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"ަސލްޓްަނ" ޕާކުތަ؟..... "ުސލްޠްާނ" ޕާކުތަ؟

ޕާކަކަށް  ިބމީަކ  އެ  ތަޅާލައްވިައ  ގަނޑުވަރު  ހިުރ  ިއހުގިައ 

ހެއްދީެވއޭރުގެ ބޮޑުވީަޒރު ާޞިޙބުއްދައުލާ އަލްފިާޟލް ިއބުރީާހމް 

ހަރުކޮށްފިައ  ފާރުގިައ  ގެ  ދޮރީޯށ  ވަންނަ  ިމޕާކަށް  ނިާޞރެވެ. 

ހިުރ ނަނިްފލާ ގަނޑުގިައ ިއނިގރިޭސ ބަހުންނިާއ ިދވިެހ ބަހުން 

އޮންނަީނ   ިއނިގރިޭސން  އޮވެއެވެ.  ިލޔެފިައ  ނަން  ޕާކުގެ  އެ 

އޮންނަީނ  ބަހުން  ިދވިެހ  ނަމަވްެސ  ”Sultan“ިމހެންނެވެ. 

ބަހުން  ިދވިެހ  ނަން  އޮތް  ބޯޑުގިައ  ިމ  ޕާކެވެ.  "ަސލްޓަން" 

ނޭނގެއެވެ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ބޭކަލެއްކަމެއް  ކޮން  އެކަށައެޅުއީްވ 

އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ކަމީަކ ިއނިގރިޭސބަހުން ިލޔެފިައ އެ އޮތް 

"ަސލްޓަން" އޭ  "ބޮލެއްހިުރ ިއނިގރިޭސއަކުވްެސ   "Sultan"

ނިުކޔާނެކަމެވެ. 

ދެންއީޮތ ުސވާލެކެވެ. އީެއ ޢަރިަބބަހުން ިކޔާ " ުސލްޠާން " އަށް 

ިއނިގރިޭސ ބަހުން ިކޔީަނ " ަސލްޓަން " ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބީަކ 

ހަމަ ިހލާ އެހެންނެއްނޫނެވެ. ިކޔާ ިމހަކު ަސލްޓަން، ޫސލްޓަން 

އިަދ އެނޫން ގޮތަކަށްވްެސ ިކޔާ ފާނެއެވެ. އީެއ ވިަކ ވާހަކައެކެވެ.  

”Sultan“ އެއީޮތ އަރިަބ ލަފުޒެއް ިއނިގރިޭސބަހުން ިކޔާ ގޮތަށް 

ނޫނެވެ.  ލަފުޒެއް  ިއނިގރިޭސ  އެއީަކ  އޮތްގޮތަށެވެ.  ިލޔެފިައ 

Sultry ގިައ އޮތް "ަސލް" ކަހަލަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 

ިލޔީަނ  ބަހަކުން  އެހެން  ނަންނަން  ޚާއަްޞ  ހުންނަ  ބަހެއްގިައ 

އެބަހަކުން  ނުވަތަ  ގޮތަށެވެ.  ިކޔާ  އެނަމެއް  ބަހުގިައ  އްަސލު 

ިލޔެވޭގޮތިާއ ީވހާވްެސ ކިައިރކުރާ ގޮތަށެވެ.

ޢަރިަބބަހުގެ އިަލފުބާ ގެ އަކުރު ތަކިާއ ދެމޭ ތަންތަނިާއ ިފިލތަކިާއ 

ުސކުންޖެހޭ ތަންތަނިާއ ިމކަން ކަމަށް ިއނިގރިޭސ ިމންގަނޑެއް 

އޮވެއެވެ. ިމާސލަކަށް " ކަލޭގެފާނު" ިއނިގރިޭސ ބަހުން ިލޔަން 

ީމހަކު kalegefanu ިމގޮތަށް ިލޔިެފނަމަ އީެއ  " ކަލެގެފަނު" 

ފާނު  ހަރުކުރަނީްވ އެހެންތޯއެވެ؟ " ކަލޭގެ  ިކޔާ  ތޯއެވެ؟ ދެން 

މުޙައްމަދު ވީަޙދު ނަދީުވ
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ިލޔެފިައ  ބަހުން  ިއނިގރިޭސ  ިމންގަނޑުން  ދެންނިެވ  ކިުރން 

އޮންނީާނ ިމހެންނެއްވްެސ ނޫނެވެ. ނަމަވްެސ ިދވިެހ ިލޔުމަކާމެދު 

ބޮލެއްހިުރ  ިލޔުނަްސ   kalegefanu ީމހަކު  ިއނިގރިޭސން 

ިދވެއަްސކަށް އީެއ " ކަލެގެފަނު " ނޫންކަން އެނގެން ޖެހެއެވެ. 

މްަޝހޫރު ބެލް " ުސލްޠާން " ިލޔުއިްވ ިއރު ިލޔުއްވާފިައ އީޮތ  

Sultan  ިމހެންނެވެ. އެތާ އެއޮތް " ީޓ " ގެ ިތީރގިައ އޮތް 

ނުކުތާ އިާއ "އޭ" ގެ މީަތގިައ އޮތް ކޮމާއެއް ފިެނވަޑިައ ގަނޭތޯއެވެ؟ 

އީެއ ހަމަ ީރިތކޮށް ުސލްޠާން އެވެ. ބެލް ިލއުއިްވ ގޮތަށް ނޫނަްސ 

" އީަކ  " ޔޫ  އެއޮތް  އެތާ  ީމހަކު  ”Sultan“ ިލޔިެފނަމަ 

އުބިުފީލގެ އަކުރުކަން ިއނިގރިޭސ ދަންނަ ީމހަކަށް އެނގޭނެއެވެ. 

އީެއ  ނޭނިގދާނެއެވެ.  ިދވެއަްސކަށް  ރޯނުއެދުރު  ިއނިގރިޭސ 

ވިަކކަމެކެވެ. ”Sultan“ އީަކ ިދވިެހ ނަމެކެވެ. ިދވިެހ ޚާއަްޞ  

ިކޔާ  ބަހުން  ިއނިގރިޭސ  އެއްޗަކަށް  ިދވިެހ  އެއީަކ  ނަމެކެވެ. 

ނަމެއްނޫނެވެ. ކާށްޓަށް ކޮކްނަޓް، ިކޔާހެން ިކޔާ ނަމެއްނޫނެވެ.  

 Bu ްގިައ އެއޮތ But  އީަކ Su ްގިައ އެއޮތ “Sultan”

ިވިލއަމްމިުއރް  އަޑެއްނޫނެވެ.  ިކޔަނީްވ  ިކޔާހެން  އަބިަފއްޔަށް 

ިއނިގރިޭސ  ތޯއެވެ؟  އެއެްސިވން  ނަން  ގެ   (1819-1905)

މްުސތްަޝިރޤެކެވެ. އޭނާ ީކިރިތރޫަސލާގެ ޙަޔާތް ޕުޅުގެ މައްޗަށް 

ފޮތެއް ިލއުއިްވއެވެ. ފޮތުގިައ" މުޙައްމަދު " ިލޔުއްވާފިައ އޮތްގޮތް 

ދެކެވަޑިައ ގިަތންތޯއެވެ؟ ދެކެވަޑިައ ނުގަންނަވާ ނަމަ ބައްލަވާށެވެ. 

ޙަޔާތް  ގެ  ިކޔަނީްވ މަހޮމެޓް  Life of Mahomet  ދެން 

ޕުޅު ިމހެންތޯއެވެ؟ ނަޢޫޛިުބهللا އެވެ. 

ިއރިްވންގ  "ވިޮޝންޓަން  އެމިެރކާގެ  އެކަންޏެއްނޫނެވެ.  ީމނަ 

ިމގޮތަށެވެ.   ވީަނ  ިލއުއްވާފިައ  ގިައވްެސ   "1783-1859

"މުޙައްމަދު" ިމނަންފުޅު އީޮތ ކިުރން ދެންނިެވގޮތަށެވެ. ިމާސލަކަށް 

އެވެ. އީެމހުންގެ  ޢަރިަބބަހުން " އިެސިޑ" އަށް  ިކޔީަނ اسيد 

އެބިެފއްޔެއް  އިަދ  ނޯވެއެވެ.  އެއް  "ޓ"  އިާއ  "ޑ"  ބަހުގިައ 

ވްެސ ނުވެއެވެ. ިމ ބްަސ ިދވެއަްސކު ިލޔަން ޖެހީޭނ "އީަސދު" 

ތޯއެވެ؟ އެހެންނެއްނޫނެވެ. ިމބްަސ ިލޔީާނ ިދވިެހން "އިެސޑް" 

ިމ ބްަސ ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށެވެ.

"އަށް   – ދިޫނދޫ  ފޮތުގަިއ  ތީާރޚު  ޙަަސންތާޖުއީްދނުގެ 

އޮތަކްަސ ޢަރަތްބަކު  ދޫ ) ިލޔެފަ  ިލާސނުއްޠިައިރ" ( ދީޫނގެ 

ދިޫނދޫ – ިމރަށުގެ ނަމަކަށް އެހެނެއް ނިުލޔާނެއެވެ.

ބޭފުޅަކު  އަންނަ  ޤައްޔޫމް  ފަހަތަށް  މުގެ  ނަ އެބޭފުޅެއްގެ 

ިއނިގރިޭސބަހުން އެނަން ިލޔުއިްވިއރު ޢަރިަބ ޤ އަށް Q ިކޔޫ 

ިލއުއްވާ ފިައ އޮވެގެން ބަޔަކު މަލާމާތްކޮށް ީހ އުޅުނުތަން އަޅުގަނޑު 

ދީުށމެވެ. ނޭނގޭ ބަޔަކަށް ނޭނގުމީަކވްެސ ބައްޔެކެވެ. 

ކުރެވޭތޯ  ބަދަލު  އަށް  ުސލްޠާން"   " ިމނަން  "ަސލްޓަން" 

އަޅުގަނޑު އުޅީުނމެވެ. ނަމަވްެސ އެންމެ ފަހުން ިލބުނު ޚަބަރީަކ" 

އީެއ ިއނިގރިޭސ ބަހުން އެނަން ިކޔާގޮތޯ" !! ިމހެން، މާމޮޅަށް 

ިއނިގރިޭސ ދަންނަ ީމހަކު ިވދާޅިުވޔޯ – އަޅުގަނޑު ކިައީރގިައ 

ބޭފުޅަކު ިވދާޅިުވ. 

ނޫންކަން،  ކަންކަމަކު  ީދީނ  އެކިަނ  ިތބީެނ  ރޯނުއެދުރުން 

އަޅުގަނޑަށް  ިތބޭކަން  ރޯނުއެދުރުންވްެސ  ބަހުގެ  ިއނިގރިޭސ 

އެނގީުނ އެދުވަހުއެވެ. 

ިހންގަވާށެވެ. ިދވިެހ ތަންތަނަށް  ިވްސނަމާ  އިަދ އެހެންގޮތަކަށް 

ނަން ިކޔަން އިަދ ނަން ިލޔަންވީާނވްެސ ިދވިެހން ިލޔާ ގޮތަށެވެ. 

މީަތގިައ  އެނަންބޯޑުގިައ ިތީރގިައ Sultan އޮތްަސ އޭގެ  ީވމާ 

ިލޔަން ޖެހީޭނ އެނަން ިދވިެހން ިކޔާގޮތަށް ުސލްޠާން – އެވެ. 

ަސލްޓަން – އެއްނޫނެވެ. 
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