
ފެބުރުވީަރ 192014 ު ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

ިކޔުންތަކުގެ  ގެންގުޅުނު  މިައދާނުގިައ  މަަސއްކަތުގެ  އީެމހުންގެ 

ގެންގުޅުނެވެ.  ިކޔުންތަކެއް  ފައިްޅތަކުގިައވްެސ  ކިާހނުންގެ  ިއތުރުން 

ހީަޤޤަތުގިައ ޅެމުގިައ ކުލަޖިެހ ިފރުކެންފީެށ ިމދެންނިެވ ފައިްޅތަކުންނެވެ.   

އެތަންތާގެ ކިާހނުން އީެމހުންގެ ިއލާހުންގެ ގޮތުގިައ ދިެކގެން އުޅުނު 

ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވާ ދެންނެވުންތަކުގިައ ޅެންބަހުރުވަ ބޭނުންކުރަމުން 

ވާހަކަތަކިާއ،  ދެކެވޭ  ތަޢީުރފުކޮށް  ކަލާނގެތަކަށް  އީެމހުންގެ  އައެވެ. 

ފައިްޅތަކުގިައ ިކޔިޭކޔުންތައް އެކުލަވާލިެވފިައ ހުންނީަނ ޅެންބަހުންކަމަށް 

ވެއެވެ. އީެމހުންގެ ިއލާހުންގެ ވާހަކަތަކިާއ ީދީނ އެހިެނހެން ވާހަކަތައް 

ގޮތްގޮތަށް  ލަންބުވާފަދަ  ިހތްތައް  އަަސރުކޮށް  ިހތްތަކަށް  ީމހުންގެ 

ީމްސީމހުންގެ ކަންފަތްތަކަށް ިވރުވާއަޅަމުން ގެނިްދޔީައ ޅެމުގެ ޒީަރޢާ 

ިއންނެވެ. ިމކަމުގިައ އެންމެއަރިާތިބ ބަޔީަކ ޔޫނީާނންނިާއ  ޢަރީަބންގެ 

ކިާހނުންނެވެ.  

ިސފަތަކީަކ  ޅެންތަކުގެ  އަހުލުވިެރންގެ  ބުދުކޯލުތަކުގެ  ފައިްޅތަކިާއ 

ކޮބިައހެއްޔެވެ؟ އީެމހުންގެ ޅެމުގެ ިކޔުންތައް ހީުރ ިކިހނަކުން ހެއްޔެވެ؟ 

މުޙައްމަދު ޖީަމލު(1986) ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގިައ އެދުވްަސވަރު ކިާހނުން 

އުފެއިްދ ޅެންތަކުގެ ބްަސތައް ހީުރ ކުރު ބިައބަޔަށް ވިަކކުރިެވފައެވެ. 

އިަދ ިނމޭ އަޑުތަކުގިައ އެއްގޮތްކަން ހުރެއެވެ. ޅެމުގެ ިކޔުންތައް ހީުރ 

ިމީއ  އެއްގޮތަށެވެ.  ގޮވުންތަކާ  ދިޫނޫސފޫާސީފގެ  އެހިެނހެން  ކޮތަރިާއ 

ިކޔުން  ިލޔިެވފިައ ހިުރގޮތިާއ ޅެމުގެ  ޅަފަތުގިައ ޅެން  ޅެންވިެރކަމުގެ 

ކަމުގިައ ބަލަމާތޯއެވެ. 

ޒަމާން ބަދަލުވަމުން ިދޔިަދޔުމުގިައ ޅެންވިެރކަމަށްވެސް ތަފާތު ބަދަލުތަކެއް 

ޖައްވުގެތެރެއަށް  ދިުނޔޭގެ  ދޫކޮށް  ފައިްޅތައް  ިދޔައެވެ.  އަންނަމުން 

ވަދެ  ތެރެއަށް  އަދިަބއްޔާތުގެ  ފިެށއެވެ. އިެކ  ގައުމުތަކުގެ  ނޭވާލާން 

އެތަންތަނުން ޖާގަހޯދަމުނިްދޔައެވެ. ޅެމުގެ ިކޔުންތަކުގެ ރާގަށް ބަދަލުތަކެއް 

އައެވެ. ވިަކހަމަތަކަކިާއ އޫުޞލުތަކެއް ޅެމަށް ކަނޑައިެޅގެން ިދޔައެވެ. 

ޅެމުގެ ބާވަތްތައް އުފިެދ އެބާވަތްތަކަށް ނަންތަކެއް ދެވުނެވެ. ިމގޮތުން 

އެންމެ  ިހތުގެ  ިއނާްސނާގެ  އީެއ  ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟  ޅެމީަކ 

ިހމަނާރަށްވްެސ އޭގެ އަަސރު ފޯރާގޮތަށް އަތުރާލިެވފިައވާ ލަފުޒުތަކެކެވެ. 

ިރވިެތ  ިކިއފިައ ހުންނަ  ކިާފޔާހަމަކޮށް  ފެތުމިާއއެކު  ވިަކ ވަޒަނަކަށް 

ހަމަތަކަކެއްގެމީަތން  އޫުސލުތަކަކިާއ  ކަނޑައިެޅފިައވާ  ބްަސތަކެކެވެ. 

ޖީަރކުރިެވފިައވާ   ީޒނަތްވެ  ީރިތ ިސފަކުރުންތަކިާއ ފިޮނ ިޚޔާލުތަކުން 

ލަހްޖާތަކެކެވެ. 

ގެނީުވ  ވުޖޫދަށް  ބަހާއެއް  މިުހންމު  ިމފަދަ  ތެރިެއން  އަދިަބއްޔާތުގެ 

ބާވައެވެ؟ިމީއ  ކޮނިްއރަކު  އުފަނީްވ  ދިުނޔެއަށް  ޅެން  ކާކުބާވައެވެ؟ 

ޖީަމލް  ުސވާލުތަކެކެވެ. މުހައްމަދު  ނިުލބޭ  ޖަވާބު  ތީާރޚުން  ދިުނޔޭގެ 

(1986) ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގިައ ޅެމުގެ ފެށުން އީޮތ ިކހިާހާސބެއްގިައކަން 

ޅެން  ކަންފަތްތަކަށް  އެނިގފައެއްނެތެވެ. ތީާރޚްގެ  އެއްވްެސ ބަޔަކަށް 

ިއވޭން ފިެށިއރުވްެސ ޅެން އީޮތ ޅެމަކަށް ވެފައެވެ. 

ޅެމީަކ އަދިަބއްޔާތުގިައ ިހމެނޭ ބިައތަކުގެތެރިެއން އެންމެ ދީޮށ އެއް ބައެވެ. 

ދިުނޔޭގެ ތީާރޚް ހިެކދޭ ގޮތުން ިގނަ ޤައުމުތަކުގެ އަދިަބޔްޔާތަށް ިދރުން 

ގެނީުވ ޅެންވިެރކަމެވެ. ދިުނޔޭގެ އެންމެ ޤީަދީމ އަދިަބއްޔާތުތަކުގެ ތެރޭގިައ 

ިހމެނޭ ޫސމިޭރއަން، ިމުސރު އިަދ ބިެބލިޯނޔަންގެ އަދިަބއްޔާތުގެވްެސ 

އަރިަބ  އެކު  ހަމައެއާ  ޅެންވިެރކަމެވެ.  ބާވަތީަކ  ަސމީާވ  އެންމެ 

އަދިަބއްޔާތުގެ މިައމޫ ގިުޅފިައވީަނވެސް ޅެންވިެރކަމާއެވެ. ިޢލްމުވިެރންނިާއ 

ތީާރޚް ިދރާާސކުރައްވާ ބޭބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގިައ ޅެންވިެރކަން ފުރަތަމަ 

އެކުގައެވެ.     ިމޔިުޒކާ  ނުވަތަ  ގިުޅގެން  މަަސއްކަތާ  އީައ  އުފިެދގެން 

ިއނާްސނުން މަަސއްކަތުގެ މިައދާނުގިައ ފިޯރ ނެގުމުގެ ގޮތުން ބަސްތަކެއް 

ުޝއޫރު  ކަންތައްތަކިާއ ިހތުގެ  އަރާފިައބަމުންދާ  ިކޔާއުޅުނެވެ. ިހތަށް 

ފާޅުކޮށް އުޅުނޫއެވެ. ިމީއ ޅެމުގެ އުފަންވުން ކަމުގިައ ބައެއް ިޢލްމުވިެރން 

ިވދާޅުވެއެވެ. ިމގޮތުން ިކޔެމުން ިދޔަ ބްަސތައް ކަނޑައިެޅގެން ވިަކ 

ޚާއަްޞ ތައްގަނޑަކަށް ފައްތާފައެއް ނުހުރެއެވެ.  ނަމަވެސް ވިަކ ރާގަކަށް 

ިކޔެމުން ިދޔައެވެ. ވިަކ ިމޔިުޒކެއް އޭގިައ އެކުލެވުނެވެ.  ިއނާްސނުން 

ޅްެނ އުފިެދ ތަރައީްޤވަމްުނ އިައގޮތް 
ް ޢަބްދުهللا ޢީަފފ

ު މަޢުލޫމާތ
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"އަފުރެންނަށާ ިއބުރެންނަށާ، ހަތްތައް ދެމޭ ޙައްގުގެ ނޭަސ

    ޔަށިްތިބ ކަލާ ިދިރިތިބހިަހނދު،އަބަދަށް ވެށޭ ިބރުވިެތ އުޅޭ"

ޅެންވިެރކަމުގެ ގުލްޒާރުގިައ ހުތްއިަލ ީދީދ ިއންދަވާދެއިްވ ގަހުގެ ިހޔާ 

މިުޅ އަދީަބގުލަްޝނަށް ފެތުރެން ފިެށއެވެ. އެޒަމާނުގިައ ރާއްޖޭގިައ 

ިތިބ ިއލްމުވިެރން ިމގުލްޒާރުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ފިެށއެވެ. ިދވިެހ 

ޅެންތައް  ިގނަ  އުފަންކުރިުވއެވެ. އޭރުގެ  ޅެންތަކެއް  އަދިަބއްޔާތަށް 

ލަފްޒުތައް  އުރުދޫ  ޢަރިަބ،  މައުލޫތަކަށެވެ.  ީދީނ  ހިެދފިައހީުރ 

ބޮޑަށް  އަށްވުރެ  ިފިލކިޯޅ  އަކުރިާއ  ބަނޑުވައް  ިގނައެވެ.  ނުހަނު 

ހިެދފިައހީުރ  ޅެންތައް  ިގނަ  ވަޒަނަށެވެ.  ަސމާލުކަންދިެވފިައހީުރ 

އަރިަބ ވަޒަންތަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ 

އެއްކަމީަކ ބްަސމަގު އޮޅުވާފިައ ހުރުމެވެ. ޅެން ިބނާވެފިައ އޮންނީަނ  

ފުންމާނަ އެކުލެވޭ ބިައތުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

ިދވިެހ އަދީަބ ގުލްޒާރަށް އިައ އާރޯކަމިާއ ފިެހކަމާއެކު ޅެމަށްވްެސ 

ވަޒަންތައް  ފިާރީސ  އުރުދޫ  އަންނަންފިެށއެވެ.  ިދރުންތަކެއް 

ީރިތވެ  މަލަމިަތ  ޅެމުގެ  ިދޔައެވެ.  ފެންނަމުން  ިދވިެހޅެންތަކުން 

ބަޑުވައްއަކުރިާއ ިފިލކިޯޅފަދަ ބިައތަކަށް ަސމާލުކަނީްދގެން ހިެދފިައހިުރ 

ޒީަރއިާޢން  ޅެމުގެ  އުފަންވާންފިެށއެވެ.  ޅެންތަކެއް  އަަސރުގަދަ 

ފަހުމުވާނެހެން  ފޭަސހަކަމާއެކު  މެެސޖު  ދޭންބޭނުންވާ  އަނެކާއަށް 

ފެށުނެވެ.  ބޭނުންކުރަން  ާސދިާއބާރާތްތައް  ިތލަކޮށް  މާނަ  ޅެމުގެ 

މައޫުޟޢު  އިެކއިެކ  ތަފާތު  ފަދަ  ،ިއޖިްތމީާއ  ،ިސޔީާސ  ގައީުމ 

ފެންނާންފިެށއެވެ.  ިމގުލަްޝނުން  ޅެންތައް  ހިެދފިައވާ  ތަކަށް 

ކުޅަދާނަ އެތައް އެތައް ާޝިއރުންތަކެއްގެ ގަލަންކޮޅުތައް ިމރޮނގުން 

ިހނގަންފިެށއެވެ. 

"ޅެން" އޭގެ އެންމެ ޅަފަތުގިައ ފިެށ ިމިދގު ދަތުރުގިައ ިމއަދާހަމައަށް 

އިައިއރު ިމވީަނ ކިުރނިްމދެންނިެވފަދިައން ތަފާތު ރަހަތައް ދެކެފައެވެ. 

ތަފާތު ބަދަލުތަކެއް އިައްސ ކިުރއަރާ ތަރައީްޤވެފައެވެ.  ިމބަދަލުތަކާ 

އެކު އަދިަބއްޔާތުގެ އެންމެ މިަތފީަޑގިައ ޅެމިާއ ޅެންވިެރކަން ތަރައީްގވެ 

ކިުރއަރަމުން ިމިހރަދީަނ ިފާސިރ ހަރު ދުވީެލގައެވެ. ިދވިެހ އަދަބަށް 

ިލއްބިައދެމުންނެވެ. ޅެމިާއ ޅެންވިެރކަމުގެ  ރަޯޝންކަމިާއ ތާޒާކަން 

ގުލްޒާރުގިައ އަބަދުވްެސ ފިެހކަމިާއ އާރޯކަން ލައްވިާށއެވެ.

ޅެންތަކަށް  ހާމަކޮށްދޭ  އެނގުންތައް  އެނގޭ  ިހތަށް  ޅެންވިެރޔާގެ 

ިކޔުނެވެ.  ިޣނީާއ ޅެންތަކޭ  ނޫންނަމަ  ވަޖުދީާނޅެން  ިމިރކު، ނުވަތަ 

އިަދ ގައީުމގޮތުން ފަޚުރުވިެރ ވާންޖެހޭ ވާހަކަތަކިާއ ހަނގުރާމަ ތަކިާއ 

ބެހޭ ވާހަކަތައް އެކުލެވޭ ޅެމަށް "އިެޕކް" ގެ ނަމުން ނަންދެވެނެވެ. 

ހަމައެއިާއ  ތަމީްސީލ ވާހަކަތައް އެކުލެވޭ ޅެންތަކަށް ޑްރަމިެޓކް ޅެންތަކޭ 

ިކޔުނެވެ. ޅެންވިެރކަމަށް ިމއިައ ބޮޑު ިއނިްގލާބާއެކު އަދީަބ ގުލަްޝނުން 

ކުލީަރިތމާތަކެއް ފޮޅުނެވެ. އޭގެތެރޭގިައ ޔޫނީާނގެ މްަޝހޫރު ާޝިއރު 

ހޯމަރ އިާއ ރޯމަންގެ ކުޅަދާނަ ޅެންވިެރޔާ ިވީޖލް އިަދ ިއނިގރިޭސ 

މްަޝހޫޅު ޅެންވިެރންގެ ތެރޭގިައ ގުނާލެވޭ ިމލްޓަން އިަދ ެޝކްސިްޕއަރ 

އެފޮތްތަކުގެ  ޖާގަހޯދިައ  ފޮތްތަކުން  ަސމީާވ  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

ިދޔައެވެ.  މަރުޙަބިާކޔަމުން  ޅެންތަށް  އަަސރުގަދަ  ަޞފްޙާތަކަށް 

ިމގޮތުން އެންމެ ޤީަދީމ ޅެމެއްގެ ގޮތުގިައ ިލޔުންތަކުން ފެންނާންއީޮތ 

"ިގލްގަމްޭޝ" ނަމަކަށް ިކޔުނު ޅެމެކެވެ. ިމީއ ޫސމިޭރއަންގެ ތީާރީޚ 

ތިަރކަތަކުގެ ތެރިެއން ފެނުނު ޅެމެކެވެ. 

ދިުނޔޭގެ އިެކިހާސބު ތަކަށް ކިުރ ިދގުދަތުރުގިައ "ޅެން" ިދވީެހންގެ 

ވަޒަންވިެރ  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  އަތުވެއްޖެއެވެ.  ވްެސ  ފްަސގަނޑަށް 

ވަދެއްޖެއެވެ. އީެއ ކޮން  ތެރެއަށް  ވެއްޖެއެވެ. ިދވިެހ އަދިަބއްޔާތުގެ 

ތީާރޚެއްގިައ ކަން ބުނެދޭކަށް ނޭންގެއެވެ. ތީާރޚް ިލޔުއްވާ ބޭބޭފުޅުން 

ވީަނ ިމކަމަށް ޢިާޖޒްވެފައެވެ. އެނގޭހާވެސް އެއްޗީަކ ިދވިެހންގެ ތެރޭގިައ 

ޅެންވިެރކަމުގެ އަަސރުތައް އެކުލިެވފިައވާކަމެވެ. އާދަމް ޒިާހރު (2011) 

ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ ިދވިެހންގެ ތެރޭގިައ ޅެންވިެރކަން ވަރަށް ކީުރގިައ 

އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ކޮނިްއރަކު  ގެނީުވ  ފަތްފުށްތަކަށް  ިދވިެހ  އަދަބު  ޅެންވިެރކަމުގެ 

ިދވިެހ  ކޮންމެ  ލޯހުޅިުވފިައވާ  އަދަބަށް  ިދވިެހ  ިމީއ  ކާކުހެއްޔެވެ؟ 

ިދވިެހ  އެއްވްެސ  ުސވާލެކެވެ.  ފޭަސހަ  ހޯދަން  ޖަވާބު  ދިަރއަކަށް 

ދިަރޔަކު ދެބްަސ ނުވާނެފަދިައން ިމަޝރަފް ހޯއްދީެވ ކުޅަދާނަ ާޝިޢރު 

ޒަމާންތަކެއް  ީމގެ  އީެއ  ީދީދއެވެ.  ހުތްއިަލ  މައުލީަވ  އަލްމަރްޙޫމް 

ކިުރއެވެ. ިހޖީްރ ަސނަތުން ާސދަވަނަ ަސއްތިައގެ ކީުރކޮޅުގިައ ިދވިެހ 

ިކޔުނު  ރަޖަޖޭ  ޅެމުގެ  ޢަރިަބ  ޅެމީަކ  ިމ  އުފަންވެފިައވާ  އަދަބަށް 

ވަޒަންތަކުގެތެރިެއން ވަޒަނަކަށް ހިެދފިައވާ  ީދީނ ނޭަސޙަތުގެ ޅެމެކެވެ. 

ިމޅެމުގެ ބިައތެއް ިމތާނގިައ ނަކަލު ކޮށްލާނަމެވެ.

ު މަޢުލޫމާތ


