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އެޑިޓަރުގެ ބަސް

ސިފައިން އިސްކުރާ ީނ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު
ޤައުމީ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް ދަމަހައްޓާ

ކެރިގެން ރައްދުދީ ،ޤައުމީ ޒިންމާ އަދާ ކުރަމުންނެވެ.

އެއްެ ބަޔަކީ ސިފައިންނެވެ .ސިފައިންނަކީ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި
ރައްކާތެރިކަމަށް ފާރަވެރިވެ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި ބައެކެވެ.
އަސްކަރީ ޤާބިލުކަމާއި ދުޝްމަނުންގެ ކިބައިން ޤައުމު ސަލާމަތް
ކުރުމަށް ސިފައިންގެ ބަދަހި ލަޝްކަރު އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނަނީ
އަންނާނެ އޯޑަރަކަށެވެ .ސިފައިންގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް
ބެހިގެންދަނީ އަމުރުވެރިޔަކު ކުރާ އޯޑަރުގެ މައްޗަށެވެ .ވަކި
އުސޫލަކުން

ކަންކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ޤަވާޢިދުތަކަކަށް

ސިފައިން ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ .ސިފައިންނަށް އަންނަ
ކޮންމެ އޯޑަރަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާ ކުރުންމަތީ ސިފައިން
ދެމިތިބެއެވެ.
ސިފައިން

ޤައުމީ ،މަސައްކަތުގައި

ގުނާލެވިގެންދަނީ

ނަމޫނާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ޤައުމުގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް
ސިފައިންގެ

ދިވެހި

ލަޝްކަރުން

ކުރަމުންދާ

މަސައްކަތް

ގިނަ ގުނައެވެ .އޯޑަރަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާ ކުރަމުން،
މަސައްކަތުން ނަތީޖާ ހާސިލު ކުރުމުގައި ސިފައިން މުޅި ޤައުމަށް
ދައްކުވައިދެމުން ދަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ މަންޒަރުތަކެކެވެ .ޤައުމަށް
ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައާއި ،އެހީތެރިކަމަށް
އެދޭ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުންދަނީ
ޤައުމީ ލޯބި އިސްކޮށްގެންނެވެ .ދެގޮތެއްނުވެ ،ކޮންމެ ކަމެއްގައި
ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށްގެންނެވެ .އެކަންކަމުން ފެނިގެންދަނީ
ސިފައިންގެ ސިފަވަންތަކަމާއި ޤައުމީ ރޫޙެވެ.

ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރާ
ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފައިން ދެމިތިބެނީ ސިފަވަންތަ ސިފަތަކުގައި
ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ.
ކެތްތެރިކަން

ލަޝްކަރެއްގެ

އަދަބުވެރި

ޤައުމުގެ

އިސްކޮށްގެންނެވެ.

ގޮތުގައި

ޢަދުއްވުންނަށް

ފާރަވެރިވުމުގައި ވަރުބަލިވުމެއް ،ފަރުވާ ކުޑަކުރުމެއް ނެތިއެވެ.
ސިފައިންނަކީ މާއްދިއްޔަތަށް ހެއްލޭ ބައެއްނޫނެވެ .ތެދުވެރިކަމާއި
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ސާބިތުކަންމަތީ ސިފައިން ދެމިތިބެއެވެ.
ދެމި ތިބެންވެސް ޖެހެއެވެ .ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ
އެއީއެވެ .ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އޮތީ އެގޮތުގައެވެ.
ސިފައިން

ދިވެހި

ކޮންމެ

ކުރާ

ކަމަކުން

ޤައުމީ

މަޞްލަޙަތަށްދޭ އިސްކަން ފެންނަނީ އެހެންވެއެވެ .ޖަމާޢަތުގެ
އެކުވެރިކަމާއި،
ދިރުވައި

އެއްބައިވަންތަކަމާއި،

އާލާކުރުމަށް

އެހެންވެގެންނެވެ.

އެއްބައެއްވަންތަކަން
މަސައްކަތްކުރަނީ

ސިފައިން

ޤައުމަށްކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ބޮޑުކަމެއްގައި

އަދި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކޮންމެ ނުރައްކަލެއްގައި
ކެރިގެން ސިފައިން ނުކުންނަނީ އެހެންވެގެންނެވެ .ރައްޔިތުންގެ
ހެވާލާބައަށް ޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި
ދުޅަހެޔޮކަމާއި
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

އުފާވެރިކަމަށްޓަކައި
ޖަމާޢަތްތަކުން

ސަރުކާރާއި

ކުރައްވާ

މަދަނީ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ .ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް
އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން މުޅި ޤައުމަށް މިއަދު

ދިވެހި ޤައުމަށް ދިވެހި ސިފައިން ޚިދުމަތް ކޮށްދެމުން

ދެވެމުންދާއިރު ،މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ.

ދަނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ސިފައިންނަށް މަތިކޮށްފައިވާ

ސިފައިންނަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ވަރުބަލިވާނެ ބައެއް ނޫނެވެ.

އެންމެހާ ޒިންމާތަކަށް ފާރަވެރިވަމުންނެވެ .ޤައުމުގެ އަދުއްވުން

އެކަން ދިވެހި ސިފައިން ދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.

ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަމާ ތޮޅެން ފުރުޞަތު ނުދީ ޤައުމުގެ
އަމަންއަމާންކަން
ވާޖިބުތައް

ދަމަހައްޓަމުންނެވެ.

އަދާކުރުމުގައި

އެކޮޅާއި

ސިފައިންގެ
މިކޮޅު

ޤައުމީ

ބަލަމުންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ،އެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރެއްވި މާތް اللّـه سبحـانـه وتعـاىلގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އެއަށްފަހު ،ނަޞްރުގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގައި ތިއްބެވި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ .އަދި1988 ،
ނޮވެންބަރު  3ވަނަ ދުވަހުގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ ޛިކުރާ އާކޮށް ،އެބޭފުޅުންގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ރަޙްމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.
 1988ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ  3ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ނަޞްރަކީ ،ވަރަށް މަތިވެރި ނަޞްރެކެވެ .އެދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން
ނުވެސް ދެނެތިއްބާ ،ކުއްލިއަކަށް ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒަށް ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ބަޔަކު ދިން

ޢުދުވާނީ ޙަމަލާ ދިފާޢުކޮށް ،އެމަރުކަޒު ބާޣީންގެ އަތްދަށަށް ދިޔަނުދީ

ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރާއި ހިތްވަރު އަދި ކުޅަދާނަކަން اللّـه سبحـانـه وتعـاىل އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެއްވިއެވެ .އާދެ ،އެބިރުވެރި ނާމާންކަމުގެ ދުވަސް ނިމިގެން ދިޔައީ،
ދިވެހިންނަށް ފަތަޙައާއި ނަޞްރު ލިބިގެންނެވެ.
ދިވެހި ތާރީޚުގައި ކަޅުއަކުރުން ފެވިފައިވާ ،ނޮވެންބަރު  3ގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލައިގެ ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި ހާދިސާގައި ދުޝްމަނުންނަށް ނާކާމިޔާބުވުމުގެ އެންމެބޮޑު
ސބަބަކީ ،އެދުވަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ސާބިތުކޮށްދެއްވި އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި ވެރިންނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމެވެ .އެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާ ހިނގިއިރު ،ސިފައިންގެ
ަ
އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެދުވަހު ދެއްކެވި ސާބިތުކަމެވެ .އެބޭފުޅުން އެދުވަހު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް ،އެބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ .އެދުވަހު ޓެރަރިސްޓުން ދެމުންގެންދިޔަ ބަޑިޔާއި ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވެ ،މާތްﷲގެ ނަޞްރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔައީ،
މިފަދަ އެތައް ސަބަބަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
 1988ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު  3ގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއާ ދޭތެރޭގައި ފިކުރު ހިންގާލާއިރު ،އެ ޙަމަލާގެ ރޭވުމުގެ އަޑީގައި ތިބީ ދިވެހިޤައުމަށް ޣައްދާރުވި
ދިވެހިންގެ މަދު ބައެކެވެ .މިއަދުވެސް އެފަދަ ޣައްދާރުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ތިބިކަން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަން ޖެހެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ދުޝްމަނުން ،ޤައުމުގެ
އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ،މިހާރުވެސް ކުރިމަތި ކުރުވަމުން ގެންދަނީ ވަކި ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ޢުދުވާނުތަކެއް ނޫނެވެ .އެފަދަ ޢުދުވާނުތަކުގެ ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރަކީ،
އެބައެއްގެ އަމިއްލަ އެދުންތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމެވެ .ޤާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމާއި ،ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހޯދުމެވެ.
އެހެންކަމާއެކު ،މިއަދުވެސް ދިވެހި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ސާބިތުކޮށްދެއްވަން ޖެހެނީ ،ވަރަށް ވަރުގަދަ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމަކާއި ކިޔަމަންތެރި ކަމެކެވެ.
 1988ނޮވެންބަރު  3ގައި ހިނގައިދިޔަ ބިރުވެރި ނާމާން ކަންތައްތަކަކީ ،ދުވަހަކުވެސް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ފިލައިގެންދާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ .ދިވެހި
ތާރީޚުން ފޮހެވިގެންދާނެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ .އެކަމުގެ ހަނދާން އަޅުގަނޑުމެން އާކުރާއިރު ވިސްނަންވީ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ،މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ދުވަހެއް ދެން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށް ވިސްނައި ތައްޔާރުވެ ،ނުގުޑާފަދަ ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއްގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަށެވެ .އެކަން ކުރެވޭނީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހިތްތަކުގައި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވުމުގެ ރޫޙު އާލާކޮށްގެންނެވެ .އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ރޫޙު ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ .ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމުގެ ކަމަރު ބަނދެގެންނެވެ .ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ
އަށްޑަނަ އުފުލައިގެންނެވެ.
މި ދިވެހި ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި މުވާޠިނުންނަށް މިއަދު އަޅުގަނޑު ކުރާ އިލްތިމާސަކީ ،ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަރަޙައްދުގެ ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއް ވެސް ،ބޭރު ބައެއްގެ
ނުފޫޒުގެ ދަށަށް ،ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ދިޔަނުދެއްވުމަށް ކުރެއްވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެއްވުމެވެ .ނޮވެންބަރު

 3ގެ ޢުދުވާނުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި

ދިވެހި ސިފައިން ދެއްކެވި ހަރުދަނާ އިޚްލާޞްތެރި ނަމޫނާއިން ހިތްވަރު ލިބިގަނެގެން ،ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،މާތް ﷲ މިލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ،ނަޞްރާއި ނަޞީބު އަބަދުމެ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ! ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމުގެ
އުފާވެރި ދުވަސްތައް އަބަދުމެ ދެއްކެވުމެވެ! އާމީން.
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ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
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ނޑް ޭ
ނސް އެ ް
ސޓަރ ޮއ ްފ ިޑފެ ް
ނ ް
މި ި
ޙައްޤުގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރާ މުޖާހިދުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާނޭކަން ވަޙީ ކުރެއްވި މާތް هللا سبحانه وتعاىل އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
އިސްލާމީ އުންމަތަށް ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު ހޯއްދަވައިދެއްވި މި އުންމަތުގެ މާތް ސާހިބާ ،حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم އަށް ޞަލަވާތާއި
ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މި ދުޢާގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ،ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި
ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ ،ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދެކަނބަލުންނަށް އަރިސް ކުރަމެވެ .ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ޗީފް އޮފް
ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަށާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދަށާއި
ފަޚުރުވެރި ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށާއި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވަމެވެ.
 1988ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ  3ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ،އެއްވެސް ޙައްޤަކާނުލައި
ނަވާރަ ދިވެއްސަކު ޝަހީދުކޮށްލި ބިރުވެރި ،ހިތާމަވެރި ދުވަހެކެވެ .އެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ޝަހީދުވެ ދިޔަ ހިތްވަރުގަދަ
މުޖާހިދުންނަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި މާތްﷲގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .އެ ޝަހީދުންގެ
ޢާއިލާތަކަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.
ގ މިނިވަންކަމާ ތޮޅެ ،ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައިވާ
ނޮވެންބަރު  3ގައި ޓެރަރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް ހަމަލާދިން ފަދައިން ،ރާއްޖޭ ެ
ލމަށް ޓަކައި މިހާރުވެސް ދަނީ ފިކުރީ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ .ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުންނެވެ .އިޖުތިމާޢީ ވިއުގައިގެ
ސަރުކާރު ވައްޓާ ު
ތެރެއިންނެވެ.
ޓެރަރިޒަމުގެ ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް މި ވަނީ އާންމު ވެފައެވެ .ޓެރަރިޒަމުގެ ޢުދުވާނީ ޢަމަލުތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި
ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ .ހައްދު ފަހަނައަޅައިދިއުމުގެ ކެހިވެރިކަމުގެ ދަލުގައި ޒުވާނުން ދަނީ ޖެހެމުންނެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮމާން ކަނޑުއޮޅިތަކާއި
ހިމޭން ގޮނޑުދޮށްތަކާ ހަމައަށް ވެސް އެ އޮއިވަރު ވަނީ ފޯރާފައެވެ .މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަންކަން އޮތްގޮތެއް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ .ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާ ވެދާނެކަމަށް ވެސް ވިސްނާލުމެއް ނެތިއެވެ.
ކަން މިހެންހުރުމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ދިވެހި ސިފައިން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން،
އަދުގެ ޒުވާން ޖީލުގައި ޤައުމީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ރޫޙު އަށަގަންނުވަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުރިމަގުގައި އިތުރު ކުރާންޖެހެއެވެ .ދިވެހި
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިންނަށާއި ސްކޫލުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހެއެވެ .ޚާއިނުންނާއި ޣައްދާރުން މި ޤައުމުން އުފެދިގެން
ނުދާނެގޮތަކަށް ތަރުބަވީ ވެށި ބައްޓަން ކުރުމުގައި ދިވެހި ސިފައިން އެހީތެރިވާންޖެހެއެވެ .ސިޔާސީގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
ބޭރުގެ ދުނިޔޭގައި މި ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތާއި އަބުރު ކަތިލާ ބަޔަކަށް ދިވެހިން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން
ކުރާންޖެހެއެވެ.
ލ ޤައުމެއްގެގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލީގައި ،މިނިވަން ،މުސްތަޤިއް ު
ނދާ ދިވެހި ސިފައިންނަށް ނަޞްރާއި
އަބަދަށްމެ ދެމިއޮތުމެވެ .ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތް ކުރަމު ް
ނަސީބު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އާމީން!
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السالم علـى حم َّـم ٍد ،وعلى آلـه وصحبـه أمجعـني.
العـالَمـنيَ ،و ّ
اَحلَ ْم ُـد للّـه َر ّ
ب َ
الصـالة َو ّ

މިއަދު މި ފާހަގަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ
އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް
ޢުމަރަށާއި ،ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހި ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ
ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކަށާއި އުޚުއްވަތްތެރި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.
ނަޞްރުގެ ދުވަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިލާވަޅަކީ ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މުހިންމު ކަމެވެ.
ސިފައިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ހަށިހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ .ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި އޮންނަންވާ ދީނީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ރޫޙާއި ޤައުމީ ލޯބި
ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމެވެ .އަދި މި ކަންކަން އަބަދުމެ ތާޒާކޮށް ދަމަހައްޓައި ،ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ތިބުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި މުހިންމުކަމެވެ.
ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު މިއަދުގެ ސިފައިންނަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަފާތު ގިނަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާ
ބައެކެވެ .ބޭރުގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާއެކު އަސްކަރީ ތަމުރީނުތައް ހަދަމުންދާ ބައެކެވެ .އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާ ގުޅުން
ބަދަހިކޮށް ،އެ އަސްކަރިއްޔާތަކާއެކު ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ސިފައިން ބައިވެރިވާ އަސްކަރީ އެކްސަސައިޒްތައް ހިންގަމުންދާ
އަސްކަރިއްޔާއެކެވެ .މީގެއިތުރުން ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ވެސް ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޒުވާން ލަޝްކަރެކެވެ .މި ކަންކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ދިވެހި ސިފައިން ތައްޔާރަށް
ތިބޭ ތިބުމާއި ،ކުރާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ.
ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަކީ މި ޒަމާނުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޮޑެތި އަސްކަރިއްޔާތަކުގައި ވެސް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ
ފަދަ ހަރުދަނާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ހެދުމަށް ކެޑިނޭޅި މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން ސިފައިންގެ ހަށިހެޔޮކަމުގެ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިނުވާ މިންވަރަށް މިއަދު މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ސިފައިންގެ މީހުންގެ
ބަޑިޖެހުމުގެ ހުނަރުގެ އަސާސީ މިންގަނޑެއް އަލަށް އެކުލަވާލައި އެ މިންގަނޑަކީ ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑެއްގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި މިހާރުވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައެވެ .މީގެއިތުރުން ،ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ރޫޙު ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ކުރެވޭ
މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް ،ސިފައިންނަކީ ހެވިކަމަށް ޝައުޤުވެރި ،އަސްކަރީ އަޚްލާޤު އޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ސިފައިންގެ
ހެވިކަމުގެ ހުނަރުތަކަށް ވެސް އިންޤިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މިވަނީ ގެނެވިފައެވެ .މި ބަދަލުތަކާއެކު ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު އަޅުގަނޑަށް ސިފަކުރެވެނީ
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ސިފައިންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޤައުމީ ވާޖިބަށް ފަސްނުޖެހި ކުރިއަށްދާ ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ލަޝްކަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ދިވެހި
ސިފައިން ތިބީ ،ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ޤާނޫނީ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދީ ،ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނާއި ޤާނޫނު އަސާސީ ރައްކާތެރިކޮށް ނަގަހައްޓާ ދެމެހެއްޓުމުގައި
ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއް ވުމަށް ފަސްނުޖެހޭ ލަޝްކަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިގޮތުގައި ދެމި ތިބުމަށް ސިފައިންނަށް އަޅުގަނޑުކުރާ އިލްތިމާސް މިއަދު
ވެސް ތަކުރާރުކުރަމެވެ.
ނ ސުވަރުގޭގެ
 1988ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ ފުރާނައަށް މާތްﷲ ހެޔޮ ރަޙުމަތް ލައްވައި ،އެ ޝަހީދު ް
ދާއިމީ ނިއުމަތުގައި ލައްވާށިއެވެ .ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ މުޖާހިދުން ފަދައިން ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ކެރިގެން ޖިހާދުކުރާ ،ސިފައިންގެ
ހުވާގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބޭ ބައެއް ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ .ސިފައިންނަށާއި މި ލޮބުވެތި ވަޠަނަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަލެއް ދައްކަވައި ،އަބަދުވެސް
ސިފައިންނަށް ނަޞްރާއި ކާމިޔާބީ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން .ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު  -ކުރިއަށް ދިވެހި ސިފައިން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ  129ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި ،ޗީފް
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި ތަހުނިޔާގައި ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ޝާމިލު ކުރަމެވެ.
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ގުޅިފައިވާ 1988 ،ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަކީ މާދުރު މާޒީއެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްނޫނެވެ .އެ
ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި މި ލޮބުވެތި ވަޠަނުގެ ޙައްޤުގައި ޖިހާދުކުރި މުޖާހިދުން މިއަދުވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވެ .އޭގެތެރެއިން
ބައެއް ބޭކަލުން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި އަދިވެސް އެބަތިއްބެވެ .ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ މައިންބަފައިންނާއި،
އަނބިދަރިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ހިތްތަކުން އަދިވެސް އެ ދުވަހުގެ އަސަރުތައް ހިލިހިލި އެބަހުއްޓެވެ .ނޮވެންބަރު ތިނެއްގައި ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ
ފުރާނަފުޅުތަކަށް މާތްﷲ ހެޔޮ ރަޙުމަތްލައްވައި ،ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.
ނަޞްރުގެ ދުވަހަކީ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލުގެ ޙައްޤުގައި ދިވެހި ދަރިން ވެފައިވާ މަތިވެރި ޤުރުބާނީތަކެއްގެ ހަނދާންތައް އާކޮށްދޭ
ދުވަހެކެވެ .އެއީ ،ދިވެހި ދިދަ މިނިވަންކަމުގައި ވިހުރެމުންދަނިކޮށް ،މިނިވަންކަމުގެ ރޯޅި ދެންމެ ދެންމެ ހިނދިދާނެހެން ހީވި  18ވަރަކަށް ގަޑިއިރުގެ
ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތައް ދިވެހިން ކުރި ދުވަހެކެވެ .އެއީ ،ބޭރުގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ އެދުމަށްޓަކައި  19ދިވެއްސެއް ޝަހީދުކޮށް،
ދިވެހިންގެ ލެއިން މި ބިންގަނޑު ރަތްކޮށްލި ދުވަހެކެވެ .އެ ދުވަހުގެ އެ ނުރައްކާތެރިކަމުން ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ދިވެހިންނަށް ނަޞްރު ލިބުނީ ދިވެހި
ސިފައިންގެ ހިތްވަރުގަދަ ޖިހާދުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދައްކައިދިން އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ .މީގެ އޮނަތިރީސް އަހަރު ކުރިއާ މިއަދާ ތަފާތަސް
މިއަދުވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކާތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް މަދެއްނޫނެވެ .ދުނިޔޭގައި ޓެރަރިސްޓުން ޢުދުވާނީ ޢަމަލުތައް މިއަދު ހިންގާގޮތާއި އެ
ޢަމަލުތައް ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ތަފާތެވެ .ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލުތައް ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހިންގަމުންދަނީ މި ޒަމާނާގުޅޭގޮތަށް އެފަދަ ޢަމަލުތައް
ބައްޓަންކޮށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .ފިކުރީގޮތުން ޅަ ޒުވާނުންގެ ސިކުޑިތަކާ ކުޅެގެންނާއި ،މާއްދިއްޔަތަށް ހައްލުވައިގެންނެވެ.
މީގެއިތުރުން އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރުތަކާއި ،ލާދީނީ ފިކުރުތަކުގެ ދަލުގައި ޒުވާންޖީލު ޖައްސައިގެންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވެސް ދުނިޔޭގައި ހިނގާ މިބާވަތުގެ އޮއިވަރުތަކުން އެއްފަރާތްވެ ،އެކަހެރިކޮށް އޮވެވެންއޮތް ޤައުމަކަށް ނުވާއިރު ،ޤައުމީ ސަލާމަތީ
ޚިދުމަތްތަކުން މިކަންކަމަށް އަބަދުވެސް ތިބެންޖެހޭނީ ފާރަވެރިވެގެންނެވެ .ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ
ޒިންމާއާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ،އިޚްލާޞްތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ އިލްތިމާސް މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކުރަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތާއަބަދު ލެއްވުމެވެ .ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ދީނާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި،
އިޚްލާޞްތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވައި ،ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ޢުދުވާނަކުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމުހުރި ބައެއްކަމުގައި
ލެއްވުމެވެ .މި ލޮބުވެތި ވަޠަންގެ ޙައްޤުގައި ސާބިތުވެތިބި ސިފައިންނަށް އަބަދުވެސް ނަޞްރާއި ނަސީބު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު
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ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު

Amqniz ImuwaQ egAbit
ސ ޮކޅު ަމ ުދ ަކ ުމ ަގއި
ަޤ ުއމު ުކ ަޑވެ ުޤ ުދރަތީ ުމ ްއސަނ ިދކަން ަމދު ުވ ާމއިަ ،ޤ ުއ ުމގެ ީމ ް
ވިޔަސް ދިވެހި ޤައުމަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަން ދިފާއު ކުރުމަށް އެތަކެއް ފަހަރު ވަނީ
ނ ަކ ަމށް
ނވަ ް
ނށް އޮ ްތއިރު ަޤ ުއ ުމގެ މި ި
ށ ަފއެވެި .ދ ެވހި ާތރީޚުން ިމކަން ފެން ަ
ރމަ ޮކ ް
ހަނ ުގ ާ
ރ ަކ ާމއި
ނ ާޔވެ ި
ނގެ އަ ި
ޗ ީގޒު ް
ނއި ޯޕ ް
ރމަ ަތއް ަތފާ ެތވެޮ .ހޅިން ާ
ނ ެޖހުނު ހަނގު ާ
ުކރަ ް
ނ ެއކު ަޤ ުއ ުމގެ ެއ ެތރޭން
ނގެ ައ ުދ ްއވުން ާ
ައޅު ެވ ިތކަން ދި ެވހިން ވަނީ ެދކެ ަފއެވެ .ދީ ު
ނ ަފ ެއވެ.
ނ ިދޔަ ައ ުދއްވުން ެވސް ވަނީ ފެ ި
ުއ ެފ ިދގެ ް
ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ ދިގު މަޒީގެ މައްޗަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ .ދިވެހި
ޤައުމަށް ޣައްދާރުވި މީހުންގެ ލިސްޓަށް ވެސް ނަޒަރު ހިންގާލަމާތޯއެވެ.
ދިވެހި ތާރީޚުގައި ލިޔެވި މާޒީވެގެންދިޔަ މިޤައުމުގެ އަޅުވަތިކަމުގެ
އަނިޔާވެރިކަމާއި ،މިނިވަންކަމުގެ އުފާ ތަހައްމަލު ކޮށްލަމާތޯއެވެ.
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި އަޚުވަންތަ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް
ފުންކޮށް ވިސްނާ ޚިޔާލު ހިންގާލަމާތޯއެވެ .ދިވެހިންގެ ސާދާ
ދިރިއުޅުމުގެ މަތިން މިއަދުގެ ޖީލު ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަމާތޯއެވެ.
އާދެ މިއީ ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހި

ފަރުދަކުމެ ފަރުދީ ވިސްނުމުން

އަމިއްލަ ނަފުސާ ކޮށްލުން ރަނގަޅު ސުވާލުތަކެކެވެ .އަދި ތިބާގެ
އަމިއްލަ އުފަން ޤައުމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާ ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާ
ދަރިއަކަށް ވުމަށް އަމާޒު ހިފުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެކަން
ވިސްނާލަމާތޯއެވެ .އަމިއްލަ ވަންތަކަން އޮތް ދިވެހި ވަޒަނަށް ހިތުގައި
އޮތް ލޯތްބެއެްގެ މައްޗަށް ފިކުރު ކޮށްލަމާތޯއެވެ .އުފަން ޤައުމަށް އޮތް
ލޯތްބާމެދު ވަގުތު ކޮޅަކަށް ފިކުރުކޮށްލާށެވެ.
ދިވެހި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮންމެ އުދުވާނެއްގައި މި ޤައުމުގެ
ފަސްގަޑުން އުފެދިގެން ގޮސްފައިވާ ޤައުމީ ބަޠަލުންގެ ލިސްޓު ވަރަށް
ދިގެވެ .އަދި އެފަދަ ބަޠަލުންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތް އެހާމެ މަތިވެރިއެވެ.
ފަނޑުވުމެއް ނާންނަ އެތަކެއް ނަންތަކެއް މި ދިވެހި ޖައްވުގައި
އެދަނީ ދިރި އާލާވަމުންނެވެ .އެފަދަ ޤައުމީ ބަޠަލުންގެ އަގުހުރި
ޖިހާދުތަކުގެ ވާހަކަތައް ދައްކާ ކޮޅުންނުލައެވެ .ޝުކުރާ ހައްޤު
ޖީޒީތަކުން ޤައުމުގެ ޙައްގުގައި ވީ ޤުރުބާނީގެ ހަނދާތައް
ދިރުވަމުންނެވެ .ޖީލުތަކާއެކު ޒާމަން ބަދަލުވުމަކުން އެ
ބަޠަލުންގެ އަގުހުރި ޖިހާދުގެ ޒިކުރާއަށް ފަނޑުވުމެއް
ނެތެވެ .އަދި ދިވެހި ޤައުމު އެ ބަޠަލުންގެ ޖިހާދަށް
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ދަރާފައިވާ ދަރަނި ދުވަހަކު ވެސް އަދާކުރެވޭކަށް
ނެތެވެ.

މިއަދު

މި

ޤައުމު

ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ޢާޒިމް
ނޫކަށި

ފަޚުރުވެރިވާ

ޒުވާނުންނަށް

އަމާން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މި ޤައުމު ފޯރުކޮށްދިން ކާބަފައިންގެ
އަގު ވަޒަންކޮށްލަމާތޯއެވެ .އެ ކާބަފައިން މި ޤައުމުދެކެ ވި
ލޯތްބާއި

ލޭ

އޮހޮރި

ހިތްމައްޗަށް

ގެންނާށެވެ.

އަމިއްލަ އެދުމެއްނެތި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި
ދިވެހި ޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލު ދިފާޢުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ
ބުރަ މަސައްކަތާއި ،އޮހޮރި ދަލާއި ތަހައްމަލުކުރަން
ޖެހުނު

ބިރުވެރިކަމާއި

ބަނޑުހައި

ހޫނުކަމުގެ

މައްޗައް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ދެކެމާތޯއެވެ .ޤައުމުގެ
އުފެއްދުންތެރިކަމާއި

އާދަކާދަ

އެ

ޒަމާނުގައި

އޮތްގޮތާއި އޮންނާނެ ގޮތް ތަސައްވަރު ކޮށްލުމަށް މި
ޖީލުގެ ނޫކަށި ޒުވާނުންގެ ޒިންމާއަށް ދޫކޮށްލާނަމެވެ.
އެއީ ތިޔަ ޒުވާނުންގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ
މައްޗަށް ތިޔަ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ޒިންމާގެ މައްޗަށް
ފާރަވެރިވުމަށެވެ.
ޤައުމީ

ވިސްނުމުން

ބަލާއިރު

ފަހުގެ

ތާރީޚުގައި މި ޤައުމު ދެކެފައިވާ އެންމެ ބިރުވެރި އަދި
ނާމާން ދުވަހަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް އުފަން ޤައުމަށް ޣައްދާރުވި
މަދު ދިވެހީންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ،މީގެ  29އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެއަށް ދިން ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއެވެ 1988 .ނޮވެންބަރު
މަހުގެ  3ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރު ބަޔަކު ރާއްޖެއަށް
ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއެވެ .މީއީ ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ޖީލު
އަމިއްލަ ލޮލުން ދެކިފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ .އެމަންޒަރުތައް
އެތައް ޖީލަށް ދެމިގެންދާނޭހެން ފޮތްތަކުގައި ވަނީ
ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.
www.mndf.gov.mv

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ޤައުމުގެ
ޙައްޤުގައި

ޤުރުބާންވި

ބަޠަލުންގެ

ދިރުން

މިޤައުމުން

ފޮހެވިގެން

ނުދާނެވެ.

ޤައުމުގެ

ޖިހާދުން

މިއަދުގެ

މިނިވަންކަމަށް

ކުރެއްވި

ވާޖިބުތަކަށް

ނަމޫނާ

ދައްކައި

ދީފައެވެ.

ޤައުމިއްޔަތާއި

އަމަންއަމާންކަމަށް ޖިހާދުން ހިތްވަރު ލިބިގަތުމުގެ
ރީތި ނަމޫނާ ދައްކާފައެވެ .ފަނޑުވުމެއް ނެތް
ޒިކުރާތަކެއް މި ޤައުމުގެ ތާރީޚަށް ދޫކޮށްފައެވެ.
ޤައުމުގެ އަމަން އަމާންކަން މިއަދުގެ ޒުވާން
ޖީލު ޒިންމާވުމަށް އަބުޠާލުންގެ ލެއިން ލިޔެ
ވަސިއްޔަތް ކޮށްފައެވެ .ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ
އަގުބޮޑު ކަމާއި ޤައުމުގެ ދިރުމަކީ ޒުވާނުންގެ
ހިތްވަރާއި ކެރުންކަން ޢަމަލީ ގޮތުން ދައްކާފައެވެ.
މިނިވަންކަމުގެ

އަގު

ބޮޑުކަމާއި

އަޚުވަންތަ

ގުޅުމުގެ ބާރުގަދަކަން ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.
މި ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮން އެއްޗެއް
ތޯއެވެ؟ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވަނީ ކޮން
ކަމެއްތޯއެވެ؟ މި ޤައުމުގެ އަމާންކަމަށް އޮތީ
ކޮން ނުރައްކަލެއް ތޯއެވެ؟ ތިބާގެ ޤައުމީ ހިއްސާ
ކޮބައިތޯއެވެ؟ އިވޭ އަޑުތަކަށް ޢަމަލު ކުރަނީ
ތިބާގެ ޤައުމީ ވިސްނުން އިސްކޮށްގެން ތޯއެވެ؟
ޤައުމީ

ޚިދުމަތަށް ފަސްޖެހެންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟

މި ޤައުމަށް ތިބާގެ މުހިންމުކަން ކުޑައީތޯއެވެ؟
ޤައުމީ ވިސްނުމާއި ތިބާގެ އަމިއްލަ ފިކުރާމެދު
ސުވާލުކޮށްލިންތޯއެވެ؟

މާދަމާގެ

ކުރިމަގަށް

ތިބާގެ ޙިއްސާ އޮތްތޯ ބެލިންތޯއެވެ؟ ފަރުދީ
ޒިންމާގެ މައްޗަށް ތިބާ ޢަމަލުކުރަން އޮތް
www.mndf.gov.mv

ކޮންމެ

ވަރިހަމަކަމަށް ދޫކޮށްލެވެން އެބައޮތްތޯއެވެ؟ މި
ޤައުމުގެ ތާރީޚު ކާބަފައިން ތަޖުރިބާ ނުކުރާ
އެތައްކަމެއް މި ޤައުމު ތަޒުރިބާ އެބަކުރޭ ތޯއެވެ؟

ޒުވާން ޖީލަށް އެވަނީ އަގުބޮޑު ފިލާވަޅުތަކެއް
އުނގަންނައި ދީފައެވެ .ހިތްވަރާއި ބުންވަރުން

ބަލާލިންތޯއެވެ؟

ކަމެއް

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު އުފެދިގެންނެވެ.
މި ދީބުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް
ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދަކުމެ ފާރަވެރިވާން ޖެހެވެ.
ޤައުމަށް

ކޮންމެ

ލިބިގެންދާނެ

ދެރައެއްގެ

ވާނީ

ހިތިކަން މި ޤައުމުން ފޮހެލަން ކޮންމެ ދަރިއަކު

ޤައުމެއްގައި އަދަބުވެރި ކިޔަމަންތެރި ހޭލުންތެރި

ހިއްސާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ

ރައްޔިތުންތަކެއް އުފަން ކޮށްގެންނެވެ .ޤައުމީ

ކޮންމެ އުދުވާނަކުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް

ބަހާތަކަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނުންތަކެއްގެ ހިއްސާ

ވަކި މީހަށް ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތެވެ .އަޚުވަންތަ

ކަންކަން

ދެމިހުރުމަށް

ޤައުމެއް

ލިބިގެންނެވެ.

ކުރިއަރާ

އަމިއްލަ

ތަރައްޤީ

ޒާތީ

ގުޅުމާއި

ދިވެހިވަންތަކަންމަތީ

ޤައުމެއް ކުރިއަރާ ތަރައްޤީ ވާނީ ޤައުމެއްގައި އަދަބުވެ ި
ރ
ނވެ.
ށގެ ެ
ނ ަތ ެކއް ުއފަން ޮކ ް
ރ ްއ ިޔތު ް
ނ ެތރި ޭހލުން ެތރި ަ
ިކ ަޔމަ ް
ނވެ.
ަޤ ުއމީ ަބހާ ަތ ަކށް ޯލ ިބ ުކރާ ުޒވާނުން ަތ ެކ ްއގެ ިހ ްއސާ ިލ ިބގެން ެ
އަމިއްލަ ޒާތީ ކަންކަން ފޮހެލެވި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިންސާނީ
ނވެ.
ށގެން ެ
ރ ްއޤީ ޮކ ް
ސލަތް ަތ ަ
ަވ ީ
ފޮހެލެވި

އުފެއްދުންތެރިކަމަށް

އިންސާނީ

ގަދައަޅާ

ކުރުމަށް

މަސައްކަތް

މަޖުބޫރެވެ.

ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކޮށްގެންނެވެ .ކިޔަމަންތެރި

ދިވެހި

ބިމަށް

މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރެވިގެންނެވެ .އަޚުލާޤީ

ވުމަކީ

ފަޚުރެކެވެ.

ވާޖިބުތަކަށް ފަރުދީ ޒިންމާ އިސްކޮށްގެންނެވެ.

އަޚުވަންތަ ގުޅުމަށް އޮތް އަގުހުރި ނަމޫނާތަކަށް

ޒިންމާ އުފުލަން ކެރޭ ދުޅަހެޔޮ ތަހުޒީބީ އުޅުމާއި

ޒިންމާ

ސަލާމަތާއި

ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ދަމަހައްޓާ އެހީތެރިވުމާއި

ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ތިބާގެ ޒިންމާ ބޮޑެވެ.

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މައާފުކޮށްދީ ،ނަމޫނާ

އަދި ދިވެހި ދަރިޔަކަށްވުމުން އެ ޒިންމާއިން

މަގު ދައްކައި ގެންނެވެ .ދޮށީ އުމުރު މީހުންނަށް

ރެކެވޭކަށް ނެތެވެ.

ކަމޭހިތާ ހިތްވަރުކޮށް ކާމިޔާބީއަށް އެދި ގަދައަޅާ

އުފަން

ވަމާތޯއެވެ.

ދިވެހި

އަމާންކަމަށް
ޤައުމުގެ

ދަރިއަކަށް
ލޯބިކުރާ

9

އެމްބިއުލޯންޗުގެ ޚި ދުމަތް

ސިފައިން ފޯރުކޮށްދޭ
ނަމޫނާ ޚިދުމަތެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އާބާދީއާއި ބިމުގެ ގޮތުން
ކުޑަ ނަމަވެސް ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް
އޮތް

އިޤްތިޞާދީ

ޤައުމެކެވެ.

ވަސީލަތްތައް

މަދު ،ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުޑަ އާބާދީ  202ރަށަށް
ބެހިފައިވުމުން
މަދު

ނާޒުކު

ފައިސާއިން

އިޤްތިޞާދުން

ރައްޔިތުންނަށް

ލިބޭ

ބޭނުންވާ

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި
ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުއްޓެވެ .އަސާސީ

ނ ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ
ކެޕްޓަ ް

ބަލިމީހުން އުފުލައި ދިނުމުގެ މަތިވެރި ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މޫސުން
ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވެއްޖެނަމަ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ
ގާތް މަދަދުގާރަކީ ކޯސްޓްގާޑެވެ.

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ
ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެސް
ބޭނުންވާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ޚިދުމަތެވެ .އެ
ޚިދުމަތަކާ ނުލައި ނޫޅެވޭނެ އަދި ލިބުން ލާޒިމު
ޚިދުމަތެކެވެ.
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އެކަށީގެން ފެންވަރަށް
ރާއްޖޭގެ ގިނަ ހިސާބުތަކުގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް
ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން
އަނެއްރަށަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަލިމީހުން ދަތުރު
ކުރަންޖެހުމެވެ.

ވަޒަންވެރިވެގެން

ދިރިއުޅޭ

ރަށަށްވުރެ ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރި
އަތޮޅު

ނުވަތަ

ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ރީޖަނަލް

ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނުވަތަ މާލެއަށް ދިއުމަށްޓަކައެވެ.

އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ވެސް ހަމަޖެއްސުމަށް
ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ ދަތުރެކެވެ.
ޒަމާނުއްސުރެ

ރައްޔިތުން

އުފުލަމުން

ދިޔަ މި ބުރަ ދަތުރު އެއިރެއްގެ ސަރުކާރުތަކުން
ދިޔައީ އެކި ސިފަ ސިފައިގައި އެހީތެރިވެދީ
ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރޮކޮށްދެމުންނެވެ.

10

އެގޮތުން
ކޯސްޓުގާޑުގެ

ޒަމާނުއްސުރެ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

އުޅަނދުފަހަރުގައި

ދިޔައީ

އެމްބިއުލޯންޗުގެ
ކުރުމަށް

ކުރެވުނު

ކުރެވުނު

އެންމެ

ޚިދުމަތް

ތަޢާރަފް

މަޝްވަރާތަކުގައި

ފާހަގަ

ޙައްލަކީ

ތަފާތު

ރަނގަޅު

ލަފާކުރެވޭގޮތުން  1985ވަނަ އަހަރުން

ސބަބުތަކާހުރެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ
ަ

ޚިދުމަތް

ދަށުގައި ބޭނުންނުކުރެވި ހުރި ލޯންޗުފަހަރުގެ

ދެމުންދެއެވެ .މި ޚިދުމަތް ފެށިގެން އައި ގޮތާމެދު

އެމްއެންޑީއެފުން

ފެށިގެން

ކޯސްޓްގާޑުން

ކޯސްޓްގާޑުގެ

އިސް

މެޑިވެކްގެ
ކެޕްޓަނެއްގެ

ގޮތުގައި

ބޭނުންހިފުމެވެ.
މަރާމާތުކޮށް

އެގޮތުން

އެމްބިއުލޯންޗުގައި

ހުންނަން

މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި އެމްއެންޑީއެފް ގައި 30

ލާޒިމުކުރާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް  2014މޭ

އަހަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވި މޭޖަރ އަޙުމަދު ނަޢީމް

 29ވަނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ

ރާއްޖޭގައި

އޭރުގެ ނައިބު ރައީސެވެ .މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ

ފެށުނުއިރު ރައްޔިތުންނަށް މެޑިވެކްގެ ޚިދުމަތް

ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި

ދެވޭވަރުގެ އުޅަނދެއް ކޯސްޓްގާޑުގައި ނެތް.

 25ސީ-އެމްބިއުލާންސް ބޭނުންކުރެވެމުންދާއިރު،

ގާތްގަނޑަކަށް  1985ހިސާބުގައި މިޚިދުމަތް ދޭން

މިއީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ދޭ އެންމެ

ފެށީ ".ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް

ޝަރަފުވެރި އެއް ޚިދުމަތެވެ .ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ

ކުރެއްވި އަދި އާންމުން ދަންނަ ބްރެޑް ނަޢީމް

ކޮންމެ ވަގުތަކު ބަލިމީހާ ގޮވައިގެން ދަތުރު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރަންވިއަސް ތައްޔާރަށްތިބި ހީވާގި އެމްބިއުލޯންޗު

ވިދާޅުވީ

މި ދަތުރަކީ ޚަރަދުގެ ގޮތުން ވެސް އަދި ވަސީލަތް
ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވެސް އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް

ރައްޔިތުން ބަލައިގަތީ އުފަލާއެކުއެވެ.

"ކޯސްޓްގާޑުގެ

ޚިދުމަތް

ކޯސްޓްގާޑުން ދެމުންދިޔަ

އެއް ރަށުން

އަނެއް ރަށަށް ބަލިމީހުން އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތަކީ
ޚަރަދު

ބޮޑު،

ޚިދުމަތެއްކަމުން
ދެމެހެއްޓެނިވި

ދައުލަތުގެ
އެއަށްވުރެ
ގޮތެއްގައި

ބަޖެޓަށް

ބުރަބޮޑު

ޚަރަދު

ކުޑަކޮށް

ޚިދުމަތް

ދެވޭނެ

ގޮތަކާމެދު ދިޔައީ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ .މިފަދަ
ކޮންމެ ކަމެއް ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތަށް ބައްޓަންކޮށް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާނެއެވެ .އެގޮތުން

ކެޕްޓަނުންނާއި،

ފަޅުވެރިންނާއެކު

2016

ވަނަ އަހަރު ވެސް  2735މީހުންގެ ފުރާނަ
ސަލާމަތްކުރުމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކޮށް
އެ އާއިލާތަކަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދިނެވެ.
މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް 1416
ބަލިމީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީތެ
ރިވެދީފައިވެއެވެ.
ކޯސްޓްގާޑުންދޭ

ސީ-އެމްބިއުލާންސްގެ

އެމްބިއުލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް ވެސް ޒަމާނާގުޅޭ ގޮތަށް

ޚިދުމަތާބެހޭ ގޮތުން ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމާންޑަރ

ދިނުމަށް ވަގުތު ނެގި ނަމަވެސް އެ ޚިދުމަތް

ކާނަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި

އެމްބިއުލޯންޗެއްގައި އެ ޚަރަދު އެތައްގުނައެއް

 01ޖަނަވަރީ  2013އިން  31ޑިސެންބަރު  2013އަށް އެމްއެންޑީއެފް ހަތަރު އޭރިއާ އިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މެޑިވެކްތައް

އޭރިއާ

#

ކުޑަވެގެންދެއެވެ.

އެހީތެރިކަން ދެވުނު ޢަދަދު

އެކަން

އެމްބިއުލޯންޗުގެ

ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ކުރިއާއި އޭގެ ފަހުގެ ތަފާސް

1

ނޮދަން އޭރިއާ

24

ހިސާބުތައް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ 2013 .ވަނަ

2

މާލެ އޭރިއާ

57

އަހަރު  158ދަތުރު ކުރެވުނުއިރު  2016ވަނަ

3

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ

44

4

ސަދަން އޭރިއާ

33

އަހަރު  2596ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް
 2013ވަނަ އަހަރު  2މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ
ރުފިޔާ އެ ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުވިއިރު2016 ،
ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވެފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.3

ޚަރަދުވި ޖުމުލަ :ދެމިލިޔަން ތިންލައްކަ ފަނަރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރުފިޔާ ހަތަރު ލާރި

ތިން އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން

މީހަކަށް އެރުނު ލޯންޗަކަށް އަރައިގެން ،ޑޮކްޓަރެއް

ބޭނުންވެފައިވާ

ނަރުހެއް ހުއްޓަސް ނެތަސް އޭރު ކުރާނެކަމެއް

ހަތްހާހަށްވުރެ ގިނަ ބަލިމީހުން އެ މީހުންނަށް

ނެތް.

ކުރެވޭނެ

ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަންލިބޭނެ ތަންތަނަށް

ކަމެއްނޯވެ .ހިތުގެ ވިންދު ހުއްޓިއްޖެއްޔާ އަނބުރާ

ގެންގޮސްދެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ .އަދި އެއީ ވަރަށް

އިޔާދަކުރެވޭނެ

އެހެންވީމަ

ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ކާނަލް މުޙައްމަދު

މިހާރު ދެވޭ ޚިދުމަތަކީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބު

އިބްރާހީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ކޯސްޓްގާޑުގެ

ޚިދުމަތެކޭ މިދެންނެވީ" ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމާންޑަރ

ކޮމާންޑަރ ވިދާޅުވީ ،ކުޑަކުޑަ ޤައުމެއްގެ ކުޑަ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭސްފަރުވާއަށް

އިތުރު

އަސްކަރިއްޔާއެއްގައި
ޚިދުމަތެއް

މިފަދަ

ފެންވަރެއްގައި

ކޯސްޓުގާޑަކުން

ހިމެނޭ
ރައްޔިތުން

ދެވުމަކީ

ހިތްހަމަޖެހޭ

ކާމިޔާބެއްކަމަށެވެ.

"ކޮންމެ އެމްބިއުލޯންޗެއް އޮޕަރޭޓްކުރެވެމުންދާއިރު
މެޑިކަލް ސުޕަވިޝަންގެ ދަށުން އެ މީހާ އެ
ގެންދެވެނީ .ކުރިން މިހެނެއް ނޫން .އޭރުގައި އެ

ނޭވާ

އޭރު

ހުއްޓިއްޖެއްޔާ

ވަސީލަތެއްނެތް.

އެމްބިއުލޯންޗުތަކުން އެތައްހާސް ބައެއްގެ
ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ އިތުރުން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް
ސަލާމަތްކޮށްދީފައި

ކޯސްޓުގާޑުގެ

ވެއެވެ.

ބޮޑެތި އުޅަނދު ފަހަރު ބަލި މީހުން ގޮވައިގެން
ކުރާ

ކުރާދަތުރަކަށް

ހޭދައާ

އަޅާބަލާއިރު

މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.
މި ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލާއެކު ސަލާމަތް
ކުރެވުނު ފައިސާ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު
ރޮނގުތަކުން

އުފާފާގަތިކަން

ގެނެސްދޭނެއެވެ.

އަދި ކޯސްޓްގާޑުގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި އެންމެ
މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި

ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި
ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުން ރައްޔިތުންގެ
މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދެވިގެންދިޔައެވެ.
ކޯސްޓްގާޑުގައި ހުރި އެ މަސައްކަތަށް

އެންމެ

އެކަށީގެންވާ އުޅަނދުފަހަރު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި
ބޭނުން ހިފުމުގެ ހެޔޮ ބަދަލު ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ސީ އެ މް ބި ޔު ލަ ން ސް ތަ ފާ ސް ހި ސާ ބު  2016ޖަ ނަ ވަ ރީ  01ން  2016ޑި ސެ ން ބަ ރު  24އަ ށް
ނޮދަން އޭރިޔާ

މަސް

މާލެ އޭރިޔާ

ސަދަން އޭރިޔާ

ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ

ޚަރަދު

ދަތުރުގެ އަދަދު

އުފުލުނު ބަލިމީހުން

ދަތުރުގެ އަދަދު

އުފުލުނު ބަލިމީހުން

ދަތުރުގެ އަދަދު

އުފުލުނު ބަލިމީހުން

ދަތުރުގެ އަދަދު

އުފުލުނު ބަލިމީހުން

ޖަނަވަރީ

84

88

34

35

22

24

42

44

804548.28

ފެބުރުވަރީ

72

75

36

39

32

34

33

36

625714.18

މާރިޗު

100

114

19

21

28

29

53

54

1061975.79

އެޕްރީލް

115

116

54

55

30

31

37

38

1948317.62

މޭ

54

58

73

78

38

38

41

43

3741011.43

ޖޫން

102

107

58

61

19

20

44

44

634023.31

ޖުލައި

52

55

77

85

29

33

65

72

558112.04

އޮގަސްޓް

81

83

58

60

24

25

41

44

655200.4

ސެޕްޓެންބަރު

73

74

67

72

24

25

63

65

484962.84

އޮކްޓޫބަރު

70

73

90

97

35

37

60

64

635561.839

ނޮވެންބަރު

97

101

67

73

23

23

41

42

747195.29

ޑިސެންބަރު

104

107

78

81

27

28

30

34

654376.9

ޖުމްލަ

1004

1051

711

757

331

347

550

580

12551000
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ސ ީޢދު
ނޓް ޭމޖަރ ަޢ ްބދުﷲ ަ
ސޖަ ް
ނ ްޑ ާ
 ޅެ ންޮ :ކމާ ް

ދެކިލަންވެގެން ފަހު ވަގުތު ގޮސް ސަހަރާގެ ތެރެއަށް ވަދެވުނީ
		

ދެކިލާ އެ މޫނަށް ފުން ނަޒަރު ދީގެން ބަލަން ހަމަ ހުރެވުނީ

ފެނުމުން ކުރިން ހީލާގޮތާ ކޮށްލާ ސަމާސާ ސިފަވެގެން
		

އައުމުން ހިތަށް ކުރި އަސަރަކުން ދެ ލޮލުން ކަރުނަތައް ފޫދުނީ

އެނގުމުން މިއަދު ވަކިވެއްޖެކަން ކުރެވުނު ދުޢާ ތަކުރާރުކޮށް
		

އަގުހުރި

އެ

ޤައުމީ

ޚިދުމަތަށް

ތަޢުރީފުކޮށް

ހިތް

އުތުރުނީ

ރޮވިފައި އެތާތިބި ޢާއިލާ ގެނބިފައި އެވާ ފުން އަސަރުގައި
		

ދެވިފައި

އެވާ

ލޯތްބަށްޓަކައި

ހިތްވަރުގެ

ބަހެކޭ

ބުނެވުނީ

އަހަރެންގެ ކޮށި ޅެންވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދެމުން ކީ ލަވަތަކަށް
		

ރަހަޔާ ދިރުން ގެނުވީ ގޮތަށް ޝުކުރާ ހަނދާންތައް ގުޅުވުނީ

ފެންކަޅިވެފައިވާ ރައްޓެހިން ތޮއްޖެހިފަވާ ސަހަރާ ތެރޭން
		

ފެންނަން އެތިބި މޮޅިވެރިކަމަށް އަހަރެންގެ ލޯ ގޮސް ހުއްޓުނީ

ޤައުމީ އެތައް ލަވައެއް ކިޔާ ސިފަވަންތަ އަގުހުރި ޚިދުމަތުން
		

ޤައުމީ ޝަރަފުވެރި ދަރިއަކަށް ޢާތިފު ވިގޮތް ސިފަ ކުރެވުނީ

ތިން މުށް ވެލިން ކޮށްލާ ސަލާން އަސަރާއެކީގައި ވަކިވިއިރު
		

ދިން މެސެޖުތައް އަހަރެން ހިތަށް ވަދެގެން އެ ދިޔަގޮތް ނޭނގުނީ

އަހަރެން ކުރިން ދިޔަޔަސް މިހެން ހަމަ ކުއްލި ގޮތަކަށް ވެސް ތިބާ
		

އަހަރެން ފަދައިން ދަތުރަށް ފަށަން ޖެހިދާނެ ބުނިހެން ހީވަނީ

ލެއްވުން އަދައިގެން ޖަންނަތަށް ރައްބީގެ މާތް ހެޔޮ ރަޙުމަތަށް
		

ދެއްވުން އެދޭ ނިޢުމަތް ތަކަށް އެދިގެން ދުޢާތައް ކުރެވުނީ
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ލެ ފް ޓި ނަ ން ޓް ޢަ ލީ ނި ާފ ޢު

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގެ އަސާސަކީ ރައްޔިތުންގެ
ވެރިކަމެއް
އޮތުމެވެ.

ނުވަތަ
އެއީ

ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުން

އިންތިޚާބު

ސަރުކާރެއް
ކޮށްގެން

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ސަރުކާރު
ހިންގުމެވެ .އެފަދަ ވެރިކަމެއްގައި ވެރިކަމުގެ އެންމެހާ
ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނެވެ.
ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގައި ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމެކެވެ.
އެއާ

ޚިލާފަށް

ވިރާސީ

ރަސްކަމެއްގައި

އެންމެހާ

ބާރުތަކުގެ އިސްފަރާތަކީ ރަދުންނެވެ .ރައްޔިތުންނަކީ
ރަދުންގެ ޚާދިމުންނެވެ .ޤައުމުގެ ވަލިއްޔުލްއަމްރު ކަމަށް
އިސްކުރެވޭ ފަރާތެއް އިސްކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ
މާބޮޑު ދައުރެއް ނޯވެއެވެ.

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް
ނާޞިރު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .އެއީ
މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ގުނަމުން މިދާ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން އުފަންވި
ހިސާބެވެ .އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ގުނާނަމަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އުޅެވެނީ ޖުމްހޫރީ  49އަހަރު ފަހަނައަޅައި
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އިހުސާސްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .މި ދަންނަވާ ތާރީޚީ ރަންޔޫބީލް މި
އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ  11ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނާ
ކުރިމަތިލާނެއެވެ .މީގެ  20އަހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނާ
ބައްދަލު ކުރި ޖުމްހޫރީ  30ގެ އުފާވެރި ހަނދާންތައް އަނެއްކާ
ވެސް އާކޮށް ،އެފަދަ ތައްޔާރީތަކެއް ޤައުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ދުވަސް
އަރާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަކުރީއެވެ .ޖުމްހޫރީ  30މާޒީއަށް ދޫކޮށް
ޖުމްހޫރީ  50އަށް މަރުހަބާ ކިޔަންވީއެވެ.

މި ރާއްޖޭގައި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް ޤާއިމު ކުރެވުނީ 1372ޙ ވަނަ އަހަރުގެ
ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހުގެ  14ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
މީލާދީ ސަނަތުންނަމަ  1953ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ
މަހުގެ

ފުރަތަމަ

ދުވަހުއެވެ.

ފުރަތަމަ

ޖުމްހޫރީ

ވެރިޔަކީ ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ
ކިލެގެފާނެވެ .ކޮންމެއަކަސް  7މަހާއި  26ދުވަހުގެ
ކުރު ޙަޔާތަކަށްފަހު އެ ޖުމްހޫރިއްޔާ "ކަފުންވެގެން"
ދިޔައީ 1372ހ .ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ  11ވީ ހުކުރު
ދުވަހުއެވެ.

މި އުފާވެރި މުނާސަބާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވާހިނދު
ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .ފުރަތަމަކަމަކީ
ވިރާސީ ރަސްކަމަކުން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް ދިވެހި ރަސްކަމުގެ
ސިންގާ ސަނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރޮޅިގެން އައި ތަބީޢީ ގޮތެވެ.
ދެވަނަ ކަމަކަށް ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެމިއޮތް މަދު ދުވަސްކޮޅާއި
އެ ޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލްވަދާޢުކީ ހަމަނުޖެހުންގަނޑާއި
ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރީ ރައީސް އަވަހާރަވި ހިތްދަތި ހާދިސާއެވެ.
ތިންވަނަ ކަމަކީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި ރަސްކަމެއް ފެށުމަށްފަހު
އެ

ވެރިކަން

ރަސްކަމެއްގެ

ގޮތުގައި

ދިގުދެމިގެން

ނުގޮސް

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ދެކޭ ދެވަނަ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން އުފަންވި

އެއަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ތަޚުތުގައި
ރެނދަލި ކުރެއްވި އެންމެފަހު ރަދުން ކަމުގައިވާ
އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް 1954މ.
ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  7ވަނަ ދުވަހު
ރަސްކަމަށް

ވަނަ

އަހަރަށް

އަޅައިގަތުމުގެ

ރަންޔޫބީލުގެ

އުފާވެރި

އިސްކުރެވުނެވެ.

މުޙަންމަދު

ފަރީދުގެ

ރަސްކަން 1968މ .ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ
 11ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ދެމިއޮތެވެ .އެއަށްފަހު
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އަނެއްކާ ވެސް ވިރާސީ

ގޮތާއި އެ ކަމަކަށް ދިވެހީން ބޭނުންވި މިންވަރެވެ.
ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީ އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
ވަރަށް ގިނަގުނަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކެކެވެ.
އުފާވެރި ،ހިތާމަވެރި ،ލަދުވެތި އަދި މި ނޫން ވެސް މައުނަވީ
އެތައް ރަހައެއް ވިރާސީ ރަސްކަމަކުން ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ވެރިކަން
ބަދަލުވެގެން ދިޔަދިއުމުގައި ދިވެހިން ތަޖުރިބާކޮށްފިއެވެ .މިއަދު މި
އޮތީ ލިބުނު މަތިވެރި ނިޢުމަތް ޝުކުރުވެރި ހިތަކުން ބަލައިގަނެ
ޤައުމައިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ނުހަނު މަތިވެރި ފުރުސަތެއް

ރަސްކަމަކުން ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ.

ލިބިފައެވެ .އެހެންކަމުން މާޒިން އިބުރަތް ހާސިލުކޮށް ،އެންމެން

ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް

އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ،ޤައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޖުމްހޫރީ  50ގެ

ޤާއިމުވީ 1968މ .ނޮވެންބަރު  11ވަނަ ދުވަހު
www.mndf.gov.mv

ރަންޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ކަންތަކައިގެން ކުރިޔަށް ދަމާތޯއެވެ.
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ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ދިވެހިބަހަ ީކ
މަރުވިޔަނުދީ ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ބަހެކެވެ.

ތަހުޒީބާއި

ތަމައްދުންގެ

ކުރިއަރަމުންނެވެ.

ތަފާތު

އާ

އުފެއްދުންތަކުން

ދުނިޔެއަށް

ދުނިޔެ

ދަނީ

ދުވަހަކަށް

ވުރެ

ރޮނގުގައި

އިންސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މާއްދީ ބޭނުންތަކާ

ކުރިން ދުނިޔެއޭ ބުނުމުން ސިފަވެގެންދަނީ ވަރަށް

އީޖާދުތައް

ދެކެފައިވާ ޙަޤީޤަތަކީ އެއިރެއްގައި ރަނގަޅު ހެޔޮ

ހިނގާ ކަންތައްތައް އަނެއް ސަރަހައްދެއްގައި

ދުވަހެއް

ތަޢާރަފުކުރެވި ،އެ އީޖާދުތަކުގެ އަލީގައި އުފައްދާ
ސިނާޢީ

ވަނީ

އިންޤިލާބެއް އައިސްފައެވެ .ކޮންމެ ޤައުމަކުން
ވެސް ބަލަމުން ދަނީ މި ތަރައްޤީގެ އޮއިވަރުގައި

ފައިހަމަކުރެވި ފަހަތަށް ސޮއްސައިގެން ނުގޮސް
ތިބެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދޭތޯއެވެ .މި ގޮތުން

މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވެސް ބަވަނަވަމުން މިދާ
ތަރައްޤީވަމުން

ދުނިޔޭގައި

އަންނަ

އެހެން

ޤައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އެ ޤައުމުތަކާ އެއް
ސަފެއްގައި ފައިހަމަކުރެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ

ޤައުމެކެވެ.

ބަވަނަކުރުމަކީ

ޖަމާޢަތްތަކާއި،

ދޭދޭ

ޤައުމުތަކުން

މީހުންނާއި،
އެއްބަޔަކު

އަނެއްބަޔަކަށް ތަޢާރަފުވުމާއި ،ގުޅިލާމެހުމުގެ
ތެރެއިން

އެކެވެ.

ނުހުއްޓި

ބައިނަލް

ކުރިއަށްދާ

އަޤްވާމީ

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި،

ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ސަޤާފަތާއި،
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އިޤްތިޞާދީ

ޕްރޮސެސް

ވިޔަފާރިއާއި،

އިންފޮމޭޝަން

ތެރެއިންނެވެ.

ތިމާވެށްޓާއި،

ތަރައްޤީއާއި،

ތިޔާގިކަމާއި،

ސިޔާސީ

ޮވރަންޓް އޮފިސަރ 1

ޙުސައިން ޞަލާޙް ޔޫސުފް

ނިޒާމުތަކާއި،

އެކުގައެވެ .މިހެން މިކަން އޮތުމާއެކު ދުނިޔެ
ގޮތްކަމަށް އިންސާނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަށް

ބަދަލުވަމުންދިއުމެވެ .ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާއި
ފަސޭހަކަމާއި ،އަރާމާއި ނިޢުމަތަށް އިންސާނާ
ދަހިވެތި ވުމަކީ އަޖައިބެއް ނޫނެވެ .އެހެން

މީހުންގެ މައްޗަށް ބާރުވެރިކަން ހިންގުމަށާއި

ނުފޫޒާއި

ބާރު

ހޯދުމަށް

ކުރެވެމުންދާ

މަސައްކަތަކީ ހުއްޓޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ.

އެކިދުވަހު އެކިގޮތަށެވެ .އެކި ސިފައިގައެވެ.

ފެންނަ

ދަޅަގަދަ

މަންޒަރުތަކަށާއި

ފޮނި

ވާހަކަތަކަށް ހެއްލުމާއި ،އަމިއްލަ އެދުންތަކުގެ

ކުރިމަތީގައި ގިނަ އިންސާނުން އިސްދަށަށް

ޖަހާނެކަން ދެނެގެން ތިބެއެވެ .ބަވަނަކުރުމުގެ
ޚިޔާލަކީ އަލަށް އުފެދުނު ކަމެއް ނޫނެވެ .އެއީ

ވަރަށް ޤަދީމީ އަދި ޤަދީމީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ކަމެކެވެ .ހުރިހާ ޙަޟާރާތެއްގެ ތެރޭގައި
ވެސް އޮތް ކަމެކެވެ .މިއަދުގެ ތަފާތަކީ އެކަމަށް
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން އޮތް ފަސޭހަކަމެވެ.

ބޮޑު ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެއްސަރަހައްދެއްގައި
އުޅޭ

މީހުންނަށް

އެނގުމަށް

މުއްދަތުތަކެއް

ނަގައެވެ .ބައެއް ކަންތައްތައް ހިނގިޔަސް ވެސް
އެހެންމީހުންނަށް ރޭކާވެސްނުލާ ފަހަރު އާދެއެވެ.

އެކަމަކު މިއަދު ކަންއޮތީ އެހެންތޯއެވެ .ނޫނެކެވެ.
އެއްޤައުމެއްގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ދެންހުރި

ޤައުމުތަކަށް ބަސްބުނާހިނދުން އެނގިގެންދެއެވެ.

ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އޮތީ އަތްފޯރާފަށުގައެވެ.
އަޑާއި މަންޒަރު ވެސް ވަގުތުން ބަލަންވީއެވެ.
އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތިއެވެ .ދުނިޔެ ފެންނަން

އޮތީ އެހާވެސް ހާމައަށެވެ .ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި

އިންފާރު ވަކިކުރަން އޮންނަ ސަރަހައްދީ ބޯޑަރު

މިހާރު އެއީ ނަމެއްގައި އޮންނަ އެއްޗަކަށް
ވެއްޖެއެވެ .ޤައުމުތަކުގެ ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަ
މަސްހުނިވެފައިވާ ވަރުން ނިސްބަތްވާ ޤައުމު

ބުނަންނޭނގޭހާ ވަރުވެއްޖެއެވެ.

ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މީހުން ދަތުރުކުރުމުގައި

ހުރި ފަސޭހަތަކުގެ ސަބަބުން އެތަން މިތަނަށް

ދިވެހިބަހުގައި ބަވަނައަކީ ދުނިޔެއެވެ.

ދަތުރުކޮށް ތަފާތު ޤައުމުތަކުގައި ވަޒަންވެރިވުމުގެ

ގެންގުޅެން މަސައްކަތްކުރުމެވެ .ޒަމާންތަކެއް

ގޮތުން ހަމުގެ ކުލައިން ޤައުމު ފާހަގަކުރަން

ބަވަނަކުރުމަކީ ދުނިޔޭގައި އެއް ސަޤާފަތެއް

އާދަ އަންނަނީ އަށަގަންނަމުންނެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ
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އެނގުނު ޒަމާން ވެސް މިހާރު ފަހަތަށް ގޮސް

ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރަމުންނެވެ .އެހެންކަމުން

ކުންފުނިތަކުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ޤައުމުތަކުގައި

ދިވެހިބަހަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ އެ ބަސް

އޮބައިފިއެވެ .ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު މަލްޓިމިލިއަން
ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ފެށި އެކަމުގެ ސަބަބުން

ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ފުޅާވެ ޤައުމުގެ ދޭސީންނަށްވުރެ
ބިދޭސީންގެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމުތައް ވެސް
މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެބަވެއެވެ .އަންނަމުން

މިދާ މިފަދަ ހުރިހައި ބަދަލެއް އެއްލަފުޒަކުން
އެއީ

ބަޔާންކުރާނަމަ

ދުނިޔެ

ބަވަނަވުމެވެ.

މިދަނީ ބަވަނަވަމުންނެވެ .މިއަދު ދުނިޔެ މިވަނީ
"ކުނބުރެއް" ހާ ކުޑަވެފައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން
ޤައުމިއްޔަތުގެ

ޤައުމިއްޔަތަށް،

ރުކުންތަކަށް

ތަފާތު އަސަރުތައް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.
ބަވަނަވުމުގެ

ޖެހި

އޮއިވަރުގައި

ޤައުމިއްޔަތުގެ ރުކުންތައް އެއީ މާބޮޑު އެއްޗަކަށް

ނުވެދާތަން މިއަދު މިވަނީ ފެންނަން ފަށާފައެވެ.

މިއަދު މިވަނީ ދިވެހިންގެ މާދަރީބަސް ކަމަށްވާ
އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައެވެ .އެހެނީ

ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހިންގެ "އައިޑެންޓިޓީ"އެވެ .އެއީ

ދިވެހިންގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެއްބައެވެ .ޤައުމުގެ
ތާރީޚުން މާޒީވި ޞަފުޙާތައް މިއަދުގެ ޖީލާ

ހަމައަށް ގެނެސްދިނީ އެ ބަހުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ދިވެހިން ދިވެހީންނަށްވީ އެ ބަހުގެ ސަބަބުންނެވެ.
އެހެންވީމާ ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ދިވެހިބަސް
މަރުވިޔަނުދީ ދަމަހައްޓަންޖެހެއެވެ .ބަވަނައިގެ
ބަނަކަން

އަޔަދީގެން

ތެރެއިން

ދުނިޔެއަށް

އަންނަމުންދާ

ބަދަލުތައް

ގެއްލުންތޯ

ސުވާލުކުރަން

ނުވާނެއެވެ.
ފެނިފައި،
ނުވަތަ

ދިވެހިބަހަށް

ބަވަނަކުރުމުން

ވަނީ

ފައިދާތޯ

ދުނިޔޭގެ

މި ޒަމާނުގައި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް އިސްކަންދީފައިވާލެއް ބޮޑުކަމު ް
ނ
ނމެ ަކ ެމއް
ރ ަޖ ެއވެ .ކޮ ް
އެނޫން ެއހެން ކަން ަތއް ަތ ަކށް ެދވެނީ ެދވަނަ ަދ ަ
ނ ާޏއެވެ .އެ ަފ ިއދާ
ެވސް ުކރަނީ އެ ަކ ަމކުން ާމލީ ަފ ިއދާ ަތ ެކއް ވަ ް
ހޯދެން އަންނަނީ މުހިންމު އެހެން ކަންތައްތަކެއް ޤުރުބާންކޮށްފައި
ރއި
ރ ައ ަ
ރ ްއ ީޤވެ ުކ ި
ނއެވެަ .ތ ަ
ނމަ ެއކަން ެވސް ުކރަ ީ
ަކ ުމ ަގއި ވާ ަ
ރބާނީ
ރށް ަބ ަހށް ދެ ިވ ަފއި އޮންނަނީ "ޤު ު
ނ ަފ ަހ ަ
ިދ ުޔ ުމ ަގއި ގި ަ
ރ ަޖ ެއވެ.
ނ ަބޅި" ެއ ްއގެ ަދ ަ
ކަ ް
މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ ދިވެހި

ބައެއް މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ތިއްބައި ބަވަނަކުރުން

މި

ބަހުސްގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތަސް އެކަމާ

މާދަރީބަހަށް

އަސަރުތަކެވެ.

އަންނަ

ކުރަމުން

ނޭދެވޭ

ގޮތަށް

މިކަން

ކަމެއް

ހިމެނެއެވެ.

ނުރަނގަޅު

އަސަރުތަކެވެ.

ދިމާވުމުގައި

ބަވަނަވުމުގެ

އެގޮތުން

އިނގިރޭސި

ތެރެއިން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ތަފާތު އެތައް

ތަޢުލީމަށް އިސްކަންދެވުމާއި ،ބޭރު ބަސްބަހުގެ
ލަފުޒުތައް ދިވެހިބަހުގެ ތެރެއަށް މަސްހުނިވެގެން

ދިއުމާއި ،ދިވެހިބަހަށް ދިވެހިން ބީރައެްޓެހިވާން

ފެށުމާއި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ "ކަޓު"
ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މައިންބަފައިން ވެސް ދެކި
ދަރީންނަށް އިނގިރޭސި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް
މަސައްކަތްކޮށް،

ދިވެހިބަސް

ދޫކޮށްލުން

ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީ ލޭބަރުންގެ

ސަބަބުން

ވެސް

ބަހަށް

www.mndf.gov.mv

އަންނަނީ

ތަފާތު

އައިސް މުޅި ދުނިޔެ ވަށައިޖައްސައިފިއެވެ .އެ
މިހާރު މިއޮތީ ކުރިމަތިލާން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އެ ބައެއްގެ ދީނާއި އަޤީދާއާއި ސަގާފަތާއި
އަދާކާދައާއި

މާދަރީ

ބަހާމެދު

ކަންކުރަންވީ

އެބައެއްގެ

އާދަކާދައާއި

ގޮތެއް ނިންމަންޖެހިފައި އޮތީ އެ ބަޔަކަށެވެ.
ބަވަނަކުރުންތަކާއެކު

ސަޤާފަތް ދޫކޮށްލައި ،ދުނިޔޭގައި ގިނަ ބަޔަކު

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތްތަކަށް ތަބާވެ ،އެ ގޮތްތަކާ
އެއްގޮތަށް ދީލައިލާނީތޯ ނުވަތަ ކުރިމަތީގައި

ހުރި

ގޮންޖެހުންތައް

ދެނެތިބެ،

އެބައެއްގެ

އާދަކާދައާއި ސަޤާފަތް ހިމާޔަތްކޮށް އެބައެއްގެ

ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާ ކުރާނީތޯ މިއަދު

މިވަނީ ނިންމަންޖެހިފައެވެ.

ބަވަނަވަމުންދާ

އޭގެ

ދުނިޔެއެއްގައި

އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަނީ އެޤައުމެއްގެ
ސަޤާފަތަށާއި

އާދަކާދައާއި

ޤައުމެއްގެ

އެ

މާދަރީބަހަށެވެ .ބަވަނަވުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ
އެކި ޤައުމުތަކަށް އެކި ނަސްލުގެ އެކި މާދަރީން
ހިޖުރަކުރެއެވެ .އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުތަކުގެ
ބަސްތަކަށް

ބަދަލުއައުމަށް

ޤައުމުތަކުން

މަގުފަހިވެއެވެ.

ތަރައްޤީގެ

ވާޞިލުވެވެން

އުސްމިންތަކަށް

އޮތްގޮތަކުން

ބަލަނީއެވެ.

ވާޞިލުވެވޭތޯ
އިޤްތިޞާދީ

މިޒަމާނުގައި

ކުރިއެރުމަށް އިސްކަންދީފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުން

އެނޫން އެހެން ކަންތައްތަކަށް ދެވެނީ ދެވަނަ

ދަރަޖައެވެ .ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރަނީ އެ

ކަމަކުން މާލީ ފައިދާތަކެއް ވަންޏާއެވެ .އެ

ފައިދާ

އަންނަނީ

ހޯދެން

ކަންތައްތަކެއް

މުހިންމު

ޤުރުބާންކޮށްފައި

އެހެން

ކަމުގައި

ވާނަމަ އެކަން ވެސް ކުރަނީއެވެ .ތަރައްޤީވެ
ދިޔުމުގައި

ކުރިއަރައި

ބަހަށް

ގިނަފަހަރަށް

ދެވިފައި އޮންނަނީ "ޤުރުބާނީ ކަންބަޅި" އެއްގެ
ދަރަޖައެވެ .މިއަދު ދިވެހިބަހަށް ވެސް ޖެހިފައި
މިވަނީ މި ޙާލެވެ .އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުންތަކުގެ

ސަބަބުން ޤައުމުގެ ދޮރާށިން ވަދެގެން އަންނަ
އޮއިވަރުގައި

ތަރައްޤީގެ

އެތެރެވާ

ޤައުމަށް

އެކައްޗަކީ ބޭރު ބަސްތަކުގެ ލަފުޒުތަކެވެ .މި
އޮއިވަރުގައި ޖެހި ބަސް އޮޔާދާން ދޫކޮށްލުމަކީ

ޤައުމެއްގެ ނިސްބަތުން ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު
ދެރައާއި ނިކަމެތިކަމެވެ.
ދިވެހިބަސް

ނުދީ

މަރުވިޔަ

ދަމަހައްޓަންޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ ދިވެހި ބަހަކީ
ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަހަށް ވުމެވެ .ދުނިޔޭގައި

ދިވެހިބަހުން
ނެތެވެ.

ވާހަކަދައްކާ

އެހެންނަމަވެސް

އެހެން

މަލިކުގައި

ޤައުމެއް
މަހަލް

ބަހުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިބަސް އޮތްކަން އަޅުގަނޑު
ހަނދާންނެތުނީއެއް

ނޫނެވެ.

ދިވެހިންގެ

"ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑު" އަކީ

ދިވެހިބަހެވެ .ދިވެހިންނަށް ދިވެހީން ކިޔަނީ
އެ

ބަހުން

ދިވެހިބަހުން
އެބައޮތެވެ.

ވާހަކަދައްކާތީއެވެ.
ލިޔެއުޅުމަށް

ބަސްބަހުން

ވަކި

ހަމައެއާއެކު
އަކުރެއް

އަންގައިދެނީ

އެ

ބަހެއްގެ އަހުލުވެރީންނެވެ .ބަހެއް ލިބިގެންވުމަކީ

ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ބޮޑުވުމުގެ އިތުރަށް
އެ ޤައުމެއްގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި އެ ޤައުމުގެ
ޤައުމީ އަމިއްލަވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ މަތިވެރި

ޝަރަފެއް އޮތްކަމުގެ ފުރިހަމަ ދަލީލެކެވެ.
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އެހެންކަމުން އާބާދީގައި ހަތަރުލައްކަ

ފެށިގެން އައިސްފައިވަނީ ކޮން ތަނަކުންކަން

ވިސްނަން ބޭނުންކުރާ ޒަރީޢާއަކީ މާދަރީ ބަހެވެ.

އަމިއްލަ ބަހެއް އޮތުމަކީ ދުނިޔޭގައި މިލިއަނުން

ރައްކާކުރެވިގެން އައިސްފައިވާނީ ހަމަޔަޤީނުން

ބަހެއް ދަސްކުރުމާއި ޢިލްމު އުނގެނުމާ ދެމެދު

ހަމަނުވާ ޤައުމަކަށް އަމިއްލަ އަކުރެއް ލިބި
ގުނާލެވޭ ވަރުގެ އާބާދީ އޮތް ޤައުމުތަކަށްވުރެ
ވެސް މި ޤައުމު ބަހުގެ ގޮތުން މުއްސަނދިކަން

އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން މިއީ ދިވެހިން
ފަޚުރުވެރިވުން ޙައްޤުކަމެކެވެ .މި ސަބަބާހުރެ

މި ދިވެހިބަސް ބަވަނަވުމުގެ އޮއިވަރުގައި ޖެހި
މަރުވެދާން ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ބަނގުލަދޭޝް ނުވަތަ ދިވެހިން ކިޔާ

ބަންގާޅަށް

މިނިވަންކަން

ލިބިގެންދިޔައީ

އެ

ޤައުމުގެ ދަރިވަރުން އެ ޤައުމުގެ ބަހަށްޓަކައި
ތެދުވި ތެދުވުމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ބަނގުލަދޭޝް ޕާކިސްތާނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
އޮތްއިރު

ބަނގުލަދޭޝްގައި

ލިޔެކިޔަން

އެނގެންޖެހެއެވެ.

ކަންކަން

މި

ލިޔެ

ވެސް އެބަހެއްގެ މާދަރީ ބަހުންނެވެ .ޤައުމެއްގެ
ތާރީޚާއި އެ ޤައުމެއްގެ ވާހަކަ ޖީލުން ޖީލަށް

ނަގުލުކުރަނީ ބަހުގެ ވާސިތާއިންނެވެ .ޤައުމެއްގެ
އަހުލުވެރިންނަށް އެބައިމީހުންގެ ޖަޒުބާތުތަކާއި
ސިހުމެއް

ޝުޢޫރުތައް

ބިރެއް

ބަހުންނެވެ.

އެހެންކަމުން

ޖެހިލުމެއް

ނެތި ފާޅުކޮށް ބަޔާންކުރެވެނީ އެބައިމީހުންގެ
ތާރީޚު

ހޯދައި

ދިރާސާކޮށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވެސް މާދަރީ

ބަސް

އުވިދިޔަ

ނުދީ

ދަމަހައްޓަންޖެހެއެވެ.

އެބަހުން އައިސްފައިވާ އެކިއެކި ފޯކުލޯރުތަކާއި
އިހުގައި

މޮށެއުޅުމުގައި

ބޭނުންކުރަމުން

އައިސްފައިވާ ބަސްމަގާއި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު

ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ރަސްމީ ބަހަކީ އުރުދޫބަސް

މާދަރީ ބަހުން ކިޔަވައިދިނުމަށް ޖެހިލުންވާނީ ބޭރު
ހުރި ތަފާތު ނުދަންނަ މީހުންނެވެ .ތަޢުލީމު އޭގެ

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނީ މާދަރީ

ބަހުންނެވެ.

އެހެންކަމުން

ދަރިންގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ސިކުނޑިތަރައްޤީ

ވިސްނުމާއި

ކުރުމަށް އެޅިގެންދާނެ ބާރެއްކަމުގައި މާދަރީ

ބަސްވެގެން އެބަދެއެވެ .އެހެންވީމާ މި ދެންނެވި
ސަބަބުތަކަށްޓަކައި

ދުނިޔޭގައި

ވެސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ
ދިވެހިބަސް

ކަމުގައިވާ

ދަމަހައްޓަން އެބަޖެހެއެވެ.

ބަވަނަވަމުންދާ

މާދަރީ

ބަސް

މަރުވެގެންދިޔަނުދީ
ކުރިއަރައި

އިޤްތިޞާދީގޮތުން

ދިއުމަކީ ބޭރަށް ރާއްޖެ ހުޅުވި ބޭރުގެ އެތަށް

ކަމުގައި ހަދަން ޕާކިސްތާނުގެ މައިސަރުކާރުން

ނިންމުމުން އެކަމާ އެ ޤައުމުގެ ކިޔަވާންކުދިންނުން
ފެށިގެން ގޮސް ދުވަސްވީ މީހުންނާ ހަމައަށް

ދެކޮޅުހެދިއެވެ .ޕާކިސްތާނުގެ އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް
ތެދުވެ އިހުތިޖާޖު ކުރިއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން

އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެ ޤައުމުގެ އެތަށް
ބަޔަކު ބަހަށްޓަކައި ޝަހީދުވިއެވެ .އެ ޤައުމަށް
އާޚިރުގައި މިނިވަންކަން ލިބިގެންދިޔައީ އެމީހުން

ބަހަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ
ގޮތުންނެވެ .މިއަދު ދުނިޔޭގައި މާދަރީބަހުގެ

ދުވަހުގެ

ގޮތުގައި

ފާހަގަކުރެވިގެން

މިދަނީ

ބަނގުލަދޭޝްއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނުދުވަހެވެ.
ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެ ޤައުމުގެ މާދަރީބަސް
ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި މިވަރުގެ ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް

ވާނީ ހަމަގައިމުވެސް އެކަމުގައި އޮތް ފައިދާ

ބޮޑުވީމައެވެ .އެހެންކަމުން އާބާދީގެ ނިސްބަތުން
މި ޤައުމު ކިތަންމެ ކުޑަކަމުގައި ވިޔަސް ބަހުގެ
ގޮތުން މިއީ މުއްސަނދި ޤައުމެކެވެ .އަމިއްލަ

ބަހަކާއި އަމިއްލަ އަކުރެއް އޮތީމައެވެ .އެހެންވީމާ
ބަވަނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަހަށް ކުރަމުން އަންނަ
އަސަރުތައް ކުޑަކޮށް އެ

ބަހާއިގެން ޤައުމު

ހިންދެމިލެވޭތޯ ޤައުމުގެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.

ޤައުމެއް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިގެން

ދަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ތާރީޚެއް ވެސް އޮތުމުންނެވެ.
އެ ޤައުމެއްގައި އުޅެފައިވަނީ ކޮންބައެއް ކަމާއި
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އެ ޤައުމެއްގެ ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަކީ

ކޮބައިކަމާއި އެ ޤައުމެއްގެ އަސްލާއި ނަސްލު

ފެހާމާނަށް ކިޔައި އުޅުނު ނަންތަކަކީ އެ ބައެއްގެ

ކުންފުނިތަކެއް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް

އަދާކުރާނެ އުންސުރުތަކެވެ .ބަސް އުވިގެން

ރާއްޖެއާމެދު

ތާރީޚު

ދެނެގަތުމުގައި

މުހިންމު

ދައުރެއް

ހިނގައްޖެނަމަ ތާރީޚު ދިރާސާކޮށް ދިވެހިންގެ

މާޒީ ދެނެގަތުން ވާނީ ދަތި އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ.
އެހެންވީމާ ދިވެހިންގެ ތާރީޚު ދެނެގަތުމުގައި
ވެސް ދިވެހިބަހަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ
އެއްޗަކަށް ވާތީ ވެސް މި ބަސް މަރުވިޔަ ނުދީ

ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.

ބޭރު ބަސްބަހަށް މޮޅުވުމުގައި މާދަރީ

ބަހަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މާދަރީ

ބަހަށް

މޮޅުނަމަ

ބޭރު

ބަސްބަސް

ދަސްކުރަން ފަސޭހަވާނެކަމަށް ކަމުގެ މާހިރުން
ބަޔާންކުރައްވައެވެ .ހަމައެހެންމެ މާދަރީ ބަހަކީ

ވިސްނުމަށް ވެސް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތެވެ.

މާދަރީ ބަހަށް ކޮށިނަމަ ވިސްނުން ކޮށިވާނެއެވެ.

މަގުފަހިވާނޭ
އެފަދަ

ކަމެކެވެ.

ކުންފުނިތައް

އިތުރަށް

އެހެންކަމުން

ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ދިވެހި މާހައުލަކީ

އެފަދަ

މުޢާމަލާތުކުރުމަށް

ކުންފުނިތަކަށް

ފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ އިނގިރޭސި ބަހަށްކަމަށް

ބުނާމީހުން ވެސް މިތަނުގައި މަދެއްނޫނެވެ.
އަދި

ތަހުޒީބު

ވުމަކީ

ބޮޑަށް

އިނގިރޭސި

ބަހަށް އަހުލުވެރިވުން ކަމުގައި ދެކޭ ބަޔަކު
ވެސް އެބަތިއްބެވެ .ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން
ވިސްނާލަންވީ ކަމަކީ ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބު ވުމަކީ

އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ރީތި އާދަކާދަތަކާއި
ސަޤާފަތާއި ބަސް ކޮންމެހެން ޤުރުބާންކުރަންޖެހޭ

ކަމެއް ނޫންކަމެވެ.
މިއަދުގެ

ދުނިޔޭގައި

ކުރިއެރުންތައް

www.mndf.gov.mv

ހޯދާފައިވާ

ބަލާއިރު

ޤައުމުތަކަށް

ޖަޕާނާއި

ޗައިނާއާއި އިންޑިޔާ ފަދަ ޤައުމުތައް ގުނާލެވޭނީ
ކުރީސަފުގައެވެ .އެ ޤައުމުތަކުން އެ ޤައުމުތަކުގެ

ބަސް

ދުލެއް

އިސްކަންދެނީ

އެމީހުންގެ

ނުކޮށްލައެވެ.

އެމީހުންގެ

ބަހަށެވެ.

ޖަޕާނުމީހުން

އާދަކާދައަށެވެ.

އެމީހުން

ކިތަންމެ

ވަރަކަށް ތަހުޒީބު ވިޔަސް އެމީހުންގެ ގޮތްތަކެއް

ދުލެއްނުކުރެއެވެ .ސީނުގެ މީހުން އެމީހުން
އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކިތަންމެ ކުރިއަރައި ދިޔަސް

އެމީހުންގެ ބަހެއް އެމީހުން ދުލެއް ނުކުރެއެވެ.
އެމީހުން ކާން ބޭނުންކުރާ ދަނޑިކޮޅު ދޫކޮށް
ހުޅަނގުގެ

އުލާ

ސަމުސަލަކު

ނުހިފައެވެ.

އެހެންކަމުން ދިވެހިން ވެސް ބަވަނަވެފައިވާ

މުޖުތަމަޢަކަށް

ލޯހުޅުވަމުންދާއިރު

އަމިއްލަ

ގޮތްތައް ދޫކޮށްލާކަށް ނުޖެހެއެވެ .އަހަރެމެން

ވެސް

ބަޔަކަށް އެއްޗެއް އެންމެ ބޮޑަށް ދޭހަވާނީ އެ

ޢަރަބި ،އުރުދޫ ،ފާރިސީ ،ސިންގަޅަ ބަސް

އެކި ޙަޟާރަތްތައް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވަމުން

އެއީ

އަންނާނެއެވެ.

މިއަދާހަމައަށް

އެކަން އައިސްފައިވާ ގޮތެވެ .ދިވެހިބަހުގައި

ފަދަ

އަސަރު

ބަސްތަކުގެ

އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

ވަރަށް

އެހެންނަމަވެސް

ބޮޑަށް
އޭގެ

މާނައަކީ ދިވެހި ބަސް އުވިގެންދަނީ ކަމަށް

ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ .ބޭރު ބަސްބަސް

ދިވެހިބަހާ އެކުވަމުން ދިޔުމަކީ ހިތާމަކުރާންވީ
ކަމެއް ނޫނެވެ .އެއީ ހަމައެކަނި ދިވެހިބަހަށް

ދިމާވެގެން އުޅޭގޮތެއް ވެސް ނޫނެވެ .ކޮންމެ

ބަހެއް ވެސް ކުރިއަރައިދާނީ ބޭރު އެހެނިހެން
ވެސް

ބަސްތަކުގެ

އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ.

އެހެންކަމުން ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ބަހަށް
އަންނަމުން މިދާ ބަދަލުތަކަކީ ބަސް އުވިގެން

ދިއުންކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ޙަޤީޤަތެއް

ބައެއްގެ މާދަރީ ބަހުން ހުރީމައެވެ .ދުނިޔޭގެ
ދިޔައިރު

ބަސްބަހުން

އެކި

މާދަރީބަހަށް

ފޮތްތައް

ހުރި

ޚާއްޞަ

ތަރުޖަމާކުރުމަށް

ސަމާލުކަމެއް ދެވުނެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

މާދަރީބަހުގެ

އަހުލުވެރީން

ފޮތްތަކުން

އެ

އުނގެނި ދަސްކޮށް ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުންގެ
ރޮނގުގައި އެ ޤައުމުތައް ކުރިއަރައިގެންދިޔައީ

އަޖާއިބުވާހާ ހަލުއިމިނެއްގައެވެ .ބަވަނަވަމުންދާ
ދުނިޔޭގައި ބޭރުގެ އެކިއެކި ހޯދުންތަކާއި އެކިއެކި
ދިރާސާތައް

އެ

ވެސް

މި

ދިރާސާތަކުގެ

ދިވެހިބަހަށް

ކުރިއަރައިދާން

ތަރުޖަމާކޮށް

ދިވެހިންނަށް

އަލީގައި

ދިވެހިބަސް

އެނގޭނީ

މަރުވިޔަނުދީ ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ.
ބަވަނަވަމުންދާ

ދުނިޔޭގައި

ބަހަށް

ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާ ކަމީ ޙަޤީޤަތެކެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އެއީ ބަސް މަރުވެދާނެ ފަދަ

ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ .ބަހުގެ
ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ފުރޮޅުމާއި ބައެއް ލަފުޒުތައް

ދިވެހިބަހުގެ ތެރެއަށް މަސްހުނިވެގެން އައުމަކީ
އަދި ބަސް މަރުވަން ދިމާވާ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.
ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ކިތަންމެ ކުރިއަރައި ދިޔަސް

އެބައެއްގެ މާދަރީ ބަސް ދޫކޮށްލާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

ސަބަބަކީ މާދަރީ ބަހަކީ ޤައުމުގެ ތާރީޚު މިއަދާ
ހަމައަށް އައުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ޙަޤީޤަތްތައް

ހާމަވުމަށް މެދުވެރިވި އެއް ސަބަބެވެ .ޤައުމަކަށް
ވަކި މާދަރީ ބަހެއް އޮތުމަކީ އެ ޤައުމެއްގެ
ފަޚުރާއި

ޝަރަފު

ކުރިމަތީގައި

ދުނިޔޭގެ

އުފުލިގެންދާ ކަމެކެވެ .އެކަމަށްޓަކައި ޤައުމުތައް
ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ .ހަމަ އެހެންމެ އެ ބަހުގެ

ޙައްޤުގައި އެ ބަހުގެ ދިފާޢުގައި ޤައުމުތައް

އަހަރެމެންގެ މާދަރީބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރިޔަސް

އެއީ ތަހުޒީބު ނޫންބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ

ޖާގަ

ނެތްކަން

ފަދަ

ޤައުމުތަކުގެ

ޖަޕާނު

ކުރިއެރުމަކީ

ފަހަރެއްގައި

މިސާލަށް ބަލައިލިޔަސް އެނގެއެވެ .އެހެންވީމާ

އިޤްތިޞާދީގޮތުން

ވެސް އިނގިރޭސި ބަހަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ

ސަބަބެއް ނޫނެވެ .ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ

އިޤްތިޞާދު އޮތް ސީނުކަރައިން ހާމަވަމުން އެ
ދަނީ މި ދެންނެވި ޙަޤީޤަތެވެ.

ކޮންމެ ބަހެއްގެ ތެރެއަށް ވެސް އެހެން

ބަސްބަހުގެ ލަފުޒުތައް ވަންނަމުން ގެތެމުން
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ނެތެވެ.

ބަހުގެ

ލަފުޒުތަކުގެ

މާނަ

އެކި

ޒަމާންތަކާ ގުޅިގެން ފުރޮޅިގެން ދިއުމަކީ އެއީ

ބަހުގެ ޠަބީޢީކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ބަވަނަވުމުގެ
ސަބަބުން ބަސް އުވިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް
ނުވަތަ

ބަސް

މަރުވެދާނެކަމަށް

ދެކެވޭ

ވާހަކައަކީ ތާކުންތާކު ޖެހޭ ވާހަކައެއް ކަމަށް

ބެލެވޭކަށެއްނެތެވެ.

ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ދިވެހިބަސް

ދިރުވައި އާލާ ކުރަންޖެހޭ އަނެއް ސަބަބަކީ

ބޭރު ބަސްބަހުން ހުންނަ ފޮތްތައް ދިވެހިބަހަށް
ތަރުޖަމާކުރުމުގެ

ބޭނުމުގައެވެ.

އެހެނީ

ހަނގުރާމަ

ވެސް

ކޮށްފައި

އެބަހުއްޓެވެ.

ހަމައެއާއެކު މާދަރީބަހަކީ އެބަހެއްގެ އަހުލުވެރިން

ވިސްނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވާސިތާއެވެ .އެންމެ

ހިތްފަސޭހަކަމާއެކު މޮށެއުޅެވެނީ އެ ބައެއްގެ

މާދަރީ ބަހުންނެވެ .މާދަރީބަހަށް މޮޅުވުމަކީ ވެސް
ދެވަނަ ބަހެއް ދަސްކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާ

ކަމެކެވެ .އެހެންވީމާ މި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި
ވެސް ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ދިވެހިބަސް

މަރުވިޔަނުދީ ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
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ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ސިފައިން
		

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ނއެވެަ .ޤ ުއ ަމށް ިޚ ުދ ަމ ްތ ުކރާނެ ަޤ ުއމު
ނ ަލއި ަޤ ުއ ެމއް ނޯންނާ ެ
ަޤ ުއމީ ިޚ ުދމަތާ ު

ދެކެ ލޯބިވާ ދަރިންތަކެއް ނެތް ޤައުމެއްގެ ޤައުމީ ދިދައަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު ވިހުރިލާކަށް

ށ ުކރާ
ސ ާލ ަމތީ ާބރު ަތކުން ަޤ ުއ ަމ ް
ނއެވެަ .ޤ ުއމީ ިޚ ުދ ަމ ަތކީ ަހ ަމ ެއކަނި ަ
ނ ިލބޭ ެ
ސ ެތއް ު
ރ ަ
ުފ ު
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކއް
ނ ުކރާ ަމ ަ
ރގެ ުމ ަވ ްއ ަޒފު ް
ރ ާކ ު
ނވެަ .ހ ަމ ެއކަނި ަދ ުއ ަލ ާތއި ސަ ު
ިޚ ުދ ަމ ެތއް ނޫ ެ

ނމެ ަކ ަމކީ ެވސް ަޤ ުއމީ
ށ ަޓ ަކއި ުކރާ ކޮ ް
ރ ައކު ަޤ ުއ ަމ ް
ނމެ ަދ ި
ެވސް ނޫނެވެަ .ޤ ުއ ުމގެ ކޮ ް
ރ ައސް ެއއީ
ނ ިތ ެއ ްއގެ ީމ ަހކު ަޤ ުއ ަމށް ިޚ ުދ ަމތް ކު ި
ނމެ ފަ ް
ނ ިތ ެއ ްއގެ ކޮ ް
ނމެ ގި ް
ިޚ ުދ ަމ ެތ ެކވެ .ކޮ ް

ނހެން ަފރާ ްތ ަތކުން
ނގެ ަޤ ުއމީ ިޚ ުދ ަމ ާތއި ެއހެ ި
ސ ަފއި ް
ނ ަމ ެވސް ި
ަޤ ުއމީ ިޚ ުދ ަމތެވެެ .އހެން ަ

ރ ެއވެ.
ުކރާ ަޤ ުއމީ ިޚ ުދ ަމތާ ަތފާ ުތ ަތ ެކ ްއ ުހ ެ
ސިފައިންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތް ގުޅިފައިވަނީ

ޚިދުމަތެކެވެ .އެ ޚިދުމަތަކީ މީހަކު ބުނާނެ

ހިމާޔަތްކޮށް

އިންސާނާއަށް މާތްﷲ ދެއްވި އެންމެ އަގުހުރި

އެއީ ލިބިދާނެ މާއްދީ މަންފާއަކާ ގުޅިފައިވާ

ކަމަކުން ޤާނޫނީ ވެރިކަން ޙިމާޔަތްކޮށް ،ދައުލަތަށް

އެބައިމީހުންގެ
ނިޢުމަތެވެ.

ޖެހިއްޖެނަމަ

އެ

ފުރާނައާއެވެ.

ފުރާނައަކީ

ނިޢުމަތުން

މަޙުރޫމްވާން

ޤައުމަށްޓަކައި

އެކަމަށް

ވެސް

ސިފައިން ތިބެނީ ތައްޔާރަށެވެ.
ސިފައިންގެ
ދީނާއި

މުހިންމު
ކަމެއް

ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތަކީ

ކުރިމަތީގައި

ޤައުމަށްވުރެ
އެއްވެސް

ނޯވެއެވެ.
ޤައުމީ

އެއްވެސް

އަމިއްލަ އެދުމެއްނެތި ދެވޭ

ޝުކުރުގެ ބަހަކާ ގުޅިފައިވާ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.
ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ .ސިފައިންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތަކީ

ޤައުމީ ރޫޙާއި ޤައުމީ ޖޯޝާ ގުޅިފައި އޮންނަ
ޚިދުމަތެކެވެ.

އަމިއްލަ

ޝައުޤުވެރިކަމާއި

ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާ ގުޅިފައި އޮންނަ ޚިދުމަތެކެވެ.

ސިފައިންނަކީ ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި

ހަނގުރާމަކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބޭ މީހުންނެވެ.

އެއީ ހަނގުރާމަ ވެރިންނެވެ .އެއީ ހަނގުރާމަކުރާ

ލަޝްކަރުގެ މީހުންނެވެ .ސިފައިންނަކީ ދައުލަތާއި
ޤާނޫނު

އަސާސީ

ހިމާޔަތްކޮށް

ބެލެހެއްޓުން

އިސްތިޤްލާލާއި

ސިޔާދަތު

ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަ ލަޝްކަރެވެ .ޤައުމުގެ

މިނިވަންކަމާއި

ދިފާޢުކޮށް

ވެރިކަމަށް

ޤާނޫނީ

އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކޮންމެ

ދިމާވާ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި އަވަސް އަދި ކުއްލި
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލު
ކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ބާރެވެ.

ސިފައިންގެ ދައުރަކީ ސިފައިން އަދާކުރަން

ހަމަޖެހިފައިވާ
ވާޖިބުތަކާއި

އެންމެހާ

ޒިންމާތައް

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
އަދާކުރުމެވެ.

ސިފައިންނަކީ އަސްކަރީ ބައެކެވެ .އަސްކަރީ

ބާރުތަކުގެ

ތެރޭގައި

ބަލަހައްޓާ

ސިފައިންގެ

ކަނޑާއި،

ވައިގެ

ހިމެނެނީ

ސަލާމަތީ

އެއްގަމާއި،

ކަންތައްތައް

ބާރުތަކެވެ.

ޤައުމުގެ

ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް އަދި ދައުލަތުގެ ޝާނާއި

ޝައުކަތު ދައްކުވައިދީ ،ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަދި
ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތަކުގައި ސިފަވަންތަ ހެވިކަމުގެ
ހަރަކާތްތަކާއި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ތަމްސީލު
ކުރުމަކީ ވެސް ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައުމުތަކުގައި ސިފައިންގެ
www.mndf.gov.mv

ޚިދުމަތް ވެފައި އޮންނަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތީ

ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކަށެވެ .ޤައުމަށް ދެރައެއް

ސިފައިން

ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ވެސް އެއީ އެ ޤައުމެއްގައި

ފަދައިން ޤައުމަށްޓަކައި އަދާކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ

ކުރުމުގައި ވެސް ސިފައިންގެ ހިއްސާ އެކުލެވެއެވެ.

ބާރުތަކުގެ

އިސް

އެންމެ

ބާރުކަމުގައެވެ.

ދިރިއުޅޭ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ ބާރެވެ .ސިފައިންގެ

އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގައި
އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ތިބުމެވެ .ޤައުމު ސަލާމަތް

ކުރުމުގައި ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާން

ޖެހިއްޖެނަމަ

ފަސްނުޖެހި

ޤުރުބާންވުމަށް

ސާބިތުކަމާއެކު ތިބުމެވެ .އެކަމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ
ތަމްރީނާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދައި އަހުލުވެރިވެގެން

ތިބުމެވެ.

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދިވެހި ސިފައިންނަކީ

ނަމޫނާ ބައެކެވެ 1892 .ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލު

މަހުގެ  21ވަނަ ދުވަހު ސިފައިން އުފެދުނީއްސުރެ
ޤައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ ބޮޑުކަމެއްގައި ސިފައިން
ވަނީ އެކަން ސާބިތު ކޮށްދީފައެވެ .ސިފައިން މި

ޤައުމުދެކެވާ ލޯތްބާއި ،ސިފައިން މި ޤައުމާއި
ރައްޔިތުންނާމެދު ދެކޭގޮތް  1988ނޮވެންބަރު
ތިނެއްގެ

ޢުދުވާނީ

ޙަމަލާއިންނާއި

ސުނާމީ

ކާރިސާފަދަ ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ދިވެހިން ވަނީ

ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ .ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ
ޙަމަލާގައި

ސިފައިންގެ

ތެރެއިން

ޝަހީދުވި

ޝަހީދުންގެ ތެރޭގައި ދުޝްމަނުންނާ ކެރިގެން
ކުރިމަތިލައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވި ޝަހީދުން

ހިމެނެއެވެ .އެ ބޭފުޅުންގެ ލޭ މި ލޮބުވެތި ބިމަށް
އޮހޮރާލީ މި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައެވެ .އެ ބޭފުޅުންގެ

އެ ޤުރުބާނީއަކީ ދުވަހަކު ވެސް އަގުއަދާކުރެވޭ

ޤުރުބާނީއެއް ނޫނެވެ .މިއަދުގެ ޖީލަށްޓަކައި،
އެ ބޭފުޅުންވެވަޑައިގެންނެވި ޤުރުބާނީގެ އަގު

އަޅުގަނޑުމެން ވަޒަންކުރަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން
ވާންޖެހޭނީ

އެ

ބޭފުޅުން

ދިފާޢުކޮށްދިން

މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ މި

www.mndf.gov.mv

ލިބިދާނެ ކޮންމެ ކަމަކުން ދުރުވެ ،އެ ބޭފުޅުން
އަގެއް އަދާކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބޭ ބަޔަކަށެވެ.
ސުނާމީ

ކާރިސާއާއި

ބޯޓު

އެނަމާ

ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާއަކީ ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި
ކަންތައްތަކުގައި ސިފައިން މަސައްކަތްކުރާގޮތް

ދާދިފަހުން ފެނިގެންދިޔަ ދެ ހާދިސާއެވެ .އެއީ
އަމިއްލަ

ފުރާނައާއި

އާއިލާއަށް

ބެލުމެއްނެތި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ރެއާއި ދުވާލު
ސިފައިން މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ދުވަސްކޮޅެވެ.

މާލެއަށް ކުރިމަތިވި ފެނުގެ ކާރިސާއަކީ ފަހުގެ
ތާރީޚުގައި ސިފައިންގެ އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތް

ހިންގާލާއިރު،

ނަޒަރު

މި

ޤައުމު ދެކެމުން މިދާ އަވަސް ތަރައްޤީއާއި
ކުރިއެރުންތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ސިފައިންގެ

ދައުރެއްނެތް ދާއިރާއެއް ނެތެވެ .އެންމެ ބޮޑެތި

ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކާއި އަސާސީ
ޚިދުމަތްތައް

ދަމަހައްޓައި

ތަރައްޤީކުރުމުގައި

ވެސް ސިފައިން ހިއްސާވެއެވެ .ރައްޔިތުންގެ

މެދުގައި ހަމަޖެހުމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން
ޤާއިމުކުރުމުގައި

ވެސް

ހިއްސާ

ސިފައިންގެ

އޮވެއެވެ .ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް

އެއްބާރުލުންދީ ،ނަތީޖާ އަވަހަށް ހާސިލުކުރުމުގައި
ސިފައިންނަކީ

މާލޭގެ

ނަމޫނާ

މަލަމައްޗަށް

ބައެކެވެ.

އައި

ދާދިފަހުން

ތަރައްޤީގެ

ރީތި

މަންޒަރުތަކާއި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ބޮޑެތި

ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް،

ޗައިނާ

މަސައްކަތްތަކެއް

ފާލަމާއި

ތަރައްޤީ

ރަސްފަންނު

ސުނާމީ ބިނާ ޕާކާއި ،ރަސްރަނި ބަގީޗާއިން
ސިފައިންގެ

ފަންނުވެރިކަން

ހުނަރުވެރިކަމާއި

ފެނިގެންދެއެވެ.

ސިފައިންގެ މީހާ ،ޙަޤީޤީ ސިފައިންގެ

މީހަކަށްވަނީ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި

ހުންނަ އަސްކަރީ އަޚްލާޤު ނުވަތަ ސިފަވަންތަކަމުގެ

ސަބަބުންނެވެ.

މުއައްސަސާތަކާއި

އެހެން

އަސްކަރިއްޔާތަކާ ހުންނަ އެންމެ ބޮޑުތަފާތަކީ

އަސްކަރިއްޔާގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ މައްޗަށް

އޮންނަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމެވެ .އެކެއްގެ މައްޗަށް

ބަރޯސާވެގެން އަނެކަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

ފެނިގެންދިޔަ ކާރިސާއެކެވެ.
މިއަދަށް

ޢިއްޒުއްދީނު

ބުރަ

ކުރިއެވެ.

ފްރެންޑްޝިޕް

ބުރިޖުގެ

މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާއިރު އެ

މަޝްހޫރު ފެށުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ސާވޭގައި

ޖެހުމެވެ .ފަސްނުޖެހި އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ
ވަރުގަދަ ރޫޙެވެ .ކޮމާންޑަރުން އަންގާ ތަރުތީބަކުން
އަންގާ ގޮތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވުމެވެ .އެ މީހަކު
ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ ސީދާ އަމިއްލަ ފުރާނަ ދާފަދަ

ކަމަކާ

ކަމަށްވިޔަސް

ކިޔަމަންތެރިވުމެވެ.

ހަރުދަނާ

ޤައުމީ

ފަސްނުޖެހި

ސިފައިންގެ

ރޫޙަކާއި

އަމުރަށް

ހިތްތަކުގައި

ވަޠަނީ

ލޯތްބެއް

އޮވެއެވެ .އަމިއްލަ ނަފުސަށްވުރެ ޤައުމު އިސްކޮށް

ފިދާވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ .ސިފައިންނަކީ ދީނީ
އަޤީދާއަށް އަމިއްލަ ޒަމީރު ތަބާކޮށް ،ނަފްސު
ކޮންޓްރޯކުރާ ބައެކެވެ .ފުރިހަމަ ސިފައިންގެ

މީހާ ހުންނާނީ ،ދީނާއި ޤައުމާއި މުޖުތަމަޢު އަދި
ސިފައިންގެ މުއައްސަސާ ދައްކާ ،ބަޔާންކުރާ

ޤާނޫނީ އަދި އަޚްލާޤީ އިންތަކަށް އެމީހެއްގެ
ނަފްސު ބައްޓަންކޮއްގެންނެވެ .ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި

ސިފައިން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ފުރިހަމަވެގެން ދަނީ

މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކާއެކުގައެވެ .ސިފައިންގެ

ޤައުމީ

ޚިދުމަތަށް

ރައްޔިތުން

އިތުބާރުކޮށް

ޝުކުރުވެރިވެ އެކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރާ މިންވަރަށް
ވާސިލުވެވެނީ އެހެންވެގެންނެވެ.
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ލެފްޓިނަންޓް

ޖެނެރަލް

(ރިޓަޔަރޑް)

ޢަބްދުއްސައްތާރު

އާދަމް (އަންބަރީ) ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1978

ނޮވެންބަރު  11ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް)
ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ގެންނެވީ ތިން ފަށުގައި،
ސިފައިންގެ  2ނަންބަރު ސަރުދާރުގެ ރޭންކުގައެވެ 13 .ނޮވެންބަރު

އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ

މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ  01ސެޕްޓެންބަރު  1983ގައެވެ .ލެފްޓިނަންޓް
ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ
ނާއިބުގެ އެހީތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ  01މާރިޗު  1987ގައެވެ.

 1978ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސިފައިންގެ މަޤާމުތަކުގެ

ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް،

ކުރެއްވިއެވެ .ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން 12

ޖެނެރަލް އޮފް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ  28މާރިޗު

 1966ވަނަ އަހަރު

އަހަރު ފުރުނު ދުވަސްކަމުގައިވާ  1992ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް  21ވަނަ

ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް

އަދި  11ނޮވެންބަރު 1993ގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ނޭޝަނަލް

ނަންތައް

ބަދަލު

ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނާއިބުގެ އެހީތެރިޔާގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ

ބަދަލު

ކުރެއްވިއިރު،

ލެފްޓިނަންޓްގެ

އަހަރު ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 1991ގައެވެ .އެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 100

ވުޒާރަތުލް މަޢާރިފުގެ ކާތިބެއްގެ މަޤާމުގައެވެ.

ދުވަހު އެންއެސްއެސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެށްޓެވީ

ރޭންކަށް

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ދުވަހުން ފެށިގެން ސިފައިންގެ

ހިންގެވުމުގެ ދާއިރާގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ .އެމަނިކުފާނަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސޭފްޓީގެ ވަކީލުކަން ދެއްވީ  10ނޮވެންބަރު

1979ގައެވެ .އަދި  21ޖަނަވަރީ 1981ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
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ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވިއެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ސެކިއުރިޓީގެ މަޤާމުން ،މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް އެންޑް

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް

(ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް ،ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނާއިބުގެ
މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ  01ޖަނަވަރީ  1996ގައެވެ.

ޕަބްލިކް ސޭފްޓީގެ ސީނިއަރ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު ދެއްވިއެވެ.

ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމަކީ

ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރައްވައި،

ސިފައިންގެ އެންމެމަތީވެރިޔާގެ އިރުޝާދާއެކު ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސޭފްޓީގެ ނަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ މިއަދު މިދެކޭ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ވާސިލުވުމުގައި

 10ނޮވެންބަރު  1982ގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އަންޑަ

ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާ ގުޅުންތައް
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ޤާއިމުކުރައްވައި ،ސިފައިންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަސްކަރީ ދާއިރާއިން

ހޯއްދަވައިދެއްވައި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަސްކަރީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދީ ،ލޯހުޅުވޭ ކުޅަދާނަ

ޚިދުމަތާއި މެޑިކަލް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި އިންޖިނިއަރިންގގެ ޚިދުމަތަށް

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވައި ،ރާއްޖެއާއި
ޤާބިލު ޒުވާން ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް ކުރެއްވި އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތް ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ .އަދި އަސްކަރީ އަޚްލާޤު ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅު

ނަގައި ،ކަމަށްކަމޭހިތައިގެން ޤައުމީ ރޫޙާއި ޖޯޝުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު
ކެރިގެން ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރާނެ ބަޔަކަށް ސިފައިން ހެއްދެވުމަށް އަގުހުރި
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުތައް ފުރުއްވި
ނރަލް
ޖެ ެ

ނޓް
ލެފްޓިނަ ް

(ރިޓަޔަރޑް)

ޢަބްދުއްސައްތާރު

އާދަމްއަކީ

މަތީގައި ޚިދުމަތް ފަށްޓަވައި ތަރައްޤީކޮށްދެއްވުމުގައި އަދާކުރެއްވި މުހިންމު
ދައުރު ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް

އަދާކުރެއްވި އިޚްލާޞްތެރި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެއްކެވި މަތިވެރި އަޚްލާޤާއި،

ސާބިތުކަމާއި ގަދަފަދަ ހިތްވަރު ހެކިކޮށްދެނީ ޚިދުމަތުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި

ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުންނެވެ .އެމަނިކުފާނަށް  8ކުލަ އާއި  10މެޑަލް

ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ސިފައިންނަށްދެވޭ އެންމެމަތީ

ހިމެނެއެވެ.

"

ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އަގުހުރި އިޚްލާޞްތެރި

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޙަމަލާ ފެށުނުއިރު އަޅުގަނޑުއޮތީ ގޭގައި

ނިދާފަ .އަޅުގަނޑަށް ހޭލެވުނީ ފަތިހު ބަޑިޖަހާ އަޑަށް .ހޭލެވިގެން އަޅުގަނޑު
ފޯނުކުރީ ޓާސްކް ފޯސް ޑިއުޓީގައި އިންނެވި އެންސީއޯއަށް .ފޯނު ކޮށްފައި

އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރީ ކިހިނެއްތޯ ވެގެން މިއުޅެނީ ،ކޮން އަޑުފަށްގަނޑެއްތޯ

މިއިވެނީ .ޑިއުޓީ އެންސީއޯއަށް އިންނެވި ފުށްކަފަދޮންތުއްތު ބުނުއްވީ ބޭރުން
ބަޔަކު ބަޑިޖަހަނީއޭ .ދެން އަޅުގަނޑު ބުނީ އިތުރަށް އެއްވެސް މަޢޫލޫމާތެއް

ނުލިބޭހޭ .ދޮންތުއްތު ބުނުއްވީ އިތުރަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތޭ .ދެން
އަޅުގަނޑު އަވަސްވެގަތީ އަވަހަށް ސިފައިންގެއަށް ދެވޭތޯ .ދެން ބައިސްކަލް
ސިފައިންގެއާ

ދިމާއަށް

ދަތުރުކުރަމުންދިޔައީ.

އަޅުގަނޑު ދިޔައިރު ތީމުގޭގައި ޑިއުޓީގައިތިބި މީހުން ތިބިތަން ފެނުނީމާ
ތީމުގެއަށް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަން އެނގުނު .ބައިސްކަލްގައި ޢުމަރުޝޮޕިންގ

"

އާކޭޑާ ހަމައަށް ދެވުނުތަނާ އަމީރުއަޙްމަދުމަގުން ބަޑީގެ ވަޒަން އަންނަން
ފަށައިފި .އެމަގުން ސިފައިންގެއަށް ނުދެވޭނެކަން އެނގިގެން އަޅުގަނޑު
ޗާންދަނީމަގަށް ލަނބާލީ ދެކުނަށް .ދެން އަޅުގަނޑު ބެލީ އިސްލާމީމަރުކަޒު
ދެކުނު ފަރާތުން ގޮސްގެން ނަމަވެސް ސިފައިންގެއަށް ދެވޭތޯ.

 -ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް ޢަބްދުއްސަތާރު އާދަމް -

ނ ާގ ަފއި
ނއް" ޮފތުން ަ
ނ ަބރު ތި ެ
ނގެ ާތރީޚު  2ވަނަ ޮވ ިލ ުއމް "ނޮވެ ް
ސ ަފއި ް
ި

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ

ކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ސިފައިންގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް

ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ .މިގޮތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތުން
 2004ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިއިރު އަތޮޅުތަކުގެ  42ރަށެއްގައި

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ

ގޮތަށް ހުރީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .ހަމައެހެންމެ އަތޮޅުތެރޭގެ އާބާދީބޮޑު
ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ސިފައިންގެ ރީޖަނަލް ހެޑްކުއާޓަރުތައް ބިނާކުރައްވައި

ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތާއި އަލިފާންނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

އެ ތަންތަނުން ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހުރީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .އަދި ވަކިން
ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް

www.mndf.gov.mv

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ ޔުނިޓްތައް އުފައްދަވައި ހަރުދަނާ ބިންގަލެއްގެ

(މެޑެލް އޮފް އޮނަރ)  1999ޖޫން  28ވަނަ ދުވަހު ހާސިލު ކުރެއްވުން

(ނޮވެންބަރު ތިނެއްގައި މޭޖަރ)

ނަގައިގެން

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތާއި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ

ޢަސްކަރީ ޝަރަފު ކަމުގައިވާ [ޣާޒީގެ އެންމެމަތިވެރި ޢަސްކަރީ ޝަރަފު]

ނބަރީ ަޢބްދުއްސައްތާރު
ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް އަ ް

އޯކިޑްމަގުން

ސިފައިންގެ

ކުރިއެރުމާއި

ތަރައްޤީއަށް

ކޮށްދެއްވި

ޚިދުމަތްތަކެއް ސިފައިންގެ ބުރަ އަދި ބަރު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއެކު ކުރެއްވި

ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް)

ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް 2004

ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވިއިރު ހުންނެވީ
ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާގެ ނާއިބުގެ މަޤާމުގަޔާއި މިނިސްޓަރ އޮފް
ނޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަޤާމުގައެވެ.
ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް އެންޑް ޭ
ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް ވަނީ ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާއަށް  25އަހަރާއި  9މަހާއި  20ދުވަހުގެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި

ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.

ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް)

ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް

ވޭތުވެދިޔަ ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެއަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް
އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު ،އެ މަނިކުފާނަކީ ޤާބިލު،

ޕްރޮފެޝަނަލް އަސްކަރިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ދިފާޢީ ބާރު ބައްޓަން ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ
އެއް ޝަޚްސިއްޔަތެވެ .އެއީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް
ކުރިއެރުވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހަރުދަނާ ލީޑަރެކެވެ.

މިއަދުގެ ދަރިންނަށް ހުރި ވަރަށް ފުރިހަމަ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.
ޢަމަލީ މަސައްކަތުގައި ނަމޫނާ ދެއްކެވި ބޭފުޅެކެވެ .ސިފައިންގެ
ޒުވާން ޖީލަށް ނަމޫނާ ޝަޚްސިއްޔަތެކެވެ.

ލެފްޓެނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސައްތާރު

އާދަމަށް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން މި ޢިއްޒަތް

އެރުވީ 125 ،ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 2017
އެޕްރީލް  23ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި ބޭއްވެވި

ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ.
ލިޔުނީ :ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
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މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ

އާދަމް ޒާހިރެވެ .މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރަކީ ސިފައިންގެ

ދުވަހުއެވެ .މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް

އެގޮތުން އަދާކުރެއްވި އެންމެ އިސް މަޤާމަކީ  1996ޖަނަވަރީ  01އިން 2003

ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ  1978ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ  12ވަނަ
ގެންނެވީ ތިން ފަށުގައި ،ސިފައިންގެ  2ނަންބަރު ސަރުދާރުގެ ރޭންކުގައެވެ.

 13ނޮވެންބަރު  1978ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސިފައިންގެ
މަޤާމުތަކުގެ ނަންތައް ބަދަލު ކުރެއްވިއިރު ލެފްޓިނަންޓްގެ ރޭންކަށް ބަދަލު
ކުރެއްވިއެވެ .މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރުވަނީ ސިފައިންގެ

ލެފްޓިނަންޓް ކަމާއި ،ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް ކަމާއި ،ކެޕްޓަން ކަމާއި ،މޭޖަރ
ކަމާއި ،ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް ކަމާއި ،ކާނަލްކަމާއި ،ބްރިގޭޑިއަރ ކަމާއި ،މޭޖަރ

ޖެނެރަލްގެ ރޭންކުގައި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ސިފައިންގެއަށް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޢިލްމާއި ހުނަރުގެ

އަލީގައި ،މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރުވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ
ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
ސިފައިންގެ ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި "ޕޮލިސް ސާރވިސް" ހިނގަމުންދިޔަ

ދުވަސްވަރުގަޔާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އުފެއްދެވިފަހުން ވެސް
އެ ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް

ކުރެއްވިއެވެ .މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ

އޮފިސަރ އިންޗާޖު ކަމާއި ،ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރުކަން ކުރެއްވިއެވެ1996 .
ޖަނަވަރީ  06ވަނަ ދުވަހު "ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް"ގެ މަޤާމު އުފައްދަވައި،
އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަޤާމަށް އިސް ކުރެއްވި
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ބޭފުޅަކީ ވެސް އޭރު ޕޮލިސް

ހެޑްކްއޯޓަރޒްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މޭޖަރ ޖެނެރަލް

ހިންގެވުމުގެ ދާއިރާގައި ވެސް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައި ގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

ސެޕްޓެންބަރު  30ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އަދާކުރެއްވި ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ
މަޤާމެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަޤާމާއި ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ

މަޤާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް 2003 ،ސެޕްޓެންބަރު  30ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިންފޮމޭޝަން އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ކަމުގެ

މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށްފަހު2004 ،

ފެބުރުވަރީ  15ވަނަ ދުވަހު ބްރިގޭޑިއަރ ރޭންކުގައި އަލުން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް
ގެންނަވައި ،ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމު ދެއްވިއެވެ .ކަމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސް ،ބްރިގޭޑިއަރ އާދަމް ޒާހިރަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމު ދެއްވީ 2004

އެޕްރީލް  21ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ސިފައިންނާ ފުލުހުން ވަކި ދެ މުއައްސަސާއެއްގެ
ގޮތުގައި  2004ސެޕްޓެންބަރު  01ވަނަ ދުވަހު ހަމަޖެއްސެވިއިރު ވެސް ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ އެ މަނިކުފާނެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފުގެ މަޤާމާއި ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ

މަޤާމުގެ އިތުރުން ،މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގައި
އަދާކުރެއްވި އިތުރު އެޕޮއިންޓްމަންޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ ތަފާތު ބޯޑުތަކާއި
ކޮމެޓީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ސްޓާފް ބޯޑުގެ

މެންބަރުކަމާއި ،ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމާއި ،ސިފައިންގެއަށް  100އަހަރު
ފުރުމާގުޅިގެން އުފެއްދެވި ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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ކަން ގޮއްވައިލިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ވީތަނާ ދެކުނު ފަރާތު ފާރުމަތިން ފޮނުވާލި

އާރުޕީޖީން އައިސް ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ ފެންޑާގެ ދެކުނުކޮޅަށް އަރައި އެތަނުގެ ފުރާޅުގެ

ޓިނުތަކާއި އެސަރަހައްދަށް ފޯނުލައިންތައް ގެނެސްފައިއޮތް ކޭބަލް ކަނޑައިގެން ދިޔަ .އެވަގުތު

ކޮމިއުނިކޭޝަން ނިޒާމް އެސަރަހައްދުން ފެއިލްވި .ރައީސްއަކަށް ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅަކަށް

ވެސް ސިފައިންގެ އިސް ބޭފުޅަކާ އެސަރަހައްދުން ގުޅޭނެގޮތެއް ނެތް .ރައީސް ވިދާޅުވެފައިއޮތީ
އަޅުގަނޑު ފޯނުން ގުޅޭގޮތަށް ހުރުމަށް .އެވަގުތު އަޅުގަނޑަށް މުޢީން އެހިސާބުން ފެނިގެން
ކޮމިއުނިކޭޝަންގައި އެއްވެސް މީހަކު އުޅޭތޯއާއި ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ހިނގާށޭ ބުނެ ،ދުވެފައި

"

ނރަލް ރިޓަޔަރޑް ާއދަމް ޒާހިރު
މޭޖަރ ޖެ ެ

ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ދިޔައީ .އޭރު އެތަނުގައި ސްޓާފްސަރޖަންޓް އިމާދު އިސްމާޢީލާއި ޕްރައިވެޓް

(ނޮވެންބަރު ތިނެއްގައި މޭޖަރ)

ޙުސައިން ފިރާޤް ތިބި .އޭރު ގަޑިން ފަތިހު  5:30ހާއިރުވެދާނެ.
 -މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް އާދަމް ޒާހިރު -

ނ ާގ ަފއި
ނއް" ޮފތުން ަ
ނ ަބރު ތި ެ
ނގެ ާތރީޚު  2ވަނަ ޮވ ިލ ުއމް "ނޮވެ ް
ސ ަފއި ް
ި

މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މާސަނަރީންނާބެހޭ މައްސަލަ އިސްކޮށް ހުންނަވައި ތަޙްޤީޤުގައި

ޚިދުމަތުން މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ

އުޅުއްވަމުން

ބައިވެރިވެ

ވަޑައިގެންނެވި

ބޮޑެތި

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތެރޭގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމާއި 1988 ،ނޮވެންބަރު  3ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި
ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގެ ވަގުތުގައި ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒު ދިފާޢު ކުރުމުގައި ސިފައިން
ކޮށްފައިވާ މަތިވެރި ޖިހާދުގައި ސިފައިންގެ އެތެރޭގައި ތިއްބެވި އިސްވެރިންގެ
ތެރޭގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެދުވަހު މޭޖަރ ޖެނެރަލް

(ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު ކުރެއްވި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅި
އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެވުމާއި ،ރަހީނު ކޮށްގެން

ދުޝްމަނުން ގެންދިޔަ ދިވެހިން ސަލާމަތްކުރުމަށާއި ދުޝްމަނުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް
ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި
ދިވެހި ސިފައިންގެ ފަރާތުން އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކުރެއްވި

މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މޭޖަރ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި

ޖެނެރަލް

(ރިޓަޔަރޑް)

ވަފާތެރިކަމާއެކު

އާދަމް

އަދާކުރެއްވި

ޒާހިރު

ސިފައިންގޭގައި

ޚިދުމަތްތަކުގެ

ސަބަބުން

ޝަރަފުގެ ނިޝާނުގެ ގޮތުގައި  7ކުލައާއި  8މެޑަލް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މެޑަލް ތަކަކީ ހުރަވީ ރަން މެޑަލް 3 ،ނޮވެންބަރުގެ މެޑަލް،

ސައްތައިގެ މެޑެލް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ،ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް،

މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް ،އަޚްލާޤީ މެޑެލް އަދި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ

މެޑެލްއެވެ .ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކުލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި އަޚްލާޤީ ކުލަ (އެއްވަނަ

ފަހަރަށާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް) ،ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ،ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ކުލަ ،އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ،ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލަ،
ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ ހިމެނެއެވެ.

ބާރުގައި ދިވެހި ޤައުމަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށްފަހު ،ސިފައިންގެ
ކުރެއްވީ 2004 ،ސެޕްޓެންބަރު  01ވަނަ ދުވަހު ،ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

ވަކިކުރައްވައި ،މިއީ ވަކި ދެ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ހަމަޖެއްސެވުމާއެކުގައެވެ .ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ޕޮލިސް

ހެޑްކްއޯޓާރޒުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ
ހަމަޖެހުމާއި ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއަދު މިދެކޭ ފުލުހުންގެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު ދިގު މުއްދަތެއްގައި

ސިފައިންގެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާއިރު ،އެމަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން

ފާހަގަކުރެވޭ ހަރުދަނާ ޝަޚްސިއްޔަތެކެވެ .ސިފައިންގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް
ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް

ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ލީޑަރެކެވެ .މިއަދުގެ ދަރިންނަށް ހުރި ވަރަށް

ފުރިހަމަ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.

މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރަށް ނިޝާން ޢަސްކަރީގެ

ޢިއްޒަތް އެރުވީ 125 ،ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 2017
އެޕްރީލް  23ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ.
ސ ީޢދު
ނޓް ޭމޖަރ ަޢ ްބދުﷲ ަ
ސޖަ ް
ނ ްޑ ާ
ިލޔުނީޮ :ކމާ ް

މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ކުރެއްވި އެންމެ

އަގުހުރި އެއް ޚިދުމަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ޕްރޮފެޝަނަލް މުއައްސަސާއެއްގެ
ގޮތުގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެވެ.
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ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދު ާވނީ ޙަމަލާއަށް

އޮނަތިރީސް އަހަރު
ނަޞްރުގެ ދުވަހަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ

ހިތްވަރާއި ޢަޒުމާއި ސާބިތުކަން ހަނދާންކޮށްދޭ

ދުވަހެކެވެ .މި ލޮބުވެތި ވަޠަނާއި ދީނަށް ޓަކައި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އޮތް ލޯތްބާއި ،މި
ހަންހާރަވެތި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް

ދިވެހިން ބޭނުންވާ މިންވަރު ދިވެހިންގެ ފުރާނައާއި
ލެއިން އަންގައިދިން ދުވަހެކެވެ .ދީނާއި ޤައުމުގެ

ދުޝްމަނުންގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިންނަކީ ދުވަހަކު
ވެސް އަމާންނުދޭނެ ބައެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ

ދުވަހެކެވެ.

ނުރައްކަލެއްގައި

ޤައުމަށް

ކުރިމަތިވާ

ދިވެހިން

ކޮންމެ

އެކަތިގަނޑެއްގެ

ގޮތުގައި ތެދުވާނެކަން ހާމަކޮށްދިން ދުވަހެކެވެ.

އަބަދަށް ވަކިވެގެން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ.

އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަތިޔާރުއެޅި 80

ގުޅިފައިވާ ދަރިންތަކެއް އެބައިމީހުންނާ އަބަދުގެ
 1988ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު

ރާއްޖެއަށްދިން ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަކީ ހެންވޭރު

ހާޖަރާގޭ

ޓެރަރިސްޓް

ޢަބްދުﷲ

ލިބަރޭޝަން

ލުޠުފީއާއި

ޖަމާޢަތެއް

ސްރީލަންކާގެ

ކަމަށްވާ

އޯގަނައިޒޭޝަން

އޮފް

ޕީޕަލްސް
ޓެމިލް

އީލާމް (ޕްލޯޓް)އާ ގުޅިގެން ދިން ޙަމަލާއެކެވެ.

މި ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ރާވައި ،ހިންގުމުގައި
ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީއަށް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 6

މީހަކު އެހީތެރިވެ ،އެކިވަރަށް ވާގިވެރިވެ ދިވެހި

ނަޞްރުގެ ދުވަސް ގުޅިފައިވާ ތިނެއް
ހާދިސާއެއްނޫނެވެ.

ޓެރަރިސްޓުން ގުޅިގެން ދީފައިވާ މި ނުރައްކާތެރި

ނޮވެންބަރުގެ

މާޒީއެއްގައި

ޢުދުވާނީ

ހިނގާފައިވާ

ޙަމަލާއަކީ

އެ ދުވަހު ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ޖިހާދުކުރި
ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނުން މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގައި

އެބަތިއްބެވެ .އެ ދުވަހު ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ
ޢާއިލާތަކަށް އަދިވެސް މި ވާހަކަތަކާއި ،މި

މަންޒަރުތަކާއި،

މި

އަޑުތަކަކީ،

އަހާކަށް،

ބަލާކަށް ،ކިޔާކަށް ފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއްނޫނެވެ.
އެއީ އެތައް އަނބިންނެއް ހުވަފަތްވެ ،އެތައް

24

މައިންބަފައިންގެ ފޮނި އެތައް އުންމީދުތަކަކާ

ބޮޑަށް

ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ވާކަން އެއީ ތާރީޚުން

މާދުރު

ދަރިންނެއް

ޔަތީމުވެގެންދިޔަ

ދުވަހެކެވެ.

ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ފެންނަންއޮތް ޙަޤީޤަތެކެވެ .މި ޚާއިނުންނާއި ބޭރުގެ

ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި އެއްވެސް ކުށެއްނެތް 19
ބަޑިޖަހައި

ދިވެހިން

ޝަހީދުކޮށްލިއިރު،

39

ދިވެއްސަކު ވަނީ ޒަޚަމުކޮށްލާފައެވެ .އެ ދުވަހު

ޝަހީދުވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހި
ސިފައިންގެ  8ބޭކަލުން ހިމެނެއެވެ .ސިފައިންގެ
 18ބޭކަލަކު ޒަޚަމުވިއެވެ.
ނޮވެންބަރު

ޙަމަލާއަކީ

ދުރާލައި

ތިނެއްގެ

ޕްލޭންކޮށްގެން

ޢުދުވާނީ
ވަރަށް

ތައްޔާރުވެގެން

ދުޝްމަނުން

ދީފައިވާ

ޙަމަލާއެކެވެ .ޕްލޯޓް ޖަމާޢަތާއި ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީއާ

ތަމަޅަ ހަނގުރާމަވެރިން ރާއްޖެއައެވެ .ނޮވެންބަރު
ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ގާތްގަނޑަކަށް 4:15

ހާއިރު ދުޝްމަނުން ގޮއްވާލި ފުރަތަމަ

ބަޑީގެ

ވަޒަނާއެކު ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒުން ރައްދުގައި

ޙަމަލާދޭން ފެށިއެވެ .ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ
ޙަމަލާގައި ދުޝްމަނުންގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކަށް
ހެދީ ސިފައިންގެ ހެޑުކުއާޓަރެވެ .އެހެންނަމަވެސް
އެއްވެސް

މަގުތައްމަތީގައި

ބަލާލުމެއްނެތި

ބަޑިޖަހައި އެތައް ބަޔަކު މެރިއެވެ.

ދުޝްމަނުން ކުރިއްސުރެ ރާވާފައިވާގޮތަށް

ސިފައިންގެ

ހެޑުކުއާޓަރަށް

ތިން

ދިމާލަކުން

ހަމަލާ ދިނެވެ .އެއީ ސިފައިންގެ ކުރިމަތިން
މައިގޭޓަށާއި،

ސިފައިންގެ

އިރުއުތުރު

ކަންމަތިންނެވެ.

ދުޝްމަނުން

ރާވާފައިއޮތީ

ކަންމަތިންނާއި ،ސިފައިންގެ ހުޅަނގު ދެކުނު

ސިފައިންގެ މައިގޭޓުންނާއި އޭރުގެ ފުލުސްއޮފީހުގެ
ގޭޓުންނާއި

މިހާރު

ނޮވެންބަރު

ތިނެއްގެ

ޝަހީދުންގެ ބިނާ އެހުރި ތަނުން ސިފައިންގެ
ބޭރު ފާރު ގޮއްވާލައިގެން ސިފައިންގެ އެތެރެއަށް
ވަދެގަތުމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް

ދުޝްމަނުން

www.mndf.gov.mv

ރޭވި އެއްވެސް ރޭވުމެއް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު

އެ ދުވަހު ޝަހީދުވިއެވެ .ސުވާލަކީ އަމިއްލައަށް

ޙައްޤުގައި ދިވެހި ސިފައިންކުރި ހިތްވަރުގަދަ

ފަހަތަށް

ބޭކަލުންގެ

ޝަހީދުން ދެއްކެވި ހިތްވަރާއި ޢަޒުމެވެ .އަދި

ކާމިޔާބުވާގޮތެއް ނުވިއެވެ .ދުޝްމަނުންގެ ވަރުގަދަ
ޙަމަލާތައް

ދުޝްމަނުން

ހުއްޓުވައި

ޖައްސައި އެ ބައިމީހުންގެ ރޭވުން ނާކާމިޔާބުކޮށްލީ

މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ދިވެހި

ސިފައިނެވެ .އެ ދުވަހު ސިފައިންގެ މައިގޭޓު
ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމުގެ އިތުރުން ،ސިފައިންނަށް
ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިންގެ ދިފާޢީ މަޤާމުތަކަށް

ނިކުންނާނޭ ފުރުސަތު ހޯއްދަވައިދެއްވީ ނަޞްރުގެ

ދުވަހުގެ ބަޠަލު ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މާވާގޭ ޝަހީދު
ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމެވެ .އުމުރުފުޅުން އެންމެ

 20އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާ އެއްވެސް އަމިއްލަ
އެދުމެއްނެތި އޭނާގެ ފުރާނަ އެ ދުވަހު ހިބަކޮށްދެއްވީ
މާތްވެގެންވާ

މި

އިސްލާމްދީނާއި

ލޮބުވެތި

ވަޠަނަށްޓަކައެވެ .މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި
ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލަށްޓަކައެވެ.

އެދިލައްވައިގެން އެ ދުވަހު އެ ބޭކަލުން ޖިހާދަށް

ނުކުންނެވީ

އެ

ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟

ޢަމަލުން

ހިތްވަރުގަދަ

އެ

އަންގައިދެނީ

ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ އާދެ! ދިވެހި ސިފައިންނަކީ،
ސިފައިން ކޮށްފައިވާ މަތިވެރި ހުވާގެމަތީގައި

އަބަދުވެސް ސާބިތުވެ ދެމި ތިބޭނެ ބައެއްކަން،
އެހެންނޫންތޯއެވެ .އެއިރެއްގައި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ

ކޮންމެ ނުރައްކަލަކާ އަބަދުވެސް ކުރިމަތިލާ،

ޤުރުބާންވާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޤުރުބާންވުމަށް

ވެސް ފަސްނުޖެހޭނެކަމެވެ.

ޖިހާދާއި

ދީނާއި

ޤައުމަށްޓަކައި

ޝަހީދުވި

ޙަމަލާ ބަދަލުކުރެވެމުންދިޔަ އެ ނުރައްކާތެރި އަދި
ބިރުވެރި ވަގުތުގައި ވެސް ބައިބައިނުވެ ،ދިވެހި
ރައްޔިތުން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވެ

ތިބިތިބުމެވެ .ޤައުމުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަން
ސިއްރާއި ފާޅުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކާ

އެއްބައިނުވެ ،ދީނީ ރޫޙާއި ޤައުމީ ޖޯޝާއި ވަޠަނީ
ލޯތްބާއެކު ދިން ވަރުގަދަ ރައްދެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ޢުދުވާނެއް

އަދި

އަދި ކޮންމެ އަޅުވެތިކަމެއް ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވީ

ތިނެއްގެ ހަނގުރާމައިގެ މަޝްރަޚު ބަދަލުކޮށްލި

ނުވަތަ ލާދީނީ ބައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ .މި

ޖެހިލުންކުޑަ

ސިފައިންގެ

ހިތްވަރުގަދަ މި ޢަމަލު ވެގެންދިޔައީ ނޮވެންބަރު
ހާދިސާއަށެވެ .ސިފައިންގެ ތެރެއިން ހަތިޔާރާއެކު

ބަޔަކު ބޭރަށް ނިކުމެއްޖެކަން ދުޝްމަނުންނަށް

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އަމިއްލައެދުމުން ފޯވެފައިވާ

ޤައުމުގައި މިއޮތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި
މިނިވަންކަމަށް ހަސަދަވެރިވާ ބޭރުގެ ކޮންމެވެސް

ބައެއްގެ އެހީ ހޯދައިގެން ޚިޔާނާތްތެރިން ކުޅަ

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ޢުދުވާނެއް އަދި ކޮންމެ އަޅުވެތިކަމެއް

މަސައްކަތްތަކެއްގެ

ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އަމިއްލައެދުމުން ފޯވެފައިވާ

ދިވެހިންގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން

ނވާ
ނވެ .މި ަޤ ުއ ުމ ަގއި ިމ ޮއތް ާމ ްތ ެވގެ ް
ސ ަބބުން ެ
ނވަތަ ާލދީނީ ަބ ެއ ްއގެ ަ
ު

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ސައްތަ

ނ ެމ ެވސް ަބ ެއ ްއގެ
ރގެ ކޮ ް
ސ ަދ ެވރިވާ ޭބ ު
ނ ަކ ަމށް ަހ ަ
ނވަ ް
ނއި މި ި
ސ ާލމް ދީ ާ
ިއ ް

އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓައި ،އިސްލާމީ

ވެސް ދިވެހިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބަދުނާމުކޮށް،

އެބަދެއެވެ .އެ ކަންކަމާގުޅިފައިވަނީ މި ކުޑަކުޑަ

ދެމުންދަނިކޮށް

ކުރަންފެށިއެވެ.

އެއްފަދައިން،

މައިމަރުކަޒަށް

ދުޝްމަނުން

ސިފައިންގެ

ނިކުން

ހިތްވަރުގަދަ

ހަމަލާ

ސިފައިންގެއިން

ސިފައިންގެ މަތިން ވެސް މިއަދު ހަނދާން

ކުރަންޖެހެއެވެ.

އެ

ބޭކަލުންވަނީ

މިއަދުގެ

ޖީލަށް ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ރީތި
މިސާލެއް ދައްކުވައިދެއްވާފައެވެ .ޤައުމު ގޮވާލި

ހިނދު

މައިންބަފައިންނާއި

އަނބިދަރިންނާއި

އަމިއްލަ ފުރާނައިގެ ކުރިއަށް ވެސް އެ ބޭކަލުން

ވަނީ

ދީނާއި

ދުޝްމަނުންގެ

ޤައުމު

އިސްކުރައްވާފައެވެ.
ދެނެގަތުމަށް

މަޤާމުތައް

ރެކީ ޕެޓްރޯލަށް ސިފައިންގެއިން ބޭރަށް އެ

ބޭކަލުން

ކަށަވަރު ބަސް ބުނާބުނުމެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން

ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމެކޭ

ނިކުންނެވިއިރު

އެއިން

އެއްވެސް

ބޭކަލަކަށް ފުރާނައައިގެން ސަލާމަތުން އެނބުރި
ސިފައިންގެއަށް

ވަދެވޭނެކަމުގެ

ޔަޤީންކަމެއްނެތެވެ .އޭގެތެރެއިން
www.mndf.gov.mv

އެއްވެސް
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އުފެދި،

ރާއްޖެ

ތައްޔާރީތައް

ދިވެހި

ދުވަހު

އެބައިމީހުން

ސަރުކާރުގެ
އިންޑިއާ

ރައްކާވުމުގެ

އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް

ސިފައިން

އެ

ރާއްޖެއައިއިރު

ދުޝްމަނުންވަނީ ފިލައިގެން ދިއުމަށް ދަތުރަށް
ފުރާފައެވެ .އެހެންކަމުން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ
މައިގަނޑު މަސައްކަތަކަށްވީ ރަހީނުންގެ ގޮތުގައި

ދުޝްމަނުން ގެންދިޔަ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާއި،
ފިލައިގެންދާން

މަސައްކަތްކުރި

މިއީ

އުސޫލު ނޫން އުސޫލެއް ރާއްޖޭގައި ނޯންނާނެކަމުގެ

އެނގުމުން އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ސުވާލު
ދޫކޮށް

ސައްތައިން

އިސްލާމީ ޤައުމެކޭ ބުނާބުނުމެވެ .މި ޤައުމުން

ނވެ.
ސ ަބބުން ެ
ސ ްއ ަކތް ަތ ެކ ްއގެ ަ
ެއ ީހ ޯހ ަދ ިއގެން ިޚޔާނާ ްތ ެތރިން ުކޅަ ަމ ަ
ފިލާ

ސަބަބުންނެވެ.

މިއަދު

ޓެރަރިސްޓުން

ހައްޔަރުކޮށް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރު
ކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުމެވެ.

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއިން

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ނަޞްރާ
ގުޅިފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެއް އަޑަކުން
އެ ދުވަހު މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދެންނެވި
އަސަރުގަދަ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާތަކެވެ .މި ޤައުމުގެ

ދިވެހިން ދަންނަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަށް

އޮނަތިރީސް އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު ،ދިވެހިންގެ

ފަރާތުން މި ލޮބުވެތި ވަޠަން އެދެނީ ނޮވެންބަރު
ތިނެއްގައި ދައްކައިދިންފަދަ އެއްބައިވަންތަކަމެއް

ދައްކައިދިނުމަށެވެ.
ދުވަހެކޭ

ނޮވެންބަރު

އެއްފަދައިން

ތިންވަނަ

އިސްލާމްދީނުގައި

ވަރުގަދައަށް ސާބިތުވެ ތިބެ ދީނީ ޝިޢާރުތައް

އުފުލުމަށެވެ .މިގޮތުގައި ދިވެހިން ތިބިހާ ހިނދަކު
ދުޝްމަނުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ވެރިވެ

ނުގަނެވޭނެކަމުގެ

އިތުބާރާއި

ޔަޤީންކަމުގައި

ތިބުމަށެވެ .އާދެ! ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު
ދިވެހިން ދެއްކިކަހަލަ ދީނީ އަދި ވަޠަނީ ރޫޙަކާއި

ޖޯޝެއް ޢަމަލާއި ބަހުން ދައްކައިދިނުމަށެވެ.
އަމިއްލަ

މަޞްލަޙަތުގެ

ކުރިއަށް

ދީނާއި ޤައުމު އިސްކުރުމަށެވެ.

އަބަދުވެސް
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ދިރިހުރުމަކީ ނުހަނު އެދޭ ކަމެކެވެ.
އެ ހެ ނަ ސް އެ އީ ދީ ނާ އި ޤަ އު ަމ ށް ޓަ ކަ އި ފު ާރ ނަ ދޭ ން ޖެ ހޭ ަވ ގު ތު އަ ތު ވެ އް ޖަ އު މަ ށް ދާ ން ދެ ނެ ވެ.
ސާޖަންޓް އަޙްމަދު ނިޒާރު

ނުކުމެވަޑައިގަތުމުގެ

އިންނެވި

ކުރީން،

އަނބިކަނބަލުންނާއި،

ގަނޑުވަރުގައި
ލޯބިފުޅުވާ

ދަރިކަނބަލުންނާ ރަސްގެފާނު ބައްދަލުކުރައްވައި
ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ

ހަނގުރާމައަށް

ވާހަކަ

ވިދާޅުވި ވަގުތު ،އަނބިކަނބަލުންގެ ލޯފުޅުން
ކަރުނަފޮދު އޮހިގެންދިޔަ ހިނދު ،އެ ދެމައިންނަށް
ދިނުމުގެ

ހިތްވަރު

ވިދާޅުވި ބަސްކޮޅެކެވެ.
އާއިލާގެ

ކުރެވޭނެއެވެ!
މި ރާއްޖޭގެ ޤަދީމީ ދިގު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ވަރުގަދަ ބައެކެވެ .ކުރެމާއި ހިތްވަރު ހުރި ބައެކެވެ.

ހިތްދަތި ކަންކަމަކީ ދުނިޔޭގެ އެތައްމިތަނުން ބޭރުގެ

ލޯބިކުރީ މިނިވަން ކަމަށެވެ .އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް

ފީނާލި ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ ފެނިގެންދާނެ އެންމެ
ގަދަފަދަ ބާރުވެރި ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ
މި ނޫކަނޑުތަކަށް އައިސް ،މި ރީތި ދޮންވެލި

ތުނޑީގެ ރަތްމުތް ތަކެއްފަދަ ރީތި ރަށްތަކާއި،

ފުރަމާލެއަށް އަރައި ،ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި
ސިޔާދަތު ފޭރިގަނެފައިވާ މަންޒަރެވެ .ސުލްހަވެރި

ކަމާއި ،އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ

ދިވެހިންގެ

ސަފުތައް

ކުރުމަށް

ބައިބައި

މަސައްކަތް ކުރި މަންޒަރެވެ .އެ ފަރަންޖީން

ބުނިހާގޮތެއް ނުހެދި ދިވެހިން ،މި ދުނިޔެއިން
އަބަދުގެއަބަދަށް ނެތިކޮށް ޝަހީދު ކުރަމުން ދިޔަ
މަންޒަރެވެ .ދެން ވެސް ތިބިއްޔާ ތިބި ބައެއްގެ
ސިކުނޑިއަށް ސަވާރުވާން ކޮށްފައިވާ އަނިޔާވެރި

ޢަމަލުތަކެވެ.

ދިވެހިން ކުރި ހަނގުރާމައެއްނަމަ ކޮށްފައި ވާނީ

ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން ނިއުޅައިގަނެ،

ފޭރިގަތުމުންގެ ސަބަބުން ،އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި
ދީނުގެ

ހިމާޔަތުގައި

ކޮށްފައިވާ

ވަޠަނާއި

ދިރިހުރުމަކީ

ކޮންމެ

އިންސާނަކު

ހަނގުރާމައެކެވެ .ޖިހާދެކެވެ.

ވެސް ނުހަނު އެދޭނޭ ކަމެކެވެ .އެހެނަސް މި
ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ގެއްލި ،އަދި
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާ ތޮޅޭ ހިސާބަށް ކަންކަން
ދިޔުމުން ދިވެހި ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން

އަދާ ހަމައަށް ވެސް ދިވެހިން ދައްކުވައިދިން

ނަމޫނާއަކީ

ވަރުގަދަ

ޖިހާދެއް

ކޮށްގެން

ގޮތުން

ޖަވާބަކަށްވީ

"ހިތާމަ

ކުރިމައްޗަށެވެ.

މާތްﷲ

ތިޔަ

ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ

މަނިކުފާނަށް ނަސްރު ދެއްވާށިއެވެ!"
އަލިރަސްގެފާނު

އުނދަގޫ

އެ

ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ކެތްތެރިކަން އިސްކުރައްވައި

ޢާއިލާއަށް

"އަޅުގަނޑު

ވަޞިއްޔަތެއް

މި

ހަނގުރާމައިގައި

ކުރެއްވިއެވެ.
މަރުވެދިޔަ

ނަމަވެސް ،މި ދަރިކަނބަލުން ރައްކާތެރި ކަމާއެކު

ބަލަހައްޓަވާތިއެވެ".
އެއަށްފަހު

ދެމައި

ކަނބަލުންނާ

ސަލާން

ކުރެއްވުމަށްފަހު ،ހަނގުރާމައަށް ވަޑައިގަތުމަށް
ޓަކައި އަލިރަސްގެފާނު ނިކުމެ ވަޑައިގެންނެވީއެވެ.

އަދި

މި

ހަނގުރާމައިގައި

އަލިރަސްގެފާނު،

މާތްވެގެންވާ ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ޖިހާދުކޮށް

ޝަހީދު ވެވަޑައިގަތީއެވެ.

މި

އޭގެ ފަހުން ،ޕޯޗުގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ

ކަންކަން އަލުން އިޔާދަކުރުމެވެ .މި ހާލަތުގައި

ދަށަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގޮސްފައިވަނިކޮށް ،އޭގެ

އަންނަ ކަމެވެ .ފުރަތަމަކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޙައްޤު މިނިވަންކަން ﷲ ގެ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު

ދީނާއި މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތެވެ.

ޖިހާދަށް

އަދި

ދިވެހިންގެ ކުރިމަތީގައި ދިރިހުރުމަކީ ދެވަނައަށް

އެތައް

މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތެވެ .އަޅުވެތި ކުރިއެވެ.

ދީންކަމުގައިވާ ޙައްޤުވެގެންވާ މަތިވެރި އިސްލާމް

އަނބުރާ ހޯއްދަވައިދެއްވި އެންމެ ބޮޑުމޭސްތިރި

"ހިތާމަ ނުކުރައްވާ! މާތް ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ

ކޮބައިތޯއެވެ؟

ހޮޅިންނާއި

ޕިޗޯރީންނެވެ.

އެ

ޕޯޗުގީޒުން

މީހުން

އަހަރެމެންގެ

އަހަރެމެން ލޫޓުވާލިއެވެ .އެ ހުރިހާ އަނިޔާތަކާއި

ދުއްތުރާތަކެއް އެ މީހުން ކުރީ ،އެމީހުންނަށް

ކޮން

ގޯނާއެއް

އަހަރެމެންނަކީ
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އެމީހުން ލޯބިކުރީ އަޅުވެތި ކަމަށެވެ .އަހަރެމެން

ދުޝްމަނުންގެ

އަލިރަސްގެފާނު

އަހަރެމެން

ޖިސްމާނީ

ކޮށްގެންތޯއެވެ!

ގޮތުން

ނިކަމެތި

ބައެކެވެ .އެހެނަސް ،އަހަރެމެންނަކީ އަޒުމު

ކެތްތެރީންނާއެކު" މި ބަސްކޮޅަކީ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހިޞާރުކޮށް ،އަޅުވެތި ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ

އަރާތިބި ޕޯޗުގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައަށް

ކަމުގައިވާ

އަހަރުތަކެއް

މުޙައްމަދު

ނިކުމެވަޑައިގަތުމުގެ

ފަހުން

ދިވެހިންނަށް

ތަކުރުފާނު

ބޭނުމަކީ

އެ ތަކުރުފާނަކީ ފުދިގެން އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.
ޕޯޗުގީޒުންގެ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް

ކުރެއްވުމުގެ ތަނަވަސް ފުރުޞަތުތަކެއް މުޙައްމަދު
www.mndf.gov.mv

ލިބިލައްވާފައި

ތަކުރުފާނަށް

މިންވަރު،

އޮތް

ތާރީޚުގެ މި ހާދިސާތައް ވިދާޅުވެލެއްވި ކޮންމެ

ބޭފުޅަކަށް ސާފުކޮށް އެނގިލައްވާނެއެވެ.
އެ

ޖިހާދުގައި

ތަކުރުފާނުންގެ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ފަހުލަވާނު ކަމަށްވާ

ޢަލީޚަތީބު

ފަހު،
އެކު

ތަކުރުފާނު

ކަޅުއޮށްފުންމި

ޝަހީދުވި

ހާދިސާއަށް

އޮތީ

މަލިކުގައެވެ.

އޭގެ

ބަނދަރުކޮށްފައި

ފަހުލަވާނުންނާ

ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ބީރައްޓެހި ދިވެހިންގެ އެތައް

އާދަމަށް މަޤާމު ދޫކޮށް އެތެރެއަށް ވަދެވުމުގެ

މި ބިމުގައި ތަތްތަޅުވާލި ހާދިސާއަކަށެވެ .މި

ދަންނަވާލަން ޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް އިސްކުރެއްވީ

ބައެއްގެ ލޭއޮހޮރުވާލައި ،އެ ސާފުތާހިރު ލޭތައް
ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ފަހަތަށް ހަމަ އެންމެ

ފިޔަވަޅެއް ވެސް އެޅުއްވުމެއްނެތި ދުޝްމިނުންގެ
ހަމަލާތަކާއި ކުރިމަތިލައި ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި

ވަރަށް

ފުރުޞަތު

އޮތްކަމުގައި

ސާފުކޮށް

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި މި ޤައުމެވެ.

މިކަންވެގެން ދިޔައީ ކުރީގެ އެތައް ބަޠަލުންނެއް
ފަދައިން ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހި އުންމަތް

ރ ުޙ ަމތް
ޝ ީހ ުދ ެވ ްއ ެޖ ެއވެޭ .ބ ެބ ައށް މާތްﷲ ަ
ރފާނު ަ
ނގެ ޭބބެ ަޢލީ ަތ ުކ ު
ރމެ ް
ނވެަ .އ ަހ ެ
އަޚުން ޭ

ދުވަސްކޮޅަކަށް މަލިކުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން

ސ ްއކަތް ުހ ްއ ާޓ ާލ ަފއި މި
ރމެން ިމ ުކރާ ަމ ަ
ޝ ީހދު ިވ ެއކޭ ިކ ާޔ ަފއި ައ ަހ ެ
ަލ ްއ ަވ ިއ ިފ ެއވެޭ .ބބެ ަ

ޢިބްރަތްތަކެއް

ނވެ.
ށގެންވާ ަކ ެމއް ނޫ ެ
ރ ުމ ަގއި ިމހެން ިތ ުބ ަމކީ ެއ ްއގޮ ަތ ަކށް ެވސް ކުރަން ެއ ަކ ީ
ށ ަގއި ައ ާ
ރ ު
ަ

ތިއްބެވުމުގައި،

ތިއްބެވި

ވިދާޅުވި

އެތައް

ބަސްފުޅުން

ހާސިލު ނުވޭތޯއެވެ؟

ބޮޑުތަކުރުފާނުން

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ކަޅުއޮށްފުންމީގެ

ފަހުލަވާނުންނާ

ކުރައްވައި،

ބައްދަލު

މި ރަށުގެ މީހުންނާއި ކަންނަންނޫރު މީހުންގެ މިހުރި ހެޔޮކަމުގައި އަހަރެމެންގެ އުމުރު ދެން
ނވެ.
ނދެން ިތ ުބ ަމކީ އުނ ަދގޫ ަކ ެމއް ނޫ ެ
ނމެ ް
ނއް ި
ާބކީ ޮއ ްތތަ ެ

ކަޅުއޮށްފުންމީގެ ފަހުލަވާނުންނަށް ދެންނެވިއެވެ.
"އަޚުންނޭވެ .އަހަރެމެންގެ ބޭބެ ޢަލީ ތަކުރުފާނު

ދުޝްމަނުންގެ

އެންޑް

ކޮންޓްރޯލް

ދެމިގެންދާނެހާ ހިނދަކު ރަން އަކުރުން ޝަހީދު

ވިއްސިވިހާލިކޮށްލީ

ދިވެހިންގެ

ބަޠަލެއްގެ ގޮތުގައި ފަވާލެވިގެން ދިޔަ ކަމަކަށެވެ.

ކޮމާންޑް

ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ .ބޭބެއަށް މާތްﷲ ރަޙުމަތް

ގެއްލުވާލައި،

އަހަރެމެން މިކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި މި

ތެރެއިން ބަޔަކު ނިކުމެއެވެ.

ލައްވައިފިއެވެ.

ޝަހީދުވިއެކޭ

ބޭބެ

ކިޔާފައި

ރަށުގައި އަރާމުގައި މިހެން ތިބުމަކީ އެއްގޮތަކަށް

ވެސް ކުރަން އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ .މި
ރަށުގެ މީހުންނާއި ކަންނަންނޫރު މީހުންގެ މިހުރި

ހެޔޮކަމުގައި އަހަރެމެންގެ އުމުރު ދެން ބާކީ

އޮތްތަނެއް ނިމެންދެން ތިބުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް

ނޫނެވެ".

އެ

ބައިބައިކޮށް

ޢަދުއްވުން

ރާޑިކޮށްލައި،

މި ކުއްލި ޢުދުވާނީ ހަމަލާ ދިވެހިންގެ

ދިފާޢީ މަރުކަޒަށް އަމާޒުވި ހިނދު ،ލިބުނު
ކުއްލި ސިހުމާއި ޙައިރާންކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް

އާދަޔާޚިލާފު

ހުޝިޔާރުކަމާއި

ހިތްވަރަކައިގެން

ރަނގަޅު

ފުރުޞަތެއް

ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލައި ،މުޅި އަސްކަރިއްޔާ
ތައްޔާރުވުމަށް

ކޯޕްރަލް

ޙުސައިން

މުޅި

ޢުދުވާނުގައި

އާދަމުގެ

ދިވެހި

އެތައް

ޤައުމީ

ނަން

އަޝްކަރިއްޔާއިން

މި

ފަހުލަވާނުންނެއް

ޝަހީދުވެގެން ދިޔައެވެ' .ގޭދުވަހު' ގޭގައި ތިއްބެވި
ސިފައިން ،އެބައިމީހުންގެ ލޯބިވާ މީހުން ދޫކޮށް،
އަނބި ދަރިންނަށްވުރެ ޤައުމީ ވާޖިބު އިސްކޮށް،
ޖަހަމުންދިޔަ ބަޑިތަކުގެ އުންޑަތަކުގެ ތެރެއިން
ރެކެމުން ދިވެހި ލަޝްކަރާ ގުޅެން ސިފައިންގެއަށް

އައި ލާމަސީލު ހިތްވަރުގަދަ އެތައް ފަހުލަވާނެއް
ވެސް

ފެނިގެން

ދިޔައެވެ.

މިއިން

ކޮންމެ

ހިނދަކީ ،އެމީހަކަށް އޭނާގެ ފުރާނައާ މެދު ފަޅި
ސިކުންތައް ވެސް ،ޔަޤީންކަން ދެވޭނޭ ހާލަތެއް

ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް

ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟

މިނިވަންކަމަށްޓަކައި

ހުރިހާ ބޭކަލުންގެ ޖަވާބަށްވީ "މިހާރު

ވެސް މާލަސްވެއްޖެ" ކަމަށެވެ .ވީމާ އިތުރަށް
ލަސްތަކެއް

ނުކޮށް

އަވަހަށް

މާލެ

އަރައި

ޕޯޗްގީޒުންގެ އަޅުވެތި ،އަނިޔާވެރި ކަމުން ރާއްޖެ

މިނިވަން ކުރުމަށެވެ.

 3ނޮވެންބަރު  88ގެ ހާދިސާ އެ ފަތިސް

ވަގުތު ހިނގާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން ތިއްބެވީ

ކިތައް ބޭކަލުންތޯއެވެ؟ މިކަން ވެގެން ދިޔައީ

ބަޑިތަކުގެ އަޑަށާއި އަމުދުން އިންސާނިއްޔަތާ
www.mndf.gov.mv

ހޯއްދަވައިދެއްވި

ޙުސައިން

ބަޠަލަކީ،

އާދަމެވެ.

ޝަހީދު

އެންމެ
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ކޯޕްރަލް

އަހަރުގެ

ޒުވާނެކެވެ .ޝަހީދުވީއިރު ،ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ވެސް

ނުފަށައެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ އުންމީދީ ޞަފުޙާތައް
ކުރިމަތީގައި ހުޅުވިފައި އޮތެވެ .ފޮނި އުންމީދުތައް
ރަން ކުލައިން ފަވާލެފައި ހުއްޓެވެ.

ދުޝްމިނުންގެ އަތުން ފުރަތަމަ ގޮވި

ވަޒަނަކީ އެބައިމީހުންނަށް އޮޅިގެން ގޮއްވާލެވުނު

ވަޒަނެއްކަމުން ،ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން

އެބޭކަލުން
ދީނާއި

މި

އިސްކުރެއްވީ
ޤައުމުގެ

ޤުރުބާން

ފުރާނައިން

ވުމެވެ .އިންސާނާގެ ފިޠުރަތުގައި މަރުވުކީ ވަރަށް

ވެސް ނޭދެވޭނެ ކަމަކަށް ވީހިނދު ،ދިރިހުރުމަކީ
ނުހަނު އެދެވޭކަމެއް ކަމުގައި ވެދެއެވެ .ނަމަވެސް
އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަތިވެރި އަބުޠާލުންގެ ޒިކުރާ

އާކޮށްލުމުން

ނުހަނު

ފެނިގެން

އެދޭކަމެއް

މިދަނީ

ދިރިހުރުމަކީ

ކަމުގައިވިއަސް

އެކަން

އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓެނީ ،ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި

ފުރާނަ

ދޭންޖެހޭނޭ

ދާންދެން ކަމެވެ.

ވަގުތު

އަތުވެއްޖައުމަށް
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އިސް ާރފުކުރެވޭ ކާބޯތަކެތި
ތިމާވެއްޓަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް!
ރފްޢަތު ޢަލީ ދީދީ
ކޯޕްރަލް ި

އުކާލެވޭ ކާބޯތަކެއްޗަށް ބަލާލުމުން ވެސް މިކަން
އަންދާޒާ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

ވަރަށް

ތިމާވެށީގެ

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ
މޫސުމަށް

ޤައުމެކެވެ.

ނޭދެވޭ

އަންނަ

ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ
ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.
މީގެ

ތެރޭގައި

ތިމާވެއްޓަށް
ދުނިޔެ

ކާބޯތަކެތި

ކުރާ

އިސްރާފުކުރުމުން

އަސަރުތަކަކީ

ކަންބޮޑުވުން

އެކަމާމެދު

ފާޅުކުރަމުންދާ

ބޮޑު

މައްސަލައެކެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި
ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާ މައުޟޫއެކެވެ.
ކާބޯތަކެތި
އަޅުގަނޑުމެންގެ

އިސްރާފުކުރުމަކީ
ޤުދުރަތީ

ވަސީލަތްތަކަށް

ބާރުބޮޑުވެ ،ތިމާވެއްޓަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު
ފޯރަމުންދާ

ކަމެކެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން

ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް
އުފައްދާ ކާބޯތަކެތީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ދަނީ
އިސްރާފުކުރެވިގެންނެވެ.

ތިންލައްކަ

މީހުން

އޮންނަ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް
ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރެވޭ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް
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މަތީގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުނީގެ ގޮތުގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނާޖީން  2013ވަނަ އަހަރު އާންމުކުރި
ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެވްރެޖުކޮށް
މީހެއްގެ މައްޗަށް ދުވާލަކު އުފެދޭ ކުނީގެ 41
އިންސައްތަ

އަކީ

ކާބޯތަކެއްޗާ

ގުޅުންހުރި

ކުންޏެވެ .ވެރިރަށް މާލެއަށް ބަލާއިރު ،ދުވާލަކު
މީހެއްގެ މައްޗަށް  1.2ކިލޯގްރާމްގެ ކާބޯތަކެތި

ހޭދަކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފަރާތުން
ދުވާލަކު  7.2ކިލޯގްރާމުގެ ކުނި އުފެދެއެވެ.
ރިސޯޓްތަކުން ދުވާލަކު ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރެވޭ
މިންވަރު

ދާއިރާއިން ގާތްގަނޑަކަށް  165000ޓަނުގެ
ކުނި އުފެދޭ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ

އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެރިރަށް މާލޭގައި
ކާބޯތަކެތީގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  50ހާސް
ޓަނުގެ ކުނި އުފެދޭ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭއިރު،
ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން ގާތްގަނޑަކަށް 23
ހާސް ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ކޮންމެ އަހަރަކު ކުންޏަށް
ވެގެންދެއެވެ .ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން
ދުވާލަކަށް އުފެދޭ ކުނި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން
އުފައްދާ ކުންޏަށްވުރެ ހަ ގުނަ އިތުރެވެ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް

ގޮނޑުދޮށްތަކުގައި
ކޮންމެ

ބޮލަކަށް  0.3ކިލޯގްރާމުގައެވެ.

މިނިސްޓްރީން

އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ

ފަތުރުވެރިއަކަށް

ކިލޯގްރާމެވެ .ކޮންމެ އަހަރަކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭކަމަށް ދިރާސާތަކުން
ދައްކައެވެ .އަތޮޅުތެރޭގައި މި އަދަދު އުޅެނީ

އުޅެނީ

ތިން

އަހަރަކު

ރީތި

ވަގުތު

ފަރުތަކާއި
ހޭދަކުރުމަށް

ޓުއަރިސްޓުންގެ

ގޮތުގައި

އެތަކެއް ހާސް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ.
ފަތުރުވެރިކަން

އެމައްޗަށް

ބަރޯސާވާ

ކަނޑުފަޅާއި ،ގޮނޑުދޮށްތަކާއި އެތަންތަނުގައިވާ
ދިރުންތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަކަން މަތީ
ދެމެހެއްޓުމަށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް
ކުރުމަށް ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މިވަނީ
މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައެވެ .ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް ޤައުމީ
ފެންވަރުގައާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޝްރަހުގައި
ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރަން ޖެހިފައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

ޤުދުރަތީގޮތުން،

www.mndf.gov.mv

އުފެދުމުގައި ބިންގަނޑުތިރި ޖަޒީރާ ޤައުމެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ވަށައިގެން
މިވަނީ މޫދާއި ކަނޑުގެ މާހައުލެވެ .އެހެންކަމުން ދުނިޔެ ހޫނުވެ ކަނޑުގެ
ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަސަރު ކުރާނެ އެއް
ޤައުމުކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެ ވެގެންދާނެ ކަމާމެދު
ޝައްކެއް ނެތެވެ .ކަން މިހެން އޮތްއިރު ކާބޯތަކެތި ގިނަ ދުވަސްވެ،
ކުނިވެގެންދާ ދިޔުމުގައި އުފެދޭ މީތޭން ގޭހަކީ ޖައްވު ހޫނުކުރުމުގައި އެންމެ
ބާރުގަދަ ގޭހެވެ .އަދި ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމަށާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް
އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ބަރޯސާވެފައި މިވަނީ ފޮސިލް ފިއުލްއަށް ކަމަށް
ވުމުން ،އޭގެ ސަބަބުން ޖައްވަށް ދޫކުރެވޭ ދުމުގައި ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑާއި،
ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް އެކުލެވެއެވެ .މިފަދަ ގޭސްތަކުން ޖައްވު ހޫނުވުމަށް
މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ .ސައިންސްވެރިން ( )2013ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި
ޖައްވުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވޭ ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑްގެ މިންވަރު ފާއިތުވި ހަތަރު
މިލިއަން އަހަރު ނުދާހާ މައްޗަށް މިހާރު ވަނީ ގޮސްފައެވެ.
އެހެންކަމުން،

ކާބޯތަކެތި

އިސްރާފުކުރުމާއި

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ތިމާވެށީގެ މައްސަލަ ކަމުގައިވާ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު އައުމާ އޮތް ގުޅުން ،ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ވެސް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ފެންނާށެވެ.
ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ އެހެނިހެން
ގެއްލުންތަކަށް ބަލާއިރު ކާބޯތަކެތިން އުފެދޭ ކުންޏަކީ މާހައުލު ތަޣައްޔަރު
ކުރުވާ އެއްޗެކެވެ .ކާބޯތަކެތި ކުނިވުމުން އުފެދޭ ކުނިވަހާއި ޖަރާސީމުގެ
ސަބަބުން ތަފާތު ޞިއްޙީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެ ،މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންގެ
ދިރިއުޅުމަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ވެއްޓަކީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ނަލަ ވެއްޓެކެވެ.
މި ރާއްޖެއަކީ ނޫކަނޑުތަކާއި ފެހި ވިލުތަކާއި ހުދު ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ
ޤުދުރަތީ ނިޢުމަތް ނުހަނު ފުރިހަމައަށް ދެއްވާފައިވާ ޤައުމެކެވެ .މި ނިޢުމަތް
އަޅުގަނޑުމެން އަތްދަށުން ބީވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓަން އެބަޖެހެއެވެ.
www.mndf.gov.mv
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އަލްމަރުޙޫމް މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފްގެ

ވަ ކި ވު މެ އް ނެ ތް
ހަނ ދާ ން ތަ އް

2017 - 1966

ހުންނެވީ އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގެ ޑެޕިއުޓީ

އަނބިކަނބަލުން ،އާތިފް ސަރ އަށް ގުޅަން

ކޮމާންޑަރުގެ މަޤާމުގައެވެ .މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފް

އުޅެ ފޯނު ނުނަންގަވާތީ ހަނިމާދޫ ޕޯސްޓުގައި

މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެމްއެންޑީއެފް

މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސާޖަންޓް ނަސީމްއަށް ގުޅައި

ޕޯސްޓުގައެވެ.

މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފްއާ ފޯނުން ނުގުޅިގެން އުޅޭ

 2017އޮގަސްޓް  20ވަނަ ދުވަހުގެ

އަވަހާރަވުމުގެ ކުރިން މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފްއާ

ވާހަކަ ދެންނެވުމުން ،މޭޖަރ އާތިފްގެ ކޮޓަރިކޮޅަށް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެންމެ ފަހުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނީ ހަނިމާދޫ

ގޮސް ބެލި ބެލުމުންނެވެ.

ޚަބަރަކީ

ސާޖަންޓް

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ވަގުތުގައި

މެންދުރު
ފެތުރިގެންދިޔަ

ހިތާމަވެރި

ކުއްލި

ނޮދަން

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން

އޭރިއާ

ޕޯސްޓުގައި

ހދ.ހަނިމާދޫ

މަސައްކަތް

ކުރައްވާ

ޙުސައިން ނަސީމް (ސ.ނ  ) 4666އެވެ.
މިގޮތުން އޮގަސްޓް  20ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
ޕްރެމިއަރ ލީގް މެޗެއް ސާޖަންޓް ނަސީމްއާއެކު

 1987މާރިޗް  11ވަނަ ދުވަހު
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވި މޭޖަރ އާތިފް
ވަނީ  30އަހަރާއި  5މަހާއި  9ދުވަހު
އެމްއެންޑީއެފަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ .ފާއިތުވި

ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ،އެމްއެންޑީއެފް
ނޮދަން އޭރިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރ މޭޖަރ
އަޙްމަދު އާތިފް (ސނ )953 :ކުއްލިގޮތަކަށް
ނިޔާވެއްޖެ ކަމުގެ ޚަބަރެކެވެ .ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކާއި
ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީގައި ލިޔެވުނު މި ޚަބަރަކީ
ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބުނު ހައިރާންކަމެކެވެ .މަރުޙޫމް
މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޓެހިން
ތިބި ،އަދި އާންމުންނާ ވެސް ވަރަށް ގުޅުން ބޮޑު
ބޭފުޅެކެވެ.
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މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފް އަވަހާރަވިއިރު

އަވަހާރަފުޅު

ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފްގެ

ލެއްޕެވީ އެރޭ  12:00އާއި  12:30ހާއިރުއެވެ.

ޤައުމީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރު ގޮތަކަށް

މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފް ނިޔާވެފައިވާކަން

ބަލާލާނަމެވެ .މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފް އާންމުންގެ

ބެއްލެވުމަށްފަހު

އެނގުނީ،

މޭޖަރ

މޭޖަރ

އާތިފް

އަޙްމަދު

އާތިފްގެ

ތެރެއަށް މަޝްހޫރު ވެލައްވާފައި ވަނީ ލަވަ
www.mndf.gov.mv

މޫސާދީދީއާ އެކުގައެވެ.
އޭގެ ފަހުން ،މޭޖަރ އާތިފު ،ރާއްޖޭގެ
އެންމެ

މަޝްހޫރު

ލިސްޓުގައި

ފަންނާނުންގެ

ގުނާލެވެން ފެށުނީ 1989 ،ވަނަ އަހަރު ސިފައިންގެ
"ކޮޕްސް ބޭންޑު" ވުޖޫދުވީ ހިސާބުންނެވެ .މޭޖަރ
އާތިފަކީ ،ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް މިޔުޒިކް
ބޭންޑަށް "ކޮޕްސް ބޭންޑު" ހައްދަވައިދެއްވުމުގައި
އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި
މޭސްތިރިއެވެ.
މެންބަރެއްގެ
ކިޔުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި ،ލަވަ މުބާރާތްތަކުގައި

 1988ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ .އޭނާގެ

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ލަވަ ދަސްކޮށްދެއްވާ

ފުރަތަމަ ލަވަ އިވިގެންދިޔައީ 1988 ،ވަނަ
އަހަރުގެ

ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފްގެ މިޔުޒިކީ

ދިވެހި

ފަންނާނުންގެ

ޝޯއިންނެވެ.

މޭޖަރ އާތިފުގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް

ޙަޔާތަކީ ،އާއިލާގެ ފަރާތުން ވާރުތަވެފައިހުރި

އަދި

އެންމެ

ކޮޕްސް

ބޭންޑުގެ

ގޮތުގައި
ގިނަ

އެންމެ

ސީނިއަރ
އެކްޓިވްކޮށް،

ދުވަސްތަކެއް

ވަންދެން

މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތެރިޔާއެވެ.
ސިފައިންގެ "ކޮޕްސް" ބޭންޑު އުފެދުނު
ހިސާބުން ފެށިގެން ،މޭޖަރ އާތިފުގެ ވަރަށްގިނަ
ލަވަތައް އިވެމުންދިޔައެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ،އަމިއްލަ

ކަމެކެވެ .އަމިއްލަ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު މިޔުޒިކުގެ
ތެރެއަށް ވެންނެވިއިރު އުމުރުން ވަރަށް ހަގެވެ.
މިޔުޒިކީ ޙަޔާތް ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައީ މަދުރަސީ
ދައުރުގައެވެ .މޭޖަރ އާތިފް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ
ގުޅިލެއްވިއިރު ،ސިފައިންގޭގައި ދެ މިޔުޒިކް
ބޭންޑު އޮތެވެ .އެއީ ،މިޔުޒިކު ބޭންޑު އެކަކާއި
މިޔުޒިކު ބޭންޑު ދެއެކެވެ.
މިޔުޒިކް ޝޯއެއްގައި މޭޖަރ އާތިފް
އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދިޔައީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަޑުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން1987،
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  31ވަނަ
ދުވަހުގެ

ރޭ

ޝޯއިންނެވެ.
ޢާންމުކޮށް

އޯޑިއޯންގައި
އަދި،

މޭޖަރ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ބޭއްވި

މިޔުޒިކް

އާތިފުގެ

އަޑު

އިވެން

ފެށީ،

މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަ އެއް ލަވަޔަކީ އަލްމަރްޙޫމް

ރާގުތަކަށް ކިޔުއްވާފައިވާ ލަވަތައް ފާހަގަކޮށްލަން

ހައްދަވާފައިވާ

ޖެހެއެވެ .މިގޮތުން" ،މަސްތުވެއްޖޭ ފެނިފައި

"ދިވެހި ޤައުމީ ޒުވާނުން ކެރޭ" މި ލަވައެވެ .އެ

މިތުރާ" މި ލަވައާއި" ،ގެންދާށެ ވަޔާ" "އޭ

ލަވަ މޭޖަރ ޢާތިފް ކިއުއްވާފައިވަނީ ،މަސްޢޫދު

މަލާ ތިޔައީ މަގޭ"" ،އިޙްސާސެއްވޭހޭ"" ،ޖޯޝޭ

ސައިކުރާ

އިބްރާހީމް

ނަޢީމް

ގެނައި މީ ޤައުމީ އުފާ" ފަދަ ލަވަތަކުގެ މަތިން
ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
މޭޖަރ އާތިފުގެ އަޑަކީ އިއްޔެއެކޭ ވެސް
އެއްފަދައިން އެ އަޑުގެ ޒުވާންކަން މަތީ ދެމިއޮތް،
ފަނޑުވުމެއްނެތް ރީތި ހިތްގައިމު ރަން އަޑެކެވެ.
ވޯކަލިސްޓެއްގެ އިތުރުން ،މޭޖަރ އާތިފު ވަނީ
ކޮޕްސް ބޭންޑްގެ ކީބޯޑް އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި
ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ .މިގޮތުން 2005
ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކޮޕްސް ބޭންޑު ހިންގުމުގެ
އެންމެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެލެއްވިއެވެ.
"އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނީ ކުދިންތަކެއް
ނެރެން އެބަޖެހޭ ކޮޕްސްބޭންޑް ދެމެހެއްޓުމަށް.

www.mndf.gov.mv
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ތިބީ

ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

ތައްޔާރުކުރާ ލަވަތަކުގައި ވެސް މޭޖަރ އާތިފުގެ

ކޮޕްސް

ބޭންޑުގައި

އަޅުގަނޑުމެން ހަތަރު މީހުން ،އެއީ ޝަމާލާއި،

އަދި

މަޑުޖެހުމެއްނެތި،

ޙިއްޞާ ވަރަށް ބޮޑެވެ .މިނިވަން ދުވަސް ،ޤައުމީ

ސުހެއިލާއި ،އަޅުގަނޑާއި ،އަދި ދާރީ .މި

ރާއްޖޭގެ މިޔުޒިކީ ޖައްވުގެ އެންމެ އުހުގައި

ދުވަސް ،ނަޞްރުގެ ދުވަސް އަދި ޢީދު ދުވަސްފަދަ

ހަތަރު މީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ބަޔަކު މީހުން

ފަނޑުވުމެއްނެތި

ދުވަސްތަކެއް

ފަރާތްތަކުން

ނެރެގެން ބޭންޑު ކުރިއަށްގެންދަން ވިސްނީ.

ވާންދެން ދެމެހެއްޓުނީ މޭޖަރ އާތިފްމެން ފަދަ

ތައްޔާރުކުރައްވާ ލަވަތައް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވުމުގައި

ޝޯ

ބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

މޭޖަރ އާތިފުވަނީ އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން

ދިނުން ހުއްޓާލީ ،އެހެނަސް ދޭތެރެއަކުން ޝޯ

މޭޖަރ

އެހިސާބުން

އޭރު

އަޅުގަނޑުމެން

އިސްކޮށް

އާންމުކޮށް

ވެސް ދެމުން ދިޔައިން ".މިއީ މިދިޔަ އެޕްރީލް
މަހު ޝާއިޢުކުރި ހަފުތާ އައްޑަނައިގެ 647
ވަނަ އަދަދަށް މޭޖަރ އަޙްމަދު އާތިފް ދެއްވި
އިންޓަވިއުއެއްގައި ކޮޕްސްބޭންޑުން ރިޓަޔަރވި
ގޮތް ހިއްސާކުރެއްވި ބަސްކޮޅެވެ.
އެކްޓިވް

މެންބަރެއްގެ

ކޮޕްސް

އެހާ

އެކިއެކި

ގިނަ

ޝޯތަކުގައި

އާތިފު ކިޔުއްވާފައިވާ ލަވަތަކާއި އަދި ރެކޯޑު
ކުރެވިފައިވާ ލަވަތަކުގެ އަދަދު މިހާރު  500އާ

ކުރައްވަމުންދާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން

ކައިރިކުރާއިރު ،މިހާތަނަށް އެއްވެސް ލަވައެއް

ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ،

އަގަށް ކިޔުއްވާފައި ނުވާކަން އެއީ ވަކިން

ގޮތުން

ކޮޕްސް ބޭންޑާ ފެޔަށް ޖެހިލިޔަސް ،އެ ބޭންޑު

ކޮޕްސް ބޭންޑުން ހުށަހަޅައިދީފައިވާއިރު ،މިއިން

ގެނެސްދިނުމުގައި މޭޖަރ އާޠިފް އިސް ދައުރެއް
އަދާކުރައްވަމުން

ފޯރުއްވައިދެއްވާފައެވެ.
މިޔުޒިކީ ދާއިރާއިން މޭޖަރ އާތިފު

 80އަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަމިއްލަ ރާގު

ގެންދެވިއެވެ.

ދުވަސްތަކާ

ގުޅިގެން

އެކިއެކި

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ތަރައްޤީކޮށް ،ގެންނަން ބޭނުންވި ކުރިއެރުންތައް
އެގޮތުން،

ބޭންޑުން ވަކިވާ މެންބަރުންގެ ޖާގަތަކަށް އައު
މެންބަރުން ގެންނަވައި ،މި ދާއިރާއިން ބައެއް
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ބޭންޑު

ފަރާތްތައް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން،
ބޭންޑަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްސް

ކޮންމެ

ރާގެއްގައި

ވެސް

މޭޖަރ

އާތިފުގެ

ޙިއްޞާ ވެއެވެ .އަދި މިދެންނެވި  80އަށްވުރެ
ގިނަ ލަވައިގެ ތެރެއިން  50އަށްވުރެ ގިނަ
ލަވަ ކިޔުއްވާފައިވަނީ ،ޚުދު މޭޖަރ އާޠިފެވެ.
މީގެއިތުރުން،

ބައެއް

މަދަޙަ

ވެސް

ވަނީ

ކިޔުއްވައިފައެވެ.
އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން،

 2014ވަނަ އަހަރު ،ޕާރފޯމިންގ އާޓްސްގެ
ދާއިރާއިން މޭޖަރ އާތިފަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ
ޤައުމީ އިނާމް ދެއްވާފައެވެ .މޭޖަރ އާތިފަށް
ޤައުމީ އިނާމް ލިބިލައްވާފައިވަނީ ލަވަކިޔުމާއި،
މިއުޒިކު ކުޅުމާއި ،އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުމުގެ
www.mndf.gov.mv

ހާސިލް ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ .މޭޖަރ އަޙްމަދު
އާތިފް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ގެނެސް
އޮގަސްޓް މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
 23:30ހާއިރު ވަނީ ފަސްދާނު ލާފައެވެ .އާ
ސަހަރާ މިސްކިތުގައި މި ޖަނާޒާގައި ވަރަށް
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
އުމުރުން  51އަހަރުގެ އާތިފް އަވަހާރަވި ސަބަބު
އަދި ވަނީ ނޭނގިއެވެ.
އާތިފްގެ ހަނދާންތައް ދުވަހަކު ވެސް
އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެގެން ނުދާނެއެވެ .އާތިފްގެ
ނަން ސިފައިންގެ ތާރީޚާއި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި
ލިޔެވިގެން ދާނީ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ
ރޮނގުންނެވެ.

މޭޖަރ

ޤައުމީ ލަވަ މުބާރާތެއް ނަމަވެސް
ނުވަތަ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އިންތިޒާމުކުރާ
އެކިއެކި

ލަވަ

މުބާރާތުގައި

ކަމަށްވިޔަސް،

ޖަޖުންގެ ޕެނަލުން މޭޖަރ އާތިފު ނުފެންނަ
މުބާރާތެއް ވަރަށް މަދޭ ދެންނެވުމަކީ ،ދެންނެވޭ
ކުށްބަހަކަށް ނުވާނެއެވެ .މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ
ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތްތަކުގަޔާއި ،ރާއްޖޭގެ
އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ސްކޫލު ކުދިންގެ
މެދުގައި ބޭއްވޭ ލަވަ މުބާރާތްތަކުގަޔާއި ،އެކި
ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ބާއްވާ ލަވަ މުބާރާތްތަކުގެ
ފަނޑިޔާރުކަން ،މޭޖަރ އާތިފު ވަނީ އެތައް

އޮންލައިން

އާތިފް

ނޫސްތަކުގެ

ޖެހުމާއެކު

މޭޖަރ

ރަޙުމަތް

ލައްވައި

ދެއްވުން

އެދި

ވެސް

އަވަހާރަވި

ދިޔައީ

ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ފަލަ

އަޙްމަދު

ސުރުޚީގައި
އާތިފަށް

އާއިލާއަށް
މުޅި

ސޯޝަލް

ހިތާމަވެރިކަމުގެ
މޭޖަރ

ޚަބަރު
ޙެޔޮ

ކެތްތެރިކަން
މީޑިއާގައި
ޝުޢޫރުތައް

އަޙުމަދު

އާތިފް

އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް
ދިވެހި ގައުމު ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު މޭޖަރ
ޚިދުމަތްތައް

އާތިފްގެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ

ވަކިވެގެން ނުދާނެއެވެ.
މޭޖަރ

އާތިފް

އަޅުގަނޑުމެންނާ

ފަހަރަކު ކޮށްދެއްވާފައެވެ .މޭޖަރ އާތިފަކީ،

ވަކިވެގެން ދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައް

އެމްއެންޑީއެފްގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ "ވޮއިސް

ނަންގަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ.

އޮފް

އެމްއެންޑީއެފް

"2017ގެ

ޕެނަލްގެ ވެސް އެއް މެންބަރެވެ.

ޖަޖިންގ

"ފިލާވަޅެއް"

އެހެންކަމުން މޭޖަރ އަޙުމަދު އާތިފްގެ ހަޔާތުން

ގޮތުގައެވެ .އެންމެންނާ ވެސް ހިތްހެޔޮކަމާއި
އޯގާތެރިކަމާ

އެކު

ވާހަކަދައްކަވާ

އުޅުއްވި

އާތިފު ވަކިވެގެން ދިއުމަކީ އޭނާއާ ބައްދަލުވެ
ވާހަކަދެކެވެނު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުމެ ހިތާމަކުރާނެ
ކަމެކެވެ .ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ މޭޖަރ އަހުމަދު
ހަނދާންތަކަކީ

އާތިފުގެ

ވަކިވުމެއް

ނެތް

ހަނދާންތަކެކެވެ.
މޭޖަރ

އާތިފްގެ

ތިން

ބޭފުޅުން

ތިއްބަވައެވެ .އެއީ ދެ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި
އަންހެން ކަނބަލެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހާ
ސިފައިންގެ ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މޭޖަރ އަޙުމަދު
އާތިފްގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ
ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އެ މަރުޙޫމުގެ
އާއިލާއަށާއި

އެކުވެރިންނަށް

ކެތްތެރިކަން

ދެއްވުމެވެ.

މިއަދު ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއަކު ވެސް އިބުރަތް
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ރަސްރަނި ބަގީޗާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
ސިފައިން ކުރި ނަމޫނާ މަސައްކަތް

ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ރ ްއ ޭޖ ަގއި
ނވެ .ދި ެވ ިހ ާ
ސރީ ެއއް ތަ ެ
ނމެ ާއ ާ
ނ ާޕކު) ައކީ ާމ ޭލގެ އެ ް
ސ ްލޓަ ް
ރގެ ަ
ރސްރަނި ަބ ީގޗާ ( ުކ ީ
ަ
ނ ަގއި ުހ ްއ ެޓވެ 1968 .ވަނަ
ނދެން ެއތަ ު
ނ ަތ ެކއް ވާ ް
ރ ްއވި ގަނޑު ަވރުެ ،އ ަތއް ަޒމާ ް
ރކަން ުކ ެ
ުކރިން ވެ ި
ނ ަގ ެއވެ.
ރގެ ގަނ ުޑ ަވރު ުހރީ އެ ތަ ު
ރ ެވސްޭ ،އ ު
ނމުނު އި ު
ސކަން ި
ރ ް
ނ ެމ ަފ ުހގެ ަ
ރ ްއ ޭޖ ަގއި ޮއތް އެ ް
ައ ަހރު ާ
ރ ެއވެ .އެ ާޕ ަކށް
ސ ްލޓަން ާޕ ަކށް ަބ ަދ ުލ ުކ ީ
ނ ުމމުންެ ،އތަން ަ
ސކަން ި
ރ ް
ނމެ ަފ ުހގެ ަ
ރ ްއ ޭޖ ަގއި އޮތް އެ ް
ާ
ރއި
ނ ޭވ ާ
ނ ެއވެ .އެ ާޕ ަކކީ ާމ ޭލގެ ަހ ަތރު ައ ަވށް ަކ ަމށްވާ ހެ ް
މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ަ 50އ ަހރު ފުރޭ ެ
ނ ެމ ޮބޑު ާޕކު ެވސް ެމ ެއވެ.
ނވެެ .އއީ ާމ ޭލ ަގއި އޮތް އެ ް
ނ ޮގޅި ައދި ަގ ޮލ ުޅ ުގޅޭ ތަ ެ
ނޗަ ް
ނއި މަ ް
ާމފަން ާ
ރަސްރަނި ބަގީޗާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހަވާލުކުރެވުނީ މީގެ ދެތިން މަސް ކުރިންނެވެ.

ދެކިގެންނެވެ .ނިންޖެއް އަރާމެއް ނެތި 24 ،ގަޑިއިރު

ތަނެކެވެ.

ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކުންފުނި (ސިވެކް) އާއެކު

ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރިއެވެ .މިވީ ކުޑަ

އެހެންނަމަވެސް ،އެތަނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މީގެ

ސަރުކާރުން ޕްރޮޕަރ އެގްރީމެންޓެއް ހަދައި ،ދިވެހި

ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ،ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ސިފައިން

ކުރިން އަޅާލެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ،ތަނުގެ

ސިފައިންނާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެއްވީ ،މިފަދަ

ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޕާކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައެވެ.

ދިރުން އޮތީ ގެއްލިގެން ގޮސްފައެވެ.

މަސައްކަތެއް ސިފައިން ނޫން ބަޔަކަށް ނުކުރެވޭނެ

މިކަމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ،ކޮންމެ ރެއަކު އެތައް

ކަމަށް ފެނިލައްވާތީއެވެ .ސިފައިން ވަނީ އެ ނަތީޖާ

ސަތޭކަ ސިފައިންނެއް ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވެއެވެ.

ދައްކުވައިދެއްވާފައެވެ.

އެކި ރޭންކުތަކުގެ ސިފައިން ސާމިލްވާ ގޮތަށެވެ.

ތާރީޚާ

ވަރަށްބޮޑު

ވާ

ގުޅުމެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔަމީންގެ
ދުރު ވިސްނުންފުޅާއެކު ،ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި
ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން
ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މުޅިން އާ ޕްލޭންތަކެއް ރޭވި،
މަސައްކަތް
ފެށުނު
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ފަށައިގަނެވުނެވެ.
މަސައްކަތް

އެކިއެކި

މިގޮތުގެ

މަތިން

ދުވަހަށް

ރަސްރަނި

ކަނޑައެޅިފައިވާ
ބަގީޗާގެ

ތަރައްޤީގެ

މަސައްކަތްތައް

ނިންމުމަށް

ސިފައިން

ވަނީ

އާދަޔާއިޚިލާފަށް

ބުރަކޮށް

ސަބަބުތަކާހުރެ

މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ .ސިފައިން އެ ތަނުގައި

މަޑުޖެހެމުން އައިސް ،ސިފައިންނާ މި މަސައްކަތް

މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ،ޤައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި

ވަކި ރޭންކެއް އިސްތިސްނާ ނުވާހެން ،ސިފައިންގެ
ޖެނެރަލުން ފެށިގެން އެންމެ އާދައިގެ ޕްރައިވެޓާ
ހަމައަށް އެކި ދުވަސްމަތިން ދިޔައީ މިންނެތް ބުރަ
މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރޫޓިންކޮށް

ޔުނިޓްތަކުގައި ކުރަމުންދިޔަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް
www.mndf.gov.mv

ތަޢުލީމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތް
ދައްކުވައިދޭ ކޮންސެޕްޓަށެވެ .އެޑިޓައިންމަންޓް އެންޑް
ހެރިޓޭޖް ކޮންސެޕްޓަށެވެ .ނުވަތަ ތަޢުލީމު އުނގެނި
ހިތްފަސޭހަކޮށްލެވޭ ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ
ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިގެންނެވެ.
ހިތްގައިމު މި ބަގީޗާ އަށް ގެނައި ބޮޑެތި
ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ
ބިއްލޫރި ޓްރީ ހައުސް އާއި ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައި
މަޑުޖައްސާލައި ،ޔުނިޓްތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންގެ ޕްރިއޮރިޓީ

ސިވެކްގެ ޗެއަރމަން ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް

ލިސްޓުގެ އެއްވަނައަށް ޕާކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޖާގަ

ޢަލީ ޒުހައިރު ވެސް ސިފައިން ކުރައްވަމުންދިޔަ

ދެއްވިއެވެ .ބައެއްދުވަސް ދުވަހު ،މުޅި ޔުނިޓް

މަސައްކަތްތަކަށް

ބައެއް

އެއްކޮށްހެން ކޮމާންޑަރުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ޕާކުގެ

މަސައްކަތްތަކުގައި އާދައިގެ ސިފައިންގެ ބޭކަލެކޭ

މަސައްކަތް ކުރެއްވި މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

އެއްފަދައިން

ގޮތުން

ހަރަކާތްތެރިވެލެއްވީ

މިގޮތުގެ މަތިން މިދިޔަ ދެތިން މަސް ދުވަހުގެ

ހަމައެހާމެ،

ހީވާގިކަމާއެކުއެވެ.

ލިސްޓުގައި،

ތެރޭގައި ޕާކުގައި ކުރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގައި

ސިވެކްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޭޖަރ އަޙްމަދު

ނޫޅުއްވާ ސިފައިންގެ މީހަކު މާލޭގައި ހުންނާނެހެނެއް

ޒުބައިރު އަދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ކެޕްޓަން އަޙްމަދު

ހިޔެއް ނުވެއެވެ.

އާތިފް މެންފަދަ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ހިތްވަރު ވެސް

ޤައުމީ

ވަންތަކަން

އިސްކޮށްގެން،

ހިތްވަރު

ޢަމަލީ

ދެއްވައި،

މި

ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެނީ ނަމޫނާ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެހާމެ ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ސިފައިން މަސައްކަތްތައް

ރަސްރަނި

ބަގީޗާގެ

މަސައްކަތް

ކުރަމުން ދިޔައިރު ،އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދިޔަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް ނިންމައި ،ނަތީޖާއާ ހަމައަށް

ގޮތް ބައްލަވައި ،އިރުޝާދު ދެއްވުމުގައި ޗީފް

ދިޔައިރު ،ކޮންމެ މީހެއްގެ ދުލުކުރިއަށް އަންނަމުން

އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ،މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު

ދިޔައީ އެ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

ޝިޔާމް ވެސް ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ ވަރަށް ގިނަ

ދިވެހި ސިފައިން ،ދާ އޮހޮރުވައިގެން ކުރި ބުރަ

ސިފައިން

މަސައްކަތްތަކަށް ތަޢުރީފު ނުކުރާ ދިވެއްސަކު މިއަދު

ވަގުތުތަކެއް

ހޭދަކުރެއްވީ

ޕާކުގައެވެ.

ވަރުބަލިވެގެންދާ ތަނުގައި ،ސިފައިންނަށް ހިތްވަރު
ދެއްވައި ،ޢަމަލީގޮތުން ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގައި
ވެސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި މަންޒަރު
ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

މަދެވެ.
ރަސްރަނި

ބަގީޗާ

ތަރައްޤީކޮށްފައިވަނީ

މާލޭގެ އެހެން ޕާކުތައް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ތަފާތު
ކޮންސެޕްޓަކަށެވެ .ކުޑަކުދިންނަށް ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނެ
އުފާވެރި އެތައް ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް

ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާމެވެ" .ރަސްރަނި ވިއު"ގެ ނަމުން
ނަން ދީފައިވާ ޓްރީ ހައުސްގެ ތިރި ޚާއްޞަކޮށްފައި
ވަނީ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
(އެންސީއޭ) އިން ހިންގާ ކުރެހުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށެވެ.
ވަށައިގެން ބިއްލޫރި ޖަހާފައިވާ އެތަނުގެ މަތީގައި ވެސް
އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާ އެކު ކްލާސްރޫމުތަކެއް
ހުންނައިރު ،އެތަނުން މުޅި ބަގީޗާ ތެރެ ފެނެއެވެ.
އެތަން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކުލާސްރޫމް ތަކުގެ އިތުރުން
ތަފާތު ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބޭއްވޭ ގޮތަށެވެ .ދެ
ފަންގިފިލާއަށް

ރަސްރަނިވިއުގެ

ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ

ތިރީގައި  180ޑިގްރީ އާރޓް ޑެކެއް ހަދާފައިވެއެވެ.
އެތަނަކީ

އުމުރުފުރާގެ

އެކި

ކުރަހައި

ކުދިން

ފަންނުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ.
އަދި
ހެރިޓޭޖް

އުސްގެކޮޅު

ޕްލާޒާއެއް

ފައުންޓަނާއި،

ހުރި

ޤާއިމުކޮށް،

ކުޑަކުދިންގެ

ކުޅޭ

ހިސާބުގައި
ދެ

ބުރީގެ

ސަރަޙައްދާއި،

ގްރީން ވޯކް ޓަނަލާއި ،ސްޓޭޖް ޑްރާމާ ތިއޭޓަރާއި،
ޕްލޭ އޭރިއާއެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ
ތާރީޚާ ގުޅޭ އުސްގެކޮޅު މިހާރު ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ
ދަރިވަރުންނަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.
އެގޮތުން

ތާރީޚާ

ސަޤާފަތާއި،

އިހުގެ

ދިވެހިން
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ލައިއުޅުނު ހެދުމާއި ،އިހުގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރުތައް

ބަގީޗާ ފެހި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދަނީ ސިފައިން

ޑިޖިޓަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް

ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް ތަކުގެ

ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.

ސަބަބުންނެވެ.
ބަގީޗާގައި

ރަސްރަނި

ކުޑަކުދިންނަށް

ދަންނަވައިފައެވެ.
ރަސްރަނި

ބިނާކުރުމުގައި

ބަގީޗާ

އިސްކޮށް އުޅުއްވި ސިފައިންނާ ބައްދަލުކޮށްލައްވައި
ރީޑިންގ

ޕާކުގައިވާ

ވެސް

ކޯނާއަކީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވާހަކަފުޅުގައި،

ދެއްކެވި

ކާޓޫނާއި ފިލްމް އަދި ވީޑިއޯ ބެލޭގޮތަށް ވަނީ

ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނުމުގައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި އަދި

ސިފައިންގެ

ވެސް

ދަރިވަރުންނަށް ފީލްޑް ޓްރިޕްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ކޮށްލެވޭނެ

ރަސްރަނި ބަގީޗާ ،ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

ނަމުގައި

އެމްފިތިއޭޓަރގެ

ތިއޭޓަރއެއް

ޤާއިމުކޮށްފައެވެ .އަދި އެތަން ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ

ތަނެކެވެ.

ސްކޫލްކުދިންނަށް ސްޓޭޖް ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް
ގެންދެވޭ ގޮތަށެވެ .ޒުވާނުންނަށް ވެސް ހަރަކާތްތައް
ހިންގޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެ ތިއޭޓަރަކީ 200
މީހުންގެ ޖާގައިގެ ތިއޭޓަރެކެވެ.

ވަރަށް
ޕާކުގައި ހަދާފައިވާ ޓްރީ ހައުސްއާއި
ފްރޭމްތަކަކުން

ދަގަނޑު

ގްރީން

ފަރުމާކޮށްފައިވާ

ޓަނަލްގައި ފެހި ގަސްތަކާއި ވެޔޮތައް އަރުވާފައިވެއެވެ.

ސިވެކް

ފުރިހަމަޔަށް

ކުންފުނީގެ
ތައްޔާރުކޮށް

ފަރާތުން
ދެވާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރައްވާއި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދެއްނެވިއެވެ.
އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ،ސިފައިންގެ ރަސްމީ
މަސައްކަތުގެ ބޭރުން ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ މިފަދަ

ޕާކުން ފެންނަ އެންމެ ތަފާތު އެއް ތަނަކީ
އެއްވެސް ދިރުމެއްނެތް ގިނަ ދުވަސްވީ ގަހެއްގައި
އަތްތެރިކަމުގެ ތަފާތު ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ
ގޮތަށް ހުރި ގަހެވެ .މި ގަހުގައި ހުރި އަތްތެރި
ކުރައްވާފައިވަނީ

މަސައްކަތް

ފަންނުވެރި

ދިވެހި

ސިފައިންނެވެ.
ޕާކުގައި ހުރި ލެޑް ސްވިންގްސް ނުވަތަ
އުނދޯލި ތަކަކީ ވިލާތަކުގެ މަތީގައި ހަނދުފަޅިތަކެއް
ސިފަވާގޮތަށް ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ އުދޯލިތަކެކެވެ.
އާދަޔާ

ޚިލާފު

ހިތްގައިމުކަމެއް

ފެނިގެންދާ

މި

އުނދޯލިތައް ،ރަސްރަނި ބަގީޗާ ފިޔަވައި ދުނިޔޭގެ
އެހެން ތަނެއްގައި ހުރީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާގެ
ބޮސްޓަންގައެވެ.

ބޮސްޓަންގެ

ޕްރޮފެޝަރެއް

ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ މި އުނދޯލިތަކުގެ  20އުނދޯލި
ބޮސްޓަންގައި ހުންނައިރު ،ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި އޭގެ
 10އުނދޯލި ހުރެއެވެ.
ބަގީޗާއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެގެންދާފަދަ
ގޮތަކަށް އެތަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެހިކޮށްފައެވެ.
އެ ތަނުގައި އެކި ވައްތަރުގެ މާމެލާމެއްޔާއި ،އެކި
ވައްތަރުގެ ގަސްގަހާގެހި އިންދާފައި އެބަހުއްޓެވެ.
މިގޮތުން ،ގާތްގަނޑަކަށް  18ހާހަށްވުރެ ގިނަ ގަސް
އެތަނުގައި އިންދާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
އަދި އެތަނުގެ ތެރޭގައި  90ހާސް އަކަފޫޓަށް ވުރެ
ބޮޑު އޭރިއާއެއްގައި ވިނަ އިންދާފައި ވެއެވެ .އެ

އެތަނަކީ

މަޝްރޫޢުތަކުގައި ސިފައިން މަސްޢޫލުވެ އުޅުމަކީ

ކުލަ

ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާ

ބޮކިތަކުން

ކުޑަކުދިން ގަޔާވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ރީތި ތަނެކެވެ.

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކުމެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން

އަދި ޒަމާނުއްސުރެ ކުޑަކުދިން ކުޅެމުންއައި ކޮރާ

ބަލައިގަންނާނެކަމެކެވެ.

ގެއެއް ވެސް ޕާކުގައި ވަނީ ހަދާފައެވެ.
އެތަނުގައި
މަޖާކޮށްލާ

ވަގުތު

ކުޑަކުދިން

ރަސްރަނި ބަގީޗާ ތެރެއިން ފެންނަންހުރި

ޢާއިލާއާ

ހޭދަކުރުމަށާއި،

އެކީ

ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ

ހިތްފަސޭހަ

އިންތިހާއަށް

ފަންނުވެރިކަމާއި

ހުނަރުވެރިކަން

ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރެވޭގޮތަށް ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތަކާއެކު

ފެންނަމުންދާނެ މަސައްކަތް ތަކެކެވެ .އެ ބަގީޗާއިން

ތިން ޕާކެއް ތަރައްޤީކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ހިތްގައިމު

ފެންނަ

ސިފައިންގެ

ދެ ފައްވާރު ވެސް ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

ކިބައިން މަސައްކަތުގައި ފެނުނު އަޚްލާޤާއި ކަމަށް

ރަސްރަނި

ބަގީޗާ

ބިނާކޮށްފައިވާ

ފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި މި މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށްއުޅުއްވި
ސިފައިންގެ ބޭކަލުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި
ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ވަނީ

ބައްދަލުކުރައްވާ

ޝުކުރު

ފުރިހަމަ

ކަމަކީ،

ދިވެހި

ކަމޭހިތައިގެން ދެއްކެވި ނަމޫނާގެ ނަތީޖާއެވެ .މި
މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލުމުން ،ކޮންމެ ދިވެއްސަކުމެ
ދިވެހި ސިފައިންނާމެދު ފަޚުރުވެރިވާނެއެވެ .ދިވެހިންގެ
ދުލުން

ދިވެހި

ސިފައިންނަށް

އައްސަރިބަހާއި

ސާބަސް ރައްދުކުރާނެތެވެ.
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ނ ްއގެ ޮފތުން
ނ ަބރު ތި ެ
ނވެ ް
ޮ

ސމިނު ްނގެ އަތްދަށުވުން
ސި ަފއި ްނގެ ީމ ަހކު ުދ ް
ޙަމަލާ

ދެމުންދިޔައިރު

ވެގެންއުޅޭގޮތެއް

ބެލުމަށާއި

ދުސްމިނުންގެ ހަރަކާތްތައް ބެލެމަށް މާލެތެރޭގައި ކުލަ ހެދުމުގައި ގިނަ
އަދަދެއްގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ .އޭގެ ތެރެއިން އެއް
ބޭކަލަކީ ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް (ސނ)941:

އެވެ.

ބަޑިޖަހަންފެށި އަޑާއެކު ސިފައިންގެއަށް ދިއުމަށް ބައިސްކަލުގައި
މުލިއާގެ ހުޅަނގު ގޯޅިން މެދުޒިޔާރަތްމަގަށް ނިކުތެވެ .އެވަގުތު
އޭނާއާ ދިމާލަށް މެދުޒިޔާރަތްމަގުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި ތިބި ދުސްމިނުން
ބަޑިޖެހިއެވެ .ބާރަށް ދުއްވާފައިގޮސް ބަނޑޭރިގޭ ހިނގުމަށް އެޅިއެވެ.

"

ބަނޑޭރިގޭ ހިނގުމަށް އެޅިތަނުން އެ މަގުގެ އުތުރުކޮޅުގައި ހުރި މީހަކު

ޝ ާޔމް
ރލް ައ ްޙ ަމ ުދ ި
ނ ަ
ޭމޖަރ ޖެ ެ

އަނެއްކާވެސް ބަޑިޖެހިއެވެ .ބަޑިޖަހަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ބައިސްކަލުގައި

ރލް)
ސ ޯކ ްޕ ަ
ނ ް
ނ ްއ ަގއި ލާ ް
ނ ަބރު ތި ެ
ނވެ ް
( ޮ

އަޅުގަނޑުގެ

ގަމީހުގައި

ހިފައި

ބައިސްކަލުން ބޭލިމީހާގެ އަތުގައި ހުރި ލޭ
އަޅުގަނޑުގެ ގަމީހުގައި އުނގުޅުނު .އަޅުގަނޑު

ބައިސްކަލުން ފޭބިތަނާ ޖަންބުގޭ ކަންމަތީގައި
ތިބި ދެމީހުން އަތުގެ އިޝާރާތުން އަންނާށޭ
ބުނުމުން ހިނގާފައި އެ ދެމީހުންނާ ދިމާއަށް
ދެކޮޅުން

ދިޔައިރު

އަޅުގަނޑާ

ގޮސް ވަނީ ހުރަވީ ހިނގުމަށެވެ .ހުރަވީހިނގުމުން އިރަށް ގޮސް
މެދުޒިޔާރަތްމަގު ހުރަސްކޮށް ސަލާމަތްވެގެން ދިޔައީއެވެ .ނަސީބު
ރަނގަޅުކަމުން އޭނާގެ ގަޔަކަށް ވަޒަނެއް ނާރައެވެ.
ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ގެއަށް (ގ.މިއަލަނި)
ދިޔުމަށްފަހު ފަށްއެޅި ގަމީސް ބަދަލުކޮށްގެން ދުސްމިނުންގެ ހަރަކާތްތައް
ހުރިގޮތް ބެލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ .ފުރަތަމަ ދިޔައީ ސްޓާފް
ސަރޖަންޓް އަޙްމަދު ރާޝިދު (ސނ )723:ހޯދުމަށް މއ.ލޫނާވިއު
އަށެވެ .ރާޝިދާ ބައްދަލުކޮށް ،އޭނާގާތުގައި އަހަރެމެން ކޮންމެވެސް
ކަމެއްކުރަން ހިނގާށޭ ޝިޔާމް ބުނުމުން ހުސްއަތާ ނުކުމެގެން ކުރާނީ

ދިމާއަށް

ކީއްހޭ ރާޝިދު ބުންޏެވެ .ރާޝިދު މިގޮތަށް ބުނުމުން ޝިޔާމް

ހުރީ ބަޑިދިއްކޮށްފައި .އަޅުގަނޑު ދިޔައިރު

ބައިސްކަލަށް އަރައިގެން ބޮޑުފުޅަށްގޯޅިން މަޖީދީމަގަށް ނުކުތްއިރު

ގޭގޭދޮށުގައި އެ މަންޒަރު ބަލަންތިބި މީހުން
ވަދެއްޖެ.

ގޭގެއަށް

އަޅުގަނޑު

ދިޔުމުން

އަޅުގަނޑުގެ ކަނދުރާގައި ހިފަހައްޓައި ދެކަކޫ

ނުކުމެވުނީ ދުސްމިނުންގެ ދެމީހުންގެ ދެމެދަށެވެ .އެތަނުން އެކަކުގެ
އަތުގައި އޭކޭ 47-ގެ ބަޑިއެއް އޮތްއިރު އަނެކަކުގެ އަތުގައި ހަތަރު
ވަރަކަށް ފޫޓުގެ ދަގަނޑު ހޮޅިބުރިއެއް އޮތެވެ .އަޙްމަދު ޝިޔާމް
ފެނުމާއެކު

ބަޑި

ހިފައިގެންހުރި

މީހާ

އައިސް

ބަނޑާދިމާއިން

ގަމީހުގައި ހިފާ ބައިސްކަލުން ބޭލިއެވެ .އެވަގުތު އެމީހާގެ އަތުގައި

ޖައްސައި ،ދެއަތް ނަގައި ކަނދުރާގައި ހިއްޕުވައި

އުނގުޅިފައިހުރި ލޭތައް ޝިޔާމުގެ ގަމީހުގައި އުނގުޅުނެވެ .އޭރު

ގުދުކޮށްފައި ،ދަނީކޮންތާކަށްތޯ ސުވާލުކުރި.

މަޖީދީމަގުގައި ޖަންބުގެއާ ހަމައިގައި ތަމަޅައިންގެ އިތުރު އެހެން

އޭރު ކައިރީގައި ހުރި މީހާ ހުރީ އަޅުގަނޑުގެ
ބޮލަށް ބަޑިއަމާޒުކޮށް ބަޑިޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބަށް
  25ޖަނަވަރީ - 1994www.mndf.gov.mv

"

ކައިރިކޮށްގެން.

ދެމީހަކު ވެސް ބަޑިހިފައިގެން ތިއްބެވެ .ބަޑިދިއްކޮށްގެން އަޙްމަދު
ޝިޔާމް ގެންދިޔައީ އެމީހުންގެ ގާތަށެވެ .ބޮލާ ދިމާލަށް ބަޑިދިއްކޮށް
ދެއަތްނަގާ ކަނދުރާގައި ހިފުވުމަށްފަހު ދެކަކޫމައްޗަށް ތިރިކޮށް ،ދަނީ
ކޮންތަނަކަށްތޯ ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ .ގެއަށްދަނީ ކަމަށް ބުނުމުން
ދެން ފެނިއްޖެއްޔާ ބަޑިޖަހާނެކަމަށް ބުނެ އިތުރު އަނިޔާތަކެއް ނުކޮށް
ދޫކޮށްލީއެވެ .އެމީހުން ޝިޔާމާ ވާހަކަދެއްކީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.
އޭގެފަހުން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޙަރަކާތްތެރިވީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.
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ނއް:
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ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ބޭރަށް ނުކުތް ސިފައިން
ބޭރަށް ރެކީއަށް ނުކުތުމަށް ނިންމާ ސިފައިން ތައްޔާރުވީ

		

ބާރަށް ދުވެފަގޮސް އޯޑަރަށް ފަސްނުޖެހި ތިބެ ކިޔަމަން އެވީ

ކުރަމުން ސަލާން ބައްދާލަމުން އެކުވެރި އަޚުންނާ އެ ހިނދުގައި

		

ބިރަކާނުލައި ޤައުމަށްޓަކައި ކެރިގެން ޖިހާދަށް އެ ތެދުވީ

ދެ ސަފަށް ފައިލް ފޯމޭޝަނަށް މީހުން ބަހާ ވެރިއޭތިއީ

		

އަސަރާއެކީ ޓޫޓޫ އައިސް މޫސާ ޖަލީލަށް އެންގެވީ

ފުލުހުންގެ ގޭޓުން ނިކުމެގެން ދުވެފައި އިރަށްގޮސް އެއްވެގެން

		

ކުރުމަށް ރެކީ ދާނޭގޮތާ ކަންކަން ކިޔައިދީ ނިންމެވީ

ފުރަތަމަ ނިކުމެގެން ބަޑިޖަހާ މޫސާ ޖަލީލުގެ ފަހަތުގައި

		

ކުރަމުން އެދިޔަ ގަދަ ހިތްވަރުން ތިނަދޫ ނަސީމޭ ފާޅުވީ

ޅައިމަގު މުފީދު ނިކުތްތަނުން ކައްސާލުމުން ބަޑިދޫވުމުން

		

ހައިކޮށްނުލާ ދުޝްމަނުތަކުން ވަޒަނޭ ޖަހައިގެން އޮއްސުވީ

އުލަގަލަ އެހިނދު ދުއްވައިގަތީ ދެކުނަށް ބަނޑޭރި ހިނގުންތެރޭން

		

އަލަކުން މެކާނޯއަށް ގޮތެއް ހެދުމަށް ނުލިބި އެ ޝަހީދުވީ

ފަހަތުން މުޙައްމަދު ޙަސަނު ވެސް އައިތަންވަޅުން މޭ ފޫއަޅާ

		

ޒަޚަމުން ބިމަށް ލޭ ހުސްވެގެން ވަޠަނަށްޓަކައި އެ ޝަހީދުވީ

ފުއްކަފަ ނިކުމެ ބަޑިޖެހިއަކަސް ދުޝްމަނުތަކުން ދިން ޙަމަލައިން

		

ވައްޓާލި ހިނދު ޝޭޑީ ބިމަށް ލޭ ކޯރުގައި އެ ޝަހީދުވީ

އޮނުތޫރި ނުވަވަނަ މީހަކަށް ބޭރަށް ނުކުމެ ވެއްޓުނު ވަގުތު

		

ފެނުމުން އެ ހިނދު ޓޫޓޫ އައިސް ދެންތިބި ދެ މީހުން ހުއްޓުވީ

ކުޅުދުއްފުށީ އެ މުޙައްމަދާ މާހިރުގެ ނަން ފާހަގަކުރަން

		

އަޅުގަނޑުގެ އިންސާފުގެ ހިތަށް ޝުކުރާއެކީ މަޖުބޫރުވީ

އެދިގެން ނުކުމެ ދީނަށްޓަކާ ކެރިންގެ ޝަހީދުވި މާތް ދަރިން

		

އެދުމެއް އަމިއްލަ ނެތިސް ލެއިން ނަންތައް ލިޔެފަ އެދުވަހު ފެވީ

ފާތްފަރާތުގައިވާ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން ރަތްކުލައިގެ ބޯޑަރަކުން ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ ނޮވެންބަރު ތިނެއްގައި ޝަހީދުވި

ތިން ބޭކަލުންނެވެ.

www.mndf.gov.mv
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އޭ ދިވެހި ކަނޑުތަކާ އެ ހަނދާންތައް ގެނެސްލަދީ

ރ ީހމް
ޞރު ިއބް ާ
ނ ީ
ާއ ަދމް ަ

އޭ އަނދިރި ރޭތަކާ އެ ޒަމާން ކަޝްފުކޮށްލަދީ

ތައްބެއްދިފައި ބިރުން

ގޮށްރާޅުތައް ހުރަސްކުރި މާތް ސިއްރު ބުނެލަދީ

އަންހެންދަރީންގެ ކަރުނުން ހީކެރުވުމުން މި ބިން،

ދަންވަރު ކުނބަށް ރިޔާ ނެގިމަންޒަރު އެ ނެރެލަދީ

މުންނާރުތައް ހުރީތީ،

އަލިއަލި ރަދުންގެ ލޭފޮދު އަގުކޮށް ،އެ ޙައްޤުގައި

ހަލުގައި ފަޅާ

ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެން ފުށެތީން މި ބިން ހިފީ؟

ވީ ކާށެ ވެލި ،ލަހެއް ނުވެ ،ޞަފުޙާ މި ލިޔެލަދީ

ޙިކްމަތޭ

ޖާނު ދީ

ޢަޒުމާއި

ހިތްވަރާ

ކީރިތި މަހާ ރަދުން
އޭ ތަރިތަކާ

އީމާނާއި

ދަންޑެހެލާއި ގާތް އަޚުން،

ހަނދާއޭ ސުވަރުގެ މަތީ ވިދާ،

އެ ކުދީން ދަނޭ ހެ އިއްޔެގެ ވޭނީ

ޖިހާދުތައް

މީ އާވެ ދިޔަ ހަނދާނޭ ،އެ ދުވަހު މަ ދުށް ތަނޭ،

www.mndf.gov.mv

ގިރީގައި ވި ފިދާ  -އެ ކުޅެލަދީ

ޖަޒުބާތަކީ ދިވެހި އެ ދަރީން ދެއްކި
މޫރިތި މިސާލު ނޫންހޭ

ދެއްކީ

ފުރާނަ ދީ

ހޭލާން ގޮވާށެ މިއަދުގެ ޖީލަށް މި ދަރުސު

ދީ

އެ ކަމުންނެ އުޅެވެނީ ތުނޑިތަކުގައި މި ލޯބި ދީ
މީ ކުރިމަގުގެ ބަޔާނޭ ..މަ ދަރީންނެ ...ނަޒަރު ދީ!

ސިފައިންނާއި ހެވިކަން
ހެވިކަމަކީ ،ހަނގުރާމަވެރި ފަންނެކެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަ ފަންނެކެވެ .އިހުގައި

މި ހެވިކަމުގެ ދައްކާލުމަށް ކިޔަނީ ކުޅިޖެހުމެވެ.
ކުޅިޖެހުމަކީ ވަކިހަމަޔަކާއި ތަރުތީބެއްގެ މަތިން
ހަނގުރާމައިގެ އާލާތްތައް ހިފައިގެން މައިދާނަށް

ނުކުމެ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ހަރަކާތްތައް
ކުރުމެވެ.

ކުޅިޖެހުން

ފަސްގަނޑުގައެވެ.

އޮންނަނީ

ގުޅަކުޅޭ

ސިފައިންގެ ހެވިކަމަކީ ސިފައިންކުރާ

އެންމެ ސިފަވަންތަ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެވެ.
ސިފައިންގެ

މީހެއްގެ

ހެވިކަމުގެ

މައިދާނެވެ.

ގައިގާ

ހުންނަންޖެހޭ

ރަނގަޅު އަޚްލާޤާއި ސްލޫކު ފެއްޓޭ ތަނަކީ
ހެވި

އެދުރުންގެ

އަމުރަށް ކިޔަމަންވެ ،އެންމެން އެކީ މަސައްކަތް

ކުރުމުގެ ރީތި އަޚުލާޤާއި ހިތްވަރު ލިބިގެންދާ

އެންމެ މުހިންމު "އެދުރުގެ" އަކީ ހެވިކަމުގެ

ސްޓާފް ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މައިދާނެއެވެ .ސިފައިން ފުރަތަމަ ބައިވެރިވި

ޝަރަފުގައި ގާޑް އޮފް އޮނަރއާއި އޮނަގާޑްތައް

ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު  23ވިލޭރޭ އޮތް

ހައިބަތާއި ޝާނާއި ޝައުކަތު ދައްކުވައިދޭން

ހެވިކަމުގެ ހަރަކާތަކީ ހިޖުރައިން 1309

ހެންވޭރު ބޮޑުހިތީގެ ރަސްމިއްޔާތެވެ .އެއީ

ސިފައިންގެ ފުރަތަމަ ދައްކާލުމެވެ .އެއީ

ސިފައިން އުފެދުނު ކަމަށް ބަލާ ރެއެވެ.

އެއީ މީލާދީން  1892ވަނަ އަހަރުގެ
އެޕްރީލް މަހުގެ  21ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

ސިފައިންގެ އުފެދުމާ ވެސް ހެވިކަމާ ވަނީ

ގުޅިފައެވެ.

އަރުވަން

ފަށްޓަވައި،

ޤައުމީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސިފައިން ފެށްޓީ އެ ދުވަސްވަރުގައެވެ.
ރާއްޖެއިން

ގެންނަވައިގެން

ދަސްކޮށްދެއްވަން

ބޭރުން

ސިފައިންގޭގައި
ފެއްޓެވީ

މުދައްރިބުން
ވެސް

ހެވިކަން
އެ

ދުވަސްވަރުގައެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން

ފުރަތަމަ

ގެންނެވި

ސްރީލަންކާގެ

ބޭފުޅަކީ

ސިފައިންގެތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވައި ރިޓަޔަރ

މީލާދީން  1942ވަނަ އަހަރު

ކުރައްވާފައިވާ ލެފްޓިނަންޓް (ރިޓަޔަރޑް) ޑަޔަސް

ކުރެއްވި ސިފައިންގެ ބޭފުޅުން އެނބުރި

(ރިޓަޔަރޑް)

ސިލޯނުން އަސްކަރީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ

ވަޑައިގެން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުން

ހެވިކަމަށް ބޮޑު އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް

ގެންނެވިއެވެ.

ބޭރުގެ

ޢިއްޒަތްތެރިންގެ

އެވެ .ދެވަނައަށް ގެންނެވީ ވެސް ސްރީލަންކާގެ
ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ

މޭޖަރ

ޑީ.އެފް ފޮސްޓަރ އެވެ .އޭނާ ހެވިކަމާއި
ހެވިއެދުރުންގެ

ބަޑިޖެހުމުގެ

އަމާޒަށް

ހުނަރުތަކާއި

ހުނަރުތައް

ސިފައިންނަށް

ދިވެހި

ސިފައިންނަށް

ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް
ހެދުމުގެ

ފުޅާވެގެން
އަހަރުން

ފުރުސަތުތައް
ދިޔައީ

1978

ހުޅުވި،
ވަނަ

ފެށިގެންނެވެ.

ރާއްޖެއިން

ސިފައިންގެ

ފަރާތުން

ބޭރުން އަސްކަރީ ތަމްރީނު ހޯއްދެވި

www.mndf.gov.mv

އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނު އެއް ދާއިރާއަކީ ހެވިކަމުގެ ދާއިރާއެވެ.
އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން ސީދާ ހެވިއެދުރުންގެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕާރބްރައިޓަށް ފޮނުއްވި  5ބޭފުޅުން އެ ކޯސް ނިންމަވައިގެން

ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހެވިކަމަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ .އެ

ބޭފުޅުންނަކީ އޭރުގެ ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޒާހިރާއި ،ކޯޕްރަލް ޙަސަން ނަޞީރާއި ކޯޕްރަލް

ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުﷲ އާއި ،ލާންސް ކޯޕްރަލް އާދަމް އިބްރާހިމް މަނިކާއި ލާންސް
ކޯޕްރަލް ޠާހާ ވަޙީދެވެ.

ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން މި ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން

ސިފައިންގެ ހެވިކަން މުޅިން އާ ހަރުފަތަކަށް އުފުލިގެންދިޔައެވެ .މިގޮތުން އެންމެ

ނކޯރ ެގމަ
ނމެ ޮމ ުޅ ެގމަ :މެރި ް
ުމ ާބރާ ުތގެ އެ ް

ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއްކަމަކީ  1983ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސިފައިންގެ ފުރަތަމަ ހެވިކަމުގެ
މުބަރާތެވެ .ސިފައިންގޭގައި އޮންނަ ދެ ދަންފަޅީގެ ދެމެދުގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތް
ކާމިޔާބުކުރީ  1ނަންބަރު ދަންފަޅީގެ ގެމައެވެ .އޭގެފަހުން  1985ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި
ހެވިކަމުގެ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ދަންފަޅިއަކުން  2ގެމަ ބައިވެރިކުރިއެވެ.

ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ހެވިކަމުގެ މުބާރާތް ބާއްވަން

ފެށުމުން މުޅި ސިފައިންގޭގައި ހެވިކަމުގެ ރޫޙު އާލާވެގެން ދިޔައެވެ .އަދި

ރލް ަޢ ްބދުﷲ ައމީން
ނމެ ޮމޅު ެމހެ ަތރުޯ :ކޕް ަ
ރ ުތގެ އެ ް
ުމ ާބ ާ

ޔުނިޓްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަމާއި ޖޯޝާއި ފޯރި އިތުރުވެ ސިފައިންގެ މެދުގައި

ހެވިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝައުޤުވެރިކަމެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ .ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ

ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ މުބާރާތް ބޭއްވީ
 1995ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެ މުބާރާތް ބޭއްވުނީ "ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ
ތަށްޓަށް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ސްކޮޑް ޑްރިލް ކޮމްޕެޓިޝަން" ގެ ނަމުގައެވެ .ފުރަތަމަ

ޝ ާފޢު
ނ ި
ރ ްލ ަޙސަ ް
ރހެން)ޯ :ކ ްޕ ަ
ނމެ ޮމ ުޅ ( ިފ ި
ެހ ިވ ަކ ަމށް އެ ް

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކްއިކް ރިއެކްޝަން ފޯސް ޔުނިޓް ( 3ކިޔުއާރުއެފް

)3ގެ ގެމައެވެ .ޖެހިގެން އައި އަހަރު 1996 ،ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތް ބޭއްވުނީ
"ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބޭއްވުނު  2ވަނަ ޑްރިލް ކޮމްޕެޓިޝަން"

ގެ ނަމުގައެވެ.

އެފަހުން މި މުބާރާތުގެ ނަމަށް ކުޑަ ބަދަލެއް އައިސްފައިވެއެވެ.

އެއީ ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ވާދައިގެތަށްޓަށް ބޭއްވޭ މުބާރާތުގެ

ގޮތުގައެވެ .އެއަށްފަހު މި މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ "ސިފައިންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ

ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބޭއްވޭ ހެވިކަމުގެ މުބާރާތް" ނަމުގައެވެ .މި މުބާރާތް 1995
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި  2002ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކޮންމެ
އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާފައިވެއެވެ .އޭގެފަހުން މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ ،2005

 2010 ،2008ވަނަ އަހަރުއެވެ 1998 .ގެ ކުރިން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގައި

ކޮމާންޑްކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ 21 .އެޕްރީލް  1998ގެ ފަހުން ބޭއްވި
މުބާރާތްތަކުގައި ކޮމާންޑްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ .މި ބަދަލު އައީ ހެވިކަމުގައި

ނ ްޒރާ
ނހެން)ާ :ފ ިޠ ަމތު ަ
ނމެ ޮމ ުޅ (އަ ް
ެހ ިވ ަކ ަމށް އެ ް
www.mndf.gov.mv

ބޭނުންކުރަމުންއައި އިނގިރޭސި ކޮމާންޑްތައް ދިވެހިބަހާތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ
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މަރުކަޒުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިވެހި ކުރެވިގެން
އިނގިރޭސިބަހުން

ދިއުމުންނެވެ.

އޭގެކުރިން

ކޮމާންޑް ކުރެވެމުންއައި ނަމަވެސް ސިފައިން

އުފެދުނު ދުވަސްވަރު ހެވިކަމުގައި ސިފައިންނަށް
ކޮމާންޑްކުރީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.
ސިފައިންގެ

ވާދައިގެ

ވެރިޔާގެ

ތަށްޓަށް ހެވިކަމުގެ މުބާރާތް ބާއްވަން ފެށިފަހުން

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަޚުރުވެރި އެއް ފަރާތަކީ

ކާނަލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ސ.ނ)1864:

އެވެ.

އޭނާވަނީ

އެންމެ

ފުރަތަމަ

ބޭއްވި

މުބާރާތުން «ސްމާޓެސްޓް ސޯލްޖަރ» ގެ މަޤާމު
ހޯއްދަވައި ،އޭގެފަހުން ބޭއްވި  3މުބާރާތެއްގައި

ޖެހިޖެހިގެން  3ފަހަރު އެންމެ މޮޅު މެހެތަރުގެ

މަޤާމު ހޯއްދަވާފައެވެ .އެއީ ،2000 ،1999
 2001ގައެވެ.

މިއަހަރު ބޭއްވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ

ތައްޓަށް ބޭއްވި ހެވިކަމުގެ މުބާރާތަކީ  12ވަނަ
މުބާރާތެވެ .ސިފައިންގެ އެކި ދާއިރާތަކުން 14
ގެމައިގެ ލަޝްކަރެއް ބައިވެރިވި މި ޝަރަފުވެރި

މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެއްވަނަ ގެމައަކަށް
ހޮވިފައިވަނީ މެރިންކޯގެ ގެމައެވެ .މި މުބާރާތުގައި
ބައިވެރިވި

އެމްއެންޑީއެފްގެ

އޭރިއާތަކުގެ

ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު އޭރިއާއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ

ގޮތަކުން،

މުބާރާތްތައް ބޭއްވެންފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން

މުޅި

މެރިންކޯރ ގެމައިގެ ކޯޕްރަލް ޙަސަން ޝިފާޢު

ސިފައިންގެ

ހެވިކަމަށް އެންމެ މޮޅު ސިފައިންގެ ބޭކަލަކަށް،
ހޮވިފައިވާއިރު މުޅިމުބާރާތުގައި ހެވިކަމުގެ ބައިން

އެންމެ މޮޅު އަންހެން ސިފައިންގެ ބޭކަނބަލަކަށް
ހޮވިފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ފާތިމަތު ނަޒްރާއެވެ.

އަދި މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު މެހެތަރަކަށް
ހޮވިފައިވަނީ ކޯޕްރަލް ޢަބްދުﷲ އަމީންއެވެ .މީގެ
އިތުރުން މުބާރާތުގެ ހެވިކަމަށް އެންމެ މޮޅު 10

ސިފައިން ހޮވާފައިވެއެވެ.
މިއަހަރު

42

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަދި

ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ
ތައްޓަށް ބޭއްވި  12ވަނަ ހެވިކަމުގެ މުބާރާތުގެ

ޓްރޮފީއަކީ

ސިފައިންގެ

ތެރެއިން

ހުނަރުވެރި

ބޭކަލުންތަކެއްގެ ބުރަ އަދި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސައްތައިން ސައްތަ ސިފައިންގެ

އުދެއްދުމެކެވެ .އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް
އިންޖިނިއަރސްގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ

ބޭކަލުންގެ ހުނަރުވެރި ސިފައިން ،ތްރީ އޯ ތްރީ

ބަޑި އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހެދި މި ޝަރަފުވެރި
ޓްރޮފީއަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ

ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ކޮންސެޕްޓަކަށް

އުފައްދާފައިވާ

ހެވިކަމުގެ

ގުޅުންހުރި އުދެއްދުމެކެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއެވެ.
އަހަރު

މުބާރާތުގައި

ހުރިހާ

ހެ ވި ކަ މަ ށް އެ ން މެ މޮ ޅު މީ ހާ ( ސް މާ ޓް ސޯ ލް ޖަރ)

ސިފައިންގޭގައި

މުބާރާތާ

ވަރަށް

ވެސް ސައިލެންޓް ޑްރިލް ނުވަތަ ކޮމާންޑެއްނެތި
ހުނަރުތައް

ޕެރޭޑުގެ

އޮތެވެ.

ތެރޭގައި

ދައްކާލުން

އެހެންނަމަވެސް

އެކަމަށް

ދައްކައިދިނީ

2001

ޚާއްޞަ ގެމައެއް ނެގިގެން ސައިލެންޓް ޑްރިލްގެ
ހަރާތްތައް

ސިފައިން

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ
ތެރޭގައެވެ.

ހެވިކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި ސިފައިން

ދެމުންއައި

އިސްކަމާއި

އަހުމިއްޔަތުކަމަށް

ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިވަނިކޮށް 2012 ،ވަނަ

އަހަރު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ

ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ އިސްނެންގެވުމާއި،
ހެވިއެދުރުންގެ

ތެރެއިން

ހެވިކަމަށް

ނުހަނު

ލޯބިހުރި ހެވިއެދުންކޮޅެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން
ސިފައިންގެ ހެވިކަމަށް ދިރުން އަންނަންފެށިއެވެ.

ސިފައިންގެ ހެވިކަމުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ދިވެހި

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް
ލިބިގެން ދިޔައީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ
ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމުގެ ވިސްނުންފުޅާއި

އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް މިނިވަން 50
ގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ސިފައިން ހުށަހެޅި
މިއުޒިކަލް ޑްރިލަށެވެ.

ހެވިކަމުގެ
އެން މެ މޮ ޅު މެހި ތަރު

އެ ން މެ މޮ ޅު ގެ މަ
ކިއުއާރުއެފް 3

1995

ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ސ.ނ )1864

ސާޖަންޓް އިސްމާޢީލް ވަޙީދު (ސ.ނ )1047

1996

ކޯޕްރަލް ޝާހީން އިބްރާހީމް (ސ.ނ )1247

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 1އަޙްމަދު ނަސީމު (ސ.ނ )747

1997

ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ސ.ނ )2534

ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ސ.ނ )936

ކިއުއާރުއެފް 3

1998

ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ސ.ނ )2534

ކޯޕްރަލް ޙުސައިން ޢަލީ (ސ.ނ )2341

ކިއުއާރުއެފް 3

1999

ޕްރައިވެޓް ޙުސައިން ޢަލީ (ސ.ނ )3493

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 2އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ސ.ނ )1864

އެސްޕީޖީ

2000

ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޒްލީފް ޚަލީލް (ސ.ނ )3223

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 2އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ސ.ނ )1864

އެސްޕީޖީ

2001

ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޒްލީފް ޚަލީލް (ސ.ނ )3223

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 2އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ސ.ނ )1864

އެސްޕީޖީ

2002

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ސ.ނ )2534

ކޯޕްރަލް ނައުޝާދު ޢަލީ (ސ.ނ )2070

އެސްޕީޖީ

2005

ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ނާޒިމް (ސ.ނ )2194

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް (ސ.ނ )3464

އެސްޕީޖީ

2008

ކޯޕްރަލް ޙުސައިން ރިކާޒް (ސ.ނ )3462

ކޯޕްރަލް ނައުޝާދު ޢަލީ (ސ.ނ )2070

އެސްޕީޖީ

2010

ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު މަޙްޒޫމް (ސ.ނ )6127

ކޯޕްރަލް މިޤްދާދު އާމިރު (ސ.ނ )4906

މެރިންކޯ

އެސްޕީޖީ

www.mndf.gov.mv

ނމެ ޮމޅު  10ސިފައިން
ރ ުތގެ ހެ ިވ ަކ ަމށް އެ ް
ނ ހެ ިވ ަކ ުމގެ ުމ ާބ ާ
 12ވަ ަ

2

1
ކޕ .ހަސަން ޝިފާޢު ()5753

ސޖޓ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢުމަރު ()3535

7

6

ސއިން ައ ާޔޒް
ރ ިއ ެވ ްޓ ުހ ަ
ްޕ ަ
ަޚ ީލ ްމ ()6850

ރ ިފޢު
ސއިން ާ
ކޕު .ހ ަ
ރ ީހމް ައ ްޙ ަމ ުދ ()6349
ިއ ްބ ާ

3
ސޖޓ ސިޔާދު ޢަބްދުލް ވާހިދު ()5321

4

ކޕ .އަޙް ަމދު މަ ުހޒޫ މް ()6127

ސޖޓ ޝަމްހީދު ރަޝީދު ()6272

8
ކޕާ .ޖދުﷲ ައ ްޙ ަމދު
()6375

5

10

9

ރފާން ަޢ ްބދުﷲ
ލކި .އ ު
()7071

ސފް
ނ ޫޔ ު
ނ ާޔމި ް
ކޕ .ބު ް
()6928

ނމެ ޮމޅު ަފސް ެމ ެހ ަތރުން
ރ ުތގެ އެ ް
ނ ހެ ިވ ަކ ުމގެ ުމބާ ާ
 12ވަ ަ

2

1
ކޕަ .ޢ ްބދުﷲ ައމީން
()5817

ސސޖޓު .މ ަޙ ްއ ަމދު ަފ ާޔޒް
()4448

3
ސސޖޓަ .ޢ ްބ ުދލް ުމ ުހސިން
()2448

4
ސ ުޢދުﷲ
ސޖޓަ .
ނ ()3928
ރ ުހމާ ް
ަޢ ްބ ުދ ްއ ަ

5
ސޖޓި .މ ްޤ ާދދު ާއ ިމރު
()4906

ނ ސި ަފއިން
ނހެ ް
ނމެ ޮމޅު އަ ް
ރ ުތގެ ހެ ިވ ަކ ަމށް އެ ް
ނ ހެ ިވ ަކ ުމގެ ުމ ާބ ާ
 12ވަ ަ

1
ނ ްޒރާ
ރ ިއ ެވޓް ާފ ިތ ަމތު ަ
ްޕ ަ
()7174

www.mndf.gov.mv

2
ޝ ުހމާ
ރއި ެވޓް ާފ ިތ ަމ ުތ ަ
ޕް ަ
()7186

3
ރ ިއ ެވޓް ާފ ިތ ަމތު ައ ްޒފާ
ްޕ ަ
()7187

43

ސާޖަންޓް މޫސާ ފުއާދު

އަސްކަރިއްޔާގެ ފަސްވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ
ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އާލަމްތަކުގެ ވެރި

މި މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ

ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް

އިލާހުގެ ވަޙީގެ ބަސްފުޅެވެ .ދިވެހި ސިފައިންގެ

ހޯދައި ސިސިލްފަރު ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގުރޫޕުން

ދެއްވި ދަރިވަރެކެވެ .މިގޮތުން ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ

ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްގެ ފުރަތަމަ އަސާސަކީ

ދެއްވާ އުމުރާ ދަތުރު ހާސިލުކުރެއްވި ލާންސް

އަލްޘާނީ ސުކޫލުގެ ޤުރުއާން ކުލަބުގެ ރައީސާގެ

އިސްލާމީ އަޤީދާގައި ސާބިތުވެ ތިބުންކަމަށްވާއިރު

ކޯޕްރަލް ފާޠިމަތު ސިޔާދާ (ސނ )7212.އެވެ.

މަޤާމު ވެސް ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެހިފައިވާ

ލ.މުންޑޫއަށް އުފަން ލާންސް ކޯޕްރަލް

ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން
ދަންނަ ބަޔަކު ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.
އަހުލުވެރި

ކިޔެވުމުގެ

ގޮަތަށް،

ދިވެހި

ކޮންމެ

ރަމަޟާން

އިންތިޒާމްކޮށްގެން
މަހެއްގައި

"ދިވެހި

ހާސިލުކުރައްވާފައި

މުބާރާތުގައި ވެސް ލާންސް ކޯޕްރަލް
ސިޔާދާ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އަސްކަރިއްޔާގެ

ޤުރުއާނާ

ކީރިތި

ބެހޭ

ޤުރުއާން މުބާރާތް" މިނަމުގައި އަންނަނީ

މަރުކަޒުން ހިންގާ ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް

ބާއްވަމުންވެ.

ކުރައްވާފައިވާއިރު،

ޤުރުއާން

މުބާރާތެއް

ތިނެއް

މިއަހަރު ބޭއްވި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ
ޤުރުއާން

މުބާރާތަކީ

މިގޮތުން

ބޭއްވި

ފަސް ވަނަ މުބާރާތެވެ .މި މުބާރާތުގެ އެންމެ
ފަޚުރުވެރި ވަނައަކީ މި މުބާރާތުގައި ސިފައިން
ބައިވެރިވާ ކެޓަގަރީން އެއްވަނަ ހޯދައި ޢުމްރާ
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ބައިވެރިވެ،

ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ޤުރުއާން

ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭ
ސިފައިންގެ

ގޮފީގައި

ރަންވަނަތަކެއް

މަޤްޞަދުގައި
ކުލަބުން

ޤުރުއާން މުބާރާތުން ފެށިގެން އަތޮޅު ޤުރުއާން
މުބާރާތުގައި ހިތުން ކިޔެވުމާއި ބަލައިގެން

ދިވެހި ސިފައިން ޤުރުއާނަށް
ކުރުވުމުގެ

އެ ސުކޫލުގެ ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ

ދަތުރު ހާސިލުކުރައްވާ ފަރާތެވެ.

ފުރިހަމަ

ސބަބަކަށްވީ ބައްޕަ
ަ
މިކޯސް ހެދުމުގެ
ސިޔާދާ ،ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރެއްވީ ލ.މުންޑޫ
ސުކޫލުންނާއި ލ.ގަމުގެ ޚަމަދު ބިން ޚަލީފާ
އަލްޘާނީ

ސުކޫލުންނެވެ.

ލާންސް

ކޯޕްރަލް

ސިޔާދާ އަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް
ލޯބިކުރައްވާ ސުކޫލު ދައުރުގައި ވެސް ކީރިތި

ދެއްވި ހެޔޮ ނަސޭޙަތްކަމަށް ލާންސް
ކޯޕްރަލް ފާޠިމަތު ސިޔާދާ ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
މިކޯހުން ލާންސް ކޯޕްރަލް ފާޠިމަތު ސިޔާދާ
ވަނީ އެއްވަނަ ދަރަޖާގައި ފާސްވެފައެވެ .ކީރިތި
ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެހިފައި ވުމުން ޤުރުއާނުގެ
ޢިލްމު އިތުރަށް އުނގެނުމުގެ ގޮތުން ކީރިތި
www.mndf.gov.mv

ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގި ޤުރުއާން

ހާމަވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މުދައްރިސް ކަމުގެ އެޑްވާންސް ކޯހުގައި ލާންސް
ސިޔާދާ

ކޯޕްރަލް

ނަމަވެސް

ބައިވެރިވިއެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އޭރު ނިޔާކުރި ގޮތުން އެ

އިތުރުން ލާންސް ކޯޕްރަލް ފާޠިމަތު ސިޔާދާ އަކީ

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު
އީއެމްއީގައި މަހެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވި

ނިމިގެންދިޔަ ސިފައިންގެ ހެވިކަމުގެ މުބާރާތުގައި
ބައިވެރިވި ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކަނބަލުންގެ
ސްކޮޑްގައި ވެސް ހިމެނިލައްވާފައިވާ ކަނބަލެކެވެ.

ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ނަޞީބެއް ލާންސް

އެ މުބާރާތުގައި އަންހެން ސިފައިންގެ ގެމަ ވަނީ

ކޯޕްރަލް ސިޔާދާއަކަށް ނުލިބުނެވެ.

ބައިވެރިވި އެހެން ގެމަތަކަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ

ލާންސް
ޤުރުއާން

ސިޔާދާ

ކޯޕްރަލް

މުބާރާތްތަކުގައި

ހުނަރެއް ދައްކާފައެވެ.

ވަނީ

ފަނޑިޔާރުކަން

ޤުރުއާން

ވެސް ކުރައްވާފައެވެ .މިގޮތުން ލިޓްލް ޖެމްސް

ލިބިފައިވާ

ޕްރީ ސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ
ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައިވާއިރު 2016 ،ވަނަ
އަހަރު ސީޑީއެސްއެސްއިން ހިންގި ޤާރީ ކޯސް
ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  1ގެ އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ
ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ސީޑީއެސްއެސް އާއި ސެންޓްރަލް

ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ލާންސް ކޯޕްރަލް
ސިޔާދާ

ކުރާ

މަސައްކަތް

ކޮލެޖް

އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް
(ސީޑީއެސްއެސް)

އެވެ.

ކުރިއެރުންތަކުގައި

ޝުކުރު

އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ވާނޭކަން ޔަޤީނެވެ.

ލާންސް ކޯޕްރަލް ފާޠި ަމތު ސިޔާދާ

ޔުނިޓަކީ

ކިޔެވުމުގެ

ދާއިރާއިން

ސީޑީއެސްއެސްގެ

ކުޑައިރުއްސުރެ

މިގޮތުން

ޖެއްސުމުގައި
މަސައްކަތްތަކަށް
ޝުކުރު

ޤުރުއާނަށް

މައިންބަފައިން
ލާންސް

އަދާކުރެއެވެ.

ލޯބި

ކޮށްދެއްވާފައިވާ
ކޯޕްރަލް

އަދި

ސިޔާދާ

ނިމިގެންދިޔަ

ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އެއްވަނަ ލިބުމުގައި ވެސް

އޭރިއާ އަދި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން
ލ.ފޮނަދޫގައި ހިންގި "ތަޖުވީދު މަޤުން ޤުރުއާން
ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް "1436
ގެ މުދައްރިބެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ލާންސް ކޯޕްރަލް
ފާޠިމަތު ސިޔާދާ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ސިފައިންގެ
ހަފުލާތަކަކާއި

ލެވެލްގައި

ބާއްވާފައިވާ

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި

އެތައް
ލާންސް

ކޯޕްރަލް ފާޠިމަތު ސިޔާދާއަށް ވަނީ ޤުރުއާން
ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައެވެ.
ލާންސް ކޯޕްރަލް ސިޔާދާ

އަކީ

ކުޑައިރުއްސުރެ ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމް ލުމަށް
އެ

ޝައުޤުވެރިވާ

އަދި

ސިފައިންނަށް

އިޙްތިރާމް

ޔުނީފޯމުގައި
ކުރާ

ތިބޭ

ފަރާތެކެވެ.

ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ
ކުޑައިރުއްސުރެ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެކެވެ.
ލާންސް ކޯޕްރަލް ފާޠިމަތު ސިޔާދާ ސިފައިންގެ
ވަޒީފާއާ ގުޅިލައްވާފައި ވަނީ  2013ވަނަ
އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު  1ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.
ލާންސް ކޯޕްރަލް ފާޠިމަތު ސިޔާދާ
އަކީ ސުކޫލު ދައުރުގައި އަދަބީ ހަރަކާތްތަކުގައި
ބައިވެރިވެ އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފައިވާ
ބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ ދަރިވަރެކެވެ.
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވުމަށްފަހު ފުރިހަމަ
ކުރެއްވި  60ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ
މަޒުމޫނު ލިޔުމުން އެއްވަނަ ލާންސް ކޯޕްރަލް
ފާޠިމަތު ސިޔާދާ ހޯދުމުން އެކަން ވަނީ އިތުރަށް
www.mndf.gov.mv

އޮޕަރޭޝަންސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ލާންސް

ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ވާކަމަށް

ކޯޕްރަލް ސިޔާދާ ވަނީ ބައެއް ތަމްރީނު ތަކުގައި

ލާންސް ކޯޕްރަލް ސިޔާދާ ހާމަކުރައްވައެވެ .އެއީ

އަންހެން އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ  1މުޙައްމަދު އަސްލަމެވެ.

މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ .މިގޮތުން  61ވަނަ

އާންމު ނަމުންނަމަ ޤާރީ އަސްލަމެވެ .ޤުރުއާން

އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހާއި  2016ވަނަ އަހަރު

މުބާރާތަށް

ދުވަސްވަރު

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާއިން ،ސީޑީއެސްއެސްއާ

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު

ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގައި ހިންގި

ކުރުމަށް

ވޮރަންޓް

އޮފިސަރ

1

އަސްލަމް

ދެއްވި

އިރުޝާދަކީ

ވަރަށް

ވެސް

އަގުހުރި

ލާންސް

ކޯޕްރަލް

މީގެ

އިތުރުން

"ލީޑަރޝިޕް

ޕްރޮގްރާމް"

އެންހޭންސްމަންޓް

އާއި ގިރިފުށީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި 2016
ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޔޫތު ލީޑަޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްރޮގްރާމްގެ

އިތުރުން

ޓްރޭނިންގ

ގިރިފުށީ

ސެންޓަރުގައި ހަމަ އެ އަހަރު ހިންގި "ލީޑަރޝިޕް
އެންހޭންސްމަންޓް

ޕްރޮގްރާމް"

ގެ

އަންހެން

އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ފާޠިމަތު
ސިޔާދާ ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ .މީގެ

ފަރިތަކުރަމުންދިޔަ

ފިލާވަޅުތަކެއްގެ
ސިޔާދާ

ގޮތުގައި

ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ސީޑީއެސްއެސްގެ
މުބާރާތަށް

ލީޑަރޝިޕާއި

ފަރިތަކުރުމުގައި

ޤުރުއާން
އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލާންސް
ކޯޕްރަލް ސިޔާދާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
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ސާޖަންޓް އަޙްމަދު ނިޒާރު

ޕޮޒެޓިވް ލޯ ާއއި ނެޗުރަލް ލޯ،
އަދި ޤުދުރަތީ ާޤނޫނަކީ ކޮބާ؟
ޕޮޒެޓިވް ލޯ
ޕޮޒެޓިވް ލޯއަކީ އިންސާނުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކެވެ .މިއަށް "ވަޟޫޢީ
ޤާނޫނު" އޭ ވެސް ކިޔައެވެ .މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަކީ:
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭ
ބިލު ތަކެކެވެ .މިފަދަ ބިލުތައް ޤާނޫނަކަށް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ތަޞްދީޤުކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމުންނެވެ .މިފަދަ ޤާނޫނުގެ
ތެރޭގައި އިދާރީ ޤާނޫނު ތަކާއި ޖިނާއީ ޤާނޫނުތައް ހުރެއެވެ .އިދާރީ ޤާނޫނު
ތަކަކީ ޖިނާއީ ކުށާއި ގުޅުންނެތް ދާއިރާތަކުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން
ކަން ކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި އެ ދާއިރާ ތަކުގައި އާންމު ފަރުދުންގެ ޢަމަލުތައް
ބަހައްޓަންވީ ގޮތްތަކާއި އެނޫން ވެސް އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަ
ޤާނޫނު ތަކެވެ .ޖިނާއީ ޤާނޫނުތަކަކީ ޖިނާއީ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބާއި
އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަ ޤާނޫނު ތަކެވެ.
އަދި އިދާރީ ޤާނޫނެއްގައި ވެސް ބައެއް ފަހަރަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ބަޔާންވެފައި
އޮވެދާނެއެވެ .އަދި ޖިނާއީ ޤާނޫނެއްގެ މާއްދާއެއްގައި ވެސް އިދާރީ ކަމަކާ
ގުޅޭ އުޞޫލެއް ބަޔާންވެފައި އޮވެދާނެއެވެ.

ޤުދުރަތީ ޤާނޫނު
ޤުދުރަތީ ޤާނޫނަކީ ދުނިޔޭގައި ކަންތައްތައް ވަކި ތަރުތީބަކުން ވަކި
ޤަވާޢިދަކުން ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ނިޒާމަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ .މިގޮތުން ރޭދުވާ
ތަކުރާރުވުމާއި އުފަންވެ މަރުވެދާ ދިޔުމަކީ މި މާނައިގައި "ޤުދުރަތީ ޤާނޫނޭ"
ކިޔޭ ކަންތަކެވެ.
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އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި ބައެއްކަހަލަ ޤާނޫނުތަކަކީ
އެއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ބޭނުން ނުވިނަމަވެސް އެ ޤާނޫނެއްގެ ޒާތުގައި
އެއަށް ތަބާ ކުރުވާ ޤާނޫނު ތަކެވެ.
މިސާލަކަށް :ދުވަސްވެ މުސްކުޅި ވުމުން ބޮލުގައި ނުރަޖެހުން،
ހަންގަނޑު ރޫޖެހުން ،ރޭދުވާ ތަކުރާރުވުން ،މަރުވުން ،މި ހުންނަނީ ހައްތަހާ
ވެސް އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މީސްތަކުންނަށް ނުފިލޭނެ ޤާނޫނުތަކެވެ .އަދި
އެއީ އެކަމުގެ ޒާތުގައި އެއަށް ކިޔަމަންތެރި ކުރުވާ ޤާނޫނު ތަކެވެ .އަދި
ލޯތްބާއި ރުޅިއާއި ،ފޫހިވުމަކީ ވެސް އެއީ

ޤުދުރަތީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންވާ

ޖާޒުބިއްޔަތުގެ ޤާނޫނެވެ .މިއީ ޤުދުރަތީ ޤާނޫނެވެ .ތަޤުދީރުވުމެވެ .ތަޤުދީރުގެ
ޤަލަމުން ލިޔެވިފައިވާ ކަމެއް އެއީ ތަދުބީރަކުން ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
އިންސާނާއަށް އޮތީ ރުހުނަސް ،ނުރުހުނަސް ކިޔަމަންވެ ބޯލެނބުމެވެ .އެއީ
ދުނިޔޭގެ ތަބީޢަތެވެ .ދުނިޔެ ދެކެމުންދާ ޙަޤީޤަތެވެ .ﷲގެ އަމުރުފުޅެވެ .މިއީ
އިލާހީ ޤާނޫނެވެ .މިކަން މިހެން ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނީ މާހިރުންގެ
ނަޒަރިއްޔާގައި "ނެޗުރަލް ލޯ" މާނަކުރަނީ މިދެންނެވި މާނައިގައެއް ނޫނެވެ.

ނެޗުރަލް ލޯ
ނެޗުރަލް ލޯއަކީ އިންސާނީ ޠަބީޢީ ޤާނޫނެވެ .ނެޗުރަލް ލޯ އާ
ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ މާހިރުން ބުނުއްވާފައި ވަނީ "މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންގެ
ލާބައަށްޓަކައި ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން އެކުލަވައި ،އެމުޖުތަމަޢުގެ މައްޗަށް އަމުރު
ހިންގާ ފަރާތަކުން އެކަށައަޅާ ޤަވާޢިދު ތަކެކެވެ .އަދި ވަކި ފަރުދަކު ،ނުވަތަ
މުޖުތަމަޢުގެ ފަރާތުން ބުއްދީގެ ޒަރީއާއިން ހެޔޮގޮތް ކަމަށް ދެކޭ ޤާނޫނެއް
ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތަކެވެ.
ނެޗުރަލް ލޯ ނުވަތަ ޠަބީޢީ ޤާނޫނުގެ

ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާ

ގޮތުގައި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހިނގާ ޠަބީޢީ އަސާސީ ޤާނޫނުތަކެއް
www.mndf.gov.mv

ހުންނަކަން އިންސާނުންގެ ބުއްދީގެ ޒަރީއާއިން

ނެޗުރަލް ލޯ ނުވަތަ ޠަބީޢީ ޤާނޫނުގެ

ފޭރާން އެކަތި އަނެކައްޗާ ،ގުޅުން ނެތްނަމަ އެއީ

ދެނެގަނެ ހޯދާފައިވެއެވެ .އެއީ ބަދަލު ވުމެއްނެތި

ޢިލްމުވެރިން

ޤާނޫނާއި

ކަމުނުދާ ޤާނޫނެކެވެ .މިސަބަބާހުރެ ޤާނޫނާއި

އަބަދަށް ދެމިގެންވާ ބުއްދީގެ ހަމަތަކެވެ .އެ

އަޚްލާޤިއްޔަތަކީ،

އަނެކައްޗާ

ގުޅި

އަޚްލާޤިއްޔަތާ ދެމެދު ވަކިކޮށް ރޫޅައި ނުލެވޭނެ

ޤާނޫނު ތަކަކީ ،ހަދާ ޤާނޫނުތަކަށް ވުރެ މަތީ

ލާމެހިފައިވާ

ދެ

ނެޗުރަލް

ލޯގެ

މާސިންގާ ގުޅުމެއްވެއެވެ .މި ރަޢުޔު ބަޔާން

ޤާނޫނުގެ

ޢިލްމުވެރިން

ޤަބޫލުކުރާ

ޤާނޫނަކީ

ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރެވޭ ގާއިދާއެއް

ދަރަޖައެއްގެ
މަފްހޫމު

އެއްޗެކެވެ.

އުފަންވެފައިވާ

ޠަބީޢީ
ކަމަށް

އާންމުކޮށް

ޤަބޫލު ކުރެވެނީ އަންޒަމާނުގެ ގްރީކުގައެވެ.

މަޖިލީހުން
ނޫނެވެ.

ގަބޫލުކުރާ
އެކަތި

އެއްޗެވެ.

ފާސްކުރާ
މިފަދަ

ގޮތުގައި

ގޮތުގައި
ޤާނޫނު

އެކަންޏެއް

ޢިލްމުވެރިން

ޤަބޫލުކުރާ

ޤާނޫނުގެ

ގޮތުގައި އެއްޗެއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރިކަމަށް

ތިއަރީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައި

ވިއަސް

އެ ފާސްކުރާ ކުރުމަކީ އަޚްލާޤީ

ވަނީ ،މީހުން ހަދާ ޤާނޫނަށް ފާޑު ކިޔުމަށާއި،

މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ޤާނޫނުތަކެއް ނަމަ އެ

އެފަދަ ޤާނޫނުތައް އިސްލާހު ކުރުމަށެވެ .މި

ޤާނޫނުތަކަކީ ބާޠިލު ޤާނޫނު ތަކެކެވެ .ޤާނޫނު

ބަޔާން ކުރެވުނު މެދުޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރީން

ހަދާ މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނުތައް ޞައްޙަ ވާނީ،

ބުނެފައި ވަނީ ،މީހުން ހަދާ ޤާނޫނަކީ ޠަބީއީ

އެ ޤާނޫނަށްވުރެ މަތީ ޤާނޫނާއި ،ނެޗުރަލް ލޯ

ޤާނޫނާ ފުށުއަރާ ޤާނޫނެއްނަމަ ،އެ ޤާނޫނަކީ

އާއި ،މަޖިލީހުން ހެދި ޤާނޫނުތައް ފުށުނާރާ

ސައްޙަ ޤާނޫނެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމައެވެ .ޤާނޫނުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަޚްލާޤީ

މެދުޒަމާނުގެ

ޢިލްމުވެރީން

ޠަބީޢީ

އޮވެއެވެ .އެއީ:
“”An unjust law is not a true law

“އަދުލުވެރިކަމެއް

ނެތް

ޤާނޫނަކީ

ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ”.
ރިފަރެންސް

 ޤާނޫނާއި މުޖުތަމަޢު ،މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް
 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 އިބްރާހިމް ނާޖީ  2015ކަވާސާ.ކޮމް

މސތނ އނދ ހލ ނވނސ ،ދނފތގ އސތއމލ ކރނ ހއޓލމ ހނގ!
ސސޝނ ކލނކށ ގޅލ!

www.mndf.gov.mv

796-QUIT

ޙަޤީޤީ

qsagad

ލަކުޑިން ބިންވަޅު ކަނޑާ ނެގުމުގައި

ސިފައިން ކުރި ނަމޫނާ މަސައްކަތެ ްއ
ޑިފެންސް ފޯސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޔަޒީދު ސަޢީދު

ރަސްރަނި

ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ސިފައިން ކުރި
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން
ލިބިފައިވާ

"ދަގަސް"

އަކީ

ރާއްޖޭގައި

ކިޔާއުޅޭ

ފުލޯކް ވާހަކަތަކުގައި ސިފަކުރާ ގަހެކެވެ .އެ ފުލޯކު
ވާހަކަތަކުގައި މި ގަސް ހުންނަކަމަށް ބުނެއުޅެނީ
ދުނިޔެއިން ބޭރުގައެވެ .ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ކަނޑާ
ނަގާފައިވާ މި ގަހަކީ ކުރީގެ ސަލްޓަންޕާކު އަދި
މިހާރުގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ހުރި ފިތުރޯނު ގަހެކެވެ.
މި ބަގީޗާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ކުރަމުން
ދިޔައިރު އެ ގަސް ކަނޑާލަން ވެސް ނިންމިއެވެ.
ނަމަވެސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް
އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާއެކު އެ ގަހުގެ
ބޭނުން އެ ބަގީޗާއަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ކުރެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަދާފައެވެ.

ކުރުމަށް

ތިރީސް ތިން ފޫޓުގެ އުސްމިން ހުރި ދަގަސް

ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު ޗީފް އޮފް

ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ ވެސް އެ

ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ގަސް ހުންނާނެ ގޮތުގެ ސްކެޗެއް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް

ބޭނުންފުޅުވެލެއްވީ އެ ފިތުރޯނު ގަސް ގިނަ ދުވަހު

ފޯސްގެ ލަފާފުޅާއެކު ކަރުދާހުގައި ކުރެއްސެވުމަށް

ދެމިހުންނާނެ ގޮތް ހެދުމަށެވެ .އަދި އެއީ ތާރީޚަށްޓަކައި

ފަހުގައެވެ .އެ ގަސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ

ފެންނަން ހުންނާނެ ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި

ޖުލައި މަހުގެ  21ވަނަ ދުވަހުގައެވެ .މި މަސައްކަތް

ހެދުމަށެވެ .މިގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޗީފް އޮފް

އޮގަސްޓް  14ވަނަ ދުވަހު ނިންމިއިރު ،އެ 24

ޑިފެންސް ފޯސް ނަންގަވާފައި ވަނީ އެފަދަ ،އާރޓްގެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 423

އުޅުއްވާފައިވާ

ގަޑިއިރު ހޭދަވެފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެވްރެޖްކޮށް

ހުނަރުވެރި ޓީމެކެވެ .ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ކޮންމެ

ގަޑިއިރު

މަސައްކަތް

މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ލަފާފުޅާއި ދުރު

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އުނދަގޫ

މަސައްކަތް

ވިސްނުންފުޅާއެކު މި މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސް

ކުރުމުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ތިން އޮފިސަރުންގެ

ލީޑަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އީއެމްއީގައި މަސައްކަތް

އިތުރުން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ

ކުރައްވާ ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް ޙުސައިން ޝާހިދު

ގޮތުން

އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި  8ބޭކަލުން ވެސް

(ސ.ނ  )3160އެވެ .މީގެ އިތުރުން ޑެޕިޔުޓީ

ހަރަކާތްތެރިވެފައި

ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް މުޙައްމަދު

ކުރައްވާފައި ވަނީ ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ޝާޚީ ޢަބްދުލް

ލިޔާއު އިބްރާހީމް (ސ.ނ  )6267ހަމަޖެއްސެވިއިރު،

ޣަފޫރު (ސ.ނ  ،)4783އާއި ސާޖަންޓް ޙަސަން

އެ ޓީމުގެ އިތުރު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކެޕްޓަން

ޝިމާލް (ސ.ނ  ،)5549އާއި ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު

މުޙައްމަދު ޝަފީއު (ސ.ނ  )3443ވެސް ޗީފް އޮފް

ޢަލީ (ސ.ނ  ،)5930އާއި ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް

މަސައްކަތްތަކުގައި

ބަގީޗާ

ކުރިން

ތަރައްޤީ

ވެސް

ދުވަހެއްގައި

17

މިބުރަ

ވެއެވެ.

މިގޮތުން

މަސައްކަތް

މުޙައްމަދު (ސ.ނ  ،)6283އާއި ލާންސް ކޯޕްރަލް
އަޙްމަދު ޖައިލަމް (ސ.ނ  ،)7018އާއި ލާންސް
ކޯޕްރަލް އުސާމަތު ނަޖީބު (ސ.ނ  ،)7145އަދި
ޕްރައިވެޓް އަސީލް ވަޙީދު (ސ.ނ  )7308ގެ
އިތުރުން ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު މަޚްތޫމް (ސ.ނ
 )7395އެވެ .ދަގަސް ހެދުމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޗެއިން ކީހެވެ .މީގެ އިތުރުން

ފލޓ ޙުސައިން ޝާހިދު
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(ސނ)3160 :

ފލޓ މުޙައްމަދު ލިޔާއު އިބްރާހީމް
(ސނ)6267 :

ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ޝަފީޢު
(ސނ)3443 :

ސޭންޑަރާއި ވަޑާންކަށީގެ އިތުރުން މަރުތޭލު ވެސް މި
މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވެއެވެ.
www.mndf.gov.mv

ވެސް

ސ ްއކަ ުތ ަގއި
ސ ެހ ުދ ުމގެ ަމ ަ
ަދ ަގ ް
ރ ްތ ަތއް
ރވި ިއ ުތރު ފަ ާ
ރ ާކތް ެތ ި
ހަ ަ

ފަސްޓް

ލެފްޓިނަންޓް

ޙަސަން

ޝާހިދު

އައްޑަނައާ ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑު
ޗެލެންޖަކަށް ދިމާވީ ގަސް ހުރި އުސްމިނެވެ30 .
ފޫޓް ދިގުމިންހުރި މިގަސް ކާވް ކުރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރަންޖެހުނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް
ބޮޑަށް ބަލައިގެންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ގަހަކީ ފިތުރޯނު
ގަހަކަށް ވުމާއެކު ގަހުގެ ލަކުޑި ހަރުވުމުގެ ސަބަބުން
ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައްވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ .މިގޮތުން

ެކ ްޕޓަން ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ޝާޚީ ަޢ ްބ ުދލް ަޣ ޫފރު

ޝ ާމލް
ނ ި
ނ ްޓ ަޙސަ ް
ސޖަ ް
ާ
(ސ.ނ )5549

ނޓް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ަޢލީ
ސޖަ ް
ާ
(ސ.ނ )5930

ރ ީހމް ުމ ަޙ ްއ ަމދު
ރލް ިއ ްބ ާ
ޯކ ްޕ ަ
(ސ.ނ )6283

ރލް ައ ްޙ ަމ ުދ ަޖ ިއ ަލމް
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ލާ ް
(ސ.ނ )7018

ނ ީޖބު
ސ ަމތު ަ
ރލް ުއ ާ
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ލާ ް
(ސ.ނ )7145

ސލް ަވ ީޙދު
ރ ިއ ެވޓް ައ ީ
ްޕ ަ
(ސ.ނ )7308

ޕްރައިވެޓް މުޙައްމަދު މަ ޚް ތޫ މް
(ސ.ނ )7395

(ސ.ނ )4783

މަސައްކަތް ކުރުމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭންކުރި
ޗެއިން ކީސް ހަލާކުވުމާއި ތިލަތައް ހަލާކުވެ ޗެއިން
ކީހުގެ ތިލަ ބަދަލު ކުރުމާއި ކީހުގެ ތިލަ ތޫނުކުރަން
ވެސް ޖެހުނެވެ .މިގޮތުން ކީސް ހަލާކުވުމުން އާ ކީހެއް
ގަތުމަށް ހޭދަވި ވަގުތަކީ ވެސް ޗެލެންޖެއް ގޮތުގައި
ދިމާވި ކަމެކެވެ .ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް ޙުސައިން
ޝާހިދު

ހާމަކުރައްވާ

ގޮތުގައި

މުޅި

މަސައްކަތް

ބޮޑު އަސްލަކީ .މިއީ ޙަޔާތުގައި ވެސް ކުރި މިފަދަ
އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތް ".ދަގަސް ހެދުމުގައި ދިމާވި
ދަތި އަނދަގޫތައް ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް ޙުސައިން
ޝާހިދު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
"ދަގަސް
ފެށުނީއްސުރެ

ހެދުމުގައި

ނިމެންދެން

މި

މަސައްކަތް
މަސައްކަތުގައި

ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމުގެ ،ޓީމު ސްޕްރިޓް ވަރަށް ރަނގަޅު.
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ޓާގެޓެއް
ކަނޑައަޅައިގެން ކުރި މަސައްކަތް ބޭނުންވާ ޓާގެޓަށް
ވާސިލުވުމުން ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނު.
މި މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާ މަސައްކަތެއް.
ސަބަބަކީ

މިއީ

މި

ދާއިރާއަށް

ޝައުޤުވެރިވާ

ފަރާތްތަކަށް ފެންނަން ހުރި ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް.
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވިފައިވާ ވުޑް ކާވް ކުރުމުގެ

ނިންމާލެވުނު އިރު ،ޖުމްލަ  8ކީސް ބޭނުންކޮށްފައި
ވެއެވެ .އޭގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނިންމާލިއިރު
ހަލާކުނުވެ އޮތީ އެންމެ ދެ ކީހެވެ.
މި މަސައްކަތް ކުރިއިރު މަސައްކަތްކުރަން
ބޭނުންކުރި ވަސީލަތްތަކަށް ލޯޑު ބޮޑުވެ ބައެއް ތަކެތި
ހަލާކުވެގެން ދިޔައިރު ،މަސައްކަތް ކުރި މީހުން
ތަޙައްމަލުކުރި އުނދަގޫތަކާއި ވޭންތައް ވަކި ކުޑައެއް
ނޫނެވެ" .މިފަދަ މަސައްކަތެއް ދާއިމީކޮށް ނުކުރާ ބަޔަކު
"ދަގަސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު
ކާވުތައް ނަގާފައި ހުންނާނީ އަޅުގަނޑާއި ،އަޅުގަނޑުގެ
ޓީމުގެ އަނެއް ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ފަސްޓް
ލެފްޓިނަންޓް ލިޔާއު އިބްރާހީމްއާއި ކެޕްޓަން ޝަފީޢު.
އަޅުގަނޑުމެން ތިން މީހުން ވެގެން ގްރޫޕް އެފަޓެއް
ލައިގެން މި މަސައްކަތް ބޭނުންވާ ތާރީޚަށް ފުރިހަމައަށް
ނިންމާލެވުނީ"

ދަގަސް

ހެދުމުގެ

ހަރަކާތްތެރިވި

ގްރޫޕްގެ

ޓީމް

މަސައްކަތުގައި
ލީޑަރ

ފަސްޓް

ލެފްޓިނަންޓް ޙުސައިން ޝާހިދު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
މި ގަސް ހެދުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް
www.mndf.gov.mv

ބަރު ޗެއިން ކީހެއް ހިފައިގެން ގިނައިރު މަސައްކަތް
ކުރަން ޖެހުމުން އެ ކީހުން ލިބުނު ވައިބްރޭޝަނާއެކު
އަތްތިލައިގެ ހުޅުތަކުގައި ރިއްސާތީ ރަނގަޅަށް ލަންބާ
ނުލެވޭ .ދެ އަތުގެ އިނގިލިތައް ރަނގަޅަށް ލެނބި
މުށްކެވޭ ގޮތްވީ މަސައްކަތް ނިމުނުތާ ދުވަސްކޮޅެއް
ފަހުން .އަދިވެސް ރަނގަޅަކަށް އިނގިލިތަކުގެ ހުޅުތައް
ރިކަވަރ ނުވޭ .ނަމަވެސް ވަކި ޓައިމްލައިނަކަށް
ނިންމަންޖެހޭ

މަސައްކަތަކަށްވާތީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޓީމު އެކަކު ވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޝޯ ނުކޮށް
ކަށިން ހިތްވަރު ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރީ .މިއީ
މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުމުގެ އެންމެ

އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތް މިއީ .ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ
ފޮރ ދި އާޓްސްގެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަޑައިގެން މި
މަސައްކަތް

ބައްލަވާލައްވައި

ވާހަކަދެއްކެވި".

ފަސްޓް

ތަޢުރީފު

ކުރައްވާ

ލެފްޓިނަންޓް

ޙަސަން

ޝާހިދު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
މިފަދަ ބޮޑު މުހިންމު މަސައްކަތެއް ގިނަ
ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ ގޮތް ހެދުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް
ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން މި ގަސް ގިނަ
ދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަށާއި ރީތިކުރުމަށް މި ގަހުގައި
ވަނީ ޑެކް ވަރނިޝް ލާފައެވެ .މިއީ އަންނަން އޮތް
ޖީލަށް ވެސް ފެންނާނެ ގޮތަށް ސިފައިން ކޮށްފައިވާ
ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެކެވެ.
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ފުރަތަމަ ވޮ އި ސް އޮ ފް އެ މްއެ ން ޑީ އެ ފް

ތާރީ ޚު ގެ ތެރެ އަ ށް

ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ސިފައިންގޭގައި ލަވަކިޔުމުގެ ދާއިރާއަށް
ނުކުންނަން

ބޭނުންވެފައިތިބި

ސިފައިންނަށް

ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މިހިނގާ 2017
ވަނަ އަހަރު އެމްއެންޑީއެފްގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ

ބޭއްވި "ވޮއިސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފް" ގެ މައްޗަށް
ކުރުގޮތަކަށް ބަލައިލާނަމެވެ.
މި
ހާސިލުކޮށްފައި

މި މުބާރާތުގެ ފަސްޓް ރަނަރަޕްގެ މަޤާމު
ހާސިލްކުރީ ،ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑުގެ ލާންސް

ތާރީޚީ

މުބާރާތުން

އެއްވަނަ

ވަނީ

އެމްއެންޑީއެފް

ބޭންޑް

އެންޑް މިއުޒިކް ވިންގުގައި އޭރު މަސައްކަތްކުރި

ކޯޕްރަލް ޙުޒާމް ޙަމީދެ (ސ.ނ  )7126ވެ.
އަދި ސެކަންޑް ރަނަރަޕްގެ މަޤާމު ކާމިޔާބުކުރީ
ބޭންޑް އެންޑް މިއުޒިކް ވިންގުގެ ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު
ޔާސިރު (ސ.ނ  )6844އެވެ.

 ވޮއިސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފްގެ ދެވަނަ މަޤާމަށް ހޮވުނު ލާންސް ކޯޕްރަލް
ސއިން ަޢ ްބދުﷲ ައ ުޙ ަމދު)
ުހ ާޒ ްމ ަހ ީމ ުދ ( ޮފޓޯ :ކޕ ުޙ ެ

"ވޮއިސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފް" މުބާރާތަކީ ތާރީޚީ

ޕްރައިވެޓް ޢަބްދުއްރާޒިޤް ޢަލީ (ސ.ނ ،)7567

މުބާރާތެކެވެ .މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން

އެވެ" .ވޮއިސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފް "2017

ގޮތުގައި

ސިފައިން ކުރިއަށް އެޅި އިތުރު ފިޔަވަޅެކެވެ .މި

ގެ ގުރޭންޑް ފިނާލޭ ހަފުލާގައި އޭނާއަށް ވޮއިސް

ބައިވެރިންނަކީ ،ސްޓާފް ސާޖަންޓް އިސްމާޢީލް

ތާރީޚީ މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތް ތާރީޚަށްޓަކައި

އޮފް އެމްއެންޑީއެފް 2017ގެ ޓައިޓްލް ޓްރޮފީ

ޙަސަން (ސ.ނ  ، )4469ކޯޕްރަލް ނަވިން

ކުރު ގޮތަކަށް ލިޔެލުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި

ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ލަވަކިޔުމުގެ ދާއިރާގައި

ސަޢީދު (ސ.ނ  ، )6447ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު

ކަމެކެވެ.

އަލްފާޟިލް

ޔާސިރު (ސ.ނ  )6844ގެ އިތުރުން ލާންސް

ކޮންމެހެން
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މުބާރާތުގެ ގަދަ ފަސް ބައިވެރިންގެ

ވެސް

ކުރަންޖެހޭ

އެހެންކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްއެންޑީއެފްގައި

މަޝްހޫރު

ލެޖެންޑެއްކަމުގައިވާ

އިބްރާހީމް ޙަމްދީއެވެ.

ގުރޭންޑް

ފިނާލޭއަށް

ހޮވުނު

ކޯޕްރަލް ހުޒާމް ޙަމީދު (ސ.ނ ،)7126
www.mndf.gov.mv

ޕްރައިވެޓް ޢަބްދުއްރާޒިޤް ޢަލީ (ސ.ނ )7567

ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެވެ.

ތާރީޚަށްޓަކައި ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ.
ޗީފް

 2017މޭ  23ވަނަ ދުވަހުގެރޭ

އޮފް

ފޯސްގެ

ޑިފެންސް

"ވޮއިސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފް "2017

ކަޅުތުއްކަލާކޮށީ ސްޓޭޖުގައި ބޭއްވި ވޮއިސް އޮފް

ވާހަކަފުޅުގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި މިޔުޒިކް ކުޅުމަކީ

ޔުނިޓް

އެމްއެންޑީއެފް 2017ގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ ޝޯވގައި

ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ފެށިގެން އައިސްފައިވާ ކަމެއް

ރައުންޑުގެ ވަނަތައް އިޢުލާނު ކޮށްދެއްވީ ޗީފް

ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް

ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ފުންނާބު އުސް ،މިޔުޒިކްގެ

ގެ

ގްރޭންޑް

ފިނާލޭގައި

މުބާރާތުގެ

ޗީފް އޮފް

އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު
ޝިޔާމެވެ .ޔުނިޓް ރައުންޑުން އެއްވަނަ ހޯދީ
ބޭންޑް އެންޑް މިއުޒިކް ވިންގެވެ .މި ރައުންޑްގެ
ދެވަނަ މަޤާމު ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑުން ހޯދިއިރު،
ތިންވަނަ މަޤާމު ހޯދީ ކޯސްޓްގާޑެވެ .މި ވަނަތައް
ކާމިޔާބުކުރި ޔުނިޓްތަކަށް ޓްރޮފީއާއި ހަނދާނީ
ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ.
ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާއެކު ކަޅުތުއްކަލާކޮށީ ގައި
ބޭއްވި

"ވޮއިސް

އެމްއެންޑީއެފް

"2017

ގެ ގުރޭންޑް ފިނާލޭ ޝޯވގައި ،މުބާރާތުގެ
ގަދަ ފަސް ބައިވެރިން ވަނީ ޕާފޯމްކޮށްފައެވެ.

ދާއިރާގައި ވަރަށް ކުޅަދާނަ ،ވަރަށް ހުނަރުވެރި
ބޭބޭފުޅުން

އެމްއެންޑީއެފުން

ނުކުމެފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި
ވާދަކޮށް ފަޚުރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާފައިވާ އެތައް
ސިފައިންނެއް
ފާހަގަކުރައްވާ

އެމްއެންޑީއެފްގައި
ޗީފް

އޮފް

ތިބިކަން

ޑިފެންސް

ފޯސް

ވިދާޅުވީ ވޮއިސް އޮފް އެމްއެންޑީއެފް ބޭއްވުމުގެ
ބޭނުމަކީ މިޔުޒިކީ ހުނަރު ސިފައިންގެ ތެރޭގައި
ދިރުވާ އާލާކުރުން ކަމަށެވެ .މިގޮތުން ލިބޭ
ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން މި ދާއިރާއިން
ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކު
އެގޮތުން ،ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކު ،ޓްރެކާއެކު އެއް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަނީ މުހިންމު ވާހަކަފުޅުތަކެއް

ލަވަ ހުށަހެޅިއިރު ،ކޮޕްސް ބޭންޑްގެ ލައިވް

ދައްކަވާފައެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް

މިޔުޒިކާއެކު ވެސް ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކު އެއް ލަވަ

ޑިފެންސް ފޯސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން ބައެއް

www.mndf.gov.mv

ވެސް އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރު އިތުރަށް
ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް މި ޕްލެޓުފޯމުން
ފުރުޞަތު ލިބިގަތުމަށް ވެސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
ފޯސް

އެންމެހާ

ސިފައިންނަށް

އިލްތިމާސް
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ކުރެއްވިއެވެ.
ލަވަކިޔުމާއި މިއުޒިކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ
ދާއިރާއިން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށާއި ދިވެހި
ސިފައިންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރިން
ސިފައިންގޭގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އެތައް ބަޔަކު
މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެއެވެ .އޭގެ

ޒުވާނުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިގެން

ޚިދުމަތްތެރިންގެ" ބޮޑު ބެރު އައިޓަމެވެ .ފޯރިގަދަ

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔުމާއި މިއުޒިކާއި

މި އައިޓަމް ހުށަހަޅައިދީފައި ވަނީ ބޭންޑު އެންޑް

ކުރިއަށްގެންދާނެ

މިޔުޒިކް ވިންގުގެ ބޮޑުބެރު ގުރޫޕާއެކުގައެވެ.

އޯޑިއަންސް

މި އައިޓަމްގައި ،ކުރީގެ ބޭންޑު މާސްޓަރ،

ގޮތްތަކަށް

ޙަސަން

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ
ގޮތްތައް

ކަންތައް

ރާވާ

ބަލައިގަންނާނެ
ޝޯތައް

ހިންގުމުގައި
އެންމެ

ފަރުމާކޮށް

ރަނގަޅު
ހެއްދެވިއެވެ.

މޭޖަރ

ލެފްޓިނެންޓް

(ރިޓަޔަރޑް)

ކާނަލް

ޔޫސުފް ބޮޑުބެރު ޖެއްސެވިއިރު ،ލެފްޓިނެންޓް

ތެރެއިން ވެސް ސިފައިންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ
ދާއިރާއަށް

ކޮށްދެއްވާފައިވާ

އަގުހުރި

އަދި

އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް ،އެކަމުގެ
އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ނިޝާން އަސްކަރީގެ
މޭޖަރ

ވެރިޔާ،

ޖެނެރަލް

ރިޓަޔަރޑް

މުޙައްމަދު ޒާހިރަށް ވަނީ ޝަރަފުގެ އައްޑަނައެއް
ސިފައިން ފަރާތުން އަރުވާފައެވެ .ވޮއިސް އޮފް
އެމްއެންޑީއެފްގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ ޝޯވގައި މި
ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން
މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް މުޙައްމަދު ޒާހިރަށް
އެރުވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ
ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ.
މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް މުޙައްމަދު
ޒާހިރަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި މިއުޒިކީ ފަންނު
ކުރިއެރުވުމަށް އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް
ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ .ސިފައިންގެ
ފެންވަރުގައާއި

ޤައުމީ

ފެންވަރުގައި

ތަފާތު

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ސިފައިން ތަމްސީލުކުރަން
ޖެހުނު އެތަކެއް މިއުޒިކް ޝޯތަކާއި ސްޓޭޖް
ހަރަކާތްތައް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދަވާ،
އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅުން ވަނީ ނަތީޖާ
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.
ޒަމާނީ މިއުޒިކް ގްރޫޕްތައް ސިފައިންގެ
ތެރޭގައި ހިންގަވައި ،ލަވަކިޔުމާއި މިއުޒިކަށް
ޝައުޤުވެރި ޒުވާނުން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް
ގެންނަވައި އެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ދެއްވިއެވެ.
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އަދި އަމިއްލަފުޅު ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ފަންނުވެރި

ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ޒާހިރަކީ ޗީފް

ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަޙްމަދު ނަޞީމް ވަނީ

އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި

އަދި،

ސިފައިންގެ
ރިޓަޔަރ

ބޮޑުބެރު
ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތުން

ޚިދުމަތުން
ކުރައްވާފައިވާ

ބޭފުޅެކެވެ.

ގިނަ

ރިޓަޔަރކުރެއްވި އިބްރާހީމް ޝަރީފު (އޮނުތޫރި)

"ވޮއިސް

އޮފް

ވަނީ ބޮޑުބެރު ލަވައަށް ނައްޓަވާފައެވެ.

ފެނިގެންދިޔަ

އެމްއެންޑީއެފް "2017ގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ
ޝޯވގައި ،ސިފައިންގެ އިސް ޚިދުމަތްތެރިން
ބޮޑުބެރު

އައިޓަމެއް

ވަނީ

ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.

ހަމަ
އޮފް
މުނިފޫހި

ގޮތުން

އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް ހިމަނައިގެން ވޮއިސް

މަގެކެވެ.

މުނިފޫހި
އެމްއެންޑީއެފްގެ

ފިލުވުމުގެ
ގްރޭންޑް

ފިނާލޭ

ކުރިއަށް ގެންދިއައިރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ

ޔަޤީނުން

ވެސް

އެމްއެންޑީއެފަކީ

ވޮއިސް
ސިފައިންގެ

ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެންދިޔަ އާ ޞަފުޙާއެކެވެ.
ބޭނުންވާ

އޮފް

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު

ހަރަކާތްތަކެއް

ބައިވެރިވި

ލަވައެއް

ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފިލުވުމުގެ

ދާއިރާއަށް

ސިފައިންނަށް
ސިފައިންގެ

އެމްއެންޑީއެފްގައި

ވަނުމަށް

ކޮށްޓަވައިދެއްވި

ލީޑަަރޝިޕުން
މިފަދަ

ދަނީ

ހުނަރުވެރިން

އުފެއްދުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންނެވެ.

އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދިޔައީ "އިސް
www.mndf.gov.mv

ބަސް މަރުވެދާނެތޯ؟ ބަސް މަރުވުމަށް ފަހު ވާނީ ކިހިނެއްބާ؟

ރޔަމް އާސިމާ
ލާންސް ކޯޕްރަލް މަ ް

ބަހަކީ ދިރުންހުރި އެއްޗެކެވެ .ބަހަކީ އިތުރުވަމުން ކުރިއަރަމުންދާ އެއްޗެކެވެ .ބޭނުންކުރާ ބަސްކޮށާރު އުވި އާ
ބަސްކޮށާރުތައް އުފެދި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއްޗެކެވެ .ލަފުޒުތައް ބޭނުންކުރާ ބަސްމަގު އުވި އާ ބަސްމަގުތައް އުފެދެމުންދާ
އެއްޗެކެވެ .ބަހަށް އަންނަ މިފަދަ ބަދަލުތަކާ މެދު ވިސްނާލައްވަނީ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ؟ މިފަދަ ބަދަލުތަކަކީ މުޖުތަމައު
ބަލައިގަތުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ބަދަލުތަކެއްތޯ؟ މިފަދަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ މި
ސުވާލުތައް އުފެދެނީ ތިޔައިގެ ތެރެއިން ކިތައް ބޭފުޅުންގެ ހިތުގައި ޯތއެވެ؟ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް މި ސުވާލުތައް ތީގެ
ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަސް މަރުވުމަކީ ޮކބައިކަމަށް ބަލައިލަމާތޯއެވެ.
ގޮތަކީ

އާންމު

ބަދަލުވުން

ބަސް

ނުވަތަ

ލޭންގުއޭޖް ޝިފްޓްގެ ސަބަބުންނެވެ .މި ގޮތަށް
ބަސް

މަރުވެދިއުމަށް

ނަގައެވެ.

އެހެނީ

އެތަކެއް

ގަރުނުތަކެއް

ބަހަވީ

ޢިލްމުވެރީން

ވިދާޅުވާގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ބަހަކުން
ވާހަކަދައްކާ

މުޖުތަމައެއްގެ

ފަރުދުން

އެހެން

ބަހަކަށް ލޯބިކުރުން އިރުތުވެއެވެ .އެހެން އާންމު
ދިރިއުޅުމުގައި

މުއާމަލާތުކުރުމުގައި

އަމިއްލަ

ބަހާއި ލޯބިކުރާ ބަސް މަސްހުނިކޮށް ބޭނުންކުރުން
މަދުމަދުން އާންމު ވެއެވެ .އަދި މުޖުތަމައުގައި
ބަސް މަސްހުނިކުރުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ބަހުގެ
ބަސް މަރުވުން ނުވަތަ ބަހެއް މަރުވެގެން

ސަބަބުތަކެއް އޮންނާނެއެވެ .ބަސް ކަޑައްތުކުރާ

ދިއުމަކީ އެ ބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ އެންމެހާ

މަރުހަލާތަކެއް ހަމަޔަގީނުން ވެސް އޮންނާނެއެވެ.

"ލޭންގުއޭޖް

ބަސްދިރުވުމަށް

މީސްތަކުން
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މަރުވެދިއުމުންނާއި

މި

މަރުހަލާތައް

އެނގުމަކީ

ޝިފްޓް"ގެ ސަބަބުން އެ ބަހަކުން ވާހަކަދައްކާނެ

މަސައްކަތްކުރަންވީ ގޮތް ދެނެގަނެވޭނެ ފުރިހަމަ

މީހަކު ނެތި އެ ބަހަކުން ވާހަކަދެއްކުން ހުއްޓިގެން

ރާސްތާއަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ.

ދިއުމެވެ .މިފަދައިން ބަހަކުން ވާހަކަދެއްކުން
އެއްކޮށް

ހުއްޓިގެން

ދިއުމަށް

މެދުވެރިވާ

ބަހެއް މަރުވުމަށް މެދުވެރިވާ އެންމެ

ބަސްކޮށާރާއި ބަސްމަގު އޮޅުންބޮޅުންވެ މުޅިން އާ
ބަހުރުވައެއް އުފެދެއެވެ" .ޕިޖިން" އުފެދެއެވެ.
ޕިޖިންއަކީ
މަސްހުނިކުރުމުގެ

މުޖުތަމައުގައި
ސަބަބުން

ބަސް
އުފެދޭ

އާބަހުރުވައެކެވެ .މި ބަހުރުވައިން ވާހަކަދައްކާ
މީހުން މުޖުތަމައުގައި ގިނަވެ ،ގަރުނުތަކަކަށް
ފަހު

މުޖުތަމައުގެ

އަމިއްލަ

ބަސް

އުވިގެން

www.mndf.gov.mv

ދެއެވެ .އަމިއްލަ ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ފަރުދުން

އެކަނި ބެލި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ހަތަރު ބަސް

ވެސް މުޖުތަމައުން ނެތިގެން ދެއެވެ .ނުވަތަ

ވަނީ މަރުވެ ގޮސްފައެވެ.

މުޖުތަމައުގައި
އުޅޭ

އަމިއްލަ

ފަރުދުން

މަރުވެ

ބަހުން

ވާހަކަދައްކާ

ދެއެވެ.

މިފަދައިން

ބަސް

އުފެދިފައިވާ އެތަކެއް ޕިޖިންތަކެއް ދުނިޔޭގެ އެކި

ހިބްރޫ

މަރުވިޔަނުދީ

ބަހަކީ

ވެސް

ދިރުވުމަށް

އަހަރު

9 December 2016

ކަންކޮޅުތަކުގައި ވެއެވެ .ނައިޖީރިއަން ޕިޖިން،

އެގޮތުން އެއް މިސާލަކީ ހިބްރޫ ބަހެވެ.
އުވެމުންދިޔަ،

މަރުގެ

ބަސް

ގައުމު

Mandan

North Dakota, United States

ކެމެރޫން ޕިޖިން ،ޓޮކް ޕިސިން (ޕަޕުއާ ނިއު
ގިނީ) ފަދަ ބަހުރުވަތަކަކީ އެތަކެއް ޖީލުތަކަށް

30 August 2016

Oklahoma, United States

Wichita

ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ޕިޖިންތަކެކެވެ .މަސްހުނި
ބަހުރުވަތަކެކެވެ.

29 July 2016

އާ

ޖީލުތަކަކަށްފަހު

Gugu Thaypan

ޖީލުތަކުގެ

މާދަރީބަހަށް މި މަސްހުނި ބަހުރުވަ ވެގެންދެއެވެ.

Nuchatlaht dialect

February 2016

އަދި އެ މުޖުތަމައެއްގެ މާދަރީބަހަށް މަސްހުނި

of Nuu-chah-nulth

Oklahoma, United States

British Columbia, Canada

ތުންފަތްމަތީގައި

ދުވަސްތައް

ގުނަމުން

ދިޔަ

ބަހެކެވެ .އެހެނަސް އެ ބަހުގެ އަހުލުވެރީން
އެ ބަސް ދިރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.
އެ ބަސް ދަންނަ މީހުން މެދުވެރިކޮށް ފަހުގެ
ޖީލުތަކަށް އެ ބަސް ކިޔަވައިދިނެވެ .ސަރުކާރު
ލިޔެކިޔުންތަކުގައާއި ސުކޫލު ކަރިކިއުލަމްގައި އެ
ބަސް ބޭނުންކުރަން ފެށިއެވެ .ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން
ދިޔައީ މިހާރު އެ ބަސް އެ މުޖުތަމައުގެ މާދަރީ
ބަހަށް ވެފައިވުމެވެ.
އެހެންކަމުން
ބަސްތައް

އެ

ނާޒުކު

ފައްތަރެއްގައިވާ

ބަސްތަކުގެ

އަހުލުވެރީންގެ

މަސައްކަތުން ދިރުވިދާނެކަން ހިބްރޫ ބަހުގެ މިސާލުން
އެނގިގެންދެއެވެ .ސަގާފަތާއި އަމިއްލަވަންތަކަށް
ނުވަތަ

ބަހުރުވަ

ޕިޖިން

ވެގެން

ދިއުމުގެ

އެބަޖެހެއެވެ.

ދެމެހެއްޓުމަށް ލޯބިޖައްސުވައިގެންނެވެ .ސުކޫލު

ސަބަބުން އެ ޕިޖިންއަށް ފުރިހަމަ ބަހެއްގެ ލަޤަބު

އެހެނީ ބަހަކީ އެބައެއްގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި

މަންހަޖުގައި އަމިއްލަ މާދަރީބަހަށް އިސްކަން

ލިބިގެން ދެއެވެ .އަދި އެއަށް ކްރެއޯލް ކަމަށް

އާދަކާދައާއި

ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި

ދީގެންނެވެ .މުޖުތަމައު ދެބައްސަ މުޖުތަމައަކަށް

ބަހަވީ ޢިލްމުގައި ކިޔައިއުޅެއެވެ .މައުރީޝިއަން

ދީނާއި ވަށައިގެންވާ މާހައުލު ވެށި ދައްކުވައިދޭ

ހަދައިގެންނެވެ .ތުއްތުއިރުއްސުރެ މާދަރީބަހަށް

ޖެމެއިކަން

ވެށި

ކްރެއޯލް،

ހަވާއިއަން

ކްރެއޯލް،

މަސައްކަތްތަކެއް

އެއްޗެކެވެ.

ކުރެވެން
ސަގާފަތާއި

ބަސްކޮށާރުން

އެބައެއްގެ

ކްރެއޯލް ފަދަ ބަސްބަހަކީ މިފަދައިން އުފެދިފައިވާ

ދެނެގަނެވެއެވެ .ބައެއް ލަފްޒުތަކަކީ އެ ބަހަކަށް

މިނިވަން ބަސްބަހެވެ .މާދަރީ ބަސްބަހެވެ.

ޚާއްޞަ ބަސްކޮށާރުގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތަކެކެވެ.

ދުނިޔޭގައި ވާހަކަދައްކާ ( 7000ހަތް
ހާސް)އަށް ވުރެ ގިނަ ބަސްތައް ވާކަމުގައި ބަހަވީ
ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
ފާއިތުވި ގަރުނަށް ބަލާއިރު ވެސް ދުނިޔެއިން
ވަނީ އެތައް ބަހެއް މަރުވެގޮސްފައެވެ .މަދު
ހަފްތާތަކެއް ފާއިތުވެގެންދާހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ
ތެރޭގައެވެ .އެގޮތުން ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރަށް
www.mndf.gov.mv

ދުނިޔޭގެ އެހެން ބަހަކުން ފެންނަން ނޯންނާނެ
ލަފްޒުތަކެކެވެ.

އެހެންކަމުން

ކޮންމެ

ބަހަކީ

ވެސް އެހާ މުހިންމު ބަހެކެވެ .އެހެންކަމުން
ބަސް

މަރުވިޔަ

ނުދިނުމަށްޓަކައި

ކުރެވެން

އޮތް މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ އެ މުޖުތަމައެއްގެ
ޒިންމާއެކެވެ .އުވެމުންދިޔަ ބަސްތައް ދިރުވިފައި
ވާތަން ފެނެއެވެ.

ލޯބިޖައްސުވައިގެންނެވެ.
ނެގީ:
h t t p s : / / w w w. b r i t a n n i c a . c o m / t o p i c /
pidgin#ref605378

1.

https://www.britannica.com/topic/creolelanguages

2.

https://alphaomegatranslations.com/foreignlanguage/what-causes-the-death-of-alanguage/

3.

https://www.theguardian.com/
commentisfree/2010/feb/05/bo-languageextinct-linguistics
http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/

4.

5.

newsid_8311000/8311069.stm
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ޕްރައިވެޓް އަޙްމަދު ސަލީމް

ދުނިޔޭގައި ސާފު ބޯފެނުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އާބާދީއެއް ދިރިއުޅެއެވެ.

އަދި ،ސާފު ބޯފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ،ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެތައް ފުރާނައެއް
ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެއްލިގެންދެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް ވަރަށް
ގިނައެވެ .ފެން ލިބުމުގެ ދަތިކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑު އާބާދީއަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުދުރަތީ

"ކާރިސާ" ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ ،ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ދެކެއެވެ .ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ
އިން ވަނީ ފެނާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރިޗު މަހުގެ  22ވަނަ

ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ .މި ދުވަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް
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ފާހަގަކުރަމުންދެއެވެ.

www.mndf.gov.mv

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ދުނިޔޭގެ

ގޮތުން

ފެނުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެށީ 1993

އަންހެނުންނަށް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު

ލިބޭނޭ

ކުރަމުންނެވެ.

އެކަނިވެސް ،ދުވާލަކު އާންމުކޮށް  4ގަޑިއިރު

ވަނަ އަހަރުއެވެ .އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކު
ވެސް ،ކަނޑައަޅާ ވަކި ޝިޢާރެއްގެ ދަށުން މި
ދުވަސް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދަނީ
2017

ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

އަހަރު،

ވަނަ

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރެއްގެ ގޮތުގައި
އދ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ “ވައި ވޭސްޓް
ވޯޓަރ” މި ޝިއާރެވެ.

ސާފު ނޫން ފެނާއި ނަޖިހުގެ ސަބަބުން
ދުނިޔޭގެ އެތައް ކުޑަކުދިންނަކަށް ތަފާތު ބަލިތައް
ޖެހި ،މަރުވަމުން ދެއެވެ .ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު
ޖަމިއްޔާ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ،އުމުރުން
 5އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ
ދުވަހަކު  900ވަރަކަށް ކުޑަކުދިން ފެނުގެ
ސަބަބުން ޖެހޭ އެކި ބަލިތަކުގައި މަރުވެދެއެވެ.

ގޮތުގައި،

މިއީ ،ކޮންމެ ދެ މިނެޓަކުން ކުއްޖަކު މަރުވުމެވެ.

މީހުންނަކީ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ،ސާފު

ބޯފެން

ބޯފެން ނުލިބުމާއި ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ

ލިބޭނޭ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިބި މީހުންނެވެ.

ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ

އދ

އިން

ދުނިޔޭގެ
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އެމީހުންގެ

ގެދޮރާ

އަންދާޒާކުރާ
މިލިއަން

ސާފު

ހަމައަށް

ވަސީލަތަކާ

ވާސިލްވުމަށް

ހަމައަށް

ގިނަ މީހުން ފައިމަގުގައި ހޭދަކުރެއެވެ .ފެން
ހިފައިގެން އެނބުރި ގެއާ ހަމައަށް އައުމަށް
އެއަށްވުރެ

ގިނަ

ޖެހޭނެއެވެ.

އެތައް

ހޭދަކުރަން

ވަގުތުތަކެއް

އުފުލަން

ތަކުލީފުތަކެއް

ޖެހޭނެއެވެ .މި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ،ފެން ބަލާ
ކުރާ ދިގު ދަތުރުގައި އާންމުކޮށް ބައިވެރިވާތަން
ފެންނަމުންދަނީ ،އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.
ސަބަބަކީ ފިރިހެނުންނަކީ ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީ
ހޯދަން

އެހެން

މަސައްކަތްތައް

ކުރަންޖެހޭ

ބަޔަކަށް ވާތީއެވެ.
އެފްރިކާގެ

ހިސާބުތަކުގައި،

ބައެއް

އަދި ،ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަނާ ގާތްކުރާ
މީހުން

އަދަދެއްގެ

އެންމެ

ދިރިއުޅެމުންދަނީ

ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެން ނުލިބިއެވެ .ފެނުގެ
ދަތިކަމަކީ ،ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިއަދު
ކުރިމަތިވެފައިވާ

ކުޑަކޮށް

"މުސީބާތެކެވެ".

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގައި ،ފެނުގެ
ދަތިކަން ތަހައްމަލުކުރާ މިންވަރު އިތުރެވެ .އޭގެ
ތެރެއިން މި ލިސްޓުގައި ،އެފްރިކާ އާއި ސައުތު
އީސްޓް އޭޝިއާ އަދި ލެޓިން އެމެރިކާގެ ގިނަ
ޤައުމުތަކެއް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ގެ

"މުސީބާތެއް"

ފެނުގެ

ގޮތުގައި

ދަތިކަން ސިފަކޮށްފައި ވަނީ ،އޭގެ ޒާތުގައި
ފެނުގެ

ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ބޭނުންތެރިކަން

ފެނަކީ އަހަރެމެންގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލާއި،
އަހަރެމެންގެ

މުޅި

އަސަރުކުރުވާ

މަތިވެރި

ނުލައި

އަހަރެމެންނަށް

ނޯވެއެވެ.

އިންސާނާގެ

ދިރިއުޅުމަށް

އޭގެ

ނިޢުމަތެކެވެ.

ފެނާ

ދިރިއުޅެވޭނެ
އުމުރެއް

ގޮތެއް
ފެށިގެން

ނިމިދާއިރު ،އޭނާގެ މައްޗަށް ފެނަކީ ބާރުގަދަ
ނުފޫޒެއް ފޯރުވާ އެއްޗެކެވެ .ފެން ލިބުން އެންމެ
ދުވަހަކަށް

ދަތިވި

ނަމަވެސް،

އަހަރެމެންގެ

ޞިއްޙީ ހާލަތު އެތައް ތަނަކުން ގޯސްވެގެން
ހިނގައިދާނެއެވެ.

ތަޢުލީމަށް

އޭގެ

އަސަރު

ކުރުވަފާނެއެވެ .އެ މުޖުތަމަޢެއް ފަޤީރުކަމަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ދުނިޔޭގައި

އެތައް

ފެން

ލިބުން

މިލިއަން

www.mndf.gov.mv

ދަތިވުމުން،
ކުޑަކުދިންނާއި

ތެރެއިން އެތައް ކުދިންނެއް ކޮންމެ މިނެޓެއްގެ

އެހެން

ތެރޭގައި މަރުވަމުންދެއެވެ.

ނުކުރާވަރަށް ،އެމީހުން ފެން ހޯދުމަށް ނުވަތަ

އެފްރިކާ އަކީ ފެނުގެ ދަތިކަން އެންމެ
ބޮޑަށް ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހިފައިވާ ބައްރެވެ.
އޭގެ ސަބަބުން ،އެފްރިކާގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި
ފަޤީރުކަން

އިންތިހާއަށް

ވަނީ

ގޮސްފައެވެ.

އެފްރިކާގެ ޤައުމުތަކުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް
އެންމެ ޑޮލަރެއް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
ޢާއިލާތައް ދިރިއުޅެމުން ދެއެވެ .އެފަދަ ބައެއް
ޢާއިލާތައް
ލިބެން

ދިރިއުޅޭ
ހުންނަ

ސަރަޙައްދުތަކަކީ

ސަރަޙައްދުތަކެއް

ފެން

ނޫނެވެ.

އެމީހުން ފެން ހޯދަނީ ،ދިގު ރާސްތާއަކަށް ކުރެވޭ
އުނދަގޫ ދަތުރުތަކެއް ކަނޑައްތުކޮށްގެންނެވެ.
އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ކޯރު ،ނުވަތަ ފެން

ކަމަކަށް

އެއްވެސް

ވަގުތު

ހޭދަ

ފެން ބަލާ ދިޔުމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރެއެވެ .އަދި
މުޅި ޢާއިލާއަށް ފެން ހިފައިގެން ގެއާ ހަމައަށް
ފައިމަގުގައި ކުރެވޭ ދަތުރަކީ ހިތަށް ތަސައްވުރު
ނުކުރެވޭހާ ބުރަ ދަތުރެކެވެ .ބައެއް އަންހެނުން
 40ޕައުންޑުގެ ފެން އެމީހުންގެ ބުރަކަށިމަތީގައި
އުފުލައެވެ .ފައިމަގުގައި ކުރާ މި ދަތުރުގައި،
ނުރައްކާތެރި
ހިނގައެވެ.

ހާދިސާތައް
އެހެން

ބައެއްފަހަރު

މީހުންގެ

ހަމަލާތައް

އެފަދަ އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވެއެވެ .ރޭޕްގެ
ޝިކާރައަށް ވެފައި އެބަހުއްޓެވެ.
އެފްރިކާގެ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ހުންނަ ކޯރުތަކުން ނަގާ ފެނަކީ ،ގިނަ ފަހަރަށް
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އިންޑަސްޓްރީތަކުން

ބަދަލުގައި ،އެފަދަ ޢާއިލާތަކުގެ ދަރިން ފޮތް

މިފަދަ ޙައްލުތަކުގެ ސަބަބުން ،ފެނަށް

ބޭރުކުރާ ކެމިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށްބޮޑަށް

ކިޔުމަށް ނުވަތަ ލިޔުންފަދަ ތަޢުލީމީ ކަންކަމުގައި

ޖެހިފައިތިބޭ މީހުންނާ ސާފު ބޯފެން ލިބޭނޭ

ހުންނަ

ހޭދަކުރެވިދާނެއެވެ .ކޮންމެވެސް އާމްދަނީއެއް

ވަސީލަތްތައް

އެފްރިކާގެ

ފެނެވެ .އޭގެ ސަބަބުން އެ ފެން ބޭނުންކުރާ

ހޯދިދާނެ އެހެން މަސައްކަތެއް އެ ވަގުތުތަކުގައި

ވިލެޖުތަކުގައި ،ބައެއް ޗެރިޓީ ޖަމާޢަތްތަކުން

މީހުން އެތައް ބަލިތަކަކަށް ހުށަހެޅިގެންދެއެވެ.

ކުރެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ ދަރިންނާ އެކު އުފާވެރި

ދަނީ "ސޭފް ވޯޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން މިފަދަ

ޑީހައިޑްރޭޓްވުމާއި ،ޑައިރިއާ ފަދަ ބަލިތަކަކީ އެ

ވަގުތުކޮޅެއް ގޭގައި ހޭދަ ކުރެވިދާނެއެވެ .ގެއާ

ހާލަތްތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވަމުންނެވެ.

ސަރަޙައްދުތަކުގައި އާންމު ކަންކަމެވެ .ބައެއް

ހަމައަށް ފެން ލިބޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި

އެފްރިކާގެ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ހާލަތްތަކުގައި ބޮވޭ ފެނުގެ ސަބަބުން މަރުވެސް

ހުރިނަމަ ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް

ފެން ބަލާދިޔުމަށް މީހުން ހޭދަކުރާ އެތައް

ވެއެވެ .އެހެނަސް ،އެމީހުންނަށް ލިބެންހުރި

ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސަބަބުން

ޖަނަވާރުންގެ
ތަޣައްޔަރު

ނަޖިހާއި
(ކޮންޓެމިނޭޓް)

ވެފައި

ފެން ބޭނުންކުރުން ނޫން އެހެން އިޚްތިޔާރެއް
ނޯވެއެވެ .އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ،ސާފުނޫން
ބޯފެނުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު
ކުރަނީ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށެވެ .ފެނާ
ގުޅުންހުރި ބަލިތައް ޖެހިގެން ނުވަތަ ސާފުނޫން

އެފްރިކާގެ މި ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް،
ފެން ފޯރުކޮށްދެވޭ ނިޒާމް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ
ގޮތްތައް އަދި ޙައްލުތައް ވަނީ ހޯދިފައެވެ.
އޭގެ ތެރެއިން ،ބައެއް ޙައްލުތަކަކީ" ،ވޯޓަރ

ވަގުތެއް

ކައިރިކޮށްދެއެވެ.

އެފަދަ

ވަސީލަތްތަކުގެ

މިފަދަ

ސަލާމަތްކޮށްދޭނެއެވެ .މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ
ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގައި އައު
ފުރުޞަތުތަކެއް
ސްކޫލަށް
ތަޢުލީމު

ދިޔުމުގެ
ހޯދުމަށް

އާމްދަނީ
ވަގުތު

ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.

ކުޑަކުދިން

މަގު

ފަހިކުރެވޭނެއެވެ.

ވަގުތު

ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް

ހޯދުމަށް

ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަދި

ކުރުމަށް
ޢާއިލާއާއެކު

ދުޅަހެޔޮ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ސާފު ބޯފެން ލިބުމަކީ ،ކުރެވޭ ޚަރަދު ވެސް
ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ .އޭރުން ،އިތުރުވަމުންދިޔަ
ޚަރަދުތައް ބޭސްފަރުވާއަށް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް
ކަމަކަށް ހޭދަކުރެވިދާނެއެވެ .ޔުނިފޯމް އަދި
ފޮތް ގަތުމަށް އެ ޚަރަދު ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި
އެފަދަ ނިޒާމުތައް ސްކޫލުތަކުގައި ޤާއިމްވެފައި
ހުންނަނަމަ ،އޭގެ ސަބަބުން ސްކޫލު ހާޟިރީ
ވެސް އިތުރުވާނެއެވެ .ކިޔަވާ ކުދިން އިތުރު
ކުރެވޭނެއެވެ.
އަސަރުކޮށްގެން،

ފެނުގެ

ގާތްގަނޑަކަށް

ކޮންމެ  90ސިކުންތަކުން ،އަލަށް އުފަންވާ

ވޯޓަރ ވެލް ޕަންޕު" ފަދަ ޙައްލުތަކެވެ .ވޯޓަރ

ތުއްތުކުއްޖަކު އެކުދިންގެ މައިންނާ ވަކިވާން

ފިލްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމަކީ ،ގޭގޭގައި ނުވަތަ

ޖެހޭ ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ހާމަކުރެއެވެ.

ކޮމިޔުނިޓީ ތަކުގައި ހަރުކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކަށް

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ،އެ
މީހުން ފެން ހޯދުމަށް ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ސިކުންތަކީ
އެހެން ކޮންމެވެސް ބޭނުންތެރި ވަގުތުކޮޅަކަށް
ހެދޭނަމަ

އޭގެ

ނަތީޖާއަށް

ބަދަލުތަކެއް

ގެނުވިދާނެއެވެ .އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގޭގެއާ
ހަމައަށް ފެން ލިބޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި
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ފިލްޓްރޭޝަން

ސިސްޓަމް"

އަދި

"ހޭންޑް

ހުރިނަމަ،

ފެންބަލާ

ދާންޖެހޭ

ވަގުތުކޮޅުގެ

ލިބޭ ފެން ،ފިލްޓަރ ކޮށްދީ ،ސާފު ބޯފެން އޭގެން
ލިބޭފަދަ ނިޒާމެކެވެ .އަދި ،ހޭންޑް ވޯޓަރ ވެލް
ޕަންޕަކީ ،އެފަދަ ކޮމިޔުނިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން
ހޯދުމަށް ދުރު ރާސްތާއަށް ނުގޮސް ،ކައިރިން
ފެން ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ނިޒާމެކެވެ .އެއީ،
ވަޅެއް ނުވަތަ ޕަންޕުގެ ޒަރީއްޔާއިން ފެން
ނަގައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމެކެވެ.

ފެނަކީ ،އެއާ ނުލައި ނޫޅެވޭނެ އަގުހުރި
ނިޢުމަތެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރި ތިބުމާއި
ގުޅިފައިވާ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު
އެއް އަސާސެވެ .އެހެންކަމުން ،ފެނުގެ ބޭނުން
ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަން ޖެހެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެކަލާނގެ ދެއްވާފައިވާ މި އަގުހުރި ނިޢުމަތުގެ
ބޭނުން

އިސްރާފު

ބޭނުންކުރަން

ނުކޮށް،

ހެޔޮގޮތުގައި

ފެން

ރައްކާކުރެވޭ

ޖެހެއެވެ.

މިންވަރު އިތުރުކޮށް ފެނުން ލިބެންހުރި ފައިދާތައް
ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ
މަސައްކަތެއް

ކުރުމަކީ

ވަރަށް

ބޭނުންތެރި

ކަމެކެވެ.
www.mndf.gov.mv
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ޕްރައިވެޓް ފަސީޙަތު އުމައްޔާ

އަހަރެމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނގިފައި އޮންނަ ގޮތުން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
އެއްވެސް މީހަކަށް އެއީ ކީއްވެކަން ބަލައިލުން ވަނީ ބޮޑު ކަމަކަށެވެ .މި އާޓިކަލްގައި މި ބަލައިލަނީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ކޮންމެ ދުވަހަކު
ވެސް މުހިންމުވާ ބައެއް ސަބަބުތަކަށެވެ .މަޤްޞަދަކީ މި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ފަހު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަކީ މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވީ ސަބަބު
އެނގި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޫކޮށްލުން މަދުކުރުމެވެ.

ދުވަސް ފަށައިގަތުމަށް ރަނގަޅު ކާނާއަކީ މުހިންމު އެއްޗެކެވެ.

އާއިލާގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ގުޅުން ދެމެއްޓުމަށް ވެސް ހެނދުނުގެ

ސައިންޓިފިކަލް ގޮތުން ބަލާއިރު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ނާސްތާ

ނާސްތާ މުހިންމު ވެގެން ދެއެވެ .އެންމެ ހެނދުނުގައި އާއިލާއާއި އެކުގައި

ނަގާ މީހުންގެ ކެއުން ހުންނަ ގޮތް ރަނގަޅުވެ ،ގިނަ ފައިދާ ހަށިގަނޑަށް

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ކުރުމަކީ އާއިލީ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ.

ލިއްބައިދޭ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެއް ގެންގުޅުން އެއީ އެ މީހުންގެ

އަދި މިއީ އާއިލާއާއެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށް ލިބޭނެ ފަހި

އާދައަކަށް ވެއެވެ.

ފުރުސަތެކެވެ .އެހެންކަމުން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި
އެ ވަގުތުކޮޅުގައި އާއިލާއާއެކު އުފާކޮށްލާށެވެ.

އެންޒައިޓީ ދަށްކޮށް ދިނުމަށް ވެސް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އެހީތެރިވެ
ދެއެވެ .ހެނދުނު ރަނގަޅު ނާސްތާއެއް ނަގައިގެން ހުރެއްޖެ ކަމުގައި
ވާނަމަ ،މެންދުރުވެގެން އަންނައިރު ބަނޑުހައި ހޫނުކަން އިހުސާސްވުން
ކުޑަކޮށްދެއެވެ .އަދި އޭގެ ސަބަބުން މެންދުރު ގިނައިން ކެއުމުން މީހާ
ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެއެވެ.

ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ބަލިތައް ޖެހުން މަދުކޮށްދޭ އެހީތެރިއަކަށް
ވެސް

ހެނދުނުގެ

ނާސްތާ

ވެގެން

ދެއެވެ.

ރަނގަޅު

ކާނާއާއި

ހެނދުނުގެ ރަނގަޅު ނާސްތާ ކުރެވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ ،ހަކުރު ބައްޔާއި،
ހައިޕޮލިސިމިއާ އާއި ހައިޕޮޓެންޝަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

އެންމެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ސަބަބުން މީހާގެ މޫނު ވެސް
އުޖާލާވެގެން ދެއެވެ .ހެނދުނުގައި ކާ ރަނގަޅު ކާނާގެ ސަބަބުން މީހާގެ

ހިތުގެ ބަލިތަކާ ދުރުވެތިބުމަށް ވެސް ހެނދުނުގައި ރަނގަޅު ނާސްތާއެއް
ނެގުން މުހިންމެވެ.

މޫޑަށް ބަދަލު އައިސް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެއެވެ.
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނަގާނަމަ ،ސިކުނޑި ތަނަވަސްވުމަށް މަގުފަހި
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ
އެއްޗެކެވެ .އާންމު ގޮތެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޫކޮށްލާ މީހުންގެ
ތެރެއިން  50އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ބަރުދަން އިތުރުވުމުގެ މައްސަލައާ

ވެއެވެ .އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ
މިންވަރު އިތުރުކޮށްދީ ޝައުޤުވެރިކަން ދަމަހައްޓައިދެއެވެ .އަދި ކަންކަން
ހަނދާން ބެހެއްޓުމުގެ ބާރު ގަދަކޮށްދީ ސިކުނޑި ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ.

ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކެވެ.

ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި

ހެނދުނު ރަނގަޅަށް ނާސްތާ ކޮށްގެން ސްކޫލަށް ދާކުދިންނަށް ވުރެ ،ހެނދުނު ނާސްތާ ނުކޮށް ސްކޫލަށް ދާކުދިންގެ ނަތީޖާ

ދަށެވެ .އެމެރިކާގެ ހަވާރޑް މެޑިކަލް ސްކޫލުގެ ޑރ.ރޮނާލްޑް ކުލެއިމެން ވިދާޅުވާގޮތުގައި "ރަނގަޅު ނާސްތާއެއް ކޮށްގެން ކުދިން ސްކޫލަށް ދިއުމުން ކިޔެވުމަށް
ކުދިން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .ހާޟިރީ ރަނގަޅުވުމާއެކު ،މާބޮޑަށް ހަލަނިވެގެން އުޅުން މަދުވެއެވެ .ނާސްތާ ނުކޮށް ސްކޫލަށް ދިއުމުން ކިޔެވުމަށް ދޭންވާ
ސަމާލުކަމެއް ނުދެވެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުލާހުގައި ވިޔާ ނުދާކޮށް އުޅެއެވެ .މުދައްރިސުން ކިޔަވާދެއްވާއިރު އަޑު ނޭހުމާއި ،އެހެންކުދިންނާ ތޮޅުމާއި،
އެހެންކުދިންގެ ތަކެތި ސިއްރުން ނެގުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުދިން ކުރެއެވެ".
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ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން

ގޮސް އުޅުނު ދުވަސްވަރަކީ އެއީއެވެ.

ރވަ
ށގެން ޭ
ނ ަކތުން ެފ ި
ރ ަވއި ޫމސުން އޮންނަނީ ުމލަ ަ
އި ު
ނ ަބރު
ނމަި ،ޑސެ ް
ނވާ ަ
ނވެެ .އހެން ގޮ ަތ ަކށް ދަން ަ
ނދެން ެ
ނމެ ް
ނ ަކތް ި
ަ

މިކަން ހިނގަނީ މިހެންކަން އޭރު ދިވެހިން

ވަރަށް

ރަނގަޅަށް

އިރުވައި

މޫސުން

އެހެންކަމުން،

ދަނެއެވެ.

ޤައުމުގެ

އަންނަންވާއިރަށް

ސަލާމަތަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހައި ފިޔަވަޅެއް
އަޅައި މާލެ އޮންނަނީ ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތަކާ

 10ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް  7ވަނަ

ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

ރލް  8އެއީ އައްސިދައިން
ުދ ަވހާ ެދ ެމ ުދ ަގ ެއވެާ .އދެެ ،އ ްޕ ީ

ދިވެހިން އަބަދުވެސް
މަދަދު އެދޭ ފަރާތަކީ اللّـه سبحـانـه وتعـالى އެވެ.

ނ ެއވެ.
ނ ަކ ްތ ަތއް ެފށު ީ
ނ ުހޅަނ ުގގެ ަ
ސބު ް
ެއ ެކ ެކވެެ .އ ިހ ާ

އެންމެ

ބޮޑަށް

އެހެންކަމުން ،އިރުވައި މޫސުން ފެށުމާއެކު ،އާދެ،
މުލަނަކަތް

ލައިގަތުމާއެކު

އޮންނަނީ

ފުރަތަމަ

ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ދުޢާކުރުމެވެ .މިއީ
ޞަފުޙާތައް

ވެސް އައިސްފައިވަނީ އިންޑިޔާ މަގުންނެވެ .އެއީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހުޅުވައިލުމުން އިރުވައި މޫސުމުގެ ދުވަސްތަކަކީ

ޕޯޗްގީޒުން ކަމުގައިވިޔަސް ހޮޅިން ކަމުގައިވިޔަސް

ޖެހިލުންވި

ނުވަތަ ސީދާ އިންޑިޔާގެ ރަސްކަލެއްގެ ބާރުގެ

ޤައުމުގެ

ދަށުން އައި ބަޔަކު ކަމުގައިވިޔަސް ދަތުރު ފަށައި

މާޒީގައި

ތާރީޚުގެ

ދިވެހިން

ދުވަސްތަކެއްކަން
ސަލާމަތާއި

ވަރަށް
އެއީ

އެނގެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި

ވަރަށްގިނަ

ނިންމާފައި އޮތީ އިންޑިޔާއަށެވެ.

ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ފާރަޔަށް ހޭލައި ތިބި
ދުވަސްތަކެކެވެ.

އެހެންވާންޖެހުނު

ސަބަބުތައް

ތާރީޚުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.
އާދޭހެވެ! ރާއްޖެއާ ޙަމަލާދޭން ރާއްޖެ ހިފައި
އަޅުވެތިކުރާން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް މީހުން އެންމެ
ގިނައިން އައިސް އުޅުނީ އިރުވައި މޫސުމުގެ
ދުވަސްވަރުގައެވެ .ސަބަބު މި ދަންނަވަނީއެވެ.
ތާރީޚު
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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ބައްލަވައިލެއްވީމާ
3

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ
އެންމެ

ކައިރި

ދަތުރުފަތުރަށް

ޙަޤީޤަތަކީ

ރާއްޖެއާ

ދެމެދު

ކުރެވުނު

އިންޑިޔާއާ
އެ

ޒަމާނުގައި

އެންމެ

ފަހި

ދުވަސްވަރަކީ އިރުވައިގެ ދުވަސްވަރެވެ .ރިޔަލުގައި
ވައި އަޅުވައިލައިފައި ރާއްޖެ އަންނަން ވެސް އަދި
ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދާން ވެސް އެންމެ ފަސޭހަ
ދުވަސްވަރަކީ އިރުވައި މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރެވެ.
އެހެންކަމާއެކު،

ބަނގަލާ

ބޯޓުފަހަރާއި

ނޮވެންބަރު

ނައުފަހަރުގައި ވިޔަފާރި ދަތުރުތަކާއި އެހެނިހެން

1988ގެ ހާދިސާ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީޚުގައި

ދަތުރުތައް

ހަނގުރާމަމަތީ

ރާއްޖެއާ ޢުދުވާނީ ގޮތުން ތޮޅެން އައި ކޮންމެ ބަޔަކު

ގުރާބުތައް ވެސް އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެ އައިސް

ކުރެވުނު

ފަދައިން

ވަރަށް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބޭއްވޭ ކަމެކެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތަށް ކިޔަނީ ބަޑިހެލުމެވެ .އާދެ،
ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އޭރަކު ހިނގާނީ އޭރެއްގެ
އާދަކާދަތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .ބަޑިހެލުން އޮންނަނީ
މުލަނަކަތުން  3ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެއީ ޑިސެންބަރު
މަހުގެ  12ވަނަ ދުވަހެވެ.
މިކަން
މަހާރަދުން

ކުރާގޮތަކީ

ދައުލަތުގެ
ތިބި

ދިފާޢުކުރަން

މިއީއެވެ.
ބޮޑުންނާއި

ލަޝްކަރާއެކު

ކީރިތި
ޤައުމު
އެދުވަހުގެ

އިރުއަރާއިރު ދެ ދޮރާށި ދޭތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގެން
ގޮނޑިކޮޅެއްގައި

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ދެން ފަނޑިޔާރު ބޭކަލަކު އިސްވެ ޞަލަވާތް
ވިދާޅުވާނެއެވެ .އެއަށްފަހު މާބަނޑޭރި ބޭކަލަކު
ހަރުއަޑުފުޅުން

އެންމެހައި

ބަލިތަކުންނާއި،

ދުޝްމަނުންގެ

ރާއްޖެއާއި

ރައްޔިތުން

ބަލާތަކުންނާއި،

ސަލާމަތް

ނުބައިކަމުން
ކުރެއްވުން

އެދިވަޑައިގެން ދުޢާއެއް ކުރައްވާނެއެވެ .މި ދުޢާ
www.mndf.gov.mv

އޮންނަނީ ލިޔެފައި ކަމަށްވެއެވެ .އެ ދުޢާއަށް

ބަލައިގަންނާކަށް

މާފަސޭހައެއްނުވާނެއެވެ.

މުޙައްމަދުދީދީގެ ވެރިކަމުގައި ޕިޗޯރީންގެ ބަޔަކު

މީލާދީން 1900ގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ކިޔާ

އެހެންނަމަވެސް ،ދިވެހި ތާރީޚުގެ ޞަފުޙާތައް

ގޮވައިގެން މާލެ އަރައިވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގަތީ

ނަމަކީ [ބަޑިހަލާ ދުވަހު ކިޔާ ޚުޠުބާ] އެވެ.

ސީރިޔަސްކަން

 1909ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 23ވީ

އަޅުގަނޑު

އިރުވައި

އޭރު

އަރައިވަޑައިގަންނަވާ

ދަތުރަށް

ދޮރޯށީގެ

ނިއުޅައިލައްވަނިކޮށް
ހިތްޕުޅަށް

މިކަމުގެ

ތިރީގައި

ވަދެދާނެއެވެ.

ބުރާސްފަތި

އާދެ!

ދުވަހުގެރޭގައެވެ.

ހުޅަނގު ކައިރީގައި ހަރުމަތީ ބާއްވައިފައި ބަޑިއެއް

މި ބަޔާންކުރަނީ އިރުވައި މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ

މޫސުމުގެ ރެއެއްގައެވެ .ޑިސެންބަރު މަހުގެ 24

(މިޒަމާނުގެ

ހުރި

ވަނަ ދުވަސް އެއީ އެ އަހަރުގެ ،އާދެ! ހިޖުރައިން

އޮންނާނެއެވެ.

ލަޝްކަރު

ދެން

ގޮތަށް ދަންނަވާނަމަ ސިފައިން) އެ ބަޑީގައި

ސަލާމަތަށް

މިއިން ކޮންމެ ބުރުޒަކުން ބަޑިއެއްޖަހާނެއެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ރެއިން
ފެށިގެން

ދުންދޭ

ބޮޑު

ޒިޔާރަތްދޮށުގައި

25

 25ރޭވަންދެން ފޭލިގެ ޖަހައިގެން ބޮޑުމާލޫދު
ކިޔާނެއެވެ .އާދެ ،ދުޝްމަނުންގެ ކިބައިން ޤައުމު
ސަލާމަތްކުރެއްވުން އެދިއެވެ.

ނުރައްކާ

 1327ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހެވެ.

ހަމައެކަނި ދެތިން ޙަމަލާއެކެވެ.

ދުންބުރުވައި ބަޑި ހަލުވައިލުމާއެކު ބޮޑު ކޯއްޓޭ
ބުރުޒުންނާއި ،ނާނޭ ބުރުޒުންނާއި ،އާބުރުޒުން،

ކުރުމަށް

ދީފައި

އައްސުލްޠާން
ރަސްކަމުގައި

އިބްރާހީމް

ހޮޅީންގެ

ބަޔަކު

ކަލާފާނުގެ
ދިވެހިރާއްޖެއާ

ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި އައެވެ .ދުޝްމަނުންނާ ދިވެހި
ލަޝްކަރު ބައްދަލުވީ ހަންޏާމީދޫ ކައިރިންނެވެ.
ކަމުގައިވީ

ނަތީޖާއެއް

ވަރުގަދަ

ވަރަށް

ހަނގުރާމައެއް ހިނގުމެވެ .ގަދަ ހިތްވަރުފުޅާއެކު
ހަނގުރާމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ރަދުންނާއި
ޖަމާލުކަލޯއާއެވެ.

ޝަހީދުވެވަޑައިގަތީ

ކަލާފާނު

ޚާއްޞަ

މި ހަނގުރާމައިގައެވެ .މިކަން ހިނގީ 1609

ކޮއްޔެއްލެވެއެވެ .މި ދެންނެވި ކޮލީގައި ކިޔާނީ

ފެބުރުވަރީ  04ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ .އާދެ! އިރުވައި

ބަޑިހެލުމަށްފަހު
ދެބަނޑޮސް

ވަރަށް
އޮޑިއެއް

ދޭތެރެއިން

ދޯންޏެއް

މޫސުމުގައެވެ.

ނުވަނުމަށާއި ،ބޮޑުފާރުދޮށް ކޮށައި ސާފުކުރުމަށާއި،
ދަމަށް އެރުމަށެވެ .މި ކޮލިލުމަށްފަހަކު ދެބަނޑޮސް
ދޭތެރެއަކުން

ރާއްޖޭގެ

އެއްވެސް

އުޅަނދެއް

އަޔަސް

އަންނާނީ

ރާއްޖެއިން

ނާންނާނެއެވެ.

ބޭރުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ .އޭގެ ކުރީ އަހަރު
ސާފުކުރިފަހުން އޮތްގޮތަށް ބޮޑުފާރުގެ ބޭރު އޭރު
އޮންނާނީ ވިނަފަޅައި ހަޑިވެފައި ކަމަށްވާތީ ،މި
ކޮލީގައި އެ އަންގަވަނީ އެތަން ސާފުކުރުމަށެވެ.
ދަމަށްއަރާން އެ ކުރައްވާ އަމުރަކީ ރޭގަނޑު
ފާރަޔަށް ހޭލައި ތިބުމަށް ކުރައްވާ އަމުރެވެ.
ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އިރުވައި މޫސުން ނިމެންދެން
މިކަންކަން މިގޮތަށް ހިނގިއެވެ .މިކަން ފެށުނީ
ކޮން ރަސްކަލެއްގެ ރަސްކަމުގައި ކަމެއް ނުވަތަ
ތާރީޚީގޮތުން ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައިކަން އެނގެން
އޮތް އެއްވެސް ލިޔުމެއް އަދި އަޅުގަނޑަކަށް
ނުފެނެއެވެ.

ކަންކަން

މި

ވަރަށް

މި

މި

ބަޔާންކުރީ މިކަމުގެ ސީރިޔަސްކަން ދެންނެވުމުގެ
ގޮތުންނެވެ.

[ބަޑިހެލުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތު]

ފަހުން ބަދަލުވެފައިވަނީ [ބަޑިހެލުމުގެ ބަދަލުގައި
ކިޔާ ޞަލަވާތް] މި ނަމަށެވެ .މި [ޞަލަވާތް]
އެންމެފަހުން

އޮތީ

ހިޖްރައިން

1366

ވަނަ

އަހަރުގެ މުޙައްރަމް މަހުގެ  1946( 22ވަނަ
އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ )16ވީ ހޯމަ ދުވަހު
ހެނދުނު  6:30ގައި މުލީއާގޭގައެވެ.
ވަރަށް ހެއްވާ ވާހަކަތަކެއް ދޮގެއްތޯއެވެ؟
އާދޭހެވެ! މި ޒަމާނުގެ މީހުންނަކަށް މި ވާހަކަތައް
www.mndf.gov.mv

އިންޑިޔާގެ

ބައެއްގެ

ކަނޑުފޭރޭ

ގުރާބުތަކެއް ތިލަދުންމައްޗަށް ގޮސް ތިލަދުންމަތީ
ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ދުއްތުރާކުރިއެވެ .މި ޚަބަރު
ލިބިވަޑައިގަތުމުން މާލެއިން އެބައިމީހުންނާ ދެކޮޅަށް
އޮޑިތަކެއް ފޮނުއްވިއެވެ .މާލެއިން ދިޔަ އޮޑިތަކުގެ
ރިޔާތައް ދެކެފައި ،އިންޑިޔާއިން ދިޔަ މަލާބާރީންގެ
އެމީހުންގެ

މީހުން

ފިލައިގެން

ގުރާބުތަކުގައި

ރައްކައުވެއްޖެއެވެ .މިކަން ހިނގި މީލާދީ ތާރީޚު
ދިމާވަނީ  1691ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ
ދުވަހަކާއެވެ .އާދެ! އިރުވައި މޫސުމާއެވެ.
އައްސުލްޠާނު

މުޙައްމަދު

މުކައްރަމު

ޢިމާދުއްދީން ޞުލްޙަވެރިކަންމަތީގައި ރަސްކަން
ކުރައްވާތާ

3

އަހަރުވީތަނާ،

ކަންނަންނޫރު

ޢަލީ ރާޖާ ފޮނުވި މަލާބާރީންގެ ބަޔަކު އައިސް
މާލެ

ހިފައި،

ގަނޑުވަރާއި

މާލެއިން

ބައެއް

އަންދައިލިއެވެ .ހޮޅިންގެ މީހުން އެނބުރި ރަށަށް
ދިޔައީ ރަދުންނާއި ،އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުންގެ
ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު މަނިކުފާނާއި އަދިވެސް
ދިވެހިންކުރެ އެތައް މާތް ބައެއް ގޮވައިގެންނެވެ.
އެއަށްފަހު ގާތްގަނޑަކަށް  4މަސްދުވަސް ވަންދެން
ރާއްޖޭގައި ހިނގީ ހޮޅީންގެ ވެރިކަމެވެ .ހޮޅީންގެ
އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވީ އަލްޣާޒީ
ޙަސަން

ޢިއްޒުއްދީނެވެ.

މަލާބާރީން

މާލެހިފީ

 1752ޑިސެންބަރު  20ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.
އާދެ! އިރުވައި މޫސުމުގެ ދުވަހެއްގައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ތޮޅެން ވެލާނާގޭ

ދުޝްމަނުން ރާވައިގެން އައީ ކީރިތި މަހާރަދުން
އައްސުލްޠާން

ޝަމްސުއްދީން

މުޙައްމަދު

ޢީދުނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތާ ދިމާކޮށް،
ރާވެރި ނެރުންވަދެ މުއިވެއުދޮށަށް ފައިބައިގެން
އެއްބަޔަކު ސީދާ ގަނޑުވަރުތެރެއަށް ދިޔުމަށެވެ.
އެ ގޮސް ބައެއް މީހުން މަރައި ،އަނެއް ބަޔަކު
ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ރަސްކަން އަތުލުމަށެވެ.
އެވަގުތު ސަރުކާރުގެ ޚަޒާނާގައި ހުރިއްޔާ ހުރި
ދެބައިކުޅަ

އެއްޗެއްގެ

ޕިޗޯރީންނަށް

އެއްބައި

ދިނުމަށެވެ .ކޮންމެއަކަސް އެމީހުން މާލެއާ ހަމަޔަށް
ނާންނަނީސް ބަނޑޮހުން އެމީހުން އަތުލައި އޭގެ
އެއްދުވަސް ކުރިން މާތްﷲގެ ނަޞްރު ދިވެހިންނަށް
ދެއްވިއެވެ.
މިނޫންވެސް

މޫސުމުގައި

އިރުވައި

ހިނގައިފައިވާ މިފަދަ ހާދިސާތައް ދިވެހި ތާރީޚުން
ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ .އަޅުގަނޑު މި ގެނެސްދިނީ
ހަމައެކަނި ދެތިން މިސާލެކެވެ .ކޮންމެއަކަސް
ދިވެހި ތާރީޚުގައި އިރުވައި މޫސުމަކީ އޭރު ދިވެހިން
ވަރަށް

ބިރުގަންނަ،
ބޮޑު

ޤައުމަށް

ޖެހިލުންވާ

ނުރައްކަލެއް

މޫސުމެކެވެ.

އަތުވެދާނެތީއެވެ.

ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި އެތައް ރިޔަލެއްގައި
ވައި އަޅުވާލާފައި އެތައް ގުރާބުތަކެއްގައި އައިސް
ބަޔަކު ޤައުމު އަޅުވެތިކޮށްފާނެތީއެވެ.
ނަމަވެސް

އެހެންތޯއެވެ؟

މިއަދު

އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން މާރިޗްގެ ނިޔަލަށް .......
ދަންނަވާނީ

ކީކޭތޯއެވެ؟

ވެސް

އެއީ

[ޕީކް]

ސީޒަނެވެ .ރާއްޖެއަށް ފައިސާ އޮހޭ ދުވަސްވަރެވެ.
އާދެ! އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އެންމެ
ނަލަ ،ވާރޭވެހުން މަދު މުޅި ދުވާލު އިރުގެ ތާޒާ
އަލިން
ފިނި

ދިއްލިފައިވާ
ދުވަސްވަރާ

ދުވަސްވަރެވެ.
މި

ދަންނަވާ

ޔޫރަޕްގެ
ދުވަސްވަރު

ދިމާވާތީއާއެކު ،އެ ދުވަސްވަރު ވެފައިވަނީ ބޭރު
މީހުންނަށް މަރްޙަބާ ކިޔުމަށް ކުރިއްސުރެ މިއަދުގެ
ދިވެހިން ތައްޔާރުވެގެން ތިބޭ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.
އާދެ!

އިއްޔެގެ

ބިރުވެރި

އިރުވައި

މޫސުން

މިއަދު މިވަނީ އުފާވެރި އިރުވައި މޫސުމަކަށް
ބަދަލުވެފައެވެ.
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ަޢބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
(މާޒީ)

ތަހުޒީބު ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި ވެސް އަދަބު އިޙު ިތރާމަކީ އޮންނަ އަދި އޮންނަންވާނެ އެއްޗެކެވެ .އެ

ބަޔަކު މޮށެ އުޅޭ ބަހަކުން މުއާމަލާތުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގައި ވެސް އަދަބުތަކެއް ހުރެއެވެ .ވާހަކަދެއްކުމުގެ

އަދަބުތަކެވެ .ދިވެހިބަހުގައި ވެސް ވާހަކަދެ ްއކު ުމގެ ައދަބުތަކެއް ހުރެއެވެ .ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަކީ
ބަސްމޮށެ އުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ގޮތްތަކެކެވެ .ދިވެހިބަހުގައި މި ގޮތްތައް ބިނާ ެވފައިވަ ީ
ނ
ދަރަޖަތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ .މި ދަރަޖަތައް ެއކި ޒަމާނުގައި ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ އެކި ގޮތަށެވެ .ދިވެހިބަހުގެ
އިތުރަށް ދިވެހިބަހާ ތިމާގެ ކަންހުރި އަދި އޭޝިޔާގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ވާހަކަދައްކައި އުޅޭ ބައެއް

ބަސްބަހުގައި ވެސް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ަތފާތު ދަރަ ަޖތައް ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވާހަކަދެއްކުމުގެ

އަދަބުތަކުގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

ދަރަޖަތަކަކީ ބައެއް މީހުން ނުރުހޭ ކަމެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް ދަމަހައްޓަންޖެހޭ
ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުރިކަން ގަބޫލުކުރާން ޖެހެއެވެ.
ބަޔަކު ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް ހަގީގަތަކީ މިއީއެވެ .ބައެއް
ސަބަބުތައް ދަންނަވައިލާނަމެވެ.
ވާހަކަދެއްކުމުގެ
ސަރަޙައްދުގައި

ހިމެނޭ

އަދަބަކީ
އެހެން

ދިވެހިރާއްޖެ

އޮންނަ

ޤައުމުތަކުގައި

މޮށެއުޅޭ

ބަސްބަހުގައި ވެސް އޮންނަ ކަމަކަށްވުމަކީ މި ކަން ދަމަހައްޓަން
ޖެހޭ އެއް ސަބަބެވެ .އެހެނީ ދިވެހިބަހަކީ ވެސް ބަހަކަށް ލިބިފައިވާ
ހުރިހާ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ ،މި ސަރަހައްދުގެ
ޝަރަފުވެރި ބަހެކެވެ .އަނެއް ސަބަބަކީ ދިވެހިބަހުގެ ތެރެއިން
އަދަބުތަކުގައި ހިމެނޭ ދަރަޖަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ލަފުޒުތައް
އުވައިލުމުން ،ބަހުގެ ލަފުޒު މަދުވެ ،ފަގީރުވާނެތީ ،ދިވެހިބަހަށް
ލިބިފައިވާ މުއްސަނދިކަމެއް ގެއްލުނަނުދީ ދެމެހެއްޓުމެވެ .އަދި
އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބަލާ އިރު ،މި އަދަބުތަކަކީ ،ވާހަކަދައްކާ
އިރު ،ތިމާ ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން
ގެންގުޅޭ އުސޫލަކަށް ވުމަކީ ވެސް މި އަދަބުތައް ދަމަހައްޓަން
ޖެހޭ ސަބަބެކެވެ .ހަމަ މިފަދައިން މާތްކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ
ތަހުޒީބުވެފައިވާ ބައެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނާނެ ކަމެއް ވެސް
މެއެވެ .މިއީ ވެސް ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ދަމަހައްޓަންޖެހޭ މުހިއްމު ސަބަބެކެވެ.
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އާދޭހެވެ! މީލާދީން  17ވަނަ ގަރުނާއި  18ވަނަ

ހަތަރު ދަރަޖަ އަކަށެވެ .އަދި  19ވަނަ ގަރުނާއި  20ވަނަ ގަރުނާ ހަމައަށް ވެސް މުޅިން މި
ދަރަޖަތައް އުވިގެން ނުގޮސް ދެމި އޮތެވެ .މި ހަތަރު ދަރަޖައަކީ:
1 .1ރަސްގެފާނާއި ކޮއިލުތެރޭ ބޭފުޅުން – ރަސްގެފާނުގެ އާއިލާގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުން
2 .2މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ރަސްގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މަތީ ދަރަޖަތައް
ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން
3 .3މާތް މީހުން (އަތޮޅުވެރީންނާއި ކަތީބުންނާއި ކަމުވޮށިވެގެންވާ މީހުން)

ގަރުނު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ބަހައިލެވިފައިވަނީ
www.mndf.gov.mv

ލަގަބާއި މި "މާތްކަން" އޮންނާނެއެވެ .މިއިން ހިސާބެއްގެ
ބޭފުޅަކު އެއީ މީހެއްގެ "ބައްޕަ" އަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ،އެއީ
"ބައްޕާފުޅު" ކަމަށް ކިޔައި އުޅެއެވެ .މިއީ ދަރިފުޅުގެ
ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތަށް ބަލައިގެން ކިޔާ "ބައްޕާފުޅު" އެއް
ކަމަކަށް ނުވެއެވެ .ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތަކުންނާއި
ތަންކޮޅެއް

ބޭބޭފުޅުންގެ

ކުރީގެ

ވާހަކަފުޅުތަކުން

އަޅުގަނޑަށް އެނގުނު އެނގުންތައް މި ދަންނަވައިލީއެވެ.
ދެވަނަ ދަރަޖައަކީ މި ދެންނެވި ނަސްލަށް
ނިސްބަތް ނުވާ ،ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގައި
ތިއްބަވާ އިސް "ބޭކަލުން"ނާއި ޢިލްމުވެރީންނާއި މި
ނޫންވެސް މުޖުތަމަޢުގެ ޤަދަރުވެރީންނެވެ .މި ފަދަ
"ބޭކަލުން" ކިތަންމެ މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުންނެވިޔަސް
އެއީ ލައްބަދުރުވުމުގެ ދަރަޖައެވެ .މިފަދަ "ބޭކަލުން"ގެ
ލަގަބަކީ "އަލްމުޙުތަރަމް" އެވެ.
މި ބަދަލުތައް މި ގޮތަށް އަންނަމުން ދިޔައިރު
ވެސް އެންމެ މާތް ދަރަޖައަށް ނިސްބަތްކޮށް އެންމެ
މާތް ކޮށް ވާހަކަދައްކާ އިރު ،ދިވެހިބަހުގައި މާތްކުރުމުގެ
ގޮތުން ،ނަމެއްގެ ފަހަތަށް ފުޅު /ކޮޅު އިތުރުކުރެއެވެ .މި
ދެ ލަފުޒު ވެސް ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން
ވާހަކަދައްކާ އިރުގައެވެ.
"ފުޅު" މި ލަފުޒު ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރެވެނީ
އެންމެ މާތްކޮށް ވާހަކަދެއްކުން ރައްދުވާ ބޭފުޅަކަށް
4 .4އެ ނޫން މީހުން (ޢާއްމުން)
މި ހަތަރު ދަރަޖައެވެ .އެހެންނަމަވެސް
އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޒަމާނަށް

މި

އިރު،

އައި

ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް އޮތީ ތިން ދަރަޖައަކަށް
ވެފައެވެ .މިއީ ރަސްކަން އުވި ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް
ބަދަލުވުމުން އައި ބަދަލެއް ކަމަށް ވެފައެވެ.
ކުރީން

ދެންނެވި

މި

ޒަމާނުގައި

އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން ވާހަކަދައްކާނީ އޭނާ
އަދާކުރާ ވަޒީފާއަކަށް ،އޭނާގެ ޢިލްމުވެރިކަމަށް
ނޫނެވެ.

ބަލައިގެންނެއް
މުއްސަނދިކަމަށާއި

އޭނާގެ

އަދި

އޭނާގެ

ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ

ހަރުދަނާކަމަށް ބަލައިގެންނެއް ވެސް ނޫނެވެ.
އޭރު އެ ޒަމާނުގައި އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން
ވާހަކަދައްކަނީ
ބަލައިގެންނެވެ.
ރަސްކަމަށް
އައްސުލްޠާންގެ

އޭނާގެ

"ބޭފުޅުވަންތަކަމަށް"

ބޭފުޅުވަންތަކަން
އިސްވެވަޑައިގަންނަވާ
ލަގަބު

ފެށެނީ
ހިސާބުން

ލިބިވަޑައިގަތީމައެވެ.

އައްސުލްޠާންގެ ދަރިކަލަކަށް ނަމަ މުޚާޠަބުކުރާނީ
އަލްއަމީރުގެ ލަގަބުންނެވެ .އަލްއަމީރުގެ ލަގަބު
ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ
www.mndf.gov.mv

ޟލް /
ސ ަބކީ ައ ްލ ާފ ި
ރ ަޖއިން ާވ ަހ ަކ ަދ ްއކާ ިހ ާ
ނމެ ާމތް ަދ ަ
އެ ް
ނއި
ސ ެބވެި .މއިން ޭބ ުފ ަޅކު ިޢ ްލމީ ޮގތުން ާ
ޟލާ ިކޔާ ިހ ާ
ައލް ާފ ި
ބުއްދިފުޅުގެ ގޮތުން ކިތަންމެ އުނި ނަމަވެސް މި ލަގަބާއި މި
ސ ެބ ްއގެ ޭބ ުފ ަޅކު ެއއީ
ނ ެއވެި .މއިން ިހ ާ
" ާމ ްތކަން" އޮންނާ ެ
ނމަެ ،އއީ " ަބ ްއޕާ ުފޅު"
ީމ ެހ ްއގެ " ަބ ްއޕަ" ައ ަކށް ެވ ްއޖެ ަ
ރއި ިޢ ްއ ަޒ ަތށް
ަކ ަމށް ިކ ަޔއި ުއ ެޅ ެއވެި .މއީ ަދރި ުފ ުޅގެ ަޤ ަދ ާ
ނ ެވ ެއވެ.
ަބ ަލ ިއގެން ިކ ާޔ " ަބ ްއ ާޕ ުފޅު" ެއއް ަކ ަމ ަކށް ު
ބޭފުޅުންގެ

ލަގަބަކީ

"އައްނަބީލް"އެވެ.

ނިސްބަތްވާ

ދިރުންހުރި

ތަކެއްޗަށް

ނުވަތަ

އައްނަބީލް"ގެ ލަގަބުވެރީންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ

ހަށިގަނޑާ ގުޅުން ހުރި ތަކެއްޗަށެވެ .މިސާލަކަށް

އެވެ.

ނިޔަފަތިފުޅު ،ގުރާފުޅު ކިޔައި އުޅެމުއެވެ .މި

މިއިން ކޮންމެ ލަގަބެއް ވެސް އަންހެން ފިރިހެން

ގޮތަށް "ފުޅު" އިތުރުކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް

ތަފާތުވެއެވެ .އަލްއަމީރާ ،އައްނަބީލާ ،އަލްފާޟިލާ

ކިތަންމެ ބޮޑު ޢިއްޒަތްތެރިއެއްގެ "ބައްޕަ"އެއް

މި ގޮތްގޮތަށެވެ .އާދޭހެވެ! އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން

ވިޔަސް އިސްވެ ދެންނެވުނު "ރަސްމަތިފުށަށް"

ވާހަކަދައްކާ ހިސާބަކީ އަލްފާޟިލް  /އަލްފާޟިލާ

ނިސްބަތް ނުވާ ބޭފުޅެއް ނަމަ "ބައްޕާފުޅަކަށް"

ކިޔާ ހިސާބެވެ .މިއިން ބޭފުޅަކު ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި

ނުވެއެވެ .މިއީ ވިހި ވަނަ ގަރުނާ ހަމަޔަށް އައި

ބުއްދިފުޅުގެ ގޮތުން ކިތަންމެ އުނި ނަމަވެސް މި

އިރު ވެސް ރާއްޖޭގައި ކަން އޮތް ގޮތެވެ.

"ދަރީން"ގެ

ލަގަބަކީ

"އަލްފާޟިލް"
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ނަމަވެސް މިހާރު ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް "ބޭފުޅަކަށް"

ވެރި ފަރާތަށް މާތްކޮށް ހިތާށެވެ .އެހެންވީ އިރު،

މިއަދު އެކި ދަރަޖަތަކުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ނަސްލާ

ވެވިދާނެއެވެ .އެ މީހެއްގެ މަސައްކަތުން ޢިލްމީ

ޖަނަވާރަކަށް "ފުޅު" އިތުރުކޮށްގެން ،އެ ބޭފުޅަކަށް

ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ގޮތުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މާލީ

ޤަދަރު އެރުވުމަށްޓަކައި "ބުޅާފުޅު" ކިޔާ އިރު،

ޢިލްމީ

ގޮތުން މުޖުތަމަޢުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ މަތީ

އެ ބޭފުޅާއަށް ނިސްބަތްވާ އަދި އެ ބޭފުޅަކު

ގޮތުން ކުރިއަރައިގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ ،ނުވަތަ

ބޭފުޅަކަށްވީއެވެ.

ކަމަށްވާ

ކިތަންމެ

އާދައިގެ

މީހެއް

ނަމަވެސް

ދަރަޖައަކަށް

ވިޔަސްމެއެވެ.
މި

އިތުރުކޮށް ބައްޕާފުޅޭ /މަންމާފުޅޭ ކިޔުން މާ

ހަގީގަތް އަޅުގަނޑުމެން ނުރުހުނަސް ބަދަލެއް

އައުލާކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ .އަދި އެހެން

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނޫނަސް އެބަޔަކު މޮށެ އުޅޭ ބަހެއްގައި އެންމެ

އާދަޔާ ޚިލާފަށް މުއްސަނދިވެއްޖެ ނަމަ ،ނުވަތަ
ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ،އެ

މިއީ

ފަދަ

މީހުންނާ
މާތް

އެންމެ

އަޅުގަނޑުމެން
ދަރަޖައިންނެވެ.

ވެސް

ބަލަނީ

އެއީ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ .މި ގޮތުން މިއަދު ވަނީ
ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ދޫކޮށްލެވިފައެވެ .އެންމެ މަތީ
ދަރަޖައަށް ވާސިލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެންނަށް
ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި މިއަދު ވަނީ ފަހިވެފައެވެ.
މާތް

ވަޑައިގަތުމުގެ

މަންމަގެ ފަހަތަށް ނުވަތަ ބައްޕަގެ ފަހަތަށް "ފުޅު"

ކޮންމެ

މުޚާޠަބުކުރަނީ

"ވަޑައިގަތުން"

ދުނިޔެއަށް

އަޞްލު

ޢާއިލާއަކަށް
މިއަދުގެ

ނިސްބަތް

ހަގީގަތެވެ.

މުޖުތަމަޢުގެ

އިސްވެ ދެންނެވުނު ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް
އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުގެ މިއަދުގެ
މައުޟޫޢުގެ ތަމްހީދެއްގެ ގޮތުންނެވެ .މައުޟޫޢަށް
ތަންހޯދުމުގެ

އެހެންނަމަވެސް

ގޮތުންނެވެ.

މާތްކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލެއް ،އެ
ދައުލަތެއްގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާއަށް ނިސްބަތްކޮށް
ބޭނުން ނުކުރެވޭ ނަމަ އެ ފަދަ ލަފުޒެއް އޮތުމުގެ
ބޭނުމެއް ފަހެ އެބަ އޮތްތޯއެވެ؟

ފަހުން މި ދެންނެވި ގޮތުގެ މަތީން "އެންމެ

ދަންބެރަށްވުރެ ތަގުޑި ދިގުވީއެވެ .މައުޟޫޢުގެ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލެވޭތޯ މި އުޅުނީ މި

ބޭފުޅުންނާ

ހުރިހާ

ވާހަކައެވެ .އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިން ވާހަކަދައްކާ

ވަޑައިގަންނަވާ

ދަރަޖަ"އަށް

ހައްސާސްކަން

އިޙުސާސްކުރެވޭތީއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަދަބުވެރިކޮށް ،އެންމެ މާތްބަހުން
ވާހަކަދައްކާ އިރު ،އެ ބޭފުޅުންނާ ނިސްބަތްކޮށް،
ފުޅު/ކޮޅު އިތުރުކުރަމުން ގެންދަމުއެވެ .އެ ފަދަ
ބޭފުޅަކު "ގަލަމެއް" ގެންގުޅުއްވާ ނަމަ ،އެއީ
"ގަލަންކޮޅު" ކަމަށް ،ބުޅަޅެއް ގެންގުޅުއްވާނަމަ،
އެއީ "ބުޅާފުޅު" ކަމަށް ކިޔަމުއެވެ .އެކަމަކު
މިއިން

ބޭފުޅެއްގެ

"ބައްޕަ"އަށް

"ބައްޕާފުޅޭ"

ކިޔައިފި ނަމަ ،އެއީ މާފުނުކުރެވޭ ފަދަ ކުށަކަށް
ބަޔެއް މީހުން އެބަ ހަދައެވެ .އެ "ބައްޕަ" އަކީ
ކުރިން ދެންނެވި "ރަސްމަތިފުށަށް" ނިސްބަތް
ނުވާ "ބޭފުޅެއް" ނަމައެވެ.
މިއަދު
މިއަދު
ގޮތުގައި

ރަސްކަމެއް

ދައުލަތުގެ

އެންމެ

ރައްޔިތުން

ނެތެވެ.
ވެރިޔެއްގެ

މަތީ

ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .ރަސްކަމެއް އޮތް އިރު،
ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ރަދުންނެވެ.
ރަސްގެފާނެވެ .މިއަދު ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ
ވެރިޔަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
މިއަދު

މީހުންނަށް

މާތްކޮށް

ހިތަނީ

އޭނާއަކީ "ރަސްމަތިފުޅު"ގެ ބޭފުޅަކަށް ވާތީއެއް
ނޫނެވެ.

އެކަމަކު

އެންމެ

މާތް

ދަރަޖައިން

ވާހަކަދެއްކުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ އޭނާގެ
ޢިލްމުވެރިކަމަށެވެ .ނުވަތަ އޭނާގެ މަޤާމަށެވެ.
ނުވަތަ އޭނާގެ ފައިސާވެރިކަމަށާއި ފައިސާވެރި
ކަމަށެވެ.

މި

ދެންނެވި

ފަދަ

ސަބަބުތަކާ

ހުރެ ،އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން އަޅުގަނޑުމެން
ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު
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ބަލަނީ "ބޭފުޅުން"ގެ ގޮތުގައެވެ .އެހެންވީމާ،

ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދެމުން އަޅުގަނޑުގެ
އަޞްލު ނުކުތާ ކުރުކުރުކޮށް ދަންނަވައިލާނަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި
އެންމެ

މާތް

ކޮންމެހެން

މި

ވާހަކަދައްކަނީ

ދަރަޖައިން

"ރަސްމަތިފުށުގެ"

ބޭފުޅުންނަކާ

ނޫނެވެ .ކުރީން ދަންނަވައިލި ސަބަބުތަކާހުރެ،
އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން ޤަދަރު އަރުވާންޖެހޭ ކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ "ބޭފުޅުން"ނަށެވެ.
އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ މާތް ދަރަޖައިން
ވާހަކަދައްކާ އިރު ،އެ ބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްވާ
ޖަނަވާރުތަކަށް

ވެސް

ފުޅު

އިތުރުކުރަމުއެވެ.

ގުރާފުޅޭ ،ކުކުޅުފުޅޭ ކިޔަމުއެވެ .އެހެންވީއިރު
ބައްޕަގެ ފަހަތަށް "ފުޅު" އިތުރު ނުކުރެވެންވީ
ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އުޅެއުޅެ ވެސް
ނުވިސްނުނެވެ .ބުޅަލަށް "ބުޅާފުޅު" ކިޔަނީ އެ

ބޭފުޅުންނަށް
"ފުޅު"

އަދަބުވެރިކޮށް

އިތުރުކުރާ

ވާހަކަދެއްކުމުގައި

އުޞޫލުން

ފަދަ

އެ

ބޭފުޅުންގެ "މައިންބަފައިންނަށް" އެ ބޭފުޅުން
"މަންމާފުޅޭ"

"ބައްޕާފުޅޭ"

ނުވިޔަސް

ވިދާޅު

އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާންޖެހޭނީ "ބައްޕާފުޅު" އާއި
"މަންމާފުޅު"ކަމުގައެވެ.

އަދިވެސް

މިއީ

މި

މުޖުތަމަޢުގައި ވަރަށް ޙައްސާސް މައުޟޫޢެއްކަން
އެނގިހުރެ،
ޚިޔާލު

މައުޟޫޢުގައި

މި

ހާމަކޮށްލީ

އެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ

އިސްލާމް

ދީނުގެ

އަޞްލަކާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ޚިޔާލު
ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީން

އަޅުގަނޑަށް

ވެސް ލިބިފައިވާތީއެވެ" .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު"ގެ  16ވަނަ
މާއްދާގެ (ރ) އިން ބާރު ލިބިގެންނެވެ.

ބުޅަލަށް މާތްކޮށް ހިތާކަށް ނޫނެވެ .އެ ބުޅަލުގެ
www.mndf.gov.mv

މަހާ އައުޝަދި

ރިހައިގެ

އިނގުރަކީ

ތެރެއަށް

ހަވާދު

ކޮންމެހެން ވެސް އަޅަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.
އެކިއެކި ސޯސް ހެދުމަށާއި ޕިކްލް ވެސް
އިނގުރުން ހެދެއެވެ .މަޝްހޫރު ޖިންޖަރ

ބްރެޑް

ވަރަށް

އަކީ

އެއީ

ދޮގެއްތޯއެވެ.

ހަދާ

އަޅައިގެން

ބިސްކޯދެކެވެ.

ވެސް ހެދެއެވެ.

އެއްޗެއް

މީރު

ވެސް

އެއްޗެކެވެ.

އިނގުރުން

އިނގުރު
އާދެ

އެސެންސް

ބޭސްވެރިކަމުގައި އިނގުރު
ޑރ .މުހައްމަދު އަޙްމަދު

ތަފާތު ތަޙްލީލުތަކުން އިނގުރު ބޭނުން

ކުރުމުން

ފައިދާތަކެއް

ހަށިގަނޑަށް

ކުރާކަމަށް ދައްކާފައިވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި

ބަނޑުގެ ބަލިތަކަށާއި ދުޅަތިރި ކުރުމަށާއި

ނުވަތަ އިނގުރު
ޖަމައިކާގައި

އިނގުރަކީ

ތަދު ފިލުވުމަށް ފަސް ގްރާމް އިނގުރު
ކުނޑި ކެއުމުން ރަނގަޅުވާ ކަމަށްވެއެވެ.

އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެހެން ސައިޑް
އެފެކްޓްސް ނުހުންނަ ކަމަށްވެއެވެ.

ހިތަށާއި ލޭހިނގުމަށް ވެސް އިނގުރަކީ

އަދި

ބޭނުންކުރެއެވެ .މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް

އެހެނަސް މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެކި

ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ އެތަކެއް އަހަރު

ޗައިނާގައި އެބައި މީހުންގެ ގައުމީ ގަހެވެ.
ކަންކަމުގައި

ބޭހެއްގެ

ބޭނުންކޮށް

ގޮތުގައްޔާއި

އުޅޭ

ހަވާދުގެ

އެއްޗެކެވެ.
ބާވަތެއްގެ

ގޮތުގައެވެ .އިނގުރަށް "ޒިންގިބާރ"އޭ ވެސް

ކިޔައެވެ .ސާންސްކްރިތް ބަހުން އިނގުރަށް
ކިޔަނީ "ސްރިންގވޭރާ" އެވެ .އަޔޫވެދިކް ބޭހުގެ
ތެރޭގައި އިގުރަކީ ވަރަށްގިނައިން ބޭނުންކުރާ

އެއްޗެކެވެ .އަދި އިނގުރަށް އެވެރިން ކިޔަނީ

މަހާ އައުޝަދުއެވެ .މާނައިކީ "މޮޅު ބޭސް"
އެވެ .އިނގުރު ބޭހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ
ބަނޑުގައި ވައި ހެދުމުންނާއި އަދި ތަފާތު އެހެން
ކަންކަމަށެވެ .ގްރީކް ބޭސްވެރިކަމުގެ މާހިރުން
އިނގުރަށް ކިޔަނީ "ހަށިގަނޑު ތާޒާ ކޮށްދޭ"

ބޭސް ކަމަށެވެ.

ރޯ އިނގުރާއި އިނގުރު ޕައުޑާރ ވެސް

ބޭހުގެ ގޮތުގައްޔާއި ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ޗައިނާގެ

ބޭސްވެރިން

ރިހުމަށާއި،

ބޭރަށް

ބަލިތަކަށާއި،

ދަތުގެ

އިނގުރު ބޭނުން ކުރަމުން އައީ އީސާގެފާނު

ކުރިންނެވެ.
އަޔޫވެދާ

ބޭސްވެރިކަމުގައި

އިނގުރު

ބޭނުންކުރީ ބަނޑުގައި ރިހުމަށާއި ހުން
ތިރިކުރުމަށާއި ބަނޑުގައި ވައި ހެދުމަށާއި

ކާހިތް ޖެއްސުމަށާއި ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް

ރަނގަޅުކުރުމަށާއި

ދުޅަތިރިކުރުމަށާއި

ހަޖަމު ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ.
އެމެރިކާގައި

މޭނުބައި

އިނގުރު

ކުރުމަށާއި

ބޭނުންކުރަނީ

ދަތުރުމަތީގައި

މޭނުބައިކޮށް ހޮޑުލެވުން މަނާ ކުރުމަށާއި
އަންހެނުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މޯނިންގ
ސިކްނަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށެވެ.

މޮޅު ބޭހެކެވެ.

ޖަޕާނު ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުންނަމަ
އިނގުރު

ކެއުމުން

ތިރިކޮށްދެއެވެ.

އަދި

ލޭގެ

ހަމަ

ޕްރެޝަރ
އެހެންމެ

ކޮލެސްޓްރޯލް ލެވެލް ވެސް ދަށަށް ދާ

ކަމަށްވެއެވެ.
މައިގްރޭން

އިނގުރަކީ

ބޮލުގައި
ވަރަށް

ރިހުމަށް
މޮޅު

ވެސް

އެއްޗެއް

ކަމަށްވެއެވެ .އެފަދަ ބޮލެއްގައި ރިހުމަށް

ސިގްނަލް

އަތުވެއްޖެ

ނަމަ

600

މިލިގްރާމް އިނގުރު ކުނޑި ހަތަރު ގަޑިން
ހަތަރު ދުވަސް ވަންދެން ކާނަމަ އެޓޭކް

ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެއެވެ.

ކެންސަރ ބަލި ޖެހުނަ ނުދިނުމަށް ވެސް
އިނގުރަކީ މޮޅު ބޭހެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

ކެއުމުގެ ގޮތުގައި އިނގުރު

ބަނޑުގައި

ހިނގުމަށާއި،

ހޮޑުލެވުމަށާއި ،ވަރު ބަލިވުމަށާއި ،ހިތުގެ
ރިއްސުމަށާއި،

ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސުމަށް ވެސް އިނގުރު
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ޙަސަން ޒަހީން

ފަސާދަކުރުމަށް ބު ާނ ތެދައްވުރެ ،ސުލްހަ
ކުރުމަށް ހަދާ ދޮގުވެސް މާ ރަނގަ ޅޭ
ޞަލާޙުއްދީން

ބަސްތަކެކެވެ .އެ ވަޒީރު އެ ދެންނެވީ މަނިކުފާނުގެ

މުޖުތަމަޢުގެ

އަލްމަރުޙޫމް

ޙުސައިން

ލިޔުއްވާފައިވާ އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއްގައި ވެއެވެ.

ދަރުބާރުގައި ހުސް ދޮގެވެ .ރަސްގެފާނުން ހިތްޕުޅާ ހަމަ

ގުޅުންކެނޑި ،ޢާއިލާތައް ބައިބައި ވުމެވެ .މުޅި

އެއްދުވަހަކު ރަސްކަލެއްގެ ދަރުބާރަށް ޙާޟިރު ކުރެވުނު

ނުކުރައްވައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެ ވަޒީރުގެ ދޮގަށް ވުރެ

ޖަމާޢަތުގެ

ދިއުމެވެ.

ކުށްވެރިޔަކު ޤަތުލު ކުޅައުމުގެ އަމުރުފުޅު ރަސްގެފާނު

ކަލޭގެ ތިޔަ ބުނި ތެދު މާ ނުބައިވެއްޖެއެވެ.

ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅި

ނެރުއްވިއެވެ .މިކަން އެނގުމުން ދިރިހުރުމުގެ އުފަލުން
އުންމީދު ކެނޑިގެންދިޔަ ކުށްވެރިޔާ ،ރަސްގެފާނަށް
ވަރަށް ހުތުރު ބަސްތަކެއް ގޮވައިފިއެވެ .އޭނާގެ
ބަހެއް ރަސްގެފާނަކަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.
އެހެންވުމުން ރަސްގެފާނު ވަޒީރަކަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އޭނާ
އެ ކިޔަނީ ކީކޭހެއްޔެވެ .އެ ތާނގައި ހުރި ވަޒީރަކު
ރަސްގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ .އޭނާ އެ ކިޔަނީ ރުޅިމަޑު
ކުޅައުމާއި ޢަފޫ ކުޅައުމުގެ މައްޗަށްހުރި

އިތުރު

ޘަވާބުތަކުގެ ވާހަކައެވެ .ރަސްގެފާނުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ރުޅިމަޑުކޮށް ޢަފޫކޮށްފީމެވެ .އެކަލޭގެ ދޫކޮށްލާށެވެ.

މި

މަންޒަރުފެނުމުން އެތަނުގައި ހުރި އެހެން ވަޒީރަކު
ދަންނަވައިފިއެވެ.

މާތްވެގެންވާ

ރަސްގެފާނެވެ.

އަޅުގަނޑަކަށް މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ދޮގުހެދުމެއް
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ނުފެނެއެވެ .އެކަލޭގެ އެގޮވީ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ނުބައި

އަލްމަރުޙޫމު

ޙުސައިން

ޞަލާޙުއްދީންގެ

ބަދަހިކަން
ބަދަހިކަން

ގެއްލުމެވެ.
ކެނޑިގެންދާ

ރަޙިމުގެ

ފަހަތަށް ސޮއްސާލުމެވެ.

އިބުރަތްތެރި މި ވާހަކައަކީ މިއަދުގެ ޙާލަތާ ވަރަށްގުޅޭ

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ބަލާލުމުން ފެންނަނީ މި

އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ .މުޖުތަމަޢުގެ މަސްލަޙަތާއި

މަންޒަރެވެ .ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތައް

އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް

ފެށި ޢުމުރާނީގޮތުން އެބައިމީހުން ކޮށްފައިވާ އެތައްކަމެއް

ވުރެ ،ފަސާދައާއި ބައިބައި ކުރުމަށް ބާރުދޭ ކަންކަން

ޒަމާންތަކެއް ފަހަތައް ދާ މަންޒަރެވެ .އިޖުތިމާޢީގޮތުން

މިއަދު މިވަނީ އާންމުވެފައެވެ .މުޖުތަމަޢުން ފެންނަނީ

އެއްބައިވަންތަކަން ނެތުމުން ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި

ހީނަރުވާ

ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން އުފެދިފައިވާ މަންޒަރެވެ.

މަންޒަރެވެ .ޖަމާޢަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލުމަށް

ސީރިޔާއާއި ،ލެބަނާން ،ޔަމަނުން ވެސް ފެންނަނީ

އެކުވެރިކޮށް

މި މަންޒަރެވެ .ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު

ސުލުޙަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބައިބައިވުމާއި ފަސާދަކުރުމަށް

ކުރިއަރަމުންއައި މިނޫން ވެސް އެތައްޤައުމެއް ކުރިއަށް

ބާރުދޭ މަންޒަރެވެ .މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެވެ .ޖަމާޢަތުގެ

އަޅަމުންދިއަ ފިޔަވަޅުތައް މަޑުޖެހިފައިވާ މަންޒަރެވެ.

ފިތުނަފަސާދަ
ކުރެވޭ

އާންމުވެ

ހޭދަބޮޑުވެގެންދާ

ގުޅުންތެރިކަން
ކުލަވަރެވެ.

ގުޅުންތެރިކަން ބައިބައިވެ ހަސްފަސްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ
ނިކަމެތިކަމާއި ބަލިކަށިވުން އެ ތަނަކަށްވެރިވުމެވެ.

މިއީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން ބާރުއަޅާ
ހިތްވަރުދޭ ކަމެއްނޫނެވެ .ދީނުގެ އަސާސް ބިނާކޮށްފައިވާ
www.mndf.gov.mv

ހަމައެއް ވެސް ނޫނެވެ .މާތް ނަބިއްޔާ صلى هللا عليه

وسلم އިސްލާމީ އުންމަތަށް ދަސްކޮށްދެއްވި ގޮތެއް

ވެސް

ނޫނެވެ.
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ُ ُ ْ
َ ،وا لْ َك ذ ُ
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َ
މާނައީ "ތިން ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ދޮގު ހެދުން

އެކަލޭނގެފާނު

މައްކާދޫކުރައްވައި

ބިންގާ

އަޅުއްވައިދެއްވި

ދޮގު ހެދުމާއި ،ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ދޮގު ހެދުމާއި

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަން ފެށިގެންއައީ

މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަ ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދޮގު

އިސްކަންދީންނެވެ.

ހެދުމެވެ ".މި ބަސްފުޅުން ހާމަވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި

ފަސާދަކުރުމާއި ބައިބައިވުމަށް ހިތްވަރުދީގެނެން ނޫނެވެ.

ސުލުޙަކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ މިންވަރެވެ .ޖަމާޢަތުގެ

އިސްލާމީ ފުރަތަމަ ދަޢުލަތް ވަރުގަދަވެ ބާރާއި އާރުހުރި

މަސްލަޙަތަށްޓަކައި

ކަމެއް

ދަޢުލަތަކަށް ވީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ދިން ސަމާލުކަމާއި

ހުއްދަކުރައްވާފައި އޮންނަކަމެވެ .ކަންމިހެން ހުރުމުން

އިސްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ޖަމާޢަތުގެ ތެރޭގައި ފަސާދަ

ވަޑައިގެން

މަދީނާއަށް
މުޖުތަމަޢުގެ

މަސްލަޙަތަށް

ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ .އަނބިމީހާ ރުއްސުމަށް ފިރިމީހާ

ނަޙީކުރައްވާފައިވާ

އުފެދި ބައިބައިވުމަށް ވާގިވެރި ނުވުމެވެ .އާންމު

ސޫރަތުލް މާއިދާގެ  2ވަނަ އާޔަތުގައި
މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެَ .وتـَ َع َاونُوا َع لَ ى ا لْ ِِبّ
ال ِْث وا لْ ع ْد و ِ
ِ
ان މާނައީ
َوالتـَّ ْق َو ٰى ۖ َوَل تـَ َع َاونُوا َع لَ ى ْ َ ُ َ
“އަދި ހެޔޮކަންތައްތައް ކުޅައުމާއި ،تقوى ވެރިވުމުގެ

މާތް ނަބިއްޔާ صلى هللا عليه وسلم އެހެން

އެހީވެ ،ވާގިވެރިވާށެވެ! އަދި ފާފަވެރިވުމާއި عداوة

ޙަސަދަވެރިކަމުން ދުރުހެލިވާށެވެ .އެހެނީ ،ހަމަކަށަވަރުން،

މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް
ތެރިވުމުގެމައްޗަށް،

އެއްބަޔަކު

ތިޔަބައިމީހުން

އަނެއްބަޔަކަށް އެހީވެ ،ވާގިވެރި ނުވާށެވެ!"
މިއީ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާވާންޖެހޭ
މައިގަނޑު އުސޫލެވެ .ފަސާދަކުރުމާއި ތަނުގެ މަސްލަޙަތު
ގެއްލޭގޮތަށް

މަސައްކަތްކުރުމަކީ

އިސްލާމްދީން

ބާރުއަޅާކަމެއްނޫނެވެ .އަދި ހިތްވަރުދޭކަމެއް ވެސް
ނޫނެވެ .މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަސްމާއު ބިންތި
ޔަޒީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .މާތް ނަބިއްޔާ
صلى هللا عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެَ .ل َِي ُّل

ِ
ا لْ َك ِذب إَِّل ِف ثَ َل ٍ
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މަސްލަޙަތު ގެއްލި ޖަމާޢަތުގެ ބަދަހިކަން ގެއްލިދާނެ
އެންމެހާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމެވެ.

އަލިފާނުން

ދަރު

ޙަސަދަވެރިކަން

ހެޔޮކަންތައް ނެތިކޮށްލައެވެ ".މި ބަސްފުޅުގެ މުރާދަށް
ވިސްނާލުމުން ދޭހަވެގެންދަނީ ،ޖަމާޢަތުގެ މަސްލަޙަތު
ހިފެހެއްޓުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމެވެ.
ޙަޤީޤަތުގައި ފަސާދަކުރުމާއި ،ބައިބައިކުރުމަށް ބާރުދޭ
ވާހަކަތައް ފަތުރާހެދެނީ ތިމާގެ ހިތުގައި އަނެކުންނާމެދު
އޮންނަ ހަސަދަވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ .ތިމާއަށް
ނުލިބޭ ތަނަވަސްކަމެއް ނުވަތަ އުފާތަކެއް އަނެކުން
ޙާސިލްކުރަމުންދާނަމަ

އެކަމާމެދު

ތިބާގެ އަމިއްލަ ހިތުގެ އަޑު ހިނދުކޮޅަކަށް
ނަމަވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު އަހާލަބަލާށެވެ .އަމިއްލަ
ސިކުނޑިއަށް ވިސްނާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދީބަލާށެވެ.
އޭގެފަހުގައި

ގޮތެއް

ނިންމާށެވެ.

ތިބާ

އުފަންވެ

އުޅެބޮޑުވި މި ޤައުމު ސީރިޔާއާއި ލެބަނާން ނުވަތަ
ޔަމަން އޮތް ޙާލަތަށް ދާން ތިބާ ބޭނުން ހެއްޔެވެ!
ތިބާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ޙާލަތަކަށް ތިބާގެ
މި ލޮބުވެތި ޤައުމު ވެއްޓުމަށް ހިތް ރުހޭ ހެއްޔެވެ.
ތިބާގެ މައިންބަފައިންނާއި އަނބިދަރިންނާއި އެކުވެރިން،
މިއަދު އެ ޤައުމުތަކުގެ އަޙުލުވެރިން އުޅެމުން އެދާ
ވޭނާއި ކެކުޅުމުގައި އުޅުމަށް ރުހެވޭ ހެއްޔެވެ .އެގޮތަށް
ތިބާ ބޭނުންތޯއެވެ!

ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުން
އަންދާފަދައިން

ކަމެއްނޫނެވެ .ހިތްވަރުދޭކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ.

ނުރުހުންތެރިކަން

ހިތުގައި އުފެދޭތީއެވެ .މިއީ އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ

މިތުރާއެވެ .ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށްވުރެ
ޖަމަޢާއަތް ބޮޑުވާނެއެވެ .މަސްލަޙަތު އިސްވާނެއެވެ.
އެހެންކަމުން

ބާއްޖަވެރިކަމާއި

ފަލާޙަށް

އެދޭނަމަ

ފަސާދައަށް މަގުފަހިވާ އާދަތަކުން ދުރުހެލިވާންޖެހެއެވެ.
ސުލުޙައަށް

ތަންދީ

ޖަމާޢަތުގެ

މަސްލަޙަތު

އިސްކުރަންޖެހެއެވެ .ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި ތިމާއާ
ހަވާލުވެފައިވާ ވާޖިބު އަދާކޮށް އުފަލާއެކު ދާއިމީ
ޙަޔާތައް ވާސިލްވެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ.
މަރުޙޫމް ޞަލާހުއްދީން ލިޔުއްވާފައިވާފަދައިން ފަސާދަ
ކުޅައުމަށް ބުނާ ތެދުގެ ނުބައިކަން ،ޞުލްޙަ ކުރުމަށް
ބުނާ ދޮގުގެ ނުބައިކަމަށްވުރެ މާ ބޮޑެވެ.
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ޢަބުދުލްޙަކީމް ޙުސައިން މަނިކު
ޢަބުދުލްޙަކީމް ޙުސައިން މަނިކު އުފަންވީ  1916އެޕްރީލް 16

ނ ުކގެ ާކފަ ަކޅު ަޢލީ
ސއިން މަ ި
ވަނަ ުދ ަވ ުހ ެއވެަ .ޢ ުބ ުދ ްލ ަޙ ީކމު ުޙ ަ

ރ ިބ ުމ ަގ ެއވެ.
ރ ިބ ްއޔާ ުހ ި
ސ ުތ ްލ ަޢ ަ
ރ ަ
ނ ުކގެ ޭގ ަގ ެއވެެ .އގެ ހުރީ ިމ ާހރު ަމ ަދ ު
މަ ި
ނކު)
ނމަ ި
ނކު (ދޮ ް
ނ ުކގެ ަބ ްއ ަޕ ައކީ ަކޅު ަޢ ިލމަ ި
ސއިން މަ ި
ަޢ ުބ ުދ ްލ ަޙ ީކމް ުޙ ަ

ނގެ
ނ ާމ ައކީ ަޢ ިލ ުފޅު ޮކއި ޫމސާ ަކ ޭލފާ ު
ނ ުކ ެއވެ .މަ ް
ސއިން މަ ި
ގެ ުޙ ަ
ރއްވީ ާމފަންނު
ޞ ްލކު ެ
ނ ަކމަނަ) ެއވެަ .ތ ުޢ ީލމު ާޙ ި
ައ ިއމިނަތު ޫމސާ (ދޮ ް

ނ ްއ ާޔ ެއވެ.
ސ ުތ ްއ ސަ ި
ރ ަ
ނވެަ .ފހުން ެއއީ ަމ ަދ ު
ރ ެގއިން ެ
ރ ެއދު ު
ނ ާޑ ަ
ބަ ް
ޢަބުދުލްޙަކީމް

މޭޖަރ ރިޓަޔަރޑް ޙުސައިން ޝާކިރު

ހައްތާވެސް ޢިއްޒަތްތެރި އަބުރުވެރި ރަގަނޅު
މީހުންނެވެ .ވުމާއެކު އެ ތާރީޚުގެ ފަހަތުގައި
މިދެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅު ވެސް
ހުންނާނެއެވެ".
މަތީގައިވާ
ލިޔުންކޮޅު

ހަތަރު

މިތަނުގައި

ފަސްފޮޅުވަތެއްގެ
ލިޔުމުގެ

ބޭނުމަކީ

ޢަބުދުލްޙަކީމް ޙުސައިން މަނިކުގެ ލިޔުއްވުމުގެ
ހަރުދަނާކަން ފާހަގަކުރުމާއި ތެދުކަން ސާބިތުކޮށް
ދިނުމެވެ .ޢަބްދުލް ހަކީމް ޙުސައިން މަނިކު
ލިޔުއްވުމުގައި

ހިފަހައްޓަވާފައިވާ

އުޞޫލު

ހާމަކުރުމެވެ.

މަނިކަކީ ތަންޤީދީ ނަޒަރަކުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ

ޙުސައިން

ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ .ވާހަކަދެއްކުން ތެރިއެކެވެ .ކޮންމެފަރާތަކުން ޢިލްމީ ފެންވަރެއްގައި
ދޫހިނގާ މުޤައްރިރެކެވެ .ލިޔުއްވުން ތެރިއެކެވެ .އަދަބީ

އުޞޫލުން

ރައްދުކޮށްލެއްވީމާ

އެވެ.

ޢިބާރާތުން

މުވައްރިޚެކެވެ .އެޑިޓަރެކެވެ .މަސްއޫލުވެރިއެކެވެ .އެނިމުނީ"

މި

އުސްތާޛެކެވެ .މުދައްރިސެކެވެ .އޭނާގެ ގަލަންކޮޅު ޢަބުދުލްޙަކީމު ޙުސައިން މަނިކު ލިޔުއްވާ
ނުހިނގަނީ ވަކިމިވެނި ރޮގެއްގައޭ ދެންނެވޭކަށް އެއްޗެއް

ޙަގީގަތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ހަރުދަނާކަން

ނެތެވެ.
ޢަބުދުލްހަކީމް

ޙުސައިން

މަނިކު

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސްގެ މެންބަރުކަމުގެ އިތުރުން
އެހެނިހެން ބައެއް ކޮމެޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން

ސާބިތުވެއެވެ .ވަކި ފަރާތަކާއި ނޫނީ ވަކި
ބޭފުޅަކާއި ޖަދަލުކުރުމުގެ އެދިލެއްވުމެއް
ނެތްކަން ހާމަވެއެވެ.
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިން މަނިކު

ކުރެއްވިއެވެ.
ޢަބުދުލްޙަކީމު ޙުސައިން މަނިކު ރާއްޖޭގެ
ގަދީމީ ތާރީޚު ދެނެލައްވައެވެ .ރަސްކަންކުރެއްވި
ރަސް ބޭބޭފުޅުންނާއި އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ދަރިކޮޅުތައް
ދެނެލައްވައެވެ .ޢަބުދުލްހަކީމް ޙުސައިން މަނިކަކީ
އޭނާގެ

ލިޔުއްވުންތަކުގައި

ހުންނެވި

ހަރުދަނާ

ޢަބުދުލްޙަކީމް

ސާބިތުވެ

ވަރަށް

ލިޔުއްވުންތެރިއެކެވެ.
މަނިކު

ޙުސައިން

އޭނަގެ

ލިޔުއްވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން "އިއްޔެ" މަޖައްލާގެ
ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

އެޑިޓަރުގެ

އިސްބަހުގައި

"މީގައި

ލިޔުންތެރިންނާއި

ކިޔުންތެރިން

އެއްބަސްވާނޭ އެއްޗިއްސާއި ނުވާނޭ އެއްޗެހި
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ލިޔުއްވުމުގައި،

ގެންގުޅުއްވާ

ހަމަގައިމުވެސް

ލިޔެފައި

ހުންނާނެ"

"...

 1981ފެބުރުވަރީ  1ވަނަ ދުވަހު
ޝާއިޢުކުރެއްވި ސަޕްލިމެންޓް އޮފް ތާރީޚީ
މަޒާމީން  IIގެ އެޑިޓޯރިއަލް 'ތާރީޚު
ލިޔުން' ގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ" .މީގާ
އަޅުގަނޑަށް ފާސިގަކު ކިޔާދިން ހަމައެއްވާހަކަ
ވެސް

ނޯންނާނެއެވެ.

ތަފާތުނަމަވެސް،

އަދި

އަޞްލުތަފާތުވާ

މައިގަނޑު
ވާހަކައެއް

ވެސް ނޯންނާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ކާބަފައިންނާއި

ރަޙުމަތްތެރިންގެ

ތެރެއިން

ޢުމުރުން ދޮށި ،އަދި އެދުވަސްވަރު ތިއްބެވި ،އަދި
އެދުވަސްވަރާ ގާތުގައި ދުނިޔެއަށް އުފަންކުރެއްވި
ބޭކަލުން ނުވަތަ ބޭފުޅުން ދެއްވި ބަޔާނެވެ.

ޙުސައިން

ޢަބުދުލްޙަކީމު

މަނިކަކީ

1377ހ ރަމަޟާން  23ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި
ދައުލަތުން އުފެއްދެވި ތާރީޚުކޮމެޓީއަށް ފުރަތަމަ
އައްޔަންކުރެއްވި

ފަސް

މެންބަރުން

ތެރޭ

ހިމެނިލެއްވިއެވެ .މި ކޮމެޓީގައި މުޅިއަކު ތިއްބެވީ
ހަތް މެންބަރުންނެވެ.
ޢަބްދުލްޙަކީމް
ލިޔުއްވަންފެއްޓެވީ

ޙުސައިން

އޭނާގެ

ޢުމުރުން

މަނިކު
އެންމެ

އަށާރަ އަހަރު ފުޅުގައެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ
www.mndf.gov.mv

އަދަބީ ލިޔުއްވުމެއް ޝާއިޢު ކުރެވުނީ 1934

އޭނާގެ ލިޔުއްވުންތައްވަނީ ޛާތީ ތަޢައްޞުބުން

ގެ  7ވަނަ ޢަދަދުގައެވެ .މި ލިއުއްވުމުގެ

ނެތުމެވެ.

ފެބުރުވަރީ  1ވަނަ ދުވަހު ނުކުތް އަލްއިޞްލާޙް

އެއްކިބާވެފައިކަމުގެ ހެއްކަކީ އެފަދަ އެއްވެސް

ސުރުޚީ ލިޔުއްވާފައިވަނީ އުރުދޫ ބަހުންނެވެ.

ޙުސައިން

ސުރުޚީ އަކީ "ޗަންދު ނަޞޭޙަތޭން" މާނައަކީ،
"ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެއް" މި އާޓިކަލް ބަލާލުމުން
އޭނާގެ އަޚުލާގުގެ މާތްކަން ފެނިގެން ދެއެވެ.
މި ނަޞޭހަތުގެ ބަސްކޮޅު ފައްޓަވައިފައިވަނީ،
"އެކަކު އަނެކަކު ދެކޭހިނދު ،އުފާވެރިކަމާއެކުގައި
ބައްދަލުކޮށް ސަލާމްކުރާށެވެ" .ވިދާޅުވަމުންނެވެ.
މި ނަޞޭހަތުގެ ބަސްކޮޅު ނިންމަވާ ލައްވާފައިވަނީ،
"ކަލޭ އެހެނިހެންމީހުނާ އެހީވާށެވެ .މާތްކަލާނގެ
ކަލެޔަށް އެހީވެ ވޮޑިގެން ވާނެއެވެ ".ދެން
ލިޔުއްވާފައި ވަނީ ،ލިޔުންތެރިޔާ ލިޔުއްވާފައިވާ

ފަރާތަކަށް

ރައްދުދެއްވާފައި

އޭނަ

ޢަބުދުލްޙަކީމު

އެހެންނޫންނަމަ

މަނިކަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް
ރައްދެއް

ވަރެއްގެ

ކަށަވަރެވެ.

ދެއްވޭނެކަން

އެއްވެސް މީހަކީ ކުރާމަސައްކަތުގެ ގޮތުންވިޔަސް

ހެދިހުރިސިފައާއި އުފެދުމުގެ އަސްލަށް ނޫނީ
ފުރިހަމަމީހެއްނޫނެވެ.

"އުނި"

ކޮންމެމީހަކީ

 1934ވަނަ އަހަރު ޢަލްއިޞްލާޙުގެ

އެހެނިހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައެއް ފަހަރު

މަލާމާތުގެ ގޮތުގައި އަނެއްބައިފަހަރު ސަމާސާގެ
ވެސް ގޮތުގައި އޭނައަށް ވަނަމުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ސަބަބެއްކަމަށް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސްގައި
ވާހަކަދެއްކުން ތެރިކަމުގެ ގޮތުންނާއި މިނިވަން

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

އިބުރާހީމް

ގޮތުން

ނާޞިރުގެ

ވަޒީރުލް

ކަމޭ

ރުހިވަޑައިގަތުން ލިބިލެއްވުމެވެ.

އަޢްޡަމް

ހިއްތެވުމާއި

ޢަބުދުލްހަކީމު ޙުސައިން މަނިކު އެއްވެސް

ބޭފުޅަކާ ޒާތީކަމެއް ބާއްވަވައިގެން ނޫޅުއްވާކަމާއި
www.mndf.gov.mv

ވެލިފޮޅާލެއްވުމަށްފަހު

ޙުސައިން

މަނިކުގެ

ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.

ކުރިއަށްވުރެ

ސާދާ

ލިޔުއްވުންތަކުން

ޢަބުދުލްޙަކީމު ހުސައިން މަނިކު ނިޔާވީ

 2006މާރިޗް  31ވަނަ ދުވަހު ފުރަމާލޭގައެވެ.
އަޅުތަކުންގެ ވެރި ﷲ ސުބުޙަނަހޫ ވަތަޢާލާގެ
ރުއްސެވުމާއި

 7ނަޞޭހަތަކީ ވެސް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު އެއިން

ލިޔުއްވާ ގޮތުގައި އެކުވެރި ދެބޭފުޅަކާއި އަދިވެސް

ޙުސައިން

މަނިކަކީ

ބަންޑުން

ޢަޒުމްވަރުގަދަ ބޭފުޅެކެވެ .މިކަން ޢަބުދުލްޙަކީމް

މަނިކު

"އިއްޔެ" މަޖައްލާގެ  105 - 104ޞަފުޙާގައި

މިޒަމާނުގެ ބަހުރުވައިން ދަންނަވާނަމަ،

ހަލުވިކޮށް ބާރަށް ކުރިއަށް ހިންގަވައިގަންނަވާ

އަލްއިޞްލާޙް ގެ  7ވަނަ ޢަދަދުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ

ޢަބްދުލްޙަކީމް

އިންސާނުންފަދަ

އިންސާނެކެވެ.

އުޞޫލުންނެވެ.

މެއިން

ޚުލްގުފުޅުގެ ހެޔޮކަމާއި ޢިލްމުވެރިކަން ފެނިގެން

ޙުސައިން

ޢަބުދުލްޙަކީމު

އެހެންވެސް

ޙުސައިން

މަނިކަކީ

ވެއްޓުނީމަ ވެއްޓޭވަރަށްވުރެ އަވަހަށް ތެދުވަންނަވާ

ޢަބުދުލްޙަކީމް ޙުސައިން މަނިކުގެ އަޚުލާޤާއި

މަނިކު

ދިޔައެވެ.

ޢަބުދުލްޙަކީމު

ފަދަ ގޮތަކަށް ނުކުރާށެވެ ".މިކަމުން ވެސް

ނަޞޭހަތުގެ ބަސްކޮޅެކެވެ.

ދިނުމަށް ބޭނުންވެލައްވާފައިވާ މިންވަރު ހާމަވެގެން

އެއްވަތު މަތިން އަނެއްވަތު ދަށުންނޭ ބުނެއުޅޭ

ދޭތެރޭގައި

ނަޞޭހަތް ލިބިގަތުމުގެ އައުލާކަން ބޮޑު އަގުހުރި

އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކު ފަހުތިބީންނަށް ރައްދުކޮށް

ނކު
ސއިން މަ ި
ަޢ ްބ ުދ ްލ ަހ ީކ ްމ ުޙ ަ
ޝ ުއގު.
ރ ަ
ށ ުހ ި
ރ ަކ ަމ ް
ިލޔުން ެތ ި

ސުލޫކު (މުޢާމަލާ) ކޮށްފިނަމަ ތިބާ ނުރެހޭނެ

ދެއެވެ.

އެހެންމެ އޭނާގެ ލިޔުއްވުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއި

ޖެހިލެއްވިއެވެ .ދުނިޔެ ހިނގަނީ ތޮށަލި ދުޅައަށް

ވިޔަސް މީހަކާމެދު ކުރާ ސުލޫކު (މުޢާމަލާ) އެއީ

ޢަބްދުލްޙަކީމް

ލިޔުއްވުމަށް ހުރި ޝާއުގުވެރިކަމާއި އަދި ހަމަ

އަހަރުތެރޭގައި އަޑިއުސްތަކާއި ކުރިމަތިލައްވާން

ލަފުޒީ މާނައަކީ" ،ފަހަރެއްގައި ހަނދާންނެތިގެން

ޙުސައިން

ބަޔާނުން

ޙުސައިން

އޭނާ ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރެއްވި ނުވަދިހަ ވަރަކަށް

ތުމް ސޭ ކޮއީ ކަރުތާ ތުމްހޭން ނަގަވާރު ހޯތާ"

އެފަދައިން

ޢަބުދުލްޙަކީމު

މަނިކު

މީހެކެވެ.

ކަރު ކިސީ ސޭ ނަ ކަރޯ ސުކޫކެ އޭސާ – ކެ ޖޯ

(އެހެންމީހަކު)

އަދި އިއްޔެ މަޖައްލާ" މި ހެޑިންގެ ދަށުގަވާ

ނަސްލަށް ބެލިނަމަވެސް އުނިކަމެއް ނެތް އެންމެ

އުރުދޫ ޅެން ބައިތެކެވެ .އޭގައިވަނީ ކަބީ ބޫލް

ތިބާއާ

ލިޔުންތެރިކަމާއި ޢަބުދުލްޙަކީމު ޙުސައިން މަނިކު

ފުއްސެވުން

ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޙުސައިން މަނިކަށް މިންވަރުކުރައްވައި ސުވަރުގެ

7

ވަނަ

ޢަބުދުލްޙަކީމު

ޢަދަދަށް

ޙުސައިން

މަނިކު ލިޔުއްވިފަހުން ގެންދެވީ މެދުނުކެނޑި
ލިޔުއްވަމުންނެވެ.
މަދަނިއްޔަތެއް

ތާރީޚީ

ތަހުޒީބުވެ

ލިޔުއްވުންތަކެވެ.
ކުރިއަރާދިއުމަށް

ބޭނުންވާ ހަމަ ކޮންމެރޮނގަކުން ޢަބުދުލްހަކީމު
ހުސައިން މަނިކު ވަނީ ތަފާތު ލިޔުންތައް 1960
ގެ އަހަރުތަކުތެރޭގައި ނުކުންނަންފެށި ދުވަހު
ނޫސްތަކަށާއި ހަފުތާ މަޖައްލާތަކާއި އެނޫން ވެސް
ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ލިޔުއްވާފައެވެ.
1981

ޙުސައިން

މަނިކު

ވަނަ

އަހަރު

"ތާރީޚީ

ޢަބުދުލްޙަކީމު

މަޒާމީން"

ކިޔާ

މަޖައްލާއެއް ޗާޕުކޮށްގެން ނެރެ ޝާއިއުކުރެއްވިއެވެ.

މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން.

"ގައުމަކަށް ކުޅަ ޚިދުމަތެއް ،މީހާގެނަން މަތިވެރިވެދާށި
އައުކަމާ ތާޒާކަމާ ފެހިކަން ،ނަމަށް ދާއިމްވެދާށި"
މަޢުލޫމާތު:
ދިވެހި ތާރީޚަށް އައު އަލިކަމެއް.
އިއްޔެ މަޖައްލާ –  10އޮގަސްޓް
 1997އަދި
ސަޕްލިމެންޓް އޮފް ތާރީޚީ މަޟާމީން II
ހެޔޮއެދޭ ފަރާތެއް

އިއްޔެ މަޖައްލާ ( 10އޮގަސްޓް )1997

ގެ  285ޞަފުޙާގަ "ޗާޕްކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް -
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ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ

IzAm itih ew
ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން
އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ނާފިޢު
މިއީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ މިފަދަ ނޭ
ދެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން
ކިޔުންތެރިން މިފަދަ ހާދިޘާތަކުން އިބްރަތެއް
ހާޞިލްކުރުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ލިޔެފައިވާ
ހަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ .އެންމެންގެ މަސްލަހަތަށް
ޓަކައި

މި

ވާހަކައިގައި

ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ނަންނަމާއި ތަންތަން ވާނީ ސިއްރު ކުރެވިފައެވެ.
އަޅުގަނޑަކީ މާލޭގައި ވަރަށް ވެސް
އާދައިގެ

ދިރިއުޅުމެއް

އުޅެމުން

އަންނަ

އުމުރުން  18އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ މަންމަގެ ހަތް ދަރިން ތިބެއެވެ.
އަޅުގަނޑަކީ މަންމަގެ އެންމެ ދޮށީ އަންހެން
ދަރިއެވެ .ކައިވެނިން ބޭރުން ލިބުނު ކުއްޖާއެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން  13އަހަރުގައި މަންމަ

ދޮންބައްޕަ) އާއި ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން
ތިންވަނަ ކައިވެންޏަށް ލިބިފައިވާ ދެ ކުދިންނަށް
އެ ކުދިންގެ ބައްޕަ ޚަރަދެއް ނުކުރެއެވެ .ޚަރަދު
ނުކުރުމުން އެ ކުދިންގެ ބައްޕައާއި އެ ކުދިން
ހަވާލުކުރިއެވެ .ހަވާލުކުރުމުން ވެސް ބައްޕަ އެ
ކުދިން ނުބަލާ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރިއެވެ.
މިހެންވުމުން މަންމަ ވަނީ އެ ދެ ކުދިން ލޯ
އެންޑް ޖެންޑާއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ .އޭގެ ފަހުން
މަންމަ ދޮންބައްޕައާ ކައިވެނި

 2005ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި މަންމަ ވަނީ
ލޯ އެންޑް ޖެންޑާއާ ގުޅިގެން އެކުދިން އަބުރާ
މަންމަގެ ކައިރިއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ .މަންމަ
ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ދޮންބައްޕައަކީ ސިކުނޑީގެ
އުނިކަމެއް ހުންނަމީހެކެވެ.

ދިރިއުޅެނީ އަޅުގަނޑާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ހަގަށްތިބި
ހަތަރު ކުދިން ގޮވައިގެން އެންމެ ކޮޓަރި އެއްގެ
ތެރޭގައި ވަރަށް ވެސް ދަތިހާލުގައެވެ .ހަތް
ކުދިންގެތެރެއިން ދޮށީ ދެ ފިރިހެން ކުދިން އުޅެނީ
މަންމައާ

ދުރުގައެވެ.

އަޅުގަނޑާއެކު

ފަސް

ކުދިން ބަލަމުން އަންނަނީ މަންމަގެ ފިރިމީހާ

70

އަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.
މަންމަ މިހާރު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ޢަލީ (

ކުރުމަށްފަހު

ސްކޫލަށް ގެންގޮސް ހަދަނީ މަންމައެވެ .ގޭގެ
ފެންބިލް ނުދެއްކި އުޅޭތާ މަސް ދުވަސް ވެގެން
ދާއިރު ވެސް ދެއްކޭނެހާ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް
މަންމަގެ ކިބައިގައި ނެތެވެ .ގިނަ ފަހަރަށް
ލާރިއެއް ދިއްކޮށްލަނީ ވެސް މަންމަގެ ގާތް
ރައްޓެއްސެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ގެއަށް ބޭނުންވާ
ފެން ގެންގޮސް ހަދަނީ ގޭކައިރިގައި ހުންނަ
މިސްކިތުންނެވެ .މަންމަ ބަލިވެއްޖިއްޔާ ގޭތެރެ
ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ އިތުރު މީހަކު ގޭގައި
ނުހުރެއެވެ .މި މަސައްކަތް ވެސް ކުރަނީ ގިނަ
ފަހަރަށް އަޅުގަނޑެވެ .މިކަންމިހެން އޮތްއިރު
ވެސް

ހުއްޓާލިއެވެ.

ކަމުން މިނޫން އިތުރު އާމްދަނީއެއް މަންމައަކަށް
ނުލިބެއެވެ .މަންމަގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން މަންމަގެ
ކުރީގެ ފިރިމީހާ ކޮންމެ ދުވަހަކު  100ރުފިޔާ
ގޭގެ

ކަންކަން

ދީހަދައެވެ.

އަދި

މިއާދައިގެ ދިރިއުޅެމުން ވެސް އެންމެ ހަގު ކުއްޖާ
ފިޔަވައި ހުރިހާ ކުދިން ސްކޫލަށް ބަރާބަރަށް
ގެންގޮސްހަދައެވެ.

މިހުރިހާ

ފަހަކަށްއައިސް

ވަޒީފާ އަކަށް ނުދެއެވެ .ޓެކްސީ ކުރުން ވެސް

ދޮންބައްޕަ އަކީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް

ކުރުމަށް

ދޮންބައްޕަ

އެއްވެސް

ކުދިން

ވެސް

މިގޮތުގައި ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވަމުން
ގޮސް  2012ވަނަ އަހަރު މާރިޗް މަހަށް
ފެށިއްޖެއެވެ.

އެއްދުވަހަކު

ދޮންބައްޕަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ
ބެލުމުގެ

ދަށަށް

ގެންދިޔައެވެ.

އެކަމަކު

ދޮންބައްޕައަކީ ދުވަހަކު ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއްކުރި
މީހެއްކަމަކަށް

މަންމަ

ޤަބޫލެއްނުކުރެއެވެ.

އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ވާހަކަ އެއް މަންމަގެ
www.mndf.gov.mv

ކަންފަތުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ .އެއީ ދޮންބައްޕަގެ
އެއްބަފާ

އެއްބަޑު

ދައްކަމުން

ބޭބެ

ދިޔަ

ވާހަކައެވެ .އޭރު ދޮންބައްޕަ އަޅުގަނޑަށް ޖިންސީ
ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދެއެވެ .މަންމައަށް އިވުނު
ވާހަކައަކީ ދޮންބައްޕަ އަޅުގަނޑާ ބެހޭ ވާހަކައެވެ.
އަދި މަންމަ އަޅުގަނޑުގާތު މިވާހަކަތައް އެހުމުން
އަޅުގަނޑު ވަރަށް ދެރަވެފައި ދޮންބައްޕަ ޖިންސީ
ގޯނާ ކުރާވާހަކަ ބުނީމެވެ .އެކަމަކު ދޮންބައްޕަ
އެއީ ދުވަހަކު ވެސް އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެ
މީހެއް ކަމަކަށް މަންމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރިއެވެ.
އަދި

އެވާހަކަ

މީހެއްގެ

އެއްވެސް

ނުދެއްކުމަށް މަންމަ އެދުނެވެ.
ނުކުރުމުން

ޤަބޫލު

ކައިރީ

މަންމަ މިކަން

ދޮންބައްޕައަށް

އެދުވަހު

ލިބުނީ އިތުރު ހިތްވަރެކެވެ .އެދުވަހުން ފެށިގެން
ދޮންބައްޕަގެ އަނިޔާތައް އިތުރަށް ބޮޑުވިއެވެ.
ގޭގައި

މަންމަ

ނޫޅޭ

ވަގުތުތައް

ބަލާފައި

އަޅުގަނޑާމެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާތައް
ކުރަމުންދިޔައެވެ .އަދި ޖިސްމާނީ ވަރަށް ގިނަ
އަނިޔާތަށް ވެސް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.
ދުވަސްތައް މާޒީވެ ދެއެވެ .އެއްދުވަހަކު،
ދޮންބައްޕަ އަޅުގަނޑާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޙްލާޤީ
ޢަމަލު ހިންގަމުންދާކަމުގެ ވާހަކަ ދޮންބައްޕަގެ
އާއިލާ މީހެއްގެ ފަރާތުން މަންމައަށް އެނގުނެވެ.
ނަމަވެސް މަންމަ ދިޔައީ ދޮންބައްޕަގެ ދިފާއުގައި
މިކަން ދޮގުކުރަމުންނެވެ .މަންމަ ބުނަމުން ދިޔައީ
ދޮންބައްޕަގެ އާއިލާއިން މަންމަ ދޮންބައްޕައާ
އިނދެގެން ދޮންބައްޕަގެ ގޭގައި އުޅޭތީ އެކަމާ
ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެމީހުން ހަދައިގެން ދައްކާ
އެއްކަމުގައެވެ.

ވާހަކަ

އަދި

ދޮންބައްޕައަކީ

ސިކުނޑީގެ މައްސަލަ އުޅޭ މީހެއްކަމަށް މަންމަ
ބުންޏެވެ .މަންމަ އަބަދުވެސް ދިޔައީ ދޮންބައްޕަގެ
ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރަމުންނެވެ .މިހުރިހާ ކަމެއް
ވެގެން ދާއިރު ވެސް މަންމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި
މަންމަގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއް ނެތެވެ.
ފަރާތުން

އަޅުގަނޑަށް

ލިބެމުންދާކަން

މަންމައަށް

މިފަހަރު

އަނިޔާ
ޤަބޫލު

ކުރެވިއްޖެއެވެ .އެއީ އަޅުގަނޑު ދޮންބައްޕަގެ
ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިންކަން އެނގުމުންނެވެ.
ނަމަވެސް
އަޅުގަނޑުގެ

މީހުންނަށް
ފަރާތުން

މިކަން

އެނގިދާނެތީ

އެއްވެސް

މީހަކަށް

މިކަން އެނގުނަ ދީގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނެ
މަންމަ އަޅުގަނޑަށް އިންޒާރު ދިނެވެ .އަދި
www.mndf.gov.mv

ވައްޓާ ނުލެވޭނެކަމަށް ބުންޏެވެ .މިވާހަކަތައް
ދޮންބައްޕައަށް

ކިޔައިދިނެވެ.

މަންމަ

ދޮންބައްޕައަށް މި ޚަބަރު ލިބުމާއެކު މާލަސްތަކެއް
ނުވެ ،ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން ދޮންބައްޕަ
އަޅުގަނޑަށް

މަނާކުރިއެވެ.

އެއްކޮށް

އަދި

އަނިޔާކުރަން ފެށިއެވެ.
އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ފަހެވެ .އަޅުގަނޑު
ބަނޑުގައި ރިއްސާވަރުން ކެތް ނުކުރެވިގެން
ކޮޓަރީގައި އޮވެ މަންމައަށް ގޮވީމެވެ .އެވަގުތު
ދޮންބައްޕަ

ކޮޓަރި

ފެނުނެވެ.

ދެން

ނޭގެއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް

ދޮރުމަތީގައި
ވީގޮތެއް

ހުރިތަން

އަޅުގަނޑަކަށް

ހޭވެރިކަން

ވީއިރު

އަޅުގަނޑު އޮތީ ވިހައިގެންނެވެ .ކައިރީގައި ހުރި

އަޅުގަނޑު ވިހޭ ދަރިފުޅަށް ހެދީ ކިހިނެއްކަމެއް
ވެސް ނޭގެއެވެ .އަދި އެ ދަރިފުޅު ގިފިލިތެރޭގައި
ވަޅުލީ ކާކުކަމެއް ވެސް ނޭގެއެވެ .އެ ދުވަހު
އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު އެ ދަރިފުޅަކީ އަޅުގަނޑުގެ
ދޮންބައްޕަގެ

އޮތެވެ .ރޯއަޑު އިވެއެވެ .އެވަގުތު މަންމަ
އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިފައި ނަގައިގެން ގޮސް
ފާޚާނާތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ .އަދި ބަނޑުގައި އޮތް
މަސް ބޭރުކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ތާހިރުކޮށް،
ކޮޓަރިއަށް

ވެއްދިއެވެ.

އަޅުގަނޑު

އެވަގުތު

އެނދާ ދިމާލަށް ބަލާލީމެވެ .އޭރު އަޅުގަނޑު
ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ ނިޝާން ވެސް ކޮޓަރި ތެރެއިން
ފެންނާކަށް ނެތެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދަރިފުޅާ
ބެހޭގޮތުން މަންމައާއި ދޮންބައްޕައާ އެއްވެސް
ސުވާލެއް

ހިތްވަރެއް

ކުރާނެ

އަޅުގަނޑުގެ

ގަޔަކުނެތެވެ .ފާޚާނާއިން ނިކުމެ ކޮޓަރިއަށް
ވަތްއިރު ،ކޮޓަރި ތަރުފާލު މަތީގައާއި އަޅުގަނޑު
އޮށޯވެގެން އޮތް ގޮދަޑީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް
ލޭހޭކިފައި ހުރިތަން ފެނުނެވެ .އަޅުގަނޑަށް
އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލެއް ނުކުރެވުނީ ވެފައި
ހުރި ވަރުބަލިކަމުންނެވެ .އަދި ކޮޓަރިތެރެއަށް
ވަދެ އޮށޯތުމާއެކު އަޅުގަނޑަށް ނިދިއްޖެއެވެ.
ހޭލެވުނީ ކުއްލިޔަކަށް ބަޔަކު މީހުން ގެއަށްވަދެ
ދައްކާ

އަޑަށެވެ.

އެވަގުތު

އެއީ

ފުލުހުންކަން އެނގުނެވެ .އެމީހުން އަޅުގަނޑު
ގޮވައިގެން ދިޔައީ ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަށެވެ.
އޭރު އެތަނަށް ވަނީ ރަށުގެ މީހުން އެއްވެފައެވެ.
އެތަނުގައި އެއްވެފައި ތިބި ރަށު މީހުން ދައްކާ
ވާހަކަތައް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑަށް އިވެއެވެ .މި
ވާހަކަތަކުގެތެރެއިން ފުރޭނިގެން އައި އަޑެއް
އަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނެވެ .އަޅުގަނޑު
ވިހޭ ދަރިފުޅު މަރާލުމަށްފަހު ގޭގެ ގިފިލިތެރޭގައި
ވަޅުލާފައި

އޮއްވާ

ފެނިއްޖެކަމަށް

މީހަކު

އެ

ދަރިއެކެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ

ދޮންބައްޕަގެ

އަޅުގަނޑަށް

ޤަބުލުކުރެވެނީ،

ބަލިވެއިންކަން

އެނގުނީ

ދަރިފުޅަކީ
ދަރިއެއްކަން
އަޅުގަނޑު
އަޅުގަނޑާމެދު

ދޮންބައްޕަ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާތީއެވެ.
އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނުން ދުވަހަކުވެސް
ފޮހެލެވޭނެ ދުވަސްތަކެއް ނޫނެވެ .އެ ދުވަސް
ހަނދާނުން ނުފިލިއެވެ .ނުވެސް ފިލާނެއެވެ.
އެއީ ހިތި މާޒީއެކެވެ.

އެނދެއްގައި ވިހޭ ދަރިފުޅު ލެއާއެކު ބާއްވާފައި

ވާހަކަ

އޭގެ ދެ އަހަރު ފަހެވެ .ދޮންބައްޕަގެ
ޖިންސީ

ހާލަތު ހުރިގޮތުން ލާރި ނެތުމުން ދަރިފުޅު

ބުނި އަޑެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މައިން ބަފައިން
މިއަދު

ވިސްނާ

ފުންކޮށް

ފިކުރުކުރަން

ވެއްޖެކަމެކެވެ .އެއްވެސް މަޔަކު ނުވަތަ ބަފަޔަކު
ނޫންނަމަ އާއިލާގެ މެމްބަރަކު ތިމާގެ ދަރިން
ނުވަތަ އާއިލާގެ ކުއްޖަކަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް
މުޖުތަމަޢު

ހާނިކަކޮށް

އިން

ބާކީކުރާކަށެއް

ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ .ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް
މައިން ބަފައިންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރިންގެ
މުސްތަޤުބަލެވެ .އެ ކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލަށް
ހެޔޮއެދޭ އެއްވެސް މަޔަކު ނުވަތަ ބަފަޔަކު
ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލް ވެއްޔާލައި މޮޑެ ކަފުންކޮށް
ވަޅުލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ .އެހެންކަމަށް
ވީހިނދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރިންނާމެދު މިފަދަ
ޢަމަލުތައްކުރާ

ބަފައިން މިފަދަ ޢަމަލުތައް

ދަރިންނާ މެދު ނުހިންގުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
ނަޞޭހަތްތެރިވަމެވެ .އަދި ކުއްޖަކާމެދު މިފަދަ
ޢަމަލެއް ހިންގާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެކަން
ސިއްރު

ނުކުރައްވައި

ކަމާބެހޭ

ފަރާތްތަކަށް

އަންގަވާ އެކަން ރިޕޯރޓްކުރުން މުހިންމެވެ.
އަދި ތިމާގެ އުފަން ދަރިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ
ކުރާ މީހުން މިހާރުން މިހާރަށް އެފަދަ ޢަމަލުތައް
ހުއްޓުވުމަށް

ހަރުއަޑުން

ގޮވާލަމެވެ.

މިއީ

އެކުދިންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ހާނީއްކައެކެވެ.
ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެކެވެ .މި ކަމުގެ
ސަބަބުން މި ދުނިޔެއިން ނިމިގެންދަނީ ކިތައް
މަޢުސޫމް ކުދިންބާވައެވެ.
***********************
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We operate at 4 different locations in Sri Lanka

Colombo, Sri Lanka

Randholee Hotel @ Kandy s
Amagi Resort & Spa @ Negombo s
Ramada @ Colombo s
Galle Face Hotel @ Colombo s

MNDF and Police personnel's can obtain an attractive discount at Sheri when showing your ID cards at the reception
Ask at Sheri Salon & Spa in Male’ for special packages in Sri Lanka

Massages
Hair Cutting & Styling
Make up
Pedicure Manicure
Facial Treatments
Body Scrubs & Treatments
Rebonding & Perming
Hair Colouring
Straightening and Ironing
Threading & Waxing

Sheri Pvt Limited.

G. Nanreethige, Nirolhu Magu, Male’, Maldives

For appointments Tel:3 310 310

www.sherimaldives.com

