
....! ތަކުން ނޮވެންބަރު މަހުގެ ހަނދާން  
 

 

 ތިނެއް  ނޮވެންބަރު

  ވެސް އިވުނަސް އަޑު ބުނާ  މީހަކު  ތާރީޚު އެ ތާރީޚެކެވެ.  ނުދާނެ  ފިލައިގެން ހަނދާނުން ދުވަހަކީ ވަނ3ަ ނޮވެންބަރު 1988
  އެރެއާއި އަޑެވެ. އުންޑަތަކުގެ ވަޒަންތަކާއި ދިޔަ މުންގޮވަ ތަންމިތަނުން އެ ދުވަހު އެ ގުގުމައިގެންދަނީ ކަންފަތުގައި
  މީހާ ކަނޑުވާ  ހިނދުކޮޅަކަށެވެ. ކުޑަކުޑަ  ދިއައީ ދެމިގެން ތެރޭގަ ސިފައިންގެ ވަގުތުކޮޅު  ބިރުވެރި ނާމާން އެ އެދުވަހުގެ
  ދާ ފިލައިގެން ރުވެރިކަންބި  ކަނޑުވުމުގެ  ކިބައިން މީހާގެ  އެ ކަނޑުވުމުން އަދި ބިރުގަންނަފަދައިންނެވެ. ވަގުތު ކަނޑުވާ

 ފަދައިންނެވެ. 

  އަޑުފަށްގަނޑާއެކު ގަދަފަދަ އިވުނު ސިފައިންނަށް ތިބި  ނިދާފައި އަތްބޯދަށުލައިގެން އަރާމުގައި ނުހަނު ގަދަނިދީގައި
  ހިތްވަރުގަދަ އި ތެރޭގަ ސިކުންތުކޮޅެއްގެ  މަދު ފިލައިގޮސް ބިރު  ހައިރާންކަމާއި ކުއްލި ލިބުނު އެ އިރު ތެދުވެވުނު ފުންމައިގެން
  ކުރިއަށް  ވެސް އެއްފިޔަވަޅު   ނިކަން ތަކުރާ، އުނހޫ ދެމިލީ”، “ދާޑަށް ގާއިމްވެ މަގާމުތަކުގައި  ދިފާޢުގެ ސިފައިން

  މަތިވެރި ހިތްވަރާއި ގަދަ ވަރުގަދަ ވަކިނުވާނޭ ހަށިގަނޑާ ހިނދަކުން ހުރިހާ ހޫނުކަން ނޭވާގައި ބީދައިން ބުނާ ޖެހިލަބަލާށޭ!
  ދިއުމެވެ. ލިބިގެން ނަޞްރު ރަޙުމަތްފުޅުން ގެ هللا ގަނޑިއިރުތެރޭ އަށާރަވަރަކަށް އެންމެ ނަތީޖާއަކީ ވެ. އެކުގައެ ޢަޒުމާ

  ކަމެކެވެ.  އެކަށީގެންވާ ހަމަ  ސުވާލުކުރުމަކީ ޒުވާނަކު  “ޒުވާން” މިއަދު ކީއްވެގެންތޯ  ވަނީ ޚާއްޞަ ”3 ނޮވެންބަރު“
 ނުވާނެއެވެ. ނޫނީ ސުވާލަކަށް ބޭކާރު މުޅިން ށްމީހަކަ ދޮށީ އުމުރުން  ކުޑަޮކށް  އެސުވާލަކީ

  ހިނގާދިޔަ އެ މާލޭގައި ވެރިރަށް ގައުމުގެ މަދު، މީސްކޮޅު މިކުޑަކުޑަ ދުވަހު ބުރާސްފަތި ވީ  3 ނޮވެންބަރު 1988
  ވެސް އެހެންގައުމެއްގައި ކީއްކުރަންތޯ،  ހިންގަން ގައުމުގައި މި ދިވެއްސަކަށް ޚިޔާލުގެ  ވަޠަނީ އަދި ގައުމީ ޢުދުވާނަކީ

 ކަމެއްނޫނެވެ. ގަބޫލުކުރެވޭނެ ހިންގަން ވެސް ހަކުދުވަ

  ސަރުކާރު  އަރައި ހަތިޔާރާއެކު ޒަމާނީ އެންމެ އައިސް ގޮވައިގެން ބަޔަކު ސިފައިންގެ ބޭރުގެ  ދެކޮޅަށް ގައުމާ އަމިއްލަ ތިމާގެ
  ވެސް  މީހަކު ހިނގާފައިވާ ގައި ހިތު މިންވަރެއް ކުޑަ ކިތަންމެ ކުލުނުގެ ގައުމަށް އެމީހެއްގެ ޢަމަލަކީ ހިންގޭ ވައްޓައިލުމަށް

 ..…އެހެންނަމަވެސް އާދެ! އެހެންނަމަވެސް ކަމެއްނޫނެވެ.  ކުރާނޭ ގަބޫލު



 އަނދިރިވެފައެވެ. ޞަފުޙާތަކުން  ކަޅު  އެފަދަ ވަނީ ތާރީޚު  ގަދީމީ ރާއްޖޭގެ އާކަމެއްނޫނެވެ.  ދިވެހިންނަށް ބައިމަދު މި އެއީ

 މަދު ދިވެހިންގެ ޢަމަލެއް  ޢުދުވާނީ ފަދަ މިދެންނެވި ތާރީޚެއްގައި، ގެފަހު ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ވީ  3 ނޮވެންބަރު 1988
  އައިސް،  ގޮވައިގެން  ބަޔަކު  ޖަމާއަތެއްގެ ތިބި ގޮސްގޮސް ތޮޅެމުން ވެރިކަމާ  ގައުމެއްގައި ބޭރު އިސްވެތިބެގެން ބަޔަކު

  ދިވެހިން އެތަކެއް ސަބަބުން  ޙަމަލާގެ އެ  ،މަސައްކަތްޮކށް  ވައްޓައިލުމަށް ގަދަބާރުން ވެރިކަން ޞުލްޙަވެރި  ޮއތް މިގައުމުގައި
 ދުވަހެކެވެ.  ދިޔަ ފެވިގެން ލެއިން  ބޮޑު އަގު މާތް، ޝުހަދާއުންގެ  އެ  މަގުތައް މާލޭގެ ޝަހީދުވެ،

  އޭރަށް ނުވަނީސް ދުވަސްތަކެއް މާގިނަ ދިޔަތާ ހިނގާ ހާދިސާ އެ ވަނީ ޙާދިސާ ދުވަހުގެ ވަނަ 3 ނޮވެންބަރު މިދެންނެވި
  ދުވަހު ވަނަ  3 ނޮވެންބަރު 1991 ނިޔަލަށް( އަހަރުގެ 1989 އިން 3 ނޮވެންބަރު  1988) ލޫމާތުމަޢު ލިބެންހުރި

 . ޝާއިޢުކުރައްވާފައެވެ ލިޔެ  ޮއފީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  1988 ބާރުން ދިފާޢީ ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ގެ ތިނެއް” ނޮވެންބަރު  2 – ތާރީޚް “ސިފައިންގެ އެއަށްފަހު އަދި
  އެހިންގި ގެނެސްގެން ބަޔަކު ހަތިޔާރުއެޅި ގައުމެއްގެ ބޭރު އިސްވެތިބެގެން ބަޔަކު ދިވެހިންގެ ދުވަހު ވަނަ 3 ނޮވެންބަރު
  ޝާއިޢު ލިޔެ ވަނީ ދުވަހު ވަނަ  3 ނޮވެންބަރު 2012 ޮފތެއް ފުރިހަމަ ވަރަށް ގޮތުން ބެހޭ  ހާދިސާއާ  ޢުދުވާނުގެ ނާކާމިޔާބު

 ކުރައްވާފައެވެ. 

 ވަނީ ޮފތް ޮފތް ބެހޭ ޢުދުވާނާ ގެ  3 ނޮވެންބަރު 1988 ލިޔުއްވުންތެރިންނެއް އެތަކެއް  ގާބިލު  ވެސް ފަހުން އޭގެ އަދި
 ކުރައްވާފައެވެ. ޝާއިޢު  ލިޔުއްވައި

  ރާއްޖޭގެ  އޭރު ގިނަގުނައެވެ. ސުވާލުތައް  އުފެދޭ ހިތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ގުޅިގެން ޢުދުވާނާ ދުވަހުގެ ވަނަ 3 ނޮވެންބަރު 1988
  ޮއތް އޭރު  ؟ހެއްޔެވެ ދަރަޖައެއްގައި ދަށު ޖެހޭފަދަ ބަދަލުކޮށްލަން ސަރުކާރު ވެސް ދީގެން  އަގެއް ފަދަ ކޮންމެ ޙާލަތުވަނީ
  މުޚުތާރު ޚުދު އަނިޔާވެރިވެފައި ވެރިން ؟ހެއްޔެވެ އެހާތަދު މުދާ ބާޒާރުގައި  ނޫނީ ؟ހެއްޔެވެ އަނިޔާވެރި  އެހާ ސަރުކާރު 
 އިންގިލާބުކޮށްލައިގެން  ސަރުކާރު  ގަދަބަދަވިކަމުން ނާޞިރަކީ އަޙުމަދު ސަގަރު  އާއި ލުޠުފީ  هللاޢަބްދު ނޫނީ ؟ހެއްޔެވެ
  މެދުގައި  މީހުންގެ ފަދަ، ޙަވާލުކުރާ ދިވެހިން ކަންވެރި ގައުމުގެ ؟ހެއްޔެވެ މީހުން ދެ އެކަށީގެންވާ ކުރުމަށް  ވެރިކަން ގައުމުގެ
 ؟ހެއްޔެވެ މީހުން ދެ މަގުބޫލު

 ފެށުމުން ޙަމަލަދޭން ސިފައިންގެއަށް މީހުން ޖަމާޢަތުގެ ޕްލޮޓް  އެރި  މާލެ ހަތިޔާރާއެކު ދުވަހު ވަނަ 3 ނޮވެންބަރު 1988
  މިފަދަ ވެސް ދެން ސުވާލެވެ. ކުރެވޭ ގޮތަށްތޯ ނގަޅުރަ  އެންމެ  ކަންތައްކުރަންވާ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ ކުރެވުނީ ކަންތައް
 ސުވާލުތަކެކެވެ.  އެތަކެއް

  ޙަގީގަތެއް، އޮވެދާނެ ފޮރުވިފައި ފުންމިނުގައި ފަދަމެއްގެ އެތަކެއް ތަޙުގީގުގައި، ކުރެވުނު މިކަމުގައި ސުވާލަކީ އެއް އުފެދުނު
  ޓީމަކުން ގާބިލު  ވިސްނައިގެން ވިސްނުމަކުން ސްކަރީޢަ  ސުވާލެވެ. ކުރެވުނު އޮވެދާނެތޯ ސިއްރެއް  ނުވެޮއތް ހާމަ އަދި

  .ޮގތެވެ ކަންހިނގާފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންތެރޭ ކުރިން ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު .ވެއްޖެއެވެ ކުރަން  ދިރާސާ ބަލައި، އަލުން މިކަން
  ކަން ދުވަހު ތިނެއް ންބަރުނޮވެ އަދި .ބެލުމަށެވެ ވޭތޯ މެދުވެރިވެފައި  ސަބަބެއް ފަދަ މަގުފަހިވެދާނެ ޢުދުވާނަކަށް މިފަދަ



  ދުރާލައި ކަމަކަށް ދިމާވެދާނެ ވެސް  މާދަމާ މިއަދާއި ދެނެގަތުމަށެވެ. ޮގތް ދިޔަ ކަންހިނގާ ފަހުން އޭގެ އަދި ހިނގިޮގތާއި
 ތިބުމަށެވެ. ހޭލައި

  ގައުމަށާއި މިއަދު ކަމަށްވުރެ  ނުރައްކައުތެރި ޮއތް ދިމާވެފައި ގައުމަށް ދުވަހު އެ ކުރުމުގައި  ވަޒަން ވަޒަންކުރާ  އަޅުގަނޑު
 ކުޑައެއްނޫނެވެ.   ވަކި ނުރައްކާތެރިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދީނަށް

  ހަމައަށް އޭރު ޢަމަލު ޒުވާންކަމުގެ  ތިބި، މަސްތުވެފައި ވިލުދޮޅީގައި  މ. ހަމަ ރޭވުނީ ޢުދުވާނު ގެ  3 ނޮވެންބަރ  1988
  އަޑީގައި  އެކަމުގެ  އަދި ބާވައެވެ. ވާހަކައަކުން  ދެކެވުނު ތިބެގެން ޙާލުގައި މަސްތުގެ މެދުގައި ޒުވާނުންގެ ދެތިން ތިބި ނުފިލާ
 ބާވައެވެ. ނާނެޯނން ސިއްރެއް ގިރާވަރު ނީވޭ ކަންފަތްތަކަށް  ބީރު ޮކށި އާދައިގެ ވަރަށް ތިލަވެގެންނުދާ، މިހާތަނަށް އަދި
  ކަމަށްބުނާ ގެންގުޅުނު ޢައްޔާރު  ޢުމަރު  އުޅޭ، ވާހަކައިގައި ޙަމްޒާ  އަމީރު ބޮލުން އެސިއްރުގެ ޮއތްނަމަ ސިއްރެއް އެފަދަ

  . ބާވައެވެ  ދުވަހަކުން ޮކން ހާމަވާނީ ސިއްރު އެ ލޯތަކަށް ފުސްއަރާފައިވާ ބައެއްގެ  ގިނަ ނެގި، ތާކިހާ ހަދާފައިވާ، ބޮކުހަމުން
  ނެރުއްވި ޮއފީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުވަހު ވަނަ 3  މަހު ނޮވެންބަރު އަހަރު ވަނަ 1991 ހިނގީ ހަމަ ކަންއެ ނޫނީ
  މުއްސަދިކަމާއި  ހަމައެކަނި  ލުޠުފީ هللاޢަބްދު ހާޖަރާގޭ ހ. ވާފަދައިން ގައި ހަމަލާ” ޢުދުވާނީ ތިނެއްގެ “ނޮވެންބަރު ޮފތް
 ބާވައެވެ. ޮގތުގައި ލެއްގެޢަމަ ހިންގި ބޭނުންވެގެން ނުފޫޒަށް ޖާހާއި

  ވަނަ 1986 ވީއްލުމުން ބަންދުން ލުޠުފީ هللاޢަބްދު އެބަހުއްޓެވެ. ވެސް  ސަބަބު ބައެއް އުފެއްދޭ ސުވާލުތައް ދެންނެވި މި
  ދިމާވެ ކަޑައަކުން އުޅުނު  ވަދެ ސައިޯބން  އުޅުމުގައި އުޅުނު ގޮސް ކޮޅުބަށް ގޮވައިގެން އަބިދަރިން މަހު  އޮކްޓޫބަރު އަހަރު
  ލީޑަރާ ޖަމާޢަތުގެ ޕްލޯޓް ހުންނަ މައުންޓްލެވެނިޔާގައި ޖޫންމަހު 1987 މެދުވެރިވެގެން )ރުޑްލާ(  ތަމަޅައެއް ފަރިތަވިދެކެ

 ލީޑަރަށް މައުންޓްލެވެނިޔާގެ  ވަނަވަރު ލުޠުފީގެ هللاޢަބްދު ނުލައި  އެހުމަކާ ގާތު ލުޠުފީ هللاޢަބްދު   ތަޢާރަފުވިއިރު ބައްދަލުވެ
  ބައްދަލުކުރަން ލުޠުފީއާ  هللاޢަބްދު މަހޭޝްވަރަމް  އުމާ ވެރިޔާ  ޖަމާޢަތުގެ ޕްލޯޓް  އޭރު އަދި ޮއތުމާއި، އެނގިފައި

 އަންގައި ލުޠުފީއަށް هللاޢަބްދު އެކަން މިބައްދަލުކުރީ  ލުޠުފީއާ هللاޢަބްދު ވެރިޔާ  މައުންޓްލެވެނިޔާގެ ހަމަޖެހިފައިވުމާއި
  ލިޔުންތަކުން ވާ ޞަފުޙާގައި ވަނަ 43 ޮފތުގެ ލާ”ޙަމަ ޢުދުވާނީ ތިނެއްގެ “ނޮވެންބަރު ހަމަޖައްސުމަށްކަން އެބައްދަލުވުން

  ކޮމާންޑަރު ހުންނަ މައުންޓްލެވެނިޔާގައި މަހޭޝްވަރަމަށާއި އުމާ ލުޠުފީ هللا ޢަބްދު ސުވާލަކީ  އުފެދޭ މިއިން ދޭހަކުރެވޭތީއެވެ.
  ކިޔާ ރުޑްލާ ވަދެނުކުމެވާ ކަނޑައަކަށް ސައިވިއްކާ  ހުންނަ ކައިރީ  ޯކވިލް ބަނބުޅަޕެޓިޔާގެ  އަށާއި )ޖާނޫ( ވަސަންތީ އިންޗީފް

  ޖަމާޢަތަށް ޕްލޮޓް ލުޠުފީ هللاޢަބްދު ދަންނަވާނަމަ ކުރޮުކށް ؟ކާކުހެއްޔެވެ ތަޢާރަފުޮކށްދިނީ ކަސްޓަމަރަކަށް ކަޑައިގެ  އެ
 هللاޢަބްދު ބެލެވޭ ކަމަށް ޮކށްފާނެ  ވެސް ކޮންމެކަމެއް އޮތް ރެކޯޑް   ކުށުގެ ތޯއެވެ. ޮކންބޭނުމެއްގައި  ކާކު ތަޢާރަފުޮކށްދިނީ

  ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރި ހިންގުމުގައި ރާވާ  އެކަން ބަޔަކު  ނުވަތަ މީހަކު  ޙާދިސާގައި  ތިނެއްގެ ނޮވެންބަރު ޠުފީއަކީލު
  ސުވާލުތަކަކަށް އެކަށީގެންވާ މިކަމުގައި  މިއީ  ސުވާލުތަކެކެވެ. އުފެދުނު ހިތުގައި މިއީ އަރައެވެ. ހިތަށް ނޫންބާވައެވެ.
 ؟ނުފުދޭތޯއެވެ

  ތިނެއް’ ‘ނޮވެންބަރު ޝާއިޢުކުރެއްވި ދުވަހު ވަނަ 3 ނޮވެންބަރު 2012 ބާރުން ދިފާއީ ގައުމީ ލެކެވެ. ސުވާ އެހެން އަދިވެސް
  “ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިޔުއްވަފައިވެއެވެ. ދަށުގައި މިސުރުޚީގެ  ޖަލްސާ’ އެންމެފަހު ރޭވުމުގެ ‘ޙަމަލާ  ވާ  ގައި 1 ބާބު ޮފތުގެ

  ކާމިޔާބުކުރުމަށް ދީފިނަމަ މިޙަމަލާ ދުވަސްކޮޅެއްގައި ވަޑައިގެންނެތް ޖޭގައި ރާއް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މައުމޫން އަލްއުސްތާޛު
  14 މަހު އޮކްޓޯބަރު 1988 ތިއްބާ، ނިންމައިގެން އެގޮތަށް ފެނުނެވެ. ލުޠުފީއަށް މަހޭޝްވަރަމަށާއި އުމާ ފަސޭހަވާނެކަމަށް



  މައުމޫން  ރައީސް ޯފނުންގުޅާ،  ލުޠުފީއަށް އިހުރެފަ ސިންގަޕޫރުގައި  މަނިކު އިސްމާޢީލު އަޙްމަދު  ސިއްކަ ދުވަހު ވަނަ
 ދިނެވެ.”  ޔަޤީންޮކށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާކަން އިންޑިއާއަށް ދުވަހު  ވަނަ 29 އޮކްޓޯބަރު

  29 އޮކްޓޯބަރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައެވެ. އުފެދިގެން ވަސްވާސްތައް އިތުރު އަނެއްކާވެސް ކިޔާލުމުން ޢިބާރާތް ދެންނެވި
  އެނގިލެއްވީ މަނިކަށް އިސްމާޢީލް  އަޙްމަދު ސިއްކަ  ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކުރެއްވުމަށް ދަތުރުފުޅެއް ޑިއާއަށްއިން ދުވަހު ވަނަ

 ފޯރުޮކށްދިނީ މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ދަތުރުފުޅާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ މަނިކަށް އިސްމާޢީލު އަޙްމަދު  ސިއްކަ ހެއްޔެވެ. ކިހިނެއް
  އަންގަން މަނިކު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ސިއްކަ  ލުޠުފީއަށް هللاޢަބްދު އެކަން އަދި މާތުމަޢުލޫ ؟ތޯއެވެ ޮކންބޭނުމެއްގައި  ކާކު

  ރައީސްގެ ހެއްޔެވެ. ގަބޫލުކުރެވޭ  ނުވާނެކަމަށް ސަބަބެއް ފޮރުވިފައިވާ ފަހަތުގައި މިކަމުގެ ހެއްޔެވެ. ކީއްވެގެން ޖެހުނީ
 ތޯއެވެ.  ނުވޭ ގިރާވަރުސިއްރަކަށް ނޭނގޭ ބަޔަކަށް ނގޭނޭ އެނގޭ،  ބަޔަކަށް އެނގޭ ދެންނެވިފަދައިން، އިސްވެ މިދަތުރުފުޅު

  ބޭރުވީ ފަށުން އަތްފޯރާ އިޙުސާސްތައް ޖެހި ޖަޒުބާތުގައި ހަނދާނީ ދުވަހުގެ ވީބުރާސްފަތި 3 ނޮވެންބަރު 1988 އަޅުގަނޑު
 ދިވެހިންގެ މެންއަޅުގަނޑު  ވާހަކައެކެވެ.  އެހެން މުޅިން އަދި މިބަލަނީ ދެންނެވޭތޯ  އަޅުގަނޑު  ވެދާނެއެވެ. ކަމުގައި

 ދިވެހިންގެ އަރައި  ރާއްޖެ ބާރުތަކުން ބޭރުގެ ތިއްބަވައިގެން ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ބޭފުޅުންކޮޅެއް މަދު ތެރެއިން އަޝްރާފުންގެ
  ޮކން ވާހަކައެވެ. ގެންދާ  އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ތަކުރާރުޮކށް އެކަމަށް ވިދާޅުވެ  ކަމަށް އަޅުވަންވެއްޖެ ކައިދާ  ވެރިކަމުގައި

  ސަހަރޯވެރިޔާގެ  އަހަރެމެންގެ އަބަދުވެސް  އަދި ދުވަހުވެސް ވަނަ 3 ނޮވެންބަރު 1988 ތޯއެވެ.  ކިބައިން ބައެއްގެ
 ކިބައިންނެވެ.

  ހެދުމަށް ހަގީގަތަކަށް ދުވަސް ބުރާސްފަތި ވީ 3 ނޮވެންބަރު 1988 ގޮވަމުންދާއިރު މިގޮވެލިފަތި މެދުނުކެނޑި  ތަކުރާރުޮކށް
 هللاޢަބްދު ނުދަންނަ ދޭން ތެޔޮހަމެއްވެސް  ކޮށްދިނަސް ހެޔޮކަމެއް  މީހަކު ކުރި، މަސައްކަތެއް ބޮޑު އެންމެ ބޭނުންވެގެން

  ދުވަސް ނަސްރުގެ  ވީމާ، ނޫންތޯއެވެ. ބޭރުގަ ރާއްޖެއިން ފިލައިގެން ޙުކުމުން  މެޑިކަލަށްގޮސް އުޅެމުންދަނީ ފަހުންވެސް ލުޠުފީ
 ؟ތޯއެވެ ނުޖެހޭ ސަމާލުވާން ވިސްނާ މެދު ންކަމާ މިކަ ގައުމު މުޅި ސަބަތެއްގައި  މުނާ ކޮންމެ ގައުމީ ފަދަ

  ދުވަހެއް ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި  ފަދަ ދުވަސް ބުރާސްފަތި ވީ 3 ނޮވެމަބަރު 1988 ދުޢާއަކީ އިޚުލާސްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ
 ސިފައިން! ދިވެހި ކުރިއަށް !ގައުމު ދިވެހި ކުރިއަށް  ނުކުރެއްވުމެވެ. މިންވަރު ދިވެހިންނަށް އަލުން

_____________________ 

 ނޯޓެއް:   ލިޔުންތެރިޔާގެ 

  ލިޔުނު އަޅުގަނޑު ޢަދަދަށް (2018 )ނޮވެންބަރު ވަނަ 24 މަޖައްލާގެ “އައްޑަނަ” ނެރުއްވާ އިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. މިއީ،
 ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.  އިސްލާހު ބައެއް ކުދިކުދި   ޝާއިއުކުރާއިރު ސައިޓުގައި  މި ލިޔުމެކެވެ.

 


