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 ކެތްތެރިކަމުގެ ފޮނި ނަތީޖާ 

 

ދެ ފިރިހެން ދަރީންނާއި ދެ އަންހެން ދަރީންގެ ބައްޕައެއް ކަމުގަިއވާ ދޮން ޙުސޭނަކީ، ވަާޑމުެގ  

 .ތުމައަކީވެސް ުމރާލި، ހީވާގި މީހެއްމެއެވެއަދި އެކުދިންގެ މަންަމ ކުޑަފާ. ވަރަށްމޮޅު މީހެކެވެ

އަދި މިދެމަފިރިންނަކީ ަކނޑިތީމުގަިއ ތިބި މީހުންެގ ތެރެއިން ދީންވެރި، ތަންދޮރު ދަންަނ  

 .އަދި ތިޔާގިކަމާއެކު އުޅެލެވޭހާ ތަނަވަސްކަންހުރި ެދމީހުންމެއެވެ. ދެމަފިރިންނެވެ

. ގާތްގާތުގައި ލިބިފައި ތިބި ދެބޭންނެވެމިދެމަފިރިންގެ ކުދިންކުރެ ކަތްދައާއި އައްޔަކީ،  

 ޢުމުރުން . އަހަރު ހަުގ ދެބެންނެވެ 9އަހަރާއި  8ހަގަށްތިބި އައިމިނައާއި އަހަންމަދަކީ، ކަތްދައަށްވުރެ 

އަހަރަށް އޮއްވާ، ކަތްދަ މީހަާކ  8އައިމިނަައށް . އަހަރުގައި ޢަލީ ހުމެްއ އައިއްސާ މަރުވެއްޖެއެވެ 15

 . ފަށައިފިއެވެއިނދެގެން ދިރިއުޅުން 

. އައިމިނައާއި އަހަްނމަދު، ރަށު މަދްރަސާއިން ކިޔަވައިގެްނ އާދައިގެ ފެންވަރެއް ވެއްޖެއެވެ 

 . ފުރުނުތަނާ، އެރަށު ކަތީބު އައިމިނައާ އިނދެފިއެވެ  15އައިމިނައަށް 

ނޑު ދެބެންނާ، ަމއިންބަފައިންދެކެ ލޯބިވާ  އަދި  އައިމިނައަކީ، އެހެްނ ކުދީންނާ ޚިލާފަށް، އެއްބަ

މިހެްނކަމާއެކު، މައިންބަފައިން ދޫކޮށްލާފައި . ތިމާގެ އެންެމންދެކެވެސް ލޯބިވާ، ދީންވެރި ކުއްޖެކެވެ

ެގ ކަމަށް ބަލައިގެްނ،  ،ފިރިމީހާގެއަށް ދިއުމަކީ، އޭނާެގ ހިތްހަަމޖެހޭ ަކމަކަށްނުވާތީ ކަތީބުވެސް އައިސް

މުއްސަނދިވެ، އެންމެން ކަތީބުގެ ފައިދަށަށް  އަދި އިސާހިތު. އެގޭގައި ދިރިއުޅުން އާބާދުކޮށްފިއެވެ

 .އޮންނަނީ އަންނަްނ ޖެހިފައެވެ

މުސްކުޅިއަތަށް އަޅާފައިކަމުން މިދެީމހުްނ ކުޑަފާތުމަ ތިބީ ގައިބާރުދެރަވެ،  ދޮން ޙުސޭނާއި 

ފަސްަނމާދު ކޮށްލައިެގން، މިދެމަފިރިން ތިބެނީ، އަިއމިނަެގ . ލައްވާވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުވައެވެ

 .ހެޔޮކަމުގެ ދަށުގައި، ވަރަށްވެސް އުފަލުންނެވެ

މިހެން ތިބޭއިރު، މިދެމަފިރިން ކުރާކަމަކީ، ކުދީންނަށް އަކުރު އަންގައިދީ، ޤުރްއާން  

 .އައިމިނަ ކަތީބާ އިނީއްސުރެ އަހަްނމަދު ބަލަހައްޓަނީވެސް ކަތީބެވެ. ކިޔަވައިދިނުމެވެ

ްނ އައިމިަނ ެއދުނީމާ، އަހަްނމަދު މާލޭގަިއ ކޮންމެއަކަސް ކަތީބުގެވެްސ ހުރި ރަނގަޅުަކމަކު 

 .ކިޔަވަން ބަހައްޓައިފިއެވެ

އަހަރުތައް ވޭތިވަމުންދާއިރު، ކަތްދައަށް ކުއްޖަކަށްފަހު ކުއްެޖއް ލިބެމުން، ފަޤީރު ޙާުލ  

މިެހންކަމުން، . ނަމަވެސް، އަިއމިނައަކަށް ކުއްޖަކު ނުލިބެއެވެ. ބޮޑުވަމުން، އަތްމަތި ބުރަވަުމންދެއެވެ

ވަރަކަށް އަހަރުީވމާ، ކިޔަވަްނ  10ތްދަގެ އައިސައާއި މޫަސ ގެެނސްގެން ދުވަސްޮކޅަކު ގެންުގޅެފައި، ކަ

އަދި އައިސަެވްސ ދެއަހަރެއްހާ ދުވަހު ާމލޭގައި ކިޔަވައި، . މާލެއަށް ގެެނސް މޫސަެވސް ބަހައްޓައިފިއެވެ

ކަތްދަމެންގެ ނުފޯރާކަން މުޅީން ، އަދި މީގެއިތުރަށް. އެހެނިހެން ކަންތައް ދަސްކޮށްދޭން ބެހެއްޓިއެވެ 
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މިގޮތުގަިއ އަހަރުތަކެއް ވެއަތުެވދިޔައިރު، ކަތްދަގެ މޫސާ ނަޞީރު، . ފޫބައްދައިދެނީ އައިމިނައެވެ

 .މަޖީދިއްޔާއިން ކިޔަވައި ފާސްވެގެން ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ލަންޑަނަްށ ހިނގައްޖެއެވެ

އަހަންމަދު ޤާޟީކަން ކިޔަވައިގެން . އަދި އައިސަވެސް ރަށަށް އައިސް، މީހަކާ އިނދެފިއެވެ 

 .ރަށަށް ގޮސް ދިރިއުޅެން ފަށައިގެންފިއެވެ

މިކުދިްނތައް އެކިފެންވަރުގެ އުޅެޭވ . ކުދިްނ ލިިބ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ 8ކަތްދައަށް މުޅިއެކު  

މޫާސ ނަޞީުރ . މީހުނަށްވެ ވީއިރު، ކަތްދައަކީ ނުލާހިކު ތަނަވަްސ މުއްސަްނޖެއް ކަމުގަިއ ވެއްޖެއެވެ

 .ކިޔަވައިގެން އައުމަށްފަހު، މާލޭްނ ވަޒީފާ ލިބި، ގެދޮރު ލިބި، މާލޭެގ ކުއްޖަކާ އިނދެ ަހމަޖެހިްއޖެމެއެވެ

މިހުރިހާ ކުދިްނ ބޮޑުވެ، ދުށުމުގެ އުފާވެްސ . ކަންވަމުންދާގޮތް އެއީ ތަޤްދީރުތާއެވެ! އާދެ 

ދޮންޙުސޭނާއި ުކޑަފާތުމައާ ދެމަފިރިްނ ލިބުމަށްފަހު، އައިމިނަެގ ދެމަފިރިންގެ އަތްމަީތ ވަރަށް ގާތްގާތުގައި 

 .މަރުވެއްޖެއެވެ

ކުދީން ބޮޑެތިވެ، ހުރިާހ ކުދީން މުއްސަނދި ދިރިއުޅުްނ އުޅެްނ ފެށުމަށްފަހު، ކަތްދަ ގެއަށް ވަެދ  

ވަދެލާނީވެްސ ދޮން ުޙސޭނާ ުކޑަފާތުމަ ބައްޔެވެ އުެޅންޏާ، އަންގައިގެްނ . އުޅުން މުޅިްނ ހުއްޓިއްޖެއެވެ

. އެކަަމކު އަޙްމަދު އޭރުވެސް ވަދެއުޅެއެވެ. އަޔަސް ގިނައިރަކު ނުއިްނނާނެއެވެ. ނެވެވަރަށް ބާރުން

. މިހެންގޮްސ މައިންބަފައިން މަރުވިތާ މާގިަނ ދުވަހެއްނުވެ، އަިއމިަނގެ ފިރި ކަތީބު އައިމިނަ ވަރިކޮށްފިއެވެ

 . ރެއެވެދަރިއަކު ނުލިބިގެން، މިަސބަބާ ހު. ވަރިކުރީ ދެމީހުން ނުގުޅިގެނެްއ ނޫނެވެ

ހިތްދަތިވެގެންގޮސް . ކޮންމެއަކަސް އާމިނައަށް މިަކމުގެ ސަބަބުން ހީވީ ޤިޔާމަތް އުފެދުނުހެންނެވެ 

ލިބުނު ހިތްދަތިކަމުގެ . ގޭގައި ކާނެ އެތިފުކެއްވެސް ނުމެނެތްމެއެވެ. އައިމިނަ ހާލެއް ނެތިއްޖެއެވެ

އަިއމިނަެގ . ން ފެންނުހިކި ރޮވެނީއެވެެކނިޑޭނިޅ ޮލލު . އެއްވެްސ ވަރެއް ނެތެވެސަބަބުން، ގައިގައި 

އައިމިނައަށް ބަނޑުހައިކަްނ . ދައްތައެއް އަދި އަޙްމަދެއް ގެއަށް ވަދެނުލާތާ ޙާލުވެސް ބަލައެއްނުއްޔެވެ

 ،މިދުވަސްކޮޅުތެޭރ ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރި ދެއަންހެނަކު. ދުވަސްވީ ފަހުންނެވެ 15އިޙްސާސްވީވެސް 

 . ެގ ޙާލު ދެކިލާ ހެއްޖެވެއެމީހުނަށްވީވަރަކުން އައިމިނަ

ނަތީޖާއަކަށްވީ . މިހިތި ތަޖްރިބާއިން އައިިމނައަށް ދުނިޔެ ދަސްވީ ވަރަށްވެސް ހިިތ ގޮތެއްގައެވެ 

ކޮންމެފަދަ ގިލަނެއް ޖެހުނު ަނމަވެސް، އައިމިނައަކީ އެކަނިވެިރއެއްކަން އައިމިނަގެ ސިުކނޑި ޤަބޫުލ 

. އް އެީއ އަިއމިނަެގ ަކއިރީގައި ނަހައްދަވާ އެއްޗަކަްށ ހެދުމެވެލިބޭ އެއްެވްސ ހިތްދަތި އިޙްސާސެ. ކުރުމެވެ

މިނޫން ގޮތެއްގައި އަިއމިނަގެ ކުރަކިވެގެންދިޔަ ހަޔާތުގެ އަޑިގުޑަން ބައިގައި އަިއމިނައަކަްށ 

މިދުވަސްވަރުގެ ތެރޭގައި، ގޭގެ މުދާ ބެހުމުެގ . ދަތުރުކުރެވޭކަށް ނެތްކަން އައިމިނަ ދެނެގެންފިއެވެ 

މުދަލާއި ެގ . ކުިރމަތިވެ، މިކަމުގައިވެްސ އައިމިނައަށް ޖެހުނީ، ވަަރށް ހިތާމަވެރި ގޮތެކެވެމައްސަލަ 

. ބަހައި، އައިމިނައަށްވީ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އަޙްމަދު ބޭނުންީވ، އަގުދީފައި، ގެ އަމިއްަލ ކުރުމަށެވެ

ނޑު އެއްބަފާ ދެބެއިން އައިމިނަ މިކަމުގައިެވްސ އޭ. ކަތްދަގެ ބައިވެސް އަޙްމަދަށް ދިނީއެވެ ނާގެ އެއްބަ

. އައިމިނައަށް ރަޙްމެއް ނުކުރިކަްނ ހިތަށް އަރުވާފައި، އައިިމނަެގ ބައިވެސް ކޮއްކޮއަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ

 .އަދި ގެއިންވެސް ނެރެލައިފިއެވެ

އައިމިނަ ފަހުދުވަސް ހަނދާންކޮށްލާފައި، ހިތްހަމަޖައްސާލައިގެން ަރއްޓެއްސެއްގެ ގެއަށް 

މިހެންއުޅޭއިރު އައިމިނަ ގާުތގައި އެކިއެކި މީހުން އައިމިނަގެ ޙާާލ . ކަތް ކޮށްދޭން ހިނގައްޖެއެވެމަސައް
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ގުޅޭގޮތުން އޭތިމީތި ކިޔައި، ހަނދާނުްނ ފޮހެލަން އަިއމިަނ މަސަްއކަތްކުރާ ކަންތައްތައް އާލާކުރާތީ، ފަުޅ 

 .ންނަންދާން އައިމިނަ ޚިޔާލުކޮށްފިއެވެހު◌ުރަށެއްގައި 

 ކަނޑިތީުމ މީހަކު އަރާ ފަުޅ ރަށަކަށް ދިޔަޔަސް، އައިމިނައަށް ރަށުމީހުން އެކަމަކު

 .ފެންނާނެކަން ހިތަށް އަރާފައި ޚިޔާލުކުރަނީ، އެހެން އަތޮޅަކަށް ދެޭވނެގޮތެއްވޭތޯ ބެލުމަށެވެ

އަތޮޅު މާކަނޑޫދޫ ބަޔަކު ކަނޑިތީމަށްގޮްސ . މިކަމަށްޓަކައި ޚިޔާލުކޮށްކޮށް އިންދާ، ށ

އައިމިަނ . ގައި، އެމީހުންގެ ވެރިކުލައިގެ މީހެއް ގާތުގައި އައިިމނަ މިވާހަކަ ދައްކާލައފިއެވެއުޅުނު ދަތުރެއް

އެހެންވީާމ، ދުވަސްކޮޅަކު އިނދެލާފައި އަންނަްނ . ތިމަން ތިޔަރަށް ބަލައިލަން ވަރަށްދާހިތްވެއެވެ . ބުންޏެވެ

. ުލވެ، މިދަތުރު އައިމިނަ ގެންގޮއްސިއެވެމިހެން ބުނުމުން، އެމީހާ މިކަންތަކާ ގަބޫ. ގެންގޮސްދީފާނުހެއްޔެވެ

އައިމިނަ މިގެންދިޔަ އަލިބެއަކީ ފަޅުރަށަކާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ހުރި ދުވަސްވީ ހަރުމީހެއްކަމުން، މީނާެގ 

 .ފަރާތުން ތެދުވެރި އޯގާތެރިކަން އައިމިނައަށް ލިބުނެވެ

ފައި، މަރިޔަނބު މި އަލިޭބ އައިމިަނ ގޮވައިގެން ގެއަްށ ވަދެފައި މަރިޔަނބަށް ޮގވާލާ

ނޑިތީމުން ގެނަިއ ކުއްޖެެކވެ. އައުމުން ބުންޏެވެ މީނާ . މަރިޔަނބު ދެން ޙަވާލުވާށެވެ. މިހިރީ މިދަތުރު ކަ

 .މިއައީ މިރަށް ބަލައިލާހިތުންނެވެ

މަރިޔަނބު ހިތަށްއެރިއޭ، ީމ އަނެއްާކ ކޮންކަހަަލ ކަމެއްބާވައޭ، އެކަމަކު މިއަލިބެއަކީ 

މިހެންހިތާ ވަރަށް އިޙްސާންތެރި . ވާގޮތެއްވާ ވާނީ ބަލަިއލާށޭ މީހެއްނޫޭނ،ުގޭޅ އިހަކުވެސް ގޯހެއް ގެން

 .ގޮތެއްގައި އައިމިނަ ގޮވައިގެން ބަދިގެދޮށަށް ހިނގައްޖެއެވެ

. ދެން މިއައިމިނަގެ ރަނގަޅުަކމުން މަރިޔަނބު ވަރަށްވެސް ބޮޑަށް ޯލބިވާން ފަށައިފިއެވެ 

. ކޮއްތު ކެއްކުާމ ައއިމިނަ ައމިއްލައަށް ޙަވާލުވެއްޖެއެވެ އައިމިނަ އައިފަހުން، ވަޑިންެގ ކެއުމާއި 

 . އެހެންކަމުން، މަރިޔަނބަށް މަސައްކަތް ލުއިވެގެންދިޔައީ، ވަރަށް ިހތްހަމަޖެހޭ ގޮތުގައެވެ

ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށްވެސް އެކިދުވަސްދުވަހު، އައިމިނަ 

މަކީ ދޮންޢަލިބެއާއި މަރިޔަނބު ވަރަށް އުފަލާއެކީ ކޮށްދޭހިތްވީ ގެންގޮސް، ރަށްތައް ދައްކާލާ ހެދު

. މިދެމަފިރިންގެ ތިބޭ ފަސްދަރިންކުރެ ހަތަރު ދަރިން ތިބެނީ ބޮޑެތިވެފައެވެ. ކަމަކަށްވެގެން ދިޔައެވެ

ގޭގައި ހުންނަީނ އެންމެދޮީށ . އެމީހުން މީހުާނ އިނދެގެން ތިން ައންހެން ދަރިްނ އުޅެީނ ބޭރުގައެވެ

. މުޙަްނމަދުގެ ހަތަރު ކުދިންވެސް ތިބެއެވެ. ފާތުމައެވެ އި، އެްނމެހަގު ސާދަ އަހަރަށްދާމަދާމުޙަން

 .އަދި ިމ ސާދަ އަހަރަށްދާ ފާތުމައާ ވަކިން ގުޅެއެވެ. މިއެންމެންާނ އައިމިނަާއ ވަރަށް ގުޅެއެވެ

 މިހާރު އައިމިނަގެ ކުރީގެ ހިތި ހަނދާންތައް ހިތުން ފިލައިގެން ގޮސް، ހިތް ވަރަށް 

އައިމިނައަކީ . އަދި އުފާވެރި، މިނިވަްނ ޙަޔާތަކަށް ޚިޔާލު ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ. ހަމަޖެހި އުފާވެއްޖެއެވެ

ކުރިން ދެންނެވިފައި ނެތް ނަމަެވސް، ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފް ގޮތްތަކެއް ހުންނަ، މާ ރީިތ ނޫނަސް، ހުތުުރ 

ޔަތު ހުރި، ހަރުދަނާ މީހަ◌ަކަށްވާތީ، އެކަމަކު އަިއމިނައަކީ ތޫނުފިލި ޝަޚްޞިއް. މީހެއް ނޫނެވެ

 . ކޮންމެކޮންެމ މީހަކަށް މި އައިިމނައާ އެއްސިގަތުމަީކ ކުރަން ކެރޭ ަކމަކަށް ނުވެއެވެ

އައިމިނަގެ މިހާރުެގ ދިރިއުޅުމަށް ަނޒަރު ހިްނގާލުމުން ހަރުދަާނ ! އާދޭހެވެ

 .މަޤްޞަދުތަކެއް އޮންނާނެކަން ވިސްނޭ ީމހަކަށް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ

ރަށް . އެގޮތަކީ އައިމިނަގެ ުގޅުން ބޮޑަްށ ހުންނަީނ ޅަފުރައިގެ ކުދިންނާއެވެ

ކުރިއެރުވުމަށް ކުާރ މަސައްކަތްތަކުގައި މިފުރައިގެ ކުދިންގެތެރޭ އިސްނަގައިގެްނ، އެކުދިންެގ ފޯިރ 
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މުެގ ކަންތަްއ ފަތިސްނަމާދުން ފައިބައިގެން ގޯތި ކުނިކެހުމާއި، ކެއްކު. އިތުރުކޮށްދޭ ރޫޙަކީ އައިމިނައެވެ

މިގޮތަށް . ހަމަޖައްސާލާފައި، މެންދުރު މިސްކިތަށްދާ ގޮތަށް އައިމިނަ އަންނާނީ ޢަޞްރު ނަމާދުކޮށްގެންނެވެ 

ައިދ . ހަމަޖެއްީސ، ވަިޑންގެ ކަންތައް ހަަމޖެހި ދޯނި ބަނދެ ނިުމމަށްފަހު، މަސައްކަތްތައް ކުޑަައޑިވީމައެވެ

 . ންެމ ރަނގަޅުތޯ، ދަތިވާެނތޯ އަހާލާފައެވެމަރިޔަނބު ގާތުގައި މިގޮތަށް ހެދިޔަސް އެ

މަރިޔަނބުވެސް، އައިމިނަެގ ފުށުން ލިބޭ ފަސޭހައާއި އަދި އަންހެން ދަރިފުޅު، 

. އައިމިނަގެ ސަބަބުްނ ދީނަށް ލޯބިޖެހި، އިތުރު މަޢްލޫމާުތ ލިބެމުންދާތީ، ހިތްހަމަޖެިހ އިނދެގެންނެވެ

އަދި މަޣުރިބު ނަމާދަށް އަރާގޮތަށް ފައިބަނީ . ކިޔަވަނީއެވެ މިވަގުތު ޢަޞްރު ވަންދެން އައިމިނަ ޤުރްއާން 

ދުވަސްކޮޅަކު މިގޮތަށް އުޅުމަށްފަހު، މަުޑމަޑުްނ ސުންނަތް ރޯދަތަްއ . ޢިޝާ ނަމާދު ކޮށްގެންނެވެ

އަދި ޢިޝާ ަނމާދުން އައިްސ ާކލައިގެން އޮށޯވެ ނިދާލާފައި ތެދުވެ، . އިތުރުކުރަމުން ގެންދެއެވެ

މިސްކިތުން ގެއަށް އަންނަނީ ފަތިސްނަމާުދ . ވަން އިންނަން ފަށައިފިއެވެމިސްކިތަށްގޮސް ކިޔަ

އަންނަގޮތަށް، ގޭގެ ހުރިާހ ަމސައްކަތެއް ކޮށްލާފައި، މެންދުރުވާއިރަށް ފެންވަރައިގެްނ . ކޮށްގެންނެވެ

 .ތެދުވަނީ ޢަޞްރު ނަމާދަށެވެ. މެންދުރު ނަމާދުކޮށްގެން ނިދަނީއެވެ

ވޭތިކޮށްލިއިރު، އައިމިނައަށް ޤުރްއާން ހިތުދަސް  މިގޮތުގައި ދެއަހަރު ދުވަސް

 .ވެއްޖެއެވެ

ޢަލިބެއާއި މަރިޔަނބާ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކޮށްފައި، މިކަންތަްއ ޤަވާޢިދުން މާލެއަށް 

 . އަހަރެވެ 33އައިމިނައަްށ އޭރު . އެންގުމުން، އަިއމިނަ މާލެ އަްނނަން ޖެހިއްޖެއެވެ

ޢަލިބެއާއި މަރިޔަނބާ، . ަނ ފުރަތަމަފަހަރެވެކޮންމެއަކަސް މިީއ އައިމިނަ މާލެ އަން

މިގެއަީކ . އައިމިނަ ގޮވައިގެްނ އަިއސް ފޭބީ، އެމީހުންެގ ރަށްޓެހި ބައެްއ ކަމަށްާވ އަލިނަރުމާގެއަށެވެ

އެހެންކަމުން، މިގެއަީކ ވަރަްށ . މާފަންނު ބީޗްރޯޑްގަިއ ހުންަނ ހިރިއުކަްސ ފުރަދާނައެއްގެ ގެއެވެ

 .ށް ހަދާލާފައި ހުރި ރީތި ގެއެކެވެވަރުގަދައަށް ދެބުރިއަ 

އައިމިނައަށް މިގެއަށް ވަދެވުމުން، އައިމިނައަށް ލިބުނު ޙައިރާން ކަމެއްގެ ބޮޑުކަމުން، 

އަދި އެޭގ ހުރިާހ ކުދިންނާއި ަތންގަނުޑ އެންެމން، އެވަގުތު އަިއމިަނ . އައިމިނަ ހުީރ ގަބަރާވެފައެވެ

އައިމިނަ އަންތަރީސްވެގެން އަނގައިްނ . ން އަތުވެއްޖެއެވެޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްގެން ގެނެވުނީތީ، ބަލަ

މިހުރިާހ . މިހެްނ އިންނައިރު، އެކިީމހުން އެކި ސުވާލު ކުރެއެވެ. ކުޅުހިކިފައި، އިސްޖަާހލައިގެން އިނެވެ

ނޑޫދޫގައި އުޅުނެއްކަމަކު، މައިންަބފައިން މަރުވެފައިވާކަމާއި، އިންމީާހ  ދުވަހު އައިމިނަ، މާކަ

 . މާއި، ދަރިއަކު ނެތްކަން ނޫީނ ދެނެއެއް ނެތެވެވަރިކުރިކަ

އަނެއްކަމަކީ، އަިއމިނައަކީ ކަތީބާ އިނދެގެން ުއޅުނު ތަނަަވސްކަމުގެ ތެރޭގައި، 

ތަފްސީރު ފޮތްތަކާއި، އެނޫންވެސް ޗާޕްވާހާ ދީނީ، އަދަބީ ފޮތްތައް ގަނެ ބަލައި، ދީނުގެ ކަންތައް، 

އައިމިނަ ހަދާ ގޮތަކީ، މިދުވަސްވަުރ . ހިތުދަސް މީހެކެވެޚާއްޞަކޮށް، ދަންނަ އަދި އެތައް ޙަދީޘެއް 

ކޮންމެ ފޮތަކުން ފެންނަ ކޮްނމެ ޙަދީޘެއް، އައިމިަނ ފޮތަކަށް ނަގަމުން، ާމނައާއެކު ދަސްކުރަމުްނ 

މިހެން މިކަން ވެފައި އޮތުމުން، ވަރަށްގިނަ ަމޢްލޫމާތުތަކެއް، އައިމިނަވަނީ އަމިއްަލ . ގެންދަނީއެވެ

ވީމާ، މިތިބަ ބަޔަކު އައިސް މިއުޅޭ ވައްތަރަކުން . އޭނާގެ ހިތުގައި ޚަޒާނާ ކޮށްފައެވެމަސައްކަތުން، 

ލަދުްނ . އައިމިނަގެ ހިތަށް ނުރުހުމާިއ އުނދަގޫވަދެ، އެމީހުންެގ ސުާވލުތަކަށް ޖަވާބުދޭހިތެއް ނުވިއެވެ

ކިޔައިދެނީ، އެރަށަށް މަރިޔަނބު، ީމނާގެ ޚަބަރުތައް . ކަމަށްހެދިގެން، މިސުވާލުތަކަށް އިސްޖަހާލިއެވެ
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ބައިގަިޑއެއްހާއިރު، މިާރޅުގަނޑުެގ ތެރޭގަިއ . އައިފަހުން ކަންތައް ހިނަގމުްނ އައިގޮތާ މެދުގައެވެ

އައިމިނައަށްވެްސ . ދިޔުމަށްފަހު، މިމީހުންގެ ތަކެތި ގެއަށް ގެނެވި، ކޮޓަރީގެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެހިއްޖެއެވެ

އެާއ ހަަމ ޖެހިގެްނ ހުިރ  ،މަރިޔަނބުެގ ދެމަފިރިންނަށް. ބުނެވެފާޚާނާއަކާ އެކުގައި ހުންަނ ކޮޓަރިއެއް ލި

 .އަނެއް ކޮޓަރިއެވެ

އައިމިނަ ވަދެ ދަތުރުކުރި ހެދުމާއި ާސމާނު ދޮވެލާފައި، ފެންވަާރލައިގެން ކޮޓަރިތެރޭ 

ނަމާދުކޮށްލައިގެން ނުކުތްތަނާ، ހަވީރުގެ ފަރާތުްނ އައިމިަނ ފޮޓޯނަގައި އަދި ސުވާުލ ކުރުމަްށ 

 .އްޖެއެވެއަތުވެ

 

 ޤުރްއާން ހިތުދަސްވެގެން އައި މީހަކީ ކޮބައިތޯ؟ : ރިޕޯޓަރު

 .މިހިރީ: ގޭގެ ވެރި ޝަމީމާ

އަޅުގަނޑު މިއައީ ހަވީރުގެ ފަރާތުން ީމނާގެ މަޢްލޫމާތު ހޯދާުލމަށާއި، އަދި ފޮޓޯއެއް  :ރިޕޯޓަރު

 . ނެގުމަށް

ނަުއމުން، އައިމިނަެގ ފޮޯޓ އައިމިނަ ގާތުގަިއ މިވާހަަކ ބުނެ، އެމީހާެގ ގާތަށް ގެ :ޝަމީމާ

ނަގާފައި، ފެންޑާގަިއ ހުރި މޭޒެއްެގ ދޮށުގައި އިށީނދެ، އައިމިނަވެްސ އެާތ 

 . ބައިންދައިގެން ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ

 ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއްތޯ؟ :ރިޕޯޓަރު

 .ސިމްއެކަމަުކ ފުރިހަމަ ަނމަކީ ާއމިނަތު ޙުސައިން ޤާ. އަޅުގަނޑުެގ ނަމަީކ އައިމިނަ :އައިމިނަ

 ޢުމުރުން ކިހާވަރެއްތޯ؟ :ރިޕޯޓަރު

 . އަހަރު 33އަޅުގަނޑުެގ ޢުމުރުން މިހާރު ީމ  :އައިމިނަ

 މީހަކާ ކައިވެނި ކުރައްވައިގެންތޯ؟ އަދި ކިތައް ކައިވަނިތޯ؟  :ރިޕޯޓަރު

 .ކުީރ އެންެމ ކާވަންޏެއް. މިހާރު އިނދެގެނެއް ނޫން :އައިމިނަ

 ކިތަކެއްތޯ؟ ތިބިނަމަ. ކުއްޖަކު ނެތްތޯ :ރިޕޯޓަރު

 . އަހަުރ ވަންދެން އިނދެގެން އުޅުިނން 15. އެއްވެސް ކުއްޖެއް ނުލިބޭ :އާމިނަތު

 އާމިނަތު ކުރައްވާހިތްވެލައްވާ އެންެމ ބޮޑަށް ޝައުޤު ހުންނަ ަކމަީކ ކޮބައިތޯ؟ :ރިޕޯޓަރު

ދުވެސް އަޅުގަނޑު އެްނމެ ކުރާހިތްވާ ކަމަކީ ފޮތް ބެލުމާއި، އިތުރު މަޢްލޫމާތު އަބަ :އައިމިނަ

 . ހޯދުން

 ރާގާއި ލަވައަށް، ޤުދްރަތީ މަންޒަރަށް ލޯބި ކުރައްވަމުތޯ؟ :ރިޕޯޓަރު

 .އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތިޔަކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވަން. ލައްބަ :އައިމިނަ

 .އައްސަވާހިތްޕުޅުވަނީ ހިތާމަވެރިތޯ ނުވަތަ އުފާވެރި ރާގުތޯ :ރިޕޯޓަރު

 .ހިތްވޭތިޔަ ދެވައްތަރުވެސް އަހާ :އައިމިނަ

އަދި ދަސްކުރެއްވި ގޮތާއި، . ޤުރްއާން ދަސްކުރައްވަން ޤަޞްދު ކުރެވުނީ ކިހިނެއްތޯ :ރިޕޯޓަރު

 އެކަމުގައި އުފުއްލެވިނަމަ އުފުއްލެވި ބުރައަކީ ކޮބައިތޯ؟

ނަމަވެސް ކަްނދިމާވެފައިވާ ގޮތުން . އަޅުގަނޑު ުކޑައިރުއްސުރެ ދަސްކުރާ ޚިޔާލު އޮވޭ :އައިމިނަ

ނޑަށް ފުރްޞަތު ނުލިބޭތީ، މިހާތަނަށް އޮތީ ނުވެފައި އެމަސައްކަތަށް . އަޅުގަ
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އެކަންވަނީ ައޅުގަނޑުެގ ފޫހިފިާލ . އަޅުގަނުޑ ދަސްކުރިއިރަކު އެީއ ބުރައަކަށްނުވޭ

 . ހިތްހަމަޖެހޭ އުފަލަކަށް

 އަދި ދަސްކުރެއްވީ ކޮން ޤަވާޢިދަކުންތޯ؟. ދަސްކުރައްވަން ނެންގެވީ ކިހާ މުއްދަތެއްތޯ :ރިޕޯޓަރު

ދަސްކުރީ އެކި ދެތިން އާޔަތުން . މަްސ ދުވަހުން 6އަހަރާއި  2ދަސްކުރެވުނީ  :އިމިނައަ

 . ދަސްކުރަމުން ގޮސް، ދަސްވީމާ މުިޅ ސޫރަތް އެކުލަވައި ކިޔަުމން

 ދިރިއުޅުއްވުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ :ރިޕޯޓަރު

ނުޑ ވަކި ަމސައްކަތެއް ނުކުރަން :އައިމިނަ  .އަޅުގަ

 ނުވަތަ ނޫންތޯ؟. މީހަކާ ކާވަނިކުރައްވަން ޤަޞްދު ކުރައްވަމުތޯ :ޕޯޓަރުރި

ނުޑ ތިޔަކަމަކާ ވަކި ޚިޔާލެއް ނުކުރަން :އައިމިނަ  .އަޅުގަ

 ދެން ޤަޞްދު ކުރައްވަނީ، ޙަޔާތުގެ ދެން އޮތް ބައިގައި ކިހިނަކުންތޯ؟ :ރިޕޯޓަރު

ނުޑ ތަޤްދީރާ ދެކޮޅުހަދާ ހިތެއްނުވޭ :އައިމިނަ ހަރަކު އުޅެން ދިމާވި ކޮންެމ އެފަ. އަޅުގަ

 .ގޮތެއްވެސް، ނަހަަމ ގޮތެއް ނޫނީ އެްނމެ ރަނަގޅު

 މިނަންގަންނަނީ، ދިރިއުޅުއްވުމަށްޓަކައި ވަކި ަމސައްކަތެއް ޤަޞްދު ކުރައްވަމުތޯ؟ :ރިޕޯޓަރު

 .އަދި ވަކިގޮތެއް ޤަޞްދެއް ނުކުރަން :އައިމިނަ

  

ޖެހޭ ސުވާލުަތއް ކުރުމަށްފަހު، ރިޕޯޓަރު އަދި މިނޫންވެސް މިކަހަަލ، އައިމިނަގެ ހިތްަހމަނު

 .ދިޔުމުން، އައިމިަނމެން ގޮވައިގެްނ އެނގޭ ޝަީމމާ ސައިބޯްނ ހިނގައްޖެއެވެ

ސައިބޯން ތިބެގެން، ރަށުތެރެ ބަލައިލަން ކާރު ދުއްވާލަންދާންވީ ވާހަކަ ދައްކާފައި، 

ން ގޮސް، މާލޭެގ އެކިއެކި އައިމިނައާއި މަރިޔަނބާ ދެީމހުން ގޮވައިގެން، މިވެރިްނ ކާުރ ދުއްވާލަ

އައިމިނަ އިނީ ޙައިރާންވެގެން، . ތަންތަނާއި، ޕާކްތަކާއި އޮފީސްތައް، ޚާއްޞަ ގެތައް ދައްކަމުން ގެންދެއެވެ

ނިޑ ފުރޭހާ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައެވެ  .ސިކު

 

ނާ އަލަްށ އައިމިނަ ހަަމ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުެނ އިންނަނީ ކީއްވެފައިހޭ؟ އެހެން :ޝަމީމާ

މާލެ އަންނަ މީުހން، ހާދަހާ ވާހަކައެއް އޮވެއޭ، މިތަންތަން ރީއްޗެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ 

މަރިޔަނބު، އެތައްފަހަރަކު މާލެ އައި މީހާެވސް، އެކި ތަންތަނާމެުދ ސުވާލު ކުރާއިރު، 

 ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނުބުނަނީ ކީއްވެހޭ؟

 

ރަށުގައިވެސް ކޮންމެެހން ބުނަންވީ ބަހެއްނޫީނ . ވެއައިމިނައަކީ، މާ އަނގަ މަޑު މީހެކެ :މަރިޔަނބު

 .ނުބުނާނެއެވެ

 

. ބުނާނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ މިހިރީ ހައްތާވެސް ވާހަކަ ވާހަކައިން ސިފަކުރެވޭފަދަ ތަންތަނެވެ  :އައިމިނަ

ދެން . ޝަމީމާ ތިއަހަރަ ކިޔައިދެއްވަމުން އޮުޅންފިލުވައި ދެއްވަމުން ެގންދަވަނީއެވެ

ރަށްފުށުން . އިނުން ނޫންތޯއެވެ؟ ކިތަންމެހާވެސް ީރއްޗެވެއޮންނާނީ، އަޑުއަހަން 
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ހުވަފެނުންވެސް ދެކެން ހިތަށްނާރާ ކަހަލަ ބޮޑެތި ރީތި ޢިމާރާތްތައް ފެންނަމުންދާއިރު، 

 ޙައިރާންވެސް ވާނެ ނޫންތޯއެވެ؟

ދެންވީ ގެއާ . މިހާރުދެން މުޅި ރަށުގައި ބުރު ޖެހިއްޖެއެވެ. ތިޔަވެސް ދޮގެއް ނޫނެވެ :ޝަމީމާ

މިހެން ބުނެފައި، ގެއަށް ދިޔުމުގެ މިޞްރާބަށް . ދިމާއަށް އަނބުރާލާށެވެ

 މިދިޔަ މަގުމަތީގައި ނަީސމީގެ ަނމަކަށް ކިޔާ ގެައކާ ހަމަވުުމން، . އަޅުވާލައިފިއެވެ

މީ އަހަރެންެގ ބޮޑުދައިތަގެއޭ، މިހިސާބަށް އާދެވިއްޖިއްާޔ ވަދެލާފައި ނޫީނ ! އަސްތާ :ޝަމީމާ

. މިހެން ބުނެފައި، ކާރު މަޑުކުރުވަިއ، ފައިބައިފިއެވެގޮސްގެން ނުވާނެއޭ، 

އޭރު . މަރިޔަނބުމެންވެސް އަންނާށޭ ބުނެ، މިމީުހންވެސް ގޮވައިގެން ވަދެއްޖެއެވެ

ވަންއިރު، މިވެސްވަރަށް ރަނގަޅަށް ޗާލުޮކށް ހަދާލާފައި ހުރި . ފަސްގަޑި ބައިވަނީއެވެ

އި، ވިހި ބާވީސް އަހަރުގެ އަންހެްނ ފެންޑާގައި މެދު ޢުމުރެއްގެ އަންހެނަކާ. ގެއެކެވެ

އެއްކުއްޖަކީ ހިނގާއުޭޅ . އަދި ކުޑަ ދެކުދިންވެސް ތިއްބެވެ. ކުއްޖަކު ތިއްބެވެ

 . އަނެއް ކުއްޖަކީ ހައެއްކަމަސްީވ ކުޑަ ފިރިހެން ކުްއޖެކެވެ . ކުއްޖެކެވެ

އަނެްއ . ވެމީ އަހަރެންެގ ބޮޑުދައިތަ ސަލީމާއެ) ދުވަސްވީ މީހާއަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި( :ޝަމީމާ

މިހެްނ . (އަންހެން ކުއްާޖ ދައްކާލާފައި، މިއީ ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިފުޅު ަނސީމާއެވެ

މިހިރީ މިފަހަރު ޤުރްއާން ހިތުދަސްވެގެން ސަނަދު ނަގަން އަިއ ! ބޮޑުދައިތާ) ބުނެފައި

 .މާކަނޑޫދޫ މީހެކެވެ

 ކޮން ނަމެއްތަ ކިޔަީނ؟ . އެހެންތަ ކިހާރަނގަޅުތޯ :ސަލީމާ

 .ޅުގަނޑަށް ކިޔަީނ އައިމިނައެއްއަ :އައިމިނަ

 .މަރިޔަނބު ތިމާގެ ކުއްޖެއްތަ :ސަލީމާ

 . މީނާ އިްނނަނީ އަޅުަގނުޑމެން ގޭގައި. ނޫން :މަރިޔަނބު

 .ކުދިންނެއް ނެތްތަ :ސަލީމާ

 .ކުއްޖަކު ނުލިބޭ. ލައްބަ :މަރިޔަނބު

މިހެްނ ......ކަމެއް ދަރިފުޅާ ނަސީމާ، ގޮސްބަލަ އެފަރާތަށް ދައްތަމެންނަށް ކޮންމެވެސް :ސަލީމާ

 .ބުނިތަނާ ކުޑަދަރިފުޅު އުރާލާފައި

 .ކުޑަކުދިންނާ ދައްކާ ބީދައިން އެކުޑަފުކާ ވަހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ :ޝަމީމާ

ކުޑައިރުކޮޅަކުން ޖޫްސ ގެނައުމުްނ، ޖޫްސ ބޯންވެގެްނ ނަސީމާެގ ޮދށީ ދަރިފުޅު އުޅެްނ  

 .ފަށައިފިއެވެ 

ލޯބިން އައިމިނަގެ ހިްތ  ކާލާ ލޯބިގޮތް ފެނފައިދައް މިކުއްޖާފުޅު، ވާހަކަ :އައިމިނަ

ކެކިގަތުމާއެކު، ނަގާ އުނގުގައި ބައިންދާފައި، ޖޫސްތަށި ތުނބުގައި ޖައްސާލުމުްނ، 

. މިހެްނ ބުނެފިއެވެ! އެތިކޮޅެއް ބޯލާފައި، ލޯބިގޮތަކަށް ހީލާފައި، ދެްނ ދައްތަ ބޯލާ

. ކަރުނަ ިހނގައިގެންދިޔައެވެއައިމިނަ ވީ އުފަލެއް ބުނަންވެސް ނޭނިގ، ލޮލުން 

މިވަގުތު ދޮރޯށިން ވަދެގެން އެހެަރ އަންަނ ޒުވާނެއް، އަިއމިނަެގ ލޮލުގަިއ ޚާއްޞަ 

އެޒުވާަނކު އައުމުން، އެުކަޑ . (ގޮތެއްގައި އަޅައިގަނެ، ހިތަށް އިތުރު ލޮުޅމެއް އެރިއެވެ
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މިހެްނ ! ދައްތަ ބައްޕާ ދައްތަ ޖޫސް! ބައްޕާ) ލޯބި ދަރިފުޅު އުފަލުން ހީލާފައި

 .ބުނެލައިފިއެވެ

 ނަޞީރު، މި މަރިޔަނބު ދެނެލައްވަމެއް ނޫންތޯ؟ :ނަސީމާ

ނޑޫޫދ . ދަންނަން :ނަޞީރު އެއީ އެއްކަލައިރު މާލެ އައިސް ދައްތަމެން ގޭގައި އިން މާކަ

 . މަރިޔަނބެއްނޫން

 ޖަލީލާ . މީނދަ އައިމިނައަކީ، މަރިޔަނބާއެކު މާލެ އަިއ މީހެއް. ލައްބަ އޭނާ :ނަސީމާ

ަދއްތައޭ ކިޔައިގެން . އެކަމަކު ހާދަ ރައްޓެއްސޭ. ފުރަ◌ަތަމަ އެދުށީވެސް މިއަދު

އެވާހަކަ ަނޞީރު ދުރުވީމާވެސް . އުނގަށްއަރާ ޖޫސްބޮއި، ހީވަނީ މާ ގާތް މީހެއްެހން

 .ގޮވަގޮވާފައި އެބުނަނީ

 . އެހެންތަ؟ މިހެްނ ބުނެލާފައި ވަދެގެން ހިނގައްޖެއެވެ :ނަޞީރު

ނޑިތީުމ . ެއީއ ށ. އެއީ ނަސީާމ ކޮއްޮކ އިނދެގެްނ އުޭޅ ނަޞީރުއައިމިނަ،  :ޝަމީމާ ކަ

އައިްސ ަމޖީދިއްޔާއިން ކިޔަވައިގެްނ . އޭނާ މާލެއައީ ވަރަްށ ކުޑައިރު. ކުއްޖެއް

މިހާރު އެއީ . ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބިގެން މިހާުރ އެހެރީ ޓީޗިންގ ޯކސްވެސް ަހދާފައި

 . މަޖީދިއްޔާގެ ޓީޗަރެއް

 

ކުޅަ އަސަރުތައް، ވަންހަނާ ކޮށްލާނެ ވަރުގަދަ އުކުޅެއް، އައިމިނަެގ އައިމިނަގެ ހިތަށް  

. މުށުތެރޭގައިވާކަމުން، އެ ކުޑަުކޑަ ަޖލީލާ އުރާލައިގެން ބޭރަްށ ނިކުމެ، ރަނބަތަޅަްނ ފަށައިފިއެވެ

. ޖަަހންދެންވެސް އުޅެނީއެވެ 6. މިގޮތުން، އެީމހުނަކަށް އެއްވެްސ އެއްޗެއް ވިސްނޭނެގޮތެއް ނުިވއެވެ

ކޮންމެއަކަްސ . މާ، ގެއަށްދާން ނުކުތުމުންވެސް، ޖަީލލާ، ދައްތަ ނުފޮނުވާން ވެގެން ވަރަށް އުޅުނެވެވީ

ހިތްހަމަޖެހުމުެގ ދެއަހަރާއި ދުވަސް ކޮޅަކަށްފަހު، އައިމިނަގެ ހިތަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ތަޖުރިބާއަކާއެުކ 

 .ހިތި ހަނދާންތައް އާލާވެގެންފިއެވެ

ެގ މިސާލުގަިއ، އައިިމނަ ގޮްސ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ، ގަނޑުވެފައި ހުރި މީހެއް

 .އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަނެވިއްޖެއެވެ

އަހަރެން އުރާ . މިފެންނަނީ ހައްތާވެސް ޢަޖައިބުވާހާ ކަންަތކެވެ. އަދި ހިތަށް އެރިއެވެ

އިދިން، އުފުލާ ގެންގުޅެ، ކިޔަވަން މާލެ ފޮނުވައިގެން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ޚަރަދު ކޮށްގެން ކިޔަވަ

އެންެމ . އަހަރެންގެ ދައްތަގެ ދަރިފުޅު މޫސާ ނަޞީރު މިއަދު އަހަރެން އެނގުނު ކަމަށްވެސް ހަދާނުލިއެވެ

ކިތަންެމ ޮމޅަްށ . މިކަާމ ހިތްދަތިވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. މަވެްސ ދަންނަ ަކމަކަށް ނުހަދާނަމެވެ. ރަނގަޅެވެ

އަދި އޭނާގެ މަންމަ އެއީ އަހަރެންެގ . ތީއެވެކިޔެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، އިންސާނީވަންތަކަން ަހމަ ނެ

މިދެމީހުންވެސް މަށާމެުދ . ދެންހުރީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައިތައެވެ

ވީއިރު، އެދައިތަގެ ދަރިވެްސ ވާނީ ހަަމ އެހެންތާއޭ، ހިތާަމ ކުރާެނ . ކަންތައް ކުރީ ަހމަ އެގޮތަށެވެ

ެގ هللاެއ އެްނމެނަށްވުރެ . ގެ ރަްޙމަތްފުޅު ބޮޑެވެهللاއެންމެނަށްވުެރ އެހުރިާހ . ކަމެއްނެތެވެ

އެއަށްވުރެ ާގތް، އެއަށްވުރެ އޯގާވެރި، އެއަށްވުެރ . ދީލަތިވަންތަކަމާއި އޯގާވަންތަކަން މާ ފުރިހަމައެވެ

. ޖެއެވެތެދުވެވިއް އައިމިނައަށްޓަސްލާފައި އާ އުންމީދަކާއެކު، . ލޯބިވެތި އެއްވެސް އެހެން ފަރާތެއް ނެތެވެ

. ޢިޝާއަށްފަހު، ކައިގެން އައިމިަނ އޮށޯވެ ނިދައިފިއެވެ. އަދި އަޅުކަމާއިގެްނ މަޝްޣޫލުވެއްޖެއެވެ
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މެންދަމުގެ ފަހުގަިއ ތެދުވެ، ަނމާދުކޮށްގެން މާދަމާެގ ކިޔެވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ޤުރްއާން ކިޔަވަްނ 

ދެން ކިޔަވާފައި، ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން، ރަށުގެ އާދައިގައި ފަދައިން ފަތިސް ވަން. ފަށައިފިއެވެ 

 . އާދައިގައި ކިޔަވާ ވިރުދުތައް ކިޔެވުމަށްފަހު، ނިކުތްއިރު، އެންމެން ތެދުވެ ކަންކަމާއިގެން އުޅެއެވެ

އައިމިނަވެްސ ސައިބޮއި ހަދައިގެން، ގޭެގ ީމހުާނ ބައިވެރިވެ، ބައެއް ކަންތަްއ 

 9ދެން އެގެއިން ކުއްޖަކާއި ޢަލިބެއާއެކު، . ން ނިކުމެއްޖެއެވެކޮށްލާފައި، ވަދެ ފެންވަރައި ތައްޔާރުވެގެ

 . ޖެހިއިރު، އައިިމނަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ހިނގައްޖެއެވެ

ދުވާލަކު ފޮތެއް ކިޔަވަމުންގޮސް، މަސްދުވަސް ހަމަވިއިރު، ައއިމިނައަށް ސަނަދު 

 .ލިބުމުގެ ފަޚްރު ލިބުނީ، އެދެވޭ އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެވެ

އިމްތިޙާން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްބޭފުޅަކީ، މައްކާއިން ! އާދޭހެވެ

ވަނައަށްވީ ދުވަހު  3ސަނަދު ލިބުނުތާ . ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޤާރީވެރި މުޙަންމަދު ޢަޒީޒް ޢާޞިމެވެ

 . ދާ އެކުގައެވެވަޑައިގަތީ ގޭގެވެރި ފުއާ. މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް އަލިނަރުމާގެއަށް ަވޑައިގަތެވެ

ޝަމީމާ ސައިފޮދު ހިފައިގެން ފެންޑާއަށް ދުރުވެފައި، އެތެރެއަށް ވެންނެވިއިރު ހުީރ 

 )މިތަން ފެނިގެން. (ހިނިތުންވެލާފައި، ޙަރަކާތް އަވަސްވެލާފައެވެ

  

 މާއުފާވެރި ކަމެްއ ލިބިލެއްވީ ކޮންކަމަާކތޯ؟. ޝަމީމާ ކީއްތޯވީ! އަސްތާ :މަރިޔަނބު

ޑުކޮށްލުމަށް އިޝާރާތް ކުރަމުްނ ދުރުވެ، އައިމިނަގެ ކޮޓަރިއަްށ އަތުން މަ :ޝަމީމާ

 . ޓަކިދެއްވާފައި ވެންނެވިއިރު، އައިމިނަ އިނީ ހަވީރުެގ ވިރުދުމަތީގައެވެ

 . މިއައީ ުކޑަ ވާހަކައެއް ބުނެލަން! އައިމިނަ މާފުކުރޭ އިނގޭ :ޝަމީމާ

 !އެންމެ ރަނގަޅު ބުނުއްވަބައްލަވަ. ލައްބަ :އައިމިނަ

އައިމިނަ ިއމްތިޙާން ކުރެއްވިއިރު، އެތާ އިންނަާވ މައްާކ ބޭފުޅަކު އައިމިަނ  :ޝަމީމާ

 ދަންނަމުތަ؟

އަޅުގަނޑު އެތަނަށްދިޔަ ދުވަހު، އެބޭފުޅުން ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވިއިރު، މައްާކ . ލައްބަ :އައިމިނަ

 .ބޭފުޅަކުވެސް އިންނެވި

 .އައިމިނައާ ރައްޓެހިފުޅުތަ :ޝަމީމާ

. ރައްޓެއްސެކޭ ބުނެވޭ ގޮތަކަށް އޭން ބޭފުޅަކު ރައްޓެހިފުޅެއް ނޫންހެން ތިޔަ. ނޫން :އައިމިނަ

ތިޔަ ބުނުއްވި . އެކަމަކު ކަމާބެޭހ ބަސްބަްސ ވިދާޅުވަންޖެޭހ ފަހަރަށް ވިދާޅުވޭ 

ކީއްތޯވީ، . ބޭފުޅަކު، ޤުރްއާން ދަސްކުރިއިރުގެ އެކަމާބެހޭ ސުވާލުތައް ުކރެއްވި

 މީހަކު ބުނީތޯ؟އަޅުގަނޑުެގ ފުށުން ގޯހެއްވީ ކަމަށް 

 .އެބޭފުޅަކު ވަޑައިގެން މިގޭގައި އެބަ އިންނެވި. ނޫނޭ :ޝަމީމާ

 .އަހަރެން މިއައީ ފުއާދު ބުނުއްވީމާ، އައިމިނަާއ ވާހަކައެއް ދައްކާލަންވެގެން 

 އެހެންތޯ؟ :އައިމިނަ

ްށ ފުއާދު ބުނުއްވީ އެ މުޙަންމަދު ޢަޒީޒް ޢާޞިމް އައިމިނައާ ކާވަނި ބެއްލެވުމަ. ހޫނ :ޝަމީމާ

 .އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ، އެވާހަކަ އައިމިަނ ކުރެން އަހާލަބަލާށޭ

 .އިސްދަށަށްޖެހި ގޮތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ އެބައިނެވެ :އައިމިނަ
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 !ކޮންމެވެްސ އެއްޗެއް ބުނޭ! އައިމިނާ :ޝަމީމާ

 ތިޔަކަހަލަ ވާހަކައަށް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ، ވެޭވނެ ކަހަލަ :އައިމިނަ

އަޅުގަނޑަށް އެއްޗެއް ދަންނަވަން އެނގޭީނ ވަަރށް ބޮޑަށް . ކަމެއްތޯ

 .ވިސްނާފައި

 . ދެން އަހަރެން ގޮސް ދަންނަވާީނ ކީކޭތަ :ޝަމީމާ

. އަޅުގަނޑަކީ އެޔެއް މިޔެއް ޭނނގޭ، އަދި އިހަށްދުވަހު މާލެ އައި މީހެއް :އައިމިނަ

އަދި އެއީ، . ްއ ޫންނއެބޭފުޅެއްގެ ހުރި ގޮތެއްވެސް އަޅުގަނޑަކަށް އެނގެނީއެ

ދެްނ އަޅުަގނޑަށް ތިޔަކަާމ ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް . ދިވެއްސެއްވެސް ނޫން

 .ނުވިސްނޭނެ

ކިާހ ރަނގަުޅ . ދެން އެކަމަކު އަިއމިަނ ގަބޫލޭ ބުނަނިކޮށް އެިނމުނީ :ޝަމީމާ

 .ނަޞީބެއްތަ

ހަލަ ތިޔަކަ. އަޅުގަނޑަކަށް ަހމަ ކުއްލިއަކަށް ތިޔަހެްނ ބުނާކަށް ނުކެރޭނެ :އައިމިނަ

 .ކަމަކަށް ޖަވާބު ދިނުން ަލސްވިޔަކަސް އެްނމެ ރަނަގޅުވާނެ

މަ ދެންގޮސް ބުނާނީވެސް ފަހެ . މަށަކަށް ދެން އެތަނަށްދާކަށްވެސް ނުކެރޭނެ :ޝަމީމާ

 .ކީކޭ

ނޑު ބުންޏޭ، ތިޔަފަދަ . ދެން އެއީ ތިޔަހާ ބޮުޑ ކަމެްއ ނޫން :އައިމިނަ ބުނުއްވާ، އަޅުގަ

މިހެްނ ބުނުމުން، . ވިސްުނމަށްފަހުގައެވެ، ކަމަކަށް އެއްޗެއް ދެންނެވޭނީ

. ޝަމީމާ މަުޑމަޑުްނ ފިކުރެއްގައިދާ މީހެއްހެން ފެންޑާއަށް ހިނގައްޖެއެވެ

 ދިއުމުން،

 ކީކޭތަ ބުނީ؟ :ފުއާދު

. ބުނީ، ތިމަންނައަކީ އެއެއް މިއެއްވެްސ  އެނގޭެނ މީހެްއ ނޫނެވެ :ޝަމީމާ

 .ވެއެހެންވީމާ، އެއްޗެއް ދެންނެވޭީނ ވިސްނާލާފައެ

އައިމިނައަކީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތެއް ހުރި . އެއީ ވަރަށްބޮޑު ތެދެއް :ފުއާދު

 .މީހެއް

ނުޑ ވަރަށް ހިތްހަަމޖެހިއްޖެ :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް އެީއ ތިޔަބުނި ބަހުން ައޅުގަނޑަްށ . އަޅުގަ

 3އޭނާ ވިސްނަން . ދެން އެންމެ ރަނގަޅު. ވަރަށްގިނަ މަޢްލޫމާތު ލިބިއްޖެ

އޭގެ ފަހުގައި އޭނާ ހުންނަ ގޮތަކުން، އަޅުގަނޑު ސީާދ ! ސް ދެއްވާދުވަ

އެހެންވީމާ، ފުއާދު އެފަދަ . އޭނާއާ ވާހަކަ ދައްކާލަންވެސް ބޭނުން

ނޑު ޝުކުރުވެރިވާނަން  .ފުރްޞަތެއް ދެއްވައިފިނަމަ، އަޅުގަ

 .ތިޔަކަމަކާ މައްސަލައެއް ނޯންާނނެ! އާދެ :ފުއާދު

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވަރަށްގިނަ ވަގުތުވެސް . އަދި މާފުވެސްއެދެން! ކުރިއްޔާޝު :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

 .އަޅުގަނޑަށްޓަކައި ހޭދަވެއްޖެ
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އެއްގޮތަކަށްވެސް . އަޅުގަނޑުމެނަށް، ތިޔައީ ހަމަ އުފަލެއް! އަސްތާ :ފުއާދު

ައދި ތިޔަ . އަޅުގަނޑުެމންވެސް ޝުކުރުވެރިވަން. އުނދަގުލެއްނުވޭ

 . އެއީ ވަރަށް އުފާވެރި ަކމެއް ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްވެސް

 . މީގެފަހުން ދެވަނަ ދުވަހު ފުއާދު ކޭންބައްލަވަން އިންނަވާފައި 

 ކޮބާ އައިމިނަގެ ބަހެއް އެނގިްއޖެތަ؟ :ފުއާދު

އައިމިނަގެ އަޅުވެރިކަން ބޮޑުަކމުން، ކާން، ސަިއބޯން ނޫނީ . އަދިއެއް ނޭނގެ :ޝަމީމާ

އެކަމަކު، މާ މޮޅިގޮތެއް . ްސލިންއަޅުަގނޑު އަހާވެ. ނުވެސް ނުކުންނަންޏަ

އަދި ނުިވސްނެއޭ ބުނިއިރު، އަޑުގައިވެްސ ތުރުތުރު . މޫނުމަތިްނ ފެންނަނީ

ފުއާދު އަޅެ ވާހަކަ . ހުރީމާ، އަޅުަގނޑަކަށް ަސމާސާ ކުރާކަށްވެސް ނުކެރުނު

 !ދައްކަވާލައްވަ ބައްލަވާ

 .އައިމިނަ މިތަނަށް ގެްނނަންވީއެއްނޫން :ފުއާދު

ފަހުން އަޅުަގނޑުެމން އެކޮޓަރިއަށް ގޮސް . ން ރަނގަޅެއް ނުވާނެއޭރަކު :ޝަމީމާ

 . ވާހަކަ ދައްކާނީ

އައިމިނައަކަސް، އަނެއްކޮޅުގަިއ ހުންނެީވ އާދައިގެ . ރަނގަޅީ ތިޔަގޮތް! އާނ :ފުއާދު

އެހެންީވމާ އަހަެރމެންވެްސ ވާނީ މިކަންތައްވާާހ ސިއްރު . މީހެއް ނޫނިއްޔަ

  .ގޮތެއްގައި ކުރެވޭތޯ ބަލަން

ނޑު ފުރަތަމަ ހިތަށް ވަދެފައި . އައިމިނައަކީވެސް އާދައިގެ މީހެއް ނޫނޭ :ޝަމީމާ އަޅުގަ

 .އޮތްގޮތާއި، ދަސްވީއިރު ހުރިގޮތާ ވަރަށްވެސް ޚިލާފު

 އެހެންތަ؟ ދަސްވިއިރު ހުރިގޮތޭ ތިޔަބުނީ ކޮންގޮތެއްތަ؟ :ފުއާދު

ނުޑ ކުރީކޮޅުގައި، އެކޮޓަރިއަށް ގޮްސ އިނދެ އައި :ޝަމީމާ މިނަާއ ަވރަށް ވާހަކަ އަޅުގަ

އައިމިނަ  . އައިމިނައަކީ ކުޑަވަރެއްގެ ދަންނަ ބޭކަނބަލެއް. ދައްކާ ހަދަން

ސޫރަތްތަކުގެ މާނަވެްސ . އަތުގައި ޤުރްއާން ތަފްސީރުވެސް އެބައޮތް 

އަބަދުހެން ލިބޭ ހުރިހާ ވަގުތެއް އެ ހޭދަކުރަނީ، . އެގެންދަނީ ދަސްކުރަމުން

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަންތަކާ . އިޤުރްއާނާއި ޙަދީޘް ދަސްކުރުމުގަ

އެގޮތަށް އިންނަ އެކަނިވެިރ ރަށްފުށު އަންހެނެއް، އެާހ . ޙައިރާންވެސްވީން

އިހަށްކޮޅުގައި . ރަނގަޅު މީހެްއ، އަދި ޮމޅު މީހެއް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން

އައިމިނަށް އަށް ގޮވާ ގެނެސް، މިތާ އަޅުަގނޑުެމންތެރޭ ކަންތަކުގައިވެސް 

އެކަމަކު އޭނާގެ އުުޅމުގެ ގަވާއިދުތައް ފެނި، . ވެ އުޅުނުބައިވެރި

އަދި ވަރަށްގިނަ . އެނގިވުމުން، ައޅުގަނުޑ އޭނާއަކަށް އުނދަގުލެއް ނުކުރަން

ަހމަ ވަރަށް . ފަހަރު އެކިއެކި ދީނީ މައްސަލަތައް އަޅުަގނޑު އަހާެވސްލަން

އާދަޔާ ޚިލާފު  ހަމަ ވަރަށްވެސް. ފުރިހަމައަށް، އެކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭނެ

މަރިޔަނބުވެސް މިހާރު އައިމިނައާ ެޖހުމުން އިހާ ކިހާ ! ބައްލަވާ. މީހެއް

 . އެއީ ހަމަ ތިޔަބޭކަލަކާ އަރާއަރަފޯދިގެންވާ މީހެއް. ތަފާތުތޯ 
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މަށަށްވެްސ ތިޔަހެން ބުީނާމ، ތިޔައީ . ހަމަ ހެއުކޮށް؟ ވަރަްށ އުފާވެއްޖެ :ފުއާދު

ޔަކަހަަލ މާްތ މީުހންގެ ބަރަާކތްތެރިކަން އެީއ ތި. ތެދެއް ކަމަށް އެަބ ވިސްނޭ

 . ހަމަ ވަރަށްވެސް ބޮޑުވާނެ

 . ތިޔަ ބުނުއްވި ގޮތަކުން ހީވަނީ، ަކމެއްވެސް ިވސްނިލައްވާފައި އެބައޮތްހެން :ޝަމީމާ

އަހަރެމެންގެ ިވޔަފާރިއަށް، . ރަނގަޅަށް މުޖައްރިބު ވެއްޖެ. ޝައްކެއްނެތް :ފުއާދު

 .ޑުތަން އެނގުންވެއްޖެމިމީހުްނ އައިފަހުން ވަރަށްބޮ

  

. ކޭން ބެއްލެވުމަށްފަހު، ފުއާދާއި ޝަމީމާ އެ ދުރުވީ، އައިިމނަގެ ކޮޓަރިއަށެވެ

 . ދުރުވިއިރު އައިމިނަވެސް ެމންދުރުނަމާދުގެ ކަންތަކުން ިނމިގެން، ާކން ނުކުންނަްނ ތައްޔާރުވަނީއެވެ

 

. ަކ ދައްކާަލން ކަމަށްއަހަރެެމން މިއައީ، އެއްކަަލ ކަންތަކާ ވާހަ! އައިމިނާ :ފުއާދު

އައިމިނަ ތިޔަބުނިހެން، މިކަހަލަ ކަންތަކަކީ، ވިސްނާފައި ނޫނީ ޮކށްގެންވާނެ 

އަހަރެން އައިމިނައަށް ެއހީވުމުގެ ގޮތުްނ އެއްޗެއް . ޒާތުގެ ކަމެއް ޫނން

އެީއ އަހަރެްނ ވިސްނާއިރު، މުޙަްނަމދު ޢަޒީޒް . ބުނެލަންވެސް ބޭނުން

އްވީ، އަިއމިނަެގ އެއްވެްސ ޗާލާކީ އައިމިަނ ޚިޔާރު ކުރެޢާޞިމް، 

ހަމައެކަނި އައިމިނަގެ . ވަންނިތަކެއް ދެކެލައްވައިގެނެއް ނޫނެވެ

ދީންވެރިކަމާއި، ރަނގަޅުކަްނ ވިސްނިލައްވައިގެްނ، އަިދ އޭނާއަކީ 

މިާތ އޭނާ އުޅުއްވާތާ . ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ލޯބި ކުރައްވާވެްސ ބޭކަލެއް

ވީއިރުެވސް، މިކަަހލަ ކަމަާކ  .ބަްސ އެނގިލައްވާމިހާރު އަށެއްަކ އަހަރުވެ 

. ނޫޅުއްވާތާ، މިބާވަތުގެ އެހެްނ ހަިޑ ޢަަމލެއްގެ ާވހަކަވެްސ އިވިފައެއް ނެތް

މިހުރިހާ ގޮތަކުްނ އަހަންނަްށ އެނގުނީ، އޭނާއަީކ ހަރުދަނާ، ވިްސނުންތެރި، 

 . އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ބޭކަލެއްކަން

އްޗެއް ނުދެންނެވުނީ، ތިޔައިގެ އެއްެވސް ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް ތިޔަކަމާ އެ :އައިމިނަ

އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި ނުުވމާއެކު، މީހަކު ަހމަ އަހާލާއިރަށް އާަބސް ބުނަން 

 . ހަމަ ނުކެރިގެން

 .މިހާރު ދެން ބުނާނީ ކީކޭތަ :ފުއާދު

އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ތިޔަ ތަޞައްވުރު ކޮށްދެއްވީ، އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލު  :އައިމިނަ

އެހެން ނަމަވެސް، ތިޔަފަދަ މަޤާމަކަށް އިސްާވ މީހަކާ . އްސިފަތަ

ނަޑށް މުޅިން . އަޅުގަނޑުވެސް ދައްކަން ބޭނުން ބައެއް ވާހަކަ އެބަހުރި އަޅުގަ

 .ހިތްހަމަޖެހިގެން އާދޭހޭ ދެންނެވޭީނ، އޭގެފަހުގައި

އައިމިަނ ތިޔަގެންދާ އުޞޫލު އަހަންނަށްެވސް ވަރަށް . ވަރަށް ރަނގަޅު :ފުއާދު

ދެން . އަހަރެން މިއަދު އޭނާ އަރިހުގައި ތިޔަ ވާހަކަ ދަންނަވާނަން. ކަމުދޭ

 .އައިމިނައަށް ފަސޭހަ ވަގުތަކަށްވާނީ ކޮންއިރެއް
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އަޅުގަނޑަށް ނަމާދު ވަގުތާއި ކިޔަާވ ވަގުތު ދޫކޮށްފައި، ކޮންމެ ަވގުތެއްވެސް  :އައިމިނަ

 .އެންމެ ރަނގަޅު

 ތިޔަހެންވިއްޔާ، އަދު ހަވީރު ކީއްތަ؟ :ފުއާދު

 . ހަމަ އެްނމެ ރަނގަޅު :އައިމިނަ

 

ައލިނަރުމާޭގ ފެންާޑމަތީގައި ފުއާދާއި މުޙަންމަދު ޢަީޒްޒ . ޖެހިއިރެވެ 5ވަގުތަކީ، ހަވީުރ 

އެތެރެއަށް ވެންނެވިތަނާ، އެތެރެއިން ނުކުތީ ތިރީހަކަށް އަހަރުވީ ޢާޞިމް މައްކީއާ ތިއްބަވާފައި، ފުއާދު 

ނޑަކަށް ނޫކުލައާއި، ވައިލެޓް ކުލައިގެ ާމޖެިހ ލައިގެ. ސަމައްތަރު ހެޔޮ އަންހެނެކެވެ ންހުރީ މައިގަ

މޫނުމަތި . އިސްތަށިގަނޑުވެސް ހުރީ ރީތިކޮށް އޮމާން ކޮށްލާފައި، ބޮލުފޮތިކޮޅުވެސް އަޅާފައެވެ. ލިބާހެކެވެ

ުދާވ މި އަްނހެނާ ނުކުތުމުން، ވަރަށް މީރުވަސް. ސާފުވެފައި، ލަދުރަކިކަން މޫނުމަތީގައި އެކުލެވިގެންވެއެވެ

ނުކުތުމާއެކު، މުޙަްނމަދު ޢަޒީޒް ޢާޞިްމ ސަާލމް ކޮށްލައްވައި، . ސެންޓެއްގެ ވަްސ ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ

 .އިށީނުމަށް އިޝާރާތް ކުރެއްވިއެވެ

 

 އައިމިނަގެ ޙާލު ކިހިނެއްތަ؟ :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

 .ޙާލު ރަނގަޅު) ހިނިތުންވެލާފައި( :އައިމިނަ

އެކަާމ . އައިމިނަ ރުެހނީވިއްޔާ، އަހަރެްނ ޤަޞްދުކުރަނީ އައިމިނަާއ އިންަނން :މްމުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞި

 ދޭތެރޭ ބުނަނީ ކީކޭތަ؟

ކާވަންޏެއް ކުރިމަތިވީމާ، އެީއ ރަނގަުޅ ) ވަރަށް ލަދުވެތި ގޮތެއްގައި( :އައިމިނަ

އެހެން . އެކަށީގެންވާ ކަމެއްނަަމ، ފުރަގަސްދިނުމަީކ، ރަނަގޅު ަކމެްއ ޫނން

ނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުން ވާހަކަ އެބަހުރި ނަމަވެސް،  .އަޅުގަ

 . އެއީ ކޮން ވާހަކައެއް :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

ނޑަކީ މާ ޅަ ކުްއޖެއްވެްސ ނޫން :އައިމިނަ ވުމާއެުކ، ައޅުގަނޑަީކ . އެއީ އަޅުގަ

އަދި ގެއެއްދޮރެއް، . މިތަނަށްވެސް އަދި ތިޔަބޭފުޅަކަށްވެސް ބީރައްޓެއްސެއް

އެހެންވީާމ، ތިޔަފަދަ . އް ނެތް، އެކަނިވެރި ފަޤީރު ިމސްކީނެއްއަހުލެއް ވަހުލެ

ނޑު ނުދެކެން އަދި އަުޅގަނޑުގަިއ . ބޭފުޅަކާ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވެސް ައޅުގަ

ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭ ގޮތެއް ހުރެގެން، ވަރިކޮށްލައްވަން ޖެހުނަްސ، ެއވެސްވާނީ، 

 . ސް ދެރަ ކަމަކަށްއަޅުގަނޑުެގ ނިކަމެތި ަކމުގެ ޙައްޤުގައި ވަރަށްވެ

އެކަމަުކ، ޤަބޫލު . ތިޔައީ ހަމަ މުޅިްނ ތެދުކަން އަހަރެްނ ޤަބޫލުކުރަން :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

 . ނުކުރެވޭ ތަންކޮޅެއްވެސް އެބައޮތް

 އެއީ ކޮން ތަންކޮޅެއްތޯ؟ :އައިމިނަ

ގެ ނަޒަރުގައި، އަހަރެން. އެއީ، އެކަށީގެންނުވެއޭ ތިޔަބުނި ބުނުން :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

ދެން ފަޤީރުންނަކީވެސް އެއްވެސް . އެކަށީގެންނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް

އައިމިނައަކީ، ތަންދޮރު ދަންނަ، . އެއްޗެއް ނޭނގޭ ޖާިހލުން

ވީާމ ދެމީުހން ޤަބޫލު . ޢިލްމުވެރިކަންހުރި، ޤުރްއާން ހިތުދަސް މީހެއް
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މާ، ިމހާރު ދެން އެހެންވީ . ވެއްޖެނަމަ، ުމޅިްނ ހަަމ އެކަށީގެންވެ ިނމުނީ

 އައިމިނަ ބުނަނީ ކީކޭ؟

. އަޅުގަނޑަށްވެސް ރަނަގޅު ފިރިއަކު ލިބިއްޖެނަމަ، ކޮޅެއް ނެތްހާ ރަނގަޅު :އައިމިނަ

 .އެކަމަކު މިދެންނެވިތަން އަުއމަކީ ވަރަށްވެސް ނޭދެވޭ ަކމެއް

 އައިމިނަ ކުރިން މީހަކާ އިީނމުތަ؟ :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

 .ލައްބަ :އައިމިނަ

 ނުވަތަ މަރުވީތަ؟. ދެން ވަކިވީތަ :ޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމްމު

ނުޑމެނަށް ކުއްޖަުކ ނުލިބުމުެގ ސަބަބުން، އިނދެގެން ުއޅޭތާ  :އައިމިނަ ަވަނ  14އަޅުގަ

 . އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރިކުރެއްވީ

މާއި އަޚްލާޤު އަދި އޭނާގެ އުޅު. އެއީ ތިޔަރަށުގެ ކިހާ ފެންވަރެއްގެ މީހެއްތަ :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

 .ކިހިނެއްތަ

އަދި . އުޅުމާއި އަޚްލާޤު ވަރަށް ރަނގަޅު. އެއީ އެރަށު ކަތީބު :އައިމިނަ

އެހެން ނަމަވެްސ، މިދެންނެިވ ސަބަބު، . އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް ހެޔޮ

 . އަޅުގަނޑުެގ ބަދު ނަޞީބަކަށް ވެގެން ދިޔައީ

 .ރެގެްނ، ކުއްޖަުކ ނުލިބުނީ ަކމަށްވެްސ ވެދާނެކޮންމެވެސް ނުުގޅޭ ގޮތެއް ހު :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

އެހެންވިޔަސް، އަނެއްކާ . އެއީ އަޅުގަނޑުގަިއ ހުރި ކުށެއް ަކމަށްވެސް ވެދާނެ :އައިމިނަ

ނޑު ދުށް ހިތި ނަތީޖާ  ނުޑ ދެކެން ޖެހޭީނ، އިހަށްވެސް ައޅުގަ  . އަޅުގަ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ! ހިތް ވަކިކުރޭ ތިޔަ ހިތި އަސަރުން އައިމިނަގެ! އަސްތާ :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

އަދި . ތަޢާލާ ރަޙްމަތް ލެއްވުމުގައި ދީލަތިވެވޮޑިގަންަނވާނެهللا އަހަރެމެނަށް 

އަހަރެންގެ . އެފަދަ ގޮތެއް ދިމާވިޔަސް، އަހަރެން ވަކިވާކަށް ހިތަކު ނެތް 

ފުށުން، ތިޔަކަހަލަ ހިތި އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔަކާ ލިބުނަކަ 

 .ދޭނަންނު

އަޅުގަނޑުގެ ހިތުން ) ކަރުބެދިގެންގޮސް، ވާހަކަވެސް ނުދެއްކޭހާ އަސަރާއެކު( :އައިމިނަ

އެހެން ނަމަވެސް، ޝިފާއެއް، . ބޮޑު މިހިތި އަސަރު ފިލާވަރަށްވުރެ ފުންކަން

. ތިޔަކަހަލަ ގޮތެއްގައި ލިބިއްޖެނަމަ، ނުފިލާނެއެކޭވެްސ ނުދެންނެވޭނެ

އެލިބުނީ، ހާްސ ނިޢްމަްތ ކަމުގަިއ އަޅުގަނުޑ  އެހެންވެއްޖެނަމަ، ައޅުގަނޑަށް 

 . ދެކޭނަން

ގެ ކިބަފުޅަށް هللاއަދި ހަމަ އެފަދައިން . އަހަރެން ކޮޅުނެތްކޮޅަށް އުފާކުރަން :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

އެގޮތަކީ ތިޔަކަހަލަ މުޞީބާތެއް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް، . ޝުކުރު ކުރަން

އެހާމެ ހިތްހަމަޖެޭހ . އުފާވެރި ފަޚްރެއް ހަމްދަރުދީވުން ލިބުމަކީ، އަހަރެންގެ

އަނެއްކަމަކީ، ތިޔަކަހަލަ ޠާހިުރ ހިތެއްެގ ވެރިއަކު، އަހަރެންގެ . ކަމެއް

ތަޢާލާ هللا އަހަރެން އިންތިހާއަށް ގަބޫލު ސިފަތައް، . އަންބަކަށް ލިބޭކަން

 . ވަނީ އައިމިނައަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައި
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ހަމައެކަނި، ތިޔަ ބަސްކޮޅުވެްސ ައޅުގަނޑުެގ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވަން :އައިމިނަ

  الحمد هللا. ހިތަށް ޝިފާގެ އެތައް ފަރުވާއެއް ކޮށްދީފި 
މިހާރު އަިއމިނަ އެއްބަސްވެއްެޖ ކަމުގަިއ އަހަރެން . ދެން އެންމެ ރަނގަޅު :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

ތައް އެހެންވީމާ، އަންަނ ހަފްތާގެ ހުކުރުވިލޭރޭ މިކަން. ޔަޤީން ކުރަން

ނޑައަޅައިފިން  އެންެމ ރަނގަޅުތަ؟. ކުރުމަށް އަހަރެން ކަ

 .އެންމެ ރަނގަޅު! އާދެ :އައިމިނަ

ގޮސް، ދުރުވެބައްލަވާޭށ . މާއަށް ަނންގަންނަންވީއެހެންވިއްޔާ، ފުއާދާއި ޝަމީ: މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

 .ނަންގަނޭ

ޒް ޢާޞިމްގެ ކަޅި، ތެދުވެގެން އެތެރެއަށް ދިޔައިރު، މުޙަންމަދު ޢަޒީ :އައިމިނަ

. އައިމިނައާ ދިމާއަްށ ހުއްޓިފައި އެހުރީ، ވަރަށްވެްސ އަސަރުގަދަ ޮގތެއްގައެވެ

 .އެނަޒަރުގެ ތެރެއިން، އެތައް ހުވަފެނެއް ފެންަނ ކަހަލައެވެ

 

 .އައިމިނަ ގޮްސ ނަންގަތުމުން، ފުއާދާއި ޝަމީމާ ނިކުްނނަވައިފިއެވެ 

 

އަޅުގަނުޑ ޤަޞްދު . ންތައް ދެން މިހާރު ހަަމޖެހިއްޖެ ިއނގޭތޯމިކަ! ފުއާދު :މުޙަންމަދު ޢަޒީްޒ ޢާޞިމް

އަޅުގަނުޑ . ކުރަނީ، އަންނަ ހަފްތާގެ ފުރަތަމަ ހުކުރުވިލޭރޭ ކުރަން ަކމަށް

ދެން ހުރިހާ . ފައިސާ ފުއާދަށް ފޮނުވާނަން) ޚަރަދަށް ބޭނުންވާނެ(މާދަމާ، 

ގަނޑަކީވެްސ އަޅު. ކަމެއް ހަަމޖައްސަވައި ދެއްވަންވާީނ ތިޔަ ދެކަނބަލުން

 .ބޭރުން އަރާހުރި ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔަ

ނުޑމެންގެ އަެޚއް. ނުހިއްތަވާ ތިޔަހެން! އަސްތާ :ފުއާދު އަދި . ތިޔައީ އަޅުގަ

ނުޑ ބޭުނމެއް ނޫން ހުިރހާ ކަމެްއ . ޚަރަދަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ އަމިއްަލ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  .ކުރާނީ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، . ކަމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބެއް. ތިޔައީ ގޮތެއް ނޫން. ނޫން ނޫން :ޒީްޒ ޢާޞިމްމުޙަންމަދު ޢަ

 .ތިޔަހެން ނަހައްދަވާ

އެހެންވީމާ، . އަޅުގަނޑު އެ ާވޖިބު ހިތުން ރުހުމުން މިހިރީ އަދާކޮށްދޭން :ފުއާދު

އަޅުގަނޑު މި ނަންގަންަނނީ ދަޢުވަތުގެ . މިކަންތައްވާނީ ގަބޫލު ކުރައްވަން

 .ންތައްކަ

 . މިވަގުތު ދެން ިމދަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވަން. އެންމެ ރަނގަޅު :މުޙަންމަދު ޢަޒީުޒ ޢާޞިމް

 

މިހާރު މަރިޔަނބުގެ ދެމަފިރިންނަށްވެސް މިކަންތައް ސާފުކޮށް ެއނގި، އެދެމީހުންވެްސ ވަރަްށ 

 . އުފާވެއްޖެއެވެ

. ޑަުކޑަ ަމޝްވަރާ ކޮމިޓީއެއް އޮތެވެޖެހިއިރު ފުއާދުގެ އޮފީސް ކޮޓަރީގައި، ކު 9އެރޭގެ 

 .މެމްބަރުންނަކީ ފުއާދުގެ ދެކަނބަލުންނާއި، މަރިޔަނބުގެ ދެމަފިރިންނާއި އައިމިނައެވެ
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ޖެހިތަާނ  8. އަނެއްދުވަހު، ކަމާބެހޭ އިންިތޒާމްތައް ަހމަޖެްއސުމުެގ ޙަރަކާތް އުފެދިއްޖެއެވެ

އިލިއިރު، އޮތީ މުޙަންމަުދ ޢަޒީްޒ ޢާޞިމްެގ ކަނޑާފައި ބަލަ. އައިމިނަގެ އަތަށް އެރީ ސިޓީއެކެވެ

 . ރުފިޔާ އާއި، ކުޑަ ސިޓީއެއް އޮތެވެ 500/-އޭގައި . ސިޓީއެކެވެ

 

 ސިޓީ 

 

 .ގިނައިން ސަާލމް

ހުކުރުވިލޭޭރ . ރުފިޔާ މިއީ، އައިމިަނ ބޭނުްނ ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވީތީއެވެ 500މިފޮނުވާ 

އެދާއިރު، އައިމިނަވެސް . ކާއަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް ފުރަމެވެކާވެނިވުމަށްފަހު، ހޯމަ ދުވަހުން އަހަރެން މައް

 . ވީމާ، ދަތުރަށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް މިއިްނ ހަަމޖަްއސާށެވެ. ގެންދަމެވެ

 !ގިނައިން ސަާލމާއި ޝުކުރިއްޔާ

 

ދެންމެ ކުއްޖަކު ގެނައި ސިޓީއެއް ) މިސިޓީ ކިޔާފައި ގޮސް ޝަމީމާ ގާތުގައި( :އައިމިނަ

އެ ޯނޓްގައިވަނީ، . ރުފިޔާއާއި ކުަޑ ނޯޓެއް 500އޭގައި ވަީނ  ލިބުނުއިރު،

 . ހުކުރުގެ ފަހުން އަންނަ ޯހމައިގައި ފުރަންވެސް ޖެހޭެނ ކަމަށް

އާނ، އައިމިނަެގ ޕާސްޕޯޓް ހަދަންޖެޭހނެ ވާހަަކ ފުއާދުވެސް އޮތީ  :ޝަމީމާ

 !އައިމިނައަށް ލެއްވި ރަޙްމަތް ދަމަހައްޓަވާށިهللا މާތް. ބުނުއްވާފައި

ނުޑ އެކަމަުކ ހިތެއް މުޅިއަކުްނ ަހމައެއްނުޖެހޭ :މިނައައި ހައްތާ ހީވަނީ، . އަޅުގަ

 .ފަހުންވާނީ ކިހިނެއްބާވައޭ

هللا . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ތިޔަކަހަލަ ޚިޔާލު ނުކުރޭ :ޝަމީމާ

 . ވޮޑިގެންވަނީ، ެއމީހަކު ހީކުރާ ގޮތެއްގެ ކައިރީގައި

ދެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަނދާން . ހަނދާން ނެތެނީއޭތިޔަކަންވެސް ހަމަ  :އައިމިނަ

 . ބަހައްޓާނަން

 

ގޭތެރެދަީނ . ކާވަނީގެރޭ ކައިރިވީވީހެން، އަލިނަރުމާގޭެގ ޙަރަކާތްތައް ދަނީ ހަުލވިވަމުންނެވެ

ނޑިގޮނޑީެގ . ޒީނަތްތެރި ކުރެވެމުންނެވެ ނޑުވެފައިވާ ތަންތަނުގަިއ ދަވާދުލުމާއި، ދޮރުދޮރާއި ގޮ ުކލަ ފަ

ނޑޫ ޮހވުމާއި، އަދި އައިމިނައާއި މަރިޔަނބާިއ ފޮތި ތައް އައުކުރުމާއި، ހުޅުތަކާއި ގޮބުތައް އުނގުޅުމާއި، ހަ

އަދި ޝަމީމާެގ . ޙަސަންބެއަށް އާ ފޭރާން ހޯދައި، ފެހުމާއި، މިފަދަ މިފަދަ ކަންކަން ހުރެ ތައްޔާރުވެއެވެ

މިއުުޅމުެގ ތެރޭގައި، . ކާ އުޅެއެވެދައްތަމެންގެ އެންމެންވެްސ މިހާރު ގިނަިގނައިން އަިއސް ކަްނތަ

ނަސީމާވެްސ ކުދިްނ ގޮވައިގެްނ އައިްސ އުޅޭއިރު، އެއްކަަލ ުކޑަކުޑަ ޖަލީލާ، އަިއމިނަާއ ދޯޅުކަމުްނ 

. ހިނގައްޖިއްާޔ ފުރަތަމަވެްސ ދާނީ ދައްތަ ހޯދަން އެކޮޓަރިއާ ދިމާއަށެވެ. މީހުްނ ޙައިރާންވާހައިވެއެވެ

ދުށްކަމަށް، ދަންނަ ކަމަކަށްވެސް . އައިމިނައަކާ އަޅައެއްނުލައެވެ  އެކަމަކު ނަޞީރުދާ ފަހަރަކުވެސް

އެހެނަސް، ނަޞީރު ކޮްނމެ ޗުއްޓީއެއްގައި ރަށަށްގޮސް އައިމިނަެގ ގޭގައި ކައިބޮއި އުެޅުމްނ . ނުހަދައެވެ
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 އައި މައެއްފަދަ ބޮޑުދައިތަ، އަދި އެހުރިހާ ދުވަހު ކިޔަވަން ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރި ބޮޑުދައިތަ 

 ނޭނގޭކަމާމެދު ޙައިރާން ނުާވނީ ކާކުތޯއެވެ؟

ފުރިހަމަވެގެްނ ] ަރސްިމއްޔާތެއް[ކޮންމެއަކަސް، އިންތިޒާރު ކުރެޭވ ހުކުރުވިލޭރޭގެ ހުރިހާ 

ހޯަމ ދުވަހުގެ ފްލައިޓަކުން އެދެކަނބަލުން . އައިމިނަެގ ދަތުރުވެސް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ހިނގައްޖެއެވެ

މަރިޔަނބާިއ . ންެގ މަާގމުގައި ތިއްބެިވ ދެދެކަނބަލުން ތިއްބެވީ ުހޅުލޭގައެވެފުރުއްވިއިރު ޢާއިލާގެ މެންބަރު

 . ޙަސަންބެއާ ވީ އުފަލަކަށްވުރެ ކުޅަ ހިތާމައެއްވެްސ ކުޑައެއް ނޫނެވެ

 

ނޑުމެއްނެތި ޮކންމެ މަހަކުވެްސ މަރިޔަނބާއި ޝަމީމާއަށް އައިމިނަެގ  މީގެފަހުން މެދުކެ

ޙަސަންބޭެގ  ކިޔާފައި، މާަކނޑޫދޫ މަރިޔަނބު، މަތެއް ލިބުނެކޭއެފަދަ ނިޢު. ސިޓީ ލިބެމުންދެއެވެ

 .....ަހމަ އެފަދައިން ޝަމީމާގެ ދެކަނބަލުންނަށްވެސް. މައްޗަކުން އައިމިަނ ހަނދާން ނެތިއެއް ނުކުރެއެވެ

 

އަހަރު ވޭތުވެގެން ދިޔައިރު، އަިއމިނައަށް އަންެހން ކުއްޖަކާިއ ފިރިހެްނ  4. އާދޭހެވެ

ކުދިންގެ ފޮޓޯތައްވެސް މަރިޔަނބުގެ ދެމަފިރިންނަށާއި، ޝަމީމާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ކުއްޖަކު ލިބި، އެ

 .ލިބެމުންދެއެވެ

މިއަދުެގ . މިހާރު އައިމިނައަީކ އިހަށް އަޅުަގނޑުެމން ދުށް އައިމިނަެއއް ނޫނެވެ

ިއްނެނިވ  އައިމިނައަކީ، ބޭުރ ބަހެއް ދެނެލައްވާ، ފިޤްހު ޢިްލމު ޢަރަބި ަބހުން ޙާޞިލް ކުރައްވައިގެން

ައިދ . އަދި ބޭރުގެ އެތަްއ ރާގަކަށް ޤުރްއާްނ ކިޔަވަން ދެނެލައްާވ ބޭކަނބަލެކެވެ. ޙައްޖުވެރިއެކެވެ

ކީއްތޯއެވެ؟ ޤުރްއާން ހިތުދަސްވެފައި ހުރުމާއެކު، ޤުރްއާން ކިޔެވުުމގެ މުބާރާތަކުން އެއްވަނައަްށ އައުުމެގ 

 .ބިލައްވާފައިވާ މަްޝހޫރު އާމިނަތު ޙުސައިްނ ޤާސިމެވެފަޚްރަށްޓަކައި، އެތައް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލި

 

. ދުވަހަކީ މާލޭގައި އަލަްށ އުފެދުނު ޤުރްއާން ކިޔަވައިދޭ އިސްކޫެލއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ

 . އެދުވަހުގެ އިފްތިތާޙީ ޖަލްސާއަށްވަނީ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިން ޙާިޒރުވެފައެވެ

ވައި، ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފައިދާއާއި އިސްކޫލްގެ ނާޒިރު ޖަްލސާ ތަޢާރަފް ކުރައް

. މުހިންމުކަން އަދި ޤުރްއާނުގެ މާތްކަން ހާމަކުރައްވައި ވަ◌ަަރށް ފުރިހަމަ ތަޤްރީރެއް ދެއްވިއެވެ

އޭނާގެ އަތްޕުޅުގައި ސިޓީ އުރައެއް . އެއަށްފަހު، ނާޒިރުގެ ނާއިބާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެށްޓެވިއެވެ

ކުރިފުޅުމަތީގައި ތިބީ . ކެވީ ޚާއްޞަކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ އަޚްލާޤުގެ މައްޗަށެވެއޭނާ ވާހަކަފުޅު ދެއް. އޮތެވެ

އެކުދިންގެ ފަހަތުގައި އެތިބީ . އަހަރާ ދެމެދުެގ ުކދިންނެވެ 13އަހަާރ  6ޠާލިބުންނާއި ޠާލިބާއިންނަކީ، 

 . ބަލަދުވެރިންނާއި ބެލެނިވެރިންނެވެ

ޑުެގ އަތުގައިމިާވ އަުޅގަނ. ވެއޭނާގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްަވމުްނ ވިދާޅުވިއެ

ކަމަށް އަޅުގަނޑުވާތީ،  އެއްމި އިސްކޫލްގެ އެއްވެރިއެއް ކަމަށް ނުވަތަ ުމދައްރިސާ ސިޓީއުރައަކީ،

ލިބުމުން، އެކަމަުކ ިމ އަޅުަގނޑަްށ . ޓީއެކެވެފިލިޖެހުމުެގ ގޮތުން އަޅުަގނޑުެގ އަތަށް މިއަދުއެރި ސި

މާކްސް ދިުނމުެގ  ވަޔަށްއަދި ލާރިއަށް ހުރި ދަިހވެތި ކަމުގައި . އަޅުގަނޑުގެ ހިތް ހަަމޖެހުނީއަކީ ނޫނެވެ

އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ކުޅައީ، ވަރަށްވެްސ . ރޫޙު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އަށަގަތީއަކީ ނޫނެވެ

 .ހިތި އަސަރެކެވެ
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ށްޓަކައި ދަންނަންތޯއެވެ؟ ހިނގުމަށްޓަކައި ފައި، ވާހަަކ ދެއްކުމަށްޓަކައި ދޫ، ދިރިހުރުމަ

އެކަމަކު، މީާހ . ކާނާ ބޭނުންވާ ފަދައިން، ކޮންމެ ަކމެއް ކުރުމަށްވެސް ފައިސާައކީ ބޭނުން އެއްޗެކެވެ

ފައިސާއަށް ހެއްލިއްޖެ . މާތް އަޚްލާޤާިއ ކެތްތެރިކަމެވެ. މީހަކަށް ހަދަނީ ޢިލްމުވެރިކަމާއި ހިތްތިރިކަމެވެ

 .ކޮންމެ ީމހަކީ ގެއްލި ަހލާކުވެއްޖެ މީހެކެވެ

ދު ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ވާހަކަ ދައްކަން މިހިރަ މީހަކީ، މަތިވެިރ މިއަ

. އަދި ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިއެއްވެސް ޫނނެވެ. ޚާންދާނަކުން އައި ޤަދަރުވެރިއެއް ނޫނެވެ

ަވަނ ަދިރ  3އަތޮޅު ަކނޑިތީުމ މާވަިޑ ދޮން ޙުސޭނާއި ކުޑަ ފާތުމަެގ . މިއަދު މިތާ މިހިރަ ީމހަކީ، ށ

ނޑު މިމަާގމަށް ގެނައީ، ކޮްނ އެްއޗެއްތޯއެވެ؟ ވާރުތަވެފައިވާ ޤަދަރުވެރި . އައިމިނައެވެ އެކަމަުކ އަޅުގަ

ހަމައެކަިނ އަޅުަގނޑުެގ ކެތްތެރިކަމާިއ . ުސމާރުނެތްވަރުގެ ފައިސާބޮނޑިވަރެްއ ނޫނެވެ. ޚާންދާނެއް ނޫނެވެ

އެކަމަކު ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ އަިދ . ންވަރެެކވެޢިލްމުގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑަްށ ޙާޞިލް ކުރެވުުނ މި

ނޑަްށ . އެއީ ބޮާޑކަމާއި ކިބުރުވެރިކަމެވެ. ފައިސާއަށްވުރެ ނުރައްކާ އެހެްނ ކަމެްއ އެބައޮތެވެ ައޅުގަ

ނޑުވެްސ  ނޑު ބޮޑާެވ ިކބުރުވެރިވެގެންފިނަމަ، އަޅުގަ މިލިބުނު ކުޑަކުަޑ މިންވަރަށްވެްސ އަޅުގަ

 .އަދި މިލިބުނު ނިޢުމަތްވެސް ގެއްލި ހިނގައިދާނެއެވެ. ވެހަލާކުގެތެރެއަށް ވެއްޓުނީހެ

މީގައިާވ . ދެން އެއްކަލަ ސިޓީއުަރ މައްޗަށް ަނންގަވާ ދައްކަވާލައްވަމުްނ ވިދާޅުވިއެވެ

ބަދަލުދެވޭނެ . ބޭނުން ެއއްޗަކީ އުޚުވަތްތެރިކަމެވެ. ފައިސާއަކީ އަޅުގަނުޑ ބޭނުންކުރާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ

 .ރިކަމެވެއެއްޗަކީ އިޙްސާންތެ

އަދި އޭގެފަހުގައި، ހުރިހާ ކުދިންާނ . މިހެން ވިދާޅުަވމުން، ޖަލްާސ ނިްނމަވާލެއްވިއެވެ

އެއަށްފަހު އެންމެްނ . އޭގެފަހުގައި ބެލެނިވެރިންނާ ސަލާމް ކުރެއްވިއެވެ. ސަލާމް ކުރެއްވިއެވެ

ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި . ވެނުކުމެގެންގޮސް ނިމުނުއިރުވެްސ، އިްސޖަހާލައިގެން ފިރިހެން ުޒވާނަކު ހުއްޓެ

މަުޑމަޑުްނ އެޒުވާާނ އައިސް ސަލާމަށް ފޯރުވާލި އަތުގައި އައިމިަނ . އަންހެނަކާއި ކުއްޖަކު ތިއްބެވެ

އަޅުގަނޑަށް މާފު ! ދައްތާއެވެ. އަދި އޮޅުލައިގެންފައި އެ ބުަނނީއެވެ. ހިއްޕެވުމާއެކު ގިސްލާ ރޮއިގަތެވެ

 .ކުށްވެރިއެކެވެއަޅުގަނޑަކީ ވަރަށްބޮޑު . ކުރައްވާށެވެ

ކޮއްކޮއަށް هللا މާތް. އައިމިނަ އެއްކަލަ އުރަ އެޒުވާނާ އަތަށް ދިއްކޮށްލައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ

ދެން ނަސީމާއާއި ޖަލީލާއަށްވެްސ . ގެ ކިބަފުޅަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެهللاތެދު ވިސްނުން ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި 

 . ސަލާމް ކުރައްވައި ޖަލީލާއާ ލޯބިކޮށްލެއްވިއެވެ
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ޝާހިދާ ލޯންޗަށް އަރަން ދިއްކޮށްލެވުނު އަތެއްގައި ބީހިލެވުނު ވަގުތަކީ، ޝާހިދާގެ ނަޒަރުވެްސ 

ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔައިރު، ޝާހިދާއަށް އެކުޅަ ފުން . އެނަޒަރާ ބައްދަލުކޮށްލެވުނު ފުރަތަމަ ވަގުތެވެ 

އަދި ހަަމ . މަކާއެކު، ލޮލުގެ ކަޅި ތިރިކޮށްލެވުނެވެއަދި ފޮނި އަސަރުތަކަކުން ލަދުވެތި ކަމުގެ އިްސޖަހާލެވު 

 .އެ ސިކުންތުގައިމެ، މެއަށް އެރި ޮލޅުމަކުން، ނުހަުނ ބާރަށް ޝާހިދާގެ މޭ ތެޅެން ފަށައިފިއެވެ

ލޯންޗްގައި ތިބި . ކައިރީގައި ތިބި ކުދިންނަށް މި އަޑު ނީވޭނެބާވައޭވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ

ހެްނ ކުދިންާނ އެހެންކަމުން، އެހެނި. ހިދާ ހުީރ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފަެއވެއެކުވެރިންނަށް ވިސްނިދާނެތީ، ޝާ

ފިނިވެފައި ހިސާބަކަށް ތުރުތުރުއަޅާ ދެއަތް . އެޅި ނިވާވެ އިނދެވޭނެގޮތެއް ޝާހިދާ ވިސްނިއެވެ

ބޮނޑިކޮށްލައިގެން، އިްސޖަހާލައިގެން ޝާހިދާއިނީ ދެންެމ ލިބުނު އިޙްސާްސ ހިތާހިތުްނ 

ކައެއް އަދި ހުންަނ އަނގަހަލުިވ ކަމެއްެނިތ އެހެންޏާ މިފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ޖަހާ ސަ. ވެ ތަކުރާރުކޮށްކޮށެ

. ޝާހިދާގެ އެކުވެރިންނަކީ ވިސްނުން ތޫނު ހުޝިޔާރު ބައެކެވެ. ޝާހިދާ އިނީ މުޅިން ހިމޭންވެފައެވެ

ނަޒަރުގެ ވެރިޔާއަްށ  އެހެންކަމުން، ެއމީހުންގެ ހިތުގެ ެކމެރާތަކަށް ޝާހިދާއަށް ވެގެންދިޔަގޮތާއި، އެ ތޫނު

އެކަކު އަނެކަކަށް ތުންގުޅާލުމަށްފަހު، ދިމާކޮށްލަން އެކަށީގެންވާާހ . ވީގޮތްތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެރިއެވެ

 .ދިގު ސުކޫތެއް ނެގިއެވެ

. ޢަޖައިބު ވެއްޖައީމެވެ. އަހަންނަށް މިއަދަކު މިވީ ދެން ކީއްާބވައެވެ. ޝާހިދާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ

އަދި ވަކި ދުވަސްވަރެއްގެ ހަވީރުެގ . ޒަރުގެ ވެރިޔާ، އެތައް ތަނަކުން ދެކެފައިވާނެއެވެއަހަރެން އެ ނަ

އަދި އެއަށްވުރެ . އެކަމަކު އަހަންނަކަށް މިހެނެއް ނުވެއެވެ. ވަގުތެއްގައި އާދަކޮށް ދެކެފައިވެސް ވާނެއެވެ 

. ހާރު ަހނދާންވެއްޖެއެވެކުރިން ވަރަށްބޮޑު އިޙްސާންތެރިކަމެއް، ެއ ނަޒަރުެގ ވެރިޔާ ޮކށްދިންކަން މި

އެއްވެްސ . އެކަމަކު އެވަގުތުވެްސ ޚާއްޞަ ޝުކުރަކާއި ތަޢުރީފެއް އުފެދުން ޫނން އެހެްނ ކަމެްއ ނުވެއެވެ

އެހެން ނަމަވެްސ، އެހުރިާހ . ކަހަލަ އުފެދުމެއް، އެފަރާތަކަށް އަހަރެންގެ ހިތުގަިއ އާލާވެފައެއް ނެތެވެ

އެހެން ނޫންަނމަ، . ސިއްރު، ޚުދު މަށަށް އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ ދުވަސްތަކާ ޚިލާފް ގޮތެއް ހިނގުމުގެ

 .ހަަމ ޔަޤީނުންވެސް މިއަކީ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ކަމެއް ނޫނެވެ. މިހެންވާކަށް ނުޖެުހނީހެވެ

 

މާނައިން ފުރިގެންވާ ރާގެއްގައި ވިސްނުންތެރި ނަޒަރަކުްނ ބަލަމުން ޝާހިދާގެ ދާލަށް ދަމާލާފައި : ޝަފީޤާ

މިހުރިހާ ކުދިންވެްސ . ވެސް، އިންީޖނުގެ އަޑާއެކު ޝާހިދާއަކަށް ނީވުނެވެނަމަ. ގޮވާލިއެވެ

. ޝާހިދާ އިނީ ހުންގާނު މޯހިރާ ދިާމ ބަލާށެވެ. ހެމުން ޝާހިދާއަށް ގޮވަން ފަށައިފިއެވެ

 ......އެކަމަކު

 

 ބަލަ ޝާހިދާއޭ، މިއަދު ޝާހިދާ ތިޔައިނީ . ޝާހިދާގެ ކޮނޑުގައި ކޮއްޓާލާފައި ގޮވާލިއެވެ :ނަޖްމާ

ކޮންތާކު؟ ހަމަ އަނގައިންވެސް ނުބުނެ، ހީވަނީ އަހަެރމެނަށް ިސއްރުން ޝާހިދާ މާހިތްގައިމު 

 .ޤުލްޝަނެއްގައި އުދުހޭހެން

 

ޝާހިދާ ބޯ އަނބުރަނީތަ؟ މިހުރިހާ ާވހަކައެއް ދައްކާއިރު، އެންމެްނ ވަުގ ! ނާ ކީއްތަވީ ޝާހިދާ :ޝަފީޤާ

މާބޮޑެިތ ީމހުން ތއި◌ްބާވެްސ ކަލޭމެްނ ) ތުގައިަމުޑްނ ަންޖާމ ާގ(ޝާހިދާ . ހިންޏެއް ހެނީއެވެ

 ސަކަރާތް ގަންނަނީތަ؟
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 .މިވާހަކަ ޝަފީޤާ ގާތު ބުނެލައިފިއެވެ :ނަޖްމާ

މިއޮތް އިންޖީނުގެ އަޑަކާހުެރ ަމޖަލެްއ ! ތެދެއް، ހުރިހާ ކުދިންވެސް ހައްޕު ކިޔައިގެން ތިބޭ :ޝަފީޤާ

 .ތިބެވޭތޯ ބަލަާމ ހިނގާހުޅުލެއަށް ދެވެންދެން ހިމޭނުްނ . ނެގޭކަށްވެސް ނެތް

އަނެއްކާ ފަހެ . ޝާހިދާ އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ހިތާހިތާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ 

މަގޭ ހިތް، އެީމހުނަށް އެނގުނީބާވައޭ، އަހަރެންެގ ޝަޚްޞިއްޔަތުގައި އެހާ ދޯދިޔާ ގޮތެއް ހުއްޓަަކ 

ްސ، އެ ޖުމްލަތަކުގައިވެްސ އާދަޔާ ޚިލާފް އެކަމަކުވެްސ މިީވ ދެން ކީއްބާވައޭ، ެއ އަޑުގައިވެ. ނުދޭނަމެވެ

 . ގޮތެއް އެބަހުއްޓެވެ

. ހުރިހާ ކުދިންވެސް ފައިބައްޖެއެވެ. ލޯންޗް ގޮްސ ފާލަްނ ކައިރިއަށް ަމޑުކޮށްލައިފިއެވެ

އެއްކަލަ އެހީތެރި އަތުގެ ވާގިވެރިކަން ލިބިގެން ދިޔައީ، ފައިބަން ޙަރަކާތްކޮށްލުމާއެކު،  ޝާހިދާވެސް

މި މަްނޒަރު ދެކެން ރަޙްމަތްެތރިން ތިބިކަން އެނގި، ޝާހިދާ ހުީރ . ރިކަމަކާ އެކުގައެވެޚާއްޞަ އޯގާތެ

އަދިއޭގެފަހުން އެ ނަޒަާރ ބައްދަލުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހިންމަތާއެުކ . އޭނާގެ ވިލްޕަވަރު ގަދަކޮށްލައިގެނެވެ

 . ޝާހިދާ ހުރީ މަސައްކަތް ކޮށްކޮށެވެ

އެއަރޕޯޓް މަާރމާތު ުކރުމުގެ ަމސައްކަތުގައި ދިޔަ ، މިހުރިހާ ކުދިން ފައިބައިގެން ދިޔައިރު

 . އެންމެންވެސް ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ

ސަބަބު ނުދެންނެވިޔަްސ . ޝާހިދާ ޚިޔާރު ކުރީ އުދަލީގެ ަމސައްކަތެއް ނޫނެވެ

ާރުބެޖީހ ޝާހިދާ އެންމެ ފުރަތަމައިންވެްސ މިޞް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ަކމަށް ހީކުަރމުން ދަންނަަވމެވެ

އެހެންަކމުން، ާއ . މަސައްކަތު މީހުންނަށް ކެއިންބުއިްނ ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ތަނާ ދިމާއަށެވެ

 .ރައްޓެހިންތަކަކާއެކު މަސައްކަތުގައި މަޝްޣޫލުވެއްޖެއެވެ

ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތާނގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިަޔއިރު، ޝާހިދާއާ ޙަވާލުވީ 

 .ޏާއި ދުފާ އެއްޗެއްސާއި ސިނގިރެޓްގެ އިންތިޒާމް ަހމަޖެްއސުުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތެވެފަން

. ހެނދުނުން ފެށިގެން މެންދުރެއްހާއިރު ވީއިރުވެްސ އެހެން ުކދިންގެ ޚަބަރެއް ނުވެއެވެ

 މިހާުރ ޝާހިދާ ވަރަށް ހިތްގައިމުކޮށް ފަނި . އެހެންކަމުން، ޝާހިދާގެ ހިތް ވަރަށް ހަަމޖެހިފައި އިނެވެ

 .އެހީތެރިން ކަމުގައި ދެފިރިހެނުންނާއި ހަތަރު އަންހެނުްނ އުޅެއެވެ. ގިރަނީއެވެ

ބުނިައޑަށް ޝާހިދާއަށް ބަލައިލެވުމާއެކު، އެއްކަަލ ] ހާދަހާވާ މީރުާވނެހެްނ ހީވެއޭ[ކުއްލިއަކަށް 

އަކަްށ ކުއްލި. މިފަހަރު ޝާހިދާ ހުރީ ވިސްނައިގެންނެވެ. ނަޒަރާ ޝާހިދާގެ ލޯ ބައްދަލުވެއްޖެއެވެ

 . ކުރަންފެށި އަސަރުތައް ޙައްލަކަށް ގެނެސްފިއެވެ

 

 .މި އެހާ މީރެއް ނުވާނެ : ޝާހިދާ

 .އަޅެ ރަހަބަލައިލަން ތަށްޓެއްދީބަލަ :އެބޭފުޅަކު

ދޮވެފައި ބަންޑުން ޖަހާފައި ހުރި ތަނުްނ ތަށިކޮޅެއް ނަގައި، ފަިނފޮދު ވަތްކޮށްފައި،  :ޝާހިދާ

 .ގޮސް އެބޭފުޅަކަށް އަރުވައިފިއެވެ ތަބައްކޮޅެއްގައި ބަހައްޓައިގެން

 

 .އެއިން އެތިފޮދެއް ހިއްޕަވާލައްވާފައި، ހާދަމީރޭ، ރަހަތައް ވަރަށް ހެއުވަރު :އެބޭފުޅަކު

 . ތިޔަ ދެން އެހާ މީރު ޫނން ަނމަވެސް، މީރޭ ވިދާޅުވީތީ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  :ޝާހިދާ
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 ދެން ޝާހިދާ ހެދީ ކޮން އެއްޗެއްތަ؟ :އެބޭފުޅަކު

 .އަޅުގަނުޑ ދެން އެހެން އެއްޗެއް ނުހަދަން  :ޝާހިދާ

 .މިހާރު ކެކިއްޖެތަ. އެހެން ނުވާނެ، ހެނދުނުއްސުރެ ތިޔައުޅެނީ މިތާނގަވިއްޔަ :އެބޭފުޅަކު

ނޑު މިތާ އުޅުނަކަްސ ކެއްކީ އަޅުަގނޑެއް ޫނން. ކެކިއްޖެ! އާދެ  :ޝާހިދާ  .އެކަމަކު އަޅުގަ

 .ރު ޝާހިދާ ކުރީ ކީއްތައެހެންވިއްޔާ މިއޮތްހާއި :އެބޭފުޅަކު

ދެން އަޅުގަނުޑ . އަޅުގަނޑު ދުފާ އެއްޗެއްސާއި ސިނގިރެޓްގެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސީ  :ޝާހިދާ

 . ޙަވާލުވެފައިވަނީ ފަންޏާ

 

މިތަން ފެނިފައި . މިހިސާބަށް ވާހަކަ ދިޔައިރު މަސައްކަތް ނިންމާފައި އެންމެން ައންނަނީއެވެ

 . ނާ މަސްހުނިެވލައިފިއެވެޝާހިދާވެސް ނުކުމެ، އެކިއެކި މީހު

 

 ޝާހިދާ ކޮބައިތަ؟  :ޝަފީޤާ

 .މިހިރީ މިހިީރ ަމސައްކަތް ނިންމާލީތަ  :ޝާހިދާ

 . އާނ އަހަރެމެންެގ މަސައްކަތް މިއަދު ދެން މިިނމުނީ  :ޝަފީޤާ

 . ޝާހިދާގެ މަސައްކަތް ކިހިނެއްތަ  :ނަޖްމާ

 .އަހަރެންގެ މަސައްކަތް ަހމަ ބަރާބަރު  :ޝާހިދާ

އަހަރެމެާނ . ޝާހިދާ ހާަދ ޙިކްމަތްތެރިއޭ. ބަރާބަރުވާނެކަން އެނގޭ! އާނ  :ނަޖްމާ

  .  އެކުނުވީވެސް ފުރްޞަތުގެ ބޭނުން ހިފަންވެގެން

 .މަކުރީ މަށާ ަހމަ ޙަވާލުވި މަސައްކަތް. ކޮން ފުރްޞަތެއްތަ  :ޝާހިދާ

ރު އަހަރެމެނަށް މާ ޚާއްޞަ ފަނިތަށިކޮޅެއް އެރުިވ ޚަބަ. ނުބުނާކަށް އުޅޭނެ ކަމެްއ ނެތް :ނަޖްމާ

 . އިވޭ

 .ތިޔައީ ހަމަ ަނޖްާމމެންގެ ޚިޔާލު. އަނެއް ވާހަކަ :ޝާހިދާ

ހުސްތަށިކޮޅު . ބަލަ އަހަރެމެްނ ދުށީމޭ، ޝާހިދާ ހީކުީރ އަހަރެމެނަށް ނޭނގޭނެ ަކމަށްތަ :ނަޖްމާ

 .ދެއްވާފައި ނިކުމެވަޑައިގަތް މަންޒަުރ އަހަރެމެންެގ ކެމެރާއަށް އެރި

 .ހާވަރަށް ކިޔަންޏާ، ގޮތެއްވެސް ވެދާނެތިޔަހެން ތިޔަ :ޝާހިދާ

 . މަށަށް ހީވަނީ ވާނެއެތި މިހާރު ވެއްޖެެހން :ޝަފީޤާ

. އެއްކަމެއްވެސް ނުވޭ. ވާކަށް ތަނެއްވެްސ ނެތް. އޭ ކީއްވެ އެއްވެްސ އެއްޗެއް ނުާވނެ :ޝާހިދާ

 .ތިޔަވާގޮތަކީ ހަމަ އެންމެ ގޮތެއް

 އޭ އަނެއްކާ ކޮންގޮތެއް؟ :ނަޖްމާ

 ޔާފެންނަނީ ދިމާއަށްތި [އެއީ ؟ އެއީ :ޝާހިދާ

 ]މާގެގޮތް ތިމާއަށް ތި    

 .އެހެންވީމާ، ތިޔައުޅެވެީނ ބުރުދާ ގައިމު ކުރެވޭތޯ  

މިހުންނެީނ އަދަބީ ދުނިޔޭގެ މާބޮުޑ . ޝާހިދާއަކާ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ! އާނ އާނ :ޝަފީޤާ

 . ދެން އަވަހަށް ކެވޭތޯ ބަލަމާ ހިނގާ. ބޭކަނބަލެއްވިއްޔަ
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ކޮންެމ . ށްފަހު، ޝާހިދާގެ ހިތަކީ ވަރަށްވެސް އަވަދިނެތި އުޭޅ ހިތަކަށް ވެއްޖެއެވެމިދުވަހަ

ޝާހިދާގެ އަދަބީ . ރެއެއްގެ ނިދި ޝާހިދާއަށް ވަރަށް މަތިވެރި ހިތްއެދޭ އުފާތައް ލިއްބައިދޭން ފަށައިފިއެވެ 

މަޖައްލާތައް، ޝާހިދާއަށް  ނޫސްތަކާއި. ޤުލްޝަނަށް، ތާޒާކަން ލިބި، ާއ މާތައް ފަރިވެ ފޮޅެްނ ފަށައިފިއެވެ

އްބައިދެނީ ލި◌ިބައެއް ަމޒުމޫނާިއ ެޅމުގެ ސުރުޚީތައް، ޝާހިދާއަށް . އެހީތެރިވީ، އެދެވޭ ރޫޙާ އެކުގައެވެ

މިފަދަ ޅެންތަކާއި މަޒުމޫނުތައް ފެނުމުން ޝާހިދާގެ ހިތުގައި . އިތުރު ތަރައްޤީއެވެ .  އިތުރު އުއްމީދެވެ

 .ނދިވަމުން، އާރުލަމުްނ ބަދަހިވަމުންނެވެހިނގަމުންދާ ޝުޢޫރުތައް ދަނީ މުއްސަ

 ޝާޢިރާނާ ޤުލްޝަނަށް ޤުލްދަމްގެ މިޔުޒިކް ވިރުވުމުން ! އާދެ

 ސާޙިރީ ބާރުގެ ތެރޭން ޤުލްރޫގެ އަސަރޭ ފެންނަނީ   

ނަތީޖާއަކަށްވީ ޝާޢިރާނާ ޤުލްޝަނުން ޤުލްދަމްގެ މިޔުޒިކް ވިެރން ފެށުމުން، ސާޙިީރ ބާރުެގ 

އެަކމަކު މިހުވަފެނީ ދުވަސްތައް ޝާހިދާއަށް ހޭދަކުރަން . އް ދިރިގެން ދިއުމެވެތެރޭން ޤުލްރޫގެ އަސަރުތަ

އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީެގ . ރާއްޖެތެރޭގެ ދަތުރުތަކެއްގައެވެ. ޖެހުނީ، ވަރަށްވެްސ ކަތި ގޮތެއްގައެވެ

 .ދިނުމަށެވެފަރާތުން ރާއްޖެތެރޭގެ އެކިއެކި އަތޮޅުގައި އަތްތެރި މަސައްކަތާއި ފެހުން ދަސްކޮށް

ޝާހިދާގެ މުއްދަތު . މަސްދުވަްސ ޝާހިދާ މިދަތުރުގައި ނެގީ، އަމިއްލައަށް އެިދގެންނެވެ 10

ޝާހިދާގެ ބޭނުމަކީ، ޝާހިދާގެ . ހަމަވެގެން، ދެްނ ދާންޖެހޭ ކުްއޖެއްގެ ދައުރުވެސް ޝާހިދާ އަތުލީއެވެ

ހަނދާނުންވެްސ މުޅިްނ . ލުމެވެއެލަކުނުވެްސ ފިލުވާ. ހިތުގައި އުފެދުނު ޒަޚަމްތަކަށް ޝިފާ ހޯދުމެވެ

ނަމަވެްސ، ކޮްނމެ މަހަުކ ޝާހިދާގެ އަތަށް އަރާ ނޫްސތަކާއި މަޖައްލާތައް، ކަނިވެާލ ހުޅުކޮޅަްށ . ފޮހެލުމެވެ

 .....އަނެއްކާވެސް! އާދެ ....އަނެއްކާވެސް. ދިރުން ގެނެސްދެނީއެވެ

ގެ ޙަޔާތަށް އަނެއްކާވެްސ މަްސ ދުވަހަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ދަތުރު ނިްނމާލުމަށްފަހު، ާމލޭ 10

 .ބަދަލުވިއެވެ

އާއެކޭ ކަށަވަޭރ . މިދެން ފަހެ ހިޔަންޏަށް މުޑިނެެގނީ ނޫންބާވައެވެ. ޝާހިދާގެ ހިތަށް އަރައެވެ

އެއްވެސް އޮށަކުން ގަހެއް ހަމަ . ހަމަ ސީދާ ދުންޏެއް ނޫން ކަމުގައި ުނވާނެއެވެ. މިއަކީ ހިޔަންޏެއް ނޫނެވެ

ްށ ވާގޮތެއް ބަލަްނ ހުުރމަކީ އަހަރެންެގ ]ައމާޒަ[އަހަރެންެގ ިމ . ބޭނެއެވެފަޅާއިރަކަށް މޭވައެއް ނުލި

އެއީ . އަހަރުދުވަސް ވޭތުކޮށްލެވުނުއިރު، އަހަންނަށް ކިހާ އިލްހާމެއް ލިބިްއޖެ ހެއްޔެވެ. އުފަލެކެވެ

. އުފެއްދުމެވެ އިތުރު. ތާޒާކަމެވެ. އަހަރެންގެ ޚިޔާލަށް ލިބޭ ފުރިހަމަކަމެވެ. އަހަންނަށް ލިބޭ ހާސް އުފަލެވެ

އެފެނުގެ ތެރޭގައި، ކިހާ ރީތި ރޫޙާނީ ޙަޔާތެއްގައި . ކިތައް ރީތި ހުވަފެން އަހަރެން ދެކެފިން ހެއްޔެވެ 

 .އެ ައހަންނަށް އުފަލަ◌ަކަށް ފުދެއެވެ. އަހަރެން އުޅެން ހެއްޔެވެ

ޝާިހދާއަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮްފ . ޝާހިދާ އެދަނީ އޮފީހަށެވެމިޚިޔާލުތަކުގައި ހުރެގެން 

މިއަދު ގޮސް ގިނައިރެއްވެްސ ުނވަނީސް، އެޑިޔުކޭޝަން ިމނިސްޓްރީގެ . ޖަސްޓިސްގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ

 .ސެކްރެޓަރީއަކަށް  ޝާހިދާ ބަދަލުކުރައްވައިފިކަން ޝާހިދާއަށް އެނގިއްޖެއެވެ

ކުރުކޮށް ދަންނަވާަނމަ، އެފަދަ ވަގުތެއްގައި ވާންީވ . ހީވީ މެއަށް ފެްނ އެއްޗެއް އަާޅލިހެންނެވެ

. ހުރިހާ ގޮތެއް ޝާހިދާއަށް ވެގެން ދިޔުމާއެކު ޝާހިދާ ގޮސްވަީނ ޭއނާގެ އާ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލުމަށެވެ

އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޝާހިދާއަށް ހުއްޓެން ޖެހުނީ، ކެތްކުރަންދަތި އިޙްސާސްތަކެއް ތަޙައްމަލް ކުރަމުން، 
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ރިކަމާއެކު އެންގެވި އެންގެވުންތައް ޝާހިދާ އަދަބުވެރިކަމާއި ވަފާތެ. އެއްކަލަ ނަޒަރުގެ ކުރިމައްޗަށެވެ

 .ޙާޞިލް ކުރިއެވެ

މިޔަށްފަހު ޝާހިދާގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ފުރަތަަމ މަސަްއކަތަކީ ޢާންމު މަޢްޫލމާތުެގ 

. ިމސުވާލުތައް ިމިނސްޓަރ ދެއްވާފައި އެ ވިދާޅުވަނިއްޔެވެ. މުބާރާތަކަށް ސުވާލުތަކެއް ނޫހަށް ފޮނުވުމެވެ

ނަތީޖާ އޮންނާނީ ދެވަނަ . ށް ޖަވާބު ފޮނުވުމުެގ މުއްދަތަކީ މާދަމަިއން ފެށިގެން އެއްހަފްތާއެވެމިސުވާލުތަކަ

 .ހަފްތާގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެރޭ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައެވެ

މުއްދަތު ހަމަވީމާ . ދެން މީގެ ޖަވާބުތައް އެެޅމުންދާންވާނީ މިތާ ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ޮފއްޓަކަށެވެ

 .ށް ގެނެސްދޭށެވެފޮށި އަހަރެން އަތަ

ޝާހިދާވެސް . މިހެން ވިދާޅުވެފައި އޯގާވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ރާގެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ

 .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނަމެއްނު

ސުވާލުތައް މާ އުނދަގޫ ނޫނިްއޔާ އަޅުގަނޑުވެްސ ) ޖެހިލުންވުމާިއ ލަދުވެތިކަމާއެކު(  :ޝާހިދާ

 . ބައިވެރިވާނަން

ރިއްޔާއޭ ވިދާޅުވެފައި ވަޑައިގަތުމުން، ޝާހިދާގެ ފުރަތަަމ މަސައްކަތައިގެްނ ޝުކު :މިނިސްޓަރ

  . ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ

. މިދުވަހަށްފަހު ޝާހިދާއަށް މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެވޭތޯ މަަސއްކަތް ކުރާން ފަށައިފިއެވެ

ލުތަކުގެ ޖަވާބު ދިނުމަށްޓަކައި ސުވާ. ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ، ސުވާލުތައް މާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ

. ގެ ަގނޑުތައް އުކާލާްނ ޖެހުނެވެ]ހަނގުރާމައިގެ ވިލާަގނޑު[ދިވެހި ޅެން ފޮތްތައް ] ސަރުކާރުގެ ޚަބަރާ[

ވީމާ، ޝާހިދާއަކަށް . އިނގިރޭސި، ހިސްޓްރީއާއި ިއސްލާީމ ތާރީޚުގެ ތެރޭގައި ފީނާަލންވެސް ެޖހުނެވެ

ެމ ރެއެއްެގ އެތައް ވަގުެތއް ހޭދަކުރަމުްނ އައިްސ ޝާހިދާއަށް ކޮން. މިއަކީ ކުޑަަކމަކަށް ނުވިއެވެ

 .މިޖަވާބުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވުީނ ހަަމ އެންމެފަހު ދުވަހުއެވެ

 މުއްދަތު ހަމަވީ ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހު، ފޮށި ހިފައިގެން ދިޔުމުން،

 .ާނނެތަޝާހިދާގެ ޖަވާބުވެސް އޮން. ބަހައްޓާށޭ ވިދާޅުވެފައި، ވިދާޅުވިއެވެ :މިނިސްޓަރ

. އާދޭހޭ ދަންނަވާފައި އައުމަށްފަހު، ޝާހިދާގެ ވިންދު ހުންނަީނ އަވަސްވޭވެއެވެ :ޝާހިދާ

އަދި . ހިނދުހިނދުކޮޅު ސުވާލުތަކާއި ލިޔުުނ ޖަވާބުތައް ހިތަށް ވަދެަވދެ ހުރެއެވެ

މުޅިން ރަނގަޅުވާނެބާވައޭ، ހުރިހާ ސުވާުލ ދިާމވާނީ ކާކަށްބާވައޭ، . ހިތަށް އަރައެވެ

ބައެއް ސުވާުލ . ށްވުރެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ހުރިަނމަ، ކިހާ ރަނަގޅު ހެއްެޔވެއަޅެ އެއަ

އަނެްއ . ސީދާ ޖަވާބުދޭކަހަލަ އޮތީ އެންމެ ތިްނ ސުވާލެވެ. އެހެރީ އަރަތެއް ހެންނެވެ

ހަތް ސުވާލަކީ ވިސްުނމާއި ޙިކްމަތުން ނޫނީ ޖަވާބުދެވޭކަހަލަ ގޮަތކަށް ހުރި ސުވާލެްއ 

 . ނޫނެވެ

  

ގިނަ ކުދިންނަށް ޖަވާުބ . ޓެހި ކުދިންތައްވެސް މިކަމާވަީނ ވަރަށް ހާސްވެފަެއވެޝާހިދާގެ ރައް

 .ދެވުނު ކަމަށް ބުނަނީ ހަތަރު ފަސް ސުވާލަކަށެވެ

މިހާސްކަމުެގ ތެރޭގަިއ . ޝާހިދާގެ ފިކުރު ބޮޑުވަމުްނ ދަނީއެވެ. ނަތީޖާރޭވެސް އައިްސ ޖެހެނީއެވެ

އެންމެ ފުރަތަމަ، ބޭރުގައިވާ އަކުރުތައްވެސް، . ސިޓީއެކެވެ  އުޅެނިކޮށް، ކުއްލިއަކަށް ޝާހިދާގެ އަތަށްއެރީ
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އެއަުކރުތައް ލިޔުނު އަތަކީ ޝާހިދާގެ އަތުގައި . އެތައްހާސް އަސަރުތަކެއް ޝާހިދާގެ ހިތަށް ކުރުވައިފިއެވެ

އަދި . އެއްދުވަހަކު ބީހުނު އަދި އެވަގުތު އެތައް އިޙްސާސްތަކެއް ޝާހިދާއަށް ކުރުވި އަތެއް ކަމަށްވާތީއެވެ

ތެޅިތެޅި އޮތް . މިސިޓީގައި އަތްލުުމންވެްސ އެފަދަ ކަރަންޓެއް މުިޅ ހަށިގަނޑަްށ ފެތުރިގެންދިޔަ ކަހަލައެވެ

. ހިތަކާއިގެން ތުރުތުރުއަޅާ ދެއަތުން ސިޓީ ކަނޑާލާފައި ބަލައިުލމުްނ، ވަކިން ާހސްކަން ބޮޑުވެެގންދިޔައެވެ

އޭ، އާދޭހޭ، ސިޓީގައި ވަނީ ޢާންމު މަޢްލޫމާތުގެ ސުވާލެއް އެވަގުތު ޝާހިދާއަކީ މޮޔަ ތުއްތު ކުއްޖެއް ކަހަލަ

އަދި ެއ ސުވާުލ ކުޅައުމަްށ ބޭނުންެވފައިވަނީ އެއްވެސް ައނެކަކަށް ނޭނގޭެނ . ކޮށްލުމަށް ބޭނުންވެފައެވެ

 .އަދި އެތަނަކާއި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހިފައިވަނީވެސް ހަަމ ޝާހިދާއަށެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތަކުންނެވެ

އަދި ހިތާހިތާ . މިވާންއުޅެނީ ކިހިނެއްބާވައޭ ޝާހިދާ ހިތަށްއެރިއެވެ. ރޮވިއްޖެއެވެ ޝާހިދާއަށް

އަހަންނަށް ޖަވާބުތައް ނުބައިކުރެވުނީބާވައޭ، . މާދަމާރެއަކީ މުބާރާތުގެ ރެއެވެ. ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ

ހަެރންގެ ހިތަށްވަދޭތޯ ސުވާުލ ފަހަރެއްގައި ސުވާލެއް ނުބައިވެފައި އޮވެގެްނ އަދިވެސް އެސުވާލުެގ ޖަވާބު އަ

މިހިސާބަށް ގޮއްސާ ހިތަށް . އެކަމަކު އެއަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ކުރައްވަނީއަކީ ނޫންބާވައެވެ

ކުރީެގ ދުވަހެއްގައި ކޮންމެވެްސ ތަނެއްގައި ކޮޅަްށ . ފެންނަން ފެށީ ހުޅުލެއަށްދިޔަ ދުވަހުގެ މަންޒަރެވެ

. ދެން އަނެއްކާވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ. އް ޖައްސާލަދެއްވި މަންޒަރެވެހުއްޓާ އިށީނދެލާން ގޮނޑިއެ

އެސުވާލުތަކަކީވެސް، އޭާނ . އެހެންވިއްޔާ، މިަކމުގައިވެސް މަދަދު ކުރެއްވުމަކީ ދުރުކަމެްއ ނޫނެވެ

އް ވީއިރު، މާނަ އަރާރުންވާ ގޮތަކަށް ކުށެ. އަދި ނޫހަށް އެފޮނުވީ އަހަންނެވެ. ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލުތަކެކެވެ

 .ލިޔެވުނީ ނޫންކަމެއްވެްސ ނޭނގެއެވެ

 .ހަދާނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނަމުްނ، ފިކުރު ކުރަމުން، ދުވާލުގެ ދެން ޮއތްބައި ވޭތިކޮށްލިއެވެ

ޤަޞްދެއް އެކަށޭނަފަދަ ހިޔަލެއް ޝާހިދާއަކަށް . އެންމެފަހުން ޖަވާބު ލިުޔމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ

. އެއްވެސް މީހަކަށް އެނގިދާނެތީއެވެ. ބޮޑުކަމުންނެވެ އެއީ ގެންފައި ހުރި ބިރުގެ. ނުކުރެވުނެވެ

ޖަހާއިުރ  8އެހެންކަމުން، ޝާހިދާއަށް ލިޔެވުނީ، ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާކްގެ އިުރ ދެކުނު ކަނާވީ ފަރާތުގައި 

 . ހުންނާނެ ކަމުގައެވެ

ނެވަރަށް ދިމާވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނާފައި، ޝާހިދާ ދިޔައީ، ގައިމު އެގަިޑއަށް އެހާތަނަށް ފޯރާ

ޝާހިދާ ގޮސް އެހިސާބަށް އަރާހަމަވީ، ޝާހިދާގެ ބޮސްގެ ކާރުކޮޅު ވެސް . ތަންލާފައި، ފައި މަގުގައެވެ

ހަމަ ހުއްޓާލެއްވުމާއެކު، ކުރީ ސީޓާދިމާ ދޮރު ހުޅުވާލައްވައި، އެރުމަށް . އެހިސާބަށް ހުއްޓާލެއްވީއެވެ

ން މަުޑމަޑުްނ ދުއްވާލެއްވީ، ހުަޅނގާ ދެ. އިޝާރާތް ކޮށްލެއްވުމުން، ޝާހިދާވެސް އިށީނދެއްޖެއެވެ

ޝާހިދާއަކަށްވެސް އެއްވެސް އެއްޗެްއ ބުނުމުެގ . އަދި ހަމަ އެއްެވސް އެއްޗެްއ ވިދާޅެއްނުވެއެވެ. ދިމާއަށެވެ

ޝާހިދާ އިނީ އިސްޖަހާލައިގެްނ ކަމަށްވިޔަސް، . ލަދުވެތިކަންވަނީ ނިހާޔަތަށް ގޮސްފައެވެ. ބާރެއް ނުލިބެއެވެ

. ބިރުވެރިކަމެވެ. އެހިތުގައި ލައްކަގިނަ ޚާރުބާރުތައް ހިނގަމުންދެއެވެ. ނީ ހު◌ުޅުދާންވެފައެވެޝާހިދާގެ ހިތްވަ

ތަފާތު އަރިއަރިމަތިން، ފެންނަ ތަފާތު އެކްޝަންތައް، ޝާހިދާގެ ލެޔަށް ކުއްލި . އުއްމީދެވެ. ލަދުވެތިކަމެވެ

ތުގައި ކުރެހި ބިންވަުޅ ނެގުުނ ބަދަލުތައް ގެނެސްދެނީ، މީެގ އަހަރެއްހާ ދުވަްސ ކުރީން، ޝާިހދާގެ ހި

ހިތުގެ ލޮލުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބަލަން ކެރުނަސް، ޝާހިދާގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި އިންނެވި . ތަޞްވީރެކެވެ

ެއހެންކަމުން، . ޙަޤީޤީ ހަމަ ެއ ސޫރައަްށ ބަލައިލުމަކީ، ޝާހިދާއަށް ކުޅަާދނަ ކަމަކަްށ ނުވެއެވެ

ބަލައިލެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޝާހިދާގެ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން . ރުންނެވެބަލައިލެވެނީ ވައްކަޅިން ސިއްރު ސިއް

 .ޖެހެއެވެ
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ޝާހިދާއަށް ވާއެއް ނުވާއެއް ނޭނގި އިންދާ، އެދިޔަ ގޮތަށްގޮސް ބީޗްރޯޑުން ރަށްވަާށ 

 .ޖައްސާލައްވާފައި ކާރުކޮޅު، ެއ މަޑުކޮށްލެއްީވ ޕާކާ ތަންކޮޅެްއ ދުރުގައި، ޕާކްގެ ުހޅަނގުގައިވާ ތާކަށެވެ

ވައަތް ކަނާތް . ކުރިމަތީގައި ވަނީ ރާޅުަޖހަޖަހާ އޮތް ގޮނޑުދޮށެވެ. މިތަނަކީވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު ތަނެކެވެ

. ކިބައާއި، ފަހަތުގައި ހިސާބަކަށް ގަސް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތަންކޮޅު ވަކިކޮށްލެވިފައިވާ ކަހަލައެވެ

މަޑިަކށީގެ ބީދައަށް ހަދާފައި ހުރި ސިމެންތި . ވެބިންގަނޑުވަނީ ދޮންވެލީގެ ދޫލައެއް ފަތުރާލެވިފައިވާހެނެ

ވިލޭރޭ  27ރެއަކީ މަހެއްގެ . ތަނބު ބުރިތައް ހުރީ، ރަޙްމަތްތެރިންގެ ޚިދްމަތުގައި އިންތިޒާުރ ކޮށްކޮށެވެ

ކަމަށްވާތީ، ހަނދުވަރުގެ އުޖާލާކަުމން މަޙްޫރމްވެފައިވީ ނަމަެވސް، ތަރިތަކުގެ ފަނޑު އަލިަކން ވަީނ 

ދުރުން ފެންނަ ހޮޅިބުރީގެ ފަނޑު އަލިކަންވެސް ހިސާބަކަށް ރައްދުވޭވޭ . ނޑުވާލާފައެވެއަނދިރިކަން ކަ

 . ހުއްޓެވެ

ެއަކަމުކ . ކުރިމަތިވެފައިވާ ސުވާލުެގ އިންތިޒާރުގަިއ ޝާހިދާގެ ކެތްތެރިކަން ވަީނ ކުޑަވެފައެވެ

ތައް މުގުރަމުންދާ މަންޒަރުގެ ރާޅު. އަދިވެސް އެސުވާލު ކީއްކުރަންތޯއޭ، އެންމެ ބަހެއްވެސް ބޭރެއް ނުވެއެވެ

ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އިންނެވި، ޝާހިދާގެ ހިތުގައި ކުރެހިފައިވާ ތަޞްވީރުގެ ޙަޤީޤީ ސޫރައަކަށް ބަލައިލާކަށް 

އެތައްއިރެއް ވުމަށްފަހު، . މޮޔަ ޝާހިދާއަކަށް އަދިވެސް ވާންއުޅޭ ގޮތެއް ނުވިސްނެއެވެ. ނުމެކެރޭމެއެވެ

 .ން ފުރިގެންވާ ގޮތެއްގައި ޝާހިދާ ދަންނަާވލިއެވެއެންމެފަހުން ލަދުރަކިކަމު

 

 ކުރައްވަން ވިދާޅުވި ޢާންމު މަޢްލޫމާތުގެ ސުވާުލ ކޮބައިތޯއެވެ؟  : ޝާހިދާ

އޭނާ ހުންނެިވ މަާގމު ކިތަްނމެ މަތިވެރިޔަސް، ލަދުވެތިކަމާއި ރަިކވުން އެކުލެވިފައިާވ  :ޝާހިދާގެ ބޮސް

މީހެއްެގ ހިތުގައި، އަނެކެއްގެ މައްޗަްށ . [ވެމޭރުމެއްގަިއ އަސަރާއެކު ެއ ވިދާޅުވަނީއެ

 .]ލޯބި އަށަގެންޖެނަމަ، ދެން ހަދާނީ ކިހިނެްއ ހެއްޔެވެ

ޝާހިދާގެ ނާރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުއްިލ . ޝާހިދާއަށް ވެގެންދިޔަގޮތް ޝާހިދާއަށްވެސް ނޭނގުނެވެ 

ހިދާގެ ހިތް، މިފަދަ ޝާ. ބާރަކާއެކު، ލޭގެ ދައުރުތައް ހަމައިން ނެއްޓިގެްނ ހިނގަިއގެންފިއެވެ

އަދި ހަނދާނުގެ ޚަޒާނާގެ ތެރެއަށް . މަސައްކަތުގައި އުޅެލުމަށްފަހު، ަމޑުމަުޑން ހަމައަށް އެޅެން ފަށައިފިއެވެ

 .ވަދެވެން ފަށައިފިއެވެ 

ކައިރީގައި އެވާ ސޫރައިގެ ވެިރޔާގެ ޤަލަންކޮޅުން ލިޔުއްވާފައިާވ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްނެތި ޝާހިދާގެ 

އޭގައި އޭނާ ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ޢިބާރާތްކޮޅު ހީވީ . ހިދާއަށް އެހީވާން ފަށައިފިއެވެ މަޒުޫމނެއް ޝާ

 . ޝާހިދާއަށް އާދޭސް ކުރަން ފެށިހެނެވެ

ސާފުވާްނ . ލޯބީގައި ސީދާވާން ޖެހޭނެއެވެ. ސަާމސާއެއް ޫނނެވެ. ލޯތްބަކީ ކުޅިވަރެއް ނޫނެވެ[

އެއީ ެއކަމުގެ ސަބަބުން، އަނެކަކަްށ ދެވިދާނެ . ވާނެއެވެފަހަރެއްގައިވެްސ އޮޅުވާލެވިގެްނ ނު. ޖެހޭނެއެވެ

އަދި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ޝާހިދާ ޖަވާބު . ޝާހިދާއަށް ހިތްވަރު ލިބިއްޖެއެވެ.] ގެއްލުމަށްޓަކައެވެ

 .އެރުވިއެވެ

 . މެވެތިޔަފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހަދަން ޖެހޭނެ ގޮތަީކ، އެފަރާތަކަށް އެ ލޯބި ހުށަހެޅު: ޝާހިދާ

ވިދާޅުވަމުން، ޝާހިދާއާ ދިމާއަށް އަތްޕުޅު ] ދެނޯއޭ[މިޖަވާބުގެ ައުޑ އައްސަވާފައި 

އަދި . އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއްނެތި ޝާހިދާގެ އަތްވެްސ ދިއްކޮށްލެވުނެވެ. ދިއްކޮށްލެއްވިއެވެ

ދާގެ އަތްވެސް ދަންނަވަމުން، ޝާހި] ދެން މިހެންނޭ[ދެއަތްޖޯޑުކޮށްލެވުނު ވަގުތު، އިޚްތިޔާރަކާނުލައި، 
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އަހަރެންގެ ހިތުގައި ފުރަތަމަ . ވިދާޅުވެފައި، އެ ވިދާޅުވަނީއެވެ] ޝުކުރިއްޔާއޭ[އަދި . ބާރުކޮށްލެވުނެވެ

އެކަަމކު، ހުޅުލެއަށްދިޔަ ދުވަހުން ފެށިގެން، . އެީއ ތަންކޮޅެްއ ކުރިންނެވެ. ކުރެހުނީ، ޝާހިދާގެ ލޮލެވެ

 . ށް ހުށަހެޅިްއޖެއެވެދެންމެ މިކުރި ސުވާލު، އަހަރެންެގ ކުރިމައްޗަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


