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  އުޅޭ   ކިޔަވަން   ސްކޫލްގައި  މަޖީދިއްޔާ  އަހަރެންނަކީ   އޭރު  ކުރިއެވެ.  ދުވަސް  ގަރުނެއްހައި  ބައި  މީގެ 

  ދިރާސީ   ދުވަސްވަރެވެ.  ޗުއްޓީގެ   ބޮޑު  ރުގެއަހަ  ތިންވަނަ  ފަސްދޮޅަށް  ސަތޭކަ  ނަވާރަ   އެއީ  ކުއްޖެކެވެ.
  ނަމަވެސް   ބަންދު   ސްކޫލު  ދުވަސްވަރެވެ.  އައި  ތައްޔާރުވަމުން   ފެށުމަށް  އަހަރެއް  ދިރާސީ   ނިމި  އަހަރެއް
  ވެސް   މިއަދު  ދުވަހެކެވެ.  އެއްކަހަލަ  ވެސް  ދުވަސްތަކެކޭ  އެހެން  އެއީވެސް  އޮވެއެވެ.   ބަރާބަރަށް  ކެޑޭޓް

  ދޫކޮށްލުމުން   ނިމިގެން  ޕްރެކްޓިސް  ކެޑޭޓް  އޮތެވެ.  ބޯޅަދަނޑުގައި  ހެންވޭރު  ސް ޕްރެކްޓި   ކެޑޭޓް  ހެނދުނު
 ޖަހައިފާނެއެވެ.  ދިހައެއް ނޫނީ ބައި  ނުވަގަޑި ދެވުނުއިރު ގެއަށް
 ކަންތައް   އަހަރެން  ދެން  ފެށުމުން  ސްކޫލު  ވެފައެވެ.  ދުވަސްކޮޅަކަށް  ކުޑަ  ވަރަށް  އޮތީ  އޭރު  ފެށުމަށް  ކިޔެވުން  އަހަރުގެ  އައު
  ސްކޫލުގައި   ހާމަނުކުރެވިފައެވެ.  ނުޖެހޭތީ  ވަގުތު  ފުނިޖެހިފައެވެ.  އޮތީ  ސުވާލުތައް   ކުރެވޭ  ހިތާއިހިތާ  ކިހިނެއްތޯ  ޖެހޭނީ  ރަންކު

 ކުޑަވެފައެވެ.  ވަރަށް  އުންމީދުވަނީ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު   ހުރުމަށް ކިޔަވަން
  ސަހަރޯވެރިންގެ   ފެށިއިރު،  ހުންނަން  ހަނދާން   މީހަކީމެވެ.  ޔަތީމުވެފައިވާ  ޅަފަތުގައި  ވަރަށް  އުމުރުގެ  އަހަރެންނަކީ

  ގެ  هللا  އެއީ،  މީހެކެވެ.  އައި  ދިރިއުޅެމުން  ލިބިގެން  ހިޔާ  ކުލުނުވެރިކަމުގެ  ލޯތްބާއި  ހަންހާރަވެތިކަމާއި  ސަހަރޯވެރިކަމާއި
 އަށެވެ.  هللاވެރި  ނިއުމަތްތަކުގެ  ޙަމްދުހުރީ ނިޢުމަތެވެ.
  ބަލަދުވެރިކަން   އަހަރެންގެ  އޭރު  އެހެނަސް  ނޫނެވެ.  ނުވާތީއެއް  ވާހިތްކިޔަ  އުފެދުނީ  ސުވާލުތައް  ކިޔެވުމާމެދު  ސްކޫލުގެ

  ބޯލަނބައިލައި   އެއަމުރަށް   ޖަވާބުދީ   ބުނެ  “ލައްބައެކަ”   ގޮވައިލުމަށް  ގޮވައިލެވުނު   ފިޠުރަތުން  ފަރާތަށް  ދިޔަ  ބަލަހައްޓައިދެމުން
  ގޮވައިލުމާއެކު  އެ  ގޮވައިލުމެކެވެ.  ޔަގީން  ވައިލެވޭނެ ގޮ   ވެސް  ނަފުސަކަށް   ކޮންމެ  އެއީ  .ނެވެ  ޖެހުމުން  ތަސްލީމްކުރަން  ނަފުސު

  އައި  ދެކެމުން  ޚާންދާނުކަމުގައި   މުޅި  ގެކަމަށާއި  އަމިއްލަ  އަހަރެންގެ  އެއީ،  އޭރު  ހިތާމައެވެ.  ކަޅުއަދިރިކަމާއި  ވެރިވި   މުޅިގެއަށް
  ބަންދު  ދުވަސްކޮޅެއްތެރޭ  ކުޑަ  ދާދި  ހުންފަ  އޭގެ   ވެސް  މަގު  ފެނިހުރި  ވަގުތައް   އެ  އަދި  މަޢީޝަތާއި  ހުރި  ލިބިލިބި  އާއިލާއަށް
  އިތުރު   ވެރިވީ   ގެއަށް  ގެއްލިއްޖެއެވެ.   ކުއްލިއަކަށް  ވަޒީފާ   ފަރާތުގެ  އައި  އުފުލަމުން   މަސްއޫލިއްޔަތު  މުޅި   ގޭގެ   ވެއްޖެއެވެ. 

 ހިތާމައެވެ. ތެރެއަށް  ހިތާމައިގެ އަނދިރިކަމެވެ. ހިތްދަތިކަމާއި



  މޮޅު   ކިޔެވުމަށް  ސްކޫލުގައި  މީހެއްނޫނެވެ.  ތޫނުފިލި   ގަދަ  މޭދާ  ދަސްވާ   އެއްޗެތި  އިންމާފަސޭހަ  އިރަކު  އެއްވެސް  އަހަރެންނަކީ
  ފަސޭހަކަމެކެވެ. ވަރަށް ޙާޞިލްކުރުމަކީ  ކަންކަން  މީހުނަށް  ބައެއް ނޫނެވެ.  މީހެއް ވިދި ވެސް  ޙަރަކާތްތަކުގައި އިތުރު  ނުވިތާގައި

 ވެ.ނޫނެ  މާފަސޭހަކަމެއް އެއަކީ އަހަންނަށް ޚިލާފަށް އެއާ
  ބަލިކަށި  ބަލި  ޟަޢީފް،  ހަށިގަނޑު  ދިގު  އިސްކޮޅުން  ވުރެ  ކުދިންނަށް   އެވްރެޖް   ޢުމުރުފުރާވަރުގެ  އެއް  އަބަދުވެސް  އަހަރެންނަކީ

  އަޅުގަނޑަށް   .ދެއްވައެވެ   ހުޅުއްވާ هللا  ދޮރެއް  އެތައް  އިތުރު  ބަންދުވާއިރު  އެއްދޮރު  ރަޙުމަތުގެ  ،…  އެހެނަސް  މީހެކެވެ.
 ދަރުމަވަންތަވެރިކަމެވެ.  ގެهللا ލިބުމަކީ  ޒީފާވަ މީހެއްގެ  ސިފައިންގެ
  ލޯބި   ފަރާތުގެ  އެ  ދަރަޖައަކަށް  މަތިވެރި  ނުހަނު   ޢާއިލާއެއްގެތެރޭ  ބޭރު  އައީ  ދިރިއުޅެމުން  ފެށިގެން  ޅަފަތުން  ވަރަށް  އުމުރުގެ
 ހ.ޗަބޭލީގޭގައެވެ.  ލިބިގެން

  ކެޑޭޓް   ހެނދުނު  ދުވަހެވެ.  ވަނަ  14  މަހުގެ  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  1964  ދުވަހަކީ  ބަދަލުކޮށްލި  ޙަޔާތް  އަހަރެންގެ
  ދިއުމަށް   ސްކޫލަށް  ޖަހާއިރަށް  އެގާރަ  އައިސް  ޕިޔޯނު  ސްކޫލު  ނުވަނީސް  މާގިނައިރެއް  ދިޔަތާ  ގެއަށް   ނިމިގެން  ޕްރެކްޓިސް

 އެންގިއެވެ. ވިދާޅުވިކަމަށް ޒާހިރު ޢުމަރު ހެޑްމާސްޓަރ
  އޮފީހަށް  ފަހަރާ  އެއް  ކުދިން  ހުރިހާ  ތިއްބެވެ.  ގެންގޮސްފައި  ކުދިން   އް ބައެ  ކެޑޭޓްގެ  ސީނިއަރ  ދިޔައިރު،  ސްކޫލަށް  އަހަރެން

  ބޭނުންވެ   ވައްދަން  ސިފައިންތެރެއަށް  ކެޑޭޓުން  ސަރުކާރުން  ގެނައީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެންގެވީ  ޒާހިރު  ޢުމަރު  ފަހު  ވެއްދެވުމަށް 
  ސްކޫލު   ޖެހުމަށެވެ. ފަރާތަށް  އެއް  ކުދިން  ބޭނުން   ނަންވަން ސިފައިންތެރެއަށް  ވީމާ، ކަމަށެވެ.  އެކަންއަންގަވަން  ވަޑައިގަންނަވާތީ

 އެއްބަސްވިއެވެ.   ވަނުމަށް  ސިފައިންތެރެއަށް  ކުދިން  ގިނަ  ފިޔަވައި  ކުއްޖެއް  މަދު  ވަރަށް  ކުދިންތެރެއިން  ޙާޒިރުކުރި  އިދާރާއަށް
  ސްކޫލު   ހޯދައިގެން   ހުއްދަ   ބުނެ  ކައިރީ  ބެލެނިވެރިންގެ  ގޮސް ގެއަށް  އެންގެވީ   ކުދިންނަށް އެއްބަސްވި ވަނުމަށް ސިފައިންތެރެއަށް

 އައުމަށެވެ.  ސްކޫލަށް ޖަހާއިރު އެކެއް ތައްޔާރުވެގެން  ރީތިކޮށް ޔުނީފޯމުގައި
  ފޮނުއްވެވީ   ކުދިން  ހުރިހާ  ލާފައި  ޕިޔޯނު  ސްކޫލު  ދިޔުމުން  ސްކޫލަށް  ޖެހިއިރު  އެކެއް

 އާ  ބަނޑޭރިގޭ  އައިސް  ޕިޔޯނު  ގޮވައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ޢާންމަށެވެ.  އަމަން  މަޙުކަމަތުލް
  އަޅުގަނޑުމެންނާއި  އައިސް  ޕިޔޯނެއް  ޢާންމުގެ  އަމަން  މަޙުކަމަތުލް  ވަނުމުން  އިމާރާތުން
 ހުރި   ފެންޑާމަތީ   ޢިމާރާތުގެ   ބައު   ބަނޑޭރިގޭ  ބޭތިއްބީ  ގޮސް  ންޙަވާލުވެގެ 

 އޭރު  ޢިމާރާތެވެ.  ހިންގި  މާލިއްޔާ  މަޙުކަމަތުލް   ދުވަސްވަރު  އެ  މިއީ  ދިގުގޮނޑިއެއްގައެވެ.
  އަމަން   މަޙުކަމަތުލް  ތިއްބެވެ.  މީހުން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ހުޅަނގުކޮޅުގައި  ގޯތިތެރޭ  ބަނޑޭރިގޭ

  އަޢުޡަމް  ވަޒީރުލް   ހަމައިގައި  ހަރުފަތްތަކާއި  ފައިބާ  ބޭރަށް  ންގަނޑުންތަޅު  ފެންޑާއިން  ޢާންމު
 އެ  ހުންނެވިއެވެ.  ޙަލީމް  ޢަބްދުލްޙަންނާނު  ނާއިބު  ވެރިޔާގެ ސިފައިންގެ  ނާޞިރާއި  އިބްރާހީމް

 ހަތަރު  ތިން   ޢާންމުގެ   އަމަން  މަޙުކަމަތުލް  ގަނޑެއްގައި  ހަރުފަތް  ތިރީ  ބޭފުޅުންނަށްވުރެ
  މަނިކު   މުޙަންމަދު  އިބްރާހީމް  ދޮންމަނިކާއި  ބުޗާ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ބެވިއެވެ.ތިއް  މުވައްޒިފަކު
 ހުންނެވިއެވެ. 

  ކުރިމައްޗަށް   އެބޭފުޅުންގެ   މީހަކު  ފަހަރަކު   ނަންވިދާޅުވެގެން   ބައްލަވައިގެން   ލިސްޓެއް
  ބަނޑޭރިގެއިން   ގެންގޮސް   ދަށުން   މުގެ ބެލު   ޕިޔޯނެއްގެ   ފޮނުވައިލެއްވުމުން   ފަހު   ބެއްލެވުމަށް   ބެއްލެވުންތަކެއް  ބައްލަވާ   ގެންދަވާ 

 ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދެވީ  ދެން  ފަހު  ފޮނުވައިލެއްވުމަށް   އެންމެން  ބައްލަވައި  ބެއްލެވުމެއް  އެބެއްލެވި  ނެރެފޮނުވައިލައެވެ.
  ކުރިފުޅުމަތީގައި   ލީމުގެޙަ   ޢަބްދުލްޙަންނާނު   ނާޞިރާއި  އިބްރާހީމް  ގޮސް  ހިނގަފައި  ލައިނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައެވެ.  ކުދިން

  ބޭފުޅުންގެ   އެ  ބައްލަވައިލެއްވުމާއެކު   ދިމާއަށް  އަޅުގަނޑުމެނާއި  ރަނގަޅަށް  ނިކަން  ބޭފުޅުން  ދެ  އެ  ހުއްޓުމުން  ސަފަކަށް
  އަނެއްކާވެސް  ގެންގޮސް   އަޅުގަނޑުމެން  އިޝާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.  ޕިޔޯނަށް  ގެންދިއުމަށް  އަނބުރާ  އަޅުގަނޑުމެން   އިޝާރާތަކަށް

  ގޮވައިގެން   އަޅުގަނޑުމެން  ޕިޔޯނަކު  ޢާންމުގެ  އަމަން  މަޙުކަމަތުލް  ނުވަނީސް  މާގިނައިރެއް  ތާނގެއެވެ.  ތިބި  ކުރިންވެސް  ބޭތިއްބީ
 ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.  އިދާރާއާ ސްކޫލު ގޮސް



  ހަތަރުގަޑި   ހަވީރު  ވެގެންތައްޔާރު   ރީތިކޮށް  ގެއަށްގޮސް  އެންގެވީ  ޒާހިރެވެ.  ޢުމަރު  ބައްދަލުކުރެއްވީ  އަޅުގަނޑުމެނާއި  ދެންވެސް
  ހިނގި   ކަން  ގޮސް   އަށް  )ހ.ޗަބޭލީގެ(  ގެ  އުފަލުން  އުޅޭތީ  ވަދެވެން  ސިފައިންގެއަށް   އަޅުގަނޑު  ދިއުމަށެވެ.   ސްކޫލަށް  ބަޔަށް
 ކުޑަ  ހިނގައްޖައީމެވެ.  ސްކޫލަށް   ތައްޔާރުވެގެން  ރީތިކޮށް  ގަނޑިއަށް  އެންގެވި  ފަހު  ދިނުމަށް  ކިޔައި  ގޮތެއް  ހުރިހާ

  އައިސް   ވެސް  ކުދިން   ހުރިހާ  އެއްބަސްވި  ވަނުމަށް  ސިފައިންތެރެއަށް  ވަޑައިގެންފިއެވެ.  ސްކޫލަށް   ޒާހިރު  ޢުމަރު  ޅެއްތެރޭހިނދުކޮ
  ފެނިގެން  އިރު  ވެއްދެވި  އިދާރާއަށް  ކުދިން   ހުރިހާ   ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ   ޒާހިރު  ޢުމަރު ފަހަރު  މި   ހަމަވެއްޖެއެވެ.

  މޫނުފުޅެއްނޫނެވެ.   ކުރީގެ  މާސްޓަރގެ  ހެޑް  ލޮބުވެތި  އަޅުގަނޑުގެ  ދިޔަ،  ދެކެމުން   ކުރިން   ވެސް   ކަށަވަރުން   އަޅުގަނޑު  ދިޔައީ
  މޫނުފުޅުގެ   ޒާހިރުގެ  އުމަރު  ގައެވެ.  ތެރިކަމާއެކު  އަމާނާތް  ތެދުވެރިވެހުރެ  ނަފުސައް  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަނީ  މި  މިހެން

  “މިއަދު   އަސަރެވެ.  ކަރުނައިގެ  ވަނީ  ލޯފުޅުގައި  އަސަރެވެ.  ހިތާމައިގެ  ދެރަވުމާއި  ޅުވަނީފާ  މޫނުފުޅުން  ފަނޑުވެފައެވެ.  ކުލަވަނީ
  ބެދިފައެވެ.   އަޑުވަނީ  ކަރުތެރޭގައި  ގަދަކަމުންނެވެ.  ވިދާޅުވެވުނީ  ވަކިކުރީއެވެ.”  ސްކޫލުން  ކުދިން  ހުރިހާ  ކަލޭމެން  މިހާރު

 އެ   ވަގުތުކޮޅުތެރޭ  ކުޑަ  އެ  ދިޔައެވެ.  ބަންޑުންވެގެން  މައްޗަށް  ޕުޅުކޯތާފަތް  އޮބިނޯވެގެން  ކަރުނަފޮދު  އައި  ނީރަމުން  ލޯފުޅުން
  ކަމެއް   ކުރާނެ  ނަމައިގައި   އާދެ،  ..!…  މިއަދު  އޮތްނަމަ  ކުރެވިފައި  ރެކޯޑު  ލިޔެވި  !އާހް  .……  ނަސޭހަތްޕުޅު   އަގުހުރި  ދެއްވި
 އެ   މިއަދު  !…  ނަމަވެސް   ހުރި  ކުއްޖަކު  ނުހަރުލެއްވު   ހަނދާނުގައި  މިންވަރެއް  ކުޑަ  ނަސޭހަތްޕުޅުން  ހުރި  އަގު  އެ  .ނެތެވެ
 . ކަށަވަރެވެ  ކުރާނެކަން ކާމިޔާބު   ޙަޔާތް ކުއްޖަކު

 އެއް   ނުދިޔަ  ފިލައި   ހިތުން  އަޅުގަނޑުގެ  އަހަރުތެރޭ،  ފަންސާހަކަށް  ހިނގައިދިޔަ  މި  ނަސޭހަތްޕުޅުން  އަގުހުރި  ދެންނެވި،
  ސިނގިރޭޓް ކުއްޖަކު  އެއްވެސް “ކަލޭމެން އެއީ،  އާދެ! އެއީ، ނުމެވެ.ބޭ  ނަކަލުކޮށްލަން  ތަނުގައި މި  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް ވާހަކަފުޅެއް
  ސިފައެވެ.   އިޚުލާޞްތެރި  ފާޅުވި   މޫނުފުޅުން   ޒާހިރުގެ  ޢުމަރު   ވިދާޅުވިއިރު  އެހެން   ވިދާޅުވުމެވެ.  ވިދާޅުވި  ނުބޮއްޗެވެ”.
 އިޚުލާޞްތެރިކަމެވެ.  ހުރި އަޑުފުޅުގައި
  މަޢާރިފަށް  ވުޒާރަތުލް  ކުދިން   ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން   ޕިޔޯނެއްލާފައި  ގެސްކޫލު   ނުވެ  މާގިނައިރުތަކެއް  ކޮންމެއަކަސް 

  މާކަގިނައިރުތަކަކު   ސިޑިކޮޓަރީގައި  މަތީބުރީގައެވެ.  ފަޅީގައި  ހުޅަނގު  އިމާރާތު  އާ  ބަޑޭރިގޭ  ހުންނަނީ  މަޢާރިފު  ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
  ނާއިބު  މަޢާރިފުގެ  ވަޒީރުލް  ބައްދަލުކުރެއްވީ  ތަނުން  އެ  އެވެ.ވައްދައިފި  އެތެރެއަށް  ތެރޭ  ހިނދުކޮޅެއް  ކުޑަ  ނުޖެހެއެވެ.  ތިބޭކަށް

  ކުދިންނަށް  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަސޭހަތް  އަގުނުކުރެވޭނެ  ވެސް  މަނިކުފާނު  އެ  ރަޝީދެވެ.  އިބްރާހީމް   ޞާޙިބުއްސަޢާދާ
  ސިފައިން   ބޭނުންފުޅަކަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  ދައުލަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ،  ދެމެހެއްޓުމަށާއި  ނަން   ރީތި  ސްކޫޅުގެ  ދެއްވިއެވެ. 
  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު،   އަޅުގަނޑުމެނާއި  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  .ސ.ޞ   ކޮށްދެއްވިއެވެ.  ހަނދާން  ބައެއްކަން   ވައްދަވާ  ތެރެއަށް

  ހުޅަނގު   މާރާތުގެ އި  އާ  ބަނޑޭރިގޭ   ހުރީ  ޢާންމު   އަމަން  މަޙުކަމަތުލް   . ޢާންމަށެވެ  އަމަން   މަޙުކަމަތުލް  ފޮނުއްވެވީ  ޕިޔޯނުލާފައި 
  އިތިއްބުމަށް ބަ  ކުދިން   ހުރިހާ  ދިގުގޮނޑިއެއްގައި  ހުރި  އިރުމަތީކޮޅުގައި  ފެންޑާގެ   ދިގު  ޢާންމުގެ   އަމަން  ތިރީބައިގައެވެ.  ފަޅީގެ 
  ރު އޭ  އޮފީހަށެވެ.  އަޢުޡަމް  ވަޒީރުލް  ފޮނުއްވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕިޔޯނަކުލާފައި  ޢާންމުގެ  އަމަން  އެހާކަންހާއިރު  ހަގަޑިބައި  ފަހު

  ދެކުނު   ގޯތީގެ  މާފަންނުގެ   އަތިރީ  ހުރީ  އިމަރާތް  މި  އިމަރާތުގައެވެ.  އާ  މާފަންނުގޭ  އަތިރީ  ހުންނަނީ  އޮފީސް   އަޢުޡަމް   ވަޒީރުލް
  މެދު   އުތުރުކޮޅުން  ފެންޑާގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮޓަރިބަރިއެކެވެ.   އޮފީސް  ހަދާފައިހުރި  ގޮތަށް  ފެންޑާއެއް  މިއީ،  ހުޅަނގުގައެވެ.

 ފިހާރަ  ސެކެއްޓަރީ  ހިންގާ  އޮފީހުގެ  ވަޒީރުލްއަޢުޡަމް  ފަހުން  އިރުކޮޅެއް  ކުޑަ  ތިއްބެވެ.  ބައިތިއްބާފައި  ށްސަފަކަ   ގޯތިތެރޭ
  ނަމުން   ކުއްޖެއްގެ  ފަހަރު  ނުކުންނަވައި  މައްޗަށް   ފެންޑާ  ކޮޓަރިން(  އުތުރަށްހުރި   )އެންމެ  ހުރިކޮޓަރިން  ކުރިމަތީ  ދޮންކަލޭފާނު

  ތިބީ   އަތުރާފައި  ކުދިން   ކުއްޖެއެވެ.  އަނެއް  ނިމުމުން  ކުއްޖަކު  އެއް  ގެންދަވައެވެ.   ށްކޮޓަރިއަ  ކުއްޖެއް   ފަހަރަކު  ވިދާޅުވެ
  ކުއްޖެއް   ފަހު  ކުއްޖަކަށް  ނެވެ.   ތަރުތީބުން  ކުރެވިފައިވާ  ތަރުތީބު   ނަންތައް  ލިސްޓްގައި  އޮތް   އަތުގައި  ދޮންކަލޭފާނު

  ފެންޑާއަށް   ގޮސް  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވުމުން   ނަމުން  ޅުގަނޑުގެއަ  ކަލޭފާނު  ދޮން  ޖެހިއްޖެއެވެ.  އަޅުގަނޑާ   ގޮސް  ވަދެނުކުމެވަމުން 
  ޞ.ދ.   އަޢުޒަމް  ވަޒީރުލް  ފަރާތެއްގައި  އެއް  ކޮޓަރީގެ  އޭރު  ވައްދަވައިފިއެވެ.  ކޮޓަރިތެރެއަށް  އަޅުގަނޑުގެންދަވާ   އެރުމުން
 އަލްއަޒުހަރީ  ފަތުޙީ  މޫސާ  އިޚުފަޟީލަތުއްޝަ  ފަރާތުގައި  ކަނާތްޕުޅު  އަޢުޡަމްގެ   ވަޒީރުލް  ހުންނެވިއެވެ.  ނާޞިރު   އިބްރާހީމް

  އެ  ގޮސް  އަޅުގަނޑު  .ހުންނެވިއެވެ  ޙަލީމު  ޢަބްދުލްޙަންނާނު  ނާއިބު  ވެރިޔާގެ   ސިފައިންގެ   ފަރާތުގައި  ވާތްޕުޅު  ހުންނެވިއެވެ.



  ހުވާ   ސިފައިންގެ  ފަތުޙީ  މޫސާ  ފަޟީލަތުއްޝައިޚު  ހުއްޓުމުން  ދުރުގައި  ހިސާބު  ފޫޓެއްހައި  ތިން  ކުރިފުޅުމަތީ  ބޭފުޅުންގެ
  ނިންމައިލުމަށް   ކިޔައި  ބަސްތައް  ވިދާޅުވި  ފަޟީލަތުއްޝައިޚު   އަޑުފުޅުދަށުން  ފަޟީލަތުއްޝައިޚުގެ  އަޅުގަނޑު   ލައިދެއްވައިފިއެވެ.

  އަޢުޡަމް  ވަޒީރުލް  ސަލާމްކުރީ  ފުރަތަމަ    ސަލާމްކުރީމެވެ.  އަތްޖޯޑުކޮށް  އަތާއި   ބޭފުޅަކާ   ފަހަރަކު   ކުރިއަށްޖެހި  ފިޔަވަޅު  އެއް   ފަހު،
  ނާއިބު   ވެރިޔާގެ  ސިފައިންގެ  އެއަށްފަހު  އަދި  އާއެވެ.  ފަތުޙީ  މޫސާ  ފަޟީލަތުއްޝައިޚް  ދެން  ނާޞިރާއެވެ.  ރާހީމްއިބް

  ކޮޓަރިން   އެނބުރި  ޖެހި  ފަހަތަށް  ފިޔަވަޅު  އެއް  ފަހު  ނިމުމަށް  ސަލާމްކޮށް  ބޭފުޅުންނާއި  ތިން  ޙަލީމާއެވެ.   ޢަބްދުލްޙަންނާނު
 ބުނެދެއްވައެވެ.  ދޮންކަލޭފާނު  ގޮތް   ކުރަންވީ ކަންތައް ކޮޓަރީގައި މުމުގެކުރިންވެއްދު ކޮޓަރިއަށް  ނުކުތީއެވެ.  ބޭރަށް

  ގޮވައިގެދިޔަ   އަޅުގަނޑުމެން  ޢާންމުން  އަމަން  ނިމުމުން  ހުވާކޮށް  ސިފައިންގެ  ކުދިން  ހުރިހާ
  ދިގު   ތިބި  ފައިބައިތިއްބާ  ކުރިން  އައިސް   އެބުރި   ގޮވައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ޕިޔޯނު

  މީހަކު  ފަހަރަކު   ފެނުނީ  ދެން  ވަންނަވައިފިއެވެ.   އެތެރެއަށް  ބައިތިއްބާފައި  ގޮނޑީގައި
  ވަންނަވާތަނެވެ.   އެތެރެއަށް  ބައްލަވާލައްވާފައި  ދިމާއަށް  އަޅުގަނޑުމެނާއި  ނުކުމެ  އެތެރެއިން

  ބޭފުޅަކު   ންގެސިފައި  ހުޅުވައިލައްވާފައި  ދޮރެއް  ބޮޑު   ހުރި  އެތާ  ފެނުނީ  އިރުކޮޅެއްފަހުން
  އާންމު   އަމަން   ވަޑައިގެން  ހިންގެވުމެއްގައި  އަބުއި  ނުކުންނަވައި  މަނިކު(   )ކ.ދ.އަޙްމަދު

  ހިނދު   ކުޑަ  ދާދި  ތަނެވެ.  ވެންނެވި  ކޮޓަރިއަކަށް  ހުރި  މެދުގައި  ދުރުވެ  ހުރަސްކޮށް  ފެންޑާ
  އެ   ޑުމެންއަޅުގަނ  ނުކުންނަވާ  މަނިކު  އިބްރާހީމް  އިސްތަފާ  ބޭފުޅާއާއެކު   އެ  ކޮޅެއްތެރޭ
  ދޮރުން   ނުކުންނެވި   ދުރުވެ،  ގޮވައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން   ބޭފުޅާ  އެ   ޙަވާލުކުރުމުން،  ބޭފުޅާއާ

  ދުރުވެއްޖެއެވެ.   ބައިތިއްބަވާފައި  ދަށުގައި  އަނބުގަހެއްގެ  ދުރުވެ  ވަންނަވައިގެން  އެތެރެއަށް
  ރޯޅަތުއްތު( ކަ  ސަރުދާރު  )ސިފައިންގެ  ބޭފުޅަކާ  އަރާފަހުރި  މަޚުމާ  އޭނާ،  މިސާހިތަކު  ހަމަ

  ވިދާޅުވެ   ގަވާއިދު  ދެއްވިއެވެ.  ނަސޭހަތް  ދެއްވާ  ވިދާޅުވެ  ގަވާއިދު  ސިފައިންގެ  އަދި  ދުރުވެއްޖެއެވެ.  ގާތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކު
  އި ސިފައިންގޭގަ  ވާހަކަފުޅަކީ  ފުރަތަމަ ނެވެ.  ހިތްޕުޅުން   މަނިކުގެ  ކ.ދ.އަހްމަދު  ބޭފުޅާ،  އެ  ބައްލަވައިގެންނޫނެވެ. ލިޔުމެއް ދެއްވީ
  މީހެއް   ގޭގެ   ގޮސް  ގެއަށް  ވެސް   ވާހަކަ  އެއްޗެއްގެ  ކާ  ސިފައިންގޭގައި  އަދި   ވާހަކައެވެ.  ގަޑިތަކުގެ   ކާ   ވާހަކައާއި  ހުންނާނެ  ކާން

  ދެއްކުމަކީ   ބޭރުގައި  ވާހަކައެއް  އެއްވެސް   ބެހޭ   ސިފައިންގެއާ   މަނާކަމެއްކަމަށާއި  އެއީ  ނުވާނެކަމަށާއި   ބުނެގެން   ވެސް   ގާތުގައި
  އަދި  ގޮވާލުމުން  ދާން  ކަމަކަށް  ބައެއްކަމަށާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ބުރަކޮށް  ވަރަށް  ސިފައިންނަކީ  އެންގެވިއެވެ.  ކަން  މަނާކަމެއް

 ފަރާތެއްގައި   އެއް  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ކާންވީ   ގޮސް   އަވަހަށް  ގަޑިޖެހުމުން   ކާ  ބުނެގެންނުވާނެކަމަށާއި  ނުކައޭ  މިހިރީ
  ބޯޑުގައި  އެ  އެންގުންތައް  އަންގާ   އާންމުކޮށް  އިޝާރަތްކުރައްވާ  ބޯޑަކަށް  ބްލެކް  ވެއްޓިފައިވާ ކުލަ  ލައްކޮށްފައިހުރި  ފާރުގައި

  މީހުންގާތު   ގިނަދުވަސްވީ  ތިބި  ތަނުގައި  އާންމުގަވާއިދުތައް  އެހެނިހެން  ބަލަންވާނެކަމަށާއި   ބޯޑު  ގަވާއިދުކޮށް  ނުކުންނާނެކަމަށާއި
  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވެ،   ދާވީކަމަށް  ކާން   މިހާރު   ގަޑިކަމަށާއި  ކާ   މީ  މިހާރު   އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ފިލުވުމަށް   އޮޅުން  އަހައިގެން

 ދެވިއެވެ.   ކާން  ގެންދަވާ ފެންޑާއަށް  ކާ ކުދިން ހުރިހާ
  ދުވަހުގެ   14  ޖަނަވަރީ   1964  ތާރީޚަކީ  ރެއެވެ.   ތާރީޚީ  ބަދަލުކޮށްލި  ޙަޔާތް   ކުއްޖެއްގެ  ކުޑަ  އަޅުގަނޑުގެ  ރެޔަކީ،  ތާރީޚީ  މި

  ފޯރިބަދަލުވެގެން   ބޭބެ  ދިމާވީ  ވަގުތު  އެ  ސިފައިންތެރޭގައެވެ.   އުޅުއްވަނީ  ޝާކިރު  އިބްރާހީމް  ބޭބެ  އަޅުގަނޑުގެ  ރުއޭ  ރެއެވެ.
  އަމުރުގެ   ބޭބެގެ  އެކަހެރިކޮށްލައި  ހައިރާންކަން  ކުއްލި  ލިބުނު  ފެނުމުން  އަޅުގަނޑު   ސިފައިންތެރެއިން  ބޭބެއަށް  ވަގުތާއެވެ.  ދުރުވި
 ބުނުއްވައިފިއެވެ.  އޮށޯތުމަށް  ނިދަން  ސިފައިންގޭގައި  ގެންދަވާ ނޑު އަޅުގަ އިސާހިތަކު ދަށަށް

 ހުއްޓައި   ފޯރިމަރަން  އަޅުގަނޑު  ދޫނިދޫގައި،  ހިސާބުގައި  މެދަކާއި  އަހަރު  1965  ގޮސް  ދައުރުވަމުން  ރޭތައް  ދުވަސްތަކާއި
  ބައްލަވަން   އާންމުއަށް  އަމަން  މަތުލްމަޙުކަ   އަޅުގަނޑުމެނާއެކު  ސިޓީލައިގެން  ވަންނަން  ތެރެއަށް  ސިފައިން  އަހަރު  ވަނަ  1964
  3  ސިފައިންގެ  މީހުން  ބައެއް  މީހުންތެރެއިން   ސާޅީހަކަށް  ހޮވުނު  ވެއްދެވުމަށް  ސިފައިންތެރެއަށް  މީހުންތެރެއިން   ގެންދެވި 
 އީއެ  އަދި  އޭރު  ދިޔައެވެ.  މަސައްކަތު  ދޫނިދޫއަށް   ދަށުން  ބެއްލެވުމުގެ  އުމަރުމަނިކު  އިނގިރޭސި  ސަރުދާރު  ނަންބަރު

  ދޫނިދޫގައި  މީހުން  އެ  މީހުންނެވެ.  މަސައްކަތްކުރާ  ދަސްކުރާ،  މަސައްކަތް  ވަންނަން  ތެރެއަށް   ސިފައިން  ނޫނެވެ.  ސިފައިންނެއް



  ދިމާ   އައިފާނުމަގާ   ފަރާތު،   އިރުމަތި   މާލޭގެ   ފުނިޖެހީ  ގެންގޮސް  މިގައު  ނެގުމެވެ.  ގައު  ތޮށިން  ދޫނިދޫ  މަސައްކަތަކީ  ކުރި
  އެތެރޭގެ   ފާރާއި  ބޭރު   ސޯމިލުގެ  ސަރުކާރު  ރޭނީ  އެތަނުގައި  ތަޅައިގެން  ގައު  މި  ދަށަށެވެ.  ސް ރީތިގަ  ހުރި  އަތިރިމަތީ

  ދަސްކުރަން   މަސައްކަތް   އަހަރު  ވަނަ  1964  ވަނުމަށް  ސިފައިންތެރެއަށް  މިދެންނެވި  ވެސް  ކުރީ  މަސައްކަތް   މި  ރޭނުންތަކެވެ.
  އެވެ. އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީ. ނީހިނގަ  މިހާރު ހުރިތާގައި ސޯމިލް  ސަރުކާރު  މީހުންނެވެ.  ފެށި

____________________ 

  ޙުސައިން   ޝާކިރު
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