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 މެނޭޖިންގ ޑީސީގެ،އެޗް  ، ޢަބުދުލް މަންނާނު ޔޫސުފް  އޮފް ޕޮލިސް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ، ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އޮފް މިޝަނަރކޮ
هللا އިއްޒަތްތެރިން އައްސަލާމު އަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ބެވި އެންމެހާ އްއިސް އޮފިސަރުން ވަޑައިގެން ތި ގެފުލުހުން، ސްހައިލް އަޙްމަދު  ޑިރެކޓަރ

 .ވަބަރަކާތުހޫ
 
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުހިންމު ހަފްލާ  މިމުހިންމު ދުވަހުގައިބާއްވަން ޖެހުމުގެ ، ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ހުރަސްތަކާއެކު 19ކޮވިޑް ! އާދެ

 .ފްލާއަކީ ވަރަށް މުހިންމު ހަފްލާއެއްހަގެ މިޖެހިފައިވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހީނަރުކަންލިބިއަދަދު މަދުކުރަން ށް ސަބަބުން މިހަފްލާއަ
 16އެހެން ބޭފުޅުންވެސް އިޝާރާތް ކުރެއްވި ފަދައިން ދިވެހި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް މުސްތަގިއްލު ގޮތެއްގައި ގާއިމުކުރެވި ! އާދެ

އޮފް ޕޮލިސް އަށާއި  އެހެން ކަމުން ކޮމިޝަނަރ. ހުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ދުވަހެއްއަހަރުފުރިގެންމިދާ އުފާވެރި ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ފުލު
ދުމާއި ތަހުނިޔާ ޔޮއެ ރުންނާއި ހުރިހާ ފުލުންނާއި އަދި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ދުވަހުގެ ހެސައޮފް ޕޮލިސް އަދި އިސް އޮފި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ

 .ވަރަށް އިޚްލާޞް ތެރިކަމާއި އެކު އަރިސްކުރަން
މަރުކަޒެއް ގާއިމު ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ފުލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ  ،އާދެ ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ މިފަދަ ފުރިހަމަ ސްޓޭޝަނެއް
ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ . މިދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރަމުން އައިދުވަހެއް !އާދެ.މުހިންމު ޒިންމާއަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް 

ރައްޔިތުންގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާވެ އަދި މުޅިވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކުގައި ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ، އިތުރުވެ ޚިދުމަތްތައް ގިނަވެ
 .ފުޅާކުރުން ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ  އަޅުގަނޑުހިތުން

ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ނަޒަރު  !އާދެ. ޖެހޭ އެންމެ  މުހިންމު ބަހާއަކީ އަމާންކަން ންއިންސާނީ މުޖުތަމައަކަށް ބަލާއިރު އެމުޖުތަމައަކަށް ލިބެ! އާދެ
ޞުބުޙާނަޙޫ هللا ހައިގެ މީހުނަށް ޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާ ޤުރައިޝް ވަން ޞުބުهللا . ހިންގާލުމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އަންގައިދޭ

އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވައިލެއްވުނު ސޫރަތްތަކުގެތެރެއިން ކުރުކުރު ސޫރަތެއްގައި  ،އެއްކައުވަންތަކަމަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް ހުގެއެއިލާ އަށްވަތަޢާލާ

فإ ވަޙީކުރައްވަނީ هللا  يالا إ ْيش   ِلإ مْ  .قُرا فإهإ ْحلا  إإيالا ِّتااءإ  ةا رإ ْيفإ  الشإ الصَّ بَّ  فاْلياْعبُدُوا .وا ذاا را ـٰ ُهم الَّذإي. اْلباْيتإ  ها  أاْطعاما
ِّن ناُهم ُجوع   مإ آما نْ  وا ِّ ْوف   مإ ދެއްވި މަތިވެރި ނިޢުމަތްތައް ހަނދާން هللا ޤުރައިޝް ވަހައިގެ މީހުނަށް އަރަބިންނަށް  !އާދެ.  خا



. ކީއްވެގެންތޯ އަޅުކަން ކުރންޖެހުނީ ! އާދެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންއިލާހަށް އަޅުކަން ކުރާހުށިކަމެވެވަޙީކުރައްވަނީ ފަހެ هللا ކޮށްދެވަމުން 
ށް އެއިލާހަކީ ތިޔަބައިމީހުން ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގައި ވަނިކޮށް ތަނަވަސްކަމާއި ކާބޯތަކެތި ތިޔާގިކަމާއެކު ދެއްވުމަށް  ޝާމަށާއި ޔަމަނަ 

ދެވަނަ ސަބަބަކީ ! އާދެ . ތެރިކަން ފުދުން ތަނަވަސްކަމާއި ތިޞާދީ އިޤް ކީ މާނައަ އެހެންކަމުން ! އާދެ . އްވި އިލާހެވެ ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެ

ناُهم ވ آما نْ  وا ِّ ْوف   مإ ! އާދެ. ހޯއްދަވައިދެއްވި ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި ކަމާއިންއަމާ ތިއްބާ ތެރޭގައި ނާމަންކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި .  خا
ތަނަވަސް  ، އެމުޖުތަމައުގެ ފުދުން ތެރިކަމާއި. ޒިމްކުރާ ދެސިފަލާ އޮތުމަށްޓަކައި ދެމި މުޖުތަމައު އެއީ އޮތުން މުޖުތަމަޢެއްގައި ސިފަ މިދެ

 އްކަތުގެ މަސަ ފުލުހުންކުރާ   މިދުނިޔޭގައި މިއަދުގެ  އަންނަނީ ކަށަވަރުވެގެން ރައްކާތެރިކަން ންކަމާއި އަމާ .ރައްކާތެރިކަން އަދި ކަމާއި އަމާންކަމަޢި 
އެހެންކަމުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ މި މުހިންމު ޒިންމާއަކީ  އަޅުގަނޑު ހިތުން އެކަމަށްޓަކައި ފުލުހުން ! އާދެ. ކުންނަތީޖާއަ

ތެރޭގައި  އަންނަނީ އަދި މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާ ދޭ. ށްއެޒިންމާ ހަނދާންކުރާހާލު  އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވެ ޝުކުރުވެރިވާކަމެ
އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކޮށް ފުލުހުންނަށް ގާއިމުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށްދިނުމަކީ . ވަރަށް މަތީ އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުން

 .މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ސަރުކާރުގެ  މުހިންމު ޒިންމާއެއްގެގޮތުގައިދެކެ
 

. ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ވުން.ފުލުހުނަކީ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ  ޚިދުމަތެއްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ 
އިވާ މިސިފަ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި  ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ޝަރަފާއި ކަރާމަތް  ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެ ބޮލުގައި އެޅިފަ! އާދެ
ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެއްފަރުދަކު  ނުވަތަ މަދުއަދެއްގެ ފުލުހުންކޮޅެއް ކުރާކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން  ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި . ރުދީޒިންމާއެއްފަ

 ފުލުހުންގެ  އެހެންކަމުން !އާދެ  . އްނުޖެހުން އުފެދިގެން ދިއުމީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ހިތާމަކުރާކަމެފުލުހުންނާއިމެދު ނުތަނަވަސްކަމާއި ހިތްހަމަ
 ބާރަތްޓަކައި އިތު އިހްތިރާމާއި ލޯއްބާއި ފުރިހަމަ ރައްޔިތުންގެ ކުރަން އިލްތިމާސް ފުލުހުންނަށް ހަމަހުރިހާ އަޅުގަނޑު    ދުވަހުގައި މުހިންމު މި
 . ކުރަންޖެހޭއަދާ  ޒިންމާ ފުރިހަމަ އެފަރުދެއްގެ ފަރުދެއްމެ ކޮންމެ ޝަރަފަށްޓަކައި ކަރާމަތާއި މުއައްސަސާގެ މި
 
އަދި މި މުައއްސަސާގައި . ފުލުހުންނަކީ މިމުއައްސަސާގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާއެއް! އާދެ

ބައްަޓންކުރަމުން އަންނަނީ އެއްދުވަހުން މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތް . ވަރަށް ޤާބިލު  ހުނަރުވެރި ކުޅަދާނަ އޮފިސަރުންތަކެއް ތިބިމުއައްސަސާއެއް 
 .ނުމުގައި ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭފަދަ ގޮތެއްގައިއަނެއްދުވަހަށް މުޅިދުނިޔެއާ  ޤައުމަށް އަންނަބަދަލުތަކަށް ބަލައިގެން ޚިދުމަތްދި

ގެ ން ނާއި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންސައްކަތަކީ އިސް އޮފިސަރު މި މަ. މިމަސައްކަތަކީ އެއްދުވަހުން ދެދުވަހުން ނިންމާލެވޭ ވަރުގެ ކަމެއްނޫން
މިކަމުގައި ފުލުހުންގެ ލީޑަރޝިޕުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ . ބޭނުންވާނެކަމެއް ފުރިހަމަ ތާއިދާއި އެހީ ތެރިކަން

މިހާތަނަށް މިސަރުކާރުގެ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ . އްއިތުބާރާއެކު ބަލައިގަންނަކަމެ ން އަޅުގަންޑުހިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު
ނައްތާލުމަށް   ން ކައަމަންއަމާންކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ބިރުވެރި

އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވޭތުވެ ! އާދެ . ބަލައިގަންނަ މަސައްކަތެއްފުލުހުންކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަންޑުމެން ވަރަށް އުފަލާއެކު 
ވަރަކަށް މަސްދުވަހު  އާންމުގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ލޭއޮހުރުވުމާއި ތަޅާފޮޅުންފަދަ ގިނަކަންކަން  17މިދިޔަ 

 . ހުއްޓުވާލެވިފައިވޭ
 
ޓަށް ށްހުޅުމާލޭގެ މުޅިވެ ! އާދެ. ހުންނަކީ މި ކަމުގައި ވަރަށްވެސް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ބައެއްއަޅުގަނޑު ހިތުން ހުޅުމާލޭ ފުލު! އާދެ

ތުންނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަކީ އޭގެނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވެ ތިބެގެންމެނުވީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރައްޔި 
އެހެންކަމުން  މިސްޓޭޝަންގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ! އާދެ.  ފުރިހަމަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެކަމެއްނޫން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ



އާދެ މިމުހިންމު ބިނާ މިހިސާބަށް ގެނައުމަށްޓަކައި . އުއްމީދުކޮށް ޔަޤީންކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވީއްޔާ މިކަމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް
އެގޮތުން ޚާއްޞަކޮށް އެޗް ޑީސީގެ . އްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަން ބުރަމަސަ

މިއުފާވެރި ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެނަށް މިދަތި ހާލަތުގައި ނަމަވެސް ! އާދެ. ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަޅުގަނޑު އަދާކުރަން  ނަށް އިސްވެރިން
هللا ށް ވާސިލުވާނެ ދުވަހެއްކަމުގައި އަހަރަކާތްތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގެންދެވި މިކަމުގައި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ބައްޖަވެރިކަމާއިހަމަ މެންގެއަޅުގަނޑު

ތްވެ އަވަހަށް އަދި މުޅުދުނިޔެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަ. ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ލެއްވުން
ވަރަށް ބޮޑަށް ، ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ދުޢާކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަންهللا ފާގަތިކަމަށް އެދި  މާއިރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަ

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا ޝުކުރިއްޔާ ވައްސަލާމުއަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު
 

 


