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ޖަމާލުއްދީނު އިސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމު ވަނަ އަހަރު 2016މިއީ 
ދިނުމުގެ ރަސްމިޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދިވެހިބަހުގެ 
އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ ދެއްކެވި 

 ވާހަކަފުޅު 
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` 
 އެންމެ މަތިވެރިވީ އިލާހަށް ދަންނަވައި ޙަމްދާ ޘަނާ 

 އެންމެ ހެޔޮ މާތް ޞާޙިބާއަށް ދަންނަވަން ޞަލާވަތް އަނާ  
 އާލުނާ އަޞްޙާބުނާ ތާބިޢީން އިތުރު ހިމަނައި މިއަށް 
 ފާޅުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމޭ މިހެން އަބަދުމެ ދުޢާ 

 
ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، އޮނަރަބަލް. ޑރ. 
އާޢިޝަތު ޝިހާމް. ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހީވާގި ނާޒިރު 
އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު . މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އިސްވެރީން، ޖަމާލުއްދީނު ސްކޫލުގެ 

ރުން، ސްކޫލްބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި ބ.މ ޖަމިއްޔާގެ  މެންބަ
ލޮބުވެތި ބެލެނިވެރީން ޢިއްޒަތްތެރި މުދައްރިސުން، އެންމެ 

هللا ލޮބުވެތި ދަރިވަރުން. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު 
 ވަބަރަކާތުހޫ.. 

 
އާދެ! މި އުފާވެރި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު 
އަޅުގަނޑަށް ދެއްވިކަމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އޮފް 

ށާއި ޖަމާލުއްދީން މަޔުކޭޝަން. ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާއެޑި
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އްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑު ނުހަނު ވަސްކޫލުގެ އިސްވެރީންނާއި މު
 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

އަދި މި ޖަލްސާއަށް އަޅުގަނޑު އައުމުން ވިދާޅުވި ހޫނު 
ލުގެ މަރުޙަބާއަށާއި ވިދާޅުވި ހެޔޮބަސްފުޅުތަކަށް ޓަކައި މި ސްކޫ

ލޮބުވެތި ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ހަސަން މުޙައްމަދަށާއި 
ށާއި ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ދައްރިސުންނަށާއި ބެލެނިވެރީންނަމު

ތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި އުފާވެރި އިޚުލާޞް
ތަވެރި ޝަރަފުވެރި ޖަލްސާ އެބަޔަކަށްޓަކައި ޚާއްޞަވެގެންވީ އަރު

 ޝަރަފުވެރީންގެ ޤަދަރުމަތިވެރި ށާއި އެދަރިވަރުންނަ 
ބެލެނިވެރީންނާއި ޢިއްޒަތްތެރި މުރާލި އެދުރުންނަށް ތަހުނިޔާއާއި 

 މުބާރިކުބާދީ އަދާކުރަން. 
 

އާދެ އަޅުގަނޑު މިރޭ އެއްޗެއް ދަންނަވަން ގަސްތުކުރަނީ 
މައިގަނޑު ދެ ނުކުތާއެއްގެ މައްޗަށް. އެއީ ވާދޫ ދަންނަކަލޭފާނާ 
ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ދެންނެވުމާއި . ޢިލްމުއުނގަންނައިދީ 
ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އެބައެއްގެ އަމިއްލަބަހުގެ މުހިންމުކަމުގެ 

 މައްޗަށް... 
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! އަހަރު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ، އާދެ

ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު 
 16ގޮތުން  ރަސްމީ ކީޖަމާލުއްދީން ސުކޫލަ ވިދާޅުވިފަދައިން 

ހިންގަމުން  ސުކޫލްހުޅުވުނު ސްކޫލެއް.  1985ފެބުރުއަރީ 
އިމާރާތް ބާވެ، އާ ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރެވުނީ  ކުރިން އައި

 .ވަނަ އަހަރު 2000
 

ސުކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ނުހަނު އާދެ 
 ދަންނަބޭކަލަކަށް! އާދެ!   ލިބިގެންވީމަތިވެރި ޤަދަރާއި އިޙުތިރާމް 

ފާނަށް. މި މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ނުވަތަ ވާދޫ ދަންނަ ކަލޭގެ 
އަލްފަޤީޙުލް ޙާފިޡު "ންގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ކަލޭގެފާނު 

 "ޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުލް މަޙްލީމު
 

ޙިކުމަތުހުރި ޒާހިދު އަޅުވެރި  އިއާދެ ވާދޫދަންނަކަލޭފާނަކީ ޢިލްމާ
ފުޅާވުމުގައި  ވަރަޢަވެރި ބޭފުޅެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިލްމުފެތުރި
 ންމު ދައުރެއް.މި ކަލޭގެފާނު އަދާކުރައްވައިފައިވަނީ ވަރަށް މުހި 

 



5 

 

 
  

ވާދޫ ދަންނަކަލޭފާނު ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަންނަވަން 
ދިވެހިރާއްޖެ އިން ފުރާވަޑައިގަތީ ހިލާލީ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނުގެ 

އެއީ ހިޖުރައިން  .ދަރިކަލުން ޙަސަން ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގަ
ރާ ދެމެދުގެ ދުވަސްވަރު ކަމަށް ވަނަ އަހަ 955އާއި  935

 ން އެނގޭ. " ދިވެހި ތާރީޚު"
 

 ން ވަޑައިގެން ޙަޟުރުމައުތު މި ކަލޭގެފާނު ޢިލްމު އުނގެނި
ރާއްޖެ އެނބުރި ވަޑައިގަތީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް 

ދިވެހީންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން  އިޕޯޗުގީޒުން ބަލިކުރައްވަ
  ފަހުން. ހޯއްދަވައިދެއްވި

 
އުތީމު ބަންޑާރައިން ވަރަށް މާތްކޮށް ވާދޫ ދަންނަކަލޭގެފާނަށް 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުކަން އެ ކަލޭގެފާނަށް  .ހިއްތެވި
ހެން ނަމަވެސް، އެ އެ .ދެއްވަން ރަދުން އެދިވަޑައިގެންނެވި

" އި ވަރަޢަ ވެރިކަން ބޮޑުކަމުން ޛާހިދު ކަމާ "ކަލޭގެފާނުގެ 
ޑައިގަތީ އެ ކަލޭގެފާނު އެދިވަ، އެކަމަށް ރުހިވަޑައި ނުގަނެ

ރަދުން މިކަން  ..ހުންނެވުމަށް "އެކަހެރީން ފުށި ރަށެއްގައި"
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ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައި، އިޒުނަ ދެއްވުމުން، އެ ކަލޭގެފާނު 
 ވާދުއަށް. ވަޑައިގަތީ ހުވަދު އަތޮޅު 

 
އެއިރު ވާދޫގައި ވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ މުޙައްމަދު ފަޑިއަތް 

ހިއްތަވައި، އޭރު  އޭނާ މި ކަލޭގެފާނަށް މާތްކޮށް. ތަކުރުފާނު
އެރަށުގައި ހުރި ހުކުރު މިސްކިތާ މާ ދުރު ނޫން ރަނގަޅު 
. ތަނަވަސް ހިސާބެއްގައި، އެކަލޭގެފާނަށް ގެއެއް އަޅުއްވައި ދެއްވި

 އި. ދަންނަކަލޭގެފާނު އުޅުއްވީ މި ގޭގަ
 

އަދި މީސްތަކުންނަށް ދީނީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދެއްވުމުގެ 
 ކަލޭގެފާނު އަރިއަހަްށ އެމަސައްކަތްޕުޅު ފެށްޓެވި. 

ދަރިވަރުވުމަށް، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުންނާއި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރު 
މި  އައިކަމަށް ވޭ. ވެސް، ވަރަށް ގިނަ ކުދިން  ޤައުމުތަކުން

ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އެންމެ މޮޅު ދެ 
 ބޭކަލުންނަކީ އައްޑޫ ބޮޑު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނާއި އަބޫބަކުރު 

  . ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު
 

ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދެއްވުމުގައްޔާއި، މާތްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް 
އަޅުކަން ކުރެއްވުމުގައި އެ ކަލޭގެފާނު އަހަރުތައް ވޭތިކުރައްވައި، 
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ވަނަ އަހަރުގެ  990. އެއީ ހިޖުރައިން ގދ. ވާދޫގައިއަވަހާރަވީ 
  ބެލެވޭ. ތެރޭގައި ކަމަށް 

 

ވާދޫ ހުކުރު މިސްކިތްދޮށުގައި. ފަސްދާނުލެވުނީ  ދަންނަކަލޭފާނު 
އަޅުކަން ކުރައްވަން އިންނެވި ދާލައާ ފަނަރަވަރަކަށް  އެކަލޭގެފާނު

އި މިއަދުވެސް އެ ކަލޭގެފާނުގެ ޒިޔާރަްތ ފޫޓު އިރު އުތުރުގަ
 އެބަހުރި. 

 
އާދެ މި ޝަރަފްވެރި ޢިލްމުވެރި ދަންނަކަލޭފާނުގެ ނަންފުޅަށް 

އްގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަން ނިސްބަތްވާ  ސްކޫލެ 
ތިޔަކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ތިޔަކުދީންނަށް ލިބިގެންވީ 

 ވަރަށް މަތިވެރި ފަޚުރަކާއި ޝަރަފެއް. 
 

އެހެން ކަމުން މި ސްކޫލުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރާ ހަމަ ކޮންމެ 
އަލްފަޤީޙުލްޙާފިޡު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުލް ކުއްޖަކަށް ވެސް 

އާދެ ވާދޫ ދަންނަކަލޭފާނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ” މަޙްލީ
އެނގެން ޖެހޭނެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ 
މަތިވެރިވެގެންވީ ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެރިވާން ޖެހޭނެ. ދީނީ 
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 ވާޖިބުތައް އަދާކުޅައުމުގައި ފަރުވާތެރި އަޅުވެރި، ވަރަޢަވެރި
 ޖެހޭނެ.  ކުދިންކަމުގައި ތިޔަކުދިން ވާން

 
މި ސްކޫލުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ތަރުބިއްޔަތުވެ ބައްޓަންވެގެން 
ނުކުންނަ އިރު ތިޔައިން ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ރިވެތި އަދަބާއި 
އަޚްލާޤުގެ މޫރިތި ފޭރާމުން ޒީނަތްތެރިވެގެން ނުކުންނަ ކުއްޖަކަށް 

  ވާން ޖެހޭނެ.
 

އް ކޮށްފައިވާ އަނެޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވަން ގަސްދުއާދެ! އަ
ނުކުތާއަކީ .. ޢިލްމުއުނގަންނައިދީ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި 
 އެބައެއްގެ އަމިއްލަ ބަހުގެ މުހިންމުކަން. މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް.. 

 

އިންސާނާގެ ވުޖޫދުވުމާ..  ވަނީއާދެ! ބަސް ވުޖޫދުވުން ގުޅިފައި
އް ނަސްލުތަކެ ބަހަކީ އިންސާނުންނަށް ޚާއްޞަ އެއްޗެއް. އެކި

ހަނަފަސްހިކި ސަހަރާތަކާއި ޖަޒީރާ އެކި ޤަބީލާތަކާއި ލައްވައި އެކި
 ކުދި ސިންގާ ބޮޑެތި ނަގަރުތަކާއި ކުދިމާ ރަށްރަށުގަޔާއި 

ނިޔަރުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީސްތަކުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް 
ވަނީ ކޮންމެ هللاޝުޢޫރުފާޅުކޮށް އިޙުސާސްތައް ހާމަކޮށްދޭން މާތް 

 ކީ އިލާހީ ހަދިޔާއެއް. ބަހެއް ދެއްވައިފައި. ބަހަ ށްބަޔަކަ
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ވަޙީކުރެއްވި އާޔަތުގެ هللاވަނަ އާޔަތުގައި 22ގެ  الروم سورة
 މާނައިގައިވަނީ 

މީހުންގެ ދޫތަކާއި  އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމާއި، ތިޔަބައި
ބަސްތަކާއި( ކުލަތައް ތަފާތުވެފައިވާކަމީ، އެކަލާނގެ  )އެބަހީ:

ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. 
މީހުންނަށް  ދަންނަހަމަކަށަވަރުން، އެކަމުގައި )އެފަދަ ކަންތައް( 

 .ވާކަން ކަށަވަރެވެ ހެކިތަކެއް
 

ވަޙީކުރައްވައިފައިވާ  هللاވަނަ އާޔަތުގައި  4ގެ ابراهيم  سورة
ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއްވެސް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވޭ... 

މީހުންގެ ބަހުން ވާހަކަދައްކަވާ  ގެقومއަކު އެބޭކަލެއްގެ رسول
މެނުވީ ނުފޮނުއްވަމެވެ. )އެއީ( އެއުރެންނަށް ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައި 

މިއީ ބަހުގެ  .ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައެވެ
ބޭނުންތެރިކަމާއި އޭގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އިލާހީ ހެކިތައް. 
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ބަހާއި ނަފްސާނިއްޔާތުގެ ދިރާސާތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ކަށަވަރުކޮށްދެނީ ޅަފަތުގެ ދުވަސްވަރު ކުއްޖާއާ އެކުއްޖާގެ 
އަމިއްލަބަހުން މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ ކުއްޖާގެ ސިކުނޑިފުޅާވުމުގެ 

 ޙަޤީޤީ ސިއްރުކަމުގައި.. 
 

ނީ ކުއްޖާގެ ޅަފަތުގެ ދުވަސްވަރު އޭނާގެ މުޅި ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަ
އުނގުގަޔާއި މުދައްރިސްގެ އުނގުގައި.. އާދެ ގޭތެރޭގެ  މަންމަގެ

މާހައުލުގަޔާއި މަދަރުސީ މާހައުލުގައި. މި ދެ މާހައުލަކީ 
 ބައްޓަންވުމުގެ އެންމެ ނުފޫޒުފޯރާ ދެ ފަރާތް.  އްޔަތުސިޝަޚު
 

ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް 
އަސަރުކުރުވަނިވި ކާނާކަމުގައި ވާނީ އެކުއްޖާގެ ދެވޭނޭ އެންމެ 

އަމިއްލަވަންތަ  ބަހާއި ސަގާފަތުގެ ގޮތްތަކާއި ކަންކަން 
އެހެނީ އަމިއްލަބަހާ  ކުއްޖާއަށް ދަސްކޮށްދީ އެޔަށް ހޭނުވުން.

ސަގާފަތަށް ބީރައްޓެހިވުމަކީ އަމިއްލަ ޤައުމިއްޔަތާ  އަމިއްލަ
 ހިވުން. ބީރައްޓެހިވުން. އަމިއްލަޤައުމާ ބީރަށްޓެ

 
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދިވެހީން . އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހަކީ 
ދިވެހިބަސް. ދިވެހިބަހަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށިވުމަކީ 
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށިވުން. 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށިވުމަކީ 

މެން ކޮށިވުން. ޤައުމިއްޔަތަށް އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ މޫރިތި
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަވަންތަ ސިފަތަކަށް ކޮށިވެ 

 ބީރައްޓެހިވުން. 
 

 ރަފު ދަނާ ތަރުބިއްޔަތެއްގެ މަތީ ތަސައްފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހަރު
މައިދާނަށް ނުކުންނަ ދިވެހި  ފުދިގެން ދިވެހިމުޖުތަމަޢުގެ އަމަލީ

އްލަ ޤައުމާ ދަރީންނަކީ އަމިއްލަ ބަހާއި އަމިއްލަ ވަޒަނާއި އަމި
ރައްޓެހި ދޯޅަ ކުދީންކަމުގައި ވާން ޖެހޭނެ. ދިވެހިވަންތަ 

 ކަމުގައި ވާންޖެހޭ.  އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތުތައް 
 

 މިފަދަ ހަރުދަނާ ސިފަތައްމަތީ ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބައްޓަން 
ފޯރުވައިދީ ތަރުބިއްޔަތުކޮށްދޭ ތަންތަނުން.  ކުރެވެނީ ޢިލްމު

ތަކުން މަރުކަޒުތަކުން، މަދަރުސާތަކުން، ކޮލެޖު
ޔުނިވަރުސިޓީތަކުން، އެހެންވީމާ، އުނގެނުމުގެ ހުރިހަިއ 
މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް ޤައުމީބަހަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ. އެ 

ފުރުޞަތުތައް ކުދީންނަށް ހޯދައިދޭން  ބަހުގެ ތެރެއިން ގިނަގުނަ
 ޖެހޭ. 
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 ވިދާޅުވެފައިވޭ..  ނެލްސަން މަންޑޭލާއާދެ! މަޝްހޫރު 

ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ، މީހަކު  ތިބާއާދަންނަ ބަހަކުން  ތިބާ "
ނަނީ ތިބާގެ ބޮލަށެވެ. އެކަމަކު މީހަކު ތިބާއާ ން އެވާހަކައެއް ވަ

ހުން ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ އެ ވަންނާނީ ތިބާގެ ބަތިބާގެ 
 ހިތަށެވެ.

 
 

 މިއިން މި އެނގެނީ ފާޅޫކުރެވޭ އިޙުސާސްތައް އޭގެ ސަތޭކަ 
 މުވާނީ އެބައެއްގެ ބަހުން ބުނެގެންކަން. އިންސައްތަ ފަހު

 
މުފައްކިރެއް އަދި  އިނގިރޭސި އަދަބުގެ ނާޤިދެއް. ސިޔާސީ

ވަނަ އަހަުރ  1945ކަމުގައިވާ،، ޖޯޖް އޯވެލް  މުޞައްނިފެއް
މޫނު " ސިޔާސީކަންކަމާއި ޢުކުރެއްވި މަޒުލިޔުއްވައި ޝާޢި 

 ވިދާޅުވެފައިވޭ.." މި މަޒުމޫނުގައި އޭނާ  ސިބަސްއިނގިރޭ
ފިކުރު ބަސް ފަނާކުރާނަމަ ބަސް ވިސްނުން /  / ވިސްނުން 

ވާހަކައެއް އެީއ  ފިކުރު ފަނާކުރާނެއެވެ. މީގެ މާނައަކީ ދައްކާ
ގޯސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ރަނގަޅު އެއްޗަކަށް ހަދައިދެނީ އެ 

 ވާހަކައެއް ދައްކަން ބޭނުންކުރާ ބަހޭ.. 
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ނުންކުރާ ލަފުޒުތަކަކުން ބުނަން ކުރެވޭ އުސޫލަކުން ބޭ  ބަސްބޭނުން

ތާއި  ތަފާތުވެދޭ.. އަނެކުންގެ ކަރާމަބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ މައުނަ 
ރުން ބިނާވަނީ ވެސް ބަހުގެ މައްޗަށް. ޢަބުރު ބޭޒާރުކު

ވަނީ ހަމައެހެންމެ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން ބިނާ 
 ވެސް ބަހުގެ މައްޗަށް.. 

 
 ސްމަގަށް ބަ ން ޖީލުގެ ދޫތަކީ ރިވެތި މިހެން ވުމުން އަދުގެ ޒުވާ 

ދިވެހިޤައުމުގެ ހޭނިފައިތިބި ދޫތަކެއްކަމުގައި ވާން ޖެހޭ... 
ތަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަ

ސްމޮށެއުޅޭ ކުއްޖަކު ބަމަތީން  އަދަބުވެރި އެންމެ ރިވެތިގޮތް
މުގައި ބަހަށް ކަމުގައި ހަދަން ޖެހޭ. އެކަން ކުރެވޭނީ އުނގެނު

 ދެވޭ ސަމާލުކަން މިހާރަށްވުރެ އަދި މާ ބޮޑުކޮށްގެން. 
 

އައިރީނާ ބޮކާވޯ ޔުސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މިސް. 
އަހަރެމެންގެ އަތުގައިވާ އެންމެ އަގުހުރި "ވިދާޅުވެފައިވޭ... 

ފައިދާވަނިވި އެއްޗަކީ، ޚިޔާލުތަކާއި އިޙުސާސްތައް ސިފަކޮށްދޭ 
ޙަޤީޤީ މަޝްވަރާއެއް )ޑައަލޮގެއް( . ބަސްއަހަރެމެންގެ 

އެހެނީ އުފައްދަން ފެށޭނީ ބަސްބަހަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެން. 
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ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމުގެ ބައްޔާ ، މާދަރީބަސް ބޭނުންކުރުމަކީ
   އެންމެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރު"ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭ 

 
ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން އެ ޤައުމުގެ ހިތް ކަމުގައި ޤަބޫލުރާ 
މަޝްހޫރު ޝާޢިރެއް، އަދީބެއް، ސިޔާސީމުފައްކިރެއް، 
ޢިލްމުވެރިޔެއް.، ނާޤިދެއް ކަމުގައިވި ޑރ. ޢައްލާމާ އިޤްބާލު 

 ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެއްގައި ވޭ... 
 
ތިބާ ތިބާގެ މާދަރީ ބަސް ހެޔޮގޮތުގައި ދަސްކުރާށެވެ. އެީއ “

ޓަކައެއް ނޫނެނެވެ. އަދި ތިބާގެ ނަސްލަށްޓަކައެއް  ތިބާގެ ޤައުމަށް
ވެސް ނޫނެވެ. ކީއްހެއްޔެވެ! ތިބާގެ މަންމަންކަމާއި ބީތާންކަން 

 ” ފިލުވުމަށްޓަކައެވެ.
 

މިހެންވުމުން ޢިލްމީތަރުބިއްޔަތުގެ މައިދާންތަކުގައި ބަހަށް 
އްތޯ؟ ނެއިސްކަން ނުދޭނަމަ ޣާފިލްކަމުގެ ނިދިން ހޭއަރާނީ ކިހި

އަމިއްލަވަންތަ ސަގާފަތާއި އަމިއްލަ ވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމް 
 ނުކުރާނަމަ އަމިއްލަވަންތަ ޙަޟާރަތެއް ބިނާކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާދެ! ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކޭ އެއްފަދައިން 
މިއަދު މިވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް އިންފާރުތައް ޖުޣުރާފީ 

 ދިވެހިއިސްލާމީ އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ބަހަށާއި، . ފައިހުޅުވި
 ސަގާފަތުގެ ބައެއް އަދާކާދަތަކަށް ވެސް ބަދަލުތައް އެބަ އާދޭ

 
އީ އަދުގެ ޒަމާނީ ބަސްކޮށާރުން ދަންނަވާނަމަ ބަހަވީ މި

އަޅުވެތިކަން. މި އަޅުވެތިކަން ފެށެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ 
ކަމުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިތަކުގެ އެންމެ ފުނުން. މި 
 އަމިއްލަވަންތަ ގޮތްތައް ބަދަލުވާން މަޖުބޫރުވޭ. 

 
އެހެންކަމުން މި ބަހަވީ އަދި ސަޤާފީ އަޅުވެތިކަމުން ދިވެހިބަހާއި 

ޤައުމީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ސަގާފަތް ދަފަރާކުރުމަކީ 
 .އެންމެންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއް

 

މިރޭ އަޅުގަނޑަށް މި މާލަމުން މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ލޮބުވެތި ޤައުމުގެ މަދަމާގެ ރައީސުން. މާދަމާގެ ވަޒީރުން، 
މާދަމާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، 
 މާދަމާގެ އަމުރުވެރީން. މާދަމާގެ ހަރުދަނާ ބައްޕައިން މަންމައިން.. 
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މި ކުދިންނަކީ ޤައުމީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން ލަދުގަންނަ 
ބަޔަކަށް ވެއްޖެނަމަ އެކުދިން އެ ލަދުގަންނަނީ ދިވެހި ޤައުމު 
ދެކެ. މިކުދިންނަކީ ދިވެހިބަހުން ލިޔަން ކިޔަން ލަދުގަންނަ 
ކުދިންކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ އެކުދިން އެ ލަދުގަންނަނީ އެކުދިންގެ 

 . އަމިއްލަވަންތަކަން ދެކެ
 

އެހެންކަމުން މިއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ދިވެހިބަސްދެކެ ލޯބިވާ 
ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމްކުރާ ކުއްޖެއް ކަމުގައި ހެދުމަކީ 
ކޮންމެ މަންމައެއްގެ ކޮންމެ ބައްޕައެއްގެ ކޮންމެ މުދައްރިސެއްގެ 

 ކޮންމެ ވެރިޔެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއް. 
 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤުބަލުގެ އެ ވާޖިބު އަދާކުރެވިއްޖެނަމަ
ކޮންމެ ޒުވާނަކު ވާހަކަދައްކާނީ ދިވެހިބަހަށް ފުރިހަމައަށް 

 އިޙުތިރާމްކުރުމާއެކު ރިވެތިކޮށް. 
 

އެވާޖިބު އަދާކުރެއްވިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ 
ދިވެހިވަންތަ އިސްލާމީ ރިވެތި ގޮތްމަތީން ތަރުބިއްޔަތުވެފައިތިބި، 

 މު ދެކެ ފިސާރިޔަކަށް ލޯބިވާ، ދިވެހިވަންތަ ދަރިން. ދިވެހިޤައު
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އާދެ! އަދުގެ ސަރުކުރާގެ ސިޔާސަތަކީ ދިވެހިޤައުމިއްޔަތު 
ދިރުވުން. ދިވެހިވަންތަ ދަރީން ބިނާކުރުން. މި އިޖުތިމާޢީ 
ދުޅަހެޔޮކަމާއި ހުރިހައިގޮތަކަށް އަޅައިލުމާއި އޯގާތެރިކަމުގައި 

ނުން އުފެއްދުމަކީ އަދުގެ ދަރިވަރުން ބިނާކޮށް ހަރުދަނާ ޒުވާ 
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤައުމީ އިލްތިމާސް. ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ 

 މައިގަނޑު ރޫޙު.
 
 
 
 
 

ޞުލްޙަވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޯބިކުރާ ދަރިވަރުން ބިނާކޮށް 
މާދަމާގެ ޖީލަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމްކުރާ ޤަދަރުކުރާ، 

ސްލާމްދީނާއި ދިވެހިބަހާއި ދިވެހި ދިވެހިޤައުމުގެ ދެކެ ލޯބިވާ އި
ޤައުމިއްޔަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ޖީލެއްކަމުގައި 
ބައްޓަންކުޅައުމަށް ލޮބުވެތި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ 

ޓަކައި ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ތްޕުޅު ތަކަށްމަސައްކަ  ތެރި އިޚްލާޞް
 ޝުކުރާއި ތަޢުރީފު ދަންނަވަން. 
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ކަށް ވާސިލްވުމުގެ މައިގަނޑު ނާރެހަކީ މިދެންނެވި މަޤުޞަދުތަ
އަދުގެ ސަރުކާރުން ތަޢާރަފުކުރައްވައި ތަންފީޒުކުރައްވަން 
ފަށްޓަވައިފައިވާ ޤައުމީ މަންޙަޖު. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ 

ރ ގެ މަތީން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަފުރިހަމަ އިރުޝާދާއި ލަފާފުޅު
 ބޮޑެތި ޔާޚިލާފް ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް އެ ގެންދަވަނީ އާދަ

 މަސައްކަތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަވަމުން. 
 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިހައިތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމް އަދި 
ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭ ފަދަ ބޮޑެތިކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބާއި އަރުތަ 
މިވަނީ ޙާޞިލްވެފައި. ޝައްކެއް ނެތް މިއީ އެކަމަނާގެ 

 ވަރުބަލިފުޅުކަމެއްނެތް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ނަތީޖާ. 
 

ވާނޭ މަގުން އުފާގެ އުފަލުން އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނު
އުފާވެރިކަމުގެ މޫސުން ބަހާރު މިވަނީ އައިސްފައި. ދަސްވާރާއި 

 ބީޓެކުގެ ނަތީޖާ ފެންނަނީ ވަރަށް ފޮނިކޮށް. 
 

އެއީ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔެއްގެ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ  ހިތުގައި 
ދިއްލުނު އުންމީދީ ހުޅުކޮޅެއް. އޭގެ ސަބަބުން މާޔޫސްވެފައިވާ 

  ޢާއިލާއަކަށް ހަމަޖެހުމާއި ތަނަވަސްކަން ގެނެސްދޭނެ.  ކިތައްމެ
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ގެ ކުރިން އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމު

ރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ އައިޝަތު ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަ
ޝިހާމް މި ދެންނެވި ގޮތްގޮތުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ 

ތެއްގެ ހައިސިޔަތުންނާއި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ އަގު ދިވެހި ރައްޔި
އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ވަޒަންކޮށް ޝުކުރު ނުހަނު 

 އިޙުތިރާމާއެކު ދަންނަވައި މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން.
 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަމިއްލަވަންތަބަހާއި ސަގާފަތަށް އިޙުތިރާމްކުރާ 
ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާށި.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނީ ކިޔަމަންތެރި 

 ތެރި ދަރީންކަމުގައި ލައްވާށި! ޚްލާޞްއި
 

އެކުދީންނަކީ ޢިލްމުވެރި ޙިލްމުވެރި ޒާހިދު އަޅުވެރި އޯގާވެރި 
އަދުލުވެރި އިންސާފުވެރި އިޚްލާޞްތެރި ވަފާތެރި ކުދީންކަމުގައި 

 ވެސް ލައްވާށި.. 
 

މި ޖަމާލުއްދީނުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވާދޫ ދަންނަކަލޭފާނު ފަދަ 
ރި އަޅުވެރި ޒާހިދު ވަރަޢަވަރި ޙިކުމަތްތެރި އިލްމްވެ
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ކުއްޖެއްކަމުގައި ލައްވާށި! ޖަމާލުއްދީނު އިސްކޫލަށް ކާމިޔާބާއި 
 އަރުތަ މިންވަރުކުރައްވާށި! 

 
 ވަބަރަކާތުހޫ...هللا ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު

 


