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 އަމާޒު 

ޭގަގިއ ބޭއްވުނު   ަގންނަަވިއެގން، ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު މިޞްރާބު  ޚާލިދު މުޙްޔިއްދީންެގ  އިޖްތިމާޢުން ނިމިވަޑައި 
އޮފިސަރުންކުރެ    90ޖެއްސެވީ، އޭނާެގ ވެރިކަުމެގ ދަށުަގިއ މިރޭެގ އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތަކުަގިއ ބަިއވެރިވުމަށް ހޮއްެވވި  

ަވވާފަިއވާ ޕްރޮްގރާމްެގ މަިއަގނޑު ނުކުތާތައް،  ކޮންމެ މީހެއްެގ ގެއަށް ވަޑަިއަގތުމުެގ ަމަގށެވެ. ބޭނުންފުޅަކީ، އޭނާ ރާއް 
ޚުދު އޭނާެގ ދޫފުޅުން އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ވިދާޅުވެދެއްަވއި، ފިލުަވއި ދެްއވުމެވެ. ކުރުޮގތަކަށް އެނުކުތާތައް ތިރީަގިއ  

 މިވަނީއެެވ. 

 ފުރަތަމަ އަމާޒަކީ، ސިފައިންެގ ހެޑް ކްއާޓަރ އަތުލުމެވެ.  .1
ސިފައިންެގ ހުރިހާ ުގޅުންތަކާބެހޭ މަރުކަޒު އަތްދަށުލުމެވެ. މިކަންތަްއ ޙަވާލު ކުރެވިފަިއވަނީ،  ދެވަނަ އަމާޒަކީ   .2

 އަންވަރުއްސާދާތާއެވެ. 
 ދެން އޮތްކަމަކީ، ފެށުނީްއސުރެ މި ޙަރަކާތްތަކާިއ ދެކޮޅުވާ އެންމެން، ހައްޔަރުކުރަމުން ެގންދިޔުމެވެ.  .3
ނުކު   28ސިފައިންެގ   .4 މިރޭ  ތެރެއިން  ބޭރުަގއި،    12ންނާނީ  ލަޝްކަރުންެގ  ޤާހިރާއިން  ލަޝްކަރެވެ. 

ެއއީ   ތިބޭނީެއވެ.  އިންތިޒާރުަގިއ  ކަމާއެކު  ހަމަހިމޭން  ލަޝްކަރުތައް،  ރަފްޙުަގއިވާ  އިސްކަންދަރިއްޔާއާއި 
 ނުރައްކަލެއް ދިާމވެއްޖެނަމަ، އެކަމަކާިއ ކުރިމަތިލުމަށެވެ. 

ިއން ހުންނެިވ  ރަފްޙުަގއި  ތަޢުލީމިްއޔާތުތަްއ  މެމްބަރު  އިސްވެދިޔަ  މަޖިލީހުެގ  ސާލިމަށް   –ޤިލާބީ  ޞަލާޙު 
އެންެގވުމަށްޓަކަިއ ވަޑައިަގތީ، އެމަޖްލިސްެގ އެހެން މެމްބަރަކު ކަމަށްވާ، ޙަސަން އިބްރާހީމެވެ. އޭނާއަކީ، މަތިންދާބޯޓު  

ފުރާވަޑައިަގތީ،   މިރޭ  ބޯޓެއްަގއި  މަތިންދާ  ވުމާއެކު،  ބޭފުޅަކަށްވެސް  އުޅުއްިވ  ޕައިލެޓަކަށް  ހެޑްކްއާޓަރެގ  ދުއްވާ 
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އިތުބާރުހުރި  ފޮނުއްވާނެ  އެންެގުވމަށް  މިވާހަކަތައް  ތިބި ސިފަިއންނަށް  ިއސްކަންދަރިއްޔާަގއި  ނެތިއެވެ.  އިޒުނަެއއް 
ޙަާވލުކުރައްަވއި އެކަމާއި  ނުަގތުމާއެކު،  ފެނިވަޑަިއ  އެަވުގތު  މީހަކު، ޢަބްދުއްނާޞިރަށް  ފޮނުްއވީ، އޭނާެގ    ހަރުދަނާ 

ބެވެ. މީނާއަކީ ސިފައިންެގ އޮފިސަރެްއ ނޫން ކަުމަގިއވިޔަސް، އެދަނޑިވަޅަށް އެންެމ ބޭނުންތެރި ކޮއްކޮ، ޢިއްޒުލްޢަރަ
 ސިފަ، ޢިްއޒުލްޢަރަބަށްވަނީ ލިބިަވޑަިއ ެގންފައެވެ. ެއއީ، ިއތުބާރުކުރެޭވ މީހަކަށްވުމެެވ. 

 ޝޮކް   ފުރަތަމަ 

ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު ދެއްވި ތަޢުލީމާތު އެންމެންނަށް ދެއްަވއި    
ނިމުމަށްފަހު، މިރޭެގ ޙަރަކާތްތަކުެގ މުހިންމު ބައިތަްއ ޙަާވލުކުރެވުނު ީމސްމީހުންނާއި ައލުން ބައްދަލުކޮށްލެްއވުމަށް،  
ޢަބްދުއްނާޞިރު   ގެއިންނެވެ.  އަންވަރުްއސާދާތުެގ  ފެއްޓެވީ  މިބުރު  އޭނާެގ  ނިކުމެަވޑަިއެގންފިެއވެ.  ކާރުަގއި  އޭނާެގ 

އް ެގޔަކު ނެތެެވ. ޭގެގ ވޮޗަރ ބުނިޮގތުަގއި އަންވަރު އޭނާެގ އަނބިކަނބަލުންނާިއ އެެގއަށް ވަޑައިަގތްއިރު، އަންވަރެ
ބަިއވެރިވެ   އަންވަރު  އިޖްތިމާޢުަގއިެވސް  މިރޭެގ  ބަިއސްކޯފަށެވެ.  ވަޑަިއަގތީ  ދަރިކަނބަލަކާެއކު،  އަންހެން 

ޖެހިއްޖެކަމެއް ފަށްޓަން  މަސައްކަތް  އަވަހަށް  މިހާ  ވުމާއެކު،  އެނިގވަޑަިއެގންފައެްއ  ވަޑައެއްނުަގނެެއވެ.  އޭނާައކަށް   
ެއބޭފުޅުން އެނބުރި   ެގެއއްކަމާއި، އަދި  ނުވެެއވެ. ކޮންމެައކަސް އޭނާ ވަޑަިއަގތް ބައިސްކޯފުެގއަކީ ކޮންތަނަކުހުރި 
ެގއަށް ވަޑައިަގންނަވާނީ، ކޮންއިރަކުން ކަމެްއ އެުމސްކުޅި ޮވޗަރަކަށް ނޭނެގއެވެ. މިހެންވެ، ހައްދަވާނޭ ޮގތަކާމެދު  

  …… ބްދުއްނާޞިރު ކުޑައިރުކޮޅަކު ވިސްނަާވ ލަްއވާފައި، އަންަވރުއްސާދާތަށް ރައްދުކުރުމަށް ކުޑަ ނޯޓެްއ ލިޔުއްިވއެވެ ޢަ
ާވއިރު، ޢަބްދުލްޙަކީްމ    11.30]އަންވަރެވެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް މިރޭ ނުފައްޓަެއއް ނުވާނެެއވެ. ވީމާ މިރޭ  

ޢާމިރުެގ ެގއަށް، ވަޑައިެގން ދެއްވާށެވެ.[ މިނޯޓް ލިޔުްއވާފަިއ، ވޮޗަރު އަތަށް ދެއްވަމުން ިވދާޅުވިެއވެ. ]ިމސިޓީ، ހަމަ  
ނީ ނުދޭށެވެ! އޭނާެގ ައނބިކަނބަލުންެގ އަތްޕުޅަކަށް ދީެގން ނުވާނެެއވެ. އަހަރެން  އަންވަރުއްސާދާތުެގ އަތްޕުޅަށް ނޫ

މިވާހަކަތައް އަޑުއަހާފައި، ކުރަންވީކަމެްއ އެނިގްއޖެކަމުެގ އިޝާރަތެްއ އޭނާެގ  ؟[ މިބުނި އެްއޗެްއ އެނިގއްޖެ ހެއްޔެވެ
 ބޮލުން ދިނެވެ. 

ށް ަގދަައށް އަންަގވާފައި އޮންނަ އެކަްއޗަކީ ެއބޭފުޅުންެގ އިންޤިލާބީ  ޢަބްދުއްނާޞިރު، އޭނާެގ އެކުެވރީންނަށް އެއިރު ވަރަ
އަންހެނުންެގ   އެއީ  ނުއެންެގވުމެވެ.  އަނބިކަނބަލަކަށް  ބޭފުޅެްއެގ  އެްއެވސް  ާވހަކައެއް،  އެްއެވސް  ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ 

ހަކަތައް އޭނާެގ އަނބިކަނބަލުންެގ  މިޒާޖުެގ ޯއާގވެރިކަމަށް ޓަކަެއވެ. ޚުދު ޢަބްދުއްނާޞިރުެވސް މިބާވަތުެގ މުހިންމު ވާ
 އަރިހުަގިއ ދަްއކަަވއެްއ ނޫޅުްއވަެއވެ. 



އޭނާއަށް   ކަންތައްކުރަންީވޮގތް،  ނޯޓާމެދު  ދެއްިވ  ޢަބްދުއްނާޞިރު  ޖަމާލު  އަތަށް،  ޮވޗަރ  ޭގެގ  އަންވަރުއްސާދާތުެގ 
ިވޮގތާިއ ޚިލާފަށެވެ. އެހެނީ، އަންވަރުެގ  އެނިގއްޖެ ކަމުަގއި ދެންނެވިޔަސް، ޙަޤީޤަތުަގއި އޭނާއަށް ކަންތައްކުރެވުނީ، ވިދާޅު 

ދެކަނބަލުން ބައިސްކޯފް ޝޯއިން ނިމިަވޑަިއެގން، އެނބުރި ެގއަށް ވަޑައިަގތްހިނދު، ޢަބްދުއްނާޞިރު ދެއްިވ ނޯޓު  
  ެގންޮގސްދިނީ، އަންވަރުެގ އަނބިކަނބަލުންެގ އަތްޕުޅަށެވެ. ]މި ނޯޓް ދިންމީހާ ބުނީ، ސީދާ، ކަމަނާެގ އަތްޕުޅަށް ނޫނީ 

 ނާރުވާށޭ[ މިހެން ބުނެފައެވެ. 

 ގޭގައި   ޘަރުވަތުގެ 

ޢަބްދުއްނާޞިރު، އަންވަރުެގ ގެއިން ނިކުމެަވޑަިއ ަގންނަަވއިެގން ަވޑަިއަގތީ، ޘަރުވަތު ޢުކާޝާެގ ެގއަށެވެ. މީނާއަކީ، 
މަޤާމުތައް ފުރުްއވި  އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތުެގ ވަރުަގދަ ބައިވެރިއެކެވެ. މިޞްރުެގ ިއންޤިލާބަށްފަހު، ސަރުކާރުެގ ަވރަށްމަތީ  

ބޭފުޅެކެވެ. އޭެގ ތެރޭަގއި، ޘަޤާފަތުެގ ވަޒީރުކަާމއި، ޮބޑުވަޒީރުެގ ނާއިބުކަންވެސް ހިމެނެެއވެ. ތިރީަގިއ ައޅުަގނޑު ިމ  
ޝާއިޢުކުރަނީ، އިންޤިލާބުރޭެގ ކަންތައްތަްއ ހިނިގޮގތާމެދު، އޭނާ ދެްއވާފަިއވާ ބަޔާނެްއެގ ތަންތަންކޮޅެވެ. މިބަޔާނަކީ 

 ދިސާތަކުެގ ފުރިހަމަ ވަޞްފަކަށް ވާތީއެވެ. އެރޭެގ ޙާ

މުހިންމު ބައިތަކުެގ  ] ޕްރޮްގރާމާބެހޭ  ރޭެގ  ކުރީން،  ވަޑައިަގތުމުެގ  ެގއަށް  އަހަރެންެގ  ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު  އެރޭ 
ރު މައްޗަށް، އަހަރެމެން ިވސްނައި ދިރާސާކޮށް ހެދީމުެއވެ. އަދި ކަންތަްއކުރަންާވ ޮގތުެގ ދިހަވަރަކަށް ޮކޕީ ތައްޔާ

 ކުރީމުއެވެ. މިކޮޕީ ތަކުަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ ިމއެވެ. 
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ބަޔަކަށްވަނީ، ވަކިބަޔަކު ޢައްޔަންކުރެވި، ެއބަެއްއެގ ވެރިޔަކުެވސް ލެވިފަެއވެ.  އިސްވެދިޔަ ބައިތަކުެގ ތެރެިއން ކޮންމެ  ]
އަދި، އެބަޔަކަށް ލިބޭނޭ ހަތިޔާރުތަކާއި، އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި، ކާބޯތަކެްއޗާިއ އެްއބަޔަކު ައނެއްބަޔަކާ ުގޅާނޭ ަމުގތަކާއި،  

ޮގތުެގ މަތީން ެއކި ބަިއބަޔަށް މީހުން ބެހިއިރު، ެއްއވެސް  މިބާވަތުެގ ހުރިހައިކަމެއް، ލިޔެވި، ކަނޑައެޅިފައިެވެއވެ. މި 
މަދަދަކަށް   ފަރާތުން  ބައެްއެގ  ކޮންމެ  ެއއީ،  ބައިތިއްބީމުެއވެ.  ވަކީން  ލަޝްކަރެއް  ރިޒާރްވ  ނުހިމެނޭ،  ބަެއއްަގއި 

 އެދުނަސް ހަަމވަުގތުން ޖަވާބު ދެޭވޮގތަށް ބައިތިއްބި ލަޝްކަރެކެވެ. 

ހާ ޕްރޮްގރާމްތަކާ ލިސްޓްތައް ލިޔެ، ނިންމާލެވުނެވެ. ެއައށްފަހު، އަހަރެންެގ އަންހެނުން، ޖެހުމުެގ ކުރީން، ހުރި  9ރޭެގ  ]
އަހަރެންެގ  ބަިއވެރިީވ  މިކެުއމުަގިއ  ކޮށްދިނެވެ.  ތައްޔާރު  އަހަރެމެންނަށް  ކެއުމެއް،  ލުއިލުިއ  ވަރަށް  ރޭަގނޑުެގ 



 ޢުޘްމާނު ފައުޒީ، ާއދަޔާ ޚިލާފަށްވުރެ، ިގނައިން  އެކުވެރީންކުރެ ޙުސައިނުއްޝާފިޢީއާިއ، ޚާލިދު މުޙްޔިއްދީނާއި އަދި
ފަރީއްކުޅުްއިވއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެްއެގ ފޯރީއާިއ ޖޯޝްަވނީ ނިހާޔަތަށް ގޮސްފަެއވެ. ާއއެކެެވ. ޝާފިޢީާއއި ޚާލިދާއި  

ތަކަށްވެސް ނުކެވުނެވެ.  އަހަންނަށް ީވޮގތަކީ، އެރެޔަކު އެްއޮގ  …… އަދި ފައުޒީއަކީ ެއކަތައިން އުފެދިފައިާވ ތިން މީހެކެވެ
އެްއޗަކަށްވީ،   ބޭނުންކުރެވުނު  ިގނައިން  އެންމެ  ައހަންނަށް  ބަނޑުހަިއވެފައިމެެއވެ.  ނުހަނު  އަހަރެންހުރީ،  އެކަމަކު 

 ފެނެވެ.[ 

ަގމީހަކާިއ ހުދު  ަގޑިބައިވީތަނާ، ިއސްކޮޅުން ދިުގ ޒުވާނަކު އަހަރެމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ައއެވެ. ހުދު    9ަގޑިން  ]
ޢަބްދުއްނާޞިރެވެ ޖަާމލު  ލީޑަރެވެ.  ައހަރެމެންެގ  އެމީހަކީ  މޫނުފުޅުން   …………ފަޓްލޫނެކެވެ.  އޭނާެގ 

ވަރުބަލިފުޅުކަުމެގ ނިޝާންތަްއ ހާމަވެެއވެ. އެކަމަކު، އަހަރެމެންނާއި އޭނާ ބައްދަލުކުރެްއވީ، ހިނިތުންވުމާ އެކުަގެއވެ.  
ފަްއޓަވަމުން ފަރީއްކުޅުްއވަން  ހިތްހަމަ އޭނާ  ކަލޭމެން  މިއައީ  ]އަހަރެން  ވިދާޅުވިެއވެ.  ދިމާައށް  އަހަރެމެނާ   ،

 .. ތެދުތެދަށް ބުނާނަމަ، ކަލޭމެން ފެނުނީމާ އަހަރެންވެސް ހިތްހަމަ ޖެހެއެވެ.[ ……ޖައްސައިދޭށެވެ

ން ހިންަގަވއި ަގތުމުން،  ކުޑައިރުކޮޅަކަށްފަހު، އޭނާ ައހަރެމެންނާއި ވަކިެވވަޑަިއެގންފިއެވެ. އޭނާ ނިކުމެ ަވޑަިއަގންނަވާ]
ފަހަތްޕުޅުން އަހަރެން ދިޔައީމެވެ. އެތަންަވޅު، އިނިގރޭސިބަހުން ވިދާޅުވިެއވެ. ]ޝަރުވަތެވެ. ކަލޭެގ ހިތުެގ ޯއާގވެރިކަން،  
ކަލޭެގ އަތްފަިއެގ ަމއްޗަށް، ިމރޭ، ވެރިވިޔަ ނުދޭތި އިނޭގެއވެ![ މިހެން ވިދާޅުވެފައި، ައނެއްކާެވސް އޭނާ އަހަންނާ  

އަހަރެމެންނަށް  ދިމާއަ މިރޭ  ހީނުކުރާށެވެ!  ކުޅެންކަމަށް  ފިލްމެއް  ބައިސްކޯފް  ތިޔައުޅެނީ،  ]ކަލޭ  ވިދާޅުިވެއވެ.  ށް 
ވާނެެއވެ.[   ހިތްވަރުކުރަން  ޮގތެްއވިޔަސް،  ކޮންމެ  ދިާމވެދާނެެއވެ.  ކަންތައްތަކާެވސް  އުނދަޫގ  ވަރަށްބޮޑެތި 

ވެ. ހަރުކަށިކަމާއެކު، އަހަންނާ ދިމާވި ކޮންމެކަމެއް ކުރާނޭކަުމެގ  މިބަސްފުޅުތަކުެގ ޖަާވބު، އަހަރެން ކެރިހުރެެގން ދިނީމެ
ޔަޤީންކަން އެރުވީމެވެ. އަދި، އަހަރެންެގ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކުެގ ަމއްޗަށް އިޢުތިބާރު ކުރާވާހަކަ ދެންނެވީެމވެ. އޭނާެވސް 

އޭނާ އަހަރެންނާ ވަކިވެަވޑަިއެގންފިެއވެ.   ެގ ކާމިބީއަށް އުއްމީދު ކުރަްއވާކަމަށް ވިދާޅުވިެއވެ. ެއއަށްފަހ99ުއަކުން    100
 ދެން އެރޭެގ ފަތިހު ނޫނީ އަހަރެން ޢަބްދުއްނާޞިރެްއ ނުދެކެމެވެ.[ 

އެރޭ ދަންވަރު އަހަރެން ެގިއން ނިކުތުމުެގ ކުރީން، އަހަރެންެގ އަންހެނުންނަށް، ހިސާބަކަށް ބަެއއް ޚަބަރުތައް އޮޅުން  ]
ޔޮ ދުޢާާއއި ތާއީދު އަހަންނަށް ލިބުނެވެ. އަދި ައހަރެންެގ ލޮބުވެތި ދަރިފުޅުެގ  ފިލުވަިއ ދިނީމެވެ. އެތަންވަޅު، އޭނާެގ ހެ

)ކީރިތި   މުޞްޙަފު  ކުޑަކުޑަ  އަހަރެންެގ  ެއއަށްފަހު،  ނިދާލާފަެއވެ.  އަރާުމަގިއ  އޮތީ،  އޭނާ  ބޮސްދިނީމެެވ.  ަގިއަގިއ 
 ޤުރްއާން( ޖީބަށް ލަިއެގން ނިކުންނާން ހަނދާން ބެހެއްޓީެމވެ.[ 

ތުމުެގ ަގޑި ޖެހުމުން، ޙުސައިނުއްޝާފިޢީާއއެކު އަހަރެން އެރީ އޭނާެގ ކާރަށެވެ. ޚާލިދު ަވޑަިއަގތީ، އޭނާެގ ގެއިން ނިކު]
ކާރުަގެއވެ. އޭނާއަކީ އަހަރެެމންނާ ވަކިބަެއްއެގ ބޭފުޅެކެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން ސީދާ ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔައީ، ެއއްަގުމ  

އަހަރެމެން މަރުކަޒަކަށެވެ.  އުޅުނީ،    ސިފައިންެގ  އަހަރެމެން  ެއތާނގައި  އަދި  ދޮރަކުންނެވެ.  އެތަނަށްވަނީ، ސިއްރު 
އުްއބައްތިއާއި   އެކަމަކު  ޓަކަެއވެ.  ނުރައްކަލަކަށް  މެދުވެރިވެދާނެ  ެއއީ،  ނިާވލައިެގންނެެވ.  ބައްތިތަްއ  އިލެކްޓްރިކް 



ކިޔަިއ ދިނީމެވެ. އެަވުގތު ޙުސައިނުއްޝާފިޢީ  ބެޓްރީތަކުެގ އެހީަގއި، އެތާ ތިބި އޮފިސަރުންނަށް އެރޭ ކަންތަްއކުރަންވީޮގތް  
 އުޅުްއވީ، ހަތިޔާރުލާފައިާވ ުގދަންތައް ހުޅުްއަވއިެގންނެވެ. 

އަނދިރިކޮށްލެވިފަިއާވ ތަނެްއެގ އެތެރޭަގއި ހިނަގމުންދިޔަ ކަންތައްތަްއ ހިނީގ، އަލިެވ ުއޖާލާވެފައިާވ ތަނެްއަގިއެވސް  ]
ިމޮގތަށް ކަން………ހިނާގނޭ ފަދައިންނެވެ.   ހިނަގމުން ދަނިކޮށް، އަހަރެން ސިއްސާލީ، ޒުވާން އޮފިސަރަކު، .. 

ކުއްލިއަކަށް އަިއސް، ހިތާނުާވ ރާަގކަށް ބުނެލި ބަހަކުންނެވެ. ]މިރޭ އެްއެވސް ކަމެްއ އަޅުަގނޑާ ޙަވާލުނުކުރެްއވީ  
އަހަރެމެންެގ ރޭވުން؟[ ކީއްވެތޯެއވެ އެކަމަކު  ތައް ކާިމޔާބުވަމުންދާތީ،  ިމއަޑުިއވިފައި، ފުރަތަމަ އަހަރެން ރުޅިައެއވެ. 

އުފާިވއެވެ. އަދި، ހިތްވަރާ ުއއްމީދާއެކު، އޭނާ )މަމްދޫޙު ިއސްމާޢީލް( އާ ދިާމއަށް ބުނީމެވެ. ]އިހަށް، ކެތްކޮށްލާށެވެ.[  
 މިހެން ބުނިތާ، ބައިަގޑިެއއްހާ އިރުެވސް ނުވަނީސް، އޭނާއާިއ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ކުޅައީމެވެ.[ 

އަދި  އަހަރެން] ބައްދަލުވީެމވެ.  ޙުސައިނުއްޝާފިޢީއާިއ  ހަމަޖަްއސާލުމަށްފަހު،  ކަންތައްތަްއ  ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ  ނާ 
އަހަރެމެން، ޓޭންކްތަކެްއެގ ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލަިއެގން ތިއްބާ، އޮފިސަރަކު އަިއސް ައހަރެމެންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ  

 އިން ޗީފާއި ޤާހިރާާއބެހޭ ޮގފީެގ ވެރިޔާ، އަހަރެމެންެގ މަރުކަޒަށް  ޚަބަރެްއ ދީފިެއވެ. ެއއީ ސިފައިންެގ ކޮމާންޑަރު
ވަޑައިެގންފި ވާހަކައެެވ. އެަވުގތު، ޭއެގ ދެކަލުން ހަްއޔަރުނުކުރީ ކީއްވެތޯ އަހަރެން ސުާވލުކުރުމުން، އޭނާެގ އަތުަގިއ  

ދި އޭނާ ުގޅިފަިއވާ ލަޝްކަރަށްޮގސް،  އެްއވެސް ހަތިޔާރެއް ނެތިެގން އެކަން ނުކުރެވުނީކަން، އަހަންނަށް ވިސްނުނެެވ. އަ
 ސިފައިންެގ ވެރީން ހަްއޔަރުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް އެންީގމެވެ. 

މެރުމުެގ  ] ފޯރީ  ބަލަހައްޓައި،  ތަންތަން  އެތެރޭެގ  ޤާހިރާެގ  މިހެނީ،  ރަނަގޅެވެ.  ވަރަށްވެސް  ނަސީބު  އަހަރެމެންެގ 
އަހަރެމެންނަށް އެ މަސައްކަތް ޖެހުނު ރެެއވެ. އަހަރެމެންެގ ލަޝްކަރުަގިއ  މަސައްކަތް ދައުރުވަމުން އަިއޮގތުން އެރެޔަކީ،  

އެތަކެްއ ޓޭންކާއި ސަތޭކަ ވަރަކަށް ސިފައިން ހިމެނެެއވެ. ިމ އެންމެންެގ އަތުަގއިެވސް ފުރިހަމައަށް ހަތިޔާރު ހުއްޓެވެ.  
އެ ނަފްރަތުވެފައިވާ،  އަހަރެމެން  ަމއްޗަށް  އެބަެއްއެގ  ޮގތުން،  ފުރިހަމަ  ނަތީޖާއެއްެގ  ވެރީން،  ސިފައިންެގ  އިރުެގ 

ހަތިޔާރާއެކު، އަހަރެމެންެގ މަތިވެރި މަސައްކަތަށް ނެރުނީ ކަމުގައި ދުށީމުެއވެ. ާއއެކެވެ. ރަސްެގފާނުެގ ދިފާޢުގައި ހޭލާ  
،  ތިބެން ޖެހުނު މީހުން އެރޭ ހޭލާތިބީ، ޤައުުމެގ ދިފާޢުަގއެެވ.[ މިހިސާބަށް ޝަރުވަތު ޢުކާޝާެގ ބަޔާން ނިންމާލައި

 އަނެއްކާެވސް އެރޭެގ އެހެން ޙާދިޘާތަކަށް އަލިއަޅުވާލަން ފަށައިަގންނަމެވެ. 
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