ތﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި
ބަހަކީ އިލާހީ މުއުޖިޒާތެއް ކަމުގައި ލެއްވި ކުޅަދުންވަންތަ މާ ް
އދެއްވި މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ރަސޫލު
ޝުކުރުކުރަމެވެ .ހެޔޮ ގޮތުގައި ބަސްމޮށުންތެރިކަން އުނގަންނަވަ ި
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މި ދުޢާގައި އިތުރު
އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެހައި އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 14ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ .މި އަހަރު މި
ދުވަހުގެ ޝިޢާރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝިޢާރަކީ ''ދިވެހި ފޮތްކިޔަމާ:
ޒބު މުޖުތަމައެއް
ރމެން އެންމެން''މިއެވެ .މި ޝިޢާރުން އަންގައިދެނީ ތަހު ީ
ދަރިވަރުން،ބެލެނިވެރިން ،އަހަ ެ
ށ
ބިނާކުރުމުގައި ފޮތްތެރިކަމުގެ މުހިއްމުކަމެވެ .އަދި ދިވެހިބަސް ހެޔޮ ގޮތުގައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަ ް
މއްކަމުގައެވެ.
އން ކިޔުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަ ެ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަރުދަނާ ލިޔުންތެރީންގެ ލިޔުންތައް ގިނަގިނަ ި

އާދޭހެވެ! އިންސާނާ ހެއްދެވި ފަރާތުން ކިޔެވުމަށްވަނީ އަމުރުކުރައްވައިފައެވެ .މަންމަގެ އުނގުން ފެށިގެންކަށްވަޅަށް
ށ
ނމަށްޓަކައި އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ މާދަރީބަހުގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަމަ ް
ދާންދެނެވެ .އެކަމަށް އިޖާބަދި ު
އިސްކަންދިނުން އެއީ ކުރާންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .އެއީ ތިމާ އުފެދި ބޮޑުވި ވަޒަނަށް އަމާނާތްތެރިވުމެވެ .ވަޒަންދެކެ
ލޯބިވުމެވެ .އެއީ ޤައުމީ ވާޖިބެކެވެ.
ދިވެހީން ދިވެހިބަހުން ބަސްމޮށެ އުޅުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްމެ ލާޒިމު ކަމެކެވެ .ތިމާއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް
ވީތީއެވެ .ތިމާ އެގައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ދިވެހި ދަރިއަކަށް ވީތީއެވެ .އެއީ ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ އެއް ރުކުން ކަމުގައި
ވީތީއެވެ.
މި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ،ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައިވާ ފޮތްތައް ގިނަގިނައިން ކިޔަން ސަމާލުވަމާ ހިނގާށެވެ.
ލ ބަހުގެ ޝަރަފަށް
ގ އަމިއް ަ
ޝައުޤުވެރިކަމާ އެކުގައެވެ .ހިތުން ރުހުމުންނެވެ .ތިމާ ެ

ދވެހި ދަރިއެއްގެ
ޓަކައެވެި .

ހައްޤުލިބި ،ދިވެހި އައިޑީކާޑު ތިމާއަށް މިލްކުވެފައިވާކަމަށް ޓަކައެވެ .އަމިއްލަ ބަހުގެ ގިންތީގައި ތިމާއަކީ
ނންނަމަ އަމިއްލަ ބަހުގެ
ކއެވެ .އޭގެ މަންފާ ލިބޭ ހުށީ ހަމަ ދިވެހީންނަށެވެޫ .
ބީރައްޓެއްސަކަށް ނުވުމަށް ޓަ ަ
ދުނިޔޭގައި ތިމާ ވާނީ ނިކަމެތި ފަގީރަކަށެވެ .ވީމާ ދިވެހި ފޮތްކިޔަން އިސްކަންދީ ހީވާގިވާންވީ އެންމެ ފުރަތަމަ
ހ
އރިސުންނެވެ .އަހަރެމެން އެންމެންނެވެ'' .ދިވެ ި
މިއަދުގެ ކިޔަވާ ކުދީންނެވެ .އެކުދީންގެ ބެލެނިވެރީންނެވެ .މުދަ ް
ފޮތްކިޔަމާ :ދަރިވަރުން،ބެލެނިވެރިން ،އަހަރެމެން އެންމެން'' މިއީ މިއަހަރުގެ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ޝިޔާރު
ކަމުގައިވިޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަމަހައްޓާންވީ ޝިޔާރަކީ މިއީއެވެ.
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އ ރަމްޒެވެ.
ވންތަކަމުގެ އެންމެ މަ ި
އ ފަޚުރެވެ .ދިވެހީންގެ އަމިއްލަ ަ
ހންގެ ޝަރަފާ ި
ދިވެހިބަހަކީ ދިވެ ީ

ތ
ނ ަ
ދިވެހިވަ ް

ނ
ނމު ސަވާރީއެވެ .މިހެންވުމުން ،ދިވެހިވަންތަކަ ް
މ މުހި ް
ޖލަށް ވާރުތަކޮށްދޭ އެން ެ
ޙަޟާރަތުގެ ތަރިކަތައް ޖީލުން ީ
ދރުކޮށްގެންނެވެ.
ހބަހުގެ ބަހަވީ ސިންދަފާތަށް އިޙުތިރާމްކޮށް ޤަ ަ
އޓައިގެންނެވެ .ދިވެ ި
ހބަސް ދަމަހަ ް
ދެމެހެއްޓޭނީ ދިވެ ި
ވސް ލިބިގެންވީ
ބހެކެވެ .މުއްސަނދި ތާރީޚާއި ސަގާފަތަކާއި ތަނަވަސް ބަހުރުވަތަކެއް ެ
ދިވެހިބަހަކީ މުއްސަނދި ަ
ބހަކަށް ވަނީ މި ހުރިހައި ކަމެއް އެކުވެގެންނެވެ.
ބަހެކެވެ .ދިވެހިބަސް ފުރިހަމަ ަ
ސ
ނށް މާތްﷲ ދެއްވި މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ .މުއްސަނދި މަޢުނަވީ ތަރިކައެކެވެ .ދިވެހިބަ ް
ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހީން ަ
ހ ކަމެކެވެ.
ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރުމަކީ ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ޓަކައި އަދުގެ ޖީލުން ކޮންމެހެން ކުރާން ޖެ ޭ
މއަކީ ފޮތްތެރި
ޖތަ ަ
ނ ދިވެހި މު ު
ބނުންވަ ީ
ނނަވަން ޭ
ގއި އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކޮށް ދަ ް
ބތު ަ
ވހުގެ މުނާސަ ަ
ދިވެހިބަހުގެ ދު ަ
ބަޔަކަށްވެ ،މި ވެށީގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އެންމެންނަކީވެސް ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ފޮތްތައް ކިޔައި
ވ
ތަހުޒީބު މުޖުތަމެއްގައި ދިރިއުޅޭ އަދި ދިވެހިބަސް ދަމަހައްޓައި ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްކޮށްދެއް ާ
ބަޔަކަށް ވުމެވެ.
ރަސްމީ ގޮތުންނާއި ނުރަސްމީ ގޮތުން އެކަކުއަނެކާ ނުވަތަ އެއް އޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހަކާ ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް
ކރަން ހުރިހައި
ބހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ މަގުފަހި ު
ހ ަ
ސާފު ދިވެހިބަހުން ކުޅައުމަށާއި އެފަދަ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ދިވެ ި
މގެ ތެރެއިންނާއި
ވން އަޅުގަނޑު ގޮވައިލަމެވެ .އުނގެނުމުގައްޔާއި އިދާރީ ހިންގު ު
ލން ދެއް ަ
ފަރާތްތަކުން އެއްބާރު ު
ކގައްޔާއި މީސްމީޑިއާގައާއި އާންމު އެންމެހައި
ސަގާފީ ގުޅުންތަކާއި މީޑިއާއާއި ،އިންޓަނެޓުގެ ތަފާތު ވިއުގަތަ ު
ނ އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އިލްތިމާސްކޮށް
ވިޔަފާރީގައި ވެސް ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދީ ތަރުހީބު ދެއްވަ ް
ދަންނަވަމެވެ.
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އަޝްރަފް ޢަލީ
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް
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