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މާތް اللّـه �سبحـانـه وتعـاىل ގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައި    
އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލާ صىل هللا عليه و�مل އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ 128 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    
އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް 
ސިފައިންގެ  ސިފައިންނަށާއި،  ހިތްވަރުގަދަ  އެންމެހާ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ރޭންކުތަކުގައި  އެކި  އެކި  އަށާއި،  ޢަބްދުهللا ޝަމާލް 

ލޮބުވެތި އާއިލާތަކަށް، ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ. 

ޞިއްޙީގޮތުންނާއި،  ސަބަބުން،  ޕެންޑެމިކް"ގެ  "ކޯވިޑް-19  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  މިހާރު    
ސަލާމަތީގޮތުންނާއި، އިޤްޠިޞާދީގޮތުންނާއި، އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ލޮޅުންތަކާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 
މި ދިވެހިރާއްޖެވެސްވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ނުރައްކާތެރިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ނުކުމެ 
އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއް ބަޔަކީ ސިފައިންކަމަށް ވީހިނދު، މި ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި، 
ސިފައިންނަކީ ދުނިޔެއަށް ފުރިހަމައަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ، ހޭލުންތެރި، ޤާބިލް، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި "ފައިޓިންގ ފިޓް ފޯރސް" 

އެއްކަން، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުންދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ. 

މި ފުރުޞަތުގައި، ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އެންމެން އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް    
ގެންދިޔުމުގަޔާއި، ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ސިފައިން، ފަސްޖެހުމެއްނެތި، ހިތްވަރާއެކީ ކުރަމުންދާ ބުރަ 
މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެތަންތަނުގައި ތިބޭ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ބަހައްޓާ އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަމާއި 
ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ފާހަގަކޮށް، ސިފައިންނާމެދު ރައްޔިތުން ކެނޑިނޭޅި ފާޅުކުރަމުންދާ ޝުޢޫރުތަކާމެދު، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން 
ޝިޢާރަކީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަހަރަށް  ކުރިއަށްއޮތް  ބާރުން  ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ދިވެހި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ފަޚުރުވެރިވާކަންވެސް 
"ސިފައިންގެ ހިތްވަރު – ޤައުމުގެ ސަލާމަތް" ކަމަށް ވީހިނދު، މި ޝިޢާރުން ދޭހަވާ ފަދައިން، ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި 
ސިފަ  ޢަމަލީ  މިޝިޢާރަށް  ސިފައިން  ދަނެ،  ހިތްވަރާކަން  ކެރުމާއި  ސިފައިންގެ  ދިވެހި  ގުޅިލާމެހިފައިވަނީ  ރައްކާތެރިކަން 

ގެންނަމުންދާކަމީ އުފާކުރާ ކަމެކެވެ.

ިސަފިއްނެގ 128 ވަނަ ައަހީރ ުދަވުހގެ މުާނަސަބުތަގއި މިިންސޓަރ ޮއްފ ިޑފެްނސް 

ައްލުއްސާތޛާ ާމިރޔާ ައްޙަމދު ީދދީ ފޮުންއވި ިޚާޠުބ



އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައި،  ކޮންފަރެންސް"  "ކޮމާންޑަރސް  އެމްއެންޑީއެފްގެ  ބޭއްވި  ކުރީކޮޅު  މިއަހަރުގެ    
ޔަޤީންކަން  އިތުބާރާއި  ފުރިހަމަ  އެމަނިކުފާނުގެ  މެދު  ސިފައިންނާ  ދިވެހި  ވަނީ  ޞާލިޙް  ރައީޞް  ދައްކަވަމުން،  ވާހަކަފުޅު 
އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެދުވަހު އެމަނިކުފާނު އެފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރަކީ އާންމު ރައްޔިތުންގެވެސް ޝުޢޫރާއި އިޙްސާސެވެ. 
ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ، ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން، ސިފައިންގެ ހިތްވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ހުނަރު ފެނިގެންދިޔަ 
ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. ޢީދަކަސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހަކަސް، އަތްވާއި ވާރޭގައި، ރެއާއި ދުވާލު، ސިފައިން ދިޔައީ އާންމު 

ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގައި، އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއްނެތި، ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގޭގެއަށް ފެންވަނުމުން، ސިފައިން ފެންހިއްކަމުން ދިޔައެވެ.    
ހާލުބޮޑު ބަލިމީހުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ. މާލޭގައި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، ހިނގި 
ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގަޔާއި، ފިއުލް ބައުޒަރުތަކެއްގައި ރޯވެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް 
ޖެހިލުމެއްނެތި އަލިފާން ނިއްވުމުގަޔާއި، މީހުންގެ ފުރާނަޔާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގައި، ސިފައިން ދެއްކި ހިތްވަރުގެ މަތިން 
ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްޠިޞާދީ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމާއި، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ 
ހަރުކަށި  އެކްސިޑެންޓްތަކާއި،  ތެރޭގައި ހިނގި  އުޅުމުގެ  ފީނަން ގޮސް  މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާއި،  ހާލުގައިޖެހުނު  ސަބަބުން 
ފިކުރާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް، ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައިވެސް، ސިފައިން ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ. މީގެ 
އިތުރުން، ކުޅިވަރާއި އެތްލެޓިކްސްގެ މައިދާނުގައިވެސް، ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި 
ސިފައިންގެ ގިނަ  އެތްލީޓުންނާއި ސްޕޯޓްސްމަނުން ހިމެނެއެވެ. މުޅި ދެކުނު އޭޝިޔާގައި ހުރި އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާގެ 

ލަޤަބު ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ސިފައިންގެ ބޭކަލެއްކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކީ ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ސިފައިންގެ ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް، ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކުރުން    
މަތީ، ސާބިތުކަމާއެކީ ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު، މާތްهللا، ދިވެހި ސިފައިންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ. އާމީން. 

َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُته.  َوالسَّ   

28 ޝައުބާން 1441     

21 އޭޕްރީލް  2020     
  މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ


