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ِحيمِ  ْحٰمِن ٱلرَّ ِ ٱلرَّ  بِْسِم ٱّٰلله

ސުބުޙާނަހޫ ަވތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަން. އެނިޢުމަތްތައް  هللا ެންމެހާ  ނިޢުމަތްތަކުެގ ެވރި  އ

ފުރިހަޔަށް   މުޙައްމަދު ސައްލައެންމެ  ރަސޫލާ،  ކައުއިތުރު  ދެއްިވ  ދަސްކޮށް  ކުރަން  هللا ބޭނުން 

ދުޢާ   އެދި  ލެއްުވން  ސަލާމް  ޞަލަާވތާއި  އަށް  މިޞަލަާވތުަގއި  އަލައިޙިަވއްސަލަމް  ކުރަން. 

 އެކަލޭެގފާނުެގ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ސަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަން. 

 

މަރުޙޫމް   ، ދައުލަތުެގ ަވޒީރުން،ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސް،  ރައްޔިތުންެގ މަޖްލީސްެގ  

އާއިލާއަށް ނިސްބަތްާވ ބޭފުޅުން، މި ސިނާއަތުަގއި ހަސަން އަރިހުަގއި    މައިޒާން ހަސަންމަނިކުގެ 

 އިންސްޓްޓިޔުޓްެގ  މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިްވސް މެރިން ރިސަރޗް  މަސައްކަތް ކުރެއްވިފަރާތްތައް،

 އައްސަލާމް އަލައިކުމް.    .  މިހަފްލާަގއި ބައިެވރިވަޑައިަގންނަާވ އެންމެހާ އިއްޒަތްތެރިން  މުަވއްޒަފުން، 

 

އެންމެހައި    ތިއްބެވި ތަޙްނިޔާ މިހަފްލާއަށް ަވޑައިެގން ހެޔޮއެދުމާ ަވނަ މަސްެވރިންެގ ދުަވހުގެ  40 

ތަހްނިޔާން އިއްޒަތްތެރި ދުަވހުެގ  އަރިސްކުރަން.  މިސިނާ ނަށް  މަސްެވރިންނާއި  ލޮބުެވތި  އަތުަގއި  

ދަންނަަވން.  ކާޙަރަ ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  މިއަދުެގތްތެރިާވ  ހާއްޞަކޮށް  އާއި  ަވކިން  ތަޙްނިޔާ 

ނާއިބު   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  އިއްޒަތްތެރި  ރާއްޖޭެގ  ހެޔޮއެދުންތައް 

ސް މުހައްމަދު  ތުެގ ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރުންނާއި، މި ހަފްލާެގ ޝަރަފުެވރި މެހެމާން ރައީއަދި  ދަޢުލަ

  އަރިސްކުރަން.  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެމްބަރުންނަށްނަޝީދު، އަދި  

 

  ރާޅުތައްޖަމާާވތަން   ަގނޑުަވރުނުލާ ރާޅު  ެގ ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅުމާލޭ   ތުަގއި،ފަސޭހަަވގު ހަީވރުެގ މިހިތް

މިތިބީ   ަގއި ފެންނަހިސާބު ޖަމާެވ  މަސައްކަތް    ދިރާސާކަނޑުެވށީެގ    ރާއްޖޭގެ   ،  އަޅުަގނޑުމެން 



 
 

އާ ަގއުމަށް  އެއްޮގތުަގއި  ޓީ ރުކާ ފަށްޓަަވއިދެއްާވ  ިގނަުގނަ  ފާހަަގކުރެޭވދިެވހި  އަުގހުރި    ނުހަނު 

ރާޅުެގ އަޑާއި އެކު    ހެމުންދާބީ    ޮގނޑުދޮށަށްކޮށްދެއްިވ ބޭފުޅެއްެގ ޝަރަފުަގއި.    ޙިދްމަތްތަކެއް

އާކޮށްދެނީ ސެކްޝަނުގަ މައިޒާން    މިެވށިން  ރިސަރޗް  މެރިން  އޭރުެގ  އި  ޙަސަންމަނިކާއިއެކު، 

ހޭދަކުރި ދުަވސްތަކުެގ ހަދާންތައް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅައިދެއްިވ ހަރުދަނާ ަގ  ަވޒީފާ  އަޅުަގނޑު 

އިރުޝާދުތައް  އަުގހުރި  ދެއްިވ  އަދި  ތަޞައްަވރު،  ޚިޔާލްފުޅުތަކާއި  ކުރެއްިވ  ޙިއްޞާ  ބިންާގއާ، 

އި  ެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވރިކަމާދި މިއަދާއި ހަމައަށްެވސް ފަނޑުުވމެއްނެތި ދެމިެގންދާކަން ފާހަަގކުރަން.  

މޭސްތިރިކަމުަގއިާވ  ދިރާސާ  ކަނޑުެވށީެގ ޙިދްމަތްތަކާއި    މަސައްކަތުެގ  ހަސަންމަނިކުެގ  މައިޒާން 

   ނުހަނު އުފާާވކަމެއް.   ، އަޅުަގނޑު  ޭވކަމީށްނެރެ ޖޫދަުގޅޭ ފޮތެއް ުވ

 

ރިސަރޗް މަސައްކަތްތަކަށް   ެގ  މައިޒާން ހަސަން މަނިކަކީ ދިެވހިރާއްޖޭ މަސްެވރިކަމާއި ކަނޑުެވށީ 

އެމަސައްކަތަށް ލޯބިކުރައްާވ  ދުރުިވސްނުން  މަުގދައްކަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ަވރަށް  ަވއިދެއްިވ 

މުފައްކިރެއް  އާނ މުނ ްްްްއަކް ްްޙަސަން   .  ެގންުގޅުއްިވ  މުހިނ މުކަމާއިމެދުް މާހައުލުެގް ކަނޑުތަކުެގް

ރާއ ޖޭަގއިް ދިރާސާތައ ް ކަނޑުތަކުެގް ދައުރެއ ްްްްހޭލުނ ތެރިކުރުވާ،ް މުޙިއ މުް ފައ ޓަާވދެއ ުވމުަގއިް

މިނިސ ޓ ރ ްއޮފ ްފިޝަރިޒ ްެގްބައެއ ްޮގތުަގއިްްްްރިސަރޗ ްސެކ ޝަނ ްްްްއަދާކުރެއ ިވްފަރާތެއ .ްއަދި

 ްްްަގއިްޤާއިމުކުރެއ ުވމުެގްމޭސ ތިރި.1984ްޖުލައ24ްްި

ް

ޝައުުގްްމިްދާއިރާއަށ ްްދުަވސ ަވރެއ ަގއި،ްްްްމަދުްްރާއ ޖޭަގއިްމެރިނ ްރިސާރޗ ްދާއިރާއިނ ްތަޖުރިބާް
މަސައ ކަތ ތަކެއ ްް ިގނަުގނަް އަުގހުރިް ް ަވރަށ ް މަނިކުް ހަސަނ ް ފާޅުކުރެއ ުވމަށ ،ް އުފައ ދަަވއިް

ރޗ ްސެކ ޝަނ ްްުވޖޫދަށ ްއައުމާއިއެކު،ްދިރާސާކުރުމުެގްާގބިލުކަނ ްްނ ްރިސަމެރިްކުރައ ވާފައިޭވ.ްް
މ ްތަފާތުްއިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ ތަކާއިްުގޅިެގނ ްމަސައ ކަތ ތައ ްްރާއ ޖޭަގއިްއުފެއ ދުމަށ ،ްބައިނަލ އަޤ ާވ

ކުރަނ ްފެށުނު.ްރާއ ޖޭެގްކަނޑުެގްދިރުނ ތައ ްކެޓަލޮގ ްކުރަނ ްފެށުމާއި،ްރާއ ޖޭެގްކަނޑުެގްދިރުނ ްް
ްް މިއުޒިއަމެއ  ްްދައ ކުަވއިދޭ،ް ސެނ ޓާރުަގއި ރިސަރޗ ް ާގއިމުކުރެުވނ ްްމެރިނ ް ފަހަރަށ ް ފުރަތަމަް



 
 

ޖ ލުތަކަށ ްްްްުގެގރާއ ޖޭެގްުގދުރަތ ްމުއ ސަނދިކަނ ްދަމަހައ ޓާްކުރިމަެގުވމުނ .ްްެގްއިސ ނެނ ްްހަސަނ 
ކަނދުެގްަވޞ ލަތ ތަކާްކަނޑުެގްްްްފޯރުކޮށ ދިނުމުެގްްދުރުިވސ ނުމުަގއިްރާއ ޖޭަގއިްފުރަތަމަްފަހަރަށ 

ހިމާޔަތ ކުރެުވނު. ަގލުެގ1980ްްްްްސަރަހައ ދުތަކެއ ް މުރަކައާއިް ކުރ ކޮޅުަގއި،ް އަހަރުތަކުެގް ެގް
ް.ްްޙަސަނ ެގްމޭސ ތިރިކަމުެގްދަށުނ ބާަވތ ތައ ްރާއ ޖެއިނ ްއެކ ސ ޕޯޓ ކުރުނ ްމަނާކުރެިވެގނ ދިޔައ ްް

ް

ޒަމާނުއ ސުރެްްްްދިެވހ ނ ްްހަސަނ ެގްހިއ ސާްަވރަށ ްބޮޑު.ްްްްރާއ ޖޭެގްމަސ ެވރިކަނ ްފުޅާކުރުމުަގއިެވސ 
ްްެގްމަސ ެވރިކަނ ކުްދޮށ  ްއާްޖ ލެއ ގެްރަނ ްބޭނުނ ކުރަމުނ ްދިޔަްދޯނ ްެގްފަރުމާއަށ ްބަދަލުެގނެސ 

ްމަސ ދޯނ ޏެއ  މަސ ރޫޢުްް ްގެްފަރުމާކުރުމުެގް ްް ްމަސައ ކަތުަގއިް ްހަސަނ ް ފުރިހަމައަށް ް
ތަރައ ޤ  މަސ ަގތުމަށ ް އަތުނ ް މަސ ެވރިނ ެގް ބޮޑެތިްކުރެުވނުްްްްބައިެވރިެވަވޑައިެގނ ނެިވ.ް

ެގްބުރަްްްްހަސަނ ްް،ޖޭެގްމަސ ެވރިކަމަށ ްއައިްސިނާއ ްބަދަލުތަކަކ ްސަބަބުނ ްރާއ ރޫޢުތަކުެގޝ މަ
ްއޯލެެވލ ްްމަސައ ކަތުެގްނަތ ޖާ.ްް ްޖ .ސ .އޯ. ްލަނ ޑަނ  މާއ ދާއެއ ޮގތުަގއިްްްްކިޔަާވްްފެނ ަވރަށ ްްރާއ ޖޭަގއި

އެކުލަާވލުމުެގ" މަނ ހަޖުް ކިޔަަވއިދިނުމަށ ް ސައިނ ސ "ް ްްފިޝަރ ޒ ް މަސައ ކަތުަގއި ހަސަނ ްްް
ްއިެގނ ފައިޭވް.ޑަބައިެވރިެވވަް

ްްް 

ކަނޑުތަކުެގްދިރާސާކުރުމުެގްތަފާތުްރޮނުގތަކުނ ްމ ހުނ ްބިނާކޮށ ،ްރާއ ޖެްމެރިނ ްރިސާރޗ ްްް
މެރިނ ްރިސާޗ ެގްްްމިޮގތުނ ފޮނިްހުަވފެނެއ .ްްކެަވޑައިަގތް ޙަސަނ ްދެތަރައ ޤ ކުރުމަކ ްދާއިރާއަށ ް

ދާއިރާއިނ ްތަޢުލ މުްހާޞިލ ކުރުމުެގްފުރުސަތުތައ ްިގނަްޒުާވނުނ ތަކަކަށ ްހޯދާދެއ ިވކަނ ްއުފަލާްް
ްްުގޅުނ ހުރިްދާއިރަތަކުަގއިްހާރުެވސ ،މ ެގތެރޭނ ްިގނަްބޭފުޅުނ ނަކ ްމިއަދިްްްއެކުްދަނ ނަަވނ .

ްްް.ތ ތެރިާވްފުނ ނާބުްއުސ ބޭފުޅުނ ކަނ ެވސ ްފާހަަގްކުރަނ ހަރަކާ

ް

  އަލްމަރުޙޫމް މައިޒާން ހަސަންމަނިކަކީ ަވރަށް ިގނަ ބޭފުޅުންނާއިެވސް ހާއްސަޮގތަކުން ުގޅިފައިވ

މިޒާޖެއް ބޭފުޅެއް.  ސާދާ  ކަންބޮޑުިވެގ  ކިތަންމެ  ކަންބޮޑުުވންތައް    ،ޔަސްމަަސައްކަތުަގއި  ނުަވތަ 

ަވރަށް   ހަސަން  ޖެހުމަކީ  ސަކަރާތް  ިވއަސް،  އަޅުަގނޑެކޭ  މިކަން    ކުރައްާވކަމެއް.ހުރިކަމުަގއި 



 
 

މަރުޙޫމް މައިޒާން   ރަނަގޅަށް އެިގަވޑައިަގންނަާވނެ. އަދިތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންެވސް    އެއްފަދައިން

ފުރުޞަތު ހޯއްދަަވއިދެއްާވ    މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަސަން އަކީ  ޒުާވނުންނާއި އަންެހެނުން މިދާއިރާަގއި  

 ަވރުދެއްިވ ބޭފުޅެއް.  މަސައްކަތުަގއި ދެމިހުރުމަށް ހިތް

  

ހަސަނ މަނިކުެގްް މައިޒާނ ް މަރުހޫމ ް އުފަލަކ ް ބޮޑުް އެނ މެް ލިބޭް އަޅުަގނޑަށ ެވސ ް މިއަދުް

ަގއިްމަރުޙޫމ ްހަސަނ ެގްްސެކ ޝަނުްްްމެރިނ ްރިސާރޗ ހުަވފެނ ތަކުަގއިްކުލަޖެހެމުނ ދާތަނ ްފެނުނ .ްް

މަސައ ކަތ ކޮ މިއަދުެވސ އަރިހުަގއިް ރިސާޗ ްްށ ް ހަސަނ ްްްމެރިނ ް ދެމިހުނ ނެވި،ް މަސައ ކަތުަގއިް

ކުލަޖެހެމުނ ދާްފާހަަގކޮށ ްސިފަކުރައ ާވފައިަވނ ް"މިފޮތަށ ްލިޔުއ ިވްލިޔުއ ުވމުަގއިްއެކަނ ްްޝަކ ލ ްް

ްެގްޮގތިަގއެެވް.ހުަވފެނ ތަކެއ "ް

ްް

މިނިސ ޓ  ފުޅާެވ،ް މަސައ ކަތ ތައ ް ެގް ރިސަރޗ ް މެރިނ ް އައިް ފެށިެގނ ް ެގްްރް ކުޑަޮގތަކަށ ް
ހައިސިއ ޔަތުލިބިފަ.ްް އިނ ސ ޓިޓިޔުޓެއ ެގް މިއަދުމިަވނ ް ބަދަލުެވ،ް ސެނ ޓަރަކަށ ް ސެކ ޝަނަކުނ ް
ފުޅާކޮށ ް މޭނ ޑޭޓ ް އަދިް ދަރަޖަލިބުމާއިް އިނ ސ ޓިޓިޔުޓެއ ެގް ސެނ ޓަރަށ ް ރިސަރޗ ް މެރިނ ް

ްް އަދުެގ ފުރުޞަތުލިބިެގނ ދިޔައ ް ފުރިހަމައެހިތެމަސައ ކަތ ކުރުމުެގް ަވރަށ ް ރިކަމާއިްްސަރުކާރުެގް
ށ ްއިއ ޒަތ ތެރިްރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާްއިބ ރާހިމ ްމުޙައ މަދުްލިބިެގނ .ްއެކަނ ްފާހަަގކޮްްއެއ ބާރުލުނ 

ްސޯލިޙ އަށ ްނުހަނުްއިޙަލާސ ތެރިކަމާއެކުްޝުކުރުދަނ ނަަވނ .ްް

ްް

ް

ރާއ ޖޭެގްް ލިޔުނ ތައ ް ސައިނ ޓިފިކ ް ރަނަގޅުް ފެނ ަވރުް މިއަދުް މިކުރިއެރުނ ތަކާއެކު،ް
ފަށައިފި.ް ޝާއިޢުކުރެެވނ ް ޖާރނަލ ތަކުަގއިް ސައިނ ޓިފިކ ް ބައިނަލ އަޤ ާވމ ް ްްމަޖައ ލާތަކުަގއާއި،ް

ްް މާތުެގްބޭނުނ ކުރުމާއިްއެްމައުލޫކަނޑުެގްަވސ ލަތ ތައ ްމެނޭޖ ކުރުމުަގއިްސައިނ ޓިފިކ ްމައުލޫމާތު
އަލ ަގއި،ްމަސ ެވރިްަވސ ލަތ ތަކާއިްމާހައުލ ްނިޒާމުްދެމެހެއ ޓުމަށ ްސަރަހައ ދިތައ ްހިމާޔަތ ކުރުމުެގްް



 
 

ކުރެެވމުނ .ްް ދަނ ް މެރިކަލ ޗަރްރާއ ޖޭަގއިްްމަސައ ކަތ ް ފުޅާެވ،ް ދިރާސާތައ ް މެރިކަލ ޗަރް
މަސައ ކަތ ތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުެގް އާނ މުނ ނަށ ް ފެށިއ އުފެއ ދުނ ތައ ް ްްެވސ ް ްމިދަނ ނަާވލެުވނ ްްޖެ.

ްމިނ ަވރުް.ްމަރުޙޫމ ްމައިޒާނ ްހަސަނ މަނިކުެގްހުަވފެނ ތައ ްހަގ ަގތަކަށ ްބަދަލުެވފައިާވ

 

ކުރިނ ްްްްއެކުމެނ ނާއިްއ ކަތ ތަކުަގއިްއަޅުަގނޑުމަސަްްމެރިނ ްރިސަރޗ އަޅުަގނޑުްމިފިޔަަވޅުމަތ ހުރެ،ްް
އ ބެިވްމިނިސ ޓ ރ ްއޮފ ްފިޝަރ ޒ ،ްރުެވސ ްމިްމަސައ ކަތުަގއިްދެމިތިްހާމަސައ ކަތ ކުރެއ ިވްއަދިްމި

ެގ ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންނަށް އިޖްމާލީޮގތެއްަގއި ޝުކުރުދަންނަަވން.  އިންސްޓިޓިޔުޓް   މެރިން ރިސަރޗް

  ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދާސަރުކާރާއި ބައިނަލްއަޤްާވމީ މުަވއްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކު

 އެހީތެރިކަމާއި އެއްބަރުލަމަށް އެފަރާތްތަކަށްެވސް ޝުކުރުދަންނަަވން. 

 

ނީ، އަލްމަރުޙޫމް މައިޒާން ހަސަން މަނިކުެގ ހަނދާނުަގއި ފޮތެއް  އަޅުަގނޑުެގ ާވހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާ

ޖާދު  އަލްފާޞިލް  މަސައްކަތްކޮށްދެއްިވ  އިސްކޮށް  އަރިހުަގއި هللا އެކުލަާވލުމުަގއި  ޖަމީލަށާއި 

މަސައްކަތްކުރެއްިވ ހީާވިގ ޓީމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަަވމުން. އަދި، މި ފޮތުަގއި ލިޔުންތައް  

  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. ހުރިހާ ލިޔުއްިވ 

މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް    ރައީސް ، މިހަފްލާ ޝަރަފުެވރިކޮށްދެއްީވތީ، ރައްޔިތުންެގ މަޖްލިސްެގ ރައީސް 

 ، އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަަވން.  

    އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. މިހަފްލާަގއި  ބައިެވިރިެވވަޑައިެގންނެިވ

 ަވބަރަކާތު! هللا ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް ަވރަޙްމަތު 
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