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ު މަޢުލޫމާތ

ިދވިެހަބހާ މެދު ިދވިެހ ޒުވާނުންގެ ިވްސުންނހިުރގޮތުގެ ިދރާާސ 1
ް ިއްސމީާޢލް ޙީަބބު ޢަބްދުއްރީަޙމ

ބަހިާއ  އެބައެއްގެ  މްުސތަޤުބަލެވެ.  ޤައުމުގެ  ޒުވާނުންނަީކ 
އެއްފަދިައން،ކިުރއެރުވުމިާއ  އެހެންކަންތައްތަކެކޭ  ަސޤާފަތް 
ޒުވާން  އޮންނީާނ  ިބނާވެފިައ  ިހފެހެއްޓުން  އިަދ  ބެލެހެއްޓުން 
އެބައެއްގެ  ބަހިާއ،ަސޤާފަތުން  މާދީަރ  އަތްމީަތގައެވެ.  ީޖލުގެ 
އިަމއްލަވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދެއެވެ. ިމކަންކަން އަންނަން އޮތް 
ވަރަށްމިުހންމު  ޒުވާނުންނަށް  ގެންގްޮސިދނުމުގިައ  ީޖލުތަކަށް 
ދައުރެއް އަދާކުރިެވދާނެއެވެ. ދިުނޔޭގިައ ިމވަގުތުބޭނުންކުރަމުން 
ބްަސތަކެއް  ިގނަ  ތެރިެއން  ބަހުގެ  ހާހެއްހާ  ހަ  ގެންދާ 
އިުވގެންގްޮސދާނެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން ޑިޭވޑް 
ކިްރްސޓަލް (2002) ިވދާޅުވެފިައވީަނ، އެބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ 
ީމހުންގެ ޢަދަދު 500 އަށްވުރެ މަދުނަމަ، އެބަހެއް އިުވިދއުމުގެ 
ީމހުން  މަދު  އަށްވުރެ   100 އެބައޮތްކަމަށިާއ،  ނުރައްކާ 
ވާހަކަދައްކާ ނަމަ، އެބަހެއް އިުވިދއުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށެވެ. 
އިަދ ބަހެއް ދިެމއޮތުމަށް އެބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ ީމހުންގެ ޢަދަދު 
ިދހަހާހާހަށްވުރެ މިަތވާން ޖެހޭކަމަށެވެ. އޭނާ ިވދާޅުވާ ގޮތުގިައ، 
ބަހުގެ  އެއްކަމީަކ  މިުހންމު  އެންމެ  ދެމެހެއްޓުމުގިައ  ބަހެއް 

އަހުލުވިެރން އެ ބަހަކާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުމެވެ.

ކުރަމުން  ބޭނުން  ިގނަބްަސ  އެއްބަހަށްވުރެ  ިދވިެހރާއްޖެއީަކ، 
ިކޔަވިައދޭތާ  ބަހުން  ިގނަ  އެއްބަހަށްވުރެ  އިަދ  އިައްސފިައވާ 
100 އަހަރަށްވުރެ ިގނަ އަހަރުވެފިައވާ ޤައުމަކަށީްވ ނަމަވްެސ 
ިއޖިުތމީާޢ،ިއޤިްތާޞީދ، އިަދ ފަރީުދ ބޭނުންތަކުގިައ،ިދވިެހބްަސ 
ިދވިެހޒުވާނުން  ިކިހނެއްތޯއިާއ،ިދވިެހބަހާމެދު  ބޭނުންކުރެވީެނ 
ދެކޭ ގޮތީަކ ކޮބިައތޯ ބިެލފައެއްނެތެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަން 
އޮތް ީޖލުތަކަށް ިދވިެހބްަސ ނަގުލުކޮށިްދނުމުގެ މްަސއިޫލއްޔަތު 
އުފުލަނިްތިބ ިދވިެހޒުވާނުންގެ ިވްސނުން ިދވިެހބަހާމެދު ހިުރގޮތް 
ބެލުމުގެ ިދރާަސއެއް ހެދުމީަކ، ނުހަނު ބޭނުން ބޮޑު ކަމެއްކަމުގިައ 

" ިދވިެހބަހާމެދު  ވިާގފުޅާއެކު  هللا ގެ  ދެކެމެވެ. ިމީއ މާތް 
ހީުރ ިކިހނެތްތޯ؟ " ބެލުމުގެ  ިވްސނުން  ިދވިެހ ޒުވާނުންގެ 

ިނޔަތުގިައ، ކުރިެވފިައވާ ފަނީްނ ިދރާާސ އެކެވެ. 

ު ިދރާާސ ކުރެވޭ މައަްސލަ އިަދ މަޤަްޞދ

ިހމެނޭ،  ކަމުގަިއ  ަޝރަފް  ފަޚުރިާއ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ
ިދވިެހބްަސ ިމއަދު އީޮތ، ހަތަރު އަނގިޮޅއެއްގައެވެ. ިދވިެހބަހަށް 
އޭރުގެ  ފާޅުކުރައްވަމުން  ކަންބޮޑުވުން  ގޮތާމެދު  ވަމުންދާ 
ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މިަޖީލހުގެ ރީައްސ 
ޢައްބްާސ ިއބުރީާހމް (2007) ިވދާޅުވާ ގޮތުގިައ، ިދވިެހންގެ 
ިހފެހެއްޓުމުގެ  އެއްބިައވަންތަކަން  އެކުވިެރކަމިާއ، ިދވިެހންގެ 
އެންމެ އަގުހިުރ އުނުްސރު ކަމުގިައވާ ިދވިެހންގެ މާދީަރބަހާމެދު 
ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލިެވއްޖެނަމަ، އީެއ ޤައުމަށް ވެވޭ ިޚޔާނާތެކެވެ. 
ިދވިެހބަހުން ބޭނުންކުރެވޭ ިކތަންމެ ލަފުޒެއް ބޭރުބްަސބަހުން 
ފާހަގަކުރައްވާފިައވެއެވެ.  އޭނާ  ގެންދާކަން  ބޭނުންކުރަމުން 
މައުމޫނު  ފާޅުކުރައްވަމުން  ކަންބޮޑުވުން  ިމ  ބަހިާއމެދު 
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް (1982) ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގިައ، ިމފަހަކަށް 
އިައްސ ިދވިެހބަހުން ިލޔާ ިލޔުންތައްވްެސ ިއނިގރިޭސބަހަށް 
އަންނަ   ް ބަދަލުވަމުނ ިވްސނުން   ު ެދ ބަހާމ  ،ެ ބަދަލުވ
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ކަމަށެވެ. ިމކަމަށް ިމާސލުދެއްވަމުން މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 
(1982،ފަތްތޫރަ ޞ37) ިވދާޅުވީަނ:

ެބްޑޫރްމައާކެއުކ  ކޮްނެމ  ެގެއެކެވ.  ެބްޑޫރްމ   3 ެގައީކ 
ުހްނަނީނ  ެބްޑޫރްމަތްއ  ުހެރެއެވ.  ެއޭޓްޗްޑާބުތޫރްމެއްއ 
ައޕަރްފޯލަގެއެވ. ްގަރުއްންޑ ފްލޯރަގިއ ިސިޓްނގޫރްމައާކިއ، 
ުކަޑަވެރްއެގ ިކްޗްނައާކިއ، ްސޯޓރޫރެމްއ ުހެރެއެވ. ެގ ަވީނ 
ަރނަގަޅްށ ފަރީންޝ ުކެރިވފެައެވ. ެއައރަކްނޑަިޝެންއެންތ 
ިއ  ަގ ުމ ްނގޫރ ިސިޓ ިއ  ާޔ ަގ ުކ ްމަތ ޫރ ްޑ ެބ  ، ެވްސ ަމ ަނ
ިއުތުރ  ޭބުންނެވްއެޖަނަމ،  ުހްނާނެނެއެވ.  ީސިލްނގފްޭނ 
ްސޭޓްނިޑްނގފްޭނެވްސ ިއންްސޯޓްލ ުކެރިވދެާނެއެވ. ީވާމ، 
ގެޭގ  ުނެޖހެޭނެއެވ.  ާވަކްށ  ައްނަކްނފަަޓްބްލ  ެގްސްޓިއްނ 

ެއްންޓެރންްސ ަގިއ ުކަޑަވެރްއެގ ާގްޑްނެއްއެވްސ ޮއެވެއެވ.

ިލޔުންކޮޅަށް  ިމ  ގެ   (1982) ޤައްޔޫމް  ޢަބްދުލް  މައުމޫން 
ބަލިައލުމުންވްެސ، ވަރަށް ކިުރއުްސރެ ިއނިގރިޭސ ބަހުގެ ނުފޫޒު 
ިދވިެހބަހުގެ މައްޗަށް އޮތް ިމންވަރު ާސފުވެގެންދެއެވެ. އެހެނީްވމާ 
ާ ކިުރމިަތވަމުންދިާއރު،ިދވިެހބަހ ނުފޫޒުތައް  ިމފަދަ  ިދވިެހބަހަށް 
މެދު ިދވިެހޒުވާނުންގެ ިވްސނުންހިުރގޮތް ބަލިައ ިދވިެހބްަސދީަނ 
ކިުރޔަށްތޯ ނުވަތަ އަންނީަނ ީހނަރުވަމުންތޯ ބެލުމީަކ ވަރަށް މިުހންމު 
ކަމަށް  ދޭންޖިެހއްޖެ  ިއތުރަުސމާލުކަން  ކަމެކެވެ. ިދވިެހބަހާމެދު 
ފިެނވަޑިައގެން، "ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޤައީުމ ބަހަށް ިއްސކަނިްދނުމުގެ 
ވީަނ   09/2011 ނަންބަ  ޤާނޫނު  ނަމުގިައ  ގެ  ޤާނޫނު" 
 (2011 ިއދާރާ  މިަޖީލހުގެ  (ރައިްޔތުން  ފްާސކުރައްވާފައެވެ. 
ޖެހޭކަން  މަިތކުރަން  މަޤާމު  ިދވިެހބަހުގެ  ިމކަމުންވްެސ، 
ިދވިެހބްަސ  އަންނަންއޮތީްޖލުތަކަށް  އެހެންކަމުން  ާސފުވެއެވެ. 
ިދވިެހބަހާމެދު  ިވްސނުން  ޒުވާނުންގެ  ގެންގްޮސދޭނިްތިބ އަދުގެ 
ހިުރގޮތް ބަލިައ، އީެއ ިދވިެހބަހަށް އާރަޯޝންކަން ގެންެސދޭނެ 
ބަލިައ  ިވްސނުންނުމެއްތޯ  ކުރުވާނޭ  ިދވިެހބްަސ ީހނަރު  ނުވަތަ 
ހޯދުމީަކ ިމ ިދރާާސގެ އަމާޒެވެ. އިަދ ިދވިެހބަހަށް ިނކަމިެތކަން 
ކިުރމިަތކުރުވާނަމަ،އެކަންކަމުން  ޙާލަތްތައް  ފަދަ  އަތުވެދާނެ 
ކޮބިައތޯ  ގޮތްތަކީަކ  ކިުރއެރުވޭނެ  ިދފާޢުކޮށް  ިދވިެހބްަސ 

ހޯދުމީަކވްެސ ިމ ިދރާާސގެ އަމާޒެވެ. 

ް ކީުރގެ ިލޔުންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުނ

މިުހންމު  ދެނެގަތުމީަކ ވަރަށް  ދެކޭގޮތް  ބަހާމެދު  ޒުވާނުން 
ބްަސބަހަށް  ދިުނޔެއެއްގަިއ  ވަމުންދާ  ބަވަނަ ކަމެކެވެ. 
ބަދަލުވަމުންދެއެވެ.  ބްަސތައް  ކުރަމުން  އަަސރު  ތަފާތު 
އުވެމުންވްެސ  ބައެއްބްަސބްަސ  އިައްސ  ބްަސބަދަލުވަމުން 
ދެއެވެ. ިމގޮތުން ބަހުގެ ކިުރމަގު އޮތްގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކިައ 
އަންނަންއޮތް ީޖލުތަކާ ހަމަޔަށް އެ ބްަސ ވިާޞލުކޮށްދޭނިްތިބ 
ިމއަދުގެ ޒުވާނުން ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުން ވަރަށް މިުހންމެވެ. 
އެގޮތުން ކީުރގެ ިލޔުންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގިައ،އެކަންކަމުގެ 

މައްޗަށް ިރޢާޔަތް ކޮށްފިައވާނެއެވެ.

ިދވިެހންގެ މާދީަރބްަސ

ިދވިެހބަހީަކ ިދވިެހން ވާހަކަދައްކާ ިދވިެހންގެ މާދިަރ ބަހެވެ. 
އިަދ ިދވިެހންގެ އިަމއްލަ އަކުރެއް ގެންގުޅޭ ިދވިެހންގެ ރްަސީމ 
ިދވިެހބަހުގެ  ިމގޮތުން   (2011 (ިދވިެހބްަސފޮތް  ބަހެވެ. 
އްަސލީަކ ކޮބިައކަން ިމީއ ބަޙްުސ ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. 
ިމގޮތުން ިދވިެހބަހުގެ ފެށުން އިައގޮތާމެދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން 
ިވދާޅުވަީނ،   (1995) އަޙުމަދު  ރަީޝދު  ޙަުސިއން 
ިދވިެހބަހީަކ ިއންޑޯ ޔޫރިަޕއަން ގުރޫޕްގެ ބްަސތަކުގެ ތެރިެއން 
ބޮޑުބަހެއްކަމަށެވެ.  ގާތްކަން  ިސންގަޅަބަހާ  އުފިެދފިައވާ 
މުޙަންމަދު އީަމން (2004) ވްެސ ިވދާޅުވީަނ، ިދވިެހބަހީަކ 
އެތެރެވީަރގެ ބްަސތަކުގެތރިެއން ިހމިެނގެންވާ ބަހެއްކަމަށެވެ. 
މުފައިްކރުންގެ  ަސއްޔާޙުންނިާއ  ިގނަ  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއީަކ 
ބްަސ  ޤައުމުތަކުގެ  ަސގާފަތާ،އިެކ  މަނިްޒލަކަށްވީާތ،އިެކ 
ފުރަުޞތު  ިދވިެހރާއްޖެވުމުގެ  ޤައުމަކަށް  ިޙއާްސކުރާ 
ވީަނ  ވްެސ   (1998) މުޙަންމަދު  ނަީސމާ  ބޮޑުކަމުގިައ 
ިވދާޅުވެފައެވެ. ިދވިެހބްަސ އުފެދުނުގޮތާމެދު ޙަަސން ޙީަމދު 
(2009) ގެ ިޚޔާލުވްެސ ތަފާތެވެ. އޭނާ ިވދާޅުވެފިައވީަނ، 

ިދވިެހ ބަހީަކ މްުސތިަޤއްލު ބަހެއްކަމަށެވެ.

ު މަޢުލޫމާތ
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ކުރެވެމުނިްދޔަ  ބަޙްުސތައް  ތަފާތު  އްަސލާމެދު  ިދވިެހބަހުގެ 
ިވދާޅުވެފިައވާ   (2003) ކިްރްސޓަލް  ޑިޭވޑް  ނަމަވްެސ، 
މުއަްސިދވަމުން  ބަހެއްވްެސ  ކޮންމެ  ދިުނޔޭގެ  ފަދިައން، 
އިަދ  އީެކގައެވެ.  އާ  ިޙއާްޞ  ބްަސބަހުގެ  އެހެން  އަންނީަނ 
ކޮންމެ ބަހެއްގިައވްެސ ތަފާތު ބަހުރުވަތައް އެކުލިެވގެންވާނެއެވެ. 
ޢީަޒޒު  އީޮތ ިމގޮތަށެވެ. ޢަބްދުލް  ިދވިެހބަހުގިައވްެސ ިމކަން 
އެއްރަށުން  ިވދާޅުވާގޮތުގިައ،   (2009) އަބޫބަކުރު  ޖަމާލު 
އަނެއް ރަށަށް ފޮނުވާ ިސީޓގެ ބަދަލުގިައ ބޭނުންވާ މުހުތާދެއް 
ިދވިެހ  ކުރެވެއެވެ.  ިމހާރު  ޛަީރޢިާއން  ފޯނުގެ  ވަގުތުން 
ނުވަތަ  އަކުރު  ލިެޓން  ބަދަލުގިައ  ިދވިެހބަހުގެ  އަކުރިާއ، 
އަބްދުލް  ިއތުރުވެއްޖެއެވެ.  ބޭނުންކުރުން  ބްަސ  ިއނިގރިޭސ 
އީަޒޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (2009) ިއތުރަށް ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، 
ބަވަނަވަންތަ ިމއަދުގެ ދިުނޔޭގިައ ޓެކްނޯލީޮޖއަށް ބަރާޯސވުން 
ިދވިެހ އަކުރުގެ  ބޮޑުވެފިައވުމާއެކު، ިދވިެހބްަސ ޙާއަްޞކޮށް 

ބޭނުންކުރުން މަދުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ް ބްަސބަހަށް ބަދަލު އައުނ

ބްަސބަހަށް ބަދަލު އައުމީަކ ޠީަބީޢ ކަމެކެވެ. މުވަާޞލާތަށިާއ، 
ހިުރހާ  ދިުނޔޭގެ  ބަދަލުތަކާއެކު،  އަންނަމުންދާ  މުޢާމަލާތަށް 
ކުރުމީަކ  އަަސރުތައް  ތަފާތު  އިައްސ،  ބަދަލު  ބަހަކަށްވްެސ 
ބަދަލު  ބްަސބަހަށް  އިެކ  ިމގޮތުން،  ކަމެކެވެ.  އެކީަށގެންވާ 
އައުމުގިައ އިެކ އަަސރު ކުރެއެވެ. ބާރުގަދަ ބްަސބަހުގެ ނުފޫޒިާއ، 
ބަވަނަވަންތަކަމިާއ، އުނގަންނިައިދނުމުގެ ތެރިެއންނިާއ، އިެކ 

ަސޤާފަތްތަކުން ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ފަދަ ކަންކަމެވެ.

ޓީެރ ކްރަވީްލ އިާއ ކްލެއަރ ބޭވަން (2010) ިވދާލުވާގޮތުގިައ، 
ޤުދުރީަތގޮތުން ބަހީަކ ިތމާގެ ކަމެއް ިލިބފިައވާ އެއްޗެއްކަމިާއ، 
ބްަސތަކަށް  ދައްކާ  ވާހަކަ  ކަމިާއ،  އަންނާނެ  ބަދަލު  ބަހަށް 
ޚާއަްޞކޮށް ޒުވާނުން ބްަސ ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަގޮތުން ތަފާތު 
ބަދަލުއަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ިމ ގޮތުން، ބަހުގެ އަޑުތަކަށިާއ 
ލަފުޒުތަކަށިާއ، ބަހުރުވަތަކަށް އިައްސފިައވާ ބަދަލުތައް ކީުރގެ 

އަޑުއަހާލުމުން  ރެކިޯޑން  ވާހަކަތަކުގެ  ދައްކާފިައވާ  ީމހުން 
ާސފުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަލަށް ދިުނއެއަށް އުފަންވާ ތަކެއްޗަށް 
އާ ނަންތައް އުފަންވާ ކަމަށިާއ، ބަހަށް ބަދަލު އައުމުގިައ ތަފާތު 
އަންނަ  ޤުދުރީަތގޮތުންވްެސ  މެދުވިެރވާކަމަށެވެ.  ަސބަބުތައް 
ިމ ބަދަލުތައް ހުއްޓުވުމީަކ ފޭަސހަކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ހަމަ 
ހިެރަސން  ޑިޭވޑް  ކޭ.  ދައްކަވަމުން،  ވާހަކަފުޅު  ިމމޭރުމުން 
ޠީަބީޢ  އައުމީަކ  ބަދަލު  ބަހަށް  ިވދާޅުވާގޮތުގިައ،   (2007)
ިވދާޅުވީަނ،  އޭނާ  ދައްކަވަމުން  ިމާސލު  ިމކަމަށް  ކަމެކެވެ. 
1950 އިާއ 1980 އާ ދޭތެރޭގިައ، ިއނިގރިޭސ ރީާނ ކީްއން 
އިެލޒަބަތު II ގެ ރިޭޑޔޯ ިޚޠާބުތަކަށް ބަލާލުމުންވްެސ ިމ ބަދަލު 

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަ ކުރިެވގެންދާ ކަމަށެވެ.

ޔުންެސކޯ ެސކްރެޓީަރ ޖެނެރަލް ކިޮއިޗއޯ މަޓުްސރާ (2007) 
ބްަސތައް  އިައްސ  ބަދަލު  ބްަސތަކަށް  ިވދާލުވާގޮތުގިައ، 
ިއހްމާލު  ބަހާމެދު  ދެކޭގޮތިާއ،  ބަހާމެދު  އުވެމުނިްދޔުމުގިައ، 
ވެވުމިާއ، ބްަސ ތަރައީްޤ ކުރުމަށް އެކީަށގެންވާ މަަސއްކަތެއް 
ނުކުރެވުމުން ފަދަ ކަންކަން ިހމެނޭ ކަމަށެވެ. ބްަސބަހަށް ބަދަލު 
ނޭނގޭ  އްަސލު  އެބަހެއް  ަސބަބުން  އެބަދަލުތަކުގެ  އިައްސ 
ބަހެއް  ިމގޮތުން،  ދެއެވެ.  އިުވގެންވްެސ  ބްަސ  ިމންވަރަށް 
އުވުމަށް މެދުވިެރވާ 3 މަރުޙަލާ ިސފަކޮށް ދެއްވަމުން، ޑިޭވޑް 
މަރުޙަލާގިައ،  ފުރަތަމަ  ިވދާޅުވީަނ،   (2002) ކިްރްސޓަލް 
ފެށުމުން،  ދްަސކުރަން  ބޭރުބަހެއް  ަސބަބުތަކާހުރެ،  ތަފާތު 
މާދީަރބަހަށް ދެވޭ ަސމާލުކަން ބޮޑުވެއެވެ. ދެވަނަ މަރުޙަލާގިައ، 
ފަށައެވެ.  ދައްކަން  ވާހަކަ  ދެބަހުން  ބޭރުބަހާ  މާދީަރބަހިާއ، 
އެއްޗެއް  މިުހންމު  މާ  މާދީަރބަހީަކ  މަރްޙަލާގިައ،  ިތންވަނަ 
ފެތިުރގެންދާގޮތިާއ،  ބްަސ  ދެކެއެވެ.  ޒުވާނުން  ނޫންކަމަށް 
ބަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން، މީާރ މައެގާރޑް އިާއ، 
ޖެނަްސންއިާއ ޓީޯރ ކިްރްސިޓއަނެްސންއިާއ  ޖުއެލް  ޓޯރބަން 
ޖެންްސ ނޯރމާން ޖޯގެނެްސން (2013) ކިުރ ިދރާާސ އަކުން 
ހުރެ  ދައްކާގޮތުގިައ، ިއޖިްތމީާޢ އިަދ ނަފާްސީނ ަސބަބުތަކާ 
ބަހަށް ބަދަލު އިައްސ، ބްަސ ފެތިުރގެންދެއެވެ. އިަދ ިއޖިްތމީާޢ 
ަސބަބުތަކުގެ ތެރިެއން، ބަހަށް އެންމެބޮޑު ނުފޫޒެއް ފޮރުވީަނ 
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ީމިޑއާ ިއން ކަމުގިައވްެސ ިމ ިދރާާސ ިއން ދެއިްކއެވެ.

ބްަސބަހަށް ިއްސވެ ދެންނެވުނު ފަދަ ބަދަލު އިައްސ، ތަފާތު 
ގޮންޖެހުންތައް ހިުރިއރު، އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް 
ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއްކަމީަކ، ދިުނޔޭގެ ބްަސތަކުގެ ތެރިެއން ބައެއް 
ބްަސތައް އުވެމުން ނެތެމުންދާ ިދޔުމުގެ ތެރިެއން ިދވިެހބްަސ 
ވްެސ ނިެތގެން ިހނގިައދާނެކަމުގެ ިބރެވެ. ބަހުގެ ިލޔުންތިެރން 
މަރުޙަލާގިައ  އިުވިދޔުމުގެ 3 ވަނަ  ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ބަހެއް 
ބުނާ ހިުރހާކަމެއް ިމހާރު ިދވިެހބަހަށް ވަމުންދެއެވެ. ޔުމްނާ 

މައުމޫން، 2001).

ު ބާރުގަދަ ބްަސތަކުގެ ނުފޫޒ

ބްަސބަހަށް  އެނޫން  ަސބަބުން،  ބްަސބަހުގެ  ގަދަ  ނުފޫޒު 
އަަސރު ފޯރަމުން ިދޔުމީަކ ނުވެ ނުދާނެ ކަމެކެވެ. ިމ ގޮތުން 
ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ބަހީަކ ިއނިގރިޭސ ބަހެވެ. ިއނިގރިޭސ 
ިސފަކުރައްވަމުން،  އޮތިްމންވަރު  ދިުނޔެއަށް  އަަސރު  ބަހުގެ 
ވަނަ   2000 ިވދާޅުވީަނ،   (2003) ކިްރްސޓަލް  ޑިޭވޑް 
އަހަރުގެ ތަފްާސ ިހާސބުތަކުން ދައްކީަނ، ދިުނޔޭގެ އާބީާދގެ 
ީމހުން، ިއނިގރޭިސބްަސ ރަނގަޅަށް ދަންނަކަމަށެވެ.   ¼
ިމމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އޭނާ ިވދާލުވެފިައވާގޮތުގިައ، 
ލަފުޒުތައް  ބްަސބަހުން  ިއނިގރިޭސބަހީަކ ވްެސ އެހިެނހެން 
ިމގޮތުން،  ބަހެކެވެ.  މުއަްސނިދވެފަިއވާ  ގެނެްސގެން 
ކޮމިްޕއުޓަރ، ިމ ލަފުޒީަކ، ލިެޓން ބަހުގެ މުލަކުން ހަދާފިައވާ 
ލަފުޒެއް ކަމަށެވެ. ޑިޭވޑް ކިްރްސޓަލް (2003) ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، 
ބަހެއްގެ މުއަްސނިދކަން ިއތުރުވުމުގިައ އެހިެނހެން ބްަސބަހުން 
އެބަހަކަށް ފިައދާތައް ކުރިާއރު، މާދީަރގެ ބަހުގެ މައްޗަށް އެހެން 
މާދީަރބްަސ ކިުރއެރުވުމަށް  ިއްސކޮށިްފނަމަ  ނުފޫޒު  ބަހެއްގެ 
އެހެންމެ،  ދާނެއެވެ. އިަދ ހަމަ  ކިުރމިަތވެގެން  ހުރްަސތައް 
ކެރޯލް މަޔަރްސ ްސކެޓަން (2006) ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ، 
ބާޒާރަށް  އުފެއްދުންތައް  އާ  ތަފާތު  ޓެކްނޯލީޮޖގެ  ހުޅަނގުން 
އުފެއްދުންތަކުގެ  އެ  ގިުޅގެން،  ކުރުމާ  ކޮންޓްރޯލް  ނެރެ 

ތެރިެއން، ިއނިގރިޭސ ބަހުގެ ނުފޫޒު ދިުނޔޭގިައ ފެތުރެމުންދީަނ 
އަންތީަރްސވާހާ ބާރިުމނުގައެވެ.

ިމިނވަންކަން  ގަިއ   1957 އަތުން  ިއނިގރޭީސންގެ 
ދައުރު  ތަޢީުލީމ ިނޒާމުގިައ، މާދީަރ ބަހުގެ  ިލބުނު، ގާނާގެ 
ފުޅާކުރުމަށްޓަކިައ، ގާނާގިައ ބޭނުންކުރެވޭ މިައ 11 ބަހިާއ، 
ކިްރްސިޓން  ދެނެގަތުމަށް،  ޙާލަތު  ބަހުގެ  ބްަސ  ކިުދ   67
ރޮޒްކަރަންްސ އިާއ އީެރ ެޝީރްސ އިާއ މީާރ ޗެޓީްރ ކޮމަރެކް 
ނުފޫޒު  ބަހުގެ  ިއނިގރިޭސ  ިއން،  ިދރާާސ  ކިުރ   (2012)
ގާނާގެ މާދީަރ ބަހަށިާއ އެ ޤައުމުގިައ ބޭނުންކުރާ އެހިެނހެން 
ިއނިގރިޭސ  އެނގުނެވެ.  އޮތްކަން  ިއނިްތހާޔަށް  ބްަސބަހަށް 
ބަހުގެ ނުފޫޒާ ހިެދ މާދީަރބަހުން ިލޔިެކޔުމަށްވްެސ ހުރްަސތައް 
ކިުރމިަތވެފިައވާކަން ވްެސ ިދރާާސ ިއން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 
އަންނަކަމުގިައ  ފޯރަމުން  ނުފޫޒު  ިމކަހަލަ  ިދވިެހބަހަށްވްެސ 
މައުމޫން (1999)  ޔުމްނާ  ކަމުގިައވާ  ިޢލްމުވިެރޔެއް  ބަހުގެ 
ިވދާޅުވެއެވެ. އޭނާ ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ިގނަ ިދވިެހން ިވްސނީަނ 
ރެޔެއްގިައ  ީރިތ  ހަނދުވަރު  ކަމަށިާއ،  ިއނިގރިޭސބަހުން 
ކުޑަދިަރފުޅަށް ދައްކީަނ ”moon“ އިާއ ”star“ ކަމަށެވެ. 
ހަނދިާއ ތިަރތަކެއް ނޫނެވެ. ދޮންވިެލ ގޮނޑުދޮށުގިައ ިތބެގެން 
ކުޑަދިަރފުޅަށް ދައްކީަނ ”sea“ އިާއ ”fish“ އެވެ. މޫދުގިައ 
އުޅޭ ީރިތ މްަސތަކެއް ނޫނެވެ. ިމީއ، އެހެން ބަޔެއްގެ ަސގާފަތް 
ިދވީެހންގެ ތެރެޔަށް ފެތުރީެނ ކަމުގިައ އޭނާ ިސފަކުރައްވައެވެ. 
ަސބަބުން  ިއނިގރޭިސބަހުގެ  މާދަީރބަހަށް  ިދވިެހންގެ 
ގޮންޖެހުންތަކެއް ހިުރކަމުގިައ، ތަޢީުލީމ ދިާއރާގެ ިއްސ ބޭފުޅެއް 
ކަމުގިައވާ ހަަސން ޙީަމދު (2003) ވްެސ ިސފަކުރައްވައެވެ. 
ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ިއނިގރިޭސބްަސ، ިދވިެހބްަސ ނެރެ  އޭނާ 
ބޭރަށް ކޮއްޕާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. ިމ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އާބީާދގެ 
ކަމަށިާއ، ީމގެ  ިކޔަވީަނ ިއނިގރިޭސ ބަހުން  %95 ކިުދން 
ަސބަބުން ބަހާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 
ބްަސ  ިއނިގރިޭސ  ހުރެ،  ަސބަބުތަކާ  ތަފާތު  އެހެންކަމުން، 
ފަދަ ބާރުގަދަ ބްަސތަކުގެ ދައުރު އެހެންބްަސބަހުގެ މައްޗަށް 

ކިުރހޯދުމީަކ އެކީަށގެންވާ ކަމެކެވެ.
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ް ކީުރގެ ިލޔުންތައް މުރާޖަޢާކުރުނ

ިދވިެހބްަސ

ިދވިެހބަހީަކ ިދވިެހން ވާހަކަ ދައްކާ ިދވިެހންގެ މާދީަރ ބަހެވެ. އިަދ 

ރްަސީމ ބަހެވެ  ިދވިެހންގެ  ގެންގުޅޭ  އަކުރެއް  އިަމއްލަ  ިދވިެހންގެ 

(ިދވިެހބްަސ ފޮތް، 2011). ިދވިެހބަހުގެ ފެށުން އިައގޮތާމެދު ވާހަކަ 

(1995) ިވދާޅުވީަނ،  އަޙުމަދު  ރީަޝދު  ދައްކަވަމުން، ޙަުސިއން 

ތެރިެއން  ބްަސތަކުގެ  ގްރޫޕުގެ  ިއންޑޯ-ޔޫރަިޕއަން  ިދވިެހބަހީަކ 

އުފިެދފިައވާ ބަހެއް ކަމަށިާއ، ިދވިެހބަހާ އެންމެ ގާތްކަންބޮޑު ބަހީަކ 

ިސންގަޅަބްަސ ކަމަށެވެ. މުޙަންމަދު އީަމން (2004) ވްެސ ިވދާޅުވީަނ، 

ިދވިެހބަހީަކ، އެތެރެވީަރގެ ބްަސތަކުގެ ތެރިެއން ިހމިެނގެންވާ ބަހެއް 

ރާއްޖެއީަކ  ިވދާޅުވީަނ،   (1998) މުޙަންމަދު  ނީަސމާ  ކަމަށެވެ. 

މަނިްޒލަކަށްވީާތ،  މުފައިްކރުންގެ  ަޞއްޔާޙުންނިާއ،  ިގނަ  ބޭރުގެ 

އިެކ ަސގާފަތިާއ، އިެކ ގައުމުތަކުގެ ބްަސ ިޙއާްޞ ކުރާ ގައުމަކަށް 

އެހެންނަމަވްެސ،  ކަމަށެވެ.  ބޮޑު  ފުރަުސތު  ވުމުގެ  ިދވިެހރާއްޖެ 

ިދވިެހބަހުގެ އްަސލީަކ ިސންގަޅަބްަސ ނޫން ކަމުގިައ ިވދާޅުވަމުން، 

ޙަަސން އަޙުމަދު މިަނކު (1982) ިވދާޅުވީަނ، ިދވިެހބަހުގެ އްަސލު 

ިލޔަންފަށިައިފ  ީމހުން  ބޭރު  ވާހަކަތައް  ނުލިައ، ބޭކާރު  އެނގުމަކާ 

ކަމަށިާއ، ިމކަމުން ިދވިެހބްަސ ަސލާމަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ިދވިެހބްަސ އުފެދުނު ގޮތާމެދު ޙަަސން ޙީަމދު (2009) ގެ ިޚޔާލުވްެސ 

ތަފާތެވެ. އޭނާ ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ިދވިެހބްަސ އުފިެދފިައވީަނ ނުވަތަ 

ިދވިެހބަހުގެ ޕްރޮޓޯ ލޭންގިްވޖީަކ ެސންްސކިްރޓްބްަސ ވްެސ އުފެދުނު 

ްސީރލަންކާ  އިާއ  ިދވިެހރާއްޖެ  ބަހެކެވެ.  ިކޔާ  ޕްރެކިްރޓް  ގީޮފގެ 

ޒަމާނުގިައ  ކީުރ  ީވނަމަވްެސ،  ޤައުމުކަމަށް  ދެ  ކިައިރ  އީަކ 

ނުވީާތ، ިދވިެހބްަސ  ފޭަސހަކަމަކަށް  ކުރުމީަކ އެހާ  މުވަާޞލާތު 

ވިަކންނެވެ. ިމ  ބަހާ  އީައ ިސންގަޅަ  ފިުރހަމަވަމުން  އުފިެދގެން 

މަންމައެއްގެ  އެއް  ިމީއ  ހުއްޓްަސ  ވައްތަރުކަމެއް  ދެބަހުގިައ 

އޭނާ  ކަމަށްވްެސ  ގާތްކަމެއް  ވާ  ފަދިައން  ވައްތަރުވާ  ދެކިުދން 

ިސފަކުރައްވައެވެ.

ކުރެވެމުނިްދޔަ  ބަޙްުސތައް  ތަފާތު  މެދު  އްަސލާ  ިދވިެހބަހުގެ 

ނަމަވްެސ، ޑިޭވޑް ކިްރްސޓަލް، (2003) ިވދާޅުވެފިައވާ ފަދިައން، 

ދިުނޔޭގެ ކޮންމެ ބަހެއްވްެސ މުއަްސނިދވަމުން އަންނީަނ އެހެން 

ބްަސބަހުގެ ިޙއާްޞ އާ އީެކގައެވެ. އިަދ ކޮންމެ ބަހެއްގިައވްެސ 

ިދވިެހބަހުގިައވްެސ  އެކުލިެވގެންވާނެއެވެ.  ބަހުރުވަތައް  ތަފާތު 

ިމކަން އީޮތ ިމގޮތަށެވެ. އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ފޮނުވާ ިސީޓގެ 

ބަދަލުގިައ ބޭނުންވާ މުހުތާދެއް ވަގުތުން ފޯނުގެ ޛީަރޢިާއން ިމހާރު 

ކުރެވެއެވެ. ިދވިެހއަކުރިާއ، ިދވިެހބަހުގެ ބަދަލުގިައ ލިެޓން އަކުރު 

ނުވަތަ ިއނިގރިޭސ ބްަސ ބޭނުންކުރުން ިއތުރުވެއްޖެއެވެ (ޢަބްދުލް 

ޢީަޒޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، 2009).

ނަމަވްެސ،  ީވ  ިދވިެހބްަސ  ބަހަކަށް  ކުރާ  ިޙއާްޞ  އިެކބްަސ 

ބަހެކެވެ.  މްުސތިަޤއްލު   ަ އަިމއްލ ިދވިެހންގެ  ިދވިެހބަހީަކ 

ޓެކްނޮލީޮޖގެ ވީަސލަތްތަކުގިައ ިލޔެ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ތަޢާރުފް 

ވަމުންވްެސ އަންނަ އަކުރެއް ިހމެނޭ ބަހެކެވެ. އެހެންނަމަވްެސ، 

ބަރާޯސވުން  ދިުނޔޭގިައ ޓެކްނޯލީޮޖ އަށް  ިމއަދުގެ  ބަވަނަވަންތަ 

އަކުރުގެ  ިދވިެހ  ޚާއަްޞކޮށް  ިދވިެހބްަސ  ބޮޑުވެފިައވުމާއެކު، 

ބޭނުންކުރުން މަދުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  

ިދވިެހަބހާ މެދު ިދވިެހ ޒުވާނުންގެ ިވްސުންނހިުރގޮތުގެ ިދރާާސ 2
ް ިއްސމީާޢލް ޙީަބބު ޢަބްދުއްރީަޙމ

ަޖމަާޢުތެގ ަޚަބުރެގ 425 ަވަނ ައަދދާ ުގޅޭ....

ިދރާާސ
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ް އިެކ ބްަސބަހަށް ކުރަމުންދާ އަަސރުތައ

މުވަާޞލާތަށިާއ،  ކަމެކެވެ.  ޠީަބީޢ  އައުމީަކ  ބަދަލު  ބްަސބަހަށް 

ހިުރހާ  ދިުނޔޭގެ  އެކު،  ބަދަލުތަކާ  އަންނަމުންދާ  މުޢާމަލާތަށް 

ކަމެކެވެ.  ކުރުމީަކ އެކީަށގެންވާ  އަަސރުތައް  ބަހަކަށްވްެސ ތަފާތު 

އޮތިްމންވަރު  ދިުނޔެއަށް  އަަސރު  ިއނިގރިޭސބަހުގެ  ިމގޮތުން، 

ިވދާޅުވީަނ،   (2003) ކިްރްސޓަލް  ޑިޭވޑް  ިސފަކުރައްވަމުން، 

ބައެއް  ބްަސތަކިާއ،  ބައެއް  ަސބަބުން،  ބަވަނަވަންތަކަމުގެ 

ަސގާފަތްތައް ނެތެމުން އެބަދެއެވެ. ިމމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 

އޭނާ ިއތުރަށް ިވދާޅުވީަނ 21 ވަނަ ޤަރުނު ިނމެންވިާއރު، ދިުނޔޭގިައ 

ީމހުން ވާހަކަދައްކާ މިައގަނޑު ބްަސތައް ނޫން އެހެން ހިުރހާ ބަހެއް 

ިވދާޅުވާގޮތުގިައ،  ކަމަށެވެ. އޭނާ  އެބައޮތް  ިބރު  އިުވގެނިްދޔުމުގެ 

ލަފުޒުތައް  ބްަސބަހުން  އެހިެނހެން  ވްެސ  ިއނިގރޭިސބަހީަކ 

ގެންެސގެން މުއަްސނިދވެފިައވާ ބަހެކެވެ. ިމގޮތުން، ކޮމިްޕއުޓަރ، 

ިމ ލަފުޒީަކ، ލިެޓން ބަހުގެ މުލަކުން ހަދާފިައވާ ލަފުޒެއް ކަމަށެވެ. 

ވަނަ   2000 ގޮތުގިައ،  ިވދާޅުވާ   (2003) ކިްރްސޓަލް  ޑިޭވޑް 

އަހަރުގެ ތަފްާސ ިހާސބުތަކުން ދައްކީަނ، ދިުނޔޭގެ އާބީާދގެ 4/1 

ކަމަށެވެ. ބަހެއްގެ  ދަންނަ  ީމހުން، ިއނިގރިޭސބްަސ ރަނގަޅަށް 

މުއަްސނިދކަން ިއތުރުވުމުގިައ އެހިެނހެން ބްަސބަހުން އެބަހަކަށް 

ބަހުގެ  މާދީަރގެ  ނުފޫޒު  ބަހެއްގެ  އެހެން  ކުރިާއރު،  ފިައދާތައް 

މައްޗަށް ިއްސކޮށިްފނަމަ މާދީަރބްަސ ކިުރއެރުވުމަށް ހުރްަސތައްވްެސ 

ކިުރމިަތވެއެވެ.

ހިުރހާ  ރާއްޖޭގެ  ބްަސ  ިއނިގރޭިސ  ިއތުރުން  މާދަީރބަހުގެ 

ްސކޫލެއްގިައވްެސ ިކޔަވިައދެމުން ގެންދެއެވެ. ނީަތޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ހުރެ،  ވަރަށްބޮޑެވެ. ިމ ަސބަބާ  ބަރާޯސވުން  ިއނިގރިޭސ ބަހަށް 

ޤައީުމބްަސ  ވިެވއްޖެނަމަ،  ިއހްމާލް  ބަހާމެދު  ޤައީުމ  ިދވިެހންގެ 

ހަލާކުވެގެން ިހނގިައދާނޭކަމުގެ ިބރު އެބައޮތް ކަމުގިައ ިދވިެހބަހުގެ 

 (2007) މަޑުލު  ވީަޙދު  މުޙަންމަދު  ިލޔުއްވުންތިެރޔެއްކަމުގިައވާ 

ިވދާޅުވެއެވެ. ިދވިެހންގެ މާދީަރބަހަށް ިއނިގރިޭސބަހުގެ ަސބަބުން 

ވްެސ   (2003) ޙީަމދު  ޙަަސން  ހިުރކަމުގިައ  ގޮންޖެހުންތަކެއް 

ިއނިގރޭިސބްަސ،   ިވދާޅުވާގޮތުގިައ،  އޭނާ  ިސފަކުރައްވައެވެ. 

ިމގޮތުން  ފެނެއެވެ.  މަންޒަރު  ކޮއްޕާ  ބޭރަށް  ނެރެ  ިދވިެހބްަސ 

ބަހުން  ިއނިގރިޭސ  ިކޔަވީަނ  ކިުދން   %95 އާބީާދގެ  ރާއްޖޭގެ 

ބަދަލުވަމުން  ގޮތް  ދެކޭ  ބަހާމެދު  ަސބަބުން  ީމގެ  ކަމަށިާއ، 

އަންނަ ކަމަށެވެ. ނޭޕާލްގެ ހިައ-ްސކޫލް އިަދ ކޮލެޖް ދިަރވަރުންގެ 

ކިްރްޝނާ  ބަލް  އަމާޒުކޮށްގެން،  ޒުވާނުންނަށް   370 ތެރިެއން 

ަޝރުމާ (2012) ކިުރ ިދރާާސއަކުން ވްެސ، ިއންޓަރނެޓް ފަދަ 

ވީަޞލަތްތައް އެހާބޮޑަށް ޢާންމުވެފިައނިުވނަމަވްެސ، ިއންޓަރނެޓް 

ފަދަ ޯސަޝލް ީމިޑޔާގެ ަސބަބުން، މާދީަރ ބަހަށިާއ، ަސޤާފަތަށް 

ބަދަލު އަންނަމުންދާ ކަމުގިައ ފާހަގަ ކުރިެވފިައވެއެވެ. 

ބަހެއް އުވުމަށް މެދުވިެރވާ 3 މަރުޙަލާ ިސފަކޮށް ދެއްވަމުން، ޑިޭވޑް 

ކިްރްސޓަލް (2002) ިވދާޅުވީަނ،  ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގިައ، ތަފާތު 

މާދީަރބަހަށް  ފެށުމުން،  ދްަސކުރަން  ބޭރުބަހެއް  ަސބަބުތަކާހުރެ، 

ދެވޭ ަސމާލުކަން ކުޑަވެ، ބޭރުބަހަށް ދެވޭ ަސމާލުކަން ބޮޑުވެއެވެ. 

ވާހަކަ  ދެބަހުން  ބޭރުބަހާ  މާދީަރބަހިާއ،  މަރުޙަލާގިައ،  ދެވަނަ 

ދައްކަން ފަށައެވެ. ިތންވަނަ މަރުޙަލާގިައ، މާދީަރބަހީަކ މާ މިުހންމު 

އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ޒުވާނުން ދެކެއެވެ. ޔުމްނާ މައުމޫން (2001) 

މަރުޙަލާގިައބުނާ  ވަނަ   3 އިުވިދޔުމުގެ  ބަހެއް  ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، 

ހިުރހާކަމެއް ިމހާރު ިދވިެހބަހަށް ވަމުންދެއެވެ.  ކިޮއިޗރޯ މަޓުްސރާ 

(2007) ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ބްަސތައް އުވެމުނިްދޔުމުގިައ، ބަހާމެދު 

ދެކޭގޮތިާއ، ބަހާމެދު ިއހްމާލު ވެވުމިާއ، ބްަސ ތަރައީްޤ ކުރުމަށް 

އެކީަށގެންވާ މަަސއްކަތެއް ނުކުރެވެމުން ިހމެނޭ ކަމަށެވެ. ިދވިެހބަހަށް 

ިއްސވެ ދެންނެވުނު ފަދަ ގޮންޖެހުންތައް ހިުރިއރު، އެންމެ ބޮޑު އެއް 

ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއްކަމީަކ، ދިުނޔޭގެ ބްަސތަކުގެ 

ިދރާާސ
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ތެރިެއން ބައެއް ބްަސތައް އުވެމުން ނެތެމުންދާ ިދޔުމުގެ ތެރިެއން 

ިދވިެހބްަސ ވްެސ ނިެތގެން ިހނގިައދާނެ ކަމުގެ ިބރެވެ. 

ް ބަހާމެދު އިެކ ަސގާފަތްތަކުން ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުނ

އިެކ  މިަތވިެރކުރުމަށްޓަކިައ،  ދަރަޖަ  ބަހުގެ  ދަމަހައްޓިައ،  ބަހެއް 

ވަރަށް  ދެނެގަތުމީަކ،  ދެކޭގޮތް  ޒުވާނުން  ބަހާމެދު  ަސގާފަތްތަކުގެ 

ބޭނުންތިެރ ކަމެކެވެ. އެހީެނ، ބަހީަކ އެބަޔެެއްގެ އިަމއްލަވަންތަކަން 

ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަށް، މިައގަނޑު 

 (1984) ފޯަސލްޑް  އާރު.  ގެންގުޅެއެވެ.  ދެނަޒިަރއްޔާތެއް، 

ބްަސބޭނުންކުރާގޮތީަކ  ިއޖިްތމީާޢގޮތުން،  އީެއ،  ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، 

ކޮބިައތޯ އީެމހަކާ ީސދާ ުސވާލުކޮށްގެން ޖަވާބު ހޯދާ "ިބހިޭވއިަރްސޓް 

ނީުސދާކޮށް  ބެލުމަށް  ދެކޭގޮތް  ބަހާމެދު  އިާއ،  ޕާރްސޕެކިްޓވް" 

ުސވާލުކޮށްގެން ޖަވާބު ހޯދާ "މެންޓިަލްސޓް" އެވެ. ީއ. ބިޮއކްްސ 

(1993) ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ، ީސދާ ގޮތެއްގިައ ޖަވާބުދޭން ޖެހުމުން، 

ޖަވާބުދޭން  ީސދާ  ކަންކަމާހުރެ  ބައެއް  ޙާލަތްތަކުގިައ،  ބައެއް 

ކަމެކެވެ.  ނިުލިބދާނެ  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ނޭނގުމީަކ، 

އެހެންކަމުން، ބަހާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބެލުމަށް ރަނގަޅު ގޮތީަކ ނީުސދާކޮށް 

ުސވާލުކޮށްގެން ބެލުން ކަމަށްވީާތ، ިމ ިދރާާސ ފަރުމާކީުރ ބަހާމެދު 

ދެކޭގޮތް ނީުސދާކޮށް ބެލުމަށެވެ. 

ދެކޭގޮތިާއ،  މުޖުތަމަޢު  މިުޅ  ބެލުމުގިައ،  ދެކޭގޮތް  ބަހާމެދު 

މަޔަރްސ- ހުންނާނެއެވެ. ކެރޯލް  ފަރުދަކުދެކޭގޮތުގިައ ތަފާތުތަކެއް 

ްސކެޓަން (2006) ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ، ފަރުދަކު ބްަސ ބޭނުންކުރީާނ 

ނޭނިގކަމަށިާއ، އެހެންނަމަވްެސ، ޖަމާޢަތެއްގިައ ބްަސ ބޭނުންކުރީާނ، 

އެޖަމާޢަތުގެ ިވްސނުން އެނިގގެންކަމަށެވެ. ިމގޮތުން، ކަޒިަކްސތާނުގެ 

މަންކިޫރިޓޒަމް ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް، ިވިލއަމް ީޕ. ިރވަރްސ 

ފެނީުނ، ކަޒިަކްސތީާނ ކޮލެޖްގިައ  (2002)، ކިުރ ިދރާާސ ިއން 

ދީަރން،  ިލބޭނޭ  ދިަރވަރުން، އީެމހުންނަށް  އަންހެން  ބައެއް  އުޅޭ 

ކަޒަކް ބަހަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ކަޒިަކްސތާނުގިައ ނުފޫޒު ގަދަ ރިަޝއާ 

ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ތީާއދު ކުރާކަމެވެ. ބްަސ ފެތިުރގެންދާގޮތިާއ، 

އިާއ،  މައެގާރޑް  މީާރ  ބެހޭގޮތުން،  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  ބަހަށް 

އިާއ  އިާއ ޓީޯރ ކިްރްސިޓއަނެްސން  ޖެނަްސން  ޖުއެލް  ޓޯރބަން 

ޖޯގެނެްސން (2013) ކިުރ ިދރާާސ އަކުން  ޖެންްސ ނޯރމާން 

ދައްކާގޮތުގިައ، ިޢޖިްތމީާޢ އިަދ ނަފާްސީނ ަސބަބުތަކާ ހުރެ ބަހަށް 

އެހެންމެ،  ހަމަ  އިަދ  ފެތިުރގެންދެއެވެ.  ބްަސ  އިައްސ،  ބަދަލު 

ބަހަށް އެންމެބޮޑު ނުފޫޒެއް ފޯރުވީަނ ީމިޑޔާ ިއން ކަމުގިައވްެސ 

ިމ ިދރާާސ ިއން ދެއިްކއެވެ. 

މެދު  ބަހާ  ޒުވާނުން  ވާހަކަދައްކާ  ބަހުން  ދެ  ިސންގަޕޫރުގިައ، 

އިާއ،  ބޮކޯރްސޓް-ހެންގް  ީޑ.  ވެނީްޑ  ބެލުމަށް،  ިވްސނާގޮތް 

ިއމެލްޑާ ަސންތްޯސ ކިޭލއޯން (2009) ކިުރ ިދރާާސ އެއްގިައ، 

އެ ދެބޭފުޅުން ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ިއޖިްތމީާޢ-ިއޤިްތާޞީދ މަޤާމު ދަށް 

ކިުދން، މާދީަރ ބަހިާއ ިއނިގރިޭސ ބްަސ ގޭގިައ ދްަސކުރެއެވެ. 

މީަތ ފަނީްތގެ ކިުދން ގޭގޭގިައ، ިއނިގރިޭސބްަސ ިގނިައން ބޭނުން 

ދެކޭގޮތުގިައ، ދެ  ކިުދން  ގެންދެއެވެ. ދަށުފަނިްތތަކުގެ  ކުރަމުން 

ބަހުން ތަޢީުލމު ިދނުމިާއ ދެ ބަހަށް ފިަރތަވުމީަކ، ލާބަ ިލބުމަށިާއ 

 1000 ގެ   5 ގްރޭޑް  ކަމެކެވެ.  މިުހންމު  ިދއުމަށް  ކިުރއަށް 

ދިަރވަރުންނާ ީސދާ ުސވާލުކޮށްގެން ކުރެވުނު ިމ ިދރާާސ އީަކ، 

ގޮތެއްގިައ  ީސދާ  ފަދިައން،  ިވދާޅުވާ   (1993) ބިޮއކްްސ  ީއ. 

ޖަވާބުދޭން ޖެހުމުން، ހޯދަން ބޭނުންވާ ޙީަޤީޤ މަޢުލޫމާތު ނިުލިބދާނެ 

ކަމަކަށްވުން ވްެސ އެކީަށގެންވެއެވެ. 

އިަދ ހަމައެހެންމެ، ބޮޓުުސވާނާގެ ިއކަލަންގާ ބްަސ، ެސޓުްސވާނާ 

ކަމުގެ  ިހނގިައދާނޭ  ކިެހގެން  ނީޫނ ިއނިގރިޭސ ބަހަށް  ބަހަށް 

ކޮށްގެން، ރޯޒް  އަމާޒު  ޒުވާނުންނަށް  ބެލުމަށް  އޮތްތޯ  ފުރަުސތު 

ިދރާާސ
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ލެޓޮްޝލޯ (2009) ކިުރ ިދރާާސ ިއން ހާމީަވ، ިއކަލަންގާ ބްަސ 

ކަމުގެ  ިހނގިައދާނޭ  ކިެހގެން  ބަހަށް  ެސޓުްސވާނާ  މަޑުމަޑުން 

ިނާޝންތައް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އީެމހުންގެ ދިަރންނަށް ިކޔަވިައދީޭނ 

އިާއ  ކުރުމުން، ބުނެފިައވީަނ، ިއކަލަންގާ  ުސވާލު  ކޮންބަހަކުންތޯ 

ޖަވާބުން  ިމ  ބަހުންކަމުގައެވެ.  ިއނިގރިޭސ  އިާއ  ެސޓުްސވާނާ 

ދޭހަވީަނ، ިއކަލާންގާ (މާދީަރ) ބަހާ މެދު ޒުވާނުންގެ ަޝއުޤުވިެރކަން 

ބަހެވެ.  ިއނިގރިޭސ  ބަހީަކ  ރްަސީމ  ބޮޓުުސވާނާގެ  ކަމެވެ.  ކުޑަ 

ޤައީުމ ބަހީަކ ެސޓުްސވާނާ ބަހެވެ. ދިަރވަރުންނާ ކުރު ިއންޓަރިވއު 

ކޮށްގެން ހިެދ ިމ ިދރާާސ ގިައ ބިައވިެރިވ 91.5% ކިުދން މާދީަރ 

ބަހާ މެދު ފަޚުރުވިެރވާ ކަމުގިައ ބުނެފިައވިާއރު، 53% ދިަރވަރުން 

ބޭނުންވީަނ އެއްބަހަށްވުރެ  ދައްކަން  ވާހަކަ  ދިަރންނާ  އީެމހުންގެ 

ޤަދަރުވިެރ  ނަިއީޖިރއާގެ  އެހެންމެ،  ހަމަ  އިަދ  ިގނަބަހުންނެވެ. 

ބެހޭގޮތުން  ދައުރާ  ބްަސތަކުގެ  ީމހުން، ނިައީޖިރޔާގެ  ޢިާއލާތަކުގެ 

ކިުރ   (2010) އަޑެޖްބިައޓް  ވޭލް  ބެލުމަށް،  ިވްސނުންހިުރގޮތް 

ބްަސ  ިއނިގރިޭސ  ބަހިާއ  މާދީަރ  ދެއީްކ،  ވްެސ  ިދރާާސއަކުން 

ދީެނ  ތަޢީުލމް  ފަށާ  ނިައީޖިރޔާގިައ  ކަމަށެވެ.  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ 

މާދީަރބަހުންނެވެ. ާސނީަވ ތަޢީުލމް ދީެނ ިއނިގރިޭސ ބަހުންނެވެ. ިމ 

ިދރާާސގެ 60% ބިައވިެރން ބުނީަނ މާދީަރބަހުން ިކޔަވިައިދނުމީަކ 

ދަށްކަމެއް ކަމަށެވެ.

ިއްސވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ިދރާާސތަކުން ވްެސ ފާހަގަ ވެގެންދީަނ، 

މާދީަރ ބަހުގެ މައްޗަށް ިއނިގރިޭސ ބްަސ ފަދަ ބާރުގަދަ ބްަސތަކުގެ 

ކުރިެވފިައވާ  ފާހަގަ  ވިެރވަމުންދާކަމެވެ. ިމ ިދރާާސތަކުން  ނުފޫޒު 

ިއޖިްތމީާޢ  ިކޔަވަިއިދނުމިާއ،  ވްެސ  ރާއްޖެއަީކ  ފަދަިއން، 

ބަރާޯސވާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ިއނިގރޭިސބަހަށް  ިގނަކަންކަމުގިައ، 

މައްޗަށް  ިދވިެހބަހުގެ  ނުފޫޒު  ިއނިގރިޭސބަހުގެ  ޤައުމަކަށްވީާތ، 

ފޯރުވުމުގެ ފުރަުޞތު ބޮޑުކަމުގިައ ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ް ބަހާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެދާނެ ަސބަބުތައ

މުވަާސލާތިާއ ދަތުރުފަތުރިާއ ިވޔަފިާރ އިާއ އެހިެނހެން ިއޖިްތމީާޢ 

ގުޅުންތަކުގެ ަސބަބުން، އެއް ބަހަށްވުރެ ިގނަ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކިައ، 

ިލޔިެކޔިައ އިަދ ިކޔަވިައދޭ ގައުމުތައް ިއތުރުވަމުން ދެއެވެ. ޖެޮސިއން 

ިލޔަނިްކޔަން  ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ،   (2000) މިައކަލް  އިާއ 

ބަދަލުވެފިައވުމާއެކު،  ިމހާރު  ދިުނޔޭގަިއ  މާނަ  ދަތުމުގެ 

ދެބަހުން ތަޢީުލމު ިދނުން ިމއަދު މަޖްބޫރު ވެފިައވާ ކަމުގައެވެ. 

ބަވަނަވަންތަ ިމއަދުގެ ދިުނޔެއަށް ިދވިެހރާއްޖެ ހުޅިުވފިައވުމާއެކު، 

ިދވިެހރާއްޖެވްެސ ވީަނ ިމފަދަ ޙާލަތެއްގައެވެ. 

ިމ  ްސިވޑްން  ނޯވޭ،  ިބތުގިައވާ  އުތުރު  އެންމެ  ދިުނޔޭގެ 

ޤައުމުތަކަށް ިންސބަތްވާ ޮސަސިއީޓ ފޯރ ިދ އެޑްވާންްސމަންޓް 

ގުންލޮގް  ފަރާތުން،  ްސޓަީޑގެ  ިވއަން  ްސކެނިްޑނޭ އޮފް 

ިދރާާސއަކުން  ކިުރ  ގިައ  ްސިވޑްން   (2011) ަސންޑްބާރގް 

ދެއިްކ ގޮތުގިައ، ދިުނޔެ ބަވަނަވަމުން ިދޔުމާއެކު ދަތުރުފަތުރިާއ، 

ބަދަލެއް  އެންމެބޮޑު  ަސބަބުން  ޓެކްނޯލީޮޖގެ  މުވަާޞލާތިާއ، 

މެދު  ިދވިެހބަހާ  ޒުވާނުން  ިދވިެހ  ބަހަށެވެ.  ީނ  އަންނަ

ދިާއރާގެ  ިމ  ނެތްނަމަވްެސ،  ހަދާފިައ  ިދރާާސ  ދެކޭގޮތުގެ 

ބޭފުޅުން  ފަދަ   (2001) މައުމޫން  ޔުމްނާ  ިލޔުންތީެރން، 

ިޚޔާލުފާޅުކޮށްފިައވާގޮތުން، ދިުނޔެ ބަވަނަވަންތަވުމުުގެ ަސބަބުން، 

އާދެއެވެ. ޔުމްނާ  އެބަ  ބަދަލުވަމުން  ދެކޭގޮތް  ީމހުން  ބަހާމެދު 

މައުމޫން ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ދިުނޔޭގިައ އެއް ަސގާފަތަކިާއ އެއް 

ބަހެއް ފެތުރެމުންދީާތ، ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވަމުން އަންނަ 

ކަމަށިާއ، ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބަހެއް ގެއިްލގެން ގްޮސިފނަމަ، 

ގެއްލީުނ  ބަޔެއް  ޚަޒާނިާއންވްެސ  މަޢުލޫމާތުގެ  ިއނާްސނުންގެ 

ކަމަށެވެ. ތަރައީްޤގެ ހަރުފަތްތަކުގިައ ިދވިެހން އޭގެ އެންމެހަލިުވ 

ދުވީެލގިައ ފިައިތލަ ާސިބތުކުރަމުން ގެންދިާއރު، ިދވިެހބަހާމެދު 

ިދވިެހން ަސމާލުކަން ދޭ ިމންވަރު ވަރަށްކުޑަ ކަމުގިައ، ިދވިެހބަހާ 

ބެހޭގޮތުން ިގނަ ިލޔުއްވުންތަކެއް ިލޔުއްވާފިައވާ ބަހުގެ ބޭފުޅެއް 

އަބޫބަކުރު (2002) ވްެސ  ޖަމާލު  ކަމުގިައވާ، ޢަބްދުލްޢީަޒޒު 

ޒުވާނުން  ިދވިެހ  ބަހާމެދު  މާދީަރ  ިދވިެހންގެ  ިވދާޅުވެއެވެ. 

ަސބަބުކަމުގިައ  މިައގަނޑު  ކުޑަވުމުގެ  ިމންވަރު  ަސމާލުކަންދޭ 

ޔުމްނާ މައުމޫން (2001) ިވދާޅުވީަނ، ބޭރު ބްަސބަހުގެ ނުފޫޒު، 

ޔުމްނާ  ކަމަށެވެ.  ިދޔުން  ގަދަވަމުން  ތެރޭގިައ،  ިދވިެހންގެ 

މައުމޫން ިވދާޅުވާފަދިައން، ިއޖިްތމީާޢ ިވއުގަތަކުގިައ ބޭރުބްަސ 

ބޭނުންކުރަންޖެހުމުގެ ަސބަބުން އެ ނުފޫޒު އިަދވްެސ ިއތުރުވެގެން 

ިހނގިައދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. -ނިުނމޭ-

ިދރާާސ
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ިދވިެހބްަސ

ަބހާމެދު ދެކޭ ގޮތް ަބދަލުވުމުގިައ، ތަޢީުލމުގެ ަދއުުރ

ތަފާތު ަސބަބުތަކާ ހުރެ ިގނަ ބްަސ ބަހުން، ިކޔަވިައދޭ ގައުމުތައް، 

ގިުޅލާމިެހފައެވެ.  ވީަނ  ބަހާ  ތަޢީުލމިާއ  ދެވޭ  ިގނައެވެ.  ވަރަށް 

ހަދާފިައ  ިދރާާސ  ދެކޭގޮތުގެ  މެދު  ިދވިެހބަހާ  ޒުވާނުން  ިދވިެހ 

ނެތްނަމަވްެސ، ތަޢީުލީމ ދިާއރާގެ ތަޖިުރބާކާރު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގިައ 

ިހމިެނވަޑިައގަންނަވާ ޙަަސން ޙީަމދު (2002) ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، 

1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ކީުރކޮޅުގިައ، ިދވިެހރާއްޖޭގެ ތަޢީުލީމ ިނޒާމު 

ތަރީުތބު ކުރެވީުނ ިދވިެހބަހުން ިކޔަވިައިދނުމަށް ިއްސކަނީްދގެންނެވެ. 

އޭނާ ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ިމހާރު ތަޢީުލީމ ިނޒާމުގިައ، ިއނިގރިޭސ 

ނަޒަރަކުން  ިޢލީްމ  އިަދ  ޤައީުމ  ިއްސކަމީަކ،  ީދފިައވާ  ބަހަށް 

ޙީަމދު  ޙަަސން  ނޫނެވެ.  އަހިުމއްޔަތެއް  އެދެވޭ  ިވްސނާލިާއރު 

(2002) ިއތުރަށް ިވދާޅިުވގޮތުގިައ، ިއނިގރިޭސބަހުން ިކޔަވިައދީޭތ، 

ހަދަިއ،  ބުނެީދ  ިފލާވަޅުތަކުގަިއ  ދަިރންނަށް  ގޭތެރިެއން، 

އީެހތިެރވިެރވެ ިދނުންވްެސ ވީަނ ވަރަށްދިަތ ކަމަކަށެވެ. ނީަތޖާއީަކ، 

ިބންގާވްެސ ނިޭޅ، ްސކޫލް  އަޅިައދޭންޖެހޭ  ޅަފަތުގިައ ކުއްޖާއަށް 

ިނިމގެންދިާއރު، ިގނަ ދިަރވަރުންގެ އޯލެވެލް ނީަތޖާ އާދަޔާ ިޚލާފަށް 

ފޯރަމުން  އަަސރު  އިެއން  މްުސތަޤްބަލަށް  ދިަރވަރުންގެ  ދަށްވެ، 

ހާމަކޮށްދެއްވަމުން،  ހިުރ ގުޅުން  ތަޢީުލމިާއ ބަހާ  ިދޔުމެވެ. ދެވޭ 

ކެރޮލް ބެނަްސން (2004) ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ، ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ހިުރހާ  ިދނުމަށްޓަކިައ، ކުލާހުގިައ އުނގެނޭ  ފޯރުކޮށް  ތަޢީުލމެއް 

ގިުޅފިައވީަނ ބަހާއެވެ. ަސބަބީަކ، ކުލާހުގިައ ދެވޭ  ީސދާ  ކަމެއް 

ދިަރވަރުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ދެވޭ  ކުރީާނ،  މަންފާއެއް  ތަޢީުލމުން 

ތަޢީުލީމ  ކެންޔާގެ  ކަމަށްވީާތއެވެ.  މައްޗަށް  ިމންވަރެއްގެ  ދޭހަވާ 

ިސޔަާސތު ރޭވުމުގިައ، މާދީަރ ބަހަށް ިއްސކަން ިދނުމުގިައ ހިުރ 

ގޭަޝޭޝ  ކަގޫރޭ  ބައްލަވާލައްވިައ،  މައްޗަށް  ގޮންޖެހުންތަކުގެ 

(2010) ކިުރ ިދރާާސ އަކުންވްެސ، މާދީަރބަހުން ތަޢީުލމު ިދނުމުން 

ިމންވަރު  އޮޅުނިްފލާ  ދިަރވަރުންނަށް  ފޭަސހަވެ،  އުނގެނުމަށް 

ިއތުރުވެގެންދާ ކަމުގިައ ފާހަގަ ކުރައްވާފިައވެއެވެ.

ކުރަމުންދިާއރު، ތަޢީުލީމ ިނޒާމިާއބަހާ  އަަސރުތައް  ތަފާތު  ބަހަށް 

ވީަނ ގިުޅ ލާމިެހފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު، ރާއްޖޭގިައ، 86,510 

ދިަރވަރުން، 224 ްސކޫލުގިައ ިކޔަވަމުންދެއެވެ. ޢަރިަބ ީމިޑޔަމަށް 

ިކޔަވިައދޭ ދެ ްސކޫލެއް ިފޔަވިައ، ިމހިުރހާ ދިަރވަރުންނީަކވްެސ، 

ދިަރވަރުންނެވެ.  ިކޔަވާ  ްސކޫލުތަކުގިައ،  ީމިޑއަމް  ިއނިގރިޭސ 

އިަދހަމައެހެންމެ، މީަތ ތަޢީުލމުދޭ ޔިުނވަރިސީޓއަކިާއ،7 ކޮލެޖެއް 

ރާއްޖޭގިައ، ހުންނިައރު، އެއްތަން ިފޔަވިައ، ިމ ހިުރހާތަނީަކވްެސ، 

ބަރާޯސވެފިައވާ  މައްޗަށް،  ތަޢީުލމުގެ  ދެވޭ  ިއނިގރިޭސބަހުން 

ތަންތަނެވެ (ިމިންސޓީްރ އޮފް އިެޑޔުކަޭޝން، 2013). އެހެންކަމުން، 

ބޭރަށް  ިގނަކަންކަމުގިައ  އިަދ  މަދު  ވީަޞލަތްތައް  ރާއްޖެކަހަލަ 

ބަރާޯސވާންޖެހޭ ޤައުމެއްގިައ ބޭނުންކުރެވޭ ބަހީަކ އެހެންބްަސބަހުގެ 

އަަސރު އެބަހުގެ މައްޗަށް ފޯރުމުގެ ފުރަުސތު ބޮޑު ބަހެކެވެ.

ތަޢީުލމު ދޭނޭ ބަހަކާމެދު، ިޚޔާލު ތަފާތުވެ، ބަހްުސ ކުރުމީަކ ތަރައީްޤ 

އަންނަ  ިހނގަމުން  އަބަދުވްެސ  ޤައުމުތަކުގިައ  އަންނަ  ވަމުން 

ކަމެކެވެ. އިަދ ިމކަމާމެދު ތަފާތު ިދރާާސތައް ވްެސ ކުރެވެމުންދެއެވެ. 

އްެސޓިޯނއާގިައ ިދިރއުޅޭ ރިަޝޔާބަހުން ވާހަކަދައްކާ މިައންބަފިައން، 

ްސކޮޓް  ކެމްޕިޭނއެން،  ރިައޖާ  ބެހޭގޮތުން،  ބަހަކާ  ތައީުލމުދޭނޭ 

ިދވިެހަބހާ މެދު ިދވިެހ ޒުވާނުންގެ ިވްސުންނހިުރގޮތުގެ ިދރާާސ 3

ް ިއްސމީާޢލް ޙީަބބު ޢަބްދުއްރީަޙމ
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ފިެރން ީއ ވާރޑް އިަދ ކެރޯލް ޖޭ. ހިައޓް ޖީޫލ އެމް (2004) 

ބަހަކަށް  ދެވަނަ  ބަހާއެކު  މާދީަރ  ހާމީަވ،  ިދރާާސިއން  ކިުރ 

ބަހެއް  ދޭނޭ  ކަމެވެ. ތަޢީުލމު  ޖެހޭނޭ  ދްަސކޮށްދޭން  ފިަރތަވާން 

ވީަނ ގިުޅލާމިެހފައެވެ.  ދެކޭގޮތް  ކުރުމުގިައ، ބަހާމެދު  ިއޚިްތޔާރު 

ިފީޖގެ ިއބިްތދީާއ ްސކޫލް ދިަރވަރުން ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް، 

ިނކުހަތު ަޝީމމް (2010) ކިުރ ިމ ިދރާާސގެ ިގނަ ބިައވިެރން 

ބޭނުންވީަނ، ހަމައެކިަނ ިއިނގރިޭސ ބަހުން ިކޔަވިައ ިދނުމަށެވެ. 

ދިަރވަރުންގެ  ިކޔަވިައދޭނަމަ،  ބަހަކުން  ނޫން  ިއނިގރިޭސބްަސ 

ފެންވަރު ދަށަށް ދާނޭ ކަމަށެވެ. 

ބަލިާއރު،  ިދރާާސތަކަށް  ބަޔާން ކުރެވުނު  އެހެންކަމުން، ިއްސވެ 

ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވުމުގިައ، ތަޢީުލމުގެ ދައުރު ނުހަނު ފުޅަލެވެ. 

ވީާތ،  ޚާއަްޞކޮށް، ިއނިގރިޭސބަހީަކ ބިައނަލްއަޤްވީާމ ބަހަކަށް 

އެބަހުގެ ނުފޫޒު ތަޢީުލމް ފެތުރުމުގެ ތެރިެއން ދިުނޔޭގެ އެހިެނހެން 

ބްަސބަހުގެ މައްޗަށް ކިުރހޯދަމުން ގެންދެއެވެ.

ބްަސތަކުގެ  ާބުރގަަދ  ަބދަލުވުމުގަިއ،  ގޮތް  ެދކޭ  ަބހާމެދު 
ަދއުުރ

ކެރޯލް މަޔަރްސ-ްސކެޓަން (2006) ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ، އެމިެރކާ 

ީމހުން ޓެކްނޯލީޮޖގެ ތަފާތު އާ އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރެކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމާ ގިުޅގެން، އެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރިެއން، ިއނިގރިޭސ ބަހުގެ 

ނުފޫޒު ދިުނޔޭގިައ ފެތުރެމުންދީަނ އަންތީަރްސވާހާ ބާރިުމނުގައެވެ. 

ނުފޫޒު ގަދަ ބްަސބަހުގެ ަސބަބުން، އެނޫން ބްަސބަހަށް އަަސރު 

ފޯރުމީަކ ނުވެ ނުދާނެ ކަމެކެވެ. 

ިއނިގރީޭސންގެ އަތުން 1957 ގިައ ިމިނވަންކަން ިލބުނު ގާނާގެ 

ފުޅާކުރުމަށްޓަކިައ،  ދައުރު  ބަހުގެ  މާދީަރ  ިނޒާމުގިައ  ތަޢީުލީމ 

ގާނާގިައ ބޭނުންކުރެވޭ މިައ 11 ބަހިާއ، 67 ކިުދ ބްަސ ބަހުގެ 

އީެރ  އިާއ  ރޯޒްކަރަންްސ  ކިްރްސިޓން  ދެނެގަތުމަށް،  ޙާލަތު 

(2012) ކިުރ ިދރާާސ  ެޝީރްސ އިާއ މީާރ ޗެޓީްރ ކޮމަރެކް 

ބަހަށިާއ  މާދީަރ  ގާނާގެ  ނުފޫޒު  ބަހުގެ  ިއނިގރޭިސ  ިއން، 
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