އިސްބަސް
މިފޮތަކީ މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ،ދިވެހި ބަހުގެ
އެކެޑަމީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޅެންވެރިންނަށް ޅެން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޙަރަކާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޅެންތައް ހިމަނައިގެން
ޝާއިޢު ކުރެވޭ ފޮތެކެވެ .އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިފަދަ ފޮތެއް ޝާއިޢު ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް،
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި އަދި ނަޒާހަތްތެރި ކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޅެންބަހުން ޙިއްޞާކުރުމެވެ .
ޅެން-ބަހުރުވަ އަކީ އިންސާނުންގެ އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި އެންމެބޮޑަށް ގުޅުވާލަދޭ ެ
އއް ވަސީލަތެވެ .އޭގެ އެއް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތާރީޚަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ނަމަވެސް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ފަދައިން ޅެންބަހަކީ އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ
ގިނައިން ބޭނުން ކުރެވުނު އެއް ވަސީލަތެވެ .އެހެންކަމުން އާއްމު ފަރުދުންގެ މެދުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި ،ކޮރަޕްޝަން
ނައްތާލުމާއި ،ވިޔަނުދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ވަސީލަތަކީ ޅެންބަހުރުވަ ކަން އެއީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް
ނޫނެވެ .
އެގޮތުން ،މިފަދަ ފޮތެއް ޝާއިޢު ކުރުމަކީ ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށާއި މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ،އެފަދަ ކަންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
މި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަމުނާލެވޭ އިތުރު ބޮޅަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ .އަދި މި ފޮތް ޝާއިޢު ކުރުމުގެ އިތުރު
ރވޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުވައިގެން ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު
މަޤްޞަދަކީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި ،ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކު ެ
ޅެން އުފައްދާ ޢާއްމު ކުރުމެވެ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަކީ މިޅެންތައް ކިޔާ ފަރާތްތަކަށް ،ޅެން މެދުވެރިކޮށް ޢިބްރަތް ޙާޞިލުވުމާއިއެކު މި ކޮމިޝަނުން ކުރާ
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ ،ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި ،ވިޔަނުދިނުން ،އަދި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ލިބުމެވެ.
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ނަޒާހަތްތެރި ގަލަން
ޒީނަތު އަޙްމަދު /ދަނބުސުތުލިގެ ،އދ.މަހިބަދޫ
ށ
ގަލަން ލިޔެލުމަށް ދެން ނަގާއިރު ބަލާ ޭ
ށ
ގަލަން ގަތުލު ވިޔަކަސް އަބުރު ކަތިނުލާ ޭ
ށ
ކުރަން ސޮއި ލިބުނު ނަމަވިޔަސް ދެން ބަލާ ޭ
ށ
ދުރަށް ވިސްނަމުން ރިޝްވަތުން ބީ ވެދާ ޭ
އދައިގެން
ބޮޑަށް ހުންނަ މީހާގެ ރުހުމަށް ަ
ނރުވާށޭ
ކޮނޑަށް ނުއުފުލޭވަރުގެ ބުރަ ާ
ބލައިގެން
މިތާގައި ލިބޭ މޮޅުތަކަށް ހަމަ ަ
ށ
ވިތާހިރު މި ދީނާ ދުރަށް ނުމެ ހިނގާ ޭ
ވަޠަން އެދި ގޮވާލާ ގޮވުން އަޑު އަހާށޭ
ށ
ދން ހިނގާ ޭ
އން މިންޖު ކޮށް ޭ
ވަޠަން ފިތުނަ ި
ށ
އުޅެން އޮންނަ ޤާނޫނު ހަމަ އާ ޚިލާފަ ް
ކުޅެން ރާޒުވާ ބައި މިތާ ނާތުރާށޭ
ފުރަން ވާނެ ފަތް ވެސް ނިކަން ހެޔޮ ޢަމަލުކޮށް
ކުރަން އިސްނަގައި ހެޔޮ މަގުން ކުރި އަރާށޭ
ށ
ނން ހިފާ ޭ
ލިޔަން ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ބޭ ު
ކިޔަން ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަސްތަކެއް ދޫކުރާށޭ
_______________________
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ނަޒާހަތްތެރިޔަކަށް ވައްޗޭ
އަޝްރަފް ޢަލީ/ލިލީމާގެ ،ގއ.ނިލަންދޫ
ނަމާ އަބުރާ ޤަދަރު ވެއްޔާ މޮޑެވިގެން ދިޔަ ނުދެއްވައްޗޭ
ފތެރި މީހަކަށް ވައްޗޭ
ކަމާއިބަހުން ނިކަން ތެދުވެރި ވަ ާ
ނ ޒީނަތްތެރިވެ އުޅެމުން
ޢަޒާބަށް ބިރުވެތިވެ ހެޔޮކަންކަމު ް
ތއް އޮތް ވެރިޔަކަށް ވައްޗޭ
ނަޒާހަތްތެރި ވަރަށް ޚާލިޞް ހި ެ
މަކަރުވެރިކަން އެއީ ފިތުނައިގެ ދޮރުކަން ހަނދުމަ ވެސް ކޮށްގެން
މަކަރު އިޔަހޫދި ފިކުރުން ތަން ފަސާދަވެ ދިޔަ ނުދެއްވައްޗޭ
ށ
އށް ރަނގަޅު މިތުރުންނަ ް
ތިމާގެ ތިމާގެ މީހުންނާ ތިމާ ަ
ނފާ ވިޔަ ނުދެއްވައްޗޭ
ތިމާހުރި ބޮޑު މަގާމުގެ ލާބަ މަ ް
ލިބޭ ނަމަ ކޮންމެ ކަމަކަސް އެކަމުގައި ހެޔޮ މީހަކަށް ވާށޭ
ވރިކަން އިސްކުރައްވައްޗޭ
ތިބޭ އެންމެންގެ މައްޗަށް އަދުލު ެ
ތިމާއީ ޚުލްޤު ހެޔޮ މާތް ޒުހުދުވެރި އަޅަކަށް ވެގެން އުމުރަށް
ހިމާޔަތުގައި އުފަލުގައި ދިރިއުޅެން އުންމީދު ދިރުވައްޗޭ
ނ
ގ ް
ޠލަބު ނިކަން ދަނެ ެ
ލިބޭ ހަދިޔާގެ ކުލަޔާ ބޭނުމާ މަ ު
ނވިސްނައި އަތްނުލައްވައްޗޭ
ލިބޭ ހިނދު އޭގެ މަގުސޫދަށް ު
މ
ވަޒީފާއީ އަމާނާތެއް އެއާ މެދު ވާގޮތުން ޒިން ާ
ވަޒީރެއް ނަމަވިޔަސް ޒިންމާ ވެގެން ކަންކަން ކުރައްވައްޗޭ
ށ
ށން ކަންކުރުން ދޫކޮ ް
ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުފޫޒާ ވަލުދޮރާ ި
ޗ
ވި ހަމަޔާ އަދުލު އިންޞާފުގެ ދޮރާށިން އަބަދު ވަންނައް ޭ
އ
ނުސީދާ ގޮތްގޮތުން ހެޔޮ ގޮތް އަދައިގެން ދޭ ވެދުން ހިނދުގަ ި
ޚަޞީލަތް އޮތް ގޮތެއް ނުބަލައި އެއަށް ހެޔޮކޮށްމެ ނުހިތައްޗޭ

4

ޒަމީރާ ހިތް ބުނާ ހެޔޮ ބަސް އަހައިގެން ފިކުރު އިސްކޮށްގެން
ޒަމީނާ އާސުމާނު އުޅޭށަ ޖެހުނަސް ކަންމި ވިސްނައްޗޭ
ބޒާރު ނުމެވާހެން
ޚިޔާނާތްތެރިކަމާ ދުރުހެލިވެގެން ޭ
ހން ކަންކުރައްވައްޗޭ
ހިޔާ ޖަންނަތުގެ ހޯދަން މަގުކޮށޭ ެ
އުޅޭއުޅުމާ އަދަބު އަޚުލާޤުގައި ނަލަ ރީތި ސޫރައިގައި
ގުޅޭ ގުޅުމުން ވިޔަސް ތެދުވެރި ނަޒާހަތްތެރިޔަކަށް ވައްޗޭ
_______________________
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ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވޭ
ޢަބުﷲ ޢަފީފު/އަލި ދޯދި ،ގދ .ތިނަދޫ
ސިއްރުން ކުރާ ހުރިހައި ކަމެއް ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވެޔޭ
ހިތް ރުއްސުމަށް ދޭ ލާރި ވެސް ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވެޔޭ
މަންފާ ނަގާ އިރު ހުއްދަނޫން ކަންފަހި ކުރަންދީ ރިޝްވަތުން
ކޮށްފައި އެވާ ކަންކަން މޮޅަށް ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވެޔޭ
ދުރުހެލި ވެދާށެ ފަސާދައިން ނުރުހުން ވެދާށޭ ރިޝްވަތަށް
ޤުރުއާނުގައި މިކަމުގެ ޙުކުމް ކަނޑައެޅި ބަޔާން ވެވިފައި ވެޔޭ
ބާރެއް އޮތަސް ލިބިފައި މިތާ ހާރެއް ގޮތަށް ކަރުގައިއެޅޭ
ލާރީގެ ބޭނުން ކުރެވެނީ ނަމައީ އެބާރު ފިލައިދެޔޭ
ސުންޕާކަމެކެ މި ފަސާދައީ ހުންގާނު ތިއަތުން ދޫވެދާ
ދއްވާން ޖެހޭ މިސްރާބު ވެސް މީހަކު އެހެން ދައްކާނެޔޭ
ު
ކަމަކާ ޙަވާލު ވުމުން ތިމާ އެކަމާމެދަށް ފަރުވާ ވެގެން
ޢަމަލާ ބަހުން ސީދާ ވުމުން ހިތް ހަމަޖެހުން ލިބި ދޭނެޔޭ
އެކުވެރިޔަކަސް ގާތް މީހަކަސް ރައްޓެއްސަކަސް މާހެޔޮއެދޭ
ނުކުރާށެ ނާޖާއިޒު ކަމެއް ހެޔޮ ކަމަކަށެއް އެ ނުވާނެޔޭ
ކުރެވޭ ނުބައިވި ފަސާދައިން ،ކުރެވޭ ހުތުރު ތުހުމަތު ތަކުން
ދުރުނުވެވުނިއްޔާ ފާޅުވާ ދުވަހުން ލަދުން މަރުވާނެޔޭ
ސީދާ މަގުން ސާބިތުވެގެން ވީ ދާށެ އެކުގައި ޢިއްޒަތާ
މީޒާނުގައި ބުރަ ހެޔޮ ޢަމަލު ނެތްނަމަ ނިކަން ދެރަވާނެޔޭ
ލިބިދާނެ ވަގުތީ ލާބައަށް ،ތިބިހައި ކަތުން ނުރުހުން ވުމާ
ލިބިދާ ޢަޒާބަށް މާދަމާ ،ތިބެގެން މިތާ ވިސްނަންވެޔޭ
އެންމެން ނަޒާހަތްތެރިވުމުން ފެންނާނެ ގިނަހިނިތުންވުމުން
އިންޞާފު ޢަދުލާ ހަމަޖެހުން ފެންނާނެ ގޮތް މެދުވެރިވެޔޭ
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ލޮބުވެތި ކުޑަކުދީންނޭ!
ޢަބުﷲ ޢަފީފު/އަލި ދޯދި،ގދ .ތިނަދޫ
ޅަފަތުގައި ވެޔެ ރީތި ޚުލްޤުން ދިރިއުޅުން ޒީނަތް ކުރަން
ރޞަތޭ ގޮސް ކުރިއަރަން
އުފަލުގައި އޭރުން އެ ލިބެނީ ފު ު
ކ
ކޮންމެ ނުރަނގަޅު ޢަމަލަކީ ގެއްލުން ލިބޭނޭ ޢަމަލެ ޭ
ކޮންމެ ވަގުތަކު އެކަމަކަށް ވާނެޔެ ތިމާ ނަފުރަތު ކުރަން
މަކަރު ހެދުމާ ހީލަތާ އޮޅުވާލުމާ ފަދަ ކަންކަމީ
ނ
އަބުރު ގެއްލޭނޭ ކަމެއްކަން ވާނެ އަބަދު ހަނދާން ކުރަ ް
ނ
ކން ޖެހެނޭ ހުއްޓުވަ ް
އޮންނަނަމަ ތަނުގައި ފަސާދަ އެ ަ
ނ
އެންމެނަށް ލާޒިމުވެޔޭ ޤައުމުން އެކަންކަން ނެތިކުރަ ް
ނ
ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކު މިކަން ދަނެ ބޮޑެތި މީހުން އަރިއަހު ް
އެންމެ ރިވެތި ގޮތުން އެދެންވާނޭ ފަސާދައިން ދުރު ކުރަން
ދޮގު ހެދުން މީއޭ ފަސާދަ އުފަންވެގެންދާ އަޞްލަކީ
ދޮގު ހެދުން ދޫކޮށް ހިތާ ނަފުސާ ޖެހެޔެ ސީދާ ކުރަން
ބނަސް އެތަންވަޅު އެކަމަކާ-
ތެދު ބަހެއް ބުނެ ،ގެއްލުމެއް ލި ު
ލބަ ވާނެ ފިކުރު ކުރަން
މެދު ނުވިސަނާށޭ ފަހުންވާ ާ
ލބޭ މަންފާ އެއީ މި ކޮރަޕްޝަނޭ
ހުއްދަނޫން ގޮތަކަށް ި
ދ ވާނެޔެ އިސްކުރަން
ހުއްދަކޮށް ނުހިފާށެ އޭގައި ބުއް ި
ބޮޑުވެގެން ޢަމަލީ ޙަޔާތަށް ދާ ދުވަހު މިންޖުވެ އުޅެން
ކުޑައިރުއްސުރެ ވާނެ ރަނގަޅަށް ދިރިއުޅެން އަދު ދަސްކުރަން
_______________________
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އަރަތެކެ
ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/ދަފްތަރު .ނަންބަރު ރސ ) 8754މއ.ޝިމާޤް(

ތކެ،
ނނެއް ެ
ތކެ ،ތަޓެ މަޓެ ގާމުން ފެ ެ
 .1ވަޓެވަޓެ އެބެރެނެ ބޮޑެ އެއް ެ
ރަޓެރަޓެ އޭނޭ ވެނެ އެއްތެކެ ،ބޮނެހެލެ އޭބޫ ކޮން އެއްތެކެ؟
ތކެ ،ހުއްޓެނެ މަގެމަގެ މަދެ އެއްތެކެ،
 .2ފޮއްޓެނެ ލިކެލިކެ ގިނެ އެއް ެ
ކޮއްޓެނެ ގޮތެގޮތެ ފަހި އެއްތެކެ ،ބޮނެހެލެ އޭބޫ ކޮން އެއްތެކެ؟
ތކެ ،ބައްކަޅެ އެތެރަޓެ ގެޔަ އެއްތެކެ،
 .3އަލިކަމު އެތެރަޓެ ނުވަނެއް ެ
ބަލިކަމު އެތެރަޓެ އެޔަނެއްތެކެ ،ބޮނެހެލެ އޭބޫ ކޮން އެއްތެކެ؟
ތކެ،
އ ެ
ތކެ ،ހައްޓަކު ހެއިނެތި ދޮވަނެ ް
 .4އެތެރަޓެ ރިޝްވަތެ ގެބެނެއް ެ
ހިތެކަޓެ ލޫލެކެ ނުދެނެއްތެކެ ،ބޮނެހެލެ އޭބޫ ކޮން އެއްތެކެ؟
އއްތެކެ،
 .5މަގެކުން ހައްގަޓެ ނެން އެއްތެކެ ،ސަފެކުން ތެދެކަޓެ ނުވި ެ
އަގެކުން ހޮއުކޮޓެ ނުދެނެއްތެކެ ،ބޮނެހެލެ އޭބޫ ކޮން އެއްތެކެ؟
ތކެ،
 .6ހިތަޓެ ޒަމީރެކެ ނެން އެއްތެކެ ،ބިތަޓެ ސަލާމަތެ ނުވި އެއް ެ
އތެކެ ،ބޮނެހެލެ އޭބޫ ކޮން އެއްތެކެ؟
ނިތަޓެ ރިވެއްތެކެ ނުދެނެ ް
 .7އަޅެކަން ނޫޓަޓެ ކެރަނެއްތެކެ ،ބަޅެކަން ހުއްޓީ ގުދެ އެއްތެކެ،
ފަޅެކަން މުދަލަޓެ ދެނެ އެއްތެކެ ،ބޮނެހެލެ އޭބޫ ކޮން އެއްތެކެ؟
 .8އޭސީސީން ގަސް ބަލަނެއްތެކެ ،އެޔަޓެ ފަސާދެޔޮ ކެޔަނެއްތެކެ،
ބީބީސީން ގަސް އިބެނެއްތެކެ ،ބޮނެހެލެ އޭބޫ ކޮން އެއްތެކެ؟
_______________________
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ވާށޭ ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް
ހާރޫން ޢަބްދުލްޤަފޫރު)ހާރޭ(/ފެހިވިލާގެ ،ނ.މަނަދޫ
ށ
ކުރިއަށް އަރަން ދިރިއުޅުމުގައި ވާށޭ ނަޒާހަތްތެރިއަކަ ް
ށ
ކުރިއަށް ދެވޭނީ ހެޔޮމަގުން ވީމާ ނަޒާހަތްތެރިއަކަ ް
ފ
ތެދުވެރިކަމާއެކުގައި ކުރާ ކަމަކުން ހެވާ މަންފާ ނަ ާ
ތެދެކޭ ލިބޭނީ އަބަދު ވެސް ވީމާ ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް
ނ
އތަކުން ދުރުހެލިވެގެ ް
އިތުބާރު ގެއްލޭ އެންމެހާ ކަންތަ ް
ށ
ތތެރިއަކަ ް
ހިތުގައި ނުވާހެން ކިލަނބުކަން ވާށޭ ނަޒާހަ ް
އެދުނަސް ނުހައްޤުން ކަންކުރަން ރިޝްވަތު ލިބޭ ހަދިޔާތަކާ
ށ
ވެދުމުން ތިމާ ދުރުހެލިވެހުރެ ވާށޭ ނަޒާހަތްތެރިއަކަ ް
އުޅުމާ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރު އިސްކަންދެމުން
ށ
އުޅުމެއް އަބުރުވެރި ހޯދުމަށް ވާށޭ ނަޒާހަތްތެރިއަކަ ް
ތހެޔޮކަމާއެކުގައި ކުރަން
ޤައުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތަކެއް ހި ް
ށ
ޤައުމަށް އެދޭނަމަ ލާބައެއް ވާށޭ ނަޒާހަތްތެރިއަކަ ް
ތ
ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ކުރާ ތެދުވެރި ވަފާތެރިކަންމަ ީ
ހުރެގެން ކުރާނަމަ ގައިމު ވެސް ވާނޭ ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް
ގޅާ ނުބައި ކަށަވަރުވުމުން
ހައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިވުމުން ރަނ ަ
ހައްޤަށްޓަކައި ނަފުސުގެ ތިމާ ވާށޭ ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް
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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަހުގެ އާދޭސް!!!....
ޢަބޫބަކުރު ޢާދަމް /ސިލްވަރ ބީޗް ،މަނަދޫ
ޅން އެއްބާރު ލައްވައްޗޭ
ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް ވެވިގެން އު ެ
ވއްޗޭ
ނލައް ަ
ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެސިފަތައް އަތުންބީކޮށް ު
އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައި ހަޔާތުގެ ރޭ ދުވާ ގުނުމަށް
އަމާޒެއްދިރިއުޅުމުގައި ކަނޑައަޅުއްވަން ބާރުލައްވައްޗޭ
ނ
ހ ް
ބހައްޓައިގެންހިތާރޫ ު
ޢަމަލުތައް ހެޔޮރަނގަޅުގޮތުގައި ަ
ޖަމާޢަތުގައިވެގެން ތެދުވެރި ކަމާއެކު ދިރިއުޅުއްވައްޗޭ
ނ
ގ ް
ސަލާމަތް ކަމުގެ ތެދުމަގުގައި ހިނގަން އެއްބާރުލުންދީ ެ
އވައްޗޭ
ކިލާކަން ހިތްތަކުން ފިލުވާލުމަށް ވިސްނާއުޅު ް
ދުނިޔަވީ ދަތުރުގައި ހެޔޮކޮންމެކަމަށް އިސްކަމެއްދީގެން
ދުނިޔެތަމްސީލު ކުރަމުންގެންދެވޭތޯ ގަދައަޅުއްވައްޗޭ
ތ
ނުޙައްޤުން މިއަދު އެއްވެސްކަހަލަ އެއްޗެއްލިބިނުގަތުމަށްއޮ ް
ފަޚުރުވެރި ރޫހުގައި ދެމިހުރުމުގައިކެތްތެރިވެލައްވައްޗޭ
ހަރުދަނާ ރީތި ދިރިއުޅުމެއް ބަހާއަދި ޢަމަލުގައި އެއްގޮތް
ދނިޔޭގައިކުރައްވައްޗޭ
ދުރާލާ ވިސްނަމުންބައްޓަން މި ު
ނ
ޚިޔާނާތާއި އަދިމަކަރާ މިފަދަ ގިނަނޭދެވޭ ކަންކަ ް
ޙަޔާތުން ނެތިކުރަންހިތްވަރުގަޔާވެ މިއަދުކުރައްވައްޗޭ
މސަލަސްކުރުވުމަށްކެރިގެން
ކޮރަޕްޝަންހުއްޓުވަންމުޖުތަމަޢު ަ
ވއްޗޭ
ކުރަންހިތްވަރުމިއަދުއިސްކަންދެމުންތަރުހީބުދެއް ަ
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ވާށެވީ ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް!!!...
ޢަބޫބަކުރު ޢާދަމް /ސިލްވަރ ބީޗް ،މަނަދޫ
ސފުން
ވާށެތެދުވެރި ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް ަ
ވާށެ އެގޮތުން ވަފާތެރިޔަކަށްއިސްސަފުން
ވާށެ ފުރިހަމަ އަމާނާތް ތެރިއަކަށްސަފުން
ނ
ވާށެ އިތުބާރު ހުރިމީހަކަށް ހެޔޮހިތު ް
ނވަސްކަމެއް
ތ ަ
ހައްޤުނޫން މުދަލަކުން މިއަދު ަ
ހދުމީ ހަޑިކަމެއް
ހައްޤުނޫން ގޮތްގޮތަށް ޯ
ހައްޤުތެދުޞައްހަ މީ ހެޔޮނަސޭހަތްތަކެއް
ހައްޤުބަސް އަޑުއަހާށޭ މިއަދުހެޔޮ ހިތުން
ރިވެތި އުޅުމާ ގުޅުން މިއަދު އާލާކުރޭ
ރިވެތި ގޮތުގައި އުމުރު މިއަދުފާއިތުކުރޭ
ރިވެތި ތެދުމަގު ހަޔާތުގެ ކޮށާ އަލިކުރޭ
ރިވެތި އަޚްލާގު ހިއްސާކުރޭ ހެޔޮ ހިތުން
ކޮރަޕްޝަނަކީ ފަސާދައިގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ
ކޮރަޕްޝަނަކީ ނުބައި ކަމުގެ ހަތިޔާރަކީ
ކޮރަޕްޝަނަކީ ވަބާއެއް އެއީ ބައްޔަކީ
ތން
ކޮރަޕްޝަންނެތިކުރަން އިސްނަގާ ހެޔޮހި ު
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މިއަދުގެ ކުޑަކުދިންނާ މުޚާޠަބުކޮށް
ޢަބޫބަކުރު ޢާދަމް /ސިލްވަރ ބީޗް ،މަނަދޫ
ނ އަދި ހެޔޮލަފާބަޔަކަށް
ތިޔަކުދިން މިއަދުވާންވީ ހަރުދަ ާ
ފވެރިބަޔަކަށް
ހިޔަލުގައި މާތްވި އިސްލާމީ ދެމިތިބޭ ޝަރަ ު
އ
ހލިވެ ބުއްދިވެރިގޮތުގަ ި
ކން ދުރު ެ
ނުބައިހުރިހާ ޢަމަލުތަކަ ު
އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭއަޚްލާޤު ރިވެތި ސުލޫކުހުރިބަޔަކަށް
ހަސަދަވެރި ފިތުނަވެރި މިނުބައި ސިފަތަކާ އިދިކޮޅަށްކެރިގެން
ގޅުކުދިބަޔަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގައިވިސްނުންބަހައްޓާރަނ ަ
ނ
ހރިވެ ތިބުމަށްޓަކައިގުޅިގެ ް
ހުއްދަނޫން ކޮންމެ ކަމަކުން އެކަ ެ
ކރާބަޔަކަށް
ރުއްސަވާހެޔޮމަގުންކުރިޔަށް ހިނގަންހިތްވަރު ު
ސުލުހަ މަސްލަހަތު ދަމަހައްޓަން ނަޒަހާތްތެރިކަމާ އެކުގައި
ޚުލުޤު އަޚްލާޤު ދަމަހައްޓާ މިޒާޖުގެ ބުއްދިވެރިބަޔަކަށް
ށ
ގ ވާފަށް އަތުންދޫކޮ ް
ތެދުވެރިވެއަދި އަމާނާތްތެރި ކަމު ެ
ށ
ތބޭ އަގުހުރިދަރިންތަކަކަ ް
މިދުނިޔޭގައި ނުލުންއެދިގެން ި
މލުން ރަނގަޅުހުރިހާ ކަމެއްގާވެސް
ބަހުންނާ އަދިވަކިން ޢަ ަ
ދބަޔަކަށް
ލބިފާވި ކު ި
އަހުލުވެރިވާގޮތަށް ތަރުބިއްޔަތެއް ި
އދެއްވާ ހެޔޮނަސޭހަތްތައް
ބަސްއަހައިގެން މައިންބަފައިން ެ
ކކަށް
ބލުކުރާކުދިންތަ ަ
އިސްކަމެއްޚާއްޞަކޮށްދީގެން ޤަ ޫ
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ރިޝްވަތުގެ ވަބާ
ފާޠިމަތު ސަޢީދު /ޗަމްޕާޕޫލްމާގެ ،ސ.ހިތަދޫ
ކ
ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްލައިފިނަމަ މީ ހާދަ ދެރަ ކަންތައްތަ ޭ
ފިސް ހިތްވެ މީހާ ނެތިކުރާ ނުލަފާ މިއީ ބޮޑު ބައްޔެކޭ
މުޅި ޤައުމު ސުންނާފަތިކުރާ ފެތުރޭ ޖަރާސީމެއް މިއީ
ގުޅި ރައްޔިތުން ނިންމާނުލައިފިއްޔާ މިއީ ތަކްލީފެކޭ
ނ
ގައުމެއް ފަނާކޮށްލާނެޔޭ ކުރިމަގު މުޅިން ނެތިކޮށްލަމު ް
ކ
ގައުމާ ވަޠަން ޖީލެއް މުޅިން ބަރުބާދުކޮށްލާ ވިހައެ ޭ
ނވޭ މިކަމުގެ ތެރޭ
ބިރުވެރިކަމާ ނާމާންކަމާ ނޫނީ ު
ކ
ބިރު ފަހަނަޅައި ދެކޮޅަށް ތިމާ ބަސް ނުބުނުމީ އަދު ގޯހެ ޭ
ލަސް ނުކުރަމާ އަދު ރައްޔިތުން އަޑު އުފުލަމާ ޤައުމަށްޓަކައި
ކ
ނން ޖެހޭ ނޫންނަމަ މިއީ ތޫފާނެ ޭ
ބަސް ތެދު ބުނަން ދަން ަ
ށޓަކައި ވިސްނާލަމާ
ތބެމާ ޤައުމަ ް
އަދު ދޫހިމޭނުން ނު ި
އަދު ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ބިރުވެރި މިއީ ސަކަރާތެކޭ
އެކުވެރިކަމާ ލޯތްބާ ކުލުނު އިހު އޮތް ބަދަހި ގުޅުމާ އުޅުން
އެކު ރިޝްވަތާ ގޮސް ގެއްލުމުން ގައުމަށް ލިބޭ މީ ދެރައެކޭ
ދ
ނތޭ ބެލުމެއް މިއަ ު
އިންސާފު ގާނޫނާ ގަވާޢިދަކަށް ެ
ނ ހުރިހާ ކަމެއް މީ ގޯހެކޭ
މިންގަނޑު ތަކުން ބޭރުވެ ދަ ީ
ޤައުމާއި ވަޠަނަށް ހެޔޮއެދޭ ހަމަ ކޮންމެ ދަރިއެއް ރިޝްވަތާ
ނ މިއީ ހައިޖާނެކޭ
ގައުމަށްޓަކައި ދުރުވާށެވީ ނޫ ީ
_______________________
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މަގޭ ޢަޒުމު
ޝަބާނާ މޫސާ /ޝަބްނަމް ،ގއ.ވިލިނގިލި
ނ
ތތެރި އަކަށް ވާނަ ް
ދިމާއަށް ހާމަވާ ގޮތުގައި ނަޒާހަ ް
ފކެއް ވެސް ދޫ މަ ނުކުރާނަން
ނަމާ އަބުރަށް އަރައިގަންނަން ު
އތުން ލާޒިމުކުރަން އަންގައި
ކުރާ ކަމުގައި ދެފުށް ފެންނަން ޮ
ނ
ނ ް
ހަރާން ގޮތުގައި ނަގައި ފައިސާ އުނގަށްލައިގެން މަ ނުފުރާ ަ
ކން ސާބިތުކަމާ އެކުގައި
ގަޔާވާ ހުށަހެޅުން ލިބުނަސް ނި ަ
ނ
ހއްކަން މަ ދަންނާނަ ް
ޚިޔާނަތުގައި ލިބޭ ފޮނިކަން ބިލާ ެ
ނިކަން ފޮނި ހުށަހެޅުން ތަކުގައި ވިދާ ނަލަ ރީތި ހަދިޔާތައް
ނ
ޅއި ދިނަކަސް މަނުހިފާނަ ް
ނިކަންގިނަ މާލު މުށުތެރެއަށް އަ ަ
ށ
މަގޭ އަޚުނާއި އުޚުތުންނާ އެކީ ޅަފުރައިގެ މިތުރުންނަ ް
ރބަރުކޮށް މިތާ ރާވައި މަ ދައްކާނަން
އެނގޭނޭހެން ބަ ާ
ދލު އިންސާފަކީ މިތުރޭ
ހަވާސާކަން މިތާ ނެތުނަސް ޢަ ު
ނ
އއް ދޭ މަ ނުނަނގާނަ ް
ގން އެހީ ެ
ހަވާނަފުސަށް ތަބާވެވި ެ
ހޝާމަދުކޮށް އެކީ އުޅުނަސް
ކުރިން ނުއޮހޭ އެތައް ބަހަކުން ު
ނ
ނ ް
ކުރިން ބުނިހައި ކަމެއް އަމުދުން ނުވާނޭކަން މައަންގާ ަ
ދުރާގާތުން މިދެންނެވިހައި އެތައް ކަމަކަށް ބަލައި ރެކިގެން
ފުރާ ފުރިހަމަ ކަމާއެކުގައި ނަޞްރު އެދިގެން މަހުންނާނަން
_______________________
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ސިއްރު ޑައިރީ
ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/ދަފްތަރު .ނަންބަރު ރސ ) 8754މއ.ޝިމާޤް(
 .1ޖޫނަކުން ނުވަޔެއް ދެހާސް ދިހަ ،ކަމުގަވީ ތާރީޚުގައިތާ!
ނކުމެލީ ފިނި މޫސުމަށްތާ!
ހޫނަކަށް ބްރެޒިލްގެ އަހުލުންު ،
 .2ސިފަވަނީ ޕަރަނާގެ މަގުތައް ،ގޮއްފުޅަނގި ޠޫފާނަކާތާ!
ރއްޔިތުން ދައްކާލުމުންތާ!
އެފަދައެއް ނެތް ބާރުވެރިކަންަ ،
 .3މަނަހުގައި އެއުރެން ފަވައިލީ ،ވިޔަކުރަން ފަސްވަޅު ޔަޤީންކޮށް،
ފަނަރަ ސަހަރުން ފިނިވަޔާއެކު ،ހާސް ތިރީހަށްވުރެ ގިނައިންތާ!
 .4ދޫތަކުން އިއްވާ ޝުޢޫރީ ،ދެއްކުމަށް ދެފުށުގެ ނަޒާހަތް،
މޫތަކުން ލުހެލަން ކޮރަޕްޝަން ،ރަށުގެ މިޔުޒިކު ކުޅެލަމުންތާ!
 .5ދައްކަމުން ފޭރާން ސަގާފީ ،ހޫރަމުން ބްރެޒިލްގެ ދިދަތައް،
ލނީ އެއުރެންގެ އަޑުތާ!
އިއްވަމުން ޤައުމީ ތަރާނާ ،އުފު ަ
ބސް ،ދަރިވަރަކު ބުނި މޮޅު ޤަލަމަކަށް:
 .6ހުވަނދަކުން ފެވިފައި ވެޔޭ ަ
ޤއުމު ބިންގާ އެޅި ދުވަސްތާ!"
"ދުވަހަކީ މީ ހެޔޮ ބަދަލަކަށްަ ،
 .7ބަދަލުވީ ތާރީޚަކަށް ވީ ،އެ ދުވަހޭ ޕަރަނާގެ ތާރީޚު،
ނށް ،ވީ އެދުހު ހިނގި ކަންކަމުންތާ!
މަދަދުވެރި ޢިބްރަތް ކަތުން ަ
 .8އެދުމަކަށް އިޞްލާޙު ނެރުނީ ،ފުއްދުމަށް މުހުތާދު ޤައުމަށް،
އެދުހު އެއްވުން ހިންގުވައިލީ" ،ސީކްރެޓް ޑައިރީސް" ކަމުންތާ!
ލބާޓި އެކުގައި،
 .9ބިއްރު އެދި ކޮލްބަކް ،ރިއެލްގެބް ،ކާޓިއާ ،އަ ް
މތުން ޤަލަމުގެ ވެރިންތާ!
ސިއްރުތައް ބޭޒާރުކޮށްލީ ،ހިން ަ
 .10މާމަގަށް އެއުރެން ގެނެސްދިން ،ޙައްޤު ތަޙުޤީޤުގެ އުސޫލުން،
ޖލިހުންކުރި ކުށްތަކެއްތާ!
ހާމަވީ ޤާނޫން ހަދަން އޮތް ،މަ ި
 .11މަހު މުސާރަ ޢިނާޔަތާއެކު ،ދީފަވީ ކަށްހަށިތަކަށް ވެސް،
ށތާ!
ނނަށް ނުވެސްވާ ،ދޭ މަގުން ތަރުތީބުކޮ ް
ފަހުލަވާނު ް
 .12ދޭ އަތުން ދޭކަން އެފައިސާ ،ދަފުތަރެއްގައި ލިޔެފަ ވިޔަކަސް،
ދޭ އަތާއި ޖީބަށް އެ ފައިސާ ،އެނބުރި އުފުލޭކަން ހަމަ ޔަޤީންތާ!
ލންވެފައިވާ،
 .13މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުތައް ،ދައުލަތަށް ގެއް ު
ނތާ!
ބންކުގައިވާ ފަތްފުށު ް
މިލިކަމަށް ސާބިތުވެ އެނގުނީޭ ،
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 .14ތުހުމަތަށް ތަޙުޤީޤު ހިންގައި ،މުޖުރިމުން ކަސްތޮޅުއަޅައިލީ،
ކންތާ!
ކށްހިފާ ދަންތުރަތަ ު
މުހުލަތެއް ފިލުމަށް ނުދީ ޖެހިު ،
 .15ވަހުމުގައި ވީހައި ވަޒީފާ ،ބަޖެޓަކުން އުނިކޮށް ކިރީމާ،
ރަޙުމު ކުރުމަށް ވީ ޖަމާޢަތް ،ހާހަކަށްވުރެ މަދުވަނީތާ!
ނނޭ،
ދއުލަތަށް މިލިޔަންތަކު ް
 .16ފޮނި ނަތީޖާތައް ޖަމާވީަ ،
ނތާ!
ލރު ޖެހި ފުނިފުނިތަކު ް
އުނިނުވާނޭހެން އެތާނގައި ،ޑޮ ަ
އގެން ،ދޭ އެވޯޑް އިންވެސްޓިގޭޓިވް،
 .17އެމެރިކަން ލެޓިނުން ހޮވަ ި
ޙައްޤުވީ ހިންމަތްތެރިންނަށް ،އާދެ ،އެ ހަތަރު ނޫސްވެރިންތާ!
 .18ދެއްކުމީ ދެފުށުގެ ނަޒާހަތް ،ލައްކަ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަން،
ޔ ަކ ުމ ް
ޅ ެހ ޮ
މ ިޑ ާއ ުދ ަ
ނ ާތ!
ދައްކަނީ ހުރިހާ ކަތުންނަށްީ ،
ކން ،ސިއްރު ޑައިރީން ސާބިތޭވީ!
 .19ހެޔޮ ބަދަލު އެކަމުން ލިބޭ ަ
ށ މަރު އަސްތައަސްތާ!
ހެޔޮނުވާނޭ މީޑިއާގައި ،ތަޅުލުމަ ް
 .20ނަމަވިޔަސް ފަލަކުގެ މަތީގައި ،މީޑިއާ އޮތުމަށް އެދެންޏާ،
ތރޭގައި ވާންޖެހޭތާ!
ހަމަމަގުން ޤާނޫނު ދައްކާ ،އިމު ެ
ގތައިލީ ،ސީކްރެޓް ޑައިރީގެ ލާލުން،
 .21ޅެންބަހުން ގިލަފަތި ަ
އެންމެނަށް ޢިބްރަތް ލިބޭތޯ ،ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލުމަށްތާ!
_______________________

ނ
ނޯޓް :މިއީ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ސިއްރު ޑައިރީ" ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެ ް
ހަދާފައިވާ ޅެމެކެވެ.
މަޞްދަރުhttps://acc.gov.mv/details/7577 :
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ނަޒާހަތް ތެރިވުމަށް ވިސްނާ!
އާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު/ހ .ރީނދޫކޮކާގެ
ހ
އބަދަށް ވެދާ ގޮތް ޭ
ޢަޖައިބެއް ފަހެ ނުވާނޭހޭ މިހޭ ަ
ނަޖާ ނުވިޔަސް ކަލޭނޭ ހަމަ ހެވާ ނުބަޔާ ނުއެނގެނީ ހޭ؟
ބުނަން ހަމަ އެކަކު ވެސް ،ނުކެރޭ ނެޔޭ ތިޔައީ މި ކަންއޮތްގޮތް
ކަނަށް ވަދެ ލޯ މަރައިލައިގެން ތިބޭއިރުތާ! ނުވިސްނޭ ހޭ؟
ށ
ގނަ ނަފާއެއް އޮތްކަމަށް ހީކޮ ް
ހނު ގިނަ ު
ލިބުން އެދިގެން ނު ަ
އހެން ތިބުމަށް ބިރެއްނެތް ހޭ؟
ތިބެން ހަމަ ހެޔޮ ނުވާނޭ ދެން ެ
ސަރާސަރު ރީތި މަގު އޮއްވައި ހިނގައިފައި ގޮސް އަނދިރި މަގަކުން
ށ ދެވެނީ ނު އެނގެނީ ހޭ؟
މަރާ ކުރިމަތިލުމަށް ނޭނގޭ ގޮތަ ް
ނ
ފއި ޤަބަރާ ވެފައި އެންމެ ް
ޚުޝާމަދު ހޯދުމަށް ދަހިވެތި ވެ ަ
ބަޝާރަތު ދެއްވި ހެޔޮ ޢާލިމު އަދާހަމައަށް ނުފެނުނީހޭ؟
ޤަދަރު ޝަރަފާ އެކީ ލިބިފައި ވިޔަސް ހިތްފުރި ނުދޭ މިގޮތުން
މަދަރިފުޅަށޭ ،ބުނަމެ ،ރޮއިފާ ފަޟީހަތްވެސް ވަނީ ނޫންހޭ؟
ނ
ދލައިގެ ް
ނިކަން ކެތްތެރި ކަމެއް ހުރެފައި ނުފެން ނަކަމަށް ހަ ާ
މިކަން މިގޮތަށް އޮތަސް ގައިމޭ އެހެން ދަޅަ ދެއްކެނީ ނޫންހޭ؟
އ
ނ ޖެހުމުން މިބީދައިގަ ި
ބޮޑުންނާ ޚާދިމުންނާ އެކު ،އުޅެ ް
މަޑުން ފައިތިލަ "ނުހިއްލި" ޔަކަސް އެއީކިޔަމަން ވުމެއް ނޫންހޭ؟
ނ
ޢަޒީޒުންނާއި އުސްތާޒުން މުދައްބިރުނާއި މުހުތާދު ް
ނހޭ؟
ވަޒީރުން ކަމު ވިޔަސް ހަމަވީ މިގޮތަށްވީ ނެރެން ނޫ ް
އަހާ! ސަހަރޯ މިބަސް އިއްވާ ލަނީ ކުޅަދާނަ ނުވެ ހުރެގެން
"ކަހާ ހާތަން ނުލާ ހިރުވާ" އަޅޭ ފަހެ ދެން ދޮގެއް ނޫންހޭ؟
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އ ކަންހުރި ގޮތޭ ބުންޏަސް
ނުގެންދޭ ދެން އެ ދަރުބާރަށް މި ީ
ކޔާހާޅެން ފަރިހި ވޭހޭ؟
އެނގެން ޖެހެޔޭ "މަށާނުބެހޭ" ި
ތން ރުއިމޭ މަގޭ މި އޮތީ
ނަޖާއަށް ދެން ދެއަތް އުފުލާ ހި ު
ތށް ،ސުމަކުން ކަނޑާން ވީހޭ؟
ހަޖޫއެއް ދެން ނެތޭ މި ނަސޭހަ ަ
މަށަށް ރޯއަޑު އިވޭހިނދުގައި މަގޭ ލޯއަދި ހިތާއި މެއާ
ހަށަން ބަނދެގެން ހުރީމޭ ދެން ފިނޑިން ކަމުގައި ވަނީ ނޫންހޭ؟
ރވެތި ސިފައޭ ހަދާން ކޮށްދޭ
އެނގޭހޭ މުއުމިނުންނަށް އޮތް ި
އެނގޭ ޙުކުމޭ އެ އެންމެންނަށް  ،ނަހީ އަމުރާއި ރުހެވޭ ހޭ؟
ނ ހެޔޮ ބުއްދި ދެއްވާތޯ
މަޢާފާއެކު މި ދަންނަވަނީ ކުރާ ް
ތައާލާ ޙަޒުރަތުން ﷲ އަށް މިކުރާ ،ދުޢާ ނޫން ހޭ؟
އަތާ ފައިގައި މަޤާމުގެ ބާރުތައް ހުރި ސިލްސިލާ ބޮޅުތައް
ސަތާރަ ގުނައި އަދަދު ވިޔަކޮށް އެތާ "މިރުޞޯދު" ނުވެދޭ ހޭ؟
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ނަޒާހަތްތެރި ކުރައްވާނދޭ
ފަތުޙުﷲ ޞާލިޙު/ލީކުވިލާ ،ޏ.ފުވައްމުލައް
ތތެރި ކުރައްވާނދޭ!
އިލާހީ ރައްބަނާ އަޅަމެން ނަޒާހަ ް
ބއިގެ ތެރޭ ނުލައްވާނދޭ!
ބިލާހަށް ހެއްލި މަގު އޮޅިދާ އެ ަ
ނަމާ އަބުރާއި ވިއްކާފައި ދަމާހައި ބާރަކަށް ލެނބިފައި
ބއެއް ކަމުގައި ނުލައްވާނދޭ!
ޒަމާނުގެ ކަސްތޮޅުން ބަނދެވޭ ަ
ނ
ތރިކަންމަތީ ތިބެގެ ް
މި ދީނާ ޤައުމަށާ ތެދުވެރި ވަފާ ެ
ކރޭހައި ބާރު ދެއްވާނދޭ!
ނުދީ ފުރުޞަތު ފަސާދަވެދާން ެ
ނތި އެ ކައިބޮއެގެން
އަމާނާތާ ހަވާލުވެގެން ސުމާރެއް ެ
ދިމާ ސީދާ ޚިޔާނާތްތެރި ވެދާ ބައިގައި ނުލައްވާނދޭ!
ށ
ބރު ބޭނުންކޮ ް
މަޤާމާ ޖާހު ލިބުނީމައި ނުފޫޒާ ާ
ދން ހިނގާ ބައިގައި ނުލައްވާނދޭ!
ނަގައި މަތިހަށި ނަފާ ހޯ ަ
ޙަލާލު ޙަރާމް އޮޅުވާލައި ޖެހުނުހައި އެއްޗަކުން "ކައިގެން"
ދ ބައިގައި ނުލައްވާނދޭ!
ފަލާޙުން ނެއްޓިގެން ގެއްލެނިވެ ާ
ހަލާކާ ގެއްލުމާ ދުރުގައި އުޅެން ތައުފީޤު މާތް ދެއްވައި
ތ މެދުވެރި ކުރައްވާނދޭ!
ކަލާކޯ ހެޔޮ ނިމުން ލިބެވޭނެ ގޮ ް
_______________________
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ނަޒާހަތްތެރި ވާށެވެ.
މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް/ފަރިބްލޫ ،ނ.މިލަދޫ )ދިވެހި އަދަބީ ފޭސްބުކް ގްރޫޕް ،ގުލްޝަންކިނާރާ(
އ
ނަޒާހަތްތެރި އަކަށްވަންޏާ ނަމާ އަބުރަށް ނުވޭ ހުތުރެ ް
ށ
ފަޒާގައި ފިޔަ ޖަހާތަރިހެން ތިމާ ވެވިދާނެ އަނެކުންނަ ް
ނ
ލ ހަމަތަކުން ބޭރު ް
ޖެހޭ މުހުތާދު ފުއްދާލަން އުސޫ ާ
ޖެހޭނަމަ ކަންކުރަން އަބަދަށް ބުރާނީ އަޅި ތިމާ އަބުރަށް
ތިމާ ޑަކްޓަރު ދެކެންވީމާ ސަފެއް ބޭރުގަ ހަދާ އޮތަކަސް
ތިމާ ރައްޓެހި ކޮޅެއްހޯދާ ނުވެސް ދާނޭމެ ކުރު މަގަކަށް
ނ
އދަބަށް ރެކެން އުޅެގެ ް
ބެދޭގޮތަކަށް ކުރާކަމަކުން ލިބޭ ަ
އެދޭ ހަދިޔާ ހިފާނަމަވެސް އެކަންވެސް ވާނެ ބޮޑު ކުށަކަށް
ތިމާއެކުރާ މަސައްކަތަކުން އެނގޭ ނާޒުކުވި ސިއްރެއްވެސް
ނންވެސް ވެޔެ ޚިޔާނާތަށް
ކަމާ ނުބެހޭ ބައެއް އެދިގެން ދި ު
ވަޒީފާވެސް ދެވެންވާނީ އެދޭ ބަޔަކަށްމެ އިންސާފުން
ބއްސުން ނުލާނެ ގޮތަށް
ވަޒީފާއެއް ދެވޭގޮތަކުން ތަނެއް ޮ
ނ
އން ފޯވެގެން އެވަ ީ
ނުވާމީހެއް ނަޒާހަތްތެރި ފަސާދަ ި
ށ
ނިވާއެއްގައި ފިލާ އޮތަކަސް ނިމުން ވެވިދާނެ އިބުރަތަކަ ް
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ނޭނގޭ ބާރު
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް/އާމުލީގެ
މާކުރިން އަހަމޭ ބުނާތީ ފާރުގާ ކަންފަތްހުރޭ
ފާޅުވާހެން ސިއްރުތައް ގެންދާ ދަމާބާރެއްހުރޭ
ށލިޔަސް ރައްކާކުރަން
ލިބުނުހާ އެއްޗެއް ގުދަންގުދަނަ ް
މިބުނިހިނދު ހުރިހާ ތަކެއްޗާ އަދަދުދައްކާ ލޯހުރޭ
ރ ތަޅުލިޔަސް
ބެންކުގާ ނޫނީ ފިހާރައިގައި ތިޖޫ ީ
ދެން ކުރާނެ ކަމެއްކޮބާ އޭގާ އެހުޅުވޭ އަތްހުރޭ
ރަށްކަލަށްވެސް ރައްކަލަށް ރައްކާކުރާ ރާފުޅިފުޅީ
ބނޭ އަނގަހުރޭ
ލައްކަ މީހުން އެބަބުނޭ އޭގާ އެ ޯ
ކިޔެވުމާ އަދި ދަސްކުރަންވެސް ތަޖުރިބާކޮށްދީފިޔޭ
ލިޔެކިޔާ ސާމާނުގައި ބާރަށްދުވާނޭ ފައިހުރޭ
ލާރިޔާ ފައިސާޔަކަށް ޖިންސެއްނުވާކަމުގައި ވިޔަސް
ލާރިޔާ ފައިސާތެރޭ ބުނެވޭ ވިހާ ފައިސާހުރޭ
ބއިރު ވަރުވަރުން
ހންތި ޭ
ފާރަޔަށް ބެލެހެއްޓުމަށް މީ ު
ނހުރޭ
ފލާ ތަންތަ ް
ފާރަޔަށް ތިއްބާ ތަކެތި ދުވެގޮސް ި
_______________________
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މަގޭ ދޮން ކަނބުލޯ
ޝަބާނާ މޫސާ ،ޝަބްނަމް ،ގއ .ވިލިނގިލި
ބަރާބަރު ކުއްޖަކަށް ވޭތޯ ދުރާލައި ދަސްކުރޭ ކަނބުލޯ
މުރާދެއް ނެތި ނުފައްޓާށޭ ނިޔަތް ޚާލިސް ނުކޮށް ކަނބުލޯ
ލ
ނަމާދުން ވާގި ހޯދާށޭ ތަޞައްލީ ހޯދުމަށް ކަނބު ޯ
ނަމާދުން ރިވެތި އަޚުލާގާ ސުލޫކާ ދަސްވެޔޭ ކަނބުލޯ
ލ
ކުރާއެއްވެސް ކަމެއް ފޮރުވަން ދޮގެއް ނުބުނާށެ ދޮން ކަނބު ޯ
ކުރާހިތްވާ ރަނގަޅު ކަންކަން ދުރަށް ޖައްސައި ނުދޭ ކަނބުލޯ
މިދުނިޔޭގައި ޤަދަރު މަތިވެރި ޙަޔާތެއް ހޯދުމަށް ކަނބުލޯ
ލ
ދެދުނިޔޭގައި ނަފާ ނުލިބޭ ކަމެއް ނުކުރާތި ދޮން ކަނބު ޯ
ލ
ކން ބޭޒާރުވާން ކަނބު ޯ
ތިމާ ހިތުލާ ނުހުއްދަ ޢަމަލް ތަ ު
ލ
ޟޙަތް ވާން މަގޭ ކަނބު ޯ
ދިމާ ކޮށަމުން ނުދާށޭ މަގު ފަ ީ
ލ
ލބޭ ހިނދުގައި ބޮޑާ ކަނބު ޯ
މަޤާމާ ޖާހަތާ ނިޢުމަތް ި
ލ
ހަނގާކުރަމުން އެހެން މިތުރުން ނުދާށޭ ލޯބިވާ ކަނބު ޯ
ލ
ފޒުން ބާރުގައި ކަނބު ޯ
އެހެންމީހުން ކުރާ ކަންކަން ނު ޫ
ލ
ތިހެން ގުންފައި ޖަހައި ވައްޓައި ނުލާށޭ އަދި މަގޭ ކަނބު ޯ
ލ
ބ ޯ
ބެހެން ނުޖެހޭ ކަމެއްގައި ކަޅިއަޅައި ބަލަމުން ނުދޭ ކަނ ު
ލ
ޓދާނޭ މަގޭ ކަނބު ޯ
ލނަމަހީ ވެއް ި
ތށް ބަ ާ
ތިހެން ފަހަ ަ
ލ
މންޖު ދޮން ކަނބު ޯ
ތން ނުވާނޭ ި
އެހެންނޫނީ މަލާމާ ު
ލ
ނކަން ތެދުވެރި ވަމާ ކަނބު ޯ
އެހެން މީހުން ރުހުން ހޯދަން ި
ލ
ވެރިން ދައްކާ މަގުން ކެހިގެން ނުދާށޭ ދާން މަގޭ ކަނބު ޯ
ލ
ކުރިން ދިންހާ ފިލާވަޅުތައް ލަފާ ކަމުގައި ހަދާ ކަނބު ޯ
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ހިނގާއަތުކުރިއޮޅާއެންމެން
ރަމްލާ ޢަބްދުލްޣަނީ  /ހ.ހަތިހާ
ނތް
ހަފައި ކަރުދާސް ކަތުރުފަނި ކޭ ނުކާ އެއްޗެއް އެ ސޮރު އަދު ެ
ހިފައި ގަދަވީ ކޮރަޕްޝަންވަދެ ނަޒާހަތު ބަލިވެ ޙާލެއް ނެތް
ހިނގާ އަތުކުރިއޮޅާ އެންމެން މިކަން ނައްތާލުމަށް ޤައުމުން
އަގާ ޤަދަރާ ކަރާމާތާ ސަލާމަތްވާކަށެއް އަދުނެތް
މި ވާހަކަ އެބަޖެހޭ ދައްކަން ފަސާދަ ޖެހޭނެ ހުއްޓުވުމަށް
ނުވާހާ ހިނދު މިކަން ޙައްލެއް އުޖާލާ ކުރިމަގެއް ފެނިނެތް
ޚިޔާނަތަކީ"ހިތުގެއުފަލެއް" ނަޒާހަތަކީދުލުގެލަފުޒެއް
ނތް
ނިޔާ އަނިޔާ އޮޅުންފިލުވަން އެދޭ މާ ގިނަ ބައެއް ވެސް ެ
ކުރީގައި ކީ ޚިޔާނާތޭ މިއަދު އެވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށޭ
ނތް
ކުރާ މީހުން އެކަން އެކުރާ ސަބަބު އެނގި ހާމަ ވާކަށް ެ
ކުރިން ނެގިހާ ދަރަންޏެއް ވީ ނަމުން ލޯނަށް ބަދަލުކޮށްފައި
ދަރިން ޖެހުނަސް ދަރަނި ދައްކަން އަދާކުރުމެއް ނެތޭ ލޯނެއް
ޙަލާލު ޙަރާމް ވަކިކޮށް ދަނެ އުޅެންވީހެޔޮލަފާ އުޅުމެއް
ނތް
ފަލާޙާ ކާމިޔާބަށް އެދި ހިނގޭނެ މަގެއް މިނޫނީ ެ
ޚިޔާނަތްތެރި ވުމާއެކުގައި މަކަރު ހީލަތް ހަދައި އުޅެގެން
ނތް
ނިޔާ އިއްވޭ ދުވަހު މަޙުޝަރު ބިމުން ލިބެވޭނެ"މުދަލެއް" ެ
ސަލާމަތްވުން އެދޭމީހުން ނަރަކައިން މިންޖުވުން އެދިގެން
ނތް
ބަލައި ހަފަރާތް ސަމާލުވެގެން ނެތަމަ ސުވަރުގެ ލިބޭކަށް ެ
ފަސާދަވަމުން މި ޤައުމު ދަނީ ކިހާބޮޑު ވެފަމިކަންމިވަނީ
ނުސީދާ ކަތިމަގުން ހިނގުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ވަޒަންވުން ނެތް
ކޮރަޕްޝަނަކީ ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ އަޑަކަށް މިއަދު ވެއްޖޭ
ކުރަން ދައްޗަސް ނުހުއްޓުވައެއް ސަލާމަތް ޤައުމު ވާކަށް ނެތް
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ނަޒާހަތްތެރިކަން
އައިމިނަތު ވިރުދާނާ/ގުމްރީގެ ،ނ.ހޮޅުދޫ
ވށެ ކެރިގެން މިތުރުނޭ
ނން ތެދު ާ
އާދަކޮށް ތެދުބަސް ބު ަ
ނ
މާދަމާ އަށް ބިރުވެތިވެ އޮޅުވައި ނުލާށޭ މިތުރު ޭ
ލބިދެޔޭ އިތުބާރު އަނެކުން ރުހުމުގައި
ތެދުވެރިންނަށް ި
ނ
ނކަން ލިބޭނޭ މިތުރު ޭ
ވެދުމަކަށް ވާނޭ ހިތަށް ފި ި
ބ
ވާށެ އިޚްލާސްތެރި ވަފާތެރި ސާފު ހިތަކާއެކު ތި ާ
ނ
ބސް ބުނާށޭ މިތުރު ޭ
ވާށެ ސާބިތުކަންމަތީ ހެޔޮ ަ
ށ
ބވެތިވީ ޤައުމަ ާ
މާތްވި އިސްލާމްދީނަށާ އަދި ލޯ ި
ގާތްވެ އިޚްލާސްތެރި ވި ވަރު ދައްކައި ދެމާހޭ މިތުރުނޭ
ވަޢުދު އަޙުދާ ކުރެވެޔޭ އެކި ޙާލަތާ އެކު ވަގުތުގައި
ނ
ދައުރަކީ ކުރެވޭ ވަޢުދު ފުއްދުން އިނގޭތޯ މިތުރު ޭ
ނުރުހުމާ އެކު ނަފްރަތުގެ ލޯތައް އަމާޒު ވެދާނެޔޭ
ނ
ދުރުވުމުން ވަޢުދަށް ކަމޭހިތުމުން ،އަހާށޭ މިތުރު ޭ
ތކަށް ކެރި ޖޯޝުގައި
ފަސްނުޖެހި ކުރިމަތިލަމާ ޒިންމާ ަ
ނ
ލަސްނުވެވި ކުރިޔަށް އަރާ ނިންމާލަމާހޭ މިތުރު ޭ
އގުހުރި ޚިދުމަތަށް
ހޫނު ތަރުހީބުން ޖަރީ ވެވިދާނެ ަ
ނ
މޫނުތައް އުފަލުން ފޮޅެނޭ އަޑު އަހާށޭ މިތުރު ޭ
ތ
ރން ތަކަކަށް މި ާ
ވާށެވީ ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރި ދަ ި
ދގައި މިތުރުނޭ
ފތެރި ތާއަބަ ު
ވާށެވީ ލޮބުވެތި ވަ ާ
އރުތައް ފައިސާ މުދާ
އެންމެހާ ގިނަގުނަ އަމާނާތް ސި ް
ނ
ދެން އަމާނާތަށް ސަމާލު ވެގެން ތިބޭށޭ މިތުރު ޭ

24

ނަޒާހަތްތެރިވެދީ އުފަލުން
ޖަޢުފަރު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު  /މ .ރަތްމަންދޫ

*

އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާ އަޅާ ޒީނަތް ވުމަށް އެދިގެން
އަމާޒެއް ކަނޑައަޅާ ހިތުގާ ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލުން

-1

އ
ދުނިޔެދިއްލާލި ނޫރާނީ އަލިން އަލިކޮށްލި ދަންމަރުގަ ި
ނ
ޝއުޤުން -ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލު ް
ަ
ނުނިޔަތެއް ނެތިހިފާ

-2

ޒަމާނާ ޙާލަތާ ވެބަދަލު ކިލާވެދަނީ ދަރިންގެ ފިކުރު
ނަމާއަބުރާ ސަލާމަތްކޮށް  -ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލުން

-3

ތތަކުން ދިނިގެން
ޙަލާލުތަކެތި އަރަށް ލައިގެން ބަލާއާފާ ް
ނ
ކަލާންގެ ރުހޭމަގުން ދިއުމަށް -ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލު ް

-4

ޙަވާލުވެހުރި މަޤާމުގެ ހައިބަތާ ޤަދަރާއި ޙުރުމަތުގާ
ދަރާވިކުނަސް ނުގޮސް ކައްޗާ  -ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލުން

-5

ނ
ގ ް
ގން ތިބޭށޭ ޙާލަތާ އެނގި ެ
ލިބޭމިންވަރު ހިތުން ރުހި ެ
ނ
ހން -ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލު ް
ލިބޭ ބަދުނާމު ނެތިދާ ެ

-6

ނ
ޙަރާންކަމެކޭ ނެގުން ރިޝްވަތު ޢަޛާބުން މިންޖު ނުވެވޭކަ ް
ހަނދާންކޮށް ދުރުވުމަށް ކެރިގެން  -ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލުން

-7

ކސް
ހިލާހަމަ ހުއްދައެއް ނުވެތޭ ދިނުން ރިޝްވަތު ހިފުން ވިޔަ ަ
ތިމާ ޣާފިލު ނިދިން ހޭލާ  -ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލުން

-8

ގ
ދަލާއި ލެޔާއޮހޮރުވައިގެން ލިބޭ ފައިދާގެ ތަނަވަހު ާ
އުޅެން ދަސްކޮށްބަލާށެ މިތާ -ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލުން
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-9

ނ
އލާގެ ސަލާމަތަށް އެދިގެ ް
ތިމާ ބަލަހައްޓަމުންދާ ޢާ ި
ތިމާ ނުހިފާށެ ރިޝްވަތުގައި -ނަޒާޙަތްތެރިވެދީ އުފަލުން

ތ
ފތުތަކަށް ނުދީ ފުރުސަ ު
ކން ކުރެވޭ ތަ ާ
 -10ނިމޭ ނިންމުންތަ ު
ނ
ނިމޭނިމުމަށް ގެނެސް އިންސާފް -ނަޒާހަތްތެރިވެދީ އުފަލު ް
އ ފުރުސަތެއް އެފަދައިން
 -11ލިބޭހަދިޔާއަކުން މަތިވެރި މަޤާމެ ް
ނ
ލ ް
ހފާ -ނަޒާހަތްތެރިވެދީ އުފަ ު
ނ ި
ލިބޭނަމަ ނަހަމައިންު ،
އ
ބނަން ނޫން ރިޝްވަތާމެދުގަ ި
 -12ހިނގާށޭ އެއްއަޑުން އެންމެން ު
ނ
ލ ް
ހިނގާ އެއްޢަޒުމުގައި ތެދުވަން  -ނަޒާހަތްތެރިވެދީ އުފަ ު
_______________________
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ނަސޭޙަތެއް
ޖަޢުފަރު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު  /މ .ރަތްމަންދޫ

ލ
ޙައްޤު ނޫން ދިނުމެއް ދިނަސް ނުހިފާށެ އޭގާ ހަމަހި ާ
ލން ބޮޑޭމާ ދަރިފުޅާ
ޙައްޤު ނޫން ތަކެތިން ލިބޭ ގެއް ު

ތ
މ ާ
 -1ރަޙުމަތޭ ތާއަބަދު މިވަނީ މިދުނިޔޭން ލިބިލިބި ި
ތ މީ ދަރިފުޅާ
ރަޙުމަތުއް ލިލްޢާލަމީނުގެ ނިޢުމަ ޭ
ޔ
 -2ޝުކުރު ކުރުމުގެ ރީތި ގޮތް ދަސްކޮށްބަލާށޭ އާދަ ާ
ލށޭ ދަރިފުޅާ
ޝުކުރު ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރި ހިތްކޮށްބަ ާ
މ
 -3ފެންނަހާ އެއްޗެއް ރިވެތި ކަމުގައި ދުށުން ދޫކޮށްލަ ާ
ކޑަކުޑަ ދަރިފުޅާ
ނދޭށެ ު
ފެންނަހާއެއްޗެއް ލިބުން ޭ
ނ
ހތްރުހޭށޭ ހެޔޮހިތު ް
 -4ބައްޕަ އަށް މިލިބޭ ނަފާ އަށް ި
ދައްތަމެންނާ ކޮއްކޮމެންވެސް ހަނދުމަކޮށްގެން ދަރިފުޅާ
ދށެ ހަދިޔާ ކަމުވިޔަސް
 -5އެކުވެރިން ދިނަކަސް ހިފަން ނޭ ޭ
ލކަށް ދަރިފުޅާ
އެތަކެތީގެ ހަލާލުކަން ނޭނގޭ ބަ ާ
ނމަވެސް މިބިމުގާ
 -6މަދަމާ މަތިވެރިމަޤާމެއް ލިބުނު ަ
ހތި އަމްދުން ދަރިފުޅާ
މާނައެއްނެތް އުފަލަކަށް ނުރު ޭ
ހ
 -7ދަސްކުރާށޭ އަބުރުވެރި ގޮތްތައް ބަލައިގެން ހެޔޮވި ާ
ފަސްނުޖެހި އިންސާފު އިސްކޮށްދޭށެ ޢަމަލުން ދަރިފުޅާ
މ
 -8އިސްކުރާށޭ ދީނުގައި ވާ ޙައްޤުތައް މާތް ދެނެތި ާ
އިސްކަމެއް ދީ އަނެކުނަށް ކޮށްދޭން ބަރާބަރު ދަރިފުޅާ
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ލ
އ ނުދެކި އެއްވަރުކޮށްބަ ާ
 -9ހުންނަ ސިފައެއް ހުންނަ ކުލައެ ް
ހރޭ ހެޔޮ ދަރިފުޅާ
ދނެ ު
ފުންހިތެއްވޭ ފަރަގު ނޭދޭ! ެ
10

ށ
ހމަގޮތުގައި އުފަލަކަ ް
ފުރުސަތެއް ނޭދޭށެ ނަމަނަމަ ނަ ަ
ވގެން ހުރެ ދަރިފުޅާ
އުމުރުހުސްކޮށްލާ! ނަޒާހަތްތެރި ެ

11

ގ
ބައްޕަ ދިން މީހެޔޮނަސޭހަތެކޭ ހިތާށޭ އަބަދު ާ
ބައްޕަ ދުނިޔެ މިއުޅެދަނީ އެގޮތުންނެ ނިޔަނެތި ދަރިފުޅާ

12

ގ
މާދަމާ ތިދަރިންނެ އިސް ޚިދުމަތް ތެރިންނީ ވަޠަނު ާ
ޅ
ޙާލުޖެހުނަސް ރިޝަވަތަށް ނޫނޭ ބުނާށޭ ދަރިފު ާ
_______________________
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ފަސާދައިން......
ޢަބުދުﷲ ޢަފީފު/އަލިދޯދި ގދ.ތިނަދޫ
ރާގު :ދިލް ބޭގަރާރް ސާ ހޭ
ތދަނީ
ތެދެކޭ ފަސާދައިންނޭ ،ކުރެވޭ މި އާދައިންނޭ ،ޤަދަރާއި އަބުރާ ނެ ި
ތެދެކޭ ފަސާދައިންނޭ...........،
ސނުން ،ޒަމީރާ ވިއްކުމުން
ރިޝްވަތު ހިފީމާ ވާގޮތުން ،ވި ް
ވސްނައިލަމާތޯ އަދު މިކަން
ގިސްލަން ޖެހޭނޭ ކުރިމަގުންި ،
ބ އާޚިރަތުގައި ލިބިދަނީ
ލަޢުނަތުގެ ޢަމަލެއް ،ގަދަ ޢަޒާ ޭ
ތެދެކޭ ފަސާދައިންނޭ......،
ބރު ލިބިފައި ވީކަމުން
އ ާ
ފައިދާ ނުހަމަވީ ހޯދުމުން ،ގަ ި
މައިދާ ކެކޭނެ ރޯވެގެން ،ގައިމޭ ޔަގީނޭ މަޙުޝަރުން
ވިސްނައި ފަސާދައިން ދުރުވެލީމާ އިތުރު އުފަލޭ ކުރެވެނީ
ތެދެކޭ ފަސާދައިންނޭ......،
އ
"އަސް ވިއްކިޔަސް އެއަހުގެ ލަގަން ވިއްކައިނުލާ!" މީ ހަރުބަހެ ް
އ
"ގެއްލިއްޖެ އަބުރެއް ދެންއަލުން ނުލިބޭނެ" މީވެސް ހަރުބަހެ ް
ނ
ދަރުސުން މިފަދަ މޮޅު ހަރުދަނާވީ ތަޖުރިބާ ހޯދަންވަ ީ
ތެދެކޭ ފަސާދައިންނޭ......،
_______________________
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ނަޒާހަތް ތެރިވުމަށް
އާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު/ހ .ރީނދޫކޮކާގެ
ރާގު :މުޙައްބަތު ކަ ނަޣުމާ ޒުބާން ޕަރު ނައާތާ
ދުއްވާ

ނަމާ އަބުރު

ނުލާ އުޅެ

ނށް
ނަޒާހަތް ތެރިން ަ
ދެކޮޅު

ކަމަށް
ނަމާ

ހަދާނަން

ތރި ވެ ދޭނަން
ވަފާ ެ

ހޯދާ ޢަދުލުވެރި މަ ވާނަން

އަބުރު ދުއްވާ ނުލާ އުޅެ މަ ދޭނަން
ނަމާ އަބުރު...................
ފސު ގުޅުވާ
ނުރުހިފައި ހިތާ ނަ ު

ޒަމީރަށް
އަމީރެއް

މަ ނުބަލާ

އަމާނާތް

ނ
ވުމަށް ފައި ވިދޭނަން އެގިންތީ ް
އެކޭ

ނަމީމާ

އުޅޭނަން ޖަޒާ އެދި
ނ
ހަދާނަ ް

ނުކިޔެވޭގޮތް

ނަމާ އަބުރު...................
ނ
ނ ހިތް ބުނާ ޭ
ބުނުމުގައި ދޮގު ހަދާ ް

ތެދެއް

ނ ހެކިނެރޭނޭ
ކެތެއް ނުކުރެވޭ ހިނދު ހަށި ް
ތނަ އައިމާ
އަތެއް ވޭހެ ދުރުކޮށްލުމަށް ފި ު
ދރަށް ދާން އުޅޭނަން
ފެނުނު ހިނދަކުން ު

ގޮތެއް

ނަމާ އަބުރު.....................................
ލިބޭ އެއްޗަކުން

ތރި
ދެން ފުދުން ެ

ވުމަށް މަގު

ނ
ތށް މަ ހޯދާ ބަލާނަ ް
ހިނގާނޭ އެގޮތް ަ
މަގޭ

ޙައްޤު

ހަވާނަފުސު

ދަނެގެން ޖިހާދެއް
މައިތިރި ކުރާން ހިތް

ކުރާނަން
ނ
އެދޭނަ ް

ނަމާ އަބުރު..............................
_______________________
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ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް.....
ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ރާގު :ބަރުދު ޖޯލީ މެރީ ޔާ މުޙައްމަދު
ދލާލީމާ
ބީވެ ނިމިދާނެޔޭ ،ވިސްނާނުލާ ީ
މ
އގެން ހިފާލީ ާ
ނުއަތު މުއްސަނދިކަން ،ހޯދުމަ ި
ނަން ހުތުރުވެ އަބުރުދާނޭ
******************
ފުދިގެން އުޅުމޭ އެންމެ މޮޅީ ،ހިތްވަރުން ކަލޭނޭވޭ!
ނަގުދު ފެނުމުން އެއާ ދޯޅުވަންޏާ

2

އަގު ހިނގައިދާނޭ އެއާ ވަކި
ފަރުދުނޭ ގޯޅިނާޅާ
ދިރިއުޅެން މާއުފާވޭ،

ނުވަންޏާ

4ހިނގަންޏާ
ރުހެންޏާ

ލމާ
ފ ީ
މިހިރަ ކަންކަން ހަނދާނުން ި
ގނީމާ
ނަން ކިލަނބުވޭ ،އުޅެން ނޭނ ު
ނަގުދެ ފެނުމުން އެއާ ދޯޅު ވަންޏާ
އަގު ހިނގައިދާނޭ އެއާ ވަކިނުވަންޏާ
ގައިމޭ ގައިމޭ.....
ނ
ލިބުނު ވަރަކުން ފުއްދަމު ް
ލިބުނު ވަރަކުން ދިރިއުޅުން
ނ
ލިބުނު ވަރަކުން ހޯދަމު ް
އ
ދެމަފިރިންވެސް އެކީ އެއްބާރުލައި ނުބަ ި
ކޮރަޕްޝަން ފަނި މެރޭނޭ ،ކެރެންޏާ،
2ހިފެންޏާ

ސަބަބު ނޭނގޭ އެހީގިނަ،
އަބަދު އެކަމަށް ތިމާ ހިތް
ގޯހެކޭ މީ ހެދޭ،
ރޯންޖެހޭނޭ އެކަން

ޏ
ލެނބެން ާ

2

ހީނުވަންޏާ

ކަމުފޮޅަންޏާ
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މ
ހަދިޔާ ލިބޭ ލިބޭ ،ބޭނުންވީ ާ
މަޖަލާ އުފާކުރަން ،ހިތް

2

އެދުނީމާ

ދނެ ކައްޗާ
ހިތުގެ ލަގަން ނުދީ! ވެވި ާ
ލނެ ހިއްޗާ
ނޭނގި ހުއްޓާ އަރުތެރޭގާ ހިފާ ާ
ޗ
ހޫނުކަން ހުރި ،ގުޅާލާނެ ދައް ާ
ދަރަޖަ ހޯދަން އެދޭ ހާލުގައިވެސް ދާދިމާ
މ
ހފަން އާދަވީ ާ
ނޭނގިދާނޭި ،
ނަގުދު ފެނުމުން އެއާ ދޯޅުވަންޏާ
އަގު ހިނގައިދާނޭ އެއާ ވަކި ނުވަންޏާ
ޙައްޤު ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރޭ

ދިރިއުޅެން

2

ހިއްމަތާއެކު ތަރައްޤީ ،ޙަޔާތާ ގުޅަން
މ
ނާތުލާށޭ ފަސާދައިގެ ޢަމަލާ ދި ާ
ވާނެ ސެންޓެއްވިޔަސް

2

މ
ހެޔޮނުވާނޭ ތި ާ

އޭ ނަޒާހަތްތެރިން ކަމުގައި އާރުލާ
ލ
ފަޚުރެކޭ ތިބެވުމީ ނަން ވިދާ ާ
ލ
މަގު ހިފީތީ ބަލައިގެން ދުރާ ާ
އ
ދެމަފިރިންވެސް އެކީ އެއްބާރުލައި ނުބަ ި
ކޮރަޕްޝަން ފަނި މެރޭނޭ ،ކެރެންޏާ
ނަގުދު ފެނުމުން އެއާ ދޯޅުވަންޏާ
އަގު ހިނގައިދާނޭ އެއާ ވަކި ނުވަންޏާ
ފަރުދުނޭ ގޯޅިނާޅާ ހިނގަންޏާ
ދިރިއުޅެން މާއުފާވޭ ،ރުހެންޏާ
_______________________
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