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ހާޑިްޑްސިކޓް  ކޮނިްޕޔުޓަރުގެ  ިސކުނިޑއީަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނުވަތަ  ިބިލޔަން  އެތައް  އޮންނަ  ހްުސކޮށް  އެއްޗެކެވެ.  ފަދަ 

ޓިްރިލޔަން ިގގަބިައޓެއްގެ ހާޑެކެވެ. )ޙީަޤޤަތުގިައ ކޮމިްޕޔުޓަރ ހާޑް 

ިލިބގެންނެވެ.(  ިޚޔާލު  ިމާސލުން  ިސކުނީޑގެ  އުފައްދިައފިައވީަނ 

ކޮންމެއަކްަސ ކޮަނިްޕޔުޓަރަށް "މަޢުލޫމާތު އަޅާ" ފަދިައން ިއނާްސނާގެ 

ިސކުނިޑއަށް މަޢުލޫމާތު "އަޅީަނ" އެވެ. އޭނާގެ މާޙައުލުން ިލބޭ 

މަޢުލޫމާތެވެ. ިއވޭ އަޑުތަކުންނެވެ. ފެންނަ ފެނުންތަކުންނެވެ. ކުރެވޭ 

ތަޖިުރބާތަކުންނެވެ.

ކޮނިްޕޔުޓަރަށް މަޢުލޫމާތު އަޅީަނވްެސ ކޮންމެވްެސ "ޕްރޮގްރާމެއްް"ގެ 

ވްެސ  ިސކުނިޑއަށް  ިއނާްސނާގެ  އެފަދިައން  ހަމަ  އީެހގައެވެ. 

ިއންްސޓޯލްކުރުމަށް( ޕްރޮގްރާމެއް  )ނުވަތަ  ވެއްދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ބޭނުންވެ އެވެ. އީެއ ބަހެވެ. ޚާއަްޞކޮށް މާދީަރބަހެވެ. ިއނިްޑޔާގެ 

ޙީަމދު  ޙަަސން  ޑރ.  ޙާވާލާދެއްވިައ  ފޮތަކާ  ބެހޭ  މުޤައްރަރާ 

ިލޔުއްވިައފިައވެ އެވެ. "ކުޑަކެއްޖެއްގެ ިވްސނުމިާއ ުޝޢޫރުތަކިާއ 

ރީޫޙ ކިުރއެރުމަށް އެންމެ އަަސރުގަދަކުރުވާ ބާރީަކ މާދީަރ ބަހެވެ. 

ވީާތީކއެއް  ބަހަށް  ވީަނ މަންމަގެ  ބަހަކަށް  މާދީަރ  މާދީަރ ބްަސ 

ުޝޢޫރަތައް  ިވްސނުމިާއ  ދިަރއެއްގެ  ފަދިައން،  މަންމަ  ނޫނެވެ. 

ބައްޓަންކުރާ އެންމެ މިުހންމު ވިާސޠާއަށް އެ )ބްަސ( ވީާތއެވެ. އެ 

ކީުދންނަށް ދޭހަވާ އެއްޗަކިާއ، ދޭ ިއޖާބައިާއ ިއޖީާދ ޙަރަކާތްތަކިާއ 

ފެންވަރަކަށް  މީަތ  އެންމެ  ތަޙީުލލުކުރުން  ކަންކަން  ިވްސނުމިާއ 

ތަރައީްޤކުރެވީެނ މާދީަރ ބަހުންނެވެ."

އެހެނީްވމާ ިސކުނިޑއަށް މަޢުލޫމާތު ޖަމާކުރުމަށް ބްަސ، ޚާއަްޞކޮށް 

ބޭނުންކޮށްގެން  ބްަސ  ިމ  އެވެ.  ބޭނުންވެ  އެބަ  ބްަސ  މާދީަރ 

ިސކުނިޑއަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވީެނ އަޑުއަހިައގެން ބަލިައގެން 

ކަންކަން ތަޖިުރބާ ކޮށްގެންނެވެ. ިތމާގެ މާޙައުލުންނެވެ. ިމޔަށްވުރެ 

މުއަްސނިދކުރެވޭނެ  ިސކުނިޑ  ިލިބގަނެ  މަޢުލޫމާތު  ިއތުރަށް 

މަޢުލޫމާތު  ދިާއރާތަކުން  އިެކ  ފޮތްތިެރކަމެވެ.  ވަީސލަތަީކ 

އެއްކުރައްވިައ އިެކ ިޢލްމުވިެރން ނުވަތަ ތަޖިުރބާކާރުން ތްަޞީނފު 

ބޮޑުބައެއް  ޚަޒާނާގެ  ިޢލީްމ  ފޮތްތަކުންނެވެ.  ކުރައްވިައފިައވާ 

ފޮތެއްހުޅުވިައލުމާއެކު  ހުރެއެވެ.  ރައްކާކުރިެވފިައ  ފޮތްތަކުގިައ 

އެހުޅުވިައލެވީެނ، ިޢލީްމ ޚަޒާނާއެއްގެ ތަނަވްަސ ދޮރެކެވެ. އިެއން 

އެތައް ކަމެއް ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. ނުދަންނަ އެތައްް ކަމެއް އެއްފަހަރާ 

ފޮތްތަކުގިައ  ގޮތުގިައ  ނެތް  ަޝއްކެއް  ދްަސވަމުންއަންނާނެއެވެ. 

ިލޔެފިައ އެ ހުންނީަނ ކޮންމެވްެސ ބަޔަކު އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން 

ކޮށްފިައހިުރ ތަޖިުރބާތަކަކުން އެއްކޮށްފިައ ހުންނަ މަޢުލޫމާތެވެ. އެފަދަ 

މަަސއްކަތްތަކުގެ ނީަތޖާ އެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތުގެ ނަކަލެކެވެ.

އެހެނީްވމާ، ިސކުނީޑގިައ ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ތާޒާކުރެވީޭނ ތަފާތު 

ބާވަތްބާވަތުގެ ތަފާތު ފޮތްތައް ިކޔިައގެންނެވެ. ފޮތާ ރައްޓިެހވުމުގެ 

ަސބަބުން ނުވަތަ ފޮތިްކޔުމުގެ ަސބަބުން ިތމާގެ މަޢުލޫމާތު އަންނީާނ 

އެއްވްެސ  މުއަްސނިދވަމުންނެވެ.  އަނެއްދުވަހަށް  އެއްދުވަހުން 

ަޝއްކެއް ނެތް ގޮތުގިައ ިޢލްމިާއ މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުން މުއަްސނިދކަން 

ހޯދަން އެދޭ ކޮންމެ ީމހީަކ ފޮތްތިެރއަކަށް ވުން ލިާޒމެވެ. އިަދ ތަފާތު 

ވީަސލަތްތަކުން ތަޢީުލމު ހޯދިައފިައވާ ކޮންމެ ީމހަކުވްެސ، ިޢލްމިާއ 

މަޢުލޫމާތާ ީބރައްޓިެހ ނުވެ ދިެމހުރުމަށްޓަކިައ ފޮތާ ރައްޓިެހވާންޖެހެ 

އެވެ. އެންމެ ގާތް އެކުވިެރޔީަކ ފޮތްކަމުގިައ ދެކެން އެބަ ޖެހެއެވެ. 

ފޮތްބަލިައ  ހުއްޓްަސ  ޙިާޞލުކޮށްފިައ  ތަޢީުލމު  މޮޅަށް  ިކތަންމެ 

ފޮތިްކޔިައ ހަދަންޖެހެ އެވެ. އީެއ ކޮނިްޕޔުޓަރު "ިރފްރްެޝ" ކުރާ 

ފަދިައން ިސކުނިޑ ވްެސ އަލުން ތާޒާކޮށްލުމަށްޓަކައެވެ. ިސކުނިޑއަށް 

ޙަމަލާދޭ "ވިައރްަސ"ތަކުން ަސލާމަތްވެވޭނެ "އެނިްޓވިައރްަސ" އީަކ 

ވްެސ ހަމަ ފޮތެވެ.

ހޯދަން  ބާއްޖަވިެރކަން  ދިުނޔޭގެ   ދެ  ހުރުމާއެކު  ިމހެން  ކަން 

ީމހެއްގެ  ކޮންމެ  އެދޭ،  ކުރަން  އަރުތަވިެރި ިދިރއުޅުން  އިަދ  އެދޭ، 

ިސކުނޑީގެ "އްެނިޓވިައރަްސ"
ު ޢަބްދުލްޢީަޒޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ

ު މަޢުލޫމާތ
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ފޮތްތިެރއަކަށް  ރައްޓިެހވުމަށެވެ.  ފޮތާ  ލިާޒމުވެގެންވީަނ  މައްޗަށް 

ވުމަށެވެ. އެހީެނ ފޮތާ ީބރައްޓިެހ ވެއްޖެ ކޮންމެ ީމހީަކ މަޢުލޫމާތުގެ 

ހިުރ  ޙިާޞލުކޮށްފިައ  ކިުރން  ވާނެއެވެ.  ީމހަކަށް  ފީަޤރު  ގޮތުން 

އެވެ.  "ކޮރަޕްޓް"ވެދާނެ  ަސބަބުން  ިޢލްމެއްވްެސ "ވިައރްަސ" ގެ 

ހަނދާންނިެތދާނެ އެވެ. ފޮތަށް އަހުލުވިެރ ނުވީާމހަކު ނަމަ އޭނާ 

ީބރައްޓިެހވަމުންނެވެ.  ދީާނ ދިުނޔެއާ  އަނެއްދުވަހަށް  އެއްދުވަހުން 

ތަންދޮރު ނޭނގުމުގެ ަސބަބުން ވާނުވާ އޮޅުން ނިުފލުމުގެ ަސބަބުން 

ވާވަންނަމުން މަގުއޮޅެމުންނެވެ.

ްސކޫލުގެދިަރވަރުންނީަކ އިެކއިެކ ިލޔުންތައް ިކޔަން މަޖުބޫރުވެފިައވާ 

ބައެކެވެ. ނަމަވްެސ ިގނަކީުދން ިމ ކަމަށް ަސމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. 

އިަމއްލައަށް ިކޔިައލުމަށްވުރެ ތާނަފިަރތަ ކޮންމެވްެސ އެހެން ީމހަކު 

މާފޭަސހަ  ިހތަށް  ކިުދންގެ  ިގނަ  ވްެސ  ިކޔުއްވިައލުން  ލައްވިައ 

ކަހަލައެވެ. އެކަމަކު ިއމިްތޙާނެއްގިައ ދޭހިައގެ ބަޔާން ިކޔިައލާނީްވމާ 

އެކަން ކޮށްދޭނޭ ދެވަނަ ީމހަކު ނުހުންނާނެކަން ކިުރޔަކުން ހަނދާނެއް 

ނުހުރެ އެވެ.

ިއތުރުކުރަންވެއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެން ަސމާލުކަން  ިމ ކަމީަކ ިމއަދު 

މައަްސލައެކެވެ. ދިަރވަރުން ތާނައަށް ކިޮށވީަނ ީކއްވެގެންތޯ އެވެ؟ 

ފޮތާ ީބރައްޓިެހ ވީަނ ކޮން ަސބަބަކާ ހުރެތޯ އެވެ؟

ަޝކުވާ  ކަމުގެ  ނުހުންނަ  ފޮތް  ިހތްވާކަހަލަ  ިކޔާ  ދިަރވަރުން 

ވަރަށް ިގނިައން ކުރެ އެވެ. ނަމަވްެސ ޙީަޤޤަތީަކ އެޔެއް ނޫނެވެ. 

ފޮތްތައް ބިައވަރެވެ. ހުންނަކަން ނޭނގީެނ އެވެ. ބަލަން ބޭނުންވްެސ 

އެނގޭނެ  ނިުދންަސ  ަސމާލުކަމެއް  ބަހީަކ  މާދީަރ  އެވެ.  ނުވީަނ 

ނޭދެވޭ  ީހކުރުމުގެ  ދެކީެނ އެވެ. ިމ ނުރަނގަޅު  ކަމަށް  އެއްޗެއް 

ިއްސލާމް  ިދވެއާްސިއ  ިއމިްތޙާނުގިައ  ާސނީަވ  ފެންނީަނ  ނީަތޖާ 

ުސވާލުކަރުދްާސ އަތަށް އީެރމައެވެ. ަޞފުޙާއެއް ދެ ަޞފުޙާއެއްގެ 

ދޭހިައގެ ބަޔާން ކުޑަ ިހނދުކޮޅަކުން ިކޔިައލުމުގެ ބަދަލުގިައ ދޭހަވާ 

ކަމަށް  އެ  ވަގުތެއް  އެތައް  އެވެ.  ނުލެވީެނ  ިކޔިައވްެސ  ގޮތަށް 

ހޭދަކުރެވީެނ އެވެ. އެހިެނހެން ުސވާލުތައް ވްެސ ިކޔިައގެން ުސވާލުގެ 

މާނަވްެސ ނޭނގީެނ އެވެ. ނީަތޖާ އަކަށްވީަނ އެނގޭ މަޢުލޫމާތަކުން 

ނީަތޖާ  ނަމަވްެސ  ިހތާމަހުއްޓެވެ.  ނޭނގުމެވެ.  ޖަވާބުދޭން  ވްެސ 

ިލބުމުން ބަދުނާމުވީަނ މުދައިްރުސންނެވެ. މުމްތިަޙނުންނެވެ. ނުވަތަ 

މަުޞއިްނފުންނެވެ. ނުވަތަ މުޤައްރަރު ފަރުމާކުރާ މިާހރުންނެވެ.

ކްލްާސތައްވްެސ  ޚާއަްޞ  ިކޔުމުގެ  ޒަމާނުގިައ  ކީުރ  ތަންކޮޅެއް 

ބާއްވާކަމަށްވެ އެވެ. "ތާނަފިަރތަކަން" ދެއްކުމުގެ މުބާރާތްތައް ވްެސ 

ބޭއްވެ އެވެ. އޭރު "ކީުދން" ފެންފޮދެއްހާ ފޭަސހަކޮށް ިކޔިައލައެވެ. 

ނަމަވްެސ ....... ިމއަދު . . . . . .

ިކޔުންތިެރކަން ދެކެ ފިޫހވުމުގެ ނުވަތަ ފޮތިްކޔާ ިހތް ނުވުމުގެ އެންމެ 

ބޮޑު އެއް ަސބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވީެނ ިކޔުމަށް 

ިކޔުން  ފިަރތަކުރިުވއްޖެ ނަމަ  ިކޔުމަށް  ކިޮށވުމެވެ. ޅަފަތުއުްސރެ 

ދެކެ ފޫއެްސއް ނުވާނެ އެވެ. މާދީަރބަހުން ފިަރތަކޮށް ިކޔިައލުމުގެ 

ހުނަރު ދްަސވެއްޖެ ނަމަ އެ ހުނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން އެ ީމހަކަށް 

އެނގޭ އެހެން ބްަސބަހުން ިލޔެފިައ ހުންނަ ފޮތް ވްެސ ފިަރތަކަމާއެކު 

ކޮންމެ  އެހީެނ  ިވދާޅުވެއެވެ.  ބްަސވާރުން  ކަމަށް  ިކޔިައލެވޭނެ 

ބަހެއްގިައވްެސ ިކޔުމުގިައ ބޭނުންކުރީަނ އެއް ހުނަރެކެވެ. ިމކަމާބެހޭ 

ގޮތުން ކީުރގެ މަޒުމޫނެއްގިައ އަޅުގަނޑު ިލޔެފިައ ވާނެ އެވެ.

ހިުރހާ  ިމ  ިކޔުންތިެރކަމީަކ  ނުވަތަ  ފޮތްތިެރކަމީަކ  ކޮންމެއަކްަސ 

ކަމުގެ އާދަ  ކަމެއްގެ އެންމެ އެދެވޭ ޙައްލެވެ. ޅަފަތުއުްސރެ ިކޔުންތިެރި

އަށަގަންނުވިައ ފޮތާ ރައްޓިެހކުރުމަށް ބެލިެނވީެރން ަސމާލުކަންދޭނީްވ 

ޙަރަކާތްތައް  ތަފާތު  ިމފަދަކަންކަމުގެ  ްސކޫލްތަކުންވްެސ  އެވެ. 

ވްެސ  މުބާރާތްތައް  ިކޔުމުގެ  ފިަރތަކޮށް  އެވެ.  ިއތުރުކުރަނީްވ 

ބާއްވަނީްވ އެވެ. ފޮތްތިެރކަމުގެ އީާޖލެއް އުފެއްދުމަށްޓަކިައ އެންމެން 

މަަސއްކަތްކުރަނީްވ އެވެ.

އެއްވްެސ ަޝއްކެއް ނެތެވެ.  ފޮތީަކ މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާއެކެވެ. 

ިސކުނީޑގިައ  އެކުވިެރއެއްވްެސމެއެވެ.  ދެގޮތެއްނުވާ  ދުވަހަކު 

ތާޒާކޮށްލާ  އަލުން  އެރުމުން"  "ިހރަފްުސ  މަޢުލޫމާތަށް  ހުންނަ 

"އެނިްޓވިައރްަސ" އެވެ. ީވމާ ތަޢީުލީމ އާ ީޖލެއް ިބނާކުރުމަށްޓަކިައ 

ފޮތާ ރައްޓިެހވަމާތޯއެވެ؟ ފޮތް ިކޔުމުން ިހތްހަމަޖެހުން ހޯދަމާތޯ އެވެ؟

)ިނމީުނ(
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