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ތެރެއަށް  ަސމާލުވުމުގިައ އޭގެކިުރއިާއ ފްަސ، އިަދ ކަމުގެ  ކަމަކަށް 

ިއބުރިާހމް(2012)  ނަީސރު  އާދަމް  ހެއްޔެވެ؟  ިވްސނަންޖެހޭނެ 

ިވދާޅުވާގޮތުގިައ "ިވްސނަން ޖެހެއެވެ. ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކިައ ކަމެއްގެ 

އެކޮޅިުމކޮޅަށް ދުރާލާ ިވްސިނގެންނީޫނ ކަމެއް ކިާމޔާބު ނުކުރެވޭނީެތއެވެ. 

އިަދ ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކިުރޔަށްގެންދެވީޭނ ކަނިްހނގާމަގު 

އެކަނީްވ ގޮތަކާމެދު  ިނމުމުން  ކަމަށްވީާތއިާއ، ކަމެއް  ިވްސނިައގެން 

ިފކުރުކޮށް އެކަމެއް ިއްސލާޙުކޮށްގެން ނީޫނ އެކަމެއް ިއތުރަށް ފިުރހަމަ 

ނުކުރެވޭނީެތއެވެ." 

ަޝއްކެއްނެތެވެ. 21ވަނަ ަސއްތައަށް ކިުރމިަތލިައ ދިުނޔެ ކުރަމުން ިމދާ 

ދަތުރުގިައ އަޅުގަނޑުމެން ިމިތީބ އެމަނަވަރުގެ ފަޅުވިެރންގެ ގޮތުގައެވެ. 

މަޢުލޫމާތިާއ  އިެކކަންކޮޅުތަކަށް  ިމދިުނޔޭގިައ  ވަމުންދާ  ބަވަނަ  އީެއ 

މުޥަާޞލާތުގެ ިއނިްގލާބު އަންނަކަން އެނގޭޙާލުގައެވެ. އާދެ، ިފކީުރ 

ިމދާދަތުރުގިައ  ކުރަމުން  ީވމާ  ގޮތުންނެވެ.  ިއޤިުތާޞީދ  ގޮތުންނިާއ 

އަނގިޮޅއެއްގެ  އާދިެވފިައ ިމއީޮތ ހަތަރު  ިމހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތްަސީވރުން  ކުރަހާލާ  ކިުރމަގަށިްވްސނިައ  ިމގޮތުން  ކަންމީަތގައެވެ. 

ފިެނގެންދީަނ " ކަމަކަށް ަސމާލުވުމުގިައ އޭގެ ކިުރއިާއ ފްަސ، އިަދ 

މުދައިްބރުންކުރާ  ހަރުދަނާ  ދިުނޔޭގެ  ިވްސނުމީަކ  ތެރެއަށް  ކަމުގެ 

މިުހންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

މީާޒން  ިވްސނަންޖެހެއެވެ.  ދުރާލިައ  ކިުރމަގާމެދު  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކުރަންޖެހެއެވެ.  ޙިާސލް  ިޢބުރަތް  ިފލާވަޅުތަކުން  ިލިބީދފިައވާ 

ބައްޓަންކުރުމުގެ  މްުސތަޤުބަލް  ީޖލުތަކުގެ،  އަންނަންއޮތް  އީެއ 

ފިޮނއުނީްމދުގައެވެ. އިަދ ދުރުރްާސތާ ނަޒަރަކުން ިވްސނިާއރު ޤައުމެއް 

ނުވަތަ ީމހަކު ނަމަވްެސ ވިަކއަމާޒަކަށް ވިާޞލްވުމަށް  އޭގެ ކިުރއިާއ 

ބޭނުންވާ  ިވްސނުމީަކ އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއަށް  ފްަސ، އިަދ ކަމުގެ 

ިލިބގެންދާ  ބައްޓަންކުރުމަށް  ބޭނުންވާގޮތަށް  އެކަމެއް  އިަލވެ  މަގު 

ފުރަުޞތަކަށް ވީާތއެވެ. 

އަހަރުމެން ިދވިެހން އުޅެމުން ިމދީަނ ިއްސލީާމ ިރވިެތ އޫުސލު ތަކުގެ 

ވެއްޓަކަށެވެ.  ތާއަބަދުވްެސ އެދެމުންދީަނ އެފަދަ  މީަތގައެވެ. ޤައުމު 

ގޮތަކަށް  އޮންނާނެ  ޤިާއމުވެ  ިމޤައުމުގިައ  ވަޙުދަތު  ިއްސލީާމ 

ޤައިުމއްޔަތުގެ  ިދވިެހ  ޤިާއމުވުމަށެވެ.  އަމާންކަން  އަމަން  ތަނުގެ 

ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ރައްކާތިެރ ކުރުމަށެވެ. ިމފަދަ  ވަންތަކަން  އިަމއްލަ 

ތެރެއަށް  ކަމުގެ  އިަދ  ފްަސ،  ކިުރއިާއ  އޭގެ  ވިާޞލްވުމުގިައވްެސ 

ިވްސނުމީަކ ވަރަށް މިުހންމު ކަމެކެވެ.

ކަމެއް ކިާމޔާބު ކުރަން އެދޭނަމަ އެކަމެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ މީާޒއަށް 

ކިުރޔަށް  ާސިބތުކަމާއެކު  ޢަޒުމެއްގިައ  އެއް  އީެއ  ޖެހެއެވެ.  ބަލަން 

ދެވީޭނ މީާޒގެ ތެރިެއން ިލިބީދފިައވާ ިޢބުރަތުން ކިުރމަގަށް ިވްސނިައ 

ޙީަޤީގ ތަަޞއްވެރެއް އެކުލަވިައ ލިެވގެން ކަމަށްވީާތއެވެ. ިމގޮތުން އެ 

އޮތްގޮތަކިާއ،ީދނިާއ ޘަޤާފަތް  ވެއްޓިާއ، ިއޖިުތމީާޢ ފޭރާން  ތަނެއްގެ 

މިުހންމީުވމައެވެ.  ކުރުން  ބައްޓަން  ކަންކަން  ގޮތަކަށް  ދެމެހެއްޓޭނެ 

މީާޒން އަހަރުމެންނަށް ދްަސކޮށްދީެނ ކަންކަމުގިައ މްަޝވަރާކުރުމުގެ 

ކެތްތިެރކަމާއެކު   ިރޢާޔަތްކޮށް  ކަނިްހގާމަގަށް  ކަމެވެ.  މިުހންމު 

ޖެހޭކަމެވެ. ފަރީުދ ފެންވަރުގަޔިާއ، ރަށްރަށުގެ  ިވްސނުންގެންގުޅެން 

ފެންވަރުގައެވެ.  ޤައީުމ  ފެންވަރުގަޔިާއ  ަސރަޙައީްދ  ފެންވަރުގައެވެ. 

ިމދެންނިެވ ގޮތައް ކަންތައް ކުރެވެއްޖެނަމަ ތަަޞއްވަރު ޙިާޞލްކުރުމަށް 

އަޅަނީްވ ިފޔަވަޅުތައް އެނިގ ރާއްޖޭގެ ކިުރމަގު ފިޮނއުނީްމދު ތަކަކާއެކު 

ބައްޓަން ކުރެވޭނެއެވެ. އިަދ ރާއްޖޭގެ ތަރައީްޤއަށް ކުރެވޭ މިުހންމު 

ިމފަދަ  ޕްރޮގުރާމްތަކުގިައ  މިުހންމު  ިހންގޭ  މަަސއްކަތްތަކުގައިާއ، 

ިޚޔާލުތައް ކުރިެހ ކުލަޖިެހގެން ދާނެއެވެ. ީވމާ ކަމަކަށް ަސމާލުވުމުގިައ 

އެކަމެއްގެ ކިުރއިާއ ފްަސ، އިަދ ކަމުގެ ތެރެއަށް ިވްސނުން ވަރަށް 

މިުހންމެވެ.

ިދވިެހންނީަކ ޒަމާނުއެްސރެ ގިުޅގެން އުޅުނު ބަޔެކެވެ. ނަމަވްެސ ިމއަދު 

ރާއްޖޭގެ މާޙައުލުން ފެންނަމުންދީަނ ިމދެންނިެވ ފަދަ މާޙައުލެއް ނޫނެވެ. 

ިއބުރިާހމް ާޝިކރު، ވީެނލާގެ، މ.މަޑުއްވިަރ

 ކަމަކަްށ ަސމާލުވުމުގިައ އޭގެކިުރއާިއ ފްަސ، އިަދ ކަމުގެ ތެެރ

ު ިދރީާސ މަޒުމޫނ
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ރައިްޔތުން ވީަނ ބިައބިައ ވެފައެވެ. އެކުވިެރކަންދީަނ ގެއްލެމުންނެވެ. 

ކަމުގިައިވޔްަސ  ބަލިާލ  ރަށަކަށް  ކުޑަ  ިކތަންމެ  ގޮތުން  އާބީާދ 

މަލާމާތްކުރުމެވެ.  ނަފްރަތެވެ.  އަނެކަކަށް  އެކަކު  ފެންނަންއީޮތ 

ދެބައޮޑުވުމިާއ ފުރައާްސރަކުރުމެވެ. ހަމަނުޖެހުމެވެ. މާރާމީާރ ިއތުރުވެ، 

ތަފާތު ކުށްތަކަށް އަރިައގަތުން އުފަލަކަށް ވެފައެވެ. އަނެކާއަށް ިޢޙިުތރާމު 

ކުރުމެއް ނިެތ އީެމހަކު ބޭނުން ވާހަކައެއް ބޭނުން ިއރެއްގިައ ދެއްކުންވީަނ 

އުޅުމަށް  ިދވިެހންގެ  ދިުނޔޭގިައ  ވަމުންދާ  ބަވަނަ  ވެފައެވެ.  ޢާންމު 

ކިުރއަށް  ވިާޞލްވުމުގިައ  ކަމަކަށް  ބަދަލީަކވްެސ  ިމ  އަންނަމުންދާ 

ިވްސނަންޖެހޭ ަސބަބެކެވެ.

ޒަމާނުއުްސރެ ިދވިެހން އުޅެމުންއަންނީަނ އެއީްދނަކަށެވެ. ކުރަމުންއަންނީަނ 

އެއް މަަސއް ކަތެކެވެ. އިަމއްލަކަނޑިާއ،ިބމުން ިލބޭރިޯދ ހޯދަމުން ިދޔީައ 

ނިެތއެވެ.  ރޭރުވުމެއް  ތަކެއްޗައް  ބޭރުގެ  ތިެރކަމާއެކުއެވެ.  އަމާނާތް 

އީައ ކެތްތިެރކަމާ  އުފުލަމުން  އަތްވެއްގިައ ބުރަ  ވެހޭހާވާރެޔާ، ދޭހާ 

ކޮށްފިައވީަނ  މަަސއްކަތް  ދެމެހެއްޓުމަށް  ވަޙުދަތު  ޤައީުމ  އެކުއެވެ. 

އިަމއްލަ ފުރާނިައންނެވެ. ނަމަވްެސ ިމއަދު އެހެންތޯއެވެ. ފެންނަމުންދީަނ 

ކަންނެތް  މުރިާލކަންގެއިްލ  ިދވިެހންގެ  މަންޒަރެކެވެ.  އެހެން  މިުޅން 

ކަންތައްތައް  ިދިރއުޅުމުގެ  ިދިރއުޅުމިާއ  އިަމއްލަ  ވެފިައވާތަނެވެ. 

ލިޫދގްޮސ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބަރާޯސވަމުން ދާތަނެވެ. މްަސވިެރކަމިާއ، 

ދަނޑުވިެރކަމުން ހޯދާ ނަފާއަށް ފަރުވާލެއް ނެތްތަނެވެ. އެ މަަސއްކަތް 

ކުރާބަޔަކަށްވެފިައވީަނ މްުސކިުޅންނެވެ. ދިަރންނަށް މީަތތަޢީުލމު ހޯދިައ 

ިދނުމަށް މިައންބަފިައން ދާއޮހޮރިައގެން ކިުރ މަަސއްކަތް ވެފިައިމވީަނ 

އްަސލީަކ  ވުމުގެ  ިމހެން  "ކަޓު" މަަސއްކަތަކަށެވެ. ިމ ހިުރހާކަމެއް 

އަޅުވާފިައ  އެކަން  ބޮލުގިައ  އެކެއްގެ  އެއްބަޔަކު  ކޮބިައހެއްޔެވެ؟ 

އަޅުވައެވެ.  ބޮލުގިައ އެކަން  ިނންމާލައެވެ. އަނެއްބަޔަކު، ފަރުދުންގެ 

ބޮލުގިައ އަޅުވިާއރު، ިކޔަވިައދޭ  އަނެއްބަޔަކު، ީދީނ ިއލްމުވިެރންގެ 

ކުރެއެވެ. ހީަޤޤަތީަކ ކިުރން  މުދައިްރުސންވްެސ ިމކަމުގިައ ާޝިމލް 

ިމބުނެވުނު ހިުރހާ އެންމެންވްެސ ިމކަމުގިައ ހަމަހަމަކަމެވެ. އެއްބަޔަކު 

އަނެއްބަޔަކާ ގިުޅ ލާމިެހފިައވާކަމެވެ. ީވމާ ބަވަނަ ވަމުންދާ ިމ ދިުނޔޭގިައ 

ީމހުންގެ ިފކުރަށް ބަދަލު އަންނަމުންދާ ިމފަދަ ވަގުތެއްގިައ ިމިއންކޮންމެ 

ކިުރއިާއ ފްަސ އިަދ ކަމުގެ  ަސމާލުވުމުގިައވްެސ  ކަމުގެ  ކަމަކަށް 

ތެރެއަށް ިވްސނަން ޖެހެއެވެ. ިހތާމައީަކ އަހަރުމެން ނިުވްސނިައ ިތއްބިައ 

އަހަރުމެންގެ ޤައުމުގެ ބާރު ނިެތގްޮސ ިއނދަ ޖިެހދާނީެތއެވެ.

ކިާމޔާބު  އެހެންޤައުމުތަކުން  ދިުނޔޭގެ  ކިުރޔަށްދިާދއުމުގިައ  ޤައުމު 

ހޯދިައފިައވާ ގޮތްތަކާމެދު ިވްސނިައ ިފކުރުކުރުމީަކ މިުހންމު ކަމެކެވެ. 

ދިުނޔޭގެ އެންމެންވްެސ ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގިައ ޖަޕާނީަކ ިއޤިުތާޞީދގޮތުން 

އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް ޤައުމެވެ. ޖަޕާން ިއޤިުތާޞީދ ގޮތުން ބޮޑު ބާރަކަށް 

ވެފިައވީަނ ފަހަރެއްގިައވްެސ އަޑުގަދަކޮށްގެންނެއް ނޫނެވެ. އިަދ ބަޔަކަށް 

އާދްޭސ ކޮށްގެންނެއްވްެސ ނޫނެވެ. ިމ ޤައުމު ބޮޑުބާރަކަށް ވެފިައވީަނ 

ހަމިަހމޭން ކަމާއެކު އޮވެ ދެރަ ޤަބޫލުކޮށް ކެތްތިެރކަމާއެކު ޢަމީަލގޮތުން 

ކިުރ މަަސއްކަތުންނެވެ. " ޓިައމްްސ އޮފިްއނިްޑއާ" ގެ 27 އޭޕީްރލް 

1990 ގެ އަދަދުގިައ ބުނެފިައވެއެވެ. އެމިެރކާއީަކ އިޭޝޔާގިައ އެންމެ 

މިުހމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ިބދީޭސ ބާރުކަމުގިައ ޤަބޫލު ކޮށްގެން ޖަޕާނު 

ފިައދާއިާއ.  އިަމއްލަ  އެއަށްފަހު  އޮތެވެ.  ވަންދެން  އަހަރެއް  އެތައް 

މަޤަުޞދުތައް އުވާނުލިައ އެމިެރކާ އާ އެކު ބާރިާއ، ނުފޫޒިުހއާްސ ކުރަން 

މަަސއްކަތް ކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށް ޖަޕާން އަތުވެއް ޖެއެވެ. ( ޞ.8 ) 

ިމ ދިުނޔޭގިައ ތަރައީްޤ ވެވެން އޮންނަ އޫުޞލީަކ ިމީއއެވެ. ނަމަވްެސ 

ޢާންމު ގޮތެއްގިައ އެންމެ ބާރުގަދަ ޤައުމުގެ ގޮތުގިައ ިގނަ ީމހުން ޤަބޫލު 

ކުރީަނ އްަސކީަރގޮތުން ބާރުގަދަ ޤައުމެކެވެ. ކަނިްމހެން އޮތިްއރު ޤައީުމ 

ވަހުދަތު ދަމަހައްޓިައ އުފާވިެރ ިދިރއުޅުމަކަށް ވިާޞލްވުމުގިައ ކަމުގެ 

ކިުރއިާއ ފްަސ އިަދ ކަމުގެ ތެރެއަށް ިވްސނަން ޖެހެއެވެ.

އެކަމެއް  ތަކީަކ  ކަންތައް  ބައެއް  ބާވަތުން  ނުވަތަ  ގޮތުން  ކަމުގެ 

ކަމެއް  ިމގޮތުން  ކަންތަކެވެ.  ބަލަންޖެހޭ  ވަރަށް  ިހނގަމުންދިާއރު 

ރަނގަޅަށްތޯބަލިައ  ތަނީްފޒުކުރެވީެނ  އެކަމެއް  ދިާއރު  ިހނގަމުން 

ނިުވްސނާނަމަ ފަހުންއެނގިޭއރު އެކަމެއްގެ ގެއްލުން ބޮޑުވެގެނިްދއުމީަކ 

އޮންނީާނ  ޙައްލުކުރަން  އެކަމެއް  އޭރު  ކަމެކެވެ.  އެކީަށގެންވާ 

އުދަގޫވެފައެވެ. ިވމާ ކުރާކަމެއް އެ ކުރާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކިުރޔަށް 

ދޭތޯ ބަލަންޖެހީެނ އެހެންވެއެވެ.

ހީަގގަތީަކ  އެއް  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން   

އޮންނަކަމެވެ.  ދައުރެއް  ފަރުދެއްގެވްެސ  ކޮންމެ  ހަމަ  މުޖުތަމަޢުގިައ 

ިމގޮތުން ޤައުމުގެ ދިަރޔަކަށް ީވިހނދު ޤައުމުގެ ދްުސތީޫރ ިއމުގެތެރިެއން 

ިދރީާސ މަޒުމޫނު
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ގޮތުންނާ  ިއޖިުތމީާޢ  ވިެރއެކެވެ.  ިޒންމާދާރު  ީމހީަކވްެސ  ކޮންމެ 

ިއޤިްތާޞީދގޮތުން ބިެލކަމުގިައިވއްަސމެއެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމިާއ 

ުސލޫކު  އަޚުލާޤިާއ  މުޖުތަމަޢުގެ  ިމގޮތުން  ިވއްަސމެއެވެ.  ތަރައީްޤ 

މިުހންމު  ވަރަށް  ފަރީުދގޮތުންވްެސ  ދެމެހެއްޓުމުގިައ  ހަރުދަނާކޮށް 

ދައުރެއް އަދާކުރިެވދާނެއެވެ. އާދެ!  އަޚުލާޤިާއ ުސލޫކު އިަދ ތަރިުބއްޔަތު 

އަދާކުރާފަރާތްތަކީަކ  ދައުރެއް  މިުހންމު  އެންމެ  ިލއްބިައިދނުމުގިައ 

މިައންބަފިައންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެއްބްަސވަމުއެވެ. ހަމަ ިމީބދިައން 

މުޖުތަމަޢުއީަކވްެސ  މެމްބަރުންނިާއ  ޢިާއލާގެ  މުދައިްރުސންނިާއ 

ފޯރު  އަަސރު  ނޭދެވޭ  އަަސރިާއ  ހެޔޮ  ތަރިުބއްޔަތަށް  ިމދެންނިެވ 

ކުރިެވދާނެ ގުނަވަންތަކެވެ.

މަަސއްކަތްތަކުން  ތަފާތު  ޒަމީާނ ހޯދުންތަކިާއ ިއޖިުތމީާޢ ވީެހންގެ 

ބަޔީަކ  ފުރަތަމަ  ދެބަޔަކަށެވެ.  ބެހީެނ  ިއނާްސނުން  ދައްކާގޮތުގިައ 

ހޯދީާމހުންނެވެ.  ތަރިުބއްޔަތު  ިލިބ  ދަރްުސ  ތެރިެއން  މީުޞބާތުގެ 

ދެވަނަ ބަޔީަކ ފޭަސހަގޮތް ހޯދިައ ތަރިުބއްޔަތު ިލބީޭމހުންނެވެ. ފަހުން 

ިމދެންނިެވ ވައްތަރީަކ ިމއަދު ިމ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގިައ އެންމެ ިގނަ 

ވައްތަރެވެ. ބޭރުފުށަށް ފެންނަގޮތަށް އެންމެ ފޭަސހަގޮތް ރަނގަޅުގޮތެއް 

ކަމުގިައ ދެކޭ ީމހުންނެވެ. ނަމަވްެސ ިމީއ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް 

ނޫނެވެ. 

ިއނާްސީނ ވަންތަކަމުގެ ޙީަޤިޤ ދަރަުސީކ ދިަތކަމުގެ ތެރިެއން ހޯދާ 

ީމހަކު  ނިުލބޭނެއެވެ.  ތެރެއަކުން  ފޭަސހިައގެ  އިެސފަ  ދަރެުސވެ. 

ިއނާްސނަކަށް  "ިއނާްސނާ  ތެދެކެވެ.  ވަރަށްބޮޑު  ިމވީަނ  ބުނެފިައ 

ހަދީަނ ހުޅިުވފިައވާ ތަނަވްަސ މަގަކުން ނޫނެވެ. ގަދައަޅިައ މަަސއްކަތް 

ކުރުމުންނެވެ. ފޭަސހައަކުން ނޫނެވެ. އުދަނގުލުންނެވެ."  ިމ ީބދިައން 

ކިުރޔަށްދާނަމަ  ތެރިެއނިްވްސނިައގެން  ކަމުގެ  ކަނިްހނގަމުންދިާއރު 

އީެމހަކަށް  ތެރޭގިައ  ކަމުގެ  ކިާމޔީާބއެވެ.  ިލބެމުންދީާނ  އެތަނަކަށް 

ގެއްލުންވާކަމަށް ީހކުރުމީަކވްެސ ގޯހެކެވެ. ީވމާ ކަނިްހގަމުން ދިާއރު 

ކަމުގެ ތެރެއަށް ިވްސނިައގެން ކިުރޔަށް ިދއުމީަކ މިުހންމު ކަމެކެވެ. 

އެންމެ ކިާމޔާބު ީމހީަކ މާއިްދއްޔަތަށް ނުހެއިްލ ކިުރޔަށްދާ ީމހެކެވެ. 

ިމ  ޖެހީެނ  ިވްސނަން  ތެރެއަށް  ކަމުގެ  ވިާޞލްވުމުގިައ  ކަމަކަށް 

ަސބަބަށްޓަކައެވެ.

އަދުގެ ތަޢީުލީމ ިނޒާމީަކ ވަށާޖިެހފިައވާ ޒަމީާނ ވީަސލަތްތަކުގެ މައްޗަށް 

މާޙައުލީަކ ަސިއނާްސ  ބޮޑުވަމުންދާ  ިނޒާމެކެވެ. ކުއްޖާ  ިބނާވެގެންވާ 

ޓެކްނޮލީޮޖގެ ލިުއފޭަސހަތަކަށް ހުޅުވާލިެވފިައވާ މުޖުތަމަޢެކެވެ. ކުއްޖާގެ 

ޢުމުރުގެ ވަރަށް ކީުރކޮޅު އިަމއްލައަށް ކަންކަން ިއޚިުތޔާރުކޮށް، ކުރާނެ 

ކުއްޖާ  ިއތުރުން  އޭގެ  އިަދ  ކަންތައްތައް،  ނުކުރާނެ  ކަންތައްތަކިާއ 

ީވިހނދު   ކަނޑައަޅައެވެ.  އިަމއްލައަށް  ޤަބޫލުކުރުންތައް  ޤަބޫލުކުރާ 

މިައންބަފިައންނިާއ އެހިެނހެން ފަރާތްތައް ިކތަންމެ ވަރަކަށް ކުއްޖާގެ 

އުޅުނުކަމުގިައިވއްަސ، އެކުއްޖަކު  ލިައދޭން  ވިަކކަމެއް  ިސކުނިޑއަށް 

ޤަބޫލުކުރުވުމީަކ  ލައްވާ  އެކުއްޖަކު  އެކަމެއް  ބޭނުންނުވެއްޖެނަމަ، 

ިގނަފަހަރަށް ވަރަށް އުދަގޫ ކަމެކެވެ. 

ބެމްއިާއ ިފިލޕް  ޑިެރލް  ނަފާްސީނ ިޢލްމުވިެރންކަމުގިައވާ  މްަޝހޫރު 

ިވދާޅުވާގޮތުގިައ  މިާހރުން  ފަދަ  އިަދ ްސޓޭނީްލ ިމލްގްރާމް  ިޒމްބާޑޯ 

ފަރުދެއްގެ ޢުމުރުގެ ވިަކިހާސބަކުން އެފަރުދެއްގެ އަޚުލާޤާ ތަރިުބއްޔަތައް 

އެފަރުދެކެވެ. އެހީެނ  ފަރާތީަކ ޚުދު  ފޯރުވޭނެ  ނުފޫޒެއް  ބޮޑު  އެންމެ 

އެކަންކަން ިބނާވެގެންވީަނ އޭނާ ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

ިމާސލެއްގެ ގޮތުން މްަސތުވާތަކިެތ ބޭނުންކުރުމީަކ ނުރައްކާތިެރކަމެއްކަން 

ިކތަންމެ ވަރަކަށް ހަދާކޮށިްދންކަމުގިައިވއްަސ، އިަދ އޭގެ ގެއްލުންތައް 

އެކަން  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  އީެމހަކު  ހާމަކޮށިްދންކަމުގިައިވއްަސ، 

ކުރާނެކަމަށިާއ އިަދ ހުއްޓާލަން ބޭނުންވެޖެނަމަ، އެކަން ހުއްޓާލާނެކަމަށެވެ. 

އޭނާގެ ވަށިައގެން ިހގާ އެހިެނހެން ކަންތައްތަކުން ކުރާ އަަސރުތަކީަކ 

ިންސބަތުންބަލިާއރު، އީެމހެއްގެ އަތުގިައ އޮންނަ ިއޚިުތޔީާރ ބާރަށްވުރެ 

މާކުޑަކުޑަ އަަސރުތަކެކެވެ.

ިހނދުކޮޅަކަށް  ކުޑަ  ނަފާްސދޭތެރޭ  އިަމއްލަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ފަރުދެއްނަމަ، އެކަމުގެ  ރަނގަޅު  ިވްސނާލަމާތޯއެވެ. ިތބާއީަކ ޚުލްގު 

ހެޔޮ އަަސރު ޢިާއލާއަށް ކުރާނެއެވެ. އިާޚރުގިައ އޭނާގެ ވަށިައގެންވާ 

އަަސރު  އޭގެ  މުޖުތަމަޢަށް  ިންސބަތްވާ  އޭނާ  އަވައްޓިެރންނަށިާއ 

ނުބިައ  ޙުލްޤް  ިތމާއީަކ  ނޫނެވެ.  އޮތްކަމެއް  ަޝއްކެއް  ކުރާނެކީަމ 

ީމހެއްނަމަ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަަސރު ކިުރން ބަޔާންކިުރ ގުނަވަންތަކަށް 

ކުރާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެންކަމުން މުޖުތަމަޢުގެ ުސލީޫކ ިމންގަނޑު 

ހަރުދަނާކުރުމުގިައ ިމީބދިައން ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް އީެހތިެރވިެވދާނެކަން 

ިދރީާސ މަޒުމޫނު
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ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. 

ކޮންމެ ީމހީަކވްެސ ޢުމުރުގެ ތަފާތު މަރުޙަލާތައް ހުރްަސކުރީާމހެކެވެ. 

އެގޮތުން އުމުރުގެ ވިަކ މަރުހަލާއެއްގިައ ިތމާ ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލެއްގެވްެސ 

ިޒންމާ ނަގީަނ މިައންބަފިައންނެވެ. ވިަކ ިހާސބަކުން ބެލިެނވިެރންނިާއ، 

ޢުމުރުގެ  ފަރާތްތަކެވެ.  މްަސއޫލުވާ  ބެލެހެއްޓުމުގިައ  އެފަރުދަކު 

ވިަކިހާސބަކުން ފިެށގެން އީެމހަކު ކުރާ ޢަމަލުތަކަށް ިޒންމާވާންޖެހީެނ 

ވާންޖެހީެނ  ޖަވާބުދީާރވްެސ  ޢަމަލުތަކަށް  އޭނާގެ  އިަދ  އީެމހެކެވެ. 

އީެމހެކެވެ.

ިޒންމާވާންޖެހެއެވެ.  ީމހަކުވްެސ  ކޮންމެ  ިބނާކުރުމުގިައ  ޤައުމެއް 

ިމގޮތުން އެކަމީަކ ކޮބިައތޯ ބަލިާއރު ކަމުގެ ފަހަތަށް ިވްސނިައލުމުން 

ހަރުދަނާކުރުމުގިައ  އަޚުލީާޤ ިމންގަނޑު  ހާމަވެގެންދީަނ މުޖުތަމަޢުގެ 

ހަރުދަނާކޮށް  ފޭރާން  ިއޖިްތމީާޢ  ތަނުގެ  ިޒންމާއެވެ.  އުފުލަންޖެހޭ 

ިތމާ  ދައުރެވެ.  ކުޅެދޭންޖެހޭ  ފަރުދެއްގެ  ކޮންމެ  ދެމެހެއްޓުމުގިައ 

ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކިައ  ުސލޫކު  އަޚުލާޤިާއ  މުޖުތަމަޢުގެ  ިންސބަތްވާ 

ވެދެވެން  މާލުން  ޖާނިާއ  އީެހތިެރކަމެވެ.  ފޯރުކޮށްދިެވދާނެ  ިތމާއަށް 

ކޮންމެ  ޖެހޭކަމެވެ.  ފޯރުކޮށްދޭން  އީެހތިެރކަމެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އޮތް 

ކުރަންޖެހޭ  ފަރީުދގޮތުން  ރޫޙިުދރުވިައ  ވަޠީަނ  ކަމެއްގިައވްެސ 

މިުހންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގިައ ދިެކގެން، އެކަމުގިައ ހިުރހާގޮތަކުންވްެސ 

ފަރުދެއްގެ  ިދވިެހ ކޮންމެ  އެއްބާރުލުނީްދ އީެހތިެރވުމެވެ. ިމީބދިައން 

ިވްސނުމިާއ ިފކުރު ގެންގުޅިެވއްޖެނަމަ، ިމކުޑަކުޑަ މުޖުތަމަޢުވެގެންދީާނ 

ިހތްހަމަޖެހުމިާއ  ީޒނަތްތިެރވެގެންވާ، އިަދ ފަރުދުންގެ  އަޚުލީާޤގޮތުން 

ފަރުދުންގެ  ަސބަބުން  ީމގެ  މުޖުތަމަޢަކަށެވެ.  ިލިބގެންދާ  ފާގިަތކަން 

އެކުވިެރކަމިާއ  ިއތުރުވެގެންދާނެއެވެ.  ލިޯބ  ިޢޙިްތރާމިާއ  މެދުގިައ 

ޖަމާޢަތުގެ  ފަރީުދގޮތުންނާ  ބަދިަހވެގެންދާނެއެވެ.  އެއްބިައވަންތަކަން 

ިހތްވަރެއް  ކަންކަމުގިައ ިއތުރު  ފެންވަރުގިައ ކުރެވެންހިުރ އެންމެހާ 

ިލިބގެންދާނެއެވެ. ކަމެއްކުރުމުގިައ އެކަމުގެ ފަހަށް ިވްސނިައ ިފކުރު 

ކުރަންޖެހީެނ ިމދެންނިެވ ީބދިައން ކަންކަން ިހނގިައތޯ ބެލުމަށެވެ. 

ިމ ފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްގިައ ތީާރޚަށް ނަޒަރު ިހންގާލުމީަކވްެސ ވަރަށިްގނަ 

ިވްސނާލުމުން  ކިުރއަށް  ކަމުގެ  ިލިބގެންދާކަމެކެވެ.  ދަރްުސތަކެއް 

ަޞއްލަهللا  ރޫަސލުއްهللا  މުޙައްމަދު  ރޫަސލާ  ީކިރިތ  ފިެނގެންދީަނ 

ޢުޙުދު  މްަޝހޫރު  ކުރެވުނު  ޙަޔާތްޕުޅުގިައ  ވަަސއްލަމްގެ  ޢަލިައިހ 

ިލިބގެންދާ  ތަކެއް  ިފލާވަޅު  ވަރަށިްގނަ  ިމީއވްެސ  ހަނގުރާމައެވެ. 

ިލިބގެނިްދޔީައ  ކިާމޔާބު  ހަނގުރާމައެކެވެ. ހަނގުރާމިައގިައ ފުރަތަމަ 

މްުސިލމުންނަށެވެ. ނަމަވްެސ މާ ިގނަ ިއރު ތަކެއްނުވެ، އެ ކިާމޔީާބ 

އެއް  މްުސިލމުންގެ  އީެއ  ނާކިާމޔީާބއަށެވެ.  ިދޔީައ  ވެގެން  ބަދަލު 

ކަމުގެތެރެއަށް  ަސބަބުންނެވެ.  ޅައެއްޗެއްގެ  އިެޅ  ޖަމާޢަތަކުން 

ިވްސނާލުމުން އެނިގގެންދީަނ ހަނގުރާމިައގެ ވާހަކަ ީކިރިތ ޤުރުއާނުގިައ 

އިައްސފިައވިާއރު މްުސިލމުންނިާއ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކިުރ ީމހުންގެ 

އާލް  އީެއ  ނެތްކަމެވެ.  ފައެއް  އިައްސ  ވާހަކައެއް  އިަނޔާވިެރކަމުގެ 

ިއމުރާން ޫސރަތުގެ 152 ވަނަ އާޔަތުގިައ ވީަނ މްުސިލމުން " ކުށްވިެރ 

ފާހަގަކޮށް،  ބިަލފިައތައް  އީެމހުންގެ  މަޤަުޞދީަކ  ކުރައްވިައފައެވެ. 

އެކަންކަން ިއްސލާޙުކުރުމެވެ. އިަދ ހެޔޮމަގަށް އެނބިުރ އައުމުގެ ރޫޙު 

މްުސިލމުންގެ ިހތްތަކުގިައ އުފެއްދުމެވެ. ކަމުގެ ފަހަށް ިވްސނިައލުމުން 

ހާމަވެގެންދީަނ އޭގެ ފަހުން އީެމހުންނިާއ ދެކޮޅަށް އެ ކަހަލަ ރޭވުމެއް 

ރާއްވަވިައ، އީެމހުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެ ގަތުމުގެ ފުރަުޞތު ހޯދޭނޭ މަގު 

ކޮށްޓެވުމުގެ ޢަޒުމް އުފެއް ދެވުމެވެ."  ީވިހދު ކަމަކަށް ަސމާލުވުމުގިައ 

އޭގެކިުރއިާއ ފްަސ، އިަދ ކަމުގެ ތެރެއަށް ިވްސނުމީަކ ީމހެއްގެ ނުވަތަ 

ޤައުމެއްގެ ޙަޔާތް ބައްޓަން ކުރުމުގިައ ިވްސނަންޖެހޭ އެންމެ މިުހންމު 

އެއް އާަސެސވެ.  
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