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 އިޤްރާރު 
 

 

މަސައްކަތުގެ މި އަތްދަށު ތަޙުޤީޤު މަޝްރޫޢު ގައި ހިމަނާފައިާވނީ އަމިއްލަ މަސައްކަެތވެ. އަިދ މި އަޅުގަނޑު 

ބައެްއވެސް އަދި އެްއކޮށްވެސް އެްއވެސް ޑިޕޮލޮމާެއއް އަދި ިޑގްރީެއއްަގއި ހިމަނާފައެއް ުނާވނެއެވެ. އަދި އެހެންފަރާތެއްގެ 

 މަސައްކަތެއް ހިމަނާފަިއވާނީ ޙަވާލާދިނުމަށްފަހުއެވެ 

 ޑު އިޤްރާުރވަެމވެ.މަތީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ެއންމެހައި ކަންކަމަކީ ތެދުހަގީަގތްކަން އަުޅގަނ  

 

 

 

 (2723ޢާއިޝަތު ޢަލީ )                                                      
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 ޝުކުރު 
 

ތަބާރަަކ ވަތަޢާލާއަްށ ޙަމްދާ ޝުކުރުކުރަމެެވ. ެއއަށްފަހު هللا ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ ކުރުމުގެ ުކޅަދާނަކަން ދެްއވި 

ޢަލައި ވަަސއްލަމައަށް ސަަލވަތާއި هللا ހިތްވަރާއި ނަމޫނާ ދެއްކެވި މާތް ނަބިއްާޔ މުޙައްމަދުން ޞައްލަޢިލްމު އުގެނުމަށް 

 ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަެމވެ. ެއއަށްފަހު އެކަޭލގެފާނުގެ އާލު އަސްޙާބުން މި ޞަލަވާުތގައި ޝާމިލްކުރަެމވެ.

އެްއގެ އެހީތެރިކަާމއި އެއްބާުރ ލިބުމަކީ މި މަސައްކަތް މިފަދަ ބޮޑު ބުރަ މަސައްކަތެއް ނިންމުގައި ވަރަށް ގިނަބަ 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ލިބުނު ހިތްވަރެކެވެ. ެއގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެިތ ކޯރޑިނޭޓަރ ައލްފާޟިލާ ޢާއިދާ ހައްމާދަށާިއ 

ށް ހިތުގެ އަދި އަުޅގަނޑުގެ މަަސްއކަތުަގއި އެހީތެރިވެެދއްވި ސުޕަވަިއޒަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނީނާއަ

 އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ މައިންބަފައިންނަށް ޢިލްމު ހޯދުމަށް ދެއްވާ ހިތްވަަރށް އައްސަރިބަާހއި ސާބަސް ަރއްދުކުރަމެވެ. އަދި ދަރިންނާއި 

ްށ ޚާއްސަކޮށް ފިރިމީހާއަ ހުރި ަވގުތުތައް އަުޅގަނުޑގެ މަސައްކަްތތައް ހުސްކޮށްދެްއވިކަމަށްޓަަކއިގުއަ ފިރިމީހާގެ

ޝުކުރުއަދާކުރަެމވެ. އަުޅގަނޑަށް މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ އެކުވެރިންނަށް ލޯތްބާއެުކ 

 ޝުކުރުއަދާކުރަެމވެ.

މި ދިރާސާ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަން ދިން އަޅުގަނޑު ގާތް އެުކވެރިްނކަމުގަިއވާ ރާޙަތު  

 ލައަށާިއ، މުޙައްމަދު ނާޒިމަށާއި އަދި ޙަްއވާ ޝާޠިާރއަށް ފަށްފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.އިސްމާޢީ
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 ކުރު ޚުލާޞާ 

 
މި ދިރާސާއަކީ ދިވެހިބަހުަގިއ ތަކުރާރުކޮށް ެއއްޖުމުލައެްއގައި ނަފީކުެރޭވއިރު ނަފީގެ މާނަދޭހަވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރެޭވ 

 ދިރާސާއެެކވެ. 

އިބްރާހީމް ހުސަިއންމަނިކުގެ ކުުރވާހަަކއިެގ ެއކި  މިދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި ިދވެިހބަހުން ލިޔެފައިވާ ވާހަކަަތކުެގ ތެރެއިން

ވާހަކަތަކުން ޖުމުލަ ނެގިަފއިާވނެއެވެ. ޖުމުލުތައް ެނގުމުަގިއ ބަލާފައިވާނީ އެއްޖުމުލަެއއްަގއި ތަކުރާރުކޮްށ ނަފީކޮށްފަިއާވ 

 . މިއީ ކޮލިޭޑޑިްވ ޕެރެޑައިމެްއގެ ދަށުން ޕާޕަރސިވް ސާންޕަލެއް  ނަަގިއގެްނ ކުރެވޭ ދިރާސާެއެކވެ. ކެށެވެޖުމުލަތަ

މި ދިރާސާގައި ޑިސްކުރުުމގަިއ އެއްޖުމުލަެއްއގައި ދެފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްގެންާނއި އަދި ިތން ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފަިއާވ 

ން ދޭހަވާ މާނައިން ފެށިގެން ޖުމުލަތައް ބައިކޮްށގެންވެސް ިޑސްކަްސކޮްށ ޖުމުލަތައް ތަފާތު ތަވަލުތަކަށް އެޅުމަށްފަހު އެއި

ތަފްޞިލުކޮށްފައިވާެނއެވެ. އަިދ މި ދިރާސައިން ލިބުނު ނާތީޖާއަކީ ެއއްޖުމުލައެްއގައި ދެފަހަރު ނަފީގެ އަކުރެއްގެނެްސގެްނ 

ދޭހަެއއް ނުެވެއެވ. އެހެންކަމުން ެއއީ ިދވެހި  ީފގެ މާނަެއއްނަފީކޮށްފިނަމަ އެ ޖުމުލައިގެ މާނައަށް ބަލާއިރު އެއިން ނަ

ޞާދިޤު އެއްބަްސވެލަްއވާ ގޮުތގައި ެއީއ هللا ( އަދި އަބުދ1960ުރުްނގެ ތެރެިއން މުޙައްމަދު ޖަމީލު. )ބަހުގައި ބަސްވާ

ގެ މާނަ ނަފީގެ ަލފީގެ އަާދކުރާ ދައުުރގެ ސަަބބުން ޖުމުލާއިން ނަފީސާބިތު ޖުމުލައެވެ. ނަަމވެްސ ެއއްޖުމުލައެްއގަިއ 

 ދޭހަވެއެެވ.

 

އަދި މި ދިރާސާގައި ނިންމުމާއި ރިކޮމެންޑޭޝަނުަގއި މި ފަދަ ދިރާސާތަކުން ގެންނަން ބޭނުން ބަދަލު ނުވަތަ އިތުރަށް 

 ހޯދޭނެ ކަންކަން ޚިޔާލު ހުށައެޅިފައިވާެނއެވެ.
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 1ބާބު 

 ތަޢާރަުފގެ ަބއި 
 ބާބުގެ ތަޢާރަފު 1.1

ދިރާސާކުރެވޭ މައްސަަލއިެގ ތާޢަރާފަށާއި ދިރާސާކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ މި ބާބުގައި ހިމާނާފައިވާފަިއަވނީ 

އަިދ މި ދިރާސާގައި ހުދޫގު  ،ހެދުމުގެ ބޭނުން ނުވަތަ މަޤްސަދަށާއި އަދި ދިރާސާގެ ،ހައިޕޮތެސިސްއަކީ ކޮބަިއކަމާއި 

 މި ިދރާސާގެ ލޭައއުޓް އަތުރި ދިރާާސގައި ބޭނުންކޮށްފަިއވާ މަހްފޫމުތަކުގެ ތަޢާރަފަށާއި އަދި ،ކުރެވިފަިއވާ ގޮތަށާއި 

 ތަރުތީބުވެފައިާވގޮތް މި ބާބުަގިއ ހިމަނާލައިފައިވާނެެއވެ.

 ދިރާސާކުރެވޭ މައްސަަލިއގެ ތަޢާރަފު 1.2

ދިވެހިބަހުގައި ނަފީކުެރވޭ ގޮތްަތއް ވަރަށް  ގިނަެއވެ. ނަމަެވސް ބައެއް ހާލަތުަގއި ނަފީކުުރމުން ނަފީގެ މާނައެއް 

ކަމުން އެއްޖުމުލަެއއްަގއި ނަފީކުރެޭވ އަދަދުންތޯ ނަފީގެ މާނަ ދޭހަނުވަނީ ކީްއވެތޯ ބެލުމަށްކުރެޭވ ދޭހައެއް ނުެވއެވެ. އެހެން

 ދިރާސާއެެކވެ.

 ދޭހަވަނީ  ޖުމްލައިން އެ ނަފީކުާރއިރު ތަކުރާރުކޮށް ޖުމްލަެއއްަގއި ެއއް ބަހުގައި ިދެވހި މައްސަލަކީ ދިރާސާގެ މި

 ޖުމުލައެްއަގއި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ އެފަދަ އާއްމުކޮށް ބޭނުންވީ  ދިރާސާެއއް މަްއސަލައަށް މި ؟މާނަހެއްޔެވެ  ނަފީގެ

 މާނަ ނަފީގެ ކުރުމުން ބޭނުން އެގޮތަށް ޖެހުނީ ހަދަން ިދރާސާ ސުރުީޚއަށް މި އަދި. ށެވެބެލުމަ ދޭހަކުރުމަށްތޯ މާނަ ނަފީގެ

 ނަފީ ތަކުރާރުކޮށް ތެރޭގައި ދިވެހިބަހުގެ. ބެލުމަށެވެ ޮކބައިތޯ ސަބަބުތަކަކީ އެ އަދި ޔަގީންކުރުމަާށއި ދޭހަވޭތޯ އެއިން

 ވެސް ނަފީކުރުމަކީ އިތުރުން މީގެ . ދޭހަވޭހެއްޔެވެ މާނަ ހަވާދޭ އަކުރުން ނަފީގެ ބުނާ ޤަވާއިުދގައި ދިވެހިބަހުގެ ކުރުމުން

 ޤަވާއިުދގަިއވާ  ކުރެވެނީ ބޭނުން ައކުރު ނަފީގެ ،ވާތީވެ ެއކުލެވިަފއިާވކަމަަކށް ގޮތްތައް އުސޫލުަތާކއި ގިނަ ވަރަށް އޭަގއި

 .ފެންނާތީއެވެ ކަމެއްކަމަށް މުހިންމު ބެލުމަކީ  އެްއގޮތަށްތޯ އުސޫލާއި

 ދިރާސާގެ ސުވާލު ުނވަތަ ހަިއޕޯތެސިސް 1.3

 ؟ހެއްޔެވެ  ދޭހަވޭ މާނަ ނަފީގެ ނަފީކުރުމުން ތަކުރާރުކޮށް އެއްޖުމްލަެއއްަގއި ބަހުގައި ދިވެހި
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 ބޭނުން ދިރާސާގެ 1.4

 ދޭހަވޭތޯ މާނަ ނަފީގެ ޖުމުލަތަކުން ކޮށްފައިވާ ނަފީ ަތކުރާރުކޮށް  ބަހުގައި ދިވެހި ބޭނުަމކީ މައިގަނޑު ދިރާސާގެ މި

 އަދި. ބެލުމެވެ ތޯ ބޭނުމުގައި ދޭހަކުރުމުގެ މާނަ ނަފީގެ ބޭނުންކުަރނީ އަކުރު ނަފީގެ ވެސް ހާލަތެއްގައި ހުރިހާ. ބެލުމެވެ

 ހަމަތަާކއި ނަފީގެ ަޤވާޢިދުގައި ބަހުގެ ދިވެހި ގެނެްސދީފައިވަނީ ކުރުން ނަފީ ކުގައިތަޖުމުލަ ކުރެވޭ ނަފީ ތަކުރާރުކޮށް

 މާނައިަގއި ޖުމުލައިގެ ،ކުރެޭވއިރު ނަފީ ތަކުރާރުކޮށް ހަމައެާއއެކު . ބެލުމެވެ ގޮތަށްތޯ ބަޔާްނކޮށްދީފައިވާ އުސޫލުތައް

 މިންވަރަކީ ތަކުރާުރވާ އަކުރު ނަފީގެ ޖުމުލައިަގއި. މެކެވެެބނު ދިރާސާގެ މި ވެސް ބެލުމަކީ އެކުލެވިަފއިވޭތޯ މާނަ ނަފީގެ

 ޖުމުލަތަކުގައި ސަބަބުން ދިރާސާގެ މި. ބެލުމެވެ ސަބަބެްއތޯ މެދުވެރިވާ ނުވުމަށް ނުވަތަ ދޭހަވުމަށް މާނަ ނަފީގެ

 ފޮތްތަކުަގއި  ޤަާވއިދު. ދެނެގަެނވޭނެެއވެ އެްއގޮތައްތޯ ޤަވާއިދާ ކޮށްފައިވަނި ނަފީ ޖުމުލަތައް ނަފީކުރެވިަފއިވާ ތަކުރާރުކޮށް

 ނަމަވެސް. ދޭހަވެއެވެ  މާނަ ނަފީގެ އަތުެވއްޖެނަމަ ައކުރެއް  ނަފީގެ ޖުމުލައެއްަގއި ނަފީގެ ގެނެސްދީފަިއވާގޮތުން

 ނަފީގެ ޖުމުލައިގައި މިފަދަ ،ހެދިފައިވާއިރު  ޖުމުލަ ބަހުގައި ދިވެހި  ވެސް ކޮށްގެން ތަކުރާރު ައކުރު ނަފީގެ ޖުމުލައެއްަގއި

 މި ކޮަބއިކަން ުއސޫލުތަކަކީ ކުރެވޭ ނަފީ ތަކުރާރުކޮށް ވުާމެއކު. ނެެތވެ ަބޔާންކޮށްދީފައެއް ކިހިނެއްަތކަން އޮތީ ސޫލުއު

 .  ދާނެއެވެ ހާމަވެެގން ނަތީޖާއިން ދިރާސާގެ

 ދިރާސާއިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް  1.5

އެންމެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދިވެހިބަހުަގއި ނަފީގެ ައކުރު ތަކުރާރުކޮށް ބޭނުްނކުރުމުން މާނައަށް އަންނަ  މި ދިރާސާ

ބަދަލު ދެނެގަތުމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ދިރާސައެއްގެ ސަބަބުން ނަފީގެ މިހާރު ދިވެހިބަހުގެ ގަާވއިދު ފިތަތކުަގއި 

 ދެނެގަުތމަށްށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް ފުންކޮށް ދިރާސާކުރުމުން ހިމާނާފައިވާ ގޮތްތަކުން މުރާޖަކުރަން ޖެހޭ ބައިތައް

ފުންކޮށް ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިބަހިގެ ަގވާއިދު އުގަންަނވާދެްއވާ މުދައްރިސުންނަށް މިަކމާއި ގުޭޅގޮތުން އިތުރަށް 

 ލިބިދިނުމަށެވެ.

 ދިރާސާގެ ޙުދޫދުތައް  1.6

  މުއްދަތެްއގެ ކުރު ނެގުމަކީ ސާންޕަލިން ލިޔުންތަކުން ވައްތަެރްއގެ ހުރިހާ ނަގާއިރު ސާންޕަލިން ދިރާސާއަކަށް މިފަދަ

 ވާހަކަ ެއކަނި ހަމަ ކުރާނީ ކަލެްކޓު  ޑޭޓާ ނެރުމަށް ަނތީޖާ ދިރާާސގެ މި ،ނުވުމާއެކު  ކަމަކަށް  ކުެރވޭނެ ތެރޭގައި 

 ގެނެސްދީފައިވާ  ޖުމުލަތައް ނަފީގެ ންތަކުގައިލިޔު އެހެނިހެން ހުރި ލިޔެވިފައި ބަހުން ދިވެހި ނަމަވެސް އެހެން. ފޮތްތަކުންނެވެ

 އަސަރުކޮށްފާނެ  ނަތީޖާއަށް ނެރުމަކީ ނަތީޖާ ވާހަކައިން ހަމަެއކަނި ވާތީ ވާކަމަކަށް އެކަށީގެން ހުރުމަކީ ތަފާތު ގޮތުަގއި
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 ދިރާސާ  ގޮުތގައި އެކަީށގެންވާ އެންމެ ހެދުމަކީ ރާސާއެއްދި މިފަދަ ތެރޭގައި ކުރުުމއްދަތެްއގެ ހަމައެާއއެކު. ކަމެކެވެ

 .ކަމެކެވެ އަސަުރކޮށްފާނެ ނަތީޖާއަށް ދިރާސާގެ މި ވެސް ނުކުރެވުމަކީ

 ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ަމފްހޫމްތަކުގެ ތަޢާރަފު 1.7

 .ބުނުމެވެ ބުނާ އަންަގއިދިނުމަށް ނޫންކަން ނުވަތަ ނެތްަކން ،ނުވާކަން:  ނަފީކުރުން

 .މާދަރީބަސް ދިވެހިންގެ( ބަސް ރަސްމީ: )ބަސް ދިވެހި

 .އުޫސލު ނުވަތަ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމަށް ކަެމއް: ) ގަވާޢިދު

 .ލަފުޒެކެވެ ކޮންމެ ދޭހަވާ އެްއޗެްއކަން ުނވަތަ ތަނެއްކަން ،މީހެއްކަން އެއީ އެބަހަކުން ނަމަކީ: ނަން

 އޮތްޒަމާނުަގއި އަންނަ ނުވަތަ ހިނަގާކަމެއް މިހާރު ނުވަތަ  ،ހިނަގާަފއިާވކަމެއް  ޒަމާނުގައި ވޭުތވެދިޔަ ކަމަކީ: ކަން

 .ބަހެކެވެ ޮކންމެ އަްނގައިދޭ ހިނގާފާނެކަމެއް

 ުނވަތަ ސިފައެއް އިތުރު ކަމަކަށްސ ހިނގާފާނެ ުނވަތަ ހިނގާނެ ،ހިނގާ ،ހިނގި  ކަްނއިތުރަކީ: ކަންއިތުރު

 .ބަހެކެވެ ކޮންމެ ގެނެސްދޭ ބަޔާނެއް

 .ބަހެކެވެ ކޮންމެ ގެނެްސދޭ ސިފަެއއް އިތުރު ނަމަކަށް ނަންއިތުރަކީ: ނަންއިތުރު

 .އަސްލެވެ  ކަންއުފެދުމުގެ މަސްދަރަކީ: މަސްދަރު

 .ކުރުން ކުރާ ިގނަފަހަރު ފަހަރަށްވުރެ އެއް: ތަކުރާރު
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 2ބާބު 

 ލިޓްރޭޗަރ ރިިވއު 
 

 

 ލިޓްރޭޗަރ ރިވިއު:  2ބާބު   2.1

ކޮބައިކަމާއި އަދި ދިވެހިަބހިގައި ބޭނުންކުރެވޭ ނަފީެގ  މި ބާބުގައި ހިމާނާފައިވާނީ ދިވެހިބަހުގައި ނަފީގެ ކުރުމުމަކީ

އަކުރުތަަކކީ ކޮަބއިކަމާއި އަދި އަކުރުތަްއ ލަފުޒުތަކަށް އެުކުވން މާނައަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައުލޫމާތާއި އަދި މިކަމާިއ 

 ގުޅޭ ބަްސވާރުންގެ ުނވަތަ މާހިރުން ބަސްތައް ހިމަނައިގެން ލިޔެފައިވާ ބާެބކެވެ.

 ރުމަކީ ކޮބާ؟ނަފީކު  2.2

ނަފީކުރުމަކީ ނެތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ނުާވކަން އަްނަގއިދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ އަކުެރކެވެ. ނަފީައކީ ނަފީގެ އަކުެރްއ 

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާކަްނ، ނެތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަންަގއިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އެފަދަ ލަފުޒުަތްއ 

 ( ހާމަކުރަްއވާ 1999ދު )ރަޝިދު އަޙުމަ ހުސައިން ، މުންއްވައަތުރާލަިއގެން ހެދިފައިހުންނަ ޖުމުލައެވެ. މިކަމަށް އަލިއަުޅާވލަ

ގޮތުަގއި ނަފީއަކީ ނަފީގެ ައުކރު ބޭނުންކޮށްގެން ހެދިފައިވާ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ނުވަތަ ބުނާ ބުނުމެކެވެ. އަދި 

 ،އިރު، ނޫްނ، ނެތް( ާހމަކުރައްާވގޮުތގައި ިދވެހި ބަހުަގއި ނަފީކުރ2010ާޢަީޒޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ) އަބްދުލް މިއާއެކުހަމަ 

ޔޭ މި އަކުރުަތއް ބޭނުންުކރަނީ އެކަމެއް ނުވާެނކަން އަްނގައިދިނުމަށެވެ. އަދި ހަމައެާއެއކު، ނަފީކުރުމަކީ ނުވާނެކަުމގެ ނުވެ

( ހާމަކުރަްއވަެއވެ. 1960ދޭހަާވގޮތަށް ބުނާ ުބނުންތައްކަމަށް މުހައްމަދު ޖަމީލު ) މާނައަދި ނެތްކަމުގެ ނުވަތަ ނޫންަކމުގެ 

އެހެންކަމުން ނަފީކުރުމަީކ  ނޫން.. މި ހެދުން ބޭނުމެއް ނެތްދެއެވެ. ިމއަދު ބޭރަށް ދާހިތެއް ނުމިސާލު: އަލީ އޮފީހަކަށް 

 ވަތަ ޖުމްލަ ނުވަތަ އިބާރާތެވެ.ކުރާ އަކުރު ނުންނުވާކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ނުަވތަ ނޫންކަމުގެ މާނަ ދޭހަވާގޮަތށް ބޭނު

 ގެ އަކުރު ނަފީ  2.3

ނަފީގެ މާނަ ދޭހަ ކުރުމަށް ނަފީގެ ައކުރުތައް ކަމުަގއި ނު، ނެތް، ނޫން، މި ައކުރުތަްއ ބޭނުންކުރެވެެއވެ. ނަފީކުރުަމށް 

ރު ޭބނުންކުރާކަމަށް ހުސައިން ރަޝީދު ައކު 13ބޭނުންކުރެވޭ ައކުރުތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލާލައިރު ދިވެހި ބަހުަގއި ނަފީކުރެވޭ 

ބޭރުބަސްތަުކން ، އަކުރާއި  8އަކުުރ އައިސްފަިއވާ ގޮތަކީ ިދވެހިބަހުގެ  13( ހާމަކުރައްަވއެވެ. ެއގޮތުން މި 1999އަޙުމަދު )

ައކުރެެވ. އެހެން ނަަމެވސް ދިބެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޙިދުމަތްކުރާ ގައުީމ މަރުކަޒުްނ  5 ދިވެހިބަހަށް ވަދެފަިއވާ ނަފީގެ 

އަކުެރއެވެ. އެއީ "ނު" ާއއި "ނެތް" އަދި ނޫން މިއަކުރުތަެކެވ.  3ހާމަކުރައްާވގޮތުަގއި ދިވެހި ބަުހގައި ނަފީކުެރވޭ އޮންނަނީ 
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ނަފީގެ އަސްލު އަކުެރއްގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ނު" މި ހަމަ މިއާއެކު އެންމެ އާއްމު ގޮތެްއގައި ދިވެހި ބަހުަގއި 

ރާޙިމް ރުޝްީދ ( ހާމަކުރައްވާަފއިާވކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް އިބ1999ްއަކުރުކަމަށް ޙުަސއިން ރަޝީދު އަޙުމަދު )

ބަސްވާރުންގެ މެދުަގއި ޚިލާފުތަެކއް ވުމާއެކު އަކުރުތަާކއި މެދު  ލިޔުްއވާފަިއވަނީ ނަފީއަކުރަކީ ހަމައެކަނި "ނ" މިއަކުރެވެ.

 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ.

 ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުާރ ނަފީގެ އަކުރުަތއް  2.4

ދިވެހިބަހުގައި ނަފީގެ އަކުރުަތއް ވަރަށް ގިނަކަމަށާިއ، ޭއެގތެރޭގައި ދެ ވައްތަެރއްގެ އަުކރުތައް ާވކަމަށާއި، ެއ 

ފީގެ އަކުރުތަާކއި، ިދވެހިބަސް އަިމއްލަކޮށްފަިއވާ ޭބރު ބަސްބަހުގެ ނަފީގެ އަކުރުަތްއ ދެވައްތަރަީކ، އަސްލު ދިވެހި ބަހުގެ ނަ

ގަިއ ހިމަނާފައި އެވަނީ ދިވެހިބަުހގެ  3މ( ހާމަކުރަްއވާފައި ވެެއވެ. ާތވަލު 1999ޙުަސއިން ރަޝީދު އަޙުމަދު ) ،ކަމުގައި 

 ނާ އަކުރުތަެކވެ.ބަސްމަގުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ނަފީ ކުރެވޭ އަކުރުަތއްކަމަށް ބު 

 1ތާވަލު 

 އަސްލު ދިވެހި ބަހުގެ ނަފީގެ އަކުރުތައް 
 . އަ 7. މަރު، 6. ނެ، 5. ނެތް، 4. ނާ، 3. ނޫން، 2. ނު، 1

 . ބ8ީ

ދިވެހިބަސް އަމިއްލަކޮށްފައިވާ ބޭރު ބަސްބަހުގެ ނަފީގެ 
 އަކުރުތައް 

 . ޣައިރު 4. ލާ، 3. ބަދު، 2. ބޭ،    1

 މ.(1999)ސޯސް: ދިވެހިބަހުގެ ބަސްމަގު 

ަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ، އަސްލު ިދވެހި ބަހުެގ ނަފީގެ ައކުރުތަކަށް ބަާލއިރު، ައލިފުގެ ކުިރއަށާއި މެެދ  1ތާވަލު 

 ލަފުޒެއްގެ މެދުތެރެއަާށއި، ލަުފޒުގެ ފަހަތަށް ނަފީގެ ައކުރު ައންނަ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެ ެއވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތްކުރަްއވާ، 

( ހާމަކުރައްވަަފއިވަީނ، ލަފުޒުގެ ކުިރއަށާއި، އެުކވިލަފުުޒގެ ދެމެދަށް ނަފީގެ 1999މަދު )ހުސައިން ރަޝީދު އަޙު

]ނު[ ގުޅާެލވެެއވެ. މިސާލަކަްށ، ނުދާނަން، ނަމާދު ނުކުރުން، ނަމަވެސް، ުސވާލެްއގެ ަޖވާބުދޭ ހާލަތެއްގައި ނޫނީ، ނަީފެގ 

 ުކރެވެެއވެ. މިސާލަކަްށ، ތިޔަ ައއީ މާލެއިންތަ؟ ނޫން އަްއޑޫން. ]ނޫން[ ގުޅާލެވިަފއި ހުންނަނީ ލަފުޒުގެ ފަހަތަށްކަން ފާހަގަ

ބައްޔެއްނޫްނ، ހަންޏެއްނޫން، ފުޅަލެއްނޫން. ]ނާ[ މިއަކުރުވެސް ބޭނުންކުރެވެނީ ުސވާުލގެ ޖަވާުބގައި ނަފީގެ މާާނަގ  /

ރާ ]ެނތް[ މި ލަފުޒު މަދު ހާލަތެްއގަިއ އެވެ. ]ނާ[ މިލަފުުޒވެސް ގުަޅއިލެވޭނީ ލަުފޒުގެ ކުރިއަެށވެ. ނަފީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކު

ލަފުޒުގެ ކުީރގައި ބޭނުންކުެރުވނު ކަމުގަިއވިޔަްސ، އާންމުގޮެތއްަގއި ]ނެތް[ ބޭނުންކުރެވޭީނ ލަފުޒުގެ ފަހަތަށެވެ. ]ނެ[ 

މީސަލަކަްށ، ނަފީގެ މި އަކުރަކީ ވެސް ލަފުޒުގެ ކުިރއަށް ގުަޅއިލެޭވ، ވަަރށް މަދު ހާލަތެއްގައި ބޭނުންުކރެވޭ އަކުެރކެވެ. 
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ނެހެދުން. ]މަރު[ މި ލަފުޒަކީ ވެސް ިދވެހި ބަހުގެ ތެޭރގައި މަދުންނަމަވެސް ތާކީުދގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ނަީފގެ -ހެދުން

އަކުރެެކވެ. މި އަކުުރވެސް ޭބނުންކުރެވެނީ ލަފުުޒގެ ކުިރއަށް ގުަޅއިލަިއގެންނެވެ. މިސާލަަކށް، މަރުމޯލު. ]އަ[ މިލަފުޒަީކ 

އަނިާޔ -އަބާއްަޖވެރި، ނިޔާ -ޒުތަުކގެ ކުިރއަށް ުގޅާލައިގެން ބޭނުްނކުރެވޭ ނަީފެގ އަކުެރކެވެ. މިސާލު، ާބއްޖަެވރިބައެއް ލަފު 

މިއެވެ. ]ބީ[ މިއީ ވެސް ވަަރށް މަދު ހާލަތެއްގައި ލަފުުޒގެ ކުރިއަށް ގުޅާަލިއގެން ބޭނުންކުރާ ނަފީގެ އަކުރެެކވެ. މިސާލު، 

ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ، ދިވެހިބަސް އަމިއްލަ ކޮށްފައިވާ ބޭރު ބަސްބަހުގެ ނަީފެގ  1ތާވަލު ހަމައެާއއެުކ، މިއެވެ. ބީވުން. 

]ލާ[ އަިދ ، ]ނާ[، ]ބަދު[ ،( ހާމަކުރަްއވަނީ، ]ބޭ[1999އަކުރުތަކަށް އިޝާރާތްކުަރއްާވ، ހުސައިން ރަޝީދު އަޙުމަދު )

ނަފީކުރުމުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ދެ ައކުރު ކަމަށެެވ.  ]ޣައިރު[ މި ފަސް އަކުރަީކ، ލަފުޒުގެ ކުިރއަށް ގުުޅަވއިލައިގެން

 .ޤާނޫނީ، މިެއވެ ޣައިރު –ދީނީ، ޤާނޫނީ ލާ –ދީނީ ، ނަސީބުބަދު -ިއންސާފު، ނަސީބު ބޭ -މިސާލަކަށް، އިންސާފު 

 ނަފީކުރެވޭ އުސޫލުތަކާއި ގޮތްތައް 

 ނަން ނަފީކުރެވޭ ގޮތް  2.5

ދިވެހި ބަހުގައި ނަން ނަފީވެގެން އަންނައިރު، "ނޫނު" އަންނަނީ ނަމުގެ ފަހަތަށެވެ.  އިބްރާޙިމް ރުޝްދީ ހާމަކުރައްވާގޮުތަގއި 

މީގެ  ހަސަނެއް ނޫން.، ނޫންނަން ނަފީކުރެވެނީ ނަމުގެ ފަހަތަށް "ނޫން" މި ނަފީގެ އަކުރު ގެނެސްގެންނެވެ. މިސާލު: ދޫނި 

ހާމަކުރަްއާވގޮތުަގއި   (1993) ޤުޞާދި هللا ބުދުޢަ( ާއއި 2004އިތުރުން ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚާށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުަކޒު )

ނަން ނަފީކުރާއިރު ނަފީގެ ައކުރު "ނޫނު" އިތުރުން ާއއްމު ކުރާ ައކުރެްއ ކަމުަގިއވާ "އެއް" މި ައކުރު ނަމުގެ ފަަހތަށް 

މަހެއް ނޫން މިޮގތަށެވެ. މި ގޮތަށް ނަފީކުރާއިުރ ދިވެހިބަހުގައި އޮންނަ ނަމުގެ ، : ޒަީމރާއެއް ނޫންގެނެސްގެންެނވެ. މިސާލު

( 1970ވެސް ނަފީކުރެވެނީ ެއއްހަމައަކުން ކަމަށް މުޙައްމަދު ޖަމީލު ) ދެބައި ކަމުގަިއވާ ާއއްމުނަން އަދި ޚާއްސަނަން

ުޑ ދެ ހަމައިން ކަުމގަިއވިޔަްސ، ނދު ފޮތަކުްނ ނަން ނަފީކުރެވެނީ ަމއިގަބަޔާންކުރަްއވާފަިއވެެއވެ. ދިވެިހ ބަހުގެ ގިނަ ގަވާޢި

މަދުން ނަމަހީ ވެސް ދިވެހި ބަހުގައި ނަމުގެ ކުރިއަށް "ނު" މިއަކުރު ގެނެްސގެން ނަފީކޮށްފައި ހުރެއެވެ. މިސާލު: ނުރަސްމީ، 

( ހާމަކުރައްާވގޮުތަގއި 1999ސައިން ރަޝީދު އަޙުަމދު )ނުގަާވއިދު، ނުހަްއގު މިފަދަ ލަފުޒުތަކެވެ. މި ކަމަށް އަިލއަުޅާވލައްވާ ހު

މި ގޮތަށް އާއްމު ކޮށް ނަފީކުރެވިފައި ހުންނަނީ ބޭރުބަސްބަހުން ދިވެހިބަހަށް ވަދެފައި ހުންނަ ލަފުޒުތައް ކަމަށާއި އަދި 

ރެވޭ ނަންނަމުގަެއވެ. އެބަސްތަކަކީ ކުރިންސުރެ ެވސް ނަފީކުރުމަށް "ނު" މިއަކުރު ނަމުގެ ކުރިއަށް ގެނެްސގެން ނަފީކު

(  ހާމަކުރައްާވގޮުތގައި ނަން ަނފީކުރެވެނީ މަިއގަނޑު ދެ ގޮަތކަށްކަން ހާމަކުރަްއވަެއވެ. ެއއީ 1358އިބްރާޙިމް ރުޝްދީ )

ނަމުގެ  ކުިރއަށް ނަފީައކުެރއް ކަުމގަިއވާ "ނު" ގުުޅަވއިގެންެނވެ. އަދި ނަމުގެ ަފހަތަށް ނަފީކުރާއަކުރު "ނޫނު" 
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. ނަމަވެސް ނަން ނަފީކުރުމަށް ނަމުގެ ފަހަތަށް ނަފީކުރެވޭ އަކުރެއްކަމަްށވާ "ނެތް" މިއަކުރު ބޭނުންކޮށްވެްސ ގެނެސްގެންެނވެ

ނަފީކުރެވޭތީ މިކަމާއި ސުވާލު އުފެދެއެެވ. މިސާލު: އަޙުމަދެއް ނެތް، ކުނަލެއް ނެތް މިއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ބަހުގަިއ 

ނަން ނަފީކުރެެވއެެވ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ބަހުަގއި ނަން ނަފީކުރެވެނީ "ނޫުނ"  "ނެތް" މިއަކުރު ބޭނުންކޮްށެގން ވެސް

( ހާމަކުރައްވާެއވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ބަހުގައި ނަންނަފީކުރުމަށް އެ ނޫނު ތަފާތު 1358އަކުންކަން އިބްރާޙިމް ރުޝްދީ )

   .މި ބުނުމަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރެެވއެވެ ،ގޮތްތަކަށް ބޭނުންކުރެޭވއިރު 

" މި ންއެހެންކަމުން ދިވެހި ބަހުގައި ނަންނަފީކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ިގނަ ބަސްވާރު އެއްބަްސވެލަްއަވނީ ނަމުގެ ފަހަތަށް "ނޫ

ޭވކަމަށް މަދުހާލަތެއްގައި "ނު" މި ނަފީގެ އަކުރު ކުރިއަށް ލައިގެން ނަފީކުރެނަފީގެ އަކުރުއިތުުރކޮށްގެންެނެވ. ނަމަވެސް 

. އަދި ނަން ނަފީކުރާއިރު ޚާއްސަަނމާއި އާއްމުނަންެވސް ެއއްގޮަތަކށް ( ހާމަކުރަްއވާެއވ1999ެއަޙުމަދު )ޙުސައިން ރަޝީދު 

 ( ހާމަކުރައްަވެއެވ.1970ނަފީކުރެވޭ ކަމަށް މުޙައްމަދު ޖަމީލު )

 ކަން ނަފީކުރެވޭ ގޮތް 2.6

( ހާމަކުރައްަވއެެވ. 1970ޖަމީލު )މުޙައްމަދު ކުރިއަށް ނަފީގެ ައކުރު "ނު" ގެނެސްގެްނކަމަށް  ނީ ކަމުގެ ލަފުޒުކަން ނަފީކުރަ

(  1358) ކަން ނުވަތަ ފިޢުލް ނަފީކުރާއިރު ނަފީގެ އަކުރެއް ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެވެނީ "ނޫނު" މިއަކުރެވެ. އިބްރާޙީމް ރުޝްދީ

. އަދި ކަން ނަފީކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ "ނޫނު" ވަންނާނީ ކަމުގެ ކުރިއަެށވެ. ހާމަކުރައްާވގޮތުަގއި ކަން ނަފީުކރެވޭނީ ނޫނަކުންނެވެ

މިސާލު: ނުކާނެ، ނުރޯނެ ިމއެވެ. ހަމަމިއާއެުކ، ކަްނ ނަފީކުރެވޭ އިރު ނަފީކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނޫނު އެކި ިފއްަޔށް 

ށް "ނޫނު" މިއަކުރު ބޭނުންކުާރއިރު، ޫނުނ ( ހާމަކުރަްއާވގޮތުަގއި  ކަން ނަފީކުރުމ1358ަބަދަލުވެެއވެ. އިބްރާޙިމް ރުްޝދީ )

ފިލި އެކި ހާލަތްތަކުގައި އެކި ގޮތަށް ބަދަލުވާނެެއވެ. އަދި ހާއަކުން ނުވަތަ އަލިފަކުން ފެޭށ ކަން ނަފީކުރާއިރުއިރުަގއި ެއ 

ފައިވާ ކަން ނަފީކުރާިއރު ގެ އާބަފިލިން ފެށި"ހާ"ގެ އަަބފިލިން ނުވަތަ " ހާ"ނޫނުގައި އޮންނަނީ ެއކިަވއްތަުރގެ ފިއްެޔވެ. އަދި 

 ނަފީގެ "ނޫނު" ޖެހެނީ އަބަފިއްޔާއި އުބުިފއްެޔވެ. މިސާލު: ނުހަފާނެ، ނަހަފާނެ، ނުހަރާނެ، ނަހަރާނެ މިފަދަ މިސާލުތަކެކެެވ.

 ގެ ޯއބޯފިލިން ފެށޭ ކަން ނަފީކުރާއިރު " ހާ"ގެ އޮބަފިލިން ނުވަތަ " ހާ"( ހާމަކުރައްާވގޮތުަގއި 1358އިބްރާޙިމް ރުޝްދީ )

-ނޮހޮވި، ނުހޮވާނެ –އެ ކަމުގެ ކުރިއަށް އަންނަ ނަފީގެ "ނޫނު" ގައި ޖެހޭނީ އުބުފިއްޔާއި އޮބޮިފއްެޔވެ. މިސާލު: ނުހޮވި 

( ހާމަކުރައްާވ ގޮުތގަިއ ހާެގ އެބެފިލިން ނުވަތަ އޭބޭފިލިން 1358ނޮހޮވާނެ މިފަދަ މިސާލުތަކެވެ. އިބްރާޙިމް ރުޝްދީ )

 –ނެހެލި، ނުހޭލި -ފީގެ "ނޫނު" ަގއި ޖެހޭނީ އުބުފިްއޔާއި އެބެފިްއޔެވެ. މިސާލު: ނުހެލިޖެހިފައިވާ ކަން ނަފީކުާރއިރު، ނަ

ފީކުެރވެނީ ހަމައެަކނި ނަ ޞާދިޤު ހާމަކުރަްއވާގޮުތަގއި ކަންهللا ނަމަވެސް ޢަބުދު  ނެހޭލި މި ގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރެެއވެ.
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ނޫން މިއަކުރު  ،ކަމުގެ ފަހަތަށް އެކަހެރުކުރެވޭ އަކުާރއެކު ކަމުގެ ކުރިއަށް ނަފީގެ އަކުުރެގނެސްގެނެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިުތރުން 

ުގޅުަވއިގެްނވެސް ަކން ގުުޅވަިއގެން ދެ ލަފުުޒ ެއކުެވގެނާއި އެ ލަފުުޒގެ އިންފިކްާސއި ސަފިކްާސއި ނަީފގެ ައކުުރގެ "ނު" 

 ކުރަްއވަެއވެ.ނަފީކުރެވޭކަމަށް ހާމަ

ނަފީގެ "ނު" މިއަކުުރގެެނސްގެން ކަންނަފީކުރެެވެއވެ. ައދި އެހެންކަމުން ކަންނަފީކުރުމުގެ ޚުލާސާއަށްބަލާއިރު ކަުމގެ ކުިރއަށް 

ކަމުގެ ފަހަތަށް އެ ލަފުޒު އިންފިކްސާއި ސަފިކްާސއި ނަފީގެ އަކުުރގެ "ނު" ގުުޅަވއިެގންވެސް ކަން ނަފީކުރެވޭކަމަްށ 

 ަވއެވެ.ހާމަކުރައް

 މަސްދަރު ނަފީކުރުން  2.7

( ހާމަކުރައްވާ ގޮުތގައި މަސްދަރަކީ ކަން އުފެދުމުގެ ައސްއަެލެވ. 2004ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ަގއުމީ މަރުކަޒު )

ގެނެސްފައި "ކަން" އުފެދުމުގެ ައސްލު ދޭހަކޮށްދޭ ކޮންމެ ލަފުޒަކީ މަސްދަރެކެވެ. މަސްދަރު ނަފީކުރާިއރު، ނަފީކުރާ "ނު" 

ހުންނަނީ މަސްދަރުގެ ކުރިއަްށ އަެށވެ. މިސާލު: ނުިކޔުން، ނުކިޔާ، ުނކިޔާނީ،ުނކިޔާނެ، ނުކިޔުނު މި ގޮތަށް ގެެނސްފަިއ 

ހުރެއެވެ. ަބއެއް ފަހަރު މަްސދަރު ނަފީކުރާއިރު ބަހުގެ ފަަހތަށް ނޫން އިތުރުކޮށްފައި ހުެރއެވެ. މިސާލު: ފެތެނީއެއް ޫނން، 

ނުބުނެެއްއނޫން މި ގޮތަށް ބަސްބޭނުންކޮށްފައި ހުރެއެވެ. މަސްދަރުން އުފެދިފައިވާ ކަން ނަފީކުާރއިރު،  ހިނގަނީއެއްނޫން،

ނަފީގެ "ނޫނު" އިތުރުކޮށްަފއި ހުންނަނީ ކުރިއަށް ލަުފޒުގެ ފަހަތަށް "އެއް" އިުތރުކުރުމާއެކު،ފަހަތަށް އޮންނަަބހުގެ 

( 1970މުޙައްމަދު ޖަމީލު ) ( ހާމަކުރަްއަވެއވެ.2004ކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު )ކުރިއަށްކަމަށް ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޙިދުމަތް 

ިދވެހި ބަހުގައި ދެ ލަފުުޒއެުކެވގެން ުއފެދޭ މަސްދަރު ނަފީކުރެވެނީ އެ ދެބަހުގެ ތެރެއިން ެދވަނަައްށ ހާމަކުރައްވާ ގޮތުަގއި 

އަދި ަބެއއް  އިަފއިެވއެެވ.ގެ އުސޫުލކަމަށް ހާމަކުރަްއވަކުރުމުގެެނވުމަކީ މަސްދަރު ނަފީ އަކުރު މި  އޮންނަބަހުގެ ކުިރއަށް "ނު"

ހާލަތްތަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް ަލފުޒުގެ ފަހަތަށް ާއއްމު ކުރާ ައކުރެއް ކަމުަގއިވާ "ެއއް" ިމއަުކރު އިތުރުކުރުމަީކވެސް މަސްަދރު 

 .ނަފީކުރެވޭ އުސޫުލކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިެވެއވެ

 ވޭ ގޮތް ނަންއިތުރާއި ކަންއިތުރު ނަީފކުރެ  2.8

( 1993) ޤުދިޞާهللا ބުދުޢަދިވެހި ބަހުގަިއ ނަންއިތުރާިއ ކަންއިތުރު ނަފީކޮްށގެން ޭބނުންކޮށްފައިހުރެއެވެ. ެއގޮތުްނ 

ހާމަކުރައްާވގޮތުަގއި ދިވެހި ބަހުގައި ކަްނއިތުރާއި ނަންއިތުރާއި ނަފީ ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ އޭގެ ފަހަތަށް އާއްމު ކުރުމުގެ އަކުެރްއ 

ގެ މި ބަޔާނަށް ތާއިދު ޤުޞާދިهللا ބުދުޢައިތުުރކުުރމާއެކު "ނޫން" މި އަކުރު ގެނެެވއެެވ. އަދި  "ެއއް"ކަމުގަިއވާ 
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( 1970( ައދި މުޙައްމަދު ޖަމީލު )2004ކުރާ ަގއުމީ މަރުކަޒު )ކުރަްއވާފަިއވަނީ ދިވެހި ބަާހއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް

 އެއްބަްސވެލަްއަވއެވެ. 

ގޮތްަތކަށްބަލާއިރު، ބަެއއް ހާލަތުގައި ކަްނއިތުރާއި ނަންއިތުުރގެ ފަހަތަށް އާއްމުކުރުމުގެ އަކުެރއް ނުލަިއ ނަފީކުރެވޭ އިތުރު 

( ބަޔާންކުރަްއވަެއެވ. މިސާލު: މަޑުނޫން، ކުރުނޫން، 1970ދު ޖަމީލު )"ނޫން" ގެނެސްގެން ވެސް ަނފީކުރެވޭ ކަމަށް މުހައްމަ

އެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކަންއިތުާރއި ނަންއިތުރު ނަފީކޮށްފައި ހުންނައިރު، ސާފުނޫން މި ގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރެ

( ަގިއ 2004ދު )އި( އަދި ދިވެހި ބަހުގެ ގަވ1993ާ) ޤުޞާދިهللا ބުދުޢަމި ދެބައިގެ ލަފުޒުގެ ކުރިއަށް "ނު" ގެނެވޭ ކަމަށް 

 ވެ. ފާޑު، ނުލަފާ، ނުކިޔަވާ މިއެބަޔާންކުރަްއވާފަިއވެެއވެ. މިާސލު: ނު

  .ނަންއިތުރުގެ ނަން ނަފީކުރެވޭގޮތް  2.9

هللا ދިވެހިބަހުގައި ނަފީކުެރވޭ ބާަވތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ނަންއިތުުރެގ ނަންވެސްހިމެނެއެވެ. މިކަމަްށ އިޝާރާތްކުރަްއަވއި، ޢަބްދު

ޭއގެ ފަހަތަށް ( ހާމަކުރަްއވާފަިއވާ ގޮުތަގއި، ިދވެހިބަހުގައި ނަްނއިތުރުގެ ނަން ނަީފ ކުރެިވއްޖެނަމަ، 1993ޞާދިޤު )

އާންމުކުރުމުގެ އަކުރު އިތުރުުކރުމާއެކު، ]ނޫން[ މިއަކުރު ގެނެެވއެެވ.  މިކަމަށް ތާޢީދު ލިބޭގޮތަށް، މުޙައްމަދު ޖަމީލު 

( ހާމަކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތުަގއި، ނަްނއިތުރުގެނަން ނަފީކުރާއިރު ނަފީގެ ައކުުރެގނެވެނީ ފަހަތަށެވެ. ކުރިައކަށް 1970)

  ިމއެވެ.، ފަރިކަމެއް ނޫން، ަޖއްބާރުކަމެއް ނޫން، ސާލު: ރީތިކަެމއް ނޫންނުގެނެެވއެވެ. މި

 އަކުރު ނަފީކުރުން   2.10

 އެކުވިލަފުޒު ނުވަތަ ދެލަފުޒު އެއްވެގެން ހެދިފައި ހުންނަ ލަފުޒު ނަފީކުރުން   2.10.1

މެުދތެރެއަށް )އިންފިކްސް( އެުކވިލަފުޒު ނުވަަތ ދެ ލަފުުޒ އެްއެވގެން ހެދިފައިހުންނަ ލަފުޒުތައް ނަފީކުރުމުަގއި، 

ނަފީގެ ލަފުޒު ގެެނވެެއވެ. މިަކމަށް އިޝާރާތްކުރަްއވާ، ދެ ަލފުޒު އެްއެވގެން ނަފީކުރުމުގައި ފަހަތަށް އޮންނަ ލަފުޒުގެ ކުރިައށް 

ވެެއވެ. ( ހާމަކުރަްއވާފައި 1970ނުވަތަ ދެ ލަފުޒުގެ މެދުތެރެައށް ނަފީގެ ނޫނު އިތުރު ކުރެވޭކަމުަގއި މުޙައްމަދު ޖަމީލު )

 މިއެވެ. ،ނަމާދުނުކުރުން –މިސާލަކަށް، ނަމާދުކުރުން 

( ހާމަކުރަްއވާ ގޮތުަގއި، އެކަހެރި ލަުފޒެްއެގ 1999ރަޝީުދ އަުޙމަދު ) ނަފީގެ ލަފުޒަށް ިއޝާރާތްކުަރއްާވ، ހުސައިން

ެއކުިވ ލަފުޒެއްަނމަ، އެ އެުކވި ލަފުޒު އުފެދިފައިވާ ދެ ލަުފޒުެގ ތެރެއިން ފަުހ ލަފުޒުގެ ކުރީަގއި ުނވަތަ ެދ ، ކުރީކޮޅަާށއި

ލަފުޒުގެ ދެމެދަށް ނަފީގެ ނޫނު އިތުރު ކުރެެވއެވެ. މަސްދަުރގެ ބައިތަުކގެ ތެރެއިން ައސްލު މަސްދަރުގެ ކުރީކޮޅަށް ނަފީެގ 

ހާ ބައިތަކެއްަގއި ނަފީެގލަފުޒު ލަފުޒުގެ ކުިރއަށް ގުަޅއިލެވޭ ކަމަާށއި،  އާންމުނަްނ ނޫނު ގުޅާލެވޭ ކަމަށާިއ، ކަމުެގ ހުރި
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ނަފީކުރުމުގައި ވެސް ނަމުގެ ކުރިއަށާިއ، ދެނަމެއް އެކުެވެގން ހެދިފައިވާ ނަމެއްނަމަ ދެ ލަފުޒުގެ މެދުތެރެއަށާއި، ނަމުެގ 

( ހާމަކުރައްަވއެވެ. ހަމަެއއާެއކު، ދެ ލަފުުޒ 1999މަދު )ފަހަތަށް ނަފީގެ ނޫނު ގުޅާލެޭވ ކަމުގައި ހުސައިން ރަޝީދު އަޙު

އެުކވެގެްނ ހެދިފައި ހުންނަ މަސްދަރުން އުފެދިފައި ހުންނަަކން ނަފީކުރުމުގަިއ، ނަފީެގ ނޫނު އިތުރުކުރާނީ ކުރިއަްށ އޮްތ 

( 1993ޞާދިޤު )هللا ޢަބްދުލަފުޒުގެ ފަހަތަށް ]އެއް[ އިުތރުކުރުމާއެކު، ފަހަތަށް އޮންަނ ލަފުޒުގެ ކުިރއަށް ކަމުަގއި 

 ހާމަކުރައްަވއެވެ. 

ހާމަކުރަްއވާގޮުތގައި ިދެވހިބަހުގައި ނަފީގެ ައކުރެއް ގޮުތގައި ނެތް ބޭނުންކުެރވޭ ހަމައަީކ  (1999) ހުސައިން ރަޝީދު އަޙުމަދު

ެވ. އަދި މިއަކުުރަގއި ކަމަކާމެދު ޚަބަރެއްދޭއިރު އެ ކަބަރަކީ ނަފީގެ ޚަބަރެއްނަމަ ބޭނުންކުރެވޭ  އަކުަރކީ "ނެްތ" މިއަކުރެ

"ނެތޭެނ' ،"ނެތުން" ،"ެނތަކަސް" ،"ނެތަސް" ،"ނެތޯ" ،" ެނތީ" ،ނެތް" ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ބޭނުންކުެރވެެއވެ. ެއގޮތްތަަކކީ "

"ނެތުނީ" މިފަދަ ލަފުޒުތައްޭބނުންކުރެވެެއވެ. މި ލަފުޒުަތަކކީ "ނެތުން" މި ލަފުޒު ައސްލަކަށް ބަލަިއގެން ނެރެފަިއވާ ،

 ކެއްކަމަށް ބުނެވިދާެނއެެވ.ބަސްތަ

ދިވެހި ބަހުގައި "ނޫން" މި ނަފީގެ ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވެީނ ސުވާލަައކަށް ޖަވާބުދޭއިރު ޖަވާބު ނަފީކުރާ ޙާލަތްތަކުގަެއވެ. 

ނަފީގެ  ،"ނޫން" މިއީ އާނ މިބަހުގެ ިއދިކޮޅު ލަފުޒުެއވެ. އަދި ިމގޮތަށް ސުވާލުކުެރވުނު ބަހާ އެކު ަޖވާބުދޭން ގަސްތުކުރާނަމ

 ( ހާމަކުރައްވާަފއިެވެއވެ.1999އަކުުރގެންނަންވާނެ ކަމަށް ހުސައިން ރަޝީދު އަޙުމަދު )

 ޖުމްލައާއި އޭގެ އުސޫލުތައް ( ސާބިތު)ނަފީގެ މާނަ ދޭހަވާ އަދި ނުވާ  2.11

ވެހި ބަހާއި ތާރީޚަްށ ނަފީގެ މާނަ ދޭހަނުވާ އަދި އެ ނޫން އެހެން މާނަ ދޭހަވާ ޖުމްލައަކީ ސާބިތު ޖުމްލަކަމަށް ދި ޖުމްލައެއްަގއި

( ަބޔާންކުރަްއާވފައިެވއެވެ. މި ފަދަ ޖުމްލަތައް 1970( އާިއ މުޙައްމަދު ަޖމީލު )2004ޚިދުމަތްކުރާ ަގއުމީ މަރުކަުޒ )

ދިވެހިބަހުގަިއވެސް ލިެޔވިފަިއ އެބަހުއްެޓވެ. މިސާލު" ނު ރޯ ދަރިއަކަށް ކިެރއް ނުލިޭބނެއެވެ. މި ޖުމްލާަގއި ދެ ަނފީ 

ފީކޮށްފަިއވާ ޖުމުލައެކެވެ.  މި ޖުމްލައިގެ މާނައަކީ ކިރު ލިބޭނީ ރޯދަރިންނަށެވެ.އެހެންކަމުން މި ޖުމުލައިން ގެނެސްގެން ނަ

 ނަފީގެ މާނަ ދޭހަނުވުމުން މިއީ ސާބިތު ޖުމްލައެކެވެ. 
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 އިނގިރޭސި ބަހުގެ ނަފީކުރުން. 2.12

( ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ބަހެއްަގއިވެސް ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެއް ނަފީކުރަނީ އެބަހެއްެގ  2015ނަވާސް ) هللا އަބްދު

އަމިއްލަ ޤަާވއިދާއި ޢާއްމު އުސޫލާއި އެްއގޮުތގެ މަތިންނެވެ. ެއގޮތުން ިއގިރޭސި ބަހުގައި ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެްއ 

 ( ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.   ”not” , “No”, “Non“ކުގައި ނަފީގެލަފުޒުަތއް ) ނަފީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެޭވ ހަމަތަ

ނަފީކުރުމަށް ތަފާތު ގޮތްތަކެއްެވއެވެ. ޢާްއމު ގޮތެއްަގއި ޖުމްލަ ނުވަަތ   އިގިރޭސި ބަހުަގއި ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެއް

. އަދި ލިޔުމަްށވުރެްއ ބޮަޑށް ( މި ލަފުޒުތަްއ ބޭނުންކުރެެއވެ ,”Not” , “No“ނަފީކުރުމަށްޓަަކިއ )   ބުނުމެއް

 ޖުމްލަތަކާއި ނުވަތަ ބުނުންތައް ބޭނުންކުރެވޭކަން ފާހަގަކުެރެވެއވެ. ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ނަފީ ގެ  

( ހާމަކުރާ ގޮތުަގއި ިއގިޭރސި ބަހުގަިއވެސް  ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެއް ނަފީކުރުމުން އޭގެ  2017ރިޗާޑް ނޯޑްުކއިސްޓް )  

 ނަކަން ފާހަގަކުރެެވެއވެ. މާނައަށް ބަދަލު އަން

 Auxiliary( ބޭނުންކުރެވެނީ އެްކަޝލަރީ ވާރބްގެ)   Notއިގިރޭސި ބަުހގައި ނަފީކުރުމަްށޓަކައި ނަފީގެ ލަފުޒު ނޫން ) 

verb    ( ުފަހަތަށް ނަފީގެ ލަފުޒ )Not   .ެބޭނުންކޮށްގެންނެވ ) 

  ”I am not going to schoo1“ މިސާލަކަށް 

(    Auxiliary verbއަހަރެން  ސްކޫލަށް ނުދާނެ" ވާހަކަ ބުނުމުގެ ގޮތުން އެކްޝަލަރީ ވާރްބގެ) މި ޖުމްލައިގައި "

(  ބޭނުންކުރުމުން ޖުމްލައިގެ މާަނއަށް ބަދަލު އާެދއެވެ.   Not( ފަހަތަށް  ނަފީގެ ލަފުޒު ނޫން )  amކަމުގަިއވާ އޭމް )

 އަދި މި ޖުމްލައި ނަފީވެގެންދެއެވެ. 

( ހާމަކުރާ ގޮތުަގއި  ިއގިރޭސި ބަހުގަިއވެސް  ޖުމްލަ ނުވަތަ ުބނުމެއް އެކްޝަލަރީ ވާރްބގެ)  2015ަނވާސް ) هللا އަބްދު

Auxiliary verb    ްނުހިމެނޭ ، ވާކަން ނުވަތަ ނިމުމުކަން ޒަމާން  އަންގައިދޭ ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެއ  )

އަދި ނަފީެގ ލަފުޒު ނޮޓް   ( (do  ިރއަށް ޑޫ( ގެ ކު verbނަފީކުރުމަށްޓަކައި އެ ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމުަގއިާވ ކަން )

 (Not  ( ްބޭނުންކުރެވެެއވެ.  އަދި ކަނ )verb  ްއޮންނަށްވަނީ ކަމުގެ އަސްލަށް ެއއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެްސގެނ )

  ( ނުލައެވެ.  ( ed ( އަދި  ( sނޫނެވެެއވެ. އަދިހަމަ ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމުގަިއވާ ކަުމގެ ފަހަތަށް އެސް 
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މި ޖުމްލަގައި " އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ފުޓްބޯލަ  .I do not play football every day“މިސާލަކަށް "   

( ބޭނުންކުރުމުން މި ޖުމްލަ ނަފީވެގެންދެއެވެ.  do not( ކުރިއަށް ނުުކރޭ ) verbނުކުޅޭ" ވާހަކަ ބުނުމުގެ ގޮތުން ކަން )

 ނެސް ޖުަމލައިަގއި ހިމަނައެވެ. ެއްއވެސް ބަދަލެއް ނުގެ   ( ( playއަދި ކަން 

( އެކަން   ( suffixއަދި ސަފިކްސް   ( prefix)ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެއް ނަފީކުރުމަށްޓަކައި ނެގެޓިވް ޕްރިފިްކސް

 އެކަށޭނެ ނަންއިތުރުގެ ކުރިއަްށ ބޭނުންކޮށްގެން ނަފީކުރެެއވެ. 

މި ޖުމްލައި އަންގައިދެީނ  .He’s being very senseless“އަދި "   .”This is impossible“މިސާލަކަށް 

((prefix  ްއަދި ސަފިްކސsuffix )   .ެނަންއިތުރުގެ ކުިރއަށް ބޭނުންކުރުމުން އެކަމެއް ނުވާނެ ކަމެެއވ ) 

(  ޖުްމލަ ނުވަތަ ބުނުމެއް ހިމަނައިެގންވެސް ނަފީކުރެެއވެ. ެއގޮތުން  Noނަފީ ކުރެވޭ ާއއްމު ގޮތްތަުކގެ ތެރޭގައި ނޫން )

(  ނަމުގެ ކުރިއަށް ޭބނުންކުރުމުން އެ ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެއް ނަފީވެގެންދެެއވެ.   Noޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެއް ނޫން )

 ކުރެެއވެ. ( މި ލަފުޒު އެަކހެރި ނަމާއި ގިނަނަންތައް ކުިރއަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނަފީ Noނޫން )

 " "No new massages is correct   " އަދި.No new massage is correctމިސާލަކަށް" 

ނޫްނ (  new massagesމި ޖުމްލައިގައި ެއއްެވސް މެެސޖެއް ރަނގަެޅއް ނޫންކަން ބުނުމުގެ ގޮތުން ނަމުގެ ކުރިއަށް )

(No )   .ެބޭނުންކޮށްގެން ޖުމްލަ ނަފީކުރެއެވ 

ީކ  އެއް ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެއްަގއި ަނފީގެ ދެ ލަފުުޒ ބޭނުންކުރުމެެވ.  ނަފީގެ ެދ ލަފުޒު ޖުމްަލ ޑަބަލް ނެގެިޓވް އަ

ނުވަތަ ބުނުމެއްގައި ބޭނުންކުުރމުން އެ ޖުމްލަ ނުވަތަ ބުނުމެއްަގއި ނަފީނޫން ޖުމްލައަކަށް ބަދަލުވެގެންދެެއވެ. ިއގިރޭިސ 

މަތަކަށް ނިކަމެތިކަން ގެނެސްދޭކަމެެއވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ އެފަދަ ޖުމްލައެއްެގ ބަހުގައި ޑަބަލް ނެގެޓިވް  ކުުރމަކީ އެބަހުގެ ހަ

މާނަ ދެނެގަތުމަށް އުދަގުވެެއވެ. އެކަމަކު ބައެއް ފަހަރު ޑަބަލް ނެގެޓިވް ބޭނުންކުރަނީ އިގިޭރސި ލަވަ އަދި ނުރަސްމީކޮށް 

 ވާހަކަދެްއކުަގެއވެ. މިސާލަކަށް 

That won’t do you no good. 

You can’t see no one in this crowd. 
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 3ބާބު 

 މެތަޑޮލޮޖީ
 ބާބުގެ ތަޢާރަފު:  3.1

އިބްރާޙިމް ހުސަިއން މަނިކުގެ  ވާހަކަަތކުގެތެެރއިން މި ދިރާސާއަށް ޑޭޓާ ނަގާނީ ިދވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ

ޖުމުލަތައް ހޯދުމަށްފަހު އެޖުމްލަތައް ތަކުރާރުކޮށް ނަފީ ކުރެވިފަިއވާ  ކުރުވާހަކަަތކުންނާއި އެހެންނިހެން ވާހަކަތަކުން

އެގޮތުން މި ޖުމްލަތައް ހޯދަމުން ދިޔައިރު އެއްޖުްމލައެްއގައި ަތކުރާރުކޮށް  .ށްފަިއވާނެެއވެޑޭޓާެއއްގޮުތަގއި ބޭނުންކޮ

ފައިވާ ޖުމްލަ ދެފަހަރު ނަފީގެ އަކުރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޖުމްލަާއއި ެއއްޖުމްލައެްއގައި ތިންފަހަރު ނަފީގެ ައކުރު ބޭނުންކޮށް

ޑަބްިލޔު.  ދަށުންނެެވ. މިކަމަން ހާމަކުރައްވާމިދިރާސާ ކުިރއަށް ގެންދާނީ ކޮލިޓޭިޓވް ޕެރެޑައިމްގެ ފެނިފައިވެެއވެ. 

 ( ބަޔާންކުރަްއވާ ގޮުތގައި ކޮލިޭޓޓިވް ދިރާސާެއްއގައި މަިއގަނުޑ ބޭނުމަކީ ކަމެއް އޮތ2003ްލޯވްރެންސް ނިއުމަން )

ށް ހާމަކޮށްދިނުމާއި، ސަބަބުތައް ހޯދުމަށާއި އަދި ެއކަމުގެ މޮޅު ދެރަމިން ވަޒަން ކުރުމަ އަނެކަނުންނަށް ނެތްގޮތް

އަިދ ހަމައެހެންމެ  ކޮލިޓޭޓިވް ޕެރެޑައިމެްއަގއި މަޢުލޫމާތު އެއްކުެރވޭ ގޮތްަތކުގެ ތެޭރގައި  ބޭނުންކުރާ ޕެރެޑައިމެެކވެ.

އަލް މެޓީރިއަލް ވެސް ހިމެނެެއވެ. ނަމަވެސް މި ދިރާސާ ޔޯ ވިޝު ޑިއޮބްަޒވޭޝަން ޑޮިކޔުމެންޓޭަޝނާއި، އިންަޓވިުއ،އޯ 

ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ތަކުންނެވެ. އަދި ީމގެ އިތުރުން އިންޓަރނެުޓގެ ަމއުލޫމާތު ވެސް 

މައުލޫމާތުގެ  ބޭނުންކުރެވޭނެެއވެ. މި ދިރާސާގައި ިދވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ގަާވއިދު ފޮތްތަކުަގިއވާ ނަފީ ާއއި ގުޅުން ހުރި

މައްޗަށް ބަލައިެލވޭނެެއވެ. މި ގޮތުން މިދިރާސާގައި މި އެޕްޯރޗް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ވާހަކަ ފޮތްތައް ބަލައިގެން 

 ރުކޮށް ނަފީވެފަިއވަ ޖުމްލަތައް ހޯދާއި ބެލުމަށެވެ.ތަކުރާ

ހެދޭ ދިރާާސައކަށް ވާީތ، މި ދިރާާސގެ މި ދިރާސާ އަކީ ިދވެހިބަހުަގއި ތަކުރާރުކޮށް ނަފީކުެރވޭ ޖުމުލަތަކުގެ ަމއްޗަށް 

ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ ތެރޭަގއި ދިވެިހ ބަހުން ލިޔެވިފައިހުރި ތަފާތު އެކި ލިޔުންތައް ހިމެނެެއވެ. ެއހެން ނަމަވެސް މި ދިރާސާގެ 

ރާުރކޮށް ނަީފ ނަތީޖާ ނެރުމުގެ ގޮތުން ސާމްޕަލްގެ ގޮުތަގއި ނަގާނީ ިދވެހި ބަހުން ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަ ތަުކގެ ތެރެއިން ތަކު

 ޕާޕަސިވްސާންޕްލިންގޖުމުލަ ނަގާނީ ނޮންޕްރޮބަބިލިޓީ ސާމްޕްލިންގެ ތެރެއިން  33ޖުމުލައެވެ. މި  33ކޮށްފަިއވާ ކުރެވިފައި 

މެތަޑް ބޭނުންކުރަނީ  ޕާޕަިސވްާސންޕްލިންގ( ހާމަކުރައްާވގޮތައި 2003ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ޑަބްިލޔު ޯލވްރެންސް ނިއުމަން. )

 އެގޮތުން މި ދިރާސާގެ ބާވަތުން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ތަކެއް ހަމަކޮށްގެން ހޮވާލެވިގެން ބޭނުންކުރާ ސާންޕަލަށެވެ.ވަކި ޝަރުތު

ކުރެެވއެވެ. ސަބަބަކީ ވާހަކަ ފޮތެއްަގއިވެސް ތަފާތު ޖުމްލަތައް މެތަޑް ކަމަށް ޤަބޫލު  ޕާަޕސިވް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ 
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މި ބައިަގއި ނަތީޖާގެނެވޭ މިކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ  ނޫން ގޮތަކަށް ނުނެގޭނެތީއެވެ.ހުންނައިރު ވަކިަވއްތަރެްއގެ ުޖމްލަ މި

 ޖުމްލަތައް ނަގަިއގެންކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީެއވެ.

 ރިސާރޗް ޑިޒައިްނގެ ބަޔާން   3.2

ފަިއވާ ޖުމުލަތަކަށް މި ދިރާސާއަށް ޑޭޓާ ނަގާނީ ިދވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ވާހަކަ ތަކުަގއި ތަކުރާރުކޮށް ނަފީ ުކރެވި

ނެވެ. ޑަބްލިޔު. ލޯވްރެންސް އަމާޒުކޮްށގެންނެވެ. ވުމާެއކު މިދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮިލޓޭޓިވް ޕެރެަޑއިމްގެ ދަށުން

( ބަޔާންކުަރއްވާ ގޮތުަގއި ކޮލިޓޭިޓވް ދިާރސާއެްއަގއި މައިގަނޑު ބޭނުމަީކ ކަމެއް އޮތް 2003ނިއުމަން )

އަނެކަނުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމާއި، ސަބަބުތައް ހޯދުމަށާއި އަދި އެކަމުގެ މޮޅު ދެރަމިން ަވޒަްނ ކުރުމަށެވެ.  އަދި 

ޕެރެަޑއިމެްއގައި މަޢުލޫމާތު އެްއކުރެޭވ ގޮތްތަުކގެ ތެރޭަގއި އޮްބޒަޭވޝަން  ހަމައެހެންމެ  ކޮލިޓޭޓިވް

ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަނާިއ، އިންަޓިވއު،އޯދިޔޯ ިވޝުއަލް މެޓީރިއަްލ ވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަެވސް މި ދިރާސާ ހެދުމަށް 

ލޫމާުތ ވެސް ބޭނުންކުރާނީ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަްނ ތަކުންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުުރން އިންޓަރ ނެޓުގެ މައު

ބޭނުންކުރެވޭނެެއވެ. މި ދިރާސާގައި ިދވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ގަާވއިދު ފޮތްތަކުަގިއވާ ނަފީ ާއއި ގުޅުން ހުރި 

( ހާމަކުރަްއވަ ގޮުތގައި އެްއެޗއް 2003މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަަލއިލެޭވނެއެވެ. ޑަބްިލޔު ލޯވްރެންސް ނިއުމަން )

ކަމަށް މި ބޭފުޅާއި އެތްނޯގްރެފިކް ންތަކުގެ އަީލގައި ހުށަައޅައި މައުލޫމާތަކީ އޮބްާޒވްކޮްށގެން ބަލައި ހޯދާ ހޯދު

ހާމަކުރައްަވއެވެ. މި ގޮތުން މިދިރާސާގައި މި އެޕްޯރޗް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ވާހަކަ ފޮތްތައް ަބލައިގެން ތަކުރަުރކޮށް 

 ނަފީވެފައިވަ ޖުމްލަތައް ހޯދާއި ބެލުމަށެވެ.

 ގޮތް: ނެގިސާމްޕަލިންގ   3.3

ނަގާފަިއވަނީ ދިވެހި ބަހުގެ ލިޔެފަިއާވ   ދިރާސާއަކީ ތިލަ ދިރާސާެއއްކަމުން މި ދިރާސާއަށް ބޭުނންވާ ސާންޕަލްމި

ވާހަކަތަުކގެ ތެެރއިން އިބްރާީޙމް ޙުސައިންމަނިކު ލިުޔްއވާ ަފއިާވ ކުުރވާހަކަތަކުން ެއއްޖުމުލައެްއގަިއ ދެފަހަރު ނުވަަތ 

 މަނާފައިވާނެއެވެ. ތިންފަހަރު ނަފީކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ ހި

 ޕާޕަރސިވް ސާންޕަލްސާމްޕްލިންގެ ތެރެއިން  ޕޮރޮބިބިލިޓީނޮންނަގާފައިވަނީ މި ދިރާސާގައި ސާންޕަލިން 

 ޕާޕަރސިވް ސާންޕަލްައކީހާމަކުރަްއވާގޮުތަގއި (. 2003ޑަބްލިުޔ ލޯރެންސް ނިއުމަން. )ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

 ހިމެނޭ ސާންޕަލެކެވެ  ވަކިޝަރުަތކެއް
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 ދިރާސާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި އާލަތްތައް )އިންސްޓްރޫމަންްޓ( :  3.4

ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހުރިހަ ޢާލތްތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ މި ދިރާސާއަށް އެންމެ މި ދިރާސާ 

ކުގެ އެކަށީގެންވާ ސޯސްތަކުންނެވެ. އެގޮތުން މި ދިރާސާގައި ޑާޑާ ނަގާފައިވަނީ އިބްރާހީމް ހުސައިން މަނި

ޞާދިޤުގެ ދޮންމަންމަ ދޮންނިޔަދުރެއް ފަދައެވެ. މި ދެ ފޮތުންނެވެ. އަދި މި هللا ކުރުވާހަކަތަކުންނާއި ޢަބަދު 

 ދިރާސާއަކީ ގަވާޢިދު ޢާއި ގުޅިފައިވާ ދިރާސާއެއްވުމުން ޤަވާޢިދު ފޮތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ދިރާސާ ހެދިގޮތުގެ ބަޔާން:  3.5

ލިންުގއިސްޓިކުން  ،ހެދުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު މަޢުޟޫއާއި ގުޭޅގޮުތން ދިވެހިބަހުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތްތަކާއި  މި ދިރާސާ

ލިޔުްއވާފަިއވާ ފޮތްތަކަށް މަޢުލޫމަތު އެއްކޮށް ސްޓަޑީ ކުރެިވފައިވާނެެއވެ. އަދި ޭއގެ އިުތރުން މި ދިރާސާއަށް ޑޭޑާ 

 ިކޔާފާިއވވާނެެއވެ. އަދި މި ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ މި ބުނިފަދައިން އެްއކުރުމަށް ލިޔެ ޝާޢިރުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތައް

 އެްއކުރެވިަފއިވާެނއެވެ. 

މި ދިރާސާއަށް އެންމެ ގުޭޅ ސާންޕަލެއް ހޯދުމަށް ލިބޭފައިވާ ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ރިސާޖް މެތަޑޮލޮޖީެގ 

ދާއިފައިވާނެެއވެ. އެގޮތުން މިކަމަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ނޯޓްސްތަކުންނާއި މި އިލްމުެގ ބޭފުޅުންގެ ލަފައާއި މަޝްވަާރ ހޯ

 މި ދިރާސާއަށް ސާންޕްލިންއެްއ ކަނޑައަޅާަފއިވާެނެއވެ. 

ފަހަރު  3ފަހަރު ނަފީކޮށްފައިވާ ޖުމުލައާއި އަދި  2މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ޓޭބަލްތަކަށް ަތކުރާރުޮކށް 

ލައަށް ބަލާލެވިފައިވާެނއެވެ. އަދި އެފަދަ ޖުމުލައަކުން އެމާނަ ދޭހަ ނުވަންޏާއި އެއްޖުމުލަެއއްަގއި ނަފީކޮށްފަިއވާ ޖުމު

 އެވަނީ ކިހިެނއްކަން ސަބަބާެއުކ ހަމަކޮށްފައިވާނެެއވެ. 

މި ދިރާސާގައި ޑިްސކަަޝން ނުވަތަ ބަހުސް އުފެްއދުމުގައި ލިޓްރެޗަރ އަށް ހޯދައިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި 

ޖުމުލައިގަޮއ ނާފީ އުަފއްދާފައިވާ ގޮުތގެ މަްއޗަށް އަޅިައޅުވާލެވިަފިއވާނެެއވެ. އަިދ  އަޅާިކޔާފަިއވާނެެއވެ. އަދި އެ 

 ހަމައެއާެއކު އެ ޖުމުލައިން ދޭހަވާ މާނަ ހިމާނާފައިވާނެއެެވ.

 ލިމިޓޭޝަން އޮފް ދަ ސްޓަޑީ:  3.6

ދިވެހި ބަހުގައި އެއްޖުމުލައެްއގައި ތަކުރާުރކޮށް ނަފީކުރެވޭއިރު އެއިން ނަފީގެ މާނަ ދޭހާވާތޯ ބެލުމަށެވެ.  ،މި ދިރާސާއަކީ

ހިމަނާފައިވަނީ އިބްރާހީމް ޙުސައިންމަނިކުެގ   ނަގާފަިއވަނީއަދި މިދިރާސާއަީކ ލުއި ދިާރސާއެްއވުމުން މި ދިރާސާަގއި 
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ދިވެހިބަހުގަިއ ވަރަށް ގިނަ ލިޔުންތައް ހުރިއިރު މި ހުރިހާ ލިޔުމަށް  އެެވ.ކުރުވާހަކަ ފޮތުގެ ެއކި ވާހަކަޮފތުން އެކަނި

 ބެލުމަށް ވަރަށް ވަގުތު ބޭނުްނވެެއވެ. މިއީ މިދިރާސާ ފުޅާކުުރމަށް  ހުރި ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.

 :ގޮތް ހިފަހައްޓާނެ ރިލަިއބިލިޓީ އަދި ވެިލޑިޓީ ދިރާސާގެ 3.7

. އިތުބާރު ހިފެއްހެއްޓުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު ނަގާފާއިވާނީ ދިވެހި ބަހުގެ ގަވާއިދު ފޮތްތަކުންނެވެ  މި ދިރާސާ ސައްޙަކަން

އަދި އެ ފޮތްތަކުން ނެގިފަިއވާ މައުލޫމާތަށް ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ހައްގު ކުރެިޑޑް ދިނުމުގެ ގޮތުން ރިފަރެންސް 

ފައިވާ މައުލޫމާތު ނަގާފައިވާނީ ޝާޢިޢު ކުރެވިފައިވާ ވާހަަކ ދެވިފަިއވާނެެއވެ. ހަމައެއާެއކު މި ލުއި ދިރާސާއަށް ނަގާ

ފޮތްތަކުންނެވެ. އަދި ޝާޢިޢު ނުކުރާ އަދި އަމިއްަލއަށް ހަދާފައިވާ އެްއވެސް ޖުމުލަެއއް މި ދިރާސާގައި ހިމާނާފައިެއްއ 

މި ދިރާސާގަިއ ސައްަހ  ނުވާނެެއވެ. އަިދ ެއއިން ކޮްނމެ ޖުމުލައަކަށް ރިފަރެންސް ދެވިފަިއވާނެެއވެ. އެހެންކަމުން

 ރު ހިފާގޮތަކަށް ަޔގީންކޮށްދެމެވެ.ކުރުމަށްޓަކައި ކަްނކަން ކޮށްަފއިވާނީ އިތުބާ

 ގޮތް: ުވނުކުރެ ދިރާސާ އެނަލިސިސް  3.8

ވުާމއެކު އަދި މި ދިރާސާގައި މަޢުލޫމާތުތަްއ  މަށްދިރާސާ ހެދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ ކޮލިޓޭޓިްވ ޕެރަޑައިމި 

ޖުމުލަ ނާގާފައިވާެނއެވެ. އަދި  33އެނެލައިްޒކޮށްފަިއވާނީ ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެަނލައިޒްކުރުމަށް ތަފާތު 

ފުޒު އުފެދުމާއި ޖުމުލަތައް އެނެލައިްޒކުރުމުަގިއ އެއިން ދޭހަާވ މާނައަށް ަބލައިފައިވާެނެއވެ. އަދި އެމާނައާއި އެ ލަ

އެްއވެސް ގުޅުމެްއވޭތޯ ބަލައިަފއިވާެނއެވެ. އެހެންކަމުން މި ދިރާސާގައި އެނެލަިއޒްކުރުުމގައި އެއް ޖުމުލަެއއްަގއި ނަީފެގ 

ުރކުރާ އުފެދިފައިވާ ގޮތުން މާނައަށް އަސަރު ކުރޭތޯ ބެލިފަިއވާެނއެެވ. އަދި ެއއް ޖުމުލަެއއްަގއި ަނފީގެ ލަފުޒު ތަކުރާ

ޔާންކޮށްފަިއވާއިރު މާނަ ދޭހަވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްަފިއވާނެެއވެ. އަދި އެޖުމުލަތޖުގައި ނަފީގެ ދައުރު އަދި ނަފީ މިންވަރު ބަ

   އުފައްދަފަިއވާ ގޮތް ަބޔާންކޮށްީދފައިވާނެެއވެ.

 އޮބްޖެކްޓިވިޓީ އޮފްދަ ސްޓަޑީ   3.9

ންނަ ބަދަލުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުުރވުުނ މި ދިރާސާއަކީ ދިވެހި ބަހުގަިއ ތަކުރާރުކޮށް ނަފީކުރެވޭ އިުރ ނަފީގެ މާނަ އަ

ދިރާސާއެެކވެ. އެހެންކަމުން މި ދިރާސާގައި ނަފީގެ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ނަފީކުރެވޭ ޖުމުލަތައް ހިމާނަފައިވާނެއެވެ. އަދި 

. އަދި އެ ޖުމުލާގައި ނަފީގެ ލަފުޒު އަދާކުރާ ދައުރަށް ނުވަތަ މާަނއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުަކން ދެވިފައިޥާނެއެވެ 

ނަފީގެ ލަފުޒު އުފެދިފައިވާ ގޮތަށް އަިޅއަުޅވާލެވިފަިއވާެނެއވެ. އަދި ޖުމުލަތައް ހޯދުމުގައި އެކިމިންވަރަށް އެއް 
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ޖުމުލައައެްއގައި ނަފީކުެރވިފަިއވާ އަދަދު ތަފާތުކޮށް ޖުމުލަ ހުށައަޅާފައިޥާނެެއވެ. ެއއީ އެ ޖުުމލަތަކުން ތަފާތު ހޯދުމަށެވެ. 

 ލުމުގައި ެފނުނު ހޯދުންތަކާއި ލިޓްރޭޗަރ އާއި އަޅާިކޔާފަިއވާނެެއވެ.ނަމަވެސް މިކަން ބެ

   ބާބުގެ ޚުލާސާ: 3.9.1

މި ބާބުގެ ޚުލާސާއަށް ބަލާއިރު މެތޮޑޮލޮޖީ ގައި ހިމާނާފައިާވނީ މި ދިރާސާގެ ގެންދާނެ ގޮުތގެ ތަފްޞީލީ މައުލޫމާތެވެ. 
އިވާެނއެެވ. ހަމައެާއއކު މިދިރާސާގެ ސާންޕަލް އަދި ެއއަށްފަހު މި ދިރާސާެގ ޑިަޒއިން ރާވާަފއިާވގޮތް ުބނެދެވިފަ

ކަނޑެއެޅުުނގޮތް ބަޔާްނކޮށްފައިވާެނއެވެ. މި ދިރާސާަގިއ ޙުދޫދު ކަނޑައެޅިަފއިވަީނ ކިހާ ހިސާބެއްކަްނ 
އަދި ގޮތް ބުނެދެވިފައިވާެނވެ. ބުނެދެވިފައިވާެނއެވެ.  މި ދިރާސާގެ ރިލައިބަލަޓީ އާއި ެވލިޑިޓީ ހިފެހެއްޓިފައިވާ 

އަދި ހަމައެއާެއކު މި ދިރާސާގެ އޮބްޖެކްްޓ  ސާގެ ޑާޓާ ކަނަޑއެޅުުނގޮތާއި އެ ޑޭޓާ ނެގުނު ހާމަޮކށްފައިވާނެެއވެ.މިދިރާ
 އޮފް ސްޑަީޑޒް ައކީ ކޮބަިއކަްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާެނެއވެ.
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 4ބާބު 

 ހޯދުންތައް 
 ބާބުގެ ތަޢާރަފް:  4.1

މި ހޯދުނު ހޯދުންތަކުން  ،ުކރެވުނު ދިރާސާއިން ހޯދުނު ހޯދުންތަކަށް ބަލާލުމާއެކުމި ބާބުގައި ބަލައިލާފަިއވާނީ 

 އަދި އެްނމެ މުހިއްމުކަމަކީ ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ހުށައެޅުމެވެ.. ލިބުނު ނަތީޖާއަށެވެ

 ހޯދުންތައް:  4ބާބު   4.2

 މާނަ ދޭހަވާ ޖުމުލަތައް  4.3

 1ލު ތާވަ

ވެ ހަތްވަނަ ުކލާހުން ކެނޑިގެން އޮފީހަކަށް ވަނުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށްދާ ޚިޔާލެއް ނުމަރިޔަމް ފާސް
ކުރެއެެވ. ނު  

1 

ގޮްސެގން ބަދުނާމެއް ލިބޭކަށް ބައްޕަ އެދިެއއް ނުއަޅުގަނޑުމެންގެ ފިހާރައަކުން ވިްއކައި އެްއޗެއް ކަމު
ލައްަވއެވެ.ނު   

2 

ވާނެކަން ވެސް ެއނގިއްޖެެއވެ.ނުފަދައިން އަހަރެން ފެނުމުން އުފާވާނެ ނުފެނުމުން ރޫޙީ މޮޅި ނުއަހަރެން   3 

ޅެެއވެ.ނޭވާ ފުރަައކަށް އަދި ެއކުދިންނެއް ނުމި ފަދަ ރީތި މަންޒަރެއް ފެނުމުން އަންތަރީސް   4 

ތުމުން އޭނާ ހައިރާންވި ނަމަވެސް އެަކކުެވްސ އޭނާ ފެނިގެން ނެމި ބޮޑު ޖަމާއަތުގާ ދަންނަ ކުލައިގެ މީހަކު 
ވީ އެމީހުން އޭނާ ރަގަޅަށް ދަންނާތީ ތޯއްެޗކެވެ.ނުހައިރާން   

5 

ބައިވުމުން ފޯރީގައި ހަޅޭަލަވއިގެން އަުޑވެސް ނުވެ ނުމަންޑި ފޯލި ޖަހާ އަޑާ ފޯލި ހިފުމުން ނުވަތަ ކަނޑުބޭރު
 ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިެވއެވެ. 

6 

 ( 1998ސޯސް: އިބްރާޙީމް ޙުސައިްނމަނިކު ) 

ވަނަ ޖުމުލައާއި ހިސާބަށް ޖުމުލަތަކުަގއި ހުރީ  6ކުން  1ޖުމުލަ  ޖުމުލަެއވެ. 6ވަނީ  1ތާވަލު 

ކަން އަދި މި ޖުމުލަތަކުަގއި ނަފީގެ ލަފުޒު ހިމަނާފައިވެެއވެ. ފަހަރުވެސް  3ައދި ފަހަރު  2އެއްޖުމުލަެއއްަގއި 

ކުގައި ނަފީ ގެނެސްފަިއ ހުރި ގޮތާއި . މި ޖުމުލަތައެކި ހިާސބުގައި ނަފީކޮށްފަިއެވއެވެމަސްދަރު ލަފުޒުގެ 

 ބަހުްސގައި ހިަމނާފައިވާނެެއވެ.މާނަކުރެވޭގޮތް 

 2ތާވަލު 

 1 ވާކަން ވަރުާދއަށް އެނގޭތީެއވެ.ނުލައި ނުރޯމިރުސް ނަގާފައި ހުރީ ފިރިމީހާގެ އެްއވެސް ކެއުމެއް ރޯމިުރހާ 

ވޭ. ނުވާ ފުރާވަރު އަްނހެން ކުއްޖަކު ރަށުތެރޭަގއި އުޭޅ ކަމަކަށް ނުއޭނާ ލޯބި   2 

 3 ލާ ބައިްސކަުލ ދުއްވާލިެއވެ. ނުުބނެ ބަލައިވެސްނުމަރިޔަމް އަނގައިްނވެސް 

ދެކެން. ނުބުނިތާ ރުހުމުގެ ލޮލަކުން ބަލައިވެސްލަނިކޮށް ނުއެކަމަކު އެުކއްޖާ އެއިން މީހަާކ އަނަގއިން   4 
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ދެކިއެެވ. ނުލާ މާމީރު ކާއެއްެޗްއގެ ރަހަ ނުމަންމަގެ ޒުވާންކަން އެހެރަ ނިމެނީ މާރީތި ހެދުންތަކެއް   5 

ަޤބޫލުފުޅު ވެދާނެތީ އޭނާ އިނީ އެކަމަނާޔާ ދިމާއަށް ބަލައިލަްނވެސް ނުއޭނާގެ ވާހަކަޔާ ނުސްރަތު 
ކެރިފައެވެ. ނު  

6 

 

ގެނެސްދީފައިވާ ުޖމުލަތަކަށް ބަލާއިރު  6ން  1 ޖުމުލައެވެ. އެގޮތުން މި ތާވާުލަގއިވާ  6ވަނީ  ަގއި 2ލު ތާވަ

ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. އަދި ނަީފގެ އަކުެރްއެގ ގޮތުަގއި ހުރިހާ ދެފަހަރު ހުރިހާ ޖުމުލައެއްގަިއވެސް ތަުކރާރުކޮށް 

ވާ "ނު" ިމއަކުެރވެ.  އަދި ނަފީގެ އަކުރު ޖުމުލައެއްަގއިެވސް ގެނެސްދީަފއިވަނީ ނަފީގެ އަކުެރއް ކަމުަގއި

 ގެނެސްދީފަިއވަނީ ކަމާއި މަްސދަރު ކުރިއަށެވެ. މި ަތވާލުގެ އިތުރު ތަފްސީލު ބަހުސްގައި ިހމަނާފައިވާނެެއވެ.

 3ތާވަލު  

ރަށްފުށު ދެޅަކުދިން މެދުގައި ނެތް އަހަންނަން ވިސްނުނު ގޮތުަގިއ އެލޯތްބަކީ ެއއްެވސް ދުނިޔަީވ ހޭވެރިކަމެއް
 ފުދޭ ލޯތްބެއް. ނުއުފެދުނު ތަސައްރަފު 

1 

ސަާމސާ ވާހަކަތަަކކީ ިއޔާޒަށް ހެްއވާ  ނެތްތަސްލީމާގެ ރައްޓެހިންގެ ރަނބަތެޅުވުމާ ރަހައެއް
ެވެއވެ. ނުމަޖާވާހަކަތަކަކަށް   

2 

ޖެހުނީއެވެ. ނުދުވަހު ބޮޑެތި ކުދިްނ މުގުލުގައި ހިފިނަމަ މިގޮތަށް ގެފަޅުާވކަށް ނެތްބައްޕަ   3 

ހުންނާނެ. ނުކުލުނެއް ފަތަކަށް  ނެތްގަހަށް     4 

ބުނެއެވެ. ނުމޫނު ސާޅީސް ވީކަަމކަށް  ނެތްސަލީމުގެ ހިނދި ބަނޑާ ރުލެއްގެ އަސަުރވެސް   5 

 (1998ސޯސް: އިބްރާހީމް ޙުސައިންަމނިކު )

ފަހަރު ނަފީކޯށްފައިވާ  2ޖުމުލައެވެ. މި އިން ކޮންމެ ޖުމުލައަކީ ތަކުރާުރކޮށް  5ަގއި ހިމެނެނީ 3ތާވަލު 

ޖުމުލައެކެވެ. އެގޮތުން މި ތަާވލުގައި ހިމަނާފައިވާ ޖުމުލަތަުކގައި ނަފީކުރަން ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ައކުރަކީ "ނު" 

މާއި އަިދ މަސްދަރު ނަފީކޮސްފައިވެެއވެ. އަދި މި މި ޖުމުލަތަކުގައި ކަމާއި ނައަދި "ނެތް" މިއަކުެރވެ. 

 ތާވަލުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބަހުސްގައި ހިމަނާފަިއވާނެެއވެ.
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 4ތާވަލު 

ވޭތުވެިދޔަ ފަންސަވީސް އަހަރުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ހަމައެަކނި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކައިބޮއި ދަރިބަޔަކު 
ކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވުނެއެވެ. ނެތްކަމެއް ކުެރވިފައިނޫންބޮޑެތި ކުރުން   

1 

އަހަރެންދާނީ.  ނެތްމަންމަ ދާނެ ކަމެއް ނޫން  2 

 (1998ސޯސް: އިބްރާހީމް ޙުސައިންަމނިކު )

ޖުމުލަެއވެ. ކޮންމެ ޖުމުލައެްއވެސް ަވނީ ތަކުރާރުކޮށް ނަފީކޮށްފައެވެ. ނަފީގެ އަކުެރއްގެ  2ަގއިވަނީ  4ތާވަލު 

އަކުެރވެ. ެއއީ "ޫނން" އަދި "ނެތް  2ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ެއްއވަތަރުެގ ނަފީގެ ގޮތުަގއި ދެ ޖުމުލައިަގއިެވސް 

 މި ނަފީގެ އަކުރެެވ. މި ތާވަުލގައި ހިމަނާފައިވާ ޖުމުލަތައް ަބހުސްގައި ތަފްޞީލުކޮށްފަިއވާެނއެވެ.

 

 5ތާވަލު 

ގެ. ނޭންވެެގން ގެޔަށް ދެވޭނެ އިރެްއވެސް ނުމީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް  1 

ތައުޒިޔާ  މަންމަގެ ،ފައި ތިބި ސޮފާއާއި ސަފީނާނެތި ައނގަޔަށް ލާނެ ހިތްވަރެއް  ކާެއއްެޗއް ،ކުރިނުނިދަން 
 ބަލައިގަެތވެ. 

2 

 (1998ސޯސް: އިބްރާހީމް ޙުސައިންަމނިކު )

ފަހަރު ނަފީކޮށްފައިާވއިރު  2ށް ޖުމުލައެވެ. މި ޖުމުލަގަިއެވސް ތަކުރާރުކޮ 2ަގއި ހިމާނާފައިވަނީ  5ލު ތާވަ

 ،ނަފީގެ އަކުރު ބޭނުންކޮށްފަިއެވއެވެ. އެގޮތުން މި ޖުމުލަތކުަގއި ހިމާނާފައިވާ ނަފީގެ ައކުުރތަކަކީ "ނު"

 "ނު" އަދި ނެތި މިއަކުރުތަެކވެ.  މި ތާވަުލގެ ިއތުރު ތަފްޞީލު ބަހުސްގައި ހިމަނާފައިވާނެެއވެ. ،"ންތް" 

 

 6ތާވަލު  

 1 ނޫން ކުރުމުގެ ދަނޑިަވޅެއް ނުމީ ރުޅި އިސްކުރުމާއި ގޮތްދޫ

 2 .ނޫންަލނީސް އޭނާގެ މޫނުވެސް ެދކެން ބޭނުމެއް ނުއޭނާ އެުއޅޭ ފާޑު ދޫކޮށް 

 (1998ސޯސް: އިބްރާހީމް ޙުސައިްނމަނިކު ) 

ފަހަރު ނަފީކޮށްފައިާވއިރު  2ށް ޖުމުލައެވެ. މި ޖުމުލަގަިއެވސް ތަކުރާރުކޮ 2ަގއި ހިމާނާފައިވަނީ  6ލު ތާވަ

" އަދި އަކުރު ބޭނުންކޮށްފަިއެވއެވެ. އެގޮތުން މި ޖުމުލަތކުަގއި ހިމާނާފައިވާ ނަފީގެ ައކުުރތަކަކީ "ނުނަފީގެ 

 މިއަކުރުތަެކވެ.  މި ތާވަލުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބަހުސްގައި ހިމަނާފަިއވާނެެއވެ."ނޫން" 
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 7ތާވަލު 

މޫނުތައް އޭނާޔަށް މަލާމަތްކުރަމުން  ނެތްހުދުފާރުތަކާއި ހިނިތުންވުމެއް ނެތްހީވަނީ މިރަށުގެ އެުކވެރި ކަެމއް
 "ފެއްސިގެންދާށޭ" ޮގވަމުންދަހެންނެވެ. 

1 

 (1998ސޯސް: އިބްރާހީމް ޙުސައިންަމނިކު )

ފަހަރު ނަފީކޮށްފައިާވއިރު ނަފީގެ  2ޖުމުލައެވެ. މި ޖުމުލަގަިއެވސް ތަކުރާރުކޯށް  1ަގއި ހިމާނާފައިވަނީ  7ތާވަލު 

މި ޖުމުލަގައި ހިމާނާފައިވަނީ "ނެތް" މިއަކުރ ދެ ތަނުގައިެވސް ޔާފަތު އަކުރު ބޭނުންކޮށްފަިއެވއެވެ. އެގޮތުން 

ެއވެ.މި ތާވަުލގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބަހުސްަގއި ހިމަނާފައިވާނެ  ތަކުރާރުކޮށްގެެނވެ  

 

 ނުވާ ނަފީގެ ޖުމުލަތައް ހަމާނަ ދޭ 4.4

 8ތާވާލު 

ވާެނެއވެ. ނުރުހޭ ކަމެއް ނަމަ ސިޓީ ސިއްރެއް ނުއަްއޒަ މަންމަ   1 

 (1998ސޯސް: އިބްރާހީމް ޙުސައިންަމނިކުގެ ކުުރވާހަކަަތއް )

ނަފީގެ އަކުރު ފަހަރު  2ޖުމުލައެވެ. މި ޖުމުލަގަިއެވސް ތަކުރާރުކޮށް  1ަގއި ހިމާނާފައިވަނީ  8ލު ތާވަ

މި ދެ ތަނެއްގައި  ،ބޭނުންކޮށްފައިެވއެވެ. އެގޮތުން މި ޖުމުލަތކުގައި ހިމާނާފައިވާ ނަފީގެ އަކުރުތަަކކީ "ނު"

 ދެފަހަރު މި އަކުރު ބޭނުންކޮށްފައިެވއެވެ. މި ާތވަލުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބަހުސްގައި ހިމަނާފައިވާނެެއވެ.

 9ތާވަލު 

ބާވަެއވެ؟ނޫންދާ ބީރައްޓެިހ ރަށަކަށް ނުމިއުޅެނީ ދުވަހަކުއުފަންރަށްކަމަށް އާދެިވގެން    1 

ެވެއވެ. ނުމީހެއް މިއޮތްބޮޑު މާލެގައި އުޅޭހެނެއް ހިެޔއް  ނޫންވަންނަ ެގއެއް ަރއްޓެިހ ނުއޭނާ   2 

ދޭން އެމީހުން ނުސިންގަޕޫރު ެއއާލައިްނގެ މަތީ ކުލާހުން ދަތުރުކުރާއިރު ފަސިންޖަރުން ބަޑުހައި ވިޔަ
. ނޫންގަދައަަޅިއގެން ތިބެނީ މީހަކަށް ރަނގަޅަށް ނިދާވެސް ެލވޭ ވަެރއް  

3 

 4 ނޫން ކުރުމުގެ ދަނޑިަވޅެއް ނުމީ ރުޅި އިސްކުރުމާއި ގޮތްދޫ

 (1998ސޯސް: އިބްރާހީމް ޙުސައިންަމނިކުގެ ކުުރވާހަކަަތއް )

 4އަދި 1،3ނަފީކޮށްފައިހުރީ  ފަހަރު 2ށް ތަކުރާރުކޮ   ތާވަލުަގއިޖުމުލައެވެ. މި  4ހިމާނާފައިަވނީ  ަގއިވަނީ 9ތާވަލު 

ބޭނުންކޮށްަފއިެވއެެވ. ެއގޮތުން މި ފަހަރު ނަފީގެ ައކުރު އަކުރު  3ވަނަ ޖުމުލަގައި  2ވަނަ ޖުމުލާގަިއއެވެ. އަދި 

އިތުރު ތަފްޞީލު މި ތާވަލުގެ "ޫނން" މި ނަފީއަކުރުތަކެވެ.  ،ޖުމުލަތކުގައި ހިމާނާފައިވާ ަނފީގެ އަކުރުަތކަކީ "ނު"

 ބަހުސްގައި ހިމަނާފައިވާެނއެވެ.
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 10ތާވަލު 

ނެވެ. ނޫދަންނަ ބަހުރުވައެްއ ނުދެ ޒުވާނުން ބަދަލުކުރި ހިނިތުންވުންތަކާ މެސެޖުތަކަކީ އަހަެރންވެސް   1 

ވެސް ދަންނަ މީހަކަށް މިހާ ޒާތީ ވާހަކަތަކެއް ކިަޔއިދިނުމަކީ އަހަެރންގެ ލަދުރަކި ނުދެކޭ ނުދުވަހަކުެވސް 
ެނވެ. ނޫމިޒާޖު ހުއްދަ ކުރާކަމެއް   

2 

 (1998ސޯސް: އިބްރާހީމް ޙުސައިންަމނިކުގެ ކުުރވާހަކަަތއް )

 1ނަފީކޮށްފައިހުރީ  ފަހަރު 2ށް މި ޖުމުލަގަިއވެސް ތަކުރާރުކޮ ޖުމުލައެވެ.  2ަގއި ހިމާނާފައިވަީނ  10ލު ތާވަ

 ބޭނުންކޮްށފައިެވއެވެ. ފަހަރު ނަފީގެ އަކުރު އަކުރު  3ވަނަ ޖުމުލަގައި  2ޖުމުލާގަިއއެެވ. އަދި ވަނަ 2

މި ތާވަލުގެ އިތުރު ވެ. އަކުރެދެ  މި ނޫ ،ކުަގއި ހިމާނާފައިވާ ނަފީގެ އަކުރުތަަކކީ "ނު"އެގޮތުން މި ޖުމުލަތަ

 އެވެ.ތަފްޞީލު ބަހުސްގައި ހިމަނާފައިވާނެ 

 

 11ތާވަލު 

 1 ޅޭ. ނޫ ބޭރަށްވެސް ގޮހެއްނޫނީ ގެއިން އޮފީހަށް އޮފީހުން ގެަޔށް ފިޔަވާ އޭާނގެ މަންމަޔާ ެއކުގާ 

ކުުރވާ ދުވާުލގެ ަވގުެތއްަގއި އެދީދީ ނުހުކުރަކަސް ހޮނިހިރަކަސް މީހަކުލަްއވާ ކޮންމެވެސް  މަަސްއކަތެއް 
ދެކޭ ތަނަކަށްވާތިެއވެ. ނު ނޫނީމަދުންތަނެއްަގއި ހިލޭ އިންނެވުމަކީ އޭނާ ވަރަށް   

2 

 (1998ސޯސް: އިބްރާހީމް ޙުސައިންަމނިކުގެ ކުުރވާހަކަަތއް )

 2މި ތާވަލުަގއި ހިމަނާފައިވާ ޖުމުލަތަކުގަިއވެްސ ތަކުރާރުކޮށް ޖުމުލައެވެ.  2ަގއި ހިމާނާފައިވަީނ  11ތާވާލު 

ކުގައި ހިމާނާފައިވާ ނަފީގެ ެއގޮތުން މި ޖުމުލަތަފަހަރު ނަފީގެ އަކުރު ބޭނުންކޮށްފަިއވެެއވެ.  3ފަހަރު އަދި 

މި ތާަވލުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބަހުސްގައި މި އަކުރުތަެކވެ. " "ނޫ،" ނީ"ނޫ ،އަކުރުތަަކކީ "ނު"

 ނާފައިވާނެއެވެ.ހިމަ

 

 ބާބުގެ ޚުލާސާ  4.5

މި ބާބުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ހޯދުންތަކުން ފެނުނު ޖުމުލަތައް ނަފީގެ އަކުރުަތއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު 

 ޖުމުލަތައް އަތުރާލައިފަިއވާނީ އަކުރުތައް ނަފީކޮށްަފއިވާ ގޮަތށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.
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 5ބާބު 

 ބަހުސް
 ތަޢާރަފް:ބާބުގެ   5.1

 ނެެއވެ.ލިެޔފައިވާއަލީަގއި  މި ބާބުގައި ބަލާލައިފަިއވާނީ މި ދިރާސާއިން ނުކުތް ނަތީޖާ ލިޓްރޭޗަ ރިިވއުގެ

. އަދި މި ދިރާސާއިން  އަލިއަޅުަވއި ބަހުސްކޮށްފަިއވާެނއެވެ މައުލޫމާތާއި ހުރި ގުޅުމުގެ ަމއްޗަށްލިބުނު ނަތީޖާ އާއި 

 ވާ މައުލޫމާތާއި އަޅާިކޔާެނއެވެ.ނިކުތް ނަތީޖާއާއި ކުރިން ލިިބފައި

މި ޖުމުލައިގައި ފުރަތަމަ  ނަފީގެ ައކުރެްއގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކޮށްަފިއވަނީ "ނު" މިއަކުެރެއވެ.ބަލާއިރު  1.1ތަވާލު 

ނަފީގެ ލަފުޒުަގއި )ފާސްުނވެ( ނަފީގެ ައކުރު ގެނެސްފަިއވަނީ މި ލަފުޒުގަިއވާ ފާްސވުން މި ލަފުޒުގެ އިންފިކްސަށް "ުނ" 

މިއަކުރު އިތުރުކޮްށގެންނެވެ. އަދި މި ޖުމުލައިެގ ދެވަނަ ނަފީގެ ައކުރު "ނުކުެރެއވެ" މި ލަފުޒުގެ ނަީފގެ ައުކުރ 

 ިއވަނީ ކަމުގެ ކުިރައށް "ނު" މި ނަފީގެ އަކުރުގެެނސްގެންނެވެ.ގެނެސްދީފަ

ފުރަތަމަ ލަފުޒުގައި ބޭނުންކޮށްފަިއާވ  ލަްއވަެއވެ.ނު ،ގޮްސގެން"ނު" ކަމުަނފީގެ ލަފުޒުތަަކކީ  ވާ ޖުމުަލގައިގައި 1.2ތާވާލު 

އަށް ގެނެސްފަިއަވނީ ނަފީގެ "ނު" ިމއަކުެރއެވެ. އަދި ެދވަނަ ލަފުޒު ނަފީެގ މަސްދަރު ނަފީކުރުމަށް ލަފުޒުެގ އިންފިކްސް 

މި ޖުމުލަގައި ދެ ނަފީ ބޭނުންކޮށްފައި ވިޔަސް މި ކޮށްފައިވަނީ މަސްދަުރގެ ކުިރއަށް "ނު" މިއަކުރު ގެނެްސެގންނެވެ. 

( ހާމަކުރައްވާ ގޮތުަގއި 1970ޖަމީލު ) މުޙައްމަދުމިކަމަށް އިޝާރާތް ކުަރއްަވއި  ޖުމުލައިން ނަފީގެ މާނަ ދޭހަވެއެވެ.

ދިވެހި ބަހުގައި ދެ ލަފުުޒއެުކެވގެން އުފެދޭ މަސްދަރު ނަފީކުރެވެނީ އެ ދެބަހުގެ ތެެރއިން ދެަވނައަށް އޮންނަބަހުގެ ކުިރއަށް 

ގަިއ ކުިރއަށް ކުރުމުގެ ުއސޫލުަކމަށް ހާމަކުރައްަވއެވެ. އަދި ަބއެއް ހާލަތްތަކު "ނު" މި އަކުުރ ގެެނވުމަކީ ަމސްދަރު ނަފީ

ކުރުމަކީވެސް މަސްދަރު ނަފީކުރެޭވ  އޮތް ލަފުޒުގެ ފަހަތަށް އާއްމު ކުރާ އަކުރެއް ކަމުަގިއވާ "އެއް" މިައކުރު އިތުރު

 .އުސޫލުކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިެވެއވެ

ަގއިވަނީ ަތކުާރރުކޮށް ނަފީކޮށްފަެއވެ. ނަމަެވސް ނަފީގެ އަކުރެްއގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކޮށްފައި އޮތީ "ނު"  1.3ތާވަލު 

ލަފުަޒީކ 3ގައި ނަީފކޮށްފައިވާ މި ޖުމުލާތަނެްއަގއި ނަފީގެ އަުކރު ގެނެސްފަިއެވއެވެ.  3 ވާ ޖުމުލާގައިަގއި 1.3މިއަކުރުެއވެ. 

 1.3ގޮތަށްބަލާއިރު  ލަފުޒު ގެނެސްދީފައިވާތިންލަފުޒެވެ. މި ތިން މި  ނެކަން"ައދި "އުފާނުވާ "މޮޅިނުވުން" ،"ނުފެނުން"

އަދި ތިންވަަނ  ލަފުޒު 1.3 އިެވެއވެ.ކަމުގެ ކުރިއަށް ނަފީގެ "ނު" މި އަކުރު ގެނެސްގެން ނަފީކޮށްފަފުރަތަމަ ލަފުޒުގައި ގެ 

( ހާމަކުރަްއާވ 1970ގެނެސްގެންެނވެ. މުޙައްމަދު ަޖމީލު )އުފައްދާަފއިވަނީ މަސްަދރުގެ މެދަށް "ނު" މި އަކުުރ  ލަފުޒު
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ގޮތުަގއި ިދވެހި ބަހުަގއި ދެ ަލފުޒުއެުކެވގެން އުފެދޭ މަސްދަރު ނަފީކުރެވެނީ އެ ދެބަހުގެ ތެެރއިން ދެވަަނއަށް އޮންނަބަހުެގ 

ތްތަކުަގއި ކުރިއަށް އޮތް ލަފުޒުެގ ހާމަކުރައްަވިއފައިެވއެވެ. އަދި ބަެއއް ހާލަ ސްގެނަކަމަށްކުރިއަށް "ނު" މި އަކުރު ގެނެ

ައުކރު އިތުރުކުރުމަީކވެސް މަސްަދރު ނަފީކުރެވޭ ުއސޫލެއްކަމަްށ  ފަހަތަށް އާއްމު ކުރާ ައކުރެްއ ކަމުގަިއވާ "ެއއް" މި

 ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ.

ބޭނުންކޮށްފައި ދެ އަކުރުއަކީ  ގައި  1.4ގައި ދެފަހަރު ތަފާތު ދެއަކުރެއް ނަފީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކޮށްފައިެވއެވެ.  1.4ތާވަލު 

ފުރަތަމަ ނަފީގެ ައކުރު ގެނެސްދީފަިއވަނީ މަސްަދރުގެ ކުިރއަށް "ނު" މިައކުރު ގެ  1.4"ނޭ" މި ދެައކުރުެއވެ.  ،"ނު"

. ައކުރު ެގނެސްގެން ނަފީކޮށްފައިެވެއވެ މަސްދަރު ކުރިއަށް "ނޭ" މިގެނެސްގެންެނވެ. ދެވަނަ ލަފުުޒގައި ގެނެސްދީފަިއވަނީ 

"ެއކުދިންނެްއ  ،ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވާީތއެވެ. ެއއީ "ނުާވ ފުރައަކަށް"ދޭހަވަނީ ނަފީގެ މާނަ އެހެންކަމުން މި ޖުމުލައިން 

 ނޭޅެއެެވ". މި އިބާރާތުަގއި ަލފުޒާއެކު ނަފީގެ އަކުރު ގެނެްސފައިވާީތއެވެ. 

ވަނީ "ނެތުމުން"  މި ފުރަތަމަ ބޭނުންކޮށްފައި ގ1.5ެ"ނު" މިދެ ނަފީގެ އަކުރެވެ.  ،ހިމާނަފައިވަނީ "ނެ"  ަގއ1.5ިތާވަލު 

މި ލަފުޒުކޮށްފަިއވަނީ މަސްދަރު ކުރިއަށް "ނެ" ައކުރު ެގނެސްގެންނެވެ. އަދި ެދވަނަ ލަފުޒު "ނުވީ" މި ލަފުޒުެވސް 

ލަފުޒުން އަކުރު ގެނެސްގެންެނވެ. މި ޖުމުލަގައި ނަފީކޮށްފައިވާ ދެ  މި ވަނީ މަސްދަރު ކުރިއަށް "ނު" ގެނެސްދީފައި

 ވުމާެއކު މި ޖުމުލައިން ނަފީގެ މާނަ ދޭހަވެއެވެ.  ."ނެތުމުން" އަދި "ނުވީ" މި ދެ ލަފުޒުން ނަފީގެ މާނަ ދޭހަވެެއވެ

ގެނެްސގެން އެއިްނ މި ޖުމުލަތަކުގައި މިަވނީ ނަފީގެ އަކުރު "ނު" ކަމުގެކުރިއަށް  2.6.،2.1،2.2،2.3،2.4،2.5ތާވަލު 

ަގއިވާީނ 2.3" ވޭނު  ،ވާނު" ަގއި  2.2 ،"ވާކަން ނުލައި ނުެދވަނަ ޖުމުލައިަގއި "ނަފީ ޮކށްފައެވެ. ކޮންމެ ޖުމުލައެއްވެސް 

މި ދެ  ދެކެން.ނު ،ބުނިތާ ނު ގައި ނަފީގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކަކ2.4ީައދި  ،"ލާނުބުނެ ބަލައިވެސްނު "

. އަދި މި ބައިގެ އެންމެ ފަހު ދެކިއެވެނު ،ލާ ނު ހެދުމެއް ަގއި ބޭނުންކޮށްފައވާ ނަފީގެ ލަފުޒުތަަކކީ 2.5ލަފުޒެވެ. އަދި 

ހުރިހާ ަގއި ގެނެސްދީަފއިހުރީ  2.6އަދި  ކެރިފަެއވެ.ނު ،ޤަބޫލުފުޅު ނުޖުމުލައިގައި ގެނެސްދީފަިއވާ ަނފީގެ ލަފުޒުތަަކކީ 

ނަފީގެ އަކުރެްއވެސް ގެެނސްދީފައިވަނި ކަން ނަފީކުރުމަށެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ ކަންނަފީކުރާ ހަމަތަކަށް މި ހަމަތައް ފެތެއެވެ. 

(  ހާމަުކރައްާވގޮުތގައި ކަން ނަފީކުރެޭވނީ ނޫނަކުންނެވެ. އަދި ކަްނ 1358) އިބްރާޙީމް ރުޝްދީމިކަމަށް ބާރުދެއްވާ  

ެއހެންކަމުން މި ހަމަތަކަކީ ދިވެހި ބަހުގައި ކަން ނަފީކުރުމުެގ  ބޭނުންކުރާ "ނޫނު" ވަންނާނީ ކަމުގެ ކުރިއަެށވެ.ނަފީކުރުމަށް 

 ހަމަތަކުގެ މަތިން ކުރެވިފަިއވާ ނަފީއެކެވެ. ނަަމވެސް މި ޖުމުލަތަކުން ދޭހަވަނީ ނަފީގެ މާނައެވެ.
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ށްފައިާވ ެއއްަވއްތަރެްއގެ ަނފީގެ ދެ ައކުރެެއވެ. މުލަގައި ބޭނުްނކޮފަސް ޖުމި  3.5،3.4،3.3،3.2،3.1ތާވަލު 

ގައި ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ ނަފީގެ ތަފާތު ދެއަުކރެވެ. ެއއީ "ނެތް" އަދި "ނު" 3.1އެއީ "ނު" އަދި "ނެތް މިދެއަކުރެެއވެ. 

މި ލަފުޒެވެ. މި ޖުމުލަަގއި "ނެތް" މި ނަފީގެ އަކުރު ގެެނސްފައިވަނީ ކަމެްއގެ ފަހަތަށް އާއްމުކުާރ ައކުރެއް ކަމުަގިއވާ 

ައކުރު ލަފުުޒގެ ފަހަތަށް ގުޅުަވިއގެން މި ލަފުުޒ "އެްއ" މިައކުރަށްފަހު ނަފީގެ އަކުެރއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރާ "ނެތް " މި

ދެވަަނ ލަފުުޒ ނަފީކޮށްފައިވަނީ މަސްދަުރެގ މި ޖުމުލާގައި ނަފީކޮށްފައިެވއެެވ. ނަމަވެްސ  މި ގޮތަށް  "ނެތް" ހޭވެރިކަެމއް

ރަޝީދު އަޙުަމދު  ހުސައިންމި ގޮަތށް މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ.  ފުދޭ "ނު "ކުރިއަށް "ނު" މިައކުރު ގެެނސްގެން 

އެުކވި ލަފުެޒއްނަމަ، ެއ އެުކވި ލަފުޒު އުފެދިފައިވާ ެދ ، ( ހާމަކުރަްއވާ ގޮތުަގިއ، ެއކަހެރި ލަފުޒެްއގެ ކުީރކޮަޅށާއ1999ި)

ލަފުޒުގެ ތެރެއިން ފަހު ލަފުޒުގެ ކުރީަގއި ނުވަތަ ދެ ލަފުޒުގެ ދެމެދަށް ނަފީގެ ނޫނު އިތުރު ކުރެވެެއވެ. މަސްދަރުެގ 

 ތެރެއިން އަސްލު މަސްދަރުގެ ކުީރކޮޅަށް ނަފީގެ ޫނނު ގުޅާލެވޭ ކަމަށާިއ، ކަމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެްއގައި ނަފީގެލަފުުޒ ބައިތަުކގެ

ލަފުޒުގެ ކުރިއަށް ގުަޅއިެލވޭ ަކމަށާއި،  އާންމުނަން ނަފީކުރުމުގައި ވެސް ނަމުގެ ކުރިއަާށއި، ދެނަމެއް އެުކެވގެން ހެދިފަިއާވ 

 އެޭބފުޅާ ހާމަކުރައްވާފަިއެވއެވެ. މެދުތެރެއަށާއި، ނަުމގެ ފަހަތަށް ނަފީގެ ނޫނު ގުޅާެލވޭ ކަމުަގއި  ނަމެއްނަމަ ދެ ލަފުޒުގެ

 ،ދެ ނަފީގެ އަކުރު ބޭނުންކޮށްފައިެވއެެވ. މި ޖުމުލަގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ނެތް"ގަިއވަނީ  3.2ގެ 3ލުގެ މި ތާވަ

"ނު" މި ދެއަކުރު ބޭނުންކޮށްފައިެވއެވެ. މި ޖުމުލަގައި ފުރަތަމަ ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްފައިާވ "ރަހައެއްނެތް" މި ލަފުޒު 

ނަފީކޮށްފައިވަނީ ކަމުގެ ފަހަަތށް "ެއއް" މި އާއްމުކުރާ ައުކރު އިތުރުކުރުމާެއކު ނަފީގެ "ެނތް" މިއަކުރު ލަުފޒުގެ ފަހަތަށް 

" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިެވއެވެ. އަދި ދެވަނަ ލަފުޒު "ުނވެެއވެ" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިަވީނ ގެނެސްގެން " ރަހައެއްނެތް

"ވުން" މި މަސްދަުރގެ ކުިރއަށް "ނު" ިމ ައކުރު ކުިރައށް ގެނެްސގެން "ުނވެެއވެ" މި ޖުމުލަގައި ބޭނުންކޮށްފަިއާވ 

ިދވެހި ބަހާިއ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ަގއުީމ ވިއެވެ. އެއްނެތް" އަދި "ުނވެެއވެ" މި ދެ ލަުފޒުން ނަފީގެ މާނަދޭހަ"ރަހަ

( ހާމަކުަރއްާވ ގޮުތގަިއ މަސްދަރަކީ ކަްނ ުއފެދުމުގެ އަްސއަލެވެ. "ކަން" އުފެދުމުގެ އަސްލު ދޭހަކޮށްޭދ 2004މަރުކަޒު )

 ދަރުގެ ކުރިއަށް އަށެވެ.ކޮންމެ ލަފުޒަކީ މަސްދަރެކެވެ. މަސްދަރު ނަފީކުރާއިރު، ނަފީކުރާ "ނު" ގެނެސްފައި ހުންނަނީ މަސް

 އެހެންކަމުން މިއީ ނަފީގެ މާނަ ދޭހަވާ ޖުމުލައެކެވެ.

ބަާލއިރު ނަފީކުރުމަށް ތަފާތު ދެ އަކުރެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވެެއވެ.  މި ޖުމުލަގައި ނަފީގެ ގޮތުަގިއ  ަގއިވާ 3.3ގެ  3ތާވަލު 

ރަތަމަ ލަފުޒު "ަބއްޕަ ނެތް" ދުވަހު ނަފީކޮށްފައިވަީނ ފުމި ޖުމުލާގައި "ނު" މި ދެއަކުރެެވ.  ،ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ "ނެތް" 

ެދވަަނ  މި ޖުމުލާަގއިނަމެއްގެ ފަހަތަށް "ނެތް" މިައކުރު ގެނެްސގެން "ބައްޕަ ނެްތ" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްަފއިެއވެ. އަދި 

ގެނެްސގެން "ނުޖެހުނީއެެވ"  ލަފުޒަށް ބަލާއިރު " ނުޖެހުނީެއވެ." މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްަފއިވަނީ ކަމުގެ ކުރިއަށް "ނު" މިއަކުރު 
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ގައި ނަފީކޮށްފައިވާ ދެ ލަފުޒުން ނަފީގެ މާނަ ދޭހައެވެ. އެހެންކަމުން "ނުޖެހުނީއެވެ" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. މި ޖުމުލާ

 މި ޖުމުލައިން މި ލަފުޒު އަދާކޮށްފައިވާ ދައުަރކީ ނަފީގެ ދަުއރަކަށްވާތީ މި ޖުމުލައަކީ ނަފީެގ ޖުމުލައެކެވެ.

އަށް ބަލާއިރު މި ޖުމުލަގައި ތަފާތު ނަފީގެ ދެއަކުރު ބޭނުންކޮށްފަިއވެެއވެ. ެއއީ "ނެތް" ަގިއވާ ޖުމުލަ 3.4ލު ތާވަ

އަދި "ނު" މި ެދއަކުެރވެ. މި ޖުމުލަގައި ފުރަތަމަ ބޭނުންކޮްށފައިވާ ނަުމގެ ފަހަތަށް "ނެތް" މިއަކުރު ގެނެްސގެން "ގަހަށް 

. އަދި މި ޖުމުލައިގެ ދެަވނަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ ކަމުގެ ކުރިއަށް "ނު" މިއަކުުރ ނެތް" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވެއެވެ

(  ހާމަކުރައްވާގޮުތަގއި ނަން 1358ިއބްރާޙިމް ރުޝްދީ )ގެނެސްގެން "ނުހުންނާނެ" މިލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. 

ކުިރއަށް ނަފީއަކުރެއް ކަމުަގިއވާ "ނު"  ނަފީކުރެވެނީ މަިއގަނޑު ެދ ގޮތަކަށްކަްނ ހާމަކުރަްއވަެއވެ. އެީއ ނަމުގެ 

ގުުޅވަިއގެންނެވެ. އަދި ނަމުެގ ފަހަތަށް ނަފީކުރާއަކުރު "ޫނނު" ގެނެްސގެންނެވެ. ނަަމެވސް ނަން ނަފީކުރުމަށް ނަމުެގ 

. މިސާލު: ފަހަތަށް ނަފީކުރެވޭ އަކުރެއްަކމަށްވާ "ނެތް" މިއަކުރު ބޭނުންކޮށްވެސް ނަފީކުެރވޭތީ މިކަމާިއ ސުވާލު އުފެދެއެވެ 

އަޙުމަދެއް ނެތް، ކުނަލެއް ނެތް މިއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ބަހުގައި "ނެތް" މިއަކުރު ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ނަން 

މި ޖުމުލަގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ލަފުޒު ކަމުގަިއވާ "ނުހުންނާނެ" މި ލަފުޒު އަދާކޮށްފަިއވާ ދައުުރްނ  ނަފީކުރެވެެއވެ. 

 މި ޖުމުލައިން ދޭހަވަނީ ނަފީގެ މާނައެވެ.

 ވެ.ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު  މި ޖުމުލަ ނަފީކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ނެތް" އަދި "ނު" މިދެއަކުރެ  ަގިއވާ 3.5ގެ  3ތާވަލު 

ފުރަތަމަ ލަފުޒު ގެނެސްދީފައިވަނީ ކަމުގެ ފަހަތަށް އާއްމު ކުރާ އަކުެރއްގޮުތަގއި "ވެސް" މިއަކުރު ގުުޅވުވުާމެއުކ  ގަިއވާ 3.5

ގެ ެދވަނަ 3.5އޭގެ ފަހަތަށް "ނެތް" މިައކުުރ ގެނެސްގެން "އަސަުރވެސް ނެތް " މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިެވއެެވ. އަދި 

މް ހީ ބްރާއިކަމުގެ ކުރިއަށް "ނު" މިއަކުރު ގެެނސްގެން "ނުބުނެެއވެ" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިެވެއވެ.  ނަފީކޮށްފައިވަނީ ލަފުޒު

(  ހާމަކުަރްއވާގޮުތަގއި ކަން ނަފީކުެރވޭނީ ނޫނަކުންނެވެ. އަދި ކަން ނަފީކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ "ނޫނު" 1358) ރުޝްދީ

 ން ނަފީގެ މާނަދޭހަވެެއވެ.ެއހެންކަމުން މި ޖުމުލައި ވަންނާނީ ކަމުގެ ކުިރއަށެވެ.

މި ދެ ޖުމުލާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ަނފީގެ އަކުރުތަަކކީ "ނޫން" އަިދ  ޖުމުލައެވެ.މި ދެ 4.2އަދި  4.1ގަިއވަނީ  4ތާވަލު 

 " މި އަކުރު ގެނެސްގެްނ ޖުމުލަ ނަފީކޮށްފައިވާނީ ނަންއިތުރެްއގެ ފަހަތަށް ނަފީގެ "ނޫންިމ  4.1ވެ. "ނެތް" މިދެއަކުރެ 

އަދި ދެވަަނ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ ކަމުެގ ފަހަތަށް "ނެތް" މި ނަފީގެ  ނަފީކޮށްފައިެވއެވެ."ބޮޑެތި ކުރުން ނޫން ކަމެއް" 

ޖުމުލަ ނަފީކޮށްފައިވަީނ  މި 4.2އި ހިމެނޭ އަކުރު އިތުރުކޮްށގެން "ކުެރވިފައިނެތް" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. މި ތާވަލުގަ 

މި ޖުމުލަގައި ދެވަނަ  "ނޫން" މި ލަފުޒު ގެނެސްގެން "ނޫން މަންމަ" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިެވއެެވ. ނަމެއްގެ ކުރިއަށް

ނަފީގެ ނެތް  ،ލަފުޒުގައި ނަފީކޮށްފަިއވަނީ ަކމެއްގެ ފަހަތަށް އާއްމުކުރާ ައުކރެއްކަމަށްވާ "އެްއ" މިއަކުރު އިތުރުކުރުމާެއކު
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( 1999ހުސައިން ރަޝީދު އަޙުމަދު )ފުޒު  ަނފީކޮށްފައިެވއެވެ. ފަހަތަށް ގެނެސްގެން "ދާެނަކމެއްނެތް" މި ލަ

ހާމަކުރައްާވގޮތުަގއި ދިވެހިބަހުގައި ނަފީގެ އަކުެރއް ގޮުތގަިއ ނެތް ބޭނުންކުރެވޭ ހަމައަކީ ކަމަކާމެދު ޚަބަރެއްދޭއިރު ެއ 

ބަރަކީ ނަފީގެ ޚަބަރެއްނަމަ ބޭނުންކުރެވޭ  އަކުަރކީ "ނެތް" މިއަކުެރވެ. އަދި ިމއަކުުރގައި ތަފާތު ގޮްތގޮތަްށ ޚަ

"ނެތުނީ" ،"ނެތޭނެ' ،"ެނތުން" ،"ނެތަކަސް" ،"ނެތަސް" ،"ނެތޯ" ،" ނެތީ" ،ބޭނުންކުރެވެެއވެ. ެއގޮތްތަކަކީ "ނެތް" 

މި ލަފުޒުތަކަކީ "ނެތުން" މި ލަފުޒު އަސްލަކަށް ބަަލއިގެްނ އްވާަފއިެވެއވެ. ންކުރެވޭ ކަމަށް ހާމަކުރަމިފަދަ ލަފުޒުތައްބޭނު

 ނެރެފައިވާ ބަސްތަެކއްކަމަށް ުބނެވިދާނެއެެވ.

ދިވެހި ބަހުގައި "ނޫން" މި ނަފީގެ ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވެނީ ސުވާލަައކަށް ޖަވާބުދޭއިރު ޖަާވބު ނަފީކުރާ ޙާލަތްތަކުގައެެވ. 

 ، އިދިކޮޅު ލަފުޒުެއވެ. އަދި މިޮގތަށް ސުވާލުކުރެވުނު ބަހާ އެކު ޖަވާބުދޭން ގަސްތުކުރާނަމ"ނޫން" މިއީ އާނ މިބަހުގެ

( ހާމަކުރައްވާަފއިެވެއވެ. މި ޖުމުލަގައި 1999ނަފީގެ އަކުރުގެންނަްނވާނެ ކަމަށް ހުސައިން ރަޝީދު އަޙުމަދު )

 ކަމުން މި ޖުމުލައިން ނަފީގެ މާނަ ދޭހަވެއެވެ.ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަަކކީ ނަފީގެ މާނަ ދޭހަވާ ލަފުޒެވެ . އެހެން

"ނެތި މިއަކުރުަތއް ،"ނޭން" ،"ނު" ޖުމުލައެވެ. މި ދެ ޖުމުލަ ނަފީކޮށްފައިވަނީ ދެ މި 5.2އަދި  5.1ގަިއވަނީ  5ތާވަލު 

 ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

އަކުރު ގެނެްސގެްނ ފީގެ ނަގެ ލަފުގެ ފަހަތަށް "ނު" މިގައި ނަީފގެ ައކުރު ގެނެސްފަިއވަނީ ަކމު 5.1މި ތާވަލުގެ 

 ޒަކީ "ސަާލމަތްނުވެގެން" މި ލަފުޒެވެ. މި ޖުމުލަގައި ދެވަނަ ލަފުޒެްއެގ ގޮތުަގއި ގެނެސްފަިއވަނީ ނަފީކޮށްފައިވާ ލަފު

މި ގަިއވާ "ނޭންގެ"  5.1ިމ ލަފުޒުނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. އަިދ މަސްދަރުކުރިއަށް "ނޭ" މިއަުކރު ގެނެސްގެން "ނޭންގެ" 

  ދާކޮށްފަިއވާ ދައުުރގެ ސަބަބުން މި ޖުމުލައިންދޭހަވަނީ ނަފީގެ މާނައެވެ.ލަފުޒު އަ

ޖުމުލައެވެ. ކޮންމެ ުޖމުލައެއްަގިއވެސް ހިމެނެނީ ނަފީގެ ތަފާތު ދެ ައކުެރވެ. ެއީއ  މި ދެ 6.1،6.2ަގއިވަނީ  6ތާވަލު 

ަމސްދަރުނަފީކޮށްފައިވަނީ "ގޮތްޫދނުކުރުގެ" މިބަހުގެ ފަހަތަށް އަކަށްބަލާއިރު  6.1"ނު" އަދި "ނޫން" މިއަކުރެެވ. ތާވާލު 

( 1970އޮންނަ ބަހުގެ ކުީރ ބަހުގެ ކުިރއަށް ނަފީގެ "ނު" ގެނެްސގެްނ މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިެވެއވެ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު )

ގެ ައކުރު ގެެނވޭނީ ފަހަތަްށ ޙާމަކުރައްވާ ގޮުތގައި ދެބަްސ އެްއެވގެން އުފެދިފައި ހުންނަ މަސްދަރު ނަފީކުރާއިރު ނަފީ

ނަފީކޮށްފަިއވެެއވެ.  އޮންނަ ބަހުގެ ކުރިއަެށވެ. އެހެންކަމުން "ގޮތްދޫނުކުރުން"  މި ލަފުޒު މިވަނީ އެ އުސޫުލގެ މަތިން

ެވ. ނޫން ގެނެްސގެނެ ،ދެވަނަ ލަފުޒު ނަފީޮކށްފައިވަނީ ނަމުގެ ފަހަތަށް  ާއއްމުކުރުމުގެ އަކުެރއް އިތުރުުކރުމާއެކު 6.1އަދި 

( ޙާމަކުރައްވާ ގޮތުަގއި ނަމެއް ނަފީކުރާއިރު އެނަމަކީ ޚާއްސަނަމެްއވިަޔްސ 1970ރުދެއްވާ މުޙައްމަދު ޖަމީލު )މި ކަމަށްބާ
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އަދި ާއއްމު ނަމެްއވިޔަސް ނަމުގެ ފަހަތަށް ާއއްމު ކުރުުމގެ ައކުރެއް އިތުރުކުރުމާެއކު "ނޫން" މިއަކުރު ގެެނވޭކަމަށް ބަާޔްނ 

ގަިއާވ ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު ފުރަތަމަ  6.2.  މި ޖުމުަލއިން ދޭހަވަނީ ނަފީެގ މާނަެއވެ. މި ާތވަލުގެ ިއވެެއވެކުރަްއވާފަ

މި ޖުމުލަެގ   ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ މަސްަދރުގެ ކުިރއަށް "ނު" ގެނެސްެގން މި ލަފުޒު "ނުލަނީސް" ނަފީކޮށްފައިެވއެވެ.

 އާއްމުކުރުމުގެ އަކުެރއް އިތުރުކުރުމާެއުކ "ނޫން" މި ނަފީގެ އަކުުރ ދެވަނަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަީނ ނަމެއްގެ ފަހަތަށް

 ގެނެސްގެން "ބޭނުމެއް ނޫން" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. މި ޖުމުލައިންވެސް ނަފީގެ މާނައަށް ދޭހައެއް ުނވެެއވެ.

ަގއި ދެފަހަރު ތަުކރާރުކޮށް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ނަފީގެ އަކުރަީކ  "ނެތް"  7.1ގަިއވަނީ އެއް ޖުމުަލއެވެ.  7ތާވާލު

ނަފީގެ އަކުުރެގނެސްގެން މި ލަފުޒު "ކަމެްއ  މިއަކުރެވެ. ނަމެްއގެ ފަހަތަށް އާއްމުކުާރ ައކުރު ގެަނއުމާެއުކ "ނެތް" މި

މަސްދަރުގެ ފަަހތަށް އާއްމުކުރުމުގެ އަކުެރއް ނެތް" ނަފީކޮށްފައިެވއެވެ. އަިދ މި ޖުމުލަގެ ދެވަނަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ 

 ކަމުގައި 'ެއއް" ގެނައުމަށްފަހު ނަފީ އަކުރެއް ކަުމގަިއވާ "ނެްތ" ގެނެްސގެން "ހިނިތުންވުމެްއނެތް" ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ.

ވެެއވެ. ަގއި ނަފީކޮށްފަިއަވނީ "ނު" މި އަކުރު ގެނެސްެގން ނަފީކޮށްފައި 8.1ޖުމުލައެވެ.  1ަގިއވަނީ  8ތަވާލު  

ކަމުގެ ކުރިއަށް "ުނ" މި އަކުރު ގެނެްސގެން "ނުރުހޭ" ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިުރ ފުރަތަމަ މި ޖުމުލާގައިވާ 

މިލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިެވއެވެ. ހަމައެއާެއކު މި ޖުމުލައިެގ ދެވަަނ ލަފުޒު "ނުވާނެ" މި ލަފުުޒ ނަފީކޮށްފައިވާ މި ޖުމުލަިއގެ 

ނަފީކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ . އެއީ ކަމުގެ ކުރިއަށް "ނު" މިއަކުުރގެނެސްގެންެނެވ. މި ޖުމުލާގައި ފަހަތުގަިއވާ ފުރަތަމަ ލަފުޒު 

 ެއގޮތުން  "ނުވާނެ" މިލަފުޒު މި ޖުމުލާގައި އަދާކުރާ ަދއުރުގެ ސަބަބުން މި ޖުމުލައިން ދޭހަވަނީ ނަފީގެ މާނައެއް ނޫެނވެ.

ނަފީގެ މާނަ ދޭހަނުވާ އަދި އެ ނޫން އެހެން މާނަ ދޭހަވާ ޖުމްލައަކީ ސާބިތު ޖުމްލަކަމަށް ދިވެހި ބަހާއި  ޖުމްލައެއްަގއި

 ( ބަޔާންކުރައްވާަފއިެވެއވެ.1970( ާއއި މުޙައްަމދު ޖަމީލު )2004ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު )

 ،މުލަތަކުގައި ނަފީކުރަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ައކުރުތަކަކީ "ނު"ައކަށް ހުރި ޖު 9.4ން 9.1ޖުމުލަެއވެ.  4ގައި ވަނީ 9ތަވާލު 

ފަހަރެެވ.  2ފަހަރު ނަފީކޮށްފަިއވާއިރު އެހެން ޖުމުލަތަކުގައި ނަފީކޮށްފައިވަނީ  3ގަިއވާ  9.2"ނޫން" ' މި ދެއަކުެރވެ. 

ްނނެވެ. މިއީ ދެބަސްެއްއވެެގްނ ަގއި ނަފީކޮށްފަިއވަނީ ފަހަތަށް އޮތްބަހުގެ ކުރީބަހަށް "ނު" މިއަކުރު އިތުުރކޮށްގެ 9.1

( ހާމަކުރައްވާަފއިެވއެެއވެ. މި ޖުމުލަގައި ދެވަަނ 1970 ހަމައެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ޖަމީލު )އުފެދިފައިވާ މަސްދަރުނަފީކުރާ

"ރަށަކަްށ  ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ ނަމެްއގެ ފަހަތަށް އާއްމުކުރުުމގެ ައުކރު އިތުރު ކުރުމާެއކު "ނޫން" މިއަކުރު ގެނެްސގެން

ަގއިާވ ފުރަތަމަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ މަސްަދރުގެ ކުިރއަށް "ނު" މިައކުުރ  9.2ނޫން" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. 

ނަންއިތުރެްއގެ ފަހަތަށް "ނޫން" ގެނެސްގެން " ރައްޓެިހ ގެނެސްގެންެނވެ. އަދި މި ޖުމުލަގެ ދެވަނަ ލަފުޒު ގެނެސްފަިއވަނީ 



35 
 

35 | P a g e  
 

ނަންއިތުުރ  އާއްމު ގޮެތްއގައި ( ހާމަކުރަްއވާ ގޮުތގައ1970ިނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު )ނޫން" މި ލަފުޒު 

ތިންވަނަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިަވނީ މަސްދަރު ކުރިއަށް "ނު"  "ނޫން" ގެނެވެީނ ފަހަތަށެވެ. އަދި މި ޖުމުލަ ނަފިކުރާއިރު 

 ަގިއވާ ޖުމުލާގަިއވާ ުފރަތަމަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ  9.3 މިއަކުރު ގެނެްސގެން "ުނވެެއވެ." މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިެވެއވެ. 

 2ވެ. ައދި މި ޖުމުލަގައި ބަހުގެ ކުރިއަށް "ނު" މިއަކުރު އިތުރުކޮްށގެން މި މަސްދަރު ނަފީކޮށްފައިވެއެ  ފަހަތު

ކޮްށގެން ރުވަނަ ލަފުޒު ނަމެއްގެ ފަހަތަށް އާއްމު ކުރުމުގެ އަކުރު "ެއއް" މިއަކުުރގެ ފަހަތަށް "ނޫން" މިއަކުރު އިތު

ަގއިވާ ޖުމުލާގައި ފުރަތަމަ ލަފުޒު ގެނެސްފައިވަނީ  ފަހަތު ބަހުގެ  9.4"ވަރެއް ނޫން" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިެވއެވެ. 

ގޮތްދޫނުކުރުމުގެ" ނަފީކޮށްފައިެވެއވެ. މި އޮންނަ ބަހުގެ ކުިރައށް "ނު" އަކުރެއް އިތުރުކޮްށެގން މި ލަފުޒު "  ކުރިއަށް

ޖުމުލަގައި ދެވަނަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވާނީ ނަމެްއގެ ފަހަތަށް އާއްމު ކުރުމުގެ އަކުެރއް ެގނެއުމާއެކު "ނޫން" މިައކުުރ 

 ނޫން" ނަފީކޮށްފަިއވެެއވެ. ފަހަތު ލަފުޒަށް "ނޫން" ުނވަތަ އެންމެ ފަހަތަށް"ނޫން" އިތުރުކޮށްގެން މި ލަފުޒު "ދަނޑިވަެޅއް

 ގެނެސްފަިއވާތީ މި ޖުމުލަތަކުން ނަފީގެ މާނައެއް ދޭހައެއްުނެވއެވެ.

މި ތިން ޖުމުލަގައި ނަފީގެ އަކުރު ގޮުތަގއި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ނު" އަދި "ނޫ" ޖުމުލައެވެ.  2ގައި ވަނީ  10ތާވަލު 

 10.1އަދި  ފަހަރުއެވެ. 3ަގއި ނަފީކޮށްފަިއވަނީ 10.2ނަީފކޮށްފައިވަނީ ދެފަހަރުެއވެ. އަިދ  އިގަ 10.1 އަކުރެވެ. މި

ގަިއވަނީ "ނުދަންނަ"  10.1ަގއި ނަފީކޮށްފައިަވނީ ކަމުގެ ކުރިއަށް "ނު" މިއަކުރު ގެނެސްގެންެނވެ. އެގޮތުން 10.2އަދި 

 10.1ިމ ލަފުޒުތައް ނަފީކޮށްފަިއވަނީ ކަމުގެ ކުިރއަށް "ނު" ިމއަކުުރގެނެސްގެންެނވެ. އަދި  ަގއި "ނުދެކޭ" 10.2އަދި 

ލަފުޒުތައް ނަފީކޮށްފައިވަނީ ނަމުގެ ފަހަތަށް އާއްމުކުރާ މި ަގއި"ކުާރކަމެއް ނޫނެވެ."  10.2 ،ގައި "ބަހުުރވަެއއް ނޫނެވެ." 

( 2004ށް ޚިދުމަތްުކރާ ގައުމީ މަރުަކޒު )ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަންެނވެ. "ޫނން" ފަހަތަށް ގެނެސްގެ ،އަކުެރއް އިތުުރކުރުމާއެކު 

ހާމަކުރަްއވާގޮުތަގއި  ނަން ނަފީކުރާއިރު ނަފީގެ ައކުރު "ނޫނު" އިތުރުން ާއއްމު ކުާރ  (1993ޤު )ޞާދިهللا ބުދު ޢައާއި 

ުކން ފާހަގަކުރެވުުނ ކަމަކަްށ އަ 10.2އަދި  އަކުެރއް ކަުމގަިއވާ "ެއއް" ިމ އަކުުރ ނަމުގެ ފަހަތަށް ގެެނސްގެންނެވެ.

ބަލާއިރު "ނުވެސް ދަންނަ" މި ޢިބާރާތުގައި "ނުވެސް ދަންނަ" މި ލަފުޒު ނަފީގެ އަކުރުގެ ފަހަތަށް ބާރުގަދަކުރާ އަކުރު 

 ހަމެއެކެވެ.މިީއ ދިވެހިބަހުގައި ނަފީކުރުމުގެ ަގވާއިުދގެ ފޮތްތަކުން ފެންނަނެތް ެއވެ."ވެސް" ހިމަނާފަިއވެ

 3ގައި ނަފީކޮށްފަިއވަނީ  11.2ފަހަރެވެ. އަދި  2ަގއި ނަފީކޮށްފަިއވަނީ  11.1ޖުމުލައެވެ.  2ަގިއވަނީ  11ތާވަލު 

ގައި ފުރަތަަމ  11.1"ނޫ" މި ދެއަުކރެވެ.  ،ގައި ނަފީކޮށްފަިއވާ އަކުރުަތކަކީ "ނޫނީ" 11.2އަދި  11.1ފަހަރުއެވެ. 

ކުރު ެގނެސްގެން "ނޫނީ ބޭރަށްވެސް" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ ނަމެްއގެ ކުިރއަށް "ނޫނި" މިއަ

 ނަފީކޮށްފައިވަނީ ކުިރއަށް އޮންަނ ބަހުގެ ފަހަތަށް އާއްމުކުުރގެ "އެްއ" މިއަކުރު ގެނައުާމއެުކ މި ޖުމުލާގެ ދެވަނަ ލަފުޒު
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ަގއި  11.2ޒު ނަފީކޮށްފައިެވއެވެ. ކުރިއަށް އޮންނަބަހުގެ ކުިރއަްށ "ނު" މިއަކުރު ގެނެސްގެްނ "ގޮހެއްނޫޅެ" މި ލަފު

ފުރަތަމަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ ކަމުގެ ކުރިއަށް "ނު" މިއަކުރު ގެނެސްގެންމ "ނުކުރުވާ" މި ލަފުޒު ނަފީކކޮށްފައިެވއެވެ. 

ލަފުޒު މި ޖުމުލާގެ ދެވަނަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ ނަމެއްގެ ފަހަަތށް "ނޫނީ" މި ލަފުޒު ގެނެސްގެން "މަދުންނޫނީ" މި 

ނަފީކޮށްފައިެވއެވެ. އަދި ހަމަެއއާެއކު މި ޖުމުލާގެ ތިންވަނަ ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިވަނީ ކަުމެގ ކުރިއަށް "ނު" މިައކުރު 

އަދި  11.1ޖުމުލަތަކުން ދޭހަވަނީ ނަފީގެ މާނައަށް ނޫނެވެ. ގެނެސްގެން "ނުދެޭކ" މި ލަފުޒު ނަފީކޮށްފައިެވެއވެ. މި 

އިވާ ލަފުޒުތަކުން "ގޮހެއްނޫޅޭ" އަދި "ނުދެކޭ " މި ދެ ލަފުޒު އަދާކޮށްފަިއވާ ދައުުރެގ ގައި ފަހަތަށް ގެނެސްފަ 11.2

ަނފީގެ މާނަ ދޭހަނުވާ އަދި ެއ  ޖުމްލައެްއގައިސަބަބުން މި ދެ ޖުމުލައިން ނަފީގެ މާނަ ދޭހައެއްުނވެެއވެ. ިދވެހިބަހުގަިއ 

( 2004ހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުަކޒު )ނޫން އެހެން މާނަ ދޭހަވާ ޖުމްލައަކީ ސާބިތު ޖުމްލަކަމަށް ދިވެ

 ( ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވެެއވެ.1970އާއި މުޙައްމަދު ޖަމީލު )

 ބާބުގެ ޚުލާސާ:  5.2

މި ބާބުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ޖުމުލަތަކުގައި ނަފީގެ ލަުފޒު އަާދކޮށްފައިވާ ަދއުރުގެ ބަހުްސގަިއ  ބަލާލެވިފައިވާެނއެވެ.  

 އަދި  ތާވަލުތަުކގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަތަކުން ދޭހަވާ މާނައަށް އަޅިއަުޅވާލައިަފއިވާެނއެވެ.
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 6ބާބު 

 ނިންމުން 
 

 

 

 ނިންމުމާއި ހުށަހެޅުންތައް   6.1

މި ބާބުގައި ބަލާލައިފަިއވާނީ ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކާއި ކުެރވުނު ބަހުސްތަކުން ނިންމި ނިންމުންތަކަށެވެ. އަިދ 

މިދިރާސާކުރިއިރު ފާހަގަކުެރުވނު ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުްނ އިތުރު ދިރާސާެއއްކުރާނަަމ ވިސްނަންޖެހޭނެ ބައެއް 

 ކަންތައްތަކާމެދުެވސް މަޝްވަާރކުރެވިފަިއވާނެެއވެ.

 ބާބުގެ ތަޢާރަފް: 6.2

 ހިމަނާފައިވަނީ ިދރާސާގައި ނިންމުމާއި ރިކޮމަްނޑޭޝަނެވެ.މި ބާބުގައި 

 ނިންމުން  6.3

ގެ ރާސާގައި ބަލާލާފައިވާނީ ދިވެހި ބަހުގައި ެއއްޖުމުލައިން ތަކުރާރުކޮށް ނަފީކޮށްފައި ހުންނައިރު އެ ޖުމުލައިން ނަފީމި ދި

އެގޮތުން ިމ ދިރާސާކުރުމަށްޓަކަިއ  ދިވެިހ ބަހުން ލިޔެފައިވާ ަގވާއިުދ މާނަ ދޭހަވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރެުވނު ދިރާސާއެެކވެ. 

ތަކުގައި ހުރި މައުލޫމާތުތައް ދިރާސާކޮށްފައިވާނެެއވެ. އަިދ އިނގިރޭސިބަހުގެ ަގވާއިުދގެ ނަފީގެ މައުލޫމާތު އޮންލައިން ފޮތް

އަުޅގަނުޑގެ މި ތިލަ ދިރާސާއިން ފާހަގަ ކުރެވެނީ އަުޅަގނޑުނެގި ގިނަ ޖުމުލަތަކުގަިއ ތު ހޯދިއެވެ. ސައިޓްތަކުން މައުލޫމާ

 ދިވެހި ބަހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮަތށް ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ. 

މި ދިރާސާގެ އަީލގަިއ ފާހަގަުކރެވޭ ކަންކަަމކީ ދިވެހި ބަހުަގިއ ނަން ނަފީކުރެވޭ އިުރ "ނޫން" މި ލަފުޒު ނަމުގެ ފަހަތަްށ 

މި ދިރާސާއިން "ނެތް" މިއަކުެވސް ނަމުގެ ފަހަތަށް ގެނެސްެގން  ،ގެނެސްގެންނަފީކުެރވޭކަމަށް ބަސްވާރުންހާމަކުރަްއވާއިރު 

ނަފީކޮށްފައި ހުންނަނީ ކަމުގެ ކުރިއަށް "ނު"  މާއި މަސްދަރުއަދި އާއްމު ގޮތެްއގައި ކަ ޓެވެ.އެބަހުއް ނަން ނަފީކޮށްފައި

 ކަމާއި މަްސދަރު ނަފީ ކުރާއިރު "ނޫނު" މި އަކުރު ފިލި އެކިގޮްތގޮތަށް ގެނެސްގެން ނަފީކޮށްފަިއވެެއވެ.ގެނެސްގެންެނވެ. 

 "ނެތް" މިައކުރު ނަީފގެ ގޮތުަގއި ގެނެސްފަިއވެެއވެ. ،އިތުުރުކރުމާއެކުކަމުގެ ފަހަތަށް ާއއްމު ކުރާ ައުކރެއްކަމުަގިއވާ "އެްއ" 

ކަުމގެ ކުރިއަާށއި ކަމުގެ ފަހަތަށް "ނޫނު" ގެ ފިލި  ،މި ދިރާސާއިން ފާހަގަވި އަނެއްކަމަކީ ދިވެހި ބަހުަގއި ނަފީކުރާއިރު 

ޒު ކަމުެގ ފަހަތަށް ގެނެސްގެންެވްސ އެިކގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވެަފއިވާީތ ފެނުނެވެ. މަދު ހާލަތެއްގައި "ނޫން" މިލަފު

ނަފީކޮށްފައިެވއެވެ. އަދި ދެބަސް އެއްެވގެން ހެދިފައި ހުންނަ މަސްދަރު ނަފީކުރާއިރު ނަފީގެ އަކުރު ގެނެވެނީ ފަހަތަްށ 
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ފަހަތަށް އޮންނަ ބަހުގެ  ،ރުކުރެވޭނީއޮންނަ ބަހުގެ ކުރިއަށެެވ. ހަމަމިއާއެކު މަސްދަރު ނަފީކުރާއިރު ނަފީގެ ނޫނު އިތު

އަދި ނަމުގެ ފަހަތަށް "ނޫން" އަދި ކުރިއަެށވެ. ެއއީ ކުރިޔަށް އޮްތ ބަހުގެ ފަހަތަށް "އެއް" މިައކުރު އިތުރުކޮްށގެންނެވެ. 

ނަންއިތުރު ނަފީކޮށްފައިވަނީ ނަފީެގ   އާއްމުކުެރވޭ ައކުރު ގެެނއުމާެއކު "ނޫން" ގެނެްސގެންވެސް ނަން ނަފީކޮށްފައިވެެއވެ.

 އަކުރު "ނޫން" ފަހަތަށް ގެެނސްގެންނެވެ.

ތަކުރާރުކޮށްނަފީކޮށްފަިއވާ ޖުމުލަތަކަށް ބަލާއިރު ޖުމުލަ ނިމޭތަނަށް ނަފީގެ އަކުރު ގެނެސްފަިއވާ ޖުމުލަތަކުަގއި ނަފީގެ މާަނ 

ިއވާކަން ފާހަަގިވއެވެ. އަދި ނަފީގެ ައކުރާއި ުގޅިގެން "ވެްސ" ގެނެސްފަކެނޑި ސާބިތު ޖުމުލައަށް ބަދަުލވެފަިއވާތީ ފެނެެއވެ. 

 މިއީ ކަށައަޅާަފއިވާ ަގވާއިދު ޮފތްތަކުަގއި އެކަން ފާހަަގވާކަން ނެތެވެ.

 މި ދިރާސާގެ ސަބަބުން ކުރަން ފެންނަ އެހެން ދިރާސާތައް /ރެކޮމަންޑޭޝަން   6.4

 މިފަދަ ދިރާސާއެްއ ދިރާސާ މިއަށްވުރެ ބޮޑު ޭޑޓާެއއް ބޭނުންކޮށްގެންމިއީ ދިރާސާއަކީ ތިލަ ދިރާާސއެެކވެ. ެއގޮތުން މި 

ަގާވއިދުތަކުގެ އިތުރަށް އެހެންގޮްތގޮތަްށ އަދި މިހާރު އެކަށައަޅާަފއިވާ ހަދާފިނަމަ ގިނަ ހޯދުންތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. 

 ނަފީކުރެވިފައި ހުރޭތޯ ބެލުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

އިންތިޒާމުތަްއ ހަމަޖައްސާދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަުމގަިއ މިފަދަ ދިރާސާތައް ޢިލްމީ ބޭނުންތަކުގަިއ ބޭނުން ކުެރވޭ ގޮަތށް 

ދެކެމެވެ. ބަްސއުނގެންަނއިދޭ އެދުރުންނަށް މި ދިރާސާތައް ޭބނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އާއްމުކުރުަމކީ ުއގަންނައިދޭ ބޭފުޅުންނަްށ 

 ފަސޭހައަކަށް ެވގެންދަނެކެމެވެ.
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 ފަެރންސް ރި
މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ  ވެހި ބަހުގެ ބަސްަމގު.ދި .(1999ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙުމަދު. )

 މަރުކަޒު.

 ޗާްޕކުރިތަން އެނގޭކަންނެތް. ސުއްލަމުލްއަރީބު..( 1358) .އިބްރާޙިމް ރުޝްދީ

ޚަށް މާލެ: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީ އިބްރާހީމް ޙުސައިންަމނިކުގެ ކުުރވާހަކަަތއް  (1998އިބްރާހީމް ޙުސައިންމަނިކު )

 ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖުލީސް.

 މާލެ:ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު. ބަހުގެ ހަމައިގެ އަތްމަތީފޮތް.(. 1993ޞާދިޤު. )هللا ޢަބުދު

 ޗާޕްކުރިތަން އެނގޭަކށްނެތް. .ިދެވިހަބުހެގ ަގާވިޢދު ، 2-ޔަވަޅު(. ފ1960ިމުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ. )

 . މާލެ: މުސައްނިފް.1،2،3،4ދިވެހި ބަހުގެ ަގވާއިދު ( 2004ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު. )

ޔޫ.އެސް.އޭ: ޕާސަން   ސޯޝަލް ރިސަރްޗ މެތަޑްސް )ތިންވަނަ އެޑިަޝން(.(. 2003ޑަބްލިޔު ލޯރެންސް ނިއުމަން. )

 އެޑިުޔކޭޝަން.

ރިސާޗް ޑިަޒއިން: ުކއަލިޓޭޓިްވ،ުކއަންޓިޓޭިޓވް އެްނޑް މިކްސްޑް މެތަޑްސް (. 2003ޖޯން. ޑަބްލިޔު ކްރޮސްވެލް. )

 ޔޫ.ކޭ: ސޭޖް ަޕބްލިޝަންސް. (.2އެޕްރޯޗް )

 ށް  Https://dictionary.cambridge.org>negationކެމްބްރިޖް ޑިކްޝަނަރީ. )އަަހރު ނެތް(. ނެގީ:

 އިންޓެކް ްސކޯޕްސް އޮފް ނެގޭޝަން އިން އިންގްލިޝް ލޭންްގވިޖް.ދަ ސެމެންޓިކް (.  2015ނަާވސް ) هللا އަބްދު

 ޕީ.އެޗް.ޑީ. ރީސާރޗް ްސކޯލަރ: އަލިގަރހް މުސްލިމް ޔުނިަވރސިޓީ.

 އިން.www.whitesmoke.comނެގީ ނެގެޓިވް ސެންޓެންަސސް. (.  2017ރިޗާޑް ނޯޑްުކއިސްޓް ) 
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 އެޕަންޑިކްސް 
ކެނޑިގެން އޮފީހަކަށް ވަނުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށްދާ ޚިޔާލެއް  މަރިޔަމް ފާސްނުވެ ހަތްވަނަ ުކލާހުން

17ޞ   (1998) ނުކުރެއެެވ. އިބްރާޙިމް ޙުސަިއން މަނިކު  

1 

އަހަންނަން ވިސްނުނު ގޮތުަގިއ އެލޯތްބަކީ ެއއްެވސް ދުނިޔަީވ ހޭވެރިކަމެއްނެތް ރަށްފުށު ދެޅަކުދިން މެދުގައި 
 20ޞ  (1998) އިބްރާޙިމް ޙުސައިން ަމނިކު އުފެދުނު ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ލޯތްބެއް.

2 

މަރިޔަމް އަނގައިްނވެސް ނުުބނެ ބަލައިވެސްނުލާ ބައިްސކަުލ ދުއްވާލިެއވެ. އިބްރާޙިމް ޙުސައިން މަނިކު 
 22ޞ( 1998)
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 މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްނުވެެގން ގެޔަށް ދެވޭނެ އިރެްއވެސް ނޭންގެ. އިބްރާޙިމް ޙުސައިން މަނިކު
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4 
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74ޞ  (1998) "ފެއްސިގެންދާށޭ" ޮގވަމުންދަހެންނެވެ. އިބްރާޙީމް ހުސައިން މަނިކު   

8 
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިހާރައަކުން ވިްއކައި އެްއޗެއް ކަމުނުގޮްސެގން ބަދުނާމެއް ލިބޭކަށް ބައްޕަ އެދިެއއް 
109ޞ (1998) އިބްރާޙީމް ހުސައިން މަނިކު  ،ނުލައްަވއެވެ    

10 

 11 133ޞ ( 1998) ހުސައިންމަނިކު ގަހަށް ނެތް ކުލުނެއް ފަތަކަށް ނުހުންނާނެ. އިބްރާހީމް
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 19 9(،ޞ1998ިއބްރާޙީމް ހުސެއިން މަނިކު )ނޫން ކުރުމުގެ ދަނޑިަވޅެއް ނުމީ ރުޅި އިސްކުރުމާއި ގޮތްދޫ

ފަސިންޖަރުން ބަޑުހައި ވިޔަނުދޭން އެމީހުން ސިންގަޕޫރު ެއއާލައިްނގެ މަތީ ކުލާހުން ދަތުރުކުރާއިރު 
( 1980ގަދައަަޅިއގެން ތިބެނީ މީހަކަށް ރަނގަޅަށް ނިދާވެސް ެލވޭ ވަެރއްނޫން. އިބްރާހީމް ޙުސައިންމަނިކު )
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217( ޞ1980ނޫން މަންމަ ދާނެ ކަމެއްނެތް އަހަރެންދާނީ އިބްރާޙީމް ޙުސަިއންމަނިކު )  21 

ހިނިތުންވުން ތަކާ މެސެޖުތަކަކީ އަަހރެންވެސް ނުދަންނަ ބަހުރުވަެއއް ނޫނެވެ.  ދެ ޒުވާނުން ބަދަލުކުރި
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(1998އިބްރާހީމް ޙުސައިންމަނިކު )  
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އިބްރާހީމް  ފަދަ ރީތި މަންޒަރެއް ފެނުމުން އަންތަރީސް ނުވާ ފުރަައކަށް އަދި ެއކުދިންނެއް ނޭޅެެއވެ.މި 
(1998ޙުސައިންމަނިކު )  

24 

މި ބޮޑު ޖަމާއަތުގާ ދަންނަ ކުލައިގެ މީހަކު ނެތުމުން އޭނާ ހައިރާންވި ނަމަވެސް އެަކކުެވްސ އޭނާ ފެނިގެން 
211ޞ (1998އިބްރާހީމް ޙުސައިންމަނކު ) ށް ދަންނާތީ ތޯއްެޗކެވެ.ހައިރާން ނުވީ އެމީހުން އޭނާ ރަގަޅަ  
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8( ޞ 1998)  

26 

ބަލައިަލންވެސް  އޭނާގެ ވާހަކަޔާ ނުސްރަތު ނުަޤބޫލުފުޅު   ވެދާނެތީ އޭނާ އިނީ އެކަމަނާޔާ ދިމާއަށް
198ޞ (1998އިބްރާހީމް ޙުސައިންމަނިކު ) ނުކުރިފައެވެ.  

27 

ދުވަހަކުެވސް ނުދެކޭ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކަށް މިހާ ޒާތީ ވާހަކަތަކެއް ކިަޔއިދިނުމަކީ އަހަެރންގެ ލަދުރަކި 
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އިބްރާހީމް  ސަލީމުގެ ހިނދި ބަނޑާ ރުލެއްގެ އަސަުރވެސް ނެތް މޫނު ސާޅީސް ވީކަަމކަށް ނުބުނެއެވެ.
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30 

ފާސްނުވެ ހަތްވަނަ ުކލާހުން ކެނޑިގެން އޮފީހަކަށް ވަނުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށްދާ ޚިޔާލެއް މަރިޔަމް 
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