
ދެިވިހާރއްޖެައްށ ެދެމެހްއެޓިނިވ ަހަމޖުެހްނ ގަެނުއަމްށ ަރީއްސ ަމުއމްޫނ ަޢބުްދލަްޤްއޫޔމާިއ، ަރީއްސ 
މުަޙއަްމުދ ނީަޝާދިއ، ޮއަނަރްބލް ޤިާސމް ިއބާްރީހމާިއ ައްއަޝިއޚް އިމްާރްނ ަޢބުްދهللا އިޤްާރުރަގިއ 

ޮސިއުކަރއަްވިއިފ

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނު 

އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިންބިމާއި ފަޅުފަޅާއި ޤުދްރަތީ ވަސީލަތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ތަރައްޤީ  އެދޭފަދަ  ރައްޔިތުން  ބިނާކުރުމަށާއި  ޤައުމު  ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި، 

ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަޖެހުން ހޯދައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް، ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި، ޖުމްހޫރީ 

ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުهللا ހުކުރު ދުވަހު 

އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

އިސްވެ ދެންނެވުނު ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވުނު އިޤްރާރުގައި އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވަނީ މާތް ވެގެންވާ 

އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި ޤައުމިއްޔަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިންބިމާއި 

ނިގުޅައިގަންނަމުންދާ  ކިބައިން  ރައްޔިތުންގެ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި،  މިލްކުވެރިކަން  ވަޞީލަތްތަކުގެ  ޤުދުރަތީ  ފަޅުފަޅާއި 

ސިޔާސީ  އަދި  އިންސާފުވެރި  މިނިވަން،  އިންތިޚާބުތަކަކީ  ބޭއްވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި،  ޙައްޤުތައް 

ޕާޓީތަކުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރެވޭ އިންތިޚާބުތަކަކަށް ހެދުމަށާއި، ސިޔާސީ މަޤްޞަދުގައި ނުޙައްޤުން 

މެދުވެރިވެގެން  ސަރުކާރު  މިނިވަންކުރުމަށާއި،  ފަރާތްތައް  މަރުޙަލާތަކުގައިވާ  އެކި  ދައުވާތަކުގެ  ނުވަތަ  ހުކުމްކުރެވި 

ހިންގޭ ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަޖެހުން ހޯދައިދިނުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.

“ައޅުަގނޑެުމްނ ެއުކަގިއ ިމ މަަސްއަކތްުކަރނީ ބާުރަތްއ ަވކިވެފައިވާ، އްިނާސީނ 
ިތާރމުްކާރ، ެދފްުށ ފްެނަނ، ަޖވާުބާދީރ ުކުރވޭ، ަޙީޤީޤ ިޑޮމކްަރިޓކް  ަޙްއުޤަތަކްށ އިޙް

ެވްއެޓްއ ިބާނުކުރަމްށ”

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ރައީސް، ރައީސް އަލްއުސްތާޛް 

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

“ފާިއުތީވ ިވްއަސަކްށ ައަހުރގެ ެތޭރަގިއ ދެިވިހ ާރްއޖެ ަވަރްށ ިގަނ ޮގްނޖުެހްނތަކާއި 
ުކިރމިަތ ަލިއިފ. ަވަރްށ ިގަނގުަނ ަކްނަތްއ ަތޖިުރބާ ޮކްށިފ. ެއްނމްެނ ެއުކަގިއ 
މަަސްއަކތްުކުރްނ ިމައުދ ިމަވީނ ަވަރްށ މުހިްނމު ަކަމަކްށ ވެފިައ. ިޑޮމކްަރީސގެ 
ަމަގްށ ަޤުއމު ައނުބާރ ގްެނަންށ ެއަބޖެހޭ. ެއްނމްެނ ެއުކަގިއ މަަސްއަކތްޮކްށގެްނ 

ޫނނީ ިމަކެމްއ ުނުކެރވޭެނ” 

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ނަޝީދު 



“ަޙީޤަޤުތަގިއވްެސ ބާުރަތްއ ަވިކުކެރވިފައިވާ ިނޒެާމްއގެ ެތެރއްިނ ިޑޮމކްަރީސ ައނުބާރ 
ގަެނުއަމްށ ަރްއިޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ  މެމްަބުރްނަންށ ައޅުަގނޑު ިއލިްތމާްސުކަރްނ”

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ެއްއިކބާޮކްށ، ަތފުާތ  “ަބިއަބިއުވމާިއ ުނތަަނަވްސަކމާިއ ިސާޔީސ ވަާދެވިރަކްނ 
ހާލަަތްށ  ހޭ  ުކަރްނޖެ މަަސްއަކތް  ެއްއަބިއެވ  ޕާީޓަތްއ  ިސާޔީސ  ފިކުުރގެ  ެއިކ 
ައިއމާ ދެިވިހ ަރްއިޔުތްނ ަޤބޫލުކަުރްނީވ ަޙީޤަޤަތީކ ޮކްނމެެހްނ ަސލާމަތްވްާނ ޖެހޭ 
ުއފާުކަރްނވީ  ަނަމވްެސ  ުކިރމިަތވެފައިވާަކްނ.  ަޤުއަމްށ  މީުސބެާތްއ  ުނަރްއކާެތިރ 
ަރްއިޔުތްނ  ދެިވިހ  ައިލަކމުްނ  ުއްނމުީދގެ  ވާިގފުޅާެއުކ،  ގެ  هللا  މާތް  ަކަމީކ 
ހާަމަވމުްނާދީތ.  ުނވާަކްނ  ިލބިގްެނ  ީމަހަކްށ  ެއްއވްެސ  ބާެރްއ  ަމޙްޫރމުކެރވެޭނ 
އުްނެވ ައޅުަގނޑެުމްނާނ  މާތް هللا ގެ ވާިގފުޅާެއުކ ުއފާެވިރ ުދަވްސަތްއ މާލްަސަތެކ

ަބްއަދލުުކާރެނ”

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުهللا  

ހުކުރު ދުވަހު ސޮއިކުރެއްވި އިޤްރާރުގައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެވޭ ކަންކަމުގައި، ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގައާއި އަދި މިނޫންވެސް އެކިއެކި ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުންދީ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނީ 

އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ. 
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