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ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޮންމެ ވިންދެއް ގުޅިލާމެހިފައި ވަނީ މި ލޮބިވެތި

އެއް ޖީލުން އަނެއް ޖީލަށް ދެމިގެންދާ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިކުރާ

ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކުރުމުގެ މަތިވެރި ޢަޒުމާއެވެ .މާތްވެގެންވާ

އާކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ .ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުން ޤައުމު ސަލާމަތް

އިސްލާމް ދީނާއި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތަށް ސިފައިން ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމާއެވެ .ދިވެހިންގެ ދިގު ތާރީޚު ބުނެދެނީ މި ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތާއި

އެންމެ އެކަށޭނަ އަދި އެންމެ ފަހުގެ ތަމްރީނުތައް ލިބިގަންނަމުންނެވެ .މި

ޝަފަރަށް ޓަކައި ދިވެހި ސިފައިން ޤައުމަށް ވެފައިވާ ޤުރުބާނީއެވެ .އަމިއްލަ

ކަމުގެ ސަބަބުން ސިފައިންގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދިފައި

ފުރާނަ ޤުރުބާންކޮށް ދުޝްމަނުންގެ ކިބައިން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް

ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެކެވެ .ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް

ކެރިގެން ކުރި ޖިހާދެވެ .އަމިއްލަ ނަފުސަށް ވުރެ ޤައުމު އިސްކޮށްގެން

ސިފައިން ކުރަމުންގެންދާ ޤައުމީ މަސައްކަތަކަށް ނިމުމެއްނެތެވެ .މި

ކުރި ހިތްވަރުން ދިފާޢު ކޮށްދެވުނު ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމެވެ .ކުރިމަތިވެދާނެ

ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަބަދުވެސް ސިފައިން ދެމި ތިބޭނީ ރައްޔިތުންގެ

ނުރައްކަލަކަށް ނުބަލައި ޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމަށް ދެމިތިބެ ކުރި ޚިދުމަތެވެ.

ހިމާޔަތުގައެވެ.

ބަދަލުވަމުންދާ މާހައުލުން ،މި ލޮބުވެތި ޤައުމުގެ އަދުއްވުންގެ

މިއަދު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުންގެ

ކިބައިން ކުރިމަތިވެދާނެ ކޮންމެ ޢުދާވަނަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ސިފައިން ދެމި

ހިއްސާ އޮތް ޒުވާން ޢިލްމީ ޤާބިލު ލަޝްކަރެކެވެ .މި ޤައުމުގެ ހިމާޔާތުގައި

ތިބީ ތައްޔާރަށެވެ .ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

ދެމިތިބެން ބޭނުން ވަނީ ޒުވާން ލަޝްކަރެކެވެ .ޒަމާނީ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ

ސިފައިން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ޤައުމުގެ

ޒުވާނުންގެ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް އަބަދުވެސް ބޭނުންވެއެވެ .ޤައުމުގެ

އަމާންކަމަށް ލޮޅުމެއް އަރާފާނެ ކޮންމެ ކަމަކުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި

މިނިވަންކަން ދިފާޢު ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ނަގަންޖެހޭ

ދިވެހި ސިފައިން ދަނީ ކުރިމަތިވެދާނެ ކޮންމެ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ބަޔަކީ ސިފައިންނެވެ .ނުވަތަ ޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމުގެ އެންމެ

އަގު

ހުނަރާއި ޤާބިލުކަމާއެކު ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރާއްޖޭގެ

ބޮޑު ޒިންމާ އޮތީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޮޑުގައި އެޅިފައެވެ .އެހެންކަމުން

ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއް ހިމެނޭގޮތުގައެވެ.

ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހަކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ޤައުމީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ފަޚުރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފައިން ދެކެނީ
ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .ޤައުމީ ސަލާމަތަށް
އަންނަ ކޮންމެ ނުރައްކަލެއް ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ނައްތާލުމެވެ.

ކަށަވަރު ކުރުމަށް މުހިންމު މީހެކެވެ .މިކަން ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ސިފައިން
ގެންދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.
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ޝަހީދުވި

ސިފައިންނަކީ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓައި ،ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާ

ހިތްވަރުގަދަ މުޖާހިދުން ޤައުމަށް ޓަކައި ވި މަތިވެރި ޤުރުބާނީގެ އަގު

ކުރުންމަތީ ސާބިތުވެ ދެމި ތިބި ބައެކެވެ .ދުރާލައި ޕްލޭންތައް ހަދައި

ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށް ،ޝަހީދުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްވުން

އެންމެ ފައިދާ ވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ރާވައި ،ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ނަތީޖާ

އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަދި ދިވެހި ސިފައިންނަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމައެއް

ނެރުމުގައި ސިފައިން އަބަދުވެސް ޤައުމަށް ނަމޫނާ ދައްކަމުންދެއެވެ.

މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.

ދިވެހި ސިފައިން ޤައުމަށް ވެފައިވާ އަދި ވަމުންދާ ޤުރުބަނީގެ
އަގު މުޅި ޤައުމު ދަނީ ވަޒަންކުރަމުންނެވެ .ސިފައިންގެ ޤުރުބާނީ ދިވެހި
ފަސްގަނޑުގައި ފަނޑުވުމެއްނެތެވެ .އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މި
ޤައުމުގެ އަދުއްވުން މި ޤައުމާ ތޮޅުނު ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެންމެ
އިސް ސަފުގައި ޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމުގައި ޚިދުމަތްކުރި އަބުޠާލުން ކުޅަ
ޤައުމީ ޖިހާދުގެ މަތިން މި ޤައުމު ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނެއެވެ.
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صلَّى ا ُ
ا ُ
هلل َعلَيْ ِه
هلل ُسبْ َحاَن ُه َوَت َعالَى އަށް ޙަމްދާ ި
އ ޝުކުރު ދަންނަވަން .މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ُم َح َّم ُد َر ُس ْو ُل اهللِ َ
އދި ދުޢާކުރަން .މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަން.
ލވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން ެ
َو َسلَّ َم އަށް ޞަ ަ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ،މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ
ޝަމާލް ،ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ،ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ،ޖެނެރަލް އޮފިސަރުން ،އެހެނިހެން
ރޭންކުތަކުގެ އޮފިސަރުން ،ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާގެ ބަދަހި ސަފުތަކުގެ ފަހުލަވާނުން ،ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުން،
ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން؛
السَل ُم َعلَيْ ُك ْم َو َر ْح َم ُة اهللِ َوَب َر َكاتُه.
َّ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ،ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ،އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު
ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދަންނަވަން .މިއަދަކީ 1988 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ  3ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި
ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ،ދުޝްމަނުންގެ މައްޗަށް ،މުޅި ދިވެހި އުންމަތަށް ،ا ُ
هلل ُسبْ َحاَن ُه َوَت َعالَى ދެއްވެވި މަތިވެރި ނަޞްރާއި ކާމިޔާބީގެ
ހަނދާން އައުކުރާ ދުވަސް .އެފަދަ މަތިވެރި ނަޞްރެއް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ،އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން.

އެ ދުވަހުގެ ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާގައި ،ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ޖިހާދުކުރައްވައި ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ،ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާގެ
ހިތްވަރުގަދަ ސިފައިންނާއި ،ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވައި ،ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ
ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި الل ُه ُس ْب َحانَ ُه َوتَ َع َال ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން.
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،އެދުވަހުގެ ޢުދުވާން ނާކާމިޔާބުކޮށްލި ،މައި އައްޑަނަ ކަމުގައި ވެގެންދިޔަ ޤައުމީ ބަޠަލު ،ޝަހީދު ކޯޕްރަލް
ޙުސައިން އާދަމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ،ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވައި ،ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި الله ُُسبْ َحانَ ُه َوتَ َع َال

ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން .ހަމައެފަދައިން ،އެދުވަހު ،ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ޖިހާދު ކުރެއްވި ،ދިވެހި
ޢަސްކަރިއްޔާގެ ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދުކުރަން .އަދި އެ ޢުދުވާނުގެ ކުރިމަތީގައި ،ޢާންމު ރައްޔިތުން ދެއްކި،
ނުގުޑާފަދަ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމަށްޓަކައި ،އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދުކުރަން.
ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން ،މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ރިހި މެޑެލް ،މިރޭ ހާސިލުކުރެއްވި

ސިފައިންގެ  9ބޭކަލުންނަށް ،ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަރުޙަބާ އާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން .ދާދިފަހުން މާލޭގެ ގެތަކެއް އަނދައިގެންދިޔަ
ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ،ތިޔަބޭފުޅުން އެ ހިތްވަރު ނުދެއްކެވިނަމަ ،އަދި އެ ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިނުލެއްވިނަމަ ،ޢާންމު
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކިތަންމެ ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުމަކީ ،ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް.
ތިޔަބޭފުޅުން އެރޭ ސާބިތުކޮށްދެއްވީ ،ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ،ފުރާނައިން ޤުރްބާންވެވަޑައިގަތުމުގެ
ހިތްވަރާއި ޢަޒުމް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާކަން .ސިފަވަންތަކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަށަގެންފައިވާކަން.
އަދި މިރޭ ،ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ކުލަ ހާސިލުކުރެއްވި  11ސިފައިންނަށްވެސް ،މަރުޙަބާ އާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން.
މީގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހުވާ ކުރައްވައިގެން ،ސިފައިންގެ ޢާއިލާއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ސިފައިންނަށް ވަރަށް
ހޫނު މަރުޙަބާއެއްވެސް ދަންނަވަން .ތިޔަ ސިފައިން ،ﷲ ގަންދެއްވައި ދެންމެ ކުރެއްވި ހުވައިގައި ،ވަރަށް މުހިންމު ތިން ކަމަކަށް
ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި އަޑު އިވިއްޖެ .އެއީ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ދިފާޢުކުރުމާއި ،އިސްލާމްދީނާއި ،ދިވެހިރާއްޖެ ދިފާޢުކުރުންމަތީ ދެމިތިއްބެވުން.
އަދި ދުޝްމަނުންނާއި ބާޣީންގެ ކިބައިން ،ދިވެހި ދައުލަތް ސަލާމަތް ކުރައްވައި ،ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރްބާންވާން ޖެހިއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި ،ކެރިގެން ތިބެ ޤުރްބާންވުމަށްވެސް ،މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވާކުރެއްވި އަޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިއްޖެ.
އެ ހުވާގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިއްބަވައި ،ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ،ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް،
ތިޔަ ސިފައިންނަށް އަޅުގަނޑު ނަޞޭޙަތްތެރިވަން .އެ ހުވާގެ މަތީގައި ދެމިހުރިކަން ،ތިޔައިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ޢަމަލާއި ބަހުން
ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ،ތިޔަ ސިފައިންގެ ކޮނޑުގައި ،މިރެއިން ފެށިގެން އެޅިގެންދާ ވަރަށް މަތިވެރި ޤައުމީ ޒިންމާއެއް.
އާދެ! މިރޭ އަޅުގަނޑުމެން އައުކުރަމުން މި އަންނަނީ ،ތިޔަބޭފުޅުން ކުރެއްވި ފަދަ ހުވައެއްގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބި ،ނޫކަށި
ފުރައިގެ ޒުވާނުންތަކެއް ،ޙުއްބުލް ވަޠަންގެ ވިންދާއި ޤައުމީ ޖޯޝްގައި ،ދިވެހި އުންމަތަށް ހޯދައިދިން ވަރަށް މަތިވެރި ނަޞްރެއްގެ
ހަނދާންތައް.
އާދެ! ނޮވެމްބަރު  3އެއީ ،ދިވެހިން ތަޖުރިބާކުރި ހިތްދަތި ކަޅު ދުވަހެއް .މިތުރުންގެ ހިތަށް ދަތިކުރި ކަޅު ކޮންމެ ރެޔެއް،
އެއަށްވުރެ މާ އުޖާލާ ފަތިހަކަށް ނިމިގެންދާ އުޞޫލުން ،ނޮވެންބަރު  3ވަނަ ދުވަހުގެ އިރު އުދަރެހާ ފަރުދާވެގެން ދިޔައީ ،ދިވެހި އުޑުގައި،
ކާމިޔާބީގެ ރަން ދޯދިތައް ފަތުރަމުން .އާދެ ،ނަޞްރާއި ނަސީބާއި ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް އެދުވަހު ވެގެންދިޔައީ ،ޢަސްކަރިއްޔާގެ ހިތްވަރާއި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަންވަރު.
އެ ދުވަހުގެ ނުރައްކާތެރި ޢުދުވާނުން ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގައި ،އޭރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ،ވަރަށް ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި
އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ،އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން .އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އެދުވަހު މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ
ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން .ހަމައެފަދައިން ،އެ ނުރައްކާތެރި ޢުދުވާނުން ދިވެހި ދައުލަތް ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިން،
ރަޙްމަތްތެރި ޤައުމުތަކަށް ،އަޅުގަނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން .ޚާއްޞަކޮށް ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެދުމަކަށް އިންޑިއާއިން
ވެދިން އަވަސް އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ނޮވެމްބަރު 3ގެ ޢުދުވާނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައް ޢިބްރަތަކާއި ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިއްޖެ .އެ ހާދިސާއިން އަޅުގަނޑުމެން
ލިބިގަންނަންވީ އެންމެ މުހިންމު ފިލާވަޅަކީ ،ދެވަނަފަހަރަށް އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ،ކުރަންވީ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން
ދެނެގަނެ ،އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިޔަ ނުދިނުން.
މި ދިވެހި ފަސްގަނޑަކީ ،ޤައުމީ އެތައް ބަޠަލުންނެއްގެ ،ފުރާނައާއި ލެއިން ދިރުން ލިބެމުން އަންނަ ފަސްގަނޑެއް .މާތްވެގެންވާ
އިސްލާމްދީނާއި ،ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ،ތެދުވެވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ބަޠަލެއްގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ސިލޭހައަކަށްވީ ،އެ
ބަޠަލުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވި ޢާންމު ފަރުދުން .ނޮވެމްބަރު 3ގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައިވެސް ،ދިވެހި ސިފައިންނާއި ޢާންމު
ރައްޔިތުން ސާބިތުކޮށްދިނީ ،އެ ގުޅުން އަދިވެސް ބަދަހިކަންމަތީ ދެމި އެބައޮތްކަން .އޭގެފަހުން ރާއްޖެ ދުށް ސުނާމީ ކާރިޘާގައިވެސް،
އަދި ދާދި ފަހުން މާލޭގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައިވެސް ،ފެނިގެން ދިޔައީ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އަޚުވަންތަ ގުޅުމުގެ
ވަރަށް ރީތި ނަމޫނާއެއް.

މި ލޮބުވެތި ޤައުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއްގައި ،ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރްބާންވާން ތައްޔާރަށް ތިބި ،ފަޚުރުވެރި
ރައްޔިތުންތަކެއް މި ޤައުމުގައި ދިރި އާލާވަމުން އަންނަކަމަކީ ،ހަމަޖެހުމާއި ޞުލްހަމަސަލަސްކަމަށް ރައްޔިތުން އިސްކަންދޭކަމުގެ
އަލިގަދަ ހެތްކެއް .އެފަދަ ރައްޔިތުންތަކެއް އުފެދެމުން އަންނަނީ ،ރައްޔިތުންނާއި ޢަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު އޮންނަ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި
ބަދަހި ގުޅުމުގެ ސަބަބުންކަން ޔަޤީން .އެ ގުޅުން އިތުރަށް ދަމަހައްޓައި ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ގާތުން ޢަސްކަރިއްޔާގެ
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،މިހާރަށްވުރެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
ދުނިޔެ ދެކެމުން މި އަންނަ ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާއި ،އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީޢާއިން ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ،ޤައުމުތަކުގެ ޢަސްކަރީ
އަދި ދިފާޢީ އިސްރާޖީއަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޖުބޫރުވެފައި .އެފަދަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ދިފާޢަށް ކުރިމަތިވާ
ގޮންޖެހުންތައްވެސް ކުރިއާ އަޅައިބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެއްޖެ .އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި އެކަންކަމަށް
ތައްޔާރުވެ ،ސިޔާސަތުތައް އަލުން ވިލަރެސް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް.
ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ،ވަރަށް މުހިންމު ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް މިހާރުވެސް ރޭވިފައި އެބަހުރި.
އަދި ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކަންކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ،ޢަމަލީ ގޮތުން މިހާރުވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.
އެހެންކަމުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،ދިވެހި ޢަސްކަރީ ޒުވާނުންގެ ،އުނގެނުމަށާއި ފަންނީ
ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދޭކަމުގައި މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން.
ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ،ސިފައިންގެ ކޯސްޓް ގާޑަކީ ،ޢަސްކަރީ އަދި މަދަނީ ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކަކާ ގުޅިފައިވާ
ބައެއް .ރާއްޖޭގެ މި ބިޔަ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކީ ކޯސްޓް ގާޑްގެ ސިފައިން .ކަނޑުމަތީގެ
ހާދިސާތަކުގައި ،މީހުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގައިވެސް ،ކޯސްޓް ގާޑުން އަދާކުރަނީ ،ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް .އެހެންކަމުން،
ކޯސްޓް ގާޑްގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ،ތަމްރީނާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ،އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ
ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.
ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަނދާނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަރުލާފައި ހުންނަންޖެހޭނީ ،ތިޔަ ސިފައިން ކޮށްފައިވާ ހުވާ.
ޢާންމު ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ދޫކޮށް ،ސިފައިންގެ މީހަކަށް ބަދަލުވުމާއެކު ،ތިޔަ ސިފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވަނީ ،ވަރަށް
މަތިވެރި އަދި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ޤައުމީ ވާޖިބެއްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ.
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރަކީ ތިޔަ ސިފައިން .އެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނީ ސިފައިންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަށް ފުރިހަމައަށް
ޢަމަލުކޮށް ،ޢަސްކަރީ އަޚްލާޤުގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުގައި ސާބިތުވެ ތިބެގެން .އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް
ޢަމަލުކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް ،ދިވެހި ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަން.
ޢަސްކަރީ ޢުދުވާނެއް ކަމަށްވިޔަސް ،ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ކަމަށްވިޔަސް ،ޤައުމާއި ރައްޔިތުން ދިފާޢުކުރުމުގެ އެންމެ ކުރީ
ސަފަށް ،އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުންނަ ބަޔަކީ ،ތިޔަ ހިތްވަރުގަދަ ސިފައިން .މި ސަބަބަށްޓަކައި ސިފައިންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ،ހަށިހެޔޮ ބައެއްގެ
ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ،ދިވެހި ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަން.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،ދިވެހި އުންމަތުގެ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތް ތާއަބަދަށް ރައްކާތެރިކަމުގައި
ދެމެހެއްޓެވުން .ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން މިންވަރުކުރައްވައި ،ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާއަށް ކާމިޔާބާއި ކުރިއެރުން
ދެއްވުން އެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ލޯބި އަށަގަންނުވައި ،ނަޞްރާއި ނަސީބުގެ
އަހުލުވެރިން ކަމުގައި ލައްވާށި! އާމީން!
السَل ُم َعلَيْ ُك ْم َو َر ْح َم ُة اهللِ َوَب َر َكاتُه.
َو َّ
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ފޮނުއްވި

وتعـاىلގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައި އެކަލާނގެ

މާތް اللّـه �سبحـانـه
ރަސޫލާ صىل هللا عليه وسمل

އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

 3ނޮވެންބަރު  1988އަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ހަނދާނުން ފޮހެވިގެން ނުދާނެ ދުވަހެކެވެ .އެ ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި
ނާމާންކަމާއި ހިތްދަތިކަން މުޅި ދިވެހި ޤައުމު އެކީ އިހްސާސްކުރަން ޖެހުނު ދުވަހެކެވެ .ބޭރުގެ ބަޔަކު އައިސް ،ކުށެއްނެތް  19ދިވެހިން
ޑބޭބެ ،އެ ކުދިންގެ ކާފަޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަމައެކަނި
ޝަހީދުކޮށްލި ދުވަހެވެ .އެ ޝަހީދުންގެ ތެރޭގައި ،އަޅުގަނޑުގެ ކުދިންގެ ބޮ ު
މީހާ ،އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް ،ހިމެނުނެވެ .އެ ދުވަހަކީ އެ ކުދިންނަށް ކުދިންގެ ބޮޑުބޭބެ ފެނުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން
ދިޔަ ދުވަހެވެ .މުޅި އާއިލާއަށް ފުން ހިތާމައެއް ލިބުނު ދުވަހެކެވެ .މާތްﷲ ،އެ  19ޝަހީދުންގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް
މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލުގެ ޙިމާޔަތުގައި ދިވެހި ސިފައިން ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު ،އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް
ދޭންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ،ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާމެދު ހޭލުންތެރިވެ ތިބުމެވެ .މިއަދު ،ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ނަޒަރު
ހިންގާލާއިރު ،ސަލާމަތީގޮތުން ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ މަންޒަރު ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ .ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ލިބުނު
ކުރިއެރުމާއެކު ،އިންސާނުން ހަނގުރާމަކުރާ ގޮތަށް ވެސް މިވަނީ ބަދަލު އައިސްފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އުޅެމުން މިދަނީ "ހައިބްރިޑް
ތްރެޓްސް" ގެ ޒަމާނުގައެވެ .މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ،ނިއުޒިލެންޑާއި އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއާއި ،ސައުދީ
ޢަރަބިއްޔާގައި ތެޔޮ އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ޕްލާންޓަށް ދާދިފަހުން ދިން ޑްރޯން ޙަމަލާއިން ވެސް މިފަދަ "ތްރެޓްސް" ގެ ނުރައްކާތެރިކަން
ހުރި މިންވަރު ހާމަވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެރިޓަރީގެ  99.7އިންސައްތައަކީ ފެންކަމަށްވާއިރު ،މިފަދަ ނުރައްކާތަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ
ގެއްލުމަކަށް ހުޝިޔާރުކަމާއެކީ ފާރަވެރިވެގެން ތިބޭ ބަޔަކަށް ދިވެހި ސިފައިންވުމަކީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ
ވެރިޔާ ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ތަޞައްވުރެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،ސިފައިންގެ ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް ،ދިވެހި ޤައުމާއި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ޙިމާޔަތްކުރުން މަތީ ދެމިތިބުމުގެ
ހެޔޮ ތައުފީޤު ،މާތްﷲ ،ދިވެހި ސިފައިންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ .އާމީން.
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ތި ާ
ރ ީހމް ާޢ ިޒމް
ޭމޖަރ ިއ ްބ ާ

ސ ްއ ަކތް
ނމެ ުދ ަވ ަހކީ ާކ ިމ ާޔބު ެއ ިދގެން ަގދަ ައޅާ ަމ ަ
ރ ުއ ުޅ ުމގެ ކޮ ް
ނގެ ދި ި
ައ ުޅގަނ ުޑމެ ް
ސކަން ދެނީ ާކ ިމ ާޔބު ޯހ ުދ ަމށް
ރ ުމ ަގއި ިއ ް
ނކު ު
ރ ުއޅުން ބި ާ
ުކރާ ުދ ަވ ެހކެވެަ .އދި ިދ ި
ނ ެމ ަހއި
ނވާނެ އެ ް
ރ ަމތި ު
ނ ާކ ިމ ާޔ ީބ ެއއް ުކ ި
ަތ ާފތު ޮގތް ަތއް ޯހ ުދ ުމ ަގ ެއވެަ .އދި ާ
ކަންކަމަށް އަބަދުވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ހެދުމަކީ އިންސާނުންގެ ތަބީޢީ
ނތެވެަ .އދި
ސއް ެ
ނ ެ
ރ ުމ ަގއި ަވކި ޖި ް
ސ ްއކަތް ުކ ު
ސ ަފ ެއކެވެާ .ކ ިމ ާޔ ީބ ައށް ަމ ަ
ި
ރ ެއވެ.
ނ ުކ ެ
ނ ެއއް ު
ސ ްއ ަކ ެތއް ބި ަ
ނ ޮގ ަތ ަކށް ަމ ަ
ާކ ިމ ާޔބީ ެއ ިދގެން ނޫ ް

ހެޔޮ ނިޔަތެއް އޮންނަންވާނެވެ.
ގުޅިގެން

ކަންކަން

އިސްކަން

ދިނުމަކީ

ކުރުމަށް
ކާމިޔާބަށް

މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ .އަދި އެއްވެސް
ކަމެއްގައި

ކޮށްލުމަކީ

ކަންފަސޭހަ

ކުރިމަގަށް އެޅޭ ކަތި ފިޔަވަޅެއްކަން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ކާމިޔާބަށް އެދިގެން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ
ދުވަހެކެވެ .އަދި ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމުގައި އިސްކަން ދެނީ ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ތަފާތު ގޮތްތައް ހޯދުމުގައެވެ.
އަދި ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ އެންމެހައި ކަންކަމަށް އަބަދުވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ހެދުމަކީ
އިންސާނުންގެ ތަބީޢީ ސިފައެކެވެ .ކާމިޔާބީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަކި ޖިންސެއް ނެތެވެ .އަދި ކާމިޔާބު
އެދިގެން ނޫންގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ބިނައެއް ނުކުރެއެވެ .ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެގެން ދަނީ
ގުޅިލާމެހިގެންދާ މިސާލުންނެވެ .ކޮންމެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ގޮތާއި ތަބީޢީ ސިފަތަކަށް ތަބާވެގެންނެވެ .އެ
މީހެއްގެ ބޭނުންތައް ތަފާތުވުމަކީ ކާމިޔާބީއަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.
ކާމިޔާބީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން
ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުންނެވެ .މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވުމަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި އެއްކަމަކީ ކަމުގެ ފުރިހަމަ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހިތްވަރާއެކު ކާމިޔާބީއަށް އެދި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .ތިބާ ކާމިޔާބީއަށް
މަސައްކަތްކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމަކީ ފެއިލް ވުމެއް ނޫނެވެ .އަދި މަސައްކަތުގައި ތިމާގެ ކޮންމެ މުއާމަލާތެގައި ވެސް
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ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ .ކޮންމެ ހުރަހަކީ
ކާމިޔާބީއަށް

އޮތް

ގޮންޖެހުމަކަށް

ނުދެކޭށެވެ .ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ
ކުރާކަމެއްގައި

ހުރަހެއް ކުރިމަތި ނުވެ

ކާމިޔާބީއެއް ނެތްކަމެވެ.
ކަމެއް ކާމިޔާބު ވުމުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ހާސިލުކުރުމަށް

އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
އަދި ޢަމަލު ކުރުމުގައި މަސައްކަތް
ކުރުމަށް
ވަސީލަތްތަކެއް

ބޭނުން
ވެއެވެ.

ހިފަންޖެހޭ
ތިބާއަށް

ލިބިފައިވާ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާއަކީ ވެސް އިސްރޯލެއް އަދާކުރާކަމެކެވެ .އެހެން މީހުންގެ ބައިވެރިވުން

ނެތެވެ .ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ

އޮވެގެން ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ނަމަ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެވޭ ހަމަތަކެއްވެއެވެ .އެންމެންގެ ޚިޔާލާއި

ކާމިޔާބުގެ ދެމެހެއްޓިގެންދެއެވެ.

މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަންކަން ކުރުމުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންގެ ރުހުން ލިބޭ ހަމަތަކަށް ތަބާވުމަށް
ކަނޑައެޅިގެން

ވިސްނަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ކަމެއް ކުރުމުގައި

ވަކި ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް ގަޑިތަކާއި ދުވަސްތަކަށް
ބަހާލުމަކީ ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލުވުމަށް އޮތް މަގެކެވެ.
އަސްލެވެ.

ނާކާމިޔާބު

ކަންކަން

ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ތަފާތު
ހުރަސްތައް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ދުވަހެކެވެ .އަދި
ޢަޒުމާއި ހިތްވަރާއެކު ކެރިގެން ސާބިތުކަމާއެކު
ކާމިޔާބީއަށް

ނާކާމިޔަބީގެ ހަމަތަކަކީ ކާމިޔާބީގެ
ވުމުން

މައްޗަށް

ދުވަހަށް

ގަދަ

އަޅައި

ހަދަންޖެހެއެވެ.

ކުރުމުގައި

ކެތްތެރި

މަސައްކަތް
ގުޅިގެން

މީހަކަށް

ކުރާ

ކަންކަން
ބަދަލުވުމަކީ

އެކަމެއްގެ

ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލުވުމަށް ހުޅުވިގެންދާ ދޮރެކެވެ.

އަސްލު ދެނެ ނުގަނެ އެކި ފަރާތްތަކަށް

ތިބާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލަށް ކަމެއް ކުރަން ފެށުމަކީ

އިލްޒާމު

ވެސް ނެތް ކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި ތިބާގެ ޚިޔާލު

އަޅުވައި ނުހަދާށެވެ .އަދި ވަކި

އެހެން މީހުންނަށް ހިއްސާ ކުރުމަކީ ވެސް

ސަބަބެއް ކަނޑައެޅިގެން ބުނަށް

ކާމިޔާބީއަށް އެޅިގެންދާ ފިޔަވަޅެކެވެ .ކާމިޔާބީގެ

ބޭނުންނުވެ "އެކަމަކު" ގެ ލަފުޒު

އެންމެ ބޮޑު ދިރިހުރި މިސާލަކީ ހިތްވަރު ކުރުމާއި

ދުރުވާށެވެ.

އެހެންމީހުންނަށް ނާކާމިޔާބީގެ ފޫޅުނުކެނޑުމާއެކު

މެދުވެރިކޮށް

ސަބަބުތަކެއް

ނާކާމިޔާބީގެ

ރައްދުކޮށް

ކުރުމުން

ބޭނުން

ޙަޤީޤަތުގައި ތިބާ ކާމިޔާބީއަށް ގަދަ

އަމިއްލައަށް ޒިންމާ ނަގަމުންގެންދިއުމެވެ.

އަޅައި ކުރި ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ
ވެސް ކާމިޔާބީއެކެވެ .ގިނަ ފަހަރަށް
ކާމިޔާބީއެއްގެ
އެކުރާކަމެއް
ކާމިޔާބުވެގެން

ގޮތުގައި
އެންމެ

ދެކެނީ

ފުރިހަމައަށް

ދިޔުމުންނެވެ.

ގިނަ

ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީ ކުރިމަތިވުމުން ހިތްވަރު
ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކަމެއްގެ މައްޗަށް
ޝަކުވާކޮށް އުޒުރު ދައްކަމުންދެއެވެ.

ކުރާ މަސައްކަތުގައި ނާކާމިޔާބީއަކީ
އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭށެވެ .އަދި ކާމިޔާބީއަށް
މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮތް މަގެއް ބަންދެއް
ނުވާނެއެވެ .ތިބާގެ ކާމިޔާބީއަށް ކޮށަން އޮތްމަގު
ކޮށާނީ ތިބާއެވެ .އެހެންމީހުންނަށް ބަރޯސާވުމަކީ
ކުރިއަށް

ދިއުމަށް

ހުރަހެއްކަން

ދަންނާށެވެ.

ކާމިޔާބީއަކީ އެ މީހަކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ

ނާކާމިޔާބީ ކުރިމަތިވުން ހެދޭ އެންމެ ބޮޑު

ނ ަތ ްއ ަތ ުކ ަގއި
ުކރާ ކަ ް

ގޯހަކީ މިކަން އެހެންވިއްޔާ ނުވަތަ
މިހެން
ދިއުމެވެ.

މިކަންވިއްޔާގެ
ޙަޤީޤަތުގައި

ބަހުސަކަށް

ހަދަމުން

އަމިއްލަ

އިހުމާލަށް

ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ ނުވާ ނަމަ

ާކ ިމ ާޔ ީބ ައކީ އޮތް ަކ ެމ ްއކަން ެދ ޭކށެވެަ .އދި ާކ ިމ ާޔ ީބ ައށް

ކާމިޔާބީއަށް

ނ ެއވެި .ތ ާބގެ
ނ ެދއް ނުވާ ެ
ސ ްއކަތް ުކރަން އޮތް ަމ ުގ ބަ ް
ަމ ަ

ވިއަސް ކާމިޔާބީއަކީ އެންމެ ދުރުކަމެއްކަމުގައި

ާކ ިމ ާޔ ީބ ައށް ޮކށަން އޮތް ަމގު ޮކށާނީ ިތ ާބ ެއވެ.

ވާސިލު ވާނެ މަގެއް ނެތެވެ .ކޮންމެ ކަމެއްގައި
ދެކިގެންނުވާނެވެ .އަދި ނާކާމީޔާބީއަށް ވެސް
ޖާގަދެވެން ޖެހެއެވެ .ކާމިޔާބަށް ވާސިލުވުމަކީ

އެތަކެއް ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތްކަން ،ކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުން
އެނގިގެންދެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ކާމިޔާބީއެއްގެ ފަހަތުގައި އެ ތަކެއް ނާކާމިޔާބީގެ ހިތިކަން ތަހައްމަލު
ކޮށްފައިވާކަން ކާމިޔަބު މަސައްކަތް ތެރިންގެ ފަރާތުން އެނގިގެންދެއެވެ.
ކާމިޔާބީގެ މަގުކޮށުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އޮތީ ތިބާގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައެވެ .އަމިއްލަ
ނަފުސަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކޮންމެ ކަމުން ދުރުވުމަށް ތިބާ ގެ ސިކުނޑި އިންޒާރުދޭ ފަދައިން ކާމިޔާބީއަށް

މަސައްކަތުން ހޯދޭނެ އެއްޗެކެވެ .ކާމިޔާބީ އަބަދު
ވެސް ވަނީ ތިބާގެ އެންމެ ގާތުގައެވެ .އެހެންކަމުން
އެންމެ ބޮޑު ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެންވީ ކާމިޔާބީއަށް
ހުރަސް އަޅާ ކަންކަމުން ދުރުވެ ،އެހެން މީހުންގެ
މައްޗަށް ހިތްބުރަނުކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ.

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެމުންގެންދާކަން ވެސް ޚިޔާލުކޮށްލާށެވެ .އެންމެ މޮޅު ގޮތަކީ މިވެނި
ގޮތެކޭ ބުނެވޭކަންނެތެވެ .އަދި ކާމިޔާބީގެ އެންމެ މަތީ ހަރުފަތަކީ ކޮބައި ކަމެއް ވެސް ބުނެދެވޭކަން
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ށ
ނއަ ް
ނ ޑޮކްޓްރި ް
ސޓޯ ް
ކެޕ ް ް
ަސ ކަޅިއެއ ް...
އަވ ް

ނ ޢާމިރު
ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް ޙަސަ ް

އަދި އެގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުތަކާއި،
އިޖުރާޢަތުތަކެވެ .އަސްކަރީ ބާރު ފަރުމާކޮށް،
ތަރައްޤީކޮށް ،ދަމަހައްޓައި ،އަދި އެކަށައެޅިފައިވާ
ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ޤައުމީ
ހިމާޔަތްކޮށް

މަޞްލަޙަތުތައް

ކުރިއެރުވުމަށް

އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަކެވެ.

ނ ެގ ބޭނުން
ނ ޮޑ ްކޓްރި ް
ސޓޯ ް
ެކ ްޕ ް
ކެޕްސްޓޯން
ޕަބްލިކޭޝަނެއްގެ
އަސްކަރިއްޔާއިން
އަދި
ޤައުމީ

ޑޮކްޓްރިންފަދަ
ބޭނުމަކީ

ހިންގާ

ކުރިއަށްގެންދާ
މަޞްލަޙަތުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޮންމެ

ކޮންމެ

ހަރަކާތަކީ
އޮޕަރޭޝަނަކީ

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

ކުރެވޭ ކަމެއްކަން އަންގައިދިނުމެވެ .ސަރުކާރުން
 127ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ
ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް
މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނެރެދެއްވި އެމްއެންޑީއެފްގެ
ކެޕްސްޓޯން

އެމްއެންޑީއެފް

ޑޮކްޓްރިންއަކީ

ޤާބިލް ،ޒިންމާދާރު ،ޒަމާނީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް
އަސްކަރިއްޔާއަކަށްވުމަށް

ޓަކައި

ކުރަމުންދާ

މަސައްކަތުގެ ވަރަށް މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ.
ޑޮކްޓްރިންތަކުގެ

ތަރުތީބުގައި،

ކެޕްސްޓޯން

ޑޮކްޓްރިންއަކީ އެންމެ އިސް ،އަދި އޭގެ ދަށުން
އެކުލަވާލެވޭ އެހެން ޑޮކްޓްރިންތަކަށް މަގުދައްކައިދޭ
އަސާސީ ޑޮކްޓްރިންއެވެ .މިހެންކަމުން ،ކެޕްސްޓޯން
ޑޮކްޓްރިން ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު ،އެމްއެންޑީއެފްގެ
ޖޮއިންޓް

ޑޮކްޓްރިންތަކާއި،

ސަރވިސްތަކަށް

ޚާއްޞަ ޑޮކްޓްރިންތަކާއި އެހެނިހެން ޓެކްޓިކްސް،
ޓެކްނިކްސް ޕްރޮސީޖަރސް (ޓީ.ޓީ.ޕީސް) ތައް
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.
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އެކުލަވާލާ ޤައުމީ ސަލާމަތީ އިސްތިރާޖީއާއި ،އޭގެ

ނ ައކީ ޮކބާ؟
ޮޑ ްކ ްޓރި ް
އަސްކަރީ
ޞަރީޚަކޮށް
ތަޞައްވުރެވެ.

ޑޮކްޓްރިންއަކީ،

ދަންނަވަނީނަމަ،
އަސްކަރިއްޔާގެ

އެންމެ

އަސްކަރިއްޔާގެ
އޮޕަރޭޝަނަލް

އަދި އިދާރީ ފަލްސަފާއާއި ،އަސްކަރީ ވިސްނުމުގެ

އަލީގައި ފަރުމާކުރެވޭ ދިފާޢީ އިސްތިރާޖީތަކާއި،
ހުރިހާ

ފަންތިއެއްގައި

ހަރަކާތްތަކާ

ގުޅައިދޭ

ހިންގޭ

އަސްކަރީ

އެއްޗަކީ

ކެޕްސްޓޯން

ޑޮކްޓްރިންއެވެ .ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން ވުޖޫދަށް

ރ ީޖ ާއއިޭ ،އގެ ައ ީލ ަގއި
ސ ާލމަތީ ިއސް ިތ ާ
ރކާރުން ެއ ުކލަ ާވލާ ަޤ ުއމީ ަ
ސ ު
ަ
ސ ަކރީ
ނގޭ ައ ް
ރހާ ފަން ިތ ެއ ްއ ަގއި ހި ް
ރޖީ ަތ ާކއިު ،ހ ި
ސތި ާ
ރ ާމ ުކރެވޭ ިދ ާފޢީ ިއ ް
ަފ ު
ސޓޯން
ނ ެއވެެ .ކ ްޕ ް
ސޓޯން ޮޑ ްކ ްޓރި ް
ޗކީ ެކ ްޕ ް
ރ ާކތް ަތ ާކއި ުގ ަޅ ިއދޭ ެއ ްއ ަ
ހަ ަ
ރ ޭވ ިއރު
ރ ުޙ ަގއި ތަން ީފ ުޒކު ެ
ރ ަހމަ ޫ
ޮޑ ްކ ްޓރިން ުވ ޫޖ ަދށް ައ ިއސްޭ ،އގެ ފު ި
ރ ްއގެ
ނމެ ެވސް ަވ ެ
ނގަނ ަޑށް ކޮ ް
ނލް އޮ ި
ރޝަ ަ
ރ ްއ ާޔގެ ިއ ާދރީ ައދި ޮއ ަޕ ޭ
ސ ަކ ި
ައ ް
ނވާ ަކ ެމ ެކވެ.
ށގެ ް
ަބ ަދ ުލ ަތ ެކއް ައ ުއ ަމކީ ެއ ަކ ީ
މަންބަޢުތަކާއި އަސާސްތަކާއި އަދި އަސްކަރިއްޔާގެ

އައިސް ،އޭގެ ފުރިހަމަ ރޫޙުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭއިރު

އޮނިގަނޑުގެ ތަފާތު މާއްދާތައް ގުޅި ލާމެހިފައިވާގޮތް

އަސްކަރިއްޔާގެ

އޮޕަރޭޝަނަލް

އަންގައިދޭ ލިޔުމެވެ .އަސްކަރިއްޔާއިން ތަބާވާ

އޮނިގަނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް

އިދާރީ

އަދި

އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .ޑޮކްޓްރިންގައި
ބަޔާންވެފައިވާ

ފަދައިން،

'އެސްޕިރޭޝަނަލް'

މި

ޑޮކްޓްރިންއަކީ

ނުވަތަ

ކުރިމަގުގެ

ތަޞައްވުރު އެކުލެވޭ ޑޮކްޓްރިނެއްކަމުން ،ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންވެގެންދާނެގޮތް
މީގެއިން އަންގައިދެއެވެ.

މިކޮމާންޑް އޮތޯރިޓީތައް ތަރުތީބުކޮށް ،އަސްކަރީ

ހަރުދަނާކުރެވެންޖެހެއެވެ.

ޢަމާޒު

ނ ްޑ ަތއް
ރއާ ޮކމާ ް
ސ ަތއް ައދި ޭއ ި
ނ ަގ ިއ ސާރ ިވ ް
ޮޑ ްކ ްޓރި ް
ޑޮކްޓްރިންގައި

ކެޕްސްޓޯން

ބަޔާން

ވެފައިވާގޮތުން ،އެމްއެންޑީއެފްގެ އަސްކަރީ ބާރު
އުފައްދާ ،ތަރައްޤީކޮށް ،ދަމަހައްޓާ ،އޮޕަރޭޝަން

ރ ަޓ ްޑ ެހ ްޑ ޯކޓަރޒް
ނ ެޓ ްގ ޭ
ނ ަގއި އި ް
ނ ޮޑ ްކ ްޓރި ް
ސޓޯ ް
ެކ ްޕ ް

ބޭނުންތަކަށް އެ މީހުން ތައްޔާރުކުރުމަކީ މައިގަނޑު
ސަރވިސްތައް

ކޯރ،

(މެރިން

އެއްދިމާލަކަށް

އެމްއެންޑީއެފްގައި

ކުރުމަށް

ފޯކަސް

މަފްހޫމަކީ

ބޭނުންކުރާ

ޔުނިފައިޑް އެކްޝަނާއި ،ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންގެ
ފަލްސަފާއާއި ،މިޝަން ކޮމާންޑެވެ.

ރ ަމށް ިފ ުކރު ަބ ަދ ުލ ުކރުން
ނށް ަޢ ަމ ުލ ުކ ު
ޮޑ ްކ ްޓރި ަ

ކޯސްޓްގާޑު

ޑޮކްޓްރިންތައް

ގެނެސް

ވުޖޫދަށް

ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންގެ ޒަރީޢާއިން

އަދި ސާރވިސް ކޯރ)ގެ ޒިންމާއެކެވެ .އޭރިއާ

އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،އިދާރީ

ހިނގަމުންދާ

ކޮމާންޑްތަކަށް ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް

މުހިންމީ

އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި އިދާރީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ

ކޮމްޕޯނަންޓްތައް

އެމްއެންޑީއެފްގައި

މިހާރު

އެ

ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު،

އޮނިގަނޑަށް

ބަދަލަށްވުރެ

އަންނަ

ވިސްނުމަށާއި ފިކުރަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެވެ.
މިގޮތުން ،ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ ކޮންމެ ފަރުދެއް ކުރާ

ނދާ
ނ ީޑއެ ްފ ަގއި ހިނ ަގމު ް
ރ ާޢއިން ިމ ާހރު ެއ ްމއެ ް
ނގެ ޒަ ީ
ސޓޯން ޮޑ ްކ ްޓރި ް
ެކ ްޕ ް
ރ ަމށް ެވސް
ރދަނާ ކު ު
ރށް ަހ ު
ނ ާޒމު އި ުތ ަ
ނލް ައދި ިއ ާދރީ ި
ރޝަ ަ
ޮއޕަ ޭ
ނ ެއވެ.
ނދާ ެ
ޝދު ިލ ިބގެ ް
ރ ާ
އި ު

ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް ލިޔެވިފައިވާ ވަކި ގޮތަކަށް
އަދި ވަކި މިންގަނޑަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން
ބަލައިގަނެ،

މިފަދަ

އޮޕަރޭޝަން

މެނުއަލްތައް

ފުރިހަމަކުރުމަށް

އެސްއޯޕީތަކާއި
އަދި

އޮފީސް

ޓީޓީޕީސްތައް
އެންމެންވެސް

ހުރިހާ

ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބޭނުންކޮށްގެން ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ޢަމާޒުހިފަންޖެހެއެވެ.

މިގޮތުން ،އިންޓެގްރޭޓަޑް ހެޑްކޯޓަރޒްއަކީ ހުރިހާ

ދެއްވާ އޮޕަރޭޝަނަލް ގައިޑެންސްގެ މަތިން އެ

ކުރުމުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ސްޓެންޑަޑައިޒްވެ،

ހެޑްކޯޓަރޒްތައް

އެއްވުމުން

ކޮމާންޑަރެއްގެ އިޙްތިޞާސް ހިނގާ އޭރިއާގައި

ކޮމާންޑަރުންނާއި ސްޓާފުން ބަދަލުވުމުން ތަނުގެ

ވަރަށް

ސާފުކޮށް

އޭރިއާ

ލޮޅުންތައް

ކުރުމަށް

އިރުޝާދު

ވެސް

ސާރވިސްތަކެއްގެ

ޝަޚްޞެއްކަން

އުފެދޭ

އޮޕަރޭޝަންތައް

ސީދާ

ހިންގުމަކީ

ބަޔާންވެފައިވެއެވެ.

ކޮމާންޑަރގެ ޒިންމާއެއްކަން މި ޑޮކްޓްރިންއިން

އޭގެ އަސްލު ޒާތުގައި ،ފުރިހަމައަށް އިންޓެގްރޭޓް

ބަޔާންކޮށްދެއެވެ .މިގޮތަށް ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންސް

ވުމަކީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ބައެއް

ޤާއިމްކުރުމުން،

ހިންގާ

މަދަނީ-އަސްކަރީ

އޮޕަރޭޝަންތައް

ކެޕްސްޓޯން

ޕޮލިސީ

ޑޮކްޓްރިންގައި

ފަންކްޝަންތަކާއި،

ޢަމުރުމަޢުރޫފު

ހިނގާ

އޮނިގަނޑާއެކު

ވެސް

ލަފަޔާއި

އެމްއެންޑީއެފްގައި
ކުރިއަށްގެންދާނީ،

ގައިޑެންސްގެ

ސީޑީއެފްގެ

ދަށުން،

އޭރިއާ

ގުޅި ލާމެހުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ސަރވިސް

ކޮމާންޑަރުންނެވެ .ސަރވިސްތަކަށް ،އެ މީހުންގެ

ދަށަށް

އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނެއް

ހެޑްކޯޓަރޒްތައް

އެއް

އޮނިގަނޑެއްގެ

ގެނައުމަކީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ފެށުމެކެވެ.

ނުހިންގޭނެއެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ސްޓާފުންގެ ގޮތުގައި
ދެކުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެއީ މިދެންނެވި އިންޓެގްރޭޓަޑް
ހެޑްކޯޓަރޒްގެ

ކޯރޑިނޭޓިންގ

ސްޓާފުންގެ

ރޯލުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
ބަލައިގަންނަން ޖެހެއެވެ .އަދި ،މި ސްޓާފް
ޑައިރެކްޓްރޭޓްތަކަކީ

އެމްއެންޑީއެފްގެ

ހުރިހާ

ދާއިރާތަކަކަށާއި ،ފަންކްޝަންތަކަށް ސިޔާސަތުތައް
ފަރުމާކުރެވޭނެ ޤާބިލް ޝަޚްޞަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި
މި ޑައިރެކްޓްރޭޓްތަކަށް ހުރިހާ ސާރވިސްތަކުން
އެކަށީގެންވާ ސްޓާފުން ޕޯސްޓްކުރެވި ،އިތުރަށް

އަންނަ

ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.

ނިންމުން
ކެޕްސްޓޯން

ވުޖޫދަށް

ޑޮކްޓްރިން

އައުމުން ޑޮކްޓްރިން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
މިހާރަށްވުރެ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން
ޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ،ޖޮއިންޓް ޑައިރެކްޓްރޭޓްތަކުން
އެ މީހުންގެ ކީސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންތައް ތައްޔާރު

މި ވިސްނުމުގައި ،މިހާރު އައިއެޗްކިއުގައި
ތިބި ޖޮއިންޓް ސްޓާފް ޑައިރެކްޓްރޭޓްތަކަކީ ސީދާ

އޮނިގަނޑަށާއި

މިހެން

ނިޒާމަށް

މިކަންތައް

ކުރާއިރު،

ނސް
ރ ޭލޝަ ް
ނޑް ި
ނ ަގއި ޮކމާ ް
ޮޑ ްކޓްރި ް
ކެޕްސްޓޯން

ސަރވިސްތަކުން

މީހުންގެ

އެ

ސަރވިސްއަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓްރިންތައް ފަރުމާކޮށް
ޑޮކްޓްރިންގައި،

ނެރެންޖެހެއެވެ .އަދި ޔުނިޓްތަކުން ،އެ މީހުންގެ
ޓީޓީޕީސްތައް

އެމްއެންޑީއެފްގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކޮމާންޑް އަދި

ޓާސްކްތަކާއި

ފަންކްޝަންތަކުގެ

ސަޕޯރޓް ރިލޭޝަންސް ވެސް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް

އެކުލަވާލެވެން

ޖެހެއެވެ.

ބަޔާންވެފައިވެއެވެ .މީގައި ވިސްނަންޖެހޭ އެންމެ

އެކުއެކީގައި ،ތަމްރީނުތަކުގައި މި ޑޮކްޓްރިންތައް

މުހިންމު އަސާސަކީ ،އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮންމެ

އުނގަންނައިދީ ،މީހުން މިއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ

އޮތޯރިޓީއަކީ

މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހެއެވެ.

އޭނާއަށް ސީޑީއެފްގެ ފަރާތުން ޑެލެގޭޓް ކުރެވިފައިވާ

ކެޕްސްޓޯން

ޝާޢިއު

ޒިންމާއެކެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ސީޑީއެފްގެ ކޮމާންޑް

ކުރެވުމަކީ ކުރިއެރުމެއްކަމަށްދެކި ،މި މަސައްކަތުގެ

އޮތޯރިޓީއަކީ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ

ދުވެލި އިތުރަށް ބާރުކުރަންޖެހެއެވެ.

ކޮމާންޑަރެއްގެ

ވެސް

ކޮމާންޑް

ޑޮކްޓްރިން

މިކަންތައްތަކާއި

އެކުލަވާލެވި

ފަރާތުން ޑެލެގޭޓް ކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.
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ނޓް ޭމޖަރ
ސޖަ ް
ނ ްޑ ާ
ޮކމާ ް
ސ ީޢދު
ަޢ ްބދުﷲ ަ

ސކަރިއ ް ާޔގ ެ
ދިވެހި އަ ް

ސތި ާރޖީ އަ ާމޒު
އ އި ް
އަ ު
ރ ްއ ާޔ ައށް ަބ ަދ ުލ ަތއް ދަނީ
ސކަ ި
ށގެންވާ ޮގ ަތ ަކށް ދި ެވހި ައ ް
ނކާ ެއ ަކ ީ
ސރެ ،އެ ަޒމާ ަ
ނ ްއ ު
ސ ަފއިން ުއ ެފދު ި
މީލާދީން  1892ވަނަ ައހަރު ިދ ެވހި ި
ނއި
ނމެ ިއސް ެވރިން ާ
ރ ްއގެ ާހލަ ަތށް ަބ ަލއިި ،ދ ެވހި ަދ ުއ ަލ ުތގެ އެ ް
ރ ްއ ޭޖގެ ކަން ަތ ްއ ަތ ަކށް އަންނަ ަބ ަދ ުލ ަތ ާކއި ެއ ިއ ެ
ނ ެޔ ާއއި ާ
ނވެ .ދު ި
ނ ަވމުން ެ
ގެން ަ
ސ ަފ ެއވެ.
ނގެން ޮގ ް
ސރު ަތއް ާމ ީޒ ަގއި ވަނީ ފެ ި
ނ ަތ ްއ ަތކާ ހަ ާވލުވެ ިތ ްއ ެބވި ެވރިން ގެންނެވި ަބ ަދ ުލ ަތ ުކގެ ެހޔޮ ައ ަ
ރ ްއ ާޔގެ ކަ ް
ސކަ ި
ރ ްއ ަގއި ައ ް
ެއ ިއ ެ
ނކަން
ނވަ ް
ނއި މި ި
ނގެ ދީ ާ
ނކަން ާޤ ިއ ުމ ޮކށް ދި ެވހި ް
ނ ައމާ ް
ޞ ަލ ަޙތު ަދ ަމ ަހ ްއ ަޓއިަ ،އމަ ް
ޞ ަދކީ ަޤ ުއމީ ަމ ް
ނމެ ަބ ަދ ެލ ްއގެ ެވސް ަމ ިއގަނޑު ަމ ްޤ ަ
ިމއިން ކޮ ް
ސ ްއ ަކތް
ރއި ާކ ިމ ާޔބު ިލ ިބ ަފއިވަނީ މި ަމގުން ަމ ަ
ނޞް ާ
ރ ަމ ަތ ުކ ަގއި މާތްﷲގެ ާވ ިގ ުފ ާޅ ެއކު ަ
ނގެ ދި ާފ ުޢ ަގއި ުކރި ހަނ ުގ ާ
ނއި ވަޠަ ު
ރމެވެ .ދީ ާ
ދި ާފ ުޢ ުކ ު
ނމު
ރ ަފދަ އަ ަވސް ައދި ުމހި ް
ރ ްއ ިޔތުން ަޤ ޫބ ުލކު ާ
ނށް ަ
ސ ަފއިން ަ
ސ ެއ ްއ ަގއި ި
ސ ެއ ްއ ަގ ާޔއި ާހ ިދ ާ
ރ ާ
ނމެ ޮބޑު ާކ ި
ށގެންނެވެަ .ޤ ުއ ަމށް ިދ ާމވި ކޮ ް
ޮކ ް
ސ ާލ ަމތީ ެވށި
ނ ޭޔގެ ަ
ރށް ޮބޑެވެ .ދު ި
ނ ުމކަން ަވ ަ
ރ ުމގެ ުމހި ް
ރ ްއޔާ ަބ ްއޓަން ކު ު
ސ ަކ ި
ނ ެއ ްއގޮ ަތށް ައ ް
ނވެަ .ޒމާ ާ
ށ ެދވުނީ ެއހެން ެވގެން ެ
ިޚ ުދ ަމތް ަތ ެކއް ޮކ ް
ނ ެދ ެއވެ.
ނ ިތ ާހ ައށް ޮބ ުޑ ެވގެ ް
ނ ުމކަން އި ް
ސ ަކ ާމ ެއކު ިމ ަބ ަދ ުލގެ ުމހި ް
ނ ާދ ެލއް އަ ަވ ް
ަބ ަދ ުލ ަވމު ް
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،އަދި ސިފައިންގެ

ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން  2019ވަނަ

ޖީލުތައް

މުޙައްމަދު

އަހަރުގެ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި

ނުރައްކާތެރި ހަނގުރާމަތައް ހިނގަނީ ފިޒިކަލް

ޞާލިޙް 2018 ،ނޮވެންބަރު  17ވަނަ ދުވަހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ

ސައިބަރ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ

ޞާލިޙް

ނުވަތަ ވާޗުވަލް ވެށްޓެއްގައެވެ .އިސްތިޢުމާރީ

ޤައުމުގެ

އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވިއެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ

ގޮތުން ޤައުމުތައް އަޅުވެތިކުރުމުގެ ސަޤާފަތުން

ސަލާމަތީ އަދި ދިފާޢީ ނިޒާމު ޒަމާނާއެއްގޮތަށް

މިސްރާބު

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅުވެތިކުރުމުގެ ސަޤާފަތަށް

މިއީ

ދުނިޔެ ބަދަލުވެއްޖެއެވެ .މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި

އަމާޒަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެހާ

ޓެރަރިސްޓުންގެ ނުރައްކާތެރިކަމުން ރައްކާތެރިކަން

މިސްރާބު ޖެއްސެވިއެވެ .ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތަކަށް

ޖޮއިންޓް

ސާރވިސްތަކުގެ

ނުވަތަ

ރިޢާޔަތްކުރައްވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ

ޑްކޮޓްރިންތަކަށް

އެންމެ

އިބްރާހީމް

މަތީވެރިޔާ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު،
ބައްޓަންކުރެއްވުމަށް
އަސްކަރިއްޔާ

ބާރުގެ

ނިންމެވިއެވެ.

އައު

ސަފުތައް

އިސްތިރާޖީ

އަލުން

ދިވެހި

ތަރުތީބުކުރައްވައި،

ރުކުރުވާލެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
ކޮމާންޑަރ

އިން

އިސްނެންގެވުމާއެކު،

ދިވެހި

މި

ޗީފްގެ

އަސްކަރިއްޔާގެ

ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ސިފައިން ޝާމިލުވާގޮތަށް
ޑޮކްޓްރިން އެންޑް ރިފޯމް ކޮމެޓީއެއް ޗީފް އޮފް

މަތީ

ވެރިޔާ

އިބްރާހީމް

އައު

އިސްތިރާޖީ

އެ

ޑޮކްޓްރިންއިން

މުޙައްމަދު

އަމާޒުތަކުގެ

ފެނިގެންދެއެވެ.

ޑްކޮޓްރީންތަކާއި،
މަގުދައްކައިދޭ

އެންމެ

އިސް

ބެޓްލް

ދަނީއެވެ.

ހަލާކުވެ
ފީލްޑްތަކުގެ

ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ
ސަލާމަތީ

މިއަދު

ބަދަލުގައި

އެންމެ

އަސްކަރިއްޔާއެއް

ބާރެއް އެއްވެސް ޤައުމަކު ނެތެވެ.

ޑޮކްޓްރިންނެވެ .އަދި މި ޑޮކްޓްރިންއަކީ ދިވެހި

އިންސާރޖެންސީތަކުގެ

އަސްކަރިއްޔާއިން ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތުތައް

ހަރަކާތްތަކެވެ .ޤައުމުތަކުގެ ސަލާމަތަށް އޮތް

ހިމާޔަތްކޮށް ،ޤާބިލު ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޒަމާނީ

އެންމެ ނުރައްކާތެރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ހަރުކަށި

އަސްކަރިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި

ފަހަނައަޅާފައިވާ

ތަބާވާ

އަސާސްތަކާއި

އެކުލެވޭ

އުސޫލުތައް

ޖަމާޢަތްތަކާއި،

ހަކަތައަކީ

ހައްދު

ޓެރަރިޒަމުގެ

ފިކުރުތަކެވެ .ވަކި ބޯޑަރަކުން ކޮންފައިން ވެފައިނުވާ
ފަރާތްތަކާއި ނޮން ސްޓޭޓް އެކްޓަރުންނެވެ.

ޑޮކްޓްރީންނެވެ.

ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު

މިއަދުގެ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތީ މަޝްރަޙަށް

ދިވެހިރާއްޖެ މި އޮތް ހިންދު ކަނޑުގެ
ޓެރަރިޒަމް

އެކުލަވައި ލެއްވިއެވެ .އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ

މީގެކުރިން އަސްކަރީ ސްޓްރެޓެޖިސްޓުން އަންދާޒާ

ސަރަޙައްދަކީ

ކްރޮސް

އިރުޝާދާއި ،ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ދިވެހި

ދަނީ

އާންމުވެފައިވާ

ސަރަޙައްދެކެވެ.

އަސްކަރިއްޔާގެ

ތެރޭގައި

ކުރަންފެށުނު

މި

ވެސް

ނުކުރާފަދަ

އަންނަމުންނެވެ.

މަސައްކަތާއެކު ޑޮކްޓްރިން ރިފޯމް އިނީޝިއޭޓިވް

ނުވަތަ

ރެގިއުލާ

ބޮޑެތި

ބަދަލުތަކެއް

ބޯޑަރ

ޓެރަރިސްޓު

ކޮންވެންޝަނަލް

ހަނގުރާމަ

ޖަމާޢަތްތަކުން މި ސަރަޙައްދުގައި ހާލި ހަދައިގެން

ވޯފެއަރގެ

ބަދަލުގައި

ހަތިޔާރުގެ

އުޅޭއިރު،

މަސްތުވާ

ތަކެއްޗާއި

ޢިއްޒަތްތެރި ދިފާޢީ ވަޒީރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ

މިއަދު

ވޯފެއަރއަށެވެ.

ވިޔަފާރިއާއި ،ކަނޑުފޭރުމާއި ،އިންސާނީ ވަގުފާރި

އަޙްމަދު ދީދީ އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވިއެވެ .ސިޔާސީ

އިންޓަރސްޓޭޓް ކޮންފްލިކްޓްތައް ،އިންޓްރާސްޓޭޓް

ފަދަ ޣައިރުޤާނޫނީ އެތައް ކަމެއް ހިންދު ކަނޑުގައި

އަސްކަރީ

ދާޚިލީ

ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ 1988 .ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ

މަތިން،

ހަނގުރާމަތަކުގައި ޤައުމުތައް ވީރާނާވަމުންދާއިރު،

ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަކީ ވެސް މި ސަރަޙައްދުގެ

އެކުލަވައިލެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ

ފިކުރީ ހަނގުރާމަތަކުގައި ޤައުމުތަކުގެ ޒުވާން

ނުރައްކާތެރި

ލީޑަރޝިޕްގެ
ލީޑަރޝިޕުގެ

މަގުދެއްކެވުމާއެކު،
ޚިޔާލާއި

މަޝްވަރާގެ

ފެންނަނީ

ކޮންފްލިކްޓްތަކަށް

އިރެގިއުލާ

ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ނިރުބަވެރި

ޖަމާޢަތަކުން

ދިން

ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއެކެވެ .މީގެއިތުރުން އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަންއަކީ ދީނީގޮތުންނާއި ފިކުރީގޮތުންނާއި
އިޖްތިމާޢީގޮތުން ހަމަނުޖެހުން އެންމެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެވެ .މީސްކޮޅު މަދު ،މި ކުޑަކުޑަ މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ
ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެކޭ ބުނާބުނުމަކީ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަޑުއަހައި ހަޖަމުކުރަން ފަސޭހަ
ކަމަކަށް ނުވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އަނެއް ބަޔަކު ބައެއް އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އޮންނަ އެ ތަންތަނުގެ
ސަޤާފަތްތަކާއި ،ދީނީ ތަފާތު ފިރުގާތަކާއި ،މަޒުހަބީ ތަފާތުތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.
ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް އެބައެއްގެ އަޤީދާއާ ގުޅިފައިވާ ފިކުރުގެ ކުރިތައް މި ފަސްގަނޑުގައި އިންދަން އިންތިހާއަށް
ބޭނުންވެއެވެ .މި ކަންތައްތަކަށް ލޯހުޅުވައި ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ރޫޙާނީ
ގޮތުންނާއި މާއްދީގޮތުން ވަރުގަދަވާން ޖެހެއެވެ .މިފަދަ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދާއި ،ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ
ސަރަޙައްދާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކޮށް ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ،
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން މަތިކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ
ބާރާއެވެ .މި މުހިންމު އަސްކަރީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ،މަދަނީ ދިފާޢުގެ
މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުން ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ
އައު އިސްތިރާޖީ އަމާޒުތައް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް
ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރިޔާޢަތްކޮށްގެންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަމާއި ،މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މިނިވަންކަމާއި

ސިޔާދަތާއި

އިސްތިޤްލާލާއި

ދިވެހިރައްޔިތުން

ރައްކާތެރިކޮށްދީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ
އޮތް ހަމައެކަނި ބަޔަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއެވެ .އެހެންކަމުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ
ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެ އިސް އަދި އެންމެ ފަހުގެ ވެސް ދިފާޢެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ
އައު އިސްތިރާޖީ އަމާޒުތައް ބިނާވެފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމުގެ ރޫޙާއި މަދަނީ ދުސްތޫރީ
ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ މަދަނީ
ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ހިނގާ ،ޤާނޫނީ ވެރިކަމަށް އިޙްތިރާމުކުރާ ބާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ޤައުމީ
މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ޤައުމީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު މަފުހޫމަކީ ލާމެހިފައިވާ
ސަލާމަތްތެރިކަމެވެ .ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާ ،އަދި އަސްކަރިއްޔާތަކާ ވެސް ގާތްގުޅުމެއް އުފައްދައި ،ސަލާމަތީ
ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ ސިޔާސަތެވެ .އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި
ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ ވެސް ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވައި އެ ފަރާތްތަކުގެ އިސްތިރާޖީ
ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިޙުތިރާމު ކުރަންޖެހެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބާރު ފޯރުވުމުގައި
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ "ސޮފްޓް ޕަވަރ" އަށް ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ.
ދިވެހިންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާ ކުޅުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އައިޑިއޮލޮޖިކަލް ވޯފެއަރތަކަށް ރައްކާތެރިވާން
ޖެހެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ހަމަޖެހުމަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ހޭލައި ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މާނައިގައި ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު
ނުރައްކަލަކީ ތިމާވެށީގެ ނުރައްކާކަން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ .ތިމާވެށްޓާއި ވުޖޫދީ ނުރައްކަލުގެ ސަބަބުން
ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް އިތުރުވަމުން ދާއިރު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އެކަމަށް
ތައްޔާރުވާންޖެހެއެވެ .ކުއްލި ޚިދުމަތްދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިބުމަށްވުރެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ޝާމިލު ވެގެން
ހަރަކާތްތެރިވާން އަސްކަރިއްޔާގެ އައު އިސްތިރާޖީ އަމާޒުގައި މަގުދައްކައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢުމުރާނީ ކުރިއެރުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ތަރައްޤީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ
ހުރިހާ ސިނާޢަތެއްގެ ދުވެލި ގުޅިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއެވެ .ފަތުރުވެރިކަން ގުޅިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި އަމަންއަމާންކަމާއި ޞުލްޙަ މަޞްލަޙަތާއެވެ .ދީނީ ،ސިޔާސީ ،އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ
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އެއްވެސް ފިކުރެއް ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސް ނިރުބަވެރިކަމުގެ ޢަމަލެއް މި

ހިމެނޭ ޑިޕްލޮމެޓިކް ،މިލިޓަރީ ،އިކޮނޮމިކް ،އިންފޮމޭޝަނަލް މި ބާރުތަކުގެ

ޤައުމުގައި ބަޔަކު ހިންގައިފިނަމަ ޤައުމު ވެއްޓިގެންދާނެ އަނދަވަޅުގެ ފުންކަން

ތެރެއިން އެއް ބާރެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އައު އިސްތިރާޖީ އަމާޒުގައި

އަންދާޒާކުރަން ދައްޗެވެ .މިފަދަ ކަމެއް ހިނގުމަށް އޮތް ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ވީ

މަސައްކަތްކުރާނީ ދައުލަތުގެ އެހެން ބާރުތަކާ ގުޅިގެން އެންމެން އެކުގައި

އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ބަންދުކޮށް ،އަސްކަރިއްޔާގެ ޤާބިލުކަމާއި އޮޕަރޭޝަނަލް

އެއް އަމާޒަކަށް ނުވަތަ ޔުނިފައިޑް އެކްޝަން ފަލްސަފާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

ކެޕޭސިޓީއާއި ކޭޕަބިލިޓީ މަތިކުރުމަކީ އަސްކަރީ ލީޑަރޝިޕުގެ އިސްތިރާޖީ

އަސްކަރިއްޔާގެ އެތެރޭގައި ހިމެނޭ ސާވިސްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާނީ

ޕްރިއޯރިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމެވެ.

ޖޮއިންޓް މަފުހޫމުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ނާރެހަކީ ދިވެހި ކަނޑުފަޅުތަކުގެ

ސަރުކާރުން އަލަށް އެކުލަވައި ލެއްވި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން

ރީތިކަމާއި ސާފުކަމާއި މުއްސަނދިކަމެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ސަރަޙައްދަކީ

ޕްލޭނުގެ ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ވެސް ވަނީ

އުފުލަމުންދާ

މައިގަނޑު ހަ ދާއިރާއަކުން މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް

ސަރަޙައްދެވެ .ތެލާއި އަދި މި ނޫން ވެސް ގޮތަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ

ކަނޑައަޅާފައެވެ .ޕޮލިޓިކަލް ލީޑަރޝިޕާއި މިލިޓަރީ ލީޑަރޝިޕް ގުޅިގެން

ސަރަޙައްދު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަން ވާނީ ދިވެހިންގެ

ކަނޑައެޅުނު މި ލަނޑުދަނޑިތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރެވޭ

ނޫއިޤްތިޞާދުގެ މައިބަދައަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަކަށެވެ .މިފަދަ ކަންކަމުން

ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލުކަން މަތިކޮށް

ކަނޑުފޭރުމާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަނޑުމަތީގައި

އިތުރުކުރުމެވެ .ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އޭރިއާ

ހިންގާ ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިމްސްގެ ތެރޭގައި ހަތިޔާރާއި މަސްތުވާތެކެތި

ކޮމާންޑްތައް އިތުރަށް ބާރުވެރިކުރުވައި ،ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށް

އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް އުފުލުމުގައި ޓްރާންސިޓް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި

ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވިޔަސް އެ ސަރަޙައްދަކުން ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ޤާބިލުކަން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ

އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި

ކަނޑުގެ ބާރު ވަރުގަދަކޮށް ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ .ހަމައެފަދައިން،

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއް އޭރިއާ ކޮމާންޑަކަށް އެހެން އޭރިއާ ކޮމާންޑަކުން

ސައިބަރ ސްޕޭސް ނުވަތަ ސައިބަރ ޑޮމެއިންއަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމާއި

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ކަނޑާއި ވައިގެމަގުން އެހީތެރިކަން

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ

ނިޒާމަށް ވާއިރު ،ރައްކާތެރި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ކަށަވަރުކޮށް ،ސަލާމަތީ

ކުރެވެމުންނެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކުގައި އޭރިއާ ކޮމާންޑް

އަދި އިޤްތިޞާދީ އެސްޕިއޮނާޖުގެ ޢަމަލުތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެވޭނީ އެ

އޮޕަރޭޝަންސް

އެމްއެންޑީއެފް

ޤާބިލުކަން ވެސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށްގެންނެވެ .ބިދޭސީ އާބާދީ ބޮޑުވެ އެކަމުގެ

ހެޑްކްއޯޓާރޒުގައި ހުންނަ ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރާ ގުޅާލުމުގެ

ސބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ވެށްޓަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ
ަ

މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ

ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަކީ

ގުޅުން

ޑެޑިކޭޓެޑް

ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ކޮމިއުކޭޝަން ސިސްޓަމަކުން މިއަދު މުޅި ރާއްޖެ ގުޅާލެވިފައިވާތީ ނޮވެންބަރު

ދުނިޔޭގައި

ކަނޑުމަގުން

ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތްތަކާއި،

ދިވެހި

އެންމެ

އަސްކަރިއްޔާއަކީ

ގިނަ

އަދަދަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތެޔޮ

ޤައުމީ

މަޞްލަޙަތު

(ނޭޝަނަލް އިންޓަރެސްޓް) ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ

ސެންޓަރު

ފެއިލްވެގެން

ދިމާވާ

(އޭކޮކް)

ދަތިތައް

ތައް

ޤާއިމުކޮށް،

ހައްލުކުރުމަށްޓަކައ

ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއާއި ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހުނު
ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ކުޑަކުރެވިފައެވެ.

ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތައް (އެލިމެންޓްސް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕަވަރ) ގެ ތެރޭގައި
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ތިންވަނަ

ނޮވެންބަރު

ދުވަހު

ދުޝްމަނުން ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއައިސް މާލެއަށް
އަރައި ހަމަލާދިން ފަދައިން ،މިއަދު އެފަދަ ކަމެއް
ކުރުމަށް

އޮތް

ފުރުސަތު

ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި

ކޯސްޓަލް ރާޑަރ ސިސްޓަމަކުން މުޅި ރާއްޖެ
ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ .އަދި
ކޯސްޓްގާޑް

އުޅަނދު

ފަހަރާއި

އަވަށްޓެރި

ޤައުމުތަކުގެ ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން
ކަނޑުމަގުންނާއި ވައިގެމަގުން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު
ދަނީ ޤަވާޢިދުން ޕެޓްރޯލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންނެވެ.
މީގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ އިންޓެލިޖެންސް
އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކާ
ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނާއި،
ޖޮކްގައި

ޤާއިމުކުރެވޭ

ސެންޓަރުގެ

ފިއުޝަން

ސަބަބުން ދުރާލައި އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު

ދިވެހި

ތަރައްޤީވެގެންދާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ
ކަނޑުގެ

ޤައުމަށްވާތީ

99.7
ދިވެހި

އިންސައްތަ

އަސްކަރިއްޔާގެ

އުޅަނދުފަހަރު ހޯދައި ،އެއްގަމުގެ ފޯސް ކަމުގައިވާ
މެރިންސް އާއި ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން
ޚާއްޞަ

ފުޅާކޮށް

އިތުރަށް

ސިފައިންގެ

އޮޕަރޭޝަނަލް

ރެޑިނަސް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ
ދުވެލި ވަނީ އެތައް ގުނައެއް ބާރުކުރެވިފައެވެ.
މިގޮތުން ސިފައިންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ
ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރެވިފައިވާއިރު،
ބޭރުގެ

އަސްކަރިއްޔާތަކާ

ޖޮއިންޓް

ގުޅިގެން

އެކްސަސައިޒްތައް ހިންގައި ،ކަނޑާއި އެއްގަމާއި
ވައިގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ވަނީ
ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އަސްކަރީ
ލަނޑުދަނޑިތަކަށް

އިސްތިރާޖީ

ވާސިލުވުމަށް

ބިނާކުރަންޖެހޭ އިންފްރާސްޓްރެކްޗަރ ބިނާކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް
ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން
ކުރިމަގުގައި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާނީ މައިގަނޑު
ހަތަރު ދާއިރާއެއްގައެވެ .އެއީ ހަނގުރާމަވެރި

ކަނޑުގެ ސިފައިން ނުވަތަ ކޯސްޓްގާޑަށް އިތުރު

އޮޕަރޭޝަންތައް

އިންސާނީ

އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތައް

ލިބޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުވެ ޑިފެންސް
އިންޓެލިޖެންސް ނިޒާމު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރަށް

އަސްކަރިއްޔާގެ

ވަސީލަތް

ހިންގާ

ސްޕެޝަލް

ފޯސަސްއަށް ބޭނުންވާ ހަތިޔާރާއި ވަސީލަތް ހޯދައި،
އިތުރަށް ދަނީ އިކްއިޕްކޮށް ދެވެމުންނެވެ .މިއާއެކު،

ހާލަތްތަކާއި އަސްކަރީ ޢުދުވާންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް
ހިންގާ "ކޮމްބެޓް އޮޕަރޭޝަންސް" ،ކައުންޓަރ
އިންސާޖެންސީއާއި،
ޤާނޫނު

ކައުންޓަރ

ނެގެހެއްޓުން

"ސެކިއުރިޓީ

ޓެރަރިޒަމާއި

ހިމެނޭގޮތަށް

އޮޕަރޭޝަންސް"،

ހިންގާ

ކާރިސާތަކާއި

ކުއްލި ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ސިފައިން ހިންގާ
"އިމަޖެންސީ އެންޑް ސޭފްޓީ އޮޕަރޭޝަންސް"،
އަދި،

މަދަނީ

އިދާރާތަކަށް

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި
މަންފާއަށްޓަކައި

މުޖުތަމަޢުގެ
ސިފައިން

ހިންގާ

ލާބައާއި
"މިލިޓަރީ

އެއިޑް ޓު ސިވިލް އޮތޯރިޓީ" އާއި "މިލިޓަރީ
އެއިޑް ޓު ސިވިލް ކޮމިއުނިޓީ" އެވެ .މިހާރަށްވުރެ
ސިފައިންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދުގައި
އޮންނަ ގުޅުމާއި އިތުބާރު ހަރުދަނާކުރުމަކީ ވެސް
އަސްކަރީ ލީޑަރޝިޕުގެ އިސްތިރާޖީ ޕްރިއޯރިޓީގައި
މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އައު އިސްތިރާޖީ
އަމާޒުގެ ސަބަބުން ސިފައިންނާއި މަތިކޮށްފައިވާ
ޤައުމީ އެންމެހާ ވާޖިބުތަކާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން،
ފަސޭހަކަމާއެކު އަވަހަށް ޚިދުމަތްދޭ ،ރައްޔިތުން
އިތުބާރުކުރާ

ޕްރޮފެޝަނަލް

އަސްކަރިއްޔާއަކަށް

ވެގެންދާނެއެވެ.
ނޯޓް :މި ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައިގަނޑު

މަސްދަރަކީ  2019ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރި  127ވަނަ

ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ

ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި31 ،
ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ތައްޔާރުކުރި ވީޑިއޯ ރިޕޯޓާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން

ޑޮކްޓްރިން ( )2019އެވެ.
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ކއ ި ް
ށ އެމެރި ާ
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ކުޑ ަ ޤ ަ ު
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ކމި ާޔ ު
ކުރި ާނ ާ

ސޓް
ނ ް
ނ ުމގެ ޮކ ިމއު ި
ރމަ ެފށުނީ ،އު ުތރު ިވ ެއޓް ާ
ނމް ހަނގު ާ
ިވ ެއޓް ާ
ނ ޭޔގެ
ސ ަފއިންނާ ެދ ެމ ުދއެވެ .ދު ި
ނ ުމގެ ި
ރއިެ ،ދކުނު ިވ ެއޓް ާ
ރ ާކ ާ
ސ ު
ަ
ނވެ .މި
ރ ައށް ވަ ެ
ރ ަމ ިއގެ ެތ ެ
ަބ ެއއް ާބރު ަތކުން ެވސް މި ހަނގު ާ
ރކަން ވޯރ" އޭ ެވސް ިކ ަޔ ެއވެ.
ށ " ެއމެ ި
ރ ަމ ައ ް
ހަނ ުގ ާ
މި ހަނގުރާމައިގެ ގެއްލުން ބޮޑުވެގެން

ދިޔައީ ،އެމެރިކާއިން ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް

ވަދެ ،ދެކުނުގެ ސިފައިންނަށް އެއްބާރުން ދޭން
ފެށި ހިސާބުންނެވެ .އުތުރު ވިއެޓްނާމުން މި
ހަނގުރާމަ

ސިފަކުރީ،

އަޅުވެތިކަމާ

ދެކޮޅަށް

ކުރެވުނު ހަނގުރާމައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެމެރިކާއިން

މި ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަތް މައިގަނޑު

ސަބަބަކީ ،ވިއެޓްނާމް ހިމެނޭ ސައުތު އީސްޓް
އޭޝިއާއަށް ކޮމިޔުނިޒަމް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު

ހީވެފައި އޮތުމެވެ .މި ހަނގުރާމައިގެ މިސްރާބު
ބަދަލުވެގެންދިޔަ މައިގަނޑު އަނެއް ސަބަބަކީ،
އެމެރިކާއާއި އޭރުގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންއާ ދެމެދު
ކުރިއަށްދިޔަ "ފިނި ހަނގުރާމަ" އެވެ.

ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމާގައި ތިން މިލިއަން

މީހުން މަރުވެގެންދިޔައެވެ .އޭގެތެރޭގައި 50
ހާހަށްވުރެ

ގިނަ

އެމެރިކާ

ސިފައިން
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ވެސް

ހިމެނެއެވެ.

ދެބައިކުޅަ

ހަނގުރާމާގައި

އެއްބަޔަކީ،

ރައްޔިތުންނެވެ.

މީހުންގެ

ހަނގުރާމަ ވެގެންދިޔައީ ،ދުނިޔޭގެ ކޮމިޔުނިސްޓް

ހަނގުރާމާގައި

ކުރި

މަރުވި

ވިއެޓްނާމުގެ

ވިއެޓްނާމް

އާންމު

އެމެރިކާ އަދާކުރި ދައުރާމެދު ،އެމެރިކާގެ އާންމު

ރައްޔިތުން ،އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާމެދު ނަފްރަތު

އުފެދި ،އެ ޤައުމުގެ ސިފައިން ޤައުމަށް ގެނައުމަށް
ގޮވާލައި،

ވަރުގަދަ

ކެމްޕެއިންތައް

ވެސް

ހިންގިއެވެ .އޭގެ ސަބަބުން ،އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ

ހަމަޖެހުމަށް ވެސް އަސަރުކުރިއެވެ .އެމެރިކާ
ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރުގައި ،އެމެރިކާގެ
ރައީސްކަން ކުރެއްވި ރިޗަޑް ނިކްސަން1973 ،

ވަނަ އަހަރު ވިއެޓްނާމުން އެމެރިކާ ސިފައިން

ބާލަން

ހަނގުރާމަ

ފަސް

ސިޔާސީ

ނިންމިއެވެ.

ނިމުނުއިރު،

ރައީސަކު،
އަދި

ދިގުދެމިގެންދިޔަ
އެމެރިކާގައި

ރައީސްކަން

އަސްކަރީ

ރމް
ނ ްޓ ަޙސަން ައ ްކ ަ
ެލ ްފޓިނަ ް

މި

ތަފާތު

ކުރެއްވިއެވެ.

މައިދާނުގައި

މި

ކުޑަ ޤައުމަކާ ދެކޮޅަށް ،ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ
އަސްކަރިއްޔާކަމުގައިވާ

އެމެރިކާއިން

ނާކާމިޔާބު ހަނގުރާމައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ިވ ެއޓް މަން އު ެފދުން

ވިއެޓްނާމަކީ ،ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާއަށް

ނިސްބަތްވާ ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައިވާ ޤައުމެކެވެ.

ސަރަހައްދީ ގޮތުން ބަލާއިރު ،ކެމްބޯޑިއާ ،ލާއޯސް

އަދި ޗައިނާއަކީ އެ ޤައުމާ ސަރަޙައްދީ ރޮނގުން
ގުޅިފައިވާ ޤައުމުތަކެވެ" .ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމަ"

ފެށުނީ 1955 ،ވަނަ އަހަރުއެވެ.

 1939އިން  1945ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު

ހިނގި ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ
ދުވަސްވަރު ،އޭޝިއާގެ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް

ޖަޕާނު ސިފައިން ވިއެޓްނާމަށް އަރާފައިވެއެވެ.

އޭރު،
ގެ

ވިއެޓްނާމް

އުތުރު

ފެށިގެން

އަހަރުތަކުން

އޮތީ،

1860

ފްރާންސްގެ

އަޅުވެތިކަމުގައެވެ .ފްރާންސްގެ އަޅުވެތިކަމުގެ
ހިތި ނުފިލަނީސް ،ޖަޕާނު ސިފައިން ވިއެޓްނާމަށް

އެރުމަކީ ،ވިއެޓްނާމުގެ މިނިވަންކަމަށް ކުރިމަތިވި
އިތުރު ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގެ ގިނަ
ރައްޔިތުން ދެކުނެވެ .ވިއެޓްނާމަށް އެރި ކޮންމެ

އިސްތިޢުމާރީ ބާރަކުން ވެސް ބެލީ ،ވިއެޓްނާމުގެ
ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ފޭރިގަތުމަށެވެ .އޭގެ

ސަބަބުން ވިއެޓްނާމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދިޔައީ
ނިކަމެތިވަމުންނެވެ .ޤައުމުގެ އެތެރޭގެ މަޝްރަޙު

ދިޔައީ ހޫނުވަމުންނެވެ .މި ހާލަތުގައި ،ބޭރުގެ
އިސްތިޢުމާރީ

ކިބައިން

ބާރުތަކުގެ

ޤައުމު

ސަލާމަތްކުރުމަށް ،ވިއެޓްނާމުގެ ރައްޔިތުންގެ

މުޅި ވިއެޓްނާމް ،އެބައެއްގެ ފުރިހަމަ ބާރުގެ

ކޮލޯނިއަލިސްޓުންނާ ދެކޮޅަށެވެ.
ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމުނުއިރު،

ޖަޕާނު ސިފައިންނަށް ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގެ

ސަބަބުން ،އެ ޤައުމުގެ ސިފައިން ވިއެޓްނާމުން
ފައިބަން މަޖުބޫރުވިއެވެ .އަނެއްކޮޅުން1949 ،

ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބުކުރި
އެލައިންސްގައި ،ހިމެނޭ ފްރާންސްގެ ނުފޫޒު

އޮތް ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ ވެރިކަން ،ފްރާންސްގެ

ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު ،އެމްޕެރަރ ،ބާވޫ ޑާ

( )Bảo Đạiގެ އަތްމައްޗަށް ފުރޮޅާލިއެވެ.
މި

ފުރުޞަތުގެ

ހިފައި،

ބޭނުން

"ވިއެޓް-މަން" ގެ ހަނގުރާމަވެރި ސިފައިން،
ވިއެޓްނާމުގެ ހަނޯއީ ،އެ މީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަން

އެ ދަނޑިވަޅުގައި ގެނައެވެ .އަދި "ޑިމޮކްރެޓިކް

ރިޕަބްލިކް އޮފް ވިއެޓްނާމް" ގެ ނަމުގައި

ދަށަށް ގެނައުމަށެވެ .ދެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ
ޕޮލިޓިކަލް އައިޑިއޮލޮޖީ މުޅީން ތަފާތެވެ .ހޯ ޗީ

މިން ބޭނުންފުޅުވީ ،ވިއެޓްނާމަކީ ކޮމިއުނިސްޓް

ޤައުމަކަށް ހެއްދެވުމަށެވެ .އަދި އެމްޕެރަރ ބާވޫ
ޑާއާއި ،އެ ބޭފުޅާއަށް ވާގިވެރިވި އެމެރިކާ ފަދަ

ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވީ ،ވިއެޓްނާމަކީ ހުޅަނގުގެ
ވައްޓަފާޅިއަށް ތަބާވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައުމަކަށް

ހެދުމަށެވެ.

ހިސާބަށް

މިހާ

"ވިއެޓް

އައިއިރު،

މަން"ގެ ނަމުގައި އޮތް ގޮރިއްލާ ހަނގުރާމަވެރިން

ބަދަލުވެގެންދިޔައީ،

ވިއެޓްނާމުގެ

އުތުރު

ރަސްމީ ސިފައިންނަށެވެ .ބޮޑެތި ކޮމިޔުނިސްޓް

ބާރުތަކުން

ދިން

ހަތިޔާރާއި

ހަނގުރާމަމަތީ

އާލާތްތައް އޭރު އެ މީހުންގެ އަތުގައި ހުއްޓެވެ.

ރއް ިވ ބޭ ުފޅުން
ސކަން ކު ެ
ރ ީއ ް
ރ ާކގެ ަ
ސ ަވރު ެއ ެމ ި
ރ ަމ ިއގެ ުދ ަވ ް
ނ ްމ ހަނ ުގ ާ
ިވ ެއޓް ާ

Richard Nixon
)(1969 -1974

Gerald R. Ford
)(1974 – 1977

ހިތުގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙެއް
އުތުރި އަރަން ފެށިއެވެ.

މިނިވަންކަމަށް

ވިއެޓްނާމުގެ

ހަނގުރާމަކުރާ ގޮރިއްލާ ކޯލިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި،
 1941ވަނަ އަހަރު "ވިއެޓް-މަން" (Việt

 ،)Minhމޫވްމަންޓް ،އުފެދިގެން ދިޔައީ މި
ދެންނެވި ސަބަބުތަކާ ހެދިއެވެ" .ވިއެޓް-މަން"

މޫވްމަންޓަށް "ލީގު ފޮރ ދަ އިންޑިޕެންޑެންސް
އޮފް ވިއެޓްނާމް" އޭ ވެސް ކިޔައެވެ .މި

މޫވްމަންޓް

އުފެއްދުމުގައި

އިސްކޮށް

ހުރީ،

ސިޔާސީ ލީޑަރެއްކަމަށްވާ ހޯ ޗީ މިން (Hồ

 )Chí Minhއެވެ .ވިއެޓް މަންގެ ގޮރިއްލާ

ސިފައިން،

ހަނގުރާމަކުރީ

އަތްގަދަކޮށްގެން

ތިބި

އެ

ޖަޕާނާއި،

ޤައުމަށް

ފްރެންޗް

Lyndon B. Johnson
)(1963 – 1969

John F. Kennedy
)(1961-1963

ވަކި ދައުލަތެއް ގާއިމްކުރިއެވެ .މި ދައުލަތުގެ
ރައީސަކަށް

ހަމަޖެއްސީ

"ވިއެޓް-މަން"

ގެ

ލީޑަރ ،ހޯ ޗީ މިން އެވެ .ފްރާންސަށް މިކަން

ބަލައެއް ނުގަނެވުނެވެ .އެހެންކަމުން" ،ވިއެޓް-

މަން" ގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ފްރާންސުން
އިސްވެ އޮވެ" ،ސްޓޭޓް އޮފް ވިއެޓްނާމް" ގެ

ނަމުގައި 1949 ،ވަނަ އަހަރު މުޅި ވިއެޓްނާމް
ހިމެނޭހެން ދައުލަތެއް ޤާއިމްކުރިއެވެ .އަދި،
އެ ދައުލަތުގެ ވެރިރަށަކީ ،ސައިގޮން ކަމުގައި
ކަނޑައެޅިއެވެ .މިއީ ،ރަސްމީކޮށް ވިއެޓްނާމް

ދެބައިވެގެން

ދިޔަ

އަނެއްބަޔަކު

ވެރިކަން

އެއްބަޔަކު

އުތުރުގައި

މައިގަނޑު

ވެރިކަން
ކުރީ

ސަބަބެވެ.
ކުރިއިރު،

ދެކުނުގައެވެ.

ދެފަރާތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ،

D. D. Eisenhower
)(1953-1961

ރމަ ެފށުން
ހަނ ުގ ާ
ވިއެޓްނާމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ދުވަސްވީ

ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުން ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަށް

ބަދަލުވުމުގެ ކުލަވަރު ޖެހިގެން އައިސްފައިވަނީ،
1954

ވަނަ

މައްސަލަގަނޑުގެ

އަހަރު

އެމެރިކާއިން
ވަދެ،

ތެރެއަށް

މި
އެ

ޤައުމުގެ ސިފައިން ވިއެޓްނާމްގައި ރުކުރުވާލި
ހިސާބުންނެވެ .ހޯ ޗީ މިންގެ ކޮމިޔުނިސްޓް
ސިފައިން އެ ޤައުމުގެ އުތުރުގައި ވެރިކަން

ޤާއިމްކުރި

ދުވަހުން

ފެށިގެން،

ދެކުނުގައި

ވެރިކަންކުރި އެމްޕެރަރ ބާވޫގެ ސިފައިންނާ

ދެމެދު

ދިޔައީ

ދާޚިލީ

ހަމަނުޖެހުންތަކެއް

ހިނގަމުންނެވެ .މި ހަމަނުޖެހުން ނިމުމަކަށް
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ގެނައީ 1954 ،ވަނަ އަހަރު އުތުރާއި ދެކުނުގެ ސިފައިންގެ މެދުގައި

ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ ،ކޮމިޔުނިސްޓް ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ،ހޯ ޗީ
މިންގެ ސިފައިން ކާމިޔާބު ކުރުމުންނެވެ.
އެމްޕެރަރ

ބާވޫ

ޑާއަށް

ކުރިމަތިވި

ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ،ޤަރުނަކަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ

ފްރާންސްގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުގެ ދަށުން އިންޑޯރ
ޗައިނާ ސަރަޙައްދު މިނިވަން ވެގެން ދިޔައެވެ.

ބަރު

އަސްކަރީ

ހަތިޔާރާއި،

ހަނގުރާމަމަތީ އާލާތްތައް

ފްރާންސުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރު މި ސަރަހައްދުން ކެނޑިގެން

ވެސް ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިންނަށް

ދިއުމާއެކު 1954 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ވިއެޓްނާމްގައި ދެ

ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ދައުލަތެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ޖެނީވާ ކޮންވެންޝަންގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ،އުތުރު ވިއެޓްނާމު ލިބުނީ ހޯ ޗީ މިންގެ

މިހާ ހިސާބުން އަނެއްކާ

އަށެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ،އެ ޤައުމުގައި  1956ވަނަ އަހަރު

ގޯސްވެ ،އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ ރައީސް

ބައިވެރިންނަށެވެ .ދެކުނުގެ ބާރު ލިބިގެން ދިޔައީ އެމްޕެރަރ ބާވޫ

ވެސް ވިއެޓްނާމުގެ ހާލަތު އިތުރަށް

އިންތިހާބު ބާއްވާ ،އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލާޒިމް

ޗީ

ހޯ

މިންއަށް

ތާއީދުކުރާ

މީހުންނާއި،

ކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކަނޑައެޅި ތާރީޚު ފަހަނައަޅައި ދިޔައިރު

ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިންނާ ދެމެދު ނުރައްކާތެރި

ވެގެންދިޔައީ 1955 ،ވަނަ އަހަރު އެމްޕެރަރ ބާވޫ މަޤާމުން ދުރުކޮށް،

އެއް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު ،މީގެ

ވެސް ،އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވުނެވެ .ނަތީޖާއަކަށް
އެމެރިކާއިން

ވާގިވެރިވެގެން

"ރިޕަބްލިކް

އޮފް

ހަމަނުޖެހުންތައް ފެށިގެން ދިޔައެވެ .މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި

ވިއެޓްނާމް"

ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ވަނީ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު މަރާލާފައެވެ.

އުފެއްދުމެވެ .އަދި ،އެމްޕެރަރއެއްގެ ބަދަލުގައި ރައީސެއް

ވިއެޓްނާމުގެ ހާލަތު ،މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ދުވަހެއްދުވަހަކަށް

ކަނޑައަޅުއްވައި ،އެ ޤައުމުގެ ރައީސްކަން ކޮމިއުނިޒަމާ
ދެކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރެއްކަމަށްވާ ނޯ ޑީން

ދިޔައީ ގޯސްވަމުންނެވެ 1957 .ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ،މި

ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ދެކުނު ވިއެޓްނާމް ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ،އެތައް

ޑިއެމް ( )Ngô Đình Diệmއަށް

ބަޔަކު އުފެދިގެން ދިޔައެވެ .ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ 1959 ،ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް

ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ނލް
ނޝަ ަ
ޭ

އުފެދުން

ރޝަން
ިލބަ ޭ

ދިޔައިރު ،ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިންނާ ދެމެދު ސީދާ ކުރިމަތިލުންތައް ފެށިގެން

ނޓް
ފްރަ ް

މި ދުވަސްވަރަކީ،

އެމެރިކާއިން ސޯވިއެޓް

ޔޫނިއަނާ އެ މީހުންނަށް

ދިއުމެވެ.

 1960ވަނަ އަހަރު ދެކުނު ވިއެޓްނާމާ ދެކޮޅު ،އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ ފަރާތްތަކުން

ނޭޝަނަލް ލިބަރޭޝަން ފޮރަންޓް (އެންއެފްއެލް) ނުވަތަ "ވިއެޓް ކޮންގް" ގެ ނަމުގައި
ހަނގުރާމަ މަތީ ޖަމާއަތެއް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އުފެއްދިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މި
ޖަމާޢަތުގެ ގޮރިއްލާ ހަރަކާތްތައް 1954 ،އަހަރުން ފެށިގެން އޮތީ ފެށިފައެވެ .މި ޖަމާޢަތަކީ،

ތާއީދުކުރާ އެންމެހައި

ކޮމިއުނިސްޓުންނާއި ،ނޮން ކޮމިއުނިސްޓު މެންބަރުން އެއްބައިވެގެން ،ދެކުނު ވިއެޓްނާމާ

ހަރުކަށި ސިޔާސަތުތައް

ދިޔަ ނަމަވެސް ،އެމެރިކާއިން ބުނަމުން ދިޔައީ ،މިއީ އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ ރައީސް ހޯ ޗީ

ޤައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް

އެކުލަވައިލަމުން ދިޔަ

ދުވަސްވަރެވެ1955 .

ދެކޮޅަށް އުފެއްދި ޖަމާޢަތެކެވެ .މި ޖަމާއަތަކީ ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ބުނަމުން
މިންގގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮތް ޖަމާއަތެއް ކަމަށެވެ.

ވަނަ އަހަރު ،އެމެރިކާގެ

ރައީސްގެ މަޤާމުގައި

ހުންނެވި ޑްވައިޓް ޑޭވިޑް
އައިސެންހޯވަރ ،މި

ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެކުނުގެ

ރައީސް ،ނޯ ޑީން ޑިއެމްގެ ސަރުކާރަށް

އެމެރިކާގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު ދިނުމަށް ވައުދުވިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއެކު ،ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ

ސިފައިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ

އަދި އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭއިން ފެށިއެވެ .މިގޮތުން ،އެމެރިކާއިން ވަނީ
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ޑޮމިނޯ ތިއަރީ
1961

ވަނަ

އަހަރާ

ކުރިމަތިލީއިރު،

އެމެރިކާގެ

ރައީސްކަން ކުރެއްވި ޖޯން އެފް ކެނެޑީ ވަނީ ،ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ
ހާލަތު ބެލުމަށް އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ޚާއްޞަ ޓީމެއް
އެ ޤައުމަށް ފޮނުވާފައެވެ .މި ޓީމުގެ ފަރާތުން
ރައީސަށް ހުށަހެޅީ ،ވިއެޓްނާމުގެ ދެކުނުގައި

ރައީސްކަން

ކުރަމުންދިޔަ

ނޯ

ޑީން

ޑިއެމްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރު
ސިފައިން ފޮނުވުމަށާއި ،އިޤްތިޞާދީ އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލް އެހީ ވެސް

ފޯރުކޮށް ދިނުމަށެވެ.
ތިއަރީ

އެމެރިކާއިން
އަކީ،

ޤަބޫލުކުރި،

ސައުތު

އީސްޓް

ޑޮމިނޯ

އޭސިއާ

ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ޤައުމެއް ކޮމިއުނިޒަމްގެ

ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ ،އެ ސަރަޙައްދުގެ އެހެން
ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ޑޮމިނޯތަކެއް އެއްބަރިއަކަށް

ވެއްޓޭ ފަދައިން ކޮމިއުނިޒަމް ފެތުރިގެން ދާނެ
ކަމަށް ލަފާކޮށް ގެންގުޅުނު ނަޒަރިއްޔާތެކެވެ.

މިގޮތުން ،އެ ސަރަހައްދަށް މިފަދަ ބަދަލެއް
އަޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ،ޖޯން އެފް ކެނެޑީ ދެކުނު

ވިއެޓްނާމް ސިފައިންނަށް ދެމުންދިޔަ އަސްކަރީ
އެހީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރު ކުރެއްވިއެވެ1962 .

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ،ނުވަ ހާސް

އެމެރިކާ ސިފައިން ،ވިއެޓްނާމްގައި ހަނގުރާމަ
ކުރަމުންދިޔައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އެމެރިކާގެ
އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން  1950ގެ އަހަރުތަކުގެ

ލިބިގެންދިޔަ

އަލަށް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި

ވަނަ އަހަރު އާންމުވި ޕެންޓަގަން ޕޭޕާސްގައިވާ

ސެކެރެޓަރީ ރޮބަޓް މެކްނަމަރާ ބޭނުންފުޅުވީ

ވަދެގަތުމަށް

ތެރެއަށް

ފުރުޞަތަކަށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް2005 ،

ގޮތުން ،މިއީ ވިއެޓްނާމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ
ފެށުމަށް އެމެރިކާއިން ދައްކާފައިވާ ބަހަނާއެއްކަން

ހާމަވެފައިވެއެވެ" .ގަލްފު އޮފް ޓޮންކިންގ" އަކީ
މި ހާދިސާއަށް ދީފައިވާ ނަމެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގުމުން އޭރު އެމެރިކާގެ

ރައީސްކަމުގައި މަޤާމުގައި ހުންނެވި ލިންޑަން

ޖޯންސަން ،ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އުތުރު
ވިއެޓްނާމުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ވައިގެ

މަގުން ހަމަލާ ދިނުމަށް އަމުރު ކުރިއެވެ .މި
އަމުރާއެކު އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއިން "ގަލްފު

އޮފް ޓޮންކިން ރިޒޮލިއުޝަން" ފާސްކުރިއެވެ.

މި ގަރާރުގެ ދަށުން ،އެމެރިކާގެ ރައީސަށް
ހަނގުރާމައިގެ

ދިޔައެވެ.

ބޮޑެތި

ނޯ ދީ ން ދި އެ މް :ދެ ކު ނު ވި އެ ޓް ނާ މް ގެ ރަ އީ ސް ކަ ން

ހޯ ޗި ން މި ން :އު ތު ރު ވި އެ ޓް ނާ މް ގެ ރަ އީ ސް ކަ ން

ހަ ަމ އަ ށް ކު ރެ އް ވި.

އަ ަހ ރާ ހަ ަމ އަ ށް ކު ރެ އް ވި.

 1955އި ން ފެ ށި ގެ ން  1963ވަ ނަ އަ ހަ ރާ

 1945ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން  1969ވަ ނަ

ތެރޭގައި ފެށިގެން އައިއިރު ،ވިއެޓްނާމްގައި ތިބީ

އެންމެ  800ސިފައިންނެވެ.

"ގަލްފު

ވިއެޓްނާމުގެ

ސަރަޙައްދެކެވެ.
ސަރަހައްދުގައި

ކަނޑުގެ
1964

އެމެރިކާގެ

ޓޮންކިން"
ވަނަ

އަކީ،

އައްސޭރީގައިވާ
އަހަރު

ހަނގުރާމަ

މި

މަތީ

ދެ މަނަވަރަށް އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިން

ހަމަލާދިނެވެ.

މި

ހަމަލާ

ވެ ން:

ދެ ކު ނު

ވެގެން

ދިޔައީ،

އެމެރިކާއިން ވިއެޓްނާމުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ

އެމެރިކާގެ

އަސްކަރީ

ގަދަކުރުމަށެވެ.

ބާރު

ޤައުމުގައި

އެ

 1965ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު

ޖޯންސަން

ނިންމެވީ

އެމެރިކާގެ

އަސްކަރީ

ސިފައިން އުތުރު ވިއެޓްނާމާ ދެކޮޅަށް ސީދާ
ހަނގުރާމައަށް

ފޮނުވުމަށެވެ.

އެ

އަހަރުގެ

ޖޫން މަސް ނިމުނުއިރު 82 ،ހާސް ސިފައިން

ފޮނުވައި،

ޖަމާޢަތްތަކާ

ވިއެޓްނާމުގެ

ދެކޮޅަށް

އެމެރިކާ

ކޮމިޔުނިސްޓް
ސިފައިން

ހަނގުރާމަ ކުރަން ފެށިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،
ހަނގުރާމައިގެ

މައިދާނުގައި

ހަރަކާތްތެރިވި

އެމެރިކާގެ ޖެނެރަލުން ބޭނުންފުޅުވީ ،މި އަދަދު،

 1965ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު175000 ،

ވި އެ ޓް ނާ މް ގެ

ރަ އީ ސް ކަ ން  1967ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން
ަ 1975ވ ނަ އަ ހަ ރާ ހަ މަ އަ ށް ކު ރެ އް ވި.

ޖެ ނެ ރަ ލް ވެ ސް ޓް މޯ ލޭ ން ޑް :ވި އެ ޓް ނާ މް
ހަނ ގު ރާ މާ ގަ އި  1964ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން
 1968އަ ހަ ރާ ހަ މަ އަ ށް ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ރި ވި
އެ މެ ރި ކާ އަ ސް ކަ ރި އް ޔާ ގެ ކޮ މާ ން ޑަރ

ރައީސްކަން

ސިފައިންނަށް އިތުރުކޮށް ،މި ހަނގުރާމައަށް

ގެނެވުނު އަސްކަރީ ބަޣާވާތުގައި 1963 ،ވަނަ

ނިންމެވުންތަކުގެ ސަބަބުން މާހައުލު އިތުރަށް

ދެކުނު

ކުރަމުންދިޔަ

ނޯ

ވިއެޓްނާމުގެ
ޑީން

ޑިއެމްއާ

ދެކޮޅަށް

އަހަރު ،އޭނާ މަރާލީ ،އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް

ނ ާހ ިދސާ
ނކި ް
ަގ ްލފު ޮއފް ޓޮ ް
އޮފް

ބާރުތަކެއް

އެ ން ގު އެ ން

ލިބިގެން

ލިންޑަން ޖޯންސަން އަދި އެ ޤައުމުގެ ޑިފެންސް

އުތުރު ވިއެޓްނާމްގައި ކެކިއަރަން ފެށި އަސްކަރީ
ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ .އެ ހާދިސާ ހިނގީ،

އެމެރިކާގެ އޭރުގެ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީ

މަރާލުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ހަފުތާއެއްހާ
ދުވަސް ކުރިންނެވެ.
ދެކުނު

ވިއެޓްނާމްގައި

އެމެރިކާގެ

އެހީތެރިކަމާއެކު އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލައި،

އަސްކަރީ އިންޤިލާބު ގެނައި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން،

ނިމުމެއް ގެނައުމަށެވެ .އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މި
ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށް ބައެއް މުސީރުން ލަފާދިން
ނަމަވެސް ،އިތުރު އެއްލައްކަ ސިފައިން ޖޫން
މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ވިއެޓްނާމަށް ފޮނުވިއެވެ.
އަދި އޭގެ ފަހުން  1965ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާ

ވެސް އިތުރު އެއްލައްކަ ސިފައިން ފޮނުވިއެވެ.

އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ފައުޖުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ

ސިފައިންގެ

އިތުރުން،

ސައުތު

ކޮރެއާ،

އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑްގެ ސިފައިން

ހިމެނުނެވެ.
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ޖޯސެފް

ވެސްޓްމޯލަންޑަކީ

އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގައި  1972 - 1936ވަނަ
އަހަރާ ހަމައަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ޖެނެރަލެކެވެ.
ޖެނެރަލް ވެސްޓްމޯލަންޑް އަސްކަރީ މައިދާނުގައި

މިއަދު މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ1968 - 1964 ،
ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމާގައި
ހަރަކާތްތެރިވި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރުގެ

ގޮތުގައެވެ .ޖެނެރަލް ވެސްޓްމޯލަންޑަކީ ،އެ

ހަނގުރާމައަށް ފަހު 1972 - 1968 ،ވަނަ
އަހަރާ ހަމައަށް އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް

އޮފް ސްޓާފްގެ މަޤާމް ވެސް ފުރުއްވި ބޭފުޅާއެވެ.
ވިއެޓްނާމުގެ

ދައުލަތެއް

އުތުރުގައި

ގާއިމް

ކުރުމަށް

މިނިވަން

ހަނގުރާމަ

ކުރަމުންދިޔަ ހޯ ޗީ މިންގގެ ސިފައިންނާ

ދެކޮޅަށް ،އެމެރިކާގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރާއި،
ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިން އެންމެ ބޮޑު
އޮޕަރޭޝަން ހިންގީ އެއްގަމު މަގުން (ލޭންޑް

އޮޕަރޭޝަން)
ކޮމާންޑަރަކީ

ޖެނެރަލް

އެވެ.

އެމެރިކާގެ

ޖެނެރަލް

ސަރަހައްދުތަކެވެ.

ފަރާތުން ،ހަނގުރާމައާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް

ހިސާބުތަކަށް

ނޑް
ސ ްޓ ޯމލަ ް
ރލް ިވ ިލ ައމް ެވ ް
ނ ަ
ޖެ ެ
ވިލިއަމް

ރައްޔިތުން އެ ސަރަހައްދުތަކުން ރައްކާތެރި

މިހާ ހިސާބަށް ހާލަތު ގޯސްވެގެން ދިޔުމުން،

ފައުޖުގެ

ވެސްޓްމޯލަންޑެވެ.

ވެސްޓްމޯލަންޑް

ހަނގުރާމަ

މި

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ،ދެކުނު ވިއެޓްނާމް
އަސްކަރިއްޔާގެ ޖެނެރަލް ވެއިން ވެން ތީޔު
( )Nguyễn Văn Thiệuގެ ލަފާ ވެސް

ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

މައިދާނުގައި

ހަނގުރާމައިގެ

ގެންދެވިފައިވާ،

ހަނގުރާމަވެރިން

މި

އުޅޭ

ސަރަހައްދުތަކަށް

ލަޝްކަރުތަކުން

ހަމައެކަނި

އެމެރިކާގެ

ވައިގެމަގުން

ގުޅިފައިވާ

ދެމުންގެންދިޔަ

ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ،އެ ސަރަހައްދުތައް
އޮތީ

ވީރާނާވެފައެވެ.

ރައްކާތެރިކަން

އަދި

ސެއިގޯން

ހޯދަމުން

އާންމު

ދިޔައީ،

މިނޫންވެސް

ރައްޔިތުން
ވެރިރަށް

ރައްކާތެރި

ޒޯނުތަކުގައިވާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކުންނެވެ.

މި ހަނގުރާމައިގައި އެމެރިކާ އަދި

ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރަށް
ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުން ދިޔައެވެ.

ހީކުރެވުނު އަދަދާ ޚިލާފަށް އެތައް ސިފައިންނެއް
ހަނގުރާމައިގައި މަރުވަމުން ދިޔައިރު ވެސް،
އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިންނާއެކު ވިއެޓް

ކޮންގް ޖަމާޢަތުގެ ސިފައިން ދިޔައީ ،އެއްވެސް

ފަސްޖެހުމެއްނެތި
ހަނގުރާމާގައި

ހިސާބުތައް،

އެ

އެ

ހަނގުރާމަ

ކުރަމުންނެވެ.

މީހުންނަށް

މީހުންގެ

ގެއްލުނު

ބާރުގެ

ދަށަށް

ހަނގުރާމާގައި

އުތުރު

އަލުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދިޔައީ

ކުރަމުންނެވެ.
ވިއެޓްނާމުގެ

މި

ސިފައިންނަށް

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔައީ ،އެކުވެރި ކެމްބޯޑިއާއާއި
ލާއޯސްއިންނެވެ .މި ހަނގުރާމާގައި އުތުރު

ވިއެޓްނާމުގެ އެއަރ ޑިފެންސް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް،
ޗައިނާ އަދި ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަނުން ދިޔައީ،
އަސްކަރީ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ޖެނެރަލް ވެސްޓްމޯލަންޑް ގެންގުޅުނީ ތަފާތު

މި އެހީތެރިކަން ސޯވިއެޓުންނާއި ޗައިނާއިން

ގެންގުޅޭ

ސަޕްލައި ރޫޓް މެދުވެރިކޮށެވެ .ހޯ ޗީ މިންގ

ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ހިފައި ،އެ

ކެމްބޯޑިއާ އަދި ލާއޯސްއާ ދެމެދުގައި ސާމާނު

ކާމިޔާބު

ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔައީ ،ހޯ ޗީ މިންގ ޓްރެއިލް

ސިޔާސަތެކެވެ.

ސިޔާސަތަކީ ،ޓެރިޓަރީ ނުވަތަ ދުޝްމަނުންގެ

ޓްރެއިލަކީ ،ވިއެޓްނާމުގެ އުތުރުން ދެކުނަށް،

ތަންތަން ޑޮމިނޭޓްކޮށް ދުޝްމަނުން ބަލިކަށި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރި މަގެކެވެ.

އާންމު

ކުރުމުގައި

ކޮށްލުމެވެ.

ހަނގުރާމަތައް

އެހެން

ގޮތެއްގައި

ނަމަވެސް،

ޖެނެރަލް

ވެސްޓްމޯލަންޑްގެ ސިޔާސަތު މިއާ ތަފާތެވެ.

އެއީ ،ވީހާވެސް ގިނަ ދުޝްމަނުން މެރުމަށްފަހު،
އެމީހުން ބަލިކަށި ކޮށްލުމެވެ.

ހަމައަށް

"ފްރީ

މި ހަނގުރާމަ 1966 ،ވަނަ އަހަރާ
ދިޔައިރު،

ފަޔަރ

ޒޯން"

ދެކުނު
ގެ

ވިއެޓްނާމަކީ،

ގޮތުގައި

އޮތީ

ކަނޑައެޅިފައެވެ .މާނައަކީ ،މި ސަރަޙައްދުން
ފެންނަ

ކޮންމެ

މީހަކު

ވެސް

މަރާލެވޭނެ

މީހެކެވެ .މިފަދަ ސަރަހައްދުތަކަކީ ،އާންމު
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މެދު ނަފްރަތުގެ ޝުޢޫރުތައް އުފެދެން ފެށިއެވެ.
އެހެން

ނަމަވެސް،

ސަރުކާރުން

އެމެރިކާ

ބުނަމުން ގެންދިޔައީ ،ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބު ކުރުމާ
ގާތަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ .މި ހަނގުރާމަ

ދިގުލައިގެން

އަނެއްކޮޅުން

ދިޔަވަރަކަށް،

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު ތެރޭގައި ތަފާތު
މައްސަލަތައް ދިޔައީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ .މީގެ

ތެރޭގައި ،ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި ،މަސްތުވާތަކެތި

ބޭނުން ކުރުމާއި ،އެކި ރޭންކުތަކުގެ ސިފައިންގެ

މެދުގައި

ހަމަނުޖެހުމާއި

ހިނގައިދިޔަ

މާރާމާރީތައް ގިނަވިއެވެ .ކޮމާންޑު ކޮންޓްރޯލް

އޮތީ ގޮސްފައެވެ .އެމެރިކާގެ ސިފައިން ބޭނުންވީ

އެނބުރި ޤައުމަށް ދާށެވެ .އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ
ސިޔާސަތު އެއާ މުޅިން ޚިލާފެވެ.

ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމާގައި  1966ވަނަ

އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން  1973ވަނަ
އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހާ ހަމައަށް ،އެމެރިކާ
ސިފައިންގެ

ތެރެއިން

ލައްކައަށްވުރެ

ފަސް

ގިނަ މީހުން ހަނގުރާމައިގެ މައިދާން ދޫކޮށް

ފިލާފައިވެއެވެ .އޭރު ،ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު
އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ވެސް ދިޔައީ ގާތުން

ބަލަމުންނެވެ .އެ މީހުންގެ ޓީވީތަކުން އެމެރިކާ
ސިފައިން ބޮން އަޅަމުންދިޔަ މަންޒަރުތަކާއި

އަދި އެ މީހުންގެ ސިފައިންނަށް ލިބެމުންދިޔަ
ގެއްލުންތައް

ދައްކަމުންނެވެ.

ދިޔައީ

އެހެންކަމުން ،ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސަރުކާރުގެ
ސިޔާސަތާ ދޭތެރޭ ނަފުރަތު އުފެދި،

މުޅި

ޤައުމު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަނގުރާމައާ ދެކޮޅަށް
ތެދުވެ

އަޑުއުފުލަން

ފެށިއެވެ.

މި

އަޑު

އެމެރިކާގައި ގަދަވެ 1967 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ޕެންޓަގަން ކުރިމައްޗަށް އެއްވެ ،ހަނގުރާމައާ

 1967ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހާ

ހަމައަށް އެޅިއިރު ،ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައިގައި

މަރުވި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އަދަދު ފަސް
ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އެރިއެވެ .ހަމަލާތަކުގައި

ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު ،އެއް ލައްކައަށްވުރެ

މައްޗެވެ.

ހަނގުރާމަ

ފެންނަން ފެށިއެވެ .އަދި އެމެރިކާ ސަރުކާރާ

އޮކުޓޫބަރު މަހު 35 ،ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން،

ރ ަމއާ ެދ ޮކޅު ައ ުޑ ަތ ްއ ަގ ަދވުން
ހަނ ުގ ާ

ދިގުދެމިގެން

ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ

ގޮސް،

ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރިއެވެ.
ޓެޓް އޮފެންސިވް

އޮފެންސިވް"

"ޓެޓް

(Tet

 )Offensiveއަކީ ،ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމާގެ
ދުވަސްވަރު

ވިއެޓް

ކޮންގއާއި

އުތުރު

ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިން (ނޯތު ވިއެޓްނާމީސް

ޕީޕަލްސް އާމީ އޮފް ވިއެޓްނާމް) ގުޅިގެން

ދުވަސްވަރެވެ.

ކެންޕޭނެވެ 1968 .އަހަރު ފެށި މި ކެންޕޭން

ހޯދުމަށް ޓަކައި ،ހަނގުރާމައިގައި އެމެރިކާއިން

ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ

އަމާޒުކުރީ ،ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިންނާއި،
އެމެރިކާގެ ފައުޖުތަކާއި އެމީހުންގެ އެލައިސްއާ

ދެކޮޅަށެވެ .މިއީ ،ދެކުނު ވިއެޓްނާމާ ގުޅިފައިވާ
އަސްކަރީ ބާރުތަކާއި ފައުޖުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުއްލި

ހަމަލާތަކެއް ދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވަރުގަދަ
އަސްކަރީ

މި

ކެމްޕެއިނެކެވެ.

ކެމްޕެއިނަށް

އެމެރިކާގެ

އެހެންކަމުން،

ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވީ ،ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު

ދެމުންދިޔަ ހަމަލާތައް މަޑުޖައްސާލާށެވެ .ރައީސް

ޖޯންސަން ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތީ،
ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގަތުމަށްވުރެ

ބޮޑަށް ،އޭނާ ދެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ
ވިއެޓްނާމްގައި ސުލްހަ ޤާއިމް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ

ދުވަހު،

ވޮސިންޓަން

ވެރިރަށް

ޑީސީއަށް ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާހަށްވުރެ

ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން އެއްވެ ،ހަނގުރާމާއާ

ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލިއެވެ .މިއީ ،އެމެރިކާގެ
ތާރީޚުގައި ވެސް ހަނގުރާމައަކާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި

އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތެވެ.

ނމުން
ރމަ ި
ހަނ ުގ ާ

ހަނގުރާމަ ވަކިކޮޅެއްގައި ޖެއްސުމަށް،

ޖޯންސަންގެ

އެމެރިކާއާއި އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ ސަރުކާރާ

ފަށާފައިވަނީ ވިއެޓްނާމުގެ އައު އަހަރު ކަމަށްވާ

އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި

ވަނަ އަހަރު ޤާއިމް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

ވިސްނުން،

މަހު ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި ފެށިއެވެ .އެހެން

 1967ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެ އަހަރު ނިމުނުއިރު،

ބޭއްވި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު،

ރައީސް

އެމެރިކާ

"ޓެޓް" ގެ ނަން ދެވުނީ ،މި ހަމަލާތައް

ވައުދުފުޅުގެ ދަށުން ،ދެކުނު ވިއެޓްނާމް އަދި

"ޓެޓް ހޮލިޑޭސް" އާ ދިމާކޮށް ކަމަށްވާތީއެވެ.

ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް  1968ވަނަ އަހަރުގެ މޭ

މި

ފެށުމުގެ

ކެމްޕޭން

އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ ލީޑަރޝިޕަށް ވެރިވީ،
ހަނޯއީގައި ވެރިކަންކުރަމުން ދިޔަ ކޮމިއުނިސްޓް

ލީޑަރޝިޕުން ،ބޭނުންވީ ކުއްލި ހަމަލާތަކެއް

ދީގެން ނަމަވެސް ،ދުޝްމަނުން ބަލިކޮށްލުމަށެވެ.
 1968ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ

 31ވަނަ ދުވަހު ،އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިން،
ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ  100އަށްވުރެ ގިނަ ސިޓީއަށް

އެއް ވަގުތެއްގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް

ދިނެވެ 20 .ވަނަ ޤަރުނުގައި އުފެދުނު އެންމެ
މޮޅު އެއް މިލިޓަރީ ސްޓެރެޓެޖިސްޓް ކަމުގައިވާ
ވޯ

ޖެނެރަލް

ވެއިން

(Võ Nguyên

ނަމަވެސް 1968 ،ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި
ރިޗަރޑް ނިކްސަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއެކު،

ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި

މަޑުވެގެން ދިޔައެވެ.
ރިޗަރޑް

ވިއެޓްނާމަށް

ނިކްސަން

ސުލްހަ

ވެސް

ގެނައުމަށް

މަސައްކަތްޕުޅު

ކުރެއްވިއެވެ .ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ވެސް ދެ
ފަރާތުގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެހެން

ނަމަވެސް ،އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ ސަރުކާރުން

ބޭނުންވީ،

އެއްވެސް

ޝަރުތަކާ

ނުލައި،

އެމެރިކާ ސިފައިން ވިއެޓްނާމުން ފޭބުމަށެވެ.

 )Giápގެ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދެވުނު މި

އަދި،

ވިއެޓްނާމުގެ ސިފައިންނަށް މި ހަނގުރާމާގައި

މަޤާމުން ދުރު ކުރުމަށެވެ .މި ޝަރުތުތަކަށް،

ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައް ވެގެންދިޔައީ ،ދެކުނު

ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މައިގަނޑު

އެއް ސަބަބުކަމުގައެވެ.
ޓެޓް

ހަމަލާތަކުގެ

އޮފެންސްގެ

ޚަބަރުން މުޅި އެމެރިކާ ސިއްސުވާލިއެވެ .މި

ހަމަލާއަށްފަހު ،އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު

ދެކުނު

ވިއެޓްނާމް

އަސްކަރިއްޔާގެ

ޖެނެރަލް ވެއިން ވެން ތީޔު ،އަސްކަރީ ވެރިޔާގެ
އެމެރިކާއާއި ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ ސަރުކާރަށް

އެއްބަހެއް ނުވެވުނެވެ .އެހިސާބުން ސުލްހައިގެ
ވާހަކަތައް މެދުކެނޑުނީއެވެ.

ގެންދިޔުމަށް

އެތައް

އިތުރު ދެ ލައްކަ ސިފައިން ހަނގުރާމާގައި

އެމެރިކާ ސިފައިން ވަނީ ދެކުނު ވިއެޓްނާމުގެ

އެދުމެވެ.

ބަޔަކު ،އެއްވެސް ކުށަކާ ނުލައި ޤަތުލްކޮށް

ބައިވެރިކުރަން

އާންމުންގެ

ގުޅިގެން

މަރާފައެވެ .މިގޮތުން 1968 ،ވަނަ އަހަރުގެ

ޕްރެޝަރުތަކާ ގުޅިގެން ،ރައީސް ޖޯންސަންގެ

ވިލެޖެއްކަމަށްވާ "މޭ ލައި" ވިލެޖުގެ 400

ވިއެޓްނާމް

ފުލުފުލުގައި

ހަނގުރާމައާ

އެމެރިކާއަށް

ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ

އިތުބާރު އެމެރިކާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް

ދާން ފެށިއެވެ .މި ދަނޑިވަޅަކީ ،އެމެރިކާގެ
އިންތިޚާބު

ވެސް

ބޯމަތިވެފައި

އޮތް

ހުއްޓާލުމުގެ ފެށުން ކަމުގައެވެ .މި އެއްބަސްވުމާ
އެއްގޮތަށް ،އެމެރިކާ ސިފައިން ވިއެޓްނާމުން

ފައިބާން ފެށިއެވެ .އަދި ،އެމެރިކާގެ ހަމަލާތައް

މެދުކެނޑުނެވެ.
ދެކުނުގެ
ވެސް

ނަމަވެސް،

ވިއެޓްނާމުގެ

ސިފައިންގެ

ހަނގުރާމައިގެ

އުތުރާއި
އޭރު

މެދުގައި

ދިޔައީ

ހަމަލާތައް

ބަދަލުކުރެވެމުންނެވެ .މި ހަނގުރާމަ ނިމިގެން
1975

ދިޔައީ،

އަހަރުގެ

އޭޕްރީލް

ވަނަ

ވިއެޓްނާމުގެ

ވެރިރަށް

މަހުގެ  30ވަނަ ދުވަހު ،އުތުރު ވިއެޓްނާމުގެ

ސިފައިން،

ދެކުނު

ސައިގޯން ހިފުމާ ހިސާބުންނެވެ .މި ސިޓީއަށް

ފަހުން ނަންދެވިފައިވަނީ ،ސިޔާސީ ލީޑަރު "ހޯ
ޗީ މިން ސިޓީ" ގެ ނަމުންނެވެ .މި ހަނގުރާމަ
ކުރިއަށް ދަނިކޮށް 1969 ،ވަނަ އަހަރު އޭނާ
އޭރު ވަނީ އަވަހާރަވެފައެވެ.

ވިހި އަހަރަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ މި
ހަނގުރާމާގައި

މި

ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން

އަނެއް ޚަބަރަކީ ،ޖެނެރަލް ވެސްޓްމޯލަންޑް
ވިއެޓްނާމަށް

ދެމެދުގައި ބަދަލު ކުރެވެމުންދިޔަ ހަމަލާތައް

ސުންނާފަތިވެފައެވެ.

ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު

ސިފައިންނާ

މި އެއްބަސްވުން ވެގެންދިޔައީ ،ދެ ފަރާތުގެ

ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވިއެޓްނާމް އޮތީ އެއްކޮށް

ނމު
ރ ަމ ިއގެ ަޤ ުތ ުލއާ ް
ހަނ ުގ ާ

ގުޅިގެން

ދެމެދު ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް 1973

މާރިޗު މަހު ،އެމެރިކާ ސިފައިން ،ވިއެޓްނާމުގެ

އާންމުން މަރާލިއެވެ .މިއީ ،އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް

މަރާލިއެވެ.
މީހުން

ތިން

ޒަޚަމްވިއެވެ.

މިލިއަނަށް
އަދި

ވުރެ

12

ގިނަ

މިލިއަން

މީހުން ގެދޮރު ގެއްލި ،ރެފިއުޖީންނަށް ވިއެވެ.

މި

ހަނގުރާމައިގެ

ސަބަބުން

އިންސްފްރާސްޓަރކްޗަރ

އަދި

ވިއެޓްނާމުގެ
އިޤްތިޞާދު

އެއްކޮށް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލިއެވެ .ވިއެޓްނާމަކީ،

މިއަދު  92މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއްގެ
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިއުނިސްޓް ޤައުމެކެވެ.

ފެށި ،އެތައް މުޒާހަރާތަކެއްގެ ފެށުމެވެ.

 1969ޑިސެންބަރު މަހުގެ  15ވަނަ
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ޝދު
ރ ާ
ޭމޖަރ ައ ްޙ ަމދު ާފ ިއޒު ަ

އެކްޓިވް އަދި ޕެސިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް
ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން
ނ ެވގެން ެދއެވެީ .މ ާހގެ
ނކުރާ ަފދަ ޮބ ެޑތި ެގ ްއލު ް
ީހ ެވސް ު
ނ ެދ ެއވެަ .ކ ްއކަން
ފުރާނަ ާއއި ައ ުގ ޮބޑު ުމދާ ައ ިޅ ައށް ެވގެ ް
ރ ަގއި ޭގސް ީލކު ެވގެން
ރ ުމގެ ެތ ޭ
ރ ުކ ު
ނ ުކރާ ޭގސް ަބ ު
ބޭނު ް
ރ ްތ ަތ ުކ ަގއި
ިހ ާތ ަމވެރި ާހ ިދސާ ަތއް ހިނ ަގ ެއވެަ .އދި ުއސް ިއ ާމ ާ
ނ ަލއި
ނ ްއވާ ު
ރޓް ަބ ްޓބުރި ި
ށ ަފހު ސިނ ިގ ެ
ރޓް ުބ ިއ ަމ ް
ިތބެ ސިނ ިގ ެ
ރ ުޅމަ ީތ ަގއި
ސ ަބބުން ެޖ ިހގެން ހުންނަ ޭގ ޭގގެ ުފ ާ
ެއ ްއ ާލ ުލ ުމގެ ަ
ނ ަގއި ުހ ުޅ ިހ ަފއި
ނބު ީ
ރ ަގއި ހުންނަ ކު ި
ރ ެތ ްއގެ ދޭ ެތ ޭ
ނވަތަ ދެ ިއ ާމ ާ
ު

އަނދައި އަޑިއަސް ގޮސްފައިވެއެވެ .ބައެއް މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވެއެވެ.
މިއީ ،ހައްތާ ވެސް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ .މި ކަންކަމަށް
ހައްލު ގެނެސް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދަންޖެހެއެވެ .އަލިފާނުން
ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެ އެކަންތައްތައް ބެލުމަށް
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރިސޯޓްތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ކުރިއަށް ގެންދާ ސާވޭގެ ސަބަބުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ހެޔޮބަދަލުތަކެއް
އަންނާނެކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ .އެންމެން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ
ނަތީޖާ އަބަދުވެސް ފޮނިވާނެއެވެ .މި ލިޔުމުގައި ބަލައިލާނީ އަލިފާން ނިވާ
ސާމާނު އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހަރުކުރުމުގެ
އިތުރުން ،އިމާރާތް ކުރަމުންދާއިރު އިމާރާތް އަލިފާނުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް
ވިސްނަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކަށެވެ.
ދެ ވައައްތަރެއްގެ ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމެއް ހުރެއެވެ .އެއީ،

ނމެ ެވސް
ނ ުޓގެ ކޮ ް
ނގެ ާހ ިދސާ ަތއް ހިނ ަގއެވެ .ކަރަ ް
ައލިފާ ު

އެކްޓިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމާއި ،ޕެސިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން

ސ ަތއް ެވސް ަވކި ަމ ެދއް
ނގެ ާހ ިދ ާ
ސ ަބ ަބ ާކހުރެ ހިނގާ ައ ިލފާ ު
ަ

ސިސްޓަމެވެ .އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މި ދެ ވައްތަރު ވެސް ވަރަށް އިތުބާރާއެކު

ނ ެއވެ.
ނޫ ެ

މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ .މި ދެ ވައްތަރު ވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގައި
އެކުއެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ހީވެސް
ނުކުރާ ފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުންވެގެން ދެއެވެ .މީހާގެ ފުރާނަ އާއި އަގުބޮޑު
މުދާ އަޅިއަށް ވެގެންދެއެވެ .ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ގޭސް ބަރުކުރުމުގެ
ތެރޭގައި ގޭސް ލީކުވެގެން ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގައެވެ .އަދި އުސް
އިމާރާތްތަކުގައި ތިބެ ސިނގިރެޓް ބުއިމަށްފަހު ސިނގިރެޓް ބަޓްބުރި
ނިއްވާނުލައި އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭގޭގެ ފުރާޅުމަތީގައި
ނުވަތަ ދެ އިމާރާތެއްގެ ދޭތެރޭގައި ހުންނަ ކުނިބުނީގައި ހުޅުހިފައި އަލިފާނުގެ
ހާދިސާތައް ހިނގައެވެ .ކަރަންޓުގެ ކޮންމެ ވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހިނގާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ވެސް ވަކި މަދެއް ނޫނެއެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައި ތަނބެވެ .އެ
ސިނާޢަތަށް ބަލާއިރު ވެސް ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުގައި ހިނގާފައިވާ
އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކާއި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ގިނައެވެ .މިފަދަ
ސބަބުން ބައެއް ރިސޯޓްތައް މަރާމާތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް
ހާދިސާތަކުގެ ަ
ބަންދުކުރަން ޖެހެއެވެ .އަދި ބައެއް ސަފާރީތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް
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ރ ެޓ ްކޝަން
ެއ ްކޓިވް ަފޔަރ ޕް ޮ
ސިސްޓަމަކީ

ކޮންމެވެސް

ވަސީލަތެއް

މެދުވެރިކޮށް

އަލިފާނުގެ

ހާދިސާތަކުގައި ވަރަށް އިތުބާރާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ނިޒާމެކެވެ .މިއީ މީހެއްގެ
ސީދާ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޭނުންކުރާ އަލިފާންނިއްވާއި ފަޔަރ ހޯސް ރީލާއި
ޑްރައި ރައިސަރ ނުވަތަ ވެޓް ރައިސާރ ފަދަ ތަކެއްޗެވެ .އަދި އަމިއްލަ
ޒާތުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ސްޕްރިންކުލާ ،ފޯމް އިންސްޓަލޭޝަން ،އޮޓަމެޓިކް ފަޔަރ
ސަޕްރެޝަން ސިސްޓަމް ފަދަ ބާވަތްތަކެވެ .މިފަދަ ސިސްޓަމުގެ ސަބަބުން ވެސް
އަލިފާން ރޯވެ ދުމުގެ އަސަރު ހުރި ނަމަ ،އެ ހާދިސާތައް ހުއްޓުވަން ނުވަތަ
އަލިފާން ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ،އަލިފާނާއި ދުމުން އެ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި
ހަރުކޮށްފައިވާ އަލިފާންނިވާ ތަކެތި މެދުވެރިކޮށް އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް
ނުވަތަ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލަދެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އަލިފާންނިވާ މީހުން
އެ ތަނަކަށް އަންނަންދެން ސްޕްރިންކުލާ ސިސްޓަމް ނުވަތަ އަލިފާންނިވިތައް
ބޭނުންކޮށްގެން ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެއެވެ.

ގެތަކާއި އޮފީސް ފަދަތަންތަނުގައި ބަހައްޓާފައި

ރ ެޓ ްކޝަން
ެޕސިވް ަފޔަރ ޕް ޮ
ސިސްޓަމަކީ ވަކިގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ
ފަޔަރ ރެސިސްޓަންސް ރޭޓްގެ ސަބަބުން ދޮރުތަކާއި
ތަޅުންގަނޑާއި ފާރުތައް ވަރުގަދަވެގެން ދިޔުމެވެ.

ނިޒާމެއްގެ އެހީގައި އަލިފާން އެކީ ނިންވާލުމެވެ.

ހުންނަ އިމަރޖެންސީ ލައިޓް އަދި ނިޝާންތަކަކީ
އެތެރޭގައި އުޅުމަށް އަދި ފަސޭހައިން ނުކުމެގެން
ދިޔުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީ ލިބިގެންދާ އެއްޗެކެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގައި އެތަނަކުން
ނެރޭ

އެންމެން

ވެސް

ފަސޭހައިން

އެއްވާނެ

ތަނެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ތަނުގައި

ސބަބުން އަލިފާންގަނޑު
ަ
މި ގޮތަށް ހެދުމުގެ

އެކްޓިވް އަދި ޕެސިވް އަލިފާންނިވި

ކަރަންޓްނެތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ސަލާމަތް ވާނެ

ފެތުރުން ކުޑަކޮށްދީ އެ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ

މަސައްކަތް ކުރާގޮތް ވަރަށް ތަފާތެވެ .އެކްޓިވް

މަގު ފަސޭހައިން ހޯދެންވާނެއެވެ .ހަމައެއާއެކު،

ނުނުކުމެވިފައިވާ މީހުން ނުކުތުމަށް ފުރުސަތު

އެހީގައި

މި ދެ ވައްތަރުގެ އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ

ސަބަބުން

ސީދާ އަލިފާން ނިއްވާލަދެއެވެ .ޕެސިވް ފަޔަރ

ނިޒާމްތައް

ސަބަބެއް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގިތަން ރައްކާތެރިކޮށްދީ،

ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމްގެ އެހީގައި އަލިފާން

ނެތެވެ.

ގިނަ ވަގުތު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ސަލާމަތުން

ފެތުރުން އަދި ދުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްދެއެވެ .ފަޔަރ

މެއިންޓަނަންސް

އާންމު

ނުވަތަ ސްމޯކް އެލާމް ސިސްޓަމްގެ އެންމެ ބޮޑު

ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މި ދެ ބާވަތް

ގޮތެއްގައި  30މިނިޓް ވަންދެން އަލިފާނުގެ އަސަރު

ބޭނުމަކީ ،އެ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ނުވަތަ

އަދާކުރާ ރޯލު ވެސް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

މިފަދަ ދޮރުތަކުގެ ސަބަބުން ކުޑަކޮށްދެއެވެ .އަދި

ދުން ހުރިކަން ދެނެގަނެ ކޮންމެވެސް އަލިފާންނިވާ

ލިބިގެންދެއެވެ.

ނުކުތުމަށް

ފަޔަރ

ޑޯރސްގެ

މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ފަޔަރ

ޕްރޮޓެޝަން

ސިސްޓަމްގެ

!LEASE IT
PREFERRED LEASING PARTNER

ނުބަހައްޓަންވީ

ގޭގައި
ނަމަވެސް

ވަރަށް

ހަރުދަނާކަމާއެކު

ކުރަންވާނެއެވެ.

އަލިފާނުގެ

ސ ލީޑ ަ ި
ރޝޕ ް
ގޫ ް

ފަ ސް ޓް ލެ ފް ޓި ނަ ން ޓް
އަ ޙް މަ ދު ވި ޝާ ން

ނ ެޖހޭ
ނގެ ަގ ިއ ަގއި ހުންނަ ް
ރ ަތއްި ،އސް ާވރު ް
ރ ަކ ުމގެ ަވއް ަތ ު
ސވާ ު
ރކަންި ،އ ް
ިއސް ާވ ު
ނގެ
ރތަ ިފލާ ަވޅު ަތ ެކކެވެަ .އ ުޅގަނ ުޑމެ ް
ސި ަފ ަތއް ިމއީ ައ ުޅގަނ ުޑމެން ިއވި ފަ ި
ރސީ ަހޔާ ުތގެ
ނއި ަމ ަދ ު
ސ ަހ ުތގެ ަބސް ަތކުން ާ
ނ ޭ
ނގެ ައ ުގ ުހރި ަ
ނ ަބ ަފއި ް
ަމއި ް

ފެނިގެންދޭ ނޫންތޯއެވެ .ގޫސް ލީޑަރޝިޕްގެ ކޮންސެޕްޓް އުފެދިފައި ވަނީ މި
ދޫނިތައް އުދުހެމުންދާއިރު ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ކަންތައްތަކުންނެވެ.

ފިލާވަޅުތަކުން އެކަމެއް ކިޔަވައިދީފައިވާ އަދި އެކަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޢަމަލީ
ރމުން އަންނަ ަކ ެމ ެކވެި .ކޔެ ުވ ުމގެ ާމ ަހ ުއ ުލ ަގ ާޔއި ޮއ ީފ ުހގެ
ނ ަގއި ުކ ަ
ަމ ިއދާ ު

ނކަން
ނދާ ކަ ް
ނގެ ް
ޝޕުން ފެ ި
ޫގސް ީލޑަރ ި

ރ ިޓކް
ނށް ޮއ ޯޓ ްކ ަ
ނކަން ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ަގ ެއވެަ .ބ ެއއް ޭބ ަކލުންން ަ
ާއ ިއ ާލގެ ކަ ް

ސވުން:
ނ ިހ ްއ ާ
ނމެ ް
ރ ަމށް އެ ް
ސލު ުކ ު
ެ .1އއް ލަނ ުޑދަނ ިޑ ެއ ްއ ާހ ި

ރ ްއ ެޓހިންނާ ެއކު ުއ ޭޅ ުއ ުޅ ުމ ަގ ާޔއި
ސ ްއ ަކ ުތގެ ާމ ަހ ުއ ުލ ަގއެވެީ .މގެ ިއތުރުން ަ
ަމ ަ
ޝޕޭ
ރ ިޓކް ީލޑަރ ި
ނމެ ަގ ާޔވާނީ ިޑ ޮމ ުކ ަ
ނ ަގއި އެ ް
ޝޕް ަކ ުމ ާދއިރު މި ަޒމާ ު
ީލޑަރ ި
ރއިން ެވސް
ށލަން ްފރީ ެ
ނ ަމކުން ޯގ ަހ ަކށް ނުވާނެ ާތއެވެު .ލ ިއ ޮކ ް
ެވސް ބު ު
ސ ަޓ ިއ ްލ ަތ ަކ ާކއިި ،ތ ައރީ
ރށް ގިނަ ް
ޝ ްޕގެ ަވ ަ
ނ ެއވެީ .ލޑަރ ި
ރ ިވދާ ެ
ރ ުކ ެ
ިޚ ާޔ ު
ޝޕް" ައކީ ޮކ ަބއި ޯތއެވެ؟
ަތ ެކ ްއ ޯހ ިދ ަފ ިއ ާވ ިއރުޫ " ،ގސް ީލޑަރ ި

މި ދޫނިތައް އުދުހޭ އުދުހުމުގައި "ވީ" ފޯރމޭޝަނެއް ބޭނުން
ކުރާތަން ފެނިގެންދާނެއެވެ .މި ގޮތަށް އަތުރާލެވިފައިވާ ފޯރމޭޝަނަކަށް
އުދުހުމުން  70އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު އުދުހުމުގެ ރޭންޖެއް ހާސިލުވެގެން
ދެއެވެ .ދޫންޏެއް އެކަނި އުދުހުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައަށްވުރެ މަދު މިންވަރެއްގެ
ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން މި ދުރުމިނަށް އުދުހެވެއެވެ .ސަބަބަކީ ހުރިހާ ދޫނިތައް
ވެސް އެއް ބާރުމިނެއްގައި ފިޔަ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ،ވައިގެ "އަޕްލިފްޓެއް"
ނޫނީ މައްޗަށް ހުންނަ ބާރެއް އުފެދި ،ވައިގެ ފްރިކްޝަން ފަހަތުން އުދުހެމުން

ގޫސް ލީޑަރޝިޕްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން "ގޫސް" މިއީ
ކޯއްޗެއްތޯ ބަލާލުން މުހިންމު ކަމުގައި ގަބޫލުކުރަމެވެ .ގޫސް މިއީ އުދުހޭ
ދޫންޏަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ .އެންމެ ފެސޭހައިން މި ދޫނި ސިފަކޮށްލެވޭނީ
އަސްދޫންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މި ދޫންޏަކީ  3000 – 2000މޭލުގެ
ދުރުމިނަށް އުދުހުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ ދޫންޏެކެވެ .އަދި އާއިލީ
ގުޅުމާއި ވަފާތެރިކަން މިއީ މި ދޫނިބައިގަނޑުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް
ފާހަގަ ވެގެންދާ ދެ ސިފަކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް
އުފަންވީ ތަނަށް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ދާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
މާތްﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުގެ ހެކިތައް މި ދުނިޔޭގައި އެކަލާނގެ
ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ މަޚުލޫޤުންނަށް ބަލައި ވިސްނާލުމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް
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އަންނަ ދޫންޏަށް ކުޑަވެގެން ދިއުމެވެ.
އެންމެން

އެކުގައި

އެއްވާނެއްގައި

މަސައްކަތް

ކޮށްފިނަމަ،

ވަކިވަކި ފަރުދުން އެކަމެއް ކުރުމަށްވުރެ ފަސޭހަވޭ ނޫންތޯއެވެ .އަޚުލާޤާއި
ސުލޫކު ރަނގަޅު ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ އެފަދަ ކަމެކެވެ .ދަރިން
ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި މަންމަގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ނުދެކި އާއިލާގެ
އެންމެން އެކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭންވީ ނޫންތޯއެވެ .ރަނގަޅު ޖީލެއް
ބިނާކުރުމަކީ ވަކިބައެއްގެ ޒިންމާއެކޭ ނުބުނެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކަމާ
އަތުގުޅައިލައިގެން ތެދުވަންވީއެވެ .މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ދިވެހި
މުޖްތަމަޢަށް ކުރާ ލާބައާއި މަންފާ ބޮޑުވެފައި އެކަމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ
ފުރިހަމަވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

ސ ިބ ިލޓީ:
ރސިންގ ިވ ި
ނ ްކ ީ
 .2އި ް
ކުރިން ވެސް ބުނެވުނު ފަދައިން މި
ދޫނިތައް އުދުހެމުން ދަނީ "ވީ" ފޯރމޭޝަނަކަށެވެ.
މި ގޮތަށް ރުކުރުވާލެވިފައިވާ ބައިގަނޑެއްގެ ކުރީގައި
ހިނގަމުންދާ ކަންތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަހަތުގައި
ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެއެވެ .މި ދޫނިތައް ވެސް
އުދުހުމުގައި ވިސިބިލިޓީ އިތުރުވެގެންދަނީ "ވީ"
ފޯރމޭޝަން ބޭނުންކުރާތީއެވެ .މުއައްސަސާއަކަށް
ވިސްނާލައިފިނަމަ އެ ތަނުގެ އޯރގަނައިޒޭޝަނަލް

އުދުހުން ކުރިޔަށްގެންދެއެވެ .އެއްވެސް މީހަކީ

އިރުއިރުކޮޅާ އެ ސޮރުމެންގެ އަޑުން ހަޅޭއްލަވާ

ސައްތައިންސައްތަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އޭނާކުރާ

އަޑު އިވޭނެއެވެ .އެ ކުރާ ކަމަކީ އެއް ދޫނި

މީހެއްނޫންކަން

ގޮތުން

ދެއްކޭނެ

މަސައްކަތުގައި

އަނެއް

ދޫންޏަށް

ހިތްވަރު

ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ .ގޯހެއް ހެދިއްޖެކަން އިނގޭ

ގޮވުމެވެ.

ހިސާބުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން

ފަސޭހަކަމެއްނޫނެވެ.

ފަސްނުޖެހޭށެވެ .ވަރުބަލިވާ ހިސާބުން އެހީއަށް

އަގެއްހުރި

ދަތިތަކެއް

ދިނުމުގެ

ކަމެއް

ހާސިލުކުރުމަކީ

އެތަކެއް

ހުރަސްތަކަކާއި
ވަރުބަލިވާނެއެވެ.

ކުރިމަތިވާނެއެވެ.

އެންމެނާއެކު

ހުއްޓާލަން ހިތް ބުނާނެއެވެ .މިފަދަ ދަނޑިވަޅުގައި

ކުރިއަރައިގެން ދެވޭނީ މިގޮތަށް ވިސްނުމާއި ޢަމަލު

އެކަކު އަނެކަކަށް ހިތްވަރު ދޭށެވެ .ކާމިޔާބުގެ

ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

އައްސޭރިއަށް ދެވޭނެކަން ޔަގީނެވެ.

އެދެންވީއެވެ.

ފަހަތަށް

ނުޖެހި

ނމެ ަފހު ަވ ުގ ާތ ަހ ަމ ައށް ެވސް ެއ ުކ ަގ ިއވުން:
 .6އެ ް
އެތައް މޭލެއްގެ ދުރަށް އުދުހެމުން ދާއިރު
ވަރުބަލިވެގެން ވެއްޓުން ނޫނީ ޝިކާރަވެރިއެއް
ފޮނުވާލާ އުންޑައެއްގެ ޝިކާރައަށްވެ ވެއްޓުން މިއީ
ހިނގާ ކަންތައްތަކެވެ .މިގޮތަށް ވެއްޓޭ ދޫންޏާއެކީ
އިތުރު ދެ ދޫނީ ބިމުގައި ޖެހެންދެން ތިރިއަށް
ފައިބައެވެ .ބިމަށް ވެއްޓުނު ދޫނި ރަނގަޅުވެގެން
އުދުހި

ގަންނަންދެން

ކައިރީގައި

ނޫނީ

މަޑުކޮށްގެން

މަރުވަންދެން

ތިބެއެވެ.

އެކަނި

ވެއްޓެން ދޫކޮށްނުލަނީ އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި،
ސްޓްރަކްޗަރ

މަތިންނާއި

ތިރިން

ފެންނުން

މުހިންމެވެ .މި ބުނަނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ މަތީފަޑީގައި
ތިބޭ ވެރިންނަށް ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
މީހުންގެ ހާލަތާއި އެ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފައި ހުރި
ދަތިތައް ފެންނަ ވަރަކަށް ރަނގަޅު ނިންމުންތައް
ވަގުތުއޮއްވައި

ނިންމުމުގެ

އެއްބައިވަންތަކަމާއި،

ފުރުސަތުލިބެއެވެ.

އަދި ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް މަތީގެ
އޮބްޖެކްޓިވްސްއާއި ވިސްނުން ސާފުވި މިންވަރަކަށް
އެކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ.

ސ ްއކަ ްތ ުކރުން:
ރަނ ަގ ުޅކުރަން ަމ ަ
އުދުހެމުންދާ

ފުރިހަމަ

"ވީ"

ނެއްޓި

ވަކިވެގެންދާ

ދޫންޏަށް

ފޯރމޭޝަނުން

ކުއްލިއަކަށް އެކަނި އުދުހުމުން ވައިގެ ފްރިކްޝަން
ހުރި ބޮޑުމިން އިހްސާސްވެގެން ދެއެވެ .ކުރިން
އުދުހެމުންދިޔަ ފަސޭހަކަމުގެ ބަދަލުގައި އުނދަގޫ
ކަމެއް އިހްސާސްވެއެވެ .ވައި އަޅާ މިންވަރު ބާރުވެ
އުދުހެން އުނދަގޫވެއެވެ .އަވަސް އަވަހަށް މިކަން
އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު،

ފޯރމޭޝަނުގެ

ނވުން:
ރސާ ު
ެ .4އ ަކ ަކށް ަބ ޯ
"ވީ" ފޯރމޭޝަނުގެ އެންމެ ކުރީގައިވާ
ދޫނި ވަރުބަލިވުމުން ފަހަތަށް އައިސް އެހެން
ދޫންޏަކަށް ލީޑް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެއެވެ .މި ގޮތަށް
މަސައްކަތް ކުރުމުން ލީޑަރ ވަރުބަލިވާ ހާލަތުގައި
ވެސް އުދުހުން ހުއްޓާލާކަށް ނުޖެހެއެވެ .މީގެން
ލިބިގެންދާ ފިލާވަޅަކީ "އެންޕަވަރމަންޓް" ނޫނީ
މީހުން އުފެއްދުމެވެ .ތިމާ ނެތްތާނގައި ގުރޫޕް
މީހަކު އުފެއްދުން މުހިންމުވެފައި މަޖުބޫރެވެ .ތިމާ
އަމިއްލައަށް ހުރިހާ ކަމެއް މައިކްރޯމެނޭޖް ކުރަން
މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ހުލިވެގެން ދާކަށް މާ
ގިނައިރުތަކެއް ނުނަގާނެއެވެ .ގްރޫޕެއްގެ ތެރޭގައި
ތަފާތު ވައްތަރުގެ ،ތަފާތު ހުނަރުތައް ލިބިގެންވާ
މީހުން އުޅޭނެކަން ގަބޫލުކޮށް ،އެ މީހުންނަށް ލީޑް
ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން މުހިންމު ވަނީ
މިހެންވެއެވެ.

ރދިނުން:
ނ ިހ ްތވަ ު
ނޓް ނޫ ީ
ރ ްޖމަ ް
ނ ަކ ޭ
 .5އެ ް

އަގުހުރި ފިލާވަޅެކެވެ .ފަހުވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް
އެކަކު އެނެކަކުގެ އަތްދޫކޮށްނުލާށެވެ .އެންމެ ފަހު
ނޭވާޔާ ހަމައަށް ވެސް އެކުގައި ވާށެވެ.
ހަމަ
ދުނިޔޭގައި
އެތަކެއް

ޔަގީނުން

ޚަލްޤުކުރެއްވި
ޚާއްޞަ

މާތްﷲ

ވެސް
ކޮންމެ

ދާތަން

ބަލައިލުމުގެ

ފުރުސަތު

މި

މަޚްލޫޤަކީ
ލިބިގެންވާ

ސިފަތަކެއް

އެއްޗެކެވެ .ވިސްނާ ފިކުރުކުރި ބަޔަކަށް ހީ ވެސް
ނުކުރާ އަގުހުރި އެތައް ފިލާވަޅުތަކެއް ކުޑަކުޑަ
ހިންޏެއްގެ

ފަރާތުން

ވެސް

ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އިސްވާރުކަމުގެ ފިލާވަޅުތަކަކީ ހަމައެކަނި އަސްކަރީ
ވަރުގަދަ ޝަހްސިއްޔަތުންގެ ހަޔާތުގެ ސަފުހާތަކުން
ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .މި ދޫނިތަކުގެ ފަރާތުން
ވެސް ލިބިގެން މިދަނީ ދަތި އުނދަގޫ ކަންކަން
ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ވިސްނުމާއި ޢަމަލުތައް
ބަހައްޓަންވީ

ގޮތުގެ

އަގުހުރި

ފިލާވަޅުތަކެއް

ނޫންތޯއެވެ .އަގެއް ހުރިކަމެއް ހާސިލުކުރުމަކީ
ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ.

މި ދޫނި ބައިގަނޑު މަތިން އުދުހިފައި

ތެރެއަށް

ވަދެ ކުރިން ބުނެފައިވާ އަޕްލިފްޓުގެ ބޭނުންހިފައި

ގުޅުމުގެ

ޔަގީނެވެ .މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދެނީ

ލީޑް ކުރާނެ ދެވަނަ މީހަކު ހުންނަންޖެހެއެވެ .އެ

ސބުން ެއ ަކ ެމއް
ޯ .3ގ ެހއް ެހ ިދ ްއ ެޖކަން އިނގޭ ިހ ާ

ބޮޑުކަމުންކަން

ލިބިފައިވާނަމަ
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ސ:
ނގެ ހާދި ާ
ަނގައ ި ހިނގި އަލިފާ ު
ހ .ތިލަފުށީގ ޭ ކެމިކަލ ް ގުދ ު

ި
ނ މޫ ާނ
ދއ ް ިކ ަ
ނ ެ
ސފައ ި ް
 2019ސެޕްޓެންބަރު  20ވީ ހުކުރު

ސޓް ްކ ާލސް
ނޓް ަފ ް
ސާރޖަ ް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު

އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިގެން ދިޔައެވެ.

ދުވަހުގެ ރޭ ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހިމަގުގައި ހުންނަ
ހ.ތިލަފުށީގޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ހިނގި
ނުރައްކާތެރި

އަލިފާނުގެ

ހާދިސާއަކީ

މާލޭގައި

ފަހަކަށް އައިސް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އަލިފާނުގެ
ހާދިސާއެވެ .މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު
ސަރވިސް (އެފްއާރުއެސް) އަށް ލިބުނީ އެރޭގެ
 19:26ގައެވެ .އެ ފޯނުކޯލް ލިބުނުތާ  6މިނިޓުގެ
ތެރޭގައި ފަޔަރ ފައިޓަރުންގެ ފުރަތަމަ ޓީމު އެ
ސަރަޙައްދަށް ގޮސް އޮޕަރޭޝަން ފެށިއެވެ.
އެ ހާދިސާގައި އެކަކު ނިޔާވެ 400
އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހާލުގައި ޖެހުނެވެ .ވަރުގަދައަށް
ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑާއި އަރަމުންދިޔަ
ބޯ ކަޅު ދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ނުނިކުމެވި ތާށިވެފައި
ތިބި އެތައް ބަޔަކު ސިފައިންގެ ހިތްވަރުގަދަ ފަޔަރ
ފައިޓަރުން އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން
ސަލާމަތް ކުރިއެވެ 4 .ގުދަނަކާއި  6ގެއެއްގައި

ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގައެވެ .ޓިނުން ހަދާފައިވާ

ރމުން ިދ ަޔ ޮގތް
ނގަނޑު ެފތު ެ
ައ ިލފާ ް
އަލިފާން
ދިޔަ

ފުރަތަމަ

ނިއްވަން

ސިފައިން ،އެ ސަރަޙައްދަށް ދިޔައީ

އާދަކާދައިގެ

މަތިން

ރެޕިޑް

އިންޓަރވޭޝަން

ފަޔަރ ވެހިކަލްގައެވެ .ސައިޓަށް ވަނުމުގެ ކުރިން
އަލިފާންގަނޑާއި

އަރަމުންދިޔަ

ބޯ

ދުންގަނޑު

ފެނުމާއެކު އެ އަލިފާނަކީ ބޮޑު އަލިފާނެއް ކަމަށާއި
އިތުރު ބެކަޕް ބޭނުންވާނެކަން ކޮންޓްރޯލް ރޫމަށް
އެންގިއެވެ .ވަގުތުން ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު
ސާރވިސް ހައި އެލާޓަށް ގެނެވުނެވެ .ސިފައިންގެ
މަރުކަޒުތައް ވެސް ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ގެނެވުނެވެ.

ގުދަނުގައި ރޯވިތާ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި
އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގަތެވެ .ކައިރީގައި ހުރި
ގެތަކާއި ގުދަންތަކުގައި އަލިފާންގަނޑު ހިފިއެވެ.
މަގުމަތީގައި ޕާކު ކޮށްފައިހުރި ސައިކަލްތަކުގައި
ރޯވެ މަގުތައް ބަންދުވިއެވެ .ބާރު ގޮވުންތަކާއެކު
އަލިފާންގަނޑު އަދަމުންދިޔަ ބިރުވެރި އަޑާއެކު
އިވެމުން

ދިޔައީ

މީހުންގެ

ރުއިމުގެ

އަޑެވެ.

އުސް އިމާރާތްތަކުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން
ދިޔަގޮތުން އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެން
ދާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރިއެވެ.

ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފަޔަރ ފައިޓަރުންގެ
އިތުރު ޓީމުތައް އެ ސަރަޙައްދަށް ދިޔައެވެ.
ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ ހ.ތިލަފުށީގޭގެ
ގުރައުންޑް

ފްލޯރގައި

ހުރި

ކެމިކަލް

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި މީހުން ސަލާމަތްކުރުން
އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި
ސިފައިން އެ ސަރަޙައްދަށް ދިޔުމާއެކު ހ.ރަދުވާނިޔާ

ނުނިކުމެވި

ދިޔައިރު ،ސިފައިންގެ ކޮމާންޑުގެ ދަށުން އުތުރު

އަނދައިފައިވާ ތަނުން ކޮންމެ ފަދަ އެއްޗެއް

ތާށިވެފައި މީހުން ތިބިކަން އެނގުނެވެ .ފުރަތަމަ

ފަރާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ ސިފައިންނަށް

ވެސް ބޯމައްޗަށް ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ހީވާ ފަދަ

އަލިފާން ރޯވި ކެމިކަލް ގުދަނުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި

އެހީތެރިވަމުން އައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ

ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައެވެ.

އެ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ އެކިއެކި މަތީ ފުލޯތަކަށް

އެންޑް ރެސްކިއުގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުންނެވެ.

ކިޔާ

ގޭގެ

އެކިއެކި

ފުލޯތަކުގައި

އަލިފާން ފެތުރި އޭރު ބާރަށް އަނދަމުން ދަނީއެވެ.

އަލިފާން

ޝައުނާ ހުރި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނާ ފުލޯއަށް ފަޔަރ

ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ފައިޓަރުންގެ ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު ޓީމުތައް

ގެތަކުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ދިޔައިރު ދިފާޢީ ވަޒީރު ،އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ

އަރައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް

އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން

އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ހަވަނަ ފަހަރަށް ވަން ޓީމަށް ފެނުނީ އަލިފާނުގެ

ނިންވަން

މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލާއި ވައިސް

ސަބަބުން އަނދާފައިވާ ތަކެތީގެ ދަށުވެފައި އޮތް

މަސައްކަތްކުރި ސިފައިން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް

ފުރާނަނެތް ޝައުނާގެ ހަށިގަނޑެވެ.

ކަމަށް ދެކުނީ ރޯވެ އަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތްތެރޭގައި

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އެ ސަރަޙައްދަށް

ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމެވެ .އެ

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ރފު
ނށް ޮއހުނު ަތ ުޢ ީ
ސ ަފއިން ަ
ި

ނުރައްކާތެރި ވަގުތު ،އަލިފާން ރޯވެފައިވާ 4

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ

ގުދަނާއި  6ގޭގެ އިތުރުން އެހެން ގެތަކަށް

މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެސް

އަލިފާން ފެތުރުނަނުދިނުމަށް ތިން ދިމާލަކުން

އެ ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން އެ އޮޕަރޭޝަން

ފަޔަރ ފައިޓަރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު

ހިނގަމުން

މަޢުލޫމާތު

ރޯވެފައިވާ ރަދުވާނިޔާ ކިޔާ ގެއަށް ވަދެ މީހުން

ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

އޭރު އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެހެން

ދިޔައީ

ކުރަމުންނެވެ.

ސަލާމަތްކުރުމަށް

ސާރޗް

އަލިފާން

އެންޑް

މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .މި ޓީމުން ހަ މީހުންގެ
ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގައި ގަދަ ހޫނަށާއި ބޯ
ކަޅު ވިހަ ދުމަށް ނުބަލައި ބެލުމެއް ނެތި ދިވެހި
ސިފައިން ދެއްކި ހިތްވަރުގަދަ ޤުރުބާނީއަށް ގިނަ
ބައެއްގެ ތަޢުރީފު އޮހެމުންދިޔައެވެ.
އަލިފާންގަނޑު
ކުރުމަށާއި

އަލިފާންގަނޑު

ސިފައިން

ދިޔަގޮތް

ބައްލަވައި،

ކޮންޓްރޯލް
ނިއްވުމަށް

މަސައްކަތްކުރި ޓީމުތައް ފަޔަރ ފައިޓް ކުރުމަމުން
ގެންދިޔައީ ރޯވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ހުރި ކޮށީގެ
ދެކުނު ފަރާތުންނާއި ހުޅަނގު ފަރާތުންނާއި އުތުރު
ފަރާތުންނެވެ .ދެކުނު ފަރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތުގައި
ސިފައިންގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން

އެންމެ

މީހެއްގެ

ގެއްލުމަކީ

ފުރާނަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް
އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ ފެތުރުނު ގޮތާއި މީހުން
ތާށިވެ

ނުނިކުމެވިފައި

ޢިމާރާތްތަކުން

ތިބި

ގޮތާއި އެ ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދަށް
ބަލާއިރު މި ހާދިސާއަކީ އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ

ރެސްކިއު

ޓީމަކުން ދިޔައީ ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ތިބެ

ފެތުރުން

މީހުން
ނިއްވުމުގައި

ސަލާމަތްކުރުމާއި،

އެ ހާލަތުގައި ވެސް އެތައް ފަހަރަކު

ގެއްލިގެން ދާފަދަ ހާދިސާއެކެވެ .މި ހާދިސާއާ
ގުޅިގެން

ނ ެމ ިހ ާތ ަމ ެވރި ަޚ ަބރު
އެ ް
މި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި
ގެއިން

ނުނިކުމެވި

ލިބުނު

އެންމެން

ތާށިވިކަމަށް
ސަލާމަތްކޮށް

މަޢުލޫމާތު
ހޮސްޕިޓަލަށް

ގެންދިޔަ ފަހުން ،އިތުރު މީހަކު ރަދުވާނިއާ ކިޔާ
ގޭގެ ތިންވަނަ ފްލޯގައި ހުރި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ސިފައިންނަށް

ލިބުނެވެ.

އެއީ

ތ.ބުރުނީ،

ފެންފިޔާޒުގޭ ،އައިޝަތު ޝައުނާ 47 ،އެވެ.
އެ ހިސާބުން ޝައުނާ ފުރާނަހައިގެން ސަލާމަތް
ކުރެވޭތޯ ސިފައިންނަށް ކުރެވެމުން ހުރި ހުރިހާ
މަސައްކަތެއް ކުރިއެވެ .އެއްވެސް އަލިކަމެއްނެތް
ކަނުއަދިރީގައެވެ .ބޯ ،ވިހަ ،އޮލަ ދުންގަނޑުގެ
ސބަބުން
ަ
ތެރޭގައި ގަދަ ހޫނުގައެވެ .އަލިފާނުގެ

ސިފައިން

ސިފައިންގެ

ހިންގި

ހިތްވަރުގަދަ

އޮޕަރޭޝަންގައި

ފަޔަރ

ފައިޓަރުން

ކުރި ޖެހިލުންކުޑަ ބުރަ މަސައްކަތަށް އާންމުންގެ
ތަޢުރީފުތައް

އޮހުނެވެ.

ރާއްޖޭގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ވެސް
އެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ދިފާޢީ ވަޒީރާއި ޗީފް
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވެސް ސިފައިނަށް ތަޢުރީފާއި
ޝުކުރު

ދެންނެވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ

އެހެނިހެން

މި

އޮޕަރޭޝަންގައި

މުއައްސަސާތަކުންނާއި

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި
އެހީތެރިކަމާއި

ދައްކައިދިން

އެއްބައިވަންތަކަން

ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

ރ ީހމް ައ ްޙ ަމދު
ރލް ިއ ްބ ާ
ޯކ ްޕ ަ

ނ ސަ ާލމަތްކު ުރމުގައ ި ި
ނ
ސފައ ި ް
މީހ ު ް
ދއ ް ިކ ާއދ ާަޔ ޚި ާލފ ު ހިތްވަ ުރ
ެ
ހެންވޭރު
ގެތަކެއްގައި
މަޢުލޫމާތު،

އުޅޭކަމުގެ

އެހެނަސް،

އަބަދަށްފެހިމަގުގައި

އަލިފާން
2019

ހުރި

ވެރިވެފައި

ރޯވެގެން
ސެޕްޓެންބަރު

20

ވީ

އޮތީ

ބިރުވެރިކަމާއި

އާންމު

ސަލާމަތްކުރުމަށް

ހާސްކަމެވެ.

އެތެރެއަށް ވަންނަމުން ދިޔައީ އަމިއްލަ ފުރާނައަށް

ފުރާނަ

ބެލުމެއްނެތިއެވެ .މި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ

ފުރާނައަށް

ހާދިސާގައި އިންސިޑެންޓް ކޮމާންޑަރަކަށް ހުންނެވީ

ރައްޔިތުންގެ
އަމިއްލަ

ޓަކައި

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ  19:26އެމްއެންޑީއެފް

ބެލުމެއްނެތި ވަރަށް ބޮޑު ރިސްކެއްނަގައި ،އެ

ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ކޮންޓްރޯލް

ހާލަތާއި ވަގުތާ ގުޅޭގޮތުން އަވަސް ގޮތްތަކެއް އެ

ރޫމުގެ  118ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅައި ފުރަތަމަ

ދަނޑިވަޅުގައި ސިފައިންނަށް ނިންމަންޖެހުނެވެ.

ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޗީފް

އެހެންކަމުން،

ރޯވެފައިވާ

ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ނާޝިދު އަޙުމަދެވެ.

އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ ،ބޭރަށް ނުނިކުމެފައި

އޭގެފަހުން އެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ އެތައް ކޯލެއް އެ

ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަޔަރފައިޓަރުންގެ

ނަންބަރަށް ލިބެމުންދިޔައެވެ .ހާދިސާގެ ބޮޑުކަމާއި

ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު ޓީމެއް ނަގައި ވަގުތުން

ނުރައްކާތެރިކަން ހަމައެކަނި އެ ކޯލްތަކުން ވެސް
އެމްއެންޑީއެފްގެ

އަލިފާންގަނޑު

މައިތިރިކުރަމުން

އިމާރާތުގެ ފްލޯތަކަށް އަރައި ،މީހުން ސަލާމަތް
ކުރަން ޖެހުނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައެވެ.
ބޯ ،ކަޅު ދުމާއި ،ގަދަ ހޫނާއި ،ކަނު އަނދިރިކަމާއި
ވިހަ ދުމުގެ ތެރޭގައެވެ .އެ ނުރައްކާތެރި ވަގުތުގައި
އަމިއްލަ ފުރާނައަށްވުރެ ބޮޑަށް އިންސާނިއްޔަތުކަން
އިސްކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ

ނ ި
ނޑ ަރ
ނޓ ް ކޮ ާމ ް
ސޑ ެ ް
އި ް

އެނގުނެވެ.
ފަޔަރ

ގަދަޔަށް

އަލިފާން

ވޮރަންޓް އޮފިސަރ  2އަޙްމަދު ނަޝީދެވެ.

ސާޖަންޓް އަޙްމަދު ފަޒީލާއި ،ސާޖަންޓް އަޙްމަދު
ސަޢީދާއި،

އެންޑް

ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު އަނަސް ޒަކީ

ރެސްކިޔު ސާރވިސްގެ ހުރިހާ ފޯސްތައް ވަގުތުން

ވަނީ ހ.ރަދުވާނިއާގެ ދެވަނަ ފްލޯއިން ހަތަރު

ހައި އެލާޓަށް ގެނައެވެ .މާލޭގައި ހުރި ސިފައިންގެ

މީހުން ސަލާމަތްކޮށްގެން ބޭރަށް ނެރެދީފައެވެ.

ހާލަތަށް

އޭގެފަހުން ސާޖަންޓް އަޙްމަދު ފަޒީލާއި ކޯޕްރަލް

ގެނައެވެ .މި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި

އަޙްމަދު ހިޝާމް ވަނީ އެގޭގެ ހަތަރުވަނަ ފްލޯއަށް

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނިއްވުމަށް ކުރެވުނު

އަރައި ،އިތުރު ދެ މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްގެން ބޭރަށް

ހުރިހާ

މަރުކަޒެއް

ވެސް

ތައްޔާރީ

ބުރަ މިންނަތް މަސައްކަތާއެކު އެންމެ ބޮޑަށް

ޝދު
ނ ީ
ވއ ަ 2އ ްޙ ަމދު ަ

ފާހަގަ ކުރެވުނީ މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި،
ރޯވެ އަނދަމުންދިޔަ ހ.ރަދުވާނިއާ ކިޔާގޭގައި ހަ
މީހަކު ތާށިވެ ،ނުނިކުމެވިފައިވަނިކޮށް އެ މީހުން
ސަލާމަތް ކުރުމަށް ސިފައިންގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުން
އެ މީހުންގެ ފުރާނައަށް ބެލުމެއްނެތި ހިންގި
ނުރައްކާތެރި އޮޕަރޭޝަނެވެ.
އޭރު އަލިފާންގަނޑު ދިޔައީ ކޮންޓްރޯލް
ނުވެ ބާރަށް ފެތުރެމުންނެވެ .މުޅި މާހައުލަށް
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ނެރެދީފައެވެ .ޖެހިލުންކުޑަ ސިފައިންގެ ފަޔަރ
ފައިޓަރުންގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ބުރަ މަސައްކަތުން

މަސައްކަތް ފެށިއެވެ .ފަޔަރ ފައިޓަރުން ،ފުލް
ޕްރޮޓެކްޓިވް

ގިޔާރގައި

ތާށިވެފައިތިބި

ތަންތަން

މީހުން

ތައްޔާރުވެ،
ޕޮއިންޓްކޮށް،

ރޯވެ

އަނދަމުން ދިޔަ އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ވަންނަން
ފެށިއެވެ .ހަތަރު މީހުން ކުރޫހަދައި ،ޗާޖުކޮށްފައިވާ
ފެން
ބެލުމުގެ

ހޮޅިއާއެކު،
ދަށުން

އިންސިޑެންޓް
ރޯވެފައި

ހުރި

ކޮމާންޑަރުގެ
އިމާރާތުގެ

ސަލާމަތްކޮށްދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު
ވެސް ހިމެނެއެވެ.
މި
ސާޖަންޓް

އޮޕަރޭޝަންގައި
މުޙައްމަދު

ވާސިފާއި،

ސްޓާފް
ސާޖަންޓް

މަޙްފޫޒް ޢަބްދުއްރަޝީދާއި ،ކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް
ނާޒިފާއި ،ކޯޕްރަލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދާއި ،ކޯޕްރަލް
ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދާއި ،ލާންސް ކޯޕްރަލް

ލމަތްކުރި ި
ނ
ނ ސަ ާ
ށ ވަ ެ
ސފައ ި ް
ދ މީހ ު ް
އ ި ާމ ާރތ ަ ް

ފްލޯގައި އަންހެނަކު ވީ ޚަބަރެވެ .އެއީ ތ.ބުރުނީ،
އޭނާ ފޯނުކޮށް

ފެންފިޔާޒުގޭ ،އައިޝަތު ޝައުނާއެވެ.

ނިކުމެވޭނެ ގޮތެއްނެތި ތާށިވެފައި ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވާ
ކަމަށާއި ފަހުން ފޯނަށް ނުގުޅޭ ކަމަށް އާއިލާއިން
މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ .އެ ޚަބަރު ލިބުމަށްފަހު ހިނގަމުންދިޔަ
ކޮންމެ

ސިކުންތަކީ

ސިފައިންނަށް

މުހިންމު

ވަރަށް

ސިކުންތެއްކަން އެނގުނީ ސިފައިންގެ ހަރަކާތްތަކުންނެވެ.
ނޓް ައ ްޙ ަމދު ަފ ީޒލް
ސޖަ ް
ާ

ނސް ަޒކީ
ރލް ައ ްޙ ަމދު އަ ަ
ޯކ ްޕ ަ

ސ ީޢދު
ނޓް ައ ްޙ ަމދު ަ
ސޖަ ް
ާ

ޝމް
ރލް ައ ްޙ ަމ ުދ ިހ ާ
ޯކ ްޕ ަ

ކތްތެރި އިތު ުރ ި
ނ
ދ ހަ ަ
ށ ވަ ެ
ސފައ ި ް
ރ ާ
އ ި ާމ ާރތ ަ ް

ހާސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުން އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ވެސް
ފެންނަމުންދިޔަ އެ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި އިންސިޑެންޓް
ކޮމާންޑަރުގެ އޯޑަރަށް ސިފައިންގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުން
އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ވަންނަން ދުއްވައިގަތެވެ.
އެ

ނުރައްކާތެރި

ޝައުނާ

ވަގުތުގައި

ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ،އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ނުބަލައި،
ފަޔަރ ފައިޓަރުން ތިބީ އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ވަދެގަންނަން
ކެތްމަދުވެފައެވެ .މިގޮތުން ،އެކި ފަހަރުމަތިން ޝައުނާ
ޝދު
ރ ީ
ސފް ސާޖަންޓް ަމ ުހ ޫފޒް ަޢ ްބ ުދ ްއ ަ
ނޓް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ާވ ި
ސޖަ ް
ސ ާޓފް ާ
ް

ނ ިޒފް
ރ ީހމް ާ
ރލް ިއ ްބ ާ
ޯކ ްޕ ަ

ޝދު
ރ ީ
ރލް ަޢ ްބދުﷲ ަ
ޯކ ްޕ ަ

ހުރި އިމާރާތަށް ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު ޓީމްތައް
އަރައި ،ޝައުނާ ފެނޭތޯ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުން
ދިޔައެވެ .ރޯވެފައި ހުންނަ އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް
ފަޔަރފައިޓަރުން ބޭނުންކުރާ ޝޫޓާއި އާލާތްތަކަކީ ،ވެސް
ވަކި ވަރަކަށް ހޫނުވުމުން ހުޅުހިފާ ތަކެއްޗެވެ .ނޭވާލުމަށް

ޞރުﷲ ަޢލީ
ނ ް
ރލް ަ
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ލާ ް

ސ ާމ ީޢލް ި
ރ ިއ ެވޓް ިއ ް
ރ ީހމް ިއމް ިތ ާޔޒް ްޕ ަ
ރއި ެވޓް ިއ ްބ ާ
ްޕ ަ
ޝދު ުމ ަޙ ްއ ަމދު
ރ ީ
ރލް ަޢ ްބ ުދ ްއ ަ
ރ ްޙޝާން ޯކ ްޕ ަ

ބޭނުންކުރާ ބީއޭ (ވައިފުޅި) އަކީ ވެސް ވަކި ވަގުތަކަށް
ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ޓީމަކަށް ފަހު ޓީމެއް

ނަޞްރުﷲ ޢަލީ އާއި ޕްރައިވެޓް އިބްރާހީމް އިމްތިޔާޒާއި ،ޕްރައިވެޓް އިސްމާޢީލް ރިޙްސާން

ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިމާރާތުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ،ޝައުނާ

އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ބެލުމެއްނެތި ޢިމާރާތުގައި މީހަކު ތާށިވެ ނުނިކުމެހުރިތޯ ބެލުމަށް އަލިފާން

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ .އެހެނަސް،

ރޯވި ޢިމާރާތްތަކަށް ވަދެ ކުރި ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ބޭކަލުންގެ

ރޯވެފައިހުރި

ވަރުގަދަކަމުންނާއި،

ތެރޭގައި ދެ ފަހަރާއި އަށް ފަހަރާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށްވަދެ މަސައްކަތް

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްގެންނާއި އަނދައިގެން އިމާރާތުގެ

ކުރުމުގެ އިތުރުން ،މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ ދީފައިވެއެވެ.

އެކި ދިމަދިމާއަށް ފައިބާފައި ހުރި ބައިތަކާ ހެދި ،އެ

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ސިފައިން ހިންގި މި ނުރައްކާތެރި އޮޕަރޭޝަނުގައި ،ނެރުނު
މީހުން

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަމުން ދަނިކޮށް ލިބުނު ޚަބަރަކީ ހ.ރަދުވާނިއާ ގޭގެ ތިންވަނަ

ނވ ަ ަ
ަ
އ ާނގެ ހަށިގ ަނޑ ު
ނ ޝަ ު
ނ ފުލޯއ ި ް
ދ ާވނި ާއގޭގ ެ ތި ް
ރ ު
ނ ި
ެ
އ ާނގ ެ ކުރީގެ ފޮޓޯއެއ ް
ނ އަދި ޝަ ު
ސފައ ި ް
ނ ުރ ު

އަލިފާންގަނޑުގެ

ހޫނުގަދަ އަލިފާނާއި ،ބޯ ދުންގަނޑާއި ކަނު އަދިރީގެ
ތެރޭގައި ޝައުނާ ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރެވޭ
ގޮތެއް

ނުވިއެވެ.

އެންމެފަހުން،

ޝައުނާގެ ފުރާނަނެތް ހަށިގަނޑު
ފެނުނީ ،ހަވަނަ ފަހަރަށް އެ ގޭގެ
ތިންވަނަ ފުލޯއަށް އެރި ސާޖަންޓް
ޢަލީ ރިޟްވީން އާއި ސާޖަންޓް
ޙުސައިން

ކޯޕްރަލް

އަންވަރާއި

ޝަހުދާން ނަސީމުގެ ޓީމަށެވެ.
މާތް ﷲ ،އެ މަރުޙޫމާގެ
ފުރާނައަށް
ޟވީން
ރ ް
ނޓް ަޢލީ ި
ސޖެ ް
ާ

ސއިން އަން ަވރު
ނ ްޓ ުޙ ަ
ސޖެ ް
ާ

ސމް
ނ ީ
ޝ ުހދާން ަ
ރ ްލ ަ
ޯކ ްޕ ަ

ނިޢުމަތް

ސުވަރުގޭގެ
މިންވަރު

ޢާއިލާއަށް

ދާއިމީ

ކުރައްވައި،
ކެތްތެރިކަން

ދެއްވާށިއެވެ.
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ނޖަހާލި
ނޅިވަ ަ
ޮ
ނޑ ު ް
ނޗު ބަ ް
ނފ ަ ުރ ލޯ ް
ރ ް

ސގައ ި ި
ނ ހަ ަ
ކތްތެރިވި ގޮތ ް
ރ ާ
ސފައ ި ް
ހާދި ާ

ލޯންޗު ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާގައި

 2019އޮގަސްޓް  29ވީ ބުރާސްފަތި
ދުވަހަކީ

ރާއްޖޭގެ

ލިޔެވިގެންދިޔަ

ތާރީޚުގައި

ހިތާމަވެރި

ކަޅު

އަކުރުން

ދުވަހެކެވެ.

އެ

މީހުން

ސަލާމަތްކުރުމަށް

ހަރަކާތްތެރިވީ

އެންމެ

އެމްއެންޑީއެފް

ނޮދަން

ދުވަހު ދިހަ މީހުންނާއެކު ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުން
ފުރައިގެން ،ހދ.ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި "އައި

ޕޯސްޓްގެ ސިފައިންނަށް މި ޚަބަރު ލިބުނީ ބަންޑުން

ހަނިމާދޫއަށް

ޖަހާލި ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން ،ފަތާފައި ހަނިމާދޫއަށް

ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބަނޑުން ޖަހާލާފައެވެ.

އަރައި ސިފައިންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުންނެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެ ލޯންޗުން ދަތުރުކުރި 10

ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި

މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހުން ނިޔާވިއެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސަށްވުރެ ޤައުމު އިސްކޮށް ،ޖާނާއި

މި ފަސް މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ

ފުރާނައިން

ތިބި

ހަތަރު މީހުން ހިމެނުނުއިރު ތިން އަހަރުގެ ތުއްތު

ސިފައިން ވަނީ ވަގުތުން ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ސްޕީޑް"

ކިޔާ

ލޯންޗު

ސިފައިންނެވެ.

އޭރިއާ

ހަނިމާދޫ

ވަނީ،

ޕޯސްޓުގެ

ފުރަތަމަ

ޤުރުބާންވުމަށް

ސ ީލމް
ރލް ައ ްޙ ަމދު ަ
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ލާ ް

ހަނިމާދޫ

ތައްޔާރަށް

ސިފައިން ދިއުމަށް ހާބަރ ކްރާފްޓް ލޯންޗަށް
ޕަންޕުތައް އަރުވައި ،އޮތީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.
ވަގުތަކީ ހަނިމާދޫ ޕޯސްޓުގެ ސިފައިން
މެންދުރުގެ
ވަގުތެވެ.

ކެއުމަށް
އެ

އިންސާފު

ޕޯސްޓުގެ

ކުރަމުންދިޔަ

އިންޗާޖު،

ފަސްޓް

ސާޖަންޓް ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ހުރީ ފެންޑާގައެވެ.
"ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ މީހަކު ހަޅޭއްލަވާ

ދ ުރގައ ި
ނ ޑާ ޮ
ށ އ ި ުވނީ މީހަކު ހަޅޭއްލަ ާވ އަޑ ު ،ފ ެ ް
"ކުއްލިއަކ ަ ް
ނ ބޭ ަ
ރށް ،ނިކުތ ް
ނ ޑ ާއ ި ް
ނ ނިކުތީ ފ ެ ް
ޅ އަޑ ު ،އަޅުގ ަނ ޑ ު ވަގުތު ް
ތަ ާ
ފސޖ ޢަ ބް ދު ލް ޣަ ފޫ ރު

ށ ފ ެނު ނީ ހ ުސް ގ ަޔާ ހުރި ފިރިހ ެ ެ
ނ އ ް .އެ މީހާ
އ ި ުރ އަޅުގ ަނ ޑ ަ ް
ނވެ.
ރ ުވ ެ
ފ ެނު ާމއެކު ވެސް ބޮޑުކަމެއ ް ހިނގައިފިކަމުގ ެ އިޙ ްސާ ސް ކު ެ
ނޖަހާލައިފި"
ނ ަ
ނ ް
"ހެޔޮނު ާވނެ ،އަހ ަ ް
ނޗު ބަނ ޑ ު ް
ށ އެހީވެދީ ،ލޯ ް

ޙަސަން ޝިފާޒާއި ،އޭނާގެ މަންމަ 30 ،އަހަރުގެ
ފާތިމަތު ޤުރައިޝާއާއި ،ޤުރައިޝާގެ ބައްޕަ55 ،
އަހަރުގެ ޙުސައިން ޢަބްދުﷲއާއި މަންމަ48 ،
އަހަރުގެ މަރިޔަމް މައުސޫމެވެ .މީގެ އިތުރުން
މި ހާދިސާގައި ނިޔާވީ 51 ،އަހަރުގެ ޢައިޝަތު
ޢަލީއެވެ.
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ވަގުތުން ނިކުތީ ފެންޑާއިން ބޭރަށް ،ނިކުތްއިރު
އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ހުސްގަޔާ ހުރި ފިރިހެނެއް"
މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ،ހަފުތާ އައްޑަނައަށް ހިއްސާ
ކުރަމުން އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ .އެ މީހާ ފެނުމާއެކު
ވެސް

ބޮޑުކަމެއް

ހިނގައިފިކަމުގެ

އިޙްސާސް

ކުރެވުނެވެ" .ހެޔޮނުވާނެ ،އަހަންނަށް އެހީވެދީ،
ލޯންޗު ބަނޑުން ޖަހާލައިފި" ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން
ސިރާޖު އަދުނާނު ގޮވަމުން ދިޔައެވެ .އޭނާގެ ކައިރީ

ކުއްޖަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ .މި ހާދިސާގައި ނިޔާވީ
ހއ .ނޮޅިވަރަންފަރު އަހިމާގޭ 3 ،އަހަރުގެ އީރާ

އަޑު ،ފެންޑާ ދޮރުގައި ތަޅާ އަޑު ،އަޅުގަނޑު

ހަމަޖެހޭށޭ ބުނުމަށްފަހު ފަސްޓް ސާޖަންޓް ޢަބްދުލް
ޣަފޫރު ދުއްވައިގަތީ މެސްރޫމަށެވެ .މެސްރޫމްގައި

ސގެ ަމ ުޢ ޫލ ާމތު ިލބުން
ާހ ިދ ާ
އެ

ދުވަހަކީ،

މޫސުން

ގޯސްވުމުގެ

ސބަބުން މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ހަނިމާދޫ ހިމެނޭ
ަ
ސަރަޙައްދަށް ލެޔޯ އެލާޓް ނެރެފައިވާ ދުވަހެކެވެ.
ހދ.

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި

ފެންހިއްކުމުގެ

އޮޕަރޭޝަނަކަށް

ފެންބޮޑުވެގެން
ހަނިމާދޫން

ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަމުންދިޔަ ސިފައިންނަށް
ޚަބަރު ދިނުމާއެކު ވަގުތުން ހުރިހާ ސިފައިން
ދުއްވައިގަތީ މީހުން ސަލާމަތްކުރަން ދިއުމަށެވެ.
އެއްބަޔަކު

ވަގުތުން

ގޮސް،

އަތިރިމަތީގައި

އޮތް ޑިންގީއަށް އެރިއިރު ،އަނެއްބަޔަކު ލައިފް
ރިންގާއި،

ފިންސާއި

މާސްކުތައް

ހިފައިގެން

ރ ަހ ްއދު
ސ ަ
ސ ހިނގި ަ
ާހ ިދ ާ

ށ
ނ ސަ ާލމަތްކު ުރމ ަ ް
ނގީގައ ި މީހ ު ް
ޑި ް
ކތްތެރިވި ި
ނ
ހަ ަ
ސފައ ި ް
ރ ާ

ހދ .ހަ ނި މާ ދޫ
ލޯ ން ޗު ބަ ން ޑު ން
ޖަ ހާ ލި ސަ ރަ ޙަ އް ދު

އެ އަރ ޕޯ ޓު ޖެ ޓީ

ހަ ނި މާ ދޫ ޕޯ ސް ޓް

ސާ ޖެ ން ޓް އި ބް ރާ ހީ ްމ މު ޙަ އް މަ ދު

ސާ ޖެ ން ޓް ޢަ ލީ އަ ކް ރަ މް

ހދ .ނޮ ޅި ވަ ރަ ން ފަ ރު

ސާ ޖެ ން ޓް ޢަ ބް ދުﷲ ސު ޖާ ޢު

ރައްޔިތުންގެ

ޑިންގީ ފުރުވާލުމަށްފަހު ،ހަނިމާދޫ ޕޯސްޓުން މި

މުޙައްމަދު ފުންމާލިއެވެ .ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި

ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ޖާނާއި ފުރާނައިން

ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ،އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ

ފަތާފައި އޭނާ އެ މީހުންގެ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ.

ސިފައިން،

ހެޑްކްއޯޓަރޒަށް ވަނީ ދީފައެވެ .މީގެ އިތުރުން،

އޭރު ބަނޑުން ޖަހާލާފައިވާ ލޯންޗާ ގާތްގަނޑަކަށް

ވަގުތުން ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ގޮސް

ހަނިމާދޫ

ޕޮލިސް

އޮޔާދާތަން

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.

ސްޓޭޝަނަށާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސަމާލުކަމަށް

ޑިންގީގައި ހުރި ސާޖަންޓް އަކްރަމަށް ފެނުނެވެ.

ވެސް މިކަން ގެނައެވެ .ހަމައެއާއެކު ،ހަނިމާދޫ

އެވަގުތު ޑިންގީގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރީ އޮޔާދާ މީހާ

އައިސް

ޑިންގީއަށް

ޤުރުބާންވުމަށް

އެރިއެވެ.

ހުވައިކޮށްގެންތިބި

ޕޯސްޓުގައި

ސ ްއ ަކތް ެފށުން
ރ ުމގެ ަމ ަ
ސ ާލމަ ްތ ުކ ު
ނ ަ
ީމހު ް
މި ހާދިސާގައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް
ދިޔަ ފުރަތަމަ ޓީމު ދިޔައީ ހަނިމާދޫ ޕޯސްޓުގެ
ސިފައިން

ބޭނުންކުރާ

އަތިރިމަތީގައި

އޮތް

ކުޑަ
މި

ކައުންސިލް

ޑިންގީއެއްގައެވެ.
ޑިންގީގައި

މީހުން

ސަލާމަތް ކުރުމަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ
ތިން ބޭކަލުންނަކީ ،ސާޖަންޓް ޢަބްދުﷲ ސުޖާޢު،

ބޭނުންކުރާ

އިދާރާއަށާއި،

ވެހިކަލްތައް

ތައްޔާރީ
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މީޓަރު

މީހަކު

ދުރުން،

ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ.

ހާލަތަށް ގެނައެވެ .ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް
ނޮޅިވަރަންފަރަށް

ދިއުމަށް

ތައްޔާރުކޮށްފައި

އޮތް ހާބަރ ކްރާފްޓް ލޯންޗު ހާދިސާ ހިނގި
ސަރަޙައްދަށް ދިއުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.

ސ ާލ ަމތް ުކރުން
ނ ަ
ީމހު ް
ބަނޑުން

ޖަހާލާފައިވާ

ލޯންޗުގައި

ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ފަސް މީހުންގެ ފުރާނަ
ސަލާމަތްކޮށް ،އެއްގަމަށް ގެންދިއުމުގައި ސާޖަންޓް

ރ ަޙ ްއ ަދށް ިދއުން
ސ ހިނ ިގ ސަ ަ
ާހ ިދ ާ

މުޙައްމަދު

އިބްރާހިމް

ދިޔައީ

ހިތްވަރާއެކު

ސާޖަންޓް ޢަލީ އަކްރަމް އަދި ސާޖަންޓް އިބްރާހީމް

މި ހާދިސާގައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް

މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް

ބޭކަލުންނާއެކު،

ހަނިމާދޫ ޕޯސްޓުން ޑިންގީގައި ދިޔަ ސިފައިންނަށް

ރިންގު ،މި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެނަކަށް

މި

ބަނޑުން ޖަހާލާފައިވާ ލޯންޗު ފެނުނީ ހަނިމާދޫ

ދީފައި

ބަންޑުން

ޑިންގީގައި ގެންދިޔައެވެ .މި ޑިންގީގައި ސިފައިންގެ

ދެކުނުކޮޅުގެ ބޭރުން ގާތްގަނޑަކަށް  500މީޓަރު

ޖަހާލާފައިވާ ލޯންޗުގެ އަޑިއަށް ގޮސް ލޯންޗުގެ

ބޭކަލުން ނައްޓާލިއިރު ބޯކޮށް ވާރޭވެހެއެވެ .ތަނެއް

ދުރުންނެވެ .އޭރު ލޯންޗު އޮތީ ޖެހެމުންދިޔަ ބާރު

އަޑީގެ ތެރޭގައި މީހަކު ތާށިވެފައި ވޭތޯ ބެލުމަށެވެ.

ދޮރެއް ވަކި ނުވެއެވެ .އެހާމެ ވައިގަދައެވެ.

ވަޔާއި އޮޔާއި ބޮޑެތި ރާޅުތަކާއެކު ހަނިމާދޫގެ

އެހެން ނަމަވެސް ،ނަގަމުންދިޔަ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ

ރާޅު ބޮޑެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އަނގަމަތި

ފަޅުގެ ވިލުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައެވެ .އޭރު ބަންޑުން

ސަބަބުން އެކަން ކުރެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ .ދެން،

ކުޑަކުޑަ ޑިންގީގައި ސިފައިން އައުޓްބޯޑް ކުޑަކުޑަ

ޖަހާލާފައިވާ

މީހަކު

އަވަސްވެގަތީ ފެންމަތީގައި ތިބި މީހުންގެ ފުރާނަ

އިންޖީނެއްގެ އެހީގައި ދަތުރަށް ފުރިއެވެ .ހާދިސާ

ތިބިއިރު ،އިންޖީނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ވެސް ދެ

ސަލާމަތްކޮށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެއްގަމަށް

ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގޮސް

މީހަކު ތިއްބެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ތިން

ގެންދެވޭތޯއެވެ.

މީހަކު

މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ.

ފިރިހެނުންނާއި ދެ އަންހެނުންނެވެ .މި މީހުން

ނަމަވެސް އެއްގަމަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރީ

ފެނުމާއެކު ލައިފް ރިންގާއެކު ސާޖަންޓް އިބްރާހިމް

އެ މީހުން އޭރު ތިބި ހާލަތުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މުޙައްމަދެވެ.
ބަންޑުންޖަހާލި

ސިފައިންގެ
ލޯންޗުގެ

ކެޕްޓަން

ވެސް

މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް

ލޯންޗުގެ

މަތީގައި

ތިން

އޭނާ

މަސައްކަތް

ރިންގުގައި

ކުރީ،

ފަހަރަކު
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އެހެންނަމަވެސް އެއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.
ސބަބުން ރިންގު
ަ
ހާދިސާގައި ލިބިފައިވާ ޝޮކުގެ

ހުރިހެން ހީވެގެން ސާޖަންޓް ސުޖާޢު ވަނީ އޭނާއަށް

ކތްތެރިވި ި
ނ
އެއްގަމުގައ ި ހ ަ ަ
ސފައ ި ް
ރ ާ

ޑިންގީ ތެރޭގައި ސީޕީއާރު ދީފައެވެ .ޑިންގީއަށް

އަޅުވައިގެން އޮތް މީހާ އެއްގަމަށް ގެންދިއުމަށް

މީހުން އެރުވުމުގައި ބަންޑުން ޖަހާލި ލޯންޗުގެ

އިންކާރު ކުރިއެވެ .އޭނާ ބޭނުންވީ ،އެންމެން

ކެޕްޓަން ވެސް ސިފައިންނާއެކު ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ.

އެއްކޮށް އެއްގަމަށް ދާށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް،

މި މީހުން ޑިންގީއަށް އެރުވުމަށްފަހު ،ޑިންގީ

އެއީ އެ ހާލަތުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމެއްކަން

މިސްރާބު ޖެހީ އަވަހަށް އެއްގަމަށް ދިއުމަށެވެ.

ސާޖަންޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަށް ވިސްނުނެވެ.
ނަގަމުންދިޔަ

ހަމައެއާއެކު

ބިޔަ

ރާޅުތަކުގެ

ތެރޭގައި މަޑުކޮށްފިނަމަ ،އާންމު ރައްޔިތެއްގެ

އެހެން ނަމަވެސް ،ޑިންގީ އެއްގަމާ ކައިރި ކުރި

ސް ޓާ ފް ސާ ޖަ ން ޓް
މަ ސް ޢޫ ދު ޙަ ނީ ފް

ފަ ސް ޓް ސާ ޖަ ން ޓް
ޢަ ބް ދު ލް ޣަ ފޫ ރު

ވަގުތު ،ޖެހި ބިޔަ ރާޅެއް ޑިންގީ ތެރެއަށް ބިންދާލައި
ދިޔަގަނޑު ބޮޑުކޮށްލިއެވެ .އޭރު އެއްގަމުގައި ތިބި

ފުރާނަ ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އޭނާގެ

ޞިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާއަށް ،ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް

ސިފައިން ވެސް ޑިންގީ ކައިރިއަށް އެރިގެންފިއެވެ.

ހިތުގައި ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ .އެންމެފަހުން

މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ތިން މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ވަގުތުން ނަގައިގަނެގެން

އެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި އެ އަންހެން މީހާއާ

ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި އިސްކޮށް

އެއްގަމަށް ގެންދިޔައެވެ .އޭރު އެމްބިއުލާންސް

ވާހަކަދައްކައި ،އެއްބަސް ކުރުވައިގެން އޭނާއާއެކު

ހަރަކާތްތެރިވީ،

ޣަފޫރުގެ

އޮތީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައެވެ .ވަގުތުން ތިން މީހުން

އެއްގަމަށް ފަތައިގަތީއެވެ .އެ އަންހެން މީހާއަށް

އިތުރުން ،ސްޓާފް ސާޖަންޓް މަސްޢޫދު ހަނީފެވެ.

ފަސްޓް

ސާޖަންޓް

ވެސް ގެންދިޔައީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށެވެ.

ފަހު ،ދެން ތިބި ހަތަރު މީހުން ވެސް އެއްގަމަށް
ގެންދިޔައީ ލައިފް ރިންގުގެ އެހީގައެވެ.
މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި މޫދުގައި ތިބި
ފަސް މީހުން ،ސިފައިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން
އެއްގަމަށް އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު
ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާ ލޯންޗު ދިޔައީ ގޮނޑުދޮަށަށް
ލައްވަމުންނެވެ .އެވަގުތު ޖެހި ބިޔަ ރާޅަކާއެކު،
ލޯންޗުގެ ތެރެއިން އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ބޭރަށް
ނިކުތެވެ .ޕެޓްރޯލް އެޅިފައި އޮތް އެ އަންހެން
މީހާގެ ހަށިގަނޑު ވަގުތުން ނަގައި ،އެއްގަމަށް
ގެންދިޔައެވެ.

މިހާ

ނ ޯހދުން
ޮއ ާޔ ިދޔަ ީމހު ް
އޮޔާދިޔަ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ފުރަތަމަ ހަރަކާތްތެރިވީ ޑިންގީގައި ތިބި ސާޖަންޓް
ޢަލީ އަކްރަމާއި ސާޖަންޓް ސުޖާޢުއެވެ.

ތިން

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ،އެ މީހުންނަށް ފެންމަތިން
ފެނުނެވެ .ފުރަތަމަ ފެނުނީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްނެތް
ދެ މީހުންނެވެ .މި މީހުން ފެނުމާއެކު ސާޖަންޓް
ސުޖާޢުއާ ،ޑިންގީ ދުއްވަން ޙަވާލު ކުރުމަށްފަހު،
ސާޖަންޓް އަކްރަމް އެ މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް
މޫދަށް ފުންމާލިއެވެ .އެއްވެސް ހަރަކާތެއްނެތް

އޭރު ހަނިމާދޫ ޕޯސްޓްގެ ސިފައިން
ދިޔައީ ،އެއްގަމަށް ގެންނަމުންދިޔަ މީހުންނަށް
ސީޕީއާރު

މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ދެމުން،

ވެހިކަލްތަކަށް
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އަރުވައި،

ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވާޖަހައި ،އެ މީހުން
ލޯންޗަށް އެރުވުމަށްފަހު ތިންވަނަ މީހާ ވެސް
ލޯންޗަށް އެރުވިއެވެ .އެތަނުން ފިރިހެނެއްގެ ވިންދު

ހިސާބަށް

ދިޔައިއިރު،

ބަންޑުންޖަހާލި

ލޯންޗުން ދަތުރުކުރި އިތުރު ދެ މީހަކު ނުފެންނަ
ކަމުގެ ޚަބަރު އޮތީ ލިބިފައެވެ .އޭރު މީހުން
ހޯދައި ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހިންގި މި ޚާއްޞަ
އޮޕަރޭޝަންގައި ހާބަރ ކްރާފްޓް ލޯންޗު ވަނީ އެ
ސަރަޙައްދަށް އައިސް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައެވެ.
ހާބަރ ކްރާފްޓް ލޯންޗު ފެނުމާއެކު ،އިތުރު ދެ މީހަކު
އަދި ނުފެންނަ ކަމުގެ ޚަބަރު އެ އުޅަނދުގައި ތިބި
ސިފައިންނަށް ފަތާފައި ގޮސް ދިނީ އޭރު މީހުން
ސަލާމަތް ކުރުމުގައި މޫދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
ދިޔަ ސާޖަންޓް ޢަލީ އަކްރަމެވެ.

ށ ފ ެނު ނު އ ި ުރ އޮތީ
ނ މީހާ އޮޔާ ަ
ދނިކޮ ް
ނހ ެ ް
"ތުއްތުކުއ ް ާޖ ާއއ ި އަ ް
ނޗުގައ ި ތި ި
ށ
ނ ަ
ނ ް
ބ ކުދި ް
ނ ލޯ ް
ނ ފ ެނު ާމއެކު ވަގުތު ް
ނޑުން .އެ މީހ ު ް
ބަ ް
ށ
ނމެ މީހެއ ް ކައިރިއަ ް
ނ ާމލަން .ކޮ ް
ނ ާގއެކު ފ ު ް
ނ ރި ް
ބނި ް
އަޅުގ ަނޑ ު ު
ނ ފޭ ި
ދގައ ި
ދ ހުރިތޯ ބެ ު
ވެސް ެ
ށފަހ ު މ ޫ ު
ލމ ަ ް
ނ ު
ބ .ފައިބައ ި ވި ް
ދ ކުދި ް

ސާ ޖަ ން ޓް އި ބް ރާ ހީ މް ހަ ފީ ޒް

އޮވެ ީ
ދވޭތޯ ވެސް މ ަސަ އްކަތްކުރި"
ސޕ ީ ާއ ުރ ެ
ނ ުކ ޯހދުން
ނހެ ަ
ުތ ްއތު ުކ ްއ ާޖ ާއއި އި ުތރު އަ ް
މި

ހާދިސާގައި

މީހުން

ސަލާމަތް

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ހާބަރ ކްރާފްޓް ލޯންޗުގެ
ކެޕްޓަނަކަށް ހުރީ ސާޖަންޓް އިބްރާހީމް ޙަފީޒެވެ.
ފެންހިއްކަން ފެށި ދަތުރު ކޮމާންޑް އައުމާއެކު
ސާރޗް

އެންޑް

ބަދަލުކުރިއެވެ.

ރެސްކިޔު
މިގޮތުން،

އޮޕަރޭޝަނަކަށް
ހާބަރ

ކްރާފްޓް

އުޅަނދު ފުރަތަމަ ހަރަކާތްތެރިވީ ،ހަނިމާދޫގެ
އެއަރޕޯޓު ޖެޓީއާ ދިމާލު ކަނޑިންމައިން ފެށިގެން،
އެތެރެ ފަރާތު ފަރުމަތީގެ ސަރަޙައްދު ބެލުމުގައެވެ.
ލޯންޗު ބަންޑުންޖަހާލި ސަރަހައްދަކީ،
މޫސުން

ގޯސް

އޮޕަރޭޝަނެއް
ސަރަޙައްދަކަށް

ދުވަސްވަރެއްގައި
ހިންގުމަށް
ވީ

މިފަދަ

ދަތި

އުނދަގޫ

ނަމަވެސް،

ސިފައިން

އިސްކުރީ ،ޤައުމީ ވާޖިބެވެ .ސިފައިން ކެނޑިނޭޅި
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ،ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ
ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ.
ބަންޑުން ޖަހާލި ލޯންޗުން ކަނޑަށް

ލޯންޗުގައި

ތިބި

ޑިންގީއަށް ނަގައިފައެވެ.

ނމޫނާ
ސ ަފއިން ަދ ްއ ަކ ިއދިން ަ
ި
މި
ކުރުމުގައި

ހާދިސާގައި

ސަލާމަތް

މީހުން

އެއްބަޔަކު،

ކަނޑުމަތީގައި

އަނެއް

ދިޔައީ

ހަރަކާތްތެރިވިއިރު،

ބަޔަކު

އެއްގަމަށް ގެނެވުނު މީހުންނަށް އަވަސް ފަރުވާދީ،

ބޭރުވެފައިވާ ބައެއް ސާމާނު ހާބަރ ކްރާފުޓް
ސިފައިންނަށް

މީހާގެ ހަށިގަނޑާއި ތުއްތު ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު އެ

ކަނޑުމަތިން

ފެންނަން ފެށުމުން އެ ތަކެތި އޮޔާދާ މިސްރާބަށް
ލޯންޗުގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރިއެވެ .ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ
ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީސް މީޓަރު ދުރުން
ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެން މީހާ ވަނީ ފެނިފައެވެ .އަދި
އޭގެ ތަންކޮޅެއް ދުރުން ،މި ހާދިސާގައި ނިޔާވި
ތުއްތު ކުއްޖާ ވެސް ހާބަރ ކްރާފްޓް އުޅަނދުގެ
ސިފައިންނަށް ވަނީ އޮޔާ ދަނިކޮށް ފެނިފައެވެ.
މި ދެ މީހުން އޮޔާދާތަން ފެނުމާއެކު ސިފައިން
ވަނީ ލައިފް ރިންގު ހިފައިގެން މޫދަށް ފުންމާލައި،
މޫދުގައި ވެސް ސީޕީއާރު ދީފައެވެ .އެއްވެސް
ހަރަކާތެއް ނުފެނުމާއެކު ،ދެން މަސައްކަތް ކުރީ،
ލޯންޗަށް ނެގުމަށެވެ .ހާބަރ ކްރާފްޓް އުޅަނދު
އުސްވުމުގެ ސަބަބުންނާއި އޮއިގަދަކަމުގެ ސަބަބުން
އެ ލޯންޗަށް ނެގުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ.
އެވަގުތު އެ ސަރަޙައްދުގައި މީހުން ހޯދުމުގައި
ހަރަކާތްތެރިވި ނޮޅިވަރަންފަރު "ހެޕިނަސް" ކިޔާ
ޑިންގީ ކައިރިކޮށް ސިފައިން ވަނީ އަންހެން

ޞިއްޙީ

މަރުކަޒަށް

ކުރަމުންނެވެ.

ގެންދިއުމުގެ

ހަމައެއާއެކު،

މަސައްކަތް

ބަންޑުން

ޖަހާލި

ލޯންޗު އެއްގަމަށް އެހެލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެސް
ސިފައިން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ .މި ހިތާމަވެރި
ހާދިސާގައި ނިޔާވި ފަރާތްތަކުގެ ކަށުކަމާކެމީގެ
ކަންކަމުގައި ވެސް ސިފައިން ވަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން
ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދީފައެވެ .ޚާއްޞަކޮށް މޫސުން
ގޯސްވެފައިއޮތް އެ ދަނޑިވަޅުގައި މި ހާދިސާގައި
ނިޔާވި

ފަރާތްތަކުގެ

ނޮޅިވަރަންފަރުން

އާއިލާތައް

ހަނިމާދޫއަށް

ޖަނާޒާއަށް

ގެނެސްދިނުމަށް

ހަނިމާދޫ ޕޯސްޓުގެ ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ސިފައިންނަކީ ،ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް
ދިމާވާ

ނުރައްކާތެރި

ކޮންމެ

ހުޝިޔާރުކަމާއި

ހާދިސާއެއްގައި

ޖެހިލުންކުޑަކަމާއެކު

އަމިއްލަ

ފުރާނައަށް ބެލުމެއްނެތި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި
މުދާ

ސަލާމަތް

ކުރުމުގައި

އަބަދުވެސް

ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ބައެކެވެ .މި ހިތާމަވެރި
ހާދިސާގައި ވެސް ސިފައިން ދައްކުވައިދިނީ މި
ނަމޫނާއެވެ.
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ސލްޓ ް ާމޗު:
ާގ ް
ނދީގ ެ ޯ

ނ
ށ ް
ނކަމުގެ ފ ެ ު
ނޑި ާއގ ެ މިނިވަ ް
އި ް

ރ ީހމް ައ ްޙ ަމދު
ރލް ިއ ްބ ާ
ޯކ ްޕ ަ

ޕްރޮވިންސްތައް

އަދި އިނގިރޭސިން އަތުން އިންޑިއާ ރައްޔިތުން

ބޮޑު ޓެކްސްއާއެކު ލޮނު ގަތުން އޮތީ ނާދިރު

އިސްތިޢުމާރުކޮށްގެން ތިބި އިނގިރޭސިން1882 ،

ގަންނަ ލޮނަށް ވަރަށް ބޮޑު ޓެކްސްއެއް އޮތީ

ހާލަތަކަށް ވެއްޓިފައެވެ .އެހެނަސް ،އެ ޤާނޫނުތައް

ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި “ސޯލްޓް އެކްޓް” ނުވަތަ

އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އިންތިހާއަށް

އިންޑިއާގެ ހަމަކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ މައްޗަށް ދިޔައީ

“ލޮނާ ބެހޭ ޤާނޫނު” ގެ ދަށުން ،އިންޑިއާގެ

ފަޤީރުން ގިނަ އިންޑިއާގެ ގިނަ ރައްވެހިންނަށް،

އިންޑިއާގެ

ބިމުން ލޮނު ނެގުމާއި ،އުފެއްދުމާއި އަދި ލޮނު
ވިއްކުމަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް މަނާކަމެއް
ކަމުގައި ހަމަޖެއްސިއެވެ .އިންޑިއާގެ އެއްވެސް
އިންޑިއާގެ

ރައްޔިތަކު

ފަސްގަނޑުގައި

ލޮނު

އުފެއްދުމާއި ،ވިއްކުންފަދަ އަމަލެއް ކުރުމަކީ،
މަދުވެގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
އަންނަވަރުގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ލިޔެވިފައެވެ.
ކަންމިހެން

ހުރިއިރު،

އިންޑިއާގެ

ރައްޔިތުން ލޮނު ގަންނަން ޖެހެނީ އިނގިރޭސިންގެ
އަތުންނެވެ.

އިނގިރޭސިންނަކީ،

ލޮނުގެ

ވިޔަފާރީގައި އިންޑިއާގައި މޮނޮޕޮލީ ކުރާ ފަރާތެވެ.
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އެހެންކަމުން،

ހިނގަމުންނެވެ.

ކިޔައެވެ .މި ހަރަކާތް ފެށުނީ  ،1930މާރިޗު
މަހުގެ  12ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ގާންދީއާ އެކު މި
ހިނގާލުމުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހު ބައިވެރިވި މީހުންގެ
އަދަދަކީ  78މީހުންކަމަށް ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި
ވެއެވެ.

އެމީހުން

މަޝްހޫރުވެގެން

މީޑިއާގައި

ދިޔައީ “ފްރީޑަމް ފައިޓަރުން” ގެ ގޮތުގައެވެ.
އިނގިރޭސިންނާ

އެމީހުން

ތެދުވެ،

ދެކޮޅަށް

ކުރިމަތިލީ ،އިނގިރޭސިންގެ ފުށުން ކުރިމަތިވި
އެތައް ދުއްތުރާތަކާއި ،ދަތިއުނދަގޫ ހާލަތުގައެވެ.
އެ

މީހުން

ތެދުވީކީ

ނާއިންސާފު

ހަމައެކަނި

ޤާނޫނުތަކާ ދެކޮޅަކަށް ވެސް ނޫނެވެ .އެހެނަސް،
އުންމީދުކުރެވެމުންދިޔަ
ޓެކްސް

އިނގިރޭސިން ގެންގުޅުނު ލޮނާ ގުޅޭ ހަރުކަށި

ޤާނޫނުތަކާއި ލޮނު ބޭނުންކުރުމުގައި އިންޑިއާގެ

“ސަތުޔަގުރަހާ”

އިނގިރޭސިން
ރައްޔިތުންނަށް

ސިޔާސަތުތައް

ފިޔަވަޅުތައް،
އެތައް

އިސްވެހުރެ ފެށްޓެވިއެވެ .އެ ހަރަކާތްތަކުގައި

ބަލައިގަންނަން

ދަތިވި

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގައި ގާންދީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ތިލަފަތުން

ކިރާއިރު،

“ވަޔާއި ފެނަށް ފަހު ،ލޮނަކީ ދިރިހުރުމުގެ އެންމެ

ހަރުކަށި

ގާންދީއާއި

ރައްޔިތުންނަކަށް

އިންސާފުގެ

އިންޑިއާގެ

ނުހަނު ބޭއިންސާފާއި އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ

މުހިންމު ބޭނުންތެރި އެއްޗެވެ”.

ޤާނޫނުތަކަކަށް އެކަން އޮތީ ވެގެންގޮސްފައެވެ.
އެންމެފަހުން،

ގާންދީ

އިސްވެހުންނަވައި

އިނގިރޭސިންގެ

ނާއިންސާފާ

ތެދުވެވަޑައިގެން،

މަދަނީ

ދެކޮޅަށް
ބަސްނޭހުމުގެ

ހަރަކާތްތައް ފެށްޓެވިއެވެ.
“ދަ
މަޝްހޫރުވި

ސޯލްޓް

މާޗް”

ހިނގާލުން

ނަމުން

ގެ

ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ

 ،1930މާޗުން ފެށިގެން އޭޕްރީލްއާ ހަމައަށެވެ.

ދޮޅަހެޔޮކަމަށް ހަށިގަނޑަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ
އެއްޗެކެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް

ވިއްސަކަށް އަހަރު ވާންދެން ލޯޔަރެއްގެ ގޮތުގައި
ފަހު

އެނބުރި

ހޯދުމުގެ ފޮނި ހުވަފެންތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމުގެ
މަތިވެރި ޖޯޝް ހިތުގައި ބިންވަޅު ނަގައިގެންނެވެ.
މި

މާޗުގައި

މޭލުގެ
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ދިގު

ރާސްތާއެއް ފައިމަގުގައި ގާންދީއާއި ،ގާންދީގެ
ބައިވެރިން އަހްމަދުއާބާދުން ފެށިގެން ޑާންޑީއާ
ކަނޑައްތުކުރިއެވެ.

ހަމައަށް

ދުވަހަކަށް

ވުރެ

ދުވަހެއް އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަމުންދިޔަ މީހުން
އިތުރުވެ ،އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އެތައް
ލައްކަ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ .އިނގިރޭސިންނާ
ދެކޮޅަށް އެ ހުރިހާ އެންމެން އެއްއަޑަކުން ދިޔައީ
އަޑުއުފުލަމުންނެވެ.
ގާންދީއާއި،

ސ ްލޓް ާމޗު ެފށުން
ޯ
ގާންދީ

އިސްވެ،

އިންތިޒާމްކުރެއްވި

ސޯލްޓް މާޗުގައި ،އިންޑިއާގެ އަޙްމަދުއާބާދުން
ފެށިގެން
ފައިމަގުގައި

އެފްރިކާގައި

މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް

ތެދެކެވެ .ލޮނަކީ ،އިންސާނާގެ ޞިއްޙީ

ގުޖުރާތުގެ

ދެކުނުގައިވާ

ރަށްފުށު

ހިސާބެއް ކަމުގައިވާ ޑާންޑީގެ އައްސޭރި ފަށަށް

ރހާ”
ނ ީދ ާއއި “ސަ ުތ ަޔ ުގ ަ
ގާ ް
ސައުތު

ނައްތާލުމަށް

ނަމުގައި މަދަނީ ބަސްނޭހުމުގެ ހަރަކާތް ގާންދީ

އެޅި

ވެގެންދިޔައީ
ކަމަށެވެ.

އުފެއްދި

މިނިވަންކަމުގެ

އަގު

ހިންގަވާފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން،

“ސޯލްޓް މާޗް” އަށް “ޑާންޑީ މާޗް” އޭ ވެސް

ގާންދީގެ

ބައިވެރިން

ކޮންމެ ދުވަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް  12މޭލުގެ ދިގު
ރާސްތާއެއް

ފައިމަގުގައި

ކަނޑައްތުކުރަމުން

ދިޔައެވެ .މި ހިނގާލުން ،އަހުމަދުއާބާދުން ފަށައި،
ޑާންޑީއާ ހަމައަށް ފޯރީ ތިން ހަފުތާ ވާންދެން
ފައިމަގުގައި ހިނގި ދިގު ދަތުރަށް ފަހުއެވެ.
ހިނގާލުމުގެ

ޝިއާރެއްގެ

ގޮތުގައި

ގާންދީ

ބޭނުންކުރީ“ ،ބެޓްލް އޮފް ރައިޓް އެގެންއިސްޓް

އުފަން

ޤައުމަށް ގާންދީ ވަޑައިގެންނެވީ  1915ވަނަ
އަހަރުއެވެ.

އޭގެފަހުން،

އިނގިރޭސި

ބާރާއި

ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ތެދުވެވަޑައިގެން ،އިންޑިއާގެ
މިނިވަންކަމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.
އަދި

އިނގިރޭސިންގެ

“ސޯލްޓް

އެކްޓް”

އަށް އިންޑިއާގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ކިޔަމަން
ނުވުމަށާއި،

ނާއިންސާފު

ހަމަހިމޭންކަމާއެކު
ރައްޔިތުންނަށް

ޤާނޫނުތަކާ

އަޑުއުފުލުމަށް
ގާންދީ

ދެކޮޅަށް
އިންޑިއާގެ

ގޮވައިލެއްވިއެވެ.
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މައިޓް” އެވެ .ހިނގާލުން ކުރިއަށްދާއިރު ،ގާންދީގެ
ފަހަތްޕުޅުގައި އޮތް އެތައް ލައްކަ މީހުންގެ ބޮޑު
ދޭތެރެދޭތެރެއިން

ކުރައުޑަށް

މުޙާތަބުކުރައްވައި

ގާންދީ

ވާހަކަފުޅު

ގެންދެވީ

ދައްކަވަމުންނެވެ.

ހިތްވަރުދެއްވައި ،އަޒުމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ނަސޭ
ހަތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.
ޑާންޑީގެ

ހަމައަށް

އައްސޭރިފަށާ

އޭޕްރީލް މަހުގެ  5ވަނަ ދުވަހު ވަޑައިގެންނެވުމާ
އެކު ،އެތަނުން ލޮނު މުށެއް ނަންގަވައި ގާންދީ
ވިދާޅުވި ކަމަށްވެއެވެ“ .މި ސާފު ހުދު ލޮނު
މުށުން،

އަހަރެމެން

އިނގިރޭސި

އެމްޕަޔަރުގެ

ބާރުގަދަ ކިއްލާ ގުޑުގުޑު އަޅުވާލާނަމެވެ”.
އެއަށްފަހު ،ލޮނު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
އެތަނުގައި ފެށްޓުމަށް ގާންދީގެ ބައިވެރިންނަށް
ގޮވާލެއްވިއެވެ .އަދި ޢަމަލީގޮތުން އެމަސައްކަތް
ފަށްޓަވައިފިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ފުލުހުން އެ
ހުރަސްއެޅީއެވެ.

މަސައްކަތަށް

އިސާހިތަކު،

ގާންދީގެ ފަރާތްޕުޅުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ބޮމްބޭ
(މިހާރުގެ މުމްބާއީ) ގެ އައްސޭރި ފަށުގައާއި
ކަރާޗީގައި އިންޑިއަން ނޭޝަނަލިސްޓުންގެ އެތައް
ހާސް ބަޔަކު އެއްވެ ،ލޮނު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް
އެސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް ފެށިއެވެ.

މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް އަރަން ފެށިއެވެ.

ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިން ގެންގުޅުނު

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ އިނގިރޭސިން

ހަރުކަށި ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކުރަން މަޖުބޫރު

ގެންގުޅުނު އަނިޔާވެރި ހަރުކަށި ސިޔާސަތުތައް

ކުރުވި

ގާންދީގެ

ދުނިޔެއަށް ބޭޒާރުވާން ފެށިއެވެ.

ސޯލްޓް މާޗަށް ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި

ކޮންމެއަކަސް،

އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން އަންނަމުންދިޔަ ޕްރެޝަރާ
ގުޅިގެން،
ގާންދީ

،1931
ޖަލުން

އިނގިރޭސިން
ހުންނެވި

ގާންދީގެ

ބަސްނޭހުމުގެ

މަދަނީ

ހަރަކާތް މުޅި އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރިގެންފިއެވެ .އެ ހަރަކާތްތަކުގައި
އެތައް މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވާން ފެށިއެވެ.
ކޮންމެއަކަސް،

އިނގިރޭސިންނަށް

މަޖުބޫރުވީ،

ވުރެ ގިނަ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ހައްޔަރުކޮށް
ޖަލަށްލިއެވެ .ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި އެ އަދަދު
ހާހަށް

އަރާކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

80

ހައްޔަރީންގެ

ތެރޭގައި

ވެސް

ގާންދީ

ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މެއި މަހުގެ  5ވަނަ
ދުވަހު ،ގާންދީ ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ވެސް ،އެ
ހަރަކާތްތައް އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ހުއްޓުވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ .އަދި ،އެ ހަރަކާތްތައް
ހުއްޓުވަން އިނގިރޭސިންގެ އަމުރަށް ނިކުތް އެތައް
ސަތޭކަ ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ދުނިޔޭގެ
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މިނިވަންކުރިއެވެ.

ފަހުން،

މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެންދިޔައެވެ .އަދި،
1947

އޯގަސްޓް

ކިބައިން

އިންޑިއާއަށް

ލޯޑް

ވައިސްރޯއީ،

އިނގިރޭސިންގެ

މަހުގައި

މިނިވަންކަން

ފުރިހަމަ

ލިބިގެންދިޔައެވެ.
ގިނަ

ކަނޑައަޅުއްވާފައި
އިރްވިން،

ހަރަކާތުގެ

ސޯލްޓް

ބަޔަކު

މާޗަކީ،

ޤަބޫލުކުރާ

އިންޑިއާގެ

ގޮތުގައި،

މިނިވަންކަމުގެ

ބާނީކަމުގައިވާ

ފެށުމެވެ .ނާއިންސާފާއި އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް

ގާންދީއާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ،އިންޑިއާގެ

ތެދުވެ،

މިނިވަންކަމުގެ

ގާންދީގެ

ގާންދީއާއި

ސަޕޯޓަރުން

ބާއްވަން

ދެއްކި ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ބާރުގަދަ

ނިންމާފައި އޮތް “ލަންޑަން ކޮންފަރެންސް” ގައި

އިނގިރޭސިންގެ ފައިދަށުގައި ފޮރުވިފައި އޮތް

ގާންދީއަށް

ފެންނަން

މުސްތަޤްބަލު

ބެހޭގޮތުން

ބިނާކުރުމާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންވުމުގެ

ދައުވަތު

އެ

ބައިވެރިވެ

ކޮންފަރެންސްގައި

ވަޑައިގެންނެވުމަށް އެ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ
ތެރޭގައި،

އިންޑިއަން

ތަމްސީލުކޮށްދޭ
ގާންދީ

މިނިވަންކަމުގެ

އިންޑިއާގެ

ބިންގާ

ފެށިއެވެ .ގާންދީ ދައްކުވައިދެއްވީ ،އެކުވެރިކަމާއި،

ދެއްވިއެވެ.

އެހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާށެވެ.
އިސާހިތަކު ،އެހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި  60ހާހަށް

ޖެނުއަރީމަހުގެ

ތެރޭގައި

އިންޑިއާއަށް

އިންޑިއާގެ

ރ ުކރުން
ނ ީދ ަހ ްއ ަޔ ު
ގާ ް

އިނގިރޭސިންނަށް

ގޮތުގައެވެ.

ލަންޑަނަށް

ނޭޝަނަލް

ބޭފުޅާގެ

ކޮންގްރެސް

ހައިސިއްޔަތުން

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެ

ބައްދަލުވުމުގައި ،އިނގިރޭސިން ގާންދީ ބަލައިގަތީ
އެކަނި ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ .އެހެނަސް،
އިންޑިއާގެ އެތައް މިލިއަން މީހުންގެ ބިޔަބޮޑު
ލަޝްކަރެއް ފަހަތްޕުޅަށް ލައްވައިގެން ހުންނެވި
ވަރުގަދަ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ސޯލްޓް މާޗު ވެގެންދިޔައީ އިންޑިއާގެ

އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެން ގުޅިއްޖެނަމަ،
ހިތްވަރާއި ފަންވަރު އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހަށިން
ނިކުންނާނެ

ކަމެވެ.

އެއްވެސް

ބާރެއް

ނެތް

ކުޑަކުޑަ ލޮނު ފުކަކުން ވެސް ޚިޔާލަށް ނުގެނެވޭ
ފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެ ކަމެވެ.
މަޢުލޫމާތު:
( )2019ސޯލްޓް މާޗު.

ހިސްޓްރީ

ޑޮޓް

ކޮމް

ގިނައިން ފެން ބުއިމުން
ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ  5ފައިދާއެއް
ށގަނ ުޑގެ  60އިންސަންތަ އަކީ
ނ ްއގެ ަހ ި
ނސާ ެ
ރ ްޖ ޮކށް އި ް
ެއ ްވ ެ
ޗށް  8ތަށި
ރ ަމށް ުދ ާވ ެލ ްއގެ ަމ ްއ ަ
ޞ ްއ ަޙ ެތ ްއ ަގއި ުހ ު
ރ ަހމަ ި
ނވެު .ފ ި
ފެ ެ
ނ ެއވެ.
ނ ެޖހޭ ެ
ނ ބޯ ް
ފެން ަމ ުދ ެވގެ ް

1

2

ސ ާނގެ ި
ށ
ފެ ަ
ސކުނޑި ރަނގަޅ ަ ް
ނ ާ
ނ ީކ އ ި ް

ނމު އެއްޗެއް!
ށ ވަ ަ
ށ މުހި ް
ރ ް
މ ަސަ އްކަތ ް ކު ުރމ ަ ް

ބައެއް

ނމު!
ރތުކު ާރއ ި ުރ ގި ަ
ަސ ަ
ނ މުހި ް
ބއ ި ް
ނ ު
ނ ފެ ް
ނއ ި ް
ކ ް

ގިނައިރު ކަސްރަތު ކުރާނަމަ ނުވަތަ ގިނައިރު އަވީގައި
މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ،ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ގިނައިން ފެން ބޭނުންވެއެވެ.
ގިނަވަގުތު ކަސްރަތުގައި އުޅޭއިރު އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން 2
އިންސަންތަ ފެން ބޭރުވިޔަސް ހަށިގަނޑަށް އެކަމުން އަސަރު ކުރެއެވެ.
އަދި އެތުލީޓެއްގެ ހަށިގަނޑުން  6ނުވަތަ  10އިންސައްތައިގެ އަދަދަކަށް
ހަށިގަނޑުން ދަލުގެ ގޮތުގައި ،ފެން ބޭރުވެއެވެ.
އެހެންވީމާ ،ކަސްރަތުކުރާއިރު ގިނައިން ފެންބުއިމަކީ އެކަމުގެ
ސަބަބުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ވާކަމެކެވެ.

4

ޕް ރަ އި ވެ ްޓ އި ސް މާ ޢީ ލް
އާ ތި ްފ އަ ޙް މަ ދު

ސާވޭތަކުން

ކަސްރަތުކުރާއިރު

ހަށިގަނޑުން

ދައްކާގޮތުގައި
ދަލުގެ

ޒުވާން

އަންހެނުން

ގޮތުގައި

ނިކުންނަ

 1.36އިންސައްތައިގެ ފެނުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންގެ މޫޑަށާއި
ކޮންސެންޓްރޭޝަނަށް

ބަދަލު

އަންނަގޮތް

މެދުވެރިވެއެވެ.

އަދި

ބައެއްފަހަރު ބޮލުގެ ރިއްސުން ކަހަލަ ކަންކަން ކުރިމަތިވެއެވެ.

3

ސ ާނގެ ި
ށ މ ަސަ އްކަތ ް
ސކުނޑި ރަނގަޅ ަ ް
ނ ާ
އި ް
ށ ބޮޑު!
އ ުރ ވަ ަ
ށ ފ ުެނގ ެ ަ
ރ ް
ދ ު
ކު ުރމ ަ ް

ތަފާތު ހޯދުންތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ،އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް
ދިމާވާ މައިލްޑް ޑިހައިޑްރޭޝަން ( 1-3އިންސައްތަ ބަރުދަން) ގެ
ސަބަބުން ވެސް ސިކުނޑި ފަންކްޝަން ކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް
ކުރިމަތިވެއެވެ.

ނ
ނ ބޯ ަ
ގި ަ
ނމ ަ ބޮ ު
ސމު ް
ލގައ ި ރިއ ް ު
ނ ފެ ް
ނއ ި ް

ށދޭ!
ދ ުރކޮ ް
ު

ޑިހައިޑްރޭޝަނަކީ ،ބައެއް މީހުންނަށް ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި

މައިގްރޭޝަންގެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ .ޑިހައިޑްރޭޝަންގެ
ސަބަބުން ބޮލުގައި ރިއްސުންފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް
އެންމެ މޮޅު ފަރުވާއަކީ ގިނައިން ފެން ބުއިން ކަމަށް ގިނަ ސްޓަޑީތަކުން

5

ެސ
ފެ ަ
ށ ވ ް
އފެދޭ ހިލައަ ް
ނ ީކ ިކޑްނީގައ ި ު
ފ ަ ުރ ާވއެއް!

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން  8ތަށި ފެންބޮއިފިނަމަ

ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ ނުވަތަ އުފެދިފަހުރި ހިލަތައް ފަސޭހަވެގެންދާނެވެ.

ފެންނަން އެބައޮތެވެ.
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ތުއްތު ކުއްޖެއްގ ެ ފ ު ާރ ަ
ނ ސަ ާލމަތ ް
ށ ކުރި މ ަސަ އްކަތ ް
ކު ުރމ ަ ް

ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ސަލީމް

ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކީ ވެސް
ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް 24
ގަޑިއިރު ތައްޔާރަށް ހުންނަ މީހެކެވެ .އެކަންވަނީ
ޕްރައިވެޓް އިބްރާހީމް ސިނާން ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.
 2019ސެޕްޓެންބަރު  7ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވެޓް
އިބްރާހީމް ސިނާނަށް އެފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވީ
އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއިންނެވެ .ދުވަސް ނުފުރައި
ވިހާފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނޭވާ ހުއްޓުނީއެވެ.
އޭރު ސިނާން އޮތީ އެގޭގައި ނިދާފައެވެ .އޭނާއަށް
ރަޙުމަތްފުޅާއެކު ޑޮކްޓަރު ދިން އަވަސް ފަރުވާގެ ސަބަބުން ކުއްޖާ ނޭވާލާން ފެށިއެވެ.
"އެއީ ހެނދުނު  07:00ހާއިރު .އަޅުގަނޑު އެރޭ ހުރީ އަންހެނުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި
އެޑްމިޓް ކޮށްފައި އޮތީމާ ހޭލާ .އަންހެނުން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލީމާ ގެއަށް އައިސް ވަރުބަލި ވެފައިހުރީމާ
ޖައްސާލީ .ޖައްސާލި ތަނުން ނިދިއްޖެ .ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ އަންހެނުންގެ ދައްތަ ރޯއަޑަށް .ނޭވައެއް
ނުލައޭ ކިޔަނީ .އަޅުގަނޑަށް ނޭނގުނު ތެދުވެވުނު ގޮތެއް ވެސް .ބަލައިލިއިރު ނޭވައެއް ނުލާ .ބަނޑު
އޮތީ ފުއްޕާފައި" ޕްރައިވެޓް އިބްރާހީމް ސިނާން ކިޔައިދިނެވެ .ސިނާން ބޭނުންވީ ވަގުތު ނަގައިނުލައި
ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ފަރުވާ ދެވޭ ތަނަކަށް ތުއްތު ކުއްޖާ ގެންދާށެވެ .އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ފުރަތަމަ
ވެސް އައީ ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލެވެ.
"ވަގުތުން ތުއްތު ކުއްޖާ ގައިގައި ފޮތިގަނޑެއް އޮޅާލައިގެން ދުއްވައިގަތީ ސިޑިން ތިރިއަށް
ދާން .ލިފުޓް ހުރީ ހަލާކުވެފައި .އަޅުގަނޑު ތިރިއަށް ދާން ދުއްވައިގަތްއިރު ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އޮތީ ސިޓިންގ

ޕް ރަ އި ވެ ޓް އި ބް ރާ ހީ މް ސި ނާ ން

ސެ ނަ ހި ޔަ

ހޭލެވުނީ މީހަކު ރޯއަޑަށެވެ" .ނޭވައެއް ނުލައޭ.

ހޮ ސް ޕި ޓަ ލު ން

ފު ރަ ތަ މަ

ރ ކޮ ށް ދި ން ފަ ރާ ތް
އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ފޯ ު

ސެ ނަ ހި ޔަ އި ން ތު އް ތު ކު އް ޖާ އަ ށް
ފަ ރު ވާ ދެ އް ވި ޑޮ ކް ޓަ ރު

ނޭވައެއް ނުލައޭ" ކިޔާ އަޑަށެވެ .އެއީ އެ ގޭގެ 6
ވަނަ ފަންގިފިލާއެވެ .ލިފުޓްހުރީ ހަލާކުވެފައެވެ.
ސިނާން

ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ .ރޯން އިން

މަންމަގެ އަތުން އެންމެ  15ދުވަސްވީ ތުއްތު
ކުއްޖާ އަތުލައި އުރާލައިގެން ސިޑިން ތިރިއަށް
ދުއްވައިގަތެވެ.

އެ

ތުއްތު

ކުއްޖާގެ

ފުރާނަ

ސަލާމަތްވީ ޕްރައިވެޓް އިބްރާހީމް ސިނާން އެ
ކުއްޖާ އުރާލައިގެން ދުވެފައި ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ
ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ދިނުމުންނެވެ .އެ ވަގުތު
ސެނަހިޔާގެ ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރު ފަސްޓް
ލެފްޓިނަންޓް

ޑރ.

ޝިފްލާ

ޢަބްދުއްލަޠީފާ

ދިމާވިކަން ވެސް އެއީ ނަސީބެކެވެ .ﷲގެ ހެޔޮ
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ސާ ޖަ ން ޓް ނަ ސީ ާމ މު ޙަ އް މަ ދު

ފަ ސް ޓް ލެ ފް ޓި ނަ ން ޓް
ޑރ .ޝި ްފ ލާ އަ ބް ދު ލް ލަ ތީ ފް

ސެ ނަ ހި ޔަ

ތު އް ތު ކު އް ޖާ އޮ ްތ ގެ
ނ ގެ)
(ހ .ފެ ން ާ

ރޫމު ސޯފާގައި ނިދިފައި .ކުއްޖާގެ މަންމަ ގޮވުމުން

"އަޅުގަނޑު އިނީ ބަލި މީހުން ބަލަން

ކަމެއް .ބައެއް ފަހަރު ވާގޮތަކީ ނޭވާލާން އެ
ބްރީތިންގ

އޭނާ ވެސް އަޅުގަނޑާއެކު ދުވެފައި ތިރިއަށް އައި.

 5ނަންބަރު ކޮޓަރީގައި .މީހަކު ބަލަން އިންދައި

ކުދިން

ހަނދާން

ސިޑިން ފޭބިގޮތަށް ،ބުރުޒުމަގުން ދުވެފައި ގޮސް

ކައުންޓަރުން ގުޅާފައި ބުނީ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނޭވާ

ސްޓޮޕް

ކުރަނީ .މެޑިކަލީ އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަނީ

ވަދެވުނު ގޮތެއް ވެސް

ހުއްޓިގެން ގެނައި ވާހަކަ .އެ ވަގުތު ތެދުވެގެން

އެޕްނިކް އެޕިސޯޑްސް (ނޭވާ ނުލުން) .އެއަށްވުރެ

އަތްދަނޑިމަތީގައި

ދުވެފަ ދިޔައީ .ދިޔައިރު ކުއްޖާ ނޭވައެއް ނުލައި،

ގިނައިރު ވީނަމަ ހާޓްރޭޓް ހުއްޓިގެން މަޑުމަޑުން

ބާއްވައިގެން ވަނުމާއެކު ކައުންޓަރުގައި އެވަގުތު

ކަޅި ހުރީ ހުއްޓިފަ .އަޅުގަނޑު އެހިން ކޮބާހޭ

ކުއްޖާ ނޫފައިގެންފައި ،އެއްކޮށް ކޮލަޕްސްވާނެ.

ސެނަހިޔަ ހޮސްޕިޓަލަށް
ނޭނގުނު.
ހުރި

ތުއްތު

ސާޖަންޓް

މަގުދައްކައި

ކުއްޖާ
ނަސީމާ

އެހީވި.

މުޙައްމަދު

އިމަޖެންސީ

ނިކުމެ

ކުއްޖާގެ މަންމަ .ކިހިނެއްހޭ މިހެންވީ".

ބަޔަކަށް

ގެންގޮސް ކުއްޖާ ބޭއްވިތަނުން ޑޮކްޓަރު ދުރުވި"
ސިނާން ކިޔައިދިނެވެ .އޭރު ވެސް ކުއްޖާގެ ފުރާނަ
ސަލާމަތް ނުކުރެވިދާނެތީ ސިނާން ހުރީ ވަރަށް
ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

އެހާ

ޑރ .ޝިފްލާ ބުނުއްވި ގޮތުގައި ،ކުއްޖާ
ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިއިރު ،ކުއްޖާ ގައިގައި ވިންދު
ހުރި ނަމަވެސް ،މަޑުމަޑުން ވިންދު ދަށްވަމުން
ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި އަވަސް ފަރުވާ

ކައިރީ

ނެތެނީ.

ހުރި

ރިއެކްޝަނަކާއެކު

ނޫނީ

އެހާ

ގެއަކުން

ފާސްޓް

ޞިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާ ދެވޭ

ތަނަކަށް ގެނެވުނީމަ މާބޮޑު އުނދަގުލަކައިނުލައި
ތުއްތު ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވުނީ" ފަސްޓް
ލެފްޓިނަންޓް ޑރ.ޝިފްލާ ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

ދިނުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް

އިރާދަފުޅާއެކު

ﷲގެ

ޕްރައިވެޓް

ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް ޑރ .ޝިފްލާ

ވެސް ނުވިއެވެ" .ފުރަތަމަ ސްޓިމިއުލޭޝަނަކުން

އިބްރާހީމް ސިނާންގެ ހިތްވަރާއި އޭނާގެ އަވަސް

ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުއްތު ކުއްޖާ ނަގައި ،ބަންޑުން

ވަގުތުން

ކުއްޖެއްގެ

އެއްވެސް

ކަމެއް

ނުވި.

ދެން

ސަބަބުން

ރިއެކްޝަންގެ

ތުއްތު

ލެއްވޭތޯ

މަސައްކަތް

އެއްޗެހި ބާލުވާފައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަންކޮޅެއް

ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދީފިއެވެ .އެކަން ސޯޝަލް

"ބުރަކަށީގައި

މަޑުމަޑުން

ވިގަރަސްކޮށް ސްޓިއުމިލޭޓްކޮށްލީ .ކޮށްލިތަނާހެން

މީޑިއާގައި ވައިރަލް ވެގެންދިޔައެވެ .އެތައް ބަޔަކު

ޖަހާލުމަށްފަހު ފިރުމާލައި ހެދިތަނުން ކުއްލިއަކަށް

ބޭބީ ރޯން ފެށީ .ދެން އެހިސާބުން އެނގިއްޖެ

ހިތްވަރުގަދަ ސިނާނަށް ތަޢުރީފުތައް އޮއްސާލިއެވެ.

ކުއްޖާގެ އަނގައިން ދަވަތަކަކާއެކު ހޮޑު ލެވިފައި

ރަނގަޅުވާނެކަން ".ޑޮކްޓަރު ބުނުއްވިއެވެ.

ޢިއްޒަތްތެރި ދިފާޢީ ވަޒީރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ

ބާއްވައިގެން
ކުރަންފެށިއެވެ.

ނޭވާ

ނޭވާ ލާން ފެށީ" ސިނާން ބުނި ގޮތުގައި ހިތަށް
ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ އެ ހިސާބުންނެވެ .ސެނަހިޔާ
ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކުޑަކުދިންގެ
ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރު ،ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް ޑރ.
ޝިފްލާގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން ސިނާނަށް
ވަރަށް ގާތުން ފެނި ތަޖުރިބާ ކުރެވުނެވެ.

ތުއްތު ކުއްޖާ ނޭވާ ހުއްޓުނު ސަބަބު
ތަފްސީލުކޮށްދެއްވަމުން ޑރ .ޝިފްލާ ބުނުއްވީ
އެ މައްސަލަ ދިމާވީ އެ ކުއްޖާއަކީ ދުވަސް
ނުފުރާ ( 36ހަފުތާގައި) ވިހާފައިވާ ކުއްޖަކަށް
ވާތީ ކަމަށެވެ" .ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާ ކުދިންނަށް
މި

މައްސަލައަކީ

ވަރަށް

އާންމުކޮށް

ދިމާވާ

އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު ވެސް އެކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސިނާނުގެ

ހިތްވަރުގަދަކަން

ފާހަގަ ކުރައްވައި ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވީ
ސިނާންގެ

ޚިދުމަތަށް

އެ

ފަޚުރުވެރިވެވަޑައި

ގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

43
addana@mndf.gov.mv

ސ ކޯޕ ް ަ
ރލ ް ޢަލީ ސަ ލީމ ް އިބ ް ާރހީމުގެ
ނ ް
ާލ ް

ހިތް ވަރު

ސ ީޢދު
ނވިން ަ
ނޓް ަ
ސޖަ ް
ާ

މީސް

މުޅި

ސިފައިންގެ

މީޑިއާގައި

ބޭކަލަކަށް ޝުކުރާއި ތަޢުރީފް އޮހިގެން ދިޔަ
ރެއެވެ .އެ ބޭކަލަކީ ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ސަލީމް

"LCPL Ali Saleem Ibrahim of Presidential Guards
showed exemplary conduct during an incident
last night while he was off duty by assisting a
young lady who was injured in an accident.

އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ޗީފް އޮފް

Extremely proud of this young soldier who
“has shown true embodiment of the “Uniform

ރެއެކެވެ .އެއީ  2019އޯގަސްޓް  8ވަނަ ދުވަހުގެ
އެކަން

އިބްރާހީމެވެ.

މިނިސްޓަރ

ޑިފެންސް

ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް

"values

ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Major General Abdulla Shamaal
Chief of Defence Force

މާލޭ ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ތެލަސީމިއާ
ސެންޓަރު ކައިރިން މަޖީދީމަގުން ހިނގާފައިދިޔަ
އުމުރުން  17އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ
ގައިގައި

ބާރު

ދުއްވާފައިދިޔަ

ސްޕީޑްގައި

ސައިކަލަކުންޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އެ
ކުއްޖާ އޮތީ ވެއްޓިފައެވެ .ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ
ސަލީމަށް އެތަނަށް ދެވުނުއިރު އެތަނަށް ވަރަށް
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއްވެފައި އޮތެވެ .ކުއްޖާގެ
ކައިރީގައި

ދެ

ތިއްބަސް

މީހުން

ފަރުވާއެއް

ދޭތީއެއް ނުފެނުނެވެ .އޭރު ވެސް އެ ކުއްޖާއަށް
ނޭވާ ލެވެނީ ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ .ވަގުތުގެ
މުހިންމުކަން ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ސަލީމަށް
އެނގެއެވެ .ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހޮސްޕިޓަލަށް
ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ކުއްޖާ

އެ

ކޮނޑުމައްޗަށް

ލައިގެން ދުއްވައިގަތީ އެހެންވެއެވެ .ކައިރީގައި
ހުރި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް އެ ކުއްޖާ ގެންދިޔައީ
ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ސަލީމުގެ ކޮނޑުމަތީގައެވެ.
އިންސާނިއްޔަތުކަން

ކުރިއަށްނެރެ،

ކޮށްފައިވާ

މަތިވެރި ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް ،އާންމު ރައްޔިތެއްގެ
ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އޭނާއަށް ކުރެވުނު
އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތް ކުރީއެވެ.
ޕްރެޒިޑެންޝަލް

ގާރޑްސްގައި

މަސައްކަތް ކުރާ ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ސަލީމް
އެރޭ އުޅުނީ އާދައިގެ މަތިން ޑިއުޓީގައެވެ .އެ ވަގުތު
ދިމާވީ ލިބުނު ބްރޭކް ގަޑީގައި އަންހެނުން އޮފީހުން
ސައިކަލްގައި ގެއަށް

ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ.

އެއީ އެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް  19:30ހާއިރެވެ .ގެޔަށް
ދިޔަ މަގުމަތީގައި އޭނާގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ
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ރ ީހމް
ސ ީލމް ިއބް ާ
ރލް ަޢލީ ަ
ނސް ޯކ ްޕ ަ
ލާ ް

ތެލަސީމިޔާ ސެންޓަރު ކައިރީގައިވާ ކަފިހުރަސް

ޢިއްޒަތްތެރި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ

އޮތުމުންނެވެ.

ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު އެމަނިކުފާނުގެ ރަސްމީ

ސައިކަލު ޕާކް ކުރުމަށްފަހު ،ވެގެން އުޅޭގޮތެއް

ޓްވީޓް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް މީސް މީޑިއާގައި

އަންހެނުން

ސައިކަލް

ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ސަލީމަށް ތަޢުރީފާއި

އެވަގުތު

އޭނާއަށް

ޝުކުރު ދަންނަވައި ހިތްވަރު ދެއްވިއެވެ.

މަތީގައި

މީހުން

ބަލައިލުމަށް
މަތީގައި

ޖަމާވެފައި
ދިޔައީ

ބައިންދާފައެވެ.

ފެނުނީ އަންހެނުން ކުއްޖަކު ކަފިހުރަސް މަތީގައި
ވެއްޓިފައި އޮތްތަނެވެ .ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ދޭން
އުޅޭ މަންޒަރެއް ނުފެނުނެވެ .ގިނަ މީހުންތަކެއް
އެއްވެފައި އޮތްއިރު

ގިނަ މީހުން އަވަދިނެތި

އުޅެނީ ފޮޓޯ ނަގައި ވީޑިއޯ ކުރާށެވެ.
އެ ކުއްޖާއަށް ނޭވާލާން އުނދަގޫތަކެއް ވާތީ ލާންސް
ކޯޕްރަލް ޢަލީ ސަލީމް އަވަސްވެގަތީ އެ ކުއްޖާ
ހޮސްޕިޓަލަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެންދިއުމަށެވެ.
ވެހިކަލެއް ހޯދަށް އިތުރު ވަގުތު ނަގައި ނުލައި
ކުއްޖާ ކޮނޑުމައްޗަށް ނަގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް
މިސްރާބު ޖެހީ އެހެންވެއެވެ.

އޭނާ ދައްކުވައިދިން ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލަށް ޓަކައި
ތަޢުރީފް

ކުރައްވައި

ލާންސް

ކޯޕްރަލް

ޢަލީ

މި މުއައްސަސާއަށް ނުހަނު ބޮޑު ފަޚުރެއް ގެނުވި
ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ކުރެއްވި
ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ،ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް
ކުރުމަށް ޓަކައި އޮފް ޑިއުޓީ ގަޑީގައި ވެސް،
ލާންސް ކޯޕްރަލް ޢަލީ ސަލީމް އެ ދައްކުވައިދިނީ،
ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމް އަޅާ މީހެއްގެ ކިބައިން

އަވަސް ފަރުވާދީ އެކުއްޖާގެ ފުރާނަ
ސަލާމަތްކުރުމުގައި

ކޯޕްރަލް ޢަލީ ސަލީމަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި،

ސަލީމުގެ އެ ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލަކީ އެކަމަނާއާއި

ވެއްޓިފައިވާ ކުއްޖާ ކައިރިއަށް ދިޔައިރު

ލާންސް

އިއްޒަތްތެރި ދިފާޢީ ވަޒީރު ލާންސް

ކޯޕްރަލް

ޢަލީ

ސަލީމުގެ ހިތްވަރުގަދަ މި ޢަމަލަށް މީސް މީޑިއާގައި
އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތަޢުރީފާއި ޝުކުރު އޮއްސާލީ
އެހިސާބުންނެވެ .އެކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވުމާއެކު
ޢިއްޒަތްތެރި ދިފާޢީ ވަޒީރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ
އަޙްމަދު ދީދީ އޭނާއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ތަޢުރީފާއި
ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަދި ހަމަ ވަގުތުން

ފެނިގެންދާންޖެހޭ ވަރުގެ އަގުހުރި ސިފައެއްކަމަށެވެ.
ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ،ލާންސް ކޯޕްރަލް
ޢަލީ ސަލީމް އެ ދައްކައިދީ ،މުޅި މުއައްސަސާ
ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލެކެވެ .އޭނާގެ
އިސްނެގުމަށް ތަޢުރީފާ ޝުކުރު ޙައްޤެވެ.
ނޯޓް :މި ލިޔުމަކީ ސާޖަންޓް ނަވިން ސަޢީދު ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތުގައި ހުންނެވިއިރު ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ .އޭނާ

މިހާރު ވަނީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ވަކިވެލައްވާފައެވެ.

ޞރު
ނ ޫ
ރ ްއޔާ މަ ް
ރލް ަޒ ަކ ި
ނ ަ
ރ ޭގ ިޑއަރ ޖެ ެ
ބް ި

އެންމެ ދުވަސް ީވ ޖެނެރަލް
ކުޅަދާނަ މޮޅު ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިއެކެވެ.

ނިޒާމުގެ

ތެރެއިން

ތަޢުލީމް

ހާސިލުކުރުމަށް

މޮޅު ލިޔުންތެރިއެކެވެ .ސްކޫލު ދުވަސްވަރުން

ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދިއުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް

ޝާމިލްވެ

އާދައިގެ ނަސީބެއް ނޫނެވެ .އެކަން ފަހިގެން

އުޅުއްވިއެވެ .މަދަރުސީ ދައުރަށްފަހު ނިންމަވައިގެން

އައުމުގައި ޤުދުރަތީ ރޭއްވެވުންތަކަކާއި ބޮޑެތި

ފެށިގެން
ހުންނެވީ

އަދަބީ

ހަރަކާތްތަކުގައި

ހެޑްމާސްޓަރެއްގެ

ގޮތުގައި

އުފަން

ރަށަށާއި އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާށެވެ .އެކަމަކު
ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވީ އަސްކަރީ
ޚިދުމަތާއެވެ .މިއީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި
މި ވަގުތު ހުންނެވި އެންމެ ދުވަސްވީ ޖެނެރަލެވެ.
އާދެ!

ނޭޝަނަލް

ކައުންޓަރ

ޓެރަރިޒަމް

ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،ބްރިގޭޑިއަރ
ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރެވެ.

އިއްތިފާޤުތަކެއް ވެއެވެ .މިއީ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ

މަންޞޫރު ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާގޮތެވެ.
ބްރިގޭޑިއަރ

ޖެނެރަލް

ޒަކަރިއްޔާ

މަންޞޫރަށް

ޒަމާނީ

ތަޢުލީމު

ދެއްވުމަކީ

ބައްޕާފުޅު،

ރިނބުދޫ

އިބްރާހީމް

ކަލޭފާނުގެ

ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެންފުޅެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
ހިތާމައަކީ އޭނާގެ ރަޙުމަތްތެރިންގެ އިޚްލާޞްތެރި
މަސައްކަތާއި ދީލަތިކަމާއި ޖެނެރަލް މަންޞޫރުގެ
ގަދަ ހިތްވަރާއެކު އެ ހުވަފެންފުޅު ޙަޤީޤަތަކަށް
ވެގެންދިޔައިރު

ފުރުޞަތު ޤުދުރަތުގެ ޤާނޫނުން ރިނބުދޫ ކަލޭފާނަށް
ލިބިވަޑައި ނުގެންނެވިކަމެވެ.

ތަޢުލީމީ ހަޔާތުން ފައްޓަމާ ހިންގަވާށެވެ.
ދ.އަތޮޅުގެ އާބާދީ ނުހަނު މަދު ރަށެއް ކަމުގައިވާ
ރިނބުދޫއަށް އުފަންވި ކުއްޖަކަށް 1970 ،ގެ
އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު މާލެ އައިސް ރަސްމީ
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އެތަން

ދެކެވަޑައިގެންނެވުމުގެ

ޖެނެރަލް މަންޞޫރު ފުރަތަމަ ތަޢުލީމް
ހާސިލުކުރެއްވީ ދ.ރިނބުދޫގައި ހުންނަ މަކްތަބު
މުބާރަކުންނެވެ .ކިޔަވައިދިނުމަށް ފުރަތަމަ މާލެ
ގެންނެވީ

އުމުރުފުޅުން

ގާތްގަނޑަކަށް

12

އަހަރުގައެވެ.

އެފަހަރު

މާލޭގައި

ބެހެއްޓެވީ

ގ.ސިލިވަރުގޭގައެވެ .ކެރަފާ ތުއްތު މަނިކާއި

 14ރޭ  14ދުވާ ވެސް ބައެއް ފަހަރު މާލެ

ނުވެގެން ވެއްދެވީ މަދަރުސަތުލް ޠައިބާ (ތޮއިބާ)

ދަތުރުތަކަށް ހޭދަކުރި ޒަމާނެވެ.

އަށެވެ .ތޮއިބާ އަކީ ޢަރަބި މީޑިއަމަށް އޭރު

ބެރުގޭ ނަޖީބާގެ އަރިހުގައެވެ .އެއީ 1972
ނުވަތަ  1973އެވެ1974 .ވަނަ އަހަރު "ބޮޑު
ބުރާސްފަތި" ހިނގީ ޖެނެރަލް މަންޞޫރު މާލޭގައި
ހުންނަވަނިކޮށެވެ .އެފަހަރު މާލޭގައި ހުންނެވިއިރު
އާލިޔާ ސްކޫލަށް ދުވަސްކޮޅަކު ވަޑައިގަތެވެ .އަދި
ގެއަށް ގެނެސްދެއްވި ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ކިޔަވާ
ވިދާޅުވާން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ .އެ ގޭގައި
1975ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުންނެވުމަށްފަހު
ބޭނުންފުޅުވީ ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ .ބައްޕަ
އެކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެތީ މީހަކު
މެދުވެރިކޮށް މަންމައަށް ދަންނަވައިގެން ރަށަށް
ވަޑައިގަތީއެވެ .އެދުވަސްވަރަކީ ނާލު ބައްތެލީގައި
ދަތުރުކުރި ޒަމާނެވެ .އެއީ ރިނބުދޫން ފުރައިގެން

ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު އެފަހަރު
ރަށަށް ގޮސް ގެއަށް ވެންނެވިއިރު ބައްޕަ އޮތީ
ޖެނެރަލް މަންޞޫރަށް ތަޢުލީމު ދެއްވޭތޯ އެހެން
ޕްލޭނެއް
ދަރިފުޅު

ކުރައްސަވާފައެވެ.
ހިތުން

ތިޔައައީ

ވިދާޅުވިއެވެ.
ރަށުގައި

ކުޅެ

މަޖާކޮށް ހުންނަންތާއެވެ .އެކަމަކު އެކަން އޮތީ
އެހެނެއްނޫނެވެ .އަވަހަށް ފުރައިގެން ދާންވީއެވެ.
މާލޭގައި ހުންނާނެ އެހެން ގެއެއް މިހާރު ބައްޕަވާނީ
ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެފަހަރު

މާލެ

ގެންނަވައި

ބެހެއްޓެވީ ގ.ކަންޒުދޮށުގޭގައި ނ.ތ އަހަންމައިދީ
އަރިހުގައެވެ.

އެއީ

1976

ވަނަ

އަހަރުގެ

މާލޭގައި

އަމިއްލަ

ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ

ބަޔަކު

ސްކޫލެކެވެ .ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރުގެ
އެންމެ ދުވަސްވީ އެންމެ ގާތް އެއް އެކުވެރިޔާ
ކަމުގައިވާ ކުރީގެ ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަޙްމަދު
މުޙައްމަދާ ފުރަތަމަ ދިމާވީ އެ ސްކޫލުންނެވެ.
 1992ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  15ވަނަ
ދުވަހު ސިފައިންގޭގައި ފުރަތަމަ އައްޑަނަ ނޫސް
ނެރުއްވިއިރު

ޖެނެރަލް

މަންޞޫރާއެކު

އަނެއް

އެޑިޓަރަކީ ޖެނެރަލް އަޙްމަދެވެ.
1978

ވަނަ

އަހަރު

ސަރުކާރުން

ކުރީކޮޅެވެ .އެފަހަރު ވެސް މާލޭގައި އިނގިރޭސި

ތޮއިބާ ސްކޫލު އުވާލައްވައި ،އެ ސްކޫލުގައި

މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ވެންނެވޭގޮތް

ތިބި ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިހާނެއްދެއްވައި ،އެ
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އިމްތިހާނުން ފާސްވި ކުދިން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވިއެވެ.

"އެ ކޯހުގައި އަޅުގަނޑާއި އަޙްމަދާއި އަދި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކުދިން

ގްރޭޑް  5އަކަށް ބަދަލުވާ އިމްތިހާނު ހައްދަވައި ފާސްވުމުން ،ރާއްޖޭގައި

އުޅުނު .އަދި އެ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު އެތައް ކުދިންނެއް މަޖީދިއްޔާ

ހުރި އެންމެ ފަޚުރުވެރި އެއް ސްކޫލް ކަމުގައިވާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް

ވެސް ނިންމި .އޭގެތެރެއިން އަޅުގަނޑާއި އަޙްމަދާ ދެ މީހުން ސިފައިންގެ

ވެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރަށް ލިބިވަޑައިގަތެވެ.

ޚިދުމަތަށް ގެންނެވީ .ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުން ގެންނެވި ސަބަބެއް

މަޖީދިއްޔާގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން ޖެހިވަޑައިގަތީ ޖެނެރަލް މަންޞޫރަށްވުރެ

ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގެ .އަޅުގަނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

އުމުރުން ހަގު ކުދިންނާއެކުގައެވެ .ތުރުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ކުރު

ސިޓީއަކުން ދަންނަވައި އެދުނިން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް

ފަޓުލޫނެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތުން ޖެނެރަލް މަންޞޫރު

ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ވެސް .އެކަމަކު އެ ފުރުޞަތެއް ނުދެއްވި .އޭރު ޤާނޫނުގައި

ސިފަކުރައްވަނީ "ޤުދުރަތުގެ ބޮޑު ނަސީބެއް" ގެ ގޮތުގައެވެ .ކުއްލިއަކަށް

އޮވޭ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުން ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮށްގެން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް

 1977ވަނަ އަހަރު ބައްޕާފުޅު ނިޔާވުމާއެކު ޖެނެރަލް މަންޞޫރުގެ ހުރިހާ

ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް .އެގޮތުން ސަރުކާރުން ނިންމެވީ އަޅުގަނޑުމެން

ޒިންމާތަކަކާ އަމިއްލަފުޅަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ނ.ތ އަހަންމައިދީއެވެ.

ޚިދުމަތްކުރާނީ ސިފައިންގޭގައި ކަމަށް .އެއީ ސިފައިންގެއަށް ވަދެވުނު ގޮތަކީ"

މިކަން ވަރަށް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ޖެނެރަލް މަންޞޫރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ލާންސް ކޯޕްރަލް ރޭންކުގައި  1984މާރިޗު  13ވަނަ ދުވަހު ސިފައިންގެ

އަދި "އެ ބޭފުޅުންގެ ދީލަތިކަން އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ހުންނާނެ" ކަމުގައި

ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ޖެނަރަލް މަންޞޫރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ ސިފައިން ކުލަ ހެދުންލައި އުޅުނު ޒަމާނެއް ނޫނެވެ .އާންމުކޮށް

ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރަކީ މަދުރަސީ ދައުރުގައި ވަރަށް

ސިފައިން ލައި އުޅެންޖެހެނީ ގިރުވާނާއެކު ގޮއްފަތީގެ ބައެއްގައި ކަޅުފަށެއް

ހަރަކާތްތެރި ދަރިވަރެކެވެ .ސްކޫލުން ބޭއްވި ބޮޑެތި ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއްގައި

އަޅާފައި ހުންނަ ފަށްގަމީހެވެ .ޑިއުޓީ މަރަނީ ޖަންގަލް ގްރީން ޔުނީފޯމުގައެވެ.

ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކެޑޭޓާއި،

ސިފައިންގެއަށް ވައްދާ މީހުންނަށް އޭރު ދެނީ އަސާސީ އާދައިގެ ތަމްރީނުތަކެކެވެ.

ދިވެހި އަދަބީ ޖަމްޢިއްޔާ އެކުވެރިންގެ ގުޅުމުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް

މިހާރުގެ ގޮތަށް އަސާސީ ތަމްރީނު ނުދިން ނަމަވެސް އޭރުވެސް ތަމްރީނުތަކެއް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ޕްރިފެކްޓްކަމާއި ކްލާސްތަކުގެ

ދެވެއެވެ" .އަޅުގަނޑު ސިފައިންގޭގައި ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނީ

މޮނީޓަރުކަން ފަދަ ލީޑަރޝިޕް މަޤާމުތައް ފުރުއްވިއެވެ" .މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ

ޑިއުޓީ ސެކްޝަންގައި .އޭރު އެ ސެކްޝަންގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަވަނީ މޭޖަރ

ދަރިވަރުން ފައިވާނުގެ ބަދަލުގައި ބޫޓަށް އަރަންފެށީ އަޅުގަނޑު މަޖީދިއްޔާގައި

ކަރޯ ޢައްބާސް .އޭނާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ދޫނިދޫއަށް ގެންގޮސް ބަޑިޖަހަން

މަންޞޫރު

ދަސްކޮށްދީ ،ފީލްޑްކްރާފުޓް ކިޔަވައިދީ ހައްދަވާ .އޭރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ

އާކުރެއްވިއެވެ .އިންޓަރ ސްކޫލް ތަފާތު ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

ހުރިހާ ހަތިޔާރެއް ފަޔަރ ކުރުވާ .އެގޮތުން ފިސްތޯލައާއި ،ތިރީ އޯ ތިރީއާއި،

ކިޔަވަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު" އޭރުގެ ހަނދާންތައް ޖެނެރަލް
މަޖީދިއްޔާއަށް ފަޚުރުވެރި ވަނަތަކެއް ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވިއެވެ.

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު ޖީސީއީ އޯލެވެލް
ހެއްދެވީ  1984ވަނަ އަހަރުއެވެ .ހެޑްމާސްޓަރަކަށްވެ ،އުފަން ރަށަށާއި

އޭކޭ  47އަޅުގަނޑުމެން ލައްވާ ފަޔަރ ކުރުވާ".

ޖެނެރަލް މަންޞޫރު

ވިދާޅުވިއެވެ.
ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތާ

ގުޅިވަޑައިގެންނެވިތާ

މާގިނަ

ދުވަހެއް

އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ޖެނެރަލް މަންޞޫރު މުދަރިސުން ތަމްރީނުކުރާ

ނުވަނީސް 1985 ،ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ތަމްރީނު ހެދުމުގެ

ކޯސް ހައްދަވަން ފެއްޓެވިއެވެ .އެ ކޯހުގައި ދެތިން މަސް ވެސް ނުވަނީސް

ފުރުސަތު ޖެނަރަލް މަންޞޫރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ވާވެލާވެލި އައްސައި

ޖެނެރަލް މަންޞޫރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ގެންނެވިއެވެ.

ގޮއްޖެހުންފަދަ އެންމެ އާދައިގެ މަސައްކަތުން ފެށިގެން ނެވިގޭޝަނާއި ޗާޓުގެ
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މަސައްކަތާއި އިންޖީނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއެކު ކުޑަ ލޯންޗެއްގެ ކެޕްޓަނަކަށް

ޝިޕަށް އެރުވީ .އެ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ ކެރީބިއަންއަށް.

ނިންމެވީ

ކެރީބިއަންގެ ސެންޓްކްރޯއީއާއި ،ފްލޮރިޑާއާއި ،ވާޖިން އައިލެންޑް ފަދަ

ބޯސަންސްމޭޓް އޭ ސްކޫލެވެ .އެއަށްފަހު އެ ކޯސް ނިންމާލެއްވީ ކޮކްސަން

ރަށްރަށް މަޑުކުރަމުން ދަތުރުކޮށް ދިޔައީ ބާމިއުޑާއަށް .އެދިޔަ ދަތުރުމަތީގައި

ސީ ސްކޫލުންނެވެ .އެފަހަރު އެ އެޅުނު ބިންގަލުގެ މަތީގައި އުސް އެތައް

ވަރަށް ވަރުގަދަ ތޫފަނަކާ ލައްވާލި .ދެތިން ދުވަސް ދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ހަރުފަތްތަކެއް މެރިޓައިމްގެ ދާއިރާއިން ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ

ތެދުވެ އުޅުންވެސް މަނާކޮށްފައި އޮތް .އެ ތޫފާނުގައި ޝިޕަށް ވެސް ވަރަށް

މަންޞޫރު ގިރާކުރެއްވިއެވެ.

ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނު .އެ ޝިޕް ޓްރޭނިންގގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ

އެނގެންޖެހޭ

މިންވަރަށް

އެފަހަރު

ކިޔަވައިދިނެވެ.

ފުރަތަމަ

މިގޮތުން  1989ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ ޑާލިއަން މެރިޓަމް
ޔުނިވަރސިޓީން ހެއްދެވި މެރިޓައިމް ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު ކޯހާއި1990 ،
ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއިން ހެއްދެވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިވަރައިން އެންޑް
ކޯސްޓަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޯހާއި 1991 ،ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުން

އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ރޮޓޭޓްވާ އުސޫލުން .އެ ދަތުރުގައި ބާމިއުޑާއަށް
ގޮސް އެޓިލާންޓިކް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އާޒޯސްގައި މަޑުކޮށްފައި ،ފްރާންސްގެ
ބްރިސްޓް ކިޔާ ބަނދަރަކަށް ވެސް ގޮސްފައި އައިސް ޓާޑްމަތުގައި ކޮލެޖުން
ގްރެޖްއޭޓްވީ" އޭރުގެ ހަނދާންތައް ޖެނެރަލް މަންޞޫރު އާކުރެއްވިއެވެ.

ހެއްދެވި އޮއިލް ސްލިޕް އެންޑް ކްލިއަރަންސް ކޯހާއި 1992 ،ވަނަ އަހަރު

 1990ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެންސީއޯ ކޭޑަރ ހެއްދެވިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރިޓޭނިއަރ ރޯޔަލް ނޭވަލް ކޮލެޖުން ފުރިހަމަކުރެއްވި

ޕާކިސްތާނުން ބޭސިކް ސްޓާފް ކޯސް  1994ވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަކުރެއްވި

އިންޓަރނޭޝަނަލް މިޑްޝިޕްމަންސް ކޯސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ" .އެ ކޯހުގައި

ޖެނެރަލް މަންޞޫރުވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރ ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު

އޮންދަ ޖޮބް ޓްރޭނިންގ ގޮތުގައި ޔޫކޭގެ ރޯޔަލް ނޭވީގެ ފުރިގޭޓެއް ކަމުގައިވާ

ކޯސް  1995ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިއާއިން ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ .އަދި

އެޗްއެމްއެސް ބެޓެލް އެކްސްގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނު .އެމެރިކާގައި ޝިޕް

ނޭވަލް ސްޓާފް ކޮލެޖް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮފިސަރސް  2000ވަނަ

އޮއްވައި މަތިންދާ ބޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޔޫކޭއިން ޔޫއެސްއަށް ގެންގޮސް

އަހަރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވީ އެމެރިކާގެ ކޯސްޓްގާޑުގައެވެ.
ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ވެސް
ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރަކީ މާލެ ތެރޭގައި
ހަރަކާތްތެރިވި

ސިފައިންގެ

ތެރެއިން

ވަރަށް

ހިތްވަރުގަދަ

ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ .މިގޮތުން އެންމެ
ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އޭރުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނާއިބު
އޮނަރަބަލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި އަމިއްލަ އިސްނެންގެވުމާއެކު
ކުރެއްވި މަސައްކަތެވެ .އިލްޔާސް އިބްރާހީމް މއ.ޝާދީވިލާގައި
އޮންނެވުމަކީ
މާލެ

ތެރޭގައި

ރައްކާތެރިކަމެއް

ނޫންކަމަށް

ދަންނަވައި،

އެމަނިކުފާނު

ހޯއްދެވުމަށް

ދުޝްމަނުން

ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ،އެ ގެއިން ނެރުއްވައިގެން ކާރަކަށް
ލައްވައިގެން މ.ގައްދަޑުގެއަށް ކާރެއްގައި ގެންދެވީ ޖެނެރަލް
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ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރެވެ .ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ

މަންޞޫރުގެ

ސިފައިންގެ

ޢުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިތުރުން ފާއިތުވި  35އަހަރު

ބައެއް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިފައިން ހިންގާފައިވާ ހުރިހާ

ކޯސްޓްގާޑުގައެވެ.

ޚާއްޞަ

ބޮޑެތި

އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި

ޢަމަލީ

ޚިދުމަތުގެ

ހޭދަކުރައްވާފައިވަނީ

ސެއިލަރެއްގެ

ބޮޑު

އެމްއެންޑީއެފް

ކޯސްޓްގާޑުގެ

އާދައިގެ

ފެއްޓެވި

ޚިދުމަތުން

ގޮތުގައި

ގޮތުން މުހިންމު ދައުރުތަކެއް ޖެނެރަލް މަންޞޫރު

ކޯސްޓްގާޑުގެ އެންމެ އިސް ވެރިކަމާ ހަމައަށް

އަދާކުރެއްވިއެވެ .އޭގެތެރެއިން ވެސް ސުނާމީ

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޑެޕިއުޓީ

ކާރިސާއާގުޅިގެން ކޯސްޓްގާޑުގެ ކޮމާންޑަރެއްގެ

ޑައިރެކްޓަރުކަމާއި،

ހައިސިއްޔަތުންނާއި

އާންމުންނަށް

މީޑިއާއިން

ކަޮމާންޑިންގ

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތް

ވެސް

ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މަންޞޫރުގެ

ބްރިގޭޑިއަރ

ޖެނެރަލް
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ޒަކަރިއްޔާ

ކޯސްޓްގާޑުގެ

ޑައިރެކްޓަރުކަމާއި،

އޮފިސަރުކަމާއި،

ކުރެއްވިއެވެ.
ސިފައިންގެ

ކޮމަޑާންޓްކަން

ޖެނެރަލް
ޚިދުމަތުގެ

ޒަކަރިއްޔާ
އެންމެ

ބޮޑު ކާމިޔާބަކީތައް ގުޅިފައިވަނީ ކޯސްޓްގާޑުގެ

ޚިދުމަތް ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރާއެވެ.
ކޯސްޓްގާޑުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގެ އިތުރުން އެހެން
ބައެއް ޔުނިޓްތަކުގެ އިސް މަޤާމުތަކާއި ސިފައިންގެ
އެކިއެކި ބޯޑުތަކުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިގޮތުން

އެމްއެންޑީއެފް

ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި
ކުރެއްވި

މަސައްކަތްތަކާއި،

އެސްއީކޭ

ބޯޑާއި

ސިފްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަނެއްގެ
ގޮތުންނާއި ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީގެ އެމްޑީގެ
ގޮތުން

ކުރެއްވި

މަސައްކަތްތަކާއި،

ލަފާދޭ

މަޖިލިހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން ކުރައްވާފައިވާ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މަސައްކަތްތައް

މީގެއިތުރުން

ކުލަ ދެއްވާފައިވެއެވެ.

މިހާރުވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްމަންގެ
މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޖެނެރަލް މަންޞޫރު ފާހަގަ
ކުރެވެނީ ،ޤައުމަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި
ވެސް

މީޑިއާ

މެދުވެރިކޮށް

ސިފައިންގެ

ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ
މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުގައި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ޓެރަރިޒަމުގެ
ނުރައްކާތެރިކަމުގެ

އަޑުތައް

ގުގުމާފައިވާއިރު

މިވަގުތު ޖެނެރަލް މަންޞޫރު ހުންނެވީ ނޭޝަނަލް
ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލުގެ މަޤާމުގައެވެ .ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް
ޒަކަރިއްޔާ

މަންޞޫރު

މެދުކެނޑުމެއްނެތި

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވާ 35
އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގައި ކުރައްވާފައިވާ
އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރައްވައި
ޝަރަފުގެ ނިޝާނުގެ ގޮތުގައި  9މެޑެއްޔާއި11 ،

ޚާއްޞަކޮށް ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކު ވެސް

ބްރިގޭޑިއަރ
މަންޞޫރާ

ޒަކަރިއްޔާ

ޖެނެރަލް

އަޅުގަނޑު

ކުރި

ކުރިން

ސިފައިންނަށް

ނިންމާލުމުގެ

އިންޓަރވިއު
ދެއްވަން

ބޭނުންފުޅުވާ މެސެޖަކީ ކޮބައިތޯ ދަންނަވާލީމެވެ.
"އަޅުގަނޑުމެން
އަދާކުރަމުން

މިދާ

ދަންނަންވީ

ސިފައިން

ޚިދުމަތުގެ

މުހިންމުކަން.

އަޅުގަނޑުމެން އޮޅުންފިލުވަންވީ އަންޒަމާނުއްސުރެ
ސިފައިން ޚިދުމަތް ކުރަމުން އައިގޮތުގެ ތާރީޚު.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެންވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
އަތުގައި މިހާރު މިހިރަ ވަސީލަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް
ނެތް

އިރުވެސް

ނުރައްކާތެރި

ހާލަތްތަކުގައި

އެ މީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި ޚާއްޞަ
ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެބަޖެހޭ .އެ މީހަކު ހުރީ ކޮން
މަޤާމެއްގައިތޯއާއި ކޮން ރޭންކެއްގައިތޯ ނުބަލައި،
ޒިންމާ އުފުލާ މީހަކަށްވާން އެބަޖެހޭ .އެހެން
މީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ
ނަފްސު އިޞްލާޙުކުރަން ސަމާލުކަން ދޭންވީ.
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް
ދީގެން ކުރަންވީ ކަމަކީ މީހުން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން.
ނަމޫނާ މިސާލު ދެއްކުން" ޖެނެރަލް މަންޞޫރު
ވިދާޅުވިއެވެ.
ބްރިގޭޑިއަރ

ޒަކަރިއްޔާ

ޖެނެރަލް

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ

މަންޞޫރުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވީ އަބަދުވެސް

ކުރީ ސަފުގައި ސިފައިން ތިބި ތިބުމާއި ،އެކަން

ތަކުރާރު

މިހާރުވެސް

ދެމިގެން

އެބަދާކަން.

ސިފައިން

ވިދާޅުވަމުން

ގެންދަވާ

ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެއީ

ވާހަކަފުޅެއް
ހެޔޮ

ނަސޭހަތެކެވެ.

ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް މިއަދު ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ

އަމިއްލަފުޅު

ތަރަހައިގެ ތެރޭގައިކަން .މީގެއިތުރުން ވަކިން

ވިދާޅުވުމެކެވެ" .އެ މީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ

ތަޖުރިބާގެ

ވިދާޅުވާ

ތެރެއިން

އުފުލައިގެން އެ މީހެއްގެ ދާއިރާގައި ރަނގަޅަށް
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނަމަ،
އެމީހެއްގެ ތަޢުލީމާއި އެ މީހެއްގެ ޤާބިލްކަންހުރި
މިންވަރަކުން އެ މީހެއްގެ ރޭންކާއި އެ މީހަކު
ހުންނަންވީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އަރާ ހަމަކުރާނެ".
ބްރިގޭޑިއަރ

ޖެނެރަލް

ޒަކަރިއްޔާ

މަންޞޫރު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ލި ޔު ނީ :ކޮ މާ ން ޑް ސާރ ޖަ ން ޓް މޭ ޖަރ ޢަ ބް ދުﷲ ސަ ޢީ ދު
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ނޓ ް ޢަލީ ރި ާޔޟް
ސ ާ
ސޖ ަ ް
ޓފ ް ާ
އަލްމ ަ ުރޙޫމ ް ް

ނަ މޫ ނާ މެ ރީ ން އެ އް!

 2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ  5ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް
ކުއްލި ސިހުމެއް ގެނުވީ ،މި މުއައްސަސާއަށް އަގުހުރި އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް
ކޮށްދެއްވާފައިވާ މެރީންއެއް ނިޔާވި ޚަބަރުންނެވެ .ގިރިފުށީ ޓްރޭނިންގ
ސެންޓަރުގައި ހުންނަ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރސް އެކެޑަމީގައި
"އެންސީއޯ ކެރިއަރ ކޯސް" ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވީ
މެރިން ޑިޕްލޯއިމަންޓް ޔުނިޓް (އެމްޑީޔޫ  )2ގެ ސްޓާފް ސާޖަންޓް
އަލީ ރިޔާޟް (ސނ )5055 .އެވެ .ކޯހަށް ދިޔައިރު އޭނާ
ހުރީ މެރިން ކޯރ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލަށް މުދައްރިބެއްގެ ގޮތުގައި
ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ .ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟްގެ ކުއްލި
ވަކިވެދިއުން ވެގެން ދިޔައީ ،ހުރިހާ ސިފައިންނަށާއި މުޅި މެރިން
ކޯރއަށް އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެމްޑީޔޫ  2ގެ މެރީންސްއަށް
ވަރަށް ބޮޑު ފުން ހިތާމައަކަށެވެ .ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟް
ނިޔާވީ އެންސީއޯ ކެރިއަރ ކޯހުގެ ފައިނަލް ބޭސިކް ފިޓްނަސް
ޓެސްޓް ހުޅުމާލޭގައި ޖެހުމަށްފަހު އެބުރި ގިރިފުށްޓަށް ގޮސް ހެނދު
ސައިބުނި ތަނުން ކުއްލިއަކަށް ވެއްޓުމާގުޅިގެން
އިމަންޖެންސީގައި މާލެ ގެނެސް ފަރުވާ ދެމުން
ދަނިކޮށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.
ވަރަށް

ހަށިހެޔޮ

އަދި

ދުޅަހެޔޮ

ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ސްޓާފް
ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟަކީ މީގެކުރިން މެޑިކަލް
އެއްވެސް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ހުރިކަން
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ބޭކަލެއް ނޫނެވެ.
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ތަޢުލީމު
ހާސިލުކުރެއްވުމަށްފަހު

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ
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ސ ީޢދު
ރލް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ަޔ ީޒދު ަ
ޯކޕް ަ

ރިޔާޟް

ސިފައިންގެ

ވަނީ 2003

ޚިދުމަތާ

ގުޅިލައްވާފައި

މަސައްކަތްކުރުން

ހިމެނެއެވެ.

އަދި

ވެޕަން

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ

ހޭންޑްލިންގ ،ޓެކްޓިކްސް އަދި ވޯޓަރބޯން ފަދަ

 18ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެމްޑީޔޫ  2ގެ ޕްލެޓޫން

މާއްދާތަކުގެ ރިފްރެޝަރ ކްލާސްތައް އެމްޑީޔޫ 2

ސާޖެންޓެއްގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވާ ސްޓާފް

ގެ މެރީންސްއަށް ނަގައިދިނުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ
ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް،
 16ވަނަ އެސްޓީއެފް ތަމްރީނު ކޯސް ،މެރިން
ކޯރ ބޭސިކް ކޯސް ،މެރިން ކޯރ ސްކޮޑް ލީޑަރ

ހިންގި
ތެރެއިން

އޭނާ ވަނީ ކިޔަވައި ދެއްވާފައެވެ.
މާލޭ ބިޒިނަސް ކޮލެޖުން "ބިޒިނަސް
މެނޭޖްމަންޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސަސް" ކޯސް
ފުރިހަމަކުރައްވައި

އެސޯސިއޭޓް

ޑިގްރީއެއް

 2016ވަނަ އަހަރު އެމްއެންޑީއެފްގައި

ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ރިޔާޟް

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ

ބެކް

ޓު

ބެރެކްސް

އެމްއެންޑީއެފް

ނޮދަން

އޭރިއާގައި

ކޯސް 10 ،ވަނަ އެންސީއޯ ކޭޑަރ ކޯސް9 ،
ވަނަ ވެޕަން އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް ،ވެޕަން
އިންސްޓްރަކްޓަރ

ރިފްރެޝަރ

ކޯސް،

އަދި

ސާޖަންޓް ކޯސް ހިމެނެއެވެ .އަދި ޕްލެޓޫން
ވެޕަން އެންޑް އަދަރ އާމްސް ކޯހެއް އިންޑިއާގެ
މާއޯއިން ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާއިރު އިންޑިއާގެ
ބެންގަލޫރުން ޖޫނިއަރ ކޮމްބެޓް ލީޑަރ ކޯސް
ވެސް ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ .ޖޫނިއަރ
ކޮމްބެޓް ލީޑަރ ކޯހުން ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ
ރިޔާޟް ވަނީ ބެސްޓް ފޮރިން ސްޓޫޑަންޓުގެ
މަޤާމް ހޯއްދައި ،މި މުއައްސަސާއަށް ރީތި ނަން
ވެސް ހޯދައިދީފައެވެ.
މުދައްރިބެއްގެ ގޮތުގައި މުއައްސަސާއަށް
ކޮށްދީފައިވާ

ޚިދުމަތްތަކުގެ

ތެރޭގައި،

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާއިން ހިންގި ލީޑަރޝިޕް
އެންހޭންސްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުދައްރިބެއްގެ
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް
ކޯރ

އާއި

އެމްއެންޑީއެފާ

ގުޅިގެން

ހިންގި

ކެޑޭޓް ކޭމްޕްތަކުގައި މުދައްރިބެއްގެ ގޮތުގައި

ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގައި ވޯޓަރ ބޯން އާއި އާބަން

ކުރީގެ

ޕެކޭޖް އަދި ވެޕަން ހޭންޑްލިންގ ކްލާސްތަކުގައި

އާރުއާރުއެފް އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެން އެ ޔުނިޓްގެ

ވެސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟް ވަނީ

ދަށުން ހިނގަމުން އައި އާރުއާރުޖީ  2ގައި

އިތުރުން

އެމްއެންޑީއެފްގައި

ކިޔަވައި

ދެއްވާފައެވެ.

ބޭރުގެ

އަސްކަރިއްޔާތަކާ

މީގެ

އަދި

ގުޅިގެން

ހިންގި

ކިއުއާރުއެފް

މަސައްކަތް
މެރިން ކޯރ

3

ކުރެއްވިއެވެ.

ގައެވެ.

އޭގެފަހުން

އުފައްދަވައި ،އާރުއާރުޖީ  2ގެ

އެކްސަސައިޒް

ނަން މެރިން ޑިޕްލޮއިމަންޓް ޔުނިޓް  2އަށް

ކޮކްނަޓް ގްރޯވް އާއި އެކްސަސައިޒް އެކުވެރިންގައި

ބަދަލުވުމުން އޭނާ ބަދަލުވީ އެމްޑީޔޫ  2އަށެވެ.

ވެސް ވޯޓަރ ބޯން އަދި ޓެކްޓިކްސްފަދަ މާއްދާތައް

މިގޮތުން އެ ޔުނިޓްގައި ރައިފަލް މޭއިން އަކުން

އެކްސަސައިޒްތަކުގެ

ތެރެއިން
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ފެށިގެން ސެކްޝަން ޓޫއައިސީ ކަމާއި ސްކޮޑް ލީޑަރެއްގެ މަޤާމު ވެސް

ދައްކަވައި ދީފައެވެ .މިގޮތުން ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓް ކޯރގެ

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.

ޖޫނިއަރ އަންޑަރ އޮފިސަރ (ޖޭޔޫއޯ) ގެ މަޤާމް ވެސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް

ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށް އުފަން ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟަކީ

ޢަލީ ރިޔާޟް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.

ސިފައިންގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަމްރީނު ކުރެއްވުމުގައި އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟް ވަނީ

މި މުއައްސަސާއަށް ކޮށްދީފައިވާ އިޚްލާޞްތެރި ،ހިންގުންތެރި އަދި

 16އަހަރާއި  7މަހާއި  17ދުވަހު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު

ހުނަރުވެރި ސޯލްޖަރެކެވެ .އޭނާ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ،އަބަދުވެސް

ދިވެހި ޤައުމަށާއި މުއައްސަސާއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ .މި މުއްދަތުގެ

ދަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިފައިންނަށް ނަމޫނާ ޖޫނިއަރ ލީޑަރެއްގެ

ތެރޭގައި ،ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ޝަރަފުގެ ނިޝާނުގެ ތެރޭގައި މިނިވަން

ގޮތުގައެވެ .ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟްގެ ކޯޗު ކަމުގެ ދަށުން އެމްޑީޔޫ

ފަންސާހުގެ މެޑެލި ،ސާކް ސަމިޓް މެޑެލި ،ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ،

 2ވަނީ  2011ވަނަ އަހަރާއި  2012ވަނަ އަހަރު ސިފައިންގޭގައި ބޭއްވި

ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލަ ،ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލަ އަދި

ބަޑި މުބާރާތުގެ ގިންތި 1ގެ އެއްވަނަ މަޤާމު ހޯދާފައެވެ .މި ދެންނެވުނު

އަޚްލާޤީ ކުލަ  1ވަނަ ފަހަރަށާއި 2 ،ވަނަ ފަހަރަށާއި 3 ،ވަނަ ފަހަރަށް

ދެ އަހަރު ވެސް އެމްޑީޔޫ  2ގެ ޝޫޓިންގ ޓީމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ

ވެސް ހާސިލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟް

އިތުރުން ،ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވަނީ މި ނަމޫނާ

ނިޔާވިއިރު ،އުމުރަކީ  39އަހަރެވެ .އަދި ނިޔާވިއިރު ،އަނތްބަކާއި 13

ޚިދުމަތްތެރިޔާއެވެ .ސިފައިންގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ
ދާއިރާއިން ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟް
އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ،ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާ އެކުގައެވެ.
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟްގެ ލީޑަރޝިޕް ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ
ހަމައެކަނި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއަކުން ނޫނެވެ .މަދުރަސީ ހަޔާތުގައި
ވެސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟް ވަނީ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ނަމޫނާ

އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގައި އެބަހުއްޓެވެ.
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟްގެ މޫނު ބައްލަވާލެއްވުމަށް
ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ
މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ޢިއްޒަތްތެރި ދިފާޢީ ވަޒީރު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އާސަހަރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ އާއިލާއާ

ސް ޓާ ފް ސާ ޖަ ން ޓް
ޢަ ލީ ރި ޔާ ޟު ގެ ހަނ ދާ ނު ގަ އި
ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟް ނިޔާވި ދުވަހު ޖެހި ހަށިހެޔޮ
ކަމުގެ އިމްތިހާނުގެ ތެރެއިން .އެ ދުވަހު އެ އިމްތިހާނުން

ރިޔާޟުގެ ކުއްލި ވަކިވެދިއުން ހިލުނު ލޭ ކަރުނައިން ލިޔަނީ

ސރުގައި ގިސްލަމުން މި ދަނީ
ށ ނުކުޅެދޭހާ އަ ަ
ބަޔާން ކުރުމަ ް

ފާސްވެ ،ކޯހުގެ އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރުދީ

ފާސްކޮށް ދިނުމުގައި ވެސް އޭނާ ދައްކައިފައިވާ ވަރަށް ރީތި

ނަމޫނާއަކާއި ހަރުދަނާ ލީޑަރޝިޕެއް.

ނށް ވެސް ލިބުނު ބޮޑު ފުން ހިތާމައިގައި
ދިވެހި ހުރިހާ ސިފައިން ަ

ރިވެތި ހެޔޮ ބަސްތަކާ އެކު ަގއި ވަދާޢުގެ ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަނީ

ކުރައްވައި،

ބައްދަލު

ދެއްވައި

ހިތްވަރު

ތަޢުޒިޔާ

ވިދާޅުވިއެވެ .ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް
އިސްލާމީ

މަރުކަޒުގައި

ސިފައިންގެ

ކުރެވުނު

ޢިއްޒަތުގައި

ކަށުނަމާދުގައާއި
ކުރިއަށް

އާސަހަރާގައި

ގެންދިޔަ ރަސްމީ ޖަނާޒާގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ
ސިފައިންނާއި

އާންމު

ރައްޔިތުން

ބައިވެރިވިއެވެ.

ރަސްމީ ޖަނާޒާގައި ސަންދޯއްމަތިން އެޅި ސިފައިންގެ
ދިދަ ހަވާލުކުރެއްވީ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ ރިޔާޟުގެ
ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅާއެވެ .މި ޖަނާޒާގައި ސިފައިންގެ
ފަރާތުން އިސްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ވައިސް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފެވެ .މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ
ހިނގިއިރު

ރަސްމީ

ދަތުރުފުޅެއްގައި

ޗީފް

އޮފް

ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު
ހުންނެވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައެވެ .އެހެންނަމަވެސް މި
ހިތާމަވެރި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ހިތާމައިގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ކުޑަކުޑަ ޢާއިލާއަށް ވެސް ކުރާނެ އަސަރު ހިތަށް އެރުމުން

ނިކުންނަން ނޭނގިފައި ސަހަރާ ތެރޭގައި ފިރުމަމުން އެ ދަނީ

އެތައް ބަޔަކަށް ޓްރޭނިން ދިން މުދައްރިބު އަސްކަރިއްޔާގައި

އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ދިންކަން ހަނދާންނަށް އަންނަމުން މި ދަނީ

އެހެން މީހުންގެ އިޙްސާސްތައް ނިކަން ރަނގަޅަށް ބަލައިގަނެގެން

ބަހެއް ބާރަށް ނުބުނެ ހިނިތުންވި މާޒީ އޭ ކަފުން ވެވުނީ

ތިއީ ލަޝްކަރުގެ މައިބަދަ ވެސް ފަ ުޚރުވެރިވާ މެރީނެއްކަން

އައީ ފަހު ނޭވަޔާ ހަމައަށް އެގޮތުގައިކަން ބުނަން ޖެހެނީ

ނ ވާރޭ ވަގުތު ތަންދިން ހިނދުން ރަސްމީ ޖަނާޒާގައި
ވެހު ު

އޮހުނު ހިނދު ކަރުނަތައް ދިދައަށް ސަލާމޭ ވެލި މުށުން ކިޔުނީ

މި ދީނާ ޤައުމުގައި ޖަހަމުން މިދާ މިނިވަންކަމުގެ ވިންދަށް

ފިދާވީ ޚިދުމަތަށް ޖަންނަތު އިލާހީ ޙަޟްރަތުން އެދެނީ

ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ،ވަކިވެގެން
އެދިޔައީ،

ނަމޫނާ

ސޯލްޖަރެކެވެ.

ސީނިއަރ އެންސީއޯއެކެވެ.

ހިންގުންތެރި

ހުނަރުވެރި އަސްކަރީ

މުދައްރިބެކެވެ .އަލްމަރުޙޫމް ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޢަލީ
ރިޔާޟުގެ ފުރާނައަށް މާތްﷲ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ
ނިޢުމަތާއި ރަޙުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އަދި

ނޓް މޭޖަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
ކޮމާންޑް ސާރޖަ ް

އޭނާގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ.
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ނ ފިއްލަދޫ ުޙ ަ
ނ މަނިކުގެ
ސއ ި ް
ކެޕްޓ ަ ް

ި
ދމަތ ް
ނގެ ޚި ު
ސފައ ި ް

ނކު) ައކީ
ސއިން މަ ި
ސއިން ުމ ަޙ ްއ ަމދު ( ިފ ްއ ަލދޫ ުޙ ަ
ެކ ްޕޓަން ުޙ ަ

ރ ްއގެ ަމތިން  34އަހަރެއްހާ ދުވަހު އަގުހުރި
ނ ޭގ ަގއި ދެ ަފ ަހ ެ
ސ ަފއި ް
ި
ރ ެއ ެކވެެ .ވރިން
ރއް ާވ ަފ ިއވާ އި ްޚ ާލޞް ެތރި ިޚ ުދ ަމ ްތތެ ި
ިޚ ުދ ަމ ްތ ަތ ެކއް ކު ަ
އެންގެވި ކޮންމެ ކަމެއް އަދި ކުރެއްވި ކޮންމެ ޢަމުރެއް ފަސްޖެހިވަޑައި ނުގެން
ރ ަގދަ
ރ ާމއި ިހތް ަވ ު
ނ ުކ ަޑ ަކ ާމއި ކެ ު
ރ ްއވި ޭބ ުފ ެޅކެވެެ .ޖ ިހލު ް
ނ ީފޒު ުކ ެ
ތަ ް
ނގެ
ނ ަކކީ ިއސް ެވރި ް
ސއިން މަ ި
ނ ެއ ެކވެެ .ކ ްޕޓަން ިފ ްއ ަލދޫ ުޙ ަ
ނމޫ ާ
ަކ ުމގެ ަ
ރ ްއވި
ރމަ ިތ ަލ ްއ ަވއިާ ،ކ ިމ ާޔބު ުކ ެ
ނ ަކމާ ުކ ި
ޯއ ަޑރާ ެއ ްއގޮ ަތށް ަޢ ުޒ ާމ ެއކު ކަ ް
ނގެ ިޚ ުދމަ ުތ ަގއި
ސ ަފއި ް
ސ ްއ ަޔ ެތކެވެ .އޭނާ ި
ނމޫނާ ޝަ ްޚ ި
ރ ަގދަ ަ
ހި ްތ ަވ ު
ރށް
ނމެ ޮބޑު ަކ ެމ ްއ ަގއި ަވ ަ
ސ ަފއިން ކުރި ކޮ ް
ސ ަވރު ި
ރއްވި ުދ ަވ ް
ޭހ ަދކު ެ

2019 - 1939

ރ ްއ ިވ ެއވެ.
ރއް ައ ާދ ުކ ެ
ރ ާކތް ެތރި ަދ ުއ ެ
ހަ ަ
ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކު
ސިފައިންގޭގައި ހޭދަކުރެއްވި ދިގު މުއްދަތުގައި
އެންމެ

އަގުހުރި

އަދި

އެންމެ

ޚާއްޞަ

ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވަނީ ކަނޑުމަތީގައެވެ.
އެންމެ އާދައިގެ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ވަޒީފާއިން
ފެށި ޤައުމީ ޚިދުމަތް ނިންމާލެއްވީ ކޯސްޓްގާޑުގެ
ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި ސިފައިންގެ
އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ކެޕްޓަން ރޭންކުގައެވެ.
ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކުގެ
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ކާމިޔާބީތައް ގުޅިފައިވަނީ
އޭނާގެ

ހިތްވަރު

ގަދަކަމާއި

މުރާލިކަމާއި

ވެރިންގެ އަމުރަށް ތަބާވުމުގައި ގެންގުޅުއްވި
ވަފާތެރިކަމާއެވެ.

ވަރަށް

ކުދިކުދި

އުޅަނދު

ފަހަރުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް
ޕެޓްރޯލް ކުރެއްވިއެވެ .ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ
އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަދެ މަސްވެރިކަންކުރާ
ބޭރުގެ މަސް ބޯޓުފަހަރު ހިފުމުގައި ،ލިބިފައިހުރި
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ވަސީލަތްތަކުގެ
ކާމިޔާބު

ގޮންޖެހުންތަކާއެކު

މަސައްކަތްތަކެއް

ވެސް

ކުރެއްވިއެވެ.

ގޯނިގޯންޏަށް ހަތިޔާރާއި ވަޒަން އަޅުއްވައިގެން
އާންމުންނާއެކު މަސް ދޯނި ފަހަރުގައި ވެސް
ރާއްޖޭގެ

ކަނޑުގެ

ސަރަޙައްދު

ބަލަހައްޓަން

ނުކުންނެވިއެވެ .ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރުފަރަށް އުރުނު
އެތައް ބޯޓެއް ފުންކޮށް ދެއްވުމުގައި ބުރަ އެހާމެ
ބަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ .ހަނިމާދޫ
އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމުގައި
ވެސް އިސްކޮށް އުޅުއްވީ ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ
ޙުސައިން މަނިކެވެ .ސިފައިންގެ ކަނޑުމަތީގެ
ޚިދުމަތް ކަމުގައިވާ" ،ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތް"
ފެށިގެން އައިއިރު ،އެއީ ކޯސްޓްގާޑުގެ އެންމެ
މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ .އެއީ ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި
ކަނޑުފަޅުތަކަށް ފަރިތަ ،ކުޅަދާނަ ކެޕްޓަނެވެ.
ވެރިންނާއި ކަލާސީނުންގެ އިތުބާރު ލިބިވަޑައިގެން
ހުންނެވި މޮޅު މާލިމީއެކެވެ.

ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކު
ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތާ

ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ،

ސިފައިންގެ އެންމެ އާދައިގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި
"ސިފައިންގެ
ސިފައިންގެ

މީހެއް"ގެ
ޚިދުމަތާ

ރޭންކުގައެވެ.
ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ

ޢުމުރުފުޅުން  18އަހަރުގައި 1957 ،މާރިޗު
 3ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން
މަނިކު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފައިން
ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ އެއިރުގެ ސިފައިންގެ
ސަރުދާރު (މިހާރުގެ ގޮތުންނަމަ ޗީފް އޮފް
ޑިފެންސް ފޯސް) ކޮމާންޑަރ ދައްޕަރު މޫސާ މަނިކު
ސިފައިންގެ ވެންނެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.
އޭރު ސިފައިންގޭގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު
 100އަށް ވެސް ނާރައެވެ .ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ
ޙުސައިން ޙުސައިން މަނިކާއެކު ސިފައިންގެ
ޚިދުމަތަށް އެފަހަރު  21ބޭކަލުން ވެއްދެވިއެވެ.
އެ ބޭކަލުންނާއެކު ސިފައިންގެ އަދަދު  66އަކަށް
އެރިއެވެ.

އެ ދުވަސްވަރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް

ޤާއިމުކުރުމަށް  1959މާރިޗު މަހު އެލިޒިބަތު

އަނެއްކާ ވެސް ސިފައިންގެ ވަޒީފާ ދެއްވިއެވެ.

ވަންނަ އެދޭ މީހުން ސިފައިންގެއަށް ވެއްދުމުގެ

ބޯޔާގައި ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނާއިބު ދައްޕަރު

ހިނގާދިޔަ މި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކެޕްޓަން

ކުރިން ދަސްކުރަންޖެހޭ "ސިފަ މަސައްކަތް"

މޫސާ

ދަތުރުފުޅުގައި

ސިފައިންގޭގައި

ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކަށް ވެސް

ގެންދެވި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ފިއްލަދޫ ޙުސައިން

ޙުސައިން

އޭގެފަހުން

ދަސްކުރައްވަން

ޖެހިވަޑައިގަތެވެ.

މަނިކާއެކު އޭރު ސިފައިންގެއަށް ވެއްދި ކުދިންނަށް

މަނިކު

މަނިކު

ވަޑައިގެންނެވި

ހިމެނިވަޑައިގެންނެވުމެވެ.

ޙުސައިން

ފިއްލަދޫ
މަސައްކަތް

މަނިކު

ކުރައްވަމުން

ގެންދެވި

ރޫޙާއި

ޖޯޝަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަވައެވެ.

 1959ޖުލައި މަހު ވަޒީރުލްއަޢުޒަމް އަދި

ސިފަ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދެއްވުމުގައި އިސްކޮށް
އުޅުއްވީ ފަހުން ސިފައިންގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް
ފުރުއްވި ތިން ބޭފުޅުންނެވެ .އެއީ ސިފައިންގެ
 1ނަންބަރު ސަރުދާރު މޮޓަ ޙަސަން މަނިކާއި،
ސިފައިންގެ  1ނަންބަރު ސަރުދާރު ޓިނު ޢަލި
ފުޅާއި ،ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރުކަން ކުރެއްވި
ނައިބުގޭ ޅަތުއްތުއެވެ.
ގޮތުގައި

އޭރު

ސިފަ މަސައްކަތުގެ

ދަސްކޮށްދެނީ

ކަސްރަތާއި،

ފެތުމާއި ،މުގުދަރު އެނބުރުންފަދަ ކުޅިވަރުތަކެވެ.
މި ކަންތައްތަކުން ޙުސައިން މަނިކު ފާސްވުމުން
ބަނޑޭރިގެއަށް ގެންދަވައި ،އިސްކޮޅު ބެލުމަށް
މިންއަޅުއްވައި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ވެއްދެވީ
ސީދާ

ކޮމާންޑަރ ދައްޕަރު މޫސާ މަނިކު
ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް

އަމިއްލަފުޅަށެވެ.
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ
ޙުސައިން

މަނިކު

ހިތްވަރު

ގަދަކަމާއި،

ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމާއެކު
ޖެހިލުން

ކުޑަކަމާއި،

ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ހަށިހެޔޮކަމުގެ ސަބަބުން
އޭނާއަކީ ފާހަގަކުރެވޭ އަދި ވެރިން އިތުބާރު
ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވިއެވެ .ނަތީޖާއަކަށްވީ އައްޑޫ
ގަޑުބަޑާ ގުޅިގެން ،ފުވައްމުލަކުގައި ޞުލްޙަ

ނާޞިރު

މޯލްޑިވްސްޓާރުގައި

ތިނަދޫއަށް

ގެންދެވި

ސިފައިންގެ

ވަޑައިގެންނެވިއިރު

ތެރޭގައި ވެސް ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން
މަނިކު ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ .އެ ދަތުރުފުޅުގައި
ވަޒީރުލްއަޢުޡަމް

ތިނަދޫ

ރައްޔިތުން

ޞުލްޙަ

ކުރައްވައި ،އެ ރަށަށް ފައިބައިވަޑައިގަންނަވައި
އެ

ރަށުގައި

ސިފައިން

ބައިތިއްބެވުމަށް

ނިންމެވިއެވެ .އެ ނިންމެވުމާގުޅިގެން ކެޕްޓަން

ފިއްލަދޫ

ޙުސައިން

މަނިކަށް

އެ

ރަށުގައި

ޑިއުޓީގައި ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެ

އެނބުރި

ޑިއުޓީން

ވަޑައިގެންނެވިތަނުން ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި
ހައްދުންމަތީ

މާވަށަށް

ފޮނުވާލެއްވިއެވެ.

އެ ރަށުގައި  2އަހަރާއި  4މަސް ދުވަހު
ބެހެއްޓެވުމަށްފަހު ގެންނަވައި 10 ،އަހަރަށް
ޙުކުމްކޮށް

ބ.ގޮއިދޫއަށް

އަރުވާލެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް މަހެއް ވެސް ނުވަނީސް މާލެ ގެންނަވައި

57
addana@mndf.gov.mv

ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކަށް

ނކު
ސއިން މަ ި
ރ ަޓޔަރޑް ިފ ްއ ަލދޫ ުޙ ަ
ެކ ްޕޓަން ި

ދެވަނަ ފަހަރަށް ސިފައިން ވަޒީފާ ދެއްވީ 1963
ޖޫން  25ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެ ދުވަސްވަރަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަރަޙައްދަށް

އިޤްތިޞާދީ

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބޭރުގެ މަސްބޯޓު ފަހަރު ވަދެ
މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިއޮތް
ދުވަސްވަރެކެވެ.

މަސްބޯޓު

ބޭރުގެ

ފަހަރުން

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ
އިތުރުން އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަށް
އުރެމުންދިޔަ ބޭރުގެ ބޯޓު ފަހަރު ފުންކުރުމުގެ
މަސައްކަތުގައި ވެސް ސިފައިން ޢަމަލީ ގޮތުން ބުރަ

ރ ިއރު
ރ ުކ ާ
ނ ައކީ ކަނޑު ަދތު ު
ިވ ާދ ުޅވެ ަފއިވާ ޮގ ުތ ަގއި އޭ ާ
ށއި
ރ ާ
ށ ަ
ރ ް
ރ ްއ ޭޖގެ ަ
ނވެާ .
ރ ްއވާ ޭބ ުފ ެޅއް ނޫ ެ
ނ ިދ ުކ ަ
ި

އަތޮޅުތަކާއި ފަރުތަކާއި ގިރިތައް ދަސްކުރެއްވީ އެގޮތަށް
ރ ަގ ެއވެ.
ރ ްއވި ަދ ުތރު ަތ ުކ ެގ ެތ ޭ
ުކ ެ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުނު ދުވަސްވަރެކެވެ.
މީގެތެރެއިން

ފާހަގަކޮށްލެވޭ

އެންމެ

ދެ

މަސައްކަތަކީ ފާދިއްޕޮޅު ދިއްފުށިމާދޫ ފަރަށް
އުރުނު ސިޓީ އޮފް ވިކްޓޯރިއާ (ފަހުން އެމްވީ
ފުންކުރުމަށް

ދިއްފުށިމާދޫ)

މަހަށްވުރެ

ގިނަ

ދުވަހު ފަރުމަތީގައި ތިބެގެން ކުރަންޖެހުނު ބުރަ
މަސައްކަތާއި ،އިންޑިއާގެ ސުހެލީ ފަރަށް އުރުނު
ދިވެހި އާގު ބޯޓެއް ފުންކުރުމަށް އެ ޤައުމަށް
ގޮސްގެން ކުރި ކާމިޔާބު މަސައްކަތެވެ .ކެޕްޓަން
ފިއްލަދޫ

ޙުސައިން

މަނިކުގެ

ކަނޑުމަތީގެ

ޚިދުމަތުގެތެރޭގައި  08ބޯޓެއް ފުންކުރުމުގައި
ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ސިފައިން ބޯޓު ފުންކުރުމަށް ކުރި
މަސައްކަތްތަކުގައި ބައެއް ބޯޓުތައް ފުންކުރުމުގައި
ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި
ސީދާ ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކު ވަނީ
ހަރަކާތްތެރިވެ

ވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭގެތެރޭގައި

އެމްވީ އިސްދޫމުއްޔާއި ،ށ.ގޮއިދޫ ފަރަށް އުރުނު
ލަކުޑި ބޯޓާއި ،އެމްވީ ނާގޯށްޓާއި ،އެމްވީ ފަރެސް
އާއި ،ހދ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްކަމުގައިވާ މާފަރު
ފަރަށް އުރުނު ހަތިޔާރު ބޯޓު ފުންކުރުމަށް
ކުރެއްވި

މަސައްކަތް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މި

ހަތިޔާރު ބޯޓު ފަރަށް އެރި ޚަބަރު ކެޕްޓަން
ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
އެރަށުގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ .ވަގުތުން އެ ބޯޓު
ދޮށަށް ވަޑައިގެން ،އެ ބޯޓުގައި ހަތިޔާރާއި
ގޮވާތަކެތި

ހުރުމުގެ

ސަބަބުން

އާންމުންގެ

މީހުން އެ ބޯޓު ދޮށުން ފޮނުވާލައްވައި ،މާލެއިން
ސިފައިން އަންނަންދެން އެ ބޯޓުގައި ޑިއުޓީގައި
ހުންނެވިއެވެ .ފަރުމަތީގައި އޮތް އެ ބޯޓުގައި
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ތިން ރޭ ގިނިކަންޏާ ހުންނެވިއިރު ފަރިއްކުޅުއްވީ

ރާއްޖޭގެ

އެ ބޯޓުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ރޯ އަލުވި ފަދަ

މީހުންގެ ކައިރިން އޮޅުން ފިލުއްވައިގެންނާއި

ތަކެއްޗެވެ .މޫސުން ވަރަށް ގޯސް ދުވަސްވަރަކަށް

އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައެވެ .އުޑުމަތީގައި

ވިޔަސް ކާނެ އެއްޗެއް ނުލައިވެސް ވަޑައިގެން

ހުންނަ ވިލާތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ވިލާގެ

މާލެއިން ސިފައިން އަންނަންދެން އެ ބޯޓުގައި

ވައްތަރުތަކާއި ،ވަޔާއި އޮޔާ ގުޅުވައިގެން މޫސުން

ޙުސައިން

ދަސްކުރެއްވިއެވެ.

ހުންނެވުމަށް

ފިއްލަދޫ

ކެޕްޓަން

މޫސުން

ކުރިއަށް

ދަސްކުރެއްވީ

ލަފާކުރައްވަން

މަނިކު ނިންމެވީ އެއީ ޤައުމީ ވާޖިބެއްކަމުގައި

އަދި

ދެކެވަޑައިގެން އަމިއްލަފުޅަށެވެ.

ކިޔައިދެއްވުމަކީ އުފަލެއް ކަމުގައި ހެއްދެވިއެވެ.

ސިފައިންގޭގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތް
ފެށި ،ސްޕީޑް ލޯންޗުތައް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ
ކުރިން ،ސިފައިންގެ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރީ
އެކުވެރިން

ސިފައިންގެ

ކުދިކުދި

ކުންފުނީގެ

ލަކުޑި މަސްބޯޓުތަކެވެ .މި ބޯޓުތަކުގައި ސިފައިން
މަސްވެރިކަން

އައްޑުއާއި

ކުރިއެވެ.

އެކަންތައްތައް

ދަންނަ

މީހުންނަށް

އެހެން

އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ
ޙުސައިން މަނިކުގެ ދަށުން އެތައްއެތައް ބަޔަކު
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކަށް ފަރިތަވެ ،ރަނގަޅު
މޮޅު

މާލިމީންނާއި

ކަލާސީންގެ

ގޮތުގައި

ތަމްރީނުވެގެންދިއުމެވެ.
ކޯސްޓްގާޑުގެ

މާލެއާ

ޚިދުމަތް

ސިފައިންގެ

ކުރިއެވެ.

ތެރޭގައި ރަސްމީ ގޮތުން ފެށުމާ ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ

އަދި ބޯޓުތަކުގައި ބަޑި ބަހައްޓައިގެން ކަނޑުގެ

ޙުސައިން މަނިކާ ގުޅުމެއްވެއެވެ 1979 .ވަނަ

ވެސް

އަހަރުގެ ޖޫންމަހު އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކުރިއެވެ .ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގައި މި ބޯޓުތަކުގެ

އަލްއުސްތާޛު

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

އިތުރުން ސަރުކާރާއި ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ

ހައްދުންމައްޗަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ގެންދެވި

ކުދިކުދި ލޯންޗުފަހަރު ވެސް ބޭނުންކުރިއެވެ .އެ

ސެކިއުރިޓީ

ގެ

ދުވަސްވަރު ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކަކީ

ކެޕްޓަނަށް ވަޑައިގަތީ ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން

އެ މަސައްކަތްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ.

އުޅުއްވަނިކޮށް

ދެމެދުގައި

ވިޔަފާރީގެ

ސަރަޙައްދު

ދަތުރުތައް

ބެލެހެއްޓުމަށް

ޕެޓްރޯލް

ކެޕްޓަން ރިޓަޔަރޑް ފިއްލަދޫ ޙުސައިން
މަނިކު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ ކަނޑު
ދަތުރުކުރާއިރު ނިދިކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ.
އަތޮޅުތަކާއި

ފަރުތަކާއި

ރާއްޖޭގެ

ރަށްރަށާއި

އެގޮތަށް

ކުރެއްވި

ގިރިތައް

ދަސްކުރެއްވީ

ދަތުރުތަކުގެތެރޭގައެވެ .ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި
އަޅާ އޮޔާއި ޖެހޭ ވަޔާއި ކުރާ ވިއްސާރައާއި

މަނިކެވެ.
ބޭރުގެ

މައުމޫން
ލޯންޗް
އެ

(ސިލްވަރ

ދަތުރުފުޅުގައި

މަސްބޯޓެއް

ހިތަދޫ

ބީމް)

ކަނޑުތެރޭގައި،

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާކަން
މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
އެނގިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ސީދާ އެންގެވުމަށް ސިލްވަރ ބީމުގައި އެ ބޯޓު
އަތުލައިގަނެވޭތޯ ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކު
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ނަމަވެސް އެ ލޯންޗަށްވުރެ އެ

މަސް ބޯޓަކީ މާ ބާރަށް ދުވާ ބޯޓަކަށް ވާތީ އެކަން

ވެސް ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކު ޢަމަލީ

ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ

ކާމިޔާބުވާގޮތެއް ނުވިއެވެ .އެކަން ހިނގިގޮތް

ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ޙުސައިން މަނިކަކީ ސިފައިންނާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން
މަނިކު ރައީސަށް ދެންނެވިއެވެ .އެ ވާހަކަތައް
އަޑު އައްސަވައި ،ސިފައިންނަށް ހައިސްޕީޑް
ލޯންޗް ހޯއްދަވައިދެއްވައި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު
ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަގުތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކޯސްޓްގާޑުގެ
އެންމެ

ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ކަމަކީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް
ޝަރަފުގެ ނިޝާން ތަޢާރަފުކުރައްވައި1985 ،
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  6ވަނަ ދުވަހު
ފުރަތަމަ ކުލަ ދެއްވި  8ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި

ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ކޯސްޓްގާޑުގެ ދައުވަތަށް،
ކޯސްޓްގާޑުގެ ލޯންޗު ފަހަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި،
ސެއިލަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ހެއްދެވުމަކީ ވަރަށް
ބޮޑު އުފަލެއްކަމުގައި ހެއްދެވިއެވެ.

ލިބިވަޑައިގެންނެވި

އިންޖީނުއެޅި

ކުލައަކީ "ކަނޑުމަތީ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ" އެވެ.

އުޅުއްވާތާ

ވީފަހުން

 1980ވަނަ އަހަރު އެވެ.

މީގެއިތުރުން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލައާއި

އުމުރުފުޅުން  79އަހަރުގައެވެ .ބޭސް ފަރުވާއަށް

ސެކްޝަންގެ

ނަމުގައި

ދިގުމުއްދަތެއްގައި

ކުލައާއި،

ފަރުވާ

ފެށުނުއިރު

ކެޕްޓަން

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑެއްޔާއި ،ސައްތައިގެ

ހޯއްދަވަމުން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ސިފައިންގެއަށް

މެޑެލި ވެސް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެތައް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ

ތެރޭގައި

އައުޓްބޯޑު

ލޯންޗް
ޚިދުމަތް

ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކަކީ އޭރު ހުންނެވި
މޮޅު

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި

ޙުސައިން މަނިކު އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅާ

ސިފައިންގެ

މީޓަރުގެ

ސިފައިންގެ

ވަފާތެރިކަން

ބޭއްވި ބޭފުޅެކެވެ .ޞިއްޙީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅަށް

އެފަހަރު ކެޕްޓަން

ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތް ،ރަސްމީ ގޮތުން ފެށުނީ

ތިން ލޯންޗާއެކު

މަނިކުގެ

ފިއްލަދޫ

ހެންވޭރު ހުސްފަރު ،ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ

ދިވެހި
6.95

ކެޕްޓަން

ޙުސައިން

ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް

އަދި

އެންމެ

ހިމެނިވަޑައިގެންނެވުމެވެ.
ޙުސައިން

އިތުބާރުކުރެވޭ

ކެޕްޓަނެވެ .ފުރަތަމަ ގެނެވުނު ލޯންޗް ތަކަށްވުރެ
ބޮޑު ލޯންޗެއް  1981ވަނަ އަހަރު ގެންނެވިއެވެ.
އެއީ "ކޯސްޓްގާޑް ( "7ފަހުން ކޯސްޓްގާޑް 115
ބުރެވި) ލޯންޗެވެ .އެ ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަނެއްގެ
ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ހަމަޖައްސެވީ ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ
ޙުސައިން މަނިކެވެ .އެ ލޯންޗުގައި ކެޕްޓަން
ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކުގެ ކެޕްޓަންކަމުގައި
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް
ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް ޖުމްލަ  06ބޯޓެއް އަތުލައި
ގެންފައިވެއެވެ .އަދި އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެގެ
އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން
ޤާއިމުކުރި ރާޑަރ ސްޓޭޝަންތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި

މަނިކަށް

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ

ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކު
ސިފައިންގެ

ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި
ވަކިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް

ޚިދުމަތުން

އެތައްފަހަރެއްގެ

މަތިން އަމިއްލަފުޅަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އެހެން
ނަމަވެސް

އެއިން

ކޮންމެ

ފަހަރަކު

ވެސް،

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމުން
މަޑުކުރައްވަން އަންގަވަނީއެވެ .މިގޮތަށް އެތައް
ފަހަރަކު
ޚިދުމަތުން

މަޑުކުރެއްވުމަށްފަހު

ސިފައިންގެ

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު

ވަކިވެވަޑައި

އިންޑިއާއަށް

ގިނަ

ދުވަސްތަކެއް

ވަޑައިގެން،

ކޮޗިންގައި

ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކު އަވަހަރާވީ
 2019އެޕްރީލް  4ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 17:10
ހާއިރުއެވެ .ކެޕްޓަން ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކުގެ
އިޚްލާޞްތެރި ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް މާތްﷲ ހެޔޮ
ދަރުމަ ދެއްވައި ،އޭނާގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ
ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އަދި
ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވައި ބާއްޖަވެރިކަން
މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.

ގެންނެވީ  1994ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހުގެ 31
ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އޭރު ވެސް ހުންނެވީ ކޯސްޓްގާޑް
 115ބުރެވި ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަންގެ ގޮތުގައެވެ.
ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތުން

ލި ޔު ނީ :ކޮ މާ ން ޑް ސާރ ޖަ ން ޓް މޭ ޖަރ ޢަ ބް ދުﷲ ސަ ޢީ ދު

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު

59
addana@mndf.gov.mv

ސް ޓާ ްފ ސާ ޖަ ން ޓް
ރި ފާ ުޢ މު ޙަ އް މަ ދު

ހިނދުކޮޅެއް ކުރިން..
ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވުމުގެ ކުރިން

ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ .ލިބޭ ގެއްލުންތައް

އެނގޭގޮތަށް

މިވެނިކަމެއް ނުވަތަ އެވެނިކަމެއް ކުރެވުނުނަމަ

ދަނީ އަގުނުކުރެވޭ ވަރުވެގެންނެވެ .ހާދިސާގެ

ޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭ

އޭ ހިތަށް އަރައެވެ .ހާދިސާތައް ހިނގާނެއެވެ.

ހިތާމަވެރިކަން

ގުދަން

ބާވައެވެ.

ހެދިފައިހުންނަނީ

ނަމަވެސް ލިބޭގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރުމުގެ ގަވާއިދެއް އޮވެއެވެ .ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

އެންމެންގެ

އެއީ ދުރާލައި ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ .ކަމެއްވުމުން

ޢަމަލު ކުރެވެޔޭ ހިތަށް އަރާ ހެއްޔެވެ؟ ޢަމަލު

ގަވާއިދުތަކަށް ފެތެން ޖެހެއެވެ .އެހެންނޫނީ ދެން

މަސައްކަތް

ނުކުރާ މީހުންގެ އަދަބަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟ އެޅެނީ

ދުންގަންނާނީއެވެ .ނުވަތަ އަނދާނީއެވެ .މިއީ

ކުރުމެވެ .ދެން ކުރިން ދުރާލައި އެޅިފައިވާ

ކޮންފިޔަވަޅެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ހައްތާ ވެސް

ކަންހިނގާ އުސޫލެވެ .ހަމައާއި އުސޫލު ބަދަލު

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ފައިދާ ނެގުމެވެ .ކޮންމެ ކަމެއް

ސުވާލެވެ.

ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހައެވެ .ނަމަވެސް ޢަމަލުތައް

ކުރެވޭނެކަމަކީ

ވެސް

ސަލާމަތްވުމަށް

ގޯހުންގޯހަށް

ހާދިސާގެ

ދިޔުމުން،

ހިނދުކޮޅެއްގެ ކުރިއަށް ވިސްނާލުން ބުއްދިވެއެވެ.

ދަނީ

އިންތިހާއަށެވެ.

"ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާ ބެހޭ ގަވާއިދު"

ލިޔެ

ހަރުކޮށްފައި

ގަވާއިދުތައް
ސަލާމަތާއި

ހުންނަން

ރައްކަލަކަށެވެ.

ބަދަލުކުރަން ދުވަސް ނަގާނެއެވެ.
ގިނަ

ގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ،ކެމިކަލް

ކެމިކަލް

ގުދަންތަކުގައި

މީހަކަށް

ވިއްކާ  /ގުދަން ކުރާ  /އެތެރެ ކުރާ ތަންތަނުގައި

މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކިއެކި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ

ގުދަނެއް އެބަހުއްޓެވެ .ގުދަންތަކުގައި ރައްކާކުރާ

ހުންނަ

ހުންނައިރު

އެކި ފެންވަރުގެ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ .އެއީ

ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޕީވީސީ ،ޓަޔަރު ،ތިނަރު،

ޕެކޭޖުގެ ބޭރުގައި އެ ކެމިކަލުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

ގުދަންކުރުމާއި ،އުފުލުމާއި ،ތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ

ދަވާދު ،ލަކުޑި ،ކަރުދާސް ފޮށި ،ފައިބަރ މެޓު

އަންގައިދޭ

އިނގިރޭސިބަހުން

ވަރަށް

އަދި އެކިކަހަލަ ނުރައްކާތެރި ކާގޯ ހިމެނެއެވެ.

""Caution! Hazardous Chemical

ސީރިއަސްކޮށް

މި ދައްކަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި ގުދަން

އަދި ދިވެހި ބަހުން "ސަމާލުވޭ! ނުރައްކާތެރި

އެހެނީ ކެމިކަލެއް ބޭނުން ކުރަނިކޮށް ނުވަތަ

ކޮށްފައިހުންނަ މުދަލުގެ ބައެއް ބާވަތްތަކާއި،

ކަމިކަލް" މި ޢިބާރާތް ލިޔެ ހަރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ގެންގުޅެނިކޮށް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ،

ގުދަންތަކުގެ

އަދި އެ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ

ލަސްނުކޮށް ފުރަތަމަ އެހީ ދެވޭނެ އިންތިޒާމް

ވާހަކައެވެ .މިގޮތަށް ގުދަންކުރުން މިއީ އެންމެ

ދިވެހިބަހާއި

އަހުލުވެރި

އަދި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެވޭތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ

ރަނގަޅު ގޮތްބާވައޭ ހިތަށް އަރައެވެ .އެހެނީ

ބަޔަކަށް ނުވާނަމަ އެބަޔަކު އަހުލުވެރި ބަހަކުން

ކުރިން ފުރަތަމަ ކަން ކުރަންވީ ގޮތް ނުވަތަ

ގުދަންތަކުގައި ރޯވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް މި

ކެމިކަލެއްކަން

ގެންދެވެން ދެން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ކެމިކަލް

މާލޭގެ

ޓިނުޖަހައިގެން

ކޮންމެ

1500

ހަދާފައިހުރި
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އެ

ކެމިކަލް

ބަންދުކޮށްފައި

ކުރެހުމާއި،

އިނގިރޭސި

ކެމިކަލަކީ

ބަހަށް

ނުރައްކާތެރި

އެންމެހައި

ކަންކަމުގައެވެ.
ވިސްނަން

މިއީ
ޖެހޭ

ކަމެކެވެ.

ވިއްކާ ފަރާތުން ،ކެމިކަލް ގަންނަ ފަރާތައް

ފޯމް ޕޯރިންގ ސިސްޓަމް ،ވޯލް ޑްރެންޗަރ ،ރޫފް

ކޮންމެ

ޑްރެންޗަރ އަދި އެސްކޭޕް ރޫޓްތަކާއި ،އިމަޖެންސީ

ގުދަނެއްގައި ގުދަންކުރެވިފައި ހުރި ކެމިކަލަކާއި

އިވެކުއޭސަން އެސެމްބްލީ ފޮއިންޓްތަކާއި ،ޕީ.އޭ

ލިބިފައިހުރި

އަދި

އަންގައިދޭންޖެހެއެވެ.
ފުރިހަމަ

ގުޅޭގޮތުން

އެހެންކަމުން
މަޢުލޫމާތު

ސިސްޓަމްތައް

ޤާއިމުކުރެވެންޖެހެއެވެ.

މީހެއް އަދި ތަނުގައި ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސްއެއް،

ފަޔަރ އިމަޖެންސީ ނަންބަރު ( )118އާއި

ފަސްޓް އެއިޑަރެއް އެންމެ ކުޑަމިނުން ހުންނަން

ޕޮލިސް އިމަޖެންސީ ނަންބަރު ( )119އާއި

ޖެހެއެވެ .މިއީ ކެމިކަލް ގުދަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

ތަނުގެ ވެރީންގެ ނަންބަރު އެނގިފައި އޮތުމަކީ

ފުރަތަމަ ވިސްނުމަށް ވާންޖެހެއެވެ.

ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ .ކޮންމެ އިމަޖެންސީ

ގިނަ ކެމިކަލް ގުދަންތަކަކީ ދަގަނޑު
ހޮޅިން މުޅިތަން ހަދައި ވަށައިގެން ދަގަނޑު
ޓިނު ޖަހާފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ .އަލިފާނުގެ
ހާދިސާއެއް

ހިނގައިފިނަމަ

ދަގަނޑު

ހޮޅި

ގާތްގަނޑަކަށް  600ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި

އެކްސަން

ކޮންކަހަލަ މުދަލެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ .އެ މުދަލުގެ
ސަބަބުން އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެތޯ
ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ.
ވަގުތުން

ކޮންޓްރޯލް

ކަމެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ

ކުރެވޭނެ

ގޮތްތައް

ހޯދަންޖެހެއެވެ .ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަކީ ކޮބާތޯ އަދި އިމަޖެންސީ
އެއްގައި ގުޅާނެ ނަންބަރުތައް ދުރާލާ އެނގެން
ޖެހެއެވެ .އިމާރާތް ކުރާއިރު ސިމެންތި ނުވަތަ
އަލިފާން ނުރޯވާ ޒާތުގެ އެއްޗަކުން އިމާރާތްކުރުމަށް
ގަވާއިދުގައި ބާރުއަޅަންޖެހެއެވެ .ޕޯޓަބަލް ފަޔަރ
އެކްޓިންގްއިޝަރ ،ސްޕްރިންކްލަރ ސިސްޓަމް،

ޕްލޭނަކަށް

އަހުލުވެރި ވެފައިވޭތޯ ވަކިވަކީން ބަލައި ޔަޤީން
ކުރަންޖެހެއެވެ .ވެރި ފަރާތުން މި ހުރިހާ ކަމަކަށް
އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހެއެވެ .އެހެންނޫނީ

ރައްކާތެރިކަމެއްނެތެވެ.

ފެއިލްވެގެން ވެއްޓެއެވެ .އެހެންކަމުން ދަގަނޑުން
ގުދަން ހެދުމުގެ ކުރިން އެ ތަނުގައި ގުދަން ކުރަނީ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުން

ނުރައްކާތެރިކަން
އަންގައިދޭ ބައެއް
ކުރެހުން

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރާ
ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅު "ނުރައްކާތެރި

ވިހަ

ގެއްލުންދޭ

TOXIC

HARMFUL

ހިރުވާ

ކޮރޯސިވްސް

IRRITANT

CORROSIVE

ގޮވާތަކެތި

ރ ިޑއޯ ެއ ްކ ިޓވް
ޭ

EXPLOSIVE

RADIO ACTIVE

ކެމިކަލާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) އަދި (ށ) ގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް

ހައްލަކީ

ފިޔަވަޅު އެޅުމެއް ނޫނެވެ .އަދި އެޅެން ހުރީ
ކޮންފިޔަވަޅެއްތޯ ބެލުމެއް ވެސް ނޫނެވެ .ބޭނުމީ
ދާއިމީ

ހައްލެކެވެ.

ލިބޭ

ވަގުތީ

ފައިދާއަށް

ވުރެ ދާއިމަށް ލިބޭ ފައިދާއެވެ .ފަރުދުންގެ
ސަލާމަތާއި

މުޖުތަމަޢުގެ

ހަމަޖެހމެވެ.

ހުޅުރޯވާ

ށދޭ
ރ ޮކ ް
ނ ބޭ ު
ސޖަ ް
ޮއ ްކ ި

FLAMMABLE

OXIDISING

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަބާ
ކިޔަމަންތެރިވުމެވެ .މިއީ ހިނދުކޮޅެއްގެ ކުރީން
ވިސްނާލާން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ.
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އމީ ބަޠ ަ ު
ނގެ ުޙ ުރމަތ ް
ލ ް
ޤަ ު
ޝައްކެއްނެތެވެ .ޤައުމީ ބަޠަލުންނަކީ

އާދެ ،މިސާލަކަށް ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމެވެ.

އަޅުގަނޑު ދުށް ލިޔުންތަކުގައި އެމާތް ކީރިތި

އެ ބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރި

މި ވާހަކަ ދައްކާ އަދި ލިޔެހަދާ ބައެއް މީހުންގެ

މަހާރަދުންނަށް ޢަދުލުވެރި ދަރުމަވަންތަ ރަދުންނޭ

ވާންޖެހޭ ބަޔެކެވެ .އެ ބޭފުޅުންގެ އުޅުއްވުމުގެ

ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ ،އޭރު ހުންނެވި ކީރިތި

ބުނުން ފިޔަވައި މިދެންނެވިފަދަ އެއްވެސްކަމަކަށް

ބޭފުޅުން

މަހާރަދުންނަށެވެ .އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން

މީހެއްގެ ޚިޔާލު ދިޔުމަށް ޝައްކެއް އުފެދޭފަދަ

ޤައުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް،

ޢަބްދުﷲ

މަހާރަދުންނަށެވެ.

އެކަންކަމުން ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަންޖެހޭ ބައެކެވެ.

މިދެއްކެނީ

ރަނގަޅު

ގޮތްތައް

މިދެންނެވިގޮތަށް
މިހާރަކަށްއައިސް
ބައެއްކަހަލަ

ބަލައި،

އެ

ބަދަލުގައި،

ޢަމަލުކުރުމުގެ
މަދުންނަމަވެސް

އަޑުތަކަކީ

ދިވެހި

ސިރީބަވަނާދީއްތަ

ވިސްނާކަށް

ޤައުމިއްޔަތަށް

ކަމެއް ވެސް ވިސްނައެއް ނުލެވެއެވެ .އާދޭހެވެ.

ޙަޤީޤަތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގިތިބެއެވެ .އެކަން
އެހެންވަނީ ،ތާރީޚު ރަނގަޅަށް ދިރާސާނުކޮށް،
ތާރީޚުގެ

އަމިއްލައަށް

މާނަކުރެވޭތީކަމެއް ،ނުވަތަ ސަމާސާ ކުރަންވީ
ކަންތަކާއި ސަމާސާ ނުކުރަންވީ ކަންތަކާ ދޭތެރޭ
ނުވިސްނޭތީކަމެއް
ނޭނގެއެވެ.

އަޅުގަނޑަކަށް

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާކަށް

މިދަންނަވަން

އުޅޭ

އެއްޗެއް ބޮޑަށް ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާނީ ،ބައެއް
މިސާލާއެކު ދެންނެވިއްޔާއެވެ.
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ކޮންފަދައަކުން

މިއިވޭ

އަޅުގަނޑު އޭގެ ތަފުސީލަކަށް ނުދާނަމެވެ.

ނޫނެވެ .މިދެންނެވި ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވުނީ

މުހިންމު

ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

ވެސް

އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ ދިވެހި ދަރިޔަކާ ބެހޭގޮތުން

ލޯބިކުރާ އެކަކު ވެސް އަހާހިތްވާނޭ އަޑުތަކެއް

ހާދިސާތައް

ކޮންފަދަ

ވާހަކައެއްކަމެއް

ގޮތަކަށްވެސް ލިޔެފައެއް ނުހުރެއެވެ.
ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން އެ
ކިލެގެފާނުގެ ކާފަ ،ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް
ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އަވަހާރަވީތާ  25އަހަރު
ފުރުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ފޮތެއް ނެރުއްވިއެވެ .އެ
ފޮތުގައި އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނާ ބެހޭގޮތުން

ކޮންމެއަކަސް މިއީ ކޮންތާކުން ނެރުނު

ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޅެންތަކާއި މަޒުމޫނުތައް

ނޭނގެއެވެ.

ފޮތުގައި،

އަޅުގަނޑަކަށް

ތިޔަރީއެއްކަމެއް
ހަމައެކަނި

މިފަދަ

އެކަންޏެއް

ނޫނެވެ.

ލިޔެވެސް

ހަދަނީއެވެ.

ވާހަކަތައް
ނޫސް

ދައްކަނީ

މަޖައްލާތަކުގައި

ގައިމުވެސް

އެއްވެސް

ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ.
ފަޟީލަތުއްޝައިޚު

އެގޮތަކަށް
ތާރީޚީ

ނުދެކެމެވެ.
ލިޔުމެއް

އެފަދަގޮތަކަށް

ދެކެވަޑައިގެންނެވި

ބޭފުޅަކު

އެ ލިޔުމެއް އަޅުގަނޑަށް ދައްކަވައި ލައްވައިފި
ނަމަ ،ވަރަށްބޮޑަށް އުފާކުރާނަމެވެ .ކޮންމެއަކަސް

ޢަބްދުﷲ

ޖަލާލުއްދީން

ލިޔުއްވާފައިވާ މަޒުމޫނެއްގައި އޮތް ޢިބާރާތެއް،
އަޅުގަނޑު މިދަންނަވައިލަނީއެވެ.

ތާރީޚީ ފޮތަކުން އަޅުގަނޑެއް އެފަދަ ވާހަކަ
އޮތް

މިދެންނެވި

ދުލުން

[ކިލެގެފާނު

އަރިހުގައި،

މީހެއްގެ

ބޮޑުތަކުރުފާނޭ

ބުނެވުނު

މަޖިލީހެއް

ދުށީމެވެ .ވަރަށް ހިތްޕުޅާ ނުވެފައި ވިދާޅުވިއޭ،
އެއީ

ބަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެންމެ

ނަންފުޅު

އުފުލިގެންވާ ރަސްގެފާނެވެ .އެންމެ ކުޑަގޮތެއްގައި

ދައްކާކަށްވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވުމެވެ.
އަޑުތައް

މިހާރު

މަހާރަދުންނާ ބެހޭގޮތުންވެސް މިފަދަ ހުތުރު ވާހަކަ
ޢިބާރާތުން

އިވޭ

އެބަ ދެކެވެއެވެ.

ދަންނަވާނަމަ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗްގީޒުން އަތުން

ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވާ

ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރައްވަން ކުރެއްވި މަތިވެރި

އަޑުފުޅު ،އަޅުގަނޑުމެން އަހަމުއެވެ .ޢަރަބި ބަސް

ޖިހާދު ކުރެއްވީ ވެސް ޤައުމަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ.

ރަނގަޅަށް އެނގޭ ،އަދި ދީނުގެ ޢިލްމަށް އަރައި

އަވައިގައި

ތިއްބެވި ޢިލްމުވެރީން ނޫނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ

ޖެހިވަޑައިގެންނެވެ .މިހިރީ ދައްކަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ

އާޔަތްތަކުގެ

ނުވާނެއެވެ.

ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

ދީނީ ކަންކަމުގައި ފަތުވާ ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެ

ވެސް

ލޯތްބެއްގެ

އެހެން

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު މާތް ބަޠަލުންނާ
ބެހޭގޮތުން ނޭދެވޭ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ މިއަދަކު
އެކަނި ހިނގާކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި ކީއްތޯއެވެ.
އެ ކަމަކީ ކުރީޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުން އަންނަ

އެގޮތަށް ހިފަހައްޓަވަން ޖެހެނީ ،މީސްތަކުންނަށް
އޮޅިދާނެތީއެވެ .ތަންދޮރު މާބޮޑަށް ފިލާފައި ނުތިބޭ
އާންމުން މަގުފުރެދިދާނެތީ އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިޒަމާނުގައި މިކަން މިކުރާގޮތާ
ދެމެދު ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް އެބަހުއްޓެވެ .އެ

ކަންތައްތަކަކު ނޫނެވެ .ޝައްކެއްނެތެވެ .އެންމެ

ތަފާތަކީ އޭރު ގިނައިން ވެފައިހުރި ގޮތެއްކަމަށް

ނުރައްކާތެރިކަމަކީ ،ދީނީ މައްސަލަތަކުގައި ޚިލާފު

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ،އެ ބޭފުޅުންގެ ދަރަޖަ

އުފެދުމުން ނުކުންނަ މައްސަލަތަކެވެ .އެކަން

ބޭފުޅުންނަކީ

އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލު ކުރަމެވެ .ހަމައެޔާއެކު،

ވާހަކަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،ބައެއް ކަހަލަ ދުނިޔަވީ

ގެންދިޔުމެވެ .ނުވަތަ އިންސާނީ ބުއްދިޔަށް ގަބޫލު

ކަންތައްތަކުގައި

އޮންނަންވާނީ

ނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ،އެ ބޭފުޅުންގެ

މިހެންނެވެ .ޚާއްޞަކޮށް މީހުންގެ ޚިޔާލު ބައިބައި

ކަރާމާތްކަމުގައި ހަދައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ.

ވެދާނޭ ކަހަލަ ކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވާންވާނެއެވެ.

މިދަނީ،

އެފަދަ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ،އަމިއްލަ ރަޢުޔު

މިޔާ މުޅިން ޚިލާފަށް އެ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭގޮތުން

ފާޅުކުރަންވާނީ ،އެކަންކަން ދެނެތިބި މީހުންނެވެ.

ކުރީނުންގޮސް

އިންސާނުންނެއްނޫނޭ

ކިޔައިގެން ނުވާނެއެވެ)1( ].

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނިކަން ދެކެވަޑައިގެން ބައްލަވާށެވެ.
ކަންހުރިގޮތަކީ މިއީއެވެ .ޤައުމުގެ ވެރިން މި
ރަސްރަސްކަލުންނަށް

ޤައުމުގެ

ކިތައް

ތެރެއިން
ނުކިޔައި،

އުތީމު

މީހުންނަށް

ބޮޑުތަކުރުފާނޭ

ބަންޑާރައިންނޭ

ކިޔާށޭ

ކިލެގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުގެ ތަފާތު ވެސް
އެނގޭނޭކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ .މިހެން
މިދެންނެވީ ބަހަށް ވެދެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ތާރީޚު
ޢިލްމަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަދު
ޣާޒީ ބަންޑާރައިންނޭ އުތީމު ރަދުންނޭ އުތީމު
މަހާރަދުންނޭ އުތީމު ބަންޑާރައިންނޭ މިއިންގޮތަކަށް
ވިދާޅުވާ އަޑުފުޅު ނުއިވޭތީއެވެ .ހައްތަހާ ވެސް
އިވެނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު ކިޔާ އަޑެވެ .ކަންމިހެން
ހުރިއިރު،

އިޙްތިރާމާއެކު

އަނގައިން

ބުނުން

އެއްކިބައިގައި އޮއްވައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ
ހާލު ހުރި ގޮތަކީ ،އުތީމު މަހާރަދުންނޭ ކިޔައިގެން
ވެސް

ކޮންމެފަދަ

ދަށުދަރަޖައިގެ

ވާހަކައެއް

އެ

ހީވާ

މިއަދު

ހިސާބަށް

އިވެމުން

ހަދައިގެން ދައްކާ ހަޑިހުތުރު ވާހަކަތަކެވެ.

ޤަދަރުކުރައްވާ

މިންވަރަކީ މިއީއެވެ .މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ

އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި ،މިކަން
މިގޮތަށް

މަތިކުރި

ވެސް އުތީމު ބަންޑާރައިންނޭ ނޫނީ އެ ރަދުންނަށް

މާނަ

އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެކެވެ .އެކަން

ކަމެކެވެ .އެކަމަކު އޭރުގެ މީހުން އެކަން ކުރިގޮތާއި

ނ.ޢ.ޢ.ވ ޢަ ބް ދު އް ރަ ޝީ ދު ޙު ސަ އި ން

ކިޔައިގެން

އޮންނަންވާނީ،

ވެސް

ހަމައެކަނި

މިކަން

ތާރީޚު

ޙަޤީޤަތުގައި

ދީނީ

ޢިލްމުފަދަ

ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑަކަށް މިހާރު

ޢިލްމުތަކަށް ވަދެތިބޭ މޮޅު މީހުން އަޅުގަނޑަށް

ވާހަކަ

ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގަޔޭ ކިޔާފައި ،ބުނާ ބަހެއް

ދައްކާކަށް ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ .އަޅުގަނޑަކަށް

ހަމައެކަނި ޚިޔާލުގެ މައްޗަކަށް ނުބުނާނެއެވެ.

އެ ކަހަލަ ވާހަކަ ރީއްޗެއްވެސް ނޫނެވެ .އަދި

އޭނާ އެ ބުނާ ބަހުގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެ ވެސް

އަޅުގަނޑަކަށް އެކަން މަޖަލަކަށް ވެސް ނުވެއެވެ.

އުސޫލެއް އޮންނާނެއެވެ .އެހެން އޭނާ ބުނި

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ،އެ ކަހަލަ ކަންތަކުން

ސަބަބެއް އޮންނާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން

ބައެއްކަހަލަ

މިދައްކާ

ވާނެކަމަކީ ،ތާރީޚު އޮޅޭނީއެވެ .ޚިދުމަތްތެރީންގެ
މައްޗަށް މީސްތަކުގެ ހިތްތަކުގައި އޮންނަންޖެހޭ
ޙުރުމަތް ކެނޑޭނީއެވެ.

މިސާލަކަށް ،އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް
މުޙައްމަދު

ލުޠުފީ

ބޭކަލެއްގެ

ނަންފުޅާ

ރާއްޖެ

އިސްލާމްކުރެއްވި

ބެހޭގޮތުން

ލިޔުއްވާފައި

އަނެއް ވާހަކައެވެ .އާދައިގެ މީހަކާ

އެބައޮތެވެ .އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ ގޮތްތަކެއް

ބެހޭގޮތަކުން ނޫނެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް އެންމެ

ވިދާޅުވެފައި އެބައޮތެވެ .ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމަށް

[މި

މެދުވެރިވި ސަބަބާމެދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތް،

ޝަހީދުވެގެންދިޔަ

އަޙްމަދު

ބެހޭގޮތުންނެވެ.

އަގުހުރި

އެއް

ބަޠަލާ

ދީނާހުރެ

މި

ޤައުމާހުރެ]

އަލްފާޟިލް

އަލްމަރްޙޫމް

ޙަސަން

މާތް ބަޠަލަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .އާދެ ،ހަވަނަ

މަނިކު ހާމަކުރައްވާފައި އެބައޮތެވެ .އެ ކަމަކު

އައްސުލްޠާން

އެއިން ކޮންމެ ކަމެއް ،މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު

ޢަލީ  6ވަނަ ސިރީއައުދަ ސިޔާކަ ކައްތިރި

އަލީގައެވެ.

ޢަލިރަސްގެފާނާ

ބެހޭގޮތުންނެވެ.

ހާމަކުރައްވާފައިއޮތީ،

ތާރީޚުގެ
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އެކަނި

އަޅުގަނޑުމެން

ކުރާކަމެއް

ނޫނެވެ.

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ހުޅުވުނީއެވެ.

އެކަން އޮތްގޮތެއް ނޫނެވެ .ބޭރު ޓީޗަރުންގެ ބޮޑު
އަޅުގަނޑުމެން

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގައި އެކަން އަދި މާބޮޑަށް

ކުއްލިއަކަށެވެ .އޭރުގެ ގަނޑުވަރުތަކާއި ،ބޮޑެތި

އާބާދީއެއް

އޮންނަ

އެނގިފައިވާގޮތުގައި،

ޢާއިލާތަކުގެ ނުފޫޒު ކެނޑި ،މި ޒަމާނުގައި

ނޫނަސް،

ދުނިޔޭގައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބާނީ މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާޙަށް

މިއޮތްގޮތަށް ވެގެންދިޔައީއެވެ .މިއަދުގެ ދުނިޔެފަދަ

ޙާލަތްތަކުގައި

ޕާކިސްތާނުގައި

ހުޅުވިފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އުޅޭއިރު ،ކާބަފައިންގެ

އަގުތައް ހިފަހައްޓަން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް

ޤާނޫނީ ކުށެކެވެ .އެ މީހަކަށް އެކުށަށް އަދަބު

ޙުރުމަތް ހިފެހެއްޓުމަށް ،މި ޒަމާނުގައި އެހެން

ހުންނާނެއެވެ .ޝައްކެއްނެތެވެ .މިކަމަކީ މިކަން

ލިބެއެވެ .ހަމަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލެވެއެވެ.

ޤައުމުތަކުގައި

ބަލައިގެން،

އޮތީ މިހެންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް

އަޅުގަނޑު އަހާގޮތުގައި ،މިއޮތްބޮޑު އިންޑިޔާގައި

ލަސްލަހުން

ކުއްލި

އެނގޭ ކަމެކެވެ .އަދި އެހެންވިޔަ ނުދިނުމަށް

ވެސް އެކަން އޮތީ އެހެންނެވެ .މަހާތުމާގާނދީއަށް

ބަދަލުތަކެއް އައީއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް

އޮވެއެވެ.
ކުޑައިމީސް

ބަދު
ކަމަށް

ބަހެއް

ބަހެއް

ބުނުމީ،

ބުނުން

އަދަބު

ޤާނޫނުގައި

އެއީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފިޔަވަޅުތައް

އަޅާ

ވަގުތު

އަޅާނޭ

ނުލިބި،

ޤައުމުތައް
މީހުންގެ

އެ

މަސައްކަތްތަކެއް

އެ

އަދި

ކުށެކެވެ.

ވިސްނުމެއް ވެސް ބަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.
މީ ގެ އި ތު ރަ ށް ،

މިހާހިސާބަށް

ނޫސްވެރިންނާއި

ލިޔުންތެރިންނާއި

މުޖްތަމަޢަށް އެ މީހުންގެ ބަހާއި ޢަމަލުގެ

މިކަހަލަ

ކަންކަމުގެ

އަސަރުފޯރާ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު،

އަޚްލާޤީ

މިއަދު މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

މި ން ގަ ނ ޑު ތަ ކެ އް

ޤައުމިއްޔަތު

ގެންގުޅެން ވާނެއެވެ.

ދިރުވަން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އާދެ ވެރިންނަށް

އެބަ

އިޙްތިރާމްކުރުން،

އާދޭތޯއެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ
ބަޔަކީތޯއެވެ؟

ހަރުދަނާ

ކީއްވެތޯއެވެ؟
ހަމަ

ވަރަށް

ގޮތްހުރި

ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި،
ބައެކެވެ.

ދިވެހި
އިޙުތިރާމް

ކާބަފައިންނަށް

ކުޑަވަމުން

ކުރަންޖެހޭ

ނުދާނެގޮތަކަށް އާންމު

މައިންބަފައިންތަކެއްގެ ދަރިންނެވެ .ވަރަށް ރީތި

ދިރިއުޅުމާއި ،ސްކޫލުތަކުގެ އާންމު މަސްރަޙު

އަދަބުތަކަކާއި އާދަކާދަތަކެއްގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ.

މިހާރަށްވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ބައްޓަންކުރަންޖެހެޔޭ

ކާބަފައިންނަށް ލޯބިކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

އަޅުގަނޑު

މިސާލަކަށް،

ތެރޭގައި އޮތްކަމެކެވެ .މިހެން ކަންހުރިއިރު،

ސްކޫލުތަކުގައި ކުދިންނަށް މަގުދައްކާ ބަޔަކީ

ނޭދެވޭ

ޓީޗަރުންނެވެ .ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި ގިނައިން

ސިފަތަކެއް ފެންނަނަމަ ،އޭގެ ސަބަބުތަކެއް ވެސް

މި ތިބެނީ ބޭރު މީހުންނެވެ .އެ މީހުންނަކީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ކިބައިން

މިފަދަ

ހުންނާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑަށް

ކާބަފައިންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ
ތެރޭގައި މީގެ އަހަރުތަކަކާ ހަމައަށް އައިއިރު
ވެސް،

މިހާރަށްވުރެ

ހިތަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ
ވިސްނޭގޮތުގައި،

ބޮޑަށް

ހިފެހެއްޓިފައި

އޮތެވެ .އޭގެ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުއްޓެވެ.
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ވަރަށްބޮޑަށް

ދިރުވުމަށް،

ދެކެމެވެ .އެހެން ހުރިހާ ދިމާއަކުން ތަޢުލީމުގެ

ވެސް އަޅުގަނޑު އެހެނެއް ނުދަންނަވާނަމެވެ.
ވަރަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

މިއަދު ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު

އެއްގޮތަކަށް

ގޮތްހުރި

މިހާރަށްވުރެ

ކުރުމަކީ

ޤައުމިއްޔަތު

ގޮތެއްނެތް

ނޫނެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ކާބަފައިންނަށް

ލޯބިކުރުން

އަންނަނަމަ ،މި ބަދަލުތަކެއް
މި

ކުރަން

ޖެހިފައެވެ.

ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ،

އަންނަނީ

ޚާއްޞަ

މަސައްކަތްތަކެއް

މި ހާ ތަ ނު ން

ބަދަލުތަކެއް

ކުރައްވާ

ކަމެއްވެސްމެއެވެ .އަދި ހަމަ އެފަދައިން ،އިތުރު

ނުދިޔަޔަސް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
މެދުގައިވެސް

ޤައުމިއްޔަތުގެ

ސަރުކާރުން

ކަންހުރިގޮތަކީ މިއީއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ކޮންމެހެން

އެބަހުއްޓެވެ.

އެފަދަ

އަރައެވެ.

ވެލިއުސްއަށް

ލޯބިކުރަން

ދަސްވެފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޤައުމުގެ

އުފަލާއި

ހިތާމައިގެ

ވޭންތައް

އުފުލި ބައެއް ނޫނެވެ .އެ މީހުންނަށް ކޮން
ޣާޒީބަންޑާރައިންނެއްތޯއެވެ؟
މިކަމަކީ

ވެސް

ދޮރާށިތައް

ރާއްޖޭގައި

ތަންމިނަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ،އަޅުގަނޑުމެން
އަޅުގަނޑުމެންނަށްވީ

ކީއްވެގެންކަން،

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ޤައުމަކަށް ހެއްދެވި،
އަޅުގަނޑުމެންގެ

މިނިވަންކަމަށްޓަކައި

ޖިހާދު

ކުރެއްވި މާތް ބަޠަލުންނަށް ޝުކުރުވެރިވާން،
އިޙުތިރާމްކުރާން
ޖެހޭނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން
ބޭފުޅުން

އެ

އެ

ބޭފުޅުން

އަގު

ވަޒަންކުރަން

ދަސްކުރަން

ކުރެއްވި

ޖިހާދު،

ވެވަޑައިގެންނެވި

ޤުރުބާނީގެ

ދަސްކުރަން

ޖެހޭނެއެވެ.

ފަހަރެއްގައިވެސް އެއިން ބޭފުޅަކަށް ބަދުބަހެއް
ބުނާ އަޑަކީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ޤައުމީ
ކަންފަތުން

އެކަނި

ހުޅުވިފައިވާއިރު،

ނުވާނެއެވެ.

އެހުމަށް

ރުހެވޭ

އަޑަކަށްވެގެން

ސ ާނހަ ްނ ާޏ ް
ަ
"ބ ް
ގެނ ާދނ ީ
ި
ސފައ ި ްނ ގެއަށް !"
ނޏާ
ނހަ ް
" ަބސް ާ

ަޢ ީލ ަޖ ިއޝަން ާޢ ިމރު

ނދާނީ
ގެ ް

ނ ެގ ައށް!" ިމއީ ައ ުޅގަނ ުޑގެ
ސި ަފއި ް

ނގެ ުދލުން
ަޅ ަފ ުތ ަގއިޮ ،ބ ެޑތި ީމހު ް
ޞ ާލޙީ"
ޭދ ެތރެ ޭދ ެތރޭން ިއވުނު " ިއ ް
ސ ަކރާ ުތގެ
ސބުން ަ
ނ ާޒރެވެެ .އ ިހ ާ
އި ް
ނއެވެަ .ހ ިތ ާޔރު ަބ ަހ ްއޓަން
ައޑު ކެނޑު ީ

ރށް " ުއފް" ެވސް
ނއެވެި .އ ުތ ަ
ެޖހު ީ
ރ ެއވެ.
ނ ުހ ެ
ރއް ު
ނ ިހ ްތވަ ެ
ނލާ ެ
ބު ެ

ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ .ސިފައިންގެއަކީ
"ބިރުވެރި"،

"ނާމާން"

ތަނެއް

ވިއްޔާއެވެ.

ހަތިޔާރާއި ބަޑީގެ ގުދަނެއް ވިއްޔާއެވެ .އެފަދަ

ފެންނާނެކަމުގެ

އިތުބާރު

އުންމީދާއި

އެބަޔަކާ

ތަމްޞީލުކޮށްދޭ އެއް ބަޔަކީ ސިފައިންނެވެ.

ގުޅިފައިވާ ދިވެހި އަސްކަރީ ފަހުލަވާނުންނެވެ.

މިކަމަށް ތާރީޚް ހެކިދެއެވެ .ކުރިމަތިން

ނަސީބު ނިޔާކުރިގޮތުން ،ސަރުކާރުން

ފެންނަން ހުރި އިމާރާތުގެ ނަމުން ވެސް ހެކިދެއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާ

އަޅުގަނޑު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އިމާރާތުގެ މައި

ދެން ވީގޮތަކީ ،އަޅުގަނޑު ބޮޑުވީއެވެ.

އަދާކުރަމުން މިދަނީ ސިފައިންގެ މައި މަޒުކަޒު

ދޮރާށިން އަދި މާ ބޮޑަށް ހެކިދެއެވެ.

ހައިބަތާއި

ކަމަށްވާ ބަންޑާރަކޮށީގައި ހުންނަ މިނިސްޓަރުގެ

ޤަދަރު ވިސްނިއްޖެއެވެ .އެތަނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި

ބިއުރޯގައެވެ.

ބޭރަށް

ކޮންތަނެއްކަން ރޯފިލައިފިއެވެ .އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ،އެންމެ ގާތުން ފެންނަނީ

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިމާޔަތުގެ

މިނިވަންކަމާއެކު ވިހުރެމުންދާ ދިވެހިންގެ ޤައުމީ

މަރުކަޒެވެ .މި ދީބުގެ ދަގަނޑު ދަހަނާއެވެ.

ދިދައެވެ .ލިބޭ ހުސް ވަގުތުކޮޅެއްގައި ،އެ ދިދައަށް

މި ފަސްގަނޑުގެ މައްޗަށްވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ

ބަލަހައްޓައިގެން ހުންނައިރު ހަނދާނަށް އަންނަނީ

ފޭރާމެވެ .ދަޢުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ

ކުޑައިރު ވެސް އިވޭ ވާހަކައެކެވެ.

ތަނަކަށް ދާން އެދޭނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟
ޒުވާނަކަށް

ދުވަސްވީ

ވީއެވެ.

އެއް

ސިފައިންގޭގެ

މުއައްސަސާއެވެ.

އެތަނުގައި

ތިބީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމާއި އިސްލާމްދީނުގެ
ދފާޢުގައި ،ފުރާނަ ޤުރުބާން ކުރަން ޖެހުނަސް
ި
އެކަން ކުރުމަށް ،މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބި
ބައެކެވެ .ކާރިސާއާއި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި،
މާތްﷲގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ،ސަލާމަތުގެ އަލިމަގެއް

އެއީ،
ނެތިފަނާވެދިޔުން

ބިއުރޯގެ

ކުޑަދޮރުން

ޤައުމެއް

ދިރިދެމިއޮތުމާއި
އޮންނަނީ

ބިނާވެފައި

އެ

ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އެ ޤައުމަކާމެދު
އޮންނަ ލޯތްބާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް

އަޅުގަނޑަކީ
ޙުސައިން

އާދަމަކީ

ޒުވާނެކެވެ.
ވެސް

ޝަހީދު
މި

ޒުވާނެކެވެ.

ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކިޔުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ
ޤައުމާއި ދީނުގެ ޙިމާޔަތުގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ.
ބަންޑާރަކޮށީގައެވެ .ހަމަ މި ތަނުގައެވެ .ކިހާ
ޝަރަފުވެރި ނިމުމެއްތޯއެވެ؟
އޭރު "އިންޒާރު" ދިން މީހުންނަށް
މިހާރު ބުނެލަން އޮތީ އެންމެ ވާހަކައެކެވެ.
ސިފައިންގެއަށް

ގެންދިޔައަސް

ދެން

އެންމެ ރަނގަޅެވެ.

ބުނާ ބުނުމެވެ .އެއީ ތެދަކަށް ވާނަމަ ،އެ ލޯތްބާއި
އިޚްލާޞްތެރިކަން

އެންމެ

މަތީ

ދަރަޖައިގައި
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ދ ާވނީ
ނއ ް ޮ
ތި ެ
ޢ ު
ނބަ ުރގެ ު
ނވެ ް
ޙަމ ަ ާލގައ ި ޒަޚަމުވި ޕ ް ަ
ރއިވެޓ ް

ދއ ް ާނ ި
ސފ ް –
ޔ ު
ޞ ުރ ޫ
ޢަބ ް ު

ނގައ ި
ސ އެ ވ ޭ ު
އަދިވެ ް

ސ ޭޓޝަން
ޮޕ ިލސް ް
ނ ިފ ުޢ
ސ ެޕ ްކޓަރ ައ ްޙ ަމދު ާ
ނ ް
އި ް

ޕްރައިވެޓެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ނަމަވެސް މިއަދު
އެއީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް
ޕޮލިސް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފެވެ .ސިފައިންގެ
ޚިދުމަތުން ފެށިގެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަކި
ފެބުރުވަރީ

ބެލުމެއް ނެތި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކުޅަދާނަ،

މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް ޚިދުމަތުގައި

މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ

އަދި މި ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު

މެދުކެނޑުމެއްނެތި މިއަދު އެވަނީ  31އަހަރު

އިންސްޕެކްޓަރ

އޮފް

ޢަބުދުއްނާޞިރު

ޔޫސުފަކީ

ހިތްވަރު

ޔޫސުފު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ނިކުންނަވާފައިވަނީ

ގަދަ ބަޠަލެކެވެ .ނޮވެންބަރު  3ގެ ޢުދުވާނީ

ޢުމުރުން އެންމެ  23އަހަރު ގައެވެ1988 .

ޙަމަލާގައި ދުޝްމަނުންގެ ކިބައިން މި ލޮބުވެތި

ނޮވެންބަރު  3ވަނަ ދުވަހަކީ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ

ވަޠަން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ދުޝްމަނުން އަމާޒު

ގުޅުނުތާ  8މަހާއި  3ދުވަސްވީ ދުވަހެވެ.

ފަތްގަނޑަކަށް ވި ނަމަވެސް އަމިއްލަ ފުރާނައަށް

ސަރވިސްގެ

1988
ގުޅިވަޑައިގެންނެވި
ޕޮލިސް

ވަނަ

ޢަބްދުއްނާޞިރު

އަހަރުގެ
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ފަޚުރުވެރިވާފަދަ

އޭރު

ނޭޝަނަލް

ބަޠަލެކެވެ.

ސެކިއުރިޓީ

ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.
އިންސްޕެކްޓަރ

އޮފް

ޕޮލިސް

ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފުގެ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު،
އެންމެ ފުރަތަމަ ސިފައިންގެ ބޭސިކް ޓްރޭނިންގ
ނިންމާލުމަށްފަހު

މަސައްކަތްކުރެއްވީ

ޑިއުޓީ

ސެކްޝަންގެ ކާތިބަކަށެވެ .ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ

ޢުދުވާން ކުރިމަތިވި ރޭ ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފު

''  1988ނޮވެންބަރު  03ވަނަ ދުވަސް

ހުންނެވީ އެ ސެކްޝަނުގެ ދަންވަރު ޑިއުޓީގައެވެ.

ފެށުނުއިރު އަޅުގަނޑުހުރީ ޑިއުޓީސެކްޝަން ގެ

އަދި ޒަޚަމްވެގެން ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން

ދަންވަރު ޑިއުޓީގައެވެ .އެއީ ޑިއުޓީ ކާތިބެއްގެ

ބޭރަށް ގޮސްފައި އައި ފަހުން މާގިނަދުވަހެއް

ގޮތުން އެރޭގެ  00:00އިން  08:00އަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ

މިގޮތުން އެރޭގެ މެންދަމުން އަލިވެ 04:00

ބްރާންޗަށެވެ .އެތަނުގައި  15ވަރަކަށް އަހަރު

ގައި ޑިއުޓީތަކަށް ދާންޖެހޭ މީހުން ޑިއުޓީތަކަށް

ފަހުން،

ޑިއުޓީއަށް

ނުވެ
އޭނާ

ބަދަލުކުރެއްވީ
މަސައްކަތް

ދުވަސްކޮޅަކު

ޕޯރޓް

ކުރިއެވެ.

ކޯސްޓްގާޑް

ވެސް

ގޮވަންހުރި ޕްރައިވެޓް ޝާމިން ނަޖީބު (އިންޑެކްސް

2004

ނަމްބަރ )926:އާއި އެކީ އަޅުގަނޑު އައީ ޑިއުޓީ

ސިފައިންނާއި

ސެކްޝަން

އެޑްމިންގައި

މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.
ސެޕްޓެންބަރު

އަދި

ނަމަވެސް
ދުވަހު

1ވަނަ

ފޮނުވުމަށް

ފަހު،

އެ

ގަޑީގައި

ސެކްޝަނަށެވެ.

އެއިރު

ޑިއުޓީ

ފުލުހުންނަކީ ވަކި ދެ މުޢައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި

ހުންނަނީ ސިފައިންގެ މެއިންގޭޓުން ވަންނައިރު

ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމައެކު އެ ދުވަހުން ފެށިގެން

ކަނާތް ފަޅީގައި ،ދެ ގޭޓް ދެމެދުގައެވެ .ޑިއުޓީ

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުއްނާޞިރު

ކާތިބުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެތަނުގައި ހުންނަނީ

ދިވެހި

ދިގު ކައުންޓަރެއް ބަހައްޓާފައެވެ .އަޅުގަނޑާއި

ޔޫސުފު

އަންނަނީ

މަސައްކަތްކުރަމުން

ޝާމިން ނަޖީބު އައިސް ކައުންޓަރުގައި އިށީންތަނާ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައެވެ.
އިންސްޕެކްޓަރ

ޕޮލިސް

އޮފް

ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފަށް ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ
ދުވަހަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެކެވެ .އެ ދުވަހު
އޭރު

ސިފައިންގެ

ޔޫސުފް

ޕްރައިވެޓް

(އިންޑެކްސް

އަބްދުއްނާޞިރު
)1062

ނަންބަރު:

ޒަޚަމްވީ ،ނޮވެންބަރު  3ވަނަ ދުވަހު ދުޝްމިނުން
ސިފައިންގެއަށް ފޮނުވާލި މޯޓަރޝެލްއެއް ގޮވައި
ބުރައިގެންދިޔަ
ޖެހިފައެވެ.

މޯޓަރޝެލްގެ
މި

އެތިކޮޅަކުން

ޙަމަލާގައި

ބަޑިޖަހާ އަޑު އިވެން ފެށިއެވެ .އެއިރު ގާތްގަޑަކަށް
 04:20ވެދާނެއެވެ .ބަޑީގެ އަޑު އިވެން ފެށުމުން
އަޅުގަނޑު

އެތެރެ

ގޭޓް

ކައިރިއަށް

ނުކުމެ

ބަލައިލިއިރު ސިފައިންގެ މަތިން އަލިފާން ކަނިތައް
ދާތަން ފެނެއެވެ .ދެން އަޅުގަނޑު އެނބުރި އައިސް
ކައުންޓަރުގައި އިށީންތަނާ ޕްރައިވެޓް ޙުސައިން
އާދަމް ހުރި ދިމާލު ފާރުގައި އިން ފެންލައިޓަށް
ޙަމަލާއެއް އަރައި ބިއްލޫރި ގަނޑު ތަޅައިގެން

ޕްރައިވެޓް

ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފުގެ ކަނާތުގެ މުލައްދަނޑިން
ބޮޑުތަނެއް ޒަޚަމްވެ އަތުގެ ކަށިގަނޑު ދިގަށް
ފަޅައިގެންގޮސް ވަރަށް ބޮޑަށް ރެނދުލިޔެއެވެ.
މި ހާދިސާ ހިނގީ ނޮވެންބަރު  3ވަނަ ދުވަހުގެ
ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް  10:00ހާއިރުއެވެ.
އެ ދުވަހުގެ މި ހާދިސާ ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފް
ސިފަ ކުރައްވަނީ ވަރަށް ބިރުވެރި އަދި ކުއްލި
ލިބިގެންދިޔަ

ސިހުމެއް

ކަމެއްކަމުގައެވެ.

މި

ހާދިސާ ހިނގާ ދިޔަގޮތް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް
ޕޮލިސް

ޢަބްދުއްނާޞިރު

ޔޫސުފްގެ

ދުލުން

އަޅުގަނޑަށް ހިއްސާކޮށްލުމުން ވަރަށް އަސަރު
ކުރިއެވެ .އެހެންކަމުން ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފުގެ
މިވާހަކަތައް

އަޅުގަނޑަށް

ހިއްސާކޮށްދެއްވި

ގޮތަށް ތިޔަ ކިޔުންތެރިންނަށް ހިއްސާކޮށްލެވޭތޯ
މަސައްކަތް ކޮށްލާނަމެވެ.
އިންސްޕެކްޓަރ

އޮފް

ޕޮލިސް

ޢަބްދުއްނާޞިރުގެ ދުލުން އެ ދުވަސް
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ގާތްގަނޑަކަށް އެދުވަހު  10:00ހައިއިރުއެވެ.
އެވަގުތަކީ ،އާންމު ރައްޔިތުން ރަހީނުކޮށްގެން
ގެނެސް ،މިހާރުގެ ޖުމުހޫރީ މައިދާން އޮތްތަނުގައި
ޗާނދަނީމަގާއިވީ ފަރާތުގައި ،ދުޝްމަނުން އެ
މީހުންގެ އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ބައިތިއްބައިގެން
ސިފައިންގެއަށް ޙަމަލާ ދެމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ.
ރައްދު

އެވަގުތު

ބަންދުވެފައިތިބި
އެކި

ބޭރަށް

ނުކުތުމަށް

ސިފައިން

ގޮތްގޮތުން

ބަހެއްގައި

ދިނުމަށްޓަކައި،

އެތެރޭގައި

މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

ހަތިޔާރާއެކު،

ބޭރަށް

އަދި

ނުކުންނަން

ތައްޔާރުވެ ،މެއިން ގޭޓް ކައިރިއަށް ގެނައެވެ.
އެވަގުތު އަޅުގަނޑު ހުރީ ،ޑިއުޓީ ސެކްޝަންގެ
ކައުންޓަރުގައެވެ .ބަސް ނުކުންނަން އައި ވަގުތު
ދިއުމުން ބިއްލޫރިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަޅުގަނޑު

ޝަހީދުވީ ކަމަށެވެ.

އިށީނދެގެން އިން ކައުންޓަރުގެ ދަށަށް އަޅުގަނޑު
ދެމިގަތީމެވެ .ދެން އެތަނުން ނުކުތުމަށް ފަހު،
ފާރުގެ ބޭރުފަރާތުގައި ހުރީ ޙުސައިން އާދަމްކަން
އެނގޭތީ ،އަޅުގަނޑު ޙުސައިން އާދަމަށް ގޮވާފައި
މިވަނީ ކިހިނެއްހޭ އެހީމެވެ .ޙުސައިން އާދަމް
ބުނީ ''ބަޔަކު ޙަމަލާދެނީއޭ،

އެހެންވެ ތިމަންނަ

ވެސް އެ މީހުނަށް ޙަމަލާދެނީއޭ'' މިހެންނެވެ.
ދެން އިރުކޮޅެއް ވެސް ނުވަނީސް ޙުސައިން އާދަމް
ގޮވާފައި ބުނަނީ ''ތިމަންނަގެ އަތުން ވަޒަން
ހުސްވެއްޖޭ ،އަދި ތިމަންނަގެ ގަޔަށް ވަޒަން އަރައި
ފިޔޭ ،މިހާރު ވާހަކަ ދެއްކޭ ވަރެއް ވެސް ނުވެޔޭ''

އޭގެ ފަހުން ނޮވެންބަރު  3ވަނަ ދުވަހުގެ
ހެނދުނު  08:30ހާއިރު އެތެރެ ގޭޓް ހުޅުވާލައްޕާ
ޑިއުޓީގައި ހުރި ޕްރައިވެޓް ޖިހާދު ޢަބްދުﷲގެ
ފަޔަށް ވަޒަނެއް އެރިތަން އަޅުގަނޑު ދުށީމެވެ.
އެއިރު އޭނާއިނީ އަޅުގަނޑުގެ ގާތުގައި ޑިއުޓީ
ސެކްޝަންގެ ކައުންޓަރުގައި އިށީނދެގެންނެވެ.
އޭނާގެ ފަޔަށް ވަޒަން އެރީ އިށީނދެގެން އިން
ކައުންޓަރ

ވަން

ފޫއަޅުވާލާފައި

ވަޒަނެކެވެ.

އޭނާގެ ފަޔަށް ވަޒަން އެރުމުން ފައިގައި ފޮތި
ބަނދެދީ އެތެރެއަށް ފޮނުވައި ދިނީމެވެ .ދެންވެސް
އަޅުގަނޑު އިނީ ހަމަ އެތަނުގައެވެ.

މިހެންނެވެ .އަދި ފަހުން އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުގެ އަތަށް

އެތަށްފަހަރަކު ގޮވުމުންވެސް
ޙުސައިން

އެތެރެ ގޭޓްގެ އެތެރެ ފަރާތުގައި ހުންނެވި ލާންސް

މިއަނިޔާ

އާދަމް

ލިބުނު

ދުޝްމަނުންގެ

ޖަ ވާ ބެ އް ނު ދި ނެ ވެ.

އެންމެ

ދެން އަޅުގަނޑަށް

ވަގުތަކީ
ޙަމަލާތައް

ވަރުގަދަޔަށް
ސި ފަ އި ން ގެ އަ ށް

ވިސްނުނީ އޭނާ

ދެ މު ން
ދި ޔަ

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ނަޢީމް (ގްރޭވޫލް ނަޢީމް)
އަޅުގަނޑަށް ގޮވާލައްވާފައި'' ،ބަސް ނިކުންނަ
ވަގުތު

ބޭރު

ގޭޓް

ކެރިދާނެހޭ،

ހުޅުވާލަދޭން

ތިމަންނަ އެތެރެގޭޓް ހުޅުވާނަމޭ'' ބުނުއްވުމުން،
އަޅުގަނޑު

އާއެކޭ

އަދި

ބުނީމެވެ.

ދެމީހުން

އެކުގައި ނުކުމެ ގޭޓް ހުޅުވަން މަސައްކަތްކުރީމެވެ.
ނަމަވެސް ،ގޭޓް ތާށިވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގޭޓް
ހުޅުވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ .ދެން އެތަނުގައި އިސްކޮށް
ތިއްބެވި ވެރިންގެ ތެރެއިން

މޭޖަރ ޝައުކަތު

އިބްރާހީމް އެންގެވީ ގޭޓް ހަލާކު ކޮށްލުމަށެވެ.
އަދި ކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން ޓްރެކްޓަރެއް ގެނެސް
ގޭޓްގައި ޖެއްސުމުން އެތެރެ ގޭޓްގެ ތިރީބައި
ނައްޓައިގެންގޮސް

ޓްރެކްޓަރުގެ

ފޮށިގަނޑާއި

އިންޖީނާއި ދެމެދަށް ވަދެ ޓްރެކްޓަރ އެތަނުގައި
ތާށިވިއެވެ .މިކަން ހިނގިއިރު އަޅުގަނޑު ހުރީ
އެތެރެގޭޓްގެ އެތެރެ ފަރާތު ސްޓޭޖް ކައިރީގައެވެ.
އެތަނުގައި ހުއްޓައި މޭޖަރ ޝައުކަތު އަންގަވައިގެން
ދަނގަޑު ހޮޅިއެއް ގެނައުމުން ،މަތާލައްވައިގެން
ގޭޓްގެ ދަނގަޑުތައް ނައްޓަން މަސައްކަތްކުރި
މީހުންނާއިއެކު އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރީމެވެ .މި
މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެތަނުގެ ކައިރިއަށް
ވެއްޓުނު މޯޓަރ ޝެލްއެއް ގޮވައިގެން އަޅުގަނޑާއި
އެކު  4މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން
އެތަނުގައި ޒަޚަމްވީ

ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު

ނަޢީމް (ގްރޭވޫލް ނަޢީމް) ،ޕްރައިވެޓް މޫސާ
އިބްރާހީމް އަދި ޕްރައިވެޓް އަޙްމަދު ސަޢީދެވެ.

ވަ ގު ތެ ވެ .
އެ
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އީ

އަޅުގަނޑު

ކަނާތް

ޒަޚަމް

ވުމާއި

ގުޅިގެން ޒަޚަމްވެފައިވާ ތަނުގައި އަނެއް އަތުން

ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެން ދުވެފައި ދަނިކޮށް ކުރީގެ ދޮންނަގެ ހުންނަ
ހިސާބާ އަރައި ހަމަވިތަނާ ،ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އެ ތަނުން ދިމާވީ
ޕްރައިވެޓް ޢަދުނާނު މުޙައްމަދާއެވެ .އޭނާ އަޅުގަނޑު ގޮވައިގެން ގޮސް
ވެއްދީ ދޮންނަ ގެއަށެވެ .އެއިރު އެތަނުގައި ޒަޚަމްވެގެން ގެނެވިފައި
ތިބި މީހުންތަކެއް ތިއްބެވެ .މި ތަނުގައި އެއްވެސް ފަރުވާއެއް
ނުލިބި

އައިދުވަހުގެރޭ

ޖެހިގެން

(ހުކުރުވިލޭ)

ފަތިސްވަންދެން

އޮންނަންޖެހުނެވެ .ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ އެރޭ ފަތިހު ފަހެއް
ޖެހިފަހުންނެވެ .އަދި ހަށިގަނޑުން ލޭ މަދުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން
ބައެއް ފަހަރު ތަންދޮރު ނޭނގޭ ވަގުތު އާދެއެވެ .ކޮންމެއަކަސް،
އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑުހުރީ ބަންޑާރަކޮށީގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވާތީ
އާއި އަޅުގަނޑު ޒަޚަމްވުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގައި ކަންތައް ވަމުން
ދިޔަގޮތެއް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ ''.މިހާރުގެ އިންސްޕެކްޓަރ
އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފު ވިދާޅުވިއެވެ.
މި ޢުދުވާނީ ޙަމަލައަށް  31އަހަރު ފުރުނު ނަމަވެސް،
މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް ނޮވެންބަރު ތިނެއްގައި ލިބުނު ޒަޚަމަށް
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފު ގެންދަވަނީ
ފަރުވާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

އަތަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކީ ކިތަންމެ

ވަރަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރިޔަސް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް
ކޮންމެ ޑޮކްޓަރަކު ވެސް ވިދާޅުވެއެވެ .ސަބަބަކީ އެ އަނިޔާއަކީ
މޯޓަރ ޝެލްއެއް ގޮވައިގެން ލިބުނު ޒަޚަމަކަށް ވުމުންނާއި،
 19ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތު ލޭ މަނާކުރުމަށްޓަކައި ނާޑުވާ
ގަނޑަކުން ބަނދެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަތުގެ ނާރުތައް (މޯޓަރ
ނިއުރޯން  /ސެންސަރީ ނިއުރޯން) މަރުވެފައިވާތީއެވެ .މިކަން
ނަރވް ކޮންޑަކްޝަން ޓެސްޓްތަކުން ހާމަވެއެވެ .ޢަބްދުއްނާޞިރު
ޔޫސުފުގެ ކަނާތަށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް މިހާތަނަށް
ހަތް އޮޕަރޭޝަން ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ .ފުރަތަމަ ތިން އޮޕަރޭޝަން
ކުރެވުނީ މިހާރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ހުރިތަނުގައި އެއިރު ހުރި
ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ .އެއީ އަތުގެ ލޭ ނުބައިވެ،

ކުނި،

ފާދިޔަ ފައިބާތީއެވެ .އަނެއް ،ހަތަރު އޮޕަރޭޝަނަކީ އިންޑިއާގެ އެކި

ނއްގައ ި
ނބަ ުރ ތި ެ
ޮ
ނވެ ް
ޒަޚަމުވި ި
ނ
ސފައ ި ް

ރއިން 8
ޝ ީހ ުދ ިވ ެއވެޭ .އގެ ެތ ެ
ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ި 19ދ ެވހިން ަ
ރއިން
ނގެ ެތ ެ
ސ ަފއި ް
ނގެ ިއތުރުން ި
ޝ ީހދުވި ޭބ ަކލު ް
ނވެަ .
ނކީ ިދ ެވހި ސި ަފއިން ެ
ޭބ ަކލުން ަ
ނކީ-:
އެ ދު ަވހު ޭ 18ބ ަކލުން ޒަ ަޚމް ިވއެވެ .އެ ޭބ ަކލުން ަ
ރ (ސނ)222 :
ޭ .1މޖަރ ުމ ަޙ ްއ ަމދު ާޒހި ު
ނޓް ޫމސާ ަޢ ީލ ަޖ ީލ ްލ (ސނ)601 :
 .2ލެ ްފޓިނަ ް
ނ ުކ (ސނ)15 :
ނ ިވ ްއކާ ާއ ަދމް މަ ި
ނޓް ރަ ް
ސޓް ެލ ްފޓިނަ ް
ަ .3ފ ް
ނރި) (ސނ)204 :
ނޓް ަޢ ްބ ުދލް ަޢ ީޒޒް ަޢލީ (ނަން ާ
ސ ާޓފް ސާރޖަ ް
ް .4
ރލް ައ ޫބ ަބ ުކރު ައ ްޙ ަމ ުދ (ސނ)100 :
ޯ .5ކ ްޕ ަ
ސ ްމ (ސނ)747 :
ނ ީ
ރލް ައ ްޙ ަމދު ަ
ޯ .6ކޕް ަ
ރ ޫވލް) (ސނ)439 :
ނ ީޢ ްމ (ގް ޭ
ރލް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ަ
ނސް ޯކ ްޕ ަ
 .7ލާ ް
ރ ިއ ެވޓް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ާއ ަދ ްމ ( ުގ ްލ ަބކާ) (ސނ)371 :
ް .8ޕ ަ
ރ ިއ ެވޓް ައދުނާން ަޢލީ ީދ ީދ (ސނ)554 :
ް .9ޕ ަ
ސ (ސނ)703 :
ރ ިއ ެވޓް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ރި ްފ ަޢތު ޫމ ާ
ް .10ޕ ަ
ރ (ސނ)643 :
ރއި ެވޓް ައ ްޙ ަމ ުދ ުބޝް ީ
ް .11ޕ ަ
ރއި ެވ ްޓ ަޙސަން ައ ްޙ ަމދު ުފ ުޅ (ސނ)760 :
ް .12ޕ ަ
ރއި ެވޓް ިޖ ާހދު ައ ްޙ ަމ ުދ (ސނ)835 :
ް .13ޕ ަ
ރ ީހ ްމ (ސނ)838 :
ރއި ެވޓް ޫމސާ ިއ ްބ ާ
ް .14ޕ ަ
ރ ީހ ްމ (ސނ)932 :
ރއި ެވޓް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ިއ ްބ ާ
ް .15ޕ ަ
ނމާ) (ސނ)1047 :
ސ ާމ ީޢލް ަވ ީޙ ުދ (ބި ް
ރ ިއ ެވޓް ިއ ް
 .16ޕް ަ
ސ (ސނ)1062 :
ނޞިރު ޫމ ާ
ރއި ެވޓް ަޢ ްބ ުދއް ާ
 .17ޕް ަ
ނ (ސނ)1053 :
ރއި ެވޓް ުމ ަޙ ްއ ަމދު ައމީ ް
ް .18ޕ ަ

ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ކުރެވުނު ރީކޮންސްޓްރަކްޓިވް ސާރޖަރީ ތަކެކެވެ.

ނސް
ސޓަރ އޮފް ިޑފެ ް
ނ ް
ނ ިއބު ައދި މި ި
ރ ާޔގެ ާ
ނގެ ެވ ި
ސ ަފއި ް
ރގެ ި
މި ދުވާނީ ަޙ ަމ ާލ ަގއި އޭ ު

ވެސް،

ރ ީހމް
ޟލް ިއ ްލ ާޔސް ިއބް ާ
ރ ަބލް ައ ްލ ާފ ި
ނ ަ
ނ ިއބު އޮ ަ
ރ ީޓގެ ާ
ސ ިކ ުއ ި
ނލް ެ
ނޝަ ަ
ނޑް ޭ
އެ ް

އަދިވެސް އަތުން އެކަށިގެންވާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭކަމަށް

ޟލް ައ ްޙ ަމދު
ރ ަބލް ައ ްލ ާފ ި
ސޓަރ އޮނަ ަ
ނ ް
ސ ޯޕޓް މި ި
ނ ް
ރގެ ޓްރާ ް
(މަ .އ ިލ ާވގެ) ާއއި ޭއ ު

ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފު ވިދާޅުވިއެވެ .އިނގިލިތަކުން އެއްޗިހީގައި

ސލާ
ރ ަ
ޟލާ ުއ ު
ނގެ އަނ ިބ ަކ ަބލުން ައ ްލ ާފ ި
ނ ުކފާ ު
ނފެން) ައދި އެ މަ ި
ުމ ުޖ ަތބާ (ގ .ފު ް

ހުންނަކަމަށާއި

ނގެ
ރ ްއ ިޔތު ް
ނމު ަ
ނ ެއކު އާ ް
ނޔާ ިލބި ަފއި ެވއެވެ .މި ބޭ ުފޅުން ާ
ރށް ޮބ ަޑށް އަ ި
ުމ ުޖ ަތބާ ައށް ަވ ަ

އަބަދުވެސް އަތުގައި ރިހުން ހުރުމުން މިކަން މިހާރު ވަނީ ދާއިމީ

ނ ްއގެ ުޢ ުދވާނީ ަހ ަމ ާލ ަގއި ޒަ ަޚ ުމ ެވ ަފއި
ނ ަބރު ތި ެ
ނވެ ް
ތެރެއިން ޖުމުލަ ޭ 21ބ ުފ ަޅކު ޮ

ބައްޔަކަށް ވެފައިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޔާ
ރގެ އަ ި
ރ ޯކޑް ުކރެ ިވ ަފ ިއ ެވ ެއވެީ .މގެ ިއތުރު ެވސް އެ ަތއް ަބ ަޔ ަކށް ެއ ިކވަ ު
ާވ ަކ ަމށް ެ

މިހާގިނަ

ނުހިފޭކަމަށާއި،

މުޅި

އޮޕަރޭޝަންތައް

އަތްތިލަ

ކުރެވިފައިވާއިރު

އައްސިވެފައި

ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި  19މީހުން
ޝަހީދުވެފައިވާއިރު ،ޢަބްދުއްނާޞިރު ޔޫސުފު ފަދަ އެތައް ބަޔަކަށް

ނ ާޔ ަތ ުކގެ ިއތުރުން ެއ ަތއް
ސމާނީ ޮގތުން ިލބުނު އަ ި
ިލ ިބ ަފ ިއ ާވކަން އެނ ެގއެވެަ .އދި ިޖ ް
ރ ެއވެ.
ސރު ުކ ި
ށ ޮބ ަޑށް ައ ަ
ރ ް
ނ ުފސާނީ ޮގތުން ަވ ަ
ަބ ަޔ ަކށް ަ

ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ .އޭގެތެރެއިން ދުނިޔޭގައި
މިވަގުތު ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފުޅުން އަދިވެސް ގެންދަވަނީ އެ ޢުދުވާނީ
ޙަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކުގެ ވޭން އުފުލަމުންނެވެ.
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ރ ްއޔާ ޫމސާ
ރ ީހމް ަޒ ަކ ި
ޑރި .އ ްބ ާ

އިސް ާލމް ީދނުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ލާއިންސާ ީނ ޢަމަލުތައް
އިންސާނީ

އަނިޔާވެރިކަމާއި

ލޭ

އެހެނިހެން

ތަޙުލީލުކޮށްލާއިރު ،މި ހަނގުރާމަތައް ކުރެވިފައި

އޮހޮރުވާލުމުގެ ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތައް ހިންގުމުގައި

އިންސާނުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ދީނެއް

ވަނީ ،މުސްލިމުން ނޫން މީސްމީހުން ގަދަކަމުން

ބައެއް

ވެސް ނޫނެވެ .އެއީ ،ޖަނަވާރަކަށް ވިޔަސް

އިސްލާމްދީނަށް

ނޫންކަން

ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުރޫޕުތައް ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް

ގޯނާކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ދީނެއް ވެސް ނޫނެވެ .އެއީ

އެނގެއެވެ .އަދި ތަންތަނަށް އަރައިގަނެ ،އެ

ޢަމަލުތައް

ގަސްގަހާގެއްސާއި ވެށްޓަށް ވިޔަސް ގެއްލުމެއް

ތަންތައް ސުންނާފަތި ކުރުމަކަށް ވެސް ނޫންކަން

ބައިވެރިވުމަކީ،

ދިނުމަށް ބަރުއަޅާ ދީނެއް ނޫނެވެ .އިސްލާމްދީނަކީ

ސާބިތުވެއެވެ .އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ .މުސްލިމުން

އިސްލާމްދީން ބަދުނާމުކުރުމަށް ޢަދާވާތްތެރީންނަށް

މުޅި ޢާލަމުތަކަށް ރަޙުމަތެއްކަމުގައި އަދި ހިދާޔަތާއި

ނޫން

ނެތިކޮށްލުމަށް

ހުޅުވިގެންދާކަމެއްކަމުގައި

އަމާންކަމުގެ މެސެޖަކާއިގެން އައި ދީނެކެވެ .މުޅި

ކުރެވުނު

ވާތީއެވެ .މިބާވަތުގެ ހުރިހާ ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތަކާ

އިންސާނިއްޔަތައް ޓަކައެވެ .މިކަންކަމުގެ ހެއްކާއި

ވެސް

އިސްލާމްދީނާ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ގުޅުމެއް ނުވާ

ޢަމަލީ ނަމޫނާތައް ސާފުކޮށް ފެންނާން އެބައޮތެވެ.

ކުރެވުނީ ،މުސްލިމުންގެ އަމިއްލަ ދިފާޢުގައެވެ.

ނިސްބަތްވެގެންވާ

އިސްލާމްދީނަށް

ހިތާމަކުރަށްޖެހޭކަމެކެވެ.
ހިންގުމުގައި
ތަނަވަސް

މިބާވަތުގެ

މުސްލިމުން
ދޮރުތައް

ނޫނެވެ .އެއީ މުސްލިމުން ނޫން

ޙާލުގައެވެ.

ކީރިތި
އިސްލާމް

ދީނަކީ،

އެއްވެސް

ޙައްޤަކާނުލައި އިންސާނުންގެ ލޭ އޮހޮރުވާލައި،
ތަންތަނާއި
ފަސާދަ

ތަކެއްޗަށް
ޢާންމުކުރުމަށް

ގެއްލުންދީ،

ބިމުގައި

ގޮވައިލާ

ދީނެއް

ފެނިގެންދަނީ
ތެދެކެވެ.
މުސްލިމުން

ތާރީޚުގެ

ފުރިހަމަ

މިސާލުތަކެވެ.

ތަފާތު

ހަނގުރާމަ

ހަނގުރާމަތަކެއް
ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ނޫންކަން
އެ

ހަނގުރާމަތައް

އިންސާނުންނަށް ލިބެމުން ދިޔަ އަނިޔާތަކުން
އެބައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޓަކައެވެ.

މަރުޙަލާތަކުގައި

ޙަމަލާ ދިން ބަޔަކާ މެނުވީ ޙަމަލާ

ވެއެވެ.

ދަނޑުބިންތައް

ކޮށްފައި

ނުދިނުމަށާއި،

ގަސްތަކާއި

ހަނގުރަމަތަކުގައި

ނޫންނެވެ .އިސްލާމްދީނަކީ ،ގަދަކަމުން އެ ދީނަށް

ކީރިތި ރަސޫލާ ވެސް ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ

ބުދުކޯލުތަކުގައި

ދީނެއް

ނަޒަރަކުން

އިންސާނުން

ވެއްދުމަށް
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މީގެތެރެއިން

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ބަޔެއް

ދުނިޔެއިން

ހަލާކުނުކުރުމަށާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންނާއި

މަޖުބޫރުކުރާ

އަދި

ހާދަހާ

ރަސޫލާގެ

ޙަޔާތްޕުޅުން

އެންމެން

ވެއްދުމަކަށް

އިންސާފުގެ

މުސްކުޅީންނާއި

ފައްޅިތަކާއި

އަޅުކަންކުރުމަށް ތިބޭބަޔަކާ ނުބެހުމަށް މުސްލިމުންގެ

ރަސޫލާ

ނުވަތަ ޖުމްހޫރީ އިސްލާމް ދީން (Popular

ބައެއް ނޫނެވެ .އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގާ

ހަނގުރާވެރި

ލަޝްކަރުތަކަށް

ކީރިތި

އިރުޝާދު ނުދެއްވާހެއްޔެވެ؟ ޔަހޫދީއެއްގެ ސަންދޯއް

)Islam

ދީން

ވަރަކަށް

ނުވަތަ

އިސްލާމް

ސަލަފީ

ތިން

މިބާވަތުގެ

އަށްޑިހަ

ސަތޭކަ

ގެންދެވުނު ވަގުތު އިޙްތިރާމު އަދާކުރެއްވުމުގެ

()Traditional Islam

ނުވަތަ ހޭލުންތެރި

ޖަމާޢަތް ދުނިޔޭގެ ފަސްދޮޅަހަށްވުރެ މަދުނޫން

ގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ ތެދުވެވަޑައިގެން ހިނދު،

އިސްލާމް ދީން ()Resurgence Islam

ޤައުމުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވާކަމަށް ދިރާސަތަކުން

އެއީ ޔަހޫދީއެއްގެ ޖަނާޒާއެކޭ ދެންނެވުނު ހިނދު،

ނުވަތަ އުސޫލީ އިސްލާމް ދީން (Islamic

ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަލަ! އެއީ ވެސް ހަމަ އާދަމުގެދަރިއެއް ނޫންހޭ

ވެސް

އެ

ވިދާޅުވެ

ޔަހޫދީ

މައްޔިތާއަށް

އިޙްތިރާމު

މި

)Fundamentalism
ނަންނަމުގެ

މިފަދަ

ނޫން

އިސްލާދީނާ

ލޭބަލްތައް

ނުކުރައްވާ ހެއްޔެވެ؟ މުސްލިމުންގެ ވެރިކަމުގައި

ގުޅިގެން ދިޔައެވެ .މި ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއެކު

ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ފާޅުވެގެންދިޔަ

ޢަމަލުތަކުގެ

ތެދުމަގު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޚަލީފާއިން ނުދެއްވާ

ނަތީޖާއިން މި ޙަރަކާތްތަކުގެ ނަންތަކާ ގުޅިގެން

ހެއްޔެވެ؟

ދިޔައީ
މިއަދު އިސްލާމް ދީނަށް ނަޞްރާއި

ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިނުމުގެ ނަމުގައި އިސްލާމް ދީނަށް
ނިސްބަތްވާ ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުރޫޕުތަކުން
ހިންގާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކާ އިސްލާމް ދީނާ

އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތެވެ.
އިސްލާމް ދީނަށް ދިރުން ގެނެސް
އެ

ދީން

ވަރަށް

އިޙްތިޔާކުރުމުގެ

ކުރީންސުރެ

ޙަރަކާތްތަކަކީ،

މުސްލިމުންގެ

ތެރޭގައި

ހިގަމުންއައިކަމެކެވެ .ނަމަވެސް މި ޙަރަކާތްތައް
ހިންގުމުގެ ވިސްނުމާއި ސިޔާސަތާއި މަޤްޞަދު
ދިޔައީ ބަދަލުވަމުންނެވެ .އިސްލާމްދީން އަލުން

ލާއިންސާނީ

އަނިޔާވެރިކަމާއި

އިސްލާމްދީނަކީ

ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ދީނެއްގެ
ގޮތުގައެވެ.

މިގޮތުން

އިސްލާމް

އިންޤިލާބީ

ދީން ()Revolutionary Islam

ނުވަތަ

ހަރުކަށި އިސްލާމް ދީން ()Radical Islam

ޢަމަލުތަކުން

ޣައިރުމުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ބަދުނާމުވެގެން ދިޔަ
ނަމަވެސް އެ ދީން ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކުން
ބަރިއަވެގެންވެއެވެ.
އިސްލާމްދީން
މަތިވެރި

މި

ދެކެ

ބާވަތުގެ
ލޯބިވާ،

އިރުޝާދުތައް

ޢަމަލުތަކަކީ
އެ

ދީނުގެ

ރަނގަޅަށް

އެނގޭ

އެއްވެސް މުސްލިމަކު ކުރާނެކަމެއް ނޫންކަން
ކަށަވަރެވެ .ސަޢުދީ އަރަބިޔާގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު
ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ،ފަޟީލަތުއްޝައިޚުލް

 )Islamނުވަތަ ގޮތް ދޫނުކުރާ އިސްލާމް ދީން

ގަންދީބުނަމެވެ.

ނުވަތަ އިސްލާމީ

()Rigidified Islam

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ޓެރަރިޒަމުގެ

"މާތްﷲ

ޢަމަލުން

ލިބޭ

އެއްވެސް

ނޭއްގާނީވުން ( )Islamic Violenceނުވަތަ

ފައިދާއެއްނެތެވެ .އެއާޚިލާފަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން

އިސްލާމީ ޓެރަރިޒަމް ()Islamic Terrorism

އިސްލާމް ދީނަށް ލިބެނީ ބަދުނާމާއި ގެއްލުމެވެ.

ފަދަ ނަންތައް ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ފަލަ

ޙިކްމަތާއެކު ޢަމަލުކުރާނަމަ ،ފާޅުވެގެން ދާނީ،

ސުރުޚީތަކެއް ކަމުގައި ވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސު

އެ

ނިސްބަތްވެގެން ތިބެ ހިންގާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ

ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅީގެން ދިޔަ ނަންތައް ވެސް ދިޔައީ

ފަހަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ،ސިޔާސީ

ބަދަލުވަމުންނެވެ .މިގޮތުން ،ސިޔާސީ އިސްލާމްދީން

ޖަމާޢަތްކެކެވެ.

މަޤްޞަދު

އިސްލާމްދީން

ނުވަތަ ހަނގުރާވެރި އިސްލާމް ދީން (Militant

ދިރުވުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ސިޔާސަތާއި
ބަދަލުވަމުން

ނޭއްގާނީ

މި

ޢައްލާމާ މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން

އާންމުގޮތެއްގައި އިސްލާމް ދީނަށް

ދިޔަދިޔަހެން

ޝައްކެއްނެތެވެ.

ޖަމާޢަތްތަކުގެ

ފިކުރަކާއެކު

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ނުވަތަ ( )Political Islamތަރައްޤީވެގެންވާ

އަދި

އިސްލާމް ދީން ()Progressive Islam

އިންތިޒާމުވެގެންވާ

މި

ޖަމާޢަތްތަކީ،

ޤާނޫނީ

އެއްވެސް

މާތްﷲއަށް

ބިރުވެތިވާންޖެހިފައިވާ

ދީން އަންގާގޮތުގެ މަތީން

މިންވަރެވެ.

އެހެން މީހުންނަށް

ތެދުމަގު ދެއްކުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ލިބޭ
ނަތީޖާ މާ ރަނގަޅުވާނެކަމެވެ".

ހަމަތަކުން

ސަރުކާރަކާގުޅޭ
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ނ ހޯދި އަ ުރތ ަ
ނ ް
ނހ ެ ު
ނ އަ ް
ސކަރިއ ް ާޔއ ި ް
އަ ް
ގަދީމީ

ދުނިޔޭގައި

އަންހެނުންގެ

ވާހަކަތައް ލިޔެވުނީ ސަފުހާތަކުގެ ހަވާސާގައެވެ.
އެ

މީހުންގެ

ޚިދުމަތްތަކަށް

ބެލީ

ކަނު

ލޯތަކުންނެވެ .އެ މީހުންގެ ވާހަކަތައް އެހީ
ބީރު ކަންފަތްތަކުންނެވެ .އެ މީހުންގެ މަތިވެރި
ގުރުބާނީ

އޮތީ

އަނދިރިކަމެއްގެ

ތެރޭގައެވެ.

ނަތީޖާއަކަށްވީ ގަރުނުތަކެއް ފަހުން ދުނިޔެއަށް
ހިންދެމިލައި ،ޙައްޤުގެ މައިދާނަށް ނުކުންނަން
އަންހެނުންނަށް މަޖުބޫރުވުމެވެ .އެ މީހުންގެ
މަސައްކަތުން އެ ހިތްވަރު ހުރި

ވާހަކަތަކަށް

ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމެވެ .ފިރިހެނުންނެކޭ
އެއްފަދައިން ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ސަފުން ޖާގަ
ކަށަވަރު ކުރުމެވެ .އެންމެ ހީނުކުރާ އަސްކަރީ
ދާއިރާގެ ދޮރުތައް ވެސް އެމީހުންނަށް މަރުޙަބާ
ކިޔުމެވެ.

އެންމެ އިހުގެ ބޯދާ ވިސްނުމުގައި

އަންހެނުންނަކީ

ދިރިއުޅުމުގައި

އުނި،

ވިސްނުމުގައި ކޮށި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނިކަމެތި
ބައެކެވެ .އެ ވިސްނުމާއެކު އަސްކަރީ ކަންކަމުން
އަންހެނުންނަށް ޖާގަ ދިނުމަކީ ކުރާން ހޮޔެނުވާ

އަ ން ވަ ރު އި ބް ރާ ހީ މް

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ގަބީލާތަކުން
ގަބޫލުކުރިއެވެ .ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް
މުޅި ދުނިޔެ އޮތީ އެ ގަބޫލުކުރުމުގެ ތަންމަތީ
ނިދާފައެވެ .އެ ނިދިން މުޅި ދުނިޔެ ހޭލީ ފުރަތަމަ
ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއިންކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ.
އެ ހިސާބަށް ދުނިޔެ ދިޔައިރު ކައްކާ މީހުންގެ
ގޮތުގަޔާއި އަންނައުނު ދޮވެ އިސްތިރި ކުރާ
މީހުންގެ ގޮތުގަޔާއި އަދި ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި
ކޮންމެ ވެސް ސިފައެއްގައި އަސްކަރީ ކަންކަމުގައި
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަންހެނުންގެ ހުޅުވިފައި
އޮތެވެ.

ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކީ އަސްކަރީ
ޚިދުމަތުން އަންހެނުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ފުރުޞަތު
ހުޅުވުނު ދޮރޯއްޓެވެ .އަންހެނުންނާމެދު ދެކެމުން
އައި

ގޮތް

ބަދަލުވުމުގެ

މައިގަނޑު

އެއް

ސަބަބެވެ .އަސްކަރީ ޚިދުމަތުން އަންހެނުންނަށް
ޖާގަ ދެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ފިރިހެނުންގެ
ސިކުނޑިތަކުގައި ބަހުސް ފެށުނު ހިސާބެވެ.
ނަތީޖާއަކަށްވީ
ބައިވެރިކުރުމުގެ

އަސްކަރިއްޔާގައި

އަންހެނުން

ހުޅުވަން

ވެއްޖެކަމަށް

ދޮރު

ޗީފް މާސްޓަރ ސާޖެންޓް ޑެނިސް ޖެލިންސްކީ ހޯލް (ވ) އަދި ނޭޝަނަލް ގާޑް ބިއުރޯގެ

އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ހަތަރު ތަރީގެ ޖެނެރަލަށް ވެވަޑައިގެންނެވި

އަހަރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް .ސީނިއަރ އެންލިސްޓެޑް އެޑްވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި ވެސް

އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ އެންމެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެން ސިފައިން ދަނީ

ސީނިއަރ އެންލިސްޓެޑް ލީޑަރ ،ސާޖެންޓް މޭޖަރ އެންޖެލާ މެނަސް (ކ)  2013ވަނަ
އަންހެން ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.
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ޖެނެރަލް އޭން އެލިޒަބަތު ޑަންވޫޑީ އަށް  2008ވަނަ އަހަރު ރޭންކު ޙަވާލު ކުރައްވަނީ.
ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

ނ ޭޔގެ ަބ ެއއް ަޤ ުއ ުމ ަތ ުކ ަގއި މި ަވ ުގތު
ދު ި

ދި ާފޢީ

ނހެން ޭބ ުފޅުން
ނގެ ޮގ ުތ ަގއި ިތ ްއބެވި ަބ ެއއް އަ ް
ަވ ީޒރު ް

ބައެއް އަސްކަރިއްޔާތަކަށް ގަބޫލުކުރުވުމެވެ .މި ގަބޫލުކުރުމާއެކު ދެވަނަ ބޮޑު
ހަނގުރާމާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާވެ ،އަސްކަރިއްޔާގައި އަދާކުރަމުން
ދިޔަ ދައުރު އިތުރުވިއެވެ .ޕައިލެޓްކަމާއި ޑްރައިވަރުކަމާއި މެކޭނިކުކަން ފަދަ
އާ ދައުރުތަކުން އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިވެގެން ދިޔައެވެ .ދެވަނަ ބޮޑު
ހަނގުރާމަ ނިމުނީ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރާއި އެއްގަމު ސިފައިންގެ
ލަޝްކަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އަންހެނުންނަށް ލިބިދެމުންނެވެ.
1960ގެ އަހަރުތަކަކީ އަންހެނުންގެ އަޑު މުޅި ދުނިޔޭގައި
ގުގުމަމުން ދިޔަ އަހަރުތަކެކެވެ .ދުނިޔޭގެ އިޖުތިމާޢީ ވެށްޓަށް އިންގިލާބީ
ބަދަލުތަކެއް އައުމަށް މަގުފަހިވީ އަހަރުތަކެކެވެ .އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް
މަސައްކަތްކުރާ ހަރަކާތްތައް އުފެދި ،މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ހަމަހަމަކަން
ހޯދަން އަޑު އުފުލެމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެކެވެ .އެކަންކަމުގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ

އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
(ދިވެހިރާއްޖެ)

ފްލޯރެންސް ޕާރލީ
(ފްރާންސް)

އަންކް ބިލެވެލްޑް

މާގަރީޓާ ރޮބްލެސް

ވިއޯލާ އަމްހާދު

ޕެނީ މޯޑަންޓް

މައިދާނަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު އަންހެނުން ހޯދިއެވެ .މަތީ ތަޢުލީމުގެ
ދޮރުތައް ހުޅުވިއެވެ .އަސްކަރިއްޔާއިން އަންހެނުންނާ މުއާމަލާތުކުރާ ގޮތްތަކަށް
ބަދަލުގެންނަން މަޖުބޫރުކުރިއެވެ .ސިފައިން ތަމްރީނުކުރާ ވިދާރާތަކަށް
ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ފަހިކުރިއެވެ .ނަތީޖާއަކަށްވީ ދުނިޔެއަށް އައި
ހޭލުންތެރިކަމާއި އަންހެނުން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއިން އަސްކަރީ މަތީ
މަގާމުތަކަށް ދިއުމަށް އަންހެނުންނަށް އޮތް ހުރަސްތައް ނެތިގެން ދިއުމެވެ.
އަސްކަރީ ޚިދުމަތްތަކުން އަންހެނުން ހޯދި ކާމިޔާބަކީ ކުޑަ
ކާމިޔާބެއް ނޫނެވެ .އަންހެނުން ކުރި ހިތްވަރަކީ ކުޑަ ހިތްވަރެއް ވެސް
ނޫނެވެ .އެ ހިތްވަރުގައި ވަނީ ކެރުމާއި ،ފަސް ނުޖެހުމާއި ޢަޒުމުގެ

(ނެދަރލޭންޑް)

(ސްޕޭން)

ވަރުގަދަކަމާއި ކެތްތެރިކަމެވެ .އެހެންނޫންނަމަ އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެނުން
ހޭދަކުރި މަދު އަހަރުތަކުން ފިރިހެނުން ލަދުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގައި ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް ފިރިހެނުންގެ އިސްސަފުގައި
ތިބުމުގެ ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަކަށް ނުލިބުނީހެވެ.
 20ވަނަ ގަރުނު ފެށުނީ ދުނިޔޭގެ އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެނުން
ހިއްސާވަމުންނެވެ .އަސްކަރިއްޔާގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ބަންދުވެފައިވާ
ފުރުޞަތުތައް އަންހެނުންނަށް ހުޅުވެމުންނެވެ .ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް
ލިޔެދީފައި

ހުރި

މަގާމުތަކުގެ

މިލްކުވެރިކަން

އަންހެނުންނަށް

ވެސް

ލިޔެދެމުންނެވެ .މިއަދު އެމެރިކާ އަސްކަރީ މަގާމުތަކުގެ  91އިންސައްތަ
(ސްވިޒަރލޭންޑް)

(އިނގިރޭސިވިލާތް)

މަރީނާ ޕެންޑޭސް

އޮލްޓާ ޖަޝްކާ

ބާވަތުގެ

މަގާމުތައް

އަންހެނުންނަށް

ހުޅުވިފައެވެ.

ވަނީ

އެމެރިކާގެ

އަސްކަރިއްޔާގައި  2.5މިލިއަން އަންހެނުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދެއެވެ (ދަ
ސަރވިސް ވުމަން އެކްޝަން ނެޓްވޯކް .)2018 ،އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި
ހަރަކާތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންގެ  17.6އިންސައްތައަކީ
އަންހެނުންނެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ވައިގެ
ސިފައިންގެ ދާއިރާގައެވެ (ދަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ އޮފް ވުމަން
އެންޑް ދަ ސަރވިސަސް.)2017 ،
ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް އަންހެނުން
އަންނަނީ

(ބޮސްނިއާ)

(އަލްބޭނިއާ)

އަސްކަރިއްޔާތަކުން

އެތައް

ކާމިޔާބެއް

ހޯދަމުންނެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އަސްކަރިއްޔާގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ވަނީ އަންހެނުންނަށް
ހުޅުވާލާފައެވެ .އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރީ ޖަމާޢަތުގެ  18.5އިންސައްތައަކީ
އަންހެނުންނެވެ.

އިޒްރޭލު

އަސްކަރިއްޔާއަށް

ވަނުމުގެ

ފުރުޞަތު

73
addana@mndf.gov.mv

ފްރާންސަކީ
ފިރިހެނުންނާއި

އެއްވެސް

އަންހެނުންނަށް

ތަފާތެއް ނޯވެއެވެ .ތަމްރީނު ހޯދުމުގައި ވެސް
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އޮންނަނީ އެއް
އުސޫލުތަކެކެވެ .އިޒްރޭލު ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ
ލަޝްކަރަށް ބަލާއިރު ދަށް ރޭންކުތަކުގެ 33
އަންހެނުންނެވެ.

އިންސައްތައަކީ

ކަނޑުގެ

ސިފައިންގެ މަތީ ރޭންކުތަކުގައި ކެޕްޓަނުންގެ
ފެންވަރުގެ  21އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ވެސް
އަންހެނުންނެވެ .މިފަދަ މިސާލުތަކުން ހާމަވަނީ
އަސްކަރީ ދާއިރާއިން އަންހެނުން ހޯދާފައިވާ
އިތުބާރާއި ކުރިއެރުމެވެ.
ދުނިޔޭގެ

އަސްކަރިއްޔާއަށް

ހުޅަނގު

އެންމެ

ބޮޑު

ޔޫރަޕްގެ
ޚަރަދެއްކުރާ

ޤައުމެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގެ
ދިފާޢީ

ބަޖެޓަކީ

59.5

ބިލިއަން

ޑޮލަރެވެ

(ސްޓޮކް ހޯމް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕީސް ރިސާޗް

އެ ތިއްބެވީ އަންހެނުންކަމެވެ .މި އިތުބާރާއި
ޔަގީންކަން

ޕާރލީއެވެ.

ފްލޯރެންސް

ހުޅަނގު

ޔޫރަޕުން

ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ
އަސްކަރިއްޔާއަކީ
އަހަރުގެ

މެއި

އިނގިރޭސިވިލާތެވެ.
މަހުގެ

1

ވަނަ

މި
ދުވަހު،

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޑިފެންސް
ސެކްރެޓަރީއަކަށް ޕެނީ މޯޑަންޓް ވެވަޑައިގަތެވެ.

ކުރު

ހޯދިހޯދުމަކީ

މުއްދަތަކުން

ހައިރާންކުރަނިވި

އަންހެނުން
އަރުތައެކެވެ.

ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓް) .މި ބަޖެޓާ ހަވާލުވެ ހުންނެވީ

އެކަމަނާ އެ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް

އަސްކަރިއްޔާއިން
ހޯދަމުންދާ

މި

ސާބިތުވަނީ

އަސްކަރީ

ހުޅުވިލެއް

ކިތަންމެ

އަންހެނުން

ކުރިއެރުންތަކުން

އެނގި

ގޭޓު

އަންހެނުންނަށް

ލަސްވި

އެ

ނަމަވެސް

ޚިދުމަތުގައި އަންހެނުން ކުރިއަރާލެއް ހަލިކަމެވެ.
އެ

ހިތްވަރުގައި

އަންހެނުން

ހޯދާ

އަރުތަ

ގިނަކަމެވެ .އެ ޢަޒުމުގައި މުޅި އަސްކަރިއްޔާ
ފަތަޙަކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާކަމެވެ.

ދާއިރާއަކީ

 47ބިލިއަން ޑޮލަރު ޖެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ

ދާއިރާއެކެވެ.

ހިންގެވުމާއެވެ.

ބޮޑު

ރައްކާތެރިކަމާ

ޚަރަދުކުރާ ޖަރުމަނުގެ  46.2ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ

ސީދާ ގުޅިފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ .ބޮޑެތި ބިޔަ

ވެސް

ދަ ސަރވިސް ވުމަން އެކްޝަން ނެޓްވޯކް.)2018( .

ދާއިރާތަކުގެ

އަންހެނެކެވެ 26.1 .ބިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރާ

މުސައްނިފު.

ނަޒަރަކުން

އިޓަލީގެ އަސްކަރީ ބަޖެޓާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން

ވިސްނާއިރު ދިފާޢީ ވަޒީރެވެ .މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ

ހުންނެވީ ވެސް އަންހެނެކެވެ .ސްޕެއިންއާއި،

 19ޤައުމެއްގައި މި މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން

ނެދަލޭންޑާއި ،ސްވިޒަލޭންޑާއި އަލްބޭނިއާ އަދި

ސްޓޮކް ހޯމް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕީސް ރިސާޗް

ތިއްބެވީ އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ .މި ކުޑަކުޑަ

ބޮސްނިއާގެ ބަޖެޓާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ

ބްކް  .2018އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވީ ވެސް

ވެސް އަންހެނުންނެވެ .މި ތަފާސްހިސާބުތަކުން

އަންހެން ބޭފުޅެކެވެ.

ބުނެދެނީ ހުޅަނގު ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު 6

އިތުބާރާއި
ޤައުމުތަކުގެ
ބަޖެޓްތައް

ނުފޫޒު

އަސްކަރީ

މިލިޓަރީ ބަޖެޓް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން

ގަދަ

ސަލާމަތާއި
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބެލެހެއްޓުންތެރީންނަކީ

އެ

އެއް
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ބަޖެޓާ

ތިންވަނައަށް

ހަވާލުވެވަޑައިގެން

އެންމެ
ހުންނެވީ

ހަވާލާ ލިސްޓް:

ފަސްޓް އެނުއަލް ޕްލޭނިންގ ސަމިޓް .ވޮޝިންގޓަން:

ދަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ އޮފް ވުމަން އެންޑް ދަ

ސަރވިސަސް .)2017( .އެނުއަލް ރިޕޯޓް .މުސައްނިފު.
އިންސްޓިޓިއުޓް .)2018( .އެސްއައިޕީއާރްއައި އިޔަރ

egumadAw qniwasuH qlarqpOk udIhaC

qnumalag

ނ ެއވެ.
ނށް ަފ ަތޙަ ިލބޭ ެ
ރމެން ަ
ނމަ ައހަ ެ
ަކލޭ ައ ަހރެންނާ ެއ ުކ ަގއި ވަނީ ަ
ރ ަމ ެއ ެކވެ.
ނމެ ިފ ަޔ ަވ ަޅކީ ާއ ހަނ ުގ ާ
ރ ުއ ުޅ ަމށް ައޅާ ކޮ ް
ިދ ި
ރގު ެއ ުޅވީ ަކ ެލ ެއވެ.
ނ ަފ ުތ ަގއި މި ާ
ނގެ ތު ް
ައ ަހރެ ް
ނ ިހ ަގ ްއ ެޖ ެއވެ.
ރގެ ް
ރ ުގ ަތއް ެފ ުތ ި
ނގެ ުމ ިޅ ަޙ ާޔ ަތށް ާ
ސ ަބބުން ައ ަހރެ ް
ަކ ޭލގެ ޯލ ީބ ެގ ަ
ސވެ.
ޗ ްއ ެ
ޗކީ ަކ ޭލގެ ެއ ްއ ި
ރހާ ެއ ްއ ަ
ނ ެގ ހު ި
ައހަރެ ް
ނ ެގ ިހ ުތ ަގއި ޯލ ްތ ާބ ެއވެ.
ައ ަހރެ ް
ރ ެކވެ.
ސ ީވ ެ
ނކީ ަތ ް
ައ ަހރެން ަ
ރ ައކީ ަކ ެލ ެއވެ.
ސ ަ
ނގެ ުކ ަލ ާއ ިއ ޫ
ައ ަހރެ ް
ށވެ.
ރ ެ
ނ ުކ ާ
ހި ްތ ަވރު ެދރަ ު
ށވެ.
ރ ަމ ިތ ާލ ެ
ނ ޭޔގެ ދަ ިތ ަތކާ ުކ ި
ދު ި
ދެކިބަލާށެވެ.
ނ ެއވެ.
ުއ ުޑގެ ުކލަ އެ ޮއއް ަބ ަދ ުލ ަވމުން ދަ ީ
ނވެ.
ިމ ީއ ަބ ިލ ުވ ުމގެ ުކ ަލ ެއއް ނޫ ެ
ިމއީ ަފ ަތ ަޙ ިއގެ ުކ ަލ ެއވެ.
ނ ެމވެ.
ށފާ ަ
ށ ަބ ަދ ުލ ޮކ ް
ނދިރކަން ައ ިލ ަކ ަމ ް
ށގެން އަ ި
ރ ޮކ ް
ރމެން ައ ިލފާން ޯ
ައ ަހ ެ
ނ ީމދު ޮއ ްތހާ ދު ަވ ަހ ުކ ހި ާތ ަމ ެއއް ނެ ެތވެ.
ހި ުތ ަގއި މި އު ް

ނޯޓް :މިއީ ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ބަޠަލު ޝަހީދު ކޯޕްރަލް

ނވެ.
ރދި ަފދަ އިން ެ
ނ ުގ ިޅ ަފ ިއވަނީ ަމ ިޑ ާއއި ޮ
ނއްނަ ް
ނމާ އަ ެ
ނގެ ނަން ެއއް ަ
ރމެން ދެ ީމހު ް
ައ ަހ ެ

ޙުސައިން އާދަމުގެ ޑައިރީގައި ލިޔުއްވާފައިވާ އާޅެމެކެވެ.

ނވެ.
ރދި ަފށް ަފ ަދއިން ެ
ނ ެވސް ަމ ިޑއާ ޮ
ރ ަގއި ުއ ުދހެ ީ
ސތު ަވ ިއގެ ެތ ޭ
ަމ ް

އިޙްސާސްތަކަކާއި އަސަރުތަކެއް މި އާޅެމުން ފެނެއެވެ.

ޅެންވެރިކަމާއި އަދަބީ ހުނަރުވެރިކަމުގެ އިތުރުން މާނަފުން

ނވެ.
ރ ިދ ަފށް ަފ ަދއިން ެ
ރމެން ުގ ިޅ ަފއިވަނީ ަމ ިޑ ާއއި ޮ
ައ ަހ ެ

މި ޑައިރީއަކީ ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމް

ނ ަމކީ ަތ ާޅ ޮފ ުޅ ެމވެ.
ރ ަމ ިއ ެގ ބޭ ު
ހަނ ުގ ާ

އޭނާގެ އަމިއްލަފުޅު ތަކެތި ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރެއްވިއިރު

ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވުމުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި ހުރި

ނ ެހ ްއޔެވެ؟
ނވީ ީކ ްއ ުކރަ ް
ރގަންނަ ް
ރ ެދކެ ިބ ު
ީވއިރު ަމ ު

ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ޑައިރީއެކެވެ .މޮނީޓަރު ފޮތެއްގައި

ނ ީވ ެއވެ.
ރވާ ް
ަތ ާޅ ޮފ ުޅ ުމ ަގއި ިދރި ިތބެން ީވއެވެަ .ތޅާ ޮފ ަޅމުން މަ ު

އާދަމުގެ ސިފައިންގެ ހަޔާތުގައި ކަންކަން ދިމާވި

ރ ުއޅެން ީވ ގޮ ަތ ީކ ަހ ަމ ެއކަނި ިމ ީއ ެއވެ.
ނ ަގއި ިދ ި
މި ަޒމާ ު

ބައެއް ހިންދީ ލަވަތަކާއި ދިވެހި ލަވަތައް ވެސް ނަކަލު

ރ ަމ ެއވެ.
ނމެ ިފޔަ ަވ ަޅކީ ާއ ހަނ ުގ ާ
ށ ަޓ ަކއި ައޅާ ކޮ ް
ރ ުއ ުޅ ަމ ް
ިދ ި

ލިޔުއްވާފައިވާ އެ ޑައިރީގައި ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން

މުހިންމު ތާރީޚުތައް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނޓ ް ލީޑ ަ ި
ރގ ް ާރމުގައ ި
ރޝޕ ް ޕ ް ޮ
ސޓޫޑ ަ ް
ް

Abirujat eguDnaguLaw

އައިމަން އަޙްމަދު

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢިލްމީ ކަންތައްތަކަށް

ކޭމްޕްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދަރިވަރުންނަށް ބުނެދެވުނެވެ .އެގޮތުން ކެއުމުގެ ރީތި

ޤައުމީ

އާދަތަކާއި އެހެންމީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް

ވާޖިބުތަކުން ފެށިގެން ފަރުދީ ޒިންމާތަކާއި ހަމައަށް ސިފައިންނަކީ ލާމަސީލު

އުނގަންނައި ދެވުނެވެ .އަދި ދަރިވަރުން ލައްވައި ޢަމަލީ ސިފައެއްގައި

ބައެކެވެ .އެގޮތުން ބަލާއިރު ސިފައިންނާއި ސްކޫލުތައް ގުޅިގެން ހިންގާ

ދަސްކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފަރިތަކުރުވިއެވެ .އަދި އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި

"ސްޓޫޑަންޓް ލީޑަރޝިޕް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" ނުވަތަ ލީޑަރޝިޕް

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގައި ޖޯޝް އާލާކުރާނެ ގޮތްތައް ބުނެދީފައިވެއެވެ.

ކޭމްޕަކީ ސިފައިންގެ ޤާބިލްކަން ފެނިގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ 2019 .ވަނަ

އޭގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރައްދުވާ ޙަމަލާއަކުން ނަފްސު ދިފާޢު

އަހަރު އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ އާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ގުޅިގެން ހިންގި

ކުރާނެ ގޮތާއި ،މޫދުގައި ގެނބެމުންދާ މީހަކު ސަލާމަތް ކުރާނެ ގޮތާއި،

ސްޓޫޑަންޓް ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކުގައި ނަފްސު ސަލާމަތް ކުރާނެ ގޮތާއި ،އަލިފާނުގެ

ނަސީބު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނެވެ.

ހާދިސާތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލީ ސިފައެއްގައި އުނގަންނައި

އަބަދުވެސް

ވަރަށް

ބޮޑު

އިސްކަމެއްދޭ

މުއައްސަސާއެކެވެ.

ލީޑަރޝިޕް ކޭމްޕުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލަނީ

ދީފައިވެއެވެ.

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިސްނެގުމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑަށް މި ކޭމްޕުން ދަސްވި ބައެއް

އޭގެ އިތުރުން ދީނީ ރޫޙު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ދިރުވުމާއި ،ކުއްލި

ކަންތައްތަކާއި މި ކޭމްޕް ހިނގައިދިޔަގޮތް ހިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ .މި ކޭމްޕަކީ

ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތައް އުނގަންނައި ދެއެވެ.

 48ގަޑި އިރަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކޭމްޕެކެވެ .މި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި

މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައިދެނީ ސިފައިންގެ

ދަރިވަރުންތައް ބަހާލީ ދެ ޕްލެޓޫނެއްގެ މައްޗަށެވެ .ކޭމްޕު ދިޔަ ދެ ދުވަސް

ތެރެއިން އެ ކަންތައްތައް ރަަނގަޅަށް އުނގެނިގެން ތިބި ސިފައިންގެ

ވެސް ފެށީ ފަތިސް ނަމާދުންނެވެ .އެއަށްފަހު ސުކޫލް ގޯތިތެރެ ކުނިކެހުން

މުދައްރިބުންނެވެ .ޢިލްމީ ރޮނގުން ސިފައިންގެ ހުރި ހުނަރުވެރިކަން

އޮވެއެވެ .ކުނިކެހުމުގެ ހަރަކާތް އޮންނަނީ ދެ ޕްލެޓޫނުގެ ތެރޭން ބަހާލެވިފައިވާ

ބޭނުންކޮށްގެން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ ރީތި އާދަތައް މި

ސްކޮޑްތަކަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިސާބެއް އެ ސްކޮޑަކުން ސާފުކުރާ ގޮތަށެވެ.

76
addana@mndf.gov.mv

ދެން އޮންނަނީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެވެ .މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް

އެތައް ކުދިންނަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައެވެ.

ދަނީ އަސްކަރީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ހިނގާ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ރަސްމިއްޔާތު ހިނގާ ވަގުތު ކޭމްޕުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން ތިބޭނީ ފޯލިންގައި
ދިދައަށް ކުރިމަތި ލައިގެންނެވެ .ރަސްމިއްޔާތު ފެށެނީ ރަސްމިއްޔާތުގެ
މެހެތަރު ކޭމްޕުގެ ކޮމާންޑަރަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުންނެވެ .ދިދަ ނެގުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތު ނިމެނީ ވެސް ކޮމާންޑަރަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުންނެވެ .ދެން
އެއަށްފަހު އޮންނަނީ ދަރިވަރުންނަށް ދިދައާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމެވެ.
އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައިގައި ހިމެނޭ ކުލަތަކުން ރަމުޒު ކޮށްދޭ
މާނަތަކާއި ދިވެހި ދިދައިގެ ތާރީޚާއި އެކި ދުވަސްވަރު ދިވެހި ދިދައިގެ ފަރުމާ
ހުރި ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ .ދެން އޮންނަނީ ޕީޓީ ކުލާހެވެ.
މި ކުލާހަކީ ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ .އަދި މި ހަރަކާތުގެ ތެރޭން
ދެ ޕްލެޓޫން ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ކުޅިވަރު ވެސް ކުޅެއެވެ .މި ހަރަކާތުގެ
ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކަސްރަތުގެ ހުރި
މުހިންމުކަން އެނގިގެން ދިޔައެވެ .ދެން އޮތީ ލީޑަރޝިޕާ ގުޅޭގޮތުން
ނަގައިދޭ ތިޔަރީ ކުލާސްތަކެވެ .މި ކުލާސްތަކުގައި އިސްނެގުމުގެ ހުރި
މުހިންމު ކަމާއި ލީޑަރެއްގެ ހުންނަން ޖެހޭ ސިފަތައް ވެސް ދަރިވަރުންނަށް
އުނގަންނައި ދީފަވެއެވެ .ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން ވެސް މި ކުލާސް ތަކުގެ
ތެރޭން ޚާއްޞަ ކުލާހެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ .ދީނީ ނަސޭހަތުގެ
ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީނީ ގޮތުން އޮޅުންއަރާ ކަންތައްތަކުގެ
ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ދެންވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި
އަށަގެންނުވުނެވެ .އެއީ ވަގުތަށް ފަރުވާތެރިވުމެވެ .ކޭމްޕު ތެރޭގައި ކޮންމެ
ކަމެއް ވެސް ކުރަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައެވެ .ލަސް
ކުދިންނަށް އަވަސް ކުރަން އެހީތެރި ވެދީގެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ
ވަގުތަކަށް ކުރާކަމެއް ފައްތަން ޖެހެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ސާފު ތާހިރުކޮން
އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭ ތަނެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ބާރު އެޅިއެވެ .ނުވިތާކަށް
އަޅުގަނޑުމެން ކާ ތަށި އެހެން މީހަކަށް ނުޖައްސައި އަމިއްލައަށް ދޮންނަން
ވެސް އިރުޝާދު ދިނެވެ.
އެހެން ވީމައި ސިފައިންގެ ފުރިހަމަ ހިއްސާއާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދާ މި ކަހަލަ ކޭމްޕުތަކަކީ ވަރަށް ފައިދާހުރި ހަރަކާތްތަކެކެވެ .ސުކޫލުގެ
ތމަޢުގެ ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނިކުންނަން
ކިޔެވުމުގެ މާހައުލުން މާދަމާ މުޖު ަ
ތިބި އަޅުގަނޑު ކަހަލަ އެތައް ކުދިންނަކަށް މިކަހަލަ ޕޮރޮގްރާމްތަކަކީ
ވަރަށް ވެސް މުހިންމު ހަރަކާތްތަކެކެވެ .ސިފައިން ކަހަލަ ސިފަވަންތަ
ރަނގަޅު އަޚްލާޤެއްގެވެރި ބަޔަކު މިކަހަލަ ޕޮރޮގްރާމްތައް އިންތިޒާމުކުރުން
ވެގެން ދަނީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށެވެ .ޤައުމުގެ
މިނިވަންކަން ދިފާޢު ކުރުމުގެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން އިޖްތިމާޢީ
މިފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ސިފައިން ދެއްވާ އެއްބާރު ލުމަށް އަޅުގަނޑުގެ
ހިތުގައި އޮތީ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރުގެ ޝުޢޫރުތަކެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޭމްޕުގެ ތެރޭން ފުރިހަމަ ކަމާއެކު ހިނގަމުން
ދިޔައިރު ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ ނަމާދަށް އިސްކަން ދިން މިންވަރެވެ.
ކޮންމެ ނަމާދެއް ވެސް ކުރެވެމުން ދިޔައީ ހުރިހާ ބައިވެރިން އެއް
ޖަމާޢަތެއްގައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފައިން އަބަދުވެސް ހަނދާން
ކޮށްދެމުން ދިޔައީ ނަމާދަށް ފަރުވާތެރިވުމަށެވެ .އެ އާދައިގެ ސަބަބުން
ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ކުދިންގެ ތެރެއިން ނަމާދުތައް ހަމައަށް ނުކުރެވޭ

އެޑިޓަރުގެ ނޯޓު :މިއީ އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާއާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ގުޅިގެން

2019

ވަނަ އަހަރު ތާޖުންދީން ސްކޫލުން ހޮވާލެވުނު ކެޑޭޓް ކުދިންނަށް އެ ސްކޫލުގައި ހިންގުނު

"ސްޓޫޑަންޓް ލީޑަރޝިޕް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" ގައި ބައިވެރިވި އެ ސްކޫލުގެ

ނޕާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑަނަ މަޖައްލާއަށް
ަދރިވަރު ،އައިމަން އަޙްމަދު ( 10ބީޓެކް) އެ ކޭ ް
ފޮނުވި

ލިޔުމެކެވެ.
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ދތު ުރ
އެލިޒަބަތު ބޯ ާޔގެ ފުވައްމުލަކު ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ތިން

މާރިޗު  27ވަނަ ދުވަހު އޮތީ އެ މަނިކުފާނަށް

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް

އައްޑު އަތޮޅު ގުޅިގެން [ޔުނައިޓެޑް ސުވަދީބު

މަނިކުފާނު ހުންނެވީ ވަޒީރުއްމާލިއްޔާ ކަމުގެ

ދިނުމަށާއި "ޢަމަލީގޮތުން އަޅަންޖެހުނު ކޮންމެ

އަތޮޅުކަމަށްވާ ހުވަދު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކާއި

އައިލެންޑް] ގެ ނަމުގައި ވަކި ދައުލަތެއް 1959
މާރިޗު މަހުގެ  13ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާން ކުރިއެވެ.

އެއީ އައްޑު އަތޮޅުގައި އޭރު ތިބި އިނގިރޭސީން
އަޑީގައި ތިބެގެން  1958ޑިސެންބަރު 31

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގައި ފެށި
ހަރަކާތުގެ ނަތީޖާއެވެ 1959 .ޖަނަވަރީ 1

ވަނަ ދުވަހު އައްޑު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ދިވެހި
ސަރުކާރުން ނެއްޓި ވަކި ދައުލަތެއް ޙަޤީޤަތުގައި

އޮތީ އުފައްދާފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެ ދައުލަތް
ރަސްމީކޮށް އިޢުލާންކުރުން ލަސްވެގެން ދިޔައީ

އެ

ސަރުކާރުގެ

އިސްވެރިއަކަށް

ހަމަޖެއްސި

ޢާއިލާގެ

ސަލާމަތާއި

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފު ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަށް އިނގިރޭސި
ސަރުކާރުން

އޭނާއާއި

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ޔަޤީންކަން

ލިބުން ލަސްވެގެންނެވެ.
އިންނެވީ

އޭރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އައްސުލްޠާން

ފަރީދުލްއައްވަލްއެވެ.

ރަސްކަމުގައި

ވަޒީރުލްއަޢުޒަމް

ބޮޑުވަޒީރަކީ

ސުމުއްވުލް

އަމީރު

ފަތްކޮޅަކުން

ސިފައިންގެ

ވެރިކަން

މުޙައްމަދު
ނުވަތަ

އިބްރާހީމް

ނާޞިރު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނެވެ .ރަދުންގެ
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1956

ދެއްވާފައެވެ.

އެ

ފަތްކޮޅު

ދެއްވިއިރު

އެ

މަޤާމުގައާއި ސިފައިންގެ އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައެވެ.
އެހެންކަމުން އެ ދުވަސްވަރު ސިފައިންގެ ހުރިހާ

ކަމެއް ބަލަހައްޓަވައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ސީދާ

އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އިބްރާހީމް ނާޞިރަކީ ސިފައިންގެ ޔުނިފޯމު ވެސް
ތުރުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

އައްޑޫ ގަޑުބަޑާ ގުޅިގެން  1959މާރިޗު

 21ވަނަ ދުވަހު ،ބޮޑުވަޒީރު އަދި ސިފައިންގެ
ވެރިޔާ ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ

ބަޔާނެއް

"ވިޔަފާރި

ކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދު"

ގައި

ޝާއިޢު

އެ ބަޔާނުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ

ފަރާތުން އެ އަތޮޅުތަކުގެ އަމަން ،ސަލާމަތް
ކުރަން

"އަޅަންޖެހުނު

ކޮންމެ

ފިޔަވަޅެއް

ގެންދަނީ އަޅުއްވަމުން" ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބާޣީންގެ ނުބައިކަން ރާއްޖެއިން ނައްތާލުމަށް

ލޯބިކުރާ ކޮންމެ ދަރިއަކު ހިތުގެ އަޑިން ތަރުހީބު
ފިޔަވަޅެއް

ތައްޔާރަށް

އެޅުމަށް

ތިބޭނެކަމަށް

ޔަޤީން ކުރާކަމަށް" ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ބަޔާނަށްފަހު ބަޣާވާތުގެ ކަންތައްތައް

ހަމަޖައްސައި

ބަޣާވާތްތެރިން

ހައްޔަރުކޮށްގެން

މާލެ ގެނައުމަށް ކީރިތި މަހާރަދުން އައްސުލްޠާން

މުޙައްމަދު

އަމުރުފުޅެއްގެ

ފަރީދުލް

ދަށުން

އައްވަލުގެ

އެލިޒަބަތު

ޚާއްޞަ

ބޯޔާގައި

ސިފައިންގެ  30ބޭކަލުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ
ތެރެއިން  41ބޭކަލަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޙުކަމަތުލް

އަމަންއާންމުގެ ވަކީލު އަދި ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ

ނާއިބު ދައްޕަރު މޫސާ މަނިކު ފޮނުއްވާ ގޮތަށް
ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .މި ތާރީޚީ ދަތުރަށް އެލިޒަބަތު
ބޯޔާ މާލެއިން ފުރީ  1959މާރިޗު  29ވީ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނުއެވެ .މި ދަތުރުގައި

މަދަނީ

ލިއޭޒަން

އޮފިސަރަކަށް

ސަރުކާރުން

ށއެވެަ .ބއް ެތ ީލ ަގއި ިތބި ަބ ެއއް ީމހުން
ރ ްއޔިތުން ަބ ްއ ެތ ްއޔާ ިދ ާމ ަލށް ާގ ުއކަން ެފ ި
ަ
ސ ަފއިން ެޖހީ ަބ ިޑ ެއވެ.
ަޒ ަޚ ުމ ެވ ްއ ެޖއެވެ .އެ ަވ ުގތު ަބ ްއ ެތ ީލ ަގއި ަބ ިޑ ިހ ަފ ިއގެން ިތބި ި
ރ ެކ ްއ ަގއި ޮއތް ީމ ަހކު
ރ ައށެވެ .އެ ަވ ުގތު ު
ސ ަކ ަ
ށގެ ަގ ް
ރ ު
ށވެ .ދެން ަ
ޗ ެ
ުފރަ ަތމަ ަމ ްއ ަ
ށވެ.
ރ ައ ެ
ނގެ ެތ ެ
ނ ިދޔަ ީމހު ް
ނ ާގ ުއ ަކމު ް
ށ ަފހު ް
ރ ިއގެން ެވ ްއޓުނެވެ .އެ ައ ް
ަވޒަން އަ ަ

މަނިކެވެ .ޒަޚަމްވި ހަތަރު މީހުންނަކީ ވަޑި

މުޙައްމަދު ޢަލީ ނުވަތަ ރެކިދީދީގެ މުޙައްމަދު

ދީދީ (މިސްކިތްމަގު) ،ބޮޑުވާޅި ޢަލީ (ދިގުވާޑު)،
ދީދާރުގޭ ޙުސައިން ޞާލިމު ނުވަތަ ޙުސައިން
ތައްޚާނު (މިސްކިތްމަގު) ،ވަލިގެ ފީށެ ޙަސަން

ފުތާ (މާދަނޑު  /ފަހުން ގއ.ވިލިނގިލި /
ވާރޭވިލާ) އެވެ .އަތުގެ މުލައްދަނޑިއަށް ވަޒަން

އަރައި ޒަޚަމުވި ރެކިދީދީގެ މުޙައްމަދު ދީދީއާއި
ކޯމައްޗަށް ވަޒަން އަރައިގެން ޒަޚަމުވި ޙަސަން
ފުތާއަށް ބޭސް ފަރުވާ ކުރީ އިނގިރޭސިން
ސްރީލަންކާއަށް

ގެންގޮސްގެން

ނިގަންބޯގައި

އިބްރާހީމް ނާޞިރު ސިފައިންގެ ޔުނިފޯމުގައި

ދައްޕަރު މޫސާ މަނިކު

ހުންނަ އެ މީހުންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައެވެ .ވަޒަން

ފޮނުއްވީ ޢަބްދުލްމަޖީދު މާހިރެވެ .މި ދަތުރުގައި

މަހުގެ  30ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު އިރުއެރިއިރު

ޢަލީއަށާއި ،އަތަށް ވަޒަން އަރައިގެން ޒަޚަމުވި

އެއީ ރޯދަމަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހެވެ .އައްޑޫ ކާޑު

ގަމުގައި ހުރި އިނގިރޭސީންގެ ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.

އާދަމް ނަޞީރު މަނިކު ވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ނާއިބު ދައްޕަރު

މޫސާ މަނިކުގެ އިތުރުން މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި

ސިފައިންގެ  30ބޭކަލުންނަކީ ޓިނު ޢަލިފުޅު،
މޮޓަ ޙަސަން މަނިކު ،ލިޔާކޮއި ޅަހުއްތު (ލާންބެ)،

މ.ފ.އިބްރާހީމް

ފުޅު،

އަޙްމަދު

ނަސީމް،

ރަންވިއްކާ ޢަލީ މަނިކު ،ކ.އ.ޅަހުއްތު ،ބީފާނު

އިބްރާހީމް ނަސީމް ،ޢަބްދުލް ޙަންނާން ޙަލީމް،

ފިއްލަދޫ ތުއްތު ،ފިއްލަދޫ ޙުސައިން މަނިކު،
ކެހެރި މޫސާފުޅު ،މޫސާ ރަހާ ،އަނދިރިބޭ އާދަމް

ފުޅު ،މުޙައްމަދު ޤާސިމް ،ލޯކަށި ޙުސައިން،
އިބްރާހީމް ވަޙީދު ،ކުޅުދުއްފުށި ޙަސަންފުޅު،
ކުޑައައިމިނަ މުޙައްމަދު ފުޅު ،އާދަމް ޙުސައިން
ކަޓާރީ ،އިނގިރޭސި ޢުމަރު މަނިކު ،ތިމަރަފުށީ

ޢުމަރު މަނިކު ،ކޮނޑޭ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ،ސައްޔިދު

އަޙްމަދު ،ޢަބްދުލް ޙަމީދު ،ދޫނިބޭ އިބްރާހީމް
މަނިކު ،ޢަލީ މުޙައްމަދު ފުޅު ،ކެހެރި އިސްމާޢީލް
ފުޅު ،ކުންނާރު މޫސަ ،އަދި ހުޅުލޭ މޫސައެވެ.

ކުރީ ޒަމާނުގައި ސިފައިންގެ މީހުންގެ

ނަންތައް ލިޔެފައި ހުންނަނީ އެއީ ކާކުކަން

އަންގައިދިނުމަށް ނަމުގެ ކުރިއަށް އެ ބޭކަލަކު
ނިސްބަތްވާ ރަށް ނުވަތަ ގެ ނުވަތަ އާއިލާގެ ފެށޭ

އަކުރު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .ރ .ޢަލި މަނިކު،

ތ .އުމަރު މަނިކު މިގޮތަށެވެ .އަޅުގަނޑު މިހިރީ

ހޯދުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެފަދަ ބައެއް
އަކުރުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

މާލެއިން ފުރައިގެން ދެކުނަށް ދަތުރުކުރީ

ރާއްޖޭގެ އިރުމަތިންނެވެ .ފޮއްތެޔޮ ބޭރުން މުލަކު
އަތޮޅާއި ކޮޅުމަޑުލާއި ހައްދުންމަތީގެ އިރުމަތިން
ދަތުރުކޮށް ހުވަދު އަތޮޅު ފަސްދީ  1959މާރިޗު

އެލިޒަބަތު ބޯޔާ އޮތީ ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައެވެ.
ހިފައިގެން އައި ބޯޓެއް ކަމަށް ހީކޮށް ބައެއް
ދޯނި

ބަޔަކު

ފަހަރު

ކައިރިކުރިއެވެ.

ބޯޓާ

ވެގެން

އަތުނުވަން

އަނެއް

ދުއްވާފައިގޮސް

ފަޅަށް ވަނީއެވެ .ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި ބޯޓު

މަޑުކޮށް ،ބައްތެއްޔަށް މީހުން އަރައިގެން ރަށާ
ކައިރިކުރިއެވެ.

މި ބައްތެލި ފުވައްމުލަކާ ކައިރިކޮށް

ބަޣާވާތްކޮށްގެން ތިބި ތިބުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު

އަމާންދިނުމަށް

ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ.

ގޮވާ

އަމާންދީ ކާބޯތަކެއްޗާ ހަވާލުވުމަށް ބޯޓު ދޮށަށް
އައުމަށް ވެސް އެންގިއެވެ .ރަސްގެފަންނަށްވަދެ
އުތުރަށް

ދުއްވަމުން

ދަނިކޮށް

ރާޅަކާއެކު

އާނުގަނޑެއް މައްޗަށް އަރައި ،ރާޅުގެ ބަނޑަށް

ދަމާލި ވަގުތު އާނުގަނޑު މައްޗަށް ބައްތެލި

ބީހުނީއެވެ .އެ ވަގުތު ރަށު އަތިރިމަތީގައި
ގާފުނި ޖަހައިގެން ތައްޔާރަށް ތިބި ރައްޔިތުން
ބައްތެއްޔާ ދިމާލަށް ގާއުކާ ހީވީ ގަލުގެ ވާރޭ
ބައްތެލީގައި ތިބި

އޮއްސާލި ހެންނެވެ.

ބައެއް މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމުވެއްޖެއެވެ .އެ
ވަގުތު ބައްތެލީގައި ބަޑިހިފައިގެން ތިބި ސިފައިން

ޖެހީ ބަޑިއެވެ .ފުރަތަމަ މައްޗަށެވެ .ދެން ރަށުގެ
ގަސްކަރައަށެވެ .އެ ވަގުތު ރުކެއްގައި އޮތް މީހަކު

ވަޒަން އަރައިގެން ވެއްޓުނެވެ .އެއަށްފަހުން
ގާއުކަމުންދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއަށެވެ.
ސިފައިން

ބަޑިޖެހުމުގެ

ސަބަބުން

އެކަކު މަރުވެ ،ހަތަރު މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ.

ބޮލަށް ވަޒަން އަރައިގެން ވަގުތުން ނިޔާވީ

ޏ.ފުވައްމުލަކު

މާލެގަން،

ދޭލިގޭ

ތުއްތު

އަރައި ނިއްކުރިމަތި ކަފައިގެންދިޔަ ބޮޑުވާޅި

ދީދާރުގޭ ޙުސައިން ސާލިމަށް ބޭސް ފަރުވާކުރީ
ބަޑިޖަހަން ފެށުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

މަޝްރަޙު

އަމާންވިއެވެ.

ނަމަވެސް

އެހެން

ރައްޔިތުން އަމާނެއް ނުދިނެވެ .އެހެންކަމުން

ކޮމާންޑަރ ދައްޕަރު މޫސާ މަނިކު ނިންމެވީ
އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުން ނުކޮށް ،އަދި އެހެން

އަތޮޅަކަށް ވެސް ވަޑައިނުގެން އެނބުރި މާލެ
ވަޑައިގަތުމަށެވެ .އެ ދަތުރަށްފަހު އެލިޒަބަތު ބޯޔާ

އެނބުރި މާލެއައީ  1959އެޕްރީލް  1ވަނަ

ދުވަހުއެވެ.
ނާޞީރު

އެ ދަތުރަކީ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް
ދެކެވަޑައިގެންނެވި

ގޮތުގައި

ދިވެހި

ދައުލަތަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބެކެވެ.
އެކަމުގެ

ނަތީޖާއެއްގެ

ކޮމާންޑަރަކަށް

ގޮތުން

ވަޑައިގެންނެވި

ދަތުރުގެ

މަޙްކަމަތުލް

އަމަން އާންމުގެ ވަކީލު ،އަދި ސިފައިންގެ
ވެރިޔާގެ ނާއިބު ދައްޕަރު މޫސާ މަނިކު 1959

އެޕްރީލް  4ވަނަ ދުވަހު އެ މަޤާމުތަކުން

"އިސްތިޢުފާ" ދެއްވިއެވެ .ނުވަތަ އިސްތިޢުފާ
ދެއްވަން

ޖެހިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެލިޒަބަތު

ބޯޔާގެ ފުވައްމުލަކު ދަތުރަށްފަހު ސިފައިންގެ
ކަންތައްތަކަށް

އިބްރާހީމް

ނާޞިރު

ވަރަށް

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނެވިއެވެ .ސިފައިންގެ
ސަރުދާރަކަށް ނާއިބުގޭ ޅަތުއްތު ހަމަޖައްސަވައި،
ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ސިފައިންގެ ކަންތައްތައް

ސީދާ ވަޒީރުލް އަޢުޒަމުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން
ހިންގާގޮތަށް ބަދަލު ކުރެއްވިއެވެ.

ސ ީޢދު
ނޓް ޭމޖަރ ަޢ ްބދުﷲ ަ
ސޖަ ް
ނ ްޑ ާ
ޮކމާ ް
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ރ ަޓޔަރޑް
ޭމޖަރ ި
ޙުސައިން ޝާކިރު

ދ ދީދީ
އޖީ އަތިރީގ ެ އަޙްމ ަ ު
ފަ ު
ށ ުލމުން
ނ ިހ ުތ ަގއި ިމ ައދު ައއު ޮކ ް
"މަ ިތ ެވރި އެ މާ ްތ ބަ ަޠ ުލ ެގ ހަނދާ ް
			

ރ ީޙ ޮގތުން"
ނ ހިތް ަތއް ިމދެން ޫ
ރ ާޙ ުގ ުޅވަ ީ
މަ ިތ ެވރި އެ ޫ

އަޅުގަނޑުމެން ސިފައިން (ރިޓައަރީން ވެސް ހިމަނައިގެން)،
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދި ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތުންގެ
ޙަޔާތްޕުޅު ވީވަރަކުން ބަލައި ،ހޯދައި ދަސްކުރަންވާނެއެވެ .އެ ބޭފުޅުންގެ
ޙަޔާތްޕުޅުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ވާނެއެވެ .ސިފައިން އުފެއްދި ބޭނުމާއި
ސިފައިންނަށް ޤައުމަށް ޓަކައި އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ޒިންމާގެ އަގު ވަޒަން
ކުރެވޭނީ އޭރުންނެވެ .މާޒީވެ ދިޔަތަނަށް ފަސް އެނބުރި ބަލާލުމަކީ ފަހި
ކުރިމަގަކަށް އުންމީދު ކުރާމީހާ ކުރަން ޖެހޭނެ ވެސް ކަމެކެވެ.
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެން އައީ ނޫރައްދީން ރަދުން ދެވަނަ
ފަހަރަށް ރަސްކަމުގައި ރެދަލިކުރެއްވި ދުވަސްވަރު މާލޭގެ ޒުވާން ބޭފުޅުން
ކޮޅަކަށް ކަނޑިން ޖެހުމާއި ،ލޮންސީގެ ހެވިކަމާއި ،ކުޅިޖެހުމާއި ،އޮޅުލުންފަދަ
އެ ޒަމާނުގައި ކުޅެއުޅުނު ފިރިހެންދުޅާ ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށް ދެއްވާން ކުރެއްވި
މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ކުޅެވަޑައިގެންނެވި
ކުޅިވަރަކާ ނޫރައްދީނު ބަންޑާރައިން ހިތްޕުޅާ ހަމަކުރައްވައިގެންނެވެ .އޭރު
ވަޒީރުލްއަޢުޒަމަކީ އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެވެ .ހެވިކަން
ދަސްކުރައްވަން އުޅުއްވީ ވިއްސަކަށް ބޭފުޅުންކަމާއި އޭގެ ތެރޭން ނަން
އެނގެނީ ދާދި މަދު ބޭފުޅުން ކޮޅެކެވެ .ނަން އެނގެން ހުރި ބޭފުޅުންނަކީ
އަތިރީގޭ އަޙްމަދު ދީދީ (ފަހުން އަލްއަމީރު އަޙްމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު)،
ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުންގެ ގަލޮޅުގޭ މުޙައްމަދު ދީދީ ،ރޯނުގޭ އިބްރާހީމް
ދީދީ އާއި މުޙައްމަދު ދީދީ ،ދޮންމަނިކުގެ އިސްމާޢީލް ދީދީ އާއި ޢަބްދުﷲ ދީދީ،
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ކަޅިހަރުގޭ މުޙައްމަދު ދީދީ އާއި އަޙްމަދު ދީދީ އަދި ގަލޮޅުގޭ މަނިއްޕުޅާއި،
ވެލާނާ މަނިކުފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީ (ވެލާނާ މުޙައްމަދު ދީދީ) އެވެ.
ޞާހިބުލްފަޚާމާ

މުޙައްމަދު

އަމީނު

ދޮށިމޭނާ

ކިލެގެފާނުގެ

ތަޞްނީފެއް ކަމުގައިވާ "ދަރިޔެއްގެ ޝުކުރު – ސީރަތު އަލްއަމީރު
އަޙްމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު" މި ފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ...." .
މިކަން ފައްޓަވައިގެންނެވިއިރު ،އޭގެތެރޭ ވެލަނާގޭ މުޙައްމަދު ދީދީ ވެސް
ވެއެވެ .އެކަމަކު ،އެކަންފެށުނުތާ ،ދެތިން ،މަސް ދުވަސް ވީފަހުން ،އޭނާގެ
ޒުވާން ،ދަރިކަލުން ހެވިކަމުގެ ދަޑިޔާއިގެން ،ކުރިޔަށް ،ވަޑައިގެންފައިވާ،
މިންވަރަކާއި މެދު ،ވެލާނާ މަނިކުފާނުން ،ސުވާލުކުރެއްވީމައި ،ނޫރައްދީނު
ބަންޑާރައިންނަށް ލައްވާން ޖެހިވަޑައިގަތީ ޙައިރާންފުޅު ވުމުގެ މާނޭވާ
ފުޅެކެވެ .މިހެނީ ،ވެލާނާގެއިން މުޙައްމަދު ދީދީ ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ،
އާގަނޑުވަރުގައި ހެވިކަން ދަސްފުޅުކުރެއްވުމުގެ ނަމުގައި ،ކަމުގައި ވިއަސް،
އެކަން ފުރަތަމަ ފެށުނުރޭ ،ފެނުނު ފަހުން ހަމަގައިމު ވެސް ،އޭނާގެ
ހަށިކޮޅެއް ،އާގަނޑުވަރަކަށް ޙާޟިރެއް ނުވެއެވެ!"......
ނޫރައްދީނު ބަންޑާރައިން އަރިހުން ހެވިކަން ދަސްފުޅުކުރެއްވި
ބޭފުޅުން ކުރިއަރައި ދިޔައީ ވަރަށް އަވަހަށް އެހާމެ ފުރިހަމައަށެވެ.
ބުނެވޭގޮތުގައި

ބަންޑާރައިންގެ

އަރިހުން

ހެވިކަން

ދަސްފުޅު

ކުރެއްވި

ބޭފުޅުން ތެރެއިން ހެވިކަމަށާއި ހިއްޕެވުމަށް އެންމެ ކުރިއަރައި ހުންނެވި
ކުޅަދާނަ ބޭފުޅަކީ އަތިރީގޭ އަޙްމަދު ދީދީއެވެ .ނޫރައްދީން ބަންޑާރައިން

އިރުޝާދު ދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެކެ ނޫރައްދީނު
ބަންޑާރައިން

ލބިފުޅުވެއެވެ.
ޯ

ވަރަށް

ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ ޚަދީޖާ ދީދީއެވެ.

ވަކިން

ޚާއްޞަކޮށް އަޙްމަދު ދީދީއާ ދޭތެރޭ ޚާއްޞަ ގޮތެއް
ބެހެއްޓެވިއެވެ.

އަޙްމަދު ދީދީގެ ޢުމުރުފުޅުން އެންމެ
ހައެއްކަ އަހަރުފުޅު ވީތަނާ ،އަޙްމަދު ދީދީގެ
އަމީރު

ކާފާފުޅު

ޢަލީ

ދޮށިމޭނާ

ކިލެގެފާނު

ރާއްޖެ ދޫކުރައްވާ ސިލޯނަށް ވަޑައިގެން ގާލީގައި
ވަޒަންވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ނަސަބުފުޅު
އަތިރީގޭ އަޙްމަދު ދީދީއަކީ ،ކ.ހުރާ
ދޮންމަރުދުރު ފަޑިއްކަލޭގެފާނުންގެ ބޮޑު މުރީދު
ތަކުރުފާނުންގެ ޙުސައިން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުންގެ
އަޙްމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުންގެ ޢަލީ ދޮށިމޭނާ
ކިލެގެފާނުންގެ އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުންގެ
ދޮށީ ދަރިކަލުންނެވެ .ދޮންމަރުދުރު ފަޑިއްކަލޭފާނުގެ

ސިލޯނަށް

ކިލެގެފާނު

ޢަލީ ދޮށިމޭނާ

ވަޑައިގެންނެވިއިރު

އެ

ކިލެގެފާނުގެ އިބްރާހީމް ދީދީ އާއި އިބްރާހީމް
ދީދީގެ ތުއްޕުޅު އަޙްމަދު ދީދީއާއި އަދި ހޮޅުދޫ
ނެވިންގޭ ދޮންމަނިކުގެ ޢަލީ ދީދީއާއި އިސްމާޢީލް
ދީދީ (ފަހުން މީރުބަޙުރު އިސްމާޢީލް ދީދީ)
ގެންދެވިއެވެ.

ބައްޕައަކީ ،މުޙައްމަދު އަމީނު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ބެހިގެން އައި ފަރަންސޭސި
ނަވެއްގެ އޮފިސަރެކެވެ .މި މީހެއްގެ ނަމަކީ
ޑޮންލުއީއެވެ.

ދީދީ

އަޙްމަދު

ޚިތާންފުޅު

ކުރެއްވީ އެ ދީދީގެ ކާފާކަލުން ،ޢަލީ ދޮށިމޭނާ

އަތިރީގޭ އަޙްމަދު ދީދީގެ މައި ކަނބަލަކީ

ކިލެގެފާނު ގާލީގައި އާރާސްތުކުރެއްވި "ބޮޑުގެ"

ކަކާގޭ ޢަލީ ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުން ،މާވާ

ނަމަކަށް ކިޔާގޭގައެވެ .އަޙްމަދު ދީދީ ޢަރަބި ބަހާއި

ގަނޑުވަރު ޙުސައިން ދީދީގެ ޢާއިޝަތު ދީދީ

އިސްލާމް ދީނުގެ މުބާދީ އުގެނި ވަޑައިގަންނަވާން

އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަނެގެން ލިބިވަޑައިގެން

ފެއްޓެވީ ޢަލީ ކިލެގެފާނު ގެއަށް ދުރުވެ ތިއްބަވާ
ޢަރަބީންގެ

ބޭފުޅުންކުރެ މަރިޔަމް ދީދީއެވެ.

ދަންނަބޭަކަލުންނާއި

ސައްޔިދު

ބޭަކަލުންގެ އަރިހުންނެވެ .ފުރަތަމަ އިނގިރޭސި
ތަޢުލީމު

ތުއްޕުޅު ދުވަސްވަރު
އަތިރީގޭ
އަލިކަން

އަޙްމަދު

ދެކެވަޑައިގަތީ

ދުނިޔޭގެ

ދީދީ

ހިޖުރައިން
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ހާސިލު

ގާލީ

ރިޗްމަންޑް

ކޮލެޖުންނެވެ.

ފަރާތްޕުޅުން

ސިފުޅުތަކެއް

ޚާއްޞަ

މަރިޔަމް

ފެނުނެވެ .އެއީ ،ކޮންމެ މުޞްލިޙެއްގެ ގައިގައި

ދީދީ އަވަހާރަވުމުން އަޙްމަދު ދީދީއަށް ކިރުފޮދު

ވެސް ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ދީންވެރިކަމާއި މަތިވެރި

އަރުވައި ބެލެހެއްޓެވީ މައިފުށުގެ މާމާފުޅު ކަކާގޭ

ޚުލްޤުގެ އަގުމާތް ސިފައެވެ .ކަންކަމުގައި މެދު

ޢާއިޝާ ދީދީއެވެ.

މިންވަރަށް ލޯބިކުރެއްވުމާއި ޞުލްޙަވެރިކަމެވެ.

މަރިޔަމް ދީދީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އަޙްމަދު
އަހަރެއްހާ

ދީދީގެ

ދުވަސްވީފަހުން

ޢުމުރުފުޅުން
އަޙްމަދު

ދެ
ދީދީގެ

ބަފައިކަލުންގެ ފަރާތު ކާފާފުޅު ގަލޮޅުގޭ އަލްއަމީރު
ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ،ތުއްޕުޅު އަޙްމަދު ދީދީ އެ
ކިލެގެފާނު އަރިހަށް ގަލޮޅުގެއަށް ގެންދަވައިފިއެވެ.
އެއަށްފަހު

އަޙްމަދު

ދީދީއަށް

މަންމައެއްގެ

ލޯބިދެއްވައިގެން ބެލެހެއްޓެވީ އަޙްމަދު ދީދީގެ
ބައްޕާފުޅު ފަރާތުގެ ބޮޑުދައިތާފުޅު އަލްއަމީރު ޢަލީ

އިންސާފާއި
އެއްވެސް

ތެދުވެރިކަމެވެ.
ކަމެއްގައި

އަދަބުވެރިކަމާއި

ހައްދު

ފަހަނައަޅައި

ނުދިއުމުގެ މާތް ސިފައެވެ .އިސްރާފު ކުރެއްވުމުން
ދުރުހެލިވެ ވަޑައިގަތުމާއެކު އެކުގައި އުޅޭ މީހުނަށް
ނަސޭހަތްތެރިވެ
ހެޔޮކަމުގެ

އިނގިރޭސި ބަސް ކިޔަވާ ވިދާޅުވި ބޭފުޅަކީ
އަތިރީގޭ އަޙްމަދު ދީދީ ކަމަށާއި އިނގިރޭސި
ޕަބްލިކް

ކޮލެޖަކުން

ފުރަތަމަ

ކިޔަވާވިދާޅުވި

ދިވެއްސަކީ ވެސް އެ މަނިކުފާނު ކަމަށް މުޙައްމަދު
އަމީން ދީދީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ .އަތިރީގޭ އަޙްމަދު
ދީދީ އިނގިރޭސި ،ޢަރަބި ،އުރުދޫ ،ސިންގަޅަ
އަދި ތަމަޅަބަހުން ފަސޭހަފުޅު ކަމާއެކު ވާހަކަފުޅު
ދައްކަވާކަމަށް އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީނުގެ
"ދަރިޔެއްގެ ޝުކުރު" ގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

ކަރައިގެ ވަރަށް ގިނަ ގަދަރު ހުރި
މީސްމީހުންނާއި އަޙްމަދު ދީދީއާ ދެމެދު ވަނީ
އެކުވެރިކަން އުފެދިފައެވެ .އަތިރީގޭ އަޙްމަދު
ދީދީގެ

އެކުވެރިންތެރޭގައި

ހިމެނެނީ

އެއިރު

އަރުވާލައިފައި ސިލޯނުގައި ހުންނެވި މަޝްހޫރު
ކޅުބުގެ ކަސްޓަމްސްގެ
ޢަރަބީ ޕާޝާއާއި އެއިރު ޮ
ވެރިޔާ

އެޗް.ސީ.ޕީ.ބެލްއާއި،

އޯ.އެލް.އެމް.

މާކާން މަރަކާރުއާއި އޭނާގެ ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު
މާކާން މަރަކާރު (ފަހުން ސަރ މުޙައްމަދު މާކާން
މަރަކާރު) ފަދަ ކިތަންމެ ސޯޅިޔާއިންނެކެވެ .އަދި
ކަރީމް ޖީ ،ޖާފަރުޖީ ޖީވަން ޖީ ،ނޫރު ބަހާއީ ފަދަ

އެންމެ ތުއްޕުޅުއިރު ވެސް އަޙްމަދު
ދީދީ

ތެރެއިން

ވޯރާ ވިޔަފާވެރިން ތެރެއިން މުޙައްމަދު ބަހާއީ

ޚާއްޞަ ސިފަފުޅުތައް

އަހަރެވެ .އަޙްމަދު ދީދީގެ ޢުމުރުފުޅުން ދިހަވަރަކަށް
މަސްތެރޭ އަޙްމަދު ދީދީގެ މައިކަނބަލުން ކަކާގޭ

ކުރެއްވީ

ދިވެހީންގެ

ފުރަތަމަ

ރ ުޙމަ ްތ ެތރިން
ރ ިއގެ ަ
ޮއ ުޅދޫ ކަ ަ

ނކަ ްތ ެގ ެލ ްއ ުވ ާމއި ިކ ަޔވާ ިވ ާދ ުޅވުން
ަ
އަތިރީގޭ

ސ ަތއް
ސ ަބ ް
ދެނެ ަވ ަޑ ިއގަންނަ ާވ ިބ ޭދ ީ

އަގުމާތް

ވަޑައިގަތުމާއި
ސިފަފުޅެވެ.

ޚުލްޤުފުޅު
ސުމުއްވުލް

އަމީރު އަޙުމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނަކީ އިސްކޮޅުން
މެދުމިނުގެ އޮޅަލި ބޭފުޅެކެވެ.

ކިތަންމެ ބައެކެވެ.

މާލެ ވަޑައިގަތުން
އަތިރީގޭ އަޙްމަދު ދީދީ މާލެ ވަޑައިގަތީ،
އޭނާގެ ކާފާފުޅު ގަލޮޅުގޭ ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
އެ މަނިކުފާނުގެ ކާފަ ދަރިކަލުން އަތިރީގޭ
އަޙްމަދު ދީދީ ނުލާހިކު ތުއްޕުޅުއިރު ސިލޯނުގެ
ގާލީއަށް

(ގާއްޔަށް)

ގެންދެވިފަހުން

އޭނާގެ

އުމުރުފުޅުން ސައުވީހަކަށް އަހަރު ފުޅުގައެވެ.
ސިލޯނުގެ

ގާލީގައި

ފަނަވަރަކަށް

އަހަރު

ހުންނެވުމަށް ފަހުގައެވެ .އެއީ އައްސުލްޠާން
އިބްރާހީމް ނޫރައްދީނު ބަންޑާރައިންގެ ދެވަނަ
ރަސްކަމުގައެވެ .އެއިރު އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން
ބަންޑާރައިންގެ

ބޮޑުވަޒީރަކީ

އަދި

ދައުލަތް

ހިންގަވަނީ އަޙްމަދު ދީދީގެ ބައްޕާފުޅު އިބްރާހީމް
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ޝަމްސުއްދީން ރަދުން ބޭރުގެ މެހުމާނުންތަކަކާއެކު ވަޑައިގަންވާއިރު ،ފޮޓޯގެ ވާތް ފަރާތުގައި ސުމުއްވުލްއަމީރު އަޙްމަދު ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނު
އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެވެ.

ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެއެވެ.
އަޙްމަދު ދީދީ މާލެ ވަޑައިގަތުމުން އެ ދީދީގެ ހަރުދަނާ
ސިފަފުޅުތަކާއި މަތިވެރި ޚުލްޤާއި ދީންވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ހަރުމީހުންނާއި
ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ތަފާތު ޢުމުރުފުރައިގެ މީހުންގެ ދޫތަކުން އިސާހިތަކު
ތަޢުރީފުގެ ބަސްތައް އޮހެންފަށައިފިއެވެ .އަދި ދާދި އަވަހަށް ނޫރައްދީނު
ބަންޑާރައިންގެ އަރިހުގައި މަތިވެރި މަގާމު ހޯއްދަވައިފިއެވެ .އަޙްމަދު
ދީދީގެ ހެވިކަމުގެ އުސްތާޒަކީ ޚުދު ކީރިތި މަހާރަދުންނެވެ .ނޫރައްދީން
ބަންޑާރައިންނެވެ .ދިވެހި ސިފައިން އުފެއްދެވި އެ ރަދުންނަށް ޝުކުރުގެ
ޖިޒީތައް މިދަންނަވަނީ އެ ރަދުން އުފެއްދެވި ސިފައިންގެ އަގުހުރި
ޚިދުމަތުގައި އުޅުމުގެ ފަޚުރާއި ޝަރަފު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ލިބިފައިވާތީއެވެ.
ރ ަޔ ަހށް
ށ ިހމެނޭ ަޒ ީޢ ުމގެ އަ ި
ރ ްއ ަކ ަމ ް
" ަޤ ުއ ުމގެ ދި ެވހި ފަ ުޚ ެ

		

ށ ަފށުން
ސ ަތކޭ ގިނަ ަފ ް
ސ ަބ ް
ނ ާ
ނވަ ީ
ަޤ ުއ ުމގެ ުދލުން ައދު ފޮ ު

		

ނ ުފޅު ރަނުން
ާމރީ ިތ ޮކށް ައދު ިވދަ ިވދާ ެއވަނީ ެއމާތް ނަ ް

		

ސރެން ިލ ެބވުނު ަކމުން"
ރ ްއ ު
ނ ަމ ަތށް ޭއ ު
ރޙީ ަޙ ާޔ ެތއް އު ް
ޫ

ނ ަޒރުން
ާތރީ ުޚ ަގއި ަތ ްމ ީޡ ުލ ޮކށް ެދ ްއ ެކވި އު ާފ ެވރި މަ ް
ނ ަމ ެވސް ައއީ
ނ ަހއި ައ ިލ ަކ ެމއް ަ
ނރުން ިމ ަތ ުހ ީޒބީ ިލބު ު
ޫ

ކައިވެނިފުޅުތައް

ށ ެޓވުން
ރ ްއވަން ެފ ް
ަޤ ުއ ަމށް ިޚ ުދމަތް ުކ ަ
ސުމުއްވުލް އަމީރު އަޙްމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ދައުލަތަށް
ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ ނޫރައްދީން ބަންޑާރައިންގެ ރަސްކަމުގައެވެ.
އެ ރަދުންނާއި ހަމައިން ފެށިގެން އޭގެ ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ
ރަސްކަލުންގެ ޚާއްޞަ މުސްތަޝާރަކަށް ހުންނެވިއެވެ .ޕްރައިވެޓް ސެކެޓްރީ
ކަމުގެ

މަގާމާއި،

ކިލެގެކަން

ލިބިވަޑައިގަތެވެ.

ކިލެގެކަމުގެ

ޢިއްޒަތް

ލިބިވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 1311ހ ވަނަ އަހަރުއެވެ .ދިވެހި ދައުލަތާއި
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެވިގެންވަނީ
ދައުލަތަށް ތެދުވެރި ޚާދިމެއްގެ ގޮތުންނެވެ .އަދި ސިޔާސީ މުޙައްނިކެއްގެ
ގޮތުން ވެސް މެއެވެ .އެއީ އަތިރީގެ ޚާންދާންގެ ސިޔާސީ ނަވުގެ މާލިމީއެވެ.
އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދޮށިމޭނާ ކިލެގެކަމާއި ،ޕްރައިވެޓް
ސެކްރެޓްރީކަމާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިކަމާއި ،ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ވެރިކަމާއި،
ޤާނޫނު އަސާސީ އުފެއްދި މަޖުލީހުގެ މެންބަރުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ސުމުއްވުލް އަމީރު އަޙުމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ދެމިއޮތުމުގެ
ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވީ ހިޖުރައިން  1364ޖުމާދިލް އޫލާ  13ވަނަ
ދުވަހު (މީލާދީން  25އެޕްރީލް  )1945ގައި މާލޭގައެވެ .އެ މަރުޙޫމަށް

ސުމުއްވުލް އަމީރު އަޙްމަދު ދީދީ ފުރަތަމަ ކާވެނި ބައްލަވައިގަތީ
އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން ބަންޑާރައިންގެ އާގަނޑުވަރު ތުއްތު
ގޮމާއާއެވެ .ދެން ރޯނުގޭ އިބްރާހީމް ދީދީގެ ޢާއިޝާ ދީދީއާއެވެ .ފަހުން
ކުރެއްވި ކައިވެނިފުޅުން ތިން ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރުއްސެވުމާއި
ފުއްސެވުން އިތުރުކުރައްވައި ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސްގެ
މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން!

އެއީ

އައްނަބީލާ މަރިޔަމް އަމީން ،އައްނަބީލާ އާމިނަތު އަމީން ،އަދި ސުމުއްވުލް

ޝ ިކރު
ނ ަބ ިއ ުތ ަތއްަ :އ ްޙ ަމ ުދ ާ
 ޅެ ް
ރ ( ުމ ަޙ ްއ ަމދު ައމީން ީދދީ)
ޝ ުކ ު
ރ ެއ ްއ ެގ ު
ސ ަދރުަ :ދ ި
  ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތގެ ަމ ް
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މަތިވެރި މަގާމު

ރއ ް ެ
ތި ާމވެއ ް ާޓ ަ
ޓހި ގޮތ ް

ކ
ނ ަ
ނމ ެ ތ ަ ެ
ސ ފަ ޭ
ސހަކަ ާމއިއެ ު
ނވެ ް
ނވައިގެ ް
ނއްގައ ި ހ ު ް
ކޮ ް

ރއ ް ާވ
ކ ަ
ށ އެލައިޑ ް މ ޯ ަ
އިންޝު އަ ަ
ބއިލ ް އެޕ ް ހި ާޔ ުރ ު
ށލެއ ް ުވމ ަ ް
ސ ކޮ ް
ނ ް
ރ ް

allied.mv

Zooming Out
Perhaps the most significant
contribution of the Capstone
Doctrine is that it articulates
the overlapping yet distinct
components that make up
MNDF. The physical component
includes manpower, weaponry,
military installations and other
hardware that make up the
fighting capability of MNDF.
Conceptual component informs
how MNDF employs the physical
capabilities, our principles and
military concepts, operational
frameworks
and
doctrinal
theories.
Moral
component
outlines why MNDF fights; the
legal and ethical framework that
undergirds the force, ethos of
subservice to democratic civilian
control and the fundamental
reasons
that
direct
the
employment of military power.

Walking the Talk
The Capstone Doctrine is

complemented and supported by
the organizational and structural
changes taking place in MNDF.
At the administrative level, MNDF
is divided among seven distinct
services comprising of three
combat and maneuver elements
and four support services. At
the operational and functional
level, joint forces are employed
in MNDF Area Commands,
as well as 4 distinct functional
commands.
The
current
transformation injects a high
degree of service autonomy and
identity and clearly separates
the administrative track from the
operational track.

Way Ahead
Capstone Doctrine, as the
name suggest, is the top-most
publication in the doctrinal
hierarchy.
The
doctrinal
compendium
also
includes
service specific doctrines and
functional keystone doctrines,

and completing the entire
inventory is a long process.
In addition, the organizational
reform that is led by the DDRI
Committee is still going-on, with
more services and functional
commands to be raised. Under
guidance
from
Honorable
Defence Minister and MNDF
leadership, a very measured and
deliberate approach has been
adopted for the transformation
process.

Lieutenant Colonel Hassan Amir is
currently serving as Principal Director,
Plans, Policy & Resource Management
at the Integrated Headquarters. The
officer is a graduate of National Defence
Academy and Indian Military Academy.
Lt Col Amir holds Masters in Strategic
and Defence Management (University
Malaya, Malaysia, 2009) and Masters
of Arts in Security Studies: Combating
Terrorism (Naval Postgraduate School,
Monterey, USA, 2011).
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activities that are outside the bounds of traditional
military operations. Thus, MNDF’s ROMO
includes four distinct areas, namely; combat,
security operations, emergency and safety
operations and military aid to civil community
(MACC) and military aid to civil authorities
(MACA). Combat operations involve kinetic
defensive and offensive operations, while security
operations are undertaken to thwart terrorism
and insurgency, and provide security for certain
enduring missions, such as protection of critical
personnel and infrastructure. Emergency and
public safety operations include humanitarian
assistance and disaster relief (HA/DR),
firefighting, technical rescue, maritime search
and rescue (SAR) and air and sea evacuations.
MACC and MACA include the assistance MNDF
render to civil authorities such as Police, the
National Disaster Management Authority and the
wider public.

The How?
Capstone Doctrine outlines two operational
approaches MNDF uses across its ROMO. First
is the Joint Operations concept. The Strategic
Defence Directive of 2009 established four
area commands that are tasked over a certain
geographic area of responsibilities (AORs).
Each of these area commands are assigned
components from MNDF’s main services. The
area commander applies operational art and
undertakes the joint planning process to execute
missions within his AOR. Operational directives
and guidance from Chief of Defence Force
flows through the Joint Operations Center in the
Integrated Headquarters to the Area Command
Operations Centers.
In operations that involve external civilian
agencies and in rare instances, foreign countries,
the Unified Action framework is applied. This
enables diverse agencies, under different
mandates and command arrangements to work
together towards a common aim. Unified Action
philosophy is particularly useful when countering
threats such as terrorist and violent extremism
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that require multi-sectoral expertise and effort, as
well as in humanitarian assistance situation which
require a whole-of-society approach. The MNDF Joint
Operations Center then functions as an Inter-Agency
nodal point to coordinate the national response and
provide intelligence support.

The Who?
Command is an integral element of all
military activities. Capstone Doctrine articulates
the command relationships within MNDF and
establishes Support as part of this relationship.
Having clearly defined lines is particularly important
when forces are deployed to the area commands,
and in some instances, from one area to the other.
More importantly, when tackling highly fluid situations
such as maritime encroachments, SAR and other
such activities, operational control changes as the
operation progresses. In such situations, the joint
operations center establishes the command and
support relations.

DDRI committee was charged with spearheading
organizational transformation across all areas of
MNDF based on strategic priorities identified by the
leadership. These strategic areas included capacity
and capability buildings, improvement in welfare
services, enhancing professionalism, increasing
MNDF’s public outreach and improving public
perception and establishing systems, processes
and procedures within MNDF.

The Big and Bigger Picture

Understanding the OE
It was widely felt that, as a starting point,
MNDF needed a basic guiding doctrinal document
that reflected the unique and highly dynamic
operating environment (OE) in Maldives, as well as
the atypical nature of the organization. Compilation
of the doctrinal document was framed against the
highly volatile, complex and chaotic operational
environment that houses regional and global nearpeer rivalry, symbiotic and deeply entangled criminal
and terrorist nexuses, technology and social
media driven socio-political transformation and the
proliferation of non-state and sub-state actors and
their virulent and incendiary rhetoric. Threats such
as climate change, economic vulnerability and the
need to protect Maldives’ maritime resources and
areas were also thoroughly analyzed as part of the
strategic setting.

Capstone Doctrine offers a very clear
articulation of how MNDF’s activities and
operations fit in the wider national security
framework. At the macro-level, the military of
Maldives (MNDF) is an element of national
power working in conjunction and at par with
other elements of diplomacy, economic strength
and informational capabilities. While MNDF’s
raison d’etre is the application of military power
and capabilities in pursuit of national interests,
it executes this role by working in close
coordination with other branches of the security
apparatus. Strategic guidance for these flow
from apex-level national security documents
and directives, and MNDF’s role in this is to
translate these policy directives into actionable
military strategies that span across three main
functional areas to include defending the state,
ensuring public safety and security and fulfilling
international security obligations.
The What?
The Range of Military Operations (ROMO)
is a key concept outlined in Capstone Doctrine.
Given MNDF’s traditional role that straddled
military, paramilitary and civil defence duties
meant the organization undertook a lot of
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MNDF Capstone Doctrine:
A Quick Glance

LTC. Hassan Amir

On 23 April 2019, as part of

events held to mark MNDF’s 127th
anniversary, His Excellency President
Ibrahim Mohamed Solih launched
the “Capstone Doctrine of MNDF.”
This event marked a momentous
milestone in MNDF’s constant pursuit
of organizational development and
professional excellence. Moreover,
the doctrinal document that had been
published provides guidance for
operational and administrative activities
of MNDF across the operational
spectrum.
This article provides a very brief
insight into how this doctrine was
developed as well as some of the
fundamental constructs and concepts
of the capstone doctrine.

DDRI: Where it all began.
On o5 February 2019, Honorable
Minister of Defence Uza. Mariya Ahmed
Didi launched the Defence Doctrine and
Reform Initiative. With guidance from
Chief of Defence Force Major General
Abdulla Shamaal, a committee with wideranging expertise and members from all
branches of MNDF was convened. The

managed to make an opening
within the lines of the enemy
through which the Muslim army
managed to get out safely. We
are told in Sahih Al-Bukhari that
our hero used seven swords that
all broke in that battle. Thus, it
was that Khalid ibn AI-Waleed
was given the title of Sayf-ul-llah.
‘The Sword of Allah.’

were strengthened. The battle
was a very fierce one, but with
their unlimited faith and the
Muslims fought fearlessly, to
the extent that with a band of
only 100 fighters Khalid faced a
whole division of many thousand
Roman soldiers.

Battle Estimations and
Situational
Awareness
of Khalid

During the critical moment
of the battle of Yarmouk, Khalid
was informed the death of the
Caliphate Abu Bakr and the new
instructions came to the change
of command of the army. But to
avoid any chaos in the fight, he
kept the matter in secret until
victory was achieved. For this
decision he came famous among
military commanders.

army due to his age and service.
But he accepted at Thabit’s
insistence and the unanimous
consent of the soldiers. The battle
was not in favour of the Muslims,
due to the huge number of the
Byzantines and the death of the
three commanders appointed by
the Prophet ()ﷺ.

In every battle Khalid fought
his war crafts and situational
awareness was shown to
the highest level a military
commander could exercise.
During planning for battle, Khalid
used to go up to the top of nearby
hills and studied the situation
to recce and discover the weak
spots of the enemy. He then reorganized his army.

During the encounter with
the Byzantine army the arts of
war of Khalid was well crafted.
The only way to save the day
was to retreat, but that was
almost impossible, since the
Muslim army was surrounded.
It was here the prodigy of Khalid
was highlighted in the battle.

The Battle of Buzakha took
place between Muslim forces
under the command of Khalid
the sword of Allah and Tulieha,
the false Prophet, in September
632. Khalid had 6,000 men under
his disposal while Tuleiha had
15,000 men. The battle resulted
in Muslim victory.

For, despite the extreme
difficulty of the situation, he
reshuffled the right and left
flanks of the Muslim army and
introduced forward a division
from the rear in order to cast
fear in the hearts of the enemy
forces. A deception to the enemy
who then thought that fresh
reinforcements had arrived.
Though clever planning and
courageous fighting, Khalid

After a careful analysis of
the situation and a study of
his enemy, Khalid laid down a
very careful strategy. Since the
Muslim army was outnumbered
and the Romans were better
equipped and experienced.
There were also many newly
recruited soldiers from the region
and Khalid kept the tempo of the
battle by motivating the soldiers
and ensured their moral values

Strategic
Decision
Making of Khalid

Conclusion
Wining of decisive battles,
the command and leadership
philosophy, forecasting vision
and situational awareness of
Khalid made him a strategic
commander in the history of
Islam. A hero for the military
strategists.
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Ṣīnī, Maḥmūd Ismāʻīl. 2009. Heroes of
Islam. Riyadh [etc.]: Darussalam.

88
addana@mndf.gov.mv

LTC Amanulla
A Rasheed, psc, MSc

A Hero of Military Arts:
Khalid ibn al Waleed
Introduction
Khalid ibn al Waleed was
one of the greatest generals in
Islamic History. He commanded
and fought in the conquests
of the Islamic caliphates’ rule
during the 6th century. Khalid
was the champion of many
decisive battles, such as the
battle against the Persians and
the Byzantines.
Khalid was a military
strategist
and
commander
with very few equals in human
history, a man who turned many
a defeat into glorious victories.
Khalid at Battle of
Uhud
The first military encounter
in which Khalid showed his
virtuosity was the Battle of
Uhud, which he (while a
polytheist) caused to be the
worst for Muslims in the early
days of Islam.
In the Battle of Uhad,
before the battle took place, the
Prophet ( )ﷺhad put 50 archers
under Abdullah bin Jubair at a
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mountainside and ordered them
strictly to stay there until further
orders, whatever may be the
condition. They were to obstruct
the enemy if they attacked the
Muslims from the rear. However,
when the battle proved initially to
be in favour of the Muslim army,
the archers forgot the orders of
their commander and around 40
of the rearguards descended the
mountain and left the Muslims
vulnerable to a counter attack by
the enemy.
Khalid bin Waleed saw the
sudden vacuum created by the
disappearance of the rearguard
and his cavalrymen attacked
the Muslims from behind, killing
many in the process. When
the Muslims saw themselves
surrounded, they were overtaken
by panic and disorder and failed
to map out a cohesive plan.
Later on when Khalid
embraced Islam he joined the
Muslim army. Then the Muslims
gained a true military genius who
was both an excellent strategist
and a fierce fighter and army
commander.

Decisive
Battles
and the Succession of
Command
The first battle in which
Khalid won the day for Muslims
was the Muslims’ first encounter
with the Byzantine army in the
Battle of Mu’tah on the Northern
borders of the Arabian Peninsula.
Due to the dangerous nature of
the battle, Prophet Muhammad
( )ﷺchose three commanders to
succeed one another and Khalid
was not amongst them right then.
The Byzantine army proved
to be too large in number in
comparison with the small
number of the Muslims. Yet, the
Muslim army never hesitated to
enter the battle with Khalid once
he had assumed command.
The three commanders were
killed, and the banner was about
to fall when Thabit ibn AI-Arqam
saved it and handed over to our
hero Khalid, because he was
more knowledgeable in matters
of war. In the beginning Khalid
refused because he felt Thabit
was more worthy of leading the

