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ކުރަިޔްށހިުރ ަޞފްޙާތަކަުގިއ
ރަޙްމަތްތެރި  ތިމާވެށްޓާ  މިދަނީ  ދެކެމުން  ޗައިނާ 

ޖިންޕިންގ ޝީ  ރައީސް   : ރަށްވެހިކަމެއް 

 ުއފާފަާގިތަކްނ ަދަމަހްއަޓއި، ައމާްނަކްނ
އްގެ  ަކަށަވުރޮކްށދީ، ަހުރަދާނ އްިނތިޒާމަުތެކ

 މީަތްނ އްިނާސީނ ަހްއުޤަތްއ ިޙމާަޔތްޮކްށެދވޭެނ
 ަހަމެއަކނި ޮގަތކީ، ުދިނޭޔގެ ުހިރހާ ަކްނޮކަޅުކ
ެމްއ  ތިިބ ުހިރހާ ެއްނމްެނަންށ ަރނަގޅު ދިިރުއޅު

 ހަޯދިއިދުންނ

ަރީއްސ ީޝ ިޖްނިޕްނގ
ަހިއ-ލެެވލް ޑިައޮލގް ޮއްނ ގްލަޯބލް ިޑޮވޮލޕަްމްންޓަގއި ެދްއވި ަތޤްީރުރްނ
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ތައިވާނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި، ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު 
ނޫސްވެރީންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖޭގައި ދެއްކުމަށް 
އެއްބަސްވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާގަތިކަމާއި ކުރިއެރުމުގައި ޗައިނާގެ 
ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދައުރު ބޮޑު
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އުފާފާގަތިކަމާ  އަބަދުވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ޤައުމާއި  ދިވެހި 

ވަނަ   57 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން،  ކުރިއެރުމަށް 

ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް  ޗައިނާގެ  ތަހްނިޔާ  މިނިވަންދުވަހުގެ 

. ވެ އެ ފި އި ވަ އް ފޮނު

ރައީސް  ވަނަދުވަހު،   26 ޖުލައިމަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2022

ައޅުގަނޑު އެދީެނ ދިވިެހ ަޤއުމިާއ ަރއްޔިތްުނަންށ ައަބުދވްެސ ުއފާފާގަތަިކމާ ކުރިއެރްުނ
ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް  ޞާލިޙަށް  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް 
ފޮނުއްވި މި ތަހުނިޔާގައި، ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާންވީ 
އަދި  ވިދާޅުވެފައެވެ.  ޤައުމުކަމުގައި  ދެ  އޮތް  ރަޙްމަތްތެރިކަމެއް 
ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ބަދަހި ގުޅުމުގެ މަންފާ، ދެ ޤައުމުގެ 

ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ. ލިބެމުންދާކަން  ރައްޔިތުންނަށް 

ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ މި މެސެޖުގައި، ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި 
ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ރަސްމީގޮތުން ޤާއިމުކުރެވުނު ފަހުން ރާއްޖޭގެ 
އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާ  ދެމުންގެންދާ  ޗައިނާއިން  ތަރައްޤީއަށް 
ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް 
ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް )ސިނަމާލެ ބްރިޖް( ގެ ކާމިޔާބު އަދި ތާރީޚީ 

މަޝްރޫޢުގެ ހަނދާންތައް އައުކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

މި މެސެޖުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ވަނީ ޗައިނާއާ ރާއްޖޭގެ ގުޅުން 
އެކި  އަދި  އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.  ދިއުމަށް  ބަދަހިވަމުން  އިތުރަށް 
ދާއިރާތަކުން މިހާރަށްވުރެސް ބޮޑަށް ދެ ޤައުމު އެއްބާރުލައިގެން 

ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ. މުހިންމުކަން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ަރއްީސ ީޝ ެދއިްވ ަޖވުާބަގއި، ަޗއާިނއްަށ އްަނަނމްުނާދ ފެހަިކމުގެ ިސއުްރ

ވިދާޅުވެދެއްވައި  ސިއްރު  ފެހިކަމުގެ  އަންނަމުންދާ  ޗައިނާއަށް 
އިބްތިދާއީ  ވިލާތުގެ  އިނގިރޭސި  ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް 
ޖަވާބުދެއްވައިފިއެވެ.  ސިޓީއަކަށް  ކިޔަވާކުދީންގެ  މަރުޙަލާގެ 
މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޝީ ދެއްވި 
ޗައިނާއަށް  ގޮތުގައި  ވިދާޅުވެދެއްވި  ކިޔަވާކުދީންނަށް  ޖަވާބުގައި، 
އަންނަ ފެހިކަމުގެ ސިއްރަކީ ތިމާވެށްޓަށް ރައްކައުތެރިވުމަށް ދެއްވާ 
ފަރުބަދަމަތީގެ  ކޯރުތަކާ،  ނޑުތަކާ  ފެންގަ އަދި  ސަމާލުކަމެވެ. 
ޤަބޫލުކޮށް  ހަރުމުދާތަކެއްކަން  އަގުނުކުރެވޭނެ  ފެހިކަމަކީ 

މަސައްކަތެވެ. ކުރެވެމުންދާ 

ރައީސް ޝީ ވަނީ ޗައިނާގައި ގަސް އިންދައިގެން ބިޔަ ޖަންގަލިތައް 
އުފެއްދުމަށާ، ހަނަފަސް ބިންތަކަށް ދިރުން ގެނައުމަށާ، ފެނާއި ވައި 

ތަޣައްޔަރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  އަދި  ވިދާޅުވެފައެވެ.  ގެންދަވާކަމުގައި 
ހަކަތަ  އަވީން  ވައިންނާއި  ޒިޔާރަތްކޮށް،  ޗައިނާއަށް  ރައްޔިތުން 
އުފައްދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޔަ އެކުވެނިތަކާ، އިންސާނުންގެ އަތުން 
އެތައްހާސް ގަހެއް އިންދައިގެން އުފައްދާފައިވާ ބޯ ޖަންގަލިތަކާ، 
ޤުދުރަތީ ނިޒާމު ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ބިޔަ ނޭޗަރ 
ޕާކުތައް ބަލައިލުމުގެ ދަޢުވަތު އަބަދުވެސް ހުޅުވައިލެވިފައިވާކަމަށް 

ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ތިމާވެށި  ޒަޢާމަތުގައި  ޖިންޕިންގެ  ރައީސް ޝީ 
މިދިޔަ 10  ދެއްވަމުންނެވެ.  ދަނީ  އަހަންމިއްޔަތެއް  ބޮޑު  ވަރަށް 
ތިމާވެށި  ފެހިކަމާއެކު،  އައި  ޗައިނާއަށް  ތެރޭ  އަހަރުގެ  ވަރަކަށް 
ސަބަބުން  ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ގެނެވޭ  ޙިމާޔަތްކޮށްގެން 
ޗައިނާގެ  އިތުރުވާކަމަށް  ފުރުޞަތުތައް  އާމުދަނީގެ  ވަޒީފާއާ 
 64 ޗައިނާގައި  އަހަރުތެރޭ   10 ޤަބޫލުކުރެއެވެ.  ރައްޔިތުން 
މިލިއަން ހެކްޓަރުގެ ބިމުގައި އަލަށް ވަނީ ގަސް އިންދައިފައެވެ. 
ބޮޑުވެފައެވެ.  އިތުރަށް  ވަނީ  ސަރަޙައްދު  ޖަންގަލީގެ  ޗައިނާގެ 
ވަނީ  ސާފުކަން  ވައިގެ  ފެނާއި  މަދުކުރެވި،  ބިންތައް  ހަނަފަސް 

އިތުރުކުރެވިފައެވެ.
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ޗައިނާ ދެކެމުން މިދަނީ ތިމާވެށްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ރަށްވެހިކަމަކާ ޙަޟާރަތެއް ޤައުމަށް ގެނުވަމުންދާ 
މިފަދައިން  އެމަނިކުފާނު  ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް  ޒަމާނެއްކަމުގައި  އައު 
ވިދާޅުވީ، ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުމާއެކު ގެނެވޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަމައްދުނާ ތަރައްޤީގެ މައްޗަށް 

ޗައިނާގެ ކޮމިޔުނިސްޓް ޕާޓީގެ ރަސްމީ މަޖައްލާގައި ލިޔުއްވި ޚާއްޞަ މަޒްމޫނެއްގައެވެ.

ޕާޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ، އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ގެ މި  ކޮމިޔުނިސްޓް 
ލިޔުއްވުމުގައި މި ވޭތުވި ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީ ގެނައުމުގައި 
ޤައުމު ހޯދި ބޮޑު ކުރިއެރުމަށް ބައްލަވާލައްވާފައި ވެއެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރުން 2017 ވަނަ 
އަހަރާ ދެމެދު ދުނިޔެއަށް އިތުރުވީ ގަސްގަހާގެހީގެ ފެހިކަމުގެ %25 ޙިއްސާކުރަނީ ޗައިނާއެވެ. 
2013 އިން 2020 އަށް ޗައިނާގައި ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަގޭސް މަދުކުރެވި، އިޢާދަކުރުވަނިވި 
ހަކަތައަށް ބަރޯސާވުން އިތުރުކުރެވި، ޤައުމު އިތުރަށް ފެހިކުރެވުނު އިރު، ޤައުމުގެ ޖީޑީޕީވަނީ 

%94 އަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ފިކުރުތަކުގެ މައްޗަށް ތަޞްނީފްކުރެވެމުންދާ "ގަވަރނެންސް އޮފް 
ޗައިނާ" )ޗައިނާ ހިންގުން( ސިލްސިލާ ފޮތުގެ 4 ވަނަ ބައި ޗައިނާ ބަހުންނާ އިނގިރޭސިބަހުން 
ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. މި ފޮތުގެ 4 ވަނަ ބައި، ތަފާތު 21 ދާއިރާއަކަށް ވަނީ ބަހައިލެވިފައެވެ. މި 
ބައިތަކަށް، 3 ފެބްރުއަރީ 2020 ން 10 މެއި 2022 ށް ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ދެއްވާފައިވާ 
ތަޤްރީރުތަކާ ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުންތައް ހިމެނޭ ތަފާތު 109 މަޤާލާއެއް ފޮތުގައި ހިމަނާފައި 
ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޖެނުއަރީ 2020 ގެ ފަހުން ނަގާފައިވާ، ގުޅުންހުރި އެކި މުނާސަބާތަކުގެ 

ތަފާތު 45 ފޮޓޯއެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ފޮތް ޗައިނާއާއި، ބޭރު ޤައުމުތަކުންވެސް މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ޗައިނާ ހިންގުމުގައި 
މި  ސިލްސިލާ  ޝާއިޢުކުރަމުންދާ  މައްޗަށް  ފިކުރުތަކުގެ  ޒަމާނީ  ޖިންޕިންގގެ  ޝީ  ރައީސް 
ފޮތް ބަޔަކީ، ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކާ، މުފައްކިރުންނާ، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައިވެސް ދުނިޔޭގައި 

ފޮތްބަޔެކެވެ. ތަރުޖަމާކުރެވެމުންދާ  ބަސްތަކަކަށް  ގިނަ  އަދި  މަޤްބޫލު، 

ބަވަނަވަންތަ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ 
މިދިޔަ ޖޫންމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ދާދިވަރުކޮށް )ވާޗުއަލްކޮށް( ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މި 
ހުރިހާ  ތަރައްޤީގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  އެމަނިކުފާނު  މަޝްވަރާތަކުގައި 
ތަރައްޤީއެއް  ޙިއްސާވާނެ  އެންމެން  މަންފާވާނެ  އެންމެންނަށް  ބައިވެރިކުރުމާ،  ޤައުމުތަކެއް 
ހަމަޔަށް ދެމެހެއްޓެނިވި  މުޅި ދުނިޔެއަށް ގެނައުމަށް ބާރު އެޅުއްވިއެވެ. 2030 ވަނަ އަހަރާ 
ނޑިތަކާ  ނޑުދަ ލަ ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ން  އދ  ގިރާކުރުމަށް  ދުނިޔެ  ހަރުފަތްތަކެއް  ތަރައްޤީގެ 
ހަމަޔަށް ދިޔުމަށް ކޮވިޑ19ް ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވީ ދަތިތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ރައީސް ޝީ 
ނޑުމެން މިތިބީ ގޮންޖެހުންތަކުން ފުރިފައިވާ އަދި އެއާއެކު އުންމީދުތަކުންވެސް  ވިދާޅުވީ "އަޅުގަ
ފުރިފައިވާ ޒަމާނެއްގައި" ކަމަށެވެ. އިންސާނިއްޔަތު ދެމިއޮތްހައި ދުވަހަކު ތަރައްޤީގެ ވާހަކަތަކަށް 
އިންސާނިއްޔަތުގެ  މުޅި  ވިދާޅުވީ،  ޝީ  ރައީސް  އިޝާރާތްކުރައްވާ  ކަމުގައި  ހުއްޓުމެއްނެތް 

އުންމީދާ އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން ގުޅިފައިވަނީ ތަރައްޤީއާ ކަމަށެވެ.

ަޗއާިނ ދެކެމްުނ މަިދީނ ތިމާވްެށޓާ ަރޙްމަތްތިެރ ަރްށވެހަިކމްެއ : ަރއްީސ ީޝ

”ަޗއާިނ ހްިނގްުނ” ސިލްސިލާގެ 4 ވަަނ ޮފތް ާޝއިޢޮުކްށިފ

ަބވަަނވްަނަތ ތަަރއްޤީގެ އްެނެމ މީަތ ފްަނތީގެ މްަޝވާަރތަކަުގިއ ަރއްީސ ީޝ ަބއިވެރިވަެވޑައިގްެނިފ
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މިދިޔަ ޖުލައިމަހުން 26 ވަނަދުވަހު މެންދުރުފަހު، ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގގައި ޗައިނާގެ 
ވާހަކަފުޅުތައް  ރަސްމީ  ވިޑޯޑޯ  ޖޮކޯ  ރައީސް  އިންޑޮނީޝިއާގެ  އާ  ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް 
ވިޑޯޑޯއަކީ  ރައީސް  ގޮތުގައި،  ވިދާޅުވި  ރައީސް ޝީ  ވާހަކަފުޅުތަކުގައި  މި  ބާއްވަވައިފިއެވެ. 
ފުރަތަމަ  ޤައުމެއްގެ  ޒިޔާރަތްކުރެއްވި  ޗައިނާއަށް  ފަހު  އަށް   2022 އޮލިމްޕިކްސް  ވިންޓަރ 
ލީޑަރެވެ. ޗައިނާއާ އިންޑޮނީޝިއާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގާތްކަމާ، ދެ ޤައުމުން އެއްބާރުލައިގެން 
ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ތަރައްޤީއާ އިޤްތިޞާދީ ކާމިޔާބުތަކުގެ މައްޗަށް ރައީސް ޝީގެ ވާހަކަފުޅުގައި 

އަލިއަޅުވައިލެއްވިއެވެ. 

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވިޑޯޑޯ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިންޑޮނީޝިއާގެ ކުރިއެރުމުގައި 
ޗައިނާ  ޒަޢާމަތުގައި  ރައީސް ޝީގެ  އަދި  އިޝާރާތްކުރެއްވިއެވެ.  ޙިއްސާއަށް  ބޮޑު  ޗައިނާގެ 
ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސް ޝީގެ ޒަޢާމަތަށް އިތުރު ކާމިޔާބާ ފާގަތިކަމަށް 

އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ޗައިނާއަށް  ހިފަހައްޓައިގެން  އުޞޫލުތަކުގައި  ސޯޝަލިސްޓް  ފެތޭ  މުޖްތަމަޢަށް  ޗައިނާގެ 
މުހިންމުކަމުގެ  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ކާމިޔާބީ  ތަމައްދުންގެ  ތަރައްޤީއާ  ޒަމާނީ  އަންނަމުންމިދާ 
މޭރުމުން  މި  އެމަނިކުފާނު  ދައްކަވައިފިއެވެ.  ވާހަކަފުޅު  ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް  މައްޗަށް 
ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މިދިޔަ ޖުލައިމަހުގެ ފަހުކޮޅު އޮތް ޗައިނާގެ ވެރިކަންކުރާ ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީގެ 
މިނިސްޓީރިއަލް ގިންތިއާ ޕްރޮވިންޝަލް ގިންތީގެ އޮފިޝަލުންގެ ސްޓަޑީ-ސެޝަންގައި ވާހަކަފުޅު 

ދައްކަވަމުންނެވެ.

އަހަރު   70 އުފެދުނުތާ  ޗައިނާ  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ޕީޕަލްސް  ވާހަކަފުޅުގައި  ޝީގެ  ރައީސް 
ފުރުނުއިރު، އަދި ޗައިނާގެ ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީގެ އުމުރުން 100 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރިއިރު 
ކޮވިޑ19ްގެ  އަދި  ގެނަސްދެއްވިއެވެ.  ހަނދާނަށް  ރާސްތާ  ކުރިއެރުމުގެ  ޙާޞިލްކުރި  ޗައިނާ 
ޝީ  ރައީސް  ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.  ފިލާވަޅުތަކަށް  ދަސްވި  ޗައިނާއަށް  ޙާލަތާއެކު  އުނދަގޫ 
ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މި ސެޝަންގައި ޗައިނާގެ ޕްރިމިއަރ ލި ކެޗިއަންގްއާއި، ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީގެ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އިސްވެރީން 

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ އާއި އެމެރިކާގެ ޖޯ ބައިޑެން ޖުލައި 28 ވީ ބުރާސްފަތި 
ދުވަހު ފޯނުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ދެ ރައީސުންގެ މި މަޝްވަރާގައި ޗައިނާގެ ރައީސް 
ޝީ ޖިންޕިންގ ވަނީ ދުނިޔެ މިހާރު އޮތީ ގޮންޖެހުންތަކާ ބަދަލުގެ ފައްތަރެއްގެ މަތީގައިކަން 
ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގެ އަމާންކަމާ ފާގަތިކަމަށްޓަކައި ޗައިނާއާ 
އެމެރިކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ބަވަނަވަންތަ 
ގިނަ  ވަރަށް  އިސްނެގުމަކީ  ގުޅިގެން  އެމެރިކާ  ޗައިނާއާ  ހައްލުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް 

ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޝީ  އެދުމެއްކަމަށްވެސް  ޤައުމުތަކެއްގެ 

ހުރިހާ  ގުޅުން  އެމެރިކާގެ  ޗައިނާއާ  ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  ބައިޑެން  ޖޯ  ރައީސް  އެމެރިކާގެ 
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދެ ޤައުމުގެ  ބަދަހިވަމުން ދިއުމުގެ މުހިންމުކަން  ދާއިރާއެއްގައިވެސް 
އެންމެ އިސް ގިންތީގައި މަޝްވަރާތައް ގިނަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ދެ ލީޑަރުންގެ 
އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

ަޗއާިނގެ ަރއާީސިއ އްިނޑޮނިީޝއާގެ ަރއްީސ ރްަސީމ ވާހަަކފުޅަުތްއ ބާއަްވަވއިިފ

ަޗއާިނއްަށ އްަނަނމްުނާދ ޒަމީާނ ތަަރއްޤީގެ ަމއްޗްަށ ަރއްީސ ީޝ ވާހަަކފުޅަުދއަްކަވއިިފ

ަޗއާިނގެ ަރއާީސިއ އެމެރިކާގެ ަރއްީސ މްަޝވަރާކަުރއަްވއިިފ
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ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި، 26 ޖުލައި 2022 ގައި ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު 
ވަންގް ޔީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުهللا ޝާހިދަށް ތަހުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ވަންގް ޔީ ގެ ތަހުނިޔާގެ މެސެޖުގައި ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް 
ކުރައްވަވާ  ޝާހިދު  ޢަބްދުهللا  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  ޞާލިޙާއި  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ރައީސް 
މަސައްކަތްޕުޅަށް ޝުކރު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް އެދެނީ، ދުނިޔޭގެ 
ޤައުމުތަކަށް ނަމޫނާ ގުޅުމެއް ދައްކުވައިދޭނެ ދެ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި ޗައިނާއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 

ވެއެވެ. ވިދާޅުވެފައި  ދިއުމަށްކަމުގައި  ބަދަހިވަމުން 

ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގް ޔީ ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި 
ފާހަގަކުރުން  އަހަރުފުރުން   50 ބަދަހިވިތާ  ގުޅުން  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދެމެދު  ޗައިނާއާ  ރާއްޖެއާ 

ފަށްޓަވައިދެއްވައިފައެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޖ20ީ ގެ ޤައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ 
ހަވާސާގައި، ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރު އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގް ޔީއާއި، އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ 

ވަޒީރު ސުބްރަމަންޔަމް ޖަޔަޝަންކަރް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 

ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  ޗައިނާގެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި  ބޭއްވެވި  ދުވަހު  ވަނަ   7 ޖުލައިމަހު  މިދިޔަ 
ވަންގް ޔީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، ޚިޔާލުތަފާތުވާ ކަންކަން 
އިންޑިއާއާ  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  އުފާކުރައްވާކަމަށް  އެކަމާ  ހައްލުކުރެވެމުންދާތީ  ވާހަކަދައްކައިގެން 

އެއްބާރުލައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ޗައިނާ ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.

ވަނަ   2023 ވާހަކަފުޅުގައި،  ދެއްކެވި  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  އިންޑިއާގެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި 
އަހަރު ޖ20ީ ގެ ޤައުމުތަކުގެ ރިޔާސަތާ، ޝަންގޚާއީ ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ރިޔާސަތު 
އިންޑިއާއިން  އަދާކުރައްވައި،  ޝުކުރު  ތާއީދަށް  ކުރި  ޗައިނާއިން  ހޯދައިދިނުމަށް  އިންޑިއާއަށް 
ވިދާޅުވިއެވެ. ބަދަހިކުރަމުން ދާނެކަމަށް  ގުޅުން  އިތުރަށް  ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު ޗައިނާއާ  އަބަދުވެސް 

ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ނަގަހައްޓާނީ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް ލާބަޔާ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ހުރިހާ ޤައުމުތައް 
ޗައިނާގެ  ކަމުގައި  އުޞޫލުތައް  ބިނާކުރުމުގެ  މުޖްތަމަޢެއް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކުރިއަށްދާ  ގުޅިގެން 
މިހެން  އެމަނިކުފާނު  ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  ޔީ  ވަންގް  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  އަދި  ކައުންސިލަރ  ސްޓޭޓް 
ވަޒީރުންގެ  ޚާރިޖީ  ޤައުމުތަކުގެ  ގެ  ޖ20ީ  ދިޔަ  ކުރިއަށް  ބާލީގައި  އިންޑޮނީޝިއާގެ  ވިދާޅުވީ، 

ބައްދަލުވުމުގައި މިދިޔަ ޖުލައިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ވަންގް ޔީގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދުނިޔެ މިހާރު އޮތް ޙާލަތާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް 
ޤައުމުން  އެއް  އެއީ،  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކަމެއް   3 ކިޔަންޖެހޭ  އެކައްޗެއް  ގުޅިގެން  ޤައުމުތައް 
އަނެއް ޤައުމަށްއިޙްތިރާމްކޮށް ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމާ، ޞުލްޙައިގެ މަގު އިސްކޮށް ހުރިހާ 
ޤައުމަކަށް މަންފާވާނެ ގޮތުން ކަންކަން ތަްނފީޒުކުރުމާ، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބަވަނަވަންތަ މުޖްތަމަޢެއް 

ޤާއިމުކުރުމަށް ޤައުމުތައް އަތުގުޅާލައިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމެވެ.

ާރްއޖޭގެ 57 ވަަނ މިނިވްަނުދަވހުގެ މާުނަސބަާގިއ ަޗއާިނގެ ޚާރީިޖ ވަޒުީރ ތަހުނާިޔ ފުޮނއަްވއިިފ

ަޗއާިނއާިއ އްިނިޑއާގެ ޚާރީިޖ ވަޒީރްުނ ަބއަްދލުކަުރއަްވއިިފ

ަޗއާިނއްިނ ަނގަަހއްޓާނީ ަޤއުމަުތްއ ގުޅިގްެނ ކުރިއްަށ ދިއުމުގެ އޫުޞލު : ވްަނގް ީޔ
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ޝަންގްހާއި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭަޝަންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް 
ކައުންސިލަރު އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގް ޔީ ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. 
ގޮތެއްގައި  ނޑު  މައިގަ ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި  ޔީ  ވަންގް  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި 
އަމާޒުކުރެއްވީ ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންމިދާ ބަދަލުތަކާ، އަދި ކޮވިޑ19ް ގެ ޙާލަތަށްފަހު ޤައުމުތައް 
ނޑިވަޅުގައި،  އަނބުރާ ޢާއްމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުގެ އުންމީދުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މި ދަ
އުފައްދަންވީ  މެދުގައި  ޤައުމުތަކުގެ  މެންބަރު  އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  ކޯޕަރޭޝަން  ޝަންގްހާއި 
ބަދަހި ގުޅުމާ އެއްބާރުލުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި އަސާސްގެ މައްޗަށް 

ނޑު 5 ކަމެއް މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ.  މައިގަ

އެއީ،  ޤައުމެކެވެ.   8 މެންބަރު  ހިމެނެނީ  އޯގަނައިޒޭޝަންގައި  ކޯޕަރޭޝަން  ޝަންގްހާއި 
ރަޝިޔާ، ޗައިނާ، އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން، ކަޒަކިސްތާން، ކިރްގިސްތާން، ތަޖިކިސްތާން އަދި 

އުޒްބެކިސްތާނެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިނގައިދިޔަ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ސަރުކާރަށް އައި ބަދަލާއެކު ޗައިނާއިން 
ދެކޭ އަދި އުންމީދުކުރާގޮތް ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގް ޔީ ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ޝަންގްހާއި 
ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޚާރިޖީވަޒީރުންގެ މަޝްވަރާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވަންގް 
މިހާރު  ހަމަޖެހުން  އަފްޣާނިސްތާނަށް  ފަހު  ދުވަސްތަކަކަށް  ހަލަބޮލި  ސިޔާސީ  ވިދާޅުވީ  ޔީ 
އަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިޤްތިޞާދު ހަޔަމަކަށް އެޅުވުމާ، އެ 
ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމާ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ނައްތާލައި، އަމާންކަން ޤާއިމުކޮށް އިޖްތިމާޢީ 
ޢާއްމު ޙާލަތަކަށް އެ ޤައުމު ގެނައުމަށް ޝަންގްހާއި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެންބަރު 

ޤައުމުތަކުން އިސްނަގައި އެހީތެރިވަމުން ދިއުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

އަރައިގަތުމަށް  ގެއްލުންތަކުން  ލިބުނު  ބިންހެލުމުގައި  އައި  ދާދިފަހުން  އަފްޣާނިސްތާނަށް 
އެހީތައް  ދޭ  އަފްޣާނަށް  ފާހަގަކުރައްވަމުން،  ވެދިންކަން  އެހީތެރިކަމެއް  ބޮޑު  ޗައިނާއިން 

ވިދާޅުވިއެވެ. ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  އިތުރުކުރާނެކަމަށްވެސް  ޗައިނާއިން  ކުރިމަގުގައި 

އުޞޫލުތައް  ހިފަހައްޓަމުންދާ  ޗައިނާ  ކަންކަމުގައި  ހިނގަމުންދާ  މިހާރު  ގުޅިގެން  ތައިވާނާ 
ނޫސްވެރީންނާ  ޔީ  ވަންގް  ވަޒީރު  ޚާރިޖީ  އަދި  ކައުންސިލަރު  ސްޓޭޓް  ހާމަކުރެއްވުމަށް 
ބައްދަލުވުން  ވަޒީރުންގެ  ޚާރިޖީ  ކޯޕްރޭޝަންގެ  އޭޝިއާ  އީސްޓް  ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 
ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު އޮގަސްޓް 5 ވަނަ ދުވަހު ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، 
ޗައިނާގެ މިނިވަންކަމާ ސިޔާދަތު އެ ޤައުމުން ހިފަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ދެއްވިއެވެ. މުޖްތަމަޢަށް 

ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ތާރީޚީގޮތުން ބަލާއިރުވެސް ތައިވާނަކީ އެތައް 
ހާސް އަހަރެއް ކުރީއްސުރެ ޗައިނާގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ތައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްކަން 
މުޅި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުން ބަލައިގަނެ، ވަން-ޗައިނާ ޕޮލިސީވަނީ އދ ން ނާ ދުނިޔޭގެ 
180 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުން ތަޞްދީޤުކޮށްފައިކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޒަމާންވީ މި އުޞޫލާ 
ޗައިނާގެ ސިޔާދަތީ ބާރަށް ކުޑައިމީސްވާގޮތަށް އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ ޢަމަލުތައް ޗައިނާއިން 

ބަލައިނުގަންނާނޭކަމަށްވެސް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޒުީރ  ޚާރީިޖ  ަޗއާިނގެ  ަބއަްދލުވުމަުގިއ  ޯއގަަނއިޒަޭޝްނގެ  ޯކޕަރަޭޝްނ  ަޝްނގްހިާއ 
ަބއިވެރިވަެވޑައިގްެނިފ

ައފްޣާންިސތާާނމުެދ ަޗއާިނއްިނ ދެކޮޭގތް ޚާރީިޖ ވަޒުީރ ހާމަކަުރއަްވއިިފ

ަތއިވާާނ ގުޅޭ ކްަނަކމަުގއި، ަޗއާިނގެ ޚާރީިޖ ވަޒުީރ ންޫސވެރްީނާނ ަބއަްދލުކަުރއަްވއިިފ
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ގުޅުންހުރި  ސަގާފަތާ  ޗައިނާގެ  މަޢުލޫމާތުތަކާ،  އެކި  ބެހޭ  ޗައިނާއާ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖޭގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްކަމުގައިވާ އޯޝަންޓީވީ މެދުވެރިކޮށް 

އެސޯސިއޭޝަނުން  ކަލްޗަރަލް  މޯލްޑިވްސް  ޗައިނާ  ދެއްކުމަށް  ދުރަށް 

އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. އޯޝަންޓީވީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ސަގާފަތް 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޓީވީ ޗެނަލެކެވެ. ރާއްޖޭގައި 

ބޭއްވި  ދުވަހު  ވަނަ   10 އޮގަސްޓްމަހު  އެމްބަސީގައި  ޗައިނާ  ހުންނަ 

ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖޭގައި 

އެވެ.  ލިޝިން  ވަންގް  އެކްސެލެންސީ  ހަރ  ސަފީރު  ޗައިނާ  ހުންނަވާ 

ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ 

ރަޝީދެވެ.  މުޙައްމަދު  ޗެއަރޕާސަން  ޖަމްޢިއްޔާގެ  އެ 

ަޗއާިނގެ ީޓވީ ޕޮްރގްރާމަްތްއ ާރްއޖަޭގިއ ެދއްކުމްަށ ެއއަްބްސވްެއޖެ

ރާއްޖޭގައި  އަރިހަށް  ލަޠީފްގެ  އަޙްމަދު  ސެކްރެޓަރީ  ފޮރިން  ރާއްޖޭގެ 

ލިޝިން  ވަންގް  އެކްސެލެންސީ  ހަރ  ސަފީރު  ޗައިނާގެ  ހުންނަވާ 

އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ޖުލައިމަހުގެ 24 ވަނަ 

ދުވަހު ސަފީރު ވަންގް ލިޝިން މި ކުރެއްވި އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގައި ދެ 

ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން 

ދެމެދު  ޗައިނާއާ  ރާއްޖެއާ  އަދި  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ދެބޭފުޅުން 

ފާހަގަކުރުމުގެ  ފުރުން  އަހަރު  ޤާއިމުކުރެވުނުތާ 50  ގުޅުން  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

ދެބޭފުޅުން  ގުޅޭގޮތުންވެސް  ޙަރަކާތްތަކާ  ހިންގަމުންދާ  މިއަހަރު  ގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމާ އަޙްމަދު 

ލަޠީފް ޙަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ޗައިނާގެ ސަފީރު 

ޒިޔާރަތެވެ. ފުރަތަމަ  ކުރެއްވި 

ަސފުީރ  ަޗއާިނގެ  ައރިހްަށ  ެސކެްރަޓރީގެ  ފޮރްިނ  ާރްއޖޭގެ 
އިޙްރިތާމުގެ ޒާިޔަރތްެއ ކަުރއަްވއިިފ

ކޮންފަރެންސް  ކޮންސަލްޓޭޓިވް  ޕޮލިޓިކަލް  ޕީޕަލްސް  ޗައިނީޒް 
)ސީޕީޕީސީސީ( ގެ މި ދައުރުގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަން ގޫ ޝެންގްޒޫ އާއި 
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުهللا ވީޑިއޯ 
ލިންކް މެދުވެރިކުރައްވައި ޖުލައިމަހުގެ ކުރީކޮޅު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. 
ދެބޭފުޅުންގެ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް 
ޗައިނާއާ  އަދި  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ދާއިރާތަކާމެދު  ބަދަހިކުރެވިދާނޭ 
ފުރުން  އަހަރު   50 ޤާއިމުކުރިތާ  ގުޅުން  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދެމެދު  ރާއްޖެއާ 
ޕްރޮގްރާމްތަކާމެދުވެސް  ހިންގަމުންދާ  މިއަހަރު  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ 
ހުންނަވާ  ރާއްޖޭގައި  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. 
ވަނީ  ވެސް  ލިޝިން  ވަންގް  އެކްސެލެންސީ  ހަރ  ސަފީރު  ޗައިނާގެ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ީސޕީޕީސީީސ ގެ ަވއްިސ ޗެއާޕަާސްނއާ ަމޖިލީހުގެ ަނއުިބަރއްީސ 
ަބއަްދލުކަުރއަްވއިިފ

މުނާއާއި  މަރިޔަމް  ރައީސް  ކޮމިޝަންގެ  ހިއުމަންރައިޓްސް  ރާއްޖޭގެ 

ވަންގް  އެކްސެލެންސީ  ހަރ  ސަފީރު  ޗައިނާގެ  ހުންނަވާ  ރާއްޖޭގައި 

ހުންނަ  ރާއްޖޭގައި  އޮގަސްޓްމަހު  މި  ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.  ލިޝިން 

އިންސާނީ  ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި  މި  އޮތް  އެމްބަސީގައި  ޗައިނާ 

ކުރެވެމުންދާ  ރާއްޖޭގައި  ދާއިރާއިން  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް 

ވަނީ  ރައީސް  ކޮމިޝަންގެ  މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްތަކުގެ  މުހިންމު 

ޙިއްސާކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން 

މި  ބެހޭގޮތުންވެސް  އެހީތެރިކަމާ  ދެއްވިދާނެ  ޗައިނާއިން  ދެއްވުމަށް 

ހިންގާ  ރާއްޖޭގައި  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ދެބޭފުޅުން  ބައްދަލުވުމުގައި 

މީހުން  ރާއްޖޭގައި  ދާއިރާތަކުން  އެކި  މަޝްރޫޢުތަކަށާ،  އެކި  ތަރައްޤީގެ 

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެހީތެރިކަން  ދަނީ  ޗައިނާއިން  ބިނާކުރުމަށް 

ަސފުީރ  ަޗއާިނގެ  ަރއާީސ  ޮކމަިޝްނގެ  ހިއުމްަނަރއިޓްްސ 
ަބއަްދލުކަުރއަްވއިިފ
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ރާއްޖޭގައި  އިން  )އެމްއެމްސީ(  ކައުންސިލް  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް 
ލިޝިންއާ  ވަންގް  އެކްސެލެންސީ  ހަރ  ސަފީރު  ޗައިނާގެ  ހުންނަވާ 
ރާއްޖޭގައި  ދުވަހު  ވަނަ   25 އޮގަސްޓްމަހުގެ  ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 
ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 
ކޮމިޝަންގެ  އެ  ޙަސަންއާ،  ޝަފާޢު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ 
މި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  މެންބަރުންނާ،  ބައެއް 
ޗައިނާގެ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  ނޫސްވެރީން  ރާއްޖޭގެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި 
ރާއްޖޭގައި  އަދި  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ހޯއްދެވުމާމެދު  އެހީތެރިކަން 
މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޗައިނާއަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ 

ކުރެއްވިއެވެ. މަޝްވަރާ  ދާއިރާތަކާމެދުވެސް  އެކި 

ަސފާީރ  ަޗއާިނގެ  ަކއުންސިލްުނ  މިީޑއާ  ޯމލިްޑވްްސ 
ަބއަްދލުކަުރއަްވއިިފ

މިއަހަރަކީ ޗައިނާއާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކުރިތާ 

50 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރާ އަހަރުކަމަށް ވާތީ، ދެ ޤައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް 

އިތުރަށް  ގުޅުން  ޤައުމުގެ  ދެ  ކުރިމަގުގައި  ކާމިޔާބީތަކާ،  ގުޅުމުގެ 

ހަރ  ސަފީރު  ޗައިނާ  ހުންނަވާ  ރާއްޖޭގައި  ގުޅޭގޮތުން  ބަދަހިކުރުމާއި 

ދެއްވައިފިއެވެ.  އިންޓަވިއުއެއް  ޚާއްޞަ  ލިޝިން  ވަންގް  އެކްސެލެންސީ 

ހައުސް  ޕަބްލިޝިންގ  ނޮލެޖް  ވޯލްޑް  ދެއްވީ،  އިންޓަވިއު  މި  އެކަމަނާ 

އޭޝިއާގެ  ޗައިނާއާ  އަކީ  ލިޝިން  ވަންގް  އެކްސެލްންސީ  ހަރ  އަށެވެ. 

ތަޖްރިބާތަކެއް  ގިނަ  ދާއިރާގައި  ބަދަހިކުރެއްވުމުގެ  ގުޅުން  ޤައުމުތަކާ 

ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. އެކަމަނާވަނީ ޗައިނާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ 

ބައެއް  އޭޝިއާގެ  އަދި  މަޤާމްތަކުގައި  އެކި  ބެހޭ  ގުޅުންތަކާ  އޭޝިއާގެ 

ޚިދުމަތްކުރައްވައިފައެވެ. އެމްބަސީގައިވެސް  ޗައިނާ  ޤައުމުތަކުގެ 

ަޗއާިނއާިއ މެލިޭޝއާގެ ގުޅުމާމުެދ ާރްއޖަޭގިއ ހްުނަނވާ ަޗއާިނގެ 
ަސފުީރ އްިނަޓވުިއެއްއ ެދއަްވއިިފ

ރޒްގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އޭޝިއަން  ޗައިނާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ
ޖިންސޮންގ  ލިއު  ހިޒްއެކްސެލެންސީ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ރޒްގެ  އެފެއަ
އާއި، ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ މިދިޔަ 
ޖޫންމަހުގެ ފަހުކޮޅު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގައި 
ކުރިއަށް  މިހާރު  ގުޅިގެން  ޤައުމު  ދެ  ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި،  މި  އޮތް 
ގެންދާ އެކި މަސައްކަތްކާ މަޝްރޫޢުތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި 
ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 
ކަންކަމާ މެދުވެސް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މިއަހަރަކީ ރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ 
އަހަރުކަމަށް  ފުރޭ  އަހަރު   50 ޤާއިމުކުރިތާ  ގުޅުން  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދެމެދު 
ވުމާއެކު، އެކަން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖެއާ ޗައިނާގައިވެސް އެކި 

ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެއެވެ.

ަޗއާިނގެ ޚާރިިޖއާްޔގެ އިޭޝއާ ގުޅްުނތަކާ ެބހޭ ޑިރެކަްޓރ ޖެެނަރލާ 
އެމްބެެސޑަރ ޢަޒީމާ ަބއަްދލުކަުރއަްވއިިފ

ހައިކޮލިޓީ  އޮތް  ކުރީކޮޅު  އޮގަސްޓްމަހުގެ  ފުޖައު ސިޓީގައި މި  ޗައިނާގެ 

ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އެންޑް ލޯ ކާރބަން އިންޑަސްޓްރީ ސަމިޓްގައި ޗައިނާގައި 

ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. 

މި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެމްބެސެޑަރ ޢަޒީމާވަނީ، ފުޖައު 

ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފައެވެ.  ސަރަޙައްދުތަކަށްވެސް  ބައެއް  ސިޓީގެ ޞިނާޢީ 

އެކި  ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހަކަތައާ  އިޢާދަކުރަނިވި  ޗައިނާއަކީ 

މިދިޔަ  ޤައުމެކެވެ.  އަންނަ  ދެމުން  އެއްބާރުލުން  ރާއްޖެއާ  ދާއިރާތަކުން 

ޢާއިޝަތު  ސަފީރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަވާ  ޗައިނާގައި  ޖުލައިމަހު، 

ހަކަތަ  ވައިން  ޕްރޮވިންސްގައި  ޖާރޖިއަންގ  ޗައިނާގެ  ވަނީ  ޢަޒީމާ 

ރައީސާވެސް  ނާއިބު  ފާމްގެ  ބޮޑު  އެންމެ  މަސައްކަތްކުރާ  އުފެއްދުމުގެ 

ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ.

ަޗއާިނގެ ފަުޖުއ ިސޓަީގިއ ޮއތް ޮކްނފަރެނެްސއަްގިއ އެމްބެެސޑަރ 
އަޒީމާ ަބއިވެރިވަެވޑައިގްެނިފ
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ޗައިނާގައި ތިމާވެށްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ 
ތިއަންޔިންގ  ޗައިނާ  ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިވާ  މުހިންމު  ޚިދުމަތްތައްދޭ  އެކި 
ގެ ނާއިބު ރައީސް ޝޫ ޝެންޖީ އާ ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޖުލައިމަހުގެ  މިދިޔަ  ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.  ޢަޒީމާ  ޢާއިޝަތު  ސަފީރު 
ބޭއްވި  އެމްބަސީގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ޗައިނާގައި  ދުވަހު  ވަނަ   7
މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ތިމާވެށްޓާ ރަހްމަތްތެރި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ 
ދާއިރާއިންނާ، ވިޔަފާރިއާ އިޤްތިޞާދުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް 
ޗައިނާ ތިއަންޔިންގ ގެ ފަރާތުން ދެއްވޭނެ އެހީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފަރާތުން 
ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވައިފައެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ހަކަތައާ ތަރައްޤީގެ 
ދާއިރާއިން ގިނަ އެހީތަކެއް ޗައިނާއިން މިހާރުވެސް ދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ަޗއާިނ ތިއްަނޔްިނގ ގެ ާނއުިބ ަރއްީސއާ އެމްބެެސޑަރ ޢަޒީމާ 
ަބއަްދލުކަުރއަްވއިިފ

ޝަންގްހާއީ ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި 

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު އޮންނަ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެންމެ މަތީވެރީންގެ 

ދިވެހި  ގުޅިގެން  ނިންމުމާއި  ބައިވެރިކުރަން  ރާއްޖެ  މަހާސިންތާގައި 

ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ. މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ، 

ޖުލައި 27ން 28ށް އުޒްބަކިސްތާނުގައި ބޭއްވި ޝަންގްހާއީ ކޯޕަރޭޝަންގެ 

ކޯޕަރޭޝަން  ޝަންގްހާއީ  މަހާސިންތާގައެވެ.  ވަޒީރުންގެ  ޚާރިޖީ 

އޯގަނައިޒޭޝަންއަކީ 15 ޖޫން 2001 ގައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމާޢަތެކެވެ. 

ރަޝިއާ،  ޗައިނާ،  ޤައުމަކީ،   8 މެންބަރު  މިހާރުގެ  ޖަމާޢަތުގެ  އެ 

އަދި  ތަޖަކިސްތާން  ކިރްގިޒް،  ކަޒަކިސްތާން،  ޕާކިސްތާން،  އިންޑިއާ، 

އުޒްބަކިސްތާނެވެ.

ޮގތަުގިއ  ޕާޓަްނެރއްގެ  ޑައިލޮގް  ޯކޕަރަޭޝްނގެ  ަޝްނގްހީާއ 
ަބއިވެރިކާުރީތ ާރްއޖެއްިނ މްަރޙަބާ ކަިޔއިިފ

ރާއްޖޭގެ  ސިޓީއަކަށްވުމަށް  ސިސްޓަރ  ސިޓީގެ  ކުންމިންގ  ޗައިނާގެ 
މި  ނިންމީ  މިކަން  ނިންމައިފިއެވެ.  އިން  ސިޓީ  މާލެ  ވެރިކަންކުރާ 
އޮގަސްޓްމަހުގެ ކުރީކޮޅު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި އެ ކައުންސިލްގެ 
61 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. މި 
ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު 
މުޢިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޗައިނާގެ ބައެއް އެހެން ސިޓީތަކާ އެކުވެސް 
ކުރީން  މީގެ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  މާލެ  ގުޅުން  ސިޓީއެއްގެ  ސިސްޓަރ 
ބޭނުންވާ  ސިޓީއަށް  މާލެ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ބަދަހިކޮށްފައެވެ.  ވަނީ 
އެކި ކަންކަމުގައި އެ ސިޓީތަކުގެ އެހީތެރިކަން ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އަދި 
ކުންމިންގ ސިޓީއާ މި ގުޅުން ބަދަހިވުމުން ޗައިނާގެ ސިޓީތަކުގެ އިތުރު 

ފަށާނެއެވެ. ލިބެން  ސިޓީއަށް  މާލެ  އެހީތެރިކަން 

މާލެ  ިސީޓއަކްަށ  ސްިސަޓރ  ިސޓީގެ  ކްުނމްިނގ  ަޗއާިނގެ 
ިސީޓ ވުމްަށ ންިނަމއިިފ

އަހަރު  ގުޅުން ޤާއިމުކުރިތާ 50  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ޗައިނާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު 

ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް 

ދެ  ނިންމައިފިއެވެ.  އެސޯސިއޭޝަނުން  ކަލްޗަރަލް  ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް 

ޤައުމުގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މި މުބާރާތުގައި 

ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް 1 ވަނައަށް 5000 ރުފިޔާ، 2 ވަނައަށް 3000 

ރުފިޔާ، އަދި 3 ވަނައަށް 2000 ރުފިޔާގެ އިނާމު ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. 

މި  އެދި  އެކަމަށް  ފަރާތްތަކުން  ބޭނުން  ބައިވެރިވާން  މުބާރާތުގައި 

އޮގަސްޓްމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރީން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި 

މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތަކާ ފޮޓޯތައް ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 15 ވަނަ 

ޖެހޭނެއެވެ. ހުށަހަޅަން  ކުރީން  ދުވަހުގެ 

ަޗއާިނއާ ާރްއޖޭގެ ގުޅުމްަށ 50 އަހުަރ ފުުރމުގެ މުނަާސބަާގިއ 
ކުރެހުމާ ފޯޮޓ ެނގުމުގެ މުބާާރތްެއ



62 ީސުނަކަރ ަމަޖްއލާ | ޖުލިައ 2022

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފާގަތިކަން ގެނެސްދިނުމުގައި އަދި މާލެ ސިޓީގެ 
އެންޑް  ބެލްޓް  ކުރިއަށްގެންދާ  ޗައިނާއިން  ތަރައްގީގައި  އުމްރާނީ 
ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ 
ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިފަދައިން އެމަނިކުފާނު 
ވިދާޅުވީ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ކުރިއަރުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންމެ 
ލޯކަލް  އެންޑް  ސިޓީސް  ޔުނައިޓެޑް  ޖަމާޢަތްކަމުގައިވާ،  ބޮޑު 
ގަވަރމެންޓްސް )ޔޫސީއެލްޖީ( ގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ 
އަހަރީ ޖަލްސާގައި ޖޫން 9 ވަނަ ދުވަހު ތަޤްރީރުކުރައްވަމުންނެވެ. 

އިނީޝިއޭޓިވްއާ  ރޯޑް  އެންޑް  ބެލްޓް  ވާހަކަފުޅުގައި  މޭޔަރުގެ 
އިންވެސްޓްމަންޓް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އޭޝިއަން  ގުޅުމުން 
ތަރައްގީގެ  އުމްރާނީ  ލިބި،  ރާއްޖެއަށް  މެންބަރުކަން  ބޭންކުގެ 
އެހީތެރިކަން  މާލީ  ހިންގުމަށް  އެއްފަހަރާ  މަޝްރޫއުތަކެއް  ބިޔަ 
ހަމަޖެހުން ފަސޭހަވިކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ތާރީޚީ 
ނޑައެޅުއްވި ގަވަރުނަރުގެ  ނޑިވަޅު ރާއްޖެއިން އެ ބޭންކަށް ކަ ދަ
މަޤާމު އަދާކުރެއްވުމަކީ ލިބިވަޑައިގަތް ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއްކަން 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ތަރައްޤީގެ  ހިންގުނު  މިހާތަނަށް  ތާރީޚުގައިވެސް  ރާއްޖޭގެ  މިއީ 
އިތުރަށް  އެމަނިކުފާނު  މަޝްރޫޢުތައް."  ބޮޑެތި  ބިޔަ  އެންމެ 
ވިދާޅުވީ، ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް 
ލިބުނު އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ، ވެރިކަންކުރާ 
ބިޔަ  ޒަމާނީ  އެއަރޕޯޓާއި  އިންޓަނޭޝަނަލް  ވެލާނާ  މާލެއާއި 
ސަހަރު، ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލައިދިން ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް 

ބްރިޖުކަމަށެވެ.

ސިޓީއަށް  މާލެ  ސަބަބުން  އިނީޝިއޭޓިވްގެ  ރޯޑް  އެންޑް  ބެލްޓް 
ޗައިނާގެ  ދައްކަވަމުން،  މިސާލުތައް  އިތުރު  ފަހިކަމުގެ  ލިބުނު 
ސުޖައު ސިޓީއާ މާލެ ސިޓީއާ ދެމެދު ޤާއިމުކުރެވުނު 'ސިސްޓަރ 
މުޢިއްޒު  މޭޔަރު  ގުޅުމުގެ މަންފާތަކުގެ ހަނދާންވެސް  ގެ  ސިޓީ' 
އައުކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެ ސިޓީގެ މެދުގައި 
އެއްބާރުލުން އިތުރުވެ، މަޢުލޫމާތާ ތަޖްރިބާ ބަދަލުކޮށް، މުވައްޒަފުން 
ތަމްރީންކުރަން ފުރުޞަތު ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން 
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  ބަދަހިކުރެވި  ގުޅުންތައް  ވިޔަފާރީގެ 

ވިދާޅުވިއެވެ. މަގުފަހިވާކަމަށްވެސް 

ނޑުމެން  އަޅުގަ ވާޞިލުވުމުގައި،  އަމާޒުތަކަށް  ނޑުމެންގެ  "އަޅުގަ
އިރުޝާދާއި،  އެހީތެރިކަމާއި،  ތިޔަބޭފުޅުންގެ  މިއެދެނީ، 
އެއްބާރުލެއްވުމަށް." ކުރިމަގުގައިވެސް ރާއްޖެއަށް ޗައިނާގެ އިތުރު 
މުޢިއްޒު  ޑރ.  ފާހަގަކުރައްވަމުން  ބޭނުންވާކަން  އެހީތެރިކަން 

. ވިދާޅުވިއެވެ

ޤަރުނުގެ  ވަނަ   21 އިނީޝިއޭޓިވްއާ،  ރޯޑް  އެންޑް  "ބެލްޓް 
އެންމެ  ބައިވެރިވާން  މަޝްރޫޢުގައި  ރޯޑް  ސިލްކް  މެރިޓައިމް 
ހިމެނޭ.  ދިވެހިރާއްޖެ  ތެރޭގައި  ޤައުމުތަކުގެ  އިސްނެގި  ކުރީން 
ނޑު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު. އޭރު އަޅުގަ
މިނިސްޓަރުކަމުގެ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ 
އިނީޝިއޭޓިވްގެ  ރޯޑް  އެންޑް  ބެލްޓް  އެހެންކަމުން،  މަޤާމުގައި. 
ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ހިންގުނު މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

ޖެހުނު. އުފުލަން  ނޑަށް  އަޅުގަ

ދިވެހާިރްއޖޭގެ ފާގަތަިކމިާއ ކުރިއުެރމަުގިއ
ަޗއާިނގެ ެބލްްޓ އްެނޑް ޯރޑް އިނިީޝއިޭޓވްގެ

ަދއުުރ ޮބޑު: 
މާލެ ިސޓީގެ މަޭޔުރމާލެ ިސޓީގެ މަޭޔުރ
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ސަިނމާލެ ބްރިޖް : ާރްއޖޭގެ އިޤްތާިޞާދ ތަަރއްޤީއްަށ ައިއ އްިނގިލީާބ ަބދަލްެއ

ބްރިޖް  ސިނަމާލެ  ދުވަހު  ވަނަ   30 އޮގަސްޓްމަހު  މިއަހަރުގެ 
ރާއްޖޭގެ  ނޑުހުރަސްކޮށް  ކަ ފުރުނީއެވެ.  އަހަރު   4 ހުޅުވުނުތާ 
އެންމެ ބޮޑު ދެ އާބާދީ ކަމުގައިވާ މާލެއާ ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދިން 
މި ބްރިޖަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވުނު މިފަދަ ބިޔަ ފުރަތަމަ ބިނާއެވެ. 
އެންމެ  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީ  ހިންގި  މިހާތަނަށް  ރާއްޖޭގައި  މިއީ 

މަޝްރޫޢެވެ. ބިޔަ 

ހުޅުލެއާ  މާލެއާ  އޮއިވަރާއެކު،  ގަދަފަދަ  ހުންނަ  ގާދޫކޮލުގައި 
ނޑަށް ކޮންކްރީޓް ތަނބުޖަހައި، އެ ދެމެދު  ދޭތެރޭ އޮންނަ ފުން ކަ
މަޝްރޫޢު  އެ  މިއީ  އެޅިދާނެތޯ  ބްރިޖެއް  ބިޔަ  އެއްފަސްކޮށްދޭނެ 
އުފައްދަމުން  ބަޔަކު  ގިނަ  ހަމަޔަށްވެސް  އައުމާއި  ހަގީގަތަކަށް 
މަޝްރޫޢު  އެ  ބޮޑު  ގޮންޖެހުން  ނަމަވެސް  ސުވާލެކެވެ.  ދިޔަ 
ވަނީ  ސަރުކާރުން  ޗައިނާ  ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް  ދިވެހީންނަށް 
ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތެއް ދީފައެވެ. ދެ ޤައުމުގެ ވެރީންގެ އެންމެ 
މަތީ ފަންތީގައި ސީދާސީދާ މަޝްވަރާކުރެވި، މުޅި މަޝްރޫޢުވެސް 
ޚާއްޞަ  ޖިންޕިންގ  ޝީ  ރައީސް  ޗައިނާގެ  ހިނގަމުންދިޔައީ 
ނޑަކަށް  އަހަންމިއްޔަތެއް ދެއްވި މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގާތްގަ
3 އަހަރާ 11 މަސްދުވަހުން ނިންމައިލި މުޅި މަޝްރުޢަށް ކުރި 
ނޑަކަށް 130 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ(  ހޭދައިގެ ބޮޑު ބަޔަކީ )ގާތްގަ

ދިން  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  ޗައިނާގެ 
ހަދިޔާއެކެވެ.

ބްރިޖް މަޝްރޫޢާއެކު ދިވެހީންގެ ދިރިއުޅުމަށްވަނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް 
އެއްފަސްވުމުގެ  ހުޅުލެ  ހުޅުމާލެއާ  މާލެއާ  ގެނެސްދީފައެވެ. 
ޙަރަކާތްތައް  އިޤްތިޞާދީ  ވަނީ  ސަރަޙައްދުގައި  މި  ސަބަބުން، 
އިތުރަށް  ގުނައަކަށް  އެތައް  މަގުތައް  އާމުދަނީގެ  އިތުރުވެފައެވެ. 
އައު  އެތައް  ތަރައްޤީގެ  އިޖްތިމާޢީ  އަދި  ޢުމްރާނީ  ފަހިވެފައެވެ. 

ހިންގިފައެވެ. ކާމިޔާބުކަމާއެކު  މަޝްރޫޢެއް 

ދެއްވި  މުނާސަބާގައި  ފުރުނު  އަހަރު   4 ބްރިޖަށް  ސިނަމާލެ 
ސަފީރު  ޗައިނާގެ  ހުންނަވާ  ރާއްޖޭގައި  މެސެޖެއްގައި  ވީޑިއޯ 
ވިދާޅުވެފައިވަނީ،  ލިޝިން  ވަންގް  އެކްސެލްންސީ  ހަރ 
މިލިއަން   100 އަހަރުތެރޭ   4 ހުރަސްކޮށް  ބްރިޖް  މި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޗައިނާއާއި  ދަތުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.  މީހުން 
ފޮނިމީރުކަން  ރަމްޒުގެ  އަގުހުރި  މި  ގުޅުމުގެ  ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ 
އަދިވެސް  ފަދައިން،  ލިބެމުންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  މިއަދު 
ޗައިނާ ސަރުކާރުން އިތުރު އެހީތަކާ އިތުރު ތަރައްޤީ ރާއްޖެއަށް 
ދެއްވައިފައެވެ.  ވަނީ  އެކަމަނާގެ  ޔަޤީންކަން  ގެނަސްދޭނެކަމުގެ 

ބްރިޖަށް 4 އަހަރު ފުރުމުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން، 
ބޮޑު  "މިއީ  ޝާހިދުވަނީ  ޢަބްދުهللا  ޚާރިޖީވަޒީރު  ރާއްޖޭގެ 
އިންގިލާބެއްކަމަށާ" މިއީ "ރާއްޖެއަށް އައި ބޮޑު ތަރައްޤީ"އެއްކަމަށް 
ދުވަސްވަރު  ހިނގަމުންދިޔަ  މަސައްކަތް  ބްރިޖްގެ  ވިދާޅުވެފައެވެ. 
އެ މަޝްރޫޢު އިސްވެ ބެލެހެއްޓެވި ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި، 
މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު  ޑރ.  މޭޔަރު  މިހާރުގެ  ސިޓީގެ  މާލެ 
އަހަރުފުރުން   4 ހޯދާތާ  ދިވެހީން  ޚިދުމަތް  ބްރިޖްގެ  މި  ވަނީ، 
ފާހަގަކުރައްވައި، ބޮޑު ބަދަލެއް ރާއްޖެ ގެނަސްދިން މި މަޝްރޫޢު 
ދުރުވިސްނުންފުޅާ  ރައީސުންގެ  ޤައުމުގެ  ދެ  ހިންގެވުމުގައި 

ތާރީފުކުރައްވާފައެވެ. ލީޑަރޝިޕަށް 

އައި  ދިރިއުޅެމުން  ބަޔަކު  އެތައްހާސް  ތޮއްޖެހިގެން  މާލޭގައި 
ޒަމާނަށް ސިނަމާލެ ބްރިޖާއެކުވަނީ ނިމުން އަންނަން ފަށައިފައެވެ. 
ފްލެޓްތަކާ  ބިނާކުރެވޭ  ހުޅުމާލޭގައި  އެއްފަސްވެފައިވާ  ބްރިޖުން 
އެތައް  ނޑުދޮށާއެކު  ހެދިގޮ ޗާލު  ހުޅުމާލޭގެ  ޕާކްތަކާ  ބޮޑެތި 
އަހަރުތެރޭ   4 މިދިޔަ  އުފާވެރިކަން  އުންމީދާ  ވަނީ  ޢާއިލާއަކަށް 
ގެނަސްދީފައެވެ. ބްރިޖުން ގެނުވި ބަދަލުގެ ހެޔޮ އަސަރުތަކާ މަންފާ 
ދިވެހީންނަށް އިތުރަށް ލިބެމުން ދިއުން އަދިވެސް އޮތީ ކުރިއަށެވެ.



60 ީސުނަކަރ ަމަޖްއލާ | ޖުލިައ 2022

ސިޔާދަތީބާރާ  ފުރިހަމަ  ޗައިނާގެ  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ޕީޕަލްސް 
މިނިވަންކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ވަން-ޗައިނާ ޕޮލިސީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސަރުކާރާ،  ދިވެހި  އޮންނާނޭކަން  އަބަދުވެސް  ތާއީދު  ފުރިހަމަ 
ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.  ސިޔާސީޕާޓީތަކުންވެސް  ވާދަވެރި  ރާއްޖޭގެ 
ޗައިނާގެ ޕްރޮވިންސެއްކަމަށްވާ ތައިވާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް 
ބާރުލިބިދޭ  މަސައްކަތަށް  ކުރާ  ވަކިވެގަތުމަށް  ޖަމާޢަތްތަކުން 
އޮފް  )ހައުސް  ތިރިގެ  މަޖިލީހުގެ  ޤާނޫނުހަދާ  އެމެރިކާގެ  ގޮތަށް 
ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް( ގެ ރައީސް ނޭންސީ ޕެލޯސީ އޮގަސްޓްމަހުގެ 
ޗައިނާގެ  ގުޅިގެން،  ދަތުރުފުޅާއި  ކުރެއްވި  ތައިވާނަށް  ކުރީކޮޅު 
ފުރިހަމަ ސިޔާދަތީބާރަށް ތާއީދުކޮށް، ޗައިނާއާއި އެކުގައި ތިބިކަން 
ހާމަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތުން ދުނިޔޭގެ 170 އަށް ވުރެ ގިނަ 
އަޑުއުފުލާފައެވެ. މުޖްތަމަޢުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ވަނީ  ޤައުމުން 

ވަން-ޗައިނާ ޕޮލިސީއަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަބަދުވެސް ތާއީދުކުރާނޭކަމަށް 
ތަރުޖަމާނު  ޚާރިޖިއްޔާގެ  ދިވެހި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 
ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ  ވާދަވެރި  ރާއްޖޭގެ  ކަށަވަރުކޮށްދެއްވިއިރު، 
ވަން-ޗައިނާ  ވަނީ  އިން  ކޯލިޝަން(  )ޕްރޮގްރެސިވް  ކޯލިޝަން 

ޢާއްމުކޮށްފައެވެ. ބަޔާނެއް  ޚާއްޞަ  ތާއީދުކޮށް  ޕޮލިސީއަށް 

މިވަގުތު  މަޤާމުގައި  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  ޢާއްމު  ގެ  އދ 
ޝާހިދާއި،  ޢަބްދުهللا  އޮނަރަބަލް  ޚާރިޖީވަޒީރު  ދިވެހި  ހުންނެވި 
ވަނީ،  ގޮޓަރޭޒް  އެންޓޯނިއޯ  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ގެ  އދ 
ދެމިއޮންނާނެކަން  އދ  ނެގެހެއްޓުމުގައި  ޕޮލިސީ  ވަން-ޗައިނާ 
ޕީޕަލްސް  ބަލައިގަންނާނީ  އދ  ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފައެވެ. 
ރިބަޕްލިކް އޮފް ޗައިނާ ކަމާ، ތައިވާން ހިމެނޭހެން މުޅި ޗައިނާގެ 
ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް  ސިޔާދަތީބާރު މިލްކުވެގެންވާ ފަރާތަކީ 
ޗައިނާކަމަށް އދ ގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ 2758 ވަނަ ޤަރާރުންވަނީ 

ނޑައަޅައިފައެވެ. ކަ

ދިވެހާިރްއޖޭގެ ފުރިހަަމ ތާއުީދ ވަން-ަޗއާިނ ޕޮލީިސއްަށ
ބަލާއިރުވެސް  ހޯދުންތަކުން  އާކިލިއޮޖިކަލް  ތާރީޚީގޮތުންނާ 
ތައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދި، އެތައް ޒަމާނެއް 
އޮތް ސަރަޙައްދެކެވެ.  ދަށުގައި  ޤިޔާދަތުގެ  ޗައިނާގެ  ކުރީއްސުރެ 
ސޮންގް  ދަރިކޮޅާ،  ސުއީ  ހިނގި  ޒަމާނުގައި  އެވޭލާ  ޗައިނާގައި 
އޮތީ  ތައިވާން  ރަސްކަމުގައިވެސް  ދަރިކޮޅުގެ  ޔުއާން  ދަރިކޮޅާ، 
އިދާރީ  ޝާމިލްވާ  ސިންގާސަނާގައި  ރަސްކަމުގެ  ޗައިނާގެ 
އަހަރުތަކުގައި  ގެ   1600 މީލާދީން  ގޮތުގައެވެ.  ސަރަޙައްދެއްގެ 
ޖެންގް  ޖެނެރަލް  ކޮމާންޑަރެއްކަމުގައިވާ  ޢަސްކަރީ  ޗައިނާގެ 
އެރުވީ،  ޗައިނާއިން  ޝަރަފް  ބަޠަލެއްގެ  ޤައުމީ  ޗެންގޮންގަށް 
އަޅުވެތިކުރުމަށް  ތައިވާން  ބާރުތަކުން  ގެ  )ޑަޗުން(  ލަންދޭސީން 
ކުޅަ މަސައްކަތްތަކުން އެ ސަރަޙައްދު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވީތީއެވެ. 
އިތުރު  ޗައިނާގެ  ތައިވާނާ  ބާރުތަކުން  ޖަޕާނުގެ  ގައި   1894
ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް އަތްގަދަކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ވަނީ 
އިސްތިޢުމާރީ  ޖަޕާނުގެ  ށް   1945 ން   1931 ތެދުވެފައެވެ. 
ނޑު އެއް  ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ކުރި ހަނގުރާމައިގެ މައިގަ
އަމާޒަކީ ތައިވާން ސަލާމަތްކުރުމެވެ. މި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި، 
1943 ވަނަ މިޞްރުގެ ޤާހިރާއަށް ޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން އެއްވެ 
އިޢުލާނުކުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤަރާރުގައި، ޗައިނާއަށް އަރައިގަނެ 
ޖަޕާނުން ހިފާފައިވާ ހުރިހާ ބިމެއް އަނބުރައި ޗައިނާއަށް ދިނުމަށް 
ގޮވައިލިއެވެ. މި ޤަރާރު ނެރުމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާ އެމެރިކާއިން 
ބައިވެރިވިއެވެ. 1945 ގައި ޖަޕާނުން އަމާން ދިނުމާއެކު ތައިވާން 
ވަނީ އިހުއޮތްގޮތަށް ޗައިނާއަށް އަނބުރައި އިޢާދަވެފައެވެ. ތާރީޚީ މި 
ހުރިހާ ހަގީގަތްތަކެއްވެސް ދަންމަރުކޮށްދެނީ، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ނޑައަޅައި ބަލައިގެންފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ހަމަތައް  މުޖްތަމަޢުން ކަ
ކަށަވަރުކޮށްދެނީ، ތައިވާނަކީ، ޗައިނާގެ ސިޔާދަތީ ބާރުގެ ތެރެއިން 

ޕްރޮވިންސެއްކަމެވެ. ޗައިނާގެ  ވަކިކޮށްނުލެވޭނެ 




