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 މުޤައްދިމާ 

 

ައިދ . ގެ ކިބަފުޅަށް، ޙަމްދު ކުަރމެވެهللاލިުޔމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި، މާތް މިވާހަކަ 

ތަޢާލާއަށް هللا އަށް ޞަލަވަތާިއ ސަލާްމ ލެއްވުްނ އެދި هللا ރަސޫލުއްއެކަލާނގެ ކައުކުރެއްވި މުޙަްއމަދުއް 

 . ދުޢާ ކުރަމެވެ

ޅެންހެދުމާ ޚިލާފަށް، އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަ ލިޔެވެނީ، ދަމަކުން ބަޑިޔެއް ޖަހާަކހަަލ ! އާދެ 

 .މިގޮތުން ލިޔެވުނީ ތިން ހަތަރު ވާހަކަކަން ނޭނގެއެވެ. ގޮތަކަށެވެ

ތާ އެތައް އަހަރުތަކަކަށްފަހު، އަޅުގަނޑުގެ މި ުމސްކުިޅ ކޮންމެއަކަސް ވާހަކައެއް ނުލިޔާ 

މިަނމުގައި އަޅުަގނުޑ ] ފުން އަސަރު[އަހަރުވީފަހުން، ލިޔެވުނު ވާހަކައަކީ،  69! ދައުރުގައި، އާދެ

 11ޔަކުން ލިޔަން ފަށައިގެން، ނިމުނީ  10-10-1993އެވާހަކަ ނިންމާލެވުނީ، . ނެރުނު ވާހަކައެވެ

އޭރު ހުީރ އަޅުަގނޑުެގ ިސކުނޑިޔަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހަލުއިަކމެްއ . ދުވަހުއެވެ ަވނަ  11ވަނަ މަހުެގ 

. ެގ ސަބަބުން، ދަބަރުތައް ކެހި ސޯބުތަކަށް ފަސޭހަކަްނ ލިބިފައެވެ]ފުން އަސަރު! [އާދެ. އައިސްފައެވެ

ދިގެން ެގ ތެރޭްނ އުފެ]ފުން އަސަރު[އެހެންަކމުން، . އާދަޔާ ޚިލާފް ޖޯޝީގޮތެއް ހިތަށް އައިސްފައެވެ

ނުކުންނަ ޖަޒްބާތުގެ ޞަފްޙާތައް ހިތުގެ ޮކމްޕިއުޓަރުން ނުކުްނަނން ފެށުމުްނ ގަލަމަްށ ަމޖުބޫރުވީ ެއ 

ހޮނިހިރު، މިތާރީޚްގައި  13-11-1993މިގޮތުން ! އާދެ . ޞަފްޙާތައް ލޮލުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށެވެ 

 .އެވެވީ އާދީއްތަ ދުވަހ28ުަވަނ ަމުހ  11ލިޔަން ފަށައިގެން ނިމުނީ 

. ތަފާތުވާނީ ަޒމާނެވެހަަމއެކަނި . ފަދަ ލޯބީގެ ާވހަކައެކެވެ] ފުން ައސަރު[މިވާހަކައަކީވެްސ  

އެހެންކަމުްނ މިހާރުގެ ކުދީން ކިޔާހިތްވާނެ ަކމަްށ . ތަންކޮޅެއް މިަޒމާނުކޮށް ލިޔެވިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ

މުގައި އެކިގޮތްގޮތުން އެކި މިންވަރަށް މި ކުޑަ ކުޑަ ވާހަކަެވސް ލިޔެ ޗާޕްކޮށް ހެދު. އުއްމީދު ކުރަމެވެ

ނޑުގެ ވަރަށް ގާްތ ދެ އަޚުްނ . ޝުކުރުވެރިވާން ޖެހިފައިވާ ތިން ހަތަރު ފަރާތެއް ވެއެވެ އެއީ، އަޅުގަ

ނުޑ  ކަމުގައިވާ ފަރުޙާތު ޢަލީ މުޙައްމަދު، މުޙައްމަދު ޤުބާދު ައބޫބަކުރު، އަދި މިފޮތުގެ ބޭރުގަ

ނަޢީމް އިބްރާހީްމ، އަދި މިފޮތުގެ ލޭއައުޓާ ބެޭހ ހުރިާހ هللا އްލެވި ޢަބްދުތައްޔާރުކޮށްދެއްވުމުގެ ބުރަ އުފު

 .ކަންތައްތައް ނުހަނު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވި އަޅުގަނޑުެގ ދަރިފުޅު އާމިަނތު ޢައްބާސް، މި ހަތަރު ބޭފުޅުންނެވެ

 !ޝުކްރިއްޔާ  

 

 .ހ27-08-1417  

 އަންގާރަ . މ07-01-1997  

 އާމިނަތު ފާއިޒާ          

 ބާތު ޖަޒު 
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ބައެއް މީހުން ެއ ލޯބީގައި ދުނިޔޭްނ . ބައެއް މީހުން ޢިޝްޤޭ ިމ ކިޔާ ލޯބީގައި ޝަހީދު ވެއެވެ 

އަނެއްބަޔަކު، . ބައެއް މީހުން، އެމީހުންގެ ުމޅި ޢުމުރު، އެ ޯލތްބަށްޓަކައި ނަގާލައެވެ . މޮޔަވެއެވެ

ރޭގައި، އުޅެން ހަދައިގެން ދިރިއުޅުްނ އަނެއް ބަޔަކު، ޝައްކާ ވަހުމުެގ ތެ. އެލޯބީގައި ކޮޅުފައިން ަޖހައެވެ

. ފަހުްނ އެކަާމ ހިތާމަކުރަްނ ޖެޭހއިރު ވަގުތު އޮްނނަީނ ފާއިތުވެފައެވެ. ނާކާމިޔާބުވެގެން ހިނގައިދެއެވެ

 .އަދި މިނޫން ގޮތްގޮތަށްވެސް ވެފައި އެބަހުއްޓެވެ

މާޙައުލުވެސް އޮންަނ . މިހުރިހާ ގޮތްގޮތެއް ދިމާވާން ިމޖެހެނީ، މީހާގައި ުހންނަ ގޮތަުކންނެވެ 

މިަކމުގެ ސަބަބުން ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެްއ ހޯދެނީ، . ގޮތަކާ ގުޅިގެން، މިާޒޖުގައިވެްސ ހުންނަ ތަފާތަކުންނެވެ

ކަްނ މިހެްނ ހުރިއިރު، އަޅުަގނުޑ މިހުށަހަަޅނީ، މިއިްނ ގޮތެއްގައިވެްސ . ވަރަށްވެސް މަދު ބަޔަކަށެވެ

 .އް ޫނނެވެލައްވާނުލާ ގޮތަކަށްވުމަކީވެސް ދުރުކަމެ

ތަފާތު އެތައް ކުދީންނެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުގެ ކަޅިގޮސް ހުްއޓުނީ، ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު  

 . ރައްޔާގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށެވެވޭތިކުރައްވަން ޖެހިަވޑައިގަތް  އެއް] ދުނިޔެ[

އެްއ ުނޖެހޭ، ރައްޔާއަކީ، ރަނެއް މަލެްއހެން މަންމައާިއ ބައްޕަ، ބޮޑުކުރެއްިވ ދިލައެއް، މިލަ 

ފުރާވަރަށް އަރައިގެން އަންނަ ބައެއް ކުދީންނަށް ގިނަހިތްތައް ލެނބިގެންދާ . ތާހިރު ޖިންސުއްލަޠީފެކެވެ

ނަމަވެްސ ރައްޔާއަކީ، ކޮށްާލ . ފަދައިން، ރައްޔާގެ މައްޗަށްވެްސ އެތަކެއް ހިތް ލެނބިގެން ިދޔައެވެ

ގަންނަާވ ވަރަްށވުރެ، ހަރުދަނާ ޢަުޒމެއްެގ ފަޚްރުވެރި ޖަހާލާ ފުއްޓަތްކަކަށް، ހެއްލިވަޑައި ،އިޝާރާތަކަށް

އެހެންކަމުން، ހުށަހެޅެުމންދާ، ލޯތްބާއި ކައިވެންޏަށް ކުރެއްވެމުންދާ އިންކާރުތަކަށް، . ވެރިޔެކެވެ

 .ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ރައްޔާއަކީ ފޮނި، ބޮޑާ ބޭފުޅެއް ަކމުގައިވެ، ެއފަދަ މީހުން، ނަފްރަތު ކުރަމުންދެއެވެ

ގެ ހިތްޕުޅުގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިފަތައް ނެތް މީހަކަށް، ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅު ދެއްވޭނީ ރައްޔާ 

ފުޅުވަމުްނ ބޮޑު. ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ އެ ސިފަތައް ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގައި ކަނޑައެޅުނީ، ދެންމެޔަކު ނޫނެވެ

ވިދާޅުަވމުން ގެންދަާވ  އެދުވަސްވަރު، ރައްޔާ. އައި ދުވަސްވަރު، ދިހަ ބާރަ އަހަރުފުޅުެގ ތެރޭގައެވެ

އެހެންކަމުން، ރައްޔާގެ . ވާހަކަތަކުގެ އަސަރު ރައްޔާއަށް ކުރަމުން ދިޔައީ، ވަރަށްވެސް އެދެވޭ ގޮތެއްގައެވެ

. އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު އެފަސާނާތަކުގެ ހަރުދަނާ ބަޠަލާއިންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކުގެ ހިޔަނި ކަމުގަިއ ވެއްޖެއެވެ

އެފަދަ ވާހަކަތަކުގައި، ލިޔުންތެރީން އެ ސިފަކުރާ މާތް އަންހެްނ ކުދީންެގ ، އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ

އަދި ހަަމ އެހެންމެ، އެވާހަކަތަކުގައި، . ތައްގަނޑަށްފެވި، އެގޮތުގައި ރައްޔާ ބިނާވެގެްނ ހިނގަްއޖެއެވެ

ޔާގެ ހިތްޕުުޅ ސޫރަ ކުރެވެމުންދާ ހަރުދަނާ ބަޠަުލންގެ ރީތި ސިފަތަކަށް، މަތިވެރި މާތް ގޮތްތަކަށް ރައް

އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގައި، ރައްޔާއަށް ޤަދަރު ކުރެވޭފަދަ ފުރިހަަމ . ލެނބިގެން ހިނގަްއޖެއެވެ

ީވާމ . އެ ތަޞްވީރަކީ، ރައްޔާގެ އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ތަޞްވީރެއް ކުރެހިގެން ހިނގައްޖެއެވެ

ހިތްޕުޅު ދާނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމުގަިއ  އެފަދަ ސިފަތަކެއް ނެތް މީހަކަށް، ރައްޔާގެ

 .ވެއްޖެއެވެ

އެމީހެއްގެ ޖަޛުބާތުގެ ބާރުގައި ރައްޔާ ދަމައިގަނެގެން، ނުގެންދެވޭނެ މީހަކަށް، ރައްޔާ ! އާދޭހެވެ 

. އެމީހަުކ ވާްނޖެހޭނީ، ހުރިާހ ގޮތަކުްނ އިޙްތިރާްމ ކުރެވޭ މާތް މީހަކަށެވެ. މިލްކެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

އެެހން ގޮތަކަށް ދަންނަވާަނަމ، ރައްޔާގެ ސަމާލުކަްނ ދަމައިގަނެވޭެނ . ންނަަމ އެޔަކީ ވާެނ ކަމެްއ ނޫނެވެނޫ
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. މީހަކަށްވުމެވެ] ހަތަރު ފަރާތަށް އުއިއަރާވަރުގެ[އެއީ ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގައި . އޮތީ، ހަަމ އެންެމ ގޮތެކެވެ

ރައްާޔ އަށް ނާރުާވ ފަރުޖެހޭކަްށ ] ބައިކަންބޮޑާަކމުެގ ނު[މީގެ ތަފްޞީލަށްދާއިރު، މީހުްނ އެ ބުާނ 

ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގައި އެ ސިފަ ކުރައްވާ ހުރިހާ ސިފައެއް ކާމިލުވެފައިވަނީ، ހާލަކުްނ . ނޯންނާނެއެވެ

 . މީހަކަށެވެ ނާދަލަކުން

އެންމެ ފުރަތަމަ ސިފައަށް ބަލާއިރު، ފުރިހަމަ، ރީތި ހުރިހާ ސިަފއެއް، ޖަމާޢަތްވެފައި ހުންނަްނ  

ައިދ . ތޫނުފިލިކަމާ، ހައިބަވަންތަކަން، އަބުއިކަމާ، ޖަޛުބާތު ހުރުން ލާޒިމްކުރެއެވެ! އާދޭހެވެ. ހެއެވެޖެ

ހަމައެހެންމެ، . މީގެއިތުރަށް ލަޔާޤަތާ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި ވަރުގަދަ، ޝަޚްޞިއްޔަތަކަށްވެސް ވާންޖެހެއެވެ

މަޘީުލ މީހަކަށްވުންވެްސ ރައްާޔ ވަފާތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން، ހަމްދަރުދީއާއި ރަޙުމް ހުރި ލާ

ވީމާ މިފަދަ އިންސާނެއް، ރައްޔާއާ ދިމާވާެނ ދުވަހެއް ދައްކަވާތޯ ރޭދުވާ ތަކުރާރު . ބޭނުންފުޅުވެއެވެ

 .ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ، އިންތިޒާާރ އެކުގައެވެ

އިތުރު  ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގެ ޤުލްޝަނުގައި، ފަރިވެ ފޮެޅމުންދާ މާތަކުގެ މީރުވަސް، ރައްޔާއަށް 

އުއްމީދީ ހުވަެފންފުޅުތައް، އެ ުގލްޝަންގެ ތެރޭްނ . ތާޒާކަމާއި، ފާގަތިކަްނ ދެމުްނ ގެންދެއެވެ

އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ ބުލްބުލްގެ ނަޝީދުތަކުން ތާޒާ ޚަބަރުތައް، މަތިވެރި އިލްހާމްތަްއ . ފެނިވަޑައިގަނެއެވެ

އާޚިރުގައި . އް ފޮޅޭެހން ފޮޅިގެން ހިނގަްއޖެއެވެލިބިވަޑައިގަންނަވަން ފެށުމުން، މުޅި ހިތްޕުުޅ ފިނިފެންމަލެ

. ރައްޔާ ބޭނުންފުޅު ހުރިހާ ސިފައެއް ލަިއ ފުރާ ހަމަވެފައިވާ ާޝނެއް، ރައްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ

ފެނިދެނިވުމެއްނެތި، އެއް ހިތްޕުުޅ އަނެއް ހިތްޕުޅަށް . ޢަޖައިބުވާފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު އިއްތިފާޤަކުންނެވެ

އެވަގުތު، އެދެބޭފުޅުން ގާތްކުރަމުން . ސް، ޙަޤީޤީ ލޯފުޅުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުރަހޮޅިގެންނެވެލެނބެމުންގޮ

މިކަންތަކުންވެްސ . ގެންދިޔައީ، ސިފަކޮށްދޭންވެސް ނޭނގޭކަހަލަ ވަރުގަދަ ބާރެއްހުރި ޖަޛުބާތަކުންނެވެ

އްުރ ފޮރުވިފައިވަނީ، މިކަމުެގ ސި. އެނގުނީ، މިފަދަ އެއްވެސް ަކމަކަށް ައމިއްލަ ބާރެްއ ނެތްކަެމވެ

 . ޤުދްރަތީ ޙިކުމަތުގެ ތެރޭގައި ކަމެވެ

ދެކޭ މީހުންެގ . ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެން ވަޑައިަގތް ބޭފުޅެކެވެ] ދާދި އިހަކަށް ދުވަހަކު[ޝާނަކީ  

ބައްދަލުވެ . ހަިދޔާ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެهللا ލިބޭފަދަ ރީތި ފުރިހަަމ ސޫރައެއް، ] ފިނިކަން[ހިތްތަކަށް 

ކަ ދައްކާލައިފި ކޮންމެ މީހެއްެގ ހިތް ލެނބިގެންދާފަދަ ގޮތެއް، ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގައި ހުންަނ އަދި ވާހަ

. ހިތްޕުޅު ހެޔޮކަމާއެުކ އަނެކުންނަްށ އިޙްތިރާމް ކުރެއްުވމާިއ ކަމޭހިތްތެވުން ގެންގުޅުއްާވ ބޭފުޅެކެވެ

 .ޝާނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައެވެ ، އެހެންކަމުން، ދެކޭ ކޮްނމެ މީހެއްގެ ހިތުގެ ޚާއްޞަ ކަނެއްވަނީ

 ނުއުފެދި ުނދާނެ ޝުޢޫރުތައް ޝާންގެ ، ފުރާ ފުރިހަމަވެއްޖެ ކޮންެމ ަޒމާނެއްގެ ހިތުގައި 

ހިތްޕުޅުހަމަޖެޭހ ކަހަަލ ބަިއވެރިޔަކު ހޯއްދެވުމުގެ ޚިޔާލުފުޅު ދަީނ . ހިތްޕުޅުގައިވެސް ވަީނ އަށަގެންފައެވެ

ގެން ފެނިވަޑައިގަންނަަވމުްނދާ، ކުދީންގެ މައްޗަށް ވިސްނަަވމުްނ ވަށައި. ހިތްޕުޅުތެރޭގައި ގަދަވަމުންނެވެ

 .ގެންދަވައެވެ

ޝާންގެ އެންމެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރީން ކަމުގައި ބައްލަވަީނ، ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ އެކުގައި  

 .އެބޭފުޅުންނަކީ، އަޝްފާޤާއި ޙަމީދާއި މަސީޙެވެ. އުޅުއްވަމުން ެގންދެވި، ގާތްތިމާގެ ބޭފުޅުންކޮޅެވެ

މިބޭފުޅުންކޮޅު، އެކި ދިމަދިމާއަށް ދުރުމީ އަޅުއްަވމުން ގެންދަވާއިރު، ޝާންގެ ހިތްޕުޅުގައި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި އޮންނަީނ، ކޮންކަހަަލ މިންަގނޑެއް ަކެމއް، އެބޭފުޅުންނަކަށް އެނގިވަޑައެްނ 

 . ދަވައެވެނަމަވެްސ މިކަާމ ދޭތެރޭގައި، މުހިއްުމ ބަޙުޘްތައް ކުރައްވަމުން ގެން. ނުގަނެއެވެ
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 .އޮފީސްތަކަށް ބަލައިލަމާ ހިންގަވާށެވެ: ޙަމީދު 

އެޑިޔުކޭޝަންގައި އުޅޭ ޝިޔާމާއަކީވެްސ ރީިތ ) މިހެން ވިދާޅުވެފައި ިވސްނަވާލައްވާފައި( 

 ....އަދި އެއްކަލަ މަސްޢޫދާވެސް. ކުއްޖެކެވެ

ންފާޑެއްެގ އަިދ އެހެްނ ނޫނަްސ ޝާނަށް ކަމުދާނީ ކޮ. ރީތި ކުދީންތައް ފެނެއެވެ: މަސީޙު 

 . ކުއްޖެއްކަން ނޭނގި، ކުއްޖަކު މަތިކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެއެވެ

 . އެ ވިދާޅުވީވެސް ތެދުފުޅެކެވެ: އަޝްފާޤު 

. ތިޔަތާކު އަދި ކަމުދާ ކުއްޖަކު ނެތެވެ. ތިޔަ ވިދާޅުވާ ކުދީން މިހާރު ފެނިއްޖެއެވެ: ޝާން 

ނުޑ ބޮޑުކޮްށ ހެދުން ައޅާ ކުދީންނެްއ ކަ ނުޑ ހާވާލައިގެްނ، . މަުކނުދާނެއެވެމާކަންތައްގަ އަދި އިސްތަށިގަ

 .ނިތްކުރި އެއްގޮތަކަށް ނުފެންނަ ކުދީންވެސް އުޅެއެވެ

ނޑުގެ ހިަތށް ވަދެއްޖެއެވެ: އަޝްފާޤް   .ޝާން ވަރަށް ގުޅޭނެ ކަހަލަ ބޭފުޅަކު އަޅުގަ

 .ތުވާނެއެވެ މިއުޭޅ ކުދީންނާ ވަރަށް ތަފާ. އޭ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯއެވެ؟ އެއީ ރައްޔާއެވެ :ޙަމީދު 

 ތިޔަ ބޭފުޅަކު ފެންނާނީ ކޮންތާކުންތޯއެވެ؟:  ޝާން 

އެއީ ވަރަށް ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރައްވާ . ޒުވާނުންގެ ނާދީއަށް މިރޭ ހިންގަވާށެވެ: އަޝްފާޤު 

ޝާންވެސް ތިޔައީ ކުޅުއްާވ . ކޮންމެ ރެއަކު، އެތަނަށް ކުޅުއްވަްނ ވަޑައިގަންނަާވނެއެވެ. ބޭފުޅެކެވެ

 . އެވެބޭފުޅެއްވިއްޔާ

 އަޝްފާޤު ރައްޓެހިފުޅުތޯއެވެ؟: ޙަމީދު 

އެކަހަލަ ތަނެއްގައި އޮންނާނެގޮތަކީ، އެންމެންވެސް ފެނިދެނިވީމާ އެތިބީ : އަޝްފާޤު 

 .ރައްޓެހިވެވިފައެވެ

. ޖެހިއިރު އަޝްފާޤްމެން ޝާންގެ އަރިއަހުގައި، ޒުވާނުްނގެ ނާދީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ 8އެރޭ  

އެތެރޭގެ ކުޅިވަރުތަކުގައިވެސް، ކުދީންތައް . ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްތައް ވަީނ ފުރިފައެވެއޭރު ޓެނިސްކޯޓްތަކާއި 

ވީމާ، އެބޭފުޅުްނ މަޑުކޮށްލެއްވީ، ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދައްކާލަްނ ތިބެން . މަޝްޣޫލުވެފައި ތިއްބެވެ

އްޔާއާއި ރައްޔާެގ މިތާނގައި އެބޭފުޅުްނ ތިއްބަވަނިކޮށް، ރަ. ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ތަނަވަސް ކޮޓަރީގައެވެ

ނަމަވެސް ހުސް ޖާގައެއް ނެތީާމ . ރަޙްމަތްތެރި ޝަހެނާޒާ ދެބޭފުޅުންވެސް ނާދީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ

 . މިދެބޭފުޅުންވެސް ވެދެވަޑައިގަތީ، އެބޭފުޅުން ތިއްބެވި ކޮޓަރިކޮޅަށެވެ

ޑައިގަތީ، ޝާން ރައްޔާއަށް ޝާން ފެނިވަ. ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގައި އޭރުވަނީ، ޝާން ކުރެހިފައެވެ 

ރައްޔާ ހުޅުލެއަށް ވަޑައިގަތީ، ރައްޔާއާ އެކުގައި އެއް . ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓުންނެވެ. މާލެ ވަޑައިގަތް ދުވަހުއެވެ

އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ، . ނެވެ]ލައްޕަވަންވެގެން [ކިލާހުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެއް ަކމުގައިވާ ޝަހެާނޒް 

.) ލައްޕަންދިއުމަކީ، ބާލައިގެން ގެނައުމަށް ދިއުމެވެ. (ވެެގންނެވެ ޝަހެނާޒް ވަޑައިގަތީމާ ގެންނަވަން

. އެދުވަހުން ފެށިގެން، ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގައިވަނީ، ޝާންގެ ެއ ީރތި އަސަރުގަދަ ސޫރަފުޅު ކުރެހިފައެވެ

އަިދ ޝަހެނާްޒ . އެދުވަހު ހަަމ ފެނިވަޑައިގަތުމާއެކު، ރައްޔާެގ ސަމާލުަކން ާޝނަށް ހުއްޓިއްޖެއެވެ

 .ރިހުގައި ވިދާޅުވިއެވެއަ

ހަމަ ފެނުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ަސމާލުކަްނ . ހާދަ ހިތްގައިމު ބޭފުޅެކެވެ! އަސްތާ: ރައްޔާ 

 އަނެއްކާ، ޝަހެނާޒްގެ ހިތްޕުޅެއް އެިދމާއަކަށް ދަމައެއްނުގަނޭތޯއެވެ؟. އެދިމާއަށް ދަމައިގެންފިއެވެ
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ނޑުގެ ހިތް އެދިމާއަްށ ދާންވެ! އަސްތާ: ޝަހެނާޒް  ނޑުގެ ލޯބި ލޯިބ އަޅުގަ އްޖިްއޔާ، އަޅުގަ

 ޢާޠިފް ގެއްލިދާނެ ނޫންތޯއެވެ؟

އަޅުގަނޑުގެ ހިތް ހަމަ އެކީގައި ހަދިާޔ . ތިޔަހެންވިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކްރިއްޔާއެވެ: ރައްޔާ 

 .ވެއެހެރަ ލޯފުޅެއްވެސް، އެންމެ ހިތްގައިީމ އެހެރަ ތުންފަތްޕުޅެ. ހާދަ ހިތްގައިމު ބޭފުޅެކެވެ. ކުރެވިއްޖެއެވެ

ާމެލ . މާލެއަްށ ވަޑައިވެްސ ނުގެނެވެީނސް ރައްޔާ ތިޔަ އަތުލެއްވީއެވެ: ޝަހެނާޒް 

. ވަޑައިގަންނަވާއިރަށް، އެހެން ކުދީންތައްވެސް، އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ އެބޭފުޅާއަށް ޤުރްބާންވާނެހެންނެވެ

ވެވަޑައިގަނޭޯތ  އެހެން ކުއްޖަކު، އެބޭފުޅާގެ ހިތްޕުުޅ ދަމައިނުގަންނަނީްސ ރައްޔާ ވާނީ، އެކަން

 .ބައްލަވާށެވެ

ނޑަށް . އަޅުގަނޑަކަށް ތިޔަހެން އުޅޭކަށް ނުކެރޭނެއެވެ: ރައްޔާ  އަދި އެހެންނޫނަސް ހަމަ ައޅުގަ

އުޅުމަީކ، އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ފޫހިާވ  ދަލު ބޭރުން ޖެހިެގން! އަދި .....އެބޭފުޅާގެ ހިތްޕުޅު ދެއްވިއްޔާ ނޫނީ

 .ގޮތެކެވެ

އަޅުގަނޑުވެސް އެބޭފުާޅ . ފެނުނީ، ބޯޓަށް އަރާވަޑައިގަތްއިރުއެވެ އަޅުގަނޑަށްވެސް: ޝަހެނާޒް 

ނޑުގެ ސީުޓ . އެކަމަކު ރައްޓެހިވެޭވނެ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ރީތިކަމުން، ރައްޔާގެ މަތިްނ ހަނދާންވިއެވެ އަޅުގަ

 .ހުރީ މާ ދުރުގައެވެ

ންޕުޅަށް އަތްފައި. ރައްޔާއަށް ޝާން ފެނިވަޑައިގަތުމާއެކު، ހިތްޕުުޅ ތެޅިެގންފިއެވެ 

ކުއްލިއަކަށް ސިހިވަޑައިގެން، ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި ގޮނިޑ . ފިނިކަންއައިސް އެގޮތްމިގޮތް ވެގެންފިއެވެ

 .ސެޓަކާ ދިމާއަށް މިޞްރާބު ޖައްސަވައިފިއެވެ

. މިދެބޭފުޅުން ވެދެވަޑައިގަތް ވަގުތަކީ، ޝާނާ ރައްޔާގެ ހަތަރުކަޅިފުޅު ބައްދަލުވީ ވަގުތެވެ 

ރައްޔާ އިސްޖަްއސަވައިގެްނ ފައިންޕުޅު އޮެޅުމންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ަވޑައިގެްނ  ކުއްލިއަކަށް

އިންނެވީ، . އިށީނދެވަޑައިގަތްއިރުވެސް، ޝާންގެ ލޯފުޅު ރައްޔާއަކުން ނައްޓައެއް ނުލެއްވެއެވެ

މިވަގުތު އަޝްފާޤް ލޯފުޅުން ޝާނަށް އިޝާރަތްވެސް . ހިތްގައިމުވަރެއްގެ ހިނިތުންފުޅެއްގައެވެ

 .ލެއްވިއެވެކޮށް

ތިޔަ ! ބަލަ) ވަރަށް ކުޑަ ސުކޫތަކަށްފަހު، އަޝްފާޤް ރައްޔާމެނަށް ބައްލަވާލައްވާފައި: (އަޝްފާޤު 

  އަޅުގަނޑުމެނާ ތިޔަހާ ދުރުެހލިވެވަޑައިގަތީ ކޯފާވީތޯއެވެ؟. އިށީނދެވަޑައިގަތީ ހާދަ ދުރެއްގައެވެ

ދާޅުވެފައި ވަޑައިގެން، މިެހްނ ވި. ޝަހެނާޒް ވަޑައިގަތްކަންވެްސ އޮތީ އެނގިފައެވެ 

 . ޙާިއ ޙަމީދުވެސް ވަޑައިެގން މިދެބޭފުޅުންނާވެސް ސަލާްމ ކުރެއްވިއެވެސީ◌ީސަލާންކޮށްލެއްވި ވަގުތު މަ

ނުދަންނަ ބޭފުޅަކުވެސް . އަޅުގަނޑުމެްނ މިތަނަށް އައީ، ރުޅިޔަކުން ނޫނެވެ : ރައްޔާ 

ފަހަރެއްގައި، ޚާއްޞަ މަޝްވަރާއެއް . އިންނެވުމާއެކު، ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫފުޅު ވެދާނެތީއެވެ

 .ކުރައްވަން ތިއްބެވި ކަމަށްވެސް ވެދާނެންޏާއެވެ

ނުޑމެންވެްސ . އެއްގޮތަކަށްވެސް ތިޔަހެން ތިބި ތިބުމެއް ނޫނެވެ! ނޫން ނޫން: އަޝްފާޤު  އަޅުގަ

 .އެކަމަުކ ކޯޓެއް ހުސްނުވާތީ މިތާ މަޑުކޮށްލީއެވެ. އައީ ޓެނިސް ކުޅެލާެނމޭ ހިތައެވެ

ނޑުމެނަށްވެްސ ވީ ތިޔަހެންނެވެ: ހެނާޒްޝަ   .އަޅުގަ

 . މެނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ތިއްބެވީ ކޮޅަށެވެއޭރު، މިދެބޭފުޅުންވެސް އަޝްފާޤް 
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ނޑިވެްސ . މިތަނަށް ަވޑައިަގންނަވާށެވެ) އަތްޕުޅުން އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން: (ޙަމީދު  މިތާ ގޮ

 .ހަމައަށް އެބަހުއްޓެވެ

އިންނެވި ޮގނިޑސެޓް ކައިރިޔަށް ވަޑަިއގަތުމުން، ރައްޔާއަށް ޝާްނ  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޝާން  

ޝާން ޝަހެނާޒަށް . ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވައި، ޝާނަށް އެ ދެ އަންހެން ބޭފުޅުން ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވިއެވެ 

ަސާލްމ ] ބާރުހުރި[ފުރަތަމަ ސަލާމްކޮށްލައްވާފައި، ރައްޔާއަށް ސަލާމްކޮށްލެްއވީ ވަރަށް 

އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ރައްޔާއަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައަާކ . ވެކުރެއްވުމަކުންނެ

 .ކުރިމަތިލައްވާށެވެ

ރައްޔާއަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތްތަކާ ގަންނަ ލަދުފުޅާ ވަންހަނާ ުކރެއްވުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް  

ދި ރައްޔާ މިކަންކަްނ ފޮރުއްވޭތޯ އަ. ކުރައްވަމުން، ދިގުނޭވާފުޅެއްވެްސ ލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތެވެ

އުޅުއްވާއިރު، އާދަޔާ ޚިލާފް ސަމާލުކަމެއް، ރައްޔާއަށް ދެއްވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކަށް، ސިއްރެއް 

އަމާޒުވެގެން ހެރުނު މަންޒަރު އެބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގެ މޫނުބަާލ ކިއުޕިޑްގެ ދުނިގޮސް ދެފަރާތަށް . ނުވެއެވެ

ހަމައެހެންެމ ޝަހެނާޒަށްވެސް، ސާުފ . ވަޑައިގަތީ، އޮުޅމެއްނެތް ގޮތުގައެވެލޯގަނޑުގެ ތެރޭްނ ފެނި

އެވަގުތު، ޚާއްަޞ . ބިއްލޫރިކޮޅެއްގެ ތެރޭން ފެނިވަޑައިގަްނނަވާހެްނ ޝާންގެ ހިތްޕުުޅ ފެނިވަޑައިގަތެވެ

 .މަޢުނަވީ ބައްލަވާލެއްވުމަކުން ރައްޔާއާ ދިމާއަށް ޝަހެާނޒް ބައްލަާވލެއްވިއެވެ

 .ދިވެސް ކޯޓެއް ހުހެއް ނުވާނެބާވައެވެއަ  :ޝާން 

 .އަޅުގަނުޑ އަޅެ ބަލައިލާފާ އަންާނނަމެވެ :ޝަހެނާޒް 

 އަޅުގަނޑުވެްސ ދާނަން އިނގޭތޯއެވެ؟  :ރައްޔާ 

 !އެޔޯ؟ ޝަހެނާޒް ވަޑައިގަްނނަވަންދެން ަމޑުކުރައްވާށެވެ  :އަޝްފާޤް 

އިންތިޒާރުގައި ތިބޭއިރު،  އެތައްބަޔަކު. އޭރުން ކޯޓް ލިބުން އުނދަގޫވާނެއެވެ  :ރައްޔާ 

ވީާމ، އަޅުަގނުޑ ޮގސް ިނމެން ތައްޔާރުވެފާ އޮތް ކޯޓެްއ . ހުސްވާއިރަށް އަނެއްބަޔަކު އަރާނެއެވެ

 ......އޭރުން ޝަހެނާޒް އަންގަވާލެއްީވމާ،. ބުކްކުރާނަމެވެ

ރައްޔާ ބޭރަށް ނިކުމެވަޑައިގަުތމަށްފަހު، . ތިޔައީ މޮޅު ގޮތެކެވެ! އާދެ! އާދެ  :ޝާން 

ވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެްސ . ން އިންނެވީ، އިސްދަށަށް ޖައްސަވާލައްވައިގެން ފިކުރުފުޅެއްގެ ތެރޭގައެވެޝާ

ފަސް މިނެޓެއްހާއިރު މިހެްނ . ޝާން ފާޅުކުރައްވާނެ ޚިޔާލުފުޅެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ތިއްބެވީ ސްކޫތުގައެވެ

 .އި ސީރިއަސް ގޮތެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެއިންނަވާފައި އިސްނަންގަވާ، އަޝްފާޤަށް ބައްލަވާލައްވާފަ

އަދި އަޝްފާޤުގެ . އަޝްފާޤަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވެއްޖައިމެވެ  :ޝާން 

 .ވިސްނުންފުޅަށްވެސް ސާބަހެވެ

. ޝުކުރިއްޔާ އެވެ! ޝުކުރިއްޔާ) ހިނިފުޅު އައިސްފައި(  :އަޝްފާޤް 

ަކ ދަންނަވައިގެން ދައްކަން މިގެނައީ، އަޅުގަނޑު ރައްޔާ ޚިޔާރުކޮށްގެން ޝާން އަރިހުގައި އެވާހަ

. ސުލޫކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ހުރެގެންނެވެ. ހުސްއެކަނި، ބުރުސޫރައަށް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ

ނުޑމެނަށްވުރެ ވަކިން ޮބޑަކަށް ޝާން އެނގޭެނ ބަޔަކު ުނތިބޭނެއެވެ ނޑު ދަންަނ . އަޅުގަ ވީމާ، އަޅުގަ

 ތޯއެވެ؟ޝާނަށް ކަމުދާނެ ކުދީން ވިސްނަން އެނޭގނެ ނޫން

އަޅުގަނޑު މިތަނަށް އަންނަން އައިސް، ސިލޯނުގައި މަޑުކޮށްލަިއގެން ހުރި ހައެއްކަ  :ޝާން 

ނޑަކަށް ައޅުގަނޑަްށ ދަސްވެއްޖެއެވެ ވަރަށްގިަނ . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މިުއޅޭ ހުރިހާ ކުދީންހެްނ ގާތްގަ
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ތަކާ، ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުދީންާނ ދިވެހީންނާ ބައްދަލުވެ އަޅުގަނޑުެމން ފުރައިގެ އެކި ކުދީންގެ ޚިޔާލު

ވަރަށްގިނަ ކުދީން ރައްޔާއަށް ނަފްރަތުކޮށްގެން . ހިނގާ ޙާދިޘާތައް އޮޅުންފިލާފައިވަނީ، ވަރަށް ރަނގަޅަށެވެ

 .ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ

 ނަފްރަތޭތޯއެވެ؟ އޭ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟: އަޝްފާޤް 

އޭނާ ކުއްޖަކާ . ޑާ ބޭފުޅެކެވެ އެކުދީން ސިފަކޮށްދިން ގޮތުގައި އެއީ ވަރަށް ބޮ :ޝާން 

ރައްޓެހިފުޅު ކަމެއް ބާއްވަވާ، ރެސްޓޯރެންޓެއް ފަދަ ތަނަކުން ބައްަދލުވެގެން ގުޅާަލން އުުޅނަސް، އެކަމެްއ 

ނޑުގެ ހިތުގަިއ ރައްޔާވަނީ ފާހަަގކުރެވިފައެވެ. ނުވާނެއެވެ ޙަޤީޤަތުގައި، އެއީ ބޮާޑ . އޭރުއްސުރެ، ައޅުގަ

މިއުޅޭ އަގުހެޔޮވެގަނެގެން އުޅޭ ފާޑުެގ . އަބުރުވެރި، އަބުރު ހިފަހައްޓާ ކުދީންނެވެއެއީ . ކުދީންނެއް ނޫނެވެ

ނުޑ ވަރަށް ފޫހިވެއެވެ  .ކުދީން ދެކެ އަޅުގަ

 .އެހެންވިއްޔާ ދުނިދަނިޑ ސީދާވެއްޖެތާއެވެ: ޙަމީދާއި މަސީޙް 

 .މިހެން ވިދާޅުވިތަނާ ޝަހެނާްޒ ވަޑައިގެްނ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ 

 .އަވަހަށް ހިންގަވާށެވެ. ހުސްވެއްޖެއެވެ ކޯޓެއް :ޝަހެނާޒް 

ދެން މީގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންނާ ޝަހެނާޒް ަވޑައިގެން، ުކޅުއްވަން ފެއްޓެވީ ޤުރްޢަތު  

ހެއްދެވިގޮތަކީ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ލިޔުއްވި ހަތަރު ކަރުދާސްކޮޅު . ލައްވައިގެންނެވެ

ރައްޔާއަށް ނެންގެވުީނ . ދިއްކޮށްލެއްވީ އަޝްފާޤެވެ ބޮނޑިބޮނޑިކޮށްލައްވާފައި، ނަންގަވާށޭ ވިދާޅުވެފައި

 .ޝަހެނާޒަށް ނެންގެވުނީ ޙަމީދެވެ. ޝާނެވެ

މެޗު ފެށުނުއިރު، ރައްޔާއަށް ލަދުފުޅުންނާއި އަދި ވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތްކޮޅަކުން ކުޅުއްވޭ ވަރެއް  

ރަނގަޅަށް ކުޅުއްވެްނ  ނަމަެވސް ުކޑައިރުކޮޅެއްވީއިރު، ފޯރިހިފައިގެން ޭބއިޚްތިޔާރުގައި. ނޫނެވެ

 . އެހެނަސް މި ުކޅުއްވުމުެގ ތެރޭގައިވެސް ބައްލަވާލެއްިވއްޖެނަމަ ސަކަރާތްވެއެވެ. ފަށައިފިއެވެ 

 .މިބޭފުޅުންގެ މެޗް ނިމުީނ ނުވަގަިޑ ސާޅީހުގައެވެ 

 .ރެސްޓޯރެންޓަށް ދަމާ ހިންގަވާށެވެ :ޝާން 

ތާނގައި އެކިއެކި ޚިޔާލު އެ. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވަޑައިގަތީ، އެތަނަށެވެ 

 ބަދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު،

ނޑުމެްނ ދަނީއެވެ: ރައްޔާއާއި ޝަހެނާޒް   )މިހެން ވިާދޅުވެފައި ތެދުވެވަޑައިގަތީމާ. (ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެންވެސް ދާންވީއެވެ: ޝާންމެން  ވިދާޅުވެ އެކުއެކުގައިހެން މިބޭފުޅުން . އަޅުގަ

 .ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ

ނޑު ވަރަށް އުފާވެއްޖެއެވެ: ޝަހެނާޒް  . ރައްޔާއަށް ކާމިޔާބުާވނެކަމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ. އަޅުގަ

 . އަދި ޤުރްޢަތުން ޝާން ލިބިވަޑައިގަތްކަން އެއީ ރަނގަޅު ފާލެކެވެ

ނޑުގެ ހިތެއް ަހމައެއްނުެޖހެއެވެ : ރައްޔާ   .އް ނުވެއެވެއަދި ޔަޤީނެ. އެކަމަކު އަދި އަޅުގަ

 .ރައްޔާއަށް ޔަޤީންވެވަޑައިގަންނަވާއިރު އޮންނާނީ ރައްޔާގެ މުށްޕުޅުތެރޭގައެވެ! އާދެ: ޝަހެނާޒް 

އަދި މިހާ އަވަހަށް ކަށަވަރުކުރާކަށް . މިދެންނެވީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. އާދޭހެވެ :ރައްޔާ 

 .ނުވެސްވާނެއެވެ

އާ ދިމާއަށް ބައްލަވާގޮތުން، ޝާން ރައްޔާ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކަށަވަރެވެ: ޝަހެނާޒް 

 .ދެން ނިކަން ބައްލަަވން ހުންނަވާށެވެ. އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެްސ ވަސްވާހެްއ ނެތެވެ
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 ޢާޠިފް ވަޑައިގަންަނވާނީ ކޮންއިރަކުންތޯއެވެ؟]. ބާއްވަވާށެވެ[ތިވާހަކަ ދެން އިހަށް :  ރައްޔާ 

 .އަދިވެސް އެއްއަހަރު އެބައޮތެވެ: ޝަހެނާޒް 

 .ވެސް ހާދަހާ ދުވަހެކެވެތިޔައީ :ރައްޔާ 

ނުޑމެނަަކށް ހިޔެއް ނުވާނެއެވެ. އާދޭހެވެ: ޝަހެނާޒް  އެއީ، . އެކަމަކު ގިނަދުވަސްހެނެއް އަޅުގަ

ނޑު ގެންދަާވނެއެވެދެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޗު ނޑުމެްނ . އްޓީގާވެސް، އަޅުގަ މިފަހަރުވެސް އަޅުގަ

އަދި މިރަށަށް އަިއ . ވީ އޫޓީއަްށ ކުރި ދަތުރެވެއެންމެ ހިތްގަިއމު. ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށަށް ދިޔައީމެވެ

ީވާމ . ފަހުންވެސް، ކޮންެމ ރެޔަކު ޢާޠިފް އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވާނީ، އަޅުަގނޑާ ފޯނުން ުގޅުއްވާލައްވާފައެވެ

 ދިގު މުއްދަތު އޮންނާނީ ކުރުވެފައި ނޫންތޯއެވެ؟

އުފަލެއްވެސް އަދި  ކިހާ ބޮޑު އުފާފުޅެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަކަށް ތިަޔކަހަލަ: ރައްޔާ 

 ......އަޅުގަނޑަށް، ޝާން ފޯންކޮށްލައްވާނެަނމަ. ނުލިބެންޏާއެވެ

ނޑުގެ ހިތް ބުނާގޮތުންވިއްޔާ މިޭރ ކުރައްވާނެއެވެ: ޝަހެނާޒް  ނޫނީ، މިރޭެގ ންއެހެ. އަޅުގަ

 ސައިފޮދަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވަން ފޯނުކޮށްލައްވަންވީ ނޫންތޯއެވެ؟

ހަަމ ފެނިލާއިރަށް . ސްެވ ފޯނުކުރީާމ ހާދަހާ ގޮތްކުަޑ މީހެކެވެއި، هللاސުބުޙާނަ: ރައްޔާ 

 .ވީމާ އަޅުަގނަޑކަށް ނުކެރޭނެއެވެ. ތިމަންނަޔާ އަޅައިގަތީއޭ ހިތްޕުޅަށް އަރައިދާނެއެވެ

 އެބޭފުޅާ ފޯނު ކުރައްވައިފިއްޔާޔޯއެވެ؟: ޝަހެނާޒް 

 އޭރުން ދެން ކެރޭނެ ނޫންތޯއެވެ؟ :ޔާރައް 

 އެބޭފުޅާ ލޯބި ހުށަހަޅުއްވައިފިއްޔާ ަރއްޔާ ވިދާޅުވާނީ ކީކޭތޯއެވެ؟. ޅެވެއެއްމެ ރަނގަ : ޝަހެނާޒް 

 .ޖަވާބުދެވޭނީ ސުވާލު އަންނަ ގޮތަކުންނެވެ. ތިޔައެއް ދަންނަވާކަށް ނޭގޭނެއެވެ:  ރައްޔާ 

އެރޭ ރައްޔާ ގެއަށް ވަޑައިގެން، ނައިނާފިއްލަވާ ހެދުްނކޮޅު ބަދަލުކޮށްލައްވައިގެން  

 ،ނިކުމެވަޑައިގަތީމާ

 ކާންދާންވީ ޫނންހޭ؟ . މިރޭ ތިޔަ އައީ ހާދަ ލަހަކުންނެވެ: ރައްޔާގެ މަންމަ 

ދެން ކުޅެ ނިމިގެން ސައިވެްސ . ތަކީ ކޯޓް ލިބުނީ މާ ލަހުންނެވެމިރޭ ލަސްވިގޮ! އާދެ: ރައްޔާ 

ައްށ މާ ވަރުގަދަ. އެހެންީވމާ ާކނެތަނެއްވެސް ނެތެވެ. ލިބޭގޮތްވީމާ، ރެސްޓޯރެންޓްގާ މަޑުކޮށްލެވުނީއެވެ

 .އެހެންވީާމ ނިދަން ދަނީ އިނޭގތޯއެވެ. ކުޅެވުނީމާ ވަރުބަލިވެސްވެްއޖެއެވެ

އަދި ހިތްޕުޅުގައިމުކޮށް . މިހެން ވިދާޅުވެފައި ރައްޔާ ކޮޓަރިކޮޅަށް ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ 

 .އޮށޯވެވަޑައިގެންފައި، ފޯނުން ޝަހެނާޒާ ގުޅުއްވާލައްވައިފިއެވެ

 ޝަހެާނޒްތޯއެވެ؟) އްވީމާވެލެއެކޮޅުން ހަލޯއޭ ވިދާޅު: (ޔާރައް 

 ކޮބާ ފޯނެއް ނާދޭތޯއެވެ؟: ޝަހެނާޒް 

އެހެން ރޭރެއަށް ފެންވަރާލައިގެން ނުކުތީމާ ވަރަށް އަވަހަށް . ނާދެއެވެ! އާދޭހެވެ :ރައްޔާ 

ހީވަނީ މިރޭ ފަތިސް ވަންދެންވެްސ . އެކަމަކު މިރޭ ަހމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނިްނޖެއް ނާދެއެވެ. ނިދެއެވެ

 އަނެއްކާ މިީއ ޢާޠިފް ފޯނުކުރައްވާ ގަޑިތޯއެވެ؟. ޭހނީ މިޙާލުގައިެހނެވެއުޅެން ޖެ

ވީމާ އަދި ފަނަަރ . ޢާޠިފް ފޯނު ކުރައްވާނީ ބަރާބަރު އެގާރަގަިޑ ތިރީސް ިމނެޓްގައެވެ: ޝަހެނާޒް 

 .މިނެޓް އެބައޮތެވެ
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ީވާމ . ންނެވެކު ޝާނަކަށްވެްސ އަވަހާރަފުޅެްއ ނުލެއްޕެވޭނެހެއަޅުގަނޑަށްވެްސ ހީވަނީ، މިރެއަ 

 .ފޯންކޮށްލައްވާކަށް ފަހަކަށް ނުދާނެއެވެ 

ދެން ކޮންެމ . ތިޔަ ވިދާޅުވާ އެއްޗަކުންވެްސ އަޅުަގނޑުެގ ނިދި ހައްތާ ދާނީ ދުރަށެވެ: ރައްޔާ 

 .ގޮތެއްވިޔަސް ދެލޯ މަރައިގެން ނިދޭތޯ ަމސައްކަތް ކުރާނީއެވެ

ނޫނީ، މިޭރ އަވަހާރަފުުޅ ލައްޕަވައިގެްނ ކަންފަތްޕުޅުދޮށުގައި ފޯނު ބަހައްޓަވައިގެން : ޝަހެނާޒް 

 . އުފާވެރި ރީތިފޮނި ހުވަފެންފުޅުތަކަކަށް އެދެމުން ބާއްވަނީއެވެ. ނުވާނެއެވެ

  

ޒުވާނުންގެ . ުހޅުޭލ އެއަރޕޯޓްގައެވެ. ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅު ޮގްސ އެއުޅެީނ އެތަން މިތާނގައެވެ 

އެންމެފަހުން . ރެސްޓޯރެންޓްގައެވެ. ޓެނިސްކޯޓްގައެވެ. ބައްދަލުވެ ފޫހިފިލުވާ ކޮޓަރިތެރޭގައެވެ . ނާދީގައެވެ

އެވަގުތު . ނާދީގެ ދޮރޯށިން ބޭރަށް ނިކުމެ ަވޑައިގެން ވަކިުވމުގެ ސަލާްމ ުކރެއްވި މަންޒަރުެގ ތެރޭގައެވެ

ލިބިވަޑައިގަތް އިޙްސާސްތައް އިޙްސާސްވެގެން ދިއުމުން، ނޭާވފުޅު ހިފެހެއްޓި، ކުއްލިއަކަށް އަނެއް 

 .ނބުރިވަޑައިގެންނެވުނެވެފަރާތަށް އެ

މިހާރު ހިތްޕުޅަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ާހސްކަމާ ނުތަނަވަސްކަން ިފލުވާލެއްވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެްއ  

ކިތަްނމެ ފަހަރަކު ފޯނުކޮށްލައްވަން ހިތްޕުޅަްށ . އިރުއިރުކޮޅާ ފޯނުގެ އަތްގަނޑަށް ބައްލަވާލެއްވެއެވެ. ނެތެވެ

މޭޒުކޮޅުދޮށުގައި . ވެވަޑައިގެން ދެކޮޅަށް ހިންގަވަން ފަށައިފިއެވެ ފުންމައިގެން ތެދު. އަރައިފިއެވެ

ލިޔުއްވާ ނިމިގެން، ޅެން ހައްދަވަންވެގެްނ . އިށީނދެވަޑައިގެން ޑައިރީ ލިޔުއްވަން ފަށްޓަވައިފިއެވެ 

އަދި ހިތްޕުޅުގެ ޝުޢޫރު ބަންޑުން ކުރައްވަްނ . ގެންގުޅުއްވާ ރަފް ފޮތްކޮޅު ނަންގަވައިފިއެވެ

އޭރު އެއްގަޑި ފަނަރަ . މިހިސާބަށް ލިޔުއްވިތަނާ، ފޯނުގެ ރަނގަބީލުވާން ފަށައިފިއެވެ . އިފިއެވެފަށްޓަވަ

 .މިނެޓް ހިނގައިފިއެވެ

ރައްޔާ ވަޑައިގެން ފޯނުގެ އަތްގަނޑު ނަންގަވާ ކަންފަތްޕުޅުގައި ޖައްސަވަމުން އެނދުދާންކޮޅުގަިއ  

ނަމަވެސް އެކޮޅުްނ ޖަވާބެްއ . ވިދާޅުެވއްޖެއެވެ] ލޯއޭހަ! ހަލޯ[އޮށޯވެވަޑައިގެން ހަމަޖެހިަވޑައިގެންފައި، 

 ......އަނެއްކާ އިރުކޮޅެއްކޮށްލައްވާފައި، ހަލޯއޭ ވިދާޅުވީމާވެސް ޖަވާބެއް ނައިމާ. ނާދެއެވެ

ނޑަަކށް ފޯނުކުރާކަށް ނުކެރޭނެއޭ، : ރައްޔާ  ޝަހެނާޒްތޯއެވެ؟ ޝަހެނާޒް ނޫން މީހަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ޔަޤީނެވެމިހާރު އަޅުަގނޑު ނިދީތޯ ބައްލަ ޝަހެނާްޒ ! ޝަހެނާޒް. ވަން ފޯނުކުރެއްވީކަން އަޅުގަ

ޢާޠިފްގެ ފޯނެްއ ނަީއ . ވީގޮްތ އެނގިއްޖެއެވެ! އާނ. ތިޔަހާ ލާނެތް ވެވަޑައިގަންނަވާކަްށ ނުވާނެއެވެ. އެވެ

. ށެވެދެން ނިކަން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެބައްލަވާ. ދޮގެއްތޯއެވެ؟ އެހެންވެ އަވަހާރަފުޅު ނުލެއްޕެވުނީއެވެ

ނޑު ދެންނެވިހެނެވެ އަޅުގަނޑުެގ ހިތާރޫޙް ގޮްސ . ނިދޭނެގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަޅުގަނޑަށްވީ ަހމަ ައޅުގަ

އަޅުގަނޑަކަށް، ޝަހެނާްޒ . އަޅުގަނުޑ އޮންނަްނ މިޖެހުީނ، އެކަިނމާެއކަންޏެވެ. އުޅެނީ މާދުރުގައެވެ

އުފަންވާނީ ކޮންއިރަކުން ކަމެއްވެްސ އަދި އެފަދަ މީހަކު . ފަދައިން ބައިވެރިޔަކު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ 

هللا ދެން ދެނެވޮޑިގެންވާނީ މާތް. އަޅުގަނޑު މިރޭ މިުއޅޭ ޙާލު އެނގޭނީ ަހމަ އަޅުަގނޑަށެވެ. ނޭނގެއެވެ

ނޑަކަށް ކިޔަމަނެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެވެ އެންމެފަހުން . ނުވެސް އޮބެހެއްޓެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހިތެއް އަޅުގަ

ރުވެގެން ގަލަން ނަގައިގެން އުޅެނިޮކށް، އެ ގަލަމަށް ހުއްޓުން އަރުވާލީ، ހިތް ބަންޑުންކޮށްލަން ަމޖުބޫ

ިމ ތިން ބައިތުން އަޅުަގނޑުެގ ޙާުލ . ހެދިފައި މިއޮތީ، ަހމައެކަނި ތިްނ ބައިތެވެ. ޝަހެނާޒްގެ ފޯނެވެ

 !އައްސަވާށޭ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ
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 ނީ ކިހިނަކުންތޯއޭ ހިތެއް ނިދަނީއްޔަކީ ނޫނޭ ނިދޭ 

 ޫނނޭ  ފުދެން އުޅެނިއްޔަކީ  އެދޭގޮތަކަށް  އެދޭ އެދުމެއް   

 އެތަން މިތަނަށް ހިތާރޫޙާ ނުގޮސް ކެތްވާނެތޯ އަމުދުން  

 ލިބެނިއްޔަކީ ނޫނޭ  އުފާ  މިތަންވަޅު ަހމަ މިނޫން ގޮތަކަށް   

 ނުދެނެހުއްޓާ ހިތް ގޮސް ބެނދެވުނީ ހިތްގައިމު ސޫރާގައި  

 ހިނދު އެޅުނިއްޔަކީ ނޫނޭ  އެދެމެދަށް އެންމެ ހުރަހެއްވެސް އެ   

. އަޅުގަނޑުެގ ޙާލު ނުދެންނެވިޔަްސ ޝަހެނާޒަްށ އެނގިވަޑައިގަންނަާވނެއެވެ! އާދެ 

ހަމަ އެކައްޗެއްވެްސ ވިދާޅުނުވެ ތިޔަ އޮންަނވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އަޅުަގނުޑ އިުރ . ޝަހެނާޒްއެވެ

ތޯއެވެ؟ ތިޔައީ ފަހެ ޝަހެނާޒެއް އަރަންދެން ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް، ބަސްފުޅު ވިދާޅުނުވެ ކެތްކުރައްވާނު

ޝަހެނާޒް ކަމަށް ހިތާ މިދެއްކުުނ . ނޫންތޯއެވެ؟ އެހެން ކަމަށްވާނަަމ، ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެމެވެ

އަޅުަގނޑުެގ އަނގަތެޅުްނ މިިހސާބަށް ިމ . އެްނމެ ރަނަގޅެވެ. ވާހަކަތަކާހެދި ލަދުވެސްގެންޖެއެވެ

. ވާހަކަތައް، އެހެްނ މީހަކަށް ފާޅުނުކުރެއްވުްނ ނިހާޔަތަށް އެދެމެވެައޅުގަނޑުެގ ިމ ހެއްާވ . ނިންމާލަނީއެވެ

 !ވައްސަލާމް
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ޝާންމެންގެ ގްރޫޕްގެ ބޭފުޅުންވެސް، އެބޭފުޅެއްގެ ގެއަަކށް އެބޭފުޅަކު މިޞްރާބު  

 .ޖައްސަވައިފިއެވެ

ޚިޔާލުފުޅުތައް . ޝާނަށްވެސް ޖެހިވަޑައިގަތީ ރައްޔާއަށްވެސް ޖެހިވަޑައިގަތް ކަހަލަ ޙާލުކޮޅެކެވެ 

. ހިތްޕުޅަށް އަރަނީ، ހައްދަވާނީ ކިހިނެއްބާވައެވެ. ގޮތްގޮތަށް އެނބުރޭވަރުން އަވަހާރަފުޅެއް ނުލެއްޕެވުނެވެ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ހުށަހެޅުމަށް، ރައްޔާ އިޖާަބ . ވާނީ ކިހިނެއްބާވައެވެ

ްނ ރައްދުކުރައްވައިފިނަމަ، ކިާހ ލަދުގަންނާނެހެއްޔެވެ؟ މިފިކުރުފުޅުގަިއ ދެއްވާނެބާވައެވެ؟ އެކުދީން އެބުނާހެ

ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން މަގުމަތީގައި ދެކޮޅަށް ހިންގަވަ ހިންގަވާ ހުންނަވާފައި، ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް، ދެޯލ 

ކީކޭހެއްޔެވެ؟ މިއޮްތ އަނެއްކާ އޭރުން ރައްޔާ ހިތްތަވާނީ . މަރާފައި ފޯނުކޮށްލާނީއްޔޭ ހިތްޕުޅަށް އެރިއެވެ

ދަންވަރު ފުރަމެންދަމުގައި ފޯނުކުރަީނ ކާކުހޭ ވިދާޅުެވ ކޯފާވެގެންފިއްޔާ ކުރާނީ ކީއްހޭ؟ ދަންނަވާނީވެްސ 

އޭރުންވެސް ރައްޔާގެ އަޑުފުުޅ . ފޯނުކޮށްފައި އަނގައިން ނުބުާނނީއެވެ. ކީކޭހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ރަނަގޅެވެ

. ފޯނުގެ އަތްގަނޑާ ހަމައަށް ދެތިންފަހަރު އަތްޕުޅު ގެންދަވައިފިއެވެ އިވޭނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟ މިހެން ހިތްތަވާ 

. އެކަމަކުވެސް ރައްޔާގެ އެބުނާ ބޮޑާފުޅުކަން ފެނިވަޑައިގެންފާނެތީ، ބިރުފުޅުން އަތްޕުޅު ދަމައިގެންނެވީއެވެ

ހުރެ ތަދެއް ލަދަކާ! ތިޔައީ ކޮންކަހަލަ ފިނޑިއެއް ހެއްޔެވެ. އަނެއްކާ ހިތްޕުޅު ދަންނަވަން ފަށައިފިއެވެ 

ފިލާނެހެއްޔެވެ؟ އަނެއްކޮޅުެގ ޙާލުހުރީ ކިހިނެއްކަްނ އެގޭނީެވްސ ފޯނުކޮށްލީމާ ނޫންހެއްޔެވެ؟ މިހެްނ 

ހިތްޕުޅު ދެންނެވީމާ ހިސާބެއްގެ ހިތްވަރުފުޅެއްވެްސ ލިބިވަޑައިގަެނގެން، ފޯންކޮށްލެއްވީމާ، އެވީ ގޮތަކުްނ 

ރައްޔާވެސް އަވަހާރަފުޅު . ތައް އައްސަވަްނ އޮންނެވީއެވެޙައިރާންފުޅުވެގެން ރައްޔާގެ އަސަރުގަދަ ޖުމްލަ

ނައިސްގެން ހިތްޕުުޅ އެދަތުރުކުރަނީ ކޮންތާކަށް ބާވައެވެ؟ ރައްޔާގެ ވާހަކަފުޅުތައް ނިމެންދެްނ ރަނގަޅަްށ 

 .އައްސަވަން އޮންނަވާފައި، ހިތްޕުޅަށް އެ އަރަނީއެވެ
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ޅެން ބައިތުން އެަބ  ޕުޅު ބެނދެވިއްޖެކަން އެބައިވެރިޔެއް ނެތަސް، ކޮންމެވެްސ ފަރާތެއްގައި ހިތް 

ިމަކާމ ުއުޅްނ . އެއީ ފަހެ ކާކުބާވައެވެ؟ އަދި އެހެންކަމަށްވަންޏާ، މުިޅންވެސް ނާކާމިޔާބުވީއެވެ. އެނގެއެވެ

އެކަމަކުވެސް މިރޭގެ އެކިފަހަުރ ވާހަކަ ދައްަކން ދިމާިވ ވަގުތު ކޮންމެެވސް ގޮތެްއ . ހުއްޓާލަންވީއެވެ

އަދި ޝަހެނާޒް އަރިހުވެސް އެ ވިދާޅުވީ ބައިވެރިޔަުކ . ވަޑައިގަތްކަން ޔަޤީނެވެރައްޔާއަށް ވެ

އަދި އެމީހަކު އުފަންވާނެ އިރެއްވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަާވ . ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ ވާހަކަފުޅެވެ

ހިތްޕުޅަްށ  މިހެން ހިތްޕުޅަށް އަރާފައިވެސް އެ. ވީއިރު، އުއްމީދު ނަގާލައިގެްނ ނުވާނެއެވެ. ވާހަކަފުޅެވެ

އެކަމަުކ ކޮންމެވެްސ ފަރާތަކަށް ހިތްޕުުޅ ހަދިޔާ ކުރެވިއްޖެކަން، ެއ ެޅންބައިތުތަކުން . އަރަނީއެވެ

މާދަމާ މިރޭެގ . އަދި މިވީގޮތުން އެދެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅެއް މީގެފަހަކުން ނުވެސް އިވޭނެއެވެ. އެނގެއެވެ

ދެނެއް އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅެއް ނުވެސް . އެވެކަންތައް އެދެބޭފުޅުންނަށް ސާފުވެވަޑައިގަންނަވާނެ

އަޝްފާޤްމެނާ މިވާހަކަ ދެއްކުން ވާނީ ކޮންކަހަަލ . ވީމާ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްބާވައެވެ. ދައްކަވާނެއެވެ

 .ކަމަކަށް ބާވައެވެ؟ ކޮންމެއަަކސް ގޯހެއް ނުވާނެއެވެ

ލުވެވަޑައިގަތުމާއެކު އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު އޮފީހަށް ވަޑައިގެްނ ހަތަރު ބޭފުުޅން ބައްދަ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް، ރޭގެ ޙާލުކޮޅު ކިހިނެއްތޯ އަވަހާރަފުުޅ . ފެއްޓެވީވެސް ރައްޔާގެ ވާހަކަފުޅެވެ

 .ލެއްޕެވުނުތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ

 .ތަންވަޅު ލިބުނީމާ ދަންނަވަްނ ލައްކަ ާވހަކަ އެބަހުއްޓެވެ. މަޑުކޮށްލައްވާށެވެ: ޝާން 

ދުފުޅު ކުރައްވައިގެން ކޮފީތަށިކޮޅު ހައްދަވާފައި، ރައްޔާއަށް ފަތިހު ޝަހެނާޒް ނަމާ 

 ރައްޔާ ފޯން ނެންގެވީމާ، . ފޯނުކޮށްލައްވައިފިއެވެ 

. ކޮބާ ޙާލުކޮޅު ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑު މިުއޅެނީ ކޮފީ ބޯންވެގެންނެވެ: ޝަހެނާޒް 

 .ނަމާދުފުޅުން ނިމިްއޖިއްޔާ އަވަހަށް ވަޑައިގަްނނަވާށެވެ

. ރޭގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުނިދުނެވެ. މާދުކޮށްގެން މިހާރު މި ތައްޔާރުވަނީ އެވެނަ: ރައްޔާ 

 ޝަހެނާޒް ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ޢާޠިފް ފޯނު ކުރެއްވިތޯއެވެ؟

ނޑުމެްނ ! އާދޭހެވެ: ޝަހެނާޒް އެގާރަގަޑި ބައިން ފެށިގެން ބާރަގަޑި ފަަނރަ ވަންދެން އަޅުގަ

. އަރާުމ ނިދީގާ ޢާޠިފްގެ ހިތްގައިމު ހުވަފެންތައްވެސް ދުށީމެވެ އޭގެފަހުގައި. ފޯނުން ބައްދަލުވީމުއެވެ

އަވަހަށް . ހަަމ ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން ކޮފީ ހަދާފާ މިފޯނުކޮށްލީއެވެ. ހޭލެވުނީ ދާދި ދެންމެއަކުއެވެ

 !ވަޑައިގަންނަވާށެވެ

ެއެގ . ންފިއެވެރައްޔާ އަވަްސ އަވަހަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގަނެގެްނ ޝަހެނާޒްެގ ެގޔަށް ވަޑައިގެ

 .އެާހ ގާތުގައެވެ. ހުންނަނީ، ރައްޔާގެ ެގ ހުންނަ މަގުގެ ަލނބާލާ ކަންމަތީގައެވެ

 ކޮފީ ހިއްޕަވަން ފަށްޓަވާފައި،

 ރެޔަކު ހަަމ ފޯނެއް ނާދޭތޯއެވެ؟: ޝަހެނާޒް

ނުޑ ލަދުންގޮސް އަވަދިވެއްޖެއެވެ: ރައްޔާ ދެންެމ ޝަެހނާޒް ފޯނުން ތިޔަ ވިދާޅުީވ . އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ފޯުނ އައީ އެއްަގިޑ . ފަނަރައިގެ ފަހުްނ އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެިވ ވާހަކަފުޅެވެބާރަގަޑި 

ނުޑ ނިދީތޯ ބައްލަވަން ފޯނުކުރެއްވީ ަކމަށެވެ. ފަނަރައިގައެވެ އަދި . އަޅުގަނޑަްށ ހީވީ، ޝަހެނާްޒ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވީ، ޝާން ކަމަށް ހެ ދިވަޑައިގަނެގެްނ އެއްޗެްއ ހަމަ އެއްވެްސ އެއްޗެއް ވިދާޅުނުީވމާވެސް ައޅުގަ

އަދި ހެދުނު . ވީމާ، އަޅުަގނޑުގެ މުޅި ހިތް ބަްނޑުން ކުރެވިއްޖެއެވެ. ވިދާޅުނުވީ ކަމަށެވެ
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ދެން ކިހާ ލަދެއްގަންނާެނތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް ދެން ނާދީއަްށ . ޅެންބައިތުކޮޅެއްވެސް ދެންނެވިއްޖެއެވެ

ނޑު ުމޅިން ބޭޒާރުވީ. ދާންވެސް ނުކެރޭނެއެވެ  .އެވެއަޅުގަ

ތިޔަ ލިިބވަޑައިގަތީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ) ވަރަށް ބޮޑަށް ހިނިފުޅުވަޑުވައިފައި: (ޝަހެނާޒް

 އެވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭން ބޭފުޅެއްގެ ަނން ވިދާުޅވީމުތޯއެވެ؟. ލަނޑެކެވެ

 އެކަމަކު، އަޅުަގނޑުގެ ހިތް ހަދިޔާ ކުރެވުނު ވާހަކަެވސް . އެއްވެސް ަނމެއް ނުކިަޔމެވެ: ރައްޔާ

 .ބައްލަވާށޭ ޅެން މިއޮތީއެވެ. ޅެމުގައި ެއ އޮތީ ނޫންތޯއެވެ

 މިހެން ވިދާޅުވެފައި، ެއ ކަރުދާސްކޮޅު ދެއްވީމާ، ޝަހެާނޒް ބައްލަާވފައި،

ކިާހ ދެރަކަމެއްތޯއެވެ؟ ޝާްނ ހިތްތަވާނީ، އެހެްނ މީަހކަށް ރައްޔާގެ ހިތްޕުުޅ ދެއްީވ : ޝަހެނާޒް

 .އްވެސް ނުވާނެކަންނޭނގެއެވެދެން ތިޔަ ކަންތައް ކާމިޔާބެ. ކަމަށެވެ

މީެގފަހަކުން އޮފީސް ޫނން އެެހްނ . ކުރާނޭ ަކމެްއ ނެތެވެ. ވާނީ ނަޞީބުގާ ހުރިގޮތެކެވެ: ރައްޔާ

 .ވާގޮތެއް ބައްލަވަން، ޝަހެނާްޒ ވާީނ ނާދީއަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ތާކަށް އަޅުގަނޑު ނުދާަނމެވެ

ންނަްށ ސައިފޮދު ެގނައިމާ، ސައިފޮދު ހިއްޕަވަން ދިހައެއް ޖެހިއިރު، އަޝްފާޤްމެން ހަތަރު ބޭފުޅު

 ފަށްޓަވާފައި،

ނޑަށް، ރައްާޔ ކަުމދިޔަވަރުން، ގުޅާލާނަޭމ ހިާތ . ރޭގައިވީ ވަރަށް މަާޖ ގޮތެކެވެ: ޝާން އަޅުގަ

ފޯނުކުރަން ހިތަށް އަރައަރާފާވެސް ހުއްޓާލެވެމުންގޮސް ރައްޔާއަށް ވީގޮތެއް އެނގޭނީވެސް ފޯނުކޮށްލިއްޔާއޭ 

އަޅުގަނޑު ގަސްދުކޮށްގެން ހުރީ ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް، އަނގައިން ނުބުނަްނ . ނުކޮށްލައިފީމެވެހިތާ ފޯ

 .އެއީ އެއްގަޑި ފަނަރަހާއިރުއެވެ. ފަހަރެއްގައި، ކޯފާވެސްވެގެންފާނެންޏާއެވެ. ކަމަށެވެ

ހަކަްށ އެހެން މީ. އަދި ރައްޔާ ހިތްތެވީ ޝަހެާނޒް ަކމަށެވެ. ފޯނުކޮށްލުމާއެކު ނަންގަވައިފިއެވެ

މިހެން ވިދާޅުވެފައި، ަރއްޔާގެ ޙާލުކޮޅު ބަޔާންކޮށްދެއްވީ ވަރަށް . ފޯނުކުރާކަށް ނުކެރޭނެއޭވެސް ވިދާޅުވިއެވެ

ވަރަށް އަސަރުގަދަ ގޮތަކަށް ޙާލުކޮުޅ ބަޔާންކުރައްވަމުން ޮގްސ ނިންމަާވލެއްވީ، ހިތްޕުޅުެގ . ތަފްޞީލުކޮށެވެ 

 . މާ ތަދުން އެކުލެވިފައިވާ ތިންބައިތު ޅެމުންނެވެޝުޢޫރުތައް ބަންޑުންކޮށްލައްވާފައިވާ ރިހު

ތިޔަދެން ހަމަ ހުކުރު ޙައްޖެއް ލިބިވަޑައިގަތީ ނޫންތޯއެވެ؟ ރައްޔާގެ މުޅި ހިތްޕުުޅ : އަޝްފާޤް

ެދްނ . އެކުގައި ބަންޑުވެގެންދާއިރު، ޝާނަށް އެނގިވަޑައިނުަގންނަވާ އެކައްޗެއްވެސް ނޯންނާނެތާއެވެ

 ވިއިރު ކަންތައް ހުީރ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ހިތްޕުޅު ބަންޑުން ކުރެއް

ނޑަކަށް ާކމިޔާބުވާކަށް ނެތެވެ: ޝާން . ރައްޔާގެ ބައިވެިރޔަކު ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަޅުގަ

އެކަމާހުރެ، ހިތްޕުޅާ ރޫޙުފުުޅ . އެކަމަކު، ހިތްޕުުޅ އޮތީ ކޮންމެެވސް، ރީތި ސޫރައެއްގައި ބެނެދވިފައެވެ

ކާމިޔާބުވާނެ ގޮތެއް، ވާނެއިރެއް ރައްޔާއަްށ . ފުޅު ވަީނ ގެއްލިފައެވެއަވަހާރަ. އުޅެނީ މާދުރުގައެވެ

 .އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، އެކަމުެގ ހާސްފުޅުަކމުގެތެރޭ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ އުޅުއްވަނީއެވެ

 އެއީ ކާކުކަމެއް އެވާހަކަފުޅަކުން އެނގިވަޑައެއް ނުގަނޭޯތއެވެ؟: އަޝްފާޤް

ވީމާ ޝަހެނާޒަށް . ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ޝަހެނާޒާ އެވެ ނޭނގޭނެ ނޫންތޯއެވެ؟: ޝާން

 އެމީހަކު އެނގިވަޑައިގަްނނަވާއިރު، ނަްނ ވިދާޅުވާކަށް ނުޖެހޭެނ ޫނންތޯއެވެ؟

އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުންވިއްޔާ، ރެއާ ދިމާކޮށް ތިޔަހެން ވެއްޖިއްޔާ އެީމހަީކ : އަޝްފާޤް

 .ޝާންކަން ކަށަވަރެވެ

 .މެނަށްވެސް ބުރަވެވުނީ އަޝްފާޤް އެވިދާޅުވި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެައުޅަގނޑު : ޙަމީދާއި މަސީޙް
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މިހާރު އޮންނާނީ، ރޭގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުނީ، ޝަހެނާޒް ނޫންކަންވެްސ : ޝާން

 .ވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަފުޅުގަންނާނެއެވެ. އެނގިވަޑައިގެންފައެވެ

އްވީ ޝާންކަންވެސް މިހާރު އެ ފޯންކުރެ) އިސްފައިވަރަށް ހިނިފުޅު އަ: (އަޝްފާޤް

 . ވީމާ، މިރޭ ނާދީއަށް ދިޔައިމާ އެގޮތް ާސފުވެދާނެއެވެ. ވިސްނިވަޑައިގެންފާނެއެވެ

އެގޮތަކީ، އެހާ . ތިޔަހެން ހީފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ، ނާދީއަކަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެވެ: ޝާން

 .ބޮޑަށް ލަދުފުޅުގަންނާނެތީއެވެ

ނުޑމެްނ ނިންާމނީ ތިަޔ . މިރޭވީާމ އެނގިދާނެތާއެވެ: އެތިންބޭފުޅުން ވަޑައިނުގެންފިނަަމ ައޅުގަ

 .ވިދާޅުވިހެންމެ، އެކަްނ އެނގިވަޑައިގަނެގެްނ ލަދުފުޅުން ވަޑައިނުގަީތ ކަމަށެވެ

ނުޑމެނަކަށް، ރައްޔާ ފެންނާނެޮގތެއް ނެތެއް ނޫންތޯއެވެ: ޝާން  .އެހެންވިޔަސްވެސް، ައޅުގަ

 .ގޮތެއް ހުހެއް ނުވާނެއެވެ: އަޝްފާޤް

 

ވީމާ، އެއިްނ ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑައިނުގެން، . ޅުއްވަނީ ައމީނިއްޔާގެ އޮފީްސ ދާއިރާގައެވެރައްޔާ އު

މެންދުރު، އަީމނިއްޔާއިން ވަޑައިގަްތ . އުޅުއްވޭނެތީ ހުންނެވީ ވަރަށް ހިތްޕުޅު ަހމަެޖހިވަޑައިގެންފައެވެ

އަދި . ވެދެވަޑައިގަތީ ކޮޓަރިކޮޅަށެވެނަމާދުފުޅު ކުރައްވައިގެްނ ފަރީއްކުޅުއްވައިގެން  ގޮތަށް، ނައިނެފިއްލަވާ

 .ޢަޞްރު ވަންދެން ވަރަށް އަރާމުކޮށް އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވުނެވެ

ަރއްޔާގެ މަްނމަޔާ ބައްޕަޔާވެްސ . ހަވީރު ސައިފޮދު ހިއްޕެވީ ޝަހެާނޒާ ެދ ބޭފުޅުން އެކުގައެވެ

. ހެނާޒްެގ ގެއަށެވެޝަ◌ަގައި ސައިފޮދު ހިއްޕަވައިގެން ރައްޔާ ވަޑައިގަތީ، ޝަހެނާޒް އަރިހު. ތިއްބެވިއެވެ

އެއީ ވަރަށް . ދެބޭފުޅުން ގޯތިތެރޭ ހުރި މައިޒާނުގައި ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވަން އިށީނދެވަޑައިގެންފިއެވެ

 .ރީތިކޮށް ގަސް ހައްދަވާފައި އޮތް ތަނެކެވެ

ނޑު އެކަިނ މިޭރ ނާދީއަށް ދިޔައިމާ ކޮްނމެ މީހަކުވެސް ރައްޔާެގ ވާހަަކ : ޝަހެނާޒް އަޅުގަ

 .އައްސަވާނެއެވެ ދެން އަޅުގަނުޑ ބުނާނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ ަހމަގައިުމ ޝާންެމން. އެވެއަހާނެ

ނުޑ ކުޑަކޮށް ބަލިވެޔޭ ިވދާޅުވާށެވެ: ރައްޔާ އޭރަކުން ގައިުމ . ޝާންމެން އަރިހުގައި ައޅުގަ

 .މުޅިޔަކުން އިތުރުފުޅަކަށް ނުވާނެއެވެ

 .ވެތިޔަހެން ދަންނަވައިފިއްޔާ ވަޑައިވެސްގެންފާނެއެ: ޝަހެނާޒް

 .ވީާމ ވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެވެ. އެއީ ދެން އެހާ ރައްޓެހި ބޭފުޅުންނެއްވެސް ނޫނެވެ: ރައްޔާ

އޭ ކީއްވެގެންޯތ އެވެ؟ ރޭގައި ެއ ވަރަށް ކުޅުއްވަިއ، އަދި ސައިފޮދު ދެއްވަިއ : ޝަހެނާޒް

ރޭ ފޯނުވެްސ . ހައްދަވާފައި އޮއްވާ އެހެން ދެންނެވީމާ، ވަޑައިގަްނނަވާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީނެވެ

 .....ވީއިރު. ކުރެއްވީނޫންތޯއެވެ

 .ތިޔަހެންވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ޮއންނަންޖެޭހނީ ބަލިވެ އެނދުގަިއތާއެވެ: ރައްޔާ

އަދި ފަޭސހައިން ތިޔަކަންތައްވާނީވެްސ . ރަނގަުޅ ގޮތަކީ އެީއ އެވެ! އާދެ: ޝަހެނާޒް

ށް އުޅުއްވީކަންވެސް އޮީތ އަދި، ރޭ ހަތަރުދަމު ކަންތައް ބޮޑުވެގެްނ އެވަރަ. އޭރުންނެވެ

އަޅުގަނޑު، އެ ބޭފުޅުން ގޮވައިގެްނ . މިރޭ އަށެއް ޖެހީމާ އޮށޯވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ . އެނގިވަޑައިގެންފައެވެ

 .އަންނާނަމެވެ
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ނޑު ލަދުން، މަރުވާނެެއވެ. ތިޖެހުނީ ބޮޑުކަމެކެވެ: ރައްޔާ . ތިޔަހެން ނަހައްދަވާށެވެ . އަޅުގަ

އެބޭފުޅުން އައްސަވައިފިއްޔާ، . ހިރީ، މިރޭ ފިލްމެްއ ބަލަން ަކމަށެވެއަޅުގަނުޑ ގަސްދުކޮށްގެން މި

ނުޑ ތާކަށް ދާންވެގެން ނާދެވުނީ ކަމަށް ހައްދަވާށެވެ  .އަޅުގަ

ޝާން ރޭގައި . ތިޔަ އުޅުއްވަނީ، ލިބެންއޮތް ޗާންސްެވސް ނަާގލައްވާށެވެ: ޝަހެނާޒް

ސް ދެކެވަޑައިގަންނަވަްނ ކިާހ ޝާންވެ ؟ފޯނުކުރެއްވިކަން އެއީ، ކިާހ ބޮުޑ ހެއްކެއްތޯ އެވެ

ނޑު މިދަންނަވަީނ ހަަމ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތެވެ. ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނެތޯއެވެ ތިޔަ ލަދުފުޅު . އަޅުގަ

 .ފިލާނީވެސް އޭރުންނެވެ

ދެ ލޯ މަރާފާވެސް ތިޔަ ވިދާޅުވާ ގޮތް ހަދަން . ކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ: ރައްޔާ

ނޑު އަށެއް ޖަހަންދެން އުޅޭީނ ިމގޭގައެވެ. އެއްބަސްވެއްޖައިމެވެ  .މިޭރ އަޅުގަ

ބަންީގގެ އަޑު އިވުީނމާ ދެބޭފުޅުން . މިބޭފުޅުން އިރުއޮއްސުނުއިރުވެސް ތިއްބެވީ މަިއޒާނުގައެވެ

މަޣްރިބުނަމާދުފުޅު . ވަޑައިގެން، ޝަހެާނޒްެގ މަްނމަ އަރިހުގަިއ ަނމާދަށް ައރާވަޑައިގެންފިއެވެ

. ނަމާދު ކުރައްވާށެވެ އައްވާބީންނަތަށްފަހު ޝަހެނާޒްގެ މަްނމަ ތެދުވެވަޑަިއގަތީ، ކުރައްވައިގެން، ސުން

އަށް ރަކުޢަތް ކުރައްވާފައި، ޔާސީން ކިޔަވާ ވިދާޅުެވ . ވީމާ މިދެބޭފުޅުންވެސް ެއ ނަމާދު ކުރެއްީވ އެވެ

ކު ވިތުރީގެ ތިްނ ޢިޝާ ނަމާދުވެްސ ިއސް ފަހުގެ ސުންނަތާއެ. ނިންމެވިއިރު، ޢިޝާ ނަމާދަށް ގޮވައިފިއެވެ

ރަކުޢަތް ކުރައްވައިގެން ވަޑައިގެން ފަރިއްވެސްކުޅުއްވައިގެން، ދެބޭފުޅުން ނިކުމެވަޑައިގެންފައި ރައްާޔ 

 .ޝަހެނާޒް ވަޑައިގަތީ ޒުވާުނންގެ ނާދީއަށެވެ. ވަޑައިގަތީ ގެއަށެވެ

 ތުމާއެކު،ފެނިވަޑައިގަ. ޝަހެނާޒް ވަޑައިގަތްއިރު އަޝްފާޤްމެން ތިއްބެވީ ދޮރުމަތީގައެވެ

 މިރޭ ގިނިކަންޏާތޯއެވެ؟ ރައްޔާ ކޮބައިތޯއެވެ؟) ސަލާމް ގޮވާލައްވާފައި: (އަޝްފާޤް

ނުޑ . ރައްޔާ، ުހންފުޅުވައްތަރުވެޔޭ ވިދާޅުވެފާ އެބަ އޮްނނެވި އެވެ: ޝަހެނާޒް ދެން ައޅުގަ

ަކްށ ނަމަެވސް ރައްޔާ އަޅުގަނޑު ހުންނާ. ރައްޔާ ވަޑައިނުގަންނަވާތީ ނާންނަންވެސް ުއޅުނީމެވެ

 .ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެދުން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވެ އައީއެވެ. ގަބޫލުފުޅެއް ނުވިއެވެ

އަޅުގަނޑަްށ ފެންނަނީ، މިޭރ . ތިޔަހެންވިއްޔާ ވާނީ، ރައްޔާއަށް ދަންނަވާލަންދާށެވެ: އަޝްފާޤް

 .އެހެން ނޫންތޯ ޝަހެނާްޒ އެވެ. ނުކުޅެ ދާށެވެ

. ދަާމ ހިންގަވާށެވެ. މިޭރ އަޅުަގނޑުެވސް ުކޅޭހިތެއް ނެތެވެ ރައްާޔ ނެތީމާ،! އާދެ: ޝަހެނާޒް

 .މިހެން ވިދާޅުވެފައި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނ އެކުގައި ނިުކމެވަޑައިގެންފިއެވެ

ޝަހެނާޒް ވަޑައިގެން އެބޭފުޅުން ބޮޑުކޮޓަރިކޮޅުގައި ބައިތިއްބަވާފައި، ރައްޔާގެ މަންމަ ދެކުނު 

 .ދާޅުވިއެވެފަރާތުގައި އިންނަވަނިކޮށް ވަޑައިގެން ވި

ރައްާޔ މިޭރ ކުޑަކޮްށ އާލާސްކަންފުޅާވެގެްނ ނާދީއަށް ަވޑައިނުގަންނަވާތީ، ރައްޔާއަްށ : ޝަހެނާޒް

 .ވިދާޅުވެލައްވަން ނާދީގެ ބޭފުޅުންކޮޅެއް ވަޑައިގެްނ އެބަތިއްބެވިއެވެ

ރައްޔާ  ވިދާޅުވެފައި، ރައްޔާގެ މަންަމ ވަޑައިގެްނ ރައްޔާައށް ވިދާޅުވެލެއްވިއިރު] އެހެންތޯއޭ[

ނޑުފުޅުގަިއ ހިއްޕަާވ . އޮންނެވީ ބިއްދޮށަށް އެނބުރިވަޑައިގެން ލޯފުޅު މެރުއްވިފައެވެ ދެން ރައްޔާގެ ކޮ

 ކުޑަކޮށް ހަލުވާލައްވައިފައި،
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ދަރިފުޅު މިޭރ ނާދީއަށް ނުދާތީ ބޭފުޅުންކޮޅެއް ވަޑައިގެްނ ތިއްބެވި ވާހަަކ : ރައްޔާގެ މަންމަ

. ހަދަންވީ ގޮތެއް ބުނާށެވެ. ބޭފުޅުން ބޮޑުކޮޓަރީގައި އެބަ ިތއްބެވި އެވެއެ . ޝަހެނާޒް އެބަ ވިދާޅުވެ އެވެ

 އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަންވީ ހެއްޔެވެ؟ ޫނނީ ކަނބުލޮ އެތަނަށް ާދނީ ހެއްޔެވެ؟

 .މާބޮޑަށް އެބަ ބޮލުގަިއ ރިއްސައެވެ. އަޅުގަނޑަކަށް ދާކަށް ނުކެރޭނެއެވެ: ރައްޔާ

 ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަީނ އޭ  ެއހެންވިއްޔާ އެ: ރައްޔާގެ މަންމަ

 މިހެން ވިދާޅުވެފައި ަމންމަ ހިންގަވައިގަތީމާ،

 .އެބޭފުޅުންނަށް ކޮްނމެސް އެއްޗެހިޮކޅެއް ދެއްވަންާވނެ އެވެ! މަންމާ: ރައްޔާ

ދެން ރައްޔާގެ މަންމަ ވަޑައިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ވަޑަިއގަތީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެްސ 

 .ޔާގެ މަންމައަށް ސަލާމްކޮށްލެއްވިއެވެތެދުވެވަޑައިގެން ރައް

ރޭގައި އަޅުގަނޑުމެނާއެކު، ޓެނިސް ުކޅުއްވާފައި، މިރޭ ވަޑައިނުގެްނނެވުނީމާ، : އަޝްފާޤް

ނުޑމެން މިއައީ، ރައްޔާއަށް ދަންނަވާލަން ވެެގންނެވެ  .އަޅުގަ

ވަން އަޅުގަނޑު މިއައީ ތިޔަ ބޭފުޅުްނ އެތަނަށް ވަޑައިގަންނަ! އާދެ: ރައްޔާގެ މަންމަ

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އެތަނަްށ . އަންނަްނ ކެރޭވަރެއް ނޫނެވެ. ކަނބުލޮ ގާތުގައިވެސް ބުނެފީމެވެ. ދަންނަވާށެވެ

މިހެން ވިދާޅުވެފައި ޝަހެނާޒް މިބޭފުޅުން އެ ތަނަށް ގެންދަވާށޭ . ވަޑައިގަންނަވަން ދަންނަވާށޭ ބުންޏެވެ

 .ވިދާޅުވެފައި، ދެކުނުފަރާތަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ

ޝްފާޤްމެން ވަޑައިގަތްއިރު، ރައްޔާ ޮއންނެވީ، ގައިޮކޅުމަތިން ހުދުފޮތިގަނޑެއް އަ

. ކޮޓަރިކޮޅުތެރެ ސާފުވެފައި، މަޑުމަޑު މީރުވަހެއް ދުވަ ދުވާ ހުއްޓެވެ . އަޅުއްވައިގެންނެވެ

ޮފްތ . ލޯގަނޑުީލ އަލަމާރިކޮޅެްއ ހުއްޓެވެ. އެނދުދާންކޮޅުގައިވެސް އޮތީ، ވަރަްށ ސާފު ހުުދ ފޮތިކޮޅެކެވެ

ކުަޑ މޭޒުކޮުޅމަތީގައި، . ލިޔާ މޭޒުކޮޅެއްެވސް ހުއްޓެވެ. އަލަމާރިކޮޅަކާ ުކަޑ މޭޒުޮކޅެއް ހުއްޓެވެ

އަދި އޭގެ ކައިރީގައި ހުވަނދުމާކޮޅެއް ފަތުރާލާފައި . މީރުވަސްދުވާ ކުޑަކުަޑ ގުލްދަސްތާއެއް ހުއްޓެވެ

ޭމޒުކޮޅެއްގެ މަތީގައި ފޯުނ ބަހައްޓާފައި  ބޯލާކޮޅާ ދިމާގައި، އެނދުދާންކޮޅާ ަހމަޖެހިފަިއ ހުރި . ހުއްޓެވެ

ބޭރަށް ނިކުންނަން ހުރި ބޮޑު . އެއީ، އާދައިގެ ކޮޓަރިޔަކަށްވުރެ ތަނަވަސް ބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅެކެވެ. ހުއްޓެވެ

އެތާނގައި ފިނިފެންމަލާ . ދޮރުކޮޅުގެ ބޭރަކީ، ވަށައިގެން ފާރުލާ ބެދިފައި އޮތް ކުޑަ ބޭރެކެވެ

. އަދި ކޮޅުބިތްކައިރީގައި ބިއްލޫރި އަލަމާރިކޮޅެއް ފޮތްލާ ފުރާފައި ހުއްޓެވެ. އެވެހުވަނދުމާގަސް ހައްދާފައިވެ

 .ޝާން އަވަސް އަވަސް ަކޅިފުޅަކުން މިހުރިހާ ތަނަކަށް ަނޒަރު ހިްނގަވާލެއްވިއެވެ

އަތްޕުޅު ފިނިވެ، އެތަްއ . އެބޭފުޅުން ވެދެވަޑައިގަތުމާއެކު، ރައޔާގެ މޭފުުޅ ތެޅެން ފަށަތްޕެވެ

 .އް ވެވަޑައިގެންފިއެވެގޮތްކޮޅެ

އެންމެފަހުން ސަާލމް ކުރެއްީވ . މިބޭފުޅުން ރައްޔާއާ އަތްޕުޅު ޖޯޑުކުރައްވައި ސަލާްމ ކުރެއްވިއެވެ

ޝާން ސަލާމް ކުރައްވަން ހިތްޕެވި އަތްޕުޅުން ޫދކޮށްނުލައްވައި ހުންނަވައިގެން ޙާލުކޮުޅ . ޝާންއެވެ

 .ން ަމޑުަމޑުން ޖަވާބު ދެއްވިއެވެރައްޔާ ތުރުތުރުއަޅާ، އަޑުފުޅަކު. އެއްސެވިއެވެ

 .ޙާލު ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ: ރައްޔާ

 ވެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟: ޝާން



 

 

 

 

 

17 

ބޯވެސް ހުންނަީނ . އެތައް ގޮތެއް އެބަވެޔެވެ. ވާގޮތެއް ދަންނަވަން އެނގޭވަރެއް ނޫނެވެ: ރައްޔާ

ރައްޔާގެ . އެހެންގޮްސ އެތަްއ ގޮތެކެވެ. އެވެހުންވައްތަރުވާ ގޮތެއްވެ. މޭތެޅޭހެންވެސް ހީވެއެވެ. ބަރުވެފައެވެ

 އެނދުދާންކޮޅާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުިރ ގޮނޑިޮކޅު އަދިވެސް ކައިިރކޮށްލައްވާފައި އިށީނދެވަޑައިގެންފައި،

ނޑަށް ހީވަީނ، ތިޔައީ، ޢަޞަބީ ވައްތަރުގެ އާލާްސކަންފުޅެއްހެނެވެ: ޝާން އަވަހާރަފުުޅ . އަޅުގަ

 ލެއްޕެވެވުނުތޯ އެވެ؟

 .މިއަދު ދެގަޑިޔެއްހާއިރު ނިދުނެވެ: އްޔާރަ

 ރެއަކު އަވަހާރަފުޅެއް ނުލެއްޕެވޭތޯއެވެ؟: ޝާން

 .ނިދޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތްވެސް ކުރީމެވެ. ރޭގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުނިދުނެވެ! އާދެ: ރައްޔާ

ަގްތ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، ރޭގައި މާބޮޑަށް ޓެނިްސ ކުޅުއްވުނީމާ ވެަވޑައި: އަޝްފާޤް

 . ތްކޮޅެއްހެނެވެގޮ

އެކަމަކު މިހެނެްއ . މާ ގިނައިރުވެސް އަޅުގަނޑު ޓެނިސް ކުޅެމެވެއެއަށް◌ުވުރެ : ރައްޔާ

 .އަޅުގަނުޑ ޓެނިސް ކުެޅން ފެށިއިރުވެސް ހުރީ ގޮތެއްވެފައެވެ. ނުވެއެވެ

 ކޮންކަހަލަ ގޮތްކޮޅެއްތޯއެވެ؟: އަޝްފާޤް

 .ތަނަވަސްވެފައެވެހުރީ ހިތް ނު. ނޭނގެޔޭ، ވައްތަރެއްގެ ގޮތެކެވެ: ރައްޔާ

އެތަނަށް ވަޑައިގަތްއިރަކު، އެހެން ނުޭވ ....އޭގެ ކުރިޔަކު. ތިޔަވީ ކަމަކީ، ހަމަ ތިޔައެވެ: ޙަމީދު

 ދޮގެއްތޯ އެވެ؟

 .އޭރު ހަމަ ުމޅިން ރަނަގޅެވެ! އާދެ: ރައްޔާ

ފުޅު ފިކުރު. ތިޔަހެންވިއްޔާ، ތިޔަ އާލާސްކަންފުޅު ރަނގަޅަށް އަޅުަގނަޑށް އެނގިއްޖެއެވެ: ޙަމީދު

އަޅުަގނޑުެމން ތިޔަ އާލާސްކަންފުޅަށް ދޭނެ  . އެއްވެސް ކަމެއް ޫނނެވެ. ބޮޑުކުރައްވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ

 .ފަރުވާ ދަންނަވަމެވެ

 .ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ހިނިފުުޅ އަތުވެއްޖެއެވެ

) ހިނިފުޅު އައިސްގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޫމނުފުޅަށް ބައްލަވާލައްވާފައި: (ޝަހެނާޒް

ނޑަ ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ ކިބައިގައި، ިމ . ށްވެްސ ހީވަނީ، ތިޔަ ވިދާޅުވަީނ ތެދުފުޅެއްހެނެވެއަޅުގަ

 . އާލާސްކަންފުޅަށް ދެއްވާނެ ފަރުވާގެ ޙިކުމަތް ހުންނާނެހެނެވެ

 .ރައްޔާ އޭރު އޮންނެވީ، ދެލޯފުޅު މަރުއްވައިގެން، ނިތްކުރިފުޅުމަތީ އަތްޕުޅު ބާއްވަވައިގެންނެވެ

 )ށް ހިނިފުޅުވަޑުވައިގެން އިންނަވައިފައިހެޔޮވަރަކަ: (އަޝްފާޤް

 ޭގ މަހުިރ ވިދިފާ މަރާ މިކަންތައްވޭނަކަށްހޭ ވީ 

ނޑި ދިޔަބުވެޚަރާ   އޭރުމާ އިހު ޖެހުނު ޖެހުނުްނ ޭމ ސިކު

 ހީކުރެވުނޭ ނޫނެކޭ މީ ދާދި ކުޑަ ލުިއ ބައްޔެކޭ

ނޑުކަރާ ލީ  ފެށުނުއިރު  ހީކެރުވުމެއްހެން    ަކމަކު މޭގަ

 .އެހެްނ ނޫންތޯ ރައްޔާއެވެ. ޅަކީ މި ދެންނެވީއެވެތިޔަ އާލާސްކަންފު

ރައްޔާ، ރައްޔާގެ ނޭވާފުޅު ދަތިގޮތަކަށް އެތެރެއަށް ދަންމަވާލައްވާފައި، ދިގުކޮށް ބޭރަށް ނޭވާފުޅު 

ހުސްކޮށްލެއްވުމާއެކު، ޫމނުފުޅު ބިއްދޮށަށް އަނބުރާލައްވައި މަގަތަށް އޮތް އަތްޕުޅު މޫނުފުޅުމަތިން އަނެްއ 

 .އްލެވިއެވެފަރާތަށް އެ
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ނޑުމެްނ ތިބީާމ : އަޝްފާޤް ބިއްދޮށަށް އެނބުރިވަޑައިގަތުމުގެ މާނައަކީ، އަޅުގަ

 . އަޅުގަނޑުމެްނ ހިނގައިދާނަމެވެ. މާފުކުރައްވާށެވެ. އުނދަގޫފުޅުވާކަމެވެ

އަތްޕުޅު ތިރިކޮށްލައްވައި ކުޑަކޮށް މޫނުފުުޅ ތެދުކޮށްލައްވާފައި، މަތި ބައްލަވަްނ : (ރައްޔާ

އަދި އަޅުގަނޑު ވަރަށް . އެއްގޮތަކަށްވެސް އުނދަގުލެއް ނުވެއެވެ) ގެން ވަރުބަލި އަޑުފުޅަކުންއޮންނަވައި

ނޑުގެ ޙާުލ ބައްލަވަްނ ވަޑައިގަތީތީއެވެ. ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވެސްވަމެވެ އެއީ ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ . އެއީ، އަޅުގަ

 .ވެއަދި ހިތަށްވެސް ނާރާ ވަރަށް އުފާވެސްވެއްޖެއެ . އިޙްސާންތެރިކަމެވެ

 !ޝުކުރިއްޔާ، ޝުކުރިއްޔާ އެވެ) އެކުއެކުގައިހެން: (ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ނަމަވެސް ިމހާުރ . އަޅުގަނޑުވެސް ހީކުީރ، ނުޤަބޫލުފުޅުވެ، އުނދަގޫފުޅުވެސްވީ ކަމަށެވެ: ޝާން

 .އަަވސް ޝިފާއެއް ދެއްވާށިއެވެهللا މާތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ހިތްހަމަޖެހިއްޖެއެވެ

ޅުވިތަނާ، ކުްއޖަކު، ކުަޑ ޭމޒުކޮޅެްއ ގެނެްސ ެއ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މިހެްނ ވިދާ

 .ދެން ސައިފޮދު ގެނެސްފިއެވެ. ބަހައްޓަވައިފިއެވެ 

ހުރީ . އޭ ވިދާޅުވެ ފެއްޓެވުމުްނ އެހެްނ ބޭފުޅުްނވެސް ފައްޓަވައިފިއެވެ `: އަޝްފާޤް

ދެންހުރީ ގުޅަފުާޅ . ފޮދު ހައްދަވާފައެވެހުވަނދުމާލާފައި ހުިރ އެންެމ މީރު ސައިފަތުގައި ރަތް ސައި

 .ކްރީމްކޭކަރު ބިސްކޯދުފުޅުވެސް ހުއްޓެވެ. ކިރުބޯކިބާފުޅެވެ

 އެއްޗެހިކޮޅުގެ ރަހަކޮޅު ބައްލަވައިފައި،

ސައިފަތަށް ހުވަނދުާމ ލީާމ . ސައިެވސް ވަރަްށ މީރެވެ. މި އެއްޗިހި ހާަދ މީރެވެ: އަޝްފާޤް

 .އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް މީރެވެ

ހުއްޓަްސ ކޮްނެމ މީހަކަށް ރަަހތައް އެއްވަރުކޮށް މިގޮތަްށ  ާމ ލާފައިއެކަމަކު، : ޙަމީދު

 .ސައިހަދާކަށް ނޭނގޭނެއެވެ

ބައެއް މީހުްނ ހަދާ ސަިއ ހުންާނނީ ވާޭރ ފެނާ ވަށަގުއްޔާ އެއްކުީރާމ . ތެދުފުޅެކެވެ: ޝާން

 . އެއްވެސް ރަހައެއް ނުދޭނެއެވެ. ހުންނަހެނެވެ

އެހެން މީހަުކ ހަދައިފިއްޔަކާ، ބައްޕައަކަށް . މީރުކޮށް ސަިއ ހައްދަވާނެއެވެމަންަމ ވަރަށް : ރައްޔާ

 .ކަމަކުވެސް ނުދާނެއެވެ

މަންަމ ހެްއދެވީމާ ނޫީނ ބައްޕައަކަށް ! އާދެ) ހިނިފުޅުވަޑުވާފައި: (ހުރިހާ ބޭފުޅުން

 .އެކަމަކު، މި ސަިއ ވަަރށް މީރެވެ. ތިޔައީ ވާންވާނެ ގޮތެވެ. ކަމަކުނުދާނެއެވެ

މިއީ މިގޭާގ ހެއްދެިވ . މިހިަރ ގުޅަޔާ ބޯކިބާވެްސ ވަރަށް ީމރެވެ. ސައިވެސް މީރެވެ :ޝާން

 އެއްޗެހިތޯއެވެ؟

އެީއ ވަރަށް . މިގެއަށް ތިޔަކަހަލަ އެއްޗެިހ ގަންނަީނ، ޢީސަެގ އާދަުނ ހޮޓަލުންނެވެ: ރައްޔާ

 .މީރުކޮށް އެއްޗިހި ހަދާ ތަނެކެވެ

 .ވެއެއީ މިހާރު އެްނމެ މަޝްހޫރު ހޮޓަލެ: މަސީޙު

. ސައި މިާހ މީރިއްޔާ، ަމންަމ ހައްދަވާ، އެހެްނ އެއްޗިހިވެސް ވަރަްށ މީރުވާނެއެވެ: ޝާން

 .ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަރިހަށް، މިެހން ވިދާޅުވީާމ ހިނިފުޅު އަތުވެއްޖެއެވެ 
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ނުޑމެންގެ ވާހަަކ . މިގޭގާ ހައްދަވާ މަސްފަތަފޮޅިޔަކީ، މަޝްހޫރު އެއްޗެެކވެ: އަޝްފާޤް އަޅުގަ

އެއީ އެންމެ މީރުކޮށް ހައްދަވާ . ދުވަސްވަރު، މަސްފަތަފޮޅި ގެންދަނީ އެކި ރޭ އެކި ގޭންނެވެ ކޮމިޓީ އޮތް

 .އޭރުވެސް އެއްވަނައަށް އައީ މިގޭ މަސްފަތަފޮޅި އެވެ. ބޭބޭފުޅުންގެ ގޭގެ އެވެ

ނޑު ވާނީ، ބޭރުގައި ދޮގެއްތޯއެވެ: ޝާން އެހެން ފަހަރަކުން ވާީނ . އެހެންތޯއެވެ؟ އޭރު ައޅުގަ

 .ހައްދަވާ އެއްޗެހީގެ ރަަހ ދައްކަވާށެވެ މިގޭގާ

 .މިހެން ވިދާޅުވިތަނާ، ރައްޔާގެ މަްނމަވެސް ަވޑައިގެންފިއެވެ

އެއްކަލަ ދުވަސްވަރު . މިދައްކަނީ، މިގޭގާ ހައްދަވާ އެއްޗެހި މީރު ވާހަކަ އެވެ: އަޝްފާޤް

ެއ ފަހަރު، އެއްވަނައަްށ . ވެވާހަ◌ަކަ ކޮމިޓީއަށް ހެއްދެވި ަމސްފަތަފޮޅި އަޅުަގނޑަށް އޮީތ ރަަހ އެނގިފައެ

ނުޑމެނަށް އައީ މިގޭ މަސްފަތަފޮޅިއެވެ  . އަޅުގަ

އެހެންތޯ އެވެ؟ ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުްނ ވިދާޅުވެގެން ައޅުގަނޑަްށ : ރައްޔާގެ މަންމަ

 .މަސްފަތަފޮޅިފުޅު ހަދަން ޖެހެއެވެ

ތަފޮޅި އަޅުގަނޑު، ރައްޔާ އަރިހުގައި މިދަންނަވަނީ، މަްނމަ ހައްދަވާ ަމސްފަ: ޝާން

ގިނަ މީހުނަކަްށ . ކޮންމެއަކަސް މި ސައި ވަރަށް މީރެވެ. އަޅުގަނޑަށްވެސް ރަަހ ދައްކަވަން ވާނެއެވެ

 .ރަހަތައް ހެޔޮވަރު ކުރާކަށް ނޭނގެއެވެ

 . މިހެން ވިދާޅުީވމާވެސް މިބޭފުޅުން މަޢުނަީވ ހިނިފުޅެއްވަޑުވާލެއްވި އެވެ

. ރަހަތައް ހެޔޮވަރުީވމާ ނޫނީ މީރެއް ނުވާނެއެވެ އެއްވެސް އެއްޗެއް! އާދޭހެވެ: ރައްޔާގެ މަންމަ

 .އެވެސް ވައްތަރެއްގެ ފަންނެއްވިއްޔާއެވެ

 .އެކަމެއްގެ ޙިކުމަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެވިގެން ނޫނީ، އެކަެމއްގެ މާހިރަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ: އަޝްފާޤް

އްކޮުޅ ރައްޔާގެ މަންަމ ތަބަ. އޭރު އެބޭފުޅުން ސައިފޮދު ހިއްޕަވާ ނިމިަވޑައިގެންފިއެވެ

ހުރީ، ފެންފޯްއ . ނެންގެވީމާ، ޝަހެނާްޒ މޭޒުޮކޅު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިެގންފައި އަަޑފިކޮޅު ގެންނަވައިފިއެވެ

.] މީ ހާދަ މީރު އެއްޗެކެވެ. [ދެއަރިޔަށްވާ ގޮތަށް ވަރަށް ތުނިކޮށް އެއްވަރަށް ކޮށްޓަވައި ހަނާކުރައްވާފައެވެ

 .ފިކޮޅު ހިއްޕަވައިލައްވައިފިއެވެމިހެން ވިދާޅުވެފައި، ޝާން މަޖާކޮށް ައޑަ

 .މިވެސް މިގޭ ފޯއްތޯއެވެ: އަޝްފާޤް

މަްނމަ ުހންނާނީ އަބަދުވެސް ތިޔަގޮތަށް . ގޭގާ ވަރަށް ފެންފޯއްރުއް ގިނަވާނެއެވެ! އާދެ: ރައްޔާ

އެއީ، އަޑިފޯއް، . އަދި  އަޑިކޮޅުވެސް ވަކިން ކޮށްޓަވައި ހަނާކުރައްވާނެއެވެ. ތައްޔާރު ކުރައްވާފައެވެ 

. ދައްތައަށާއި ބޭބެއަށް ކަމުދާނީ އަޑިފޯކެވެ. އަޑަފިކޮޅު ހިއްޕަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންެވސް ތިއްބަވައެވެ

 .އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް މީީރ ތިޔަކަހަލަ ފޯކެވެ

ފޯނު ތިޔަހާ އަރިހުގައި ބަހައްޓަވަނީ ކީއްވެތޯ އެވެ؟ އެހާ އަރިހުގައި ހުރީާމ : ޝާން

 އުނދަގޫފުޅެއް ނުވޭތޯއެވެ؟

 .ކުއްލިއަކަށް ރޭގެ ކަންތައް ހަނދުމަފުޅުވެފައި، ލަދުރަކި ިހނިފުޅެއް އަތުވެއްޖެއެވެ: ރައްޔާ

ވަރަށް ގިނަ ފޯނުކޯލް އާދޭ ދޮގެއްތޯއެވެ؟ އެތާ ބަަހއްޓަވާފާ އެހުންނަނީ އެހެްނ : އަޝްފާޤް

 ދޮގެއްތޯއެވެ؟. ވެގެންނެވެ

. ރައްޓެހިން ވަރަށް މަދުވާނެއެވެވަރަށް ބޮޑަށް ލަދުފުޅުގެންފައިމެ، އަޅުގަނޑުެގ : ރައްޔާ

 .ޝަހެނާޒް ނޫނީ، ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހަކު ޫނޅެއެވެ



 

 

 

 

 

20 

ނުޑމެންނަކީވެްސ . އެހެންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިތިބީ އެވެ: އަޝްފާޤް މިހާރު އަޅުގަ

 އުނދަގޫފުޅުވާނެތޯ އެވެ؟. ޙާލުކޮޅު ބަލައިލަންވެސް ފޯނުކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ރައްޓެހިންނެވެ

އުނދަގޫވާނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ރައްޓެހިން ޙާުލ އަޙްވާލު އޮޅުންފިލުވުމަކީ، ކޮންމެހެްނ : ރައްޔާ

 ބޭނުން ކަމެއް ޫނންތޯއެވެ؟

 އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވަނީ ކިހާއިރަކުތޯއެވެ؟: ޝާން

 .ބުޅަލެކޭ އެއްގޮތެވެ. އަޅުގަނޑަކީ، ވަރަށް ހެއްވާ މީހެެކވެ) ހިނިފުޅު އައިސްފައި: (ރައްޔާ

 .އެހެންވިއްޔާ ކޮްނމެ ދަންވަރަކު ރަނގަބީލުވިއަްސ އުޅުއްާވނީ ހޭފުޅުލައްވާތާއެވެ: ސީޙްމަ

އެކަމަކު . މިހެން ދެންނެވިއަސް ބައެއްފަހަރަށް ގަޑިޔެއް، ދެގަޑިޔެއްހާއިރު ނިދިދާނެއެވެ: ރައްޔާ

ޅުަގނާޑ އުޅެނީ، މިދުވަސްކޮޅު، ބައްޔާހުެރ ޢަމުދުން ނިދި، އަ. ޢާއްމުކޮށް އަޅުގަނޑަީކ މަދު މީހެކެވެ

 .ބަލިއަރައިދާނެތީކަންވެސް ނޭނގެއެވެ. ދުރުހެލިވެގެންނެވެ

ނޑުމެްނ މިޭރ ދެން ިމ ގޮސްބަލަީނ އެވެ! އާނ: ޝާން ވަރަށް . ހެޔޮކުރައްވާށެވެ ހިތްޕުޅު. އަޅުގަ

ން، މުތުވަޑައިގަިމހެން ވިދާޅުވެފައި ތެދުވެ. ީވމާ މާފުވެސް އެދެމެވެ. ގިނައިރު އުނދަގޫފުޅު ކުރެވިއްޖެއެވެ

އެހެން ބޭފުޅުންވެސް، އަަވސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ސަލާްމ ކުރައްވާފައި 

އެންމެފަހުން ޝާންވެސް ޚާއްޞަ ގޮތަކަށް . ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް މިޞްރާބު ޖަްއސަވައިފިއެވެ

މަޑުމަޑުްނ ، ]ނެތޯ އެވެމިރޭ ގުޅާިލއްޔާ ދަތިފުޅުވާ[ސަލާމްކޮށްލައްވާފައި، ކުޑަކޮށް ގުދުވެވަޑައިގެންފައި، 

 .ވިދާޅުވިއެވެ!] ނޫން ޝުކުރިއްޔާ ެއވެ[ރައްޔާ، އެހާ މަުޑމަުޑ ގޮތަކަށް . ވިދާޅުވިއެވެ

ދެން އެބޭފުޅުން އެރެހައްޓަވަން ޝަހެނާޒް ވަޑައިގެންފައި، އެނބުރިވަޑައިގަތްއިރު، ރައްޔާ 

ރައްޔާގެ އަތްޕުޅުގައި ހިއްޕަވައި  ޝަހެނާޒް ވަޑައިގެން. އޮންނެވީ، ބިއްދޮށަށް އެނބުރިވަޑައިގެންނެވެ

 . ދަންމަވައި ނަންގަވައިފިއެވެ

ނޑު ފުރަތަމަވެސް ދެންނެވީމެއްނޫންތޯއެވެ؟: ޝަހެނާޒް  ކޮބާ ކަމުހިނގަްއޖެތޯ އެވެ؟ ައޅުގަ

ނޑަށް ވާގޮތެއްވެްސ ) ޝަހެނާޒްގެ އަތްޕުޅުގައި ބާރަށް ފިއްތަވައިގަންނަވާފައި : (ރައްޔާ އަޅުގަ

. އަޅުަގނޑަކަށް ދަންނަވާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ކުރައްވާނަޭމ ވިދާޅުވިއެވެމިރޭ ފޯނު. ނޭނގެއެވެ

 .ރޭގައި މިއޮތީ ބޭޒާރުވެފައެވެ

މިހާރު އަޅުަގނޑެޭކ ތިޔަ ބޭފުޅާއެކޭ އެއްވެްސ . ތިއޮތީ ކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންފައެވެ: ޝަހެނާޒް

 .ތަފާތެއް ނެތެވެ

އެންމެ ފުރަތަމަ، ޝަހެނާްޒ . ހެނާޒަށެވެއަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާ ޝުކުރެއް އޮތީ ޝަ: ރައްޔާ

 ......ދެވަނަޔަށް. ބަލައިގަންނަން ހުޅުލެއަށް ދެވުނުކަމެވެ

 މިހެން ވިދާޅުވެފައި ހުއްޓާލެއްވީމާ،

ފުރަތަމަ ބިންގާ އެޅުނީ އެތާނގަ . ޝުކުރުއަދާކުރައްވާންވީ ޒުވާނުންގެ ނާދީއަށެވެ : ޝަހެނާޒް

 .އެވެ

ކުން އަދިވެސް އަޅުގަނޑު އިުރއިރުކޮޅާ ހީބިހި ނަގައިގެންދެ އެކަމަކު ރޭގައި އެވީގޮތަ: ރައްޔާ

 .....ނަމަވެސް. އެވެ

އެކަމަކު . ގުޅުން ބަދަހިވާން ދިމާވި ސަބަބަކީވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެއީއެވެ: ޝަހެނާޒް

ރައްާޔގެ ހިތްޕުޅު ުގޅިފައިވާކަން، ރޭގަިއ . އޭގެކުރީގައިވެސް ނާދީގެ ުގޅުމާއެުކ އޮތީ ގުޅިފައެވެ
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. މިހާފަސޭހައިން މިކަްނ ހަަމޖެހުުމން އަންނަންދިމާީވ އެހެންވެގެންނެވެ. ވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެޔަޤީން

. ޙަޤީޤަތުގައި އަލިވިލުނީ، ރޭގެ ފޯނުންނެވެ. ނޫންނަމަ، އަދިވެސް އައްޔެްއ ނުވިލުނީހެވެ

ނަވަންތޯއެވެ؟ ކަމެްއ ދަން. އަވަހާރަފުޅު ނުލެއްޕެވިގެން އުޅުއްވަން ހަދައިގެންނެވެ. ޅެންބައިތުތަކުންނެވެ

 .ވާންޖެއްޔާ، އޮންނާީނ، އެކަމެއްވާެނ ސަބަބުތައްވެސް މެދުވެރިވެފައެވެ

هللا މުސައްބިބުލްއަސްބާބަކީ، ކީރިތިވަންތަ މާތް. ޝައްކެއް ހުރި ކަމެްއ ނޫނެވެ: ރައްޔާ

 .އަވަހަށް ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ކުރަންވީއެވެ. ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއެވެ

އަޅުަގނޑުގެ ައމިއްލަ ނަފްސެކޭ އެއްފަދަ . ބައިވެރިވާނަމެވެ އަޅުގަނޑުެވސް: ޝަހެނާޒް

ރަޙްމަތްތެރިޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންެމ އުފަލެއްގައި އަޅުަގނޑވެްސ ޙިއްޞާކުރަންވާީނ 

 .ވުޟޫކޮށްލައިގެން ނިކުންނާނަމެވެ. އަޅުގަނޑަށްވެްސ ލިބުނު އުފަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 .ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ފާޚާނާއަށް

ނޑިކޮޅުތައް ތަރުތީބުކޮށްލައްވައިފައި، ދެ ބޭފުޅުންނަށް މުސައްަލ ފަތުރާލައްވައިފިއެވެ . ރައްޔާ، ގޮ

ފުރަތަމަވާނީ، [ޝަހެނާޒް ނިކުމެވަޑައިގަތީމާ، ރައްޔާވެސް ވުޟޫކުރައްވައިގެްނ ނުކުމެވަޑައިގެން، 

ވިދާޅުވެ ދެބޭފުޅުންވެްސ .] ޖަހާީނ އޭގެ ފަހުގައެވެޝުކުރުގެ ސަޖިދަ . ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރާށެވެ

ރައްޔާގެ . އޭރު ދިހަގަޑި ބައިވެއްޖެއެވެ. ވަކިވަކިން ދެ ރަކުޢަތް ކުރައްވައި، ސަޖިދަ ކުރައްވައިފިއެވެ

ވީމާ، ސައިފޮދު ހިއްޕަވަްނ . މަންަމމެންވެސް އޮށޯވެވަޑައިަގންނަވަންވެގެން ސައިފޮދު ހިއްޕަވަނީއެވެ

ދާޅުވެފައި، ޝަހެނާޒް ގޮވައިގެން ވަޑައިގަތްއިރު، ރައްޔާގެ މަންމަހުރީ އެދެބޭފުޅުންނަށް ހިންގަވާށޭ ވި

ވީާމ ދެ ބޭފުޅުްނ . ތައްާޔރު ކުރައްވާފައެވެ ކުލަވެސް. އެއްޗެހިކޮޅު ވަކިްނ ނަންގަާވ ބަހައްޓަވާފައެވެ

ނާޒް ގެއަށް ވަޑައިގަތީމާ ސައިފޮދު ހައްދަވައިގެން، ހިތްޕުޅު ގައިމުކޮށް ސައިފޮދު ހިތްޕަވައިގެން ޝަހެ

 .ރައްޔާވެސް ކޮޓަރިކޮޅަށް ވެދެވަޑައިގެން ޑައިރީ ލިޔުއްވަްނ ފަށްޓަވައިފިއެވެ

ހަމަ އެއާއެކު ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުވެްސ . އެގާރަގަޑި ބައިވިއިރު، ފޯނުގެ ރަނގަބީލުވާްނ ފަށައިފިއެވެ

ޑައިގެން އެނދުދާންކޮޅުގައި މަޑުމަޑުްނ ހިންގަާވފައި ވަ. އާދަޔާ ޚިލާފަށް ތެޅެން ފަށައިފިއެވެ 

ޭއ ] އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް [އޮށޯވެވަޑައިގެންފައި އަތްގަނޑު ނަންގަވާ ކަންފަތްޕުޅުގައި ޖަްއސަވައިފާ 

 .ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

 .މިހާުރ ޙާލުކޮޅު ކިިހނެއްތޯއެވެ؟ މިވާހަކަ ދައްކަނީ ޝާނެވެ. ވަޢަލައިކުމުއްަސލާމް: އެ ކޮޅުން

 .ރަށް ބޮޑުތަން ރަނަގޅުވެއްޖެއެވެޙާލު މިހާރު ވަ: ރައްޔާ

 އަޅުގަނޑަށް މިފޯނުކޮށްލެވުނީ އުނދަގޫފުޅު ވަގުތެއްގައިތޯއެވެ؟: ޝާން

 .ނޫން، އުނދަގޫ ވަގުތެއްގައެއް ނޫނެވެ: ރައްޔާ

ނޑަށް ފޯނުކުރެވުނުއިރު އިންނެީވ . އަެޅ ވިދާޅުެވ ބައްލަވާށެވެ: ޝާން އަޅުގަ

 ކީއްކުރަންވަންތޯއެވެ؟

އްވާނެ ވާހަކަފުޅު އޮތީ ވިދާޅުވެފައި ނޫންތޯއެވެ؟ ވީމާ، އަޅުަގނޑު އިީނ ފޯނުކޮށްލަ: ރައްޔާ

 . އިންތިޒާރުގައި އެކަމަކު މަޝްޣޫލެއްގައެވެ

 އެއީ ކޮންކަމެއްގެ މަޝްޣޫލެއްގައިތޯއެވެ؟: ޝާން

 .އެއްޗެއް ލިޔާށެވެ: ރައްޔާ

 ޅެމެއް ހައްދަވަންތޯއެވެ؟: ޝާން
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 ފުޅާގެ ޙާލުކޮޅު ިކހިނެއްތޯއެވެ؟ތިޔަ ބޭ. ޅެމެއް ހަދާކަށް ނޫނެވެ: ރައްޔާ

ނޑުގެ ޙާލޭތޯއެވެ: ޝާން . މިއުޅެނީ، ދަންނަވަްނ އުޅުުނ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިގެންނެވެ. އަޅުގަ

 .ރޭގަިއ ުއޅުއްވީ ކޮން ޙާލުކޮޅެއްގައިތޯއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ސުވާލު ގިނަކުރެވުނީެވސް އެހެންވެގެންނެވެ

ދަންނަވާނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ ރޭެގ . ރޭެގ ޙާލޭތޯއެވެ) ވައިއެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ މަޑުކޮށްލައް: (ރައްޔާ

ނޑުގެ  . ކަމުްނ ލަދުްނ އަވަދިވެއްޖެއެވެ] ެހއްވާ[އަޅުގަނޑުެގ ޙާލު ެއނގިވަޑައެއްނުގަނޭތޯއެވެ؟ އަޅުގަ

 .އަޅުގަނޑަށް މާފުކުރައްވާނު ދޮގެއްތޯއެވެ

ނުޑ ޫނންތޯއެވެ؟ އަ) ހިނިފުޅު އައިސްފައި: (ޝާން ނގައިން ނުބުެނ މާފަށް އެދެންވީ އަޅުގަ

އެ ހުރިހާއިރު،  ތިޔަ ބޭފުޅާއަށް ފޯނުކޮށްފައި،. ހަމަ ރަނގަޅަށް ދަންނަވަންތޯއެވެ. އޮވެވުނީ އަޅުގަނޑަށެވެ

އެހެންވެ، . އެ ވާހަކަފުޅުތަްއ އަޑުއަހަްނ އޮވެވުނީތީ، ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ދެރަވިއެވެ އަނގައިން ނުބުނެ 

ހިތްޕުޅު . ށާވެސް އެކު ައމިއްަލ ބޭނުމެއްވެސް އޮވެގެްނނެވެމިރޭ ިމ ފޯނުކުރީ، އެކަމަށް މާފަށް އެދޭ

 ބުރަނުކުރައްވާ އަޅުގަނޑަށް މާފުކުރައްވާނު ދޮގެއްތޯއެވެ؟

] ހެއްވާ[އެޔޮއް . އެކަމަކު، އެކަމާ ގަންނަ ލަދެއް ނުފިލައެވެ. ހިތަކު ބުރަކަމެއް ނެތެވެ: ރައްޔާ

ނާދީއަށް ދާން . ޅުަގނުޑ ވަީނ ެދވަރުން އެއްވަރުވެފައެވެވާހަކަތަކާހުރެ ހީފުޅުކުރައްވާނީ ކީކޭބާވަޭއ ހިތާ އަ

ޢަޞަބީ  ތަށް އަރާިއރަށް އޭރު އެ ވިދާޅުވި އެކަންތައް ހި. ނުކެރުނީވެސް އެހެންވެގެްނނެވެ

. ައޅުގަނޑުެގ ިހތުން އެކަްނ ފިލާނެ ގޮތެއްވެްސ ނެތެވެ. ބަލިޖެހިގެންގޮސް، ވާނުާވ ގޮތެއްވެްސ ނޭނގެއެވެ

އެކަހަލަ ޢަޞަބީ ބަލީގެ ޙަކީމުން ކަމަށްާވއިރު، އެވާގޮތް ރަނގަޅުކުރާނެ ގޮތެްއ  ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ،

 .ވިދާޅުވެދެއްވަންވީ ނޫންތޯއެވެ

ޑޮކްޓަރުްނ . އެ ގޮތެއް ދެންނެވޭނީ އަދި ކިތަންމެ އެއްޗެއް އޮޅުންފިލީމައެވެ: ޝާން

ޓެސްޓެއްވެސް ކޮށް  ބަލާއިރުވެސް އެތައް ސުވާލެއްކޮށް، ކަށިގަނޑު ޖައްސައިގެްނ ބަލާ، އެތައް

 .ވީމާ އަޅުަގނޑަށްވެްސ އެކަމުގެ ފަރުވާއެއް އެނގޭީނ އެތައް ގޮތަކަށް ބަލާފައެވެ. ހަދަންޖެހެއެވެ

 ބައްލަވަންވީ ގޮތްތަކީ ކޮބައިބާވައެވެ؟: ރައްޔާ

ރޭގައި ފޯނުން ޝަހެނާޒާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއިރު، އަޅުގަނޑަށް އަޑުފުޅު އަހަްނ : ޝާން

ކަފުޅާ، ެއ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުްނ ގެންދެވިގޮތާ، އަދި އަޑުފުޅުގައި ހުިރ އަސަރެއްެގ އޮވެވުނީ އެ ވާހަ

އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް .....އެންމެފަހުްނ ެއ ތިންބައިތު ޅެްނ ވިދާޅުވީއިުރ އަދި ވަކިން. ފުންކަމުންނެވެ

އަރާފައިވެސް  ނަމަވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވަން ހިތަށް. ހަމްދަރުދީވެސް އުފެދުނެވެ. އަސަރުކުރިއެވެ

ދަންނަވަން ނުކެރުނީ، ހިތްޕުޅާ ރޫޙުފުޅު އުޅޭތަނެއް، އަދި ދެނެަވޑައިގެންވެސް ނެތީސް، ހިތްޕުޅު ގޮްސ 

ހިތްޕުޅާ ރޫޙުފުުޅ ގޮްސ އުޭޅ ތަނަކާ، ހިތްޕުޅު ޮގްސ ބެނދެވުނު ެއ . ބެނދެވުނު ފަރާތެއް ނޭނގޭތީއެވެ

 .އެއް ދެންނެވިާދނެއެވެރީތި ސޫރައެއް އަންގަވާލައްވަނިކޮށް، ކުރާނެ ފަރުވާ

ތިޔަވިދާޅުވީ، ދެންނެވޭކަހަލަ ވާހަކައެއްތޯއެވެ؟ މިހާރުވެްސ . އެވެ هللاއަސްތަޣުފިރު: ރައްޔާ

 .މިއުޅެނީ، ތިޔަ ވާހަކައެއް ދެއްކިގެން ހަދާނެގޮތެއް ނޭނގިގެންނެވެ

އުޅެނީ މިރޭ ހިތްޕުޅާ ރޫޙުފުޅު އެތަނަކަށް ނުދޭތޯއެވެ؟ ނުވަތަ މިރޭ . އެންމެ ރަނގަޅެވެ: ޝާން

 ކޮންތާކުތޯއެވެ؟

މިރޭތާކަށް ދާން ތަންވަޅެްއ ވެއްޖެތޯއެވެ؟ ) ވަރަށް ބޮޑަށް ހިނިފުޅު އައިސްފައި: (ރައްޔާ

 .އަޅުގަނުޑމެން ހުއްޓާނުާލ މިތިބަ އަނގަތަޅަނީވިއްޔާއެވެ
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ހިތްޕުޅު ބެނދެވުނު ސޫރަ މިހާުރ ) ވަރަށްމަޖާ ހިނިފުޅެއް ަވޑުވާލައްވައިފައި: (ޝާން

 ޝަހެނާޒަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަހަލަ ބައިވެރޔަކު، އަދިވެސް ލިބިވަޑައެއްނުގަނޭތޯއެވެ؟ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ނޑުެގ ) ހިނިފުޅު އައިސްގެން ފަޅައިގެން ގޮސްފައި(: ރައްޔާ އެ ސޫަރ ިމހާރުވެސް އޮތީ އަޅުގަ

ނޑުގެ. ނޫނީ ހިތުގެ އަޑީގައިވާ ސިންގާސަނާގައެވެ. ހިތުގައެވެ ބައިވެރިޔަކަށް  ނަމަވެސް، އެ ސޫރަ އަޅުގަ

މިވަގުތު ތިޔަ ބޭފުޅާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާތީ، . ޢަމަލީގޮތުން ވީ ކަމެްއ އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ

 .ވަގުތީގޮތުން އެކަނިފިލައެވެ

މިހާރު މި ފަށަނީ، . އަޅުގަނޑު ކުރަްނ ހުރި ހުރިާހ ޓެސްޓެއް ކުރެވިއްެޖއެވެ: ޝާން

ހަމައެކަިނ ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ހިތްޕުޅު އެ ސޫރައިގަިއ . ވާށެވެފަރުވާކުރަން އިނގޭތޯއެވެ؟ ރަނގަޅަށް އައްސަ

އެ ސޫރައިގެ ވެރިޔެއް ކަމަށްވާ، މީހާގެ ހިތްވެސް، ތިޔަ ސޫރައިާގ . ބެނދެވިފައި ހުއްޓުނީޔަކީ ނޫނެވެ

ތިޔަ ހިތްޕުޅުން ފޮނުވާލެއްވި ދުނިއައިސް ހެރުނުލެއް ބާރުކަމުން ޒަޚަމުވެގެން ޭލ . ބެނދެވި ހަފުސްވީއެވެ

ރޭ ހަތަރުދަމު، ރިހުާމ ވޭނުގައި ކެތްނުވެގެްނ ޫރޙާނީގޮތުންވެސް އުޅުނީ ތިޔަ ބޭފުޅާެގ . ރެނީއެވެއޮހޮ

ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ވަތްކެއް . ބޭފުޅާގެ އަރިހުގައެވެ ހިތްޕުޅާއި ފުރާނަފުޅުގެ ފަރުވާއަށް އެދިގެން ތިޔަ

ނޑަށް އެަކމަކު މިހާުރ ިއޙްސާ. އެކަން އިޙްސާްސ ނުކުރެއްވެނީއެވެ. ނުވެއެވެ ސް ކުރެއްވިދާނެކަން ައޅުގަ

 .ޔަޤީނެވެ

މިހިސާބަށް ވާހަކަފުުޅ ދިޔައިރު ޝާނަށް ކުަރމުންދާ އަސަރުެގ ބޮުޑކަމުން ައޑުފުުޅ ބަދަލުވަމުްނ 

ފޯނުގެ ނަރުގެ ދިގުމިުނން، ެއ . ދާއިރު، އެ އަސަރުގެތެރެއަށް ރައްޔާވަނީ، ގެނބިވަޑައިގެންފައެވެ

 .މިން ކެނޑިގެްނ ދިއުމަށް ނިހާޔަތަށް ބޭނުންފުޅުވެފައެވެދެބޭފުޅުން ދުރުކޮށްފައިވާ ދުރު

އެނގިވަޑައިގެންފިތޯއެވެ؟ ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވިއްޖެތޯއެވެ؟ މިހެން ވިދާޅުވެފައި، ރައްޔާެގ : ޝާން

 .ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރައްވަން ވާހަކަފުޅު ހުއްޓާލައްވައިފިއެވެ

އަޅުގަނޑަކަށް މިހާރަުކ . ެއެވهللا ން އަލްޙަމްދުއަސަރުން ފުރިފައިވާ ވޭނީ އަޑުފުޅަކު: ރައްޔާ

ނުޑމެން ދެމީުހންގެ ދުރުމިން، . އަޅުގަނޑަށް މާފުކުރައްވާނު ދޮގެއްތޯއެވެ. ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ އަޅުގަ

 . ވާހަކައަށް ހުރަސް އަޅައެވެ

ނޑު ބާއްވަވައިފިއެވެ  .މިހެން ވިދާޅުވެފައި، ފޯނުގެ އަތްގަ

މާ، ހަށިކޮޅުގެ ހުރިާހ ބާރެއް ުހސްކޮށްލައްވައިގެން، ހަށިކޮޅަށް ޝާން ރައްޔާ ފޯނު ބޭއްވެވީ

ލިބިފައިވާ ވަރުބަލިފުޅުކަން ފިލުވާލެއްވުމަށް ހަށިފުޅާ ނޭވާފުޅެއް ލައްވާފައި، ލޯފުުޅ މަރުއްވައިގެްނ 

ވޭތިވެދިޔަ ސައުވީސްގަޑިއިރުގެ ތެރޭގަިއ ލިބިވަޑައިގަތް ހާސްކަާމ ނުތަނަވަސްކަްނ . އޮންނެވިއެވެ

 .ވަރަށް ބޮޑު ަހމަޖެުހމަކާ އުްއމީދެއް ހިތްޕުޅަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. ލައިގެން ހިނގައްޖެއެވެފި

. ރައްޔާ އޭރުވީ ފާޚާނާގައެވެ. ފަތިހު ހަތަރުގަޑި ބައިގައި ފޯނުގެ ރަނގަބީލުވާން ފަށައިފިއެވެ

 .އަވަސް އަވަހަށް ވަޑައިގެްނ އަތްގަނުޑ ނެންގެވިއިރު، އެބޭފުޅަކީ ޝަހެނާޒެވެ

ރޭގައި ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ނަތީޖާއަކީ ! އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ ރައްޔާއެވެ! އަސްތާ: ޝަހެނާޒް

 ހޭފުޅުެލއްވީ، ރަނގަބީލުގެ އަޑަށްތޯއެވެ؟. ކޮބައިތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް ަހމަ ހޭލެުވމާއެކު މި ގުޅާލީއެވެ

ރޭގަިއ . ނެވެރަނގަބީލުވާން ފެީށ ފާޚާނާގައި އުޅެނިކޮން . ހޭލިތާ ކިތަންެމ އިރެކެވެ: ރައްޔާ

. އެގޮތްގޮތާ އެކަށޭނަ ޢިބާރަތަކުން ދެންނެވޭނެޔެކޭ ހިޔެއްނުވެއެވެ....ވީގޮތާ، ވަމުންދިޔަ ގޮތާ ވާންއުޅޭ ގޮތް
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. ޢާޠިފާ ޝަހެނާޒްގެ ކަންތައް ހިތްޕުޅަށް ެގންނެވީާމ އެގޮތްތައް ރަނގަޅަށް އިޙްސާްސ ކުރެއްވޭނެއެވެ

 ތިޔަ ދެބޭފުޅުންގެ ޙާލުކޮޅު ކިހނެއްތޯއެވެ؟. ތެވެދަންނަވާކަށް މިޔަށްވުރެ ފުރިހަމަ ގޮތެއް ނެ

ނޑުމެންެގ ޙާލު ަހމަ މުޅިްނ ރަނގަޅެވެ: ޝަހެނާޒް ވަރަށް ގިނައިން ވެދުމާ މުބާރަކްބާދީ . އަޅުގަ

 .ޢާޠިފްވެސް ވަރަށް އުފާފުޅުވިއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

 .ތަޢާލާ ޢާތިފަށް ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެهللا . ޝުކުރިއްޔާއެވެ: ރައްޔާ

ަނމާދަށް . މިހާުރ ބާއްވަީނ އިނގޭތޯއެވެ؟ އަިދ ފާޚާނާއަށްވެސް ނުވަްނނަމެވެ: ޒްޝަހެނާ

އަޅުގަނޑު ކޮފީފޮދު ތައްޔާރު . ރައްޔާ ނިމިވަޑައިގަތީމާ އަވަހަށް ަވޑައިގަންނަާވށެވެ. ގޮވާފާނެއެވެ

 !ވަޢައްސަލާމް. ކުރާނަމެވެ

ވަހަްށ ފަތިސް ނަމާދުފުޅުން އަވަދިވެވަޑައިގެން އަވަސް އަރައްޔާވެސް 

 .ތައްޔާރުވެވަޑައިގެންލައްވައިގެން، ޝަހެނާޒްގެ ގެއަށް ވަޑައިގަތްއިުރ އިންތިޒާރުގާ ޝަހެނާޒް ިއންނެވިއެވެ

މިހާުރ ތިޔަ އިންނެީވ ހިތްޕުޅު ހަމަެޖހިވަޑައިގެްނފާތޯ އެވެ؟ ރޭގައި ވީގޮްތ : ޝަހެނާޒް

 .ހިސާބަކަށް ނަމަވެސް ވިދާޅުވެބައްލަވާށެވެ

އެކަމަކު މުިޅން ހިތްގައިމުވާނީ، . އް ވީމާ ހިތްވެސް ހަމަޖެޭހނެތާއޭބޭނުން ކަންތަ: ރައްޔާ

އަޞްލު މަޤްޞަދާ ހަމައަށް ަވޑައިގަތީ، ވަރަށްގިަނ . ފެނިދެނިވެގެން ވާހަކަ ދައްކާލެވުނީަމ އެވެ

އޭން ކޮްނެމ ސުވާލަކުން، ހުރިާހ ެއއްޗެއް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަްނ ދޭހަެވ . ސުވާލުތައް ކުރައްވާފައެވެ

އަދި އެއިން ކޮންމެ ސުވާލަކުންނާ އަދި އެ ސުވާލުތައް ކުރައްވާ ގޮތުން އެ ބޭފުޅާގެ ހިތްޕުޅުވެސް . ވެއެ

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުްނ ގެންދެވިއިރު، ވަަރށް ހިތްގައިމު އަސަރުތަކެއް އިޙްސާްސ . ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ

ަރއެއްގައި އަޅުގަނޑުެގ ހިތް ބެނދެވުުނ އެންމެފަހުން ވާހަކަފުޅުތައް ނިްނމަވާލެއްވީ، ެއ ސޫ. ކުރެވުނެވެ

ސޫރައިގެ ވެރިޔަކަށް ވާ މީހެއްގެ ހިތްވެސްވަނީ، ތިޔަ ސޫރައިގައި ބެނދެވި ހަފުސްވެފައިކަން ޔަޤީންކޮށް 

ނޑުގެ ހިތް ެއ ވަގުތު ޒަަޚމުވަމުންޮގްސ . އެއީ ވަރަށް އަސަުރ ހުރި ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ދެއްވަމުންނެވެ ައޅުގަ

 .ނަހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެންގޮްސ ފޯނު ބޭއްވުނީއެވެ އެންމެފަހުން ހަދާނެ

އެހެން ހެއްދެވީ ދެްނ . ކިހާ ހިތްޕުޅުގަިއ ޖެހޭނެޯތ ެއވެ. ހެޔޮ ނުވާނެ އެވެ: ޝަހެނާޒް

 ކީއްވެގެންތޯ އެވެ؟

ނޑަށް . ވާީނ އުފާފުޅެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ދެރަފުޅެއް ނުވާނެ އެވެ: ރައްޔާ އަޅުގަ

ނޑަށްވުރެވެސް ބޮޑަްށ އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނ އެވެ ވަމުންދިޔަގޮތާ، ވާނޭގޮތް އެ  . ބޭފުޅާއަށް އަޅުގަ

 އެހާ ބޮޑަށް މިހާ އަވަހަށް ޝާން ދަސްފުޅުވެްއޖެތޯ އެެވ؟: ޝަހެނާޒް

 .ޝާނަކީ، ވަރަށް ތޫނު ވިސްނުންފުޅެއް ހުރި އާަދޔާ ޚިލާފު ބޭފުޅެކެވެ! އާދޭހެވެ: ރައްޔާ

 ވަގުތުކޮޅުންތޯ އެެވ؟ތިޔަކަން އެނގިވަޑައިގަތީ ރޭގެ : ޝަހެނާޒް

އެންމެ ފުރަތަމަ ޒުވާނުންގެ ނާދީގެ ލޮބީން ބައްދަލުވީއްސުރެ، އެ ބޭފުޅާގެ ކޮންެމ : ރައްޔާ

ބަސްފުޅަކުންވެސް ކޮންމެ ބައްލަވާލެއްުވމަކުންވެސް ކޮްނމެ ޙަރަކާތަކުންވެސް، އަޅުަގނޑަށް އެކަން އެނެގ 

 .އެވެ

މިރޭ . ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ ތިޔަ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ! ސާބަސްފުޅެވެ: ޝަހެނާޒް

ނާދީއަކަށް ވަޑައެއް ނުަގންނަވާނުތޯ އެެވ؟ މިޭރ ނަުޖާމ ާއ ނަފީސާއާ ހުވައިާނ ވަޑައިގަްނނަވާނަޭމ 

 .ވިދާޅުވިއެވެ
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އެހެންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް އަދި މިރޭ ދެވޭނެކަމެއް ގަިއމުކޮށް ދަންނަވާކަށް ނޭނެގ : ރައްޔާ

 .ނަވާނަމެވެހަވީރުން ދަން. އެވެ

ރައްޔާ މެންދުރު ގެއަްށ ވަޑައިގެްނ އާދައިގެ މަތިްނ ކަންތައްތައް ކުރައްވައިގެްނ ވަޑައިގެްނ 

ކާކުބާވަޔޭ . ފަރިއްކުޅުއްވައިގެން ކޮޓަރިކޮޅަށް ވެދެވަޑައިގަތްތަނާ ފޯނުގެ ރަނގަބީލުވާން ފަށައިފިއެވެ 

 .ރު، ަނޖްާމ އެވެއި◌ިހިއްތަވާ ވަޑައިގެންނެވި

 .ޙާލުކޮޅު ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ މި ާވހަކަ ދައްކަނީ ނަޖައްތަ އެވެ! އްކޮތޯއެވެ؟ ައސްތާރައިކޮ: ނަޖުމާ

މިާހ ނުވަގުތެއްގައި ތިޔަ ގުޅާެލއްވީ، ކޮންކަމަކާތޯ އެވެ؟ . ޙާލު ރަނގަޅެވެ: ރައްޔާ

ހުވައިނާއްތަ . އަޅުގަނޑުވެސް މި ހުންނަީނ، ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޚަބަރެއް ނުވާތީ، ގުޅާލާނަމޭ ހިތައެވެ

 ބައިތޯއެވެ؟ކޮ

މިދުވަސްކޮުޅ މަސައްކަތް ޮބޑުކަމުްނ ނާދީއަށްވެސް ނުދެވޭތީ، ފައިންޕުޅު ނުފެންނަާތ : ނަޖުމާ

ާމ ޚާއްޞަ ބޭފުޅެއްެގ އަރިހުގަިއ ޓެނިްސ ކުޅުއްިވ ވާހަަކ ! އަސްތާ. ގިނަ ދުވަސްވެގެްނ ގުޅާލީއެވެ

ނުޑމެނަކަށް އަދި އެ ބޭފުޅާއަ. ވަރަށް މަޖާތޯ އެވެ. އެހީމެވެ  .ާކ ބައްދަލެއްވެސް ނުވެމެ އެވެައޅުގަ

އެރޭ ވީގޮތަކީ، ތިއްބެވީ ހަތަރު . އެ ބޭފުޅާ ވަރަށް ޓެނިހަށް މޮޅުފުޅެވެ! އާދެ: ރައްޔާ

ނޑުމެން ދެ ކުދީންނާ އެކު ކުޅުއްވާެނ . ދެން އަޅުގަނޑާ ޝަހެނާޒާ އެވެ. ބޭފުޅުންނެވެ ވީމާ އަޅުގަ

ނޑަ. ބޭފުޅުން ނެގީ ޤުރުޢަތުލައިގެންނެވެ  .ށް އެ ބޭފުޅާ ިލބުނީއެވެވީމާ އަޅުގަ

އެހެންތޯއެވެ؟ ކިހާބޮޑު ޝަރަފެއްތޯއެވެ؟ ތިޔަ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ، މުޅިްނ : ނަޖުމާ

 އަނެއްކާ، ެއ ކަހަލަ ގޮތެއް ނުވޭތޯ އެވެ؟. ލިބިވަޑައިގަތުން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ

މާ އެ ކަހަަލ ގޮތެއް ނުވާެނ ވީ. މިހާރު އޮންނާނީ، ކޮންމެެވސް ކުއްޖަުކ ދަމައިގެންފައެވެ: ރައްޔާ

 .މީހެްއވިއްޔާ އެވެ] ހެއްވާ[ނޫންތޯ އެވެ؟ އެހެންނޫަނސް އަޅުަގނޑަީކ ނުލާހިކު 

މިހާރުެވސް ތިޔަ ބޭފުޅާއަށް އެތައް ޭބފުޅުންނެއްގެ ހިތްޕުޅު ދެއްަވ . އެހެން ނުވާނެއެވެ: ނަޖުމާ

ުނންނަކީ، ފެންނަާހ ކުދީންނަކަށް ހިތްކިޔާ އަނެއްާކ ފިރިހެ. ތިޔަ ބޭފުޅާ ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވަނީއެވެ. އެވެ

 ........ވީމާ،. ބަޔެކެވެ

 މީހުންގެ ިގންތީގައި އެ ބޭފުޅާވެސް ިހމަނުްއވަނީތޯ އެވެ؟] ހެއްވާ[އެހާ : ރައްޔާ

ޢާއްުމންނާ ޚާއްޞުންނަށް ނިކަން . އެ ނޫން ބޭފުޅެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނެ އެވެ: ނަޖުމާ

ނޑުމެންެގ ކޮްނެމ ރައްޓެހި ކުއްޖަކަށްވެްސ ެއ ނޫްނ ތަޖުރިބާއެްއ . ވެނަޒަރު ިހންގަވާލައްވަބައްލަވާށެ އަޅުގަ

 .ލިބޭކަމަކަށް ނުވެ އެވެ

ނޑު ފޫހިވަނީެވްސ . ތިޔަ ވިދާޅުވަނީވެްސ ތެދުފުޅެކެވެ: ރައްޔާ މިއުޭޅ މީްސ މީހުްނ ދެކެ އަޅުގަ

 ބޭނެ ނޫންތޯ އެވެ؟އޭގެތެރޭަގއިވެސް ތި ނަމަވެްސ، އިސްތިސްާނ ކުރެވޭ ީމހުން. އެހެންވެގެންނެވެ

ތިޔަވަރަށް އެ ބޭފުޅާގެ ދިފާޢުގައި ތިޔަ ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވަނީ، ހިތްޕުޅުގެ ޚާއްަޞ : ނަޖުމާ

 .ކަނެއް ދެއްވުނީކަން ކަށަވަރެވެ

. އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އޭން ކޮްނމެ ބޭފުޅަކަށްވެްސ ޚާއްޞަ ޤަދަރެއް އޮވެ އެވެ! އާދެ: ރައްޔާ

އްކަކު، ޓެނިހެއްެވސް، ބެޑްިމންޓަނެއްވެސް، އަދި ޓީޓީއެއްވެސް ނުކުޅެމެްއ އަޅުގަނޑު، ޮކންމެ ކުއްޖަކާ އެ

. ނޫންތޯ އެވެ؟ އެކަމަުކ ެއ ބޭފުޅުްނ އަރިހުގައި ުކޅެންދިމާވީާމ އިންކާުރ ނުކުީރ އެހެންވެގެންނެވެ

 .އަޅުގަނުޑ އޭން ކޮްނމެ ކުޅިވަރެއްެވސް ކުޅެީނ، ުމޅިންވެްސ އަންެހން ކުދީންނާ އެކުގަ އެވެ
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ނުޑމެން މި ތިބީ މިޭރ : މާނަޖު މިރޭވެސް ނާދީއަކަށް ވަޑައެއް ނުގަންނަވާނުތޯ އެވެ؟ ައޅުގަ

 .ދާންކަމަށް ނިންމައިގެންނެވެ

އެއީ އެހެންވެތޯއެވެ؟ ަމސައްކަތްޕުޅު ލުއިވީތޯއެވެ؟ ޭއރުން ޖިނާްނ ގިނިކަންޏާވާެނ : ރައްޔާ

 .ނުޑގެ ގޮތެއް އަދި ދަންނަވާކަށް ނޭނގެއޭނޫންތޯއެވެ؟ ނޫނީ ޖިނާނުވެްސ ވަޑައިގަންނަވާނެތޯއެވެ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަންޏެވެ. ނޫްނ ނޫން: ނަޖުމާ ޖިާނނަކަށް މިެރއަކު ވަޑައިގެންނެވޭކަށް ނެތޭ . އަޅުގަ

 .ވިދާޅުވި އެވެ

ނޑު: ރައްޔާ ވީމާ ބާއްވަނީ އިނގޭތޯ އެވެ؟ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް .....އަޅުގަނޑުގެ ެމންދުރު ނިދިގަ

 .ވެދުން

 .ށޯވެވަޑައިގަތްތަނާ ފޯނުގެ ރަނގަބީލުވާން ފަށައިފި ެއވެރައްޔާ ހަމަ އޮ

 .އައްސަލާމް ޢަލައިކުްމ އެވެ: ރައްޔާ

ކޮްނ ޙާލުކޮޅެއްތޯއެވެ؟ އުނދަގޫފުޅު . ވާހަަކ ދައްކަނީ ޝާނެވެ. ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް: ޝާން

 ވަގުތެއް ދޮގެއްތޯ އެވެ؟

ޔަ ބޭފުޅާގެ ޙާލުކޮޅު ކިހިނެތްތޯ އެވެ؟ ތި. އުނދަގޫ ވަގުތެއް ނޫނެވެ. އެވެهللا އަލްޙަމްދު: ރައްޔާ

 ގުޅާލެއްވީ ވަކި ބޭނުންފުޅަކުތޯ އެވެ؟

މިގުާޅލީ މިރޭ ފައިންޕުޅު ފެންނާނެޯތ . އަށް ޙަމްދު ކުަރމެވެهللا ލެއްވި ރަޙްމަތަށް : ޝާން

 މިރޭ ނާދީއަށް ވަޑައިގަންނަާވނުތޯ އެވެ؟. ދަންނަވާލަންވެގެންނެވެ

ތިޔަބޭފުޅާ ކިހިނެތްތޯ އެވެ؟ . ޅެނީ ދެ ފިކުރުމަތީގަ އެވެނާދީއަށް ދިއުމާ މެދު މި އު: ރައްޔާ

 ތާކަށް ވަޑައިގަންނަވަންވެފާ އެބައޮތްތޯ އެވެ؟

ދަންނަވަން ިމ އުޅެނީ، މިނިވަންކަާމ އެުކ . އެއްވެސް ތާކަށް ދާްނ ޖެހިފައެްއ ނެތެވެ: ޝާން

 ވާހަކަ ދައްކާލާނެ ފުރުޞަތެއް ދެއްވިދާނެތޯ އެވެ؟ 

ވުމާއެކު، ހިތްޕުޅަށް . ފަދަ ވަގުތަކަށް ނިހާޔަތަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެރައްޔާވެސް ހުންނެވީ އެ

 .ވީމާ އަޑުފުޅަށްވެސް ބަދަލު އަތުވެއްޖެއެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތްތަކެއްވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ

 .ވަކިތާކަށް ދާކަށް ޤަޞްދުކޮށްފައެއް ނެތެވެ: ރައްޔާ

ނޑު، : ޝާން  . މިވަގުތު ފޯނު ބާއްވަނީއެވެ. މެވެގެ ފަހުން ދާނަ 8އެހެންވިއްޔާ އަޅުގަ

ޝަހެނާޒް . ހަވީރު ޝަހެނާްޒ ވަޑައިގަތްއިރު، ރައްޔާމެްނ ތިއްބެވީ ސައިޮފދު ހިއްޕަވާށެވެ

 .ފެނިވަޑައިގަތުމާ އެކު، ރައްޔާގެ މަންަމ ސައިފޮދު ވަތްކޮށްދެއްވައިފި އެވެ

ފޮޅިޔާ ސަޔާ ބޯހިތުންހުއްޓާ، ރިހާކުރުފަތަ. ވަރަށް އުފާވެއްޖެއެވެ. އެވެهللا އަލްޙަމްދު: ޝަހެނާޒް

ހާދަ . އަސްތާ ޕުދީނާފަތުގެ ރަހަވެސް ދެ އެވެ) އެތިކޮޅެއް ފަރިއްކުޅުއްވާލައްވާފައި. (މިއޮތް ލިބުނީއެވެ

 . މީރެވެ

 އަދި ހުންާނނެތޯ އެވެ؟! މަންމާ: ރައްޔާ

 އަދި އެތިކޮޅެްއ ގެންނަންވީ ހެއްޔެވެ؟: ރައްޔާގެ މަންމަ

 .ކޮޅެއް ބޭނުންވަނީ އެވެމިރެއަށް އެތި. ނޫން: ރައްޔާ

ހެނދުނަށްވެސް އެކަތި . މި ހެދީ މިރެއަށާވެސް ލައިގެްނނެވެ. ހުންާނނެ އެވެ: ރައްޔާގެ މަންމަ

 . އޮންނާނެއެވެ
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 .މަންމަ ހާދަ ރަނގަޅުފުޅެވެ: ރައްޔާ

 ތިޔަހެްނ ތިޔަ ބުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟: ރައްޔާގެ މަންމަ

. ރު، ދަހިލަވައިގެން ހުންނަްނ ނުޖެހޭވަރަށް ހެއްދެވީތީއެވެމިހާ މީރު އެއްޗެއް ހެއްދެވިއި: ރައްޔާ

 .އަދި ޚާއްޞަކޮށް، މިއަދު ހެއްދެވީތީ ވަކިން އުފާވެއްޖެއެވެ

 މިއަދު ޚާއްޞަވީ ކޮންކަމަާކ ުހރެތޯ އެވެ؟) ހިނިފުޅު އައިސްފައި: (ޝަހެނާޒް

މިރެއަްށ . ަކމަށެވެ އެވާީނ ސައިފޮދު ހިއްޕަވާނެ ބޭފުޅަުކ ވަޑައިަގންނަވަނީ: ރައްޔާގެ މަްނމަ

 އެތިކޮޅެއް ބޭނުންވަނީޔޭ ބުންޏެއް ނޫންތޯއެވެ؟

 .މިހެން ވިދާޅުީވމާ ރައްޔާވެސް އިްނނެވީ ހިނިފުޅުއައިސްފައެވެ

. ރައްޔާެގ މަްނމަެގ ވިސްނުންފުޅު، އަޅުަގނުޑމެންނަްށވުރެ މިހާރުެވސް ާމ ތޫނެވެ: ޝަހެނާޒް

 .އަދި ކިރޔާ، ރޭކާލީ މިހާރު އެވެ

 ީވާމ،މިހެން ވިދާޅު

މުސްުކޅިންގައި، . އަޅުަގނޑުމެްނނަކީ މުސްކުޅިންޭނ ކިޔަނީ ަވނަމަަކށް ނޫނެވެ: ރައްޔާގެ މަންމަ

 .ތަޖުރިބާ ހުންނާނެއެވެ

މަންމަ އެވިދާޅުވީ ހަަމ . އެހެން ނޫނަސް މަްނމައަކީ، އާދަޔާ ޚިލާފު ބޭފުޅެކެވެ : ރައްޔާ

ވީާމ ކޮންމެސް އެއްޗިހިކޮޅެއް އަރުވަންވާެނ . އެވެ މިރޭ ބޭފުޅަކު ވަޑައިގަންނަވާނަމޭ ވިދާޅުވި. ރަނގަޅަށެވެ

 . ނޫންތޯ އެވެ؟ ކަންދިމާވިގޮތުން ރިހާކުރުފަތަފޮޅިޔާވެސް މިއޮތީ ދިާމވެފައެވެ

ހުސް އެކަިނ . ތިޔަހެންވިއްޔާ އެހެން އެއްޗެހިޮކޅެއްވެސް ހޯަދންވާނެ އެވެ: ރައްޔާގެ މަންމަ

 މެއް ތިޔަ އޮންނަނީ ކިހާއިރަކު ހެއްޔެވެ؟ތިޔަކަ. ރިހާކުރުފަތަފޮޅިޔެއް ކަމަކުނުދާނެ އެވެ

 . މިހެން ވިދާޅުީވމާ ޝަހެނާާޒ ރައްޔާގެ އަރިހަށް ވަރަށް ހިނިފުޅުވެްސ އައެވެ

 .ނުވައެއް ޖަހާ އެހާަކންހާއިރުކަން ނޭނެގ އެވެ: ރައްޔާ

އި ސައިފޮދު ހިއްޕަވާ ނިމިވަޑައިގަނެގެން ދެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތީ، ރައްޔާގެ ކޮޓަރިކޮޅުގެ ބޭރުގަ

. އެތަނުގައި އެއްކޮށް ދަގަނޑު ހޮޅިން ަހދައިފައި ހުންނަ ތިން ޖޯލި ހުރެ އެވެ. އޮންނަ ކުޑަ ބަގީޗާއަށެވެ

 .އޭގައި ޖަހާފައި ހުރީ ސަތަރި ފޮތްޗެވެ

މިރޭ ނާދީއަށް ވަަޑއިގަންނަވާނެ ވާހަކަފުޅުވެްސ . މެންދުރު ނަޖައްތަ ފޯނުކުރެއްިވ އެވެ: ރައްޔާ

ނޑުމެްނ ުކޅުނުކަންވެްސ ިމހާރު އޮތީ އެނގިވަޑައިގެންަފ އެވެއަިދ އަޅު. ވިދާޅުވި އެވެ ވަރަްށ . ގަ

 .ސުވާލުތައް ކުރެއްވި އެވެ

ޝާން މިޭރ . ތިޔަހެންވީއިރު އެ ވަޑައިގަންނަވަްނ އުޅުއްވަނީ އެެހްނކަމަކު ނޫނެވެ: ޝަހެނާޒް

 ފޯނުކުރެއްވިތޯ އެވެ؟. އެތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާނެބާވަ އެވެ

ނާ◌ާދީއަށް ދަންތޯ . ފޯނު ަހމަ ަކނޑާލާފައި، އެނދުގައި އޮށޯތްތަނާ އެވެ ނަޖައްތަގެ: ރައްޔާ

އެހެންވީމާ ނަޖައްތަމެނަށް ވާީނ . އައްސަވައިފައި، މިރޭ މިގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެްއސެވީެއވެ

 .ކެހިފުޅެކެވެ

ބޭފުޅުްނ އަނެްއ ތިން ބޭފުޅުްނ ވަޑައިގަްނނަވާނެނޫންތޯ އެެވ؟ އެކަމަުކ ތިޔަ ދެ : ޝަހެނާޒް

 .ވަޑައިނުގަތީމާ ޝައްކު އުފެދޭނެ އެވެ
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އަޝްފާޤްމެން އަރިހުން އައްސަަވްނ . ޝައްކު އުފެދުނަސް ކުރާނެކަމެއް ނެތެވެ: ރައްޔާ

ކެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ބާވަ އެވެ؟ އެއްސެވިޔަސް، އެ ބޭފުޅުން ދެއްވާ ޖަވާބަކުން ޝައްކުނުވާގޮތްވެްސ 

 .ވެދާނެ އެވެ

އަޅުގަނޑުމެން ެދ . ރިހާ ކަންތައް ދާނެ ގޮތަކަށް ދިޔަދެމާ ހިންގަވާށެވެދެން ތިޔަ ހު: ޝަހެނާޒް

އެކަާމ . އެކަން، ހަމަ އިރުއިރުކޮޅާ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަދެ އެވެ. ކުދީން މިތިބީ އެއްގޮތްވެފަ އެވެ

 . ހިތްހަމަޖެހިފައި މިއިްނނަނީ ވަިކ ވަރަކަށް ނޫނެވެ

ކަންތައްވާނީ ކިހިނެއް . ޖައްސަވާކަށް، އަދި ނުާވނެއެވެތިޔަހާ ބޮޑަށް މިކަމާ ހިތްޕުޅުހަމަ: ރައްޔާ

 . އެވެهللا ޣައިބު ދެނެވޮޑިގެންވާނީ . ކަމެއްވެސް ނޭނެގ އެވެ

ނުޑ އެދޭގޮތަކީ، ތިަޔ . ކަން އޮތީ ތިޔަގޮތަށެވެ. ތެދުފުޅެކެވެ: ޝަހެނާޒް އެކަމަކު އަޅުގަ

 .ދެބޭފުޅުންނަށް އުފާވެރި ޙަޔާތްޕުޅެއް ލިބިވަޑައިގަތުމެވެ

ނަޖައްތަމެްނ . މިރޭ ކޮންމެހެންވެސް ޝަހެާނޒްވެސް ވާނީ، ނާދީއަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ: ރައްޔާ

ނާޑމެދު ސުވާލު ކުރައްވާެނ އެވެ ނޑު ބޮޑުބޭެބގެއަށް ދާންވެގެން ނުދިޔައީ ކަމަށް . އަޅުގަ އަޅުގަ

އޮއްސެްނ މިހާުރ އެހަަރ އިރު. ހީވަނީ އަޝްފާޤްމެނަށް، އެނގިވަޑައިގަްނނަވާނެެހނެވެ. ހައްދަވާށެވެ

ނަމާދުން ފައިބައިގެން ކަމެއްކުރާެނ . ކޮޓަރިތެރެވެސް ތަރުތީބުކޮށްލަން ޖެހޭނެ އެވެ. ކައިރިވަނީ އެވެ

 .އަދި އަޅުަގނޑު ނަލަވެލަންވެްސ ޖެހޭެނ އެވެ. ތަންވަޅެއް ނުލިބޭނެ އެވެ

ނޑުވެސް ބައިވެރިވެދާނަމެވެ: ޝަހެނާޒް  .ަނމާދު ކުރާނީ މިޭގގަ އެވެ. އަޅުގަ

 ބޭފުޅުން ވަޑައިެގން، ރައްޔާ ބައެއް ކަންތައް ކުރައްވާިއރަށް،  ދެން މި ދެ

އަޅުގަނޑު ދެން ހުރި ކަންތަްއ . ދެން ނައިނެފިއްލަވަން ވަޑައިގަންނަވާށެވެ: ޝަހެނާޒް

 .ކޮށްލާނަމެވެ

 .މިހެން ވިދާޅުވެފައި، ހުރިާހ ތަނެއް ފޮއްސަވާ ރީތިކުރައްވަން ފަށްޓަވައިފިއެވެ

ދެން ޝަހެނާޒްވެސް މޫނުފުޅު ދޮންނަވަިއ . ތްއިރު، މުޅިން ނިމިއްެޖ އެވެރައްޔާ ނިކުމެވަޑައިގަ

ވުޟޫކުރައްވާ ހައްދަވައިގެން، ނަމާދުކޮޓަރިކޮޅަށް ވަޑައިގަތްއިރު ރައްޔާގެ މަްނމައާ، ގޭާގ އުޭޅ 

، ޢިޝާ ނަާމދުން ނިމެންދެން، މިބޭފުޅުން ތިއްބެވީ. ކުދީންނާވެސް ތިއްބެވީ ތައްޔާރުވެވަޑައިގަނެގެންނެވެ

 .އަޅުކަމުގައި މަޝްޣޫލުވެވަޑައިގެންނެވެ
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. އަޝްފާޤާ ޙަމީދާ މަސީޙް ޝާންގެ ގެއަށް ވަޑައިގަތްއިރު، ޝާންވީ ކޮޓަރިކޮޅުގައެވެ

ޓަކިޖައްސަވާލެއްވީމާ ދޮރުކޮޅު ުހޅުއްވާލެއްވިއިރު، ޝާން ހުންނެވީ، ނައިނެފިއްލަވައިގެން ނިކުމެވަޑައިގެްނ 

 .އިސްތަށިފުޅު ހިއްކަވާށެވެ

ދެންމެ އަދި ކިރިާޔ ނައިނެފިއްލެވީތޯއެވެ؟ ހަވީރު ބޭރަކަށް ަވޑައެްއ ! އަސްތާ: ބޭފުޅުންއެ

 ނުގަންނަވަންތޯ އެވެ؟

އައީ . ހަވީރު ދިޔައީ ދޮންދައްތަ ކުޑަކޮށް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ އެގެއަށެވެ: ޝާން

ސްކިތަށް ހިނގާށޭ ބައްަޕ ހަަމ ވަންތަނުން، އަވަހަށް ބައްަޕޔާ އެކު މި. އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު އެވެ

އަނެއްކާ ބައްަޕ ޢިޝާ ނަމާދުފުުޅ . ދެްނ ފެންވަރަށް މަޑުކުރާކަްށ ނުކެރުނެވެ. ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ
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ީވމާ ޢިޝާ ނަމާދުން އާދެވުނުއިރު، ާމ . ކުރައްވައިގެން ނޫނީ ފައިބައިވަޑައެއްވެސް ނުގަންނަވާނެ އެވެ

 .ސް މި ފެންވަރާލީ ެއވެދެން އަވަހަށް ކާލައިގެން އައި . ލަސްވެއްޖެއެވެ

މިވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު، ގައިކޮޅުގައި އޭތި މީތި ހާއްކަަވމުން ެސންޓު ޖައްސަވަމުްނ ގެންދަަވ 

 .އެވެ

 .މިރޭ ހީވަނީ، އެހެންކަހަލަ ރެެއއްހެނެވެ) ހިނިފުޅު އައިސްފައި: (އަޝްފާޤް

 .ވެވަޑައިގަންނަވާ ވައްތަރެއް ނުޖަހަ އެމިރޭ ނާދީއަށް  !އާދެ: ޙަމީދު

 ރެއަކީ ކޮްނ ރެއެއްކަން، ހަނދުމަފުުޅ ނެތުނީތޯ އެވެ؟: މަސީޙް

 .އޭރު ޝާން ހުންނެވީ، ުކޑަވަރެއްގެ ނަަލ ހިނިފުޅެއް އައިސްފަ އެވެ 

ިމާހުރ ) ގަޑިޮކޅު ބައްލަވާލައްވާފައި(. އަޅުގަނޑުމެްނ ނާދީއަށް ދަީނ އިނގޭތޯ އެވެ: އަޝްފާޤް

 . ނުވަގަޑި ދިހައެއް ހިނގައިފިއެވެ

 .ނުކުންނާީނ އެންމެްނ އެކުގަ އެވެ. ނޫން ނޫން މަޑުކުރައްވާށެވެ :ޝާން

އެހެްނ . މިރޭ ޝާން ވަޑައިނުގަތީމާ، އަޅުަގނުޑމެނަށް، ވަަރށް ގަޔާނުވާނެ އެވެ: އަޝްފާޤް

 . ނަމަވެސް މިރެއަކީ މިރޭ ކަމަށްވާތީ، މިނޫން ގޮތެއްވެްސ ނެތެވެ

ނުޑ ރޫޙީގޮތުން ތިޔަބޭފުޅުންނާ، ބައިވެ: ޝާން ތިޔަބޭފުޅުންވެސް، އެގޮތަްށ . ރިވާަނމެވެއަޅުގަ

ނުޑ ބައިވެރިކުރައްވައިގެން ކުޅުއްވާށެވެ  .އަޅުގަ

 މިހެން ވިދާޅުީވމާ، ވަރަށް މަޖާ ހިނިފުޅުވެޑުވުމެްއ ދުއްވާލައްވައިފައި،

ިމޭރ . މިރޭތޯ އެވެ؟ މިރެޔަކު ތިޔައީ ވެވަޑައިގަންނަވާެނ ކަމެއްެހނެއް ހިޔެއްނުވެ އެވެ: ޙަމީދު

. ފުޅުންގެ ރޫޙުފުޅާ ހިތްޕުޅު ތިޔަބޭފުޅުން ގޮވައިގެން އެހެން ޢާލަމަކަށް ދަތުރުކޮށްފާނެ އެވެތިޔަ ދެބޭ 

 އެތާނގެ ކުޅިވަރުތައް ފެނިވަޑައިގަތީމާ، އަޅުަގނުޑމެންގެ މަތިން ަހނދުމަފުޅުވާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

ނުޑމެންވާ ހަނދާްނ ކުރާނަމެވެ: އަޝްފާޤާ މަސީޙް  )ތުމެއްހިނިފުޅުވަޑުވައިގަ. (އަޅުގަ

____________ 
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ފަރިއްކުޅުއްވައިގެން ރައްޔާގެ ކޮޓަރިކޮޅަށް ވެދެވަޑައިގެން، ރައްޔާ އާ ޝަހެނާޒާ ދެބޭފުޅުން 

 މިކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވަމުން،. ދެބޭފުޅުންމެ ނަލަފުޅުވެ ޗާލު ކުރައްވަްނ ފައްޓަވައިފި އެވެ

 ބޭރުގައިތޯ އެވެ؟  ނޫނީ. ތިޔަބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީ މިތާތޯ އެވެ: ޝަހެނާޒް

މިހެން ވިދާޅުވެ ބޭރު ބައްލަވާލައްވާފައި އެތަނަށް އަލިކުރަން ހުރި ކުޑަކުޑަ ބޮކި ދިއްލާލައްވައިފި 

 .އަދި ކުއްލިގޮތަކަށް ވިދާޅުވެލެއްވި އެވެ. އެވެ

މިހިަރ ރީިތ ފެހިކުލައިގެ . ނިކަްނ ބައްލަވާށެވެ. ހާދަާހ ހިތްގައިމެވެ! އަސްތާ: ޝަހެނާޒް

މިހިަރ ! ރޭކަހަލަ ގޮތެކެވެމުިޅ ތަނަށް ގެނެސްދީފައިވާ ަމސްތުން ފު. ުޑ އައްޔެކެވެފަނޑުފަނ

ރަންވެލުގައި ފޮޅިފައި މިހިރަ މާތަކާ، ހުަވނދުމާ ގަހުގަިއ ފޮޅިފައި މިހިރަ މާތައް ެއ ފޮނުވަނީ،  ގުލޭނޫ

ޢާޠިފް އަރިހުގައި މިާތ  .ކޮންފަދަ މީރުވަހެއްތޯ އެވެ؟ ކުއްލިއަކަށް އެހެން ގޮތެއް އަޅުަގނަޑށް ވެއްޖެއެވެ

ތިޔަބޭފުޅުން ! ރައްޔާ އެވެ. މިތަނުން ނިކުްނނަހިތްވެްސ ނެތެވެ. އިނދެވޭނެ ނަމައޭ ހިތަށް އަރައެވެ
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މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަސްވީއިރު ރޭގަނޑު މިތާ ބޮކި ދިއްލާފައި ހުއްޓާ . ތިއްބަވަންވީ ތަނަކީ މިއީ އެވެ

 ތޯ އެވެ؟އަޅުގަނޑަށް ނުފެނުނުކަްނ މިީއ ޢަޖައިބެއްނޫން

] ހެއްވާ[އަދި ތިއޮތް . އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެ އެވެ: ރައްޔާ

ނޑުގެ ހިތެއްވެސް ަހމައެއް ުނޖެހެ އެވެ  .ޖޯލީގައި އެބޭފުޅާ ބައިންދާކަށް އަޅުގަ

ނޑިކޮ. ތިޔަވެސް އިތުރުފުޅެއް ނޫނެވެ: ޝަހެނާޒް ުޅ އެހެރަ އެއްތެޔޮ ފުާރފައި ހުރި ސޯފާ ގޮ

 .މިތަނަށް ނެރެމާ ިހންގަވާށެވެ

މިހެްނ ވިދާޅުވެފައި އެއްކޮޅުގަިއ ހިއްޕަވާފައި، އަނެއްޮކޅަށް ވަޑައިގަންނަވަްނ ރައްޔާއަށް 

ވިދާޅުވީމާ، ރައްޔާވެސް ވަޑައިގެން ދެބޭފުޅުންވެގެން، އެ ޮގނޑި ނެރުއްވާ ހުހަށް އޮތްތަނުގައި 

 .ބަހައްޓަވައިފި އެވެ

 !ދެން ައޅުަގނޑު ދަނީ އެވެ. ޅިން ހިތްގަިއމުވެއްޖެ އެވެމިހާރު މު ! އާދެ: ޝަހެނާޒް

. ނޫނެކެވެ) ކުއްލިއަކަށް ވަޑައިގެން ޝަހެނާޒްގެ އަތްޕުޅުގައި ހިއްޕަވާފައި: (ރައްޔާ

އެބޭފުޅާ . އަޅުަގނޑަށް މިހިރީ އެއްކަަލ ަބލި އަނެއްކާވެްސ ޖެހިފަ އެވެ. ވަޑައިގަންނަވައިގެން ނުާވނެއެވެ

އަޅުގަނޑު އެކަނިކުރައްވާފައި . ތިހެން ނަހައްދަވާށެވެ. ންެވސް ނުކެރޭނެއެވެވަޑައިގަތީމާ، ގުޑިލަ

 .ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ

މިނިވަންކަާމއެކު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަްނ . ތިޔައީ ވަރުގަދަ ކަމެއްތާ އެވެ: ޝަހެނާޒް

ނޑު ތިަޔ ދެބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ތާށިުކރެއްވީމާ، ދެްނ  ދެއްކެވޭނެ ވާހަކަފުޅެްއ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ައޅުގަ

 . ތިޔައީ ކަމުދާނެ ޮގތެއް ނޫނެވެ. އޮންނާނެތޯ އެވެ؟ ިމނިވަންކަން ގެއްލުީނ އެވެ

. ބައްލަވާށެވެ) ކުރެއްވުމާ ގާތްގޮތަކަށް، ނުލާހިކު ކަންބޮޑުވެ މޮޅިފުޅުވެފައތިކީރި: (ރައްޔާ

ދުވަހަކު ނުކުރާކަމެއް ކުރަންވީމާ . އަޅުގަނޑަށް މީގެ ކުރިޔަކު މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިމާވެފައެއްވެސް ނެތެވެ

. ތިހެްނ ނަހައްދަވާ، އެބޭފުޅާ ވަޑައިގަްނނަވަންދެން މިާތ އިންނަވައިދެއްވާށެވެ. ބިރުން އަވަދިވަނީ އެވެ

. އާދޭސްކޮށްފާ ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑަށް މިތާ އަލީގައިވެސް އެބޭފުޅާއަށް ފެންނާކަށް ނުކެރޭނެ އެވެ

 !ކޮޅެއްވެ ަހމަެޖހިލަންދެން ހުންނަވާށެވެއެބޭފުޅާ ވަޑައިގެން އިރު

މިހެން ވިދާޅުވެ އަތްޕުޅުން ދޫކޮށްނުލެއްވީމާ، ޝަހެނާްޒ، ަރއްޔާ ގޮވައިގެން، ސޯފާގައި 

 .ދެބޭފުޅުން އިށީނދެވަޑައިގެންފި އެވެ

 ހަމަ އިވުމާއެުކ،. ހަމަ އެވަގުތު، ބޭރުން ރަނގަބީުލ ޖެއްސެިވ އަުޑ  އިވިއްެޖ އެވެ

ޝަހެނާްޒ . އަޅުަގނޑަށް ދާކަށް ނުކެރޭނެ އެވެ. ވަޑައިގަންނަވާށެވެޝަހެނާޒް : ރައްޔާ

 .ވަޑައިގެން ފެންޑާއަށް ހުރި ދޮރުކޮޅު ހުޅުއްވާލެއްވިއިރު ޝާން ުހްނނެވި އެވެ

. ޝާން ޝަހެނާޒަށް ސަާލމް ކުރައްވާފައި، ރައްާޔ ކޮބައިތޯ އައްސަވަމުްނ ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ

ރައްޔާ ތެދުވަޑައިގަތުމާއެކު، . އިްނނެވި ތަނަށް ގެންނަވަިއފި އެވެ ޝަހެނާޒް ޝާން ގޮވައިގެން ރައްޔާ

 .ރައްޔާވެސް، ބައިންދަވައިފި އެވެ. އަތްޕުޅު ޖޯޑުކުރައްވައި ަސލާމް ކުރައްވައި، އިށީނދެވަޑައިގެންފި އެވެ

 . އަޝްފާޤްމެން ކުޅުއްވަން ވަޑައިގެންފި އެވެ) ޝަހެނާޒާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާފައި: (ޝާން

އެކަމަކު، ޝާން ވަޑައިގަންނަވަންދެން މަޑުކުރަްނ . އަޅުގަނޑުެވސް މިއުެޅނީ ދާށެވެ: ޒްޝަހެނާ

 އަޅުަގނޑު ދެން ދަީނ އިނޭގތޯ އެވެ؟! ރައްޔާ. ރައްޔާ ވިދާޅުވީމާ ހުރީ އެވެ

 .މިހެން ވިދާޅުވެފައި ޝަހެނާްޒ ވަޑައިގެންފި އެވެ
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މިެހން އިންނަވަނިކޮށް، ޝާންގެ . ވެރައްޔާ އިންނެވީ އިސްޖައްސަވައިގެން މަޑު ފުށްކޮޅެއްހެނެ

 .އަތްޕުޅު ޖޯޑުކޮށްލައްވައިފައި، އަނެއް އަތްޕުޅުން ރައްާޔ ގާތްކޮށްލައްވައިފައި ވިދާޅުވި އެވެ

ނަޑކީ، ދުރުމީހެްއ ނޫނެއްނޫންޯތ : ޝާން ތިޔަހާ ލަދުފުޅުގަންނަީނ ކީއްވެތޯ އެވެ؟ މިހާުރ އަޅުގަ

 އެވެ؟

 .ވެނޭނގެ އެ) ކިރިޔާ އިވޭވަރަށް: (ރައްޔާ

ދެން ވަޑައިގެްނ ނެތީސް ހިތްޕުޅު ބަނދެވުނީ، ކޮން ސޫރައެއްގަޔޭތޯ ) ހިނިއައިސްފައި: (ޝާން

 އެވެ؟ އޭ ކޮންތާކުންތޯ އެވެ؟

 .ދެންވެސް ރައްޔާ ހައްތާދަނީ، ގަންނަ ލަދުފުޅު ބޮޑުަވމުންނެވެ

 ރައްޔާގެ ދަތްދޮޅިފުޅުގައި ހިއްޕަވައި އުފުލާލައްވާފައި،

އަރިމަީތގައި މުިޅ މިހިތް ބެނދެވުުނ [ދިބޭބޭގެ ޅެމުގަިއ އޮންނަނީ، ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީ: ޝާން

ނުދެނެހުއްޓާ ހިތޭގޮްސ ބެނދެވުނީ [ފައި އޮީތ ވެތިޔަބޭފުޅާ ވިދާޅު. މިހެންނެވެ، ]ގޮތެއް ހިތަކުން ނުދޭ

ައެޅ . އެހެންނޫންތޯ އެވެ؟ އަޅުަގނޑަްށ އެޅެްނ ވަރަށް ހިތްގައިމުވިއެވެ. މިހެްނނެވެ] ހިތްގައިމު ސޫރާގާ

 އެއީ ކޮންތަނެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވީގޮތެއްކަން ވިދާޅުވެދެއްވަފާނުތޯ އެވެ؟

ދަންނަވާކަށް ) ވިދާޅުވެ ދަމާލައްވާފައި(އެީއ އޭ ) ދެލޯފުޅު މަރުއްވައިގެން އިްނނަވާ: (ރައްޔާ

 .ނުކެރޭނެއެވެ

 .މިހެން ވިދާޅުީވމާ އަނެއްކާވެްސ ޝާން އެ ވިދާޅުވަީނ އެވެ

ނޑަކަށް އެއީ ކާކުކަމެްއ ޔަޤީނެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެއެތަނެއް ވި: ޝާން  .ދާޅުނުވާހާއިރަކު، އަޅުގަ

ތިޔަ ބޭފުޅާ މާެލ . އެއީ ުހޅުލޭންނެވެ) ހަމަ އެގޮތަށް ލޯފުޅު މަރުއްވައިގެްނ އިންނަވާ: (ރައްޔާ

 .ވަޑައިގަތް ދުވަހު އެވެ

ނޑިކޮ] ހަަމ ތެދުފުޅެއްތޯއޭ[މިހެން ވިދާޅުީވމާ،  ށްލައްވާފައި، ވިދާޅުވެ، ޭމފުޅާލާ ބޮ

ނުޑ ! އަދި، ތިޔަ ވިދާޅުވާ ދުވަހަށްވުރެ ކުރިން، އާދެ. ބޮސްދެއްވަމުން ޝުކުރިއްޔާއޭ ވިދާޅުވި އެވެ އަޅުގަ

އައި މަގުމަތީ ސިލޯނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރިހުުރމުގައި، އަޅުަގނޑުގެ ހިތް، ތިޔަފަރާތަށް ދަތުރުކުރަން 

ނުޑ އެރޭ ނާދީއަށް . ފަށައިފި އެވެ ގެ هللا. ދިޔައީ، ަހމައެކަިނ ތިޔަބޭފުޅާ ދުށުމުގެ ޤަޞްދުގައެވެއަޅުގަ

ދޮރު ުހޅުވާލެއްވުމާއެކު، ތިޔަބޭފުޅާގެ ލޯުފޅުގެ ތޫުނ ނަޒަރުްނ ައޅުގަނޑުެގ ހިްތ  ލޮބުގެ އިރާދަފުޅުން، އެ 

ނޑުމެންެގ ފުރާަނ . މިހުންނަީނ ައމިއްލަ ބާރުްނ ހިނާގ ކަންަތކެއް ނޫނެވެ. ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ ައޅުގަ

ނުޑމެން ވަތްކެއް ނުކުރެވޭެނ . ހެއްދެވީއްސުރެ މިދެފުރާނަ ވަނީ ގުޅިފަ އެވެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަޅުގަ

ނޑެވެ. އަޅުގަނޑަކީ، ތިޔަބޭފުޅާ އެވެ. އެވެ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ސުކޫތުގެ . ތިޔަބޭފުޅާއަކީ އަޅުގަ

 .މިނިޓުކޮޅަކަށްފަހު، އަނެއްކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެއްޓެވިއެވެ

ނުޑމެން އަދި ވަރަށް ޅަ އެވެއަ ވީމާ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް އަޅުގަނޑުެމން ކައިވަންޏާ ހަމައަްށ . ޅުގަ

އަޅުަގނޑުެގ ގަސްދަކީ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށްފަހު، ޒަާވީޖ ޙަޔާތަށް . ގޮސްގެން ނުާވނެ އެވެ

 . އެގޮތް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވަމުތޯ އެވެ. ކުރިމަތިލާށެވެ

 !އާދޭހެވެ: ރައްޔާ

ވަރަށް ިގނަ އުނދަގޫތަްއ ޖެިހ އެތައް ހުރަސްތަކެއް . ދިރިއުޅުމަކީ ަހނގުރާމައެކެވެ: ޝާން

. ލޯބީގެ މަގަީކ، ފިނިފެންމަލުގެ ާދނަކަށް ނުވެވެސް ހިނގައިދާނެ އެވެ. ގިރާކުރަންވެސް ޖެހޭެނ އެވެ



 

 

 

 

 

32 

ކޮޅުން ކާމިޔާބީގެ އަނެއް. މިހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑމެން ތިބެންވާނީ އަބަދުވެސް ހޭލާ ބަލަބަލަ އެވެ

ކައިވެންޏާ . ފޮނިކަން ޙާޞިލުވާނީ މަސައްކަތާ ބުރަ އުފުއްލައިގެން އެކަމެއް ޙާޞިލް ކުރެވުނީމަ އެވެ

ނުޑމެން ތިބެންވާނީ، އަބަދުވެސް ޠާިހރު ގޮތުގަ އެވެ ހަޑި ހުތުރު ފާޙިޝް . ހަމައަށް ދަންދެން، އަޅުގަ

ލޯތްބަކީ ވަރަށް މާތް، . ބަކަށް ދެމިއެއް ނޯވެވޭނެއެވެނޫންނަމަ ލޯތް. ކަންތައްތަކުން އެއްކިބާވެގެންނެވެ

ތާހިރު ހިތްތަކުގެ . އޭގެ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓޭނީ ތެދުވެރި ވަފާތެރީންނަށެވެ. ވަރަށް އަގުބޮޑު އެއްޗެކެވެ

 . ވެރީންނަށެވެ

މިހެން ވިދާޅުވެފައި، ރައްޔާގެ ބުރިކަށިފުޅުގައި ފިރުމާލައްަވއި މޭފުާޅ ގާތްކޮށްލައްވައި 

 .ކޮށްލައްވާފައި އެ ވިދާޅުވަނީ އެވެބޮނޑި

 އަޅެ ީމ ދޮގެއްތޯ އެވެ؟ ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވޭތޯ އެވެ؟: ޝާން

އެކަމަކު، ތިޔަ ވިދާޅުވާހާ ފުރިހަަމ . ތިޔަ ހުރިހާ ވާހަކަފުޅެއް ގަބޫލު ކުރެވެ އެވެ: ރައްޔާ

ވަރުގެ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑަށް އަސަރު ކުރުވާ. މީހަކަށް އަޅުގަނޑަށް ވެވޭނެބާވައޭ ހިތަށް އަރައެވެ

އިވިއްޖެނަމަ، ތިޔަ ވިދާޅުވި ހަނގުރާމައިގަިއ ފަތަޙަ ހޯދޭހާ، ކެތްތެރިކަމެއް ލިބޭެނ ކަމަކަށް ދަންނަވާކަްށ 

 .އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުެގ ހިތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަން ޔަޤީނެވެ. ނުކެރޭނެ އެވެ

 .މިރޭގެ ވަގުތުތައް މި ކަަހލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އެގާރަވެްސ ޖަހަތްޕެވެ

ީވާމ ސައިފޮދު ހިއްޕަވަންވީނޫންޯތ . މަންަމ ުހންނާީނ ސައިފޮދު ތައްޔާރު ކުރައްވާފަ އެވެ: ރައްޔާ

 އެވެ؟

 .ގެންނަވާށެވެ. ޝުކުރިއްޔާ އެވެ: ޝާން

އޭރު ހުީރ . އްޕަވާށެވެދެން ރައްޔާ ވަޑައިގަތްއިރު، މަްނމަ ުއޅުއްވަނީ ސައިފޮދު ހި

ވީމާ ރައްޔާ ވަޑައިގެން ތަބައްކޮޅު ނަންގަވައިގެްނ . ތަބައްކޮޅެއްގައި ތައްޔާރުވެސް ކުރައްވާފައެވެ

އަދި . ވަޑައިގެން ކޮޓަރިކޮޅުތެރޭގައި ބަހައްޓަވާފައި ވިދާޅުވީމާ ޝާން ަވޑައިގެން އިށީނދެވަޑައިގެންފިއެވެ

ނަޞީބަކުން ެއ ވަގުުތ . ސައިފޮދު ހިއްޕަވަން ިވދާޅުވެއްޖެއެވެ ރައްޔާވެސް އެތާނގައި ޝާްނ އަރިހުގައި

 .ޝަހެނާޒްވެސް ވަޑައިގެންފި އެވެ

މިހެްނ . އަޅުގަނޑު ަސއިފޮދު ގެންނާނަމެވެ. ޝަހެނާޒް މިތާ އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާށެވެ: ރައްޔާ

ސައިފޮދު ހިއްޕަވަން ދެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި ވަޑައިގެން ސައިފޮދު ގެންނަވައިގެން ޝާން އަރިުހގައި 

 . ފަށްޓަވައިފި އެވެ

ރައްޔާގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި . ނަޖައްތައާ، ނަފީއްތައާ، ހުވައިނާ މިރޭ ވަޑައިގަތެވެ: ޝަހެނާޒް

އަޝްފާޤްމެން އަރިހުން ޝާންގެ . ވަޑައިނުގަނެގެން ދެރަފުޅުވާ ވާހަކަފުޅު ވިދާޅުވި އެވެ. އެވެ

 .ވާހަކަފުޅުވެސް އެއްސެވި އެވެ

 އަޝްފާޤްމެން ވިދާޅުވީ ކީކޭތޯ އެވެ؟: ރައްޔާ

. ތިމަން ބޭފުޅުން ހިތްތެވީ ނާދީއަށް ވަޑައިގެންފި ކަމަށެވެ. އަޝްފާޤް ވިދާޅުވި އެވެ: ޝަހެނާޒް

ތިޔަ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތްއިރަކު، ޝާނެްއ މިތާކު ނެތްތޯއެވެ؟ ދެން ރައްޔާއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނުޑ 

 . ޑައިގަތީހެނެވެދެންނެވީ، ހީވަނީ، ބޮޑުބޭބެ ގެއަށް ވަ 

 .ވަރަށް ރަނގަޅެވެ: ރައްޔާ
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އިއްޔެވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ޙާލު ބައްލަވަންވެގެން ވިާދޅުވެފައި، ނަޖުމާއާ ނަފީާސ : ޝާން

ނުޑ ޙާުލ ރަނގަޭޅ ދަންނަވާފައި، މިަވގުތު ތާކަށް ދާންވެފާ އޮތީމާ ހުރެވޭކަްށ . ފޯނުކުރެއްވި އެވެ އަޅުގަ

 .ވެނެތޭ ދަންނަވާފައި ފޯނު ބޭއްވީ އެ

ނަފީސާއަކީ ރައްޔާއަށްވުރެ ދެ . ނަޖުމާއަކީ، ރައްޔާއަށްވުރެ މާބޮޑުތަްނ ދޮށިފުޅު ބޭފުޅެކެވެ

 .އަހަރެއްހާތަން ދޮށިފުޅު ބޭފުޅެކެވެ

މިބޭފުޅުންނަކީ، މަތީފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ކަމުގައިވިައސް މިބޭފުޅުންގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު މާަކ 

. ނީ، އަޚްލާޤީ ގޮތުންނާ، ތަޢްލީމީ ގޮތުން ފެންވަރު ދަށް މީހުނާއެވެގުޅިވަޑައިގަންނަވަ. ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ

ކުޅުއްވަމުން ގެންދެވުމުެގ ސަބަބުން، އެ ބޭފުޅުންގެ ޤަދަރުވަނީ، ] އެތައް ދައުރެއް[އަދި ހަމަ އެހެންމެ، 

 .މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ވެއްޓިފަ އެވެ

ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ . ގުފުޅު ބޭފުޅެކެވެހުވައިނާއަކީވެސް، ނަުޖމާއަށްވުރެ ތިން އަހަރުފުޅުވަރު ހަ

އަހަރުފުޅު ވަންދެން ުއޅުއްވީ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ އޯގާވެރި ބެއްލެުވމުގެ ދަށުގަިއ  15، 14ބޮޑުފުޅުވެ 

ވިސްނުންފުޅު ތޫނު، . އެހެންކަމުން، އެީއ މާތް އަޚްލާޤެއްގެ ތަޢްލީުމ ޔާފުތާ ބޭފުޅެކެވެ. ޕާކިސްތާނުގައެވެ

 . ތެދުވެރި ވަފާތެރި، މީހުނަށް ކަމޭިހތްތަވާ، ހިތްޕުޅުތިރި ބޭފުޅެއްމެއެވެ. ން ބޭފުޅެކެވެލަދުރަކި ބަނިޔާދަ

ހުވައިނާ މާލެ ަވޑައިގަތީއްސުރެ، ނަފީާސ އާއި ނަުޖމާ އުޅުއްވަނީ، ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ަސުރ ނަތީޖާއަކަށްވީ، ަމޑުަމޑުން ހުވަިއނާގެ އަ . ސަބަބަކީ، ތިމާގެފުޅުކަމެވެ. ގުޅިވަޑައިގަނެގެންނެވެ

އޭރުއްސުރެ، ރައްޔާގެ މަންމަވެްސ ރައްޔާ ގޮވައިގެްނ . މިދެބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި ކުރަމުން ދިއުމެވެ

 .އޭުރ ރައްޔާ މާ ތުއްޕުޅެވެ. ވަރަށް ގިނައިން ހުވައިނާމެންެގ ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ

ޑަށް ގުޅުން ބަދަހިެވ ރައްޔާވެސް ބޮޑުފުޅުވީ ފަހުން، މި ތިްނ ބޭފުޅުންނާ އެކުގައި ަވރަށް ބޮ

ނަމަވެސް، ހުވައިާނ އާއި ރައްޔާއާ ދެމެދުގެ ގުޅުމަކަްށ . ރަޙުމަތްތެރިކަން އާލާވެގެން ދިޔަ އެވެ

 . ދުވަހަކުވެސް ތަފާތެއް ނާދެއެވެ
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ތެރިކަމާ ލިޔުން. ރައްޔާއަކީ، ތަޢްލީމު ޙާޞިލު ކުރެއްވިއިރު، އާދަޔާ ޚިލާފު ކާމިޔާބު ބޭފުޅެކެވެ

. ޅެންވެރިކަމުގެ ގޮތުންވެސް ަނޖުމާއަށްވުރެ ކުރިއަރަމުންދާތީ، ހިތްޕުޅުގައި މާ ބޮޑު ސާފުކަމެއް ނޯވެއެވެ

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކާމިޔާބީތަކަށް، އުފާވެރި މޫނުފުޅެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާތާ، ހައްތާވެްސ 

. އެކަހަލަ ގޮތްކޮޅެއް ެގންގުޅުއްވައެވެ ނަފީސާވެސް . ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ކުަލ ފަނުޑ މޫނުފުޅެކެވެ

އެއާ ޚިލާފަށް ހުވައިާނއަކީ، ކޮންެމ މީހަކަށް ލިޭބ ކޮންެމ . މިކަން ރައްޔާއަށް ވިސްނެެވމުންދެއެވެ

ީވާމ . އުފަލެއްގައި، އަދި ހަމަ ކޮންމެ ހިތާމައެއްގައި ހިތްޕުޅުގެ އަީޑން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ

ވައިނާގެ އަރިހުން މި ރޮނގުން ހިތްޕުޅު ހަަމޖެުހން ލިބިވަޑައިގަންނަވާތީ، ނުހަނު ބޮޑަްށ ރައްޔާއަށްވެސް ހު

އަދި ހުވައިނާގެ އަރިހުން ދިރިއުޅުމާ ބެހޭގޮތުން، ދެއްކެވޭ އެކިއެިކ . ހުވައިނާ ދެކެވަޑައިގެން ލޯބިފުޅުވެއެވެ

އިގެން، އެކަންކަން ގަބޫުލ ވާހަކަފުޅުތަކުން، ނުހަނު ރަނގަޅު އިރުޝާދުތައް ރައްޔާއަށް ލިބިވަޑަ

ރައްޔާގެ މިާޒޖުފުޅުގައި ުހންނަނީ، ރައްޔާގައި ހުންނަ ނުރަނަގޅު ޮކންެމ ސިފައެްއ . ކުރައްވައެވެ
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މިގޮތުން، ވަރަށް ބޮޑަްށ ހުވައިނާެގ . ރަނގަޅުކުރައްވައި ރަނގަުޅ އާދަތައް އާދަކުރެއްވުމުގެ މިާޒޖެވެ

 .ބިވަޑައިގަންނަވަމުން ދިަޔއެވެފަރާތްޕުޅުން ރައްޔާއަށް ހޭލުންތެރިކަން ލި

ޔާއާއި ޝާންގެ ގުުޅމަށް ބަދަލެއް ނައިްސ، ދުވަސްތައް ޭހދަވަމުންދާއިރު، ނަުޖމާ އާިއ ރައް

. ނަފީސާގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ޝާން ގެންނެވޭތޯ ިހންމަތާއެކު މަސަްއކަތް ކުރައްވަމުންވެްސ ގެންދަވައެވެ

މުގައިވާ، ނަދާއަކީ ޝާންގެ މާ ޚާއްޞަ ކުއްޖެއް ކަމަްށ މިގޮތުން، ޝާންގެ ދުރުތާ ތިމާގެފުޅު ކުއްޖެއް ކަ

 .ވިދާޅުވެގެން ދޭތެރެ ދޭތެރޭން ނަޖުމާއާ ނަފީސާ، ރައްޔާގެ އަރިހުަގއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައެވެ

ނަމަވެސް ޝާންެގ . ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅަށް މިކަމުެގ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަުރ ކުރެއެވެ

. އަދި އެއްދުވަހަކު ރައްޔާ ވަޑައިގަތީމާ އެ ދެބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ. އްކަވައެވެއަރިހަކު މިވާހަކަފުޅެއް ނުދަ

ނަދާ ކިޔަވަްނ ެގންގުޅޭ ފޮތްތައްވެސް ޝާްނ ބައްލަާވ . އިއްޔެ ހަތަރުދަމު ނަާދ ހުީރ މިގޭގައެވެ

ހިތްޕުުޅ  އެންމެ ބޮޑަްށ ޝާންގެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ނަދާ ދެކެވަޑައިގެން ޝާން ލޯބިފުޅުެވއެވެ. އްދަވައެވެހަ

އަދި އެނޫން އެތައް އެތައް ކުދީންނެއްގެ . ދެއްވޭ ކުއްޖަކީ، ނަދާކަން ތިމަންެމނަށް ޔަޤީންވެވަޑައިގަނެއެވެ

 .ވާހަކަފުޅުވެސް ދެއްކެވިއެވެ

އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަރުނަފޮުދ . ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅު ދިޔައީ ކުދިކުދިވެގެންނެވެ

ދެ . ހަމައެކަނި އެވާހަކަފުޅުތައް ރައްޔާ ދައްކަވަނީ، ޝަހެނާޒް އަރިހުގައެވެ. ގަތެވެއޮހޮރުއްވަން ޖެހިވަޑައި

 .ބޭފުޅުންމެ މިަކމާ ހިތާަމ ކުރައްވަމުްނ ގެންދަވައެވެ

ނަމަވެސް، ހިތްޕުޅަށް ާވދައްޗަކުން ބޭ އިޚްތިޔާރުގައި . ރައްޔާގެ ލޯބިފުޅަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ

އަދި ވާނުވާ ގޮތެއް ނޭނިގ ަރއްޔާއާ ކޮންމެވެްސ ބޭފުޅެއްގެ އަޑުވެްސ . އެވެދުރުހެލިވެވަޑައިގެންނެވެމުންދެ

ނަތީޖާއަކަށްވަނީ، ޝާނަށްވެސް ހިތްޕުޅުގައިޖެހޭވަރުން، . ފެތުރިގެންގޮސް ޝާންގެ ކަންފަތްޕުޅަށް އަރައެވެ 

ން، އެތައް ދުވަހެއް ކުރައްވާފާ، ކެތްޕުޅުނުވެގެ. މަޑުަމޑުން ދުރުހެލިވެވަޑައިގެންނެވެނީއެވެ

އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ފެިނވަޑައިގަންނަވާއިރު، ެދ ބޭފުޅުންގެެމ . ބައްދަލުވެވަޑައިގަނޭމެއެވެ

ާހ މި ވީ. ތަނެއްވެސް އެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ އި އުފެދިފައިވާހާ ޝަކުވާއެއް ދާނުދާހިތްޕުޅުތެރޭގަ

ވާތައް ލިބި ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުންނަީނ ޒަޚަމުތަކަށް، ލޯބީގެ ފަރު ދުވަހު، ފާރުވެގެން ވޭން އެޅި

ިމ އާރޯކަމުގަިއ ދުވަސްކޮޅެްއ ދާއިރަށް އަެނއްކާ ކުނިޖަްއސާ މީހުްނ ކުނިޖަްއސަްނ . އަލުން އާވެފައެވެ

 .އެދެމެދަށް ވަންނާނެ އެތައް ބަޔަކު އުފެދިދެއެވެ . ފަށާފާނެއެވެ 

ންދާއިރު، ދެބޭފުޅުންގައިވެސް ހުންނަނީ، އަބަދާ އަބަދު ހިތާމައިގާ ދެ ބޭފުޅުންވެސް އުޅުއްަވމު

 .ދެރަފުޅު ނުވާކަްނ ދެއްކެވުމުގެ ގޮތެއްެވސް އުފެދެން ފަށައިފިއެވެ. ވަރަށް އެއްގޮތް މިޒާޖެކެވެ

ހުވައިނާގެ ސަބަބުން ނަޖުާމމެންގެ އުޅުއްވުންެވސް ޢަމަލީގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޞްލާޙުވެފައި 

 . މިނިސްޓަރު ޖިނާނާ މަުޑމަުޑން ގުޅެން ފަށައިފިއެވެ ވަނިކޮށް، ނަޖުމާއާިއ، އެޑިޔުކޭޝަން

. ޖިނާނާ ހުވައިނާެގ ބައްޕަ އިބްރާހީމް ޢަީޒޒަކީ ވަރަށް ގާތްކޮށް ުއޅުއްވާ ތިމާގެ ދެބޭފުޅުންނެވެ

ވީާމ ވަރަށް ގިނައިްނ ހުވައިނާެގ . އެހެންކަމުން، ހުވައިނާއަީކ ޖިނާްނ ވަރަްށ ކަމޭހިއްތަާވ ގާތް ބޭފުެޅކެވެ

އަދި . ނަީތޖާއެއްގެ ގޮތުން ަނޖުމާއާ ެއތަނުން ރައްޓެހިފުޅު ވެވުނީއެވެ. ނާން ވަޑައިގަނެއެވެގެއަށް ޖި

މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް، ނަުޖމާމެން، ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށްލައްވަން އާރަށުގައި ތިއްބަވާ 

. ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ ހިތްޕުޅުވެގެން އުޅުއްވީމާ، ޖިނާން އެބޭފުޅުން އެރަށުގައި ތިއްބެވޭނެ އިންތިޒާމު

ހިތްޕުުޅ . ބޭފުޅެކެވެ] ތެޔޮނާށި ކާުޅ ގެންގޮސްފައިވާ[ވުމާއެކު، ރައްޔާއަކީ، ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުްނ 
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ވީމާ ހުވައިާނ . ކުރާ އަސަރުތައް، އުޅުއްވަނީ ތަޙައްަމލު ނުކުރެއްވިގެންނެވެ. ދަތިކަމުގެ ކޮޅެއް ނެތެވެ

 .ރައްޔާވެސް ގެންދެވުމަްށ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ ހުކުރު ދުވަހު އާރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު

ޖަހާއިރު، ހުވައިނާގެ ގެކޮޅަށް ވަޑައިަގތުމަށް ކަމަށްވާތީ، އެވަގުތަށް  5ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ފަތިހު 

ވަޑައިގަތްއިރު، ހުވައިނާ ގެންދަވަން ޖިނާން ވަޑައިގެްނ . ރައްޔާވެސް އެގެއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ

 .ޔާ ުއޅުއްވީ، ހުވައިާނ ތައްޔާރުފުޅު ވެވަޑަިއގަންނަވަންދެން އެކަހެރިކޮންނެވެވީމާ ރައް. ހުންނެވިއެވެ

އެންމެފަހުން ގެއިްނ ނިުކމެވަޑައިގަނެގެްނ ވަޑައިގަތްއިރުވެްސ ަރއްޔާ ހުންނަވަީނ ތަންކޮޅެްއ 

އިާނ ރައްޔާ މިގޮތް ކަމުނުގޮސްގެްނ ޖިނާްނ ކޮންމެވެްސ އެއްޗެްއ މަޑުަމޑުން ވިދާޅުީވމާ، ހުވަ. ފަހަތުގައެވެ

 .ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވިދާޅުވެގެން، ރައްޔާވެސް ހުވައިނާެގ ައރިހަށް ޖެހިވަޑައިގެންފިއެވެ

. ޖިނާނަކީ، ވަރަށް ރީތި ދޮން، ބޮޑު، ަސމައްތަރު ހެޔޮ މަތިހަިށ ނެންގެވިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ

ފައިވާ ހިތްޕުޅަށް ކުަޑ ފިނިކަމެްއ ޖިނާންެގ ރީތިކަމާ ެގންގުޅުއްާވ ޙަރަކާތްތަކަކުން ރައްޔާގެ މާޔޫސްވެ

އަދި އިރުއިރުކޮާޅ ބައްލަވާލެއްެވމުންދާއިރު، ޖިނާންވެްސ އިރުއިރުކޮޅާ، . ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ފަށައިފިއެވެ

 .މިކަމާ، ހުވައިާނ ހިނިފުޅުވެސް ަވޑުވައެވެ. ރައްޔާއަށް ބައްލަވާލައްވާކަން އެނގިވަޑައިގަނެއެވެ

 ކޮޅުގައި ވަޑައިނުގަީތ ކީއްވެތޯއެވެ؟ޖިނާްނ ބޭބެ ކާރު: ހުވައިނާ

 .ކޮއްކޮ ފަތިހު ހިންގަވާހިތްޕުޅުވާހެްނ ހީވާތީއެވެ: ޖިނާން

ރައްޔާ ފަތިހު . އަޅުގަނޑު ފަތިހު ވަރަށް ހިނގަްނދާހިތްވެއެވެ. ޝުކުރިއްޔާއެވެ: ހުވައިނާ

 ހިންގަވަން ވަޑައިގަންނަަވމުތޯއެވެ؟

 .ހާ ވަރަށް ހިނގަންާދނެ ވަގުތު ނުލިބެއެވެއަޅުގަނޑަށް ފަތި. ވަރަށް މަދުންނެވެ: ރައްޔާ

މިކަހަލަ މިކަަހލަ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޑު ހިންގެވުމެްއގައި ވަޑައިގެން ލޯންޗަްށ 

 . އަރާވަޑައިގެން ސްޓާޓްކޮށްލައްވައިފިއެވެ

ާވ ގޮތަށް މީެގ ކުރިޔަކު ބައްދަލުވެވަޑައިގަންނަވަްނ ] ފެނިދެނި[ރައްޔާއާއި ޖިނާނަކީ 

ވުމާއެކު، ޖިނާންގެ ޢަބުއިކަާމ ހައިބަވަންތަކަން ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅަށް . ފައިވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނެވެދިމާވެ

ނަމަވެސް ލޯންްޗ . ވަދެފައި އޮތްވަރުން އެދިމާއަށް ބައްލަވާލައްވަން ޖެހިލުންވެވަޑައިގަނެއެވެ

ބުރިވަޑައިގެްނ ދުއްވައިގަތީމާ، ހުންގާނުގާ އިނީ ކާކުތޯ ބައްލަވަންވެގެން، އެދިމާއަށް އެނ

އެވަގުތު ހިމެނިގެްނ . ބައްލަވާލެއްވުނުއިރު، ހުންގާނުގައި އިންނެީވ ޖިނާްނ ފިޔަވާ އެހެްނ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ

ރައްޔާގެ ލޯފުޅަށް ފެނިވަޑައިގަތީ، . ދިޔައީ، ދެބޭފުޅުންގެމެ ހަތަރުކަޅިފުޅު ބައްދަލުވީ ވަގުުތ ކަމުގަެއވެ

ހަމަ އެއާއެކު، ދަހިވެތި ނަޒަރަކުން ރައްޔާއާ . އިވާ މޫނުފުޅެކެވެއާދަޔާ ޚިލާފު އަސަރުތަކެއް އެކުލެވިފަ

ިމ ނަޒަުރ ގޮސް، ރަްއޔާގެ ހިތްޕުޅުގެ ޒަޚަމްތަކުގައި މަލަްނ . ދިމާއަށް ކަޅިފުޅު ހުއްޓިފައިވާ ތަނެވެ

މަ ހަ. އަދި ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގައި ދިއްލިފައިވާ ހުޅުކޮޅު ކަނިކޮށް ނިވާކޮށްލައިފިއެވެ. އަޅާލައިފިއެވެ

 . އެޔާއެކު، ލޯތްބެއްގެ ފޮނިފޮނި ޝުކުރުތައް ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގެތެރެއަށް ވަދެ ފުރާލައިފިއެވެ

 ލޯ ގޮސް މަގޭ ެއ ކަރުގަނޑަށް ހިންގާލި ޭވ ލައިން [

 ]ލޯބިން ފުރާކަށެއް ހިތެއްގައި ތަންފުކެއް ނެތޭ  

މުްނ، ރައްޔާއަްށ އެހެންކަ. މުޅި އެދުވަހުެގ ހަތަރުދަމު ޖިާނން އުޅުއްީވ  އާރަށުގައެވެ

އުޅުއްވުނީ، ޖިނާްނމެންގެ ގްރޫޕާ މުިޅން ވަކިވެވަޑައިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ފަހަރިޔަކާ، ނަޖުމާމެންގެ ދައްތަެގ 

 .ފުރާވަރަށް އަރާވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ޅަ ބޭފުޅަކާ އެކުގައެވެ
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ޅުވޭތޯ ޖިނާްނ ހުވައިނާ އާ، ނަުޖމާ އާ، ނަފީސާ ާއ ތިންބޭފުޅުންވެގެން ރައްޔާއާ ބަސްފުޅު ވިދާ

ނަމަވެްސ ރައްޓެހިފުޅުނުވާ ބޭފުޅަކާ ބަސްފުޅު ވިދާޅުވަްނ . އަރިހުގައި އާދޭސްކުރައްވާ ހެއްދެވިއެވެ

މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅުގެ . ކެރިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެޭއ ވިދާޅުވެފައި އެކަމުްނ މަނާވެަވަޑއިގަތީއެވެ

ރައްޔާވެސް ނުރައްޓެހިފުޅު ބޭފުޅަކަށް . ށް ބާރުންނެވެވަގުތުގައި ރައްޔާ ފަރިއްކޮޅަށް ގެންނެވުނީވެސް، ވަރަ

ވުމާއެކު، އެާހ މަތީ ދަރަޖައިެގ ބޭފުޅެއްގެ އަރިހަށް ަވޑައިަގންނަވަން ކެރިވަޑައިނުަގނެގެްނ ގަދަ 

އެންމެފަހުން ގަދަކަމުްނ ގެންގޮްސ ބޭންދުވީމާ، ނުާލހިކު ލަދުފުޅުން އިްނނަވައިގެން އެދިަމ . ހެއްދެވެނީއެވެ

. މިކަމާ ހުރިާހ ބޭފުޅުން އަބަދު ހިނިފުޅުވަޑުވަނީއެވެ. ބައްލަވާ ރައްޔާ ފަރިއްކުޅުއްވާ ނިންމެވީއެވެ ނުވެސް

މިކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިކަމެްއ . ޖިނާންވެސް އިްނނަވަނީ، ވައްތަރެއްގެ ރަކިފުޅެއްވެވަޑައިގެންފަެއވެ

ނޑިފުޅަކަށް ވަތްންކަމެްއ ނޭނގެއެވެ އޭެގ އަހަރެއްާހ ދުވަސްފަހުްނ ، އެަކމަކު. އެބޭފުޅުންގެ ސިކު

ނަމަވެސް އެްއވެސް އެހެން ބޭފުޅަކަށް، ފަހުންވެްސ . ރައްޔާއަށް އެކަމުގެ ސިއްރު އެނގިަވޑައިގަތެވެ

 . އެކަމުގެ ސިއްރު، ފާހަގައެއް ނުކުރެއްވެވެއެވެ

 ިގނަ . ޖިނާްނ އޮފީސް ަގިޑ ނޫންާހ ވަގުތެކޭ ދެންނެވިއަްސ މުޅިޔަކުްނ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ

އަދި ރައްޔާވެސް، ވަރަށް ގިނައިން ނަޖުާމމެން ގެއަްށ . ވަގުތު ހޭދަކުރައްވަނީ ނަޖުމާމެންެގ ގޭގައެވެ

ނަމަެވްސ ޖިނާން ުއޅުއްވާ ވަގުތެއް ވިއްޔަކާ . ވަޑައިގަތުމުގެ ބާރެއް މިހާރަކަށް އައިސް އެބަހުރެއެވެ

 . ރައްޔާ އެބޭފުޅުންނަކާ މަސްހުނިވެަވޑައެއްނުގަނެއެވެ

 

އެއްރެއެއްގެ ނުވައެއް ޖަާހ . ވަޑައިގަތްތާ ދިހަވަރަކަށް ދުވަސް ވެދާނެއެވެ އާރަށުން

ެއ . ވާ ހުސްނުހީާނ ބޮޑު ފީންޏެްއ އޮތެވެނަުޖމާމެންގޭެގ އުތުރު ފަރާތުގައި ހައްދާފައި. އެހާކަންހާއިރެވެ

ޖިނާްނ  ގަސްފީނި ކައިރީގައި ނަފީސާާއ ރައްޔާއާ ާވހަކަފުޅު ދައްކަަވން ތިއްބަވަނިކޮށް، އެތެރޭން

ިޖނާން، ނަފީާސމެާނ އަރާހަމަވެވަޑައިގަްތ . ފަހަތްޕުޅުން ަނޖުމާެވސް ަވޑައިގަތެވެ. ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ

 ވަގުތު،

އަދިވެސް ބަސްފުޅު ވިދާޅުވާކަށް . މިހުންނެވީ ރައްޔާއެވެ) ޖިނާނާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި: (ނަފީސާ

 . ވެއްޖެއެވެ ފުޅު ފިލާހާ ދުވަސް ނުވޭތޯއެވެ؟ މިހާރު ތިޔަ ލަދު

ޭއ ިވދާޅުވެ އަތްޕުޅު ޖޯޑުކުރައްވަިއ ]ސަާލްމ ޢަލައިކުމް[ރަކިފުޅުވެފައި ހުންނަވައިގެްނ : (ޖިނާން

 ކޮން ޙާލުކޮޅެއްތޯއެވެ؟) ސަލާމްކޮށްލައްވާފައި

 .ރަނގަޅެވެ) ސަލާމް ބައަލިގަންނަވާފައި: (ރައްޔާ

 .ވައެވެމިރެއަށްފަހު އާދައިގެ ގޮތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ އުޅުއް

ނަމަވެްސ . ނަޖުމާއާ ޖިނާންގެ ައޑު ރަށުތެރެއަށް ފެތުރުނުތާ އަދި ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ

ނޑުވެގެްނ ގޮސްފައި މުޅި ރަށުގައި ރައްޔާ އާ  އެދުވަހު އާރަށަށް ވަޑައިގަތްފަހުން ނަޖުމާގެ އަޑު ފަ

ންމެ ފުރަތަމަ ދައްކާލަީނ ފެންނަ ކޮްނމެ ރަްއޓެއްސެއް އެ. ޖިނާންގެ އަުޑ ފެތުރިގެން ހިނގައްޖެއެވެ

ކަންތައް މިހެން ހިނަގމުންދާއިރު، ޝާންގެ ކަންފަތްޕުޅަށް މި އަޑު އެުރމުން ޝާނަްށ . އެވާހަކައެވެ

ޖިނާނަކީ ހުސްއެކަނި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށްވެފާ . ހީފުޅުވީ ޒަހަރުލީ ތީރެއް ހިތްޕުޅަށް ހަރާލިހެންނެވެ

. ޝާްނެމން އުޅުއްވަީނ ހޯްމ މިނިސްޓްރީގައެވެ. ވެްސ ޖިނާނެވެހޯްމ މިނިސްޓަރަކީ. ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ

އަދި އެއީ، ޝާން އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ، އެްނމެ ބޮޑަްށ . ވީމާ ޝާންގެ ބޮސް ކަމަށްވަނީވެސް ޖިނާނެވެ
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ވީމާ ޝާންގެ ހިތްޕުޅު، ހަލާކުވެގެްނ . ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭބެއެވެ ންގެ ހިތްޕުޅުގައި ޤަދަރުކުރެއްވޭޝާ

ައނެއްކާ ޝާްނ ރައްޔާ އާ ދެ ބޭފުޅުންގެ ުގޅުްނ އޮންނަކަްނ . މިވެިނ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ ދިޔައީ ވަކި

ނޫންނަމަ، ޖިނާންެގ ހިތްޕުުޅ . ނަޖުމާ، ޖިނާނަށް ަވނީ ވަރަްށ ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ

 .ރައްޔާއަށް ދެއްވިދާނެ ކަމަށް ހީފުޅުވަނީކަންވެސް ނޭނގެއެވެ

ފިކުރުފުޅުތައް ބޮޑުވެ، ރޭަގނޑުެގ . ފުޅުވީ އިންތިާހ ދަރަޖައަށެވެމި މައްސަަލ ޝާނަށް ބޮޑު

ގައި، އުޅުއްވަްނޖެހި، ހަިށކޮޅު އަނަރޫފަވަމުންދާއިރު، ރައްޔާއަށް ] ޢަޛާބު[އަވަހާރަފުޅު ގެއްލި، ވޭނާ 

ނީ ޚަބަރެއް ދަބަރެއްނުވެ ގިނަ ދުވަސްވީވީހެން ރައްޔާއަށް ދަ. ކުޑަކޮށްވެސް އަންގަވައެއް ނުލައްވައެވެ

ވީމާ ޖިނާނަށް ވަގުތީ ގޮތެއްގަިއ ދެއްވުނު ހިތްޕުޅު މަުޑމަޑުްނ ދަނީ . އޮޅިވަޑައިގަންނަވަުމންނެވެ

ނެޑމުްނ ހަރުދަނާވަމުންނެވެ ރެޔާދުވާލު މިދެބޭފުުޅންގެ ކަންތަާކ ފިކުރުފުޅުގެ ވަރުގަދަ . ވަގުތީކަން ކެ

ކުރެއްވިފައިވާ ލޯބި ލޯބި ޝާން  މުޅި ހިތްޕުޅު އެީކ ޤުރްބާން. ހަނގުރާމައެއް ހިނަގމުންދަނީއެވެ

އެތަކެއް ހާސް ކަރުނަފޮދުގެ ތިކިތަކުން ސައިލު އުފެދިގެން . ގެއްލިގެން ހިތްޕުޅު ކުދިކުދިވަނީއެވެ

. މުޅި ރޭތައް ދަނީ، އަވަހާރަފުެޅއްނެތި، ހިތާމައާ ވޭނުެގ ތެރޭގައެވެ. ޣަރަޤްވެވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ

ވީމާ، . ކެތްކުރެއްވޭވަރެއް ނޫނެވެ. ދިލަ ހޫނުްނ ފިހި ަހނާވަީނއެވެ ހިތްޕުޅާއި ފިތްޕުޅާއި، މޭފުޅުްނ ނަގާ 

ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅަށް ވަގުތީގޮތުން ލިބިވަޑައިގަތް ފިނިކަާމ ދިމާއަށް، ހިތްޕުޅު ދަތުރުކުރަން 

. ކިރިޔާވެްސ ލުއިކަމެްއ ެއ ނޫންގޮތަކުން ހިތްޕުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގަތުމެއް ނެތެވެ. މަޖުބޫރުވެވަޑައިގަނެއެވެ

މިހިސާބަްށ . ވީމާ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް އިތުބާރެއް ހޯއްދަވަން ކޮންމެހެން ޖެހިަވޑައިގަނެއެވެ

. ކަންތައް ދިޔައިރު، ޝާންވަނީ، ހިތްޕުޅުގެ ިމ އާލާސްކަންފުޅު ޮބޑުވެގެން ބޭސްކޮޅަށް ަވޑައިގެންފައެވެ

ޝާންގެ . ރުވެސް ރައްޔާއަކަށް ނާންގަވައެވެމިހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔައި. އަރިހުގައި ވަޑައިގަތީ އަޝްފާޤެވެ

 .ހިތްޕުޅުގައި ޔަޤީން ކުރައްވައިގެން ހުންނެވީ ޖިނާނާއި ރައްާޔ ގުޅިަވޑައިގެންފި ކަމުގައެވެ

 .ރައްޔާއަށް ޝާން ފުރާވަޑައިގަތްކަން އެނގިވަޑައިގަތީވެސް ނަުޖމާ ވިދާޅުވީމައެވެ

ދިޔައިނުން، ޝާންގެ ހިތްޕުޅު ހަލާކުވެގެން، ޖިނާާނ ތިޔަބޭފުޅާގެ އަުޑ އަރައިގެްނ ދިޔަ: ނަޖުމާ

 .އެންމެފަހުން ބޭސްކޮުޅ ކުރައްވަން ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ

އަދި ނަފީސާ އާ ހުވައިނާ އާ ދެބޭފުޅުންވެސް މި މައުޟޫއުގައި އެތައް ވާހަކަފުޅެއް 

ނުލާހިކު . ންފިއެވެއަދި އެހެންމެ ޝެހެނާޒަށްވެސް މިހުރިހާ ޚަބަރުތަކެއް ލިބިވަޑައިގެ. ދައްކަވައިފިއެވެ 

ހިތްޕުޅު ދަތިވެގެން ޝަހެނާްޒ ވަޑައިގެން، ރައްޔާއާ ދެބޭފުޅުން، ރައްޔާގެ ކޮޓަރިކޮޅުެގ ބޭރުގައި ހުިރ 

ޖިނާނަކީ ޝަހެނާޒްގެ މަްނމަ ފަރާތްޕުޅުން ދެބެންެގ . ޖޯލިފަތީގައި ބަޙުޘް ކުރައްވަން އޮށޯވެވަޑައިގެންފިއެވެ

 . ދެދަރި ބޭފުޅެކެވެ 

ކާމެދު ދެބޭފުޅުން އެކި ގޮތްގޮތަށް، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގޮސް، ރައްޔާ ުމޅިްނ ހައްދަވާނެ ގޮތަ

 .ތަފާތު ގޮތަކަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވަން ފަށްޓަވައިފިއެވެ 

. ދިރިއުޅުމަކީ ހަނގުރާމައެކޭ ޝާން ވިދާޅުވެ، އެތައް ގޮތަކަށް ވިސްނައިދެއްވިއެވެ: ރައްޔާ

އަޅުަގނޑުެމން ދެމީުހނަކަށް އެ ހަނގުާރމަ ފަތަޙަ ކުރާކަްށ އެކަމަކު، ެއ ހަނގުރާމަާޔ ޖެުހނީާމ 

ނޑަކަށް ެކތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނޭނގުނެވެ ވީމާ އަޅުަގނޑުެގ . މި ލިބޭ ޭވންތަކާ ކެކުޅުންތަކަކަށް އަޅުގަ

އަމިއްލަ ނަފްސުެގ މައްޗަށް އިތުބާރާއެކު އެހެން ގޮތެއް . މިކަން ފިލުވައިލުމަށް ގަސްތުކޮށްފީމެވެހިތުން 

 .ހޯދުމަށްވުރެ ހިތަށް ލުއިވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ



 

 

 

 

 

38 

ރައްޔާގެ . އެހެން ނަމަވެސް، ޝާންވެސް ލޯބިފުޅުވާ ބޭފުޅަކީ ރައްޔާކަން ޔަޤީނެވެ: ޝަހެނާޒް

ވީމާ ތިޔައީ ވަރަށް ބޮުޑ . ހިތްޕުޅުގައިވެސް، ޝާން ނޫްނ އެހެން ފަރާތަކަށް އެ މަޤާްމ ދެއްވިފައެއް ނެތެވެ

 .މައްސަލައެކެވެ

އެރޭ މި ދެބޭފުޅުންގެ އާދައިގެ މަތިން، ހުރިާހ ކަމަކުްނ ނިމިވަޑައިގަނެގެން، ނާދީއަށް 

ުހރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި، . އަދި ޖިނާނާ ަނޖުާމމެންވެްސ ވަޑައިގަތެވެ. ވަޑައިގެންފިއެވެ

ހެނާޒާއި، ރައްާޔ ޖިނާނާ، ޝަ. ނަޖުާމ އާިއ ހުވައިާނ އާިއ ނަފީާސ ވަޑައިގަތީ، ޓީޓީ ކުޅުއްާވށެވެ

ޖިނާން އެތަނުން ކޮންމެވެްސ ޢާޡިމަކަށް ވިދާޅުވެގެން ޝަހެނާޒް . ވަޑައިގަތީ، ޓެނިސް ކުޅުއްވާށެވެ

އެއްކޮޅަށް ފޮނުއްވާފައި، ރައްޔާ އާ، ޖިނާން އެއްކޮޅަށް ތިއްބަވައިގެން ވަރަށް ފޯރިގަދަ މެޗެއް 

 .ުކޅުއްވަން ވަޑައިގަނެއެވެ މީގެފަހުން، ވަރަށްގިނަ ރޭރޭ މި ބޭފުޅުން. ކުޅުއްވިއެވެ

ރައްޔާ ޢަޞްރު ނަމާދުފުޅު ކުރައްވައިގެން، ސައިފޮދު ހިއްޕަވައިގެން، އިށީނދެވަޑައިގަތީ 

 .ލިޔުއްވާ މޭޒުކޮޅުދޮށުގައެވެ

ޝާން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ . ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅަކުން، ޝާންގެ ތަޞްވީރެއް ފިލައިގެނެއް ނުދެއެވެ

ހިތްޕުޅުގައިމު، އެކިއެކި ހަނދާންތައް ހިތްޕުޅުތެޭރ . ޑުއްވައެއް ނުލެއްުވނެވެހިތްޕުޅުވުމުގެ ޝައުޤެއް ކަނ

އަސަރުން ފުރިފައިވާ ލަހުޖާތަކުން، އެ ފާޅުކުރައްވާ ފޮނިފޮނި ލަފުޡުތަކުން . ސިފަވަމުންދަނީއެވެ

ުމިޅ . އެކުލެވިގެންވާ، އަސަރުގަދަ ުޖމްލަތަކެއް ސިުކނޑިފުޅުތެރެއަކުްނ ވަތްކެއް ހަމަނުކުރެއްވުނެވެ

އެ، ފުންމިން ނޭނގޭ ލޯބީގެ މަންބަުޢ . ހިތްޕުޅު ފުރިގެން އުތުރެނީ ހަމަ އެ ޝުޢޫރުތަކުންނެވެ

. ނޭވާފުޅު ހާސްވެގެން ތެޅިވަޑައިެގންނެވުނެވެ. އުތުރެމުންދާއިރު، ރައްޔާ ހީވަނީ ހަލާކުވެދާނެހެންނެވެ

އަމިއްލަފުޅަށް . ން ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެއެވަގުތު ޙާލުކޮޅާމެދު ވިސްނެވުމަށް ޡަމީރު ދެންނެުވމުން ހޭވަރިކަ 

ހަަމ ކުއްިލއަކަށް ޝާއިރާނާ ގުލްޝަންގެތެރެއަށް . ތަސްލިޔާ ހޯއްދެވުމުެގ ބުއްދިފުޅު އަތުވެއްޖެއެވެ

 .އެތަނުން، ފިނިކަމާ، އަރާމުގެ ލައްޛަތު ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. ވެދެވަޑައިގެންނެވިއްޖެއެވެ

 

 އަމިއްލަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 

 

 ނިޑ ހިތުގާ މިދާ ބާރެއް މުޅިްނ ފިލުވާނަމޭ ނޫރު ކެ

 މިދޭ ބާރެއް މުޅިްނ ފިލުވާނަމޭ  ރޫޙުއަށް އުނިކަން   

 އެންމެ ފުރިހަމަ ނޫރުގަދަ އަލިތަރިވިއަސް ކަމުގަިއ އެއީ

 ގެއްލުމެއްކަން ދެން ލިބޭނީ ިވސްނި ދުރުހެލިވާަނމޭ   

 ދަތިކަމާ ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެން މިާވ ބޯ ޖަންގަީލން 

 އުފަލުގައި ގޮސް އަިލމަގެއް ހޯދާނަޭމ  ]ކަމާފާގަތި[  

 ޢިއްޒަތާ އަބުރާ ޤަދަރު އުފުލޭގޮތުން އެއްހިތްވެގެން 

 އެުކ ރޫޙުއަށް އާ  ބާރުތައް  ގެނުވާަނމޭ  ވިސްނުމާ  

 އެންމެ ދީލަތިވަންތަ އޯގާރަސްކަލާ ކިބައަށް ދުޢާ

 ޅެން ބަހުންކޮށް ބާރު ިމ މަގަށް ދެއްވެވުން އެދި ިނންަމމޭ   
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އަދި . ނިންމަާވލެއްވުނުތަނަށް، ޝަހެނާޒްވެސް ަވޑައިގެން ހުއްޓިވަޑައިގެންފިއެވެޅެން 

ވިދާޅުވެފައި، ފޮތްކޮޅު ނަންގަވައިގެން ވަޑައިގެން ޖޯލީގަިއ އޮށޯވެވަޑައިގެްނ ، ]ދައްކަވަބައްލަވާށޭ[

 .ވިދާޅުވަން ފަށްޓަވައިފިއެވެ 

ފެނިވަޑައިގަތީާމ ޝާނަްށ ވެވަޑައިަގންނަވާނެވަރު، ހިތަްށ އަރާފާ ިމ ! ރައްޔާއެވެ: ޝަހެނާޒް

ނުޑ ދެރަވެއެވެ  މިޔަށް ދެން ހައްދަވާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ބޭބެއަށް ދައްކަވާނީތޯއެވެ؟. އަޅުގަ

 އެއްގާގަނޑުން ދެ ދޫނި މަރާލެޭވނީ އޭރުންނޫންޯތއެވެ؟! އާދޭހެވެ: ރައްޔާ

އެކަމަކު ިމ ފެނިވަޑައިގެންފިއްާޔ . ދަ ޮމޅިޔެއްވެއެވެއަޅުަގނުޑ ހާ. ހެޔޮނުވާނެއެވެ: ޝަހެނާޒް

 .އަޅުގަނޑަށް ހަަމ ޔަޤީނެވެ. ބޭބެގެ ހިތްޕުޅު، ރައްޔާއަށް ދެއްވާނެއެވެ

 .ލިޔެފާ ނަޖައްތައަށް ފޮނުވަމާ ހިންގަވާށެވެ. އަވަހަށް ރީތިކޮށް ލިޔެލަންވީއެވެ: ރައްޔާ

ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް، ިމ ޅެންާވީނ . އެވެއޭރުން ަނޖައްތަ، ބޭބެއަށް ދައްކަވާނެބާވަ: ޝަހެނާޒް

 .އެ ބޭފުޅުންނަށް ދައްކާލާށެވެ

 .މިރޭ ނާދީއަށް ދާއިރު ގެންދާނީ ދޮގެއްތޯއެވެ: ރައްޔާ

ނޑަށް ފެންނަނީ ފޯނުކޮށްލާފައި ކުރީބައިގައި މަތި ތަޅާުލމެވެ: ޝަހެނާޒް އޭރުްނ . އަޅުގަ

އަޅުގަނުޑ . ވަރަށް ދަހިފުޅުލަވާފައެވެ ، އެބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ހިތްޕުޅުން ތިއްބަވާނީ

 .މިހެން ވިދާޅުވެފައި، ވަޑައިެގން ފޯނުކޮށްލެއްވީމާ ނެންގެވީ ނަުޖމާއެވެ. ފޯނުކޮށްލާނަމެވެ

 .އެ ރައްދުވަނީ ޝާނަށެވެ. ޔާ މާ ރީތި ޅެމެްއ ހައްދަވައިފިއެވެރައް! އަސްތާ: ޝަހެނާޒް

ިމހެން ވިދާޅުވާއިރަށް، ޖިނާްނ . ތް އެބަވެއެވެަހމަ ތެދުފުޅެއްތޯއެވެ؟ ހާދަހާ ބަލައިލާހި: ނަޖުމާ

 .ފޯނުގެ އަތްގަނޑު އަތުލައްވައިފާ އަވަހަށް ފޮނުއްވާށޭ ވިދާޅުވެއްޖެެއވެ

ޝާނަށް ތިޔަ ޅެން އަވަހަްށ . އަވަހަށް ޅެން ފޮނުއްވާށޯލައެވެ. ރައްޔާއެވެ: ޝަހެނާޒް

 .ފޮނުއްވަންވެއްޖެޔޭ ބޭބެ އެބަ ވިދާޅުވެއެވެ

 .އަށް ދާއިރު ގެންދާނަމޭ ވިދާޅުވާށެވެމިރޭ ނާދީ: ރައްޔާ

ޝަހެނާޒް މިވާހަކަ ވިދާޅުވީމާ، ނަފީސާެވސް އަތުލައްވައިގެން ޅެމާ ބެހޭގޮތުން ވަނަވަުރ 

 . އެއްސެވިއެވެ

ޖިނާން މި ޅެްނ . އެރޭ ނާދީއަށް ވަޑައިގެން، ެޅމުގެ ކޮޕީއެއް އެބޭފުޅުންނަށް ދެއްވައިފިއެވެ

އަޅުގަނޑު ހެނދުނު ޕޯސްޓްކޮށްލާނަްނ . ޅެން ވަރަށް ރީއްޗެވެމި . [ބައްލަވައިފައި ވިދާޅުވިއެވެ

 ]ވަރިހަމަފުޅުތޯއެވެ؟. އިނގޭތޯއެވެ

 .އެންމެ ރަނގަޅެވެ: ރައްޔާ

ރު ޠީމި ޅެން ޖިނާން، ޝާނަށް ފޮނުއްވިތާ ދެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔާގެ ޅެމަށް ތަޝް

މާއެކު، އަވަސް އަވަހަށް ރައްޔާއަށް އެ ޖިނާނަށް މިލިބިވަޑައިގަތު. ލައްވާފައި ފޮނުއްވައިފިއެވެ 

 . ފޮނުއްވައިފިއެވެ

ރައްޔާ އެ އުރަ ކަނޑާލައްވާފައި ބައްލަވާލެއްވިއިރު، މިއޮތީ، ާޝން ޖިނާނަށް ފޮނުއްވައިފައިވާ، 

ރައްޔާ ެއ ވިދާޅުަވމުްނ ދިޔައިރު ހިތްޕުޅަށް ކުަރމުންދާ އަސަރުތަާކ . ރެވެޠީރައްޔާގެ ޅެމުެގ ތަޝ

އިޙްސާސް ކުރައްވަން ވަރަށް އުނދަގޫފުޅުެވ   އުނދަގޫތައްދިޔަގޮތް، ލިބިވަޑައިގަތް ހަށިކޮޅަށް ވަމުން
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ރައްޔާއަށް ހީފުޅުވަނީ، . އެތައްއިރަކު، ބާލީސްކޮޅުގަިއ ބާރަށް ބައްދަވައިގެން އޮންނަވަްނ ެޖހިވަޑައިގަތެވެ

 .ޝާން ވިދާޅުވަނީ ތެދުފުޅެއް ނޫންހެނެވެ

 

 ޝާންގެ ތަޝްޠީރު 

 

 ]؟!ފަހެ ރަނގަޅުބާ] ެގ ޖަވާބުއަމިއްލަ ސުވާލު[

 

ނިޑ ހިތުގައި މިދާ ބާރެއް މުޅިްނ ފިލުވާނަމޭ[  ]ނޫރު ކެ

 ނޫނެކޭ ބުންޏަސް އަލުްނ އެއްބަސް ަމ ދެން ކުރުވާނަމޭ   

 ރޫ، ނިތައް ހުއްޓަސް އަރައިފާ ފޫހި އަދި ފިލުވުން އަދައި 

 !]ފިލުވާނަމޭ ރޫޙުއަށް އުނިކަން މި ދޭ ބާރެއް މުޅިްނ [  

 ]ހިތުގެ ހޫނު  ބައްޔާޔާ ހިތުެގ ގިންޏާ ހިތުގެ ހިތުގެ މޮޅި[

 ުނމެދޭނަމޭ   އިތުރުވިޔަ ހިތުގެ ވޭނާ ހިތުގެ ދަތިކަން   

 މިތުރުން ވަކިވެވި ަމ ދިޔުމުން އިހުެގ ހިތް ކެކިގަންނަ ގޮތް 

 ]ފިލުވާނަމޭ   ޔާރުނޭ  ގަދަ   ބާރުލައި އިތުރުވާތީ [  

 ]އެއީ އެންމެ ފުރިހަަމ ނޫރު ގަދަ އަލިތަރިވިޔަސް ަކމުގާ[

 ހަަމ ހިލާ މަ ުނލާނަމޭ  އެންމެ ޮމޅު ގިންތީ ތެރޭގައި   

 ގެއްލުމާ އިޔަހޫދީ މަކަރަށް ހޭނުލެުވނިއްޔާ ުމޅީން 

 ]ގެއްލުމެއްކަން ދެން ލިބޭީނ ވިސްިނ ދުރުހެލިވާނަމޭ[  

 ]ދަތިކަމާ ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެން މިާވ ބޯ ޖަންަގލީން[

 ހޯދާނަމޭ       ދިނެވޭނެގޮތް   ނޭވާލަުމން   މަތިވިއަސް  

 ވަތީ އެ ދީ ޔާރުން އެކީގާ ހިތް އުފާކޮށްލައި އުޅޭ 

 ]ހޯދާނަމޭ    އަިލމަގެއް  އުފަލުގައި ގޮްސ   ގަތިކަމާ ފާ[ 

 ]ހީލަތް މަކަރުން މިވާ ދުނިޔޭ ތެރޭން ހޯދާބަލާ[

 ޒީނަތާއެކު އަބުރު ޢިއްޒަތް މިްނޖު އަދި މަކުރާަނމޭ   

 ކޮށް އަލުން  ވީ ތިޔަގޮތުން ހޭއަރައިގެން އާ ޚިޔާލެއް

 !]ރީތި ތެދުގޮތުގައި މިތެދުވެރި މިތުރަކާ އެކުވާނަމޭ[  

 

 ]ޢިއްޒަތާ އަބުރާ ޤަދަރު އުފުލޭގޮތުން އެއްހިތްވެގެން[

 !ލިބިގަންާނނަމޭ] ނަންރީތި[ހިންމަތާ އަދި މިންނަތުްނ   

 ފިސްވެ ހިތް ނުމެދާކަމުގެ ހެކި ދެއްކުމަށް ކެރި ހުެރ މަ ދެން،

 !]ގެނުާވނަމޭ އަށް އާ ބާރުތައް  ވިސްނުާމ އެކު ރޫޙު[  

 ]އެންމެ ދީލަތި ވަންތަ އޯގާ ަރސްކަލާ ކިބައަށް ދުޢާ[

 އެންމެ ފުރިހަމަ ަބސްތަކުން އަމުނަިއ އަދާ މަ ކުރާަނމޭ   
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 އެންމެ މަތިވެރި ޙަޟްރަތަށް ޝުކުރާ ޘަނާއާތައް ދުޢާ [

 ޅެންބަހުންކޮށް ބާރު ިމމަގަށް ދެއްވެވުން އެދި ނިންަމމޭ [  

______________________ 
 

6 
 

ރައްޔާގެ ހިތްޕުާޅ . ޝާްނ ވިދާޅުވަީނ ތެދުފުޅެއް ނޫްނހެނެވެރައްޔާއަށް ހީފުޅުވަނީ 

ެއާހ . އެއްވެްސ ކަހަަލ ގުުޅމެއްނެތި، މިާހ ގިނަދުވަސް ކުރައްވަީނ އެހެންވެގެންނެވެ. ކުޅުއްވަނީހެނެވެ

އަދި ފުރާވަޑައިގަތްއިރު ނޭންގެވީވެްސ . އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވިއިރު، އަންގަވާނުލެއްީވ އެހެންވެެގންނެވެ

ނޑެްއ . ހަމަ އެހެންވެގެންނެވެ އަހަެރމެން ދެ މީހުްނނަކީ ކޮންކަހަލަ ގާްތ ދެ މީހުން ހެއްޔެވެ؟ ދެ ހަށިގަ

ލޯފުޅުން އޮހެމުްނ ދިޔަ . އެކަމަކު އެހެްނ ނުވިތާއެވެ. އެއް ފުރާނައެކެވެ. ނަމަވެސް އެްއ ހިތެކެވެ

 .ކޮޅު ވަނީ ތެމިފައެވެކަރުނަފޮދުތަކުން ބާލީސް

އަދި ލިޔުއްވާ މޭޒުކޮޅުދޮށުގަިއ . ކުއްލިއަކަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ

މި ސުރުީޚ ] ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔެ[އިށީނދެވަޑައިގެން، އެއްކަލަ ފޮތްކޮޅު ނަންގަވާ، 

މެއްވެްސ ނާރާ ހަލުއިަކާމ ދެން ހަަމ ގަލަންކޮުޅ ހިނގަުމންދަނީ، ހުއްޓު. ޖައްސަވައިލައްވައިފި އެވެ

ދިހަ މިނެޓުވީއިރު، އޮތީ ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔޭން މިތަންވަުޅ ވަކިވުްނ . އެކުގައެވެ

 . އެދިވަޑައިގެންނެވިފައެވެ

 

 ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔެ 

 

 ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔޭން މިތަންވަޅު ވަކިުވމޭ އެދެނީ 

 ޮމޅޭ ިމަވނީ  ވުން މަރު ނިތައް ރޫތައް އަރާފައިވެސް ހިތަށް   

 މި ދޭހުން ފެންނަ މޫރިތިކަން ވިދާލީ ވިދުވަރުން އެޅިފާ،

 ވިދޭ ލޮލު ދެ ކަޅި އަބަދަށް ތީ، ރިހުން އިތުރޭ ހިތުގެ މިވަނީ   

 އިހާ ފަސް ހަނދުމަކޮށްލައިފާ ހިތުން އެ ނަާގ އުދާސްތަކަކުން

 މިހާ ވަރުގަދަ އެ ބިންގާތާ މުޅިްނ ފުނޑުފުނޑުވެެގން އެ ދަނީ   

 ބާވަތުގެ މަންޒަރުތަކުން އެ ލިބޭ ިހމޭން ފިނިކަން ] ޤުދްރަތީ[

 އެ މަޑުކުރަނީ   ފިލުވާ  ހިތުން  ބިރު  ލިބޭޭނ  ނަތީޖާއިން   

 އެގޮތް މިގޮތަށް އެފުށް މިފުށުން އެކުލަ މިކުލައިގެ ިވހަ ކަށިތައް

 އެގޮތް އެނގި އެނގިމެހުެރ ރަޙުމެއް މިނެތިގެން ފޯރު ތިޔަކުރަނީ  

 އި ނުބައި މުޅިްނ އޮޅި ގެއްލިގެްނ ދިއުމުން،ތެދާއި ދޮގާ ހެވާ

 ބުނަނީ  ] ހިތަށް މަރުވުްނ މޮޅޭ [ހިތިކަންތާ  ފަހުކޮޅުގެ  މެދާ   

 ލިބޭހާ ތަޖުރިބާއިންވެސް އެކަނިކަން ދޭ ެއ މާތް މޭވާ 

 އެދެނީ  މަާޒ  އަގުމާތް   ލިބޭ ފުރްޞަތުގެ ޖައުހަރަކަށް ވުރެން  

 އަސް ައމުދުންމިޔޭ ދުނިޔޭގެ މީރުކަީމ، ތެދޭ ހީކޮށްލި
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 މިޔެން އުެޅނީ  ވޭނުްނ  ހިތުގެ  އުތުރި ހިތްދާ  މިޔޭ ކެކިގެން   

 އިހަށް ހެދެމުން އެ އައި ަގސްތައް މިލަިއ ޯމޅިވެ އެކީ ދިއުމުްނ،

 ހިތް ހަލާކުވަނީ   ނުއެނިގ ގޮސް  ފަރުވާއެއް  އިހަށް ކުރުވާނެ   

 ނުވާކަން އިޢުތިބާރެއް ދޭހަ މި ަޒމާންކޮށް މަށަށް ދިނުމުން 

 އެނބުރި މިލަނީ  ސަލާމްކޮށްފާ   ޒުވާންކަން ހިރަފުހާ މޮޑެުމން  

 އަލުން އިތުރަށް ބުނާނޭ ބަސްތަކެއް ނެތަތީވެ ކުރުކުރަނީ

 ސަލާްމ ކުރަނީ  ހިތި މެއް ނުވާ ދުނިޔޭން ވަދާޢުގެ އަލުން ދިރު  

__________________________ 
 

ވީ، ޝާން އެނބުިރ ނަތީޖާއަކަށް. މި ެޅންވެސް ޝާނަށް ޖިނާްނ ފޮނުއްވިއެވެ

ނާދީންވެސް ދިމާވާއިރު، ރައްޔާއަށް . ވަޑައިގަތުމަށްފަހުވެސް، ރައްޔާއާއި ދުރުހެލިވެވަޑައިގަތުމެވެ

ވީާމ އެބޭފުޅުން ެޓނިސް ކުޅުއްވާަނމަ، ޝާން އެހެްނ . އުޅުއްވަންޖެހެނީ، ޖިާނން އަރިހުގައެވެ

ވަކިްނ އުޅުއްވޭ ގޮތަކަށް ޝާންެގ ކަންތަްއ އަބަދުވެސް . ކުޅިވަރެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފާނެއެވެ

ދެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ފާޅުކުރައްވަުމން ގެންދަވަނީ، ޅެންބަހުްނ ނޫހުެގ . ހަމަޖައްސަވަނީއެވެ

 .ޛަރީޢާއިންނެވެ

އެއީ ނާދީގައި . ޖިނާނާއި ރައްޔާއާއި އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދަނީ ގުުޅން ަބދަހިވަމުންނެވެ

ލޮބީގައި . ކުޅުއްވުމުގެ މައިދާނުގައެވެ. ކު، ހުރިހާ ބޭފުޅުްނ އުޅުއްވާ ވަގުތުތަކުގައެވެކޮންމެ ރެޔަ

ތިއްބަވައިގެން އެކި މަޢުޟޫއަށް އެކިފަހަރު ދެއްކެވޭ ވާހަކަފުޅުގެ ތެރޭގައި، ޚިޔާލު އެއްގޮތްވުމުެގ 

ލެނބެމުންދާ ކަމުެގ ، ނުލައިއެއްބޭފުޅަކު، އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ހިތްޕުޅުގެ އަޑިން އިޚްތިޔާރަކާ . ގޮތުންނެވެ

ހިތްޕުޅާ ސިކުނޑިފުޅުގެ ލޯބި އުފެދެމުން، އުއްތެުމން، ފުރިހަމަވަމުން އަްނނަނީ، މިންވަުރ . ސަބަބުންނެވެ

 .ނުކުރެވޭ ވަރަށެވެ

. ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، އެއްފަހަރަކު ިޖނާން އައްޑުއަތޮޅަށް ަވޑައިގަންނަވަން ޖެހިްއޖެއެވެ

. ނާްނ ދަތުރުފުޅަށް ބުރުޖެއްސެވިއިރު، ރައްޔާައށް ހުންނެވުނީ، ހުވައިނާ އަރިހުގައެވެކަންދިމާވިގޮތުން، ޖި

އެހެންކަމުން ވަދާޢުގެ ސަލާްމ ކުރެއްވުމުެގ ނަޞީބު ދިމާުވމުގެ ހިތިކަްނ ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅަްށ 

އްކޮށްލައްވަމުްނ އެވަގުތު ރައްޔާގެ އަތްޕުޅުގައި އޮތް، މޯޅިވެފައިވާ ފިނިފެންމަލެއް، ދި. ލިބިވަޑައިގަތެވެ

ދަތުރުފުޅުގެ ވެދުމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު އަރުވަްނ އޮތީ، . [އަސަރުކޮށްފައިވާ އަޑުފުޅަކުން ވިދާޅުވިއެވެ

މި ާމ ޤަބޫލު . [މިހެްނ ވިދާޅުވެ ދިއްކޮށްލައްވަމުްނ ރައްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.] މޯޅިވެފައިވާ ފިނިފެންމަލެކެވެ

ވިދާޅުވެ އެ .] ޝުކުރިއްޔާއެވެ . ހާދަ ހެޮޔފުޅެވެ[އުފާފުޅުވެފައި،  ޖިނާން ނުހަނު.] ކުރެއްވުން އެދެމެވެ

ހަމަ . އަދި އުފާވެރި ވިދުވަރަކާއެކު އެ މަލުގެ ވަސް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. މަލުގައި ހިއްޕެވިއެވެ

އައްސަލާްމ [އަދި ބެދިފައިވާ އަޑުފުޅަކުން . ކުއްލިއަކަށް އެ އުޖާާލ މޫނުފުުޅ މިލައިެގން ދިޔައެވެ

 .އޭ ވިދާޅުވެ އަތްޕުޅު ޖޯޑުކުރައްވައި، ވަދާޢުގެ ސަލާމް ކުރެއްވިއެވެ] އިކުމްޢަލަ

އަނެއްދުވަހު ޖިނާްނ ފުރާވަޑައިގަތުމުްނ، ރައްާޔ ހިތްޕުޅުަގއި ކެކިގަތް ޝުޢޫރުތައް 

 .އެޅެމަކީ މިއެވެ. ބަންޑުންކޮށްލެއްވިއިރު އޮތީ ޅެމެއްގެ ސިފައިގައެވެ
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 އަލްވަދާޢު 

 

 ކުރިތައްވެ މޯޅި ެލނބި އާ،ހުރިހާ ފަރާތަކުންވާ 

 މުރިނގަށް އެ ގޮްސ އޮބީމާ، ފުރިގެން ހިތޭ އުތުރެނީ  

 ވަސްމީރުކަން ނުަހނުވާ، އަޞްލަށް އެ މާ ބެލީާމ،

 އިނދެވެނީ  މަސްތޭވެގެްނ  ފަސް ހީވެކަން މިަކމުގާ   

 ހިތުގައި ނުހަނު އަރާހުރި ބިތު ސާވެކަްނ އެހީތެރި

 ަސާޒ ިމ ިލެބނީ  މިތުރާ ހަނދާންވުމުން މޮިޅ އިތުރުވެ  

 ރަޙްމަތްތެރިން ކުރެން ގާތް ބަހު އެއްވެވޭ މިތުރު މާތް،

 ފަހު ނޭވަޔޭ މި ލެވެނީ  ައމާނާތް،  އަހުރެން ވެގެން   

________________________ 
 

ހައެއްކަ ދުވަސްފަހުްނ އެނބުިރ ވަޑައިގަތްއިރު ރަްއޔާއަށް ޚާއްޞަ ހަދިޔާއެއް ޖިނާްނ 

ރެ އެނގޭ ކަހަލަ ހަނި ދިގު ތަންކޮޅެއް ލާފައި އޮތް، ހަނި ދިގު ބޮޑު އެއީ އެތެ. ގެނެސްދެއްވިއެވެ

އެ އުރަ ދެއްވީވެސް، ހުރިާހ ބޭފުޅުންެގ . އޭގެތެރޭގައިވަނީ، ހިއްކާފައިވާ ފިނިފެންމަލެވެ. އުރައެކެވެ

ވީމާ އޭގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން އެނގިވަޑައިނުަގނެގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ސުވާުލ . ޙާޟިރުގައެވެ

 .ކުރެއްވިއެވެ

 .އެބޭފުޅުންގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވީ، އެއީ ަހމަ މަަޖލެކެވެ: ޖިނާން

 މިހެން ވިދާޅުީވމާ،

ޫނން އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ޙާުލ ، )މިހެްނ ވިދާޅުވެފައިމެ. (ަހޖުލެކެވެ. މަޖަލެްއ ނޫނޭ: ރައްޔާ

ދެން ހުރިާހ . ވަނީ ިމ ޙާލެވެެއ ވިދާޅުވީ، ައޅުގަނޑުެގ ގުލްޝަނަށް ެޖހިފައި. މިހާރު ހުރިގޮތެވެ

ބޭފުޅުންވެސް ތަރުޖަާމ ކުރެއްވީ، ޝާންގެ ަކންތަކުން ރައްޔާއަށް ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ޙާލުކޮުޅ ޖިނާނަްށ 

ނަމަވެސް، އެކަމުެގ . އެނގިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެ ވާހަކައަށް ރަމްޒު ކުރައްވައި ދެއްވި އެއްޗެއް ކަމަށެވެ

އަދި އޭގެ މާނަވެސް ރައްޔާއަށް ވިސްނިވަޑައިގެްނ . ށް އެނގިވަޑައިގަނެއެވެޙަޤީޤަތް ރަނގަޅަށް ރައްޔާއަ

 .ޚާއްޞަ އުފާފުޅެއް ރައްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަތެވެ 

. އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު ރައްޔާއަށް، ޖިނާން ފޯނު ކުރައްވައިފައި ޙާލުކޮޅު އޮޅުންފިލުއްވެވިއެވެ

ނުޑ ރަ[  .]އްކާކޮށްފައި އެބައޮތެވެތިޔަ ބޭފުޅާ ދެއްވި މާ، އަދިވެސް ައޅުގަ

 .އެހެންތޯއެވެ؟ ތިޔަހެންވިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއެވެ : ރައްޔާ

. މިދުވަހު ރައްޔާ، ޖިނާްނ ފުރާވަޑައިގަތް ދުވަހު ހެއްދެވި ޅެން ނަޖުާމމެނަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ

ނަޖުމާމެްނ ހިއްތެީވ . ފައެވެއެދުވަހު މެންދުރުފަހުން ޖިނާްނ ވަޑައިގަތީާމ ނަުޖމާމެްނ އޮތީ ެޅން ދައްކަވާ

ޖިނާްނ އެ ޅެމަްށ، ރީތިކަމުްނ ވަރަށް ތަޢުރީފު ކުރެއްވި . އެވެސް ަހމަ ޝާނަށް ހެއްދެވި ޅެމެްއ ކަމަށެވެ

ނަމަވެސް އޭގެކުރީގައި، ޖިނާން ރައްޔާއަށް ފޯނުކުރައްވައިގެން . ވާހަކަފުޅު ފަހުން އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި ސީދިބޭބެގެ ޅެމާ ވަރަށް ވައްތަރު ޅެމެޭކ ވިދާޅުވިއެވެ. ުޅ ދައްކަވައިފިއެވެޅެމުގެ ރީތިކަމުެގ ވާހަކަފު

 .ރައްޔާ މިކަމަށް ވަރަށް އުފާފުޅުވެ، ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ
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ކޮންމެ ދުވަހަުކ . ދަތުރުފުޅަށްފަހު، މިހާރު އެއް އަހަުރވެއްޖެއެވެ ޖިނާނާ ރައްޔާ، އާރަށުގެ

މިކަާމ ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅަށް ޚާއްޞަ . އްލަވަން ޖިނާން ފޯުނ ކުރައްވައެވެހެނދުނު ރައްޔާގެ ޙާލުކޮޅު ބަ

 . ފިނިކަމެއް ލިބިވަޑައިގަނޭމެއެވެ

އެއްފަހަރަކު ނޫހުގައި ޢާއްމު މަޢްލޫމާތު މުބާރާތެއް ހުށަހަޅައިފައި އޮއްވާ ފެނިވަޑައިގަނެގެން، 

ކަންދިމާވިގޮތުން އެއްވަނައަށްވެްސ . ރައްޔާ އެއަށް ޖަވާބު ދެއްވާހިތްޕުޅުން ޖަވާބު ފޮނުއްވައިފިއެވެ

މިހެންވެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ޢާއްމު މަޢްލޫމާތު މުބާރާތެއް ނޫހުގައި އޮއްވާ . އަތުވެއްޖެއެވެ

 މިފަހަރުވެސް ޖަވާބު ފޮނުއްވައިފައި އޮއްވާ،. ފެނިވަޑައިގެންފިއެވެ

ނުޑ ޢާއްުމ މަޢްލޫމާުތ ސުވާލެްއ ކޮށްލަން ބޭނު: ޖިނާން ޖަވާުބ . ންވެއްޖެއެވެައޅުގަ

 ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟

ވީމާ ރައްޔާ ހިތްތެވީ، އެ . އޭރު އޮތީ ރައްޔާ ޖަވާބު ފޮނުއްވި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ނުނިުކމެއެވެ 

އެއިން ސުވާލަކަށް ނުބައި ޖަވާބެްއ . ސުވާލުތައް ނޫހަށް ފޮނުއްވާ ބޭފުޅަކަށްވާނީ ޖިނާްނ ކަމަށެވެ

 . ވާ ރައްޔާ ވިދާޅުވިއެވެމިހެން ހިތްތަ. ދެވުނީކަންނޭނގެއެވެ

. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭވަރުގެ ސުވާލެއް ކަމަށްވަންޏާ ޖަވާބު އަރުވާނަމެވެ! އާދޭހެވެ: ޔާރައް

 .ވިދާޅުވާށެވެ

ނޑު ބޭނުންވަީނ ޙާޟިރު ޖަވާބެވެ: ޖިނާން ީވާމ ިމރޭގެ ކޮންމެވެްސ ވަގުތެްއ . ައޅުގަ

 .ވިދާޅުވާށެވެ

 .ރު ހުންނާީނ، ހުރިާހ ކަމަކުން އަވަދިވެފައެވެއޭ. އަށެއްގެ ފަސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ: ރައްޔާ

ނޑު ދާނަމެވެ. ޝުކުރިއްޔާއެވެ: ޖިނާން  .އެހާއިރު އަޅުގަ

މިއަުދ . [ރައްޔާ މިކަާމ ފިކުރުކުރައްވަން އިންނަވަނިކޮްށ ޝަހެނާްޒ ވަަޑއިގެން ވިދާޅުވިއެވެ

ާމ ހަމަިހމޭނުްނ ތިޔަ އިްނނެވީ،  .އޮފީހަށް ވަޑައިނުގަންނަާވ ދުވަހެއްތޯއެވެ؟ ގަިޑ އެހެަރ ކައިރިވަީނއެވެ

 ]ކީއްވެފާތޯއެވެ؟

 .ިމ އިންނަނީ އެފިކުރުގައެވެ. ]ރައްޔާ ހުރިހާ ވާހަކަފުޅެއް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެފައި ވިދާޅުވިއެވެ

. ބޭބެގެ ހިތްޕުޅު ދެއްވަމުންގޮސް މިހާރު ތިޔައުޅެނީ ގުޅޭށެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ: ޝަހެނާޒް

ތް ދުވަހު، ބޭބެގެ ލޯންޗްކޮޅު ބަލަހައްޓަން ގެންގުޅުއްވާ ދޮންމަނިކުވެސް، ތިޔަބޭފުޅުން އާރަށަށް ވަޑައިގަ

މިހެން ބުީނމާ، ތިޔަީއ . ޖިނާންެގ ހިތްޕުޅު ރައްޔާއަށް މިއަދު ހިނގައްޖެއެވެ. އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ބުންޏެވެ

ނުޑ އެހީާމ ބުންޏެވެ ޓެނިްސ  .ހަަމ ަބއްލަވާ ގޮތުން އެނގުނީއެވެ. [ކީއްވެ ބުނިއެއްޗެއްތޯ އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނެުމންދާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ އަދި ބައެއް ފަހަރު . ކުޅުއްވަން އުޅުއްވާއިރުވެސް، ައޅުގަ

 .ނަޖައްތައަށް އަސަރުކުރާކަންވެސް އަޅުަގނޑަށް ިވސްނެއެވެ

ނޑުގެވެްސ : ރައްޔާ ދެން ތިޔަހެންވިއްޔާ ހަދަންވީ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ނަޖައްތައަކީ، އަޅުގަ

އެެހން ކަްނ އޮތުމާއެކުވެސް، ަނޖައްތަވެްސ . އަދި ާމ ދޮށިވެސް ބޭފުޅެކެވެ. ދެ ދަރި ދައްތައެވެ ދެބެންގެ

އަދި ނަފީއްތަވެސް، ހިތްޕުޅުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ޝުޢޫރުތަކެއް ޝާންގެ މައްޗަށް ހިނގާަކންވެްސ 

ޅުގަނޑު ގާތުގަިއ އަދި ޝާންގެ އެކިއެކި ވާހަކަފުޅު، ނަދީއޭ ވިދާޅުވެ އަ. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންވެއެވެ

އަދި ޝާންގެ ހިތްޕުޅަށް އޭތި މީތި . ދައްކަވައިގެން އަޅުގަނޑުގެ ހިތްވެސް އޮތީ، ޚަރާބުކޮށްލައްވާފައެވެ 

ކަން މިހެން ހުރިއިުރ . އަޅުގަނޑާ ބެހޭގޮތުން ވައްދަވަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމެއްެވސް ނޭނގެއެވެ
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ސިފައެއް ެއ ބޭފުޅާގައި ނެތުމާއެކު އަޅުަގނޑުެގ ޙާުލ  އަޅުގަނޑުެގ ހިތް ލެނބުން ނަފީކުރާ އެއްވެސް

 .މިހާރު ހުރިގޮތުން ލައްބައިކަޔޭ ނުދެންނެވޭެނ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެެތވެ

ބޭެބ ވަރަށް ޮބޑަށް ރައްޔާގެ މައްޗަށް، ! ރައްޔާއެވެ! ސާބަހެވެ: ޝަހެނާޒް

ކުވެފައި، ހުންނަވަނިކޮށް އަޅުގަނޑަްށ ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހިތްޕުޅު ހަލާ. ލެނބިވަޑައިގަންނަވަމުން އެބަދެއެވެ

ކިތަންމެފަހަރަކު، ޝާނާ ދެބޭފުޅުންގެ ގުޅުްނ ިމހާރު އޮީތ ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނުޑ ކުރެްނ ސުވާުލ . ފެނެއެވެ

 .ކުރައްވައެވެ

 މިހެން ވިދާޅުީވމާ،

އެހެން އެއްސެީވމާ، ޝަހެާނޒް، ބޭބެދެކެ ލޯބިފުުޅވާތީ މަގު ުހޅުވައިދެއްވަނީ : ރައްޔާ

 އްތޯއެވެ؟ދޮގެ

އެކަމަކު ބޭބެ . ނޫން އެހެން ހަދަނީއެއް ނޫނެވެ) ހިނިފުޅުވަޑުވައިގެންފައި: (ޝަހެނާޒް

ީވމާ ދެންނެވެނީ، . ދެރަފުޅުވެފައި ހުންނަވާގޮތުން އަޅުގަނޑަކަށް ދަންނަވާެނ އެއްޗެްއވެސް ނޭނގެއެވެ

 .މިހާރަކު ވަޑައިގެނެްއ ނޫޅުއްވައެވެ

ކީކޭތޯއެވެ؟ ހަމަ ތިަޔ  ހެން ވިދާޅުވީާމ ބޭބެ ހިއްތަވާނީތިޔަ[ރައްޔާވެސް ހިނިފުޅުވަޑުވަމުްނ، 

 .]މަގު އަލިކޮށްދެއްވީއެވެ

އަޅުަގނޑުެގ ހިތުގައި ޝާނަށްވެސް، ބޭބެއަށްވެސް . ދެން ކުރާނެ ަކމެއް ނެތެވެ: ޝަހެނާޒް

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމްދަރުދީ އުފެދެއެވެ

ބޭބެޔާ ރައްޔާއަށް . ން މިހާުރ ދާނީއެވެއަޅުަގނުޑ ދެ[މިހެން ވިދާޅުެވ ގަޑިކޮުޅ ބައްލަވާފައި، 

 .]އުފާވެރި ފުރުޞަތަކަށް އެދެމެވެ

. ތިއްބެވީ ރައްޔާގެ ކޮޓަރިކޮޅުގެ ބޭރުގައެވެ. އެރޭގެ އަށެއް ޖެހިއިރު ޖިނާްނ ވަޑައިގެންފިއެވެ

އިށީނދެވަޑައިގަތީއްސުރެ ހަަމ އެއްވެްސ އެއްޗެއް ވިދާޅެްއ . ޝާންވެސް އިންނެވި ޮގނޑިޮކޅުގައެވެ

 މިހެން ވިދާޅުީވމާ،.] މީ ހާދަ ހިތްގައިުމ ތަނެކެވެ[މިގޮތަށް އިރުކޮޅަކު އިންނަވާފައި، . އެވެނުވެ

ނޑާ، ޝަހެނާޒްވެްސ ވަރަށް ގިނައިރު، ! އާދެ: ރައްޔާ މިތަްނ ހިތްގައިމުކަމުްނ، އަޅުގަ

އަދި ހަނދުވަރު ދޭ ރޭރޭ ހަނދު މެދަށް އަންނައިރު، ބޮކި ނިވާލީާމ ާމ . މިތާނގައި ތިބެމެވެ

 .ހީވަނީ ހުވަފެނީ ޢާލަމެއްގައި އުޅެވޭހެނެވެ! އާެދ....ބޮޑަށް

 .މިތާނގައި ހުސްނުީހނާ ގަހެއް ހުިރނަމަ، އަދި މިޔަށްވުރެވެސް ހިތްގައިމުވީހެވެ: ޖިނާން

ނޑު މިއިންނަީނ : ރައޔާ ޢާއްމު މަޢްލޫމާތު ސުާވލު ކޮބައިތޯއެވެ؟ ވަޑައިގަތީްއސުރެ އަޅުގަ

 . އިންތިޒާރުގައެވެ

) ހިލުންވެަވޑައިގެންފައި އިންނެވި ކަހަލަ ގޮތަކަށް، ބަދަލުވެފައިވާ އަޑުފުޅަކުންޖެ: (ޖިނާން

 މީހެއްގެ ހިތް އަނެކަކަށް ދެވިއްޖިއްޔާ ދެން ހަދާީނ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

ރައްޔާ އިންނެވީ، ޖިނާން ފެނިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީއްސުރެވެްސ، ިހތްޕުޅުގެ ވޭންތަކަށް ޝިފާއަށް 

ދި ފެނިވަޑައިގަތުމުން މުިޅ ހިތްޕުޅުގެ ތެރޭަގއި ހައިޖާްނ އުފެދި، އެ ޒަަޚމްވެފައިވާ އަ. ބޭނުންފުޅުވެފައެވެ

މިފަަދ . ހިތްޕުޅުގައި ފިރުމާލާެނ އޯގާތެރި ހިތަކަށް، ބޭނުންފުޅުެވ ކެތްތެރިކަން ނިހާޔަތަށް ގޮސްފައެވެ

ވަގުތު ދެއްވުނު ޝިފާއެއް ޙާލުކޮޅެއްގައި ވަނިކޮށް، ެއ ކުރެއްވި ސުވާުލ ވެގެްނ ދިޔައީ، އެ ހިތްޕުޅަށް އެ

ވިދާޅުެވ ބޮސްދެއްވުނުއިރު، ] އެހެންވެްއޖެނަަމ، ހަދަންވީ ޮގތަކީ މިޔޭ[ވީމާ ބޭއިޚްތިޔާރުގައި، . ކަމުގައެވެ
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ނީ ވީމާ ޖަވާބު ދެއްވު. މުޅިން އެެހްނ ޢާލަމެއްގައެވެ. ރައްޔާއަށް އިންނެވުނީ، މިދުނިޔެމައްޗަކު ނޫނެވެ

ދެބޭފުޅުންގެވެސް ހިތްޕުޅު އެދި އެދި އޮތް މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވެގެންދާ . އެވެއެދެވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ

އެ ! އާދޭހެވެ. ނަތީޖާޔަކީ އެފަދަ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ ދެ ހިތަކަށް ވާންވީ ގޮތްވުމެވެ. ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ލިބެން ފެށުމުން  ވޭނާ ހޫނުން ހަލާކުވަމުންދާ ހިތްޕުޅަށް އެ ވެދެވަޑައިގެންނެވުނު ުގލްޝަނަކުން ފިނިކަން

އަދި ޖިނާނަށްވެްސ ޝުކުރު . ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅާއި ފުރާނަފުޅު ދިޔައީ ޤުރްބާން ކުރެއްވިގެްނނެވެ

އެ ނިކަމެތި އެކަނިެވރި ވޭނީ ހިތްޕުޅަށް ފަރުވާ ދެއްވެްނ . އަދާކުރެއްވުނީ، އޭގެ ނިހާއީ ދަރަޖައަށެވެ

ގެ ހިތްޕުޅަށް ޖިނާްނ މަަސލަސްކަން ގެެންސ ރައްޔާ. ފެށުނީ އޯގާވެރިކަމާ ހަމްދަރުދީން ފުރިގެންނެވެ

 .ދެއްވުމުން ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅު ދިޔައީ ޝުކުރުން ފުރިގެންނެވެ

އަވަސް އަވަހަށް ވަޑައިގެްނ . ކުއްލިއަކަށް އެ ވެހެން ފެށީ ވާރޭ އެވެ! އަސްތާ

ތް ހުރިހާއިުރ މިއޮ[ނަމަވެްސ ަހަމ އެ ވަގުތު، ޖިނާްނ، . ވެދެވަޑައިގެންނެވުނީ، ކޮޓަރިކޮޅުތެރެއަށެވެ

ނުޑމެންނަށް ޚިދްމަތްކޮށްދިން ޮގނިޑ ވާރެއަށް ޫދކޮށްލާކަށް ނުވާނެއެވެ ވިދާޅުވެ، .] އަޅުގަ

ރައްޔާގެ . ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން، ރައްޔާވެސް ަވޑައިގެން ދެބޭފުޅުން ވެގެން އެތެރެއަށް ގެންނަވައިފިއެވެ 

ތުުރ ޤަދަރަކާ ލޯތްބެއް ޖިނާންެގ މައްޗަްށ އި. ހިތްޕުޅުގައި ދިޔައީ، އެ ޖުމްަލ ބިންވަުޅ ނެގިގެންނެވެ

 .އުފެދިގެންނެވެ

ނޑުގެ ހިްތ އެންެމ ފުރަތަަމ ދަމައިގަތީ ތިޔަބޭފުޅާގެ ލޯފުޅަށެވެ: ޖިނާން ެއީއ ީމެގ . ައޅުގަ

ދެން ފެނުނީ، އެއްކަލަ ފަހަރު އާރަށަށް . ދެތިން އަހަރު ކުރީން، ކޮންމެވެސް ތާކުން ފެނިގެންނެވެ

އެދުވަހުން ފެށިގެން . އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑުެގ މުިޅ ހިތް މިލްުކ ކުރައްވައިފީމުއެވެ. ވެވަޑައިގަތް ދުވަހުއެ

ނުޑ ކެތްކުރާތާ މިވީ އެއްއަހަރު ދުވަހެވެ  .އަޅުގަ

އެކަމަކު ތިޔަހެން ހެއްދެވީާމ ނަޖައްތަެގ ހިތްޕުޅު ހަލާުކވާނެ ނޫންތޯއެވެ؟ ަނޖައްަތ : ރައްޔާ

 .ޅު ދެއްވައެވެނުލާހިކު ބޮޑަށް ތިޔަބޭފުޅާއަށް ހިތްޕު

ތިޔަބޭފުޅާ ފެނުނީއްސުރެ . ިމހުންނަނީޔަކީ އަމިްއލަ ބާރު ހިނގާ ކަންތަކެއް ޫނެނވެ: ޖިނާން

ތިޔަބޭފުޅާގެ ޅެންތަކާ މަުޒމޫނުތަކާ، ތިޔަބޭފުޅާގެ . އަޅުގަނޑުގެ ހިތް ތަސައްލީ ހޯދަނީ ތިޔަ ބޭފުޅާއިންނެވެ

ވިފައި އޮތް ލޯބި ބަދަލުވަމުން ދިޔައީ ަހމައެކަިނ އޭގެފަހުން، ަނޖައްތައަށް ދެ. ކޮންމެ ޙަރަކާތަކުންނެވެ

 . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ަނޖައްތައަށް ހަްމދަރުދީވަމެވެ. ސިކުނޑީެގ ލޯތްބަށެވެ

ނަމަވެސް ރައްޔާެގ . މީގެފަހުން މި ދެބޭފުޅުންގެ ޙަޔާތްޕުޅު ދަނީ ނުހަނު ޮއމާންކަމާ ެއކުގައެވެ

އުޅުއްވުަމކަށްވިޔަސް، ކިތަންމެ އުފާތަކެްއ މި ދިރިއުޅުއްވުްނ ކިތަންމެ ާކމިޔާބު ދިރި

ަހަމ . ޙާޞިލްވެވަޑައިގަތަސް، ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގެ އަޑީގައި އޮތް ހިތާމައަކަށް ލުއިވަމަކުން ނާދެއެވެ

ހިތްޕުޅުގެ ހާސްކަން ބޮޑުވެގެންދާ ކޮންެމ . ގިނިކަންޏާވާއިރަށް ޝާންގެ ހަނދުމަފުޅުތައް އާލާވާން ފަށައެވެ 

ހަމަ . ޅުގައި އުފެދިފައިވާހާ ހިތާމަވެރި ޝުޢޫރުތަކެއް ޅެމެއްގެ ސިފައިގައި އުފެދިގެންދެއެވެފަހަރަކު، ހިތްޕު

މިދެބޭފުޅުންގެ . އެހެންމެ، ޝާންގެ ހިތްޕުޅުވެްސ ހުސްކޮށްލައްވަީނ ޝާޢިރާނާ ގުލްޝަންގެ ތެރެއަށެވެ

 .ވޭނީ ޙަޔާތްޕުޅުވެސް މިގޮތުގައި ދެމިގެންދަނީއެވެ

ދެބޭފުޅުންނަށްވެސް . ޅުން މިަކމާ ވަރަށް ބަޙުްޘ ކުރައްވައެވެރައްޔާއާ ޝަހެނާޒާ ދެބޭފު

ޖިނާން ދެކެވަޑަިއގެން، ރައްޔާއަށް ވެވަޑައިގެންނެވެީނ . ވިސްނިވަޑައިގެންނެވެނީ ހަމަ އެއްގޮތަށެވެ

ނަމަވެސް އެީއ . ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހިތްޕުޅުވެްސ އެބަ ދެއްވެއެވެ. ސިކުނޑީގެ ލޯބިފުޅެވެ
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މިކަން ރައްޔާއަށް ތަުޖރިބާ ކުރެއްވެމުން ދަނީ އެތައްފަހަރަުކ . ބާވަތެއްގެ މަޖުބޫރަކުންނެވެކޮންމެވެސް 

ާޔ ާއ އެއީ، ޖިާނން ރަްސމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކޮންެމ ފަހަރަކު، ރައް. އެވެ

 .ޝާންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް މޫސުމް ބަހާރު އަްނނަން ފެށީމައެވެ

ށް އަހަރުތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ޖިާނންގެ ހިތްޕުުޅގައި ކައިވަނިބައްލަވައިގަތުމުގެ މިކަހަލަ ގޮތަކަ

. ނަމަވެސް ރައްޔާއަކަށް އެހެން ކުރައްވާކަށެއް ފެނިވަޑައެއްނުގަތެވެ. ޚިޔާލުފުޅު އެނބުރެން ފަށައިފިއެވެ

. އްޔާ ވިދާޅެއްނުވެއެވެއެކަަމކު އެހެނެއް ރަ. އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ ޝާނެވެ. އެތައް ސަބަބަކާހުރެއެވެ

 .އަދިވެސް އަދިވެސް އެތައް ސަބަބެކެވެ. ނަޖައްތަ އެއީ އަނެއް ސަބަބެވެ

އެއްވެސް މީހަކަށް ނާންާގ . [ޖިނާން އަރިހުގަިއ ބައެއް ސަބަުބ ވިދާޅުވީމާ، ވިދާޅުވިއެވެ

ެވްއެޖ . [ނެވެއެގޮތެއްވެްސ ރައްޔާއަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވު. ސިއްރުން ކައިވަނިކުރެއްވިދާނެ އެވެ

ދެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ހިތްޕުޅުގައި ެޖހިފައިމެ، ހައްދަވަްނ .] ކައިވަންޏަކީ ސިއްރުވާނެ ަކމެއް ނޫނެވެ

ފެއްޓެވި ގޮތަކީ، ބޭރުތާކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވެއްޖެނަމަ، ރައްޔާވެސް ކޮންމެވެސް ޙިކުމަތަކުން ތާކަްށ 

. ކަން ރައްޔާއަށްވެސް ވިސްނިވަޑައިގެންނެވިްއޖެއެވެރޭޖިނާން އެ ވިސްނެވީ ޝާނާ ދޭތެ. ފޮނުވާލައްވަނީއެވެ

ނަމަވެސް، ދުވަހަކު ސުވާލެްއ . ރަށުގައި ހުންނެވިއަސް، ޝާނާ ދޭތެރޭ ވިސްނަވަން ފަށްޓަވައިފިއެވެ

 .ޝަކުވާއެއްވެސް ނުމެ ކުރައްވާމެއެވެ. ނުކުރައްވައެވެ

 .ހިްއެޖއެވެވަރަށް ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖިނާން ފުރާވަޑައިގަންނަވަްނ ޖެ

 ބޭބެ ކިހާ ދުވަހެއްވާނެތޯއެވެ؟: ޝަހެނާޒް

. ނޫނީ ވިއްސަަކށް ދުވަހުގެތެރޭ އާދެވޭނެއެވެ. ފަހަރެއްގައި މަސްދުވަސްވެސް ވެދާނެއެވެ: ޖިނާން

ނުޑ މިާހ ކުއްލިގޮތަކަށް ދާންޖެހުނީާމ ވަރަށް ހިތްހަމަނުެޖހެެއވެ  . އަޅުގަ

 ންނާެނ ނޫންތޯއެވެ؟އެހެންނަމަެވސް އެހެްނ ގޮތެއް ނޯ: ޝަހެނާޒް

 .ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަން ހެނދުުނ ދޮގެއްތޯއެވެ: ރައްޔާ

މިހާރު އަޅުގަނުޑ ) މިހެން ވިދާޅުވެފައި ގަޑިކޮޅު ބައްލަވާލަްއވާފައި! (އާދޭހެވެ: ޖިނާން

 .ފަހުން އަދި އަންނާނަމެވެ. ދާނީއެވެ

 .)މިހެން ވިދާޅުވެފާ ޖިނާްނ ވަޑައިގެންފިއެވެ(

އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ޝާންެގ ކަންތަްއ . ފުރާވަޑައިގަތީާމ ވާީނ ކިހިނެއްބާވައެވެ ބޭބެ: ޝަހެނާޒް

 .އާވާނެހެންނެވެ

 .ހޮޑުފުޅުލަވާފާވެސްހުންނަވާފާނެއެވެ. އެނގިދާނެތާއޭ: ޔާރައް

ޔާވެސް ކޮންމެސްތާކަްށ މިހާރު ކޮްނމެ ފަހަރަކު ބޭބެ ފުރާވަޑައިގަތީމާ ރައް: ޝަހެނާޒް

ންތޯއެވެ؟ މިފަހަރު އެހެންނުވެ މާލޭގަިއ އިންނެވޭގޮތްވީމާ، ތިޔަ ދެބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނޫ 

 .އެެހންވެ ބޭބެ އެހުންނަވަީނ އެކަން ބޮުޑފުޅުވެފައެވެ. ނުގުޅިއެއް ނުހުންނާނެއެވެ

. ދުވަހަކު ހަމަޖެހޭެނ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ވަރަށް ނަޞީބު ދެރަ މީހެކެވެ: ރައްޔާ

 .ނިއްޔާ ެވދާނެއެވެހި ބުޅަލަްށ ޖެހުުނ ދަތުރު ނުޖެހުދާ ފެއެންމެފަހުން ދެ މީ

 )ދެބޭފުޅުންވެސް ހިނިފުޅު އައިސްފައި(
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ުމިޅ  . ބޭބެއަށްވެސް ރައްޔާ ކުރެއްވީ އިންކާރެވެ. ނާ އެހެނެއް ނުވާނެއެވެ: ޝަހެނާޒް

ީނ ނަޞީބުފުުޅ މިރަށުގައި ތިއްބެވި، އެްނެމ ފުންނާބު އުްސ ދެބޭފުޅުން ލިބިވަަޑއިގަތީމާ ތިޔަ ވިދާޅުވަ

 . ދެރަކަމަށެވެ

އެ މީހަކު ލޯބިާވ މީހަާކ އިނދެގެން ހިތްގައިމު ދިރިއުުޅމެްއ . ނަޞީބަކީ އެޔެއް ނޫނެވެ: ރައްޔާ

ދުނިޔޭގެ ރަސްކަްނ . ުމޅި ދިރިއުޅުްނ ބޮުޑ ހައިޖާަނކަށް ވެއްޖެއެވެ. އެކަމެްއ ނުވެއެވެ. ލިބުމެވެ

ސަޙަރާގެ ޫހނު ވެލިގަނޑުގައި ުއޅެންވެސް ޝާްނ . ލިބޭނެތަސް، ޝާން ނޫނިއްޔަކާ ބޭނުމެއް ނެތެވެ

 .އަރިހުގައިވިއްޔާ، އުފަލުން ދާނަމެވެ

އެކަމަކު ބޭބެގެ ޙާލުކޮޅުެވްސ . ގަބޫުލ ކުރަމެވެ އަޅުގަނޑު . ތިޔައީ ތެދުފުޅެކެވެ: ޝަހެނާޒް

 . ހާދަހާ ބޮޑެވެ

ްއސައި ޝާންެގ ބޭބެގެ ހިތްޕުުޅގައި ނުޖަ. ހައިޖާނެޭކ މިދެންނެީވ ތިޔަހެންވެއެވެ: ރައްޔާ

އުފާފުޅަކަށް ބުރޫނާރުވާ އުޅޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަކީ ފިރިހެނަކަށްވެފާ، އެއީ ދެ އަންހެން 

 . ބޭފުޅުންނަމަ، މައްސަލަ ަހމަޖަްއސާލައިފީމުހެވެ

މި ވާހަަކ ދައްކަްނ . ައޅުގަނުޑ ދެން ދަނީއެވެ) ހިނިފުޅުވަޑުވަުމން ތެދުވެވަޑައިގެން: (ޝަހެނާޒް

 .ބެ ވަޑައިގެންފާނެއެވެތިއްބާ ބޭ
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 .މެންދުރު، ޝާން ފޯނުކޮށްލައްވައިފިއެވެ. އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު ޖިާނން ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ

 ކޮން ޙާލުކޮޅެއްތޯއެވެ؟: ޝާން

 ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ތިޔަބޭފުޅާގެ ޙާލުކޮޅު. އެވެهللا ދުއަލްޙަމް: ރައްޔާ

ދިޔައްޔާ . ންުޕޅު ފެނުނީމައެވެއަޅުގަނޑުެގ ޙާލު ދަންނަވަން ެއނގޭނީ ފައި: ޝާން

 ފެންނާނެތޯއެވެ؟

ކުއްލިއަކަށް ކީރިތި . މިހެން ވިދާޅުވީމާ ރައްޔާގެ މޭފުޅަށް ތޫނު އެއްޗެއް ހެރުމެކޭ އެއްަފދަވިއެވެ

 ކުރެއްވޭގޮތްވެފައި،

ތިޔަހެން ވިދާޅުވީމާ ކިހާ ދެރަވާނެތޯއެވެ؟ ލޮލަށް ނުފެނުނަސް ހިތުގެ ލޮލުން އަބަދު : ރައްޔާ

 .ނަނީ ދެކި ދެކި އެވެމިހުން

އްވަން އުޅުއްވާ ކަމެްއ މިހާރު ދަތިފުޅުވާނެތޯ އެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް ފޯނުކޮށްލެވުނުއިރު ކުރަ: ޝާން

 .ވިދާޅުވެ ބައްލަވާށެވެ

 ތިޔަ ބޭފުޅާ ފަރިްއކުޅުއްވައިފީމުތޯއެވެ؟. ކައިގެން އައިސް ަހމަ މިޖައްސާލީއެވެ: ރައްޔާ

މިއޮތީ . ކައިގެން އައިސް މި ފޯނުކޮށްލީއެވެ. އަޅުގަނޑުވެސް ަހމަ ތިޔަހެނެވެ: ޝާން

 ވޭތުވެގެން މިދިޔައީ ކޮންކަހަލަ ދުވަސްވަރެއްތޯއެވެ؟. އެނދުގައެވެ

ވޭތުވެގެްނ މިދިޔައީ ހިތާމަާޔ ވޭނުްނ . ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވޭނެ ކަމެްއ ނޭނގެއެވެ: ރައްޔާ

 .ން ޚަރާބުކޮށްލި ދުވަސްތަކެކެވެޝައްކާ، ވަހުމާ، އޮޅުންތަކުން ދިރިއުޅު . ފުރިގެންވާ ދުވަސްވަރެކެވެ
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ޙަޔާތުގެ ގުލްޝަނަށް މޫސުން . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެދުވަސްތައް މިހާރު މިދިޔައީއެވެ : ޝާން

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ . ބަހާރު އައިސް، ހިތަށް ފިނިކަމާ އަރާުމ ލިބެން ފަށާނެ ދުވަސް މިއައީއެވެ

 .ހުން އަދި ގުޅާލާަނމެވެފަ. މިވަގުތު ފޯނު ބާއްވަން ޖެހިއްޖެއެވެ.....މިރޭ

ރައްޔާ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގެ ތެރެއަށް . ދެން ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅު އުފާފުޅުން އުތުރި އަރަނީއެވެ

 ......ގެއްލިވަޑައިގެންފިއެވެ

 

 .ފަނަރަވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ޝާން އަނެއްކާ ގުޅުއްވާލައްވައިފިއެވެ 

މަންމަ ގެންދެވީ ބޮނޑިބަްތ . ނެވެއަޅުގަނޑު އޭރު ދިޔައީ މަންމަ ވިދާޅުވެގެން: ޝާން

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދިގެން އުޅޭ ޝުޢޫރުތަކެއްގެ ބާވަތުން އެ ކާން . ކާންދެއްވާށެވެ

ނޑަށް ޖެހުނީ ެއ ޝުޢޫރުތައް ގަލަުމގެ ޛަރީޢާއިން ބަންޑުންކޮށްލާށެވެ. އިނދެވޭވަރެއް ނޫނެވެ ީވާމ . އަޅުގަ

 .ސުރުޚީއަކީ ލޯބީގެ ނޫރު، މިއެވެ. އެ ޝުޢޫރުތައް އަޑުއައްސަވާށެވެ

 

 ލޯބީގެ ގުލްޝަނަށް އަލުން ޫމސުން ބަހާރު އަންަނނީ 

 ރޯޝަނީވަނީ  ރޫޙާއި  ހިތާ   ލޯބީގެ ނޫރަކުން  

 ގެއްލުނު އުފާތަކާ އެކީ، އުންމީދު ާއ މިވާ ގޮތުން 

 މިވަންަނނީ  ގެއްލެން އެ ރީތި ާމ ބަގީޗާއަށް މިރޭ   

 ީލ އެ ނަރުގިސް ސޯސަންމަލާިއ އޯކިޑް އަދި މާ ލި

 އެދުންވަނީ] ފިނިފެންމަލޭ[ހޯދަންނުޖެހި ލިބޭ ނެތަްސ   

 ކަރުނައިގެ މަޢުނަ ފެންނަހެްނ މާަމލުގެ ފިޔަތަކުގެ ތެރޭން

 ލޯބީގެ ބާރު ދައްކަނީ  މުތީގޮތެއް،  ކަރުނައިގެ ރަން   

 ކިޔުޕިޑްގެ ލޯބި ތީރަކުން ލޭ އޮހޮރުވައިިލ ބާވަތުން

 އޭ ޝިފާ ކަމަށްވަނީ ] ާޙން އަލް[މިޔުޒިކު އެރީތި ލޯބި   

 ވަކިވުމުގެ ވޭނުގާ ެއ އައި އަނދިރީގެ ރޭތަކަށް ފަހުން،

 ވަކި މިންވަރެއް ޢަދަދު ނުވާ އުފަލާ އަރާުމ ގެންނަނީ   

 

 ފިނި ފޮނި ޚިޔާލަކަށްވުރެން ފޮނި ރީތި ލޯބި ބަސްތަކުން

 ފިނިކަން ހިތަށް ގެނައި ފަހުންނޭ ރޫޙު އާވަުމން ދަނީ   

 ރިކް ބާރެއް ިމ ނާރުތަކުތެރޭންއިޙްސާސްވީ އެލަކްޓް

 އުފައްދަނީ  އިޙްސާނަކަށް ޢުމުރުގެ ވާ އަސްރާރުތައް   

 ރޫޙީ އަސަރު އުފައްދަމުން ރޫޙާއި ރޫޙު ގުޅުަވމުން،

 ރޫދާދު ހިތުގެ އަންގަމުން ރޫޙުން ވެދުން ިމ ކޮށްލަނީ   

 ރޫޙީ ޝުކުރު އަދާކުރާނޭ ބަސްތަކެއް ނުވިސްނިގެން 

 ިންނަމނީ  ން ނޭނގޭނެތީޔެ ރޫދާދު ޝައުޤު ދަންނަވަ  

 ލޯބީގެ މަޛްބަޙަށް ހިތުގެ ލޭ އޮހޮރުވައިލުމުްނ އަލުން 
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 ރޯޝަނީވަނީ   ރޫޙާއި   ހިތާ ނޫރަކުން    ލޯބީގެ   

 

އަސަރުން ފުރިފައިވާ . ޅެން ިނމުނުއިރު، ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގައި ޖަޛުބާތު އުތުރު އަަރނީއެވެ

އިރުއޮއްސޭނީ ކިހާއިރަކު◌ުން ބާވައޭ ހިތަށް . ކޮޅުންލާފައެވެ ރީތިކަމުން ގޮސް. ހާދަ ރީއްޗެވެ[އަޑުފުޅަކުން 

 .]ކޮންމެ ސިކުންތެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގެވެ. އަރައެވެ

އެކަމަކު އޭރުން ައުޅގަނޑުެމނަށް އުނދަގޫކުރާނެ . ހަމަ ިމހާރު ދާން ހިތަށް އަރައެވެ: ޝާން

 .ދަގޫފުޅު ކުރެވިއްޖެއެވެލައްކަ އުނ. ދެން އަރާުމ ކުރައްވާށެވެ. ހުރަސްތައް ހުންނާނެއެވެ

. ތިޔަ ގެންދެިވ ގުލްޝަނުން ނިކުންަނ ހިތެއް ނުވެއެވެ. ދެނެއް އަރާމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ: ރައްޔާ

ިމރެއަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުްނ ހިތުެގ . ހުރިހާ އުފަލަކާ އަރާމަާކ ވަީނ އެ ުގލްޝަންގައެވެ

 .ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު ސަލާމް ދަންނަވަމެވެ

ނޑު: ޝާން  .ެވސް ޣަރާމާ ސަލާާމ އެކު ފޯނު ބާއްވަނީއެވެއަޅުގަ

އިރުއޮއްސުމާ ދެމެދުެގ . ރައްޔާ އުފާފުޅުން ގޮސް އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވާ ހިތްޕުޅެްއ ނެތެވެ

 .ވަގުތުތައް ކަނޑާލައްވާނެ ގޮތަކާމެދު ފިކުރު ހިންގާލައްވައިފިއެވެ

. ޚިޔާލުވަނީ ހުސްވެފައެވެ ޅެމެްއ ހަދާކަށް. ލިޔާހިތެއްވެސް ނެތެވެ. ލިޔަން އިށީންނަންވީއެވެ

މިހެްނ . މަންަމ އަރިހަށް ދާންވީއެވެ. ފޮތެއްވެސް ކިޔާހިތްވާ ޫމޑެްއ ނެތެވެ. ފޮތެއް ކިޔާލަންވީއެވެ

ދެން އަނެއްކާވެްސ . ހިތްޕުޅަށް އަރައިގެން ވަޑައިގަތްއިރު، މަންމަެވސް އޮންނެވީ، އޮށޯވެވަޑައިގަނެގެންނެވެ

. ޒުެގ ލަވަ ރޯލެްއ ޖަްއސަވައިގެން، އަޑުއައްސަވަްނ އޮށޯވެވަޑައިގެންފިއެވެކޮޓަރިކޮޅަށް ވަޑައިގެން، ދެހްލީ

މިގޮތަށް ޢަޞުރުވާން ކައިރިވަންދެން ވަގުތު ހޭދަކުރައްވާފައި، ނައިނެފިއްލަވައިގެން ޢަޞްރަށްފަހު، 

 .ޝަހެނާޒަށް ފޯނުކޮށްލެއްވިއެވެ

ަމންަމ މަސްފަތަފޮޅި ފިއްސަވާާފ  .ިމ ގެއަްށ ސައިފޮދު ހިއްޕަވަްނ ވަޑައިގަްނނަ◌ަވާށޭ: ޝަހެނާޒް

 . އެބަހުއްޓެވެ

 .ވިދާޅުވެފައި ޝަހެނާޒްމެންެގ ގެއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ހަމަ މިހާރު މިދަނީއެވެ! އާދެ: ރައްޔާ

ެދްނ . ރައްޔާ ފޯނުކުރެއްވީ، އަޅުަގނުޑ ރައްޔާ ބަލާ ދާން އުޅެނިކޮންނެވެ: ޝަހެނާޒް

ގެ އަރިހުގައި ސައިފޮދު ހިއްޕަވައިގެން، މައިޒާނަށް ވަޑައިގެްނ މިދެބޭފުޅުން ޝަހެނާޒްގެ މަންމަޔާ ބައްޕަ

 އިށީނދެވަޑައިގެންފައި،

 ކޮބާ ޝާންގެ ޚަބަރެއް ނުވޭތޯއެވެ؟: ޝަހެނާޒް

 .މި އިންނަީނ ތިޔަ ވާހަކަ ނުދަންނަވާ ކިހާއިރަުކ ކެތްކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ: ރައްޔާ

 ންތޯ އެވެ؟ނާ ރަނގަޅަށްތޯއެވެ؟ ކަންތައް ހުރީ ކިހިނަކު: ޝަހެނާޒް

އޭގެފަހުން މިުއޅެނީ ުއޭޅނެ ނޫޅޭެނ ގޮތެއް، ކުރާެނ . ކަންތައް ވަރަށް ރަނގަޅެވެ: ރައްޔާ

މިހެން ވާހަަކ ދައްކަން އިންަނ . ވަގުތު ދާލެއް ލަސްަކމުްނނެވެ. ނުކުރާނެ ކަމެއްވެްސ ނޭނގިގެންނެވެ

 .އަށް ގޮސް ތިބޭނީއެވެއިރުއޮއްސޭތަން ފެންނަ ދިމާ. ދުއްވާލަން ހިންގަވާށެވެ. ހިތެއް ނެތެވެ

އިރުއޮއްސެންދެން . ހިމޭނުން އިންނަވާ ހިތްޕުޅު ނެތިއްޔާ، ނާދީއަށް ިހންގަވާށެވެ: ޝަހެނާޒް

 .ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ުކޅޭނީއެވެ
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ނޑިޔަކަށް މިހާރަކު، އެހެން އެއްޗެްއ . ކުޅޭހިތެއްވެސް ނެތެވެ: ރައްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ސިކު

ނޑާ ބައިެވރިވާނެއެވެއިރުއޮ. ވައްދާނެ ޖާގަޔެއް ނެތެވެ . އަވަހަށް ދަމާ ހިންގަވާށެވެ. އްސޭ މަންޒަރު ައޅުގަ

 މިރޭ ޝާނަށް ސައިފޮދު އަރުވަންވާނެ ނޫންތޯއެވެ؟. އަދި ދަންނަވަންތޯ

ނޑު ތިޔަކަން ހަމަޖައްސާަނމެވެ. ތިޔަކަމާ ފިކުރު ކުރައްވާނެ ކަމެްއ ނެތެވެ: ޝަހެނާޒް  .އަޅުގަ

މަްނޒަރު ބައްލަވަްނ ތިއްބަވާފާ ވަޑައިގެން، އާދައިގެ މަތިްނ  މިދެބޭފުޅުން އިރުއޮއްސެންދެން، އެ 

 .ކަންތައްތައް ނިމުނީމާ ޖޯލީގައި ޖައްސާލައްވައިގެްނ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވިއެވެ

ދެބޭފުޅުންާނ ސަާލްމ ކުރައްވައިފައި، . ޝާން ވަޑައިގަތީ ނުވައެއް ޖެހިއިރުއެވެ

. މިގޮތަށް ނުފެންނަތާ ހާދަ ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ [ބު ކުރައްވައި އިށީނދެވަޑައިގަންނަވަމުން ޝަހެނާޒާ މުޚާޠަ

 ].ޙާލުކޮޅު ރަނގަޅު ދޮގެއްތޯއެވެ

 ޝާންގެ ޙާލުކޮޅުވެސް މިހާރު ރަނގަޅުފުުޅ ދޮގެއްތޯއެވެ؟! އާދޭހެވެ: ޝަހެނާޒް

މިވޭތިވެގެން ދިޔައީ މާ އެހެން . މިހާރު ރަނގަޅެވެ) މިހާރަށް ބާރުލައްވާފައި ! (އާދެ: ޝާން

 ނަޖުާމމެންނާ ހުވައިާނ ކިހިނެއްތޯ އެ◌ެވެ؟. ލަ ދުވަސްތަކެއް ވިއްޔާއެވެކަހަ

ނާދީއަށް ވަރަށް ގިނައިން . އެބޭފުޅުންވެސް ގަދަވެވަޑައިގެްނ ތިއްބެވިއެވެ: ޝަހެނާޒް

 .ވަޑައިގަނެއެވެ

 .ކެއްޓުބާރު މާ ބޮޑުވީމާ، ފަހަކަށް އައިސް ނާދީއަށް ދިއުމުެގ ބާރު ނުލިބެނީއެވެ: ޝާން

ނުޑ ހަަމޖަްއސަވަންވީ ނޫންތޯއެވެ؟ މިހެްނ : ޝަހެނާޒް ކޮންމެވެްސ ގޮތަކަށް ތިޔަ ކެއްޓު ބާރުގަ

 ވިދާޅުވަމުން ތެދުވެވަޑައިގެން، އަޅުަގނުޑ ދެން މިހާުރ ދާނަން އިނގޭތޯއެވެ؟

ހަމަކަށަވަރުންވެސް، މިވީާހ ދުވަސްތަކުގަިއ ެއ . ފަހުން ވަޑައިަގންނަވައްޗޭ އެވެ: ރައްޔާ

ވަޑައިގެންނެވިގެން އުޅުއްވި، އޮުޅންގަނޑުެގ ތެރެއިން، މިހާުރ ދެބޭފުޅުންނަށް ވެދެ

 .ނިކުމެވަޑައިގެންނެވިްއޖެއެވެ

. މިރެއަކީ މިޭރ ނޫންަނމަ، ައޅުގަނުޑ އިނީީހ ބަނަފުސާގޭގާ ލަވަ ައޑުއަހާށެވެ: ޝާން

 .....ނަމަވެސް

 ގެއްލުނު އުފާތަކާ އެކީ، އުއްމީދު ާއ މިވާ ގޮތުން [

ވަނުމުެގ މަުގ ހުުޅވުނީމާ އެހެންތާކަްށ ] ބަގީޗާއަށް ގެއްލެން ެއ ރީތި މާ      

ކިތަންމެ ވަރަކަށް، ތަފާތު މާތަްއ ހޯދަންނުޖެިހ ިލބެން ހުއްޓަސް، ހިތާއި ނަފްުސ އެޭދ ދެވޭނެތޯއެވެ؟ 

ލޯބީގެ މަލަށް ނޫނީ ހިތްދާނެތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އެހެްނ މަލަކުްނ، ލިބޭނީ ކޮން ހިތްހަަމޖެުހމެއްތޯއެވެ؟ 

ތަށާ ސިކުނޑިއަށާ ފުރާނައަށް ިމ ލިބޭ އުފަލާ، އަރާމާ ލައްޛަތު އެހެންތާކުން ލިބޭީނ އަޅުގަނޑުެގ ހި

 ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ 

 

 

 ވަކިވުމުގެ ވޭނުގަިއ އެ އައި އަނދިރީގެ ރޭތަކަށް ފަހުން [

. މިހިރަ ދަނީ ވަަޒންަވމުންނެވެ] ވަކި މިންވަރެއް ޢަދަދު ނުވާ އުފަލާ އަރާމު  

ނޑިކޮށްލެވިފައިވާ ފަދައިން ޝާންގެ ހިތްޕުޅުތެރޭގައި އޭރު ރައްޔާ ވަނީ، ުކޑަކުއް ޖަކު މެޔާލާ ފިއްތާލައި ބޮ

 . ގުޅަވެށިފައެވެ
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. ފެނިއްޖެއެވެ] ކުޅިވަރު[މިހާުރ ދެން ލަްއކަ ) މުޅިްނ ސީރިޔަްސ ވެވަޑައިގެންފައި: (ޝާން

 .ންވީއެވެބޭބެ ވަޑައިނުގަންނަވަނީވެސް އަަވަހށް ކައިވަނިކުރަ. ދެނެއް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

ނަމަވެސް ޝާްނ . އޭރު ރައްޔާ ވަނީ، ޝާންގެ ޖަޛުބާތުގައި ބެނދެވި ހަފުސްވެވަޑައިގެންފައެވެ

އެ ވިދާޅުވީ، ޖަވާބު ދެއްވަން މަޖުބޫރު ވާހަކަފުޅަކަށްވާތީ، ހިތްވަރުކުރައްވައި އަޑުފުޅު ބޭރުވޭތޯ 

 ބާރުލައްވަމުން،

 .....އެކަމަކު. ލަސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ އަޅުގަނޑުމެން ދެން ނުއިނދެ. ތެދުފުޅެކެވެ: ރައްޔާ

 އެކަމަކުއޭ ތިޔަ ވިދާޅުވީ ކޮން އެަކމަކު އެއްތޯއެވެ؟: ޝާން

 .ވިދާޅުވި ތަންކޮޅަށެވެ] ބޭބެ ވަޑައިނުގަންނަވަނީހޭ: [ރައްޔާ

ނުޑމެނަށް އިނދެވޭނެތޯއެވެ: ޝާން . އެ މަގު، އަނެއްކާ އެ ބަންދުވީއެވެ. އޭރުން ފަހެ އަޅުގަ

 .ންޖެހި މަރުވުންެވސް ހިތަށް ފަސޭހައެވެއެއަށްވުރެ، ދަ

ތިޔަބޭފުޅާ . ވެއްިޓގެން ނުވާނެއެވެ ވައްކަްނ ކުާރ މީހުންެގ އުޞޫލަށް އެކަމަކު،: ރައްޔާ

އެއީ، ތިޔަ ބޭފުޅާ އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ އެންމެ ގާތް ބޭބެ ނޫންތޯއެވެ؟ . ސާފުކޮށް ބޭބެ އަރިހު ވިދާޅުވާށެވެ

 . އީއެވެރަނގަޅުގޮތަކީ، އަދި ރީތިގޮތަކީ އެ

އަޅުގަނޑުެގ ހިތް ެއ ކުދިކުދި ކުރައްވަނީ އެކަްނ އެނގިވަޑައިގެންނެތީތޯއެވެ؟ ކިާހ : ޝާން

 ވޭނަކާ ޢަޛާބެއް ދެއްވައިފިތޯއެވެ؟

އަދި ރައްޔާއަށްވެސް . ހިނގަްއޖެއެވެ] ބަޑި ފަޅައިގެން[މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ނުހިފެހެއްޓެވިގެން 

 ވަރެއްގެ ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ހަަމޖެހިވަޑައިގަތީމާ،ފުދޭ. ކީރިތި ކުރެއްވެން ފަށައިފިއެވެ 

ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ މިކަމުގަިއ، . އަޅުގަނޑަށް މިހާުރ ހުރިހާ ކަމެއް ޮއޅުންފިލައިފިއެވެ: ޔާރައް

ނުޑމެްނ . މިހެންވެސް ދަންނަާވ ހިތެއް ނެތެވެ....ކުށްވެރިންނަކީ، ނޫން އެްނމެބޮޑު ެދ މޮޔައިންނަީކ ައޅުގަ

ނުޑމެން ދެމީުހން ގުޅުީނމާ އެކަމާ ައސަުރކުރީ އެތައް ބަޔަކަށެވެ . ދެ މީހުންނެވެ ދެން އެމީހުން . އަޅުގަ

އަޅުގަނުޑ . ފައިވިދިފައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުން ދޭތެރެއަށް ވަދެ، އެކަކު އަނެކަކަށް އޮޅުވާލީއެވެ

ނާޑ ބޭބެއާ ޭއުރ . އަޅުވައިގެންނެވެ އާރަށަށް ދިޔަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުޅި ރަށުގައި އަުޑ ފަތުރާލީ، އަޅުގަ

. ރައްޓެހިފުޅުވީވެްސ އޭގެ ދިހަ ބާރަ ދުވަްސ ފަހުންނެވެ. އަޅުގަނާޑ ބަސްފުޅުވެސް ވިދާޅެްއ ނުވެއެވެ

ނުޑމެން ެދމީހުނަށްވެސް ވަނީ އެއްގޮތެކެވެ. މިކަމަށް ނަޖައްތަެމން ހެކިވަޑައިގަންނަާވނެއެވެ އިވޭ . އަޅުގަ

ާރ އަސަރެއްެގ ބޮޑުކަުމން ގޮްސ އެކަކު އަނެކަކަށް ސާފުކޮށް ކު. ކޮންމެ އަޑެްއ ގަބޫލު ކުރެވެނީއެވެ

އަޅުަގނޑުެމން ދެމީހުްނ . ދެން ހައްތާ ދަނީ ާވ ވަދެވެމުންނެވެ. ހެދުމުގެ ބާރު ނުލިބެނީއެވެ

ނުޑމެންގެ ގުުޅމަކަށް ބަދަލެއް  ދުރުހެލިވީވީހެން ބޭބެއަށްވެސް އޮޅިވަޑައިގަންނަވާނީ ނޫންތޯއެވެ؟ އަޅުގަ

މަ އެނގިަވޑައިގަންނަވާއިރަށް، ބޭބެ ހުންނަވާނީ، މިކަްނ ކޮށްދެއްވަންކަން އަޅުަގނޑަްށ ނާންނަކަން ހަ 

ނުަހނު ބޮޑަްށ ހަމްދަރުދީ ވެވަޑައިގަްނނަާވ . ބޭބެއަކީ، ވަރަށް މާްތ ސިފަތަކެއް ހުިރ ބޭފުޅެކެވެ. ޔަޤީނެވެ

.] ނަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި އުފަލެކެވެ އަނެކަކަށްޓަކައި ވެވޭ ކޮންމެ ޤުރުބާ. [އޯގާވެތި ހިތްޕުޅެއްގެ ވެރިޔެކެވެ

 .ވިދާޅުވެ އަބަދު އަޅުގަނުޑމެން ހޭލުންތެރި ކުރައްވަްނ ތަފާތު ނަޞޭޙަތްތައް ދެއްވައެވެ 

ނޑަށް ަހމަ ރަނަގޅަށް ތިޔަ ާވހަކަފުޅުތައް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެއެވެ: ޝާން އަދި ތިަޔ . އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގިްއޖެއެވެބޭފުޅާގެ ހިތްޕުޅު، ައޅުގަނޑުެގ މައްޗަށް ގޯސްކުރަްނ އުޅު . ުނ މީުހންވެސް، ައޅުގަ

. ޮކންެމ ދުވަހަކު، ކަރަންާކ ަމލާ އެނޫންވެްސ މާތައް ފޮނުއްވާނެއެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ޙާލު ބައްލަވާނެއެވެ
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އަޅުގަނޑު ުރޅިއައިސްގެން ފަޅައިގެްނ . އެވަރުން ފަރުނުޖެހިގެން، އެްނމެފަހުން ސިޓީވެސް ފޮނުއްވިއެވެ

 .ނުދިޔައީ ކިރިޔާއެވެ

ނޑެއް ނުދަންނަވާަނމެވެ  .ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ ބޭބެ އަރިހަކު އަޅުގަ

އެންެމ ޮމޅުގޮތަކީ ތިޔަބޭފުޅާ . އޭ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ތިޔަ ަހމަ ހިތްޕުުޅ ސާފު ނުަވނީއެވެ: ރައްޔާ

 .ވިދާޅުވުމެވެ

 . އެތައް ސަބަބެއް އެަބހުއްޓެވެ. އަޅުގަނޑަކަށް ަހމަ ލާހިކެްއ ނޫނެވެ: ޝާން

 ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ ައޅުގަނޑު . ންމެ ރަނގަޅެވެއެ: ރައްޔާ

 ކެރިވަޑައިގެންފާނެތޯއެވެ؟: ޝާން

މި މައުޟޫޢުގައި އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކައިގެން މަގު ހޯދަން . ޝައްކެއްނެތެވެ : ރައްޔާ

ނޑަކީ އަންހެނެްއ ނޫނެވެ  .ނުކެރިއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

 .ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .މިޖުްމލަ ވިދާޅުވީާމ، ޝާން އުފާފުޅުން ބޮސްދެއްވިއެވެ

ދެން ތިންބޭފުޅުން . އެގާރަ ޖެހިއިރު، ޝަހެނާޒް ވަޑައިެގން ސައިފޮދު ގެނެސް ދެއްވައިފިއެވެ

 .....ސައިފޮދު ހިއްޕަވަން ތިއްބެވިއިރު

ރަނގަޅުވާނެ ަކމަކަްށ ތިޔަ ދެ ބޭފުޅުން މިހާ އިރާކޮުޅ ބައްދަލުވެވަޑައިގަތީމާ : ޝަހެނާޒް

ައިދ . ނާދީއަށް ވަޑައިނުަގނެގެން ަނޖައްތަ ާއ ނަފީއްތަ ވަރަށް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ މިރޭވެސް. ނުފެނެއެވެ

އޭރުްނ . އެބޭފުޅުން ވަޑައިވެސްގެންފާނެއެވެ. ނަފީއްތަ ސިއްރު ސިއްރުން އައްސަވާވެސް ހެއްދެވިއެވެ

 . ބޭޒާރުވީއެވެ

މިފަހަރަކު . ނެތާއެވެއެނގިދާ. ދެން އެއްރޭވެސް ނާދީއަކަށް ނުދާނަމެވެ! ވަރިހަމައެވެ: ޝާން

 .ދުލެއް ނުކުރާނަމެވެ

 .އަޅުަގނޑު ތިޔަ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ެހޔޮ އެދެމެވެ! އެވެهللا ސުބުޙާނަ: ޝަހެނާޒް

 ސްވާންވީތޯ އެވެ؟ދާ◌ާއެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅު: ޔާރައް

 .އާނ އަބަދަކު އެހެނެއް ނުވެވޭނެއެވެ: ޝާން

ގެން ޝާްނ ބޭރަށް ވަޑައިގަތީމާ، ރައްާޔ ހިއްޕަވައި މިކަހަލަ މަާޖ ވާހަަކ ދައްކަވަމުްނ ސައިފޮދު

 .ހުރިހާ ވާހަކަފުޅެއް ޝަހެނާޒަށް ކިޔައިދެއްވައިފިއެވެ

އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ، ދެްނ ތިޔަ ކަންތަްއ ވާީނ ކިިހނެއްބާވައެވެ؟ ކޮންމެއަަކސް، : ޝަހެނާޒް

ދެން ) މިހެން ވިދާޅުވެފައި. (އެވެހިތްޕުޅު އެކީ ކުދިކުދިވާނެ. ބޭބެއަށް ވަރަށް ވަރުފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

 .އަޅުގަނުޑ ނިދަން ދަނީއެވެ
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މީނާ ުއޅުއްވަނީ، . ބަނަފްސާގޭ ނަޢީމާއަކީ، ޖިނާނުެގ ދެބެންގެ ދެދަރި ދައްތައެއްގެ ބޭފުޅެކެވެ

ނަމަެވސް ެއ ފަދަ މަާޤމެއްގައި ހުްނނެވުމަކަށް، އެއްގޮތަށްވުރެ . އަވަށު މަދަރުސާއެއްގެ ާނޒިރާއަކަށެވެ

 . ނަގޮތުން އެއީ އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅެކޭ ނުދެންނެވޭނެއެވެގި
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ކޮންމެއަކަސް ރައްޔާގެ މައްސަލައިގައި ޝާން އާވާރާވެގެން ުއުޅއްވުމުގެ ތެރޭގައި، އެގޭގައި 

ލަވައައްސަވަން އިންނެުވމުެގ ދުވަސްވަރެއް އައިސްފައިވަނިކޮށް، ކުއްލިއަކަށް ވަޑައިގަތުން ހުއްޓާލެއްވީާމ 

އަދި އެގޮްތ މިގޮތުން ެއކަން ހޯއްދަވަމުްނ ގޮސް ޝާްނ ކޮންެމ . ކަން ވަރަށްބޮޑުފުޅުވެއްޖެއެވެނަޢީމާއަށް އެ

ދެން މިކަާމ ހައްދަވާނެ ގޮތަކާމެުދ . ރެއަކު، ރައްޔާގެ ގޭގާ އުޅުއްވަނީކަްނ އެނގިވަޑައިގެންފިއެވެ

ލުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް ފިކުރުފުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ކަންދިމާވިގޮތުން ރަްއޔާއާ ބައްދަ

އެއީ، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ރައްޓެހިފުޅު ޑޮކްޓަރެއްގެ އަނތްބެއް ފުރާތީ، އޭނާގެ . މެދުވެރިވެއްޖެއެވެ

މިދުވަހު ުހޅުލެައށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވުމުގައި، ރައްޔާއާ . ދަތުރު އެރެހައްޓަން ވަޑައިގަތް ވަޑައިގަތުމުގައެވެ

 މުޚާޠަބު ކުރައްވައި،

ޖިނާްނ ބޭބެ ަހަމ . ރައްޔާ މިހާރު ތިޔަ ކުރައްާވ ކަންތައް ރަނަގޅެވެ: ނަޢީމާ

ތިޔަހެން ހައްދަވާކަށް ނުވާނެ ނޫްނތޯއެވެ؟ ޖިނާްނ ބޭބެ ދެރަފުޅުވާެނ ....ފުރާވަޑައިގަންނަވާއިރަށް

 ނޫންތޯއެވެ؟

 . އެއިރަކު ދުއްވަމުން ގެންދެވޭނީ އޭރަކުޖެޭހ ވަޔަކާ އެއްކޮޅަެށވެ: ރައްޔާ

 .ދެން އެކަމަކު ތިޔަހެން ހައްދަވާކަށް ނުވާނެއެވެ: މާނަޢީ

އަދި މިދުވަހު ހުޅުލޭން، ޝަހެނާޒާ، ނަޢީމާާއ ރައްޔާ އާ ތިންޭބފުޅުން އެކުގައި ވަޑައިގެން، 

އެގެއަށް . ިވދާޅުވެގެން ގެންދަ◌ަވައިފިއެވެ] އެގެއަށް ސައިފޮދު ހިއްޕަވަން ިހންގަވާށޭ[ނަޢީމާ އަރިހުގައި، 

 . ޢީމާެގ މަްނމަވެސް، ރައްޔާއާ ދިމާއަށް އެވާހަކަފުުޅ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެވަޑައިގަތީމާ، ނަ

ޖިނާން ކޮއްކޮ ަވޑައިގެންފައި ކިހާ ދެރަފުޅުވާެނތޯއެވެ؟ ތިޔަހެން ނުހައްދަވާ : ނަޢީމާގެ މަްނމަ

 ރައްޔާއަކަށް އިޚްލާޞްތެރިމިހެްނ ވިދާޅުވީމާ، އެބޭފުޅުންނަކީ، . ތިޔަ ކަންތައް ހުއްޓަވާ ލައްވާށެވެ

ބޭފުޅުންނެއް ނޫންކަާމ، ޮކންމެވެްސ ނުބަިއ މަޤްޞަދެއް އޮންނާނެަކން އެނގިވަޑައިގަތުމާއެުކ، އަިދ އެއީ، 

ރައްޔާގެ ހިތްޕުޅުގައި މާކަ ބޮޑު ޤަދަރެއް އުފެދިފައިވާ ބޭފުޅުން ކަމުގައިވެސް ނުވާތީ، ނަޢީމާއަށްވެްސ 

 .ދެއްވި ޖަވާބު ދެއްވައިފިއެވެ

 .ަސކުސަ ވާހަކަތައް ދެއްކެވިއެވެވިދާޅުވެ ކު، ]ދަ ލާނެތް ބޭފުޅެކޭމީ އަދި ހާ: [ނަޢީމާގެ މަްނމަ

ޝާނާ ރައްޔާއާ މިފަހަރަކު މީހަކަށް . ރައްޔާ މިވާހަކަތައް ޝާން އަރިހުގައި ވިދާޅުވިއެވެ

 .އަމިއްލަފުޅު އުފާތަކުގެ ތެރޭގައި، އުދުހިވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ. ބައްލަވައެއް ނުލައްވައެވެ

ވަން ދެ ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި، ނަޢީމާ، އެ މަދަރުސާގެ މުދީރަކަށް ޖިނާން ަވޑައިގަންނަ

އަދި ރައްޔާ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު، . ހުންނެވި މުންނާރުގޭ ދޮންތު އަރިހުގަިއ މި ވާހަކަތަްއ ދައްކަވައިފިއެވެ

ށް ހީނ، ބޮުޑ ދެން ވަރަ. މިހެންވެްސ ިވދާޅުވެއްޖެއެވެ.] އޭރަކު ދުއްވޭނީ އޭރަކު ޖެހޭވަޔަކާ އެއްޮކޅަށެވެ[

 ބުނެފައި،] ހައްދަވާނެ ގޮތެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާފާނަމޭ [މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން އެވާހަަކ ދައްކާފާ، 

އޭރުން އޮންނާނީ ޖެޭހ . ހަމަ ވަޑައިގަންނަވާއިރަށް އަވަހަށް އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވާށެވެ: ދޮންތުއްތު

 .ވަޔާ އެއްކޮޅަށް ދޯނި ދުއްވިފައެވެ

ނަޢީމާެމްނ . ން ހުއްޓައި ޝަހެާނޒްގެ ކަންފަތްޕުޅަށް މިވާަހކަ އަރައްޖެއެވެކޮންމެއަކަސް ޫހނުކަ

އެއީ ޝަހެނާޒްގެ ވަރަްށ . މިވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު، އެތާ އިން ކާތިބާއަކާމެދު ވިްސނެވުމެްއ ނެތެވެ

 އަދި މިޖެހުނު . ވީމާ މިހާރު އޮތީ ޝަހެނާޒަށްވެސް އެނގިވަޑައިގެންފައެވެ. ރައްޓެހިފުޅު ކުއްޖެކެވެ

ކަންތަކުން ކަންތައް އަރައިގެންދާނީ، ކިހާ ހިސާބަކަށް ކަންވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، ރައްޔާ ާއ 
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އަދި ޝާން އަރިހުގަިއވެސް މިާވހަކަ ވިދާޅުުވމަކީ، ބުއްދިވެިރ . ޝަހެނާޒާ ވަރަށް ފިކުރުފުޅު ބޮޑުވެްއޖެއެވެ

ޅެއް ކަމެއް، ޖަހާނީ ހޮުނ ގުގުރިޔެއް ކަމެްއ އެއީ، ނަގާނީ ބޮުޑ ރާ. ކަމެއް ނޫްނ ކަމަށް ވިްސނަވައިފިއެވެ

މިކަމާ ހައްދަވާނެ އެއްވެސް ފަންޑިަތއެއް، މިދެބޭފުޅުންގެ ސިކުނޑިފުޅަކަްށ . އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތީއެވެ

ެގ ކިބަފުޅަށް ވަކީުލ ކުރައްވަިއ ކޮންމެ ނަމާދުފުޅެއްގެ ފަހުގައި، ދުޢާ هللاއެންމެފަހުްނ މާތް. ނުވަނެވެ

 . މިކަމުެގ ސަބަބުން ދެބޭފުޅުންގެމެ ހިތްުޕޅު ހަަމޖެހިއްޖެއެވެ. ންދަވައެވެކުރައްވަމުން ގެ

ނޑުއެވެ . ފުލައިޓް ޖެއްސީއްސުެރ ނަޢީމާ ގެންދަވަނީ ބައްލަވަމުންނެވެ. ޖިނާން ަވޑައިގަތީ ރޭގަ

ރިހާ އަދި ހު. ހަމަ ގެއަށް ވަޑައިގެްނ ވެދެވަޑައިގަންނަވާއިރަށް ފޯނުކުރައްވައިގެން، ގެންދަވައިފިއެވެ

 .ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވައިފިއެވެ 

 .ފޯނުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ރައްޔާއާ ޝަހެނާޒް ތިއްބެވީ ޖޯލީގައެވެ

ބޭބެގެ ހިތްޕުޅު . ބޭބެ ަވޑައިގަންނަވާއިރު، މިޭރ އަޅުަގނުޑ ހުރީާމ ަކަމކުނުދާނެއެވެ: ޝަހެނާޒް

އެހެންވީމާ ހަަމ . ރޮވެން ފަށާނެއެވެ. ހަލާކުވާތަން ބަލާކަށް އަޅުގަނޑަކަށެއް ކެތެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 .ފޯނުކުރައްވާއިރަށް އަޅުގަނޑު ދާނަމެވެ

އަޅުގަނޑަކަށްވެްސ . ދެން އަޅުގަނޑަށް ވާނީވެސް ކިހިނެއްބާވައޭ ހިތަށް އަރައެވެ: ރައްޔާ

ވަރަށް ބޮޑަށް . އަޅުގަނޑުެވސް ޖިާނން ދެކެ ނުލާހިކު ލޯބިވެއެވެ. ނުރޮއި ހުރެވޭނެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ

ރައްޔާ ފޯނު ނެންގެވުމުން، ބެދިފައިވާ . މިހިސާބަށް ވިދާޅުވިތަނާ ފޯނު އަތުވެއްޖެއެވެ. ދަރުދީވެވެއެވެހަމް

 އަޑުފުޅަކުން، ރައްޔާތޯއެވެ؟ 

 ވަޑައިގަތީ ހަމަ ދެންމެއަުކ ދޮގެއްތޯއެވެ؟. ޖިނާން ދޮގެއްތޯއެވެ! އާދޭހެވެ: ރައްޔާ

 ހަަމ ގިނިކަންޏާތޯއެވެ؟! އާދޭހެވެ: ޖިނާން

 .ހަމަ އެކަންޏެވެ! އާދޭހެވެ :ރައްޔާ

 .މިހާރު އަޅުަގނުޑ މިދަނީއެވެ: ޖިނާން

ޖިނާން ވަޑައިގެްނ ވެދެވަޑައިގަތް ގޮތަށް ރައްޔާގެ އަތްޕުޅުގައި ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެްނ 

އެނދުދާންކޮޅުގައި އޮށޯވެވަޑައިގެންފައި، ނިތްކުރިފުޅުމަތީ އަތްޕުޅު ބާއްވަވައިގެން ލޯފުޅު މަރުއްވައިގެްނ 

 .އިރުކޮޅަކު އޮންނަވާފައި ވިދާޅުވިއެވެ

ނޑު ނެތި ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި، ޝާނާ ެދބޭފުޅުން[ ބައްދަލުވެވަޑައިގެން  މިފަހަރު އަޅުގަ

 ]އުޅުއްވީމުތޯއެވެ؟

 . އާދޭހެވެ: ރައްޔާ

ވިރިގެްނ . ރައްޔާ މިހެްނ ވިދާޅުވުމާއެކު، ިޖނާންގެ ހިތްޕުޅު ކުދިކުދިވެގެން ހިނގަްއޖެއެވެ

މިމަްނޒަުރ . ހިތްޕުޅެކޭ އެއްފަދައިން ހަށިކޮޅުވެސް ހީވަނީ ހަލާކުވެދާނެ ހެންނެވެ. ށައިފިއެވެ ފައިބަން ފަ

. ހިތްޕުޅު ފުރިގެންދިޔައީ ހަމްދަރުދީންނެވެ. ފެނިވަޑައިގަތުމުން، ރައްޔާއަކަށްވެސް ނުހިފެހެއްޓުނެވެ

އްޔާ ހިްނމަތް ކުރައްވަުމްނ އޯގާވެރިކަމާ ރަޙުމުްނ ފުރިގެންާވ ލަފްޒުތަކުން މަސަަލސް ކުެރއްވޭތޯ ރަ

އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމައަށް އެޅޭގޮތެއް . ގެންދަވާއިރު ދަނީ ރައްޔާއަށްވެސް ކީރިތި ކުރެއްވެމުންނެވެ

 .ހައްތާ ވަނީ ގޯހެވެ. ނުވިއެވެ

އެްނެމ ފަހަރަކުވެސް ޝާާނ ބައްދަލުނުވާށޭ . ހަަމ ވިސްނުންފުުޅ ގެންނަވާށެވެ: ރައްޔާ

. ނޑު ގާތުގައި އެެހން ވިދާޅުވެފާ އޮތްނަމަ، ބައްދަލެއް ނުީވމުހެވެވިދާޅުވީމުތޯއެވެ؟ އަޅުގަ
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ނުޑމެންނަށް އިނދެގެްނ އުޅެވެްނ އޮތްނަމަ، އޭރު އެަކން ކުރައްވަން ުއޅުއްވީާމ އިންކާރެްއ  އަޅުގަ

ުޕުޅ ނަޖައްތަގެ ހިތް. އަޅުަގނޑުެމން ދެމީުހންގެ ދެމެދުގައި އެްނމެބޮުޑ ހުަރހަކީ، ަނޖައްތައެވެ. ނުކުރީމުހެވެ

ކަްނ މިހެްނ ހުރުމާއެކު، އަޅުަގނާޑ ޝާން ުގޅިފައިވާ މިންވަުރ . ކަތިލާލައްވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާނެތޯއެވެ

އަޅުގަނޑާ ޝާނާ ދެީމހުންެގ . ތިޔަބޭފުޅާއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެހެން ބޭފުޅެއް ނެތެވެ

އޮޅުވާުލމެްއގެ ސަބަބުން، ދެމީުހނަށްވެސް، އެކަުކ ދެމެދަށް އެ ވަތްން ބަޔަކު ވަދެ ދެމީހުނަްށ އޮޅުވާިލ 

އެދެްނ ] ހިތަށް އަނިޔާކުރާ ދުނިޔޭން މިތަންވަުޅ ވަކިވުމަށް. [އަނެކަކަށް ދެރަނުވާން ދުރުގާ ތިބެވުނީއެވެ

އަނެއްކާ، އަޅުަގނާޑ ތިޔަބޭފުޅާއާ ނުވެސް ުގޅެނީްސ އެއަުޑ . ޖެހުީނ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އެހެންވެގެްނނެވެ

ނުޑމެންގެ ުގޅުމަށް އިތުރަށް ބުޫރއެރުވި ބަޔަކުވެސް އުޅޭނެއެވެ ރަށުތެރެއަށް ާޝްނ . ފަތުރައި އަޅުގަ

ތިޔަބޭފުޅާގެ ސަބަބުން ކިާހ އަނިޔާއެްއ . ނުހަނު ލޯބިފުޅުވާ، އެާހމެ ޤަދަރު ކުރައްާވ ބޭބެއަކީ ތިޔަބޭފުޅާއެވެ

ތޯއެވެ؟ މިހުރިހާ ކަމަކަްށ ޝާން ތަޙައްމުލު ކުރެއްވިތޯއެވެ؟ ކިހާވަރަކަށް ތިޔަ ބޭފުޅާައށް ދޫދެއްވި

 މިކަންތައްތައް މިހެންވެގެންދިޔައިރު، ައޅުގަނޑަްށ ވީގޮތާމެދުވެސް އަޅުަގނުޑ އިންތިހާ . ވިސްނަވާށެވެ

ފަހަރެއްގައިވެސް އެހެން . އަޅުގަނޑު ތިޔަބޭފުޅާއަށް އޮޅުވާލިއްޔަކީ ނޫނެވެ. ދަރަޖައަށް ހިތާމަކުރަމެވެ

ނަޑކީ އޭރު އަޅުގަނޑުގެ . ނުހިއްތަވާށެވެ ] ތެޔޮނާށި  ކާޅު ގެންގޮސްފައިވާ[ހިތަށް ވަދެފައިވަނީ، އަޅުގަ

ނެޑކޭ އެއްގޮތެވެ] ހުންގާނު ނެތް ދޯންޏެކޭ[ވުމާއެކު، . މީހެއް ކަމަށެވެ އަޅުގަނޑުގެ ހިތް އޮތީ، . އަޅުގަ

މި ފަދަ . ހިތުގާ އަނދާ ގިނީން ފިހި މާ ލާފައެވެ. ޝާނާ ވަކިވީކަމަށް ހީވެ ހިތާމައިން ފޯވެފައެވެ

ޙާލެއްގައި ހުއްޓާ ތިޔަ ބޭފުޅާ އަޅުގަނޑަށް ފެނުނުއިރު، ތިޔަ ބޭފުޅާއަކީ، ނުލާހިކު ރީތި ލޯބިލޯިބ 

ައިދ . ވީާމ އަޅުަގނޑުގެ ހިތް ދިޔައީ، ފުރަތަމަވެސް ލޯބިން ފުރިގެންނެވެ. ގުޅަވަރެއް ކަހަލަ ބޭފުޅެކެވެ

ގަބޫލު ސިފަތައްވެްސ އިޙްސާްސ  ހަމަ ެއ ކުަޑ ހިނދުކޮޅުެގ ތެރޭން، ތިޔަ ބޭފުޅާގަިއ ހުރި، އަޅުަގނޑު 

ވީާމ އަޅުަގނޑުެގ ހިތަށް އެލިބުނު، . އެއީ، އޯގާވެރިކަާމ ހަމްދަރުދީއެވެ. ކުރެވެންވެސް ފަށައިފިއެވެ

އޭރުވެސް އަދި . ފިނިކަމަކާ ފަސޭހަކަމަކުން، ތިޔަ ބޭފުޅާގެ މައްޗަށް، އަޅުަގނޑަށް ލެނބެވުނީއެވެ

އެކަމަކު، އެވެވެނީ ކޮންކަހަލަ ލޯތްބެއްކަމެއް . ލޯބިވަމެވެމިހާރުވެސް އަޅުަގނޑު ތިޔަ ބޭފުޅާދެކެ 

މިިހސާބަށް ދިޔައިރު ޖިނާންެގ އަތްޕުޅު ރައްޔާގެ އަނގަފުޅުމަތީގަިއ . އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ

 އަޅުއްވައިފައި، 

ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ހުރިހާ . ދެން އިތުރަށް އެންމެ ލަފްޒެއްވެސް ބޭުނމެއް ނޫނެވެ: ޖިނާން

އެކަމަކު އެ ޝުކުރު، ތިޔަ . ައޅުގަނޑުެގ ހިތްވަނީ، ޝުކުރުން ފުރިފައެވެ. އް ވިދާޅުވެއްޖައިމުއެވެވާހަކައެ

 .އެކަށޭވަރުގެ ޝުކުރެއް ކަަމކަށް އަޅުގަނުޑ ނުދެކެމެވެބެހެއްޓެވި އޯގާވެރިކަމާ ހެޔޮފުޅުކަމަށް، 

ންތައް ފިލުވައިދެއްވައި އޮޅިފައިވާ އޮޅު. އަޅުގަނޑުގެ ހަލާކުވި ހިތް ފަސޭހަ ކޮށްދެއްވައިފީމުއެވެ

ތިޔަކަހަލަ ޅަ ދެހިތަކަށް ލޯބީގައި ތިޔަކަހަލަ ކަންތަްއ . ހަވާސާ މައިދާނަކަށް އަޅުަގނުޑ ނެރުއްވައިފީމުއެވެ

އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގަިއ ތިޔަ . އަދި ތިޔަވެވަޑައިގަތީ ހަަމ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. ދިމާވަނީ މަދެއްކޮށްނޫނެވެ

ޭއ ކީއްވެގެންކަްނ . ރު، ލޯތްބާ ތަޢުރީފް އިހަށްވުރެވެސް ބޮޑުވެްއޖެއެވެބޭފުޅާގެ މައްޗަށް، ޢިއްޒަާތ ޤަދަ

ދުވަހެއްގައިވެސް . އެއީ ތިޔަ ބޭފުޅާގައި ހުރި ތެދުވެރިކަމާިއ ވަފާތެރިކަމުންނެވެ. އެނގިވަޑައިގަނޭތޯއެވެ

މެނޭ، ނުހަުނ އެންމެ ގާތް މީހުންގެ ތެރޭގައި ހި. ތިޔަ ބޭފުޅާއަކީ، އަޅުގަނޑުގެ ދުރު ހިލޭ މީހެއް ނޫނެވެ

ކައިވަނިފުޅުގެ ތިޔަ ދެބޭފުޅުންގެ . އަދި މިހާރު، ހަމަ އެހާ ލޯބިވާ ފަހަރިެއކެވެ. ލޯބިވާ ރަޙްމަތްތެރިއެކެވެ
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ނޑެވެ ހުރިހާ ނޑު ހަމަ އެާހމެ ލޯބިވާ، ނުހަނު ގާްތ . ކަމެއް ކޮށްދޭނީ އަޅުގަ ޝާން ކޮއްކޮއަކީ، އަޅުގަ

 .ލޮބުވެތި ކޮއްކޮއެވެ

އްވީ، މުިޅ ޢުމުރުގާވެްސ ޝުކުރު ައދާކޮށް ކޮޅުންލާވަރުގެ ަކމެްއ އަޅުގަނޑަްށ ތިޔަ ކޮށްދެ

ނޑުގެ ހިތަށް ތިޔަ ދެއްވި ފިނިކަްނ ދުވަހަކުވެސް ހަނދާންނެތިގެނެއް ނުދާނެއެވެ. ނޫނެވެ . އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުެގ ހިތަށް ޝިފާލިބި، މަގަށް އަޅުވައިދެއްވުމަްށ ތިޔަ ފަރުވާ ދެއްވި ގޮތް ވަނީ ޢިބްރަތުން 

ބޮޑުބޭބެ އަރިހުގައި . ގެ ކިބަފުޅަށް ހާސްހާސް ޝުކުރު ހުއްޓެވެهللاމިހުރިހާ ކަމަކަށް، މާތް. ވެފުރިފައެ

އަދި ހަަމ ވީާހ އަވަހަކަށް، ތިޔަ ެދބޭފުޅުންގެ ކައިވަނިފުޅުގެ ކަންތަްއ . ދަންނަވަންވީއެވެ

 . ދެން މިޭރ އަޅުަގނޑު ދަނީއެވެ. ހަމަޖައްސާަނމެވެ

ޭއުރ . ސަލާމަކުްނ ސަާލންކޮށްލައްވާފައި ވަޑައިގެންފިއެވެ ]ކަރުނަވީ[މިހެްނ ވިދާޅުވެފައި، 

 ....ދިހައެއްވެސް ޖަހައިފިއެވެ

 

 . ދެން ފޯނުކޮށްލެއްވީ، ޝާނަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔާ ފޯނުކޮށްލެއްވީ ޝަހެނާޒަށެވެ

ބޮޑަށް ޙާލުކޮޅު ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ މިރެއަކު މިގެއަށް ވަޑައިގަތުމެްއ ނެތްތޯއެވެ؟ ވަރަށް : ރައްޔާ

 .ފައިންޕުޅު ދެކެން ބޭނުމެވެ

 މަގު އަާމންތޯއެވެ؟ މިރަށަށް ވަޑައިގެންފި ޫނންތޯއެވެ؟: ޝާން

. ހުރިހާ ކަމެއް ހަަމޖެހި ނިމިްއޖެއެވެ. އަމާންކަމުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ! އާދޭހެވެ: ރައްޔާ

 .އުފަލުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ

 .ނަނީއެވެހަމަ ރަނގަޅަށްތޯއެވެ؟ މިހާރު ދާން މިނުކުން: ޝާން

ދެން ހަމަ އަަވްސ . ރައްޔާ، ފޯނުގެ އަތްގަނުޑ ނުބޭއްވެވެނީްސ ޝަހެނާްޒ ވަޑައިެގންފިއެވެ

 .އަވަހަށް ކުރުގޮތަކަށް، ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޝަހެނާޒަށް ވިދާޅުވެދެއްވައިފިއެވެ

 މިރޭ ޢާތިފަށް ތިޔަ އުފާވެރި ޚަބަރު . އުފަލުން ފުރިއްޖެއެވެ. އެވެهللا އަލްޙަމްދު: ޝަހެނާޒް

 .ދެން ދެބޭފުޅުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރައްވަން ތިއްބަވަނިކޮށް ޝާންވެސް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަރުވާނަމެވެ

 .ވަރަށް ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޝަހެނާޒް ބޭރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ

 .ޚަބަރު ކިހިނެކޭތޯއެވެ؟ ބޭބެ މިގެއަށް ވަޑައިގަތީތޯއެވެ؟ ނުަވތަ ފޯނުންތޯއެވެ: ޝާން

ނޑުމެންެގ ރިޕޯޓް އަރުވައިފިއެވެހަ: ޔާރައް ނޑުގައި ޖެހޭއިރަށް އަޅުގަ  .މަ ާމލޭ ފަސްގަ

 .އެ ޚަބަރު އެހާ އަވަހަށް އަރުވާނެކަމާ، އެރުވި މީހާވެސް ައޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ: ޝާން

 ނަޢީމާ ދޮގެއްތޯއެވެ؟: ރައްޔާ

މީހުނަށްާވ  އެއީ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ނަޢީމާ ދެކެ ފޫިހވެއްޖެއެވެ! އާދޭހެވެ: ޝާން

 .ދެން ވީގޮތް ވިދާޅުވާށެވެ. މީހުނެއް ނޫނެވެ

ނުޑ ހުރީ، އަޅުަގނުޑމެންެގ ކައިވަނީގެ ާވަހކަ ދަންނަވާނެ ގޮތެއްވެްސ : ރައްޔާ އަޅުގަ

ވީމާ، . އެކަމަކު، ނަޢީމާގެ ދޭތެރެ ޖެއްސެވުންވީ، އެކަމަށް ހުޅުއްވުނު ދޮރެއް ކަމަށެވެ. ނޭނގިފައެވެ

އެއްވެްސ . އަޅުަގނުޑމެން މިފަހަރު މިއޮތީ ޝުކުރުވެރިވާން ޖެހިފައެވެ ނަޢީމާގެ ނުބައިކަމަށްވެސް 

ހިނގައިެގެނވޭނެ ގޮތްވީ، ނަީޢމާގެ ކުޓުއްވެވުމުެގ އުނދަގުލެއް ނެތި އެ މައުޟޫޢުގައި އަޅުަގނޑަށް 

ބޭބެގެ ހިތްޕުޅަށް . ހުރިހާ ކަމެްއ ވަރަށް ރަނގަޅަށް، އަޅުަގނުޑ ސާފުކޮށް އެރުވީމެވެ. ސަބަބުންނެވެ
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ނާޑ މުިޅން ދުރުހެލިވެވަޑަިއގެން، ގުޅުްނ ކެނޑިފައިވާ ަކމަށެވެވަ . ދެފައި އޮތީ، ތިޔަބޭފުޅާ އަޅުގަ

އޭރުވެްސ ބޭބެގެ . ނަމަވެސް، ޙަގީޤަތް އެނގިވަޑައިގަތުމުން، ޮމޅުއެވީ އެދެވޭ އެްނެމ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެވެ

ނުޑމެންެގ ކައިވަނީެގ ދޫމްދާްމ . ވަރަށް މާތް ސިފަތަކެއް ހުރެޔޭ އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީމެްއ ނޫންތޯއެވެ  އަޅުގަ

 .މާދަން ބައްޕަ އަރިހުގައި އެވާަހކަ ދައްކަވާނަމޭވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހިންގަވާނީ ތިމަންނަޔޭ ވިދާޅުވިއެވެ

ެގ هللاައޅުަގނޑުެމންގެ ޙަޔާތަށް . ގެ ކިބަފުޅަށް ފަށްފަށުން ޙަމްުދ ކުރަމެވެهللا: ޝާން

ނޑުގެ ހިތްެވސް ހަަމޖެހިއްޖެއެވެ. ރަޙްމަތްފުޅުން މޫސުމް ބަހާރު އައީއެވެ ދެން މިތާ ބޭރަށް . މިހާުރ އަޅުގަ

ާޔ މިހެން ވިދާޅުވެ، ރައް. އެއީ ވަރަށް އަރާމު، ހިތްގައިމު ގުލްޝަނެއް ކަހަލަ ތަންކޮޅެކެވެ. ހިންގަވާށެވެ

] ޗާއަށްރޫޙީ ޣިޛާ ލިބޭ މާ ބަގީ[އަދި ހިތްޕުޅާިއ ފުރާނަފުޅަށް، . ގޮވައިގެން، އެތަނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ

 .ގެއްލިވަޑައިގެންފިއެވެ

އަނެއް ދުވަހު ޝާްނ އޮފީހަށް ވަޑައިެގން ިއންނަވަނިކޮށް ޕިޔޯނު އައިްސ ސިޓީފުޅެްއ 

 އޭގައި އޮތީ،. ޝާން އެ ބައްލަވާލެއްވިއިރު އެއީ ޖިނާން ދެއްވި ސިޓީފުޅެކެވެ. އަރުވައިފިއެވެ

އާ ރަްއޔާއާ ދެބޭފުޅުންގެ ކައިވަނިފުޅު  ކޮއްކޮ. ކޮއްކޮއަށް ވެދުން ދެންނެވުމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ[

ކޮއްކޮ ގަބޫލުފުޅިއްޔާ، ބައްޕާ އަރިހުގައި، ބޭބެ . އަވަސް ކުރައްވަން ބޭބެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނެއެވެ 

 މިވާހަކަ ދައްކަންތޯއެވެ؟

 .އަވަސް ޖަވާބަކަށް އެދި

 ލޯބިވާ       

 ޭބބެ                   

 ޖިނާން        

 .އި ޖަވާބު ލިޔުއްވާލައްވާފައި، ޕިޔޯުނ އަތުގައި ފޮނުއްވައިފިއެވެޝާން މި ބައްލަވައިފަ

 :ޝާންގެ ޖަވާބު

 .ގިނައިން ވެދުން ދެންނެވުމަށްފަހު، އަދަބު އިޙްތިރާމާއެކު ދަންނަވަެމވެ

 .އަޅުގަނޑު އެދެނީވެސް ބޭބެ ބައްޕަ އަރިހުގައި ވިދާޅުވެދެއްވުމެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއެވެ

 .ބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެޤައިޙްތިރާމް 

 ނުހަނު ލޯބިވާ        

 ކޮއްކޮ               

 ާޝން          

 

ޖިނާން ަވޑައިގެން ޝާންެގ ބައްޕަ، ޖިނާންގެ ޮބޑުބޭބެ އަރިހުގައި މިވާހަކަފުޅު ދައްކަވައި، އަިދ 

ދާޅުެވ އެ ކައިވަނިފުޅުގެ ހުރިާހ އިންތިޒާމަކާިއ ޚަރަދެއް ހަަމަޖއްސަވާނީ ިޖނާން ަކމަށް ވި

ރެއަކާ ވަގުތެްއ ޝާންގެ ބައްޕަ ަހމަޖަްއސަވާފައި އަންގަވާލައްވާށޭ ވިދާޅުވެފައި، ޖިާންނ . ނިންމަވައިފިއެވެ

 .ވަޑައިގެން، ރައްޔާއަށް ފޯނުކުރައްވައި މިވާހަަކ ވިދާޅުވިއެވެ

ޅުން އެބޭފުޅުންގެ ގްރޫޕްގެ ބޭފު. ހަވީރު ރައްޔާއާ ޝަހެނާޒް ވަޑައިގަތީ، ނާދީއަށް ކުޅުއްވާށެވެ

ނުޑ ކަމަށްވާތީ، އޭން އެއްވެްސ ބޭފުޅަކާ ދިމާވެވަޑައެއް ނުގަނެއެވެ . ނާދީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ރޭގަ
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މިދެބޭފުޅުން ކުޅުއްވުން ނިމުީނމާ ވަޑައިގެން ނައިނެފިއްލަވައިގެން އާދައިގެ ކަންތަކަށްފަހު، ދެބޭފުޅުން 

 .ޖޯލީގައި ޖަްއސާލައްވައިގެން ތިއްބެވިއެވެ

ބޭބެ މިހާރު ޝާްނ ައރިހުގައިވެސް ވިދާޅުެވ ބައްޕަ . ތައް ކޮޅުމުުގލަށް އަރަީނ އެވެކަން: ރައްޔާ

 .އަރިހުގައި އެވާހަކަ ދައްކަވާ ނިމިްއޖެއެވެ

 .އެހެންތޯއެވެ؟ މިހާުރ އޮންނާީނ ނަޖައްތަމެްނނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގެންފައިތާއެވެ: ޝަހެނާޒް

ނޑަށް އެނގިވަޑައިގެންފި ަކމަށްވަންޏާ ފޯނު ނު: ރައްޔާ ކުރައްާވ ިތއްބަވާނެތޯއެވެ؟ އަޅުގަ

 .ހީވަނީ، ޖިާނން އެ ވާހަަކ ވިދާޅުވާނީ މިރޭ ހެންނެވެ

 .ނަޢީމާއަށް އެނގިވަޑައިގަތީާމ ހާދަ ދެރަފުޅެއްވާނެތާއެވެ! އަސްތާ: ޝަހެނާޒް

އެކަމަކު، އެކުރެއްވި ކަންތަކުން ޝާްނ ވަރަްށ . ވަރަށް ދެރަފުޅުވާނެއެވެ! އާދޭހެވެ: ރައްޔާ

 .ލަވައިފިއެވެ] ޮހޑުފުޅު[ށް ނަޢީމާ ދެކެވަޑައިގެން ބޮޑަ

އެވީ ހަަމ . އެހެންވާެނ ނޫންތޯއެވެ؟ އެކަހަަލ ކަންތައް ކުރެއްވީާމ ވާނެގޮތްވީއެވެ: ޝަހެނާޒް

 .ރަނގަޅަށެވެ

 .ހެދުންވެސް ފަހަންވާނެތާއެވެއަޅުގަނުޑމެން އަދި އެރެއަށް : ރައްޔާ

 ގަންނަން ދާންވީނޫންތޯއެވެ؟  ފޮތި. ފަހަންވާނެއެވެ! އާދޭހެވެ: ޝަހެނާޒް

ނުޑ ހިތަށް އަރަނީ، . ކޮންމެވެސް ަދނޑިވަޅަކުްނ ދާނީ ދޮގެއްތޯއެވެ: ރައްޔާ އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް އެކުގާ ކައިވަިނ ކުރެވޭގޮތް ދިމާވިނަމައެވެ  . އަޅުގަ

މިވާހަކަފުޅު ދައްކަވަްނ . އެހެން ދިމާވިަނމަ ކިތަންމެހާެވސް ރަނަގޅެވެ: ޝަހެނާޒް

ބައްލަވާލެއްވިއިރު ޖިނާން ފޮނުއްވީމާ، ދެ . ކޮށް ބޭރުން މީހަކު ރަނގަބީލު ޖަހާލައިފިއެވެތިއްބަވަނި

މިދެބޭފުޅުންގެ ދެ ޕާރުސަލް ގެންނަާވ ކެނޑުއްވިއިރު، ކޮންެމ . ޕާރުސަލް ހިފައިގެން އައިސް ހުރި މީހެކެވެ

 .ފޮތި އޮތެވެ ހަތަރު ގަނޑު ! އާދެ. ޕާރުސަލެއްގައި ވަރަށް ރީތި ހަތަރު ލިބާސްކޮޅު އޮތެވެ

 . މިއޮތީ ވެދަމާފައި ނޫންތޯއެވެ؟ ދެްނ ފޮތި ގަންނަން ިދއުމުގެ ބޭނުން ެކނޑުނީއެވެ: ޝަހެނާޒް

ޖިނާން ކިހާ ރަނގަޅުފުޅުތޯއެވެ؟ އަޅުަގނޑުެމން ފޮތި ނުގަންނަނީްސ : ރައްޔާ

 .މި ފޮތިތައް ހާދަހާ ރީއްޗެވެ. ފޮނުއްވައިފިއްޔާއެވެ 

 .ނެންގެވިއިރު ޖިނާނެވެ. ފަށައިފިއެވެމިހެން ވިދާޅުވި◌ިތަނާ ފޯނުވާްނ 

 .ރައްޔާތޯއެވެ؟ ޝަހެނާްޒ ކޮއްކޮ އެބައުޅުއްވާތޯއެވެ: ޖިނާން

ވަރަްށ . ތިޔަބޭފުޅާ ފޮނުއްވެވި ޕާރުސަލްވެސް ލިބިއްޖެއެވެ. އެބައުޅުއްވައެވެ. އާދޭހެވެ: ރައްޔާ

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއެވެ

 ރީތިފުޅުތޯއެވެ؟  .މިފޯނުކޮށްލީ އޭގެ ވާހަކަ ދަންނަވާށެވެ: ޖިނާން

 .ވަރަށް ރީއްޗެވެ! އާދޭހެވެ: ރައްޔާ

 .ޝަހެނާްޒ ކޮއްކޮ އަތްޕުޅަށް ދެއްވަ ބައްލަވާށެވެ: ޖިނާން

 .މި އަރުވަނީއެވެ! އާދެ: ރައްޔާ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއެވެ. ހާދަ ރީއްޗެވެ. ބޭބެ ފޮނުއްވި އެތި ލިބިއްޖެއެވެ: ޝަހެނާޒް

 . ޅަކަށް ކަމުދޭތޯ ރައްޔާ އަރިހުން އަްއސަވަބައްލަވާށެވެކައިވަނިފުޅު ހެދުންކޮ: ޖިނާން
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އެތާ . މިހާުރ ރައްޔާ އެތަނުްނ އެއް ހެދުންކޮުޅ އިްޚތިޔާރު ކުރައްވައިފިއެވެ! އާދޭހެވެ: ޝަހެނާޒް

 .އޮތް ފެހިކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެވެ

ނޑެވެ: ޖިނާން  .ވާށެވެ ރައްޔާ އަތްޕުޅަށް ދެއް. އަޅުަގނުޑ ގަސްދުކުރީވެސް ަހމަ އެ ފޮތިގަ

 ކީކޭތޯއެވެ؟: ރައްޔާ

ފޮތިތައް ރީތިފުޅުތޯއެވެ؟ ކައިވަނިފުޅު ހެދުންކޮޅަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ަގސްދުކުރީ، އެތާ : ޖިނާން

ކޮއްކޮ އެއްޗެއް ވިދާޅެްއ . މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް މިދަނީ ނިމެމުންނެވެ. އޮތް ފެހިކުލައިގެ ލިބާސްކޮޅެވެ

 ނުވޭތޯއެވެ؟ 

 އަރިހު ވިދާޅުވެްއޖައީމުތޯއެވެ؟ ނަޖައްތަމެން. އްވައެވެއަދި ނުގުޅު! އާދެ: ރައްޔާ

 މިހާރު ފޯުނ ބާއްވަނީ އިނގޭތޯއެވެ؟. އަޅުަގނުޑ މިރޭ ޮގސް ދަންނަވާަނމެވެ: ޖިނާން

 .ޖިނާން ަހމަ ފޯނު ބޭއްވިތަނާ ޝާން ފޯނުކޮށްލައްވާފައި ިމ ވަޑައިަގންނަވަނީއޭ ވިދާޅުވިއެވެ

ކަފުޅު ދައްކަވަން އެގާރަ ޖަހަންދެން ތިއްބަވާފައި، އެގާރަ ޝާން ވަޑައިގަތީމާ ތިން ބޭފުޅުން ވާހަ

 .ޖެހީމާ ސައިފޮދު ހިއްޕަވައިގެން ޝަހެނާޒް ަވޑައިގެންފިއެވެ

 

ނޑުއްވައިގެން ފައްސަވަން ފަށްޓަވައިފިއެވެ . އަނެއް ދުވަހު ެމންދުރުފަހުން، ރައްޔާ ހެދުންކޮުޅ ކަ

ޔާ ފައްަސވާފައި ގައިކޮޅަށް ހެޔޮވަރު ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހެދުންކޮޅު ރައް

 .ނިންމަވައިފިއެވެ

. އަޝްފާޤާ ޙަމީދާ މަސީޙެވެ. ބުރާސްފަތިވިލޭރޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނާދީއަށް ޖަމާވެަވޑައިގަތެވެ

ކުޅުއްީވ އެއްބަިއ . ޝަހެނާޒާއި ރައްޔާއެވެ. ަނޖުމާއާިއ ނަފީސާ އާިއ ހުވައިާނ އެވެ. ޝާނާއި ޖިނާނެވެ

 .ޓެނިސް، އަނެއްބައި ބޭފުޅުން ބެްޑމިންޓަން، އަނެއްބަިއ ބޭފުޅުން ޓޭބަލް ޓެނިހެވެބޭފުޅުން 

މިބޭފުޅުން ކުޅުއްވާ . މިރޭ ރައްޔާ އާ ޝާން، ޖިނާނާއި ޝަހެނާޒް ކުޅުއްވީ ބެްޑިމންޓަވެ

ވީމާ ހުރިާހ . ނިމޭއިރަށް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ސައިފޮދު ތައްޔާރު ކުރަން، ޖިނާންވަނީ އަންގަވާފައެވެ

އެގާރަ ޖެހިއިރު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގެޔަށް . ފުޅުންވެސް ނިމިވަޑައިގަނެގެން ަވޑައިގަތީ ރެސްޓޯރެންޓަށެވެބޭ

ވަޑައިގަތްއިރު، ޝަހެނާޒާ ރައްޔާއާއި ޝާން އެކުގައި ވަޑައިގެން، މިރޭވެސް ޝާން ވަރަށް ގިނައިރު، 

 .ރައްޔާގެ ގޭގައި އުޅުއްވިއެވެ

ޝާންެގ ގެޮކޅުގައި ކެއްކުމުެގ ކަންތަްއ . ދުވަހެވެއަނެއް ދުވަްސ އެއީ، ކައިވަނިފުޅުގެ 

މެންދުރުގެ ފަހުން ނަުޖމާ އާ ނަފީސާ އާ ހުަވއިނާ އާ ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ރައްޔާެގ . ހިނގަމުންދެއެވެ

ހަވީރު ސައިފޮދު ހިއްޕަވަން ތިއްބަވަނިކޮށް ޖިނާންެގ . ޖިނާންވެްސ ވަޑައިގެން ުއޅުއްވައެވެ. ގޭގައެވެ

 .އޭރު ޖިނާންެވސް އެބޭފުޅުންނާއެކު ސަިއފޮދު ހިއްޕަވަން އިންނެވިއެވެ. ވެއްޖެއެވެޕާރުސަލެއް އަތު

 ޕާރުސަލްގައި ހުރީ ކޮްނ އެއްޗެއްތޯއެވެ؟: ނަފީސާ

 ޖިނާނާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ިމސުވާލު ކުރެއްވުުމން،

ތަ◌ަކަށް ހީފުޅުވާ ގޮހުިރ އެއްޗެއް އެނގިަވޑައިގަންނަވާނީ ބެއްލެީވމާ ޫންނތޯއެވެ؟ : ޖިނާން

 .ވިދާޅުވެ ބައްލަވާށޭ

ނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ: ނަޖުމާ  .ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކޭކެއްހެނެވެ: ނަފީސާ  . އަޅުގަ
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އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ ބޭބީ . މިއަދު ދެން ކީއްކުރާ ކޭކެއްތޯއެވެ. ކޭކެއް ނޫނެވެ: ހުވައިނާ

 .ސެޓެއްހެނެވެ

 .އަެޅ ޝަހެނާޒް ކޮއްޮކ ވިދާޅުވެ ބައްލަވާށެވެ: ޖިނާން 

ރައްޔާއަށް . އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އަޅުގަނޑަށްވެސް ބޭބީ ސެޓެއްހެން ހީވެއެވެ: ޝަހެނާޒް 

 ހީފުޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

 .އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތެއް ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެއެވެ: ރައްޔާ 

 .ނޫން ދެން ހީފުޅުާވ ގޮތަކަށް ވިދާޅުވާށެވެ: ޝަހެނާޒް 

 .އްޗެކެވެދުވަހާ މުނާސަބު ކޮްނމެސް އެ: ރައްޔާ 

 .ތާުޖ މަޙައްލެވެ. އާނ އެނގިއްޖެއެވެ: ނަފީސާ 

ތިޔައީ، . ދެން ތާޖު މަޙައްެލއް ނުދެއްވާނެއެވެ) ހިނިފުޅުވަޑުވައިގެންފައި: (ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

 ޝާން ދެއްވާނެ ކަހަލަ އެއްޗެއް ނޫންތޯއެވެ؟

މި ކައިވަނިފުޅުެގ . މިހާރު އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުން ެއހިސާބަށް ފޯރަން އެބައުޅެއެވެ: ޝަހެނާޒް 

ވީމާ، ހެދުންކޮުޅ . ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ިއސްތަށިފުޅުގައި އަޅުއްވައިގެން ހުންނެިވ ބޭފުޅަކީ ބޭބެއެވެ

 .ވީއިރު، އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މިީއ މޭކަޕް ާސމާނުހެންނެވެ. ދެއްވީވެސް ބޭބެއެވެ

 މިހެން ވިދާޅުީވމާ، ހުރިާހ ބޭފުޅުން އެކުގައިހެން،  

 .]މީ ަހމަ މޭކަޕްގެ އެއްޗެއްސެވެ. ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެކެވެއާނ އެ [ 

މިހެން ވިދާޅުވިތަނާ، ރައްޔާގެ މަންމަ އެތާ ކޮންމެެވސް ކަެމއް ކުރައްވަން އުޅުއްވާފައި،  

 .އެބޭފުޅުން އަރިހަށް ޖެހިވަޑައިގެންލައްވާފައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

ނޑަްށ . ވެދެން މިހާރު، ވަރަށްގިނަ ގޮތްގޮތަށް ވިދާޅުވެވިއްޖެއެ[  އަޅުގަނޑުެވސް އަޅުގަ

 ފެންނަގޮތެއް ދަންނަވާލަންތޯއެވެ؟

 .ދިމާވެއްޖިއްާޔ ދައިތައަށް އިނާމެއް އަރުވާނަމެވެ. އެންެމ ރަނގަޅެވެ! އާދެ: ޖިނާން 

އަޅުަގނުޑމެންެގ ދުވަސްވަރުގައި މިކަހަަލ ދުވަސް ދުވަހަށް އަންަނ ތިޔަކަހަަލ : ރައްޔާގެ މަްނމަ 

އެއްކަލަ އުއިގުޅާކަލޭެގ ވާހަކައިގައިވެްސ . ނީ، ވަރަށް ޚާއްަޞ އަގުހުރި އެއްޗެކެވެފޮށިފޮށީގައި ހުންނަ

މިހެން ޖަހާފާ ހުރި ފޮށްޓެއް، ބޮޑުދައިތަ އަތްޕުޅަށް ދެއްވާފައި، ބުނުއްވިޔެއް ] ކައިވަނީގެ ސާމާނު[

އަޅުގަނުޑ އޭނާެގ . ނޫންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް އިންާނނެ މީހަކު މަތިވީމާ، މި ފޮށި ބަލާ ފޮނުއްވާނަމެވެ

ތިޔައީވެސް އޭެގ . އޭގާ ުހންނަނީ، ަގހަނާއެވެ! އާދެ. އަޞްލު ނަމެްއ މިހާރަުކ ހަނދާނެްއ ނެތެވެ

 .ފޮށްޓެކެވެ 

ހަމަ . ދައިތައަށް އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ) އަތްތިލަބަޑި ޖައްސަވައިފައި: (ޖިނާން 

  .އެނގިަވަޑއެއް ނުގަތެވެ މި ތިބަ ބޭފުޅުން ވަރުބަލިފުޅުވީއިރުވެސް. ސާބަސްފުޅެވެ

ވިދާޅުވެފައި ހުރިހާ ބޭފުުޅން ވަޑައިގެްނ ބެއްލެވިއިރު، ] އަވަހަށް ބަލަން ދަާމ ހިންގަވާށޭ[ 

އޭގައިވަނީ، ކަރުފުޅުގައި ތުރުކުރައްވާނެ ވަރަށް ރީތި ހާރުކޮޅަކާ ހަމަ އެހައިމެ ރީތި، އަތުގައި އަޅާެނ 

. ީތ އަނގޮޓިފުޅަކާއި ކަންފަތްޕުޅުގައި އެލުވާ ސޮޯހ ޯޖޑެކެވެދެން އޮ. ޗޭނަކާއި ރަންކުލައިގެ ަގޑިކޮޅެކެވެ

ދެްނ ހުރީ ަހަމ އެކަހަަލ މުނާަސބަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި، ސެންާޓ . އެވެސް އެާހމެ ރީއްޗެވެ

 .ސައިބޯންޏާ ފުށާއެކު ހުރި ސެޓެކެވެ
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ށް ޝުކުުރ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އުފާފުޅުން އެ އެއްޗެހިކޮުޅ ބައްލަވަ ބައްލަވާފައި، ޖިނާނަ 

 .އަދާކުރައްވަ އެވެ

ނަމަވެްސ ރައްޔާެގ ހިތްޕުޅުގެ ވަރަށް އަޑިްނ . ރައްޔާވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާފުޅުވި އެވެ 

އެީއ ޖިާނންގެ ހިތްޕުޅު ރައްޔާއަްށ . ސިއްރު ސިއްރުްނ، ހިތްޕުޅުދަތިކަމެއް އިޙްސާްސ ކުރެއްވެވެއެވެ

އަދި ހިތާމަާއ އެކު، . ިރ ޤުރްބާން ހިތްޕުޅަށް އަރާފަ އެވެއެނގިވަޑައިގަތުމާ އެކު، އެ ވެަވޑައިގަތް މަތިވެ

އުފާވެރިކަން ބޭރުފުށުން ފާޅުކުރައްވައިގެން ޖިނާނާއި އަތްޕުޅު ޖޯުޑކުރައްވައި ސަލާމް ކުރެއްވުމާެއ އެކު، 

ިއ ކުއްލިއަކަށް، ޝަހެނާޒްގެ ކަރުފުޅުގައި ބައްދަވައިގެން ކޮނޑުފުޅުގަ. ރައްޔާ އަކަށް ނުހިފެހެއްޓެވުނެވެ

އެވަގުތު ރައްޔާ ބޭނުންފުޅުވީ ޖިނާންެގ . މޫނުފުޅު ޖައްސަވައިގެްނ ކީރިތި ކުރައްވަްނ ފަށްޓަވައިފި އެވެ

ނަމަވެސް . މޭފުޅުގައި މޫނުފުުޅ ޖަްއސަވައިގެން ހިތްޕުޅުގައި އުފެދުނު އުާދސްތައް ބޭރުކޮށްލައްވަވާށެވެ

ރައްޔާގެ މި ޙަރަކާތުން، . އި އެބަ ތިއްބެވިއެވެއެތައް ބޭފުޅުންނެއް އެތާނގަ. އެހެން ހެއްދެވޭކަށް ނެތެވެ

ރައްޔާގެ ޙާލުކޮޅު، ސީދާސީދާކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ޖިނާނުެގ ހިތްޕުޅަށް އަސަރުކޮށްގެން ދިޔައީ، 

ހަމަ އެ ވަގުތު . ކުއްލިއަކަށް ކަރުނަފޮދު އަތުވެއްޖެ އެވެ . އިންނެވޭ ވަރަކަށް ނޫނެވެހިފަހައްޓަވައިގެން 

 .ން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެތެދުވެވަޑައިގެ

. ޖިނާން ގެއަްށ ވަޑައިގެްނ އެނދުދާންކޮޅުގައި އޮންނަާވ އެތައް އިރަކު ކީރިތި ކުރެއްވިއެވެ

ިހތްވަރުފުޅާ އެކު ތެދުވެވަޑައިގެްނ . މުޅިްނ ހަަމޖެހިވަޑައިގަތީ ަގޑިޔެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ

. މާދުފުޅު ކުރަްއވައިގެން ވަޑައިގަތީ ޝާންެގ ގެއަށެވެނައިނެފިއްލަވައިގެން، ކޮޓަރިކޮޅުތެރޭގައި މަޣްރިބު ނަ 

އަށެއް ޖެހިއިރު ކައިވަނިފުޅު ކުރެއްވި މަޖްލިސްގައި ތިްއބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޖިނާން 

ނޑާ ޮކނޑު ޖައްސަވަިއ . ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ ކައިވަނިފުޅުކޮށް ިނމުނީާމ، ތެދުވެވަޑައިގެްނ، ޝާން ކޮ

 .ޝާންގެ އަތްޕުޅަށް ފޯރުވާލެއްވީ، ދިގު، ޯބ އުރައެކެވެ ސަލާމް ކުރައްވައިފައި،

ރައްޔާ . އެރޭގެ އަށްގަޑި ތިރީހުގައި ރައްޔާގެ ގްރޫޕްގެ ބޭފުޅުންކޮޅާ ރައްޔާގެ މަންމަ ވަޑައިގަތެވެ

އާ ޝާން، މެހްާމނުންނަށް ސަާލމް ކުރައްވަން އެްނމެން އައިްސ ނިމެންދެން އިސްތިޤްބާލުގައި ތިއްބެވި 

ހުން، ޚާއްޞަ ކޮޓަރިކޮޅެއްގައި ޝާާނ ރައްޔާ އާއި، ެއ ދެބޭފުޅުންގެ އެކުވެރި ގާްތ އޭގެ ފަ. އެވެ

 .ޖިނާްނ ފަރިއްކުޅުއްވީ ބޮޑެތި ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައެވެ. ބޭފުޅުންކޮޅާ އެކުގައި ފަރިއްކުޅުއްވުން އޮތެވެ

ްމ ކުރައްވަިއ މިބޭފުޅުން ފަރިއްކުޅުއްވާ ިނމުނުތަނާ، ޖިނާްނ ވަޑައިގެން، ދެކަނބަލުންނަށް ސަލާ

މަރުޙަބާ އާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ އުފާވެރި މުސްތަޤްބަލަކަށް އެދިވަޑައިގެން ވަރަށް ފުރިހަމަ ޢިބާރާތްކޮޅަކުން 

ދުޢާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ވަދާޢުގެ ސަލާމް ވަރަށް ހިތި ގޮތަކަށް ކޮށްލައްވާފައި، އެނބުރިވަޑައިގަތްއިރު، އެ 

 . ލޯފުުޅން ހުރީ ކަރުނަފޮދު ނީރާލާފައެވެ. އިްނ މިާލ މޯޅިވެފައެވެރީތި ރީތި އަލި މޫނުފުޅު ހުީރ ހިތާމަ

އެއީ، ނުލާހިުކ ތަނަވަްސ . ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޝާްނ އަރިހުގައި ޝާްނ ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަޑައިގަެތވެ

 .ރެއާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރިކޮޅެކެވެ. ބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅެކެވެ

. އި އެންމެ ފުރަތަމަ ޝާން ަކނޑުއްވާލެއްވީ، ބޭބެ ދެއްވި އުރައެވެވެދެވަޑައިގެންފަ

އަދި . ކަނޑުއްވާލެއްވިއިރު އޮތީ، ިއންޑިޔާގެ ކަޝްމީރަށް ަވޑައިގަތުމުެގ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދެބޭފުޅުންނަށެވެ

  .ބައްލަވާލައްވާފައި ދެއްވީ ރައްޔާގެ އަތްޕުޅަށެވެ. ވަކި އުރައެއްގައި ޑޮލަރުކޮޅެއްވެްސ ހުއްޓެވެ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން މުބާރިކްބާދީ އާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ ވަދާޢުގެ ސަލާމް ކުރައްވައިފަިއ 

 . ވިދާޅުވެފައި ދޮރުކޮޅު ލައްޕާލައްވައިފިއެވެ] އުފާވެރި ރެއަކަށް އެދެމެވެ[ވަޑައިގަތުމުން، އަޝްފާޤް، 
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 ]ޑޭޒީމާ [މިއީ ދިވެހި އަދަބީ ގުލްޝަނުގައި ފަރިވި މަޝްހޫރު 

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ ގެ ހިނާގ ގަލަން ޮކޅުން އެކުލަވާލަްއވާފައިވާ

 .ފުން ޖަޒުބާތު ތަކެއްގެ ޙަޤީޤީ ތަޞްވީރެކެވެ. ލޯބީގެ އަސަރުގަދަ ފަސާނާއެކެވެ

 

 .ލިޔުންތެރިޔާ އަކީ ދިވެހި ބަހުގެ ފުންނާބު އުސް އަދީބާއެކެވެ

 .މޮޅު ބަސްމޮށުންތެރިއެކެވެ. ކުޅަދާނަ ޝާޢިރާއެކެވެ

 ދިވެހި ޅެންވެރިކަމަށް އަގުހުރި ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރެއްވުމުގެ އިާނމް 

 .ވަޑައިގެންފައިވާ ޚިދްމަތްތެރި ނަމޫނާއެކެވެލިބި

 

 .މިވާހަކައިގެ ބަޠަލާ، އާދެ ރައްޔާއަށް ޝާން ދެކެ ލޯބި ވެވުނެވެ

 .ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ޖަޒުބާތީ ލޯތްބަކުންނެވެ

 .ލޯބީގެ އުދަރެހުން ނެގި ފުސް ވިލާަގނޑެއް ޮކންމެވެްސ ވަރަކަށް ަޖއްވު ކިލަނބު ކޮށްލިއެވެ

 ގެ ދުނިޔެއަށް އާދެވުމާއެކު ދެލޯބިވެރިންނަށް ތިބެވުނީނަމަވެސް ޙަޤީޤަތު

 .ގުޅިލާމެހިފައިވާ ަޖޒުބާތު ތަކަކާއެކު ތެދުވެރި ލޯބީގެ އައްސޭރީގައެވެ

 

 ނައިފަރު/ މުޙައްމަދު ޤުބާދު 

 

 

 

 


