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ިލަޔނިްކަޔން ދަތުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާަސަބތުގަިއ ިމިންސޓަރ އޮފް އިެޑޔުކަޭޝންގެ 

ޑރ. ޢިާއަޝތު ޢީަލ ދެއްިވ ިޚޠާބު

بسم هللا الّرحمن الّرحيم

الحمد هلل رّب العا لمين والصالة والسالم على أشرف األ 

نبياء والمرسلين، نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ިލޔަން ިކޔަން ދަތުމީަކ ިމއަދު ދިުނޔޭގިައ އެ ހުނަރެއް 

އެހުނަރެއް  ީމހަކުވްެސ  ކޮންމެ  އިަދ  ނޫޅެވޭނެ،  ނިެތ 

ިލިބގަތުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރެކެވެ.

ިލޔަނިްކޔަން ދަތުމުގެ ދުވަހެއް ދިުނޔޭގިައ ފާހަގަކުރީަނ، 

ިލޔަނިްކޔަންދަތުމުގެ މިުހންމުކަމުގެ މައްޗަށް ފަރުދުން 

ިހތްޖެއުްސމަށެވެ. ދިުނޔޭގިައ އެ ރޮނގުގިައ ކުރެވުމުންދާ 

މަަސއްކަތް ިގނަކޮށް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ިލޔަން 

ިކޔަން ދަންނަ ީމހުން ިއތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

އެއްޗެއް  އޮންނަ  ފޮތެއްގިައ  ދަތުމީަކ  ިކޔަން  ިލޔަން 

އެނގުން  ިލޔެލަން  ެއް  ްޗ އެއ ބުނާ  ިާއ  ާށ ިކޔާލ

ިމއަދު  ދަތުން  ިކޔަން  ިލޔަން  އެކަންޏަކުނޫނެވެ.  

އީެހގިައ  އޭގެ  އެނިގ  ިކޔަން  ިލޔާށިާއ  މާނަކުރެވީެނ 

ިތމާގެ ިދިރއުޅުން ިބނާކުރަން އެނގުމަށެވެ. 

ީކ  ުމެންނަ ނޑ ުގަ ޅ އަ ތެވެ.  ނެ ްވެްސ  ެއ ްކ އ ަޝ

ގޮތުގިައ  މްުސިލމުންގެ  ވިާއރު،  މްުސިލމުންކަމަށް 

ެްސ  ްވ ށ ުރުމަ ާކ ދ އަ  ް އ ުތަ ބ ާިޖ ވ ންޖެހޭ  ުރަ ާކ ދ އަ

ނަމާދުކުރާށިާއ  މިުހންމެވެ.  އެނގުން  ިލޔަނިްކޔަން 

ޤުރުއާން ިކޔެވުމަށިާއ ހެޔޮގޮތުގިައ ދިަރން ތަރިުބޔަތު 

އެނގެންޖެހެއެވެ.  ިކޔަން  ިލޔަން  ކުރުމަށްޓަކިައވްެސ 

އެހުނަރު ހުންނަންޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދިރއުޅުމުގެ 

ގޮތެއްގިައ  އެދެވޭ  ކަންތައްތަކުގިައވްެސ  އެހިެނހެން 

އެނިގގެނެވެ.  ިކޔަން  ިލޔަން  ބިައވިެރވެވެންއީޮތ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ީމހުންނަށް  ނޭނގޭ  ިކޔަން  ިލޔަން 

މުޖުތަމަޢުން ގެއިްލގެންދާ ޙައްޤުތަކެއް ވެއެވެ. ފަރީުދ 

އޮންނަންޖެހޭ  ބިައވިެރވުން  ިތމާގެ  ޙިައިސއްޔަތުން 

ިތމާގެ  ނޭނގުމާހުރެ،  ިލޔަނިްކޔަން  ކަންތައްތަކުގިައ 

ދައުރު ކުޑަވެގެންދެއެވެ. އެތަނެއްގިައ ިހނގާ ިއޤިްތާޞީދ 

ޙަރަކާތްތިެރ  ގޮތުގިައ  އެދޭވޭ  އެންމެ  މަަސއްކަތުގިައ 

ވުމުގެ ފުރަުޞތުވްެސ ިލޔަނިްކޔަން ނުދަންނަ ީމހުންނަށް 

އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގިައ ނިުލބެއެވެ. ރަނގަޅު ކާނާއީަކ 

ު ިޚޠާބ



ެސޕްޓެމްބަރު 42020 ު ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

ދިެމހުރުމަށް  ިޞއްޙަތެއްގިައ  ދުޅަހެޔޮ  ކޮބިައކަމިާއ 

އެގޮތުގެ  އެނިގ  ކޮބިައކަން  ކަންތައްތަކީަކ  ކުރެވޭނެ 

މިަތން ިދިރއުޅެވީޭނވްެސ ިލޔަނިްކޔަން އެނިގގެންނެވެ. 

ިމކަންކަމާ  ީމހަކަށް  ނޭނގޭ  ިލޔަނިްކޔަން  ަސބަބީަކ، 

ގުޅޭ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތިުލިބ ހޭލުންތިެރވުމުގެ ފުރަުސތު 

ވަރަށްބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނީެތއެވެ.

ދަންނަ  ިކޔަން  ިލޔަން  ިމހާތަނަށްވްެސ  ރާއްޖެއީަކ 

ިލޔަން  ޤައުމެކެވެ.  އޮތް  ިއނަްސއްތައެއް  ވަރަށްމީަތ 

ިކޔަން ދަތުމުގެ ިމމީަތ ިންސބަތް ަޝއްކެއް ނެތްގޮތުގިައ 

ގިުޅފިައވީަނ ޒަމާނުއުްސރެން ތަޢީުލމާ މެދު ިދވިެހންގެ 

މައްޗަށެވެ.  ަޝއުޤުގެ  ލޯތްބިާއ  އޮންނަ  ިހތުގިައ 

ދިަރންނަށް  ފިެށގެން  ިއރުއުްސރެން  ތުއްތު  އެންމެ 

މިައންބަފިައންނިާއ  ދްަސކޮށިްދނުމަށް  ިކޔަން  ިލޔަން 

ބެލިެނވިެރން ކުރަމުން ގެންދާ މަަސއްކަތް އީެއ ިމފަދަ 

ރާއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ިއނަްސއްތައެއްގިައ  މީަތ 

ތަޢީުރފް  ޙީަޤޤަތުގިައވްެސ  ިމީއ  ަސބަބެވެ.  ދިެމއޮތް 

ޙައްޤު މަަސއްކަތެކެވެ. އެހެންކަމުން ިލޔަނިްކޔަންދަތުމުގެ 

މުނާަސބާގަިއ  ިމޚާއަްޞ  ފާހަގަކުރެވޭ  ދުވަހެއް 

ބެލިެނވިެރންނިާއ މިައންބަފިައންގެ ިމޤުރުބީާނގެ މިަތން 

ހަނދާންކޮށް ޙައްޤު ުޝކުރިާއ ާސބްަސ ބަރީުތލަކުރަމެވެ.

ވިާޞލް  ިއނަްސއްތަޔަކަށް  މީަތ  ދަންނަ  ިލޔަނިްކޔަން 

ދެމެހެއްޓުމީަކ  ކިުރއަރުވިައ  އެހުނަރު  ވިެވފިައވިާއރު 

އަޅުގަނޑުމެން ިމއަދު ިއތުރަށް މަަސއްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ 

ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  ދެކެމެވެ.  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަމަށް 

ގޮތުގިައ ިލޔަނިްކޔަން އެނގުމީަކ ހުޅިުވގެންދާ ދޮރެކެވެ. 

ކިުރޔަށް ިދޔުމަށް ހާމަ ރްާސތާއެއް ދައްކިައދޭ ފާލަމެކެވެ. 

އެހެންކަމުން ިލޔަނިްކޔަން ދަތުމުގެ އާަސީސ ހުނަރުތައް 

ކިުރޔަށިްދޔުމަށް  ިއތުރަށް  އެންމެންވްެސ  ިލިބފިައވާ 

ިނމުމެއްނެތް  ތަޢީުލމީަކ  ޖެހެއެވެ.  މަަސއްކަތްކުރަން 

ހަމަ ކޮންމެ ޢުމުރަކަށްވްެސ ިލބެންއޮންނަ ކަމަކަށްވިާއރު 

އަޅުގަނޑުމެން ދްަސކިުރ ިމހުނަރުގެ އަމާޒަކަށް ދެން 

ނުވަތަ  ހުނަރުތަކެއް  ބޭނުން  ިދިރއުޅުމަށް  ވާންވީާނ 

ިލބުންކަމުގިައ  ހުނަރުތަކެއް  ފިަހކޮށްދޭ  ިދިރއުޅުން 

ލިައފް ލޯންގް ލާރިނންގ ގެ  ދެކެމެވެ. ިމީއ ިމއަދު 

ހުނަރުތަކެކެވެ.  ދިެމގެންދާންޖެހޭ  އަބަދަށް  ގޮތުގިައ 

ީމހާ  ޙާލަތްތަކަށް  ތަފާތު  ިދިރއުޅުމުގެ  ިމީއ  އިަދ 

ލޯހުޅުވިައ، ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކާއެކު އުޅެން ދްަސކޮށްދޭނެ 

ހުނަރުތަކެކެވެ. އިަދ އެހެންމެ ިމީއ ިލޔަނިްކޔަންދަތުން 

އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންގްޮސދޭނެ ހުނަރުތަކެކެވެ. 

މުގެ  ތަޢީުލ ީމ ްސ ނުރަ ީކ  ދަ ްީމ އުނ  ެ ނޑުގ ޅުގަ އަ

ޕްރޮގްރާމްތައް ިއތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެކުލަވިައ 

ިނމުމުގެ މަރުޙަލާގިައ ިމހާރުއޮތް ނުރްަސީމ ތަޢީުލމުގެ 

ނުމުގެ  ްސކޮށިްދ ދަ ން  ޔަ ންިކ ޔަ ިލ ެކު  ީސއާއ ޕޮިލ

ތަރައީްޤ  ކިުރއެރުމިާއ  ިއތުރު  މަަސއްކަތަށްވްެސ 

އައުމެވެ. ިލޔަނިްކޔަން އެނގުމީަކ، ިދިރއުޅުން ފިަހވެ 

ތަފާތު ޙާލަތްތަކާއެކު އުޅެންދްަސވެ އިަދ މަަސއްކަތިާއ 

ކިުރއަރިައދާ  ިދިރއުޅުން  މާޙައުލުގިައވްެސ  ވީަޒފާގެ 

ހުނަރަކަށްވުމެވެ.

ދަްސކޮށިްދނުމުގަިއ  ދަްސކުރުމިާއ  ިލޔަނިްކޔަން 

ާޝިމލުވާ އެންމެނަށް ިލޔަން ިކޔަން ދަތުމުގެ ދުވަހުގެ 
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