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 ފާއިޒާގެ މަޟުމޫނުތައް

 

 

 

 ފެނިގެއްލިދާ ޙަޔާތް

 

ުކެރޭވ . ިހްތަދިތަކުމެގ ިހާތަމ ޫނީނ ަތްޖިރާބުވެމްއ ެނެތެވ! ާއޭދެހެވ! ާއޭދެހވެ  

ަޙޤީޤަުތގަިއ ތިްނ ނޫެރއް، ޙަީޤޤަުތގަިއ . މިްނނަތަުކން، އެޅެޭވ ާބރަުކްނ ހިްތހަަމޖެޭހކަްށ ެނތެވެ

ެފންނަ އެިކެއކި ެހކިތަުކން ކުެރޭވ . ޤުްލޝަެނއް މިަދނީ ނުެފންނަުމްނނެވެ ތާޒާވަުމން އަްނނަ

ދިރުުމގެ ާބރެއް ަކމުަގިއވާ ިމިނވަްނވި ރޫުޙގެ އަަސުރ . ތަޙްޤީޤުަތުކގެ އަުގ މިަދނީ ނުެފންނަުމްނެނވެ

ެއަތްއ  ؟ިހތްދަިތކަުމގެ ހާސްަކްނ ފިަޔަވއި ތަޖްިރބާ ކުެރޭވނީ، ޮކން ެއއްެޗއްޯތއެވެ. ެކނެޑުމްނެނެވ

ފުިރގެްނވާ މަންޒަުރތަެކއް ިހތަށް ގެަނއި ކަުމގަިއިވޔަސް، ިމދުިނެޔއިްނ  ޢިްބރަތްތަުކން އުފަލަާކއި 

 .ލިބޭ އަލިަކންފުެޅއްވެްސ މިަދނީ ނެތެުމްނނެވެ

 ކަްނކޮޅުތަކަްށ މިޭދުހގަިއ ދުރުީމ އަަޅއި ބަލާލިޔަސް  

 ެނތޭ ަތމްޘީލުވާ ގޮެތއް ހަްނހާަރވެތި އެަމންޒަެރއް    

ިއްއެޔ ުދްށ ަރްނުކަލިއެގ ޮފިނ ުހަވެފްނަތއް، ައުދެގ ަޙީޤީޤ ! ާއޭދެހވެ ! ވެ އާޭދހެ

މަޤްަޞދު އޮޅުެމްއ . ެމްއ ޫނެނެވޔުއުފަލަކަށް ުނވުުމގެ ަނތީޖާައކަްށވީ، އުްނމީދު ފިަލއިެގން ދި 

ްށ ެއެހްނ ުހަވެފްނަތަކަކ! ާއޭދެހެވ. މިޞްާރބު ބަދަުލ ކުރުެމްއ ޫނނެވެ ،ހިތް ކިާޔ ލަވަަތއް. ނޫެނވެ

. އެކިފަރާްތ ަފރާތަށް ވިސްުންނ ިހްނގޭްނ ފެިށއްެޖއެވެ  ،ދުިނޔޭެގ އަިލކަްނ ެފނުުމގެ ސަބަުބން

ެއިކެއިކ ާމަމުލެގ ަކުރަގނަޑްށ ަދްނެދްނ، . އެކިިދމާއަްށ ޚިޔާުލެގ މުިނާޔ އުދުެހްނ ފަަށއިިފެއވެ

ާރިއ، ަހުލިވަތްއ، ެއްއެޗްއ ެއިކޮގްތޮގަތްށ ެޖޭހ ަވިއަގިއ ުހްނަނ ައަސ. ތަޢާރަްފ ކުެރވެްނ ެފށިްއޖެެއވެ

. ަހއްތާ ދުރަެށވެާކިމާޔުބ ަދީނ ! ަނަމެވްސ ާއްހ. ވިސްނޭޯތ މަަސއްކަްތ ުކރަްނ ފެިށއްެޖއެވެ

ަނަމެވްސ، . އެލޮބުެވތި މަންަޒރު، ެއއުާފވެިރ ޙަާޔްތ ތަމްސީލުުވމުެގ ނިާޝނެްއވެްސ ނުފެުނެނވެ

ކަުކން ީޒނަްތވެެގްނވާ ޒަާމެނއްޯތއެވެ؟ ޒަާމނަީކ ޮކންަކހަލަ ޒަާމެނއްތޯެއވެ؟ ކޮްނ ުކލަތަ! އާދެ
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ކޮްނކަހަލަ ާމތަެކއް ފަިރކޮށް ފޮުޅވާ ދުވަްސވަރެްއޯތއެވެ؟ ކޮްނކަހަލަ ުހވަެފންތަެކއް ަދްއާކ 

ޒަާމނަީކ ! ޙަޔާެތއްޯތއެވެ؟ ކޮްނ ުއންީމދަުކން ހިތްަތކަށް ސާިބތުަކްނދޭ ައހަރުަތކެްއތޯެއވެ؟ އާދޭެހވެ 

ްތަވުމން، ީޒަންތަވުމްނ ައްނަނީނ ެފިހ ުކަލާޔިއ ިފާޔޮތިށ ަޒާމްނ ީޒަނ. އުފާެވރި ޒަާމެނކެވެ

ަވއިލެޓާިއ . ޗާްނދަީނއާިއ ޙުސްުނހީާނެއވެ. ފަރިކޮްށ ފޮުޅަވީނ ކަަރންާކ އާިއ ލިލީަތކެވެ. ކުލަިއންެނވެ

 ޙަާޔތަކީޯތެއވެ؟ . އޯކިޑްަތކެވެ

މުސްަތޤްބަލުެގ ުއޖާލާ ޭރުވންަތްއ . ުނަހުނ ާސުފ ާސާދ ިމިނަވްނ ަޙާޔެތެކެވ

ހިތްަތަކށް ސާބިުތަކން ލިެބމުްނދަނީ، އެމިސާލުަތްއ . ރިމަީތގަިއ މިސާުލ ެޖހެުމން ައންަނ ޙަޔާެތެކވެކު

 .ޙަޤީޤަަތކަްށވާެނ ކަުމެގ ުއންމީުދްނނެވެ

! އާޭދހެވެ ! ާއޭދެހެވ. ަދއްކާ އެ ޭބޤަރާރުތަުކން ހިްތހަމަެޖޭހގޮތެްއ ނެެތވެ ،ނަަމވެސް 

ވިްސނާ ިވސްނާވެްސ ައޞްުލ ހޯުދމަްށ ެއތަްއ  .މިަވނީ ކީްއކަެމއް އަިދވެްސ ޭނނގެެއވެ

ޖޫެމޓްރިކަލް ުއޞޫލުތަުކންވެްސ ! އާދެ.....ނަަމވެސް. އެކްސްޕެރިެމންްޓތަެކއް ކުެރިވއްެޖއެވެ

ުދިނެޔައީކ ިމަފަދ ެއްއެޗްއަކްނ ިމާހުރ . ކުޑަވެްސ ަޝއްެކްއނެެތވެ. ސާބިތެއް ުނވިެއވެ

. އަެނއް ޮރނގަުކން ދޭީނ ުއފަލެވެ ެއްއޮރނަގުކްނ ަދިތ ިދިންއާޔ،. ވެވިސްިނއްެޖއެ

ުދިނެޔައީކ ުނަވަތ ަޙާޔަތީކ ިމަކަހަލ ! ެއެހްނަކުމްނ، ިވްސަންނީވ ޮކްނެއްއެޗްއޯތެއެވ؟ ާއެދ

ެންތ . ަޔީޤްނެވެއެވ. ެއނެގެއެވ. އެްއޗެްއަކން އަޅުަގނޑުެމްނ ޮކންމެ މީަހކަށްެމ ވިްސެނއެވެ

ގެ ޭރުވންަތއް ވަރަްށ ފުިރހަަމއަްށ ިތާމެގ ަޙާޔްތ ާބްއަޖެވިރ ުކުރމު . އެްއޗަީކ ޢަމަެލވެ

ެއަކަމުކ . އަިދ ރާާވޭނވެސްމެެއވެ. އަޅުަގނޑުެމންކުެރ ޮކންމެ މީަހކަށްމެ ާރަވން އެނެގެއވެ

ރޭވިހާ ރޭުވްނތައް ާދނީ ވަަޔށް ނޫްނތޯެއވެ؟ ....ޢަމަލުގެ ސިފަ ުނގެެނެވނީަނމަ

. ްށ ިއތުބާރު ެގނަުއމެވެ ކުރާްނީވހާވެްސ ކަަމކީ، ތިމާ ތިމާެގ މަްއޗަ. ޝަްއކެްއވެސްެނތެވެ

ެމުދުނެކނިޑ ެއްއޮގެތްއަމީތ ަމަސްއަކްތ . ނުގުާޑފަދަ ޢަޒުމްަތކުްނ ސާބިުތކަްނ ގެަނއުެމވެ

 .ކުރުމެވެ

. ިމަފަދ ައްޚާލަޤުކްނ ަގަހާނ ެއުޅެމެވ. ވިލްޕަވަުރ ގަަދކުރުެމވެ! އާދެ  

 .ުތން ޝުކުުރ އަާދކުރުެމވެަކށް ޢަމަީލގޮތަ ލިިބހުރި ކޮްނމެ ނިޢުމަ. ޒީނަތްތެިރކަްނ ެދމެެހއްޓުެމވެ
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 ޙަޤީޤީ އުފަލަކީ ކޮބައިތަ؟

 

ކުރިމަްއޗަްށ އައިްސ ިމހުަށހެޅުީނ ޮކްނ ސުވާލުާމކެްއޯތއެވެ؟ ޮކްނ ސިއްެރްއ   

އޭަގއި ފޮރުިވފަިއވާ ލަފްެޒއްޯތެއވެ؟ ވިްސަނ ިވސްނާވެްސ ހިްތހަަމޖެޭހ މަުޢނަެއްއ 

 ީނ، ުސވާލު ެއނުގނީމަ ނޫްނތޯެއވެ؟ޖަވާުބދޭްނ ެއނގޭ. ނުވިްސުނނެވެ

. ކޮންެމއަކަސް ދުލަށް ވަރަށް ފަޭސހަ، ކިޔާަލން ވަރަްށ ލުއި ޢިބާާރތެެކވެ  

ަޖވާބަކީ ވިސްަނިއގެްނ ! ނަަމވެސް ޖަވާބު އާދެ . ކޮށްލަން އެަހއިމެ ފަސޭހަ ުސވާލެއްެމެއވެ

ެއންެމ ފުރަަތމަިއްނ . ެނެވިފުކުރޮކްށެގްނ ޫނނީ، ަހަމަގިއުމެވްސ ައުޅަގނަޑްށ ެދޭވޭނ ެއްއެޗްއ ނޫ 

 ެއްއެޗްއެގ ަޙީޤަޤަތްށ ިވްސޭނީނ، ެއެއްއެޗްއ ެއނިގެގްނ ޫންނޯތެއެވ؟

ހާސްކަުމން ފުިރފައި ަވނިކޮްށ، ހިުތގެ ޤުްލޝަުނން ރަީބޢުގެ ެފހިަކން ެކނިޑ،   

ޚަރީފްެގ އުދާސްަތްއ ވެިރކަްނ ކުރަިނކޮށް، ހިްތ މުިޅްނ ކިލަނބުވެަފިއވަިނކޮްށ ުކއްލިައކަްށ 

ަޞޙަރާެގ ބިެމްއގަިއ . މިެއވެ] ަޙޤީީޤ އުފަަލކީ ކޮބަިއެހއްެޔވެ[ރިމަްއޗަްށ ިމއަިއ ސުވާަލކީ، ކު

އެްއވެސް ހިާޔވައްެސއް ނެތި އެަކިނވެރި ޙާލެްއަގއި ުހރި ނިަކމެތި އިންާސނަަކށް ފުިރަހަމ 

 ުނަވަތ ެއީއ ޮކްނ ެއްއެޗްއަކްނަކން . ޖަވާެބއް ިދނުަމކީ ފަޭސހަ ކަަމކަްށާވނެ ާބވަެއވެ

! ތަޖްރިބާިއްނ ޭނނގޭ މީަހކަްށ ކެިރހުރެެގްނ ަޖާވބު ިދނުމަްށ ކުިރމަތިލެޭވނޭާބަވއެވެ 

ނުޑްނވިޔަސް، . ޝަްއކެްއނެެތވެ ނޭނޭގ ެއއްަޗކަށް، ނުލިބޭ ތަްޖރިބާއަަކށް، ޤަލަމް ތު

ނަމަވެްސ މަަސއްކަްތ . އަކުރުަތކެްއެގ ސިަފ ެގަނއުމަީކ، ވުމަްށވުެރ ނުުވްނ ގާްތ ކަެމކެވެ

ިތާމެގ ިހަތްށ ، ައުޅަގނަޑްށ ީހާވޮގުތަގިއ، ައެނަކަކްށ ޮކްށެދޭވ ެހޮޔަކަމުކން . އެވެކުރާީނ ވޭތޯ 

ައުޅަގނަޑްށ ީހާވޮގުތަގިއ . އެލިބޭ ހަމަެޖހުާމިއ ތަަނވަސްަކްނ ެއީއވެސް ަޙޤީޤަުތެގ އުފަެލކެވެ

ިމގޮުތން ާޙޞިލް ކުެރވިާދޭނ . ޙަޤީޤީ އުފަލަކީ، ވަރަށްިގަނ ރޮނުގން ހޯދިާދނޭ އެްއޗެެކވެ

ނުޑމެްނ ތެެރިއން ލިެބީނ ިކތަްއ . ތިވެިރ އުފަލެެކވެމަ ނަަމވެސް، އެމަިތވެިރ އުފާ ައޅުގަ

ނުޑ ހިތަްށ އަަރއެވެ  .މީުހންނަްށބާަވއޭ އަުޅގަ

ދޭ، ެއާހ ަތަނަވްސ އެާހިގނަ ގޮްތގޮުތން ހޯ. ަމޢާފަށް އެެދމެވެ! ޫނން ! ޫނން   

ނުލިޭބނެ މީުހން ވަރަްށެވްސ ، ަފޭސަހ ޮރނުގ ޮރނުގްނ ާޚްއަޞ ުކެރޭވ ެއްއެޗްއ ަކަމްށަވްނާޏ

 . މަދުާވނެ ކަމަްށ އަުޅަގނޑުވެްސ ޤަބޫުލކޮށްފީެމވެ

ތިާމ އިޚްާލޞްތެރި ގޮުތަގއި ކުާރ ޮކންމެ ކަމެްއގެ ފޮިނ ! ާއޭދެހވެ   

ިއޖްތިާހދު ހުރި ކިަޔާވ . ނަތީާޖއިްނވެސް ލިޭބީނ ޙަޤީީޤ ުއފާ ނޫްނ ެދަވނަ އެްއޗެްއ ޫނެނވެ

އެފަަދ ! ުޑެމްނެގ ިވްސުނުމެގ ައިލަކްނ ައުޅާވަލާމ ިހްނަގާވެށެވކުއްެޖްއގެ މަްއޗަްށ އަޅުަގނ

ީމުހްނ ިކަތްނެމ ުތްނ ިފްއިތަޔސް، ީމުހްނެގ . ކުއްަޖީކ ޙަޤީީޤ އުފަލުެގ ަފޚްރުވެިރ ވެިރއެެކވެ

މޫނުަތކުްނ ިކތަންެމ ަބނަ ކުލަތަެކއް ދެްއކިޔަްސ، މަލާާމތުގެ ޕޮިއންްޓތަެކއް އޭާނެގ ކުރިަމތީަގިއ 
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ޭއާނގެ ތެުދވެރި މަސަްއކަތުްނ ލިބެުމންާދނީ ވަަޒްނ ުނކުެރވޭޭނ މަިތވެިރ ޙަީޤީޤ ، ހާމަކުަޅޔަސް

އެފަަދ ުކއްަޖކީ އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރގަިއ ުދިނޔޭަގިއވާ އެްނމެ ކިލަެބްއ ނެްތ، ސާފު، . އުފަލެވެ

 .މަތިވެިރ އުފަުލގެ ޙަްއޤުވެިރާޔއެވެ

ަކަހަލ  ެދްނ ައުޅަގނުޑެގ ިވްސުނަމްށ ައްނަނީނ ުމީޅްނ ެއެހްނ  

ީމުހްނެގ ިދިރުއުޅާމ ! ާއޭދެހވެ . ހަަމދެންެމ، ަހނާދނަްށ އަިއ މިސާލުަތކެެކވެ. މަންޒަރުަތކެެކވެ

ިމ ހާމަކުާރ މިސާލަްށވުރެ ވަިކ ފަސޭަހިއްނ  ،ަނމަވެސް. ައުޅަގނަޑްށ ެބިހަގެނެވީނަކްނޭނނެގެއެވ

ަގނުޑެގ ިވްސުނަމްށ ިގަނ ީމުހންެގ ހިތަްށ ަވންާނެނ ޢިބާާރެތްއ ލަފްޒެްއ އަޅު ،ޙަޤީީޤ ުއފާ

ދެީމހުން ދެމެދު ފަސާަދކޮށް، އެދެެމދުަގިއ ފިތުނަ އުފެްއދުމަީކ، ބަެއއް ީމުހންެގ ! އާދެ. ަނީއެއެވ

ަވްއަކްނ ުކާރ ީމުހްނަންށ ެއަކްނ ެއީއެވްސ ެއަފަދ ަމިތެވިރ . އެްނމެ މަިތވެިރ އުފަެލވެ

ތިާމގެ އަިމއްަލ  ،ްއ ނުލިބުިންއޔާިނިދަނިއްސެގްނ ޭގަގިއ ުނޮއެވިވެގްނ ެއެހްނ ެއްއެޗ. އުފަލެެކވެ

ނުޑ އަަހމެވެ ައެންއ ަބެއްއެގ . މިލްކަުކން ނަަމވެސް، ަވއްަކްނކޮްށ އުޭޅ ާވަހކަ ައޅުގަ

ެއީމުހްނެގ ! އާދެ[ ޙަީޤޤީ އުފަލެއް[ިމިހީރ ަހްއާތ . ީމުހްނ ެމުރްނެވްސ ެވެދެއެވ ،އުފަލަކަށް

 .ހިތަާށއި ރޫަޙށް އަރާުމ ލިބޭ އުފަލެވެ

އުފަލުން ވިސްަނާވަލ ] މަިތވެރި ޙަީޤޤީ[ ޖް ބުނި ޔޫސުްފގެޙިޖާނިަކން   

ަޙިއާރްނެވ ިބުރްނ ިފްތަކނަޑިއެގްނ ުނާދީނ . ަހނދުަމފުޅު އާޮކށްލަބައްަލވާެށވެ. ބައްލަާވށެވެ

ކާކުޯތއެވެ؟ ޭއނާެގ ައިނޔާަގއި، ޤަތުލު ކުރެޭވ ީމހުްނެގ ލޭ ފެުނމަށް، ޭއނާެގ ަހށިަގނޑަްށ 

 . ްސ ަކެމްއ ެންތ ަކުމަގިއ ުބާނީތ ިއެވެއެވއަރާާމއި ލައްަޒތުޭދ ެއއްވެ

ނޑުގެ ގާުތގައި ޙަޤީޤީ އުފަލަީކ، ެއެއއް ޫނެނވެ   ފިސާިރ . ނަަމވެސް އަުޅގަ

ެއަކަކްށުވެރ ިގަނ ީމުހްނަންށ . ާމތް،ަމިތެވިރ ަމްޤަޞުދަތެކްއެގ ަމްއަޗްށ ިބާނެވެގްނާވ ެއްއެޗެކެވ

ަޙޤީޤަުތގަިއ ދިިރއުޅުްނ ާބއްަޖވެރިކުާރ  .ފައިާދއާިއ އުފާވެިރ ހަމަެޖހުްނ ގެްނަނ ެއްއޗެެކވެ

ިޚޔާލާއި ިފކުރު ަތނަވަްސކޮށްޭދ . އެަކނިވެިރކަން ފިލުަވއިދޭ އެީހތެރި މިތުެރކެވެ. މަދަދުޤާެރކެވެ

އެފަަދ މަިތވެރި ޙަޤީީޤ އުފަލެްއގެ ފަޚްރުވެިރ ވެިރޔަީކ، ުދިނޔޭަގިއވާ ވަރަްށެވްސ . ޔާރެެކވެ

ީރްނެވްސ ެދްނެނިވަފަދިއްނ ިއްނާސަނަކްށ ަޙީޤީޤ ުއާފ އަުޅަގނޑު ކު. ނަޞީުބގަަދ ީމހެެކވެ

ެއ . ިލިބަގިތްއާޔެއެވ. ނަމަވެްސ އެމީަހުކ ޯހދިްއޔާެއވެ. ހޯޭދނެ ކިަތންމެ މަުގތަެކއްެވެއވެ

ެއީއ . ުނަވަތ ެއީއ ަޙީޤީޤ ުއާފަކްނ ެދެނަގިތްއާޔެއެވ. އުފަލަކީ، ޙަީޤޤީ އުާފ ަކމަްށ ހެިދްއޔާެއވެ

ިމ މަުޟމޫުނ ިލޔާއިރު، އަޅުަގނޑަީކ ޠާލިބާެއއް ކަެމްއ ! އާދެ......ެއެވ؟ކޮްނ ޮކން ޙާލަެތްއގަިއތޯ

މުސްތަްޤބަލުގައި، އަާދކުރަްނޖެޭހޭނ ވާޖިބުަތކެްއ . ިހނުދޮކަޅުކެވްސ ިހަތުކްނ ެކިހެގެންއ ުނެދެއެވ

! އާދެ....ައުޅަގނުޑެގ ަމާޤެމްއ ައުޅަގނަޑަކްށ ައުޅަގނުޑ ޮއުޅަވެއްއުނަލެއެވ. ޯނެވެއެވ

. ެއނެގީނަކްނ ެއނޭގ ާޙަލުތަގެއެވ. އެނގެުމންާދ ޙާލަުތގަެއވެ. ޙާލަުތގަެއވެ އުނެގނުުމގެ

. ެފްނަނުމްނާދ ިހނުދަގެއެވ. ަނީތާޖ ެފްނަނ ިހނުދަގެއެވ. ެއނިގްއެޖަކްނ ެއނުގުނ ާޙަލުތަގެއެވ
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. ޢަމަލީ މަިއދާުނަގއެވެ . ޢަމަލުެވވެުމންދާ ދުަވސްތަކުަގެއވެ. ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ަވގުުތގަެއވެ

ކެިރހުރެެގްނ . ޯތެއވެ؟ ދެްނވީ ދިރިއުޅުުމގެ ވަުރގަދަ ހަނުގރާމައާ ކުރިމަތިލާެށވެދެން

. އެނުގންތަާކިއ ތަޖްިރާބތަކަްށ ފިސާިރ ޯލ ހުުޅވަިއެގންެނވެ. ުއްނީމާދެއުކ ޯޖާޝެއުކަގެއެވ

ނާާކމިާޔބުގެ ތެެރިއން ތަޖްިރބާތަްއ ޙާޞިުލ . ތެެރިއން ކާިމޔާބީ ހޯދަުމްނނެވެނާކާިމޔާުބގެ 

ލިެބމުްނދަީނ . ަޝއްެކއްެނތެވެ. ނާކާިމޔާީބގެ ތެރެިއން ޙިކްަމތް ހޯދަުމްނނެވެ. ްނެނެވކުރަމު

 . އާޚިުރ ަނތީޖާައކަްށވާީނ، ެދމިުހްނނަިނވި ޙަޤީީޤ އުފަެލވެ. އުފަލެވެ

 ހުވަެފންަތުކން ރަމްީޒގޮުތން ކުެރވުުނ ަބޔާްނތަުކގާ ިމތާ   

 ިއަލނީ މިވަުރން ުފދޭޭނ ކަުމަގއޭ ހީކޮްށ ޤަލަްމ ަންއޓަ    

 އެކިޮރނގުޮރނގަްށ ަވކިަވކިޮގތުްނ ސާާދ ޢިބާރާްތ ުނެވވުަނސް  

އަޅުަގނުޑހިުތން ިގނަރޮނގުޮރނގަްށ އަިލއެޅުިވާފ     

 ރަމްޒުްނވަނީ 

 ހިުތގާ ހިނގާފަަދ އަސަރަުކން، ިފކުރާ ޚިޔާލާ އޮެޅނިކޮށް   

 އިތުބާުރވެސް ގެއްޭލވަރަށް، ހާްސކަްނ ހިތަްށ ލިބިފަިއަވނީ     

 އަުދ ދިުގކޮްށ ލިަޔން ވަސްމީުރހާ ބަސްަތއް ިކޔަން  މަޟުޫމނު  

 އަުގހުރި ޢިބާރާުތން ިވޔަން، ަމގުަފހިުނިވގޮތަީކ ިމއީ     

       
                 9-2-67 

 

 މުސްތަޤްބަލުގެ ބަނަކަން 

 

 ބަަނވެފާާވ ުއދަރެެހއް މުސްތަޤްބަުލން އަުދ ެފންަނނީ،

 ްނަނނީ ބަަނވުމުެގ ނާމާްނ ނިާޝންަތކެކޭ ޙަޤީީޤ ފެ    

 ެއްނމެ ޮރނަގުކން ެދޮރނަގުކން، ައިދ ެއްނެމ ަކަމުކން ެދަކަމުކްނ،

 އެްނމެގޮަތުކން، ދެގޮަތުކންޫނނޭ، މިފަަދ ެހކި ފެްނަނނީ،   

 ައިދ ޮކްނެމ ިވްސޭނ ެއްއަޗުކްނ، ޙާދިާޘއަުކްނވިޔަސްކޮންެމ 

 ކޮންެމފަހަަރކު ކަރުަނިއންލޯ ފުިރއުތުރި ކެިކ ަގްނަނނީ    

 

އަޅުަގނޑު މި ަމޟުޫމނު ލިޔުަމށް ޤަލަމް މިަނަގީނ، ! ޭދެހވެ އާ! ާއޭދެހވެ   

ަސަބަބީކ، ައުޅަގނުޑެގ . ވަރަްށވެސް މަިތވެިރ އަސަރުަތކެްއ ކުާރ ޙާެލއްަގެއވެ

ަމޟުޫމުނ ިޚޔާލުތަކަްށ، ޤަލަމް ދޫކޮްށނުލާތާ، . ބޭލިޔާޤަތްެތރިަކން ަހނާދންުވމެްއ ނޫެނވެ
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ުޑެގ ލަޔާޤަތްތެިރކަްނ ހަނދާްނާވވަރަްށވުެރ އަޅުަގނ. ވީުމއްދަެތއްެގ ިދގުަކމެްއ ނޫެނވެ

މަޟުޫމނީ ޚިޔާލާަތކުްނ، ިހތުެގ . އަޅުަގނޑަްށ ކޮށްަފިއވާ އަސަުރ ފުްނވެަފއި ަމތިވެިރެއވެ

ޞަފްޙާަތކެއް، ީމންުދވަަހކު ފުރާ ނުލެޭވަކން ވިްސޭނވަަރށްވުރެ އަޅުަގނުޑގެ ެލޔަށް ލިބިަފިއާވ 

 .ހޫުނކަްނ ބޮެޑވެ

ޮކންމެ ފަރާަތކަށް ދުުރމީ ައޅާބެލިކަމުަގއިިވޔަސް،  ަވށަިއގެން! ާއޭދެހވެ   

ނޭެދވޭ މުސްތަްޤބަލުތަުކގެ ތެެރއިްނ . އަޅުަގނޑަށް ފެްނަނނީ ބަަނވެަފިއވާ ާނމާން ކުލަތަެކކެވެ

ހިތަްށކުާރނީ، ޮކންފަދަ މަތިވެރި އަސަރެްއތޯެއވެ؟ ެއއްަކމަުކްނ . އެްނމެ ޭނދެވޭ މުސްތަޤްބަެލވެ

ައުޅަގނަޑްށ ީމެގ ަހެއްއަކ ުދަވުހެގ . ަތުކްނ، ެދޮގަތުކްނ ޫނެނެވއެްއގޮ. ެދަކަމުކްނ ޫނެނެވ

ކުރީން، ިމ މަޥްޟޫަޢށް ވިސްިނއިުރ ީހވެަފއި އޮތީ، ުމސްތަޤްބަލުެގ ަބނަަކން ިބާނވެަފއިަވނީ، 

އަދު އަޅުަގނޑަށް ެޖުހނީ، ހީިވީހވުން، ! އާދެ.....ހަމަެއަކނި ެއންމެ ކަމެްއގެ ަމްއޗަށް ަކމަެށވެ

ަނަމެވްސ، . އިްނތިާހ ދަރަަޖއިެގ އަސަރުަތކެްއ ކުރާެށވެ. ބުރުއްސާލާެށވެަވަޔްށ ެފަންށ 

ނަތީާޖއަކަްށވީ، ކުީރގެ ީހވުުމގެ ަމއްަޗށް ުނވަތަ އެަޔީޤންގެ މަްއޗަށް ިޚޔާލާތު ފާުޅކުޅައުީމ، 

. އަޅުަގނުޑެގ ޖޯީޝ އުފަލެްއ ކަމަްށވެަފއިާވ ވުްނ ފިލަިއގެްނގޮސް، ިޚޔާލު ުހއްޓުެމްއ ޫނެނވެ

ޯތއެވެ؟ މުސްތަްޤބަލުެގ ަބނަކަުމެގ ގިަނ ސިއްުރތަުކގެ ތެރެައށް ވަެދވުުމެގ ައިދ ީކްއ

. ނަތީާޖއަކަްށވީ، އަޅުަގނުޑގެ ެލޔަށް އާ ޙަރަކާްތތެރިަކމަކާއި، އިތުރު ޫހނުކަެމްއ ލިބުމެވެ

ނަަމވެސް ތިަޔބޭފުޅުްނ . ޚިޔާލާތުަތއް އޮބިޯނެވގެްނ، ެއނެރެ ހާަމކުޅައުަމށް ާއދޭސްުކރަން ފެުށމެވެ

ނުަވތަ ިމ . އްަސވާިހތްޕުޅުާވކަހަލަ، ވިްސނޭފަަދ ލަފްޒުތަެކއް ބޭުންނކުރެޭވނެ ކަމެްއ ނޭނގެެއވެއަ

މަޟުޫމނު ިއވެުމންދާއިުރ، ބަެއއް މޫުނތަކަްށ އަރަުމންާދނޭ ކުލަތަްއ، ބަެއއް ހިްތތަކަްށ 

ހުރިާހ މި ! އާދެ......ުމްނާދޭނ ިފުތްނަތއް،ތެއަރަުމންާދނޭ ެއއްެޗހިަތއް، ަބއެްއ ުތންަތްއ ފި

ނަަމެވސް، އަޅުަގނަޑކީ އަޅުަގނުޑކަމުްނ، . މަންޒަެރއް އަޅުަގނުޑގެ ިހތަށް އެބަެފެނއެވެ

އަޅުަގނޑަީކ ައންެހނެޭކ ކިުޔްނ ެއކަީށގެްނވާަފދަ މީހަަކށްާވހިްތ އޮތްލެްއ ބޮުޑކަުމްނ، 

، ަބޔަުކ ކިތަްނމެ ުތންިފއްތި ކަުމގަިއވިޔަސް . ޖެހިލުމެްއނެިތ ެދވޭތޯ ބަާލނީ ކުރިަޔށެވެ

 .އަޅުަގނުޑގެ ިމ ިޚޔާލާ ޭދތެރެައކު ަފެހއް ނުެޖހޭނަެމވެ

ިދެވްއެސޭކ ިކުޔްނ ، ަޤއުމުެދކެ ލޯިބވާ، ކޮްނމެ ިދެވއްސެްއގެ . ޝަްއކެްއނެެތވެ  

. ޢަބަާރތްތަެކވެއެކަީށެގންާވ ކޮންެމ ދިެވއްސެްއެގ ދެލޮލުްނ ިމއަުދ ޮއހެުމންދާީނ ހިތާަމވެިރ 

މެ ފިިރެހނެްއގެ ިނތްކުރިްނ ިމއަދު ޮއހެުމންާދނީ ޢަމަީލ ފިރިެހނެކޭ ކިުޔްނ ެއކަީށގެްނވާ ކޮން 

 ގިސްލަމުން  ައްނހެުންނގެ ލިސްަޓށް ގުނާެލވޭ ޮކންމެ ައންެހެނއްެގ ިހތާިއ ދުުލން. ދާތަެކވެ

އަޅުަގނޑަްށ  ،މިއަދު ނުުކްނނާނޭ ހަްމދަރުދީާއއި، ޯއގާވެިރކަުމން ފުިރގެްނާވނޭ ޝުޢޫުރތަަކކީ

 .ެވިރ، ެތުދެވިރ ެއްއެޗެކވެ ސިފަކުރަްނވެސް ޭނނގޭަފދަ ަމތި
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ައޚްލާޤަީކ . އެްނމެ ފުރަަތމަ ަޤއުުމގެ އަޚްލާޤާ ޭދތެރޭ ވިސްނާލަމާ ިހންަގވާެށވެ  

އެއްަފހަރަްށވުެރ ގިނަަފހަުރ އަޅުަގނޑުެމްނެގ ިހތުެގ . ކޮބަިއކަްނ އަޅުަގނުޑމެްނ ދަްނނަުމއެވެ

ކަމުެގ  Uައްނެހން Uގައި ހުްނާނންީވ ައްނެހެނއް ! [ާއދެ . ބިްނވަޅު ނެިގފަިއވާ ދެުޖމްލަެއވެބޯޑުަގއި 

އޮޅުްނބޮޅުްނވާކަްށ ަތނެްއ .] ކަުމގެ ސފަތަކެވެ Uފިރިހެން Uިފިރެހެންއަގިއ ުހްނާންނީވ . ސިފަތަކެވެ

އެބަޮއތްޯތއެވެ؟ ވަީނނަމަ ީމެހއްގެ މަްއޗަށް ިތމާގެ ހިުތގައި ޤަދަރުެދވޭ މަިތވެރި ސިފަަތކަްށ 

. ްއެޗްއެގ ާމަނ ަރނަގަޅްށ ިފާލަވަޑިއެގްނާފެނެއެވައޚްލާޤޭ ިމދެްނެނވި އެ! ވިސްަނވާލަްއވާެށވެ

ިމާހުރ ެފްނަނ . ޫނން އަިދ މިެހން ުބެނގެްނ ދެޮކޅު ޖެއްސޭަކށް ެނތެވެ. ނުަވތަ ެއނގިާދނެެއވެ

ހެކިަތކުްނ ފިރިެހުނންަނށް ަޤދަރު ެދވެީނ ިފނޑިވެަފއި، ފަސްޖެުހން ކަުމަގއި ަބއެއް މީުހްނަންށ 

ޝަރަޙަ ކުުރމަށް ވަގުުތ އަުޅަގނޑަކަްށ . ކުރާެނކަެމއް ެނތެވެ، ެއހެން ެވއްެޖނަމަ. ވެާދނެެއވެ

 .ތަެނއް ނުެދއެވެ

. އަޚްލާޤާ ޭދތެރޭ އަޅުަގނޑު ިމާވހަކަ ދަްއކަީނ، ާޚއްޞަޮކށް، ފިިރހެުންނނާ މެުދަގއެވެ  

މިެހން މިެދންެނވީ، އަްނެހނުްނަނކީ، ައޚްލާީޤ ރޮނުގްނ ފުިރހަަމވެފަިއ ތިިބ ަބއެްއ ކަމަަކްށ 

 ިމެހން ިމެދްނެނވީ،  .ނޫެނވެ

 .....ޤައުިމއްަޔތުެގ ހަާލކަކީ، ަޤއުިމއްޔަުތެގ ބަަނ އަޞްލަކީ 

 ފެތުރޭކަށެއް ގޮެތއް ނެތޭ ....ެދންެނޭވނެތޯ ދުލުން؟ނާ   

 .މިެހންެވެގންެނވެ

ޭނ ުބެނޭވަހެއްއ ުނޭވޯތެއެވ؟ ] ހާދަ ަދށް ޮގތަުކން ނުބަިއ އަޚްާލޤު މިަދނީ ަދށްަވމުން[ 

ލޯމަީތގައި އަަބުދ ! ވިްސނާލަމާ ިހްނގަާވށެވެ . ަގނުޑެމަންށ ަދްސެވްއެޖެއެވދެންމެ އަޚްލާޤު އަޅު

ެފްނަނުމްނަދީނ ޮކްނަކަހަލ . ތަމްސީލުވާ ަމންޒަރުަތކުެގ ތެެރއަށް ހިތްޫދކޮށްލަމާ ިހންަގވާެށވެ

ގިަނމީުހްނނަކީ، . އަބަުދ ޖެހިުލްނވެފަިއ ތިޭބ ަތނެވެ. ފީތާތަެކއްޯތއެވެ؟ ލަުދަގންަނންެޖެހއެވެ

ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ، ިހާތ ިވްސުންނެވްސ . ތެރެިއްނ ހަުރދަާނކަްނ ކުޑަީމހުްނެނވެޭއގެ 

ިމެހްނ ުނެދްނެނޭވީނ . ކަުނވެަފއިވާ، ިތމާ ިތމާައށް ނުެފންަނ ީމުހންވެްސ ކަުމަގއެވެ

ކީްއވެޯތއެވެ؟ އިސްތަިށަގނޑު ވައްަތރަކަށް ހަދާލާަފއި، މުޅި ބޮލުަގއި ެތޔޮ ވަށަިއެގން ވަަރްށ 

ހާަފއި، ަރނޑު ފާަޑކަށް ހިނގާލާަފއިާދއިރު، ބޮލެއް ހުރި ީމހަަކށްިވްއޔާ ވިްސނޭެނ ފުށް ޖަ

އަިދ އެާދއިރު، އަަބދު ފަިރބެލުމާއި، މީަހުކ ފެިނއްެޖއްާޔ . ކަމެއް، އެީމުހންަނކަްށ ޭނނގެެއވެ

ިމަބަގިއެގ ަބެއްއ ީމުހްނ . ެއެހަރާވ ޮގްތަތެކްއ، ަހަމ ަދްނަނަވްނެވްސ ޭނނެގެއެވ

. ަހަލ ައްނެހްނ ުކީދްނެގ ުކިރަމީތަގިއެވްސ ަރިކެވެގްނ، ައނަގޭހޭވަތްނ ެއަބާއެދެއވެ އަޅުަގނޑުކަ 

ކިިރޔާވެްސ ޮގތާިއ . ިމީއ ަތްނޮދުރ ުނަދްނަނ، ާޖިހުލްނެނެވ! ޙައިާރނެއްަފހެ ުނވާޭނތޯެއވެ؟ އާދެ

ެގްއިލ  ދުުލން. ފޮތް ެއނގޭ، ަރށްެވހިަކމުގެ ގޮްތތަްއ ަދންަނ މީަހުކވިްއޔާ، އަިދ މާ ބިުރވެިރއެވެ

ެއްއަބނެޑްއ، . ަލދުޙަާޔތެއް، ޢަމުުދްނ ުނހުެރއެވެ. ހަލާކުާވކަްށވެސް ޖެހިލުެމްއ ުނހުެރއެވެ
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އަޚްލާޤު ަފަހނައެެޅނީ ކޮްނަފަދ . ތިމާެގއެްއ، ައމަެއއް ަބފަެއއް އަހުެލއް ވަހުެލއް ުނދަެނއެވެ

! އާދެ.....ބަާޔްނކުޅައުަމކީދަރަޖަައކަށްޯތއެވެ؟ އަޅުަގނޑަްށ ެފްނަނ ަމންޒަރުަތކާއި، އިޭވ އަޑުަތްއ 

ިމަފދަ ދަރަަޖއަކަްށ ޙަްއދަށް ގޮސްަފިއ . ވިސްަނއިިފނަމަ، ދޭަހާވވަރަށް ަބާޔންކޮށްީފމެވެ

ތިބޭއިރު، ިފނޑިަކމާއި، ކިތަްނމެ ކުޑަކަަމާކވެސް ބިުރަގެނ ޖެހިުލްނވުމަކީ، އަްނެހނަކަްށވުެރވެްސ 

ޮކްނެމ ަބްއަޔީކެވސް، ެއީމެހްއެގ . ވެމާމަތިވެިރ ދަރަަޖއަަކށް، އެީމހުްނގެ ހުްނނަ ސިަފެއކެ 

ނިސްބަތޭ މިެދންެނވީ، . ނިސްބަުތން، އެަބްއޔެްއގެ އަސަރުަތއް، ކުުރވަުމންާދ ެއްއޗެެކވެ

އުފެދިަފިއވާ ލެެއއްގެ ވަުރގަަދކަމާިއ، ދެރަަކން، މިފަަދ ، ނާރުަތއް ެހދިފަިއ ުހންަނ ަގދަބަލިަކން

ންޕާ ަބލީގެ ެގއްުލންތަްއވެސް އެިކމީުހންަންށ ިމގޮުތން މިނުަބއި ސު . ކަްނކަމުެގ ަމއްަޗށެވެ

ޞިްއޙަުތ ވަުރގަދަ، ާނރުތަްއ ަވރުގަަދ ީމހުްނ . އެިކ ުމއްދަުތގަެއވެ. ލިއްބަީނ ެއކިިމންވަަރށެވެ

 !......އާދެ.......ެއެހްނަކުމްނ. ހަލާކުކުެރޭވނީ ަލހުްންނނެވެ

. ެގއްލެުމންެނވެިމބަލީގެ ސަބަުބން، ޞިއްަޙތުަދނީ . ޝަްއކެްއވަސްާވެހއް ެނތެވެ 

ައދި ފިިރެހނުްނނަްށ ިމގެއްުލންަތއް ލިޭބއިރު، . އަޚްލާޤުަދނީ، ެވްއޔާ ޮމޑެވެުމްނނެވެ

ނަމަވެްސ ފިިރހެުންނގެ ޞިްއޙަތާިއ އަޚްާލުޤ ....އަްނެހނުްނެގ ިޞއްޙަުތވެސް އެކިޮރނގުން

 .ގެއްލޭަކމުެގ ސަބަުބން ދަީނ ެގއްލެުމންެނވެ

ޚާްއޞަކޮށް، ފިރިެހްނ . ކަށް ވިސްނާލަމާ ިހންަގވާެށވެދެން އަޅުަގނޑުެމްނގެ މަދްރަސާތަ  

ެއކުީދން ެއދަނީ ތަރުިބއްޔަުތ ރަނަގޅު ގޮުތގައި ވަުމންޯތެއވެ؟ އަޚްލާުޤދަީނ ! އާދެ. ކުދީްނެގއެވެ

ެއކުިދން ތަރުިބްއޔަުތވަމުްނދަީނ، ެއކުީދންަނށް އަޚްާލުޤ . ރަނގަުޅވަުމންޯތއެވެ؟ ޝަްއކެްއނެެތވެ

ައުޅަގނުޑ . ބެެލހެްއޓުންތެިރްނެގ ފަރާުތްނނެވެ. ަދްއިރުސްނެގ ިކަބިއްނެނެވިލެބީނ ެއުކީދްނެގ މު 

. އެިއތެރެިއްނ އިސްތިްސާނވެފަިއާވ ަބއެްއ ނެތެޭކ ނުަދންަނވަެމވެ. ޝަުކވާ އޮތީ، އެީމހުްނނަެށވެ

ނޑުގެ އިލްތިމާސަީކ، ިދވެހި ޤަުއމުގެ ނިާހއީ އެދުަމކީ، ެއމީުހްނގައި އެަބިލ  ނަަމވެސް އަުޅގަ

ުކިދްނަނީކ ޮމަޔ ުނިވްސޭނ . ގެްނފަިއވިޔަްސ، ކުިދްނގަިއ އެިވަހ ނުފެތުުރުވމެވެއެއްސި 

އެުކދީްނނަށް އެ ސުންޕާ ބަުދއަޚްލާޤީ ިއބްލީސް ދަސްވުުމން، އަުޅަގނޑުެމނަށްެޖޭހ . ކުދީްނެނވެ

ނުޑމެަނށެވެ ައުޅަގނުޑެމްނެގ . އުނދަގުާލއި، ުތރާ، ގަްނަނންެޖހޭ ލަދާ، ެއނގޭީނ ހަަމ އަުޅގަ

ެގއްލި ހަލާުކވާްނ ފެށުުމން، ކުާރ އަަސރުތައް އިޙްސާސް ކުެރވޭީނ، ަހަމ  ދަރިން 

ޤަުއމަްށ ލިޭބ ެގއްލުްނތައް، ައންަނ އުިނކަްނ ވިސްޭނނީ، ކިިހެނއްތޯެއެވ؟ . އަޅުަގނޑުެމނަެށވެ

މުސްތަޤްބަލުގެ މަާގމުތަްއ ފުރާޭނ ތެުދވެރި ވަފާތެރި، ސަލާމަތުންތިބި، ކެރޭ، ީހވާގި ފިރިެހްނ 

 ހޯާދީނ ޮކން ފަްސަގނޑަުކންޯތއެވެ؟ދަރީން 

 ! ާއޭދެހވެ ! ާއޭދެހވެ  

 ޤައުުމ ސުްނނާފަިތކުރާ ަބްއޔެއްަދީނ ައށަަގްނނަމުްނ،[ 

 ަވުމން ަދުޢވާ އަުއެވގެްނ ަތހުޒީބުާދ ކަުމގާ ދަީނ   
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 ވަޙުޝީ ލޫޠު ަޤއުުމގެާވ ަތނެއް ..... 

 ]ނިޢުމަެތްއގައި، ދެިމއޮުތން ނެްތަކން ޔަީޤނޭ ކަށަަވރުން  

ނަްށ އަުޅަގނޑުެމނަށް މިބަލައިެލވުީނ، ހަަމއެަކިނ މުސްތަޤްބަުލގެ ބަަނކަުމެގ މިހާތަ  

ެދްނ ައުޅަގނުޑ . ޫނން، ފާުޅަގއި ާހމަވާ ީފތާތަެކއްގެ މަްއޗަެށވެ. އެްނމެ ސިއްަރކާ ދިާމއަެށވެ

. ުއންީމދެއް ކަުމގަިއވާ ލޮުބވެތި އުޚުުތްނގެ ަމްއޗަެށވެ ނާެލވޭތޯ އުޅޭީނ، އަުޅަގނޑުެމންގެ ވިސް

އެޭދވަރަާކ ގާަތކަށްވެްސ، . ިހެތްއ ަހަމެއްއުނެޖެހެއެވ! އާދެ. ޠާލިބާއިންަތކުެގ މަްއޗަެށވެ

. ކުަރންެޖހެނީ، ައެނއްާކވެސް ހިތާަމެއވެ. އެކުީދްނގެ އަޚްލާުޤ ރަނގަުޅވަމަުކން ނުެދެއވެ

އެކުީދްނ . އަޅުަގނުޑގެ ިހތުގެ ލޮލަށް ފެްނނަުމންަދނީ، ަމދްރަސީ ޙަާޔތެވެ. އަސަރެވެ

ިލެބުމްނާދ . މަދްރަީސ ޮގވާުލންތަަކށް، ފަސްޖެޭހތަެނވެ! ާއޭދެހވެ . ސީލުކުރާ މަންޒަުރތަެކވެތަމް

ާޚްއަޞ ަކެމްއ ެދިވެގްނ ޮހާވެލޭވެނ . އިރުޝާުދތަކަްށ، ިކޔަަމންެވވޭޯތ އުޅޭލެްއ ކުަޑކަެމވެ

އެުކއްޖެްއެގ ހެޔޮގޮތުަގިއ .....ނަމަވެްސ ުޖމްލަކޮްށ ބަލާިއރު،. ކުދީްނކޮޅެްއ ނެެތޭކ ނުަދްނނަަވމެވެ

 އަުގ ަވޒަްނ ކުެރވޭޯތ އުޭޅނީ، ކިަތއް ކުީދންޯތއެވެ؟

ެއކިަދނުޑގަިއ ނުާލހިުކ މަިތވެރި ދަރަޖަައކަށް ވިާދނޭ ކުިދްނ . ޝަްއކެްއނެެތވެ 

ނަަމވެސް، މިިއން ކޮްނމެ ޮރނގަުކން ފިސާިރ . އަޅުަގނޑުެމްނގެ ތެރޭަގިއ އެަބތިއްެބވެ

ންކޮށްލުަމީކ ެޖހިލުމެްއނެިތ ވިަދއިަގތުމަކީ، އެުކދީްނ ސާބިތުކަާމ ެއީކގައި، ިތމާެގ އަުގ ވަޒަ 

ނަޑިއގެްނދާވަުރ ކަމެެކވެ ަބނިޑ ަލްއާވަފިއ ޫނީނ ުސާވެލްއެގ ަޖާވެބްއެވްސ  75. ލަދުްނ ފިްތކަ

 .ެއއީ ޠާލިާބވަްނތަަކންާބވަެއވެ. ުނެދޭވެނެއެވ

، ޤައުުމގެ މުްސތަޤްބަުލގެ ަބނަކަާމއި، ރޯަޝނީަކްނ މުޅީންެމ ިހމެިނެގންަވނީ 

ނޑުމެްނެގ މަްދރަސަތުްއ ަސނިްއޔާެގ . ޠާލިބުންާނއި، ޠާލިބާިއްނގެ މަްއޗަެށވެ ާޚްއޞަކޮށް، އަުޅގަ

ިހާތަމާއެއުކ ަބާލަލްނ ެޖެހީނ، ެއުކީދްނެގ ޭނެދޭވ ިސަފަތުކެގ . ޠާލިބާއިްނެގ ަމއްޗަެށވެ

ތްަތއް، އެެހްނ އުޅެވެުމންާދ ވިާޔނުާދ ގޮ. ުކށެްއ ކުެރިވއްެޖނަމަ، ޤަބޫުލނުކުާރތަެނވެ. މަްއޗަށެވެ

މުްސތަޤްބަލާމެުދ ހިްތހަަމޖެއްސޭީނ ިކިހނަުކންޯތއެވެ؟ ުކއްޖަުކ . ކުދީްނނަްށ ާފކުރާ ތަެނވެ

ރަނގަުޅވެާދނެ ަކމުގެ ިނޝާންަތކަީކ، ކޮަބއިޯތއެވެ؟ ކުއްަޖކު ަރނގަުޅވެާދނޭ ކަުމެގ 

. ގަބޫލު ކުރުެމވެނިާޝންަތކަކީ، ކުެރޭވ ޮކންެމ ނުަރނގަޅު ަކމެްއ، އެީއ އެފަަދ ކަެމްއ ކަުމގަިއ 

ތިާމގައި ހުރި ކޮްނމެ ދޯިދާޔ . ކުށަކީ، ކުްށކަން ފިސާރި ހަަމޖެހުާމއެުކ ޤަބޫލު ކުުރމެވެ

އެންެމފަހަަރުކ . ޝަްއކެްއނެެތވެ. ސިފައަީކވެސް ިތމާަގއި ހުިރ ސިފަެއއްަކްނ ެދނެަގުތމެވެ

ލުކުިރ ނަަމވެސް، މިކަްނކަްނ، ުކއްޖަުކ ގަބޫލުކުިރނަަމވެސް، ިކހިެނއްތޯ؟ ހިުތގެ އަީޑން ޤަބޫ

ެދަވަނަފަހަރްށ ެއަފަދ ަކަމަކްށ ! ާއޭދެހވެ . އެތަްއ ބަެއއް އެުކއްޖާެގ އަޚްލާުޤ ރަނގަޅުީވެއވެ

ހަނދާްނ އެަފދަ ަކންަކމުްނ ދުުރކުޅައުަމްށ، . ކުރިމަތިލެޭވއިރު، ަހނާދްނވާެނކަްނ ަޔޤީެނވެ

ާއެއުކ ުހިރާހ ާޠިލާބިއްނ ކަްނމިެހންހުިރަކން އެނޭގިއރު، ެއފޯރި. ބާރުއަޅާެނަކން ަކށަވަެރވެ
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ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުކިރަމީތަގިއަވީނ، ައުޅަގނުޑެމްނ ޯރަޝީނޮކްށިފަނަމ ! އަުތގުޅުވާލަާމ އަްނނާެށވެ

ނުޑމެްނ މިތިަބ ޮގތުަގއި ތިެބއްެޖނަމަ ވަރަްށވެސް ަބނަ، . ރޯޝަީނާވނޭ މުސްަތޤްބަލެެކވެ އަުޅގަ

 .ވަރަްށވެސް ޯދދިާޔ މުސްތަްޤބަލެކެވެ

ފިސާިރ ! މަދްރަސަުތއް ސަިންއޔާގެ ޠާލިާބއިްނޭނވެ! ވެރި ުއޚުުތންޭނވެލޯބިވާ، އެކު  

ހުރިަނމަ ހުިރ ދޯިދާޔ . ތެދުވެިރކަާމއެކު، ަޤއުީމ ޮގވާުލންތަކަްށ އިޖާބަެދމާ އަްނނާެށވެ

ަމދްރަސީ ޮގވާލުްނތަކަްށ ފަްސނުޖެެހމާޯތއެވެ؟ މަދްރަާސެގ . ސިފަތަކެްއ، ފިލުވާލަާމ ހިްނަގވާެށވެ

މުރްޝިާދއިްނ އާދޭްސ ކުަރއްާވްނ  ުމދައްރިާސއިްނާނއިްއރިސުން، ވެރީްނާނއި މުދަ

ނުަޖއްސަވަާމތޯެއވެ؟ އެބޭފުުޅްނގެ ކޮްނެމ އެުދންފުަޅކީ، ކުީދްނ ރަނގަުޅ ކުެރްއވުމަްށ 

ދޮާގއި، މަކަާރއި، ޙީލަާތއި، . އެިދވަޑަިއަގންަނވާ އެުދންފުޅެްއަކން ޤަބޫލުުކރަމާ ހިްނަގވާެށވެ

ެއއްކިާބެވގެްނޫނނީ، ުދިނޔެ އުުޅމުގެ ކާިމޔާބީެއއް ނުލިޭބނެަކން ހިުތެގ އިަޔހޫދީ ގިިރޓީތަުކން 

ތިމާައށް ނަޞޭަޙތްދޭ ޮކންމެ ީމެހއްގެ، ތިާމއާ ެއުކގައި ުއޭޅ . އަޑީްނ ޤަބޫލުކުާރްނވާެނެއވެ

ކޮންެމ ކުްއޖެްއގެ، ޮކންެމ ަރޙްމަތްތެިރެއއްެގ، ތިާމއަްށ އިރުޝާުދޭދ ޮކންެމ މުްރޝިެދއްެގ 

. ަކނެްއ އަތުލެިވެގންޫނީނ ކަޭމހިެތވޭ، ޤަދަރުެދވޭ މީަހކަށް، ިތމާ ުނވާެނެއވެހިުތގެ ޚާްއޞަ 

އެކަަމކު، ެއގޮްތވެޭވނީ، ެއއިްނ ޮކންެމ ފަރާެތއްެގ ާޚއްަޞ މަޤާެމއް އަތުެލވޭީނ، ފިސާިރ 

ފަސްެޖހުެމއްެނތް، ކުަރންެޖހޭ ަކްނކަމަްށ . ކިޔަަމންތެރި ކުްއޖަކަްށެވވިެގްނނެވެ

ލޯިބވެރި ލޮލަުކން ބަލައިލެޭވނީ، ެއހީތެރިަކމުެގ ައތްތަްއ ެއދުްނވެިރކަމާެއުކ  .ކުރިމަތިލެެވންާޏއެވެ

އެިއްނ ބޭފުޅަުކ ކޮށްލަްއާވ . ިތާމާއ ިދާމައްށ ައްނާނީނ، ިހްނަމްތެތިރ ުކްއަޖަކްށ ެވެވްނާޏެއެވ

ެކތްތެރި، . ޖަވާބުޭދން ކެރެްނާވނެެއވެ Uަވުގުތން Uކިތަްނމެ ކުަޑ ިއޝާރާތަަކށް ނަމަވެްސ، 

ެއެހްނ ުކީދްނަންށ ެއީހެތިރ، ެއެހްނ ުކީދްނަންށ . ނާ ީމހަަކށްެވވޭތޯ ބަލަްނވާެނެއވެހަރުދަ 

ަމުގ ަދްއަކާވްނ ިތްއެބިވ . ެއެހން ކުދީްނނަްށ ވަފާތެރި ކުްއޖަކަްށވޭޯތ ަބލަންާވނެެއވެ ޔޮ،ހިތްހެ 

ަރީސ ެލިވެގްނޫނީނ ަމްދތު◌ުބޭފުޅުްނނެޭކ އެއްަފދަިއން، ކުދީްނެގ ހިތްަތއްވެްސ ިމުބނިޮގތުްނ އަ

 .މައިާދނުަގއި، ަތނަވަްސކަާމއެކު ިހނަގެއއްުނަގނެޭވެނއެވެ

! އަުޅަގނޑުެމންގެ ލޮުބވެިތ ޤަުއމު ސުްނނާފަިތވެެގންަދީނއެވެ ! ާއޭދެހެވ! ާއޭދެހވެ  

ލޮބުވެތިަކމާެއކު ެދއްވާ އިރުާޝދުތަަކށް ަޤއުމުގެ ފިރިެހނުްނނަްށ، ޙުރްމަްތތެރިކަެމއް ައދަެއްއ 

ަމއިންަބފަިއްނގެ ަނޞޭޙަަތށް ފަުރވާެލްއ . ިކބަފުޅަށް ބިެރްއނެތެވެ ކަލާނގެ. ނުކުެރޭވނެެއވެ

އަދަެބްއ އަޚްލާެޤްއ ުހްނނަނަަމ، އެފަަދ ހަިޑ . ިހތަށްެއރިގޮަތކަްށ ބިތަްށ ތެެޅނީެއވެ. ނެެތވެ

މުޑުދާރު ަބއްަޔކަށް، ކުރިަމތިލާނޭޯތެއވެ؟ ނުވަަތ ުނފިލުވާ، ތިބެޭވނޭޯތެއވެ؟ އަުޅަގނުޑ 

އަޅުަގނަޑކީ، ަޤއުުމގަިއ ަމތިވެިރ . ރިމަތިލަީނ، ަޤއުމުެގ އަުޚްނނާ ދިާމއަެށވެައެންއާކެވްސ ިމކު 

. ަމާގެމްއ ިލިބަފިއާވ ީމެހްއ ަކަމްށ ީހެވެގްނ، ަޙްއެޤްއ ޮއްނާނެނޭއ ީހެވެގެންއ ޫނެނެވ

މިޮރނުގން، ! އާދެ......އަޅުަގނޑަީކ ަމދްރަސަތުްއ ަސނިްއޔާެގ ޠާލިާބއަކަްށވާތީ، އަްނެހނަކަްށވާތީ
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އަޅުަގނޑުެމނަްށ ! ާއޭދެހވެ . ކަްތ ފެށުަމކީ، ޤަުއމީ ވާޖިެބއް ަކމުަގއި ޫނނީ ނުދެެކމެވެމަސައް

އަުޅަގނޑުެމންެގ އަުޚން ެގއްލިެގްނދާއިރު، ދެލޯ ަތއްިމނަށް ނުހުުޅަވިއ . ޙައްޤު އެަބއޮެތވެ

ތިބުމަީކ ޙަަރކާތްތެިރކަުމގެ ދާތަެކއް، އަޅުަގނޑުމެްނެގ ނިްތކުީރން ުނއޮހުުރާވ 

. ައުޅަގނުޑެމަނީކ، ައްނެހުންނަންށ ުނެވޭވަކެމެވ. ޤައުމަށް ތެުދވެިރ ނުެވވޭަކމެވެ......ތިބުމަކީ

. އަޅުަގނޑުެމނަީކ މަދްރަސަުތއް ަސނިްއާޔގެ ައުގހުރި ޠާލިބާިއްނނަށް ުނވެޭވކަެމވެ

ުއމަށާިއ މަދްރަާސއަްށ ެތދުވެރި، ެކޭރ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ، އަޅުަގނޑުެމްނވާނީ، ޤަ

ނުޑ ިމ އިލްތިމާސް ކުަރނީ، އަުޅަގނޑުެމންެގ ! ާއޭދެހވެ . ކަމުަގެއވެޠާލިބާއިންަތކެްއ  އަުޅގަ

އެަހޑި ުސންާޕ ިވހަުދމުެގ ައސަރުން މިްނޖުވޭޯތ ެއއްބާރުލަްއަވްނ . ލޮބުވެިތ ައޚުްނނަެށވެ

ެއންމެ ފުަރތަމަ، ކަުމގެ ބޮުޑކަމާިއ، ނުބަިއކަާމއި، ގެއްުލންަތކުެގ މަްއޗަްށ . ފަށްަޓވާށެވެ

. ެދްނ ވަރުަގދަ އިތުާބރެއް، ައމިއްލަ ނަފްުސެގ މަްއޗަްށ ެގންަނވާެށވެ! ެދްނ ާއެދ .ވިސްަނވާެށވެ

ލަސްތަެކއްުނެވ . ަވުރަގަދ ަޔީޤްނަކަމާކެއުކ ަހނުގާރަމ ުކަރްއާވްނ ަފްށަޓާވެށެވ

! ގެ ކިބަފުުޅން ާވިގއެދޭެށވެهللاާމތް . ުނވަތަ ސަލާމަްތވެިވދާެނެއވެ. ދިފާޢުެވވަަޑއިެގްނނެިވދާެނެއވެ

 ! ެއކު މަސައްަކތް ކުރަްއވާެށވެހިްނމަތާ

! ހިތްޕުޅުަތކުަގއި، ނުަވަތ ިހތްތަުކގަިއ ާޠހިރުަކމެްއ އަަށގަނޭޯތ ބައްަލވާެށވެ  

! ެއ ުސްނާޕ ިވަހިއްނ ަޤުއުމެގ ައުޚްނ ިމްނުޖ ުކަރްއާވެނެއެވهللا އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ، މާތް 

 .އާީމން

 ލޯބިވާ އަުޚންޭނވެ ޤަުއމުެގ ދޯިދޔާ ބަލިނެިތކުރާން  

 ބިވެރި ހިތަާކެއކު ެދން ފަްއޓަާވ ެއއްބާރުާލން ލޯ   

 އިލްތިމާސޭ އިލްތިމާސޭ، ަޤއުމު އެކުާރ އިލްތިމާސް  

 އިްލތިމާސަށް ދާށެ ކެިރގެްނ ކުިރއަާރން  އިްނތިބާވެ    

 ރޫޙަކާ ބާެރްއ މިުދނިޭޔން ފިރިެހުނންަނށްެދވޭ  

 ަހިއޮގެތްއަގިއ ެގަނުއަމްށ ައިދ ެއެދެވީނ ާކިމްލުކާރން    

 )ުބދަ ( 14-11-67        

 

 .ލޯތްބަކީ ބާރަށްވުރެ ވަރުގަދަ އެއްޗެކެވެ 

 

ނޑި ެއކި ޮރނުގ . ނަަގިއގެްނ އުޅެއުެޅ ވަރުބަލިެވއްެޖެއވެ  ިޚޔާުލ ފަރިޮކށް ހިތާިއ ިސކު

ެއަތްއ . ރޮނަގށް އެޅުުވމުެގ މަސަްއކަްތ ފެށިަފުހން އެތަެކްއ ގަޑި ެވއަތުެވ ހިނަގއްޖެެއވެ

ަނމަވެސް، މިހާރަަކށްައއިސް ަމޒްޫމނެްއ ިކޔަްނ . ެޖއެވެަވުގެތްއ ިމަކުމަގިއ ަނާގެލިވްއ

ފަށައިިފނަމަ، ެކނިޑނުއެޅި ަކންފަތަށް ެއވަްނނަ ޢިބާރާތްަތއް ިފޔަަވއި އަޅުަގނުޑެގ 
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ނަޑށްވެސް މިެޖހެނީ، ެއެހްނ . ހިތަަކށްވެސް ެއހެން ޢިބާރާތްަތކެްއ ުނަވނެވެ ައޅުގަ

 .އް، އަުއ ިޢބާރާތެްއ ހަަމ ނުވިްސނުެނވެައއު ިޚާޔާލތެ . މީުހންނަްށވެސް ހަަމޖެޭހ ޙާލެވެ

ކިތަްނމެ ވަުރގަދަ މަޥްޟޫޢަކަްސ، ކިތަްނމެ  ފަސޭަހ ަތނަވަްސ މަޥްޫޟއަކަސް، ފަަށްނ  

ެއްނެމްނަނީކެވްސ . ަހއްާތވެސް ެއްއކަހަލަ މަޥްޟޫެޢވެ. މިަވނީ ަހއްތާ އެަކއްެޗއް ިކޔާެށވެ

ެދ    ކޮންމެ ަމޟްޫމނެްއ ފަާށއިރުވެސް،...! ....ާއެދ. އެްއކަހަލަ، ެއއްޮގތް ުހްނނަ ީމުހންެނވެ

ދެަވރެއްެގ މަޥްޟޫެޢްއވެސް ވާކަަމަކްށ . މިޒާޖެްއގެ ދެޚިޔާެލއްެގ ީމހަުކ ނުެފެނއެވެ

. ޮކްނެމެވްސ ެއްއޮގަތުކްނ ޮއްނަނީނ ިއްނާޞުފ ުނުކެރޭވެނ ަކަމްށެވަފެއެވ. ނުވިްސނެެއވެ

ނޫީނިވއްޔާ، މަޥްޟޫުޢގެ ދަތިަކމާިއ، . ވެ އެެހްނނާ ތިާމއީ، ލަޔާަޤތެްއ ޤާބިިލއްޔަެތއް ނެްތ ީމހެކެ 

 .ނުަވތަ ުފންަކމާ އަޅާބަލާއިރު، އެފަދަ ކުޅަާދނަ ކަެމއް ލިިބހުރި ީމހަަކށް ުނވެެއވެ

އަޅުަގނޑު މިެހން ިމދަްނަނވަީނ، ިތޔަ ަޙއިާރންާމރކްތަާކއި، ުސވާލުމާރްކތަްއ  

. ެރަފެއްއެވްސ ޫނެނެވނުވަަތ އަޅުަގނޑު ިއސްތިސްނާެވ ހު. ނުަޖއްސަާވނޭ ކަމަކަްށ ނޫެނވެ

ނުޑ ވިސްނާާލއިރު، ެފންަނީނ އެކިަކހަލަ އެިކ މަޥްޫޟޢެވެ ެއިކ ިމާޒުޖެގ . ނަަމވެސް، އަުޅގަ

ައިދ ައުޅަގނުޑ ިހުތްނ ީމާހެގ ިޚާޔާލިއ ިފުކުރަތްއ ައަބުދ ެއްއޮގެތްއަގެއްއެވްސ . މީުހންެނވެ

ސަބަބަީކ، . ވެިވެގންެނވެއަިދވެސް ިމއުެޅނީ ައޞްލު މަޥްޫޟަޢށް ރުޖޫޢަ ނު . ުނުހްނާނެނެއެވ

ެއްއަކަލ ައުގުހިރ . ސިއްރަކީ ެއހެްނ މީުހްނނާިއ ދޮޅަސް ެދގޮްތާވން ވެެގން އުޅެުވނުަކމެވެ

 . ޢިބާރާތްތަަކށް، ބަުއނުާވ ޢިބާާރތްތަަކށް ޙުްރމަތްތެިރކޮށް ނުިހތުުނކަެމވެ

ޮއީތ ިއ ކުިރމަީތގަ. މަޥްޟޫޢު ަހނާދންެނތޭްނ އަުދ ގާތްވެްސ ނުެވއެވެ!....ާއޭދެހވެ  

ިއންޞާުފ ކުރެޭވތޯ މަަސއްކަތް ފެށުުމގެ ުއާފ . އެެދވޭ، އަޅުަގނޑު ިލޔާހިްތވާ މަޥްޟޫެޢވެ

. ނަީތޖާ ދުށުުމގެ އެުދން ބޮެޑވެ. ތަޖްރިބާ ޙާޞިލް ކުރުމުެގ ުއންމީުދ ވަުރގަަދެއވެ. ބޮޑެވެ

ިއންާޞފުކުާރ  ިފާސިރ ަހުރަދާނ ީދަލިތަކާމެއުކ ީމަހުކ ެއައށް . ވަުރގަަދ މަްޥޟޫޢެެކވެ! ާއޭދެހވެ 

 .އަޑު ވަރަްށ ައހާިހތްވެްސވާ މަޥްޟޫޢެެކވެ

ިމ ލަްފޒުގެ ބުަރކަމާ އަޅާބަލާއިުރ، ] ލޯބި[އަޅުަގނުޑގެ ހުރި އުިނކަާމއި،  

ެއެހަންސ ައުޅަގނުޑެގ ިޚާޔަލްށ ެގެނެވްނ  . ހާސްުނވާްނީވ ެއްއވެސް ސަބަެބއް ނުވިްސެނއެވެ

ށްލުމުން، ެފންަނ އެްއެޗއްެގ ަމއްަޗްށ ހުރިާހ ގޮެތއްަގިއ ތަަނވަސްަކްނ ގެނެްސ ފަރިކޮ 

! އާޭދހެވެ . ެއގޮުތްނ ލިުބުނ ތަޖްރިާބއަާކިއ ުހވަެފނުެގ ޢާލަަމާކ ގުޅުވާަލނީެއވެ. އަލިއަުޅވާލަީނއެވެ

ނުޑެގ ޤަލަމް ދޫކޮށްަލނީެއވެ]އަޅުަގނޑަ[ޚިޔާލީ  . ާކއި، ޚިޔާީލ ދުިނެޔއަާކ ދެމެަދްށ އަުޅގަ

 .ނަތީާޖ ލަެހއްުނވެާދނީ ހާަމވަުމްނނެވެ

 ހިުތގެ ތެެރޔަްށ ަވްނނަ ރޫާޙީނ އަސަަރކާ ހޫަނކުން  

  އުފުރިާދހަިއެވޔޭ  މިތުރުޭނ ިހތްކެިކއަާރ ޭނވާ    

 އަދި ވަިކްނ ިހނުދކޮޅަށް ެއނަާގ ުއދާސްތަަކކުްނ ތެދޭ  
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 އަނދިރި ކަށި ޖަްނގަްއަޔކަށް ވަެދެގންެނދެެވނީ ީހވެޔޭ    

ޫރޙު ދުވާަތކާިއ ރޭަތއް ދައުުރވަުމްނ ުދިނެޔިއްނ ަވިކެވިވ، ިހާތިއ ! ާއޭދެހވެ ! ާއޭދެހވެ  

ެއއް ަމންޒިލަުކން ައނެއް މަންޒިަލކަށް، . ދާދިއުުމގެ ތެޭރަގއި، ޫފހިެނތި އެބަ ދަތުުރކުރެެއވެ

ެއްއ . ެއއްަކނެޑއް ހުރަސްޮކށް، ައނެްއ ަކނޑަްށ އެަބ ނަޤުލުެވެއވެ. އެބަ މަޑުޖައްަސެއވެ

 !އާހް....ށްަފހު ައެނއް ތަްޤދީރެއްއެއް ތަްޤދީރަކަ. ތަޙްޤީަޤކަށްަފހު ައެނއް ޠަޙްޤީެޤއް އެބަކުެރެއވެ

އޮހޮެރނީ، . އަރާމަކަށް ކިަތންމެ ކުޑަިހނުދކޮޅެްއެވސް ތަެނއް ނުެދއެވެ.......ނަަމވެސް

. ވަގުުތ ގެއްެލނީެއވެ. ހިިތހިތާަމވެިރ ކަުރނަެއވެ. ހިިތ ކަުރނަެއވެ. ލޭކަރުަނއެވެ

. ޅަިއ ބިްނަގލުން ގުަޑއި، މުުގރި ހަާލކުެވދަީނެއވެހިތް ފަޅިފަިޅވެ ެރނުދއަ. އަެގްއނެތިަދނީެއވެ

ިމކުށް، . އަމިއްލަ ބާރެއް ުނހިްނެގއެވެ! އާހް....ދުިނޔެެއއް އަމިއްލަ ޖާެނއް، ލޯިބވާ ވަޒަެނއް

ނުޑތައް ހުަރްސ  ބަރުހަިށަގނޑު، މިާތިއންދާ ރޫާޙއި ިހތް ެއދަނީ ުފންިމން ުނެއނގޭ ކަ

އެްއވެސް ެޖހިލުެމްއ . ްނވާ، ަރުއުޅަތުކެގ ެތެރިއްނެނެވިވަހގަދަ ޒަހަުރން ފުރިގެ . ކުރަމުްނެނވެ

ސިހުމެްއނެތި، ަދގަތްާފުނގެ ބާރުން، ަދަގނޑުދަާމަފދަިއން ހަލުިވކަމާެއުކ ިވހަުދންަތްއ 

ުއިނަކެމްއ . އަްނނަ ުއންޑަައކުްނ، އަޅާ ޮބމަކުްނ، ގުޑަެއްއނުލަެއވެ. ހުރަސްކުރަުމންަދނީެއވެ

ަނގާ ގަދަ އުދާސްަތއް، އޮޮހޭރ . ުނެމޭވެމެއެވވަރުަބއްެޔއް . ހުްއޓުެމއްނާަރެއވެ. ނާެދއެވެ

ކެކުުޅންތަާކއި، . ލޭކަރުނަަތއް، ކެިރހުެރގެްނ އެެހކިަވީނ ލިބޭ ގަަދ ަޢޛާބެއްެގ ބޮުޑކަމަެށވެ

 .......އުފުލަންެޖޭހ ޭވެނއްެގ ބުރަަކމަެށވެ

ޯތެއެވ؟ ކޮން ުދިނޔެެއއްޯތއެވެ؟ ޮކން އުފަލެއްޯތެއވެ؟ ޮކްނ ދިރިއުޅުެމއް......  

ޫފިހ . ޫފިހ ުދިނެޔެއެކެވ. ނެްތ ދިިރުއޅުމެކެވެ. ެނތް އުފަލެެކވެ. ނެތް ދުިނެޔއެެކވެ

ެވްއަޔްށެވ ިދުއަމްށ . ޭބުނެމްއ ެންތ ަހިށަގނެޑެކެވ. ިގަނެވަފިއާވ ަހިށަގނެޑެކެވ. ދިރިއުޅުެމކެވެ

 . އެދޭ ނަފްެސކެވެ

 ގެއްލިިދޔަ ުއންމީުދ ެވްއޔާ މޮެޑިވގެން   

 ނުެގ ތެރަްށ ބޮުޑ ެގއްލިެގން ހެއްލި އަލިފާ    

 އެްނމެ ވަުގތެްއވެސް ހިލޭނުެމވާިށދެން   

 ެދން ިލޭބީނ ަގދަ ަޢާޛޭބ ެކނިޑުނެގ ްނ،   

ލޯ ތެމެީނ، ! ުދނިޭޔގެ ހަފަރާތަްށ ލޯިހންގާިލޔަްސ، ާއހް! ާއޭދެހެވ! ާއޭދެހވެ   

ދުލުްނ . ވެޤަލަުމްނ ސިފަކުަރން އުނދަގުލެ . ިހތްފުެރނީ، ހިތާަމިއންެނވެ. ކަރުަނއިްނެނވެ

ަހމަެއިއން ެއއަްށޫނނީ ެއއިގެ ފިލްމްތަެކއް، ބައިސްޯކފްތަެކްއ . ބަޔާްނކުާރން ަދއްެޗވެ

. ހަަމއެިއން އެއަްށޫނނީ، ބާރެްއ ުނިހންޭގެނއެވެ . ސިަފއެްއ ުނކުރެޭވެނއެވެ. ނޭނޭގނެެއވެ

ްނ ުއެފިދެގްނ، ެއިއ. ުހއްުޓމެއް ނުެމވޭެމއެވެ. ހަމަެއިއން އެައށްޫނނީ، ިކޔަަމނެްއ ުނކުރެޭވެނއެވެ

ނޑުތަްއ ހުރަސްޮކށްެގްނ، އެިއެގ އޮިއވަރުަތކުްނ ދެމިެގން،  އެިއްނ ޮއހޮިރގެްނ ެއއިެގ ކަ
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ާބެރްއ ިހްނޭގީނ ާކަކްށ ޮކްނޮގަތުކްނ ިކިހެންއޯތެއެވ؟ . އަެނއްާކވެސް އަޞްލަްށ ރުޖޫަޢަވނީެއވެ

ަތ ަކާލނެގ ކުޅަދުްނަވން. ެއއްތޯެއވެ؟ ޢަާޖއިުބން ަޢޖާއިެބވެެއުޅޭވީނ ޮކްނ ަދަފރާ 

ޤުދްރަތްތެިރކަްނ، ވިސްޭނަހއެްއުނވޭާބވަެއވެ؟ ަމތީައްނތަރީހަްށ ެއރޭަހއެްއ ނުޭވބާަވެއވެ؟ 

ހިތާަމ ! ައިދެވްސ ޯބލަނަބިއ ިކަޔަމްނާވްނ ެޖިހްއެޖ ަކެމްއ ުނިވްސޭނާބަވެއެވ؟ ިހާތަމުހްއެޓެވ

ނުޑ ހިުތން ވިްސނޭވަަރށް ޖަޒާވެްސ ލިިބއްޖެެއވެ! ުހްއެޓވެ  ވަރަްށ ަތޖްރިބާވެްސ ަވްނާޏވާ . އަުޅގަ

ެލޭވްނ ޮއްތާހ . ކުރެޭވން އޮްތނަަމ ޮއތްާހ ޮގތެްއގަިއ، ިދާފޢުވެސް ކުރެިވއްެޖއެވެ. ލިބިއްޖެެއވެ

ިހްނުގީނ ޮކްނ ާބެރްއޯތެއެވ؟ ީވ ޮކްނ ! އާހް....އެކަމަކު.....ެއކަމަކު. ބާރެއްލެިވ ހުސްެވއްެޖއެވެ

އެަދއްކާ މަުގްނ . ކިޔަަމންާވށެވެ. ވެ ކާމިޔާެބއްޯތެއވެ؟ ފަށްފަުށްނވެސް ެޖހެީނ ބޯލަނާބށެ

 . ހިނގާެށވެ

މިކަުމްނވެސް އެނުގނީ، ވިްސުނނީ، ޔަީޤންީވ، ކޮްނ އެްއެޗއްތޯެއެވ؟ ! ާއޭދެހވެ  

ެއިއްނ ޫނީނ . ދުިނޔޭަގއި ާވހާ ބާރަކަްށވުެރ ވަުރގަަދ ެއްއޗަކީ، ގަދަަފދަ ހަތިޔާަރކީ ެއއީކަެމވެ

ުއފެދުީނ . ައްޞަލީކ ެއެއެވ! ާއޭދެހެވ. ކަެމވެއިންާސނަަކށް ފުިރހަަމ ގޮތުަގއި، ދިިރނޫެޅވޭ

ަދަގްތާފުނެގ . ެއނބުރިަދީނވެސް އެައށެވެ. އެައށްޓަަކއިެމެއވެ. ެއިއގެ ބާރުްނެނވެ. އެިއްނނެވެ

. އެ މާތް ަޖުއހަރެވެ . ބާރުން، ަދަގނޑުދަމާ ފަަދއިން، ިއންސާުނން ދަމާ ދަަގތްފާަނކީ ެއއެވެ

] އަުޅކަން[ެއައްށ . ކުަޑވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ. އެމޫރިިތ މަލެވެ. އެއަިލގަދަ ތަރިެއވެ

ިއްނާސިންއަޔުތ ަކުމެގ ިޙްއަސްށ ުއިނަކްނ ) ައުޅަގނުޑެގ ަނަޒުރަގިއ(ކުރަްނނުެޖހޭ މީަހީކ 

ިމއީ ކުށްަބހެްއ ކަުމަގއިާވނަމަ، މަޢާްފ ކުެރްއވުްނ . ލިބިފައިާވ ީމހަުކ ކަުމގަިއ ނޫީނ ުނާވނެެއވެ

ިމަދްނަނަވީނ، ަހަމެއަކިނ ެއުދުމެގ ަމްއަޗްށ ިބާނެވަފިއާވ ައުޅަގނުޑ . ވަރަްށވެސް އެދެެމވެ

އަޅުަގނުޑގެ ޤަލަްމ މިހިސާަބށް އަިއއިުރ ައނެްއާކވެްސ . ެއްއެޗްއެގ ާވަހަކެއްއ ޫނެނެވ

. ކުރިމަްއޗަށް ައންނަ ަޙއިާރންމާރކްތަާކއި، ުސވާލުމާރކްަތއް ފެްނާނން ފަަށއިިފއެވެ 

ނަޑކީ ! ާއޭދެހެވ. ގިަނުގނަެމއެވެ އެެހން ީމހުްނގެ ބާރުން ބާުރހޯަދއިެގން ެމުނވީ، އުޅެޭވ އަުޅގަ

ައުޅަގނަޑީކ ައުޅަގނުޑަކްނ ިއްނާޞްފުކަރްނ ިމުއެޅީނ، ައުޅަގނަޑްށުވެރ . މީހެްއ ޫނނެވެ

ެގްނެދޭވޯތ ިމުއެޅީނ . މާމަތިވެިރ މަޥްޟޫަޢކަްށކަްނ ިހނުދކޮޅަުކވެސް ަހނާދެނއް ނުެނތެެއވެ

 .ަތކުްނ ފިލަިއެގނެްއ ނުެމދޭެމއެވެއެހާެމ ދަިތ ޮރނަގކުްނ ަކމެްއވެސް ހި

އަުޅަގނޑަށްޭދ ] މަދްރަސާ[ައުޅަގނުޑެގ ައުގުހިރ ޮމޯޓެއއް، ައުޅަގނުޑެގ ! ާއޭދެހވެ  

އަޅުަގނުޑ ! ެއެހންކަުމން، އާދެ. އިރުޝާުދތަެކއް، ިހތުެގ ބޯަޑުކން އަިދ ކެިހެގނެްއ ނުެދއެވެ

މެ މުިހންމު ދެބަިއ، މިދަްނަނވަނީ ތިްނބަަޔކަށް ެބެހވުުނއިރު އެިއތެެރއިްނ ެއން

ެއއީ، އެުދންވެިރކަާމއި މަިތވެރި ޢަުޒމްތަުކެގ . މެހިެއކަިތަގނޑަކަްށވެަފިއވާ ބަިއގެ ވާަހކަެއވެ

ަހަމެއަކިނ ިސުކނީޑެގ . ެއއަީކ ހަމަެއަކނި ހިުތެގ ޯލތްބެްއ ނޫެނވެ. މަްއޗަްށ ިބނާވެަފިއވާ ބަެއވެ

އަޅުަގނޑަްށ . ަފިއވާ ލޯތްެބްއވެސް ނޫެނވެުނވަތަ ަކނުވެަފިއވާ ނުަވތަ ބީުރވެ. ލޯތްބެއް ޫނނެވެ



 15 

. ަކުނަވީނ ުނަވަތ ަކުނ ެއްއަޗީކ ިތާމެގ ިހެތވެ . ވިސްޭނގޮުތގަިއ، ލޯތްަބކީ ަކނު ެއއްެޗއް ނޫެނވެ

. ައނެްއ ބަެއްއގެ ސިުކނޑި ކަެނވެ. ަބެއްއ ީމުހްނެގ ިހްތ ަކެނެވ! އާދެ. ނުަވތަ ސިުކނިޑއެވެ

 . އަެނއް ބަެއއްެގ ހިތާިއ ސިުކނިޑ ަކނެވެ

ތިމާ ވެްއޓޭ ުފްނ . ހިތްަކނު ީމހެްއގެ ޙާަލކީ ވަރަްށވެސް ނިކަެމތި ޙާލެެކވެ   

. ަވުޅަގނުޑްނ ަބާޗޭނ ޮގްތޭނނިގެގްނ ުއެޅިނޮކްށ ެވްއޭޓީނ ެއައްށުވެރ ުފްނަވުޅަގނަޑަކެށެވ

ިސުކނިޑ ަކުނ ީމާހޯތެއެވ؟ . ުދަވަހުކެވްސ ިތާމިދިނެގްނ ެދޭވޭނ ަމެގްއ ުނެފްނާނެނެއެވ

ނީޑގެ މަތިެވރި ވަޒީފާ އެޮރނުގްނ ދެްނނެުވމުެގ  ބޭުނމެްއވޭޯތއެވެ؟ އެީމހަީކވެސް ހަމަ ިސކު

ައުޅަގނުޑ ިމަދްނަނާވ ެއްއެޗްއ ޮއުޅާވުނެލްއުވްނ . ިހްތަކުނ ީމެހެކެވ. ައާދުނުކެރޭވ ީމެހެކެވ

ނޑީެގ ލޯތްބޭ ިކޔަިއގެްނ މިއުެޅނީ، ދަިރޔަކުެދކެ މަަޔކުާވ ޯލިބ . އެދެެމވެ އަޅުަގނޑުެމން ިސކު

ަބަފަޔުކ ަދިރަޔުކެދެކާވ ޯލިބ ުނަވަތ ިމޫންނެވްސ ެއުދުމެގ ަމްއަޗްށ ިބާނެވެގްނުނާވ  ނުަވތަ

އަޅުަގނުޑ . އެލޯްތބަީކވެސް ަރނގަޅަްށ ެޖހިްއޖެނަަމ، ފިުލވާލުން ުއނަދގޫ ލޯތްެބކެވެ. ލޯތްބެވެ

 .ްތަބުކްނ ިސަފ ިލިބެގްނާވ ީމާހެގ ަކުނ ިސުކނިޑައަކެށެވލޯ◌ޯިސުކނިޑޭއ ިމެދްނެނީވ، ިމަފަދ 

ެއްއެވްސ ުއިނަކެމްއ، . ހައްާތވެސް ކުާރނީ ަރނގަޅު ަކންަތކެވެ. ތިާމ ލޯބިާވ ދަރިފުެޅވެ! އާދެ

ެއެވުވީނ ޮކްނަކަހަލ . ކުށެްއ އެދަރިފުުޅގެ ފަރާުތން އެަމޔަކަްށ ުނވަތަ ބަފަަޔކަށް ނުެފެނއެވެ

ަޙީޤަޤުތަގިއ ލޯތްބެއްޯތއެވެ؟ ނުަވތަ ެއއީ ޮކްނކަހަލަ ސިުކނިޑއެްއޯތއެވެ؟ އެަކހަލަ ލޯތްބަކީ 

ނޑުެގ ގާުތަގއި ލޯތްަބކީ، އެަކހަލަ ޯދިދޔާ ސިފަަތކެްއ މީާހއަްށ މިލްކުޮކށްޭދޭނ  ލޯބިތޯެއވެ؟ އަުޅގަ

. ފިސާރި ހަރުަދނާ ާމތް ސިފަަތކެއް ޭއގައި ފޮރުވިަފިއވާ ަވރުަގދަ ލަފްޒެެކވެ. ެއްއެޗްއ ޫނެނެވ

ްސނި ވިްސނިެހން މަޢްލޫމާުތ ެއައްށ ިވ. އެތަްއިގނަ މަުޢނަތަުކްނ ެއކުލެިވގެްނާވ ސިއްެރކެވެ

ައުޅަގނުޑެގ . ަމތިވެިރވަުމްނނެވެ. ިޚާޔާލުތ ާދީނ ައުއަވުމްނެނެވ. ާދީނ ިއުތުރަވުމްނެނެވ

ބާަރށްވުެރްނ ވަރުަގދަވުުމެގ އަެންއ . ނަޒަުރގައި، ަތރައްީޤެގ އެްނމެ ވަުރގަަދ އަޞްލަީކ އެެއވެ

ހަީކ އިންާސިނއްޔަުތ ކަުމގެ ޕަވަުރ ިމާހަގިއ ޫރާޙީނ ާބުރަތްއ ަގަދުކާރ ޭބ. ސިއްރަީކ ިމއެވެ

 .ގަދަކުާރ ބާަރކީވެްސ ހަަމ މިެދްނނެިވ އަުގހުރި ލޯްތބެވެ

އާިއ އިންާސީނ ރޫާޙ ގުޅުވާާލ ބާރަަކށްަވީނ ޮކްނ هللا ކީރިިތ : މިސާލަކަށް 

ގުޅުވާަލީނ . ހިާތއި ިސުކނީޑގެ މަިތވެރި ލޯތްެބވެ. އެްއޗެްއތޯެއވެ؟ އެ ވަރުަގދަ ލޯތްެބވެ

. ެއހާެމ ވަރުަގދަ، އީާމނަާކ އެުކގަެއވެ. ުނގުޑާފަަދ މަިތވެިރ ޢަޒުްމތަާކއެުކގަެއވެ؟ ކިިހނެްއތޯެއވެ

ނުޑތަްއ ނިަކްނ ުއއްަކވާަބއްލަވާެށވެ ެއީމުހްނެގ ަންނ ުދިނޭޔެގ . ދުިނޔޭެގ ތާީރޚުެގ ގަ

ވެލިަގނުޑގައި ބިްނވަޅު ނެގިަފއި ިތބި ީމހުްނގެ ރޫޙު ައދިވެސް މިުދިނޔެިއން ނުުކމެެގން ނުދާ، 

ދިިކެއއްތަ ނުވެްސދާޭނ މާތް ިއންސާުނންަތއް، ެއފަދަ މަިތވެރި ދަރަަޖއަކަްށ ދިުއމުެގ އަ

ަނތަކާ، އާއި، އެ މާްތ ފުރާهللا ސިއްރަށްީވ، ކޮްނ އެްއެޗއްތޯެއވެ؟ މުޖީުބވަްނތަ މާްތ 

އެކަުމގެ ސިއްރު ކަުމަގއި، އަޞްލު ކަުމގަިއާވ . ގުޅުު◌ވައިލި ގުުޅވާލުމެްއގެ ވަުރގަދަަކމެވެއެ
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އެތަެކްއ ލަްއކަ އެަތކެްއ ކުރޯުޑ، ެއތަކެްއ މިިލޔަްނ ީމހުްނ އައިސް، . ވެލޯތްބެ

. އެވަުރގަަދ ޢަުޒމުްނ ފުިރެގންާވ ަގދަފަދަ ހިްތތަކަްށ ަބދަލެްއ ާނދެެއވެދިމާކޮށްާލއިރުވެސް، 

. އެީމހުްނެގ ރޫާޙނީ ބާުރގަަދެއވެ! ާއޭދެހވެ . އޭެގ ގަދަފަަދ ބާެރވެ. ސިއްރަކީ، ަހމަ ލޯތްެބވެ

ނުަބއި ހުރިާހ ބާަރކުްނ . ެދން އަޅުަގނުޑ މިސާލު ަޖާހނީ، މަެއްއގެެއވެ. ވަުރގަަދއެވެނުފޫުޒ 

. ކުއްާޖ ސަލާމަތް ކުރުުމގެ ކުއްާޖއީ، ހަުރދަާނ ިއްނސާނަކަްށ ެހދުމުެގ ައެނއް މިސާެލވެ

ެއ ަމޔަކު ދަރިަޔކަްށޓަަކއި، ވާޮކންެމ ޤުރްާބނީައކީ، ެއހޭދަކުާރ އަުގުހިރ . އަޞްެލވެ

ޮކންފަަދ މާްތ ނަޫމނާެއއްޯތއެވެ؟ ިކާހ ވަުރގަަދ ހެްއކެްއތޯެއވެ؟ ޫފއްސެްއ ، ވަުގތުތަަކކީ

ައްނަނ ޮކްނެމ ެއިތަފަހެރްއެގ ައްއަޑަނައުކްނ ެއަމިއްނ  ،ިދމާާވ ކޮްނމެ ނުަރއްކަެލއްގެ . ުނެވެއެވ

ުމިޅ . ލޯތްބާ އެުކަގއެވެ. ހިުތގެ ހަަމ އެންެމ އަީޑްނނެވެ. ެވަގްނަނީނ ިހުތްނ ުރުހުމްނެނެވ

ެއއްވެްސ އޮޅުމެްއ ެނތްގޮުތަގއި، ސާބިުތވަުމންަދީނ، . ދުަމކީ ުއންމީަދކީ، ލޯބިާވ ދަިރފުޅެވެއެ

 .ލޯތްބަީކ ބާރަްށވުރެ ވަުރގަަދ ެއްއޗެްއކަެމވެަޔީޤްނަވުމްނަދީނ 

ެދްނޮއީތ ައުޅަގނުޑ ުކީރްނ ެއައްށ ިސަފެގެނޭވޯތ ަމަސްއަކްތުކަޅ ިހާތިއ ިސުކނީޑެގ  

. ެދޖިންެސއްގެ ފުރާަނ ގުޅުަވއިލުުމގެ ވަުރގަދަ ލޯްތބެވެ . ވެހުޅުވިަފިއވާ ވަުރގަދަ ޯލތްބެ

. އެލޯތްބަކީ ފިސާރި ރަނގަޅަށް ވިްސނައި، ފިކުުރކޮށްަފއި ޫނނީ ެވވޭނޭ ޯލތްބެއް ޫނނެވެ

. މިދެްނެނވި ެއްއޗެްއގެ ާމނަ، ައންަނިނވި ޢިބާާރތްތަުކން ޭދހަެވވަަޑއިަގްނނަާވެނއެވެ 

. ގޮުތަގއި، އިންާސނަކު އިންާސނަަކށް ަހދާ ލޯތްެބވެއެލޯތްބަީކވެސް އަުޅަގނޑަށް ވިސްނޭ 

ނުޑގެ ގާުތަގއި އެއީ ލޯީބެގ . މަތިވެިރ ޢަޒުމްަތއް ހިުތގަިއ ައށަަގްނނުާވ ލޯތްެބވެ އަުޅގަ

ެއަފަދ ަމިތެވިރ ޯލްތެބްއ . ކުޑަވެސް ަޝއްެކއްެނތެވެ....ލޯީބގެ. ލޯީބގެ ރާީނއެވެ. ފިނިެފންމަލެވެ

ޭއެގ . ތެއް ހޯާދނީައކީ ދުުލން ބުނެލާހާ ފަޭސހަެއްއކޮށް ޫނެނވެއެގޮސް ގުޅެްނވީ މަިތވެރި ފަރާ 

ކުިރން ެދްނނެިވފަދަ ބަދަލުތަެކްއ ! އާދޭހެވެ.....މަތިެވރިެއވެ. ގަަދފަަދއެވެ. ބާރުގަަދއެވެ

މާދުރުަގިއވާ، ނުަހނު ދުުރަގއިވާ ެދހިެތްއ، އޭގެ ނަރުަތުކން ގުުޅވަިއ، ލޯބީެގ . ގެނެސްަފެއވެ

އަޅުގަނުޑ .....ެދްނާވީނ ިކިހެންއޯތެއެވ؟. ވިސްުނމަށްަފހުަގެއވެ! ާއޭދެހވެ . ބައްިތ ިދއްލާފަެއވެ

ައުޅަގނަޑްށ ެފްނަނ ޮގުތަގިއ . ިމަދްނަނަވީނ ޯލިބ ިއްނާސުންނާނ ުނުކޭޅ ާވަހަކެއްއ ޫނެނެވ

ކޮންމެ ެއއްެޗްއގެވެސް އަޞްލު ހޯޭދނީ، އެ އެްއޗެްއަގއި ހުިރ މިްނވަެރއް ބެެލވޭނީ ތަޖްރިާބ 

އެއްަފހަރަްށވުރެ ގިަނފަހަރު މަަސއްަކްތ ކޮށްެގން، އަޑިަތކާއި ިސއްރުަތްއ . ކޮށްެގްނނެވެ

ަމދުަފހަރެްއަގއި ެމުނވީ، ހަމަ ފުރަތަަމއަށް ީހވާީހުވން ެތދުކަުމަގއި ވެފަެއްއ . ހާމަޮކށްެގްނނެވެ

ދެްނާވގޮތަކީ، ކިަތންމެ ޫނން ކަމަކަށް ެހއްޖަސް، ރޫާޙނީ ގޮުތްނ ! އާދެ.....ޯންނާނެނެއެވ

. ަވއިިލ ގުުޅވައިލުެމްއެގ ބާރުްނ ޫރޙާީނ ަތޖްރިބާަތެކއް، ިހތުްނ ހިތަްށ ކުރެޭވންފެިށދެެއވެގުޅު

ިމގުުޅނު ދެފަާރތުްނމެ ޙަީޤޤީ ެއނގުެމއްީވއަީކ . ހަމަ އެޮގތުން ޖަާވބާތު ތަްފޞީލުާވން ެފށިެދއެވެ

ަހިށަގނުޑްނ ހަަމ އެމާތް، ަމތިވެިރ ލޯީބެގ ބާުރން، ެއދެަފރާތެްއގެ ޫރުޙ ގުުޅވަިއ، . ނޫެނވެ
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ްނ އެަތނުްނ ަމތިވެިރ އުފާަތކާިއ ަބާޔންކުރާ . ވަިކކޮްށ ުނަހނު މަިތވެރި، ޢާލަމަަކްށ ެގންަދނީެއވެ

ޮކްނެމައަކްސ ެދްނ ެޖެހީނ، ެއެގްނާދ ަމަގުކްނ ަދުތުރ . ދަތި އަސަރުތަެކްއ ލިއްަބްނ ފަަށނީެއވެ

. އެަފދަ އިންާސނެްއގެ ާޙލު ދެްނނެުވމުގެ ބޭުނމެއް ުނވެެއވެ! އާހް....ޫނންނަމަ. ފަށާށެވެ

. ްއެނެތވެ ުކަޑެވްސ ަޝްއކެ . ހަމްދަރުީދ ފާުޅކުުރން ފިަޔވަިއ ދެަވަނ ޮގތެްއވެްސ ުނމެވޭެމއެވެ

ބާރަށްވުެރ ވަުރގަަދ އެްއޗަީކ، އެްއ މަުޢަނއަށްވުެރ ގިަނ މަުޢނަިއަގއި، އެއްިސއްރަްށވުެރ ިގަނ 

ގިަނފަހަަރށް ކާމިޔާީބެގ އަޞްުލ ކަުމަގއި ވެަފިއ . ސިއްރު ޭއގަިއ ފޮުރިވގެްނާވ ލޯތްެބވެ

ެނވި ފަަދއިން، ކުިރން ދެން ! ާއޭދެހވެ ! ާއޭދެހެވ. އޮްނަނނީވެްސ އަޅުަގނުޑ ިހތުްނ ލޯތްެބވެ

ހިތާިއ ސިުކނީޑގެ ނަރުފަުށގަިއ ލޯބީގެ ަނުރ 

މިދެންެނވި ބަަދލުތައް ގެަނއުާމއެކު، ކެްތކުަރން ދަިތ !.....ދަންނަާވެނއްތޯެއވެ ....ގުޅުވާަލއިފިަނމަ

ނަަމވެސް، އެަދތުރު ކުރަުމންަދީނއަީކ ހަަމއެަކިނ . އަސަރުތަުކން ހިތްފުުރވާާފެނއެވެ

ނިޑާއއި ރޫާޙވެސް އެުކގަެއވެ. ހިްތގޮަވއިެގެނއް ޫނނެވެ ިކަތްނެމ ަދިތ ާޙެލްއ ެޖުހުނ . ިސކު

ކަމުަގިއވިޔަސް، ހިރަފުާހ މޮެޑވި، ރޫާޙއި ނަފްުސނެިތ ިދޔައުަމށް އެެދވުުނ ކަމުަގިއވިޔަސް، 

ައދި ކިެއއްތަ، . އުްނމީުދ ފިލަިއެގނެްއ ނުމެާދނެެމއެވެ. މަޤްޞަުދ ގެއްިލގެެންއ ުނދާެނެއވެ

ައނިދިރަކުމެގ ެތެރިއްނ . ހޯަދއިަގތުުމގެ ާބރުތަްއ ޮފުނވަްނ ފަށާފާެނެއވެއެލޯބި އެީމހަކަްށ 

ެހޮޔޮގުތަގިއ . އަލިަކން، ަބނަކަުމެގ ތެެރއިްނ ސާުފކަްނ ފައުުޅކޮށްޭދްނ ފަށާާފެނއެވެ

 . ކުރިޔަްށދެޭވެނހާ ޮރނަގކަްށ ީމހާ އަޅުވަުމްނ ެގންާދނެެއވެ

ެގްނަނ ަބަދުލަތަކީކ، ެއައްށ ުދުލްނ ިހނުދހިނދުކޮުޅން، ީމހާެގ ޙާލަތަްށ އެ ! ާއޭދެހވެ  

ެއދެމެުދގަިއ ހިނާގ އިްލހާމްތަާކިއ . ނުަވތަ ޤަލަމުްނ ސިފަކުެރޭވނޭ ެއއްެޗްއ ޫނެނވެ

 .ަޔީޤެނެވ. ޢަޖާއިެބއްފަަދ ެއްއޗެެކވެ

ެއާހ . އެާހ ފުެނވެ. ލޯތްބަީކ ހަަމ އެަކކަްށވެސް ވަަޒްނ ކުެރވޭޭނ ެއއްެޗްއ ނޫެނވެ 

ޭއެގ ނުޫފޒު ގަދަަފދަ ނުޫފޒު ފޯުރވާނުެލޭވނޭ ެއއްވެްސ ފަރާެތްއ . ވެެއާހ ާބުރަގަދެއ. ބުރަެއވެ

ެގްނަނ ޮކްނެމ ިހިތ ަބަދަލުކްނ ަޖްއާސ ޮކްނެމ ަދިތ ާޙަލުކްނ، ެއީމުހްނެގ . މިދުިނޔޭަގިއ ނެެތވެ

ެއތަެކއް ތަޖްރިބާ، އެތަެކްއ . ިދާވާނެވ ޯޝުޚަވީނެއްއ ޫނެނެވ. މަޤްޞަުދ ގެއްލިަދީނއެްއ ނޫެނވެ

ެއ ެދހިްތ ދެފުާރަނ ގުޅިަފިއާވ ގުޅުަމށް، ވަރުަގދަކަާމިއ . ެއިހަތަކްށ ިއުތުރޮކްށެދީނެއެވ މަޢްލޫމާތު 

ުއންމީދީ އުފާަތުކގެ ެތރެޔަށް ރޫާޙީނގޮުތން ެއދެިހތް ދެރޫުޙ . ހަރުަދނާަކން ިއތުރުޮކށްދެީނެއވެ

އި މަތިވެިރަކްނ ލިބިދޭ ކޮްނމެ ުއަފލަކުން، ލޯީބގެ ާމތްކަމާ . ފޮުނވައި، ުދނިެޔއަށް ހޭލަްއަވނީެއވެ

 .ެއއާމެުދ އޮްތ ވަރުަގދަ އީާމނަށް އަުލން ތަުރޙީބުެދނީެއވެ. ސާބިތުކޮށްެދީނއެވެ

ނީޑެގ މާތް    ލޯބި ޖެުހމުްނ ހަުރދަާނ ައދި ހިުތގެ އާ ިސކު

 ލޯބި އެިކެއކި ޮރނގުޮރނގުްނ ތަުޙޤީޤުަތއް ކުުރވައިިފޔޭ   
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 ދޯދިާޔ ހުިރަހއި ސިފަަތއް، ފިލުވަުމްނ ެނތިކޮށްލަުމން  

 ފޯދިެގން ޫރޙާިއ ޖިސްމަްށ އަިލވި ދަންމަުރދީިފޔޭ   

       

 

 އަތިރީގެއަށް ނިސްބަތްވެވޭ ޢާއިލާއަށް 

 .......ޝުކުރުގެ ޤުލްދަސްތާއެއް 

 

 ގުލްޒާރުާގ ަނޔާަމގޭ ނޫާރނީމާ ފޮޅޭެނޔޭ [

 ]ބުލްތަކާ ކޮކާަތކާ ފަިރާވއިރުްނ އުޅޭެނޔޭ

 

ނޑު ކުރިަމތީަގއި ވަީނ ވަަރށްރީތި ޤުލް! އާދެ  ވަރަށް ފެިހ . ޝަެނކެވެއަުޅގަ

އޮުޅމެްއ . ުކޑަވެސް މިލުެމއް މޯިޅވުެމއް ލިބުމެްއުނވާ ަހނާދުނގެ ގުލްޒާެރކެވެ. މާބަީގޗާެއކެވެ

ނުޑ ުދވަަހުކވެސް ދުްށ . ބޮޅުމެއް ނެެތވެ އަޅުަގނޑަްށ ަވދެޭވތޯ ިމއުެޅވެނީ، ދިެވހި ިބްނގަ

ންެގ ކުރިފުުޅމަްއޗަށް ނެެރ ތިޔަބޭފުޅު . އެްނމެ ިފނި، ެއންމެ ހިާޔަވހިކަުމގެ ތެރެއަެށވެ

 .ހާމަޮކށްެދވޭތޯ ިމބަލަީނ އެަބީގޗާެގ ނުަހނު ކުލަރީތި، ވަްސމީރު މާމެލާމެީލގެ ރޫީޙ އަސަރުތަެކވެ

ައުޅަގނުޑެގ ަޤަލްމ ިމެނީގ، ައުޅަގނުޑެގ ަމްސޫއިލްއަޔުތ ިކަތްނެމ ުއިނ ! އާދެ 

ންކުެރ އަުޅަގނޑުެގ ނަޒަުރގަިއ، ިދވެިހ ތާީރޚުެގ ައބްޠާލު. ގޮެތއްަގިއ ނަަމވެްސ ައދާކުެރވޭޯތއެވެ

އަތިީރޭގ އަބްޠާލުްނެގ ަމއްަޗްށ ! އާދެ.....އެްނމެ މަިތވެިރ މަޤާުމ ލިިބވަަޑއިެގްނ ިތއްެބިވ ާޢއިލާގެ

ާވީނ . ނަަމވެސް ެއންމެ ފުރަތަަމއިްނ، އަުޅަގނޑު ކުރާީނ ިހތާަމއެވެ. އިްނޞާުފ ކުެރވޭޯތއެވެ

ސަބަަބކީ، އަުޅަގނޑުެގ ކުރިމަީތަގއިާވ ! ީކޯތެއެވ؟ ާއދެ ސަބަބަ. އެދޭީނ މަޢާފެެކވެ. އިޢުތިރާެފކެވެ

 .މަޥްޟޫޢުެގ މަިތވެރިަކމާިއ، ާދއިާރގެ ަތަނވަސްކަެމވެ

ިދެވހި ތާރީުޚގައި، ގަސްަތކުެގ ހެދުުމގަިއ ާއރޯކަމާިއ، ތާޒާކަުމެގ ގޮތުްނ ! އާދެ 

އެގަސްަތުކގަިއ އެގަސްަތުކގައި ފޮެޅމުްނދާ މާމެލާމެީލގެ ނަލަކަާމއި، ފަރިކަުމގެ ސަބަުބން، 

އަޅަމުްނދާ ޭމވާަތކުެގ ޮފނިކަާމއި، ފަިއދާެގ ވަސީލަތުްނ، ަގެހއް ގަަހކަށް ދޫުނކުރާފަަދ ަވީނ 

ނޑު ވަެދވޭތޯ މިއުޭޅ ޢިްއޒަތްތެރި ހަނދާުނެގ މާަބގީާޗެއވެ. އެްނމެ ގުލްޒާރެެކވެ  .ެއއީ އަުޅގަ

ޭޖެގ ަފާޒ ަފަވިއިލ ާވ ގޮުތގަިއ ދިެވހިރާއް]އަބަަދށް ދެިމހުރެ ނުެމވެަފނާ! [ާއޭދެހވެ  

ނޑުެގ އަްބޠާލުންގެ އަތްޕުޅު  ަފނުޑުނާވޭނ . [ތަެކވެއަތްޕުޅުަތކަކީ، އޮޅުެމްއނެްތ ގޮުތަގއި، އަުޅގަ

 . އަތިީރގޭ ޢާއިާލގެ ތަިރތަުކން، ދިެވިހ އާާފޤަްށ ލިބުުނ ނޫެރވެ] ފެހިޫނރަކީ
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! ަގާވެށވެ އެްނމެ ފުަރތަމަިއްނ ެއ ފަޚްުރވެިރ ދަިރކޮޅުެގ ައޞްަލށް ވިސްނާލަާމ ިހން  

އެްއވެްސ ކިލަބުަކމެްއނެތި، އެނޭގގޮުތގަިއ، އެދަިރކޮުޅގަިއ ހިނަގނީ ވަރަްށ އާަދޔާ ޚިލާުފ 

 .ިދެވީހްނގެ ަމިތެވިރ ެލެއެވ. ފަަރންސޭސީްނގެ ިޢއްޒަތްެތރި ލެެއވެ! އާދެ....ލެއެކެވެ

، ތިޔަބޭފުުޅންަނށް ަރނގަޅަށް ެއނިގވަަޑއިަގްނނަާވނޭަފަދއިން އެ ާޢއިލާގެ މުގުލަކީ  

. ފަރަންސޭސިވިލާުތެގ ޫހނުލެިއްނ ތާާޒކަްނ ލިިބވަޑަިއެގން ުހންެނިވ މާްތ ޮދްނ ލުީއެއވެ

ައުޅަގނުޑ ުހަރޭއ . ޭއާނގެ ަދރިކަލުްނ ހުރާ ދޮްނ މަރުދުުރ ފަޑިްއކަލޭގެާފެނވެ! ދެނޭޯތެއވެ؟ ާއދެ

! ާއޭދެހެވ. ދެްނނެިވކަްނ، ދަށުަގިއ ރޮނެގއް ދެްނމެވުާމއެުކ، ަހނުދމަފުޅު ެބހެްއޓެުވްނ ެއދެެމވެ

! ާއދެ . (އޭާނގެ ުޙސައިްނ ދޮށިޭމނާ ކިލެެގފާެނވެ. އޭާނގެ ދަރިކަުލން ބޮުޑ މުރީުދ ތަކުުރފާެނވެ

ޭއާނެގ .) އެީއ އަޅުަގނޑުެމްނގެ ތެރޭަގިއ މަްޝހޫުރ ޮދްނ އަޙްމަުދދީދީަކްނ ަކށަވަެރވެ

ގެ ަރންތަިރ އޭާނެގ މާްތ ދަިރކަލުްނ ދިެވހި ިސޔާސީ އުދަެރހު . ޢަލިދޮށިމޭާނ ކިލެގެާފެނވެ

 ެއިކެލެގާފުންނެގ ާމތް . އިބްރާީހމް ޮދށިޭމނާ ކިލެގެާފެނވެ

ޙައިާރންުވން އެކަީށެގނެއްަފހެ ނުޭވތޯެއވެ؟ ޢިްއޒަތްތެިރ ކިލެގެަކމުގެ ަރން ޗޭެނއް،  

މިފަަދ ފުރިަހމަ ގޮެތްއގަިއ ގެތެުމްނ ައއިސްފަިއާވ ަތނެއް، ދިެވިހ ތާރީުޚެގ ަގނޑުަތކަުކްނ 

ނެޑއް ނުެދކެެމވެހަަމގައިުމވެސް އަޅު   .ގަ

ވަުގތުެގ ުނތަަނވަސްކަާމހުެރ އަުޅަގނޑު ފަަށިއގަްނާނނީ، އަލްައމީރު އަލްމަރްޙޫްމ  

ެއްއެވްސ . އިބްރާީހމް ޮދށިމޭާނ ކިެލގެފާުންނގެ މާްތ ސީރަުތގެ މަްއޗަށް އަލިއަުޅވަމުްނެނވެ

ސަތުގެ އުުޑގަިއ އިބްާރހީމް ދޮށިޭމނާ ކިެލގެފާަނކީ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ިސޔާ. ވަސްާވހެްއނެެތވެ

ެއިކެލެގާފަނީކ ެއެހްނ ެއްއެވްސ ިދެވްއަސަކްށ . ޒީނަތްތެިރކަާމއެކު ފިޔަަޖހަަޖހާުހރި ރަްނތަރިެއވެ

ޭބުރ ެދ ަދުއަލުތްނ ަމިތެވިރ ަމާޤްމ . ޙާޞިލްުނާވ ެދ ފަޚްެރއްެގ ަޙއްުޤވެިރއެެކވެ

 .ީޕ ަކެމެވ.ރޭސިްނގެ ޖޭތުުރކީ ކޮންސަްލަކމާއި، ިއނގި ! އާދެ......ލިބިވަޑަިއެގންެނވި ބޭފުޅެެކވެ

ައްއުސްލާޠްނ . އަޅުަގނޑުެމްނނަްށ ތާރީީޚ ގޮުތްނ ގޮސްަލންެޖހެނީ، ތަްނކޮޅެްއ ދުރަެށވެ 

ކަުލްނ ރަސްކަމަްށ މުޙަންަމުދ ޢިމާުދއްީދްނ ައަވހާރަެވެގން، އޭާނެގ ޢިއްޒަތްތެިރ ދަރި

. ވީ ގާލީަގެއވެެއއިރު އަުޅަގނުޑގެ ބަޠަލު ުހްނނެ. އިސްެވވަޑަިއގަްތ ދުަވހާ ހަަމއަެށވެ

ތިޔަބޭފުުޅންަންށ ެއނިގވަަޑއިަގްނނަާވޭނ ފަަދިއން، ނޫަރއްީދން ބަންޑާަރިއންެގ އެްނމެ ިއްސ 

ޙަރަކާެތއް ަކމުަގިއވީ، އަތިީރގޭ އިބްާރހީމްީދދީ މާެލ ެގންަނަވއި، ދޮށިޭމނާ ކިލެެގކަމަްށ 

ޑެުމންދިަޔ ކަުމގަިއ ިހސާބަކަށް މެުދެކނ! އާދެ......ެއުދަވުހްނ ެފްއިޓެގްނ. ކޮލިލެއްުވމެވެ

ނަމަވެސް، އެުދަވުހން ެފއްިޓެގން، އިބްާރހީމް ޮދށިޭމާނ .....އަޅުަގނުޑވެސް ެއއްބަްސވަެމވެ

ކިލެގެާފނު، މިރާްއޖެއަްށ ކުަރްއވަުމން ވަޑަިއގަީތ، ަޤއުމީ ޚިދްމަްތތަުކގެ ެތރެިއން ެއްނެމ 

. ެގންާވ އެެދވޭ އިޞްލާުޙތަެކކެވެ ެގްނަނަވުމްނ ަވަޑިއަގީތ ަޒާމާނ ެއަކށީ . މަތިވެިރ ޚިްދމަތްަތކެވެ

ާރްއޭޖެގ ަންނ ިދަޔީއ . ރާއްޭޖގެ ިސޔާސީ ބިްނގަުއ ދިަޔއީ ހަރުަދާނވަުމންެނވެ
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ިމެދްނެނިވ ުދަވުހްނ . ާރްއޭޖެގ ާއްމަދީނ ިދަޔީއ ިގަނުގަނ ަވުމްނެނެވ. މަތިވެިރވަުމންެނވެ

ެދމެުދގަިއ ިއބްރާހީްމ  ަފްއަޓިއެގްނ، ޭއާނ ެދިމޮއްނަނިނިވ ޮގަވްއަޗްށ ަދުތުރުކެރްއިވ ުދަވހާ 

ދޮށިމޭާނ ކިލެެގފާނު އަާދކުރެްއވި ޚިްދމަތްަތއް ިތޔަބޭުފޅުންގެ ކުރިފުޅުމަީތަގއި ތަްފޞީލުކޮްށ 

ނޑު ނުފަާށނަެމވެ ކަސްަޓމް އުފެްއދެުވމާއި، މަުޢމޫލު ަންނގަަވްނ . ހާމަކުާރކަްށ އަުޅގަ

ނުޑ ބަާޔެނއް ނުކުާރނަެމވެފައްަޓވަިއގަުތމުްނ ަދއުލަތަށް އިތުުރވަުމންިދޔަ ާއމްަދނީަތކެ . އް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ބަޠަލުގެ ހިްތވަރުފުޅު ގަަދކަްނ، ިވސްނުންފުުޅތެރިަކން، ިޢއްޒަްތތެރިަކްނ، 

ނުޑ ] އަުބއިަކން[ައިދ ! އާދެ......ދީްނވެރިަކން، އަދި ހާަމުކރުމުގެ ގޮުތން އަލިއެުޅވޭޯތ އަުޅގަ

 . ެގ ަމްޝޫހުރަކެމެވސަަބބަކީ އެަކްނކަމު. މަސައްކަެތއް ުނކުރާަނމެވެ

ނޫރަްއދީން ަބންޑާަރިއންގެ ރަްސކަމުަގއި ާޙޖީ ޢިމާުދއްީދންގެ ރަްސކަުމގައި، މުަޙންމަުދ  

ޝަމްސުްއދީްނގެ ރަސްކަުމަގއި، އެކިލެެގފާނު އަާދކުރެްއވި ޚިދްަމތްަތއް، ިދވެހި ބިްނަގނޑުަގިއ 

އަުޅަގނޑުެގ ބަޠަލަީކ، ! ާއެދ. ވެިލެޔިވަފިއ ަވީނ ުދަވަހުކެވްސ ޮފެހިވެގްނުނާދޭނ ޮގުތެގ ަމިތްނެނ

އެކިލެެގފާުނ ައަވހާރަީވ . ދިެވހި ަޤއުުމެގ މިޒަާމުނގެ ތަަރއްީޤާއއި ަތހުޒީުބެގ މަިތެވރި ބަްއޕަެއވެ

ދުަވހު ހިތާަމާއއެކު، މާލޭެގ ކޯްއޓޭތަުކަގއި ވިހުުރޭވްނހުރި ދިދަައކީ، ިދވެިހްނގެ ލޯަތކުްނ 

އް، ައުގހުރި ބަަފއަަކށް ަފއުޅުކުާރ ޞަރީަޙ އޮހޮުރނު ކަރުަނތަަކކީ، ޝުކުުރވެރި ޤައުމެ 

އެ ާމތް ކިލެގެާފނަކީ، ިދވެިހ ުއންަމތުެގ ެއންެމ ! ާއދެ . ހިތާަމއެްއގެ އޮޅުެމއްެނތް ނިާޝންަތކެވެ

ިދެވިހާރްއޭޖެގ . ދިެވިހ ދައުލަުތެގ ަނުވގެ ކުޅަދާަނ ަކއްޕިާތެނވެ. ވަރުަގދަ އެްއ ޒަީޢމެވެ

ެދްނ އަޅުަގނުޑ ވިްސނާލެޭވޯތ އުޭޅނީ، އަްލއަމީުރ . ެއެވއިޚްލާޞްތެިރ ޝުކުުރެގ ަޙއްުޤވެރިޔާ 

ޭއާނެގ . އަލްމަރްޙޫްމ އަްޙމަުދ ދޮށިޭމާނ ކިލެެގފާުނގެ ސާުފ ސީާދ ރީތި އުޅުްއވުުމެގ މަްއޗަެށވެ

އެްނމެ ާޚްއޞަ ޞަފްާޙއެްއ ކަުމގައި، އަޅުަގނުޑ ެދކޭީނ، މާްތ އިސްލާމްީދނުެގ އުޞޫލުަތަކްށ 

އިންާސިނއްޔަުތެގ ޚިދްަމތެްއ ކަމުަގިއވާ ޢިލްަމށް ކުރަްއވާ ައގުހުިރ . ބަހަްއަޓވާ އިޙްތިރާެމވެ

ނޫރަްއދީްނ ރަުދްނގެ ރަްސކަމުަގްއޔާއި، ަޝމްސުއްީދްނ ރަުދންެގ . ޚިދްމަާތއި، ވަފާެތރި ލޯތްެބވެ

މުޅި ރަސްކަމުަގއި، ާރއްޭޖގެ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު މުީޅންެމ ހިްނެގވީ، އޭނާ ޫނން ެދވަނަ ޭބފުޅެްއ 

ްބރާހީްމ ދޮށިޭމނާ ކިލެގެާފނު، ާރއްޖެ ހިްނެގވި ުދވަސްވަރު ޭއނާގެ ަކނާތްޕުޅެްއެގ އި. ނޫެނވެ

ގޮުތން އަްޙމަުދ ދޮިށމޭާނ ކިލެގެާފނު، ިމ އުްނމަތަްށ ުކރެއްިވ ިޚދްމަތްަތްއ ަބޔާްނ ކުޅަުއަމްށ 

 .ބޭނުީމ ވަަރށްިގނަ ފޮތްަތކެެކވެ

ތިޖާީރ ަމއިދާްނތަުކގަިއ ، އޭާނެގ ޚިްދމަތްަތްއ ސިޔާީސ ރޮނުގްނނާއި. ޝަްއކެްއނެެތވެ 

ނޑުެގ ނަޒަުރަގއި، ެއންމެ މަިތވެިރ . ވިަދނީ ެމންދުުރގެ އިުރ ފަަދއިްނެނވެ ެއއިތެެރއިްނ، އަުޅގަ

ޚިދްމަތަީކ، ުކޑަ ަބންޑާރަިއްނގެ ރަސްަކމުަގއި ދިެވިހރާއްޖެ ެވއްޭޓންިދޔަ ބިުރވެރިަކމާއި، 

! ާއދެ . ން ރާއްޖެ ސަލާމަްތ ކުެރއްިވކަެމވެނާާމންކަުމގެ ައނދަވަުޅން ޭއނާެގ ިހންމަާތއި މިްނނަތު 

 !އެކިލެެގފާަނށް ަފށްފަުށންވެްސ ސާބަެހވެ
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ނޑުގެ މަޥްޟޫުޢގެ ފަޚްެރއް ަކމުަގިއވާ، މާްތ   ދެން އަޅުަގނޑު ިމެއނބުރިލަނީ އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުެގ ަނޒަރުަގއި، އަިތރީގޭ އަބްޠާލުްނގެ ތެރެިއްނ އުޖާާލިވ . ވެރިާޔއާ ދިާމއަށެވެ

ދިެވހިާރއްޭޖގެ ފަޚްރެއް ކަމުަގިއވާ މުޅި މި ުއންމަުތެގ ! އާދެ. އަިލކަމުެގ ތެރެައށެވެރަންތަީރގެ 

ނޭޑރި ކިެލގެާފުނ  ލޮބުވެތި ަޒޢީމް ސުުމްއވުލްއަމީުރ އަލްޙާއްުޖ ޢަބްުދލްމަޖީދު ަރންަނބަ

ިރ ރަްނނަަބނޑޭ. ކުރަްއވާަފއިވާ ިޚދްމަުތން ނުކުާތއަަކށް ަނމަވެސް، އަލިަކމެއް އަުޅވާލެޭވތޯެއވެ

ކިލެގެާފނު މިަޤއުަމށް ެގްނނެިވ ިއޞްލާޙުަތއް ބަާޔްނކުރެވޭޯތ އުޅުަމކީ، އިރުެގ އަލިަކްނ 

 .ބަޔާްނކުެރވޭތޯ އުޅުެމކޭ އެއްަފދަ ކަމެްއަކން ކަށަވަެރވެ

ނޭޑރި ކިލެގެާފނަީކ، ދުިނޭޔގެ އެިކއެިކ ަޤއުުމގަިއ ުއފެދިަފއިާވ އެްނެމ   ރަންަނބަ

ިރާހ ސިފަެއއް ޤުދްރަީތ ޮގތުްނ ލިބިވަަޑިއގެްނފަިއާވ މަތިވެިރ ައބްޠާލުްނނަށް، ޚާްއަޞ ހު

. ކުަލގަަދ ަމންޒަެރއް ތަމްސީލުވަުމްނ ިދޔަީއ، ޙާޖީ ިޢމާުދއްދީްނެގ ުދވަސްވަުރަގއެވެ . ޒަޢީމެެކވެ

ެއްއވެސް ެޖހިލުމެްއނެިތ ! އާދެ. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ސިޔާސީ މަސްަރޙުަގއި ހާަމވި ީފތާެގ ތެޭރގަެއވެ

ޅުަގނުޑ ަދންަނާވނީ، އެަފހަުރ ރާއްެޖ ސަލާމަތް ކުެރއްވީ، އޭާނ ނޫްނ ފިސާރި ކެިރހުެރގެްނ އަ

މުޅިްނ ިގނިަކންާޏހެން ދިެވހި ުއންަމތާހުރެ އެުދވަސްަވރު ޭއާނ . ދެަވނަ ބޭފުެޅއް ޫނެނވެ

ުޙއްބުލްވަަޠްނެގ ައގުމާްތ ރޫުޙ ެއްނމެ ަމތިވެިރ ދަރަޖަައކަްށ އުފެދިަފިއާވ އުޅުްއިވ ޮގތްތަާކއި، 

ރާއްޭޖަގއި ިމހާުރ މިިހނގާ ކޮްނމެ ުފރިހަަމ ަޤވާޢިަދކީ، . ީނ ނޫޅެޭވޭނ ގޮްތތަެކކެވެބަޠަލަކަށް ނޫ

އިދާީރ ގޮުތން ިދެވހި ަދއުލަތް، . ކިލެގެާފނު ކުރެްއވި ައގުުނކުރެޭވފަދަ ޚިދްމަްތތަުކގެ ނަީތޖާެއވެ

. ނަށެވެދައުލަތަަކްށ ެހއްެދވުުމެގ ފަޚްުރވެރިަކްނވެސް ހަަމ މުޅިންެމ ަރއްުދވަީނ އެކިެލގެފާ 

އޭާނ ލެްއިވ ބާރަކީ، އޭެގ ނަތީާޖވެްސ ] ޢިލްީމ ޤުްލޝަްނ ކުިރޔަްށ ގެްނދަން[ދިެވހިރާއްޭޖަގއި 

ނުޑމެްނގެ ކުރިމަީތަގއި ވަރަށްެފހި ގޮުތގައި ފެްނނާން ހުރި ކަެމކެވެ މިްސކިތްަތްއ . މިއަދު އަުޅގަ

ިމހާރު ވިާދ ޮކންެމ  ޢިމާރާތް ކުރެްއވުާމއި، ައދި ިމޫނންވެްސ އަުޅަގނޑުެމންެގ ކުިރމަީތގައި 

ދިެވިހރާއްޭޖގަިއ ފުރަތަަމ އުެފދުުނ ާޤނޫީނ ! ާއދެ . އިޞްލާެޙއްެގ ައޞްލަކީ، ެއކިލެގެާފެނވެ

އަޅުަގނޑަްށ . މަޖްލިސްގެ ާމތް ރައީަސކީވެްސ ކިލެެގފާުނ ފިަޔަވއި އެެހން ޭބފުޅެއް ޫނނެވެ

ާރްއޭޖެގ ިސާޔީސ އަހަާރިއ ަހމަސްުދވަސް ވަްނދެން، ދިެވހި 30އެނގިަފއިާވ ގޮުތަގއި، 

ނަަވިއގެްނ، ފިސާިރ ިނޔާަމ ދަތުެރްއ ކުެރއްުވމަށްަފހު، ރާއްޖެ ިހންެގވުުމެގ ޢަމަލީ މައިާދުންނ 

ަވަނ  11ވަަނ ައހަރު ޖުާމދަލްއާޚިާރ ަމހު . ހ 1301އެކިލެެގފާުނ ަވކިެވވަަޑއިަގތީ، 

. ލިެޔވޭނޭ މުްއދަތެެކވެައހަރަކީ، ާރއްޭޖގެ ތާރީުޚަގިއ ރަން ައކުުރން  30މިެދންެނވި . ދުަވހުެއވެ

ރައްިޔތުްނގެ ޙާލު ަބއްލަަވއި، ޢަދުލާިއ ިއްނޞާފު ހަަމޖައްސަަވއި، ރަްއޔިުތްނގެ ަމޞްލަޙަުތ 

ނަީތޖާއަކީ، ާރއްޭޖގެ ތާީރޚު ވަރަްށ ެއދެޭވ ! އާދެ. ކުރިއެުރއްުވމުަގއި، ޭހދަކުެރއްިވ ޒަާމނެެކވެ

ްނ ބަންާޑރަިއންެގ ޒަާމުނގެ ަހނާދންތަްއ ދޮ . ގޮެތއްަގއި ޭއގެ އަިމއްލަ ނަފްސަްށ އިާޢދަ ކުރުެމވެ

ދިެވހިާރއްޭޖގެ އެންެމބޮޑު ޤައުީމ ޢީދު ދުވަްސ ފެުނމުެގ ަނޞީުބ . ހިތްަތކުަގއި އަުއެވ އާާލވުމެވެ
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ވަަނ ައހަުރގެ ަރބީޢުލްައއްވަްލ ަމހުެގ . ހ1372ުދަވަހީކ ! ާއދެ . އަޅުަގނޑުެމްނނަށް ލިުބމެވެ

. ެވިހ ިހްތަތުކެގ ޯލިބ، ެއުދްނ ުފުދުނ ުދަވެހެވެއުދަވަހީކ ުމިޅ ދި . ަވަނ ުދަވެހެވ 19

ދިެވހި ޤަުއމުެގ . ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޮކންމެ ދަިރެއއްެގ އިލްިތމާސަށް އިޖާަބ ލިބުނު ދުަވެހވެ

ފަޚްރަކަްށާވ ުއންަމތުެގ ލޮުބވެިތ ޒަީޢމް، ސުމުްއވުލްއަމީުރ އަލްޙާްއުޖ ޢަބްދުލްަމީޖުދ 

ނޭޑރި ކިލެގެާފނު، އަޅުަގނޑުެމން  ގެ ވަލީާއ ަޙވާލުެވވަޑަިއގަުތމަްށ ރުިހވަަޑއިެގްނ ރަންަނބަ

ރަްނނަަބނޑޭިރ ކިެލގެާފނުްނެގ މަިތވެިރ ޚަޞީަލތްތަާކއި، . ުހްނެނިވަކްނ ެއްނެގިވ ުދަވެހެވ

ެއކިލެގެާފުނންެގ . މިޤައުަމށް ކުރެްއެވވި ޚިްދމަތްަތކަކީ، ުގަނއި ކޮުޅންލާޭނ ކަންަތއްަތކެްއ ޫނެނވެ

 .ާވނޭ ގޮުތގަިއ ިދވެިހ ަޤއުުމ ުކރިޔަށް ެގންިދއުުމގެ ރޫާޙއި ބާރެވެއިލްހާަމކީ، ދުަވހަުކ ަފނާނު 

ނޭޑރި ކިެލގެާފނަްށ މި ުއންމަުތގެ ޝުކުުރ ައދާކުރާޭނ ޢިބާާރތެްއ ެނތްަކްނ   ރަންަނބަ

އެކިެލގެާފނަީކ އަިތރީޭގ ތާޒާ މާަބގީާޗގެ ފަްޚރާއި ޝަރަފެްއ ަކމުަގިއވާ ިޢއްޒަތްތެިރ . ޔަީޤނެވެ

ނޭޑރި ކިެލގެާފނު މިަޤއުމަްށ ސާ. ފިނިެފންމަލެވެ ޅީސް އެަތއް ައހަެރއް ވަްނދެްނ، ރަންަނބަ

ސިފަކޮްށ ަބޔާްނކޮށްެދޭވޭނ ] ފޮެތއް ޤަލަމެްއ ޮއތަސް[އަދާކުެރްއވެިވ ޚިްދމަތްަތކަީކ 

ިމވޭިތވެިދޔަ ސާީޅހަަކށް ައހަރުެގ ތެރޭަގއި، މިާރއްެޖއަްށ އަިއ . ޚިދްމަތްަތކެްއ ޫނނެވެ

ރާއްޭޖެގ . ޞްލާޙުަތކަްށ ިތޔަބޭފުުޅން ިނކަްނ ވިސްަނވަަބއްލަވާެށވެބަދަލުތަކަްށ ގެެނުވުނ އި 

ޢިލްމަށް ރާްއޖޭެގ ިވޔަފާިރއަށް، ރާއްޭޖގެ ިޢމާރާތްަތކަށް، މާޭލގެ ަމގުަތކަށް ވިްސނަާވަލ 

ެއިއން ޮކންމެ އިޞްލާެޙްއގެ ައޞްލަކީ، ިސއްރަކީ ކޮބަިއތޯެއވެ؟ ެދވޭނެ އޮތީ ހަަމ . ބައްލަާވށެވެ

 . ވެމެ ަޖވާެބކެެއން 

ނޭޑރި ކިެލގެފާެނވެ  ިދެވިހ ަޤުއުމެގ . ރަްނނަަބނޑޭރި ކިލެގެާފނެވެ! އާދެ. ރަންަނބަ

އަުދގެ ިބންގަލަްށ، ިދވެހިާރއްޭޖގެ އަުދގެ ަގާވއިދުަތކަށް، ދިެވހި ަދއުލަުތގެ ައދުެގ މާލީ ޙާަލްށ 

ްއެޖ ދިެވހިރާ. އޮުޅމެއް ބޮޅުެމއް ނެެތވެ! ާއެދ. ނިަކން ިއްނޞާފު ކުަރްއވަ ަބއްލަވާެށވެ

ަތުހީޒާބިއ ަތަރްއީޤެގ ަމުގްނ ައުދ ިހނަގުމްނ ިމަދނީ، ުދަވަހުކެވްސ ުނާދ ިމްނަވެރްއެގ 

ސަބަބަކީ، ިސއްރަކީ، ިއހުެގ ބޮުޑވަޒީރު، ިމހާުރެގ މާްތވެރިާޔ ! އާދެ.....ސަބަަބކީ. މަތީްނެނވެ

ނޭޑރި ކިެލގެާފނެވެ  .ރަންަނބަ

ަހރަށް ެއހީތެިރންގެ ެއހީާއ ައެންއަބިއފަ . ބަެއއްަފހަރަށް ގިިނަކންޏާެއވެ! އާދެ 

ިމގޮުތގެ މަިތން ަރްނނަަބނޑޭރި ކިެލގެާފނު، ިދެވހި ަޤއުމަށް އަާދކުރެްއވި އަިދ . ލައިެގންެނވެ

މިހާުރވެސް އަދާކުަރްއވާ ިޚދްމަތަީކ، އަޅުަގނުޑގެ ނުުކޅެދިެގންާވ ޤަލަުމން އިްނޞާުފ ކުެރޭވ 

ނޑޭިރ ކިލެގެާފނަީކ، . ާވެހްއ ެނެތެވަޝްއެކްއަވްސ. ވަރަްށވުެރ މަިތވެިރ ޚިދްަމތްތަެކކެވެ ަރންަނބަ

ިދެވިހާރްއޭޖެގ ިމަޒާމުނެގ ާޗުޓެގ . ދިެވހި ަޤއުުމގެ ތަހުީޒބާިއ ތަަރއްީޤގެ ާމތް ަބއްަޕެއވެ

. ދިެވހިްނެގ ފަޚްުރވެިރ މާްތވެިރޔާެއވެ. ދިެވިހ ަޤއުުމގެ ލޮުބވެިތ ަޒޢީމެވެ. ކުރެުހންތެިރޔާެއވެ



 23 

ފުިރހަމަ ނަޞްާރިއ . އިތުރު ާބއްަޖވެރިކަެމކެވެ! ޅެެކވެއެކިލެެގފާަނށް ަތނަވަސް ުޢމުރުފު

 .ހިތުެގ ޚާލިްޞ ވެދުާމއި ޝުކުިރއްާޔެއވެ! ނަޞީެބވެ

އަޅުަގނޑު ެދން އެނުބރިލާހިްތއޮތީ، އަޅުަގނުޑގެ އަްބޠާލުންގެ ލިސްުޓގެ ވަަރށްފަުހ  

. ޗަެށވެސުމުްއވުލް އަމީުރ ޙަަސްނ ފަރީދުދީީދެގ ވެިރކަުމގެ މައް . ބަޠަލަކާ ިދމާއަެށވެ

އަޅުަގނޑުެމްނނަްށ ލިބެުމންދިަޔ ތަޖްރިާބ އޮުޅމެްއނެްތ ޮގތުަގއި، ސާބިުތކޮށްިދްނ އަްލއަމީުރ 

ޙަސަްނ ފަރީުދދީދީައީކ ެއންެމ ފުިރހަަމ ަމޢުަނިއގައި، ަރްނނަަބނޑޭިރ ކިެލގެާފނުެގ 

ަފީރުދީދީދ  ޭއނާައށް ލިިބވަޑަިއގަްތ ުމއްދަުތގެ ެތރޭގަިއ، އަލްއަމީުރ ޙަސަން . ދަރިކަލެްއކަެމވެ

ާޤޫނުނައާސީސ . މިޤައުަމށް ކުެރްއވި ޚިްދމަތްަތކަކީ، ވަރަްށވެސް ަމިތވެރި ޚިްދމަތްަތކެެކވެ

ޭއާނެގ ެޖ ސަލާމަތް ކުރެްއވި ކުރެްއވުމީ، ފާސްވުމާ ވިިދގެްނ ައއި އިްނޤިލާބެްއގެ ޠޫާފނުްނ ރާއް

 .އެްނމެ މަިތވެިރ ެއއް ޚިދްމަެތވެ

މެަފހުްނ އަުޅަގނޑުމެްނނާ ވަިކވެަވޑަިއގަީތވެްސ އަލްއަމީުރ ޙަސަްނ ފަރީުދދީދީ ެއން 

ފުާރނަފުޅަްށ . ދިެވހި ހިތްަތކުްނ ފަޭސހަިއން ފޮެހިވގެްނ ނުދާޭނފަަދ ޮގތެްއގެ މަީތންެނވެ

! ާއޭދެހެވ. އެްއވެސް ެބއްލެވުަމކާ ނުަލއްަވއި ވަޠަނީ ޚިދްމަުތަގއި، ދަތުރު ކުަރއްަވިނކޮްށނެވެ

 .ން އޮްތ ެއންމެ މާތް ގޮުތގަެއވެިއްނާސަނަކށް ިމުދިނެޔިއްނ ަވިކެވވޭ 

! އާދެ.....ދެން. އަލްއަމީުރ ޙަސަްނ ފަރީދުީދދީައށްވެސް ުއނިުވމެއް ނެްތ ޝުކުިރއްާޔއެވެ 

ނުޑ ެއނބުޭރނީ، އަޅުަގނުޑގެ ލިސްުޓެގ  ނީޑގެ ލޯތްާބއި ހިުތގެ ހަމަެޖހުާމއެކު އަުޅގަ ސިކު

ނަަމވެްސ ިހންަމތްތެރި، . ބަޠަލެވެ ލިސްޓުެގ ެއންމެަފހު ! ާއދެ . އެްނމެފަުހ ބަޠަާލ ދިާމއަެށވެ

މިްނނަުތގެ ވަރުަގދަ ަކމުަގއި ޢިލްމާއި، ުހނަުރގެ މަިތވެރިކަުމަގއި، އަޅުަގނުޑގެ ޤުލްޒާރުްނ 

ނުޑެގ ބަޠަލަކީ، ިދެވހިރާއްެޖއަްށ . އެްއވެސް ބަޠަލަކަްށ ދޫކުާރޭނ ބަޠަލެްއ ނޫެނވެ ައޅުގަ

ހިރާްއޖެ އަޅަުމންދާ ޮކންމެ ަތހުޒީީބ މިޒަމާުނަގއި ލިބެުމންދާ ޮކންމެ ިއޞްލާޙެްއގެ، ިދވެ 

ަޤއުުމގެ ޢުލޫުމގެ މާބަީގޗާަގއި، ފޮޅިފަިއވާ އެްނމެ ފަރި، . ފިޔަވަެޅްއގެ، ިސއްރާއި ައޞްލެވެ

 . އެްނމެ ނަލަ އޯކިޑްމަެލވެ

ނޭޑިރ   އަޅުަގނޑުެމްނގެ މާްތވެިރ ސުމުްއވުލްައމީރު އަލްާޙއްުޖ ޢަބްދުލްމަޖީުދ ަރންަނބަ

. ެއެވ] ިދެވީހްނެގ ަތުހީޒާބިއ ަތަމްއުދްނެގ ަޒީޢްމ[ިރ ޢިބާރާުތަގއި ކިލެގެާފނުްނެގ މަިތވެ

 .އަލްއަމީުރ މުަޙންމަުދ ައމީެނވެ

ނަޑށް ލިެބީނ ަވރަށްބޮޑު ނުަތަނވަސްކަެމކެވެ   . އަޅުަގނުޑގެ ހިަތށާއި، ހަިށގަ

ަޙ ައުޅަގނުޑެގ ޮލުލެގ ެތޭރްނ ޭފިދެގްނ ުނުކްނަންނ ިހްނަމްތ ުކަރީނ ުޝުކާރިއ ާސަބުހެގ ަޞރީ 

ސަބަަބކީ ިސއްރަީކ، އަޅުަގނުޑގެ ހިްތ ެއދޭ ގޮުތެގ މަިތްނ ! ާއޭދެހެވ. ކަރުނަަތެކވެ

ނަޑށް ކުަލގަދަ ތެުދވެރި، ޢިބާރާްތ . އަޅުަގނުޑގެ ބަޠަލަށް ިއްނޞާފު ކުެރޭވން ެނތްކަެމވެ ައޅުގަ

. ވެ ޚިޔާލާްތތައް ހިުތގެ އަީޑން ުއފެދެމުްނ، ުއތުރި ާނރަީނޔަކީ ޫނނެ. ނުވިްސެނނީެއއް ނޫެނވެ
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އަޅުަގނުޑގެ ނުަތަނވަސް ކަމުެގ ިސއްރަީކ ހާްސކަމުެގ ައޞްލަކީ، ެއންެމ ހިތްަހމަެޖހުމާެއުކ 

ނުޑ އިްނޞާފު ކުރާިހތްވާ....އަޅުަގނޑަށް ިއންޞާުފ ކުެރވޭނޭ ބަޠަލަކަްށ .....އެންމެ އަުޅގަ

ނަޑްށ ިއންާޞުފ ކުެރވޭްނ ނެްތ ކަމެވެ ! ދެނަމަވެްސ އާ ! ...... ާއެދ. އަޅުަގނޑަްށ، އަުޅގަ

ައަވަހްށ ަނަމެވްސ، ެތަދީކ . ތާރީޚަކީ މީަހކު ހިތަްށއެިރ ގޮަތކަްށ ަހމަޖެއްޭސނޭ ެއއްެޗއް ނޫެނވެ

ނިޑާއ . ަލުހްނ ަނަމެވްސ ަހަމާވްނާވޭނ ެއްއެޗެކެވ އެެހންަކމުްނ ހިާތދެކޮޅަްށ ނަަމވެސް، ިސކު

 .އެްއކޮޅަށް ނަަމވެސް އަޅުަގނުޑ ެދވޭތޯ ބަލާީނ ކުިރއަެށވެ

ަރ ވަަރކަށް ައހަރުެގ ތެޭރގަިއ، ިމވޭިތވެިދޔަ ބިުރވެރި ަހނގުާރމަިއެގ މިވޭިތވެިދޔަ ަފނަ 

ތެރޭަގއި، އަްލއަމީުރ މުަޙންމަުދ އަީމްނ ދިެވިހ ަޤއުަމށް ކުރެްއިވ ޚިދްަމތްަތއް ތިޔަޭބފުޅުްނ 

ހިްތޕުޅުެގ ސާބިތުަކމާެއކު ނިަކްނ އިޙްސާްސ . ނިަކން ަހނދުމަފުުޅ ކުަރްއވަ ަބއްލަާވށެވެ

 .ާވށެވެކުރަްއވަ ަބއްލަ

ެއޚިދްމަްތތަކަްށ، އެ ަމިތވެރި ުޤރްބާްނތަކަްށ ިއްނޞާުފ . އަުޅަގނޑު އެްއބަެހވެ! އާދެ 

 .ިދެވހިރާްއޖޭގެ މުސްތަޤްބަުލގެ ާތރީޚުަގެއވެ. ކުރެޭވނީ، ައންަނިނވި ޖީލެްއގެ ިދެވހީްނނަެށވެ

ވަމުްނ ނަަމވެސް ެއކި ޮރނުގ ރޮނުގން އޭނާ ެއކުރަްއވާަފއިާވ، އަދި ިމހާުރވެސް ކުަރއް  

ގެްނދަާވ ޚިްދމަތްަތކުެގ ަމްއޗަށް ކިަތންެމ ައަވސްގޮތެްއަގއި ނަަމވެސް ތިޔަޭބފުޅުްނ 

ނިޝާންތަްއ .....ިދެވިހާރްއެޖައްށ ެފުތެރުމްނާދ ަތުހީޒީބ ައިދ . ކަޅިުއއްަކވާލަ ބައްަލވާށެވެ

ނުޑެގ ިހތާއި ިސުކނޑި ފުިރއަަރނީ! ާއދެ . ހަނދުމަފުޅުޮކށްލަްއވަ ަބއްލަާވށެވެ ޝުކުާރިއ ، އަުޅގަ

 .ތަޢުރީފުެގ މަިތވެިރ ޞަރީަޙ ޝުޫޢރުތަުކްނނެވެ

އަލްއަމީރު މުޙަްނމަދު އަީމންގެ ިސޔާސީ ިހްނގުްނތެިރކަމާއި، ހިްތވަރުފުުޅގަަދކަުމެގ  

! އާޭދހެވެ . ހަަމ ެއންެމ މިސާލެްއ ިތޔަބޭފުުޅްނނަްށ އަުޅަގނޑު ހަނދުފުޅުކޮްށ އަރުާވނަެމވެ

 .ްފޙާެއއް ފަހަަތށް އުާކލައްވާެށވެހަނދުމަފުުޅގެ ނަޒަުރން ެދތިްނ ޞަ

. ދުވަސްަވރަީކ ަހނގުރާަމއިެގ އެްނމެ ދަތި، އެްނމެ އުނދަޫގ ުދވަްސވަރެވެ  

އަުޅަގނޑުެމންެގ ކުރިމަިތްނ . ނުރަްއކަުއތެރިކަާމިއ ދަިތކަުމްނ ފުރިެގްނީވ ުދވަސްވަރެވެ

! ާއޭދެހވެ . ަމންޒަެރކެވެ ކުއްލިައކަށް ހާަމވީ ބަާޣވާްތތެރިްނގެ ނުަބއި ުސންޕާ ޭރުވމުގެ ވަުރގަދަ

 .ދިެވހި ތާީރޚުްނ ުދވަަހކު ޮފެހވިެގން ނުާދޭނ ތިލަުދންމަީތ ގަޑުބަެޑވެ

އެހިާތމަވެިރ ަމންޒަުރގެ ތެެރިއން ވިަދއިގަީތ، ޮކްނ ވިުދވަެރއްޯތއެވެ؟ ާރއްެޖއަްށ  

 ައުޅަގނޑު ! އާދޭެހވެ....އްކަުލްނ ާރއްެޖ ސަލާމަތްކުީރ ާކކުޯތއެވެ؟ރަ ކުރިމަިތނުާވފަަދ ނު

. ތިޔަބޭފުުޅންެގ ސަމާލުަކމަްށ ަދންަނވާލާީނ، ދިެވިހ ތާރީުޚގެ ެއންެމ މޫރިިތ ަޞފްޙާެގ ަމްއޗަެށވެ

އަޅުވެިތކަުމގެ ހިލިހިލާަތްއ ! އާދޭހެވެ .....އިހަްށދުަވހު ޤައުަމށް ލިުބނު ިމނިަވންަކމުގެ މަްއޗަެށވެ

މާިއ، ިދެވހި ޤަުއމު ގުޅާިލ ކޮށްަޓވާލެްއވި ދެައތްޕުޅަކީ، ފަުށީވގެ ަވއުފަށަުކްނ ިއނިގރޭސި ޤައު 

 . ދެއަތްޕުަޅކީ، އަޅުަގނުޑގެ ޢިއްަޒތްތެރި ބަޠަލުގެ ދެައތްޕުެޅވެ
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ައދު މުަޙންމަުދ އަީމަނކީ، ނުަހނު ަޙއްޤު ޮގތެްއގައި އަލްައމީރު މުަޙންމަުދ ! ާއޭދެހވެ  

ިރްއަޔުތެގ ޭއނާެގ ަތަނވަސް މޭފުޅުެގ މަީތަގއި ވިަދވިާދހުީރ ުޙއް. އަީމން ދޮށިޭމާނ ކިލެެގފާެނވެ

ްނުފަޅކީ، ަމިތެވިރ ަލަޤްބަތުކްނ، ައުގުހިރ ނަމަވެްސ އޭާނެގ ހަުރދަާނ ނަ. އަުގ މާްތ މެޑެްލެއވެ

ިދެވިހ ާތީރުޚަގިއ ޭއާނ ....މެޑެލްތަކަުކްނ އިުތރަށް ޒީަނތްތެިރ ކުެރވޭޭނ ނަްނފުެޅއް ޫނނެވެ

ގެ ހިތްަތކުަގއި، ައުޅަގނުޑެމން . ވިދާލީ، ުމޙަްނމަދު އަީމންެގ މަިތވެރި ނަްނފުޅުްނނެވެ

ިސުކނީޑެގ ާސިބުތަކާމެއުކ، . ެއދެޭވ ރަްމޒުންެނވެ ގެ ]ا.م[ަފނުޑުވެމްއެނިތ ޭއާނ ެދިމުހްނާނީނ 

ނޑު ެވދުން ކުާރނީ ުޝކުރުގެ ޤުލްދަސްތާ ] ا.م[ހިުތގެ ފުްނމިުނން  . ަތަކުކްނެނެވައށް އަުޅގަ

 !ެއވެ ހިތާިއ ސިުކނީޑގެ ވަފާތެިރ ލޯތްާބއެުކ ފަށްަފށުްނވެސް ޝުކުިރއްޔާ 

ައތިރީޭގ އަބްޠާލުްނަނކީ، ިދވެިހ ތާީރޚުެގ ެއންެމ އުޖާާލ ސިފަތަުކެގ ! ާއޭދެހެވ! ާއޭދެހވެ  

ދިެވހި ުއންމަުތގެ އަބަީދ . ިދވެިހ ޤަުއމުެގ ފަޚްެރއް ކަމުަގިއވާ ިޢއްަޒތްތެރިްނެނވެ. ވެރީްނެނވެ

ަފިއާވ ަވުޤުތެގ އަޅުަގނޑަްށ ލިބި . ަޝްއެކްއަވްސާވެހްއ ެނެތެވ. ުޝުކުރެގ ަޙްއުޤެވިރްނެނެވ

ނޑަށް ލިބިަފިއވާ މަޢްލޫާމތުެގ ުއނިކަުމން، ައތިރީޭގ ާޚންާދަންށ  މަދުކަުމން، އަުޅގަ

ނަްނގަުތްނ ޙައްޤު ވެެގްނވާ ަބއެއް ިޚދްމަްތ . އަޅުަގނޑަަކށް ިއްނޞާފެއް ނުކުެރުވނެވެ

ނޑަކަ. ދޫކޮށްލެިވއްެޖެއވެ ްށ އިްނޞާުފ ކުަރންީވ ަބެއއް ައބްޠާލުންެގ ނަްނވެްސ އަުޅގަ

ީދދީ، ިއްބާރީހްމ هللاިދވެިހ ސިފަިއްނގެ ަބފަައކު ަކމުަގއިާވ ައއްނަބީުލ ޢަބްދު . ނުެގެނވުެނވެ

ދޮށިމޭާނ ކިެލގެާފނުގެ ަލޔާޤަާތއި ޤާބިލިްއޔަތު ލިިބވަަޑއިެގންާވ ިތންަވނަ ދަރިކަލުްނ، އަްއނަީބްލ 

 . ޢަބްދުލްޙަމީދުީދދީެއވެ

. ްޚުރެވިރުވްނ ަޙްއުޤެވެގްނާވ ަދީރްނެނެވއެިއން ކޮްނމެ ބޭފުަޅކީ، ަޤއުެމއް ފަ ! ާއޭދެހވެ  

ެއިއްނ ޮކްނެމ ޭބުފަޅުކ ިދެވިހ ަޤުއަމްށ، ިދެވިހ ަދުއަލަތްށ ުކަރްއާވަފިއާވ ައުގުހިރ 

 .ޚިދްމަތްަތކަކީ، ިދވެިހ ހިތްތަުކްނ ފޮެހިވގެްނދާޭނ ަކންަތްއތަކެްއ ޫނެނވެ

. ކުރެުވެނވެއަޅުަގނުޑގެ މަޥްޟޫޢަަކށް އަޅުަގނަޑކަްށ ިއންޞާެފްއ ނު ! ާއޭދެހވެ  

ައޙްމަުދ . ޙުސައިްނ ޮދށިޭމނާ ކިލެގެާފުނންެގ ަމްއޗަކަްށ އަޅުަގނޑަކަްށ ވިްސނަެއްއނުލެުވނެވެ

ދޮށިމޭާނ ކިެލގެާފނުްނެގ ހިްތވަރުފުުޅގަަދކަމާިއ ހިްނުގންތެރިަކމުެގ ަމއްަޗކަްށ އަުޅަގނޑަކަްށ 

ފުޅާއި، ިސޔާީސ ަޢިލޮދިށޭމާނ ިކެލެގާފުންނެގ ިތާޖީރ ިވްސުނން . ބަލައެްއނުލެުވެނވެ

ނަޑކަްށ ނަޒަރެްއ ނުިހްނުގނެވެ ަނމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމނަްށ . ޙިކްމަތްަތކަަކށް އަުޅގަ

. ބަލައިލެުވނު ބަލައިެލވުުމންވެްސ ެއނުގނީ، ވިްސނުީނ، ޔަީޤންަވނީ ހަމަ ެއންމެ އެްއޗެެކވެ

އަތިީރޭގ ! ާއޭދެހެވ. ކުޅަާދނަކަެމވެ. ހިްތވަރުަގދަކަެމވެ. އަޅުަގނުޑގެ ައބްޠާލުްނގެ މަިތވެރިަކމެވެ

 .ބޭފުޅުްނނަށް ސާަބާހއި އަދި ައއްސަރިބަެހވެ

ިހްތ . އަުޅަގނޑުމެްނގެ ހިްތހަމަެޖެހއެވެ! އާދެ....ރާއްޭޖގެ މިހާުރެގ ޙާލަްށ ވިްސނާލުމުން 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަތުޚަތްށ ިއްނިތާޚުބ ުކެރިވަފިއަވީނ، ައިތީރޭގ . ިހްތ ުރެހެއެވ. އުފާެވެއވެ
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ވި ަރންތަިރ ސުމުްއވުލް އަމީރު އަްލޙާއްޖު ޢަބްދުލްމަީޖދު ަރންނަަބނޑޭިރ ޚާންާދުނގެ ުއޖާލާ

 . ކިލެގެާފނެވެ

ދައުލަތް ހިްނެގވުމުގެ ވެިރއަކީ، ތަޢްލީމީ ރޫަޙކީ ައތިރީގޭ ާޚންާދުނގެ ުއންމީުދެގ  

 . ފެހިތަިރ އަްލއަމީރު މުޙަްނމަދު އަީމެނވެ

 !ީނ މުސްތަްޤބަލެކެވެ ޝަ◌ަަމްށ ރޯ ިދެވިހ ަޤުއ! އަތިީރގޭ ާޚންާދނަްށ ބާްއޖަވެިރކަެމވެ 

 

 ޤައުމިއްޔަތުގެ ހަލާކަކީ،

 ......ޤައުމިއްޔަތުގެ ބަނަ އަޞްލަކީ 

 

 ބަަނވެފަިއވާ އުދަެރެހއް މުސްަތޤްބަލުްނ އަދު ެފްނަނނީ 

 ފެްނނަނީ  ބަނަަކމުެގ ާނމާްނ  ނިާޝންަތކެްއ ޙަީޤޤީ   

 ން ެއްނމެ ޮރނަގުކން ެދޮރނަގުކްނ ައިދ ެއްނެމ ަކަމުކްނ ެދަކަމކު 

 އެްނމެ ގޮތަުކްނ ދެޮގތަުކން ޫނނޭ ިމފަދަ ހެިކ ެފންަނނީ   

 ކޮންެމ ޙާދިާޘއަުކްނވިޔަސް ހަަމ ޮކންެމ ވިްސނޭ ެއއްަޗުކން 

 ކޮންެމ ަފހަރަުކ ކަުރނަިއްނ ލޯފުރި އުތުރި ކެިކެގން ަދނީ   

ައުޅަގނުޑ ިމ ަމުޟޫމުނ ިލުޔަމްށ ަޤަލްމ ިމަނަގީނ ަވަރްށެވްސ ! ާއޭދެހެވ! ާއޭދެހވެ  

ެކކިއުތުިރެގްނ، ކަުރނަަތކެްއ އަުޅަގނޑުެގ ދެލޮލުްނ . ިރ އަސަުރތަެކއް ުކރާ ޙާެލއްަގެއވެމަތިވެ

ަމްޟޫމީނ . ސަބަަބކީ އަުޅަގނޑުެގ ބޭިލޔާޤަތްެތރިކަެމއް ނޫެނވެ. އޮހޮޭރ ޙާލެްއގަެއވެ

ައުޅަގނުޑެގ . ޚިޔާލާތްަތކަކަްށ ޤަލަްމ ޫދކޮްށނުލާތާ ވީުމއްދަެތްއެގ ިދގުކަެމްއ ޫނެނވެ

ްތެތިރަކްނ ަހނާދްނާވަވަރްށުވެރ ައުޅަގނަޑްށ ޮކްށަފިއާވ ައަސުރ ުފްނެވަފިއ ބޭލިޔާޤަ

ފުާރނުލެޭވކަްނ މަޟްޫމނީ ިޚޔާލާތަުކން ހިުތގެ ޞަްފޙާތަެކއް ީމންުދވަަހކު . މަތިވެިރއެވެ

 .މިަކމުްނ އަުޅަގނޑުެގ ލެޔަްށ ލިބިަފިއވާ ހޫުނަކން ބޮެޑވެވިސްޭނވަރަްށވުރެ، 

މެ ފަާރތަކަްށ ދުރުިމއަޅައި ބެލި ކަމުަގިއވިޔަސް، އަުޅަގނަޑްށ ަވަށިއެގްނ ޮކްނ! ާއޭދެހވެ  

ނޭެދވޭ ުމސްތަޤްބަލްތަުކގެ ެތރެިއން އެްނމެ ނޭެދޭވ . ފެްނނަނީ، ަބނަެވފަިއވާ ނާާމން ކުލަތަެކކެވެ

ިހަތްށ ުކަރީނ، ޮކްނަފަދ ަމިތެވިރ ައަސެރްއޯތެއެވ؟ ެއްއަކަމުކްނ ެދަކަމުކްނ . މުސްތަޤްބަލެވެ

އަުޅަގނަޑށް، ީމގެ ަހެއއްކަ ދުވަސް ކުރިްނ، . ތަުކން ދެގޮަތުކން ޫނެނވެެއްއޮގ. ނޫެނވެ

މިމަޥްޟޫޢަްށ ވިސްިނއިރު، ހީވެަފިއ އޮީތ މުސްތަްޤބަލުެގ ަބނަަކްނ ިބނާވެަފިއވަީނ، ހަަމއެަކިނ 

ައުދ ައުޅަގނަޑްށ ެޖުހީނ، ީހިވ ީހުވްނ ަވަޔްށ ! އާދެ....އެްނމެ ކަެމއްެގ ަމްއޗަްށ ކަަމށެވެ

ނަަމވެސް ަނތީޖާައކަްށވީ، . ިއންިތހާ ދަރަަޖިއގެ އަސަރުތަެކއް ކުާރށެވެ. އްސާލާެށވެފެނަށް ބުރު

ކުރީގެ ހީުވމުގެ މަްއޗަށް ނުަވތަ ެއޔަީޤުނގެ ަމއްޗަށް ިޚޔާލާތްފާޅުކުަޅއުމީ، އަޅުަގނުޑގެ ޯޖީޝ 
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؟ އަދި ކީްއތޯެއވެ. ުހްއުޓެމްއ ޫނެނެވއުފަލެއް ކަމަށް ވެަފިއވާުވން، ފިަލއިެގްނގޮސް ިޚޔާލު 

ނޑުެގ  މުސްތަޤްބަލުެގ ަބނަަކމުެގ ގިަނ ިސއްރުަތކުެގ ތެެރޔަްށ ވަެދވުުމގެ ނަީތޖާައކަށްީވ، އަުޅގަ

ިޚާޔާލްތަތްއ ޮއިބޯނެވެގްނ، ެއެނެރ . ލެއަށް ައއު ޙަަރކާތްތެިރކަާމއި އިތުުރ ހޫުނކަމެްއ ލިބުެމވެ

ހިތްޕުުޅވާަކހަލަ، ަނމަވެްސ ތިޔަބޭފުުޅން ައއްސަވާ . ާއދޭސްކުަރން ެފށުެމވެ. ހާމަކުަޅއުެމވެ

ިމ ަމުޟޫމުނ  Uނުވަތަ U. ވިސްެނވޭފަަދ ލަފްޒުަތކެްއ ޭބުނންކުެރވޭެނ ަކމެްއ ނޭނެގއެވެ

އިެވމުންާދއިރު، ބަެއއް މޫނުަތކަށް އަރަުމންާދނޭ ކުލަަތއް، ަބެއއް ިހތްތަަކށް އަރަމުްނދާޭނ 

ަމންޒަރެްއ  ިމުހިރހާ ! އާދެ.....އެްއޗެތިަތއް، ބަެއއް ުތންަތއް ފިެތމުްނދާނޭ ފިުތންަތއް

ނަޑީކ . އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށް އެބަ ފެެނެއވެ ނަަމވެސް އަޅުަގނޑަީކ އަުޅަގނޑުކަުމން، އަުޅގަ

އަްނެހނެޭކ ިކޔުްނ އެކަީށެގންާވފަދަ މީަހކަްށވާިހތްއޮތްެލއް ޮބޑުކަުމން، ެޖހިލުމެްއނެިތ ެދޭވޯތ 

ނޑުެގ ޚިޔާލާ ދޭތެެރައުކ ބަަޔކު ިކތަންެމ ތުްނފިްއތި ކަުމަގއިިވޔަސް، އަުޅގަ . ބަލާނީ ކުިރއަެށވެ

 .ފަހެްއނުެޖޭހނަމެވެ

ަޤއުމުެދކެ ލޯބިވާ ކޮްނމެ ދިެވއްސެްއވެސް، ިދވެއްެސޭކ . ޝަްއކެްއވަސްާވެހއްެނތެވެ 

ކިުޔން އެަކށީެގްނވާ ޮކންެމ ިދވެއްެސްއގެ ދެލޮުލްނ މިައދު އޮހޮެރމުްނދަީނ ިހތާަމވެިރ 

މެ ފިރިެހެނއްެގ ިނތްކުިރން ިމއަުދ ިފިރެހެނޭކ ިކުޔްނ ެއަކީށެގްނާވ ޮކން . ޢަބަރާތްތަެކވެ

ައްނެހުންނެގ ިލްސުޓްނ ުގާނެލޭވ ޮކްނެމ ައްނެހެންއެގ ިހާތިއ . އޮހޮެރމުންާދީނ ޢަމަީލ ާދތަެކވެ

ދުލުން ގިސްލަުމން ިމއަދު ނުުކްނނާނޭ ހަމްދަުރދީާއއި ޯއގާެވރިކަުމން ފުިރގެްނާވޭނ 

 . މަިތވެރި، ތެުދވެރި އެްއޗެެކވެޝުޢޫރުތަަކކީ، އަުޅަގނޑަށް ސިަފކުާރންވެްސ ޭނނގޭވަުރ، 

އަޚްލާަޤީކ . އެްނމެ ފުަރތަމަިއްނ ަޤއުމުެގ އަޚްލާޤާ ދޭތެޭރ ވިްސާނލަމާ ިހންަގވާެށވެ 

އެއްަފހަރަްށވުެރ ގިނަަފހަުރ އަޅުަގނޑުެމްނެގ ިހތުެގ . ކޮބަިއކަްނ އަޅުަގނުޑމެްނ ދަްނނަުމއެވެ

ްނެހެންއަގިއ ުހްނާންނީވ ައްނެހްނަކުމެގ އަ ! [ާއެދ. ބޯޑުަގއި ބިްނވަުޅ ެނގިަފިއވާ ދެޖުމްަލއެވެ

އޮޅުެމއް ބޮުޅމެްއވާަކްށ .] ފިރިެހެނއްަގއި ުހންާންނވީ ިފރިެހންކަުމެގ ސިފަތަކެވެ. ސިފަތަކެވެ

ތަެނއް އެަބއޮތްޯތއެވެ؟ ަވީނނަަމ ީމހެްއެގ މަްއޗަްށ ތިމާެގ ިހތުަގިއ ޤަދަުރދެޭވ ަމތިވެިރ 

 !ސިފަތަކަށް ވިްސނަވާަލއްާވށެވެ 

ުނަވަތ . މިދެްނެނވި އެްއެޗއްެގ މަުޢނަ ަރނގަަޅށް ފިލާވަޑަިއެގންފާެނެއވެއަޚްލާޤޭ  

ިމާހުރ ެފްނަނ ެހިކަތުކްނ . ޫނން އަދި ިމެހން ުބނެެގން ެދކޮޅުޖެއްޭސކަށް ެނތެވެ. އެނގިާދެނއެވެ

. ފިރިެހނަކަްށ ޤަދަުރ ެދެވނީ ިފނިޑވެަފއި، ފަސްޖެުހން ކަމުަގއި ބަެއއް މީުހްނނަށް ވެާދެނއެވެ 

ޝަރަޙަ ުކރުމަކަށް ަވގުތު އަޅުަގނަޑކަށް ަތެންއ . ވެއްެޖނަަމ، ކުާރނެ ކަމެްއ ެނތެވެެއެހން 

 .ނުެދއެވެ
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. އަޚްލާޤާ ޭދތެރޭ އަޅުަގނޑު ިމާވހަކަ ދަްއކަީނ، ާޚއްޞަޮކށް، ފިިރހެުންނނާ މެުދަގއެވެ  

ަކްށ ިމެހްނ ިމެދްނެނވީ، ައްނެހުންނަނީކ ައްޚާލީޤ ޮރނުގްނ ުފިރަހަމެވަފިއ ިތިބ ަބެއްއ ަކމަ 

 !ާއޭދެހވެ . ނޫެނވެ

 ޤައުިމއްަޔތުެގ ހަާލކަކީ، ަޤއުިމއްޔަުތެގ ބަަނ އަޞްލަކީ، 

 ފެތުރޭކަށެއް ގޮެތއްެނތޭ .......ނުެދންެނޭވނެތޯ ދުލުން؟  

 .މިެހންެވެގންެނވެ 

ޭނ ުބެނޭވަހެއްއ ުނޭވޯތެއެވ؟ ] ހާދަ ަދށް ޮގތަުކން ނުބަިއ އަޚްާލޤު މިަދނީ ަދށްަވމުން[ 

ނުޑމެްނނަށް ދަސްެވއްެޖއެވެދެންމެ އަޚްލާޤު އަޅު  ލޯބީގެ އަަބުދ ! ިވސްނާލަމާ ިހްނގަާވށެވެ . ގަ

ެފްނަނުމްނަދީނ ޮކްނަކަހަލ . ތަމްސީލުވާ ަމންޒަރުަތކުެގ ތެެރއަށް ހިތްޫދކޮށްލަމާ ިހންަގވާެށވެ

ިގަނީމުހްނަނީކ . އަަބދު ެޖހިލުންެވފައި ިތބޭ ަތނެވެ. ފީތާތަެކއްޯތއެވެ؟ ލަުދގަްނަނން ެޖހެެއވެ

ދަްނަނވާީނ، ހިާތއި ވިސްުނންވެްސ ައުޅަގނުޑ . ރެިއން ހަރުަދނާަކން ކުޑަީމުހންެނވެއޭެގތެ

ެއެހްނ ުނެދްނެނޭވީނ . ކަުނވެަފއިވާ، ތިމާތިާމއަށް ނުެފްނނަ މީުހްނވެްސ ކަމުަގެއވެ

ކީްއވެެގންޯތެއވެ؟ އިސްތަިށަގނޑު ަވއްތަރަަކށް ހަދާލާަފއި، މުޅި ބޮލުަގއި ތެޮޔ ވަަށއިެގްނ 

ނުޑ ފާޑަކަްށ ިހނގާލާފަިއދާއިރު، ބޮެލއް ހުރި ީމހަކަްށިވއްާޔ ވަރަށް ުފށް ޖަާހފައި، ރަ

އަިދ އެާދއިރު އަބަުދ ބެލުާމއި، ީމހަުކ . ވިސްޭނނެަކމެއް، އެީމހުްނނަަކށް ޭނނގެެއވެ

މިަބގަިއގެ ަބއެއް މީުހްނ . ފެނިްއޖެަނމަ ެއހެަރވާ ގޮްތތަެކއް، ހަމަ ަދްނނަަވްނވެސް ނޭނޭގނެެއވެ

ަކހަލަ ައންެހްނ ކުީދްނގެ ކުރިމަީތަގއިވެްސ ރަިކެވގެްނ އަނަގހޭވޭަތްނ އަޅުަގނޑުެމން

. ިމއީ ތަންޮދރު ނުަދންަނ ާޖހިލުްނެނވެ! ަޙިއާރެންއަފެހ ުނާވޭނޯތެއެވ؟ ާއެދ. އެބަާއދެެއވެ

ކިރިާޔވެސް ޮގތާއި ފޮތް އެނގޭ ރަްށެވހިކަުމގެ ޮގތްތައް ދަްނނަ ީމހެްއިވއްާޔ، ައިދ 

ލަުދޙަޔާެތއް ޢަމުުދްނ . އްލި ހަލާުކާވކަްށވެސް ޖެހިލުެމއް ނުހުެރއެވެދުލުން ގެ . މާބިރުވެިރއެވެ

އަޚްލާުޤ . ެއއްަބނޑެއް ތިމާެގެއއް، އަމަެޔއް ަބފަެއއް، އަހުެލއް ަވހުލެްއ ނުަދެނއެވެ. ނުހުެރެއވެ

ނަޑްށ ފެްނނަ މަންަޒރުތަާކއި، އިޭވ އަޑުަތްއ  ފަހަަނއެީޅ ޮކންފަަދ ދަރަަޖއަކަްށތޯެއވެ؟ އަުޅގަ

ިމަފަދ ަދަރަޖައަކްށ . ވިްސނައިިފނަމަ، ޭދހަާވވަރަްށ ބަާޔންޮކށްފީެމވެ! އާދެ......ކުޅަުއމަކީބަޔާން 

ޙައްދަްށ ގޮސްަފއިތިޭބއިރު، ިފނޑިަކމާއި، ކިަތންެމ ުކޑަކަމަާކވެްސ ބިުރގަެނ ެޖހިލުްނވުަމީކ، 

ޮކްނެމ  .އަްނެހނަކަްށވުެރވެސް މާމަިތވެރި ދަަރޖަައކަށް، އެީމުހންަގއި ހުްނނަ ސިަފއެެކވެ

. ބައްަޔީކވެސް އެީމެހއްގެ ނިސްބަުތން، އެަބއްެޔްއގެ އަސަރުތަްއ ކުުރވަުމންދާ އެްއޗެެކވެ

ނިސްބަޭތ މިެދްނނެީވ ނާރުަތއް ހެދިަފިއ ުހްނަނ ަގދަ ބަލިަކން، އުފެދިަފިއވާ ެލއެްއެގ 

ޕާ ބަީލެގ މިޮގތުްނ މިުނބަިއ ސުން. ވަރުަގދަކަާމއި ވަރުދެަރކަްނ، މިަފދަ ަކންަކމުގެ މަްއޗަެށވެ

ިޞްއަޙުތ . އެކިުމއްދަުތަގއެވެ. ގެއްުލންަތއްވެްސ އެީމުހންަނށް ލިްއބަީނ ެއކިިމންވަަރށެވެ

 !......އާދެ....އެެހންަކމުން. ރަނގަުޅ، ނާރުަތއް ވަރުަގދަ ީމުހން ހަލާުކ ކުެރވޭީނ ލަުހންެނވެ
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. ވެމިބަލީެގ ސަބަުބްނ ޞިއްަޙތުަދނީ ެގއްލެމުްނނެ . ޝަްއކެްއވަސްާވެހއްެނތެވެ 

އަިދ ފިިރހެުންނނަްށ މިެގއްުލންތަްއ ލިޭބއިރު، ައންެހުނންެގ . އަޚްލާޤުަދނީ ެވއްާޔ މޮެޑވެުމންެނވެ

ނަމަވެސް ފިިރެހނުްނެގ ޞިްއޙަތާިއ ައޚްލާޤު ގެއްލޭަކމުެގ .....ޞިއްަޙތުވެސް އެކިޮރނގުން

 .ސަބަބުން ދަީނ ެގއްލެުމންެނވެ

ޚާްއޞަކޮށް، ފިރިެހްނ . މާ ިހންަގވާެށވެދެން އަޅުަގނޑުެމްނގެ މަދްރަސާަތކަށް ވިސްނާލަ 

ެއކުިދން ެއދަނީ ތަރުިބއްޔަުތ ރަނގަޅު ޮގތުަގއި ވަުމންތޯެއވެ؟ އަޚްާލުޤ ! އާދެ. ކުދިްނެގއެވެ

އެކުިދްނ ތަރުިބްއޔަުތވަމުްނދަީނ އެުކދީްނނަްށ . ަދީނ ަރނަގުޅަވުމްނޯތެއެވ؟ ަޝްއެކްއެނެތެވ

ބެެލހެްއޓުްނތެރިްނެގ . ުސންެގ ކިބަިއްނނެވެއަޚްލާޤު ލިބެުމންަދނީ، އެުކދީްނގެ މުަދއްރި

ެއިއެތެރިއްނ ިއްސިތްސާނެވަފިއ ަބެއްއ . ައުޅަގނުޑެގ ަޝުކާވ ޮއީތ ެއީމުހްނަނެށެވ. ފަރާތުްނެނވެ

ނުޑެގ އިލްތިމާަސކީ، ދިެވހި ޤައުުމެގ ިނާހީއ .....ަނމަވެސް. މީުހން ނެތެޭކ ުނދަްނަނވަެމވެ އަޅުގަ

. ެއއްސިެގންަފއިިވޔަސް، ކުީދްނގަިއ އެިވހަ ނުެފތުރުމެވެަގިއ އެދުަމކީ، އެީމުހން އެބަލީ

] އިބްލީސް[އެކުިދްނަނށް އެސުންާޕ އަޚްލާީޤ . ކުދީްނަނކީ މޮަޔ ުނވިސްޭނ ޅަުކދިްނެނވެ

ދަސްވުުމން އަޅުަގނޑުެމްނނަށްެޖހޭ އުނދަގުާލއި ތުރާ، ަގންަނންެޖހޭ ލަާދއި އެނޭގނީ ަހަމ 

ދަީރން ގެއްލި ހަލާކުާވން ެފށުުމން، ކުާރ އަސަރުަތްއ އަޅުަގނުޑމެްނގެ . އަޅުަގނޑުެމްނނަެށވެ

ަޤއުމަށް ލިބޭ ެގއްލުންަތއް އަްނނަ ުއނިަކްނ . އިޙްސާސް ކުެރޭވނީ، އަޅުަގނޑުެމްނނަެށވެ

 .ވިސްޭނނީ، ަޤއުމަްށ ލޯތްބެްއ ހުިރ ީމހަަކށެވެ

ުފަރްނ މުސްތަޤްބަލު ެފނިވަަޑިއގަްނަނވަނީ ކިިހެނއްޯތއެވެ؟ ުމސްތަޤްބަލުގެ ަމގާުމތައް  

ތެދުވެިރ ވަފާތެިރ ސަލާމަުތން ިތބޭ ކެރޭ ީހވާިގ ފިރިެހްނ ދަީރން ހޯާދީނ ޮކްނ 

 ފަސްަގނޑަުކންޯތއެވެ؟

 !ާއޭދެހވެ ! ާއޭދެހވެ  

 ޤައުުމ ސުްނނާފަިތކުރާ ަބްއޔެއްަދީނ ައށަަގްނނަމުން [ 

 އަުއެވގެްނ ަތހުޒީބު ދާކަުމގާ ަވނީ ދަޢުާވ ވަމުން   

 ެނއް ވަޙުޝީ ލޫޠު ޤަުއމުެގ ާވތަ...... 

 ނިޢުމަެތްއގާ ެދމިޮއތުްނ ެނތްަކން ޔަީޤނޭ ކަަށވަރުން   

މިހާަތނަްށ އަުޅަގނޑުެމންަންށ މިބަލައިެލވުީނ، ހަަމއެަކނި މުސްތަޤްބަުލެގ ބަަނކަުމެގ  

ެދން އަުޅގަނުޑ . ަފއުޅުަގއި ހާަމާވ ީފތާތަެކއްެގ ަމއްަޗށެވެ! ޫންނ. އެްނމެ ިސއްރަާކ ދިާމއަެށވެ

. އަޅުަގނޑުެމްނގެ ުއންމީެދއް ކަުމގަިއާވ ލޮބުވެިތ އުޚުުތްނގެ ަމްއޗަެށވެ ވިސްަނއިލެޭވތޯ އުޅޭީނ،

ެއެދޭވަވަރާކ ާގަތަކްށެވްސ . ިހެތްއ ަހަމެއްއުނެޖެހެއެވ! ާއދެ . ޠާލިބާއިންަތކުެގ މަްއޗަެށވެ

. ުކރަންެޖހެނީ ައނެްއކާވެސް ހިތާަމއެވެ. ރަނގަުޅވަމަުކން ނުދެެއވެ އެކުީދްނގެ އަޚްާލޤު

ނުޑެގ ިހތުެގ ލޮލަށް ފެްނނަުމންަދނީ، މަދްރަީސ ޙަާޔތެވެައޅު . އަސަރެވެ ެއިކުކީދްނ . ގަ
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ލިބެުމންާދ . މަދްރަސީ ގޮވާުލންތަަކށް، ފަސްެޖހޭަތނެވެ! ާއޭދެހެވ. ތަމްޘީލުކުރާ ަމންޒަރުތަެކވެ

ޚާއްޞަ ކަެނއް ެދިވގެން ޮގވާލެޭވެނ . އިރުޝާުދތަކަށް ިކޔަމަްނެވވޭތޯ އުޅޭލެއް ކުަޑކަެމވެ

ެހޮޔޮގުތަގިއ، ެއުކްއެޖްއެގ ....ނަަމވެސް، ޖުމްަލޮކށް ބަާލއިރު. ނެެތކޭ ނުަދްނނަަވމެވެ ކުދީްނކޮޅެއް 

 އަުގ ަވޒަްނކުރެޭވތޯ އުޅެީނ ކިަތްއކުދީްނތޯެއވެ؟

ވިާދނޭ ުކދިްނ ެއކިެއކި ަދނޑުަގއި ނުލާިހކު މަިތވެިރ ދަރަޖަައކަށް . ޝަްއކެްއނެެތވެ 

ސް ިމއިްނ ޮކންމެ ޮރނގަުކން ފިސާިރ ނަަމވެ. އަޅުަގނޑުެމްނގެތެޭރގަިއ އެަބތިއްެބވެ

ސާބިތުކަާމއެކު ތިމާެގ ައގު ވަަޒންކޮށްލުަމކީ ެޖހިލުމެްއނެތި ވިަދއިަގތުމަީކ، ެއކުިދން ލަުދްނ  

. ަލއްވާަފިއ ޫނީނ ސުވާލެްއގެ ަޖވާުބވެސް ނުެދޭވނެެއވެ 75. ފިތްަކނޑަިއެގންާދވަރު ކަމެެކވެ

 އެީއ ޠާލިބާަވންަތކަްނ ާބވަެއވެ؟

ކަމާިއ ޯރޝަީނކަްނ، މުީޅްނމެ ިހމެިނެގންަވީނ ޠާލިބުްނނާިއ މުސްތަޤްބަުލގެ ަބނަ ޤައުުމގެ  

ޚާްއޞަޮކށް، އަޅުަގނޑުެމްނގެ މަދްރަސަތުްއ ސަިނއްާޔގެ ޠާލިާބިއންެގ . ޠާލިބާއިްނގެ ަމްއޗަެށވެ

ުކެށްއ . ހިތާަމާއއެކު ބަލާލަންެޖހެީނ، އެކުީދްނގެ ނޭެދވޭ ސިފަަތކުެގ ަމއްޗަެށވެ. މަްއޗަށެވެ

އުެޅވެމުްނދާ ިވޔާުނދާ ޮގތްަތއް، އެެހން ކުީދންަންށ . ރެިވއްެޖނަމަ ޤަބޫލުުނކުރާ ަތެނވެކު

މުސްަތޤްބަލާމެދު ހިްތހަމަެޖއްސޭނީ ކިިހެންއތޯެއވެ؟ ކުްއޖަކު ަރނގަޅުވެާދނޭ ކަމުެގ . ފާކުރާަތނެވެ

. ކުރުެމވެ ނިާޝންަތކަކީ، ކުެރޭވ ޮކންެމ ނުަރނގަޅު ކަެމއް އެީއ ެއފަދަ ކަމެްއ ަކމުަގިއ ޤަބޫލު 

ތިާމަގއި ހުރި ކޮްނމެ ޯދދިާޔ . ކުށަީކ ކުްށކަމަްށ ފިސާރި ހަަމޖެހުާމއެުކ ޤަބޫުލކުރުެމވެ

އެންެމފަހަަރުކ . ޝަްއކެްއނެެތވެ. ސިފައަީކވެސް ިތމާަގއި ހުިރ ސިފަެއއްަކްނ ެދނެަގުތމެވެ

ުކިރަނަމެވްސ ކުއްަޖކު ިމކަްނކަްނ ޤަބޫލުކުިރނަަމވެސް ިކިހނެްއތޯެއވެ؟ ހިުތގެ އަޑީން ޤަބޫލު

ެދަވނަފަަހރަށް އެފަަދ ކަަމކަްށ  !ާއޭދެހވެ . އެތަްއ ަބއެއް، ެއުކއްޖާެގ ައޚްލާޤު ަރނގަޅުީވއެވެ

ެއހަނާދން އެފަަދ ަކންަކމުްނ ދުުރކުޅައުަމްށ . ކުރިމަތިލެޭވއިރު، ަހނާދްނވާެނަކން ޔަީޤނެވެ

އަާކއެކު ހުރިާހ ޠާލިބާިއްނ ަކން ިމހެްނ ހުިރކަްނ ެއނޭގއިރު، އާފޯރި . ބާރުއަޅާެނަކން ކަަށވަެރވެ

ނޑުމެްނެގ ކުރިަމތީަގއިަވނީ، ކޮްށފިަނމަ ޯރޝަީނާވޭނ . އަުތގުޅުވާލަާމ ިހްނގަާވށެވެ އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުެމން ިމތިބި ގޮުތގަިއ ތިެބްއޖެނަމަ، ވަަރށްވެްސ ބަަނ، ވަރަްށވެްސ . މުސްތަޤްބަލެެކވެ

މަދްރަސަުތއް ަސނިްއާޔެގ  !ލޯިބވާ ެއކުވެިރ އުުޚުތންޭނވެ. ދޯދިޔާ މުސްތަޤްބަލެެކވެ

ަމްދަރީސ . ހުިރނަަމ ހުިރ ދޯިދާޔ ސިފަަތކެްއ ފިުލވާލަމާ ިހންަގވާެށވެ! ޠާލިބާއިްނނޭވެ 

ގޮވާުލންތަަކްށ ފަސްނުެޖހެާމތޯެއވެ؟ މަދްރަސާެގ ވެީރންާނއި، މުަދއްރިސުްނ، މުދަްއރިސާިއންާނިއ 

ގެ ކޮންެމ އެުދންފުޅަކީ، ުކދިްނ މުރްޝިާދއިްނ ާއދޭސް ކުރަްއަވން ނުަޖއްސަމާޯތއެވެ؟ ެއބޭފުޅުން 

ޮދާގިއ . ރަނގަޅު ކުރެްއވުަމށް ެއދިވަަޑިއގަްނަނވާ ެއދުްނފުޅެއް ަކމަށް ޤަބޫލު ުކރަމާ ިހްނގަާވށެވެ

މަކަރު، ޙީލަތާިއ ިއަޔހޫީދ ގިިރޓީތަުކން، ެއއްިކބާެވެގން ޫނނީ ުދިނޔެ އުޅުުމގެ ކާމިާޔބެްއ 

ިތާމައްށ ަނޭޞަޙްތޭދ ޮކްނެމ ީމެހްއެގ، ިތާމާއ . ެއެވނުލިބޭެނކަްނ ހިުތެގ އަީޑްނ ަޤބޫލުކުރަްނާވނެ
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އެުކގަިއ އުޭޅ ޮކންެމ ުކއްެޖއްެގ، ޮކންެމ ރަޙްަމތްތެިރއެްއގެ، ިތމާއަްށ އިރުާޝދުޭދ ޮކންެމ 

މުރްޝިެދއްެގ، ިހތުެގ ޚާްއޞަ ކަެނއް އަތުލެިވެގންޫނނީ، ކަމޭިހތެޭވ ޤަދަރުެދވޭ މީަހަކްށ 

. ނީ ފިސާރި ިކޔަަމންތެރި ުކއްަޖކަށް ވެިވެގްނނެވެ ެއކަމަކު ެއގޮތްެދވޭ . ތިމާުނާވނެެއވެ

ލޯިބވެރި ލޮލަކުން ބަލައިލެެވީނ . ފަސްޖެހުެމއްެނތި ކުަރންެޖހޭ ަކންަކމަށް ުކރިމަތިލެެވންާޏއެވެ

އެހީެތރިކަުމގެ އަތްަތއް އެުދްނވެރިކަާމއެުކ ތިާމއާ ިދމާައށް ައްނނަީނ ިހންމަްތތެރި ުކއްަޖަކްށ 

ފުަޅކު ކޮށްލަްއާވ ކިަތންެމ ކުަޑ ިއޝާރާތަަކށް ނަަމވެސް، ަވގުުތްނ ެއއިްނ ބޭ. ވެެވންާޏއެވެ

ެއެހްނ ުކީދްނަންށ . ެކތްތެރި، ހަރުަދނާ މީަހކަްށޭވތޯ ބަާލންާވެނއެވެ. ޖަވާބުޭދްނ ކެެރްނވާެނެއވެ

އެހީެތރި، ެއެހން ުކދީްނނަށް ހިްތހެޮޔ، ެއެހން ކުދީްނނަށް ވަާފތެރި ުކއްޖަަކށްޭވޯތ 

ަދްއަކާވްނ ިތްއެބިވ ޭބުފުޅްނެނޭކ ެއްއަފަދިއްނ، ުކީދްނެގ ިހްތަތްއެވްސ  ަމުގ. ބަލަންާވެނއެވެ

މިބުިނގޮުތން އަތުލެިވެގން ޫނނީ، ަމދްރަސީ ަމއިާދނުަގއި ތަަނވަސްކަާމެއކު ހިނަގއެްއ 

 .ުނަގެނޭވެނެއެވ

! އަޅުަގނޑުެމްނގެ ލޮބުެވތި ަޤއުުމ ސުންނާަފތިެވެގން ަދނީެއވެ! ާއޭދެހެވ! ާއޭދެހވެ  

ަކމާެއކު ެދއްވާ އިުރޝާދުަތކަށް، ޤައުުމގެ ިފރިެހނުްނނަށް ޙުރްމަތް◌ެެތރިކަެމއް އަދަެއްއ ލޮބުވެތި

ަމިއްނަބަފިއްނެގ ަނޭޞަޙްތަތަކްށ . ކަލާނެގ ކިބަފުަޅށް ބިރެްއނެެތވެ. ނުކުެރވެެއވެ

ަދ އަދަެބއް ައޚްލާޤެއް ުހންަނނަމަ، އެފަ . ިބތަށް ތެެޅނީެއވެހިަތށްއެިރގޮަތކަށް . ފަރުވާލެްއނެެތވެ

ހަިޑ މުޑުދާުރ ަބއްަޔކަްށ ުކރިމަތިލާެނތޯެއވެ؟ ުނވަަތ ނުފިލުާވ ތިެބޭވނެޯތއެވެ؟ އަޅުަގނުޑ 

އަުޅަގނޑަކީ މިަޤއުމުަގއި މަތިެވިރ . އަެނއްާކވެސް ިމކުރިމަތިަލނީ، ަގއުުމގެ ައޚުްނނާ ދިމާައެށވެ

. ްއ ޫނެނެވަމާޤެމްއ ިލިބަފިއާވ ީމެހްއ ަކަމްށ ީހެވެގްނ، ަޙްއެޤްއ ޮއްނާނެނޭއ ީހެވެގްނނެ 

ިމޮރނުގްނ ! އަޅުަގނޑަީކ މަދްރަސަުތއް ަސިނއްާޔގެ ޠާލިބާައކަްށވާތީ، ައންެހނަަކށްވާީތ، އާދެ

ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ! ާއޭދެހެވ. މަސައްކަްތ ފެުށމަކީ ޤަުއމީ ވާޖިެބއް ކަމުަގއިެމުނވީ ުނދެކެެމވެ

އިރު، ދެލޯ ތަްނމިަންށ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ައުޚްނ ެގްއިލެގްނދާ . ޙައްެޤއް ލިބިަފއި އެބަޮއތެވެ

ނޑުމެްނެގ ނިތްކުިރްނ ނުޮއހޮރުާވ  ނުހުުޅވަިއ ތިބުމަީކ ޙަަރކާތްތެިރކަުމެގ ދާަތކެއް، އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުެމންަނކީ ައންެހުނންނަްށ ނުެވވޭަކމެވެ . ގައުމަށް ތެުދވެރިުނެވވޭކަެމވެ.....ތިބުމަކީ

. ިއްނަންށ ުނެވޭވަކެމެވއަޅުަގނޑުެމްނނަީކ މަދްރަސަުތއް ަސިނއްާޔގެ ައުގހުރި ޠާލިބާ 

ނޑުމެްނާވނީ ަޤއުަމށާިއ މަދްަރސާއަށް ެތދުވެިރ، ކެޭރ ޠާލިބާިއންަތކެްއ  އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި އިލްތިމާްސ ކުރަނީ، އަުޅަގނޑުމެްނގެ ލޮުބވެިތ ! ާއޭދެހވެ . ކަމުަގެއވެ

ްނޖުޭވތޯ އެއްާބރުލަްއވަްނ އެ ހަޑި ހުތުރު، ސުންާޕ ިވހަ ދުުމގެ އަސަރުްނ މި. އަޚުްނނަެށވެ

ެއންމެ ފުރަތަމަ ކަުމގެ ބޮ◌ޮުޑކަމާިއ، ނުބަިއކަާމއި، ގެއްުލންަތކުެގ މަްއޗަްށ . ފައްަޓވާެށވެ

! ވަރުަގދަ އިތުބާެރއް އަިމްއލަ ނަފްުސގެ ަމްއޗަށް ެގންަނވާެށވެ! ެދްނ ާއދެ . ވިސްަނވާެށވެ

ލަސްތަެކއްުނވެ، ! ެށވެ ވަރުަގދަ ޔަީޤންަކމަާކއެުކ ަހނގުރާަމ ކުަރއްަވްނ ފަްއަޓވާ
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! ގެ ކިބަފުުޅން ާވިގއެދޭެށވެهللاާމތް . ުނވަތަ ސަލާމަްތވެިވދާެނެއވެ. ދިފާޢުެވވަަޑއިެގްނނެިވދާެނެއވެ

 !ހިްނމަތާެއކު މަސައްަކތް ކުރަްއވާެށވެ

! ިހްތުޕުޅަތުކަގިއ ުނަވަތ ިހްތަތުކަގިއ ާޠިހުރ ަކެމްއ ައަށަގޭނޯތ ަބްއަލާވެށެވ 

. އެ ުސންޕާ ިވހަިއން ޤަުއމުގެ އަުޚން ިމންުޖ ކުަރްއވާެނއެވެ ،هللاއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މާތް 

 . އާީމން

 

 ލޯބިވާ އަުޚންޭނވެ ޤަުއމުެގ ދޯިދޔާ ބަލިނެިތކުރާން  

 ލޯބިވެރި ހިތަާކެއކު ެދން ފަްއޓަމާ ެއއްބާރުލާން   

 !އިލްތިމާސޭ، އިލްތިމާސޭ، ަޤއުުމ ެއކުރާ އިލްތމި◌ާސް 

 ްނ ުކިރައާރން ދޭށެ ކެިރގެ އިްލތިމާސަށްއިްނތިބާެވ   

 ރޫޙަކާ ބާެރްއ މިުދނިޭޔން ފިރިެހުނންަނށްެދވޭ  

 ިއޮގެތްއަގިއ ެގަނުއަމްށ ައިދ ެއެދެވީނ ާކިމްލުކުރން ހަ  

 

   


