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 ނަވާރަވަނަ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާތާމާދަރީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިއަދަކީ ޔުނެސްކޯ އިން 

ދުނިޔޭގެ ބަސްބަސް ރައްކައުތެރި ކުރުމަށާއި އެ ބަސްބަހުގެ ދިފާއުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ދުވަހެވެ. މިއީ އަހަރު ފުރޭ

 ޖަމިއްޔާއިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. 

ޝަރުތު  ހަމައެކަނި މުއާސަލާތުކުރަން އޮތް ވަސީލަތެއް ނޫނެވެ. އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެބަހަކީ 

ބޫލުކުރާ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ކަންތައްތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ގައަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް މެއެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮންބައެއްކަން އެ އެއްޗެއްގައި އެކުލެވޭ އެއްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހެވެ. ކުރުންތަކާއި ގަބޫލު

ނަށް އެނގިހުރި އެއްޗެއް އަނެކުންނަށް ފަތާއި އަޅުގަނޑުމެންސަގާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާއާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކުރާއި ޚިޔާލުގެ މުއްަސނދި ތަސްވީރުކުރުންތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ރައްދުކޮށްދެވެނީ ބަހުގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފި

 ވައްޓަފާޅިތައް ދައްކައި ދެނީ ބަސްބަހުގެ ސިންދަފާތުތަކުންނެވެ. 

 ،ޓަކައި ބާރުވެރި ކުރުމަށް ހިމާޔަތްކޮށް މުހިއްމު މައުނަވީ ތަރިކަ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ މި 

ބައްސަ ތަޢުލީމު  ގިނައި ބަހަވީ ސިންދަފާތާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އަހަރުތައް ފޯރިޔާއެކު، މަސައްކަތް ކުރާތާ އެ ޔުނެސްކޯއިން 

 އޭގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ ވެސް އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.  ،ކުރިއަރުވައި 

ގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ މިފަދަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައިވަނީ، އެކަމަކީ  މާދަރީ ބަސްބަހަށް

 އެ މީހުން މުޖުތަމަޢާ ހިއްސާކުޅައުމަށްބައްޓަން ކުރާ އަދި  އެތައް މިލިއަން ޅަ ސިކުނޑިތަކެއް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ 

 އެވެ. އެއަށްފަހުފެންވަރުގަ އަމިއްލަވެށީގެފުރަތަމަ މަގު ދައްކާ މުހިންމު އެއްޗަކީ މާދަރީ ބަސްބަސްކަމަށް ވާތީއެވެ. ޓަކައި 

 މެއެވެ. ފެންވަރުގައި ވެސް ދުނިޔޭގެ

 



 ޚާއްޞަ ތާއީދު ކުރެއެވެ.އިން ބަހުގެ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ޔުނެސްކޯ މިހެންވުމުން،

 އިންޔުނެސްކޯވެ. ގިނަ ބައްސަ ޤައުމުތަކަށެދަރީ ބަހާއި ވެށި ބަސްބަސް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތެއްގައި، މާ

ސަބަބަކީ،  މަށެވެ. ބޭނުންކުރުމާދަރީބަސް ގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ އަހަރުތަކު  ލަފާދެނީ ދަރިވަރުން މަދަރުސީ މަރުޙަލާތަކުގެ

އެތަނެއްގައި ހަމަ އެފަދައިން ތީއެވެ. އަދިދަރިވަރުން ކަންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ދަސްކުރަނީ މާދަރީބަހުން ކަމަށް ވާ

ރަން ބޭނުންކުމާދަރީބަސް ގިނަބައްސަކަން ބާރުވެރިވަމުން އަންނަ އާންމު ތަންތާނގައްޔާއި އިންޓަރނެޓުގައި ވެސް 

އެމީހަކު ވެސް،  މެ މީހަކަށްކޮން ،ކަށް ވީ ނަމަވެސްއެމީހެއްގެ ފުރަތަމަ ބަހަކީ ކޮންމެ ބަހަޔުނެސްކޯއިން ބާރު އަޅައެވެ.  

 އެ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން އަދި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކަށް ވާސިލުވުމަށް ސައިބަރު ޖައްވުތައް ބޭނުން ކުރެވެން ޖެހެއެވެ. 

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ  .އެވެވާހަކަ ދެކެވެން ޖެހެ ،ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވި ،ތު ލިބިަގނެމަޢުލޫމާ

 އަހަރުގެ އެޖެންޑާގައި  ވަނަ 2030އަލިފުދާލުން ކަނޑައެޅި ދުނިޔޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ  .އެވެމިއީހުރަހަކީ ބޮޑު އެއް 

 އެވެ. ފަހިމަނައިމިކަން ވަނީ ވެސް 

ނިޔޭގެ ކޮންމެ ވެސް އެއް ބަހެއް އެބަ ނެތެއެވެ. އެ ނެތިގެންދާ ދު ފޮއި ދުވަހަކުން، ކޮންމެ 

ގެ ތަރިކައި ނޑުމެންގެ ސަގާފީއަދި އަޅުގަކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ބައެ  ބަހާއެކު ނެތިގެންދަނީ

އްޓުވަން އެހީތެރިވެދޭ ނެތިގެން ދިއުން ހުފަދައިން ބަސްބަސް ގިނަބައްސަކަން ކުރިއެރުވުމަކީ މި ވެ. ކެތެރެއިން ވެސް ބައެ

  ކަމެކެވެ. 

ބަސްފުޅެއްގައި ވަނީ، "އެމީހަކު ދަންނަ ބަހަކުން  އަގުހުރިނެލްސަން މަންޑޭލާ ވިދާޅުވެފައިވާ 

އެމީހަކާ ވާހަކަ މާދަރީބަހުން މީހެއްގެ  އަދި އެ ބޮލަށެވެ.އެމީހާގެ  އްކައިފި ނަމަ، އެ ވަންނަނީމީހަކާ ވާހަކަ ދަ އެ

ދު މި ފާހަގަ ކުރާ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިއައެމީހާގެ ހިތަށެވެ".  ވަންނަނީދައްދައްކައިފި ނަމަ އެ 

ބަހަވީ ވާ ށް ދައުވަތު އަރުވަނީ ޙަޔާތުގެ ދިރިހުރި ޚަޒާނާ ބިނާމެންބަރު ޤައުމުތަކަ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެޔުނެސްކޯއިން 

އާލާކޮށް ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ތައުލީމީ ސަގާފީ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ސިންދަފާތުތަކާއި ގިނަބައްސަކަން 

 ބާއްވައިގެން ފާހަގަކުރުމަށެވެ. 

DG/ME//2018/04-ޯޔުނެސްކ  

 އިނގިރޭސި ބަހުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވީ:

 : ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީޑިރެކްޓަރ -ޢައްބާސާއަލްފާޟިލާ އާިމނަތު 

 މުސްތަޝާރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ  -އަލްފާޟިލް މަުޑލު މުޙައްމަދު ވަހީދު


