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What are the attitudes of Maldivian youth
towards Dhivehi language?

ISMAIL HABEEB ABDUL-RAHEEM

ABSTRACT: The aim of this research is to understand how Maldivian youth view Dhivehi
language. This research used a mix of qualitative and quantitative methods. A survey
questionnaire was administered to 200 youth under 35 years. In addition, focus group
interviews were used to obtain in-depth perceptions. The questions used explore the usage
of Dhivehi and external influences on the language, importance given and the general
attitudes of youth towards Dhivehi. The findings show that the usage of Dhivehi is
declining with more people opting to use English. Some of the identified factors influencing
this change were economy and trade, local policies on language use and globalization. It is
recommended that changes need to be brought out in education policies to promote Dhivehi
language. In addition, local policies on language use need to be strengthened and the use
of Dhivehi language needs to be promoted, especially using today’s technological advances.
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ދިވެހި ބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟

ްިއސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމ
،ި ގައ2013 ،ި ”ދިވެހިބަހާމެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟“ މި ސުވާލުގެ މައްޗަށް ބަލައ،ީ މިއ:ާޚުލާޞ
ު އަންނަން އޮތް ޖީލްތަކަށް ދިވެހިބަސް ގެންގޮސް ދޭންތިބި އަދުގެ ޒުވާނުން ދިވެހިބަހާ މެދ،ީ މިއ.ެކުރެވުނު ދިރާސާ އެކެވ
ެ އަހަރުން ދަށުގ35 .ެހންމުކަން ވަރަށްބޮޑެވ
ި ު މި ދިރާސާގެ މ،ީދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ކުރެވުނު މި ފަދަ ުފރަތަމަ ދިރާސާ ކަމަށްވާތ
.ެ ކުއަލިޓޭޓިވް އަދި ކުއަންޓިޓޭޓިވް ރިސާރޗް ހަމަތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވ،ި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒު ކުރެވުނު މި ދިރާސާގައ200
ްކއި ސުވާލުކަރުދާހެއް އަދި ފޯކަސް ގްރޫޕ
ަ ަމިގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތުން ޖަވާބު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓ

ު ޒުވާނުން ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މިހާރ،ި އެކި ކަންކަމުގައ،ް މި ދިރާސާ އިނ.ެއިންޓަވިއު ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވ
ްވނުނ
ާ ު އަދި ޒ.ެ ދިވެހިބަހުގެ މައްޗަށް އިނގިރޭސި ބަހުގެ ނުފޫޒު ފޯރަމުން އަންނަކަން ހާމަވިއެވ،ިދަށްވަމުންދާ ކަމާއ
،ިތމާޢީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާއ
ި ް އިޖ،ި މިހެން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައ.ެނ މުޢާމަލާތު ކުރާށެވ
ް ުބޭނުންވަނީ އިނގިރޭސި ބަހ
ް މި ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށ.ެ ދުނިޔެ ބަވަނަވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ޒުވާނުން ފާހަގަ ކުރިއެވ،ިބަހާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއ
،ި ދިވެހިބަހާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އާ ގުޅުވުމާއ،ިށ ބަދަލު ގެނައުމާއ
ް ަ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތ،ި ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައ،ްބިނާކޮށ
ު ބަހާމެދ،ި ބަހާބެހޭ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ރާވައ،ިދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤައުމީ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމާއ
.ެރކަން ިއތުރު ކުރުން މުހިންމެވ
ި ެހޭލުންތ
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Attitudes Towards the Dhivehi Language

ތަޢާރުފް
ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލެވެ .އެ ބަޔެއްގެ ބަހާއި ސަގާފަތް އެހެން ކަންތައްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ،ކުރިއެރުވުމާއި
ނނީ ޒުވާން ޖީލުގެ އަތްމަތީގައެވެ .މާދަރީ ބަހާއި ،ސަގާފަތުން އެބަޔެއްގެ
ބެލެހެއްޓުން އަދި ހިފެހެއްޓުން ބިނާވެފައި އޮން ާ
އަމިއްލަވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދެއެވެ .މިކަންކަން އަންނަން އޮތް ޖީލްތަކަށް ގެންގޮސް ދިނުމުގައި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް
ދ ހަ ހާހެއްހާ ބަހުގެ ތެރެއިން ގިނަ
މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ .ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ބޭނުންކުރަމުން ގެން ާ
ބަސްތަކެއް އުވިގެންގޮސްދާނެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވަމުން ޑޭވިޑް ކްރިސްޓަލް ) (2002ވިދާޅުވެފައިވަނީ،
އެބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ ޢަދަދު  500އަށްވުރެ މަދުނަމަ ،އެބަހެއް އުވި ި
ކ އެބައޮތް ކަމަށާއި100 ،
ދޔުމުގެ ނުރައް ާ
މީހުންނަށް ވުރެ ަމދު މީހުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ،އެބަހެއް އުވިދިޔުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށެވެ .އަދި ބަހެއް ދެމިއޮތުމަށް
އެބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދިހަހާހަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ .އޭނާ ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،ބަހެއް ދެމެހެއްޓުމުގައި
ރން އެބަހަކާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބެލުމެވެ.
ހގެ އަހުލުވެ ި
ހންމު އެއްކަމަކީ ބަ ު
އެންމެ މު ި
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ،އެއްބަހަށްވުރެ ގިނަ ބަސް ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފައިވާ އަދި އެއްބަހަށް ވުރެ ގިނަ ބަހުން
ކށްވީ ނަމަވެސް އިޖްތިމާޢީ ،އިގްތިޞާދީ އަދި ފަރުދީ ބޭނުންތަކުގައި،
ކިޔަވައިދޭތާ  100އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ ޤައުމަ ަ
ލފައެއް ނެތެވެ.
ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއްތޯ އާއި ،ދިވެހިބަހާމެދު ދިވެހި ޒުވާނުން ދެކޭގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެ ި
އެހެންކަމުން ،އަންނަންއޮތް ޖީލްތަކަށް ދިވެހިބަސް ނަގުލު ކޮށްދިނު ުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ތިބި ދިވެހި ޒުވާނުންގެ
ވިސްނުން ދިވެހިބަހާމެދު ހުރިގޮތް ބެލުމުގެ ދިރާސާ އެއް ހެދުމަކީ ،ނުހަނު ބޭނުން ބޮޑު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިއީ،
ތގައި ،ކުރެވިފައިވާ
މާތްﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު” ،ދިވެހިބަހާމެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟“ ބެލުމުގެ ނިޔަ ު
ދރާސާ އެކެވެ.
ފަންނީ ި

ދ މަޤްޞަދު
ދރާސާކުރެވޭ މައްސަލަ އަ ި
ި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޚުރާއި ޝަރަފު ކަމުގައި ހިމެނޭ ،ދިވެހިބަސް މިއަދު އޮތީ ،ހަތަރު އަނގޮޅި އެއްގައެވެ .ދިވެހިބަހަށް
ނ ފާޅު ކުރައްވަމުން ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އޭރުގެ ރައީސް
ވަމުންދާ ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވު ް
ހފެހެއްޓުމުގެ
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް ) (2007ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،ދިވެހިންގެ އެކުވެރިކަމާއި ،ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ި
ހންގެ ާމދަރީ ބަހާމެދު ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވިއްޖެނަމަ ،އެއީ ،ޤައުމަށް ވެވޭ
އެންމެ އަގުހުރި އުންސުރު ކަމުގައިވާ ދިވެ ި
ޚިޔާނާތެކެވެ .ދިވެހިބަހުން ބޭނުންކުރެވޭ ކިތަންމެ ލަފުޒެއް ބޭރު ބަސްބަހުން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަން އޭނާ ފާހަގަ
ދލްޤައްޔޫމް ) (1982ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ،މި
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ބަހާމެދު މި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން ،މައުމޫން ޢަބް ު
ފަހަކަށް އައިސް ،ދިވެހިބަހުން ލިޔާ ލިޔުންތައް ވެސް އިނގިރޭސި ބަހަށް ބަދަލުވެ ،ބަހާމެދު ވިސްނުން ބަދަލުވަމުން
އަންނަ ކަމަށެވެި .މކަމަށް ިމސާލު ދެއްވަމުން މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް )،1982ޞ  (37ވިދާޅުވަނީ:
ގެއަކީ  3ބެޑްރޫމް ގެއެކެވެ .ކޮންމެ ބެޑްރޫމްއަކާއެކު އެޓޭޗްޑްބާތުރޫމްއެއް ހުރެއެވެ .ބެޑްރޫމްތައް ހުންނަ ީ
ނ
އަޕަރފްލޯގައެވެ .ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި ސިޓިންގރޫމްއަކާއި ،ކުޑަވަރެއްގެ ކިޗްންއަކާއި ،ސްޓޯރރޫމެއް ހުރެއެވެ .ގެ
ވަނީ ރަނގަޅަށް ފަރނީޝް ކުރެވިފައެވެ .އެއަރކަންޑިޝަނެއްނެތް ނަމަވެސް ،ބެޑްރޫމްތަކުގަޔާއި ސިޓިންގރޫމުގައި
ވދާނެއެވެ .ވީމާ،
ނނާނެއެވެ .ބޭނުންވެއްޖެނަމަި ،އތުރު ސްޓޭންޑިންގފޭންވެސް އިންސްޓޯލް ކުރެ ި
ލންގފޭން ހު ް
ސީ ި
ގެސްޓްއިން އަންކަންފަޓަބްލް ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .ގޭގެ އެންޓްރެންސް ގައި ކުޑަވަރެއްގެ ގާޑްންއެއްވެސް އޮވެއެވެ.
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މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ) (1982ގެ މި ލިޔުންކޮޅަށް ބަލާލުމުންވެސް ،ވަރަށް ކުރިއްސުރެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ނުފޫޒް
ދިވެހިބަހުގެ މައްޗަށް އޮތް މިންވަރު ސާފުވެގެންދެއެވެ .ދިވެހިބަހާމެދު އިތުރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހިއްޖެކަމަށް ފެނިވަޑައިގެން،
ދނުމުގެ ޤާނޫނު” ގެ ނަމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  09/2011ވަނީ ފާސް
”ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަން ި
ތކުރަންޖެހޭކަން ސާފުވެއެވެ.
ކުރައްވާފައެވެ )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއދާރާ .(2011 ،މިކަމުން ވެސް ،ދިވެހިބަހުގެ މަޤާމު މަ ި
ހބަހާމެދު
ނނަން އޮތް ޖީލްތަކަށް ދިވެހިބަސް ގެންގޮސް ދޭންތިބި އަދުގެ ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ދިވެ ި
އެހެންކަމުން ،އަ ް
ވސްނުމެއްތޯ
ހުރި ގޮތް ބަލައި ،އެއީ ދިވެހިބަހަށް އާ ރޯޝަންކަން ގެނެސްދޭނެ ނުވަތަ ދިވެހިބަސް ހީނަރު ކުރުވާނޭ ި
ވހިބަހަށް ނިކަމެތިކަން އަތުވެދާނެ ފަދަ ޙާލަތުތައް ކުރިމަތި ކުރުވާނަމަ،
ބަލައި ހޯދުމަކީ މި ދިރާސާގެ އަމާޒެވެ .އަދި ދި ެ
ދރާސާގެ އަމާޒެވެ.
ރއެރުވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބަ ިއތޯ ހޯދުމަކީ ވެސް މި ި
ދފާޢުކޮށް ކު ި
އެކަންކަމުން ދިވެހިބަސް ި

ހންގެ މާދަރީ ބަސް
ދިވެ ި
ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކާ ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަހެވެ .އަދި ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ އަކުރެއް ގެންގުޅޭ ދިވެހިންގެ
ނވަރސިޓީ .(2011 ،ދިވެހިބަހުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިކަން މިއީ ބަޙުސް ކުރެވެމުން
ރަސް ީމ ބަހެވެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމި ޔު ި
އަންނަ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން ،ދިވެހިބަހުގެ ފެށުން އައިގޮތާމެދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ،ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙުމަދު )(1995
ވިދާޅުވަނީ ،ދިވެހިބަހަކީ އިންޑޯ-ޔޫރަޕިއަން ގްރޫޕުގެ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ ސިންގަޅަ ބަހާ ގާތްކަންބޮޑު ބަހެއް
ކަމަށެވެ .މުޙަންމަދު އަމީން ) (2004ވެސް ވިދާޅުވަނީ ،ދިވެހިބަހަކީ ،އެތެރެވަރީގެ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ
ޞއްޔާޙުންނާއި ،މުފައްކިރުންގެ މަންޒިލަކަށްވާތީ ،އެކި ސަގާފަތާއި ،އެކި
ަ
ބަހެއް ކަމަށެވެ .ރާއްޖެއަކީ ބޭރުގެ ގިނަ
ގައުމުތަކުގެ ބަސް ޙިއްޞާ ކުރާ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމުގައި ނަސީމާ މުޙަންމަދު ) (1998ވެސް
ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ .ދިވެހިބަސް އުފެދުނު ގޮތާމެދު ޙަސަން ޙަމީދު )ެ (2009ގ ޚިޔާލުވެސް ތަފާތެވެ .އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ
ހބަހަކީ މުސްތަ ިޤއްލު ބަހެއް ކަމަށެވެ.
ދިވެ ި
ބހުގެ އަސްލާ މެދު ތަފާތު ބަޙުސްތައް ކުރެވެމުންދިޔަ ނަމަވެސް ،ޑޭވިޑް ކްރިސްޓަލް ) (2003ވިދާޅުވެފައިވާ
ދިވެހި ަ
ފަދައިން ،ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ބަހެއްވެސް މުއްސަނދިވަމުން އަންނަނީ އެހެން ބަސްބަހުގެ ޙިއްޞާ އާ އެކީގައެވެ .އަދި ކޮންމެ
ތއް އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ .ދިވެހިބަހުގައިވެސް މިކަން އޮތީ މިގޮތަށެވެ .ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު
ބަހެއްގައިވެސް ތަފާތު ބަހުރުވަ ަ
ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ) (2009ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ފޮނުވާ ސިޓީގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންވާ މުހުތާދެއް
ކރާއި ،ދިވެހިބަހުގެ ބަދަލުގައި ލެޓިން އަކުރު ނުވަތަ އިނގިރޭސި
ވަގުތުން ފޯނުގެ ޛަރީޢާއިން މިހާރު ކުރެވެއެވެ .ދިވެހި އަ ު
ބަސް ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެއްޖެއެވެ .ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ) (2009އިތުރަށް ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،ބަވަނަވަންތަ
ށ ދިވެހި އަކުރުގެ ބޭނުންކުރުން
މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ޓެކްނޯލޮޖީ އަށް ބަރޯސާވުން ބޮޑުވެފައިވުމާއެކު ،ދިވެހިބަސް ޚާއްޞަކޮ ް
މަދުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ލޔުންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން
ކުރީގެ ި
ޒުވާނުން ބަހާމެދު ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި ބަސްބަހަށް ތަފާތު
އަސަރު ކުރަމުން ބަސްތައް ބަދަލުވަ ުމން ދެއެވެ .ބަސް ބަދަލުވަމުން އައިސް ބައެއް ބަސްބަސް އުވެމުންވެސް ދެއެވެ.
މިގޮތުން ބަހުގެ ކުރިމަގު އޮތްގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމަޔަށް އެ ބަސް ވާޞިލްކޮށްދޭން
ތިބި މިއަދުގެ ޒުވާނުން ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުން ވަރަށް މުހިންމެވެ .އެ ޮގތުން ،ކުރީގެ ލިޔުންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގައި،
ރޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ި

91

Attitudes Towards the Dhivehi Language

ބަސްބަހަށް ބަދަލު އައުން
ބަސްބަހަށް ބަދަލު އައުމަކީ ޠަބީޢީ ކަމެކެވެ .މުވާޞަލާތަށާއި ،މުޢާމަލާތަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ އެކު ،ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ
ތއް ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން ،އެކި ބަސްބަހަށް ބަދަލު
ބަހަކަށްވެސް ބަދަލު އައިސް ،ތަފާތު އަސަރު ަ
އައުމުގައި އެކި އަސަރު ކުރެއެވެ .ބާރުގަދަ ބަސްބަހުގެ ނުފޫޒާއި ،ބަވަނަވަންތަކަމާއި ،އުނގަންނައިދިނުމުގެ ތެރެއިންނާއި،
ކ ސަޤާފަތްތަކުން ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ފަދަ ކަންކަމެވެ.
އެ ި
ޓެރީ ކްރަވްލީ އާއި ކްލެއަރ ބޮވަން ) (2010ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،ޤުދުރަތީގޮތުން ބަހަކީ ތިމާގެ ކަމެއް ލިބިފައިވާ
އެއްޗެއް ކަމާއި ،ބަހަށް ބަދަލު ައންނާނެ ކަމާއި ،ވާހަކަ ދައްކާ ބަސްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުން ބަސް ބޭނުން
ކުރަމުން އަންނަގޮތުން ތަފާތު ބަދަލު އަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ .މިގޮތުން ،ބަހުގެ އަޑުތަކަށާއި ލަފުޒުތަކަށާއި ،ބަހުރުވަތަކަށް
ނ ސާފުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ .އަލަށް
އައިސްފަ ިއވާ ބަދަލުތައް ކުރީގެ މީހުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ރެކޯޑިން އަޑުއަހާލުމު ް
ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ތަކެއްޗަށް އާ ނަންތައް އުފަންވާ ކަމަށާއި ،ބަހަށް ބަދަލު އައުމުގައި ތަފާތު ސަބަބުތައް މެދުވެރިވާ
ކަމަށެވެ .ޤުދުރަތީގޮތުންވެސް އަންނަ މި ބަދަލުތައް ހުއްޓުވުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ .ހަމަ ިމމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު
ދައްކަވަމުން ،ކޭ .ޑޭވިޑް ހެރިސަން ) (2007ވިދާޅުވާ ޮގތުގައި ،ބަހަށް ބަދަލު އައުމަކީ ޠަބީޢީ ކަމެކެވެ .މިކަމަށް މިސާލު
ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވަނީ 1950 ،އާއި  1980އާ ދޭތެރޭގައި ،އިނގިރޭސި ރާނީ ކްއީން އެލިޒަބަތު  IIގެ ރޭޑިޔޯ
ވގެންދާ ކަމަށެވެ.
ވސް ިމ ބަދަލު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަ ކުރެ ި
ޚޠާބުތަކަށް ބަލާލުމުން ެ
ި
ޔުނެސްކޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮއިޗިރޯ މަޓްސުރާ ) (2007ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،ބަސްތަކަށް ބަދަލު އައިސް ބަސްތައް
ދ އިހްމާލު ވެވުމާއި ،ބަސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް
އުވެމުންދިޔުމުގައި ،ބަހާމެދު ދެކޭގޮތާއި ،ބަހާމެ ު
ހމެނޭ ކަމަށެވެ .ބަސްބަހަށް ބަދަލު އައިސް އެބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެބަހެއް އަސްލު
ނުކުރެވެމުން ފަދަ ކަންކަން ި
ވރިވާ  3މަރުޙަލާ ސިފަކޮށް ދެއްވަމުން،
ނޭނގޭ މިންވަރަށް ބަސް އުވިގެންވެސް ދެއެވެ .މިގޮތުން ،ބަހެއް އުވުމަށް މެދު ެ
ޑޭވިޑް ކްރިސްޓަލް ) (2002ވިދާޅުވަނީ ،ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ،ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ،ބޭރުބަހެއް ދަސްކުރަން ފެށުމުން،
މާދަރީބަހަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވެ ،ބޭރުބަހަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ބޮޑުވެއެވެ .ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ،މާދަރީބަހާއި ،ބޭރުބަހާ
ދެބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައެވެ .ތިންވަނަ މަރުޙަލާގައި ،މާދަރީބަހަކީ މާ މުހިންމު އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ޒުވާނުން ދެކެއެވެ.
ރގެންދާގޮތާއި ،ބަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ،މާރީ މައެގާރޑް އާއި ،ޓޯރބަން ޖުއެލް ޖެންސަން
ބަސް ފެތު ި
ނސެން ) (2013ކުރި ދިރާސާ އަކުން ދައްކާގޮތުގައި،
އާއި ޓޯރީ ކްރިސްޓިއަންސެން އާއި ޖެންސް ނޯރމާން ޖޯގެ ް
ޢިޖްތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ބަހަށް ބަދަލު އައިސް ،ބަސް ފެތުރިގެންދެއެވެ .އަދި އިޖްތިމާޢީ ސަބަބުތަކުގެ
ނ ދެއްކިއެވެ .ބަސްބަހަށް އިސްވެ
ތެރެއިން ،ބަހަށް އެންމެބޮޑު ނުފޫޒެއް ފޯރުވަނީ މީޑިޔާ އިން ކަމުގައިވެސް މި ދިރާސާ އި ް
ވނު ފަދަ ބަދަލު އައިސް ،ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ހުރިއިރު ،އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ
ދެންނެ ު
އެއްކަމަކީ ،ދުނިޔޭގެ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަސްތައް އުވެމުން ނެތެމުންދާ ދިޔުމުގެ ތެރެއިން ދިވެހިބަސް ވެސް
ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރެވެ .ބަހުގެ ލިޔުންތެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައިި ،ބަހެއް އުވިދިޔުމުގެ  3ވަނަ މަރުޙަލާގައި ބުނާ
ހބަހަށް ވަމުންދެއެވެ )ޔުމްނާ މައުމޫން.(2001 ،
ހުރިހާކަމެއް މިހާރު ދިވެ ި

ބާރުގަދަ ބަސްތަކުގެ ނުފޫޒު
ނުފޫޒު ގަދަ ބަސްބަހުގެ ސަބަބުން ،އެނޫން ބަސްބަހަށް އަސަރު ފޯރަމުން ދިޔުމަކީ ނުވެ ނުދާނެ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން
ސފަކުރައްވަމުން،
ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ެއއް ބަހަކީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ .އިނގިރޭސިބަހުގެ އަސަރު ދުނިޔެއަށް އޮތްމިންވަރު ި
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ހސާބުތަކުން ދައްކަނީ ،ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 4/1
ޑޭވިޑް ކްރިސްޓަލް ) (2003ވިދާޅުވަނީ 2000 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ި
ވދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި،
ީމހުން ،އިނގިރޭސިބަސް ރަނގަޅަށް ދަންނަ ކަމަށެވެ .މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އޭނާ ި
އިނގިރޭސިބަހަކީ ވެސް އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ލަފުޒުތައް ގެނެސްގެން މުއްސަނދިވެފައިވާ ބަހެކެވެ .މިގޮތުން،
ކޮ ްމޕިއުޓަރ ،މި ލަފުޒަކީ ،ލެޓިން ބަހުގެ މުލަކުން ހަދާފައިވާ ލަފުޒެއް ކަމަށެވެ .ޑޭވިޑް ކްރިސްޓަލް ) (2003ވިދާޅުވާ
ނހެން ބަސްބަހުން އެބަހަކަށް ފައިދާތައް ކުރާއިރު ،މާދަރީގެ
ގޮތުގައި ،ބަހެއްގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވުމުގައި އެހެ ި
ހއްގެ ނުފޫޒު ިއސްކޮށްފިނަމަ މާދަރީބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެގެން ދާނެއެވެ.
ބަހުގެ މައްޗަށް އެހެން ބަ ެ
އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ކެރޯލް މަޔަރސް-ސްކެޓަން ) (2006ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ،ހުޅަނގުން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ތަފާތު އާ
އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރެކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ުގޅިގެން ،އެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން ،އިނގިރޭސި ބަހުގެ ނުފޫޒު
ދުނިޔޭގަ ިއ ފެތުރެމުންދަނީ އަންތަރީސްވާހާ ބާރުމިނުގައެވެ.
ރސީންގެ އަތުން  1957ގައި މިނިވަންކަން ލިބުނު ،ގާނާގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ،މާދަރީ ބަހުގެ ދައުރު
އިނގި ޭ
ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ،ގާނާގައި ބޭނުންކުރެވޭ މައި  11ބަހާއި 67 ،ކުދި ބަސް ބަހުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ،ކްރިސްޓިން
ރ ޝެރީސް އާއި މާރީ ޗެޓްރީ ކޮމަރެކް ) (2012ކުރި ދިރާސާ އިން ،އިނގިރޭސި ބަހުގެ ނުފޫޒު ގާނާގެ
ރޯޒްކަރަންސ ި،އެ ީ
މާދަރީ ބަހަށާއި އެ ޤައުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ބަސްބަހަށް އިންތިހާޔަށް އޮތްކަން އެނގުނެވެ .އިނގިރޭސި ބަހުގެ
ސ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެފަ ިއވާކަން ވެސް އެ ދިރާސާ ިއން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ކޔުމަށްވެ ް
ދ މާދަރީބަހުން ލިޔެ ި
ނުފޫޒާ ހެ ި
ދިވެހިބަހަށްވެސް މިކަހަލަ ނުފޫޒު ފޯރަމުން އަންނަކަމުގައި ބަހުގެ ޢިލްމުވެރިންދެކެއެވެ .ޙަސަން ޙަމީދު )(2003
ބރަށް ކޮއްޕާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ
ފާހަގަކުރައްވާގޮތުގައި ،އިނގިރޭސިބަސް ،ދިވެހިބަސް ނެރެ ޭ
 95%ކުދިން ކިޔަވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކަމަށާއި ،މީގެ ސަބަބުން ބަހާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
ކގެ ދައުރު އެހެންބަސްބަހުގެ މައްޗަށް
އެހެންކަމުން ،ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ ،އިނގިރޭސި ބަސް ފަދަ ބާރުގަދަ ބަސްތަ ު
ރހޯދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
ކު ި

ބަވަނަވަންތަކަމުގެ ނުފޫޒު
މުވާސަލާތާއި ދަތުރުފަތުރާއި ވިޔަފާރި އާއި ބަވަނަވުން ފަދަ އެހެނިހެން އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ،އެއް ބަހަށްވުރެ
ގިނަ ބަހުން ވާހަކަ ދަ ްއކައި ،ލިޔެކިޔައި އަދި ކިޔަވައިދޭ ގައުމުތައް އިތުރުވަމުން ދެއެވެ .ޑޭވިޑް ކްރިސްޓަލް )(2003
ވިދާޅުވެފަ ިއވަނީ ،ބަވަނަވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން 21 ،ވަނަ ޤަރުނު ނިމެންވާއިރު ،ދުނިޔޭގައި މީހުން ވާހަކަދައްކާ މައިގަނޑު
ބަސްތައް ނޫން އެހެންހުރިހާ ބަހެއް އުވިގެންދިޔުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ .އެފް .ޖޮސެއިން އާއި އެޗް .އޭ .ބީ .މައިކަލް
) (2000ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ،ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ މާނަ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު ،ބަވަނަވަންތަ މިއަދުގެ
ވނަވަންތަ މިއަދުގެ ދުނިޔެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ
ދުނިޔޭގައި ،ދެބަހުން ތަޢުލީމު ދިނުން މިހާރު މަޖްބޫރު ވެފައިވާ ކަމުގައެވެ .ބަ ަ
ހރާއްޖެ ވެސް ވަނީ މިފަދަ ޙާލަތެއްގައެވެ.
ހުޅުވިފަ ިއވުމާއެކު ،ދިވެ ި
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުތުރު ބިތުގައިވާ ނޯވޭ ،ސްވިޑްން މި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ސޮސައިޓީ ފޯރ ދި އެޑްވާންސްމަންޓް
އޮފް ސްކެންޑިނޭވިއަން ސްޓަޑީގެ ފަރާތުން ،ގުންލޮގް ސަންޑްބާރގް ) (2011ސްވިޑްން ގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދެއްކި
ގޮތުގައި ،ދުނިޔެ ބަވަނަވަމުން ި
ދޔުމާއެކު ދަތުރުފަތުރާއި ،މުވާޞަލާތާއި ،ޓެކްނޯލޮޖީގެ ސަބަބުން އެންމެބޮޑު ބަދަލެއް
އަންނަނީ ބަހަށެވެ .ނޭޕާލްގެ ހައި-ސްކޫލް އަދި ކޮލެޖް ދަރިވަރުންގެ ތެރެ ިއން  370ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން،
ބަލް ކްރިޝްނާ ޝަރުމާ ) (2012ކުރި ދިރާސާއަކުން ވެސް ،މި ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައިި ،އންޓަރނެޓް ފަދަ
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ވަޞީލަތްތައް އެހާބޮޑަށް ޢާންމުވެފައި ނުވިނަމަވެސް ،އިންޓަރނެޓް ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ސަބަބުން ،މާދަރީ ބަހަށާއި،
ސަޤާފަތަށް ބަދަލު އަންނަމުންދާ ކަމުގަ ިއ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދިވެހި ޒުވާނުން ދިވެހިބަހާ މެދު ދެކޭގޮތުގެ ދިރާސާ އެއް ހަދާފައި ނެތްނަމަވެސް ،މި ދާއިރާ ެގ ލިޔުންތެރީން،
ކރައްވާފަ ިއވާގޮތުން ،ބަވަނަވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ،ބަހާމެދު މީހުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުވަމުން އެބަ އާދެއެވެ
ޚިޔާލުފާޅު ު
)ޔުމްނާ މައުމޫން2001 ،؛ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު .(2002 ،ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަހާމެދު ދިވެހި ޒުވާނުން
ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު ކުޑަވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުކަމުގައި ޔުމްނާ މައުމޫން ) (2001ވިދާޅުވަނީ ،ބޭރު ބަސްބަހުގެ
ނުފޫޒު ،ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ،ގަދަވަމުން ދިޔުން ކަމަށެވެ .ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވާފަދައިން ،އިޖްތިމާޢީ ވިއުގަތަކުގައި
ކރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެ ނުފޫޒު އަދިވެސް ިއތުރުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.
ބޭރުބަސް ބޭނުން ު

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ނުފޫޒު
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ،އުނގަންނައިދޭނޭ ބަހަކާމެދު ،ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ،ބަހުސް ކުރުމަކީ ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ
ނނަ ކަމެކެވެ .ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ ގިނަ ބަސް ބަހުން ،ކިޔަވަ ިއދޭ ގައުމުތައް،
ޤައުމުތަކުގައި އަބަދުވެސް ހިނގަމުން އަ ް
ވަރަށް ގިނައެވެ .ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ބަހާ ވަނީ ގުޅި ލާ މެހިފައެވެ .އެސްޓޯނިއާގައި ދިރިއުޅޭ ރަޝިޔާބަހުން ވާހަކަދައްކާ
މައިންބަފައިން ،ތައުލީމުދޭނޭ ބަހަކާ ބެހޭގޮތުން ،ރައިޖާ ކެމްޕޭނިއެން ،ސްކޮޓް ފެރިން އީ .ވާރޑް އަދި ކެރޯލް ޖޭ .ހައިޓް
ޖޫލީ އެމް (2004) .ކުރި ދިރާސާއިން ހާމަވީ ،މާދަރީ ބަހާއެކު ދެވަނަ ބަހަކަށް ފަރިތަވާން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭނޭ ކަމެވެ.
ތަޢުލީމު ދޭނޭ ބަހެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގައި ،ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ކެންޔާގެ ތަޢުލީމީ
ސިޔާސަތު ރޭވުމުގައި ،މާދަރީ ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވައި ،ކަގޫރޭ
ރވަރުންނަށް
ގަޝޭޝޭ ) (2010ކުރި ދިރާސާ އަކުންވެސް ،މާދަރީ ބަހުން ތަޢުލީމު ދިނުމުން އުނގެނުމަށް ފަސޭހަވެ ،ދަ ި
އޮޅުންފިލާ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ފިޖީގެ އިބްތިދާއީ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ބަހާމެދު
ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ،ނިކުހަތު ޝަމީމް ) (2010ކުރި ދިރާސާގެ ގިނަ ބައިވެރިން ބޭނުންވަނީ ،ހަމައެކަނި އިނިގރޭސި ބަހުން
ކިޔަވައި ދިނުމަށެވެ .އިނގިރޭސިބަސް ނޫން ބަހަކުން ކިޔަވައިދޭނަމަ ،ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ދަށަށް ދާނޭ ކަމަށްވެސް މި
ދިރާސާ ިއން ދެއްކިއެވެ.
ދިވެހި ޒުވާނުން ދިވެހިބަހާ މެދު ދެކޭގޮތުގެ ދިރާސާ ހަދާފައި ނެތްނަމަވެސް ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރު
ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޙަސަން ޙަމީދު ) (2002ވިދާޅުވާގޮތުގައި 1980 ،ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައި،
ވދާޅުވާގޮތުގައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ތަރުތީބު ކުރެވުނީ ދިވެހިބަހުން ކިޔަވައިދިނުމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ .އޭނާ ި
ރކުން ވިސްނާލާއިރު އެދެވޭ
މިހާރު ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ،އިނގިރޭސި ބަހަށް ދީފައިވާ އިސްކަމަކީ ،ޤައުމީ އަދި ޢިލްމީ ނަޒަ ަ
އަހުމިއްޔަތެއް ނޫނެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު ،ރާއްޖޭގައި 86,510 ،ދަރިވަރުން 224 ،ސްކޫލުގައި ކިޔެވިއެވެ .ޢަރަބި
މީޑިޔަމަށް ކިޔަވައިދޭ ދެ ސްކޫލެއް ފިޔަވައި ،މި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީ ވެސް ،އިނގިރޭސި މީޑިއަ ްމ ސްކޫލުތަކުގައި ،ކިޔަވާ
ދަރިވަރުންނެވެ )މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ިޑޔުކޭޝަން .(2013 ،ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ބަހާ ހުރި ގުޅުން ހާމަކޮށްދެއްވަމުން ،ކެރޮލް
ބެންސަން ) (2004ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ،ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ،ކުލާހުގައި އުނގެނޭ
ހުރިހާ ކަމެއް ސީދާ ގުޅި ަފއިވަނީ ބަހާ އެވެ .ސަބަބަކީ ،ކުލާހުގައި ދެވޭ ތަޢުލީމުން މަންފާއެއް ކުރާނީ ،ދެވޭ މަޢުލޫމާތު
ރވަރުންނަށް ދޭހަވާ ިމންވަރެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީއެވެ.
ދަ ި
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ކ ސަގާފަތްތަކުން ބަހާމެދު ދެކޭ ގޮތް
އެ ި
ބަހެއް ދަމަހައްޓައި ،ބަހުގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ،އެކި ސަގާފަތްތަކުގެ ބަހާމެދު ޒުވާނުން ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަކީ،
ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ .އެހެނީ ،ބަހަކީ ެއބަޔެއްގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ .ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް
ތމާޢީގޮތުން،
ދެނެގަތުމަށް ،މައިގަނޑު ދެނަޒަރިއްޔާތެއް ،ގެންގުޅެއެވެ .އާރު .ފަސޯލްޑް ) (1984ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،އެއީ ،އިޖް ި
ވބު ހޯދާ ”ބިހޭވިއަރިސްޓް ޕާރސްޕެކްޓިވް” އާއި،
ބަސް ބޭނުންކުރާގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އެމީހަކާ ސީދާ ސުވާލުކޮށްގެން ޖަ ާ
ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ނުސީދާކޮށް ސުވާލުކޮށްގެން ޖަވާބު ހޯދާ ”މެންޓަލިސްޓް ޕާރސްޕެކްޓިވް” އެވެ .އީ .ބޮއިކްސް
ކންކަމާހުރެ ސީދާ
) (1993ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ،ސީދާ ގޮތެއްގައި ޖަވާބުދޭން ޖެހުމުން ،ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ،ބައެއް ަ
ބދާނެ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ބަހާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބެލުމަށް
ޖަވާބުދޭން ނޭނގުމަކީ ،ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލި ި
ރަނގަޅު ގޮތަކީ ނުސީދާކޮށް ސުވާލުކޮށްގެން ބެލުން ކަމަށްވާތީ ،މި ދިރާސާ ފަރުމާކުރީ ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ނުސީދާކޮށް
ބެލުމަށެވެ.
ދކޭގޮތުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ .ކެރޯލް
ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުމުގައި ،މުޅި މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތާއި ،ފަރުދަކު ެ
މަޔަރސް-ސްކެޓަން ) (2006ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ،ފަރުދަކު ބަސް ބޭނުންކުރާނީ ނޭނގި ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް،
ޒކިސްތާނުގެ މަންކޫރިޓިޒަމް
ޖަމާޢަތެއްގައި ބަސް ބޭނުންކުރާނީ ،އެޖަމާޢަތުގެ ވިސްނުން އެނގިގެން ކަމަށެވެ .މިގޮތުން ،ކަ ަ
ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ،ވިލިއަމް ޕީ .ރިވަރސް ) ،(2002ކުރި ދިރާސާ އިން ފެނުނީ ،ކަޒަކިސްތާނީ ކޮލެޖްގައި އުޅޭ
ބައެއް އަންހެން ދަރިވަރުން ،އެމީހުންނަށް ލިބޭނޭ ދަރީން ،ކަޒަކް ބަހަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ،ކަޒަކިސްތާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަ
ޝއާ ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ތާއީދު ކުރާކަމެވެ.
ރަ ި
ސިންގަޕޫރުގައި ،ދެ ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ޒުވާނުން ބަހާ މެދު ވިސްނާގޮތް ބެލުމަށް ،ވެންޑީ ޑީ .ބޮކޯރސްޓް-ހެންގް
އާއި ،އިމެލްޑާ ސަންތޯސް ކޭލިއޯން ) (2009ކުރި ދިރާސާ އެއްގައި ،އެ ދެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،އިޖްތިމާޢީ-އިޤްތިޞާދީ
މަޤާމު ދަށް ކުދިން ،މާދަރީ ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަސް ގޭގައި ދަސްކުރެއެވެ .މަތީ ފަންތީގެ ކުދިން ގޭގޭގައި އިނގިރޭސިބަސް
ކރަމުން ގެންދެއެވެ .ދަށުފަންތިތަކުގެ ކުދިން ދެކޭގޮތުގައި ،ދެ ބަހުން ތަޢުލީމު ދިނުމާއި ދެ ބަހަށް
ގިނައިން ބޭނުން ު
ފަރިތަވުމަކީ ،ލާބަ ލިބުމަށާއި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ބޮޓުސުވާނާގެ ިއކަލަންގާ ބަސް،
ސެޓްސުވާނާ ބަހަށް ނޫނީ އިނގިރޭސި ބަހަށް ކެހިގެން ހިނގައިދާނޭ ކަމުގެ ފުރުސަތު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޒުވާނުންނަށް
އަމާޒު ކޮށްގެން ،ރޯޒް ލެޓްޝޮލޯ ) (2009ކުރި ދިރާސާ އިން ހާމަވީ ،އިކަލަންގާ ބަސް މަޑުމަޑުން ސެޓްސުވާނާ ބަހަށް
ކެހިގެން ހިނގައިދާނޭ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަ ކަމަށެވެ .އެ ީމހުންގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވަ ިއދޭނީ ކޮންބަހަކުންތޯ ސުވާލު
ކުރުމުން ،ބުނެފައިވަނީ ،އިކަލަންގާ އާއި ސެޓްސުވާނާ އާއި އިނގިރޭސި ބަހުންކަމުގައެވެ .މި ޖަވާބުން ދޭހަވަނީ،
ނގެ ރަސްމީ ބަހަކީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ.
އިކަލާންގާ )މާދަރީ( ބަހާ މެދު ޒުވާނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ކުޑަ ކަމެވެ .ބޮޓުސުވާ ާ
ޤައުމީ ބަހަކީ ސެޓްސުވާނާ ބަހެވެ .ދަރިވަރުންނާ ކުރު އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން ހެދި މި ދިރާސާ ގައި ބައިވެރިވި 91.5%
ކުދިން މާދަރީ ބަހާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމުގައި ބުނެފައިވާއިރު 53% ،ދަރިވަރުން އެމީހުންގެ ދަރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަން
ނ އެއްބަހަށްވުރެ ގިނަބަހުންނެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ނައިޖީރިއާގެ ޤަދަރުވެރި ޢާއިލާތަކުގެ މީހުން ،ނައިޖީރިޔާގެ
ބޭނުންވަ ީ
ދރާސާއަކުން ވެސް ދެއްކީ،
ބަސްތަކުގެ ދައުރާ ބެހޭގޮތުން ވިސްނުންހުރިގޮތް ބެލުމަށް ،ވޭލް އަޑެޖްބައިޓް ) (2010ކުރި ި
ބހާއި އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ .ނައިޖީރިޔާގައި ފަށާ ތަޢުލީމް ދެނީ
ތަޢުލީމް ދިނުމުގައި ،މާދަރީ ަ
މާދަރީބަހުންނެވެ .ސާނަވީ ތަޢުލީމް ދެނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ .މި ދިރާސާގެ  60%ބައިވެރިން ބުނަނީ މާދަރީބަހުން
ދނުމަކީ ދަށްކަމެއް ކަމަށެވެ.
ކިޔަވައި ި
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އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން ވެސް ފާހަގަ ވެގެންދަނީ އެކި ސަޤާފަތްތަކުގައި ބަހާ މެދު ދެކޭގޮތް ތަފާތުވީ
ނަމަވެސް ،މާދަރީ ބަހުގެ މައްޗަށް އިނގިރޭސި ބަސް ފަދަ ބާރުގަދަ ބަސްތަކުގެ ނުފޫޒު ވެރިވަމުންދާކަމެވެ .މި ދިރާސާތަކުން
ސބަހަށް ވަރަށްބޮޑަށް
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ،ރާއްޖެއަކީ ވެސް ކިޔަވައިދިނުމާއި ،އިޖްތިމާޢީ ގިނަކަންކަމުގައި ،އިނގިރޭ ި
ޗށް ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ބަރޯސާވާ ޤައުމަކަށްވާތީ ،އިނގިރޭސިބަހުގެ ނުފޫޒު ދިވެހިބަހުގެ މައް ަ

ދނުން
މާދަރީ ބަހަށް އިސްކަން ި
އެބަޔެއްގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެއްބަޔަކީ އެބަޔެއްގެ މާދަރީ ބަސް ކަމަށް ވީހިނދު ،މާދަރީ ބަހަށް ިއސްކަންދިނުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް
ދރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.
ނ ދީގެން ދެވޭ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިވާކަމަށް ި
ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެކެވެ .މާދަރީ ބަހަށް އިސްކަ ް
ލހާ ޔެޒްކީ،
ޖަރުމަނާއި ،އޮސްޓްރިއާ އަދި ނޯވޭގައި ދިރިއުޅޭ ތުރުކީ ދަރިކޮޅުގެ  100ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ،ޒެ ި
ރސާއަކުން ދެއްކިގޮތުގައި ،އެއްބަހަށްވުރެ ގިނަ
ބިނޫރު ޖެންކް އިލްޓަރ އާއި ފިލިޕް ގްލޯވަރ ) (2010ކުރި މިފަދަ ދި ާ
ބަހުން ތަޢުލީމް އުނގެނޭއިރު މާދަރީ ބަހަށް މޮޅުކުދިން އެހެނިހެން ބަސްބަހަށް ވެސް މޮޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މި
ޚއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން
ދިރާސާ އިން ފާހަގަވިގޮތުގައި ،އެއްބަހަށްވުރެ ިގނަބަހުން ތަޢުލީމް އުނގެނޭއިރު މާދަރީބަހަށް ާ
ކޔަވާނަމަ ،އެހެން ބަސްބަހަށްވެސް މޮޅުވާނެއެވެ.
ި
މާދަރީބަހުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކޮށްދެ ްއވަމުން އިޖްތިމާޢީ ބަހަވީ ޢިލްމުވެރިޔެއް ކަމުގައިވާ ޖޮޝުއާ ފިޝްމަން )(1991
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ރަށްޓެ ިހންނާ އެކީގައި

ގޭތެރޭގައި

ޚަބަރު އަޑުއެހުމުގައި

ކ ކަންކަމުގަ ިއ ބަސް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު
ހޫލަ  :1އެ ި
ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،މާދަރީބަސް އެބަޔެއްގެ ސަގާފަތާ ގުޅިލާމެހިފައިވިޔަސް ،ފަހަކަށްއަ ިއސް ،މާދަރީބަހަށް ދޭ ސަމާލުކަން
ކުޑަވަމުން އަންނަކަމަށާއި ،ބަހެއް އުވި ެގންދިޔުމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެ
ބަސް ބޭނުން ކުރުމާއި ،އަދި އިޖްތިމާޢީ ވިއުގަތަކުގައި ބަސް ބޭނުންކުރުން މުހިންމުކަމަށެވެ .އިޖްތިމާޢީ ނަފުސާނީ ޢިލްމުގެ
ވ ގޮތުގައި ،ބަހަކާމެދު އެބަޔެއްގެ ވިސްނުމާއި
ދިރާސާ ވެރިޔެއް ކަމުގައިވާ ކައުޕްލޭންޑް ގައިލްސް ) (1991ހާމަކުރައް ާ
ދެކޭގޮތް ރަނގަޅުވެގެން މެނުވީ ،އެބަހެއް ދެމެހެއްޓުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ .ހަމައެފަދައިން ،ޓެއިލަރ ،ރެއިޓް ،ރިގިރޯ އާއި
އެއިޗިސަން ) (1993ބަޔާންކުރާގޮތުގައި ،މީހެއްގެ ވިސްނުމާއި އެމީހާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަކީ ބަހެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ
ދެބަހާ ކަމުގައި ވެގެންދެއެވެ .މިގޮތުން އިޖްތިމާޢީ ސައިކޮލޮޖިސްޓުން ،ޖަމާޢަތެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް
ނ
ހާމަކޮށްދިނުމަށް ހުށައަޅާ އެއް ިމންގަނޑަކީ” ،އެތުނޯލިންގްއިސްޓިކް ވައިޓަލިޓީ“ ކަމުގައި ،ކެރޯލް މަޔަރސް-ސްކެޓަ ް
ޓކް ވައިޓަލިޓީ“
) (2006ވިދާޅުވެއެވެ .އޭނާ ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ،ބަހެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި” ،އެތުނޯލިންގްއިސް ި
ތވާންޖެހެއެވެ.
މަ ި

I. H. Abdul-Raheem
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ދގޮތާއި ސާމްޕަލް
ދިރާސާ ހެ ި
މި ދިރާސާ ފަރުމާކުރީ މިކްސްޑް މެތަޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސީކްއެންޝަލް އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ ޑިޒައިނަށެވެ .އެއީ ،މި ދިރާސާ
ނ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ފުންކޮށް ހޯދައި ބެލުމަށްޓަކައި ކުއަލިޓޭޓިވް
އަކީ ،ކުއާންޓިޓޭޓިވް ސާރވޭ އަކު ް
އެނަލިސިސް ހަދައިގެން ކުރެވުނު ދިރާސާއަކަށް ވާތީއެވެ .މިގޮތުން ކުއަންޓިޓޭޓިވް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައި ސާރވޭ
މެތަޑެއް އަދި ކުއަލިޓޭޓިވްކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައި ފޯކަސް ގްރޫޕް އިންޓަވިއު ކުރީމެވެ .މި ސާރވޭ އާއި ފޯކަސް
ގްރޫޕް އިންޓަރވިއު އަމާޒުކޮށްފަ ިއވާނީ  12އަހަރާއި  35އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ .މި ދިރާސާ ގައި ބޭނުންކުރެވުނު
ސާރވޭގަ ިއ މައިގަނޑު  3ބަޔަކަށް ބަލާލެވިފަ ިއވާނެއެވެ .މި ބައިތަކަކީ
 .1އެކި ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން ބަސް ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި ،ބޭނުންކުރަނީ ކޮންބަހެއްކަމާއި ،އެކި
މުޢާމަލާތްތަކު ަގއި ،މުޢާމަލާތު ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންބަހަކުންތޯ އާއި ،އޭގެ ސަބަބުތަކާއި،
ރވާނެ ސަބަބުތަކާއި،
ވސްނުން ބަދަލުވުމަށް މެދުވެ ި
 ..2ޒުވާނުންގެ ނަޒަރުގަ ިއ ބަހާމެދު ި
ހމަނައިގެންނެވެ.
ހބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަ ިއ ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ި
 .3ދިވެ ި
މި ސާރވޭ ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ސްކޫލެއްގަޔާއި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮލެޖެއްގައި އަޖުމަބެލީމެވެ .އެއަށް ފަހު
ގެންނަންޖެހުނު ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ .ފޯކަސް ގްރޫޕް އިންޓަރވިއުގައި
ނ ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ
ބޭނުންކުރެވުނު ގައިޑިންގ ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ބެލެނިވެރިން ދަރިންނަށް ވަކި ބަހަކު ް
ހމެނުނެވެ.
ސަބަބުތަކާއި ،ބަހަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ،ބަހުގެ މުސްތަޤްބަލް ޒުވާނުން ސިފަކުރާގޮތާ ބެހޭ ސުވާލުތައް ި
މި ދިރާސާގެ އަމާޒުކުރެވޭ އާބާދީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނެވެ .އެއީ ،ބަސް ބޭނުންކުރާ ޙާލަތާއި ޒުވާނުންގެ
ކރުމުން މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ލިބިގެންދާނެތީ އެވެ .މިގޮތުން ޒުވާނުން ދެ
ޢިލްމީ ފެންވަރަށް ރިޢާޔަތް ު
ޢުމުރުފުރަޔަކަށް ބަހާލަ ިއގެން ސާމްޕަލް ނެގީމެވެ .އެއީ  12އަހަރާއި  20އަހަރާ އަދި  21އަހަރާއި  35އަހަރާ ދެމެދުގެ ދެ
ޖންސުން  200ޒުވާނުން އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރީ ސްޓްރެޓިފައިޑް ރޭންޑަމް
ޢުމުރުފުރައެވެ .މި ދެ ޢުމުރުފުރައިން ދެ ި
ލންގ އެވެި .މގޮތުގެ މަތީން ،ސާމްޕްލް ނެގިފަ ިއވާ ގޮތް ތާވަލު  1ގައި އެވަނީއެވެ.
ސާމްޕް ި
ތާވަލް 1
ދިރާސާގެ ބައިވެރިން

އަންހެން

ފިރިހެން

ޖުމްލަ

ބައިވެރީން
ރވަރުން
ސްކޫލް ދަ ި

50

50

100

ރވަރުން
ކޮލެޖް ދަ ި

10

10

20

ސްކޫލް ޓީޗަރުން

25

25

50

ކޮލެޖް ލެކްޗަރަރ އިން

10

10

20

ބަހުގެ ިޢލްމުވެރީން

5

5

10

100

100

200

ޖުމްލަ

ތާވަލު  1ގައިވާ ފަދައިން ،މި ދިރާސާގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ސާމްޕްލް ނެގުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ހމެނުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖޭގެ  5ސަރަޙައްދެއްގެ 5
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އިނގިރޭސި 20-12 :އަހަރާ ދެމެދު
ިދވެހި 35-21 :އަހަރާ ދެމެ ުދ
ދިވެހި 20-12 :އަހަރާ ދެމެ ުދ
ގޭތެރޭގައި
ނނާ އެކީގައި
ރަށްޓެ ިހ ް
ތ ކިޔުމަށް
ފޮ ް
ިއޖްތިމާޢީ ވިއުގަތަ ުކގައި
86
65

67

65

35

32

33
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އިނގިރޭސި 35-21 :އަހަރާ ދެމެދު
ަޚބަރު އަޑުއެހުމުގައި
79

69

76

75

0

100
76

80
60

29
12

14

20

24

40
18

20

20
0

އޮފީސްތަކާ ކުރެވޭ ރަސްމީ

ރޭ ިޑޔޯ ،ޓީވީ އަދި ނޫސް މަޖައްލާ

އޮފީސްތަކާ ިއ ިފހާރަތަކުގެ ނަން

މުޢާމަ ާލތްތަކަށް

ބޭނުން ކުރުމަށް

ިކޔުމަށް

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް

ތިމާގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވަ ިއ ިދނުމަށް

ހޫލަ  .2އެކިކަންކަމުގަ ިއ ބޭނުންކުރަން ފެންނަ ބަސް
ހމެނީމެވެ .ދަރިވަރުން
ރވަރުންގެ ތެރެ ިއން  2ފެކަލްޓީ އަކުން ދަރިވަރުން ި
ސްކޫލަކުން ދަރިވަރުންނާއި 7 ،ކޮލެޖެއްގެ ދަ ި
ކލްތައް ނޫން އެހެން  5ސްކޫލަކުން  5އަންހެން މުދައްރިސުންނާއި  5ފިރިހެން މުދައްރިސުން އަދި ދަރިވަރުން
ނެގި ސް ޫ
ނެގި ދެ ކޮލެޖް ނޫން އެހެން ދެ ކޮލެޖަކުން  5އަންހެން ލެކްޗަރަރ އިންނާއި  5ފިރިހެން ލެކްޗަރަރ ިއން ރެންޑަމް
ރންގެ ތެރެއިން ،އަންހެން
ޔރު ކުރީމެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ދިވެހިބަހުގެ ޢިލްމުވެ ި
ބިޓްވީން ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން އިޚްތި ާ
 5ބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން  5ބޭފުޅުން ވެސް ރެންޑަމްކޮށް އިޚްތިޔާރު ކުރީމެވެ .މި ދިރާސާގެ ސާމްޕްލް ގެ ޖުމްލަ އަކީ 15
ރންނެވެ.
މަރުކަޒަކުން  200ބައިވެ ި
ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މި ދިރާސާގެ ކުއަލިޓޭޓިވް ބައިގެ ގޮތުގައި ހިމެނުނު ،ފޯކަސް ގްރޫޕް ިއންޓަރވިއު
އަށް ބޭނުންކުރެވުނީ ،ސީކުއެންޝަލް މިކްސްޑް މެތަޑް ސާމްޕްލިންގ ސްޓްރެޓެޖީ އެކެވެ .މިގޮތުން ،ޕަރޕަސިވް ސާމްޕަލް
ސކަން ކިޔަވާ 8
ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ގެންދެވުނު ސާރވޭގެ ބައިވެރިވި  200ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ،މުދައްރި ް
ޒުވާނުންނާއި ،ބަހުގެ ޢިލްމު އުނގެނޭ  8ޒުވާނުންނާއި ،އެނޫން ދާއިރާތަކުން މާލެ ިއން ހޮވައިލެވުނު 9 ،މީހުންނާ އެކު
ޖުމްލަ  25މީހަކު ހޮވައިލެވި ،މި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރެވުނެވެ .އެއީ ލިބިފައިވާ ވަގުތާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ރި ާޢޔަތް
ކޮށްފައެވެ.

ހޯދުންތަކާއި ބަޙުސް
ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަހާލެވިފައިވަނީ ސާރވޭގެ ހޯދުންތަކާއި ،ފޯކަސް ގްރޫޕް އިންޓަރވިއުގެ
މައްޗަށެވެ .އަންނަނިވި ހޫލަތަކާއި ތާވަލުތަކުން ފެންނަނީ ،އެކިކަންކަމުގައި މިހާރު ޒުވާނުން ބަސް ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި
ގޮތެވެ .ހޫލަ  1ން ދައްކާގޮތުން 12 ،އަހަރާއި  20އަހަރާ ދެމެދުގެ )ހަގު ޢުމުރުފުރައިގެ( ޒުވާން ކުދިން ގިނަކަންކަމުގައި
ބޭނުންކުރަނީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ .ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަކުދިން އިނގިރޭސިބަސް ބޭނުންކުރަނީ އިޖްތިމާޢީ ވިއުގަ
)ސޯޝަލް މީ ިޑޔާ( ތަކުގައެވެ .އެއީ  93%އެވެ .މި ޙަރަކާތުގައި ދިވެހިބަސް ބޭނުން ކުރަނީ ވަރަށް މަދު ) (5%ކުއްޖެކެވެ.
ރސި ބަސް ބޭނުން ކުރަނީ ފޮތްކިޔުމުގައި ) (82%އެވެ .އިނގިރޭސި ބަސް އެންމެ މަދުން
ދެން އެންމެ ގިނައިން އިނގި ޭ
ބޭނުން ކުރަނީ ޚަބަރު އަޑު އެހުމުގަ ) (%26އާއި ،ގޭތެރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގަ ) (33%އެވެ .މި ޢުމުރުފުރަ ިއގެ ކުދިންގެ
ރސި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު 35% ،ކުދިން ރަށްޓެހިންނާ ވާހަކަ ދައްކަން
ތެރެ ިއން  61%ކުދިން ރަށްޓެހިންނާ އިނގި ޭ
ހބަސް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ދިވެ ި

I. H. Abdul-Raheem
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އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ސާރވޭގެ ހަގު ޢުމުރުފުރައިގެ ކުދިންގެ ޚިޔާލުތަކަށް ބަލާލާއިރު ،ގިނަކުދިން ގިނަކަންކަމުގައި
ބޭނުންކުރަނީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ .ނިސްބަތުން އެންމެގިނަކުދިން އިނގިރޭސިބަސް ބޭނުންކުރަނީ އިޖްތިމާޢީ
ވިއުގަތަކުގައެވެ .ދެން ފޮތްކިޔުމަށާއި ،ރަށްޓެހިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ .ރަށްޓެހިންނާ ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކު ަމކީ ދަށް
ކއެވެ .މި ޢުމުރުގެ ކުދިން ،ގޭތެރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި ،ޚަބަރު އަޑުއެހުމުގައި ގިނައިން
ކަމެއްގެގޮތުގައި ބަޔެއްކުދިން ދެ ެ
ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިބަހެވެ .މިއީ ،ކުޑަކުދިންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނޯންނަ ދެ ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން،
ހބަހުން ވާހަކަ ދައްކާށެވެ.
ށ ޖެހޭނީ ގޭގޭގައި ދިވެ ި
އިނގިރޭސިބަހުން ބެލެނިވެރިން ވާހަކަ ނުދައްކާނަމަ ކުދިންނަ ް
ބގެންދާނެއެވެ.
އިނގިރޭސި ބަހުން ގޭތެރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުން އިނގިރޭސި ބަހަށް ފަރިތަވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުދިންނަށް ލި ި
ވެންޑީ ޑީ .ބޮކޯރސްޓް-ހެންގް އާއި ،އިމެލްޑާ ސަންތޯސް ކޭލި ޯއން ) (2009ކުރި ދިރާސާ އެއްގައި ،އެ ދެ ބޭފުޅުން
ވިދާޅުވަނީ ،ސިންގަޕޫރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ގޭގޭގައި އިނގިރޭސިބަސް ގިނައިން ބޭނުންކުރާއިރު ،މަޤާމު ދަށްކުދިންގެ
ގޭގައި ،މާދަރީ ބަހާއި ،އިނގިރޭސިބަސް ފަރިތަކުރަމުން ގެންދާ ކަ ަމށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ޙަސަން ޙަމީދު )(2002
ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،ރާއްޖޭގެ ސުކޫލްތަކުގައި އިނގިރޭސިބަހުން ކިޔަވައިދޭތީ ،ގޭތެރެ ިއން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން
ތ ކަމަކަށެވެ.
ދނުން ވަނީ ވަރަށް ދަ ި
ދަރިންނަށް ފިލާވަޅުތަކުގައި ބުނެދީ ހަދައި ،އެހީތެރިވެރިވެ ި
ހަގު ޢުމުރުފުރައިގެ ޒުވާނުންނާ ޚިލާފަށް  21އަހަރާއި  35އަހަރާ ދެމެދުގެ )ދޮށީ ޢުމުރުފުރައިގެ( ޒުވާނުން ގިނަކަންކަމުގައި
ވސް ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން އިނގިރޭސި
ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިބަހެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މި ޢުމުރުފުރައިގެ ޒުވާނުން ެ
ވއުގަތަކުގައެވެ .އެއީ  85%އެވެ .ދެން އެންމެ ގިނައިން އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުން
ބަސް ބޭނުން ކުރަނީ އިޖްތިމާޢީ ި
ރގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް  22%އެވެ.
ކުރަނީ ފޮތް ކިޔުމަށް ) (%62އަދި ރަށްޓެހިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ) ،(49%ގޭތެ ޭ
މި ޢުމުރުފުރައިގެ  46%ޒުވާނުން ރަށްޓެހިންނާ އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު 49% ،ޒުވާނުން ރަށްޓެހިންނާ
ނ އެންމެ ގިނައިން ދިވެހިބަސް ބޭނުން
ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ޢުމުރުފުރައިގެ ޒުވާނު ް
ކުރަނީ ގޭތެރޭގައި މުޢާމަލާތު ކުރާށެވެ .އެއީ އެކުދިން ބޮޑުވަމުން އައިއިރު ،ގޭތެރޭގައި ވާހަކަދައްކަނީ ދިވެހިބަހުން
ވނޭކަން
ކަމަށްވެފައި ،ގޭތެރޭގައި ،ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތިބޭނެތީ ،ދިވެހިބަހުން އެންމެންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަން ފަސޭހަ ާ
ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ރ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ،އިނގިރޭސިބަސް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރެވޭ
ދެ ޢުމުރުފުރައިގެ ކުދިން ބަސް ބޭނުންކު ާ
އިޖްތިމާޢީ ވިއުގަތަކަކީ ،ދިވެހިބަހާ ،ޚާއްޞަކޮށް ތާނައަކުރާ ،ބީރަށްޓެހި ޙަރަކާތެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ދެވަނަ ބޮޑު
ހަނގުރާމަޔަށްފަހު އިނގިރޭސިބަހުގެ ނުފޫޒު ޤައުމުތަކުގައި ގަދަވަމުން އަންނަކަމަށް ކެރޯލް މަޔަރސް-ސްކެޓަން )(2006
ވިދާޅުވެއެވެ .އޭނާ އެ ވިދާޅުވާ ފަދަ އަސަރު ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ކުރާކަން މި ދިރާސާ ގައި ޒުވާނުން އެކި ކަންކަމުގައި
ބަސް ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް ބަލައިލުމުން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެކި ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން ބަސް ބޭނުންކުރާ
ނވަރަށްބަލާއިރު ،އިނގިރޭސިބަހުގެ ނުފޫޒާ ހެދި ،ދިވެހިން ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންކުރާ ،ދިވެހިންގެ މާދަރީބަހަށް އަސަރު
މި ް
ފޯރަމުންދާކަމުގެ ހެކި ިމ ދިރާސާ އިން ފެނެވެއެވެ.
ހޫލަ  2ން ދައްކާގޮތުން ،ހަގު ޢުމުރުފުރައިގެ ޒުވާން ކުދިން ،އޮފީސްތަކާ ކުރެވޭ ރަސްމީ މުޢާމަލާތު ފިޔަވައި،
ރސި ބަހެވެ .އޮފީސްތަކާ އެކީ ކުރެވޭ
ސުވާލުކުރެވުނު ،އެހެންހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރަން ފެންނަނީ ،އިނގި ޭ
ހބަހުންނެވެ .އެއީ  65%އެވެ 35% .ކުދިން ބޭނުންވަނީ އެފަދަ މުޢާމަލާތްތައްވެސް
މުޢާމަލާތް އޮންނަން ފެންނަނީ ދިވެ ި
ރތަކުގެ ނަން ކިޔުމަށް )،(86%
އިނގިރޭސިބަހުން ކުރާށެވެ .އަދި މި ޢުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނަށް ،އޮފީސްތަކާއި ފިހާ ަ
ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ) ،(79%ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ) (76%އަދި މީޑިޔާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ) (65%ފެންނަނީ
ދންނަށެވެ .ހަގު ޢުމުރުފުރަޔެކޭ
ކ ި
އިނގިރޭސި ބަހެވެ .ތިމާގެ ދަރިންނަށް ދިވެހިބަހުން ކިޔަވައިދޭން ފެންނަނީ އެންމެ ު 18%
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ރހާ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރަން ދޮށީ
އެއްގޮތަށް ،އޮފީސްތަކާ ކުރެވޭ ރަސްމީ މުޢާމަލާތު ފިޔަވައި ،ސުވާލު ކުރެވުނު ،އެހެން ހު ި
ނނީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ .އޮފީސްތަކާއެކީ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ދިވެހިބަހުން ހުންނަން
ޢުމުރުފުރައިގެ ޒުވާނުންނަށްވެސް ފެން ަ
ބޭނުންވެއެވެ .މި ޢުމުރުފުރައިގެ ޒުވާނުން ،އޮފީސްތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ނަންކިޔުމަށް ) ،(83%ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދޭން
ވނީ އިނގިރޭސިބަހެވެ .އަދި މީޑިޔާ ގައި ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް 69%
) ،(76%ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ) (75%ބޭނުން ަ
ޒުވާނުން ބޭނުންވަނީ ވެސް އިނގިރޭސި ބަހެވެ .މި ޢުމުރުފުރައިން 20% ،ޒުވާނުން އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދޭން
ސ އިން ވެސް މި ނަތީޖާ ދެއްކިއެވެ .މި ނަތީޖާ އަކީ،
ބޭނުންވަނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ .ވޭލް އަޑެޖްބައިޓް ) (2010ކުރި ދިރާ ާ
ވސްނާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.
ސ ބަހުން ި
ދވެހިން އިނގިރޭ ި
ވދާޅުވާ ފަދައިން ،ގިނަ ި
ޔުމްނާ މައުމޫން )ި (1999
ހބަހުން ބެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން ޒުވާނުން ފާހަގަ
އެހެންނަމަވެސް ،އޮފީސްތަކާ ކުރަންޖެހޭ މުޢާ ަމލާތް ދިވެ ި
ކޮށްފައިވާކަމީ ދިވެހިބަހަށް އޮތް ހެޔޮ ފާލެކެވެ .ދިވެހިންގެ ދުވަހީ ބޭނުންތަކުގައި އިނގިރޭސިބަހުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް
ކގެ ނަންތައް އިނގިރޭސިބަހުން ބަހައްޓަން ގިނަ
އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދެއެވެ .އޮފީސްތަކާއި ފިހާރަތަ ު
ޒުވާނުން ބޭނުންވާއިރު ،ރާއްޖޭގެ ގިނަ ގޭގެޔަށް ކިޔާ ނަންތައްވެސް ހުންނަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ” .ބްރޯކަން
ހާރޓް“” ،އޯލްވޭސް ހެޕީ ހައުސް“” ،ވަ ިއޓް ހައުސް“ މިއީ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ނަންނަމެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ނަތީޖާ
އިން ،އިނގިރޭސި ބަހުގެ ނުފޫޒު ދިވެހިބަހުގެ މައްޗަށް އޮތް މިންވަރު ސާފުވެއެވެ .ވެންޑީ ޑީ .ބޮކޯރސްޓް-ހެންގް އާއި
ނތޯސް ކޭލިއޯން ) (2009ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ،ސިންގަޕޫރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ކުދިންގެ ނަޒަރުގައި އިނގިރޭސި
އިމެލްޑާ ސަ ް
ބަހުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރުމަކީ ކާމިޔާބުވުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ .ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ހުރީވެސް ހަމަ މި
ނން އެކި ކަންކަމުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކުރަން ފެންނަ މިންވަރަށް
ބީދައިންކަން މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ޒުވާ ު
ބަލަ ިއލުމުން ފާހަގަ ވެގެންދެއެވެ.

ހބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަ ިއ ކުރަންވީކަންތައްތައް
ދިވެ ި
ތާވަލް  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ،ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި 200 ،ޒުވާނުން ދީފައިވާ
ޚިޔާލުތައް ،ވަކި ގޮތަކަށް ބުނި ބައިވެރިންގެ ޢަދަދާއި އިންސައްތަ އާ އެކީގައެވެ .ތާވަލު  2ގައިވާ ފަދައިން ،ސާރވޭ
ދވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،އެންމެ ބޮޑު
ގައި ބައިވެރިވި އެންމެ ގިނަ ޒުވާނުން ) 76%ބައިވެރިން( ގެ ނަޒަރުގައިި ،
ރކަން އުފެއްދުމެވެ69% .
ސކަމެއް ދީގެން ކުރަންވީ ކަމަކީ ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހިބަހަށް ލޯތްބާއި ޝައުގުވެ ި
އި ް
ޞލްކުރެވޭނޭ
ދވެހިބަހުން މަތީތަޢުލީމް ޙާ ި
ޒުވާނުން ބުނަނީ ޅަފަތުގައި ދަރިންނަށް ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށެވެ .އަދި ި
ތރުކުރުމަކީވެސް މި މަޤްޞަދު ޙާސިލުކުރެވޭނޭ ކަމެއް ކަމަށް  64%ބައިވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ .ދިވެހިބަހުން
ފުރުސަތު އި ު
ވދާނެ ކަމެއް ކަމަށް  60%ބައިވެރިން
ދވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެ ި
ތަފާތު ވާހަކަފޮތްތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ފޮތްތައް ހުރުމަކީ ި
ރން ބުނެފައިވެއެވެ.
ހބަސް ޢާންމު ކުރުމަށް ވެސް އެ ޢަދަދުގެ ބައިވެ ި
ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި އިޖްތިމާޢީ ވިއު ަގތަކުގައި ދިވެ ި
ދިވެހިބަހަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަން ޖެހޭކަމަށް  55%ބައިވެރިޔަކު
ރން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނ ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދޭއިރު ޝައުޤުވެރިގޮތަކަށް ގެންދިޔުމަށް  53.5%ބައިވެ ި
ބުނެފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރު ް
 47.5%ބައިވެރިޔަކު ބުނަނީ ބަހުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށެވެ .އަދި
ސްކޫލްތަކުގައި ދިވެހި މީޑިޔަމަށް ކިޔަވައިދިނުމަށެވެ .ތަފާތު ސާރވޭ ތަކާއި ދިރާސާ ތަކުގައި ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރުމަށް
 39%ބައިވެރިން ބުނާއިރު 33.5% ،ބައިވެރިން ބުނަނީ ދިވެހިބަހުގެ ބަސް ކޮށާރު މުއްސަނދި ކުރުމަށާއި ،ސައިންސް
ކޑަކުދިންގެ ކާޓޫނު ފަދަ ކުޑަކުދިން ބަލާ ޕްރޮގްރާމްތައް ދިވެހިބަހުން
ގެ ޢިލްމުގައި ދިވެހިބަސްތައް ތަޢާރުފް ކުރުމަށާއިު ،
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ހެދުމަށެވެ .ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށާއި ،ދިވެހި ފޮންޓުތައް ގިނަކުރުމަށް  11.5%ބައިވެރިން
ނފޫހި ިފލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ދިވެހިބަހުން ހިންގުމަށެވެ.
ބުނެފައިވާއިރު  10%ބަ ިއވެރިން ބުނަނީ މު ި
ތާވަލު 2
ހބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަ ިއ ކުރަންވީ ކަންތައްތައް
ދިވެ ި

ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލު

އަދަދު

%

ބ އުފެއްދުމާއި ޝައުޤުވެރިކުރުވުން
ދވެހިބަހަށް ލޯ ި
ހ ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި ި
ދިވެ ި

152

76

ބ ޖެއްސުން
ހބަސް އުނގަންނައިދީ ބަހަށް ލޯ ި
ރންނަށް ދިވެ ި
ޅަފަތުގައި ދަ ި

138

69

ޞލްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ިއތުރުކުރުން
ހބަހުން މަތީ ތަޢުލީމް ހާ ި
ދިވެ ި

128

64

ތަފާތު ވާހަކަފޮތްތަކާއި ކިޔަވަ ިއދޭ ފޮތްތައް ދިވެހިބަހުން ހުރުން

120

60

ހބަސް ޢާންމުކުރުން
ވއުގަތަކުގައި ދިވެ ި
އިޖްތިމާޢީ ި

120

60

ހބަހަށް ޝައުޤުވެރިކަން ިއތުރުކުރުމަށްޓަކައި ިގނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިނގުން
ވ ި
ދި ެ

110

55

ދިވެހިބަސް ޝައުޤުވެރިގޮތަކަށް އުނގަންނައިދިނުން

107

53.5

ބަހުގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަންދިނުން .ޚާއްޞަކޮށް މީޑިޔާގައި

95

47.5

ސްކޫލްތަކުގައި ދިވެހި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދިނުން

95

47.5

ހބަސް ބޭނުންކުރުން
ތކުގަ ިއ ގިނައިން ދިވެ ި
ސާރވޭ ަ

78

39

ދކުރުން .ސައިންސްގެ ިޢލްމުގެ ބަސްތައް އުފެއްދުން
ހބަސްކޮށާރު މުއްސަނ ި
ދިވެ ި

67

33.5

ހބަހުން ކާޓޫންތައް ހެދުން
ދިވެ ި

67

33.5

ދނުން
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައި ި

23

11.5

ހ ފޮންޓުތައް ގިނަކުރުން
ދިވެ ި

23

11.5

ދވެހިބަހުން ހިންގުން
މުނިފޫހި ިފލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ި

20

10

ސާރވޭގެ ބައިވެރިން ވިސްނާގޮތުން ،ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،ބަހުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށް ،އިޖްތިމާޢީ
ވއުގަތަކަކީ ޒުވާނުންނާ ވަރަށް ދޯޅުކަންބޮޑު ދާއިރާ އެކެވެ.
ވިއުގަތަކު ަގއި ދިވެހިބަސް ޢާންމުކުރަން ޖެހެއެވެ .އިޖްތިމާޢީ ި
އިޖްތިމާޢީ ބަހާތަކުގެ ސަބަބުން ،އެއް ބަހަށްވުރެ ގިނަ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި ،ލިޔެކިޔައި އަދި ކިޔަވައިދޭ ގައުމުތައް،
ވމުން އަންނަކަމަށް އެފް .ޖޮސެއިން އާއި އެޗް .އޭ .ބީ މައިކަލް ) (2000ވިދާޅުވާއިރު،
އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރު ަ
ރާއްޖެ ވެސް އެފަދަ ޙާލަތަކަށް އަންނަމުންދާކަން މި ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ .ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ނަޒަރުގައި،
ވރިކަން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޅަފަތުގައި ދަރިންނަށް ދިވެހިބަސް
ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހިބަހަށް ލޯތްބާއި ޝައުގު ެ
ހންމެވެ.
ދނުން މު ި
ކިޔަވައި ި
ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނުން އެއްބަސްވާގޮތުގައި ،ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާއި
ނޖެހެއެވެ .މާރީ މައެގާރޑް
އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް މީޑިޔާ އަދި އެހެން ތަންތާނގައިވެސް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ ް
އާއި ބައިވެރިން (2013) ،ކުރި ދިރާސާ އަކުން ދެއްކިގޮތުގައި ،ބަހަށް އެންމެބޮޑު ނުފޫޒެއް ފޯރުވަނީ އެކައްޗަކީ މީޑިޔާއެވެ.
ރާއްޖޭގަ ިއވެސް ސޯޝަލް މީ ިޑޔާ ގެ ނުފޫޒު ބަހުގެ މައްޗަށް ވަރަށްބޮޑަށް ކޮށްފައިވެއެވެ.
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ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ޖެހޭނީ މާދަރީ ބަހުން ކަމުގައި މި ދިރާސާގެ ގިނަ ބައިވެރިން ދެކެއެވެ .ކެރޮލް ބެންސަން
ރހާކަމެއް
) (2004ހާމަކުރައްވާގޮތު ަގއި ،ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ކުލާހުގައި އުނގެނޭ ހު ި
ރވަރުންނަށް
ސީދާ ބަހާ ގުޅިފައިވާއިރު ،ކުލާހުގައި ދެވޭ ތަޢުލީމުން މަންފާއެއް ކުރާނީ ،ދެވޭ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދަ ި
ދޭހަވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ .އޭނާގެ މި ވާހަކައި ެގ މޭރުމަކީ މާދަރީ ބަހުން ކިޔަވައިދިނުމުން ކުދިންނަށް ކުރާ ފައިދާ
ހާމަކޮށް ދިނުމެވެ .ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،ތަފާތު ސާރވޭތަކުގައި ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރުމަށާއި ،ދިވެހިބަހުގެ
ދވެހިބަހުން ކާޓޫނު
ތއް ތަޢާރުފް ކުރުމަށާއިި ،
ބަސް ކޮށާރު މުއްސަނދި ކުރުމަށާއި ،ސައިންސް ގެ ޢިލްމުގައި ދިވެހިބަސް ަ
ހެދުމަށާއި ،ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށާއި ،ދިވެހި ފޮންޓުތައް ގިނަކުރުމަށާއި ،މުނިފޫހި
ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ދިވެހިބަހުން ހިންގުމަށްވެސް ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ޚިޔާލު ދީފައިވެއެވެ .ޒެލިހާ ޔެޒްކީ އާއި
ބައިވެރިން ) (2010ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،އެއްބަހަށްވުރެ ިގނަބަހުން ތަޢުލީމް އުނގެނޭއިރު މާދަރީބަހަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް
ނނު )ނަންބަރު (2011/4
ދީގެން ކިޔަވާނަމަ ،އެހެން ބަސްބަހަށްވެސް މޮޅުވާނެއެވެ .މާދަރީ ބަހަށް ިއސްކަންދިނުމުގެ ޤާ ޫ
ށ  2012ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ވަނީ ޢަމަލު ކުރަން ފަށާފައެވެ .މިއީ ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ލިބުނު
އަ ް
ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއްކަން ފާހަގަ ވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި ދިރާސާ އިން ހާމަވާ ފަދައިން ،ދިވެހިބަހަށް ޒުވާނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަމާއި ،ލޯބި ބޮޑުކޮށް ދިވެހިބަސް
ސޔާސަތުތަކަށް
ސކަންދީގެންނެވެ .ބަހުގެ ި
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ .މާދަރީ ބަހަށް އި ް
ބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ .ދިވެހިބަހާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އާ ގުޅުވައިގެންނެވެ .ހޭލުންތެރިކަން ބޮޑުކޮށްގެންނެވެ .ދިވެހިބަހަށް ހުރި
ށގެންނެވެ.
ދނުމުގެ ޤާނޫނުގަ ިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކޮ ް
ނުފޫޒުތައް ކުޑަކޮށްގެންނެވެ .މާދަރީ ބަހަށް އިސްކަން ި

ރންނަށް ކިޔަވަ ިއދޭން ބޭނުންވާ ސަބަބު
ކބަހަކުން ތިމާގެ ދަ ި
ވަ ި
ފޯކަސް ގްރޫޕް އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވި  25ޒުވާނުން ބުނަނީ ތިމާގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވަނީ އިނގިރޭސި
ބަހާއި ،ދިވެހިބަސް އަދި ޢަރަބި ބަހާއި ،އިތުރު އެހެން ބަހަކުން ކަމަށެވެ .މީގެ ތެރެއިން ،ގިނަ ބަޔަކު އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް
އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ .އިންޓަރވިއު ގެ ބައިވެރިވި
 25ޒުވާނުން އިއްތިފާ ުޤވަނީ ދަރިންނަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ .އެއީ ،އިނގިރޭސި ބަހަކީ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަހަކަށްވާތީ އެ ބަސް ކިޔަވައިދިނުން މިހާރު މަޖްބޫރުވެފައިވާ ކަމުގައެވެ .ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައަށް ފަހު،
އިޖްތިމާޢީ ،ސިޔާސީ ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރީގެ ކޮލޮނީތަ ްއ ބާރުގަދަވެ ،ކުދި ޤައުމުތަކުގައި ،ބޭރު ބަސް ބަލަ ިއގަންނަން
މަޖްބޫރުވެފައިވާކަމުގައި އެފް .ޖޮސެއިން އާއި އެޗް .އޭ .ބީ މައިކަލް ) (2000ވިދާޅުވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެވެސް ހިމެނިގެން
ރއްޖެ އޮތް އޮތުމެވެ .ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން
ދަނީ މި ފަންތީގައެވެ .އެއީ އިނގިރޭސީންގެ ޙިމާޔަތުގެ ދަށުގައި ދިވެހި ާ
އިނގިރޭސި މީޑިޔަމަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ދިޔުމެވެ .އެހެންވީމާ ،ދިވެހިބަހަށް މިހާރަށްވުރެ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހެއެވެ.
ޖހޭކަމަށާއި ،ބަހުގެ ހަމަތަކާއި
އަޝްރަފު ޢަލީ ) (2011ވިދާޅުވަނީ ،ދިވެހިން ،ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އިސްކަން ދޭން ެ
ކޔުމަށެވެ.
ދވެހިބަހުން ނަން ި
ރވާންޖެހޭ ކަމަށާއި ،އޮފީސްތަކަށާއި ތަންތަނަށް ި
ރައްކާތެ ި
ފޯކަސް ގްރޫޕް ބައިވެރިންގެ ނަޒަރުގައި ،މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނު ަމށާއި ،ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް އިނގިރޭސިބަސް
ނޭނގި ރާއްޖޭން ބޭރާ މުޢާމަލާތު ނުކުރެވޭނެއެވެ .އިނގިރޭސިބަސް ނޭނގޭ މީހަކަށް މި ޒަމާނުގައި އުޅެން އުނދަގޫ
ނމަ ،ކިޔަވައިގެން ހުރި ކުއްޖަކު
ވާނެ ކަމަށާއި ،ދަރިންނަށް އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭން ޖެހެނީ ،އެބަސް ނޭނގޭ ަ
ކަމުގައި މުޖްތަމަޢު ބަލައިނުގަންނާނެތީ ކަމުގައި  60%ޒުވާނުން ބުނެއެވެ .ނައިޖީރިއާގެ ޤަދަރުވެރި ޢާ ިއލާތަކުގެ މީހުން،
ސ ދެއްކިގޮތުގައި،
ނައިޖޭރިޔާގެ ބަސްތަކާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ،ވޭލް އަޑެޖްބައިޓް ) (2010ކުރި ދިރާސާ އަކުން ވެ ް
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ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވެން އޮތްގޮތަކީ ،މާދަރީ ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
ރާއްޖޭގައި ވެސް މިކަން އޮތީ އެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ .ވަޒީފާއަކަށް ވަންނައިރު އިނގިރޭސި ބަސް އެނގޭތޯ ބަލައެވެ.
ސބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ހުރި ފަ ިއދާ ހާމަކޮށްދެމުން ،ޒުވާން މަންމަޔަކު ބުނަނީ:
އިނގިރޭ ި
ށގެންވެސް
އިންގްލިޝް ދަސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބައިވަރު .އަޅުގަނޑުމެން ގޭގައި ވެސް އެންމެ ކުޑަ ިއރުން ފެ ި
ވާހަކަ ދައްކާނީ އިންގްލިޝް އިން .ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި މިދެނީ އިންގްލިޝް މީޑިޔަމަށް .ކުއްޖާއަށް ިއންގްލި ް
ޝ
ނޭނގެންޏާ އެކުއްޖާވާނީ ބާކީ .އެހެންކުދިން ބަލާނީ އެއީ މާދަށް ކުއްޖެއްކަމަށް .އެހެންވީމާ ،އިންގްލިޝް އާ ނުލައި
ކިހިނެއްތޯ އުޅޭނީ؟

އިނގިރޭސި ބަހަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއްބަހަށްވާތީ ،އިނގިރޭސި ބަހާ ނުލައި އުޅުމަކީ މިހާރު ފަސޭހަކަމެއް
ނޫނެވެ .ޓެކްނޯލޮޖީ ،މީޑިއާ އަދި ބާޒާރަށް ނެރެވޭ ތަފާތު އާ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ،އިނގިރޭސި
ބަހުގެ ނުފޫޒު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާކަމަށް ކެރޯލް މަޔަރސް-ސްކެޓަން ) (2006ވިދާޅުވެއެވެ .އެ ނުފޫޒު ދިވެހިބަހަށް
ވެސް އެ މިންވަރަށް އޮތްކަން އިސްވެދިޔަ ކޯޓޭޝަނުން އެނގެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ދަރިންނަށް ދިވެހިބަހުން
ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގައި ،ދިވެހިބަހުން ކިޔަވައިދިނުމުން ކުދިންނަށް ބޮޑަށް ފަހުމްވާނެއެވެ.
ތގައި ،މާދަރީ ބަހަށް ފަރިތަވެގެން ނޫނީ އެހެން ބަހަކަށް
ބަހަވީ ޢިލްމުވެރިންގެ ިގނަ ބޭފުޅުން އެއްބަސްވެވަޑަ ިއގަންނަވާގޮ ު
ފަރިތައެއް ނުވާނެއެވެ .އިންޓަރވިއުގެ ބައިވެރިޔަކު ހާމަކުރާގޮތުގައި:
ބ ޔޫ ސެޓް މަދުވާނެ .ބޮޑަށް
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ދިވެހިބަހުން ކިޔަވައިދޭނަމަ ،މިހާރު ދަރިވަރުންނަށް މި ލި ޭ
ތޙާން
ރން ރާއްޖޭން ބޭރަށް އިމް ި
އޮ ުޅންފިލާނެ .ޙަޤީޤަތުގައި ކިޔަވަންވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ސިލަބަހަށް .އޭ ު
ވސްނާލަންވީ
ހރުން މިހާރަށްވެސް ި
ފީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ލާރިއެއް ނުދާނެ .މިއީ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ރާވާ ބޭފުޅުން މި ާ
މުހިންމު ކަމެއް.

އިސްވެދިޔަ ކޯޓޭޝަނުގައި އެ ޒުވާނާ ފާހަގަކުރި ފަދައިން ،ޙަސަން ޙަމީދު ) (2002ވެސް ވިދާޅުވަނީ ،ރާއްޖޭގައި
ޔމަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށިފައިވިޔަސް ،އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ޓީޗަރުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ނުވާތީ އާއި،
އިނގިރޭސި މީޑި ަ
އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާ ހުރެ ،ޅަފަތުގައި ކުއްޖާއަށް އަޅައިދޭންޖެހޭ ބިންގާވެސް ނޭޅި ،ސްކޫލް ނިމިގެންދާއިރު ،ގިނަ
ދޔާ ޚިލާފަށް ދަށްވެ ،ދަރިވަރުންގެ މުސްތަޤްބަލަށް އެއިން އަސަރު ފޯރަމުން އަންނަ
ދަރިވަރުންގެ އޯލެވެލް ނަތީޖާ އާ ަ
ކަމަށެވެ .މި ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ބުނަނީ އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭނޭތީ ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހާއި ޢަރަބިބަސް
ނޫންބަހަކުން ވެސް ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވެއެވެ .މި ފަދަ ޒުވާނުން ބުނަނީ ،ދުނިޔެ ބަވަނަވުމުގެ ސަބަބުން
އެއް ބަހަކުން ނުފުދޭތީ އިތުރު ބަހެއް ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ .ޑޭވިޑް ކްރިސްޓަލް ) (2003ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި،
ރސީންގެ ތެރެއިން  3/1މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ގެއްލެން
އިނގިރޭސި ވިލާތުން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިނ ިގ ޭ
ދިމާވެފައިވަނީ ،އިނގިރޭސި ބަސް ނޫން އެހެން ބަހެއް ނޭނގުމުންނެވެ .ރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ވިސްނާލާއިރުވެސް އިތުރު
ރތަކުން ފަސޭހައިން ވަޒީފާ ލިބިގެންދެއެވެ .އެހެންކަމުން،
ބަހެއް ދަސްވެފައިހުރި މީހަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ފަދަ ދާއި ާ
ވަކިބަހަކުން ދަރިންނަށް ތަޢުލީމް ދިނުމަށްޓަކައި މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނުން ިގނަ ސަބަބުތަކެއް ދައްކާފައިވުމުން
ހަމައެކަނި މާދަރީ ބަސް އެކަނި ދަސްކޮށްގެން ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މީގެ މާނަޔަކީ މާދަރީ ބަސް
ދޫކޮށްލާފަ ިއ އެހެން ބަސްބަހަށް ބަރޯސާވުމެއް ވެސް ނޫނެވެ.

ރ ގޮންޖެހުންތައް
ހބަހަށް ހު ި
ދިވެ ި
އިންޓަރވިއު ގައި ބައިވެރިވި 38% ،ޒުވާނުން ދެކޭގޮތުގައި ،ދިވެހިބަހަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބަސް މަސްހުނި
ކޮށްގެން ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޒުވާން ޕްރެޒެންޓަރުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ބަހުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވާހަކަ
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ދައްކާތީ ދިވެހިބަހަށް ދޭންޖެހޭ ޤަދަރު އުނިވެގެންދާ ކަމުގައެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ 23% ،ޒުވާނުން ބުނާގޮތުގައި،
ދވެހިން ވާހަކަ ދައްކާއިރުވެސް
ބަހުގެ ހަމަތައް ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ .ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ބިދޭސީންނާ ި
ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ގިނަ ދިވެހިން ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާ ކަމުގައެވެ 21% .ޒުވާނުން އެއްބަސްވާގޮތުގައި ،މައިންބަފައިން
ކމަކީ މިހާރު ފެޝަނެކެވެ .ދަރިން އިނގިރޭސިބަހުން ވާހަކަދައްކާ ނަމަ ،އެއީ
ދަރިންނާ އިނގިރޭސިބަހުން ވާހަކަދެއް ު
މައިންބަފައިންނަށް ލިބޭ ފަޚްރެއްހެން ހީވާ ކަމަށް  20%ޒުވާނުން ބުނެއެވެ .އަދި މި ޒަމާނުގެ މައިން ބަފައިންގެ ނަން
)ބައްޕަ ،މަންމަ ފަދަ ނަންތައް( ”ޑެޑީ“” ،މަމީ“ ައށް ވެ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ގިނަ ޒުވާނުން ބުނެއެވެ .އިންޓަރވިއު ގައި
ބައިވެރިވި  21%ޒުވާނުންގެ ނަޒަރުގައި ،ބަހުގެސިޔާސަތު ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ .ކިޔަވައިދޭނޭ
މީޑިޔަމާއި ،އިމްތިޙާނުތައް އޮންނަންވީ ކޮން ބަހަކުން ކަން މި ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންވެފައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ .އަދި
ހަމަ އެހެންމެ 18% ،ޒުވާނުން ބުނަނީ އެކި ކަންކަމުގައި އިނގިރޭސިބަސް ބޭނުންކުރާތީ ،ދިވެހިބަސް ނެތި ދިޔުމުގެ ބިރު
އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ .އިންޓަރވިއުގެ ނަތީޖާއިން މިގޮތަށް ދައްކާއިރު ،ސާރވޭ ެގ ބައިވެރިންވެސް ،އިޖްތިމާޢީ ވިއުގަތަކާއި،
މީޑިޔާ އާއި ،ކިޔަވައިދޭ މީޑިޔަމާއި ،އިޖްތިމާޢީ ތަފާތު އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާ ހުރެ ،ދިވެހިބަހާ މެދު ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން
ބަދަލުވެ ،ބަހާމެދު އަޅާލުން ކުޑަވަމުން އަންނަކަމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.
ބަސްބަހަށް ބަދަލު އައުމަކީ ޠަބީޢީ ކަމަކަށްވާތީ ،ބަވަނަވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބަހަކަށްވެސް ތަފާތު
ސކެން ިޑނޭވިއަން ސްޓަޑީގެ
އަސަރުތައް ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .ސޮސައިޓީ ފޯރ ދި އެޑްވާންސްމަންޓް އޮފް ް
ފަރާތުން ،ގުންލޮގް ސަންޑްބާރގް ) (2011ސްވިޑްން ގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި ،ދުނިޔެ ބަވަނަވަމުން
ދިޔުމާއެކު ދަތުރުފަތުރާއި ،މުވާޞަލާތާއި ،ޓެކްނޯލޮޖީގެ ސަބަބުން އެންމެބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަނީ ވެސް ބަހަށެވެ .މިކަން
ރގޮންޖެހުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ދިވެހިބަހަށް މިހާރު ހު ި
ނުހަނު ިގނައެވެި .މކަމާމެދު ދިރާސާގެ ބަ ިއވެރިޔަކު ބުނަނީ:
ދިވެހިބަހަށް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި .އޭގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވައިދިނުން .ކުޑަކުދިން
ދވެހިބަހުން ނެތުން ،ފޭސްބުކް ަފދަ ކަންކަމަށް
ކިޔާނޭ ފޮތާއި ،ބަލާނޭ ފިލްމާއި ،ކުޅޭނޭ ގޭމް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ި
ރއުޅުން
ދިވެހިބަސް ބީރަށްޓެހިވުން ،މިހިރީ ހައްތާވެސް ގޮންޖެހުން .ޙަޤީޤަތުގައި ،އިނގިރޭސި ބަސް ނޭނގި ދި ި
ލިބިގަންނަން ފަސޭހަ އެއްނޫން .ދިވެހިބަހުން ޑިގްރީ ހެދެނީ ވެސް އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޓެސްޓަކުން ފާސްވެގެން.

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަތީތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވެނީ އިނގިރޭސިބަހުގެ ވަކިމިންވަރެއް ޙާޞިލް ވެގެންނެވެ.
ނގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވަރަށްގިނަ ކަންކަމާ އިނގިރޭސި ބަހާ ގުޅިލާމެހިފައިވާކަމީ ޙަޤީޤަތެކެވެ .އެހެންވީމާ ،ދިވެހިބަހަށް
ދިވެހި ް
ހުރި ގޮންޖެހުންތައް މަދެއްނޫނެވެ .ޑޭވިޑް ކްރިސްޓަލް ) (2003ވިދާޅުވާގޮތުގައި 21 ،ވަނަ ޤަރުނު ނިމެންވާއިރު ،ދުނިޔޭގައި
ވދާޅުވާ ގޮތުގައި،
ވާހަކަދައްކާ މައިގަނ ުޑ ހަޔެއްކަބަސް ނޫން އެހެން ހުރިހާބަހެއް އުވިގެންދާނެއެވެ .ޙަސަން ޙަމީދު )ި (2003
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ  95%ކުދިން ކިޔަވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ .އަދި ދުނިޔޭގެ އުވިދިޔަ ބަސްތައް އުވިދިޔައީވެސް
އެބަސްތައް ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުން ެއއަށްދޭ ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަވުމުންނެވެ .އެހެންވީމާ ،ދިވެހިބަހަށް ވެސް މި ފަދަ ގޮތެއް
ރ ގޮންޖެހުންތައް އަސަރާއެކު ހާމަކޮށްދެމުން ،މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިޔަކު ބުނަނީ:
ހބަހަށް ހު ި
ދވެ ި
ރވެދާނެ އެވެި .
މެދުވެ ި
ދިވެހިބަހަށް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅީ ނުދެއްކިއްޔާ! ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ،ދިވެހިބަސް މިދަނީ މަޑުމަޑުން
ނެތެމުން .މިދެންނެވީ މުޅިން އުވިގެންދާނޭ ވާހަކައެއްނޫން .މިހާރު ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަން
ހބަހުން
ދަންނަނީ މަދު މީހަކު .އިނގިރޭސި ބަހެއް ނުލައި ވާހަކަދެއްކުމަކީ މިހާރު ލަދުވެތިކަމެއް .އެހެންވީމާ ،ދިވެ ި
ދޔުމަށްވުރެ ހަނީމޫނަށް ދިޔުން ިމހާރުގެ ޒުވާނުންނަށް މާ ރަނގަޅު.
މާމުއި ހަނދަށް ި
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ދިވެހިބަހުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާމެދު މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނުން ދެކޭގޮތުގައި ،ދިވެހިބަހަށް ،އިނގިރޭސިބަހުގެ
ބޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .ދިވެހިބަހާމެދު އިހުމާލްވެވޭ ކަމަށާއި އެއީ ޤައުމަށްވެވޭ ޚިޔާނާތެއް
ސަބަބުން ވަރަށް ޮ
ކަމުގައި ޢައްބާސް އިބްރާހީމް ) (2007ވިދާޅުވެއެވެ .ކެންޔާގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ރޭވުމުގައި ،ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ
ކގޫރޭ ގަޝޭޝޭ ) (2010ކުރި ދިރާސާ އަކުންވެސް ،މާދަރީ ބަހަށް ިއސްކަންދިނުން ވަރަށް
މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވައިަ ،
މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ގާނާގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި މާދަރީ ބަހުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި،
ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް ،ކްރިސްޓިން ރޯޒްކަރަންސް ާއއި ބައިވެރިން ) (2012ކުރި ދިރާސާ އަކުންވެސް،
ދިވެހިރާއްޖެއެކޭ އެއްގޮތަށް އިނގިރޭސި ބަހުގެ ނުފޫޒު ގާނާގެ މާދަރީ ބަހަށާއި އެހެނިހެން ބަސްބަހަށް އިންތިހާޔަށް
އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހިންގެ ދިވެހިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އެއް އަސާސެވެ .ދިވެހިބަހަށް ދިވެހިން ިއސްކަންދީ އެބަ ް
ސ
ކުރިއަރުވަން ޖެހޭނެ ެއވެ .އަންނަން އޮތް ޖީލްތަކާ ހަމަޔަށް އެބަސް ރައްދުކޮށް ދޭންޖެހޭނެ އެވެ .އެހެންކަމުން ،ދިވެހިބަހަށް
ހުރި އެފަދަ ގޮންޖެހުންތަކާމެދު ވިސްނައި ،ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް ރާވައި އަވަސް ިފޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހެއެވެ .އެހެން
ހބަސް އޭގެ މަޤާމުގަ ިއ ބޭއްވޭނޭ ކަމާމެދު ޝައްކެވެ.
ނޫންނަމަ ،ދިވެ ި
ހބަހުގެ މުސްތަޤްބަލާ މެދު ފެންނަ ގޮތް
ދިވެ ި
ބަހާމެދު އަޅާލުން ކުޑަވެއްޖެނަމަ ،ދިވެހިބަސް އުވިދިޔުމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމަށް  23%ޒުވާނުން ބުނެއެވެ 14% .ޒުވާނުން
ނމަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.
ބުނަނީ ،ބަހުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ޒުވާނުންނަށް ވާހަކަ ދައްކަން ދަސްކޮށް ދި ު
 12%ޒުވާނުން ދެކޭގޮތުގައި ،ސްކޫލްތަކުގައި އިނގިރޭސި މީޑިޔަމަށް ކިޔަވައިދޭނަމަ ،ދިވެހިބަސް ގެއްލިގެން ދިޔުމުގެ
ނ ކަމަށާއި ،އަލަށް
ބިރު އެބައޮތެވެ 10% .ޒުވާނުން ބުނަނީ ،އިނގިރޭސި ބަހާ ހެދި ދިވެހިބަސް އުވިގެން ހިނގަ ިއދާ ެ
ތަޢާރުފްވާ ބޭރު ބަސްބަހުގެ ބަދަލުގައި ،ދިވެހިބަސް ނުހެދޭނަމަ ،ދިވެހިބަސް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ .ޑޭވިޑް
ނވަރު އިތުރުވުމާއި،
ކްރިސްޓަލް ) (1997ވިދާޅުވާފަދައިން ،ބަހުގެ މަޤާމު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ،ބަސް ބޭނުންކުރާ މި ް
ބަހުގެ ބާރު ފެތުރުމާއި ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެތެރޭގައި ބަހުގެ ދަރަޖަ އިސްކުރުމާއި ،އެބަހަކުން ލިޔެކިޔައި އުޅުމާއި ،ޒަމާނީ
ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުން ބަހުން ކުރެވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ދިވެހިބަހުގެ މުސްތަޤްބަލާ މެދު ދިރާސާ ެގ
ބަ ިއވެރިޔަކު ބުނަނީ:
ދިވެހިބަހުގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ބަހުގެ ސިޔާސަތު ރާވާ މީހުންނާ ،މަޖިލީހާ ،މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުން
ހބަހާމެދު
އަދި ބަހާ ގުޅުންހުރި އެންމެން އެއްގަލަކަށްއަރައި އެކައްޗެއް ކިޔަންޖެހޭ .އެންމެ ތުއްތު އިރުއްސުރެ ދިވެ ި
ސަމާލުކަން ދެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ބަހުގެސިޔާސަތު ރޭވިގެން ނުދާނަމަ ،ދިވެހިބަސް އަދި އެބަހުގެބަހުރުވަތައް ވެސް
ދ އަވަހަށް ނެތި ހިނގައިދާނެ.
ދާ ި

ބަހެއްގައި ހުންނަ ބަހުރުވަތަކަކީ ބަހެއްގެ މުއްސަނދިކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،އެބަޔެއްގެ މާދަރީ
ތރެއިން ބަޔެކެވެ .ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނުން ދެކޭގޮތުގައި ،ބަހުގެ ހަމަތަކާއި
ބަހަކީ ޤައުމިއްޔަތުގެ ބައިތަކުގެ ެ
އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް ޒުވާނުންނަށް ވާހަކަދައްކަން ދަސްކޮށްދިނުން ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުމެވެ .ދިވެހިބަހާ މެދު ފަރުވާ
ބއޮތް ކަމަށާއި ،އިނގިރޭސި ބަހާ ހެދި ދިވެހިބަސް އުވިގެން
ކުޑަކޮށްލެވިއްޖެނަމަ ،ދިވެހިބަސް ގެއްލިގެން ދިޔުމުގެ ބިރު އެ ަ
ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ޒުވާނުން ބުނެއެވެ .ބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށްޓަކައި ،އެބަޔެއްގެ ވިސްނުމާއި ދެކޭގޮތް ރަނގަޅުވެގެން
މެނުވީ ،ބަހެއް ދެމެހެއްޓުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމުގައި ކައުޕްލޭންޑް ގައިލްސް ) (1991ހާމަކުރަ ްއވައެވެ .ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް
ހާމަކޮށްދިނުމަށް ހުށައަޅާ އެއް މޮޑެލަކީ ،އެތުނޯލިންގްއިސްޓިކް ވައިޓަލިޓީ ކަމުގައި ،ކެރޯލް މަޔަރސް-ސްކެޓަން )(2006
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ވިދާޅުވެއެވެ .ބަހެއް ދެމެހެއްޓޭނީ ،އެތަނެއްގެ މީހުންނަށް ބަސް އެނގޭ އަދި ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް
ކޮށްގެންނެވެ .ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނުންގެ ނަޒަރުގައި ،އަލަށް ތަޢާރުފްވާ ބޭރުބަސްބަހުގެ ބަދަލުގައި ،ދިވެހިބަސް
ނުހެދޭނަމަ ،ދިވެހިބަސް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ .ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ) (2011ވިދާޅުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމުވެއްޖެ
ޤައުމީބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދިނުން ދިވެ ި
ކަމަށެވެ .ޤާނޫނު ހެދިފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލްތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ހަދައި،
ހބަހުގެ މުސްތަޤްބަލާ މެދު
ނން ކަމެކެވެ .ދިވެ ި
ޢާންމުކޮށް ،އޭގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭ ު
ބަ ިއވެރިޔަކު ބުނަނީ:
ހބަހަކީ ،ޔުނިވަރސަލް ބަހަކަށް ނުވިޔަސް،
ނ ގުޅިގެން ބަހާމެދު މީހުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުވާނެ .ދިވެ ި
ގްލޯބަލައިޒޭޝަ ާ
ތޙާން ކުރެވެން އެބަޖެހޭ .ބަހާމެދު
ޖ އާ ގުޅުވައި ،ދިވެހިބަހުން ކިޔަވައިދީ ،ދިވެހިބަހުން އިމް ި
ބަހާ ޓެކްނޯލޮ ީ
ރ ކުރުވަންވީ .ބަހުގެ އެކަޑެމީގެ ދައުރުވެސް އެބަޖެހޭ ވަރަށް ފުޅާވެފައި ،ހަރުދަނާ ވާން.
ހޭލުންތެ ި

މުޙަންމަދު ޢަދުލީ ) (2011ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި ،މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދިވެހިބަހާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އާ ގުޅުވައިގެން ދިވެހިބަސް
ކުރިއެރުވިދާނެ އެވެ .ދިވެހިބަސް ޓެކްނޯލޮޖީ އާ ގުޅުވައިލުމުން މިހާރު އެންމެބޮޑަށް ޒުވާނުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާ
ހބަސް އެންމެ މަދުން ބޭނުން ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ބަދަލު
އިޖްތިމާޢީ ވިއުގަތަކާ ދިވެހިބަހާ ގުޅޭނެއެވެ .ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ދިވެ ި
ތވެގެން ދިޔުމެވެ.
ހބަހުގެ ދަރަޖަ މަ ި
އައިސް ދިވެ ި
ދިރާސާ ޢިލްމުވެރިންގެ ހާމަކުރެއްވުންތަކާއި ،ސާރވޭގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު ،މި ދިރާސާގެ ބައިވެރިވި ގިނަ
ދމާއަށެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ހަގު ޢުމުރުފުރައިގެ ޒުވާނުން އޭގެ ދޮށީ
ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ގޮސް ހުއްޓެނީ އިނގިރޭސި ބަހާ ި
ޢުމުރު ފުރަޔަށް ވުރެ އިނގިރޭސި ބަހަށް ދޯޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އިންޓަރވިއު ގައި ބައިވެރިވިޒުވާނުން
ދިވެހިބަސް އުވިގެން ހިނގައިދާނެތީ ކަންބޮޑުވެއެވެ .ސާރވޭގެ ނަތީޖާ އާއި އިންޓަރވިއުގެ ނަތީޖާ އިން ދާދި އެއް
ސޓަލް
ކަހަލަ ވިސްނުންތަކެއް ހާމަވެއެވެ .ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ ބަހެއް އުވިގެންވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ .ޑޭވިޑް ކްރި ް
ހއް އުވުމަށް މެދުވެރިވާ  3މަރުޙަލާގައި މާދަރީބަހަކީ ،މާ މުހިންމު އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ޒުވާނުން
) (2002ވިދާޅުވާ ،ބަ ެ
ދެކެއެވެ .ޔުމްނާ މައުމޫން ) (2001ވިދާޅުވަނީ 3 ،ވަނަ މަރުޙަލާގައިވާ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ދިވެހިބަހަށް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.
ދރާސާގެ ބަ ިއވެރީންވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.
ރ ކަންބޮޑުވުން މި ި
ހބަހާމެދު ހު ި
ދިވެ ި
ދިވެހިބަހުގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ދިވެހިބަހާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކެއް ލިޔެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ދިވެހިބަހަށް
ހއެވެ .ދިވެހިބަހާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އާ ގުޅުވައިލާން ޖެހެއެވެ .ދުވަހީ ބޭނުންތަކުގައި ދިވެހިބަސް
ބޮޑު އަހުމިއްޔަތެއް ލިބެންޖެ ެ
ހބަހުން ހުންނަ ކުޅިވަރާއި ،ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނުކުންނަން
ބޭނުންކުރުން ގިނަކުރަން ޖެހެއެވެ .ދިވެ ި
ޖެހެއެވެ .އިޖްތިމާޢީ ވިއުގަތަކާއި އެނޫން ވެސް ީމޑިއަމްތަކުގައި ގިނައިން ދިވެހިބަސް ބޭނުން ކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި ހަމަ
އެހެންމެ ،ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މުޖްތަމަޢުގެ އެންމެން ގު ިޅގެން ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ.
އެހެންވީމާ ،މުރާޖަޢާ ކުރެވުނު ލިޔުންތަކާއި ،ސާރވޭގެ ހޯދުންތަކުންނާއި ،އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިން ފާޅުކޮށްފައިވާ
ޚިޔާލުތަކުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަދައިން ،ދިވެހިބަސް ކުރިއަރުވައި ،ދިވެހިބަހަށް އިސްކަން ދިނުމަށްޓަކައި ،ކުރަންހުރި
ކތްތައް ނުހަނު ގިނައެވެ.
މަސައް ަ

ނންމުން
ި
މި ދިރާސާއިން ދެއްކިގޮތުގައި ،އެކިކަންކަމުގައި ޒުވާނުން ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރަން ވިސްނާ މިންވަރާއި ،އަދި ޙަޤީޤަތުގައި،
ދިވެހިބަހުގެ ބޭނުން މާނަވީ ޮގތެއްގައި ހިފަމުންދާ މިންވަރު ދަށްވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ،މި
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ދިރާސާގެ ހަގު ޢުމުރުފުރައިން މި ނަޒަރިއްޔާ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ރަސްމީ ކަންކަމުގައި ،އޮފީސްތަކާ ކުރަންޖެހޭ
މުޢާމަލާތުތައް ފިޔަވައި ،އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރަން ޒުވާނުންނަށް ފެންނަނީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ.
ސ ބަހުންނެވެ.
ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި  75%ޒުވާނުން ވާހަކަ ދައްކަނީ އިނގިރޭ ި
ދިވެހިބަހާމެދު ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވުމުގައި ،އިނގިރޭސި މީޑިޔަމަށް ކިޔަވަ ިއދޭން ފެށުމާއި ،ފުޅާވަމުން އަންނަ
އިޖްތިމާޢީ ވިއުގަތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ޒުވާނުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ .ދިވެހިބަހަށް ހުރި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކު ެގ ތެރޭގައި،
ތކަމާއި ،މުވާސަލާތީ ގުޅުންތަކާއި ،މީޑިޔާގެ ނުފޫޒާއި،
ބަވަނަވަން ަ

ބަދަލުވަމުންދާ އިޖްތިމާޢީ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި

ޙަރަކާތްތައް އެބަހުރި ކަމުގައި ޒުވާނުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ .ޖުމްލަގޮތެއްގައި ،ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ދެއްކިގޮތުން
ބހުގެ ކުރިމަގާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ފާހަގަ
ދިވެހިބަހަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމާއި ،ދިވެހި ަ
ކުރެވިފައިވެއެވެ .ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،ބަހާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދިވެހިބަހުން ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ނވަންތަ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ،ބޭރުބަހެއް ދަސްކުރުމުގެ
ހންމުކަން ފާހަގަ ކޮށްފަ ިއވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ދުނިޔެވީ ބަވަ ަ
މު ި
ބޭނުމަށާއި ،ރާއްޖޭން ބޭރުގައިވެސް އެކި ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު ފުޅާކުރަން އިނގިރޭސިބަހުން ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާކަމުގައި
ލޔުންތަކުގައިވެސް
ރވުނު ި
ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި  76%ޒުވާނުން ބުނެއެވެ .މި ދިރާސާއިން އޮޅުންފިލިގޮތުގައި ،މުރާޖަޢާ ކު ެ
ގެނެސްދެވުނު ނަޒަރިއްޔާތުތަކުގައިވާ ފަދައިން ،ދިވެހިބަސް މިހާރުއޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރު ،ބަސް ބޭނުންކުރުން މަދުވެ،
ބަހުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ކުޑަވެ ،ބަހުގެ މަޤާމު ދަށްވަމުންދާނަމަ ،ބަސް އުވިގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ .ދިވެހިބަހަށް
ދފައިވީނަމަވެސް ،އެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ޤަވާ ިޢދުތަކެއް ހެދި ،އުސޫލްތަކެއް ޢާންމުވެ ،ބަހުގެ
ިއސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު ހެ ި
ތކަމަކަށް ވާނެއެވެ.
ހބަސް އޭގެ އެންމެ މަތީ ހަރުފަތުގައި ދެ ިމއޮތުމަކީ ދަ ި
ދވެ ި
ސޔާސަތު ބަދަލުވެގެން ނޫނީި ،
ި
ތރެއިން ،މަންހަޖުތަކާއި މުޤައްރަރުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭނޭކަމަށް
އެހެންކަމުން ،ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ެ
ފެނެއެވެ .ދައުލަތުން ބަހާބެހޭ ހަރުދަނާސިޔާސަތެއް ރާވައި ޢާންމުންގެ ތެރޭގަޔާއި ،ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ދިވެހިބަހާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ .ކިޔަވާކުދިންނަށް ޮފތާއި ،ކުޅިވަރާއި ،ފިލްމުފަދަ ތަކެތި ދިވެހިބަހުން
އުފައްދައި ޢާންމުކުރަން ޖެހެއެވެ .ދިވެހިބަހާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އާ ގުޅުވަން ޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ،ދިވެހި ލިޔުންތަކުގައި ހުންނަ
ބަހުގެ ހަމަޔާއި ޤަވާޢިދުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކުށްފިލުވައި ،ބަސްކޮށާރު ރަނގަޅުކޮށްދޭ ފަދަ ކޮމްޕިޔުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން
އުފައްދަންޖެހެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ދިވެހިބަހަކީ ދުނިޔޭގެ ހެރިޓޭޖްގެ ބަހެއް ކަމުގައި ވަކާލާތުކޮށް ދުނިޔޭގެ ތަޢުލީމާއި
ސައިންސާ އަދި ސަޤާފަތާ ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ ގައި ދިވެހިބަހަކީ ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ބަހެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ސަރުކާރުން
ޚރުވެރި މާދަރީ ބަހަށް ދެވޭނެ އެންމެބޮޑު ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން
މަސައްކަތްކޮށް މިކަން ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ދިވެހިންގެ ފަ ް
ހބަހާބެހޭ ޕޮލިސީތަކާއި ،ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލުމުގައި،
ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ .އަދި މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް ދިވެ ި
ވދާނޭ ކަމަށް ދެކެމެވެ.
ބޭނުންކުރެ ި
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ރޯޒް ލެޓްޝޮލޯ .(2009) .ލޭންގުއޭޖް މެއިންޓެނަންސް އޯރ ޝިފްޓް؟ އެޓިޓިއުޑްސް އޮފް ބަކަލަންގާ ޔޫތު ޓްވާރޑްސް
ދެޔަރ މަދަރޓަންގ .އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖާރނަލް އޮފް ބައިލިންގުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ބައިލިންގުއަލިޒަމް.
.595-581 ،(5)12
ވކިންގ :ރިފޯމިންގ ގްލޯބަލް އިންގްލިޝް ިއން ފޭސް ބުކް
ބަލް ކްރިޝްނާ ޝަރުމާ .(2012) .ބިޔޯންޑް ސޯޝަލް ނެޓް ޯ
ޓކްސް.483-509 ،(4)16 .
ބަ ިއ ކޮލެޖް ޔޫތު ިއން ނޭޕާލް .ޖާރނަލް އޮފް ސޯޝިއޯލިންގްއިސް ި
ކެރޮލް ބެންސަން .(2004) .ދަ އިމްޕޯޓޭންސް އޮފް މަދަރ ޓަންގް ބޭސްޑް ސްކޫލިންގ ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ކޮލިޓީ .ނެގީ،
މޭ  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001466/146632e.pdf ،2013 ،2ން.
ޓޕްލް ވޮއިސެސް .ކެރޮލިނާ :ބްލެކްވެލް ޕަބްލިޝިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.
ކެރޯލް މަޔަރސް-ސްކެޓަން .(2006) .މަލް ި
ރންސް ،އެރީ ޝެރީސް އާއި މާރީ ޗެޓްރީ ކޮމަރެކް .(2012) .އެޑިޔުކޭޝަން ރިފޯމް ފޯރ ދި
ކްރިސްޓިން ރޯޒްކަ ަ
އެކްސްޕެންޝަން އޮފް މަދަރޓަންގް އެޑިޔުކޭޝަން ިއން ގާނާ .އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިވިއު އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން,(5)58 .
.593-618
ނކް ގްރޫޕް ރިލޭޝަންސް .އޮކްސްފޯރޑް :ބްލެކްވޯލް.
ކައުޕްލޭންޑް ަގއިލްސް .(1991).ދަ ރޯލް އޮފް ލެންގުއޭޖް އިން އެތެ ި
ލމެންޓް .މާލެ :ސެންޓަރ ފޯރ
ކޮއިޗިރޯ މަޓްސުރާ .(2007) .ބައިނަލް އަޤްވާމީ ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަހުގެ ސަޕް ި
ނއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން.
ކޮންޓި ި
ޕލިމެންޓިންގ އަ މަދަރޓަންގް ބޭސްޑް ލޭންގުއޭޖް އިން އެޑިޔުކޭޝަން
ކަގޫރޭ ގަޝޭޝޭ .(2010) .ޗެލެންޖަރސް އިން އިމް ް
ލސް ޖާރނަލް)4 .ވިންޓަރ .(2010
ލސީ އެންޑް ޕްރެކްޓިސް ިއން ކެންޔާ .ޕޮ ި
ލސީ :ޕޮ ި
ޕޮ ި
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ރސަން .(2007) .ވެން ލޭންގުއޭޖްސް ޑައި .އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.
ކޭ .ޑޭވިޑް ހެ ި
އާރު .ފަސޯލްޑް .(1984) .ދަ ސޯޝިއޯ ލިންގުއިސްޓިކް އޮފް ސޮސަ ިއޓީ .އޮކްސްފޯރޑް :ބްލެކްވޯލް.
ރއާ ނޯ އެސްޓްރީޓާ .އެޑިސިއޯން :ބާސެލޯނާ.
އީ .ބޮ ިއކްސް .(1993) .ޓް ި
ލޒަމްި .
އެފް .ޖޮސެއިން އާއި އެޗް.އޭ.ބީ މައިކަލް .(2000) .ބައިލިންގްއަލިޓީ އެންޑް ބައިލިންގްއަ ި
ނއުޔޯރކް :ކެމްބްރިޖް
ނވަރސިޓީ.
ޔު ި
ދވެހިބަސް ވެސް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވޭނެއެވެ .ފަތްތޫރަ.8-9 ،379 ،މާލެ :ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް
ައޝްރަފު ޢަލީި .(2011) .
ޚދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.
ި
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .(2002) .ދިވެހިބަހުގެ ކުރި މަގާމެދު ހުރިހައި ދިވެހިން ވިސްނަންޖެހިފައި .ފަތްތޫރަ،
ޚދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.
ހބަހާއި ތާރީޚަށް ި
 .44-48 ،(24)279މާލެ :ދިވެ ި
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .(2011) .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިގޮތް.
ޚދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.
ފަތްތޫރަ .9-10 ،(23)375 ,މާލެ :ދިވެހިބަހާ ިއ ތާރީޚަށް ި
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު .(2009) .ދިވެހިންގެ ދިވެހިބަހާއި މާދަރީ ބަސް .ނެގީ ިޑސެމްބަރ http:// ،2013 ،26
 www.fanvai.info/dhivehi/maadhareebas/439-2009-02-20-21-00-19ން
ޚދުމަތްކުރާ
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް .(2007) .މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ ސަޕްލިމެންޓް  .2007މާލެ :ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ި
ޤައުމީ މަރުކަޒު.
ވެންޑީ ޑީ .ބޮކޯރސްޓް-ހެންގް އާއި އިމެލްޑާ ސަންތޯސް ކޭލިއޯން .(2009) .ދި ލޭންގުއޭޖް އެޓިޓިއުޑްސް އޮފް ބައިލިންގްއަލް
ސންގަޕޯރ .ޖަރނަލް އޮފް މަލްޓިލިންގްއަލް އެންޑް މަލްޓިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް.
ޔޫތު އިން މަލްޓިލިންގުއަލް ި
.235-251 ،(3)30
ކސްތާނީ ކޮލެޖް
ވިލިއަމް ޕީ .ރިވަރސް .(2002) .އެޓިޓިއުޑްސް ޓްވާރޑްސް އިންސިޕިއެންޓް މެންކާރޓިޒަމް އެމަންގް ކަޒަ ި
ސުޓޫޑެންޓްސް .ލޭންގްއޭޖް ޕޮލިސީ.159-174 ،(2)1 .
ވޭލް އަޑެޖްބައިޓް .(2010) .އެންލައިޓް ެމންޓް އެންޑް އެޓިޓިއުޑްސް އޮފް ދި ނައިޖޭރިއަން އެލީޓް އޮން ދަ ރޯލްސް އޮފް
ކއުލަމް.185-196 ،(2)16 .
ލޭންގުއޭޖް އިން ނައިޖީރިޔާ .ލޭންގްއޭޖް ކަލްޗަރ އެންޑް ކަރި ި
ޚދުމަތްކުރާ ޤައުމީ
ހބަސް .ފަތްތޫރަ .9-12 ،(26)301 ،މާލެ :ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ި
މުޙަންމަދު އަމީން .(2004) .ދިވެ ި
މަރުކަޒު.
މުޙަންމަދު ޢަދުލީ .(2011) .ދިވެހިބަސް އުފެދިގެން އައިގޮތާއި ،ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގައި މުޖްތަމަޢުގެ ދަ ުއރު.
ނއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން.
ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު ،ޖޫން  .2011މާލެ :ސެންޓަރ ފޯރ ކޮންޓި ި
މި ި
ނސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން.
ނސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން .(2013) .ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޔިއަރ ބުކް  .2012މާލެ :މި ި
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މާރީ މައެގާރޑް ،ޓޯރބަން ޖުއެލް ޖެންސަން ،ޓޯރީ ކްރިސްޓިއަންސެން އަދި ޖެންސް ނޯރމާން ޖޯގެންސެން.(2013) .
ޑިފި ުއޝަން އޮފް ލޭންގުއޭޖް ޗޭންޖް :އެކޮމެޑޭޝަން ޓު އަ މޫވިންގ ޓާގެޓް .ޖާރނަލް އޮފް ސޯޝިއޯލިންގްއިސްޓިކްސް.
.3-36 ،(1)17
މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް .(1982) .ފަހުބަސް .ފަތްތޫރަ .(1982) .37-38 ،(4)42 ،މާލެ :ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް
ޚދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު.
ި
ހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ.
ނވަރސިޓީ .(2011) .ދިވެހިބަސް ފޮތް ،މާލެ :ދިވެ ި
ހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔު ި
ދިވެ ި
ގުންލޮގް ސަންޑްބާރގް .(2011) .ލޭންގުއޭޖް ޕޮލިސީ އެންޑް މަލްޓިލިންގުއަލް އައިޑެންޓިޓީ އިން ސްވިޑްން ތުރޫ ދި
ލެންސް އޮފް ޖެނެރޭޝަން ވައި .ސޮސައިޓީ ފޯރ ދި އެޑްވާންސްމަންޓް އޮފް ސްކެންޑިނޭވިއަން ސްޓަޑީ .ސްވިޑްން:
ޔނިވަރިސިޓީ.
ސްޓޮކްހޯމް ު
ސޓީ ޕްރެސް.
ލޝް އޭޒް އަ ގްލޯބަލް ލޭންގުއޭޖް .ކޭމްބްރިޖް :ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރ ި
ވޑް ކްރިސްޓަލް .(1997) .އިންގް ި
ޑޭ ި
ނއުޔޯކް :ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.
ވޑް ކްރިސްޓަލް .(2002) .ލޭންގުއޭޖް އެންޑް ޑެތުި .
ޑޭ ި
ނއުޔޯކް :ކޭމްބްރިޖް
ލޝް އޭޒް އަ ގްލޯބަލް ލެންގުއޭޖް) .ދެވަނަ އިސްދާރު(ި .
ޑޭވިޑް ކްރިސްޓަލް .(2003) .އިންގް ި
ނވަރސިޓީ ޕްރެސް.
ޔު ި
ޒެލިހާ ޔެޒްކީ ،ބިނޫރު ޖެންކް އިލްޓަރ އާއި ފިލިޕް ގްލޯވަރ .(2010) .ހައު ބައިލިންގުއަލް އިޒް ބައިލިންގުއަލް؟
ޝނަލް ޖާރނަލް އޮފް
މަދަރޓަންގް ޕްރޮފެޝަންސީ އެންޑް ލާރނިންގ ތުރޫ އަ ސެކަންޑް ލެންގުއޭޖްި .އންޓަރނޭ ަ
އާރލީ އިޔަރސް އެ ިޑޔުކޭޝަން.259-268 ،(3)18 .
ޓކްސް 4 .ވަނަ
ރ ކްރަވްލީ އާއި ކްލެއަރ ބޮވަން .(2010) .އޭން އިންޓްރެޑަކްޝަން ޓު ހިސްޓޯރިކަލް ލިންގުއިސް ި
ޓެ ީ
ސޓީ ޕްރެސް.
ިއސްދާރު .އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރ ި
ޓެއިލަރ ،ރެއިޓް ،ރުގިރޯ އާއި އެއިޗިސަން .(1993) .ލެންގުއޭޖް ޕަރސެޕްޝަން އެމޯންގް ދަ އިނުއިޓް އޮފް އަރކްޓިކް
ކިޔުބެކް :ދަ ިފޔުޗަރ ރޯލް އޮފް ދަ ހެރިޓޭޖް ލެންގުއޭޖް .ޖަރނަލް އޮފް ލެންގުއޭޖް އެންޑް ސޯޝަލް ސައިކޮލޮޖީ،
195-206 ،(3)12
ޚދުމަތްކުރާ
ޔުމްނާ މައުމޫން .(1999) .ބަހާއި ސަޤާފަތާ ހުރިގުޅުން .ފަތްތޫރަ.5-10 ،(20)239 ،މާލެ :ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ި
ޤައުމީ މަރުކަޒު.
ޔުމްނާ މައުމޫން .(2001) .ދިވެ ި
ހބަހުން ވާހަކަދައްކާ އެއްވެސް މީހެއް ނެތް ދުވަހެ ްއ އަތުވެދާނެބާ؟ ފަތްތޫރަ،(23)273 ،
ޚދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.
 .9-15މާލެ :ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ި
ޖޮޝުއާ ފިޝްމަން .(1991) .ރިވާރސިންގ ލޭންގުއޭޖް ޝިފްޓް :ތިއަރިޓިކަލް އެންޑް އެމްޕިރިކަލް ފައުންޑޭޝަންސް އޮފް
ލންގުއަލް މެޓަރސް.
ސސްޓެންސް ޓު ތުރެޓެންޑް ލޭންގުއޭޖްސް .ޔޫ.ކޭ .މަލްޓި ި
އެ ި

