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ު ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމމަރުކަޒ

ބްަސ

ބަހީަކ ކޮބިައހެއްޔެވެ؟ ިދވިެހ ބަހުގިައ ”ބްަސ“ ިމ ލަފުޒު ތަފާތު ނުވަ މާނައެއްގިައ ބޭނުންކުރެއެވެ.   

(1) އޭގެތެރިެއން ިމ މަޒުމޫނުގިައ އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަން ިމ އުޅޭ ބަހީަކ، ީމހެއްގެ ިހތުގިައ އުފެދޭ 

ުޝޢޫރެއް އަޑު ނުވަތަ ިއާޝރާތް ބޭނުންކޮށްގެން ވިަކ ހަމަތަކެއްގެ މިަތން ފާޅުކުރާ ކުރުމެވެ. 

އަނެކާއަށް  ނުވަތަ  ހާމަކުރާން  ުޝޢޫރުތައް  އުފެދޭ  ިހތުގިައ  އޭނާގެ  ިއނާްސނާ،  ބަހީަކ  އާދެ،   

ބުނެދޭން ބޭނުންކުރާ ވީަސލަތެވެ. ިއނާްސނާ، އެނާ ބޭނުންވާ ކަންކަން އަނެކާއަށް އަންގިައދޭން ބޭނުންކުރާ 

އާލަތެވެ. ނުވަތަ ހިަތޔާރެވެ. ބަހީަކ ިއނާްސނުން މުވަާސލާތު ކުރަން، ވިަކ ހަމަތަކެއްގެމިަތން އަނގިައން 

ުތަކެކެވެ. ބޭރުކުރާ، މާނަ ދޭހަވާ ގިުޅފިައވާ އަޑ

ބަހިާއ ިއނާްސނާ

ދެމެދު  ބަހާ  ިއނާްސނާއާ  ގިުޅފައެވެ.  ވީަނ  ބަހާ  އޭނާއާ  އިައއުްސރެން  ދިުނޔެއަށް  ިއނާްސނާ   

ވީަނ ކޮންކަހަލަ ގުޅުމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ގުޅުން ހޯދުމުގެ މަަސއްކަތްކުރެއިްވ ބްަސވީެރން، ނުވަތަ ބަހުގެ 

އެކު  ޒަމާނާ  ބަހީަކ  އެކުގިައކަމުގައެވެ.  ިއނާްސނާއާ  އުފެދީުނ  ބްަސ  ވީަނ  ިވދާޅުވެފިައ  ިޢލްމުވީެރން 

ބަދަލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެއް ކަމުގައެވެ. ދިުނޔޭގެ އިެކ ބްަސބަހުގެ މެދުގިައ ހުންނަ ތަފާތީަކ އެ ބްަސބަހުން 

ވާހަކަދައްކާ ީމހުންގެ ިކބިައގިައ ހުންނަ ބިައލިޮޖކަލް ތަފާތަކުން އުފިެދފިައ ހުންނަ ތަފާތެއް ނޫންކަމުގައެވެ. 

ީކިރިތ ޤުރުއާނުގިައ  وتعالى  سبحانه  ިމ ޙީަޤޤަތީަކ ހިުރހިައ ިޢލްމެއް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވިޮޑގެންވާ اهللاّ 

ބަޔާންކުރައްވާފިައވާ ޙީަޤޤަތެކެވެ. އެކަލާނގެ ވީަޙކުރައްވިައފިައ ވީަނ ިއނާްސނުންގެ ބްަސތައް ތަފާތުވެފިައވާ 

ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހިެކތަކުގެ ތެރިެއންވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ކީަމ اهللاّ 

ިއނާްސނުން ހައްދަވިައ، ިއނާްސނުންނަށް ބުއީްދގެ ިނޢުމަތް ދެއިްވއެވެ. އެ  وتعالى  سبحانه  اهللاّ   

ބުއީްދގެ ިނޢުމަތުން ިލިބދޭ ޚާއަްޞ ހުނަރެއްކަމުގިައވާ ބްަސމޮށުންތިެރކަން ދެއިްވއެވެ. ބްަސމޮށުންތިެރކަމީަކ 

ިއނާްސނާ އެހިެނހެން ޖަނަވާރުތަކާ ތަފާތުކޮށްދޭ ކަންތަކެވެ. ގީުރކު ފަލަްސފާވިެރއަކު ިވދާޅުވެފިައވާ ގޮތުގިައ 

ޤިާބިލއްޔަތީަކ  އުފައްދިައދޭ  ިއނާްސނާގިައ  ބްަސމޮށުންތިެރންކަން  ޙިައވާނެވެ.  ބްަސމޮށޭ  ިއނާްސނާއީަކ 

ފުއްދުމުގެ  ބޭނުންތައް  ިތމާގެ  މުވަާސލާތުކޮށްގެން  އަނެކަކާ  އެކަކު  ކުޅަދާނަކަމެވެ.  ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ކުޅަދާނަކަމެވެ. 

ިއނާްސނުންނީަކ ބަހުގެ ދިުނޔޭގިައ އުޅޭ ބައެކެވެ. އެ ީމހުންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޙަޔާތުގިައ ބްަސ   

އަދާކުރާ ދައުރު ވަރަށް ފުޅަލެވެ. އެ ީމހުން އެ ީމހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދީަނ، ިހތުގިައ އުފެދޭ ޫޝޢޫރުތައް 

އަނެކާއަށް ހާމަކޮށްދީެނ ބްަސ މެދުވިެރކޮށެވެ.

މާދީަރބްަސ

ިއނާްސނުންދިުނޔޭގިައ އާބާދުވެ، ިއނާްސީނ އާބީާދ ދިުނޔޭގެ އިެކ ކަންކޮޅުތަކަށް ބިެހގެން ިދޔުމާއެކު،   

ތަފާތު ބްަސތައް އުފިެދ ތަރައީްޤވެގެން ިދޔައެވެ. އެ ބައެއްގެ ބްަސ އެ ބައެއްގެ ިތމާވެށްޓިާއ، އާދަކާދައިާއ، 

ގަބޫލުކުރުންތަކުގެ ފޮޓޯއަކަށް ވެގެން ިދޔައެވެ. އެހެންކަމުން މާދީަރބްަސ ވެފިައވީަނ ޤައިުމއްޔަތުގެ ވަރަށް 

މިުހންމު ރުކުނަކަށެވެ. ޤައުމެއްގެ ީމހުން ވިަކބައެއްގެ ގޮތުގިައ ދައްކިައދޭ ފާހަގައަކަށެވެ. އެ ބިައީމހުން 

އެކިަތގަނޑަކަށް ހަދިައދޭ އާލަތަކަށެވެ.

ދައުލަތެއްގިައ ތަފާތު މާދީަރބަހުން ވާހަކަދައްކާ ބިައބިައ އެކުލެވޭނަމަ، އެބިައބިައގެ މެދުގިައ    

ޔާ، ްސޕިެއން، ކެނެޑާ،  ހަމަނުޖެހުން އުފެދޭގޮތް ބައެއްފަހަރު ިދމާވެއެވެ. ިމފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް ިއނިްޑ

ބެލިްޖއަމް، ކިޯސކާ، ޔޫ. އްެސ. އޭ، ަސއުތު އެފިްރކާ ފަދަ ދައުލަތްތަކުގިައ ިހނގިައފިައވެއެވެ.(2) 

ީމހުން އުޅޭ ދައުލަތްތަކުގެ  ދިުނޔޭގެ ދައުލަތްތަކަށް ބަލިާއރު އެއްބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ    

އަދަދު މިާގނައެއް ނޫނެވެ. 1971 ވަނަ އަހަރު ކިުރ ިދރާާސއަކުން އެނގުނުގޮތުގިައ އޭރު އޮތް 132 

ދައުލަތުގެ ތެރިެއން ޙީަޤީޤ އެއް ޤައިުމއްޔަތެއް އޮތް ދައުލަތްތަކުގެ އަދަދީަކ އެންމެ 12 އެވެ. (3)

ބަހަކުން  ދެ  ރާއްޖެއީަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލިާއރު،  ރާއްޖެއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ    

ވާހަކަދައްކާ ދެ ބަޔަކު ވަޒަންވީެރންގެ ގޮތުގިައ ނޫޅޭ ދައުލަތެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައިުމއްޔަތީަކ އެއް 

ޤައިުމއްޔަތެކެވެ. ިދވިެހ ޤައިުމއްޔަތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހީަކ އެއްބަހެކެވެ. ިދވިެހ ބަހެވެ.

ިދވިެހބްަސ

ިދވިެހބަހީަކ ިދވީެހންގެ މާދީަރ ބަހެވެ. ިދވީެހންގެ ޤައިުމއްޔަތުގެ ިނާޝނެވެ. ިދވީެހންނީަކ    

ިދވީެހންކަން އަންގިައދޭ ފާހަގައެވެ. ިދވީެހންގެ މޫނެވެ. ިދވީެހންނަށް ިލިބފިައވާ އެންމެބޮޑު އެއް ނީަސބީަކ 

ޤައިުމއްޔަތެއް  އެއް  ިދވީެހންނީަކ  ނިުހމެނޭކަމެވެ.  ރައިްޔތުން  ޤައިުމއްޔަތެއްގެ  ދެ  ދައުލަތުގިައ  ިދވިެހ 

ިހއާްސކުރާ ބަޔަކަށް ީވކަމެވެ. އާދެ ިދވިެހންނީަކ އެއް ބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ އެއް ޤައުމެކެވެ.

ް ިދވިެހބްަސ ރައްކާތިެރކޮށް ދެމެހެއްޓުނ

ިދވިެހ  މަލައެވެ.  ިބމުގެ  ިދވިެހ  ތިަރކައެވެ.  ކާބަފިައންގެ  ިދވިެހ  ބަހީަކ  މާދީަރ  ިދވީެހންގެ   

ިދވީެހންގެ  ިފކުރެވެ.  ިދވީެހންގެ  ބަހީަކ  ިދވިެހ  ިނާޝނެވެ.  ިތމާވީެށގެ  ިދވިެހ  ހަނދާނެވެ.  އާދަކާދިައގެ 

ިޚޔާލެވެ. ިދވީެހންގެ ުޝޢޫރެވެ. އެހެންކަމުން ިދވީެހންގެމާދީަރ ިދވިެހބްަސ މަރިުވޔަ ނީުދ، ރައްކާތިެރކޮށް 

ދެމެހެއްޓުމީަކ ހިުރހިައ ިދވީެހންގެ މައްޗަށް އޮތް ވިާޖބެކެވެ. ިމ ވިާޖބު އަދާކުރެވީޭނ ހިުރހިައ ިދވީެހން އެ 

ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ަސމާލުކަން ީދގެންނެވެ.

ބުނަމުން  ވެއިްޓފިައވާކަމަށް  ިއންފާރުތައް  ދިުނޔޭގެ  ދުވަހެވެ.  ބަވަނަވަމުންދާ  ދިުނޔެ  ިމއަދީަކ   

އަންނަ ދުވަހެވެ. އެއް ދިުނޔެއެއްގެ އަޑު ގުގުމަމުން އަންނަ ދުވަހެވެ. ދިުނޔެ ބަވަނަވަމުންދިާއރު  އެންމެ 

ެވެ. ިއނިގރިޭސބްަސ ދިުނޔޭގެ ބަހުގެ މަގާމު  ބާރަށް ިއވޭ އެއް އަޑީަކ ދިުނޔޭގެ ބަހެއްގެ ވާހަކިައގެ އަޑ

ދިުނޔޭގެ  ިމހާރު  ިއނިގރިޭސބަހީަކ  ގޮތުގިައ  ަޝއްކެއްނެތް  އެއްވްެސ  ެވެ.  އަޑ ވާހަކިައގެ  ހޯދިައފިައވާ 

ިވޔަފިާރ އިާއ އެހިެނހެންކަންކަމުގިައ އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްބަހެވެ. ދިުނޔޭގެ އާބީާދގެ ހަތަރު 

ބިައކުޅަ އެއް ބިައ ީމހުން ިމހާރު ިއނިގރިޭސބްަސ ބޭނުންކުރެއެވެ. (4)

ިއނިގރިޭސ ބްަސ ިމގޮތަށް ދިުނޔެއަށް ފެތިުރގެން ިދޔުމީަކ އެހިެނހެން ބްަސބަހަށް ިކހިައވަރެއްގެ   

ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމެއްހެއްޔެވެ؟ އީެއ ދިުނޔޭގެ އެހެން ބްަސބްަސ އިުވގެން ިހނގިައދާނެކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ 

ިއނިގރިޭސ ބްަސ މިުޅ ދިުނޔޭގިައހެން  ބޭނުންކިުރ ނަމަވްެސ އީެއ އިަދ އެހެން ބްަސބްަސ މިުޅން އިުވގެން 

ނެތުމުންނެވެ. ދެވަނަ  ީމހަކު  ވާހަކަދައްކާނެ  ބަހަކުން  އިުވގެންދީާނ އެ  ބަހެއް  ދާނީްވ ަސބަބެއްނޫނެވެ. 

ބަހެއްގެ ގޮތުގިައ ިއނިގރިޭސބްަސ ބޭނުންކިުރ ނަމަވްެސ މާދީަރބްަސ ދެމެހެއްޓުމަށް ަސމާލުކަން ދެވޭނަމަ 

ބްަސ  އެ  މާދީަރބްަސ އަޑިުއވޭނަމަ  ީޖލުތަކަށް  އުފަންވަމުންދާ  މާދީަރބްަސ އިުވގެނެއްނުދާނެއެވެ. އަލަށް 

ދްަސވަމުން އެއް ީޖލުން އަނެއް ީޖލަށް ވާރުތަކުރަމުންދާނެއެވެ. ނަމަވްެސ އެ ބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ ީމހުންގެ 

އަދަދު މަދު ބަހެއްގެ އަހުލުވީެރން އެ ބައެއްގެ މާދީަރ ބްަސ ރައްކާތިެރ ކުރުމަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްލިައިފ ނަމަ، 

އެ ބަހެއް މަރުވެގެން ިދއުމީަކ ދުރުގިައވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

ީމހުންގެ އަދަދު މަދުކީަމ ިދވިެހބަހަށް ވްެސ އެ ބްަސ ރައްކާތިެރކޮށް  ިދވިެހބަހުން ވާހަކަދައްކާ   

ިދރުވިައ  ރައްކާތިެރކޮށް  ިދވިެހބްަސ  އެހެންނަމަވްެސ  ގޮންޖެހުމެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  އޮތް  ދަމަހައްޓަން 

އެބަހުއްޓެވެ.  ބިައތައް  މަދެއްނޫނެވެ. ިދވިެހބަހުގިައ އަދިަބއްޔާތުގެ  ވީަސލަތްތައް  ިލިބފިައވާ  އާލާކުރުމަށް 

ިދވިެހބަހުން ިލޔެ ޗާޕުކޮށްފިައވާ ފޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ.  ިދވިެހބްަސ ިލޔާނެ އަކުރެއް އެބައޮތެވެ. ިދވިެހބްަސ 

ިލޔާ އަކުރީަކ ިމޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލީޮޖއާ ރައްޓިެހ އަކުރެކެވެ.

އެހެންކަމުން ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން އާ ޢަޒުމަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދީަރބްަސ، ރައްކާތިެރކޮށް   

ިދރުވިައ އާލާކުރުމަށް މަަސއްކަތް ފަށަމާތޯއެވެ. ންޫސތަކުން ފެންނަ ިއނިގރިޭސބަހުގެ ިއްޝިތހާރުތަކިާއ 

އެންގުންތައް ިދވިެހކުރަން ފަށަމާތޯއެވެ. ިއންޓަނެޓުގިައ ިދވީެހންނަށް ިލޔާ ބްލޮގްތައް ިދވިެހބަހުން ިލޔަން 

ފަށަމާތޯއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތުއްތުކީުދންނަށް ގޭތެރިެއން އާންމުކޮން ިއވޭ އަޑީަކ ިދވިެހބަހުން ވާހަކަދައްކާ 

އަޑު ކަމުގިައ ހަދަމާތޯއެވެ.

                                     - މުޙައްމަދު ާޝިހދު ޙީަލމް -

ް ުނ ްޓ ދެމެހެއ ކޮށް  ިެރ ާތ އްކ ބަްސ ރަ ޔޭގަިއ ިދވިެހ ްދާ ދިުނ ވަމުނ ބަވަނަ
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(1) ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމައްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒު (2006)، ިދވިެހ ބްަސ ފޮތް ީސީޑ

ް (2)،(3) ޑޭިވޑް ކިްރްސޓަލް، (34:1994)، ދަ ކެމްބިްރޖް އެނަްސިއކޮލީަޕިޑއާ އޮފް ލެންގްއޭޖ
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2006-2-20 - ބަހީަކ ހަމައެކިަނ ވީަސލަތެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ މާ މިުހންމު އެއްޗެކެވެ.  

ބަދިަހ  ގުޅުންތައް  ިއޖިުތމީާޢ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރުމުގަޔިާއ،  ބައްޓަން  ިޚޔާލުތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބަހީަކ  ގުޅުވިައލުމުގިައ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙީަޤޤަތްތަކިާއ  ވަށިައގެންވާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރުމުގަޔިާއ، 

ިއނާްސނުންގެ އާަސީސ ިސފައެކެވެ. 

އުފަންވާ  ދިުނޔެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރިެއންނެވެ.  ބަހުގެ  ިދިރއުޅީެނ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވަގުތުން ފިެށގެން ދިުނޔެދޫކަށް ދާންދެން، އިަދ އެއް ީޖލުން އަނެއް ީޖލަށް، ބްަސ އަޅުގަނޑުމެނިާއ އެކު 

ވެއެވެ. ބްަސ އަޅުގަނޑުމެނަށް ިޚދުމަތްކޮށީްދ ތަރައީްޤ ކޮށްދެއެވެ. ބަހީަކ ޢިާއީލ ިދރއުޅުން، މަަސއްކަތުގެ 

ދިާއރާ، މަދްރީަސ، ިސޔީާސ ދިާއރާ، ީމިޑޔާ، ޢަދުލިްއނާްސފުގެ ދިާއރާ، ަސިއނިްޓިފކް ިދރާާސކުރުމުގެ 

ދިާއރާ، ިމ ހިުރހިައ ދިާއރާއެއްގެ ވްެސ އާަސެސވެ. ބަހީަކ ީދނުގެވްެސ ވަރަށް މިުހންމު ބައެކެވެ.  

އެހެންކަމުން ބަހީަކ ހަމައެކިަނ ވީަސލަތެއްގެ ގޮތުގިައ ދުށުމުގެ ބަދަލުގިައ ބްަސ ބޭނުންކުރުމީަކ 

ނުވަތަ  މަދުރާަސ، ީމިޑއާ  މިުހންމެވެ. އެގޮތުން  ހައްލުކަމުގިައ ވުން  ޙައާްސްސ މައަްސލަތަކުގެ  ތަފާތު 

ިއންޓަނެޓް ފަދަ ބައެއް އާންމު ދިާއރާތަކުގިައ ވިަކ ބަހެއް ބޭނުން ކުރުން ނުވަތަ ނުކުރުން ގިުޅފިައވީަނ 

އިަމއްލަވަންތަކަމިާއ، ޤައިުމއްޔަތިާއ ނުފޫޒުގެ ތަފާތު ދަރަޖަތަކާއެވެ. 

މަހު  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   1999 ިތބެ،  އެނިގ  މައަްސލަތަކެއް  ހިުރހިައ  ިމ 

ިމ  ިނނީްމ  ފާހަގަކުރަން  ދުވަހެއް  މާދީަރބަހުގެ  ބިައނަލްއަޤްވީާމ  ބައްދަލުވުމަކުން  އާންމު  ޔުންެސކޯގެ 

މަަސއްކަތަކުރާ  ޙައްލުކުރުމަށް  މައަްސލަތައް  ިމ  ިވްސނިައ  ފުންކޮށް  މެދު  މައަްސލަތަކިާއ  ިމ  ދުވަހީަކ 

ދުވަހަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ިމ ދުވްަސ ފާހަގަ ކުރަން ފެށީުނއުްސރެ ބަހާ ގުޅޭ ިމ ުސވާލުތަކަށް ދެވޭ 

ަސމާލުކަން ިމ ދީަނ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ިއތުރުވަމުންނެވެ........

                    ތަރުޖަމާ ކީުރ:  ޔުމްނާ މައުމޫން

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ބިައނަލްއަޤްވީާމ މާދީަރ ބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނަާސބަތިާއ 

ގޫޅޭ ގޮތުން ޔުންެސކޯގެ ޑިައރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މެެސޖުގެ ތެރިެއން....

ބިައންލައަޤްވީާމ ފެންވަރުގިައ މާދީަރ ބަހުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރީަނ ީކއްވެ؟ ޔުންެސކޯ    

ިއން ބުނާ ގޮތުގިައ ިމފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރީަނ ދިުނޔޭގިައ ިމހާރު ީމހުން ވާހަކަދައްކާ އުޅޭ 6800 

އިުވގެން  ތެރޭގިައ  ޤަރުނުގެ  ވަނަ   21 ބްަސ  އެއްބިައ  ބިައކުޅަ  ދެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ތެރިެއން  ބަހުގެ 

ނިެތގެން ދާނެކަމަށް ިލންގިުއްސޓުން ބުނެއެވެ. ިދރާާސތަކުން ދައްކާ ގޮތުގިައ ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން އެއް 

ބްަސ ިމހާރު ވްެސ އުވެމުން ނެތެމުން އެބަދެއެވެ. ީވމާ ިމފަދަ ދުވަހެއް ބިައނަލްއަޤްވީަމ ފެންވަރުގިައ 

ރައްކާތިެރކުރުމަށް  ބްަސ  މާދީަރ  އިަމއްލަ  ހޭލުންތިެރކުރވާ  ީމހުން  ިމކަމަށް  ބޭނުމީަކ  ކުރމުގެ  ފާހަގަ 

ބައެއްގެވްެސ މާދީަރ ބަހީަކ  ގޮވާލުމެވެ. އިަދ ކޮންމެ  ީމހުނަށް  ޤައުމުތަކުގެ  ތަފާތު  މަަސއްކަތްކުރުމަށް 

ވަރަށް އަގުހިުރ އެއްޗެއްކަން ީމހުނަށް އަންގިައިދނުމެވެ.

ވީަނ  އެއްޗަކަށް  މިުހންމު  ުސވާލީަކ މާދީަރ ބްަސ އީެއ އެހާ  އުފެދޭ  ިހާސބުން  ިމހާ    

ދާންދެން  ދޫކޮށް  ދިުނޔެ  އުފަނީްވއުްސރެ  ދިުނޔެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަހީަކ  މާދީަރ  ީކއްވެހެއްޔެވެ؟  

ިދިރއުޅުމުގެ ހިުރހިައ ދިާއރާއެއްގިައ ބޭނުންކުރާ ވަރަށް މިުހންމު މުވަާސލީާތ ވީަސލަތެކެވެ. ިމ އަހަރުގެ 

ބަހީަކ  ފަދިައން  ިވދާޅުވެފިައވާ  ޖެނެރަލް  ެސކެޓީެރ  ޔުންެސކޯގެ  މެެސޖުގިައ  ދުވަހުގެ  ބަހުގެ  މާދީަރ 

ިއޖިުތމީާއ،  ީދީނ،  އީެއ  ިބންގަލެވެ.  ގުޅުންތަކުގެ  ިއޖިުތމީާޢ  ިދިރއުޅުމިާއ  އިާޢީލ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ިސޔީާސ، ޢަދުލް ިއނާްސފު، ީމިޑޔާ ިމ ހިުރހިައ ދިާއރާތަކުގެވްެސ އާަސެސވެ. އެހެންނަމަވްެސ މާދީަރ 

ބްަސ މިުހންމުވީަނ އީެއ މުވަާސލާތުކުރުމުގެ ވީަސލަތަކަށް ވީާތ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. 

މްަޝހޫރު ިލންގިުއްސޓު ”ވޯފް“ ިވދާޅިުވ ގޮތުގިައ މާދީަރ ބަހީަކ އެބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ    

ބައެއް  ދިުނޔެ ދެކޭ ގޮތް ބައްޓަން ކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެ ބައެއްގެ ިޚޔާލުތަކިާއ ިވްސނުން ބައްޓަން ކުރާ 

އެއްޗެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިުނޔެ ފެންނީަނ މާދީަރ ބަހުގެ ތެރިެއންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ިދިރއުޅީެނ 

ބަހުގެ ތެރިެއންނެވެ. ކޮންމެ ބަހަކުންވްެސ ދައްކިައދީެނ އެ ބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ ބައެއްގެ ިޚޔާލިާއ ިފކުރިާއ 

އެބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުންތަކިާއ އެބަޔަކު ދިުނޔެ ދެކޭގޮތެވެ.

ހަމަ ިމފަދިައން މާދީަރބަހަކުން ދައްކިައދީެނ އެބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ ބައެއްގެ ިދިރއުޅުމިާއ    

އާދަކާދައެވެ.  އެހެން ކަމުން މާދީަރބްަސ ގިުޅފިައވީަނ އެބައެއްގެ ަޝޚިްސއްޔަތާ ނުވަތަ އިަމއްލަވަންތަ 

މާދީަރ ބަހީަކ އެހާ މިުހންމު އެއްޗަކަށް ވީަނ ީކއްވެ؟

އީަކ  ފެބްރުއީަރ   21 ގެންދީަނ  ފަރާތުން  ޔުންެސކޯގެ  ފިެށގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2000  

ބިައނަލްއަޤްވީާމ މާދީަރ ބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގިައ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. 21 ިމ ދުވްަސ ިމ ގޮތަށް 

ފާހަގަ ކުރަން ިނނީްމ 1999 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގިައ ބޭއްވުނު ޔުންެސކޯގެ އާންމު 

ފެންވަރުގިައ،  ދިުނޔޭގެ  ގޮތުގިައ،  ދުވަހެއްގެ  ިމފަދަ  ފެބްރުރުއީަރ   21 ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. 

ފާހަގަ ކުރަން ހުށަހީެޅ ބަންގްލަދްޭޝގެ ފަރާތުންނެވެ. ިމގޮތަށް ބަންގްލަދްޭޝގެ ފަރާތުން ހުށަހީެޅ 

ަޝީހދިުވ  ”ބަހަށްޓަކިައ  ބަންގްލަދްޭޝގިައ  ފިެށގެން  އަހަރުން  ވަނަ   1953 އީަކ  ދުވަހީަކ  ިމ 

ަޝީހދުންގެ ދުވްަސ“ ގޮތުގިައ ފާހަގަ ކުރަމުން އިައްސފިައވާ ދުވަހެއް ކަމަށްވީާތވެއެވެ.

ިމދުވަހީަކ 1952 ވަނަ އަހަރު ”ބަންގްލާ“ ބްަސ ރައްކާތިެރ ކުރުމަށް މަަސއްކަތްކިުރ ފްަސ   

ޔާ އިާއ ޕާކްސތާނު ވިަކ ިވިއރު ބަންގްލަދްޭޝ  ޒުވާނަކު ަޝީހދިުވ ދުވަހެވެ. 1947 ގިައ ިއނިްޑ

އީޮތ ިއރުމީަތ ޕިާކްސތާނު ގޮތުގައެވެ. ޕިާކްސތާނުގެ ަސރުކާރުން މަަސއްކަތް ކީުރ އުރުދޫ ބަހީަކ 

ިއރުމީަތ ޕިާކްސތާނުގެވްެސ ރްަސީމ ބަހަށް ހެދުމަށެވެ. އިަދ މަދަރާުސތަކުގިައ ވްެސ ބަންގްލާ ބްަސ 

ިކޔަވިައ ނީުދ އުރުދޫ ބްަސ ިކޔަވިައދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައާްސށެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ބަންގްލަދްޭޝގެ 

އެތައް ބަޔަކު ިމކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ އީެމހުންގެ އިަމއްލަ މާދީަރ ބަހިާއ ޤައިުމއްޔަތު ރައްކާތިެރކުރަން 

ގަދަ އަޅާ މަަސއްކަތްކިުރއެވެ. އިަދ ފްަސ ޒުވާނުނަކު ިމކަމުގިައ ަޝީހދުވެގެން ިދޔައެވެ. ބްަސ 

ރައްކާތިެރކުރުމުގެ ިމ ހަރަކާތް ވެގެން ިދޔީައ ބަންގްލަދްޭޝ އިަމއްލަ ިމިނވަން ޤައުމުކަށް ވުމަށް 

ކުރެވުނު ހަނގުރާމިައގެ ފެށުމަށެވެ. 

ބަހިާއ އިަމއްލަވަންތަކަން ރައްކާތިެރކުރުމަށްޓަކިައ  ދައްކިައދެނޭ އިަމއްލަ  ިމ ހިާދާސިއން   

ބަޔަކު ީވ ޤުރުބީާނ އެވެ. ީވމާ ބަންގްލަދްޭޝގެ ހުށަހެޅުމަކަށް 21 ފެބްރުއީަރ ިމީއ ބިައންލްއަޤްވީާމ 

މާދީަރ ބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގިައ ފާހަގަ ކުރަން ޔުންެސކޯގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަކުން ިނނީްމ އިަމއްލަ 

ބްަސ ރައްކާތިެރކުރުމަށްޓަކިައ ަޝީހދިުވ ބަންގްލަދްޭޝގެ ޒުވާނުން އެ ދެއިްކ ނަމޫނިާއން ިހތްވަރު 

ކުރުމަށް  މަަސއްކަތް  ރައްކާތިރކުރުމަށް  ބްަސ  މާދީަރ  އެބައެއްގެ  ބަޔަކުވްެސ  ކޮންމެ  ިލިބގެން 

ިހތްވަރިުދނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ކަމިާއ  އެއްޗެއް  މިުހންމު  ބެނުމީަކ މާދީަރ ބަހީަކ ިކހާ  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަހެއް  ިމފަދަ   

ހޭލުންތިެރކަން  ީމހުންގެ  ކަމާމެދު  ޖެހޭނެ  މަަސއްކަތްކުރަން  ކުރުމަށް  ރައްކާތިެރ  ބްަސ  މާދީަރ 

ިއތުރުކޮށް ީމހުން ހަރަކާތްތިެރ ކުރުވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ީމހަކުވްެސ 

ިމކަމާމެދު ފުންކޮށް ިވްސނާ އިަމއްލަ މާދީަރ ބްަސ ރައްކާތިެރ ކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރަން އަޒުމް 

ކަނޑައަޅަން ވެއްޖެއެވެ.

- ޔުމްނާ މައުމޫން -
                   

ބިައނަލްއަޤްވީާމ މާދީަރ ބަހުގެ ދުވްަސ ފާހަގަ ކުރަން ފެށީުނ ިކިހނެއް؟  

އެބަ  ީމހެއްކަން  ރަށެއްގެ  ިމވީެނ  ޤައުމެއްގެ  ިމވީެނ  އީެއ  ބަހަކުން  ވާހަކަދައްކާ  އީެމހަކު  ކަމާއެވެ. 

އަންގިައދެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ިމީއ ިދވިެހންކަން ދައްކިައދޭ އެންމެ މިުހންމު ިނާޝނީަކ ިދވިެހ ބަހެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން ިދވިެހބަހުން ވާހަކަދއްކީަނ ިދވީެހންނަށް ީވީތއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީަރންނަށް ިދވިެހބްަސ 

ދްަސކޮށްދީެނ އެކީުދންނަށް އީެއ ިދވިެހންކަން އަންގިައިދނުމަށެވެ.

މާދީަރ ބަހީަކ އެއްބިައވަންތަކަން ދަމަހައްޓިައދޭ ބާރެކެވެ. އެއް ބަހަކުން ވާހަކަ    

ދައްކާ ބައެއްގެ މެދުގިައ ވަރަށް ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އޮވެއެވެ. މާދީަރބަހީަކ ތަފާތު ީޖލުތައް އެއީްޖލެއް 

ިދވިެހ  މާމަދިަރފުޅަށް  ވާހަކަދައްކާފިައ  ިދވިެހން  މާމަ  އެއްޗެކެވެ.  ގުޅުވިައލަދޭ  ީޖލަކިާއ  އަނެއް 

ބަހުން ވާހަކަދައްކަން ނޭނގޭ ނަމަ މާމައަކާ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ. އެ ިހާސބުން އެ ދެ ީޖލުގެ 

ދެމެދުގިައ އޮތް ގުޅުން އެކެނޑީުނއެވެ. ހަމަ އެފެދިައން މާދީަރ ބަހީަކ އިެކ ރަށްރަށުގިައ ިދިރއުޅޭ 

ިމީއ ހަމަ  ިވޔްަސ  ިވްސނިާލ ކަމުގިައ  ިދވިެހބަހަށް  ފާލަމެކެވެ.  ގުޅުވާލަދޭ  ީމހުން  އިެކ ފަނީްތ 

ހީަގގަތެއް ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ބައެއްގެ މާދީަރ ބްަސ އެބަޔަކަށް މިުހންމުވީަނ ިމ ަސބަބުތަކާ ހިެދއެވެ. މާދީަރބްަސ    

ނޫނެވެ.  ވީަސލަތެއް  އެދީަނ ހަމައެކިަނ މުއަާސލާތުކުރުމުގެ  ގެއިްލގެން  ިހނގައްޖެނަމަ  އިުވގެން 

އެއަށްވުރެ މާ މިުހންމު އެއްޗެކެވެ.

                                                     - ޔުމްނާ މައުމޫން -


