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 އޮފިސަރއެއް  ހިތްވަރުގަދަ 

ެވއްޓުމަށްފަހު، ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރާއި އޭނާެގ އެކުވެރީންކަމުަގިއވާ އިންޤިލާބީ ކައުންސިލްެގ  ސިފައިންެގ ހެޑްކްާއޓަރ  
ިގނަ މެމްބަރުން އެއްތަންވެަވޑައިެގން ތިްއބެވީ، ކޮމާންޑަރ ިއން ޗީފްެގ އޮފީހުަގެއވެ. ެއބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން  

ވުމާ ވިދިެގން، ދެން އުފެދިެގންފާނެ އިދިކޮޅު ޙަރަކާތްތަކާ މެދުަގެއވެ.  ެގންދެވީ، ެއވަރުަގދަ މިލިޓްރީ އިންޤިލާބު ކާމިޔާބު 
 ޚާއްޞަވެ، ސުޭއސް ކެނޭލުަގިއ އިނިގރޭސީން ތިބުމާ އެކުަގއެވެ. 

ވެލީން   4ފަތިހު   ފޯވެފައި،  ދާހިއްލާ  އައީ،  ވަދެެގން  ކުއްލިއަކަށް  އޮފީސްތެރެއަށް  ސީއިންސީެގ  ޖެހިފަހުން، 
 އޭނާ .(  ެއކެވެ  ރައީސް   ނާއިބު މިޞްރުގެ   މިހާރު) ފިސަރއެކެވެ. ޙުސައިނުއްޝާފިޢީ ެއވެ.  ތަތްތެޅިފައިހުރި، ޒުވާން އޮ

  މުބާރަކުބާދު  އުފަލުން   ނުހަނު  ހަމަޖެހުމާއެކު،   ހިތްޕުޅު  ވަރަށްބޮޑަށް    ޢަބްދުްއނާޞިރު  ފެނިވަޑަިއަގތުމާއެކު 
ކުރެއްވި ހިތްވަރުަގދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ޓަކައެވެ.  ، ޙުސައިނުްއޝާފިޢީ އަދާޙަރަކާތްތަކުެގތެރޭަގއި  އެރޭގެ .  އަދާކުރެްއވިެއވެ

އޭނާ އެންމެ ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގިއ ބެހިވަޑައިެގން ުއޅުްއީވ ސިފައިންެގ މަތީ ދަރަޖަިއެގ ވެރީން ހައްޔަރުކުރެްއވުމުެގ 
އަންނަނިވި   ބަޔާއެވެ. ހަތިޔާރުއެޅި ލަޝްކަރެއްެގ ވެރިޔަކު އޭނާ ހަްއޔަރުކުރެއްިވ ޮގތް، ޢަބްދުއްނާޞިރަށް ދެންނެވީ،

ބަލާށެވެ.   ޮގތް  އުޅޭނޫޅޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ފޮނުވަިއެގން  ސްޓާފް  އޮފް  ޗީފް  އާރމީ  ]އޭނާައއީ،  ޢިބާރާތްތަކުންނެެވ. 
އޭނާައއިސް އަޅުަގނޑުެގ ސިފައިން ވަށައިެގން ދުްއވަދުއްވާ ުއޅެނިކޮށް، އަޅުަގނޑު އަންަގއިެގން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފިެއވެ.  

ނެސްފިއެވެ. އެތަންވަޅު، އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިައިއސްެގން، ައޅުަގނޑާ ޒުާވބުކުރާން ފެށިއެވެ.  އަދި އަޅުަގނޑުާގތަށް ެގ
އަޅުަގނޑުމެން   ފަށައިފިއެވެ.  ނަސޭހަތްތެރިވާން  ައޅުަގނޑަށް  ބަދަލުކޮށްލައި،  ރާުގ  ވާހަކަިއެގ  އޭނާެގ  އެންމެފަހުން 

ނުބަ  ވަރަށް  ނަތީޖާ  ޭއެގ  މަސައްކަތަކީ،  ިމއުޅޭ  އޭނާއަކީ، ފަށައިެގން  ބުންޏެވެ.  އޭނާ  ކަމެއްކަުމަގިއ  އިވެދާނެ 
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ސިފައިންެގތެރޭަގއި ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑަށް އަމުރުކުރާންހުރި އޮފިސަރއެވެ. އެކަމަކު އެންމެފަހުން އަޅުަގނޑަށް ޖެހުނީ،  
 ކޮފީތައްޓެްއ ދީފައި، އޭނާ ކޮޓަރިއަކަށްލަިއ ބަންދުކުރާށެވެ.[ 

ޝްކަރުތަްއ މިހާރު ކޮބައިތޯ ޢަބްދުއްނާޞިރު ސުާވލު ކުރެްއިވއެވެ. ޖަވާބުަގިއ  މިވާހަކަތަކާ ވިދިެގން ސިފަިއންެގ ލަ
އަތްދަށުލައިފިެއވެ.  މަތީން ހުރިހާ ތަންތަނެްއ ސިފައިންެގ  ވިދާޅުވިެއވެ. ]ައޅުަގނޑު ރޭިވޮގތުެގ  ޙުސައިނުއްޝާފިޢީ 

ރޕޯރޓާއި، ރޭލްވޭ ސްޓޭޝަނާއި، ޓެލެފޯން  މިހާރު މުޅިރަށް އެކުަގއިވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންޓްރޯލްެގ ދަށުަގެއވެ. އެއަ
  ރޭޑިޔޯ   އާދެ،  ވިދާޅުވިތަން،  އެންމެފަހުން   ޙުސައިނުއްޝާފިޢީ.[  ……އެކްސްޗޭންޖާއި އަދި ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަންެވސް

ވާހަކަދައްކަވާން  މެދު  އެްއކަމަކާ  ހަމައެކަނި  ބޭފުޅުންެވސް   ހުރިހާ  ތިްއބެވި  އެތާ  ައޑުިއވިަވޑައިަގތުމުން  ނަން  ސްޓޭޝަންގެ 
ޖަހާން   5ފެއްޓެިވއެވެ. ެއއީ، ރޭޑިޔޯެގ ޒަރީޢާއިން، ހެނދުނު ިއއްވާނެ ބަޔާނެއްެގ މަސްއަލަެއވެ. ަގޑިން އޭރު ފަތިހު 

  ބަޔާނެއް   ިއއްވާނޭ   ރަްއޔިތުންނަށް  ފަރާތުން   ސިފަިއންެގ  މިޞްރުގެ   ލަސްތަކެއްނުވެ، ..  …ކައިރިވަނީއެވެ 
ބްދުލްޙަކީމް ޢާމިރު ޙަވާލުެވވަޑައިެގންފިއެވެ. ރޭޑިޯޔ ސްޓޭޝަނަށް ވަޑައިެގން ެއބަޔާން  ިއ ޢަކަންތަކާ  އެކަށަެއޅުްއވުމުގެ 

 ބްޯރޑްކާސްޓް ކުރަްއވާނޭ ބޭފުޅެއްކަމަށް ހޮވުނީ އަންވަރުްއސާދާތެވެ. 

 އަޑު   ސިފައިންގެ

ބަދަލުކޮށްލި އިންޤިލާބީ ޖަމާޢަތުެގ  ރޭަގނޑެްއެގ ފުރަމެންދަމެއްަގިއ ހިތްވަރާއެކު ނިކުމެ، މިޞްރުެގ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން  
ފަރާތުން ފުރަތަމަ ިއއްިވ ބަޔާން އެކުލަވާލެވިފަިއވަނީ، ަވރަށްވެސް މާނަހުރި އަސަރުަގދަ ޢިބާރަތްތަކަކުންނެވެ. ިމ  
ބަޔާން ލިޔުްއިވ ަގލަުމެގ ެވރިއަކީ، އެރޭެގ ]ަމޑުމައިތިރި ބަޠަލް[ ެއވެ. ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢާމިރެވެ. ތިރީަގިއ މިވަނީ 

 އެބަޔާނުެގ ވަރަށްވެސް އުނި ލަފްޒީ ތަރުޖަމާއެކެވެ. 

 ޤައުމުެގ ދަރީންނޭވެ، ]

މިޞްރުެގ އެންމެފަހުެގ ތާރީޚުގައި، ރިޝްވަތާއި ފިތުނަ ފަސާދަާއއި އަދި ވެރިކަުމެގ ހަމަޖެހުމެއް ނެތުމުެގ ސީރިައސް  ]
ހިނަގމުން   މިޮގތަށް  މިކަންކަން  ކަޑައްތުކޮށްފިއެވެ.  ތެރެއަށްވަނީ،  ފައްތަރެއް،  ައސަރު ސިފައިންެގ  އޭެގ  ދިއުމުން 

ފޯރާފައެވެ. އަދި ފަލަސްޠީނުެގ ހަނުގރާމާަގއި މިޞްރުެގ ލަޝްކަރު ބަލިވުމާއެކު ހަނުގރާމައަށް ފަހުަގއިެވސް އަިމއްލަ  
ތްތެރީން ސިފައިންެގ އެދުންތަކުެގ އަހުލުވެރީން ހިންަގމުން ެގންދިޔަ ނޭދެޭވ ޙަރަކާތްތަކުެގ ނަތީޖާއަކަށްވީ، ޤައުުމެގ ޚިޔާނަ

މައްޗަށް، އަމިއްލަ ބާރު ފޯރުާވން މަސައްކަތް ކުޅައުމެވެ. ިމސަބަބަށްޓަކައި، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  
ނަފްސުތަކާއި ުއއްމަތް ޠާހިރުކުރުމަށްޓަކައި ތެދުވާށެވެ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ވެރީން ކަމުަގއި ތިްއބެވީ، އަޚްލާޤީ ޮގތުން 

 ބައެކެވެ.[  ހަރުދަނާ

މިޞްރު، މި ޚަބަރަށް ތަރުޙީބުދޭނީ އުފާވެރިކަމާއި އެކުަގިއކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޝައްކެއް ނުކުރަމުެއވެ. ސިފައިންެގ  ]
ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ހައްޔަރުކުރެވުނު ީމސްމީހުންނަށް ެއއްެވސް ެގއްލުމެްއ ނުލިބޭނޭކަމުެގ ޔަޤީންކަން ައޅުަގނޑުމެން  

 މުއްދަތަކަށްފަހު، އެކަށީެގންާވ ަވުގތެްއަގިއ އެީމސް މީހުން ދޫކޮށްލާނޫއެވެ.[  ދެމުއެވެ. އެކަށީެގންވާ 



ވަޠަނުެގ  ] ދަށުަގއި،  ހިޔާަވހިކަމުެގ  ޤާނޫނުެގ  ެގންދާނީ،  ަމސަްއކަތްކުރުމަން  ސިފައިން  އޮތްތާނަގިއެވސް  ކުރިޔަށް 
ެގ ކިބައިން އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ ފިތުނަ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެެވ. ެއއްެވސް އަިމއްލަ އެދުމެއްނެތިއެވެ. ޤައުމުެގ ދަރީން 

އުފައްދަިއ ހަމަހިމޭންކަން ނަާގލަންއުޅޭ ޚިޔާނަތްތެރީންނަށް ެއއްެވސް ތަންފުކެްއ ނުދެްއވެުވމަށެވެ. އެހެނީ، އެފަދަ ީމސް  
 ެމއެވެ.[ މީހުންނާމެދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ، ހަރުކަށިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރާށެވެ. އަދި ެއކަށޭނަ ޖަޒާއެްއ ދެވޭނެ

ސިފައިން ެއބައިމީހުންެގ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ެގންދާނީ، ފުލުހުންނާއި އެކުަގއި އެްއބާރުލައިެގންނެވެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ]
އަޚުން ކަމުަގިއވާ ބިދޭސީންެގ މަޞްލަޙަތުތަކާމެދު އަޅުަގނޑުމެން ރައްކާތެރި ވާނޫއެެވ. އަދި އެމީސް މީހުންނާމެދު 

 ވަުމއެވެ.[ އަޅުަގނޑުމެން މަސްއޫލު  

 އެވެ.[ هللا ތައުފީޤު ދެްއވާނީ، މާތް]

މިބަޔާން ލިޔެނިމުމުން އަންަވރުއްސާދާތު ައވަސްެވވަޑައިަގތީ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަނަށް ވަޑަިއަގތުމަށެވެ. ެއއީ،  
މްބަރުން  އޭނާެގ ފަސޭހަ ދޫފުޅުން، މިބަޔާން މިޞްރުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ިއއްެވވުމަށެވެ. އިންޤިލާބު ކޮމިޓީެގ އެހެން މެ

 ތިއްބެވީ، ސިފައިންެގ މަރުކަޒުަގެއވެ. ކުރިމަތީަގއި ފުނިޖެހިފައިާވ ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކާމެދު، ބަޙުސް ކުރެްއވުމަށެެވ. 

 ޞަބްރީ   ޢަލީ  ޒުވާން

ސިފައިންެގ   ެގންދެވީ،  ހޭދަކުރައްަވމުން  އެކުވެރީން  ޭއނާެގ  ޢަބްދުއްނާޞިރާިއ  ޖަމާލު  ވަުގތުތަްއ  ދެންއޮތް  އެރޭެގ 
ަގއި އާރމީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފުެގ އޮފީހުަގެއވެ. އެތަނަށް އަންނަ ހުރިހާ ޓެލެފޯން ކޯލަކަށް، ޖަާވބު ދެްއވަނީ  މަރުކަޒު

ޢަބްދުއްނާޞިރެވެ. އޭނާެގ ވާހަކަ ދެއްކެވުުމަގިއ އެންމެބޮޑަށް ވިސްނާވަޑައިަގތީ، ޓެލެފޯންކުރާ ފަރާތަކުން ]ތިޔަ ވާހަކަ  
ށް ޖަާވބު ދެްއާވއިރުެއވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހަރަކު މެނުވީ، ވިދާޅުވީ، ]ިމއީ  އަހައިފިނަމަ، މިސުވާލަ؟[ ދައްކަނީ ކާކުހޭ

އާރމީ ހެޑްކުއާޓަރެއވެ.[ މިހެންނެވެ. ނަމަެވސް ެއއްެވސް ފިކުރުފުޅެއްނެތި ]މިީއ ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރެވެ.[ މިހެން  
މީހަކު ދެއްކި  ާވހަކަ  އަނެއްކޮޅުން  ހަމައެތަންވަޅު  ވިދާޅުެވވުނެވެ.  ކީއްހޭއެއްފަހަރު  ތިޔަކުރަނީ  ތިޔަތާނގައި  ؟[  

އަހާލިއެވެ. އެމީހަކީ، ކާކުޯތ ޢަބްދުއްނާޞިރު ެއއްސެވުމުން ޖަވާބު ލިބިަވޑަިއަގތީ، އޭނާއަކީ ސިފައިންެގ ޖެނެރަލެއް  
އޭނާެގ   އުޅުްއިވއިރު  ޢަބްދުއްނާޞިރު  ކޮލެޖުގައި  ދަސްކޮށްދޭ  މަސައްކަތް  ހަނުގރާމައިެގ  އެއީ،  އަދި  ކަމަށެވެ. 

ސަކަށް ހުންނެިވ ބޭކަލެއްކަންެވސް އެނިގަވޑަިއަގތެވެ. ދެން އެަވުގތު ޢަބްދުއްނާޞިރު ހަމަހިމޭން ކަމާއެކު  މުދައްރި
މާރަނަގޅެއްނޫނެވެ.   ކުރެއްވުެމއް  ސުވާލުތަްއ  ކަހަލަ  ތިޔަ  މިތަންވަޅު  ޖެނެރަލްއެވެ.  ]ޢިއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުިވެއވެ. 

 .[ އަރާމުަގއި، އަވަހާރަ ލެއްޕެވުން މާބުއްދިވެރިެއވެ

 މިހެން ވިދާޅުވުމުން އަނެއްކޮޅުން ވާހަކަ ދެްއކި ޖެނަރަލްއަކު، ރުޅިައއިސްެގން ހަރުކަށިކަމާެއކު، ޓެލެފޯން ބާްއަވއިފިެއވެ. 

ެއްއވެސް ބަޔަކު   ައވަހަށް ކުރަްއވަންީވ ކަަމކީ ބޭރުެގ  ޮގތުަގއި، ދެން އެންމެ  ޢަބްދުއްނާޞިރު ދެކެވަޑައިަގންނަވާ 
ކާިއ ބެހިނުަގނެވޭނޭ ޮގތެްއ ރޭްއެވވުމެވެ. އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވަނީނަމަ އެރޭެގ ޘައުރާ  މިޞްރުެގ ދާޚިލީކަންތައްތަ



ނުވަތަ އިންޤިލާބު ބޭރުެގ ނުފޫޒުތަކުން ޙިމާޔަތް ކުރެއްވުެމވެ. ިގނަ ަވުގތުތަކެްއ ނަންަގާވ ނުލައްަވއި އޭނާ ހޯއްދަވަިއެގން 
ތް ރަޙްަމތްތެރިއަކު ކަމަށްވާ މީނާެގ ކޮމާންޑަރ ޢަލީ ޞަބްރީެއވެ.  ެގންނެވި ޒުވާން އޮފިސަރަކީ، ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ ާގ

އޭނާއަކީ، އެަވުގތު ެއއަރފޯސްއާބެހޭ ޮގތްޕެްއެގ ޑިރެކްޓަރެވެ. ޢަލީ ޞަބްރީ ަވޑަިއަގތުމުން، ޢަބްދުއްނާޞިރު ފުރަތަަމ  
 ސުވާލު ކޮށްލެްއިވއެވެ. 

 ؟އެވެއެމެރިކާ އެމްބަސީެގ ެއްއވެސް މީހަކު ދެނެަވޑަިއ ަގންނަމުތޯ –

 އާދޭހެވެ. ެއސިސްޓެންޓް މިލިޓަރީ އެޓާޗީ ައޅުަގނޑު ދަންނަމެވެ. ެއއީ ޑޭިވޑް ެއވަންސްެއވެ.  –

އެންމެ ރަނަގޅެވެ. އެހެންވިްއޔާ، ައވަހަށް އެތަނަށް ވަޑައިަގންނަވާށެވެ! އޭނާ ނިދާފަިއ އޮތްކަމަށް ވަންޏާ، އޭނާއަށް   –
ެގ މިރޭެގ ޙަރަކާތަކީ، ބޭރުެގ އެްއެވސް ފަރާތަކަށް އެކަުމެގ ސަބަބުން  ވިދާޅުެވެގން ހޭލަްއަވވާށެވެ. ައދި އަޅުަގނޑުމެން

އޭނާ   ދެންނެވުމަށާއި  ިމވާހަކަތައް  އެމެރިކާ ސަފީރަށް  ވިދާޅުވާށެވެ!  ކަމެއްކަުމަގިއ  ނުލިބޭނޭ  ެގއްލުމެްއ  އެްއވެސް 
 ން ވާނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް އިނިގރޭސި ސަފީރަށް ހަމަމިޮގތަށް މި ޚަބަރުތައް ދިނުމަށްެވސް ވިދާޅުވާ

ޢަލީ ޞަބްރީ ެއ ހިމެނުނީ މިޞްރުެގ އިންޤިލާބު ެގނަިއ ޖަމާޢަތުެގ ފަރާތުން ބޭރުެގ ފަރާތަކަށް ފުރަތަމަ ފޮނުވުނު 
ވަކީލު ކަމުަގއެވެ. އޭނާާއއި ެއރޭ ޙަވާލުކުރެވުނު ކަންތައް ޢަލީ ޞަބްރީ އަދާކުރެްއވީ ތެދުެވރި ކަމާއެކުަގއެވެ. އެްއެވސް  

އިރުކޮޅަކަށްފަހު އޭނާ އެނބުރި ސިފައިންެގ މަރުކަޒަށް ވަޑައިެގން އެެމރިކާ އެމްބަސީަގިއ ކަންތަްއ  ބިރެއްނެތިެއވެ. ކުޑަ 
 ހޭލާ  އެވަންސް   ޑޭވިޑް   ވަޑައިަގތްއިރު،   އެތަނަށް   އޭނާ   ……ވީޮގތުެގ ވާހަކަ ޢަބްދުއްނާޞިރަށް ވިދާޅުެވ ދެއްިވެއވެ

ކަުމަގިއ    ހަމަެއވަުގތުމެ  ޚަބަރުތައް  ދެްއވި  އޭނާއަށް  ޞަބްރީ  ޢަލީ  ވާހަކަާއއި  އުޅޭ ފޮނުވާލައިފި  ވޮޝިންގޓަނަށް 
ވިދާޅުިވެއވެ. ހަމައެހެންމެ ިއނިގރޭސި ސަފީރަށްެވސް ެއޚަބަރުތައް ރައްދުކޮށްފިކަމަށް ިވދާޅުވިެއވެ. އަދި އެ ޚަބަރު  

  ވިދާޅުިވެއވެ. ލިބިަވޑަިއަގތުމުން އިނިގރޭސި ސަފީރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ައސަރެްއ ކުރިކަމުަގިއވެސް ޞަބްރީ

 ތެރޭގައި   ސްޓޭޝަން  ރޭޑިއޯ

ޤާހިރާެގ ރޭޑިޯއ ސްޓޭޝަން، ސިފައިންެގ އަތްދަށަށް ެގނަިއ ވާހަކަ މިހާރު ތިޔަބޭފުޅުންވާނީ، ވިދާޅުވެފަެއވެ. އާދެ،  
ރޭޑިޯޔ ސްޓޭޝަންެގ އެތެރޭަގއިެވސް އެރޭ ދަންވަރުއްސުރެ ހިނަގމުން ދިޔައީ، ސިފަިއންެގ ޯއޑަރެއވެ. އެމީހުންެގ  

ަވުގތެކެވެ. ނަމަެވސް ފަތިސްެވެގން ނު ބްޯރޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓިފައި އޮތް  ފޫޒެވެ. ކަން ދިާމވިޮގތުން އެަވުގތަކީ، 
އަިއއިރު އެތާނެގ މުަވއްޒަފުން އެތަނަށް ޖަާމވާން ފަށައިފިއެވެ. އެރެޔާ ުގޅޭޮގތުން، ރޭޑިޯޔ އެނައުންސަރަކު ނޫހަށް  

 ދީފައިވާ ބަޔާނެއްަގއި ބުނެފަިއވެެއވެ. 

ެގއަށް އަންނަން އޮތް ަވުގތެެވ.    6ހެނދުނު  ] ޖަހާއިރަކީ، ރޭޑިޯޔ ސްޓޭޝަންެގ ކާރު އަހަރެން ބަލާ، އަހަރެންެގ 
ޓެކްސީއަކަށް    5ޖަހާ    6ނަމަވެސް   ނިކުމެ  ަމުގމައްޗަށް  އަހަރެން  ވީމާ،  ކާރެއްނައެވެ.  ހިނިގއިރުެވސް  މިނިޓް 

. ޓެކްސީން ފައިބާފައި އަހަރެން ބަލާލިއިރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް  ޮގަވިއެގން ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަން ކައިރިއަށް ހިނަގއްޖައީެމވެ



އެހިސާބުަގނޑުަގއި ސިފައިން މާިގނައިން ތިްއބާ އަހަންނަށް ފެނުނެވެ. އަދި ޓޭންކްތަކެއްެވސް އެކި ދިމަދިމާއިން،  
އި، އަހަރެން ޮގަވއިެގން  އަހަރެންެގ ލޮލުަގިއ އަޅައިަގތެވެ. އެތަންަވޅު ސިފައިންެގ މީހަކު އަހަރެންެގ ކައިރިއަށް ޖެހިލަ

އެތާނަގއި ހުރި އޮފިސަރެްއެގ ާގތަށް ހިނަގއްޖެެއވެ. ެއ އޮފިސަރަކު ވަރަށް ހަރުކަށި ރާަގކަށް އަހާލިެއވެ. ]ތިޔަީއ  
އަހަރެން ]އާއެކޭ[ ބުނުމުން އެތެރެއަށް ވަނުުމެގ ހުއްދަ އަހަރެންނަށް ދީފިެއވެ. އަދި  ؟[ އެނައުންސަރެްއ ހެްއޔެވެ

ވަން ވަރަށް  އެތެރެއަށް  އޭނާ  ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.  އަހަންނާިއ  އޮފިސަރަކު  ޒުވާން  ދަރަޖަިއެގ  މަތީ  ތަންކޮޅެއް  ތަނާ 
މަޑުމައިތިރި ކަާމއެކު، އަހަރެންެގ ާގތުަގިއ ބުނީ، ވަރަށް އަަވހަށް ބްޯރޑްކާސްޓް ކުރަންޖެހޭ ބަޔާނެްއ އެބައޮތްކަމަށެވެ.  

ނާރުަވިއ ެއބަޔާން ިއްއވެވިދާނެތޯވެސް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އަހަރެން އަދި ދުވަހުެގ ރޭޑިޯޔ ޕްރޮްގރާމަށް މާބޮޑަށް ދަތި
އެީއ ެއްއވެސް ދައްޗެއްނެތި ކުރެވިދާނެ ކަެމއްކަމުަގިއ ބުނީމެވެ. އަދި، ެއއީ ކޮންކަހަލަ ބަޔާނެއްތޯެވސް އަހާލީމެވެ.  

ާވ މުހިންމު ޚަބަރެްއ ކަމުަގެއވެ.  މީެގ ޖަވާބުަގިއ އޭނާ ބުނީ ެއީއ ވަރަށް އަވަހަށް މުޅި ޤަުއމަށް ފަތުރާލަން ޖެހިފައި 
އަދި، ރޭޑިޯޔ ޕްރޮްގރާމް ފަްއޓަނީ ކިހާއިރަކުތޯެވސް އޭނާ ސުވާލުކުޅައެވެ. އަހަރެން ޖަވާބު ދިނީ، ހެނދުނުެގ ޕްރޮްގރާމް  

  ވާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ އޮންނާނީ ކުޅިވަރުެގ ޕްރޮްގރާމެއް ކަމަށާއި ޭއެގ ފަހުގައި މިލިޓްރީ   6.30ފައްޓަނީ  
ޤުރްއާން  އެއަށްފަހު،  ބުނީމެވެ.  ކަމުަގއިެވސް  ކިޔެވުން  ޤުރްއާން  އޮންނާނީ،  ދެން  އޮވެފައި  ަވުގތުކޮޅެްއ  ބޭންޑްެގ 

ވާއިރު ޚަބަރު ކިޔުން އޮންނަ ކަުމަގިއވެސް ބުނީެމވެ. ިމވާހަކަތައް އަޑުއަހާފަިއ    7.30ތަފްސީރުެގ ވާހަކަ ކޮޅަކަށްފަހު  
ންނަ ކުޅިވަރުެގ ޕްރޮްގރާމް ނުބާްއަވއި އޭެގ ބަދަލުަގިއ މިލިޓްރީ ބޭންޑް އޮތުމަށްފަހު،  އޭނާ އަހަންނަށް އެންީގ ފުރަތަމަ އޮ

 ސިފައިންެގ ފަރާތުން އިްއވަންޖެހޭ ބަޔާން އިްއވުން ބޭްއވުަމށެވެ. މިބުނި ޒުވާން އޮފިސަރަކީ، އަންވަރުްއސާދާތެެވ. 

އަހަން  6.30ަގޑިން  ] ފެށިއްޖެއެެވ.  ޕްރޮްގރާމް  ދުވަހުެގ  ކޮޓަރިއަށް  ވުމާެއކު،  އެނައުންސަރުެގ  ނާއެކު، 
ވެދެަވޑަިއަގތެވެ.     ކުށެއް  ކޮންމެވެސް  ހަމަފެށުނުތަނާ  ބޭންޑް  މިލިޓްރީ  ދެން.  ……… އަންވަރުއްސާދާތުވެސް 

  ނަަމވެސް .  ހާސްިވއެވެ  ވަރަށްބޮޑަށް  އަހަރެން  އެތަންވަޅު.  އަރައިފިެއވެ  ހުއްޓުން  ކުރުމަށް  އެނައުންސް  ހިނގައިެގން
ޖެހިއްޖެެއވެ. މިބުނި ހުއްޓުމެްއ އެރީ، ޓެކްނިކަލް ކުށެްއެގ ސަބަބުންނެވެ.  ހަމަ  އެކަންތައް  ތެރޭަގއި   ގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް 

ބޭންޑް ނިމުމާއެކު، ދެންއޮތީ، އާރމީ ހެޑްކުއާޓަރުެގ ފަރާތުން ިއްއވާ ބަޔާނެއް ިއއްވުންކަން އަހަރެން ިއޢުލާން ކުރީެމވެ.  
ން އިޢުލާން ކުރުމަކަށް އަންވަރު ރުހިަވޑަެއއް ނުަގތެވެ. ދެން ފެށުނީ އެތަންވަޅު ެއބަޔާން އިްއަވާވ އޮފިސަރުެގ ނަ

އޭނާެގ ބާރުހުރި އަޑުފުޅުން ސިފައިންެގ ވަރުަގދަ ބަޔާން މުޅި ޤައުމަށް އިްއަވވާން ފެްއޓެިވ ތަނެވެ. ]ޭއ ޤައުުމެގ  
އަސަރާއެ؟[ ދަރީންނެވޭ އޮމާންކަމާިއ  ނުހަނު  ފަހުަގެއވެ.  ވިދާޅުވެލެްއވުމަށް  އިްއަވވަިއ  މިހެން  އެބަޔާން  އޭނާ  ކު 

ހެްއާވ   އެންމެ  އެދުވަހުެގ  އަހަރެންނެވެ.  ފެށީ  އަދާކުރާން  ވާޖިބު  އެނައުންސަރެްއެގ  އަނެއްކާވެސް  ދެން  ނިމުމުން 
ކަމަކަށްީވ އަހަރެންކީ ޚަބަރުތަކަކީ، ކިންްގ ފާރޫޤާިއ ބޮޑުަވޒީރު ހިލާލީ ބާޝާއާއި، އަދި ސަރުކާރާބެހޭ ޚަބަރުތަކަށްީވ  

 ކަމަކު، މުޅި ޤައުމުެގ ވެރިކަން އޭރުއޮތީ، ސިފަިއންެގ އަތް ދަށުަގެއވެ. ކަމެވެ. އެ

އެދުވަހު ސިފައިންެގ ބަޔާން އިްއވުމުެގ ކުރީން ބްޯރޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގައި ހުންނަ ޚަބަރުތަކާބެހޭ ޑިރެކްޓަރާެވސް  ]
އަންވަރުއްސާދާތު ބައްދަލުކުރެއްިވއެެވ. އަދި އެބަޔާން އޭނާައށް ދެއްކެވިެއވެ. ޑިރެކްޓަރ ެއލިޔުން ބަލާލުމާެއކު، ]ިމއީ،  

އަހައިލުމުން ައންވަރު ވިދާޅުވިެއވެ. ]ނޫނެކެވެ. އެންމެއެދުެމއް ނޫނެވެ.  ؟[  ނޫންހޭހަމައެކަނި ސިފައިންެގ އެދުެމއް
 .[ ިގނަކަންތަކެވެ  އެއަށްވުރެ  މާދަމާ. އެްއކަމެކެވެ  ިމއަދު. ……………



 ޖައްވު   އިސްކަންދަރިއްޔާގެ 

ލިބެ ދިޔައީ  ިއސްކަންދަރިއްޔާއަށްެވސް  ޚަބަރުތައް  ޙަރަކާތްތަކުެގ  ހިނަގމުންދިޔަ  މުންނެެވ.  ޤާހިރާގައި 
އިސްކަންދަރިއްޔާއަކީ، ހޫނު ޫމސުމުެގ ދުަވސްވަރު، މިޞްރުެގ ވެރިކަން ހިނާގ ރަށެވެ. ރަސްެގފާނާއި އޭނާެގ ޢާއިލާެގ  
ތިއްބެވީ   ވަޒީރުންވެސް  ިގނަ  ބާޝާާއއި  އަލްހިލާލީ  ނަޖީބު  ައޙްމަދު  ޮބޑުަވޒީރު  އެރަށުަގއެވެ.  ތިއްބެވީ  މެމްބަރުން 

ިއެގ ަވޒީރު މާރޝަލް ުމޙައްަމދު ޙައިދަރު ބާޝާެވސް ހުންނެވީ އެރަށުަގެއވެ. ޤާހިރާަގިއ  އެރަށުަގއެވެ. އަދި ހަނުގރާމަ 
ައަވސް   ވަރަށް  އެބޭފުޅުން،  ަގތުމާއެކު،  އެނިގވަޑައި  އުފެދިއްޖެކަން  ޙަރަކާތްތަކެއް  ދެކޮޅުވެރި  ސިފައިންެގ 

ެގ ކުރީްއސުރެ ެއ އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތައް  ވަނަ ދުަވހަށް އިރުއެރުމު 23ބައްދަލުވުންތަކެްއ ބޭްއވެިވެއވެ. އަދި ޖުލަިއ  
ހަމަހިމޭން ކުރެއްވޭތޯ ޓެލެފޯނުެގ ޒަރީޢާއިން ]މިނިވަން އޮފިސަރުން[ ނާއި ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަިއ  

ރާޣީ  މުރްތަޟާ އަލްމު  – ހެއްދެވިެއވެ. މިކަމުަގިއ ިއސްެވ އުޅުްއވީ ޮބޑުަވޒީރު، ހިލާލީ ބާޝާއާިއ ވަޒީރުއްދާޚިލިްއޔާ  
ބާޝާެއވެ. އަދި ހަނުގރާމަިއެގ ަވޒީރު، މާރޝަލް މުޙައްމަދު ޙައިދަރު ބާޝާވެސް އޭނާެގ މަޤާމުެގ އަުގ ހިފެހެއްޓެވޭތޯ  
ޖެނެރަލުން   ސިފައިންެގ  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ިއސްކަންދަރިއްޔާަގއި  އޭނާ  ކުރެއްިވއެެވ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޭކާރު 

ފުރަމެންދަމު އެރޭ  އޭެގ   އެއްތަންކުރައްވާފައި  ނަމަެވސް  ފާޅުކުރެއްިވެއވެ.  ޚިޔާލު  އެޅުމުެގ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުކަށި 
ތެރޭގައި ިގނައިން ތިްއބެވީ ިއންޤިލާބީ ޖަމާޢަތުެގ މެްމބަރުން ކަމަށްވާތީ، މަރޝަލް ޙައިދަރު ބާޝާެގ ެއއްެވސް ބާރެްއ  

ެގ ބަޔަކާެއކު، އޭނާއަށް ޖެހިވަޑައިަގތީ،  އެރެޔަކު ނުހިނިގެއވެ. އަދި ކީއްތޯެއވެ. އޭނާއާިއ އެްއބަިއވި މަދު ޢަދަދެއް
ސިފައިންެގ މަރުކަޒު ދޫކޮށްލައްވާފައި ެގއަށް ވަޑަިއަގންނަާވށެވެ. ހަމަ އެހިނދުން ފެށިެގން ޙައިދަރު ބާޝާާއއި އޭނާެގ 

އި ބަޔަކީ  ނަާގކިޔާ  މަރުކަޒުގައި  ދެވިއްޖެއެެވ. ސިފައިންެގ  ޗުއްޓީެއއް  ތިްއބެވުމުެގ  ޭގަގިއ  ންޤިލާބީ  އެކުވެރީންނަށް 
ޖަމާޢަތެއްެގ މެްމބަރުންކަމަށް ވެއްޖެމެެއވެ. މިޕާޓީެގ ިއސްެވރިއަކަށް ހުންނެވީ ޖެނެރަލް ައޙްމަދު ޙަމްރޫޝެވެ. މީނާއަކީ،  

ދުަވސް ކުރިން މީނާއަށް ސީދާ ޖަމާލު    2ވަރަށް ޒުވާން އޮފިސަރެކެވެ. އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތަކުެގ ރޭވުންތަްއ ޭއެގ  
އަރިހު ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ ޢަބްދުއްނާޞިރުެގ  ފޮނުއްވީ  ބަލަިއ  އޭނާ  ޢަބްދުއްނާޞިރު  އެނިގވަޑައިެގންފައެވެ.  ންަވނީ، 

 ދެކޮއްކޮއިން ކަމަށްާވ ޢިއްޒުލްޢަރަބުއާިއ ޝައުޤީއެވެ. 

ވަނަ ދުވަހުެގ ހެނދުނު ރޭޑިޔޯެގ ޒަރީޢާއިން، ސިފައިންެގ ބަޔާން އިްއވެވުާމއި ވިދިެގން ނޫސްވެރީންެގ    23ޖުލައި  
އެތައް ބަޔަކު އެދުވަހުެގ ތާޒާ ޚަބަރުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ސިފައިންެގ ހެޑްކުއާޓަރަށް ައއެވެ. އެންމެންެވސް ތަކުރާރު 

ެއްއސުާވލު ތަކެކެވެ ެގންދިޔަީއ  ބާރުަގއި ތިޔަެގނަިއ އިންޤިލާބުެގ ވެރީންނަކީ، ކޮންބައެްއ  ކުރަމުން  . ]ސިފައިންެގ 
 [؟ހެއްޔެވެ ކިހިނެއް އޮތީ   ުމސްތަޤަބްލު ރަސްެގފާނުެގ.. ]………؟[ ހެއްޔެވެ 

އެހެން  މިސުވާލުތަކުެގ ޖަާވބު އަޅުަގނޑުެގ މި މަޒުމޫނުެގތެރެއިން ދިނުމަށްވުރެ އެކަށީެގންވާކަަމށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ  
އެ   ޢަދަދުން  އަންނަނިވި  ]އަމާޒު[ެގ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ެގންދިއުމެވެ.  ލިޔަމުން  ެއވާހަކަތައް  ސިލްސިލާއެްއަގިއ 

 ސިލްސިލާެގ ފެށުން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެެއވެ. 

 ނިމުނީ()
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