
 

ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުދް ދިވެހިރާއްޖެ ފަސާދަކުރުމަފް މާތްވެގެދްވާ އިސްލާމްދީދް ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއް ގޮތުގައި 

ބޭދުދްކުރުދް ހުއްޓާލުމަފާއިކ ޝަރުޢީ ދިޒާމް ހަމަމަގަފް އެޅުވުމަފް ސަރުކާރުދް ކުރައްވަމުދް ގެދްދަވާ މަސައްކަތަފް 

 ތާޢިދުކުރުމުގެ ގޮތުދް  މާފަދްދު ހުޅަދގު ދާއިރާއިދް )އެމްޑީޕީ( ދެރޭ ދޫސްބަޔާދް.

 

 ސިލްސިލާ ބާއްވަމުދް ގެދްދާއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުދް މާލެތެރޭގައި މިހާރު ރި މުޒާހަރާގެ ދަމުގައި ސަރުކާރާސުލްޙަވެ      

ޤާދޫދު  ގެއެއްވުދްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލަފް ގެއްލުދް ދެމުދް ގެދްދިއުމަކީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާ

ރާތްތަކުދް އަސާސީއާއި ޤާދޫދު ތަކާއިކ މާތްވެގެދްވާ އިސްލާމްދީދުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަދްގަވާފައިވާ އިމުގެ ބޭރުދްކ އިދިކޮޅު ފަ

އެކަދްކަދް އެދްމެ  ގެ އެމްޑީޕީގެ އެދްމެހައި މެމްބަރުދްކަދް ފާހަކޮފް މާފަދްދު ހުޅަދގުދާއިރާހިދްގަމުދްދާ ދޭއްގާދީ ޖަރީމާއެއް

 ލު އެފަދަ ޖަރީމާތައް  މިހިދދުދް މިހިދދަފް ހުއްޓާލުމަފް ހަރުއަޑުދް ގޮވާލަމެވެ.ޙާވެރިކުރާ ފްހަރުކަފި ޢިބާރާތުދް ކު

ސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ސަބަބުދް މިހާރު ހިދްގަމުދް ގެދްދާ ހަމަދުޖެހުދްތަކުގައި އެތަކެއް ޢާދްމު ރައްޔިތުދްދަފާއިކ ސިޔާ      

ވިޔަފާރީތަކަފާއި ދައުލަތުގެ މުދަލަފް ލިބެމުދްދާ ގެއްލުދްތަކަކީ އަޅުގަދޑުމެދް ދުހަދު  ދްގެޢާދްމު ޢިމާރާތްތަކަފާއިކ ޢާދްމު

 ޞައްޚާއް ބަޔަކަފްކ ވަކިދް ދގަމުދްދާ ހަމަދުޖެހުދްތަކުގެ ސަބަބުދްކ އެކަމާ ގުޅުދް ދެތް އެތަކަދްބޮޑުވާކަމެކެވެ. މިހާރު ހި

މުރުދް ދުވަސްވީމީހުދްދަފާއިކ ޢު ލިބެދްޖެހޭ ކުޑަކުދިދްދަފާއިކ ރައްކާތެރިކަދް އެބަޔަކަފް ޞައްޚާގޮތެއްގައި މުޖުތަމަޢުގެ 

ދުކުޅެދުދްތެރިކަދް ހުދްދަ ފަރާތްތަކަފް ދުހަދު ބޮޑެތި ގެއްލުދްތައް ކުރިމަތި ވަމުދްދާކަދް ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި 

ހިތްތަކުގައި މިފަދަ އެއްވުދްތަކުގަޔާއިކ މީޑިއާގެ ތަފާތު ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮފް އަދި އެދޫދްވެސް ގޮތްގޮތުދް މީހުދްގެ 

ޤާދޫދީގޮތުދް އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރާއިމެދު ދަފުރަތާއިކ ރުޅިވެރިކަމާއިކ ބިރުވެރިކަދް އުފެދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ 

ސަބަބުދް މުޖުތަމަޢުގެ އަމަދް އަމާދްކަމަފާއި ހަމަޖެހުމަފް ވަރަފް ދޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރަމުދްދާކަދްވެސް ފާހަގަކޮފް އެކަދް 

 ފް ދުކުރުމަފް ގޮވާލަމެވެ. އެގޮތަ

ޝަރުޢީ ދިޒާމް ހަމަމަގަފް އެޅުވުމަފް ދިވެހިސަރުކާރުދް ކުރަމުދް ގެދްދަވާ ބުރަމަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަފް         

ވެރިޔާގެ ގިދަދުވަސްވީ ތާރު ޚްއި ކުރިދް ވެރިކަދްކުރި ހުދުމުއިދިކޮޅުފަރާތްތަކުދް މަސައްކަތްކުރަމުދް ގެދްދަދީ މިގައުމުގަ

ވެރިކަމުގައި ކޮފްފައިވާ ކޮރަޕްޝަދްގެ ޢަމަލުތަކާއި ހިދްގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ފޮރުވުމަފް ކަމަފް ވެސް މިދާއިރާގެ  ޒީބުދާތަހު

އި ކުރިދް ވެރިކަދްކުރި ބަރުދް ދެކެއެވެ. އަދިމިހާރުގެ  ޤާދޫދީ ރައީސް  މުޙައްމަދު ދަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައިކ މިގައުމުގަދްމެ

އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ލިބެދްދެތްކ އިދްސާދީ އަސާސްތައް ލިއްބައިދީކ ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް  03ދިގު ތާރު ވެރިޔާގެ ޚްހުދުމު

ޤީގެ ބޮޑު ފުއްދައިދިދުމުގެ އިތުރުދް ވެރިކަމުގައި  ހޭދަކުރެއްވި މަދު ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރަފްތަކަފް ގެދުވި ތަރައް

 ކުމެތިބި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ހިތްތަކަފް ޖެހުދު ހާރޓް އެޓޭކެއް ކަމުގައެވެ.ދިދް ވީކ ވެރިކަދް ބޭދުދްވެގެމަދްޒަރުތައް ފެދުދް

ދިވެހިރައްޔިތުދްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެދްބަރުދްދާއި ސަރުކާރަކީ ލާދީދީ ބައެއްކަމަފް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުދް          

ފި ޢިބާރާތުދް ތަކުރާރު ކުރުމާއި އެކު ކުފްވެރިކުރާ ކަމަފާއިކ ބުދާ ބުދުދް މިދާއިރާގެ އެދްމެހައި މެމްބަރުދް އެދްމެ ހަރުކަ

ސަރުކާރާއިމެދު ސާބިތު ދުހިފޭ ދޮގުވާހަކަތައް ފަތުރައި ރައްޔިތުދްގެ މެދުގައި ޤާދޫދީ ސަރުކާރާއިމެދު ދަފުރަތު އުފެއްދުމަފް 

ޙައްޤު އަދަބު ދިދުމަފް ދިވެހި ސަރުކާރަފް   އަޅާ ހޯދާ އެފަދަ ފަރާތްއަކަފްއަތްފުދާ، މަސައްކަތް ކުރަމުދްދާ ފަރާތްތައްބަލައި

އުމުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ޤައުމުގައިވާ ހަމަޖެހުދް ދަގާލާ މިޤަރާތްތަކުދް ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ގޮވާލާ ކަމަފާއިކ އަދި އިދިކޮޅު ފަ



ވާހަކަ އޮއްބާލުމަފް ފަތުރަމުދްދާ ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކ ރައްޔިތުދްދަފް ލިބެމުދްދާ ލުއިފަސޭހަތަކުގެ ޤީތަރައްކުރިޔައްދާ 

 ކުރަމެވެ.  ފް މިދާއިރާގެ މެމްބަރުދް ޤަބޫލުއެއްވެސް ޙަޤީގަތެއްދެތް ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަ

ދިވެހި ފުލުހުދްދަފް އަދި ދިވެހިރައްޔިތުދްގެ ، ވީމާކ ދިވެހި ސަރުކާރަފާއިކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީބާރަފާއި         

މާލޭ ސިޓީކައުދްސިލަފް މާފަދްދު ހުޅަދގު  ،އެދްމެ އިސް ލީޑަރަފާއިކ ޕާޓީގެ ޕާލިއަމެދްޓްރީ ގްރޫޕަފާއިޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުދް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިދްގަމުދްގެދްދާ މެމްބަރުދް މިގޮވާލަދީކ ބައެއް ދާއިރާގެއެދްމެހައި

ކުގައި އުފެދިފައިވާ މިސްރާބަފް ބަދަލުކުރައްވައިކ ދިވެހިދްގެ ހިތްތަ ހަމަދުޖެހުދްތައް ހުއްޓުވައިކ ޤައުމު އަމާދްކަމުގެ

ދުތަދަވަސްކަދް ދައްތާލައިކ ދިވެހިރާއްޖޭއަކީ  މިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަދި ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ފަރާތް ތަކަފް  މާއިކބިރުވެރިކަ

ގޮތުދް އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ޣައިރުޤާދޫދީ ގޮތުދް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާދޫދީ  ފް ހައްދަވައި ދެއްވުމެވެ. ވެސް  އަމާދްތަދަކަ

   ހިދދުދް މުދްދާ އެދްމެހައި ބައިވެރިދް މިވައްޓާލުމަފް ސިއްރާއި ފައުޅުގައި މަސައްކަތް ކޮފް  މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވަ
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