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ިއނިްޑޔާ ކަނޑުގަ ކިުދ ޖީަޒރާ ރައްތަކެއްގެ ގޮތުގިައ އުފިެދފިައވާ 

ީކ  ިދވީެހންނަ ިދިރއުޅެމުންދާ  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  ިމ  ކުޑަކުޑަ 

މްުސިލމުންނެވެ. ިމ ރާއްޖެ އީަކ 100% މްުސިލމު ގައުމެކެވެ. ިމ 

ފަޚުރު ިލިބފިައވާ ިދވީެހންނީަކ އެތައްގޮތަކުން ވަރަށް ނީަސބުވިެރ 

ބްަސކަމުގިައވާ  މާދީަރ  އިަމއްލަ  ިދވިެހންގެ  އެގޮތުން  ބައެކެވެ. 

ިދވިެހ ބަހީަކ އެހެން އެއްވްެސ ގައުމެއްގެ ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކާ އުޅޭ 

ބަހެއް ނޫނެވެ. އީެއ ިދވީެހންގެ އިަމއްލަ ފަހުރުވިެރ ިދވިެހބަހެވެ. 

ކުރުމީަކ  އާލާ  ިދރުވާ  ދުވަހަށް  އަނެއް  އެއްދުވަހުން  ބްަސ  ިމ 

ިކބިައން  ިދވީެހންގެ  ިމއަދު  ނަމަވްެސ  ވިާޖބެކެވެ.  ިދވީެހންގެ 

ފެންނީަނ ިމއާ ވަރަށް ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ިދވިެހ ބަހަށް ިއހްމާލް 

ދޭ  ިދވިެހބަހަށް  ދިަރވަރުން  މަންޒަރެވެ. ޚާއަްޞކޮށް  ދާ  ވަމުން 

ަސމާލުކަން ކުޑަވަމުން ދާ މަންޒަރެވެ. ިމކަމީަކ އެކީުދން ިޒންމާވާން 

ނުދެކެމެވެ. ަސބަބީަކ  އަޅުގަނޑެއް  ކަމަކަށް  މައަްސލައެއް  ޖެހޭ 

އެކިުދންގެ ބެލެހެއްޓުމިާއ އެކީުދން ތަރިުބއްޔަތު ކުރުމުގެ ހިުރހާ 

ިދވިެހ  ވީާތއެވެ. އެކީުދން  ބަޔަކަށް  އުފުލީަނ އެހެން  ިޒންމާއެއް 

ަސބަބުތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ކުޑަވުމުގިައ  ަސމާލުކަން  ދޭ  ބަހަށް 

އެބަހުއްޓެވެ.

ފުރަތަމަ އެކީުދންގެ ހިުރހާ ކަމެއްގެ ިބންގާ އިެޅގެން ދީަނ އެކީުދން 

އެންމެ ތުއްތިުއރު ގޭތެރިެއންނެވެ. އެކީުދންގެ ިބންގާ އަޅިައދޭން 

ިތބޭ މިައންބަފިައން އެކިުދންނަށް ހިުރހިައ ކަމެއް ކޮށިްދނުމުގިައ 

ތަހީުޒބަށެވެ.  ހުޅަނގުގެ  ދީަނ  ވަމުން  ބަރާޯސ  އަބަދުވްެސ 

ހުޅަނގުގެ  އޮންނަީނ  ިވްސިނފިައ  މިައންބަފިައންނަށް  އެފަދަ 

ތަޢީްލީމ އިޮނގަނޑުގެ ދަށުން ނީޫނ މާދަމާ އެކީުދންނަކަށް ފާގިަތ 

މްުސތަޤްބަލެއް ިލބެން ނެތްކަމަށެވެ. އެހެންވެ ިގނަ މިައންބަފިައން 

ގޭތެރޭގިައ އެކީުދންނާ ވާހަކަ ދައްކީަނވްެސ ިއނިގރިޭސ ބަހުންނެވެ. 

ތުއްތިުއރު އެކީުދން އެންމެ ިގނިައން ިކޔާ ދެބްަސކަމުގިައވާ މަންމަ، 

ބައްޕަ، ިމ ދެބަހުގެ ބަދަލުގިައ ިކޔުއްވީަނ ޑީޭޑ، މޯމް ިމ ދެ ބަހެވެ. 

އެކިުދންނަށް  ިފލްމުތައް  ކުޑަކިުދންގެ  ހުންނަ  އިަދ ިދވިެހބަހުން 

ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގިައ އެކިުދންނަށް ދައްކަމުންދީަނ ޓޮމް އެން ޖީެރ 

ކޮންމެވްެސ  ިއނިގރިޭސ  ފަދަ  އީޯގ  ނުވަތަ  ޓެން  ބެން  ނުވަތަ 

ިސލިްސލާ  ިހނީްދ  ދީާނ  ބަލަމުން  ބައްޕަ  މަންމަ  ކާޓޫނެކެވެ. 

ޑްރާމާއެއް ނުވަތަ ިއނިގރިޭސ ކޮންމެވްެސ ިފލްމެކެވެ. އިަދ އަކުރު 

ދްަސކޮށިްދނުމުގިައވްެސ އެންމެ ފުރަތަމަ ދްަސކޮށްދޭން މަަސއްކަތް 

ަދިރވުަރްނ ިދވިެހަބހްަށ ދޭ ަސމާލުކަްނ ކުޑަވީަނ ީކއްވެ؟

ޫ ޙަުސިއން ަޞލާޙް ، ކ. ކިާށދ

ު މަޢުލޫމާތ
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ކުރާތަން ފެންނީަނވްެސ ިއނިގރިޭސ ބަހުގެ އަކުރުތަކެވެ. ފޮތުގިައ 

ކުލަޖައުްސވާތަން  ދިަރންލައްވާ  ދްަސކޮށްދޭނަމަ  ޖައަްސން  ކުލަ 

ފެންނީަނވްެސ ކޮންމެވްެސ ކާޓޫނެއްގައެވެ. ީމގެ ބަދަލުގިައ ިދވިެހ 

ދްަސކޮށިްދނުން  ނަން  ތަކީެތގެ  އެ  ކުލަޖައުްސވާ  ތަކީެތގިައ 

ީކއްތޯއެވެ. ީމ އެ ދިަރވަރުންގެ ގޭތެރޭގެ ހާލަތު ހިުރ ގޮތްކަމަށް 

ކޮން  ދްަސވީާނ  ިދވިެހބަހުން  ދިަރވަރުންނަށް  އެ  ދެން  ީވިއރު 

އެއްޗެއް ތޯއެވެ؟ އެކިުދން ނަށް އެކިުދންގެ އިަމއްލަ މާދީަރ ބަހަށް 

ަޝއުޤުވިެރވެ ަސމާލުކަން ދެވޭނެތޯ އެވެ؟

ފަހު  ހޭދަކުރުމަށް  މާހައުލެއް  ިމފަދަ  ގޭތެރޭގިައ  އެކީުދން 

މަރުހަލާ  ޕީްރްސކޫލް  ކަމުގިައވާ  މަރުހަލާ  ފުރަތަމަ  ްސކޫލުގެ 

ގޭތެރެފަދަ  ދީަނ  ވެގެން  މާހައުލުވްެސ  އެ  ނުކުންނިައރު  އަށް 

މާޙައުލަކަށެވެ. އަޅުގަނޑު ިމދެންނީެވ ކުއްޖާ އެއްޗިެހ ދްަސ ކޮށް 

ކުއްޖާ  މަރުހަލާގިައވްެސ  ޕީްރްސކޫލް  ިދނުމުގިައ  އުނގަންނިައ 

ކުރުވުމަކަށް  ަޝއުގުވިެރ  އެބަހަށް  އަހުލުވިެރކޮށް  ިދވިެހބަހަށް 

އެ  ވާހަކައެވެ.  ނުކުރެވޭ  މަަސއްކަތް  ވަރަށް  އެކީަށގެންވާ 

މަރުޙަލާގިައވްެސ ބޮޑަށް މަަސއްކަތް ކުރެވީެނ ދިަރވަރުން ނަށް 

އަވަހަށް ިއނިގރިޭސބްަސ ދްަސކޮށް ިދނުމަށެވެ. ދެވަނަ ބަހެއްގެ 

ގޮތުގިައ ިއނިގރިޭސބްަސ ދްަސކޮށިްދނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުރަތަމަ 

ދްަސކޮށްދޭ ބަހެއްގެ ގޮތުގިައ ިއނިގރިޭސބްަސ ހެދުމަށް މަަސއްކަތް 

ތަފާތު  ކޮށްލުމަށް  ދުވްަސ ފާހަގަ  ކުރެވޭތަނެވެ. މާދީަރ ބަހުގެ 

ވައްތަރުގެ ހެދުން ލައްވިައގެން ްސކޫލަށް ގެންގްޮސ ކުޑަވަރެއްގެ 

ޕީާޓއެއް ބާއްވާ ބޮޑުބެރު ޖަހާލުމަކުން ނުވަތަ މަޖާކޮށްލާ ލަވިަކޔާ 

މަަސއްކަތްތަކެއް  ަސމާލުކުރުވުމަށް  ިދވިެހބަހަށް  ކިުދން  ލުމަކުން 

ކުރެވޭކަމުގިައ ވާނެތޯ އެވެ؟ ިމ ކީުދން ިއނިގރިޭސ ބަހަށް އަވަހަށް 

ފިަރތަ ކުރުވުމަށްޓަކިައ ިމކީުދންގެ އާނީްޓމެން ިއނިގރިޭސ ބަހުން 

ިމކީުދންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގިައ ިދވިެހބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ 

ގެންދާނަމަ  ގޮތުގިައ ކިުރއަށް  ބަހެއްގެ  ިއނިގރިޭސ އީެއ ދެވަނަ 

ނުދާނެ  ިއތުރުވެގެން  ަސމާލުކަން  ދޭ  އެކީުދންވްެސ ިދވިެހބަހަށް 

ތޯއެވެ؟ އެ ތުއްތު ތުއްތު ކިުދންނަށް ިއނިގރިޭސ ބަހުން ިކޔަވިައ 

ދޭ ގިަޑތައް ިއތުރުވެ ިދވިެހ ބަހުން ިކޔަވިައ ދޭ ގިަޑ މަދުވުމީަކވްެސ 

ކިުދން ިދވިެހބަހަށް ދޭ ަސމާލުކަން ކުޑަވުމުގެ އެއް ަސބަބެވެ. 

ކަންތައް  މާހައުލުގެ  މާޙައުލިާއ ޕިްރްސކޫލް  ގޭތެރޭގެ  ދިަރވަރުގެ 

ތައް ިމގޮތަށް ހިުރ ިއރު ދިަރވަރުންގެ ްސކޫލް އެހެން މަރުހަލާތައް 

ކަމުގިައވާ ޕްރިައމީަރ މަރުޙަލާ އިާއ މެދުމަދަރީުސ މަރުހަލާ އިަދ 

ާސނީަވ މަރުހަލާގިައވްެސ ކަންތައް ތައް ހީުރ ވިަކ ތަފާތުގޮތަކަށޭ 

ދެންނެވޭ ކަށް ނެތެވެ. ިމ ިތން މަރުހަލާގެ ިކޔަވިައިދނުމުގިައވްެސ 

ިދވިެހ، އިަދ ިއްސލާމް ިމ ދެ މާއްދާ ިފޔަވާ އެހެން މާއްދާތައް 

ޓެކްްސޓް  ތަކުގެ  މާއްދާ  ިކޔަވާދީެނ އނިގރިޭސ ބަހުންނެވެ. އެ 

ބަހުންނެވެ.  ިއނިގރޭިސ  ވީަނވްެސ  އެކުލަވާލާފިައ  ފޮތްތައް 

ްސކޫލުގިައ ިގނިައން ިހންގީެނ ިއނިގރިޭސބަހުން ިގނިައން ވާހަކަ 

ދައްކަންޖެހޭ ފަދަ ޙަރަކާތްތަކެވެ. އިަދ ިދވިެހބަހުން ިލޔެފިައ ހުންނަ 

ު މަޢުލޫމާތ
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ބަދަލުގިައ  ިގނަކުރުމުގެ  ިކޔުއްވުން  ލައްވާ  ދިަރވަރުން  ފޮތްތައް 

ިއނިގރިޭސ ބަހުން ިލޔެފިައ ހުންނަ ފޮތްތައް ކިުދންލައްވާ ިކޔުއްވުމަށް 

ޙީަޤގަތެކެވެ.  ފެންނަ  މަންޒަރީަކވްެސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބާރުއަޅާ 

ްސކޫލުގިައ ިދވިެހ ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށް ރިައވަރިާއ ޅެން ިކޔާ، މަޒުމޫނު 

ިލޔެ ވާހަކަ ިލޔުއްވުމަކުން އެކިަނ ިމފަދަ ބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެކީަމ 

ގޮތުގިައ   ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ނޫނެވެ.  އޮތްކަމެއް  ަޝއްކެތް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބްަސ  މާދީަރ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެވެ.  ގޮތުގަ  ބަހެއްގެ  ދެވަނަ  ިމދީަނ  ދެމުން  ިކޔަވާ  ދީަރންނަށް 

ީމ އެއްވްެސ ބޭފުޅަކަށް ދެކޮޅު ހެދެން ނޯންނާނެ ހީަގގަތެއް ކަމަށް 

އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް އެޅޭ ިމފަދަ ކިަތ 

ިފޔަވަޅުތަކުގެ ަސބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިަރވަރުން ިދވިެހ ބަހަށް 

ދޭ ަސމާލުކަން ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދީަނ ކުޑަވަމުންނެވެ. 

ދިަރވަރު ްސކޫލް ދައުރު ިނންމާ މީަތ ތަޢީްލމު މަރުހަލާ އަށް ދިާއރު 

ަސބަބުންވްެސ ކިުދންގެ  ރައްޓިެހންގެ  އާ  ިލބޭ  ކިުދންނަށް  ބައެއް 

ބްަސމަގަށް ބަދަލު ގެންެސ ިއނިގރިޭސ ބަހިާއ ިދވިެހބްަސ މްަސހިުނ 

ކޮށްގެން ވާހަކަ ދައްކާތަން ފެނެއެވެ. ީމ ކިުދން އާ ރައްޓިެހންތަކެއް 

އެހެން  ިނކުމެ  ިގނިައން  ތަންކޮޅެއް  ތެރެއަށް  މުޖުތަމަޢުގެ  ހޯދާ 

ފުރަޔަކަށް  އުމުރު  ކުރާ  މަޖާ  ވަގުތު  ިގނަ  އެއްކޮށް  ކިުދންނިާއ 

ވުމުން، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގިައ އިަދ ގަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގިައ 

ކިުދންގެ ިމ  މަރުހަލާ އީަކ ބަލަދުވިެރ ފަރާތް ތަކަށިާއ ިކޔަވިައދޭ 

އެދުރުންނަށް އެކިުދންގެ މައްޗަށް މާ ބާރު ފޯރުވޭ މަރުހަލާ އަކަށް 

ނޭދެވޭ  ފެންނަ  ތެރޭން  މުޖުތަމައުގެ  ަސބަބުން  ނުވެއެވެ. އެކަމުގެ 

އަވަހަށް  ވަރަށް  އެކިުދން  އަޑުތައް  ނޭދެވޭ  ިއވޭ  ކަންތައްތަކިާއ 

ދްަސކުރެއެވެ. އިަދ ނޭދެވޭ ގޮތްތަކަށް އެކިުދންގެ  ބްަސމަގު އެކިުދން 

ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުކޮށް އެގޮތަށް ހޭނެއެވެ. މީަތ ތަޢީްލމުގެ މަރުޙަލާ 

ނުވަތަ ވީަޒފާއެއް ހޯދިައގެން އެ ވީަޒފާ އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަށާ 

މަރުޙަލާ އީަކ ގާތްގަނޑަކަށް އުމުރުގެ އެއް ދުވްަސވަރަކަށް ވުމުން 

ފޯރުމުގެ  އަަސރު  ނުބިައ  އެކިުދންނަށް  މަރުޙަލާގިައވްެސ  ދެ  ިމ 

ކިުދން  ކުރަމެވެ.  ޤަބޫލު  އަޅުގަނޑު  އެއްވަރުކަމަށް  ދިާދ  ނުފޫޒު 

ނުކުމެ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ހޯދުމަށް  ވީަޒފާއެއް  ިނންމާ  މީަތތަޢީްލމް 

ތަނަވްަސ ީމހުންގެ ކިައިރ އަށް ިދއުމުން ވީަޒފާ ިދނުމުގިައ ވްެސ 

އެކިުދންނަށް ިދވިެހބަހުން ީރއްޗަށް ވާހަކަ ދައްކާ ިލޔިެކޔަން ދަންނަ 

ިމންވަރަށް ިއްސކަނިްދނުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް  ބޭރުގެ ބްަސތައް ދަންނަ 

ކިުދންނަށް ހާއަްޞ ަސމާލުކަމެއް ީދގެން އެފަދަ ކިުދންނަށް ވީަޒފާ 

ދޭތަން ފެންނީަނވްެސ މަދެއް ކޮށެއް ނޫނެވެ. ިމިހީރ ހައްތަހާވްެސ 

ދިަރވަރުން ިދވިެހބަހަށް ދޭ ަސމާލުކަން ކުޑަވާ ަސބަބުތަކެވެ.

ނިެގއްަސ ހުންނީާނ  ހަމައަށް  ކެއްޗާ  ިބންގަލެއް  އިެޅއްޖެ  ކައްޗަށް 

ވީެރންނަށިާއ  ބެލިެނ  އަޅުގަނޑުމެން  އޫުސލުން  ބުނާ  ކައްޗަށޭ 

ކަންތައްތައް  ފަރާތްތަކަށް  ހިުރހާ  ިޒންމާދާރު  ދަިރވަރުންގެ 

ދިަރވަރުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ަސބަބުން  ގޮތުގެ  ިމދާ  ކުރެވެމުން 

ިދވިެހބަހަށް ދޭ ަސމާލުކަން ކުޑަވަމުން ދާކަން ވަރަށް ިހތާމަޔާއެކު 

އޮޅާލިައގެން  އަތުކިުރ  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަމެވެ.  ފާހަގަ 

ހިައިސއްޔަތުންނިާއ  ފަރީުދ  ހައްލެއްގެނައުމަށް  މައަްސލަތަކަށް 

ކުރަންޖިެހފިައވާކަން  މަަސއްކަތްތަކެއް  ހިައިސއްޔަތުން  ިއޖިުތމީާއ 

ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  
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