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ިކތައް  ިކތައީްމހުން،  ިވްސނިައލާ  ކޮބިައތޯ  ތަޢީުލމީަކ  ިއޖިުތމީާޢ 

ބެލިެނވިެރން، އެބިަތިބ ބާވައިޭހތަށް އަރައެވެ. ޚުދު އެދުރުންގެތެރޭގިައ 

ިމ މާއްދާ، ނުވަތަ ިމހާރު ިމ ިކޔާގޮތުންނަމަ ޯސަޝލް ްސޓަރީޑޒް 

އީަކ ކޮބިައކަމާމެދު ިވްސނިައލާ ިކތައް ީމހުން އެބަ ިތިބބާވައިޭހތައް 

އަރައެވެ. އެދުރުން ިމ މާއްދާ ިކޔަވިައދިޭއރު ިމ މާއްދާގެ ރޫޙުގިައ، ިމ 

މާއްދާގެ ޙީަޤީޤ މަންހަޖުގިައ ދިަރވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭބާވައޭ ިހތަށް 

އަރައެވެ. ިމ ިލޔުމުން ިމ ނުކުތާއާމެދު ިވްސނިައލަމާތޯއެވެ؟ 

ިދވިެހ ބްަސފޮތް ބުނާގޮތުގިައ "ޖަމާޢަތް" ިމީއ ބިައގަނޑެވެ. އެކުގިައ 

ިދިރއުޅޭ ވިަކ ބައެކެވެ. ނުވަތަ ިގނިްތކުރެވޭ ީމހުންނެވެ. އިަދ އެކުވެ 

އެކުގިައ އުޅުމަށްވްެސ ިމ ލަފުޒު މާނަކުރެއެވެ. އަލް މިޫރދު އަލް ޤީަރބު 

ބްަސފޮތް ބުނާގޮތުގިައ "ިއޖިުތމީާޢ" އީަކ ބިައގަނޑެވެ. އެކުގިައ އެއް 

ަސޤާފަތެއްގިައ އުޅޭ ވިަކ ބައެކެވެ. އިަދ ިމ ފޮތް ބުނާގޮތުގިައ ިއިތމީާޢ 

ތަޢީުލމީަކ އެކުގިައ އުޅޭ ވިަކ ބައެއްގެ ަސޤާފަތިާއ އޫުސލިާއ ގޮތްފޮތެވެ. 

އިަދ އެ ބައެއްގެ އުފެދުމިާއ ދިެމ އޮތުމުގެ ތީާރޚާބެހޭ އެންމެހާ ިޢލްމެވެ. 

އެ ބަޔަކު ކިައބިޮއއުޅޭ ގޮތިާއ އިަމއްލަ ިމިނވަންކަން  އޮތިްމންވަރާބެހޭ 

އެހެންކަމުގިައވާނަމަ  މަޢުލޫމާތެކެވެ.  ިޢލްމިާއ  ފަންނުވިެރ  ެއެންމެހާ 

ިތޔަ  އަޅުގަނޑިާއ  މާނަކުރުމުގިައ  މަޢުލޫމާތު  ިއޖިުތމީާޢ  ިދވިެހންގެ 

ިފކުރުތަކުގިައ ކުރިެހފިައވީަނ ކޮން ރޮނގުތަކެއް ބާވައެވެ؟ 

ރާއްޖޭގެ ތަޢީުލީމ މަންހަޖު އާކޮށް ދިަރންގެ ހެވިާއ ލާބައަށް އިަދ ޤައުމުގެ 

ވަންތަކަމިާއ ިދރުމަށް ގެންެސފިައވާ ބަދަލުގެތެރޭޣިައ އެ މަންހަޖުން 8 

އާަސެސއް ތަޢާރަފުކޮށްފިައވެއެވެ. އީެއ ޤައީުމ ތަރިުބއްޔަތުގިައ ިހންގާ 

ކޮންމެ ޙަރަކާތެއް އެ އާަސަސށް ފެތެންޖެހޭ ވިާޖބު އާަސްސތަކެކެވެ. 

ތަރިުބއްޔަތުގެ  ިއޖިުތމީާޢ  ވީަނ  އާަސެސއްގިައ   6 އޭގެތެރިެއން 

"ިއްސލާމީްދން"  އީެއ؛  ވާހަކައެވެ.  ިޢލްމުގެ  ިއޖިުތމީާޢ  ވާހަކައެވެ. 

އިާއ "ިއނާްސީނ ޙައްޤިާއ ިއނާްސފިާއ ިސޔަާސތު" އަންގިައިދނުމިާއ، 

"ދިަރވަރުންގެ  އަންގިައިދނުމިާއ،  ަސޤާފަތް"  "ިދވިެހވަންތަކަމިާއ 

ތައްޔާރުކުރު"މިާއ،  "ިދިރއުޅުމަށް  ކިުރއެރުވުމިާއ،  ތަރައީްޤ"  ޖުމުލަ 

"އުނގެނޭ އެއްޗަކިާއ ިދިރއުޅުމާ ގުޅުވަން ދްަސކޮށިްދނުން" އެވެ. ިމ 

އާަސުސތަކުގިައ ިއމުގިައ އަންގިައދެވީެނ ކޮން ކޮން ބިައތަކެއްތޯ، ކޮން 

ކޮން މަޢުލޫމާތެއްތޯ ިތޔަ އެދުރުން ިވްސނިައލާށެވެ.  

ިދވިެހޤައީުމ މަންހަޖު ބުނާގޮތުން މަދުރީަސ ިނޒީާމ ތަޢީުލމު ިނންމާ 

ޤިާބިލއްޔަތުގެ   8 ބުނެފިައވާ  މަންހަޖުގިައ  އެ  ދިަރވަރީަކ  ކޮންމެ 

 8 އެ  ވާންޖެހެއެވެ.  ކުއްޖަކަށް  ދުޅަހެޔޮ  ފިޯދފިައވާ  ހިެދ  ތެރޭގިައ 

ޢަމަލުކުރުން"،  އެއްގޮަތަށް  "ިއްސލާމީްދނާ  ޤިާބިލއްޔަތުގެތެރިެއން؛ 

"ނަފުުސ ދެނެގަތުމިައ ތަނީްޒމްކުރުން"، "ިބނާކުރިަނިވ އުފެއްދުންތިެރ 

ގޮތެއްގިައ ިވްސނުން"، "އެހެން ީމހުނާ ގިުޅގެން އުޅުން"، "ދުޅަހެޔޮ 

ިދިރއުޅުމެއް އުޅުން"، "ދެމެހެއްޓިެނިވ ތަރައީްޤއަށް ޢަމަލުކުރުން" ިމ 

ބިައތަކެވެ.  ިޢލްމުގެ  ިއޖިުތމީާޢ  ޖިުތމީާޢ ތަރިުބއްޔަތެވެ.  ިއި ކަންކީަމ 

ިއޖިުތމީާޢ ހޭލުންތިެރކަމުގެ މިައ ތަނބުތަކެވެ. ީވިއރު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ތަޢީުލީމ ިހޔާތުގިައ ިފލާވަޅުތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގިައ ިމ ިފކުރު ނެތްނަމަ 

ިއހުމާލްވާ ބަޔީަކ މުދައިްރުސންކަމުގިައ ނީޫނ ނުވާނެއެވެ. 

ބެލެވޭ  ޗާޓުކަމުގިައ  މަގުދައްކާ  ތައީުލމުގެ  މަދުރީަސ  ރާއްޖޭގެ 

މިައގަނޑު  އުނގެނުމުގެ  ދިަރވަރުން  އޮތްގޮތުން  މަންހަޖުގިައ 

ޚާއަްސ  ިހމެނޭ  އޭގެތެރޭގިައ  ކަނޑައަޅިައފިައވެއެވެ.  ދިާއރާތަކެއް 

ބިައތަކެއް ިއޖިުތމިާޢ ތަރިުބއްޔަތާ ގިުޅފިައވެއެވެ. އީެއ؛ "ިއޖިުތމީާޢ 

ިޢލްމު"، "އުފެއްދުންތިެރ ފަންނުވިެރކަން"، "ިތމާވެއްޓިާއ ަސިއނާްސިއ 

ޓެކްނޯލީޮޖ"، "ިއްސލާމީްދނިާއ ރީޫޙ ތަރައީްޤ"، "ބަހިާއ މުއަާސލާތު" 

އެވެ. ިހތާމައީަކ ިމހާ ާސފުކޮށް ިމ ިއމިާއ ިމ ޤިާބިލއްޔަތިާއ ިމ އަމާޒުތައް 

އަނެއްކޮޅުން  ކުޑަވާކަމެވެ.  ިމންވަރު  ިވްސނިައލެވޭ  އޮންނިައރުވްެސ 

ތަރިުބއްޔަތު  ިމ  ނަީތޖާތަކުން  ޢާންމު  ކަމީަކ  ިވްސނަިއލަންޖެހޭ 

ިއޖުިތމާީޢ ތަޢީުލމު )ޯސަޝލް ްސޓަޑީޒް( ިކަޔވިައިދުނމުގިައ 
ޤައިުމއަްޔތްަށ ަސމާލުވްުނ

އާދަމް ޒިާހރު- މ.ކުރިޮޅ 

ު ތަޢީުލމ
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ފެންނަންޖެހޭ ިމންވަރަށް ނުފެންނަކަމެވެ. 

އިެޑޔުކަޭޝން ިމިންސޓަރ ޑރ. ޢިާއަޝތު ިޝހާމު ިވދާޅުވެފިައވެއެވެ. 

"ތަޢީުލމީަކ ގައުމެއްގެ ިއގިްތާޞތުގެ ތަޅުދަނިޑ. ތަޢީުލމު ވެފިައވީަނ 

ގައުމުތަކުގެ ތަރައީްގގެ ނާރެހަށް. އިަދ ތަޢީުލމު ވެފިައ ވީަނ ިއޖިުތމީާޢ 

ރައްކާތިެރކަމުގެ ޯސަޝލް ިއނުްޝރަންްސ އަށް" 

ތެދުފުޅެކެވެ. ިދވިެހންގެ ިއޤިްތާސދު ހަރުދަނާ ކުރެވީޭނ ިމ ޖަމާޢަތް 

ދްަސިވ ިމންވަރަކުންނެވެ. ތަރައީްޤއެއް ދިެމއޮންނީާނ ިމ ޖަމާޢަތުގެ ހިެދ 

ފޯދުން ދްަސވެގެންނެވެ. އިަދ ޖަމާޢަތުގެ އަމާންކަމިާއ ރައްކާތިެރކަން 

ދިެމ އޮންނީާނވްެސ ިމ ޖަމާޢަތުގެ ތީާރޚިާއ ަސޤާފަތިާއ ހިައިސއްޔަތު 

ިދިރއުޅެގެންނެވެ.  ިމތަނުގިައ  ޖަމާޢަތެއް  ދްަސވެފިައވާ  ިވްސިނ 

ބާރުގަދަ  ިމ ިޢލްމީަކ އެންމެ  އެހެންކަމުން ޤައުމު އާރްާސތުކުރަން 

އެއް މާއްދާއެވެ. 

ތަޢީުލީމ  "ޤައުމެއްގެ  ިލޔުއްވިައފިައވެއެވެ.  ިފރުޒުލް  މުޙައްމަދު 

ީޖލަށް  އަނެއް  އެއީްޖލުން  ރައިްޔތުން،  ޤައުމެއްގެ  އެ  ިނޒާމީަކ 

ފޯރުކޮށިްދނުމަށް ހޮވާ ނަގާ ހުނަރިާއ އާދަކާދަތަކިާއ ގަބޫލުކުރުންތަކިާއ 

މަޢުލޫމާތުތައް، ޒުވާން ީޖލަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފާލަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން 

ިސފައީަކ  އާަސީސ  ިނޒާމުގެ  އެކުލަވާލާފިައވާ  އެކަމަށްޓަކިައ 

ިލޔުއްވިައފިައވެއެވެ.  މަުސއިްނފު  އެ  އިަދވްެސ  މަދަރާުސތަކެވެ." 

"ޤައުމެއްގެ ޙިައިސއްޔަތުން ދެން އޮތް ީޖލަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުނިްވ 

ފޯރީަނ  މަޢުލޫމާތު  ގަބޫލުކުރުންތަކިާއ  އާދަކާދަތަކިާއ  ހުނަރިާއ 

ިވްސނަންޖެހޭ  ިލޔުމާމެދު  ިމ  ިފރުޒުލްގެ  ިކހިައވަރަކަށެްހެއްޔެވެ؟" 

އެންމެ ިއްސ ބަޔީަކ އެދުރުންނެވެ. އީެއ ިއްސލާޙުކުރެވީޭނ އެދުރުންނަށް 

ިވްސިނގެން ކަމަށީްވީތއެވެ. 

ތަޢީުލީމ  "ޤައުމެއްގެ  ިލޔުއްވިައފިައވެއެވެ.  ޑރ.ޙަަސންޙީަމދު 

އޮތް  އަންނަން  ޤައުމުގެ  އެ  ީމހުން  ޤައުމެއްގެ  އެ  ޕްރޮގްރާމީަކ 

އެންމެ  ޤައުމެއްގެ  އެ  ނަގާ  ހޮވާ  ރައްދުކޮށިްދނުމަށް  ީޖލުތަކަށް 

ހަރުދަނާ އާދަކާދަތަކެވެ. ޤައުމުގެ ިމިނވަންކަމެވެ. ިދވިެހ ަސގާފަތެވެ. 

ީދނެވެ. ިވްސނުމެވެ.  ތަނަވްަސ  ކަމެވެ.  ބްަސމޮށުންތިެރ  ފޭަސހަ 

ިމ  ޙީަމދުގެ  ޙަަސން  މާހައުލެވެ."  ކުށްކުރުންމަދު  އަމާންކަމިާއ 

ބްަސފުޅުން އެނގޭކަމީަކ ިއޖިުތމީާޢ ތަޢީުލމު ކުރާކަމީަކ ިމ ކަންކަން 

ދްަސކޮށިްދނުންކަމެވެ. އިަދވްެސ ޙަަސން ޙީަމދު ިލޔުއްވިައފިައވެއެވެ. 

މަންޒަރުތައް ލޮލަށް ފެނީުނމާ "ިހތަށްކުރީަނ ފުން އަަސރު ތަކެކެވެ. 

ނީަތޖާ  ކުރެވުނު  އުއީްމދު  ގޮތުން  ިއޖިުތމީާޢ  ގޮތުންނިާއ  ފަރީުދ 

ނިުލބޭކަމުގެ ފުން ިހތާމައެވެ. ަސރުކާރުން ކުރައްވާ ބޮޑު ޚަރަދުން ބޮޑު 

ބައެއް 'ބޭކާރު' ވަމުން ދީާތ ިހތަށްކުރާ އަަސރުތަކެވެ. މަދަރާުސިއން 

ނުކުންނަ ިގނަ ދިަރވަރުންގެ ިކބިައގިައ މަޤަްޞދު ޙިާޞލް ވެއްޖެނަމަ 

ނެތުމުން  އަށަގެންފިައ  ގޮތަށް  އެކީަށގެންވާ  ިސފަތައް  ހުންނަންޖެހޭ 

ކުރެވޭ ިފކުރެވެ. މަގުތައްމިަތން ފެންނަ މަންޒަރުތަކެވެ. މަދަރާުސއަކަށް؛ 

ތަޢީުލީމ މަޤަްޞދަށް ިކޔަވިައދޭ މަކުތަބަކަށް ދިަރވަރުވުމުން ހުންނަންޖެހޭ 

ިސފަތައް ޒުވާން ކިުދންގެ ިކބިައގިައ ނެތް ތަނެވެ."

ތެދެކެވެ. ިވްސނިައލާން ޖިެހއްޖެއެވެ. ިމ ކަމާ ިވްސނަނީްވ ިމ ކިުދން އެ 

ބައެެއްގެ އުނގުގިައ ތަރިުބއްޔަތުވާ މިައންބަފިައންނިާއ ބެލިެނވިެރންނިާއ 

އެދުރުންނެވެ. އިަދ ިމ ދިަރންނަށް އެ ބައެއްގެ ިކބިައން ނަމޫނާ ފެންނަ 

ެިރންނިާއ ވަޠީަނ ވެއްޓެވެ. ީމިޑއާތަކިާއ މިުނފިޫހިފލުވުމުގެ ޙަރަކާތް  އެކުވ

މަގުގިައ  ތަރިުބއްޔަތުގެ  ނަމޫނާއީަކ،  އެހީެނ  ފަރާތްތަކެވެ.  ިހންގާ 

ފަންވަރުހިުރ ފޮތްތަކެކެވެ.

ިދ ިއްސލާމް ގިައ ޙަަސން ޒިާހރު ިލޔުއްވިައފިައވެއެވެ. "ދީަރންނަށް 

އެންމެ ިރވިެތ ނަމޫނާތަކިާއ، މިަތވިެރ އަޚްލީާޤ ިސފަތަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ޢުމުރު، އެކީުދން އެހެން ީމހުންގެ ިކބިައން ކަންކަން ނަކަލް ކުރުމަށް 

އެންމެ ަޝއުޤުވިެރވާ ދުވްަސވަރު، އަޅުގަނޑުމެން އެކީުދންނަށް ދައްކީަނ 

ޖީެރ އެކެވެ. ިސންޑްރެއްލާ  އެނޑް  ކޮންމެވްެސ ކާރޓޫނެކެވެ. ޓޮމް 

އަކިާއ ުސނޯ ވިައޓް އެކެވެ. ިޕނިޯކއޯ އަކިާއ އަލިާޑން އެކެވެ. ިމިއން 

ކޮންމެ އެއްޗީަކވްެސ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދީަރންގެ އަޚްލާޤަށް ނޭދެވޭ 

އަަސރުތަކެއް ފޯރުވިައދޭ ވީަސލަތެކެވެ." ތެދެކެވެ. ދިުނޔޭގެ ތަޢީުލމާ 

ބެހޭ ބިައނަލް އަޤްވީާމ ިއދާރާތަކުންވްެސ ނޭަސހަތްދެމުންދީަނ ދިަރންނަށް 

ގެއްލުން ިލބޭފަދަ ކާޓޫނިާއ ިކޔުންތަކިާއ ފޮޓޯތަކިާއ ޮސފްޓް ކިުޅވަރުތައް 

އެބަހިުރކަމިާއ އިެއން ކިުދން ދުރުކުރުމަށެވެ. 

މާއްދާއެއްކަމެވެ.  ބާރުހިުރ  ތަރިުބއްޔަތީަކ  ިއޖިުތމީާޢ  އެނގޭކަމީަކ 

ގިުޅފިައވާ  ގުޅުވޭ،  ގުޅުވިައލަންޖެހޭ،  މާއްދާއަކާ  ކޮންމެ  ިކޔަވިައދޭ 

މާއްދާއެެއްކަމެވެ. ީވމާ އެދުރުން، މިައންބަފިައން އިަދ ދިަރން، ދިަރވަރުން 

ިދވިެހ  ދުޢާއީަކ  އަޅުގަނޑުގެ  ިހނގާށެވެ.  ަސމާލުވަމާ  ކަމަށް  ިމ 

ދިަރވަރުންނަށް އެންމެ ހެޔޮ މަގު ިއރާދަކުރެއްވުމެވެ. އީާމން. )ިނމީުނ(

ު ތަޢީުލމ


