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ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޚިދުމަތަށް

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް

 128އަހަރު ފުރިގެންދާ މި މުނާޞަބަތުގައި

ދީގެން

ޕްރޮގްރާމްތައް

ދެމި ހުރި ކެރޭ ހުށިޔާރު ދުޅަހެޔޮ ސިފައިންގެ

ސިފައިންގެ އެލާޓް ސްޓޭޓަސް ވަނީ ބްލޫ1-

އެމްއެންޑީއެފްގެ އޭރިއާތަކުގައި ހިންގިފައިވާކަން

މީހެކެވެ .ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަމާއެކު ކޯވިޑް19-

ގައި ކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މުޅި ދުނިޔެއަށް

ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

އާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތުގައި

ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޯވިޑް 19-އަށް
ދިވެހި ސިފައިންވަނީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެންމެ
ކުރީސަފަށް ނިކުމެފައެވެ .ސިފައިންގެ ޤައުމީ ވާޖިބު
އަދާކުރުމުގެ މަތިވެރި ރޫޙުގައެވެ .ވަރުބަލިކަމެއް
ފޫހިކަމެއްނެތި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޯވިޑް-
 19ގެ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަތުމަށް
ކަމަރު

ބަނދެގެންނެވެ.

ސިފައިންގެ

ދިވެހި

ބަދަހި ސަފުތަކުން އަދާކުރަމުންދާ ބުރަ އަދި
ނުރައްކާތެރި

ރައްޔިތުންގެ

މަސައްކަތަށް

ލޯތްބާއި ތާއީދު ދަނީ އޮހެމުންނެވެ.

ތަފާތު

ތަމްރީނު

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 128
އަހަރު ފުރިގެންދާ މި މުނާޞަބަތު ހިމެނިގެން
މިދަނީ މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ކޯވިޑް 19-ގެ
ނުރައްކާތެރި ބަލި ފެތުރެމުންދާ މޫސުމެއްގައެވެ.
އެހެންކަމުން ،ދިވެހި ސިފައިންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތް
ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިސާލީ
ގޮތެއްގައި މުޅި ޤައުމަށް ދަނީ ހާމަކޮށްދެމުންނެވެ.

ކަމަރު

ބަނދެގެން

ޤައުމީ

މަސައްކަތުގައި

ދެމިތިބީ ސާބިތުކަމާއެކުއެވެ .ސިފައިންގެ އެންމެ
މަތީ މަޤާމުން ފެށިގެން އެންމެ އާދައިގެ މަޤާމަށް
ސިފައިން އަދާކުރަމުންދާ ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި
ދަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވަމުންނެވެ .ކޯވިޑް-
 19އާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ
އިތުރުން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ފާރަވެރިވަމުންދާކަން
ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ކޯވިޑް 19-އަށް ސިފައިންގެއިން ހިންގާ ޚާއްޞަ

ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 128

އޮޕަރޭޝަންގައި ޝާމިލު ނުވާ ސިފައިންގެ

އަހަރު ފުރިގެންދާ މި އަހަރުގައި ސިފައިން

އިސްކަންދެމުން

މިހާތަނަށް

މީހަކު

ނެތެވެ.

ވާޖިބަށް

ހިއްސާކުރަމުންދަނީ

ދުނިޔެ

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް  128އަހަރު

ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްވަރާއި ފަންވަރުގައި

ދެކިފައިނުވާ ހިތި ދުވަސްތަކެކެވެ .ދިވެހި ޤައުމު

އަހަރަކީ

އެދަނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .ސިފައިންގެ

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ގޮވާލުމުން އެންމެ

ސިފައިންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އިތުރު

މައްޗަށް ޒިންމާކުރި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އެންމެ

ކުރީ ސަފުގައި ދިވެހި ސިފައިން ދެމިތިބީ ﷲ

ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކާމިޔާބު

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެދަނީ އަދާކުރަމުންނެވެ.

ގެ ވާގިފުޅާއެކު ކޯވިޑް 19-ރޯގާއިން މި ލޮބުވެތި

ފުރިގެންދާއިރު

ފާއިތުވެގެންދިޔަ

އަހަރެކެވެ .ސިފައިންގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި
ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި
ފުރިހަމަކަން
ފާއިތުވެގެންދިޔަ

ހޯދި

އަހަރެއްގެ

އަހަރު

ގޮތުގައި

ގުނިގެންދާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
އެމްއެންޑީއެފްގެ

އޭރިއާތަކުން

އަދާކޮށްފައިވާ

ފުރިހަމަ ދަޢުރަށް ތަޢުރީފު ޙައްޤެވެ .ސިފައިންގެ

ދިވެހި

ސިފައިންގެ

ކޮންމެ

މީހަކަށް ލިބިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ
ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި
ސާބިތުކަމާއެކު ދެމި ހުރުމުގެ އުފަލެވެ128 .

ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ
މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ އަޒުމުގައެވެ .މި ހިނގާ
އަހަރަކީ ﷲ ގެ ރަހުމަތާއެކު ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ
ގޮތުގައި ލައްވާށިއެވެ .އާމީން!

އަހަރު ވީ މި ދޮށީ މުއައްސަސާއަށް ނިސްބަތްވާ
ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ
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ނޑް ަޕ ްބ ިލޝިންގ ސާރ ިވސްެ ،އ ްމއެ ް
ީމ ިޑއާ އެ ް
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރ ްއޖެ
ާމލެ ،ދި ެވ ިހ ާ

ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ގެ ޚި ޠާ ބު

بسم هللا الرمحن الرحمي ،امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أ�رشف ا ألنبياء
		
واملرسلني ،نبينا محمد وعىل �آهل وحصبه أ�مجعني
		

هللا � ُس ْب َحان َ ُه َوتَ َع َال އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަން .މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ُم َح َّمدُ َر ُس ْو ُل ِ
هللا عَلَ ْي ِه
هللا َص َّل ُ
ُ

		

ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަޚުރުވެރި އެންމެހައި ސިފައިން!

		

الس َل ُم عَلَ ْي ُ ْك َو َر ْ َح ُة ِ
هللا َوبَ َر َكتُه
َّ

َو َس َّ َل އަށް ،ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން .މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލް
ކުރަމެވެ.

		

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަށް  128އަހަރު ފުރޭ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ،މިނިސްޓަރ

އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއަށާއި ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ
ޝަމާލަށާއި ،ސިފައިންގެ އިސް އޮފިސަރުންނަށާއި ،ހުރިހާ ރޭންކުތަކުގެ ސިފައިންނަށް މަރުޙަބާއާ ތަހުނިޔާ
އަރިސްކުރަމެވެ .އަދި ދިވެހި ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކަށް މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަމެވެ.
		

ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދިފާޢީ އައްޑަނައެވެ .ދިވެހި

ޢަސްކަރިއްޔާގެ ޢަޒުމަކީ ،ސިފައިންގެ އެންމެ ފަހު މީހާގެ ،އެންމެ ފަހު ނޭވާއާ ޖެހެންދެންވެސް ،ޤައުމުގެ ޙައްޤުގަ
ޤުރްބާންވުމެވެ .މިއަހަރުގެ ސިފައިންގެ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެން މިފާހަގަކުރަނީ ،ހަމައެފަދަ ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއްގައި،
ޤައުމީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއްގައި ،ދިވެހި ސިފައިން ޚިދުމަތް ކުރަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ.
		

އާދެ ،މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް19-ގެ

ނުރައްކަލުން ،ދިވެހި ޤައުމު ރައްކާތެރިކުރުމަށް މި ކުރާ ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި ،ދިވެހި ސިފައިން އަދާކުރަމުން އެ
އަންނަނީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެކެވެ .މި ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ ކުރީ ސަފަށް ،ދިވެހި ސިފައިން ނުކުމެ އެތިބީ،
ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައެވެ.
		

އާދެ ،ދިވެހި ސިފައިން ޢަމަލާއި ބަހުން ސާބިތުކޮށްދެމުން އެއަންނަނީ ،ސިފައިން މިއަހަރަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ" ،ސިފައިންގެ ހިތްވަރު – ޤައުމުގެ ސަލާމަތް" މި ޝިޢާރުގެ ތެދުކަމެވެ .މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެނގިގެން މިދަނީ ،ސިފައިންނަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވުރެ ،ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް
އިސްކަން ދޭ ބައެއްކަމެވެ.
		

"ކޯވިޑް "19-އިން ދިވެހިރާއްޖެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތުގަ ވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ

ސަފުތަކުން ފެންނަނީ ބަދަހިކަމާއި ،ހަރުދަނާކަމާއި ،ޤާބިލްކަމާއި ،ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގަ އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް
ނެތި ،ސާބިތުވެ ތިބޭކަމެވެ .އަދި މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި ،ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާއި،

ގެންގުޅުއްވާ ކެތްތެރިކަން ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ އުފަލާ ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކުގައެވެ.
		

ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާގެ ޙަޔާތުން ފާއިތުވެގެން މިދިޔަ އަހަރަކީވެސް ،ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާ މުދާ

ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ،އަގުނުކުރެވޭހާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ،ދިވެހި ސިފައިން ކޮށްފައިވާ އަހަރެކެވެ .ޚާއްޞަ
ގޮތެއްގައި ،މިދިޔަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދު ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައާއި ،ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު ލޯންޗު
ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާއާއި ،މާލޭގެ އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ރޯވެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ
ހާދިސާއާއި ،މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރުގައި ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކެއްގައި ރޯވެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ
ހާދިސާގައި ،ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ،ދިވެހި ސިފައިން ކޮށްދިން މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް،
އެކަންކަމުގަ އެކި ފެންވަރުގަ އެކި ގޮތްގޮތުން ބައިވެރިވި ސިފައިންނަށް ،އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
		

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ،ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ

ފޮނި ނަތީޖާ ފެނިގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ .އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ސިފައިންނާ މެދު އޮންނަ އިތުބާރާ ޔަޤީންކަން
ބޮޑުވެ ،ސިފައިންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރެވި ،ތަރުތީބު ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ .މިއީ ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ،ސިފައިންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ،މާތްﷲ
ގެ ވާގިފުޅާއެކު ،ކުރިމަގުގައިވެސް ،ދިވެހި ސިފައިން ،މި ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރަމުން ގެންދިޔުމެވެ.
		

ދިވެހި ސިފައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު ،ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަނދާނުގައި ތާއަބަދު

ހަރުލާފަ ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ،ތިޔަ ސިފައިންނަކީ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާއި މަޞްލަޙަތު ،އެބަޔަކާ އެންމެ
ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ މީހުންކަމެވެ .ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަޚުރާއި ޝަރަފަކީ ،ޤައުމާއި ރައްޔިތުން
ދިފާޢުކުރުމަށް ،ތިޔަ ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ސާބިތުކަމާއި ވަރުގަދަ ޢަޒުމެވެ.
		

މި ފުރުޞަތުގައި ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ޒަމާނީކޮށް ،ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،އަދި

ވީހާވެސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ،ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާފައިވާ ތަޞައްވުރު،
ޙަޤީޤަތަކަށް ހެއްދެވުމަށް ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ
ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅާއި ،އެކަމަނާގެ ހިންގުންތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ ހަރުދަނާ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން ،ހުރިހާ ސިފައިން ޝާމިލްވާ ގޮތަށް
ގަތާލެވިފައިވާ ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާގެ ބަދަހި ސަފުތައް ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮށް ،ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ.
		

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ،ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާއަށް އަދަށްވުރެ ފާގަތި ކުރިމަގެއް

މާތްﷲ މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ .އަދި މި ލޮބުވެތި ވަޠަންގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ސިފައިން
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ،ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަމާއެކީ ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ،މާތްﷲ ،ދިވެހި ސިފައިންނަށާއި
ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.
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މި ނި ސް ޓަރ އޮ ފް ޑި ފެ ން ސް ގެ ޚި ޠާ ބު
		

މާތް اللّـه �سبحـانـه وتعـاىل ގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް

ކަމުގައި އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލާ صىل هللا عليه وسمل އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
		

ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ  128ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް އަށާއި ،އެކި އެކި ރޭންކުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ހިތްވަރުގަދަ
ސިފައިންނަށާއި ،ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި އާއިލާތަކަށް ،ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ.
		

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ "ކޯވިޑް 19-ޕެންޑެމިކް"ގެ ސަބަބުން ،ޞިއްޙީގޮތުންނާއި،

ސަލާމަތީގޮތުންނާއި ،އިޤްޠިޞާދީގޮތުންނާއި ،އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ލޮޅުންތަކާ،
އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެވެސްވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ނުރައްކާތެރިކަމުން
ސަލާމަތްކުރުމަށް ނުކުމެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއް ބަޔަކީ ސިފައިންކަމަށް ވީހިނދު ،މި ވައިރަހާ
ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ،ސިފައިންނަކީ ދުނިޔެއަށް ފުރިހަމައަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ ،ހޭލުންތެރި ،ޤާބިލް،
ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި "ފައިޓިންގ ފިޓް ފޯރސް" އެއްކަން ،ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ،ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުންދަނީ
ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.
		

މި ފުރުޞަތުގައި ،ކޯވިޑް 19-އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އެންމެން އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި އެއްތަނުން

އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމުގަޔާއި ،ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ސިފައިން ،ފަސްޖެހުމެއްނެތި،
ހިތްވަރާއެކީ ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި އެތަންތަނުގައި ތިބޭ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ
ބަހައްޓާ އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ފާހަގަކޮށް ،ސިފައިންނާމެދު ރައްޔިތުން ކެނޑިނޭޅި
ފާޅުކުރަމުންދާ ޝުޢޫރުތަކާމެދު ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ފަޚުރުވެރިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ
ބާރުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަކީ "ސިފައިންގެ ހިތްވަރު – ޤައުމުގެ ސަލާމަތް" ކަމަށް
ވީހިނދު ،މި ޝިޢާރުން ދޭހަވާ ފަދައިން ،ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގުޅިލާމެހިފައިވަނީ ދިވެހި
ސިފައިންގެ ކެރުމާއި ހިތްވަރާކަން ދަނެ ،ސިފައިން މިޝިޢާރަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެންނަމުންދާކަމީ އުފާކުރާ ކަމެކެވެ.
		

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވި އެމްއެންޑީއެފްގެ "ކޮމާންޑަރސް ކޮންފަރެންސް" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައި،

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ،ރައީޞް ޞާލިޙް ވަނީ ދިވެހި ސިފައިންނާ މެދު އެމަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި
ޔަޤީންކަން އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ .އެދުވަހު އެމަނިކުފާނު އެފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރަކީ އާންމު ރައްޔިތުންގެވެސް

ޝުޢޫރާއި އިޙްސާސެވެ .ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ،ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ،ސިފައިންގެ
ހިތްވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ހުނަރު ފެނިގެންދިޔަ ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ .ޢީދަކަސް ،ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހަކަސް،
އަތްވާއި ވާރޭގައި ،ރެއާއި ދުވާލު ،ސިފައިން ދިޔައީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގައި،
އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ،ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.
		

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ،ގޭގެއަށް ފެންވަނުމުން ،ސިފައިން ފެންހިއްކަމުން

ދިޔައެވެ .ހާލުބޮޑު ބަލިމީހުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ .މާލޭގައި ކެމިކަލް
ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ،ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގަޔާއި ،ފިއުލް ބައުޒަރުތަކެއްގައި ރޯވެ ހިނގި
ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި އަލިފާން ނިއްވުމުގަޔާއި ،މީހުންގެ ފުރާނަޔާއި
މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގައި ،ސިފައިން ދެއްކި ހިތްވަރުގެ މަތިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެއެވެ.
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްޠިޞާދީ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމާއި ،މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައިޖެހުނު
މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާއި ،ފީނަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ،ހަރުކަށި ފިކުރާއި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ،ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައިވެސް ،ސިފައިން ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ކުޅިވަރާއި އެތްލެޓިކްސްގެ މައިދާނުގައިވެސް ،ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާ
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ ގިނަ

އެތްލީޓުންނާއި ސްޕޯޓްސްމަނުން ހިމެނެއެވެ .މުޅި ދެކުނު އޭޝިޔާގައި

ހުރި އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާގެ ލަޤަބު ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ސިފައިންގެ ބޭކަލެއްކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކީ
ފާހަގަކުރަމެވެ.
		

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،ސިފައިންގެ ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް ،ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން

ޙިމާޔަތްކުރުން މަތީ ،ސާބިތުކަމާއެކީ ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ،މާތްﷲ ،ދިވެހި ސިފައިންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.
އާމީން.
		

السَل ُم َعلَيْ ُك ْم َو َر ْح َم ُة اهللِ َوَب َر َكاتُه.
َو َّ
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ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
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ޗީ ފް އޮ ފް ޑި ފެ ން ސް ފޯ ސް ގެ ޚި ޠާ ބު

احلمد هلل رب العاملني .الصالة والسالم على رسول هللا .وعلى اله
وصحبه أمجعني.
މިއަދު މި ފާހަގަކުރާ  128ވަނަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި ދިފާޢީ
ވަޒީރު އަލްޢުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ އަދި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލްރަޙީމް
ޢަބްދުއްލަޠީފަށް އަރިސްކުރަމެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ލަޝްކަރުގެ ހިތްވަރުގަދަ އެންމެހާ ސިފައިންނާއި ލޮބުވެތި
ޢާއިލާތައް މި ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ސިފައިންގެ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް
ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ .އެގޮތުން އަޅުގަނޑު އެންމެބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދިނީ މިޝަން ރެޑިނަސް އަދި އިފެކްޓިވްނަސް
ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އަސްކަރީ ކެޕޭސިޓީއާއި ކޭޕެބިލިޓީ އިތުރު ކުރުމާއި ،ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ހަރުދަނާ ކުރުމާއި
ޢިލްމާއި ތަމްރީނުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމާއި ،ޒަމާނީ ޕްރޮފެޝަނަލް އަސްކަރިއްޔާއަކާ އެކަށޭނަ ނިޒާމުތަކާއި
އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާޢަތްތައް އެކުލަވާލުމާއި ،އާންމު ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ރުހުން ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ހެދުމަށެވެ.
އެގޮތުން ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން
ޑޮކްޓްރިން ފަރުމާކޮށް ވުޖޫދު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މި ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންނަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ސިފައިންގެ
ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި ޤައުމީ
ދިފާޢީ ބާރުގެ [ކޮމްބެޓް ޕަވަރ] ގެ އަމާޒަށް ވާސިލު ވުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއްކަމުގަ ދެކެމެވެ .އަދި މިއީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލުކަން ދެނެގަނެ ،އެ ޤާބިލުކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފޯސް ސްޓްރަކްޗަރއާއި އިދާރީ އަދި ކޮމްބެޓް ސަޕޯޓާއި ކޮމްބެޓް ސަރވިސް ސަޕޯޓްގެ ނިޒާމު
ބައްޓަންކުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭނެ ޑޮކްޓްރިންނެކެވެ.
ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފާއިތުވި އަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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އެގޮތުން ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.
ހަސްފަތާލުތަކުގައި އެނދުމަތި ކުރެވޭ ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ކޮޓަރި ކުލި ލިބޭނެގޮތް ވަނީ

ހަމަޖައްސައިދެވިފައެވެ .އަދި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ
އިތުރުން ސިފައިންގެ ބަލިމީހާއަށް އެހީތެރިއަކު ހަމަޖައްސައިދޭން ވަނީ ފެށިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ވެލްފައަރ
ފަންޑުން ދެވޭ އެހީ ދިނުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ވަނީ ޤާއިމު ކުރެވިފައެވެ .ސިފައިންގެ މީހާ ހުރި ރަށް
ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ޢާއިލާ މެންބަރަކު ނިޔާވުމުން އެ ރަށަކަށް ދިއުމަށް ޓިކެޓް މިހާރު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކޯސްތަކަށާއި ސެމިނަރ ތަކަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް ވަނީ ބޮޑު ކުރެވިފައެވެ .ތުނބުޅި
ބެހެއްޓުމާއި ކައިވެނި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ވަނީ ހަހަޖައްސައިދެވިފައެވެ .ސިފައިންގެ
ލަޝްކަރަށް މީހުން އިތުރުކޮށް ވަރަށް ގިނަ ސިފައިންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ވަނީ ދެވިފައެވެ .އަދި މިނޫނަސް
ވެލްފެއަރއާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް ވަނީ ހެޔޮ ބަދަލުދު ގެނެސްދެވި ކުރި އެރުންތަކެއް ހޯދިފައެވެ.
ހުސްވި އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރު މުޅި ދުނިޔެއަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް އޮތީ ކޮވިޑް -19ކޮރޯނާ
ވައިރަސް ޕެންޑެމިކްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ކުރިމަތިވެފައެވެ .މި ނުރައްކާތެރި ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ސިފައިން ވެސް ދަނީ ޝާމިލްވެ އިސް ސަފުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ .ކޮންމެ ދުވަހަކު
ވެސް ކަނޑުމަތީގައްޔާއި އެއްގަމުގައި ވައިހަރާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމާގައި އެތައް ވަގުތުތަކެއް ސިފައިން ދަނީ
ހޭދަކުރަމުންނެވެ .ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސިފައިން އިސް ދަޢުރެއް އަދާކުރަމުން
އެބަގެންދެއެވެ .ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ އިމަރޖެންސީ ހަސްފަތާލުތަކާއި މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެތައް
ސިފައިންނެއް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ .ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ޤައުމަށް ،އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް
ދިމާވާ މިފަދަ ނާޒުކު އަދި ހުޠޫރަތްތެރި ވަގުތުތަކުގައި ކަށިން ހިތްވަރު ނެރެ ފަސްޖެހުމެއްނެތި ،ގަދައަޅާ
މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވީހިނދު ،ތިޔަކުރައްވާ ގަދަ ހިތްވަރަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދުކުރަމެވެ .އަދި
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ އިންޓަރ-އެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކަށް އަޅުގަނޑު
ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ،ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމާއި ،ވާޖިބަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ރޫޙަށް
ތަޢުރީފު ކުރަމެވެ.
ސާބިތުކަމާއެކު އެންމެހާ ސިފައިން ތިޔަ ކުރައްވާ އަގުހުރި ޖިހާދަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދުކޮށް
ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިގެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި
މާތްﷲ ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކުރި އެރުން މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އަދި މި ފަޚުރުވެރި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށާއި
މި ލޮބުވެތި ވަޠަނަށް އުފާފާގަތިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވައި ،ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަކީ ވެސް ސިފައިންނަށް ބާއްޖަވެރި
ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.
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މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

މޭޖަރ އިބްރާހީމް އާޒިމް

ކޯވިޑް 19-އޮޕަރޭޝަންގައި ސިފައިން
ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި ވެސް
ޝާމިލްވަމުންދަނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި
ގުޅިގެން ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމުގައެވެ .އަދި

މުޅި ދުނިޔެ އެ ބަލިމަޑުކަމެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ކޯވިޑް 19-އާ
ނދަވާ ިފ ަޔ ަވ ުޅ ަތ ަކށް،
ރ ާކރުން ައ ުޅ ްއ ަވމުން ގެ ް
ސ ު
ރ ަކ ަމށްަ ،
ރ ްއ ާކ ެތ ި
ުގ ިޅގެން ަ
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން  24ގަޑިއިރު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް ތަޢުރީފު
ސ ްއކަ ުތގެ
ރއި ފަން ަވރުން ަމ ަ
ނގެ ިހ ްތވަ ާ
ސ ްއ ަކ ުތ ަގއި ސި ަފއި ް
ަޙ ްއޤެވެަ .ޤ ުއމީ ަމ ަ
ރޝަނާ
ސ ެއކެވެ .މި ޮއޕަ ޭ
ރށް ޮބޑު ިހ ްއ ާ
ނދަނީ ަވ ަ
ނގެ ް
ރމު ް
ނ ަގއި ުކ ަ
ަމ ިއދާ ު
ގުޅިގެން ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި ސިފައިން

ކަންކަން
ސިފައިން

ރ ްއ ޭޖ ަގއި ކޯ ިވޑް 19-އަށް އަޅަމުންގެންދާ
ށ ެލ ެވ ެއވެާ .
ޮބ ުޑކަން ާފ ަހ ަގ ޮކ ް
ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށް ވެސް
ނވެ.
ނ ެދމުން ެ
ސކަ ް
ސ ަފއިން ދަނީ ިއ ް
ި
12
addana@mndf.gov.mv

ގެންދަނީ

އެ

މުއައްސަސާތަކަށް

ބޭނުންޖެހޭ އެންމެހާ ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިވެ
މަގުދައްކަމުންނެވެ .ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމަށް އެންމެ އިސްސަފުގައި
އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ސިފައިންގެ

ޤާބިލްކަމާއި ސާބިތުކަންމަތީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި
ނަތީޖާ ދައްކަމުންނެވެ .އަދި އައު ތަޖުރިބާތަކާއި
އައު

ކަންކަމަށް

ދަނީ

ސިފައިން

އިތުރަށް

ލޯހުޅުވަމުންނެވެ.

ށ ެލ ެވ ެއވެަ .ވ ުގ ާތއި ާހލަ ަތށް ަބ ަލއި
ރއި ާޤ ިބ ުލކަން ާފ ަހ ަގ ޮކ ް
ނ ާ
ނދާ ހު ަ
ަދ ްއ ަކމު ް
ކުރަމުންގެންދާ ބުރަ މަސައްކަތުން ވެސް ސިފައިން ވަމުންދާ ހިއްސާ

އޮމާންކަމާއެކު

އިންތިޒާމުކުރުމުގައި

ދުނިޔެ

ކޯވިޑް19-

ދެކެމުންދާ

ގެ

ނުރައްކާތެރި ރޯގާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންގެންދާ
ހަނގުރާމައިގައި ސިފައިންގެ ހިއްސާ ވަރަށް
ބޮޑެވެ.

ޤައުމީ

ކަންކަމުގައި

ސިފައިން

ކުރަމުންދާ ނަމޫނާ މަސައްކަތުގައި ސިފައިން
ދެމިތިބީ

ބަދަހިކަމާއެކުގައެވެ.

ސިފައިންގެ

ޤައުމީ ވާޖިބަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ .އަމިއްލަ
ނަފުސަށްވުރެއް

ޤައުމު

އިސްކޮށްގެންނެވެ.

ޤައުމު

ބަލައި ތައްޔާރަށް ތިބެގެންނެވެ .ކަމާ ގުޅުންހުރި

އަމާޒުކުރަމުން ،ސިފައިން ވާންޖެހޭ ހިއްސާ

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގައި

އެންމެހާ ދިރާސާތައް ދަނީ ހަދަމުންނެވެ .ރޯގާއިން

ބޮޑުކަން އަބަދުވެސް ވިސްނައިގެންނެވެ .ޤައުމުގެ

ސިފައިން ދެމިތިބީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

ކުރިމަތިވެދާނެ އެންމެހާ ކަންކަން ބަދަލުވެދާ ގޮތް

އަމާންކަމަށްޓަކައި

ފިޔަވަޅުތަކަށް

އަޅައިގެންނެވެ .އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ ހާލަތްތަކަށް

ގާތުން ބަލަމުންނެވެ.

ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައެވެ.

މި

ނުރައްކާތެރި

ބޭނުންކުރާނެ

ބަލިމަޑުކަމުން

ޕްލޭންތައް

ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

ހަދައި،

ބަލީގެ

ދުރާލާ

ނުރައްކާތެރިކަން

ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސިފައިންގެ ލެވެލްގައި
ފިޔަވަޅުތައް

އަޅައިގެންނެވެ.

ސަލާމަތްތެރިކަން

ބަލިމަޑުކަމުން
އަމަލުތައް

ލިބިގަތުމަށް

ބައްޓަންކުރަންވީ ގޮތްތަކަށް އަހުލުވެރިވަމުންނެވެ.
މި

ލޮބުވެތި

ޙައްޤުގައި

ޤައުމުގެ

އަޅަންޖެހޭ

ސިފައިން

ކޯވިޑް 19-އަށް ދިވެހި ސިފައިންވަމުންދާ

މަސައްކަތުގައި

ހިއްސާ ބޮޑުވުމުގެ ނަތީޖާ ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މަސައްކަތްތަކެއް

ކޯވިޑް19-
ހިއްސާ
އަދި

އަށް

ވަމުންދަނީ
ޤައުމަށް

ދިވެހި

ޤައުމީ

ކުރިމަތިވަމުންދާ

އެންމެހާ

ބުރަތައް ދެނެގަނެ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމާއެކު
ކަންކަން

ބަދަލުވަމުންދާ

ކަމާބެހޭ

ގުޅުންހުރި

ގޮތުން
ކަންކަމަށް

އަދި

އެތަކެއް

ބުރަ

އެދަނީ

ވަގުތަށް

ބަރު

ނިންމުމަށް
މަސައްކަތް

ވަރުބަލިކަމެއްނެތި
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ގަޑިއިރު

ކުރަމުންނެވެ.

އަތުވެދާނެ

ޤައުމު އެދިގޮވާލި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސިފައިންގެ

ރިޢާޔަތް

ދަނީ

ޤައުމީ

ލޯތްބާއެކު

ޤައުމީ

ޖޯޝުން

ސިފައިންގެ ބަދަހި ސަފުތައް ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި

ކޮށްގެންނެވެ .ދުރާލާ ތައްޔާރުވުމަށް އެންމެ ބޮޑު

ހާމަކޮށްދެމުންނެވެ .ސިފައިން ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި

ދެމި އޮތީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ކެރިގެންނެވެ.

އިސްކަމެއް ދޭންވީ ،ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރުމާއި

އެދަނީ

ޤައުމުގެ

ރައްކާތެރިކަން

ދެމެހެއްޓުމަށް

ކޯވިޑް19-

ވަރުބަލިކަމެއް

އިހުސާސް

ނުކޮށް

މަސައްކަތްކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާއެއް
ވަމުންނެވެ.

އިން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް

ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް
ދެނެގަނެ،
ކެރިގެން
ސިފައިންގެ

ހައްލު

ހޯދުމަށް

މަސައްކަތް
ޒިންމާގެ

އަމަލުކުރުމުގައި

ކުރުމުގައެވެ.
މަތިން

ދިވެހި
ހަނދާން

ކޮށްގެން ވާޖިބަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ .ކޯވިޑް-
 19އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ

އެންމެހައި

އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުންނެވެ .ބަދަލުވަމުންދާ
ހާލަތަށް އަންނަމުންދާ އެންމެހައި ކަންކަން ގާތުން
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ސ ާލމަތީ
އމީ ަ
ޤަ ު
ޞލަޙަތު
މަ ް

ނ
ހި ާމ ަ
ކ ުރ ް
ޔތ ް ު
ކޮންމެ
ޤައުމީ

ސަލާމަތް

ޤައުމެއްގައި

ވެސް

މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ޤައުމެއްގެ މަޞްލަޙަތުތައް

އެ

ދައުލަތުގެ

އަޤްވާމީ

އަދި

އެބައެއްގެ

ބާރާއި

ބިނާވަނީ

ބައިނަލް

ކުރިއެރުވުމަށެވެ.

ރައްކާތެރިކަމަށާއި އެތެރެއާއި ބޭރުގެ އެންމެހާ

ސަރަޙައްދީ

ނުރައްކާތަކުން އެ ދައުލަތާއި އެ ދައުލަތުގެ

ނުފޫޒު އިތުރުކޮށް އެ ޤައުމެއްގެ މަޞްލަޙަތުތައް

ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުން ވެސް ޖާގަ

މައްޗަށެވެ.

ބައެއް

ޤައުމުތަކުން

ހޯދާފައެވެ .ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އެ

މަޞްލަޙަތު

ރައްކާތެރިކޮށް

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ފިކުރު ވަނީ ފަތުރާފައެވެ .ދުނިޔޭގެ

އަނެއް

އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ބައިއަތު

އަސަރުކުރާތަން

ހިފައިގެން އުޅޭ ކުދި ޖަމާޢަތްތަކާއި މީހުން

ނުތަނަވަސްކަމުގައި

ރޯވާ

އުޅެއެވެ .މި ނުރައްކާތެރި ހާލަތުން ދިވެހިރާއްޖެ

ބައެއް

ދޭދޭ

ވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނުވެއެވެ.

މަޞްލަޙަތުތައް

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ

ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތީ
މަޞްލަޙަތަކީ

މިނިވަންކަމާއި

ޤައުމުގެ

މަސްރަޙުގައި

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ.
އެ

ޤައުމެއްގެ

ކުރިއެރުވުމަށް

މަސައްކަތުން

ކުރާ

ސިޔާދަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ތަޞައްވުރުތަކަށް

ޤައުމެއްގެ

އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަންދީ

އާދެއެވެ.

ކުރިއެރުވުމެވެ .ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތު

އަލިފާނަކީ

ގުޅެނީ ޤައުމު ،ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް

ޤައުމުތަކުގެ

އެންމެ މުހިންމުވާ ބަހާތަކުގެ މައްޗަށެވެ .ޤައުމީ

އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އަނދައަނދައެވެ .އެކި

ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތުތައް ހާސިލުކުރަނީ ޤައުމީ

ދުވަސްވަރަށް ހުޅުފަޅައިގެން ގޮސްގޮހެވެ.

ބާރުގެ މާއްދާތައް (އެލިމަންޓްސް އޮފް ނޭޝަނަލް
ޕަވަރ) ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .އެކި ޤައުމުތަކުގައި
މި ބާރުތަކުގައި ތަފާތެއް ހުއްޓަސް މައިގަނޑު
ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އިޤްތިޞާދީ ،އަސްކަރީ އަދި
އެބައެއްގެ ސަޤާފަތުގެ މައްޗަށެވެ.
ދުނިޔޭގެ

ކޮންމެ

ޤައުމަކުން
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މަޞްލަޙަތަށް
އެފަދަ

މެދުގައި

އެ

އަލިފާންގަނޑު

ޤައުމީ
ޤައުމީ

މަޞްލަޙަތު

މަޞްލަޙަތުތަކަށް

ހިމާޔަތްކުރެވޭނީ
ނުރައްކާތައް

ހުރި

އެނގިގެންނެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ސަރަޙައްދަށް

މިއަދު ދުނިޔޭގައި އެއް ޤައުމުން އަނެއް

ބަލާއިރު މިއީ އިސްތިރާޖީ ގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި

ޤައުމަށް ވެރިވެގަތުމަށް ކުރާ ހަނގުރާމައަށްވުރެ

އަދި

ސަރަޙައްދެކެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް ގޮންޖެހުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެ

ބޮޑަށް ކުރިމަތިވަނީ ނޮން-ސްޓޭޓް އެކްޓަރުންގެ

ކަނޑުފޭރޭ މީހުންގެ ނުރައްކާ ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ

ބޮޑެތި

އައްސޭރިފަށުގެ

ސަބަބުންނެވެ.
ވެސް

ހަނގުރާމައެވެ.

ނިރުބަވެރި

ބައެއް

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .އެ ޖަމާޢަތްތަކުން

އެހާމެ

މާކަނޑެކެވެ.

ނުރައްކާތެރި
މިއޮތް
މި

އިންޑިއާ

ކަނޑުގެ

ކަނޑަކީ

ބައެއް ޤައުމުތަކާއި ރާއްޖޭގެ އަވަށްޓެރި ބައެއް

ޤައުމުތަކުގައި

ޖަމާޢަތްތަކުން

ނިރުބަވެރި

ވަނީ ހާލި ހަދާފައެވެ .ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި
ފަތުރާ

ވިސްނުންތައް

ޖަމާޢަތްތައްތަކުން

ސްކޫލުތަކާއި ތަމްރީނު މަރުކަޒުތައް ހިންގައެވެ.
މީގެ

ބައެއް

ދިވެހިން

ސްކޫލްތަކުން

ވަނީ

ސ ެފއް
ރ ްއ ޭޖގެ ުއ ުޑމަ ިތ ާ
ށ ަޓށް ަބ ާލ ާލ ިއރު ެވސް ާ
ރ ްއ ޭޖގެ ާދ ިޚލީ ެވ ް
ިދ ެވ ިހ ާ
ސ ާޔސީ ައދި ިއ ުޖ ިތ ާމޢީ ަކޅު
ރއިން ައރާ ަކޅު ި
ނޫނެވެ .ދޭ ެތރެ ޭދ ެތ ެ
ރ ަކ ަމށް
ރ ްއކާ ެތ ި
ސ ާލމަ ާތއި ަ
ސ ަބބުން ިދ ެވހި ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ަ
ިވ ާލގަނޑު ަތ ުކ ެގ ަ

ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮށް ތަމްރީނު ހޯދާފައެވެ .އެ

ނމެ ޮބ ަޑށް ާފ ަހގަވަނީ ދީނީ ައދި
ރ ަގއި އެ ް
ރ ްއ ާކ ަވމުންނެވެީ .މގެ ެތ ޭ
ނ ަ
ދަނީ ު

ކަނޑުއޮޅިތަކުން ވަދެގެން އައިސް ދިވެހިންގެ

ނދާ
ރމު ް
ރ ާއއި ޭބރުން ުކ ަ
ަޤ ުއމީ ެއ ްއ ަބ ިއވަން ަތ ަކ ަމށް ޮލޅުން ެއރު ުވ ަމށް ެއތެ ެ

މީހުންގެ ސަޤާފަތާއި ފިކުރީ އޮއިވަރު ރާއްޖޭގެ
ތެރޭގައި އޮތީ ފެތުރިފައެވެ.
އަވަށްޓެރި

ރ ަތ ާކއި
ރ ަކށި ިފ ުކ ު
ނ ހަ ު
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކވެ .ދީނީ ޮގތު ް
ސ ްބވާރސިވް ަމ ަ
ަ

އިންޑިއާއި

ޕާކިސްތާނަކީ

ޒަމާންވީ ވާދަވެރި ނިއުކްލިއަރ ދެ ބާރެވެ.
ތާރީޚުގައި

ކޮށްފައިވާ

ސިލްސިލާއެއް
ޗައިނާއަކީ

ވެސް

ހަނގުރާމަތަކެއްގެ

އެބައޮތެވެ.

އިންޑިއާއާއި

ބޯޑަރުން

އިމެއް

އެއް

ހިއްސާކުރާ ސަރަޙައްދެއް އޮންނަ ތާރީޚުގައި

ސ ާލ ްމދީނާ ިއ ިދ ޮކޅު ިފ ުކރު ަތކާ ެދ ެމ ުދ ަގއި ޮއތް ާވ ަދވެރި ަކ ަމކީ ަޤ ުއމީ
ިއ ް
ނ ްއ ަބ ަޔ ަކށް
ނ ެޖ ުހ ެމ ެކވެެ .އއް ަބ ަޔކު އަ ެ
ށ ޮބޑު ގޮ ް
ރ ް
ސ ާލ ަމ ަތށް ޮއތް ވަ ަ
ަ
ރއި ާފ ުޅ ަގއި
ސ ްއ ާ
ށ ި
ރ ުވ ަމ ް
ރއެ ު
ރ ަކ ާމއި ެއ ަބ ެއ ްއގެ ިފ ުކރު ކު ި
ާފ ުޅ ުކރާ ެދ ޮކ ުޅވެ ި
ނވެ.
ނމުން ެ
ނ ީތޖާ ދަނީ ފެން ަ
ސ ްއ ަކތް ަތ ުކ ެގ ހިތި ަ
ނދާ ަމ ަ
ރމު ް
ކު ަ

ހަމަލާ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ދެ ޤައުމެވެ .މީގެއިތުރުން
އިންޑިއާ ކަނޑަށް ޗައިނާއިން ބާރު ގަދަކުރުމަށް
ޤައުމުގެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރުން ސްރީލަންކާއަކީ ވެސް

މި ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި

ކުރަމުންދާ

މަސައްކަތްތަކާއެކު

ދެ

ދެމެދުގައި އަބަދުވެސް ފިނި ނުތަނަވަސްކަމެއް

ދީނީ އަދި ނަސްލީ ހަމަނުޖެހުންތައް ދޭތެރެ

ދުނިޔޭގެ

ވާދަވެރިކަން

އޮންނަ ދެ ޤައުމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤަވާޢިދާ

ދޭތެރެއިން ފެތުރިގަންނަ ޤައުމެކެވެ .އިންޑިއާ

އިތުރުވުމަކީ

ޚިލާފަށް އެންމެ ގިނައިން އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން

ކަނޑުގައި ޣައިރުޤާނޫނީ ވިޔަފާރިއާއި ،އިންސާނީ

ނުރައްކަލެކެވެ .ބައިނަލް އަޤްވާމީ މަސްރަޙުން

ނިސްބަތްވަނީ އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށެވެ.

ވަގުފާރީގެ އިތުރުން ހަތިޔާރާއި ޑްރަގާއި މުދާ

ފެންނަ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ސަރަޙައްދީ ބާރުތަކުން

ދިވެހިރާއްޖޭއާ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއި ޕާކިސްތާނާއި

ސުމަގުލްކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިގަމުން ދެއެވެ.

އެ ބާރުތަކުގެ އޯރބިޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބޭއްވުމަށް

ބޮޑެތި
ވެސް

ބާރުތަކުގެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އޮތް
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ބައިވެރިވުންނެވެ .ސީރިއާ ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ
ސަތޭކައަށްވުރެ

ގިނަ

ދިވެހިންގެ

ތެރޭގައި

އަންހެނުންނާއި ތުއްތުކުދިން ހިމެނެއެވެ .ސިޔާސީ
ގޮތުން ބަލާއިރު ޑިމޮކްރަސީގެ ޅަފަތުގައި ދިވެހިން
ކުރަމުންދާ ދަތުރަކީ ވެސް އަމާން ދަތުރެއް
ނޫނެވެ.

ސިޔާސީ

ކަނޑުތަކުގައި

އޮއިވަރު

ބާރު ،ރާޅު ބޮޑު މޫސުން ގޯސް ދުވަސްތައް
އަންނަނީ ތަކުރާރުވަމުންނެވެ .ސިޔާސީ ބޮޑެތި
ހައިޖާނުތަކާއި ދުސްތޫރީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް
އުފެދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މުޅި ޤައުމު ހަލަބޮލި
ވެއެވެ .ދައުލަތުގެ ބާރުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް
ނިޒާމުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް
އަދިވެސް ވަގުތު ބޭނުންވެއެވެ .ކޮރަޕްޝަނާއި
ފަސާދައަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން
ސިއްރާއި ފާޅުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ވެށްޓަށް ބަލާލާއިރު
ވެސް ރާއްޖޭގެ އުޑުމަތި ސާފެއް ނޫނެވެ .ދޭތެރެ
ދޭތެރެއިން އަރާ ކަޅު ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާޢީ
ކަޅު

ވިލާގަނޑުތަކުގެ

ސަބަބުން

ދިވެހި

ދައުލަތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދަނީ
ނުރައްކާވަމުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް
ފާހަގަވަނީ ދީނީ އަދި ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް
ލޮޅުން އެރުވުމަށް އެތެރެއާއި ބޭރުން ކުރަމުންދާ
ސަބްވާރސިވް މަސައްކަތްތަކެވެ .ދީނީ ގޮތުން
ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާއި އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު

16
addana@mndf.gov.mv

ފިކުރުތަކާ ދެމެދުގައި އޮތް ވާދަވެރި ކަމަކީ ޤައުމީ

ޖެހެއެވެ .މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާއި ގޭންގު

ސަލާމަތަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ .އެއް

މާރާމާރީއާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންގެ

ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފާޅުކުރާ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި

ނުލިބި

މައްސަލައިގެ

ފާރުގަނޑަށް

ބޭހެއް

ސިއްރާއި

އުމަގުވަމުން ދިއުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހެއެވެ.

ފާޅުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ހިތި ނަތީޖާ

މި ކަންކަމުންގެ ސަބަބުން އުފެދޭ އެހެނިހެން

ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ .އެއް ބަޔަކު ފާޅުގައި

އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ވެސް ބައިވަރެވެ .މިއިން

ދީނުގެ

ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތާ

ނަމުގައި މީހުންގެ ލޭ ހުއްދަކޮށް ،ގަސްތުގައި

ސީދާކޮންނާއި ނުސީދާކޮށް އޮންނަނީ ގުޅިފައެވެ.

އެބައެއްގެ

ފިކުރު

އިސްލާމްދީނަށް

ކުރިއެރުވުމަށް

ފުރައްސާރަކުރާއިރު

މީހުން މަރައި ،މީހުން ވަގަށްނަގައި ގެއްލުވާލުގެ
ބޮޑެތި
ދުނިޔޭގެ
ދާޚިލީ

ޖަރީމާތައް
އެކި

ދަނީ

ހިންގަމުންނެވެ.

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ހަނގުރާމަތަކުގައި

ދިވެހިން

ކުރެވޭ
ދަނީ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް
މަދު ޤައުމެކެވެ .ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު
ބާވަތްތައް ވެސް ބޭރުން އެތެރެކުރާ ޤައުމެކެވެ.

މި

ޖަޒީރާތަކުގައި

އަހަރަކު

ކޮންމެ

ވެސް

ކޮންމެވެސް ރަށްތަކެއްގައި ބޯފެނަށް ޖެހެއެވެ.
ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑެވެ.
ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ތިމާވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ
ބަދަލުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ އަސަރުތައް
ބޮޑެވެ .ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ކޮންމެ
ބޮޑު ލޮޅުމެއްގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއެވެ.
މިއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސިނާޔަތަށާއި
ކްރިޓިކަލް

ތަކަށް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަމާޒުކޮށް ނިރުބަވެރިން ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ
ބިރު ބޮޑެވެ .މީސްމީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެންނާއި
ސައިބަރ ޑޮމެއިންގައި ޖާސޫސީ އަދި ސަބޮޓާޖުގެ
ހިންގަފާނެއެވެ.

ޢަމަލުތައް

މަޢުލޫމާތު

ދޮގު

ފެތުރަފާނެއެވެ.

ޤައުމުގެ

މާލީ

ނިޒާމުތަކާއި

އިރާދާތަކަށް

ހަމަލާދީފާނެއެވެ.

މީހުންގެ

މެދުގައި ފަސޭހައިން ފެތުރިދާނެ ނުރައްކާތެރި
ބަލިމަޑުކަމެއް

މަސައްކަތް

އާންމުކުރުމަށް

ކޮށްފާނެއެވެ .ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތުތައް
ހިމާޔަތްކުރުމަށް މި ހުރިހާ ދިމާއަކަށް ވިސްނައި
ނަޒަރު ހިންގަން ޖެހެއެވެ.
އިޤްތިޞާދީ

ދިވެހިރާއްޖެފަދަ

ގޮތުން

ފުދުންތެރިކަން ކުޑަ ،އަދި ކުޑަ އަސްކަރިއްޔާއެއް
އޮންނަ ޤައުމަކުން ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތު
ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަނޑު އެއް
ސިޔާސަތު ބިނާވަނީ ޑިޕްލޮމަސީގެ މައްޗަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ބަލާއިރު

ޑިޕްލޮމަސީގައި

ޚާރިޖީ

ބައިނަލް
ވުޒާރާގެ

އަޤްވާމީ
އިތުރުން

ނުސީދާކޮށް އެހެން ވުޒާރާތަކާއި އިދާރާތަކުން
ވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ .ޤައުމުތަކާ
އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގައި ދިފާޢީ
އަދި އަސްކަރީ ޑިޕްލޮމަސީ ވެސް އިސް ދައުރެއް

އިސް ވާޖިބަކީ އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން

އަސްކަރިއްޔާގެ ކަމެއްކަމުގައި ދެކުނު ޒަމާން

ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމެވެ.

ފާއިތުވެ ހިގައްޖެއެވެ .މިއަދު ޤައުމީ ސަލާމަތީ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދުއްތުރާކޮށް ބިރުދައްކައި ނުވަތަ

މަޞްލަޙަތު

ރައްކާތެރިކުރުމުގައި

ނުރައްކާތެރިކަން ކުރިމަތިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ

ދުނިޔޭގެ

މަޞްލަޙަތު

ޤައުމީ

ދެކޮޅަށް

ފަރާތްތަކާ

ކުރުމެވެ.

ހަނގުރާމަ

އޮފް

ހިމާޔަތްކޮށް
ޤައުމުތަކުން

ގަވަރމަންޓް

ގެންގުޅެނީ
އެޕްރޯޗް»

އޭ

«ހޯލް
ކިޔާ

އެކަމަށް އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ތިބުމެވެ .މި

ވިސްނުމެކެވެ .ސަރުކާރާއި މަދަނީ އިދާރާތަކާއި

ދުޝްމަނުންގެ

ޖަމާޢަތްތަކާއި ރައްޔިތުން އާދެ! މުޅި ދައުލަތް

ހަރަކާތްތައް ބަލައި ހޯދައި ދެނެގަނެ ،އެކަމަށް

ލާމެހިގެން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅިގެން

އަދި

ޑިޓަރެންސް

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަލްސަފާއެކެވެ .ހަމައެއާއެކު

ހަނގުރާމައިގެ

މައިދާނުގައި

އަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަމިއްލަ

ދުނިޔޭގައި ނިރުބަވެރިން ފެތުރިފައިވާ

ދުޝްމަނުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ .ހަނގުރާމައިގެ

ސަލާމަތްތެރިކަން

މިންވަރާއި ،މި ސަރަޙައްދުގައި އެ މީހުންގެ ބާރު

ކެމްޕެއިނެއް

ވިޔަސް

ކަށަވަރެއް ނުކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮންމެ

އޮތް މިންވަރާއި ،ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ޒާތަށް

ސިފައިން ހިންގާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތީ އެންމެ މަތީ

ޤައުމަކުން ވެސް އެ ޤައުމެއްގެ ޤައުމީ ސަލާމަތީ

ދޭދޭ

އަދާކުރެއެވެ.

ޤައުމުތަކުގެ

މެދުގައި

ޑިޕްލޮމަސީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރިޔަސް
ޖަމާޢަތްތަކުގެ

ނިރުބަވެރި

ނުރައްކަލާއި

ބިރުވެރިކަން ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެސް އެބައޮތެވެ.

ބަލާއިރު

މުސްތަޤުބަލުގައި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ވެސް ބޮޑަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ އިރެގިއުލަރ
ހަނގުރާމައަށް

ކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ

މަޤްޞަދު
ހުރަސް

ހާސިލުކުރެވޭނީ
އަޅައިގެންނެވެ.

ފެއިލްވެއްޖެނަމަ

ނުވަތަ

އޮޕަރޭޝަނެއް

މަޞްލަޙަތުތައް

މަޞްލަޙަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށެވެ.
ޤައުމީ
ހިމާޔަތްކުރުމަކީ

ސަލާމަތީ
ހަމައެކަނި

އަމިއްލައަށް

މަޞްލަޙަތު
އެ

ޤައުމެއްގެ

އެބައެއްގެ

ކަށަވަރުކުރުމަށް

މަސައްކަތް

ކުރަނީ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ސަލާމަތީ
މަޞްލަޙަތުތަކަށް ވެސް އިޙްތިރާމުކޮށްގެންނެވެ.

17
addana@mndf.gov.mv

ޓ ވި ި
ނ  18އަހ ަ ުރ ގ ައ ި ފ ެއ ް ެ
ނގެ
ސފ ައ ި ް
އމު ުރ ް
ު
ށ!
ނ މެ މ ަތީ މ ަ ާޤ މ ަ ް
ަސކަރިއ ް ާޔގ ެ އެ ް
ނ އ ް
ދ މަތު ް
ޚި ު
ފޯސްގެ
ޑިފެންސް
އޮފް
ޗީފް
އެމަނިކުފާނު
ޙަވާލުވެވަޑައިގެން
މަޤާމާ
ވަނީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެހައި
ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރީންތަކާއި ،ސަރވިސްތަކުގެ
ޑޮކްޓްރީންތަކާއި ،އަދި ޓެކްޓިކަލް ޑޮކްޓްރީންތަކަށް
ޑޮކްޓްރީންއެއް
ކެޕްސްޓޯން
މަގުދައްކައިދޭ

އެމަނިކުފާނުގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ވުޖޫދަށް
ގެންނަވާފައެވެ .މި ޑޮކްޓްރީންއަކީ ،ޔުނިފައިޑް
ފަލްސަފާއެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކޮށް ،ޤައުމީ
ސަލާމަތާއި މަސްލަޙަތުތައް ހިޔާމަތްކުރުމުގައި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ
ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ،ސަރވިސް
ނަންބަރު ،1089 :ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ
ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ  1988ވަނަ އަހަރުގެ
އެޕްރީލް މަހުގެ  4ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ
 32އަހަރުގެ ދިގު މާޒީގައި މޭޖަރ ޖެނެރަލް
ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ދިފާޢީ ބާރުގެ އެކި މަޤާމުތައް ފުރުއްވައި ،ދިވެހި
ޤައުމަށާއި މުއައްސަސާއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި
ތެދުވެރިކަމާއެކު ގިނަގުނަ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް
ކޮށްދެއްވާފައެވެ.
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ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ބާރުގެ މާއްދާތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް މަގުދައްކާ ޑޮކްޓްރީންއެކެވެ.
ސަރުކާރުގެ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަގުދައްކައިދީ
އިތުރުކުރުމަށް
ޤާބިލުކަން
ސިފައިންގެ
މަގުފަހިކުރެއްވުމަށް އެ މަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ
ހަރުދަނާ އަދި ދުރުވިސްނުންފުޅުގެ ލާމަސީލު
މިސާލެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،އެ މަނިކުފާނުގެ
ހަރުދަނާ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ދިފާޢީ ބާރުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 'އިޔަރ
އެންޑް ރިވިއު' އެއް ބާއްވާފައެވެ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ
ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލުގެ  32އަހަރުގެ
ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު ،އެ މަނިކުފާނަކީ
ވަރަށް ޢިލްމީ ،ޤާބިލް އަދި ހުނަރުވެރި
ޚިދުމަތްތެރިޔެކެވެ 1988 .ވަނަ އަހަރު ރެކްރޫޓް
ޓްރޭނިންގ ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ،މަސައްކަތް
ކުރެއްވީ ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓް ސެކިއުރިޓީގެ ޓާސްކް
ފޯސްގައެވެ 1988 .ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ
ޙަމަލާ ކުރިމަތިވިއިރު ހުންނެވީ ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓް
ސޯލްޖަރެއްގެ
ޕްރައިވެޓް
ސެކިއުރިޓީގައި
ގޮތުގައެވެ .މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލުގެ

 32އަހަރުވީ ،އިޚްލާޞްތެރި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި
އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން
ބޭރުން އަސްކަރީ ދާއިރާއިން އެތައް ތަމްރީނެއް
ޖެނެރަލް
މޭޖަރ
ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.
ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު ލެފްޓިނެންޓް ރޭންކަށް
ކަމިޝަންކުރައްވާފައި ވަނީ ،ޕާކިސްތާނުގެ
މިލިޓަރީ އެކަޑަމީން އޮފިސަރ ކެޑޭޓް ފުރިހަމަ
ކުރެއްވުމަށް ފަހުއެވެ .ޕާކިސްތާނުގެ މިލިޓަރީ
އެކަޑަމީން އެ މަނިކުފާނު ފުރިހަމަކުރެއްވީ،
ކޯހުގެ ބެސްޓް އެލައިޑް ކެޑޭޓްގެ ފަޚުރުވެރި
މަޤާމާއެކު ،ދިވެހި ޤައުމަށާއި މުއައްސަސާއަށް
ހޯދައިދެއްވި ފަޚުރާއި ޝަރަފާއެކު ވެސް މެއެވެ.
މި ކާމިޔާބީއާއެކު އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ޕާކިސްތާން
މިލިޓަރީ އެކަޑަމީން ދަސްވެނިވެވަޑައިގަތް އެންމެ

ގ މީހާގެ
ފުރަތަމަ ދިވެހި ސިފައިން ެ
ފަޚުރު ވެސް ހޯއްދަވާފައެވެ.
މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ
ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ
ޝަމާލު
ތެރޭގައި
ކޯސްތަކުގެ
ސިފައިންގޭގައި ހިންގުނު އެންމެ
ފުރަތަމަ ،ސްޕެޝަލް ޓާސްކް ފޯސް
ޓްރޭނިންގ ކޯސް 1992 ،ވަނަ
އަހަރު އެންސީއޯ ކޭޑަރ ޓްރޭނިންގ
ކޯސް ،އެމެރިކާއިން  1996ވަނަ
އަހަރު އިންފެންޓްރީ އޮފިސަރސް
ބޭސިކް ކޯސް އަދި  2000ވަނަ
އަހަރު ކެޕްޓަންސް ކެރިއަރ ކޯސް
ހިމެނެއެވެ.

ރލް
ނ ަ
ޖެ ެ
ޭމޖަރ
ނޓް
ޝ ާމލު ެލ ްފޓިނެ ް
ަ
ަޢ ްބދުﷲ
ރއް ާވ ަފއިވަނީ،
ނ ަކށް ަކ ިމޝަން ުކ ަ
ރޭ ް
ނގެ ިމ ިލ ަޓރީ ެއ ަކ ަޑމީން ޮއ ިފސަރ ެކ ޭޑޓް
ސތާ ު
ާޕ ިކ ް
ިމ ިލ ަޓރީ
ނގެ
ާޕ ިކސްތާ ު
ަފ ުހ ެއވެ.
ރ ްއ ުވ ަމށް
ރ ަހ ަމ ުކ ެ
ުފ ި
ސޓް
ރއްވީޯ ،ކ ުހގެ ެބ ް
ރ ަހ ަމ ުކ ެ
ނ ުކފާނު ުފ ި
ެއ ަކ ަޑމީން އެ މަ ި
ށއި
ރ ެވރި ަމ ާޤ ާމ ެއކު ،ދި ެވހި ަޤ ުއ ަމ ާ
ެއ ަލ ިއޑް ެކ ޭޑ ްޓގެ ފަ ުޚ ު
މުއައްސަސާއަށް ހޯދައިދެއްވި ފަޚުރާއި
ޝރަ ާފ ެއކު ެވސް ެމ ެއވެ.
ަ

ފޯސް
ޑިފެންސް
އޮފް
ޗީފް
މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަނީ
އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިންޑިޔާއާއި އެމެރިކާއިން
 3މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
ފުރަތަމަ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ" ،މާސްޓާޒް އޮފް
އާޓްސް އިން ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ
އެނާލިސިސް" ހާސިލުކުރެއްވީ  1999ވަނަ
އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފް ލެންކެސްޓަރ އިންނެވެ .އެއަށްފަހު
އިންޑިއާގައި ޑިފެންސް ސަރވިސް ސްޓާފް
ކޮލެޖް ފުރިހަމަކުރައްވައި 2003 ،ވަނަ އަހަރު
އިންޑިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެޑްރާސްއިން
 2ވަނަ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ" ،މާސްޓާޒް އޮފް
ސައިންސް އިން ޑިފެންސް އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް
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ސްޓަޑީޒް" ހާސިލުކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މޭޖަރ ޖެނެރަލް
ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގޓަންގެ
ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީން  3ވަނަ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ،
"މާސްޓަރސް އޮފް އާޓް އިން ސްޓްރެޓިޖިކް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް"
ހާސިލުކުރައްވައި ،އެ ކޯހުން ޑިސްޓިންގްއިޝްޑް އޮނަރ ގްރެޖުއޭޓްގެ
މަޤާމު ހޯއްދަވާފައެވެ.
ހ އަސްކަރިއްޔާގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރެއްގެ
ދިވެ ި
ރ ޤައުމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރެއްވި
ގޮތުގައި ބޭ ު
ބޭފުޅެއްގެ ޝަރަފު ވެސް ހާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލެވެ .އެ މަނިކުފާނު ވަނީ 2005
ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ ގޮތުގައި ބޭރު ޤައުމެއްގައި

އެން މެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ޝަރަފު ވެސް ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވަނީ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލެވެ .އެ މަނިކުފާނު ވަނީ
 2005ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ

ނި ޔަލަށް އިން ޑިޔާ އަށް ކަނ ޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ވާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމު

މަހުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި
ހުންނަވާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރގެ މަޤާމު
ޑިފެންސް
އިންޑިޔާގައި
އަދާކުރައްވައި،
އެޑްވައިޒަރގެ އޮފީސް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން
އެ މަނިކުފާނަކީ އަސްކަރީ ދާއިރާއިން
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ .މިގޮތުން  2012ވަނަ
އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ
"ރޮސްޓަރ އޮފް ސީނިއަރ އެކްސްޕާރޓްސް
އޮން ސެކިއުރިޓީ ސެކްޓަރ ރިފޯމް" ގައި ޗީފް
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ
ހިމަނުއްވާފައިވާކަން
ނަންފުޅު
ޝަމާލްގެ
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ .މިއީ މިފަދަ ފަޚުރެއް
ދިވެއްސަކަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ
ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ އަސްކަރީ ޙަޔާތަށް
ބަލާއިރު އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ގިނަ ޔުނިޓްތަކެއްގައި
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އަދާކުރައްވައި ،އިން ޑިޔާގައި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރގެ އޮފީސް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ.
އޭގެތެރޭގައި ކުއިކް ރިއެކްޝަން ފޯސް،
އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ،އެމްއެންޑީއެފް
މެރިން ކޯރ ،ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑޮކްޓްރިން
އިތުރުން
މީގެ
ހިމެނެއެވެ.
ކޮމާންޑް
ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިފެންސް
ކޯޕަރޭޝަންގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ މުހިންމު
މަޤާމްތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ
ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް އެމްއެންޑީއެފްގައި
ޚިދުމަތްތަކަށް
ޚާއްޞަ
ކުރައްވާފައިވާ
އެކުލަވާލި
އެމްއެންޑީއެފުން
ބަލާލާއިރު،
ފުރަތަމަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިފެންސް ޑައިރެކްޓިވް
އެކުލަވާލެއްވުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އަދި

އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވުން
މީގެ
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.
އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ
ހާދިސާތަކާއި
ބައެއް
ބޮޑެތި
ނުރައްކާތެރި ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން
ސިފައިން ހިންގާފައިވާ ޚާއްޞަ
އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ވަރަށް އިސް
ދައުރެއް ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.
މިގޮތުން  1998ވަނަ އަހަރު
ގާމާދޫ ޖަލު ރޯކޮށްލި ހާދިސާއާއި،
 2003ވަނަ އަހަރު މާފުށީ ޖަލުގައި
ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމާއި2004 ،
ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ
ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ސިފައިން ހިންގި
ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި ކޮމާންޑަރ
އަގުހުރި
ކުރެއްވި
ލެވެލްގައި
މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި
ޒަމާނީ މިއުޒިކް ސިފައިންގެ ތެރެއަށް ތަޢާރަފު ކުރެއްވުމަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ "ކޮޕްސް ބޭންޑް"
އުފެއްދެވުމުގައާއި ،އެ ބޭންޑުން ހޯދި މަޝްހޫރުކަމާއި މަޤްބޫލުކަމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އަދާކުރެއްވި
އިސް ދައުރު ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް
ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި ހޯއްދަވާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ޝަރަފުގެ
ނިޝާނުގެ ގޮތުގައި  8މެޑެއްޔާއި  13ކުލަ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މެޑެލިތަކަކީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލި ،މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލި ،އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލި،
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑެލި ،ސައްތައިގެ މެޑެލި ،ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ މެޑެލި ،އަޚްލާޤީ މެޑެލި އަދި
 17ވަނަ ސާކް ސަމިޓް މެޑެއްޔެވެ .ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކުލަތަކަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ،
ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ކުލަ ،އަޚްލާޤީ ކުލަ އެއްވަނަ ފަހަރަށް ،އަޚްލާޤީ ކުލަ ދެވަނަ
ފަހަރަށް ،އަޚްލާޤީ ކުލަ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ،ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ،އިޚްލާޞްތެރި
ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ،ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ،ކާމިޔާބުގެ ކުލަ އެއްވަނަ ފަހަރަށް،
ކާމިޔާބުގެ ކުލަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ،ކާމިޔާބުގެ ކުލަ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ،ކާމިޔާބުގެ ކުލަ
ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް އަދި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ
މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމަށް
ގ .އެރިއަދޫ ،މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2018
ޑިސެންބަރު  11ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބޭއްވި ޚާއްޞަ
ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ .ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލަކީ،
ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރުގެ މަޤާމުގެ ނަމަކީ "ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް" ކަމުގައި
ހަމަޖެއްސެވި ފަހުން ،އައްޔަންކުރެއްވި  4ވަނަ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ.
އައްޑަނަ ޓީމުގެ ފަރާތުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް
ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު 32
އަހަރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ،ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ .އަދި
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތްލައްވައި ފުރިހަމަ
ސިއްޙަތެއްގައި ލައްވަވައި ،ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ސާބިތުކަންމަތީ ،ޤައުމަށް ޚިދުމަތް
ކުރުންމަތީ ދެމި ހުރުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު މާތްﷲ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އާމީން!
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ނ ި
ނ
ކރިއެ ުރ ް
ނގެ ު
ސފައ ި ް
ނހ ެ ް
އަ ް
ސ ީލމް
ރލް ައ ްޙ ަމދު ަ
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ިލޔުނީ :ލާ ް

ސިފައިންގެ

ހިންގުންތެރިންނާއި،

ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި،

ސިފައިން ވަނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުންތައް

ޕްރައިވެޓެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 1

ޕްރެޒެންޓަރުންނާއި،

ދިވެހި

ހޯދާފައެވެ .މިގޮތުން އެކި ދާއިރާތަކުން ޚާއްޞަ

މާރިޗު  1989ގައެވެ.

ބަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އިތުރުން ފަންނީ ތަފާތު

ފާއިތުވި  31އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންހެން

ތަޢުލީމާއި

ތަމްރީނު

ހޯދާފައިވާ

އަންހެން

ސިފައިން މަދެއް ނޫނެވެ .ސިފައިންގެ ތެރޭގައި
ހިންގާ

ކޯސްތަކުންނާއި

ސިފައިންގެއިން

ބޭރުން ފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތަކުން ރަންވަނަތައް
ހޯއްދަވާފައިވާ ކަނބަލުން ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ
މަދު ނުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ
ތާރީޚުން  128ވަނަ އަހަރު ގުނަމުންދާއިރު
އަންހެން ސިފައިން ހިމެނިގެންދަނީ ޚިދުމަތުގައި
ވަރަށް ހަގު ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އަންހެނުން ވެއްދުމަށް
ސަރުކާރުން އިޢުލާނު ކުރެއްވީ  20ނޮވެންބަރު
 1988ގައެވެ .މި އިޢުލާނާއެކު ވަރަށް ގިނަ
ބަޔަކު ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ލީ ނަމަވެސް މީގެ
ތެރެއިން އިންޓަވިއުކޮށް ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް
ހޮވުނީ  65ކަނބަލުންނެވެ .މި  65ކަނބަލުން
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އަސާސީ

ތަމްރީނު

އެ

ކޯހަށްފަހު

ދުވަހުން

ފެށިގެން

ސިފައިންނަކީ

ސިފައިންގެ

ދާއިރާތަކުގައި

ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާ

އަންހެން

ވަޒީފާގެ

އެކި
ބައެކެވެ.

ޕްރައިވެޓުން ފެށިގެން މޭޖަރ ރޭންކާ ހިސާބަށް
އެކި
ދަނީ

ރޭންކުތަކުގައި
އެ

ކަނބަލުންގެ

އަންހެން

ސިފައިން

ދައުރު

ފުރިހަމައަށް

ދައްކުވައިދެމުންނެވެ.
ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ތިބި ކަނބަލުން،
ސިފައިންގޭގައި

ޚިދުމަތް

ދާއިރާއަކުންތޯއެވެ؟
ޑޮކްޓަރުންނާއި

ނުކުރައްވަނީ
ޚާއްޞަ

ނަރުހުންނެވެ.

ކޮން

ބަލިތަކުގެ
ސިވިލް

އިންޖިނިއަރުންނާއި ލޯޔަރުންނެވެ .ބޮޑީގާޑުންނާއި
އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ޤައުމު ތަމްސީލުކުރަމުންދާ
އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނެވެ .ފަޔަރ
ފައިޓަރުންނާއި،

އިންޖިނޭރުންނާއި،

އިދާރީ

ޤުރުއާނާއި

ދާއިރާތަކުގެ ކަނބަލުން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި
އެބަތިއްބެވެ.

އެކައުންޓިންގ

އިންފޮމޭޝަން

ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ދާއިރާއާއި

ދާއިރާއިން

މަތީ

ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ކަނބަލުން
ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް
ރީތި ނަމާއި ފަޚުރުވެރި ވަނަތައް ހޯދައިދެމުންދާ
ކަނބަލުން ގިނައެވެ .މިއުޒިކާއި ،ލަވަކިޔުމާއި،
ބެރުޖެހުމާއި،

ނެށުމާއި،

ޑްރާމާ

ތަމްސީލާއި

ކުޅުންފަދަ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން ދިވެހި އަންހެން
ސިފައިން

ފިސާރި

ދައްކުވައިދިނީ،

ކެރިގެން

ހުޝިޔާރު ކަންމަތީ ސާބިތުކަމާ އެކީ ފިރިހެނުންނާ
ހަމަހަމަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމެވެ.
ސިފައިންގެ

ތެރޭގައި

އަންހެނުންގެ

ނިސްބަތް ކިތަންމެ މަދު ނަމަވެސް އަންހެން
ސިފައިންގެ
އެކި

ހުނަރާއި

ދާއިރާތަކުން

ޤާބިލުކަން
ދަނީ

ތަފާތު

ފެންނަމުންނެވެ.

ނގެ ިޚ ުދ ަމ ުތ ަގއި ކަނ ަބލުން ިޚ ުދ ަމތް
ސ ަފއި ް
ި
ރ ަތއް:
ނމު ާދއި ާ
ނދާ ުމހި ް
ނ ގެ ް
ރމު ް
ުކ ަ
ރހުން
ނއި ނަ ު
_ ާޚ ްއޞަ ަބލި ަތ ުކ ެގ ޮޑ ްކޓަރުން ާ
_ ސިވިލް އިންޖިނިއަރުން

ކަރުންމަތީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެއް

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

އޭގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ

އަދި ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އެއް

އިންސްޓްރަކްޝަނަލް

ކޯސް

ޑޮކްޓަރަކު ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާއިރު ޑެންޓިސްޓެއްގެ

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .މި ކޯހުގެ  30ޕަސެންޓް

ގޮތުގައިވެސް އެއް ކަނބަލަކު ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ

ދަރިވަރުންނަކީ އަންހެން ސިފައިންނެވެ.

ދަނީ

ޑޮކްޓަރަކު

ޓެކްނީކްސް

ހޮސްޕިޓަލުގައި ގެންދަވަނީ ފަރުވާ ދެއްވަމުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި

މީގެ އިތުރުން ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި 9

ސިފައިންނަކީ

_ ލޯޔަރުން

އަންހެން

_ ބޮޑީގާޑުން

ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ

މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު

ކަނބަލުން

މަސައްކަތްކުރާ
ކުޅިވަރުގެ

އަންހެން
ވެސް

ދާއިރާގައި

ދިވެހިރާއްޖެ

ކަނބަލަކު

ތަމްސީލުކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރިންތަކެކެވެ .ޤައުމީ

_ ފަޔަރފައިޓަރުން

ގެންދަވަނީ ސެނަހިޔަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޚިދުމަތް

އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ޝޫޓިންގ ޓީމުގެ

ދެއްވަމުންނެވެ .މިއީ ވެސް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި

އިތުރުން ވޮލީއާއި އެތްލެޓިކްސްގެ ދާއިރާއިން

_ އިންޖިނޭރުން

އަންހެން ސިފައިންގެ ދައުރު ފުޅާވަމުން ގޮސްފައިވާ

ވެސް އަންހެން ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އަންނަނީ

މިންވަރު ހާމަވާ އެއް ކަމެވެ.

ދައްކުވައިދެމުންނެވެ .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި 18

_ އިދާރީ ހިންގުންތެރިން

3

ގޮތުގައި

މިއަދު ސިފައިންގޭގައި ވަރަށް ގިނަ

_ ފޮޓޯގްރާފަރުން

ދާއިރާތަކެއްގައި،

_ ޕްރެޒެންޓަރުން

ސިފައިންނެކޭ

ފިރިހެން

އެއްފަދައިން އަންހެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ނއި ިދ ެވހި ަބ ުހގެ ިޢ ްލ ުމ ެވރިން
ރއާ ާ
_ ުޤ ު

އަންހެން

އެބަދެއެވެ.

ސިފައިންގެ

ތެރޭގައި

މުދައްރިބުން

ތަފާތު

ދާއިރާތަކުގައި

މީހުން

_ އެކައުންޓެންޓުން

ބިނާކުރުމުގައި

ނޝަނުން
ނ ޮލޖީ ެޓކް ީ
ނ ޮފ ޭމޝަން ެޓކް ޮ
_ އި ް

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި މި ވަގުތު ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކުން

ނއި
ރ ަގއި ުކޅުން ެތރިން ާ
ރގެ ާދ ިއ ާ
_ ުކ ިޅ ަވ ު
އެތުލީޓުން

ފެނެއެވެ .ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުގައި
ޚިދުމަތް

ދެމުންގެންދާ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ކަނބަލުންގެ
އަދަދު ދަނީ ދުވަހެއްދުވަހަކަށް މައްޗަށެވެ .އެގޮތުން
ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ދެ
އަންހެން

ކަނބަލުންނަށް ބަލާއިރު ފި ޒިކަލް ޓްރޭނިންގ
2

ބަލާލި ކަމުގައިވިޔަސް އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް

ޑޮކްޓަރުން

އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް ހައްދަވާފައި ތިއްބެވި
އިންސްޓްރަކްޓަރ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް

މަސައްކަތްކުރައްވާ،

ދަނީ

މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު

ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ކަނބަލުން

ކޯސް
އެބަ

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ
ތިއްބެވިއެވެ.

ވެޕަން

ވަނަ

މީޓަރު ޕިސްޓަލްގެ އަންހެން ބައިން ސިފައިންގެ
ކަނބަލަކު ވަނީ ޤައުމީ ރިކޯޑު ހައްދަވާފައެވެ.
އަދި ޤަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ބޭއްވި 14
ވަނަ އޭޝިއަން ޝޫޓިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި
 10މީޓަރު އެއަރ ރައިފަލްގެ އަންހެން ބައިން
ވެސް ސިފައިންގެ ކަނބަލަކު ވަނީ ޤައުމީ ރިކޯޑު
ހައްދަވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއިން
އަންހެނުންނަށް ދޭ އެންމެ ފަޚުރުވެރި އެވޯޑު
ކަމުގައިވާ "ރެހެންދި އެވޯރޑް" ވެސް ސިފައިންގެ
ކަނބަލަކު ވަނީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.
ސިފައިންގެ

އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ 3
ކަނބަލުން ތިއްބެވިއިރު ޑްރިލް އިންސްޓްރަކްޓަރ

ސައުތު

އޭޝިއަން

ގޭމްސްގައި

10

ތިއްބެވި

ކަނބަލުންނަކީ

ޚިދުމަތުގައި
ސިފައިންގެ

މިވަގުތު
ތާރީޚު

ކަނބަލަކު

ބަދަލުކޮށްލާނެ ފަދަ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާއި ޖޯޝު

ދާއިރާތަކުން

ހުރި ބައެކެވެ .އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ

 31އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު އައްޑަނަ ޓީމުން

އަންހެން ކަނބަލުން މަދު ނަމަވެސް ކުރިއަށް

އެދެނީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ

އިންސްޓްރަކްޓަރުން

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށެވެ.

ކޯސް
އެބަ

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ
ހުންނެވިއެވެ.

އިންސްޓްރަކްޓަރ
އޮތްތަނުގައި

ކޯސް

އަންހެން

އެއް

ޚާއްޞަ

އިތުރުކުރުމަށް ސިފައިންގެ ލީ ޑަރޝިޕުން ދަނީ
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ނގެ
ރތް ަތ ުކ ިއ ހިނގާ ައ ިލފާ ު
ސ ިއ ާމ ާ
ުއ ް
ނ ުވ ަމށްި ،މ ާހރު ިދ ާމވާ
ސ ަތއް ނި ް
ާހ ިދ ާ
ގޮންޖެހުންތަކަށް ތައްޔާރުވުން

 2017ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ
ގްރެންފެލް ޓަވަރގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި
 70އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ނެތިގެން ގޮސް
އެތައްބަޔަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވެއެވެ.
މި

ހާދިސާއަކީ

ދިމާވި

އައިސްއަލަމާރިއެއްގައި

ކަރަންޓު ފޯލްޓަކުން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގެ
ކޮންޓްރޯލްނުވެ ފަސޭހައިން އަލިފާންހިފާ ބާވަތްތައް
ހުރުމުން ،އިތުރަށް ފެތުރިގެންގޮސް ހިނގާފައިވާ
ހިތާމަވެރި

ހާދިސާއެކެވެ.

މީގެ

އިތުރުން،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި
ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ ބިރުވެރި
އެއްހާދިސާއަކީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ
 20ވަނަ ދުވަހު ހ.ތިލަފުށިގޭގެ ހުރި ގުދަނެއްގައި
ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެވެ .މަދު މިނެޓްކޮޅެއްގެ
ތެރޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އިތުރު ގުދަންތަކާއި
ގިނަ ގެތަކަށް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ .މި ހާދިސާގައި
ވެސް ރޯވި އަލިފާނާއި ދުމުގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭގައި
ތާށިވެ

އެކަކުވަނީ

ނިޔާވެފައެވެ.

އަދި

ގިނަ

އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގެދޮރު ގެއްލި  700އަށްވުރެ ގިނަ
މީހުން ހާލުގައި ޖެހުނެވެ .މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން
ލިބުނު ގެއްލުން މާލީގޮތުން އެތައް މިލިއަނަށް
އަރާނެކަމަށް ވެއެވެ .މިފަދަ ހާދިސާތަކުން ދުރާލާ
އިތުރަށް ވިސްނައި ޢިބުރަތްތަކާއި ފިލާވަޅުތައް
ހޯދަންޖެހެއެވެ.
މި ހިސާބުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިފަދަ
ހާދިސާތަކުން ޢިބުރަތް ހާސިލްކޮށް އިތުރަށް ރަނގަޅު
ކުރެވޭނެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތީތޯއެވެ .ނޫނީ،
މިގޮތަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން އެ
ޝދު
ރ ާ
ޭމޖަރ ައ ްޙ ަމދު ާފ ިއޒު ަ

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބިންލިބުމުގައި ދަތިވުމާއި އާބާދީ އިތުރުވުމުގެ

ރ ެވ ަފ ެއވެ.
ނޑް ދަނީ ދު ަވ ެހ ްއ ުދ ަވ ަހ ަކށް ިއތު ު
ސ ަބބުން ުއސް ިއ ާމރާ ްތ ަތ ުކގެ ިޑމާ ް
ަ
ރ ުމގެ
ރ ްތ ުކ ު
ނއި ިއ ާމ ާ
ނ ިވސް ަ
ސ ްފ ީޓ ައށް ު
ައދި ުއސް ިއ ާމރާ ްތ ަތ ުކ ަގއި ަފޔަރ ޭ

ރ ަމ ިތލާން
ނ ަތ ާކއި ުކ ި
ނ ެޖހު ް
ރށް ގިނަ ގޮ ް
ނ ްއ ުވ ަމށް ަވ ަ
ސ ަބބުން ،ހިނގާ ައލިފާން ި
ަ

ރ ްތ ަތ ުކ ަގއި
ށގެން ިއ ާމ ާ
ނ ޮކ ް
ނ ަވތަ ިލ ްފ ެޓއް ބޭނު ް
ސ ިޑ ެއއް ު
ެޖ ެހއެވެަ .ހ ަމ ެއކަނި ި
ނރެން ެބ ިލ ަކ ުމ ަގއި ިވ ަޔސް ިމއީ
ސ ާލ ަމތުން ެއތަނުން ެ
ރ ުއޅޭ ީމހުން ަ
ިދ ި
ށ ަޓ ަކއި ަފޔަރ
ސ ަބބު ަތ ަކ ް
ސ ްއ ަކ ެތވެ .މި ދެންނެވި ަ
ރށް ގިނަ ަވ ުގ ާތއި ަމ ަ
ަވ ަ

ރސާ ަތ ަކށް ަތ ްއ ާޔރު ުވ ާމއި
ރ ްތ ަތއް ެހ ުދ ާމއި ާކ ި
ނ ިއގެން ިއމާ ާ
ސ ްފ ީޓ ައށް ިވސް ަ
ޭ
ނ ެމވެ.
ސ ްއކަ ްތ ުކރުން ުމހި ް
ރ ަމށް ަމ ަ
ރ ުކ ު
ރކަން އި ުތ ު
ނވެ ި
ިވލު ް
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ވާހަކަތައް ދައްކާލާފައި ތިބެންވީތޯއެވެ!
އަލިފާން
މަސައްކަތެއްކަމަށް

ނިއްވުމަކީ
ދެކުމުގެ

ނުރައްކާތެރި
ބަދަލުގައި

އައު

އީޖާދުތަކާއެކު މި މަސައްކަތަށް ވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ
އެހީގައި ފަސޭހަ އައު ގޮތްތަކެއް ހޯދިފައެވެ.
މިގޮތުން މިހާރު އުސްއިމާރާތްތަކުގައި ހަރުކުރުމަށް
ހެދިފައިވާ ތަކެއްޗަކީ އުސްއިމާރާތްތަކުގައި ދިމާވާ
އަލިފާންތައް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެ އަމިއްލައަށް ވެސް
ނިއްވާލެވޭނެ ބާވަތްތަކެކެވެ .އުސްއިމާރާތްތަކުގައި
ރޯވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އާންމުކޮށް ދިމާވެދާނެ
ފަޔަރ ރިސްކުތަކަކީ؛
1.ފޯލްސް ފަޔަރ އެލާރމް އެޅުމުގެ ސަބަބުން
ތަނުގެ

ޚިދުމަތް

ހުއްޓި،

ބިޒްނަސް

ކޮންޓިނިއުޓީއަށް އަސަރުކުރުން؛
2.ޤަވާޢިދުން ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުމާއި ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން

ހާދިސާތަކުގައި

ތެރޭގައި

ހާސްކަމުގެ

އުޅެންޖެހުން؛
3.އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ދުން ބޭރުކުރުމަށް
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމްތައް ހަރުދަނާ ނުވުމާއި
ދުންބޭރު

ކުރުމަށް

ނިޒާމެއް

ރަނގަޅު

ޤާއިމްވެފައި ނެތުން؛
4.އުސްއިމާރާތްތަކުގައި

ނިއްވާ

އަލިފާން

މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވާގޮތަށް
ތަން ހެދިފައި ހުރުން؛
5.ތަނުގައި

ދިރިއުޅޭ

މަޢުލޫމާތު

މީހުންގެ

ހަރުދަނާކަމާ އެކު ނުބެލެހެއްޓުން؛
އެކަށީގެންވާ

ތިރިއިމާރާތްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވުރެ

ވައިގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިންނާއި ލިފްޓްތަކުގެ ތެރެއިން

ހާދިސާތަކުގައި

6.އަލިފާނުގެ

އަލިކަމެއް ނުވަތަ އިމަރޖެންސީ ލައިޓިންގ

އަދަދު ގިނައެވެ .އަދި ހާދިސާތަކުގައި މީހުން

ދުންތައް ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރެއެވެ .އެހެންކަމުން

ސިސްޓަމް އިމާރާތުގައި ޤާއިމްވެފައި ނެތުން؛

ސަލާމަތުން ނުކުތުމަށް ލިފްޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭ

އަލިފާންނިއްވުމަށް ނުވަތަ މީހަކު ރެސްކިޔު ކުރުމަށް

އެންމެ

އިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ

ތިރިއަށް ފައިބާނަމަ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ނަގާނެއެވެ.

ކަމެއް ނޫނެވެ .އެތަނެއްގެ މާހައުލު އެއްގޮތަކަށް

ވެދާނެކަމަށް

ވެސް ނޭނގި އުސްއިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ

ސަލާމަތްކުރާނެ

އެކަމަށް

މިފަދަ ގޮންޖެހުންތަކުން ،އުސްއިމާރާތްތަކުގައި
ހިނގާ

އަލިފާނުގެ

ހައްލުކުރަން

ހާދިސާތައް

ބޭނުންނަމަ ،އުސް އިމާރާތެއްގައި ވެސް ފަޔަރ
ސޭފްޓީ އާލާތްތައް ބިލްޑިންގ ކޯޑްތަކާއި އެއްގޮތަށް
ހަރުކޮށް އެތަކެތި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ

ހާލަތްތަކުގައި
މިފަދަ

ސިޑި

އިމާރާތެއްގައި
މިފަދަ

ވިސްނައި،

ބޭނުންކޮށްގެން
ބަލިމީހަކު
ބަލިމީހުން

ގޮތެއް ހޯދިފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ

މަސައްކަތްކުރާނަމަ

ބޭސްމަންޓްގައި

ޚާއްޞަ އާލާތްތަކާއި ތާމަލް އިމޭޖް ކެމެރާ ފަދަ
ވަސީލަތްތައް އަލިފާންނިއްވާ މީހުން ބޭނުންވާނެއެވެ.
އަދި ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާނެ ކްލޭޑިންގ
ހަރުކޮށްފައިވާ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ފެތުރިގެންދާނެ
ކަމަށް ވެސް ވިސްނަންޖެހެއެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި މާލޭގެ ޙާލަތަށް
ރިއާޔަތްކޮށް ،އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހައްލުކުރުމަށް
ފަރުދީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހެއެވެ.
އަލިފާނުގެ

ރައްކާތެރިކޮށްދޭ

ހާދިސާތަކުން

އާލާތްތަކާއި ނިޒާމްތައް ކަމުގައިވާ އަލިފާންނިވިއާއި
ފަޔަރ

އެލާމް

ހޯސްރީލް

ސިސްޓަމްތަކާއި

ސިސްޓަމްތަކާއި ސްޕްރިންކްލާރ ސިސްޓަމްތަކާއި
އޮޓަމެޓިކް ފަޔަރ ސަޕްރެޝަން ސިސްޓަމް ފަދަ
މުހިންމު

ނިޒާމްތައް

އިމާރާތް

ފަރުމާކުރާއިރު

ޤާއިމްކުރުން މުހިންމެވެ .އަދި އުސްއިމާރާތްތައް
ޤަވާޢިދުން ބަލަންވާނެއެވެ .ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން

ހާސްވެފައިވާ ވަގުތެއްގައި އުންމީދު ކަނޑާނުލައި

ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު އެފަދަ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ

ޑްރިލްސްތައް ބާއްވައި އިމާރާތްތަކުގައި އަލިފާނުގެ

ސަލާމަތްވާނެ އިތުރު މަގެއް ފެނޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.

ބައެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން

"ބިލްޑިންގ

ޖެހެއެވެ .އުސްއިމާރާތްތައް ހެދުމުގެ ތަނަވަސްކަން

އެއްގޮތަށް

ހުންނަ ފަރާތްތައް ،އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ

ހާދިސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް

އިމަރޖެންސީ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށްފައި

ވިސްނުމަކީ

މަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް އިމާރާތުގެ

ނުކުތުމަށް

ހާދިސާތަކުގައި
ނުކުމެވޭނެހެން

އިންތިޒާމްތައް

ފަސޭހަކަމާއެކު
ހެދުން

އަލިފާނުގެ

ކޯޑް

ނުވަތަ

ތަނުގެ

މުހިންމެވެ.

ހުރުމާއެކު

ބޭރަށް

އަދި

އުސް

ފަޔަރ

ޕްރޮޓެކްޓެޑް

ހުރެއްޖެނަމަ

އިމާރާތް
އުސްއިމާރާތްތަކުގައި

ދިރިއުޅޭ

ފަޔަރ

ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު

އަލިފާނުގެ

ހުންނަގޮތުން
މީހުން

ކޯޑް"

އާއި

އަވަހަށް

އަލިފާނާއި

ސަލާމަތާއި

ހާދިސާތަކުގައި
ދުން،

އިމާރާތުގެ

ވަރަށް
އެކި

ފްލޯތަކަށް ފެތުރިގެންދެއެވެ .އިމާރާތުގެ ސިޑިތަކާއި

ރައްކާތެރިކަމަށް

މިހާރުމިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
އަބަދުވެސް

ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

ލޮބީތައް ބެހެއްޓުމަށް ވިސްނަންޖެހެއެވެ.
ހެދިފައި

އިމާރާތްތަކުގައި

މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭނީ

ކަމެއް

ދިމާވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ރަނގަޅަށް އަދި އެންމެ
ފުރިހަމައަށް

ތައްޔާރުވެ

ސަލާމަތީ

ކަންތައް

ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
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ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ށ
ސ ް
ޓ ާގޑުގެ ޚި ުދމަތ ަ ް
ކޯ ް

ފ ަ ުޚ ުރވެރި 40
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ

ކޯސްޓްގާޑުގެ

ޚިދުމަތަކީ

ޤައުމީ

ދިފާޢުއާއި

ގޮތުގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތް ފެށުނު ކަމުގައި
ވިޔަސް އޭގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދާއި
މަސްކަނޑުތައް

އަހ ަ ުރ!

ތަރައްޤީކޮށް

ދިވެހި

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ވަކި ޚާއްޞަ ޔުނިޓެއްގެ

މިހިސާބަށް

ބެލެހެއްޓުމުގައި

ދިވެހި

ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ .އައުޓްބޯޑު
އިންޖީނުއެޅި  6.95މީޓަރުގެ ކުޑަކުޑަ ތިން
ލޯންޗާއެކު "ސިފައިންގެ ލޯންޗް ސެކްޝަން"ގެ
ނަމުގައި ފެށުނު ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތް މިއަދު
އެތައް

މިވަނީ

ތަރައްޤީއެއް

ކުރިއެރުމަކާއި

ގެނެސްދީފައިވަނީ

ހާސިލުކޮށްފައެވެ .އެމްއެންޑީއެފް ކެޕްސްޓޯން

ކޯސްޓްގާޑުގައި

އެމްއެންޑީއެފް

އަސްކަރިއްޔާގައާއި

ވާގޮތުން

ޑޮކްޓްރިންގައި

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރުން އިންސާނީ

އެކި ދުވަސްވަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވި ވެރިންނާއި،

ކޯސްޓްގާޑުގެ މިޝަންއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

ވަރަށް މުހިންމު ޚިދުމަތެކެވެ 1980 .ވަނަ އަހަރުގެ

ކޯސްޓްގާޑުގައި

މާލިމީންނާއި

ދިފާޢީ ބާރުގެ މިޝަން ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި،

ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީ ގޮތުން

ނެވިން ،އަދި ކަލާސީނުންގެ އިޚްލާޞްތެރި ބުރަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި ވައިގެ ސަރަޙައްދު

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި ފެށުނު ކޯސްޓްގާޑުގެ

މަސައްކަތުންކަން ކަށަވަރެވެ.

ދިފާޢުކުރުމާއި ،ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު

ޚިދުމަތަކީ

ފަޚުރުވެރި

ތާރީޚެއް

ލިބިފައިވާ

އަގުހުރި ޤައުމީ ޚިދުމަތެކެވެ .މި ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތްކުރެވި

މިއަދަކީ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތަށް 40
އަހަރުފުރޭ ތާރީޚީ ދުވަހެވެ 1980 .ވަނަ އަހަރު

ހިމާޔަތްކޮށް
މެރިޓައިމް

ރައްކާތެރިކޮށް
ކްރިޓިކަލް

ބެލެހެއްޓުމާއި،

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ އަދި ކަނޑުމަތީގައި
ހާލުގައިޖެހޭ މީހުންނާ މުދާ ސަލާމަތްކުރުމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ
ކޯސްޓްގާޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ
ކަނޑާއި ވައިގެ ދިފާޢުއަށް ޒިންމާވާ ،ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮމްބެޓް އަދި މެނޫވަރ ފޯސް
އެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި
ކޮންވެންޝަނަލް

ނޭވީއަކުން

އަދާކުރަންޖެހޭ

ދައުރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް ސިވިލް
ޑިފެންސް

އަދި

ރައްކާތެރިކަމުގެ

ކަނޑުމަތީގެ

ސަލާމަތާއި

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ސިފައިންގެ

ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
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މީގެއިތުރުން

ކަ ނ ޑު މަ ތީ ގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބައިނަލް

ހާދިސާތަކުގައި

ކޯސްޓްގާޑުގެ

އަޤްވާމީ ކަނޑުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި،

ޚިދުމަތަށް އެދި ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު

ސަރަޙައްދުގެ

ނަންބަރަކީ  191އެވެ .ހިލޭގުޅޭ

ޤާއިމުކުރުމުގެ

މި ނަންބަރަށް ގުޅައި ،މަޢުލޫމާތު

ގޮތުން އެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

އިތުރުން،

ދިފާޢީ

ކޯސްޓްގާޑެވެ.

ބާރުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސަލާމަތާއި

ވައިގެ
ރައްކާތެރިކަން
އެންމެހައި

ހިންގަންޖެހޭ

ވައިގެ

އަސްކަރީ

އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަކީ ވެސް ކޯސްޓްގާޑުގެ

ކޯސްޓްގާޑާ
ކަނޑާއި

ފުރާނައާއި

މީހުންގެ

ސަލާމަތްކުރުމުގައި
ހިންގާ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ހިއްސާކުރުމުގެ

މަތިކުރެވިފައިވާ
ޒިންމާ

ވައިގެ

އަދާކުރުމަށްޓަކައި

ބާރު

ބޭނުންކޮށްގެން

ހިންގަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވައި ހިންގަނީ،
ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި
ރާއްޖޭގެ

އަސްކަރިއްޔާއިން

ސަރަޙައްދު

ހަތަރު އޭރިއާއަކަށް ބަހާލައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮމާންޑްތަކުންނެވެ .މިއިން ކޮންމެ
އޭރިއާ ކޮމާންޑެއްގައި ވެސް އޮޕަރޭޝަނަލީ

މުދާ

ކޯސްޓްގާޑުން

އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތް

އޮޕަރޭޝަންތަކަށް

އަބަދުވެސް
ލިބެމުންދާ
ކޯސްޓްގާޑުން

އާންމު

ރައްޔިތުންގެ

ފަރާތުން

އެހީތެރިކަމަކާ

އެއްބާރުލުން

އަބަދުވެސް

ފާހަގަކުރެއެވެ.

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާ ވިލަރެސްކޮށްގެން
ކޯސްޓްގާޑުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައާއި ހިންގާ
މެރިޓައިމް އޮޕަރޭޝަންތައް ކާމިޔާބުކުރުމުގައި
އެއީ

އަބަދުވެސް

ކޯސްޓްގާޑަށް

ބޭނުންވާ

އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުމެކެވެ.

ސްކޮޑްރަންތަކެއް

ވޭތުވެދިޔަ  40އަހަރަށް ބަލާލާއިރު،

މިހާރު ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .މީގެއިތުރުން

ހޯދާފައިވާ

ސަބޯޑިނޭޓްވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޯސްޓްގާޑު
ކަނޑުގެ

ސަރަޙައްދުގައާއި

އެމްއެންޑީއެފް

ކޯސްޓްގާޑުން

ތަރައްޤީކުރުމުގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއެވެ .އަދި
ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުމާއި،
ފްލީޓް

ކޯސްޓްގާޑުގެ

ބޮޑުކޮށް

ޚިދުމަތް

ފުޅާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެވެ .މިގޮތުން
ބަލާއިރު ކޯސްޓްގާޑާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު ފަންނީ
ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ތަޢުލީމާއި

ތަމްރީނުދީ

ބިނާކުރަމުންނެވެ.

މީހުން

ކޯސްޓްގާޑު

ގެންދަނީ
ޓްރޭނިންގ

ސްކޫލް ބިނާކޮށް ،ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަދި ޤައުމީ
ސަނަދުގެ

ފެންވަރަށް

ކޯސްތައް

ފަރުމާކޮށް

ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ .އެ ސްކޫލުން ހިންގާ
ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯސްޓްގާޑު ބޭސިކް ކޯހާއި،

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ
ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ހިނގާ

ނުރައްކާތެރި

އެންޑް

ރެސްކިޔު

މެރިޓައިމް

ހާދިސާތަކުގައި
ޚިދުމަތް

ރެސްކިއު

ސާޗް

ދިނުމަށްޓަކައި
ކޯޑިނޭޝަން

ސެންޓަރެއް ކޯސްޓްގާޑުގައި ޤާއިމުކޮށް ދަނީ
ޚިދުމަތް

ދެމުންނެވެ.

އަދި

ރާއްޖޭގެ

އެކި

ކަންކޮޅުތަކުގައި ބަލި މީހުން އެއްރަށުން އަނެއް
ރަށަށް

ކުއްލި

ހާލަތުގައި

އުފުލައިދިނުމަށް

ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން
ރެއާއި ދުވާލު ކުރަމުންދާ އިންސާނީ ޤައުމީ
ޚިދުމަތަކީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ޚިދުމަތެކެވެ.
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ރައްޔިތުން
ވަނަ

ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ.

އަހަރު

1996
މަސްވެރިން

ކޯސްޓްގާޑުން

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފެށި މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ
ޕްރޮގްރާމްތައް ދަތުރުވެރިންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ
ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކަށް ވެސް
މިހާރުވަނީ ފުޅާކޮށްފައެވެ .ހަމައެހެންމެ މިއަދުގެ
ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ ތިމާވެށްޓަށް ހޭލުންތެރި
ދަރިވަރުންތަކަށް ހެދުމަށް ވެސް ކޯސްޓްގާޑުން
ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.
ކޯސްޓްގާޑުގެ މޮޓޯގައިވާގޮތަށް "އަބަދުމެ
ތައްޔާރު" ގައި ތިބޭ ކޯސްޓްގާޑު ސިފައިންގެ
އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސަކީ އަސްކަރީ
ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު ކޯހާއި ،ބޭރުގެ

ގުޅޭ

ޖިންސުގެ

ދެ

ވެސް

ޒުވާނުންނަށް

ގޮތުން

ހުޝިޔާރު

ޤާބިލު

ބަޔަކަށްވުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަތުވެދާނެ ކޮންމެ އުދުވާނަކާ

ބައިނަލް

ތަފާތު ފަންނީ ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް

ކޯސްޓްގާޑު

ފުރުސަތު އޮތް ޚިދުމަތެކެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު،

ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ނެވިގޭޝަން ނުވަތަ ނިޔަމިކަމާއި މާލިމީކަން،

އަދި ކޯސްޓްގާޑު ސިފައިންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް

ޑައިވިންގ

ސާރޗް

ޤާބިލްކަން މަތިކޮށް ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށް

އެންޑް ރެސްކިޔު ،މެރިން އިންޖިނިއަރިންގ،

ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކަނޑުމަތީގެ

ކިމިއުނިކޭޝަން ،ގަނަރީ ،ކަލްނަރީ ،އޯޝަނަ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ފަރިތަކުރުންތައް

ގްރަފީ ،މީޓިއޮރޮލޮޖީ ،ބޯޑިންގ ،މެޑިކަލް،

ޖޮއިންޓް

ލޯ

ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތަށް  40އަހަރު

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ޕައިލެޓްކަމާއި،

ފުރޭއިރު ،ފެންނަން އޮތީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާއި

ދޯސްތީ އެކްސަސައިޒަކީ  1991ވަނަ އަހަރު

އެއަރ ކްރާފުޓް އިންޖިނިއަރކަމާއި ،އެކްރޯ

ކޯސްޓްގާޑު

މާޒީއެކެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑު

ޑައިނަމިކްސްގެ ދާއިރާއިން ވެސް ކުރިއަށްދާން

އެބައެއްގެ އަމިއްލަ އެތައް ކަމެއް ޤުރުބާންކޮށް

ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގަންފެށި ތަމްރީނެކެވެ.

ބޭނުންވާ

ކޯސްޓްގާޑުގައި

ކަނޑުތަކުގައާއި

 2018ވަނަ އަހަރު ބޭއްވީ ދޯސްތީގެ  14ވަނަ

ދޮރުތައްވަނީ ހުޅުވިފައެވެ.

އަސްކަރިއްޔާތަކަށް
އަޤްވާމީ

ހުޅުވާލައިގެން

ފެންވަރުގައި

ކުރިއަށްގެންދާ

ހިންގާ

ޓްރައިލެޓެރަލް
ދޯސްތީ

އެކްސަސައިޒް

އެކްސަސައިޒެވެ .މިހާރު އެ އެކްސަސައިޒްގައި
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ވެސް
ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.
ބޭރުގެ

އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ

އެހީގައި

ކޯސްޓްގާޑުގެ

ޚިދުމަތް

އޮޕަރޭޝަނަލް

ޤާބިލްތައް

އިތުރުކުރުމަށް

މަސައްކަތްތަކުގެ

ދައުލަތުން

ވެސް

އިތުރުން

ކޯސްޓްގާޑުގެ

ދިވެހި
ޚިދުމަތް

ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް އަބަދުވެސް ދެއްވައެވެ.
ދެއްވާކަން

މިގޮތުން

އާ

އުޅަނދުފަހަރާއި

ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދެއްވުމުގެ އިތުރުން މީހުން
ބިނާކުރުމަށް ދެއްވާ އިސްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މިއަދު އެއް ދާއިރާއަކުން އެންމެގިނަ ފަންނީ
މީހުން

އާކިޓެކްޗަރ

އަދި

ޒުވާނުންނަށް

މެރިޓައިމް

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ދަމަހައްޓައި ކަނޑުމަތީގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް
މަދުކުރުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރަމުންދާ އެންމެ

ހަރުދަނާކޮށް

ކުރެވޭ

ނޭވަލް

އެންޑް

ސެލްވޭޖް،

އެމްއެންޑީއެފްގައި

ބިނާކުރެވިފައިވާ

ދާއިރާއަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ކަނޑުމަތީގެ
ޚިދުމަތެވެ .މިއީ އަލަށް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ
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ޚާއްޞަ މަސައްކަތަކީ މިދާއިރާއިން އާންމު

ކުރިމަތިލައި ދުޝްމަނުންނާއި ބަޣާވާތްތެރިން
ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާ
ރައްކާތެރިކުރުމެވެ.

އިސްތިޤުލާލު

އަދި

މިކަމަށްބޭންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށް،
ކަނޑުފަޅުތަކަށާއި

ރާއްޖޭގެ

މޫސުންތަކަށް

ފަރިތަ ބަޔަކަށްވުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ

ފަޚުރުވެރިވާފަދަ
ބިޔަ

ބޮޑެތި

ގިރިފަރުތަކުގައި ކުދިކުދި ލޯންޗުފަހަރުގައި ކުރި
އަގުހުރި ޤައުމީ ޚިދުމަތެވެ .މިއަދު މިދެކޭ ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާގެ ކަނޑުމަތީގެ ބާރަށް ކޯސްޓްގާޑު
ހެދުމަށްޓަކައި ރެއާއި ދުވާލު ވާރެއާއި އަވީގައި
ދިވެހި

ދަރިންތަކެއް

ޤުރުބާނީއެވެ.

ވެފައިވާ

މަތިވެރި

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ބަދަލުކުރިއެވެ.
"އިސްލާމިކް

އަލްޤާއިދާއަށް
ފްރޮންޓަކީ

ރަނގަޅު ޝިޢާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނުބައި
އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތައް ދުނިޔޭގައި ހިންގުމަކީ

ނަމުގައެވެ .އެ ދުވަސްވަރު އެމެރިކާއިން ދިން

އިސްލާމިކް

ހަމަލާއެއްގައި ޒަރުޤާވީ މަރާލިއެވެ .ދެން އެ

ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ނަމުން މުޚާޠަބު ކުރެވޭ

ޖަމާޢަތާ ހަވާލުވީ އަބޫ ޢުމަރު އަލްބަޣުދާދީއެވެ.

ޣައިރުޤާނޫނީ ނިރުބަވެރި އަދި ތަކުފީރީ ފިކުރުގެ

އޭނާ ޖަމާޢަތުގެ ނަން "އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް

ޖަމާޢަތަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި

އޮފް އިރާގު" އަށް ބަދަލުކުރިއެވެ 2010 .ވަނަ

އުފެދުނު އެންމެ ހަރުކަށި ،އެންމެ މުއްސަނދި

އަހަރު އެމެރިކާއިން އަބޫ ޢުމަރު މަރާލުމުން ދެން

އަދި ނުރައްކާތެރި ޖަމާޢަތެވެ .ތަކުފީރީ ފިކުރަކީ

ޖަމާޢަތާ ހަވާލުވީ އަބޫބަކުރުލް ބަޣުދާދީއެވެ.

އައު

ކަމެއް

ފިގުހީ އަދި މަޒުހަބީ ކަންކަމުގައި އެބަޔަކު
ގެންގުޅޭ ފިކުރާ ވިސްނުން ފިޔަވައި އެހެން
ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީ ނުވަތަ
ބަޔަކީ ކާފަރުން ކަމަށް ނިންމައި އެމީހުންގެ ލޭ
ހުއްދަވާނެކަމަށް ދެކޭ ފިކުރެވެ.

ސީރިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރައީސް
ބައްޝާރުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގައި
ހަނގުރާމަކުރާނެ

އިސްލާމީ

ސްޓޭޓް

އޮފް

އިރާގުގެ ގޮތްޕެއް  2011ވަނަ އަހަރު ބަޣުދާދީ
އުފެއްދިއެވެ .އޭރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން

ދައުލަތަކަށް

މި ޖަމާޢަތާ ގުޅުމަށް ހަނގުރާމަވެރިން ދިޔައީ

ނިސްބަތްވާ ބައެއް ނޫނެވެ .އިސްލާމީ މަޝްހޫރު

ޖަމާވަމުންނެވެ .އެ ގޮފީގެ ވެރިއަކަށް ހަމަޖެއްސީ

ބޮޑެތި

"ޖަބްހަތުއް

އައިއެސް
ބޮޑެތި

ޖަމާޢަތަކީ

ޢިލްމުވެރިންނާއި

އިސްލާމީ

މުޙައްމަދުލް

އަބޫ

ޤައުމުތަކުގެ ދީނީ ފަތުވާ ކޮމެޓީތަކުން ވެސް

ނުޞްރާ"

އިސްލާމްދީނުގެ

ޖަމާޢަތެވެ.

އިއްތިފާޤުވެފައިވަނީ

އެއީ

އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު އަދި އެބައިމީހުންގެ ސަބަބުން
އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސޫރަ ކިލަނބުކޮށްފައިވާ
އަނިޔާވެރި ޖަމާޢަތެއް ކަމަށެވެ.

ނުވަތަ

ޖޫލާނީއެވެ.
ނުސްރާ

ފްރޮންޓަކީ

މި

ބަޣުދާދީއާއި ޖޫލާނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ،
ޖަބްހަތުއް ނުޞްރާ އަކީ ވަކި ޖަމާޢަތެއްގެ
ގޮތުގައި

ހަރަކާތްތެރިވުން

ބައިޢަތު

ނުސްރާ

ހިފައި

އަލްޤާއިދާގެ ސީރިއާ ގޮފިކަމަށް

އިޢުލާނުކުރިއެވެ .އަދި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު

"ތަންޒީމުލްޤާއިދާ ފީ ބިލާދިއްރާފިދައިން" ގެ

ނޫނެވެ.

ސްޓޭޓް

އިރާގު

އެ ނަމަށެވެ .މިކަމުގައި ޖޫލާނީ އައި ރުޅީގައި

ނިޝާންތަކާއި

މިގޮތުން

އޮފް

އެންޑް

ސީރިޔާ" ( )ISISމި ނަންތައް ބޭނުންކުރެވެނީ

އިރާގު ގޮފީގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށީ

ރީތި

ސްޓޭޓް

އިރާގު އެންޑް ދަ ލެވެންޓް" ( )ISILނުވަތަ

ޓ
ސޓޭ ް
ސ ާލމިކ ް ް
އި ް
ނަންނަމާއި،

"އިސްލާމިކް

އޮފް

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

ކާފަރުކޮށް ،ހަނގުރާމަ އިޢުލާނުކުރިއެވެ .މި
ދެކޮޅުވެރިކަމާއެކު ވެސް އިރާގާއި ސީރިއާގައި
ބިންތައް ހިފައި ދެ ބައިމީހުން ވެސް ދިޔައީ
ބޮޑެތި

ކާމިޔާބީތައް

ތެލުގެ

ހޯދަމުންނެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށް ވެރިވެ ބޭންކުތައް ލޫޓުވައި،
ކަޅުބާޒާރުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ މުއްސަނދިވަމުންނެވެ.
ހަމައެއާއެކު މި ދެ ޖަމާޢަތުން ވެސް ދިޔައީ
ތަކުފީރީ

ފިކުރުގައި

ދުނިޔެ

ހައިރާންވާފަދަ

ލާއިންސާނީ އެތައް ޖަރީމާތަކެއް ފާޅުގައި ހިންގައި
ދުނިޔެއަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް
ހާމަކޮށް އާންމުކުރަމުންނެވެ.
އެކި

ނަންނަން

ކިޔެމުން

އައިސް،

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ( )ISއަށް ނަން ބަދަލުކޮށް
އިސްލާމީ ޚިލާފަތު އެ ޖަމާޢަތުން އިޢުލާނުކުރީ
 29ޖޫން  2014ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ .އައިއެސް
ޖަމާއަތް އިރާގާއި ސީރިއާގައި  2017ވަނަ އަހަރު
ބަލިވެފައިވާއިރު ،ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
ހިންގާ ނިރުބަވެރިންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ އެ
ޖަމާޢަތުން ދަނީ އުފުލަމުންނެވެ.
މަޢުލޫމާތު:
ސ ާލ ިމކް
ސ ( )2016ހޫ ިއޒް ިއ ް
ނ ްޓ ް
 ިވ ިލ ައމް ެމކް ކެ ް

ނގީ
ސ ޭޓޓް ީލޑަރ ައ ޫބ ަބކުރު ައ ްލ ަބ ުޣ ާދދީ ީ .ބ ީބސީ ެ
ް

ޒަރުޤާވީގެ

އެ ޖަމާޢަތަކީ އިސްލާމީ ސްޓޭޓް އޮފް އިރާގުގެ

ލީޑަރުކަމުގައި  1999ވަނަ އަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާން

ސީރިޔާ ގޮފިކަމަށް ބަޣުދާދީ އިޢުލާނުކުރިއެވެ.

ފެށި "ޖަމާޢަތުލް ތައުހީދު ވަލްޖިހާދު" އަކީ

އަދި

އޮފް

އައިއެސްގެ ފެށުމެވެ .މި ޖަމާޢަތުން  2006ވަނަ

އިރާގުގެ ނަން "އައްދައުލަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/

އަހަރު އަލްޤައިދާއަށް ބައިޢަތުހިފައި އަލްޤާއިދާގެ

ފީ އަލް ޢިރާޤު ވަލް ޝާމް" (داعش) އަށް

isis-fast-facts/index.html

އަބޫ

މުޞްޢަބު

އަލް

ބަޣުދާދީގެ

އިސްލާމިކް

ސްޓޭޓް

https://www.bbc.com/news/world-middleeast-35694311
ނގީ:
ނއެންެ .
ސއެ ް
ސ (ީ .)2019
ސޓް ެފ ްކ ްޓ ް
ސސް ާފ ް
 ައ ިއ ި
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ނމ ެ ފ ު ަ
ނ ގޯލ ް
ރތަމ ަ ގ ޯލްޑ ަ ް
ާރއ ްޖ ޭގެ އެ ް
ނތެރި ާޔ
ކޅު ް
ޖ ެހި ފ ަ ުޚ ުރވެރި ު

ސ ީޢފު
ރލް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ަޔ ީޒ ުދ ަ
ޯކ ްޕ ަ

ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް (ސނ:

އަސްކަރީ ދާއިރާއެވެ .މިގޮތުން ރަށު ސްކޫލާއި

 )1412އަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މި މުއައްސަސާ

މަދަރަސަތުލް އާލިޔާ އޭރުގައި އޮންނަ ޖޭއެސްސީ

މަސައްކަތްތަކެއް

އިމްތިހާން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ

ރާއްޖޭގެ

ޙަސަން

ގިނަގުނަ

ފަޚުރުވެރިވާފަދަ

ސްޕޯޓްސްމަނެކެވެ.

ކޮށްދެއްވާފައިވާ

މަސައްކަތްކުރެއްވީ

މޭޖަރ

ސާޖަންޓް

ފުޓްބޯޅަ ޤަވާޢިދަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ،ރާއްޖެއަށް

ފަޔާޒްގެ މަންމަގެ ރަށްކަމުގައިވާ

ގޯލްޑަން ގޯލް ތަޢާރަފުކޮށްގެން ކުޅުނު ފުރަތަމަ

ހުންނަ އިލެކްޓްރިސިޓީ ބޯޑު (މިހާރުގެ ސްޓެލްކޯ) ގެ

ފުރަތަމަ

ޕަވަރ ހައުސްގައެވެ 1989 .ޖަނަވަރީ  31ވަނަ

ގޯލްޑަން ގޯލް ޖަހައި ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯދި ދިވެހި

ދުވަހު ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ސިފައިންގެ

ކުޅުންތެރިޔާއެވެ .މި މުއައްސަސާ ފަޚުރުވެރިކޮށްދިން

ޚިދުމަތަށް ވެންނެވީ ތުލުސްދޫ ޕަވަރ ހައުސްގެ

މި ކުޅުންތެރިޔާއަކީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ ތަށްޓެއް

ތަމްރީނެއްގައި މާލެ ފޮނުވާފައި ހުންނަވަނިކޮށް،

ފަހަރު

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ހާދިސާއަށްފަހު ސިފައިންގެ

ސިފައިންގެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނެވެ .ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން

ޚިދުމަތަށް ޒުވާނުން ބޭނުންވެގެން ކުރެއްވި އިޢުލާނާ

މުބާރާތުގައި

އެންމެ

ރާއްޖޭގައި

ފުރަތަމަ

އެންމެ

ލިބުނު

ސިފައިންނަށް

އެމްއެންޑީއެފަށް ގިނަގުނަ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް
ކޮށްދެއްވާފައިވާ ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒަކީ
ސިފައިން

ތަމްރީނު

ވެސް

ކުރުމުގައި

ނޓް ޭމޖަރ ަޙސަން ަފ ާޔޒް
ސޖަ ް
ާ
(ސ.ނ )1412

ވަރަށް

އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ލީޑަރެކެވެ.
ޚާއްޞަކޮށް

އެންސީއޯއިންގެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓަށާއި

ޞަފްޙާތަކުން

އަސްކަރީ

ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި

ކުޑަ

ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އަދި މިހާރު

ހިއްސާކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ.

ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ލީޑަރެކެވެ .ހަމައެހެންމެ
ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒަކީ ފާއިތުވި 31
އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރައްޤީއާއި
ކުރިއެރުން

އެންމެ

ރަނގަޅަށް

ފެނިލައްވައި،

ތަޖުރިބާކުރައްވާފައިވާ އެއް ފަރާތެވެ .ސާޖަންޓް
މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒްގެ ސިފައިންގެ ޙަޔާތުގެ

މިންވަރެއް

ތާރީޚުގެ

ނަމަވެސް

ކ.ތުލުސްދޫގައި

ގުޅިގެންނެވެ.
"އޭރު އަޅުގަނޑުގެ ފަސް ރަޙުމަތްތެރިއަކު
ދިން ޚިޔާލަކާ ގުޅިގެން އެ މީހުންނާއެކު ސިފައިންގެ
ޚިދުމަތާ ގުޅުނީ .އަޅުގަނޑު ކެރިއަރ ބިނާކުރަން

ތަޖުރިބާއިން

އަޅުގަނޑުމެންނާ

އިންޖިނިއަރިންގ

ބޭނުންވީ

އަސްކަރީ

ނުވަތަ

ދާއިރާއިން .ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހާ ގުޅިގެން
ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި

ސި ފަ އި ން ގެ ޚި ދު މަ ތަ ށް ވެ ން ނެ ވު ން:

ގައުމަށް

ޖޯޝް

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ

ވެސް

އޭރު

ހުރުމާއެކު ،އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއަށްވުރެ ބޮޑަށް

ސާޖަންޓް

އަސްކަރިއްޔާއަށް އަޅުގަނޑު ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ

މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް މަދުރަސީ ޙަޔާތަށްފަހު

ކަމަށް އޭރު ޤަބޫލު ކުރެވިގެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ

ދާއިރާއަކުން

ގުޅުނީ .މި ނޫނަސް ކުރިން ވެސް ބަޑިޖެހުމާއި ބަޑި

ކުރިއަށްދިއުމަށެވެ .އެއީ އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއާއި

ގެންގުޅެން ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނާތީ ލިބުނު އެ

އދ.

މަހިބަދޫއަށް

ޝައުޤުވެރިވެލެއްވީ

ދެ

އުފަން

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފީ ".ސާޖަންޓް މޭޖަރ ފަޔާޒް
ބުނުއްވިއެވެ.

ސި ފަ އި ން ނަ ށް އޭ ރު ދެ ވު ނު ތަ މް ރީ ނު:
ސާޖަންޓް

މޭޖަރ

ޙަސަން

ފަޔާޒް

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ވަންނަވައި ޢަމަލީ މައިދާނަށް
ނުކުންނެވީ  12ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް
ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ .އޭރު ސިފައިންނަށް
ތަމްރީނު ދެވުނުގޮތް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން
ފަޔާޒް ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.
"އަޅުގަނޑު

ތަމްރީނު

ފުރިހަމަކުރީ

ނޮވެންބަރު ތިނަކަށްފަހު ހިންގި ތިންވަނަ އަސާސީ
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އެސްޓީއެފް ތަމްރީނާއެކު އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ކެރިއަރ
ކޯސް

ބަދަލުވެގެންދިޔަ.

އައިތަނާ

ނިންމާފައި

ކުއިކް ރިއެކްޝަން ފޯސް (ކިއުއާރުއެފް) ތަކެއް
ސިފައިންގޭގައި އުފެދުނު .ކިއުއާރުއެފް ،2 ،1
އަދި  3އުފެދިގެންދިޔަ .އެގޮތުން ކިއުއާރުއެފް 1
ގެ ނަމުގައި ހުޅުލޭގައި ޑިޕްލޯއިކުރި ސިފައިންގެ
ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހިމެނިގެންދިޔައީ .އޭރު
ނޮވެންބަރު ތިނަކާ ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން
އެއަރޕޯޓްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބީ .އިންޑިއާ
ސިފައިންގެ ބަދަލަށް އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން ދެ
ޕްލެޓޫން އެތަނަށް ދިޔައީ .އޭރު އެތަނުގައި ސިފައިން
ތަމްރީނު ކޯހުގައި .އޭރު ތަމްރީނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް

ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް ޢަބްދުއްލަޠީފް (މައްޔަރޭ)

ދަސްކޮށްދިނީ ޕީޓީއާއި ޕެރޭޑް .ސިފައިންގެ ބައެއްގެ

ގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން އެތަނުގައި ވަރަށް ބޮޑު،

ގޮތުގައި އޭރު ފުލުހުން ވެސް އޮތުމުން ޤާނޫނުގެ

ބުރަ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ސާޖަންޓް މޭޖަރ

ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކުށްތަކާއި އޭގެ

ޙަސަން ފަޔާޒްގެ ޓީމުން ކުރެއްވިއެވެ .އެއަށްފަހު

އަދަބުތަކާއި ސިފައިންނަށް އޮންނަ ބާރުފަދަ ޤާނޫނީ

ތިބޭ ތަނަކަށް ހުރީ އެއަރޕޯޓް ވަށައިގެން ހުރި
ޕޯސްޓްތަކެއް އެކަނި .އެތަނުގެ ޑިއުޓީއަކީ އެއަރޕޯޓް
ވަށައިގެން ހުރި  6ޕޯސްޓްގައި ޑިއުޓީ މެރުން.
ދެން މާބޮޑު ކަމެއް ނޯވޭ .އޮންނަ ކަންކަމަކީ ޕީޓީ،
ޕެރޭޑް ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކްލާސް އަދި ސްޕޯޓްސް.

ފިލާވަޅުތައް ވެސް ކިޔަވައިދިން .އޭގެ އިތުރުން
ހަތިޔާރާ ބެހޭ ކުލާސްތައް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ކުރިއަށްގެންދިޔަ .މުޅި އަސާސީ ތަމްރީނު އޭރު
ބިނާވެފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ދައުރު ވެސް ހިމަނައިގެން
އޭގެ

އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ

މައްޗަށް.

ގޮތުގައި

މަސައްކަތްކުރެއްވީ ކުރީގެ ޗީފް ޝިޔާމް ސަރއާއި
ނިލާމް ސަރ ،ޒުބައިރު ސަރ ،އަދި ޝަރީފް ސަރ
ފަދަ ބޭފުޅުން"

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރެ އް ވި ޔު ނި ޓް ތަ ކާ އި
އަ ދާ ކު ރެ އް ވި މަ ޤާ މު ތަ އް:
އަސާސީ ތަމްރީނުގައި އެންމެ ގަދަ 10
ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން
ފަޔާޒް ހިމެނިލެއްވުމުން އަސާސީ ތަމްރީނަށްފަހު
މަސައްކަތްކުރެއްވީ

ގިރިފުށީ

ޓްރޭނިންގ

ސެންޓަރުގައެވެ .މިހާރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން
ޝަރަފުވެރި

ކަމާއެކު

ރިޓަޔަރކުރައްވާފައިވާ

ޑިއުޓީ ސެކްޝަނުގައި އެސްޓީއެފް ތަމްރީނު ކޯހަށް

އެ ޕޯސްޓްތަކަކީ މިދިލި ،ދިއްގާ ،ހިރުނދު ،ކާނި،

ދިއުމާ ހަމަޔަށް ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ،މަސައްކަތް

ކުރެދި ،އަދި ފުނަ ޕޯސްޓް .އޭގެ ތެރެއިން މިދިލި

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
"ޔޫކޭ
ގިރިފުށީގައި

ޕޯސްޓަކީ
އިންސްޓްރަކްޓަރުން

ހަތަރު

މަހެއްހާ

ގެނެސްގެން

ދުވަހު

ހިންގި

ހެޑްކްއޯޓަރޒް

ޕޯސްޓް.

އެ

ޕޯސްޓް

އޭރު ހުންނަނީ ހިޔާކޮށްފައި ވަށާ ފިލާޖަހާލާފައި.
މިގޮތަށް

ހަދާފައި

ހުރި

ޕޯސްޓްތައް.

އެޗްކިއު

ޕޯސްޓް ހުންނަނީ އެއަރ ކްރާފްޓް ހެނގަރު ތެރޭގައި
އާދައިގެ ގޮތަކަށް މެޓް އަޅާފައި .ކަރަންޓެއް ނެތް.
ވަޅެއް އެކަނި ހުންނަނީ .އެނޫން ވަސީލަތެއް އެތާކު
ނުހުރޭ .ކާއެއްޗެހި ވެސް ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް ވެސް
ގެންނަނީ "ބީޗް ރެސްޓް" ކިޔާ ހޮޓަލަކުން ހުރިހާ
ޕޯސްޓްތަކަށް ވެސް .އެތަނުގައި ނިދާ ބެޑް ،ކަރަންޓް
އަދި ފާޚާނާކުރުމުގެ ނިޒާމް ޕޯސްޓްތަކުގައި ނުހުރޭ".
ހުޅުލެ ޕޯސްޓްގެ އޭރުގެ ހާލަތާއި ސިފައިން އެތަނުގައި
މަސައްކަތް ކުރެއްވި ގޮތް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން
ފަޔާޒް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި
ހުންނަ ސިފައިންގެ މަރުކަޒަށް އައި ތަރައްޤީއާއި
ކުރިއެރުން އެންމެ ކައިރިން ފެނިލެއްވި އެއްފަރާތަކީ
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އޭރު

ފުރިހަމަކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކިއުއާރުއެފް  1އަށްފަހު

ޙަސަން ފަޔާޒް މަސައްކަތްކުރެއްވީ އެމްއެންޑީއެފް

ސާޖަންޓް

ޙަސަން

މޭޖަރ

ފަޔާޒެވެ.

ސިފައިންގޭގައި "ނަންބަރު  "1ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި

ސާޖަންޓް

ތ.ވޭމަންޑޫ

ސަދަން އޭރިއާގެ ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރެއްގެ

ކިއުއާރުއެފް އޮތް ދުވަސްވަރަކީ ސާޖަންޓް މޭޖަރ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ގޮތުގައެވެ.

ސަދަން އޭރިއާގެ ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް

ޙަސަން ފަޔާޒްގެ އެންމެ ފިޓް އެންމެ ޒުވާން

އެގޮތުން ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ސްޓޭޝަން

މޭޖަރުގެ ގޮތުގައި އެއް އަހަރުގެ ޓާމް ނިންމުމަށްފަހު

ދުވަހު

އަނެއްކާވެސް މެރިން ކޯރއާއި އެމްއެންޑީއެފް މާލެ

ޓާމެއްގައި

އޭރިއާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން

މޭޖަރ

ފަޔާޒް

ޙަސަން

ދުވަސްވަރެވެ .އެ ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި 21

އިންޗާޖެއްގެ

ގޮތުގައި

ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހަކީ ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން

މަސައްކަތް

ކުރެއްވިއެވެ.

ފަޔާޒް ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބުރަ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ

ލ.ކައްދޫގެ ރީޖަނަލް ހެޑްކްއޯޓަރޒްއާއި ޕޮލިސް

ވެސް މެރިންކޯރގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު

އޮފިސަރ

އީއެމްއީގެ ސާޖަންޓް މޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް

ހަނދާނުން ފިލުވާލަން ދަތި ދުވަސްތަކެވެ.

ހެޑްކްއޯޓަރޒްގައި

މަހެއްހާ

ތިން
އަދި

ދެ

އިންވެސްޓިގޭޝަން

މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް މިހާރު އެއީ
އެމްއެންޑީއެފް މެރިންކޯރގެ ސާޖަންޓް މޭޖަރެވެ.

ފު ރި ހަ މަ ކު ރަ އް ވާ ފަ ިއ ވާ ކޯ ސް ތަ އް:
ސާޖަންޓް

ޙަސަން

މޭޖަރ

ފަޔާޒްވަނީ

ސިފައިންގޭގައި ހިންގި ވަރަށް ގިނަ ތަމްރީނުތައް
ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.
އިންސްޓްރަކްޓަރ

އޭގެ

ކޯސް،

ތެރޭގައި

ޑްރިލް

އިންސްޓްރަކްޝަނަލް

ޓެކްނީކްސް ކޯސް ،ފަސްޓްއެއިޑް ކޯސް ،ސްޕެޝަލް
ޓާސްކް ފޯސް ޓްރޭނިންގ އަދި އެންސީއޯ ކޭޑަރ
ކޯސް ހިމެނެއެވެ .އެންސީއޯ ކޭޑަރ ކޯހުން ސާޖަންޓް
މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ވަނީ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑާއި
ހުޅުލޭ ސިފައިންގެ މަރުކަޒު (މިހާރުގެ މާލެ
އޭރިއާ ހުޅުލެ ޕޯސްޓް) ގައި ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން

(އައިއޯ) އަކަށް ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތް
ކުރެއްވިއެވެ.

ފަޔާޒް ހޭދަކުރެއްވި ދިގު މުއްދަތުގައި ލެފްޓިނަންޓް
ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް އަންބަރީ ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ
ޚިދުމަތުން

ސިފައިންގެ

ފެށިގެން

ލީޑަރޝިޕްގެ

އޭރު ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ ވެރިން އެ ޔުނިޓްގެ
ކޮމާންޑަރުންގެ

މަސައްކަތްކުރެއްވިއިރު

ގޮތުގައި

ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒްވަނީ ކޮމާންޑަރުންގެ
ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވައި ލީޑަރޝިޕް ވަރަށް

ސިފައިންގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑަށް އައި
ބަދަލާއި ގުޅިގެން ކިއުއާރުއެފް ޔުނިޓްތައް އުވި،
އާރުއާރުއެފް ވުޖޫދަށް އައި ހިސާބުން ސާޖަންޓް
މޭޖަރ

ފަޔާޒް

ޙަސަން

ކުރެއްވީ

މަސައްކަތް

އާރުއާރުއެފް އޮޕަރޭޝަން އެންސީއޯ އިންޗާޖެއްގެ
އޭގެ

ގޮތުގައެވެ.

ފަހުން

އާރުއާރުއެފް

އުވި،

ބެސްޓް ފިޓެސްޓް މަޤާމު ހޯއްދަވާފައެވެ .އަދި
ބޮޑީގާޑު ޓްރޭނިންގ ކޯހާއި އޯޕަން ވޯޓަރ ޑައިވިންގ
ކޯހުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގައި ހިންގި ކޮމްބެޓް
ޑައިވިންގ އޮފިސަރސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި،
އެކޯހުން އެއްވަނަ ހާސިލު ކުރެއްވިއެވެ .ހަމައެހެންމެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ސިފައިން
ރާއްޖެ އައިސް އެމްއެންޑީއެފާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ
އެކްސައިޒް އެކުވެރިން ،ފްލޭޝް މެޑަލް ،ބެލަންސް
މެޓަލްފަދަ

އެތައް

ތަމްރީނެއް

މެރިންކޯރ ވުޖޫދަށް އައިސް އުފެދިގެންދިޔައީ މެރިން

ކުރައްވާފައެވެ.

ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް އެންމެ

އެމްޑީޔޫތަކުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޔޫ  2ގެ ފަސްޓް

ފުރަތަމަ ސިފައިން ޚިދުމަތުގައި އަދާކުރި މަޤާމަކީ

ސާޖަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ސާޖަންޓް މޭޖަރ

ޚާ އް ޞަ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް:

އެންމެ ޖޫނިއަރ މަޤާމުކަމުގައިވާ ރައިފަލްމަންއެވެ.

ޙަސަން ފަޔާޒް ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ރަނގަޅަށް ދައްކުވައިދީފައެވެ.

ޑިޕްލޮއިމަންޓް (އެމްޑިީޔޫ) ތަކެވެ .މިގޮތުން އެފުދުނު

އޭގެ ފަހުން ސެކްޝަން ޓޫއައިސީކަމާއި އައިސީކަން
ކުރިއެވެ .އަދި ހުޅުލޭގައި ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއް
ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ހުޅުވައި ޕްލެޓޫންތަކެއްގެ
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު
ބަދަލުކުރުމުން ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ވަނީ
އެތަނުގެ ޕްލެޓޫން ސާޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް
ކުރައްވާފައެވެ .އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ކޮމްޕެނީ
ފަސްޓް ސާޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކިއުއާރުއެފް  1އިން
ބަދަލުވަންދެން

އެ

މަޤާމުގައި

ދެމިހުންނެވިއެވެ.

އަދި ޓްރޭނިންގ އެންޑް އޮޕަރޭޝަން އެންސީއޯ
އިންޗާޖެއްގެ

ގޮތުގައި

ވެސް

ދުވަސްތަކެއްގައި

މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް
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ދުވަސްތަކަށްފަހު ސިފައިންގެ ތަމްރީނުގެ
ދާއިރާއަށް އައި ބޮޑު ބަދަލުގެ ތެރެއިން އެންސީއޯ
އެކަޑަމީ
އެކަޑަމީން

ވުޖޫދަށް
ހިންގި

އައެވެ.
ކޯޕްރަލް

މިގޮތުން

އެންސީއޯ

ކޯސް،

ސާޖަންޓް

ކޯސް އަދި ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ކޯސް ފުރިހަމަ
ކުރެއްވުމަށްފަހު

އެންމެ ފުރަތަމަ އެ އެކެޑެމީން

ގުރެޖުއޭޓްވި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ސާޖަންޓް
މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ހިމެނިލެއްވިއެވެ .އަދި
ސިފައިންގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ
ތެރެއިން ސާޖަންޓް މޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި އޭރިއާ
ކޮމާންޑްތަކަށް

ކަނޑައެޅި

ފުރަތަމަ

ސާޖަންޓް

މޭޖަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން
ފަޔާޒް ހިމެނިލެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ސާޖަންޓް މޭޖަރ

ވަނީ

ފުރިހަމަ

ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ދާއިރާގައި
ވަރަށް ގިނަ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ސާޖަންޓް
މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ވަނީ ކޮށްދެއްވާފައެވެ.
މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އެންސީއޯއިން
ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.
ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ތަމްރީނުގެ
ދާއިރާގައި ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
އެމްއެންޑީއެފްގައި ހިންގި ސްޕެޝަލް ޓާސްކް ފޯސް
(އެސްޓީއެފް) ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ
ލެވެލްގައި ހިންގާ ބޮޑެތި އެކްސަސައިޒްތަކުގައި
ވޯޓަރ

ބޯން

އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ

މަސައްކަތްކުރެއްވުން

ގޮތުގައި

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މުޅި ސިފައިންގެއަށް ހުޅުވާލައިގެން
އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުރިހާ އޭރިއާއެއްގައި  2017ވަނަ

އަހަރު ހިންގި "ބެކް ޓު ބެރެކްސް" ޕްރޮގްރާމްތައް

ސީލްއާއެކު ވެސް ހަތަރު ހަފުތާގެ ކޮމްބެޓް

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމުމުގައި ސާޖަންޓް މޭޖަރ

ޑައިވިންގ

ފުރިހަމަ

ޙަސަން ފަޔާޒް ވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރިން .އެ ތަމްރީނުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ

ތަމްރީނުތަކުގެ

އެއްޗެހި ދަސްވެގެންދިޔަ .ރާއްޖެ އުފެދިފައި މި

ވޯޓަރ ބޯން ޗީފް އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ އިތުރުން

އޮތްގޮތުން ކަނޑު ބޭނުން ނުކޮށް އެއްވެސް

ގޮތުގައި

އޮޕަރޭޝަނެއް ސިފައިންނަށް ހިންގޭކަށް ނެތް.

ކުރައްވާފައެވެ.
ޓެކްޓިކްސް

އެ

މިގޮތުން

އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ
މޭޖަރ

ގާތްގަނޑަކަށް

މުޅި

އިންފެންޓްރީ

ތަމްރީނު

ޙަސަން

ކެރިއަރ

ފަޔާޒްގެ

ހޭދަކުރެއްވީ
ތަމްރީނު

ދިނުމާއި

ހޯއްދުވުމަށެވެ .އެ މަސައްކަތް ޖޫނިއަރ ރޭންކްގައި
ހުންނެވިއިރު

ވެސް

ޓްރޭނިންގ

ސިފައިންނަށް ދޭ ތަމްރީނުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު،

މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.
ސާޖަންޓް

ރާއްޖޭގައި

މަސައްކަތް

ހުޅުލޭގައި

ޕްރިއޮރިޓީއެއް ދޭން ޖެހޭ އެއް ދާއިރާއަކީ ވެސް
ކަނޑުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު.
ވޯޓަރ ބޯން ތަމްރީނު .މިހާރު ސިފައިންނަށް
ދެމުންދާ އާބަން އޭރިއާގެ ތަމްރީނުތަކާއި ލޭންޑް
ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން ސިފައިންނަކީ މޫދަށް
ވަރުގަދަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް
ބޯޓަރ

ތަމްރީނު

ބޯން

އިތުރަށްދީ އެ ދާއިރާއަށް
ބޮޑަށް

މިހާރަށްވުރެ

އެބަޖެހޭ.

ފޯކަސްކުރަން

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު.
އަޅުގަނޑަށް
ގޮތް".

ފެންނަ

ވޯޓަރ

ބޯން

ތަމްރީނު

ސިފައިންނަށް

ދިނުމުގެ

މުހިންމުކަން

ހާ މަ ކު ރަ އް ވަ މު ން
ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން
ފަޔާޒް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
ކުރައްވާ ސިފައިން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި ވަރަށް

ސާ ޖަ ން ން ޓް

މުއައްސަސާއަށްޓަކައި

މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި

ކުރައްވާފައިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .ޚާއްޞަކޮށް

ކޮންމެ އަހަރަކު އިންޑިއާގެ މެރިންސް ކޮމާންޑޯއާ

ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ފާހަގަވެފައިވަނީ

ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގާ "އެކްސަސައިޒް

މެރިންސް ކޮންސެޕްޓަށް ސިފައިންނަށް ތަމްރީނު

އެކަތަ" ގައި ކޮމްބެޓް ޑައިވިންގެ ވަރަށް މުހިންމު

އަގުހުރި

ޚިދުމަތްތަކެއް

ދިނުމުގައި ވޯޓަރ ބޯން އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ
ގޮތުގައި

އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

އޮބްޒާވަރެއްގެ
ޕްރޮގްރާމެއްގައި

ގޮތުގައި

ވެސް

އިންޑިއާ

ހިންގާ

ދިޔައީ .އެ ކޯހުގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ނޭވީ

ބާރު

އޭގެ

ކަނޑުގެ އަޑިން ދާއިރު ދުވާލު ވިއަސް ރޭގަނޑު
ވިޔަސް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް
ނުވާނެ އެ ބަޔަކު ހޯދައިގަތުން .އެ ރިސްކު އެބަ
ކުޑަކުރެވޭ .އެހެންކަމުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް
ކޮމްބެޓް ޑައިވް ކުރުމުގެ ޓެކްނިކްސް މެރިންސްއަށް
ރަނގަޅަށް އެނގިފައި ހުރުން .އަދި އެކަމަށް
ބޭނުންވާ

ޑިވައިސްތަކާ

އިކުއިޕްމަންޓްސްތައް

ހުރުން".
 2004ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެރި
ސުނާމީއާ

ގުޅިގެން

އޮޕަރޭޝަނަކީ

އެމްއެންޑީއެފުން
މޭޖަރ

ސާޖަންޓް

ހިންގި
ޙަސަން

ފަޔާޒްގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދިޔަ
އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.
"އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވުނީ
ކިއުއާރުއެފް  1ގައި އުޅެނިކޮށް އެރި ސުނާމީއާ
ގުޅިގެން

ކުރެވުނު

އޭރު

މަސައްކަތްތަކުގައި.

އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތަކަށްވީ އިސް މީހަކަށް
ވިއްސަކަށް

ހުރެގެން

އެކުލެވޭ

ސިފައިން

ޓީމަކާއެކު ހާލުގައި ޖެހުނު ރަށްތަކަށް ވައިގެމަގުން
އެހީގެތަކެތި ފޮނުވުން .އެ ކާރިސާއަށްފަހު އާންމު
ހާލަތަކަށް ރައްޔިތުން ބަދަލުވެ ،މާލޭގެ ބައެއް
ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތް
ހުއްޓާލިއަސް ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ

އިތުރުން

ފަޔާޒްގެ

ސާޖަންޓް

ޚިދުމަތް

މޭޖަރ

ފާހަގަކޮށްލެވެނީ

ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުގައި
އެމްއެންޑީއެފުން

"ހުޅުލޭގައި މަސައްކަތްކުރިއިރު ވެސް

ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފަހިގެން

ކެނޑިފައި.

ބަދަލުގައި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގައި ހިންގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ

މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ވިދިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކޮމްބެޓް ޑައިވިންގ

އަމިއްލަ

ޙަސަން

ސިފައިންނާއެކު

ބޯޓަރބޯން ތަމްރީނު ސިފައިންނަށް ދިނުން .އެއާ

އެއޮތީ  100ޕަސެންޓް ރިސްކުގައި .އެމީހާގެ

މީގެ

ތިން

އެންމެ އިސްކަމެއްދިން އެއް ފީލްޑަކީ މޫދު .ނުވަތަ

ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގޭ .ތަނަކަށް ފަތާފައިދާއިރު

ހާޑްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވުނު އޮޕަރޭޝަނަކީ".

ކޮމްބެޓް ޑައިވިންގ ޓްރޭނިންގ އެކްސަސައިޒްގެ
އޭގެ

ދިއުން މިއީ ކިހާވަރެއްގެ މުހިންމު ތަމްރީނެއްކަން

ގިނަ ދުވަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިން .އެއީ އެންމެ

"އެކްސަސައިޒް އެކުވެރިން" އާއި އިންޑިއާގެ
މެރިން

އެރުމާއި ކަނޑުގެ އަޑިން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

ސާމާނު އެކި ދިމަދިމާލަށް ފޮނުވުނު .ވަރަށް

ގޮތުގައެވެ .މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާގައި ހިންގި
ކޮމާންޑޯއިން

"ކަނޑުގެ އަޑިން ގޮސް ތަންތަނަށް

ދުވަހަކު ވެސް ދެ ބޯޓް ތިން ބޯޓް ފުލްކޮށް އެހީގެ

ފަރާތެއްގެ

ރާއްޖޭގައި

ލައިދިނުމެވެ.

ހިންގި

އޮޕަރޭޝަނެވެ.

އެ

އޮޕަރޭޝަންގެ ޖޮކްގެ ސީއެސްއެމްގެ ގޮތުގައި
އަދި

އަސާސީ

ބައިތައް

އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒްގެ
ޓާގެޓަކީ ކޮމްބެޓް ޑައިވިންގެ ބައެއް ސާމާނު
މެރިންކޯރއަށް ލިބިފައި ހުރުމާއެކު މެރިންސްއަށް
ކޮމްބެޓް

ޑައިވިންގެ

އެޑްވާންސް

ސްކިލްސް

މަސައްކަތްކުރެއްވި ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން
ފަޔާޒް ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ
ވަރަށް

ތަޖްރިބާތަކެއް

ގިނަ

ލިބިގެންދިޔަ

އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.
ސާޖަންޓް

މޭޖަރ

ޙަސަން

ފަޔާޒަކީ

33
addana@mndf.gov.mv

ހަތެއް ފެބްރުވަރީގައި އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާގެ

ތަށި ހޯއްދަވައިދެއްވި ފަރާތަކީ ސާޖަންޓް މޭޖަރ

ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އޭރުވެސް ކިޔަވައިދޭން

ސާޖަންޓް މޭޖަރެވެ.

ޙަސަން ފަޔާޒެވެ .އެ މުބާރާތަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ

ފެށިއްޖެ .އޭރު ކިއުއާރުއެފް ޔުނިތްތަކުގައި އެންސީއޯ

ޤަވާޢިދަށް ފީފާއިން ގެންނެވި ބަދަލާއެކު ރާއްޖޭގެ

އަޕްގްރޭޑް ކިޔާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގި .މިހާރު މި

ފުޓްބޯޅައިގެ ޤަވާޢިދަށް ވެސް ބަދަލު ގެނެސް

އޮތީ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މުޅި އެމްއެންޑީއެފްގައި

ގޯލްޑަން ގޯލަށް ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ޤައުމީ

މަސައްކަތްކުރާ

ކެރިއަރ

މުބާރާތެވެ .އެ މުބާރާތުގެ ތަށި ސިފައިންނަށް

ބިލްޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެން ގޮސްފައި.

ލިބުނީ ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ޖެހި

އެންސީއޯ އެކަޑަމީއަށް ތަމްރީނުވުމަށް ދިއުމާއި

ގޯލްޑަން ގޯލާއެކުގައެވެ .ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން

ކެރިއަރގައި އެ ތަމްރީނުގެ މުހިންމުކަން ދަށުގައި

އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ފަހަރަކީ ވެސް

މަސައްކަތްކުރާ

ވިސްނުވައިދީ،

އެއީއެވެ.

އޭގެ މުހިންމުކަން އިޙްސާސް ކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް

"7

އަޅުގަނޑު

ފެބްރުވަރީގައި

ބޮޑަށް ބެލީ ޓްރޫޕްސް ވެލްފެއަރ ކަންކަން.
މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސިފައިން ހިންގި އެ
އޮޕަރޭޝަނަކީ އެންލިސްޓެޑް ލީޑަރެއްގެ ރޯލު
ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަދާކުރަން ލިބުނު ފުރުޞަތެއް.

ސާޖަންޓް

ޙަސަން

މޭޖަރ

ފަޔާޒަކީ

ޔުނިޓް ލެވެލްގައި ގިނަ މުބާރާތްތަކެއްގައި ހުޅުލެ
ޓީމު ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގައި ވަރަށް މުހިންމު
ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ .މިގޮތުން
ވޮލީބޯޅަ،

ބާސްކެޓްބޯޅަ،

އަދި

އެންސީއޯއިންނަށް

ސިފައިންނަށް

މުހިންމު ކަމެއް ".އެންސީއޯ އެކަޑަމީއަށް 10
އަހަރު ފުރޭ މިއުފާވެރި މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން އެ
އެކެޑެމީން ފުރަތަމަ ގުރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ފުޓްބޯޅައިގެ

އިތުރުން ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ވަރަށް
ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ
ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒަކީ ޑީއެސްސީ
ބާސްކެޓް ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނިލައްވާފައިވާ މޮޅު
ކުޅުންތެރިއެކެވެ.
އެންމެ ދަށް ލެވެލްގެ ކުއްޖާއާ ދިމާވާ ވެލްފެއަރ
އިޝޫތައް ވެސް ކޮމާންޑަރާ ހިސާބަށް ގެންގޮސް
އެކަން

ކޮށްދިނުމުގައި

މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާނެ".

ވަރަށް
7

ބަރާބަރަށް
ފެބްރުވަރީގައި

ނ ސީ ޯއ އެ ކަ ޑަ މީ އާ މެ ދު ދެ ކޭ ގޮ ތް:
އެ ް
ސާޖަންޓް
ކޯޕްރަލުން

މޭޖަރ

ޙަސަން

ފެށިގެން

ފަޔާޒަކީ

އެންސީއޯއިންގެ

މަސައްކަތްކުރެއްވި ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ސާޖަންޓް

ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް

މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތެކެވެ .އަދި އެންސީއޯ

ސި ަފ އި ން ނަ ށް ޭދ ން ބޭ ނު ން ވާ މެ ސެ ޖް:
"އެއްވެސް ސިފައިންގެ މީހަކަށް އޭނާ
އުޅެންޖެހޭ ގޮތާއި ،ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އޮޅިފައި
ނޯންނާނެ .ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކީ ވެސް
ސިފައިންގެ ހުވާކޮށްގެން ތިބި ބައެއް .އެ ހުވާގައި
ވަރަށް ރަނގަޅަށް ،ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ
ސިފައިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ
ފަޔާޒަކީ

އެކަޑަމީގައި ވެސް އެންސީއޯއިންނަށް ތަމްރީނު

ސާޖަންޓް

މޭޖަރ

ޙަސަން

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ސިފައިން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ

ދިނުމުގައި

މަސައްކަތް

ތާރީޚްގައި އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ރަން އަކުރުން

ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

ފަވާލާފައިވާ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ސިފައިންނަށް
ރީތިނަން ހޯއްވަވައިދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ .ސިފައިން
ބައިވެރިވި ޤައުމީ ލެވެލްގެ ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ
މުބާރާތްކަމަށްވާ "ރެފްރީޒް ކަޕް" ގައި ކެޕްޓަން
ބޭންޑް އަޅުއްވައިގެން ސިފައިންނަށް އެ މުބާރާތުގެ
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ވަރަށް

އަވަދިނެތި

"އެންސީއޯ އެކަޑަމީއަކީ ވަރަށް މުހިންމު
ތަނެއް .އެންސީއޯއިން ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އަޅުގަނޑުމެން ފަށައިފިން ކިއުއާރުއެފް  1ގެ
ޒަމާނުގައި.

އޭގެ

ތެރޭގައި

އެންސީއޯއިންގެ

ލީޑަރޝިޕް ،ޓްރޫޕް ލީޑިންގއާއި މިހާރު މި

ކަންތައްތައް .ތިމަންނައަށް ވަކިކަމެއް ނުވާނޭ،
ތިމަންނަ ކިހިނެއްހޭ އެކަން ކުރާނީ ،މި ސުވާލުތައް
ތިމާ އަމިއްލަ ނަފުސާ ކުރަންވީ .އޭގެ ފަހުން
ވިސްނަންވީ ތިމަންނަ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި
މިހުރީ ކިހާ މާތް މަޤްޞަދެއްގައި ކިހާ މާތްކަމެއް
ކުރަން މާތްﷲ ގަންދީ ހުވައެއް ކޮށްގެންކަން .އެ
ހުވާގައި އެއޮތީ ތިމާ ހުންނަންވާ ގޮތް".

މިއީ

ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޙަސަން ފަޔާޒް ސިފައިންނަށް
ދޭން ބޭނުންވި މެސެޖެވެ.

ާތރީ ުޚގެ ތެ ެރއ ި ްނ

ދިވެހި ި
ށ
ސފައ ި ްނ ަނ ް
ސތޭކަ އަހ ަ ުރ
ަ
ފ ު ުރ ްނ

ސިފައިން އުފެދުނު ތާރީޚަކީ 1982
ތާރީޚީ

ކަމުގައި

ލިޔުންތަކުން

ފެންނަން

އޮތުމާއި ،ސިފައިން އެ އަހަރުގެ "ހިތީގެ
ކުޅިވަރު"ތަކުގައި ބައިވެރިވިކަން އެ ލިޔުންތަކުން
އެނގެން ،އޮތުމާއެކު ،އެ މުނާސަބަތު އުފެދުނު
ތާރިީޚުކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.
މިގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން
 1992އޭޕްރީލް  21ވަނަދުވަހު ސިފައިންގެ

ތަނެއް ސިފައިންގެ ފަރާތުން ހެދުމެވެ .އަދި

ި
ދމަތުގެ
ނގެ ޙި ު
"ސފައ ި ް

މި މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން މާލޭ ފެހިކުރުމުގެ

ބތ ް ާވ
ސ ަ
 100އަހ ަ ަ
ށ ނި ް
ރ ް

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއި ،ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް
ތަޢާރަފުކުރުން ފަދަ ތަފާތު ކަންކަން ހިންގުމަށް

ލޯގޯއެއ ް ކަނޑައަޅައ ި އެއ ް

ނ އެލޯގ ޯ ި
ނގ ެ
ނ ެ
ސފައ ި ް
ދ ް
އަހ ަ ުރވަ ް
ނ"
ކ ެ
ލި ެ
ރ ުވ ު
ނ ު
ނ ް
ކގައ ި ބޭ ު
ނތ ަ ު
ޔ ިކ ުޔ ް

އެ

މުނާސަބަތުގައި

ވެސް ކައިރިން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.
ސިފައިންނާއި

އެއްގޮތަށްވުރެ

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް  100އަހަރު ފުރުން
ކުލަގަދަކޮށް

ރޭވުނު

ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި

ޙަރަކާތްތައް ވެގެން ދިޔައީ ސިފައިންގެ ޒަމާނީ
ތަރައްޤީއަށް އެޅުނު ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު

ޚިދުމަތަށް  100އަހުރު ފުރުން ވަރަށް ކުލަގަދަ
ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

ނިންމެވިއެވެ.

ގިނަގޮތްގޮތަށް

މީގެއިތުރުން

ފުލުހުންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ،ސިފައިންނާއި

މާލޭގައި

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށްވުރެއް

ރާއްޖެތެރޭގައި

ފާހަގަކުރެވޭ

ކުޑަކުދިންގެ

އަނެއް

ބަގީޗާއެއް

ރައްޔިތުންނަށް

ކަމަކީ،
ހެދުމާއި،
ފައިދާހުރި

ބިންގަލަކަށެވެ.

މިގޮތުން

އެކުލަވާލައި،

ސިފައިންގެ

ކޮމެޓީތައް

ތަފާތު

ތަރައްޤީއަށްޓަކައި

ތަފާތު ޕްލޭންތައް ކުރެވި ،އެ ޕްލޭންތަކަށް ޢަމަލީ
ސިފަ ގެންނާނެގޮތް އެކަށައެޅުނެވެ .ސިފައިންގެ
ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދަވާފައިވާ
ބޯޑުތަކާއި

ކޮމެޓީތައް

އުފެއްދުމުގެ

މަސައްކަތާއި ،ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ތަޢުލީމީ
ޒުވާނުން ޝަޢުޤުވެރިކުރުމާއި ،މި ޚިދުމަތަށް
އެފަދަ

ޒުވާނުން

ގެނައުމުގެ

މަސައްކަތް

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވެން ފެށުނީ ވެސް
މި މުނާސަބާއާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ތަފާތު
މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .ސިފައިންގެ
ޚިދުމަތުގެ  100އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން،
އޭރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބި ހުރިހާ
ސިފައިންނަށް ސައްތައިގެ މެޑެލް ދެވުނެވެ.

35
addana@mndf.gov.mv

ނ ި
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ނވަމު ް
އފ ަ ް
ު

qDqnEb qsIp Irut

"ކޮމާންޑަރސް

މި ކޮލަމް މި ޚާއްޞަކޮށްލަނީ މިއުޒިކީ

އެއީ

ނިމިގެންދިޔަ

ކޮންފަރެންސް"ގެ ޑިނަރ ނައިޓް ބޭއްވި ރެއެވެ.

ދާއިރާއަށް

ސިފައިންނާއެކު

ވަރަށް ފަންނުވެރި ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ

އުފައްދާފައިވާ ޒުވާން ކޮޕްސް ބޭންޑުގައި އެރޭ

ރެއެކެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބޭންޑް އެންޑް

ވިދާލި ތިން އަންހެން ފަންނާނުންނަށެވެ .އެއީ

މިއުޒިކް ވިންގުގެ ކުޅަދާނަ ހަރަކާތްތައް މި ޝޯވ

ކޮޕްސް ބޭންޑްގެ ލީ ޑް ފީމޭލް ވޯކަލިސްޓް އަދި

ގެ ތެރެއިން ފެނިގެން ދިޔައެވެ .މި ހަރަކާތްތަކުގެ

ކީބޯޑިސްޓް،

އައިޝަތު

ޒުރުވަތު

ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ އެރޭ

ޝަފީޢު

އާއި،

ޑްރަމަރ

ސްޓޭޖަށް އެރި މަޝްހޫރު ސިފައިންގެ "ކޮޕްސް

ޕްރައިވެޓް ޢައިޝަތު ޢުލާ (ސނ )7998.އަދި

ބޭންޑް" އެވެ.

ގިޓަރިސްޓް ޕްރައިވެޓް ޢައިޝަތު ޒަހާ ތޮލާލް

"އަޅުގަނޑުމެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި

ނުކުތް

އަލަށް

ޕްރައިވެޓް
(ސނ)7739.

(ސނ )8034.އެވެ.

މިވީ  25އަހަރު ތެރޭގައި އެހާ ޒުވާން ކުދިންކޮޅެއް
ކޮޕްސް ބޭންޑޭ ބުނުމުން އަޅުގަނޑަށް ސިފަ

ށމެއް:
ފެ ު

ވަނީ މިހާރުގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ
ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ،އަލްމަރުޙޫމް މޭޖަރ

ކޮޕްސް

ބޭންޑަށް

އަލަށް

ގުޅުނު

އާތިފް ،ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޢަލީ މަނިކު (ދާރީ)،
ލެފްޓިނެންޓް ރިޓަޔަރޑް ޝުހައިލްމެން ފަދަ

ޓީމުން ކުރި އިންޓަވިއުއިން އެނގުނީ މި ތިން

ބޭފުޅުން .ހިތަށް އެރި ކުރީގެ ކޮޕްސް ބޭންޑުހާ

ކަނބަލުންގެ ވެސް މިއުޒިކީ ޙަޔާތުގެ ފެށުމަކީ

ބޮޑަށް

ސިފައިންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަ

ހައިރާންވީ އެ ބޭންޑުގައި އަންހެން ސިފައިންގެ

ކުރުމަށްފަހު ގުޅުނު ބޭންޑް އެންޑް މިއުޒިކް ވިންގް

ތިން ކަނބަލަކު ހިމެނުނީތީ ".ޝޯވ ބައްލަވަން

(ބީއެމްޑަބްލިޔު) ކަމެވެ 64 .ވަނަ އަސާސީ

އިންނެވި ސީނިއަރ އޮފިސަރަކު އައްޑަނައަށް

ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ޕްރައިވެޓް އައިޝަތު

ހުނަރުވެރިވާނެ

ބާއޭ

ވެސް.

އެރޭގެ ޝުޢޫރުތައް ޙިއްސާ ކުރެއްވެވިއެވެ.
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އަންހެން ކަނބަލަކަށް ހުރީ އޭނާ އެކަންޏެވެ.
"އަޅުގަނޑު
ބީއެމްޑަބްލިޔުގައި
ކޮންމެވެސް

އަންހެނަކަށް

އެކަނި

މަސައްކަތްކުރިއިރު

ވަރަކަށް

ކޮޕްސް

ވެސް
ބޭންޑާއެކު

ވޯކަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރިން.
އޭރު ވެސް އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ކުޅުމަށް ވަރަށް
ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި .އެހެން ނަމަވެސް މިލިޓަރީ
ބޭންޑުގައި ކުޅޭ ކްލެރިނެޓް އިންސްޓްރޫމަންޓް
އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ދަސްކުރުމަށް މާގިނަ ވަގުތެއް
ނުދެވޭ ".ޕްރައިވެޓް ޒުރުވަތު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
ޕްރައިވެޓް ޒުރުވަތު ބީއެމްޑަބްލިޔުގައި

ތިން

އެންމެ

ޒުރުވަތު ބީއެމްޑަބްލިޔުއާ ގުޅުނުއިރު އެ ޔުނިޓުގައި

ދަސްކުރަމުންދާތީ ކޮޕްސް ބޭންޑުގެ އެއްވެސް

އޒި ީކ ޙ ާަޔތުގެ
ނޑ ަ ީކ މި ު
ްސ ބޭ ް
ކޮޕ ް

ހިމެނޭ ކޮޕްސް ބޭންޑެއް ނުދެކެން .ކުރިންނަމަ

ސ ީލމް
ރލް ައ ްޙ ަމދު ަ
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ލާ ް

އަންހެން

ކަނބަލުންނާ

އައްޑަނައިގެ

މަސައްކަތް ކުރާތާ ހަ ވަރަކަށް މަސް ފަހުން
އިތުރު
ތަމްރީނު

ދެ

އަންހެން
ކޯސް

ސިފައިން،

ނިންމައި،

އަސާސީ

ބީއެމްޑަބްލިޔުއާ

ގުޅުނެވެ .އެހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ބީއެމްޑަބްލިޔުގެ
ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޢަލީ
މަނިކުގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ތިން ކަނބަލުން
ކޮޕްސް ބޭންޑާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ފެށިއެވެ.
އެއާއެކު ޕްރައިވެޓް ޒުރުވަތު ކީބޯޑު ދަސްކުރަން
ފެށިއެވެ.

އަދި

ޕްރައިވެޓް

ޢުލާ،

ޑްރަމް

ދަސްކުރަމުންދިޔައިރު ،ޕްރައިވެޓް ޒަހާ ދިޔައީ

ބެލުމުގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ޢުލާގެ ފަރިތަކުރުންތައް

ގިޓާކުޅެން ދަސްކުރަމުންނެވެ .ތިން ކަނބަލުންނަށް

ފެށިއިރު ،ޕްރައިވެޓް ޒުރުވަތާއި ޕްރައިވެޓް ޒަހާގެ

އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކަކީ

ޓްރޭނިންގތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ވއ 1

މުޅިން އަލަށް ކުޅެން ފެށި އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކެވެ.

ޝިމާޒާއި ވއ  1އިލްހާމްއާ ދެބޭކަލުންގެ

ހަވާލުކުރެވުނު

ވެސް

ށ
ކ ފު ަ
ރތަމ ަ ޝޯ ވއަ ް
ނޑާއެ ު
ްސ ބޭ ް
ކޮޕ ް
ނ
ތައ ް ާޔ ުރ ުވ ް

ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
"ގާތްގަނޑަކަށް

ދެ

މަސް

ކޮޕްސް

ޑްރަމްޖެހުމުގައި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއި ރާގުތަކުގެ

ބޭންޑުގެ ފުރަތަމަ ޝޯވގެ ހުށަހެޅުން ސިފައިންގެ

ހަމަ ހިފަހައްޓާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށްފަހު

ހުށަހަޅައިދީފައިވާއިރު،

ލަވަތައް ކުޅެން ފެށީ ".ވއ  1އިލްހާމް

ލީ ޑަރޝިޕްގެ
މިއީ

ކުރިމަތީ

ކުޑަ

ފަރިތަކުރުމަކާއެކު

ދުވަސްކޮޅެއްގެ

ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ގޮތުގައި

އެގޮތުން

ކުޅެމުންދާ

މިހާރު

އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމުގެ ގޮތުން
ބައެއް

ޔޫޓިއުބުން

ވީޑިއޯތައް

ފަރިތަކުރުންތައް
ކޮންމެ

ބަލައިގެން

ކުރިއަށް

ކުއްޖަކާ

ވެސް

ގެންދާއިރު
ހުންނަވާ

ހަވާލުވެ

އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކޮންމެ
ތިން ކަނބަލުން ވެސް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ވެސް ނޭނގުނެވެ .އެހާމެ ފުރިހަމައެވެ .ޑްރަމަރެއްގެ
ޕްރައިވެޓް

އެއީ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ޝޯވއެއްގައި

ދުވަހަކު ވެސް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން

ހުށަހަޅައިދިން ޝޯވއެއްކަން ބެލުންތެރިންނަކަށް
ޢުލާ

ކުޅެން ދަސްވުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަޒުމެއް

ދުވަސް

ބައިތައް އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކޮށްދިނިން .އެގޮތުން

ތިން

ރަނގަޅަށް ފަރިތަކަމާއެކު އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް

ޕާފޯމްކުރުން ".ޕްރައިވެޓް ޒުރުވަތު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ތެރޭގައި އެ ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސިކް
ކަނބަލުންނާއެކު

އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކެއް އެބަހުރި .އެހެންކަމުން

ދައްކުވައިދިން

ހުނަރު ފެނިފައި ބީއެމްޑަބްލިޔުގައި އޭނާއާއެކު
މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ސިފައިން ވެސް ތިބީ
ބަސްހުއްޓިފައެވެ.

ގޮތުގައި

ކީބޯޑިސްޓެއްގެ

ޕްރައިވެޓް ޒުރުވަތު އަދި ގިޓަރިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި
ޕްރައިވެޓް ޒަހާ ،ރާގުތައް ކުޅެލިގޮތް ފެނިފައި
ޝޯވ ބައްލަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބެވީ
އާޝޯޚުވެފައެވެ.
ފުރަތަމަ

"އެންމެ
ޕާފޯމްކުރަން

ޖެހޭނެކަމަށް

ޖެހިލުންވި.

ސަބަބަކަށްވީ

ފަރިތަކުރުމަށްފަހު

ޝޯވގައި

މި
ވިދާޅުވުމުން

ވަރަށް

ކުޑަ

ދުވަސްކޮޅަކު

ޝޯވއެއްގައި

ޕާފޯމްކުރަން

ޖެހުމުން .އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތިން

އތުމ ަ ީކ
ނޑެއ ް ޮ
ީސ" ޭ
ބ ް
"ތުރީ ޕ ް

އެހެން ސިފައިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރީ

ދކ ޭ ހުވަފ ެ ެ
ެ
ނއ ް

މީހުން ވެސް ކޮޕްސް ބޭންޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ވީއެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ޝޯވ ހުށަހަޅައިދިނުމަށް".
ޕްރައިވެޓް އުލާ ހާމަކުރިއެވެ.
ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޢަލީ މަނިކުގެ މޭސްތިރިކަމުގެ
ދަށުން

އޮފިސަރ

އިލްހާމާއި

1

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ  1ޝިމާޒުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
އަލަށް

ކޮޕްސް

ޓްރޭނިންގތައް

ބޭންޑާ

ސ ފުރުސަ ތު އެ ަ
ބއޮތ ް
ވެ ް

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުން މިއުޒިކް

ބީއެމްޑަބްލިޔުގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ
ވޮރަންޓް

ށ
ނ ަ
ނހުރި ކަނ ަ
ބ ު
ނ ް
ލ ް
އޤުވެރިކަ ް
ޝަ ު

ގުޅުނު

ފަށައިގެން

ސިފައިންގެ

ކުރިއަށްގެންދިޔައީ

ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއެކުގައެވެ .އެގޮތުން ކޮޕްސް

ކުޅުމާއި އެ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަކީ
ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ލިބޭ ހުސް ވަގުތުތަކުގައި ކޮޕްސް ބޭންޑާއެކު

ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ

ހުޅުވިފައިވާކަމަށް

ބީއެމްޑަބްލިޔުގައި
އެގޮތުން

މަސައްކަތްކުރާ
މީހަކު

އެ

އިންސްޓްރޫމަންޓަކަށް ރަނގަޅަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ
އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް ،އަމިއްލަ ޝައުޤާއެކު

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރަށް

ކޮށްގެން ނޫނީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ.

ފުޅާކޮށް ގިނަ ދާއިރާތަކެއްގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު

ގޮތުގައި
ކޮޕްސް

ޕާފޯމްކުރުމަކީ

ދެކޭ

ހުވަފެނެއް.

ބޭންޑުގެ ޑްރަމަރެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެން ކުއްޖަކު

އަދި

މިހާރު

މަސައްކަތްކުރާ

ގޮތުންނަމަ

ޓްރޭންކުރުން ފެށިގެން ދިޔައެވެ .ވއ  1އިލްހާމުގެ

ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ސްޕެޝަލައިޒްވާ ވަކި

އަންހެން

ކުއްޖަކު

ފެނިފައި

ނުވާތީ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ފުރުސަތު

ބީއެމްޑަބްލިޔުއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އެގޮތުން

ޕީސް ބޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި

މިއުޒިކީ

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮންމެ

ބޭންޑުގައި ޑްރަމަރެއް ނެތުމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދާއިރާގައި

އަންހެން

ކަނބަލުން

ވެސް

މިއުޒިކް ކުޅުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަނަމަ

"އަޅުގަނޑުމެން ތިން ކުދިން އެކުގައި ތުރީ

ޑްރަމަރެއްގެ

ސިފައިންގެ

އެހެން

ދާއިރާތަކުގައި

އަޅުގަނޑުމެން
މި

އިތުރުކުރުމަކީ ސިފައިންގެ ލީ ޑަރޝިޕުން ވަރަށް
ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެކެވެ .އޭގެ ހެއްކަކަށް
ބީއެމްޑަބްލިޔުގައި މަސައްކަތްކުރާ މި ތިން އަންހެން
ކަނބަލުންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ސ ާޓފ ް
އަލްމ ަ ުރޙޫމ ް ް

ސ ީލމް
ރލް ައ ްޙ ަމދު ަ
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ލާ ް

ޓ ަ
ނ ް
ދގ ެ
ބ އަޙްމ ަ ު
އޤ ޫ ް
ޔ ު
ސޖ ަ ް
ާ
ދމަތ ް
އ މ ީ ޚި ު
ގަ ު

އެތުލެޓިކްސްއަކީ އޭނާގެ ޕެޝަނެކެވެ.
ދުވުމާއި އެތުލެޓިކްސްގެ ތެރެއިން ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކާ
ދެމެދު

އޭނާގެ

އޮތީ

ހިތާހިތުގެ

ގުޅުމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ
ޤައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޕޫލުގައި ވެސް ހިމެނުނެވެ.
އެތުލެޓިކްސްގެ ބައެއް މުބާރާތްތަކުގައި ސިފައިންގެ
ތަމްސީލުކުރައްވައި ،ރަންވަނަތައް ހޯއްދެވިއެވެ.

އިތުރުން އޭނާގެ ޝައުޤުވެރިކަން ގުޅިފައިއޮތީ
ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު ރީތި މޫދާއި ކަނޑެވެ .ފްރީ
ޑައިވިންގއަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ހިތްހަމަޖެހުމަށް
އެންމެ ކުރާހިތުން ކުރެއްވި ކަމަކަށް ހެއްދެވިއެވެ.
އަމިއްލަ މީހާގެ އިސްކޮޅަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސްތައް
ވެސް ޝިކާރަކުރުމަކީ އޭނާ ޖެހިލުންވި ކަމެއް
ނޫނެވެ.

ނިޔާވި އެމްޑީޔޫ  2ގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި

ސިފައިންގެއަށް އެތައް ފަހަރަކު ރީތި ނަމާއި

މިއީ 2020 ،މާރިޗު މަހުގެ  9ވަނަ

އެތުލެޓިކްސްގެ

ދުވަހު މަސް ހިފަން ފީނަން އުޅުއްވުމުގެ ތެރޭގައި

ޝަރަފު

ހޯއްދަވައިދެއްވިއެވެ.

ނޓް ަޔ ުއ ޫޤބް ައ ްޙ ަމދު
ސޖަ ް
ސ ާޓ ްފ ާ
ރ ޫޙ ްމ ް
ައ ްލ ަމ ު

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު އަޙްމަދުގެ ވާހަކައެވެ.
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު އަޙްމަދު ނިޔާވީ
ފީނަން އުޅުއްވުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި ހިތާމަވެރި
ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ.
އޭނާ

މޫދުން

ނަގާފައިވަނީ

އެމްއެންޑީއެފް

ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުންނެވެ.

ހަ ށި ހެ ޮޔ ސޯ ލް ޖަ ެރ އް ،ކާ މި ޔާ ބު
އެ ތު ލީ ޓެ އް
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު އަޙްމަދަކީ
މޮޅު އެތުލީޓެކެވެ 2006 .ވަނަ އަހަރު ސިފައިންގެ
ޚިދުމަތާ

ގުޅިލެއްވީ

ވެސް

އެތުލެޓިކްސްއަށް

އޮތް ލޯތްބަކާއި ސިފައިންގެއަކީ އެތުލެޓިކްސްގެ
ރޮނގުން

ކުރިއަށްދިއުމަށް

އެންމެ

ފަހި

ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެފައިއޮތް މުއައްސަސާކަމުގައި
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ވާތީ ކަމަށް މީގެކުރިން އައްޑަނައަށް އޭނާ ދެއްވި

މަސްހިފަން ދާންއުޅޭކަން އެނގުމުން ،އެމީހުން

އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނުއްވިއެވެ .އެ ރޮނގުން

ފަހަތުން މަސްހިފަން ދިޔަ ދުވަހެއް ކަމަށް

އޭނާ ވަނީ ސިފައިންގެއަށް ރީތި ނަމާއި ޝަރަފު

އޭނާގެ އެކުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ސްޓާފް ސާޖަންޓް

އެތައް ފަހަރަކު ހޯއްދަވައިދެއްވާފައެވެ.

އަޝްރަފު ބުނުއްވިއެވެ .އޭގެކުރިން ،އެދުވަހު

ސާޖަންޓް

ސްޓާފް

މެންދުރު ،އެމްޑީޔޫ  2ގައި މަސައްކަތްކުރާ

ޔަޢުޤޫބު

ބައެއް މެރީންސް އާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް 6

އަޙްމަދު އެތުލެޓިކްސްގެ ދާއިރާއިން ހޯއްދެވި

ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ދުވުމެއް އޭނާ ފުރިހަމަ ކުރެއްވި

ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު 2007 ،ވަނަ އަހަރު

ކަމަށް އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.

ބޭއްވި ޤައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގެ 5000

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔައުޤޫބާއެކު ،އެމްޑީޔޫ 2

މީޓަރާއި  10000މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް،

ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ރައްޓެހިންގެ ތެރެއިން

،2015 ،2014 ،2011 ،2010 ،2008

ސާޖަންޓް

 2017އަދި  2018ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޤައުމީ

އަޝްރަފްގެ އިތުރުން އާންމުންގެ މީހަކާއެކު

ކަސްރަތު މުބާރާތުގެ ޖެވެލިން ތުރޯއިން ރަން

މަސް ހިފަން ދިޔައީ އޭގެ ފަހުންނެވެ .އެ ދުވަހު

މެޑަލް ހާސިލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި  2019ވަނަ

މަސް ހިފަން ދިޔަ އާންމުންގެ މީހާއަކީ މި ވަގުތު

އަހަރު ބޭއްވި އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފްރީ ޑައިވިންގގެ ރިކޯޑު އޮންނަ

މުބާރާތުގެ ޖެވެލިން ތުރޯ އިވެންޓުން ވެސް

ޣުފްރާން ޢަބްދުލް ޣަފޫރެވެ .އޭނާ ރާއްޖޭގެ ފްރީ

ރަންމެޑަލް ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން  2013ވަނަ އަހަރު
ފިލިޕީންސްގައި ބޭއްވި  20ވަނަ އޭޝިއަން
ޓްރައިތުލޯން

ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ
ތިންވަނަ

އިވެންޓުން

ސްޕްރިންޓް

ހާސިލްކުރައްވައި،

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް
މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެއަށް މެޑަލް ހޯއްދަވައިދެއްވި
ޒުވާނާއަކީ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު އަޙްމަދެވެ.
ސްޓާފް
ރަންވަނަތަކާއި

ސާޖަންޓް
ކާމިޔާބީތައް

އަރުޝަދާއި

ސްޓާފް

ސާޖަންޓް

އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންސް (އައިއެފްއެފް)
ކޯޗިންގ ކޯސް ލެވެލް  1އާއި ،އިންފޮމޭޝަން
ޓެކްނޮލިޖީ އިން ސެޓްފިކެޓް  2ހާސިލުކުރެއްވިއެވެ.
އަދި އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮސްޑަރ ކޯހާއި ޑިޖިޓަލް
އަންޑަރވޯޓަރ ފޮޓޯގްރާފަރ ކޯހާއި އޯޕަން ވޯޓަރ
ޑައިވިންގ

ކޯސް

އަދި

އެޑްވާންސް

ޑައިވް

މާސްޓަރ ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ.

ޑައިވް ރިކޯޑު ހަދާފައިވަނީ  52މީޓަރަށް އަޑިއަށް
ގޮސްގެންނެވެ.
އެ

ހާދިސާ

ހިނގި

ގޮތް

ސްޓާފް

ސާޖަންޓް އަޝްރަފް ކިޔައިދެއްވަމުން ބުނުއްވީ،
އާދައިގެ މަތިން މަހަށް ނިކުމެ އެންމެ ފުރަތަމަ
މަސް ހިފަން ފޭބީ އެނބޫދޫ ފިނޮޅު ކައިރިއަށް
ކަމަށެވެ .އެ ސަރަޙައްދުގައި މަސް ހިފަން

ޔައުޤޫބު
ހޯއްދަވާފައިވަނީ

ހަމައެކަނި އެތުލީޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެނެއް
ވެސް ނޫނެވެ .ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން
ވެސް

ހާސިލްކުރެއްވިއެވެ.

ރަންވަނަތައް

އޭގެތެރެއިން ،ހޭންޑްބޯލާއި ،ފެތުމުގެ އެކިއެކި
މުބާރާތްތަކުގައްޔާއި ބެޑްމިންޓަންއިން ރަނގަޅު
ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯއްދެވިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ސްޓާފް

ސާޖަންޓް

ޔަޢުޤޫބު،

ސިފައިންގެ

ތެރެއިން ފުރިހަމަކުރެއްވި ކޯސްތަކަށް ބަލާއިރު،
ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގއާއި ސްޕެޝަލް ޓާސްކް
ފޯސް ޓްރޭނިންގ (އެސްޓީއެފް) އާއި މެރިން ކޯރ

އުޅުއްވަނިކޮށް ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޝްރަފް

ހި ތާ މަ ވެ ރި ދު ވަ ހެ އް

އެޑްވާންސް ކޯސް އަދި ކޯޕްރަލް ކޯހާއި ސާޖަންޓް

މަހަކަށް ދަގަނޑު ޖެހިތަނުން މަސް ގޮސް

ކޯސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .މި ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން
މެރިން ކޯރ އެޑްވާންސް ކޯހުގެ ފިޓެސްޓް
ސޯލްޖަރުގެ މަޤާމާއި ،މުޅި ކޯހުގެ ބެސްޓް އޯލް
ރައުންޑުގެ އެވޯޑު ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު
ހާސިލްކުރެއްވިއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ހުސް
ވަގުތު ހޯއްދަވައިގެން އިތުރަށް ކުރިއަށްދިޔުމުގެ
ބޭނުމުގައި

އިންޓަނޭޝަނަލް

އެސޯސިއޭޝަން

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބަކީ ،މަސް
ހިފަން ދިޔުމަށް ވަރަށް ފޯރި ހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ.
ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި މަސް ހިފަން އެކަނިގޮސް
އުޅުއްވިއެވެ .ނިޔާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ހިނގި
ދުވަހަކީ

ވެސް،

އޭނާގެ

ރައްޓެހިންތަކެއް

ގަލެއްގެ ތެރެއަށް ވަނީއެވެ .އަދި އެވަގުތު
ނޭވާލުމަށް ފެނުން މައްޗަށް އަރައި އިރުކޮޅެއް
ތެރޭގައި އަނެއްކާ ވެސް އަޑިއަށް ގޮސް މަހަށް
ޖަހާފައިވާ ދަގަނޑު ނެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ދިޔައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދަނގަޑު ނައްޓާލުމަށް
ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވުމާއި ،ހަވީރު ވަގުތު
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އަޑިއަށް ދާށެވެ .ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްގެން ވެސް
އެ ހިސާބަށް ދެވޭގޮތެއް ނުވެއެވެ .އެގޮތަށް
ތިންހަތަރުފަހަރަކު ޑައިވް ކޮށްގެން ވެސް ނޭވާ
ކޮޅަށްދާތީ ޔަޢުޤޫބު އޮތް ހިސާބަކަށް ދެވޭގޮތެއް
ނުވެއެވެ.
ސްޓާފް

ސާޖަންޓް

ޔަޢުޤޫބު

އަޑިން

ނެގުމަށްޓަކައި އޭރުއްސުރެ ސްޓާފް ސާޖަންޓް
އަޝްރަފާއި

ޣުފްރާންއަށް

ކުރެވުނު

ހުރިހާ

މަސައްކަތެއް ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ .ޣުފުރާން
އަޑިއަށް ގޮސްގެންއުޅެއުޅެ އޭނާއަށް ސްޓާފް
ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު އޮތް ތަނެއް ފެންނަގޮތެއް
ނުވިއެވެ .އެންމެން ހާސްވެފައި ތިބުމުން ނޭވާ
ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވިއެވެ.
ފްރީ ޑައިވް ކުރަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން،
ގާތްވަމުން ދާތީ އިތުރު ސަރަޙައްދަކަށް ގޮސް
މަސް ހިފުމަށް އެންމެން އެކުގައި މަޝްވަރާ
ކުރިއެވެ .އޭގެފަހުން ،މާލެއަށް އަނބުރާ ދާ
މަގުމަތީގައި ދަގަނޑު ނަގަން އަންނާނީކަމަށް ބުނެ
އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ފެށީއެވެ.
އޭރު ވެސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބާއި އޭނާގެ
ޓީމުން ދިޔައީ ފޯރިއާއެކު މަސް ހިފަމުންނެވެ.

އަދި ޣުފްރާނަކަށް ވެސް ޔަޢުޤޫބު އަލުން އަޑިއަށް
ދިޔަކަމެއް ނޭނގެއެވެ .އިރުކޮޅެއްތެރޭ ލޯންޗު
ކައިރިވީތަނާހެން ސާޖަންޓް އަރުޝަދު ލޯންޗުގައި
ހުރެފައި ޔަޢުޤޫބު ފެންނަން ނެތުމާއެކު އޭނާ
ކޮބައިތޯ އެހިއެވެ .ސާޖަންޓް އަރުޝަދު އެހެން
އެހުމާއެކު

ސްޓާފް

ސާޖަންޓް

އަޝްރަފާއި

ޣުފްރާން ބަލާލިއިރު ޔަޢުޤޫބު ފެންނަން ނެތުމުން
އެ މީހުން ކަންބޮޑުވިއެވެ .އޭރު އެ ސަރަޙައްދަށް

އެނބޫދޫ ފަޅުގެ އެހެން ސަރަޙައްދަކުން

އޮތީ އަނދިރިކަން ވެރިވެފައެވެ .އަޑި އެހާ

މަސް ހިފުމަށްފަހު އަނެއްކާ ވެސް ،ކުރިން މަސް

ސާފުކޮށެއް ނުފެނެއެވެ .އޮއިވެސް އޭރު ބާރު

ހިފި ޕޮއިންޓަށް އައިސް ކުރިން ޖެހި ދަގަނޑު

ވެއްޖެއެވެ.

ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ތިން ޑައިވަރުން ފެށިއެވެ.
އެގޮތުން ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޝްރަފާއި ،ސްޓާފް
ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބުގެ އިތުރުން ޣުފްރާން އެކުގައި
ލޯންޗުގެ

ފުންމާލިއެވެ.

ކެޕްޓަން

ސާޖަންޓް

އަރުޝަދު ހުރީ ލޯންޗުގައެވެ .އަޑިއަށް ގޮސް
ދަގަނޑު ނަގައިގެން އައީ ޣުފުރާނެވެ.

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު ހޯދުމަށް
އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޑިއަށް ދިޔައީ ސްޓާފް
ސާޖަންޓް އަޝްރަފެވެ .އޭނާ އަޑިއަށް ދިއުމުގެ
ކުރިން ކޯސްޓްގާޑަށް ގުޅައި އެ މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށް ސާޖަންޓް އަރުޝަދު ކައިރީ އެދުނެވެ.
އޭރު ގަޑިން އިރުއޮއްސި  6ޖަހަން ހުރީ މަދު

"ޣުފްރާން ދަގަނޑު ނަގައިގެން ފެނުން

މިނެޓުކޮޅެކެވެ.

އެވަގުތު

ސްޓާފް

ސާޖަންޓް

މައްޗަށް އެރި ގަޑީގައި އަޅުގަނޑު އޮތީ އެންމެ

އަޝްރަފް އަޑިއަށް ގޮސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް

ކުރީގައި .އޭރު އަޅުގަނޑު ގޮވައިފިން ލޯންޗަށް

ޔަޢުޤޫބު ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ،އެ ދިމާ

ވެސް.

އަޑީގައި އޭނާ ޚަބަރު ހުސްވެފައި އޮއްވައި

އޭރު ޣުފްރާނާއި ޔަޢުޤޫބު ވެސް އޮތީ ސަރފޭސް

ފެނުނެވެ.

ހިތްވަރުކޮށްފައި

މަތީގައި .ތިބެފައި ޣުފްރާން ދަގަނޑު އެކަނި

އަޑިއަށް ދެވޭތޯ އޭނާ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

ހިފައިގެން އައުމުން ޔައުޤޫބު ފުރަތަމަ ވެސް

ނަމަވެސް ނޭވާ ކޮޅަށް ދާން ފެށުމުން ނޭވާ

އެހީ ކޮބައިހޭ މަސް؟ ޣުފްރާން ،އެ މަސް ނެތޭ

ލުމަށްޓަކައި ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޝްރަފަށް

ބުނުމުން ޔަޢުޤޫބު ކުޑަކޮށް ފަތާލި ".ސްޓާފް

މައްޗަށް

އެވަގުތު

ސާޖަންޓް އަޝްރަފް ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

ޣުފްރާނާއި އަރުޝަދު ކައިރީ ސްޓާފް ސާޖަންޓް

އަޅުގަނޑުމެން

ކައިރިއަށް

އަންނަން

އޭރު ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޝްރަފަށް
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އެ

އަރަން

ވަގުތު

މަޖުބޫރުވީއެވެ.

ޔައުޤޫބު އޮތް ޕޮޒިޝަން ދައްކާފައި އަނެއްކާ
ވެސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޝްރަފު ފީނައިގަތީ

ކޮންމެ ޑައިވެއް ދޭތެރޭ ރެސްޓްކޮށްގެން ކަމަށް
ފްރީ ޑައިވިންގ އެކްސްޕާޓުން ބުނެއެވެ.

އާދޭސް ކޮށްގެން ވެސް ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު

މަހުގެ އެންމެ އެތިކޮޅެއް ވެސް މިޔަރަކަށް.

މަސް ހިފަން ދާނެ .ބަޑީ ޕެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި

އެހާމެ ހުޝިޔާރުވާނެ .އަނެއްކާ ރޭގަނޑު އިހި

ޔަޢުޤޫބާއެކު ދާން އޭނާ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހެނީ

ހިފަން ފައިބައިގެން އުޅޭއިރު ވެސް ޔަޢުޤޫބު އެ

އަޅުގަނޑާއެކު ".ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޝްރަފް

ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކަކީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އައު

ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

އުކުޅުތަކެއް ".ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޝްރަފް

މަސް ހިފުމުގައި ސްޓާފް ސާޖަންޓް
ޔަޢުޤޫބުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުންނަ މިންވަރަކީ،
އިސްކޮޅާ

އޭނާގެ

އެއްވަރުގެ

މަސް

ހިފަން

ވެސް އޭނާ ޖެހިލުން ނުވާކަމެވެ .އެކަން އޭނާގެ
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ
ފޮޓޯތަކުން ވެސް ހާމަވެއެވެ .އެ ފޮޓޯތަކުން އޭނާ
ކުޑަ މަހެއް ހިފާފައިވާތަނެއް ނުފެނެއެވެ.
"ޔަޢުޤޫބު މަހެއް ހިފަންޏާ ނުހިފާނެ ކުޑަ

ކިޔައިދެމުންދިޔައެވެ.

ގެ އް ލި ގެ ން ދި ޔަ އީ އޯ ގާ ތެ ރި
ރަ އް ޓެ އް ސެ އް!
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބްގެ ވަކިވެ
ދިޔުމަކީ ،އޭނާގެ ރައްޓެހިންނަށް ވެސް ލިބުނު
ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ .އެކުގައި މަޖާކޮށް އިއްޔެ
އުޅުނު ރަހުމަތްތެރިޔާ ކުއްލިއަކަށް ވަކިވެދިޔުމުން

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު ނެގުމަށް
ސްޓާފް

އަޝްރަފާއި

ސާޖަންޓް

ދިޔައިރު

މަސައްކަތްކުރަމުން

ޣުފްރާން
ސާޖަންޓް

އަރްޝަދު މަސައްކަތްކުރީ ކޯސްޓްގާޑަށް އެކަން
ރިޕޯޓްކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ ސަރަޙައްދަށް
ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުން ގެނެވޭތޯއެވެ .ރިޕޯޓު
ކުރިތާ ގާތްގަނޑަކަށް  15ވަރަކަށް މިނެޓުގެ
ތެރޭގައި ޑައިވަރުންނާއެކު ކޯސްޓްގާޑު ލޯންޗު
ހާދިސާ

ހިނގި

ކޯސްޓްގާޑުގެ

ސަރަޙައްދަސް
ދިޔައިރު،

ޑައިވަރުން

ދިޔައެވެ.
ސްޓާފް

ސާޖަންޓް އަޝްރަފް އޮތީ ޔަޢުޤޫބު އަޑީގައި
އޮތް

ދިމާލުން

ފެންމަތީގައެވެ.

އޭރުވެސް
އަޑިއަށް

މަހެއް .ކުދި މަސްތައް ކައިރީ އެނބުރިއެނބުރި

ފީނައި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް

ތިއްބަސް އެއިން މަހަކަށް ދަގަނޑެއް ނުޖަހާނެ.

އޮއިވަރު ބާރުކަމުންނާއި އަނދިކަމުގެ ސަބަބުން

ބަލާފައި ވެސް ޖަހާނީ އޭނާއަށް ފެންނަ އެންމެ

ޣުފްރާނަށް ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔައުޤޫބު ފެންނަ

ބޮޑު މަހަކަށް ".ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި

ޣުފްރާން

ދިޔައީ

ޔައުޤޫބު

ފެނޭތޯ

ސާޖަންޓް

ގޮތެއް ނުވިއެވެ.
ކޯސްޓްގާޑުގެ
މަސައްކަތުން

ސްޓާފް

ޑައިވަރުން
ސާޖަންޓް

ކުރި
ޔަޢުޤޫބުގެ

ހަށިގަނޑު ނަގާފައިވަނީ އެރޭ  18:28ހާއިރުއެވެ.

މަ ސް ހި ފު މަ ކީ ޔަ ޢު ޤޫ ބު އެ ން މެ
ކު ރާ ހި ތު ން ކު ރި މަ ސަ އް ކަ ތް

ބައިވެރިވާ އެހެން ބައިވެރިން މަސް ހިފަން
ލޯންޗުން

ޔަޢުޤޫބު ނުބުނާނެ ނޫނެކޭ .އަޅުގަނޑު ކައިރީ

ފޭބުމާއެކު

ލޯންޗުގެ

ހުންގާނުގައި

ހުންނަނީ ސާޖަންޓް އަރުޝަދެވެ .އޭނާއަށް އެންމެ
ހިތްހަމަޖެހޭ ވަގުތަކީ ބޮޑެތި މަސް ހިފައިގެން
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބާއި ސްޓާފް ސާޖަންޓް
އަޝްރަފް ފެނުން މައްޗަށް އަރާ ވަގުތުތަކެވެ.
"ޔައުޤޫބަކީ ބިރު ކުޑަ މީހެއް .މަހަކަށް
ދަގަނޑު

"މޫދަށް މަސް ހިފަން ދާން ބުނެފިނަމަ

އަރުޝަދު

ބުންޏެވެ.

ދަތުރުގައި

ޖަހައިގެން

އެ

މަސް

ހިފައިގެން

މައްޗަށް އަރާއިރު މިޔަރެއް އެއްޗެއް އަންނަންޏާ
މިޔަރު ގައިގައި ޖަހަން ވެސް ޖަހާނެ .ނުދޭނެ

އޭނާގެ ގިނަ ރައްޓެހިން ތިބީ ޝޮކެއްގައެވެ.
އެތުލެޓިކްސްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގާތްކޮށް
ޔައުޤޫބާ އެކު އުޅުއްވާ އެއްބޭކަލަކީ ސްޕެޝަލް
ފޯސަސްގެ ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޙްމަދު ރިޟާއެވެ.
ރިޟާ ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޔަޢުޤޫބާއި ރިޟާއަކީ
ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އެކުގައި ކުރަމުން ދިޔަ
ވަރަށް ގާތް ދެ ބޭކަލުންނެވެ .އެގޮތުން ޕާސަނަލް
ލައިފާއި އޮފީސް މާހައުލުގައި ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް
ޝެއަރ ކުރަމުންދިޔަކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.
"ޔައުޤޫބަކީ

މިލިޓަރީ

ގޮތުން

ބެލި

ނަމަވެސް ނަމޫނާއެއް .ތަމްރީންތަކުގައި ފަސް
ޖެހުމެއްނެތި

ކުރިއަށް

ދިއުމަށް

ގަދައަޅައި

މަސައްކަތްކުރި ފުރިހަމަ ސޯލްޖަރެއް .އަނެއްކާ
ޕާސަނަލީ ،ރައްޓެއްސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއީ
އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުމެއް ނެތަސް
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ނޓް ަޔ ުއ ޫޤބް)
ސޖަ ް
ސ ާޓފް ާ
ރޟާ ައދި ް
ނޓް ި
ސޖަ ް
ސ ާޓ ްފ ާ
ނޓް ުމސް ަތފާް ،
ޝ ާފޒްެ ،ލ ްފޓިނެ ް
ނ ްޓ ި
ސޖަ ް
ނތުން ާވ ަތށްާ :
ނމެ ާގތް ެއކު ެވރިންޮ ( :ފ ޯޓގެ ކަ ާ
ސ ަގއި ުއ ުޅއްވި އެ ް
ނޓް ަޔ ުޢ ޫޤ ުބއާ ެއކު އެ ުތ ެލ ިޓ ްކ ް
ސޖަ ް
ސ ާޓފް ާ
 ް

އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮއެއް .އެހާވެސް އަޅުގަނޑުމެން

ހުންނާނެ ކަމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދެމީހުން ގާތްވާނެ ".ސްޓާފް ސާޖަންޓް އަޙްމަދު
ރިޟާ ހާމަކުރިއެވެ.

"ޔަޢުޤޫބަކީ

އަޅުގަނޑުގެ

އެއްބަނޑު

އެއްބަފާ ބޭބެއޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ.

ކަންކަމަށް ލޯބި ކުރެއްވި އަދި ހުރިހާ ރޭންކެއްގެ
ސިފައިންނަށް ވެސް އިޙުތިރާމުކުރެއްވި ބޭކަލެއް
ގޮތުގައެވެ .އަދި އަމިއްލައަށް އިސް ނަގައިގެން
ކަންކަން

ދަސްކުރުމުގައި

ޔައުޤޫބަކީ

ނަމޫނާ

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ރިޟާގެ އިތުރުން

އެހާމެ ގާތްކޮށް އުޅުނީ .ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން

އެތުލެޓިކްސް ޢާއިލާއިން އެންމެ ގާތް ބަޔަކަށް

ދިމާވޭ .އެކުއެކީގައި އެތުލެޓިކްސް ދާއިރާއާ ގުޅޭ

ތިބީ ރާއްޖޭގެ މެރެތަން ރިކޯޑު ހޯލްޑަރ ސާޖަންޓް

ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން އައީ ވެސް .އެހެންވީމަ

ޝިފާޒު މުޙައްމަދާއި ކުރިން ދުވުންތެރިއެއްގެ

ގެއްލިގެން އެ ދިޔައީ ހަމަ އެންމެ ލޯބިވާ ބޭބެ".

އަޙްމަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވުމަކީ އޭނާގެ

ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ލެފްޓިނެންޓް މުސްތަފާ

ލެފްޓިނެންޓް މުސްތަފާ ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން ދިވެހި

މުޙައްމަދެވެ .މި ދެ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ސާޖަންޓް
ޝިފާޒު ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ސްޓާފް ސާޖަންޓް
ޔަޢުޤޫބަކީ

ފިޒިކަލީ

އަދި

މެންޓަލީ

ވަރަށް

ފިޓް ބޭކަލެކެވެ .ދުވުމުގެ ޓްރޭނިންގތަކުގައި
ބޭނުންކުރާ ސަރކިޓް ޓްރޭނިންގ އޮންނަ ދުވަސް
ދުވަހު ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު ފަހަތަށް
ޖައްސާލުމަކީ ދުވަން ދާ އެއްވެސް މީހަކަށް
ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން
ފީނަން ދިއުމަކީ ވެސް ދެ ބޭކަލުން އެކުގައި
ކޮށްއުޅުނު ކަމަކަށް ވުމާއެކު ސްޓާފް ސާޖަންޓް
ޔައުޤޫބާއެކު ފީނަން ދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް
ފީނުމާ ގުޅޭ ކުލާހެއް ނަގައިދިންކަމަށް ސާޖަންޓް
ޝިފާޒް ހާމަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ސްޓާފް ސާޖަންޓް
ޔައުޤޫބަކީ ރައްޓެހިންނަށް ވަރަށް ބަލާ މީހެއްކަން
ސާޖަންޓް ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ލެފްޓިނެންޓް

މުސްތަފާ

ހާމަކުރެއްވި

ގޮތުގައި ޔަޢުޤޫބާއެކު ރަހުމަތްތެރިކަން އޮންނަތާ
މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް  15އަހަރު ވެދާނެއެވެ.
އެހާ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ގާތް ރަހުމަތްތެރިއަކު
ނެތިދިޔުމަކީ ފޫނުބެއްދޭނެ ވަރުގެ ހަނދާންތަކެއް
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ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަދުނާން
ޢަލީއާއި ފަސްޓް ސާޖަންޓް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ވެސް

ވަނީ

ބެހޭގޮތުން

ސްޓާފް
އައްޑަނައަށް

ސާޖަންޓް
މަޢުލޫމާތު

ޔަޢުޤޫބާ
ކޮޅެއް

ޙިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ .އެ ދެ ބޭކަލުން ވެސް
ހާމަކުރެއްވީ ،ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބަކީ ދީނީ

ބޭކަލެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ސްޓާފް

ސާޖަންޓް

ޔަޢުޤޫބު

އަސްކަރިއްޔާއަށް ވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު
ފުން ހިތާމައެކެވެ .މި ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުގައި
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔަޢުޤޫބު އަޙްމަދުގެ ފުރާނައަށް
ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ރަޙުމަތާއި ނިޢުމަތް ދެއްވައި،
ލޮބުވެތި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި
މާތްﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު
ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

egAwiCEw unuked

Ayiretqnuvud urAb emqnew

އެއީ ޑިސެންބަރު މަހު  3ވަނަ ދުވަހެވެ.
ވަގުތެއްގައި ބަލާލެވުނީ މީސް މީޑިއާގެ މަންސަ
"ފޭސްބުކް" އަށެވެ .މުޅި ފޭސްބުކްގައި އޮތީ
ރާއްޖޭގެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ސާޖަންޓް ޙަސަން
މަރުޙަބާ

ސާޢިދަށް

ރަނގަޅަށް

ކިޔުމެވެ.

ބަލާލިއިރު ،މިއުޅެނީ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ސާޢިދު
ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާގެ
މަޤާމު ހޯއްދަވައިގެންނެވެ .އާދެ ،މިހާރު ނޭޕާލްގައި
ކުރިއަށްދާ

13

ސައުތު

ވަނަ

އޭޝިއަން

ގޭމްސްގެ  100މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް
ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

ރިކޯޑު އޮތް އެތުލީޓެވެ .އެގޮތުން އޭނާ އަތުގައި

ކާމިޔާބީތަކުން ސާބިތުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފައި ލިބުނު ހުސް

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ސާޢިދުގެ ނަން އެންމެ

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތް

ފުރަތަމަ ރަންއަކުރުން ފަވާލެވުނީ  2015ވަނަ

މީޓަރު 200 ،މީޓަރު ،އަދި  400މީޓަރު

އަހަރު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ

ދުވުމުގެ ރިކޯޑު ހިމެނެއެވެ.

 100މީޓަރުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތާރީޚުގައި ގޭމްސްއެއްގައި ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް
ގެނެސްދިނުމުންނެވެ .އެ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއަށް
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ސާޢިދު މިވަނީ އަނެއްކާ ވެސް
އެ ގޭމްސްގައި އިތުރުބޮޅެއް ފުރިހަމަކުރައްވާއެވެ.
އެއީ އެ ގޭމްސްގެ  200މީޓަރު އިވެންޓުން ރިހި
މެޑަލް ގެންނެވުމަށް ފަހުއެވެ .މި އަހަރު ޖުލައި
ސާޢިދަށް ލިބިލެއްވީ ހަމައެކަނި  200މީޓަރު
ދުވުމުން ލޯ މެޑަލެވެ.

ކަމުގައިވާ ސައުތު އޭޝިއަން މުބާރާތް އުފަންވިތާ
 35އަހަރުވީއިރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަން
މެޑަލް ގެނެސްދެއްވި އެތުލީޓެވެ .ރަން މެޑަލްއަކަށް
ދިވެހިން އުންމީދުކުރީ ވެސް  1984ވަނަ އަހަރުގެ
ސާފް ގޭމްސްގައި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ހޯދި
ލޯ މެޑަލްއާއެކު އެވެ .އޭގެ ފަހުން އެތައް ފަހަރަކު
އެހެން ކުޅިވަރުތަކުން ވެސް އެކަމަށް މަސައްކަތް
ކޮށްގެން ،އެ ތާރީޚު އަނބުރާލުމަށް މަސައްކަތް
ކުރިއެވެ .ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާޢިދާ
ހަމައަށް އެކަން އޮތީ ހާސިލު ނުވެއެވެ .އެ
ފަޚުރު ،ދިވެހިންނަށް ހާސިލްކޮށްދެއްވީ ސްޓާފް
ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާޢިދެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް
ސާޢިދު ހޯއްދަވާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު،
 200މީޓަރު ދުވުމުން އޭޝިއާގެ  10ވަނަ
ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ .އަދި  2016ވަނަ
އޮލިމްޕިކްސްގައި

އަހަރުގެ

100

މީޓަރު ދުވުމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ
ބުރުގެ ދެ ވަނަ ހީޓުން
ބޮޑު

ތަފާތަކާ

އެއްވަނަ

އެކު
ހޯދައި،
ބުރެއް

އޮލިމްޕިކްސްގެ

ފުރަތަމަ

ކާމިޔާބުކުރި

ދިވެހި އެތުލީޓުގެ ޝަރަފު ވެސް ހޯއްދެވިއެވެ.
އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އެންމެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރަން

ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް

މެޑަލެއް ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް ގެނައުމަށް 35

ސޮލި ޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ  100މީޓަރު ދުވުމުން

އަހަރުވަންދެން ކުރި އުންމީދު ހާސިލުކޮށްދެއްވީ

ހަތަރު ވަނަ މަޤާމް

ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ .އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަށް ނިސްބަތްވާ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން ގްރޯން ޕްރީ

ހިތްވަރުގަދަ ސޯލްޖަރަކަށް ވުމީ ދިވެހި ސިފައިން

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ  100މީޓަރު ދުވުމުގެ

ވެސް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ.

ރޭހުން ރަން މެޑަލް ހޯއްފަވާފައިވެއެވެ.

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާޢިދަކީ
އެތުލީޓެއްކަން

މުބާރާތްތަކުން

މިވަގުތު އޮތް ޤައުމީ ރިކޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި 100

މަހު އޮތް އައިއޯއައިޖީގައި ސްޓާފް ސާޖަންޓް

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޙަސަން ސާޢިދަކީ

ތަފާތު

ސ ީލމް
ރލް ައ ްޙ ަމދު ަ
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ލާ ް

އޭނާ

ރާއްޖެއަށް

އެވަނީ

އެކި

ހޯއްދަވައިދީފައިވާ

2012
ސިފައިންގެ

ޖަނަވަރީ

ޚިދުމަތާ

1

ގުޅިލެއްވި

ވަނަ

ދުވަހު

ސާޖަންޓް

ޙަސަން ސާޢިދަކީ ކުރު ދުވުންތަކުގެ އެންމެ ގިނަ
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ފަ ސް ޓް ލެ ފް ޓި ނަ ން ޓް އަ ްޙ މަ ދު ވި ޝާ ން

ސވައިވަ ި
ސ
ރޝޕ ް ަ
ަ
ބ ާޔ ް
ނމަ ެވސް،
ނއެވެެ .އހެން ަ
ނ ެވދާ ެ
ސހަ ަބ ަހ ަކށް ު
ރ ަގއި ިކ ާޔލަން ަފ ޭ
ސ ައކީ ަފ ަހ ު
ޝޕް ަބ ާޔ ް
ސަ ަވ ިއވަރ ި
ރ ެއވެި .މހާ
ޗ ްއ ަކ ަމށް ަޤ ޫބ ުލ ުކ ެ
ނ ެޖހޭ ެއ ްއ ެ
ނ ެމހެން އެނގެ ް
ށ ަޓ ަކއި ކޮ ް
ރ ަކ ަމ ް
ރ ްއ ާކ ެތ ި
ސ ާލ ަމ ާތއި ަ
ިމއީަ ،
ނމަ،
ނވަނީ ަ
ރ ޮގ ަތ ަކށް ދަން ަ
ސ ައކީ ޮކ ަބއި ޯތއެވެ؟ ުކ ު
ޝޕް ަބ ާޔ ް
ސބުން ުއ ެފދޭ ސު ާވ ަލކީ ސަ ަވ ިއވަރ ި
ިހ ާ
ރސަނިންގ ަގއި ެޖހޭ
ސ ައކީ ޮލ ިޖ ަކލް ީ
ނ ަވތަ ސަރ ަވ ިއ ަވލް ަބ ާޔ ް
ޝޕް ަބ ާޔސް ު
ސަ ަވއިވަރ ި
ރ ަތކުން
ށ ުއޅޭ ުޖ ްމލަ ެއކެވެެ .އހެން ިއ ާބ ާ
ރވޭ ނު ަވތަ ޮކ ް
ނ ުކ ެ
ނ ަމށް ބޭނު ް
ށދި ު
ނ ޮކ ް
ސ ަލ ެއއް ަބޔާ ް
ަމ ްއ ަ
ސ ިޓ ަކލް ާޑޓާ ުޖ ްމލަ ޮގ ެތ ްއ ަގއި
ސ ެޓ ިޓ ް
ނމަަ ،ވކި ަކ ަމކާ ެބ ޭހގޮތުން ެއ ްއ ުކރެ ިވ ަފ ިއވާ ް
ނވަނީ ަ
ދަން ަ

ގުނަވަންތައް މަދު މީހުން މިފަދަ ވޯޑަކުން
ފެންނާނެ ކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއްއޮތް ކަމެއް
ނޫނެވެ .މި ޙާލަތުގައި ފަރުވާދޭ ނަރުހަކާ ،ވަޒަން
ނާރާފަދަ އާރމާއެއް ހެދުމުގައި އެންމެ ބޮޑު
އިސްކަމެއްދީ،
އަހައި

ވަރުގަދަކުރަންވީ

ސުވާލުކޮށްފިނަމަ،

ކޮންބައެއްތޯ

ބުނާނީ

އެންމެ

ގިނައިން ފަރުވާދޭންޖެހޭ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކުގެ
ވާހަކައެވެ .ސަބަބަކީ ،އެންމެ ގިނައިން ނަރުހުން

ރމެވެަ .އދި ޯލ ަމތިން ެގ ްއ ިލ ަފއި
ނ ެލވި ަވކި ޮކ ަޅ ަކށް ުބރަ ެވ ަފއި ހުންނަ ހު ު
ެއ ަކ ަމ ާކ ެމދުަ ،އ ިލ ައ ުޅވާ ު

ފަރުވާދޭން ޖެހެނީ ނުވަތަ ދީފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ

ސސް)
ރ ެ
ސ ެލ ްކޝަން ޕް ޮ
ނ ުގ ުމ ަގއި ( ި
ނ ިގ ަފ ިއވާ ަމ ުޢ ޫލ ާމތު ެއ ްއ ޮކށް ެ
ރމެވެަ .ވ ިކ ަކ ަމކާ ެބ ޭހ ޮގތުން ެ
ހު ު

އެ ބައިތަކަށް ކަމަށްވާތީއެވެ.

ނ ުތ ެމވެި .މއީު ،ކރިން ދެންނެވުނު ަފ ަދއިން
ރ ަހމަ ެވ ަފއި ެ
ރށް ުފ ި
ނވާ މިން ަވ ަ
ށގެ ް
ނމެ ެއ ަކ ީ
އެ ް

މިހާހިސާބުން ކުރިން ދެންނެވުނު ސުވާލުން

ސ ަގއި
ސ ް
ރ ެ
ނވަތަ ޕް ޮ
ސ ޭޓ ުޖ ަގއި ު
ސ ެލ ްކޝަން ް
ސ ަލ ެއ ެކވެި .
ނ ަގއި ިދ ާމވާ ަމ ްއ ަ
ރސަނި ް
ޮލ ިޖ ަކލް ީ

އުފެދިއްޖެ

ނމެ
ރ ިއރުި ،ލ ިބ ަފ ިއވާ ނަ ީތ ާޖ ައކީ އެ ް
ރ ާޢޔަ ްތ ުކ ާ
ރހާ ަކ ަމ ަކށް ި
ސ ަލ ެއ ެކވެ .މި ުހ ި
ރ ަމތި ެވ ަފ ިއވާ ަމ ްއ ަ
ުކ ި

ކުރިފަޅައި

އިތުރު

ސުވާލެއް

ނޫންތޯއެވެ .ހަމައެކަނި ބޮޑީ އާރމާ އުފެއްދުމުގައި
ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެނީ ނުވަތަ ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ

ނ ީތ ާޖ ެއއް
ނރެ ިވ ަފ ިއވާ ަ
ރ ަހމަ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ެ
ނމެ ުފ ި
ރ ަހމަ ނަ ީތ ާޖ ަކ ުމ ަގއި ނު ާވހިނދު ،އެ ނަ ީތ ާޖ ައކީ އެ ް
ުފ ި

ކަންކަން

ސއް ނެ ެތވެ.
ސ ެ
ރދަނާ ައ ާ
ނ ހަ ު
ރވޭ ެ
ަކ ަމށް ަޤ ޫބލު ުކ ެ

ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކަށް އެކަނި ރިޢާޔަތްކުރުމަށް

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ކުރުގޮތަކަށް
ސަވައިވަރޝިޕް

މިއަށްވުރެ

ބަޔާސްއެވެ.

ބޮޑަށް މި މައުޝޫއު ތިލަކޮށްލުމަށް މިސާލެއް
ދަންނަވާލާނަމެވެ.
ހިނގަމުންދާ
ބަލިމީހުން

ދުނިޔޭގައި
ދުވަސްވަރު

ބައިތިއްބާ

ހަނގުރާމައެއް
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ

ވޯރޑެއް

ހިތަށް

ގެންނަވާށެވެ .އެކި ކަހަލަ ޒަޚަމްތައް ލިބިފައިވާ
މީހުންނާއި ،މުޅި ގައިގެ އެތަންމިތަން ބެންޑޭޖް
ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ،އަތާއިފައި ބިންދައިގެން
ގޮސްފައިވާ މީހުންނާއި ހަށިގަނޑުގައި ޕްލާސްޓަރ
އަޅާފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑުގެ އެކި
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ބިނާވަނީ،

ސަލާމަތްވި

މީހުންނަށް

ފަހުގައިތޯއެވެ؟ ކުރިން މި ދެންނެވުނު މީހުންނަކީ،

އަރާ ތަންތަން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ވަޒަން
ނާރާގޮތް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .މިކަން
ކުރެވުނީ

ސަލާމަތާއި

ބޯޓުގެ

ރައްކާތެރިކަން

ކަށަވަރު ކުރުމުގެ އިތުރުން ޕައިލެޓްގެ ފުރާނަ
ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މިއީ
މިކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް
ނޫންކަން ހަނގޭރީގެ ހިސާބު ޢިލްމުވެރިއެއް ކުރި
ދިރާސާއަކުން ސާބިތުވިއެވެ .އަދި މިކަމުގައި
ހުރި އުނިކަންކަން ވެސް މި ޢިލްމުވެރިޔާ ވަނީ
ކިޔައިދީފައެވެ.

ވާލްޑް

އަބްރަހަމް

ނަމަކަށް

ކިޔާ މި ދެންނެވުނު މީހާ ،ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި
މި

އަސްކަރިއްޔާގެ

ހަމައެކަނި

ނިންމުމަކީ

ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ބޭސްއަށް އެނބުރި އަންނަ
މަތިންދާ ބޯޓުތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް

ހެދިފައިވާ

ނަގާފައިވާ

ދިރާސާއިން

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ

ކޮންމެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ތިބިނަމަވެސް ،ފުރާނަ

އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި

ސަލާމަތްވެފައިވާ މީހުންނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،

މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ

މަރުވި މީހުން ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެމީހުން މަރުވީ

ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުނެވެ .މި ފިޔަވަޅުތައް

ހަށިގަނޑުގެ ކޮންތާކަށް ލިބުނު ޒަޚަމަކުންތޯއެވެ؟

ހަރަކާތްތެރިވި

އަޅާފައިވަނީ

ބޭނުންކުރި

ހަނގުރާމައިގައި

އަސްކަރީ

ނިންމުމެއް

ކަމަށެވެ.

މައިދާނުގައި

ވެއްޓިފައިވާ

މި ނިންމުމުގައި ޕައިލެޓްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް
ކުރުމަށާއި އަދި މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓެން މެދުވެރިވާ

ވަޒަނެއްގެ ސަބަބުންތޯއެވެ؟ މި ޙާލަތުގައި ބޮޑީ

ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .މިގޮތުން އަސްކަރީ

އާރމާގެ ވަރުގަދަ ކުރަންވީ ކޮންބައެއްތޯ އަހައި

އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރި މަތިންދާ ބޯޓުތައް

ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ،ޖަވާބު ހަމަޔަޤީނުން ވެސް

އެނބުރި އަންނައިރު ،ބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑަށާއި،

ތަފާތު ވާނެއެވެ .އަދި ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހެނީ،

ފަހަތުކޮޅަށް

ވަޒަންއަރާފައި

ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.

ބޮލާއި ،މެޔާއި ބުރަކަށި ނުވަތަ މި ނޫންވެސް

ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިހާ ހިސާބުން

އަޅުގަނޑުމެން

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ނާޒުކު ގުނަވަންތައް

މިކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމުކޮށް ވަޒަން

ޑޮމެއިން

ނުވަތަ

ހަށިގަނޑު

ގިނަ

ޢަދަދަކަށް

ބޯޓުތައް

ވެއްޓެން

ބަލާފައި ނުވާކަމަށެވެ .މައިގަނޑު ސަބަބަކީ،

އެރި

ކޮން

އަދި

މެދުވެރިވި ސަބަބު މި ނިންމުން ނިންމުގައި

މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ލިބެމުންދިޔަ ގެއްލުންތަކަށް

ހިސާބަކަށް

ހަނގުރާމައިގެ

ސަބަބުތަކަށް ބަލާފައި ނުވުމެވެ .އެހެންކަމުން،
މިއީ ،ޕައިލެޓާއި މަތިންދާބޯޓުގެ ސަލާމަތާއި
ރައްކާތެރިކަމަށް

ނުވަތަ

ނިންމުނު

އެންމެ

މަސައްކަތްކުރާ
ތަފާތެވެ.

ރަނގަޅު

މާހައުލު

އެހެންކަމުން

ހިމެނޭ ބައިތަކޭ ފަރުވާދޭ މީހުން ބުނާނެކަމީ،
ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކަށަވަރުވާ ކަމެކެވެ .މިއީ،
ދެންނެވުނު

ކުރިން

ލޮޖިކަލް

ރީސަނިންގައި

ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެވެ .މައިގަނޑު
ސަބަބަކީ،

ކަމެއްގެ

ހައްލު

ބިނާވެގެންވަނީ

ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާއަކުން ލިބޭ ޑާޓާގެ ތެރެއިން
ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައިވާ ދިމާލަށްކަމަށް ވާތީއެވެ.

ނމަ
ނ ަވދެ ިވ ްއޖެ ަ
ރ ުފޅު ަވކި ޮކ ެލ ަޖ ަކށް ު
ނމި ދަ ި
ރ ުމ ެގ ަހ ާޔތް ި
ސ ްލ ުކ ު
ސސީ ަތ ުއ ީލ ުމ ާހ ި
ައ ާ
ނމަ އެތަންތަނުން
ރ ިވ ްއޖެ ަ
ނ ުކ ެ
ސލް ު
ނ ާހ ި
ރ ަކ ަޒކު ް
ނ ެދއް ަމ ު
ސ ސަ ަ
ނޫނީ ަވ ިކ ާޙ ްއ ަ
ރ ާބ ުދވީ
ރ ުފ ުޅ ެގ ަހ ާޔތް ަބ ު
ރ ުއޅުން ެދކި ައ ިމ ްއލަ ދަ ި
ނގެ ުއ ާޖލާ ިދ ި
ނ ިތބި ީމހު ް
ިކ ަޔ ަވ ިއގެ ް
ނވެ.
ރ ަހމަ ަމ ުއ ޫލމާ ެތއް ނޫ ެ
ރވުނީ ެއއީ ުފ ި
ަކ ަމށް ެދ ެކ ޭވ ަކށް ނެ ެތވެެ .އ ްއ ުކ ެ

އެހެންކަމުން ،މިއީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޅި
މައްސަލައަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވި ،ކަނޑައަޅާފައިވާ
ހައްލެއް ނޫނެވެ .ނުވަތަ މުޅި މައްސަލައަށް
އެޑްރެސް ކުރެވިގެން ގެނެވިފައިވާ ހައްލެއް ވެސް
ނޫނެވެ.
 1939ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1945
ހަމައަށް

ވަނަ

އަހަރާ

ބޮޑު

ހަނގުރާމައިގެ

ކުރެވުނު

ދުވަސްވަރު

ދެވަނަ
އަސްކަރީ

45
addana@mndf.gov.mv

ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެ ،ނިންމާ މިފަދަ ނިންމުންތަކަކީ

ވުމަށެވެ .މިހާ ހިސާބުން ،އެޕަލްގެ ފައުންޑަރ

ސަވައިވަރޝިޕް ބަޔާސްގެ ކޮންސެޕްޓަކީ

އިންޞާފުވެރި ނިންމުމަކަށް ނުވާނެއެވެ .އެހެން

ސްޓީވް ޖޮބްސް ،މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ފައުންޑަރ

ކޮންމެ މާހައުލެއްގައި ،ކޮންމެ މަސައްކަތެއް

ނަމަވެސް ،މިގޮތަށް ކަންކުރުމަށް މަޖުބޫރުވަނީ

ބިލް ގޭޓްސް ،ފޭސްބުކްގެ ފައުންޑަރ މާރކް

ކުރިއަސް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ .އެކި ވަޒީފާތަކުގައި،

ވެސް

ޒުކަރބާރގް ފަދަ ކާމިޔާބު އަދި ނުފޫޒުގަދަ މީހުން

އެކި މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ

ގުޅިލާމެހިފައިވަނީ "ސަކްސެސް" ނުވަތަ ކާމިޔާބީގެ

ފާހަގަ ކޮށްލާނަމެވެ .ސަވައިވަރޝިޕް ބަޔާސްއާ

އެކި ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު ސްޓައިލް

މައްޗަށެވެ .އެކި ރޮނގުތަކުން ކާމިޔާބު މީހުންނާ

މި ތިން މީހުންނާ ހުރީ ކޮންގުޅުމެއްތޯއެވެ؟

ގެންގުޅޭ ވެރިންގެ އިންޓެންޝަނާ އެއްގޮތަށެވެ.

ބެހޭގޮތުން ފެތުރޭ އަޑުތަކާއި ،ދެކެވޭ ވާހަކަތައް

ސަވައިވަރޝިޕް ބަޔާސްއަށް މި ތިން މީހުންގެ

އެހެންކަމުން ،މި ކޮންސެޕްޓަކީ ދިރިއުޅުމުގައި

މިކަމުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ .ކާމިޔާބީ

ޙަޔާތް ބައްޓަންވެފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް

ވެސް ބޭނުންކުރުން މުހިންމު ކޮންސެޕްޓެއްކަން

ބިނާވެގެންވަނީ ވަކިގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުން

ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ .މި ތިން މީހުންނަކީ

ދެންނެވުނު މިސާލުތަކަށް ހާމަވެގެން ދެއެވެ.

ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ ،އަމިއްލަ

ތަޢުލީމީ ޙަޔާތުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެފައިވާ،

ހިތާއި ނަފްސު އެފަދަ ދިމާލަކަށް ދީއްލާލައެވެ.

ކޮލެޖު

ޙާޞިލްކޮށްފައި

އަދި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތާއި

ނުވާ ،އެހެން ނަމަވެސް އިންތިހާއަށް ކާމިޔާބު

ސިކުނޑީގެ އެއްވެސް ބާރެއް ފޯރުވުމެއްނެތި

ބިލިޔަނަރުންނެވެ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން

ޔަޤީނެވެ.

ތިޔައީ

ކީއްވެތޯއެވެ؟

އެފަދަ

މިފަދަ

ކަންކަމަށް

ހުރިހާ

ކަމެއް

ލަންބާލާނެކަން

ޑިގްރީއެއް

ތަޢުލީމީ

ވެސް

ވީތޯއެވެ؟

ޙަޔާތްދޫކޮށްލަން

މިސާލަކަށް ،ރީތިވާ އެއްޗެހި ވިއްކާ ފިހާރައެއްގައި

ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ .ވިސްނަވާށެވެ.

މުވައްޒަފަކު

ލޮޖިކަލް ރީސަނިންގގެ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު،

ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން އެޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ

ރަނގަޅު

މުހިންމު

ސޭލްސް މައްޗަށްދާކަމަށް ވަނީނަމަ ،ދެންތިބި

ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ.

އެހެން މުވައްޒަފުން ވެސް އެފަދަ މީހަކު ހެދުން

އެހެން ނަމަވެސް ،ނުކިޔަވައި "ސަކްސެސް"

އަޅާގޮތަށް ހެދުން އެޅުމަށް ،އެ ފިހާރައިގެ

ނުވަތަ "ނުފޫޒު" ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތަފާސް

ވެރިމީހާ މަޖްބޫރުކުރުމަކީ އިންސާފުތޯއެވެ؟ އަދި

ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ،މިއީ ހާހަކުން އެންމެ

ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރި މައްޗަށް ދިއުމަށް ދިމާވާ

"ތިން" މީހުންނެވެ .ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ދޫކޮށްލައި،

ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ އެއީކަމުގައި ނިންމުމަކީ

މާރކް ޒުކަރބާރގް ނުވަތަ ބިލް ގޭޓްސްއަށް

ރަނގަޅުގޮތްތޯއެވެ؟ މިއީ ،މުޅިން ގޯސް ގޮތެކެވެ.

ވުމުގެ ހުވަފެންތައް ދެކުމުގެ ކުރިން ،ހަމަ

ނުވަތަ ގޯސް ވިސްނުމެކެވެ.

އެކަނި "ސަކްސެސް" ލިބިފައި ތިބި މީހުންގެ

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

އަންހެން

ކާމިޔާބީއާއި ކުރިއެރުމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކު
އޭނާގެ މުޅި އުމުރު އެކަމުގައި ހޭދަކުރާ ކަމެކެވެ.
ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އެ މީހަކު
މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ
"ކާމިޔާބު" ނުވަތަ "އިންފުލުއެންޝަލް" މީހަކަށް

ތަޢުލީމެއް

ލިބުމަކީ

ވާހަކަތަކުން ސިކުނޑި ފުރާލުމުގެ ބަދަލުގައި
ކާމިޔާބީއާއި ހަމައަށް ވާޞިލްވުމަށް ދަތިހާލުގައި
އުޅުނު މީހުން މަސައްކަތް ކުރިގޮތް ދެނެގަތުމަކީ
ނުހަނު މުހިންމު ކަމެކެވެ .މިހާ ހިސާބުން،
ސަވައިވަރޝިޕް
ހިނގާށެވެ.

ބަޔާސްއާ

ދުރަށްޖެހިލަމާ

ދަރިންނަކީ ދެ ލޮލުގެ ނޫރެވެ .ކޮންމެ
މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނީ އެމީހެއްގެ ދަރިއަކަށް
ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ފުރިހަމަވެފައި ހުރުމެވެ.
އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ޙަޔާތްނިމި ،ތިމާގެ ދަރި
ވަކި ސްކޫލަކަށް ނުވެއްދިއްޖެނަމަ ،ނޫނީ ވަކި
ޚާއްޞަ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެ ދަރިފުޅުގެ ޙަޔާތް ބަރުބާދުވެ ،ވިއްސިވިހާލި
ވީކަމަށް ދެކެވޭކަށް ނެތެވެ .ވަކި ކަމެއްގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ،މިގޮތަށް ކުރިން ދެންނެވުނު ފަދައިން
ޑާޓާ

އެއްކުރެވިއްޖެނަމަ،

އެ

އެއްކުރެވުނީ

ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ .ކޮންމެ މީހަކު
ވެސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ އެތައް ބަޔަކާ
ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ވިޔަސް
ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ .އެހެންކަމަށްވާނަމަ،
އަޅުގަނޑުމެން

ނިންމާ

ކޮންމެ

ނިންމުމަކީ

ވެސް އެތައް ބަޔަކަށް އެކަމެއްގެ އެދެވޭ އަދި
ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާނެ ކަމެކެވެ .ޖުމްލަކޮށް
ދަންނަވަނީނަމަ ،އެންމެންގެ މައްޗަށް އާންމު
އުޞޫލެއް ނެރުމުގައި ނުވަތަ ކަނޑައެޅުމުގައި،
ވަކި ތަނެއްގައި އެކަން ހިނގާނެ މަންޒަރު
ފެންނަނަމަ ،އެ އުޞޫލަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއް
ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދުރުވާން
ޖެހިފައިވާ

ވިސްނުމެކެވެ.

މިއީ،

ފެށިއިރު

އަޅުގަނޑު ދެންނެވި "ސަވައިވަރޝިޕް ބަޔާސް"
ގެ މަފުޙޫމެވެ.
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އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވަރަށް ފުޅާ

ސިޔާސީ އަދި ޘަޤާފީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި

ދާއިރާއެއްގައި ދެކެވި ،ވަކާލާތުކުރެވެމުންދާ މަޢުޟޫ

ފިރިހެނުންނާ ދޭތެރޭ ހުންނަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

އެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލެއްވި 2008

ތަފާތުތައް ސިފަކުރުމަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ .އެފަދަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފަހު ދިވެހި

ތަފާތުކުރުންތަކަކީ ،ފަހަރެއްގައި ވެސް ޤުދުރަތީ

މުޖުތަމަޢުގައި ވެސް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ (މިންތީ

ނިޒާމަކުން އައިސްފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ .ޖިންސުގެ

ޙައްޤުތަކުގެ

މެދުގައި އޮންނަ ޠަބީޢީ ތަފާތުވުމަކީ ،އިޖުތިމާޢީ،

ވާހަކައިގެ އަޑު އޮތީ ގަދަވެގެން ގޮސްފައެވެ.

އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަމާ ބެހޭގޮތުން

ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމުގައި

ފަރާތްތަކުން

ހުރަހެއް ކަމުގައި ނުވެއެވެ .އެހެންވީމާ ،ޖެންޑަރ

ކުރާ އެއް ސުވާލަކީ“ ،ހަމައެކަނި އަންހެނުންގެ

އީކުއަލިޓީ ނުވަތަ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ

ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟”

ހަމަހަމަކަމޭ ބުނާބުނުމުގެ މާނައަކީ ،އަންހެނުންނާއި

މިއެވެ .އެ ސުވާލަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ދިނުމަށް

ފިރިހެނުންނަކީ ޖިންސުގެ ގޮތުން ތަފާތު ނަމަވެސް

ޓަކައި ޖިންސް (ސެކްސް) އާއި ،ޖެންޑަރގެ ތަފާތު

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން

އެނގުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމެވެ .އެ ހަމަހަމަކަން ނުވަތަ

އަންހެނުންގެ

ހަމަހަމަކަން)

ކުރެވޭ

އެ

ޙައްޤުތަކުގެ

އަންހެނުންގެ

އާއި

ބަހުސްގައި،

ބައެއް

ފިރިހެނުންނަކީ،

އަންހެނުންނާއި

ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ލައްވަވާފައިވާ ދެ ބާވަތެވެ.
ޤުދުރަތީ

ގޮތުން

ހައިސިއްޔަތުތައް

އިންސާނާއަށް

ދެއްވާފައިވާ

ދެނެގަތުމުގައި

ބޭނުންކުރާ

މައިގަނޑު އަސާސްއަށް މި ކިޔަނީ “ޖިންސް”
އެވެ .އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އަންނައިރު ވެސް،
ދެ ޖިންސުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ޠަބީޢީގޮތުން

އެއާއިޚިލާފަށް،

މީހަކަށް ވީތީ ،ކުރާ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލުމެވެ.
“ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވީތީ ތަފާތުކުރުން”
މާނަކުރަނީ

އިންސާނީ

މާނައަކީ،

ޙައްޤުތަކާއި

އަސާސީ

މިނިވަންކަން ލިބެންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އެ ކަންކަމަށް
އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުތައް
ބެހެއްޓުމަށެވެ.
އަންހެނުންނާއި

ލައްވަވާފައިވާ ތަފާތުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ޖެންޑަރގެ

އީކުއަލިޓީ

ޤާއިމްކުރުމުގައި

ވަކި

ޖިންސެއްގެ

ފިރިހެނުންގެ

މެދުގައި

ޖިންސުގެ ފަރަޤު ހުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
އަންހެނުންނަށް ޙައްޤުވާ ކަންކަމާއި ،ދިރިއުޅުމުގައި
އަންހެނުންގެ ދައުރާއި ،މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންގެ

48
addana@mndf.gov.mv

ރ ީހމް ައ ްޙ ަމދު
ރލް ިއ ްބ ާ
ޯކ ްޕ ަ

މުހިންމުކަމާއި،

އާދައިގެ

އެންމެ

ކަންކަމުގައި

އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ގޮތާ ،މި ހުރިހާ
ކަންކަމަކީ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރިއްޔާގެ
އަލީގައި

އޮންނަން

ހަމަހަމަކަމާއެކު

ޖެހޭނެ

ކަންކަމެވެ.
އެހެންވީމާ ،ކުރިން ފާހަގަކުރި“ ،ހަމައެކަނި
އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަންވީ ކީއްވެ
ހެއްޔެވެ؟” މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބޭތޯ ދެން
ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.
އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ އަޑު ގަދަވަނީ،
ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެ މީހުންނަށް ދެވިފައިވާ
ދަރަޖައާއި ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ މިންގަނޑުތަކަށް
ދެވިފައިވާ

ފަރަޤުގެ

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި

ބޮޑުކަމުންނެވެ.
އަންހެނުންގެ

ބައެއް

ހަށިގަނޑާއި

ފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަމަކީ އެ ހިނދެއްގައި އެ
މުޖުތަމަޢުގައި

އުޅޭ

ވިސްނުމާއި

ފިރިހެނުންގެ

ފިކުރުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ
ކަންކަމަށް

ވާތީއެވެ.

ބައެއް

އަންހެނަކަށް

ވީތީ،

ޙައްޤުތަކުން

މަހުރޫމްކުރެވި،

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި

ލިބިދޭންޖެހޭ

ބައެއް

އަމިއްލައަށް

ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޙްތިޔާރުން މަހުރޫމްވެއެވެ.
އަނެއްބައި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ،ބައެއް ޙައްޤުތައް
ލިއްބައިދިނުމުގައި

އަންހެނުންނަށް

ތަފާތުކުރުން

ގެންގުޅެއެވެ .ޖިންސަށް ބަލައި ތަފާތު ނުކުރެވޭ

ޤާނޫނީ ކުށެއްކަމުގައި ،އަދި އެމީހާގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންލިބޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި

އެތަކެއް ކަމަކުން އަންހެނުންނަށް ވީތީ މަހުރޫމް ކުރެވެއެވެ.
އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެއަށް އަޔަތީވެ ،އެ މީހަކާ ދޭތެރޭ
ތަފާތު

ދިރިއުޅުމުގެ

މައިދާންތަކުގައި

ތަފާތުކުރުމާއި

ފަރަޤުކުރުންތައް

ފެންނަމުންދަނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ .އަންހެނުންނަކީ ،މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު
ހާލަތަށްވުރެ ދަށު ދަރަޖާގައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވެމުންދެއެވެ .އަންހެނުން،
ހަމައެކަނި އަންހެނަކަށް ވީތީވެ ،ކުރެވޭ ތަފާތުތަކުގެ އިތުރުން ،އަންހެން
ޖިންސަށް ނިސްބަތްކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާއި ފިކުރަކީ ވެސް
އަންހެނުންނަށް ޒަމާނުންސުރެ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ނިކަމެތި ކަމެކެވެ.
މިގޮތުން ،އަންހެނުންނަކީ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ
ބައެއް ނޫން ކަމާއި ،އެ ކަނބަލުންނަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ ނުވަތަ
ދަރިންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބެންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ވިސްނުންތައް

ބަލައިގަނެވޭ އުސޫލުން ،އަންހެނަކަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ ވެސް އެ މިންގަނޑުން
ބެލޭ ،އަދަބު ލިބޭނެ ޖިނާޢީ ކުށެކެވެ .ފިރިހެނުންނަކީ ބައްޕައިންނަށްވެ ތިބެ،
މުޖުތަމަޢުގެ ތަފާތު މައިދާނުގައި ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ތިބެވޭ ބަޔަކަށް
ވީހިނދު ،އަންހެނުންނަށް ވެސް މަންމައިންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ،ހަމަ އެފަދަ
ހަރަކާތްތެރި ބަޔަކަށް ވުމުގެ އިޙްތިޔާރު އޮންނަން ޖެހެއެވެ .ސަރުކާރުގެ
މައިމަގަށް ޖެންޑަރ ކަންކަން ނެރުމަކީ ،ހެޔޮ އަސަރު ފެންނާނެ ކަމެކެވެ.
އޭގެ ސަބަބުން ދެ ޖިންސުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން އޮންނަ އިންސާފުވެރި
މުޖުތަމަޢުއެއް އުފެދި ،ހަމަހަމަ ބިންގަލެއްގެ މަތީގައި އަންހެނުންނަށް އަސާސީ
ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބި ،އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ކިބައިގައި ހުރި
ޤާބިލިއްޔަތުކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ދެނެގަނެވި ،ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުޞަތު ލިބި ،ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެއެވެ.

ފެންނަމުންދެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ،އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމަކީ އެ
މީހުންނަށް ހެޔޮ އެދިގެން ރަނގަޅަކަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ
މައިދާނަށް އަންހެނުން ނިކުތުމަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢު ފަސާދަވެ ޢާއިލާތައް
ރޫޅިދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭ ވިސްނުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ .އަދި،
އަންހެނުންނަކީ

ފިރިހެނުންނަށް

ވުރެ

ނިކަމެތި،

އަބަދުވެސް

ބައެއްގެ

ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ބައެއްކަމާއި ،އަންހެނުން އެއްވެސް ސިޔާސީ އަދި
މަދަނީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމާއި ،އެފަދަ ކަންކަމުގައި
ބައިވެރިކުރުން ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމާއި ،ފިރިހެނުންގެ ބާރުގެ
ދަށުގައި އަންހެނުން ތިބުމަކީ އެމީހުންގެ މުސްތަޤްބަލަށް އެންމެ އެކަށޭނަ
ގޮތްކަމުގައި ދެކޭ ފިކުރު ވެސް ފެންނަމުންދެއެވެ.
އެ ވިސްނުންތަކާއި ފިކުރުތައް މުޖުތަމަޢުގައި އެހެން ހުރީތީވެ،
އަންހެނުންނަށް ދެވޭ ދަރަޖަ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަކީ
ކޮބައިކަން ދެނެގަތުން ވަރަށް މުހިންމެވެ .އެހެން ނޫންކަމުގައި ވާނަމަ،
އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭން ޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ،އަންހެނުންގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް
ދެނެގަނެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިންތައް ވަރަށްވެސް ބޭއިންސާފުވެރިވާނެ ކަން
ކަށަވަރެވެ.

ގޮތުގައި ދެކުމާއި ،ފިރިހެނުންނަކީ ވަރުގަދަ ނުވަތަ ކެރޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ
“ޖެންޑަރ ސްޓެރިއޯޓައިޕިންގ” މުޖުތަމަޢުއިން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރަން
ޖެހެއެވެ .އަންހެނުންނަކީ ،ހަމައެކަނި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ،ގޭތެރޭ
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއިން ދެކޭ ދެކުން ބަދަލުކުރަން
ޖެހެއެވެ .ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަކީ ،މަންމައާއި ބައްޕަ ހަމަހަމަގޮތެއްގައި
ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

އަންހެނުންނަކީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ .އެހެންކަމުން،
ކަންކަން

އޭގެ އިތުރުން ،އަންހެނުންނަކީ ލަދުރަކި ،ނުވަތަ ހިތްބަލި ބައެއްގެ

ނިންމުމުގެ

ޙައްޤާއި،

ކަންކަމުގައި

ބަސްބުނުމުގެ

ޙައްޤާއި،

އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބިދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކަކީ ހަމައެކަނި އާބާދީގެ
އަނެއް ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގެ ޙައްޤުކަމުގައި ވުމަކީ ،ތަރައްޤީއަށް ނޭދެވޭ
އަސަރުކުރާނެ ކަމެކެވެ .އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ،އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި،
ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ކަންކަމުގައި އާބާދީގެ ހުރިހާ ފަރުދުންގެ ޙިއްސާ
އޮތުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ،އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ،އަދި ކަންކަން ރަނގަޅަށް
ދުޅަހެޔޮގޮތުގައި ގެންދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެބޮޑު ގޮތެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް މުހިންމުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް ވަނީ،
ޤައުމެއް ނުވަތަ ދައުލަތެއް ކުރިއަރައި ދިޔުމަށް ޓަކައި ،އަންހެނުންގެ އަޑު
ނާހައި ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް
ދީފިނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިއެދޭ ހަމައަށް ވާސިލް ނުވެވޭނެތީއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ވާންވީ އަންހެނުންނާއި
ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކަމާއެކު ،މަދަނީ ،ސިޔާސީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އިޖުތިމާޢީ ،އަދި
ޘަޤާފީ މައިދާނުގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެވޭ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމެވެ .މިކަން
ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދޭނީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކަރާމާތަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް

ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި ،އަންހެނުންނަކީ ވެސް ،ފިރިހެނުންނެކޭ

އުފެދިގެންނެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އަންހެނުންނަށް ޙައްޤުވާ މަޤާމު ހޯދައިދެވޭނީ

އެއްފަދައިން އިންސާނުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބިދޭންޖެހޭ

ތަޢުލީމް އުނގެނުމުގައްޔާއި ،ތަމްރީނާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެހެނިހެން

ހުރިހާ ޙައްޤަކާއި އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބިދޭން ޖެހޭ ކަރާމާތް އެ ކަނބަލުންނަށް

ދާއިރާތަކުން ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަންހެނުންނަށް ހޯދައިދީ،

ވެސް ލިބިދޭން ޖެހެއެވެ .އަންހެނުންނަކީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން އަމިއްލަ ވިސްނުމާއި

ޤަދަރުވެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިވުމުންނެވެ .މިކަމަށް މަސައްކަތް

ފިކުރު ގެންގުޅުމުގެ އިޙްތިޔާރު ދެއްވާފައިވާ ބަޔަކަށްވީތީ ،އެ ކަނބަލުންނަކީ

ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއި ،މުޅި މުޖުތަމަޢުއާއި ،ޤައުމުގެ

ވެސް މަދަނީ ،ސިޔާސީ ،އިޖުތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ އަދި ޘަޤާފީ ހުރިހާ ޙައްޤެއްގެ

ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެކެވެ.

ފުރިހަމަ ހިއްސާދާރުންނަށް ހަދަން ޖެހެއެވެ .ފިރިހެނެއްގެ ގައިގާ ޖެހުމަކީ
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ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ޕޯސްޓްތައް

އާޓިކަލްތަކާއި

ގިނަ

އަދަދަކަށް

ދައުރުވަމުން ދާތީ ފެންނާނެއެވެ .އޭރާއި މިހާރުގެ

ސ
އ ް
ފޭކ ް ނި ު
ފޭކް

ނިއުސް

ނިއުސްއަކީ،

ތަފާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ދައުރުވާން ފެށި
ދުވެލި ،ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭހާ އަވަސްވުމެވެ.

ނއ ް؟
ނ ާނނީ ިކހި ެ
ދ ެ
– ެ
ނގ ަ ް
ފެށުމާއެކު،

އެކަން

ދުނިޔޭގެ

ސަމާލުކަމަށް

ސްޓޯރީއެއްގައި ހިމެނޭ ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތުގެ
އޮއްޓަރު އޮޅުވާލައިގެން ،މީހުންގެ ޖަޒްބާތާއި

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި "ފޭކް ނިއުސް" އަކީ

އިހުސާސްތަކަށް އަސަރު ފޯރުވުމަށް ފަތުރާ

"ހޫނު މަޢުޟޫ" އަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީއެވެ.

ޚަބަރެވެ.

މިޒާތުގެ

ޙަޤީޤަތާ

އެއްގޮތް

ނިއުސް

ކުރުމަށްޓަކައި،

ބާރުދޭ

ހެކިތަކާއި ،ތިއަރީތައް ހިމަނައިގެން މީހުންގެ
ބޮލަށް ވަސްވާސް ވެއްދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި
ހުރެއެވެ.

ފުރިހަމަ

ކަންކަމުގެ

މަޢުލޫމާތާއި

ވިސްނުން ނެތް ގިނަ މީހުންނަށް މިޒާތުގެ
ނިއުސް

ވަރަށް

ސްޓޯރީތައް

ފަސޭހައިން

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
"ފޭކް

އެހެން އެކަން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
މަޢުލޫމާތުގެ އޮއްޓަރު އޮޅުވާލައިގެން ޚަބަރު
އުފައްދައި

އިންޓަރނެޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ މަޤްބޫލުވުމުގެ
ކުރިން ،ނޫސްމަޖައްލާއާއި ،ޓީވީރޭޑިއޯ ފަދަ
ޓްރެޑިޝަނަލް މީޑިއާތަކުން ވެސް ފޭކް ނިއުސް
އަދި،

މާރުކޭޓާއި

ޓާމިނަލްތައް

ޓާމަކީ،

ފަދަ ،މީހުން އެއްވާ ތަންތަނުގައި މީސްމީހުންގެ

މަޤްބޫލުވެގެން

ދޫދޫމަތިން ވެސް ފޭކް ނިއުސް ދައުރުވަމުން

އައިސްފައިވާ ލަފުޒެކެވެ .މި ޓާމް މަޤްބޫލުވުމުގެ

ދެއެވެ .މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ،އޮންލައިން

ކުރިން ،އެ ޒާތުގެ ނިއުސް ސްޓޯރީއަށް،

ސައިޓުތަކުންނާއި ،ޚާއްޞަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ

"ހޯގްޒަސް"

ފީޑުތަކުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ

ވަރަށް

ފަހުން

ނިއުސް"

-

ފެތުރުމަކީ،

ޒަމާނުންސުރެ

ކުރަމުންދިޔަ ކަމެކެވެ .އެއީ އައު ކަމެއް ނޫނެވެ.

ފެތުރިއެވެ.
ދުނިޔޭގައި

"މިސްއިންފޮމޭޝަން"،

މި

ނުވަތަ "ޕެރޮޑީ ނިއުސް" ފަދަ ޓާމްތަކުން
ބޭނުންކުރެވެމުން

ދިޔައެވެ.

ދުނިޔޭގައި

"ފޭކް ނިއުސް" – މި ޓާމް ،މަޤްބޫލުވެގެން
ގޮސްފައިވަނީ އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި ބޭއްވި
ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި2016 ،
ވަނަ އަހަރެވެ .އެކަން ވެގެންދިޔަ ގޮތަކީ،
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި
ކެނޑިޑޭޓުންނާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،އެ އިންތިހާބުގެ
އިވެންޓްތަކާ ގުޅުވައިގެން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު އެތައް
މިލިއަން ނިއުސް ސްޓޯރީތަކެއް އިންޓަރނެޓުގެ
ސައިޓުތަކުގައާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން
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ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއެކު ،މީޑިއާ ލޭންޑްސްކޭޕަށް
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފިއެވެ .ޓްރެޑިޝަނަލް

އައުމެވެ .އޭގެސަބަބުން ،އެމެރިކާގެ ވާދަވެރި

ސްޓޯރީތައް،

މިއީ ،ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޒަމާނެވެ.

އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާތަކާ ޚިލާފަށް ،ކޮންމެ
މީހަކަށް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކޮންޓެންޓް
ޕަބްލިޝްކުރެވެއެވެ.

ކްރިއޭޓްކޮށް،

އެމީހަކަށް

ފެންނަ ކަންތަކާއި ،އިވޭ އަޑުތަކާއި ،ހިތަށްވެރިވާ
ޝުޢޫރުތައް
ދުނިޔެއަށް

ސޯޝަލް

މީޑިއާގައި

ހާމަކުރެވެއެވެ.

ވަގުތުން
މީހުން

އެހެން

ޕޯސްޓްކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް ޝެއަރކުރެވެއެވެ.
ދައުރުވަމުންދާ ޓޮޕިކްތަކަށް ބަހުސް ކުރެވި،
ތިމާގެ ޖަޒްބާތުތަކާއި ޚިޔާލުތައް އެވަގުތަކަށް
އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް އަނބުރާލެވެއެވެ .ޞައްޙަ
މަޢުލޫމާތާއި ،ދޮގު މަޢުލޫމާތު ވަކިކުރަން ނޭނގޭ
ވަރަށް ހިޔާލުތައް މަސްހުނިވެ ދައުރުވަމުންދެއެވެ.
ނަތީޖާއަކީ ،ފެކްޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް މީހުންގެ
އޮޕީނިއަން،

ޑިޖިޓަލް

ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި

"ވިކޭލެއް" މިއަދު ފަސޭހަވެގެން ދިޔުމެވެ.
އެހެންކަމުން ،ފޭކް ނިއުސް ވެގެން
ގޮސްފައިވަނީ،

މިއަދު

މުޅި

ދުނިޔެއަށް

ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އިޖުތިމާޢީ އަދި

ސަލާމަތީ

މަސަޗޫސެޓްސް

އިޝޫއަކަށެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓީމަކުން،
ޖާނަލް

ސައިންސްގައި

ރިސަރޗްގައި
ސޯޝަލް

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ހާމަކޮށްފައިވާ

ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި

ގޮތުގައި،
ޞައްޙަ

ފެތުރޭ

ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ވުރެ ،ދޮގު މަޢުލޫމާތު
ނިއުސް

ހިމެނޭ

ޕޯސްޓްތައް

ސްޓޯރީތަކާއި

ހަގުނަ އިތުރަށް ފެތުރިގެންދެއެވެ .އަދި ،ތެދު
ޞައްޙަ ނިއުސް ސްޓޯރީތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް،
ދޮގު ނިއުސް ސްޓޯރީތައް  70އިންސައްތަ
އިތުރަށް ޓްވިޓަރގައި މީހުން ރީޓްވީޓްކުރެއެވެ.
ޚާއްޞަކޮށް ،މަޢުލޫމާތުގެ އޮއްޓަރު އޮޅުވާލާފައި
ހުންނަ

އަދި

ސިޔާސީ

ޕޯސްޓްތަކާއި

ދީނީ

ޓްވީޓްތައް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
ފޭކް

މަޢުލޫމާތު

ނިއުސްއާއި

އޮޅުވާލައިގެން ކުރެވޭ ކެންޕޭންތަކުގެ ސަބަބުން
ޑިމޮކްރެޓިކް ސިސްޓަމަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް
ކުރިމަތިވެއެވެ .މި އައި ބަދަލާއެކު ،ޕަބްލިކް
ހާމަކޮށް

އޮޕީނިއަން

ޤާބިލްކަމަށް

ފެތުރުމުގެ

ދަނީ އަސަރުކުރަމުންނެވެ .މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،

ސިވިކް

ޑިސްކަޝަންތަކަށް

މަގުފަހިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން

ފޭސްބުކުން

ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ،މަޢުލޫމާތެއް ޝެއަރކުރުމުގެ

ކޮންޓެންޓް

ދަނީ ދެނެގަންނަމުންނެވެ .ގޫގުލްއިން ވަނީ ފޭކް

ކުރިން އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާ އޯތަރގެ

ނިއުސް ފަތުރާ ކަމަށް ޝައްކުވާ ސައިޓުތަކަށް

ކްރެޑިބިލިޓީ ދެނެގަތުމެވެ .މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެނީ

އެޑްސެންސް ރެވެނިއު ދިނުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

ރަނގަޅު ކްރެޑިބަލް ފަރާތަކުންތޯ އަމިއްލައަށް

އެފަދަ

ސުވާލު އުފައްދާށެވެ .އެ ނިއުސް ސްޓޯރީއަށް

ޕޯސްޓްތަކާއި ސައިޓުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ.

ބާރުދީފައިވާ ސޯސްތަކަކީ ޞައްޙަ ސޯސްތަކެއްތޯ

އެކަމަކު

ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ބޭނުން ހިފަމުންދަނީ،
މިސްލީޑުވާ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓްކޮށް،
އެހެން މީހުންނަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި ،ހޭޓް
ސްޕީޗު (ފިތުނަ) ފެތުރުމަށެވެ .ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް
އެގޮތަށް

ފަތުރާ

ސަބަބުން

ކޮންޓެންޓްތަކުގެ

މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ގޯސް އާދަތައް ފެތުރި،
ފިތުނަވެރިކަން

މެދުވެރިވެއެވެ.

އަށަގަންނަން

ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތަށް އޮންނަ އިތުބާރު
ކުޑަވެ ،ތެދު ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެގެން ދެއެވެ.
ބައެއްފަހަރު
ތެރެއަށް

މީހުންގެ

ފުރާނަ

ހުށަހެޅިގެންދެއެވެ.

ނުރައްކަލުގެ
އަދި،

ޤައުމީ

ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް
ފޭކް ނިއުސްގެ ގޮތުގައި ދައުރުވަމުންދެއެވެ.
ފޭކް ނިއުސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް
ޙައްލެއް
އެންމެ

އެބައޮތްބާއެވެ؟
ބާރަށް

ފޭކް

ފެތުރެމުންދާ

ނިއުސް
ފޭސްބުކްފަދަ

ސްނޯޕްސް އަދި ޕޮލިޓިފެކްޓް ފަދަ ފެކްޓް-
ޗެކިން އޮގަނައިޒޭޝަންތަކާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕް
އެއްބަސްވުން

ހަދައި،

މިސް

ލީޑިންގ

ވެސް

ހަމައަށް

ދެން އޮތީ ފަރުދީ ޒިންމާގެ ވާހަކައެވެ.

ޔަޤީންކުރާށެވެ.

ފަރުދީ ގޮތުން ،އެފަދަ ފޯލްސް ކޮންޓެންޓް

ބައެއްފަހަރު ،އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން

ދެނެގަނެ ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަށް

ޕޯސްޓްކޮށްފައި ހުންނަ ނިއުސް ސްޓޯރީތައް ވެސް،

ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ .ފުރަތަމަ

އަލުން އޭގެ މާފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މީހުންނަށް

ކަމަކަށް ،ނިއުސް ސްޓޯރީއެއްގެ ހެޑްލައިން

އޮޅުވާލުމަށް

ހުންނަތަން

ހަމައެކަނި ކިޔާލާފައި އަމިއްލަ ޚިޔާލު ވަކި

ފެނެއެވެ .އެފަދަ ޕޯސްޓްތައް އެންމެ ފަސޭހައިން

ކޮޅަކަށް ދީލާނުލާށެވެ .ނިއުސް ކްރިއޭޓްކުރާ

ލިޔެފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ދެނެގަނެވޭނީ،

ސްޓޯރީ

ނިއުސް

ކޮމްޕެޓިޓިވް

ޒަމާނުގައި ،ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ބޭނުންވަނީ

ޕޯސްޓެއް ޝެއަރކުރުމުގެ ކުރިން ،އެއީ ކޮން

ސެންސޭޝަނަލް

ހެޑްލައިންތަކެއް

ލިޔެގެން

ތާރީޚެއްގައި ލިޔެވިފައިވާ ނިއުސް ސްޓޯރީއެއްތޯ

ލިބޭ

ގިނަ

ކުރާށެވެ.

ޗެކްކޮށްލުން ބުއްދިވެރިއެވެ.

އެބަޔަކަށް

މެދުގައި

މިއޮތް

ރިޕޯސްޓްކޮށްފައި

ތާރީޚު ޗެކްކޮށްގެންނެވެ .އެގޮތަށް ފެންނަ ކޮންމެ

"ކްލިކް"

އެހެންކަމުން ،އެފަދަ ނިއުސް ސްޓޯރީއެއްގެ
ހަމައެކަނި ހެޑްލައިން ކިޔާލުމުގެ ބަދަލުގައި،
އެ ނިއުސް ސްޓޯރީ ،އެއްކޮށް ކިޔާލުމުން ވެސް
އޭގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ ތެދުދޮގު ދެނެގަންނަން
ތިމާގެ ހަމަބުއްދިއަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ޕްލެޓްފޯމްތަކުން އެފަދަ ކޮންޓެންޓް މަދުކުރުމަށް
މިހާރު ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދެއެވެ.

ހުންނަ

މިއަދާ

ޕޯސްޓްތައް

ނިއުސް

ސްޓޯރީއެއްގައި

ނުވަތަ

ތިމާ ޤަބޫލުކުރާ ފިކުރެއްގެ ސަބަބުން
ވެސް ،ބައެއްފަހަރު ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު
ކަމަށް

ޤަބޫލުކުރަން

ބޭނުންވެދާނެއެވެ.

ތިމާ

ބޭނުންވާ

ބަޔަސްޑް

ޖަޖްމަންޓް

ހާމަކުރަން

އެފަދަ

މަޢުލޫމާތުން

ބާރު

ލިބޭތީއެވެ.

އެހެނަސް،

ތެދުވެރިކަމަކީ

މީހާގެ

އިތުބާރު

ޝެއަރކުރެވޭ ޕޯސްޓެއްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތަކީ

ދަމަހައްޓައިދޭ ތަޅުދަނޑިއެވެ .ގޯސް މަޢުލޫމާތެއް

ނުވާނަމަ،

ކުރިމަތީގައި

ޞައްޙަ

މަޢުލޫމާތުކަން

ޔަޤީން

އިތުރަށް ޝެއަރ ނުކުރާށެވެ .ޔަޤީން ނުވާ

ޝެއަރކޮށްގެން

އެހެންމީހުންގެ

ތިމާގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލާށެވެ.

މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭކަން ޝައްކުވާނަމަ ،އެންމެ
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ޝމީ ައ ްޙ ަމދު
ރ ްލ ާ
ޯކޕް ަ

ރއ ް ާކތެރި
ނ ަ
ނފ ަތ ަ ީކ ު
ދ ް
ު
އެއްޗެއ ް! ހުއ ް ާޓ ާލ!!
ދުންފަތުގެ

ކުރުމަކީ

އިސްތިޢުމާލު

މުޅި ދުނިޔެއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ
ބޮޑު އެއް ވަބާކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ .ވަކި
ޖިންސެއް މިކަމުގައި އިސްތިސްނާއެއް ނުވެއެވެ.
ބައްޕައިންނާއި މަންމައިންނެވެ .މާމައިންނާއި
ކާފައިންނާއި ޒުވާނުންނެވެ .މުއްސަނދިންނާއި
ފަޤީރުންނެވެ .މާބަނޑު އަންހެނުންނެވެ .މި
ނުރައްކާތެރި ވަބާގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ
ހަށިގަނޑު ވަރަށްގިނަ ބަލިތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް
ހުށަހެޅެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދުންފަތުގެ
ސަބަބުން ޖެހޭ އެކި ބަލިތަކުގައި އަހަރެއްގެ
މައްޗަށް  8މިލިއަން މީހުން ދުނިޔެ ދޫކުރެއެވެ.
ސިނގިރޭޓަކީ އެތައް ވިހަ މާއްދާތަކެއް

ނުރައްކާތެރި ވޭންހުރި ބައްޔެކެވެ.

ކުރުމަކީ

އެންމެ

ފަސޭހައިން

ކެންސަރަށް

މަގުފަހިކުރުވާ އެއް ސަބަބު ވެސް މެއެވެ .އޭގެ
ތެރޭގައި ފުއްޕާމެއަށާއި އަދި ފުރަމެއަށް ޖެހޭ
ކެންސަރު ހިމެނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން،
އަނގަޔަށްޖެހޭ

ކެންސަރަކީ
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ވެސް

އެހާމެ

މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް  1300މީހުންގެ މަރެވެ.
ދުންފަތަކީ

ވަރަށްގިނަ

ވޭންދެނިވި

ޖައްސާ

ނުރައްކާތެރި

އެއްޗެކެވެ.

ބަލިތައް

މިގޮތުން ،ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ
ތެރެއިން  36އިންސައްތަ މީހުން ކެންސަރު
ބަލީގައި

މަރުވާއިރު،

39

އިންސައްތަ

ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ)

ބަލިތަކުގެ

ގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުންފަތާއި

އެހެންމެ ފުއްޕާމެޔަށް ޖެހިފައިވާ ބަލިތަކުގެ

ދުންފަތުގެ ދުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގައި

ޝިކާރައަށްވެ 24 ،އިންސައްތަ މީހުން މަރުވާ

އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު ( 480،000ހަތަރު ލައްކަ

ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

ޝިކާރަޔަކަށް

ވެގެންނެވެ.

ނ ލިބޭ ގެއ ް ު
ޢ ާމ ު
ނ ޮ
ބޑ ު
ލ ް
ކ ުރމު ް
ލ ު
ސތ ި ު
ނފަތުގެ އ ި ް
ދ ް
ު
ށ ާލ
ނ ހަށިގ ަނޑުގެ ހުރިހ ަ ގު ަ
ނވަ ެ
ކކޮ ް
ނއ ް ހ ަ ާލ ު
ނފަތު ް
ދ ް
ު
ި
ި
އ
ތ
ލ
ބ
ރ
ނ
ކ
ޒ
ޑ
ަ
ަ
ްސަ
ީސަ
ެ
ކް ޮ
ް
ު
ސް
ރނިކ ް
ސްޓްރޯ ްކ
އަނދިރިވުން

އެތައް ގެއްލުންތަކެއްހުރި ވިހަ އެކެވެ .މީގެ

ކެމިކަލްތައް ހިމެނެއެވެ .ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު

 41ހާހަށް ވުރެ ގިނައެވެ .މިއީ ،ދުވާލެއްގެ

ހަމަ

ރ ްޕޗަރ
ެއ ޮއ ިޓކް ެ

މޮނޮކްސައިޑް އަދި އެމޯނިޔާ ފަދަ ނުރައްކާތެރި

ދުމުގެ އަސަރު ކޮށްގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު

އެމެރިކާގެ ސެންޓަރސް ފޮރ ޑިސީޒް

އެކުލެވޭ ،އަދި އޭގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހާއަށާއި

ތެރޭގައި ހައިޑްރޮޖެން ސައެނައިޑް ،ކާބަން

ސެކަންޑްހޭންޑް ސްމޯކަރސް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ

މީހުން މަރުވަނީ ،ސްޓްރޯކް ނުވަތަ ހިތުގެ

ނ ެފ ްކ ްޓވުން
ރގަނޑު އި ް
ިހ ު

ދުންފަތުގެ ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ މީހާއަށް ވެސް

އަށްޑިހަ ހާސް) މީހުން މަރުވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި،

ހިތުގެ ބަލި
ނިއުމޯނިއާ

ނާރުގެ މައްސަލަ

ުފ ްއ ާޕ ޭމ ެގ ަބ ިލ ަތ ާކއި
ނޭ ާވ ިހ ްއލުން
ށވުން
ފަރ ިޓ ިލޓީ ަދ ް
ކަށިފީވުން

ބޮލާއި ކަރު
ފުއްޕާމޭ
ލޫކީމިޔާ
ބަނޑު

ކިޑް ީ
ނ
ޕެންކްރީސް
ކޮލޮން
ބްލެޑަރ
ކާވިކްސް

ބތައް!
ދވިހިފާ ސަ ަ
ށ ެ
ބ ު
ނފަތ ަ ް
ދ ް
ު
ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ދުންފަތުގެ
އިސްތިޢުމާލުކުރަން ގިނަ މީހުން ފަށަނީ ފުރާވަރު
އުމުރުގައެވެ .ނޫނީ ޒުވާން އުމުރުގައެވެ .އެކި
މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރަން ފަށާ
ސަބަބުތައް ތަފާތެވެ .އެގޮތުން ގިނަޒުވާނުން
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރަން ފަށަނީ އާއިލާ
ދިމާވާ

ތެރޭގައި

މައްސަލަތަކުގެ

އެކިއެކި

ސަބަބުންނެވެ .އަނެއް ބަޔަކު އެކުގައި އުޅޭ
އެކުވެރިންގެ ސަބަބުންނެވެ .ނުވަތަ އެކުގައި
އުޅޭ މީހުންނަށް ތިމާއަކީ "ކޫލް" މީހެއްކަން
ދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ
ބައެއް މީހުން ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހައްސާސް
ސަބަބުން

ކަންތައްތަކުގެ

ދުންފަތަށް

ވެސް

ހުށަހެޅެއެވެ.
ސިނގިރޭޓަކީ
ވިހަ

މާއްދާތައް

އޭގައި

ތަފާތު

އެކުލެވިގެންވާ

ގިނަ

އެއްޗެކެވެ.
ބުއިމަކީ

މީގެ އިތުރުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ

ހިތުނިޔަތް ވަރުގަދަ ވާންޖެހެއެވެ .އާއިލާއާ

ނުވަތަ އިސްތިޢުމާލުކުރަން ފެށުމަކީ އެއަށް

ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ

އެކު ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ދެވިހިފާ ކަމެކެވެ .ވިސްނާލަން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

އިތުރުން ގިނަ މީހުން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ

ދުންފަތުގެ

އެކުވެރިންނާ

ސިކުނޑީގައި އެކުލެވޭ ދެ ކެމިކަލެއް ކަމަށްވާ

މީހުންނަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމުން

އެކު ކޮފީ މޭޒު ދޮށުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު

ޑޮޕްމިންއާއި ނޮރެޑްރެރަލިން ސިނގިރޭޓްގައި

ބޭރުވާ ދުމަށް ހުށަހެޅިގެންނެވެ.

މަދުކުރެވިދާނެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ،ދުންފަތުގެ

އަދި

ހަމަ

އެކުލެވޭ

އެހެންމެ

ނިކޮޓިންގެ

ސިގިރޭޓު

ބަދަލު

ސަބަބުން

ގެނުވާކަމެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ދުންފަތުގެ
އިސްތިޢުމާލުކުރާ
އިހުސާސް
ހަށިގަނޑުގެ
އެކަމުން

މީހުންނަށް

ކުރެވެއެވެ.
އެތެރެއަށްދާ

ހިތްހަމަޖެހުމާއި

ހިތްހަމަޖެހުން

ދުންފަތުގެ
ކޮންމެ

ދުން
ފަހަރަކު

ސްޓްރެސް

ފިލާ

ކަމަށް ހީވެއެވެ.

ވާނަމަ

ނުސީދާކޮށް

ހުޅަހެޅުމަކީ

ވެސް

ދުންފަތުގެ
ނުރައްކާތެރި

ދުމަށް
ބަލިތަކުގެ

ޝިކާރަޔަކަށް މީހާގެ ހަށިގަނޑު ހުށަހެޅިދާނެ
ކަމެކެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު
އެހެންކަމުން ދުންފަތުގެ ދުމަށް ހުށަހެޅުމުގައި
ވަކި މިންވަރަކަށް ހުށައެޅުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެކޭ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކުރި ދިރާސާއަކުން
ދައްކާ ގޮތުގައި ސިނގިރޭޓްގެ ދުމުގައި ހިމެނޭ
ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން  250ކެމިކަލަކީ
އޭގެ

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުން ގިނަކަމުގައި

ޖެހުމާއި ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުން އިތުރުވެއެވެ.

ނ!
ނ ަ
ރއ ް ާކތެރިކަ ް
ނފަތުގެ ު
ދ ް
ު

ސަބަބުން

ތިމާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލުގައި ނިސްބަތުން

ދުންފަތުގެ

އިސްތިޢުމާލު

ނުކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އޭގެ ގެއްލުން ދެނިވި
ވިހަ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވޭ ކެމިކަލްތަކެކެވެ.
އަދި ހަމަ އެހެންމެ އޭގެ ތެރޭގައި ކެންސަރު
ޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ  50ކެމިކަލް ހިމެނެއެވެ.
ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ކުޑަކުދިން
ނޭވާލަނީ ދުންފަތުގެ ދުމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ
މާހައުލަކަށް ކަމަށް މި ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ.

ބުނެވޭކަށެއް ނެތެވެ .އެހެނީ ކިތަންމެ ކުޑަ
މިންވަރަކަށް

ނަމަވެސް

ދުންފަތުގެ

ދުމުގެ

އަސަރުކުރާ ކަމުގައިވަނީ ނަމަ އެކަމުން ތިމާގެ
ހަށިގަނޑަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެތީއެވެ.

ވަގުތު ހޭދަކުރެވިދާނެއެވެ .ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން
ހޯދުމަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ އިރުޝާދު ހޯދިދާނެއެވެ.
އޭގެ

ދުންފަތުގެ

އިތުރުން

ނުރައްކާތެރިކަމާ

ބެހޭގޮތުން ޝާއިޢު ކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތްތަކާއި
ލިއުންތައް ކިޔައި މަޢުލޫމާތު ހޯދިދާނެއެވެ.
ނަފުސު

އަމިއްލަ
ކަމެއްގައި

މަސްޢޫލު

އަބަދުވެސް

ކޮންމެވެސް

ކުރެވިދާނެއެވެ.

އަދި

ހަމަ އެހެންމެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން
ހުއްޓާލުމަށް ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައި ،އާއިލާގެ
އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމުން ވެސް
ދުންފަތުގެ

އިސްތިޢުމާލުކުރުން

ހުއްޓާލަން

އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.
އިސްތިޢުމާލު

ކުރުމަކީ

ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން އެނގޭއިރު ވެސް މިކަން
ކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ މިއީ އެންމެން ވެސް ކުރާ

ނ
ހުއ ް ާޓލެވި ާދ ެ

ސުވާލެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ތިމާގެ ހިތް

ދުންފަތުގެ
ނަފްސަށްކުރާ

އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ އެކުވެރިންނާ އެކު ގިނަ

ދުންފަތުގެ

ނ
ކ ަ
ޢ ާމ ު
ރ ް
ލ ު
ސތި ު
ނފަތުގ ެ އ ި ް
ދ ް
ު

ހުއްޓާލަން

އިސްތިޢުމާލުކުރާ

ބޭނުންވާނަމަ
އިތުބާރު

އިސްތިޢުމާލުކުރުން
ތިމާގެ

އަމިއްލަ

ބޮޑުވާން

ޖެހެއެވެ.

ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތް ކުރަން ބޭނުންނަމަ،
ދުންފަތުގެ ބަދަލުގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް
ޚިޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.
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ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޝަފީޢު އާދަމް

ނ ްއލާ ަޓއި ަފއި"
ސ ްލމޮ ެ
ރކް ީފވަރ ައކީ " ަ
ނ ެޓ ި
ަޓއި ޮފ ިއޑް ީފވަރަ ،ޓ ިއ ޮފ ިއޑް ހުން ނު ަވތަ އެ ް
ސމް
ރ ީ
ރ ްއކާ ެތރި ަބ ްއ ެޔކެވެަ .ޓ ިއ ޮފ ިއޑް ހުން ަޖ ްއސާ ަޖ ާ
ނ ަ
ރށް ު
ސ ަމކުން ެޖހޭަ ،ބ ެއއް ަފ ަހރު ަވ ަ
ރ ީ
ނ ަމ ަކށް ިކޔާ ަޖ ާ
ަ
ފުރަތަމަ

ހޯދާފައިވަނީ

1879

ގައި

އެމެރިކާގެ

ނ ަމ ެވސް ަކ ާމ ެބހޭ
ސ ެފވެަ .
ސ ެޓ ްއ ަކ ަމށްވާ ާކލް ޯޖ ަ
ެޕ ޮތ ޮލ ިޖ ް
މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި  430ވަނަ ޤަރުނުގައި
އެތެންސްއަށް

ކުރިމަތިވި

ބޮޑު

ބަލިމަޑުކަމަކީ

ސ ަބބުން ިދ ާމވި ަކ ެމކެވެ .މި
ސ ުމގެ ަ
ރ ީ
ެވސް މި ޖަ ާ
ސގެ
ރ ް
ރ ަގއި ްގ ީ
ަބ ިލ ަމ ުޑ ަކ ުމ ަގއި ތިން ައ ަހރު ުދ ަވ ުހގެ ެތ ޭ
އެތެންސް އިން ެ ( 100000އ ްއ ަލ ްއކަ) ެއ ްއހާ ީމހުން
ރ ިވ ެއވެ 1907 .ގައި ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ދިރިއުޅުނު މި ބަލި ހުރި
މަ ު
ރ ެކވެ.
ރ ައ ެ
ނވެ .އެ ަކ ްއ ާކ ައކީ ެހ ްލތީ ެކ ި
ނށް މި ަބލި ެޖހު ެ
ކައްކާއެއްގެ ސަބަބުން ީ 3000މހުން ަ

ނ ައކީަ ،ބ ީލގެ
މާ ަ

ނސް،
ރވެެ .އހެ ަ
ރ ުފށުން ނުފެންނަ ަވ ްއތަ ެ
ރ ަކށް ަބ ީލގެ ައ ާލ ާމ ެތއް ޭބ ު
ނ ަމ ެވސް ެއ ްއ ެވސް ަވ ަ
ށގަނ ުޑ ަގއި ުހރި ަ
ސމް ަހ ި
ރ ީ
ަޖ ާ
ސ ެއވެ.
ނށް ެއ ަބ ިލ ަޖ ްއ ަ
އެ ަވ ްއ ަތރުން ެވސް ެއހެން ީމހުން ަ
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ބޮޑުކަމުދިޔުމުން ނަޖިހުގައި މި ޖަރާސީމުގެ
ބައެއް

ބޭރުވެއެވެ.

ހަށިގަނޑުން

ފާހާނާ

ކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ސައިބޯނިލައިގެން އަތް
ނުދޮންނަނަމަ މިޖަރާސީމު އެމީހާއަށް ނުވަތަ އެ
ފާހާނާ ބޭނުން ކުރާ އެހެން މީހުންނަށް ޖެހުމުގެ
ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެއެވެ.
ޓައިފޮއިޑް ހުން ޖެހުމުން ފެންނާނެ
އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުން
އައުން ،ބޮލުގައި ރިއްސުން ،ހޮޑުލަވާ ގޮތްވުން،
ކާހިތް

ނުވުން،

ބޭރަށް

ހިންގުން

ނުވަތަ

ބަނޑު ހަރުވުން ހިމެނެއެވެ .މި ބައްޔަށް އަޅާ
ނުލައި ދޫކޮށްލެވިއްޖެ ނަމަ ބޮޑުކަމުދާ ނިޒާމު
ހަލާކުވެ އެތެރެހަށިން ލޭއައިސް މަރުވުން ވެސް
އެކަށީގެންވެއެވެ .އިތުރު އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހީކެރުވުން ،ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތީގައި ލޭ ހުރުން،

ބލި
ނ މި ަ
ށ ވަ ަ
ދ ް
ށ މަ ު
ރ ް
ދިވެހި ާރއްޖޭގައ ި ާ 2011އ ހަމައަ ް
ސ 2016 ،ވަ ަ
ނ ަ
ނ އަހ ަ ުރ ާރއްޖޭގެ ހެލްތު
ނމަވެ ް
ނ ު
ފެ ު
ނ ހުރި ގޮތުގައ ި ަ
ޓއިފޮއިޑ ް ހުމ ަ ީކ މިހާ ުރ
ނ ަ
ރފައ ި ު
ޕް ޮ
ނ ް
ނ ފެ ް
ލ ް
ޔވެ.
ނމު ަ
ާރއްޖޭގައ ި  8ވަ ަ
ބއ ް ެ
ނމެ ާއ ް
ށ އެ ް
ނއަ ް

މޫޑު ބަދަލުވުން ،ވަރުބަލިވުން އަދި ގައިގައި
ވަރުނެތުން ހިމެނެއެވެ.
މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ
ފިޔަވަޅުތަކުގެ
މަގުމަތިން

ތެރޭގައި
ނުވަތަ

ވެކްސިން

ޖެހުން،
ކުޑަ

ސާފުތާހިރުކަން

ތަންތަނުން ނުކެއުން އަދި ސައިބޯނި ލައިގެން
ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ބަލި ޖެހުމުން ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުން
ކުރުން އަދި ޞިއްޙީ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް
މަސައްކަތްކުރުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެއެވެ.

އެލްމަތް

މި ހާދިސާތަކަށްފަހު  1896ގައި،

ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ

ވެކްސިނެއް

މި

އެޑްވާރޑް

ވްރައިޓް

ބައްޔެކެވެ.

އިންސާނާގެ

ހަށިގަނޑަށް

ހޯދައި ،އަސްކަރިއްޔާގައި ބޭނުންކުރަން ފެށިއެވެ.

ޖަރާސީމު ވަނުމަށްފަހު ލޭގައި އަދި އިންސާނާގެ

މި ވެކްސިން ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު ،މަޑުމަޑުން

އަދި

ބޮޑުކަމުދާ

ނިޒާމުތެރޭގައި

ހުރެއެވެ.

މަ ޢު ލޫ މާ ތު:
https://www.austincc.edu › microbio

ޓައިފޮއިޑް ހުން ޖެހޭމިންވަރު ދަށްވާން ފެށިއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  2011އާ ހަމައަށް ވަރަށް
މަދުން މިބަލި ފެނުނުނަމަވެސް 2016 ،ވަނަ
އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހެލްތު ޕްރޮފައިލުން ފެންނަން
ހުރި

ގޮތުގައި

ޓައިފޮއިޑް

ހުމަކީ

މިހާރު

ރާއްޖޭގައި  8ވަނައަށް އެންމެ އާންމު ބައްޔެވެ.
ތޮށްޖެހިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ އަދި
ސާފުތާހިރުކަމުގެ ގޮތުން ދަށް ތަންތަނުގައި
އާންމުކޮށް އާލާވާ މި ޖަރާސީމަކީ ،މި ޖަރާސީމު
އެކުލެވިގެންވާ ފެން ނުވަތަ ކާއެއްޗެހި ބޭނުން
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ރ ުފޢަތު ަޢލީ ީދދީ
ރލް ި
ޯކ ްޕ ަ

ހިމަބިހި ( )Measles virusއަ ީކ ވަ އިރަ ހެ އް ގެ ސަބަބު ން ޖެހޭ
ގައި ންގަޔަށް އަރާ ވަރަށް ނުރައްކާތެ ރި ބައްޔެކެ ވެ .މި ބަލި ޖައްސަ ނީ
ޕެރަމިކްސޯ ވައިރަސް( )Paramyxovirusގެ ތެރޭގަ އި ހި މެނޭ މީސްލް
ވައިރަސް ( )Measlesގެ ސަ ބަ ބުންނެވެ .މި ބަލި ފެ ތު ރެ ނީ ނޭ ވާލުމު ގެ ޒަ ރީ ޢާ އިން ކެ ްއސައި
ކިނ ބިހި އެޅުމުގެ ތެރޭގައި ،މި ބަ ލި ޖައްސާ ވައިރަސް ސަ ލާމަ ތުން ހު ރި މީހެ އް ގެ ހަށި ގަނޑަށް ވާ ސި ލްވު މު ން ނެވެ .މި
ބަ އް ޔަ ކީ ކު ޑަކު ދިންނާއި އާންމު ގޮ ތެއްގައި ހުރި ހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަ ށް ވެސް ޖެހޭ ބަ އްޔެކެ ވެ .މި ބަލިން ރަ އް ކާތެ ރިވު މަ ށް
ކު ޑަ ކުދި ން ގެ އުމުރުން  9މަ ހުގައި މީސް ލްސް ވެކްސިން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހި އްމު ކަމެކެ ވެ.
ރ ަގއި
ނދާނެ ައ ާލ ާމ ްތ ަތ ުކގެ ތެ ޭ
ިހ ަމ ިބހި ެޖ ުހމުން ފެ ި
ހުންއައުން،
ނޭފަތުން އަރިދަފުސް އަދި ފެން ފޭބުން،
ލޮލުރޯގާ ޖެހުން
ކަރުތެރެ ހަލާކުވެ ފާރުވުން،
ކެއްސުން،
ވަރުބަލިވުން،
ނުތަނަވަސްވުން،
ގައިގައި ނުވަތަ މަސްތަކުގައި ރިހުން
ކާހިތްނުވުން
ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ގޮށްލުން
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ހިމަބިހި ޖެހޭތާ  4ވަރަކަށް ދުވަސްވުމުން ހަށިގަނޑުން ތުނި ބިހި،
ނުވަތަ ފެންބިހިތަކެއް ފާޅުވާން ފަށައެވެ .މި ބިހިތައް ފުރަތަމަ ފާޅުވަނީ
މޫނުމަތީގައެވެ .އެއަށްފަހު އަތް ،ފައި އަދި ބުރަކައްޓާއި މޭމަތީގައި މި
ބިހިތައް ނަގަން ފަށައެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް  5ދުވަސްވަންދެން މި ބިހިތައް
ދެމިހުރެއެވެ.

ާއ ި
ޓކަލ ް

ނުރައްކާތައް

ބހި
ހިމ ަ ި

ނ ާގ ި
ރއްކާ!!!
ރ ނު ަ
ހަމައެކަނި ހަށިގ ަނޑުގައ ި ަ
ށ ުވ ެ
ބހިތަކަ ް

ހިމަބިހި ޖެހި ރަނގަޅުނުވެ ،ގިނަ

ރއ ް ާކތެރި ަ
ށ އަ ާރ ނު ަ
ނގ ަ ަ
ބއ ް ެ
ޔއ ް
ޔ ް
ގައ ި ް

ދުވަސްވުމުން ބައެއް ފަހަރު ނުރައްކާތެރި
ކުރިމަތިލާން

އުނދަގޫތަކާ

ނށް
ށއިު ،ކ ަޑ ުކދިން ަ
ނ ާ
ޞ ޮކށް ުތ ްއ ުތ ުކދިން ަ
ާޚ ްއ ަ

ޖެހެއެވެ.

ރ ައސް
ސ ި
ށ ެޖހޭ ީ
މި ަބލިން ުފ ްއ ާޕ ެމ ައ ް

ބަލި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ

އިންފެކްޝަނެއްކަމުގައިވާ

އުނދަގޫތަކުގެ ތެރޭގައި ނޭވާލާ ނިޒާމަށް
މައްސަލަތަކާއި

ދިމާވާ

މައްސަލަތަކާއި،
ނިޒާމަށް

ލޮލަށް

ދިމާވާ

ހަޖަމުކުރުމާއި

ދިމާވާ

ކ
ނ އެކަ ު
ކ ް
ނމ ެ ފ ަސް މީހ ަ ު
ކޮ ް
ސ ިޕ ަޓ ުލ ަގއި
ނ ޮހ ް
ިހ ަމ ިބ ިހ ެޖ ިހގެ ް
ނ ެޖހޭ
ެއ ްޑ ިމ ްޓ ުކރަ ް

ނާރުތަކުގެ
އިތުރުން

މައްސަލަތަކުގެ

ނި ުޔމޯނިޔާ
ައށް ީލ ުޑ ުކރޭ

ކގެ ތެރޭގައ ި!!...
އިތު ުރ ނު ަ
ރއ ް ާކތ ަ ު

ރވުން
ނވުންީ ،ބރުވުންަ ،މ ު
ސިނ ުކ ިޑ ައށް ެގ ްއލު ް

ހިމ ަ ި
ބހީގ ެ އަ ާލ ާމތްތައ ް

ހަށިގަނޑުން ފެންހުސްވުން ފަދަ ނުރައްކާތައް
ކުރިމަތިވެއެވެ.

ގައިންގަޔަށް

އާންމު ގޮތެއްގައި  5އަހަރުން ދަށުގެ
ކުދިންނާއި 20 ،އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި،
ދިފާޢީ ބާރު ދަށް މީހުންނަށް ،އަދި ރަނގަޅު
ކާނާ

ނުލިބޭ

ކުދިންނަށް

އުނދަގޫތައް

މި

ކުރިމަތިވާ މިންވަރު އިތުރުވެއެވެ .ހިމަބިހި ޖެހޭ
 30އިންސައްތަ މީހުންނަށް މިއިން ކޮންމެވެސް
އުދަނގުލެއް

ކުރިމަތިވާކަމަށް

ތުއްތުކުދިން

ބަލިތަކުން

އަރާ

ރައްކާތެރިކުރުމަށް
ވެކްސިންދޭން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ފަށާފައިވަނީ  1976ވަނަ އަހަރެވެ .އަދި
ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް މީސްލްސް
ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައިވަނީ  1983ވަނަ

ތުނި ރަ ްތ ިބ ިހ ަތ ެކއް
ނެގުން

ލޯ ރަތްވު ް
ނ
ނ ައއުން
ނ ަފތުން ފެ ް
ޭ

ކަންފަތް އިންފެކްޓްވުން

ކެއްސުން

ޑައިރިއާ

އަހަރެވެ.
ހިމ ަ ި
ބހި ފެތުރޭ ގޮތ ް

ދިރާސާތަކުން

ސ ަކ ާމ ެއކު
ަބ ިލ ެޖ ުހމުން އަ ަވ ް

ދައްކައެވެ.

ރ ަކ ުމގެ ިފ ަޔ ަވޅު ައ ުޅ ްއވާ!
ރ ްއ ާކތެ ި
ަ

ޝއާ
ރ ްއ ެޖ ައކީ ޭއ ި
ާ

ކެއ ްސަ އ ި ިކނ ި
ނ
ބހިއެޅުމު ް

ނމެ
ރ ަހ ްއ ުދ ަގއި އެ ް
ސަ ަ

ނ
ބލިޖައ ްސާ ވައ ި ަ
ަ
ރހ ު ް

ރ ަތ ަމ ިހ ަމ ިބހި
ފު ަ

ހިމ ަ ި
ޔގައ ި
ދނި ޭ
ބހި މުޅި ު

ނ ްއ ާތލެ ިވ ަފ ިއވާ ެއއް
ަ

ޤައުމު

ނއް ާތ ާލ ަފ ިއވާ ެއއް ަޤ ުއމު
ނ ިހ ަމ ިބހި ަ
ރ ަޙ ްއދު ް
ސ ަ
ސ ާއ ަ
ރ ްއ ެޖ ައކީ ޭއ ި
ދި ެވހި ާ

ފަރުވާ
ހިމަބިއްސަށް ފަރުވާކުރުމަށް ދެވޭ
ވަކި ޚާއްޞަ ބޭހެއް ނުވަތަ މި ބައްޔަށް

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ
ސަރަހައްދުގައި

ރ ަފއި
ށ ިހ ަމ ިބހި ވަނީ ފެ ުތ ި
ރ ަޙ ްއ ުދ ަތ ަކ ް
ސ ަ
ށ ގިނަ ަ
ރ ް
ނ ޭޔގެ ވަ ަ
ދު ި

އެންމެ

އޭޝިއާ
ފުރަތަމަ

ހިމަބިހި

ނައްތާލެވިފައިވާ ކަމަށް ،ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު
ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ޤައުމެވެ.
ރާއްޖެއާ އެކުގައި މި ސަރަހައްދުގައި ހިމަބިހި
ނައްތާލެވިފައިވާ އަނެއް ޤައުމަކީ ބޫޓާނެވެ.

ވަކި

ޚާއްޞަ

ފަރުވާއެއް

ނޯވެއެވެ.

ހިމަބިއްސަށް އާންމުކޮށް ފަރުވާކުރެވެނީ
ގޭގައެވެ .އެއީ ބަލީގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ،
ނުރައްކާތެރި

ޙާލަތަކަށް

ބަދަލުވެފައި

ނުވާނަމައެވެ .ބައްޔާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ
ނުރައްކާތެރި
ނުވާނަމަ،

އުނދަގޫތައް
އާންމު

މެދުވެރި

ގޮތެއްގައި

2

ނގ ެ ި
ރމާ!
ކ ަ
ޞއްޙަތު ަ
ނގ ެ ަ
ރއ ް ާކތެރި ު
ދރި ް
އަޅުގ ަނޑުމެ ް

ރ ްއ ާކ ެތރި
ރ ެބ ްއލާ ަފދަ ނު ަ
ނ ެޖ ުހމުންި ،ހ ަމ ިބހިަ ،މ ްމ ްޕސް ައދި ު
ެއ ްމ ެއ ްމއާރު ެވ ްކސި ް
ނ ަމށް
ނގެ ެދ ޯޑޒް ދި ު
ނށް ެވ ްކސި ް
ށދޭ! ުތއް ުތ ުކދިން ަ
ރ ޮކ ް
ރ ްއ ާކ ެތ ި
ަބލި ަތކުން ަ
ޝދު ެދ ްއވާ!
ރ ާ
ޮޑ ްކޓަރުން ިއ ު

ދވަ ަ
ނ ޑޯޒ ް
ެ

ފު ަ
ރތަމ ަ ޑޯޒ ް

 4-6އަހަރުގައި

 12-15މަހުގައި

ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބަލި ފަސޭހަވެދެއެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނައްތާލެވިފައިވާ

ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި

ރގެ
ނމަ ެއ ްމ ެއ ްމއާ ު
ނދާ ަ
ރށް ގެ ް
އުމުރުން ަ 6-11މ ުހގެ ުތ ްއ ުތ ުކދިން ަޤ ުއމުން ބޭ ަ
ޝޓް ދެ ިވދާނެ
ުފރަ ަތ ަމ ޮ

ޤައުމެއް ކަމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައެޅީ

އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހެއެވެ.

ޢލ ޫ ާމތު
މަ ު

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  30ވަނަ

ހިމަބިހި ޖެހުމުން އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ

ރ ްކސް
ރކަން ެއ ެކ ަޑމީ އޮފް ީޕ ިޑ ެއ ްޓ ި
ެއ ެމ ި

ދުވަހުއެވެ.

ރަނގަޅަށް އަރާމުކުރުމެވެ.

ނސް
ރކަން ެއ ެކ ެޑމީ ޮއފް ެފ ެމލީ ިފ ިޒޝަ ް
ެއމެ ި

57
addana@mndf.gov.mv
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ޝތު
ނ ާ
ރ ިއ ެވޓް ާފ ުތ ަމތު ި
ްޕ ަ

ނއެވެ.
ކ ަ
ނ ޖެހ ޭ ެ
ނ" ެ
ރ ް
ތމ ަ ު
ނ އެކަމުގެ ހި ާ
ނތި ުވމު ް
ނތަކަ ް
"ވަ ް

ނމޫނާ ަބ ެއ ެކވެ.
ނ ަތ ަކ ާމއި ެއ ްއ ަބ ެއއްވަން ަތ ަކ ުމ ަގއި ަ
ނކީ ެއ ްއ ަބ ިއވަ ް
ދި ެވހިން ަ
ށދޭ
ރ ޮކ ް
ރކަން ޯފ ު
ނއް ަބ ަޔ ަކށް ެއ ީހތެ ި
ނމެ ަކ ެމ ްއ ަގ ިއމެ ެއ ްއ ަބ ަޔކު އަ ެ
ކޮ ް
ރ ަކ ުމ ެގ ޮގތުން ިލބޭ
ސ ްއ ަކތް ެތ ި
ެއ ުކ ެވރި ަބ ެއއް ެވސް ެމ ެއވެަ .މ ަ

ނތެރި،
ނގު ް
ނތެރި ،ހި ް
ރވު ް
ނ ުކރާޭ ،
ނ ަބ ްއޓަ ް
ނކަ ް
ރ ުއ ުޅ ުމގެ ކަ ް
ނ ައށް ިދ ި
ާއ ްމދަ ީ
ށގެން ިމ ައދާ
ނސުރެ ެފ ި
ނމެ އެ ޭވލާ ަޒމާނު ް
ާޤ ިބލު ަބ ެއއް ެވސް ެމއެވެ .އެ ް

ރ ަކ ާމއި
ރމުން ައއީ ަމ ިއގަނ ުޑ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ދަނ ުޑ ެވ ި
ަހ ަމ ައށް ެވސް ދި ެވހިން ުކ ަ

ނމެ ާއ ްމދަނީ ރަނ ަގޅު
ނމެ ައ ުގ ޮބޑު ައދި އެ ް
ރ ަކ ެމވެި .މ ައދު އެ ް
ަމސް ެވ ި

ސ ެބވެ.
ނ ީ
ނގެ ަ
ރކަން ީވ ަކމީ ައ ުޅގަނ ުޑމެން ދި ެވހި ް
ރވެ ި
ސ ްއކަ ަތ ަކށް ފަ ުތ ު
ަމ ަ

ޒަމާނުންސުރެ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު
އެ ބަހަކުން މޮށި އުޅޭ ދިވެހި ބަހަކީ އެބަހެއްގައި
އެތައް ބައިވަރު ބަހުރުވައެއް އެކުލެވޭ މުއްސަނދި
ބަހެއް ކަމާމެދު އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކު
ދެބަސް

ނުވާނެއެވެ .ފަޚުރާއެކު ބޭނުންކުރި

ރީތި ދިވެހި ބަހަށް މިއަދު ވަމުންދާ ގޮތާމެދު
ވިސްނާލަމާތޯއެވެ .ބަހުގެ ރީތިކަމަށް އަންނަންފެށި
ބަދަލާމެދު ވިސްނާލަމާތޯއެވެ .އެކި ބަސްތައް
އައިސް މިއަދު ދިވެހި ބަހުގައި ދަގަތްފާނެކޭ
އެއްގޮތަށް

"ވަކި

ހިއްޕާލައިފިއޭ"

ބުނާތީ

އަޑުއިވެއެވެ .އިނގިރޭސި ބަހާއި މިނޫން ވެސް
އެތައް ބަހެއްގެ ނުފޫޒު ،ބަހުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނީއެވެ.
ބޮޑެތިވަމުން ،ހަރުވަމުން އަންނަ ޖީލުތަކަށް
މި ރީތި މާދަރީބަސް ގެންގޮސްދެވޭނެތޯއެވެ؟

ސައްތައިންސައްތަ

ދިވެހިންނަކީ އަމިއްލަ މާދަރީބަހަކުން

އަމިއްލައަށް މި ސުވާލު ކޮށްލައްވާށެވެ .މިއީ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

މުސްލިމް ޤައުމެއްކަމުން ދިވެހިންގެ އާދަކާދައާއި

ލިޔެހަދާ އަދި ހަމައެހެންމެ ވާހަކަދައްކާ ރީތި

ފަޚުރުވެރި ކޮންމެ ދިވެއްސަކާ އަޅުގަނޑު ކުރާ

ސުލޫކު ހުންނަނީ އިސްލާމީ ރިވެތި ތަރަޙައިގެ

ބަހެއްގެ

ސައިންޓިފިކް

ސުވާލެކެވެ .ނަމަވެސް ޖަވާބު ހިތުތެރޭގައި

ތެރޭގައެވެ .އެގޮތުން ޒަމާނުންސުރެ އިސްވެ

ގޮތުން ބަލާއިރު ހިޔާލާތުގެ ގޮތުން ވެސް މޮޅު

ބާއްވާށެވެ" .ވަންތަކަން" ނެތިވުމުން އެކަމުގެ

ސަލާމްކުރުމާއި ،ސަލާމް ބަލައިގަތުމަކީ މިހާރު

ފަންނުވެރި އަކުރުތަކެއް ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ.

ހިތާމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .ބައެއްގެ ނުފޫޒުން

ވެސް

ދިވެހިންގެ

ފެންނަމުންދާ

ތެރެއިން

ރީތި އާދައެކެވެ .އަދި އެކަކުއަނެކަކަށް ކަމެއް
ދިމާވާހިނދު ދިއްކޮށްލާ އޯގާތެރިކަމުގެ އަތަކީ
ދިވެހިންގެ އަތްތައް ލައްކަ ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވޭ
ކަންކަމެވެ .އެގޮތުން ކާރިސާއެއް ދިމާވާހިނދު
ދިވެހިންގެ އަތްތަކުގެ ފޮނިމީރުކަން ،ހާލުގައި
ޖެހިފައިވާ

މީހުންނަށް

އިހުސާސްކުރަން

ލިބެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މިހާރަކަށް އައިސް
ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން
ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް ރީތި
އެތަކެއް އާދަތަކެއް ނެތިގެންދާކަމެވެ.
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އަހުލުވެރިންތަކެކެވެ.

އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ބަހުރުވައެވެ .މިގޮތަށް އެކި ހިސާބުތަކުގެ ރާގުތަކުން
މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ އަމިއްލަވަންތަ ބަހެއްގެވެރި ދިވެހިންނަށް ވުމީ
ވެސް ކިހާ ފަޚުރުވެރި ކަމެއްތޯއެވެ .އެހެންކަމަށްވީއިރު ،އެ ބަހުރުވައަކުން
ވާހަކަދެއްކުމަށް ލަދުގަންނަން ޖެހޭތޯއެވެ؟ ނޫނެކެވެ! އެއްވެސް ހާލެއްގައި
އެކަން ވާންޖެހޭނީ އެހެނަކުން ނޫނެވެ.
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު ވެރިންނަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ.
ސައުދީގެ ވަލީއަހުދު ތަޤްރީރުކުރައްވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންތޯއެވެ؟ ނޫނީ
ސްޕޭން ބަހުން ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ މި ނޫންވެސް ފަރަންޖީ ބަހަކުން
ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު އެނގިލައްވާނެއެވެ .އަމިއްލަވަންތަ އަމިއްލަ ނުފޫޒު
އޮތް ބަހަކުން މޮށެއުޅުމަކީ ހާދަހާ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނޭ ކަމެކެވެ.
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި
ޒަމާނުންސުރެ އޮވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެންމެ ދުވަހެއްގެ ކަމަކުން
ލިބޭނީ ކޮންކަހަލަ ތަޖުރިބާއެއްތޯއެވެ؟ ހަމައެކަނި ބާއްވާ މުބާރާތެއްގައި
ކިޔާލާ ބަންޖަކުން ދިވެހިބަހެއް ނުދިރޭނެއެވެ .ޤައުމީ ދުވަހާއި ،ނަޞްރުގެ
ދުވަހާއި ،އެކިއެކި ދުވަސްތައް ޤައުމީ ލެވެލްގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ދިވެހިންގެ ދިވެހިވަންތަކަން ދިރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ލައްކަ ގިނަ
މަސައްކަތް އެބަހުއްޓެވެ .ސްކޫލު މާހައުލުން ފެށިގެން ގޮސް ކޮލެޖާއި
އޮފީސް މާހަޢުލާ ހަމައަށް މިއަދު ބެލިނަމަވެސް މިކަން އޮތީ ހަމަ
އެއްކިބާވެ ތިބި ބަހެއްގެ ވެރިބަޔަކަށް އެކަމުން މިންޖުވެވި އެހެން ބައެއްގެ
ފައިބުޑަށް ދާންވީ ކޮން ބޭނުމަކުތޯއެވެ؟

މިގޮތުގައެވެ .ބަސް ދިރުވައި އާލާކުރަންޖެހޭ ހިސާބުގައެވެ .ބަހަށް ދޭ
އަހަންމިއްޔަތު ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައެވެ .އިސްކަން ނުދެވެނީނަމަ އެއީ
ކޮންމެ ބަހެއް ނަމަވެސް ވަޅުޖެހި ،އޮބި ،ގެއްލިދާނެއެވެ .އެއީ ހިތާމައެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މި

ފަޚުރަކަށް ވާންޖެހޭނީ ތިމާގެ ދަރިއަށް ފަރަންޖީ ބަހަކުން ވާހަކަދައްކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަމައެކަނި އޮތީ ޘަޤާފީ ވާހަކަ ދައްކާ

އެނގުމަކުން ނޫނެވެ .އަމިއްލަ މާދަރީބަހުން ކުށަކާ ނުލައި ރީތިކޮށް

ބަހުރުވައެއް ނޫނެވެ .ރާގު ވެސް ތަފާތެވެ .އެންމެ އުތުރުން ފެށިގެން

މޮށެއުޅެން އެނގުމުންނެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ބަހުގެ ކުރިމަގަށް

ގޮސް އެންމެ ދެކުނާ ހަމައަށް ބެލިނަމަވެސް މިކަން އޮތީ ހަމަ މިހެންނެވެ.

އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް މިންވަރުކުރައްވާށި! އާމީން.

ލާމު އަތޮޅު ބަހުރުވައާއި ،އައްޑޫ ބަހުރުވައާއި ،ހުވަދޫ ބަހުރުވައިގެ
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ރ ާފޝާ
ރއި ެވޓް ާފ ުތ ަމތު ި
ޕް ަ

ޔވެ؟
ކ ަ
ދތައ ް ހެއ ް ެ
ނތ ަ ާކއ ި ޤ ަ ާވޢި ު
ނ ު
ނވީ ހެދިފައ ި ާވ ާޤ ޫ
ރ ް
ށވެރި ު
ކ ް
ު
ގޭގައި ގެންގުޅެ ބައުކުރާ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި
ފަރުނީޗަރާއި

އެހެނިހެން

ސާމާނު

އެހެން

މީހުންނަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް މަގުމައްޗަށް އަޅާ
ކަމީ ވަރަށް ދެރަ އަދި ހިތާމަވެރި ކަންކަން
ދިމާވުމަށް
ނުރައްކާތެރި

މެދުވެރިވާ

އެގޮތުން

ކަމެކެވެ.

މަގުމަތީގެ

އެކްސިޑެންޓްތަކާއި

ޓްރެފިކް ބާރު ބޮޑުވުމާއި ނުބައި ވަސް ދުވުމުގެ
ސަބަބުން ބަލިފެތުރި މިކަހަލަ އެތަކެއް ނޭދެވޭ
މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެއެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ

ނަޒަރުގައި

މިފަދަ

ނުރައްކާތެރި

ކަންތައްތައް

ހިނގުމަށް

މެދުވެރިވަނީ

ހެދިފައިހުންނަ

ޤާނޫނުތަކާއި

ޤަވާއިދުތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަން ނުވާތީއެވެ.
ޤާނޫނެއްގައި

ޤަވާއިދެއްގައި

ނުވަތަ

މީހުންނާ

މަގުމަތިންދާ

ފޮށުމަކީ

މިހާރަކަށް

ކަނޑައެޅިފައި ނުވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުރަނގަޅު

އައިސް ވަރަށް ބޮޑަށް އާންމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ.

އަމަލެއް އެއީ ރަނގަޅު އަމަލަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އަދި މިނޫން ވެސް އެތައް ގޮތަކުން މީހުންނާ

ފެންނަމުންމިދާ

ގޯނާކޮށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ އަދުގެ މުޖްތަމަޢުން

މިހާރު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ޤަވާޢިދުތައް

ޤާނޫނުތަކާއި

ވުޖޫދަށް

އައުމުގެ

ފެންނަ އިންތިހާ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެކެވެ.

މާކުރިން އިލާހީ ޤާނޫނު އޮތީ ވުޖޫދުވެފައެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ރީތި އެންމެހާ
އަންގަވާފައިވެއެވެ.

ސިފަތައް

ކޮންމެދުވަހަކު

އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާވާ މަގުމަތީގެ ހާދިސާތަކުން
ސަލާމަތްވުމަށް މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކެއް ވެއެވެ.
އާދެ!

މަގުމައްޗަކީ،

އެ

ތަނެއްގައި

އަދަބުތަކާއި

މަގުމަތީގެ

އެތަކެއް ކަމެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ
ދިވެހި މުޖްތަމަޢުން މިވަނީ
ފެންނާން

ފަށާފައެވެ.

މަގުމަތި

ހަޑިކުރުމާއި

މަގުމަށްޗަށް

ކުނިއެޅުމަކީ

އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާބިނގާވެ ،އަދި ދިރިއުޅުމުގެ

މިއަދު

ބޮޑެތި އަދި މުހިންމު ބޭނުންތައްކުރާ މުހިންމު

އާންމުވެފައިވާ

ތަނެކެވެ .މީހުންނާ ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކު ފޮށި،

އެގޮތަށް މަގުތައްމަތީ ހިނގާ

އެމީހަކު ބޭނުންގޮތަކަށް ކަންތައްކުރާ ތަނަކަށް

މީހުންނަށް

ވެސް މަގުމަތި ވަނީ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ.

ސަބަބުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިފަހަކަށް އައިސް

ބޮޑެތި

ފެންނަމުންދާ

ނޭދެވޭ

އަމަލުތަކުގެ
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ތެރޭގައި

ޚިލާފު

ބޮޑަށް

ވަރަށް

ކަމެކެވެ.
މި

ކަންކަމުގެ
ވަރަށް

އުނދަގޫތަކާ

ކު ރި މަ ތި ވެ އެ ވެ .

އަދި ތިމާއާ އެކަށީގެންނުވާ ބުރަ އަދި އުނދަގޫ
މަސައްކަތްތައް މަގުމަތި
ބޭ ނު ން ކު ރު މު ގަ އި

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ނޭޅޭކަމެވެ.
ރެއެއް

ދަންވަރެއް

ދުވާލެއްނެތި

އެހެންވަގުތެއް ބެލުމެއްނެތި މަގުމަތީގައި ބަރުގޮނު
އެޅުމާއި ސައިކަލް މައްޗަށް ކޮޅަށްއަރައި ހަޑިހުތުރު
ބަހުން މުޢާމަލާތް ކުރުމަކީ އާންމުކަމަކަށްވެ،
މިކަމާ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކަށްވެއްޖެ ނޫންހެއްޔެވެ؟
އަޚްލާޤީ ރީތިސިފަތައް ނެތް ތަނެއްނަމަ ،އެބަޔަކު
އެއުޅެވެނީ

ނޫންހެއްޔެވެ!

"ގޮނޑެއްގައި"

މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ގުޅިފައިވަނީ

މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާއެވެ .އަދި

ދަރިންގެ ކިބައިގައި ރީތި އާދަތައް ހަރުލައްވަން
އަދިވެސް ވިސްނަން ނުވަނީތޯއެވެ.
ނަގާތީއެވެ.

އެގޮތަށް ތިމާއާއި އެކަށީގެންނުވާ

ސްކޫލުގައި

ނެތެވެ.

މަގުމަތީގެ

އަދަބުތައް

އެތައް ކަމަކުން މިއަދުގެ ދުނިޔެ ނޫންނަމަ

ކިޔަވައިދިންނަމަވެސް އެއީ ހަމައެކަނި ކަޅާއިހުދުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަ ރާއްޖެއިން ވެސް މިވަނީ

ލިޔެވިފައިވާ އެއްޗެއްކަން ސާބިތުވެއެވެ .އެއިން

އަޅުގަނޑުމެން

ޙަޤީޤަތުގައި

ހެކިތައް ފެންނާން ފަށާފައެވެ.

މަންފާކުރީ

މަދުބަޔަކަށް

ވާނަމަ

ބުނާތީ އަޑުއަހަމެވެ" .ތިމާގެ ފަރިތަކަމަށްވުރެ

ސަލާމަތުގެ

އައްސޭރިއަށް

މުޖުތަމަޢު
ގެންދިއުމަށް

މަސައްކަތްކުރަން

ވީނުންތޯއެވެ؟

ޅަދަރިންނަށް

ރަނގަޅު

ދަރުސްތަކެއް

ދޭންވީނުންތޯއެވެ .މަގުމަތީގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި
ރައްކާތެރިކަމަށް އަދަށްވުރެ މާދަމާ ހަދައިގެން

އަނެކާގެ ނުފަރިތަކަމަށް ވިސްނާށެވެ ".ރަނގަޅު
ވާހަކައެކެވެ .ތިމާ މަގުމަތި ބޭނުންކުރުމުގައި
ކިތަންމެ ފަރިތަނަމަވެސް އަނެކާގެ ނުފަރިތަކަމަށް
ވިސްނަން އެބަޖެހެއެވެ .ދާދިފަހުން ސިނަމާލެ
ބްރިޖްގައި ހިނގާދިޔަ އެތައް އެކްސިޑެންޓަކުން
މިކަން ސާފުވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަ ވެރިރަށަށް
ކޮންމެ

ބަލާއިރު

މަގަކަށް

ނިކުމެލިކަމުގައި

ވީނަމަވެސް ފެންނަނީ ނުރައްކަލުގެ އެތަކެއް
ސިގްނަލްތަކެވެ .ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ!
ވަކިބައެއްގެ

ސަބަބުން

އެތައް

ރައްޔިތެއްގެ

އަގުބޮޑެތި މުދާ ހަލާކުވަނީއެވެ .މަގުމަތީގައި
ޕާކްކޮށްފައި ބަހައްޓާ ކާރާއި ސައިކަލާއި އެތަކެއް
އަގުބޮޑެތި އެއްޗެއްސަށް މަގުމަތީގެ އެއްވެސް
ޤަވާއިދަކަށް އިހްތިރާމް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން
އަގު

ނުކުރެވޭވަރުގެ

ގެއްލުންތައް

ލިބެއެވެ.

މިހާރުގެ ޒުވާނުންނަށް ސައިކަލަކަށް އެރިއްޖެނަމަ

އެއީ އެ ފިލާވަޅުތަކުގެ އެންމެ އެދެވޭ އަސަރު

ރަނގަޅު ސަލާމަތްތެރި ގޮތަކަށް ޤަވާޢިދުތައް

މުޖްތަމައަށް ކުރުމެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ.

ތަންފީޒުކުރަން ވެއްޖެއެވެ .އަހަރެއްގެ މައްޗަށް

ބޭނުންވަނީ އަޑަށް ވުރެ ބާރަށް ދަތުރުކުރާށެވެ.
މަގުމަތީގައި ދުއްވުމަށްވުރެ ބޮޑަށް "އުދުހިފައި"
ދިއުމަށެވެ .ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ އަމިއްލަމީހާއަށް
ބޮޑެތި ގެއްލުންލިބި ކުށެއްނެތް އެތަކެއް މައުސޫމު
ބަޔަކަށް މިފަދަ ކަންކަމުން ނިކަމެތިކަން ލިބުމެވެ.
އެތައް ދުވަހަކަށް ނޫންނަމަ ދާއިމީ ނުކުޅެދުމަށް
މީހާ

ވައްޓާލުމެވެ.

ހިތާމައިގެ

ކޮޅެއްވެސް

މިހެން ލިސްޓުގައި ލިޔެ އިތުރުކުރާނަމަ
މަގުމަތީގެ އެތައްބައިވަރު ކަންކަމެއް ނާޖާއިޒް
ގޮތުގައި

ހިފާ

މީހުން

އުޅެތެވެ.

މަގުތައް

އަމާންކުރުމަށް އެތައް ޤާނޫނަކާއި ޤަވާޢިދެއް ހެދި
ތަންފީޒްކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް ދަންނަވަން ޖެހޭ
ޙަޤީޤަތަކީ އެކަމުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި

އެކިއެކި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި މަރުވާ މީހުންގެ
ނިސްބަތް އެތައް ގުނައެއް މައްޗަށް ދާއިރު
އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ހޭއަރާކަށް
ނުވޭތޯއެވެ؟ މިއިން ކޮންމެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި
ކޮންމެވެސް
ނޫންހެއްޔެވެ!

ބައެއްގެ
ނަމަވެސް

އިހުމާލު

އޮންނާނެ

ކުށްވެރިކުރަންވީ

ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހެއްޔެވެ؟
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depend on what is provided by our
neighbors or those having good
international ties with the Country.
Military power influences
the pattern of International
Cooperation,
trade
policy,
economic development, and even
act as a cause or termination of
war. Thus, military can be regarded
as one of the most prominent
variables in international relations.
For a small nation such as
Maldives, International relations
is an important strategic tool to
maintain peace and security and
to gain much needed foreign
assistance and investments into
the Country. Military cooperation
can help in shaping relationships

between the nations and play a
significant role in boosting the
effectiveness of the foreign policy
of Maldives. Therefore, with the
military playing an important role
in maintaining foreign diplomatic
ties, this can also be an avenue
which can be exploited in
development of logistical support.
Concepts such as multi-national
logistics can be explored upon.
Having plans set and exercised
upon in case a regional crisis
arises such as a tsunami or
flooding as commonly seen in
India, we can develop a multi-

lateral logistics support system
within the Indian Ocean Region.
Such a plan is being discussed
among the Countries participating
in the Pacific Area Senior Officers
Logistics Seminar (PASOLS),
however, the participants at the
moment do not have any active
role in the crisis management.
Developing such a multi-national
plan can further enhance the
capacity development of the
nation which can further influence
the development of the military as
well as the Nation as a whole.
In conclusion, it is important to
understand that military operations
and logistics are inextricably linked.
They are two sides of the same

coin and cannot be separated.
Many a times, wars have been
either won or lost because of the
logistical capabilities inherent in
the forces involved. The ability
to transport, feed, arm, fuel,
evacuate, supply, sustain and fix
the equipment on time is what
enables the commanders to
conduct his operations. As such
development of logistics capacity
and capability along with the
operational capacity and capability
is equally important. To understand
the limitations of developing and
the feasibility of developing the

logistics infrastructure beyond the
economic capacity of the Nation
is also important. Therefore, just
as logistics and operations are
linked together, so is logistics
and the economy of the nation.
For a small Country with limited
resources such as Maldives, we
must consider working arms-inarms with other institutions and
organizations and develop logistics
in such a manner to support each
other while economizing the
development and sustenance of
the logistics resources. While this
may seem “impractical”, reality
may dictate that many cases, it
may be a more feasible than we
think. It is, therefore, an avenue for

further studies for our logisticians
to move ahead in the uncertain
world we have today.
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foreign policy goals involving
participation of logistics exercises
and humanitarian relief missions;
provision
of
transportation
services; use of military engineers
and engineering resources in
development of infrastructure
and
construction
projects.
Indirectly, military also contributes
to the economy by providing
opportunities for the small and
medium businesses in supplying
for the Armed Forces which in
turn contributes to economic
development by providing a boost
for these businesses. For a robust
and efficient military logistics
system, the military-to-civilian
partnership is a very important
and a promising avenue to study.
In Maldives, the role of the military
can be evident when we look
at the major infrastructures and
monuments as well. For instance
the assistance provided by the
Engineers in building of the
bridge, the assistance provided
in the Dharumavantha Hospital,
assistance in road projects, futsal
grounds development, assistance
in screening of school children,
maintaining community fitness
and development of education
through fitness and academic
programs and many more. Some
of the top military logisticians
and engineers who have retired
from the forces continue to play
an active and highly productive
role in the private sector firms.
They all contribute to the welfare
of the nation. Therefore, the role
of the military is not only to serve
the troops in operation, but they
also contribute immensely to the
economic well-being of the nation.
Therefore, the link between
logistics and economy is highly
complex and profound and it goes
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both ways.
The economic stability and
development within a nation plays
a huge role in the effectiveness of
its Armed Forces. According to a
research done by Beckely (2010),
the dominance of the western world
in their warfighting capabilities
is primarily due to the superiority
in their economic development
(Beckley, 2010). When we
consider the internal environment
and the demographic nature of the

Country, we are looking at a widely
scattered group of islands with
small to medium sized population
in each island. Providing proper
security to these islands can
create a huge strain on a limited
Armed force; to provide logistics
to the security elements attending
services to these islands is a very
cumbersome task. Therefore,
utilization of assets designed to
support maritime logistics is a
must. Such resources may not be
available in the figures required
as we are a nation with limited
financial resources. Therefore, at
some point in logistical planning,

we should consider the resources
that can be clubbed in with other
agencies and institutions. For
example, joint logistics resources
with Maldives Police Service,
MTCC, STO, SIWEC and SIFCO
are some of the avenues that can
be further studied.
Military power is considered
as a direct output of two things;
the stock of a Country’s material
resources and how effectively they
can be converted into a force. So,

the availability of resources and its
ability to convert them are key to
the development and sustainment
of a effective armed force. For a
small nation such as Maldives, the
availability of natural resources
is limited. The economy depends
heavily on international support.
Our natural resources are the
vast sea utilized for fishing and
our natural beauty and climatic
conditions which favour the
tourism industry. The fact that
these resources do not influence
the development or sustainment of
the army infrastructure in a direct
fashion means that we mainly

resource mobility; and effective
development
and
utilization
of assembly plants, refineries,
laboratories, railway systems,
power installations, development
of
mechanized,
aerial
and
amphibious warfare equipment.
While the skill and courage of
combat forces should not be
undermined, it is important to
highlight the important but mostly

overlooked role of the logisticians
in winning the battles and
campaigns.
The logistical ability of a nation
to wage modern warfare lies
fundamentally in its resources of
raw materials, industrial capacity,
transport, scientific knowledge
and manpower. The preparedness
of the Armed Forces should be
taken at a more holistic approach.
Development of the Armed Forces

would depend highly on the
development of the Nation as a
whole. The Economy and its ability
to generate money and sustain its
natural resources would be an
important indicator of the overall
reach of the Armed Forces.
During mid-1939 the United
States had 174,000 men in the
regular Army and during the year
1940, after witnessing the fall of

France, the US Congress passed
what was known as the ‘Selective
Service Act’ which provided for an
Army of 1.4 million soldiers. What
the United States at the time did
not fathom was the complications
in the act of provision of equipment
and munitions for the additionally
inducted forces. There was also a
need for research and development
and a total appropriation of funds
required exceeded 5 billion

US Dollars (Galuska, 2005).
Therefore, increasing the size
of an Army does not necessarily
make them efficient. It is equally
important to be able to support
and sustain the force logistically
in order to ensure operational
efficiency. For a small nation such
as ours, this is easier said than
done. The direct contribution of
the limited resources that we have
such as the fisheries and tourism
industries cannot be expected to
be significant in the development
of military logistics.
So, what is the best approach
in
developing
the
logistics
infrastructure of the MNDF and
what is the role of the economy?
Military and the economy of
the nation is inextricably linked
together. The military in its daily
routine contribute directly and
indirectly in the well being if the
society who in turns contribute to
the economy. In short, the military
logistics system plays a vital role
in the economic well-being of the
nation. Their role in the society
and economy is vast and the list
unending. The military extends
their public health programs to
civilians; helps the pursuit of
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DEVELOPING THE LOGISTICS PIPELINE
UNDERSTANDING THE LINK WITH
THE ECONOMY OF THE NATION
The definition of logistics
has many shades of meaning.
According to the final report
published on ‘logistics in the world
war 2’ by the United States Army
Service Forces, the simplest
definition of logistics is “That branch
of military art which embraces the
details of the transport, quartering
and supply of troops in the military
operations”. However, with the
high maintenance requirement in
the battlefields and the demand
for more elaborate actions on the
logistical frontier, the definition
of logistics itself had evolved
to include a more complex and
profound set of actions. The
most widely recognized definition
therefore can be summarized to
include the procurement, storage
and distribution of equipment
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and supplies; transport of troops
and cargo by land, sea and air;
construction and maintenance
of
facilities;
communication;
care of sick and wounded; and
the
induction,
classification,

and their modus operandi.

assignment,
welfare
and
separation of personnel (Center
of Military History, 1993). All these
elements form a part of the newly
developed Service Corps structure

almost all campaigns carried out
in World War 2. In fact, World War
2 was often cited as “a logisticians’
War” with its unique characteristics
such as the intensity and speed of

Logistics have always been
an important part and at times
a critical component of winning
wars. Importance of logistics in
military operations was seen in

movement back to Male’ or VIA
upon their release. They are
also responsible for disinfecting
the rooms after the quarantined
individuals leave. The MNDF
teams that deploy to these
facilities are usually there for a
minimum of 14 days.

4. Construction of
Temporary Medical
Facilities
MNDF Military Engineers
have been working diligently
to
meet
the
changing
requirements at the facilities.
They were part of the initial
team that went to inspect
Velidhoo Island before its use
as an isolation facility.
Farukolhufushi
Isolation Facility also
had major structural
changes done to install
air conditioning units
and create an Isolation
Facility that fits the
requirement of the
doctors. Soldiers from
Militrary
Engineers
team also went into
the facility with hazmat
suits to install the
much-needed mosquito
nets.
Additionally,
five regional hospitals
were surveyed for use as
COVID specialized hospitals.
Hulhule’ Island Hotel is also
undergoing a number of
changes as it is converted
into an Isolation Facility with
a TRIAGE area. The largest
project that the engineering
team is working on currently
is the COVID Village, which is
located near Treetop Hospital
in Hulhumale’ and is composed
of four abandoned buildings

that are being converted into
temporary medical facilities
with an accommodation area
for doctors and nurses.

5. Senahiya Military
Hospital and Medical
Corps
MNDF Medical Corps
and SMH has been working
tirelessly
throughout
the
COVID-19 operations. So
far, they have conducted
PPE classes to 1121 MNDF
personnel and 77 civilians.
They have also trained MNDF
personnel on how to properly
disinfect isolation facilities
and over 3 days in March,

they tested 178 people for
COVID-19. Additionally, they
have written guidelines for
various situations such as how
to properly handle dead bodies,
proper barracks arrangements,
which PPE to use in a given
situation, medical aspects for
force protection and standards
for quarantine facilities and
many others.
One of the most important
services that SMH is providing

to the public is the Flu Clinic.
Since its opening on 13 March,
the Flu Clinic had consulted
over 2,500 patients by the end
of March.

6. Additional Support.
Area Commands also
play a key role, especially
in facilitating the transfer of
Maldivians who are arriving
from overseas and have to
complete the mandatory 14
days in quarantine or isolation
facilities. Key infrastructure
security within the country is
also another important aspect
of the overall national security
being provided during this
time. Public affairs (J9)
along with media and
publishing
services
has been providing
timely
information
to the public and to
our troops that are
deployed across the
Maldives. Furthermore,
specialized individual
personnel have been
attached to various
clusters
such
as
planning,
contact
tracing, procurement
and budgeting, Male’
Area Response and
others at the NEOC to reinforce
them and provide additional
capabilities.
Overall, around 200 MNDF
personnel are directly involved
with the national COVID-19
response and the entirety of
MNDF stands ready to provide
the surge capacity and selfless
sacrifice that will be essential in
dealing with this pandemic as the
situation develops.
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Republic, Spain, Italy and
Slovakia through a multinational
effort, delivery of field hospital
tents to Luxembourg as well
as the US medical deliveries
to Italy. Additionally, hospitals
with spare capacity in Germany
have taken patients from Italy
and France. The patient transfer
is done with the help of the
French and German Military.
Doctors have traveled from
Albania and Poland to help Italy.
Maldivian military allies such as
the Indian Armed Forces have
also assisted in bringing crucially

MNDF is engaged primarily
in providing logistical support,
coordinating operational travel,
including the movement of rapid
response teams, management
of quarantine and isolation
facilities, operation of the flu clinic
in Senahiya and the construction
of temporary medical facilities to
treat Covid-19 patients.
A special task force was
created with Brigadier General
Hamid Shafeeq as the task force
commander and COL Dr. Shahid
as the deputy commander. The

1. Logistical Support
The logistical support
cluster is the only cluster that is
mainly operated by the MNDF.
They facilitate the transport of
daily supplies to the various
facilities, create and maintain
a daily schedule for land, sea
and air transportation as well
as processes the requirement
of PPE for various MNDF
operations. This cluster is also
responsible for receiving and
delivering packages to people
in quarantine and isolation
facilities.

2. Operational Movement

required medicine and other
medical supplies from India and
stand ready to provide help in
the future in any way they can.
Maldives
In the Maldives, the
Minister of Defence leads the
COVID-19 National Response
with the National Disaster
Management Authority as the
lead agency. However, the
Maldives
National
Defence
Force has been playing a key
role in supporting the whole of
government effort to prepare
for, minimize impacts of and
recover from COVID-19. The
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MNDF COVID-19 task force has
been working closely with all
other relevant agencies at the
National Emergency Operations
Center since it was established
in the first week of March.
MNDF
is
mainly
working in five key clusters.
The Logistical Support cluster,
Operational Movement, Facilities
Management, Construction of
Temporary Medical Facilities and
the Medical Support. In addition
to this, there are individuals and
smaller groups that are working
in various other roles directly and
indirectly related to the national
COVID response.

The MNDF team working
in the operations cluster has
two primarily tasks. The first
is facilitating the transport
and movement of the Rapid
Reaction Teams that go for
sample collection of suspected
cases and sampling of people
who have finished 14 days of
Quarantine. The second task
is to transport the individuals
to and from the quarantine and
isolation facilities.
3. Facilities Management
There are 15 officers and
117 enlisted soldiers currently
working in 13 facilities spread
across three different Atolls.
These officers and soldiers
work closely with the people
in quarantine and isolation
to provide them the care and
assistance required during
their stay. MNDF officers
and soldiers assist with the
individuals moving into the
facility, deliver food to them in
a timely manner and dispose
of waste and facilitate the

has been called upon to provide

mobilized into immediate reaction

and other air assets are used as

much-needed assistance to the

units to respond to local requests

general transport of personnel

American
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support
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communities. The majority of the

British holiday makers who had

and Seattle; the Navy has sent

rest of their military are ordered

been stranded in other countries.

Hospital Ships to New York and

to stay at home in self-isolation in

Additionally, a COVID Support

California; and the National Guard

anticipation of future operations.

Force was setup on 19 March

is unloading trucks and supplying

They are told to be ready to deploy

with 20,000 military personnel that

groceries in Arizona. The Army is

across Canada to assist with

is tasked with supporting public

asking retired military personnel

civil authorities to deal with the

services. On 2nd April 2020, an

to consider coming back to active

pandemic. Their orders are to stay

additional 3,000 reservists joined

people.

The

and

assisting

the COVID Support Force.

Australia

duty. The US Military and National
Guard
to

are

working

together

increase

medical

capacity,

at home and stay healthy.

United Kingdom

support warehouse operations,

In the United Kingdom, OP

and logistical efforts to help deliver

RESCRIPT was launched to tackle

critical supplies, helping deliver

COVID 19 within the country and

food in hard-hit communities and

OP BROADSHARE to address

supporting

screening

the epidemic overseas. A large

and testing facilities across the

focus of the UK Armed Forces

nation. President Trump has also

has been to support the National

used

Production

Health Services, and the military

Act, a wartime power, to demand

has provided assistance in setting

private companies to ramp up

up the NHS Nightingale hospital in

production of ventilators and parts

London. This temporary hospital

for ventilators as well as N95

can treat up to 4,000 people. The

masks.

armed forces stand ready to build

the

symptom

Defence

Canada
Canada on the other
hand has taken a very different
approach. About 24,000 troops are

two more temporary hospitals in
Birmingham and Manchester and
should have them operational by
mid May. Royal Navy helicopters
are being used as air ambulances

The Australian Defence
Force (ADF) has setup a task
force to coordinate the internal
response to the pandemic and
provide support to the whole of
government effort, to address the
impact of COVID-19. Currently
there are over 500 ADF members
providing support to contact
tracing,
planning
assistance,
assisting police and assisting
with
mandatory
quarantine
arrangements for international air
travel. The ADF also established
Operation COVID-19 Assist on
1st April 2020 that will provide
customized support to state and
territory authorities in order to
reinforce and expand their capacity
to respond to the pandemic.
Military Alliances
Military alliances are also
an important force multiplier
during times of crisis such as
the current pandemic. NATO
has been actively assisting its
member countries by facilitating
multinational cooperation for
relief in hard hit countries.
Examples of this include airlifting
crucial supplies to the Czech
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COVID-19
MILITARY OPERATIONS AROUND
THE WORLD & THE MALDIVES
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The current situation regarding
Covid-19 is no exception and
militaries around the world are
engaged in providing the muchneeded assistance to national
and regional health systems and
logistical networks. Since the initial
outbreak of Covid-19 in Wuhan,
China, there are 1.43 million
confirmed cases worldwide, with
over 82,000 deaths. As states are
grappling to contain the spread
of this disease, health systems
are quickly being overwhelmed,
leading

to

mounting

deaths,

especially in countries like US,
Italy and Spain.
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the people who are being flown in
from foreign ports. During the first
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may be too soon to tell if China
will emerge on top at the end of
this crisis. It must be remembered
that a hegemon is only regarded
as such if they are able to
provide the common goods and
global leadership and direction
in times of acute crises. By all
appearances, US is doing a bad
job of providing much needed
decisive leadership, whereas
China is engaged in medical
relief operations in places like
Spain, Italy and the Middle East.

Covid-19 and
Globalization
Does the Covid-19 pandemic
point to a great de-coupling of the
current interconnected and trade
links? Is such a retrenchment
from global trade even possible?
The spread of Covid-19, and its
evolution into a global pandemic
was made possible by the high
degree of interconnectedness
afforded by globalization, but is
there any possibility of reversing
globalization?
Once the health crisis is
over, global economic recovery
would begin in earnest. As long
as countries and regions remain
locked down, chances of a global
economic
recovery
remain
questionable. For any state,
isolation is not an acceptable or
sustainable alternative. Perhaps
the most probable future is a
move towards a more regimented
and regulated globalism, bound
within the confines of trade
protectionism and great power
competition. Many states have
unveiled huge economic and

financial stimulus packages
designed to shore up demand
and increase the flow of money
in the economy. These are
critical steps towards avoiding an
economic recession, but unless
production can be started and
supply-chains begin functioning,
there will not be full economic
recovery. For this to work, the
current model of globalization
would have to function, but a lot
better than before.

in their health sectors. Regional
frameworks have also been
enacted to facilitate multilateral
response, share expertise and
prioritize resource commitment.

In this present dismal
scenario, there are moments of
international collaboration and
cooperation. Aid and advice
are flowing from Asia to Europe
and elsewhere in the world.

It is highly unlikely that the
broad contours of the international
system will change in the post
Covid-19 era. There will still be
great power competition. Even
cooperative overtures carry with
it expectations of reciprocity, and
a basic acknowledgment that
the power differentials has been
shifted, albeit imperceptibly for
the time being. What is evident
even now is that the landscape
of
domestic
socio-political
and economic dynamics and
arrangements must change.
Individuals,
family
units,
communities and societies, and
states themselves will have

Scientists around the world
are collaborating to develop
a vaccine, and they have
resoundingly rejected statecentric encroachment on the
medical research. International
financial institutions are giving
financial assistance packages
to help countries tide over the
bleak economic situation and
create the much-needed surge

to become more resilient and
adaptable to withstand such
disruptions. The international
system itself needs to be more
closely regulated, and existing
collaborative
and
oversight
mechanisms built to monitor
areas of common concern need
to increase their capacity and
effectiveness in dealing with
such emergent threats.

Covid-19 and
International
Collaboration

Lieutenant Colonel Hassan Amir is currently serving as the Principal Director of Plans, Policy and Resource Management at MNDF Integrated
Headquarters. Lt Col Amir holds Masters in Strategic and Defence Management (University Malaya, 2009), Masters of Arts in Security Studies:
Combating Terrorism (NPS, Monterey, CA; 2011), and Masters of Science in Security Studies (Madras University, 2019). The views expressed in this
article are those of the author, and does not reflect the official position of MNDF.
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war-torn regions of Middle East
and Central Asia are likely to have
a hard road to normalcy once
the pandemic passes. Weak and
failing states are likely to descend
into cycles of violence, anarchy
and become breeding grounds
for other threat vectors. The
plight of these precarious states
and communities is particularly
troublesome and would require
critical international attention
and assistance.

Covid-19 and Regime Type
The present crisis has also
sparked serious debate about
the effectiveness of liberal and
democratic regimes in dealing
with unprecedented and
unique
emergencies.
The public is generally
looking
at
the
response of western
democracies such
as United States
and EU members
like France, Italy
and Spain, whose
response has been
chaotic and highly
ineffective. On the other
hand, more authoritarian
and regimented states such
as China, Singapore and South
Korea has been held up as
good examples of firm decision
making, centralized direction and
imposition of severe movement
restrictions and lockdowns to
halt the spread of coronavirus.
There is evidence to
suggest that China’s initial
handling of the coronavirus
outbreak could have been a
lot better if officials at the local
levels had greater autonomy,
instead of waiting for a central
response from the Chinese
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Communist Party. Similarly,
Singapore deployed a plethora
of restrictive and highly intrusive
control measures intended to
enforce social distancing and
restrict movement. The current
pandemic is as a test of current
political leadership in each
state, as well as regime types in
general.
Right now, public sentiment is
in favor of more authoritarian and
centrally coordinated systems
like China and Singapore, which
can mobilize resources and
leadership. On the other hand,

such systems are more brittle
and less resilient than liberal
democracies over the longer
run, which is critical especially
if the aftermath of this pandemic
lingers on. It is essential to
recognize that Korea and Taiwan
are both democracies, and their
handling of the pandemic is
exemplary, so perhaps regime
type is less significant in dealing
with crises.

Covid-19 and
International Great
Power Competition
What does the current
pandemic mean for great power
competition? Even without the
current crisis, both US and
China were headed for a major
confrontation, given increasing
Chinese military adventurism,
especially the South China Sea,
expanding military capacity,
industrial
and
economic
sabotage,
cyber
attacks
and Chinese challenges to
American economic and political
hegemony through their massive
infrastructure projects such as
the Belt and Road Initiative.
As a counter to Chinese
aggressive
expansion,
US has been taking
protective measures,
but
with
erratic
direction coming from
the White House,
and US-led security
alliance such as
NATO in disarray, US
response to China’s
rise had been weak and
indecisive.
With the Covid-19
pandemic, there has been
heated exchanges between
China and US over the handling
of the crisis. There are also
claims that China is using ‘mask
diplomacy’ in embattled places
like Italy to drive a wedge in the
US-led alliance, and as a means
to signal their growing ability
to responds to global crises,
mobilize required resources
and provide leadership at the
international level. While US is
still reeling under the onslaught
of the virus, China is on the road
to national economic recovery. It

it created serious shortages of
food, critical medical supplies
and drugs and other basic
necessities.
Supply
chain
disruptions and panic hoarding
have led to acute shortages of
even basic food items in several
parts of the world.
Vulnerable
demographic
segments including migrant
and undocumented workers,

internally displaced persons
and refugees were among the
most severely affected, but their
access to proper health care and
other resources were restricted
in many places.
Positive and beneficial social
interactions and exchanges are
integral parts of human security,
but Covid-19 pandemic has
also crested serious challenges
to fulfilling even the most basic
of human interactions. Social
distancing,
lockdowns
and
state-imposed curfews have
prevented people from engaging
in communal and social activities,
which in other times provide
much needed solace. While it is
too soon to speculate about the
long-term effects of this current

climate, but is it apparent even
now that new modes of social
interaction have to be sought.

States and Covid-19
Liberal
institutionalism
and multilateral internationalism
have been central features of the
international system for a very
long time. They have also paved
way for the growth and success

of institutions such as European
Union. There has been growing
challenges to internationalism
over the recent years, as evident
from the rise of hyper-nationalist
extreme
right-wing
political
movements and their success
in national elections. Powerful
and influential states, which had
hitherto been staunch supporters
of greater socio-political and
economic
integration
had
begun to shun international
organizations, regulatory regimes
and normative frameworks.
Many commentators indicate
that the current pandemic spells
an end to the wave of hyperglobalization that the world has
been moving towards for the
past few decades

With
the
Covid-19
outbreak, central state apparatus
has been energized through
the enactment of extraordinary
emergency
measures.
Communities and regions within
a state simply do not have the
capacity to respond to such
incidents. Once additional surge
capacity needs to be generated;
it has to be provided by the
central state authorities. In order
to provide this surge, and also to
contain the spread of Covid-19,
states have deployed a range of
extraordinary measures. Once
the present crisis is over, states
would loathe to surrender their
control.
There
may
be
good
justifications for why central
state authorities need to retain
greater control over a states’
food, medical and economic
security. At present, with the
global economy ground to a
halt, travel and trade restricted
to only the bare minimum, and
global supply chains severely
disrupted, countries are hardpressed to ensure food security
and commandeer the essential
resources to provide required
medical care. Self-sufficiency,
trade protectionism, building
up critical reserves and local
sourcing are being touted
as measures to ensure state
resilience and preparedness
to deal with such incidents
in the future. Societies and
governments are realizing that
self-imposed periods of isolation
would be a common occurrence
and are gearing up for it.
Weak and failing states pose
a unique problem in this situation
as well. Resource-strapped
states in sub-Saharan Africa,
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COVID-19:
Strategy, Security and the
Future World Order
The Covid-19 pandemic
has created unprecedented
economic, socio-political, as well
as security impacts. Even now,
countries and communities are
trying to contain the contagion
and quell the mounting death
rates. State health systems are
being completely undone under
enormous pressure. Major cities
around the world have imposed
severe restrictions on movement
and social life, and by most
predictions, social distancing
and restrictive measures on
social life is set to become the
new normal.
At such a juncture, it may
seem a bit callous to dwell
on the security impacts of the
current pandemic and speculate
on a post-Covid-19 world order.
Nonetheless, major disruptions
and inflection points such as the
present one often proves to be
pivotal moments in global affairs
and portend the waning, if not
the actual rise and fall of powers.
There is no denying the fact that
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this pandemic would be defining
point in world history, much like
both the world wars.

Human Security and
Covid-19 Pandemic
At the level of the individuals
and communities, Covid-19
pandemic has naturally created
serious concerns around the
health care system. Pandemics

and epidemics have increasingly
become areas of concern,
especially following the series
of epidemics like SARS and
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MERS that spread a few years
back. States are assessed on
their preparedness to deal with
such pandemics, and even
the most recent preparedness
assessment showed that there
were serious gaps in national
capacities, especially to create
the much-needed surge.
Mapping of the Covid-19
pandemic also showed that

states with aging populations
like Italy, Spain and US were
very acutely hit. Another human
security impact of Covid-19 was

