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 ނުރައްކާތެރިކަން   މަގުމަތީގެ 

ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު، ޘަރުަވތުެގ ގެއިން ނިކުމެަވޑަިއ ަގންނަވަިއެގން އޭނާެގ ކުޑަކުޑަ ކާރުަގިއ މިޞްރާބު ޖެްއސެވީ،  
ަވޑަިއެގން ބެއްލެިވއިރު،   ޭއނާ  ެގއަށް  ެއ  ެގޔަށެވެ.  ކުދިކުދި ހަތިޔާރާިއ ޙަވާލުކުރައްވާފަިއވާ އޮފިސަރެއްެގ  ބަެއއް 

ެގޔަކުނެތެވެ.   މިދެންނެިވ  ފަދައި  ަވޑައިނުެގންނެވުނު  ބައްދަލުވެ   ވަރުްއސާދާތާއި އަން .  ………އޮފިސަރު  ން، 
ެއގެއިން   އަދި  ދެރަފުޅުވިެއވެ.  ކުޑަކޮށް  ޢަބްދުއްނާޞިރު  މިކަމާމެދު  ނުކުރެއްވުނެވެ.  ބައްދަލެއް  އޮފިސަރަކާެވސް 

، އޭނާެގ ކާރު ހުއްޓާލެްއވުމަށް  ނިކުމެވަޑަިއ ަގންނަވަިއެގން ވަޑައިަގންނަވަނިކޮށް މަުގމަތީަގއި ހުރި ފުލުހުންެގ މީހަކު
މިައޑު އިިވވަޑައިުގތުމުން، ހިސާބަކަށް  ؟[ އަންަގމުން ހަޅޭއްަވިއަގތެވެ. ]ބަލަ، ކަލޭ ޤާނޫނެއް، ނުދަންނަމު ހެއްޔެވެ 

ށް،  ޙައިރާންވެ ވަޑަިއަގތުމާއެކު ކާރު މަޑުކޮށްލައްވަމުން، ކީއްތޯީވ ސުވާލުކުރެއްިވެއވެ. މީެގ ޖަވާބުަގިއ، ހަރުކަށި ރާަގކަ
އެމީހަކު ބުނެލިއެވެ.[ ކަލޭެގ ކާރުެގ ފަހަތުަގިއ ެއއްެވސް ައއްޔެއް ނެތެެވ.[ މިހެން ބުނުމުން، ޢަބްދުއްނާޞިރު ފަހަތް  
ބައްލަވާ ލެއްިވއިރު، އޭނާ ެއބުނީ ތެދެއްކަން އެނިގވަޑަިއަގތެވެ. އެތަންވަޅު، އޭނާ ބުނެފިއެވެ. ]ކަލޭ ތިޔަ އުޅެނީ 

 ؟[ކޮންމެެވސް ކުށެއްކޮށްފަިއ، ސިއްރުން ފިލަިއެގން ދަނީ ދޯއެވެ؟ ވެ މީހަކަށް ފިލަންވެެގން ހެއްޔެ 

ޢަބްދުއްނާޞިރު ހާސްެވ ވަޑައެއްނުަގނެެއވެ. އޭނާއަށް ެގްއލޭ ކޮންެމ މިނިޓެއްެގ ައުގ އޭނާއަށް ަވޒަން ކުރެއްެވއެެވ. 
ތައް ިވއްސިވިހާލިެވެގން ނުދާނޭކަމުެގ އަދި، މަުގމަތީެގ މިކަހަލަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ކަމެއްެގ ސަބަބުން، އޭނާެގ ރޭްއވުެވވުން

ޔަޤީންކަން އޭނާެގ ހިތްޕުޅުަގިއ އޮތްމެވެ. މިހެންވެ، ފުލުހުންެގ މީހާއާއި ޒުާވބުކުރައްަވއި، ހަމަދައްކަވާކަށް އޭނާ ޤަޞްދެްއ  
ޑަށް އިންޒާރު  ނުކުރެއްިވއެެވ. ވީމާ އޭނާެގ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެ ވަޑައިަގތުމުެގ ސަބަބުން، ފުލުހުންެގ ީމހާ، ވަރަށް ބޮ

ައދި، އޭނާެގ މޮޯޓ ސައިކަލަށް  ަވޑަިއަގންނަވާނެ ތަނަކަށް ވަޑައިަގތުުމެގ ހުއްދަދީފިެއވެ.  ކޮށްފައި، ޢަބްދުއްނާޞިރު 
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އަރާފައި ސްޓާރޓް ކޮށްލިެއވެ. އެތަންަވޅު އޭނާއަކަށް، ޢަބްދުއްނާޞިރަކީ ކާކުކަމެއް ނޭނެގއެވެ. ކުރިއަށްއޮތް ދުވަހަށް  
ރުެގ ވެރިކަމުެގ ހުރިހާ އާރަކާިއ ބާރެއް ލިބިފައިވާނޭ މީހަކީ އެީއ ކަމެއް އޭނާއަށް ހުވަފެނަކުންެވސް އިރުއަރާއިރު، މިޞް

 ނުފެނެއެވެ. 

 ނުލެވޭނެ   އަރުވައެއް   ހުއްޓުން  ދެން

ސިފައިންެގ  އަދި  ަވޑަިއެގންފިެއވެ.  ެގޔަށް  އޭނާެގ  ޢަބްދުއްނާޞިރު  ވަނިކޮށް،  ކައިރިވެފަިއ  މެންދަންވުމަކާ  އެރޭ، 
އްެގ ޔުނިފޯމު ތުރުކުރައްވާން ފެއްޓެިވއެވެ. ެއވަުގތު އޭނާ ހުންނެީވ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިފުޅު ވެފައިމެެއވެ. ވެރިއެ 

އެކަމަކު، ކުޑަކޮށްެވސް އަރާމުކޮށްލައްވާކަށް، އޭނާެގ ހިތްޕުޅު ހަމައެއްނުޖެހުނެވެ. އެހެނީ، ހަމައެކަނި ހިނދުޮކޅަކަށް  
ސް، ނިދީެގ ަގދަފަދަ ބާރު އޭނާެގ މަްއޗަށް ވެރިވެެގންފާނެެއވެ. ކޮންމެއަކަސް އޭނާ އޮށޯެވ ވަޑައިަގތް ކަުމަގިއވިޔަ 

އަނެއްކާެވސް ބޭރަށް ަވޑަިއަގތުމަށްޓަކައި، ރަސްީމ ހެދުންކޮޅު ތުރުކުރައްވަނިކޮށް އޭނާެގ ކޮޓަރިކޮޅުެގ ދޮރުގައި، މާބާރަށް  
ބެއްލެ ނިކުމެަވޑަިއެގން  އޭނާ  ދެން  ފިެއވެ.  ތަޅައިެގން  ޓަކި  ތައުފީޤު  މީހަކު  ކަމުަގިއވީ، ސަޢުދު  އެމީހަކު  ިވއިރު، 

ނަމަކަށް ކިޔާ، ސިފައިންެގ އޮފިސަރެކެވެ. އޭނާއަކީެވސް، މިނިވަން އޮފިސަރުންެގ ޖަމާޢަތުެގ މީހެކެވެ. ނަމަެވސް، 
ސީރިޔަސް    މީހުންެގ ތެރެޔަކު އޭނާ ނުވެެއވެ. މިހެންވުމާއެކު މިފަދަ  90އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތުގައި ބައިެވރިވުމަށް ހޮވުނު  

ަގޑިއެްއަގިއ އޭނާ ކުއްލިއަކަށް އައުމުން ޢަބްދުއްނާޞިރު ހިސާބަކަށް ޙައިރާންފުޅުވިެއވެ. އެތަންވަޅު، އޭނާ ނުހަނު  
ރެޔެއްތޯެއވެ ކީއްާވ  އަނެއްކާ  ]މިރެއަކީ  ައހާލިއެވެ.  ރާަގކަށް  ޖަވާބެއް  ؟[ ކަނޮްބޑުވެފަިއވާ  ަވކި  ސުވާލަށް  ިމ 

ބުނެފިެއވެ. ]މިރޭ ވަރަށްބޮޑު ކަމެއް ހިނާގނެކަން އަޅުަގނޑަށް އޮތީ އެނިގފަެއވެ.    ނުދެއްވަނީސް، އަނެއްކާވެސް އޭނާ
މިހެން ދެންނެވުމުންވެސް ޢަބްދުއްނާޞިރު ެއއްޗެްއ ވިދާޅެްއ ނުިވއެވެ. މިހެންެވ އޭނާ  ؟[ އަޅެ، އެހެން ނޫންތޯެއވެ

ރަ ]އެންެމ  ކޮށްލަިއފިއެވެ.  ައނެއްކާެވސް ސުވާލު  ޮގތުން  ފިލުވުމުެގ  ކަމެއްނެތް އޮޅުން  ެއްއވެސް  މިރޭ  ނަގޅެވެ. 
މިއަޑު ިއވިަވޑަިއެގންފައި ޢަބްދުއްނާޞިރު ކޯފާ  ؟[ ކަމަށްވަޏާ، ރަސްމީ ޔުނިފޯރްމ، ތިޔަ ތުރުކުރަްއވަނީ ކީއްެވތޯއެވެ

އަހަރެން ކުރެން ސުވާލުތަކެްއ ކުރަންެވެގން   ]ކަލޭ ތިޔައަީއ  އިސްވެއްޖެއެެވ. އަދި އޭނާާއ ދިމާއަށް ވިދާޅުިވެއވެ. 
 ދެން އޭނާ ދެރަެވލާފައި ދެންނެވިެއވެ. ؟[ އްޔެވެ ހެ

 ނޫން، ތިޔަހެން ހީނުކުރައްވާށެވެ! އަޅުަގނޑު ިމއައީ، ތިޔަކަންތައް ައވަހަށް ހުްއޓަވާލައްާވށޭ ދަންނަވާށެވެ.  ▪
 ؟ހުއްޓާލަންވީ ކޮންކަެމއް ހެއްޔެވެ ▪
 އެމީހުންނަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިހާރު ތިޔަ ކުރިމަތިލަްއވާ ކަންތަކުގެ ޚަބަރުތަްއ  ▪
 ؟ތިޔަބުނާ އެމީހުންނަކީ ކޮންބަެއއް ހެްއޔެވެ  ▪
  ރަސްެގފާނަށް   ެގންނަކަން،  ރާވަމުން  ބަޔަކު   ެގނައުމަށް  އިންޤިލާބެއް   މިރޭ  …… ފާރޫޤާ އޭނާެގ ެއކުވެރިންނެެވ.   ▪

 . ުގޅުްއަވއިފިެއވެ  އޭނާ  ސްޓާފާއި   އޮފް  ޗީފް އާރމީ  ަގނެެގން،   އެނިގވަޑައި
 އަވަހަށް ބުނެ ބަލާށެވެ! ؟ ދެންވީ ކީއް ހެްއޔެވެ  ▪



ސަޢުދު ތައުފީޤަކީ، ސިފައިންެގ ޚަބަރު ހޯދުމާބެހޭ އޮފީހެްއެގ މުަވއްޒަފެކެވެ. މިޮގތުން، އާރމީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް  
ރަށް އެއްކުރަްއވާން އުޅުްއވާކަން،  އޭނާެގ ދަށުގައި ތިއްބެވި އެކިެއކި މުހިންމު މަޤާމުތަކުެގ ވެރީން، ސިފައިންެގ ހެޑްކްއާޓަ

ސަޢުދު ތައުފީޤަށް އޮތީ އެނިގފަެއވެ. ސިފައިންެގ އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތައް، ބޭޒާރުވީޮގތްެވސް އޭނާ ޢަބްދުއްނާޞިރަށް  
ެގޔަށްގޮސް   ެއއީ، މިނިވަން އޮފިސަރުންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މީހަކު، އެރޭ މާ ކުއްލިޮގތަކަށް އޭނާެގ  ދެންނެވިއެެވ. 

ނުޮގތަކުން، އޭނާެގ މަންަމއަށް ޝައްކުެވެގން އެއޮފިސަރުެގ ބޭބެައކަށް އެކަން އެންުގމުން، ޙަޤީޤަތް ހިސާބަކަށް  އުޅު
އަދި،   މީހެކެވެ.  ހިމެނޭ  ެއއަރފޯރސްަގއި  ބޭބެއަކީ،  އޮފިސަރެގ  ދެންނެިވ  މި  ވާހަކައެވެ.  ފާޅުާވޮގތްވީ  ނަމަވެސް 

މެއްނުާވ މީހެއްމެއެވެ. ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތުން، އޭނާެގ ކޮްއޮކ، އެރޭ  މިނިވަން އޮފިސަރުންެގ ޖަމާޢަތާއި ެއްއވެސް ުގޅު
ކޮންމެވެސް ސިއްރު ޙަރަކާތެއްަގިއ ބަިއވެރިވާން ުއޅޭކަމަށް ފެނިެގން އެޮގތްިމޮގތަށް ވާހަކަ ދައްކަިއެގން، އެރެޔާބެހޭ  

ރަސްެގފާނު ހުންނަ،  ިއސްކަންދަރިއްޔާަގިއ  އަދި،  ހޯދީއެވެ.  އޭނާ  ަމޢުލޫމާތު  ެއ  ބަެއއް  ހަމަސީދާ  ަގނޑުވަރަށް،  ެގ 
 ޚަބަރުތަްއ ދިނީެއވެ. 

މީހުންެގ ތެރެިއން މަުގން ކަްއސާލި ހަމައެކަނި މީހަކީ، ކުރީ ޕެރެިގރާފުަގއި    90ޢަބްދުއްނާޞިރު އެރެޔަށްޓަކަިއ ހޮްއވެިވ  
ރަސްެގފާނަ ސިއްރުތައް  ރޭވުންތަކުެގ  އިންޤިލާބީ  ކިބައިން،  އޭނާެގ  މީހާެއވެ.  ކޮށްލެވުނު  އޭނާެގ  އިޝާރާތް  ށާއި 

މަތީ  އުފެދުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ސިފައިންެގ  ެއ އިންޤިލާބު  އެރޭމެ،  ހަމަ  އެކުވެރީންނަށް ބޭޒާރުވުުމެގ ސަބަބުން، 
ލިބިެގން،   ިމ ޚަބަރު  ތައްޔާރުިވއެވެ.  ބާްއވަން  ހެޑްކުާއޓަރުަގިއ  ބައްދަލުވުމެްއ އާރީމ  ައަވސް  ދަރަޖައިެގ ވެރީން، 

އަރިހަށް އަ  ެގންދިޔައީ، ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ  ފަށްފަށުން ނަސޭހަތްތެރިވަމުން  އޭނާއަށް  ތައުފީޤު  އި އޮފިސަރު ސަޢުދު 
ވަުގތީޮގތުން ނަމަެވސް، އެރޭެގ އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތައް ނުފައްޓަަވއި ލަސްކޮށްލެްއވުމަށާއި، ހަމަހިމޭންކަމާއި ވަންހަނާ 

 މުޅީން ރައްދުކުރައްަވިއ، ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަާމއެކު،  ކަމުގައި، ތިއްބެވުމަށެވެ. ނަަމވެސް ޢަބަދުއްނާޞިރު ެއވާހަކަތައް
ވިދާޅުިވެއވެ. ]ތިޔައީ ުމސްތަޙީލު ކަމެކެވެ. އަހަރެންެގ ެމޝީން މިހާރުވަނީ ހިނގައި ެގންފައެވެ. ވީމާ، ދެން މިކަމަށް 

  ބަސްތައް   މި .[  ވަރިހަމައެވެ  އަހަންނަށް  ދިޔަޔަސް   ދިމާއަކަށް  ބޭނުން   ކަލޭ .  ……ހުއްޓުން އަރުަވއެްއ ނުލެވޭނެއެވެ 
ނާޞިރަށް ދެންނެވިެއވެ. ]ނޫން، ޢަބްދުއް  ބޯހޫރުވާލާފައި،  ައދި.  އެރިެއވެ  ހުްއޓުމެއް  ކުއްލި  ތައުފީޤަށް  ސަޢުދު   އިވިފައި،

އަޅުަގނޑު ދާނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ އެކުަގެއވެ. ައޅުަގނޑަކީެވސް ތިޔަ ޖަމާޢަތުެގ މެމްބަރެކެވެ. އަޅުަގނޑުެގ ވާޖިބަކީ،  
ތިޔަކުރަްއވަން އުޅުއްާވ ޮބޑު މަސައްކަތުަގިއ އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ބައިވެރިވުމެެވ.[ މިހެން ދެންނެވުމަށްފަހު، އޭނާ  
ކަންތައްކުރަންީވޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ދަންނަވައި، ސާފުކުރިެއވެ. ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް އޭނާެގ ރަސްމީ ހެދުމުގައި، ފިސްތޯލަ 

 ދޮރާށި ކައިރީގައި، ޢަބްދުއްނާޞިރަށް ބަލަބަލާ ހުންނަންވީެއވެ. ކުޑައިރު ކޮޅެއްެގ  ހިފައިެގން ނިކުމެ، އޭނާެގ ޭގެގ
 ފަހުން، ޢަބްދުއްނާޞިރު އޭނާެގ ކަޅުކުލައިެގ ޮއސްޓިން ކާރުަގިއ ަވޑަިއެގން، އޭނާ ެގންދަވާނެެއވެ. 

 ޕައުންޑެއް  އެންމެ  ހަމައެކަނި 

  އޭނާެގ..  …ތެރެއަށް އަަވސް ކަޅިއެްއ ުއްއކަވާ ލެްއވިެއވެއެ އޮފިސަރު ނިކުތުމާއެކު، ޢަބްދުއްނާޞިރު ެއކޮޓަރީެގ  
ެއވަުގތު،  ހި  ތިްއބެވީ،  ދެބޭފުޅުން   ތުއްޕުޅު   އަނބިކަނބަލުންނާއި   ލޮބުވެތި  ލަްއޕަވާފައެވެ.  ައވަހާރަފުޅު  މޭންކަމާެއކު، 

 ން ކަމުަގއިވާ، އައްލައިތީާއއި އެޭގަގިއ ހޭލާތިބީ، ޢަބްދުއްނާޞިރު ފިޔަވައި، ހަމަެއކަނި ދެމީހެކެވެ. ެއއީ އޭނާެގ ދެކޮއްކޮއި



އޯާގވެރިކަމާެއކު   އަދި،  ެގންނެިވެއެވ.  ތެރެއަށް  އެކޮޓަރީެގ  ވިދާޅުެވެގން  އެދެބޭފުޅުންނަށް  މިހެންވެ،  ޝައުޤީެއވެ. 
އޮތީ   މިހާރު  ައތުގައި  ]އަހަރެންެގ  މިރޭ    200ވިދާޅުިވެއވެ.  ޕައުންޑް،  އެްއ  ހަމަެއކަނި  އެއިން  ޕައުންޑެވެ. 

  ޢަބްދުއްނާޞިރުގެ )   ދައްތައަށް  ކަލޭމެންެގ  ެވއްޖެނަމަ  ޮގތެއް  އަހަންނަށް  މިރޭ  ފައިސާ،  ބާކީހުރި   އެބަެގންދަމެވެ.
ށެވެ! އަދި މިފަިއސާއިން، ކުޑަކުދީންނަށާއި ެގއަށް ޚަރަދު ކުރާށެވެ! މިކަމާދޭތެރޭ، ކޮްއކޮމެން،  ދޭ(  އަނބިކަނބަލުންނަށް

ރަސްކަލާނެގ ރަޙްމަތް ލައްވާނެތެވެ.[ މިހެން ވިދާޅުެވފައި، ކުޑައިރުކޮޅަކު ހިމޭނުން  އެްއޮގތަކަށްވެސް ދެރަނުވާށެެވ! މާތް
  ޖުމްލަ  މި ..[  …ހުންނަވާފައި، ލަސްލަހުން ެއއްޗެްއ ވިދާޅުވާން ފެއްޓެވިެއެވ. ]މިރޭ، އަހަންނަށް ޮގތެއް ވެއްޖެނަމަ

 . ފައްޓަވައިފިއެވެ  ތުރުދަ އަރާަވޑައިެގން   ކާރަށް އަވަހަށް   ައަވސް ނުލައްވައި،  ފުރިހަމަކޮށް

ކާރުަގިއ ަވޑަިއަގތްއިރު، ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ ހިތްފުޅަށްއެރިެއވެ. ރަސްެގފާނަށް މިކަން އެނިގވަޑައި ެގންފިތާެއވެ! ދެންވީ،  
ނުތިބެ،   ބަލަން  ޖަހަންދެން  ދޭށެވެ.  ޙަމަލަ  ކުރީން،  އެމީހުންނަށްވުރެ  ރާވާލައިެގން،  ާއޮގތެްއ  ކޮންމެވެސް 

 ެއެގއަށް .  ެގޔަށެވެ   ޢާމިރުގެ   ޢަބްދުލްޙަކީމް   ސީދާަވޑަިއަގތީ   ޢަބްދުއްނާޞިރު .  ނެތެވެ  މިނޫންޮގތެއް.  ……ޖަހަންވީއެވެ 
ތަްއ އޭނާއަށް ދެްއވާފައި، ޢަބްދުލްޙަކީމާިއ ދިމާއަށް ވިދާޅުިވެއވެ. ]މިހާރު ިމވެެގން ޚަބަރު  އެންމެފަހުެގ  އެރޭގެ   ވަޑައިެގން 

އަހަރެމެންނަށް ހެޑްކުއާޓަރަށް    އުޅޭޮގތުން،  ހުރިހާވެރީން،  ސިފައިންެގ  އެޮގތަކީ  ހީެވެއވެ.  ފަސޭހަކަމަށް  ހައްތާވާނީ 
މިހެން ވިދާޅުވުމަށްފަހު، އެދެބޭފުޅުން  ؟[ އެއްތަންވެ ތިްއބާ، އެ އެންމެން އެކުގައި ހައްޔަރު ކޮށްލެވިދާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ

ހަދާ އަތުލުމަށް  ހެޑްކުއާޓަރު  ފެއްޓެވީ  ކުރައްވާން  ޙަރަކާތްތަްއ  މަޝްވަރާ  އިންޤިލާބީ  އެހެނީ،  މެދުަގއެވެ.  ނޭޮގތަކާ 
ަގޑި   ހަމަޖެހިފައިާވ  އަދި    - ސުންަގޑި– ފެއްޓުމަށް  ަގޑިެއއްހާއިރު،   – ެއއިރަކު  އަދި  ާގތްަގނޑަކަށް  ނުޖެހެއެެވ. 

. މިދެމެދުަގިއ އެބައޮތެވެ. ވީމާ، ަގޑިެއއްެގިއރު ފަހުންނޫނީ އެއްެވސް ލަޝްކަރެއް ޙަރަކާތްތެރިވާ ކަށެއް ނުފަށާނެެއވެ
މިއޮތްހާއިރު ވަންދެން އަހަރެމެން ެއއްެވސް ފިޔަވަޅެއްނާޅައި، ރަސްެގފާނަށާިއ ސިފައިންެގ ވެރިންނަށް ފުރުޞަތުދީެގން  

ނޫނެކެވެ. އެހެން ހަދައިެގން  ؟ އެމީހުން ައހަރެމެން ބަނދެލާނެޮގތްޮގތް ރާވަން، ތަން ދޭންީވ ހެއްޔެވެ؟ ތިބެންީވ ހެްއޔެވެ
 ވަހަށް ިއސްނަަގއިެގން ނިކުންނަންވީެއވެ. ނުވާނެެއވެ. އަ

ޢަބްދުއްނާޞިރާިއ ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢާމިރު ކުޑައިރުކޮޅެްއ ާވންދެން މަޝްވަރާ ކުރެްއވުމަށްފަހު، އެްއބަސްެވ ވަޑަިއަގތީ  
އި ޙަމަލާ  ]މިނިވަން އޮފިސަރުން[ ެގ ތެރެއިން ައވަހަށް ެއއްތަންކުރެްއވުނު ބަޔަކު ޮގަވިއެގން، ސިފައިންެގ ހެޑްކުއާޓަރާ 

ދެއްވުމަށް ަވޑަިއަގތުމަށެވެ. ެއއްޮގތަކަށްެވސް ަގޑި ޖެހެންދެން، ބައްލަަވ ބައްލަާވ ނުތިންބެވުމަށެވެ. މިފަދަ ސީރިޔަސް 
ބޭކާރުާވ   ދަތުރުަގއި  ކުރެވޭ  ދިމާއަށް  މަޤްޞޫދާ  މަންޒިލް  މިނިޓަކީ،  ކޮންމެ  ެގއްލިެގންދާ  ތެރޭަގއި،   1ވަުގތެއްެގ 

އިަގތެވެ. ކޮމެއަކަސް، އެދެބޭފުޅުން، ކާރުަގިއ ދަތުރު ފެްއޓެިވ ތަނާ، އޭެގ ކުޑައިރުކޮޅެްއ ކުރީން  ަގޑިއިރުކަމަށް ދެކެވަޑަ 
ވެއްޖެެއވެ.   ހަނދުމަފުޅު  ޢަބްދުއްނާޞިރު  މަތީން  ކަންތަކުެގ  ވަޑަިއެގންނެވުނު  ަވޢުދުވެ  ާގތުަގއި  ތައުފީޤު  ސަޢުދު 

 ނަމަވެސް އޭނާ ވަޑަިއަގތީ ސީދާ ހެޑްކުއާޓަރާ ދިާމއަށެވެ. 

 ލަޝްކަރު   ފުރަތަމަ 



ިގނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް، ޢަބްދުއްނާޞިރާއި ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢާމިރު ދަތުރުކުރަްއވަމުން ވަޑަިއަގތް ަމުގމަތީން، ކާރުތަކެއްެގ  
]އަހަރެމެންެގ  އަލި ފެނިވަޑަިއެގންފިއެެވ. އެތަންވަޅު ޢާމިރުެގ އަރިހުަގިއ ޢަބްދުއްނާޞިރު މަޑުމަޑުން ވިދާޅުވެ ލެްއވިެއވެ.  

 ދުޝްމަނުން، ހާދަ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފަށައިފިތާެއވެ![ 

 ؟އެީއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ލަޝްކަރަކަށް ވެދާނެ ނޫންތޯއެވެ ▪
 ނޫނެކެވެ. އަހަރެމެންެގ ސިފައިންނަށް ]ސުންަގޑި[ އެއް، އަދި ނުޖެހެއެެވ.  ▪
 ަގޑިނުޖެހެނިސް އެމީހުން ނުކުތީހެންނެވެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، ތަންކޮޅެއް ފޯރިަގދަެވެގން   ▪

އިންނެިވއެވެ.   ބައްލަވަން  ޖަްއސާލަްއަވއިެގން  މަޑު  މަޑުކޮށްލަްއަވިއ،  ދުވެލި  ކާރުެގ  އޭނާެގ  ޢަބްދުއްނާޞިރު، 
ވަރަށް   ފަހުން،  އެންމެ  އާދެެއވެ.  ކައިރިވަމުން  އަލިތައް  ލަޝްކަރުެގ  ކާރުތަކުެގ  އަންނަ  ދިމާއަށް  އެދެބޭފުޅުންނާ 

އަށް ައިއސްފައި، އެތަނުން ސިފައިންެގ ބަޔަކު، ރަިއފަލްތަކެއް ހިފަިއެގން އަިއސް ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ ކާރުކޮޅު  ކައިރި
ވަށާލައިފިެއވެ. އަދި އެމީހުންެގ ވެރިއަކަށްހުރި ލެފްޓަނެންޓަކު، ކުރިއަށް ޖެހިލައި، އެ ދެބޭފުޅުންނާ ދިމާއަށް ރަނަގޅަށް  

ބޭނުންފުޅުތާކަށް ަވޑަިއަގތަސް އެންމެ  ؟ ދެންނެވިެއވެ. ]ތިޔައީ ޭމޖަރެއް ނޫންތޯެއވެ  ބަލާލާފައި ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢާިމރަށް
ރަނަގޅެވެ.[ މިހެން ބުނެފައި، އޭނާެގ ބަޑި ޢަބްދުއްނާޞިރާ ދިމާއަށް އަމާޒުކޮށްފަިއ ަގދައަޑުން ބުންޏެވެ. ]ތިޔައީ،  

  ަގތުމުން،  ިއވިަވޑައި  މިައޑު.[  ހުއްދަެއއްނެތެވެ  ވަޑައިަގތުުމެގ  ތާކަށް  ެއއްެވސް..  ………ކާނަލެކެވެ.  
  އެކުރި   ލެފްޓިނެންޓް  ެއޒުވާން   އަދި .  ހިނގައްޖެެއވެ  ފިލައިެގން  ހާސްކަން  ލިބިވަޑައިެގންފައިވީ  ޢަބަދުއްނާޞިރަށް

ޯއޑަރުކަން  ޙަރަކާތުަގއި   އިންޤިލާބީ   މިރޭގެ   އަމުރަކީ، ނެރުްއވާފަިއާވ  އޭނާ  ޚުދު  ހުރިހާ ސިފައިންނަށް  ބަިއވެރިާވ   
ެގންފިއެވެ. މިހެނީ، އޭނާ އަންަގާވފައިވަނީ، ސިފައިންެގ އޮފިސަރުންެގ ތެރެއިން، ކާނަލްެގ  އޭނާއަށް ވި ސްނިވަޑައި 

ރޭންކަށްވުރެ މަތީ މީހުން، އެްއވެސް ސުވާލެއްނެތި، ބަންދުކުރުމަށެވެ. އެމީހުންނަކީ، އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތާއި ދެކޮޅުހަދާނެ  
މަތީަގިއ އޮތް ލަޝްކަރަކީ، އޭނާެގ ޤައުމީ ޖިހާދުަގިއ ހިްއސާދާރުާވ ބަޔަކުކަން  ބަެއއްކަމުަގއި ވާތީއެވެ. ކޮންެމއަކަސް ކުރި

އެނިގވަޑައި ަގތުމުން، ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ ހިތްޕުޅަށް ފިނިކަން ލިބުނެވެ. އެކަމަކު، އެ ލަޝްކަރު، ަގޑިޖެހުމުެގ ކުރީން  
އަމުރުކުޅަ ލެފްޓަނެންޓާ މުޚާޠަބުކުރަްއަވއި  މަސައްކަތަށް ނިކުތްޮގތެއް ެއނިގަވޑަެއއް ނުަގތެވެ. މިހެންވެ، އޭނާއަށް  

ިމ ސުާވލުެގ ޖަވާބު، ލެފްޓިނެންޓްެގ  ؟[ ސުވާލު ކޮށްލެއްިވެއވެ. ]އަހަރެން ަވކީން މިތާނަގިއ ހުންނަންވީ ކީްއެވ ހެއްޔެވެ
ޔެއްކަން، މާ އަނަގއިން ނިކުތީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ]އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވުުމެގ ބޭނުމެއްނެތެވެ. މިރެއަކީ، ކޮންރެ

ލަސްތަކެއްނުވެ އެނިގަވޑަިއެގން ފާނެއެވެ.[ މި ޖަވާބު ލިބިަވޑަިއަގތުމުން ޢަބްދުއްނާޞިރު ކުޑަކޮށް ހިނިފުޅުައއެވެ.  
އަދި އޭނާައކީ މިރޭެގ އިންޤިލާބުެގ ލީޑަރުކަން، ެއޒުވާނާއަށް އެނިގފައި ނެތީކަން ިވސްނިވަޑައިަގތެވެ. ކޮންމެައކަސް  

ވަިއެގން، ޢަބްދުއްނާޞިރާއި ޢަބްދުލްޙަކީމް އެތާނަގއި މަޑުކޮށްލެއްިވ ތަނާ، މާބާރަށް ދުވެފައި  ނޭވާ ހިފަހައްޓަވާ ލައް 
އައި ޖީޕެއް އެތަނަށް މަޑުކޮށްލާފައި ހައިބަތު ހުރި މީހަކު އެއިން ފުންމާލުމުން، އެތާ ތިބި ސިފައިން ެއއްފަރާތަށް  

  ތިޔަކުރަްއވަނީ  މިތާ.  ……ށް ެއމީހަކު ޮގވާލިެއވެ. ]ޖަމާލެވެ.  ޖެހިލައިފިއެވެ. އެތަންަވޅު ޖަާމލު ޢަބްދުއްނާޞިރާ ދިމާއަ
.  އުފާފުޅުވިެއވެ  ނުހަނު  އެނިގަވޑަިއެގން  ކާކުކަން  އެމީހަކީ  ޢަބްދުއްނާޞިރަށް  އިިވވަޑައިަގތުމުން،  ައޑު  އެ [ ؟ކީއްތޯެއވެ

މީހަކީ، މެޝީން ބަޑިއާ ބެހޭބަިއެގ ކޮމާންޑަރެވެ. ސިފައިންެގ ތެރޭަގިއ ނުހަނު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިާވ ޔޫސުފް މަންޞޫރު  އެ
ޞިއްދީޤެވެ. ަމުގމަތީަގއި މިޮއތް ލަޝްކަރަށް އަމުރު ހިންާގ ވެރިޔާއެެވ. އަދި މިރޭެގ ިއންޤިލާބީ ޙަރަކާތުެގ އެންެމ  



ެއއްސިކުނޑިމެެއވެ.   ޤުދުރަތުެގ  ކޮންމެއަ..  ……ތެތް  ަވުގތު،  ބޭނުންފުޅުވީ  ލަޝްކަރެްއ  ޢަބްދުްއނާޞިރަށް  ކަސް، 
މަތިވެރި ރޭްއެވވުމަކުން ވަރުަގދަ ލަޝްކަރެއް ލިބިަވޑަިއަގތީެއވެ. އެކަމަށްޓަކައި، ކަލާނެގ ކިބައަށް އޭނާ ޙަމްދާ ޝުކުރު  

ތުމަށް ަވޢުދު ކުރެއްވި އޮފިސަރު )ސަޢުދު  އަދާކުރެްއވިެއވެ. އަދި، ިއއްތިފާޤުން ދިމާވިޮގތުން، ކުރީަގިއ އޭނާ ަވޑަިއަގ
ތައުފީޤު( ބައްލަަވއި ަވޑައިނުެގން، މި މަުގން ަވޑަިއެގންނެވުނު ކަމާމެދު ހިތްހަމަޖެހި ވަޑަިއަގތެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ.  

ބާ ަވުގތު  ސިފައިންެގ ހެޑް ކުއާޓަރުގައި، މިރޭެގ އިންޤިލާބާ ދެކޮޅު ހުރިހާ ދުޝްމަނުން އެއްތަންވެ، ސައްލާކުރަން ތިއް
ފާއިތުވެނުދަނީސް، ޙަމަލާ ދެްއވުމަށް ވަޑަިއަގތުމުެގ ފުރުޞަތާއި މަދަދު، ޢަބްދުއްނާޞިރަށް ކިތަންމެހައިވެސް ފުރިހަމަކޮށް  
ނިކުތުމަށް   ބަިއވެރިާވ ލަޝްކަރުތައް  އެރޭެގ އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތުަގއި  ޮގތުގައި،  އެނިގފައިވާ  ެގންފިެއވެ.  ލިބިަވޑައި 

ަގޑިއިރު ކުރީން ކާނަލް ޔޫސުފް މަންޞޫރު ޞިއްދީޤުެގ ވެރިކަމުެގ ދަށުަގިއާވ ލަޝްކަރު    1ެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ ަގޑީ
ނިކުތީ، ަގޑި އޮޅިެގންނެވެ. ނަމަވެސް މިޮއޅުނު ޮއޅުން އާޚިރުަގިއވީ، އޭެގ ސަބަބުން ނުހަނު ޮބޑަށް ކާމިޔާބީެއއް 

އަހަރު ފުރުނު ދުަވހު، ޢަބްދުއްނާޞިރު ދެއްވި    10މިޞްރުެގ އިންޤިލާބަށް  ؟ ޙާޞިލުވީ ކަމަކަށެވެ. އަދި ކީއްތޯެއވެ
 ތަޤްރީރެއްަގއި، އެވާހަކަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަޔާން ކުރައްވާފައިެވއެެވ. 
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