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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 

މާލެ،   

 :2018/01 ދބ.މ-ދބއ .ދިެވހިާރއްޖެ  

މުނާސަބަތުގައި  ވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ބައިނަލްއަގު އަހަރުގެ ވަނަ 2018

  ޚިޠާބުދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ 

ނަބިއްާޔ މާތް . ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ هللا ކުޅަދުންވަންތަ މާތް

. ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެهللا ލަ އްއްމަދު ރަސޫލު ޞަޙަމު

 . އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ ހައިމި ދުޢާގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެ 

އެންމެހަިއ މާއި ތަހުނިޔާ ވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދު ޤުމިއަދަކީ ބައިނަލްއަ

އަހުަރ  19އަރިސްކުރަމެވެ. މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަތާ  ދިވެހީންނަށް 

މާދަރީބަސްބަްސ ސަދަކީ މައިގަނޑު މަގު އްވުމުގެ އިން މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރެޔުނެސްކޯވީއެވެ. 

އެފަދަ  ކުރައްވައިހޭލުންތެރި ނިޔެ ދު ބަހަވީ ސިންދަފާތާއި ސަގާފީ ސިންދަފާތާ މެދު ޙިމާޔަތްކުރައްވައި 

އާލާކުރައްވައި ދެމެހެއްޓެވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމެވެ.  އެންމެހައި ކަންކަން

ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުގައި ބައެއްގެ އާދަކާދައާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކަ ދެމެހެއްޓުމުގެ 

ދަފާތާއި ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ބަހަވީ ސިންބަހެވެ. މާދަރީ ބަސް އެބައެއްގެ  މައިގަނޑު އަސާސަކީ

މެދު ހޭލުންތެރިވެ އެފަދަ  ހެނިހެން ބަސްބަހާއި ސަގާފަތާއެޅޭ ބާރެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެމަށް ގިނަބައްސަކަ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަމަން  ލިބިދެވެއެވެ.ތަފާތުތައް ތަހައްމަލު ކުރުމުގެ ބާރު 

ންކަން ގާއިމުކުރާން މަގުފަހިވެއެވެ. އަމާ

އަްށ ނިވި ތަރައްގީވަނީ ދެމެހެއްޓެ  އި ރައްވަހުގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރު އަމާޒުކުއަހަރުގެ މާދަރީ ބަ  މި

ިއ ވަމުން މިދާ ދުނިޔޭގައްމު ކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ބަވަނަ ބަހަވީ ސިންދަފާތާއި ގިނަބައްސަކަމުގެ މުހި

އެރުމާއި ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ގިނަބައްސަކަމުގެ މުހިއްމުކަން މިވަނީ ހަލުވި ކުރި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ

އިންތިހާޔަށް ބޮޑު ވެފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މީސްކޮޅު މަދު އެހެނަސް އަމިއްލަ 

ވާ ފަޚުރެކެވެ. އަކުރެއް ލިބިފައި އޮތް ބަޔަކީމުއެވެ. މިއީ މަދު ބަޔަކަށް ނޫނީ ލިބިފައި ނު އަމިއްލަ ބަހަކާއި 

 ކުދީން ކަންކަމާ  ނަމަ  ހުގެ ބިންގާ ވަރުގަދަ ވެއްޖެދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މާދަރީ ބަ

ސްކޫލް އި މެދު ފަހި ވިސްނުން ގެންގުޅޭން ފަށައެވެ. ދަރީންގެ ކިބައިގައި ބަސް އަށަގަންނާން ފަށަނީ 

ސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، މައިމީހާގެ ޢިލްމީ ދިރާ ބަހުގެ ، އެކު ކަމަށް ހީވެފައިވީ ނަމަވެސްމަރުހަލާ ފެށުމާ 

ދަރިފުޅު މަންމަގެ އަޑާއި ބަހުރުވަ ފާހަގަ ކުރާން ފަށައެވެ. އަދި ދުނިޔެއަށް  ހިނދުބަނޑުގައި އޮންނަ 

ވެށިން ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި ބަސް އަށަގަންނާން ފަށައެވެ. ވަށައިގެންވާ އުފަންވުމާއެކު ގޭތެރެއިންނާއި 



އިންބަފައިންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ދަރީންނާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކާ ބަހަކީ ލޮބުވެތި މަ

ބަސް މަސްހުނި  އަދި ދެ ހެއްދެވުމެވެ.ސް ކަމުގައި  ކަމުގައިވާ ދިވެހިބަ އަޅުނގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަސް

މެވެ. ވު ދަރީންނާ ވާހަކަ ދެއްކެސާފު ރިވެތި ދިވެހި ބަހުން  ނުކުރައްވައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ބޮޑު ބައެއް އިނގިރޭސި ބަހަށް ބަރޯސާވެފައިވީ ނަމަވެސް 

ތެރޭގައި ދިވެހި  އިސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރީންނާއި މުދައްރިސުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު އެދެނީ އިސްކޫލު 

 ހުޅުވިފައި އޮންނާނޭ ގޮތް ވުރެ ފުޅާކޮށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރަށް ކޮށް މުއާމަލާތުބަހުން ޚިޔާލު ފާޅު

ވެސް ދިވެހި ބަހަށް  ތަކުން މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާހައްދަވައި ދެއްވުމެވެ. 

ދަމަހައްޓަވިައ  ލިޔުއްވައި އެކަންކަން އާއްމު އެންގުންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ދިވެހި ބަހުން އްވައިއިސްކަންދެ

ތިމާސްކުރަމެވެ. ދެއްވަން އަޅުގަނޑު އިލް

ދިވެހި ބަހަކީ ދިވެހީންގެ ބަހެވެ. ބަހަށް އަންނަ ހީނަރުކަމަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އާދޭހެވެ! 

ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދިބޮޑު  ޞަކަންބޮޑުވުމާއި، ކުރާ ފިކުރު އެއީ ވަކި ބަޔަކަށް ޚާއް

އެކިއެކި ވެ. މިކަމުގެ ހެކި އެހެރީ މީސްމީޑިއާގެ އެންމެންގެ ކަމެކެވެ. އެންމެން މިހާރުވެސް ކުރާ ފިކުރެކެ 

ވަސީލަތްތަކުން ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާށެވެ. މީސްމީޑިއާގައި ފަހިކޮށާއި، އިދިކީލިކޮށް ދެކެވޭ ހުރިހައި 

ޒުވާން ޖީލު ދޭ ގެ ޑުވުމެވެ. ދިވެހި ބަހަށް މިއަދުވާހަކައަކީ ދިވެހިބަސް ދެކެ ލޯބިވާ، ދިވެހީންގެ ކަންބޮ

ވެ. ސަމާލު ކަމެ 

ދިވެހިބަސް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައިދޭކަށް ބޭރަކުން ބަޔަކު ނާންނާނެއެވެ. ެއީއ 

!އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކުރާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެންވީމާ އާ އަޒުމަކާއެކު ތެދުވަމާ ހިންގަވާށެވެ.

ފަހަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިން ފެންނަ ކަންތައްތައް ނަކަލު ކުރާ ޖީލެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ  !މޫނާއެއް ދައްކަމާ ހިންގަވާށެވެހަނދާންކޮށް، ރީތި ނަ އޮތްކަންބަލަހައްޓައިގެން 

ދަ މަގެއް ކޮށަމާ މަގަކުން އެމީހުން ހިނގާނޭކަން ފިސާރި ރަނގަޅަށް ދަނެގެން ތިބެ، ފަޚުރުވެރިވާ ފަ

ގޮވައި ޒުވާން ޖީލުގެ  އިއްޒަތާއި ފަޚުރު ކަމުގައި ހަރު އަޑުންމާދަރީ ބަހަކީ ގައުމުގެ ! ހިންގަވާށެވެ

  ސިކުނޑިތަކުގައި ފުހެވިގެން ނުދާފަދަ ގޮތަކަށް ލިޔެދެމާ ހިންގަވާށެވެ.
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 އަޝްރަފް ޢަލީ 

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް  
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