`
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ،

ދބއ-މބ.ދ 2018/01:

ރއްޖެ.
ވހި ާ
ދި ެ

2018ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ ޚިޠާބު
ޔ
ކުޅަދުންވަންތަ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .މާތް ނަބިއް ާ
މުޙައްމަދު ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
މި ދުޢާގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެހައި އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
އ
މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެވެ .ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހަ ި
ރ
ދިވެހީންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ .މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަތާ  19އަހަ ު
ސ
ވީއެވެ .ޔުނެސްކޯއިން މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރެއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ މާދަރީބަސްބަ ް
ޙިމާޔަތްކުރައްވައި ބަހަވީ ސިންދަފާތާއި ސަގާފީ ސިންދަފާތާ މެދު ދުނިޔެ ހޭލުންތެރި ކުރައްވައި އެފަދަ
އެންމެހައި ކަންކަން އާލާކުރައްވައި ދެމެހެއްޓެވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމެވެ.
ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުގައި ބައެއްގެ އާދަކާދައާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކަ ދެމެހެއްޓުމުގެ
މައިގަނޑު އަސާސަކީ އެބައެއްގެ ބަހެވެ .މާދަރީ ބަސް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ބަހަވީ ސިންދަފާތާއި
ގިނަބައްސަކަމަށް އެޅޭ ބާރެކެވެ .އޭގެ ސަބަބުން އެހެނިހެން ބަސްބަހާއި ސަގާފަތާ މެދު ހޭލުންތެރިވެ އެފަދަ
ތަފާތުތައް ތަހައްމަލު ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދެވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަމަން
އަމާންކަން ގާއިމުކުރާން މަގުފަހިވެއެވެ.
ށ
މި އަހަރުގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރު އަމާޒުކުރައްވައި ވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަ ް
އ
ބަހަވީ ސިންދަފާތާއި ގިނަބައްސަކަމުގެ މުހިއްމު ކަމުގެ މައްޗަށެވެ .ބަވަނަވަމުން މިދާ ދުނިޔޭގަ ި
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ހަލުވި ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ގިނަބައްސަކަމުގެ މުހިއްމުކަން މިވަނީ
އިންތިހާޔަށް ބޮޑު ވެފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މީސްކޮޅު މަދު އެހެނަސް އަމިއްލަ
ބަހަކާއި އަމިއްލަ އަކުރެއް ލިބިފައި އޮތް ބަޔަކީމުއެވެ .މިއީ މަދު ބަޔަކަށް ނޫނީ ލިބިފައި ނުވާ ފަޚުރެކެވެ.
މ
ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މާދަރީ ބަހުގެ ބިންގާ ވަރުގަދަ ވެއްޖެ ނަމަ ކުދީން ކަންކަ ާ
މެދު ފަހި ވިސްނުން ގެންގުޅޭން ފަށައެވެ .ދަރީންގެ ކިބައިގައި ބަސް އަށަގަންނާން ފަށަނީ އިސްކޫލް
މަރުހަލާ ފެށުމާއެކު ކަމަށް ހީވެފައިވީ ނަމަވެސް ،ބަހުގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ،މައިމީހާގެ
ބަނޑުގައި އޮންނަ ހިނދު ދަރިފުޅު މަންމަގެ އަޑާއި ބަހުރުވަ ފާހަގަ ކުރާން ފަށައެވެ .އަދި ދުނިޔެއަށް
އުފަންވުމާއެކު ގޭތެރެއިންނާއި ވަށައިގެންވާ ވެށިން ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި ބަސް އަށަގަންނާން ފަށައެވެ.

ލޮބުވެތި މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ދަރީންނާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކާ ބަހަކީ
އަޅުނގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަސް ކަމުގައިވާ ދިވެހިބަސް ކަމުގައި ހެއްދެވުމެވެ .އަދި ދެ ބަސް މަސްހުނި
ނުކުރައްވައި ސާފު ރިވެތި ދިވެހި ބަހުން ދަރީންނާ ވާހަކަ ދެއްކެވުމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ބޮޑު ބައެއް އިނގިރޭސި ބަހަށް ބަރޯސާވެފައިވީ ނަމަވެސް
އިސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރީންނާއި މުދައްރިސުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު އެދެނީ އިސްކޫލު ތެރޭގައި ދިވެހި
ބަހުން ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް ހުޅުވިފައި އޮންނާނޭ ގޮތް
ހައްދަވައި ދެއްވުމެވެ .މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ދިވެހި ބަހަށް
އ
އިސްކަންދެއްވައި އާއްމު އެންގުންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ދިވެހި ބަހުން ލިޔުއްވައި އެކަންކަން ދަމަހައްޓަވަ ި
ދެއްވަން އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.
އާދޭހެވެ! ދިވެހި ބަހަކީ ދިވެހީންގެ ބަހެވެ .ބަހަށް އަންނަ ހީނަރުކަމަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ
ކަންބޮޑުވުމާއި ،ކުރާ ފިކުރު އެއީ ވަކި ބަޔަކަށް ޚާއްޞަ ކަމެއް ނޫނެވެ .އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދިބޮޑު
އެންމެންގެ ކަމެކެވެ .އެންމެން މިހާރުވެސް ކުރާ ފިކުރެކެވެ .މިކަމުގެ ހެކި އެހެރީ މީސްމީޑިއާގެ އެކިއެކި
ވަސީލަތްތަކުން ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާށެވެ .މީސްމީޑިއާގައި ފަހިކޮށާއި ،އިދިކީލިކޮށް ދެކެވޭ ހުރިހައި
ވާހަކައަކީ ދިވެހިބަސް ދެކެ ލޯބިވާ ،ދިވެހީންގެ ކަންބޮޑުވުމެވެ .ދިވެހި ބަހަށް މިއަދުގެ ޒުވާން ޖީލު ދޭ
ސަމާލު ކަމެވެ.
އ
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ދިވެހިބަސް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައިދޭކަށް ބޭރަކުން ބަޔަކު ނާންނާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކުރާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ .އެހެންވީމާ އާ އަޒުމަކާއެކު ތެދުވަމާ ހިންގަވާށެވެ!.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިން ފެންނަ ކަންތައްތައް ނަކަލު ކުރާ ޖީލެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަތުގައި
ބަލަހައްޓައިގެން އޮތްކަން ހަނދާންކޮށް ،ރީތި ނަމޫނާއެއް ދައްކަމާ ހިންގަވާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ
މަގަކުން އެމީހުން ހިނގާނޭކަން ފިސާރި ރަނގަޅަށް ދަނެގެން ތިބެ ،ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ މަގެއް ކޮށަމާ
ހިންގަވާށެވެ! މާދަރީ ބަހަކީ ގައުމުގެ އިއްޒަތާއި ފަޚުރު ކަމުގައި ހަރު އަޑުން ގޮވައި ޒުވާން ޖީލުގެ
ސިކުނޑިތަކުގައި ފުހެވިގެން ނުދާފަދަ ގޮތަކަށް ލިޔެދެމާ ހިންގަވާށެވެ.
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