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 ޤައުމީ އެންމެބޮޑު ފަޚުރު ޙިމާޔާތް ކުރަމާތޯ؟

 
ދިވެހިންނަކީ މީސްކޮޅު މަދަސް ބިން ކުޑަަޔސް ފަޚުރުވެރި ބައެެކވެ. އިޤްތިޞާދީ މިިނވަންކަމެއް ލިބިފައި ނެތަސް ިސާޔީސ . 1

މިނިވަންކަމެއް ލިބިފަިއވާ ަނސީބުވެރި ބަެއކެވެ. ިމއަށްވުެރ ބޮޑު ޝަރަފަކީ ދިވެހިންނަީކ ފަޚުރުވެރި ތާރީޚަކާއި ޝަަރފުވެިރ 

ވާ އަުބރުވެރި ބަަޔކަށް ވާކަމެވެ. އަިދ މިއަށްވުެރވެސް ޮބޑު  ފަޚުަރކީ ދިވެހިންނަކީ އަމިއްލަ ބަަހކާިއ ޤައުމިއްޔަެތއް ލިބިފައި 

މުސްތަޤިއްލު އަކުެރއް ލިބިަފއިވާ ަބޔަކަށް ވާކަެމވެ. މިީއ ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ ެއންމެބޮޑު ފަޚުރެވެ. އެންމެ ަމތިވެިރ 

 . ޝަރަފެވެ. އެންމެ ޝަރީޙަ މިނިވަންކަމެވެ
 

. އަމިއްލަ ބަހެއް ލިބިފައިވުމަކީ ދުނިޔޭގެ މަދު ޤައުމަކަށް ނޫނީ ލިބިފައިވާ ތަރިކައެއް ނޫނެވެ. ޙާޞިލު ވެފައިވާ ަޝރަފެްއ 2

ނޫނެވެ. އެހެންވީމާ ިދވެހިބަސް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަކަ ގިަނގިަނއިން ދައްކާ ހަދަމުެއވެ. ކުށްަބސް ގިނަވުާމއި ބަސް "ތަަޣއްަޔރު" 

ކަ ަބޔާންކޮށް ހަަދމުއެވެ. މިކަްނކަމާ ދޭތެރޭ ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް އިލްިތމާސް ކުރަމުެއވެ. ައޅަންވީ ުނވަަތ ވުމުގެ ވާހަ

އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުަތކާ ބެހޭގޮުތން އިރުޝާދުދީ ހަދަމުއެވެ. މިކަންއޮތީ މިހެން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު އަުޅަގނުޑ 

 ކުރާކަށް ނޫނެވެ. ދިވެހިބަހުގެ މުއްސަނދިކަމާ ދޭތެރޭ ބަހުޘް ކުރާކަށްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ. މިއުޅެނީ މިވާހަކަ އަލުން ތަކުާރރު
 

ނޑުގެ ވިސްުނން މިއަމާޒުކުރަނީ އެހެން ދިމާއަކަށެވެ. ދިވެހި ބަހަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު.... އާދޭހެވެ. ދިވެހިްނެގ 3 . މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ފަޚުރުވެިރާވއިރު، ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ އީޖާދެއްކަަމށްވާ އަމިއްލަ އަކުރު، ތާނަ ާއމެދު، އަކުރަެށވެ. ދިވެހިބަހާމެދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ފަޚުރުވެިރވުން މާބޮޑަށް ޙައްޤެވެ. އެހެނީ އަިމއްލަ އަކުެރއް ލިބިފައިވަނީ ވަަރށް މަދުބަޔަކަށެވެ. މިއަށްވުެރެވސް 

ނޑުމެން އުފާުކރުން ޙައްޤީ ދިވެހިން  ގެ ައުކރަކީ ދިވެހިންެގ އަމިއްަލ އުެފއްދުމެއް ކަުމގަިއވާކަެމވެ. ާތނައަީކ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ހަމައެކަނި އާަދއިގެ އަކުެރއްޫނނެވެ. ެއއީ އެއަްށވުރެ މާފުިރހަމަ އުފެއްދުމެކެވެ. ޢިލްމުވެިރ ބައެްއގެ ޢިލްމީ އުެފއްދުމެެކވެ. 

ވާލާ ދެްއވަިއ ޑރ. ޙަސަްނ ޙަމީދު ވިދާުޅވެފަިއވާ ގޮތުަގިއ، ދުނިޔޭގަިއ ބަސްލިެޔއުޅޭ ިނޒާމުތަކާބެހޭ ޢިލްމުގެ މާހިރުންނަސް ހަ

" ތާނައަކުރަކީ ދެކުނު އޭސިާޔގައި ބަސް ލިޔެއުޅޭ ނިޒާމުތަުކގެ ތެރެއިން އެންމެ ސައިންޓިފިކް ނިޒާމެވެ." މާނައަކީ ތާނައަީކ 

ނުޑގައި ބޭނުންކުެރވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ އަކުރޭ ދެންނެވުމެވެ. އެއީ ަސއިންޓި  ފިކް އަކުރެްއކަން ބަޔާންކުުރމެވެ. މިހިސާބުގަ

ނުޑމެންގެ މައްޗަށް އޮތް ަޤއުމީ ާވޖިބަކަށް ފަހެ ނުވާނެތޯއެވެ؟  އެހެންވީއިރު މިފަދަބޮޑު ޝަަރފެއް ދެމެހެއްޓުމަކީ އަުޅގަ
 

ނޑު ދަންނަވަން މިުއޅެނީ މިވާހަކަެއވެ. ިދވެހިންގެ އެންމެ ބޮޑު " ފަޚުރު" ެގވާހަަކއެވެ. އަމިއްލަ އަކ4ު ުރގެ ވާހަަކެއވެ. . އަުޅގަ

 މިފަޚުރު ގެއްލިގެން ދިޔުމާ ަކިއރިވެއްޖެ ވާހަކަެއވެ.  މިައކުރުގެ ދިރުން ނެތިދިއުމާ ކައިިރެވއްޖެ ވާހަަކއެވެ. ިމވާހަކަ ައޅުަގނޑު 

ުޢ މިދަންނަވަނީ އޮޅުމަކުން ނޫނެވެ. މަސްތުަގއެއް ނޫެނވެ. ަގސްތުގަެއވެ. ިދވެހިންގެ ރީތި އަތުލިޔުން ދިވެހިންނާ އަލްަވދާ

ކިޔަންއުޭޅކަމުގެ ހިތާމަވެރި ިސގްނަލް ލިބެމުންއެބަދެއެވެ. މިަކމާ ފުންކޮށް ވިސްނައިފިނަމަ ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަފަދަ ބިރުވެރި 

 ސިގުނަލެްއގެ ގޮުތަގއެވެ. ވަުރގަދަ އިންޒާެރއް ކަުމގަެއވެ. 
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 ތައްޔާރުކުރީ އަޙުމަދު އަރީފް

 ލީޑިންގ ޓީޗަރ )އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް(


