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"ފިޮނފިޮނ ިދވިެހބްަސ ިމީއ މިަތވިެރ ފަޚްރަކަށްވުމުން..."، "ދެއްވާށެ 

ކުޑަކިުދންނަށް ިހތްޤިައމު ފިޮނ އުފާތައް، އެންމެންގެ ލިޯބ ިލިބގެން، 

ިޚޔާލެވެ.  ދެ  ޅެންވިެރއެއްގެ  ރަންދުވްަސތައް" ިމީއ ދެ  ބޮޑުވާނެ 

ދެ މުނަާސބާ ގުޅުން ހިުރ ދެ ާޝިއީރ ބްަސކޮޅެވެ. އެހެންަސ، ދެ 

ިވްސނިައލިައިފނަމަ، ފުން  ނަޒަރަކުން  އެއްކޮށްލިައ ފުން  ިޚޔާލު 

މާނަތަކެއް ދޭހަވާ ދެ ިޢބާރާތެވެ. އެއް ވާހަކައީަކ، ކުޑަކިުދންނަށް 

ބޭނުންވާ އޯގާތިެރކަމިާއ ލިޯބ އެންމެ ފިުރހަމަ މާނާގިައ އެކިުދންނަށް 

އުދަވާނެ  ދިާދއަވަހަށް  ދުވްަސތައް  ރަން  އެކިުދންގެ  ދިެވއްޖެނަމަ 

ިމީއ  ިދވިެހބްަސ  ފިޮނފިޮނ  ވާހަކައީަކ،   އަނެއް  ވާހަކައެވެ. 

އެއްކޮށްލުމުން  ވާހަކަ  ދެ  ވާހަކައެވެ.  ފަޚްރަކަށީްވ  މިަތވިެރ 

ނުކުންނަ ނީަތޖާއީަކ، ިދވިެހންގެ ފަޚްރުވިެރ ިދވިެހބްަސ 'ފިުރހަމަ 

މާނިައގިައ' ކުޑަކިުދންނަށް އުނގިައދިެވއްޖެނަމަ އެކިުދންގެ ިހތުގިައ 

އެހެންކަމުން،  ވާހަކައެވެ.  އަށަގަނެގެންދާނެ  ލިޯބ  ިދވިެހބަހަށް 

ކުޑަކިުދންގެ ިހތުގިައ ިދވިެހބަށް ލިޯބ އަށަގެންނެވުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ކަމީަކ 'ފިުރހަމަ މާނިައގިައ' އެކިުދންނަށް ބްަސ އުނގަނިައިދނުމެވެ. 

ިމޒަމާނުގިައ 'ފިުރހަމަ މާނިައގިައ' ބްަސ އުނގަނިައދެވީޭނ ވަރަށް 

ިގނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ފިުރހަމަ ކުރިެވގެންނެވެ. ފަރީުދ ފެންވަރުން 

ފިެށގެން ޤައީުމ ފެންވަރާ ހަމައަށް ިމންނަތް ބުރަ މަަސއްކަތްތަކެއް 

ގޮތްތަކެއް  އައު  މައްޗަށް  ިޚޔާލުތަކެއްގެ  އައު  ކޮށްގެންނެވެ. 

އެކަށައަޅިައ ތަނީްފޒުކޮށްގެންނެވެ.  

ިމީއ، ޓެކުނޮލީޮޖގެ ރަން ޒަމާނެވެ. މުވަާޞލީާތ އައު ހޯދުންތަކުގެ 

ިއނިްޤލީާބ ާސްސކަފެވެ. ިދވިެހން ިމދީަނ ިމ ރަން ޒަމާނުގެ ބޭނުން 

ހެޔޮގޮތުގިައ ިހފަމުންނެވެ. އިެކ ޢުމުރުގެ ީމހުން އިެކއިެކ ގޮތްގޮތަށެވެ. 

ނުވެއެވެ. އިެކ  ވްެސ ިމ ކަމުގިައ ިއްސިތްސނާވުމެއް  ކުޑަކިުދން 

ފެންވަރުގިައ އިެކ ގޮތްގޮތަށް އެކިުދން ވްެސ ޒަމީާނ ޓެކުނޮލީޮޖގެ 

މިުނފިޫހިފލުވުމިާއ  ދެއެވެ.  ކުރަމުން  ބޭނުން  ވީަސލަތްތަކުގެ 

އުނގެމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ްސމާޓް ފޯނުތަކިާއ، ޓެބުލެޓިާއ އިައޕެޑިާއ 

ވަީސލަތްތަކުންނެވެ.  ތަފާތު  ފަދަ  ކޮނިްޕޔުޓަރު  ލެޕުޓޮޕިާއ 

އެހިެނހެން  ބޭނުންކުރީަނ  ވްެސ  މިުޅން  ވީަސލަތްތަކުގިައ  އެ 

އެޕިްލކަޭޝންތަކިާއ  (ގޭމު)  ކިުޅވަރު  އުފައްދާފިައވާ  ބްަސބަހުން 

ޮސފްޓްވެއަރތަކެވެ. ީމގެބަދަލުގިައ، ިދވިެހބަހިާއ ިދވިެހ ަސގާފަތާ 

ިމފަދަ  އާލާތްތައް  އުނގެނުމުގެ  ކިުޅވަރުތަކިާއ  ހިުރ  ގުޅުން 

ވީަސލަތްތަކުގިައ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ިއނިްތޒާމުތައް ހަމަޖެއިްސއްޖެ 

ވްެސ  ކުއްޖާއަށް  ތުއްތު  އެންމެ  ިދވިެހބްަސ އެނގޭ  ިކިރޔާ  ނަމަ 

ިދވިެހބަހުގެ  ކުރެވޭނެއެވެ.  ބޭނުން  އެތަކީެތގެ  ފޭަސހަކަމާއެކު 

ބުރަފިަތ  ިދވިެހ  ކިުޅވަރުތަކިާއ،  ބްަސހޯދުމުގެ  ބްަސކޮށާރުން 

ުސކުން  ހްުސތަންފުރުން،  ހޯދުމިާއ،  އަދީަބބްަސ  ލަފުޒުތަކިާއ، 

ކުރުމިާއ 'ިފިލޖެހުން' ފަދަ ތަފާތު ކިުޅވަރުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

ިދވިެހވީެށގިައ ކުޅެއުޅުނު ބައެއް ކިުޅވަރުތަކުގެ ގޭމުތައް އުފެއްދުމީަކ 

ވްެސ މުވަާޞލާތުގެ ޓެކުނޮލީޮޖއަށް ިދވިެހބްަސ އޮޅުކޮށް ކުޑަކިުދން 

'ިތންމުގިޯލ'،  'މަނިްޑ'،  ކުރިެވދާނެކަމެކެވެ.  ދޯޅުކުރުމަށް  ބަހަށް 

'ބޮޑުމްަސ ބޭނުން'، 'ބިަށކުޅުން'، 'ބިައބަލާ' ފަދަ ިދވިެހ ކިުޅވަރު 

ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޭމުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. ނުވަތަ ިދވިެހ ިސފަތައް 

ތީާރޚުގިައ  ިދވިެހ  ނޫންނަމަ،  ގޭމުތަކެވެ.  އައު  މިުޅން  ިހމެނޭ 

'ފުށިެތކާލުން'،  ގޭމުތަކެވެ.  ގުޅޭ  ކަންކަމާ  ތަފާތު  ިހނގިައފިައވާ 

'ހިޮޅން'، 'ނޮވެންބަރު 3' ފަދަ ހިާދާސތަކާ ގުޅޭ ގޭމުތަކެވެ. ިމފަދަ 

ގޭމުތައް އުފައްދިާއރު، އެ ކިުޅވަރުތައް ކުޅެއުޅޭ ގޮތިާއ އެކިުޅވަރާ 

ިހމިެނދާނެއެވެ. އޭރުން، ިދވިެހ  ިދވިެހބަހުން  މައުލޫމާތުތައް  ގުޅޭ 

ތީާރޚިާއ ިދވިެހ ކިުޅވަރުތައް ިދިރގެންދީާނ ިދވިެހބަހުގެ ބިައވިެރވުން 

ކުޅެއުޅޭ  ގޭމުތައް  ިމފަދަ  އިާޚރުގިައ،  ިހމިެނގެންނެވެ.  ވްެސ 

ިދވިެހބަހަށިާއ  ިހތުގިައ  ޒުވާނުންގެ  ކުޑަކިުދންނިާއ  އާބީާދކަމުވާ 

ިދވިެހއްޔަތަށް ޚާއަްޞ ޤަދަރެއް ދިެވގެންދާނެއެވެ.

ފޮިނފިޮނ ިދވިެހބްަސ
ު ފަތުޙުهللا އަޙްމަދު ރީަޝދ

ިދވިެހބްަސ
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މުވަާޞލީާތ އާލާތްތަކާ ރަޙްމަތްތިެރ ިދވިެހ ގޭމުތައް އުފެއްދުމާއެކު 

ިގނީްތގެ  އިެކ  ފަނީްތގެ  އިެކ  ކިުދންނަށް  އިެކ  ޢުމުރުގެ  ތަފާތު 

ިޢލީްމ ިދވިެހ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ނުވަތަ އެޕިްލކަޭޝން (އެޕްްސ)ތަކެއް 

އުފެއްދުމީަކ ކުޑަކިުދންގެ ިހތުގިައ ިދވިެހބަހަށް ލިޯބ އަށަގެންނެވުމަށް 

ކުރެވޭނެކަމެކެވެ. ިމހާރުވްެސ، ިމފަދަ އެޕިްލކަޭޝންތަކެއް ހިުރކަން 

އިެކ  އެޕިްލކަޭޝންތަކުގިައ  އުފައްދާ  ިމގޮތަށް  ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ޢުމުރު ފުރާތަކާ ގުޅޭގޮތަށް ިދވިެހބަހުގެ އަޑުތަކިާއ ލަފުޒުތައް ިކޔާނެ 

ރަނގަޅު ގޮތިާއ، އަޑުދަށުން ިކޔޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރިެވދާނެއެވެ. 

ހަމައެހެންމެ، ތުއްތު ކިުދންނަށް އަކުރު ދްަސކޮށިްދނުމިާއ ލަފުޒުތަކިާއ 

ިރވިެތ އާދަތައް ދްަސކޮށިްދނުމަށް ހަދާފިައވާ ތަފާތު ބަނިދ، ފިަރިހ، 

ފަދަ ތަކިެތ ކިުދން ގަޔާވާނެ  ލަވަ، ރިައވަރު، އަންބާ، ކާ، ޅެން 

ކިުދންގެ  ނަމަ  އުފެއިްދއްޖެ  އެޕިްލކަޭޝންތައް  ފަރުމާކޮށް  ގޮތަށް 

މުވަާޞލީާތ  ދިެވގެންދީާނ  ޤަދަރެއް  ިއތުރު  ިދވިެހބަހަށް  ިހތުގިައ 

ޓެކުނޮލީޮޖއަށް ިދވިެހބްަސ ފައްކާވުމުގެ މަރުހަލިާއންނެވެ. 

އުފެއްދުމުގެ  ިދވިެހ ކިުޅވަރުތަކިާއ ިޢލީްމ އިެކއިެކ އެޕިްލކަޭޝން 

ިޑިޖޓަލް  ފޮތްތައް  ހިުރ  ިދވިެހބަހުން  ކިުރއަށްދިާއރު،  މަަސއްކަތް 

އޮންނަ  ިދވިެހބަހަށް  ިހތުގިައ  ކުޑަކިުދންގެ  ިދވިެހ  ކުރިެވއްޖެނަމަ 

ގޮތަށް  ގުޅޭ  ކުޑަކިުދންނާ  ިމގޮތުން،  ިއތުރުވެގެންދާނެއެވެ.  ލިޯބ 

ތައްޔާރުކޮށްފިައވާ ވާހަކަތައް ިހމެނޭ ފޮތްތައް ިޑިޖޓަލް ކުރިެވދާނެއެވެ. 

(އިެނމޭޓްކުރާ)  ހަރަކާތްކުރާ  ތްަސީވރުތައް  ކުރުމުގިައ  ިޑިޖޓަލް 

އޫުޞލުން ފަރުމާކުރުމިާއ ިލޔުންގަނޑަށް ިފތާލުމުން އަޑިުއވޭގޮތަށް 

ބައްޓަން ކުރުމިާއ ިލޔުމާ ގުޅޭ ދޭހިައގެ ުސވާލުތަކިާއ އެ ުސވާލުގެ 

ފަރުމާކުރިެވދާނެއެވެ.  ފައްތިައގެން  އޫުޞލުތަކަކަށް  ވިަކ  ޖަވާބު 

ފޮތްތައް  ޚާއަްޞކޮށް  ޢުމުރުފުރާތަކަށް  އިެކ   ،ެ ހަމައެހެންމ

މާއްދާތަކުން  އިެކއިެކ  ގްރޭޑްތަކަށް  އިެކއިެކ  ިގނިްތކުރިެވދާނެއެވެ. 

ފޮތްތައް އުފެއިްދދާނެއެވެ. ިހާސބުގެ ިޢލްމިާއ، ބަހިާއ ީދީނ ިޢލްމުގެ 

ިއތުރުން، އާއްމު ިއޖިުތމީާއ ިޢލްމިާއ، މަދީަނ ތައީުލމިާއ، ިތމާވީެށގެ 

ިޢލްމާ ގުޅޭ ިޑިޖޓަލް ފޮތްތައް މިުޅން އަލަށް ިދވިެހބަހުން ތައްޔާރުކޮށް 

ހަމަޖެއިްސދާނެއެވެ. އޭރުން،  ގޮތް  ިލބޭނެ  ފޭަސހިައން  ކިުދންނަށް 

ިފލާވަޅުތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށިާއ، ގޭގިައ އިަމއްލައަށް 

ކިުދން  ިދވިެހ  ިހފުމަށް  ބޭނުން  ހްުސވަގުތުގެ  އުނގެނުމަށިާއ 

ބޭނުންކުރީާނ ވްެސ ޒަމީާނ މުވަާޞލީާތ ވީަސލަތްތަކެވެ. ނީަތޖާއަކަށް 

ފައްކާވެ  ޓެކޮނޮލީޮޖއަށް  މުވަާޞލާތުގެ  ިދވިެހބްަސ  ވެގެންދީާނ، 

ކުޑަކިުދންގެ ިހތުގިައ ބަހަށް ލިޯބ އަށަގަތުމެވެ.  

އަށަގެންވުމަށްޓަކިައ  ލިޯބ  ިދވިެހބަހަށް  ިހތުގިައ  ކުޑަކިުދންގެ 

ކުރިެވދާނެ އަނެއްކަމީަކ ިދވިެހބަހިާއ ިދވިެހ ޘަޤާފަތިާއ އާދަކާދަތައް 

ކުޑަކިުދންނީަކ  އެހީެނ،  ތައްޔާރުކުރުމެވެ.  ކާޓޫނުތައް  ދައްކުވިައދޭ 

ކާޓޫން ބެލުމަށް ނުހަނު ަޝއުޤުވިެރވާބަޔެކެވެ. ިދވިެހ ކުޑަކިުދންނަށް 

ކާޓޫނު  އަޅިައފިައވާ  އަޑު  ިދވިެހބަހުން  ނުވަތަ  ކާޓޫނު  ިދވިެހ 

ކުރިެވފިައ ނުވެއެވެ.  ޤިާއމު  ިމހާރު  ިއނިްތޒާމެއް  ފޭަސހަ  ިލބޭނެ 

ކަނިްމހެން ހުރުމުގެ ަސބަބުން، ިދވިެހ ކުޑަކިުދން ބަލީަނ އެހިެނހެން 

ޡަޤާފަތްތަކިާއ އެހިެނހެން ބްަސބަހުން އަޑުއަޅިައފިައވާ ކާޓޫނުތަކެވެ. 

'ަސނިްތ  އުފެއިްދދާނެއެވެ.  ކާޓޫނުތައް  ިދވިެހ  ބަދަލުގިައ،  ީމގެ 

މިަރޔަނބު'، 'މާކުންބޭ'، 'ފޫޅިުދގު ހަނިްޑ'، ފަދަ ިދވިެހ އާދަކާދައާ 

ގުޅުން ހިުރ ިޢބްރަތްތިެރ ކާޓޫނުތަކެވެ. ނުވަތަ 'މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު'، 

'ދޮންބަންޑާރިައން'، 'ަޝީހދު ޙަުސިއން އާދަމް' ފަދަ ޤައީުމ ބަޠަލުން 

ޙިާދާސތަކަށް  އެ  ބައްޓަންކޮށް،  ގޮތަށް  ގުޅޭ  ކިުދންނާ  ވާހަކަތައް 

ވްެސ ކާޓޫނު ިފލްމްތައް އުފެއިްދދާނެއެވެ. އަވަށްޓިެރ އުތުރުކަރާގިައ 

ިހތުގިައ  ތުއްތުކިުދންގެ  އެދީަނ  ކަންކުރަމުން  ިމފަދިައން  ވްެސ 

އެވިެރންގެ އާދަކާދައިާއ ޘަޤާފަތަށް ލިޯބޖައާްސ އެވިެރންގެ ހާަޟރަތް 

ކިުރއަރުވާށެވެ. ކާޓޫނު އުފެއްދުން އުދަނގޫ ކަމަކަށްވާނަމަ، އެހިެނހެން 

ބްަސބަހުން އަޑުއަޅިައފިައވާ ކާޓޫނުތަކަށް ިދވިެހ އަޑުއަޅިައގެން (އަޑު 

ކާޓޫނުތައް  އެ  މެދުވިެރކޮށް،  ްސޓަޭޝންތައް  ީޓީވ  ޑަބްކޮށްގެން) 

ދުރަށް ފޮނުވާނަމަ އެންމެ ތުއްތު ިއރުންފިެށގެން ކުއްޖާގެ ިހތުގިައ 

ިދވިެހބްަސ
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ބަހަށް ޚާއަްޞ ޤަދަރެއް ދެވެންފަށާނެއެވެ.  

ިދވިެހ އެޕިްލކަޭޝންތަކިާއ، ިދވިެހ ގޭމުތަކިާއ، ިދވިެހ ކާޓޫނުތަކިާއ 

ިދވިެހ ިޑިޖޓަލް ފޮތްތައް ިއތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ޤިާއމުކުރުމީަކ 

ބުރަ  އެންމެ  ކުރަންޖެހޭ  ލިޯބޖެއުްސމަށް  ިދވިެހބަހަށް  ކުޑަކިުދން 

މުއައަްސާސތަކިާއ  ގުޅޭ  ކަމާ  ކުރެވީޭނ  ިމކަން  މަަސއްކަތެވެ. 

އެއް  އެންމެން  އެއްބާރުލުމާއެކު  ފިުރހަމަ  ފަރުދުންގެ  ިދވިެހ 

ިތިބ  ތެރޭގިައ  ިދވިެހންގެ  މަަސއްކަތްކޮށްގެންނެވެ.  ރޫޙެއްގިައ 

މަދަދުވިެރކަމާއެކުގައެވެ.  ިއނިްޖނޭރުންގެ  ޮސފްޓްވެއަރ  ޤިާބލު 

ބޭއިްވދާނެއެވެ.  މުބާރާތްތައް  ފެންވަރުގެ  ޤައީުމ  ިމކަމަށްޓަކިައ 

ޤައީުމ  އޫުޞލުން،  ބާއްވާ  މުބާރާތްތައް  އަދީަބ  އެހިެނހެން، 

ފޮތް  ިޑިޖޓަލް  އުފެއްދުމިާއ  ކާޓޫން  ިދވިެހ  ފެންވަރުގަިއ 

ފަރުމާކުރުމުގެ  ގޭމުތައް  ިދވިެހ  މުބާރާތްތަކިާއ  އުފެއްދުމުގެ 

މުބާރާތްތައް ބޭއިްވދާނެއެވެ. ިމގޮތުން، އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކަށް 

ކަނޑައިެޅދާނެއެވެ.  ިއނާމުތަކެއް  ިލބޭވަރުގެ  އަގު  ފިުރހަމަ 

ީމގިެއތުރުން، މީަތ ާސނީަވ ނުވަތަ ާސނީަވ މަރުޙަލާގިައ އުނގެނޭ 

އެޕިްލކަޭޝންތަކިާއ  ިދވިެހބަހުން  އަމާޒުކޮށް  ދިަރވަރުންނަށް 

ޮސފްޓްވެއަރ ފަރުމާކުރުމުގެ ތަމީުރނު ޕްރޮގުރާމުތަކިާއ މަަސއްކަތު 

ބައްދަލުވުންތައް މިުޅ ރާއްޖޭގެ އިެކކަންކޮޅުތަކުގިައ ިހނިްގއްޖެނަމަ 

ކަނޑައަޅާ  އިަދ  އުފިެދގެންދާނެއެވެ.  ޒުވާނުން  ޤިާބލު  ިމކަމަށް 

ފެންވަރަކަށް ިމފަދަ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ިހތްވަރީުދ 

ޚާއަްޞ ިއނާޔަތްތަކާއެކު ިދވިެހބަހުގެ އެކަޑީަމގެ މީުޝރުން ނުވަތަ 

އެންބަެސޑަރުންގެ ގޮތުގިައ އައްޔަން ކުރިެވދާނެއެވެ. ނީަތޖާއެއްގެ 

ގޮތުން، ިދވިެހބަހުން އުފެއްދޭ ިމފަދަ އުފެއްދުންތައް ިއާސިހތަކު 

ތެރިެއން  ިދވިެހބަހުގެ  އޭރުން،  ިހނގިައދާނެއެވެ.  ިއތުރުވެގެން 

މިުނފިޫހިފލުވާ ިޢލްމު އުނގެނުމުގެ ދޮރު އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖިާއން 

ފިެށގެން ހިުރހާ ިދވިެހންނަށް ހުޅިުވގެންދާނެއެވެ. 

ިއނާްސީނ ޠީަބޢަތީަކ ފެންނަކަންކަމިާއ ިއވޭއަޑުތަކަށް ީމހާ ހޭނުމެވެ. 

ކުއްޖާ  ބޭނުންނަމަ  ލިޯބޖައަްސން  ކުޑަކިުދން  ީވމާ، ިދވިެހބަހަށް 

ބަޔަކު  މޮށެއުޅޭ  ިދވިެހބަހުން  މިޫރިތ  މާހައުލީަކ  ބޮޑުވާ  އުޅެ 

ހަމަތަކަށް  ޤަވިާއދާ  ބަހުގެ  ޖެހޭނެއެވެ.  ހަދަން  ތަނަކަށް  އުޅޭ 

އަޑު  ިދވިެހ  ާސފު  ވާންޖެހޭނެއެވެ.  މާހައުލަކަށް  ިއޙިްތރާމުކުރާ 

އެހެންނޫންނަމަ،  ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ތަނަކަށް  ިއވޭ  މަޚްރަޖުތައް 

ބީަގޗާއެއްގިައ ކުއްޖާ  ޒަމީާނ ވީަސލަތްތަކެއްގެ  ފިުރހަމަ  ިކތައްމެ 

ނެރުމީަކ ނިާދރުކަމެކެވެ.  ނީަތޖާ  ިމއުޅޭ  އުޅުންަސ ބޭނުންވެގެން 

ީވމާ، އާއްމު ހޭލުންތިެރކަން ިއތުރުކުރުމަށިާއ ިދވިެހބްަސ ހެޔޮގޮތުގިައ 

އާއްމު  ިދނުމަށް  އަހައިްމއްޔަތުކަމެއް  ޚާއަްޞ  ބޭނުންކުރުމަށް 

ކިުރއަށް  ީމިޑއާއަކުން  ހިުރހާ  ޕްރޮގުރާމުތައް  ހޭލުންތިެރކުރުވުމުގެ 

ގެންދެވޭނެ ިއނިްތޒާމެއް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކިުރއަށް ގެނިްދޔުމީަކ 

ބޭނުންތިެރކަމެކެވެ. 

އަށަގެންނެވުމަށްޓަކިައ  ލިޯބ  ިހތުގިައ  ކުޑަކިުދންގެ  ިދވިެހބަހަށް 

މަްޝރޫޢުތައް  ބޮޑިެތ  ޤައީުމ  ފިެށގެން  ފެންވަރުން  ފަރީުދ 

ިގނަިއން  ކުޑަކިުދން  ބޭނުންތިެރކަމެކެވެ.  ގެނިްދއުމީަކ  ކިުރއަށް 

ބޭނުންކުރަމުންދާ ޓެކުނޮލީޮޖގެ ވީަސލަތްތަކަށް ފައްކާކޮށްފިައވާ ތަފާތު 

އާލާތްތަކިާއ އިެކއިެކ ޮސފުޓްވެއަރތައް ިދވިެހބްަސ ބޭނުންކުރެވޭނެ 

ގޮތަށް އުފައްދުމަށެވެ. ިޢލީްމ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ިޑިޖޓަލް 

ވީަސލަތްތަކިާއ މިުނފިޫހިފލުވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ތަފާތު ވީަސލަތްތައް 

ީއޖާދު ކުރުމަށެވެ. އެފަދަ ތަކިެތ ވުޖޫދުކުޅައުމަށް، ޤައީުމ ފެންވަރުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  މަަސއްކަތު  ިދނުމުގެ  ތަމީުރނު  މުބާރާތްތަކިާއ 

މްަޝވަރާ  ތަފާތު  ފަދަ  ހޭލުންތިެރކުރުން  އާއްމު  ިސފިައގައެވެ. 

މިާދީރތަކިާއ ަސއްލާ ކުރުން ިހމެނޭ ތަފާތު ޕްރޮގުރާމުތައް ީމިޑއާގެ 

މެދުވިެރކޮށް ދުރަށް ފޮނުވިައގެންނެވެ. ިމފަދިައން، ކަންކުރިެވއްޖެ 

ފަޚްރަކަށްވުން،  މިަތވިެރ  ިމީއ  ބްަސ  ިދވިެހ  "ފިޮނފިޮނ  ނަމަ 

އިެކފަންނުތައް ިދރުވުމަށް އަދީަބ ގޮތުން ދިަރވަރުން" އިަދ ޒުވާނުން 

ިއްސވެ ތެދުވަން ފަށާނެއެވެ. އިާޚރުގިައ، ިދވިެހބަހަށް އާރޯކަން ިލިބ، 

ިދވިެހބަހުގެ މިޫރިތިވ ތޫނުކަމުގެ ުޝއާޢުން މިުޅ ިދވިެހ އުއްމަތް 

ިހިނތުން ކުރުވާނެއެވެ. 

ިދވިެހބްަސ


