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ޅން ،އައްސަލާމް އަލައިކުމް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައުގެ އެކިގިންތިތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު
ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފު ު
ހބާ ދަންނަވަން.އަދި
މިރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން މަރު ަ
ވން .މިދަތުރުގައި އަޅުގަނޑުގެ
އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ބައިވެރިވާ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީގެ މުއައްޒަފުންނަށްވެސް މަރުހަބާ ދަންނަ ަ
ބކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް ބަލާލަން
ބލުންވެސް ބައިވެރިވޭ .ދިވެހިންގެ މެހެމާންދާރީ ތަޖުރި ާ
އަނބިކަނ ަ
ބނުކަމީ ލިބުނު ނަސީބެއް.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުސަތު ލި ު
ނނާ ބައްދަލުވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑުއުފަލެއް .އަޅުގަނޑަށް މިވަގުތުކޮޅު ދެއްވީތީ ތިއެންމެ
މިތަނުން ތި އެންމެހާ އެކުވެރި ް
ނ.
ނ ް
ބެފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން .ތިބޭފުޅުންގެ އިޒްނައާ އެކު ކުރުކޮށް ބައެއް ވާހަކަ ދަންނަވާލާ ަ
އެމެރިކާއިން ދެކޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަސައްވުރަކީ ވަރަށް އުޖާލާ ތަސައްވުރެއް .އެއީ ސުލްހަވެރި ،ފާގަތި ،ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި
ނގެ ވެރިކަން ހަމަހަކަމާއެކު
ހަމަޖެހޭ މުޖުތަމައެއްގެ ތަސައްވުރު .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމްކުރާ ،ގާނޫ ު
މކަށް ވެގެން ދިއުމުގެ ތަސައްވުރު .މިތަސައްވުރަކީ އިންޑޯ
ބއިދިނުމުގައި ތަފާތު ނުކުރާ ގައު ަ
ދަމަހައްޓާ އަދި ފުރުސަތު ލިއް ަ
ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެހީވެދޭނެ ޖަޒީރާ ގައުމެއްގެ ތަސައްވުރު .މިތަސައްވުރުގައި ދިވެހި
އވެރިވުން އޮންނަ ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖުތަމައެއްގެ ތަސައްވުރު.
މުޖުތަމައަކީ ވަރުގަދަ ،ހުޅުވާލެވިފައިވާ ،ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ބަ ި
ކމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މީޑިއާއެއް ،އަދި ބާރުވެރިވެފައިވާ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ
މަދަނީ މުޖުތަމައަކާއި މިނިވަން ަ
އ.
ހއްގުތައް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެސް ކަހަލަ ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި ބޭނުންހިފޭ މުޖުތަމައެ ް
މައްޗަށް ބިނާވެ ،ރައްޔިތުންގެ ަ
ގއި އަޅުގަނޑު ވާނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ،ނޫސްވެރިންނާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ
މިވޭތުވެދިޔަ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ލކޮށްފައި .މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާދި ފަހުން
ޖމިއްޔާތަކުގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަ ު
މެމްބަރުންގެ އިތުރުން މަދަނީ ަ
ހން އެމެރިކާ އެސިސްޓަންޓް
ހިނގާފައިވާ ކަންކަމާމެދު އެމެރިކާއިން ކަންބޮޑުވާކަން އަޅުގަނޑުމެންވާނީ ހާމަކޮށްފަ .ދާދި ފަ ު
ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ނިޝާ ބިސްވާލަ ވިދާޅުވި ގޮތަށް" ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު މުސްތަގުބަލެއް ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި
ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކަށް ރުޖޫއަވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބާރު އަޅަން".
ދިވެހިރާއްޖެއާ މެދު އެމެރިކާއިން މިދެކޭ ކާމިޔާބު ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،މުހިއްމު އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް
އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ އިތުރުކުރުމަށް އެމެރިކާ އޮތީ މިހާރުވެސް ތައްޔާރަށް.
ނ ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމުގެ
ލބު ު
ހނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށާއިި ،
2004ގެ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސުނާމީއަށް ފަހު ،ހާލުގައި ޖެ ު
މަސައްކަތްތަކަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ  12މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި .މީގެ ތެރޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ
ނ.
އަދި ކަރަންޓު ގާއިމްކުރުމަށް ފޯރުވައިދިން އެހީ ހިމެ ޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަދި މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުދި އާބާދީތައް ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގައި
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކެޕޭސިޓީ ވަރުގަދަކުރުމަށް މިހާރުވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން .މީގެ ތެރޭގައި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމާއި،
ނ.
އދި ބޭސިކް ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރުން ހިމެ ޭ
ޖބަދިނުން ަ
ކުއްލިހާލަތްތަކަށް އި ާ
އހީތެރިކަމާއެކު ރ .އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ވަނީ ކުއްލިހާލަތްތަކަށް އިޖާބަދިނުމާބެހޭ ސެމިނާއެއް
ދާދި ފަހުން އެމެރިކާގެ ފަންނީ ެ
ބާއްވާފަ .މިޓްރެއިނިންގްތަކުގައި ،ކުއްލި ހާލަތެއްގައި މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެހީވެދޭނެ ސީޕީއާރު އަދި ފުރަތަމަ
އެހީގެ މުހިއްމު ޓެކްނީކްސްތަކަށް ބައިވެރިން ވަނީ އަހުލުވެރި ކުރުވައިފައި.
ނލް ޑެވެލޮޕްމަންޓުގެ އެހީތެރިކަން އަމާޒުކުރަނީ އައްސޭރިފަށުގެ ވަސީލަތްތައް
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެޖެންސީ ފޯ އިންޓަނޭޝަ ަ
ކރުމަށް ،އަދި ހާއްސަކޮށް ފަރުތަކުގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަމަށް .މިހާރު އެއެޖެންސީއިން ދަނީ ޅ.
ބނުން ު
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ޭ
ނ ޕްލާންޓަކާއި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް
ބފެނަށް ބަދަލުކުރާ ޑީސެލިނޭޝަ ް
ހިންނަވަރުގައި ލޮނުފެން ސާފު ޯ
މަސައްކަތްކުރަމުން.
ހަމައެހެންމެ ޕެރިސް އެގްރިމެންޓް ޤާއިމްކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުޅުނު މުޙިއްމު ދައުރަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ
ނ.
ދަންނަވަ ް
ނތަކާއި ލައިބްރަރީ ފޮތް
މާލޭގައި ހުރި އެމެރިކަން ސެންޓާ މެދުވެރިކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ތަމްރީ ް
ނ.
ހަދިޔާކުރުމުގެ އިތުރުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަމު ް
އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމާއި ،ޓެރަރިޒަމް ފެތުރެމުންދާ ދިއުން
ހުއްޓުވުމަށްވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން.
އެކުވެރިން .މިހުރިހާ ކަމަކީވެސް އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއާ މެދު ދެކޭ އުޖާލާ ތަސައްވުރު ހަޤީގަތަކަށް ހެދުމަށް އެމެރިކާއިން
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބާރުއަޅައިދޭ ކަންކަން.
ނިންމާލަމުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މިތަސައްވުރު ހިއްސާކުރާ އަދި މިތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހުރިހާ
ދިވެހިންނަށް ،އެމެރިކާ އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަޅުގަނޑުދެން.
ޝކުރު ދަންނަވަން .ޝުކުރިއްޔާ.
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