
 1

ރލްޑް ހެރިޓޭޖް ޖޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތް ކުރުުމގައި ާވ ރާއް 
  ކޮންވެންޝަންގެ ރްޯލ 

  އަޙުމަދު ޠަލާލް އަލްފާޟިލް 
ޤައުމީ މުަރކަޒު   ިދވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ 

  
  :ތަޢާރްަފ 

  
ޤައުމާ، އެއްމުުޖތަމަޢު ައެނއް    ޤައުމު ައެނއް މިއަދު ުދނިޔެ މިވަނީ ވަރަށް ުކޑަވެ އެއް

ޤިއްލު ވިަކ ިކޤައުމުތައް ވަ. ފަަތކާ  ާލމެހިފައެވެގާ ފަތެއް ައެނއް ސަ ގާ މްުޖތަމަޢުއާ، އެއް ސަ  ން މްުސތަ
އަދި އެގޮތްަށ ކަްނތައް  .ގޮތެއްގައި ކަްނކަްނ ކުރުން މިއުަދގެ ުދިނޔޭގައި މިއްަނނަނީ މަދުވަމްުނެނވެ

ޤައުމަކަށް ިދމާވާ މައްސަލައެއް . ކުރުުމގެ ުފރުސަތުވްެސ މިއްަނނަނީ ުކޑަވަމްުނެނވެ ގެ އަސުަރ އެއް
ޑޮމިނޯ "ިއނގިރޭސިބަހްުނ . ުދިނޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ކުރުމީަކ މިއަދު ާއންމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ

ޤްވީާމ  މަސްރަހުން   "އިފެކްޓް އޭ ކިޔާ އަސަރު ވަރަށް ހާމަކަްނ ޮބުޑގޮތެއްގައި މިއަުދގެ ބައިނަލްއަ
ަނަމ ެއްނމެ ުކޑަ ޤައުުމގައިވެސް ުދިނޔޭގައި ހަނގުރާމައެއް ެފިށއްޖެ. ެފނަްންނ އަެބހުއްޓެވެ

ބީދައިން ބާަލއިރުގައި ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރުމީަކ ވްެސ މިއަދު މި. ަރދު ޮބޑުވެއެވެިދރިއުޅުުމގެ ަޚ
  . ހަަމއެކަނި އެތަރިކަ ިނސްބަތްވާ އަޙުުލވެރީންގެ ޒިންމާއެއް ޫނެނވެ

އެފަދަ . ވަނީ ވެފައެވެބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ތަރިކައަކީ މިއަދު ުދިނޔޭގެ މިލްކިއްޔާތަކަށް ިމ   
ތަންތަަނކީ އެތްަނތުަނގެ މުހްިނުމކަްނ މިުޅ ުދިނޔެ ޙިއްޞާ ކުރާ ތަންތްަނ ކަމުގައި މިއަދު ވަނީ 

 މިނަޒަރިއްޔާތާއެކީ ުދނިޔޭގެ ތިަރކަ ޙާިމޔާތްކުރުުމގެ އުސޫލަުތކާ މިންގަނޑުތަކަށް މިއަދު. ވެފައެވެ
ޤްވީާމ  ުދނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ .އައިސްފައެވެ ބަދަލަުތކެްއ ތިޮބެޑ ވަރަށް މިވަނީ މިންގަނޑުތަކެއް  ބައިނަލްއަ
ޤައުމަކްުނވެސް ޢަމަލުކުރުން  މްިނގަނޑުތަކަކީ ުދިނޔޭގެ ހިުރހައިޙާިމޔަތްކުރުުމގައި ކަނޑައެޅި ިމތިަރކަ 

ޤައުމަކުްނ ގެންގުޅޭ ކޮްނމެ ޤައުމެއްގައިވްެސ އެ . ވެކަށް މިއުަދވަނީ ވެފައެކަާލޒިމާްވ މިންގަނޑަުތ
ޤްވީާމ މްިނގަނޑުތަކުގެ ބޭންުނކުރަުމކީ އަމިއްލަ  ތިަރކަ އޭގެ މިންގަނޑަުތކުގެ އިތުރްުނ މިފަދަ ބައިނަލްއަ

  . ކޮްނމެހެން ބޭންުނކަމެެކވެމިއަދު ެއްނމެ ުފިރހަމަ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް 
ގެ ކުރުުމޙާިމޔަތްުދނިޔޭގެ ތިަރކަ މިކަރުދާހަީކ ިމގޮތްުނ ރާއްޖޭގެ ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގައި   

މިކަރުދުާހގެ މައިގަނޑު ަމޤްޞަދަކީ މިއުަދގެ . ރޯލަށް ބަލައިލާ ހަުށހާަޅ ކަރާުދހެކެވެދާގެ ޙަ މުޢާ
ވަޞީލްަތ މުަދ ޤައުމެއްގެ ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގައި ގެންގުޅޭ ުދިނޔޭގައި ރާއްޖެކަހަަލ މްީސކޮޅު މުަދ 

ޤްވީާމ މްިނގަނޑަުތކަށް ފައްތާ އެ  ދާގައި  ޙަ ޢާ ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މު އުސޫލުތަަކކީއުސޫލު ބައިނަލްއަ
ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ އުސޫލަުތކަކަށް ހުެދމްުނ  ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ހާިމޔަތްކުރުމްަށ 

     .ލިިބގެނާްދނެ ަފސޭހަތަކަށް ބަަލއިލައި އެފަސޭހަތައް ހާމަކުރުމެެވ
ތިަރކައިގެ އެއީ . ޔަކަށެވެއި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ދެ ބަމިކަރުދުާހގަ   

ގައި މިހާރު ޤަބޫލުކުރާ މަާނއަށާއި މިމަާނއަށް ިނސްބްަތކޮށް ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮްނވެންޝަންގެ ކަމުމަާނ
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ަދށުން ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޙާިމޔަތްކުރުމްުނ ލޭިބ ފައިދަާތކާއި ރަނގަޅުކުރަން ހިުރ ބައެއް ކަްނތައް 
ާދގެ ަދށުން ރާއްޖެއަށް ކުރާެނ ޙަ ޢާ ބައިކަން ެދނެގަތުމަީކ މުިމެފށުުމގެ ގޮތުން ތިަރކައަކީ ޮކ. ތަކަށެެވ

  . އަސަރުތައް ެދެނގަތުމަށް ކޮްނމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ 
  

  ތަރިކައިގެ ތަޢާރަފެއް 
    
ވަރަށް ގަިނ ުދވަސްތަކެއް ވަނެްދްނ ރާއްޖޭގައި ތިަރކަ ކަމުގައި ބެލެވީެނ ހަަމއެކަނި   

މިމަާނއިގައި ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރަމުން . އިވާ އިހުގެ އާސާރުތަކެވެތާރީީޚގޮތްުނ ާފހަަގކުރޭެވ ުދވަސްވަެފ
ދިޔުުމގެ ަނތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މިހުާރގެ ނަޒަރަކުން ބާަލއިރު ވަރަށް މުހްިނުމ ތަންތްަނ ެނިތ 

ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮްނވެންޝަންގެ ރޯލަށް ބަލުާލމުގެ ކުރިްނ . ގޮސްފައިވްެސ އެބަހުއްޓެވެ 
ޤްވީާމ ގޮތު ން ތިަރކަ މަާނކުރެވޭ ގޮތަށް އަލިއަޅުވާލުމީަކ ކޮްނމެހެން މުހްިނުމ ކަމެއް ބައިނަލްއަ

ގައި ތަރިކަ މަާނކުރާ ގޮތް ިދވެހިނަްންށ ޒަމުާނއްސުރެ އެއީ މިމުޢާޙަާދ. ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެެކމެެވ 
މިބަުހގެ " ިރކަަތ"މިބަލައަިލީނ ުފރަތަަމ ިމގޮތްުނ މިކަރުދުާހގައި . ވިސްނިފައިވާ ގޮތަށްވުރެ ުފޅާވަީމއެވެ

ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮްނވެންޝަންގައި ތަންތަނުގެ މުހްިނުމކަްނ ެދެނގަތުމްަށ ގެންގުޅޭ . ތަފްޞީލަށެެވ
  .މްިނގަނޑަުތކަށް ފެތޭ މާނައަށެވެ

  
  ތަރިކައަކީ ޮކބާ؟

  
ކީ ސަބަބަ. ތިަރކައަކީ އަހަރުމްެނގެ ާއންމު ިދރިއުޅުުމގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ 

ތިަރކައިގެ ގޮތުގައި އަހަރުމެން މި މަާނ ކުރާ ތަކެއްޗާއި، ތަންތަނާއި، ކަްނތައްތަަކކީ، ކެނޑިނޭޅި 
. ފަތާއި، އާދަކާދައިގެ މުއްސަނދިކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަންތައްތަކަށް ވާތީއެވެސަގާ އަހަރުމްެނގެ ތާރީޚާއި، 

ާދްނ ތަކުގައި ވްެސ އަެބއެއްގެ ަދރަޖަ ބައެއްގެ ތަރިކައިގެ މުއްސަނދިކަމީަކ ުދނިޔޭގެ އެހިެނހެން މައި 
ެދްނ އުފޭެދެނ ސުވާލީަކ ތިަރކަޔަކީ ކޮްނ އެއްޗެއްބާއެވެ؟ ތިަރކަޔަކީ . އުފިުލގެނާްދ ކަމެކެވެ 

ީދގެން ރައްކައުތިެރކޮށް ައނަްންނ އޮތް  ކަމެއްޤައުމަކުން ުނަވތަ މުޖުތަމަޢަކުން ޚާއްޞަ އަޙްަނމިއްޔަތު
. ބޭންުނާވ ތަންތަނާއި، ތަެކއްޗާއި، އާދަކާދައާއި މިފަދަ ކަްނކަމެވެ ޖުީލތަާކ ހަމައަށް ވާޞިލުކޮށްދޭން

ިމގޮތްުނ ތަރިކައެއް ކަމުގައި ބާަލ ތަންތްަނ، އެއްޗެހި ުނަވތަ އާދަކާދައަކީވެސް، އެކަމެއް ުނަވަތ 
ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ޭދްނޖެހޭ ތަންތާަނއި ކަންކަމެވެ   .އެއްޗެއް ިނސްބްަތވާ އަޙުުލވެރްިނގެ 

  
  ބެހެނީ ކިތައް ބަޔަށް؟ ތަރިކަ 

  
. މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށެވެ ތިަރކައިގެ ޢިލްމުވެރްިނ އެއްބްަސވެ ވަޑައިގްަނަނވާ ގޮތުގައި ތިަރކަ ބެހެނީ

މި  .އެވެ ) ނެޗުރްަލ ހެރިޓޭްޖ(އާއި ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ) ކަލްޗަރްަލ ހެރިޓޭްޖ(ފީ ތިަރކަ ގާ އެއީ ސަ
އްމުކަނެްދޭވ ިއންސާނީ ބިނާތަާކއި، ިހަތކަށްޓަަކއި ުމފީ ތިަރކައަކީ ވަިކ ޚާއްޞަ ސަބަބުސަގާ ގޮތުން
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މިސާލަކަށް މްިސކިތްތައް، އާސާރީ ޞަރަޙައްދުތައް، ޒިޔާރަތް، އިހުގެ ގެތައް، ތާރީޚީ . ތަެކއްޗެވެ 
ގާފީ ސަދިސާތަކާއި ގުޅްުނހުރި ޞަރަޙައްދުތައް އަދި މިފަދަ ިއންސާނުން އުފައްދާ އެތަަނކަށް އެ ހާ 

ޤުދުރަތީ ތިަރކައަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ސިފަަތކެއް ހުުރުމގެ ސަބަބުްނ،  .ތަންތެަނވެކަުލވުަރ ޖައްސާފައިވާ 
ުނަވތަ މަދުން ޫނީނ ނުފްެނަނ ގަސްގަހާގެހި، ިދޭރ ސޫފާސޫފި ުނވަތަ ޖަނަވުާރގެ ސަބަބުްނ ުނަވަތ 

ދި އިސްދޫ ބްޭސކުޅި، އީދިގަިލކިޅި އަ . އާދަޔާ ޚިލާފު ރީތިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ ޚާއްޞަ ވާ ތަންތެަނވެ
ޤުދުރަތީ ތިަރކައިގެ ރަނގަޅު މިސާލަުތކެވެ   . ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ މުރަކައިގެ ބަގީޗާތައް މިއީ 

  
  ފީ ތަރިކައަކީ ޮކބާ؟ސަގާ 
  
އާއި ) މާއްދީ ތިަރކަ(ޓޭންޖިބަލް  އެއީ .ފީ ތަރިކަ އަދި އިތުރު ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެގާސަ

ްނ ޓޭންޖިބަލް ހެރިޓޭްޖގެ ގޮތުގައި މި ބެލެވީެނ ިމގުޮތ. އެވެ ) މައަުނީވ ތިަރކަ(ިއންޓޭންޖިބަލް 
މިސާލަކަށް، އާސާރީ މިސްކިތް، ޒިޔާރާތް، އާދަޔާ . ެފނަްންނ ހުންނަ މާއްދީ ތަެކއްޗާއި ތަންތެަނވެ

ހުކުރު މްިސކިތް، ކާށިދޫ އާސާރީ . ޚިލާފް ޤުދުރަތީ ޞަރަޙައްދުތައް ަފަދ މާއްދީ ތަންތެަނވެ
ޓޭންޖިބްަލ . ފީ ތިަރކައިގެ ރަނގަޅު މިސާލުތަކެވެސަގާ މިއީ ، ސަރަޙައްދު، އަދި އުތީމު ގަނޑުވަރު 

ިއންޓޭންޖިބަލް ުނަވތަ މައަުނީވ . ުނަވތަ މާއްދީ ތިަރކަ ބެހޭ ައެނއަްބޔަކީ ޤުދުރަތީ ތިަރކައެވެ
ޤައުމެއެްގ ުނވަތަ މުުޖތަމައެއްގެ ޚާއްޞަ އާދަތަާކއި، ކުޅިވުަރ، ަލވަ،  ޙަަރކާތްތައް،  ސަގާފީތިަރކައަކީ 

މަސައްކަތްތެރިކަން އަދި ބޭސްވިެރކަްނ ފަަދ ޙަަރކާތްތަކާއި، މާއްދީ ޫންނ ާފހަަގކުރޭެވ  އިހުގެ
  . ސިފަތަކެވެ

. ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮްނވެންޝަނަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މާއްދީ ތިަރކައާބެހޭ މުޢާޙަދާއެކެވެ
 4އްމުވާ މައިގަނޑު ޮއނަްނނީ ިހ ުމމާއްދީ ތިަރކަ . އެހްެނކަމްުނ މިކަރުދުާހގައި ބަލާާލީނ މިދާއިރާއަށެވެ 

ިދރާސާގެ ރޮނގުން ، ) ސޯޝަލް(އިޖްތާިމޢީ ގޮތުން ، ) ހިސްޓޮރިކްަލ(އެއީ ތާރީޚީ ގޮތުން . ގޮތެވެ
) އީސްތިެޓކް(އަދި އެތަަނކުން ެފނަްނންހިުރ ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއްގެ ، ) ސައިންޓިފްިކ (

ކަްނ ެދނެގަތުމްަށ ވަރަށް މިުޙއްމު އްމުިހތިަރކައިގެ ުމސަގާފީ މި ހަތަރު ސިފައަކީ . ސަބަބުނެްނެވ
އްމުކަްނ ޭދހަވާ މައިގަނޑު ިހސަބަބަީކ އެތަަނކަށް ުނަވތަ ޞަރަޙައްދަކަށް ެދޭވ ުމ. ކަްނތައްތަކެވެ

  . މްިނގަނޑަުތކަކީ މި ހަތަރު ސިފަކަމަށްވާތީއެވެ
    

ޤާފީ ތަރިކައިގެ މުހްިނމުކަން ޭދހަކޮށްދޭ މައިގަނޑު ހަތަރުބައިގެ ތަފްޞީލަކީ ޮކބާ    ؟ ޘަ
  

އެއީ . ފީ ތަރިކައިގެ މުހްިނމުކަްނ ދައްކައިދޭ ހަތަރު ސިފަ ވެއެވެ ކުރްިނވެސް ބުިނަފަދިއްނ ސަގާ
ިމގޮތްުނ މިއްިނ . އެތެަންއގެ ތާރީޚާއި، އިޖްތާިމޢީ، ސައިންޓިފްިކ އަދި އީސްތިެޓކް މުހްިނުމކަމެވެ

ތިަރކައަކުްނ ލިިބޭދ  ގާފީސަކޮްނމެ ކަމެއްވެސް ވަކިން ެއނގުމަކީ ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރުމާަށއި، އެ 
  . ފިައދާ އިތުރުވެ އެފަދަ ތަންތަން ިދރާސާކުރަން ަމގަުފިހވާނެ ކަމެކެވެ 
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ތަރިކައިގެ މުހްިނުމކަްނ ެދނެގަތުމްަށ ބޭންުނކުރާ ެއންމެ  ސަގާފީ މިއީ  - :ްނ ތާރީޚީ މުހްިނމުކަ  
ކަްނ ލިއްބައިދޭ ތާރީޚީ މުހްިނުމ. މުހްިނުމ އަދި ެދެނގަނަްންނ ެއްނމެ ަފސޭހަ އެއް ސިފައެވެ

ތިަރކައެއް ކަމުގައި ބެެލވީެނ އެތަަނކުން ުނަވތަ ތަނަކަށް ތާރީޚީ މުހްިނުމ ޝަޚުޞިއްޔަތެއް 
މިސާލަކަށް އެތަަނީކ އެއްޒަމެާނއްގައި . ުނަވތަ ުދވަސްވަރެއްގެ އަސަރުކޮށްފައިވަާނމައެވެ

ިއވާ ތަނެއްކަުމގައި ރަސްކަލެއް އުޅުއްވި ގަނޑުވަރެއަްނަމ އެއީ ތާރީޚީ މުހްިނުމކަމެއް ލިބަިފ 
ތާރީޚީ މުހްިނމުކަްނ އިތުރާުވ އެއް ސަބަބަީކ އެތެަނއްގައި އެޒަމާނަށް ިނސްބްަތވާ . ބެލެވެއެވެ

މިސާލަކަށް މޭާލ ހުކުރު މްިސކިތް . މާއްދަީތކެތި އެހިުރގޮތްަށ ބަދަލްެއ ަނއިސް ހުުރމެެވ
ރަޖައަކަށް ތާރީޚީ ުނަވތަ އުތީމު ގަނޑުވަރީަކ މި މުޭރމްުނ ބާަލއިރު ވަރަށް މަތީ ަދ

އެހެން ަނަމވްެސ ބައެއް ޙަާލތްތަކުގައި އެތެަނއް . މުހްިނުމކަްނ އެތްަނތުަނގައިވާ ތަރިކައެވެ
ދިސާއެއްގެ މުހްިނުމކަްނ ުނވަތަ ދައްކައިދޭ ހާ ުނަވތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ހިނގާފައިވާ 

މިސާލު ެނތަސް  މިސާލެއްގެ ޚާއްޞަ ކަމުން އެތެަނއްގައި އިހުގެގޮތްަށ ހިުރ މާއްދީ ާމގިނަ
ތާަރގަނޑު ުނަވތަ މަުޙއްމަދު  ދޫ ކުރުހިންނަމިސާލަކަށް ކާށި. މުހްިނުމވާތަން އާދެއެވެ

 . ތަކުރުފާނު ކަޅުއޮއްފްުއމި ބެނެްނވި ތަން މިއީ ާފހަަގކުރެވޭ ތަންތަނެވެ
 

މިއީ ތިަރކައިގެ މުހްިނުމކަްނ  - ):ސޯޝަލް ސިގްނިފިކަންސް (އިޖްތިމާޢީ މުހްިނމުކްަނ  
އިޖްތާިމޢީ . ުމގެ ސިފަތަކުގެ ތެެރިއްނ ެދނެގަތުން ެއންމެ އުދަނގޫ ސިފައެވެެދެނގަތު

މުހްިނުމކަްނ ުނަވތަ ސޯޝަލް ސިގްނިފިކަންސްގެ މާނައަކީ ތަނެއް ުނަވތަ ސަރަޙައްދެއް، 
އެތެަނއްގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ރޫޙާނީ ުނަވތަ އިޖްތާިމޢީ ުނަވތަ ތާރީޚީ އަދި މީންުނވެސް 

ބަލަންޖެހީެނ އެ މުުޖތަމަޢެއްގެ ުނަވތަ ިމގޮތްުނ . ެދޭވ މުހްިނުމކަމެވެސަބަބަުތކަކަށަްޓކައި 
އެ މުުޖތަމަޢެއްގެ ެއްނމެން . ޤައުމެއްގެ ބަޔަކު އެފަދަ ސަރަޙައްދަކަށް ކުރާ ޤަދަރެެވ

މިސާލަކަށް ބަލީަނނަމަ . އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގައި ހިތުގެ އަޑީން ކުރާ އިޙްސްާސއެވެ 
ަނ މީހުން އެތަަނާކ ރަށްޓެހި އަދި އެކި ުދވަސްވަރު އެތުަނން ހަީކ މޭާލގެ ވަރަށް ގިއޮލިމަްޕ 

ފަތް ސަގާ އަދި އެކުވެރިކަްނ ބަަދހެިވ . މުނޫިފިހ ފިލުވާުމއި ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދާފައިވާ ތެަނކެވެ
ްނމްުނގެ ާއމިހެން ކަްނތައް އޮތުމާއެކީ އޮލިމްޕަހާ ދޭތެރޭ . ކިުރއަރުވާދީފައިވްެސ ވާތެަނކެވެ

އެއީ ކޮންމެހެން އެތުަނގެ އުމުުރގެ ސަބަބުްނ . ރަޖައެއް ެދވިފައިވެއެވެ ހިތުގައި ޚާއްޞަ ަދ
އިސްފައިވާ ލެިބމްުނ އައެތުަންނ ޒަމުާނއްސުރެ  އެ ޤަދަރީަކ . ެދވިފިައވާ ލޯތްބެއް ޫނެނވެ

ިމގޮތުން . ޚުިދމަތްތަކާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި މުނޫިފިހފިލުވުުމގެ ސަބަބުްނ ެދވިފައިވާ ޤަދަރެކެވެ
އިޖްތިމާޢީ . ލިމްޕަހަީކ އިޖްތާިމޢީ މުހްިނުމކަްނ ެދވިފައިވާ ތެަނއްކަން ސާބިތުވެއެވެބާަލއިރު ޮއ

މުހްިނުމކަމަށް ބާަލއިރު ބައެއް ޙަާލތްތަކުގައި އެތެަނއްގައި ެފނަްންނހިުރ ޢިމާރާތް ުނަވތަ 
އެކަހަަލ ޙަާލތްތަކުގައި ޮބޑަށް އެ . ުނާވ ަފހަރުވެސް އާދެއެވެ މުހްިނުމހުރިގޮތް އެތަން 

އެ . ެލވީެނ އެތަަނކުން ާޢްނމުނަްންށ ޯފުރކޮށެްދމުން އައިސްފައިވާ ޚިދުމަތްތަެކވެބެ
އެފަދަ ޙަާލތްތަކުގައި މުުޖތަމަޢުގެ . ޚުިދމަތްތަކުގެ ސަބަބުްނ އެތެަންއ މުހްިނުމވީަނ އެވެ 
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މިސާލަކަށް ސްކޫލް، . ަފރުުދންގެ ޤަދަރު އެބާިނވެފިައވީަނ ެދޭވ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށެވެ
 . އިޖްތާިމޢީ މުަރކަޒުތައް ަފދަ ތަންތަން ހިމެެނއެވެ ، މްިސކިތް 

 
އީސްތިެޓކް މުހްިނުމކަމޭ ބުނާބަހުގެ މާނައަކީ ތަނެއްގައި ހުންނަ  - :އީސްތެޓިކް މުހްިނމުކްަނ  

މިސާލަކަށް ތެަނއް ޢިމާރާތް . މާއްދީ ސިފަތަކެއްގެ ސަބަބުްނ ތަނެއް މުހްިނުމވެުމވެ
ފައިވާ ތަކެތިން، ހިުރ ސަރަޙައުްދްނ، ަފުރމާކުރެވިފިައވާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން، ބޭނުން ކުރެވި 

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގެ ސަބަބުްނ އަދި މިންޫނވެސް ތަާފތު މާއްދީ ސިފަތަކުގެ ސަބަބުްނ ޚާއްޞަ 
  . ވަުމކީ އީސްތިެޓކް ގޮތުން މުހްިނުމވެުމވެ

ނީ އެ ތިަރކައިގެ ސައިންޓިފްިކ މުހްިނުމކަްނ ބިނާވެފައިވަ - :ސައިންޓިފްިކ މުހްިނމުކްަނ  
ލިއްބައިދޭ ) އާކިއޮލިޮޖކަލް ސައިޓަކުން، މިސްކިތަކުްނ، މޮނިއުމަންޓަކުްނ(ސަރަޙައްދަކުން 

ިމގޮތްުނ ސައިންޓިފްިކ ގޮތުން މުހްިނުމ ތެަނއް ކަމުގައި . މަޢޫުލމާތުގެ މައްޗަށެވެ
ތާރީޚީ ުނަވތަ ެއޫންނެވްސ (މިބެެލވެނީ އެތެަންއ ބާަލ ިދރާސާ ކުރުމްުނ ޭނނގޭ ބައެއް 

އެހްެނގޮތަކަށް . ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުލިބޭ ަފަދ ތަންތެަނވެ) ަފނަްނކްުނވެސް އެހެން
. ބުނީަނަނމަ ތަނެއްގެ ސައިންޓިފްިކ މުހްިނުމ ކަމަކީ އެތެަނއްގެ ިދރާސާ ެފްނވެަރވެ

މި . މިސާލަކަށް ކާށިދޫ ސަރަޙައްދީަކ ތާރީީޚގޮތްުނ ވަރަށް މުހްިނުމކަްނ ެދވިފައިވާ ތަނެކެވެ
. އިތުރްުނ އެސަރަަޙއްދަކީ ސައިންޓިފްިކ މުހްިނުމކަްނވްެސ ެދވިފައިވާ ތަނެކެވެމުހްިނުމކަމުގެ 

އެއީ އެ ސަރަޙައްދު ިދރާސާކޮްށގެން ރާއްޖޭގެ ޤަދީމީ ތާރީޚާއި އެޒަމުާނގެ ވަޒްަނވެރިންގެ 
. މުުޖތަމަޢު އާއި އާދަކަދައާ ބެހޭގޮތުން ހޯދިފައިވާ އަދި ހޯދާިދެނ މުހްިނުމ މަޢޫުލާމތަށްޓަަކއެވެ

ޤާފީ ތިަރކައިގެ މުހްިނުމކަްނ ެދނެގަތުމްަށ ާޢންމު ގޮތެއްގައި ގެންގުޅެވޭ  މި ބަޔާން ކުރެވީުނ ޘަ
ީމގެ އިތުރްުނވްެސ ބަޔަކު ތިަރކަ ޙިމާޔަތްކުރަން ބޭުންނާވ . މްިނގަނޑެވެ 4މައިގަނޑު 

  .ސަބަބަުތކެއް ހުުރމަކީ އެކީަށގްެނވާ ކަމެކެވެ
  

  ތު ރާއްޖޭގައި ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުުމގެ ޙަާލ 
  

މުއްސަނދި . ރާއްޖެއަކީ ކިުދ ޖަޒީރާ ރްަށތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކެުލވިގެންވާ ުކޑަ ޤައުމެެކވެ  
ްނވެރީިވ ުދވަހެއް ސީދާ ރާއްޖެގައި މީހުން ވަޒަ. ޙައިބުަތ ޮބުޑ ތަރިކައެއްގެ ވިެރ ބައެކެވެ  ތާރީޚަާކ

އްޖޭގައި މީހުން ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު ލިބިފައިވާ ހެިކތަކަށް ބާަލއިރު ރާނގްެނ ެންތ ެއ
ތިަރކަ  ގެ ރާއްޖޭ. ރެެވއެވެުކވަޒްަނވެރިވެފައިވާތާ މިހާރު ެދާހހްަށވެުރ ގަިނ އަހަރުވާެދެނ ކަމަށް ޤަބޫލު

އެއީ އިސާްލްމވުުމގެ ކުރީގެ . ުނަވތަ ދެ ދައުރަކަށެެވ. ާޢްނމު ގޮތެއްގައި ބެހެނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ
ާލމްވުުމގެ ކުރީގެ ތިަރކައިގެ ގޮތުގައި މިބެެލވެނީ އިސް. ތިަރކައާއި އިސާްލްމވުމަށްފުަހގެ ތަރިކައެވެ

އިސާްލްމވުުމގު ަފހުގެ . ވަަނ އަހުަރގެ ކުރީގެ ތާރީޚްަށ ިނސްބްަތވާ ތަންތެަނވެ. މ1153މީލީާދްނ 
ިމގޮތްުނ އިސާްލްމވުމުގެ ކުރީގެ ގިނަ . ތިަރކައިގެ ގޮތުގައި ބެލެވީެނ އޭގެ ަފހުގެ ތަންތަނެވެ 

ްނތަކެއް ހޯދިފައުިނވާ، އުސްގަނޑަުތކެއް ގޮތުގައި ބިމުއަޑީގައި ސަރަޙައްދުތަކަކީ މާބޮޑު ހުޯދ
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ސަރަޙައްދުތަކުގެ އަލީގައި މިފަދަ ގަިނ ތަންތަަނކީ ކޮނެވަިފއި ހިުރ މަުދ . ވަޅެުލވިފިައވާ ތަންތަނެވެ
ނގޭގޮތުގައި ތާރީޚީ ިދރާސާތަކުްނ ެއ. ރެެވއެވެބުދީުދނަށް ިނސްބްަތވާ ވުޭރތައް ކަމަށް ޤަބޫލުުކ

އެއީ ރާއްޖެއަށް ުފަރތަަމ މުީހްނ . އި ޤަީދމީ ތްިނ ޒަމެާނއްގައި ތްިނ ީދނެއް އޮތެވެރާއްޖޭގަ
ނޭޗަރ (އަޅްުނކްަނކުރާުމއި ޤުދުރަތީ ތަެކއްޗަށް ވަޒްަނވެރިިވކަމަށް ބުާނ ުދވަސްވަރު މީހުން 

 އޭގެ ަފހުން ރާއްޖެއަށް އައި އާރިޔަންުނޭނ ކިޔުނު ބަޔަކު ވަޒްަނވެރީިވ ުދވަސްވަރު) ވަރޝިޕް
ގެނެވުުނ ހިންދޫދާީނއި، ިއންޑިއާގައި އަސޯކާ ރްަސގެފުާނގެ ބާރު ެއްނމެ ގަަދެވގެން ދިޔަ ުދވަސްވުަރ 

ތަކަްށ އެގޮތްުނ ބާަލއިރުގައި މިއަދާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ ިނޝްާނ. އަށް ގެެނވުުނ ބުދީުދެނވެރާއްޖެ 
ވުމަށްފުަހގެ ތިަރކައިގެ ގޮތުގައި އިސާްލްމ. ބުދީުދްނ އަދި ހްިނދޫދުީނގެ ިނޝްާނަތކެވެ ބާަލއިރު ގިނައީ

ީމގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަާކ ޒިޔާރަތްތަާކ ބައެއް . ާފހަަގކުރޭެވ ތަންތްަނ ވަރަށް ގިނައެވެ
އަދި ބައެއް ހަާލތްތަކުގައި ދެ ޒަމަާންށ ިނސްބްަތވާ . ރަސްރަސްކަލްުނގެ ގަނޑުވަރު ހިމެެނއެވެ 

ރާއްޖޭގެ ތިަރކަ ޙިމާޔަތްކުރުުމގެ ތާރީޚަށް . ތަންތްަނ އެއްކޮށް ހުންނަ ހާލަތުވެސް އަެބހުއްޓެވެ
ވިސްނާލާއިރުގައި ގިނިައްނ ެފނަްންނހީުރ އާސާރީ ސަރަޙައްދުތައް ހޯުދމްަށ މަަސއްކަތްކުރެވިފައިވާ 

ަނމަވެސް . އުސްގަނޑަުތކުގެ ގޮތުގައި ހިުރ ތަންތްަނ ކޮނުމާއި، މިފަދަ ތަފާތު މަސައްކަތަެކވެ. ތެަނވެ
ކުރުމްަށ މަަސއްކަތެއް ކުރެވިފައެއް " ރވްޒާކޮްނ"ޙިމާޔަތްކުރުމްަށ ުނަވތަ މިފަދަ ސަރަހައްދަުތއް 

ވުމުގެ ެއްނމެ ޮބުޑ އެއް ީކ މިަކުމގައި ިމގޮތްަށ ކަްނތައްމިފްަނނުގެ މާހިރްުނ ެނުތމަ. ުނެވއެވެ
ތަންތްަނ ކޮުނުމގައިވެސް ސައެންޓިފްިކ އުސޫލަުތއް ބޭންުނކުރިެވފައިވާ ކަމަކަށް . ސަބަބެވެ
. އަދި ގިނަަފހަރްަށ ސަރަޙައްދުތައް ކޮނަްނީނ ބޭރުގެ ކޮންމެވެސް ަފާރތަކްުނެނވެ. އެވެނުބެެލެވ

ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި ތިަރކައިން ފައިދާތަކެއް ހުޯދުމގެ ބޭުނުމގައި އެސަރަޙައްދުތަކަށް ަފހުން ވާނޭ 
ޑުމްެނާނ މިހެން ކަންތައްވުުމގެ ސަބަބުްނ މިއަދު އަޅުގަނ . ގޮތަކާ މުެދ ވިސްނާލުމެއް ެނިތއެވެ 

ހަަމއަށް އައިސްފައިވާ ިދވެހި ސަގާފީ ތިަރކައިގެ ތެރިެއްނ އާސާރީ ގަިނ ސަރަޙައްދަުތކަކީ ވަރަށް 
 ގައި ވަޅެުލވިފައިވާ ސަލާމަތުން ހީުރ ުނޮކނެ ބިމުއީަޑ .ޮބޑަށް ވާީރާނެވ ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަނެވެ 

ުހގެ ތާރީޚްަށ ިނސްބްަތވާ ތަންތަނުގެ މަިފދަ ތިަރކައިގެ ތެރިެއްނ އިސާްލމްވުުމގެ ަފ . ސަރަޙައްދުތަކެވެ
މައިގަނޑު ސަބަބަީކ އެފަދަ ތަންތަނަށް އަޅާލާ އެސަގާފަތްަށ . ހަާލތު ރަނގަޅުކަމަށް ެދނެްނވާިދނެއެވެ

އެފަދަ ގަިނ ތަންތަނަކީ މިއަދާ ހަަމއަށްވްެސ ބޭނުން ކުރެވެމުން . ިނސްބްަތވާ ބަޔަކު ތީިބމައެވެ
  .ިމގޮތުން އާސާރީ މްިސކިތްތައް ާފހަަގކުރެވެއެވެ. އައިސްފައިވާ ތަންތަނަށް ވާތީއެވެ

ޙާިމޔަތްކުރުުމގައި ިދމާވަމުން ައންނަ ެއްނމެ ޮބުޑ އެއް މައްސަލައަކީ  ރިކަ ސަގާފީ ަތ  
ިދވެހިނަްންށ އޭގެ މިބަހަކީވްެސ " ސަގާފީ ތަރިކަ . "ސަގާފީ ތަރިކައަށް ެދޭވ މުހްިނުމކަްނ ުކޑަވެުމވެ

ގަިނ މީހްުނނަށް ހީވެފައި . އި ެއނގިފައިވާ އެއްޗެއް ޫނނެވެމަާނ ެއންމެ އެކީަށގްެނވާގޮތުގަ 
އަދި ތިަރަކ . ޮއނަްނގޮތުގައި ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރުމަީކ އެއްވްެސ ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް ޫނެނވެ

ޤްބަލަށް އެޅޭ ހަުރހެއް  ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އާސާރީ  .ކަމުގައެެވޙާިމޔަތް ކުރުމަީކ މުސްތަ
މުން އެތްަނތަން ތަޅާލާ އޭގެ ބަދުަލގައި ޒަމާނީ ޮބެޑތި މިސްކިތެއް މްިސކިތްތައް ުކޑަުވ

ިމގޮތްަށ ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި  .ޢިމާރާތްކުރުމީަކ ެއްނމެ އެކީަށގްެނވާގޮތް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ
ޤު ިދގު ތާރީޚަކާއި ހަމައެހާ މެ މުއްސަނދި ތިަރކައެއް ލިިބފައިވީ ަނމަވެސް ަފޚުރުވެރިވުން ޙައް
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. އެތާރުީޚގެ ބޭންުނތެރިަކމާއި، ތިަރކައިގެ މުހްިނުމކަްނ އިޙުސްާސ ކުރެވީެނ ވަރަށް މުަދ ބަޔަކަށެވެ
މުިމހްިނމުކަން އިތުރްަށ ާއްނމު ކުރުުމގައި ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮްނވެންޝަން ކުޅޭ ދައުރެުވްސ 

 .ެމވެމިކަރުދުާހގައި ބަޔްާނޮކށްލަާނ 
  

  :ވާރލްޑް ހެރިޓޭޖް ކޮންވެންޝަން 
    
ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކޮށް ައނަްނންއޮތް ޖުީލތަކަށް ޯފުރކޮށިްދުނމަށްޓަަކއި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް   

ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ "ވަަނ އަހަރު ާފސްކުރެވުުނ  1972ސޮއިކޮށްފައިވާ ެއްނމެ މުހްިނުމ މުޢާޙަދާއަކީ 
ރާއްޖެއަށް މިމުޢާޙަދާއިން ލިިބދޭ . ކައާބެހޭ މުޢާޙަދާއެވެުނަވތަ ުދިނޔޭގެ ތިަރ" ކޮްނވެންޝަން

  .ފައިދަާތކަށް ދުިއުމގެ ކުރިން މުިމޢާޙަދާއަށް ބަަލއިލުމަކީ ކޮްނމެހެން ބޭންުނަކމެކެވެ 
ުދިނޔޭގެ ތަރިކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ ވިސުްންނ ުފަރތަަމ ަފހަރްަށ ެފްނމަތިވީ ުފރަތަަމ ޮބުޑ   

ގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ުދިނޔޭގެ އަގުުނކުރޭެވ ތިަރކަތައް ހަނ . ހަނގުރާމައަށް ަފހުގައެވެ
ޤްވީާމ އެއްބާރުުލްނ ބޭންުނވެާނަކުމގެ ޔަެނިތގްެނ ދާތަން ެފުނމްުނ އެތްަނތަން ޙާިމ ތްކުރުމްަށ ބައިނަލްއަ

އެހެން ަނަމވްެސ އެދުވްަސވުަރ އުފުެދުނ ީލގް އޮފް ޭނޝްަނސްގެ . އިޙުސުާސ ކުރެިވގްެނނެވެ
ޤި ކަުލ ނުޖެހި މަޑުޖެހުމެެވބިަލ ޤީ ިމގޮތްަށ ކަންތައް . ކަށިކަމުގެ ަނީތޖާއަކަށްވީ މިފަދަ ޚިޔާލަުތކަށް ަޙ

އޮއްވާ މިކަމްަށ އިތުރު ބާރެއް ލިބުނު ކަމަކަށް ެވގެންދިޔައީ އީޖިޕްޓްގެ އަސްވްާނގައި ބިނާކަުރްނ 
ރެވުމުން މިސުުރގެ ޤަީދމީ މިޑޭްމ ިމގޮތްަށ ބިާނކު. ިންނމުުނ އަސްވްާނ ހައި ޑޭމްގެ މަޝްރޫޢުއެވެ
ޣަރަގުވެގްެނ ދިއުުމގެ ބިރު " ބްަލ ފައްޅިތައްމްއޫަބ ސި "ތާރުީޚގެ ޚަޒާާނަތއް އެތެަނއްގައި ޮފރުވިފައިވާ 

ގެ ސަގާފަތާބެހޭ . ދ.ވަަނ އަހަރު އ 1959އެހްެނކަމްުނ މިަކުމގެ ަނތީޖާއަކަށްވީ . ޮބުޑވެާނއެވެ 
. ޙާިމޔަތްކުރުމްަށ ވަރަށް ވުަރގަަދ ކެމޭްޕނެއް ެފށުމެެވޖަމްޢިއްޔާ ޔުންެސކޯިއްނ މިސަރަޙައްދުތައް 

ެއންމެ . އެސަރަހައްދާބެހޭ ިދރާސާތައް އަވަސްކޮށް އާކިއޮލޮޖިކަލް އެކްސްކެވޭޝްަނަތކެއް ހްިނގުނެވެ
" ފޭިލ ފައްޅިތައް"އަދި " އޫަބ ސިމްބްަލ"ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ާފހަަގކުރެވުނީ އެސަރަޙައްދުގައި ހިުރ 

. ހިކަިފސްކޮށް ޮއނާްނެނ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އަލުން ރުޭވުމގެ ބުރަ މަސައްކަތެެވ ރޫޅުާލމަށް ަފުހ
ިމގޮތްުނ މިމަސައްކަތް ެވގެން ދިޔައީ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ޙާިމޔަތްކުރުމްަށ ކުރެވުުނ ެއްނމެ ުފާޅ އަދި 

ރު މިިލައްނ ޑޮަލ 80މިުޅ ޖުމްލަ . ެއްނމެ ޮބުޑ ޚަަރދު ހިނގި އެއް މަަސއްކަތް ކަމުގައެވެ
ތަރިަކއިގެ ޚަރުަދވެގެންދިޔަ މިމަސައްކަތުގެ ދަެބއިކުޅަ އެއްބައި ހަދިޔާކުރީ އެމަސައްކަތަށް ތާއީދުކޮށް އެ

ެފންވުަރގައި މާިހިދސާގެ ސަބަބުްނ ުދިނޔޭގެ . ޤައުމުނެްނެވ  50ކުރެވުުނ  މުހްިނުމކަްނ އިޙުސްާސ
ކެއްގެ އެއްބާރުުލުމގެ މުހްިނމުކަން ޚާއްޞަ ތަރިކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގަިއ ހުރިހާ ޤައުމުތަާފހަަގކުރޭެވ 

ޤައުމެއްގައި ހިުރ ޚާއްޞަ ތަރިކައަކީ މިުޅ ުދިނޔެ ހިއްސާކުާރ . ހަާމެވގެންދިޔައެވެ ުދނިޔޭގެ އެއް
ިމގޮތްުނ ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އެއްބާރުުލްނ . ތަންތަނަށް ވެދެާނަކުމގެ ފިކުރުކުރެވެން ެފށެުނެވ

ތިަރކައިގެ ތޭެރގައި ވެނިސްގެ އާސާރީ ސަރަޙައްދާއި ޕާކިސްތުާނގައި  ފީލިިބގްެނ ޙިމާޔަތްކުރެވުުނ ސަގާ
ގައި ހިުރ ފްައޅިތައް ުރޮއންނަ މަހެންޖާޮދޯރ އާސާރި ސަރަޙައްދިާއ، ިއްނޮޑނީޝިއާގެ ބޮރޮބަޫދ

މައްސަލައަށަްފުހ ޔުނެސްކޯއާއި، އިކޮމްޮސ ުނވަތަ " އޫަބ ސިމްބްަލ"ކޮްނމެއަކްަސ . ހިމެެނއެވެ 
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ތަާކއި ސަރަޙައްދުތާަކބެހޭ މަޖިިލސް ގުޅިގްެނ މުޢާޙަދާއެއް ތައްޔާރުކުރުުމގެ މަސައްކަތް ުދިނޔޭގެ ބިާނ 
  .ެފށެުނެވ
ތިަރކައިގެ ތޭެރގައި މުހްިނުމ ދެބައި ހިމެނޭ ވަާހކަ ކުރްިނވެސް މިކުަރދުާހގައި   

ުދނިޔެއިން ިމގޮތްުނ ސަގާފީ ތިަރކައާއި ޤުދުރަތީ ތިަރކަ ގުޅުވާާލ . ބަޔްާނކުރިެވގްެނ ހިނގައްޖެއެވެ
ޔާލު ުފރަތަަމ އައީ އެމެރާިކގައި ޚި މިފަދަ ޚާއްޞަ ތަންތްަނ ޙާިމޔަތްކުރުމްަށ މަސައްކަތް ކުރުުމގެ 

މިބައްދުަލވުން ގޮވާލީ ުދިނޔޭގެ ތިަރަކ . ވަަނ އަހަރު ބޭއްވުުނ ބައްދުަލވަުމކުނެްނެވ 1965
ްނުމކަްނ ިނސްބަތްވާ އާދަާޔ ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ ޓްރަސްޓެއް އެކަުލވާލިައ މިުޅ ުދނިޔެއަށް އޭގެ މިުހ

ޚިލާފު ސަގާފީ ތިަރކައާއި ޤުދުރަތީގޮތުން ާފހަަގކުރޭެވ ސަރަޙައްދުތައް ޙާިމޔަތްކުރުމްަށ މަސައްަކްތ 
އަދި ައނަްންނ އޮތް ޖުީލތަކަށް މިތްަނތަން އޭގެ ެއންމެ ުފިރހަަމ ގޮތުގައި . ކުރުމެަށވެ

ުނަވތަ ޤުދުރަތީ ތަނަްތން . ެއްނ. ސީ. ޔޫ .އޭގެ ތްިނ އަހަރު ަފހުން އައި. ޯފުރކޮށިްދުނމަށެވެ
ޤްވީާމ ޔޫނަިއްނިއްނ މިވާހަަކތައް ިމގޮތްަށ ގެނެސް ހަުށހެޅްުނތަކެއް  ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ ބައިނަލްއަ

ގެ ިއންސާނީ .ދ.ވަަނ އަހަރު ސްޓޮކްހޯްމގައި ބޭއްވުުނ އ 1972އަދި . ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ
އަދި މިހުށެަހޅްުނ ތަކާއިމެދު ބަހުސްކުރިެވ ސަގާފީ އަދި . ެވ ތާިމވެށްޓާބެހޭ ކޮނަްފރްެނސްއަށް ހަުށހެޅެުނ

ގެ  1972ޮނވެމްބަރ  16އެއީ . ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ އެއް މުޢާޙަދާއެއް އެކަުލވެާލވެުނެވ
ޔުނެސްޯކ ާއްނމު ބައްދުަލވުމުން ާފސްކުރެވުުނ ުދިނޔޭގެ ސަގާފީ އަދި ޤުދުރަތީ ތިަރކަ 

މިއޫުސލު " ުދނިޔޭގެ ތަރިކަ"މުިމޢާޙާަދގެ ސަބަބުްނ ުފރަތަަމ ަފހަރްަށ . ޙަދާއެވެ ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ މުޢާ
އަދި ޤައުމުތަކުގައި ހިުރ ޤުދުރަތީ އަދި ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މުހްިނުމކަން . ތަޢާރްަފކުރެވުނެވެ

ޤްވީާމ ގޮތެއްގައި ޙިއްޞާކުރުުމގެ އުސޫލަުތކެއް ޤާއިމުކުރެވެުނެވ  ުދިނޔޭގެ ކޮްނމެ . ބައިނަލްއަ
ރެަށއްގައިވެސް އެރަށަކަށް ިނސްބްަތވާ ޚާއްޞަ ތިަރކަ ހުުރުމގެ އިތުރްުނ ުދނިޔޭގެ ހިުރހާ ޤައުމަކްުނ 
އެތަރިކައެއްގެ މުހްިނުމކަްނ ޙިއްސާކުރާ ތިަރކަވެސް ހިުރކަމަށް ދިެކ މަިފދަ ތަންތްަނ ާފހަަގކުރުުމގެ 

ޤާއިމުކުރެވެުނެވ   .މްިނގަނޑެއް 
    

  ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ފައިދާތައް  ވާރލްޑް ހެރިޓޭޖް ކޮންވަންޝަންގެ 
  

ވީ ބުރާސްފަތި 1986މެއި  22ުދިނޔޭގެ ތަރިކައާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވީ   
އަދި މަިކމާ ގުޅިގްެނ މިއަދާ ހަަމއަށް ރާއްޖެއިން ކަމާގުޅޭ ތަފާތު ބައްދުަލވްުނތަކުގައި . ުދވަހުއެވެ

މިފަދަ މުޢާޙަދާއެއް ތަސީްދގުކުރުމްުނ ުފަރތަަމ . އްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެބައިވިެރވެ ތަފާތު ގޮތްގޮތައް މަަސ
އުފޭެދެނ ސުވާލީަކ މިއިން ރާއްޖޭގެ ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ މަަސއްކަތައް ލިބޭނީ ކޮްނ 

ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ އަދި ޤުދުރަތީ ތަރިކައަށް މިމުޢާޙަދާއިން ވެާނ ފައިދާއަކީ ޮކބަިއޯތ . ކުރިއެރުމެއްތޯއެވެ
ފެދޭ ސުވާލީަކ މިއިން ރާއްޖޭގެ ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ މަަސއްކަތައް ލިބޭނީ ކޮން އު

ކުރިއެރުމެއްތޯއެވެ؟ ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ އަދި ޤުދުރަތީ ތަރިކައަށް މިމުޢާޙަދާއިން ވެާނ ފައިދާއަކީ ޮކބައިޯތ 
  އުފެދޭ ސުވެާލވެ؟
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ޤްވީާމ މުޢާޙާަދ   އެއްގައި ރާއްޖެ ސޮއިކުރުމުން ޝައްކެއްވްެސ ެންތ ގޮތުގައި މިފަދަ ބައިނަލްއަ
ރާއްޖޭގައި މިއަދާ ހަމައަށްވްެސ ތަރިކައިގެ . ލިބޭިދެނ ވަރަށް ގިނަގަުނ  ފައިދާތަކެއް އަެބހުއްޓެވެ 
ތިަރކައިގެ ތަޢާރަފެއް ެދނަީނަމ ވަރަށް . ގޮތުގައި ާފހަަގކުރޭެވ ދާއިރާ ވަރަށް ހަންޏެވެ

އާސީާރގޮތްުނ ާފހަަގކުރޭެވ، ުދވަސްވެފިައވާ މުސްކުޅި  ަފހަކާޖެހެނެްދންވްެސ އޭގައި ހިމޭެނީނ ހަމައެކަނި
މަިކުމގެ ސަބަބުްނ ތިަރކައިގެ ގޮތުގައި ާފހަަގކުރެވާިދެނ ކިތްަނެމ ތެަނއް އެތްަނތުަނގެ . ތަންތަނެވެ

އެހެން ަނމަވްެސ މިމުޢާޙާަދގެ . މުހްިނުމކަްނ ެދނެގެަނވުމުގެ ކުރިން ެނތިގްެނ ގޮސްފިައ އަެބހުއްޓެވެ
ދި މިމުޢާޙަާދގެ ަދށުން ހިންގެމުނާްދ ތަފާތު ތަމްރްީނ ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުްނ ުދނިޔެ ސަބަބުްނ، އަ 

އަދި ސަގާފީ ތިަރކައިގެ . ޤަބޫލުކުރާ ތިަރކައިގެ ތަޢާރަފެއް އަޅުގަނޑުމްެނނަށް ެއނގްެނ އަެބއޮތެވެ
ދި ތިަރަކ އަ. މުހްިނުމކަްނ ެދެނގަތުމްަށ ގެންގުޅެވިދާނެ އުސޫލުތަކެއް ެއނގްެނ އަެބހުއްޓެވެ 

ތަކުގެ މުހްިނުމކަމާ، " ވެލިއު"ޙާިމޔަތްކުރުުމގައި އެތަރިކައަށް ިނސްބަތްވާ މުހްިނުމ ސިފަތައް ުނވަތަ 
ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރުމަީކ ހަމައެކަނި އެތެަންއ ުނަވތަ ސަރަޙައްދެއްގެ މާއްދީ ހަރަުދާނކަްނ ޫނންކަްނ 

ތައް ެދނެގެަނ ތަރިކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގައި " އުވިެލ "އަދި މި . މުިމޢާޙާަދގެ ސަބަބުްނ އަެބ ވިސެްނއެވެ
ގެންގުޅޭ ފަލްސަފާގެ ތެރޭގިައ ހިމަނާ އެ ދަެބއި ހަަމހަަމކޮށް ގެންދިއުުމގެ މުހްިނުމކަްނ މުޢާޙަދިާއްނ 

  .ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށްދެއެވެ 
ީމގެ އިތުރްުނ މުިމޢާޙަާދގައި ބައިވިެރވުމުން އަެބއިވެރެިވވީެނ މިުޅ ުދިނޔެ ޤަބޫލުުކާރ   

ޤްވީާމ މުޖުތަަމޢެއްގައެވެބައި ުދނިޔޭގެ ހިުރހާ ެއންމްެނވްެސ މުހްިނުމކަްނދީ ޚާއްޞަ ގަދަރުކުރާ . ނަލްއަ
ތަންތާަނ މުެދ ވިސްނާ އެފަދަ ތަންތްަނ ވީހާވްެސ ގަިނ ޤައުމެއްގައި ހުުރމްަށ ބާރުއަޅާ ތަރިކައިގެ 

އްގެ ަދށުން ުދިނޔޭގެ ޤައުމުތައް މިފަދަ މުޢާހަދާއެ. މުހްިނުމކަްނ ޤަބޫލުކުރާ ހަރަުދާނ އާޢިލާއެއްގައެވެ 
އަތުގުޅުާލމުގެ މަާނއަކީ ައނަްންނ އޮތް ޖުީލތަކަށް ުދިނޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެވެސް ެއްނމެ ޚާއްޞަ 
ޤުދުރަތީ އަދި ސަގާފީ ތަރިކަ އޭގެ ެއންމެ ުފިރހަމަގޮތުގައި ޯފުރކޮށެްދވޯޭތ ހަމަގައިމުވެސް ިމޤައުމުތައް 

  .މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެވެ 
ޤައުމެއްގައި މުިމ   ޢާޙާަދގެ ަދށުން ުދނިޔޭގެ ތިަރކައިގެ ިލސްޓުގައި ސަރަޙައްދްެއ ހިމުެނމުން އެ

ިމގޮތްުނ އެސަރަޙައްދެއްގެ . ތިަރކައާމުެދ އުފެދޭ ހޭލްުނތެރިކްަނވެސް ވަރަށް ުފާޅެވގެންދެއެވެ
ށްވްެސ ުދިނޔޭގެ އިބުަތ މުއްސަނިދވުުމގެ އިތުރްުނ އެރަށެއްގެ އެހެން ސަރަޙައްދަުތކަހަމުހްިނުމކަމާ 

ޤްތާިޞދީ ގިނަގަުނ ފައިދަާތކެއްވްެސ ލިބިދެއެވެ ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަން އެތައް . ސަމާލުކަން އިތުރެުވ އި
  .ގުނައަކަށް ުފޅާވެ އެފަދަ ތަންތަން ޙާިމޔަތްކުރުމަށް ލިބޭ މާލީ ަފސޭހަތައްވެސް އިތުރެުވއެވެ

ޤަީވ   މުން ައންނަ ޤައުމުތަކަށް ލޭިބ ެއްނމެ މުިމޢާޙާަދގައި ބައިވިެރވުމުން، ޚާއްޞަކޮށް ތަަރއް
ާއންމުޮކށް . ޮބުޑ އެއް ފައިދާއަކީ ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ަފންޑުްނ މަލީއެހީ ލުިބުމގެ ތަަނވްަސ ުފރުސަތެވެ

އަހަރެއްގެ މައްޗަށް މިފަންޑުން، ުދނިޔޭގެ ތިަރކަ ހުޯދމާަށ، ާއްނމުކުރުމަށާއި، ޙާިމޔަތްކުރުމްަށ 
އަދި ީމގެ ފިައދާ މުިމޢާޙާަދގެ ހިުރާހ . ރު ހޭދަކުރެއެވެ މިލަިއްނ ޑޮަލ 4ގާތްގަނޑަކަށް 

އަދި ކުއްލި ޙާލަތެއް ިދާމވާހިނުދ މިފަންޑުގެ އެހީ . ބައިވެރްިނނަށްވެސް ލުިބުމގެ ުފރުޞަތު އޮވެއެވެ
އެއީ ޤުދުރަތީ ކަމެއްކުަމގައި ިއންސާންުނގެ އިޙުމާލްުނާވ ކަމެއްކުަމގައި . ަވގުތްުނ ލިބެޭނއެވެ 

  . ވިޔަސްމެއެވެ 
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މިއަދު ުދނިޔޭގެ ތިަރކަ މިއުސޫލަކީ ވަރަށް މްަޝހުޫރ އެހާމެ ުދނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ތާޢީދު   
ީމގެ ސަބަބުްނ ތަފާތު އެކި ަފރާތްތަކުްނ މިލިސްޓުގައި ހެިމޭނ . އެކަމަކަށް ލިބެމްުނ ައނަްނކަމެެކވެ

  .ހީތަެކއް ލެިބއެވެސަރަޙައްދުތައް ޙާިމޔަތްކުރުމަށާ ހޭލްުނތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް އެތަކެއް އެ
ދްެއ ހިމުެނމުން ލިިބދޭ ައެނއް ފައިދާއަކީ މުިމޢާޙާަދގެ ަދށުން އި ސަރަޙައް މިލިސްޓުގަ  

މިޕޭްލްނ ތައްޔާރުކުރުމްުނ އެސަރަަޙއްދަކާ ދެޭތރޭ . ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ހަރަުދާނ މޭެނޖްމަންޓް ޕްލެޭނެވ
ސަރަަޙއްދެއް ޙާިމޔަތްކުރުުމގައި ޙިއްސާވާ ހުރިހާ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔްާނކުރިެވ، އެ 

ޔާލު ބަދަލޮުކށް ެއްނމެންގެ ރުުހމާއި އެއްބާރުުލމާއެކީ ތައްޔާރުކުރެވޭ ރަނގަޅު ޚިަފާރތްތަކެއް 
ޤައުމެއްގައި ހިުރ އެހެން . އުސޫލުތަކެއް އެސަރަހައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވެއެވެ  އަދި އެ

  .ޕްލްޭނަތކެއް ހެުދމަށް ަމގަުފިހެވގެން ދެއެވެސަރަޙައްދުތަކަށްވެސް މިއާ އެއްގޮތް 
މިތަޢާރަފީަކ މިއަދު މުިމޢާޙަދާ . މިކަރުދުާހގައި ތިަރކައިގެ ތަޢާރަފެއް ކުރިން ގެނެވިފައިވެާނެއވެ  

ނގެނީ މުިމޢާޙާަދގެ ަދށުން ބޭއްވޭ ހޭލްުނތެރިކުރުުމގެ މިތަޢާރަފް މިއަދު މިއެ. ރަފެކެވެޤަބޫލުކުރާ ތަޢާ
މިފަދަ ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ ަދށުން މީހުން ތަމްރުީނވެ މިދާއިރާއަށް ޯލހުޅުވެން . ެނވެްޕޮރގްރާމް ތަކްުނ

މެން ތަރިކައާ ދޭތެރޭ މިދެކޭ ނަޒަރިއްޔާތު ހަރަުދާނޮކށް ޑުއެހްެނކަމްުނ މިއަދު އަޅުގަނ . ެފުށމުނެްނެވ
  .ވުަރގަަދކުރުުމގައި މުިމޢާޙަދާ ވަރަށް ޮބޑު ރޯެލއް އަދާކުރެއެވެ

  
  ކޮންވެންޝަންއާއި ިދވެހިރާއްޖެ  ވާރލްޑް ހެރިޓްޭޖ 

  
ެދނެްނވިފިައވެާނ ަފަދިއްނ ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮްނވެންޝަންގައި ރާއްޖެ ސޮއިކުރީ  ކުރްިނވެސް  

ވަނަ އަހުަރގެ ޖެނުއަރީ މުަހ  1987ޖެހިގެން އައި އަހަރު އާެދ،  އަދި ހަަމ. ވަނަ އަހަރުއެވެ  1986
އެ ަފސް . ިލސްޓުގައި ހިމުެނމަށް ހަުށހެޅެުނެވ ރާއްޖޭގެ ަފސް ސަރަޙައްދްެއ ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ

ސަރަޙައްދީަކ މޭާލ ހުކުރު މްިސކިތާއި، މެާލ ޢީދު މްިސކިތާއި، ެފނުްފީށ ހުކުރު މްިސކިތާއި، ވާދޫ 
މިހުށެަހޅްުނ ޔުނެސްކޯއަށް ހަުށހުެޅމްުނ، ވާރލްްޑ ހެރިޓޭޖް . ހުކުރު މިސްކިތާއި، އުތީުމގަނޑުވެަރވެ

ިއްނ ރާއްޖޭގެ ިންނމްުނ ބަލާ " އިކޮމްޮސ"ޅްުނަތއް ިދރާސާކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ ިލސްޓަށް ހުށަހޭެޅ ހަުށެހ
އެބުޭފޅްުނގެ ިންނމަުމކަށް އޭރުވީ އެ ަފސް ސަރަޙައްދެާބހޭ . އޭގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރިއެވެ

 ގޮތުން ހުށަހެޅިފިައވާ މަޢޫުލަމތު މަދުކަމްުނނާއި، އެތްަނތަން މިސަރަަޙއްދުގެ މުހްިނުމ ސަގާފީ 
. ތިަރކަޔާއި އަޅާ ބެލިފިައ ެނުތމްުނ ެއޮނމިނޭޝަން އަލުން ރަނގަޅަށް ބުެލމްަށ ަފހުގައި ހަުށހުެޅމަށެވެ

ިމގޮތްުނ އެތްަނތުަނގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމާަށއި، މިފަދަ ޮނމޭިނޝެަންއ ތައްޔާރުކުރުމްަށ 
މިއަދު މަިވީނ . އްވިއެވެ އެހީތިެރވުމަށްޓަކައި ޔުނެސްކޯިއްނ ކަމާބެހޭ މާހިރެއްވްެސ ޮފނުއްވައިދެ 

ރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ިލސްޓަށް ުލމުގެ މަަސއްކަތް ިނމުމަކާ ރާއްޖޭގެ މުހްިނުމ ތިަރކައެއް ާވ ައެނއްކާވްެސ
މަިފހަރުގެ . މަިފހުަރ ހަުށހެޅުމްަށ ހަަމޖެހިފިައވީަނ މޭާލ ހުކުރު މިސްކިތެވެ. ހަަމއަށް އައިސްފައެވެ

. ާފހަަގކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައްވީަނ އިސާްލުޙކުރެވިފައެވެ ހަުށހުެޅުމގައި ރަނގަޅުކުރަން އިކޮމްޮސިއްނ 
ުނވަތަ މިުޅ ުދިނޔެއަށް " އައުޓް ސްޓޭންޑްިނގ ޔުނިވަރސަލް ވިެލއު"އަދި ހުކުރު މްިސކިތުގެ 

މިފަދަ ުފޅާގޮތެއްގައި . ުހކުރު މިސްކިތް މުހްިނުމވާ ސަބަބުތައް ރަނގަޅަށް ބަޔްާނކުރެވިފިައ ވެާނއެވެ
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ކިތުގެ އަދި ރާއްޖޭގެ މިފަދަ އެހެން ތަރިކަތަކުގެ މުހްިނުމކަްނ ައނާްދޒާކުރުުމގެ ަފނަްނކީ ހުކުރު މްިސ
  . މުިމޢާޙާަދގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ ދާއާިރގައި ާޢންމުވެފިައވާ ަފނެްނެކވެ

  
  :ިނންމާލުމުގެކުރިން 

  
އެއްބާރުުލްނ ތިަރަކ  ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮްނވެންޝަނަކީ ުދިނޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ  

އަދި މިމުޢާޙާަދގެ . ޙާިމޔަތްކުރުުމގައި ހުޯދމްަށ ވަރަށް މުހްިނުމ ދައުރެއް އަދާކުރާ މުޢާޙާަދއެކެވެ
ސަބަބުްނ ތަފާތު ޤައުމުތަކުގައި ތަރިކަ ޙާިމޔަތްކުރުމްަށ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ާޢްނމެުވ، މިފަދަ 

ޤައުމު ައެނއް ުނަވތަ ަރ" ބެސްޓް ްޕެރކްޓިސް"މަސައްކަތްތަކުގެ  ނގަޅު އާދަތަކުގެ މިސާލުތައް އެއް
ޤީވަމްުނ . ޤައުމާ ޙިއްސާކުރުުމގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމުވެފިައ އަެބއޮތެވެ ީމގެ ސަބަބުްނ ރާއްޖެ ފަަދ ތަަރއް

މިކަރުދުާހގައި ކުރިން . ައންނަ ޤައުމުތަކުގައި ިދމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ަމގަުފހިވެއެވެ 
ޤައުމަކަށް ބަޔްާނކުރެވިފިައ  ވާ ފަަދިއްނ ުދނިޔޭގެ ތިަރކައިގެ ގޮތުގައި ސަރަޙައްދްެއ ހިމުެނމުން އެ

ވަަނ އަހަރްުނ ެފިށގްެނ ރާއްޖޭގެ  1987ިމގޮތްުނ . ލިިބގެންދާ ވަރަށް ގިނަގަުނ ފައިދާތަކެއްވެއެވެ
ރާއްޖޭގެ . ސަރަޙައްދްެއ މިލިސްޓުގައި ހިމުެނުމގެ މަސައްކަތްކުރެެވމްުނ އައިސްފައިވެއެވެ 

ސަރަޙައްދެއްގެ މިލިސްޓުގައި ހިމުެނމަށް ކުރަމްުނ އައިސްފައިވާ މަަސއްކަތައް އެޅުނު ެއންމެ ޮބުޑ 
ހަުރހަީކ ރާއްޖޭގެ ބިްނކޮޅުގެ ުކޑަކަމާވްެސ އެކު، އެސަރަަޙއްދެއްގެ ވާަށ ޮއނަްންނ، މުިމޢާޙާަދގައި 

ންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮްނވެންޝަ . ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ، ބަފަރޯޒން ެނުތމެެވ
ވަަނ މާއާްދގައި ާވގޮތްުނ ުދނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހިމޭެނ 103ގައިޑަްލިއންސްގެ ެދވަނަ ާބުބގެ 

އަދި މިޒަޯނީކ ޑިވެލްޮޕމަންްޓ . ކޮްނމެ ސަރަޙައްދެއްގެވެސް ވަަށއިގެން ބަފަރޯޒެންއ ޮއނަްންނ ޖެހެއެވެ 
މަާނއަކީ ތިަރކައިގެ ގޮތުގައި . ޖެހެއެވެ ކޮންޓޯްރލް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް ވްާނވްެސ 

ާފހަަގކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައުްދގެ ހައިބަތައް ުއިނކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވްެސ ބިނާއެއް މިސަރަޙައްދުގައި 
މިފަދަ ސަރަޙައްދްެއ އޮތުުމގެ މައިގަނޑު ބޭުނމަީކ ތިަރކައިގެ ގޮތުގައި . ޢިމާރާތެއް ުނކުރެވެޭނެއވެ
ެއންމަެފހްުނ ރާއްޖޭގެ ތަރިކައެއް މިލިސްޓުގައި . އިތުރު ޙާިމޔަތެއް ހޯދައިދުިނމެވެ ހިމެނޭ ސަރަޙައަްދްށ 

އެހެން . ހިމުެނމަށް ކުރެވުުނ މަސައްކަތުގައިވެސް ޔުނެސްކިޯއްނ މަިމއްސަލަ ާފހަަގކުރެއްވިއެވެ 
ިނޔޭގެ ަނަމވްެސ ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮމިޓީ މިހާރު ެއްނމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާަކމަީކ މިލިސްޓުގައި ުދ 

ިމގޮތްުނ ރާއްޖޭގެ . ވާީހވްެސ ގަިނ ޤައުމުތަކެއް ިނސްބްަތާވގޮތްަށ ސަރަޙައްދަުތއް ހިމަަނއިފިައ އޮތުމެެވ
  . ޙާލަތައް ބައަްލަވއި ދެއްވިދާނެ ލުއިތަެކއް ހިުރކަމުގައިވެސް މިހާރު ޔުންެސކޯިއްނވަނީ ވާިދޅުވެފައެވެ

އްޖެ ވަޑައިގެން މޭާލ ހުކުރު ވަަނ އަހަރު ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރްަލ ރާ 2006  
މްިސކިތައް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ހުކުރު މިސްކިތް ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ިލސްޓަށުްލމުގައި އޮތް 

ޤްީނކަން ވީަނ އަރުވާފައެވެ މިއިން . މައްސަލަތަކަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ބައަްލވެާނަކުމގެ ޔަ
ިނޔޭގެ ތިަރކައިގެ ިލސްޓު ވީހާވެސް މްެނނަށް ހާމަވާ ެއްނމެ މުހްިނުމ އެއްކަމަކީ ުދޑު އަޅުގަނ 

  .ިއންސާފުވެރި އަދި މުޅި ުދނިޔެ ޙިއްސާވާ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށް ދެއްވާ އިސްކަމެވެ 
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ޝައްކެއްވްެސ ެންތ ގޮތުގައި ތަރިކައިގެ އުސޫލަުތކާއި، ތަރިކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގައި   
ެއްނމެ ރަނގަޅަށް ހަާމވާ ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލު މިއަދު އަޅުގުަނމެނަްންށ 

މުިމޢާޙާަދގައި ރާއްޖެ . އެއަްފާރތަީކ ޔުނެސްކޯގެ ވާރލްްޑ ހިެރޭޓްޖ ކޮްނވެންޝަންގެ ޒަރީޔާއްިނނެވެ
ސޮއިކުރުުމގެ ސަބަބުްނ މިޒަމާނުގައި ތިަރކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ ނަޒަރިއްޔާތު ރާއްޖޭގައި ޤާއިމޮުކށް 

ތަރިކައަކީ އަދި ރާއްޖޭގައި މާއްާނުމ ދާއިރާއަކަށް . ފައެވެާއްނމުކުރުމަށް ވަރަށް ޮބުޑ އެހީއަކަށްވަނީ ވެ 
ޤީގެ ހުަރފަތްތައް ހަލުއިކަމާއެކު ގިރާކުރަމުންދާ މިދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް މިއަދު  ުނިވކަމުގައިވިއަސް ތަރައް

އިމުޮކށް، ތިަރކަ ައނަްންނ އޮތް ޖީލުތަަކްށ ތްކުރުުމގެ ހަރަުދާނ ނިޒާމެއް ޤާމިވަނީ ތަރިކަ ޙާިމޔަ
ޤީގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ތަރިކަައށް . ކާތެރިކުރުމަށަްޓކައި ޤަވާޢިދުތަކެއް ކަނޑައަޅަންވެފައެވެރައް ތަރައް

މިއަުދގެ ކުރިއަރަމުންދާ ުދނިޔޭގައި ތިަރކައާ ދެޭތރޭ . ކުރިޔަ ނުދުިނމަށަްޓކައިވްެސ މެއެވެ
ޤްބަލްގެ ނަޒަރްުނ ުނވިސްނިއްޖެ ަނަމ ައނަްންނ އޮތް ޖީލުތަކަށް ިދވެހްިނ ގެ އަގޮުބުޑ ތިަރަކ މުސްތަ

  . ވަުމކީ ވަރަށް ގާތުގައިވާ ކަމެކެވެނެުދޯފުރކޮށް 
މިމަސައްކަތުގައި ރާއްޖެ ޙިއްސާވާ ވާރލްްޑ ހެރިޓޭްޖ ކޮްނވެންޝަންގެ ދައުރު ވަރަށެްވްސ   
އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި، އުސޫލަުތްއ ހަރަުދނާވެ، ތަރިކަ ޙާިމޔަތްކުރުުމގެ މަސައްކަްތ . ޮބެޑވެ

ރިހަަމެވގެންދާއިރު މުިމޢާޙަާދގެ ރޯްލ އިތުރްަށ މުހްިނުމވެާނ ކަމާމެދަކު ހަަމގައިމުވެސް އިތުރްަށ ުފ
  .އަޅުގަނޑު ޝައްކެއް ުނކުރެަމވެ

  
 

 


