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ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ޑރ .ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންގެ ބަޔާން
 2ޝައްވާލް 0441
 5ޖޫން 1029
އިންސާނުންނަށްޓަކައި ރައްކާތެރި ފުރާޅެއްކަމުގައި އުޑުލައްވާއި ،ދިރިއުޅެން އެކަށޭނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މިބިން

ގ
ދންނަވަމެވެ .އަދި ރަޙްމަތު ެ
މީޒާން ކުރެއްވި ޙާލިގު ވަންތަ ہللا سبحانه و تعالى އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ަ
އ
ނަބިއްޔާ محمد صلی ہللا علیہ وسلم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މިޞަލަވާތާ ި
ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަސްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ،ދިވެހި އެންމެހައި އުޚްތުންނާއި އަހުންނަށް ތަހުނިޔާ
އަރިސްކުރަމެވެ .މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި މިބައްދަލު ކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ
ދުވަހާއި އެކުއެކީގައި ކަމަށް ވުމާއި އެކު ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެހި އެންމެހާ
ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ.
މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވައި ތަޣައްޔަރުވުން (އެއަރ
ޕޮލޫޝަން) އެވެ .ވައި ތަޣައްޔަރު ވުމަކީ ،ރައްކާތެރި މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިން ވައި ތަޣައްޔަރުކުރާ މާއްދާތައް
ވައިގައި އިތުރުވެ ،އިންސާނުންނާއި ،އެހެނިހެން ދިރުންތަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ މިންވަރަށް ވައިގެ
ކޮލިޓީ ދަށްވުމެވެ.

ޒަމާނާއި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައި ބަދަލު ތަކާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން ނޭވާލާ ވައި މިވަނީ
ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ .ނުވަތަ މިދަނީ ތަޣައްޔަރު ވަމުންނެވެ .ވައި ތަޣައްޔަރު ވުމުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ
ހިއްސާއަކީ ކޮބައިތޯ މިއަދު ވިސްނާލުން މުހިއްމެވެ .އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރު ކުރުމާއި ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް
ހަކަތަ އުފައްދާ އުފެއްދުމާއި ،އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޖައްވަށް ދޫކުރާ ދުމުގައި
އެކުލެވޭ ވިހަ މާއްދާތަކުން އިންސާނުންނާއި އެހެން ދިރުންތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާ މެދު ފިކުރުކޮށްލުން
މިއަދު މުހިއްމެވެ.
ވައި ތަޣައްޔަރު ވުމަކީ މިއަދު ތަފާތުބޮޑެތި ސިއްޙީ މައްސަލަތައް އިންސާނާއަށް ކުރިމަތި ކުރާކަމެކެވެ .އިނގުން
ނުވި ކަމުގައިވިޔަސް ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ވަޔަށް ލާ ކޮންމެ ނޭވާއަކުން ފުއްޕާމެއާއި ،ހިތް އަދި ސިކުނޑިއަށް
ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރައެވެ .ފުއްޕާމޭގައި ވިހަ މާއްދާތައް އަށަގަނެ ،ލޭގެ ތެރޭގައި މިމާއްދާތައް ދައުރުވާން ފެށުމުގެ
ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ މުހިންމު އެހެން ގުނަވަންތަކަށް މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަން ފަށައެވެ .ހިތުގެ ބަލިތައް،
ސްޓްރޯކް ،ކެންސަރު ،އަދި ފުއްޕާމެޔަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށް މީގައި ހިމެނެއެވެ .ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި
ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ  20މީހުންގެ ތެރެއިން  9މީހުން ނޭވާ ލާން ޖެހިފައިވަނީ ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ވަޔެވެ .އަދި
ދުނިޔޭގައި މަރުވާ ކޮންމެ  9މީހަކުން އެކަކީ ސާފު ވައިން މަހުރޫމް ވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އުނދަގޫ
ތަކާއި ހެދި މަރުވާ މީހެކެވެ .އަހަރެއްގެ މައްޗަށް  7މިލިއަން އިންސާނުން ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން
ނުއުމުރުގައި މިދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއު ކިޔާއިރު ،މީގެ ތެރެއިން  6ލައްކަ އަކީ  5އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނެވެ.
ވައި ކިލަނބުވެ ތަޣައްޔަރު ވަމުން ދާއިރު ،ނޭވާލާ ނިޒާމާއި ގުޅިފައިވާ ބަލިތައް ދުނިޔޭގައި މިދަނީ
އިތުރުވަމުންނެވެ.
ޖައްވު ތަޣައްޔަރު ކުރާ މާއްދާތައް ދުނިޔޭގެ ވައިގެ ފަށަލައިގައި އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ
ބަދަލުތަކަކީ މިއަދު ހަމައެކަނި ދިރާސާއަކުން ފެންނަން ހުރި ކަންކަމެއް ނޫނެވެ .ތޫފާންތަކުގެ ބާރު ގަދަވުމާއި،
ހަނަފަސްކަން އިތުރުވުމާއި ،ގަސްކަރައަށް އަންނަމުންދާ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ
އެތައްބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަންކަމެވެ .އިންސާނީ ތާރީހުގައި ޖައްވުގައި
ކާރބަންޑައިއޮކްސައިޑް ގެ މިންވަރު ކުރިން އިތުރު ނުވާހާ މިންވަރަށް މިއަހަރުގެ މާރިޗް މަހު ވަނީ އިތުރުވެގެން
ގޮސްފައެވެ .ސައިންސްވެރިންގެ މި އިންޒާރުތަކަށް މިއަދު ފުރަގަސްދެވޭކަށް ނެތެވެ.

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފުށުން ޖައްވު ތަޣައްޔަރު ކުރުވާ ވިހަ މާއްދާތަކުގެ ލިސާންތައް މަދު ކުރުމަށް
މިއަދު އަތުކުރި އޮޅާލަމާތޯއެވެ؟ ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދަކީ ގަވައިދުން ސާރވިސް ކުރާ އުޅަނދަކަށް
ހަދަމޯތޯއެވެ؟ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަށާއި ހެލިފެލިވުމުގައި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފައިމަގު ނުވަތަ
ބައިސްކަލު ހިޔާރު ކުރަމާތޯއެވެ؟ ޖައްވުގައިވާ ކިލަނބުކަން ސާފުކުރުމަށް މާހައުލު ފެހި ކުރަމާތޯއެވެ؟ އިސްރާފު
ކުރުން މަދުކޮށް ކުނި މަދުކުރަމާތޯއެވެ؟ ހަކަތަ އުފެއްދުމުގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމާތޯއެވެ؟
އަދި މިއާއެކު ،ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ ހަކަތަ ސަމަކާރަ (އެނަރޖީ އެފިޝެންޓް)
ތަކެތިކަމަށް ހަދަމާތޯއެވެ؟ އާންމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ހަރުދަނާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކަރަންޓުން ނުވަތަ
ބެޓެރިން ހިންގާ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް މިއަދު އަޒުމު ކަނޑައެޅުން ކީއްތޯއެވެ؟ ދުޅަހެޔޮ ،ހަށިހެޔޮ އަދި ވެށިހެޔޮ
އަދަކަށް އަދި މިއަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް ،ލިބިގަންނަމާ ހިންގަވާށެވެ .މިކަމުގައި ބޭނުންވަނީ އެންމެންގެ ބައިވެރި
ވުމާއި އެއްބާރުލުމެވެ .މިއީ ،އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ހާސިލްކުރެވިދާނެ ލަނޑުދަނޑިއެކެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސާފުވަޔަށް ނޭވާލާ ،ދުޅަހެޔޮ ،ފެހިވެއްޓެއްގައި އަމާންކަމާއި
ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅޭ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމާނަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްވާފައިވާ މިދިވެހިބިން ،އޭގެ
އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

