
ާޝިއޢު ކުރެވޭ ތަކެިތކަމަށް ވުީމ އެކަީށގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެްސ ިލޔުންތެީރންގެ މަަސއްކަތް އާންމުކުރެވެީނ ހަމައެކަިނ ފޮތް މަޖައްލާ ނޫްސ ފަދަ 
ވަީސލަތްތައް މެދުވެިރކޮށްގެން ކަމަށް ބެލެވުނު ޒަމާން ފާިއތުވެ ިހނގައްޖެ އެވެ.

މާްސ ީމިޑއާގެ ކޮންމެ ވަީސލަތެއްގެ ިބތްދޮށުގަިއ ިލޔުންތެީރން ހަރަކާތްތެިރވާކަީމ ަޝއްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ކާިމޔާބު ިފލްމެއްގެ ފެށުމަީކ    
ދައުރާިއ ދޭތެރޭ  ގެނެްސ ިދނުމުގަިއ ޅެންވެިރޔާގެ  މާނައާިއ އަަސރު  ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ީރިތ ލަވައަކަށް  ިމހާރު  ްސކްިރޕްޓެއްކަން  ރަނގަޅު  ފެންވަރު 

ަޝއްކެއް ނުއުފެދެއެވެ. ިއންޓަނެޓް ވެބް ޕޭޖެއް މެދުވެިރކޮށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ  މޭްސިތީރންގެ ތެރޭގަިއ ިލޔުންތެިރޔާގެ ގަދަރު ވަރަށް ބޮޑެވެ.
ކޮންިޕއުޓަރާިއ މުވާަސލާތުގެ ިމ ޒަމާނުގަިއ ގޭތެރެ ތޮއްޖެހެންދެން ފޮތް  އެއްކޮށް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ގޭގެ ދެިތން ވަތްގަނޑު  ފުރެންދެން   
ބަހައްޓަން ޖެހުނު "އެންަސިއކުލޮީޕިޑއާ ބްިރޓޭިނކާ" ިމހާރު ވަީނ އެންމެ ީސީޑރޯމްއަކަށް އަޅަިއފައެވެ. އަތްމަީތގަިއ ގެންގުޅެން ޖެހުނު ިގނައަދަދެއްގެ 
ފޮތް ީސީޑ ރޯމްއަށް ބަދަލުވެ ދަތުރުގެ ބަިއވެިރޔާ އަށް "ީއ- ބުކް" ނުވަތަ ިއލެކްޓްރޯިނކް ފޮތް ވެއްޖެއެވެ. އަިދ ިމ ފަޭސހަތަކަށް ިދވެީހން ވެްސ އަދު 

އެދޭން ފަށަިއިފއެވެ.

ު ުިދވެިހ ިލޔުންތެިރކަމާިއ ކޮންިޕއުޓަރ ިދވެިހ ިލޔުންތެިރކަމާިއ ކޮންިޕއުޓަރ

ިމ ޒަމާނުގަިއ ިލޔުންތެީރންނަށް އެީހތެިރވެދޭ  އެންމެ މުިހންމު އެއް ވަީސލަތަީކ  ކޮންިޕއުޓަރެވެ. އެީއ ިލޔުމުގަޔާިއ ިލޔުން ހުށަހެޅުމުގައެވެ.   
ކޮންިޕއުޓަރު  ިލޔުންތެިރކަމަށް   ިދވެިހ  ފެށުމަީކ  ފެިށ  ބޭނުންކުރެވެން  އަހަރުކުިރން  އަށެއްކަ  ީމގެ  ކޮންިޕއުޓަރުގަިއ  "ފޮންޓް"  ނުވަތަ  އަކުރު  ތާނަ 
ތަޢާރަފުވުން  ކަމުގަިއ ބެލެިވދާނެ އެވެ. ޑެްސކްޓޮޕް  ޕަބްިލިޝން ނުވަތަ ކޮންިޕއުޓަރުގަިއ މުިޅ ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ފޮތުގެ "ކެމެރާރެީޑ ކޮީޕ" ޕްިރންޓަރުން 

ނެރުމަީކ ިމހާރު ިދވެިހންނަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. 
ިދވެީހންގެ ިލޔުންތެިރކަމުގަިއ ކޮންިޕއުޓަރު ބޭނުންކުރެވެީނ އަިދވެްސ ވަރަށް އަާސީސ ފެންވަރެއްގައެވެ. "ވޯޑް ޕްރޯެސިސންގެ" ިޚދުމަތުގެ   
ނަމޫނާއެއްކަމަށް ބެލެވޭ "މަިއކްރޯޮސފްޓް ވޯޑް" ފަދަ ޕެކޭޖްތަކުގަިއ ިއމްލާ ކުށް ރަނގަޅުކުރުމުން ފެިށގެން ބަހުގެ ގާިއދުގެކުށް ފާހަގަކޮށް ދައްކަިއދެއެވެ. 

ނަމަވެްސ ކޮންިޕއުޓަރުގަިއ ތާނަިލޔުމުގަިއ ިމފަދަ ިޚދުމަތްތައް ިލބޭކަށްނެތެވެ.
ިދވެިހ ިލޔުންތެިރކަމުގެ ހަިތޔާރަކަށް ކޮންިޕއުޓަރު ހެދުމަށް މަަސއްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ިދމާވާ ދަިތތަކެއް ވެއެވެ. ިމ ދަިތތައް ފާހަގަކޮށް   
އެ ކަމަށް ޢަމަީލ ިފޔަވަޅެއް އެޅުމަީކ ިމހާރު ލާިޒމު ވެފަިއވާ ކަމެކެވެ. ިދވެިހ ިލޔުންތެިރކަމުގަިއ ކޮންިޕއުޓަރު ބޭނުންކުރެވޭ ިމންވަރު ތަރައްީޤކުރެވޭީނ 
ތާނަީކބޯޑުގެ  ވާިސލުވެިވގެންނެވެ. ިމާސލަކަށް  ހަމައަށް  އެއްބަްސވުންތަކާ  އެއްތަންވެ  ފަންނާނުން  ބޭފުޅުންނާިއ ބަހުގެ  މަަސއްކަތުގަިއ އުޅުއްވާ  ިމފަދަ 
މައްަސލަ ފުދެއެވެ. ކޮންމެ އާފޮންޓެއް އުފައްދާ ފަރާތަކުން ިމހާރު ގެންގުޅުއްވަީނ ތަފާތު ީކބޯޑެކެވެ. ނަީތޖާއެއްގެ ގޮތުން އެންމެންނަށް ބޭނުންިހފޭނޭ 

"ޮސފްޓްވެއަރ" ތާނަ އަކުރު ބެނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރުމަީކ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވަީނ ވެފައެވެ. 
ިލޔުންތެިރކަމުގެ މޫނުމަިތ ބަދަލުވެ، ިލޔުންތެިރކަމުގެ ވައްޓަފާިޅއާިއ ިލޔުންތެިރކަން އާންމުކުރާ ވަީސލަތްތައް ބަދަލުވަމުން އަިއ ނަމަވެްސ   
ިލޔުންތެިރކަމުގެ އަާސަސކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އާދެ ިލޔުންތެިރކަމުގެ އަާސަސީކ ތަނަވަްސ ިވްސނުމެވެ. ިމިނވަން ިޚޔާލެވެ. ފުޅާ ދާިއރާއެއްގަިއ ކުރެވޭ 

ިފކުރެވެ.

ް ްިލޔުންތެިރކަމާިއ ިވްސނުނ ިލޔުންތެިރކަމާިއ ިވްސނުނ

ަސމާާސކުރެއެވެ.  ރައްޓެިހން  ބުނެ  އަންނާން"  "ިލޔެލަިއގެން  ނަމަ  ިދމާވާ  ގޮތް  ލަްސވާ  ތަންކޮޅެއް  އުޅުމުގަިއ  ބުނާން  ވާހަކައެއް   
ބައެއް  ބޮޑު  ިއމްިތޙާންތަކުގެ  ކުރެވޭ  މަދަރުާސތަކުގަިއ  ިއްސކޫލު  އެދެއެވެ.  ކޯޓުތަކުން  ހުށަހެޅުމަށް  ިލޔުމުން  ހުށަހެޅުމުގަިއ  މައްަސލަ 

ިބނާވެގެންވަީނ ިލޔުމުން ޖަވާބު ިދނުމަށެވެ. ިމީއ ީކއްވެބާއެވެ؟
މުިހންމު  ބޭނުންކުރެވޭ  ިޚޔަލުފާޅުކުރުމުގަިއ   ިފކުރުކުރުމާިއ  ިވްސނުމާިއ  ިލޔުންތެިރކަމަީކ   ިލޔުމާިއ  ގޮތުގަިއ  ގަބޫލުކުރާ  ބަޔަކު  ިގނަ   
ހަިތޔާރެކެވެ. އެންމެ އަާސީސ ނަޒަރަކުން ބާލަ ނަމަ، ިލޔާ ިލޔުމަީކ ިތމާގެ ިވްސނުން ިތމާއަށާިއ އަިދ އަނެކާއަށް ދައްކަިއދޭ ޗާޓެވެ. ިއމާރާތެއްގެ ޗާޓު 
ކުރެހުމުން ގެންނާން ޖެހޭ އުިނިއތުރު ފެންނަ ފަދަިއން ިތމާގެ ިޚޔާލު ބަްސތަކެއްގެ ިސފަިއގަިއ "ޗާޓުކުރުމުން" އެ ިޚޔާލު ިއތުރަށް ތަނަވަްސކުރުމަށް 
އެީހވެދެއެވެ. ިއތުރަށްފުިރހަމަ ކުރުމަށް މަގުފަިހކޮށްދެއެވެ. ިލޔުމަީކ ިތމާގެ ިވްސނުމާިއ ިޚޔާލު ޒަމާންތަކަކަށް ދަމަހައްޓަިއދޭ މުިހންމު ވަީސލަތެކެވެ. ީމގެ 
ިއތުރުން ިލޔުންތެީރންގެ ިލޔުންތަކަީކ މުޖުތަމަޢުގެ އެ ިހނދެއްގެ ހާލަތު ދައްކަިއދޭ ފޮޓޯލޯގަނޑެވެ. އަިދ އަންނާން އޮތް ޒަމާނަށް ޓަކަިއ ރައްކާކުރެވޭ 
އެިކ ިސފަިސފަިއގަިއ ބާރުއަޅާން  ިމ ޒަމާނުގަިއ ިލޔުމަށާިއ ިލޔުންތެިރކަމަށް  އަންނަ  ތަރައްީޤވަމުން  އެކު  ިއޖްިތމާީޢ އަިދ ތާީރީޚ ތަިރކައެވެ. ވުމާ 

ޖެހެއެވެ.
ިލޔުންތެީރންނަީކ އާންމުންގެ ިވްސނުން ބައްޓަންކޮށް، މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެިރކުރުވާ، އާންމުންގެ މުިނފޫިހިފލުވަިއދޭ ބައެކެވެ. ިލޔުންތެީރންގެ   
ިދވެިހ  ހޭލުންތެިރކުރުވުމަށް  ބައްޓަންކޮށް، މުޖުތަމަޢު  ިވްސނުން  ބޮޑެވެ. ނަމަވެްސ އާންމުންގެ  ރާއްޖޭގަިއ ފައުޅުކަން  ދައުރު  މުިނފޫިހިފލުވަިއިދނުމުގެ 

ިލޔުންތެީރން މަަސއްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ިލޔުންތެީރންނަީކ މުޖުތަމަޢު ބައްޓަންކުރާ ބާރުވެިރ ބައެކެވެ. 
ިލޔުންތެީރން  ބައްޓަންކުރުމުގަިއ  ިފކުރު  ިވްސނުމާިއ  ފަރުދުންގެ  ވާިޞލުކޮށްިދނުމާިއ،  މުޖުތަމަޢަށް  ިމންގަނޑުތައް  ހަމަތަކާިއ  ިއޖްިތމާީޢ   
ިތބެީނ އެންމެ ކުީރ ަސފުގައެވެ. ިމހެން ދަންނަވާ ިހނދު، ިއްސކޫލު މަދަރުާސތަކާިއ، ީޓ.ީވ، ރޭިޑއޯ އާިއ ބަިއްސކޯފު ތަމްީސލުތަކާިއ ިއންޓަނެޓް ފަދަ 

ިލޔުންތެިރޔަކަށް ނުވާ އަޅުގަނޑަށް ިމ ިލބުނު ފުރުަޞތުގަިއ ިލޔުންތެިރކަމަށް ިއޙްިތރާމުކުރާ  ިދވެއްެސއްގެ ހަިއިސއްޔަތުން އަޅުގަނޑުގެ   
އަިމއްލަ ބައެއް ިޚޔާލު ހުށަހަޅަިއލަމެވެ. އެީއ އަޅުގަނޑުގެ ބައެއް އުންީމދެވެ. ިލޔުންތެިރކަމަީކ މުޖުތަމަޢުގެ ިފކުީރ ކުިރއެރުންކަމަށް ގަބޫލުކޮށް ކުރޭ 
ބައެއް އުންީމދެވެ. ިމީއ ިދވެިހ މުޖުތަމަޢުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ިލޔުންތެީރންގެ އަިރހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ިސކުނިޑތަކަށް އާރޯކަމާިއ ތާޒާކަން ގެނެްސދެއްވުން 

އެިދ ކުރެވޭ ބައެއް ިއލްިތމާެސވެ. ިލޔުންތެިރކަން ކުިރއަރުވަިއ އާ ކުންނުތަކެއް ފަތަޙަކޮށްދެއްވުން އެިދ ކުރެވޭ ިއލްިތމާެސކެވެ.

ް ްިލޔުމާިއ ިލޔުންތެިރކަނ ިލޔުމާިއ ިލޔުންތެިރކަނ

ިދރާާސތަކުން ދައްކާގޮތުގަިއ ިއންާސނާގެ އަނގަިއން ގާތްގަނޑކަށް ތަފާތު 35 އަޑު ނެރެވޭކަމަށް ވެއެވެ.  ިމ ފަދަ އަޑުތަކުން ބައެއް އަޑަށް   
ީސިރޔާގަިއ އުޅުނު "ިފީނިސއަނުން"  ކުިރން  3 ހާްސ އަހަރު  ދައްކަީނ ީމގެ  ތާީރޚުން  ިލޔާންފެިށކަމަށް  އުފައްދަިއގެން  ވަިކ އަކުރު  ފުރަތަމަ  އެންމެ 
(Phoenicians) ކަމަށެވެ. ގުީރކުން އަިދ އެއަށްފަހު ރޯމަނުން ިމ އަކުރު ކޮީޕކޮށް ތަރައްީޤކުިރއެވެ. ިމއަށްފަހު ިލޔުމާިއ ިލޔުންތެިރކަން ދުިނޔެއަށް 
ީމލާީދން  އަިއްސ  ތަރައްީޤވަމުން  ގޮތަކަށް    ކަހަލަ  އެކުއެީކގަިއ  މަަސއްކަތް  ިލޔުމުގެ  ޗަިއނާގަިއ  ގުީރކުންނާިއ  ފެިށއެވެ.  އާންމުވާން  މަޑުމަޑުން 
1116 ގަިއ ިމ ޒަމާނުގަިއ  ިމ ފެންނަގޮތަށް އެއްކޮށް ީހރަްސޖަހަިއފަިއ ހުންނަ ފޮތް ޗަިއނާގަިއ އުފައްދާން ފެށުމުން ޔޫރަޕާިއ، އަިދ އެ ނޫން ވެްސ 

ަސރަހައްދުތަކަށް ިލޔުމާިއ ިލޔުންތެިރކަން އާންމުވާން ފެިށއެވެ. 
ިލޔުމަީކ ކޮންމެ ީމހަކު ވެްސ ިމ ޒަމާނުގަިއ ކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެްސ ިލޔާ ކޮންމެ ީމހަކު ިލޔުންތެިރއަކަށް ނުވެއެވެ. ކުރަހާ ކޮންމެ ީމހަކު   

ކުރެހުންތެިރއަކަށް ނުވާ ފަދަިއން ިލޔާ ކޮންމެ ީމހަީކ ިލޔުންތެިރއެއްކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. 
ވަީސލަތެއްގެ  މަިއގަނޑު  ބޭނުމުގަިއ  އަަސރުކުރުވުމުގެ  ބަޔަކަށް  ކޮންމެވެްސ  މުޖުތަމަޢުގަިއ  ިލޔުންތެިރއަީކ  ގޮތުގަިއ  މާނަކުރާ  އަޅުގަނޑު   

ގޮތުގަިއ ިލޔެިވފަިއ އޮންނަ ބަްސ ބޭނުންކޮށްގެން ިތމާގެ ިޚޔާލު ާޝިއޢުކުރާ ކޮންމެ ީމހެކެވެ. 
ިމ މަފްހޫމުގެ ދަށުން ފޮތްިލޔުންތެީރންނާިއ ޅެންވެީރންނާިއ ްސކްިރޕްޓް ިލޔުންތެީރންނާިއ ނޫްސވެީރންނާިއ ިމފަދަ ތަފާތު ިގނަ ދާިއރާތަކުގަިއ   
ޚާއްަޞ ހުނަރެކެވެ. އަިދ އެީއ ތަރައްީޤކޮށް  ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ިލޔުންތެިރކަމަީކ ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ފަންނާނުންނަީކ ިލޔުންތެީރންކަމަށް  މަަސއްކަތްކުރާ 

ކުިރއެރުވޭ ހުނަރެކެވެ. އެީއ ދަްސކޮށްދެިވދާނެ ހުނަރެއް ވެްސ މެއެވެ. ީމގެ ހެއްކަީކ ިލޔުންތެިރކަމުގެ ރޮނގުން ިހންގާ ތަފާތު ކޯްސތަކެވެ.

ިލޔުންތެިރކަމުގެ ޓެކްނޮލޮީޖިލޔުންތެިރކަމުގެ ޓެކްނޮލޮީޖ

ަސލާމްލެއްިވ ީޢާސގެފާނުން ދުިނޔެއަށް ފޮނުއްވުމުގެ 45 ހާްސ އަހަރު ކުީރގަިއ ވެްސ ކޮންމެވެްސ ިސފައެއްގަިއ މުވާަސލާތު ކުރުމުގެގޮތުން   
ޓަކަިއ "ުސމޭިރއަނުން"  ބެލެހެއްޓުމަށް  މެަސޕޮޓޭިމއާގަިއ ިހާސބު  ކުީރން  ހާްސ އަހަރު  ިތން  ވެއެވެ. އަިދ ީޢާސގެފާނުގެ  ބޭނުންކުިރކަމަށް  ކުރެހުން 
ިލޔެިކޔުން ގެންގުޅެފަިއވާކަމުގެ ހެިކ ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެްސ ިލޔުންތެިރކަމަށް ކުިރއެރުން ިލިބ ތަރައްީޤވާން ފެީށ ިލޔުންތެިރކަމުގެ ޓެކްނޮލޮީޖ 
އާިއ އާލާތް ތަރައްީޤވާން ފެށުމުންނެވެ. ީމގެ ތެރޭގަިއ ިލޔުން ތައްޔާރުކުރާން ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮީޖ އާިއ ިލޔުން ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮީޖ 

ިހމެނެއެވެ.
ީމލާީދން 105 ގަިއ ޗަިއނާގެ "ާސިއ ލޫން" ކަރުދާްސ ީއޖާދުކުިރއެވެ. ިމއާ އެކު ިލޔުމަށް ިއތުރު ކުިރއެރުމެއް ިލބުނެވެ. ހަމަ ިމފަދަިއން   
ިދޔަީއ  ވެގެން  ދެިލއަޅާގަލަން  ިއޖާދުކުިރ ިމ ޒަމާނުގެ  އަހަރު  ވޯޓަރމަން" ީމލާީދން 1884 ވަނަ  ރައްިޔތެއްކަމަށްވާ "ލުިއްސ އެޑްަސން  އެމެިރކާގެ 
މަަސއްކަތް  ޗަިއނާގަިއ ޗާޕުކުރުމުގެ  600 ވަނައަހަރު  ކަމަށެވެ. ީމލާީދން  ކުިރއެރުމެއް  ިލބުނު  ފައުޅުކުރުމަށް  ފަޭސހަކަމާއެކު  ިޚޔާލު  ިލޔުންތެީރންގެ 
ފެށުނުކަމުގަިއ ިވޔަްސ 1452 ގަިއ ޖަރުމަނުގެ ޖޮއާން ގަޓަންބާގް ިއޖާދުކުިރ ިމ ޒަމާނުގެ ޗާޕު މެިޝން ވެގެންިދޔަީއ ިލޔުންތެީރންގެ މަަސއްކަތް ފެތުިރ 

ިގނަ ބަޔަކަށް ފޯރުމުގެ މުިހންމު މެދުވެިރއަކަށެވެ. 
ޒަމާނުގެ  ިމ  ނަމަވެްސ  ކަމެކެވެ.  އެކަީށގެންވާ  ވުމަީކ  އަިދވެްސ  ކަމުގަިއ  ކަރުދާްސ  ގަލަމާިއ  ހަިތޔާރަީކ  މަިއގަނޑު  ިލޔުންތެިރކަމުގެ   
ިލޔުންތެީރންނަީކ ހަމަ އެކަިނ ކަރުދާހުގަިއ ގަލަމުން ިލޔާ ބައެއް ނޫނެވެ. އަިދ ބައެއް ިލޔުންތެީރންނަީކ ިލޔުމުގެ އެންމެ ާސދާ މާނަިއގަިއ "ިލޔާ" ބަޔަކަށް 
ވާކަށް ނުވެްސ ޖެހެއެވެ. ނުިލޔެ ިލޔާީނ ިކިހނެއްތޯ އެވެ؟ ިޑކްޓަ ފޯނެއްމެދުވެިރކޮށް އޯިޑއޯ ޓޭޕަށް ިރކޯޑުކުރެވޭ ތަކެިތ ކާިތބަކު ލައްވާ ިލޔާ ިލޔުންތެީރން 
ިމ ޒަމާނަކު މަދެއް ނޫނެވެ. އަނެއްބަިއ ިލޔުންތެީރންނަީކ ީކބޯޑުގެ އަހުލުވެީރންނެވެ. ކޮންިޕއުޓަރުގެ ިމޒަމާނުގަިއ އަނގަިއން ނުކުންނަ އަޑުތައް އަކުރަށް 
ް ބަދަލުކޮށްދޭ ޮސފްޓްވެއަރގެ ބޭނުން ިހފާ ިލޔުންތެީރން މަދެއް ނޫނެވެ. ިލޔުންތެީރންގެ ިލޔުން އާންމު ކުރުމުގެ އެންމެ މުިހންމު ވަީސލަތަީކ ޗާޕުކޮށ

ިލުޔްނތެިރކަމާިއ ިފކުީރ ކުިރއެުރްނ

ު ޑރ. އަބްދުލް މުޙުިސނު މުޙަންމަދ


