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 2020ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް 

 "ިދެވހިބަހަށްކުރުން: އިސްކަން  ފޮތް ކިޔުމާއި ުމއާމަލާތު"

ވަނަ ދުވަހަކ  ދިވެހިަބހުގެ ދުވަހެވެ. ދިވެހިަބހަކ  ިދވެހ ްނެގ 14ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރ ލް މަހުގެ 
މި އަހަރުގެ ދިވެހިަބހުގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކ  ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަނެބވެ.  އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ ރަމުޒެވެ.

 ކުރުން: އިސްކަން ދިވެހިބަހަށް" މިއެވެ. މުއާމަލާތުފޮތް ކިޔުމާއި  "
ކުރުމަށެވެ.  މި ޝިޢާރުން ާބރު އަޅަނ  ދިވެިހ ަބހުން ލިޔެފައިވާ ފޮްތތައް ކިޔުމާއި ދިވެހިބަހުން މުއާމާާލތު

ވެ. އާދޭހެވެ! ކުރުުމގެ މައްޗަށެ ދިވެހިބަހުން ުމޢާމަލާތު ކުރެވެްނ އޮތް ހަމަ ކޮންމެ ހާަލތެއްގައި ދިވެހިބަހުން ުމޢާމަލާތު
ދިވެހ ންގެ މަސްލަހަތު އޮްނނަ ަހމަ ކޮންމެ މުއާމަލާތެއްގައި ލިޔާން ޖެހޭ ލިޔުންތައް ދިވެިހަބހުްނ ތާނަ އަކުރުން ލިޔުމުެގ 

 އިުތރު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.   ތްބަހުން ދިވެހ ން ކުރާ މުޢާމަލާމައްޗަށް ވެސް މެއެވެ. ދިވެހި
މުޅި ދުނިޔެއަށް އާލަމ  ވަާބއެއް ކުރިމަތި ވެފައިވާ މި    މިވ  ދިމާއާދެ! މި އަހަރުގެ ަބހުގެ ދުވަސް 

އާ މުޅި ދުނިޔެ ހަނގުރާމަ ކުރާ މި ނާޒުކު ދުވަސްވަރާއެވެ. މި ވަާބއިން ސަލާމަތް ވެ ތިުބމުގެ 19-ކޮވިޑު އެވެ.ދަނޑިވަޅާ
ޢިއްޔާއިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައި ޖަމު ުދިނޔޭގެ ސިއްޙަތުގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ަކންކޮޅުތައް ވަނ  ފުރަަބންދުކޮށްފައެވެ. 

ހަަމ އެހެންމެ އުޅޭ އުޅުމުގައި ޖިސްމާނ  ގައިދުރުކަން ވެސް އިޖުތިމާއ  ގައިދުރުކަން ެބހެއްޓުމަށެވެ.  ކާވަނ  އެކަކު އަނެކަ
ން ލިޔެފައިވާ ފޮތަކަްށ އިސްވެ ކިޔާ ފޮތަކ  ދިވެހަިބހުމި ގޮތަށް ގޭގައި އެކަހެރިކޮށް ތިޭބ އިރު ފޫހިފިލުަވއިލާން  ެބހެއްޓުމަށެވެ.  

ވެސް ސާފު ދިވެހިަބހުްނ ވާަހކަދެއްކުން އިސްކުރާށެވެ. ދެއްކުމުގައި  ވާހަކަދައްކާ ކާއެކަކު އަނެކަހަދާށެވެ. ހަމަ އެެހންމެ 
 މަކ  އުފަަލކަށް ހަދާށެވެ. ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކު ނާއި ެބލެނިވެރ ން ދަރ ްނނާޚާއްޞަކޮށް މައިންަބފައިން ވަކ ން 

ކުދ ންގެ ތަރުިބއްޔަތު ހަރުދަނާ ވުމުގެ އިތުރަށް ަބހުގެ  މަކ  އެކުދ ންނާ ސާފު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުޑަކު
ޓާ މެދު އޮންނަ ބ ރައްޓެހިކަން ފިލައި ދިވެހި ވަންތަކަމާއި ދިވެހި ވެށް ހުނަރު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހި
ތަކެތ ގެ ލި ަފދަ އެއްޗެއްސާއި  ގަސްގަހާގެއްސާއި މަސްމަހާމެއްސާއި މާމެލާމެހަޟާރަތަށް އަހުލުވެިރ ވާ ކަމެްއ ވެސް މެއެވެ.  

ށުންތެރިކަމާއި ަބހުގެ ގާިބލިއްޔަތާއި އިޖުތިމާއ  ކުދ ންގެ ަބސްމޮ  ނަންތައް އެ ކުދ ންނަށް ސާފު ިދވެހިބަހުން ދަސްކޮށް ދިނުމަކ 
 ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ ތަނަވަސް ކަމަށް ޓަކައި ކުރާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

މި އަހަރުގެ ޝިއާރުން ހާމަވާ ފަދައިން ފޮތް ކިޔާށެވެ. ފޮތް ިކޔުމުގައި ދިވެހިބަހުން ހުރި ފޮްތ ކިޔަން  
އަޅުގަނޑުމެންެގ އިސްކަން ދޭ ަބހަކ   ންކަމާ މެދު ކުރާ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި  އިސްކަން ދޭށެވެ. އެކި ސިފަސިފައިގައި އެކި ކަ

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވަމާތޯއެވެ!  އަޑު އުފުލާ ަބޔަކަށްުބނެ ހަދަމާތޯ  ދިވެހިަބސް ކަމުގައިފަޚުރާއި ޝަރަފު ކަމުގައި ވި 
 

___________________________         
 1440ޝައުާބން  21  
 2020އޭޕްރ ލު  14  

ކުރުން: އިސްކަން ދިވެހިބަހަށް   ފޮތްކިޔުމާއި މުއާމަލާތު   

 'ކޮން ބައެއް. ކޮން ތަނެއް، ތާރ ޚުން ބަލަމާ" 


