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  އާއި ޑިސްކޯސް އެނެލިސިސްޑީސްކޯސް
 
 

މުވާސަލާތު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭޑިސްކޯސް ގެ ލަފުޒީ މާނައަކީ * ،   އެއް ޖުމްލައަށްވުރެ ގިނަ 

ކެވޭ ވާހަކަޖުމްލަ އެކުލެވޭ ލިޔުން ނުވަރަ ދެ  

 

ޖުމްލަ◌ައަށްލުކަމެއް ދެވެނީ އާންމު ގޮތެއްގައި ބަސް ދިރާސާކުރުމުގަޔާއި ކިޔަވައިދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ސަމާ*   

 

ތަށް އެއްޗެއް ބުނުމަކީ ދަތިކަމެއްނަމަވެސް ވަކިވަކި ޖުމްލަތަކަކުން މާނައެއްދޭހަވާ ގޮ*   

 

:މިސާލު  

ނޑުގައި ގާތްގަޑަކަށް . 1  އެހެންކަމުން އެޕްލައިޑް ލިންގުއިސްޓިކްސް އާއި. " ބަނބުކެޔޮ އޮންނާނ15ެމި ވަށިގަ

ތިޔައީ !  ތައްޓެއްމިއީ ހާދަހާ ފޮނިގަދަކޮށް ގިރާފަހުރި ކޮފީ".  އެކައްޗެއް ނޫން މުޅިންއަކީ ލިންގުއިސްޓިކްސް "

ނޑު ފޮނުވައިދީބަލ3ަތަކުރު ތަ؟ ވަރަށް އަވަހަށް  . ބަސްތާ ހަ  

 

މި ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢު ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު . ނޮވެލްޓީ ޕްރެސް. އާދަމް ފުޅު. ހިތުގެ ޝަކުވާ. 2

. ލަތީފާ ގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާތީ އެ ދެ މީހުނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަންރު އަދި އެހީތެރިކަމެއް ޒާހި

ނަ◌ަމަވެސް އަހަންނަށް . އަނެއް ކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކިމީހާ ވާހަކަދެއްކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރިކޮށް ސާފުކޮށެވެ. އެކެއް

 ކަމަށް ނުލެވޭތީ   އެއިރު އަދި ރަނގަޅަށް ހޭއެއީ އަހަންނަށް. އޭނާ ކީ އެއްޗެއް މާ ރަނގަޅަކަށް ނޭގުނެވެ

ނޑު ހިފެހެއްޓިފައި ހުރީ އެކޮޅުކޮޅުން ވީމާ ނީ ފަހަރެއްގައި އެހެން އެވީ އަނޫ. ވެދާނެއެވެ ހަންނަށް ފޯނުގެ އަތްގަ

. ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ  

 

  ކޮން ލިޔުމެއްގައި؟ކުރެ ލިޔުމުނ2ްގައިވާ އެކުލަވާލާ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ބައި ބައި ހިމެނެނީ މަތީ. 1

އެއީ ކޮންކަހަލަ ލިޔުމެއް؟. 2  
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ދެންއޮތް ލިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ލިޔުމެއް؟. 3  

  ލިޔުމުގެ ތަފާތު ބެލީ ކިހިނެތް؟2މި . 4

 

ގޮތަށް އޮތުމުން އެ ލިޔެފައި އޮންނައިރު، ނުވަތަ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެ ބުނާ އެއްޗަކުން އެކުލަވާލެވޭ މާނައެއް ދޭހަވާ

. އެއްޗެކަށް ވެއެވެ' ކޮހީރެންޓް' އަކީ ތަ ދެކެވޭ ވާހަކަނުވަލިޔުމަކީ   

 

  .ގުޅުމެއް ނެތް ގޮތަކަށް ވަކި ވަކި ޖުމްލަތަކެއް އަތުރާލިއަކަސް ކޮހީރަންސް އެއް ނޯންނާނެއެވެ

 

' ކޮހީސިވް'މިގޮތަށް އެއް ޖުމްލަ އަނެއް ޖުމްލައާއި ގުޅުމެއް ނެތްނަމަ އެ ލިޔުމަކީ ނުވަތަ ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ އަދި 

. އެއްޗަކަށްވެސް ނުވާނެއެވެ  

 

) އިބާރާތްތައްނުވަތަ (ވުމަކީ ލިޔުމެއްގައި ނުވަތަ ދެކެވޭ ވާހަކައެއްގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަތައް ' ކޮހީސިވް'

. ގުޅުންހުރުމެވެކައްޗާއި އެކަތި އަނެ  

 

.ކަންކަމެވެއަކީ މުވާސަލާތުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ' ކޮހީޝަން"އަދި ' ކޮހީރަންސް '  
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:މިސާލު  

 

ޖުމްލައެއް . ދަރިފުޅާ އައިސްބަލަ. އެއްކަލަ ފޯނުތިޔައީ ހާދަ ފާޑަކަށް ހުރި ހެދުމެކޭ ދޯ؟ . އިންގިލާބު. 1

ނޑުދެކެ ވަރަށް ފޫހިވޭ. އި ކަންކުރާއެއް ހިމެނިގެންފުރިހަމަވާނީ އޭގައި ކަމަކާ ފުންނާބަށް . އަސަރު! މަ އެމީހާ ގަ

ކަލޭ ތިޔައީ ކަލޭ ބައްޕަގެ ކިތައްވަނަ ދަރިތަ؟. އެބަ ތަދުވޭ  

 

. ދަނގެތީގައި ޢުމުރުން އެއް މަހުގެ ކުއްޖަކު ނިދީގައި އޭނާގެ މަންމަގެ ގައިދަށުވެގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. އދ. 2

  ވަނީމޫނުވެސްޅުން ލޭ އައިސް، ނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު އަނގައިން ނާއި ނޭފަތުން އަދު ފޫހެނދުނު އޭ

ޑަކުޓަރު ވިދާޅުވަނީ އެގޮތަށް ލޭ އަންނާނީ ވަރަށް ބޮޑު ބުރައެއް އިޙްސާސްކުރެވި . ވަރަށް ބޮޑަށް ރަތްވެފައެވެ

. އެތެރެހައްޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެގެން ކަމަށެވެ  

 

  ލިޔުމުން ކުރެ ބޮޑަށް ކޮހީސިވް އީ އަދި ކޮހީރެންޓް އީ ކޮން ލިޔުމެއް؟ ކީއްވެ؟2ގައިވާ މަތީ

 

 ބެލުމަކީ ޑިސްކޯސް އެނެލައިޒް ވޭތޯ◌ޯޝަން މިގޮތުން ޑިސްކޯސް އެއް އެނަލައިޒްކޮށް އޭގައި ކޮހީރަންސް އަދި ކޮހީ

. ޑިސްކޯސް އެނެލިސިސް ހެދުމެެވނުވަތަ . ކުރުމެވެ  

 

މީގެ ފެށުމަކީ . ދާއިރާއެކެވެސް އަކީ ދާދި ފަހުން ލިންގުއިސްޓިކްސް އަށް ތައާރަފްވީ ޑިސްކޯސް އެނެލިސި

ޑިސްކޯސް  "1952އަކު ' ސެންޓެންސް އެ◌ެނެލިސްޓް'އެއީ ޒިލިގް ހެރިސް ކިޔާ . ޖުމްލައިގެ އެނެލިސިސްއެވެ

އަނެއްކައްޗާއި ގުޅެނީ އެކަތި އޭނާގެ މަގުސަދަކީ ޖުމްލަތައް . އެނެލިސިސްގެ ނަމުގައި ޝާޢިޢުކުރި ލިޔުމަކުންނެވެ

. ކިހިނެތްކަމާއި އެގޮތުން ޖުމްލަތަކެއް އެކުލަވާލުމުން މާނައަށް ވާ ގޮތް ބެލުމެވެ  


