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 އަތުލުން  މަރުކަޒު   ސިފައިންގެ

ރަޙްމަތްތެރި އާރމީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ޖެނެރަލް ޙުސައިން ފަރީދުެގ އަަވސް ޯއޑަރަކަށް،  ކިންްގ ފާރޫޤުެގ ޚާއްޞަ  
ސިފައިންެގ ބޮޑެތި ޖެނެރަލުންނާއި މުހިންމު މަޤާމުތަކުެގ ެވރީން، ސިފައިންެގ ހެޑްކުއާޓަރަށް އެރޭ ދަންވަރު ެއއްތަންީވ  

 މަޤްޞަދަކީ، އެރޭެގ ކަނު އަނދިރީަގިއ ސިފައިންެގ  ވާހަކަ، ތިޔަ ބޭފުޅުން، ވިދާޅުވެފަިއ ވާނެއެެވ. އަދި އެމީހުންެގ
ތެރެއިން ދަށް ފެންވަރެްއެގ ބަޔަކު އުފައްދަން ުއޅޭ ޙަރަކާތެއް، ީވޮގތަކުން ފުޑުފުޑު ކޮށްލުންކަންވެސް ދެނެަވޑަިއ  

ށުަގިއވާ މީހުންެގ  ެގންވާނޫއެވެ. ކޮންެމއަކަސް ޢަބްދުއްނާޞިރަށް އެޚަބަރު ލިބިވަޑަިއ ަގންނަވަިއެގން، އޭނާެގ އަތްޕުޅު ދަ
ތެރެއިން ކޮންމެެވސް ބަޔަކު ހޯއްދެވޭތޯ ނިކުމެަވޑަިއަގތް ވަުގތު ިއއްތިފާޤުން ދިމާިވޮގތަކުން، މަުގމަތީން ބައްދަލުވި  
ލަޝްކަރާއެކު، ބޭކާރު އެންމެ މިނިޓެއްެވސް ހޭދަ ނުކުރައްަވއި، ސީދާ މިޞްރާބު ޖެްއސެީވ ސިފައިންެގ ހެޑްކުއާޓަރާެއވެ. 

ތީ އޭނާެގ ކާރުަގއި ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢާމިރާ އެކުަގެއވެ. ޔޫސުފް މަންޞޫރު ޞިއްދީޤު ަވޑަިއަގތީ، އޭނާެގ  އޭނާ ަވޑަިއަގ
ޖީޕުަގެއވެ. އޭނާެގ ލަޝްކަރު ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔައީ، ހަތިޔާރުއެޅި ކާރުތަކާިއ ލޮރީތަކުަގެއވެ. ފުރިހަމަ ހަތިޔާރާއެކުަގިއ  

ވަނަ ވެރިޔަކީ، ޢަބްދުލްމަޖީދު ޝަދީދު ނަމަކަށް   2ެއވެ. ިމ ލަޝްކަރުެގ  ވަރަކަށް މީހުން، އެލަޝްކަރުަގިއ ހިމެނެ  70
 ކިޔާ އޮފިސަރެކެވެ. 
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ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ ފަހަތްޕުޅުން، އިންތިހާ ދަރަޖަިއެގ ފޯރީއާެއކު ލޭ ކެކިކެކިއޮތް ލަޝްކަރު ޮގސް ސިފައިންެގ  

ެގވީ،  ނެންމި ޙަމަލާަގއި ިއސް އްޓައިފިއެވެ.ޑިޖަހާން ފަ ށް ބަކުއާރޓަރަހެޑް
ހިމަތޮޅި، ރީތި ހަށިަގނޑެއްެގ ވެރިޔަކު ކަމުަގިއވާ، ޒުވާން މޭޖަރ ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢާމިރެވެ. އޭނާެގ ފަހަތްޕުޅުން އެ  

މިނިޓެއްހާއިރުެވސް   5ލަޝްކަރުެގ އެހެން މީހުންެވސް ޙަމަލާދެމުން ެގންދިޔައެވެ. ވަރަށް ކުޑައިރުކޮޅެއްެގ ތެރޭަގިއ )
އްޓަން ތިބި ާގރޑުންެގ އަތުން ހަތިޔާރު ހުސްެވއްޖެެއވެ. ައދި، ބިރުންތިބެެގން،  ނުވަނީސް( ހެޑްކުާއޓަރު ބަލަހަ

އަމާންދީފިއެވެ. ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތުން، ސިފައިންެގ މުޅި މަރުކަޒު، އިންޤިލާބީ ސިފައިންެގ އަތް މަްއޗަށް  
ެވެއވެ. އެތިން މީހުންނަކީ ހެޑް  މީހުން މަރުވީކަމަށް އެނިގފައި 3ވެއްޓިއްޖެެއވެ. ިމ ކުޑަކުޑަ ތަޅާފޮޅުމުެގ ތެރޭަގިއ 

ކުއާޓަރު ބަލަހައްޓަން ތިބި ީމހުންެގ ތެރެއިން ތިންމީހެކެވެ. ޙަމަލާ ދިން ލަޝްކަރުެގ ތެރެއިން މީހަކު  
 މަރެއްނުވެެއވެ. 

ން  ކުޑައިރުކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި، ސިފައިންެގ ވެރީންެގ ޖަލްސާަގިއ ބަިއވެރިެވ ތިބި އެންމެން، ދެއަތް ަމއްޗަށް އުފުލައިެގ
ތިބެ، ބޭރަށް ނިކުެމއްޖެެއވެ. ޭއެގ ތެރޭގައި، އާރމީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްެވސް ހިމެނެެއވެ. ލަސްތަކެއްނުެވ ެއ އެންމެންމެ،  
ހިނަގއި  ކަންތައްތަްއ  މި  ކޮލެޖެވެ.  މިލިޓްރީ  ެއތަނަކީ،  ެގންދެިވއްޖެެއވެ.  ބައިތިްއބަންީވތަނަށް  ހައްޔަރުކޮށްފަިއ 

ބްދުލްޙަކީމް ޢާމިރު އެތަނުން ބޭރަށްވަޑަިއެގން، ކާނަލް ޔޫސުފް މަންޞޫރު ޞިއްދީޤާއި  ނިމުނުތަނާ، ޢަބްދުއްނާޞިރާިއ ޢަ
އެހީވުމަށް ހެޑްކުރާޓަރަށް، އިތުރު ލަޝްކަރެއް ފޮނުއްަވއިފިެއވެ. މި ލަޝްކަރުެގ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ، ކާނަލް ޒަކަރިއްޔާ  

ެގ ހެޑްކުއާޓަރަށް، އެރޭެގ އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތާ ނުބެހޭ މުޙްޔިއްދީނެވެ. މިޮގތަށް ހަަމޖެއްސެވުމުެގ ބޭނުމަކީ، ސިފައިން
އެްއވެސް ފަރާތަކުން، ކުއްލި ޙަމަލާއެްއ އަތުވެދާނެ ކަަމށްޓަކައި، އެތަން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. އޭެގފަހުން 

ހަ މަޞްލަޙަތަށްޓަކާ  ކޮންމެހެން  އެރޭ،  ތަންތަނުން،  އެކިއެކި  ރަށުތެރޭެގ  ދިޔައީ،  ފެނިެގން  ކުރަންޖެހޭ ދެން  ްއޔަރު 
މީހުންތައް، މިލިޓްރީ ކޮލެޖަށް އެކި ފަހަރުމަތީން ެގނެވެމުންދާތަނެވެ. ިމޮގތުން ެގނެވުނު މީހުންެގ ތެރޭަގއި، ސިފައިންެގ  
ބަެއްއ   ތެރޭެގ  ަގނޑުވަރު  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ވިޔަފާރިވެރިން  ބައެއް  ނޫސްވެރިންނާއި،  ބައެއް  މީހުންނާއި،  ބަެއއް 

ޔަރުކުރެވުނެވެ. އޭެގ ތެރޭަގއި ރަސްެގފާނުެގ އެންމެ އަރިސް ދެމީހަކު ކަމުަގިއވާ، އަންޠޫން ޕޫލީާއއި  ޚާދިމުންވެސް ހައް
 މުޙަންމަދު ޙަސަން ހިމެނެއެވެ. 

އެރޭ ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުން ބެލެހެއްޓުމުެގ ވެރިކަން ޙަވާލުކުރެވުނީ ކަމާލު ރިފްޢަތު ނަަމކަށް ކިޔާ އޮފިސަރަކާެއވެ.  
މިހާރު އޭނާ    މީނާއަކީ  ވަޒީރުކަންެވސް  ކުރިން،  ީމެގ  ސަފީރެވެ.  މިޞްރުެގ  ހުންނަވާ  ވިލާތުަގއި  އިނިގރޭސި 
 ކުރައްވާފައިެވެއވެ. 



 ހުރަސް   އެޅުނު ސާދާތައް

އިސްވެދިޔަ ހާދިސާތަްއ ހިނަގމުން ދިޔައިރު، އަންވަރުްއސާދަތު ހުންނެވީ، ކަންދިމާިވޮގތަކުން، ެއްއވެސް ޢަމަލީ ބަެއްއ  
 ކުޅުްއވޭފަދަ ޮގތަކަށް ނޫނެވެ. އާދެ، ކުޅިބަލާ މީހުންެގތެރޭަގއި ކަހަލަ ޮގތަކަށެވެ. 

 މިކަމާމެދު، އޭނާ ލިޔުއްިވ ލިޔުއްވުެމއްެގ ކުރުތަރުޖަމާއެއް، ައއްސަވާ ލަްއވާށެވެ! 

ކޯފް ޝޯއަކަށް  ވަނަ ދުވަހުެގރެއަށް އިރުޮއްއސުނުތަނާ، އަހަރެންެގ އަންހެނުންނާއި ކުދީންނާއެކު، ބަިއސް  22ޖުލައި  ]
ހެނދުންކޮޅު،   އަނެއްދުވަހު  އޭެގ  ހުރީ،  އަހަރެން ޤަޞްދުކޮށްެގން  އޭރު  ގެއިން ނުކުމެއްޖަީއމެވެ.    ޖަމާލު  ދިއުމަށް، 

  ދަންވަރު،  އެރޭ  އެހެނީ،.  ހޯދުމަށެވެ  މަޢުލޫމާތު  ެއންމެފަހުެގ  ރޭވުންތަކުގެ   އިންޤިލާބީ   ބައްދަލުވެ،   ޢަބްދުއްނާޞިރާއި
ތްތައް ފެއްޓުމަށް އޭނާ ކަނޑަައޅުްއވާފަިއާވކަމެއް، ކުޑަކޮށްެވސް އަހަންނަކަށް ނޭނެގެއވެ. އަހަންނަށް ޙަރަކާ އިންޤިލާބީ

ހަރުދަނާ ރޭްއވެވުންތަކަށް ޢަމަލީ ސިފައެްއ  އެނިގފައި އޮތީ، މާލަސްނުކުރައްަވއި، ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު، އޭނާެގ 
ބު ރޭ ކަުމަގިއ ވެދާނެކަމުެގ ހުވަފެނެއްެވސް އަހަރެން ނުދެކެމެވެ. މިީއ  ެގންނަވާނެކަމެެވ. ނަމަެވސް ެއރެޔަކީ، އިންޤިލާ

އިންޤިލާބު ކޮމިޓީެގ ެއކަކަށްެވސް އެނޭގނޭ ކަމެްއ ނޫނެވެ. މިކަމުެގ ހުރިހާ ރޭއްެވވުމަކާިއ އެކަށަެއޅުްއވުމެއް އަހަރެމެން  
 ދޫކޮށްެގންތިބީ، އަހަރެމެންެގ ލީޑަރއަށެެވ. ޖަމާލް ޢަބްދުްއނާޞިރަށެވެ.

އެރޭ އަހަރެމެން ބަިއސްކޯފްޭގަގއި ތިއްބާ، އޭނާެގ ކުޑަކުޑަ ޮއސްޓިން ކާރުަގއި، އަހަރެމެންެގ ެގއަށް ވަޑައިަގތެވެ. ]
ޮގތުން، ކުޑަ ނޯޓެްއ   ޮގތް ހެއްދެުވމުެގ  އަިއއިރަކުން ޚަބަރުތައް ސާފުވާނޭ  ެގއަށް  ޭގަގއި ނޫޅޭތީ،  އަހަރެން  އަދި 

ދެއް  ވޮޗަރއަތަށް  އަހަރެންެގ  ލިޔުްއވާފަިއ  ލިއުްއވައި،  އެނޯޓް  އޭނާ  ޮގތުަގއި،  އެނުގނު  ައހަންނަށް  ފަހުން  ިވއެވެ. 
ވޮޗަރއަތަށް ދެއްވީ، އަހަރެން ެގއަށް އަިއއިރަކުން، ޚުދު އަހަރެންގެއަތަށް ދިނުން ޝަރުޠު ކުރަްއވާފަެއވެ. ނަަމވެސް  

ދޭންވީ، އަހަރެންެގ އަންހެނުންެގ  އެރޭ ކަންތަްއ ހިނީގ މިާއ ޚިލާފަށެވެ. އެއީ ޮވޗަރއަށް ހީވެފައި އޮތީ، ެއ ނޯޓު  
އަތަށް ކަމަށެވެ. ކޮންެމއަކަސް، ބައިސްކޯފް ޝޯއިން ނިމިެގން، ެގއަށް ައއުމާއެކު އަހަރެންެގ އަންހެނުން މެދުވެރިެވެގން  

އެރޭ  ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ ނޯޓް އަހަންނަށް ލިބިއްޖެެއވެ. ޭއަގިއ އޭނާ ކުރުކޮށް ލިޔުްއވާފަިއވަނީ، ިއންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތައް  
ޖަހާއިރު ޢަބްދުލްޙަކީްމ ޢާމިރުެގ    11ފެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅުއްަވއިފިކަމާއި، އަހަރެމެންެގ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ރޭަގނޑު  

އަތުެވއްޖެެއވެ.  ހަލުވިކަމެްއ  ޙަރަކާތްތަކަށް  ައވަސްވެ،  ލޭހިނުގން  އަހަރެންެގ  ލިބުާމއެކު  މިނޯޓް  ޭގަގއިކަެމވެ. 
ކޮޓަރި ޮގތަކަށް  ހެދުން ބަދަލުކޮށްލީމެވެ. އަދި، ސިފައިންެގ ޔުނީފޯރމްަގއި، ދުވަމުންކަހަލަ  އަަވސްއަވަހަށް  އަށްވަދެ، 

އަހަރެންެގ ކުޑަކުޑަ ކާރަށް ައރައި، ސްޓާރޓްކުރިއިރު، އަންހެނުންނާއި ކުދީން ާގތުަގއި، އެްއވެސް ެއއްޗެއް ބުނެލާކަށް 
 ހަނދާނެއް ނުވިެއވެ. އަހަރެންހުރީ އެހާެވސް ކަންޮބޑުވެފަެއވެ. 

އެްއެވސް  ] އަހަރެންެގ  ބެލިއިރު،  ޮގސް  ެއެގއަށް  ެގއަށެވެ.  ޢާމިރުެގ  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ދިޔަީއ  ދިޔަޮގތަށް  އަހަރެން 
ހުރީމެވެ.   އިރުކޮޅަކު  ޙައިރާންެވފައި  ދިމާއަކަށްކަން ނޭނިގ  އަހަރެންދާނީ ކޮން  ދެން  ެއެގއަކުނެތެވެ.  އެކުވެރިޔަކު، 

ފެށިއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޙަމަލާ ދެވޭނެ ތަނަކަށްވާނީ، ސިފައިންެގ    ތްތައްޙަރަކާ   އެކަމަކު އަހަރެމެންެގ އިންޤިލާބީ
ހެޑްކުއާޓަރުކަން އެނޭގތީ، ައހަރެން އަަވސްެވަގތީ، އެދިމާައށް ދިއުމަށެވެ. މިހެންެވ ާގހިރާެގ މަުގތަކުަގއި އަހަންނަށް 



ކަށް ދެވުނުތަނާ، މަުގމަތީަގއި ހުރި ސިފައިންެގ  ދުއްވޭހާ ބާރަކަށް ކާރު ދުްއާވފައި ދިޔައީެމވެ. އެހެންގޮސް އެތައްތަނަ
މީހަކު، އަހަރެންެގ ކާރު ހުއްޓުވައިފިއެވެ. އޭނާއަކީ، އަހަންނަށްވުރެ ދަށު ދަރަޖަިއެގ މީހަކަށް ވިޔަސް، އެރޭ އަހަރެންނާިއ  

 ޯއޑަރެްއ ނާންނަނީސް  ސުވާލުކޮށް، ވާހަކަދައްކައި ހެދީ، ހަރުކަށި ރާަގކަށެވެ. އަދި އަހަންނަކީ، ކާނަލަކަށްވާތީ، އިތުރު
އެްއވެސް ތާކަށް ނުގޮސް ހުރުމަށް އަހަނަށް އެންިގެއވެ. މިހެން އެންުގމުން އޭނާއަކީ، މިރޭެގ މަސައްކަތުަގިއ ބައިވެރިާވ  

ކީއްހެްއޔެވެ ކުރާނީ  އެކަމަކު،  ިވސްނުނެވެ.  އަހަންނަށް  މީހަކުކަން  ސަލާމަތް  ؟ ޖަމާޢަތުެގ  ދަށުން  އަތް  އޭނާެގ 
ނެތެ  އެރޭެގ  ވެވޭނޭޮގތެްއ  އަހަންނަކީ  ވީއިރު،  ނޭނެގއެވެ.  އަހަންނަކަށް  ބަސް[  ]ސިއްރުެގ  އެރޭެގ  މިހެނީ  ވެ. 

 މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި، ަވުގތީޮގތުން ނަމަވެސް ބެލެހެްއޓޭނޭ ީމހަކުކަން އަހަންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ. 

 ވާންދެން ވާހަކަ ދައްކައިެގންެވސް އަހަންނަށް ޖެހުނު ޙާލު ބޮޑެވެ. އެތާނަގިއ ތިބި ދެ އޮފިސަރުނާިއ ވަރަށްިގނައިރު ]
އަހަރެންެގ ބަހުެގ އިތުބާރަށް އަހަރެން ދޫކޮށްލާޮގތެްއ ނުިވެއވެ. އެތަނުން ެއކަކީ، އަހަރެންެގ ރައްޓެއްސެްއ މެެއވެ.  
އެީއ ލެފްޓިނެންޓެކެވެ. ެއކަމަކު، ހަމައެކަނި އެރޭެގ ]ސިްއރުެގ ބަސް[ )އެީއ ނަޞްރު މި ލަފްޒުކަން އަހަންނަށް  

ން އެނުގނެވެ.( އަހަންނަށް ނޭނގިއޮތް ކަމަށްޓަކަިއ، އަހަންނަށް ޖެހުނީ، ދުރުގައި ކުޅިބަލާން ހުންނާށެވެ. އޭރު،  ފަހު
ތަންކޮޅެްއ ދުރުން، ފަނޑު ައލިތަކެއް ފެނެއެވެ. އަދި ހިސާބަކަށް ބަޑީެގ ައޑުެވސް ިއެވއެވެ. މިހެންވެ، ސިފައިންެގ  

ހިނަގމުން ދަނީކަން އަހަންނަށް ިވސްނުނެވެ. އަދި، އަހަރެންެގ ހުރިހާ   ހެޑްކުއާޓަރ އަތުލުުމެގ ހޫނު ޙަރަކާތްތައް 
އެކުވެރީންނާއި ދުރުގައި، ކުޑަަވުގތު ކޮޅަކަށް ނަމަެވސް ހުންނާން ޖެހުނީތީ، ވަރަށްބޮޑަށް ދެރަވިެއވެ. އަދި، ހިތާމަކޮށްކޮށް  

 ހުރީމެވެ.

ލަޝްކަ] ދިމާއަށް،  ހުރިތަނާ  ައހަރެން  ފަހުން،  ކާރާިއ  ކުޑައިރުކޮޅެްއެގ  ހަތިޔާރުެއޅި  ފެނިްއޖެއެވެ.  އަންނާތީ  ރެއް 
ލޮރީަގެއވެ. އަދި ޓޭންކް ތަކުގައި އެލަޝްކަރު ކައިރިވެެގން އަިއއިރު، އަހަރެންެގ ކަންފަތުގައި ޖެހުނު ައޑަކުން އެއީ، 

އުފާިވެއވެ. އަދި، ބޭ   ޢަބަދުލްޙަކީމް ޢާމިރުެގ ައޑުފުޅުކަން، އަހަންނަށް އެނިގއްޖެއެވެ. އެތަންވަޅު، އަހަރެން ހާދަބޮޑަށް
  ހަމަ ދެން.[ އަންވަރެވެ  ިމއީ.. …އިޚްތިޔާރުގައި، ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭއްލަަވއި ަގނެިވއްޖެެއވެ. ]އޭ ޢަބްދުލްޙަކީމެވެ. 

  ޢަބްދުލްޙަކީމް   އެކުވެރި   އަހަރެންެގ  އެމީހަކީ.  ފެނިއްޖެެއވެ  އަންނަތަން  ހިނާގފައި  ދިމާއަށް  އަހަންނާ   މީހަކު   ކުއްލިއަކަށް 
ވާ ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. އެރޭެގ ޙަރަކާތްތަކުެގ ]މަޑުމައިތިރި ބަޠަލު[ އެވެ. ޭއނާ ވަޑައިަގތުާމއެކު އަހަރެންެގ ފިޔަ  ޢާމިރު

ވަުގތީ ބަންދުން، ސަލާމަތް ެވވިއްޖެއެވެ. އަދި އަހަރެން ނުހަނު އުފަލުން އޭނާ އަރިހުަގިއ ހިނގައިެގންފީެމވެ. އަހަރެންެގ 
  އެްއެވސް ހަތިޔާރެްއ ނެތުމާއެކު، ބަޑިއެްއ އަހަރެންެގ އަތަށް އޭނާ ދެްއވިެއވެ. އަތުަގއި

އޭނާެގ  ] ކުޅައީމެވެ.  އަހަރެން  ައބަދުލްޙަކީާމ  ވަރަށްިގނަ ސުވާލުތަކެްއ  ބެހޭޮގތުން  ކަންތައްތަކާ  އެރޭެގ  އެތަންވަޅު 
ޖެެއވެ. އަދިވެސް ވަރަށް މައިތިރި ކަމާއެކު  ޖަވާބުތަްއ، ކުރުވެފައި ބާރުަގދައެވެ. ]ސިފައިންެގ ހެޑްކުާއޓަރ ެވއްޓިއް

 ވިދާޅުިވެއވެ. ދެންމެއަކު އެިއުވނު ބަޑީެގ އަޑަކީ، ހެޑްކުއާޓަރއަށް ދިން ޙަމަލާެގ އަޑެވެ.[ 

 އަތުލުން  ސްޓޭޝަން   ރޭޑިޔޯ



ލަޝްކަރެްއ ދަތުރު  ީވއިރު ޤާހިރާެގ ރޭޑިޯޔސްޓޭޝަން އަތުލުމަށްޓަކައި، އިންޤިލާބީ ޖަމާޢަތުެގ    2.45އެރޭ ދަންވަރު  
އޮފިސަރުންނެވެ. ވެރިޔަކަށްހުރީ،    3ސިފައިންނާއި އަދި    36ކާރާއި    2ފެށިއެވެ. މި ލަޝްކަރުަގިއ ހިމެނެނީ، ހަތިޔާރުއެޅި  

ވިދާޅުެވ   ވަނީ  މުޙްޔިއްދީން  ޒަކަރިްއޔާ  ކަންތައްކުރަންީވޮގތް،  އޭނާ  ޒުވާނެކެވެ.  ކިޔާ  ނަމަކަށް  ޙުސައިން  މަޖުދީ 
 ދެއްވާފަެއވެ. 

  15ޝްކަރު ހިމެނުނީ، ޤާހިރާެގ އެތެރޭެގ ހިސާބަކަށް ފުރަތަމަ ފޮނުވުނު ލަޝްކަރު ކަމަށެވެ. ާގތްަގނޑަކަށް  މި ލަ
މިނެޓްެގ ތެރޭަގއި މި ލަޝްކަރު ޮގސް، ރޭޑިޯޔ ސްޓޭޝަން ކައިރިއަށް ނިކުމެއްޖެެއވެ. އެތަންވަޅު، އެތާނގައި ދާއިީމ 

ންެގ މަްއޗަށް އެކުލެިވެގންވާ ޖަމާޢަތުެގ ވެރިޔާއަށް ލިބުނީ ވަރަށްބޮޑު  މީހު  120ޮގތެްއަގިއ ފޯރިމަރަން ތިބޭ، ފުލުހުންެގ  
ހާސް ކަމެކެވެ. އޭނާއަށް ެއީއ ކޮން ބޭނުމެްއގައި އައި ސިފައިންެގ ލަޝްކަރެއް ކަމެއްނޭނެގެއވެ. އަދި، ސިފައިންެގ  

ސްޓޭޝަން އަތުލައި ސިފައިންެގ  ލަޝްކަރުެގ ވެރިޔާއަށް ޯއޑަރ އަިއސްފަިއއޮތީ، ވީހާ މަޑުަމއިތިރި ޮގތެްއގައި، ރޭޑިޔޯ 
 ކޮންޓްރޯލުެގ ދަށަށް ެގނައުމަށެވެ. 

 ފުލުހުންެގ ވެރިޔަކަށް ހުރި މީހާ، ސިފައިންެގ ލަޝްކަރުެގ ވެރިޔާއާިއ ބައްދަލުކޮށް، ައަވސް ައވަހަށް ސުވާލު ކުޅައެވެ. 

 ؟ތިޔައީ ކީްއވެެގން ައއި ބަޔަކުކަން، އޮޅުންފިލުވަިއ ދޭނު ހެއްޔެވެ ▪
 ، ރަށުތެރޭެގ ެއކިއެކި ތަންތަން ބެލެހެއްޓުުމެގ މަސަްއކަތަށް މިރޭ ނިކުމެ އުޅޭ ބަޔަކީުމއެެވ. އަހަރެމެންނަކީ ▪
 އެކަމަކު އަހަންނަކަށް ތިޔަކަެމއް އެނިގފަެއްއ ނުެވއެވެ.  ▪
އެްއޗެްއ   ▪ މިކަާމބެހޭޮގތުން  ކަލޭމެންނަށް  ހެޑްކުއާޓަރުންނެވެ.  އަހަރެމެންެގ  އަންނަނީ،  އޯޑަރު  އަހަންނަށް 

 ޯތ ނުވަތަ ނުވޭޯތ ބެލުމަކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އެނިގފަިއވޭ
 ؟ތިޔަހެން ކަމުަގއިވަނީނަމަ، ައހަރެންެގ ދަށުަގއިާވ ފުލުހުންނަށް އަންަގންވީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ ▪
 މިތަނުން ދުރަށް ދިއުމަށް އަންާގށެވެ!  ▪
 ؟އަހަރެމެން މިތަނުން ދުރަށް ދާންވީ ހެްއޔެވެ ▪
އަހަރެންެގ   ▪ ޤާނޫނު  އާއެކެވެ.  ކަލޭވެސް  މިބަހާލަނީެއވެ.  މިތަނަށް  ެއތަން  ހަމަމިހާރު،  މީހުން،  ލަޝްކަރުެގ 

ދަންނަކަމަށް ވަންޏާ، އަހަރެމެން އިމަރޖެންސީ ޮގތުން އަތުވެއްޖެނަމަ، ކަލޭމެންނަށް ޖެހޭނީ އެނބުރި ދާންކަން  
 ރަނަގޅަށް އެނޭގނެއެވެ. 

ިވސް ކުޑަކޮށް  ވެރިޔާ،  ފުލުހުންެގ  ޖެހިލުމެއްނެތި މިވާހަކަތަކާމެދު،  ޤަޞްދުކުރާޮގތް،  ހަދަން  އޭނާ  އަދި،  ނާލިެއވެ. 
އިޢުލާންކުރިއެވެ. ]އަހަރެމެން ފަހަކަށް ނުޖެހޭނޫއެވެ.[ މިއަޑު އިވުާމއެކު، ސިފައިންެގ ލަޝްކަރުެގ ވެރިޔަކަށް ހުރި  

ކާރު ެގންޮގސް    2ޔާރުއެޅި  އޮފިސަރ، ެއއްެވސް ހާސްކަެމއްނެތި، އޭނާެގ ަމސަްއކަތް ފަށައިފިެއވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހަތި
ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަން ހުރި މަުގެގ ދެކޮޅުަގިއ ބޭްއވީެއވެ. ދެން، ެއއަށްފަހު ފުލުހުންެގ ެވރިޔާ ާގތަށްޮގސް، ބާރާއެކު،  
އޭނާއަށް އިންޒާރު ކުޅަެއވެ. ]ކަލޭެގ ފުލުހުން މިތަނުން ދުރަށް ނުެގންގޮސް ތިއްބާ އެމީހުން މަރުެވ ހިނގައިދާނެކަން،  

ށް ދަންނާށެެވ![ މިހެން ބުނުމުން، އޭނާ ސިއްސައިެގން ޮގސްފަިއ ބުންޏެވެ. ]އެމީހުން މަރުވެދާނެއޭ،  ކަލޭ ރަނަގޅަ



ީމެގ ޖަވާބުަގއި ސިފައިންެގ އޮފިސަރ ބުނެލިެއވެ. ]އަހަރެމެންެގ އަތުަގއި ހުރި މެޝީން ބަޑިތަކުެގ ޚަބަރު ؟[ ހެއްޔެވެ 
، އަހަރެެމން ޓެސްޓެްއ ކޮށްލާނޫނެވެ. ޭއރުން، މުޅި ހިސާބުަގނޑަށް  ބަލާލަން އޮތީ ޖެހިފައެެވ. މިހެންވެ، ލަސްތަކެއްނުވެ

ިގނަ   ޮގތެވެ.[  ައއިސްފައިާވ  ޯއޑަރު  އަހަންނަށް  މިއީ  ކޮންމެއަކަސް  އެނިގދާނެތާއެވެ.  ޮގތެއް  ވެެގންދާނޭ 
 އިރުތަކެއްނުވަނީސް ފުލުހުންެގ ޖަމާޢަތް ވިްއސި ވިހާލިެވެގން ހިނގައްޖެެއވެ! 

 ރޯލްއަށް ކޮންޓް  ސިފައިން  އިތުރު 

ޤާހިރާެގ ރޭޑިޯޔ ސްޓޭޝަން، ސިފައިންެގ އަތްދަށް ެގނައުަމށްފަހު، އެކަމަށް ދިޔަ ލަޝްކަރުެގ ވެރިޔާ އޭނާެގ ދަށުަގިއ  
ތިބި ސިފައިންނަށް ފުރަތަމަކުޅަ އަމުރަކީ، ޚާއްޞަ ހުއްދަެއއްނެތި ރޭޑިޯޔ ސްޓޭޝަނަށް ވަދެނުކުމެެގން ނުވާނެކަމުެގ  

ކާސްޓް ކުރުން ހުއްޓާލެވިފައިޮއތް ަވުގތެްއކަމަށް ވުމާއެކު، އެތާނެގތެރޭަގިއ ތިބި ބަޔަކު  އަމުރެވެ. ެއަވުގތަކީ، ބްރޯޑް
ތިބީ ނިދާފަެއވެ. އެކަމަކު ސިފައިެގ މީސްމީހުން ސްޓޭޝަންެގ އެތެރޭެގ އެތަންމިތަނަށް ބަހާލެވުނެވެ. މިކަންތަކުެގތެރޭަގިއ  

 ައޑު ިއިވއްޖެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޭއނާ ނިކުމެ ބޭރު ބަލާލިއިރު،  ލަޝްކަރުެގވެރިޔާ އުޅެނިކޮށް، މަުގމަތީން ޓޭންކްތަކެްއގެ 
ލޮރީެއވެ.    3ޓޭންކްއެެވ. ދެން އޮތީ    2ސިފައިންެގ ބަޔަކު، އެދިާމއަށް އަންނަތަން ފެނުނެވެ. އެންމެކުރީގައި އޮތީ  

ތާ ދެކޮޅަށް ސިފައިންެގ  ޓޭންކްެއވެ. މިލަޝްކަރުެގ ވެރިޔަކަށްހުރި ޮއފިސަރ ހީކުރީ، އިންޤިލާބީ ޖަމާޢަ  2އޭެގފަހަތުން 
އަންާގފަިއ   ތިބުމަށް  ތަްއޔާރަށް  ސިފައިންނަށް  އޭނާެގ  ހީކޮށް،  މިހެން  އަދި  ނިކުތީކަމަށެވެ.  ބަޔަކު  ކޮންމެވެސް 
ވާނުާވޮގތެްއ ބަލަން ހުއްޓެވެ. އެއަށްފަހު އެލަޝްކަރު އެތަނަށް ައިއސް މަޑުކޮށްލާފައި، އޮފިސަރަކު ައިއސް، ކުރިންައިއ  

ޔާ ާގތު ބުނެލިއެވެ. ]އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ، އެންެގވި ޮގތަކަށް ޢަމަލު ކުރާށެވެ.[ މިހެން ބުނުމުން،  ލަޝްކަރުެގ ވެރި 
އެންުގން   އަންާގފައިާވ  އޭނާއަށް  ކުރުމަށް  ޓެލެފޯން  ހެޑްކުއާޓަރައށް  ައވަކަށް،  އަތުލެުވނުހާ  ސްޓޭޝަން  ރޭޑިޔޯ 

ވީިއރުވެސް، ރޭޑިޯޔ ސްޓޭޝަން    3.30. ކޮންމެއަކަސް ފަތިހު  ހަނދާންވިއެވެ. އަދި ެއކަމާމެދު، ވަރަށްބޮޑަށް ދެރަިވއެވެ 
ފަހުންައިއ  ފޮނުއްވީެއވެ.  އެލަޝްކަރު  އޭނާ  އެނިގވަޑަިއެގންފައިނުވާތީ،  ޢާމިރަށް  ޢަބްދުލްޙަކީމް  އަތުލެވުނުކަން 

އެކުލެވިފަިއވަނީ   އެންމެން  150ލަޝްކަރުގައި  އެތާތިބި  ދިއުމުން،  ކަންތައް  ިމހިސާބަށް  ެވސް  ސިފައިންނެވެ. 
 ހިތްހަމަޖެހިލައިފިއެވެ. މޫނުތަކަށް، ހިނިތުންވުމުެގ ައސަރުތަްއ ފެތުރިއްޖެެއވެ. 

ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަން ބެލެހެްއޓުމަށް ސިފައިން އިތުރަށް ލިބުމާެއކު އެދެލަޝްކަރުެގ ވެރިޔަކަށް ހުރި އޮފިސަރ ޤަޞްދުކުރީ،  
ންެވސް ާގރޑްކުރުުމެގ އިންތިޒާމެއް ރޭވުމަށެވެ.  ރޭޑިޯޔ ސްޓޭޝަން ފިޔަވައި އެހިސާބުަގނޑުެގ އެހެން ބަެއއް ތަންތަ

އެއީ، ފަހަރެްއަގިއ ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަކަށް ޓަކަެއވެ. ިމޮގތުން އިނިގރޭސި ބަޔަކު ހިންަގމުން ެގންދާ 
އިރިއަށް  މިޞްރުެގ އަހްލީ ބޭންކްައކާއި، ސުލައިމާން ބާޝާެގ މައިދާނާއި، އަދި ުވޒާރަތުލް އައުޤާފާއި މިތަންތާެގ ކަ

 ސިފައިން ފޮނުވައި، ޓޭންކްތަކާއި ހަތިޔާރުއެޅި ކާރުތައް މުޅި އެހިސާބުަގިއ ރުކުރުވާލިެއވެ. 
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