c

ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ދިރުންތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑރ .ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ދޭ
ހާއްސަ ޚިތާބު
އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށޭނަ ތަނެއް ކަމުގައި މިބިން ލައްވައި ،މިބިންމަތީގައި އިންސާނާ
ޚަލީފާވެރި ކުރެއްވި ﷲ سبحانه و تعالى އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އަދި ރަޙްމަތުގެ
ނަބިއްޔާ محمد صلی ہللا علیہ وسلم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
އަދި މިޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލް އަސްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ދިރޭތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި
ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ.
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ނެތެމުން މިދާ ހަލުއި މިނާ ދުނިޔެއަށް މިއަދު ކުރިމަތި ވެފައި މިވާ
ޙައްޞާސް މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ،އަޅުގަނޑުމެން ޖަޒީރާ ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅެމުން މިދާއިރު
ތާރީޚުން ފިލާވަޅު ލިބި ،ކޮންމެހެން ނަޒަރު ހިންގާ ،ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ.
ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ކާނާ އަމިއްލައަށް ދިވެހިންނަށް ކަށަވަރު ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިންތަކަށް ނަލަކަން ގެނެސްދޭ ،ފެހިކަން ފަނޑުވެގެން ދާއިރު މިކަމުން ކުރާނެ
ނޭދެވޭ އަސަރު ތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަރުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ގެއްލިގެން ދާހިނދެއްގައި ،ފަރުތަކުން ލިއްބައިދޭ ޙިދުމަތްތައް ކަށަވަރު
ކުރެވިދާނެތޯ؟ ދުވަހުގެ ޝިޢާރު ،އާދެ "އަހަރެމެންގެ ތަފާތުދިރުންތަށް ،އަހަރެމެންގެ ކާނާ،
އަހަރެމެންގެ ސިއްހަތު" އެވެ .މިއީ ،މިއަދުގެ މިއަދަށް ވަރަށް މުނާސަބު ޝިޢާރެކެވެ.
އިންސާނާ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ރަނގަޅު ކާނާއަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން އެއްޗެކެވެ.
އިންސާނާ ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާނާ ހޯދަނީ ތަފާތު ދިރޭތަކެތިންނެވެ .ތަފާތު ދިރޭތަކެތީގެ
މުއްސަނދިކަމަކީ ވަކި މިންވަރަކަށް ދުނިޔޭގައި ﷲ ލައްވާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ .ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި
ހުރުމަށްޓަކައި ދުޅަހެޔޮ ގުދުރަތީ މާޙައުލެއްވެސް އިންސާނާ ބޭނުންވެއެވެ.
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު  2050ވަނައަހަރު  9.7ބިލިއަން މީހުން
ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އެ ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ކާނާގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރަން އޮތީ މިދުނިޔެއިން ލިބޭ ދިރުންތަކެވެ .މިބިމުގައިވާ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުން މިހުރިހާ
އިންސާނުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ހޯދައިދެވޭ ވަރަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް
ވާނެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީވެސް ދުވަހުންދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު ،އަދި ރާއްޖެއަކީ އިމްޕޯޓު
ކުރާ ކާނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމަކަށް ވީހިނދު ދުނިޔޭގައި ކާނާ އުފެއްދޭ
މިންވަރާއި އެކާނާ ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ މިންވަރާމެދު ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ.
ދުނިޔޭގައި  6000އަށްވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ގަސް ކެއިންބުއިމުގައި ބޭނުންކުރާއިރު އޭގެ ތެރެއިން
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ހައްދައިގެން ބޭނުންކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  200ބާވަތެވެ .ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ  60%ހިއްސާ ކުރަނީ އެންމެ 9ބާވަތެވެ .ދުނިޔޭގެ ހިކިފަސް ބިމުގެ 37.4%
މިހާރު އަންނަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރަމުންނެވެ .ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްގެ

ސަބަބުންނާއި ،އެއްބާވަތެއްގެ ތަކެތި ދިގުމުއްދަތަކަށް އެއްތަނެއްގައި ހެއްދުމުގެ ސަބަބުން
ފަސްގަނޑު ބާރުދެރަވެއެވެ .ބިމުގެ  24%ފަސްގަނޑަށް މިހާލަތު މެދުވެރިވެ ސަހަރާތަކަށް
ބަދަލުވަމުން ދާއިރު އޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ދަނޑުވެރިކަންކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ނޭދެވޭ
އާދަތަކެވެ.
މަސްވެރިކަމަށް ބަލާއިރު ،ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުން ބާނާމަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު  33%މަހަކީ
އޭގެ އާބާދީ ނެތި ހިނގައިދާނެ މިންވަރަށް ބާނާ މަހެވެ .އިތުރު  60%ބާވަތުގެ މަސް ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ބޭނޭނެ އެންމެ ގިނައަދަދަކަށް އަންނަނީ ބާނަމުންނެވެ.
ދުނިޔޭގެ ކާނާގެ ޙާލަތު މިހެން އޮން ނަމަވެސް ކާނާ އިސްރާފުކުރުން ހަމަ އެހާމެ ބޮޑެވެ .ދުނިޔޭގައި
އުފައްދާ ކާނާގެ  %25ބައި ނުވަތަ  1.3ބިލިއަން ޓަނު ކާނާ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިސްރާފު
ކުރެއެވެ .ރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މާލެ ސަރަޙައްދުން ދުވާލަކު ބޮލަކަށް 2.8
ކިލޯގްރާމްގެ ކުނި އުކާލައެވެ .މީގެ ތެރެއިން  40%އަކީ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުން އުފެދޭ ކުނިކަމަށް
ދައްކައެވެ.
ގުދުރަތީ ފުރިހަމަ ނިޒާމްތަކާ އެކިއެކި ދިރުން ތަކުގެ އެމުނި އެކުލެވިގެންވާ ގުޅުންތަކަށް ނަޒަރު
ހިންގާ އިރު ދިރުމަކަށް ނުވަތަ މާހައުލީ ބަދަލަކުން މުޅި ނިޒާމްގެ ހަމަ ގެއްލި އޭގެ ގެއްލުން
އިންސާނާނުންނަށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ .ހުދުވާ ފަރަކުން ނުވަތަ ނެތި ހިނގައިދާ ފަރަކުން
އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެންވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމަށް ކުރުމަކީ ދުރުގައިވާ ކަމަކަށް ނުވާއިރު ،ރާއްޖޭގެ
އިގްތިޞާދަށް ބޭރު ފައިސާ ވަންނަ އެންމެ ބިޔަ ސިނާއަތް ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމަށް މީގެން ކުރާނެ
ނޭދެވޭ އަސަރާމެދު ވިސްނާލުން މުހިންމެވެ.ެ .

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ތަރިކަ ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި ތިމާވެއްޓާއި
ރައްޓެހި އުސޫލަކުން ބޭނުންކުރުމަކީ އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެވެ .މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް
ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބިޢީގޮތުން މުއްސަންދި ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ވަކިއުސޫލެއްގެ ދަށުން
ބޭނުންހިފޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީކުރެވެމުންނެވެ.
އިންސާނާއާއި ގުދުރަތީ ދިރުންތަކާއި ހުރި ގުޅުމާ ކުރެވުނު ދިރާސާތަކާއި ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ދުނިޔޭގެ  71ވަނަ ސިއްހަތާ ބެހޭ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްހީ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ
ގޮތުގައި ގުދުރަތީ ދިރުންތަކުގެ މުއްސަނދިކަން ނެތެމުންދާދިޔުން ވަނީ ގިނަ މެންބަރު ގައުމުތަކުން
ބަލައިގަނެފައެވެ .ސަބަބުތައް ގިނައެވެ .ދުނިޔޭގެ މޫސުމުގެ ހަމަ ހިފެހެއްޓުމާއި ،ފެނާއި ވައި
ސާފުކޮއްދިނުމުގެ އިތުރުން ،ގުދުރަތީ ކާރިސާ ތަކުން ލިބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގައި ވެސް ދިރޭތަކެތީގެ
ހިއްސާބޮޑެވެ .މިއާއިއެކު ސިއްހަތައް ފައިދާ ހުރި ކާނާއާއި އިންސާނުން ބޭނުންކުރާ އެތައް ބޭހެއްގެ
އަސާސް ކަމުގައި ވެފައިވަނީވެސް ގުދުރަތީ ތަފާތު ދިރުންތަކެވެ.
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ 2019ގެ ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުގެ  60އިންސައްތަ މިދިޔަ ފަންސާސް އަހަރުތެރޭ ވަނީ ނެތިގޮސްފައެވެ .މީގެ
ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މާހައުލަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ގެންގުޅޭ
ނުރަނގަޅުއާދަތަކާއި ،އަލަށް ފާޅުވަމުންދާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުގެ އިތުރުން ދެމެހެއްޓެނެވި
އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މާހައުލަށް ތަފާތު
ސަބަބުތަކާއިހުރެ

އަލަށް

ތައާރަފްވެގެންދާ

ދިރުންތައް

ނުވަތަ

'އިންވޭސިވް

ސްޕީޝީޒުން'

ލިބޭގެއްލުންތައް ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މިއަދު މިވަނީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކަށް
އައު ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކޮށް ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ނިޒާމް ރަނގަޅުހާލަތެއްގައި ބޭއްވުމަށް އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އެއާއި އެކު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް
މިމަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމުގައި އުންމީދުކުރަމެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ދިރޭތަކެތީގެ
ނަސްލުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި  19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ،ލިބުމަކީ
އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.
މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަންވީ ކަންތައްތަކެވެ .ރަނަގަޅު ކާނާ ހޯދުމާއި ،ރަނގަޅުގޮތުގައި
ދަޑުވެރިކަންކޮށް އޭގެ ފައިދާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހޯދުމެވެ .ކެއުމުގައި އިސްރާފު ނުކުރުމާއި ،ގިނަ
ބާވަތުގެ ކާނާ ކެއުމާއި ،ޕްލާސްޓިކްފަދަ ކުނިބުންޏާއި ،ކެމިކަލްއާއި މާހައުލު ތަޣައްޔަރުވާފަދަ
ތަކެތީގެ ސަބަބުން ކާނާ އުފައްދާ މާޙައުލުތަކަށާއި ދިރުންތަކަށް ގެއްލުންވާނެފަދަ ކަންކަމުން
ދުރުވުމާއި ،އެ މާޙައުލުތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢާމަލުތައް
ބެހެއްޓުމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާނާގެ އަސްލަކީ ތަފާތު ދިރޭތަކެތި ކަމަށްވީހިނދު އެ ނިޢުމަތަށް
ޝުކުރުވެރިވެ

އަގުވަޒަންކުރުމެވެ.

ދިވެހިންގެ މާހައުލުން

ލިބެންހުރި ކާނާ އޭގެ އެންމެ

ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،މިބިގުމައި އަޅުގަނޑުން ޚަލީފާވެރި ކުރައްވާފައިވާ ވުމަށް އަމާނާތްތެރި
ކަމާއިއެކު އޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން
ލެއްވުމެވެ.

