުމަގއ

 114[ޫނެނެވ..

 :ދަށު ރޮނގު ދަމާފައިވާ ޖުމްލައިގެ މުރާދަކީ  މަތީގައިވާ ލިޔުންކޮޅުގަ 
ޫމާނއި  އިްނގެ(ޚުންޘާ)މިނިވަން އަންހެނާއާއި ަނާމުދުކާރއިުރ ޫންނ ެއެހްނ ުހރިާހއިެރްއަގއި ]

ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކިަބއިން ފޮރުވުން  މޫނާއި ދެ ައތްތިލަވެސްވީމާ )ެއެވ. ަޢުއރަ ެދައްތތަިލައކީެވްސ 
 ([ވާޖިބުވާނެެއވެ.

ަކމުގައި އަޞްެލއް ތަްއ ނެގުމުަގއި އެފޮތްދީނީ ޙުކުމްއްސުރެ އަުޅަގނޑުމެން ޒަމާނު މިފޮތަކީ
ނޑު .ވެކެމަރްޖިޢެ ތައް ހޯދުމުގައި ބޭނުންކުރިދީނީ ޙުކުމް ބަލަމުން ދިޔަފޮތެކެވެ. އެންމެ ހިތާމަކުރާ  ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް ތްތައްޙަޤީޤަ މިފަދަޒަމާންތަކެއް ވަންދެން  އެްއކަމީ  ފެނިފައިނުވާތީެއވެ. އަޅުގަ
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ައެ!
ަންނ

 ދ



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ހ.1362 ލީމުއް ދިޔާނާ ތަޢު

[ ] މަޝްހޫރު ލިޔުއްވާފަިއވާ އަލްުއސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ، އިޚުލް ޖީލްޝަ

ންގެ ކުރިމަތީގައި ކޮށްދެްއވަުމން ވިދާޅުވެަފއިވަނީ ހިލޭ ިފރިހެނުަބޔާން އަީކ ކޮބައިކަން ޢައުރަ  ގައި އަންހެނާގެ
ނޑު އިސްތިސްާނއެއް އި ދެމީހުންވެސް އެްއވެސްއަންހެނާއާއި ޚުންޘާއިންނާ  ނެިތ މުޅި ހަށިގަ

 ހެއް ނޫންން އެކަށޭނަ މީެވގެން ދަްއކަ މަޖުބޫރެއް ނިވާކުރަންޖެހޭނެކަމުގަެއވެ. ައދި ބޭސްފަރުވާައކަށް ނުވަަތ އެފަދަ
ކަމެއްކަުމގަެއވެ. އަދި  ޙަރާމް  ދެްއކުމަކީ ޢައުރަ ހިލޭފިރިހެނަކަށް އަންހެނުން އެކަނބަލުްނގެއެްއވެސް އެހެން 

 ފާނު ވިދާޅުވެަފއިވަނީ:އެމަިނކުކަމުަގެއވެ. ޙަރާމް އަށް ބެލުްނވެސްޢައުރަ  އަންހެނެއްގެ

ެވްސ ަހަމ ައކީ ޫފާޅއި ަކުކާލިއ ެދެމެދެވ. ައުޅ ައްނެހާނެގ ަނާމުދަގއި ިފރިެހުންނެގ ]

ައކީ، ޫމާނ ެދައްތތިަލ ޫންނަހއި ަތްނަތެނެވ. ަނާމުދްނޭބުރަގއި ިފރިެހާނެގ ާނެގ ހެ ައން ެއަފަދެއެވ. މިިނަވްނ 

މީުހްނާނއި ުނާވ އު ަކއެިވިނ ހެ  ،އީމިިނަވްނ ައްނެހާނެގ ެދެމެދެވ.  ިއަކުކލާ  އިޫފޅާ  ،އީ

 ހޭިލިފރިެހުންނެގ ާގުތަގއަިނަމ ުމޅިަހށިަގނެޑެވ.ައްނެހުންނެގ ާގުތަގއަިނަމ، ޫފާޅއި ަކުކާލ ެދެމެދެވ. 

ެމުނވީ،  ާވަފަދ ީމަހަކށް  ުހްއދަ  އިެވްސ، ޭބްސެވިރަކެމްއަފަދ ޮބުޑޭބުނަމަކްށަޓކަ  ަނާމުދްނ ޭބުރަގއި

 115[ައްށ ެބުލްނެވްސ ަހަމ މަިފަދެއެވ.ަކެމެކެވ. ެއެހްނ މުީހްނެގ ެވެގްނާވ   ުކުރމީ ތާިމެގ 
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ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މިމައްސަލައިގެ ރާޖިޙުގޮތަކީ؛ އާދަކާދައިގެމަތިން އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ކިބައިން ފާޅުވާ     
 މިންވަރެވެ. އެހެނީ އެނޫން ތަނެއް ފާޅުކުރުމަކީ އެމީހެއްގެ މުރުއްވަތްތެރިކަމަށްވެސް ބުރޫއަރާކަމެކެވެ.

ައެ!
ަންނ

 ދ



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ހ.1381 ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާއާއި ތަފްސީރު 

މިފޮތަކީ ދިވެހިބަހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔެވުނު ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަރުޖަމާއާއި ތަފްސީރު ފޮތެވެ. 
ޤުރްއާުނގެ އިންޑިާއގައި ހުންނަަވއިގެްނ ލިޔުއްވާަފއިވާ ފޮތެވެ. މިޮފތުގައި ކީރިތި ޙުސައިން ދީދީ މިއީ މަލިންގޭ

ގައި އަންހެނުން ގެއިން ަތފްސީރުގެ  ژۀ    ۀ  ہ  ہژ ގަިއވާ އާޔަތު  ވަނ59ަ ސޫރަުތގެ 

ން ޢިބާރާތު ޖެހޭނެކަން ަވރަށް ސާފު ބޭރަށް ނުކުންނަ ނަމަ އެކަނަބލުންގެ މުޅި ހަށިަގނޑު ފަރުާދކޮށް ނިާވކުރަން
ގެ ޢަޒާބު ހުރި ވޭާނއި ޔާމަތްދުވަުހގައިޤިބަޔާންކުރަްއވާފަިއވެެއވެ. އަދި އެގޮތަށް ކަންަތއް ނުކޮށްފިނަމަ އެއަންހެނަކަށް 
 ވާހަކަެވސް ވަރަށް ިރވެތި ލަފްޒުން ބަޔާންކުރަްއވާފަިއެވއެވެ. އެ ލިޔުންކޮަޅކީ:

ަޔްށުވެރްނ ައކީ، ޮބުލޭފއް  ެއެވ.  ެގ ައކީ  )މިއާޔަުތަގއިވާ( )ަދްނަނެއެވ. 

ަތްނ ނަިވިއޮކްށަފިއނިވި ޮކްނެމ ޭފާރެމެކެވ. ްސަތިށަތާކއި، ޭމަމްއާޗއި، މަިތން ިދުގެވަފއި، ޮބުލްނ ަފިއާބަފއިާވ، އި

ަވއިޮކްށަފނިިވ، ޮކްނެމ ޭފާރަމަކެށެވ. މަިފަދިއްނ ެއެވ ިކެޔނީ ަހށިަގނުޑެގ ަމިތްނ، ތިރަިޔްށ ނި  

ެގ ިކަބިއްނ، ރާިވެވވިަފއެިވެއެވ. ލާިބެހްއިވަޔްސ ުނަވަތ ޮފަށެއްއ ިވަޔްސ، ަގއިާގ ޮއާޅ ޮކްނެމ 

ްއ ެއީއ ނިިވ ޮކްނެމ ޭފާރމެ ުލެގ އްިސަތިށަގނުޑ ނިަވއިޮކްށފަ ެއެވ ިކަޔެއެވ. ަހަމެއަކިނ ބޮ  ޭފާރަމަކްށެމ، 

ަޒާމުނަގއި، ައްނެހްނެވރްީނ ޭބަރްށ، ުނުކެމުއެޅީނ، ަހަމެއަކިނ ޯބ ނާިވޮކްށަލިއެގްނ  ެއެވ.  

 ،ވާީމ ެއމީުހްނ ޭބަރްށ ުނުކެމުއޭޅޮގަތްށ، އިްސާލުމްނެގ ައްނެހުންނ ުނުކެމ ުއުޅަމށް  ުކުރލާިބެހްއަގެއެވ.
ޮބުލައާޅ ، ށް( އަންހެނުންނާ)ަގއި، ައްނަގާވަފިއ ެއަވީނ  ެއަކާލނެގ  )މަނާކުރެވުނެވެ.(

ެވ. ުނުނުކުތަމށެ ޮފިތަގނުޑްނ ެއްއަބއްިނ، ޭމަމްއާޗއި ަކުދާރާއއި، ަކުރަވާޅއި، މަިތްނަތްނ ނަިވިއޮކްށެގން 

ަހށިަގނުޑ ުމޅި )ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ( މޫިސަރުތަގިއ ައްނަގާވަފިއ ެއަވނީ،  )ނަމަވެސް(

ިއްސާލުމްނެގ ައްނެހުންނ،  ނަިވިއޮކްށަފނިިވ ޭފާރެމްއ ަލިއެގްނ، ުނަވަތ ޮއަޅއިެގްނ ުނުކެމ ުއުޅަމްށެމެއެވ.

ޯގތްީނ ޭބަރްށ ުނުކްނަނީނަނަމ، ެއަކނަބުލްނ ޮބުލޭފިލ ުބުރާގ ައަޅްނީވޮގާތއި، ލާިބްސ ަލިއުއެޅްނީވޮގާތއި، 

ަރނަގަޅްށ ، ޫސަރުތަގއި()އެބަހީ: އަްޙޒާބު  ަގްއާޔއި ައދި މޫިސަރުތަގއި މިަކްނަކުމެގާވަހަކ ެއަވނީ، 

ުކެރޭވޯތ  ވާީމ ެއަކާލނެގ ެއްނެގވަިފަދިއްނެމ، ޮކްނެމ ައްނެހަނުކެމ، ެއަމްއަޗްށ . ަބާޔްނުކަރްއާވަފެއވެ 

ެގ ެތޭރަގއި، ެގ ަގއި ިއްނާންނެޖޭހނީ  ަގަދައާޅުހށަިކެމެވ. ެއޮގުތަގއި، ަކްނުނޮކްށފަިނަމ، ތާިމ 

 116[ައނަދައނަދއަިކްނެވްސ ެދެނަގްނާންނވީ ަވުގަތކެީވްސ ަލްސުނޮކްށ ަހަމ މިހިނުދްނ މިހިނެދެވ.

 

                                                           
 ވަނަ އާޔަތުގެ ތަރުޖަމާ. 59މިސިލްސިލާގެ އަޙްޒާބު ސޫރަތުގެ . ]ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަރުޖަމާ އާއި ތަފްސީރު[ 116
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 )ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ނާސިރުގެ( .ހ1395ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 

ަވނަ އަހަރު އިސްޓެންސިްލގަިއ އަތުން ލިެޔގެން، ޮނވެލްޓީ ޕްރެސް  1395 މިއީ ހިޖްރީގޮތުން

 ވަނަ  59 ސޫރަތުގެ ވެސްތަރުޖަމާއެވެ. މިތަރުޖަމާގައި ގެ ދިވެހިޤުރްއާނު އިން ޗާޕްކޮށްފަިއވާ ކީރިތި

ނޑު ނިވާކުެރވޭފަދަ ފޭރާމެއް ގެ މާނާއިަގއި ާވގޮތުންެވސް އަންހެނުން ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންޖެހޭނީ މުޅި އާޔަތު  ހަށިގަ
ނޑު ނިވާކޮްށގެންނެވެ. މިއީ ިދވެހިބަހުން ލިޔެގެން ނެރެވިފަިއވާ ީކރިތި  ގެ ދެަވނަ ޤުރްއާނު ބޭރުން ލައި މުޅި ހަށިގަ

ކޮށްފައިވަނީ ެއއްގޮަތކަށެެވ. އެވާހަކަ އެފޮތުަގިއ ތަުރޖަމާ ގައިެވސް ެއއާޔަތްތަރުޖަމާ އެވެ. މި ދެތަރުޖަމާ
 ފަިއވަނީ މިފަދައިންނެވެ.ބަޔާންކޮށް

ہ  ھ  ھ  ھ    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہژ ]

   ژۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ےھ  ے

ުލްނާނިއ، ަދރިަދރަިކނަބުލްނާނއި، ެވ. ަކޭލެގާފުނެގ ައނބިައނބިަކނ ( ޭއ ަނބިްއާޔއެ 59)

ުމުއމުިންނެގ ައްނެހުންނ، ެއަކނަބުލްނެގ ޭފާރްނަތުކްނ ނިާވެވތިުބަމްށ، ެއަކނަބުލްނަންށ ަކޭލެގާފުނ 

ޭބަރްށޮގްސ ައއްިސ ުއޭޅއިުރ، ަހށިަގނާޑިއ، ަހށިަގނުޑެގ ެއިކ ުގަންނަތުކެގ ސިަފ ވާިދުޅާވެށެވ! )ެއަބހީ، 

( ެއަކނަބުލްނ، ެއނގިެގްނުވަމާށއި، ަގްނާނެށެވ!ްނ ޭބުރްނ ަލިއ، ނިާވވެ ާރަފަދ ޭފރާ ޭނނޭގޮގަތްށ، ނިާވކު 

އީ، ާފަފުފްއަސާވ ަރްޙަމްތަވްނަތ هللاެއަކނަބުލްނަންށ ުއނަދޫގ ުނިލުބަމްށ، ެއޮގްތ ާގްތަކްނ ޮބެޑެވ. ާމްތ 

 [ަރްސަކާލނެގެއެވ.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫންގެ()ރައީސުލް  ހ.1425 ތަރުޖަމާ  ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި 

ވެފައިވަީނ ދާދި ތަރުޖަމާ ޢާންމު ތިްނވަނަ ޤުްރއާނުގެ ކުެރވުނު ކީރިތިޝާއިޢު ދިވެހިބަހުން ލިޔެ

ކޮށްފަިއވަނީ ކުރިން ަބޔާންވެިދަޔ ތަރުޖަމާ އާޔަތް ވަނަ 59 ސޫރަުތގެ ގައިެވސް ތަރުޖަމާ ފަހުންނެވެ. މި

އެްއަގއިވެްސ  ޤުރްއާްނ ތަރުޖަމާ ފަިއވާ ހުރިހާކޮށްާޝއިޢު ސަރުކާުރގެ އެންގުމަށް އެހެކަމުން މިހާތަނަށް ގޮތަށެވެ. 
ކޮށްފައިވާ ބޮޑު ކުޑަމިނެވެ. ިތރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ ތަފްޞީލުތަފާތަކީ  117ވެ.އެްއޮގތަކަށެ ތަރުޖަމާވަނީ މިއާޔަތުގެ
 ގޮެތވެ. ކޮށްފައިވާތަރުޖަމާ އާޔަތް ގައި އެތަރުޖަމާފަހުގެ 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہژ ]

  ژۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ےے

ްނެގ ުލްނާނިއ، ަދރިަދރިަކނަބުލްނާނއި، ނ ( ޭއ ަނބިްއާޔެއެވ! ަކޭލެގާފުނެގ ައނބިައނބިކަ 59) 

ަކޭލެގާފުނ ެއަކނަބުލްނަންށ ވާިދުޅާވެށެވ!  ެއަކނަބުލްނެގ ޭފާރްނަތުކްނ ނިާވެވތިުބަމްށ،ައްނެހުންނ، 

އީ، هللاެއަކނަބުލްނ، ެއނގިެގްނުވަމާށއި، ެއަކނަބުލްނަންށ ުއނަދޫގ ުނިލުބަމްށ، ެއޮގްތ ާމާގްތަކްނ ޮބެޑެވ. 

 [ަވްނަތ ަރްސަކާލނެގަކުމަގިއ ޮވޑިެގްނެވެއެވ.ގަިނގަިނިއްނ ާފަފުފްއަސާވ 
 

  

                                                           
އައްޝައިޚް އަބޫބަކުރު އިބްރާހިމް ހިންނަވަރީއާއި އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް )ޠައިބާ(ގެ ތަރުޖަމާގައިވެސް ވަނީ މިފަދައިންނެވެ.  .117

 ދެތަރުޖަމާ އަށް ވުމުން މިފޮތުގައި އެފޮތުގެ ވާހަކަ ނުހެމެނީއެވެ. ނަމަވެސް މިދެތަރުޖަމާއަކީ ފަހުގެ 

ައެ!
ަންނ
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ހ.1356 ސީރަތުއްނަބަވިއްޔާ 

ލިޔުްއވާފަިއވާ ] ޙުސައިން ަޞލާޙުއްދީން ގަިއ ދެން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީމިބައި

މި  މިދެޙާދިޘާ ދެ ޙާދިޘާއެެކވެ. ހިނގާފަިއވާ ަޒމާނުގައި ކަލޭގެފާުނގެނަބީ ލެްއވިސަލާާމއި ޞަލަވާތް[ ގައި 

 ރުކޮށްލަމެވެ.ާވނެތީ ޛިކުގެނައުން ރަނގަޅު  ތާނގައި

 ވާހަކަ  ފުރަތަމަ 

امُلِؤِمهنَي  ُأمُِّستُّهــَا ެގާފުންނެގ ައބަިކަބުލްނ َرُسوُل اهلِل އުިތރު  އުިހ ުބނި ެދަކްނަތުކެގެތެރއްިނ ެދަވަނަކމީ""]

ި َعاِئَشَة )َرِضَي اهلل َعهًَا( ި ުމާނފުިގްނ ަދްއަކއަިގްތ ޮދުގާވަހަކެއެވ. َصِفَو اُى ابُو ُمَعطَّل ެގާފާނއ ި. ެދެމުދަގއ ެވ ކުިޔުނމަީހާކއ

 އުިހ ަކްނަތަކްށުވެރ ައދި ޮބެޑެވ. ُمِصِيَبُةމަިކްނަތުކެގ ުނަބއަިކާމއި 

ި ެއްއެރައުކ  َصُةُخاَل މާިވަހަކއިގެ  ި ާގްތ ަމްނޒަިލަކްށ ަފއަިބއިތްިއަބއ ި ާދދ ައކީ.. މަިލްސަކުރ ަމދާީނާއއ

.ި ެގާފުނ ަވނީ ަލްސަކުރެގ َعاِئَشُة ެއަތުންނ ާގފާިލ ަނަގއި ަދުތުރުކަޅުއަމްށ ައުމުރުކަރްއަވއިފެިއެވ.. މަިވުގތު  ަދްނަވުރަގއ

ި ުނުކެމަވަޑއެިގްނެނެވ. ެދްނ ެއަކަމާނ ެއަކުމްނ ައަވދެިވަވަޑއެިގްނ َقَضاَحاَجُةަތްނޮކެޅްއ ުދަރްށ  ެގ ޭބުންނުފެޅްއަގއ

ި ދާިމަޔްށ ަވަޑއަިގްނަނަވނި  ި ޮއްތ ާގފާިލާއއ ެވ ކޭިޔ ަރުނެގ ައގްީގ ައާބަރަނެއްއ ެންތަކްނ ِظَفارޮކްށ. ަކުރުފުޅަގއ

ި ޯހްއަދަވއެިގްނ ަވަޑއަިގްތއުިރ ާގފާިލ ަނަގއެިގްނ  ެއގަިވަޑއެިގްނފެިއެވ. މެިފނަިވަޑއަިގޭނޯތ ައެންއާކ ަފަހްށ ހްިނަގަވއ

 ހާިގްއެޖެއެވ.. ެފނަިވަޑއަިގްނަނާވ ހާިސަބުކެވްސ ެނެތެވ..

ި. ެއަކަމާނގެ ެއަކަމާނ  ި ެންތަކްނ ެއުގުނއަިރުކްނ ޯހާދްނ މަިތަންށ ައްނާނޭނަކްނ  َمِحَنُل ެއާގފާިލަގއ ަގއ

ި އިށެީދަވަޑއެިގްނފެިއެވ.. ުކަޑއުިރޮކަޅުކްނ ައަވާހަރުފުޅ ެލްއެޕވްިއެޖެއެވ.. ާގފާިލ  ެއނގަިވަޑއަިގްނަނާވތެީވ. މާިތަގއ

ަޖަމުލަމްއަޗްށ  َمِحَنُل ްއަޗްށ ައުރަވއި ަބއަިލއި ުއުޅްއާވ ޭބަކުލްނ އެ ަޖަމުލމަ  َمِحَنُلަދުތުރުކަޅއުިރ ވޮީގަތކީ ެއަކަމާނ 

ި ުނތޭިބަކުމްނ  ި ަފަލެވަފއ ި ަމްސަޖަހއ ައުރަވއެިގްނ ަދުތުރޮކްށޫފެއެވ. ެއަޒާމުނެގ ައްނެހުންނެގ ުލއަިކާމއ

 ާވަކެމްއ ެއޭގަހެޔްއ ުނެވެއެވ..ެގ ުލއި ަބުރމަިނުކްނ ެއަކަމާނ ެއއެިގެތޭރަގއި ަވަޑއެިގްނ ނު َمِحَنُل ެއމުީހްނަނަކްށ އެ 

ި ަވނޮިކްށ. މަިހނުގާރަމ ާގފާިލެގ ަފްސަފަހްތ ަބަލަހްއަޓަވުމްނ ަދުތުރުކަޅުއުމެގ  މެިހްނ މަިކްނ ހާިގަފއ

ި ުހްނަނާވ  ި ޮއްތ ައްނެހަނުކ ެއަބޮއްތެހްނ ހެީވެގްނ  َصفَواُى بُو ُمَعطَّلައުމުރަގއ ި ނަިދއަިފއ ި ަމްނޒުިލަގއ ަވަޑއެިގްނ މ

ީ ާޢއަިޝުތެގާފެނެވ.. ަވަޑއިގެ  މެިހްނ ވާިދުޅވަީއުޑުފަޅްށ ، َىِوُعاِجَر يٌَِلا ِإنَّإِوَ ا هلِلنَِّإެދްނ ެއަކޭލެގާފުނ ްނ ެބްއެލވިއުިރ މިއ

 118[..ެއަކަމާނ ެހއުިފުޅަލްއަވއިފެިއެވ. ެހއުިފުޅެލްއުވާމއެިއުކަގއި ެއަކަމާނެގ ޫމުނުފުޅ ނަިވއުިކަރްއަވއިފެިއވެ 

                                                           
(ގެ ސިޔަރަތު[ މަހުގެ މެންދުރުފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދެމުން ގެންދިޔަ ]ކީރިތި ރަސޫލާ ). 118

ވަނަ ސިކުންތާ 51ވަނަ މިނެޓުގެ  40ވަނަ ސިކުންތުން، ހަމަ އެދުވަހުގެ  13ވަނަ މިނެޓް  39ވަނަ ދުވަހުގެ  20މިޕްރޮގުރާމުގެ 
 އަށް. ޞަފްޙާވަނަ  224އިން  ޞަފްޙާވަނަ  222ވަނަ ބައިގެ 3[ މިފޮތުގެ ހަމައަށް. ]
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގައި ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ ޖުމްލައިގައިވަނީ:ލިޔުންކޮޅު އިސްވެ ބަޔާންވެވުނު 

ިމެހްނ ވާިދުޅވީައުޑުފަޅްށ ެއަކަމާނ ، ެދްނ ެއަކޭލެގާފުނ ]

 119[ނިަވއުިކަރްއަވއިފެިއެވ.ެހއިުފުޅަލްއަވއިފެިއެވ. ެހއިުފުޅެލްއުވާމއިެއުކަގއި ެއަކަމާނެގ ޫމުނުފުޅ 
 

 ދެވަނަ ވާހަކަ 

ބަިކަބެލެކެވ.. ެއްއުދަވަހުކ ނ ެބއަިކަލުކެގ އަ  َأنَصاِريَّ ަގއި ުއުޅްއވާ  َباِدَيُةްނެގ ައްނެހަނުކ، )މިމަީހކީ َعَرِبِي]

ި. އިށްީނެދ  َجِوَيُرِجيަވްނަހއި މުީހްނެގ ާބާޒަރްށ ުނުކެމަފއި ެއަތުންނ  َبِهي َقِيُهَقاُعކުިރވްިއާކްނ.  ެޔްއެގ ުދްއާކެންއަގއ

ަބަޔުކމުީހްނައއްިސ. ޮކާބޮކާބ ތަިޔ ޮފުރަވއެިގްނ ުއޭޅ ރީތި ޫމުނ ނަިކްނ ަދްއަކއަިލަބާލޭށ ކަިޔއި ުހުތުރ އްިނަދއި 

މިއުިރ މަިކަމާނެގ ލާިބުހެގ ާދަވނުިހރީ މަިކަމާނައްށ ިސްއރްިއާޔުތަގއި ަތަނަކްށ  ަސާމާސަތެކްއުކާރްނ ަފަށއޫިފެއެވ.

 120[ަފުއުޅެވްއެޖެއެވ. َعِوَرެވ َكِشُف ުރޮކްށ ަބެދަފެއެވ. ެދްނމަިކަމާނ ުކްއލަިއަކްށ ެތުދވޮިގަތުކްނ ލާިބސް ަހްއޔަ 

 ގައި ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ ޖުމްލައިގައިވަނީ:މަތީގައިވާ ލިޔުންކޮޅު
ަކްނ ]  ަދްއަކިއަލަބާލޭށ ަބަޔުކމީުހްނައއްިސ. ޮކާބޮކާބ ތަިޔ ޮފުރަވއިެގްނ ުއޭޅ ރީތި ޫމުނ ނި

 [ކަިޔއި ުހުތުރ ަސާމާސަތެކްއުކާރްނ ަފަށއިޫފެއެވ.

 

 

                                                           
ގައި ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ))އެދެބޭކަލުންގެ ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް ގެ އަރިހުން  .119

 ))
 

ެދްނ ެއާތނަގއި މަީހުކ ނާިދަފއޮިއްތެހްނ ހުީފުޅެވެގްނ )ަޞްފާވުނ އްިބުނ ުމަޢްއަޠްލ( ަވަޑއެިގްނ ެބްއެލވިއުރ މާނައަކީ: ]

ެއަކޭލެގާފަންށ ެގ ާއަޔްތ ާބަވއެިލްއެވުވުމެގ ުކރްިނ ޙާިޖބު  ަވަޑއަިގތީ ެއނގި  ތަިމްނަކަމާނަކން  ެއއީ ތަިމްނަކަމާނެއެވ. ެއަކޭލެގާފަނށް 

ެދްނ ަވުގުތްނ ތަިމްނަކަމާނެގ ޫމުނުފުޅ ތަިމްނަކަމާނެގ ޖްިލާބުބްނ ޚާިމުރުކެރްއވެީމެވ.  .ާވތެީއވެ ަފއި ަވަޑއެިގން ތަިމްނަކަމާނ ެފިނ 

 [)ެއަބހީ: ނާިވުކެރްއވެީމެވ.(
(ގެ ސިޔަރަތު[ ސޫލާ )މަހުގެ މެންދުރުފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދެމުން ގެންދިޔަ ]ކީރިތި ރަ .120

ވަނަ ސިކުންތާ  52ވަނަ މިނެޓުގެ  42ވަނަ ސިކުންތުން، ހަމަ އެދުވަހުގެ  32މިނެޓް  42ވަނަ ދުވަހުގެ  18މިޕްރޮގުރާމުގެ 
 ހަމައަށް.
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ަގއިވެސް މޫނުބުރުާގެގ ވާހަކަ އައިސްަފއިެވެއވެ. ފުރަތަމަ ވާހަކައި  ކުރެވުނު ދެބަޔާން  އިސްވެ

 ހިލޭ  ގެ އަނބިަކނބަލެއްކަމަށްވާ ަގއިވަނީ ވާހަކައި 

 ގައި ުއޅުްއވި ސަހާރާތެރޭގަިއވަނީ ވާހަކައި  ވާހަކަެއވެ. ައދި ދެވަނަކުރެއްވި ފިރިހެނެއްގެ ކިބައިން މޫނު ފަރުދާ

ގެ ބަޔަކު ރުންކާފަ އެތަުނގަިއ ތިބި ވަނިކޮށް ބާޒާރުަގއިގެން ބޭކަލެއްގެ އަނބިކަނަބލުން މޫނު ނިވާކުރަްއވައި ޞަޙާބީ
މިއީ ބަނޫ ޤުރައިާޟގެ މީުހން މަދީނާއިން ބޭރުކުރަން ދިމާކޮށް ހުތުރު ކަންތައްތަެކއް ކުިރ ވާހަަކެއވެ.  ކަމަނާާއއިއެ

 ވެސްމެއެވެ. މެދުވެރިވި ެއއްސަބަބު

އިސްލާމް ދީނުގެ  ށް ލޯބިކުރާކަމޫނުބުރުގާއަކީ މުސްލިމް ައންހެނުން ޒަމާނުއްސުރެ އެަކމަ
އަޅުވެރީންެގ ދަންނަމީހުންނާ އަދި ޢިއްފަތްތެރީންނާއި ޢިއްޒަތްތެރީންގެ ރަމްޒެކެވެ. މުސްލިމް  ެއއީ ޝިޢާރެކެވެ.
ދީން ނޭގުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޒާތީ މަޞްލަޙަތަކަށްޓަކާމެނުވީ މުސްލިމަކު އެކަމަކަށް އިްނކާރެްއ  ވެ.ޢަލާމާތެކެ

ެމ ނުކުރާނެއެވެ. އަދި އޮތް ޢަދާާވތްތެރިކަމަކާ ނުނިޔަތެްއގެ ސަަބބުން މެނުވީ ކާފަރަުކވެސް އެަކމަކަށް އިންކާެރއް ނު
 ކުރާނެއެެވ.

އަނެކަކަށް ާވގިވެިރވާ މީހުންނެވެ. އެހެްނކަމުން  މުސްލިމުންނަކީ ހެޔޮކަންކަމުގައި އެކަކު
މޫނުބުރުގާ އެޅުމަކީ ވާޖިބެއް ނޫންކަމަށް ދެކޭ މީހާވެސް މޫނުބުރުގާއަކަށް އިންކާެރއް ުނކުރާނެއެެވ. އަދި ިކޔެްއ 
އެސުންނަތުަގއި ހިފާމީހުންނަށް އެކަމުަގއި އޭނާ ާވގިެވރިވާނެެއވެ. އަދި މީހަކު ނުބައި އަތަކަށް ދާނަަމ 

 . އަޚުންތަކެެކވެކުރާނެެއވެ. އެހެނީ މުސްލިމުންނަކީ  ެވސްގާތެިރކަމާއެކީ އެމީހަކު ހަމަ މަގަށް އެުޅވޭތޯ މަސައްކަތް އޯ
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ވިސްނަވާ!ބައި:  ވަނަތިން

 އެހާރާއި މިހާރު  ކުރުގޮތަކަށް 

ރޭގައި ސަނަތުްނ ދުއިސައްަތިއގެ އަހަރުތަުކެގތެހިޖްރީ  ،އިސްވެިދޔަ ވާހަކަތަކުން އެނގޭގޮުތަގއި
 ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ފޭރާމެއް ލައިގެންދިވެިހ އަންހެނުން )ދިވެހިން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުރީަގިއވެސް( 

ސަތޭކަިއގެ އަހަރުތަުކގެތެޭރގައި  އެފަދައިން ހިޖްރީ ސަނަތުން ހަތަރު. ހަމަނިވާިވއެވެ 

. އިބު ނޫން ފޭރާމެކެވެލޮލަށް އަ  ވެސްގެ ޒަމާނުގައި ދިވެހި އަންހެނުން ލަިއ އުޅޭ ފޭރާމަކީ 

 ރަށް ނިާވކަން ވަ އުޅުނީއިރު ދިވެހި އަންހެނުްނ އްޖެއަށް ަވޑަިއެގންނެވިވެހިރާދި އިބްނު ބަޠޫޠާނަމަވެސް 

. ޅާ ކަކުލާ ދެމެދު އެކަންޏެވެއިގެން އުުޅނު ފޭރާމުން ނިވާވީ ފޫއަންހެނުން ލަ ބަެއއްއޭރުގެ  ކުޑަ ގޮެތއްަގެއވެ.
 ނަމަވެސް ރަނިކަމަނާ ހުންނަވަނީ ލޮލަށް އައިބުވާފަދަ ފޭރާމެްއގަެއވެ.

. ނުނުކުމެއެވެއަްނހެނުން މަގުމައްޗަކަށް ޕިރާޑު ދިވެހިރާްއޖެ އައިއިރު ބުރުގާ ނާޅާ  އެއާ ޚިލާފަށް
ކަން ބަލަހައްޓަވާ އަމަން އަމާންއަދި މާލޭގެ މަގުމަތީން ބުރުގާެއއްނެތި އަންހެނަކު ފެނިއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ 

 .ދެއެވެނަމުންނަމަ ސިފައިން، އެއަންހެނަކަްށ އަދަބު  ފަރާއްތަކުން، މިހާރުގެ

ރަދުންގެ ދަރުބާރަށް ސަރުކާރުެގ ގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އޭރުެގ ަޒމާނުކަޭލގެފާނުގެ ސައްޔިދުއަދި 
ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަށާއި  ދެއްވުަމށް އެންެގވުމުން ދަރުހެއް ފާނަށްރުތަކުޚަޠީބު  ބޭބޭފުޅުން އެއްކުަރްއވާ
 ނުނުކުންނަން ގޮވާެލއްިވެއވެ. އަޅަިއެގން ނޫނީ ހިލޭ ފިރިހެނުންގެތެރެއަށްއަންހެނުން މޫނުބުރުގާ 

މަޑުމަޑުން ފަހަތަށެވެ.  ދަނީ ޙާލު ދިވެހިންގެ ފޭރާމުގެ  ރޮސަރޓްގެ ޒަމާނުންފެށިގެން ނަމަވެސް

ވަނަ އަހަރު މޫނުބުރުާގ ައަޅއިގެންތިބި ަބޔަކު މަޑުަމޑުން ފޭރާން ލުއިކުރަމުން 1098ގޮތުން ހިޖްރީއެގޮތުން 
ތިބީ މޫނު ބުރުގާ އާއި ބުރުގާ  ގިނަ އަންހެނުންއާ ހަމައަށް ައއި އިރު 1945ޖެނުއަރީ  5 ،އައިސް  ލުއިކުރަމުން

މިއަދު ދިވެހި  އެގޮތުންދެއަތްތިލަ އަދި ފަިއވެްސ ނުފޮރުވޭފަދަ ފޭރާމެއްގައެވެ. ، ނަގާ ބޮލާއި، މޫނާއި، ކަުރވަާޅއި
ގައި ދިވެހި އަންހެނުން ޒަމާނު ގެއިބްނު ބަޠޫޠާއަހަރުކުރިން  689ތިބީ މީގެ މިބަަޔކު ެއއްއަންހެނުންގެތެރެއިން 

އްަގއެވެ. މޫނާއި ބޮލާއި ޫފޅުން މަތި ކިޔެްއ، ނުފެންނަ ތަނެއް ނެތޭ ބުންޏަސް ޙާލެދަށް މާވެސް ޙާލަށްވުރެތިބި 
 ކަނބަލުންގެނަމަ، މިމެއްގަެއވެ. މިއީ ތަންކޮޅެއް ކުރީ ޒަމާނެއްއެހާމެ ނިކަމެތި ފޭރާ ، ފާފަނުވާނެހާ ވީރާނާ

. ނަމަވެސް ިމއަދުެގ އަންހެނުންނަށް އެހެން ޯރވެރިވީެހވެންނަހާ ބަޔަކު ސަހަކަމާއި ނިކަމެތި ކަމަށްޓަކައި ފެފަގީރު
 އެކަނބަލުންނަށް ހުއްޓި، ަބއެްއގެ ދޫތަކުން  ވެަފއެވެ. އެއީ އެހެން މީހުންގެ ނަޒަރު ތިބުން ވަނީ އުފަލަކަށް

ބަސްތަްއ ލިބޭތީެއވެ. އަމިއްަލއަށް ލެނބިގެންތިބެ އެހެން މީހުން އެކަނބަލުންެގ މައްޗަށް ލެންބުވުްނވަނީ ތައުރީފުގެ

 ކަމާއެވެ.ގެ ތެދުޙަދީޘްފުޅުގެ އެކަނބަލުންނަށް ލިބޭ އުފަލަަކށް ވެފަެއވެ. 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

  

ތަިމްނަކޭލެގާފުނ ެއެދަބއިމުީހްނ  .ެތޭރަގއި ެދާބަވެތްއެގ ަބަޔުކެވެއވެ ަނަރަކއިެގ ައުހެވރްިނގެ މާނައަކީ: ]

ޭއެގެތެރިއްނ  (ެއަބއިމީުހްނަނީކ ތަިމްނަކޭލެގާފުނެގ ަޒާމުނެގ ަބެއްއ ޫނެނެވ.)ެއަބހީ:  ެދެކުނަލްއަވެމެވ.

ުކްނ ަތުކްނ މްީސތަ ެއެކެވ. ެއަބއިމީުހްނ ެއ ާޗޫބކު ެއްއަބަޔކީ ެގރީެގ ިނޫގަފަދ ާޗޫބުކަތެކްއ ހަިފއެިގްނ ތޭިބ ބަ 

 (އަންހެނުންތަކެކެވެ. ވަތަކީ ދެވަނަ ބާ  ތެރެއިން އޭގެ އެބަހީ: )ައދި ައްނެހުންނަތެކެކެވ. ާދެނެއެވ. ަގއަިގއި ަތާޅ ހަ 
ެލނބިެގްނާވާޙުލ ެއެހްނމީުހްނ ެއަބއިމުީހްނެގ ތޭިބނީ ޭފާރްނ ަލިއެގްނ ޮއރާިޔުމްނެނެވ.  ެއައްނެހުނން 

ޖަމަލުގެ އެބަހީ: ) ެއައްނެހުންނެގ ޮބުލެގ އްިސަތށިަގނުޑ ުހްނާނީނ ަޖަމުލެގ ޮގްނަގޑު  ަމްއަޗްށ ަލްނުބާވެނެއެވ.
ެގައަކްށ ުނަވްނާނެނެއެވ. ައދި ަފަދިއްނެނެވ. މަިއްނެހުންނަތްއ ުސަވރު  ބުރަކަށިމަތީގައި އުފުލިފަިއވާ ތަން(

. ަހަމަކަށަވުރްނ ެއުސަވުރެގަތުކެގ ެއައްނެހުންނަނަކްށ ުނިލޭބެނެއވެ  ެއާތނެގ ަވްސެވސް  ެހްއެޔެވ.ެޔއް ކި

  121[ޯފާރެނެއެވ. (ެއަތެކްއ ެއަތެކްއ ުދުރމަިނަކށް މެިވނި ެއެވނި ުދުރމަިނަކްށ )ެއަބހީ: ަވްސ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިަނ އަންހެނުންނަށް މިއަދު ކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް  ބައެއް އަންހެނުންެގ އަޅުގަ
ކައިގެ އަލިފާނުަގއި ނަރަ އެކަނބަލުންނަށް، ނިވާވުމަކީޢަމަލު ހުންނަގޮތުން ދޭހަވަނީ އިސްލާމީ ފޭރާމުން 

، ކުެރވެނީބޫލުޤަ ޑަށްްއކަމަށް އަުޅގަނސަބަބެ އެއް މައިަގނޑު މިކަމުގެ .މަށްވުެރވެސް އުނދަޫގކަމެއް ހެނެވެކުރުކެތް

 ިދޔުމެވެ.މަދުވެގެން ުރން ެހޔޮކަންތަކަްށ އަމުރުކު މިސްކިތްތައް ފަުޅވެ، ދިނުމުންކިަޔަވއި ވަޢުޡު ބުނުމާއިދީނީ 
ން ސަބަބު އަދި ޭއގެ ރަށްރަށުގެ ދީނީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ހިންގާނޭ އެދުުރންނާއި އިމާމުން ނެތުމެވެ.

 ކުރާމީހުން މަދުވުމެވެ.ޢަމަލު ށްދީނަ، ފެތުރި ޖާހިލުކަން ންގެތެރޭގައިޢާންމު

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ މަދު  ކާބަފައިންގެ ތަރިކަމުދާކަުމަގއިވީ ޢިލްމުން މިއަދު ައޅުގަ
ަގއި ތިއްެބވި ޒަމާނުގެ ހޫރުކާފަމެންގެ ަގނޑު މިންވަރުގެތެރެއިން މިހާރު ފެންނަން ހުރި އެއްިޗއްސަީކ އަޅު

ަގއިެވސް ޙާލުުތަގއި ފޮތެއް އޮވެ ކިާޔ ވެރީންތަކެއް ލިުޔްއވާފަިއވާ މިފަދަ މަދު ފޮތްތަކެކެެވ.  ނަމަވެސް އަޢިލްމު
ނޑުމެންނަށް އެނގެނީވިސްނަިއގަނެވެ ލަިއގެން އުފުލާ ބުރަކައްޓަށް ފޮތްަތކެއް  ،ނީ މަދުމީހަކަށެވެ. އަުޅގަ

ފޮތްތަކެއް އުފުލުމެކޭ ހިލަތަކެްއ އުފުލުމެޭކ  ޢިލްމުވެރި ށްވެސް އެފޮތްތަކުްނ ެއނގޭ މިންވަރަެށވެ. ކިތައްމެޙިމާރަ
  .ވާނީ ެއއްވަެރވެއެއަށް 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ގެ މާނަ ޙަދީޘް  އިސްބަހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތާއި 

 

 އާޔަތް
 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  ژ

ގެދަރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ އޭ އާދަމު މާނައީ: ]،   ژڳ ڳ   گ  گ  ڳ

އެ ދެކަނބަލުންނަށް  ޢައުރަ، ދެކަނބަލުންގެ  (ގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނާއި އާދަމު )މައިންބަފައިން ކަމުގައިވި 
 ލުން ސުވަރުގެއިން ނެރެލިފަދައިން، ޝައިޠާނާ އެ ދެކަނބަ  ،އެ ދެކަނބަލުންގެ ފޭރާން ބާލައި ،ދެއްކުމަށްޓަކައި
  [ޔަ ނުދޭހުށިކަމެވެ!ހެއްލުންތެރިކުރުވިތިޔަބައިމީހުން 

 

 ޙަދީޘް

 ((

ެއެކެވ. )ެއަބހީ: ނާިވުކަރްނެޖޭހެނެއެވ.( ައދި ަހަމަކަށަވުރްނ ަޢުއރަ ައްނެހާނައކީ މާނައީ: ] ((

. ައދި ާފަރެވރެިވެއވެ  ެއަކނުބޭލެގަމްއަޗށް  ެއަކނުބޭލެގ ޭބަރްށ ުނުކެމްއެޖަކުމަގއިާވަނަމ ަޝއާިޠނާ 

ޭގެގ ެއްނެމ  ަތަނީކ ޭއާނގެ ުކްއަތްނެވޭވނެ ާއއި ެއްނެމ ަތާޢާލ  هللاޭލެގައްށ ަހަމަކަށަވުރްނ ެއަކނބު 

 [ަކުމަގއެިމުނވީ ުނެވެއެވ. ެއެތޭރެގޮކަޓރި 
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 ނިންމުން

 
 

ނޑުުއޚްތުން ނާއިއަޚުން މިފޮތް ވިދާޅުވާ މިފޮތުގައި ރެފަެރންސް ކުރަނީ  އިލްތިާމސް ނަށް އަޅުގަ
 ވެ.ބެއްލެވުމަށެ ެވވަަޑއިގެން އެވާހަކަަތއް އަިމއްލަފުަޅށްރުޖޫޢަ ފޮތްތަކަށްދީފައިވާ 

 ގެ ދަންނަބޭކަލުން ދައްަކވާއަޅުަގނޑަްށވެސް ކުރިން ހީުކރެވިފައި އޮތީ މިފަދަވާހަކަަތަކކީ ފަހު
ަގއެވެ. ނަމަެވސް، ހޯދާ ބަލައިފި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އެނގިަލއްވާޭނފަދައިން، މިވާހަކަތަަކކީ، ވާހަކަތައް ކަމު

 ފަހުގެ ދަންނަބޭކަލުންނެކޭ އެްއފަދައިން އިހުގެ ދަންނަބޭކަލުންވެސް ދަްއކަވާަފއިވާ ވާހަކަތަެކކެވެ.

ލިޔެވިފަިއވާ ފޮތްތަކެއް ނޫނެވެ. ކޮށްަފއިވާ ފޮތްތަކަކީ މިއަދު ނޫނީ އިއްޔެ ބަޔާން އަޅުަގނޑު
 އަިދވެސް ަގނޑުަތއް ބާވެ ރަތްވެފައިހުރި ، އެފޮތްތަކުގެ ޗާޕު ހުދުަގނޑަްށ މިއަދު ޕްރިންޓުކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް

 ގައި ެވއެވެ.ވުޖޫދު  ފޮތްތައް އަޞްލު

ދާހުރި ފަރުދާކުރުމަކީ ފައި  ،ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ، މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންގެތެެރއިން ޭބފުޅަކަށް
އަންހެނުންނަށް ބެއްެލވުމުގެަދށުގަިއވާ  އެބޭފުޅެއްގެ ،ވެގެންދީނީ ޝިޢާރަކަށް ގޮތެްއކަމުަގއި ފެނިގެން ނުވަތަ

ނޑު ނިވާކުެރވޭފަދަ ފޭރާމެއްގައި ބަހައްަޓއިފިނަމަ،  ނަޒަރު ފިރިހެނެއްގެ ހުއްޓުަނ ނުދިނުމަށްޓަކާ، މުޅިހަށިގަ

ފަހަނާޅާފައިވާ މީހަކުކަމަށެވެ. ހައްދު އަދި އިންތިހާއަށް ޒަމާނާނުގުޅޭ ، ޔާނުދާވިއަޅުަގނޑުމެން ދެކޭނީ އެމީހަކީ ވަރަށް 
ނޑުމެންނަކަށް  ފަތަށް ބަދުބަސް ބުނެވޭއިރު ޤާޘަ  އި، ކާބަފައިންެގ ޗާލުީދނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަިމއްލަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްވުރެ ވަކީން އަރާތިބި  ބަޔަކުވެސް  ހުރިވަރު ،ރޭކާވެސް ނުލަެއވެ. ނުވީާތަކށް އެކަމުަގއި އަުޅގަ
ނޑުމެންނާ  ،ނުކިޔާނެހާ ހުތުރު، ނުބުނާނެހާ ދެރަ ބަސްބަސް މުސްލިމަކު ކާ ދިމާލަށްމުސްލިމަނޫޅޭމެއެވެ.   އަުޅގަ

 ތިބެގެންނެވެ. ބައްތިރީސް ދަތް ދައްކަިއގެންތުން އެއް ެލއެްއގެ ބަަޔކާ ދިމާލަށް އަޅުަގނޑުމެން ުބނެލަނީ ދީނީގޮ
ނުޑ ނުހަނު  ބޭބޭފުޅުންނަށް ތަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވުަމށް ގޮވާަލްއވާކާބަފައިން ިތބިގޮ ،އެހެންކަމުން އަުޅގަ

އެބޭފުޅުން މިފަދަ  ،ެއބޭފުޅުންގެ އެދަޢުާވއަކީ ތެދު ދަޢުވާއެްއކަން ސާބިތުކުުރވުމަށްޓަކާ ،ދަންނަވަނީ މާއެކީ އިޙްތިރާ
 އްބެވުމަށެެވ.އެންމެ ިއސް ސަފުަގއި ތިވެސް  ދިރުވުމުަގއި ތާރީޚީ ކަންކަން

 
 

 
ްމުން 

ނިނ



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

ނޑުމެންގެއެްއވެސް ޙާލެްއގައި  ކާބަފައިންނަކީ ހަމައެކަނި އޮރިޔާމުން އުޅުނު ބައެްއ  އަުޅގަ
ނޑުމެން ވިްސނައިގެން ނުވާެނެއވެ. ެއއް ޒަމާނެއްަގއި ނިާވކަން ުކޑަޮގތެއްަގއި ތިބި ނަމަވެްސ  ކަމުގައި އަުޅގަ

އެހެންކަމުން ކާބައިންގެ ަޙޔާތުން ަވިކޒަމާނެއް ޚިޔާުރކޮށްގެން،  ދިޔަެއވެ.ރަނގަޅަށް ުއޅުން ޒަމާންތަެކއްވެްސ 
ޢަލައިހި ވަަސއްލަމަެގ ސުންނަތާއި ޚިލާފަށް هللا ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ަޞއްލަ

ވެޭވ  ޤައުމަށް ވެސްމާގެ ވެވޭ ޚިޔާނާތެްއގެ އިތުރުން ތި އިސްލާމްދީނަށްއެގޮެތއް ކުރިއަުރވަން މަސަްއކަތްކުރުމަކީ 
މުއުިމނުންގެ ގޮތަީކ ރަނގަުޅގޮްތ އެނގި ަބޔާންވުމުން ޯގސް ގޮތް ދޫކޮށް ެހވަށް ފުރިހަމަ  ޚިޔާނާތެކެވެ.

އެފަދަ މީހުންގެ ވާހަކަ  އަުރަވން މަސައްކަތް ކުރުމެއް ނޫެނވެ.ޙާެލްއގަިއ ތިމާހުރި ގޮތް ކުރި ރުޖޫޢަވުމެވެ. އެްއވެސް
ތަޢާލާ هللا  (މީހުންގެ ވާހަކަ ފެނުމުންވެސް ކުރިން އުޅެމުން އަިއގޮތް ކުިރއަރުވަން މަސަްއކަތްކުރާ)އެބަހީ: ޙައްޤު 

 ތަޢާލާ ވަޙީުކރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ.هللا ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި ިޛކުރުކުަރއްވާަފއިވަނީ ވަރަށް ސާފު ޢިބާރާތުންނެވެ. 

ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ 

  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

ަރޫސާލ )، )ެއަބހީ: ކީރިތި ުޤުރާއަނާށއި( ާބާވަލްއާވަފއާިވ ޮފަތާށއި  هللاައދި މާނައީ: ]

ެއަބއިމުީހްނ ތަިޔަބއިމުީހްނ ައްނާނޭށ  ާވން  ަތަބޢަ )ެއަބހީ: ުސްނަނަތްށ(  ޮގަތށް ަފއާިވ ައްނަގވާ  (

ާކަބަފއްިނ ުއުޅނީީތ ތަިމްނެމްނަންށ ެފުނުނޮގްތ  ުބެނެތެވ. ތަިމްނެމްނގެ  ެއަބއިމީުހން ުބެނިފަނަމ،  ާގުތަގއި 

ެއްއެވްސ ެއްއެޗްއ ުނަދްނަނ، ައދި ެތުދަމުގ ، ކީެއުއެރްނެގ ާކަބަފިއްނނަ  ތަިމްނެމްނަންށ ުފެދެއެވ. ަފެހ،

  [ަބަޔުކަކުމަގއި ވަީނަމެވްސ ެހްއެޔެވ؟ ލިިބެގްނުނވާ 

ކާބަފައިން އުެޅފައިވާ ގޮތްަތކުގެ ތެރެއިން ތަބަޢަވުން އިސްލާމް ދީން ހުއްދަ  ،އެހެންކަމުން
ވާލާ އެންމެހަިއ ިރވެތި ގޮްތގޮތަކީ އިސްލާމްދީން އެކަމަަކށް ގޮ ގޮްތގޮތަށެވެ. ހެޔޮ ރިވެހިހަމައެކަނި ކުރަނީ 

 .ކަމެކެވެ ނުލަފާ ކޮންމެ ކަމަކީ ނުބައި ިއސްލާމް ދީން އެކަމެއް ނަހީކުރާ އެާއއި ޚިލާފަށްކަންކަމެވެ. 

ނޑުމެންނަށް ެއނގި ކަަށވަރުވާ ގޮތުަގއި ިއސްލާމް  އިސްވެ ަބޔާންވެ ިދޔަ ލިޔުްނތަކުން އަުޅގަ
ޚިލާފަށް ނިވާކަން ކުަޑކޮށް އުޅުމަށް ދީން ނިވާވުމަށް ގޮވާލަެއވެ. ެއހެންކަމުން ރިވެތި ގޮތަކީ އެީއއެވެ. އަދި ެއއާއި 

ިރވެތި  މާތްެވގެންާވ އިސްލާމްދީނުގެ ގޮވާެލވޭ ކޮންމެ ޮގވާލުމަކީ ނުބައި ޮގވައިލުމެެކވެ. އަދި އެޮގވާލުންތަކަކީ 
ނޑުތަާކއި ޚިލާ  ފު ޮގވާުލންތަކެއް ކަމުން، އެޮގވާލުންތަަކށް ބީރުކަންފަތެއް ދިނުން ވާޖިބުވާނެެއވެ.މިންގަ

 
 

ްމުން 
ނިނ

 



 

 
 
 
 

 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 

 ޑީގްރޭޑް ކަމެއް ނޫެނވެ. އަދި ިނވާވުމަކީ  މުސްލިމުންނޭވެ! ެއއްވެސް ޙާެލްއގައިލޮބުވެތި 
އަޅުަގނޑުމެންގެ ކާބަފައިންފަދަ  މީހަކީ ނިާވވެގެންހުންނައިން ޅާ ދިއުމެއްވެސް ނުމެނޫނެވެ. އެފަދަފަހަނާހައްދު

ނޑުމެންެގ އަދި ބުއްދިވެރި ވިސްނުންތެރިެއެކވެ.  ގެ ފަސްބައި ފަތުޘަޤާއެފަދަ އަންެހނުންނަކީ، އަުޅގަ
 ޤުއްޙަދިނުން  ެއައންހެނަކަށް އުމީ އިނާމުޤަ  ސާފަކުކަންމަތީަގއި އޮްތއިރުެގ ދިވެހި އަންހެނުންނާ ވައްަތރުވެގަތް

އަދި  ،އައުލާެވގެންވާ  އަންހެންކަނބަލުން އެބަޔަކާ ަވއްތަރުެވގަތުން ެއންމެ މުސްލިމް ޓްރެޑިޝަނަލިސްޓެެކވެ. ނުވަތަ 

ެގ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ގެ މާތްއުއްމަތުގޯސް ނުވާޭނ، މި ނުންެވސްޤީޔަ އެގޮަތކަށް އުެޅގެން

 ެކވެ.ނެހެޔޮލަފާ އަންހެ ަވއްތަުރވެގަތް އަނބިއަނބިކަނބަލުނާ
ނުޑމެން  ބޭބޭފުޅުން ނިކަން  ކުރައްވާތާރީޚު ދިރާސާ ދިވެހިންގެތެރެއިންމިވާހަކަތަކަކީ މިއީ އަުޅގަ

ދީނަށާއި  ކުރުމަކީސިއްރު ތައް ވަންހަނާކޮށްތްޤަޤީހަ މިފަދަ ނުންވެސްޤީޔަ ރަނގަޅަށް ދަންނާނޭ ކަންތައްތަކެވެ. ހަމަ
ވޭޭނ ކުރެ ސުވާލު ދުވަހުން ޤިޔާމަތް މިފަދަ ކަންކަމީ އެކަންކަމާއިމެދުޚިާޔނާތެކެވެ. އަދި  ެވވޭ ބޮޑުެވގެންވާއުމަށްޤަ

 ކަަށވަރެވެ. ކަން ކަންކަން
 ވަޙީކުަރްއވާފައިެވއެެވ.هللا ކީރިތި މާތް 

ައދި ތަިޔަބއިމުީހްނ ާފުޅުކާރ މާނައީ: ]  ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

  [ޮމަޅްށ ެދެނޮވޑިެގްނެވެއެވ. ަކްނަތާކއި ަވްނަހާނުކާރ ަކްނަތްއަތްއ 

ނޑުގެ މިބަސްކޮުޅގެ ަސބަބުން ، އެދެނީ ހަޟްރަތުން ގެهللاކީރިިތވަންތަ އަޅުަގނޑު   އަޅުގަ
ނޑުމެްނގެ މައިންނާއި . މުސްިލމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ފައިދާކޮށްދެްއވުމެވެ އަޅުަގނުޑގެ ލޮބުވެތި  އަދި އަުޅގަ

ވުެމވެ. އަދި ވެައންހެން ދަރިންނަކީ ނިވާވެ ަފރުދާވެގެން ތިބޭ ަބއެްއ ކަުމގައި ެލއް  އިއުޚްތުންނާ  އަނބިންނާއި
ިވ ވެއެަބޔަކަށް ުރއްސުންލެއް ތަޢާލާ ްއކަމުގަިއ ދެކޭ ހީރޯއިންނާިއ ރޯލް މޮޑެލުންނަކީ މިސާލެއެކަނބަލުން 

އެކަޭލގެފާނުެގ  ގެ އަނބިއަނބިކަނަބލުންނާއިއަންހެންކަނބަލުން ކަމުގަިއވި، ނަބިއްޔާ 
އެ އެންމެހާ ބޭބޭކަލުންނާއި، ބޭބޭކަނބަލުންނަށް هللا ާމތް  ވުމެވެ.ވެ ންކަމުގައި ލެއް ގެ އަނިބއަނބިކަނބަލުއަޞްޙާބުން

.ރުއްސުން ލަްއވާށި. 
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 ން ގެ އުނުފޭރާދިވެހި އަންހެނުންތާރީޚީ ނަޒަރަކުން 
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 ٧٢األعراف: 

ޭއ ާއަދުމެގަދރްީނޭނެވ! ަޝއާިޠާނ، ތިަޔަބިއމުީހްނެގ ަމްނަމާއއި ަބްއަޕަކުމަގއާިވ ާއަދުމ 

(ެގ ޭފާރްނ ާބުލަވއި، ަޢުއަރ ަކްޝުފޮކްށ، ުސަވުރެގިއްނ ެނުރެނެވ. ާއއި ަޙްއާވ 

ިއަގއިެޖހި ނަ ަޝއާިޠާނެގ ފިތު  ަގިއެއްއެވްސ ާޙެލއް ަޚަބުރާދުރެވ ތޭިބެށެވ. ަފެހ ތިަޔަބިއމުީހްނ 

 ަކްޝުފ ުނުކާރެށެވ. ަޢުއރަ ތިަޔަބއިމުީހްނެގ ޭފާރްނ ާބަލއި 
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