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 ފްރެންކްހާރޓް  -ޕޯރޝިޔާ 

 

 ފާއިޒާ އާމިނަތު              

 

 ބޮޑެތި ގަސްތަކަކާއި، ވިނަގަސްތައް. ފެންނަނީ، ޕެސިފިކް ކަނޑުގައިވާ ރަށެއްގެ ޖިފުޓިތަކެކެވެ 

ނޑުތަކާއި، ުކދިކުދި ފަރުބަދަތަކެވެ . ހެދިފައިވާ، ތަންގަނޑެކެވެ ބޮޑެތި ހުސް . މާސިންގާ ރުއްދަ

. ރަށަކީ، އެމެރިކާެގ ވެރިކަމުެގ ދަށުގައިވާ، ވެއިކް އައިލެންޑްއެވެ! އާދޭހެވެ. ތަންތަންގަނޑެވެ

 .މެދުމިނަކަށް ތަހުޒީބުވެފައިވާ ރަށެކެވެ

ނުޑމެންެގ ސަމާލުަކން ދަމައި  . ގަތީ، ވެއިްކ އައިލެންޑްެގ ފަޤީރު ނިކަމެިތ ކުޑަކުދީންތަކެވެއަޅުގަ

 .ތަހުޒީބެއް މަދަނިއްޔަތެއް ނެތް، ފިކުރެއް ޚިޔާލެއް ނުކުރާ ކުދީންތަކެވެ

އެމެރިކާގެ ފިލްމް ހަދާ ކޮންމެވެސް ބައެއް، ެއމީުހންގެ ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި، ! އާދޭހެވެ 

! އާދެ ........ގެ ކައިރީގައި، އިންތިާޒމެއް ނެތި އެއުޅޭ ކުދީންތައް،އެމީހުންގެ ފޭލިގޭ. އެތާނގައި އުޅެއެވެ

ވަގުތަކީ، . ކާއެތިކޮޅެއް ދީފިނަމަ، ދަހިވެތިވެފައިވާ ޅަހިތްތައް އުފަލުން ފުރެއެވެ. އެގޮތްމިގޮތަށް އުޅެނީއެވެ

  .އަންހެނުންތަކާއި ފިރިހެނުންތައްވެސް، އަދަބެއް ސަދަބެއް ނެތި އުޅެއެވެ. ހަވީރެކެވެ

އެކުދީްނ . ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނީ، އެކުދީންެގ ހިތްތަކަށް، ވަރަށް މަތިވެރި އުފަލެއް ދެމުންނެވެ 

އެކުދީންގެ ރަްޙމަތްތެރީން، ވަކިވުމުގެ، އަލްވަދާޢެއްގެ ! އާދެ. އިންތިޒާރު ކުރާ ވަގުތަށް ތަްނ ދެމުންނެވެ

. ލުން ނުދެކޭ އެއްޗެއް ފެންނަ ރެއެކެވެދުވަހަކު، ލޮ ! އާދެ . ގޮތުން، ވަރަށް މަތިވެރި އުފަލެއްދޭ ރެއެކެވެ 

ފޭލިގެވެސް ހީވަީނ . ގަޑި ެޖހުނުއިރު ކުދީންތަކާއި މީހުންތަްއ ރަކަރަކަލަނީއެވެ. ބައިސްކޯފްއެވެ

ވީކީއްތޯއެވެ؟ ފިލްމު ! އާދެ. ކުޑައިރުކޮޅަކަށްފަހު، އަޑުބަޑު މަޑުވެ ހިމޭްނވެއްޖެއެވެ. ވައްޓާލާފާނެހެންނެވެ

ކުދީންތަކާއި، މީހުންތަކުގެ . ންޒަރަކަށްފަހު މަންޒަރެއް ފެންނަމުންދާން ަފށައިފިއެވެމަ. ދައްކާން ފެށީއެވެ

. ފެންނަީނ، ދުަވސްވެފައިވާ ދެވަންފުރައިގެ ދޮންމީހެކެވެ. އަޑު ިހމޭންކޮށްލީ، ޢަޖައިބުކަމާިއ ޙައިރާންކަމެވެ

ނޑު ތެދު ހިފެހެއްޓިގެންވާ މީހެ އިސްކޮޅާއި ރޫފަާއ . ކެވެނިތްކުރި ތަނަވަސް، އިސްކޮޅު ބޮުޑ، ހަށިގަ

ނުޑ ހުރީ ދިގުކޮްށފައެވެ. އެޅިގެންވާ ރީތި ފިރިހެނެކެވެ ކަނދުރާއާ ހަމައިން އެއްވަރަށް . ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

. ކަޅު އިސްތައްޓަށްވުރެ ގިނައީ ހުދު އިސްތައްޓެވެ . ކޮށައި، މެދުން ބައިކޮށް، ދެފަރާތަށް ފުނާ އަޅާފައެވެ

. އެމީހެއްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ، ހިތާމަވެރި ކުލަތަކެކެވެ. ރަ ހެދުމެކެވެލައިގެން ހުރީ ބައުވެފައިވާ ދެ

ފެންނަނީ، އެއްބަޔަކަށް . ނަމަވެސް، އޭނާގެ ުއޖާލާ ލޮލުން ވިދަވިދާހުރީ އުންމީދުގެ ިނޝާންތަކެވެ

 އެއްތާކުންވެސް އޭނާގެ މަޤްޞަދަކަށް . އާދޭސްކޮށްފައި، އަނެއް ބަޔަކަށް އާދޭސްކުރަމުންދާ ތަނެވެ

މިހާުރ ފެންނަނީ، އިސްޕޭނުގެ ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީން ދަތުރުކޮށްފައި، އަންަނ . ކާމިޔާބީއެއް ނުލިބެއެވެ

! އާދެ. ތަންތާނގައި މަޑުޖައްަސމުން، ވަރުބަލިކަން ފިލުވަމުން، އަނެއްކާ ހިނގާން ފަށައިފިއެވެ. ތަނެވެ

ންަނނީ އިސްޕޭނުގެ ކްއީންގެ އަރިއަހަށްދާ އެންމެފަހުން އެފެ. ވަރަށްވެސް އަސަރުކުރާކަހަލަ މަންޒަރެކެވެ

އެތައް މަސައްކަތަކުން، ކްއީންގެ އަރިހަށް ގޮްސ، އަދަބުވެރިކަމާއި، ނިކަމެތިކަމާއެުކ އާދޭްސ . ތަނެވެ

ކައްޕިތާނު ކޮޓަރީގައިވާ ޭމޒެއްގެ ކައިރީގަިއ ތިބި . އެއަށްފަހު ދަތުރުކޮށްފައި، ދާނަވެކެވެ. ދަންނަވާ ތަނެވެ
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ޗާޓްތަކާއި، . ކަކީ، ދެންމެ ކްއީންގެ އަރިއަހުގައި، އޭނާގެ މަޤްޞަދު ފައުޅުކުޅަ މީހާއެވެދެމީހުންކުރެ އެ

ވިސްުނމާއި، ފިކުރުގެ ަކނޑެްއގައި، ރަސްކަން ކޮށްކޮށް، ނިދުމެއް، . ފޮތްތައް، މޭޒުމަތީގައި ހުއްޓެވެ

ސާބިުތ ! އާދެ. ދެބަޠަލެވެ އަހަުރ ދުވަްސ ވަންދެން ދަތުރުކުރުމުގައި، ކެތްކޮށްލި ހިތްވަރު 4އަރާމެއްނެތި 

! އާދޭހެވެ. އެމެރިާކ ހޯދުމުގެ ފަޚްރާއި ޝަަރފް ލިބުނު ޢިއްޒަތްތެރިޔާއެވެ. ކްަލމްބަސްއެވެހިތެއްގެ ވެރި، 

ފަޅުވެރީންގެ ކެތްތެރިކަެމއް ނެތް ހިތްތަކުގައި، އެފަކީއާމެދު . ހަތަރު އަހަރުވާން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ

އެވަގުތު އޭނާ މަރުްނ . މަރާލުމަްށ ޤަޞްދުކޮށްފިއެވެ . ވެއްޖެއެވެނުރުހުމާއި ޙަސަދަވެރިކަްނ ގަދަ

ނަމަެވސް ވިލާަގނޑެއްކަްނ . ސަލާމަތްކުޅައީ، ރަށެއްގެ މަލައިެގ ސިފައިގައި ފެނުނު ވިލާަގނޑެކެވެ

 3އަދި [އާދޭސްކޮށްފައި، ކްލަމްބަސް ބުނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ . އެނގުމާއެކު، އަނެއްކާ ދިމާކޮށްލައިފިއެވެ

 ..................]ރަށެއް ނުފެނުނުނަމަ. ބަލައިލަދޭށެވެދުވަސް 

ސާބިތުކަމާއެކު، ތިމާެގ ޢަޒްމަްށ ހިންމަްތ ކުަރމުންދާނަމަ، ނުނިުކމެ ނުދާނޭ . ޝައްކެއްނެތެވެ 

ކޮންކަހަަލ . ތިންވަނަ ދުވަހު ދައްކާލީ ރަށެއްގެ މަލައެވެ. ދައްކަވައިފިއެވެهللا ރަނުގެ ނަތީޖާ މާތް

ކްލަމްބަސްގެ މޫނުމަތީން ވިދައިގަތީ، އުޖާލާަކމާއި، ! އާދެ. ނު ބޮޑު ރަށެކެވެރަށެއްތޯއެވެ؟ ނުހަ

ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސް މިހާުރ ..................އުންމީދާއި ހިތްގައިމުކަމެވެ. ހައިބަތުވަންތަ ކަމެވެ

ފިލްމު . ލްމެވެއެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން، ފިލްމަކީ، ކްލަމްބަްސ އެމެރިާކ ހޯދިގޮތް ދައްކާފައިވާ ފި

އެމީުހންތައް މިހާރު ުއޅޭޭނ މަްނޒަުރ ތިޔަބޭފުޅުންގެ . ނިމުމުްނ އެްނމެންތައް ތެދުވީ ގެއަްށ ދިޔުމަށެވެ

 .ހިތްޕުޅުގައި ސިފަކުރެވޭނެއެވެ

ނަމަވެްސ، އާދަޔާ ޚިލާފް އެއްކުއްޖެއް . އަދު ހަވީރު ތަމްސީލުވީ މަންޒަރުތަކެވެ! އާދެ 

ނުޑމެންނަށް ފެނެއެވެ އޭނާެގ . ވަރަކަށް އަހަރުގެ ރީތި ދޮން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ 10ޢުމުރުން، . އަޅުގަ

މަުޑަމޑުން ިހނގާފައި އެއަންނަނީ، މަންމަާއ . ހިތް މިހާރުވެްސ، ެއ ފިލްމްގަިއ ރަސްކަންކުާރ ކަހަލައެވެ

ވީކީއްކަްނ ، މަންމައަްށ ޖެހުނީ. ގެއަށް ދެވުނުއިރު އޭނާގެ ލޮުލން އޮހޮރެީނ ކަުރނައެވެ. އެކުގައި ގެއަށެވެ

މިސުވާުލ ކުރުމާއެުކ ] ދަރިފުޅަށްވީ ކީއްހެއްޔެވެ؟! ލޯބިވާ ޕޯރޝިޔާއެވެ. [ނޭނގިގެން ސުވާުލ ކުރާށެވެ

ރުއިން ހުއްޓި، އެއްޗެއް ބުނެވޭވަރުވީ، . އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެވުނެވެ. ބަޑިފަޅައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ

އޭނާގެ ލޯބިވެތި ! އާދޭހެވެ!] ތިޔަ ސުވާލު ނުކުރާށެވެ[ޕޯރޝިޔާގެ ޖަވާބަކީ، . އެތައްއިރެއްވީ ފަހުންނެވެ

އެރޭގެ ނިންޖަކީ، އޭނާ ހުވަފެނުންވެސް ދުްށ . މަންމާެގ ގާތުގައިވެސް، ެއ ސިއްރެއް ފައުޅެއް ނުކުރެވުނެވެ

ޕޯރޝިޔާގެ ހިތް ކެކިއުތުރެނީ، ކްލަމްބަސްގެ މައްޗަށް އުފެދުނު ޝުކުރުވެރި . އެއްޗެއް ނޫނެވެ

ހިތުގެ އަޑީން އުފެދިގެން ކަރުނައިގެ ސިފައިގައި ނުކުތީ، . ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމުންނެވެ. ޝުޢޫރުތަކުންނެވެ 

. ލަފްޒުތަކަކުން އަދާނުކުރެވުނު، ލޯތްބާއި ހަމްދަރުދީގެ ޝުކުރާއި މުބާރަކްބާދީގެ ޝުޢޫރުތަކެވެ 

. ން ފަށައިފިއެވެއެރެއަށްފަހު، ކުޑަކުޑަ ޕޯރޝިޔާގެ ޅަހިތުގައި، އާދަޔާ ޚިލާފް ޚިޔާލާތުތަކެއް ހިނގާ

އިންސާނަކަްށ މަތިވެިރ ދަރަޖައަކަށް . ޖާހިލުކަމާިއ ފަޤީރުކަމުގެ ދުނިޔެމަތީން، ފޫހިވާްނ ފަށައިފިއެވެ

އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ލިބެމުންދާނީ، ކުަޅ . ދެވޭނީ، މަތިވެރި ތަޢްލީމެއް ލިބިގެންކަން ެއނގިއްޖެއެވެ

ވޭނީ، މަތިވެރި ޢަޒުމްތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެންަކްނ ވެ UމީހަކަށUް. ހިންމަތަކުންކަން ޔަޤީންވެއްޖެއެވެ

 . ވިސްނިއްޖެއެވެ

ނަމަވެސް، . މިހާރު ގިނަ ވަގުތު އޭނާ ހޭދަކުރަނީ، ޚިޔާލީ ނަވުގެ ހުންގާނުގައި، އިނދެގެންނެވެ 

ނޑު ނޫން، ދެވަނަ ތަނެއް އޭނާއަކަްށ ނުފެނެއެވެ ކެއުމާއި ބުއިމަށްވުރެ، . މިއޮތް ބޮޑު އުޑާއި ކަ
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ހިތަށާއި، ހަށިގަނޑަށް މިހާރު ފައިދާ ބޮޑީ އަދި އުފަލަކަށްވަނީ، އޭނާގެ ޚިޔާލީ ނައު ޕޯރޝިޔާގެ 

 ޕޯރޝިޔާގެ ހިތުގެ ދުލުން މިހާރު ކިޔެނީ، . ދުއްވުމެވެ

 !އަންނަ މަތިވެރި ތިޔަ ޚިޔާލަށް ހިްނމަތާއި މިންނަތްކުރޭ[ 

 !ކަންތަކަށް ލަސްނުވެ އެކުން ޙަރަކާތްތެރިވެ ފިކުރެއްކުރޭ   

 ތިގެން ގެއްލިފައި، މުިޅ ދިރިއުޅުން ހީނަރުކުރަން،ރޫޙު ނެ 

 !ނޫޅެ ތިޔަހެން ޢަޒުްމ ޢަމަލީ ޒާރުގައި ސާބިތު ކުރޭ   

 ނޫރު ކެނޑިގެްނ ހިތުގެ ދާހިދު ވިސްުނމެއް ފިކުރެއް ނުކޮށް، 

 !ހޫރުމަށްވުރެ ލާޒިީމ، ރޫޙެއް ގެނަުއމޭ ަހމަ ދިރޭ   

 ތްކޮށްނިކަންކޮންމެފަދަ ގިލަނެއް ޖެހުުނނަމަވެްސ އެއަށް ކެ 

 !]ކޮންމެ ފުން ަކނޑަކުންވިޔަްސ ރޫޙަށް ޣިޛާ ހޯދަން އެރޭ   

ޕޯރޝިޔާގެ ވިސްނުމާއި، ބުއްދި، ޚިޔާލާއި ފިކުރު، އެއްވެ އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެްނ ! އާދޭހެވެ 

ޖާހިުލ ކަމުގެ އަނދިރީގައި، ހިތް ކަޅުެވ . ގޮވާލީ، އޭނާގެ ޢަްޒމަށް ޢަމަީލ ސިފައެއް ގެނައުމަށެވެ

އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ ކިތަންމެ . އިގެން ނުދަނީސް ފުރާނައެއް ގެނެވޭތޯ ހިންމަތާއި މިންނަތް ކުޅައުމަށެވެއަނދަ

ދަތި ޙާލެއް ޖެހުނު ކަމުގައިވިޔަސް، އެަކމަށްވެސް ކެތްކޮށްގެން، ކިތަންމެ ފުން ކަނޑަކުްނ 

 . ޙަރަކާތްތެރިވާން ފެށުމަށެވެ ަލސްނުކޮށް. ކަމުގައިވިޔަސް، ފުރާނައިގެ ކާާނ ހޯދުމަށްޓަކައި، ފުންމާލުމަށެވެ

ޕޯރޝިޔާ އޭނާގެ ހިތާއި ނަފްސުގެ އެދުންތަކަށް ކުރިމަތިލީ، ފިސާރި ހަރުދަނާކަމާއި، ! އާދޭހެވެ 

އެހީތެރިކަން އެދުނީ، އެ ފައްޅީެގ . މިޞްރާބުޖެހީ، ފާދިރީއެއްގެ ފައްޅިއާ ދިމާައށެވެ. ސާބިތުކަމާ އެކުގައެވެ

ރޝިޔާގެ މަޤްޞަދު ފާދިރީގެ ގާތުގައި ފައުޅުކުރަމުން ދިޔައިރު، އޭނާެގ ޕޯ. ވެރި، ފާދިރީގެ ކިބައިންނެވެ

ޢަޒްމަށް ލަފްޒުތަކެއްގެ ސިފަ ގެނެވުނުއިރު، ފާދިރީގެ ހިތް އޭނާގެ މައްޗަށް ލެނބިގެންދިޔައީ، ޞަރީޙު 

ޔާން ޕޯރޝިޔާގެ ހިންމަތުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ، ފާދިރީގެ ކިބައިން ލި. ލޯތްބާއި ހަމްދަރުދީން ފުރިގެންނެވެ

އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެްނނަނީ، ފަޤީރު ޕޯރޝިޔާ، ގޭގައާއި، . ކިޔާން ދަސްވާން ފެށުމެވެ

އެކަިނވެރި މަންމައާ މެދުގައި ބަހައްޓާންވީ . ފައްޅީގައި ކިޔެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަނެވެ

އެނގެުމންދާ . ލު ކުރަމުންާދ ތަނެވެއަދަބުތަކާއި، ވާންވީ އެހީތައް ދަސްވަުމން ދިޔަދިޔަހެން، އެއަްށ ޢަމަ

ކުޅިވަރާއި ސަކަޖެުހމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް . ވަރަކުން މަންމާއަށްވެްސ އިރުޝާދު ދެމުންދާ ތަނެވެ

ިއުހ . މިހާރު އެ ހޭދަކުރަނީ ކާއެތިކޮޅު ހޯދުމަށް މަްނމާ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަނެއްކޮޅުގައި ހިފައިގެންނެވެ

. ވެފަިއ އޮންަނ ވަގުތުތައް މިހާރުވަީނ ަމސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިފައެވެއޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ގިނަ

އޭނާއަްށ . އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ޕޯރޝިޔާގެ އަގު ފާދިރީގެ ހިތުގައި، ދަނީ ވަަޒން ކުރެެވމުންނެވެ

 .އިތުރު މަޢްލޫމާތުތައް ދިނުމަކީ، ފާދިރީގެ ޚާއްޞަ އުފަލަކަށް ވެއްޖެއެވެ

އެނގެމުންދާ މަޢްލޫމާތުތައް، ޕޯރޝިޔާ އޭނާގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނަގަނީ، ! ވެއާދޭހެ 

 .އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، ޝައުޤާ އެކުގައެވެ

މިގޮތުގައި އަހަރެއްހާ ދުވަްސ ވޭތުވުމަށްފަހު، ޕޯރޝިޔާއަށް ޖެުހނީ ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކުެގ  

ޖްރިބާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެހިތި ތަޖްރިބާގެ ވޭީނ ހިތި ތަ. ތެރެއިން އެންމެ އަސަރުގަދަ ަމންޒަރު ދެކޭށެވެ

 .އަސަރުތައް އިޙްސާސް ކުރާށެވެ

 އުފެދުމާ، ނެތުމާއި، އެކުލެވިފައި އެވާ ޤާނޫނަކަށް،[ 
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އޭނާގެ . ނެތްކަމުެގ ތެދު ޤަބޫލުކުރާށެވެ] އުފެދުމާއެކު ބޯލަބާ ކިޔަމަން ނުވާ އެއްޗެއް  

އް، ވަހުލެއް ނެތް ނިަކމެތި ދެމައިންގެ މައްޗަށް އެހީތެރިކަން އަހުލެ. ލޯބިވެތި މަންމާގެ މަރު ދެކޭށެވެ

އޭނާގެ މަންަމ މަރުެވ . ލިބުނީ، ޕޯރޝިޔާގެ ކިޔަމަންތެިރ ލޯބި ލިބެމުންދާ ފާދިރީގެ ކިބައިންނެވެ

ނޑުމެންެގ ޯލމަތިން، ޕޯރޝިޔާ ޣަިއބު ވެއްޖެއެވެ ފާދިރީގެ ޚަބަރެއްވެސް . އެކަނިވެރިވުމަށްފަހު، އަޅުގަ

 .އަޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނުވެއެވެ މިހާރަކު

 

ހައެއްކަ އަހަރު ފަހުން، އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެންނަނީ، ހަވައިްނ އައިލެންޑްސްެގ ހޮނުލުލޫެގ  

މަޖާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަމުން، އަިއސްކްރީމް ބޯްނ ތިބި ދެތިން އަންހެން ކުއްޖަކާއި، . ހޮޓަލްއެކެވެ

ޚާއްޞަ ސަމާލުަކމެްއ . އުފާވެރި ކުދީންކޮޅެކެވެމިނިަވން ޚިޔާލެއްެގ . ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ

ނުޑމެންނަށް ދެވުނީ، އަންހެްނ ކުދީންކޮޅުގެ މައްޗަކަށް ޫނނެވެ އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ ވަރަށް ޚާއްޞަ . އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ހިތްތައް ދަމައިގަތީ، އޭދަ ޅަ ޒުާވނާެގ މައްޗަށެވެ  ..........ގޮތެއްގައި، އަޅުގަ

. ލޮލުގެ ތޫނު ކަމަކުންވެްސ ނޫނެވެ. މުގެ އަގުބޮޑުކަމަކުްނ ނޫނެވެއަޅާފައިވާ ހެދު! އާދޭހެވެ 

ނޑުެގ ފުރިހަމަ ަކމާއި، ރީތިކަމެއްވެސް ނޫނެވެ ނުވަތަ އޭނާެގ ޙަރަކާތްތަކުގައި ހުިރ . އިސްކޮޅާއި ހަށިގަ

ވެރި، ހަމައެކަނި އެތިބަ ދެތިން އަންހެން ކުދީންގެ ސަމާސާ. އާދަޔާ ޚިލާފް ގޮތްތަކެއްވެސް ނުމެނޫންމެއެވެ

އެދެތިން . ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި، ލަފްޒުތައް އަތުރަުމން ުޖމްަލތައް އެގެންނަ ގޮތަކުންނެވެ

. ކުދީން އެމަސައްކަތް ކުރަނީ، އޭނާެގ ހިތް ޙަޔާތުގެ ވަިކ ަމއިދާނަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވޭތޯ ބެލުމަށެވެ

. މައިދާނަކަށް އޭނާގެ ހިތް ނުދާކަމެވެ ނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވިސްނުީނ، އަދި ޔަޤީންވީ، އެފަދަ 

ވިސްނަްނ . އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި، އެއަށްވުރެ އުނދަގޫ މައިދާނެއް، ކުރިމަތިލާްނ ދަތި މައްސަލައެއް ނެތެވެ

އޭނާގެ ޚިޔާލަކީ، ފިރިހެން ކުއްޖަުކ . އެނގޭ ވަރަށްވުރެ އޭނާގެ ަނޒަރުގައި، އޭނާެގ ޢުމުރުން އަދި ާމހަެގވެ

 .އަހަުރ ވުމަށްފަހުގައެވެ 25ށް ކުރިމަތިލާންވާނީ، ޢުމުރުން އެފަދަ ޙަޔާތަކަ 

އޭނާެގ . އައިސްކްރީމް ބޮިއ ިނމުމަށްފަހު، އެފިރިހެން ކުްއޖާ ދިޔަީއ ހޮޓަލްގެ މައްޗަށެވެ 

 ..............އަނެއް ތިންކުދިންވެސް. ކޮޓަރިއަށެވެ

ދިޔައީ ނިދުމަށް އެންމެ އަރާމުހުރި ވަގުތު ގެއްލުަނ ! އާދެ 

އަޅުގަނޑުމެންެގ ވިްސނުންތެރި ހަރުދަާނ ބަޠަލުެގ މައްޗަްށ އަނެއްކާވެްސ .............މަށެވެނުދިނު

 .އިތުރު މަޢްލޫމާތެްއ ޙާޞިލްވޭތޯ ބަލަމާ ހިންގަވާށެވެ. ސަމާލުކަމެްއ ދެމާ ހިންގަވާށެވެ

. ންމުވެފައެވެމެންދަމެއްެގ ަމޑުމައިތިރިކަން ދުިނޔެމައްޗަށްވަނީ ޢާ. ދުނިޔެވަނީ، ހަމަިހމޭންވެފައެވެ 

ފަނޑުހަނދުވަރެއްެގ . ކާރުތަކާއި ލޮރީތަކުގެ، ބަސްތަކާއި އެހެންވެސް އެއްޗެތީގެ އަޑުވަނީ ހިމޭންވެފައެވެ

އަންނަ މަޑުމައިތިިރ . އަލިކަން، ހުޅުވާފައިވާ ކުޑަދޮރުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮޓަރިތަކަށް ރައްދުވޭވެހުއްޓެވެ

 .ުމޅި ފަޒާއަށް ފެތުރިފައިވެއެވެ ރޯޅިއާ އެކުވެގެން، މާތަކުގެ ލުއިލުއި ަވސް

މިފެންނަ ! ހޭލާށެވެ! ޒުވާްނ ފްރެންކްހާރޓްއެވެ[މިފަދަ ވަގުތެއްގައި އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ،  

ިމޖުމްލަތަކުްނ މީހަުކ އިންޒާރުކޮށްިލ !] މަތިވެރި ޤުދްރަތީ މަންޒަރުތަކުގެ ފުރިހަމަަކމަށް ވިްސނާބަލާށެވެ

. ޙަޤީޤަތެއް ނޫންކަންވެސް އެނގިއްޖެއެވެ. ޙައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެއެވެ ހޭލެވުމާއެކު އާދަޔާ ޚިލާފް. އަޑަށެވެ

ފެންނަ . އޭނާގެ ވިސްނުން، އިވުުނ އަޑުެގ މައްަޗށް ޢަމަލުކުރާން ފަށައިފިއެވެ! އާދެ...........ނަމަވެސް

ކަށް އިވޭންފެށީ، ކުއްލިއަ. މަންޒަރުތަކަށް ޚިޔާލު ހިނގަމުންދިޔައީ، ވަރަށްވެސް ުކޑަކުަޑ ވަުގތުކޮޅެއްގައެވެ
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ކުޅަދާނަ އަތެއްގެ ލޫޅާފަތި އިނގިލިތަކެއް، . ވަރަށް މަޑުން އިވޭ އެހާމެ މަޑުމައިތިރި ރާގެއްގެ އަޑެވެ

މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ހިމޭންކަމާއެކު، އެރާގަކީވެްސ ދުނިޔެ. ބޭލާއެއްގެ ނަރުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަޑެވެ

ނިޑ އުދުހެނީ، . ވެހިމޭންކަްނ ހިތަށް ގެނެސްޭދ ކަހަަލ ރާގެކެ ކުއްލި ޙަރަކާތާއެުކ، އޭނާެގ ހިތާއި ސިކު

ވިސްނުމާއި، ކެތްތެރިކަމާއެކު، އަހާްނ . ވިންދުޖަހަން ފެށީ، އެމިއުޒިކްގެ ހަމަތަކަށެވެ. އެއަޑާ ދިމާއަށެވެ

 އިވޭ މިއުޒިކްގެ އަުޑ ހިނދެމުން . އެއަޑުއިވެނީ ޖެހިގެންހުރި ކޮޓަރިންކަންވެސް އެނގިްއޖެެއވެ. އޮތެވެ

. ހިނދެމުން ޮގްސ ހުއްޓުނުއިރު އޭނާެގ ނޭވާެވސް ހީވީ، މިއުޒިްކ ހުއްޓުުނ ފަދައިން ހުސްވެްއޖެހެނެވެ

ވިންދު ހަމައަްށ އެޅި، ނޭވާުލމަށް ލިބުުނ ދަތިކަން ފިލީ، ަހަމ އެރޭމެ ވަިކ މަޥްޟޫޢެއްގައި އެދެކެވުނު 

. އެލެކްޓްރިކް ދިއްލާލައިފިއެވެ. އްޖެއެވެވަރަްށ އަވަްސ ގޮތެއްގައި ތެދުވެ. ވާހަކަތައް ހަނދާން ުވމުންނެވެ

މޭޒުމަތީގައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ޚާއްޞަ ފޮތެއް ހޯދައިގެން ގޮސް، ސަރަންފީއެއްގައި އޮށޯވެ، 

ގަޑިއަކަށްފަހު ގަޑިއެއް، ވެއަތުވަމުންދާއިރު، . ޚިޔާލާއި، ވިސްނުން، އެފޮތުގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ

ނުޑމެންގެ ފް  ...................ރެންކްހާރޓްވެސް އޭނާެގ ފޮތުގެ ޞަފްޙާތަކަށް އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތަށް އާދެވުނީ، ކޮޅުކޮުޅމައްޗަށް ދުއްވާ ކާރުތަާކއި، ލޮރީތަކާއި، އޭިތމީތީގެ ! އާދޭހެވެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ދެްނ ފެނުނީ، ............ފޮތް ލައްޕާލާފައި ގަިޑ ބަލާުލމާއެކު، . އަޑުފަށްގަނޑަށެވެ

. ހުރީ ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމުކޮށް ސާފުކޮށްލާފައެވެ. ންކްހާރޓް، އޭނާގެ ކޮޓަރިން ނުކުތްތަނެވެފްރެ

ނުކުތުމާއެކު، ޖެހިގެްނ . ފަޓްލޫނާއި ގަމީހަށް ވިސްނާއިރު، ަހމަ ދެންމެލީ ހެދުމެއްކަްނ އެނގެއެވެ

. އައިގޮތަށް އައީ ތިރިއަށެވެ  ކަނާއަތްފަރާތުގައި ހުރި ކޮޓަރީގެ ނަންބަރަށް ވިސްނުމުގެ ކަޅިއެއް އެއްލާފައި

ކޮންމެއަކަްސ އޭނާގެ ހިތެްއ . އޭނާ އެއައިއިރު އެއްވެްސ ކަމަކަށް ވަިކ ފިކުރެއް ޚިޔާލެއް ނުކުާރ ކަހަލައެވެ

ނުޑމެންނަކަށް މިހާރަކު ޭނނގެއެވެ ެދްނ . އައިސް މޭޒެއްެގ ކައިރީގައި އިށީނދެއްޖެއެވެ. އަޅުގަ

ނުޑމެންނަްށ ފެނުނީ، ސިޑީްނ ފަ ވަގުތަކީ، . އިބައިގެން ައންަނ ލޫޅާފަތި، ރީތި، އަންހެްނ ކުއްޖެކެވެއަޅުގަ

މޭޒުތަކުެގ . އެހެންކަމުން، އޭނާވެސް ޚިޔާުރކުޅައީ، ބޮޑު ކޮޓަރިއެވެ. ހެނދުނުގެ ސައިގެ ވަގުތެވެ

. ސައިގެ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމައަށް ހިނގަހިނގާ ހުއްޓެވެ. ވަށައިގެންވާ ގޮނޑިތައްވަނީ، ފުރިފައެވެ

 ..........ރާތް ފަރާތަށް ލޯހިންގާލިއިރު ފެނުނީ، ހުސްޮގނޑިއެްއ ހުރި އެްނމެ ޭމޒެކެވެފަ

ެއ ކުއްޖަުކ ގޮްސ އިށީްނތަނާ ދެތިން މިނިޓެއްވެްސ . ފްރެންކްހާރޓް އިން ޭމޒެވެ! އާދެ 

މާއެކު، ކާޑަށް ބަލައިލު. ނުވަނީސް، ފެނުނީ ީމހަކު ކާޑެއް ގެނެްސ ފްރެންކްހާރޓްގެ އަތަށް ފޯރުވާލިތަނެވެ

ވަރަށް އަވަސް ގޮތެއްގައި ހިނގާފައި ގޮސް، ހޮޓަލުގެ ބޭރަށް މުޅިން ނުނިކުމެވެނީސް، ފުޓްޕާތު ކައިރިއަށް 

ރޑް ކާރަކުން ފޭބީ ޗޮކްލެޓް ކުލައިގެ ިސްލކް ކޯޓް ފަޓްލޫނުގައި ހުރި ބާވީހަކަށް  ހުއްޓާފައި އޮތް ފޯ

ލުުކޅަ ތަރުޙީބީ ބަސްތަކުގެ ސަ◌ަބބުން މިދެކުދިން ސަލާމް ކުރުމުގައި ބަދަ. އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ

ނުޑމެންނަށް ވިސްނުނެވެ ެދްނ . އެކުއްޖަކީ، ފްރެންކްހާރޓްގެ ވަރަށް ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިއެއްކަން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ފެނުނީ، ފްރެންކްހާރޓްގެ އިޝާރަތަކަށް އެތާހުރި މީހަކު އެކުްއޖާގެ ފޮށްޓާއި،  އަޅުގަ

ގެންދާތަނާއި، އެކުއްޖާ ގޮވަިއގެން، ފްރެންކް ހާރޓް، ސައިމޭުޒ  އެހެނިހެން ސާމާުނ، މައްޗަށް

. ތަމްސީލުވަމުން ދިޔައީ، ވަަރށްވެސް އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެކެވެ................ކައިރިއަށްދާ ތަނެވެ

ނުޑމެންގެ ސަމާލުކަްނ ދެވިފައިވާ  ެއްއ . ަތޢާރަފްވަމުން އަންނަ މަންޒަރެވެ] ޭމޒުގެ މެހްމާނުން [އަޅުގަ

! އާދޭހެވެ. ނިވަރސިޓީއަކުން ކިޔެވި ދެކުއްޖަކު ބައްދަލުވުމުން، ނުފެނިނުދާނޭ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެވެޔު

ނުޑމެންގެ ހިތްތަކަށް އަސަުރ  ސިޑިން ފައިބައިގެން އައިއިރު، އެކުއްޖެއްގެ ނާޒުކު ޙަރަކާތްތަކުން އަޅުގަ
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އަކުން ދާދި އިހަކަށްދުވަހު، މިޔުޒިކް ފާސްކޮށްގެްނ ނިކުްތ ކުރުވި ކުއްޖަކީ، ކޮލަމްބިާޔ ޔުނިވަރސިޓީ

 . ނަންބަރު ކޮޓަީރގައި، މިހާރު ހުންނަ ކުްއޖާއެވެ 26އިއްޔެ ހަވީރު މިހޮޓަލަށް އައިްސ . ކުއްޖެކެވެ

ނުޑމެން ދުށް، ! އާދޭހެވެ  ހައެއްކަ އަހަރުގެ ކުރިން، ކުޑަުކޑަ ލޯބި ކުްއޖެއްގެ ިސފައިގައި އަޅުގަ

ނަމަވެސް، . ފްރެންކް ހާރޓްއެވެ ............ދެންތޯއެވެ؟ ދެން. ލެންޑްގެ ފަޤީރު ޕޯރޝިޔާއެވެވެއިކް އައި

ނުޑމެންނަށް ތަޢާރަފްވަމުންދިޔައީ، އޭނާގެ ހިތެވެ އެއްކަލަ ! އާދެ. އޭނާ ތަޢާރަފްވުމުގެ ކުރީގައި، އަޅުގަ

އެހެރީ، އޭނާގެ ހިތުގައި  ޕޯރޝިޔާގެ ކޮޓަރީގެ ނަންބަރު މިހާރު! އާދޭހެވެ! ހަރުދަނާ ސާބިތު ހިތެވެ

ފްރެންކް .........ރޭގެ މިޔުޒިކްގެ އަސަރުތައް އިތުރު އިޙްާސސްތަކެއް ދޭން ފަށާފައެވެ . ބިންވަޅު ނެގިފައެވެ

. މަޢާފް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.......ހާރޓްއާއި، ތިޔަބޭފުޅުންނާ ދެމެދުގައި ހުރަްސ އެުޅނީ ދޮގެއްޯތއެވެ؟

. ޅުަގނުޑމެންނަްށ އެނގުުނ ފަދައިން، މިހޮޓަލުެގ ވެިރ އޯނަރުެގ ދަރިފުޅެވެފްރެންކް ހާރޓްއަކީ، ދެންެމ އަ

 .އެމެރިކާގެ ފިލްމް ސްޓޫޑިޔޯއެއްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ ފްރެންކް ހާރޓްއެވެ

އެއް ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ކިޔެވި ދެކުދީންކުރެ އަނެއް ކުއްޖަކީ، ފްރެންކްހާރޓްެގ ! އާދޭހެވެ 

ނުޑެމން ދުށީ އެކުވެރި ރަޙްމަތްތެރި ކަމުެގ . ރަޙްމަތްތެރި، ކޮމްރެޑް ޖޯންސްއެވެ މިދުވަހަށްފަހު އަޅުގަ

ވިސްނުމާއި ޚިޔާލު އެއްމަގުްނ . ވައުފަށަކުން ބެނދެވި އެކަތިގަނޑަކަށް ވެފައިވާ ތިން ރަޙްމަތްތެރީންނެވެ

ކުޅިވަރާިއ އަރާމުެގ ަވގުތުތަކުގައި، އުފާވެރި ޚިޔާލާތުތައް . ދަތުރުކުރާ ތިން އެކުވެރީންނެވެ

އުފާވެރި މިޒާޖެއްގެ ވެިރ . ރަޙްމަތްތެރި ޖޯންސްއެވެ. ބަދަލުކުރަމުންދާ މިނިވަން، ފްރެންކް ހާރޓްއެވެ

އެންމެ ފުރިހަަމ މަޢުނައިަގއި ތެދުވެރި، ވަފާތެރިކަމާއި، މާްތ . ޝައްކެއްނެތެވެ. ޕޯރޝިޔާއެވެ

ން ދުވަހަކަށްފަހު، ކޮމްރެްޑ ދެތި. އުޚުއްވަތްތެރި ކަމުގެ ގުޅުންތަްއ ހެއްކާއެުކ ދަނީ ސާބިތުވަުމްނނެވެ

އޭނާގެ ބައްޕަގެ . ޖޯންސްއަށް ޖެހުނީ، ހިާތމައާއެކު އޭނާެގ ދެ އެކުވެރީންނަށް އަލްވަދާޢު ކިޔާށެވެ

 .އެދުމަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެމެރިކާއަށް ދާށެވެ

ކަށް ކޮމްރެްޑ ޖޯްނސް، އޭނާގެ ައމިއްަލ އުފާތަކުން ޤުރްބާންކުޅައީ، ޤައުީމ ާވޖިބުތަ! އާދޭހެވެ 

އެކުދިންގެ ޙަޔާތުގެ އުޚުއްވަތްތެރި ބިންގައު އަޅައިދިން، ކޮމްރެޑް ޖޯްންސ . ތަރުޙީބު ދިނުމުގައެވެ

އެކުދީންގެ އުފާވެރި ޙަޔާތުގެ . ވަކިވުމުން އެކުދިންގެ ހިތަށްކުޅައީ، ވަރަށްވެސް ފުން ައސަރުތަކެކެވެ

 .ކަމާިއ އެކަނިވެރިކަމެވެއެންމެބޮޑު ބައިވެރިޔާ ގެއްލުުމން ލިބުނީ، ނުލިބި ނުދާނޭ ފޫހި

ނުޑމެން ަމސައްކަތެއް   މިރޮނގުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅު ނުތަނަވަސްކުރާކަށް އަޅުގަ

 .ފެންނަ މަންޒަރުތަކުގެ މައްޗަށް ހިތާއި ސިުކނޑި ޫދކޮށްލަމާ ހިންގަވާށެވެ. ނުކުރާނޫއެވެ

 ހަދުވަރުދޭ ނަލަތަރީގެ ނޫރާ ހޯދޭތޯ ދާށޯ [ 

 ]ންވާޭނ ހިތްވެވިގެން ތާޒާގައިމޭ އުފަލުން ހިނިތު  

ތާޒާކަމާއި ސާބިތުކަްނ . ދަމާ ހިންަގވާށެވެ] ހަދުވަރުދޭ ނަލަ ތަރީގެ ނޫރާ ހޯދޭތޯ! [އާދޭހެވެ

. އަޅުަގނުޑމެންެގ ޕޯރޝިޔާއަށް، ފިނިކޮށްލާނޭ ފުރްޞަތެއްދެމާ ހިންގަވާށެވެ. ގެނެވޭތޯ ބަލަާމ ހިންގަވާށެވެ

. ވަގުތަކީ، މެންދަމެއްގެ ހަަމހިމޭން ވަގުތެވެ. ރެއެކެވެ ރެޔަކީ، ވައި ހިނދި މަޑުވެފައިވާ! އާދޭހެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޯޕރޝިޔާ ހޫނުވާތީ، ނުނިދިގެން އައިސް . މަންޒަރަކީ، ހޮޓަލުގެ ކައިރީގައިވާ ބަގީޗާއެކެވެ

ތަރިތަކުގެ . ތަރިތައް ފިޔަޖަހާލެްއ ވަރަށްވެސް ރީއްޗެވެ. އެބަގީޗާގެ ގޮނޑިއެއްގައި އިނެވެ

ގެ އަލިކަން ގަސްތަކަށް އެޅިފައި ހުންނައިރު ]ހަނދުވަރުދޭ ނަލަ ތަރީ! [އާދެ ..........އަލިކަން

ޤުދްރަތްތެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ . ހިތަށްވާނޭގޮތާއި، މަންޒަރު ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅަށް ގެންަނވާށެވެ



 

 

 

 

 

7 

ކު ތުނބުްނ މިސާލުތަކަށް، ޕޯރޝިޔާގެ ހިތް ދޫވެފައި ވަނިކޮށް އިވުނީ، ވަރަށްރީތި ބޭނެއްގެ ރާގު މީހަ

ކުއްލިއަކަށް އެއަުޑ އަންަނ . މިއަުޑ ޕޯރޝިޔާގެ ހިްތ ތޮރުފާލާފައި ދިޔަކަހަލައެވެ. ފުމެމުްނ އަންަނ އަޑެވެ

ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނުއިރު ފެނުނީ، ހުުދ ފަޓްލޫނަކާއި ހުދު ގަމީހެްއ ލައިގެން ަލސް ިހނގުމެްއ ހިނގާފަިއ 

މުޅި . ހިތަށް ކުރުވީ، ވަރަށްވެސް ފުން އަސަރެކެވެރާގާއި މަންޒަރު ޕޯރޝިޔާގެ . އަންނަ މީހެކެވެ

. ނާރުތަކުގައި ލޭ ހިންގުވައިލީ، މީގެކުރީގަިއ ތަޖްރިާބ ނުކުރެވޭފަދަ އިޙްސާްސ ކުރަންދަތި ގޮތެއްގައެވެ

ޕޯރޝިޔާ ވަރަށް ވިސްނުމާއެކު، . އެމީހަކު ިހނގާފައި އަންނަނީ، ޕޯރޝިޔާ އިްނ ޮގނޑިާޔ ދިމާައށެވެ

ނޑިޔާ އަރާހަމަވެފައި، އެމީހަކުެވްސ އިށީންނަން ފަރިކޮށްލިތަނާ ޕޯރޝިޔާ . ިއނެވެއެމީހަކަށް ބަލާން  އެގޮ

. ބުނަުމން އިށީނދެއްޖެއެވެ] ޕޯރޝިޔާ ހެއްޔެވެ؟! އަހާނ[ވިސްނުމާއެުކ ބަލާލާފައި، . ފެނިއްޖެއެވެ

ޅާ، ވަރަށްަމުޑ ޕޯރޝިޔާއަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު ހިފެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަްތ ކުރަުމން، ކުޑަކޮްށ ތުރުތުރުއަ

 .......]މިރޭ ަހމަ ހޫުނވާވަރުން. އަހަންނެވެ! މާފުކުރާށެވެ. ]ހިމަ އަޑަކުްނ ބުންޏެވެ

ޕޯރޝިޔާ މިހެން ބުނިއިރު އޭނާގެ އަޑަށްވެފައި ހުރި ގޮތުން، ފްރެންކް ހާރޓްގެ ! އާދޭހެވެ

ހަށިގަނޑަށް ކުރަުމންދާ  މިދެކުދީން މަސައްކަތް ކުރަނީ، އެކުދީންގެ. ޝައްކެއްނެތެވެ............ހިތްވެސް

 .އަސަރުތައް ވަންހަނާ ކުރެވޭތޯއެވެ

ފްރެންކް ހާރޓްއަށްވެސް، އެތަނަށް އާދެވުނީ، ޫހނުވުމާިއ، ފޫހިކަމާއި، އެކަނިވެރިކަްނ ! އާދޭހެވެ 

އެދެކުދީންގެ ރަޙްމަތްތެރި ކޮމްރެޑް ޖޯންސް، އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ހުރެފައި، އަދު . މެދުވެރިވެގެންނެވެ

ން ދިޔައީމާ، ފްރެންކް ހާރޓްއަށް ލިބޭ ފޫހިކަމާއި، ހިތްދަތިކަން، ޕޯރޝިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނެކަން ފުރައިގެ

. އޭނާގެ ހިތްހެޔޮކަމާއި ވަފާތެރިކަމެވެ. ދެކުދީންގެ ވާހަކައިގެ މަޥްޟޫޢަކަށްވީ، ޖޯންސްއެވެ. ޔަޤީނެވެ

އެކުއްޖެއްގެ . ށް އަތުވެއްޖެއެވެބައިގަޑިއެއްހާއިރަށްފަހު، އެދެކުދީން ހޮޓަލަ. މަޖާކަމާިއ ސަކަކަމެވެ

އަޅުގަނޑުެމންގެ ރޫޙުވަނީ، އެދެކުދީންގެ ރޫާޙ . ޝައްކެއްނެތެވެ............ކޮޓަރިއަކަށް އެކުއްޖަކު

. ހާރަކު ނެތެވެއެހެންކަމުން، އިޙްސާްސ ނުކުރެވޭ އެންެމ ޕޮއިންޓެއްވެސް މި. ގުޅިފައެވެ

ނުޑމެންނަށް ކު، ޕޯރޝިޔާގެ ޤަލަމް އޭނާގެ ޑައިރީގަިއ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމާއެ ފެންނަނީ އަޅުގަ

ހަމަ ދެންމެ އިވުނު ބޭނުގެ ވަޒަނަށް އެތުރެމުންދިޔަ ލަފްޒުތަކެއްގެ ސިފައިގައި، އައު . ހިނގައިގަތްތަނެވެ

 .ޞަފްޙާއެއް ފުރުނުތަނެވެ 

ފްރެންކް ހާރޓްތޯއެވެ؟ އޭނާއަކީ، ފިލްމް ސްޓޫޑިޔޯއެއްގެ ޑިެރކްޓަރުގެ ދަރިފުޅު ނޫންތޯއެވެ؟ 

ގެ ފަންސުރާއި، ފިހި، ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ، ދެްނެމ އަޅުަގނުޑމެްނ ސިފަކުރެވޭތޯ އުޅުުނ  އޭނާ

އެދެކުދީންގެ ހިތާއި ! އާދޭހެވެ.........އެއަށްފަހު،. ބަގީޗާގެ މަންޒަރު ކުރެެހމުން ކުަލ ޖެެހމުންނެވެ

 ............ރޫޙު

 !ޝައްކެއްނެތެވެ

 ރަކާ ޫހނަކުން ހިތުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ރޫޙާނީ އަސަ[

 މިތުރުނޭ ހިތް ކެކިއަރާ ނޭވާ އުފުރި ދާހާ ވެޔޭ   

 އަދި ވަކީން ހިދުހިދުކޮޅުން އެނަގާ އުދާސްތަކަކުން ތެދޭ

 އަދިރި ކަށި ޖަންގައްޔަކަށް ވަދެގެންނެ ދެވެނީ ހީވެޔޭ  

ދާ ދިޔުމުެގ ދުނިޔެއިން ވަކިވެިވ ހިތާއި ރޫުޙ ވަގުތުތަކާއި ގަޑިތައް ދައުރުވަމުން! އާދޭހެވެ! އާދޭހެވެ

. އެއް މަންޒިލަކުން، އަެނއް މަންޒިލަކަށް، އެބަ މަުޑޖައްސައެވެ. ތެރޭގައި، ފޫހިނެތި އަބަދު ދަތުރުކުރެއެވެ
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އެއް ތަޙްޤީޤަކަށްފަހު އަނެއް ތަޙްޤީޤެއް . އެއްކަނޑެއް ހުރަސްކޮށް، އަނެއް ކަނޑަކަށް އެބަ ނަޤްލުވެއެވެ

ަނމަވެސް، އަރާމަކަްށ ކިތަންެމ ކުަޑ ! އާހް.......ތަދުބީރެއް އެއް ތަދުބީރަކަށްފަހު އަނެއް. އެބަކުރެއެވެ

. ހިތި ހިތާމަވެރި ކަރުނައެވެ. ހިތި ަކރުނައެވެ. އޮހޮރެނީ ލޭކަރުނައެވެ. ހިނދުކޮޅެއްވެސް ތަނެއް ނުދެއެވެ

 ހިތް ފަޅިފަޅިވެ ރެނދުއަޅައި، ބިންގަލުން ގުޑައި، މުގުރި . އަގެއްނެތި ދަނީއެވެ. ވަގުތު ގެއްލެނީއެވެ

 !އާދޭހެވެ.] ހަލާކުވެދަނީއެވެ

ތަޢްލީމީ ޙަޔާތަށްފަހު ޢަމަލީ ޙަޔާތަށް . ޙަޔާތުގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިމުމުގެ ސިއްަކ ޖެހެނީއެވެ 

މިފަދަ ޙާލެއްގައި، އެކުދީންގެ ހިތާއި ރޫޙު، އެރޭެގ ގަޑިތަްއ ! އާދޭހެވެ. ކުރިމަތިލެވެނީއެވެ

 .ރަށް ކުޑަކޮށް ލޯެމރިލައިފިއެވެފަތިސްވެގެން އައިއިރު، ވަ. ވެއަތުކުރަމުންދެއެވެ

. ހަށިގަނޑަކީ، ދެހަށިގަނޑު ކަމުގައިވިޔަސް، ރޫޙާނީ ގޮތުން އެދެފުރާނަ ބައްދަލުވަނީއެވެ! އާދޭހެވެ

ނުޑ . ަހމަ ެއ ޮގނޑިއެވެ. މަންޒަރަކީ، ހަމަކުރީންެވސް ފެނުުނ ބަގީޗާއެވެ ަނމަވެސް، ވަރަށް ފަ

ގަސްތަކުގެ ފަތްތައް . އި، އެކުދީންގެ ގަޔަށް އެޅިފައިވެއެވެހަނދުވަރެއްގެ ކޮކާ ހަނދުވަރެއް ގަސްތަކަށާ

ބައެއްފަހަރަށް ޖެހިލާ . ޖެހޭ ލުއިލުއި ވައިގެ ހަމައަށް، ހެލުވިާލ އަޑުވެްސ ވަނީ އިތުރު އަސަރުތަކަކަށެވެ

. މަޑުަމޑު ރޯޅިން ޕޯރޝިޔާގެ ބޮލުގެ ބައެއް އިސްތަށި ހެލިލާކަްނމެނުވީ، އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ނެތެވެ

މިހެން ތިއްބާ ފެނުނީ، . ޠާހިރު ދެފުރާނައެވެ! އާެދ.......އްޗެއް ބުނުމުގެ ބާުރ ނުލިބިފައި ތިބިއެ

ލޯބިވުމަކީ، ! ޭއ ލޯބިވާ ދެ ރަޙްމަތްތެރިނޭވެ. [ރަޙްމަތްތެރި، ޖޯންްސ އައިްސ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނުތަނެވެ

.] އްގެ މައްޗަށް ސާބިތުކަމެއް ގެނަުއމެވެލޯބިވުމަީކ، ހަރުދަާނ ބިންގަލެ. ލޭކަރުނަތަކެއް އޮއްސުމެްއ ނޫނެވެ

އެވަގުތު އެުކދީންގެ ހިތަށާއި، ހަށިގަނޑަށް ވެފައި . މިހެން ބުނުމާއެުކ، ދެކުދީންނަށް ހޭލެވިއްޖެއެވެ

ޝައްކެއް ވަސްވާހެްއ . ހުންނާނޭ ގޮތާއި، އެކުދީންެގ ހިތުގެ ފޮޓޯ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅަށް ގެންނަވާށެވެ

ފުރަތަމަ ވާޖިބެއް ކަމަށް އެކުދީން ދުށީ ޙަޔާތުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް ޞަފްޙާއެއް އިތުރު އެދުވަހުގެ . ނެތެވެ

ަޤލަމް ކަރުދާާހ ވަކިކޮށްލީ، ރަްޙމަތްތެރި ! އާދޭހެވެ. ޢަޖައިބުވާފަދަ މަންޒަރެްއ ބަޔާންކުރުމެވެ. ކުރުމެވެ

ރުގަދަ އިތުބާރެއް ހިަތށާއި ނަފްސަށް ވަ. ޖޯންސަށް ނިހާޔަތުގެ ދަރަޖައަށް ޝުކުރުވެރިވަމުންނެވެ

އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިފެނުނު ޙައިރާންވާފަދަ މަންޒަުރ، ޙަޤީޤަތުގެ ޢާލަމްގައި . ގެންނަމުންނެވެ

. ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުމެވުނީ، ދެކުދީންނަށްމެ އެއްފަހަރާއެވެ! އާދޭހެވެ. ތަމްސީލުވަމުންދިޔަ ކަހަލައެވެ

ނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ހިތަށް ...........ން ޙަޤީޤަތަކަށްހަތަރުކަޅި ބައްދަލުވުމާއެކު، ހީވީ، ރޭގެ ހުވަފެ

އާދައިގެ . ހުއްޓުން އަރާފައިމެ ސަލާމް ކޮށްލުމާއެކު، ހިނގައިގަތީ ތިރިއަށެވެ. ސާބިތުކަން ގެނެސްފިއެވެ

އެކިއެކި މީހުން، ފިލްުމ . ގޮތުގެ މަތިްނ މިދުވަހުވެްސ ހޮޓަލުެގ ކަންތައް ހިނަގ ހިނާގ ހުއްޓެވެ

ހޮނުލުލޫގެ ޚާއްޞަ މިޔުޒިކްގެ . އި، ނޫސްތަކުން ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ޙާޞިލް ކޮށްކޮށް ތިބޫއެވެފޮތްތަކާ

އަޅުަގނުޑމެންެގ ޕޯރޝިޔާއާއި ފްރެންކް ހާރޓްގެ މޭޒަށްވަނީ، ޮކމްރެްޑ ޖޯްންސ . އަޑު އިވިއިިވ ހުއްޓެވެ

ވެސް ހަނދާނެއް ބައެއްފަހަރަށް ޖޯންސްެގ ކޮންމެ. ނެތްކަމުގެ ފަޅުކަން ވަރަށްވެްސ ބޮޑަށް ލިބިފައެވެ

އެހެން ދުވަހާ ޚިލާފަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގައިވެސް، . އާކޮށްލާކަން މެނުވީ، ވާހަަކ ވަރަށްވެސް މަދެވެ

ޕޯރޝިޔާ އަދި ވަކިްނ . އެއްކުއްޖަކު، އަނެްއ ކުއްޖަކަްށ ބަލައިލެވެނީ، ވަރަށްވެްސ ލަދުވެތި ގޮތެއްގައެވެ

. ކުްއޖަކަށްެމ ހީވަނީ، އެކަނި ިތަމންނައަށް ވެފައި އިންގޮތެއް ެހންނެވެކޮްނމެ . ލަދުގަންނަލެއް ބޮޑެވެ

ތިބެވެނީ އިވޭ އަސަރުގަަދ . ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވަނީ، ހުވަފެނީ ޢާަލމްގައި ފެނުުނ މަްނޒަރުތަކެވެ

 !އާދޭހެވެ ............މިޔުޒިކްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައެވެ
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 ވާލި ބާވަތުން ކިޔުޕިޑްގެ ލޯބި ތީރަކުން ލޭއޮހޮރު[

 .]އަލްޙާޭނ ޝިފާ ކަމަށް ވަނީ މިޔުޒިކްގެ ރީތި ލޯބި  

! އާދެ.........! ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ވެއަތުވަމުންދާއިރު، އަޅުަގނޑުެމންގެ ދެކުދީންގެ ހިތުެގ ޙާލު

ނޑުމެންެގ ހިތްތަްއ ފާރުނުކޮށް ކުރިޔަށްދަމާ ހިންގަވާށެވެ ފިލްްމ  ެއމީހުންގެ . ބަޔާންކުޅައުމުން، އަޅުގަ

ސްޓޫޑިޔޯގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށްވާ އޯނަރގެ ހިތުގައި، ޕޯރޝިޔާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވެމުންދާ މަތިވެރި 

ނޫްސތަކާއި، ސިލްވަރ ސްކްރީންތަކުގަިއ . މަޤާމްތަކަށް، އަލިއަޅުވައިލެވޭތޯ ބަލަާމ ހިންގަވާށެވެ

ރީގައި، ފިލްމް ސްޓާރަކަށް މީގެކު! އާދޭހެވެ . ވިދަމުންދަނީ، ޕޯރޝިޔާގެ ޢަޖައިބުވާފަދަ ރިކޯޑްތަކެވެ 

ެއްއ . ވިދައިނުގަނެވޭހާ ގިނަ ރޮނުގ ރޮނގުން ޕޯރޝިޔާ އެެހރަދަނީ މަޝްހޫރުވަމުންނެވެ

ސްޓޫޑިޔޯއަށްވުރެ ގިނަ ސްޓޫޑިޔޯގައި، އެއްފިލްމަށްވުރެ ގިނަ ފިލްމްގައި، އޭނާގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު 

ޕޯރޝިޔާއަށް ލިބެމުންދަނީ، ވަރަށްވެސް މަތިވެިރ  އެއިްނ ކޮންެމ ސްޓޫޑިޔޯއަކުން. ވަޒަން ކުރަމުންނެވެ

ލިބޭ . އެކްޓް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިލްމަކުން ޙާޞިލްވަމުންދަނީ، އެހައިމެ މަތިވެރި އުފަލެކެވެ. ތަރުޙީބެކެވެ 

ކޮންމެ ފިލްމެއްެގ ވެރި ބައިތަކުގެ ޙައްޤުވެރިން ަކމުގައިވުމުެގ ަނޞީބު ލިބެނީ ޕޯރޝިޔާއާއި ފްރެންކް 

 .ވެހާރޓްއަށެ

ނޑުމެންެގ ޙަޤީޤީ ލޮލުެގ ނަޒަރުްނ އަނެއްާކވެސް ޕޯރޝިޔާ ވަކިވެއްޖެއެވެ . ދުވަސްކޮޅަކަށް އަޅުގަ

ނަމަވެސް ފިްލމްތަކާއި އިޝްތިހާރުތަކުގެ ދުނިޔޭގައި، އަޅުގަނޑުެމންގެ ލޯތަކަށް، ޕޯރޝިޔާއާއި ފްރެންކް 

 .ހަތަރު ފަސް އަހަރަކަށްފަހުގައެވެއަޅުގަނޑުމެންެގ ޙަޤީޤީ ނަޒަރަށް ޕޯރޝިޔާ އައީ، . ހާރޓް ފެނެއެވެ

ޕޯރޝިޔާއާއި ފްރެންކް ހާރޓް އަރާމު ކުޅައުމަށްޓަކައި، . އަނެއްކާވެސް ހޮނުލުލޫގެ މަްނޒަރެކެވެ

ރެއަކީ ފިލްމް ސްޓާރުންެގ ެކއުމެއްގެ މަްނޒަރު ތަްމސީލުވެގެންދިޔަ . އައިސް ތިބި ދުވަސްވަރެކެވެ

ނުޑމެްނ ދޫކުރާނީ، ތިޔަބޭފުޅުންެގ ަމން . ވަރަށްވެސް ަމާޖ ރެއެކެވެ. ރެއެކެވެ ޒަުރ ސިފަކުރެއްވުމަށް ައޅުގަ

 . ހިތްޕުޅުތަކަށެވެ

ކޯރެއްެގ . ވަގުތަކީ، އެގާރަގަޑިބައި އެހާކަންހާއިރެވެ! އާދެ..........މިދެންނެވި ަމންޒަރަށްފަހު،

ންނަ ހަނދުގެ ގަސްތަކުގެ ފަތްތައް ފުރޭނިގެން އަރައިގެން އަ. ކައިރީގައި އޮތް ވަރަށްރީތި ޕާރކެކެވެ 

އަންނަ މަޑުމައިތިރިވަާޔ . ފަނޑު އަލިކަން، ހައްދާފައިވާ ވިނަތަކަށާއި، ގަސްތަކަށް ރައްދުވޭވޭ ހުއްޓެވެ

ހަނދުވަރުގެ އަލިކަން، . އެކުލެވިގެން މާތަކުގެ ލުއިލުިއ ވަސް، މުިޅ ޕާކްގެ ތެރެއަށް ފެތުރިފައިވެއެވެ

އި ހުންަނ ގަސްތަަކށް އަރަމުންދާ ދަޅައަކުން ހިތަށް އެާވ ކޯރުގެ ތެރެއަށް އެޅެމުންދާއިރު، ކައިރިކައިރީގަ

 .ގޮތެއް ދަންނަވަން އެނގޭ ވަރަށްވުރެ މަތިވެރިއެވެ

ނުޑމެންގެ ޕޯރޝިޔާއާއި ފްރެންކް ހާރޓް އެތިބަ އަންަނނީ ިމ ޕާކްގެ އެކި މަންޒަރަްށ  އަޅުގަ

އްގައި ހުރި ތަންކޮޅެއް ބޮޑު، ކޯރުގެ ެއއްފަރާތެ. ވަކިވަކީން ޚިޔާލު ކުރަމުްނ އިންޞާފް ކުރަމުންނެވެ

 .ވަރަށްރީތި ގަހެއްގެ ކައިރިއަށް އައިސް ހުއްޓިއްޖެއެވެ

އައިސް ހުއްޓުމާއެކު، މިފެންަނ ކޯރުގެ ސިފަ ނުކުރެވޭފަދަ މަންޒަރުގެ މައްޗަށް ހިްތ ! އާދޭހެވެ

އެހެްނ  ޕޯރޝިޔާގެ އުފަލާއި އުއްމީދުްނ ވިދަވިދާހުރި ލޮލުެގ އުޖާލާކަން،. އުދުއްސާލިކަހަލައެވެ

ފްރެންކް ހާރޓްގެ ހިތް، ވަރަށް ޮއއިބާރު ރާޅުތަކެއްގެ ތެރޭގައި، އެނބުޭރ . ކުލަތަކަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ

މިހާރު އޭނާގެ ހިތުގެ . ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ލިބިފައެވެ . ކަހަލައެވެ

 .އް ަމންޒިލްަތކެއް ކަޑައްތު ކުރާން ޖެހުނީއެވެދުނިޔެއަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ހިނގައްެޖނަމަ، ާމޒީގެ އެތަ
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ކުޑައިރުކޮޅެއް މިގޮތުގައި، އެއްޗެއް ނުބުނެ ވެއަތުވުމަށްފަހު، ޕޯރޝިޔާ، އޭނާގެ މޫނަށާއި އަޑަށް 

އަހަރެމެްނ މިތަނަށް އައި މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ . [ވެފައި ހުރި ގޮތް ފިލުވުމަްށ ބާރުލަމުްނ ބުންޏެވެ

އެސުވާލަކުްނ އަހަރެންެގ ސިުކނޑިޔަށް އިުތރު މަޢްލޫމާތެްއ ތަނަވަސްވާެނ ކަމުެގ  އަހަރެން މިހިރީ 

 . މަތިވެރި އުފަލުގައެވެ

 ! އާދޭހެވެ! އާދޭހެވެ

 އެވަގުތު އެހިތްތަކަށް ވެގެންދިޔަ ގޮތްތަކެއް ބަޔާންކުރަން،[

 އެވަގުތު އަލުން ފެނެވިދިއުން މެނުވީ ގޮތެއްނެތެވި ދިޔާ   

 ވުނު ގޮތެއް މުޅި އިްނ އެކީ އޮުޅންވެގެން ކުރެވުނު ތަނެއް ހުރެ

 ކުރެވުނު ސުވާލުގެވެްސ ގޮތުން، ކުލައޭ ބަދަލުވެގެންދިޔާ  

 އުދަރެސް މަތިން އެފެންނަމުްނ އައި ކުލަތަކަށް އެވީގޮތުން،

 ]އުދަރެސް އެކީ ރަންފެހިވެގެން މުސްތަޤްބަލޭ އަލިވެ ދިޔާ  

އޭނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑި، ފުރާނައާިއ ! އާެދ..............ފްރެންކް ހާރޓްގެ ސުވާލު! އާދޭހެވެ

ހަށިގަނޑު، ކުރުމަްށ އެދުނު ސުާވލު، ޕޯރޝިޔާއަށް ފަހުމްވެގެން ދިޔައީ، ޢިޝްޤީ ޤާނޫނާިއ ޤުދްރަތީ 

އެކުދީން އެނބުރިދިޔައީ، އުފަލުން ފުރިގެން ކެިކ އުތުޭރ . ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ފަސްއަހަުރ . ރަންހާރުތަކުން، ރަޙްމަތްތެރި ޖޯްނސްގެ ޒިކުާރ އާކުރަމުންނެވެ ޝުކުރުވެރި. ހިތަކާއިގެންނެވެ

) ފަހަރެއްގައިވެސް އެއަްށ އިޝާރާތެއް ނުގެންނަ(ކުރީން އެކުދީންގެ ހިތުގަިއ އަށަގަންނަމުްނ އަިއ 

ތެރިކަމުގެ ކެތްތެރިކަމާއި ވަފާ. މަތިވެރި ޠާހިރު ލޯތްބަށްޓަކައި، ހިތާއި ފުރާނައިން ޝުކުރުވެރިވަމުންނެވެ

 .ނަތީޖާ، އެންމެފޮިނ ގޮތުގައި ލިބިގެންނެވެ

އަޅުގަނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި، މާތް ައންހެން ކުއްެޖއްގެ ނިޔަނެތި، ހިންމަތްތެރި، ! އާދޭހެވެ

ޙަޔާތުގެ ަމންޒިލްތައް ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރާއެކު . ދިރިއުޅުމުގެ ދެދައުރު ތަމްސީލުވެގެން ހިނގަްއޖެއެވެ

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކާމިޔާބީވެްސ އޭނާގެ ކުިރމައްޗަށް ! އާެދ....................ރަމުްނ ގޮސް، ކަޑައްތު ކު

 .އައީ، ކިޔަމަންތެރިކަމާއި މުބާރަކްބާދީ އަދާކުރަމުންނެވެ

އެދިޔަ ދުވަސްތައް ] ރޫޙީ އަސަރު އުފައްދަމުން، ރޫޙާއި ރޫޙު ގުޅުވަމުން! [އާދޭހެވެ

ޕޯރޝިޔާއާއި ފްރެންކް ހާރޓްގެ އުފަލަކަށް ހެދީ، އުފާވެިރ ޙަޔާތް ................ޙަޤީޤަތަކަށްވީއިރު

ވަފާތެރިކަމުެގ ަނމުަގއި، ކަލާނެގ ޙަޟްރަތަށާއި، އަމިއްަލ . އަގެއްނެތް ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްލުމެްއ ނޫނެވެ

ކުރަނިިވ، އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ އެކުދީންެގ އުފަލަކަށްވީ، ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރި . ނަފްސަށް ކުށްވެރިވުމެއް ނޫނެވެ

ދުވަސް ހޭދަކޮށްލީ، ޮކމްރެޑް ޖޯންސްެގ  7 އެކުދީންގެ އެްނމެ ފޮނި. މަތިވެރި ގުޅުްނ ގުުޅމެވެ

ދާއިމީ . ރޫޙީ އުފާ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުނައިގައި ޙަޤީޤަތަކަށްވީއެވެ ! އާދޭހެވެ..................ރަށުގައެވެ

 .އަދާކުރެވުނީއެވެ] ރޫޙީ ޝުކުރު[ގޮތެއްގައި 
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 މިފޮތަކީ               

 
ލިުޔއްާވފައިާވ މިާވހަަކއަީކ އޭާނ  )ޑޭޒީާމގެ. ގ(އަލްފާޟިާލ ާއމިނަުތ ާފއިާޒ  

އެްނމެ ފުރަތަަމ ލިުޔއްވި ާވހަކަ ކަމަްށ ވުާމއެުކ، މިަފދަ ލިުޔންތަަކކީ ުއވިިދުޔން މާަރނގަުޅ 

ާޒައްށ ަދްނަނާވުލުމްނ، ޭއާނ ެދްއިވ ިއުޒަނާއެއުކ ލިޔުންަތކެްއ ކަުމގަިއ ނުެފނިެގްނ ާފއި

ޗާޕްކޮްށެގން މިނެެރީނ ފޮުތގެ ޞަފްޙާަތްއ ކިަތންެމ މަދު ނަަމވެސް، ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުްނެގ 

އަރިުހަގއި ަރނގަޅު ވާަހކަައކަްށވާޭނ ަކމަްށ ުއއްމީުދ ކުރަުމން، ިދވެިހބަހަްށޓަަކިއ ފާއިާޒ 

ްނ ޮކްނެމެވްސ ިމްނަވަރަކްށ ާހަމެވެގްނާދޭނ ަކަމްށ ެދޭކ ކުރަްއވާަފއިާވ މަަސއްކަްތޕުޅު، މިފޮތު 

 .ހިނދުެއވެ

ައހަރު ކުިރްނ ޗާްޕކޮްށގެްނ ޢާްއމުކޮްށ  52ިމީއ ީމެގ . ދަްނނަަވންޯތެއވެ 

 . ހާމަކުަރްއވާފަިއާވ ފޮތެެކވެ

 .ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ސަންލައިްޓ ޕްރެސް       


