
ތަކާ           ވަ ތްމެދު  ބަހުރު ގޮ  ދެކޭ

 އަންވަރު އިބްރާހީމް                

ބަހުރުވަތަކާމެދު އެކި މުޖުތަމަޢުތަކުން ދެކޭގޮތް ތަފާތެވެ. އެކި މީހުންގެ ޚިޔާލާއި 

ކުރިއެރުމަށާއި އެބައެއްގެ ވިސްނުންވެސް ތަފާތެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފޭ، 

ތަހުޒީބަށް ހުރަސްއެޅޭ ބޭކާރު އެއްޗެކެވެ. އަނެއްބަޔަކަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ބަހުރުވަތަކުން އެބައެއްގެ އަސްލާ، 

ވާ  އެބައެއްގެ ވިސްނުމާއި އެބައެއްގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. ތަފާތު ޚިޔާލުތަކުން ކުރިފަޅާފައި

 އަދި އިތުރު ހޯދުންތައް ދަނީ ހޯދެމުންނެވެ. ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިއަދު ރުގެ ދިރާސާތައް މި މައްސަލައަށް އެކިފެންވަ

( ވިދާޅުވާގޮތުގައި ބަހަކުން ކުރި ފަޅައިގެން އުފެދިފައިވާ ކޮންމެ 1997ވިލިއަމް ވާން )

ދިރާސާތަކުގައި ވަރަށް ސާދާކޮށް ބަސް ގުޅޭ އަސްލު ބަހުގެ ބަހުރުވައެކެވެ. އިލްމީ  ބަހަކީވެސް ބަހުރުވައެކެވެ. އެ

ވައެއްގެ އިން ކަނޑައެޅުމުގައި ބުނަނީ އެއް ބަހަކުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަދައްކާދެއްކުމަކީ ބަހުރު

ގޮތުން  ފުޒުގެ(.  މިގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން، ލ1998ަކަމަށެވެ )ވޯލްޓް ވޮލްފްރޭމް، ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފާހަގައެއް

ން ބަހުރުވައިގެ ތަފާތުކަ ަކީތަފާތުވުމ ޢާމަަު އަނެއް މުޖުތޢއަޑުތަކުގެ ގޮތުން އެއް މުޖުތަމަަދި އ ގަވައިދުގެ ގޮތުން

 ( ވިދާޅުވެއެވެ. 2008ޖޫލިއާ ގްރޫވްސް )އަންގައިދޭ ކަމެއްކަމަށް 

ބަހުރުވައާމެދު ދެކޭ ގޮތް އެކި ޢުމުރުތަކުގައި ތަފާތުކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. މިގޮތުން 

ވަނީ  ދުވަސްވީ މީހުން، އެމީހުންގެ ބަހުރުވަތަކާމެދު ދެކޭގޮތް މާ ރަނގަޅުކަން )ޕޮޒިޓިވްކަން( ދިރާސާތަކުން

 ަތީގެ މީހުންނާއި އެއަށްވުރެއަހަރުން މ 50އަކުން އުމުރުން ކީގެ ބުރުސާގައި ކުރެވުނު ދިރާސާތުރުހާމަވެފައެވެ. 

މާހައިޑް މާ ބޮޑުތަން ރަނގަޅުކަމަށް  ބަލައިގަންނަގޮތްައާއި ބަހުރުވައަށް ދޭ ދަރަޖއެ  މީހުންދޮށީ ޢުމުރުގެ 

މަން ބަހުން ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ މެދުގައި ުއޮސްޓްރިއަން ޖަރވިދާޅުވެއެވެ.  (1998) ޑެމިރިޝީ، ބްރޭން ކެލޭނާ

މީހުން އޮސްޓްރިޔާގެ ވައްޓަފާޅި މާބޮޑަށް ހިފަހައްޓާކަން  ކުރެވުނު ދިރާސާއަކުން އުމުރުން ދުވަސްވީ



މިގޮތަށް ބަހުރުވަތަކާމެދު ޕޮޒިޓިވްކޮށް ވިސްނުމަކީ ( ހާމަކުރައްވައެވެ. 2010ވެފައިވާކަމަށް ޖޭމްސް ފްރެމް )ހާމަ

ގަބޫލުކުރާ މީހަކު  އެާ ގޮތުގައި ( ހާމަކުރައްވ2013ް ޕްރިސްޓޮން )ޑެނިސބަހުރުވަތައް ދިރުވުމަށް ލިބޭ ބާރެކެވެ. 

ތެރެއިން ަމަށާއި އެގޮތަށް މެދުވެރިވަނީ ވިސްނުމުގެ ޕްރޮސެސްގެ ބަހުރުވައަށް ބަދަލު އަންނަކ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން

އޭނާ ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ބަހުރުވަތަކާމެދު ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅުކުރުމަކީ  ހިނގާކަމަށް ވާތީކަމަށް

 އެބަހުރުވަތައް ދިރުވުމަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

އަދާކުރާ ރޯލަކީ ވިސްނާލަން ޖެހޭ  މީޑިއާތަކުންސަރަހައްދީ ބަހުރުވަތައް ތަފާތުވުމުގައި 

ރޯލެކެވެ. ތަފާތު ބަހުރުވަތަކަށް މީޑިއާތަކުން ފުރުޞަތު ނުދީ، އެބަހުރުވަތަކާމެދު އެހެން މީހުންދެކޭ ގޮތް 

 ތަކުންމީޑިއާބަދަލުކުރުމަށް ހިންގާ "ގޯސް ކެމްޕޭން" ތަކާމެދުވެސް ފިކުރު ހިންގާލަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން 

އަސަރު ބަހުރުވަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާކަމަށް ލައުރާ ހާޓްލޭ ( ސްޓީރިއޯޓައިޕްގެތައްގަނޑުޖެހުމުގެ )ގެންގުޅޭ 

ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަހާމެދު މީހުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުވުމަށް ( ހާމަކުރައްވައެވެ. 2005)

ުގަންނަ ގޮތް ދިމާވެއެވެ. އެވިސްނުން ބަހުރުވަތަކުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ޖެހިލުންވެ، ލަދއެވެ. މަގުފަހިވެ

 ތުންތުކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކަށް ވަދެގެންދެއެވެ. 

ބަހުރުވަތަކާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވުމުގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒަކީވެސް ވަރުގަދަ ނުފޫޒުކެވެ. 

ަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒަށްފަހު، ވިދާޅުވަނީ ކުރި ދިރާސާއަކ( އޮސްޓްރިއާގައި 2006އެލެގްޒެންޑަރ މާކުސްވެލް )

އި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަހެއް ަކާމެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވުމުގަބަހުރުވައ

ީގަތަކީ ސިޔާސީ ރުވައެއް ބަހެއްކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާ އެއް ހަގބަހުރުވައަކަށް ވުމުގައި އަދި ބަހު

 ނުފޫޒެވެ. 

މީހުން  )ސްވިޑިޝް( ސްވިޑުން މީހުންނާ )ނޯވީޖިއަން( މީހުންނާއި ނޯވޭޑެންމާކު )ޑެނިޝް( 

މި ބައިމީހުން ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވަތައް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅަށް އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަ 

އި ވަކި ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައ ބަހުރުވައަކީއޮންނަނީ ކޮންމެ  ެވެ. ބޮސްނިއާ އާއި ކްރޮއޭޝިއާ މީހުންނާ



ސާބިއާ މީހުންވެސް ވާހަކަދައްކަނީ ތަފާތު ބަސްތަކަކުންކަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސިޔާސީ އަދި ދީނީ 

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ދައްކާ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް ބަހުގެ އަހުލުވެރިންނަށްވެސް  ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. މި ތިން

ީ އުރުދޫ ބަސްވެސް ދެ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަނީ ސިޔާސީ އަދި ދީނީ ދޭހަވެއެވެ. ހިންދ

މި މިސާލުތަކުން އެނގެނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުންވެސް ބަހުރުވަތަކާމެދު ދެކޭގޮތް ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. 

 ބަދަލުވެފައި ވާކަމެވެ. 

ްކާ މީހުން އުޅެމުންދާއިރު، އެކި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތަފާތު ބަހުރުވަތަކުން ވާހަކަދައ

ގެ ބަހުރުވަތަކަށް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވާކަން ދިރާސާތަކުން ހާމަވެއެވެ. މިގޮތުން  ސްކޮޓްލޭންޑް

އެމީހުންގެ ކާކުވަންތަކަމާއި ބަހުރުވައިގެ ގައި ކުރެވުނު ދިރާސާއަކުން ހާމަވީ ރައްގީވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުތަ

އަދި ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ބައެއް (. 2001ޖޭން ސްމިތް ެވެ )ގެއްލެމުންދާކަމަހައްދުން އެ ސަރފެންވަރު 

ސްޓިއާޓް ެވެ )ްކުރަން ލަދުގަންނަކަމސަރަހައްދުތަކުގައި ބައެއް ޒުވާނުން އެމީހުންގެ ސަގާފީ ކުރީގެ ބަހުރުވަ ބޭނުނ

(. މިފަދަކަންކަމަކީ ބަހުރުތައް ނެތިގެން ދިއުމަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމެވެ. އެ 2007އާއި ޖޭން ސްމިތު 

 ބަހުރުވަތަކާމެދު އިހުމާލުވުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރުތަކެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންވެސް ތަފާތު ބަހުރުވަތަކުން ވާހަކަދައްކަމުއެވެ. އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް  

ވެއެވެ. އެ ބަހުރުވަތަކާމެދު ބެލެނީ ކޮން ނަޒަރަކުން ހެއްޔެވެ؟ އެއާމެދު ފިކުރު އެ ބަހުރުވަތައް ނިސްބަތްވެފައި 

ހިންގައިލެވޭ ހެއްޔެވެ؟ އޭގެ މުހިންމުކަމާއި ބޭނުންތެރިކަމާމެދު ޚިޔާލުކޮށްލެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ސިޔާސީގޮތުން އެ 

ެރިކަން ބަހުރުވަތަކަށް ދެވެނީ ކޮން ބަހުރުވަތަކާމެދު އަޅާލެވެނީ ކިހައި މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މީޑިއާތަކުގެ އެހީތ

ފެންވަރެއްގައި ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުތަކާއެކު ދެން ކުރަންވީ ސުވާލަކީ ބަހުރުވަތަކުގެ އަހުލުވެރީން 

 އެ ބަހުރުވަތަކާމެދު ދެކެނީ ކޮންގޮތަކަށްހެއްޔެވެ؟  

ފަރެންސް ލިސްޓް  ރި

 



(. ވައި ދަ ސްލޯވެކް ލޭންގުއޭޖް ހޭޒް ތިރީ ޑައިލެކްޓްސް: އަ ކޭސް ސްޓަޑީ އިން ހިސްޓޯރިކަލް 2006އެލެކްޒެންޑަރ މެކްސްވެލް. )

 .141-162، 37 އޮސްޓްރިއަން ހިސްޓްރީ ޔިއަރބުކް،ޕަރސެޕްޗުއަލް ޑައިލޮކްޓޮލޮޖީ. 

. ހޮންކޮންގް: 62-1:54 ސީޔޫއެޗްކޭ ޖަރނަލް އޮފް އޮފް ހިއުމެނިޓީސްދަ (. ލޭންގުއޭޖް އޯރ ޑައިލެކްޓްސް؟ 1997ވިލިއަމް ވާން. )

 ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް، ޝައިނީސް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހޮންކޮންގް. 

(: 2)26 ޖަރނަލް އޮފް އިންގުލިޝް ލިންގުއިސްޓިކްސް(. ލޭންގުއޭޖް އައިޑިއޮލޮޖީ އެންޑް ޑައިލެކްޓް. 1998ވޯލްޓް ވޮލްފްރޭމް. )

108-121 . 

(. ޖެންޑަރ އެންޑް އޭޖް ބޭސްޑް ވޭރިއޭޝަން އިން ދަ ޕަރސެޕްޝަން އޮފް ޓަރކިޝް 1998އިޑް ޑެމިރިޝީ، ބްރޭން ކެލޭނާ. )މާހަ

 . 206-222، (4)7 ލޭންގުއޭޖް އެވެއަރނެސް.ޑައިލެކްޓްސް. 

ަން ޕަރސެޕްޝަންސް (. ދަ ކޮންސިކްއެންސެސް އޮފް ކޮންފްލިކޭޓިން ސްޓީރިއޯޓައިޕްސް: ބްރިސްޓޯނިއ2005ލައުރާ ހާރޓްލޭ. )

 . 388-405، (4)80 އެމެރިކަން ސްޕީޗް،އޮފް ޔޫއެސް ޑައިލެކްތްސް. 

(. ދަ އިންފުލުއެންސް އޮފް ދަ މީޑިއާ. ލާމަސް. ސީ، އެލް މުލޭނީ އަދި ޕީ ސްޓެކްވެލް 2007ސްޓިއާޓް އާއި ޖޭން ސްމިތު. )

 . ލަންޑަން: ރޫޓްލެޖް. ްސްދަ ރޫޓްލެޖް ކޮމްޕޭނިއަން ޓު ސޯސިއޯލިންގުއިސްޓިކ)އެޑިޓްކުރެއްވި( 

ޖަރނަލް އޮފް (. ދަ އިންފުލުއެންސް އޮފް ރިގަރޑް އޮން ލޭންގުއޭޖް ވޭރިއޭޝަން އެންޑް ޗޭންޖު. 2013ޑެނިސް ޕްރިސްޓޮން. )

 . 93-104، 52 ޕްރެގްމެޓިކްސް،

http://sino-(. ލޭންގުއޭޖް އޯރް ޑައިލެކްޓް އޯރް ޓޮޕޯލެކްޓް؟ ނެގީ 2008ޖޫލިއާ ގްރޫވްސް. )

platonic.org/complete/spp179_cantonese.pdf 

ލޭންގުއޭޖް (. ނެގެޓިވް ކޮންކޯޑް އިންދަ އޯލްޑް އެންޑް ނިއު ވޯލްޑް: އެވިޑެންސް ފުރޮމް ސްކޮޓްލޭންޑް. 2001ޖޭން ސްމިތު. )

 . 109-34 .13ވޭރިއޭޝަން އެންޑް ޗޭންޖް 

 (. ދަ ރޯލް އޮފް އޭޖް އިން އޮސްޓްރޭލިއަންސް ޕަރސެޕްޝަން އޮފް ދަ ފްރެކްއެންސީ އޮފް ޔޫސް އެންޑް 2010ޖޭމްސް ފްރެމް. )

  ފޯލިއޯ ލިންގުއިސްޓިކާ،ލައިކްއެބިލިޓީ އޮފް ލެކްސިކަލް ޓިއުޓޯނިޒަމްސް އެންޑް އޮސްޓްރެއިސިސަމްސް. 
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