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ިމިންސަޓރ ޮއްފ ިޑެފްންސެގ ިޚާޠުބ

ރަޙްމަތެއް  ޢާލަމްތަކަށް  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ޙަމްދާއި ޝުކުރު  ޙަޟްރަތަށް  މާތް الّلـه سبحـانـه وتعـالىގެ 
ކަމުގައި އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

129 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ 
މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا ޝަމާލަށާއި، ޖެނެރަލް 
އޮފިސަރުންނަށާއި، އެކިއެކި ރޭންކުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ސިފައިންނަށާއި، ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކަށް، ތަހުނިޔާއާއި 

މުބާރިކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން، ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރަން ހިތްވަރު އައުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކޮންމެ އަހަރަކު، 
އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ވަކި ޝިޢާރެއް ކަނޑައަޅައެވެ. 2017 ގެ ޝިޢާރަކީ "އަސްކަރީ އަޚްލާޤް – ސިފައިންގެ ނާރެސް" 
އެވެ. 2018 ގެ ޝިޢާރަކީ "ސިފައިންގެ ސާބިތުކަން – ޤައުމުގެ ސިޔާދަތު" އެވެ. އަދި 2019 ގެ ޝިޢާރަކީ "އަސްކަރީ 
އުސޫލު ނެގެހެއްޓުން – ސަފުތަކުގެ ތަރުތީބު ދެމެހެއްޓުން" އެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު، ސިފައިންގެ ޝިޢާރަކީ "ސިފައިންގެ 

ހިތްވަރު – ޤައުމުގެ ސަލާމަތް" އެވެ.

2017 އާއި 2018 ގެ ޝިޢާރު ވެގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހު އިޢުލާންކޮށްލުމަށްފަހު، 
ވަތްގަނޑަށްލައި ތަޅުލާފައި އޮތް ޝިޢާރުތަކަކަށެވެ. އެއިން ޝިޢާރެއް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވިފައިވާ ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް 
ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، މާތްهللا ގެ އިރާދަފުޅުން، ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރުގެ ޝިޢާރު، ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، 
އެއްފަހަރާ ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް މި ކުރެވުނު މަސައްކަތުން، އެތައް ކުރިއެރުމަކާއި ކާމިޔާބީއެއް، މިވަނީ ޙާސިލުކުރެވިފައެވެ. މިކަން 

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ނުހަނު އުފަލާ އެކު ބަލައިގަނެއެވެ.

އިބްރާހީމް  ވެރިޔާ  މަތީ  އެންމެ  ސިފައިންގެ  އަދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބަޔާނުގައި،  ރިޔާސީ  އަހަރުގެ  މި 
މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ޞުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ދިރިއުޅެވޭނެ، އަމާން 
ދައުރެއް  މުހިންމު  ސިފައިން  ބާރުގެ  ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި،  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  މާޙައުލެއް 
ޓަކައި،  އުފެއްދުމަށް  އިތުބާރު  ރައްޔިތުންގެ  ހަރުދަނާކޮށް،  މުއައްސަސާ  އަދި ސިފައިންގެ  ވިދާޅުވެފައެވެ.  އަދާކުރަމުންދާކަމަށް 
ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކޮށް، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ހޯދުމަށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް 
ސަރުކާރުން ކުރައްވާފައިވާކަން ރައީސް ޞާލިޙް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދިވެހި މަސްކަނޑުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު 
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، ކޯސްޓްގާޑުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 
ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. މި އަހަރު، ސިފައިންގެ ޝިޢާރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

"ސިފައިންގެ ޤާބިލްކަން – ޤައުމުގެ އަމާންކަން"، މި ޝިޢާރު ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ހަރުދަނާ ތަޞައްވުރެވެ.

ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއާއި  ރަނގަޅުކޮށް،  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ހުނަރުވެރިކަމާއި  ޤާބިލްކަމާއި  އަސްކަރިއްޔާގެ  ދިވެހި 
ބޭރުން ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް، 
ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން، އެކި ރޮނގުތަކުން ހޯދި ފުރުޞަތުތަކުގެ 



އަޅުގަނޑު  ޙާސިލުކޮށްފައިވާކަން،  ސިފައިން  މެޑަލްތައް،  ވަނަތަކާއި  ރަން  ފަދަ  ފަޚުރުވެރިވާ  ޤައުމު  ބޭނުންކޮށް،  ފުރިހަމަ 
ފަޚުރާއެކީ ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އެއްކިބާކޮށް، "ޕްރޮފެޝަނަލް ފައިޓިންގ ފިޓް ފޯސް" 
އެއްގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް، ހަމަހަމަކަމާއި އޯގާތެރިކަމާ 

އެކީ، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަން ގިނަ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ދަށުން،  ސިޔާސަތުގެ  ގެންގުޅުއްވާ  ސަރުކާރުން  ޤާއިމުކުރަން  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން ސިފައިން ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި އިތުރު ހަރުފަތްތަކެއް ވަނީ ގިރާކޮށްފައެވެ. 
ގުޅިގެން،  އައްޔަންކުރުމާ  ބޭފުޅުން  އަންހެން  މަޤާމަށް  ކާނަލްގެ  ލެފްޓިނެންޓް  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ތާރީޚުގައި  އެމްއެންޑީއެފްގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ މަތީ ފަޑީގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ރޭންކުގެ އޮފިސަރުންނަށް 
ތިއްބެވޭނެ މަގުފަހިކޮށް، ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި، ކަނބަލުންގެ އަޑު ހިމެނޭނެހެން ލަފާދޭ މަޖިލީހަށް 
ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. މިއަދު، އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުރިހާ ބޯޑެއްގައި ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެއެވެ. ދާދި ފަހުން، 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރޯޔަލް މިލިޓަރީ އެކެޑަމީ ސޭންޑްހަރސްޓްގައި ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޮނުވި ދިވެހި 
ޝަރަފާ  މަތިވެރި  އެވޯޑް"ގެ  ސްޓޫޑަންޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  "ބެސްޓް  އައީ  ޤައުމަށް  އެނބުރި  ކެޑޭޓު  އޮފިސަރ  އަންހެން 

އެކުގައިކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ފަހަތުގައިވަނީ،  ކުރިއެރުންތަކުގެ  ގެނައި  މި  އަސްކަރިއްޔާއަށް  ދިވެހި  ތެރޭގައި،  މުއްދަތެއްގެ  ކުރު  މިހާ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ސިފައިންނާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ދެއްވާ 
ކޮމާންޑަރ-އިން-ޗީފް  ފާހަގަކޮށް،  ތަޞައްވުރުކަން  ވިސްނުންފުޅާއި  ހަރުދަނާ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  އަޙައްމިއްޔަތުކަމާއި  ޚާއްޞަ 
ރައީސް ޞާލިޙަށް، ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ލީޑަރޝިޕާއި އެންމެހާ ސިފައިންނާއި، ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައާއި 
އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި، ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕާއި ސިފައިންގެ އެއްބާރުލުމާ ނުލައި، 
ހިތްވަރު  ކަށިން  ފުރުޞަތުގައި،  މި  އެހެންކަމުން،  ކަމެކެވެ.  މުސްތަޙީލު  ކުރުމަކީ  ޙާސިލު  ކުރިއެރުމެއް  އެއްވެސް  މިއިން 
ނަންގަވައިގެން، ވަރުބަލިކަމެއްނެތި، ރެއާއި ދުވާލު ސިފައިންގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ 
ލިބޭ  ފަރާތުން  ސިފައިންގެ  ހުރިހާ  އިރުޝާދާއި  ދެއްވާ  ބޭފުޅުން  ލީޑަރޝިޕްގެ  ސިފައިންގެ  ޝަމާލާއި  ޢަބްދުهللا  ޖެނެރަލް 

އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް، އެ ބޭކަލުންނާއި ބޭކަނބަލުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

އޭގެ  އަމާންކަން"،  ޤައުމުގެ   – ޤާބިލްކަން  "ސިފައިންގެ  ޝިޢާރު،  އަހަރުގެ  މި  އުންމީދަކީ،  އަޅުގަނޑުގެ 
އެންމެ ފުރިހަމަ، ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ތަމްޞީލުކޮށް، މި އަހަރަކީ ވެސް، ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޤާބިލްކަމަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބި، 
ސިފައިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް އޯގާތެރި ޚިދުމަތުން، ޤައުމުގެ އަމާންކަމަށް އިތުރު ދިރުމެއް ލިބިގެންދާނެ 
އަހަރަކަށް ހަދަން ސިފައިން ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމެވެ. އަދި ސިފައިންނަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއި 

އިތުބާރު އިތުރުވެގެންދިޔުމެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ސިފައިންގެ ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް، ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކުރުން މަތީ، 

ސާބިތުކަމާ އެކީ ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު، މާތްهللا، ދިވެހި ސިފައިންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ. އާމީން. 

َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُته.  َوالّسَ

09 ރަމަޟާން 1442     

21 އޭޕްރީލް  2021     

  މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ   

  މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް



އިްނަޓރްގޭރެޓްޑ ެހްޑްކޯއަޓރްޒ
 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

g

ީޗްފ ޮއްފ ިޑެފްންސ ޯފްސެގ ިޚާޠުބ

سم الله الرحمن الرحيم، احلمد لله رب العاملني، والصلة والسلم على أشرف األنبياء واملرسلني، 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހެޔޮއެދުންތައް  ތަހުނިޔާއާއި  ދުވަހުގެ  އުފާވެރި  މި  ދުވަހެވެ.  ސިފައިންގެ  ވަނަ   129 މިއަދަކީ، 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަރިސްކުރަމެވެ. 

އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއަށާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ 

ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފަށާއި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ސާޖަންޓް މޭޖަރަށާއި ހިތްވަރުގަދަ އެންމެހާ ސިފައިންނަށާއި 

ސިފައިންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކަށް ވެސް މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑުމެންނާ މި ބައްދަލުކުރީ، ކުރީ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮވިޑް-19 ގެ  މި އަހަރު ވެސް ސިފައިންގެ ދުވަސް އަޅުގަ

ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖެ އޮއްވައެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުގެ 

ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން 

ނޑު  ދަނިކޮށެވެ. ކޮވިޑް އޮޕަރޭޝަންގެ ފްރޮންޓް ލައިނުގައި ސިފައިން ކުރަމުންގެންދާ ޤައުމީ އަގުހުރި ޚިދުމަތުގެ އަގު އަޅުގަ

ފަދައިން  ދެންނެވި  ނޑު  އަޅުގަ ގުޅިގެން  ބައްދާލުމާ  ދުނިޔެ  ނޑުން  ވިލާގަ ބަނަ  ނުރައްކާތެރި  ކޮވިޑްގެ  ވަޒަންކުރަމެވެ. 

ސިފައިންގެ އެންމެ ފަހު މީހާއާ ޖެހެންދެން ވެސް މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ސިފައިން ހިތްވަރާއި 

ނޑު އަރުވަމެވެ. ޢަޒުމާ އެކު ސާބިތުވެ ދެމި ތިބޭނެއެވެ. އެ ޔަޤީންކަން މިއަދު ވެސް ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ފާއިތުވި އަހަރަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ސިފައިންނަށް   

ދޭންޖެހުނު އަހަރެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤުލާލު 

މުދާ  ފުރާނައާއި  މީހުންގެ  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ހާދިސާތަކުން  އަލިފާނުގެ  ހާދިސާތަކުންނާއި  ނޑުމަތީގެ  ކަ ދިފާޢުކުރުމަށާއި 

ނޑުގެ މަގުން މެޑިކަލް އިވެކްއޭޝަން  ސަލާމަތްކުރުމުގައި މަތިވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ އަހަރެކެވެ. ވައިގެ މަގުންނާއި ކަ

އޮޕަރޭޝަން ހިންގައި އިންސާނީ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގައި ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރަކީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަސްނުޖެހި މަސައްކަތް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާ އަލަށްގުޅޭ ސިފައިންނަށް ދެވޭ އަސާސީ 

ތަމްރީނާއި، މެރިން ކޯރ ބޭސިކް ކޯހާއި، ކޯސްޓްގާޑު ބޭސިކް ކޯހާއި، ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ބޭސިކް ކޯހާއި، އެންސީއޯ 

އެކެޑެމީގައި ހިންގާ އެންސީއޯއިންގެ ރޭންކު ޓްރޭނިންގގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒުން ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ބޭސިކް ކޯހާއި، މުދައްރިބުން ތަމްރީނުކުރަން 
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ކުރިއަށް  ތަމްރީނުތައް  އަސްކަރީ  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ގުޅިގެން  އަސްކަރިއްޔާތަކާ  ބޭރުގެ  އަދި  ހިންގިފައިވެއެވެ.  ކޯސްތައް 

ގެންގޮސް، ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާ އޮންނަ ގުޅުންތައް ވެސް ބަދަހިކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ސިފައިންގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާ 

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރީންއާ 

އެއްގޮތަށް ފޯސް ސްޓްރެކްޗަރ ބައްޓަންކޮށް، ހިންގުމަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ފާއިތުވި އަހަރު ކުރެވުނެވެ. އަދި ދިވެހި 

އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރިމަގަށް ޓަކައި ޕްލޭން ކުރެވުނު ވަރަށް މުހިންމު ބޮޑެތި ޕްރޮރެޖްޓްތަކެއްގެ ގްރައުންޑް ވޯކް ފާއިތުވި 

އަހަރު ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. މިގޮތުން ސިފަވަރުގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ ބަނދަރަކާއި ޑޮކްޔާޑެއް ބިނާކުރުމަށާއި ސިފައިންނަށް 

ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކެންޓޯނަމަންޓް ބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓާއި 

މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ ބައެއް 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ބޭރުގެ އެކުވެރި ބައެއް ދައުލަތްތަކުގެ އެހީއާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެ 

ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި އިޤްތިޞާދީ ދަތި ވަގުތުގައި ވެސް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށް 

މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި، އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވަނީ ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދިވެހި 

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިސްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ދިފާޢީ ވަޒީރުގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާއި 

ކުރެއްވި  އަދި  އެއްބާރުލެއްވުމާ  ދެއްވި  ނޑަށް  އަޅުގަ އެޗްލޯނެއް  ހުރިހާ  ލީޑަރޝިޕްގެ  ސިފައިންގެ  އެކު  އިރުޝާދާ 

މެންބަރުންނާއި  މަޖިލިހުގެ  ލަފާދޭ  އޮފިސަރުންނާއި  ޖެނެރަލް  މިގޮތުން  ސަބަބުންނެވެ.  މަސައްކަތްތަކުގެ  އިޚްލާޞްތެރި 

އެއްބާރުލުމަށް  ދެއްވި  މެންބަރުން  ބޯޑުގެ  އެންލިސްޓެޑް  ބޯޑާއި  އޮފިސަރ  ވޮރަންޓް  ކޮމަޑާންޓުންނާއި  ސަރވިސްތަކުގެ 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. هللاގެ ވާގިފުޅާ އެކު އައު އަހަރަށް ދިވެހި ސިފައިން ކުރިމަތި މިލަނީ އައު 

ހިތްވަރަކާއި ވަރުގަދަ ޢަޒުމަކާ އެކުގައެވެ. އިސްލާމީ އަޤީދާގައި ސާބިތުވެތިބެ، ނަފުސަށްވުރެ ދިވެހި ޤައުމު އިސްކުރާނެކަމުގެ 

ޔަޤީންކަމާ އެކުގައެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ވެރިކަމަށް ކިޔަމަންތެރިވެ އެހީތެރިވެ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ކުރިއަރުވައި 

ތަރައްޤީކޮށް އައު ހަރުފަތްތަކެއް ތަރައްޤީގެ ހަރުފަތުގައި ގިރާކުރުމުގެ އުންމީދުގައެވެ. 

މާތްهللا، ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް އަދަށްވުރެ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ 

ޙައްޤުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާ އެކު ސިފައިން ކުރަމުންދާ ޚިދުމަތުގައި ބަރަކާތްލައްވައި، މި ލޮބުވެތި ވަޠަން 

މިނިވަންކަމުގައި ތާއަބަދަށް ލަހައްޓަވާށިއެވެ. އާމީން. ކުރިއަށް ދިވެހި ޤައުމު - ކުރިއަށް ދިވެހި ސިފައިން.
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21 އޭޕްރީލް 2020

                  މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަްބދުهللا ޝަމާލް

                                        ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
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އްެނމެގަިނ އްަނހްެނ ިސފައްިނ ަބއިވެރިވި އްެނމެގަިނ އްަނހްެނ ިސފައްިނ ަބއިވެރިވި 

ާތރީޚީ ރާިޔީސ ުކުރންީސާތރީޚީ ރާިޔީސ ުކުރންީސ

މުއައަްސާސގެ ުކރިއުެރާމއި މުއައަްސާސގެ ުކރިއުެރާމއި 
ތަަރއްޤީގައި އްަނހްެނ ތަަރއްޤީގައި އްަނހްެނ 

ިސފައްިނގެ ަދުއުރިސފައްިނގެ ަދުއުރ

މޭޖަރ،  ުކރީގެ  ާކރާިސގައި  މޭޖަރ، ުސާނމީ  ުކރީގެ  ާކރާިސގައި  ުސާނމީ 
މިއުަދގެ ޗީފް އޮފް ޑިފްެންސ ފްޯސ އްިސ މިއުަދގެ ޗީފް އޮފް ޑިފްެންސ ފްޯސ އްިސ 

ަދުއެރއް އާަދުކެރއްވިަދުއެރއް އާަދުކެރއްވި ޤުައމީ ެރކޯޑްތައް ހެދި ޤުައމީ ެރކޯޑްތައް ހެދި 
ާލްންސ ކޯޕްރަލް ުޙަސއްިނ ާލްންސ ކޯޕްރަލް ުޙަސއްިނ ާބުރ ުދުވްނތެރާިޔާބުރ ުދުވްނތެރާިޔ

ފާރްިޝގެ ުކއްލި ވިަކުވްނފާރްިޝގެ ުކއްލި ވިަކުވްނ
ާލްންސ ކޯޕަްރލް ުޙަސއްިނ ފާރިްޝ

އްިނާސނިއަްޔވްަނތަކާަމއި އްިނާސނިއަްޔވްަނތަކާަމއި 
ޙައާިވނިއަްޔވްަނތަކަމުގެ ތަފާތުޙައާިވނިއަްޔވްަނތަކަމުގެ ތަފާތު

10

22
18

20

28

14

40

60

46

48

64

52

66

ަކަވރ ްސޯޓީރ...



ީމިޑއާ އެްނޑް ަޕްބިލޝިްނގ ާސރިވްސ، ެއްމއެްނީޑެއްފ
mndf.gov.mv :ްވެބްސައިޓ | addana@mndf.gov.mv :ްފޯން: 3322607 | އީމެއިލ

qsab eguraTiDew

ްމ ިޒ ޭމަޖރ ިއްބާރީހްމ ާޢ
އެޑިޓަރ

ވަނަ   129 ބާރުގެ  ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެންމެމަތީވެރިޔާ  ސިފައިންގެ  ހެޔޮއެދުންތައް  ދުވަހުގެ  ސިފައިންގެ 
މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި 
އަޙްމަދު  މާރިޔާ  މިނިސްޓަރ  ޑިފެންސް  ޢިއްޒަތްތެރި  ސޯލިހަށާއި 
ދީދީއަށާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا 
ބްރިގޭޑިއަރ  ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  ވައިސް  ޝަމާލްއަށާއި 
ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފްގެ އިތުރުން ހުރިހާ ރޭންކެއްގެ 

ސިފައިންނާއި ސިފައިން ޢާއިލާތަކަށް އަރިސްކުރަމެވެ.

އޮތީ  ފެންނަން  ވެސް  ބަލާލުމުން  މާޒީއަށް  ސިފައިންގެ 
ޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމުގައި ސިފައިންގެ ކިބައިގައިވާ ހިތްވަރާއި ނުގުޑާ 
ބަދަލުތަކާ  ވެސް  ޒަމާނެއްގައި  ކޮންމެ  ބަދަލުވަމުންދާ  ޢަޒުމެވެ. 
ތަނެވެ.  ސާބިތުވެތިބި  އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިބު  ސިފައިންގެ  އެކު 
ނޑުގެ ހިމާޔަތުގައި ފާރަވެރިވުމުގައެވެ. މާތްވެގެންވާ  ދިވެހި ފަސްގަ
ދިފާޢުކޮށްދިނުމުގައި  މިނިވަންކަން  ޤައުމުގެ  މި  އިސްލާމްދީނާއި 
ހޯދާފައެވެ.  ޖާގަ  ޞަފްޙާތަކުން  ދިގު  މާޒީގެ  ވަނީ  ސިފައިން 
ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.   މައްޗަށް  ސިފައިންގެ  އިތުބާރު  ޤައުމުގެ  އަދި 
ފާއިތުވެގެންދިޔަ އަހަރުތަކުން ސިފައިންގެ ފެންވަރާއި ފަންވަރު މުޅި 

ޤައުމަށް ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.

ސިފައިންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް އަހަރެއް ފުރިގެންދާ ދިއުމަކީ، 
ބަދަލުތަކެއް  ހެޔޮ  އެތަކެއް  ތަރައްޤީއަށް  ކުރިއެރުމާއި  ސިފައިންގެ 
ސިފައިންގެ  އަހަރަކަށެވެ.  ގެނުވާ  އުފާވެރިކަން  އެކުލެވިގެންވާ، 
ހަރުދަނާކަން  ހެދި  ޕްލޭންތަކެއް  އައު  ތަރައްޤީއަށް  ކުރިއަރައި 
އިސްތިޤުލާލު  މިނިވަންކަމާއި  ޤައުމުގެ  އަހަރަކަށެވެ.  އިތުރުކުރުވާ 
މަގުފަހިކޮށްދެމުންދާ  ކުރިއެރުމަށް  އިތުރު  ހިމާޔަތްކުރުމަށް 
ކުރިމަތީގައި  ރައްޔިތުންގެ  އިތުބާރު،  ސިފައިންގެ  އަހަރަކަށެވެ. 
އިތުރުވެ، ސިފައިންގެ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ޔަޤީންކަން 

އިތުރުވެގެންދާ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުޅި ޤައުމަށް، ސިފައިންނަކީ 
ވަކި މޫސުމެއްނެތި ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭ ބައެއްކަން އަބަދު 

ވެސް ދަނީ ހާމަކޮށްދެމުންނެވެ. 

ފާއިތުވި އަހަރަކީ ވެސް ސިފައިންގެ ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި 
ގޮސް  ބައްޔަކަށް  އެ  ދުނިޔެ  މުޅި  އަދި  އަހަރެކެވެ.  ކާމިޔާބު 
ތަހައްމަލު  ޤައުމު  މި  ވަބާގައި  ގެ  ކޮވިޑް-19  ހުސްވެފައިވާ 
ބަލިމަޑުކަމުގެ  މި  ޖެހެއެވެ.  ފާހަކޮށްލަން  އަހަރެއްކަން  ކުރަމުންދާ 
ޖެހުނު  ފޯރުކޮށްދޭން  ރައްޔިތުންނަށް  ސިފައިން  ދިވެހި  ތެރޭގައި 
ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން 
ދެމިތިބީ  ސިފައިން  އަރައިގަތުމަށް  ބަލިމަޑުކަމުން  ޖެހެއެވެ. 
ސަފުގައި  ކުރީ  އެންމެ  ހުސްކޮށް،  ވަގުތު  މަސައްކަތަށް  ޤައުމީ 
ނެތި  ވަރުބަލިކަމެއް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައެވެ.  ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް 
ޤައުމު  ނަފުސަށްވުރެ  އަމިއްލަ  ދެމިތިބީ  މަސައްކަތުގައި  ޤައުމީ 
އިސްކޮށްގެންނެވެ. ކުރިމަތިވެދާނެ ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކަށް ތައްޔާރަށް 

ތިބުމުގައެވެ.

މި ބަލިމަޑުކަމުގައި ވެސް މި ދިޔަ އަހަރު ގުނިގެން ދަނީ 
ސިފައިންގެ  އިތުރުކުރުމުގައި  ޤާބިލްކަން  އަސްކަރީ  ސިފައިންގެ 
ގޮތުގައެވެ.  އަހަރެއްގެ  ކާމިޔާބު  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  ތަމްރީނުތައް 
އަދި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ހަރުދަނާ އެތަކެއް ޕްލޭންތަކެއް ރޭވިގެން، 
ޚިދުމަތް  ސިފައިންގެ  ދެކިގެންނެވެ.  ކަމުގައި  އަހަރެއްގެ  ކާމިޔާބު 
ފުޅާކުރުމުގައި ސިފައިންގެ ކުރިމަގަށް، އައު ޕްލޭންތަކެއްގެ ކާމިޔާބު 

އަހަރެއްކަމުގައި ލައްވާށި. އާމިން.

129 ވަަނ ިސފައްިނގެ ުދވްަސ  



ައްސަކިރްއާޔަގިއ  ިދެވިހ 
ިމްނީތެގ ަހަމަހަމަކްނ

ޮކާމްންޑ ާސަޖްންޓ މޭަޖރ ަޢްބުދهللا ސަީޢުދ

ިފިރެހުންނ  ަހަމެއަކިނ  ައީއ  ުއެފިދެގްނ  ައްސަކިރްއާޔ  ިދެވިހ   
ަމަސްއަކްތުކރާ ުމައްއަސާސެއްއގެ ޮގުތަގެއވެ. ެއއީ ަޒމާްނވީ ުހިރހާ 

ިދެވހި  ޮގެތވެ.   ޮއތް  ެއކަން  ހެން  ައްސަކިރްއާޔަތެކްއަގއި 
ައަހުރ   97 ެނިތ  ައްނެހަނުކ  ެއްއެވްސ  ައްސަކިރްއާޔަގިއ 

ާފިއުތވެ ިދަޔެއވެ. ީމާލދީން 1892 ަވަނ ައަހުރ ުއެފުދުނ ިދެވިހ 
ައްސަކިރްއާޔަގިއ ައްނެހުންނ ިޚުދަމްތުކަރްނ ެފީށ 1989 ަވަނ 
ައަހުރެއވެ. ުފަރަތމަ ިސަފއިްނގެ ިޚުދަމތާ ުގޅުނު އަްނހެނުންަނށް ޮއތް 

ުފުރަސާތިއ ާމަހުއާލިއ ާހަލަތްށ ާފިއުތިވ 32 ައަހުރގެ ެތޭރަގއި 
ިމާހރު  ައިއްސަފެއވެ.  ަބަދުލަތެކއް  ޮބެޑތި  ަވަރށް  ވަނީ 

ަހަމަހަމަކްނ  ިމްނީތެގ  ައްސަކިރްއާޔިއްނ  ިދެވިހ 
ުހިރހާ ާދިއާރައކުން ަކަހަލޮގަތަކށް ފެެނެއވެ. 
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މިންތީގެ  އަސްކަރިއްޔާތަކުގައި  ވެސް  ސަބަބުން 
ހަމަހަމަކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް އޮވެއެވެ. 
ދަށުން  ގަވާއިދުތަކުގެ  ޤާނޫނާއި  ނަމަވެސް 
އަދި  އިމްތިޔާޒުތައް  އިނާޔަތްތަކާއި  ޙައްޤުތަކާއި 
އޮންނަ  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެކު  ކަމާ  ހަމަހަމަ 
މަސައްކަތް  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް  ފުރުޞަތު 
ވެސް  އަސްކަރިއްޔާގައި  ދިވެހި  ކުރެވެއެވެ. 
ނިސްބަތުން އަންހެން ސިފައިން މަދަސް، ހުރިހާ 

އަންހެން  ދާއިރާއެއްގައި  ހުރިހާ  ފަންނެއްގައި 
ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ސިފައިންނަށް 
ދާއިރާތަކެއްގައި  ގިނަ  ވަރަށް  އަދި  އެބައޮތެވެ. 
ވެސް  ކުރަމުން  ޚިދުމަތް  ސިފައިން  އަންހެން 
ގޮތުގައާއި  އޮފިސަރުންގެ  އެބަގެންދެއެވެ. 
ވޮރަންޓް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައާއި އެންލިސްޓެޑް 
ތަފާތު  އަސްކަރިއްޔާގެ  ގޮތުގައި  ސިފައިންގެ 
ޚިދުމަތް  ސިފައިން  އަންހެން  ދާއިރާތަކުގައި 

ކުރީ  ބަލާއިރު  ތާރީޚަށް  ދުނިޔޭގެ 
ހަނގުރާމަވެރިންގެ  ހަތިޔާރުއެޅި  ޒަމާނުގައި 
އުޅުމުގެ  ބައިވެރިވެ  ޢަމަލީގޮތުން  ގޮތުގައި 
ނުލިބެއެވެ.  އަންހެނުންނަށް  ފުރުސަތެއް 
މާބޮޑު  ދިފާޢުގައި  ޤައުމުގެ  އަންހެނުންނަކީ 
އޭރަކު  ކަމަކަށް  ބައެއް  އަދާކުރެވިދާނެ  ދައުރެއް 
ބޮޑުކަމުން  ތަފާތުތައް  މިންތީގެ  ނުބެލެވެއެވެ. 
ހިތްވަރުގަދަ، ކެރޭ، ހުޝިޔާރު އަދި ޤާބިލު ބައެއްގެ 

ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި  މި  ފިރިހެނުންނެވެ.  ހަމައެކަނި  ޤަބޫލުކުރަނީ  ގޮތުގައި 
ފުރައްސާރަތަކާ އެކު ވެސް އަންހެނުން އިސްނަގައި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލުމުގެ 
ނަތީޖާއަކީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީހުން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެގެން ދިއުމެވެ. 
މިގޮތުން ހުޅަނގުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުގައި އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވާން 
ހަނގުރާމަ  ބޮޑު  ފުރަތަމަ   އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1914 ފަށާފައިވަނީ 
)1914 – 1918( ހިނގިއިރު ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން 
މައިގަނޑު  އަންހެނުންގެ  އޭރު  ބައިވެރިވިއެވެ.  ހަނގުރާމައިގައި 
މަސައްކަތަކީ ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރުމެވެ. އޭގެފަހުން ދެވަނަ 
ގިނަ  ވުރެ   500000 ގައި   )1945  –  1939( ހަނގުރާމަ  ބޮޑު 

ޤަރުނުގައި  ވަނަ   21 އަދާކުރިއެވެ.  ރޯލްތައް  ކޮމްބެޓް  އަންހެނުން 
ނިސްބަތް  އަންހެނުންގެ  އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ  ބޮޑެތި  ދުނިޔޭގެ 
ސިފައިންގެ  އަންހެން  އެމެރިކާގައި  އިތުރުވަމުންނެވެ.  ދަނީ 

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި  އިންސައްތައެވެ.    16 ނިސްބަތަކީ 
އިންސައްތައެވެ.   3 އިންޑިއާގައި  އިންސައްތައެވެ.   10
ފުރާންސާއި ކެނެޑާގައި 15 އިންސައްތައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ ގާތްގަނޑަށް 3 

އިންސައްތައެވެ. 

އަދިވެސް  ބަލާއިރު  މިއަދަދުތަކަށް 
ނިސްބަތް  ސިފައިންގެ  އަންހެން  އަސްކަރިއްޔާތަކުގައި 

މިކަމުގެ  މަދެވެ.  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  ފިރިހެން ސިފައިންނަށްވުރެ 
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ކުރަމުންދާއިރު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ މިންތީގެ 
ދާއިރާއެއްގައި  ހުރިހާ  ނުބަލައި  ތަފާތުކަމަށް 
ފަހިކޮށްދީފައިވާ  ފުރުޞަތު  ހަމަހަމަ  ވެސް 

މުއައްސަސާއެކެވެ. 

ފުރަތަމަ  ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ 
އިޢުލާންކުރެއްވީ  ލެއްވުމަށް  އަންހެނުން 
އެހެން  ގައެވެ.   1962 ނޮވެންބަރު   18
ސިފައިންގެ  އަންހެނުން  އެފަހަރު  ނަމަވެސް 
 3 އޭގެފަހުން  ނުވެއެވެ.  ލައްވާފައެއް  ތެރެއަށް 
 13 ގުޅިގެން  ހަމަލާއާ  ޢުދުވާނީ  ނޮވެންބަރުގެ 
ނޮވެންބަރު 1988 ގައި ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން 
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ވަނުމަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 
އިތުރު  ގައި   1988 ނޮވެންބަރު   20 އަދި 
ސިފައިންގެ  އެއީ  ކުރެއްވިއެވެ.  އިޢުލާނެއް 
ފުރުޞަތު  ވަނުމުގެ  އަންހެނުންނަށް  ޚިދުމަތަށް 
މި  އިޢުލާނެކެވެ.  ކުރެއްވި  ބަޔާންކޮށް  އޮތްކަން 
ފަރާތްތަކާ  ކުރިމަތިލި  ގުޅިގެން  އިޢުލާންތަކާ 
ސިފައިންގެ  ކަނބަލަކު   65 އިންޓަރވިއުކޮށް 
ދިނުމަށް  ތަމްރީނު  އަސާސީ  ޚިދުމަތުގެ 
ނެންގެވިއެވެ. މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ހިއްކިބިމުގައި 
ހުރި އިންޑޯ ކުރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި 6 ހަފުތާގެ 

ޚިދުމަތް  އަންހެނުން  އަސްކަރިއްޔާގައި  ދިވެހި 
ކުރަން ފެށި ދުވަހެވެ. 

ދެއްވި  ވަޒީފާ  ސިފައިންގެ  އަލަށް 
ރަސްމިއްޔާތު  ހުވާކުރުމުގެ  ސިފައިން  އަންހެން 
އަންހެން  ގައެވެ.   1989 މާރިޗު   04 ބޭއްވީ 
ދެއްވާފައިވަނީ  ހަތިޔާރު  ފުރަތަމަ  ސިފައިންނަށް 
އަސްކަރީ  ދިވެހި  ގައެވެ.   1990 ޖުލައި   04
އަންހެން  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ތާރީޚުގައި 
ސިފައިންގެ ބޭކަނބަލަކު އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި 
ސެޕްޓެންބަރު   25 ކަމިޝަންކުރައްވާފައިވަނީ 
ދިވެހި  އައިއިރު  މިހާތަނަށް  ގައެވެ.   2008
ސިފައިންގެ  އަންހެން  އަސްކަރިއްޔާގައި 
ތެރޭގައި އެންމެ ސީނިއަރ ރޭންކުގައި ތިއްބެވީ 
ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލުންނެވެ.  ތިން ބޭކަނބަލެއް 
ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލްގެ ރޭންކަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރެއްވީ 
25 ޖަނަވަރީ 2021 ގައެވެ. އަދި ހަމަ މި އަހަރު 
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލިހުގައި 
ބަދަލާ  މި  ހިމެނުއްވިއެވެ.  ސިފައިން  އަންހެން 
އިސްތިރާޖީ  މަތީ  އެންމެ  ސިފައިންގެ  އެކު 
ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ އެޗްލޯނުގައި އަންހެން 
ސިފައިންގެ ބައިވެރިވުން ފެނިގެންދިޔައެވެ. މިއީ 

މުއްދަތަށް އެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. 
ކަނބަލުންނެވެ.   64 ފުރިހަމަކުރީ  ތަމްރީނުތައް 
ގައި   1989 މާރިޗު   01 ކަނބަލުންނަށް  އެ 
ސިފައިންގެ ވަޒީފާ ދެއްވިއެވެ. އެއީ ތާރީޚުގައި 
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ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް 
އެޅުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅެވެ. 

ބަލާއިރު  އަސްކަރިއްޔާއަށް  ދިވެހި 
އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސިފައިންގެ ދައުރެއްގެ 
މަސައްކަތްކުރުން  އިދާރީ  ބެލެވުނީ  ގޮތުގައި 
ވަނީ  މިހާރު  ވިސްނުން  އެ  ވިޔަސް  ކަމަށް 
މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އިދާރީ  ބަދަލުވެފައެވެ. 
ދާއިރާގެ އިތުރުން އަސްކަރީ ދާއިރާއާއި، ޤާނޫނީ 
ދާއިރާއާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި، އިންޖިނިއަރިންގ 
ދާއިރާއާއި،  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ދާއިރާއާއި، 
ފަޔަރ  ދާއިރާއާއި،  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންފޮމޭޝަން 
ނިޔަމިކަމުގެ  ދާއިރާއާއި،  ރެސްކިޔުގެ  އެންޑް 
ދާއިރާއާއި،  ފިޓްނަސްގެ  ފިޒިކަލް  ދާއިރާއާއި 
މުހިންމު  ދާއިރާފަދަ  ކިޔަވައިދިނުމުގެ 
ދާއިރާތަކުން އަންހެން ސިފައިން ވަނީ ތަޢުލީމާއި 
ތަމްރީނު ހާސިލުކޮށްފައެވެ. އަދި ޚިދުމަތުގެ ގިނަ 
އަންނަނީ  ސިފައިން  އަންހެން  ދާއިރާތަކަކުން 
ފިރިހެން ސިފައިންނެކޭ އެއް ސަފެއްގައި ޤައުމަށް 

ޚިދުމަތް ކުރަމުންނެވެ.  

ހަމަހަމަކަމަކީ  )ޖެންޑާ(ގެ  މިންތި 
ވީތީ  މީހަކަށް  އެއްގެ  ޖިންސް )ސެކްސް(  ވަކި 
ތަފާތު  ހުންނަ  އުފެދުމުގައި  ޤުދުރަތީގޮތުން 

ސިފަތަކާއި ދީނީ ގޮތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 
ޢިޖުތިމާއީ  އިތުރުން  މިންގަނޑުތަކުގެ 

މުޖުތަމަޢުގައި  ސަޤާފީގޮތުން  ގޮތުންނާއި 
ނައްތާލައި  ތަފާތުތައް  ގެންގުޅޭ  އުފައްދައިގެން 
ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމެވެ. ވަކި ޖިންސެއްގެ 
މީހަކަށް ވީމާ ވަކިކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ދެކޭ 
ދެކުމާއި ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކުން ދުރުވުމެވެ. 

އަސްކަރިއްޔާގައި  އަންހެނުންނަށް  މިގޮތުން 
ވިސްނުން  އޮތް  ކަމަށް  ނުކުރެވޭނެ  ޚިދުމަތެއް 
ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރުމަށް ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވިއެވެ. 
އަދި ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނަށް 
ނަމަވެސް  ދެއްވި  ފުރުޞަތު  ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް 
ސިފައިންނަށް  އަންހެން  ދާއިރާތަކުގައި  ބައެއް 
އުފައްދަމުން  ސުވާލު  ކުރެވިދާނެތޯ  ޚިދުމަތް 
ގިނަ  އޭގެ  މިއަދު  ނަމަވެސް  އެހެން  އައެވެ. 
ސިފައިން  އަންހެން  ގިރާކޮށް،  އޮޅިތަކެއް 
ހާސިލުކޮށްފައެވެ.  ކުރިއެރުންތަކެއް  ވަނީ 
ދިވެހި  ހާސިލުކުރެވުނީ  ކުރިއެރުންތައް  އެ 
އަސްކަރިއްޔާގެ ލީޑަރޝިޕުގެ ދުރުވިސްނުންފުޅާ 
ފަހިކޮށްދެއްވައި،  ފުރުޞަތުތައް  އެކު 
ބައްޓަން  އެމަގަށް  ސިޔާސަތުތައް  ނިޒާމުތަކާއި 

ކުރައްވައިގެންނެވެ. 

ދިވެހި  ސިފައިން  އަންހެން 
މަދުކަމުންނާއި  ނިސްބަތުން  އަސްކަރިއްޔާގައި 
ހުންނަގޮތުން  ޤަބޫލުކުރުންތައް  މުޖުތަމަޢުގެ 
އަދިވެސް އަސްކަރިއްޔާގައި ބައެއް ދާއިރާތަކުން 
އަންހެން ސިފައިން ފެންނަ މިންވަރު މަދެއެވެ. 
ދިވެހި  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އަސްކަރިއްޔާގައި 
ކަނބަލުންނަށް އޮތް ރަނުގެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން 
އަންހެން  ތަނުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  ހިފަންޖެހެއެވެ. 
ސިފައިން ދައްކައިދީފައިވާ ޤާބިލުކަމާއި ކެރުމާއި 
ހިތްވަރާއި ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކުން ހިތްވަރު 
އޮތް  އަސްކަރިއްޔާގައި  ދިވެހި  ހޯދަންޖެހެއެވެ. 
ޤައުމަށް  ދިވެހި  އެކު  ހަމަހަމަކަމާ  މިންތީގެ 
ކަނބަލުން  ދިވެހި  ކަމަރު  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ 

ބަނދެލާންޖެހެއެވެ. 
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ުމުޖަތަމުޢަތުކގެ ަސާލަމާތއި ަރްއާކެތިރކަން ަކަށަވރު ުކުރަމށް ަޓަކއި ާދިއމީ ައްސަކިރްއާޔަތއް ެދެމެހްއޓެން ެފުށމާ ެއުކ،   
ުމުޖަތަމުޢާއއި ައްސަކިރްއާޔއާ ެދެމދު އޮންނަން ެޖހޭނެ ުގުޅމާ ެމދު ިސާޔސީ ުމަފްއިކރުން ިވސްނާން ެފިށެއވެ. ާޤިބލް ައްސަކިރްއާޔެއއް 
ެދެމެހްއުޓމާ ެއުކެއީކަގިއ، އެ ައްސަކިރްއާޔގެ 'ަކިސާޔރު' ިވސްނުްނަތާކއި ަޢަމުލަތކުން ުމުޖަތަމޢު ަރްއާކެތިރުކުރަމށް ަޓަކއި 
ުޖުމަލޮގެތްއަގއި  ިއުޖާރާޢުތަތަކށް  ައދި  އިްނިތާޒުމަތާކއި  ިމަފދަ ިވސްނުްނަތާކއި،  ެއުކަލާވެލިވަފިއެވެއވެ.  އިްނިތާޒުމަތއް  ަތާފތު 
ައދި  ިސާޔސީ  ިމއީ  ަނަމެވސް،  ުހރި  ަނަޒިރްއާޔުތަތެކއް  ަމިއަގނޑު  ާދިއާރަގއި  މި  ުގުޅެމވެ.  'ަމދަީނ-ައްސަކރީ'  ިކޔަނީ 
ިއުޖިތާމޢީ ނިްނމުްނަތެކއް ަކމުްނ، ަޤުއުމަގއި އޮންނަ ިސާޔސީ ިފުކާރއި، ިއުޖިތާމޢީ ޮއިއަވުރަތާކއި، ެވިރކަން ުކުރުމގެ ިނާޒަމށް 
އެްނމެ ެއަކށޭނެ އޮިނަގނެޑއް ެއުކަލާވުލަމކީ ުމހިްނމު ަކެމެކވެ. ަހަމެއހެްނެމ، ިސާޔީސޮގތުން ިކތަްނމެ ަހުރދަނާ އޮިނަގނެޑއް 
ައްސަކިރްއާޔައަކށް  ަބްއޓަްނެވަފިއވާ  ެތެރއިން  ިވސްުނެމްއގެ  ްޕޮރެފޝަަނލް  ައްސަކިރްއާޔައކީ  ަނަމެވްސ،  ެއުކަލާވެލިވަފިއވީ 

ުނވަނީަނަމ، ަމދަީނ-ައްސަކީރ ުގޅުން އެްނމެ ުފިރަހަމައްށ ެދެމެހްއޓުްނ ަދިތވާެނެއެވ.

ެލްފޓިނަްނޓް ކާަންލ ަހސަން ާއިމުރ
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ަމދަީނ-ައްސަކީރ ުގުޅުމގެ ަނަޒިރްއާޔުތަތްއ

ގުޅުމުގެ  މަދަނީ-އަސްކަރީ  ޒަމާނީ   
ދުވަސްވީ  އެންމެ  ނަޒަރިއްޔާތުތަކުގެ 
ސެމިއުލް  ކަމުގައިވާ  ނަޒަރިއްޔާތު  އެއް 
ނުވަތަ  ]އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ހަންޓިންގޓަންގެ 
ނޑު ވިސްނުމަކީ  ސެޕަރޭޝަން ތިއަރީ[ ގެ މައިގަ
ސިޔާސީ ދާއިރާއާއި އަސްކަރީ ދާއިރާއަކީ ވަރަށް 

ބާރު  އަސްކަރިއްޔާގެ  ހަދައެވެ.  ޗެކްކޮށް  ބަލައި 
އެންގުންތަކަށް  ވެރިންގެ  މަދަނީ  ގަދަނަމަ، 
ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި ]ހިފެހެއްޓުންތަކެއް[ ނުވަތަ 
މިގޮތުން،  ކުރިމަތިކުރުވައެވެ.  ދަތިކުރުންތަކެއް 
ޢަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަކީ މީގެ އެންމެ މަތީ 
ފައިދާވާނެ  އަސްކަރިއްޔާއަށް  އަދި،  މިންވަރެވެ. 
ކަންތައްތައް  އެހެން  ކޮށްފައި،  ކަންތައްތައް 
ފީވަރގެ  ޕީޓަރ  ހިމެނެއެވެ.  ވެސް  ނުކުރުން 
ގުޅުން  މަދަނީ-އަސްކަރީ  ނަޒަރިއްޔާތަކީ  މި 
ސިފަކޮށްދޭ  ހިނގަމުންދާގޮތް  ދުވަހުންދުވަހަށް 

ނަޒަރިއްޔާތެކެވެ.

މަދަނީ-އަސްކަރީ  ދާއިރާއެއްކަމާއި،  ދެ  ތަފާތު 
ގުޅުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް 
އަސްކަރިއްޔާގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ވެރިން  ސިޔާސީ 
ކަމެވެ.  ނުވާނެ  ވަދެގެން  ތެރެއަށް  ދާއިރާގެ 
އަދި  މަދަނީ  ހުށައެޅުއްވިގޮތަށް  ހަންޓިންގޓަން 
ވަކިކުރުމުގެ  އިންތައް  ދާއިރާގެ  އަސްކަރީ 
ހުށައެޅުއްވީ  ޖެނޮވިޓްޒް  މޮރިސް  ބަދަލުގައި، 
ބާރުއަޅާ  މަސްހުނިކުރުމަށް  ދާއިރާ  ދެ  މި 
ނަޒަރިއްޔާތެކެވެ. މިހެން ހެދުމުން އަސްކަރިއްޔާ 
ނޑު ވިސްނުމާއި ގާތަށް  މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ މައިގަ
އަންނާނެއެވެ. ނުވަތަ މުޖުތަމަޢު އަސްކަރިއްޔާގެ 
ކޮންމެ  ދީލާލާނެއެވެ.  ދިމާލަށް  ވިސްނުމާއި 
ޙާލަތެއްގައި ވެސް، ތަފާތު ދެ ވިސްނުން އޮތުމުގެ 
ބަދަލުގައި، މަދަނީ-އަސްކަރީ ގުޅުން ބިނާވެގެން 
މިހާރުގެ  މައްޗަށެވެ.  ވިސްނުމުގެ  އެއް  ވާނީ 
ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ދެކޭގޮތުގައި ހަންޓިންގޓަންގެ 
މީޑިއާއާއި  މީސް  ތިއަރީއަކީ  ސެޕަރޭޝަން 
އެންމެ  މާޙައުލެއްގައި  ފުޅާވެފައިވާ  ޓެކްނޮލޮޖީ 
ހަމައެހެންމެ،  ނޫނެވެ.  ވިސްނުމެއް  އެކަށޭނެ 
ނަން- ކުރިމަތިވަމުންދާ  ޒަމާނުގައި  މި 

ޓްރެޑިޝަނަލް ސަލާމަތީ ނުރައްކާތަކާއި ދެކޮޅަށް 
ގުޅިގެން  އެކުގައި  ވެރިން  އަސްކަރީ  ސިޔާސީ 
މަސައްކަތްކުރަން މަޖުބޫރު ވެފައިވާކަމަށް ވެސް 

ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ތިއަރީ[  ]އެޖެންސީ  ފީވަރގެ  ޕީޓަރ 
ސިފަކުރަނީ  ގުޅުން  މަދަނީ-އަސްކަރީ  އިން 
]ޕްރިންސިޕަލް- ޢިލްމުގައި  ސޯޝިއޮލޮޖީ 
މިގޮތުން،  އެއްގޮތަށެވެ.  ގުޅުމާއި  ގެ  އެޖަންޓް[ 
ޤައުމުގައި، ޕްރިންސިޕަލްއަކީ މަދަނީ ވެރިންނެވެ. 
ޒިންމާ  ނޑައެޅުމުގެ  ކަ ސިޔާސަތުތައް  ޤައުމީ 
ކިބައިގައެވެ.  ފަރާތްތަކުގެ  މި  އޮންނަނީ 
އަސްކަރިއްޔާއަކީ  ހައިޞިއްޔަތުން،  އެޖެންޓްގެ 
ފަރާތެވެ.  ތަންފީޒުކުރާ  ސިޔާސަތުތައް  މި 
އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ދެރަނަމަ، މަދަނީ 
ކިޔާ  ގޮތް  މައްޗަށް  އަސްކަރިއްޔާގެ  ވެރިން 
ގާތުން  އިތުރަށް  ކަންކަން  އިތުރުވެ،  މިންވަރު 

ފަދައިން،  ބަޔާންވެފައިވާ  މަތީގައި 
ޤައުމެއްގައި  އެ  ގުޅުމަކީ  މަދަނީ-އަސްކަރީ 
ސިޔާސީ  އޮންނަ  މުޖުތަމަޢުއެއްގައި  ނުވަތަ 
ޙާލަތާއި،  އިޖުތިމާޢީ  އިންތިޒާމުތަކާއި، 
ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ޘަޤާފަތާއި  އަދި  ތާރީޚާއި 
ޝިފް  ރެބެކާ  އަހަރު  ވަނަ   2008 ކަމެކެވެ. 
ރޑަންސް' ނަޒަރިއްޔާތަކީ މި  ހުށައެޅުއްވި 'ކޮންކޯ
އަލިއަޅުވާލާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ފަރަޤުތަކަށް 
ނަޒަރިއްޔާތެކެވެ. މިގޮތުން، މަދަނީ އަދި އަސްކަރީ 
ދާއިރާތައް ވަކި ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެއް 
އޭގެ  ސިފަކުރައްވައެވެ.  ޝިފް  ނޫންކަމަށް 
ހިމެނޭ  ގުޅުމުގައި  މަދަނީ-އަސްކަރީ  ބަދަލުގައި، 

ަމދަީނ-ައްސަކރީ ުގޅުން އެްނމެ ަރނަގޅު ޮގުތަގއި ެދެމެހްއުޓަމށް ިސާޔސީ 
ަވެދެގްނ  ެތެރައްށ  ާދިއާރެގ  ައްސަކިރްއާޔެގ  ްޕޮރެފަޝަންލ  ެވިރްނ 
ުނވާެނަކެމވެ. ހަްނޓިްނގޓަން ުހަށެއުޅްއިވޮގަތށް ަމދަނީ ައދި ައްސަކރީ 
ާދިއާރގެ އިްނަތއް ަވިކުކުރުމގެ ަބަދުލަގިއ، ޮމިރސް ޖެޮނިވްޓޒް ުހަށެއުޅްއވީ 

ިމެދާދިއރާ ަމްސހުިނުކުރަމްށ ާބުރައޅާ ަނަޒިރްއާޔެތެކވެ. 

ުމުޖަތަމުޢެއްއަގއި  ުނަވތަ  ަޤުއެމްއަގއި  އެ  ުގުޅަމކީ  ަމދަީނ-ައްސަކރީ 
ާތީރާޚއި  ާޙަލާތިއ،  ިއުޖިތާމޢީ  އިްނިތާޒުމަތާކިއ،  ިސާޔސީ  އޮންނަ 
ައަހުރ  ަވަނ   2008 ަކެމެކވެ.  ުގިޅާލެމިހަފިއވާ  ަޘާޤަފާތއި  ައދި 
މި  ަނަޒިރްއާޔަތކީ  ]ކޮްނޯކރޑަްންސ[  ުހަށެއުޅްއވި  ިޝފް  ެރެބކާ 
ަނަޒިރްއާޔެތެކވެ.  ައިލައުޅާވލާ  ަވަރަކށް  ަފަރުޤަތަކށް ކޮްނމެ ެވސް 
ިމޮގތުން، ަމދަނީ ައދި ައްސަކރީ ާދިއާރަތއް ަވކި ުކުރަމކީ ކޮްނެމހެން 

ާލިޒުމަކެމއް ނޫްނަކަމްށ ިޝްފ ިސަފުކަރްއަވެއެވ.
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ތިން ފަރާތްކަމުގައިވާ އަސްކަރިއްޔާއާއި، ސިޔާސީ 
ވެރިންނާއި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެއްބަސްވުމަކަށް 
އައުން މުހިންމުކަމަށް ޝިފް ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ. 
ނޑު  މައިގަ ތެރެއިން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  އަދި، 
ނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ. އެއީ، )1(  ހަތަރު ކަމެއް ކަ
އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ކޮން 
ގިންތިތަކެއް ހިމެނޭ ބަޔެއްތޯއާއި، )2( ސިޔާސީ 
ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމެނީ ކިހިނެއްތޯއާއި، )3( 

ނަޒަރިއްޔާތެކެވެ.  ބަލާލާ  ސިފަތަކަށް  ވަކިވަކި 
މިގޮތުން، ފިނިހަނގުރާމަ ނިމި، ކުރީގެ ސޯވިއެޓް 
ސެޓަލައިޓް  ހިމެނުނު  ތެރޭގައި  ޔޫނިއަންގެ 
ވެރިކަމާއި  ދިމިޤްރާތީ  މިނިވަންވެ،  ޤައުމުތައް 
މި  ގުޅިގެން  ފެށުމާ  ދަތުރުކުރަން  ދިމާލަށް 
ސަލާމަތީ  އަސްކަރިއްޔާތަކާއި،  ޤައުމުތަކުގެ 
ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި އިންޓެލިޖަންސް ޚިދުމަތްތައް 
ތަފާތު  ގެނައުމަށް  ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލްގެ  މަދަނީ 

ތެރެއަށް  ނިޒާމުގެ  ދިމިޤްރާތީ  ދެނެގަނެ،  ގޮތް 
އަސްކަރީ އަދި އިންޓެލިޖަންސް ބާރުތައް ހާނުވަން 

ހިންގަންފެށި ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.

ިދެވހި ާތީރުޚަގއި ަމދަީނ-ައްސަކީރ ުގޅުްނ

ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، 1892 ވަނަ އަހަރު 
ޢިއްޒަތާއި  ރަސްކަމުގެ  އުފެދުނީ  ސިފައިން 
ޝަރަފު ދައްކުވައިދީ، ރަސްކަން ހިމާޔަތްކޮށްދޭ 
އިހުއޮތް  ރާއްޖޭގައި  ގޮތުގައެވެ.  ބައެއްގެ 
]ފިއުޑަލް[ ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި ]ހަވަރު[ އަދި 
ހަވަރުގެ ވެރި އިސްބޭކަލުންނަކީ ސިޔާސީގޮތުން 
]ހަވަރު  ބަޔެކެވެ.  ނުފޫޒުގަދަ  ބާރާއި 
އާދަކާދަތަކުން  ތާރީޚީ  ފަދަ  ހުއްޓިލެއްވުން[ 
މި  ނިމުމުގައި  ދެމިއޮތުމާއި  ރަސްކަން  ވެސް، 
ފެންނާން  އޮތްކަން  ބައިވެރިވުން  ފަރާތްތަކުގެ 
އެބައޮތެވެ. ދިވެހި ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ ބޮޑެތި 
ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވެސް އެއިރެއްގައި 
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ވެރިން  އަސްކަރީ  ތިއްބެވި 
ބޮޑުބުރާސްފަތި،  ގަޑުބަޑު،  މޮޓަރުބޯޓުގެ 
ނޑުވަރުގެ  ގަ ހެންވޭރު  ކުޑަބުރާސްފަތި، 
ބަޣާވާތާއި، ރައީސް މުޙައްމަދު އަމީންގެ ވެރިކަން 
މައްސަލަތަކުގައި  ސިޔާސީ  ފަދަ  ނިމިދިއުން 
ސިފައިން އެކިގޮތްގޮތުން، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ 
ދެ ފަރާތުގައި ވެސް ޝާމިލްވެފައިވާކަން ތާރީޚުން 
ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ 
ގޮތުގައި  ޚިދުމަތެއްގެ  އެއް  މުއައްސަސާ، 
މީހުން  ހިންގުމާއި،  ތަޙުޤީޤުތައް  އޮތްއިރު، 
ހައްޔަރުކުރުމާއި އަދި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން ފަދަ 

އަސްކަރިއްޔާއަށް މީހުން ވެއްދޭ އިންތިޒާމުތަކަކީ 
އާދަކާދަ  އަސްކަރިއްޔާގެ   )4( އަދި  ކޮބައިތޯ، 
އަދި  އަސާސްތައް  އެތިކްސް،   – )ސްޓައިލް( 

ރައްޔިތުންގެ ތަޞައްވުރު، މި ކަންކަމެވެ.

ޢިލްމަށް  ގުޅުމުގެ  މަދަނީ-އަސްކަރީ   
ގުޅުމުގެ  މި  ނަޒަރިއްޔާތަކީ  އުފަންވި  ދެން 

ވިސްނުންތަކެއް އުފެދެން ފެށިއެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް 
ކޮންޓްރޯލް އޮފް އާރމްޑް ފޯރސަސް )ޑީކެފް( އަދި 
ސެކިއުރިޓީ ސެކްޓަރ ރިފޯރމް )އެސްއެސްއާރ( 
އަކީ ވަކި ޢިލްމީ ނަޒަރިއްޔާތުތަކަށް ވުރެ، ޤައުމުގެ 
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި، ވިސްނުމާއި އަދި ފިކުރާއި، 
މަސައްކަތްކުރާ  މެންޑޭޓާއި،  މުއައްސަސާތަކުގެ 
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އަސްކަރިއްޔާގެ  ކުރެވެމުންދިޔައީ  ކަންތައްތައް 
ފުރާޅުގެ ދަށުންނެވެ.

2004 ގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަކި 
ދެ މުއައްސަސާގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރެވުމުންނާއި، 
ފަދަ  އެދެމުންދިޔަ  ރައްޔިތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މައްޗަށް  ވިސްނުމެއްގެ  ވެރިކަމުގެ  ދިމިޤްރާތީ 
ބިނާވެފައިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް 2008 ވަނަ 
ދިމިޤްރާތީ  ގުޅިގެން  ތަޞްދީޤުކުރެވުމާ  އަހަރު 
ވިސްނުމަށް އަސްކަރިއްޔާ އަހުލުވެރިވެ، މަދަނީ-

ހަރުދަނާކުރަން  ނޑު  އޮނިގަ ގުޅުމުގެ  އަސްކަރީ 
ނަމަވެސް،  ދިޔައެވެ.  ހުޅުވިގެން  ފުރުޞަތު 
މަރުޙަލާ  އިންތިޤާލީ  ވެރިކަމުގެ  ދިމިޤްރާތީ 
ބައިބައިވުން  ސިޔާސީގޮތުން  ހަލަބޮލިވުމާއި، 
މަދަނީ-އަސްކަރީ  ނަތީޖާއަކަށްވީ،  އުފެދުމުގެ 
ބައްޓަން  އެދެވޭގޮތަކަށް  އެންމެ  ގުޅުން 
ތެރެއަށް  ކަންކަމުގެ  ސިޔާސީ  ނުކުރެވުމެވެ. 
ތެރެއަށް  ސިފައިންގެ  ވަނުމާއި،  ސިފައިން 
ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަނުމާއި، ޕްރޮފެޝަނަލް އިމުގެ 
ބޭރުން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން ތަފާތު 
އެބަހުއްޓެވެ.  ފެންނާން  ހާދިސާތަކުގައި  އެކި 
ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ނޑިވަޅުގައި،  ދަ މި 

ިންނުމްނ

ޢިލްމަކީ  ގުޅުމުގެ  މަދަނީ-އަސްކަރީ 
ޢިލްމެކެވެ.  ފުން  ވަރަށް  އަދި  ފުޅާ  ވަރަށް 
އަދި، މިފަދަ ކުރު އާރޓިކަލެއްގައި މި ޢިލްމުގެ 
ހާދިސާތަކަށް  ތާރީޚީ  ނުވަތަ  ނަޒަރިއްޔާތުތަކަށް 
ކަމެކެވެ.  އުނދަގޫ  ބަލާލުމަކީ  އެދެވޭގޮތުގައި 
ވެސް،  ސަބަބުން  ލިޔުމުގެ  މި  ނަމަވެސް، 

ވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސޯޝިއޮލޮޖީ، ޕޮލިޓިކަލް 
ސައިންސް އަދި ގުޅުންހުރި އެހެން ދާއިރާތަކުގެ 
ދިރާސާތައް ކުރައްވާ ފަރާތްތައް ވެސް މިކަމަށް 
ކުރުމުން  ދިރާސާތައް  މިފަދަ  އިސްނަންގަވައި، 
ކަމަށް  އުފެދޭނެ  ޑައިލޮގެއް  ޢިލްމީ  މުއްސަނދި 

ފެނެއެވެ. 

ިރަފެރްންސަތްއ
ސެމިއުލް ހަންޓިންގޓަން "ދަ ސޯލްޖަރ އެންޑް ދަ ސްޓޭޓް: ދަ  	

ތިއަރީ އެންޑް ޕޮލިޓިކްސް އޮފް ސިވިލް-މިލިޓަރީ ރިލޭޝަންސް" 
)1957(

މޮރިސް ޖެނޮވިޓްޒް "ދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ސޯލްޖަރ: އަ ސޯޝަލް  	
އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕޯރޓްރެއިޓް" )1960(

ޕީޓަރ ފީވަރ "އާރމްޑް ސާރވަންޓްސް: އެޖެންސީ، އޯވަރސައިޓް  	
އެންޑް ސިވިލް މިލިޓަރީ ރިލޭޝަންސް )2003(

ރެބެކާ ޝިފް "ދަ މިލިޓަރީ އެންޑް ޑޮމެސްޓިކް ޕޮލިޓިކްސް: އަ  	
ކޮންކޯރޑަންސް ތިއަރީ އޮފް ސިވިލް މިލިޓަރީ ރިލޭޝަންސް" 

)2008(
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދީދީ  "ދޮންތުއްކަލާގެ ބައްޕަގެ ހަނދާން"  	

.)1961(

ނަސީމާ މުޙައްމަދު "ދިވެހިރާއްޖެގެ ރަހުންނާއި ރަނިން" )2014(. 	

ިލުޔްނެތިރާޔެގ ަމުޢޫލާމުތ 	

ެއްމެއްނީޑެއްފެގ  ާޢިމުރައީކ  ަޙަސްނ  ާކަންލ  ެލްފިޓެންންޓ 
ިގަނުދަވުހ  ުވެރ  ައަހަރްށ   20 ާދިއާރަތުކަގިއ  ަތާފުތ 
ިޚުދަމްތުކަރްއާވަފިއވާ ޮއިފަސެރެކވެ. ލޓކލ ާޢިމރު ވަނީ ެބުޗަލރސް 
ޮއފް ާއރްޓސް – ޮޕިލިޓަކލް ަސއިްނސް )އިްނިޑާއ(، ާމްސަޓރސް 
ިޑްގރީ އިން ްސްޓެރެޓިޖކް އެްނޑް ިޑފެްނސް މެޭންޖމަްނޓް )ެމޭލިޝާއ( 
ާއިއ، ާމްސަޓރސް ިޑްގރީ އިން ެސިކުއިރޓީ ްސަޓީޑޒް – ަކއުްނޓަރ 
ެޓަރިރަޒމް ްސްޓެރެޓޖީ އެްނޑް ޮޕިލސީ )ެއެމިރާކ( ައދި ާމްސަޓރސް 
ްސަޓީޑްސ  ްސްޓެރިޓިޖްކ  ެއްންޑ  ިމިލަޓީރ  ިއްނ  ަސިއްންސ  ޮއްފ 
ިމާހރު  ާޢިމރު  ލޓކލ  ާހިޞްލުކަރްއާވަފެއވެ.  އިން  )އިްނިޑާއ( 
ްޕރިްނިސަޕލް  ެހްޑޯކަޓރްޒގެ  އިްނެޓްގޭރެޓޑް  ެއްމއެްނީޑެއފް  ގެްނަދވަނީ 
ަޑިއެރްކޓަރ ފޯރ ްޕލޭްންސ، ޮޕިލސީ އެްނޑް ިރޯސރސް މެޭންޖމަްންޓގެ 

ެއޮޕއިްންޓމަްނޓް ައާދުކަރްއަވމުންެނެވ.

ވެރިކަމަކަށް  ދިމިޤްރާތީ  އެކަށައެޅިފައިވާ 
އަސްކަރިއްޔާ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އެސްއެސްއާރ 
ފޯކަސްޑް  ތެރެއިން  ވިސްނުމުގެ  ޑީކެފް  އަދި 
ދިމިޤްރާތީ  ކުރެވުނުނަމަ،  މަސައްކަތްތަކެއް 
އެކަށޭނެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ނިޒާމެއްގައި 
އަސްކަރިއްޔާއެއް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އަދި  ހަރުދަނާ 
ދިޔައީސްކަން  އެޅިގެން  ބިންގާ  އުފެއްދުމުގެ 

ޔަޤީނެވެ.

ވެސް  ސިޔާސީގޮތުން  އަދި  އިޖުތިމާޢީ  މިއީ 
މި  ފާހަގަކުރެވި،  ދާއިރާއެއްކަން  މުހިންމު 
ޖެހޭކަން  ކުރަން  ދިރާސާތައް  އިތުރު  ދާއިރާގެ 
މަދަނީ- ހަރުދަނާ  ހަމައެހެންމެ،  ވިސްނެއެވެ. 
ޓަކައި  ޤާއިމުކުރުމަށް  ނޑެއް  އޮނިގަ އަސްކަރީ 
ޕްރޮފެޝަނަލް  ތެރޭގައި  އަސްކަރިއްޔާގެ 
ދިރާސާތައް  ޢިލްމީ  ބިނާކޮށް،  ސަޤާފަތެއް 
ކުރެވި، ބިނާކުރަނިވި ބަހުސްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރަން 
ބޭރުން  އަސްކަރިއްޔާގެ  ފެނެއެވެ.  ޖެހޭކަމަށް 
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އްެނމެގަިނ އްަނހްެނ ިސފައްިނ ަބއިވެރިވި އްެނމެގަިނ އްަނހްެނ ިސފައްިނ ަބއިވެރިވި 

ާތރީޚީ ރާިޔީސ ުކުރންީސާތރީޚީ ރާިޔީސ ުކުރންީސ

ޮވަރްންޓ ޮއިފަސރ 1 ިއްބާރީހްމ އަްޙަމުދ

މި  ދުވަސްވީ  ގިނަ  ވުރެ  ޤަރުނަކަށް 
މުއައްސަސާގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި އޭގެ އެންމެ ހަލުވި 
ދިޔުމުގައި  ކުރިއަރައިގެން  ތަރައްޤީވެ  މިނުގައި 
އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެއް ބަޔަކީ، 
ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުގައި، މުއައްސަސާގެ 
ދިފާޢީ  ފަހަކަށްއައިސް،  ކަނބަލުންނެވެ.  ހީވާގި 
އަނބިންގެ  ގޮތުގައާއި،  ޚިދުމަތްތެރިންގެ 
ޚިދުމަތް  މަދަނީ  އަދި  އަސްކަރީ  ގޮތުގައާއި، 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި މުއައްސަސާއާއި ޢާއިލާތަކުގެ 
ދިޔުމުގައި  ހަރުދަނާވެގެން  ބަދަހިކޮށް  ގުޅުން 
ވަރަށް  އަދާކޮށްދީފައިވަނީ  ސިފައިން  އަންހެން 
ވެސް މުހިންމު ދައުރެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދިހައަހަރު 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުއައްސަސާގެ ހަރަކާތްތަކުގައި 
ފެންނަމުންދަނީ  ބައިވެރިވުން  ކަނބަލުންގެ  އެ 
މިއިން ދުވަހަކު ނުފެންނަހާ ފުޅާކޮށެވެ. ސިފައިންގެ 
ބަރު  އަދި  ބުރަ  ކުރަމުންދާ  ތެރޭގައި ސިފައިން 
ވެސް  ތަމްރީނުތަކުގައި  އަސްކަރީ  ޑިއުޓީތަކާއި 
ސަފުގައި  ކުރީ  އެންމެ  ދަނީ  އެކަނބަލުން 
ސިފައިންގޭގައި  މިއަދު  ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 
ފިރިހެން  ދާއިރާތަކެއްގައި،  ގިނަ  ވަރަށް 
ސިފައިން  އަންހެން  އެއްފަދައިން  ސިފައިންނެކޭ 
ތަފާތު  ފަންނީ  އެބަގެންދެއެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވަމުން 
އަދި  މައިދާނުގައި  ކުޅިވަރުގެ  ދާއިރާތަކުގައާއި، 
އަސްކަރިއްޔާއަށް ފަޚުރުވެރި ޝަރަފާއި ވަނަތައް 
ސިފައިން  އަންހެން  ކުޅަދާނަ  ހޯދައިދެމުންގެންދާ 

އެބަ ތިއްބެވިއެވެ.

އަންހެން  ވެސް،  އަހަރަކީ  މިދިޔަ 
ތާރީޚުގައި  ސިފައިންގެ  ނަން،  ސިފައިންގެ 
ދިވެހި  އަހަރެކެވެ.  ދިޔަ  ފަވާލެވިގެން 
އަސްކަރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ކުރުނީހެއްގައި މިހާތަނަށް 
ބައިވެރިވެ،  ސިފައިން  އަންހެން  ގިނަ  އެންމެ 
މި  ހޯދައިފިއެވެ.  ޖާގަ  ޞަފުޙާތަކުން  ތާރީޚުގެ 
ރިޔާސީ ކުރުނީހުގައި، ފިރިހެން ސިފައިންނާ އެއް 
ސަފެއްގައި، 17 އަންހެން ސިފައިން ބައިވެރިވިއެވެ. 
އަންހެން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  މިހާ  ކުރިން،  މީގެ 
ސިފައިން ރިޔާސީ ކުރުނީހެއްގައި ބައިވެރިވެފައެއް 
އެރުވުނީ،  ކުރުނީސް  ރިޔާސީ  މި  ނުވެއެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ 
ހުޅުވައިދެއްވުމަށް  މަޖިލީސް 
އަދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ 

ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް 
ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ މަނިކުފާނުގެ 
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ޭމަޖރ ަޢްބުދްއަލީތފް ަޢީލ

މޭޖަރ  ހުންނެވީ  ކޮމާންޑަރަކަށް  ކުރުނީހުގެ  ރިޔާސީ  މި  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ 
ޢަބްދުއްލަތީފް ޢަލީއެވެ.

މޭޖަރ ޢަބްދުއްލަތީފް ޢަލީ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި، އަދުގެ އަންހެން 
ހިތްވަރުގަދަ،  ބަދަލުކޮށްލާފައިވާ  ތާރީޚު  ސިފައިންގެ  ދިވެހި  ސިފައިންނަކީ 
އަޒުމު ވަރުގަދަ، ކެރޭ ހީވާގި ބައެކެވެ. އަދި، ފިރިހެން ސިފައިންނާ އެއް 
ސަފެއްގައި އަންހެން ސިފައިންގެ ބައިވެރިވުން މިއަދު ފެންނަމުންދާ ދިޔުމަކީ 
އެ ކަނބަލުންނަކީ ވެސް ދިފާޢީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަށް ވެސް 
މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި ބައެއްކަން އަދުގެ ލީޑަރޝިޕުން ބަލައިގެންފައިވާ 
ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. އޭގެއިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވައިދެއްވުމުގެ 
ރަސްމިއްޔާތުގައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ސިފައިން ބައިވެރިވެލައްވައި، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވި ރިޔާސީ ކުރުނީހުގެ ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި 
އަދި   ، ފަޚުރެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބިލެއްވުމަކީ،  ފުރުޞަތު  ހުންނެވުމުގެ 

ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި މޭޖަރ ޢަބްދުއްލަތީފް ޢަލީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސް 
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ޝަރަފުގައި އެރުވި ރިޔާސީ ކުރުނީހުގައި 
ކަނބަލުންނަކީ  އެ  ދައްކުވައިދިނީ،  ސިފައިން  އަންހެން  ބައިވެރިވެލެއްވި 
އެކު  ހަމަހަމަކަމާ  ސަފެއްގައި  އެއް  ސިފައިންނާ  ފިރިހެން  މިއަދު  ވެސް 
ހަރަކާތްތެރިވެވިދާނެ ބައެއް ކަމެވެ. ފަރިތަކުރުމަށް ލިބުނު މަދު ވަގުތުކޮޅުގައި، 

ހިތްވަރާ އެކު ކުރި މަސައްކަތުން ފުރިހަމަ ހެވިކަމެއް ދައްކުވައިދިނެވެ. 

ފަރިތަކުރުމަށް  ސިފައިންނަށް  ބައިވެރިވި  ކުރުނީހުގައި  ރިޔާސީ 
ފައްކާކޮށް  ހެވިކަމަށް  އެ ސިފައިން  ތެރޭގައި،  ދުވަސްކޮޅުގެ  މަދު  ލިބުނު 
އަދާކޮށްދެއްވީ   ދައުރެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި 
ކުރުނީހުގައި  ރިޔާސީ  މި  ކަމަކީ،  ޖެހޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހެވިއެދުރުންނެވެ. 
ކުރުނީސް  ރިޔާސީ  މިފަދަ  ސިފައިންނަކީ  އަންހެން  ގިނަ  ބައިވެރިވި 
ފަރާތްތަކެއް  ބައިވެރިވި  ކުރިން  މީގެ  ހަރަކާތެއްގައި  އެއްވެސް  އެރުވުމުގެ 
ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އަންހެން ސިފައިންނަށް ހެވިކަމުން ލިބިފައިހުރި 

ސޖޓ ަޙސަން ަފްއާޔްޒސޖޓ ާޔިސރު ިއްބާރީހްމސސޖޓ ިއްބާރީހމް ިރްޒވާްނ

ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފިގެން ދިޔައީ، އެ 
ސިފައިންގެ ފަހަތުގައި ތިބެގެން ހެވިއެދުން ދެއްވި އިރުޝާދުގެ ސަބަބުންނެވެ. 
ސިފައިންނަށް ރިޔާސީ ކުރުނީސް ފަރިތަކޮށްދީ، އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވި 
ރިޒްވާން  އިބްރާހީމް  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  ހެވިއެދުރުންނަކީ،  ކުޅަދާނަ 

)ސނ:3151( އާއި، ސާޖަންޓް ޔާސިރު އިބްރާހީމް )ސނ: 6178( އަދި 
ސާޖަންޓް ޙަސަން ފައްޔާޒް )ސނ:6723( އެވެ.

ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި  ކުރުނީހަށް  ރިޔާސީ  ސިފައިން  އަންހެން 
ޑެޑިކޭޝަން  ދެއްވި  ބޭކަލުން  އެ  މަސައްކަތާއި،  ކުރެއްވި  ހެވިއެދުރުން 
ރިޔާސީ ކުރުނީހުގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ހުންނެވި މޭޖަރ ޢަބްދުއްލަތީފް ޢަލީ ވެސް 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ގުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ 
ގާޑުގައި ބައިވެރިވި އަންހެން ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިލައްވަނީ؛

1. ޕްރައިވެޓް މަރިޔަމް ޝަޒްނާ ޢަބްދުއްރަޝީދު )ސނ: 7829(
2. ޕްރައިވެޓް މަރިޔަމް ރީޝާ )ސނ: 7974(

3. ޕްރައިވެޓް ފާތިމަތު ރިފާޝާ ނަސީމް )ސނ: 8002(
4. ޕްރައިވެޓް ސަމާހަތު ޢަލީ )ސނ: 8043(
5. ޕްރައިވެޓް ޢުލްފާ ޒާހިރު )ސނ: 8044(

6. ޕްރައިވެޓް އައިޝަތު ރައްޔާ )ސނ: 8067(
7. ޕްރައިވެޓް ފާތުމަތު ޙުމާމް )ސނ: 8068(
8. ޕްރައިވެޓް އާމިނަތު އިނާފާ )ސނ: 8085(

9. ޕްރައިވެޓް އަފްޝާ އާދަމް ސަލީމް )ސނ: 8090(
10. ޕްރައިވެޓް އައިޝަތު ސަނާ ނިޒާމް )ސނ: 8105(
11. ޕްރައިވެޓް މަރިޔަމް ނަފްހާ ޝަކޫރު )ސނ: 8113(

12. ޕްރައިވެޓް އާމިނަތު ރިފާ )ސނ: 8131(
13. ޕްރައިވެޓް ޙައްވާ ސޫރާ )ސނ: 8146(
14. ޕްރައިވެޓް އާމިނަތު ޒުހާ )ސނ: 8148(

15. ޕްރައިވެޓް އައިޝަތު ނަޖްލާ )ސނ: 8149(
16. ޕްރައިވެޓް އާމިނަތު ވަރްދާ )ސނ: 8186(

17. ޕްރައިވެޓް މާޝާ ޢަލީ ވަޙީދު )ސނ: 8190(

މީގެކުރިން ރިޔާސީ ކުރުނީސްތަކުގައި އަންހެން ސިފައިން ބައިވެރިވާ 
އަދަދު މަދުވި ނަމަވެސް، މިފަހަރު މިވަނީ އެކަން ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައެވެ. 
މިއީ ފެށުމެއް ކަމުގައި ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. ސިފައިންގެ ކަނބަލުންގެ ނިސްބަތް 
ސިފައިންގެ އާބާދީގައި މަދު ނަމަވެސް، އެ ކަނބަލުން ދަނީ ކޮންމެ ހަރަކާތެއްގައި 
ދިވެހި  އަސްކަރިއްޔާގައި  ދިވެހި  ޖޯޝަކާއެކު،  ހިތްވަރަކާއި  ވަރުގަދަ  ވަރަށް 
އަންހެނުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތަމްސީލު ކޮށްދެމުންނެވެ. އަންހެނުންގެ މަޤާމު 
މި މުއައްސަސާގައި ފުރިހަމައަށް ރަމްޒުކޮށްދެމުންނެވެ. ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ 
މުއައްސަސާ  މި  ފެށުމަކީ،  ފެންނަން  ސިފައިން  އަންހެން  ސަފުން  ކުރީ 

ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ.
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ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ އެންމެ ގިނަ ފަންނުވެރި އަންހެނުން ތިބި 
އެއް މުއައްސަސާއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ތާރީޚުން 129 
ވަނަ އަހަރު ގުނަމުންދާއިރު އަންހެން ސިފައިން ހިމެނިގެންދަނީ އުމުރުން 
ވަރަށް ހަގު ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް 
ނޮވެންބަރު   20 ކުރެއްވީ  އިޢުލާނު  ސަރުކާރުން  ވެއްދުމަށް  އަންހެނުން 
1988 ގައެވެ. މި އިޢުލާނާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ 
ލީ ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުކޮށް ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނީ 
ތަމްރީނު  އަސާސީ  ކަނބަލުން   64 މީގެތެރެއިން  ކަނބަލުންނެވެ.   65
 1 ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ޕްރައިވެޓެއްގެ  ސިފައިންގެ  ކޯހަށްފަހު 

މާރިޗު 1989 ގައެވެ.

އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންހެން ސިފައިންނަކީ ސިފައިންގެ ވަޒީފާގެ 
އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާ ބައެކެވެ. ޕްރައިވެޓުން ފެށިގެން 
އަންހެން  ރޭންކުތަކުގައި  އެކި  ހިސާބަށް  ރޭންކާ  ކާނަލް  ލެފްޓިނެންޓް 

ސިފައިންދަނީ އެ ކަނބަލުންގެ ދައުރު ދައްކުވައިދެމުންނެވެ.

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ތިބި ކަނބަލުން، ސިފައިންގޭގައި ޚިދުމަތް 
ނުކުރައްވަނީ ކޮން ދާއިރާއަކުންތޯއެވެ؟ ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި 
ނަރުހުންނެވެ. ސިވިލް އިންޖިނިއަރުންނާއި ލޯޔަރުންނެވެ. ބޮޑީ ގާޑުންނާއި 
އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ޤައުމު ތަމްސީލުކުރަމުންދާ އެކި ކުޅިވަރު ކުޅޭ 
އިދާރީ  އިންޖިނޭރުންނާއި،  ފައިޓަރުންނާއި،  ފަޔަރ  ކުޅުންތެރިންނެވެ. 
ހިންގުންތެރިންނާއި، ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި، ޕްރެޒެންޓަރުންނާއި، ޤުރުއާނާއި 

ތަކުގެ  ދާއިރާ  ތަފާތު  ފަންނީ  އިތުރުން  ޢިލްމުވެރިންގެ  ބަހުގެ  ދިވެހި 
ކަނބަލުން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި އެބަތިއްބެވެ. އެކައުންޓިންގ ދާއިރާ އާއި 
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރައްވައިގެން 
ތިއްބެވި ކަނބަލުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ރީތި 
ނަމާއި ފަޚުރުވެރި ވަނަތައް ހޯދައިދެމުންދާ ހިމެނެއެވެ. މިއުޒިކާއި، ލަވަ 
ކިޔުމާއި، ބެރު ޖެހުމާއި، ނެށުމާއި، ތަމްސީލާއި ޑްރާމާ ކުޅުންފަދަ ފަންނީ 
ދާއިރާތަކުން ދިވެހި އަންހެން ސިފައިން ދައްކުވައިދިނީ، ފިސާރި ކެރިގެން 
ހުޝިޔާރު ކަންމަތީ ސާބިތުކަމާ އެކީ ފިރިހެނުންނާއި އެކީގައި ހަމަހަމަކޮށް 
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމެވެ. ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް 
ކިތަންމެ މަދު ނަމަވެސް އަންހެން ސިފައިންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ތަފާތު 

އެކި ދާއިރާތަކުން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޯވިޑް-19 ގެ 
ކޯވިޑް- އަހަރެކެވެ.  އައި  ހުއްޓުމަކަށް  ޤައުމު  މުޅި  އެކު  ބަލިމަޑުކަމާ 
ނޑަށް ބީއްސާލި ދުވަހުން ފެށިގެން  19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ދިވެހި ފަސްގަ
ސިފައިން އަންނަނީ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް 
ފެށުނު  އޮޕަރޭޝަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.  ކުރުމުގައި 
އޮޕަރޭޝަންގައި  މި  ވަނީ  އަންހެން ސިފައިން  ވެސް  ފެށިގެން  ދުވަހުން 
ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން މުޅި މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަބަންދު 
ކުރުމާ އެކު ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ޓަކައި 

މުއައަްސާސގެ ުކރިއުެރާމއި މުއައަްސާސގެ ުކރިއުެރާމއި 
ތަަރއްޤީގައި އްަނހްެނ ތަަރއްޤީގައި އްަނހްެނ 

ިސފައްިނގެ ަދުއުރިސފައްިނގެ ަދުއުރ

ލާްންސ ޯކްޕަރލް ައްޙަމުދ ަސީލްމ
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ހަރަކާތްތެރިވުމާއި ކޯވިޑް-19 ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންގެ 
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން 

ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އައީ ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން 
އަރައިގަތުމުގެ އުންމީދުގައެވެ. މަޑުމަޑުން ހަރުފަތަކަށްފަހު ހަރުފަތެއް މި 
މަސައްކަތުގައި ގިރާކުރަމުންދާއިރު މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 
ޖެހުމުގެ  ވެކްސިން  ކޯވިޑް  މަސައްކަތަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ކުރެވެމުންދާ 
މިލިޓަރީ  ސެނަހިޔަ  އެމްއެންޑީއެފް  މަސައްކަތަށް  މި  މަސައްކަތެވެ. 
ޕްރޮގްރާމުގެ އެންމެ ކުރީ  ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ވެކްސިނޭޝަން  ހޮސްޕިޓަލް 

ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކީ އަންހެން ސިފައިންނެވެ. 

ފަވާލެވޭނެ  އަކުރުން  ރަން  ތާރީޚުގައި  ސިފައިންގެ  އަހަރަކީ  މި 
އަހަރެކެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ރަން އަކުރުން 
ދުވަސްކޮޅުގެ  މަދު  މިވީ  ފެށިގެން  އަހަރު  މި  އަހަރެކެވެ.  ފަވާލެވިގެންދާ 
ތެރޭގައި އަންހެން ސިފައިންގެ ކުރިއެރުމަށް ވަނީ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް 
ރޭންކަށް  އޮފިސަރ  ސިފައިން  އަންހެން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  އައިސްފައެވެ. 
ރޭންކަށް  ކާނަލް  ލެފްޓިނެންޓް  ސިފައިންގެ  ކުރައްވާފައިވާއިރު  ޕްރޮމޯޓް 
ތިން ކަނބަލަކު ވަނީ ޕްރޮމޯޓް ކުރައްވާފައެވެ. މިއީ ސިފައިންގެ ތާރީޚުގައި 
ޕްރޮމޯޓް  ރޭންކަކަށް  ސީނިއަރ  މިހާ  ސިފައިންގެ  ސިފައިން،  އަންހެން 
މިލިޓަރީ  ރޯޔަލް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  އަދި  ފަހަރެވެ.  ފުރަތަމަ  ކުރެވުނު 
ނޑިޑޭޓް  އޮފިސަރ ކެ ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  އެކެޑަމީ ސޭންޑް ހާރސްޓްގައި 
ތަމްރީނު ކޯހެއް އަންހެން ކަނބަލަކު ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދަނީ މި އަހަރުއެވެ. 
ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ  ބާރުގެ  އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ  މީގެ 
އައްޔަން  އޮފިސަރުން  އަންހެން  މަޖިލީހަށް  ލަފާދޭ  ސިފައިންގެ  ފަހަރަށް 
ކުރައްވާފައި މިވަނީ މި އަހަރު ތެރޭގައެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ފެނިގެން 

ދަނީ އަންހެން ސިފައިންނަށް އޮތް ފުރުޞަތުތަކެވެ.

ސިފައިންގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ އަންހެން ސިފައިން ބައިވެރިވި 
ރައްޔިތުންގެ  ބޭއްވި  މިއަހަރު  އަރުވާފައިވަނީ  ކުރުނީސް  ރިޔާސީ  ތާރީޚީ 
ބައިވެރިވި  އަންހެން ސިފައިން  ޖަލްސާގައެވެ. 17  ހުޅުވުމުގެ  މަޖިލީސް 
ތާރީޚީ ރިޔާސީ ކުރުނީހަކީ ސިފައިންގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ 
މިހާ  ކުރުނީހެވެ.  ރިޔާސީ  ބޭއްވުނު  ބައިވެރިވެގެން  ސިފައިން  އަންހެން 
ކުރުނީހުން  ރިޔާސީ  ބައިވެރިވި  ސިފައިން  އަންހެން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ 

އަދުގެ  ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަވެގެންދިޔަ 
ސިފައިންނާއި  ފިރިހެން  ލީޑަރޝިޕުން 
ސިފައިންގެ  އަންހެން  ސަފެއްގައި  އެއް 
ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުންކަން 

ޔަޤީނެވެ. 

މިވަގުތު  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
ތިއްބެވި ކަނބަލުންނަކީ ސިފައިންގެ ތާރީޚު 
ޢަޒުމާއި  ހިތްވަރާއި  ފަދަ  ބަދަލުކޮށްލާނެ 
ޖޯޝު ހުރި ބައެކެވެ. އަންހެން ސިފައިންގެ 
ފުރިގެންދާއިރު  އަހަރު   32 ޚިދުމަތަށް 
ތިއްބެވި  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ  އެދެނީ 
ފާގަތި  ކަނބަލުންނަށް  އަންހެން  ހުރިހާ 

ދުވަސްތަކަކަށެވެ.
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ޯކިވްޑ-19 އާ ުގޅޭ ކަްނކަން އިްނިތާޒްމޮކށް ާރަވއި ހިްނުގުމަގއި ެއްމއެްނީޑެއފް ެމިޑަކލް ޯކރ، ސެަނިހޔަ ިމިލަޓރީ ޮހްސިޕަޓުލގެ 

ަފާރތުން ވަނީ ަވަރށް ައުގުހރި ިޚުދަމްތަތެކއް ޯފުރޮކްށީދަފެއވެ. މި ަބިލަމުޑަކުމަގއި ިސަފއިްނގެ ަރްއާކެތިރަކަމާށިއ، ަޤުއަމށް ިދާމވި ަދތި 

ުއނަދގޫ ަދނިޑަވުޅަގއި ިއާޖަބީދ، ެއީހެތިރކަން ޯފުރޮކްށދިުނުމަގއި ެއްމއެްނީޑެއފް ެމިޑަކލް ޯކރގެ ިސަފއިން ދަނީ ެރާއއި ުދާވލު ެކނޑިޭނޅި 

ަމަސްއަކްތަތކާ  ުކެރވުނު  ޮއަޕޭރޝަުނަގއި  ޯކިވޑް  ަފާރތުން  ޯކރގެ  ެމިޑަކލް  ެއްމއެްނީޑެއފް  ވަނީ،  މި  ިތީރަގއި  ަމަސްއަކްތުކަރމުންެނވެ. 

ުގޭޅޮގތުްނ ަހުފތާ ައްއޑަަނައށް ެއްމއެްނީޑެއްފ ާސޖަްނ ޖެެނަރްލ ކާަންލ ޑރ. ަޢީލ ާޝިހދު ުމަޙްއަމުދ ެދްއވި ާޚްއޞަ އިްނަޓރިވުއެއެކެވ.

ިމިލަޓރީ  ސެަނިހޔަ  ްޕޮރެޓްކްޓުކުރަމށް  ޯފސް  ޮއަޕޭރޝަްނަގއި  ޯކިވޑް 
ޮހްސިޕަޓލުްނ ުކެރވުނު ަމަސްއަކްތަތަކީކ ޮކަބިއޯތ؟

މިހާތަނަށް  އަކީ  ކޯވިޑް-19  ުމަޙްއަމުދ:  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ުމަޙްއަމުދ:ކާަނލް  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ކާަނލް 
ބަލިމަޑުކަމެއް.  ބޮޑު  ވަރުގެ  ފެނިފައިނުވާ  ޙަޔާތުގައި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ
މިކަމުގައި މެޑިކަލް ކޯރގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން 
ކުރަން  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ކަމެއް  ދެ  ނޑު  މައިގަ ތެރޭގައި  އޭގެ  ޖެހުނު. 
ޖެހުނު. އެއީ، ފޯސް ޕްރޮޓެކްޝަނަށް ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތާއި، އަދި 

އެހީތެރިކަން.  ދޭންޖެހުނު  ފަރާތުން  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ލެވެލްގައި  ޤައުމީ 
ނޑުމެންގެ ފޯސް ތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  މިގޮތުން، އަޅުގަ
އެވެއަރނަސް  މީހުންނަށް  ވަރަކަށް   1500 ނޑަކަށް  ގާތްގަ ގޮތުން 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައި ހުންނާނެ. އަދި 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް 
ޕްރޮގްރާމްތައް  ޓަކައި  އަހުލުވެރިވުމަށް  ބެހޭގޮތުން  ގޮތާ  އަޅާނެ  ޕީޕީއީ 
ތަންތަނުގައި  އެކި  ސިފައިންގެ  އިތުރުން،  އޭގެ  ހުންނާނެ.  ހިންގިފައި 
ހަރުކުރުމަށް ޓަކައި 38 ވަރަކަށް ޕޯސްޓަރު ހަދައި، އިތުރު 12 ވަރަކަށް 
އެކިއެކި  އެކު،  ހަމައެއާ  ނެރެވުނު.  ސެނަހިޔައިން  ގައިޑްލައިންސް 

ައްއޑަަނ ަމަޖްއާލގެ ެއިޑަޓރ ޭމޖަރ ިއްބާރީހމް ާއިޒްމައށް ެއްމއެްނީޑެއްފ ާސޖަްނ ޖެެނަރލް ކާަންލ ޑރ. ަޢީލ ާޝިހުދ ުމަޙްއަމދު އިްނަޓރިވުއ ެދްއވަީނައްއޑަަނ ަމަޖްއާލގެ ެއިޑަޓރ ޭމޖަރ ިއްބާރީހމް ާއިޒްމައށް ެއްމއެްނީޑެއްފ ާސޖަްނ ޖެެނަރލް ކާަންލ ޑރ. ަޢީލ ާޝިހުދ ުމަޙްއަމދު އިްނަޓރިވުއ ެދްއވަީނ  		
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މަސައްކަތްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް  ތަންތަން 
މުއައްސަސާތައް  އެހެން  ސަރުކާރުގެ  އޭގެތެރޭގައި  ހުންނާނެ.  ކުރެވިފައި 
ކުރެވުނު.  މަސައްކަތްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް 
ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ނުވަތަ  ބަލިމަޑުކަމާއި  ޓްރޫޕްސްގެ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ
ކަރަންޓީން  ސިފައިން  ދެނެގަނެ  އިތުރަށް  ހާލަތު  ޞިއްޙީ  ޓްރޫޕްސްގެ 
ކުރުމަށް ތަންތަން ހަމަޖައްސައިދީ، ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭ މުއްދަތާ ކަންކަން 
ނޑައަޅައި، އެ މީހުންގެ ހާލަތު ބެލުމާއި، އަދި ބަލިވުމުން ގެންދަން ޖެހޭ  ކަ
ތަންތަނަށް ގެންދިޔުމާއި މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ޓްރޫޕްސް 

ޕްރޮޓެކްޝަނަށް ޓަކައި ކުރެވިފައި ހުންނާނެ.

ނޑުމެންގެ  އަށް ފުލޫ ކްލިނިކް ހިންގަމުން މި ގެންދަނީ. އިތުރަށް އަޅުގަ
ބޭނުންތެރިކަން ޤައުމަށް ޖެހުނު ހިނދު އެކަމަށް ވެސް އިޖާބަދީ، ސަރުކާރު 
މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕީޕީއީ ޓްރޭނިންގ ކުރިއަށްގެންދިޔުމާއި 
އަދި،  ހިންގިފައިވާނެ.  ޕްރޮގްރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  އެހެނިހެން 
ވަގުތުތަކުގައި  ޖެހުނު  ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަން  މުއައްސަސާތައް  އެކިއެކި 
އެތަންތަނަށް ގޮސް އެ ތަންތަން ސާފުކޮށްދީ، އެ މަސައްކަތްތައް ވެސް 
ސެނަހިޔަގެ ފަރާތުން ކޮށްދީފައި ހުންނާނެ. މިހާރު ވެކްސިން ކެންޕޭނުގައި، 
ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ފުރަތަމަ  ފަރާތްތަކަށް  އެކިއެކި  ސިފައިންނާއި 
ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކޮށްގެން ސެނަހިޔައިން 
ނޑުމެންގެ  ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. ވެކްސިން ސެންޓަރުގެ ވެސް އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މަޤްޞަދަކަށްވީ  ނުވަތަ  ވީ،  އުންމީދަކަށް  އެންމެބޮޑު 
ޓްރޫޕްސްއަށް ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖަހާ ނިންމާލުން. އެގޮތުން ވެކްސިންދޭން 
ނޑުމެންގެ މާލޭ އޭރިއާގެ ޓްރޫޕްސްގެ  ފެއްޓުނުތާ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި އަޅުގަ
މިވަގުތަށް ވެކްސިން ޖަހަން ތިބި އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖަހާ ނިމިފައިވާކަން 

ނޑު އުފަލާއެކީ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަ

ަޤުއީމ ެލެވްލަގިއ ުކެރެވުމްނިދަޔ ަމަސްއަކްތަތަކްށ ެއީހެތިރުވުމެގ ޮގުތްނ ޮކްނ 
ަމަސްއަކްތަތެކްއޯތ ސެަނިހަޔއިްނ ުކެރެވމުްނިދަޔީއ؟

ކުރެވެމުންދާ  ލެވެލްގައި  ޤައުމީ  ުމަޙްއަމުދ:  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ުމަޙްއަމުދ:ކާަނލް  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ކާަނލް 
ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކަށް 
ޚާއްޞަ  އެގޮތުން  ކުރެވެމުން.  ދިޔައީ  ސެނަހިޔައިން  މަސައްކަތްތަކެއް 
ވެސް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފުރަތަމަ  ފާހަގަކޮށްލަން  ނޑު  އަޅުގަ ގޮތެއްގައި 
މާލޭގެ  ބައެއް.  ހިންގާ  ހުޅުވައިގެން  ކްލިނިކް  ފުލޫ  ނޑުމެންނަކީ  އަޅުގަ
ފުރަތަމަކޮޅު  ނޑުމެން.  އަޅުގަ ހިންގަނީ  މި  ކްލިނިކް  ފުލޫ  ބޮޑު  އެންމެ 
ކްލިނިކް  ފުލޫ  ގަޑިއިރު   24 ނޑުމެން  އަޅުގަ އައީމަ  ޑިމާންޑް  އެވަރަށް 
ނޑު 10  ހިންގަމުން ދިޔައީ، އޭގެފަހުން މިހާރު ހެނދުނު 9 އިން ރޭގަ

    ިމ ަވުގުތ ސެަނިހަޔއިން ުކިރައްށެގްނދާ 

ޯކިވްޑ-19 ެވްކސިން ކެްނޕޭާނ ަހާވުލެވ ިމ ުހރީ 

ައުޅަގނޑު. ައުޅަގނުޑ ަމަސްއަކްތުކރަނީ ޯފަކލް ޮޕއިްނެޓއް 

ޮގަތްށ ސެަނިހޔަ ިމިލަޓީރ ޮހްސިޕަޓާލއި ެއްޗީޕޭއއާ 

ުގިޅގެްނ. ސެަނިހަޔއިން ެވްކސިން ދޭްނ މި ެފީށ، 

1 ެފްބުރަވީރަގއި. ެއީއ، ާރްއޭޖަގއި ެވސް ެވްކސިން 

ދޭން ެފށި ުދަވސް. ެވްކސިްނ ދޭން ެފިށތާ ތިން 

ަހުފާތގެ ެތޭރަގިއ، ާމޭލ ަސަރަޙްއުދަގއި ިދިރުއޅޭ 90 

ިއްނަސްއަތައްށ ުވެރ ިގަނ ިސަފިއްނަންށ ިމާހުރ ެވްކިސްނެގ 

ުފަރަތަމ ޯޑޒް ދީ ުފިރަހަމުކެރވުުނ.

ލެފިްޓެންންޓ ާކަނލް ޑރ. ާއމަިނތު ުޝމާްރ
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1

         ައުޅަގނޑު ުފަރަތަމ ޯކިވްޑ-19 އާ 
ުގިޅގެން ަމަސްއަކްތ ުކަރމުްނ ިދަޔއީ ްފޫލ ްކލިިންކގެ 

އިްނާޗެޖްއެގ ޮގުތަގިއ. ާގްތަގނަޑަކށް 10 ަމްސ ުދަވސް 
ުފޫލ ްކލިިންކގެ އިްނާޗެޖްއެގ ޮގުތަގިއ ަމަސްއަކތް 

ޮކްށަފިއވާނެ. އެްނމެ ުފަރަތަމ ަމަސްއަކތް ެފިށިއުރ، 
ިސަފއިްނެގ ޮޑްކަޓރުން ެއކަިނ ަމަސްއަކްތ ުކރަން ިވލިްނގ 
ެވްސވީ. ީމގެ ެތޭރަގއި ާފަހަގޮކްށލަން ަފްސްޓ ެލްފޓިނެްނޓް 
ޑރ. ުރްޝދާްނ، ަފްސްޓ ެލްފޓިނަްންޓ ޑރ. ަމިއސަްނ، 

ެލްފޓިނެްނޓް ޑރ. ިނާޔފް ައިދ ެލްފޓިނެްނޓް ޑރ. 
ޖުާނހް ަފަދ ޭބުފޅުން ަވަރްށ ަހަރާކްތެތިރޮކށް ުއުޅްއވި. 

ައުޅަގނުޑމެން ަވަރށް ުބަރޮކށް ަމަސްއަކްތުކަރމުން ިދަޔިއުރ، 
ެއްއަފަހރު ޑރ. ިނާޔްފ ަކރަްނޓީަނށް ެވސް ދާްނ ެޖހުނު. 
ޭއުރަގއި ަމަސްއަކްތުކަރމުްނ ިދަޔއީ 6 ަގިޑިއުރ ަމަސްއަކތް 
ޮކްށަފިއ، 12 ަގިޑިއުރ ްބޭރެކއް ަނާގަފިއ، އަެންއކާ ެވސް 

6 ަގިޑިއުރެގ ިޑުއީޓެއްއ ުކާރ ޮގަތްށ.

ފްަސްޓ ލެފިްޓަންންޓ ޑރ. މުޙައްމުަދ އައިމްަނ

ޯކިވޑް ޮއަޕޭރޝަްނަގިއ ސެަނިހާޔެގ ުމަވްއަޒފުން ައާދުކިރ ަދުއަރީކ ޮކަބިއޯތ؟

ސެނެހިޔާގައި  ބަލިމަޑުކަމުގައި  މި  ުމަޙްއަމުދ:  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ުމަޙްއަމުދ:ކާަނލް  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ކާަނލް 
ވެގެންދިޔަ.  ޕޮޒިޓިވް  ވެސް  ބަޔަކު  ގިނަ  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 
މީގެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ އެކު  ފޯސްއަކާ  މަދު  ވަރަށް  ގުޅިގެން،  ކޯވިޑާ 
ކުރަމުން  އެއްފަހަރާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ބައިވަރު  އެތައް  ނުކުރާ  ކުރިން 
ފުލޫ  ނުކުރާކަމެއް  ހާލަތުގައި  އާންމު  ނޑުމެން  އަޅުގަ އެގޮތުން،  މިދަނީ. 
ކަމެއް  ނުކުރާ  ހާލަތުގައި  އާންމު  ނޑުމެން  އަޅުގަ ހިންގުމަކީ.  ކްލިނިކް 
ތަންތަން ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަން ދިޔުމަކީ ވެސް އަދި ވެކްސިން ސެންޓަރެއް 
ދިޔަ  އުނދަގޫވެގެން  އެންމެ  ވެސް.  ކުރުމަކީ  މަސައްކަތް  ޤާއިމުކޮށްގެން 
ނޑިވަޅުގައި، ބޭރު މީހުން ތިބި ސެންޓަރުތަކަށް ގޮސް ފީލްޑްގައި އެ  ދަ
ހަމައެކަނި  ވެސް  ހެދުމަކީ  ޓެސްޓްތައް  ކޮވިޑް  ބަލައި  ހާލަތު  މީހުންގެ 
ސެނަހިޔައިން ކުރަމުންދިޔަ ކަމެއް. ބޭރު މީހުންގެ މެޑިކަލް ހުރިހާ ކަމެއް 
ސެނަހިޔަ ފަރާތުން މި ގެންދިޔައީ. އިތުރަށް އެމްއެމްއާރުޓީ ނުވަތަ ގޭގެއަށް 
މިދާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އިތުރުން، އެ މީހުން ގެންނަ 
އެއްޗެހި ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދީ އެ މީހުން ގެންނަ ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓްކޮށްދީ 
ހުރިހާކަމެއް ވެސް ގެންގޮސްފައި މިވަނީ ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ 
ސެނަހިޔަ  ފާހަގަކޮށްލަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނޑު  އަޅުގަ މިވަގުތު  ފަރާތުން. 
މުވައްޒަފުން މިހާ މަދުވެފައި އަދި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ޖެހުނު ވަގުތު 
ގަޑިއިރު   24 މަސައްކަތްކޮށްގެން  ވެސް  ނުނަގާ  ގޭދުވަސް  ގޭރޭ  ވެސް 

އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަން.
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         ުފަރަތަމ ުދަވްސަތުކަގއި ަވަރށް 
ުބަރޮކްށ ަމަސްއަކްތ ުކަރމުްނ ިދަޔއީ. ޭއުރ، ާޢިއާލއާ 
ަބްއަދެލއް ެވސް ުނެވޭވ، ެއަކުކއަެނަކުކ ަކިއީރަގއި 

ހުންނަނީ ެވސް ާވަހކަ ަދްއާކާލ ަހދަން ެވްސ، ިދާމވާ 
ަބަޔަކށް ެވސް ިތބެނީ މި ީމހުން. ައުޅަގނުޑމެން ަހަތރު 
ީމހުން ެއކަިނ ިޑުއީޓަގއި ެވސް ިތބެްނެޖހެނީ. ެއހެން 
ަނަމެވްސ ިމާހުރ ަހަމައަކށް ެއިޅ ާހަލތު ަރނަގުޅަވމުން 
އަންަނކަން ާފަހަގ ުކެރވޭ. ިމާހރު ްފޫލ ްކލިިނުކަގއި 

ެވްސ ޯލްޑ ުކޑަ. 

ަކަރްނީޓަންށ ުނަވަތ ައިއޮސޭލަޝަންށ ެގްނާދ ިސަފިއްނެގ ަކްނަކްނ ެބުލުމަގިއ 
ެމިޑަކްލ ކޯރ ުނަވަތ ސެަނިހަޔއިން ައާދުކރި ަދުއަރީކ ޮކަބިއޯތ؟

ސީނިއަރ  ވަރަށް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ުމަޙްއަމުދ:  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ުމަޙްއަމުދ: ކާަނލް  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ކާަނލް 
ހަވާލުވެގެން.  ކަންތަކާ  ކަރަންޓީން  ސިފައިންގެ  ހުންނާނެ  ޑޮކްޓަރެއް 
ނޑައަޅަނީ  ކަ ގެންދާ ސިފައިން  ކަރަންޓީނަށް  ތެރެއިން  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ
ޓީމާ  ކޮންޓެކްޓް  އެޗްޕީއޭގެ  އެއްގޮތަށް،  އުސޫލުތަކާ  އެޗްޕީއޭގެ  ވެސް 
ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދައި، ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން ޖެހޭ މީހުން 

ފަހަރުތަކުގައި  ޖެހޭ  ޓެސްޓްކުރަން  މީހުން  އެ  ގެންގޮސް،  ކަރަންޓީނަށް 
ޓެސްޓްކޮށް އަދި ރިލީސްކުރަން ޖެހޭ ދުވަހު ރިލީސްކުރެވެނީ. ޚާއްޞަކޮށް 
ނޑުމެން  އަޅުގަ ވާންޖެހިއްޖެއްޔާ  ކަރަންޓީން  ތަނެއްގައި  ވަކި  ސިފައިން 
އެ ތަނަކަށް ގޮސްގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ޓެސްޓްތައް އެތަނުން ނަގައި، އެ 
މީހުން ޓްރާންސްޕޯޓްކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ޓްރާންސްޕޯޓްކޮށް، ހުރިހާ ކަމެއް 

މި ކުރަނީ ސެނަހިޔަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން.

ައުޅަގނުޑމެންަނށް ފެިނގެްނިދޔަ ިސަފއިންަނށް ބޭނުްނވާ ޭބސް ޯފުރޮކްށދިުނަމށް 
ޮޑްކަޓރުްނގެ ޭބސް ިސީޓައށް ޭބސް ަނަގިއދިުނާމއި، ތަްނތަަނށް ޭބސް ޯފުރޮކްށދިުނުމަގއި 
ެވސް ސެަނިހޔަ ުމަވްއަޒފުން ަހަރާކްތެތިރވި މަްނަޒރު. އެ ކަްނކަން ާރވާ ހިްނުގުމަގއި 

ިކާހަވެރްއެގ ގޮްނެޖުހެމއް ުކިރަމިތިވޯތ؟

މުޅި  ގުޅިގެން  އޮޕަރޭޝަނާ  ކޯވިޑް  ުމަޙްއަމުދ:  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ުމަޙްއަމުދ:ކާަނލް  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ކާަނލް 
މަސައްކަތްކުރަން  ލޮކްޑައުންވެގެން  ރޒްތަކުގައި  ހެޑްކްއޯޓަ ޓްރޫޕްސް 
ނޑުމެންގެ  ޖެހުނީ. ގެއަށް ވެސް ނުދެވޭ ހާލަތުގައި ތިބީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ޑޮކްޓަރުން، ސިފައިން ތިބި  އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކަށްވީ، އަޅުގަ
މަރުކަޒުތަކަށް ގޮސް ބަލިވާ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްތައް 
ތަންތަނަށް  އެ  ވެސް  ބޭސް  ބޭނުންވާ  މީހުންނަށް  އެ  ހަމަޖެއްސުމާއި، 
ވެސް  ސިފައިން  ދުވަސްވަރު  އެ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ފޯރުކޮށްދިނުން. 
ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭސްނަގަން ޖެހޭ ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ 
ފަރާތުން  ބޭސް، ސެނަހިޔަގެ  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ޢާއިލާތަކުގެ 
އެންމެ  މަސައްކަތުގައި  އެ  ދިޔައީ.  ގެންގޮސްދެމުން  ގޭގެއަށް  އެ  ސީދާ 
ނޑުމެން އޭގެކުރިން ނުކުރާވަރުގެ މަސައްކަތެއް  ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށްވީ، އަޅުގަ
ކުރަން ޖެހުމާއި، މޭންޕަވަރ އެއްކޮށް ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު މަސައްކަތެއް 
މޭންޕަވަރ  ކުރިމަތިވި.  ދަތިތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އޭގައި  ކުރަންޖެހުން. 
ދަތިކަމުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކަމެއް އައީ. ވަރަށް ގިނަ ކުދިން ލޮކްޑައުންއަށް 
ނޑުމެން  ވެސް ދާން ޖެހުނު. ކަރަންޓީން ވެސް ވާންޖެހުނު. އަނެއްކާ އަޅުގަ
އަމިއްލައަށް ލޮކްޑައުންވެގެން ތިބެގެން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަރަންޓީންގައި 
ޑަބަލް  ނުކުރާވަރުގެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ބައިތިއްބައިގެން،  ވެސް  ގޭގައި 
ބޮޑު  ވަރަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ކުރަންޖެހުނީމަ  މަސައްކަތް 
އެކަމަކު  ގޮންޖެހުމެއް،  ބޮޑު  ވަރަށް  ދިމާވި  މިއީ  އައި.  ސްޓްރެސްއެއް 
މި ގޮންޖެހުމާ އެކީގައި ވެސް އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރީ ގޭރޭ ގޭދުވަސް 
ނުނަގައިކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެ އިތުރުން، ސްޓްރެސްއަށް މުވައްޒަފުން 

ފްަސްޓ ލެފިްޓަންންޓ ޑރ. މުޙައްމުަދ ުރްޝާދްނ ހްުސނީ އަޤީލް
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ނޑުމެން ސެނަހިޔަގެ ފަރާތުން ކައުންސެލިން ސެލްއެއް  ދާނެތީވެ، އަޅުގަ
ހުޅުވައި، 24 ގަޑިއިރު ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް ދީގެން އެފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދު 

ވެސް ދެމުން ދިޔައީ.

ޮކިވްޑ-19 ާއ ުގިޅެގްނ ުފޫލ ްކިލިންކ ެވްސ ިހްނަގުމްނ ާއްނުމ ަބިލ ީމުހްނ 
ެވސް ސެަނިހަޔއިން ަބަލމުން ިދަޔކަން ާފަހަގެވގެން ިދޔަ. ިކހިެންއތޯ ަމަސްއަކްތަތއް 

ަބާހަލިއގެން ޭރވުްނެތިރަކމާ ެއުކ ުކިރައްށގެްނިދަޔީއ؟

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު  ކާަނލް ޑރ. ަޢލީ ާޝިހދު ުމަޙްއަމުދ:ކާަނލް ޑރ. ަޢލީ ާޝިހދު ުމަޙްއަމުދ: މީގައި އަޅުގަ
ގޮންޖެހުމަކަށް ދިމާވި އެއް ކަމަކީ، މީހުންގެ ދަތިކަން. މިހާ މީހުން ދަތިވެފައި، 
މަސައްކަތް ގިނަވެފައި، ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ކަރަންޓީނަށް ދާންޖެހުނުކަން. 
ނޑުމެން މިއޮތް  ނޑުމެންގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން. އަޅުގަ ދެވަނަ ކަމަކީ އަޅުގަ
ފުލޫ  ތަނުގައި  އެ  އެކު  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  ޖާގައިގައި 
ކްލިނިކް ހިންގަމުން، އަނެއްކާ ވަކިން ތަނެއް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެތަނުގައި 
ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރެއް ހިންގަމުން މިދަނީ. އަދި، މިހާރު މި އޮންނަ 
ޖެހުމުން  ކުރަން  މަސައްކަތް  ދުރުކޮށް  ދޭތެރެ  އެއްގޮތަށް  ގައިޑްލައިންއާ 

         ިމަވުގތު ައުޅަގނުޑ ިމ ަހަރާކްތެތރި 
ވަީނ ސެަނިހޔަ ިމިލަޓީރ ޮހްސިޕަޓުލަގިއ ުކިރައްށގެްނދާ 

ޯކިވްޑ-19 ެވްކސިޭނޝަްނގެ ިއސް ަނުރެހްއގެ 
ަހިއިސްއަޔތުން. ުފަރަތމަ ެވްކސިްނ ަޖހަން ެފިށިއރު 

ައުޅަގނަޑށް ާފަހަގުކެރިވގެން ިދޔަ ަވަރްށ ގިނަ 
ޭބުފޅުން ެވްކސިްނ ެޖުހަމށް ަފްސެޖިހގެން ިދަޔކަން. 

ެއަކަމކު ެއްޗީޕޭއއިން ެދމުްނގެްނާދ ަމުޢޫލާމުތަތާކިއ ދެން 
ސެަނިހަޔައްށ ުގަޅިއގެން ަމުޢޫލާމުތ ާސުފޮކްށގެން ެވސް 

ަވަރްށ ގިނަ ައަދެދްއެގ ޭބުފޅުްނ ިމާހރު ެވްކސިން 
ަޖހަން ައިމްއަލައށް ިއސްަނަގިއގެން ެވސް ެއބަ ުދުރޭވ، 

ައދި ެފެމީލަތަކށް ެވްކސިްނ ަޖހަްނ ބޭނުްނެވގެން 
ެވްސ ުގާޅ، ޭއގެ ިއުތރުން އާްނމު ަފާރްތަތކުން ެވސް 
ިރުކެއްސޓް ެވސް ެއަބުކޭރ ސެަނިހަޔއިން ެވްކސިން 

ެޖުހަމްށ.

ކެޕަްޓްނ ހްުސާނ ޙަަސްނ
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ވެސް ފިޒިކަލީ ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް އާދެވޭ ގޮތަށް 
ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ސެނަހިޔަ ބަންދު ނުކޮށް މިކަން ކުރެވުނުކަން އަޅުގަ

ސެަނިހަޔގެ ަމަސްއަކަތށް ީލަޑރިޝޕުން ެދްއވި ެއްއާބުރުލާމއި ެއީހެތިރަކަމކީ 
ޮކަބިއޯތ؟

ބޮޑު  އެންމެ  ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ ުމަޙްއަމުދ:  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ުމަޙްއަމުދ:ކާަނލް  ާޝިހދު  ަޢލީ  ޑރ.  ކާަނލް 
އެއްކޮށް  ގައިޑްލައިންތަކާއި  ދޭ  މި  ނޑުމެން  އަޅުގަ ވީ  ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް 
ނޑުމެން ބުނާ ސައިންޓިފިކް ރީޒަންސްއާއި ގައިޑެންސް ޤަބޫލުކޮށް  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް  އެގޮތަށް އަޅުގަ
ލީޑަރޝިޕް އޮތުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ލީޑަރޝިޕްގެ 
ވެސް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ސަބަބުން  އިރުޝާދުގެ  ލިބިލެއްވި  ފަރާތުން 

ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ.
ވެސް  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އަދި  ދިމާވި.  ދަތިތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް 
ދިޔައީ ވަރަށް ގިނައިން ޑުއެލް މަސައްކަތްތައްކޮށް ފުލޫ ކްލިނިކަށް ބަޔަކު 
ބަހާލައިގެން އެ މީހުން ފުލޫ ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރަށް، 
ސެންޓަރުގައި  ވެކްސިން  ލައިގެން  މީހުން  ވެސް  ސެންޓަރަށް  ވެކްސިން 
ކުރަމުންދިޔައިރު  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އަދި  ގޮތަށް.  މަސައްކަތްކުރާ  ވެސް 
ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ސެނެހިޔާއަކީ ކޯވިޑް ތެރޭގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް  އަޅުގަ
ބަންދުކޮށް  އެހެން ސެންޓަރުތައް  ވަރަށްގިނަ  ތަނެއްކަން.  ނުކުރާ  ބަންދު 
ހަމައެކަނި އޮންލައިން ކްލިނިކަށް ބަދަލުކުރިއިރު ވެސް ތުރޫއައުޓް ހަމަ އެއް 
އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ވެސް ސެނަހިޔައަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަންދު 
ފިޒިކަލީ  ގޮތަށް  ގެންދާ  ހާލަތުގައި  އޮޕަރޭޝަނުގައި ނޯމަލް  ފުލް  ނުކޮށް 
ކުރިއަށްގެންދިޔަ  މަސައްކަތް  ގޮތަށް  ޒިޔާރަތްކުރެވޭ  މީހުންނަށް  ވެސް 
ލޮކްޑައުން  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ފާހަގަކޮށްލަން.  ނޑު  އަޅުގަ ތަނެއްކަން 
އެކަމަކު  އޮންލައިންކޮށް،  ބޭފުޅުން  ބޭނުންފުޅުވާ  އޮންލައިންކޮށް  ނުކޮށް، 
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މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން 2004 ވަނަ 
އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް 
ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި އޭރުގެ ނޭޝަނަލް 
ޚާއްޞަ  ހިންގި  ސަރވިސްއިން  ސެކިއުރިޓީ 
މިހާރުގެ  އަދި  މޭޖަރ،  ކުރީގެ  އޮޕަރޭޝަނުގައި 
ޖެނެރަލް  މޭޖަރ  ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް 
ޢަބްދުهللا ޝަމާލް ޚާއްޞަ އިސް ދައުރެއް ވަނީ 

އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި 
ދިވެހިންނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ ހިތްދަތި 
ދުވަހެވެ. އުމުރު ދުވަހު، ދާ އޮހޮރުވައިގެން ކުރި 
ބުރަ މަސައްކަތުން އާރާސްތުކުރި ގޯތިގެދޮރު ކުޑަ 
މޮޑެވިގެންދިޔަ  ވެއްޔާ  ތެރޭގައި  ހިނދުކޮޅެއްގެ 
ހިތާމަވެރި ދުވަހެވެ. އަމިއްލަ ގެދޮރުން ނުކުންނަން 
ޖެހި، ރެފިޔުޖީންގެ ދަރަޖާގައި އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި 
ޑިސެންބަރު   2004 ދުވަހެވެ.  ބިކަވެގެންދިޔަ 
ތިރި  މި  ރާއްޖޭގެ  ދުވަހު،  އާދިއްތަ  ވީ   26
ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށް އެރި ސުނާމީގެ ބޮޑު ރާޅުތަކުގެ 
ދަށުވެ އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށްމިފުށަށް 
ޖެހިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ދިވެހި ތާރީޚު ދުށް އެންމެ 

ުސާނމީ ާކރާިސގައި ުކރީގެ މޭޖަރ، ުސާނމީ ާކރާިސގައި ުކރީގެ މޭޖަރ، 
މިއުަދގެ ޗީފް އޮފް ޑިފްެންސ ފްޯސ މިއުަދގެ ޗީފް އޮފް ޑިފްެންސ ފްޯސ 

އްިސ ަދުއެރއް އާަދުކެރއްވިއްިސ ަދުއެރއް އާަދުކެރއްވި

ޤުދުރަތީ  ނުރައްކާތެރި  އެންމެ  އަދި  ބިރުވެރި 
އެ  ދުވަހެވެ.  ކުރިމަތިވި  ދިވެހީންނާ  މުސީބާތް 
ދުވަހު ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި 
ޢާއިލާގެ ލޯބިވާ އެތައް މެންބަރުންނެއްގެ ފުރާނަ 

މި ހާދިސާގައި ނެތި ދިޔައެވެ.

މުސީބާތުން  ޤުދުރަތީ  ދިމާވި  ޤައުމަށް 
ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދެވޭތޯ އެހިނދުން 
ޤައުމީ  ވަރުގަދަ  ނިކުތީ  ސިފައިން  ދިވެހި 

ިލޔުނީ | ޮވރަްނޓް ޮއިފސަރ 1 ިއްބާރީހމް ައްޙަމުދ

ރޫޙެއްގައެވެ. ލާމަސީލު މިސާލެއް ދައްކަމުންނެވެ. 
ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ގުޅިގެން  ކާރިސާއާ  އެ 
އެހީތެރިކަން  ފިލުވައިދީ،  ތަކުލީފުތައް  ކުރިމަތިވި 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންމެ އަވަހަށް ޚިދުމަތަށް ނިކުތް 
ކާރިސާގައި،  އެ  ސިފައިންނެވެ.  ދިވެހި  ބަޔަކީ 
ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމާއި  ވަނީ  ސިފައިން  ދިވެހި 

ޙައްޤުގައި، މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެއް ވެފައެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިވި މި ނުރައްކާތެރި 
ރައްޔިތުންނަށް  ޤައުމާއި  ގުޅިގެން،  ކާރިސާއާ 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  އިންސާނީ  ބޭނުންވާ 
އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  އަދާކުރުމަށް  ވާޖިބު  މަތިވެރި 
ސިފައިންގެ  ދިވެހި  ދެކުނަށް  ފެށިގެން  އުތުރުން 
ތެރޭގައި،  އޭގެ  ދިޔައެވެ.  ފުރައިގެން  ފައުޖުތައް 
ލެވެލުން  ސީނިއަރ  އެންމެ  އެމްއެންޑީއެފްގެ 
ޚިދުމަތް  ލެވެލްގައި  ޖޫނިއަރ  އެންމެ  ފެށިގެން 
އަރާމެއް  ނިންޖެއް  ދިޔައީ،  ފޯރުކޮށްދެމުން 
ނެތިއެވެ. ދިންހާ އަތްވެއްގައި، ވެހުނުހާ ވާރެއެއްގެ 
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ގެއްލުން އެންމެ ގާތުން ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެއް 
ވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  މަނިކުފާނު  އެ  ބޭފުޅަކަށް 
ކެކުޅުންތައް  އިޙުސާސްތަކާއި  ރައްޔިތުންގެ 
އަމިއްލަ ލޯފުޅުން ދެކި އެ ހިތްދަތި މަންޒަރުތައް 
އެއް  ފޯރުކޮށްދެއްވި  ލީޑަރޝިޕަށް  އޭރުގެ 
ވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  މަނިކުފާނު  އެ  ބޭފުޅަކަށް 
މީގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީގެ 
ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސިފައިން ރޭވުންތެރިކަމާ 
އެކު ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް 
އެހީތެރިކަން  ޖެހުނު  ފޯރުކޮށްދޭން  ލީޑަރޝިޕުން 
ފޯސް  ޑިފެންސް  އޮފް  ޗީފް  މިހާރުގެ  ދިނުމުގައި 
މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا ޝަމާލް އަދާކުރެއްވި 
ދައުރު ބޮޑެވެ. މިގޮތުން ރަށްރަށް ސާފުކުރުމާއި، 

ބޭފުޅަކީ،  އެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  ތެރޭގައެވެ. 
މިއަދުގެ  ހުންނެވި  މަޤާމުގައި  މޭޖަރެއްގެ  އޭރުގެ 
އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ 
ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا ޝަމާލެވެ. ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި 
ސިފައިން  ދިވެހި  އަރައިގަތުމަށް  މުސީބާތުން 
އެމްއެންޑީއެފްގެ  އޭރުގެ  މަސައްކަތުގައި  ކުރި 
ޗީފް  މިހާރުގެ  ގޮތުން  ޢަމަލީ  އެކު  ލީޑަރޝިޕާ 
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا 

ޝަމާލު އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ  ކާރިސާގައި،  ސުނާމީ 
ރައްޔިތުންގެ  ގެއްލުމާއި  ކުރިމަތިވި  ރަށްތަކަށް 
ލީޑަރޝިޕާ  ސިފައިންގެ  ވަޒަންކުރުމަށް  ހާލަތު 
ގިނަ ރަށްތަކަކަށް  ރާއްޖޭގެ  އެ މަނިކުފާނު  އެކު 
ވަގުތަށް  އެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، 
ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައި  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވި 
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވެ  ގޮތުން  ޢަމަލީ 
އޮތް  ކުރިމަތިވެފައި  ރައްޔިތުންނަށް  ޤައުމަށާއި 
ނިކަމެތި ހާލަތުން އަވަސްކަމާ އެކު އަރައިގަނެވޭނެ 
އެމްއެންޑީއެފްގެ  ކޮށްޓަވައިދެއްވުމުގައި  މަގުތައް 
ހަރަކާތްތެރި  މަނިކުފާނު  އެ  އެކު  ލީޑަރޝިޕާ 
އެހީގެ  އެގޮތުން،  އަދާކުރެއްވިއެވެ.  ދައުރެއް 

ތަކެތި ހިފައިގެން ރާއްޖެއައި ބޭރުގެ ސިފައިންގެ 
ރާއްޖެއިން  ދަރުމަވެރިންނަށް  މަނަވަރުތަކާއި، 
ކަންކަން ފަހިވާނެ ގޮތްގޮތަށް ރާއްވަވައި އިންތިޒާމް 
ގޮތުގައި  މޭސްތިރިއެއްގެ  ކޮށްދެއްވުމުގައި 
މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ބުރަކޮށް  ވަރަށް 
ދުވަހު  އެ  ނުބައްލަވައި،  ދުވާލެއް  ރެއެއް 
ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ޖެހިވަޑައިގެންނެވި  ކުރައްވަން 
ކުރިމަތިލައްވައި،  ނެތި  ފަސްޖެހިވަޑައިގަތުމެއް 
ޙައްޤު  ތަޢުރީފު  ދައްކުވައިދެއްވީ،  މަނިކުފާނު  އެ 
އެ  ލީޑަރޝިޕުން  ދުވަހު  އެ  ހިތްވަރެކެވެ. 
ޓާސްކެއް  ކޮންމެ  ހަވާލުކުރެއްވި  މަނިކުފާނަށް 
ފުރިހަމަކުރެއްވީ، ޤައުމީ ޖޯޝާއި ރޫޙު ނެރުއްވައި، 
އިންސާނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤާބިލްކަން 

އެ  ދައްކުވައިދެއްވަމުންނެވެ.  ބޭފުޅެއްކަން  ހުރި 
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި  ފޯރުކޮށްދެއްވީ،  ޚިދުމަތް 
ވަފާތެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ މިސާލު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ 
ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގައާއި،  މުދާ  ފުރާނައާއި 
ހޯދުމުގެ  މީހުން  ގެއްލުނު  ކާރިސާގައި  އެ 
މަސައްކަތުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި ސިފައިން ރާއްޖޭގެ 
ހަރަކާތްތެރިވަމުން  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކި 
ގާތުން  އެންމެ  މަސައްކަތް  އެ  ދިޔައިރު، 
މަނިކުފާނަށް  އެ  ފުރުޞަތު  ބެއްލެވުމުގެ 
ގެއްލުން  ދުވަހު  އެ  އަދި  ލިބިލެއްވިއެވެ. 
ލިބިފައިވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށްތަކުގެ  ލިބުނު 

ރިލީފް ސެންޓަރުތަކުގައި ސިފައިން ކުރަމުންދިޔަ 
ގޮތުން  އަމަލީ  މަސައްކަތްތަކުގައި  ބައެއް 
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ އިތުރުން، ސިފައިންގެ 
ފަހިކޮށްދެއްވުން  ކަންކަން  އޮޕަރޭޝަނަށް 

ހިމެނެއެވެ.

ސިފައިން  ދިވެހި  ކާރިސާގައި  ސުނާމީ 
އާންމު  ޤައުމު  އިސްކޮށް،  ވާޖިބު  ޤައުމީ  ވަނީ 
ހާލަތަކަށް އަވަސްކަމާ އެކު ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި 
އޮޕަރޭޝަންގެ  ސުނާމީ  ސިފައެއްގައި  ރަސްމީ 
ޒިންމާތައް  ބުރަ  އެންމެ  އަދި  މުހިންމު  އެންމެ 
ސިފައިން  އެކު  އެރުމާ  ސުނާމީ  އުފުލާފައެވެ. 
ތައްޔާރީ ހާލަތަށް އައިސް، ދިވެހި ސިފައިން ޤައުމީ 
ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފަށް ވަގުތުން ނުކުތެވެ. 
އެއްކޮޅުން  ރާއްޖޭގެ  ފައުޖުތައް  ސިފައިންގެ 
ޚިދުމަތް  ޤައުމީ  ރުކުރުވާލިއެވެ.  އަނެއްކޮޅަށް 
އޯގާތެރިކަމާ  ދުވަހު ސިފައިން  އެ  އަދާކުރުމުގައި 
ރައްޔިތުން  ދިވެހި  މަސައްކަތްތައް  ކުރި  އެކު 
ހިތަކައިގެންނެވެ.  ޝުކުރުވެރި  ބަލައިގަންނަނީ 
އެހީތެރިކަން  ރައްޔިތުންނަށް  ސިފައިން، 
ބުރަ  ކޮށްފައިވާ  ރަށްރަށުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
ޢަޒުމު  ހިތްވަރާއި  ސިފައިންގެ  މަސައްކަތަކީ 

ދައްކުވައިދިން ފަޚުރުވެރި މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

ެއކު  ޭރވުްނެތިރަކމާ  ޯފުރޮކްށދިުނަމށް ިސަފއިން  ަތެކތި  ެއީހގެ  ަރްއިޔތުންަނށް ބޭނުްނވާ 
ުކަރމުްނިދޔަ ަމަސްއަކްތަތއް ައަވްސުކުރަމށް ީލަޑރިޝޕުން ޯފުރޮކްށދޭން ެޖހުނު ެއީހެތިރކަން 
ަޝާމލް  ަޢްބުދهللا  ޖެެނަރލް  ޭމޖަރ  ޯފސް  ިޑފެްނސް  ޮއފް  ީޗފް  ިމާހުރގެ  ދިުނުމަގއި 
ައާދުކެރްއވި ަދުއރު ޮބެޑވެ. ަރްށަރށް ާސުފުކުރާމިއ، ިރީލފް ސެްނޓަުރަތުކަގއި ިސަފއިން 
ުކަރމުްނިދޔަ ަބެއއް ަމަސްއަކްތަތުކަގއި ައަމލީ ޮގތުން ަބިއެވިރެވަވަޑިއގެންެނުވުމގެ ިއުތރުްނ، 

ިސަފއިްނގެ ޮއަޕޭރޝަަންށ ކަްނކަން ަފިހޮކްށެދްއިވެއެވ.
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ބުރާސްފަތި  ވީ   7 ޖަނަވަރީ   2021
ދުވަހަކީ އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު 
ސްޓޭޝަންގައި  ފަޔަރ  މާލޭ  ސަރވިސްގެ 
އަތްމައްޗަށް  ފުރާނަ  ފަޔަރމަނުންތަކެއް 
ލައިގެން ހަރަކާތްތެރިވި ދުވަހެކެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ 
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 
ހިންގާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕޯޓު ތެރޭގައި ހުރި 
ބިއްލޫރި ޝީޓުތަކެއް  ތެރެއިން  ކޮންޓޭނަރެއްގެ 
އެމްޕީއެލް  ތެރޭގައި،  އުޅުމުގެ  ނެރެން 
މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށް ބިއްލޫރި ޝީޓްތައް ވެއްޓި 
ޤައުމަށް  މުޅި  ތާށިވެ،  ތެރޭގައި  ކޮންޓޭނަރު 
ނޑިވަޅުގައި އެ މީހާގެ  ސިހުން ގެނުވިއެވެ. މި ދަ
ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެންމެ ކުރީ ސަފުގަައި 
އެންޑް  ފަޔަރ  އެމްއެންޑީއެފް  ހަރަކާތްތެރިވީ 
މި  ފަޔަރމަނުންނެވެ.  ސަރވިސްގެ  ރެސްކިޔު 
ހާދިސާގައި ހަތަރު މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ 
ލިބުނުއިރު އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބުނީ އޭގެ 

ތެރޭގައި ތާށިވީ މީހާއަށެވެ.

ިބއްލޫރި ީޝުޓ ވެއިްޓ އަނާިޔވި މީހާ ަސާލމަތުްކުރމްަށ ިބއްލޫރި ީޝުޓ ވެއިްޓ އަނާިޔވި މީހާ ަސާލމަތުްކުރމްަށ 
އެފާްއުރއްެސ ފަަޔރމުަންނ ެދއިްކ ހިތްވުަރއެފާްއުރއްެސ ފަަޔރމުަންނ ެދއިްކ ހިތްވުަރ

ހާދާިސގެ ރިޕުޯޓ ލިިބ ހަަރާކތްތެރުިވްނ:ހާދާިސގެ ރިޕުޯޓ ލިިބ ހަަރާކތްތެރުިވްނ:

ބަނދަރުގައި  މައި  އެމްޕީއެލްގެ   
އުޅޭ  ތާށިވެގެން  މީހަކު  ކޮންޓޭނަރެއްގައި  ހުރި 
ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް 
ރެސްކިޔު ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންދިޔައީ 2021 
ޖަނަވަރީ 7 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 19:46 ހާއިރުއެވެ. 
މާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލް ރޫމަށް މި 
ކަންކަމަށް  ރެސްކިޔު  އެކު  ލިބުމާ  މަޢުލޫމާތު 
ބޭނުންކުރާ ބައެއް އާލާތްތަކާ އެކު އެވަގުތު އެކޯ-

39 ގައި ހަތަރު ފަޔަރމަނުން ހަރަކާތްތެރިވާން 
ސައިޓަށް  ފަޔަރމަނުން  ހަތަރު  މި  ފެށިއެވެ. 
ގޮސް އިތުރު މީހުން ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި 
އިތުރު ވެހިކަލެއް ވެސް އޭރު އޮތީ މާލޭ ފަޔަރ 

ސްޓޭޝަންގައި ތައްޔާރީ ޙާލަތުގައެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވި  ހާދިސާއަށް  މި 
އިންސިޑެންޓް  ޓީމުގައި  ފަޔަރމަނުންގެ 
ހަރަކާތްތެރިވީ،  ގޮތުގައި  ކޮމާންޑަރެއްގެ 
އިބްރާހީމް ހުޝާމް )ސނ:5355(  ސާޖަންޓް 
އެފްއާރުއެސްގެ  ހާދިސާއަށް  މި  އެވެ. 

އެމްޕީއެލްގައި ހިނގި ުނަރއާްކތެރި ހާދާިސ:

ޕ ަޢީލ ާޝމިްނސޖޓ ަޙސަްނ ުމަޙްއަމުދ

ހާދާިސ ހިނގިއުިރ ތިިބ ކޮްންޓޯރލް އޮޕަރޭަޓުރްނ

ިރޯޕޓް | ލާްންސ ޯކްޕަރލް ައްޙަމުދ ަސީލްމ 	
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ފަޔަރމަނުން އެމްޕީއެލް ސަރަޙައްދަށް ދިޔައިރު 
ވެސް  ޕެރަމެޑިކުން  ހޮސްޕިޓަލްގެ  އައިޖީއެމް 

ވަނީ އެ ސަރަޙައްދަށް އައިސްފައެވެ.

ާތށިވި މީހާ ަސާލމަތުްކުރމްަށ ުކރި ާތށިވި މީހާ ަސާލމަތުްކުރމްަށ ުކރި 

މަަސއްކަތް:މަަސއްކަތް:

ސަރަޙައްދަށް  ހިނގި  ހާދިސާ   
ކުރިން  ދިއުމުގެ  ފަޔަރމަނުން  އެފްއާރުއެސްގެ 
ބޮޑަށް  މާ  ހިނގައިދިޔަގޮތް  ކަން  އެތަނުގައި 
ސާފުވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެމްޕީއެލް ސަރަޙައްދުގައި 

ސަލާމަތްކުރުމަށް  މީހާ  ތާށިވެފައިވާ  ދިޔައީ 
މަސައްކަތް  ވަދެ  ތެރެއަށް  ކޮންޓޭނަރު  ޓަކައި 
ހުސައިން  ޕްރައިވެޓް  އަދި  ކުރަމުންނެވެ. 
ޕްރައިވެޓް  އާއި  )ސނ.7856(  އިހުޝާމް 
ދިޔައީ  )ސނ.7734(  ޔާމީން  ޢަބްދުهللا 
ބިއްލޫރި ޕެލެޓު ވެއްޓިފައިވާ މީހާގެ ގައިމަތީ އޮތް 
ބިއްލޫރިތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 
ބިއްލޫރި  އޮތީ  މީހާ  ތާށިވި  ތެރޭ  ކޮންޓެއިނަރ 
ވަރަށް  ދޭތެރޭ  ބިތަކާ  ކޮންޓެއިނަރގެ  ޕެލެޓާއި 
ނޑާ  މޭކަށިގަ އޭނާގެ  ފިތިފައެވެ.  ބޮޑަށް 
ހިސާބުން ފިތިފައި އޮތްއިރު ޕެލެޓް މަތިން އަތް 
އަޅުވާލެވިފައި އޮތީ އަތުގެ ޒަޚަމްތަކާ އެކުއެވެ.

ރެސްކިޔު ބެކަޕް ޓީމު އިތުރު އާލާތްތަކާ 
އެކު އެ ސަރަޙައްދަށް އައުމުން، ކުރަމުންދިޔަ 
މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަލުވިވެގެން ދިޔައެވެ. މި 
ޓީމުގައި ހިމެނެނު ސީނިއަރ ފަޔަރމަން، ސްޓާފް 
ސާޖަންޓް ޝާހީން މުޙައްމަދު )ސނ:5271( 
ފިރުޝާން  އަޙްމަދު  ސާޖަންޓް  ސްޓާފް  އާއި 
ޖަޢުފަރު  ސާޖަންޓް  އާއި  )ސނ:4227( 
ތެރެއަށް  ކޮންޓޭނަރު  ވަނީ  )ސނ:4997( 
ސަލާމަތްކުރުމަށް  މީހާ  ތާށިވެފައިވާ  ވަދެ 
ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށިއެވެ. މިގޮތުން ވެއްޓިފައިވާ 
އެރުމުގައި  މައްޗަށް  ޝީޓުތަކުގެ  ބިއްލޫރި 
ބުރައަކަށް  އިތުރު  މީހާއަށް  އަނިޔާވެފައިވާ 
ދީގެން  ސަމާލުކަން  ވަރަށް  ނުވާނެހެން، 
މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔަކަން އިންސިޑެންޓް 

ކޮމާންޑަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ތާށިވެފައާިވ މީހާގެ ގައިމައްޗްަށ ިބއްލޫރި ޕެލެުޓ ވެއިްޓ ޕެލެުޓގައި ހުރި 

ިބއްލޫރިތައް ވަނީ ތަޅައިގްެނ ގްޮސފައި. އުޭރ ތާށިވެފައާިވ މީހާ، އާޭނ 

ަސާލމަތްކޮްށދުިނމްަށ އެދި ާއދްޭސ ުކަރމްުނދޭ. އަޅުގަނޑުމްެނ ވަަރްށ 

ާވހަކަ ެދއިްކްނ އަޭނ ހަމަޖައަްސއިދެވޭތޯ. ާމތް هللا ގެ އާިރަދފުޅްުނ 

ފަަޔަރމުަންނ ުކރި ުބަރ މަަސއްކަތްުނ، ޮބޑު ގެއްލުމެއް ުނލިިބ އާޭނ 

ަސާލމަތް ުކެރުވުނ."

ސޖޓ ިއްބާރީހްމ ުހާޝްމ
ިއްނިސެޑްންޓ ޮކާމްނަޑރ

"ތާށިވެފައާިވ މީހާގެ ގައިމައްޗްަށ 

ިބއްލޫރި ޕެލެުޓ ވެއިްޓފައި އޮތްއުިރ އެ 

މީހާއްަށ އިނީ އިށީނދެވިފައި. އެހްެނ 

އުިނމުގެ ަސަބުބްނ ަބނޑު ފިތި ޭނާވ 

ާލްނ އާޭނއްަށ އުނަދގާޫވކަމްަށ ުބޭނ. 

އުޭރ އާޭނގެ ާޙލަތު ގްޯސ ުނާވެނހްެނ 

ޕަެރމެޑުިކްނ ވަނީ އޮކިްސޖްަނ ވްެސ 

ދީފައި." 

ސޖޓ ުމަޙްއަމުދ ަޖުޢަފުރސސޖޓ ާޝހީްނ ުމަޙްއަމުދސސޖޓ ައްޙަމދު ިފުރޝާްނ

ާތށިވި މީހާ ަސާލމަތުްކުރމްަށ ކޮްނޓޭަނުރ ތެެރއްަށ ވަތް ިސފައްިނ

ފަޔަރމަނުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  މީހަކު  ހުރި 
ޕެލެޓުތަކެއް  ބިއްލޫރި  ބުނީ،  ހިއްސާކުރަމުން 
ވާހަކައެވެ.  އުޅޭ  ތާށިވެގެން  މީހަކު  ވެއްޓި 
ނަމަވެސް އެ ސަރަޙައްދަށް ގޮސް ބެލި ބެލުމުން 
އިންސިޑެންޓް ކޮމާންޑަރު، ސާޖަންޓް އިބްރާހީމް 
ހުޝާމަށް ވިސްނުނީ މިއީ ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ 
މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިއާ އެކު ލަސް 
ނުކޮށް ރެސްކިޔު އާލާތްތައް ގެނައުމަށް ޓަކައި 
ރޫމަށް  ކޮންޓްރޯލް  ފޮނުވުމަށް  ޓީމެއް  ބެކަޕް 
އެންގިއެވެ. އޭރު ފުރަތަމަ ދިޔަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ 
ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު )ސނ:4997( 
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ގައިމައްޗަށް  މީހާގެ  އޮތް  "ތާށިވެފައި 
ހުރި  ޕެލެޓުގައި  ވެއްޓި  ޕެލެޓު  ބިއްލޫރި 
އޭރު  ގޮސްފައި.  ތަޅައިގެން  ވަނީ  ބިއްލޫރިތައް 
ތާށިވެފައި އޮތް މީހާ، އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް 
ނޑުމެން ވަރަށް  އެދި އާދޭސް ކުރަމުންދޭ. އަޅުގަ
ވާހަކަ ދެއްކިން އޭނާ ހަމަޖައްސައިދެވޭތޯ. މާތް 
هللا ގެ އިރާދަފުޅުން އިތުރަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބި 
އޭނާ ސަލާމަތް ކުރެވުނު." ސާޖަންޓް އިބްރާހީމް 

ހުޝާމް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ސަލާމަތްކުރުމަށް  މީހާ  ތާށިވެފައިވާ 
ކޮންޓޭނަރު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި ތިން ބޭކަލުން 

ވެސް ކޮންޓޭނަރު ތެރެއަށް ވަތްއިރު ވެއްޓިފައިވާ 
ބިއްލޫރި ޕެލެޓުގެ އިތުރުން، އިތުރު ޕެލެޓެއްގެ 
ނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓިދާނެ ކަމުގެ  ނޑު ކަ ވާގަ
ބިރު އޮތީ ހީވެފައެވެ. އެ ޕެލެޓު ވެއްޓިއްޖެނަމަ 
ވެދާނެކަމަށް  ފެއިލް  އޮޕަރޭޝަން  ރެސްކިޔު 
ޓީމުން  ފަޔަރމަނުންގެ  ވެސް  ފުރަތަމަ  ޓަކައި 
ވަނީ އެ ޕެލެޓުގައި ލަކުޑި ވިއްދައި ނުވެއްޓޭނެ 
މީހާ  ތާށިވެފައިވާ  އަދި  ހަދާފައެވެ.  ގޮތް 
ގައިމައްޗަށް  އޭނާ  ޓަކައި  ސަލާމަތްކުރުމަށް 
ނެގުމުގެ  ޝީޓުތައް  ބިއްލޫރި  ވެއްޓިފައިވާ 
މަސައްކަތްތައް އޭރު ވެސް ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. 
މި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދިޔައިރު ފަޔަރމަނުން 
ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އަންގިތަކަށް ބިއްލޫރިކޮޅުތައް 
ފަޔަރމަނުންނަށް  އަނިޔާތައް  އެކިވަރުގެ  ވަދެ، 

ލިބުނެވެ.

ގައިމައްޗަށް  މީހާގެ  "ތާށިވެފައިވާ 
ބިއްލޫރި ޕެލެޓު ވެއްޓިފައި އޮތްއިރު އެ މީހާއަށް 
އިނީ އިށީނދެވިފަ. އެހެން އިނުމުގެ ސަބަބުން 
ނޑު ފިތި ނޭވާ ލާން އޭނާއަށް އުނދަގޫވާކަމަށް  ބަ
ނޑުމެން  ބުނޭ. އަދި ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން ވެސް  ކައިރީ ރޮއެ އާދޭސްކުރޭ. އަޅުގަ
ވާހަކަ  ވަރަށް  ޓަކައި  ހަމަޖެއްސުމަށް  އޭނާ 
ދައްކަން. އަދި އޭނާގެ ޙާލަތު ގޯސް ނުވާނެހެން 
ޕެރަމެޑިކުން އޮކްސިޖަން ވެސް ވަނީ ދީފައި." 

އިންސިޑެންޓް ކޮމާންޑަރު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ނޑަކަށް ޓަނަކާއި ގާތްކުރާވަރުގެ  ގާތްގަ
ޝީޓުތައް  ބިއްލޫރި  ހުރި  ބަރުދަން 
ނެގުމަށް  މީހާ  ތާށިވެފައިވާ  ވެއްޓިފައިވުމުން 
މިކަމާ  ކުރިމަތިވިއެވެ.  ދަތިތަކެއް  އިތުރު 
ބޭފުޅުންނާ  ސީނިއަރ  އެމްޕީއެލްގެ  ގުޅިގެން 

ކޮންޓޭނަރުގެ  ތެރެއިން  މަޝްވަރާތަކުގެ  ކުރި 
އެއްފަޅިން ކަފާލައިގެން އެމީހާ ސަލާމަތްކުރުމަށް 
ޓީމުން  ރެސްކިޔު  ފައިޓަރުންގެ  ފަޔަރ  ވެސް 
ދިޔައީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން 
ގޭސް ކަޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތާށިވެފައިވާ މީހާ 
އިން ފަޅިން ކެފުމުގެ މަސައްކަތް ފަރުވާތެރިކަމާ 
މާ  ސަބަބުން،  އެކަމުގެ  ފެށިއެވެ.  އެކު 
ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ކޮންޓޭނަރު ތެރޭގައި ދުން 
ނޭވާލާން  ވެސް  މީހާއަށް  ތާށިވެފައިވާ  ބޯވެ 
ކަފާލައިގެން  ކޮންޓޭނަރު  އެކު  އުނދަގޫވުމާ 
އެމީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްކަމަށް 
އެމީހާ  ނަގައި  ޝީޓުތައް  ބިއްލޫރި  ނިންމައި، 

ޕ ިއްބާރީހްމ ަސިއްފ

ލކ ައްޙަމުދ ަސިއްފ

ޕ ުމަޙްއަމދު ައްއފާްނޕ ުމަޙްއަމދު ައްބުދްލ ަޖީލްލ ޕ ުހަސއިން ިއުހާޝްމ

ޕ ަޢްބުދهللا ާޔމީްނލކ ައޫބަބުކުރ ުމަޙްއަމުދލކ ިއްބާރީހމް ިއްމިތާޔްޒ

"އަޅުގަނޑުމްެނ އެމީހާ ހާދާިސގައި ހަަރާކތްތެރިވި އިތުުރ ިސފައްިނ 
ަސާލމަތުްކުރމްަށ މަަސއްކަތުްކަރމްުނ 

ދަިޔއުިރ ތާށިވެފައާިވ މީހާ 
އުިރއުިރކޮޅްުނ ގާޮވ އަހެަރްނ 

މުަރވަނީ އޭ ަސާލމަތްކޮްށދޭށޭ. 
ޭނާވާލްނ އުނަދގާޫވ ާވހަކަ ވްެސ 
ވަަރްށ ގަިނއްިނ ުބޭނ. މި ހުރިހާ 

ާޙލަތެއްގައި ވްެސ ޕަެރމެޑިކް 
ކެތްތެރިކާަމ އުެކ މާުޢމާަލތު ުކަރމްުނ 

ގްެނދަިޔއީ. އަދި ތާށިވެފައާިވ 
މީހާއްަށ ދްޭނ ޖެހޭ ފުރިހަމަ ސއިްޚީ 

ފުަރާވ ދަިޔއީ ެދމްުނ."
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މަސައްކަތްތަކެއް  އިތުރު  ސަލާމަތްކުރުމަށް 
ފަޔަރމަނުންގެ ޓީމުން ފެށިއެވެ. މިގޮތުން އެކި 
ސައިޒުތަކަށް ހުރި ބިއްލޫރި ޝީޓުތައް ނަގައި، 
ތާށިވެފައިވާ މީހާ ސަލާމަތްކުރެވިފައިވަނީ އެރޭ 

ނޑަކަށް 21:00 ހާއިރުއެވެ. ގާތްގަ

ޕަެރމެޑިކްަށ ފަަޔރމުަންނގެ ތުަޢރީފު:ޕަެރމެޑިކްަށ ފަަޔރމުަންނގެ ތުަޢރީފު:

މީހާ  ތާށިވި  ހާދިސާގައި  މި   
ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވުނު ބުރަ މަސައްކަތުގައި 
ހަރަކާތްތެރިވި، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ އަންހެން 
ފަޔަރމުންގެ  އެފްއާރުއެސްގެ  ޕެރަމެޑިކަށް 
މިފަދަ  އޮއްސާލާފައެވެ.  ތަޢުރީފު  ވަނީ  ޓީމުން 
ހާދިސާތަކުގައި އަންހެން ޕެރަމެޑިކުން އެޓެންޑު 
މި  ފާހަގަކޮށް،  ފަހަރަކުކަން  މަދު  ވަނީ 
ހާދިސާއަށް އެޓެންޑުވި ޕެރަމެޑިކު ދައްކުވައިދިން 
ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަން ފަޔަރމަނުންގެ ޓީމުން 

ފާހަގަކުރިއެވެ.

މީހާ  އެ  ނޑުމެން  "އަޅުގަ
މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައިރު  ސަލާމަތްކުރުމަށް 
ތާށިވެފައިވާ މީހާ އިރުއިރުކޮޅުން ގޮވާ އަހަރެން 
ނޭވާލާން  ސަލާމަތްކޮށްދޭށޭ.  މަރުވަނީއޭ 
ގިނައިން  ވަރަށް  ވެސް  ވާހަކަ  އުނދަގޫވާ 
ބުނޭ. މި ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ޕެރަމެޑިކް 
ކެތްތެރިކަމާ އެކު މުޢާމަލާތު ކުރަމުން ގެންދިޔައީ. 
އަދި ތާށިވެފައިވާ މީހާއަށް ދޭން ޖެހޭ ފުރިހަމަ 
ސިއްޙީ ފަރުވާ ދިޔައީ ދެމުން." އިންސިޑެންޓް 

ކޮމާންޑަރ ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ާއްނމު ަރއްޔިތްުނގެ ޚުިދމަތުގައި ާއްނމު ަރއްޔިތްުނގެ ޚުިދމަތުގައި 
ަނމާޫނ ަބއެއް:ަނމާޫނ ަބއެއް:

ރައްޔިތުންގެ  އާންމު  ސިފައިންނަކީ   
ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ ބައެކެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންގެ 
އެމްޕީއެލްގެ  މަދަދުޤާރުންނެވެ.  އިސް  އެންމެ 
ތެރޭގައި  ކޮންޓޭނަރެއްގެ  ހުރި  ތެރޭގައި 
ތާށިވެފައިވާ  ވެއްޓިގެން  ޝީޓު  ބިއްލޫރި 
އެފްއާރުއެސްގެ  ސަލާމަތްކުރުމަށް  މީހާ 
ތަޢުރީފު  މަސައްކަތަކީ  ކުރި  ފަޔަރމަނުން 
ފަޔަރފައިޓަރުންގެ  އެ  މަސައްކަތެކެވެ.  ޙައްޤު 
ހިތްވަރުގަދަ  ދިޔައީ  ފެނިގެން  ފަރާތުން 

ނަފްސަށް  އަމިއްލަ  ނަމޫނާއެކެވެ.  ކަމުގެ 
ބެލުމެއްނެތި  ގެއްލުމަކަށް  އެއްވެސް  ލިބިދާނެ 
އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެންމެ 
ވަނީ  ތެރެއަށް  ކޮންޓޭނަރު  ވެސް  ފުރަތަމަ 

ޖެހިލުމެއް ނެތިއެވެ.

މި ޤައުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ދަތި އުނދަގޫ 
މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެބައެއްގެ މޭ އައްޑަނައަކަށް 
ވިއްސާރަޔާއި  ގަދަވަޔާއި  ހަދައިގެން 
ސިފައިން  ދިވެހި  ނާމާންކަމުގައި  އަނދިރިކަމާ 
ދެމިތިބެނީ  ޚިދުމަތުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ނިކުމެ 
ޚިދުމަތް  ޤައުމީ  ފުރާނައަށްވުރެ  އަމިއްލަ 

އިސްކޮށްގެންނެވެ.
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ލާްންސ ޯކްޕަރލް ައްޙަމުދ ަސީލްމ

ލެފިްޓެންންޓ ޑރ. މްަނދޫފް މާޫސ 
)ަސރވްިސ ަންނަބުރ.6700(

ިމިލަޓރީ  "ސެަނިހޔަ  ިސަފއިްނގެ   
ެދމުން  ިޚުދަމތް  ާމޭލަގއި  ިމާހރު  ޮހްސިޕަޓަލކީ 
ައްނަނ ޮހްސިޕަޓުލަތުކެގ ތެެެރިއްނ ެއްނެމ ަރނަގުޅ 
ައްސަކރީ  ޮހްސިޕަޓުލަގއި  ޮހްސިޕަޓެލވެ. އެ  ެއއް 
ޮޑްކަޓުރްނ  ާއްނުމ  ަހަރާކްތެތިރާވިއުރ  ޮޑްކަޓުރްނ 
ައްސަކިރްއާޔަގއި  ަހަރާކްތެތިރެވެއވެ.  ެވސް 
ާޚްއަޞ  ެތެރިއްނ  ޮޑްކަޓުރްނެގ  ަމަސްއަކްތުކާރ 
ާދިއާރަތުކްނ ްސެޕަޝަލިއްޒާވ ޮޑްކަޓުރްނ ައްނަނީނ 
ިއުތުރަވމުންެނވެ. ިމޮގތުން ިސަފއިްނގެ ެތޭރަގއި ުހރި 
ަހަމެއކަނި ޮލުލގެ ާޚްއޞަ ޮޑްކޓަރ ެލްފޓިނެްނޓް ޑރ. 
މަްނޫދފް ޫމާސގެ ވަަނަވުރގެ ަމްއަޗްށ ަބާލލާަނެމެވ.
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ޑރ  ލޓ.  އުފަން  ގއ.ގެމަނަފުށްޓަށް 
އާމްޑް  ހުންނަ  ޕޫނޭގައި  އިންޑިއާގެ  މަންދޫފް 
އެމްބީބީއެސް  ކޮލެޖުން  މެޑިކަލް  ފޯސަސް 
އަހަރެއްހާ  ނޑަކަށް  ގާތްގަ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 
ދުވަހު ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ 
ދުވަސްވަރު ލޓ.  އެ  މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. 
ޓަކައި  ވުމަށް  ސްޕެޝަލައިޒް  މަންދޫފް  ޑރ 
ރޭޑިއޯލޮޖީ  ޑާމަޓޮލޮޖީ،  ހުރީ  ގަސްތުކޮށްގެން 
އަދި ސްޕޯޓްސް މެޑިސިންގ، މި ތިން ދާއިރާގެ 
ދާއިރާއަކުންނެވެ.  އެއް  ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން 

ހޮސްޕިޓަލުގައި  މިލިޓަރީ  ސެނަހިޔަ  ނަމަވެސް  އެހެން 
ފާހަގަކުރެވުނީ  ހިސާބުން  ފެއްޓެވި  މަސައްކަތްކުރައްވަން 
އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ލޮލުގެ ފަރުވާ ދެމުންދަނީ އައުޓްސޯސް 
ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް  އެހެންކަމުން،  ކަމެވެ.  ކޮށްގެން 
ނިންމަވައިގެން ހުރި ދާއިރާތަކާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަވަން 

ފެއްޓެވިއެވެ.

ަޓަރަކްށުވަމްށ ުކެރްއިވ  ްކ ޮލުލެގ ާޚްއަޞ ޮޑ
ުއނަދޫގ ަދުތުރ

މިލިޓަރީ  ސެނަހިޔަ  އަހަރު  ވަނަ   2016
ހޮސްޕިޓަލުގައި ލޓ. ޑރ މަންދޫފް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން 
އޮޕްތަލްމޮލޮޖީ  ފާހަގަކުރެވުނީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ދިޔައިރު 
ޑޮކްޓަރެއް  އަސްކަރީ  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  ޚާއްޞަ(  )ލޮލުގެ 

ޚިދުމަތް ކުރަމުން ނުދާ ކަމެވެ.

މި  ފެށީމަ  ބަލަން  ޕޭޝަންޓުން  "ސެނަހިޔަގައި 
އެނގުނީ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ލޮލުގެ 
ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާކަން. ސިފައިންގެ ތެރެއިން 

ލޮލުގެ  ކުރޭ  އެބަ  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  ފުދޭވަރަކަށް 
ޚަރަދު  ކަންތައްތަކަަށް  މިކަހަލަ  ފަރުވާތަކަށް. 
ކުޑަކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގައި ވެސް ލޮލުގެ ޚާއްޞަ 
ޚާއްޞަ  ލޮލުގެ  ގުޅިގެން  މަދުވުމާ  ޑޮކްޓަރުން 
ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް  ގޮތުގައި  ޑޮކްޓަރެއްގެ 
ނިންމީ." ލޓ. ޑރ މަންދޫފް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ތެރޭގައި  އަހަރު  އެ  އެހެންކަމުން 
ޑޮކްޓަރީ އެކި ދާއިރާތަކުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް 
ލިބުނު  އަސްކަރިއްޔާއިން  އިންޑިއާ 

ެހްޑ  ްންޓެގ  ަމ ްޓ ާޕ ިޑ ޮލީޖ  ަތްލޮމ ްޕ ޮއ ަކްށަފުހ  ާސަޖީރައ ުދަވުހ  "ެއ 
ެރިޒެޑްންޓ  ަޕޭރިޓްނގ ޯޔރ ްޕ ްނޫދްފ، ޫޔ ިވްލ ީބ ޮއ ާދުޅިވ. "ޑރ.ަމ ިވ
ާދުޅީވ ައުޅަގނުޑ  ުތަގިއ ެއޮގަތްށ ެއ ިވ ަވްނ ޭޑ!" ައުޅަގނުޑ ެދޭކ ޮގ
ޯކުހެގ  ިމ  ެއީއ  ަސަބުބްނ.  ާޔުބުވުމެގ  ިމ ާކ ީރަތްއ  ާސޖަަ ާދަފިއާވ  ަހ

ްއަދުތެގ ެތޭރަގިއ ެއްނެމ ުއާފިވ ުދަވްސ." ުމ
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ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން ލޓ. ޑރ މަންދޫފް 
ބެއްލެވީ ލޮލުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކަށްވުމާ ގުޅޭ 
ޑރ  ލޓ.  ލިބޭތޯއެވެ.  ފުރުޞަތެއް  ކޯހުން 
މަންދޫފަށް އެ އަހަރު ތެރޭގައި އެ ދާއިރާއިން 

ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ކޯހުން ޖާގަ ލިބުނެވެ.

އާމްޑް  ހުންނަ  ޕޫނޭގައި  އިންޑިއާގެ 
ފޯސަސް މެޑިކަލް ކޮލެޖުން އޮޕްތަލްމޮލޮޖީ )ލޮލުގެ 
ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް  ދާއިރާއިން  ޚާއްޞަ( 
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ކޯސް  ފުރުއްވީ  ކިޔަވަން 
ލޮލުގެ  ހޮސްޕިޓަލުގައި  މިލިޓަރީ  ސެނަހިޔަ 
ޑޮކްޓަރުގެ  އަސްކަރީ  ފުރަތަމަ  ދޭނެ  ފަރުވާ 

ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައެވެ.

އަހަރު  ފުރަތަމަ  ފެށިގެން  "ކޯސް 
ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އެމްބީބީއެސް ކިޔެވި 
ދުވަސްވަރު ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި 
ފެށި  ކިޔަވަން  ސްޕެޝަލައިޒްވާން  ނަމަވެސް 
ނުލިބޭ.  ވަގުތެއް  ކުޅެން  ކުޅިވަރު  ހިސާބުން 
ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރު ވަންދެން ކުލާސްތައް 
ނިންމާފައި  ކުލާސް  ހަވީރު  އޮންނައިރު، 
ހޮސްޕިޓަލުގައި  ފަހުން  ގެ   6 އިރުއޮއްސި 

ވަރަށް  އެހެންވެ  ޖެހޭ.  މަސައްކަތްކުރަން 
ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުނީ." ކޯހުގައި އުޅުއްވިއިރު 
ލޓ. ޑރ މަންދޫފްގެ ރޫޓިން ކިޔައިދެއްވަމުން 

ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ޕްރޮގްރާމަކީ  ގްރެޖުއޭޝަން  ޕޯސްޓް 
ޑރ  ލޓ.  ޕްރޮގްރާމެއްކަން  އުނދަގޫ  ވަރަށް 
މަންދޫފް ފާހަަގަކުރެއްވިއެވެ. އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް 
ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔެވި ދުވަސްވަރު ކިޔެވުމުގައި 
ވަގުތު ހޭދަކުރި ނަމަވެސް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޝަން 
ޕްރޮގްރާމާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ދުވަހަކު 
ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުން  އެއްޗެއް  ކިޔަވައިދޭ 
ބޭނުންކުރަން  މައިދާނުގައި  ޢަމަލީ  ފެށިގެން 
ޑރ  ލޓ.  ކަމެއްކަމުގައި  އުނދަގޫ  ޖެހުންވީ 
ނަމަވެސް  އެހެން  ހާމަކުރެއްވިއެވެ.  މަންދޫފް 
ކޮލެޖުގެ  މަސައްކަތްކުރައްވައި،  އެކު  ހިތްވަރާ 
އިސްވެރިން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އޮޕްތަލްމޮލިޖީ 
ބަލައިގަންނަ ދަރިވަރަކަށް ލޓ. ޑރ މަންދޫފް 

ުފަރަތަމ  ަހާދ  ޭޖަގިއ  ާރްއ ަދީކ  ްނީމ ުއ ޮބުޑ  ެއްނެމ  "ައުޅަގނުޑެގ 
ާސަޖީރ  ްޓާރްންސްޕާލްންޓ  ޯކިނައްލ  ުނަވަތ  "ެކަރޯޓްޕާލީސ" 
ާރްއޭޖަގިއ  ިމީއ  ައިދ  ެހުދްނ.  ަޓުލަގިއ  ޮހްސިޕ ިލަޓީރ  ިމ ެސަނިހަޔ 
ަޓުލަގިއ  ޮހްސިޕ ައްސަކީރ  ްއަޞޮކްށ  ާޚ ާސަޖީރެއްއ.  ުނާވ  ާދަފިއާވ  ަހ

ަވެފެންއ."  ުދަމްތ ިދުނަމީކ ައުޅަގނުޑ ެދޭކ ުހ ެއ ިޚ
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މަންދޫފް  ޑރ  ލޓ.  ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ  އުފާވި  އެންމެ  މުއްދަތުގައި  ކޯހުގެ  މި  ވިއެވެ. 
ފާހަގަކުރެއްވީ އޮޕްތަލްމޮލިޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް، އޭނާގެ ސާޖަރީސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޢުރީފް 

ކުރެއްވި ދުވަހެވެ.

ވިދާޅުވި.  ހެޑް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އޮޕްތަލްމޮލޮޖީ  ފަހު  ސާޖަރީއަކަށް  ދުވަހު  "އެ 
ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި  ޑރ.މަންދޫފް، ޔޫ ވިލް ބީ އޮޕަރޭޓިންގ ޔޯރ ޕްރެޒިޑެންޓް ވަން ޑޭ! އަޅުގަ

ސަބަބުން.  ކާމިޔާބުވުމުގެ  ސާޖަަރީތައް  ހަދާފައިވާ  ނޑު  އަޅުގަ ވިދާޅުވީ  އެ  އެގޮތަށް 
އެއީ މި ކޯހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ އުފާވި ދުވަސް." ލޓ. ޑރ މަންދޫފް 

ހިނިތުންވުމަކާ އެކު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

އުްނީމަދކީ ާރްއޭޖަގިއ ަހދާ ުފަރަތަމ "ެކަރޯޓްޕާލީސ" 
ަސރަޖީރ ެހދުްނ

ލޮލުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ކުރި 
ދާއިރާއިން  މި  ހުރީ  މަންދޫފްގެ މިސްރާބު  އަދިވެސް ލޓ. ޑރ  ފަހު  ދަތުރަށް  އުނދަގޫ 
ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ޤައުމަށް  ގޮތުގައި  ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ  ސުޕަރ  ކިޔަވައިގެން  އިތުރަށް 
ޢަޒުމެވެ. މިގޮތުން ކިޔެވުމަށް ލިބޭ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 

ހިފަމުން ގެންދަވާނެކަން ލޓ. ޑރ މަންދޫފް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ފުރަތަމަ  ހަދާ  ރާއްޖޭގައި  އުންމީދަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ނޑުގެ  "އަޅުގަ
ސެނަހިޔަ  ސާޖަރީ  ޓްރާންސްޕްލާންޓް  ކޯނިއަލް  ނުވަތަ  "ކެރަޓޯޕްލާސީ" 

ހަދާފައިވާ  ހެދުން. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގައި  މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުގައި 
ނޑު ދެކޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް.  ނުވާ ސާޖަރީއެއް. މިއީ އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެ ޚިދުމަތް 
ހުވަފެނެއް."  ދެކޭ  ނޑު  އަޅުގަ ދިނުމަކީ 

ލޓ. ޑރ މަންދޫފް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ޓްރާންސްޕްލާންޓް  ކޯނިއަލް 
ހަދާފައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި  ސާޖަަރީއަކީ 
ނުވާ ސާޖަރީއެއްކަމުން މި ސާޖަރީ ހެދުމަށް 

އެހެން  ތަކެއްޗެވެ.  އަގުބޮޑު  ވެސް  އިކުއިޕްމަންޓްތަކަކީ  ބޭނުންވާ 
ނަމަވެސް މުސްތަޤުބަލުގައި ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް 
ޚިދުމަތް ދެވޭ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވާތީ 
މިފަދަ ސާޖަރީއެއް ހެދުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ލޓ. ޑރ. މަންދޫފު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ުދަމްތ: ިސަފިއްނެގ ިޚ

އަހަރުގެ  ވަނަ  މަންދޫފު، 2009  ލޓ. ޑރ. 
ޚިދުމަތަށް  ސިފައިންގެ  ދުވަހު  ވަނަ   2 މަހު  ޖޫން 
ވެންނެވީ، 54 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަ 
ކުރައްވާފައެވެ. މި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ދަނިކޮށް 
ސްކޮލަރޝިޕަކަށް  އެކަޑަމީން  މިލިޓަރީ  ޔޫއެސް 

ނޮމިނޭޓްވިއެވެ. 

އަސާސީ ތަމްރީނަށް ފަހު ލޓ. ޑރ. މަންދޫފު 
ޖ5ޭ/ޖ8ޭ  އެމްއެންޑީއެފް  ކުރައްވާފައިވަނީ  މަސައްކަތް 
މަސައްކަތް  ޑައިރެކްޓަރޭޓްގައި  އެ  ޑައިރެކްޓަރޭޓްގައެވެ. 
އާމްޑް  ހުންނަ  ޕޫނޭގައި  އިންޑިއާގެ  ކުރައްވަނިކޮށް 
ހެއްދެވުމުގެ  އެމްބީބީއެސް  ކޮލެޖުން  މެޑިކަލް  ފޯސަސް 
ކުރެއްވި  ފުރިހަމަ  ކޯސް  މި  ލިބިލެއްވިއެވެ.  ފުރުޞަތު 
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ހިންގި  ރާވައި  ކޮލެޖުން  އެ  ދުވަސްވަރު 
ހަރަކާތްތަކުގައި ލޓ. ޑރ. މަންދޫފަކީ ވަރަށް 
ވިދަމުންދިޔަ  ކޮލެޖުގައި  އަދި  ހަރަކާތްތެރި، 
ދަރިވަރެކެވެ. ލޓ. ޑރ. މަންދޫފަކީ އިންޑިއަން 
އާމީ މެޑިކަލް ކޮލެޖްގެ އެތުލެޓިކްސް ކެޕްޓަނެވެ. 
ފުޓްބޯޅަ،  ކޮލެޖް  އިންޓަރ  ކޮލެޖުގެ  އެ  އަދި 
މުބާރާތްތަކުގައި  އެތުލެޓިކްސް  އަދި  ވޮލީ 
ވަނީ  މަންދޫފް  ބައިވެރިވެލައްވައި، ލޓ. ޑރ. 

ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ  ހާސިލުކުރާ  ތަޢުލީމު 
ދެވޭ  ދަރިވަރަކަށް  ހޯދާ  ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ 
ޑރ.  ލޓ.  ފަހު  އެމްބީބީއެސްއަށް  އެވޯޑެކެވެ. 
މަންދޫފް، އިންޓަންޝިޕް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވަނީ 
އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގެ އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލް ކިރްކީ 

އިންނެވެ. 

އެމްބީބީއެސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި 

ރަން ވަނަތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ. މިގޮތުން އިންޓަރ 
ކޮލެޖް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން އާމީ މެޑިކަލް ކޮލެޖް 
މަންދޫފަކީ  ހޯދިއިރު، ލޓ. ޑރ.  ރަނަރަޕްކަން 
އިންޓަރ  އިތުރުން  މީގެ  ފޯވާޑެކެވެ.  ޓީމުގެ  އެ 
ބެސްޓް  މުބާރާތްތަކުގައި  އެތުލެޓިކްސް  ކޮލެޖް 
އެތުލީޓްގެ  ޓްރެކް  ބެސްޓް  މަޤާމާއި،  އެތުލީޓްގެ 

އެތުލެޓިކްސް  އަދި  ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.  މަޤާމް 
 200 މީޓަރ،   100 މުބާރާތްތަކުގައި 
އެއްވަނަ  ދުވުމުން  މީޓަރ   400 އަދި  މީޓަރ 
ވެސް  އިތުރުން  މީގެ  ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ފުރިހަމަ  ކޯސް  އެމްބީބީއެސް  ކޮލެޖްގެ  އެ 
ބޭއްވި  މެދުގައި  ބެޗުގެ  ފަސް  ކުރަމުންދިޔަ 
އަދި  ފުޓްބޯޅަ  މުބާރާތްތަކާއި،  އެތުލެޓިކްސް 
ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގައި ލޓ. ޑރ. މަންދޫފުގެ 

ޓީމުގައި  ހޯދިއިރު، އެ  ކަން  ޗެމްޕިއަން  ބެޗުން 
އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ. 

ލޓ. ޑރ. މަންދޫފަކީ އިންޑިއާ ޕޫނޭގެ 
އާމްޑް ފޯސަސް މެޑިކަލް ކޮލެޖުގެ ބުލޫސް އެވޯޑް 
ކޮލެޖުން  އެ  މިއީ  ބޭފުޅެކެވެ.  ކުރެއްވި  ހާސިލު 

ޚިދުމަތުގެ  ސިފައިންގެ  މަންދޫފް  ޑރ.  ލޓ. 
ޢަމަލީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވާފައިވަނީ 2016 
އޭގެ  ތެރޭގައެވެ.  މަހުގެ  އޭޕްރީލް  އަހަރު  ވަނަ 
ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކުރު  ފާއިތުވި  ފަހުން 
ކޯސްތަކާއި  ބައެއް  ވަނީ  މަންދޫފް  ޑރ.  ލޓ. 
ތަމްރީނުތަކުގައި ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް 
އަސާސީ  ވަނަ   62 މިގޮތުން  ކުރައްވާފައެވެ. 
ސެންޓްރަލް  އެމްއެންޑީއެފް  ކޯހާއި،  ތަމްރީނު 
އޭރިއާގައި  އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން  އަދި  އޭރިއާ 
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،  ބެރެކްސް  ޓު  "ބެކް  ހިންގި 
ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕުގެ އިތުރުން ]އެކްސަސައިޒް 
ގޮތުގައި  ޑޮކްޓަރެއްގެ  ގައި  އެކުވެރިން[ 

މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ާޚްއަޞ ުޝުކުރ
 11 މިވީ  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
އަހަރުގެ ތެރެއިން، ލޓ. ޑރ. މަންދޫފު، ގިނަ 
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އަދި  ކިޔެވުމުގައެވެ.  ހޭދަކުރެއްވީ  އަހަރުތަކެއް 
ގިނަ  އާދެވިފައިވަނީ  ހިސާބަށް  ހުންނެވި  މިހާރު 
އެކުކަން  އެއްބާރުލުމާ  އެހީތެރިކަމާއި  ބައެއްގެ 
ފަރާތުން  ޢާއިލާގެ  މިގޮތުން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ލިބިލައްވާ އެހީތެރިކަން އެންމެ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި 
ލޓ.  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ފަރާތުން  ބައްޕަގެ  މަންމައާއި  މަންދޫފްގެ  ޑރ. 
ހިތްވަރަށް  ދެއްވާ  އެހީތެރިކަމާއި،  ލިބިލައްވާ 

ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނޑު  "އަޅުގަ
އެމްބީބީއެސް ހަދަން ގޮސް ކިޔަވަމުން ދިޔައިރު 
ބައެއް ފަހަރު ހިތަށް އެރި މިއީ ވާވަރުގެ ކަމެއް 
ނޑަށް  އަޅުގަ މަންމަ  ނަމަވެސް  އެހެން  ނޫނޭ. 
ދިން ހިތްވަރާއި ނަސޭޙަތާ މެދު ވިސްނާލައިގެން 
އިތުރުން  މީގެ  ގެންދިޔައީ.  ކުރިއަށް  ކިޔެވުން 
އަނބިކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަމާއި 
ފާހަގަކުރަން." ލޓ. ޑރ.  ވެސް  އެއްބާރުލުން 

މަންދޫފު ހާމަކުރެއްވިއެވެ. 

ހޮސްޕިޓަލުގައި  މިލިޓަރީ  ސެނަހިޔަ 
ގެންދަވާއިރު  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން 

އިސްވެރިންގެ  ކޯރގެ  މެޑިކަލް  އެމްއެންޑީއެފް 
ދެއްވާ  އިރުޝާދުތަކާއި  ދެއްވާ  ފަރާތުން 
މަންދޫފް  ޑރ.  ލޓ.  ވެސް  އެހީތެރިކަމަށް 

ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ަޒީކ ިސަފިއްނެގ ައިއ ުކިލިނެކްއ  ާމ ައ
ްއުދްނ: ެފ ުއ

ހޮސްޕިޓަލުގައި  މިލިޓަރީ  ސެނަހިޔަ 

ލޮލުގެ ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ އައިކެއަރ ކްލިނިކްގެ 

ފަރާތުންނެވެ. ލޮލުގެ ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

ކަމުން  ތަކެތި  އަގުބޮޑު  އިކުއިޕްމަންޓްތަކަކީ 

މުސްތަޤުބަލުގައި ސިފައިންގެ އައި ކުލިނިކެއްގެ 

ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ 

އަމާޒެކެވެ. މި އަމާޒަށް ހާސިލްވުމަށް ލޓ. ޑރ 

މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ގެންދަވަނީ  މަންދޫފް 

މިލިޓަރީ  ސެނަހިޔަ  އަދި،  ކުރަައްވަމުންނެވެ. 

ޑޮކްޓަރެއްގެ  ޚާއްޞަ  ލޮލުގެ  ހޮސްޕިޓަލުގައި 

ގޮތުގައި ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް 

ދަނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންނެވެ.
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ޯކްޕަރލް ުމަޙްއަމދު ަޔީޒުދ ަސީޢުދ

ޤުައމީ ެރކޯޑްތައް ހެދި ޤުައމީ ެރކޯޑްތައް ހެދި 
ާބުރ ުދުވްނތެރާިޔާބުރ ުދުވްނތެރާިޔ

ު ާސޖްަނޓް ޭމޖަރ އްަޙމުަދ ަޝޤީފ
)ސނ: 2151(

ގިނަ ބަޔަކު ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު 
ޝަޤީފު )ސނ: 2151( ދަންނާނީ މުދައްރިބެއްގެ 
ތަމްރީނުކުރުމުގައި  ސިފައިން  ގޮތުގައެވެ. 
ހޭދަކުރައްވާފައިވާ  އަހަރު   18 ނޑި  މެދުނުކެ
ޝަޤީފަކީ  އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް 
ފަޚުރާއި  މުއައްސަސާއަށް  މި  ރާއްޖެއަށާއި 
ރެކޯޑް  ޤައުމީ  އަދި  ހޯއްދަވައިދެއްވައި  ޝަރަފު 
ހައްދަވާފައިވާ އެތުލީޓެކެވެ. ގއ. ކޮލަމާފުށްޓަށް 
ޚިދުމަތަށް  އަސްކަރީ  ހުނަރުވެރިޔާގެ  މި  އުފަން 
30 އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު، އަސްކަރީ ދާއިރާއާއި 
މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ދާއިރާއިން  އެތުލެޓިކްސް 
ކުރިއެރުމާއި  ހޯއްދަވާފައިވާ  ޝަޤީފު  އަޙްމަދު 

ކާމިޔާބީތައް ގިނަގުނައެވެ. 

ޝަޤީފުގެ  އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް 
ވަނީ  ފަށްޓަވާފައި  ކެރިއަރ  އެތުލެޓިކްސް 

ފަހަރު ދުވީ 1500 މީޓަރ އަދި 800 މީޓަރ" 
އަދި  ޓީމާއި  ކްރިކެޓް  ސްކޫލްގެ  އީޕީއެސްއެސް 
ޓީމްގައި  ޖިމްނާސްޓިކް  ސީނިއަރ  ސްކޫލުގެ  އެ 
އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ހިމެނިލެއްވި  ވެސް 
ޝަޤީފު އެތުލެޓިކްސް ދާއިރާއަށް ވަދެވުނު ގޮތް 

ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

1992 އޯގަސްޓް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު 
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިލެއްވި ސާޖަންޓް މޭޖަރ 
އަޙްމަދު ޝަޤީފު އެތުލެޓިކްސްގެ 100 މީޓަރ، 
މީޓަރ   800 މީޓަރ،   400 މީޓަރ،   200

އިންގްލިޝް ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެންޑް ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް )އީޕީއެސްއެސް( ގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވި 
ބައިވެރިކުރާނެ  ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި  ވޯލްޑް  ވަދެވުނީ  ދާއިރާއަށް  "އެތުލެޓިކްސް  ދުވަސްވަރުގައެވެ. 
ޓީމެއް ހޮވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން، މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ 
މެދުގައި 1987 ވަނަ އަހަރު ނެގި ސިލެކްޝަން ޓެސްޓުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑަށް 
މީޓަރ   5000 އަދި  މީޓަރ   10000 އެއީ  ދުވީ.  އޭރު  ޑިސްޓެންސް  ލޯންގް  ހިސާބުން.  ހޮވުނު 
ދުވުން. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުބާރާތެއްގައި ފުރަތަމަ ދުވީ 1987 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ގޭމްސްގައި އެ 
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ޤައުމީ  އިވެންޓްތަކުން  މީޓަރ   1500 އަދި 
ރެކޯޑް ހަދާފައިވެއެވެ. އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް 
މުބާރާތެއްގައި މި ފަސް އިވެންޓްގައި ވާދަކުރި 
ހުރި  މިހާތަނަށް  ރާއްޖޭގައި  އެތުލީޓަކަށް 
މޭޖަރ  އެތުލީޓަކީ ވެސް ސާޖަންޓް  ހަމައެކަނި 
އަޙްމަދު ޝަޤީފެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ތިން އޮލިމްޕިކް 
ބައިވެރިވި  ރާއްޖެއިން  މިހާތަނަށް  ގޭމްސްގައި 
މޭޖަރ  އެތުލީޓަކީ ވެސް ސާޖަންޓް  ހަމައެކަނި 
އަޙްމަދު ޝަޤީފެވެ. މިއީ ކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށް 

ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ ޝަރަފުތަކެއް ނޫނެވެ. 

މިއޮތް  އެމްއެންޑީއެފްގައި  މިހާރު 
ތިއްބެވި  ދެން  ނޫން،  ލީޑަރޝިޕް  ސީނިއަރ 
ކޮމާންޑަރުންގެ  އެ  ކޮމާންޑަރުންނަކީ،  ގިނަ 
ކެރިއަރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ސާޖަންޓް 
ދަރިވަރުންނެވެ.  ޝަޤީފުގެ  އަޙްމަދު  މޭޖަރ 
ފުރިހަމަ  ކޯސް  ތަމްރީނު  އަސާސީ  ވަނަ   19
މައިދާނަށް  ޢަމަލީ  ސިފައިންގެ  ކުރައްވައި 
ފުރަތަމަ  ޝަޤީފު  އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް 
ދާއިރާއަށެވެ.  ތަމްރީނުގެ  ވެސް  ނުކުންނެވީ 
އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޔުނިޓަކީ 
ސެކިއުރިޓީ  އެންޑް  ޑިފެންސް  އޮފް  ކޮލެޖް 
ސްޓަޑީޒް )ސީޑީއެސްއެސް(، ކުރީގެ ޓްރޭނިންގ 
ދިގު  ހޭދަކުރެއްވި  އަސްކަރިއްޔާގައި  ޔުނިޓެވެ. 
މުއްދަތުގައި ރާއްޖެއިން ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ 
ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރޭގައި އެސްޓީއެފް 

ާރްއޭޖަގިއ ޭބްއިވ ުމާބާރްތަތކުން ެއްސެއްމ ަޝީޤުފ ޯހްއެދިވ ާކިމާޔީބަތްއ

ައަހުރަވަނަތްއ ިއެވްންޓ#
31989 ވަނ4ަ × 100 މީޓަރ ރިލ01ޭ

21989 ވަނ4ަ × 400 މީޓަރ ރިލ02ޭ

11989 ވަނަލޯންގް ޖަމްޕ03ު

21989 ވަނ200ަ މީޓަރ ދުވުނ04ް

11989 ވަނ400ަ މީޓަރ ދުވުނ05ް

11990 ވަނ4ަ × 100 މީޓަރ ރިލ06ޭ

11990 ވަނ200ަ މީޓަރ ދުވުނ07ް

11990 ވަނައަކިޑަން ރިލ08ޭ

11990 ވަނަލޯންގް ޖަމްޕ09ް

11990 ވަނ400ަ މީޓަރ ދުވުނ10ް

11991 ވަނ100ަ މީޓަރ ދުވުނ11ް

21991 ވަނ200ަ މީޓަރ ދުވުނ12ް

11994 ވަނ100ަ މީޓަރ ދުވުނ13ް

21994 ވަނ200ަ މީޓަރ ދުވުނ14ް

11994 ވަނައަކިޑަން ރިލ15ޭ

21994 ވަނ100ަ މީޓަރ ދުވުނ16ް

21994 ވަނަލޯންގް ޖަމްޕ17ް

21994 ވަނަލޯންގް ޖަމްޕ18ް

11996 ވަނަސްވިޑްން ރިލ19ޭ

އަދި  ކޯސް  އިންސްޓްރަކްޓަރ  ޑްރިލް  ކޯސް،  ކޭޑަރ  އެންސީއޯ  ކޯސް،  ތަމްރީނު 
އެމެރިކާ ސިފައިންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގި ބެލަންސް މެޓަލްގެ 
ބައެއް ތަމްރީނުތައް ހިމެނެއެވެ. ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު ޝަޤީފު ރާއްޖެއިން ބޭރުން 
ފުރިހަމަކުރެއްވި ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕީޓީއޯ ކޯސް )އިންޑިއާ(، އެސްޓީއެފް ތަމްރީނު 
ކޯސް )ސްރީލަންކާ( ހިމެނެއެވެ. އަދި އެތުލެޓިކްސް ދާއިރާއިން ހައި ޕާރފޯމަންސް 
ކޯހެއް ކޮރެއާއިން ފުރިހަމަކުރެއްވިއިރު، ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނާއި 
ޖަޕާނުގެ ޔަމަހާ ކުންފުނި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގައި ހިންގި ފިޒިކަލް ޓްރޭނިންގ ކޯހެއް 
ވެސް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު ޝަޤީފު ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. އިސްވެ 
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ރާއްޖޭގައި  ތެރެއިން  ކޯސްތަކުގެ  ދެންނެވުނު 
އެންމެ  ކޯހުގެ  ތަމްރީނު  އެސްޓީއެފް  ހިންގި 
ހޮވިފައިވެއެވެ.  ސޯލްޖަރަކަށް  ރަނގަޅު  މޮރާލު 
އަދި، އެންސީއޯ ކޭޑަރ ކޯހުން އެންމެ ފިޓެސްޓް 
މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ވެސް  މަޤާމު  ސޯލްޖަރުގެ 

)އެފްއާރުއެސް(،  ރެސްކިޔު ސަރވިސް  އެންޑް 
ކުއޯޓަރ  )ޓީއެސް(،  ސަރވިސް  ޓްރާސްޕޯޓް 
ގެ  )ކިއުއެމްއެސް(،  ސަރވިސް  މާސްޓަރ 
ހިމެނެއެވެ.  ލ.ކައްދޫ  އާރުއެޗްކިޔު  އިތުރުން 
ބޭސް  ލ.ކައްދޫގެ  އާރުއެޗްކިޔު  ތެރެއިން  މީގެ 

ުކަލުބ ެޗްމިޕއަްނިޝްޕަތުކަގއި ެއްސެއްމ ަޝީޤުފ ޯހްއެދިވ ާކިމާޔީބަތްއ

ައަހުރަވަނަތްއ ިއެވްންޓ#
11991 ވަނ4ަ × 100 މީޓަރ ރިލ01ޭ

11991 ވަނ4ަ × 100 މީޓަރ ރިލ02ޭ

11991 ވަނ4ަ × 400 މީޓަރ ރިލ03ޭ

11991 ވަނ4ަ × 200 މީޓަރ ރިލ04ޭ

އަޙްމަދު ޝަޤީފު ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.

ޝަޤީފު  އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް 
ޔުނިޓްތަކުގެ  އިތުރު  މަސައްކަތްކުރެއްވި 
އުފެދިގެންދިޔަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ތެރޭގައި 
ފަޔަރ  ހެޑްކްއޯރޓަޒް،  ކޯރގެ  ސަރވިސް 

ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ސާޖަންޓް މޭޖަރ 
އަޙްމަދު ޝަޤީފު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މަސައްކަތް  ލ.ކައްދޫގައި  އާރުއެޗްކިޔު 
ކުރައްވަނިކޮށް 2004 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު 
އެރި  ރާއްޖެއަށް  ދުވަހު  ވަނަ   26 މަހުގެ 

ސުނާމީގައި ލ.އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި 
ގެއްލުނު  މީހުން  ބައެއް  ގެއްލުންތަކެއްވެ، 
އަދަދެއްގެ  މަދު  ތިބި  ކައްދޫގައި  ކާރިސާގައި 
ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި 
އަތޮޅުގެ  ޖެހުނު ލ.  ހާލުގައި  ހުންނަވައިގެން، 
ރައްޔިތުންނަށް  ފޮނުވައި  ސިފައިން  ރަށްރަށަށް 
ދެއްވި އިންސާނީ އަވަސް އެހީތެރިކަން ޚާއްޞަ 
ހަމައެހެންމެ  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  ގޮތެއްގައި 
ބޭއްވި  އައްޑޫ ސިޓީގައި  އަހަރު  ވަނަ   2011
މަސައްކަތްތަކުގައި  އެކި  ސަމިޓްގެ  ސާރކް 
ގޮތުގައި  ސީކިޔުއެއްގެ  ސިފައިންގެ  ބައިވެރިވި 
ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވި ބުރަ އަދި އިޚްލާޞްތެރި 

މަސައްކަތް ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޝަޤީފަކީ  އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް 
ތެރޭގައި  ދުވަސްތަކުގެ  ފާއިތުވި  ޚިދުމަތުގައި 
ނަމޫނާ  ނުވާ  ބުނެފައި  ސަލާމް  ގަޑިޖެހި، 
އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ސޯލްޖަރެކެވެ. 
ޝަޤީފު ތަފާތު އެކި ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް 
އެއްވެސް  ޔުނިޓްތަކުގެ  އެ  ކުރައްވާފައިވާއިރު 
އަޙްމަދު ޝަޤީފު،  މޭޖަރ  ވެރިއަކު ސާޖަންޓް 
ނޫނީ  ކަމެއް  ޖެހޭ  ރަނގަޅުކޮށްލަން  އިތުރަށް 
ފާހަގަކޮށްފައި  ކަމެއް  އެއްވެސް  ނެގެޓިވް 
ވެސް  ސިފައިން  ހުރިހާ  މިއަދު  ނުވާކަމީ 
ރޯލްމޮޑެލެއްގެ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  ނަމޫނާއެއްގެ 
ޝަޤީފު  އަޙްމަދު  ސާޖަންޓް  ގޮތުގައި 
ސިފައިން  ސަބަބެވެ.  ޖެހޭ  ބަލައިގަންނަން 
އިޚްލާޞްތެރި  ކޮށްފައިވާ  ދިނުމުގައި  ތަމްރީނު 
މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް 
ފޯސް ވަނީ ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު ޝަޤީފަށް 

1992 އޯގްަސްޓ މަހުގެ 1 ވަަނ ުދވަހު ިސފައްިނގެ ޚުިދމާަތ ގުޅިލެއްވި 

ާސޖްަންޓ މޭޖަރ އަޙްމުަދ ަޝޤީފު ވަނީ 100 މަީޓރ، 200 މަީޓރ، 

400 މަީޓރ، 800 މަީޓރ އަދި 1500 މަީޓރ އިވްެންޓތުަކްނ ޤުައމީ 

ެރކޯޑް ހައަްދާވފައެވެ. އަދި އްިނަޓރޭނަޝަނލް މާުބާރތެއްގައި މި ފްަސ 

އިވްެންޓގައި ާވަދުކރި އެތުލަީޓކްަށ ާރއްޖޭގައި މިހާތަަންށ ހުރި ހަމައެކަނި 

އެތުލަީޓީކ ވްެސ ާސޖްަންޓ މޭޖަރ އަޙްމުަދ ަޝޤީފެވެ. 

4242
addana@mndf.gov.mvaddana@mndf.gov.mv



ެއްސެއްމ ަޝީޤުފ ަބިއެވިރެވެލްއިވ ަބިއނަްލައްޤާވީމ ުމާބާރްތަތްއ

އަހުަރ އިވްެނޓް#

31989 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ފެޑެރޭޝަން ގޭމްސް )ކަލްކަޓާ(01

1987ސާފް ގޭމްސ02ް

1988އޮލިމްޕިކްސް )ސޯލް، ސައުތު ކޮރެއާ(03

1990އޭޝިއަން ގޭމްސް )ބެއިޖިންގ( 04

81989 ވަނަ އޭޝިއަން ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑް ގޭމްސް )ނިއުދިއްލީ(05

1989އިސްލާމިކް ގޭމްސް )ކުވެއިތު(06

31991 ވަނަ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް )ޓޯކިޔޯ(07

51995 ވަނަ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް )ސުވިޑްން(08

1992އޮލިމްޕިކްސް )ބާސެލޯނާ(09

1996އޮލިމްޕިކްސް )އެޓްލާންޓާ(10

މެލޭޝިއަން އިންވިޓޭޝަން ގޭމްސ11ް

2010ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް )ނިއުދިއްލީ(12

2010އޭޝިއަން ގޭމްސް ޑެޕް. ޗެފް ޑެމިޝަން )ޗައިނާ(13

2011އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސ14ް

ސްރީލަންކާ އިންވިޓޭޝަން ކަޕް 15

ކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ ދެއްވާފައެވެ.

ގޮތުގައި  މުދައްރިބެއްގެ  ބައެއް  ބޮޑު  ޚިދުމަތުގެ 
އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ 
ޝަޤީފު ވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގައި ހިންގި އަސާސީ ތަމްރީނު 
ގިނަ  ކޭޑަރ  އެންސީއޯ  އަދި  އެސްޓީއެފް  ކޯސްތަކާއި 
ކޯސްތަކެއްގެ ފިޒިކަލް އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ޑްރިލް 
ކުރައްވާފައެވެ.  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ 
އަދި ހަމައެހެންމެ އިސްވެ ދެންނެވުނު ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން 
އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ  ސްވިމިންގ  ކޯސްތަކުގައި  ބައެއް 
ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 
ގިރިފުށީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު 

ޑްރިލް  ކޭމްޕުގައި  ކެޑޭޓް  ޤައުމީ  ކުރިއަށްގެންދާ 
އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ބައެއް ކޭމްޕުތަކުގެ 
ކޮމްޕަނީ ސާޖަންޓް މޭޖަރ )ސީއެސްއެމް( އެއްގެ 
އެހެންމެ  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.  ގޮތުގައި 
އެއްފަހަރާ  ބެޗު  ދެ  ކޯހުގެ  ތަމްރީނު  އަސާސީ 
ފަހަރެއްގައި  ދިން  ތަމްރީނު  ގިރިފުށީގައި 
މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ބެޓޭލިއަން  ބެޗުތަކުގެ  އެ 
)ބީއެސްއެމް( ގެ މަޤާމު ވެސް ސާޖަންޓް މޭޖަރ 

އަޙްމަދު ޝަޤީފު ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އިސްވެ ދެންނެވި ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން 
ޔުނިޓް  އިންޓަރ  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  ކުޅިވަރުގެ 

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސީޑީއެސްއެސްގެ ޓީމު ތިން ފަހަރެއްގެ 
މަތިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު އެޓީމުގެ ފޯވާޑެއްގެ ގޮތުގައި 
ކުޅުއްވައި، އޭގެ ތެރެއިން އެއް މުބާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަ 
މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ވެސް  މަޤާމު  ކުޅުންތެރިޔާގެ  ޖެހި  ގޯލު 
ހަމައެހެންމެ  ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.  ވަނީ  ޝަޤީފު  އަޙްމަދު 
އެމްއެންޑީއެފްގައި  ތަށްޓަށް  ވާދައިގެ  ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ 
ޓީމެއްގެ  ސީޑީއެސްއެސްގެ  މުބާރާތުގައި  ހެވިކަމުގެ  ބާއްވާ 
ގޮތުގައި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅިލެއްވި ރެކްރޫޓުން 
މުބާރާތުގެ  ބައިވެރިކޮށް،  މުބާރާތުގައި  އެ  ތަމްރީނުކޮށް، 
ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ވެސް  ހޯއްދަވާފައިވާކަން  އެއްވަނަ 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 
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އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި 
މަސައްކަތް  މިހާރު  ގޮތުގައި  ކޯޗެއްގެ  ޓްރައިތަލޯން  އަދި  އެތުލެޓިކްސް 
ލެކްޗަރަރއެއް  އެތުލެޓިކްސް  ކިޑްސް  ދުވުންތެރިޔާއަކީ  ބާރު  މި  ކުރައްވާ 
ވެސް މެއެވެ. ވަކިވަކި ސިފައިންގެ ފަރުދުންގެ ހަށިހެޔޮކަމުގެ އިމްތިހާނުން 
ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެކި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަވާ ސާޖަންޓް މޭޖަރ 
ކަސްރަތު  މޫދު  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  ވަރަށް  ރާއްޖޭގެ  ޝަޤީފަކީ  އަޙްމަދު 
ދާއިރާއިން  އެ  ހިންގަވައި  ޕްރޮގްރާމް  އެތުލެޓިކްސް  ކިޑްސް  ޕްރޮގްރާމާއި 
ޓީޗަރުން ވެސް ތަމްރީނު ކުރައްވާފައިވާ ބޭކަލެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ 
އެތުލީޓުންނަކީ  ގިނަ  މަޝްހޫރު  ތަމްސީލުކުރާ  މިހާރު  ރާއްޖެ  ލެވެލްގައި 
ތަމްރީނު  ދަށުން  ކޯޗުކަމުގެ  އަޙްމަދު ޝަޤީފުގެ  މޭޖަރ  ވެސް ސާޖަންޓް 

ލިބިފައިވާ އެތުލީޓުންކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް ދާއިރާއަށް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު ޝަޤީފު 
ކުރައްވާފައިވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބާއްވާ 
ޓީމުގެ  އެތުލެޓިކްސް  ރާއްޖޭގެ  މުބާރާތްތަކުގައި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ގިނަ 
ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ޓީމު މެނޭޖަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެލައްވައި، 
ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަށް އެކިފެންވަރުގެ ކާމިޔާބީތައް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައި 
އޮތް  ޗައިނާގައި  ހަމައެހެންމެ  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ބުރަ 
އެތުލީޓުންގެ   150 ބައިވެރިކުރި  ރާއްޖެއިން  ގޭމްސްގައި  އޭޝިއަން 
ކަމީ  ބައިވެރިވެލައްވާފައިވާ  ގޮތުގައި  އިސްމީހެއްގެ  އެންމެ  ކޮންޓީޖެންޓްގެ 
އެ ދާއިރާއިން ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު ޝަޤީފު ހޯއްދަވާފައިވާ ކާމިޔާބު 

ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ދިވެހި  އިތުރުން  އެސޯސިއޭޝަންގެ  އެތުލެޓިކްސް  ރާއްޖޭގެ 
ވަނީ  ޝަޤީފު  އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ވެސް  ކުލަބަށް  ސިފައިންގެ 
ބައިވެރިވާ  ޑީއެސްސީ  މިގޮތުން  ކުރައްވާފައެވެ.  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް 
ގޮތުގައި  މެނޭޖަރެއްގެ  ޓީމްތަކުގެ  ޑީއެސްސީ  މުބާރާތްތަކުގައި  ޤައުމީ 
ހާސިލު  ކާމިޔާބީތައް  ފަޚުރުވެރި  ޓީމުތަކުގައި  އެ  މަސައްކަތްކުރައްވައި 
އޭގެ  ވޮލީ  އެތުލެޓިކްސްއާއި  މިގޮތުން  ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  ކުރައްވާފައިވާކަން 

ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިދުމަތުގައި  އަސްކަރީ  ޝަޤީފުގެ  އަޙްމަދު  މޭޖަރ  ސާޖަންޓް 
ހޯއްދަވާފައިވާ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުގެ ކުލަ، ޚާއްޞަ 
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ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ފުރާނަ  ކުލަ،  ޚިދުމަތުގެ 
ރިހިމެޑަލް ހިމެނެއެވެ. ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ 
ރިހި މެޑަލް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު ޝަޤީފަށް 
ދުވަހެއްގައި  ގޯސް  މޫސުން  ލިބިލައްވާފައިވަނީ 
ނޑުގައި ސައުތު  ވިލިމާލޭއާއި މާލޭއާ ދޭތެރޭ ކަ
ފެނިގެން  ގެނބެނިކޮށް  މީހަކު  އެފްރިކާގެ 
ފަތާފައި ގޮސް އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމާ 

ގުޅިގެންނެވެ.

ސިފައިންނާއި  ދާއިރާއިން  ފިޒިކަލް 
އާންމުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި އަދި ފިޒިކަލް 
ފިޓްނަސް ދެމެހެއްޓުމަށް މިހާރު ވެސް ގިނަގުނަ  
މޭޖަރ  ސާޖަންޓް  ކުރައްވާ  މަސައްކަތްތަކެއް 
ދުވަހަކީ  ދެރަވި  އެންމެ  ޝަޤީފު  އަޙްމަދު 
ފުރިހަމަކުރައްވަމުން  ތަމްރީނެއް  ލ.ކައްދޫގައި 
ދަނިކޮށް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު ޝަޤީފުގެ 
ދެކިލަން  މޫނު  ބައްޕަގެ  ނިޔާވެގެން  ބައްޕަ 

ކައްދޫއިން މާލޭ ނާދެވުނު ދުވަހެވެ. ސާޖަންޓް 
ކައްދޫ  ނާދެވުނީ  ދުވަހު  އެ  މޭޖަރ ޝަޤީފަށް 
އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޓަކައި 
ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ތިން ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފައި 

އޮތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

"އެތުލެޓިކްސް ކެރިއަރުގެ ކާމިޔާބީތަކާ 
އަދާކުރަން  ޝުކުރެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ގުޅިގެން 
އަސްކަރީ  ޚާއްޞަކޮށް  ޢާއިލާއަށް.  ބޭނުންވަނީ 
ބޮޑު  އެންމެ  ބިނާކުރުމުގައި  ކެރިއަރ 
ރާއްޖޭގެ  އަންހެނުން.  ފަރާތަކީ  ޤުރުބާނީއެއްވި 
އެކި  ބޭރުގައި،  ރާއްޖެއިން  އެކިކަންކޮޅުތަކާއި 
އުޅެންޖެހުމާ  މުބާރާތްތަކުގައި  ތަމްރީނުތަކާއި 
ވަގުތު  އެކަށީގެންވާ  ޢާއިލާއަށް  ގުޅިގެން 
ދަތިހާލުގައި  ވަރަށް  ސަބަބުން  ނުދެވުމުގެ 
ޢާއިލާގެ ކަންތައްތައް މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި 
އަންހެނުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަކެއް 
ވެފައި.  މި ފުރުޞަތުގައި އަސްކަރީ ކެރިއަރ 
ބިނާކުރުމަށް އަންހެނުން ދެއްވި ސަޕޯޓަށް ވަރަށް 
ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން." ސާޖަންޓް މޭޖަރ 

ޝަޤީފު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ސާޖަންޓް  ޚިދުމަތުގައި  ސިފައިންގެ 
ދެކެން  އެންމެ  ޝަޤީފު  އަޙްމަދު  މޭޖަރ 
ޓެސްޓެއް  ފިޓްނަސް  ދުވަހަކީ،  ބޭނުންވެލައްވާ 
މިހާރު  ކައިރީ،  މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ  ޖަހަން 
ޖެހިލުމަކާއި  އެއްވެސް  ބުންޏަސް  ހިނގާށޭ 
ޖަހައި  ވަގުތުން  ޓެސްޓެއް  އެ  ގޮސް  ނުލައި 
ހަށިހެޔޮކަމުގެ  ސިފައިންގެ  ވަރަށް  ފާސްވާ 

ފެންވަރު ރަނގަޅުވާ ދުވަހެވެ.

       އެތުލެޓިކްްސ ކެރިއަގައި ލުިބ ާކމާިޔީބއްަށ އްެނމެ ޮބޑު ުޝކެުރްއ 
އާަދކަުރްނ ޭބުންނވަނީ ާޢއާިލއްަށ. ާޚްއަޞކްޮށ އްަސކަރީ ކެރިއަރ ިބާނކުުރމުގައި 
އިެކކްަނކޮޅުތާަކއި  ާރްއޭޖގެ  އްަނހުެންނ.  ފާަރތީަކ  ޤުުރާބނީއްެއވި  ޮބޑު  އްެނމެ 
ާރްއޖެއްިނ ޭބުރގައި، އިެކ ތަމްރުީނތާަކއި މާުބާރތްތަކުގައި ުއޅްެނޖުެހާމ ގުޅިގްެނ 
ާޢއާިލއްަށ އެކަށީގްެނާވ ވަގުތު ުނެދުވމުގެ ަސބުަބްނ ވަަރްށ ަދތާިހުލގައި ާޢއާިލގެ 
ފާަރތީަކ  ޤުުރާބނީއްެއވީ  ޮބޑު  އްެނމެ  ބެލެހްެއޓުމުގައި  މޭެނޖްކްޮށ  ކްަނތްައތްައ 
އްަނހުެންނ  ިބާނކުުރމްަށ  ކެރިއަރ  އްަަސކަރީ  މިފުުރަޞތުގައި  އްަނހުެންނ.  

ެދްއވި ަސޕޯޓްަށ ވަަރްށ ޮބޑްަށ ުޝކުުރ އާަދކަުރްނ.
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ފައިބައިގެން  މަސްހިފަން  މޫދަށް  ފަރާތު  އިރުމަތީ  ކައްދޫގެ  ލ. 
ބޮޑު  ވަރަށް  ވެގެންދިޔައީ  ޚަބަރު،  ގެއްލުނު  މީހަކު  ސިފައިންގެ  އުޅެނިކޮށް 
ނުތަނަވަސްކަމެއް ވެރިވެގެންދިޔަ ޚަބަރަކަށެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ، މަސް 
ޔުނިޓް  ޑިޕްލޯއީމަންޓް  މެރިން  ތެރެއިން،  ހަތަރު ސިފައިންގެ  ދިޔަ  ހިފުމަށް 
)ސނ:  ފާރިޝް  ޙުސައިން  ކޯޕްރަލް  ލާންސް  މަސައްކަތްކުރެއްވި  ގައި   1
7613( ކަން ފަހުން އެނގުނެވެ. އެ ވާހަކަ އަޑުއިވުނުތާ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން 
ލާންސް  އާދެ،  ޚަބަރެކެޗެ.  މާހިތާމަވެރި  ލިބުނީ  ދެން  ފަހުން  ގަޑިއިރުވަރު 
އޭނާގެ  އަޑިން  ކަނޑު  އޮއްވައި  ނިޔާވެފައި  ފާރިޝް  ޙުސައިން  ކޯޕްރަލް 

ފުރާނަނެތް ހަށިގަނޑު ނެގި ޚަބަރެވެ. 

ލ. އަތޮޅު މައިބާދޫއަށް އުފަން ލާންސް ކޯޕްރަލް ޙުސައިން ފާރިޝް 
ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި ޚަބަރު ވެގެންދިޔައީ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވި ވާހަކައަކަށެވެ. 
އޭނާ  ކުރިން  ހާދިސާގެ  ހިތާމަވެރި  އެ  ހިނގި  ތެރޭގައި  ވަގުތުކޮޅެއްގެ  ކުޑަ 
ހުރީ ހެޔޮ ހާލުގައެވެ. ރަހުމަތްތެރިންނާ އެކު ހީސަމާސާކުރާށެވެ. އެހެންކަމުން، 
އެކަން ވެގެންދިޔައީ، އޭނާގެ ޢާއިލާއަށާއި، ރައްޓެހިންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް 
ހިތާމަވެރި އަދި ސިހުމެއް ގެނުވި ޚަބަރަކަށެވެ. ލާންސް ކޯޕްރަލް ޙުސައިން 

ާލްންސ ކޯޕްރަލް ޙަުސއްިނ ފާރްިޝގެ ުކއްލި ވިަކވްުނާލްންސ ކޯޕްރަލް ޙަުސއްިނ ފާރްިޝގެ ުކއްލި ވިަކވްުނ
ފާރިޝްގެ ކުއްލި ވަކިވެ ދިޔުމުން ސިފައިންނަށް ވެސް ވަނީ މޮޅިވެރިކަމާއި، 
ފުން ހިތާމައެއް ލިބިގެންގޮސްފައެވެ. ލާންސް ކޯޕްރަލް ޙުސައިން ފާރިޝް 

ނިޔާވިއިރު، އުމުރަކީ އެންމެ 28 އަހަރެވެ.

ގެއްލުނު  )ސނ.7613(  ފާރިޝް  ޙުސައިން  ކޯޕްރަލް  ލާންސް 
ޚަބަރު ލިބުނީ މާރިޗު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:40 ހާއިރުއެވެ. އެ 
ޚަބަރާ އެކު، އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ 
އެ  ފެށިއެވެ.  ވަގުތުން  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  އޭނާ  ޓީމެއް  ޑައިވަރުންގެ 
މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް، ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުންނަށް ލާންސް ކޯޕްރަލް 
ޙުސައިން ފާރިޝްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ކަނޑުގެ 12 މީޓަރު އަޑިން އެރޭ 

20:50 ހާއިރުއެވެ. 

ލާންސް ކޯޕްރަލް ޙުސައިން ފާރިޝް ގެއްލުނީ، އޮފް ޑިއުޓީގައި 
ގޮސްއުޅެނިކޮށް،  ފީނަން  މަސްހިފަން  އެކީ  ސިފައިންނާ  ތިން  ރައްޓެހި 
ލާންސް  އެވަގުތު،  ވަގުތުއެވެ.  ދަމައިގަތް  އަޑިއަށް  ޖެހި  އޮއިގަނޑެއްގައި 
އޮތް  ކައިރީގައި  އޭނާ  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ފާރިޝް  ޙުސައިން  ކޯޕްރަލް 
ޕްރައިވެޓް ޔަޝާއު އާދަމް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ލާންސް ކޯޕްރަލް ފާރިޝް 
ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި ޕްރައިވެޓް ޔަޝާއު ވެސް ގެނބި، 

ފަހުން، ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ވެސް ދީފައިވެއެވެ. 

ހިތްހެޔޮ  ވަރަށް  ރައްޓެހިންނަށް  ފާރިޝްއަކީ  ކޯޕްރަލް  ލާންސް 
ޒުވާނެކެވެ. ޢާއިލާއާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް އޯގާތެރި ބޭކަލެކެވެ. މަޑުމައިތިރި 

ާލްންސ ކޯޕަްރލް ުޙަސއްިނ ފާރްިޝ
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ގަދައަޅައި  ދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ޚިދުމަތުގައި  އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ސޯލްޖަރެކެވެ. 
ވަކިވެ  ފާރިޝްގެ  ކޯޕްރަލް  ލާންސް  މެރިންސްއެކެވެ.  މަސައްކަތްކުރެއްވި 
އޭނާގެ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފަދަ  އުނިވެގެންދިޔުން  ބައެއް  ގައިން  ދިޔުމަކީ، 

ބައެއް ރައްޓެހިން ބުންޏެވެ.

 4 ޚިދުމަތަށް  ނިޔާވިއިރު، ސިފައިންގެ  ފާރިޝް  ކޯޕްރަލް  ލާންސް 
އަހަރާއި 5 މަހާއި 19 ދުވަސް ވަނީ ވެފައެވެ. 63 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު 
ޙުސައިން  ކޯޕްރަލް  ލާންސް  ގުޅިލެއްވި  ޚިދުމަތާ  ސިފައިންގެ  ކޯހަށްފަހު 
ސްވިމިންގ  ރެސްކިޔު  ތެރޭގައި  ތަމްރީނުތަކުގެ  ފުރިހަމަކުރެއްވި  ފާރިޝް 
ކޯހުގެ ގޯލްޑް ޕެކޭޖްއާއި، މެރިންކޯރ ބޭސިކް ކޯހާއި، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް 
ހިތާމަވެރި  ނިޔާވި  އޭނާ  ހިމެނެއެވެ.  ކޯސް  ބެޓަލްސް  ކުއާޓަރ  ކުލޯސް 
ހާދިސާ ހިނގީ، ތިން ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ 
އިންސްޓްރަކްޓަރ  ބެޓެލް  ކްއޯޓަރ  ކްލޯސް  ހިންގަމުންދިޔަ  ލ.ކައްދޫގައި 

ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ކޯޕްރަލް  ލާންސް  ނިސްބަތްވާ  ޢާއިލާއަކަށް  ތިބި  ކުދިން  ފަސް 
ފާރިޝްއަކީ އެ ޢާއިލާގެ އެންމެ ދޮށީ ކުއްޖާއެވެ. ނިޔާވިއިރު، ލާންސް ކޯޕްރަލް 

ޙުސައިން ފާރިޝް ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފައްޓަވާފައި ނުވެއެވެ.

ލާންސް ކޯޕްރަލް ފާރިޝް ވަކިވެގެން ދިޔައީ އެތައް ހަނދާންތަކެއް 
ގާތް  ބައެއްގެ  އެތައް  ރަހުމަތްތެރިއެކެވެ.  ހިތްހެޔޮ  އެއީ،  ދޫކުރައްވައިފައެވެ. 

އަޚެކެވެ. 

ލާންސް ކޯޕްރަލް ފާރިޝްގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް 
ކޮށްދެއްވާށިއެވެ.  މިންވަރު  ކެތްތެރިކަން  ޢާއިލާއަށް  ކުރައްވައި،  މިންވަރު 

އާމީން!

އެކުވެރިންނާ ރައްޓެހިން މިތުރުންގެ ހިތް ކުދިކުދި ވިޔޭ

އެކުއުޅުނު އެންމެން ލޮލުން ލޭކަރުނަތައް ފޫއްދާލިޔޭ  

ޢާއިލާއާ ރަށުގެ އެންމެން ވަކިވުމުން ތިޔަ "ބޭފުޅާ"

ދާއިމީ ތިޔަ މާތް ވަދާއަށް ހެޔޮ ދުޢާތައް ކޮށްފިޔޭ  

އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ އަގުހުރި އެކުވެރިންނާ ބައިވެރިން

ލަޝްކަރަށް ކުރި އަސަރުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވިޔޭ  

ކުއްލި ހައިރާންކަން ގެނުވި ޚަބަރާއެކީ ހިތް ދަތިވެގެން

ދުއްލިސާ މި ޙަޔާތުގައި ނިވިދިޔަ ގޮތުން އޮހިގެންފިޔޭ  

ހިތްވަރާ ޢަޒުމުގެ ނަމޫނާ ދައްކަމުން ދިޔަ ތިޔަ "މެރިން"

ހިތްތަކާ ރޫޙާއެކީގައި އެންމެ ފުނުގައި ވާނެޔޭ  

ކޮންމެ ކަމަކަށް އިސްނަގާ ކުރިމަތިލަމުން ކުރިއަށް އަރަން

އޮންނަ އުންމީދީ ޢަޒުމް އަބަދާއަބަދު ފާހަގަ ވެޔޭ  

އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ފަޚުރުވެރި ޅަޒުވާނަކަސް

ބަސްއަހާ އަޚްލާޤުގައި މާތް ދަރިއަކަށް ހޮވިފައި ވެޔޭ  

ޖައްލަރައްބީ ހަޟްރަތަށް ކުރަމޭ ދުޢާ މަޑުމޮޅި ހިތުން

ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސުގައި ފާރިޝް އަބަދު ލައްވާށިއޭ  

ާލްންސ ކޯޕްރަލް ޙަުސއްިނ ފާރްިޝގެާލްންސ ކޯޕްރަލް ޙަުސއްިނ ފާރްިޝގެ

ި ހަނާދުނގައިހަނާދުނގައ
ޮކމާްންޑ ާސޖަްންޓ ޭމަޖރ ަޢްބުދهللا ަސީޢުދ
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ވެސް  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  ވެކްސިނަކީ 
ބައެއްގެ  މިލިއަން  އެތައް  އަހަރަކު  ކޮންމެ 
އެންމެ  އެއްޗެކެވެ.  ސަލާމަތްކުރާ  ފުރާނަ 
ހޯދާފައިވަނީ  ދުނިޔެއަށް  ވެކްސިނެއް  ފުރަތަމަ 
ވެކްސިން ނުވަތަ އިމިއުނޮލޮޖީގެ ބައްޕަކަމަށްވާ 
ޑޮކްޓަރ  މަޝްހޫރު  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ޖެނަރގެ  ޖެނަރއެވެ.  ރޑް  އެޑްވާ )ފިޒިޝަން( 
ވަނަ   1796 ހޯދާފައިވަނީ  އޭނަ  ހޯދުން  މި 

އަހަރުގައި މީގެ 224 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ 
ދުވަސްވަރަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު 
ދުވަސްވަރެކެވެ.  ފެތުރެމުންދިޔަ  ކަށިވިދުރި 
ބޮލުގައި ރިއްސައި، ވަރުބަލިވެ، ވަރަށް ގަދައަށް 
ގައިގައި  މުޅި  ދޮސްފޮޅުތަކެއް  ހުންއައިސް 
ނަގާ ނުރައްކާތެރި މި ބަލީގެ ސަބަބުން އެތައް 
ބައެއްގެ ލޯ ވެސް އަނދިރިވިއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ 
ބިރުން ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވިއިރު، މި ބަލިޖެހުނު 

ްއ ެހ ަފިއާވ ީމ ިހ ްއަކިށިވުދިރ ެޖ ެހ ަފިއާވ ީމ ިހ ަކިށިވުދިރ ެޖ

ާސަޖްނޓް ަފްސްޓ ްކާލްސ ަޝީފުޢ ާއަދްމ

ވަނީ  އެކަކު  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ތިން  ކޮންމެ 
ފަރުވާއެއް  އެއްވެސް  ބައްޔަށް  މަރުވެފައެވެ. 
ގޮތުން  ރައްކާތެރިވުމުގެ  ނުވާއިރު،  ހޯދިފައި 
ނުވެއެވެ.  ފެނިފައެއް  ވެސް  ކަމެއް  ކުރާނެ 
އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު I  އަދި އެމެރިކާގެ 
ފުރަތަމަ ރައީސް ޖޯޖް ވޮޝިންޓަނަށް ވެސް މި 

ބަލި ޖެހިވަޑައިގަތެވެ.

ވީ  ތެރޭގައި  ހާސްކަމުގެ  ދުނިޔެ  މުޅި 
ނަމަވެސް މި ނުރައްކާތެރި ބަލިން ރައްކާތެރިކަން 
އުޅެމުން  ދުނިޔޭގައި  އޭރު  ބަޔަކު  ލިބިފައިވާ 
ދިޔައެވެ. އެއީ ޑެއިރީ މެއިޑްސް ނުވަތަ ބަކަރި 
ކަށިވިދުރި  މީހުންނަކީ  މި  ބައެކެވެ.  ހުއިހައްޕާ 
ނުޖެހުންކަމުގައި ވިޔަސް ގެރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ 
އޭގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ކައު ޕޮކްސް 
ޖެހުމުން  ޕޮކްސް  ކައު  ބައެކެވެ.  ޖެހިފައިވާ 
ހުރެއެވެ.  ދޮސްފޮޅުތަކެއް  އެކަނި  އަތުގައި 
ރޑް ޖެނަރއަށް މިކަން ފާހަގަ ކުރެވުމުން  އެޑްވާ
އަތުގައި  މީހެއްގެ  ހުއިހައްޕާ  ބަކަރި  އެތަނުން 
އިން ދޮސްފޮޅެއްގެ ތަކެތި 8 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ 
މި  އެޅިއެވެ.  ތަނަކަށް  ކަފާލެވިފައިވާ  އަތުން 
ރަނގަޅުވިއެވެ.  އައިސް  ހުން  ކުޑަކޮށް  ކުއްޖާ 
އަދި އޭގެފަހުން ކަށިވިދުރި ވައިރަސް ކުއްޖާއަށް 
އެއްވެސް  އެކަމަކު  ދެވުނެވެ.  އެގޮތަށް  ހަމަ 
އެއްވެސް  ކަށިވިދުރީގެ  ކުއްޖާއަށް  މި  ވަރަކަށް 
ދުވަސް  މި  ނުވެއެވެ.  ކޮށްފައި  އަސަރެއް 
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ދުނިޔެއަށް  ފެށުން  ވެކްސިންގެ  ވެގެންދިޔައީ 
އައި ދުވަހަށެވެ. މި ހޯދުމަށްފަހު ފަރަންސޭސި 
ނެޕޯލިއަން  ކަމުގައިވާ  ޖެނެރަލެއް  ސިފައިންގެ 
ލަޝްކަރު  މުޅި  އޭނާގެ  ވަނީ  ބޮނަޕާރޓް 
ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވެސް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އަދި 
ގައި  ހޯދުމުގެ ސަބަބުން 1980  މުހިންމު  މި 

ކަށިވިދުރި މުޅި ދުނިޔެއިން ނައްތާލެވުނެވެ.

ނޑުގެ  ހަށިގަ އިންސާނާ  ވެކްސިނަކީ 
ދިފާޢީ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ނުރައްކާތެރި 
ނޑު  ހަށިގަ އިންސާނުންގެ  ބަލިތަކުން 
މިހާރު  އެއްޗެކެވެ.  މުހިންމު  ރައްކާތެރިކޮށްދޭ 
ނުރައްކާތެރި  ގިނަ  އަށްވުރެ   20 ދުނިޔޭގައި 
ކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރި  އިންސާނުން  ބަލިން 

ބައެއް ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް 10 ނުވަތަ 15 
ހަމައަށް  ބާޒާރާ  އަދި  ނަގައެވެ.  ވެސް  އަހަރު 
ޕްރީ- އޭގެ  ކުރިން  އައުމުގެ  ވެކްސިނެއް 
ހިއުމަން  ފެށިގެން  ސްޓަޑީސްއިން  ކްލިނިކަލް 

ކްލިނިކަލް  ކުރެއެވެ.  މަސައްކަތް  ކުރުމަށް 
ވެކްސިންގެ  ގައި   I ފޭސް  ސްޓަޑީސްގެ 
ރައްކާތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު 
މަދު މީސްކޮޅަކަށް ޓެސްޓުކުރެވެއެވެ. ކްލިނިކަލް 

މުޅި ުދނެިޔ ހްާސކަމުގެ ތެރޭގައި ވަީނމަވްެސ މި ުނަރއާްކތެރި 

ަބލްިނ ަރއާްކތެރިކްަނ ލިިބފައާިވ ަބަޔުކ އުޭރ ުދނޭިޔގައި 

ުއޅެމްުނ ދަިޔއެވެ. އެއީ ޑެއިރީ މެއިޑްްސ ުނވަތަ ަބކަރި 

ހުއިހައްޕާ ަބއެކެވެ. މި މީހްުނަނީކ ކަށިވުިދރި ުނޖެހްުނކަމުގައި 

ވަިޔްސ ގެރީގެ ަސަބުބްނ ޖެހޭ އޭގެ ުނަރއާްކ ުކޑަ ަބއެްޔއް 

ކަމްަށާވ ކުައ ޕޮކްްސ ޖެހިފައާިވ ަބއެކެވެ. 

އަދާކުރެއެވެ.  ވެކްސިން  ރޯލެއް  މުހިންމު 
ޕަރޓުސިސް،  ޓަޓްނަސް،  ޑެޕްތީރިޔާ،  އަދި 
ނުރައްކާތެރި  ފަދަ  ހިމަބިހި  އިންފްލުއެންޒާއާއި 
 2 އަހަރަކު  ދުނިޔެއިން  މުޅި  ބަލިތަކުން 
ނުވަތަ 3 މިލިއަން މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް 
ވެކްސިނެއް  އިމިއުނައިޒޭޝަނަކީ  ކޮށްދެއެވެ. 
ނޑުގައި  ނޑަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ އެކު ހަށިގަ ހަށިގަ
ކުރާ  ދިފާޢުވުމަށް  ދެނެގަނެ  ޖަރާސީމު  އޭގެ 
ދިފާޢީ  ނޑުގެ  ހަށިގަ މުޅި  މަސައްކަތާއި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަދަލެވެ.  އަންނަ  ނިޒާމަށް 
ޤައުމީ އިމިއުނައިޒޭޝަން ތާވަލުގައި ނުވައަކަށް 
ޤަވާޢިދުން  ވެސް  މިހާރު  ވެކްސިން  ވުރެގިނަ 

ދެމުންގެންދެއެވެ.

ޑިސީސް  ފޮރ  ސެންޓަރ  އެމެރިކާގެ 
އަދި  ޕްރިވެންޝަން  އެންޑް  ކޮންޓްރޯލް 
ހާމަކުރާ  ޖަމުޢިއްޔާއިން  ޞިއްޙަތު  ދުނިޔޭގެ 
އުފެއްދުމަށް  ވެކްސިނެއް  އައު  ގޮތުގައި، 
އެކު  ސަބަބުތަކާ  އެކި  ނަގައެވެ.  އަހަރުތަކެއް 

ޓްރައިއަލް ސްޓަޑީސްއާ ހަމައަށް ހަ މަރުހަލާއެއް 
ޕްރީ-ކްލިނިކަލް  ޖެހެއެވެ.  ހުރަސްކުރަން 
ދެމެދުގެ  އަހަރާ   6 އަހަރާއި   1( ސްޓަޑީސް 
ޓެސްޓް  ބޭނުންކޮށްގެން  ޖަނަވާރު  މުއްދަތެއް( 

ސްޓަޑީސްގެ ފޭސް II ގައި ވެކްސިން އަމާޒުކުރާ 
އުމުރުފުރާ އަދި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްހުރި ބަޔަކަށް 
ސްޓަޑީސްގެ  ކްލިނިކަލް  ޓެސްޓްކުރެވޭއިރު 
ރައްކާތެރިކަމާއި  ވެކްސިންގެ  ގައި   III ފޭސް 
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ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޮޑު އާބާދީއަކަށް މީހުން 
ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓު ކުރެވެއެވެ. ވެކްސިނެއް، 
އާންމު  ފޭހުގައި  ތިން  ކްލިނިކަލް ސްޓަޑީސްގެ 
ގޮތެއްގައި 6 އަހަރާއި 7 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް 

އެ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ތަމްރީނުކޮށް  ނޑު  ހަށިގަ
ނުވަތަ  )ވައިރަސް  ޖަރާސީމުގެ  ޖައްސާ  ބަލި 
)އެންޓިޖިން(  ބައެއް  ކޮންމެވެސް  ބެކްޓީރިޔާ( 
ތަޢާރަފު  ނޑަށް  ހަށިގަ ގޮތުގައި  ވެކްސިނެއްގެ 
ނޑުގެ  ހަށިގަ އެންޓިޖިން،  މި  ކޮށްދެއެވެ. 
ކުރުމަށް  ރައްކާތެރި  ބަލިން  އެ  ދިފާޢީ ނިޒާމު 
ވެކްސިންގެ  އުފައްދައެވެ.  އެންޓިބޮޑީސް 
އެޓެނުއޭޓަޑް  ލައިވް  ތެރޭގައި  ވައްތަރުތަކުގެ 
ދަށް  ބާރު  ބަލީގެ  )އަސްލު  ވެކްސިން 
ބޭނުންކޮށްގެން(،  ޖަރާސީމު  ކުރެވިފައިވާ 

ބަލި  )މަރާލެވިފައިވާ  ވެކްސިން  އިންއެކްޓިވް 
ޖައްސާ ޖަރާސީމު ބޭނުންކޮށްގެން(، ސަބްޔުނިޓް 
ނުވަތަ  ޕްރޮޓިން  )ޖަރާސީމުގެ  ވެކްސިން 
ކޮންޖުގޭޓް  ބޭނުންކޮށްގެން(،  ކާބޯހައިޑްރޭޓް 
ވެކްސިން )ޖަރާސީމުގެ ބޭރު ފަށަލަ ބޭނުންކޮށް 
ކެމަރފްލާޖް ކޮށްގެން( އަދި ޑީއެންއޭ ވެކްސިން 

)ޑީއެންއޭ ބޭނުން ކޮށްގެން( ހިމެނެއެވެ. 

ވެކްސިނުން ލިބޭ ގެއްލުން މަދުވެފައި، 
އޭގެ ފައިދާ ވަރަށް ވެސް ބޮޑެވެ. އެންމެ އާންމު 
ފައިދާގެ ތެރޭފައި ބޮޑެތި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި 
ކޮށްދެއެވެ. މަދުން ނަމަވެސް ލައިވް ވެކްސިން 
ނޑު އާދަޔާ  ޖެހުމަށްފަހު ބައެއް މީހުންގެ ހަށިގަ
ވާކަން  ޖެހިފައި  ބަލި  ރިއެކްޓްވެ  ޚިލާފަށް 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ބަލި ޖެހުމަށްފަހު 
ނުޖެހުމަށް  އެބަލި  އިތުރަށް  ސަބަބުން  އޭގެ 
ނޑު ތަމްރީނުކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްދެއެވެ.    ހަށިގަ

ބާރަށް  އެންމެ  ދުނިޔޭގައި  މިހާރު 
އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކޮވިޑް-

ވެކްސިނެއް   151 ރޭހުގައި  ވެކްސިންގެ   19
ހިމެނޭކަމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާއިން 
ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެތެރެއިން 42 ވެކްސިން 
ހިސާބުގައި  އެކި  ޓްރެއިލްސްގެ  ކްލިނިކަލް 
އުޅެނީ  މިހާރު  ވެކްސިނެއް   10 އޮތްއިރު 
ކްލިނިކަލް ޓްރެއިލްސްގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާގައެވެ. 
ބަލާއިރު  ތަޖުރިބާއަށް  މާޒީގެ  ވޭތުވެގޮސްފައިވާ 
ވެކްސިންގެ ޕްރީ-ކްލިނިކަލް ސްޓަޑީސް ކާމިޔާބު 
ވަނީ މީގެ އެންމެ 7 ޕަސެންޓް ވެކްސިންއަށެވެ. 
އަދި ކްލިނިކަލް ޓްރެއަލްސްއިން ކާމިޔާބު ވަނީ 

ޕޯސްޓް  ފޭހަކީ  ހަތަރުވަނަ  މީގެ  ހޭދަކުރެއެވެ. 
މާކެޓިންގ ސަރވައިލަންސް ފޭހެވެ. މި ފޭހަކީ، 
އެއް  ލިބުމަށްފަހު  ލައިސަންސް  ވެކްސިންއަށް 
ވެކްސިންގެ  މުއްދަތުގައި  ދިގު  އާބާދީއަކަށް 
ރައްކާތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓުކުރާ ފޭހެވެ. 
ހިއުމަން  ފޭހަކީ  ފަހު  އެންމެ  ވެކްސިނެއްގެ 
ވެކްސިނެއްގެ  ސްޓަޑީސްއެވެ.  ޓްރައިއަލް 
ހުރިހާ  މި  ދެނެގަންނަނީ  ރައްކާތެރިކަން 
ޓެސްޓްކުރުމަށް  ވެކްސިން  އެ  ފޭސްތަކެއްގައި 

ފަހުގައެވެ.  

ވެކްސިނެއް  ވެކްސިނެވެ.  ޕަސެންޓް   20 މީގެ 
އުފެއްދުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާއިރު، ދުނިޔޭގެ 
އެކި އާބާދީތަކަށް އެކި ވެކްސިން ބޭނުންވެފައި 
ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ވެކްސިން،  ބައެއް 
ނަމަވެސް  ކުރެއެވެ.  މަސައްކަތް  މީހުންނަށް 
ހަމަ އެ ވެކްސިން އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވުމާއި 
ނިޒާމު  ދިފާޢީ  ސަބަބުން  ދޮށިވުމުގެ  އުމުރު 
ބަލިކަށިވެފައި ވާތީ އުމުރުން ދުވަސް ވެފައިވާ 
ނުކުރެއެވެ.   މަސައްކަތެއް  މީހުންނަށް  ބައެއް 
ޖަމުއިއްޔާ  ޞިއްޙަތު  ދުނިޔޭގެ  ވެސް  މިހާރު 
ބުނާގޮތުގައި 25 ބަލިން އިންސާނުން ރައްކާތެރި 
ބޭނުން  ތައްޔާރުކުރެވި  ވެކްސިން  ކުރުމަށް 

ކުރަމުންދެއެވެ. 

ަމުއޫލާމތު ެނީގ: 	

 	 shorturl.at/lzUY1

 	 shorturl.at/cgwCP

 	 shorturl.at/juBDF

ކުރަނީ  މަސައްކަތް  ވެކްސިން 
ބައްޔަކުން  އެ  ނިޒާމު  ދިފާޢީ  ނޑުގައިވާ  ހަށިގަ
ނޑު  ހަށިގަ މުޅި  ކުރުމުގައި  ރައްކާތެރި 
މިގޮތުން  ކުރުމުގައެވެ.  ތައްޔާރު  ތަމްރީނުކޮށް 
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ޤުައމީ ަބޠުަލްނ ޤުައމީ ަބޠުަލްނ 

ހިތްވަރުގަދަ ކަމަށް މަޝްހޫރު މީހާއަކީ ބަޠަލެކެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށް 
ބަޠަލުންނެވެ.  ވެސް  މީހުންނަކީ  ވެފައިވާ  ޤުރުބާނީތަކެއް  ބޮޑެތި  ޓަކައި 
މީހުންނަށް ވެސް  ކުޅޭ  ބައި  މުހިންމު  އެންމެ  ތަމްސީލުތަކުގައި  ފިލްމާއި 
ތަފާތެވެ. ކޮންމެ  ބަޠަލުން  ބަޠަލުންނާއި ޤައުމީ  ކިޔައެވެ. އެ  ބަޠަލުންނޭ 
ބަޠަލަކީ ޤައުމީ ބަޠަލެއް ނޫނެވެ. ޤައުމީ ބަޠަލުންނަކީ އެ ޤައުމަކަށް އެންމެ 
ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަތިވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ. 

ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ވެސް  ޤައުމެއްގައި  ކޮންމެ  ބަޠަލުންނަކީ  ޤައުމީ 
މަޤާމެއް ދެވިފައިވާ ބައެކެވެ. އެއީ ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެވިފައިވާ 
އެއީ  ބައެކެވެ.  ދެވިފައިވާ  އިޙްތިރާމެއް  ޤަދަރަކާއި  ޚާއްޞަ  ބައެކެވެ. 
ދެކޭ  ރައްޔިތުން  ކަމަށް  ފަރާތްތަކެއް  ޙައްޤުވާ  ޝަރަފެއް  އެތައްއެތައް 
އެކު  މިނިވަންކަމާ  ޖީލުންޖީލަށް  ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ  ޤައުމު،  ބައެކެވެ. 
ވާރުތަވެގެން އައިސްފައި ވަނީ ޤައުމީ ބަޠަލުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ. ޤައުމީ 
ބަޠަލެއް، ޤައުމީ ބަޠަލަކަށް ވެގެން ދަނީ އެ ބޭފުޅެއްގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮންނަ 
ޤައުމީ ލޯބީގެ މަތިވެރިކަން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ބޭފުޅެއްގެ ހަރުދަނާ 
އަޤީދާގެ ސަބަބުންނެވެ. ޤައުމާ މެދު އެ ބޭފުޅަކު ވިސްނައިވަޑައިގަންނަވާ 

ގޮތުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ޚާއްޞަ  ބައެއް  ގޮތުގައި  ބަޠަލުންގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޢަލީ ރަސްގެފާނާއި، 
ރަސްގެފާނާއި،  އިސްކަންދަރު  ބޮޑުރަސްގެފާނާއި،  ބޮޑުތަކުރުފާނާއި، 
އިބްރާހީމް  ރައީސް  ރަދުންނާއި،  ޣިޔާސުއްދީން  ދޮންބަންޑާރައިންނާއި، 
ނާޞިރާއި، ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމާއި، ތިނެއް ނޮވެންބަރުގައި 
ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރި ސިފައިން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ޤައުމީ 
ބަޠަލުންގެ ލިސްޓުގައި ދަރުމަންތަ ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅު ވެސް ހިމަނާލަން 
ނޫނަސް  މި  ރަދުންނެވެ.  އިސްލާމްކުރެއްވި  ދިވެހިރާއްޖެ  އެއީ  ޖެހެއެވެ. 
ޤައުމަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އެތައްއެތައް ބޭފުޅުންނެއް 
ހިމެނެއެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ތާރީޚުގައި ނެތް އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ 
މާގިނަ މަޢުލޫމާތެއް ތާރީޚުން ލިބެން ވެސް ނެތް އެތައްއެތައް ބޭފުޅުންނެއް 
ޖާނުފުޅުން  ފުރާނަފުޅާއި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދެކެފައިވާނެއެވެ.  ޤައުމު  މި 
ޤުރުބާންވި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިންތަކެއްގެ ޤުރުބާނީއާ ނުލައި މި ޤައުމަށް 

މިނިވަންކަމުގެ ދިގު ތާރީޚެއް ލިބިފައެއް ނުވާނެއެވެ.

ޤައުމީ ބަޠަލުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ޤައުމަށް ޓަކައި ކުރެއްވި 
ޚާއްޞަ  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ  ރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން  ޚިދުމަތްތަކާ  އަގުހުރި 
ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި  ފާހަގަކުރާ  ދިވެހީން  ފާހަގަކުރެއެވެ.  ދުވަސްތައް 
ދުވަސް  ޝަހީދުންގެ  ރަސްގެފާނެވެ.  ދަރުމަވަންތަ  ބަޠަލަކީ  ދުވަހުގެ 
ނިސްބަތް ވަނީ ޕޯޗްގީޒުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރައްވައި ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި 
ޕޯޗްގީޒުންގެ  ވަނީ  ނިސްބަތް  ދުވަސް  ޤައުމީ  ރަސްގެފާނަށެވެ.  ޢަލީ 
ދެއްވި  އާރާސްތުކޮށް  ޤައުމު  ދެއްވައި  މިނިވަންކޮށް  ރާއްޖެ  އަތްދަށުން 
ނިސްބަތް  ދުވަސް  ހުރަވީ  އަށެވެ.  )ބޮޑުތަކުރުފާނު(  މަހާރަދުން  އުތީމު 
ދެއްވި  މިނިވަންކޮށް  ރާއްޖެ  އަތްދަށުން  ގެ  )މަލާބާރީން(  ހޮޅީން  ވަނީ 
ދޮންބަންޑާރައިންނަށެވެ. މިނިވަން ދުވަސް ނިސްބަތް ވަނީ އިނގިރޭސީންގެ 
ހިމާޔަތުގެ ދަށުށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައިދެއްވި ރައީސް 
ދުވަހުގެ  ނަޞްރުގެ  ކިލެގެފާނަށެވެ.  ރަންނަބަޑޭރި  ނާޞިރު  އިބްރާހީމް 
ޤައުމީ  ކޮންމެ  އާދަމެވެ.  ޙުސައިން  ކޯޕްރަލް  ޝަހީދު  ބަޠަލަކީ  ޤައުމީ 
ބަޠަލެއްގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަ 
ނުކުރި ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ޤައުމީ 
ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ސްކޫލުތަކާއި 
މަގުތަކަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުން ނަން ދެއްވައިގެންނެވެ. މިއިން ކޮންމެ 
ގޮތަކުން ވެސް ޒިކުރާ އައުކޮށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ހަނދާންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް 
ވަޒަންކުރުމެވެ.  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ބޭނުމަކީ  ފާހަގަކުރުމުގެ 
އެ ބޭފުޅުންގެ ސީރަތުން ޢިބުރަތާއި ދަރުސް ލިބިގަނެ ޤައުމުގެ ދަރިންގެ 

ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ރޫޙު ދިރުވައި އާލާކުރުމެވެ. 

އިންސާނާގެ  ސިފައަކީ  މާތް  ލޯބިވުމުގެ  ދެކެ  ވަޠަން  ޤައުމާއި 
އުފަން  އަމިއްލަ  ޤައުމާއި  ސިފައެކެވެ.  ޚާއްޞަ  ލައްވާފައިވާ  ކިބައިގައި 
ނޑުދެކެ ލޯބިވުމުގެ ރީތި ނަމޫނާ މި އުންމަތުގެ މާތް ސާހިބާ ވަނީ  ފަސްގަ
ދައްކަވައި ދެއްވާފައެވެ. އޭގެ އެއް ދަލީލަކީ ހިޖުރައަށް ވަޑައިގެންނެވި ރޭ 
މައްކާއަށް މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ހަދީސް ކުރެއްވި އަސަރުގަދަ ވާހަކަފުޅެވެ. 
މި ކަންކަމުން އެނގެނީ ޤައުމީ ލޯތްބަކީ އިންސާނާގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ 
އަސަރެއް ނުވަތަ ޖަޒުބާތެއް ކަމެވެ. އެހެނަސް ޤައުމިއްޔަތާއި ޤައުމީ ލޯތްބަކީ 
ދިރުވަން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. ޤައުމީ ޝުޢޫރާއި ޤައުމީ ރޫޙަކީ އާލާކުރަން ޖެހޭ 

އެއްޗެކެވެ.

ޮކާމްންޑ ާސަޖްންޓ މޭަޖރ ަޢްބުދهللا ސަީޢުދ
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ައްނަވުރ ިއްބާރީހްމ

ައްސަކރީ ިޚުދަމތާ ުގޅެން ުދަވަހކު ެވސް ިވސްަނމު ެހްއެޔވެ؟ ައްސަކރީ ިޚުދަމތާ ުގޅެން ުދަވަހކު ެވސް ިވސްަނމު ެހްއެޔވެ؟    
ަވަޑިއގަންަނާވެށވެ.  ުކިރައށް  ެއކު  ިލުޔމާ  ަނމަ  އާނެއކޭ  ަވަޑިއގަންަނާވެށވެ. ަޖާވަބކީ  ުކިރައށް  ެއކު  ިލުޔމާ  ަނމަ  އާނެއކޭ  ަޖާވަބކީ 
ަޖާވަބކީ ނޫެނކޭ ަނމަ ިތޔަ ޫދޮކްށަލްއވަނީ ރަުނގެ ުފުރަޞެތްއކަން ަޖާވަބކީ ނޫެނކޭ ަނމަ ިތޔަ ޫދޮކްށަލްއވަނީ ރަުނގެ ުފުރަޞެތްއކަން 
ަޙީޤަޤަތކީ  ިވާދުޅާވެށވެ.  ިލޔުން  މި  ަބަހްއަޓަވިއގެން  ަޙީޤަޤަތކީ ހަނުދަމުފޅު  ިވާދުޅާވެށވެ.  ިލޔުން  މި  ަބަހްއަޓަވިއގެން  ހަނުދަމުފޅު 
ައްސަކިރްއާޔައީކ ުމިޅ ުއުމުރ ުދަވަހްށ ެދިމުހްނާނެނ ަފިއާދަތެކްއ ެއާއ ައްސަކިރްއާޔައީކ ުމިޅ ުއުމުރ ުދަވަހްށ ެދިމުހްނާނެނ ަފިއާދަތެކްއ ެއާއ 

ުގިޅަފިއވާ ިޚުދަމެތްއ ަކެމވެ. ުގިޅަފިއވާ ިޚުދަމެތްއ ަކެމވެ. 

5252
addana@mndf.gov.mvaddana@mndf.gov.mv



ޤައުމީ  ހިތަކީ  ޚިދުމަތުގެ  އަސްކަރީ 
ޤައުމުގެ  ފޯރިއެވެ.  ޖޯޝާއި  ޤައުމީ  ލޯތްބެވެ. 
މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ 
ހުވާގެ މަތީ ދެމިހުރުމެވެ. ކޮންމެ ފަދަ ޤުރުބާނެއް 
ވެގެން ވެސް ޤައުމު އިސްކުރުމެވެ. މިއިން ކޮންމެ 
ކަމެއް ގުޅިފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ މުހިންމު 
ޚިދުމަތާއެވެ. އެ ޚިދުމަތަކީ ފިސާރި ޝަރަފުވެރި 
ޚިދުމަތެކެވެ. ކޮންމެ ޒަމާނަކުން ވެސް ޤަބޫލުކުރި 
ލީޑަރ  އެމެރިކާގެ  ޚިދުމަތެކެވެ.  ޤަދަރުވެރި 
"މީހުންނަށް  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ރޫތާ  ވޯލްޓާ 
ނެތެވެ.  ވަޒީފާއެއް  މޮޅު  ވުރެ  ޚިދުމަތްކުރުމަށް 
ނިކަމެތިންނަށް އެހީވުމަށް ވުރެ ބޮޑު ޚިދުމަތެއް 
ނެތެވެ. އެ ކަން ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑު 

ގޮތުގައެވެ.  ޤަދަރެއްގެ  ހޯދައިދެވޭ  ޢާއިލާތަކަށް 
އެ ޚިދުމަތާ ގުޅުމަށް ފަހު ވަކިވެފައިވާ މީހަކަށް 
އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  ވެވެނީ  އެ  ނަމަ  ވެއްޖެ  ތިބާ 
ގަދީމީ ކުލަބުގެ މެންބަރަކަށެވެ. އެންމެ ދުވަސްވީ 
ޚިދުމަތްތެރިއަކަށެވެ.  ޖަމާޢަތުގެ  ޝަރަފުވެރި 
ވާހަކަތައް  މެންބަރުންނާ  ގްރޫޕުގެ  ޚާއްސަ  މި 
ވާހަކަތައް  ފަރާތުން  މީހުންގެ  އެ  ހިއްސާކޮށް، 
ކަމެއް  ކުޑަ  ލިބުމަކީ  ބަލައިގަތުން،  އަޑުއަހައި 
ނޫނެވެ. އެއީ އެތައް ޖަމާޢަތަކާއި އެތައް ބަޔަކާ 

ނުބައްދަލު ތަޖުރިބާއެކެވެ. 

ޚިދުމަތެއް  ބާވާ  ޚިދުމަތަކީ  އަސްކަރީ 
ވެސް  ޚިދުމަތެއް  ނޑޭ  ކެ ބޭނުން  ނޫނެވެ. 

ޚިދުމަތުން  އަސްކަރީ  ނެތެވެ."  ހިތްހަމަޖެހުމެއް 
ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޔަޤީންކަން ދެނީ އެ ރައްޔިތަކަށް 
ޓަކައި އަސްކަރީ ޚިދުމަތް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމެވެ. 
ފަރުދަކަށް  ކޮންމެ  ނުބަލައި  ފެންވަރެއް  ވަކި 
އެހީތެރިވާނެ ކަމެވެ. އަދި އެކަން އެންމެ ފުރިހަމަ 
ކަމެވެ. އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމުން  ގޮތުގައި ކުރާ 
މި ދެންނެވި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގަނެވޭނެއެވެ. މި 

އުފާ ހާސިލުކުރެވޭނެއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ  ޖަމާޢަތަކީ  އަސްކަރީ 
ނިސްބަތުން ވެސް ބިޔަ ޖަމާޢަތެކެވެ. ޤައުމެއްގެ 
ޖަމާޢަތެކެވެ.  ބޮޑު  ނަމަވެސް  ބެލި  ނިސްބަތުން 
ދޮށީ  ނަމަވެސް  ބެލި  ތާރީޚަށް  އަސްކަރީ 
އިންތިޒާމު  ވަކިން  އެއަށްވުރެ  ޖަމާޢަތެކެވެ. 
ރަނގަޅު، އެއަށްވުރެ ވަކިން ހުނަރުވެރީން ތިބި، 
ފަންނުވެރީން  ތަޖުރިބާކާރު  ވަކީން  އެއަށްވުރެ 

އޮތަސް  އޮންނާތޯއެވެ؟  ޖަމާޢަތެއް  އެހެން  ތިބި 
އެހެންވެ  ތޯއެވެ؟  ބަލިކުރެވިދާނެ  ޖަމާޢަތް  އެ 
ބެލެވިފައިވަނީ  ގުޅުން  ޚިދުމަތާ  އަސްކަރީ 
ގޮތުގައެވެ.  ޝަރަފެއްގެ  ލިބިގަނެވޭ  ނަފުސަށް 

ނޫނެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް އެއީ ދުވަސްވާ ވަރަކަށް 
އިތުރުވާ  ޢަދަދު  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތްތެރީން 
އިޤްތިޞާދީ  މިސާލެކެވެ.  ކުޑަކުޑަ  ޚިދުމަތެކެވެ. 
މިދިޔަ  އެމެރިކާއަށް  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި  ބާރެއްގެ 

ޮއްނަނީނ  ައްތ  ުފުރަޞުތެގ  ައްސަކީރ  ެވްސ  ުދަވްސަވެރްއަގިއ  ޮކްނެމ 
ުހުޅާވާލަފެއވެ. އެ ައތުން ިހފަނީ ުދަޅެހޮޔަކާމއި ަތާފތު ހުަނުރަތުކަގެއވެ. 
ެއހެްނވެ  ުމްސަތުގަބުލަގެއވެ.  ޯލްތާބއި  ަޤުއމީ  ިހްތަވުރަގެއވެ.  ެކުރާމއި 
ައްސަކިރްއޔާ ަވީޒާފަތަކކީ ބޭނުްނެވގެްނ، ުކރާނެ ަމަސްއަކްތަތއް ުހެރގެން 
ޯނެވެއވެ.  ަބެއއް  ޭބާކރު  ަވީޒާފަތުކަގއި  އެ  ަވީޒާފަތެކެކވެ.  ުއަފްއދާ 
އެ  ުފުރަޞުތަތެކވެ.  ިޚުދަމްތަތުކގެ  ހުންނަނީ  ުނުހެރެއވެ.  ކުިނބުްނެޏއް 

ުފުރަޞުތަތާކެމދު އޮންަނ ަޔޤީްނަކެމެވ.

ަޤުއީމ  ިހަތީކ  ިޚުދަމުތެގ  ަޤުއީމ ައްސަކީރ  ިހަތީކ  ިޚުދަމުތެގ  ައްސަކީރ 
ޯފިރެއވެ.  ޯޖާޝއި  ަޤުއމީ  ޯފިރެއވެ. ޯލްތެބވެ.  ޯޖާޝއި  ަޤުއމީ  ޯލްތެބވެ. 
ައާމްނަކްނ  ިމިނަވްނަކާމިއ  ައާމްނަކްނ ަޤުއުމެގ  ިމިނަވްނަކާމިއ  ަޤުއުމެގ 
ަމތީ  ުހާވގެ  ުކެރވޭ  ަމތީ ެދެމެހްއުޓަމށް  ުހާވގެ  ުކެރވޭ  ެދެމެހްއުޓަމށް 
ުގުރބާެނއް  ަފދަ  ކޮްނމެ  ުގުރބާެނއް ެދިމުހުރެމވެ.  ަފދަ  ކޮްނމެ  ެދިމުހުރެމވެ. 
ެވގެން ެވސް ަޤުއމު ިއްސުކުރެމވެ. ިމއިން ެވގެން ެވސް ަޤުއމު ިއްސުކުރެމވެ. ިމއިން 
ޮކްނެމ ަކެމްއ ުގިޅަފިއަވީނ ަރްއިޔުތްނަންށ ޮކްނެމ ަކެމްއ ުގިޅަފިއަވީނ ަރްއިޔުތްނަންށ 
ެދވޭ ުމހިްނމު ިޚުދަމާތެއވެ. އެ ިޚުދަމަތކީ ެދވޭ ުމހިްނމު ިޚުދަމާތެއވެ. އެ ިޚުދަމަތކީ 

ިފާސިރ ަޝަރުފެވރި ިޚުދަމެތެކެވ.ިފާސިރ ަޝަރުފެވރި ިޚުދަމެތެކެވ.
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އިޤްތިޞާދީ  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  ދެތިން 
ނެތް  ވަޒީފާ  ޖެހުނެވެ.  ކުރިމަތިލާން  ހީނަރުކަމާ 
ދިރިއުޅުމުގެ  އިތުރުވިއެވެ.  އަދަދު  މީހުންގެ 
އަސްކަރިއްޔާއިން  ނަމަވެސް  ބޮޑުވިއެވެ.  ޚަރަދު 
އުސޫލެއް  އާންމު  ކުރުމަކީ  މަދު  މީހުން 
ނޫނެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި 
އޮންނަނީ  އަތް  ފުރުޞަތުގެ  އަސްކަރީ  ވެސް 
ހުޅުވާލާފައެވެ. އެ އަތުން ހިފަނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި 
ތަފާތު ހުނަރުތަކުގައެވެ. ކެރުމާއި ހިތްވަރުގައެވެ. 
އެހެންވެ  މުސްތަޤުބަލުގައެވެ.  ލޯތްބާއި  ޤައުމީ 
ބޭނުންވެގެން،  ވަޒީފާތަކަކީ  އަސްކަރިއްޔާގެ 
އުފައްދާ  ހުރެގެން  މަސައްކަތްތައް  ކުރާނެ 
ބައެއް  ބޭކާރު  ވަޒީފާތަކުގައި  އެ  ވަޒީފާތަކެކެވެ. 
ހުންނަނީ  ނުހުރެއެވެ.  ކުނިބުންޏެއް  ނޯވެއެވެ. 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ފުރުޞަތުތަކެވެ. އެ ފުރުޞަތުތަކާ 

މެދު އޮންނަ ޔަޤީންކަމެވެ. 

މެދު  އަގާ  ޚިދުމަތުގެ  އެ  ޖެހޭ  ދޭން  ލައިގެން 
ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރެއެވެ. އެ ސުވާލަށް އެކި 
ޤައުމުތަކުން ދެނީ އެކި ޖަވާބެވެ. ކުޑަ މިސާލަކަށް 
އަސްކަރީ  އެމެރިކާގައި  ހެއްޔެވެ؟  ބަލައިލަމާ 
ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ ސެކަންޑް ލެފްޓިނެންޓަކަށް 

ލޯނުން 65،000 ޑޮލަރާ ހަމައަށް މަޢާފުވެއެވެ. 
އަހަރު   20 އަސްކަރިއްޔާއަކީ  ގޮތުގައި  ބުނެވޭ 
ވަންދެން މަސައްކަތްކުރުމުން ފުލްކޮށް ޕެންޝަން 
ލިބޭ މަދު މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ތަނެކެވެ. 
ތަފާތެވެ.  ޤައުމުތަކުގައި  އެކި  އަގުތައް  މި 

ހޭދަތަކުގެ  ހުސްކުރާ  އަސްކަރިއްޔާއަށް 
ވާހަކައަކީ އައު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެ ޚަރަދުތަކުގެ 
ޚިދުމަތްތެރީންގެ  ޝަރަފުވެރި  ބަޔަކީ  އެއް 
މުސާރައެވެ. ބައެއް ފަހަރު ފަހު ނޭވާ އަތްމައްޗަށް 

އެއީ  ލިބެއެވެ.  ޑޮލަރު   36،000 އަހަރަކު 
ލިބޭ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  މަހަކު  ކޮންމެ 
އެމެރިކާގެ  ނުހިމަނައެވެ.  ޑޮލަރު   3،000
ސްޓޫޑެންޓް  މީހުންގެ  ވަންނަ  އަސްކަރިއްޔާއަށް 

މިއަށްވުރެ ބޮޑު އަގު ލިބޭ ޤައުމުތައް ވެސް އެބަ 
އަސްކަރީ  ޔަޤީންވަނީ  ކަންކަމުން  މި  ހުއްޓެވެ. 
ޚިދުމަތަކީ އެހެން މީހުންގެ އެހީއާ ހަމައަށް ތިމާ 
ދާއިރު ތިމާގެ އަމިއްލަ ޚިދުމަތުގެ ހިތްހަމަޖެހުން 

ލިބިގަނެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް ކަމެވެ.  

އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ދިރުމަކީ ތަމްރީނާއި 
ޢިލްމާއި ތަރުބިއްޔަތެވެ. އަސްކަރިއްޔާގައި ތަފާތު 
އެކި ދާއިރާތަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަމްރީނު 
ފުރުޞަތުތައް  ހާސިލުކުރުމުގެ  ޢިލްމު  ހޯދައި 
ވަގުތުތަކުގައި  ނުރަސްމީ  އަދި  ފަހިވެއެވެ. 
އިތުރު ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަގު ވެސް 
ކޮލެޖު  އެކު  އިނާޔަތްތަކާ  ތަފާތު  ހުޅުވެއެވެ. 
ވެސް  ހާސިލުކުރާން  ތަޢުލީމު  ޔުނިވަރސިޓީ 
އަސްކަރިއްޔާތަކުން ބާރުއަޅައެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް 
އިތުރު ތަމްރީނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކަކީ ވަޒީފާގައި 
ހިފޭ  ބޭނުން  ވެސް  ޓަކައި  ދިއުމަށް  ކުރިއަރައި 

ައްސަކރީ ިޚުދަމުތގެ ިދުރަމކީ ަތްމރީާނއި ިޢްލާމއި ަތުރިބްއަޔެތވެ. ައްސަކިރްއާޔަގއި 

ަތާފުތ ެއިކ ާދިއާރަތުކްނ ުފާޅ ާދިއާރެއްއަގިއ ަތްމީރުނ ޯހަދިއ ިޢްލުމ ާހިސުލުކުރުމެގ 

ުފުރަޞުތަތއް ަފިހެވެއވެ. ައދި ުނަރްސމީ ަވުގުތަތުކަގއި ިއުތރު ަތްމރީުނަތއް 

ޮކޮލޖު  ެއކު  އިާނަޔްތަތކާ  ަތާފތު  ުހުޅެވެއވެ.  ެވސް  ަމގު  ުކުރުމގެ  ުފިރަހމަ 

ޔުިނަވރިސޓީ ަތުޢީލމު ާހިސުލުކރާން ެވސް ައްސަކިރްއާޔަތކުން ާބުރައަޅެއވެ. 
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މަދަނީ  ފުރުޞަތުތަކުން  މި  ފުރުޞަތުތަކެކެވެ. 
އަމިއްލަ  ވެސް  ދާން  އެނބުރި  ދިރިއުޅުމަކަށް 
އަސްކަރިއްޔާ  އަދި  ތައްޔާރުކޮށްދެއެވެ.  ނަފުސު 
ނޫން އެހެން ފަންނުތަކުގައި ތިމާ ލޯހުޅުވައިލާން 
އަސްކަރީ  އެހެންވެ  އެހީތެރިވެއެވެ.  ވެސް 
ފަދަ  ޖަހާލެވޭ  ދެބުޅި  އެއްދޮނުގައި  ޚިދުމަތަކީ 

ޚިދުމަތެކެވެ.

ޖެހުމާއި  ހިތްހަމަ  ޚިދުމަތަކީ  އަސްކަރީ 
ޚިދުމަތެކެވެ.  ގުޅިފައިވާ  ވެސް  މަޖަލާ  އުފަލާއި 
ހަރަކާތްތައް  ތަފާތު  ހޯދައިދޭން  ހިތްފަހިކަން  މި 
ގޮތްގޮތަށް  އެކި  ޢާއިލާތަކަށް  އަސްކަރީ 
ތެރެއިންނެވެ.  ސްކީމްތަކުގެ  ހިންގައެވެ.  
ދެވޭ  ހިލޭ  ހުޅުވައިގެންނެވެ.  ފަންޑުތައް 
ފުރުޞަތުތަކުންނެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން 
އަސްކަރިއްޔާއިން  ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 
]ހޭލް  ހަވާއީގައިވާ  ރިސޯޓްތަކެވެ.  ހިންގަމުންދާ 
ކޯ[ ރިސޯޓަކީ މިފަދަ މިސާލެކެވެ. ފްލޮރިޑާގައިވާ 
ވެސް  ރިސޯޓަކީ  ގްރީން[  އޮފް  ]ޝޭޑްސް 
ޚިދުމަތް  ތަންތަނުގެ  މި  ތަނެކެވެ.  މިފަދަ 
ޢާއިލާތަކަށް  އަދި  ޚިދުމަތްތެރީންނަށް  އަސްކަރީ 
ލިބިގެންދަނީ އާންމު އަގުތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑުތަން 
ވެސް ހެޔޮކޮށެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ހޮޓާތައް 
ޚިދުމަތްތަކުގެ  އަސްކަރީ  ވެސް  ހިންގުމަކީ 
ޖަޕާނާއި  ކަމެކެވެ.  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ތެރެއިން 
އަސްކަރީ  ޖަރުމަނުގައިވާ  ކޮރެއާއާއި  ދެކުނު 
މިލިޓަރީ  ފަދަ  ދެންނެވުނު  މި  މަރުކަޒުތަކުގައި 
މަރުކަޒުން  އަސްކަރީ  ހުއްޓެވެ.  އެބަ  ހޮޓާތައް 
މާ  އަގުހެޔޮކޮށް  މާ  ވުރެ  ހޮޓާތަކަށް  ބޭރުގައިވާ 
ދެއެވެ.  ތަންތަނުން  އެ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ޔަޤީން 
މީގެ އިތުރުން އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކީ ވެސް 
އަދި  ޚިދުމަތްތެރީންނަށް  ދާއިރާގެ  އަސްކަރީ 
ގެނެސްދޭ  ހިނިތުންވުން  ޢާއިލާތަކަށް  އެފަދަ 
ތަންތަނެވެ. ތިމާގެ އިތުރަށް، ޢާއިލާ މެންބަރަކު 
ބޮޑު  ކިތަންމެ  އެކަމަށް  އަދި  ނަމަވެސް  ބަލިވި 
ހޭދައެއް ކުރާން ޖެހުނަސް އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލު 
އޮންނަނީ ތައްޔާރަށެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން 
ގުޅެންވީ  އަސްކަރިއްޔާއާ  ބުނެދެނީ  ވެސް 

ސަބަބެވެ. 

ޚިދުމަތުން  އެ  ޚިދުމަތަކީ  އަސްކަރީ 
މަންފާ  އޭގެ  ވެސް  ފަހު  ކުރުމަށް  ރިޓަޔަރ 
ދުނިޔޭގެ  ޚިދުމަތެކެވެ.  ލިބިގެންދާ  ނިހާޔަތަށް 
ނިސްބަތް  މަންފާގެ  މި  ޤައުމުތަކުގައި  އެކި 
އަސްކަރިއްޔާގެ  ބަލާއިރު  އެމެރިކާއަށް  ތަފާތެވެ. 

ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރ ކުރާ ޚިދުމަތްތެރީންނަށް އެ 
މީހުން ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރި އެންމެ ފަހު ތިން 
ބިނާކޮށް،  މުސާރައަށް  އަސާސީ  ލިބުނު  އަހަރު 
އޮވެއެވެ.  ޕެންޝަނެއް  ދޭ  ދުވަހަށް  އުމުރު 
އަހަރު   20 އަސްކަރިއްޔާގައި  މާނައަކީ  މީގެ 
ޚިދުމަތްކޮށްފައި ރިޓަޔަރ ކުރާ ނަމަ މުސާރައިގެ 
މީހަކަށް  އެ  ޕެންޝަނެއް  ޕަސެންޓްގެ   40
ލިބުމެވެ. 25 އަހަރުގެ ޚިދުމަތަށް ފަހު ރިޓަޔަރ 
ކުރާނަމަ 50 ޕަސެންޓްގެ ޕެންޝަނެއް ލިބުމެވެ. 
ރިޓަޔަރ  ފަހު  ޚިދުމަތަށް  އަހަރުގެ   30 އަދި 
ކުރާނަމަ 60 ޕަސެންޓުގެ ޕެންޝަނެއް ލިބުމެވެ. 
މި ހިސާބުތަކަށް ބުރަވާ ނަމަ އެމެރިކާގައި 20 
އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައި ރިޓަޔަރކުރާ އޮފިސަރަކަށް 
އޭނާއަކީ އަހަރަކު 100،000 ޑޮލަރު ލިބެމުން 
އައި މީހެއް ނަމަ އަހަރަކު 48،000 ޑޮލަރުގެ 
ކުރެވޭނެއެވެ.  ރިޓަޔަރ  އެއްކޮށް  ޕެންޝަނަކާ 
އުމުރު ދުވަހަށް އެ ފައިސާ ލިބޭއިރު، އޭނާއަކީ 
އަދި އުމުރުން ސާޅީހުގެ އަހަރުތަކުގައިވާ މީހެއް 
ވެސް  ކެރިއާއެއް  ދާއިރާއަކުން  އެހެން  ނަމަ 
ފެށިގެން  އަހަރުން   42 އުމުރުން  ފެށިދާނެއެވެ. 
އުމުރު ދުވަހަށް މީހަކަށް މަހަކު 4000 ޑޮލަރު 
ހެއްޔެވެ؟  ފައިސާއެއް  ކިހައި  އެއީ  ނަމަ  ލިބޭ 
އަސްކަރީ ޚިދުމަތާ ނުގުޅި ތިބެންވީ ހެއްޔެވެ؟ 

އަސްކަރީ ޚިދުމަތާ ނުގުޅެންވީ ސަބަބެއް 
ނެތެވެ. އެ ޚިދުމަތާ އެކު ޤައުމީ ލޯބީގައި ޤައުމަށް 
ތަޖުރިބާއެއް  އެތައް  ތަފާތު  ވެވެއެވެ.  ޤުރުބާން 
ލިބިގަނެވެއެވެ. ވަޒީފާގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުވެއެވެ. 
ލިބޭ އާމްދަނީން ދެކޮޅު ޖެއްސެއެވެ. ޚިދުމަތުގައި 
ހުރެގެން ތަމްރީނުވެ، އިތުރު ކަންކަން ދަސްވެއެވެ. 
އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގަނެވެއެވެ. ވަޒީފާއިން 
ވަކިވުމަށްފަހު ވެސް އިހު ކުރި ޚިދުމަތުގެ މަންފާ 

ލިބިގަނެވެއެވެ.
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ފެންނަނީ  މި  ވެސް  ހައްތާ  ރާއްޖެއިން 
މި  ކާބަފައިން  އަހަރެމެންގެ  ކާޅެވެ.  ކަޅު 
ދޫންޏަށް "ކާޅު" މި ނަން ދީފައި މިވަނީ ވެސް 
ބަލައިގެން  އުޅުމަށް  ސިފައާއި  ކުލައާއި  އޭގެ 
ނަމަވެސް  އެހެން  އެކަށީގެންވެއެވެ.  ކަމަށްވުން 
ކާޅުގެ ތެރޭގައި ރަތް ކާޅު އުޅޭ ކަމަށް މީހުން 
ނޑު ވެސް މީގެ ބައިގަރުނެއްހާ  ބުނެއެވެ. އަޅުގަ
މިހާރުގެ  ސިލޯނަށް،  އޭރުގެ  ކުރިން  އަހަރު 
ސްރީލަންކާއަށް ދިޔައީމެވެ. އަދި ދިވެހިން ރަތް 
ކާޅު ކިޔާ ދޫނި ކޮޅުނބުން ދުށީމެވެ. ރަތް ކާޅުގެ 
ހުރިހާ ފަތެއް، ރަތެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބުރިކަށްޓާއި 
ފަތެއް  އެތައް  އެހެނިހެން  ފަތްތަކާއި  ފިޔައިގެ 
ރަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޮލުގެ ކުލަ ވެސް ރަތެވެ. 

ވުރެ  ރަތްރަތަށް  ގޮތުގައި  ގެނެވޭ  ހަނދާނަށް 
ހުންނަނީ ކިސުޑި ކަޑި ކުލައެއްގައެވެ. އެއާ އެކު 
ރާއްޖެއިން  މި  އަދި  ހުރެއެވެ.  ވެސް  ކަޅުފަތް 
މި ފެންނަ ކަޅު ކާޅު ދޫންޏަށްވުރެ ބޮޑެތިވެފައި 
އުޅެނީ  ކައި  ބަރުހެލިމެއެވެ.  ފެނުމުގައި  ފެންނަ 
ހަޑިމުޑުދާރު  ވެސް  އެހެނިހެން  ކުނިބުންޏާއި 

އެއްޗިއްސެވެ.

ނުވަތަ  ގޮތުން  މަޖާޒީ  ބަހުގައި  ދިވެހި 
ހުދުފަތް  ވެސް  ކާޅުގައި  ގޮތުގައި  މުހާވިރާގެ 
ހުރެއޭ ބުނެއުޅެއެވެ. މިއީ މުޅި ކާޅުގައި ހުދުފަތް 
ނަމަވެސް  އެހެން  ނޫނެވެ.  ވާހަކައެއް  ހުންނަ 
]ކާޅެއްގައި ވެސް ހުދު ފަތެއް ހުރެދާނެއޭ[ ބުނާ 
ބުނުމެވެ. ދިވެހީން މަޖާޒީ ގޮތުން މިހެން ބުނަނީ 

މި ރާއްޖޭގައި ހުދު ކާޅަކީ އުޅޭ ދޫންޏަކަށް ނުވާތީ 
ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ހުދު ކާޅަކީ 

ވެސް ކާޅު ދޫނިތެރޭ އުޅޭ ބާވަތެކެވެ.

]ކާޅެއް  އުޅެއެވެ.  ބުނެ  މީހުން  އިހު 
ގޮތުގައި  މުޙާވިރާގެ  މީ  އެވެ.  ނުވާނެ[  އޮޅެއް 
ބޭނުންކޮށް  ވެސް  ގޮތުގައި  ހަރުބަހެއްގެ  އަދި 
ގޮތުން  މަޖާޒީ  އިތުރުން  މީގެ  ބަހެކެވެ.  އުޅުނު 
ނިސްބަތްކޮށް  މީހުންނަށް  ބައެއްފަހަރު  ވެސް 

އުޅުނު ބަހެކެވެ. 

ކާޅު  ބުނާބުނުމުގައި  މީހުން  ބައެއް 
ދޫންޏަކީ ވެސް އޮޅުވާ ދޫންޏެކެވެ. އެވެނިމިވެނި 
ރަނގަޅަށް  ޅަފަތުގައި،  އޭގެ  ކާޅު  މީހުން، 
ފުށްފަތް ވެސް ނުފަޅަނީސް، ފީކާޅެއްގެ ގޮތުގައި 
އޮއްވާ އޭގެ ހާލިން ނަގައިގެން ގެންގުޅެ، އޮޅުކުރާ 
ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި ކާޅަށް އުދުހެވޭވަރު ވުމުން 
ކަމަށް  އުޅޭ  އައިސް  އެނބުރި  އުދުހިގޮސްފައި 

ވެސް ބުނެއުޅޭތީ އަހަމެވެ.

ތޮއި  ގައި  މިސްޓްރީ[  މޯލްޑިވް  ]ދަ 
ހައިދާލު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އޭނާގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ 
އުމުރުގައި ކާޅު އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ކަމަށާއި 
ތަފާތު  ދެކެލައްވާގޮތް  ކާޅު  މިހާރު އޭނާ  އޭރާއި 

ކަމަށް ލިޔުއްވައެވެ. 

ވެއެވެ.  ލިޔުއްވާފައި  ހައިދާލު  ތޮއި 
ދެންމެ އަހަރެން މި ކިޔައިނިންމީ )އެރިތެރިއަން 

ދިވެހި ާތރާީޚ ގުޅިފައާިވދިވެހި ާތރާީޚ ގުޅިފައާިވ

uLAkuLAk

ޭމޖަރ ިރަޓަޔރްޑ ުޙަސއިްނ ާޝިކުރ

ާތީރޚާ  ިދެވހި  ޭބުފޅުްނ،  ަބެއއް  ުކަރްއވާ  ިދާރސާ  ާތީރޚު  ިދެވހި  ާތީރޚާ   ިދެވހި  ޭބުފޅުްނ،  ަބެއއް  ުކަރްއވާ  ިދާރސާ  ާތީރޚު  ިދެވހި   
ުގުޅަވމުން ގެްނަދވާ ަކޅު ދޫްނޏާ )ާކުޅ( ެބޭހޮގތުން، ިދެވހި ަބްސޮފތް ުގުޅަވމުން ގެްނަދވާ ަކޅު ދޫްނޏާ )ާކުޅ( ެބޭހޮގތުން، ިދެވހި ަބްސޮފތް 20062006    
)ީސީޑ( ަގއި ބުެނަފިއވާ ެއްއެޗއް ަބާލަލމާ ހިްނަގާވެށވެ. މި ަބުހގެ މާަނިއަގއި )ީސީޑ( ަގއި ބުެނަފިއވާ ެއްއެޗއް ަބާލަލމާ ހިްނަގާވެށވެ. މި ަބުހގެ މާަނިއަގއި 
ެއްއިޗްއާސއި  ުއޅޭ  ަކިއޮބއި  ިމއީ އިްނސާނުން  ަކުޅުކަލިއގެ ދޫްނެޏއް،  ެއްއިޗްއާސއި ވަނީ  ުއޅޭ  ަކިއޮބއި  ިމއީ އިްނސާނުން  ަކުޅުކަލިއގެ ދޫްނެޏއް،  ވަނީ 
ަހޑި ކުިނބުްނާޏިއ، ުފޅަ ެވސް ަކއި ުއޅޭ ަދހި، ަލުދުކޑަ ެއްއެޗެކވެ. ީމގެ ަހޑި ކުިނބުްނާޏިއ، ުފޅަ ެވސް ަކއި ުއޅޭ ަދހި، ަލުދުކޑަ ެއްއެޗެކވެ. ީމގެ 
ަހަރާކްތެތިރވެ  ިސަފައަކށް  ެއއް  ާކަޅކީ،  ަކުޅވާެނެއވެ.  ަވުރަގަދެވަފއި  ަހަރާކްތެތިރވެ ތުން  ިސަފައަކށް  ެއއް  ާކަޅކީ،  ަކުޅވާެނެއވެ.  ަވުރަގަދެވަފއި  ތުން 
ުއޅޭ، ެއިކެއކި ިހަލަމށް ިސހޭ، ޭހަބލާ ދޫްނެޏެކވެ. ިއުތރު މާަނިއގެ ެތޭރަގއި ުއޅޭ، ެއިކެއކި ިހަލަމށް ިސހޭ، ޭހަބލާ ދޫްނެޏެކވެ. ިއުތރު މާަނިއގެ ެތޭރަގއި 
ަލުދުކޑަ، ބަިނާޔދަން ެންތ، މި ދެ މާނަ ެވސް ެވެއވެ. ަބސް ބޭނުްނޮކށް ުއޅޭ ަލުދުކޑަ، ބަިނާޔދަން ެންތ، މި ދެ މާނަ ެވސް ެވެއވެ. ަބސް ބޭނުްނޮކށް ުއޅޭ 

ޮގތް ަކުމަގިއވަނީ، ަނެމއް، ނަްނިއުތެރއް ައދި ަމާޖެޒްއ ިމހެންެނެވ.ޮގތް ަކުމަގިއވަނީ، ަނެމއް، ނަްނިއުތެރއް ައދި ަމާޖެޒްއ ިމހެންެނެވ.
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މާލިމީ(   ކުރި  ދަތުރުތައް  ވަށައިގެން  ނޑުގެ  ކަ
އަދި އޭޑީއިން ފުރަތަމަ ގަރުނުގައި، އިންޑިއާގެ 
ޖިއޮގްރާފަރ  ގްރީކް  ދަތުރުކުރި  ހިސާބުގައި  މި 
އަދި ލިޔުންތެރިޔާ ޕެރިޕްލަސް މާރިސް އެރިތެރައި 
 Greek geographer and author of
ލިޔުނު   Periplus Maris Erythraei
ބާރުޗް  ލިޔެފައިވެއެވެ.  އޭނާ  ރިޕޯޓެކެވެ. 
މީހުން  ދަތުރުކުރި  ނޑު  ކަ އިން   Bharuch
ބޭނުން  ކާޅު  ގޮތުގައި  އެއިޑްގެ  ނެވިގޭޝަން 
އުޅަނދުގައި  ދަތުރުކުރާ  މީހުން  އެ  ކުރިއެވެ. 
ކާޅު  ނޑުމަތީގައި  ކަ ގޮސް  ހިފައިގެން  ކާޅު 
ދޫކޮށްލައި، ކާޅު ދަތުރުކުރާ ދިމާ ފާހަގަކުރެއެވެ. 
ހިސާބެއްގައި  ކައިރި  ނައިނަމަ  އެނބުރި  ކާޅު 
ހިކިފަސްތަނެއް ވާކަމާއި އެތަން ވާދިމާ އެ މީހުން 

ދަނެގަނެއެވެ. 

މި  ސަބަބުން  މިހެންވުމުގެ 
ހައިރާންކުރުވަނިވި ހަގީގަތުގެ މައްޗަށް ފުންކޮށް 
އެހެނިހެން  ކަމަށާއި،  ޖެހިއްޖެ  ވިސްނަން 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަދު  އާދަޔާޚިލާފަށް  ދޫނި 
ހަދާލު  ތޮއި  ކަމަށް  ދޫންޏެއް  އާންމު  ކާޅަކީ 
ދެކިލައްވަނީ  ހައިދާލު  ތޮއި  ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. 
ނަސީބުގެ  ބަދު  ފެނުމަކީ  ކާޅު  ނުވަތަ  ކާޅަކީ 
ނުރަނގަޅު ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަން އޭނާގެ 

ލިޔުއްވުމުން އެނގެއެވެ. 

އަދިވެސް ތޮއި ހައިދާލު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. 
ނޑު ހުރަސްކޮށް އެހާ ދުރަށް )ދިވެހި  ކާޅަކީ ކަ
ރާއްޖެއާ ހަމައަށް( އުދުހެވޭނެ ދޫންޏެއް ނޫނެވެ. 
ވާހަކަތައް  އިހުއެވޭލާ  ފެނުނުގޮތުގެ  ދިވެހިރާއްޖެ 

ކިޔާއިރު ކާޅުގެ ވާހަކަ ކިޔައެވެ. 

އިންސާނާ  ސިފައިގައިވާ  ޖަނަވާރެއްގެ 
ފުރަތަމަ  ޝާހީކަމަނާއަށް  އާއި  )ކޮއިމަލާކޮއި( 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަޑައިގެންނެވުނު ރަށަކީ 
ކަނބަލުންނަށް  އެ  ރަސްގެތީމެވެ. 
ކާޅެކެވެ.  ފެނިވަޑައިގަތީ  ފުރަތަމަ 

ނުބައި  ދެކެވަޑައިގަތީ  މިކަން  ކަނބަލުން  އެ 
އަލާމާތެއް ކަމުގައެވެ.

ރ. ރަސްގެތީމާއި ފުރަމާލެއާ ދެމެދުގައިވާ 
ދުރުމިނަކީ 189.06 ކިލޯމީޓަރު )117 މޭލު، 
މާޅޮސްމަޑުލު  އެވެ.  މޭލު(  ނޯޓިކަލް   102
އަތޮޅުގެ އިރުމަތި ފަރާތާއި ދެކުނުފަރާތުގައި ހުރީ 
ވަކިވަކިވެފައި ހުރި ކުދިކުދި ފަރުތަކެކެވެ. މި 

ގިރިފަރު  ވެސް  އެތެރެވަރިއަކީ  އަތޮޅު 
ގިނަ  އާލާތް  ނެވިނިޔަމިކަމުގެ  ގިނަ، 
އެތެރެވަރި  ވެސް  ޒަމާނުގައި  މި 

އައިސް  ކިރުދޫންޏެއް  އެންމެ  ނުވެ  ގިނައިރެއް 
އަނެއްކާ  ހިނގައްޖެއެވެ.  ގޮވާލާފައި  ރަށްމަތިން 
ވެސް އެނބުރިއައިސް ރަށްމަތިން ގޮވާލައިިފިއެވެ. 
އެވަގުތު މަލެއް ފަދަ ކޮއި އެންގެވީ މަސައްކަތް 
ހުއްޓާލާފައި ބޮޑުނައުގެ ބައްތެލި ތައްޔާރުކޮށްގެން 
އެކޮޔާއި  މިހާރު  ފުރުމަށެވެ.  އަވަހަށް 
ބޮޑުނަވުގެ  އަޅުން  ހުރިހާ  އަނބިކަނބަލުންނާއި 
ފުރައިފިއެވެ.  ރަސްގެތީމުން  ބައްތެލީގައި 
ދަތުރުކޮށްފައި ދަނީ އެކޮއި އަންގާފަައިވާ ފަދައިން 
އުދުހެމުންދާ  ދޫނި  އެއްކަލަ  އޮތް  ކުރިމަތީގައި 
ދިމާއަށެވެ. އެތައްރޭ އެތައް ދުވާލަކަށް ފަހު، އެދޫނި 
ގޮސް އިށީނީ، މާލެ އަތޮޅު ދޫނިދޫގައެވެ. މިރަށާ 
ބައްތެލި ކައިރިކޮށްލުމުން ދޫނި އުދުއްސާލައިގެން 

އައިސް އިށީނީ މާލޭފިނޮޅުގައެވެ.[

ބިނާވެފައި  ވެސް  ވާހަކަ  އިސްވެދިޔަ 
މަޝްހޫރު  ކިޔައިއުޅުނު  ވާހަކަ  މާލޭގައި  ވަނީ 
ވާހަކަ  ކޮއިމަލާކޮއިގެ  މުޙައްމަދުފުޅު  ބުރާރަ 

ކިޔާގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. 

ޒޭވިއަރ ރޮމޭރޯ – ފްރިއާސް ލިޔެފައިވާ 
ދަ މޯލްޑިވް އައިލެންޑާސް: އަ ސްޓަޑީ އޮފް ދަ 
އެންސިއެންޓް  އޭން  އޮފް  ކަލްޗަރ  ޕޮޕިއުލަރ 
އޯސަން ކިންގްޑޮމްގެ 3 ވަނަ އެޑިޝަންގެ 28 
ވަނަ ޞަފުޙާގައިވާ ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ކޮއިމަލާގައި 
ވެސް ވަނީ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި "ދިވެހި ތާރީޚަށް 
ކޮށްފައިވާ  ނަގުލު  އިން  އަލިކަމެއް"  އައު 
]ދިވެހި  އެއްގޮތަކަށެވެ.  ދާދި  ޕެރެގްރާފާ 
ތާރީޚަށް އައު އަލިކަމެއް[ ގައިވާ ގޮތުން ނުވަތަ 
ކޮއިމަލާކޮއިގެ  މުޙައްމަދުފުޅު،  ބުރާރަ 
ގޮތުން  ކިޔާ  ވާހަކަ 
ކީ  އަ އި ކޮ ލާ މަ އި ކޮ
ކާ  ން ލަ

ރަނގަޅަށް ދަންނަ ކެޕްޓަނަކަށް ނޫނީ ދަތުރުކޮށް 
ކަމަށް  ނޫން  ސަރަހައްދެއް  މާފަސޭހަ  އުޅެން 

ދަތުރުވެރިން ބުނެއެވެ.  

ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް  ބަހާއި  ދިވެހި 
"ދިވެހި  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒުން  ޤައުމީ 
 - ޗާޕް  ދެވަނަ  އަލިކަމެއް"  އައު  ތާރީޚަށް 
ޞަފުޙާއާ  ވަނަ   124  -  111 ގެ   1990
ދެމެދުގައިވާ 'ކޮއިމަލާކަލޯ' ވާހަކައިން ވަރަށް ކުޑަ 
މިންވަރެއް ކިޔުންތެރިންގެ އިޒުނައާ އެކު ނަކަލު 
ކޮށްލަމެވެ.  މި ދެންނެވުނު ފޮތުގެ 119 ވަނަ 
ޞަފުޙާގެ އެންމެތިރީގެ ދެވަނަ ފޮޅުވަތުން ފެށޭ 
ޕެރެގްރާފުގައި ވެއެވެ. ]ދުވަސްކޮޅެއް ވުމަށް ފަހު 
ކޮނުމުގެ  ނޑެއް  ފެންގަ ރަސްގެތީމުގައި  އެކޮއި 
މިން  ކޮންނާނެ  ފައްޓަވައިިފިއެވެ.  މަސައްކަތް 
ދެއްކެވުމުން އެ މަސައްކަތްކުރީ، އަޅުގެތީމުގައި 
ނޑު  ފެންގަ އެއްދުވަހަކު  އަޅުންނެވެ.  ތިބި 
ކޮންނަން ތިއްބާ، އުދުހިފައި އަންނަ ކިރުދޫނީގެ 
ހަތް ދޫނި އެކޮޔަށް ފެނިގެން ބަލަން ހުއްޓައި، 
އެނބުރިގޮސް  އަރައިގޮވާލާފައި  ރަށްމައްޗަށް 
އޮބާލައިފިއެވެ. ހަމަ މި ވަގުތު އެކޮއި އެންގެވީ 
މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި އެ މީހުން އަޅުގެތީމަށް 
ދިޔުމަށެވެ. ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އެ 
ނޑު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި  ފެންގަ
ދުވަހު ވެސް ކިރުދޫނީގެ ފަސް ދޫނި ކުރީދުވަހެކޭ 
ރަށްމަތިން  އައިސް  އުދުހިފައި  އެއްފަދައިން 
އޮބާލުމާ  ދޫނިތައް  ހިނގައްޖެއެވެ.  ގޮވާލާފައި 
މަސައްކަތް  އެއްފަދައިން  ކުރީދުވަހެކޭ  އެކު 
އަނެއްކާ  ފަހު  ދުވަސްކޮޅަކަށް  ހުއްޓާލެއްވިއެވެ. 
ފައްޓައިފިއެވެ.  ކޮންނަން  ނޑު  ފެންގަ ވެސް 

ފެށިތާ  މަސައްކަތް 
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މީހެކެވެ. ދަ މޯލްޑިވް އައިލެންޑާސްގައިވާ ގޮތުން 
އައި  ކޮންޓިނެންޓުން  ސަބް  އިންޑިއަން  އެއީ 
މީހެކެވެ. މި މަޒުމޫނުގައި އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއް 
މަޒުމޫނުގައި  މި  އެހެނީ،  ނުދެމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ
ތާރީޚާ  ދިވެހި  މައުޟޫޢުއަކީ   ނޑުގެ  އަޅުގަ

ގުޅިފައިވާ ކާޅު ކަމަށް ވީމައެވެ.

"ދަ މޯލްޑިވް އައިލެންޑާސް: އަ ސްޓަޑީ 
އޮފް ދަ ޕޮޕިއުލަރ ކަލްޗަރ އޮފް އޭން އެންސިއެންޓް 
ޞަފުޙާގައި   29 ފޮތުގެ  ކިންގްޑޮމް"  އޯސަން 
އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް  ރަސްގެފާނުގެ  ވަނީ، 
]ހަމައެކަނި  ޖަވާބަކީ،  އެރުވި  މަލެއްފަދަކޮއި 
ބޮޑު  ނޑުމަތީގެ  ކަ އެއްޗަކީ  ބޭނުން  އެކޮއި 
އުޅަނދަކާއި ތަޖުރިބާކާރު ފަޅުވެރިންނާއި އުޅަނދުު 
ފުރައި ވެލިރަނެވެ[. ރަސްގެފާނު އެކޮއިގެ އެދުން 
ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމުން ރަސްގެފާނަށް އަލްވަދާޢު 

އިޔާޒު  ދަށުގައި  ސުރުހީގެ  މި  ރަސްގެފާނު[ 
ވަނީ  ވެސް  ލިޔުމުގައި  ލިޔުއްވާފައިވާ  ނަސީމު 
ދާދި  ގޮތާ  އިސްވެދިޔަ  ވާހަކައެވެ.  ކޮއިމަލާގެ 
އެއްގޮތަކަށެވެ. އިޔާޒުގެ ލިޔުއްވުމުގައިވާ ގޮތުން  
ދަނބިދަރިކަލަށް  ރަސްގެފާނުގެ  އިންޑިޔާގެ 
ކަމަކާ  ކޮންމެވެސް  ފަހު  ހެއްދެވުމަށް  ކޮއިމަލާ 
ނަވަކަށް  ދެކަނބަލުން  ކޮއިމަލާގެ  ކޯފާވެގެން 
މީހުންނަށް  އެ  ބޭރުކޮށްލުމުން  ރަށުން  ލާފައި 
ރަށެއްގައި  ރާއްޖޭގެ  އާދެވި،  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ގޮވާލުމުން  ކާޅެއް  އުޅުނުތަނާ  ބަނދަރުކުރަން 
އެއީ ނުބައި ފާލެއް ކަމަށް ދެކި، ދަތުރުކުރަމުން 

މާލެ އާދެވުނީއެވެ.

ވުރެ  އެއްގޮތަށް  ތާރީޚާ  ދިވެހި  ކާޅަކީ، 
ދޫންޏެއްކަން  ގުޅިފައިވާ  ލާމެހި  ގިނަގޮތްގޮތުން 
އާންމުކޮށް  ވީމާ،  އެނގެއެވެ.  ވެސް  މިއަދު 

ގެއިން  އެއް  މީހުން،  މުސްކުޅިވަރު  ބަލިކަށި، 
ލައިގެންކާއެތިކޮޅު،  ހިފައިގެންދާ  ގެއަށް  އަނެއް 
ބަންޑުން  ޖެހިގަނެ  ބޯތަށީގައި  ފެންގަރުދިޔަފޮދު 
ހިފައިގެން  މަސްކޮޅު  އޮންނަ  އޭގައި  ޖަހާލައި، 
ހިނގައިދާނެއެވެ. ބައެއް ގޭގޭގެ ބަދިގޭގައި ކާން 
ހަދާފައި ހުއްޓާ ދުރުގައި ހޭބަލަން އިންނަ ކާޅު، 
ބަދިގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކާއެތިކޮޅުން ކައި، އެތަކެތި 
ނަމަ  ހިލަންހުވަންވެއްޖެ  މީހެއްގެ  ހަޑިކޮށް، 
އެސޮރު ތުބުން ހިފުނު އެއްޗެއް ހިފައިގެން އުދުހި 
ގޮސް ފިލައި ރައްކައު ވެދާނެއެވެ. ކާޅު ފަހަން 

މީހުން 'ސޮއް' 'ސޮއް' ގޮވަގޮވަ ތިއްބައެވެ!

ކާޅުގެ ކަންކަން މިހެން ހުރި ނަމަވެސް 
"ކާންކާން"  މަތީ  ފުޅަށްފުޅަށް  ހެނދުނުހެނދުނާ 
ލައްވަލައްވައި ތިބޭ ކާޅާ މުޚާޠަބުކޮށް، ދުވަސްވީ، 
މާދުރު ނުވިސްނޭ، ހަރު ބައެއް މީހުން، ޚާއްޞަކޮށް 
މިއީ  އަންހެންވެރިން،  އުޅޭ  ދޮށުގައި  ބަދިގެ 
މިއަދު ކޮންކަމަކާ އައިސް ގޮވާ ކާޅެއްހޭ، ނުބައި 
ހިފައިގެން  މި  ނޫނިއްޔާ  ކާޅެއް  ގޮވާ  ކަމަކަށް 
ނެއްޓިފައި  ނާށިން  ގާނާާއިރު  ކާށި  ބުނެ  ދާށޭ 
ހުންނަ އުޑަލިކޮޅު އެއްޗެތި މައްޗަށް އެއްލުމުން، 
ވައިގެ  އައިސް،  އުދުހި  ކާޅު  ތިބޭ  މަތީ  ފުޅަށް 
ތެރެއިން އެ ޖަހައިގަނެގެން ގޮސް ކޮންމެ ވެސް 
ކައިރި  ނޫނީ  އޮތްޕެއްގައި  ކުރީގައި،  ގަހެއްގެ 
އެތިކޮޅު  އޮތް  ތުބުގައި  އިށީނދެ،  ފުޅަފެއްގައި 

ފައިދަށު ލައިގެން ކައިފާނެއެވެ.

ދެންނެވި  މި  ޠަބީޢަތުގައި  ކާޅުގެ 
ބައެއް  ނޑުމެން  އަޅުގަ އެކު،  ހުރުމާ  ސިފަތައް 
އުފެދިފައިހުރި  ދޭތެރޭ  އަނެކާއާ  މީހުން، 
ނަފުރަތްތެރިކަން ހާމަ ކުރުމަށާއި ދެރަ ކޮށްލުމަށް 
]ކާޅުމީހެކޭ[،  ތިއީ  ނިސްބަތްކޮށް  ކާޅަށް 
އޭނާގެ  އަދި  އުޅެއެވެ.  ބުނެ  ނޑެކޭ[  ]މީހާގަ
ހުރިގޮތް  ދޭތެރޭ  އަނެކާއާ  ޖަޒުބާތު  ޚިޔާލާއި 
ބިރުދައްކައި،  ގޮތުން  ނަފުސާނީ  ހާމަކުރުމަށާއި 
މީހުން ބަލިކަށިކުރުމަށް ކާޅަށް އެކިކަހަލަ އަދަބުދީ 
ފަންޑިތަ  ކާޅަށް  ފަންޑިތަވެރިން  އަދި  ހަދައެވެ. 

ހަދައި، ތަވީދު ބަނދެ، އުދުއްސައި ހަދައެވެ.

މި މަޢުޟޫއާ ވަކިވެ ދުރަށް ޖެހިލުމުގެ 
ކުޅެން  ކުޑަކުދިން  ދުވަސްވަރު  ކުރީގެ  ކުރިން، 
ހަނދާންވި  ބަންޖަކުން  ކިޔައިއުޅޭ  އުޅޭއިރު 

ތަންކޮޅެއް މި ތަނުގައި ނަކަލު ކޮށްލަމެވެ. 

ކާޅު ދެލޮލު އެއްއޮށޯ،  

މުޅިގައިގާ ކަޅުފަތޯ،   

ހިލަތުބޯ، ތޮށިފަޔޯ!

*****

ނޑަށް  ދަންނަވާފައި އައްސޭރިފަށުން އިންޑިއާ ކަ
ފުރީ ކަމުގައެވެ. އަދި މި އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ވަނީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރުން އިހަވަންދޫ އަށެވެ. އަދި 
ކަމުގައެވެ.  ބަނދަރުކުރީ  އެތާ  އިރުއޮއްސުމުން 
ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އުދުހެމުން އައި ހުދުކުލައިގެ 
ބޮޑު ދޫންޏެއް އުޅަނދުގެ ކުނބުގައި އިށީނުމަށް 
ގޮވައިގަތުމަށް  ބާރަށް  އަޑަކުން  ބިރުވެރި  ފަހު 
ޖެހިގެން  ދިޔައީއެވެ.  ދެކުނަށް  އުދުހިގެން  ފަހު 
އައި ދުވަހު ވެސް މި ދޫނި އައިސް ކުރީދުވަހު 
ތިންވަނަ  ކަންތައްކުރިއެވެ.  ގޮތަށް  ކަންތައްކުރި 
ދޫންޏަށް  ފަޅުވެރިންނަށް  މަލެއްފަދަކޮއި  ދުވަހު 
ދެކުނަށް  އެންގިއެވެ.  ދަތުރުކުރުމަށް  ބަލައިގެން 
އެ  ކުޑަރަށަކަށް  ތިރިކުރި  ދޫނި  ދަތުރުކޮށް 
ރަށަށް  މި  މިއަދު  އާދެވުނެވެ.  މީހުންނަށް 
މަލެއްފަދަކޮއި،  ދެން  އެވެ.  ]ދޫނިދޫ[  ކިޔަނީ 
ކައިރީގައި އޮތް ބޮޑު މާޑެއް ކައިރީގައި އުޅަނދު 

ބަނދަރުކުރިއެވެ.   

ސަން އޮންލައިންގައި 2011 ނޮވެމްބަރ 
ފުރަތަމަ  ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދުވަހު  ވަނަ   7

ވެސް  ގޮތް  ދެކެމުންދާ  މެދު  ކާޅާ  ދިވެހިން 
ހާމަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ 
ޚިޔާލު ނޭނގުނު ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާޤު 
ވާނެ ފަދައިން ކާޅަކީ އުނދަގޫ ބޮޑު، ލަދުކުޑަ، 
ބައެއްފަހަރު  ވެސް  އެކަމަކު  ސިހުންވާ،  އަބަދު 

މީހުންނަށް ހަމަލަދޭ ވެސް ދޫންޏެކެވެ.

ގޮތުން  މަޖާޒީ  ކަންކަމުގައި  ބައެއް 
ކާޅު  ބާނަނީ  ނޑި  ދަ ]ތި  ބުނެއުޅެއެވެ.  މީހުން 
ނޑި ނުބާނާށެވެ.  ހާއްޔަށެވެ[. ]ކާޅު ހާއްޔަށް ދަ
ނޑު ވަރަށް  ބޮލުގައި ކޮށައިގެންފާނެއެވެ[. އަޅުގަ
ޅައުމުރުގައި ދެކެންފެށިއިރު މާލޭގައި ގިނަ ގޭގޭގައި 
ހުންނަނީ ފުޅަފެވެ. ކާޅު އިންތިހާއަށް ގިނައެވެ. އެ 
ދަތި ދުވަސްވަރު ކާޅާ ހުރެ ގަހެއްގައި ރޯމޭވާއެއް 
ހަރުވާވަރެއް ވެސް ނުވެއެވެ. ކުޑަކުއްޖެއް އަތަށް 
ރޮށިކޮޅެއް، ނުވަތަ ކާބާވާތެއްގެ އެއްޗެއް ދީފައި 
އެކަނި ދޫކޮށްލެވޭ ވަރެއް ވެސް ނުވެއެވެ. ކައިރި 
މަތީގައި  ފުޅަށްފުޅަށް  ކުރީގައި،  ގަސްގަހުގެ 
އެ  އައިސް  އުދުހިފައި  ކާޅުތައް  ތިބޭ  ފާރައަށް 
ހިނގައިދާނެއެވެ.  ޖަހައިގަނެގެން  އެތިކޮޅު 

ަބެއއް ީމހުްނ، އަެނާކއާ ޭދެތރޭ ުއެފިދަފިއުހރި ަނުފަރްތެތިރކަން ާހަމުކުރަމާށއި 
"ީމާހަގނެޑޭކ"  ާކުޅީމެހޭކ"،  "ތީ  ިންސަބްތޮކށް  ާކަޅށް  ެދަރޮކްށުލަމށް 
ުހިރޮގތް  ޭދެތރޭ  އަެނާކއާ  ަޖުޒާބތު  ިޚާޔާލއި  އޭާނގެ  ައދި  ުއެޅެއވެ.  ބުނެ 
ާހަމުކުރަމާށިއ ަނުފާސީނޮގުތްނ ިބުރ ަދްއަކިއ ީމުހްނ ަބިލަކިށުކުރަމްށ ާކަޅްށ 
ެއިކަކަހލަ ައަދުބދީ ަހަދެއވެ. ައދި ފަްނިޑަތެވރިން ާކަޅށް ފަްނިޑތަ ަހަދިއ، 

ަތީވުދ ަބދެ ުއުދްއާސ ަހަދެއެވ.
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ަޝހީުދްނގެ ުދވަްސަޝހީުދްނގެ ުދވަްސ
ދުވަހަކީ  ޝަހީދުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޝައުބާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހެވެ. ޝަހީދުންގެ 
ޢަލީ  އައްސުލްޠާން  ނިސްބަތްވަނީ  ދުވަސް 
ކައްތިރި  ސިޔާކަ  އައުދަ  ސިރީ  )6ވަނަ( 
ތާރީޚުގައި  ދިވެހި  އެއީ  މަހާރަދުންނަށެވެ. 
ރަދުން  އެ  ރަސްގެފާނެވެ.  ޢަލީ  މަޝްހޫރު 
ރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވީ ހިޖުރައިން 965 
ވަނަ އަހަރު، )މީލާދީން 1558 ވަނަ އަހަރު(، 

2 މަހާއި 15 ދުވަހުއެވެ. ޝަޢުބާން 
މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ދުވަސްކަމަށް  ޝަހީދުންގެ 
ނޑައެޅުއްވީ  ކަ ދައުލަތުން  ދިވެހި 
ޕޯޗްގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް ދީނާއި ޤައުމުގެ 
ޢަލީ  ކުރައްވައި  ޖިހާދު  ދިފާޢުގައި 
ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވީ  ރަސްގެފާނު 
ވަނަ   1 މަހެއްގެ  ޝަޢުބާން 
ޢަލީ  ވާތީއެވެ.  ކަމަށް  ދުވަހުގައި 
ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވީ  ރަސްގެފާނު 
އަހަރުގެ  ވަނަ   965 ހިޖުރައިން 
ޝަޢުބާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އެއީ މީލާދީން 1558 ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހުގެ 
19 ވީ ހޯމަ ދުވަހެވެ. 

ދުވަސް  ޝަހީދުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އަހަރުގެ  ވަނަ  ފާހަގަކުރެއްވީ 1400  ފުރަތަމަ 
އެއީ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   1 މަހުގެ  ޝަޢުބާން 
ހޮނިހިރު  ވީ   1980 ޖޫން   14 މީލާދީން 
ފާހަގަކުރެވެނީ  ދުވަސް  ޝަހީދުންގެ  ދުވަހެވެ. 
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނާއި 
ދިފާޢުކުރެއްވުމަށް  މިނިވަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި އަބުޠާލުންގެ ހަނދާނާއި 

ޒިކުރާ އައުކުރުމެވެ. 

ބޭފުޅަކަށް  އެ  ދުވަސް  ޝަހީދުންގެ 
ވަނަ(   6( ޢަލީ  އައްސުލްޠާން  ނިސްބަތްވާ 
ބައްޕާފުޅަކީ  ރަސްގެފާނުގެ  ޢަލީ  ނުވަތަ 
ޢަބްދުއްރަޙްމާން  އައްސައްޔިދު  ޔަމަންކަރައިގެ 
އަރިއަތޮޅު  މަންމާފުޅަކީ  ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނެވެ. 
ފެރިދޫ ބޮޑުނިޔަމީގެ ސިއްތިކަނބައިދިކިލެގެއެވެ. 
އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ  ރަސްކަމަށް 

ޢަލީ  ނަންފުޅަކީ  ރަސްގެފާނުގެ  ޢަލީ  ކުރިން 
ރަދުން  މި  ނޑޭރިކިލެގެފާނެވެ.  ރަންނަބަ
ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައި ގެންނެވީ އައްސުލްޠާން 
އަބޫބަކުރު )2 ވަނަ( އަވަހާރަވީތާ ދެ އަހަރާއި 
ރަސްގެފާނު  ޢަލީ  ފަހުންނެވެ.  ދުވަސް  ހަމަސް 
ކައިވެނި ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ނަންފުޅު 
އެނގޭ ބޭފުޅަކީ ހިލާލީ ދަރިކޮޅުގެ އައްސުލްޠާން 
ބުރެކިރަނިންގެ  ރަސްގެފާނާއި  ކަޅުމުޙައްމަދު 

ކަނބާ  ނުވަތަ  ކަނބާ  އައިޝާ  ދަރިކަނބަލުން 
އައިޝާ ރަނިކިލެގެފާނެވެ. 

ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމަށް ދެ މަސް 
ވީތަނާ އިންޑިއާގެ ގޯވާގައި ތިބި ޕޯޗްގީޒުން ރާއްޖެ 
ހިފުމަށް ފޮނުވި ތިންވަނަ ގުރާބު، އަދި ޕޯޗްގީޒުން 
ފޮނުވި އެންމެ ބޮޑު ލަޝްކަރު ރާއްޖެ އައިސް 
ވެރިޔަކަށް  މީހުންގެ  އެ  ފެށިއެވެ.  ދޭން  ހަމަލާ 
ޕޯޗްގީޒުންގެ  އަނދިރިއަނދިރިންނެވެ.  ހުރީ 
ލަޝްކަރުގެ  އެ  ވާގޮތުގައި  ރެކޯޑުތަކުގައި 
ޑާ  މެނުއަލް  "ކެޕްޓަން  ހުރީ  ކޮމާންޑަރަކަށް 
ސިލްވޭރާ ޑިއަރައު ރޯ" އެވެ. މާލޭ ބަނދަރުގައި 
ތިބި ދުޝްމަނުންނާ ދިވެހީންނާ ފުރަތަމަ ހަމަލާ 
ބަދަލުކުރަމުން ދިޔައީ ބޮޑުބަޑިންނެވެ. އެގޮތުގައި 
ދުޝްމަނުންގެ  ވާންފެށުމުން  ދުވަސް  ގިނަ 
މަދުވެ  ކާބޯތަކެތި  ވަޒަނާއި  ހުރި  އަތުގައި 
ކުޑަވަމުންނެވެ.  ދިޔައީ  ފޯރި  ހަނގުރާމައިގެ 
ގިނަ  ދެކޮޅަށް  ދުޝްމަނުންނާ  އެގޮތަށް  ހަމަ 
ހަނގުރާމަކުރަން  ވަންދެން  ދުވަސްތަކެއް 

ވެސް  ތެރޭގައި  ލަޝްކަރުގެ  ދިވެހި  ޖެހުމުން 
ދިޔައީ  ތަފާތުވުންތައް  ޚިޔާލު  ހަމަނުޖެހުމާއި 
ފެނުނީ  އެއްބަޔަކަށް  އެގޮތުން  އުފެދެމުންނެވެ. 

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާފައި އަމާންދިނުމަށެވެ. 

ތެރޭގައި ވެސް  މާލެ  ދުވަސްވަރަކީ  އެ 
ދުވަސްވަރެކެވެ.  ބޮޑު  ހަމަނުޖެހުން  ފިތުނައާއި 
ޣައްދާރުންތަކެއްގެ  ޚިޔާނާތްތެރިވި  ޤައުމަށް 
ފައިބާން  މާލެ  ދުޝްމަނުންނަށް  ސަބަބުން 
ދިޔައެވެ.  ލިބިގެން  ފުރުޞަތު 
ބަޑިތަކާއި  ފަތިހު  އެއްރެއެއްގެ 
ދުޝްމަނުން  ހިފައިގެން  ސިލޭހަތައް 
ހުޅަނގުފަރާތަށެވެ.  މާލޭގެ  ފޭބީ  މާލެ 
ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކުރައްވަން 
ލަޝްކަރައިގެން  ރަސްގެފާނު  ޢަލީ 
ޢީދު  ނިކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
ވަޑައިގެންފައި  ހަމައަށް  މިސްކިތާ 
ބޮޑުވަޒީރާއި  ބައްލަވާލެއްވިއިރު  ފަހަތް 
ޚާދިމެއް ފިޔަވައި އެންމެން ފިލައިގެން 
ބިޔަ  ދުޝްމަނުންގެ  ހިނގައްޖެއެވެ. 
ނޑިއައްޑަނަ  ބޮޑު ލަޝްރަކާ ދެކޮޅަށް ކަ
ހިޕަވައިގެން އޭގެ ތިން ބޭފުޅުން ހިތްވަރާ އެކު 
ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ.  ނިކުމެވަޑައިގެން  ޖިހާދަށް 
ތިންކަލުން  އޭގެ  ހަމަލާތަކުން  ދުޝްމަނުންގެ 

ވެސް ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވީއެވެ. 

ޖިހާދު  ދެކޮޅަށް  ބޭރުގެ ދުޝްމަނުންނާ 
ކުރައްވަނިކޮށް ޝަހީދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ދިވެހި 
ރަސްގެފާނުގެ  ޢަލީ  ލިސްޓުގައި  ޝަހީދުންގެ 
އިތުރުން ދެން ފެވިފައިވާ ނަންފުޅުތަކަކީ ހިޖުރައިން 
ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި  އަހަރު  ވަނަ   980
ރަސްގެފާނުގެ  ޢަލީ  ތަކުރުފާނާއި،  ޢަލީ  އުތީމު 
ޢައިޝާ  ކަނބާ  އަނބިކަމަނާ  ހުވަފަތް 
ވަނަ   1017 ހިޖުރައިން  ރަނިކިލެގެފާނާއި، 
އައްސުލްޠާން  ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި  އަހަރު 
ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު  ކަލާފާނާއި،  އިބްރާހީމް 
ޤައުމީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު  ޝަހީދުންނެވެ. 

ބަޠަލަކީ ޝަހީދު ކޯޕްރަލް ޙުސައިން އާދަމެވެ.

ޮކާމްންޑ ާސަޖްންޓ މޭަޖރ ަޢްބުދهللا ސަީޢުދ
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އަހަރެމެންނަށް ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާއަކީ، 
އެހާ  ގެންގުޅުމަކީ  އޮޅުކޮށްގެން  ޖަނަވާރުން 
ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމެވެ. ނާދިރު ޙާލަތްތަކުގައި، 
މި ކަހަލަ ޖަނަވާރު އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނަސް، 
ސަލާމަތްވުމުގެ  ޙަމަލާއިން  ތަކެތީގެ  އެ 
ޔަޤީންކަމެއް ނޯވެއެވެ. އިންސާނުންނާ އެކު އެއް 
ވެށްޓެއްގައި ވަލު ޖަނަވާރުން ދިރިއުޅުމަކީ އެހާ 

އިންސާނުން  ނޫންކަން  ވެސް  ރައްކާތެރިކަމެއް 
ވަލުޖަނަވާރުންނާ  ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ.  ވަނީ 
ދިރިއުޅެވޭތޯ  ދުރުގައި  ވެސް  އަބަދު 
އިންސާނުން  އެހެންވެއެވެ.  ބަލަނީ  އިންސާނުން 
ލައިގެން،  ކޮށްޓަށް  ހިސާބުތަކުގައި،  ދިރިއުޅޭ 
ގެންގުޅެނީ  އެ ސޮރުމެން  ޙައިވާނުބަގީޗާތަކުގައި 

އެހެންވެއެވެ. 

އިންސާނުންނާ އެކު އެއް މާޙައުލެއްގައި 
ޖަނަވާރުން  ގެންގުޅުނަސް،  ޙައިވާނުން 
އެ  އެއީ  އޮވެއެވެ.  ސަބަބެއް  ނުގެންގުޅެވޭ 
ކާން  ވަގުތު،  ނޑުހައިވާ  ބަ ޖަނަވާރުތައް 
ޙަމަލާ  އެއްޗަކަށް  ކޮންމެ  ދިރޭ  ނުލިބިއްޖެނަމަ، 
ފިޠުރަތެވެ.  ޖިބިއްލިއްޔަތެވެ.  އޭގެ   ދިނުމަކީ 
ކުރިމަތީގައި ހުރީ އެ ސޮރު ގެންގުޅޭ ޞާހިބުމީހާ 

ޑ.ރ. ިއްބާރީހްމ ަޒަކިރްއާޔ ޫމާސ

އްިނާސނިއަްޔވްަނތަކާަމއި އްިނާސނިއަްޔވްަނތަކާަމއި 
ޙައާިވނިއަްޔވްަނތަކަމުގެ ތަފާތުޙައާިވނިއަްޔވްަނތަކަމުގެ ތަފާތު

ަޙިއވާނުންާނއި ޖަަނާވރުންނާ ެދެމުދަގއި ެއްއެވސް ަތާފެތއް ުހރޭތޯ ުސާވުލުކެރިވްއޖެ ަނަމ، ިތާބގެ ަޖާވަބކީ ޮކަބއި   
ެހްއެޔވެ؟ ަބެއއް ީމހުން ބުެނފާެނެއވެ. ަޙިއވާަނާކއި ޖަަނާވަރކާ ޭދެތރޭ ެއްއެވސް ަތާފެތއް ެނެތވެ. ކޮްނމެ ަޙިއވާަނކީ ޖަަނާވެރެކވެ. 
ައދި ކޮްނމެ ޖަަނާވަރކީ ަޙިއވާެނެކވެ. ަޙިއވާނުންާނއި ޖަަނާވރުންނާ ެދެމުދަގއި ަތާފުތަތެކއް ުހެރއޭ ބުެނފިަނމަ، ަޙިއރާން ުނާވެށެވ! 
ަޙިއވާަނީކ، އިްނސާނުންާނއި ޖަަނާވރުންނާ ެދެމުދަގއި ެގިތަފިއވާ ިސްލިސާލގެ ެމުދަގއި އިންނަ ޮބެޅެކވެ. ިމާސަލަކްށ، ސިްނާގާއއި 
ަހުރފަ ަފދަ ިދރޭ ަތެކްއަޗކީ ޖަަނާވެރެކވެ. ައާހިއ، ެގިރަބަކިރާއއި ުކުކުޅާހާލއި ުބަޅަލކީ ަޙިއވާނުްނގެ ެތޭރަގއި ިހމެނޭ ަތެކްއެޗވެ. 
ެއހެްނީވމާ، ީމގެ މާަނައކީ، އިްނސާނުްނގެ ެތޭރަގއި ޮއުޅޮކްށގެން ުނގެްނުގެޅވޭނެ ކޮްނމެ ިދރޭ ެއްއަޗކީ ޖަަނާވެރެކވެ. އެ ެއްއެޗއް 
ޮއުޅޮކްށގެން އިްނސާނުްނގެ ެތޭރަގއި ގެްނުގެޅިވދާނެ ިދރޭ ކޮްނމެ ެއްއަޗކީ ަޙިއވާެނެކވެ. ިމަހަމއިން ިވސްާނިއރު، ާޞިޙުބީމހާ 

ދަންނަ ޮއުޅޮކްށގެްނ ގެްނުގޭޅ ކޮްނމެ ެއްއަޗީކ ަޙިއވާެނެކެވ. ިމއާ ިޚާލަފށް ޮއޅުުނުކެރވޭެނ، ިދރޭ ަތެކްއަޗީކ ޖަަނާވެރެވ.
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ދޭނެއެވެ.  ޙަމަލާ  މެއެވެ.  ވިޔަސް  ކަމުގައި 
ޖެހުނަސް  އުޅެން  ތަންތަނުގައި  މުޑުދާރު  ހަޑި 
ނޑުވިވަރެއް އެ  ޖަނަވާރުންނަށް ވަރިހަމައެވެ. ގޮ
ނުބައި  ވަހާއި  މީރު  ރަނގަޅެވެ.  ސޮރުމެންނަށް 
ނޭނގޭނެއެވެ.  ތަފާތުކުރާކަށް  ދެމެދުގައި  ވަހާ 
ނިސްބަތުން  ޖަނަވާރުންގެ  މިއާޚިލާފަށް، 
މީހާ  ގެންގުޅޭ  ތަހުޛީބެވެ.  ފުކެއް  ޙައިވާނުން 
ދަނެއެވެ. ސާފުތާހިރުކަމަށް ވެސް ޖަނަވާރުންނަށް 
ކަމަކާ  އެއްވެސް  ބަލާލައެވެ.  ހިސާބަކަށް  ވުރެ 
ނުލައި، މީހަކަށް އަދި އެއްޗަކަށް ވެސް ގެއްލުމެއް 
ނުދޭނެއެވެ. އިންސާނުންގެ ބަސް ވެސް ދަނެއެވެ. 
ހުންނަ  ފޮރުވިފައި  ޟަމީރުގައި  ޙައިވާނުންގެ 

ކަންކަން ވެސް ބުނެދެއެވެ.

ބަސްމޮށުންތެރިކަމެއް  ފަދައިން  އިންސާނުން 
ސާފުތާހިރުކަމަށް  އިންސާނުންނަކީ  ނުހުރެއެވެ. 
ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. އިންސާނުން ދިރިއުޅެނީ ގެދޮރު 
އުޅެނީ  ކައިބޮއި  ގޭގެތަކުގައެވެ.  އެ  އަޅައިގެން 
އިންސާނުން  ކައްކައިގެންނެވެ.  ރޯފިލުވައިގެން 
ޙައްލު  ވެސް  މައްސަލައެއްގެ  ކޮންމެ  ވިއްޔާ 
އަދި އިންސާނުންގެ  ހޯދަން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. 
ވެސް،  ތަފާތުވުންތައް  ޚިޔާލު  އުފެދޭ  މެދުގައި 
ބަލައެވެ.  ޙައްލުކުރެވޭތޯ  ވާހަކަދައްކައިގެން 
މައްސަލަތައް  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  އެކަމަކު، 
ވެސް  މީހުން  ނުވާ  ބޭނުން  ޙައްލުކުރަން 
ތިބޭމެއެވެ. އަމިއްލަ މާޙައުލުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށް 
ސަމާލުކަން ނުދޭ މީހުން ވެސް އުޅެއެވެ. މި ކަހަލަ 

ހިނގައި އުޅޭ ކަމެވެ. މިކަހަލަ މީހުންނަކީ، އަތުން 
ތަކެތި ނަގައި އުޅުމުގެ ބާރު ހުންނަ މީހުންނެވެ. 
 180 ވަރަށް  ފުއްދައިލެވޭ  ބޭނުންތައް  އަމިއްލަ 
ވަރަކަށް ލަފުޒު ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބޭނުންކޮށްލަން 
މީހުންނަކީ  އެފަދަ  އެކަމަކު  މީހުންނެވެ.  އެނގޭ 
އަސްލުގައި ޖަނަވާރުން ފަދައިން ދިރިއުޅެމުންދާ 

ބައެކެވެ. 

އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި އިންސާނެއްކަން 
މުހިންމު  އެންމެ  ބޭނުންވާ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 
ސިފައެވެ.  އިންސާނިއްޔަވަންތަކަމުގެ  ސިފައަކީ 
އެއް  ސިފައަކީ،  އިންސާނިއްޔަވަންތަކަމުގެ 
ކަމޭހިތައި،  އިންސާނަކަށް  އަނެއް  އިންސާނަކު 

އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އަޅައިލުމެވެ. 

އިންސާނުންނަކީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟  
މާތް  )އެންމެ  މަޚްލޫޤާތު[  ]އަޝްރަފުލް  އެއީ 
މަޚްލޫޤެއް     ލިބެގެންވާ  ލަޤަބު  ގެ  މަޚްލޫޤު( 
ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ނަމަވެސް، އިންސާނުންނާ 
ދިމާއަށް ވެސް ޖަނަވާރުންނޭ އަދި ޙައިވާނުންނޭ 
ގޮވަނީ،  އެ  އެހެން  ހެއްޔެވެ؟  ނޫޅެން  ގޮވައި 
ޖަނަވާރުން އުޅޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ޙައިވާނުން އުޅޭ 

ގޮތަށް އިންސާނުން ވެސް އުޅޭތީ ހެއްޔެވެ؟  

ނޑު  ހަށިގަ ވެސް  އިންސާނުންނަކީ 
މަތީގައި  ދެފައި  ބަހައްޓައިގެން  ސީދަލަށް 
ދެ  އިންސާނާގެ  ޙައިވާނެކެވެ.  ހިނގައިއުޅޭ 
ޗިމްޕެންޒީ  ހުރެއެވެ.  އިނގިލި  ބޮޑުވާ  އަތުގައި 
ތަފާތުވާ  ދެމެދުގައި  އިންސާނާއާ  ރާމާމަކުނާއި 
ތެރޭގައި  އޭގެ  ހުރެއެވެ.  ކަންތައްތަކެއް 
ނޑީގެ ސައިޒު، ޗިމްޕެންޒީ  އިންސާނުންގެ ސިކު
ގުނަ  ތިން  ސައިޒަށްވުރެ  ނޑީގެ  މަކުނުގެ ސިކު
ބޮޑެވެ. ޗިމްޕެންޒީގެ އަތުގައި ބޮޑުވާ އިނގިއްޔެއް 
ހަތިޔާރެއް  އެއްވެސް  އެހެންވީމާ،  ނުހުރެއެވެ. 
ހަތިޔާރެއްގެ  އަދި  ނުހެދޭނެއެވެ.  ސޮރަކަށް  މި 
ބޭނުންކުރާކަށް ވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. އިންސާނުން 
ނުދެއްކެއެވެ.  ވާހަކައެއް  ގޮތަށް  ދައްކާ  ވާހަކަ 

ބައެއް  ވައްތަރެއްގެ  ކޮން  އާދަމުގެދަރީންނަކީ 
އިންސާނުންގެ  މީހުންނަކީ  ފަދަ  މި  ހެއްޔެވެ؟ 
ސިފައިގައި ތިއްބެއް ކަމަކު ޙައިވާނުންގެ އުޅުމާއި 
ބަހެއް  ކުށް  ބުނުމަކީ  ބަޔެކޭ  ވެރި  މިޒާޖުގެ 
އަނެއް  އަތުން  އިންސާނެއްގެ  އެއް  ހެއްޔެވެ؟ 
އަނިޔާވެރި  އަނިޔާކޮށް،  ކަތިލައި،  އިންސާނަކު 
ސިފައިގައި  އިންސާނެއްގެ  ހިންގާނީ،  ޢަމަލު 
ޠަބީޢަތެއް  ޙައިވާނެއްގެ  ހުއްޓަސް  ފެންނަން 
ބުނެވިދާނެ  އާދަމުގެދަރިއެކޭ  ލިބިފައިހުރި 
ހެއްޔެވެ؟ އެ ބައެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރާ އެކު، 
ހަޑި މުޑުދާރު ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެމުން ދާނަމަ، 
ތަފާތެއް  ކޮން  ހުރީ  ޙައިވާނުންނާ  ބަޔަކާ  އެ 

ހެއްޔެވެ؟

ވެސް،  ތެރޭގައި  އާދަމުގެދަރީންގެ 
ތިމާ  ދަރީންނާއި  އަނބި  މައިންބަފައިންނާއި 
ފަދަ އެހެން އިންސާނުންނާ ތަފާތުކުރަން ނޭނގޭ 
އެއީ  ނޫނެވެ.  އިންސާނުންނެއް  މީހުންނަކީ 
ބޭރުފުށުން  ތިބި  ލިބިގެން  ސިފަ  ޖަނަވާރުންގެ 
މަޚްލޫޤެކެވެ.  ހުރި  ސިފާގައި  އިންސާނެއްގެ 
ފަދައިން  އިންސާނުން  ތަފާތަކީ  ހަމައެކަނި 
މަތީގައި  ދެފައި  ހުރެ  ސީދާކޮށްގެން  ބުރަކަށި 

ޙައިވާނުންނާއި  އިންސާނުންނާއި 
ތަފާތުތައް  ހުރި  މެދުގައި  ޖަނަވާރުންގެ 
ކަމެއް  ދިހަ  ތަފާތު  ނަމަ،  ލިސްޓުކޮށްލާ 
ދެއްކުމަށް  ވާހަކަ  އެއްކަމަކީ  ފާހަގަވެގެންދެއެވެ. 
ކަމެވެ.  އޮންނަ  ބަހެއް  ތެރޭގައި  އިންސާނުންގެ 
އުޅޭ  ކައިބޮއި  އިންސާނުން  ކަމަކީ،  ދެވަނަ 
ތިންވަނަ  ގޮތެވެ.  އުޅޭ  ކައިބޮއި  ތަކެއްޗާއި، 
ނިވައިކުރުމަށް  އައުރަ  ބައިމީހުންގެ  އެ  ކަމަކީ، 
ޓަކައި އަޅައި އުޅޭ ހެދުމެވެ. ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ 
ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި އިންސާނުން ގެދޮރު ބިނާކޮށް 
ކަމަކީ،  ފަސްވަނަ  ދިރިއުޅުމެވެ.  އެތަންތަނުގައި 
އިންސާނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި އެ ދީނަކަށް ތަބަޢުވާ 
ދީނެއް، އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި އޮތުމެވެ. ހަވަނަ 
ކަމަކީ، އިންސާނުން ނޭވާލައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ 
ތިމާވެށްޓެއް އޮތުމެވެ. ހަތްވަނަ ކަމަކީ، އެއް ޖީލުން 
އަނެއް ޖީލަށް ވާރުތަކުރަމުން އަންނަ ޘަޤާފަތެއް 
އެކުވެރިކަމާއި  ކަމަކީ،  އަށްވަނަ  އޮތުމެވެ. 
އިންސާނިއްޔަވަންތަކަމުގެ ސިފަ ޖެހިފައި އޮންނަ 
އިންސާނީ މުޖުތަމަޢުއެއް އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި 
އޮތުމެވެ. ނުވަވަނަ ކަމަކީ، އިންސާނުންގެ ޢަމަލީ 
މަގުން  ތަރުތީބުގެ  ކަންކަން  އެންމެހާ  ޙަޔާތުގެ 
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ދިހަވަނަ  އޮތުމެވެ.  ޤާނޫނެއް  ޓަކައި  ހިންގުމަށް 
ފަރުދުންގެ  ޖަމާޢަތްތަކާއި  އިންސާނީ  ކަމަކީ 
ޙައްލުކުރުމަށާއި  މައްސަލަތައް  ޖެހޭ  މެދުގައި 
އިންސާފު  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް  ހަމަހަމަކަން 

ޤާއިމުވަމުން ދިޔުމެވެ. 

މި ދިހަ ކަންތައްތަކަކީ އިންސާނުންނާއި 
ތަފާތުކޮށްދޭ  ޖަނަވާރުންނާ  ޙައިވާނުންނާއި 
އިންސާނީ  ކަންތަކެވެ.  ދިހަ  ނޑު  މައިގަ
މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މި ކަންކަން ނެތި ހިނގައްޖެ 
ޙައިވާނުންނާއި   އިންސާނުންނާއި  ނަމަ، 
އެއްވެސް  ދެމެދުގައި  ޖަނަވަރުންނާ 
ކުޑަ  ކަމެއް،  ދިޔަ  ބުނެވި  ނެތެވެ.  ތަފާތެއް 
ނަމަ،  ނެތިއްޖެ  ނަމަވެސް  ހިނދުކޮޅަކަށް 
އިންސާނެއްގެ މަޤާމުން ޙައިވާނެއްގެ ދަރަޖައަށް 
އަދި  ނުވާނެއެވެ.  އިރުތަކެއް  ވެއްޓިގެންދާކަށް 
ބުނެވި ދިޔަ، ދިހަ ކަންތައްތައް ޙައިވާނުންނަށް 
ލިބިއްޖެ ނަމަ، ސޫޓާއި  ޖަނަވާރުންނަށް  ނުވަތަ 
ކޯޓާއި ބޫޓުގައި ހުރި އިންސާނަކަށްވުން ގާތެވެ. 
ދިހަ  ބުނެވިދިޔަ  މާނައަކީ،  އިންސާނިއްޔަތުގެ 

ޘަޤާފަތުގެ ތެރޭގައި އެ ބައެއްގެ އަމިއްލަ 
ތާރީޚު  އަދަބިއްޔާތާއި  ހުނަރާއި  ވަންތަކަމާއި 
ރަށްތަކާއި  ތެރޭގައި  ތިމާވެށީގެ  ހިމެނެއެވެ. 
ފެނުގެ  އެއްގަމާއި  ނޑާއި  ކަ ފަރުތަކާއި 
ހިމެނެއެވެ.  ލިބުން  އެކު  ފަސޭހަކަމާ  ނިޢުމަތް 
އަޅުކަން  ފިކުރާއި  ޢަޤީދާއާއި  ތެރޭގައި  ދީނުގެ 
މަގުތަކާއި  ތެރޭގައި  ގެދޮރުގެ  ޝާމިލުވެއެވެ. 
ހިމެނެއެވެ.  ހޮސްޕިޓަލްތައް  ސްކޫލުތަކާއި 
އިންސާނުން ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ލިބާހުގެ ތެރޭގައި 
ނިވައިކުރުމަށް  އޮރިޔާން  ބައިމީހުންގެ  އެ 
ހެދުންތައް  ހުރިހާ ސްޓައިލެއްގެ  ކުރެވޭ  ބޭނުން 
ތެރޭގައި  ތަކެތީގެ  ކާބޮއިއުޅޭ  ހިމެނެއެވެ. 
ފައިދާހުރި  ޞިއްޙަތަށް  ދުޅަހެޔޮ  އިންސާނާގެ 
ތަރުކާރީއާއި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކާއި، މަހާއި ކިރާއި 
ކައިބޮއި ހެދުމަށް ގޮސްއުޅޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި 
ބަހުގެ  އުޅޭ  ވާހަކަދައްކާ  ހިމެނެއެވެ.  ކެފޭތައް 
ބަސް  މާދަރީ  އަމިއްލަ  އަހަރެމެންގެ  ތެރޭގައި 
ވާހަކަދެއްކުމާއި  ތެރޭގައި  އޭގެ  ޝާމިލުވެއެވެ. 
ލިޔުމާއި ޗާޕުކުރުން ވެއެވެ.  މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް 

ފެތުރުމަށް  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  ޘަޤާފަތު  އިންސާނީ 
މަސައްކަތްކުރާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞުލްޙަވެރިކަން 
ޤާއިމުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާ، ގްލޯބަލް ސޮސައިޓީ 
އެންމެހާ  ދިރިއުޅޭ  ދުނިޔޭގައި  އުފައްދައި، 
ޤާއިމު  ކުލުނު  ލޯތްބާއި  މެދުގައި  އިންސާނުންގެ 
ކަޅުމީހުންނާއި  މަސައްކަތްކުރާ،  ކޮށްދިނުމަށް 
މުއްސަނދީންގެ  ފަޤީރުންނާއި  ދޮންމީހުންނާއި 
މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ 
ޤާއިމުކޮށްދޭ  ހަމަހަމަކަން  މެދު  އިންސާނުންނާ 
ސިފަތައް   އިންސާނިއްޔަތުގެ  އިންސާނުންނަކީ 

ލިބިގެންވާ އިންސާނުންނެވެ.  

ފޮނުއްވުނު  ފަހުން  އެންމެ  ދުނިޔެއަށް 
އަށް  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ރަސޫލުهللا  މާތް 
އިންސާނިއްޔަތުގެ އިޙުސާންތެރިޔާ ކަމުގެ ލަޤަބު 
ލިބިވަޑައިގަތީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އިތުރު 
ބިނާވެގެންވާ  މިޝަން  މުޅި  އެކަލޭގެފާނުގެ 
އިންސާނިއްޔަވަންތަކަން  އަސާސްކަމުގައި 
ކޮންމެ  އިންސާނުންގެ  ހިމެނުއްވުމެވެ. 
އެކަލޭގެފާނު  އިތުރު  ވެސް  މައިދާނެއްގައި 
ކޮށްދެއްވާފައެވެ.  ޤާއިމު  ނަމޫނާ  ރިވެތި  ވަނީ 
އިންސާނިއްޔަތަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ 
މީހަކަށްމެ އޮތީ ކީރިތި ރަސޫލުهللا صلى اهلل عليه 
وسلم  ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި ބެލުމެވެ. ރަސޫލުهللا 
ތިބި  އީމާންވެގެން  އަށް  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
ނިންމަން  މިއަދު  ކަމެއް  މުހިންމު  މުސްލިމުން 
އަހަރެމެން  އެކަލޭގެފާނަށް  އިތުރު  އެބަޖެހެއެވެ. 
ޙަޤީޤީ މާނާގައި ތަބަޢުވާން ބޭނުން ނަމަ، އެކަން 
އިންސާނިއްޔަވަންތަކަމުގެ  ކުރެވޭނީ  މަގުން  އެ 
އަހަރެމެން  ތިބެއެވެ.  ބޭރުނުވެ  ދާއިރާއިން 
މުސްލިމެއްގެ  އިޚްލާޞްތެރި  ދިރިއުޅެންވީ 
ގޮތުގައިތޯ  ޖަނަވާރެއްގެ  ނުވަތަ  ގޮތުގައިތޯ 

އަހަރެމެން މިއަދު ނިންމަން ޖެހެއެވެ. 

ތަރިކައެކެވެ.  މުސްލިމުންގެ  ޢިލްމަކީ 
އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ  
ޢިލްމުގެ  ކަމެކެވެ.  ގުޅިފައިވާ  ވެސް  އަޅުކަމާ 
ހިނދަކު،  ނުނަގާ  އަތަށް  އަހަރެމެން  ދަންމަރު 
އަދި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަހަރެމެން މުސްލިމުން 
]އަޝްރަފުލް  ހިނދަކު،  ނުވާ  ކަމުގައި 
ޝަރަފުވެރި  )އިންސާނިއްޔަތުގެ   މަޚްލޫޤާތާ[ 
މަޤާމާ( ހަމައަށް ނުދެވޭނެއެވެ. އިންސާނިއްޔަތުގެ 
ބިނާވެގެންވާ  މަތީގައި  އަސާސްތަކުގެ  މަތިވެރި 
އިސްލާމް ދީން ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ ނަމަ، އަދި 
ހަމަތަކަށް  މަތިވެރި  ދީނުގެ  އެ  އެނގިތިބެމެ، 
ދިރިއުޅެވޭނީ  އަހަރެމެންނަށް  ނަމަ،  ތަބަޢުނުވާ 
ނުވަތަ  ދިރިއުޅުމެކެވެ.  ފަދަ  ޖަނަވާރުން 

ޙައިވާނުން ފަދަ ދިރިއުޅުމެކެވެ.

*****

ކަންކަން އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ތަޢާރަފުވެގެން 
އެ  ހަމައަށް  އިންސާނުންނާ  އެހެން  ދިޔުމާއި، 

ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފަންނެވެ.

ހަމަހަމަކަމުގެ  އިންސާނިއްޔަތަކީ 
ފުރުޞަތު ހުރިހާ އިންސާނުންނަށް ތަނަވަސްވެފައި 
އުފައްދައި  މުޖުތަމަޢުއެއް  އިންސާނީ  އޮތުމެވެ. 
ޝާމިލުވާނޭ  ވެސް  އިންސާނުން  އެހެން 
ފަހިވެފައި  ފުރުޞަތުތައް  ދިރިއުޅެވޭނޭ  މަގުން 
ނިޒާމެއް  ޤާނޫނީ  އިންސާނިއްޔަތެވެ.  އޮތުމަކީ 
ޤައުމީ  ޕޮލިހުންނާއި،  އޮތުމާއި،  ޤާއިމުވެފައި 
ފާރަވެރިވާނޭ  ކަމަށް  ރައްކާތެރި  ސަލާމަތާއި 
ލަޝްކަރެއް އޮތުމާއި، އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދޭނޭ 
ދިޔުމަކީ  އިންތިޒާމުވެގެން  ނޑިޔާރުގެތައް  ފަ

އިންސާނިއްޔަތެވެ. 

މުއައްސަސާތަކާއި  އެކިއެކި  ޓަކައި  ހިންގުމަށް 
އިންސާނިއްޔަތެވެ.  އުފެއްދުމަކީ  އިދާރާތައް 
ބުނެވިދިޔަ ކަންތަކުގެ އެއްވެސް ސިފައެއް އަދި 
ނަމަ  ނުފެންނަ  ވެށީން  އިންސާނީ  ނިޝާނެއް 
އިންސާނުންގެ  ދިރިއުޅޭ  ވެށްޓެއްގައި  އެފަދަ 
އަދި  އުޅޭ  ޖަންގަލިތަކުގައި  މުޖުތަމަޢުއަކާއި 
ކޮށިތަކަށް ލައިގެން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރުންނާ އޮތް 

ތަފާތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ދުނިޔޭގައި، ވާހަކަދައްކާ އުޅޭ ބަސްތައް 
ދިރުވުމާއި، ޗާޕުކުރުމާއި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ 
ޓަކައި  ހިންގުމަށް  މުޢާމަލާތް  އެކު  ފަސޭހަކަމާ 
ޕްރިންޓް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކު މީޑިއާ އުފައްދައި، 
ކާބޯތަކެތި  އަގުހެޔޮކޮށް  އިންސާނުންނަށް 
ހަމަޖައްސައިދީ،  އިންތިޒާމުތައް  ފޯރުކޮށްދޭނޭ 
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ުކރިމަތާިވ ހަުރްސތާަކ އުެކ ުކރިމަތާިވ ހަުރްސތާަކ އުެކ 
ުއްނމުީދ އުައުކުރްނ ުއްނމުީދ އުައުކުރްނ 

ކޮންމެ  ކުރިމަތިވާ  ދިރިއުޅުމުގައި 
ހުރަހެއް  އޮތް  ކާމިޔާބީއަށް  ގޮންޖެހުމަކީ 
ނޫނެވެ. އަދި ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި އުނދަގޫ 
ކަންކަމަކީ ދިރިއުޅުގެ އެއްބައެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި 
ކެތްތެރިކަމާއި  ހަރުފަތެއްގައި  ކޮންމެ  ގިރާކުރާ 
ބުއްދި  ދެމިހުރުމަކީ  މަތީ  އައުކުރުން  އުންމީދު 
ދެކޭށެވެ.  ކަމެއްކަމުގައި  ޖެހޭނެ  އިސްކުރަން 
އެކި  ފުއްދުމުގައި  ބޭނުންތައް  އިންސާނުންގެ 
މީހުން މަސައްކަތްކުރުން އެކިވަރަށް ހިމެނޭކަން 
އެހެނިހެން  ހާދިސާތަކާއި  ޤުދުރަތީ  ދަންނާށެވެ. 
ދިމާވާ  ކުއްލިއަކަށް  ގޮތްގޮތުން  ތަފާތު 
ކުއްލި  ކުރިމަތިވާ  ވެސް  އެކްސިޑެންޓްތަކަކީ 
ހިތާމައެވެ. އަދި މިފަދަ ކޮންމެ ހާދިސާތަކުގައި 
ސީދާ  ކަންކަމާއި  ނުފޯރާ  ބާރު  އިންސާނުންގެ 
ހާދިސާތައް  ކުރިމަތިވާ  ފުށުން  އިންސާނުންގެ 

ހުންނާނެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. 

ބަދަލުތަކާ  މޫސުމީ  ބަލިމަޑުކަމާއި 
ހިނގަމުންނެވެ.   ދަނީ  ކަންކަން  ގުޅުންހުރި 
ރާޅުއެރުމާއި  ސުނާމީގައި  ބިންހެލުމާއި 
ދަނީ  ފެންބޮޑުވުންތައް  ގުޅުންހުރި  މޫސުމާ 
ބައްރުތަކަށް  އެކި  ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. 
ކުރިމަތިވާ  މީހުންނަށް  އެކި  އެކިވަރަށެވެ. 

ތަކުލީފުތައް ތަފާތެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ބައްރުތަކަށް 
ގެއްލުން  ލިބޭ  ހާލަތުން  ޤުދުރަތީ  ކުރިމަތިވާ 
ދިރިއުޅުމުގެ  ވިޔަސް  ހުރިކަމުގައި  ތަފާތު 
އާންމު ހާލަތަށް އަސަރު ފޯރުވުމަކީ ހުރަސްތައް 
ލިބޭ  ފަހަރު  ގިނަ  ކަންކަމެވެ.  ކުރިމަތިވާނެ 
ވަރަށް ކުޑަ ގެއްލުމަކުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަށް 
ހާލަތަށް  ދިރިއުޅުމުގެ  އަދި  ބަދަލުވަމުންދެއެވެ. 
އޭގެ  އަންނަމުންދެއެވެ.  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި 
ޤައުމަށް  މުޅި  ބަލިމަޑުކަމުން  ބޮޑެތި  ތެރޭގައި 
އަސަރުގެ  މި  އަދި  އަސަރުކުރަމުންދެއެވެ. 
އަރާ  ބުރޫ  ދިރިއުޅުމަށް  ޒާތީ  ސަބަބުން 
ގެއްލި  ވަޒީފާ  ކުރިމަތިވެއެވެ.  ފަހަރުތައް 
ދަތި  ނެތި  މަސައްކަތެއް  ކުރާނެ  ދިރިއުޅުމަށް 

ހާލު ކުރިމަތިވެދެއެވެ. 

ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކަކީ 
ކަމެއްކަމުގައި  ދެމިހުންނަ  ދުވަހަކު  މާގިނަ 
މަދުންނޫނީ  ވަރަށް  އަދި  ނުވެއެވެ.  ގިނަފަހަރު 
މަދެވެ.  ޖެހުން  ކުރިމަތިލާން  ގެއްލުމާ  ދާއިމީ 
އުޅުމަކީ  ދުވަހު  ގިނަ  މުސީބާތެއްގައި  ބޮޑު 
ދިރިއުޅުމާ  ކަމެކެވެ.  މާޔޫސް  ދިރިއުޅުމުގެ 
ޖެހޭ  ކުރިމަތިލާން  ހާލަތްތައް  މާޔޫސްވާ  މެދު 
ނުހޯދޭނެ  ހައްލު  ދިރިއުޅުމުގައި  ދުވަސްތަކެވެ. 

ްމ ިޒ ްމ ާޢ ީހ ާރ ްބ ަޖރ ިއ ްމޭމ ިޒ ްމ ާޢ ީހ ާރ ްބ ަޖރ ިއ ޭމ

ނާދިރު  ވަރަށް  ކުރިމަތިވުމަކީ  ހުރަސްތަކެއް 
ކަމެކެވެ. އަދި ކެތްތެރިކަމާ އެކު ކުރިމަތިވެގެން 
އުޅޭ ހުރަހަކުން އަރައިގަތުމުގައި އުއްމީދާ އެކު 
ދެމިހުރުމަކީ  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް  ގަދައަޅައި 
ދިރިއުޅުމަށް  ގޮތެވެ.  ބުއްދިވެރި  އެންމެ 
ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކަށް ގޮތް ހޯދޭނީ އުންމީދު 
ކުރިމަތިވަމުން  ކަންކަން  އައުކޮށްގެންނެވެ. 
މައްޗަށްކަން  ވަގުތުގެ  ހާލަތާއި  ވަކި  ދަނީ 

ވިސްނާލާށެވެ. 

ނާއުންމީދުވުމަކީ އިންސާނުންގެ ތަބީޢީ 
ކުރިމަތިވުމުން  ކަންކަން  އަދި  ސިފައެކެވެ. 
ކުރުމަކީ  މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް  ހައްލު  އަވަސް 
އިންސާނުންގެ ބުއްދި އެންމެ އަވަސްވާ ވަގުތު 
ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  ހަނދާން  ވެސް  ކޮޅުކަން 
ކުރިމަތީގައި އޮތީ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 
ނޑި ޤަބޫލުކުރެއެވެ.  ކަން އެމީހެއްގެ ހިތާއި ސިކު
ރަނގަޅަށް  ހުރިހާކަމެއް  ކުރުމަކީ  އުންމީދު 
ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  އަދި  ދެކެމުންދިއުމެވެ. 
ދިރިއުޅުމުގައި އުންމީދާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ 
އަސާސެކެވެ.  ހާސިލްވާނެ  ފޮނިކަން  ކާމިޔާބީގެ 
ދިރިއުޅުމުގެ ހާސްކަން ފިލުވައިލުމަށް ޔަޤީންކަމާ 
ކަމުގެ  ކުރިއަށްދާނެ  ކަންކަން ރަނގަޅަށް  އެކު 

އުންމީދުގައި ދެމިހުންނާށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކުޑަކުޑަ  މި 
ހާހޫރަ  ސިހުރު  ފެށިގެން  އިހުޒަމާނުއްސުރެން 
ހެދުމުގެ ނުބައި ޢަމަލުތައް ހިންގަމުން ދިޔައެވެ. 
ފިލުވާލުމުގެ  ހަސަދައެއް  ޒާތީ  ފަހަރު  ބައެއް 
ކުރިއެރުމަށް  އަނެކާގެ  ނުވަތަ  ބޭނުމުގައެވެ. 
ހުރަސް އެޅުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ 
ކޮށްގެންވާނެ  ދީނުގައި  އިސްލާމް  ކަންކަމަކީ 

ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ މިފަދަ ހާދިސާއެކެވެ. 

އަކީ  ނޫން(  ނަމެއް  )އަސްލު  ފަހީމާ 
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ސާދާ ދިރިއުޅުމެއް 
އޭނާގެ  ފަހީމާއާއި  އަންހެނެކެވެ.  އުޅެމުންދާ 
ނޫން(  ނަމެއް  )އަސްލު  އާދަނުގެ  ފިރިމީހާ 
ކައިވެންޏަށް ދެ އަންހެން ކުދިން ލިބިފައިވާއިރު 
އެ ކުދިން ވެސް ވަނީ ފުރާފުރިހަމަ ވެފައެވެ. އެއީ 
ނަމެއް  )އަސްލު  ޒާރާ  ދަރިފުޅު  އަންހެން  ދޮށީ 
ނޫން( އާއި ޒާނާ )އަސްލު ނަމެއް ނޫން( އެވެ. 

ޢާއިލާއެކެވެ.  ޤަދަރުވެރި  ރަށުގެ  ޢާއިލާއަކީ  މި 
ފާރަވެރިވާ  ކަމަށް ހަސަދަވެރިވެ،  ނަމަވެސް މި 
ކަންތައް  އުޅެމުންދެއެވެ.  ރަށުގައި  އެ  ބަޔަކު 
ވަމުން ދިޔައީ ވެސް މި ބުނި ގޮތަށެވެ. އެ ޢާއިލާ 
އެ  ފެށިއެވެ.  މަސައްކަތް  މީހަކު  ނެތިކޮށްލަން 
ކަމުގެ ކޮޅުމަތި، ފަހީމާއަށް ފެންނާކަށް މާކަ ގިނަ 

ދުވަހެއް ނުނެގިއެވެ.

އެއީ މީގެ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. 
ހުސްބިމުގައި  އޮންނަ  ގޯތީގައި  ދިރިއުޅޭ  ފަހީމާ 
ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ގަސްތައް ހައްދާފައި ވެއެވެ. 
ގަހެވެ.  ބަނބުކެޔޮ  ގަހަކީ  އެއް  އެތަނުން 
ފަހީމާ  ގަޑީގައި  އިރުއޮއްސުނު  ދުވަހަކު  އެއް 
ގޯތިތެރޭގައި ހުއްޓައި، ފެނުނީ ބަނބުކެޔޮ ގަހަށް 
ވާތަކެއް ތިރިކުރާ މަންޒަރެވެ. މަދެއްކަ ބައިވަރެއް 
ގާތު  ފިރިމީހާ  ފެނުމުން  މަންޒަރު  މި  ނޫނެވެ. 
މި ވާހަކަ ބުންޏެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު 

ރަށުގެ ބައެއް މީހުން، ފަހީމާ އެ ދައްކާ ވާހަކައިގެ 
އެ  ދަޅަމައްޗަށް  އިރުއޮއްސޭ  ބަލަން  ދޮގުތެދު 
ކަމަކުދާކަށް  ޖަމާވިއެވެ.  ގަސްދޮށަށް  ބަނބުކެޔޮ 
ނެތެވެ. ފަހީމާ އެ ބުނީ ހަމަ ތެދެކެވެ. ދުވަހަކު 
ވާ  ގަހަށް  ބަނބުކެޔޮ  އެ  ވަރަށް  ނުފެންނަ 
މީހުން  އެ  ކީއްބާއޭ  ވަނީ  މި  ތިރިކޮށްފިއެވެ. 
ކަމަކަށް  ބޮޑު  މާ  ނަމަވެސް  އެރިއެވެ.  ހިތަށް 

ނުހަދައި، އެ މީހުން އެތަނުން ދިޔައެވެ. 

ދިޔަތާ  މީހުން  އެއްވި  ގަސްދޮށަށް  އެ 
މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވެއެވެ. ފަހީމާ ކުއްލިއަކަށް 
ބިންމައްޗަށް  އަރައި  އެނބުރުން  ބޮލަށް 
ފެނިގެން  އާދަނަށް  މަންޒަރު  މި  ވެއްޓުނެވެ. 
ފަހީމާ ނަގައިގަނެގެން ގޮސް ގެއަށް ވެއްދިއެވެ. 
ފަހީމާގެ  އެވަގުތު  ބޭއްވިއެވެ.  އެނދުގައި  އަދި 
ބާރުތަކެއް  ރޫޙާނީ  ނޭނގޭ  ގޮތް  ނޑަށް  ހަށިގަ
ދެ  ވާންވެ،  އަތްފަޔަށް  އަދި  ފެށިއެވެ.  އަރަން 

ޮޕިލްސ ްސޭޓޝަން އިްންސެޕްކޓަރ ައްޙަމދު ާނިފުޢ

ިމީއ ިހނާގަފިއާވ ަޙީޤީޤ ާހިދާސެއްއގެ ަމްއަޗްށ ބިާނޮކށް ިލެޔަފިއާވ ިލުޔެމެކެވ. ިމ ިލުޔުމަގިއވާ ނަންަނާމއި ތަްނތަަނކީ ައްސެލއް ނޫެނެވ.
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އޮތެވެ.  ބަލަން  ދިމާލަށް  އާދަނާ  ބޮޑުކޮށް،  ލޯ 
ފަހީމާއަށް މިހެން ދިމާވުމުން އާދަނު ބިރުގަތެވެ. 
ހީވާން  އާދަނަށް  އުޅޭހެން  އެބަ  ގޯހެއް  އަދި 
ބަންގި  ނަމާދަށް  އިޝާ  ނަމަވެސް  ފެށިއެވެ. 

ގޮވުމާ އެކު ފަހީމާއަށް ހޭވެރިކަން ވިއެވެ.

ޖެހިގެން އައި ރެއެވެ. އިރުއޮއްސުމާ އެކު 
ކުރީ ރޭގައި ވީގޮތް ފަހީމާއަށް ވާން ފެށިއެވެ. އަދި 
ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ދޮށީ އަންހެންދަރި ޒާރާއަށް 
ވެސް މިހެން ވާން ފެށިއެވެ. ދެމައިން އެ ހާލުގައި 
އޮތްތަން ފެނުމުން އާދަނު ބިރުގަތެވެ. މިއީ ޖިންނި 
ޝައިތާނުންގެ ކަމެއްކަމަށް ހީކުރިއެވެ. ވަގުތުން 
ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ރަށުގެ ރުޤުޔާ 
ކިޔަވާ މީހަކާ ބައްދަލުކޮށް މި ވާހަކަ ކިޔައިދިނެވެ. 
އޭރު  އައެވެ.  ގެއަށް  ގޮވައިގެން  މީހާ  އެ  އަދި 
ވެސް އެ ދެމައިން އޮތީ އެ ފަދަ ހާލަތެެއްގައެވެ. 
ފެންނަ މީހަކު ވެސް ބިރުގަންނާނެއެވެ. އަތްފައި 
ބަލަން  މައްޗަށް  ބޮޑުކޮށްގެން  ލޯ  ދެ  ބުޅިކޮށް، 
މީހާއަށް  ކިޔަވާ  ރުޤުޔާ  އޮތްތައް  ދެމައިން  އެ 
ފެނުމުން މިއީ ޖިންނި ކަމެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ. 
އަދި އެ ދެމައިން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފެންތަށްޓެެއްް 
ކިޔަވައި، ދެ މައިންގެ މޫނުގައި އުނގުޅިއެވެ. ފެން 
އުނގުޅުމާ އެކު ދެ މައިންނަށް ހޭވެރިކަންވިއެވެ. 
އެހެންކަމުން މި ކަމުން މި ދެ މައިން ސަލާމަތް 
ކުރެވުނުހާ  މީހާއަށް  ކިޔަވާ  ރުޤުޔާ  ކުރުމަށް 
ވެސް  ރޭ  މާދަމާ  ބުނެ  ކަމަށް  ކޮށްދޭނެ  ކަމެއް 
ގެއިން  އެ  މީހާ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އަންނާނެ 

ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

ފަހީމާއަށް މި ކަމެއް ދިމާވާތާ ތިންވަނައަށް 
ވީ ދުވަހެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ދެ ރޭ މިހެން ދިމާވުމުން 
ފިކުރު  ފަހީމާ  މެދު  ގޮތަކާ  ވާނެ  ރޭ  ތިންވަނަ 
ބަންގި  ނަމާދަށް  މަޣްރިބު  އިންދާ  ބޮޑުވެފައި 
ކޮށްލައިގެން  ވުޟޫ  އެހެންކަމުން  ގޮވައިފިއެވެ. 
ނަމާދަން އަރަން ކަމަށް ހިތާ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. 
ގޮތްތަކެއް  ފަހީމާއަށް  އެކު  ވަނުމާ  ކޮޓަރިއަށް 
ވާން ފެށިއެވެ. މި މަންޒަރު އާދަނަށް ފެނުމާ އެކު 
ފަހީމާ ގެންގޮސް އެނދުމަތީގައި ބޭއްވިއެވެ. އެ 
ވަގުތު ޒާރާ ހަޅޭއްލަވާގަތް އަޑުއިވުނެވެ. އާދަނު 
ޒާނާ  ނިކުތްއިރު  ކޮޓަރިން  އަވަހަށް  އަވަސް 
އޮތީ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ޒާރާއަށް ބަލާށެވެ. އޭރު 
ޒާރާގެ ގައިން ވަރުދޫވެގެން ވެއްޓެނީއެވެ. އާދަނު 
ސިޓިންގރޫމްގެ  ނަގައި  ޒާރާ  ނުހުރެ  ބަލާކަށް 
ސޯފާގައި ބޭއްވިއެވެ. ޒާނާ އޮތީ ސިޓިންގރޫމްގެ 
ނޑު މަތީގައެވެ. އާދަނު، ފިކުރު ބޮޑުވެ  ތަޅުންގަ
ފެނި  ހާލު  ތިންމައިންގެ  ހުސްވިއެވެ.  ގޮތް 
މާޔޫސްވިއެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރުކޮށްފައި ރުޤުޔާ 

ހާލު  މައިންގެ  ތިން  ގުޅައި  މީހާއަށް  ކިޔަވާ 
ސީރިއަސް ކަމަށް ބުންޏެވެ. 

އާދަނު ގުޅިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 
އަދި  އައެވެ.  އެގެއަށް  މީހާ  ކިޔަވާ  ރުޤުޔާ 
ކަމެއް  މިއީ ސަހަލު  ފެނި  ހާލު  މައިންގެ  ތިން 
ނޫނޭ އާދަނު ގާތު ބުންޏެވެ. އަދި ދެން ޖެހޭނީ 
މިކަން ރަނގަޅު ވަންދެން ރުޤުޔާ ކުރަން ކަމަށް 
ގެނައެވެ.  އެގެއަށް  މީހަކު  ދެތިން  އިތުރު  ބުނެ 
ކިބައިން  މިގޮތުން މި ތިން މައިން ޖިންނީންގެ 
ސަލާމަތްކުރުމަށް ރުޤުޔާ ކުރަމުން ގޮސް ފަހީމާއި 
ޒާރާއަށް ހޭވެރިކަން ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ޒާނާގެ 
ތެޅެން  ތެޅޭހެން  މަރަށް  މީހާ  ބުޅިކޮށް  އަތްފައި 
މީހާ  ކިޔަވާ  ރުޤުޔާ  އެހެންކަމުން  ފެށިއެވެ. 
ޒާނާގެ ނިއްކުރީގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކިޔަވަމުން 
ޒާނާއާ  ނަމަވެސް  ދިޔައެވެ.  ކުރަމުން  ސުވާލު 
އެދެވޭ  ފަރާތުން   ޖިންނީގެ   އަވަލަވާފައިވާ 
ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. ބުނިހާ ވެސް އެއްޗަކީ އެގޭގެ 
ގޯތިތެރޭގައި އެއްޗެއް ވަޅުލާފައި ހުރި ވާހަކައެވެ. 
ކިޔެވުން  މީހާ  ކިޔަވާ  ރުޤުޔާ  ބުނުމުން  އެހެން 
ގޯތި  މުޅި  ކިޔަވައި  ފެން  ފަހު،  ހުއްޓާލުމަށް 
ތެރެއަށް ޖެހިއެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައިރޭ އަނެެއްކާ 
ބާއްވައިގެން  ޒާނާ  ގޮސް  ގެއަށް  އާދަނު  ވެސް 
އިހުނަށްވުރެ  އަދި  ގެންދިޔައެވެ.  ކިޔަވަމުން 

ގަދައަށް ސުވާލު ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

ރުޤުޔާ ކިޔަވާ މީހާ: ކީއްވެ ދޮގުހަދަނީ... 
މިގެއަކު ނެތް އެއްޗެއް ވަޅުލާފަ.. ބުނޭ ކަލޭ ތީ 
ހަދަނީ  ތި  ތިހެން  މައިންނަށް  ތިން  މި  ކާކު؟ 

ކީއްވެ؟

އަހަރެން  އަޑަކުން(:  )ބިރުވެރި  ޒާނާ 
ގެންނަން ސިހުރު ހެދީ އެ މީހާ..

ރުޤުޔާ ކިޔަވާ މީހާ: އެއީ ކާކު.. ކިހިނެއް 
ދިރިހުއްޓާ  ކަލޭ  ނޫނީ  އެހެން  ކިޔައިދީ،  ހެދީ.. 

ދުލެއް ނުކުރާނަން.

ވެސް  އަނެއްކާ  ޒާނާ  ބުނުމުން  މިހެން 
ބިރުވެރި އަޑަކުން ބުނަމުން ދިޔައެވެ.

ޒާނާ: އެ މީހާ ވަނީ ޖެހިގެން ހުރިގޭގެ 
މިނިކަށިތަކެއް  ކޮނެ  ނޑެއް  ވަޅުގަ ކަނެއްގައި 
ވަޅުލާފަ.  އެއީ މި ރަށު މީހެއް. ޒާނާގެ ބައްޕަގެ 
ނަންކިޔާ މަރުވެފައިވާ ޤަބުރެއްގެ މިނިކަށިތަކެއް 
އެއީ.. އެ ސިހުރު ހެދި މީހާ ބޭނުންވަނީ ޒާނާގެ 

ބައްޕަގެ މުޅި ޢާއިލާގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން.''

އެރޭ ރުޤުޔާ ކިޔެވުމުން ޒާނާގެ ފަރާތުން 
ޒާނާ  މީހާ  ހަދާ  ފަންޑިތަ  އެނގުމުން  މިކަން 
ނޑު  ވަޅުގަ ހުރި  ކަނުގައި  ގޭގެ  ކިޔައިދިން  އެ 

އެ  ވަރަކަށް  ކޮނުނު  އަދި  ފެށިއެވެ.  ކޮންނަން 
ދިޔައެވެ.  ފެންނަމުން  މިނިކަށި  ނޑުން  ވަޅުގަ
އެހެންކަމުން ރުޤުޔާ ކިޔަވާ މީހާގެ އިރުޝާދުގެ 
ނަގައި  ނޑުން   ވަޅުގަ ކަށިތައް  އެ  މަތިން 
ސިހުރު  އެ  އަދި  ވަޅުލިއެވެ.  ޤަބުރުސްތާނުގައި 
ކުރުމުން  ކަންތައް  ގޮތަށް  މި  ކުރިއެވެ.  ބާތިލް 
އާދަނުގެ ތިން މައިން އެ ރޫޙާނީ ބިރުވެރިކަމުން 
އެކަން  އަދި  ރަނގަޅުވިއެވެ.  ހާލު  ސަލާމަތްވެ، 
މީހާ  ހެދި  ސިހުރު  އެ  އެނގި،  ކާކުކަން  ކުރީ 
އެދި  މާފަށް  ކިބައިން  ޢާއިލާގެ  އެ  އައިސް 

ތަޢުބާވިއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ސިހުރު ހެދުމުގެ ނުބައި 
ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން  މުޖުތަމަޢުގެ  މި  އާދަތައް 
މިފަދަ  ނަމަވެސް  ދިޔަ  ފެންނަމުން  ވަރަކަށް 
މީހުން ހަދާ ސިހުރުތައް ބާތިލު ކުރުމަށް ހުއްދަ 
ރުޤުޔާ ހަދައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ރުޤުޔާ 
ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައި، ހަދަމުންދާ މަކަރާއި 
ހީލަތުގެ ސަބަބުން ޞައްޙަ ރުޤުޔާއަކީ ކޮބައިކަން 
ނޭނގުމެއްގެ  އޮންނަނީ  ފަހަރަށް  ގިނަ  ވެސް 

ތެރޭގައެވެ. 

ހުން  ރިއްސުމާއި  ބޮލުގައި  ރުޤުޔާއަކީ 
ބައްޔެއް  އެހެން  ފަދަ  އެ  ނުވަތަ  ފަދަ  އައުން 
އެ  މީހަކު  ޖެހިފައިވާ  މުޞީބާތެއް  ނުވަތަ 
ކަމަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް 
އަދި  ނަމެކެވެ.  ކިޔާ  ކިޔެވުމަކަށް  ކިޔަވާ 
ހުއްދަ  އަލީގައި  ސުންނަތުގެ  ޤުރުއާނާއި  މިއީ 
ކަމެކެވެ.  ކުރެވޭ  ފަރުވާދިނުމަށް  ގޮތުގައި، 
މިގޮތުން ރުޤުޔާ ބެހިގެންވަނީ ހަތަރު ބަޔަކަށެވެ. 
ކަލާމްފުޅުން  ވަތަޢާލާގެ  ސުބުޙާނަހޫ  هللا  އެއީ، 
އަދި  އިސްމުފުޅުތަކުންނާއި  އިލާހުގެ  އެ  ނުވަތަ 
ގޮތަށް  މި  ކިޔެވުމެވެ.  ރުޤުޔާ  ސިފަފުޅުތަކުން 
އެދެވިގެންވާ  އަދި  ކަމެކެވެ.  ހުއްދަ  ކިޔެވުމަކީ 
ޤުރުއާނާއި  ކަމަކީ   ދެވަނަ  ކަމެކެވެ. 
ދުޢާތަކުންނާއި  ވާރިދުވެގެންވާ  ޙަދީޘްފުޅުތަކުން 
ޙުކުމަކީ  މީގެ  ކިޔެވުމެވެ.  ރުޤުޔާ  ޛިކުރުތަކުން 
ފަދައެވެ.  ޙުކުމް  ބައިގެ  ދިޔަ  ބަޔާންވެ  ވެސް 
ޙަދީޘްފުޅުތަކުން  ޤުރްޢާނާއި  ކަމަކީ،  ތިންވަނަ 
ޛިކުރުތަކުން  ދުޢާތަކުންނާއި  ވާރިދުވެގެންނުވާ 
ހުއްދަވެގެންވާ  ވެސް  މިއީ  ކިޔެވުމެވެ.  ރުޤުޔާ 
ދުޢާތަކާއި  ވާރިދުވެގެންވާ  ނަމަވެސް  ކަމެކެވެ. 
ހަތަރުވަނަ  ޝަރުތުވެގެންވެއެވެ.  ނުވުން  ޚިލާފު 
ކަމަކީ އެ ކިޔެވޭ އެއްޗަކުން އެއްވެސް މާނައެއް 
ދޭހަ ނުވާ އެއްޗަކުން ރުޤުޔާ ކިޔެވުމެވެ. ނަމަވެސް 

މި ކަމަކީ ހުއްދަ ވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. 
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ސިފައިން  އިނގިރޭސި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ އިރު، ރާއްޖެ ވަށައިގެން 
ދުޝްމަނުންގެ  ނޑަށް  ކަ އިންޑިއާ  އޮތް  މި 
އުޅަނދެއް  އެތައް  ހަމަލާތަކުން  ސަބްމެރީން 
ޣަރަގުވެގެން  ފަޅުވެރީންނެއް  އެތައް  ހަލާކުވެ، 
ކައިރި  ސަރަޙައްދާ  ރާއްޖޭގެ  ގޮސްފައިވެއެވެ. 
ގެއްލުންވާ  ހަމަލާތަކުގައި  ދެވޭ  ހިސާބުން 
ފެތޭ  އެހީތެރިވުމާއި،  އުޅަނދުތަކަށް 
ސަލާމަތްކުރުމުގައި  ފަޅުވެރީން  އުޅަނދުތަކުގެ 
އައްޑޫ ގަމާއި، ހއ. ކެލާގައި ތިބި އިނގިރޭސި 

ެދވަަނ ޮބުޑ ަހނުގާރަމިއގެ ެތޭރަގިއ ިހނިގ، ެކާލާއ ުގޅުްނުހިރ ަޙީޤީޤ ާހިދާސެދވަަނ ޮބުޑ ަހނުގާރަމިއގެ ެތޭރަގިއ ިހނިގ، ެކާލާއ ުގޅުްނުހިރ ަޙީޤީޤ ާހިދާސ

ޑރ. ައްޙަމުދ ަޒކީ ާނިފްޒ

2020 ވަނަ ައަހަރކީ ދުިނޭޔގެ ެދވަނަ ޮބޑު ަހނުގާރމަ ިނމުުނތާ 75 ައަހރު ުފރުނު ައަހެރވެ. އެ ަހނުގާރަމައީކ،   

20 ވަނަ ަޤރުނު ުދށް އެްނމެ ަވުރަގދަ ަހނުގާރަމެއވެ. ހަނުގާރަމިއގެ ަބެއއް ަހަރާކްތަތއް ިދެވިހާރްއޭޖގެ ަސަރަޙްއުދަގއި 

ެވސް ިހނގި ަހނުގާރަމެއެކވެ. ާރްއޭޖގެ ުއުތރުން ެކާލަގިއ، ެދކުނުން ައްއޑު ައޮތުޅަގއި ިއނިގޭރސީން ަހަރާކްތެތިރަވމުން 

ިދަޔެއވެ. ެވިރަރށް، ާމޭލގެ ބަނަދރު ުކިރަމތީ ަކނުޑަގއި ޮއީތ، ަމތިްނާދޯބޓު ެޖްއސޭނެ ޮގަތށް ޮބއި ައާޅަފެއވެ. ަކިއީރަގއި 

ޮއްތ ދޫިނޫދަގއި ިއނިގޭރސިން ަވަޔރެލްސ ެސްޓ ަބަހްއާޓަފިއ ުހްއެޓެވ.
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ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.  ދިޔައީ  ސިފައިން 
ބޮޑު  ދެވަނަ  ވަނީ  ބަލައިލާފައި  ލިޔުމުގައި  މި 
ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ކެލާގައި ހިންގި އެ ފަދަ 
"ރެސްކިޔު އޮޕަރޭޝަން" އަކަށެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު 
ފަދަ  މި  ގުޅިފައިވާ  ރާއްޖެއާ  ހަނގުރާމައިގައި 
ކޮންމެ ހާދިސާއަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚެވެ. ދިވެހީންގެ 

ތާރީޚު ވެސް މެއެވެ.

މި ހާދިސާގެ ގިނަ ވާހަކަ ގެނެސްދީފައި 
ނޑަށް އަޑިއަށް ދިޔަ އެސްއެސް  ވާނީ، އިންޑިއާ ކަ
އިނގިރޭސި  ސަލާމަތްވި  ބޯޓުން  ބަކިންގްހަމް 
ލިޔެފައިވާ  ގިބްސަން  ނޯމަން  ފަޅުވެރިޔާ 
ލިޔުމެއްގައި، އޭނާ ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތް އަސްލެއް 
ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ބައެއް ވާހަކަތައް 
އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގެ  ކިޔުންތެރީންނަށް 
ގޮތުން، ބައެއް ތަންތަން އިތުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 
ނޑުވި  ކަ ވާނީ،  ނަގާފައި  ލިޔުމުންް  އޭނާގެ 
ތިބި  ނޑީގައި  ތު ކެލާ  ސަލާމަތްކުރުމަށް  މީހުން 
މަސައްކަތުގެ  ކުރި  ސިފައިން  އިނގިރޭސި 

ވާހަކައެވެ. 

ނޑަށް  ކަ ބަކިނގްހަމް  އެސްއެސް 
ޣަރަގުވި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ، 1944 ވަނަ 

ދުވަހުގެ  ވަނަ   20 މަހުގެ  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ 
ނޑުގައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުދާ އުފުލާ  ރޭގަ
މި އާގުބޯޓު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ލަކްޝަދީޕްގެ 
ތެރެއިންނެވެ.  ނޑުގެ  ކަ އެރޭބިއަން  ހުޅަނގުން، 
ޖަޕާނާއި  ނޑުގައި  އިންޑިއާ ކަ ދުވަސްވަރަކީ  އެ 
ޖަރުމަނުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ގިނަ ސަބްމެރީންތަކެއް 

ބަކިންގްހަމްގެ  އެސްއެސް  ޖެހިދާނެކަމީ 
ބޮޑު  އެންމެ  އޮތް  ވެސް  ހިތުގައި  ފަޅުވެރީންގެ 
ބިރެވެ. އެ ބިރުވެރިކަން ހަގީގަތަކަށްވީ، ޖަނަވަރީ 
އެރި  ބޯޓަށް  އެ  ނޑު،  ދުވަހުގެ ރޭގަ ވަނަ   20
ޓޯރޕިޑޯ  ވަރުގަދަ  ސަބްމެރީނެއްގެ  ޖަރުމަނު 

ހަމަލާއެވެ.

ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެކެވެ. އިންޑިއާ 
ނޑުގައި ދުޝްމަނުންގެ ސަބްމެރީން ހަމަލާއިން  ކަ
ދިޔަ  ފައްތަމުން  ނޑަށް  ކަ ބޯޓުތަކެއް  ގިނަ 
ދުވަސްވަރެއްގައި، އެފަދަ ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލާން 

ޓޯރޕިޑޯ ހަމަލާއިން، އެންމެ 6 މިނެޓު 
ބޯޓުން  ފެތި،  ނޑަށް  ބޯޓު ކަ ބަކިންގްހަމް  ތެރޭ 
ނޑުވެ  ކަ ވަނީ  މީހުން  ގިނަ  ވަރަށް  ދަތުރުކުރި 
އަވަސްކަމުން،  ފެތުނުލެއް  ބޯޓު  ގެއްލިފައެވެ. 

ޯބޓު ެފތުުނެލއް ައަވްސަކމުން، ޯބުޓަގިއުހރި ަލިއފް ޯބޓު ަކނަޑށް 
ާބލޭނެ ުފުރަޞތު ެވސް ުނިލބުީނެއވެ. ެއހެަންސ، ޯބުޓަގއި ުހރި 
ާވީތެވ،  ޫދޮކްށެލިވަފއި  ަކނަޑށް  ަކނުދަފިތަތއް  ަލުކޑި  ަބެއއް 
ައްއޭސިރައަކށް  ަސާލަމުތގެ  ީމހުންަންށ،  ަސާލަމްތވި  ަހަމަލއިން 

ިދުއަމށް ޮއްތ ަހަމެއކަނި ުއްއީމަދަކްށވީ ެއ ަކނުދަފިތަތެކެވ.
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ބޭލޭނެ  ނޑަށް  ކަ ބޯޓު  ލައިފް  ބޯޓުގައިހުރި 
ފުރުޞަތު ވެސް ނުލިބުނީއެވެ. އެހެނަސް، ބޯޓުގައި 
ނޑަށް  ކަ ކަނދުފަތިތައް  ލަކުޑި  ބައެއް  ހުރި 
ސަލާމަތްވި  ހަމަލައިން  ވާތީ،  ދޫކޮށްލެވިފައި 
އައްސޭރިއަކަށް  ސަލާމަތުގެ  މީހުންނަށް، 
އެ  އުންމީދަކަށްވީ  ހަމައެކަނި  އޮތް  ދިއުމަށް 

ކަނދުފަތިތަކެވެ.

ރޭޑިއޯ  ނުއަންގައެވެ.  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް 
މެސެޖަކުން އެފަދަ ވާހަކައެއް ހާމަކޮށްފި ނަމަ، 
މޯރބީއަށް  ހަމަލާ،  ނުރައްކާތެރި  ދުޝްމަނުންގެ 
އަމާޒުވުމަކީ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތެކެވެ.

ވަނަ   11 ތިބޭތާ  ނޑުމަތީގައި  ކަ
ނޯވޭގެ  ވަގުތު،  ދިޔަ  އިރުއޮއްސެމުން  ދުވަހުގެ 
މުދާ އުފުލާ އާގުބޯޓު، އެމްވީ ކޮންގްސްޑާލް ވަނީ 

ކުރެވޭ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ތަކަށް  މިޝަން" 
ކެލާ  އިންތިޒާމުކޮށްފައެވެ.  ކަންކަން  ފެންވަރަށް 
ޖެއްސުމާއި،  މަތިންދާބޯޓު  ފަޅަށް  ނޑީގެ  ތު
ތެޔޮ  އެޅުމާއި،  ތެޔޮ  މަތިންދާބޯޓުފަހަރަށް 
ރައްކާކުރުމާއި، ހަތިޔާރު ގުދަންކުރުމަށް ތަންތަން 
ވަނީ ހަދާފައެވެ. އަދި ރެސްކިޔު މިޝަންތަކުގައި 
މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ  އަންނަ  ކެލައަށް  އުޅެފައި 
ދޮވުމާއި،  އަންނައުނު  ކެއުމާއި،  ފަޅުވެރީންގެ 
ނޑީގައި ވަނީ  ނިދުމުގެ ކަންތައްތައް ވެސް ކެލާ ތު
ސިފައިންނަށް  އިނގިރޭސި  ހަމަޖައްސާފައެވެ. 
ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ރާއްޖޭގެ އުތުރު 
ނޑިން  ތު ކެލާ  ވަނީ،  މީހުންނަށް  އަތޮޅުތަކުން 

ވަޒީފާ ވެސް ދީފައެވެ.

ކަނދުފަތިތަކުގައި މިހާރު ސަލާމަތް ނުވެ 
ދުވަހު  ވަނަ   12 ތިބޭތާ  އެހެން  މީހުން  ތިބި 
އެފް-413  ގައި   )1944   1 )ފެބްރުވަރީ 
ކެޓަލީނާ ބޯޓުން ވަނީ ކެލާގެ ހުޅަނގުން 450 
ނޑުވެފައި ތިބި  މޭލުގެ ސަރަހައްދެއް ބަލާފައެވެ. ކަ
މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާކަން 
އެ މީހުންނަށް ނޭނގުނަސް، ފެބުރުވަރީ 1 ގައި 
ކެލައިން ފުރި މި ބޯޓުން ވަނީ 16 ގަޑިއިރުގެ 
ބޯޓުގެ  ނަމަވެސް،  ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.  އުދުހުން 
މައްސަލައަކާ  ދިމާވި  ނިޒާމަށް  މުވާސަލާތީ 
ފަހު  ނޑާލުމަށް  މެދުކަ އުދުހުން  ގުޅިގެން، 
ކެލާ  އޭރު  ދިއައީއެވެ.  ކޯގައްލައަށް  އެނބުރި 
ސަލާމަތްކުރުމުގައި  މީހުން  ފަޅުގައި  ނޑީގެ  ތު

ހަރަކާތްތެރިވާނެ ދެ ބޯޓު އޮތެވެ. 

ނޑުގެ މާސިންގާ ރާޅުތަކުގެ  އިންޑިއާ ކަ
ތެރޭގައި ކަނދުފަތިތައް ދިޔައީ އޮއި ހުރި ގޮތަކަށް 
ކަނދުފައްޗާ  އަނެއް  ކަނދުފަތި  އެއް  ބެހެމުން، 
މީހުންނަށް  ތިބި  އޭގައި  ދުރުވަމުންނެވެ. 
ހިސާބެއްގައި  ކޮން  ނޑުގެ  ކަ ތިބެވެނީ  އެ 
ކޮންމެ  ޙާލަތުގައެވެ.  ނޭނގޭ  ވެސް  ކަން 
ހިތްދަތިކަމުގެ  އެކަނިވެރިކަމާއި  ވެސް  ދުވަހަކީ 
ނެތި  ވެސް  ވާހަކަތަކެއް  ދައްކާނެ  ދުވަހެކެވެ. 
ބުނެފައިވާ  ތިބިއިރު، ނޯމަން  އެކަނިވެރިކަމުގައި 
ގެނެވެނީ  ގިނައިން  އެންމެ  ހިތަށް  ގޮތުން، 
އުފާވެރި  ބައްދަލުވާނެ  ހަނދާންތަކެވެ.  ޢާއިލާގެ 
ވަގުތެވެ. ރަށަށް އެނބުރި ދެވުމުން، ކާނެ މީރު 
ކާއެއްޗެހީގެ މަތިންނެވެ. މަތިވެރި ގަޟާ ޤަދަރުގެ 
ނޑެއްގެ  ކަ ސިންގާ  މާ  ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި، 
މެދުގައި ވާނެ އެއްޗެއް ވާން މި ތިބީ އެ ފަރާތުގެ 
ކަމެވެ.  ދަށުގައި  ބެއްލެވުމުގެ  މަތިވެރިކަމާއި 
ކުރެވެމުން ދިޔަ މި ޚިޔާލުތަކުން ކަށަވަރުވަމުން 
ދިޔައީ، ސަލާމަތުން އެނބުރި އާދެވުމަށް ކުރެވޭ 
ހަނގުރާމަ  ވަރުގަދަ  އެންމެ  މަސައްކަތުގެ 

ނޑީގެ ތެރޭގައި ކަމެވެ. ހިނގަމުން ދާނީ ސިކު

ނުވަވަނަ  ހޭދަކުރި  ނޑުމަތީގައި  ކަ
"އެސްއެސް  ބޯޓު،  އާގު  އިނގިރޭސި  ދުވަހު، 
މީހުން  ފެނި،  ކަނދުފައްޗެއް  އަށް  މޯރބީ" 
ދޫކޮށް  ސަރަހައްދު  އެ  މޯރބީ  ނަގާފައިވެއެވެ. 
ޚަބަރު  ކަމުގެ  ތިބެދާނެ  ބަޔަކު  އިތުރު  ދިޔައީ، 

ކަނދުފައްޗެއް ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ. ކުރިމަތިވެދާނެ 
ނުރައްކަލަކަށް ނުބަލައި، އެ ބޯޓުން ވަނީ ބަޔަކު 
ނޭވީންގެ  އިއްތިހާދުގެ  ތިބިކަން  ނޑުވެފައި  ކަ

ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެމްވީ ކޮންގްސްޑާލްގެ ރޭޑިއޯ ސިގްނަލް 
ލިބުނުތާ މަދު ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި، ސިލޯނުގެ 
ކޯގައްލައިން، ތިން މަތިންދާބޯޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކެލައަށް ފުރުވާލިއެވެ. 

ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުގައި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެލާ މުހިންމުވާ ސަބަބަކީ، އިންޑިއާ 
ނޑުގައި ހާލުގައި ޖެހޭ ބޯޓުފަހަރަށް އެހީތެރިވެ  ކަ
ސަލާމަތްކުރުމުގައި  މީހުން  ނޑުވާ  ކަ ދިނުމާއި، 
މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެއްތަނަކަށް 
ނޑީގައި އިނގިރޭސި  ކެލާ ވެފައިވުމެވެ. ކެލާ ތު
"ރެސްކިޔު  ސަރަހައްދުގެ  އެ  ވަނީ  ސިފައިން 

ނޑުގައި ހޭދަކުރި 13 ވަނަ ދުވަހަކީ،  ކަ
ކަނދުފަތީ މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަހެއް 
ބޭނުނު ދުވަހެވެ. ބޭނުނު ބޯވަދިލަމަހާ އެކު ނެގުނު 
ކުދި ކަކުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކަކުންޏެއް ބުޅީގައި 
ލާފައި ދޫކުރުމާ އެކު ޅަ މިޔަރެއް ވެސް ބޭނުނެވެ. 
އެންމެ  ކަނދުފަތީގައި  އެކު،  ބޭނުމާ  މިޔަރު 
ދުވަހަކު ވެސް ވާހަކަ ނުދައްކައި، މޮޅިވެރިކަމާ 
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އެކު ތިބި އިންޑިޔާ މީހުންގެ ބަސް ގިނަވެ، ފޯރި 
ހިފިއެވެ. އެ މީހުންގެ ޤަބޫލު ކުރުމަކީ، މިއަދު 
މިޔަރެއް ބޭނިއްޖެ ނަމަ މާދަމާ ބޯޓެއްގެ ހިލަމެއް 

ވާނެއެވެ. 

ނޑުގައި ހޭދަކުރި 13 ވަނަ ދުވަހު،  ކަ
ލިބިފައި  ހިތްވަރު  ކައިގެން  މަސް  މިޔަރު  ޅަ 
ހޯދާން  މީހުން  އެ  ދުވަހަކީ  އެ  ވިޔަސް، 
ބަދުނަސީބު  އޮޕަރޭޝަނަށް  ފަށާފައިވާ  ކެލާގައި 
ދުވަހެކެވެ. މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ކެލާ  ފަތިހު  ދުވަހުގެ  ދެވަނަ  މަހު  ފެބުރުވަރީ 
ބޯޓަށް  ޖޭ-205  ބޯޓުން  ދެ  އުދުއްސާލި  ފަޅުން 
އަލިފާން  ވެއްޓި،  ފަޅުތެރެއަށް  ނޭރި،  މައްޗަށް 
ހިފައި، ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެން މަރުވީއެވެ. 
ހުރި  ބޯޓުގައި  މެދުވެރިވީ،  ހިފަން  އަލިފާން 
ނޑުގައި  ސަބްމެރީނަށް ހަމަލާދޭ ޑެޕްތު ޗާޖު، ކަ

މީހުންނަށް  ތިބި  ކަނދުފަތީގައި  ވަގުތެއްގައި، 
މަތިންދާބޯޓެއް އަންނަ އަޑު އިވުނެވެ. ވަރަށް ކުޑަ 
ތިއްކެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި ފެނުނު ބޯޓު މަޑުމަޑުން 
ނޑަކަށް  ކަނދުފަތިތަކާ ގާތްވަމުން އައިސް ގާތްގަ
50 ފޫޓަށް ތިރިކުރުމުން އެއީ ކެޓަލީނާއެއްކަން 
މީހުން،  ތިބި  ކަނދުފަތިތަކުގައި  އެނގުނެވެ. 
އަތުގައި ހުރި ކާނާދަޅުތަކުގެ މަތި ބޭނުންކޮށްގެން 
މެސެޖު  ބޯޓަށް  އަލިއަޅުވައިގެން  ދިމާކޮށް  އިރާ 
ފޮނުވޭތޯ މަސައްކަތް ވެސް ފެށިއެވެ. މަތިންދާބޯޓުން 
ސިގްނަލް  މޯސްކޯޑު  އަލިއަޅުވައިގެން  ވަރުގަދަ 
ފޮނުވިޔަސް، ކަނދުފަތިތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް 
ކޯޑުގެ  މޯސް  ނުނެގުނެވެ.  ސިގްނަލްތަކެއް  އެ 
ސިގްނަލް ފޮނުވާނެ ރަނގަޅު އާލާތެއް ނެތުމުން، 
ވެސް  މަތިންދާބޯޓަކަށް  ވާހަކަތައް  މީހުންގެ  އެ 

އަންގައެއް ނުލެވުނެވެ.

ސުޕް،  ބިސްކޯދު،  ޕާރުސަލްތަކުގައި  ހުރި 
ގެރިމަސް، ހޯރުލިކްސް، ޗޮކްލެޓް، މެޓާ، ފެން، 
ފިސްތޯލައަކާއި  އަދި  ހުއްޓެވެ.  ސިނގިރެޓް 
ހާލުގައި ޖެހުމުން ސިގްނަލް ފޮނުވާނެ ކާޓްރިޖެއް 

ވެސް އޮތެވެ.  

ރެއެއް  އިތުރު  ކަނދުފަތީގައި 
ޖެހުނަސް،  ހޭދަކުރަން  މަތީ  އެކަނިވެރިކަން 
ގިނަ  ކަމާއި،  ގާތްވެއްޖެ  ވަރަށް  ސަލާމަތްވާން 
އަދަދެއްގެ ކާނާ ލިބިފައިވުމުން، ސުޕް ކައްކައި، 
ހޯރުލިކްސްއާއި ޗޮކްލެޓް އެއްކޮށް، ތަފާތު ބުއިން 
ތައްޔާރުކޮށް، ލިބުނު ގިނަގުނަ ތަފާތު ކާނާއިން 
ބާއްވައި  "ހަފުލާއެއް"  ކުޑަ  ރަނގަޅު  ވަރަށް 

އެންމެން ވެސް ތިބީ އުފަލުގައެވެ.

ހޮނިހިރަކީ  ވީ   5 ފެބްރުވަރީ 
އެ  ދުވަހެވެ.  ވަނަ   16 ތިބޭތާ  ކަނދުފަތީގައި 
ބޭރުން  މޭލު   400 ކަނދުފަތިތަކާ  ދުވަހު، 
ޓޭންކަރު،  ތެޔޮ  ނޯވޭގެ  ދިޔަ  ދަތުރުކޮށްފައި 
އެމްވީ އޯރާއާއި ކެޓަލީނާއިން ގުޅައި، ކަނދުފަތި 
ޓޭންކަރަށް  އެންމެން  ފޮނުވައި  އޮތްތަނަށް 

ނެގިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ވާހަކައިގައި  ނޯމަންގެ 
ބަޔަކު  ތިބި  ކަނދުފައްޗެއްގައި  ދެ  ގޮތުން، 
ނޯވޭގެ  ނުވެއެވެ.  ފެނިފައެއް  ވެސް  ހޯދަހޯދައި 
ކަނދުފައްޗެއްގެ  ތިން  ނެގީ  ޓޭންކަރަށް 
މީހުންނެވެ. ކުރިން ފެނުނު ދެ ކަނދުފައްޗާ އެކު 
ސަލާމަތްކުރެވުނީ މުޅިއެކު ފަސް ކަނދުފަތީގައި 
ތިބި މީހުންނެވެ. ޓޭންކަރަށް ނެގި ބައެއް މީހުންގެ 
ޖެހުނެވެ.  ގުޅަން  ގުލްކޯޒް  ދެރަކަމުން،  ހާލު 

އެތަނުން ދެ މީހަކު މަރު ވެސް ވިއެވެ. 

ބޯޓުން  ވެއްޓުނު  ފަޅަށް  ނޑީގެ  ތު ކެލާ 
ނޑީގައި ވަޅުލާފައެވެ.  ފެނުނު ހަށިތައް ވަނީ އެ ތު
އެ މީހުން ވަޅުލާފައި ތިބި ތަން ފާހަގަކުރަން އެނގޭ 
ތިބެދާނެއެވެ.  ވެސް  މިހާރު  ދުނިޔޭގައި  މީހުން 
ފަޅަށް ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ބައެއް އަދިވެސް ފަޅުގައި 
ތިލޭރު  މީހުން،  ހިސާބު  ކައިރި  އޮތެވެ.  އެބަ 
ކަފައިގެން  ބައިބައި  ބޯޓުގެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ނަގާފައިވާތީ، މިއަދު އެ ބޯޓުން ފެންނާން ހުރީ 

މަދު ބައެކެވެ. 

ޯންޓ: މި ިލޔުން ިލެޔަފިއވަނީ "ަބކިްންގަހްމ" 
ަގިއ   2003 ިގްބސަްނ،  ޯނމަން  ަސާލަމްތވި  އިން 
ިލުޔްއާވަފިއާވ ިލުޔެމްއ ަބަލއިިެގްނެނވެެ. ީމުހްނެގ ިކަބިއްނ 
ައުޅަގނޑު ޯހާދަފއި ުހރި ަބެއއް ަމުޢޫލާމތާ ެވސް ެއުކަގެއވެ. 

އެނގުނެވެ.   ފަހުން  ގޮވައިގެންކަން  އެކު  ޖެހުމާ 
ބޯޓު ވެއްޓުނު ތަން ޓީ-205 ގެ ފަޅުވެރީންނަށް 
އިތުރު  ވަކި  ކުރެވޭނެ  ފެނުނަސް،  ރީތިކޮށް 
ކުރިން  ދިޔައީ  ބޯޓު  އެ  އެކު،  ނެތުމާ  ކަމެއް 
ތިބި  ނޑުވެފައި  ކަ ގޮތަށް  ރޭވިފައިވާ  ވެސް 
ގަޑިއިރު   8 ނޑަކަށް  ގާތްގަ ހޯދާށެވެ.  މީހުން 
ހުއްޓައި  އަލިކަން  ދުވާލުގެ  ފަހު،  އުދުހުމަކަށް 
ނޑު ބޯޓު  އެ ބޯޓު އެނބުރި ކެލައަށް އައީ، ރޭގަ
ޖައްސަން އުޅެފިނަމަ، ވެއްޓިފައި އޮތް ބޯޓުގައި 
ޖެހި، ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ. 

ބޯޓުގެ  އަނެއް  ވެއްޓި،  ބޯޓު  އެއް 
ޖެހުނަސް،  މައްސަލަ  ނިޒާމަށް  މުވާސަލާތީ 
މިޝަން"  "ރެސްކިޔު  ހިންގަމުންދިޔަ  ކެލާގައި 
ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. ހަލާކުވި ބޯޓުތަކުގެ ބަދަލުގައި 

އިތުރު ކެޓަލީނާ ބޯޓު ގެނެސްގެންނެވެ.

ދުވަހުގެ  ވަނަ   14 ތިބޭތާ  ނޑުގައި  ކަ
މެންދުރު ފަހު 3:30 އާއި 4:00 އާ ދެމެދުގެ 

މީހުންނަށް،  ތިބި  ކަނދުފަތިތަކުގައި 
ކަމުގެ  ސަލާމަތްވެދާނެ  މީހުން  އެ  ވަގުތު  އެ 
އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑުވެ އުފާވެރިކަން ވެރިވި އެ 
ނޭވާ  ބަދަލުވެ،  މަންޒަރު  މުޅި  ނޑިވަޅުގައި،  ދަ
އައެވެ.  ވެސް  ވަގުތެއް  ޖެހުނު  ހިފަހައްޓާލަން 
އެ  ދުރުން  ތަންކޮޅެއް  ކަނދުފަތިތަކާ  އެއީ 
ޗާޖުގެ  ޑެޕްތު  ބޯޓުން  ކެޓަލީނާ  ސަރަހައްދަށް 
ނޑުގެ އެކި ހިސާބުތައް ގޮއްވަން  ހަމަލާއެއްދީ، ކަ
އެނގުނު  އޮޅުންފިލިއިރު  ވީގޮތް  ފެށުމެވެ. 
ހިސާބުގައި  ހުރި  ކަނދުފަތިތައް  އެއްޗަކީ، 
ދިޔަ  ފާރަލަމުން  ސަބްމެރީނެއް  ޖަރުމަނުގެ 
ކަމެވެ. ސަބްމެރީން ފައްސާލުމަށް ފަހު، ކެޓަލީނާ 
ރާޅު  މަސައްކަތްކޮށް،  ޖެއްސޭތޯ  ނޑަށް  ކަ ބޯޓު 
ބޮޑުކަމުން ޖެއްސޭ ގޮތް ނުވުމުން، ބޯޓު އަލުން 
މައްޗަށް އަރައި، އެނބުރި ދިޔައީ ކާނާ ގޯންޏެއް 
ވައްޓާލާފައެވެ. ކަނދުފަތީގައި ތިބި މީހުން އަތް 
ދަމާލީމާ ނެގޭހާ ކައިރިއަށެވެ. ވައްޓާލި ގޯނީގައި 
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ހަގު  ވެސް  ގޮވީ  ބަންގި  ފަތިހު 
ހެނދުނު  އުޅެނިކޮންނެވެ.  ހޭލައިގެން  ދަރިފުޅު 
ދާންވާއިރަށް  ވަޒީފާއަށް  ފިރިމީހާ  ޖަހާއިރަށް   8
ސައިހަދަން ޖެހެއެވެ. ދޮށީ ދަރިފުޅުގެ ފިލާވަޅުތައް 
ނުނިމިގެންނާއި، ގޭތެރެއާއި ފާޚާނާ ސާފުކުރަން 
ޖެހިގެން މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ފިރިމީހާގެ އެންމެ 
ނުވެއެވެ.  އިސްތިރިކުރެވިފައެއް  ވެސް  ގަމީހެއް 
މަސައްކަތާއި  ގޭތެރޭގެ  މުހިންމެވެ.  ވެސް  ނިދި 
ވެސް  ކަންތައް  ދަރިންގެ  ފިރިމީހާއާއި 
މުހިންމެވެ. ޒިންމާދާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ 
މީޓިންއަކަށް  އޮންނަ  މިއަދު  މީހަކަށްވެފައި 
މިނިޓަށް  ތިން  ޖެހެއެވެ.  ވެސް  ތައްޔާރުވާން 
ވެސް ލޯ މަރާލައިގެން ނޯވެވުނެވެ. ދެ ކުދިންނާއި 
ފިރިމީހާގެ ކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހޭތީ އަވަހަށް 

އެނދުން ތެދުވީއެވެ. 

ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނަމުން ފިރިމީހާގެ 
ކުއްލިއަކަށް  ފެށީމެވެ.  އިސްތިރިކުރަން  ގަމީސް 
އެއް އަހަރުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ނެޕީ ބަދަލުކުރަން 
ދާން ޖެހުނެވެ. އަނެއްކާ، ގަމީހުގެ އަތުގެ އެއްބައި 
އިސްތިރި ނުކުރެވެނީސް، 6 އަހަރުގެ ބޮޑުދަރި 
ދެ  އެ  ފެށީއެވެ.   ތޮޅެން  ކޮއްކޮއާ  ހޭލިގޮތަށް 
އިރަށް  ޖަހަންވާ   7 މަސަލަސްކުރަމުން  ކުދިން 

ކިރިޔާއެވެ.  ހަމަ  ނިންމާލެވުނީ  އިސްތިރިކޮށް 
ދެން ދުއްވައިގަންނަންވީ ދަރިންނާއި ފިރިމީހާއަށް 

ސައި ހަދާށެވެ. 

މިއީ، ގޭތެރެއިން އެކަނި ކޮންމެ ދުވަހަކު 
ހަމައެކަނި އަންހެންމީހާ އުފުލަން ޖެހޭ ޒިންމާތައް 
ނޑަކަށް  ކަމުގައި އޮންނަނީ ހީކުރެވިފައެވެ. ގާތްގަ
ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ގޭގޭގެ ޙާލަތަކީ  އަޅުގަ
ކުރަންޖެހެނީ  ކަމެއްހެން  ހުރިހާ  ގޭގެ  މިއީއެވެ. 
ރާއްޖޭގައި  ފެށުނީއްސުރެ  އަންހެންމީހާއެވެ. 
އަންހެނުންނަށް ދެވިފައި އޮތް ދަރަޖައަކީ މިއީއެވެ. 

ގޮސްގެން  އޮފީހަށް  އޮފީސް  އިހުގައި 
އަންހެނުން  އޭރުވެސް  ނުހޯދިއަސް،  އާމްދަނީ 
ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރަމުން، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 
ވެސް  އޭރު  ކުރިއެވެ.  މަސައްކަތް  ވެސް 
ހުރިހާ  ޢާއިލާގެ  ގޭތެރެއާއި  ނޑަކަށް  ގާތްގަ
އޮންނަނީ  އެޅިފައި  ޒިންމާ  މަސައްކަތެއްގެ 

އަންހެނުންގެ ބޮލުގައެވެ. 

ޒަމާން ބަދަލުވެ، މިއަދު އަންހެނުންނަކީ، 
ހަރަކާތްތެރި  ހޯދުމުގައި  އާމްދަނީ  ދިރިއުޅުމަށް 
ބަޔަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ގޭތެރެއާއި 
ޢާއިލާ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަންހެނުންނަށް އެޅިފައިވާ 
ޒިންމާ އޭރު ވެސް އަދި މިހާރު ވެސް ކުޑައެއް 

ައްނެހުންނަންށ ާވެނ!ައްނެހުންނަންށ ާވެނ!

ަޒްމަޢތު ައްޙަމދު ަވީޙުދ

ތަދުވިޔަސް،  ތަނަކަށް  ބަލިވިޔަސް،  ނުވެއެވެ. 
ވަރުބަލިވިޔަސް، ތަނެއްގައި އޮށޯވެވޭ ވަރަށް ވުރެ 
ޒިންމާ  އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ  އަންހެނުން  ދިވެހި 

ބޮޑުވެފައި މަސައްކަތް ބުރައެވެ.

ވަރަކަށް  މަތިވި  މަޤާމު  ވަޒީފާގައި 
ޒިންމާތައް އިތުރު ވިޔަސް، އެހެނިހެން މަސައްކަތް 
އަންހެނުންނަށް  ހުރުމަކީ  ގޮތުގައި  އެ  ހަމަ 
ދިމާވެފައި އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، 
ހިސާބުން  ލިބޭ  ދަރިން  ވީތީ  އަންހެނަކަށް 
ގޮންޖެހުންތައް އިތުރުވެގެންދެއެވެ. މިހާ ހިސާބުން 
ގިނަ އަންހެނުން ވަޒީފާ ދޫކޮށް ގޭގައި މަޑުކުރަން 
ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މިއަދު  މަޖުބޫރުވުމަކީ، 
ފެންވަރުގައި  ބަސްކިޔޭ  މުޖުތަމަޢުގައި 
އަންހެނުންނަށް ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށް ނުލެވިގެން 
މިކަމުގައި  ވެދާނެއެވެ.  ސަބަބަށް  އެއް  އުޅޭ 
އަންހެން  އޮފީހެއްގައި  އެ  އޮފީސްތަކުން، 
ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ދަރިން  މުވައްޒަފުންނަށް 
އެއްބާރުލުމާއި  ދޭ  ޢާއިލާތަކުން  ޤާއިމުކޮށް، 
ފެންނަ  މި  މިއަދު  އިތުރުވެއްޖެނަމަ  އަޅާލުން 
މަންޒަރު ބަދަލުވުމަކީ ދުރުގައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި 
އެއްބާރުލުން މުޖުތަމަޢުގައި ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި 
އެއް  މީގެ  މިއަދަކީ  ނަމަ،  ދުވަހެއް  ލިބޭ 
ދުވަސް ކުރިޔާ އަޅާބަލާއިރު ވެސް އަންހެނުންގެ 
ކުރިއެރުން، އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދާނެ ދުވަހެކެވެ.

ފިރިހެނުންނެކޭ  މާހައުލުގައި  ވަޒީފާގެ 
ވެސް  ދައުރު  އަންހެނުންގެ  އެއްވަރަށް 
މުއައްސަސާތަކަށް  އެކިއެކި  މިހާރު  އޮންނަކަން 
ނޭޝަނަލް  ފާހަގަވާނެއެވެ.  ނަމަވެސް  ބަލާލި 
ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން 2016 ވަނަ 
އަހަރު ހަދާފައިވާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ކުރިގޮތުގެ 
ސަރވޭއަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުން، 
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ނިސްބަތުން 
ބަލާއިރު  ވަގުތުތަކަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މަދެވެ. 
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ވަގުތުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ވަޒީފާގައި  އަންހެނުން 
ކަމަށް  ހޭދަކުރާ  ގަޑިއިރު  ހަތް  ޖުމުލަ  ގޮތުގައި 
މި ސަރވޭއިން ދައްކައެވެ. ވަޒީފާއާއި ގޭތެރޭގެ 
އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އަންހެނުން ގިނަ ވަގުތު 
ދައްކައެވެ.  ވެސް  މި ސަރވޭއިން  ހޭދަކުރާކަން 
އެ ގޮތުން އަންހެނުން އެވްރެޖްކޮށް ހަ ގަޑިއިރު 
ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާއިރު 
ވަގުތު  މަސައްކަތުގައި  ގޭތެރޭގެ  ފިރިހެނުން 

ހޭދަކުރަނީ ތިން ގަޑިއިރެވެ. 

އެހެން ނަމަވެސް މިއަށްވުރެ ހަމަހަމަކަމާ 
މި  ވެސް  ޢާއިލާތައް  މަސައްކަތްކުރާ  އެކު 

މުޖުތަމަޢުގައި ނެތެކޭ ނުދެންނެވޭނެއެވެ.

މާނަކުރަނީ  މި  މިތާނގައި  ހަމަހަމަކަން 
އެކަކު  މަސައްކަތް،  ޖެހޭ  ކުރަން  ގޭތެރޭގައި 
އަނެއް  ބަޔަކު  އެއް  ނުވަތަ  އަނެކަކަށް، 

ނޑު  އަޅުގަ މައުޟޫއަށް  މި  ސަބަބަކީ  ލިބޭ 
އަންހެނުން  ފިރިހެނުން،  ގިނަ  ވާހަކަދައްކާލި 
ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެ މީހުންގެ ޒިންމާ ބޮޑުކަން 

ޤަބޫލުކުރާތީއެވެ. 

ގޭގައި ކުރަން ހުންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ 
ޒިންމާ ފިރިމީހާ ނަގާ ނަމަ، ވަޒީފާގައި އިންނަ 
މަދުވެ،  ކަންކަން  ޖެހޭ  ވިސްނަން  އަނބިމީހާ 
ކޮލިޓީ  ރަނގަޅު  ފޯކަސްކުރެވި،  މަސައްކަތަށް 
މަސައްކަތެއް ކުރެވި، ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑު 
ރަނގަޅު  މަސައްކަތް  އެ  އަވަސްވެފައި،  ވެސް 
ފެންވަރެއްގައި ނިންމާލެވޭނެކަން ގިނަ ފިރިހެނުން 

ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ގިނަ  ވާހަކަދެއްކި  މައުޟޫއަށް  މި 
ޒިންމާއެއް  ހުރިހާ  އެކަނި  ވަނީ،  އަންހެނުން 
ކަންކަން  ޙަޤީޤަތުގައި  އަންހެނަކަށް  އަދާކުރާ 

ނޑައަޅައިގެން ތިބި  ކުރިއަށް ނުކުންނަން އަޒުމް ކަ
އަންހެނުން މިއަދު ތައްޔާރުވާންވީ މާދަމާއަށް ހުރި 
ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް ކުރިއަށް ދިޔުމަށެވެ.

ދޭ  ގޭތެރެއިން  ވާންއޮތީ  މިކަން 
އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ. ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި، 
ހަމަހަމަވެގެންނެވެ.  ފުރުޞަތުތައް  ލިބޭ 
ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި 
ވަޒީފާގެ  މިފަދަ  ނަމަވެސް،  ނުވި  ހަމަހަމަ 
ހަމަހަމަ  ފުރުޞަތުތަކަކީ  ލިބޭ  މާހައުލުގައި 
ދަންނަވާ  މި  ނަމަ  ވެއްޖެ  ފުރުޞަތުތަކަކަށް 
ފެންވަރުގައި  ބަސްބުނެވޭ  މަޤާމުތަކުގައި،  އިސް 

އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެހީތެރިވެދޭނެ 
ވީތީ  އަންހެނަކަށް  ނަމަވެސް  ނެތް  މީހެއް 
ބުނެވެން  ނޭނގޭނެއޭ  ނުކުރެވޭނެއޭ،  ނުވާނެއޭ، 
ނުލިބޭ،  އާމްދަނީއެއް  ސަބަބަކީ  ނެތެވެ.  މިއަދު 
ގޭތެރޭގެ  މަސައްކަތްކަމުގައިވާ  ބުރަ  އެންމެ 
މަސައްކަތްތަކާއި، ދަރިންގެ މަސައްކަތްތަކާއި މި 
ވެސް  އެކަނިމާއެކަނި  އަންހެނުންނަށް  ކަންކަން 

ކުރަމުން، ވަޒީފާ ވެސް އަދާކުރެވޭތީއެވެ.

ނޑުމެން އަންހެނުންނަށް ވާނެއެވެ.  އަޅުގަ
ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ކެރިގެން ހިފާށެވެ. 
ނޫނީ  ނުވާށެވެ.  ޖެހިލުން  ނަގަން  ރިސްކެއް 
އަރާނެ  ހިތަށް  ނަމައޭ  ކުރެވުނު  އެކަން  ފަހުން 
އެތަކެއް ފަހަރެއް އަތުވެދާނެއެވެ. ހިތްވަރާ އެކު 

ކުރިއަށްދާށެވެ. ކާމިޔާބު ވާނެއެވެ.

ދަރިން  އެކަނިމާއެކަނި  މިއީ 
އަދާކުރަންވީ  ޝުކުރު  މައިންނަށް  ބަލާބޮޑުކުރި 
ބަލަމުން  ދަރިން  އެކަނިމާއެކަނި  ވަގުތެވެ. 
މައިންގެ  އެކަނިވެރި  އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާ 
އަމިއްލަ  ވަގުތެވެ.  އަގުވަޒަންކުރަންވީ 
ކުރިއަރަން  ހިތްވަރުން  އަމިއްލަ  މަސައްކަތުން، 
މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް ހިތްވަރު ދޭންވީ 
އަންހެނުންނަށް  މިފަދަ  ހަމައެހެންމެ  ވަގުތެވެ. 
"ވާނެ" ކަން ދަނެ، އަންހެނުންނަށް ހިތްވަރުދީ، 
ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 
ބޭނުން  ދެކެން  ވަގުތެވެ.  އަދާކުރަންވީ  ޝުކުރު 
ފެންވަރުގައި  ބަސްބުނެވޭ  ޤައުމުގައި  ވަނީ 
ނުލައި  ތަކުލީފަކާ  އިތުރު  އަންހެނުންނަށް 
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ދުވަހެކެވެ. އަންހެނަކަށް ވީތީ 
އަންހެނަކަށް  ބަދަލުކޮށް،  ބުނާބުނުން  ނުވާނެއޭ 

ވިޔަސް ވާނެކަން ޤަބޫލުކުރާނެ ދުވަހެކެވެ.

ބަހާލައިގެން  އެހީތެރިވެގެން،  ބަޔަކަށް 
ފިރިމީހާ  ނަމަ،  ކައްކާ  އަނބިމީހާ  ކުރުމަށެވެ. 
ފެންވަރުވައި  ދަރިފުޅު  ދޮވެވިދާނެއެވެ.  ތަށިތެލި 
ރީތިކުރާއިރު، ގޭތެރޭގައި ދެންހުރި ކުރަން ޖެހޭ 
ދަރިފުޅުގެ އެހެނިހެން ކަންކަން ކޮށްދީ އެހީތެރި 
އަނެކަކަށް  އެކަކު  މިފަދައިން  ވެދެވޭނެއެވެ. 
އެހީތެރިވެއްޖެ ނަމަ މި ދެންނެވި ހަމަހަމަކަން ދެ 

ފަރާތަށް ވެސް އިހުސާސްވާނެއެވެ.

ބާރުވެރިކުރުވުމަށް،  އަންހެނުން 
ޤައުމުގެ  އިސްސަފުގައި،  އަދި  ކުރީސަފުގައި، 
ފެންވަރުގައި  ބަސްބުނެވޭ  ކަންކަމުގައި،  ބޮޑެތި 
މިފަދަ  ޓަކައި  ބޭތިއްބުމަށް  އަންހެނުން 
ފިރިހެނުން  ނުވަތަ  ޢާއިލާތައް،  އެއްބާރުލުންދޭ 
ބާރު  މިކަމަށް  ބޭނުންވެއެވެ.  މުޖުތަމަޢުއަށް  މި 

އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ގެންދިޔުމަކީ ފަސޭހަކަމަށް 
އެފަދަ  ގޮތުން  އެ  ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  ނުވާނެކަން 
މީހާއަށް  އަމިއްލަ  ޞިއްޙަތަށާއި  މީހެއްގެ 
އަންހެނުން  ގިނަ  ވާހަކަ  ވަގުތުގެ  ޖެހޭ  ލިބެން 
ގޮތުން  ފިޒިކަލީ  އަދި  މެންޓަލީ  ފާހަގަކުރިއެވެ. 
އެފަދަ  ޓަކައި  ހުރުމަށް  "ހަމައިގައި"  މީހާ 
ޖެހޭ  ދޭން  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ  މީހުންނަށް 
އަންހެނުންނާ  ވެސް  މިއީ  މުހިންމުކަން  ވަގުތު 

ވާހަކަދައްކާލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެކެވެ.

ވެސް  އެކު  ގޮންޖެހުމަކާ  ހުރިހާ  މި 
މަސައްކަތްކުރާ  ކުރިއަށްދާން  ހިތްވަރުލައިގެން 
އަންހެނުންގެ ހިތްވަރާއި ކެރުން މި ފުރުޞަތުގައި 
މިއަދު  ހިތްވަރު  މި  ޖެހެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްލަން 
މަސައްކަތްކޮށްގެން  އިތުރަށް  މާދަމާ  ނެތަސް، 
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ލޭ ހަދާިޔ ުކަރްނވީ ީކއްވެ؟
ވަނަ   14 ޖޫން  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ 
މީހުންގެ  ހަދިޔާކުރާ  ލޭ  ދުނިޔޭގެ  ދުވަހަކީ 
ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. އެ ދުވަސް 
ފުރާނަ  މީހުންގެ  އެހެން  ކުރެވެނީ،  ފާހަގަ 
ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޓަކައި، އެއްވެސް ޢުޖޫރައެއް 
އެކަމަށް  ދަރުމަވެރިން  ހަދިޔާކުރާ  ލޭ  ނެތި، 
ހޭދަކުރާ އަގުނުކުރެވޭ ވަގުތުތައް ވަޒަންކޮށް، އެ 
ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. 
އަދި، އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ، ރެގިޔުލަރކޮށް 
ލޭހަދިޔާ  މުހިންމުކަމާއި،  ކުރުމުގެ  ހަދިޔާ  ލޭ 
ފައިދާތަކާ  އިޖުތިމާޢީ  ލިބޭ  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ 
ފަރުދުން  އަމިއްލަ  މުޖުތަމަޢުއާއި  ބެހޭގޮތުން 
ހޭލުންތެރިކުރާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ 
ކޮންމެ ފަރުދަކީ ވެސް، ލޭ ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ 
ހިނދެއްގައި ރައްކާތެރި ލޭ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް 
ބިނާ  ހެދުމުގެ  މުޖުތަމަޢުއަކަށް  ފަހިވެފައިވާ 
އަށަގެންނެވުމަށް މި ދުވަހުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 

ވެސް ގޮވާލައެވެ.

ސަބަބުން  ނުލިބުމުގެ  ލޭ  ދުނިޔޭގައި 
ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ އެތައް ހާސް ބަޔަކު 
ދިރިއުޅެއެވެ. އެއިން އެކެއްގެ ފުރާނަ، ލޭ ހަދިޔާ 
ކޮށްގެން ތިބާއަށް ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ހަމަ 
އާދަ  ރިވެތި  އެ  މުޖުތަމަޢުގައި  މުޅި  މިގޮތަށް 
އަށަގަންނުވައިގެން، އެތައް ސަތޭކަ ފުރާނައެއް، 
ކުރެވިދާނެއެވެ.  ސަލާމަތް  މައްޗަށް  އަހަރެއްގެ 
ކޮންމެ  ތިބުމަކީ،  ޞިއްޙަތެއްގައި  ފުރިހަމަ 
ޙައްޤެކެވެ.  އިންސާނީ  ލިބިގެންވާ  ފަރުދަކަށް 
ވެސް،  ފަރުދަކަށް  ކޮންމެ  އެހެންކަމުން، 
އެކު  ރައްކާތެރިކަމާ  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ 
އެކްސެސް  ހެދުމުގެ  ޓްރާންސްފިއުޝަން  ލޭ 
މުޖުތަމަޢުއިން ހުޅުވާލެވިފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ.

ސަރވިސްގެ  ބްލަޑް  މޯލްޑިވިއަން 
މުޅި  ހުރިގޮތުގައި،  ފެންނަން  ހިސާބުތަކުން 
އުނިކަމެއް  ލޭގެ  ޖެހޭ،  އަޅަން  ލޭ  އުމުރަށް 
ކަމަށްވާ ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި 
ނިސްބަތުން ވަރަށް ގިނައެވެ. މިގޮތުން 2018 
ދަފްތަރުގައި  ތެލެސީމިއާ  ހަމައަށް  އަހަރާ  ވަނަ 

ްޕަރިއެވޓް ިއްސާމީޢލް ާއިތްފ އޭގެ  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާއިރު،  ކުދިން   632
ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ ކުދިންނަކީ މާލޭން ލޭއަޅާ 
ކުދިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އުމުރުން 18 އަހަރުން 
ދައުލަތުން  ފަރުވާއަށް،  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  މަތީގެ 
12،000ރ.  ނޑަކަށް  ގާތްގަ މަހަކު  ކޮންމެ 
ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސް 
އަދަދު  މި  ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.  އިން   )2018(
ފަރާތްތަކަށް  އެ  ވަރަކަށް  އަންނަ  އިތުރުވަމުން 
ކުރަން  ދައުލަތުން  ދިނުމަށް  ފަރުވާ  ޖެހޭ  ދޭން 
ޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވެސް އިތުރުވެ، ފަރުވާ ދިނުމުގައި 

ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. 

އުޅޭނީ  ދުނިޔޭގައި  ކުދިން  ތެލެސީމިއާ 
އަހަރު   14-15 ވެސް  ގިނަވެގެން  އެންމެ 

އަހަރުތަކުގައި  ގެ   1990 ކަމަށް  ވަންދެން 
އެކަން  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރިޔަސް،  މުޖުތަމައު 
ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ލޭހަދިޔާކުރުމާ 
ބެހޭ ގޮތުން މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެ، 
ލޭހަދިޔާ ކުރުމަށް މުޖުތަމަޢުން ދެވޭ ސަމާލުކަން 

ވަނީ މަތިވެފައެވެ. 

ތެލަސީމިއާއަށް  ކުރިން  ކައިވެނީގެ 
އެކަމަކު  ލާޒިމުކުރެއެވެ.  މިހާރު  ޓެސްޓްކުރަން 
ކައިވެނިކުރުމަށް  ކެރިއަރުން  ދެ  ތެލަސީމިއާ 
ކެރިއަރުން  ދެ  ތެލަސީމިއާ  ނޯވެއެވެ.  ހުރަހެއް 
ތެލަސީމިއާ  ދަރިފުޅަކީ  ލިބޭ  ކައިވެނިކޮށްގެން 

ނިމޭއުިރ،  ގަޑިއުިރްނ  ަބއި  ާގތްގަނޑަކްަށ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ުކުރމުގެ  ހަދާިޔ  ލޭ 

ކޮްނމެ ތްިނ މަހުަކްނ އެހްެނ މީހަކްަށ ަޓކައި އެ ވަގުތުކޮޅު ހްުސކޮްށ ުނލެވްޭނވީ 

ީކއްވެގްެނތޯ އެވެ. ލޭ ހަދާިޔ ުކުރމީަކ ިޞއްޙަތްަށ ގެއުްލމެއް ެނތް ކަމެއް ކްަނ 

ތަފާތު ދާިރާސތުަކްނ ާސިބތުކޮްށދޭ އުިރ، މިކްަނ ުނކޮްށ ތެިބްނވީ ީކއްވެގްެނތޯ 

އެވެ. ލޭ ހަދާިޔ ުކުރމީަކ ވަަރްށ ުކޑުަކޑަ ކަމެކެވެ. ަނމަވްެސ އެ ުކޑުަކޑަ ކަމުަކްނ 

އެހްެނ މީހެއްގެ ފާުރަނ ަސާލމަތް ުކެރވޭ މްިނވަަރްށ ަނތާީޖ ަރނގަޅެވެ.
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ވުމުގެ 25  ކުއްޖަކަށް  އަޅާ  ލޭ  ނުވަތަ  ބަލީގެ 
ޕަސެންޓް ޗާންސް އޮވެއެވެ.

 40 އަހަރަކު  ރާއްޖޭގައި  ދިނުމަށް  ލޭ 
ރިޕޯޓުތަކުން  ކަމަށް  ބާއްވާ  ކޭމްޕު  ވަރަކަށް 
ކޭމްޕަކަށް  ކޮންމެ  މިއިން  އެބައޮތެވެ.  ފެންނަން 
ފަރާތުން  ދަރުމަވެރިންގެ  ހަދިޔާކުރާ  ލޭ  ވެސް، 
ފާހަގަވެއެވެ.  ލިބޭކަން  އެއްބާރުލުމެއް  ބޮޑު 
ނެގޭ  ކޭމްޕުތަކުން  މިފަދަ  ނަމަވެސް،  އެހެން 
ލޭ، ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓެނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 
ކޭމްޕަކީ  ކޮންމެ  މާނައަކީ،  ދުވަހަށެވެ.   10

ބްލަޑް ބޭންކަށް ލިބޭ  ވަގުތީ  ވެސް 
ޙައްލެއް  ދާއިމީ  އެކަމަށް  ޙައްލެކެވެ. 
ގެނެސްދެވޭނީ، ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް، 
ލޭ  ކޭމްޕުތަކުގައި  އެފަދަ  ހަމައެކަނި 
ފަރުދީ  މަޑުނުކޮށް،  ހަދިޔާކުރަން 
ދެކިގެން،  ކަމުގައި  ޒިންމާއެއް 
ހަދިޔާ  ލޭ  އަބަދުވެސް  ޤަވާޢިދުން 
ކުރުމުންނެވެ. ކޭމްޕުތަކުގައި ލޭ ހަދިޔާ 
ކުރުމަށް ފަހު، އެކަން ހުއްޓާނުލައި ލޭ 
ހަދިޔާކުރެއްވުމުގެ އާދަ ހަރުލެއްވުމެވެ.

ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ކޭމްޕުތަކަކީ، 
މުޖުތަމަޢުގައި ލޭހަދިޔާކުރުމުގެ މުހިންމު 
އިތުރުކޮށް،  ހޭލުންތެރިކަން  ކަމަށް 
ތިބޭ  ބޭނުންވެފައި  ލޭހަދިޔާކުރަން 
ދޮރުތަކެއް  ފަސޭހަ  ދަރުމަވެރިންނަށް 
ހަރަކާތެކެވެ.  ހިންގާ  ހުޅުވާލަދިނުމަށް 
ލޭ  ސަބަބުން،  ކޭމްޕުތަކުގެ  އެ 
ނުކުރެވި  ބޭނުންވެފައި،  ހަދިޔާކުރަން 
ބްރޭކް"  "އައިސް  މީހުންނަށް  ތިބޭ 
ދެއެވެ.  ފަސޭހަވެގެން  ކުރަން 

ކޭމްޕުތަކަކީ  ހަދިޔާކުރުމުގެ  ލޭ  އެހެންކަމުން، 
މުހިންމު  ސަބަބުން  އޭގެ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ވެސް 
ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭ، އެކަމަށް އާންމުން 
ފުރުޞަތުތަކަކަށް  ފަހި  ލިބޭ  ހޭލުންތެރިވުމަށް 

ވެގެންދެއެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އިން  ޑަބްލިއުއެޗްއޯ 
އިރު،  އަންނަ  އަހަރު  ވަނަ   2022 އަމާޒަކީ 
ލޭ  ދަރުމައަށް  ލޭ،  ބޭނުންވާ  ޤައުމަކަށް  އެ 
ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެން ދިޔުމެވެ. 
ރާއްޖޭގައި ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ މީހުން، ޤަވާޢިދުން 
ވެސް  މިހާރު  ކަން  އެ  ނަމަ،  ކުރާ  ހަދިޔާ  ލޭ 
ހާމަކުރާ  އިން  ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ  ހާސިލްވާނެއެވެ. 

މީހުން  ޕަސެންޓް  އެއް  ޤައުމެއްގެ  އެ  ގޮތުގައި 
ޤަވާޢިދުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރާނަމަ ބޭނުންވާ ވަރަށް 
ލޭ ލިބޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ 
ކަމަށް  އިތުރު  ވުރެ  ޕަސެންޓަށް  އެއް  އަދަދު 

ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ.

ކަމެއް  ހުރިހާ  ކުރުމުގެ  ހަދިޔާ  ލޭ 
ނިމޭއިރު،  ގަޑިއިރުން  ބައި  ނޑަކަށް  ގާތްގަ
ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެހެން މީހަކަށް ޓަކައި އެ 

ވަގުތުކޮޅު ހުސްކޮށް ނުލެވޭންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. 
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ނެތް 
ކަމެއް ކަން ތަފާތު ދިރާސާތަކުން ސާބިތުކޮށްދޭ 
އިރު، މިކަން ނުކޮށް ތިބެންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. 
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ ކަމެކެވެ. 
ނަމަވެސް އެ ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން އެހެން މީހެއްގެ 
ނަތީޖާ  މިންވަރަށް  ކުރެވޭ  ސަލާމަތް  ފުރާނަ 

ރަނގަޅެވެ.

ކުރާނަމަ  ހަދިޔާ  ލޭ  ޤަވާޢިދުން 
ނޑަށް އެކަމުން ޞިއްޙީ ގޮތުން  އިންސާނާގެ ހަށިގަ
ވެސް ވަރަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ކުރެއެވެ. އޭގެ 
މަސައްކަތް  ނޑި  ސިކު އިންސާނާގެ  ތެރޭގައި، 

ދުރުކޮށްދިނުމާއި،  ދަތިތަކުން  ދިމާވާ  ކުރުމުގައި 
ޖެހުމުން  ބަލިތައް  ބޮޑެތި  ބަލިފަދަ  ކެންޝަރު 
ވެސް ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. 
އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  އިތުރުން  މީގެ  އަދި، 
އެޓޭކް  ހާޓް  ކުރެވޭނަމަ،  ހަދިޔާ  ލޭ  ނަމަވެސް 
ޖެހެން މެދުވެރިވުން، 88 ފަސެންޓް ދުރުކޮށްދޭ 
ކަމަށް ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. 

އެންމެ  ލިބޭނެ  މީހާއަށް  ހަދިޔާކުރާ  ލޭ 
ބޮޑު އުފަލަކީ، އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް 
ހަދިޔާ  ލޭ  ހިތްހަމަޖެހުމެވެ.  ލިބޭނެ  ކުރެވުމުން 

ރަހުމަތްތެރިން  ރަނގަޅު  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ 
މެދުގައި  އަފުރާދުންގެ  މުޖުތަމަޢުގެ  ދިމާވެ، 
އެއްބައިވަންތަކަމެއް  އެކުވެރިކަމާއި  ވަރުގަދަ 
ލޭ  މުޖުތަމައުގައި  އުފެދޭނެއެވެ.  ވެސް 
ހިންގޭ  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ  ހަދިޔާކުރުން 
ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި އެންމެން ބައިވެރިވުމަކީ 

މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ިރަފެރްންސ

ޯވްލްޑ ެހްލތު ޯއގަަނިއޭޒޝަްނ 	

ޯމްލިޑިވއަްނ ްބަލްޑ ަސރިވްސ 	

ިމާހުރ ޫންސ 	
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legions would march in on Rome 
as the sea meets its ocean. The 
deafening crowds would revitalize 
their position and elevate them ever 
higher. Furthermore, comes the 
main two types of parade: Victory 
parade and Pass in Review. A 
Victory parade is a parade held to 
commemorate a victory either from 
a military campaign or from an event 
of the past- mostly well regard to 
our forefathers. On the other hand, 
Pass in Review parades denotes the 
military readiness and portrays the 
might of a Nation.

WHO IS A PARADE 
COMMANDER? 

A parade commander is a 
meritorious service officer with 
highest soldierly gallantry and 
numerous distinctions triumphed 
through a long period of loyal 
service.  Principally, in the Republic 
of Maldives it would be a Colonel 
rank officer. Undoubtably, before his 
endeavour as a parade commander 
he would have held various 
command posts from component 
level to the corps. Nonetheless, a 
parade commander would be an 
officer who is immaculate in drill 
movements and it’s commands. 

Flag, Service Corp Flag and Fire 
and Rescue Service Flag etc.

CONTIGENTS

If anyone has not got the 
answer to the inquiry made upon the 
start, here is your answer. Simply, 
the Contingents are what makes a 
parade. Proud soldiers marching 
with their chest out and chin up- a 
spectacular sight for all patriotic 
hearts. The boots clomp, stomp and 
clack within the formidable ranks 
fading into the vast horizon as their 
courage deafens all busy roads. On 
most central parades, the ground 
force will get the rank behind the 
colour guards. We have our deadly 
and elite Marine Corp in that 
position followed by other service 
branches. Although, special forces 
of Maldives National Defence Force 
will attend parades only on special 
occasions.

THRONG

 Modern day parades are 
merely to instil patriotism and gain 
confidence of all residents. On the 
other hand, some countries conduct 
Pass in Review parades to create 
deterrence towards an unfriendly 
entity. A military parade can only 
be deemed successful upon the 
exhilarated support of the crowd 
while the proud men and women of 
the army rallies with their head held 
high!

STANDARD BEARERS or 
COLOUR GUARDS?

Ancient armies or legions had 
a separate person namely known 
as the Aquilifer safeguarding their 
military standards. The fall of an 
army was determined with the 
capture of this military standard. 
Thus, today in the modern armies, 
these military standards are 
replaced by flags or namely colour 
guards. The colour guards act as a 
gratification of glory and a symbol 
of unity in any battle ready force.  
The National Flag of Republic of 
Maldives is always the foremost 
flag in any military parade of the 
country. Followed by, Maldives 
National Defence Force Flag , 
Special Forces Flag , Marine Corp 
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WHAT MAKES A WHAT MAKES A 

MILITARY MILITARY 
PARADE?PARADE?

Lt. Mohamed Shidhdheeq

When 19th century was on the 
verge to meet the new dawn, world 
militaries were still fighting wars in 
close formations. Up until early 20th 
century these chronicles were never 
known as simply ceremonial or as 
“military parade”. Today nations 
conduct military parades as a means 
for public confidence, deterrence, 
a historical event or even as a 
recreational event in which civilians 
can indulge or participate. But 
behind a thousand veils, the quote 
“The best victory is the victory 
without war” brings out the fact that 
one has to convince the enemy that 
it is impossible to defeat you. Many 
countries have reiterated after this 

fact. They also have limited their 
military presence in a conventional 
manner within borders. 

A QUICK LOOK INTO ITS 
PARADIGM.

The Roman Empire entrusted 
the Glory of Rome with its Legions. 
They exploited the phalanx 
formation and it’s manoeuvres 
to attain unimaginable victories. 
Hence, right after their victories the 
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congested and competitive. Conflict 
of interest between countries 
especially between China, Russian 
and United States would result in 
competition for the resource from 
Moon, threat posed by debris from 
space and smooth operation and 
utilization of space will pose threat 
for every continent in the globe. 

Cyber Space plays a vital role 
in today’s conflicts across the globe. 
Cyber domain being used by both 

be ignored. Even then not all believe 
it is not worth to spend for the 
Carriers. Their claim is that size and 
logistic support available at carriers 
have unchallengeable advantage. 
Further the dynamic challenges in 
battle ground cannot be addressed 
without powerful carriers. 

Aircraft Carier is a national 
pride, but its citizen should come 
first. If a country is operating an 
aircraft carrier while own citizens 
are struggling for basic needs, 
and in danger for their lives, I 
doubt about their pride. In power 
projection and A2AD operations, 
again in the future, to project power 
you don’t need carriers. If you are 
taking weeks, days and hours, it 
will not be the solution for the 
future. It should be executed within 
seconds. To win in the future for the 
country and for the people you have 
to dominate Outer Air Space and 
Cyber Space. Superior countries 
in terms of economy and military 
power may struggle if they ignore 
these facts. Countries focus and 
invest on technological solutions 
to dominate in Outer Air Space and 
Cyber domain will lead the world in 
the future conflicts and warfare. 

Reference:
1. Jon Lake, ‘Anti-Ship Missile Evolution’, 

Asian Military Review, 10 January 2020.

2. Ibid.

3. Barbara Fletcher, ‘New Roles for 
UUVs in Intelligence Surveillance, and 
Reconnaissance’: (Fort Belvoir, VA: 
Defence Technical Information Centre, 1 
June 2000).

4. John H Darrah, ‘Senior Leader Perspective’, 
2014, 168.

5. ‘1st Soldier Dies of COVID-19; Aircraft 
Carrier CO Pleads for Help; Some Good 
News for Afghan Talks; N. Korea Threatens 
“Hurt” to US; And a Bit More. - Defence 
One’.

6. ‘France Finds More than 1,000 Covid-19 
Cases on Flagship Aircraft Carrier’, 
accessed 1 May 2020.

nations state and non-state actors 
to disharmonize societies, create 
uncertainties among people and also 
to influence the countries or societies. 
This domain of warfare helps to 
enhance the defences, increase the 
accuracy of the offences as well 
as gives disruption hence provide 
advantages for the adversaries to 
exploit. This is also one domain 
should be focus on when we use 
technological advancements in our 
national security or the military 
institutions, especially technologies 
like Artificial Intelligence (AI), 
Internet of Things (IoT) and Robotic 
technology in our future warfare.

Besides traditional threats, 
risk posed from modernization of 
military equipment and resources, 

new dimension has to be counted 
today. ‘Global pandemic’, we 
never take in to account normally 
when we make appreciations. 
But present scenario has totally 
changed. Challenges posture 
by pandemics beyond present 
generation’s imagination. This is 
proven right since the world Super 
power America and most developed 
countries including United 
Kingdom and France is struggling 
to overcome Covid-19 devastation. 
World’s strongest economies are 

struggling, whereas global economy 
is at risk of collapse, thousands of 
citizens are dying every day. With 
all these challenges we should not 
forget about the number of naval 
personnel getting infected and panic 
and uncertainties created when 
US Aircraft carrier USS Theodore 
Roosevelt got infected of Corona 
virus and thousands of sailors got 
positive for Covid-19.   France 
Aircraft Carrier Charles de Gaulle 
also got effected and more than 
thousand sailors got infected this 
virus. 

Challenges on the route 
of aircraft carriers are enormous 
especially in the future warfare and 
conflicts while it is role in the future 
won’t be remarkable. Huge amount 
spent on public funds to build, 
operate and for maintenance cannot 
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“Aircraft Carrier”, when 
you visit on-board, perceives the 
luxury and facilities obtainable 
and the pilots flying for combat 
essential missions, it is marvellous. 
It is a national pride; it shows the 
status quo of a nation. Role of 
aircraft carriers played in past naval 
battlefields since in Pearl Harbour 
attack undoubtedly is remarkable. As 
such will the supremacy of aircraft 
carriers change in naval warfare 
after 79 years of its dominance is 
questionable.

Carrier battle groups are some 
of the most potent military formation 
in the world. Its massive firepower, 
self-deployable into any water 
body on the globe makes it more 
fascinating and makes it complex to 
replace this superior characteristics 

with any other platform. It has a 
key role not only during war, in 
battlefield but also in political front 
in global geo-politics in terms of 
power projection, while its function 
of Anti Access Anti Denial (A2AD) 
operation role gives prominent 
advantage over the adversary.

With dominant characteristics 
of aircraft carriers, on the other hand 
there are massive developments in 
the domain of missile and sensing 
technology. Russian and Indian 
jointly developed Anti-Ship Ballistic 
Missile (ASBM) PJ-10 BrahMos has 
a range of 500km while BrahMos-
II is under development and testing 
will be carried out this year (2020), 
which is claimed to cover a range of 
900km.  China’s CASIC YJ-12 is 
similar to BrahMos has a range of 
400km and American Long- Range 
Anti-Ship Missile (LRASM) has a 
range of 500km. 

IS THE ERA OF 
AIRCRAFT CARRIERAIRCRAFT CARRIER

Major Abdul Latheef Ali

OVER?OVER?

Along with Missile range and 
advancement in missile technology, 
sensing capability is to be considered 
as a threat for carriers. Obviously 
target needs to be identified and 
tracked to use these long range 
sophisticated high accuracy missiles 
against the billions of US dollars’ 
worth aircraft carrier. Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance 
(ISR) is the key today to attain 
success over adversaries. 
Development and Employment of 
Unmanned undersea vehicle (UUV) 
applications  can get required data; 
hence the Carrier Battle Group will 
put in danger, leaving heavy loss 
for the carrier strike group as well 
as a psychological impact for that 
particular nation.

Threats from adversaries 
are severe while cost for building, 
maintenance and operational cost 
are way too high to think of to 
have an Aircraft carrier for most of 
the countries in the world. Threat 
analysis shows vulnerability for 
the carriers from present domains 
of warfare (Land, Air, Surface and 
Sub-surface) while future conflicts 
and future warfare, believed to be in 
Outer Air Space and Cyber Space. 

Outer Space is extremely 
important for every country in this 
technological world. It provides 
an upper hand for conducting not 
only military operations but also 
to maintain national prosperity 
and pride. Today the environment 
of outer space has changed, it is 
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the best interest of all states. Given 
that Maldives is a country moving 
towards democratic consolidation, 
there is a natural inclination towards 
and an ease of working with other 
countries that follow democratic 
systems of governance.

Recent Major Defence 
Cooperation Activities

 Defence and security 
cooperation activities gained 
fresh impetus with the current 
administration and several projects 
and programs had been renewed 
or started afresh. Maldives signed 
a framework agreement with the 
United States on defence cooperation 
in 2020, and subsequent to this, 
the first Maldives-US Defence 
and Security Dialogue was held in 
Male’ in January 2021. Defence 
assistance from the United Kingdom 
has also been ramped up, with UK-
led military trainings and expertise 
exchanges taking place after a 
hiatus of almost 20 years. Early this 
year, 4 officers from MNDF had 
been stationed as part of the IMCTC 
in Saudi Arabia. Close ties have also 
been forged with the government 
of UAE, as well as the Hedayah 
Centre. Japan, which had always 
been a staunch developmental 
partner to Maldives, had initiated 

several projects focused on maritime 
security, emergency response and 
disaster relief.

Defence ties with India, 
which had always been very vibrant 
have also gained new momentum. 
Several high-level visits had been 
conducted and the 4th annual Indo-
Maldives Defence Staff talks have 
also been held in 2019. Some of the 
significant projects include renewal 
of the Advanced Light Helicopter 
(ALH) agreements, initially entered 
in 2010 and 2014 respectively, 
stationing of the Dorner aircraft 
which had been requested by the 
Maldivian government back in 2014, 
and the signing of the agreement to 
develop the MNDF CG dockyard 
and harbor.

What is the Interest 
of our International 
Partners?

 There is widespread 
acceptance that no state, acting in 
isolation, can ensure their national 
security. Furthermore, threats such 
as those posed by non-state and 
transnational actors proliferate 
in fragile states and ungoverned 
spaces. Thus, a strong network of 
partner states is believed to be the 
best recourse to safeguard against 

such threats. If narcotic traffickers or 
terrorists can operate within the vast 
maritime areas of Maldives, it not 
only endangers our national security, 
but poses tremendous challenges to 
global trade and commerce as well 
as the security and wellbeing of our 
regional and partner states. 

 In stark neo-realist terms, 
states can no longer ensure their 
wellbeing by maximizing power, 
because most of non-state actors 
act and operate irregularly and 
asymmetrically. Instead, states 
need to maximize security, and 
an interconnected and networked 
framework of security that links 
together the major powers, regional 
powers and small states alike is what 
is needed.

Conclusion

 As outlined in the article, 
defence cooperation is a key focus 
area of national defence and security. 
It enables small and resource-
strapped countries like Maldives 
to leverage the capabilities and 
competencies of our partner states 
to secure and advance our national 
interests. It also creates avenues 
to advance our foreign policy 
objectives, and positively contribute 
towards regional and international 
peace and security. 

7878
addana@mndf.gov.mvaddana@mndf.gov.mv

44
addana@mndf.gov.mvaddana@mndf.gov.mv



on potential threat actors and work 
in a coordinated manner to counter 
such threats. Assistance in terms of 
defence hardware, equipment and 
training support is also realized 
through our defence cooperation 
activities. Such assistance plays 
a crucial role in enhancing the 
effectiveness and response capacity 
of MNDF in responding to all kinds 
of threats ranging from IUU fishing 
to natural disasters. 

For example, regional 
intelligence sharing and maritime 
information fusion enables our 
Coast Guard to track illegal fisheries 
activities. Fire-fighting vehicles, 
vessels and portable pumps and 
equipment provided through grant 
aid enable MNDF to respond to 
urban fires and conduct dewatering 
operations all across Maldives. 
Critical medical evacuations are 
undertaken under command of 
MNDF Coast Guard in aircrafts 
gifted to Maldives. 

Defence cooperation 
activities also enable Maldives to 
contribute to international efforts 
to counter transnational threats. 
Maldives’ presence within the 
Islamic Military Counter Terrorism 
Coalition (IMCTC), as well as the 
Indian Ocean Region Information 

because they are readily deployable 
and capable. Thus, interoperability 
with other military and defence 
forces, which is a core focus area 
of defence cooperation, is vital 
to ensure that response time is 
minimized.

Who are Maldives’ Defence 
Cooperation Partners?

 Maldives has always 
maintained strong and open defence 
and security ties with a number 
of countries, including all South 
Asian Association for Regional 
Cooperation (SAARC) countries 
and other Indo-Pacific partners, 
including United States, Indonesia, 
Malaysia, Japan, China, and 
Australia. Our defence and security 
partners also include several 
European states such as United 
Kingdom, Germany, and France, as 
well as Middle Eastern states such 
as the Kingdom of Saudi Arabia, 
and the United Arab Emirates. 

 Maldives seeks defence 
and security cooperation with like-
minded states who are committed 
to upholding freedom of navigation 
and overflight. In the current 
geostrategic context, maintaining the 
Indian Ocean region and the Indo-
Pacific as a free and open space is in 

Fusion Center (IOR) signal our 
commitment towards the larger 
regional and international security 
ends.

Defence cooperation is also 
leveraged during times of acute 
national emergencies and crises, 
such as the present Covid-19 
pandemic. The value and utility of 
close defence ties is exemplified 
by the sorties flown by regional 
militaries to airlift critical medical 
supplies, Maldivian students and 
military medical teams. In times 
of natural disaster, we look to 
our regional neighbors to provide 
timely assistance. Very often, such 
assistance comes from within the 
states’ defence and military forces, 
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one due to the rise of resurgent and 
revisionist states. 

Second, proliferation 
of technology and the 
interconnectedness brought on 
by globalization have created a 
plethora of malicious non-state 
entities that transcend national 
boundaries. These ‘transnational’ 
entities are engaged in illicit and 
criminal activities such as human 
trafficking, narcotics smuggling and 

The Strategic and 
Security Environment 
and Need for Defence 
Cooperation

 In the recent decades, the 
global strategic environment has 
been growing increasingly volatile 
and complex. The rules-based 
international system, that has 
long been the bulwark of peace, 
prosperity is now under threat from 
a variety of state and non-state threat 
actors. One reason for the increased 
volatility is that the post-Cold War 
hegemonic unipolar world order 
has been transformed into a multi-
polar and strategically competitive 

gun running. Terrorist and radical 
organizations as well as maritime 
piracy organizations fall within the 
broad category of ‘transnational 
threats.’ Such threat actors often 
make use of conflict-prone areas 
and ungoverned spaces within states 
to plan, prepare and launch their 
attacks on the wider region.

The most significant drivers 
of modern conflicts are climate-
change induced environmental 
destruction and increasing demand 
for natural resources. Current 
climate change projections paint 
a very bleak future in the coming 
decades, especially if the issue of 

Maldives’ defence 
cooperation activities are not posited 
on formalized alliances, exclusivity 
or maligning and marginalizing 
states. Instead, they are driven solely 
by our desire to secure our nation, 
advance our national interests, and 
favorably contribute to regional and 
international peace and security. 
Defence cooperation activities 
closely align to and complement 
the foreign policy objectives of 
Maldives. 

emission and global warming is 
not urgently addressed. Climate 
change also increases the frequency 
and severity of extreme weather 
events and exacerbates existing 
vulnerabilities, especially in small 
states like Maldives.   Additionally, 
the global demand for extremely 
finite natural resources such as 
water, arable land, minerals, and 
fossil fuels are quickly outstripping 
their supply. Given such global 
scarcity, we are set to enter a new 
era of ‘haves and have-nots.’

 Maldives is particularly 
vulnerable to the conditions and 
threats discussed above. The 
economic, military, food and energy 
security of Maldives is intimately 
tied a peaceful and stable Indian 
Ocean and Indo-Pacific region, and 
a rules-based international order. 
Drilling down more closely, 99.7 
percent of our territory comprises 
the ocean. Threats such as Illegal, 
Unregulated and Unreported (IUU) 
fishing, human and narcotics 
trafficking, gun running, and piracy 
occur with or in close proximity to 
our waters. Scores of Maldivian 
youth, many with their families, 
have traveled as foreign terrorist 
fighters (FTFs) to join the ranks 
of the Islamic State. Our small 
island communities are ravaged by 
increased tidal surges and flooding, 
now almost on a regular basis. 

What purpose does 
Defence Cooperation 
Serve?

 Maldives’ defence 
cooperation, as stated above, is 
aimed at advancing and securing our 
national interests, and contributing 
to regional and international peace. 
Defence cooperation activities 
enable Maldives to seek information 
and intelligence from our partners 
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 Speaking at the Indian 
Ocean Region Defence Ministers’ 
Conclave held in Bengaluru in early 
February 2021, Honorable Minister 
of Defence reiterated the need for 
greater regional and international 
cooperation through the words of the 
famed Japanese writer Ryonosuke 
Akutagawa “Individually we are one 
drop, together we are an ocean.” This 
speaks to the growing awareness 
of common vulnerabilities and 
the urgency of working together 
to address these, especially in the 
context of defence cooperation.

 This article situates the 
defence cooperation activities 
undertaken primarily by the 
Maldives National Defence Force 
(MNDF) within the broader strategic 
and security framework and national 
security imperatives of Maldives. 
As highlighted in the following 
discussions, a robust network of 
defence cooperation activities with 
multiple like-minded partner states 
is essential to our national security, 
as well as greater regional security. 

some cases, regional ‘mini-lateral’ 
mechanisms. 

Doctrinally, given the 
Maldives National Defence Force’s 
(MNDF) all-encompassing Range 
of Military Operations (ROMO) it 
plays an anchoring role within the 
defence sector of Maldives. Thus, 
MNDF, through the Ministry of 
Defence, is one of the key actors in 
defence cooperation.

LTC Hassan Amir

National National 
Security Security 
and Defence and Defence 
CooperationCooperation

What is Defence 
Cooperation?

Defence cooperation 
encompasses a host of activities, 
including high-level dialogues, 
exchange of defence attaches 
and advisors, intelligence, and 
information exchange, defence 
hardware and equipment support, 
training and expertise exchanges. 
These activities are pursued 
through bilateral, multilateral or in 
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