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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 

 މާލެ،     

 01/2017.ޚދދ-ދބއ        ދިވެހިރާއްޖެ.  

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 2017

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ ޚިޠާބު 

 

މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ރަސޫލު . ޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެސުބުޙާނަހޫ ވަތަهللا ކުޅަދުންވަންތަ މާތް

 އިތުރު މި ދުޢާގައިލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ސަލާމް  ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއިهللا ލައްޞަ

 ވެ. އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެ އި އާލުހަންމެއެކަލޭގެފާނުގެ އެ

 

ކުރުވަނީ  އަސާސެވެ. މުޖުތަމަޢުތައް އެއްބައިވަންތަބަހަކީ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުްނތަކާއި އުޅުންތަކުގެ މައިގަނޑު އާދޭހެވެ! 

ބަހުންނެވެ. ޖަާމޢަތްތަކުގެ ޖަޒުާބތާއި ޝުޢޫރު ހިތުްނހިތަށް ފޯރުވައިދިނުމުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ަވސީލަތަކީ ެއ 

މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ބައެއްގެ އަމިއްލަ ބަހެވެ. ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކު މޮށެއުޅޭ އެ 

ސުޖގައި މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މސ. އައިރީނާ ބޯކްވާ ފޮނުއްިވ މެ

 ބަޔާންކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

އިންާސުނންނީުމއެވެ. ކުރާ އުްނމީދު ހާސިުލވާީނ އަުޅގަނުޑމެންނަީކ، ޚިޔާލާއި ފިކުރު ބަހުގެ ަޒރީާއއިން ބަދަލުުކރާ "

ދެްނނެވި ަބސްބަހަކީ އިްނސާުނން އެްއބަޔަކު އަނެްއބަޔަކަށް ދަްސވުމަށް ެއހީެވދޭ އެްއޗެކެވެ.  ބަހެްއގެ ަޛރީޢާއިްނނެވެ. މި

ދަރުކޮށް ބަުހެގ އުްއމީދުަތއް ފުރިަހމަެވ، އިްނސާނީ ަނސްލު މުްއސަނިދވެ، ކުިރައރަނީ ބަުހެގ ސަބަުބންނެވެ. ަބހަށް ޤަ 

ތަރަްއީޤގެ ތަފާތު މުސްތަުގބަލަށް ކަންކަން ފަހިވެެއވެ. ހަމައެހެްނމެ އެފަދަ ުމސްތަުގބަލަަކށް ވަަޒންކުރުުމން އަގު 

 ).2017"(މސ. އަިއރީނާ ބޯްކވާ ވާސިުލވުުމގެ ހަކަތަ ައއު ެވއެވެ. 

  

އެންމެ މަިއ ރަމްޒެވެ.  ދިވެހިވަްނަތ ތަކަމުގެ ދިވެހިބަހަކީ ދިވެީހންގެ ޝަރަފާިއ ފަޚުރެވެ. ދިވެހީންގެ އަމިއްލަަވން

ދިވެހިވަންތަކަްނ ޙަޟާރަތުގެ ތަރިކަތައް ޖީލުންީޖލަށް ވާރުތަކޮށްދޭ އެންެމ މުހިްނމު ސަވާރީއެވެ. މިހެންވުމުން، 

ގެންނެވެ. ދިވެިހބަހުގެ ބަހަވީ ސިންދަފާތަށް އިޙުތިރާމްކޮށް ޤަަދރުކޮށްދެމެހެއްޓޭނީ ދިވެިހބަސް ދަމަހަްއޓައިގެންނެވެ. 

ދިވެހިބަހަކީ މުއްސަނދި ަބހެކެވެ. މުއްސަނދި ތާރީޚާއި ސަގާފަތަކާއި ތަނަވަސް ބަހުރުވަތަކެއް ެވސް ލިބިގެންވީ 

 ހުރިހައި ކަމެއް އެކުވެގެންނެވެ.  ދިވެހިބަސް ފުރިހަމަ ަބހަކަށް ވަނީ މިބަހެކެވެ. 

 

އަހަރު މި  ގޮތުގައެވެ. މިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ކުރެވެނީ ދިހަގަވަނަ ދުވަސް ފ14ާކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 

 -ދުވަހުގެ ޝިޢާރެއްގެ ގޮތުގަިއ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ަކނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ޝިޢާރަކީ "ދިވެހިބަސް

ބޮޑު ޙަޤީޤަތެކެވެ. ދިވެިހަބސް ވެފައިވަނީ  ހާމަަވނީ ަވރަށްޝިޢާރުން  މި މިއެވެ.ދިވެހިޤައުމިއްޔަތުގެ ނާރެސް"

ސިންދަފާތު އެ އެއްޗެއްގެ ވަށައިގެން އެނބުޭރ  ދިވެހީންގެ ގުޅުމާއި އުޅުމާއި ސުލޫކާއި ސަގާފީ އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފީ

މައި ނާރެސްކަމުގައެވެ. ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަން ބިނާވެގެްނވީ މައިގަނޑު 

 ކަމުގައެވެ. އަސާސް
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ދެއްވި މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ. މުްއސަނދި މަޢުނަވީ ތަރިކައެކެވެ. ަބސް ޙިމާޔަތްކޮށް هللا ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހީްނނަށް މާތް

 ންމެހެން ކުރާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ރައްކައުތެރިކުރުމަކީ ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ޓަކައި އަދުގެ ޖީލުން ކޮ 

 

ސަރުކާރު ދުަވހުގެ މުނާަސބަތުގައި އަޅުގަނޑު އިލްތިާމސްކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ ދިވެހިބަހުގެ 

މުވައްސަސާތަކުންނާއި އިސްކޫލު މަދަރުސާތަކުންނާއި ޖަމިއްޔާޖަމާތްތަކުންނާއި ުކންފުނިތަުކންާނއި މީޑިޔާތަކުން 

ގިނަގުނަ މަހައްޓައި ދިވެހިބަސް ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް ދަދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ ނާރެސްކަމުގައި އެއީ ދިވެހިބަސް 

 މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމެވެ. 

 

މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ  އެއް އޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހަކާ ކާ ނުވަތަނުރަސްމީ ގޮތުން އެކަކުއަނެގޮތުންނާއި  ރަސްމީ

ހުރިހައި މަގުަފހިުކރުމަށް  އިސްކަންދިނުމުގެ ދިވެހިަބހަށް އެފަދަ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ސާފު ދިވެހިބަހުްނ ކުޅައުމަށާއި 

އިދާރީ ހިންގުުމގެ ތެރެއިންނާިއ  ުއނގެނުމުގައްޔާއިފަރާތްތަކުން އެއްބާުރލުން ދެއްުވމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވައިލަމެވެ. 

ވެސް ގައި އާންމު އެންމެހައި ވިޔަފާރީ އިންޓަނެޓުގެ ތަާފތު ވިއުގަތަކުގައްޔާއި، އާއިގުޅުންތަކާއި މީޑިއާފީ ސަގާ

 މަށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އިލްތިމާސްކޮށް ދަންނަވަމެވެ. ތަރުީހުބ ދެއްވު ވެހިބަހަށް އިސްކަންދީދި

 

 

 

 

 

 އަޝްރަފް ޢަލީ 

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް

                                             

 

 


