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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 

 މާލެ،      

                    .    ދިވެހިރާއްޖެ    

  
 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެހ. ސޯސަންގެ، ސޯސަންމަގު، ، ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ   
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 ބުނާނީ، ލިޔާނީ، ދިވެހިބަހުން

 ކޮންބައެއް، ކޮންތަނެއް، ތާރީޚުން ބަލަމާ!

 

 ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސްދެއްވާ މެސެޖު

 

 

 

ހުށްޓެެވ.  ސުބުޙާަނހޫ ވަތަޢާލާއަށް ަޙމްދާއި ޝުުކރުهللا ބަސްމޮށުންެތރިކަމުގެ ނިޢުމަތް މިްނވަުރ ކުރެއްިވ 

ބަސްމޮށުންެތރިކަމުގެ ރިެވތި މޫރިތި ނަމޫނާ ެދއްކެވި ކައުސާިހބާ މުޙައްމަދު ފޭތާންބަރު ކަލޭގެފާނަްށ 

ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަަރކާތް ލައްވާިށެއވެ. މި ޞަަލވާތާއި ސަލާުމގައި އިތުރު ެއކަލޭގެފާުނގެ މިތުރު ާއުލ 

 ކުރަމެވެ. އަޞްޙާބުން ޝާމިލު

 

ވަނަ ދުވަހަކީ ސަުރކާރުން ދިެވިހބަހުގެ ދުަވހުގެ ގޮުތަގިއ 14އަހަރެްއގެ އެޕްރީލް މަުހގެ  އާދޭެހވެ! ކޮންމެ 

ނިާޔއާއި މުބާރިކު ބާދީ ދިވެހި ލޮބުވެިތ އެންެމަހިއ ހު ފާހަގަކުރަްއާވ ދުވަެހވެ. މި އުފާވެރި ދުވަުހގެ  ތަ

ކިޔަވައިދެްއވާ އެުދރުްނނަށާއި ބަސް ދިާރާސ ޚާއްޞަކޮށް ބަސް އަރިސްކުރަެމެވ.  އުޚުތުްނނަށާިއ އަޚުންނަށް

ހެޔޮ އެުދްނަތްއ  މި ދުވަުހގެމި އުފާވެރި  ދުވަުހގެ ތަހުިނޔާ އަިރސްކުރަމެވެ.  އިްލމުވެީރންނަށް އްވާކުރަ

 ދިވެހިަބސް ކިޔަވާ ެއންެމަހއި ލޮބުވެތި ަދރިވަުރްނނަށް ވެސް އުފަލާެއކު ފޮނުވަމެެވ. 

 

ގެ ޝިާއރަކީ ' ބުނާީނ، ލިޔާނީ ާސފު ދިވެހިބަުހން' މިެއވެ. ިމ ޝިއާުރްނ އަހަުރގެ ދިވެހިަބހުގެ ުދވަހު  މި

ބާރު އަަޅނީ ިދވެހިބަުހން ުމާއމާލާތު ކުރެެވން އޮތް ހަމަ ކޮންމެ ހާލަެތއްަގއި ިދވެހިަބހުން މުއާމަާލތު ކުރުުމެގ 

 މައްޗަެށވެ. ިދވެހިބަުހން ިދވެީހން ކުރާ މުއާމަލާތު ިއތުރު ކުރުމުެގ މައްޗަެށވެ.

 

ދިވެހިަބސް ީހނަުރވާން ދިާމވާ ެއންމެ ބޮޑު މައްސަލަތަުކގެ ތެޭރގައި ، ދިެވހިބަުހްނ ޝައްކެއް ެވސް ެނތެވެ! 

ިދވެހިބަުހން ާވހަކަ ނުަދއްކައި ބޭރު ބަްސބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި ިލެޔ  ތަކުގައިާހލަތްވާހަކަ ެދއްކެން ޮއްނނަ 

ހެދުން ހިެމެނއެވެ. ހަމަ ެއހެންމެ ރީތި ދިވެހި ލަފުުޒތައް ހުއްޓައި އެ ފަދަ ލަފުޒުތައް ބޭނުން ނުކޮށް ބޭުރ 
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ފުުޒތައް ެއިކ ބަސްބަހުގެ ަލފުޒުތައް ދިެވހިބަހާ މަސްުހނި ކޮށްެގން ވާހަކަ ދެއްުކމާއި، ރީތި ދިވެހި ލަ

ސިފަސިފަޔަްށ ބަދަލުކޮށްެގން ާވހަކަ ދެއްކުމާއި ިދވެހިބަުހގެ ަހމަތަކާއި ަގާވއިދަށް ސަާމލުކަން ުނީދ 

 ވާހަކަަދއްކައި ލިޔުންަތއް ިލޔުން ފަދަ ަކންކަން ވެސް ހިމެެނއެެވ. 

 

ވަްއޒަފުްނ ދިެވިހ މިހެްނވުމުްނ ދިވެހިަބހުން ކުރާ މުއާމަާލތުތައް އިތުުރ ކުރާން ެޖހެެއވެ. ިދވެިހ މު

މުވަްއޒަފުްނާނ ޖެހިލުްނވެ ވަޑަިއގަތުެމްއ ނެތި ބޭރު ބަސްބަހާ ދިެވހިބަސް މަްސހުނި ނުކުރަްއވައި ސާުފ 

ދިވެހިަބހުން ރީތިކޮށް ވާަހކަ ދައްކަވާްނ ޖެހެއެެވ. ިދވެހި ދަިރވަުރން ދިެވހި ަދރިވަުރްނނާ ކުރާ ާއްނުމ 

ޖެހެެއވެ. ދިވެހި މަިއންބަފައިން ަދރީްނނާ ސާުފ ދިވެހިބަުހްނ މުއާމަލާތްތަްއ ސާފު ދިެވހިބަހުން ކުާރން 

ރީތިކޮށް ވާހަަކދައްކަާވން ޖެހެެއވެ. މީޑިާޔތަކުން ދިވެިހބަހުން ލިޔާ ިލޔުންަތއް ދިެވހިބަސް ބޭނުން ކުޅަުއުމެގ 

 ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަކާ އެްއ ގޮތަށް ލިޔެ އާންމު ކުާރްނ ޖެހެއެެވ. 

 

ނދިކަން މާދަާމގެ ޖީލަށް ާވުރތަ ކޮށްދޭން ިތބި ބަޔަކީ އަުދގެ ޖީުލގެ ިދެވހީންަކްނ ދިވެހިަބހާއި ަބހުގެ މުއްސަ 

ިދެވހިަބުހްނ ދެނެ ތިބެ  ިދވެހިބަުހގެ ުދަވހުގެ އުފާ ފާޅު ކުރާށެވެ. ިހތްތައް ުހޅުަވިއގެން ވާހަކަ ަދއްކާށެވެ. 

. ސާފު ދިެވހިބަހުން ބަުހސްކުރާށެެވ. ލާެށވެއުފުތައް ގިަނިގނަިއން ވާހަކަ ދައްކާެށވެ. ބަހުގެ ޝަރަފުގައި ިދދަ

 ޅެން ހަދާެށވެ. ލިޔާށެެވ. ިހފެހެއްޓުމެއް ނެތި ހިތަށް އަްނނަ ޝުޫއރުތައް ިދވެިހބަހުން ފާޅު ުކރާށެވެ.

  

ދިވެހިަބހަށް އާރޯކަމާއި ާތޒާކަން ެދްއާވށިއެެވ. ިދވެިހބަހަށް އަދަްށ ވުރެ އަދި މާ އުޖާލާ ުކރިމަގުަތްއ 

 ދައްކަވާިށއެެވ. 

 1440ޝަޢުބާން  09

 2019އެޕްރީލް  14

 އަޝްރަފް ޢަލީ

 ދިވެހިަބހުގެ ެއކެޑަމީގެ ރަިއސް

 

           

 

 
 


