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 ފެލިސިޓީ ކޮންޑިޝަންސް
 

:ހާލަތާއި މެދު ވިސްނާލާތިރީގައިވާ   
 

 ހިނގާފައިދިޔަ އަންހެނެއްގެ އަތްދަބަސް މީހަކު ޖަހައިގެން ދިޔަތަން  އޮފީހުން ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީއުސްމާނު
ހައްޓާފައި އަދި އޭނާގެ ދެ އަތް ފުރަގަހަށްލާ ހިފަ. އުސްމާނު އެ މީހާ ފަހާގޮސް އަތުލައިފިއެވެ. ފެނިއްޖެއެވެ
!"ކަލޭ ތިޔަހިރީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ. "ބުންޏެވެ  

 
:އެހެން މިސާލެއް  

 
އެހެންވެ ނަމްބަރެއް ނަގައިގެން އޭނާ އާއި ޖެހެންދެން . ފެން ބިލު ދައްކަން ދިޔައިރު ވަރަށް ކިޔޫ ދިގެވެދަލޭކަ 

އިރުކޮޅެއް .  އަށެވ456ެނީ އެއިރު ޚިދުމަތް ދެވެ.  އެވ567ެދަލޭކަ އަށް ލިބުނީ . މަޑުކޮށްލައިގެން އިނެވެ
ނޑީގައި ހަމަޖެހިލިއެވެ ހޭލެވުނުއިރު . މިހެން އިންދާ ދަލޭކަ އަށް ނިދި ޖެހިއްޖެއެވެ. ވާނެކަން އެނގޭތީ ދަލޭކަ ގޮ

ދަލޭކަ އައި ރުޅިން ގޮސް ކައުންޓަރުގައި އިން ކުއްޖާއާއި ދިމާލަށް .  ވަނަ ނަމްބަރާ ޖެހިފައެވ678ެއޮތީ 
.ބުންޏެވެ  

 
މަ މިތާ އިންނަތާ ކޮން އިރެއް؟ މަގޭ ނަމްބަރު ޖެހުނީމާވެސް މަށަށް ! ހުންނަ ނުބައިކަން ދެކިބަލަކަލޭމެންގެ "

 .ގޮވާވެސް ނުލާ ތިޔަ ތިބެގެން ހަމަ ފަހަރަކު ނަމްބަރަކަށް ގޮވަނީ ދޯ؟ ބޭނުމެއްނޫން ދެން ބިލު ދައްކާކަށްވެސް
! ވަކި ކޮށްފައަދި ބުނަން މިއަދުން ފެށިގެން ކަލޭ ތިޔަހުރީ ވަޒީފާއިންވެސް   

 
:އިތުރު މިސާލު  

 
 އަހަރެން މިހެން ބުނެފިނަމަ؟

 
 މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ޖުމްހޫރިއްޔަތަކުން ރަސްކަމަކަށް ބަދަލު ކޮށްފިން

 
...މިހެން ބުނެފިނަމަ؟ ނުވަތަ   

 
 އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހި ޑިގުރީ ކޯހުގެ ފީ ކުޑަކުރާނަން

 
...ނެފިނަމަ؟ ނުވަތަ މިހެން ބު  

 
. ސެޕްޓެމްބަރ1ުމިހާރު މަޒުމޫނު ހުށައަޅަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ   
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 ތަކެއްގައި، މި މިސާލުތަކުން ވެސް އެނގޭ ފަދައިން ސްޕީޗް އެކްޓެއްގެ މަގުސަދު ހާސިލްާވނީ ވަކި ކަހަލަ ހާލަތް
. ވަކި ބަޔަކު، ވަކި ވަގުތެއްގައި ބުނުމުންނެވެ  

 
މިގޮތުން ސްޕީޗް އެކްޓެއްގެ މަގުސަދު ހާސިލުވުަމށް ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ވާން ޖެހޭ ޝަރުތު ތަކަށް ކިޔަނީ 

. ފެލިސިޓީ ކޮންޑިޝަންސް   އެވެ
 

އެ ސްޕީޗް އެކްޓަކާ ގުޅޭ ފެލިސިޓީ ކޮންޑިޝަންސް ނުވަތަ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވުމުން މެނުވީ އެ  ސްޕީޗް 
. އްގެ މަގުސަދު ހާސިލް ެއއް ނުވާނެއެވެއެކްޓެ  

 
އަދި ( އެމީހާ ބުނުމުން އޭ" ތިޔަހުރީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ"ފުރަތަމަ މިސާލުގައި ވާ ފަދައިން އުސްމާނު މީހަކާ ދިމާލާ 

 އުސްމާނަކީ ޔުނިފޯމު އަޅައިގެން އޭނާ އެހިސާބުން އެ ހައްޔަރު ވީ ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރާނީ) މީހުންވެސްއެހެން 
. ފުލުހުންގެ މީހެއްނަމަ އެވެ ނުވަތަ  ސިފައިންގެހުރި، އެފަދަ ބާރެއް ލިބިދޭ ފަދަ ފެންވަރެއްގެ  

 
މިއަދުން ފެށިގެން ކަލޭ ތިޔަހުރީ " ހަމަ އެހެން ދެވަނަ މިސާލުގައި ދަލޭކަ ކައުންޓަރު އިން ކުއްޖާ އާއި ދިމާލަށް 

ންކަމަށް އޭ ބުނުމުން އެހިސާބުން ފެށިގެން އޭނާއަކީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒިފެއް ނޫ" ވަޒީފާއިންވެސް ވަކި ކޮށްފަ
ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ހަމަ އެކަނި ހާލަތަކީ ދަލޭކަ އެއީ އެ ކުންފުނީގެ ވެރިމީހާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ދިނުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި 

. އެންމެ އިސްމީހާ ނަމައެވެ  
 

) އަހަރެން އެގޮތް ކިތަންމެ ބޭނުންނަމަވެސް(ދެން އޮތް މިސާލު ތަކަށް ބަލާލާއިރު، އަހަރެން ބުނާ ބުނުމަކަށް އަދި 
. އްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެރާ  
 

ނޑައެޅުމުގައިވެސް އަހަރެންގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނޯންނާތީއަދި  އަހަރެންގެ ބުނުމަކަށް އެކަންވެސް ވެ ކޯހެއްގެ ފީ ކަ
. އެ ގޮތަކަށް ނުވާނެއެވެ  

 
 އަހަންނަށް އޮންނާތީވެ، އަހަރެންގެ ޚްތިޔާރުނަމަވެސް، މި ކޯހުގެ އެސައިންމަންޓް ހަވާލުކުރާ ތާރީޚު ނިންމުމުގެ އި

. ތާރީޚު ބަދަލު ވާނެއެވެ ހުށައަޅަންޖެހޭބުނުމަށް މަޒުމޫނު  
 

.އެކި ސްޕީޗް އެކްޓަށް އެކި ފެލިސިޓީ ކޮންޑިޝަންސް ވެއެވެ  
 

:މިސާލު  
 

އި އައިސް ގަލޮރީއެއްޢުމަރު ހުއްޓާ މީހަކު ބޮޑު ދޮރުމަތީގައި އަމީނީ ބިލްޑިންގ ރައްޓެއްސެއްގެ އިންތިޒާރުގައި 
ގާޑު . ކައިރީގައި ހުރީ ޢުމަރު އެކަންޏެވެލޮރީ ގާޑު އެތަނަށް އައި އިރު . ދޮރުމަތީގައި ޕާކު ކޮށްފައި ހިންގައްޖެއެވެ

. ބުންޏެވެޢުމަރާ ދިމާލަށް   
 
!"މިތާ ދޮރުމަތިން ދުރައްލާލޮރީ މި "  
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:އެހެން ހާލަތެއް  

 
  . ކުލާހަކަށް ވަންއިރު ކުލާހުގައި ވަރަށް އަޑުގަދައެވެ މުދައްރިސް 
! ހާދަހާ އަޑުގަދަ އޭ: މުދައްރިސް  

 
:އަދިވެސް އެހެން ހާލަތެއް  

 
ންމެވެސް ކުދިން އެއްވެގެން ކޮ 4 ވަރަކަށް އަހަރުގެ 18އްރިސް މަގުމައްޗައް ނިކުތް އިރު ޢުމުރުން ހަމަ އެ މުދަ

. ގޮތަކާމެދު އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާބު ކުރަނީ އެވެއެއްޗެއް އެންމެންގެ މެދުގައި ބަހާނެ  
! ހާދަހާ އަޑުގަދަ އޭ: މުދައްރިސް  

 
ވެސް ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަ ވުމުން އަމުރެއްކަމުގައި ބަލައިގަނެވެނީ މި މިސާލުތަކުން ފެންނަހެން އަމުރެއް 

:އްގެ ފެލިސިޓީ ކޮންޑިޝަންސް އަކީއަމުރެ. ނެވެ  
 

  ކަމުގައި ބުނާ މީހާ އަށް ގަބޫލު ކުރެވުންއެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 1
އަޑު އަހާ މީހާ އަށް އެ އަމުރު ކުރެވޭ ކަންތައް ކުރުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވުން. 2  
 ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކަށް އަޑު އަހާ މީހާ އަކީ ބުނާ މީހާ އަމުރު ކުރުމުން އެކަމެއް ކުރަން މަޖުބޫރު ވާ ފަދަ. 3

 ވުން
ބަރު ލިބިގެންވާ މީހަކަށް ވުން އެފަދަ އަމުރެއް ކުރުމުގެ ބުނާ މީހާ އަކީ. 4  
 

އެއީ.  ވައްތަރެއް ވެއެވ3ެއާންމު ގޮތެއްގައި ފެލިސިޓީ ކޮންޑިޝަންސްގެ ތަފާތު   
)ހާލަތާ ގުޅޭ(ޕްރެޕަރޭޓަރީ ކޮންޑިޝަންސް . 1  
)ހަރަކާތާ ގުޅޭ(ކޮންޑިޝަންސް ފޯ އެކްޒެކިޔުޝަން . 2  
)ޔަތާ ގުޅޭނި(ސިންސިއަރިޓީ ކޮންޑިޝަން . 3  
 

)ހާލަތާ ގުޅޭ(ޕްރެޕަރޭޓަރީ ކޮންޑިޝަންސް . 1  
 

އެ ސްޕީޗް އެކްޓެއް ބުނާ މީހާ އަކީ އެފަދަ އެއްޗެއް ބުނުމަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއްތޯ ނުވަތަ މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 
މީގައި . ތަކެވެނޫންތޯ އަދި އަޑު އަހާ މީހާ އަކީ އެކަން ގަބޫލުކުރާން ޖެހޭނެ މީހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ފަދަ ކަން

.އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ދެވެނީ ސްޕީޗް އެކްޓް ބުނާ ހާލަތަށެވެ  
 

 މިސާުލ
 

އެސިސްޓެންޓް ރެފުރީންނަށް ތިބީ ވެސް ހަމަ . ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގައި ޕެނަލްޓީއެއް ދެވޭނީ ހަމަ އެކަނި ރެފްރީ އަށެވެ
.ޓި ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ނޯންނާނެއެވެލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ރެފުރީން ކަމަށްވިއަސް އެމީހުނަށް ޕެނަލް  
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)ހަރަކާތާ ގުޅޭ(ކޮންޑިޝަންސް ފޯ އެކްޒެކިޔުޝަން . 2  
 

މިއީ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެހާ މުހިއްމު ނޫން، އެހެނަސް އަހަރެމެންނަށް އެ ސްޕީޗް އެކްޓަކާ ވަކި ހަރަކާތަކާ 
ޕީޗް އެކްޓް ގެ މަގުސަދު ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމަށް އެ ހަރަކާތް ނުގެނެސްފިނަމަ ސްގުޅުވިފައި އޮންނަލެއް ބޮޑުކަމުން 

. ގަބޫލުކުރެވޭ ކަންތަކެވެ  
 

:މިސާލު  
 
އަހަރުމެން ހުވާ ކުރަން ހަދަނީ ކިހިނެތް؟) ޑައިރުކު(  
 
 

)ނިޔަތާ ގުޅޭ(ސިންސިއަރިޓީ ކޮންޑިޝަން . 3  
 

ނުވަތަ ތަޢުޒިއާ ކިޔާ މީހާ އެ ހުވާކުރާ މީހާ . މީގެން ދައްކުވައިދެނީ އެ ސްޕީޗް އެކްޓެއް ބުނާ މީހާގެ ނިޔަތެވެ
ހިތާމައާއިއެކު ކަމެ◌ެއް އެނގޭނީ ގައިވެސް ތައުޒިޔާ ކީ ހަގީގަތުހުވައަށް އަމަލު ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާކަން ނުވަތަ 

. ހަމައެކަނި އެ ބުނާ މީހާ އަށެވެ  
 

:މިސާލު  
 

ކޮބާ ކޮން އިރަކުން އެއްކަލަ ފޮތް ގެނެވޭ ވަރު ވާނީ؟، ޒުބެއިރު    :  އާސިފު  
ފޮތޭ؟ ކޮން ފޮތެއްތަ؟    : ރުއިބެޒު  

  ދެން ! ތްފޮ އެއްކަލަ ޕްރެގްމެޓިކްސްމަގޭ އަތުން ކުރީ ދުވަހު ގެންދިޔަ ! އާނ ވަރަށް ރަނގަޅު   :  އާސިފު
!އެއިރުން އެދެން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަވީ. ބުނޭ ގެއްލިއްޖެޔޭ            

        ހަމަ ގައިމު، މާދަމާ  . އޮންނާނެ ގޭގަ. ނުގެއްލެއޭނޫނޭ . އާނ އާނ ހަނދާންވެއްޖެ   :  ޒުބެއިރު
ސްދޭނަން          ކުލާހަށް އަންނައިރު ގެނެ  

 
 ޒުބެއިރާ ބެހޭގޮތުން މި މަޢުލޫމާތު އެނގޭނަމަ؟

 
ފަހުން އޭނާ ގާތު އެ ފޮތުގެ . ޒުބެއިރަކީ އާންމުކޮށް މީހުން އަތުން ފޮތް އަތުލާފައި އެ އަނބުރާ ނުގެންނަ މީހެކެވެ

ފިނަމަ ގެނެސްދޭނަމޭ ގެނެސްދޭނަމޭ ކިޔަމުން ގޮސް ދެތިން ހަފްތާއެއް ވާ އިރު އެމީހެއްގެ އަތުން ވާހަކަ އަހައި
. އޭނާ ފޮތެއް ގެންދިޔަ ކަން ހަނދާންނެތުމަކީ މީނާގެ އާދައެވެ  


