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ޑުގެ ބިޔަ ރާއްޖެމާކަނ  
 

. ޕާޓީގެ އެންމެ މެންބަރުންނަށް ދުވަހުގެ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކް ރަޓިކް ޕާޓީ އަށް ބާރަ އަހަރު ފުރުނީއެވެ
 . .ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކް ބާދީ ރައްދުކުރަމެވެ ދިވެހިން އަނެއްކާވެސް މިތިބީ  ދޮޅަސް އަހަރަށް ޕާޓީ ދަނީއެވެ

. ރައީސް ޔާމީނުގެ މުޅިން އައު ފަތިހަކަށް ވެރިކަން ނިމި، މިނިވަން  އަލިވިލޭނެކަމުގެ ފޮނިއުންމީދުގައެވެ
ބު އެދޭ ކެންޑީޑޭޓަކަށް އެއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވި، އިންތިޚާ ބެއް ބޭއްވި، ޕާޓީގެ މެންބަރުންއިންތިޚާ

. ދިވެހިންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވޭނެކަ . ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައެވެ މުގެ ޔަޤީންކަމުގައެވެ
. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އަލުން އަންބުރާ ގެނެއުމުގެ ވަރުގަދަ މަސައްކަތުގައެވެ  

. ފައިވާ ޕާޓީތަކާގުޅިޕާޓީ މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަނީ  . ފުޅާ އޭޖެންޑާއެއްގައެވެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ  އެކުގައެވެ
. އްލު ކުރުމެވެޤިއައްސަސާތައް މުސްތައްލު މުތަޤި. މުސްޓިކް ނިޒާމް އަލުން އިއާދަކުރުމެވެޑިމޮކްރަ

ގައި ނާއި ސިފައިންގެ މަސައްކަތު. ފުލުހުންނުދިނުމެވެންތަކަށް ސަރުކާރުން ވަނަފަޑިޔާރުންގެ ނިންމު
. ލާސިޔާސީ  ކަނޑުގެ  ޔާ. އިންޑިޒީ ނިޒާމް އަލުން އަބުރާ ގެނެއެމެވެރުކަމަކުލަ ޖެހުނަ ނުދިނުދިނުމެވެ

މެރުމާއި، މަރުގެ  . މީހުންމެވެދަ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ނުހިންގުކަމަށް ބުރޫއަރާފަރިސަލާމަތާއި ރައްކާތެ
. ޖޭގެއްއިންޒާރު ދީ ވައްކަމާއި ފޭރުމާއި ޓެކުމުގެ ނުރައްކަލުން ރާ ބޭނުމަކީ  ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމެވެ

.ރައްޔިތުންނަށް ހާސްކަމެއް ނެތް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ހޯދޭނޭ މަގުތަކެއް  ކޮށުމެވެ  

އި އުޅުމުގެ ވެސް މިނިވަން ކަމާއި އެކު ރާއްޖޭގައަޅުގަޑަށްއެހީތެރިވުމަށް،  ކުރުމުގައިމަސައްކަތް ކާމިޔާބު 
.  މުގެ ފުރުޞަތަށްވުމަސައްކަތުގައި ބައިވެރި. ތު ލިބެންޖެހެއެވެފުރުޞަ އަޅުގަޑު އެދެނީ އިންތިހާއަށެވެ

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސިޔާސީ އެކު ކުރަމުން ގެންދާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ، ތަކާގުޅިފައިވާ ޕާޓީ
އަނބުރާ  ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި މީހުން މިނިވަންކޮށް، އުފުލިފައިވާ ސިޔާސީ ދައުވާތައް ބޭނުމަށް
.މުގެ މަސައްކަތެވެގެންދިއު  

 ލަބިއްޔަތެއް ލިބޭނެސް ބޮޑު އަޤުމަޖިލީހުގެ ތަނަވަ ށް ރައްޔިތުންގެރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅަ
ކުރިއަށް މިއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މިކަން . ނޫނެވެގާކަމެއް ނއި މިއަދު ޝައްކު ހިކަމީ އަޅުގަޑު ހިތުގަ

.އެވެސާފު ވެގެންދާނެ  

 

 

 

 



 

އެންމެ މެންބަރުންގެ . ޕާޓީގެ ގެނެއުމަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ އަމާޒެވެރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް 
އަޅުގަޑު އެދެނީ، ރައީސް ޔާމީނު ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ތިބޭފުޅުން ގެ ގިނަ  ންކިބައި

.އްވާ މަސައްކަތަކަށް ހެއްދެވުމެވެދެވަގުތު   

. ޕާޓީ މިދަނީ ކޮންގްރެސް އަކަށެވެއިތުރު ނު ތުގައިމިފުރުޞަ . ގުތާއެއް ފާހަގަ ކޮށްލާން އެދެމެވެ
. ގަޅު ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަޑު ދެކެމެވެރެސްގައި ޕާޓީގެ އައު މެނިފެސްޓޯގެ ތަސައްވަރެއް ފެންނާން ރަގްކޮން

. މިދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި އަޅުގަޑަށް އް ވިސްނުން އަޅުގަޑުގެ އެބަހުއްޓެވެއައު މެނިފެސްޓޯއެއްގެ ބައެ
.ވިސްނުނު ކަންތަ ށް ތަކެއް މިއަދު ދަންނަވާލާނަމެވެ  

. ޖަޒީރާ ޤައުމެކެވެ ބިޔަ  އަކީ މާ ކަނޑުގެ ރާއްޖެ. އަކީ ކުޑަ ޖަޒީރާ ޤައުމެއް ނޫނެވެޖެދިވެހި ރާއް
ދަކީ ކަނޑުގެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ. ބިޔަބޮޑެތި ޤައުމުތަކާ އެއްވަރެވެދު ދީ ސަރަހައްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ

ގަން ޖެހޭނީ ނދު ހިނޫ އިޤްތިޞާ .ދެކެވެތިޞާނޫ އިޤް. ދެކެވެއިޤްތިޞާ ހަކަތަލިބޭމުއްސަދި ކަމުން 
. އިކޮނަމީއެ "ބޭނުން ނުކުރެވޭ ތަކެތި ވީމިންވަރަކުން މަދުކުރެވޭ "ސާރކިއުލާ ގަޑު ފާހަގަ މި އަޅުއްގައެވެ

.ދު ގެ ވިސްނުމެވެނުކުރާ ނޫ އިޤްތިޞާބާކީ . އެވެރާއްޖެ ބިޔަ މާކަނޑުގެ. ކުރަނީ ދެ ކަމެކެވެ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


