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2018ވަނަ އަހަރުގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،މިސް .އޮޑްރޭ އަޒުލޭ ދެއްވި މެސެޖު
 21ފެބުރުވަރީ 2018
މިއަދަކީ ޔުނެސްކޯ އިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާތާ ނަވާރަވަނަ
އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ .މިއީ ،ދުނިޔޭގެ ބަސްބަސް ރައްކައުތެރި ކުރުމަށާއި އެ ބަސްބަހުގެ ދިފާއުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޖަމިއްޔާއިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.
ބަހަކީ ހަމައެކަނި މުއާސަލާތުކުރަން އޮތް ވަސީލަތެއް ނޫނެވެ .އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޝަރުތު
ވެސް މެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ކަންތައްތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ
ގަބޫލުކުރުންތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮންބައެއްކަން އެ އެއްޗެއްގައި އެކުލެވޭ އެއްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާއާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަގާފަތާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިހުރި އެއްޗެއް އަނެކުންނަށް
ރައްދުކޮށްދެވެނީ ބަހުގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިކުރާއި ޚިޔާލުގެ މުއްސަނދި ތަސްވީރުކުރުންތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ
ވައްޓަފާޅިތައް ދައްކައި ދެނީ ބަސްބަހުގެ ސިންދަފާތުތަކުންނެވެ.
އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ މި މުހިއްމު މައުނަވީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ބާރުވެރި ކުރުމަށް ޓަކައި،
ޔުނެސްކޯއިން ފޯރިޔާއެކު ،މަސައްކަތް ކުރާތާ އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ .ބަހަވީ ސިންދަފާތާއި ގިނަ ބައްސަ ތަޢުލީމު
ކުރިއަރުވައި ،އޭގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ ވެސް އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.
މާދަރީ ބަސްބަހަށް މިފަދަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައިވަނީ ،އެކަމަކީ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އެތައް މިލިއަން ޅަ ސިކުނޑިތަކެއް ބައްޓަން ކުރާ އަދި

އެ މީހުން މުޖުތަމަޢާ ހިއްސާކުޅައުމަށް

ޓަކައި މަގު ދައްކާ މުހިންމު އެއްޗަކީ މާދަރީ ބަސްބަސްކަމަށް ވާތީއެވެ .ފުރަތަމަ އަމިއްލަވެށީގެ ފެންވަރުގައެވެ .އެއަށްފަހު
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ވެސްމެއެވެ.

މިހެންވުމުން ،ބަހުގެ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ޔުނެސްކޯއިން ތާއީދު ކުރެއެވެ .ޚާއްޞަ
ގޮތެއްގައި ،މާދަރީ ބަހާއި ވެށި ބަސްބަސް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ބައްސަ ޤައުމުތަކަށެވެ .ޔުނެސްކޯއިން
ލަފާދެނީ ދަރިވަރުން މަދަރުސީ މަރުޙަލާތަކުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މާދަރީބަސް ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

ސަބަބަކީ،

ދަރިވަރުން ކަންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ދަސްކުރަނީ މާދަރީބަހުން ކަމަށް ވާތީއެވެ .އަދިހަމަ އެފަދައިން އެތަނެއްގައި
ގިނަބައްސަކަން ބާރުވެރިވަމުން އަންނަ އާންމު ތަންތާނގައްޔާއި އިންޓަރނެޓުގައި ވެސް މާދަރީބަސް ބޭނުންކުރަން
ޔުނެސްކޯއިން ބާރު އަޅައެވެ .އެމީހެއްގެ ފުރަތަމަ ބަހަކީ ކޮންމެ ބަހަކަށް ވީ ނަމަވެސް ،ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ،އެމީހަކު
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކަށް ވާސިލުވުމަށް ސައިބަރު ޖައްވުތައް ބޭނުން ކުރެވެން ޖެހެއެވެ .އަދި އެ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން
މަޢުލޫމާތު ލިބި ަ
ގނެ ،ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވި ،ވާހަކަ ދެކެވެން ޖެހެއެވެ .ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ
އ
ބޮޑު އެއް ހުރަހަކީ މިއީއެވެ .އަލިފުދާލުން ކަނޑައެޅި ދުނިޔޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ 2030ވަނަ އަހަރުގެ އެޖެންޑާގަ ި
ވެސް މިކަން ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ.
ކޮންމެ ފޮއި ދުވަހަކުން ،ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ވެސް އެއް ބަހެއް އެބަ ނެތެއެވެ .އެ ނެތިގެންދާ
ބަހާއެކު ނެތިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ބައެކެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ
ތެރެއިން ވެސް ބައެކެވެ .ގިނަބައްސަކަން ކުރިއެރުވުމަކީ މި ފަދައިން ބަސްބަސް ނެތިގެން ދިއުން ހުއްޓުވަން އެހީތެރިވެދޭ
ކަމެކެވެ.
ވ އަގުހުރި ބަސްފުޅެއްގައި ވަނީ" ،އެމީހަކު ދަންނަ ބަހަކުން
ނެލްސަން މަންޑޭލާ ވިދާޅުވެފައި ާ
އެ މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކައިފި ނަމަ ،އެ ވަންނަނީ އެމީހާގެ ބޮލަށެވެ .އަދި އެ މީހެއްގެ މާދަރީބަހުން އެމީހަކާ ވާހަކަ
ދައްދައްކައިފި ނަމަ އެ ވަންނަނީ އެމީހާގެ ހިތަށެވެ" .މިއަދު މި ފާހަގަ ކުރާ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި،
ޔުނެސްކޯއިން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ދައުވަތު އަރުވަނީ ޙަޔާތުގެ ދިރިހުރި ޚަޒާނާ ބިނާވާ ބަހަވީ
ސިންދަފާތުތަކާއި ގިނަބައްސަކަން އާލާކޮށް ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ތައުލީމީ ސަގާފީ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް
ބާއްވައިގެން ފާހަގަކުރުމަށެވެ.
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