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 ފާއިޒާގެ މަޟުމޫނުތައް

 

 

 

 އަންހެން ކުދީންގެ މަދްރަސާ ހުޅުވުމުގެ އުފައުވެރިކަން 

 

. މި މަޥްޟޫަޢީކ ވަރަްށ ަތަނވަސް، ވަރަްށ ފަޭސހަ މަޥްޟޫޢެްއ ަކމަށް ފެެނެއވެ

ެވްސ އެެހްނނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑަީކ ކުޑަޮކށްވެްސ ލިެޔވޭޮގްތ ުހންނަ މީެހއް ޫނންކަުމން ވަރަށް 

ނޑުެގ ާވޖިބު އަާދކުރެޭވތޯ މިްނނަތްކުާރނަެމވެ. ޖެހިލުްނެވއެވެ  .އެަކމަކު އަުޅގަ

ަވނަ ެރއަކީ އަޅުަގނޑުެމްނގެ ިހތްތަަކށް ދަްނަނވާްނވެސް ނުެއނޭގ، . ހ 11.12.63

ެއެރަޔީކ ައުޅަގނުޑެގ ަޙާޔުތަގިއ، ުދަވަހުކ ުނެދޭކަކަހަލ . ވަރަްށ ޚާްއަޞ އުފަެލއް ލިުބުނ ރެެއކެވެ

ނުޑމެްނނަްށ ަވދެވިަފިއވާ ާޖހިލުކަުމެގ . ހުރި ޭމާވއެްއގެ ަރހަ ލިުބނު ެރއެެކވެައގު  އެެރޔަީކ ައޅުގަ

ުނުކްތ އަނދިރި ަޖންގަިލން ނުކުެމވޭޯތ ފިަޔވަެޅއް ކުިރޔަްށ އެޅުމަށް އަލިެވެގންާވ ނޫަރުކން 

މިފަަދ . ރެެއވެކުިދންެގ މަދްރަސާ ހުުޅވުނު  Uައްނެހން U) މާލޭަގއި! (އާދެ.....އެެރޔަކީ. ރެއެެކވެ

ބަރަކާތްތެިރ ެރއެްއެގ ުއފާ ފާޅުކުާރނީ، ޮކްނ ުދލަކުން، ޮކްނ ޤަލަަމކުްނ، ކޮްނަކހަަލ 

. ޢިބާރާތަުކންޯތއެވެ؟ އެފަަދ ލިޔާަޤތާއި ޤާބިލިްއޔަެތްއ ލިބިފަިއވާަނމަ، ަރނގަޅޭ ީހވެެއވެ

ށް، މި މަދްރަާސ ކޮންެމއަކަސް މިފަދަ ބަަރކާތްެތރި ަމހެްއގަިއ، ައއި އުފާެވރި ޢީަދކާ ދިާމކޮ

ައިދ . ުނހަުނ ޮބޑު ޝުކުރު ކުާރންވީ ނިޢުަމތެެކވެ. ހުޅުުވނުަކމީ، ކޮެޅްއނެތްާހ ބޮޑު އުފަލެެކވެ

 .އެރެައކީ އެްއ ނަޒަރަްށވުރެ ިގނަ ނަޒަުރގަިއ ވަަރށްބޮޑު ަފޚްރު ލިބުުނ ެރއެެކވެ

ަހުކ އެރޭެގ އުފަލާއި، ާފގަިތކަާމއި، ބާްއޖަވެިރކަްނ އަޅުަގނުޑގެ ަހނާދނުްނ ުދވަ

ެއޭރެގ ިބްނަގަލީކ، ެހޮޔޮގުތަގިއ ެދިމޮއްނަނިނިވ، ަހުރަދާނ ޮގެތްއަގިއ . ފިލައިުނދާޭނކަްނ ަޔޤީެނވެ

ެގ ިކަބައްށ للىاهللا سبحانه وتعاއެޅެުވނު ަބރަކާތްެތރި ިބންގަެލއް ކަުމގަިއ ލެްއވެުވްނ އެިދ މުޖީުބވަްނތަ 

 . އާީމން. މިްނނެއްަފށުްނ ދުާޢ ކުރަެމވެ
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ަވަނ ޭރެގ ަމްދަރާސެގެތެރައްށ ިވްސުނުމެގ ޯލ . ހ 11.12.63ެދްނ 

މަދްރަސާެގ ކުީދްނގެ ޮގނޑިަތއްވެްސ . ިހނާގަފެއވެ  7.55ހިްނަގއިލަމާތޯެއވެ؟ ގަިޑން އެެހރީ 

ައދި އޭެގ ބޭުރން ަތޤްރީރު ައްއސަވާވަަޑިއގަްނަނވާ އަްނެހން ބޭފުުޅްނެގ . ފުރިފަެއވެ

ނޑިކޮޅުަތއްވެސް ފަުޅވެ ަޢއިެބއް ޫނެނވެ ދްރަސާ ުކދިްނގެ ޫމނުން ވަރަްށވެސް ުއފާވެިރކަާމިއ، މަ. ގޮ

 .ހުިރހާ ުކދީްނމެ އެތިބީ، ތަްޤީރރުގެ އަޑު ެއހުމުެގ އިންިތޒާރުަގެއވެ. މަޑުމައިތިިރަކން ެފެނއެވެ

ތަޤްރީރު ދެްއވާ ބޭފުުޅްނނާިއ ބޭކަލުން ވަެދވަަޑއިަގްނނަަވިއ . އެެކވެ 8ގަޑިްނ އެެޖަހނީ 

 . ވެއިށީެދވަަޑއިަގްނނަަވއި◌ިިފއެ

. އެްނމެ ފުރަަތމަިއން އެތެުދެވވަޑަިއެގންެނވީ، މަދްރަާސެގ ވެިރޔާ ވަޒީރުްއދާޚިލިްއޔާެއވެ

 ެއަދނީ ، ޭއާނ ާވަހަކުފުޅ ަދްއަކާވްނ ެފްއެޓިވަތާނެހްނ، ިގަނ ުކީދްނެގ ޫމުންނ ުއާފެވިރަކްނ ެކނޑި 

ެއެޖުހުނ ިހާތަމެވިރ  ައްށ م.ن.مޭއެގ ސިއްރަީކ، އަޅުަގނޑުެމްނެގ މުދީރު . ކުލަ ބަދަުލވަމުްނެނވެ

އަުޅަގނޑުެމންެގ ހިުތގެ ހަަމ އެްނމެ އަީޑން، ޭއާނގެ ދުޢާަގިއ ަބއިވެިރވެ، . ޙާލު ަބޔާްނކުރެްއވިަކމެވެ

 .ާއމީން. ހަމްދަރުީދ ަފއުޅުކުރަުމެއވެ

ދެން އަޅުަގނުޑގެ ެއންމެބޮޑު ވާޖިަބކީ، މި މަްދރަސާގެ ވެރީްނނަާށއި، މަދްަރާސ 

ަވީކްނ . ވެިވ އެްނމެ ޭބފުޅުްނނަްށ މުާބރަކްބާީދއާިއ ުޝކުުރ ެދންެނވުެމވެހުޅުްއވެުވމަްށ ބާުރއެޅުއް 

އަޅުަގނޑުެމްނގެ ހިތްތަަކށް ިހތްވަާރިއ (ޚާއްަޞކޮށް، މިރޭގެ ެއންމެބޮޑު ަފޚްރު ލިބިަވޑަިއގެްނެނވި 

ިއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ާމްތ ާނިޒާރައށް، ިހުތެގ ަހަމ ެއްނެމައީޑްނ ެއްނެމ ުފްނިމުނގަ ) އުާފ ލިބިދެްއވި

 .މުބާރަކްބާީދާއއި ޝުކުިރއްާޔ ަދންަނވަެމވެ

ނުޑ ަޔޤީްނކުރާ ގޮުތަގއި، އަޅުަގނުޑެމންެގ ތެޭރގެ ހަމަ ހުިރާހ  ދެން އަުޅގަ

ކުދިްނަނކީވެސް، އެުކދީްނގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ އެއްަފދަިއން، ަދއުލަތަާށއި މަދްރަާސއަށް ރީިތަންނ 

މިޮގތުަގއި އަޅާ ކޮންެމ . ފިލައިުނދާެނއެވެ ހޯދޭޯތ މަސަްއކަތް ކުރާ ކުިދން ަކމުަގއި ވުަމކުން 

ުކިރަޔްށ ެއޭޅ ިފަޔަވެޅްއ ަކުމަގިއ ޫނީނ ުނާވެނ ] މަުގގެ ީސދާ ރާސްާތއިން[ފިޔަވަަޅކީ، 

 ނޫްނތޯެއވެ؟

އެ އުާފ . ހިތަށް ެއވަީނ، ައދި މާ ޚާއްޞަ އުފަލެެކވެ، މިހިސާބަށް ިލޔެުވނުަތނާ

 ަދްނނަާވީނވެސް ކީކޭާބވަޭއ ހީެވއެވެ؟ !ާއހް ! ާއހް . ބަޔާްނކުާރނޭ ޢިާބރާތެްއވެސް އަިދ ުނވިްސނެެއވެ

. ައކަށް ނާެދއެވެ]މާލެ[އަޅުަގނޑު ހީުކރާ ގޮުތގައި، މިަކހަލަ މިިނަވން ެރއެްއ އަިދ 

ވަަނއަްށ  1އެރެައކީ، ތާރީުޚގައި . ގަިއމުވެސް އަޅުަގނުޑގެ ަހނދާުނަގއި ނާްނނަަކން ކަަށވަރެވެ

ނުޑ ދެކެެމވެަނަގްނާވޭނ ެރެއްއ ަކުމަގިއ  ،ނެޭގނޭ ެއީއ ީކްއެވޯތެއެވ؟ ެއެރައީކ، . އަުޅގަ

ސްަތޤްބަލުެގ މު[ )ح.ا(ެއއް ަކމުަގިއވާ ާމތް ނާޒިރާ ] ަނމޫނާ[އަޅުަގނޑުެމްނގެ  ުފރިހަަމ 

ޙަޤީޤީ ޢާލަުމން ެފނިާދނޭ ކަުމގެ ޔަީޤްނ ] އުދަެރހުން، އެެފްނނަ ފިިނފެްނމަލުގެ ހިތްފަޭސހަ ކުލަަތއް 

އޭާނެގ ހިުތަގއި އުެފދިފަިއވާ ހަްމދަރުީދއަކީ، ިމހެްނ ޤަލަްމެގ . ެއެވޢަމަލީގޮުތން ކޮށްެދްއވި ރެ 
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ނުޑން ކަުރދާުހަގއި ލިެޔގެްނވެސް ަބާޔންކުެރވޭޭނ ެއްއޗެްއތޯެއވެ؟ ކަަށވަެރވެ ެއީއ ައުޅަގނުޑެގ . ތު

ޭއާނެގ ަމްއަޗްށ ައާދުކާރްނ ާވިޖުބެވެގްނާވ ުޝުކުރ . ުކަޅާދަނަކުމެގ ެތެރިއްނާވ ަކެމްއ ޫނެނެވ

 ާރީނވެސް ަފހެ ކޮްނަކހަލަ ލަފްޒަުކން، ޮކން ސިަފެއއްަގއިޯތއެވެ؟އަދާކު

މިފަދަ ބަސްަތެކއް އެކުލަަވއިާލނޭ ބަލާޣާްތތެރި ކަމެްއނެްތ ޙާލު އަޅުަގނުޑގެ ފުަރަތަމ 

އަާދކުރުމަްށ ޭބނުްނކުާރން މިފުރްަޞުތ ) މަދްރަާސއިްނ ދެްއިވ ފުރަތަަމ ފިާލވަޅު (ވާޖިބު، ޔަުޢނީ 

އެއަްށފަހު، . ެގ ކިބަައށް މިްނެނއްފަުށްނ ޙަްމދާިއ ޝުކުުރ ުކރަމެވެهللاކީރިިތ ، ދެްއވިކަަމށްޓަަކއި

މަދްރަސާގެ ވެީރްނނަށާިއ، ަމދްރަސާގެ ކުީދްނނަށް، ވަީކން ާޚއްަޞކޮށް، މަދްރަސަުތއް ަސނިްއާޔެގ 

ވެރިާޔ، ވަޒީރުްއދާޚިލިްއާޔއަށް މުބާރަކްާބދީާއއި ޝުުކރިއްާޔ ަދންަނވާ ޙާލު، އެްނމެާހ ެހޮޔ 

ެގ ކިަބައށް ުދޢާކޮްށ، މިމަްޟމޫުނ ނުަވަތ މިހާސަުރ هللاމަލުތަުކގަިއ ަތއުފީުޤ ދެްއެވވުްނ އެިދ މާތް ޢަ

 والحمداهللا . ނިްނމުމުެގ ަތއުފީުޤ ެދއްިވ ަކމަށްަޓކަިއ ުޝކުރު ކުރަެމވެ
 .ހ63-12-16        

 

 ]ވިލާރަތްލާ ގޮތުންނައެފެން ދިލާސާ ރީތި ބަލަމާހޭ؟[

 

ަޚޔާލާތު ަތަނވަސްކޮްށޭދ، . ސް ރީިތ ިހތްފަސޭަހ ަމންޒަރެެކވެއެީއ ވަރަްށވެ! ާއޭދެހވެ   

އެަތްއ ކަަމުކން ހިތްަދތިެވ ިފކުރު ހުްސވެފަިއ . އަިދ ޮކންެމ ޙާލަތަާކ ަބިއވެރިެވދޭ ޔާެރއްމެެއވެ

ވަިނކޮްށވެސް، ރަްތވިލާެގ ރީތި ީސން ެފނުީނމާ ިހތަްށ އެލިބޭ ަތަނވަސްކަާމއި، ިޚޔާލަށް ައންަނ 

ެއކަހަލަ ރީިތ ޤުދްަރތީ ޮކންމެ މަންޒަަރީކ، . ަދންަނާވންވެސް ުނއެނޭގހާ ބޮެޑވެތާޒާަކން ަހމަ 

] ޮދޅިން ދަްތ ައތް ުނނެްއޓޭާހ ހިތާަމތަެކއް. [ިއްނާސީނ ޫރާޙ ުހިރާހ ޮގަތުކްނެމ ުގޭޅ ެއްއެޗެކެވ

 ހިތަށް ލިިބފަިއވާ ހިނދެްއަގއިވެސް، އެަފދަ ަމންޒަަރކުން ހިަތށް އެލިޭބ ިހތާަމވެރި ުއފަލަކީ،

އެފަަދ މީަހކަށް އެަކަހަލ . އެަމންޒަރު އެހިާތމަިއަގއި ަބއިވެިރވެ، ހަްމދަރުީދވާ ަކމުެގ ގަަދ ެހއްެކކެވެ

އަދި އެފަަދ . މަންޒަަރކުން، ިހތާމަވެިރ އުފަެލއް ނޫީނ ލިބޭެނ ކަަމކަްށ އަޅުަގނަޑކަށް ުނވިސްެނއެވެ

ަހަމ . ެދޭވެނެއޭކެވްސ ިހެއްއުނެވެއެވމީހަަކށް، ެއފަދަ ވަުގތެްއގަިއ، ިހތާމަެވރި އުފަަލކަށް ޫނނީ، އެ

ނޫން އެެހން އެްއެޗްއ ] އުފާ[އެެހންމެ އެްއވެސް ަކމަުކން ިހތްދަިތކަމެއް ނެތް ީމހަކަށް 

ލިބޭނޭޯތއެވެ؟ ެއކަހަަލ ަމންޒަރަަކްށ ޚިޔާުލ ހުސްކޮްށލީމާ، އެލިބޭ ތާޒާކަާމެއކު، ޅެްނވެރީްނެގ 

ައެންއ ިއްނާސަނުކެގ ، ިއ އެުތރުުމގެ ފުިރހަމަަކމުންޚިޔާލާތު ފާޅުޮކށްލާއިރު، ެއހުްނަނނީ ރީިތކަމާ

ހިތް ޭއނާެގ ކުަޅދާަނ ކަުމެގ ތެެރޔަށް، ެއްއވެސް ވަްނަހނާެއއް ނެިތ ޫދެވގަެނެގން، އެާދދިއުަމކީވެްސ 

ަޙޤީޤަުތަގއި އެގުެޅވޭ ގުެޅުވމަކީ، އެިޚޔާލާތުެގ ައޞްލެްއ ކަުމަގއިާވ، . ކުޑަ ޢަަޖއިެބއް ޫނނެވެ

. ުދިނެޔ ެއަދީނ ަބަނަވުމްނެނެވ. ތުރަާކ ވަިކވެ، ިޚޔާލުެގ ނަުރ ވަީނ ެކނޑިަފއެވެއެކަަމކު އެަފދަ މި 

އުދަެރހާ ިދމާިއން އެެފްނނަ ކަޅުކުލަިއެގ ބޯވިލާަތކަކީ، މިސާިހތަުކ ަނާގ ބޯމަިތކޮށްާފޭނ 
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ަދްނވަރުެގ ހަމަިހމޭްނކަާމއެކު ެއޖެހޭ މަޑުމަޑު ަވއިރޯޅިވެްސ ަގދަފަަދ . ވާރޭވިލާަތކެެކވެ

ެދންެމ އުޑުަގިއ ިވދަިވދާހުިރ ތަރިަތްއވެސް ިމހާުރ އެަދނީ، . ަތަކަކްށ ެވާދްނ ުއޭޅ ަކަހަލެއެވހަތިާޔރު

 މިފަަދ ަވގުެތއްަގިއ މަޒްޫމެނއް ނުަވތަ ުމޤާލަތެްއ ލިެޔވޭޯތއެވެ؟. ވިލާތަާކއެޅި ނިާވވަުމްނނެވެ

އައީ، ީމެގ ކުރިމަީތގަިއވާ މަޥްޟޫޢަްށ ަމޟްމޫެންއ ލިެޔވޭތޯ ޚިޔާލުޮކށްލީމާ، ހަނދާަނށް   

ޭއގަިއ އެެފުނނު އެްއޗެްއ ެފނުނު ގޮަތކަށް، . ދޮޅުއަހަެރްއހާ ުދވަސް ުކރީން ފެުނނު ުހވަފެެނކެވެ

 .ތަފްޞީލުކޮްށ ަދްނނަާވން ެއނޭގނޭ ކަެމއް ޭނނެގެއވެ

ަމުގެގ . ަތނަކީ ނުލާިހކު ީރތި ފުޅާ ބޮޑު މަެގެކވެ. ފެްނނަނީ، ޫހނު މޫސުުމގެ ަހވީރެެކވެ  

ަމުގެގ . ސްަތއް އެަވީނވެސް ވަރަްށ ރީިތ ގޮތަަކށް ހެިދ ބޮުޑވެ ޯފދިފަެއވެދެފަރާތުަގިއވާ ގަ

ވަައތްފަރާުތގަިއވާ ަބީގޗާަގއި ސިަފކުާރން ނުެއނގޭާހ ިގނަ ކުަލކުލަިއގެ ވައްަތރު ވައްތަުރެގ 

ފިނިެފންމަާލިއ ނޫަރންމަުލެގ . މާމެލާމެލި ފަިރވަުމްނ ފޮޅެުމން، ަބއެއްާމ މިލަިއ މޯިޅަވމުްނ ާއދެެއވެ

ޯސަސްނ ުޤްލަޝްނ ީރާޙްނ ެއަދީނ  ،ވަސް އެކުެލވިެގން، ވަކިާރގަަކށް ަގހުެގ ަފތްތަްއ ނަށާުލމުން

 .އުފަލުްނ ފުރެުމްނނެވެ

ބުރުތަާކއި، ބަިޅނދުޮކކާަތއް، މާބުުރތަާކިއ ަހންޑިޮކާކތައް، އެިކގަސްަގހަްށ ގޮްސ މާ  

 .ުރގެ ތަސްބީޙަަތއް ކިޔަުމްނނެވެއެއްާމ ދެމަުލން ފޮިނ ބޯލަިއެގން އެަދނީ، ނުލާިހކު އުފަުލން ޝުކު

ތަންކޮެޅއް ދުުރން އެެފްނނަ ނުާލހިުކ ރީތި ވިަނަގނުޑ މަތީަގއި، ހަަމެއހާމެ ރީިތ   

 . ކުލަކުލަިއގެ ވަްއތަރު ަވއްތަުރގެ ޫދނިަތއް، އަރާުމ ކުާރްނ ތިޫބއެވެ

 ާފަކން ހިތަށްލިެބނީ ފާއުބަހާރުެގ މޫސުާމ ެއކުަގއި [  

 !]ބުލް އެާހ އުފަުލން ޮގވާ ަނގަނީ އަާހގުލްޒާުރގަިއ ބުލް    

ކުއްލިައކަްށ ނިި◌ކުެމވުީނ، ކަލާނގެ ުޤދްރަތްތެިރކަުމގެ މަްއޗަށް ކެރިހުެރެގން ހެިކާވ   

 .ނުލާިހކު ދިލްަކޝް ރީތި މަނާޒިުރ ަދއްާކ ތާަކށެވެ

އެހެީރ ކިަތންެމ ރީތިޮކށްވެްސ ] ވިާލ ރަތްާލ ޮގތުްނ ަނއެފެްނ ދިލާސާ! [ާއޭދެހވެ   

ެއނޫކުލަާޔ މިެފހިކުލަާޔ މިރަްތުކލަޔާ ިމހުދުކުަލޔާ، ެމޫނނީ ެދން އެހެަރ ! [ނާެށވެމިހާރު ެފން 

ކުލަތަްއ ނުވެްސ އެނެގޭޔ ެއވާޮގތަުކން، އަރާފަިއާވ ެއ ަރންދަޅަިއްނ ަތނަްށ ލިބުުމްނ ުއޖާލާަކްނ 

މިރަްނ މަރައިފާ ޯލއިރަށް ހުޅުާވ ެއގޮތް މިޮގތަށް ަބދަލް ެއަވނީ، ެދކުލަެއއް ވީެއ ކުލަކުަލއިން 

 ]ރީނދޫ އެަރން ެފިހނޫ، ެއކުލަ ކުލަ ރިިހ ސުވާސާ ރަންަމތީ ުއދަރެސް އެީކ ެއކުަގއި

ޮކންެމއަކަްސ . އެަމންޒަރު އެަދއްކާ އެްއެޗއްެގ މަުޢނަ އެނޭގނޭަނމަ ަރނގަޭޅ ީހވެެއވެ  

 ދުނިޔެައށް ެއއިގެ އަލިަކން ިވދާ .....ެއކަމަކު އާހް. އެ ސިފަކޮްށދެީނ، ވަަރށްމާތް އެްއޗެެކވެ

ބަބުޅާފަިއވާ ތޫުނފިލި ރަްސގެާފނު ވަިކެވ ސަލާްމ ުކރައްާވިހނދު، އަސަުރ ނުކުާރޭނ ިހތެްއ 

 އޮްނާނނޭބާަވެއވެ؟
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 ނިަކން ވިސްަނވާޭށ ފިކުުރފޯރުވާ [  

 !]ރިކަންވަންތަ ކުޅަދުންވެހުރި ގޮތްބަލާ    

ގުން އިވުނު ބާްއޖަވެިރ މޮޅިވެރިކަމުގެ ަކޅުސާލު ދުނިޔެ މަތީގައި، ފެތުރިގެން ދިއުމުން، ވައިގެ ރާ  

 .ތަހުނިޔާގެ ނަޝީދުތައް އެދަނީ، ހިތާމައިގެ ތަޢުޒިޔާއަށް ބަދަލުވަމުންނެވެ

ޤުދްރަތީ ކޮންމެ މަންޒަރަކީ، ުނލާހިކު ބޮުޑ މަޢުނަވީ ދުނިޔެއެއް ސިފަކޮށްދޭ . ޝައްކެއްވެސްނެތެވެ  

 .އެއްޗެކެވެ

ައގުހުރި ފިލާވަޅެއްތޯއެވެ؟ އެކަމަުކ  މިހާކުަޑ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިވެސް، އެދިނީ ކޮންފަދަ  

އަޅުގަނޑަކީ އެފަދަ އެއްޗެއްގެ އަގު އަނެކެއްގެ ހިތަށް ވައްދައިދެވޭހާ ކުޅަދާނަ ކަމެއް ހުރި މީހެްއ ! ހިތާމަހުއްޓެވެ

ީނ މިހެންކަމުން، މި މުޤާލަތުގައިވެސް، ބަޔާންކުރެވޭތޯ އުޅުނު އެއްޗެއް ފުރިހަމަނުވެވުމާއެކު، އެުމނިފައިވަ. ނޫނެވެ

 .ވަރަށްވެސް ހަމަނުެޖހޭ ނުގުޭޅ ގޮތަކަށެވެ

 ޝުކުރު ކުރަމޭ ޙަމްދުކޮށް ޔާރައްބަނާ  

 ނާހިތުގެ އަޑިއިން ނުހަުނ ތަޢުރީފާ ޘަ   

  

 .ހ64-1-11          

 ދިވެހި ލަވަޔާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު 

 

ރާތަކުންތޯއެވެ؟ ޤަަލްމ މެދު އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު ފާޅުކުރާނީ، ކޮންގޮތަކަށް ކޮން ޢިބާޔާދިވެހި ލަވަ  

ހިނގައިގަންނާނީ، ކޮންފުށަކުން ކިހިނެްއ ޖެއްސިއްާޔ ބާވައެވެ؟ ކޮންމެއަކަްސ ދިވެހި ލަވަޔަކީ، އަޅުަގނޑުެމންެގ 

ޮކްނެމ . ޤައުމު ކުރިޔަށް ދިއުމަށް، ވަރަށް ބާރުދޭ އަިދ ހުރިާހ ސިފަެއއްގައިމެ، ވަރަްށ ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ

އެތަނެއް ނުވަތަ އެބައެއް ކުރިއަރާ ތަހުޒީބުވުމުގެ އެންމެބޮޑު އެްއ  ،ބައެއްގެ ތެރޭގައިވެސްތަނެއްގައިވެސް ކޮންމެ 

. އަޞްލަކީ، އެބައެއްގެ ބަހުްނ ލިޔެވޭ، ނުވަަތ ހެދެވޭ އެބާވަތުގެ ެއއްޗެހީގައި ހުންަނ ފޭރާްނ ހެއުކަމާއި، މޮޅުކަމެވެ 

ކީއްތޯއެވެ؟ ކިތަންެމ ރީިތ . ރީިތ އެއްޗަކަށް ނުވާނެއެވެލަވަޔަކީ، އެކަިނ ރާގަކަށް ހަަމޖެހިފައި ހުއްޓަކަސް، އަދި 

އޭގައި ކިޭޔ އެއްޗަކާ ގުޅިގެްނ، ދޭހަވާއިރު އެހުްނނަ ފުރިހަަމ  ،އެކަމަކު އެރާގާއި. ރާގަކަށްވެސް އެއްޗެއް ކިއިދާނެއެވެ

ނޑަކީ އެހެން ތަންތާނގެ ލަވަލަވައިެގ މަޢުނަ މީހުްނ ކިޔާތީވެސް ވަ. ކަމެއް ނުހުރެއެވެ . ރަށްނާހާ މީހެކެވެ އަޅުގަ

. މިހެންކަމުްނ، ދިވެހި ލަވަޔާއި، އެހެްނ ތަންތާނގެ ލަވަޔާ ހުްނަނ ފަރަޤު ކުޑަކޮށްވެސް ދަންނަވާކަށް ނޭނގެއެވެ

 .އެނގޭ އެއްޗަކީ، އިހުގައި ކިޔައިއުޭޅ މުސްުކޅި ރާގުތަކަށްވުރެ، މިާހރު ދިވެހިލަވަ މިކިޔާ ރާގުތައް މާރީތިކަމެވެ

ިމެހްނ . އަޅުގަނޑަށް އެްނމެރީތީ، މާފަންނު ލަަވއާއި، ގަލޮޅު ލަވައެވެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން  

 .އެބަހުއްޓެވެދެންނެވިއަސް، އަނެއް ދެއަވަށުގައިވެސް ރީތި ލަވަ 

 ދުށުމުން ބަހާރުގެ މާތައް، ހިތުގައި ެއޅެމުްނ ދަނީ،[  

 ފަރުވާދޭހައި، ކުރެހުމެކޭ،   

 ބަލަމުންދާނީ،ދާށޭ އަލުން މިރޭވާނީ ޒީނަތްތެރިވާނެހެން،    

 ]ދިރެމުންދާ ތަންތަން ދެކެމުން       

ގިނަ ލަވަތަކާއި ރާގުަތްއ . އަޅުގަނޑަްށ ވަރަށްރީތި ގޮތެއް ހުންނަ، ރާގުވެްސ ވަރަށް ރީތި ަލވައެކެވެ  

އެކިއެކި ލަވަލަވައިްނ  . ރީތިކަމުންގޮސް، މިވެނި ލަވައެޭކ އެންމެރީީތ އެންެމ ފުރިހަމަީއ ދަންނަވާކަށް ނޭނގެއެވެ

އަދި ބައެއްލަވަ އަުޅގަނޑުެގ ހިތަށް އެކުރާ އަސަރުތަކަކީ، ޤަލަްމެގ . އެކިސިފައިގެ ޚިޔާލީ ހުވަފެންތައް ފެނެއެވެ
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ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ލަވައަކަށް ވިްސނާލާއިރު، . ތުނޑުން ކަރުދާހުގައި، ލިޔެގެންވެސް ބަޔާންކުރެވޭނޭ އެއްޗެއް ޫނނެވެ

ހަނގުރާމަ ކުރާއިރު އެިކއެކި ސިފައިން ހުރިހާ މަޢުނައެއްގައިމެ، ދިެވިހ އިންސާނަކު ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި، 

ދިވެހި ލަވަޔާމެދު އަޅުގަނޑަކަށް ދެންހަމަ އެކައްޗެއްެވްސ ! އާހް . ލަވައަކީ، ފައިދާ ލިބެނިވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ

 .ހ64-1-25       .ދެންނެވުމުގެ ބާރެއް ނުވެއެވެ

 

 )އަތްނބެއްގެ ވާޖިބުތައް (

 

އްގެ ވާޖިބުތަކަކީ، އަޅުަގނޑުެމން ކޮްނެމ ކުއްޖަކުެމ ރަނގަޅަށް ދަންނާންާވނޭ، ައިދ އަތްނބެ  

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލު އަިދ ! އެކަމަކު ހިތާމަ ހުއްޓެވެ. އެމައްޗަށް ޢަމަލު ކުރާން ޖެހިފައިވާ ވާޖިބުތަކެކެވެ

ދަންނާނެއޭ ހީވާކަހަލަ މީހުންކުރެްނ . ހުރިގޮތުން، އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަންވެސް އޮންނަނީ ރަނގަޅަށް ނުއެނގިފައެވެ

ނޑުގެ ަނޒަރުގަިއ، . އަހައިލީމާ ބުނަީނ، އެީއ ކައްކައި، ކާންދީ، އެއްޗެހިދޮވެދީ ހެދުންފަދަ ކަންތައް ކަމުގައެވެ ައޅުގަ

ނުޑމެްނ އަންހެނުންނަކީ، ކޮްނމެވެްސ ފިރިހެނެއްެގ . އެޒާތުގެ ކަންތަކަކީ، ގޭތެރޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ހައްދަވާފައިވަނީ، ދެބައިމީހުންެމ هللا އަދި . ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނޫނީ ުއޅެވޭކަށް ތިބި ބައެއް ނޫނެވެ އަޅުގަ

ފިރިހެނުްނ . އެކުވެރިވެ، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ އެހީތެރިވެ ގުޅިގެްނ ނޫީނ ނޫޅެވޭނޭފަދަ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ނޑުއެޅުްނ ތައް އަދާއެބައިމީހުންނަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ބޭރުގެ ވަޒީފާ ކުރާއިރު، ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކޮ

ވީމާ، ދުވަހަުކ . ޙައްޤުވެގެންވާ ބަޔަކީ އަންހެނުންކަން އަޅުގަނޑުެމން އެކަކަށްވެސް ވަންހަނާވެގެން ނުވާނެއެވެ

ނަޑްށ އަތްނބަކަށް ނުވިޔަސް، ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ ވަޒީފާއަކީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާޖިބުކަން ކަށަވަ ރުނޫންތޯއެވެ؟ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާްނ . ފެންނަ ގޮތުގައި، އަންހެނަކާއި، އަތްނބަކާ، އެއީ އެކައްޗެއް ނަމަވެސް، ތަފާތު އެއްޗެކެވެ

ވީއިރު އިހަށް ފެންނަނީ އަނބި އެއީ ކޮން މަޢްނައެއްގައި ކިޭޔ . ކުރެވޭތޯ މިއުޅެނީ، އަތްނބެއްގެ ވާޖިބުތަކެވެ

ަހަމ . އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި، އެއީ ަވރަށް މަތިވެރި މަޢުނައެއްގައި ކިޔޭ ނަމެކެވެ. ލުމެވެނަމެއްތޯ ވިސްނައި

އިނދެފައި ތިންދުވަހުން ބާވާ އަނބީން ފިރީންނަކީ، އެމާނާގަިއ ! އާދެ.....ތިބެލާފައި ހިތާވެގެންނޭ ކިޔާފައި އިނަކަސް

އެމީހުންނަކީ، އެމީހުންގެ އަގުހުރި ޒިންދަގީ ނަގާލައި، ؟ އަދި ކީއްތޯއެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ކިޔޭނޭ ބަޔެއް ނޫނެވެ

 .ލޯތްބާއި އުފަލުގެ ބަދަލުގައި ފާފަކުރާ ބައެކެވެ 

ނުޑ ހީކުާރ ގޮތުގައި، އަތްނބަކަށްވުމަކީ، މިދެޖިްނސުގެ ޫރޙު އެތައް ގޮތަކުން ުގޅި އެއްހިްތެވ    އަޅުގަ

އެއަށްވުރެ މަތިވެރި އެއަށްވުރެ ބާރުގަދަ އެއްވެްސ . ބެވެއެގުޅުމުގެ އެންމެބޮުޑ ބާރަކީ، ލޯތް. އެކައްޗަކަށްވުމެވެ

ލޯބިނުވާނަމަ ދުނިޔެ އޮންނާނީ ކިހިނަކުންބާވައޭ އަޅުަގނުޑ . އުފެދުމުގެ އަޞްލަކީވެސް ލޯތްބެވެ. އެއްޗެއް ނުވެއެވެ

ތުގައި، އަޅުގަނޑު ހީކުރާގޮތުގައި، އަޅުގަނޑު ދަްނނަ ގޮތުގައި، އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރާ ގޮ. ހިތަށް އަރައެވެ

އެއީ އެއްމާނައަށްވުެރ ގިަނ މާނާގަިއ، ކިޭޔ ނުަހުނ . އަތްނބެއްގެ ވާޖިބަކީ، ފިރިޔާގެ މައްޗަްށ ތެދުވެރި ވަފާތެރިވުމެވެ

ދޮގުވެރި ލޯތްބާއި، މަކަރުވެރި ޙީަލތްތަކުން، ވަކިކޮށް ސާފުސީދާ ޠާހިރު ހިތަކަްށ . މާތް ފުރިހަމަ ސިފައެކެވެ

އަތްނބެއްގެ ވާޖިބަކީ، ދަތި ޙާލުތަކަށް ކެތްކޮށް . މުގެ އަުގ މާްތ ރޫޙަކީ އެއެވެއިންސާނިއްޔަތު ކަ. ހަދަނީއެވެ

ުހިރާހ . ފުރިހަމަ މާނާގައި އިޙްތިރާމް ކުރުމެވެ. އުފަލާއި، ހިތާމާގައި ބައިވެރިވުމެވެ. ޝުކުރު ކުރުމެވެ

ސިކުނޑިޔާއި ހިތުެގ . ފާތެރިކަމެވެމިހުރިހާ ކަމަކީވެސް ހަމަ ތެދުވެރި ވަ. ސިފައެއްގައިމެ، ފިރިއަކަށް އެހީތެރިވުމެވެ

މިފަދަ ދެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަކީ، ނުލާހިުކ މާްތ ގޮތެއްގައި އަބަދު އާވެއާެވ އޮންާނޭނ . ތެދުވެރި ލޯތްބެވެ

ެއަކަހަލ ީމުހްނީނ . ރޫޙާނީ ގޮތުްނ އެދެމީހުންެގ ާވޖިބުތައް ކުށެއްނެތިދާނީ، އަދާކުރެވެމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމެކެވެ

ޤައުމު ތަރައްޤީވުމުެގ އެންމެބޮުޑ އެއްބާރަކީ، އެކަހަަލ ޢިއްޒަތްތެރީން، . ާވނޭ ބައެްއ ނޫނެވެ]މަރު[ދުވަހަކުވެސް 
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ނުޑމެްނ ތެރޭން ބައެއް ީމހުން ހީކުރާކަހަލައެވެ. ޤައުމުގައި، ގިނަވަުމންދިޔަވަރަކުންނެވެ ޤައުމުގަިއ، . އަޅުގަ

ޤައުމަށް ޚިދްމަތް . އްގޮތަކަށްވެސް އެހެނެއް ނޫނެވެއެ. އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައެއްގައިވާ ބައެކެވެ 

ހުރިހާ ަނޒަރަކުން ބަލާއިރުވެްސ ތެދުވެރި . އަންެހުނންނެވެ] އިންީޖނަކީ[ކުރުމުގައި، ފިރިހެނުން ހިނގައިގަންނާޭނ 

މިޔާބުެގ ވުރެ އަގުހުރި އެއްޗަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ހިތުގެ ސާބިތުކަމާއި، ގަދަފަދަ ޢަޒުމްނެތިހުރެ، ކާވަފާތެރިކަމަށް

ރޮނގުތަކުން، ދަތުރުކުރެވޭނޭތޯއެވެ؟ ފުރާނަ ކާިމލް ފުރާނައަކަްށނުވެހުރެ، ޤައުމަްށ ޚިދްމަތް ކުރުމުގައި، ފައިތިަލ 

 ސާބިތު ކުރެވޭނޭތޯއެވެ؟

މުސްތަޤްބަލުގެ އުދަރެހަށް އަޅައިލި ދުރުމީއިން، ފުސްކަމާއެކުވެސް އެފެންނަނީ ވަރަށްވެސް ރީިތ   

ޒަމާނުގެ އޮއިވަރާ އެކުވެގެން ހިތަށް ލިބޭ ވޭނަކީ، މިކަހަލަ ަމޒްމޫނެްއ ! އާހް....އެކަމަކު. ވެހިތްފަސޭހަ ކުލަތަކެކެ

ޠަބީޢަތުގެ ގޮތުން ދިރިއުޅެވެނީ، ނަޞީބުގައި އަދި ތަން . ލިޔާން ތަންދޭވަރަށްވުރެ ހިތިކަން ބޮޑު ވޭނެކެވެ

ގައި ވިދަވިދާހުރި ތަރި، ފުސްގަނޑަާކ [ ބަގީޗާ[ކުރިމަތީގައިވާ، ފިނިފެންމަލުގެ ހިތްފަސޭހަ ! އޮތީމާކަންނޭނގެއެވެ

މާތަކުގެ ފިޔަތައް ޯމޅިެވ ! އަނދިރިކަމާއި، ފަނޑުއަިލ އެކީއެކައްަޗކަށް ފެތުރިއްޖެއެވެ. އެޅި ނިވައުވެްއޖެއެވެ

 !ދޫނިތަކުގެ ގޮވުންތައް، އެކަނިވެރިކަމުގެ ރާގުތަކަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ލެނބިއްޖެއެވެ

ނދުވަރުގެ ތެރޭގައި، ހުރިހާ ދޫނިތައް އެއްއަޑަކަށް ލަވަ އަޅުވައިލިހިނދު، ފަތިހުގެ ފަނޑު ހަ  

ނޑުގެ ގާތަށް ައއިސް ކިޔައިދޭން އެފެށީ، އަސަރުްނ ފުރިގެންާވ  އަޅުގަނުޑ އެންެމ ލޯބިވާ މޫރިތި ދޫނި، ައޅުގަ

 . އަޑަކުން، ބަސްތަކާއި، ރާގާއި، އޭގެ މޫރިތި ައޑާ ގުޭޅ ލަވަތަކެވެ

 ންވާ، ކުރިތައްވެ މޯޅި ލެބިއާ،ހުރިހައި ފަރުތަކު  

 މުރިގަށް އެގޮސް އޮބީމާ، ފުރިގެންހިތޭ އުތުރެނީ،   

 ވަސްމީރުކަން ނުަހނުވާ، އަޞްލަށް އެމައުބެީލމާ،  

 ފަސްހީވެކަން މިކަމުގަިއ، ަމސްތޭވެގެން އިދެވެނީ،   

 ހިތުގަ◌ައި ނުހަނު އަރާހުރި، ބިތުސާވެކަްނ އެހީތެރި،  

 މޮޅިްނ، އިތުރުވެ ޝަޒާ މިލެބެނީ،މިތުރާ ހަނދާންވުމުން    

 ރަޙްމަތްތެރީންކުރެން ގާތް، ބަހުއެއްވެވޭ މިތުރުމާތް،  

 އަހުރެންވެގެން އަމާނާތް ފަހުނޭވައޭ މިލެވެނީ    

 

 .ހ2-2-64          

 )މަދްރަސާގެ ދިރިއުޅުން (

 

ހިނގާ ގަދަފަދަ  ނަމަވެސް ހިތުގެ ކުރިމަތީގައި. މަޥްޟޫޢަކީ ވަރަށް ތަނަވަސް ފަސޭހަ މަޥްޟޫޢެކެވެ  

ހަނގުރާމައަކީ، ހިތާއި، ސިުކނޑިާއ ދެމެދަށް ހުރަސްއަާޅ އެއްޗެއް ކަމަށްވެ، އަުދ ޖެހުީނ ވަޔާ ދެކޮޅަްށ ޮއިޑ 

ނުޑގެ ވިއްސާރަ އައިްސ ޖެހުީނ، ފުރިތަން ނުޖެޭހ ކަމެއްއެކަމަކު އެއީ ވެވޭނޭ . ދުއްވާށެވެ ތޯއެވެ؟ ނެިގ ވިލާގަ

! ސަހަރޯއެވެ. ތުވެދިޔަ ަޒމާނުެގ ނަޞޭޙަތްތައް ހަދާންވީ ވަގުތުދިޔަފަހުންނެވެވެއަ. ފަށަށް، އާދެވުނު ފަހުންނެވެ

ޖެހުނު ކޮްނމެ ޙާލަކަށް ކެތްކޮށް ޝުކުރު ކުޅައުމީ، ާވޖިބު ކަމެއްކަން ހަނދާންުވމުން، ކުިރމަތިވެފައިާވ 

ލިޔާންވީ މުސްތަޤްބަލުގެ . ޚިޔާލުވަނީ، ހީކަރުވައިގެންފައެވެ! އާހް.....އެކަމަކު. މަޥްޟޫޢުވެސް ހަނދާން ވެއްޖެއެވެ

 ދިރިއުޅުންތޯއެވެ؟ މާޒީގެ ދިރިއުޅުންތޯއެވެ؟
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ޙާލުގެ ދިރިއުޅުން ލިޔާނީ ފަހެ ކީކޭ ކިޔައިގެންބާވައެވެ؟ ވަރަށް ހިތާމައާއެކު ޙާލީ ......ނޫނެކެވެ  

ައުޅަގނުޑ މަދްރަސާއަކީ، ފުރަތަމަ، ސްކޫލް ކަމުގައިވާނަަމ، . ދިރިއުޅުން ބަޔާން ކުރެވޭތޯ ކުރިމަތިލަމެވެ

ެއީއ . ހަނގުރާމައިެގ މުޤައްދަސް މައިދާނެވެފުަރތަމަ ދަންނަވާނީ، އެއީ ދިރިއުުޅމުގެ މައިދާނުގައި ކުރާ އެްނމެ ޮބޑު 

ދެނެފަރިތަކަމާއި، ރައްޓެހިކަމުގެ ރޮނގުން، ައާޅ . ތަޖްރިބާގެ އަގުހުރި ފުރްޞަތެކެވެ. ތަމްރީނީ ހަނގުރާމައެކެވެ

.....! އެކަމަކު.....އެކަމަކު!.....އާހް. ކަމާިއ ރަޙްމަތުގެ ބަގީޗާެގ ފުރަތަމަ ވައިރޯޅިއެވެއެކުވެރި. ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ

. ތަޢްލީމާއި ނަޞޭޙަތުގެ ޚާއްޞަ މަކާނެކެވެ. މަދްރަސާއަކީ އެކުވެރިކަމާއި، ވަފާތެރިކަމުގެ ގޯއްޗެެކވެ......މަދްރަސާ

އެަކކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ބަހައްޓާންވީ އިޙްތިރާމާއި، ، މަދްރަސާގެ ދިރިއުޅުމަކީ، ައމުރަށް ކިޔަމަންވުމާއި، ދީނާއި

މިހުރިހާ ަކމެއްމެ ަރނގަޅަށް އޮޅުންފިލައި، ތަރުތީބުގެ މަތިން ތިާމގައި އެސިފަތައް ހަރުލައި، ޢަމަުލ ކުރުމުެގ އާަދ 

ލޮޑުކަން ފިލުވަިއ،  މުރާލިކަމާއި، ހީވާގިކަން އިތުރުކުރާ ހިތުގެ ފާސިދުކަމާއި،. ރަނގަޅަށް ހިފޭނޭ ދިރިއުޅުމެކެވެ

ތަކާއި، ގޮތްތައް އެނގޭނޭ އަދަބުދުނިޔޭގެ . ހިތްވަރުގަދަކަމާއި، ވިސްނުމުގެ އަލިކަން އިތުރުކުރާ ދިރިއުޅުެމކެވެ

ުޑ މާދަާމ ދިރިއުޅުމުެގ މައިދާނަށް ނިުކެމ ހަނުގރާމަ ކުރާްނ ޖެހޭއިރު ލިބިފައިވާޭނ އެންމެބޮ. ކަމެއްމެއެވެ

މިހެނީ ވެއަތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ފާސްނުވީމާ، . ގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާނޭ ތަޖްރިބާެއވެތަޖްރިބާއަކީ، އަދު މަދްރަސާ

ުހސްވި މަުހެގ . ގަދަހިތްވަރާއި މިންނަތުން  ފުރިހަަމ އިތުބާރާއި ހިްނމަތުން ކުިރމަތިވީ އަހަރުެގ ފާސް އަތުލިއެވެ

ރެގެން، ަމސައްކަތްކޮށް ކުރިމަތިވީ މަުހެގ އިމްތިޙާނުން އަޚްލާޤީ ގޮތުްނ ދަށަށް ދިޔައިމާ، ފުރިހަަމ އިތުބާރު ހު

ބަލިވެ ސަާލމް ބުުނމުގެ ސަބަބުން ގެއްިލގެންދިޔަ އަގުހުރި ފިލާވަޅުތައް ކެރޭވަރުވިހިނދުްނ . އިނާމުވެސް އަތުލީއެވެ

ކައުތެިރ މިކަްނކަން ހަނދާންކޮށްލުމުން، މާދަމާގެ ނުރައް. ދަސްކޮށް، އިމްތިޙާނުގައި އެކަމުގެ އުނިކަްނ އަޔަނުދިނީއެވެ

ޚިޔާލީ މާބަގީޗާއަށް، ! ދުއްތުރައުތަކަށް، ކުރިމަތިލާހިނދު، ކޮންފަދަ ހިތްވަރަކާިއ ފަންވަރެއް ލިބޭނޭތޯއެވެ؟ އާދޭހެވެ

 .މޫސުްމ ބަހާރު އައިސް، މިލާފައިވާ ގަސްތަކަށާއި، މޯޅިވެފައިވާ މައުތަކަށް، ތާޒާކަމާއި ދިރުން އުފައްދާ ކަހަލައެވެ

އަޅުަގނޑުެމްނނީ، . ުނވަަތ ބަފައެެކވެ. ޢިލްުމވެރި ަމއެެކވެ މަދްރަސާއަކީ – َمَثالً   

ެއކުވެިރ . އެއްަބނޑު އެްއބަފާ އުޚުުތންާނއި، އަުޚންީނމުެއވެ. އެދެީމހުްނގެ ދަީރްނނީުމއެވެ

ނުޑމެން ެއއްހިުތން، ެއއްދުލުްނ، . ވަާފތެރި ލޯބިެވރީްނނީުމއެވެ. ރަޙްމަތްތެީރންީނމުެއވެ ައދު އަުޅގަ

ދޭުހގެ މަޑުޮމިޅ ! އާދެ.....ކޮން އެްއެޗއްޯތއެވެ؟.....އެްއބާރުލާފަިއ ހޯޭދތޯ ިމއުޅެނީ އެއް ިހންމަުތން

ޫނުރްނ ] ހަނދުވަުރދޭަނމަ ތަީރގެ! [ާއޭދެހެވ. އެވެ] ހޯދޭޯތ ދާށޯ، ޯހދޭތޯ ދާށޯ[ާރުގްނ ެއިއްއަވނީ، 

ރީިތނަމާިއ . ކެވެއެ ] ބަީގޗާ[އަލިކުާރ ބާްއޖަވެިރކަާމއި މަތިެވރި އަސަރުތަުކްނ ފުިރެގންާވ އަުގހުިރ 

ޚާްއޞަޮކށް އަޅުަގނޑުެމްނނަށްަޓަކއި ހުރި، ެއކިެއިކ މަާގމުތަަކށް އެަކށޭަނ ! ޢިއްޒަްތ ައތުލާށެވެ 

ކާިމޔާުބގެ ސިޑީގެ ހަރުފަްތތަުކން، އަރަުމންާދ . ބައެއް ކަުމގަިއެވގަތުުމގެ ފަޚްރު އަތުލާެށވެ

ފަހަެރއްަގިއ . ރާްމ ކުރާެނ ކުީދންެނވެކުދިްނަނކީ، އަުޅަގނޑުެމން ހިުތެގ އަީޑްނ ސާބަސްދީ، އިޙްތި

. އަރައަރާ ުހއްޓާ އިން ކުްއޖެްއގެ ަފއިަކއްާސލިއަކަސް، މަލާމާެތއް ނުކުާރނޫެއވެ

. އަިދ ީކއްޯތއެވެ؟ ޭއގެ ބަދަުލަގއި، އަޅުަގނޑުެމން ކުރާީނ ިހތިހިާތމަެއވެ. އުފަލެްއނުެމކުރާނޫެމެއވެ

ިމެހްނުނާވީނ ީކްއެވޯތެއެވ؟ . ެދެވފޯރުާވނީ އިތުުރ މަދަ. ދޭނީ ަރނގަޅު ަނޞޭޙަެތވެ

ެއްނެމްނަނީކެވްސ ަހަމ ެއްއަބނުޑ ެއްއަބާފ . ދެހަިށަގނޑެްއނަަމވެސް ހިނގާަފިއވަނީ، ެއއްލެެއެކވެ

 .ޔަޢުީނ މަދްރަާސގެ ދަރީްނަނކީ، އެްއފުރާަނ، އެްއހިތް، ެއއްިޚޔާލުެގ ދަީރންެނވެ. މީުހންެނވެ
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ަފިއާދެގ ައުގާމްތެވެގްނާވ ުލގަިއ ލިބެިނވި އަދު މަދްރަާސގެ ދިިރއުޅުަމކީ، މުސްތަޤްބަ  

މުސްަތޤްބަލުގެ ދިރިއުޅުުމގެ ާމތްކަާމއި، ުފރިހަމަަކމަކީ ޝަްއކެްއވެސްެނތި މަދްރަާސެގ . ޖައުަހރެވެ

 .ިމިނވަްނކަމާިއ ތަަރއްީޤއެވެ. ދިރިއުޅުުމގެ ހުިރހާ ހަރުަދނާކަާމއި ސާިބތުކަެމވެ

 

 

 ުތން ތަހުީޒބުވަުމްނ،ފާގަތިަކްނ ވަަޒނަްށ ލިބެުމން، ދާޭނގޮ[  

 !ދާށޭ އެުކވެރި މިއަުޚން ތެުދވެރި ގޮަތކުްނ ފުިރހަމަ ކުރަުމން    

 ދީުނގެ އަލިމަުގ ބަލަުމން        

 !ނިަކން ވަފާތެިރވާޭށ، ޔާރުޭނއޭުރން، ލަާފގޮުތން ދެެވީނ ިމދޭުހން  

 .ހ20-2-64          

 )ހުވަފެނެއް (

 

 ިމްނނަުތން ައންަނ ިއޞްލާޙު ހޯާދނަމޭ،، ިހްނަމުތްނ ާއާވިގަލިއެގްނ ެއެގުނާވަނމޭ [

 ހިްނދަމާލަިއނުިމކުރާ މަަސއްކަްތތަުކން، ިވންުދހުްއޓާ ނަީތޖާ ެފނޭަހއި ގޮުތން،

 ]ޒިންަދގީާވ އުފާޮގތް އުފަްއދާަނ މޭ، ިމންަނތުްނ ައްނނަ ިއޞްލާޙު ހޯާދނަމޭ

ނޑުެގ ހިުތގަިއ ޚިޔާުލގެ ުދރުމިިއްނ މިހާުރ ެފންަނނީ، އަުޅގަ . ކުޑަވެްސ ަޝއްެކއްެނތެވެ  

 .ަހނާދނުެގ ތެޭރގަިއ ފޮިރގެްނާވ ބާޣުަބހާރެވެ. އެްނމެމަތީ ދަރަަޖ ދީަފއިާވ ައުގހުރި ަބީގޗާެއކެވެ

ހިތަްށ ލިބިފަިއާވ ުނތަަނވަސްަކން ފިލުަވއިލާްނ މިަފދަ ނުރަްއކަުއ ބިުރވެރިކަުމްނ   

ޖެހޭ ަވގުުތގަިއ، ބާޣުަބހާުރެގ ސަލާމަތްކޮށްާފނޭ ުއފަލަކާ ަބއްދަލުޭވތޯެއވެ؟ ަހއުރުަދުމގެ ނަަލަވއި

ކަލާނގެ ޤުދްރަްތތެރިކަުމެގ ފުިރަހަމ . އައްސޭިރއަށް، ިޚޔާލުެގ އަުހެގ ލަަގްނ ޫދކޮށްލައިީފމުެއވެ

މާމެލާމެލީގެ މީުރވަުހން ފުާރަނއަށް ައރާމު ލިބިިލިބ . ކާރްޚާނާ ދެޭކން މިާތނގައި އިީށނެދއްަޖއީެމވެ

ްނ ިބންމަްއޗަްށ ދީަފއި ެއހެރަ ކޮާކ ހަނދުވަުރތަކަީކެވްސ ގަސްތަުކެގ ފަތްަތްއ ފުޭރނިގެ . ހުރެެއވެ

އެނޭގީނ .....އެކަަމކު އަޅުަގނޑުަފދަ. ވަރަށްބޮޑު މަޢުަނެއއް ޭދހަކޮްށދޭޭނ ެއއްެޗެކވެ

. ކޮްނއެްއެޗއްތޯެއވެ؟ ތަިރތައް ަހނދަށް ޢިއްަޒތްޭދންެވެގން، އޭެގ ެއންމެ ފުރިހަަމ ޮގތުަގއި ިތބޫެއވެ

 !....ާއހް 

މިފެންަނ ހިތްފަޭސހަކުަރނިިވ، ފުރިަހމަ ުޤދްރަީތ ރީިތކަްނ، ދެޭކްނ .....ެގ ޙާލުައުޅަގނޑު   

ިމޮއްތ . އެަކިނވެފަެއވެ! އާހް....މިފަދަ ފުިރހަަމ މަިއދާެންއގަިއ ިއްނއިރު، އަޅުަގނުޑެގ ހިްތަވނީ،

ާދޭނ ެއކަމަުކ ުއންމީުދގެ ތަރި އަރައި. ބޮޑުތާނގަިއ އަުޅަގނޑު ިފަޔވައި ދެަވނަ މީެހއް ނުެވެއވެ

ބޭރުފުުށން ފެްނަނ ޢަަޖއިބުަތއް ދެޭކން، ޙައިާރްނވެފަިއ ވަިނކޮށް، . ކަމުެގ އުފާ ވަރަްށވެސް ބޮޑެވެ

. ަބއެްއފަހަަރށް ހަނދު ަތންކޮެޅއް ެފންަނއިުރވެސް ދެެއވެ. އުޑުމަީތގަިއ ވިލާ ގިަނާވން ފަަށއިިފއެވެ



 10 

. ޯރިޅ ައްނަނީނ، ާބުރަވުމްނެނވެ . ެއެވއަެނއްަބއިފަަހރަށް ަހނުދ ެއއްޮގތަކަްށ ނުެފންަނއިުރވެސް ާއދެ

. މުޅި އުޑުމަިތ ބަަނެވއްެޖއެވެ . އުދަެރހާ ިދމާިއން ިވއްސާރަިއގެ ގޮތްަތްއ ފެްނާނން ަފށައިިފއެވެ

ހިުތގެ ތެރެައށް ބިުރވެރިކަާމިއ . ެދންމެ ެފނުނު ީރތި ފުިރހަމަަކން ެއދިަޔއީ ގެްއލިގެްނނެވެ! ާއހް 

ގެއްލިޅަފުރާ ދަިންއޔޭ ހަމަހިލޭ، ެހއްލިވަްސވާުހާގ !.....[ާއްހ. ެއެވނުަތނަވަްސކަްނވަދެ، ވެިރެވގެްނފި

 .އެެހންޯތއެވެ؟ ޫނނެެކވެ] މުޅިދުވާލާިއރޭ

 ]ފެްނނަުމން ައންަނ ޮގތުަގއި، މިީއ މޭރުޭމ، އަްނަނ ިއޞްލާޙުަގއި ހޯާދނަމޭ[ 

ެތުދެވެގްނޮގްސ . ކޮންެމއަކަްސ ެދން ވާރޭ ުނވެިހއެްއ ނުާދނެަކްނ ކަަށވަެރވެ  

ީގާޗަގިއާވ ުކަޑުކަޑ ީރިތ ެގެއްއެގ ެފްނާޑަގިއ ުހިރ ެއްއެތޮޔ ުފާރަފިއާވ ިދުގ ޮގނިޑެއްއަގިއ އެބަ

ޮކންެމއަކަސް ވަރަްށގަަދ . އިުރކޮޅެްއވެސްުނެވއޭ ަވޔާ ވާރެޔާ އެުކަގއި ައތުެވއްެޖއެވެ. އޮޯށވެއްަޖއީެމވެ

ެހްނޮއްއާވ، ައުޅަގނަޑްށ މި . ަކނެޑްއަގިއ ައުޅަގނުޑެގ ިހުތެގ ޮއިޑ ިމާހުރ ުދެވަފިއ ެއަބެދެއެވ

ނިދިަފއި ހުަވފެުނން ެފްނނަީނ، މަްދރަސާ ކުީދންތަަކކާ އެުކަގއި ކުިޅވަެރއް ކުޭޅްނ . ނިިދއްޖެެއވެ

ފަސްގަޑިަބއިީވއިރު ކުޅިވަރު ިނންމާަފިއ، . ހަނދާްނަވނީ ެޓނިސް ކުުޅނު ަހނާދެނވެ. އުޅޭ ަތނެވެ

ނޑުެގ ކްާލހުެގ . ެވެގްނ ިހނަގްއެޖެއެވއެިކއެިކ ކުީދްނ ެއކިެއކި ފަރާތް ފަރާތަށް، ަބއިަބއި އަުޅގަ

އަިދ ުޤދްރަީތ ރީތިަކމާ ދޭެތޭރ . ދެތިްނ ުކއްަޖކާެއކު އެާތނަގިއވާ މައިާޒެނއްަގއި އިީށނެދއްޖަިއމެވެ

 އިރުކޮެޅްއވީަތނާ، . ވާަހކަ ެދެކވޭްނ ފަަށއިިފއެވެ

ށް، ިތޔަފަަދ އުފާފުެޅްއ އެކަަމކު، ިތޔަދެބޭފުުޅްނނަ. ނޫްނ، މިެގންަދނީ، ހަަމ ިތޔަރޮނުގން. ކ.އ

 ލިބިވަޑަިއގަަތކަސް، އަޅުަގނޑުެމަނކަށް، ުހވަެފނެްއަގއިެވސް ފެނިަފެއއް ނެިތއްަޔ ޮދގެްއތޯ؟

 .އަިދއެްއ ުނފެނޭ، އެކަަމކު އެެހްނ ުނާވެނއެކޭ، އަުޅަގނޑުވެްސ ުނދަްނަނވަން! ާއދެ . ދ.މ.ހ

ނޑުމެްނނަްށ ެއފަދަ އުފަެލއް ލިބިފައި. ޖ.ވ.އ  ެނތީމާ، މަލާމާްތ ކުަރއްަވނީތޯ؟ިތޔަ ެދްނ އަުޅގަ

ޮކްނެމ ަކެމްއަގިއެވްސ، ެއަކެމްއަގިއ ުހިރ ުއަފަލާކިއ . ޫންނ ެއްއޮގަތަކްށެވްސ ެއެހެންއ ޫންނ. ކ.އ

ީވމާ، ތިަޔ . ފާގަިތކަމާިއ، ދަްއާޗއި ތުރާލާ ެއނޭގނީ، ހަަމ ޭއެގ ޛަޥްޤު ލިބެުމންާދ ަބޔަކަށް

ވިސްުނނީ، އެފަދަ އުފަެލއް ލިބިވަަޑިއގަްނަނވާކަުމެގ ދެބޭފުޅުްނގެ ވާަހކަފުުޅން އަުޅަގނޑުެމނަށް 

އަުޅަގނޑުެމނަްށ ޤުދްރަީތ ރީތިަކމުްނ، ލިޭބ ހިތްފަޭސހަަކްނ . އުްނމީުދ ހިްތޕުޅުަގއި އެަބއޮްތކަން

ިތަޔިވާދުޅާވެހްނ ެއީއ ެއްއެވްސ ައެގްއެންތ . ދަްނނަާވްނ ެއނޭގ ވަަރށްވުެރވެްސ މަިތވެރިަކްނ ބޮޑު

ގަިއާވނަމަ، އަޅުަގނުޑ މިާހ ުދަވހަށް ދިިރހުރުަމކީވެްސ، ުވމަްށވުރެ ނުުވާމ ވަުގތީ ުއފަލެއް ކަމު 

ޤުދްރަތީ ީރތިކަަމކީ، ވަުގތީ ެއްއޗެއް ޫނން ކަުމގެ އެްނމެބޮޑު ހެކި މިަތުންނވެްސ . ގާތްަކމެެކވެ

ްށ އެހެަރ ެފްނނަނީ، ދެްނމެ ެފުނުނ ރަްތވިލާެގ ަމންޒަުރ ޯލމަތީްނ ާޣއިުބވަުމންދާއިުރ މުޅި ދުިނޔެއަ 

އުފާ ޙާޞިލްޮކށްޭދން އުޑުަމތީަގއި ވިާދބަބުޅަީނ ކޮންަފަދ ރީިތ ެއްއޗެހިަތެކއްތޯެއވެ؟ ޝާޢިުރްނެގ 

 ޮއްނަނީނެވްސ، ަބުހަގއި 

 ތަރިތަްއ އުތުޭރ އިރު ހީިމވަީނ، ހެްނނެމުީތ ަރންހާުރ،[
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 ]ފަރިާވނަލަމާތަްއ ެފނުުމންޭނ، ެދްނވެެވީނ ަހންހާރު   

ީވއިރު ޤުދްރަީތ ރީިތ ަކމަށްުވރެ، ] ަކންލިބެީނ ހުިޝާޔރު ސާފުމިފަދަ މަންޒަުރ ުދށުމުްނނޭ 

ިތަޔ . ފުރިހަމަ އެްއެޗއް ޮއްނނާޭނތޯ؟ މުޅި ުދނިޔެ އުޖާާލވެފަިއވަީނވެސް، ޤުދްރަތީ ީރތިކަުމްނނެވެ

ވިދާުޅވާ ތެުދވެިރ ރަޙްމަްތތެރިައކަްށވުރެްނ، އަޅުަގނުޑެގ ގާުތަގއި ުޤދްރަތީ ީރތި ކަމުެގ ޤަަދުރ 

ނުޑމެްނގެ ާވހަކަ ދިަޔއިރު، ައނދިިރވެސް ެވއްެޖއެވެިމިހ. މާބޮޑެވެ ެދްނ ެގަޔްށ . ސާބަށް އަުޅގަ

އަްނަނން ހިނަގއިަގތްަތނާ، މާރީތި ރާަގކަށް އަސަުރން ފުރިފަިއވާ އަޑަުކްނ ޅެމެްއ ިކޔާައޑު އިޭވްނ 

 ްސެޖުހީނ ެދން އެިކޔަީނ ޮކން ެއއްެޗއްޯތ ވިްސނާލިއިުރ، އަުޅަގނޑުެގ ަކންފަުތަގއި އައި. ފަށައިިފެއވެ

 ިހުތަގިއ ިމާވ ިގަލުންނޭނ ައާނ ާޖނު ަދނީ [

 !....ާއހް ] މިތުރާ ނުެފނިދިުއމުްނ ނޭަވއޭ ަފާނވެަދނީ  

ވިއްސާަރިއގެ ަކންަތއްވެސް މުީޅްނހެްނ . ކުއްލިައކަށް ހޭލެުވނުިއރު ފަތިްސވެއްެޖެއވެ  

ނޑުަގިއ ފަރިިވ ިމތުރާެގ ަތިރަތާކ ާވަހަކ ަދްއާކ ުއެޅެވްސ ޭރގަ . [ފިލައި، އުޑުަމތި ސާުފވަީނެއވެ

އެކަަމކު މިހާުރ ފުސްަތއް ކެިހެގންގޮސް، އުދަެރްސ . ާއޭދެހެވ] ޚަބަރުތަްއ ނުެއނގިެގޭނ މިަދނީ

ފަތިުހގެ މޫސީޤީ ާރގުަތކުގެ އަޑު ފަާރތްފަރާުތްނ . އެަދއްަކނީ، ުއންީމދުގެ ތަރި އެުރމުގެ ހެިކތަެކވެ

ގެ ަގހަނާ އެޅިަފއި، ފަޅުފިުލވާޭނ ޔާެރްއެންތ ޗާލުކަާމއި ީޒނަތްތެިރކަމު . އަްނާނން ފަަށއިިފއެވެ

 .ޭދނޭ ޔާުރން ައންާންނ ފަަށއިފިެއވެބާޣުބަހާުރގެ ފަޅުފިލުަވއި، ޢިއްަޒތް 

ާމަމުލަގިއ ުހިރ ާތާޒަކާމިއ [މޫސުން ބަހާުރގެ ހިތްފަޭސަހ މަޑުރޯޅި ައއިސް ެޖހިލުުމްނ،   

 . ފަަށއިިފއެވެ ިހާތއި ިސުކނިޑ ާތާޒަވުމްނ ައްނަނން ] ރީތިކަްނ، ހާަމވެެގން

 ފަތިހާާދނަަމ ފެްނާނނެ ެއނަލަކަްނމަތީ،[  

 މަތިމަްއޗަްށ ައތުރާފަިއހުިރ ާޔގޫުތ މުތީ،   

 ފަތިފަްއޗަްށ ހަަމާވހެްނ ސަުފހަާދގޮތީ،  

 ]މަތިވެިރވާެށ ޚިޔާލާްތ ގޮތޭެދން މިއޮތީ   

ިއ، ވެފަިއހުރި ޫފއްސާއި، ިފނޑިަކން ފިލަ . ކުަޑވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ! ާއޭދެހވެ   

ުކިރަޔްށ [ފުރިހަމަ ިއންސާިންއޔަތު ކަުމގެ ގަދަފަަދ ރޫޙު ލިިބ، ހިްތވަާރއި ތާާޒކަމާ ެއކުަގއި، 

ހިްނދަމާލަިއނު ިމކުާރ . [މިޮއީތ ފެްނނާެށވެ] ދެޭވނެ ަމގުތަްއ ތަަނވަްސވެާދނެ ޮގތްތައް

ވާ ފުރާަނިއގެ ާކާނ ދިިރއުޅުމުގެ ބޭެހއް ަކމުަގއި . ނަތީޖާ އުފަލާެއކު ަފއުޅުެވއްެޖއެވެ] މަސައްކަުތގެ

. ާވންވީ ެއންމެ ފުިރހަމަ އުފާ ާޙޞިލުީވއެވެ . ފެުނމުގެ މާތްަކން ލިުބނީެއވެ] ރޫޙު ައފްޒާ[ޔަޢުީނ 

ިހުތެގ ! އެކަަމކު ިމފަދަ އުާފވެރި ަފތިާހ ަވިކވާންެޖހޭަކމީ، ކޮްނަފދަ ިހތާމަުހރި ަކމެއްޯތެއވެ؟ އާހް 

ާފެވިރަކްނ ަފިތްސ ަވުގާތެއުކ ަވިކާވްނ ޯއާގެވިރަކާމިއ ާބްއަޖެވިރަކްނ ިހިނުތްނުވާމިއ ުއ

 .ތައްާޔރުެވއްެޖއެވެ

 ރާއަތީ އިރު އުދަރެްސ ރީޫދ ރަްނކުލަޖަަހއި،[  
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 ވެުއޖާލާކަްނމަތީ އުުޑގަިއ، ިދއުުމން ފިަލއި،   

 ]؟...ހާއުާފަކން ހީކޮށްުލން ޙަލާުލހޭ    

ސް ހޭލެުވުނއިރު، ިއވެީނ ކުއްލިައކަްށ ާމގަދަައކަްށ ބަުރގޮުނ ފުޭމއަުޑއިިވެގން ސިއްސަިއގެްނގޮ

 !......ާއހް . ފުޭމ ތާޅަފިލީެގ އަެޑވެ) މާލޭަގއި(އާަދވެެގން ހުކުުރވިލޭރޭ ފަިތހު 

 

 ބައްދަލުުވމުެގ ުއފާއެިދ ވަިކވާްނ ސަލާމް ިމކުަރނީ،[  

 ައްނާނަށ ޮއތް ުދަވްސަތްއ ުއްނީމުދަގިއ ިހނާގނީ    

 ނާ އަުގހުރި އެތެެރ ަމހިުތގައި، އެުކވެރިކަުމގެ ެއގަހަ   

 ވަިކވާްނޖެުހނު ޒަމާަނށް އުފަލޭ ުރބޭކުާރނީ،   

 މަްއޗާއި، ޫފހުރީމާ ދަްއޗާތުާރ ލިބޭތީ،  

 ]ަކްއޗާ ަބުހްނ ުނާވެހން، ަސްއާޗަވުމްނ ިހާގީނ   

 .ހ25-3-64            

  

 އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި،.....މަދްރަސާތަށި 

 އެއިގެ މަޢުނަ 

 

ުއެގޭނ ުކިދަބެއްއެގ ެމުދަގިއ، އަކީ، އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރގައި، ެއިއގެ މަުޢނަ   

ެއީއ . އޮްނަނންާވޭނ ެއންެމބޮުޑ ެއންެމ އަުގހުިރ މާްތ ސިފަތަކުެގ ތެރެިއްނާވ ސިފަެއކެވެ

ެއީއ . އިންާސނަަކށް ެއާއނުލައި، ުނއުޅެޭވނޭ، ބޭުނން ބޮޑު، މާނަުފން ައގުހުިރ ސިފަެއކެވެ

ެއއްާމނައަްށވުރެ ގިނަ މާާނަގއި، ިކޔޭ ނުަހުނ ، އަުޅަގނޑުގެ ގާުތަގއި ެއކުވެިރކަަމކީ. އެުކވެރިކަެމވެ

އެެދވިެގްނވާާހ ސިފައެްއ ބިާނެވގެްނަވނީ އެުކވެރިކަުމެގ . އަުގހުރި، ބޭުނން ބޮޑު ސިަފެއކެވެ

މިެހނީ، އުނެގނުމަްށ ބާރުދޭ، އެންެމބޮޑު ެއހީތެިރއަީކ ހިްތހަަމޖެހުާމއި، ިމނިަވންަކމުެގ . މަްއޗަށެވެ

ެއންމެބޮޑު އެްއބާރަކީ، ހަަމ ެއާމްތ . ޞްތެރިަކމާއި ުރިހގަތުެމވެވައުަފށަކީ، ހިުތގެ އިޚްލާ 

އެުކވެިރކަާމނުލައި، ެއްއވެސް ކަެމއް ުފިރހަަމނުެވޭވނެކަމީ، ކުޑަވެްސ ަޝއްެކްއހުިރ . އެުކވެރިކަެމވެ

ަތެންއ ! އާދެ....ުދިނޔޭަގއި ަތރައްީޤވަުމންދާ ބޮޑެތި ތަންަތނަށް ވިސްނާިލއަސް. ކަމެއް ޫނނެވެ

ނީ، ކަެމއް ަފށަިއަގނެޭވނީ، ަބޔަކަްށ ަތހުޒީުބވެެވމުްނދާނީ، އެބަެޔްއގައި، ެއތަެންއގަިއ ކުރިއަރާ 

ަތރައްީޤގެ މަުގަގއި ިފޔަވަުޅ . ކުަޑވެސް ަޝއްެކއްެނތެވެ. އެުކވެރިަކން ދެމިޮއތް ިމްނވަރަުކންެނވެ

ުބުވުމެގ ުއާފ އަޅަމުްނ، ަތހުޒީުބގެ އާ ހެުދންތަުކން ޒީނަްތވަުމން އެތިބަާދ ީމހުްނނަށް، ކާިމޔާ

ޠާހިުރ . ސާުފ ެތދުވެިރ އެުކވެރިަކމެވެ. ވުުމެގ އަޞްލަީކ، އެަބއިީމހުްނެގ އެުކވެރިަކމެވެޙާޞިލު

އެުކވެރި ަކމުެގ ސަބަބުްނ ުއެފޭދ ! ާއޭދެހވެ . ގަދަފަަދ ހަުރދަާނ ެއކުވެިރކަެމވެ. އެުކވެރިކަެމވެ



 13 

ެއވެ؟ ޮކންފަދަ ައގުހުރި ެއއްެޗއްޯތއެވެ؟ ލޯތްބާއި، ެތދުވެރި ހަމްަދރުދީައކީ، ކޮންަފދަ މާތް އެްއެޗއްތޯ

އަޅުަގނޑުެމްނގެ ހިތްަތުކގަިއާވ . މަދްރަސާއަީކ މިަފދަ މާތް ހުިރހާ ސިަފެއއްެގ ެވރިޔާެއވެ

އަނދިރިކަާމއި ކިލަބުަކން ފިލުަވއި، ަވނިިވަހއި މާްތ ސިފަތަކަުކން އަޅުަގނުޑމެްނގެ ހިްތތަުކގަިއ 

ކީ، ެއންެމްނ ެއއްބާރުލުަމށް ހިަފހަްއޓާޭނ ހުްނާގނަކީ، ކަސްތަޅު އަޅުަވއިލާޭނ ަރްނ ހިިލހިލާއަ 

ފާޅުގައި އަލިޮކށް ތަަރއްީޤގެ ަމގުަތއް ައމާްނކުރާޭނ ތަރިއަީކ، ކުިރން ެދްނނެިވފަދަިއން، ެއްއ 

ޔަުޢނީ މަދްރަާސެގ . މާަނއަށްުވރެ ިގނަ ާމނާަގއި ހިެމނިެގްނވާ ސާފު ތެުދވެރި ެއކުެވރިކަެމވެ

 .ތައްެޓވެ

 ީރން އެޭދނީ އެުކވެިރވެާދނެ ޙާލޭ މުންއަަލ ދަ[  

 ]ހުްނާގނަކަްށ ބެލޭީނ ސީާދކުރާެނ ޙާލޭ    

 !ޝުކުރިްއޔާ.....މަދްރަސާ

 ިގނަ  އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރަގއި، އެަތށީެގ ާމަނ ެއތަްއ ގޮތަަކށް، އެްއ ނަޒަރަްށވުރެ   

ަތިށ ް◌ ތަީށގެ ސަބަުބްނ ލިބުުނކަމީ، އެ،ިމހާރު ގަަދ ފޯިރއެއ. ނަޒަުރގަިއ ކުެރވިާދނެެއވެ

ކުރިޔަްށ ެދޭވނެ މަުގތަްއ ަތަނވަސްވެާދެނ [މަދްރަސާއަްށ ހުަށހެޅުްއވުުމގެ ޙިކްމަުތެގ ތެެރއިްނ، 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ . ެއްއވެސް ަވންަހާނއެްއނެތި، ެފިނ އޮތްަކމުެގ އަލިެވގެްނާވ ދަލީލެެކވެ] ގޮތްަތއް

ފިޤު ގޮްތތަުކން ވަިކވެ، ސާުފ ވާަދއަކީ، ފަށްފަުށން އެނގިަފިއވާ ފަަދިއން، ފިުތނަފަާސދަާއއި ުމނާ

ތެދުވެިރ ޠާހިުރ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުެމްނގެ ހިތްަތކުެގ ހަމަ ެއންެމ އަީޑްނ ަގދަފޯރިާއއެުކ ވާޖިުބ 

ިނކުްނާނނޭ ނަތީާޖއަކީ، ދައުލަުތގެ ފަާރތުްނ ކުަރއްާވ . އަދާކުުރމުގެ ގޮުތަގއި ކުރާ ވާަދއެެކވެ

ުކރަްއވާ މަސައްކަަތކީ ެގއްލިދާ އެްއެޗއް ޫނންކަުމެގ . ވެއަުގހުރި މަސަްއކަުތގެ ހެޮޔެވގެްނވާ ނަީތޖާއެ 

 .އަްނަނނިިވ ޒަާމން ހިަތށް ޞޫރަުކރެވޭ ިޚޔާލީ ުހވަފެްނތަެކވެ. އަލިގަަދ ދަލީލުތަެކވެ

އަޅުަގނުޑގެ ަނޒަރުަގއި، އެތަީށގެ ާމަނއަކީ، ފުރިހަމަ އަޚްލާޤީ ގޮތްަތްއ   

ައއު ހިްތވަރާިއ ަފންވަުރ  ،ަމްއޗަްށ އިތުުރ ބާާރއި ކޮްށކޮްށ ތިިބ މަސަްއކަުތގެ! އާދެ....އުފެްއދުެމވެ

. ނާޒިާރ އޮފީުހެގ މޭޒުމަިތ ވިަދވިާދ ހުްއާޓ ދުްއ ތަްއޓެވެ . ގެނެސްިދްނ އެްއޗަީކ ހަަމ އެމާްތ ަތއްެޓވެ

އަޅުަގނުޑގެ ަނޒަރުަގއި، އެަތއްޓަީކ ވަަރށް ައގުހުިރ ައދި ކިރާ ވަޒަން ނުުކރެވޭ އަދި ބުަރދަުނެގ 

ޫންނ ައުޅަގނުޑެގ . ެވެވާހ ިގަނ ާމަނާވ ަވަރްށަމީތ ަދަރަޖެއްއަގިއާވ ިރިހ ަތްއެޓެކެވުގާނ ަޢަދުދ ުނ

ގާުތގަިއ އެީއ މުިޅ ޢުުމރު ހޭަދކުޅަޔަސް، އެިއެގ ފުިރަހމަ މަުޢަނއިެގ މަްއޗަްށ ތަަރއްީޤ ނުެވވޭފަަދ 

ުޅަގނުޑެމްނެގ ައުޅަގނުޑެމްނ ައްނެހްނ ުކިދްނެގ ަމްދަރާސެގ ަޙާޔުތަގިއ، ައ. އަުގހުިރ ަޖވްހަެރކެވެ

ނޑުމެްނެގ މެުދގަިއ އުަފއްާދްނވީ އެިކއެިކ މާްތ ސިފަަތަކްށ  އަޚްލާޤުަތއް މަިތވެރިކުާރން، އަުޅގަ

ބާރުއަޅާްނ، ެއކިެއިކ ސިފަސިފާަގިއ ލިޭބ ަނޞޭޙަްތަތކާއި، ހިްތވަރުެގ ތެރެިއްނ އަުޅަގނުޑެގ 

ޔަުޢނީ ަމދްރަސާެގ (ަގނުޑެމްނ ނަޒަުރގައި އެަތއްަޓކީ ވަރަށް ވަުރގަދަ ހަރުަދނާ ގޮެތްއގަިއ އަޅު 
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ޭބނުްނެވގެން ަވނިިވހާ ސިަފއެްއަގިއ، އިތުރު ބާރާއި ައއު ިހތްވަުރ ިދނުމުެގ ) ކޮންެމ ދަރިައކަށް 

 . ގޮުތގަިއ އަިލއަޅުވާލި ބަްއތިެއކެވެ

ެއކަަމކު އެަތށީެގ . ކިތަްނެމ ފޮިނ ބަސްތަަކކުްނވެްސ ތަީށެގ ާމނަކުެރިވދާެނއެވެ  

ިލޭބ . ރަސާެއްއގަިއ އުުޅމުެގ ާމނަައކީ، ފިސާރި ކެރޭ ީހވާިގ ަބޔަކަްށވުެމވެމާނަކުެރވުަމކީ، މަދް

ީރިތ ޮގްތަތުކެގ . ައޚްލާޤު ަރނގަުޅ ހަރުަދނާ ަބޔަަކށްުވމެވެ. އަުގހުރި ފުްރޞަތުަތއް ަނގާނުލުެމވެ

 .ކަމަްށ ކަޭމހީކުަޅއުެމވެ. މަްއޗަށް ތިމާެގ ދިިރއުޅުްނ ިބނާކުރުެމވެ

ުޅަގނުޑެމްނެގ ައިދ ައަހުރުނާވ ަހުގ ަމްދަރާސައްށ އަވިސްނުުމެގ ނަޒަަރކުްނ   

އަލިއަުޅވާލާއިރު، ެއންމެ ާމނަބޮޑު ެއންމެ ުފން ފިާލވަޅަީކ، ތަްއޓެްއގެ ސިަފއިަގއި ދެްއވި ފިާލވަޅެްއ 

ކަމުަގިއވީިހނދު، އަޅުަގނޑުެމްނެގ ވާިޖބަކީ، އެިކގޮްތޮގތަށް އެިކ ސިފަސިާފގަިއ އެިކއެިކ ޮރނުގ 

އެަކމުގެ ސަަބބުން، އަުޅަގނޑުެމަންށ . ިޚޔާލުޮކށް ޢަމަލު ކުަރމުްނދިޔުެމވެ ރޮނުގން ވިސްަނއި،

ނިޑާއއި ހިުތގެ، އަާތއި ަފިއެގ، . ލިބޭނީ ގެއްުލން ިފަޔވައި، ހުްސ ަފއިދާެއވެ ކުރެވެުމންާދނީ، ިސކު

 . ވެަތަރްއީޤަވުމްނާދީނ ަތުހީޒާބިއ ަތަމްއުދްނެގ ަމްއަޗެށ. ނާރުތަާކއި، ބަދަަތުކގެ ކަސްރަތުތަެކވެ

ީރިތ . ިޚޔާލީ ދުރުީމިއން އެެފންަނނީ، މަދްރަާސގެ އުފާެވރި މުސްަތޤްބަލެވެ! ާއޭދެހވެ   

ބަލައިލުަމށް ލޮލަްށ ފަޭސހަ، ިހތަްށފިނިަކންދޭ، މަޑުމަުޑ ފިާޔތޮިށ ކުަލޔާއި، . މުސްތަޤްބަލެވެ

ުކަގިއ ަދނުޑަދނުޑަގްއާޔިއ، ަބީގާޗތަ . މަޑުފެިހކުލަިއން އުދަރެްސަވނީ ޗާލުެވ ފަިރވެަފެއވެ

މުޅިަތނަށް އެދޭ މީުރަވހާިއ، ކުަލއަކީ ިއންސާިނއްަޔުތ . ގަސްތަްއަވނީ އާރޯކަާމއި ާފގަިތކަުމގަެއވެ

 ކަމުެގ ަޕވަރު ލިިބހުރި، ހިަތކަްށ ތަރަްއޤީުނެވވޭފަަދ ުއފަލެއްތޯެއވެ؟

ސިވިލްޒޭަޝންގެ ބައްިތތަުކން އަިލވެ އުޖާލާެވެގންވާ، ފެހި ކުަލއިގެ ޢަޞްުރްނ   

ާސުފަކާމިއ، . ތަުހޒީބާިއ ތަމަްއދުްނގެ ނަޫމނާަތކެވެ. ޮކންފަަދ ފުިރހަމަކަެމއްޯތެއވެފެްނނަނީ، 

ިމިނަވްނަކާމިއ . ޯއގާެތރިކަމާިއ ހަމްދަުރދީެއވެ. ތެުދވެރިކަާމިއ ަވފާތެރިަކމެވެ. ޠާހިރުކަެމވެ

 .......ތަރައްީޤެއވެ

 ހިްތވަރާ ތާާޒކަަމއިެގްނ ފެްނނަމޮުޅހަިއ ގޮތްޮގތުން ! [ާއޭދެހވެ   

 ]ވިސްނުުމެގ ބާރުްނ ިމކަްނތަްއ ައދުކުާރނަމޭ ކާިމޔާބު     

 .ހ5.4.64 

 

 ގެއްލުނު ޅަފުރާ 

 

ެޖހޭ ަމުޑަމުޑ . އުުޑގަިއ ވިާލ ވަަރށް ަމދެވެ. ނުަހުނ ސާފު ަހނުދވަރެްއ ިމއޮީތ ދީަފއެވެ  

ިއ ރޯޅިން ަކއިީރގަިއވާ ެދތިން ރުުކގެ ަފން ޭކތިލާއަޑު، ފުއްޓަަރށް ިބންދާ ރާުޅގެ ައޑު ިފޔަވަ 

ަތްނކޮޅެްއ ދުުރން، ގަސްތަްއ ހެދިަފިއ އެހެަރގޮްތ . އެްއވެްސ ަކހަލަ އަެޑްއ ބަޑެްއ ުނއިެވެއވެ
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އެްއވެްސ ފަރާަތކުްނ . ފެްނނައިުރ ހީަވނީ، ވަިކވަީކންާވ ރަްށތަެކއް ދާިދ ަކިއރިން ފެްނަނހެެނވެ

ރު، އެފެްނަނީނ ަހނުދވަރު ގޮސް މޫދަށް އެޅިަފއި ުހންަނއި .ިނާޝެންއެވްސ ުނެވެއެވީމެހްއެގ 

ގަްސގަާހެގއްސާއި، ޫދނިަތކާއި، . ިމހާރު ަފތިަހށް އަލިާވްނ ަފށައިިފއެވެ. ވަރަްށވެސް ރީިތ ގޮަތކަށެވެ

. އެތަެކިތ ފުށްފުަށށް އުުދހޭ ަތްނވެސް ެފނެެއވެައިދ . ޮގާވްނ ަފަށިއިފެއެވ ސް ކޮވެލިަތއް އައި

ގެ ހިތަްށވެސް ާތޒާކަާމއެކު ުނހަުނ އަޅުަގނޑު ހިުތން ިމކަހަލަ ަފތިަހކީ، ހަމަ ކޮްނމެ މީހެއް 

ވީިއރު އަޅުަގނޑުގެ ހިތަްށވެސް ިމހާރު ިކހާބޮޑު އުފަލެްއ . ތަަނވަސްަކން ގެނެސްޭދޭނ ަވގުެތކެވެ

ޮކންމެައކަސް ިމހިތްފަޭސހަކުަރނިިވ ރީިތ މަންޒަުރގެ ފުިރހަަމކަމާމެުދ ޚިޔާުލކުރާްނ ! ލިބޭނޭޯތއެވެ؟

ަރނގަޅަްށ ވިސްނާލިިއުރ . ުޑ ިއޭވްނ ަފަށިއިފެއެވއިްނދާ ވަރަށް ދުރުްނ، ިޕޔާާނެއއްެގ އަ

ައިދ . ޚިޔާާލއި ފިކުރުަތްއ ައއުޮކށް، ރޫޙު ިދރުވާަކހަލަ އުާފވެރި ރީތި ރާެގކެވެ! އާދެ....ރާގަކީ

. ކުރިމަީތގަިއވާ ވިދާބަބުޅާ، ރަްނމުތްަތކެއްަފދަ ފުިރހަަމ މަންޒަރާ ުނހަނު ގުޅޭ ާރގެްއމެެއވެ

ެއަފަދ . ޫނެނެކެވ. ޫނެނެކެވ] ުއފާާވަހއި، މިސާލުން ދެްއކިދާޭނހޭ؟ހިސާބުން ހިތް!.......[ާއހް 

ބުްއދި ަޙއިރާްނކޮށްަފިނވި، ިމފަދަ ީރތި ުޤދްަރީތ ! ާއްހ. ކުޅަދާަނކަެމއް އަޅުަގނުޑގެ ނެެތވެ

ކާރުޚާާނގެ ފުރިހަަމކަުމން، ލިޭބނޭ އުފަލާިއ، ާފގަިތަކމާއި، ބާއްަޖވެިރކަމުެގ ބަދަުލގަިއ، ައުދ 

. ިއުތުރަވުމްނަދީނ ިހާތަމާއިއ ޮމިޅެވިރަކެމވެ . ހިަތްށ ެއތޮރުފެީނ ތޫުނ ކަށިަތކެވެ ައުޅަގނުޑގެ 

ައދު ިކތަންމެ ަތރައްީޤވެފަިއ، ޒަާމން ޢިލްމީ ނޫރުްނ . އެަކނިވެިރކަާމއި ަޔތީމުަކމެވެ

ުކާރީނ ީކްއޯތެއެވ؟ ެއިއްނ ޮފިނ ޭމާވެއްއ ިލޭބޭނ ަހަމ ެއްނެމ ! އާހް.....ވިދާަކމުަގިއވިޔަސް

. ލިުބނު ައުގހުިރ ފުރްޞަތުަތއް ަވނީ، ހިލޭކޮށްލެިވފަެއވެ. ިއްނިދަފެއްއ ުނެވެއެވ ވެސްަގެހއް 

ިމާހުރ ައުޅަގނުޑެގ ަހނާދުނަގިއ ެވައުތެވިދަޔ ަޒާމްނ . ޒަމާނަްށ ހޭލެުވނުއިުރ ަވގުުތ ފާިއތުެވއްެޖއެވެ

 Uަމ ައުޅަގނޑު ހUަމިލިބޭ ގަދަ ޢަޛާުބތަަކކީ، ! ފިޔަަވއި އެެހން އެްއެޗއް ޮއްނނާޭނތޯެއވެ؟ ާއހް

އަމިއްަލއަްށ ޯހދަިއގަްތ ޢަޛާބުަތކެްއ ކަމުަގިއ ުނވެާދީނ ިކހިަނުކންތޯެއވެ؟ އަުދ ކިތަްނމެވަަރކަްށ 

ހިތާަމކުރިްއޔާާވ، ލިުބނު ފުްރޞަުތގެ ޭބުނން ކުެރުވނު ކަމުަގިއވާެނތޯެއވެ؟ ޮކންެމ މީެހްއގެ ޅަފުާރ 

އެއިުރ . ވެކުރާން ލިބޭ ައގުހުރި ފުރްޞަެތކެއެއީ އެީމހެްއގެ މުސްަތޤްބަލް ރީިތކުރާްނ، ިޒންދަީގ ފަރި 

ރީްއެޗއް، ަފއިާދއެްއ، އުފަލެއް، ަޒމާން ފަްސވެިދއުަމކުްނ ނުލިޭބނޭަކން އަުދ ނުޯހދުުނ މޮޅުކަެމއް، 

 ..........!ެގއްލުުނ ޅަފުރާ ! ާއްހ. ތަޖްރިބާިއން ެއނިގ މަޢްލޫްމީވއެވެ

އަޅުަގނުޑގެ ހިތް އުފަުލްނ  ޚިޔާލީ ުދނިަޔިއން މިަދްއކާ ރީތި ފޮޓޯަތކުްނ، ައދު   

ަރްތިވާލަތުކެގ ަމުޢަނީވ  ،ނަާށނޭތޯެއވެ؟ ޤުދްރަީތ ރީިތ ަމންޒަރުަތކުްނާނއި، އަިދ ަވކީްނ ޚާްއޞަޮކށް

. ނުލިޭބނެެއވެ. ފުރިހަަމކަމުން ކުަޑވެސް ފައިާދެއއް ައދު އަުޅަގނޑަށް ިލބޭނޭޯތއެވެ؟ ޝަްއކެްއނެެތވެ

ހިތާަމއާިއ . އި މަތިަމއްަޗށް ިލބެމުންާދނީ ެގއްލުމާިއ ދެަރއެވެފަިއދާެގ ބަދަުލގަ. ނުމެލިެބވޭނޭެމެއވެ

ދެުދިނޔޭގެ ބާއްަޖވެިރކަމެްއ ކަުމަގއިާވ ފުރިހަމަ ޅަފުާރ، ެގއްލުނު މީަހކަްށ . މޮޅިވެރިަކމެވެ

. ދުަވހަުކވެސް އުފަލެްއ ލިބޭޭނތޯެއވެ؟ ނުލިބޭޭނަކން ޔަީޤން ޫނންތޯެއވެ؟ ކުޑަވެްސ ަޝއްެކްއނެެތވެ
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ިމެހީނ ަޅުފާރައީކ، ިތާމަޔްށ ެއެދޭވ ުދްނަޔީވ ަވިކ ެއުދެމްއ . އަބަީދ ޙާަލކީ މިެއވެއަޅުަގނުޑގެ 

ެއީއ ައުޅަގނުޑ ީހުކާރޮގުތަގިއ  ަކާލނެގ ެދްއާވ ޮބުޑ . ބޭުނން ގޮެތއްަގއި ާޙޞިލްުވމެްއ ޫނެނވެ

ނުޑގެ ޙާލަތަށް ވިސްނާާލއިރު، ވަ . ނިޢުމަަތށް ފުިރހަަމއަށް ޝުކުރު އަާދކުރުެމވެ ުގުތ އަުދ ައޅުގަ

އަޅުަގނަޑށް ފަިއދާެއްއ . ފާއިުތވީ ކަުމގެ ހިތާމަ ފިަޔވަިއ ެއއްވެސް ެއއްެޗއް ނުލިެބެއވެ

 ޮކންފަަދ ހިތާަމވެރިކަެމއްޯތެއވެ؟! ާއްހ. ނެތްާތނގައި، ަޤއުމަްށ ކުެރުވނު ަފއިާދއެްއވެސް ނުެމނެެތވެ

ައަހެރްނެގ ! ާތެއވެ ކަޭލވީ އަހަެރްނގެ ުދޝްަމެނއް ަކމުަގއި! އޭ ގެއްުލނު ޅަފުާރއެވެ   

ައުހެރްނެގ ުއާފެވިރ . ރޫޙަށް ިތޔަދިްނ ދަިތކަމަކީ، ެގއްލުމަކީ ދުަވހަުކވެސް ިފލާނޭ ކަެމއް ނޫެނވެ

ކަލެއަީކ ! ހިތާަމުހއްެޓވެ! ހިާތމަުހއްެޓވެ! ާއހް . ދިރިއުުޅން ުހވަެފނެްއަގއިވެސް ކަލޭ ނުެދއްީކމުެއވެ

ކަލޭގެ އަުގ . ކުަޅއީ، ަހމަ ޚުދު ައހަރެްނެނވެއަހަެރްނގެ ދުްޝމަެނއް ަކމުަގިއހެދީ ކަލޭ ޭބވަފާެތރި

ިކތަންެމވަަރކަްށ ވިްސނަިއދިްނ . ަކެލައީކ ާކުކަކްނ ަމަށްށ ޭނނުގީނެއެވ. އަހަެރްނ ުނދަތީެއވެ

 !ކަމުަގިއވިޔަސް، ެއިއން ކުޑަވެްސ އަސަެރއް ނުކުަރީނވިްއޔާ ވިސްޭނނޭޯތއެވެ 

ަޔުބާނެހްނ ައަހެރްނެގ ިމެއަކިނެވިރ ތި. ޭއ ދިިރއުޅުމުެގ ރޫެޙވެ! އޭ ެގއްލުުނ ޅަފުާރއެވެ   

މިހާަރކު ނުޯފރުވޭޭނަކން ިހތުގެ ހަމަ ެއންމެ އަޑީްނ ނިކަެމތި ޙާލާމެަދށް ކުަޑވެސް އެީހއެއް 

ައނުބާރ ަކޭލ ުނެގެނޭވޭނ ަކަމްށ  ،ިމނޫްނ އެެހްނ ޙާލަތަްށ ަބަދލުކޮށް ،ޔަުޢނީ. ޤަބޫލުކޮށްފީެމވެ

ކަލެއަްށ ޭދންީވ ޮކްނ ޤަަދރެްއކަން، ކަލޭެގ މާްތިވ  ކަލެައކީ ކާުކކަްނ،. އީާމންެވއްަޖއީމުެއވެ

ަވގުތޭ މިިކޔާ އަގު މާްތވެެގްނާވ  ،ިކހާ ބަުރދަެންއގަިއވާ އެްއެޗއްަކން މަަށށް ވިްސނުުނއިރު] ރޫޙަކީ[

 ،ޅަފުރާއަކީ ތިމާެގ މުޅި ދިރިއުުޅން !.....ާއހް . ައުތުނާވ ިހާސާބ ުދަރްށ ިހނަގްއެޖެއެވ ،ޖަޥްހަރު

ެއީއ ާދިދ ުކަޑުކަޑ . ެގްނާވ ުއފާވެިރކަާމއި ބާްއޖަވެިރަކމުެގ ައޞްލެވެެއަމްއަޗްށ ިބާނެވ

ެއކުޑަ ހިނދުކޮުޅގެ ތެޭރގަިއ، ޭއގެ ައގު ނުހޯުދނު މީަހކީ، ުދިނޔޭަގއި ހުްއޓަިއ . ވަުގތުކޮޅެެކވެ

ފުރިހަަމ ޅަފުރާައކީ، ޢިލްުމގެ ާމތްަކްނ !......! ޅަފުރާ ! އާހް.....ެވްއެޖ ީމެހެކެވ] މަރު[

މިެހީނ ޢިލްމާނުަލއި ެއއްވެްސކަހަލަ ފުރިަހމަކަެމއް، އެްއކަެމއްަގިއވެސް ނާްނާނނޭަކްނ . ުތމެވެހޯަދއިގަ

. ޢިލްމަީކ ހަަމއެަކނި ޢަރަބި، ިއނގިރޭސި، އުުރދޫ ޮފތްފޮުތން ކިޔާާލްނ ެއނގުމެްއ ޫނނެވެ . ޔަީޤނެވެ

ލްުމގެ އެންެމބޮޑު ަމޔަީކ ެއންެމ ބޮުޑ ފޮތަކީ، ަޔޢުީނ ޢި. އެެހނީ، ހަަމ ޮކންމެ ކަަމކީވެސް ޢިލްމެެކވެ

 .ތިމާެގ ސިުކނޑިެއވެ

އެޅޭނޭ ަވގުތަީކ، އެީމެހއްެގ މެ ދިިރއުޅުުމގެ ެއންމެ ވަުރގަދަ ިބންަގުއ ގެކޮންމެ މީެހއް   

. ޭއުރ ިދިރުއުޅުމެގ ަގަދަފަދ ަހނުގާރަމެގ ަމިއާދަންށ ިތާމައްށ ެއ ަތްއާޔުރެވުވީނެއެވ. ޅަފުރާއެވެ

ިޙކްމަތްަތކާިއ . ްށ ިޚޔާލުެގ ދުރުމީ، ެހޔޮވަުރ ކުާރްނވީ ަވގުެތވެއެަވގުަތކީ، ދުިނޭޔގެ ހަތަުރބިތަ

. ހިުތެގ ސާުފ ބިއްލޫރިަގނޑަްށ ޞޫަރ ކުާރްނީވ ަވގުެތވެ ،ހުނަުރތަްއ ހޯަދއި، ކުިރޔަްށ އޮްތ ޒަާމން

ދިރިއުޅުުމގެ ގަަދފަދަ ަހނގުާރމަިއަގއި، ައންަނ އެތިެއިތފަހަުރން ެރކޭޭނ ހަތިޔާެރްއ ކަުމަގއި ތިމާެގ 

ިމހުރިަހއި ކަމެްއގެެމ ެއންމެބޮުޑ ެއްއޗަކީ، . ކުނޑި ާހނަިއ، ަތއްޔާުރ ކުާރންީވ ަވގުެތވެސި
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ިމހުިރހާ ކަމެްއ ވިސްުނނީ، ! ެއަކަމުކ ާއްހ. ަތޖްރިބާކާުރްނގެ ޢަމަލެވެ. ޙިކްމަތްތެިރްނގެ ބަެހވެ

 !ިހތާމަ ުހއްެޓވެ! ާއްހ. ަވުގތު ާފިއުތީވަފުހްނެނެވ

 ުމނިޫފހިފިލުެމއްާވކަެމއް، ދުނިޭޔެގ ދިިރހުރުމެްއނެޭތ،[ 

 ]ކުިނނުެވިވ މީާހ ހުްއޓަކަސް ދާީތނުަކއްވަޅުެތރެއަްށވެފާސް   

 

 .ހ19-4-64         

 އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ތެދުވެރިވުން 

 

އަިމއްލަ ނަފްުސެގ މަްއޗަްށ ތެދުެވރިެވިވގެްނޫނނީ، އެްއވެްސ ކަެމއްަގިއ އުފާވެިރ ! އާދެ  

އަޅުަގނޑު ޔަީޤްނކުރާޮގތުަގއި، އިންާސނަުކ ެއންެމ ފުރަތަަމ ވިސްާންނީވ،  .ާކިމާޔެބްއ ުނާވެނެއެވ

މިެހނީ، ިތމާެގ އަިމއްލަ ނަްފސުގެ މަްއޗަްށ ެތދުވެިރުނވެެވީނނަމަ، ެދްނ . މިމަޥްޟޫުޢގެ މަްއޗަެށވެ

. ތެދުވެިރެވވޭެނ އެްއވެސް ަފރާތެްއ އޮްނާނނެާބވަެއވެ؟ އަުޅަގނޑު ހިުތްނ ުނއޮްނާނނެެއވެ

. ެދން ެއެހނިެހން ފަާރތް ފަރާތްަތށް ތެުދވެިރވުެމވެ. އަށް ެތދުވެިރވުެމވެهللا ކަަމކީ، ފުރަތަމަ

އަޅުަގނޑަށް ފެްނނަ ގޮުތގައި، މިިއން ކޮްނމެ ފަާރތަކަށްމެ ތެުދވެރިެވޭވނީ، ތިާމގެ އަިމއްަލ 

ިމތާނަގިއ ނަފްޭސ މިިކޔެީނ، ދިިރއުޅުުމގެ ހުިރާހ . ނަފްސުެގ ަމއްަޗށް ެތދުވެިރެވވިެގްނނެވެ

ަމްއަޗްށ  އަިމއްލަ ނަފްސުގެ . ރޮނެގްއގަިއ ހުިރާހ ބަިއތަެކއްަގއި، ިއންާސނާާއ ގުޭޅ ހުިރހާ ކަމަަކށެވެ

ބަސްޤަބޫލުކުެރވޭ އިތުބާުރހުިރ . ަޙއްުޤ ޮގތުަގއި ހުރި އިްނޞާުފވެރިެއކެވެތެދުވެިރެވއްޖެ ީމހަީކ، 

ދިިރއުޅުމުެގ ިވެގްނޫނީނ، ިމަފަދ ީމަހަކްށ ވެ . ަހުރަދާނ ީމެހެކެވ ،އަޚްލާުޤ ަރނގަޅު. މީހެެކވެ

 މައިާދނުަގިއ ރީިތނަމާިއ ފަޚުުރ ލިބެޭވނެޯތެއވެ؟

އެުދވަްސވަރަކީ، ދުިނޭޔެގ . ިކޔަާވން އުޅޭ ުކއްެޖެކވެފުރަތަމަ ތިާމއީ، އިސްކޫުލގަިއ   

ހަމަެއަކނި ަތޢްލީމުެގ ަމްއޗަްށ ތިާމގެ ހިާތިއ ސިުކނޑި ދޫކޮށްާލންީވ  ،ހުރިާހ ަކމެްއ ުހްއޓާލާފައި

ެއދުވަްސވަރަީކ، ިމފަދަ މަޥްޟޫޢުަތުކގެ ަމްއޗަްށ ތިާމގެ ވިސްުނމުެގ އަލިކަްނ . ރެެކވެދުވަސްވަ 

ެއކަަމކު ފުިރހަަމގޮުތގަިއ . ފޯރުަވއި، ެއގޮުތގަިއ ތަރުިބއްަޔތުެވވެުމންާދ ުދަވސްވަރެެކވެ

. ނަެށވެކާމިޔާުބެވވެުމންާދނީ، އަިމއްލަ ަނފްސުގެ މަްއޗަށް ތެުދެވރި އިތުބާުރ ހުިރ، ހަރުަދނާ ުކދީން 

ައނެއްަބއި މީުހްނނަށް ެޖެހނީ، އެަބއިީމހުްނެގ . އެސިަފ ލިބެީނ ޤުދްަރތުްނެނވެށް، ބައެްއ ީމހުްނނަ

ވިސްނުަމށް ތެުދވެިރކަމުގެ އަިލގަދަ ނޫރު ެފނުނު ދުަވހަުކން ިހންަމތުްނާނއި ިމންނަުތން އެިސަފ 

ރު އަޅުަގނޑުެމްނގަިއ ިމެހްނުނާވަނަމ ުބްއިދޭއ ިމިކާޔ ައުގާމްތ ަޖްޥހަ . ލިބިގަްނނާެށވެ

ިއްސޫކުލްނ ަވިކެވެގްނ ެދްނ ިތާމ ުނުކްނަންނެޖޭހީނ، ިދިރުއުޅުމެގ ! އާދެ......ލައްވާަފއެްއުނވީެހވެ

ތިާމ ނެއްަތއިލުމަްށ އަބަުދ . ުކޑަވެްސޝަްއކެްއނެެތވެ. ގަދަފަަދ ހަނގުރާަމިއގެ ަމއިާދނަެށވެ

އެަބއިީމހުްނ ބަލިކޮށްެލޭވީނ، . އެވެޙަމަލާދީދީ، ތިބޭ އެަތއް ަބެއއް ވަަށވަަށއިެގން ތިބޭނެ 
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އެބަިއމީުހްނގެ ައނަދވަޅުތަުކން ސަލާމަްތެވގަެނޭވނީ، ތިމާަގއި ައމިއްލަ ނަފްުސގެ މަްއޗަްށ 

 .ތެދުވެިރކަާމއި އިތުބާުރ ހުެރެގންެނވެ

އަމިއްަލ ނަފްުސގެ މަްއޗަށް ތެުދވެރިަކންެނތަމަ، ިހތްހަމަެޖހުާމއި އުފާާފގަތިަކްނ   

ިމެހީނ ައިމްއަލ ަންފުސެގ ަމްއަޗްށ ެތުދެވިރަކްނެންތ ީމާހައްށ، ެއެހްނ ީމުހްނެގ  .އެެގއްލުީނެއވެ

ިހުތަގިއ ޮއްނާނީނ ޮކްނ ަޤަދެރްއޯތެއެވ؟ ެއީމާހީއ ިތާމައާށިއ، ެއެހްނ ީމުހްނެގ ަމްއަޗްށ 

ޭއނާެގ ަމއްަޗށް ކުޑަވެްސ ިއތުބާރެްއ  ،ެއީމާހ ަދްނަނ ީމަހުކ. ތެދުވެިރުނވެޭވ ިޚޔާާނތްތެިރއެެކވެ

ެއަފަދ . ޮކްށެގްނ ިލޭބޭނ ަފިއާދެއްއ ުނެމ ޮއްނާނޭނެމެއެވ. ނުެމ ކުެރޭވނޭެމއެވެ. ނުކުާރނެެއވެ

. ައނަދަވޅުތަކުގެ ތެރެައށް ެވްއޓެމުްނދާ ަބއެެކވެ ންަނކީ ުނދެެނތިބެ ިތމާެމންނަްށ ޮކނެވޭ ީމހު 

ީނ، ައެންއ ައެންއ ަފާރުތްނ ުހްނާނ ،އެއްަފހަުރ ޭފހުުނ އިލޮށިަގނުޑ ހެރިެގން، އެނބުރިލާިއރު

 .އިލޮށިަގނުޑ ހެޭރން ތަްއޔާުރވެފަެއވެ

އަމިއްަލ ަނފްސުެގ ަމއްޗަްށ ެތދުވެިރކަްނ ނެތްީމހާއީ، ނުުފދުާމއި، ަބދުަނޞީުބްނ   

ފަެހ އެްއވެސް ކުެށއްެގ ަބދަލުަގއި، ެހޮޔ ޖަާޒއެްއ ލިޭބނެޯތއެވެ؟ ނުލިބޭެނކަްނ . ފުރިެގންާވ ީމހެެކވެ

. ކަާމއި، ޭބވަފާތެިރކަމީ، ަޝއްެކްއވެސްނެިތ ހަަމ މުޅީްނ ކުެށވެީވއިރު ޚިާޔނާްތތެރި. ކަށަވަެރވެ

ތިމާއީ ކުްށވެރިެއއް ަކމުަގއިެވހުރެ، ޫނންކަުމގެ ކިަތންެމ ރީތި ހެުދމެއްިލޔަސް، ޙަީޤޤަުތގައި އެީއ 

ެއުފްށ ިމުފަށްށ  ،ކުށްވެިރއަަކށްުނވެާދނީ ިކހިަނކުްނތޯެއވެ؟ ުދިނޔެައކީ، އަބަުދ ެއގޮތް މިޮގތަށް

ިއއްެޔ ވަސްމީުރ ކުލަރީތި ތާާޒ މާަތއް، އަުދ ުހްނނާީނ ކުަލ . ުމްނ ފުރޮޅެުމންާދ އެްއޗެެކވެބަދަލުވަ

ީވއިރު ާމދަމާ، ! އާދެ.....ައުދ ،ިއއްެޔ ސާފުޮކށް ހުރި އެތި. ބަދަލުވެ، ވަްސގޮސް މޯިޅވެަފއެވެ

. ކުލަެއވެއެެހދުމުެގ ބޭރުފުުށން، ެފވެުމން، ޮރނގު ޮރނަގށް ފާޅުވަުމންާދނީ، އެތެރެފުުށގެ ދާ 

ެއަވގުތު ިތމާއާެމުދ ކުްށހީތަްއކުރި މީސްަތުކންގެ ހިްތތަކަްށ، . ޙަޤީޤަުތގެ ުކށްވެިރަކން ފާުޅވީެއވެ

 !އާހް.....ވެ◌ެެގންާދނީ ޮކންގޮެތއްޯތެއވެ؟ ތިާމއީ،

އަމިއްަލ ަނފްސުެގ މަްއޗަްށ ތެުދވެިރވުަމކީ، ހިުތްނނާިއ ދުލުން، ަބހުްނާނއި ަޢމަލުްނ   

 .ފަހަރެްއަގއިވެްސ ިޚޔާނާެތްއ ުނކުރުެމވެ. ތެރެފުާށއި ބޭރުފުްށ ެއއްޮގތްކުަޅއުެމވެއެ. ތެދުވެިރވުެމވެ

އަމިއްަލ ނަފްުސގެ މަްއޗަށް ތެުދވެރިަކން ހުްނނަ ީމހުްނ، ުކށެއް ކުެރވިއްެޖނަަމ،   

އެެހންީމހުްނ ސަލާމަްތ . ެރކިހުެރ އަެނކުްނ ަފއްާތލާކަށް ނޫޅޭެނެއވެ ިތާމ. އެަކން ޤަބޫލު ކުާރނެެއވެ

ެއހެްނ މީުހން ެގންެދވޭތޯ މަަސއްަކތް ކުާރނީ، . ކުރެވޭޯތ އުޭޅނީ، ބޭވަާފތެރިކަާމއި ދޮުގވެރިަކމުްނެނވެ

ތިާމގެ ވަޒަުނަގއި ުއފެއްދޭތޯ މިްނނަްތކުރާީނ، ތެުދވެރި ަވފާެތިރ . ިއްނެނެވ] މަގުގެ ީސދާ ރާސްތާ[

ެޖ ީމުހްނަނީކ، ުނެއނިގިތެބެވްސ އަިމއްލަ ނަފްސުެގ މަްއޗަްށ ެތދުވެިރވެއް . ކަމުެގ ައގު ާމތް ރޫެޙވެ

ެއަފަދ ީމުހްނނީ، ަޤުއުމެގ . އެތައް ިސފަެއއްަގއި ަޤއުމަށް ޚިދްމަތް ކުެރވެމުްނދާޭނ ބައެެކވެ

 .މަިއންާނއި ަބފަިއްނނެވެ
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ަރެށްއަގިއ ުނަވަތ ަތެންއަގިއ ުނަވަތ ަބެއްއެގ ެމުދަގިއ ެތުދެވިރ ަވާފެތިރަކޭމ ިމިކާޔ   

އެުކވެރިަކމާިއ . ފަަށއިިފނަމަ، ެއތަެންއގެ ހަލާކު ކައިިރީވއެވެ މާތް ސިފަ ވަޅުަޖހަުމންާދން

ޮކްނެމ . ޯއގާވެިރކަާމއި ހަމްދަރުދީ ދާނީ ެގއްލެމުްނެނވެ. މިިނވަްނކަން ދާނީ ކުޑަަވމުްނެނވެ

ބައެްއވެްސ މޮޅަްސ ދެަރއަސް، ިގނަޔަްސ، މަދަސް، ެއަބޔަުކ ކުިރއަަރިއ މޮޅުުވމުެގ ބާަރކީ، މިަފަދ 

ާބއްަޖވެރިަކމާިއ . އެަބއިީމހުްނަގިއ ފިސާިރ ރަނގަޅަްށ ހަރުލާފަިއ ހުރުެމވެ މާތް ސިަފތަްއ،

މިާޔ ޚިލާފަްށ . އުފާާފގަތިަކމުެގ އަޞްލަީކ، އަިމއްަލ ަނފްސުެގ ަމއްަޗްށ ތެުދވެިރ ވަފާތެިރވުެމވެ

އަބާްއޖަވެިރކަާމއި، ާނކާމިާޔބީެގ އަޞްލަީކ، ިތމާެގ ނަފްުސ، އެަމއްަޗށް ތެދުެވރިުނވުާމިއ، 

ަބޔަަކްށ ޞުލްަޙވެރިަކމާިއ ަމޞްލަޙަުތ ހުރިޮގތެްއގަިއ ދިރިއުެޅޭވނީ، ެއބަެއއްަގިއ . ފާތެިރކަެމވެބޭވަ

ިމހެީނ، މިސިަފ ުނާވނަމަ، އެުކވެރިަކްނ . އަމިއްަލ ނަފްުސގެ މަްއޗަްށ ެތދުވެިރކަްނ ހުެރގެްނެނވެ

ވެރި ލޯީބެގ ެއުކެވިރަކްނުނާވަނަމ ެތދު . ދެމިޯންނނާޭނކަމީ ޝަްއކެްއނެިތ ެއނގޭ ަކމެެކވެ

އަިދ ކީްއތޯެއވެ؟ ޭއެގ ބަދަުލގަިއ ިތމާެމންެގ ހިތްަތކުަގިއ . ަހްމަދުރީދެއްއ ުނާވެނެއެވ

. އަބަދު ތިބޭްނޖެޭހނީ ޙަސަަދިއގަެއވެ. އަނދަމުްނދާީނ، ފިުތަނވެރިކަުމގެ ގަދަ އަލިފާެނވެ

ާއ ޚިލާފަްށ އަިމއްަލ މި . ދުަވހަުކވެސް ކާިމޔާުބވެެގްނ ިހތްަހމަޖައްސާެލވޭޭނ ަވގުެތްއ ާންނނާެނއެވެ

ނަފްސަށް ެތދުވެިރެވއްެޖނަމަ، އެބަެއްއގެ ިހތްތަުކަގިއ ހަމްދަުރދީާއއި، ލޯތްާބއި، ވަފާތެިރަކްނ 

ައިދ ަތަރްއީޤެގ ަމުގަތްއ ައިލެވ، ަތުހީޒުބަވުމްނ ައްނަންނ . ދިރިއުޭޅނޭ ާޖގަަތއް ޢިމާރާްތވެާދނެެއވެ

އަްށވުރެ އުފާެވރި، ެއއަްށވުރެ މިިނަވން، ެއއަްށުވެރ ިމަފަދ ަބަޔަކްށ ެވިވްއެޖަނަމ، އެ . ފަށާފާެނެއވެ

 މާތް ދިިރއުޅުެމއް އުޅޭ އަެންއ ބަެއްއވާނޭާބަވއެވެ؟

 ނަމުްނ ިކަޔއިދީ ކަުމން ިމދަްއކާ، ގޮުތްނ ފިކުުރކޮށް ިނކަންބެލީާމ،[ 

 ]ވަުމން ިމދާ ގޮތް ރުމުްނ ކުިރޔަށް، އިޞްލާުޙވާީނ ަކްނޭނތަޭނގޭ   

 

 .ހ9-5-64          

 .ހެންދަރިއަކީ، ގޭގެ އެންމެ އަގުހުރި ގަހަނާއެވެ އަން 

 

ެއްނެމ . ައްނެހްނ ަދިރައީކ ޭގެގ ެއްނެމ ައުގުހިރ ަގަހާނެއެވ. ކުޑަވެްސ ަޝއްެކއްެނތެވެ  

ކީްއވެޯތއެވެ؟ ޭގެގ ސާފުަކމާިއ، ތާހިުރކަްނ  ިމެހްނުނާވނީ . ެއންެމ ވިާދ ޖަޥްހަެރވެ. ފުރިހަަމ އުފަލެވެ

މުޅިޭގތެރެ ވިާދނީ، ެއކުީދންެގ . ެއެގެއްއެގ ައްނެހުންނެގ ަމްއަޗެށެވ، މުޅީންވެްސ ިބނާެވެގންާވނީ

މުޅި ގޭތެެރ އަލިެވގެްނާވނީ، އެކުީދްނެގ . ތެދުވެިރކަާމިއ ވަާފތެރިކަުމެގ ާމތް ަގހަާނިއންެނވެ

މުޅި ގޭތެެރ . ހަމްދަރުީދިއން ފުރިެގްނވާ ހިްތތަުކގަިއ ިދއްލާފަިއާވ ބައްީތގެ ފެިހ އަލީްނނެވެ

މުޅި ގޭތެޭރެގ ރޫޙަީކ، . ަފިއާވީނ، ެއުކީދްނެގ ުބްއިދެވިރ ޭރުވްނަތުކެގ ަމްއަޗެށެވހަމަެޖހި

 .ައންެހްނ ދަރިައކީ، ޭގގެ ެއންމެ އަުގހުރި ަގހަާނެއވެ! ާއޭދެހެވ. އެކުީދްނނެވެ
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ައްނެހްނ ަދިރައކީ، ޭގެގ ެއްނެމ ައުގުހިރ ަގަހާނ ަކަމްށެވޭވިއުރ، ެއުކްއަޖުކ ުހްނާނީނ،   

. މުރާލި، ީހާވގި، ެކތްތެިރއަކަްށވެަފއެވެ. ތަ ކަުމގެ ފުިރހަަމ ަގހަާނ އެޅިަފެއވެައްނެހްނަދިރަވން 

އޭނާެގ .....ވަފާތެިރ ރަޙްމަްތތެރިެއކެވެ. ޭއާނއީ ެތދުވެިރ ިހންމަްތތެރިެއކެވެ! ާއޭދެހވެ 

ޭއާނެގ . ޫފއްސެްއނުެމވޭމެެއވެ. މަސްއޫލިްއޔަތުަތްއ ުއފުލުމުަގއި، އޭާނ ކަްނނެެތްއ ނުާވެނއެވެ

. ްއޮކިއްނ ުފިރަހަމައްށ ަތުރިބްއަޔުތ ުކަރްނ ޭއާނ ެދެކީނ، ޭއާނެގ ޮބުޑެވެގްނާވ ާވިޖެބްއ ަކުމަގެއވެ ކޮ

ޭއާނެގ ޭބެބާއިއ ޮކްއޮކިއްނ ެއިތެބީނ، ޭއާނެގ ެއީހައްށ ެއިދ . ޤައުމަްށ ކުރެޭވ ިޚދްމަެތްއ ކަުމގަެއވެ

މަާއިއ ބައްަޕއަްށ އެލިބެނީ، ލޯިބާވ ޭއާނެގ ޯލިބާވ ަމން . ޭއނާެގ އެީހ އަބަދުެމ ލިބިލިިބއެވެ. އެިދއެވެ

އެދެީމުހންެގ . ވާިޖބު ޚިދްމަްތތަެކވެ. އުާފވެިރ ޚިދްަމތްަތކެވެ. ދަރިފުޅުެގ ޯއާގވެިރ ޚިދްަމތްތަެކވެ

އޭާނއަްށ ލިބެމުންަދނީ، އޭާނގެ ލޯިބވާ ަމންމަާއިއ . ހިްތވަނީ، ޭއނާގެ މަްއޗަށް ލޯިބން ފުރިަފއެވެ

ޭއާނެގ . މެ ުކޑަ ހިނުދކޮެޅއްވެްސ ހިލޭިދޔަައކަ ނުެދއެވެިކަތން . ބައްަޕގެ ހެޔޮުދޢާތަެކވެ

ގޯތިތެޭރެގ ާމގަސްތަާކިއ . މަސައްކަްތތެިރ ަވގުތުަތްއ ަވީނ އެިކއެިކ ަކންަކމުެގ ަމއްަޗށް ބަހާަފެއވެ

ިވަނަގްސަތްއ ޮކަށިއ ީރިތޮކްށ ެހްއުދްނެވްސ ެއީއ، ޭއާނެގ ަނަޒުރަގިއ، ުނޮކްށުނާވޭނ ޭއާނެގ 

ޭރގެ ާތހިރުަކމާއި، އުޖާލާކަާމއި ނަލަަކމާއި، ފަރިކަީމ، ޞިއްަޙތުެގ ުއޞޫލުތަުކެގ ޯގތިތެ. ވަޒީާފއެެކވެ

ައްނެހްނަދިރައީކ، ޭގެގ ެއްނެމ ! ާއޭދެހެވ. މަްއޗަށް ޭއނާެގ ިޚޔާލު ބަަހއްާޓ ަކމުެގ ގަަދ ެހއްެކކެވެ

ެއިޅެގްނޫނީނ،  އަްނހެްނދަރިަވންތަަކމުގެ މާތް ގަަހނާ. ކުޑަވެސް ޝަްއެކއްނެެތވެ. އަުގހުރި ގަަހާނއެވެ

 .ޮކްނެމ ައްނެހްނ ުކްއަޖކީ، ެއެގެއްއގެ ަބްއިތެއެވ. ގެެއްއގެ ގަަހނާ ކަުމގަެއއް ުނާވނެެއވެ

ުފިރަހަމ ައްނެހްނ ަދިރައަކްށުވެރ ައުގުހިރ ެއްއެޗްއ  ،އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރގައި  

އުމުެގ މުޅި ޤަ . އެަކނި ގޭގެ ައގުހުރި ގަަހނާ ކަުމގައި ަވނީެއއް ނޫެނވެ. ނުލިބޭެނެއވެ

 .ައންެހން ދަރީްނެނވެ. ޙަޤީަޤތުަގއި ައންެހުނންެނވެ، ޒީނަތްތެިރކަާމއި އަަގކީ

މާތް އަްނެހން ުކއްެޖްއގެ އުފަލަކީ، ަޤއުމަްށ ޚިދްަމްތ ކުރުުމގެ މަތިެވރި ަމޤާމުަތްއ   

ަވަޒުނެގ ަންނ . އެފަަދ ކުީދން ރޭުދވާލު ހޭަދކުރަީނ، ވަޒަްނ ކުިރއެރުޭވތޯެއވެ. އަތުލުެމވެ

ތަރަްއޤީަވމުްނ ައންަނ ކޮްނމެ ޤައުަމކަްށ ވިސްަނއިލިޔަސް، ަޙޤީޤަުތެގ ! ާއޭދެހވެ . ވެިރވޭޯތއެވެމަތި

ހުިރހާ ކާިމޔާބެްއެގ ސިއްރަކީ، ަޤއުމަްށ ލިޭބ ހިްތވަާރއި ޖޯްޝެގ . އަޞްލަީކ، ހަަމ ައްނހެުންނނެވެ

ީވިއުރ . ވެެތުދެވިރ ައްނެހްނ ަދީރްނނެ . ވެރިްނަނކީ، އިޚްލާޞްެތރި ައްނހެްނ ދަީރންެނވެ

ައްނެހްނަދިރައީކ، ޭގެގާއިއ ަވަޒުނެގ ެއްނެމ ައުގުހިރ ަގަހާނ ަކުމަގިއ ުނެވާދޭނޯތެއެވ؟ ައުޅަގނުޑެގ 

ެއެހްނަކުމްނ، . ޚިޔާލަށް އެޅިަފއިާވ އަނދިރިަކން، މި މަޟުޫމުނ ލިުޔމަށް ހުރަސް އަޅައިިފެއވެ

 . ނުަހނު ހިާތމަާއއެުކ ޤަލަްމ ބޭްއވުމަްށ މަްޖބޫރުެވއްެޖއެވެ

 .ހ29-5-64          
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 މަޖްލިސް  އ.ފ.ފމާލޭގައިވީ، 

 

 ފާަކމުެގ އަލިތަިރތަްއ ުއދަރެުހްނ ެއހެރަ ފާުޅަވނީ ފާއު

 ފުހާ ކެރިަތއް މުީޅްނނެިތގޮސް، އުޖާލާަކން ވިާދަނގަނީ   

ިއުރ، ަވިކެވެގްނ  ގަދަެވެގންާވ ޫތނުފިލިމުޅި ުދވާލުެގ ަހތަރުދަުމ ުދނިެޔމަްއޗަްށ   

ަތްއ ] ުހަވެފްނ[ރެވޭަފަދ ގަަދ އަސަރުްނ ުފރިެގްނވާ ހިާތމަވެިރ އުފަލެްއެގ ަބާޔްނ ުނުކ ،އެިދޔައީ

 .ބަލައިލި ޮކންމެ ދިމާައުކން ެފްނނަީނ ިހާތމަވެރި އުފަެލއްެގ ިނާޝންތަެކވެ. ދައްަކމުްނެނވެ

. ވިލާތަާކިއ ޫދނިަތްއ ދަތުުރކުރާަތްނ އަުދ ފެްނަނނީ، އާދަާޔ ޚިލާުފ ގޮަތކަެށވެ  

ައުދ . ިއ، ޮގާވުލްނަތްއެވްސ ައުދަވީނ ާއަދާޔ ިޚާލުފ ޮގްތަތަކަކްށ ަބަދުލެވަފެއެވދޫނިަތކުެގ ާރގުަތކާ

! ާއޭދެހވެ . ރޭޑިޔޯތަުކްނނާިއ، ހަުރމޯިނޔަމްަތުކންާނއި، ިޕާޔނާތަުކްނެވސް އެިއއްަވނީ އާާރގުތަެކކެވެ

 . އިޭވ ޮކންެމ އަަޑކުްނ ެފންަނ ޮކންެމ ަމންޒަރަުކން، އުެފެދމުންަދނީ އާ ޫރޙެެކވެ

ޞުލްޙަާއިއ އަްމނުެގ ތަިރ، ޗާލޫކަާމއެުކ އުދަެރހުްނ ެއހެީރ . ޑަވެްސ ޝަްއކެްއނެެތވެކު  

ެއކަމަުކ . އަބާްއޖަވެިރކަާމއި، ަބދުަނޞީބު އެިދޔަީއ ެވްއޔާ މޮެޑވި، ހިރަުފހަށް ެވގެްނެނވެ. އަރާފަެއވެ

. ަޔީޤެނެވ. ޚިޔާލީ ދުރުީމިއން ބަލައިާލއިރު، ކުަޑނަަމވެސް ފުްސކަމެއް ފެްނާނން އެަބުހއްެޓވެ

. ެއއީ އަޅުަގނުޑގެ ދުުރމީަގއި ުހރި ފުސްަކމަކަށް ޫނނީ ނުާވެނއެވެ . އެްއވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ

ައދަކީ، . ައަދީކ ާއާބަރާކިއެގްނ، ާއ ޫރެޙްއ ުއެފްއިދެގްނ، ިއްއިތާޙީދ ާއ ުދިނެޔ ިހނަގިއަގްތ ުދަވެހެވ

. ީދްނަންށ ައާދުކާރ ުދަވެހވެ މުޅި ުދނިެޔ އުފަުލން ތަޢުރީާފއި ޝުކުުރެގ ޖިޒީަތއް ިއއްތިޙާ

 . ޔޫރަޕްެގ ހަނގުރާަމ ުހއްުޓނު ދުަވެހވެ! އާދެ.....އަދަކީ

ވީ ހުކުުރ ވިލޭެރއަީކ، އަިދ ުދވަަހކުވެސް ދިެވިހ 28މިދިޔަ ޖުމާދަްލއަްއވަލް ަމހު   

 ެއއީ ޫޔރަޕްެގ ަހނގުރާމަ ހުްއޓިްއޖެ ަކމުގެ ! ާއޭދެހެވ. ތާރީޚު ުނދެކޭަފދަ ެރއެްއކަްނ ކަަށވަެރވެ

 އެކަަމކު ަކންދިާމވެަފއިާވ ގޮތުްނ،. މުނާސަބަުތގަިއ، ދިެވިހ ުއންމަުތެގ ފަރާުތން އުފާފާުޅކުަޅ ރެެއވެ

. ހިތާަމއާިއ އަސަރުްނ ތެމިޯފވެަފއިާވ ަވގުެތކެވެ  ެއަވުގަތކީ، ިދެވިހ ުއްނަމުތެގ ެއްނެމްނ

ޮކންމެ ީމހަަކށްމެ،  އެެހންަކމުން، އެޭރގެ އުފާވެިރކަުމގެ ރޫޙަށް ލިޭބނޭ އުިނކަމަީކ، ވިްސނާލި

 .މެންދުުރގެ އިުރ ފަަދއިްނ ެއނގިފާޅުާވޭނ ކަެމކެވެ

އެެރއަކީ، ެއއް ނަޒަރަްށވުރެ ިގަނ . އެރޭެގ މަޖްލިސްީވ މަދްރަސަުތއް ަސިނއްާޔގަެއވެ  

. ނަޒަުރގައި، މަދްރަސަުތއް ަސނިްއޔާެގ ކުީދްނނަށް ތާީރޚީ ހިތާަމވެރި އުފަެލއް ލިބުުނ ރެެއކެވެ 

. ޚިލާފް ަގނޑުަތކެްއ އަޅުަގނުޑމެްނގެ ަޑއިީރއަްށ އިތުުރީވ ެރއެެކވެ އެރެައކީ އާަދޔާ 

އެޭރެގ މަދްރަސާތެެރއަްށ އަުޅަގނުޑމެްނގެ ވިސްުނމުެގ އަލިއަުޅވައިލަމާޯތެއވެ؟ ! އާދެ.....އެރެަޔކީ

އެރެިއެގ ެއކިެއިކ ދަރުސްަތކަްށ ަހނާދުނގެ ފުްނ ނަަޒރަކުްނ އަިދ ެއއްަފހަުރ ބަލައިލަމާޯތެއވެ؟ 

. ައްމާނިއ ައާމެނވެ . ބަލައިލި ޮކންމެ ދިާމައކުންެމ ެފންަނނީ، ަފތަޙަިއގެ އަޘަރުތަެކވެ! ެހވެ ާއދޭ 
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ުމިޅ . މުިޅ މަދްރަާސގަިއ، ރަްސކަްނކުަރނީ، ހަަމހިޭމންަކމާިއ ުއފާާފގަތިކަެމވެ. ަންޞާރިއ ަނީޞެބެވ

ގަިޑ އައިްސ ެއހެަރ  ަމޖްލިސްގެ .  މަދްރަސާެގ ތެެރ ެއވިަދނީ، ިމިނވަްނކަުމގެ އަލިަގދަ ނޫުރންެނވެ

ައންެހން ޭބފުޅުްނނާިއ . އެންެމންމެ ިމހާުރ ާޙޟިރުެވއްެޖއެވެ.....މަޖްލިްސގަިއ . ޖެެހނީެއވެ

! ެއންެމްނެގ ލޯތަްއ ުހްއޓިފަިއ އެަވނީ، ިވންސްަޓން ޗާރޗިލް . ކުދީްނވެްސ ާޙޟިރުެވވަަޑއިެގންޫފއެވެ

. ސްީމުހންެގ ފޮޯޓތަުކގެ މަްއޗަެށވެިމފަދަ މީ! މާރޝަލް، ސްޓާިލން! ފުރޭންކްިލން، ރޫޒްވެްލޓް

އެްނމެްނގެ ލޯަތކުަގއި ހިތިި◌ކަރުަނިއގެ އަޘަރު ިހނާގފައިާވ ކަުމަގއިިވޔަސް، ހިްތތަުކގެ އެްނެމ 

! ާއޭދެހވެ . އަޑިްނ މިހާުރ ލިބެުމން ެއދަީނ، ަބޔާްނނުކުެރވޭަފދަ ައގުމާްތ ދަރުސްތަެކެކވެ

އްލަ ނަްފސުގެ މަްއޗަށް އިތުބާރު ކުރުުމގެ ަފއިާދއާއ، ައިމ. ތެދުވެިރކަާމއި، ަވފާތެރިަކމުގެ މާތްކަެމވެ

 !ާއޭދެހވެ . އެްއގޮެތއްަގިއ ުނގުޑާ ތިބުުމން ލިޭބނޭ ކާިމޔާބުެގ ފުިރހަަމ ނަީތޖާތަެކވެ

 ތަކާމޮޅި ހިިތހިތާަމިއގާ، މިވޭިތވެިދޔަ ދުވަްސތަުކގާ،  

 ކަމާުހޝިޔާުރެއކު ސާބިުތވުުމްނނޭ ރީިތަނން ލިުބނީ     

 ހޮަރ ޮއހޮރާވެްސ ކަުރނަަތއް ޭލގުޑާުނމެލާަކުމްނ ިތިބ އޮ   

 ވަުމން ފުިރހަަމ ދަުމން ކުރިަޔށް، އަލުްނ ެއބާރުަތއް ލިުބނީ     

ލިުބނުާހ ކާިމޔާެބއްެގ ސއި◌ްރަކީ، ައމިއްލަ ނަފްުސެގ . ކުޑަވެސް ޝަްއެކއްނެެތވެ  

ޢަދުާލިއ . ަކމެވެހިްތވަރުަގދަކަާމިއ ސާބިތު. މަްއޗަްށ ހުިރ އިތުބާުރެގ ބޮުޑކަމާިއ ތެުދވެރިކަެމވެ

 .އިްނޞާެފވެ

ލިލީމަުލްނ ! އާހް.....މުޅި ަމދްރަސާތެރެ ެއވިަދއިގަތީ. އެެކވެ 8ގަޑިްނ އެެޖުހނީ   

ެސންްޓެގ މަޑުމަޑު، ހިތްފަޭސަހ ] އ.ހ.ހ[ލިބިލިބިހުރި، ޫރޙާީނ ޖަޛްބާުތތަްއ މުީޅން ނެިތކޮށްލަިއ 

ނުޑަވއިލައި، އަުޅަގނޑުެގ ސިުކނޑިައްށ ެއގަދަ ެވަގީތ، ުޙްސުނީހާނަމުލެގ ަޒިވ ލުއިވަސް ކަ

ނަާގން ފެީށ، . ލާން މިޖެުހނީ ހާްސކަުމން ފުރިެގންވާ ޭނވާތަެކކެވެ!......ާއްހ. ވަސްަގނެޑވެ

ކުރާީނ ކީްއތޯެއވެ؟ އެފަަދ މަޖްލިސް ފުިރހަަމީވ . ބަދުދާސްތު ނުކުެރވޭަފދަ ގަދަ އުދާސްަތކެެކވެ

ަނަމެވްސ، ައުޅަގނުޑެގ ޫރުޙ . ުނުކްނާނެށެވ ަވުގުތ ައުޅަގނަޑްށ ެޖުހީނ، ަމްޖިލާސ ަވިކެވ ޭބަރށް 

ިހުތެގ ޮލަލްށ އެެހްނކަުމން، އެްއފީާތައކަށްފަުހ، ައނެްއ ފިާތއެްއ . މަޖްލިސަކާ ވަތްެކްއ ުނެވއެވެ

. ެފްނނަ ޮކންމެ މަންަޒރެްއ ުއޖާލާެވގެްނވަީނ، ިމިނވަްނކަުމގެ އަިލގަދަ ނޫުރްނނެވެ . ފެްނނަމުްނދެެއވެ

ވިންސްަޓން، ޗާރޗިލްެގ ] އަބަދަށްުޒާވން[މަދްރަާސތެރެ ިވދަިއގަީތ،  މުޅި! އަސްާތއޭ! އަސްތާ

އެްނމެްނގެ ނިްތކުރިތަުކްނ އޮޮހރެނީ ފޯރިާއއި ޯޖްޝގެ ިހތްވަާރިއ . ނޫރާީނ ފެިހކަުމންާތއެވެ

 . ފަްނވަރުެގ ތާާޒކަމާިއ ފަޚްުރގެ ޫހނުކަުމްނ އުެފދުުނ ުއާދސްތަކެވެ

މްަގިއާވ މަޥްޟޫުޢތަކަްށ ފިސާިރ ފުިރހަަމގޮުތގަިއ މަޖްލިސްެގ ެމންބަރުްނ އެޭރެގ ޕްރޮގްރާ   

ވާަހކަފުޅު ދެްއކެުވމަށްަފހު، ކުިރޔަްށ އޮްތ ނުރަްއާކތެރި ަކމުެގ ަމއްަޗށް ގަަދ އަޑުފުޅުްނ 
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ެގ ުފިރަހަމ ]ަނޞްާރއި ަނޞީބު. [ވަޒީރުްއދާޚިލިްއޔާ އިންޒާރު ކުެރއްވުާމެއކު، މަޖްލިސް ިނމުީނއެވެ

 . އެކުަލވާލުމަށްަފހުަގެއވެ ރާގު، މަދްރަާސގެ ތެޭރަގއި

 ާއީދްއތަ . ހ 7-6-64         

 

 

 ]ހުސްނުހީނާގެ [

 .ހ2-6-64

 

  !........ 

 . ދެްނެނވުމަށްަފހު، ައދަބުެވރިކަމާެއކު ދަްނަނވަމެވެއިޙްތިރާާމއެުކ ވެުދން ސަލާމް   

. ުލަގެއެވއަޅުަގނޑަްށ ނޫްސ ެގްނނަ ގަޑި ަކއިރިެވެގން އަިއއިުރ، އަުޅަގނޑު ަވނީ ނުަހނު އުފަ

ުނަހުނ ިއްނިތާޒުރ . ިމހާރު ެއހެރަެގން އައިސް ގަޑިެޖެހނީެއވެ. ނުަހނު ތަަނވަސް ިޚޔާލެްއަގއިމެެއވެ

ކޮށްކޮްށ އިްނ އަުޅަގނޑު ބޮޑު ކޮޓަިރ މޭޒުޮދށުަގިއ ިއީނ، ިއްއޔެ ކުޅެެގން ބަަޔށް ލިުބނު ަފޚްރާިއ 

ކޮްނމެައކަސް ިއންތިޒާުރ . ީތަގެއެވއުފަލާއި ހިްތަގއިުމކަންމަ . ކާމިޔާުބގެ ފޯިރާއއި ޯޖޝްަގއެވެ

ެއަވގުުތ އަޅުަގނުޑެގ ހިަތްށ ލިބޭޭނ އުފަލާިއ . ކޮށްކޮްށ ިއްނ ގަިޑ އައިްސ ޖެުހނީެއވެ

ނޫސް ނިއުުޅވައި ބަާލން ފެިށތަނާ، ! އާދެ......ުނަތަނަވްސަކމީ، ަދްނަނާވްނ ޭބުންނ ެއްއެޗްއޯތެއެވ؟

ހިތާަމވެރި ޚަބަެރްއގައިޯތެއވެ؟ ެއވަުގުތ ޮކްނަފަދ ! އާހް.....އަޅުަގނުޑގެ ލޯ ގޮސް ެޖހުނީ

ަޤަލުމެގ ުތނުޑްނ ުނަވަތ ުދުލްނ ެއްއޮގަތަކްށެވްސ  ިމެހން އަޅުަގނުޑެގ ހިަތށްކުަޅ އަސަަރކީ، 

ީކްއެވޯތެއެވ؟ ައުޅަގނުޑ ުނާލިހުކ ޯލިބާވ، ައުޅަގނުޑެގ ެއްނެމ . ަބާޔްނޮކްށެދޭވޭނ ައަސެރްއ ޫނެނެވ

ްށ ކުާރޭނ އަސަާރއި، ލިބިވަަޑިއގަްނަނވާޭނ ހިިތހިތާަމއަީކ، ގާްތ ރަޙްަމތްތެިރ ަދއްަތެގ ިހތްޕުޅަ

ަކްނިދާމިވޮގުތްނ، ައުދ . ކުޑަކޮްށވެސް އަޅުަގނުޑގެ ކުރިމަީތަގއި ވަްނަހނާެވެގންާވ ކަެމއް ޫނނެވެ

ަނަމެވްސ ައުދ ިމަފަދ . ދައްަތއާިއ އަުޅަގނޑާ ދެމެުދ ެއތައްސަޭތކަ މޭެލއްެގ ދުރުިމންެވެއވެ

ނޭބން އަޅުަގނޑަްށ ެޖހުުނކަުމގެ ސިއްރަކީ، މިާހރު ަދއްަތ ިހތިކަުރނަިއެގ ކޯރެްއގެތެެރއަށް ގެ 

އެފަަދ ލޯބިފުުޅާވ . ުކޑަވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ. ކޯރަކަްށ ެގނިބވަަޑއިެގންަފއިާވ ކަމުެގ ގަަދ ެހއްެކވެ

ިނިވ ތެދުވެރި ވަާފތެރި ރަޙްމަްތތެރިާޔ މިުދނިެޔިއން ަވކިެވ، އެދަތުުރކުރެްއވީ އަބަަދށް ދެިމޮއންނަ 

 .ރަޙްމަތުެގ ޢާލަމަެށވެ

ދައްަތ ! ދައްތަ ޔަީތމުީވެއވެ! ަދްއަތ ިގިނަކްނާޏީވެއވެ ! ހިތާމަ ުހއްެޓވެ! ާއހް   

ިމާހުރ ! ެއހެްނ ޢާލަމަކަްށ ދަތުުރކުޅަީއއެވެ ] ފުރާަނފުޅު[މިދުިނޔެައށް ޫދކޮށް ަދއްަތގެ ާމތްިވ 

ތާޒާަކމުެގ ބަދަުލގަިއ މިލަިއ މޯޅިެވފަިއާވ  ދައްަތގެ ކުރިފުޅުމަީތަގއިަވނީ، އަީލގެ ބަދަުލގަިއ ައނދިިރ،
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ިއއްެޔ ަބީގޗާެގތެރެ ފަޅުފިލުިވ ުކދިކުިދ ދޫނިަތކާިއ ޮކކާަތއް، ޭއެގ ަވގުުތ އައިްސ . ބަީގޗާެއކެވެ

 !ޖެުހނުމުްނ، ވަިކވުުމގެ ހިިތ ސަލާމް ކުަޅީއއެވެ 

. ުސީނެއެވޮއްއއެ  އަދު] ަތިރ[ިވދަިވދާހުރި މޫރިތި  ިއްއެޔ ުއަދެރުހަގިއ،! ާއޭދެހވެ   

. އެްނމެްނގެ ލޯަތކުން އެަފއިަބނީ، އަސަރާއި ހާސްަކމުްނ ފުރިެގން ުއފެުދނު ުއދާުހގެ ކަރުަނތަކެެކވެ

ެއަފަދ ިއްނާސަނުކ ިމުދިނަޔިއްނ ަވިކެވެގްނ ިދުއުމްނ، ައަސުރ ުނުކާރ . ކުޑަވެްސ ަޝއްެކްއނެތެވެ

. ެތްއ ަކުމަގިއ ޫނީނ ުނާވެނެއވެ ހިތަީކ، ިއންސާިންއޔަުތ ކަުމެގ ިޙއްސަްށ އުިނކަްނ ލިިބފައިާވ ހި

. އޭާނެގ މާްތކަމާިއ، ދީލަިތކަމީ، ުދވަަހކުވެްސ ދުިނެޔ ަހނާދން ނެޭތނޭ ކަެމއް ޫނނެވެ ! ާއޭދެހވެ 

އޭާނ ޤައުަމށް ކުަރއްވާަފިއވާ، ިމންެންތ ޚިދްަމތްތަާކިއ، އުފުއްެލިވ ބުަރއާިއ ަދތިކަީމ، ޭއނާެގ 

ޭއނާ ކުރެްއިވހަިއ ޚިްދމަެތއް ކުރެްއވީ، . ގެ ހެކިަތެކވެވަޒަްނދެެކ ެވވަަޑއިަގްނނަާވ ގަދަފަަދ ލޯބީ 

އުުފއްލެިވހަިއ ބުަރއެްއ ުއފުއްެލވީ، ީހވާިގކަާމއެކު، ފިާސިރ . ފިސާރި ތެުދވެރިަކމާ އެުކަގއެވެ

ފުރަތަމަ ޭއނާ ދިިރއުޅުުމެގ ގަަދފަދަ ހަނގުރާަމިއގެ ަމއިާދނަށް، . ކެރިުހންަނަވއިެގްނނެވެ

އޭާނގެ ކުރިފުޅުަމއްޗަްށ، ައނަގ . މަިއދާްނަވނީ، ުނހަނު ގަރަުމވެފަެއވެނުކުެމވަަޑއިެގްނހިނދު، އެ

ެއކަމަުކ . ިބުރްނ ިފްތަކނަޑިއެގްނާދާހާވެނެއެވ ،ހުޅުވަުމްނ ައްނނަ ބޮެޑތި ިސންާގތަްއ ުދއްޓަސް

. ކުޑަވެްސ ެޖހިލުމެްއނެިތ، ޭއާނ ކުރިަމތިލެްއވީ، ނުަހުނ ބޮުޑ ަޤއުީމ ވާޖިެބްއ ައދާކުެރްއވުމަެށވެ

ޭއާނެގ ަމްޤަޞުދ . ާޖއަކަްށވީ، ޭއނާެގ ސީދާ ވިްސުނންފުޅަށް އެްނމެްނ ތަބަޢަާވން ެޖހުެމވެނަތީ

ޭއާނެގ . ޭއާނެގ ަންނުފުޅ ުދިނޭޔެގ ާތީރުޚަގިއ ަރްނައުކުރްނ ިލުޔެމެވ. ފުރިހަަމގޮުތގަިއ ާޙޞިލްުވމެވެ

 .ޭބެނެއެވުދނިެޔ އުޅުމުެގ ައުގހުިރ ދަރުސްތަެކއް ލި ،ތާރީޚު ބަަލއިލި ޮކންެމ ީމހަކަށް

ައަދީކ ިމުދިނަޔިއްނ ަދްއަތައްށ ިލިބަވަޑިއަގްނަނާވޭނ ! ލޯބިވާ ރަްޙމަތްތެިރ ދަްއތާެއވެ  

ަނަމެވްސ، ުދިނޭޔެގ ަޠީބަޢްތ . މެ އަސަރުގަަދ ެއންެމ ިހތިހިާތމަފުޅު ލިިބވަަޑއިގަްތ ދުަވެހވެެއން 

ޙާލަތަަކށް ނަޤުލުކުަޅއުމީ،  އެްއ ާޙލަތަކުން ައނެއް  ،ިމެހީނ، ިއްނާސާނ! ހަނދުމަފުޅު ުނނައްަތވާެށވެ

ެއުކެވެގްނ  އަބަުދވެސް ުދިނޔޭެގ ޠަބީޢަްތ ޫނންޯތެއވެ؟ އަުޅަގނޑުެމންަނށް އޮތީ ޒަމާުނެގ ޮއިއވަރާ

ކުިރޔަށް އޮތް ޒަާމްނ  ،ައންަނ ކޮންެމ ބަދަލަކީ. ިހިނުތްނެވެގްނ ިދުއެމެވ ،އެެގންދާ ގޮަތށް ރުހި

 .ހިުތގެ ލޮލަށް ދަްއކާ އަުގހުިރ ފިލާވަެޅކެވެ

އަދު އަޅުަގނުޑގެ އެްނމެބޮޑު ވާޖިބަީކ، ހުރިހާ ސިަފެއްއގަިއމެ، ަދއްަތއަށް ހަމްދަުރީދ   

ަނމަވެސް ހިުތގެ ަހަމ . އެައކީ އަޅުަގނޑަްށ އަާދކުެރވޭޭނ ވާޖިެބއް ނޫެނވެ. ަޔީޤެނެވ. ފާޅުކުރުމެވެ

 .އެްނމެ ުފންިމނުްނ، އެްނމެ އަޑީްނ، ަދއްަތއަްށ ަހމްދަރުީދ ފާޅުކުރަެމވެ

ިލިބަވަޑިއެގްނެނިވ  ،ތުވެިދޔަ ަޒމާުނގެ ަހނާދންތަުކން ހިތްޕުުޅހަމަަޖއްސަަވއިެވއަ   

 .ހިތިިހތާމަފުޅު، ިހތާަމވެރި އުފަލަކަްށ ަހއްަދާވނޭ ކަމުެގ ަޔޤީުނގަިއ، އަޅުަގނުޑ ހިްތހަމަަޖއްސަެމވެ

އާޚިރަުތެގ ބާްއޖަވެިރކަާމއި ަނޞީުބ ދަްއތަެގ އެްނެމ ލޯބިފުޅުވާ ތެުދވެިރ ވަާފތެިރ   

 . އާީމން! ެދްއާވިށެއެވهللا ރަޙްމަތްތެިރޔާައށް ީކރިތި 
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 !އިޙްތިރާާމއެުކ ވެުދން ސަލާމް ޝުކުިރްއޔާ  

        14-6-64 

 ައުޅަގނޑީ           

 ދައްތަެދކެ ލޯިބވާ، ެހޮޔއެދޭ          

 .ކ.ރ.ވ          

 

 ޙުއްބުލްވަޠަނުގެ އަގު މާތް ރޫޙު 

 

 ނޫއެާރނީ މަލުވަސްުތންިހފިލަިއ ދާެނހޭ؟[

 !]ާވކުލަ ަރންރީތި ުނވެިވދާެނހޭދޫ އެރީ    

ަމިތެވިރ ] ނޫރާނީ މަލެްއގެ[ނޫެނކޭ، އެފަދަ ރޫާޙނީަކން ލިބިަފިއވާ . ނޫެނކެވެ  

ިހތުްނ ފިާލނޭތޯެއވެ؟ އެަފދަ މަެލއްެގ މާްތކަާމއި ަމތިވެިރކަްނ  ިހތުން،ހަނދާްނތަްއ ުދވަަހކުވެްސ 

އެފަަދ މަެލްއ ފޮޅުުނ ކޮްނެމ . ެރޭވޭނަކްނ ަޔީޤެނެވަޤަލްމެގ ުތނުޑްނ ަވަޒްނ ުކެރޭވޭނޯތެއެވ؟ ުނުކ

އެފަަދ ޤައުަމީކ . ާވޭނ ަޤުއެމެކެވ ]އަަބދަްށ ދެިމހުެރ ނުެމވެ ފަނާ[ޤައުަމކީ، އެމަުލެގ ނޫާރނީަކްނ 

އެަފަދ ޤަުއމަކީ، މިިނަވންކަުމގެ އަިލގަދަ ނޫުރްނ . ބާއްަޖވެރިކަާމއި ަނޞީބުްނ ފުިރގެްނވާ ޤަުއމެެކވެ

. ުކަޑެވްސ ަޝްއެކްއެނެތވެ ! އާދެ.............އެފަަދ ަޤއުަމކީ، . ެގްނާވ ަޤުއެމެކެވއަލިެވ ުއޖާލާވެ 

އެރޫޙަީކ، ުނހަުނ މަތިވެިރ، . އެފަަދ ަޤއުަމކީ، ޙުްއބުލްވަަޠނުެގ އަގުާމްތ ރޫުޙ އުެފދިަފިއވާ ޤަުއމެެކވެ

ުނާވަނަމ،  އެރޫުޙނުާވނަމަ، ުދނިެޔ ިމގޮތަްށ ޮއތީސްތޯެއވެ؟ އެރޫޙު . ނުަހނު އެެދޭވ ރޫޙެެކވެ

ެއަފަދ ަމިތެވިރ ޫރުޙ . އެްއވެްސ އުފަެލއް، ނަޞީެބއް، ނަޞްެރްއ ޯނތީސްކަްނ ަކށަވަެރވެ

. ނުއުަފއްަދާވނަމަ، އެްއވެްސ ރޫީޙ އުފަލެްއ އަރާެމއް، ާބއްަޖވެރިކަެމްއ ނުލިބޭޭނކަްނ ޔަީޤެނވެ

ާށއި ރޫޙަށް އެލިބެީނ، އޭ ުބނާ އަޑު ިއުވަނސް، އަޅުަގނުޑގެ ިހތަ] ޙުއްބުލްވަަޠުނގެ ައގުމާތް ޫރޙު[

ާމަމިތެވިރ ެއެހްނ  ،ިހްތ ޮގަވިއެގްނ! އާދޭހެވެ ......ދަްނނަަވްނވެސް ނުެއނގޭާހ މަިތވެިރ އުފަެލކެވެ

ުޙއްބުްލވަޠަްނެގ ައުގމާތް ޫރޙަީކ ކޮަބއިޯތެއވެ؟ އެީއ އަޅުަގނުޑ . ޢާލަމަކަްށ ރޫުޙ ދަތުުރކުަރނީެއވެ

ުތަގއިވެސް ުނހަުނ ވަުރގަަދއަށް އުފެިދފަިއ ދަްނނަ ގޮތުަގއި، ހަަމ ޮކންމެ އިންާސެނއްގެ ހި

އެރޫޙަީކ، ިއންސާިންއޔަތުަކާމއި ަގދަފަދަ އީާމނުަގއި، އެކުެލވިެގްނާވ . ހުްނާނންާވނޭ ރޫެޙކެވެ

ފަިރކޮްށ ] ނޫާރނީ މަލެއް[އެރޫަޙކީ ެއފަދަ ރޫެޙއް އުފެިދއްެޖ ޮކންމެ ހިެތއްަގއި، އެފަަދ . ރޫޙެކެވެ

ަމުގެގ ީސާދ [ެޙއް އުފެދިަފިއވާ އިްނސާނާ ަދތުރުކުރަުމންާދނީ، އެފަަދ ރޫ. ފޮޅުވާޭނ ރޫެޙކެވެ

. ޭއާނގެ ވަުގތުތަްއ ޭހދަކުރަުމންާދނީ، ޤައުަމށާިއ ވަަޒނަްށ ޚިދްަމތް ކުުރމުަގއެވެ. ިއންެނވެ] ރާސްތާ

. ެއެހްނ ީމުހްނެގ ިހުތަގިއ ޭއާނ ުއެފްއޭދޯތ ަމަސްއަކްތ ުކާރީނ، ުޙްއުބްލަވަޠްނެގ ައުގާމްތ ޫރެޙެވ
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. ވަފާތެިރ ކަުމެގ ރޫެޙވެ. މީުހްނގެ ހިުތަގއި، ފަރިކޮްށ ފޮުޅވޭޯތ ބަލާީނ، ތެުދވެރިކަުމެގ ރޫެޙވެ ެއެހން 

 .ލޯތްބާއި ތެުދވެރި ހަމްދަުރދީެގ ރޫެޙވެ

އެފަދަ މާތް ިއންސާާނގެ ަމޤާަމކީ، އަބަުދ ެއއްަވރެްއގަިއ ދަށު ދަރަަޖއިަގއި ހުްނާނޭނ   

ށް ތަްއޔާުރވަުމންާދނީ، ކާިމޔާުބގެ އެްއހަރުފަތަްށފަުހ އަދި ީކއްޯތެއވެ؟ ޭއނާއަ. މަޤާމެއް ޫނނެވެ

ޭއާނ ަޤުއަމްށ ުކަރްއާވ ަވަޒްނ ުނުކެރޭވަފަދ ޮކްނެމ ިޚްދަމަތުކްނ، . އަެންއ ހަރުަފތެވެ

ަޤުއުމެގ ޮކްނެމ ިނަކެމްއަޗާކެމުދ ޭއާނެގ ާމްތިވ . އިތުުރވަުމންދާީނ، ފަޚްާރއި ިޢއްޒަްތތެރިކަެމވެ

ޭއެގ ިސްއަރީކ ޮކަބިއޯތެއެވ؟ ޭއާނެގ . ނީ، ޯއގާެވރިކަާމއި ހަމްދަުރދީެއވެހިތްޕުުޅގަިއ އުެފދިފަިއވާ 

ުކަޑެވްސ . ިހްތުޕުޅަގިއ، ުޙްއުބްލަވަޠުނެގ ައުގާމްތ ޫރުޙ ުއެފިދަފިއާވަކްނ ޫންނ ެއެހްނ ަކެމްއ ޫނެނެވ

އްެތވުްނ އޯާގވެރިޮކށްހި  ،އެފަަދ ނިކަެމްއޗަކަްށ ހަމްދަރުީދެގ ގޮުތން ެއހީެވވަަޑއިެގނ. ޝަްއކެްއނެެތވެ

ުޙއްބުލްވަަޠންެގ އަުގމާްތ ރޫޙަީކ . އެއީ، އޭާނެގ ަޤއުީމ ވާޖިެބއް ކަުމގަިއ ެމުނވީ ނުަބްއލަވަތެވެ

ޭއާނެގ . ޭއާނގެ އޯާގވެިރ ހިްތޕުޅެވެ. ޭއާނެގ ާމްތ ޫރެޙެވ. އެފަދަ މާތް ިއންސާާނއެވެ. އެެއވެ

ުކަޑެވްސ . ކަެމވެއޭާނގެ އިްނޞާފާއި ިއންސާިނއްަޔތު. މިެނއްނެްތ ައގުުހރި ޚިދްަމތެވެ

ަދްނަނ އެިޢއްޒަްތތެރިާޔ މިުދިނޔަިއން ވަިކވުުމގެ ުކރީަގއި، ިއންސާެނއްެގ ައގު . ޝަްއކެްއނެެތވެ

 .ައކުރުްނ ރަޖިސްޓްީރ ކުެރޭވނެެއވެ ޭއާނެގ ާމްތ ަންނުފުޅ ަރން ކޮންެމ ީމހެްއގެ ހިުތަގއި، 

ަދކަށް އެދޭަފދަިއން އެިދ ޫހނު ދުަވަހކު ިފނި ފެންފޮ ،އަޅުަގނޑުެމްނގެ ނިކަެމތި ވަޒަން   

 . އަްނެހން ކުދީްނާނިއ ފިރިެހން ކުީދްނނަށެވެ. ގޮަވނީ، އެަފދަ ާމތް ުޒާވނުްނނަެށވެ

އަޅުަގނޑުެމންެގ ލޯިބވާ، މަދްރަާސ ! މަދްރަސާެގ ލޯބިާވ، އުޚުުތްނނާިއ އަުޚންޭނވެ  

ޮކްނެއުދެމްއޯތެއެވ؟ އެބުަނީނ ީކކޭޯތއެވެ؟ އަުޅަގނޑުެމން ުނހަުނ އެޭދ މަދްަރސާ ތަށި، އެ އެެދީނ 

      ަވަޒުނެގ ޫދ ެކނިޑުނެއޅި ! އެިއގެ މަުޢަނއަކީ ކޮބަިއތޯެއވެ؟ ލޯބިާވ އުުޚތުްނާނިއ އަުޚންޭނވެ

ގޮާވޮގވުމަށް އިާޖބަ ިދނުމަްށ ަތއްޔާުރވަމާޯތެއވެ؟ މަްދރަސާއިްނ ޤަްޞދު ުކރެޭވ ައގުުހރި ޭމާވ،  އެ

ފިސާރި ީރތި ާޗޫލ  ،ަރސާގެ މުްސތަޤްބަލްއޭެގ އެންެމ ޮފިނގޮުތގަިއ ލިބިަގްނނަމާޯތއެވެ؟ މަދް

 ގޮެތއްަގއި ަފރިކޮްށ ފޮޅުަވމާޯތއެވެ؟

މަދްރަާސއަީކ ޮކންަކހަލަ ައގުހުިރ އެްއެޗއްތޯެއެވ؟ ! ލޯބިވާ އުުޚތުްނާނއި އަުޚްނނޭވެ   

ެއާމްތ ެއުކެވިރާޔ، ެއައުގުހިރ ! އާދޭހެވެ .....ކޮންަފަދ މާްތ އެުކވެރިެއއްޯތއެވެ؟ ކޮންަފދަ

ެއްއިހްތެވ . ާޔ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިކަބިއްނ ެއެއެދީނ، ެއްނެމްނ ެއުކެވިރުވަމެށެވރަޙްމަތްތެރި 

. ިފސާރި ހަރުަދނާ ގޮެތްއގަިއ ުއފެއްުދމަެށވެ ،ުޙއްބުްލވަޠަްނގެ ައގު މާްތ ރޫޙު. ތެދުވެިރވުމަެށވެ

ަޔުޢީނ މިހާުރ އެތިްނ އެުކވެީރން، . އަޅުަގނޑުެމްނގެ ލޯިބާވ ވަަޒުނގެ ަނން މަތިެވރި  ކުުރމަށެވެ

 ! މަދްރަސާ، ަމދްރަސާތަށި، ލޯބިާވ ވަޒަްނ ެއއްދުުލން، ެއްއހިުތން  ެއގޮަވއިަލނީެއވެ

 ެމަދށް އެކުަލވަިއެގން އެްއހިުތން ވަަޒނާއެންެމމިދަިރން [ 

 ގެްނ ިނަކން ވިސްަނއިބަލަިއ، ޤައުީމ ޮގތުްނ ާޝއިސްަތކީ   
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 ނަލަ އިތުރު ބަަޔކަށްެވވޭޯތ ަކންަކމުްނ މޮޅުުދިނޔެިއން  

 ]ްނނަަހއި، މޮޅު ަރހުބަުރންަނށް ގެްނޮގވަިއ، ޝާއިސްަތކީ ދަ  

ވީއިުރ އެައށް އިޖާަބ ިދނުމަްށ އަވަްސާވންީވ ނޫްނތޯެއވެ؟ ޤައުަމށް ޚިދްމަްތ . މިެހންެނވެ 

ޯލިބާވ ުއުޚުތްނާނިއ . ކުޅައުަމކީ، އަުޅަގނޑުމެްނ ކޮްނމެ ީމަހކަށްެމ ބޮުޑެވގެްނާވ ާވޖިބެެކވެ

ްށ ާވޖިބުެވެގންަވނީ، އަްނަނނިިވ ޒަާމނަްށ ހޭލައި، ތަަރއްީޤެގ މަުގތަްއ އަޅުަގނޑުެމްނނަ. އަޚުްނޭނވެ

ުހވަެފނުެގ ޢާލަުމން ެފްނނަ ުފރިހަމަ މުސްތަޤްބަލް، ޙަީޤޤަުތގެ ޢާލަަމްށ . ތަަނވަސް ކުުރމެވެ

ތަހުީޒބާިއ . އެމުްސތަޤްބަްލ ަވނީ، ތަަރއްީޤގެ ެއންމެ މަިތވެރި ގޮުތަގއެވެ! އާދޭެހވެ......ގެަނއުެމވެ

ުސވާސާ ރަްނކުލަިއްނ ުއދަރެސްަވނީ ަމޑުފެހިކުަލއާއި . ތަމައްުދން ފުިރހަަމވެަފއެވެ

ަދްނަނާވޭނ ިޢާބާރެތްއ  ،ގަްސތަުކގެ ފެިހކަާމއި، ބަީގޗާަތުކގެ ފުރިހަަމަކން. ޒީނަތްތެިރވެަފއެވެ

ިތެވިރ ގަސްަގުހގައި ަފްއކާވަުމން އެައްނނަީނ، ެއންެމ ފޮނި، އެްނމެ ެއދެވޭ، ެއންމެ މަ. ުނެވެއެވ

ހިތަްށ  ،ދުލުން ނުަވތަ ޤަލަމުން ަބާޔން ކުރުަމށްވުެރނ ،ެއިއްނ ޭމާވެއްއެގ ައގ. މޭވާަތކެވެ

ޙަޤީޤަުތގެ ޢާލަަމށް ގެެނޭވނީ، އަުޅަގނޑުމެްނަގިއ  ،އެފަަދ މުސްަތޤްބަލް. ގެނެްސގަުތން ފަޭސަހއެވެ

ެއައުގުހިރ ުއާފ ޯހޭދީނ، . ކުަޑވެްސ ޝަްއކެްއ ނެެތވެ! ކޮްނ ސިފަަތކެްއ ހުރެެގންާބވަެއވެ؟ އާޭދެހވެ

. އެމަިތވެރި ަނން ލިިބގަެނޭވނީ، އަޅުަގނޑުެމްނގަިއ ާސބިތުކަާމއި ގަދަަފދަ ޢަޒުްމ ހުެރެގންެނވެ

ިއޚްލާޞްތެިރ، . އަމިއްަލ ނަފްސުެގ ަމްއޗަްށ އިުތބާރުހުިރ، ކެރޭ ީހާވގި ބަަޔކަްށ ެވިވގެްނެނވެ

ކުވެިރވެ، ެއްއހިލިހިލާައުކން ބެނދެވި، ކަސްަތުޅ ެއްނެމްނ އެ . ތެދުވެިރ ވަފާތެިރްނނަްށ ވެިވެގންެނވެ

ަވަޒާނުހެރ . ުޙއްބުްލވަޠަުނގެ ައގުމާތް ޫރޙު ފިސާިރ ަހރުދަނާ ގޮުތަގއި އުފެިދގެްނެނވެ. އެޅިެގްނނެވެ

 ނޭ ިހންމަަތކަިއެގން އުޭޅނީ، ދިރިއުޅުީމ ހަނގުރާަމކަްނދެން . [ޖާުނން ޤުްރބާްނެވވިެގްނނެވެ

 ާރމަ ދިރިއުޅުީމ    ހަނގު      

 ]ކުރުުނކުރާށެ ޤަުއމީ ހިްނމަތް ދުރުުނމެާވނޭ އޭުރން ނިޢުަމތް    
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 !އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި، އޭނާގެ މަޤާމު...ލޯޑްލުއި، މައުންޓްބެޓްން،

 

. އަޅުަގނުޑގެ ހިުތގައި، ޭއާނގެ ަމޤާމަީކ، ހަމަ ވަަރށްވެސް ަމތިވެިރ މަާޤމެެކވެ  

ރު ލިބިވަަޑިއގެްނވާ، ުކއީން ވިްކޓޯިރޔާގެ ައންެހން ބޭފުެޅްއެގ އޭާނއަކީ ޢިއްަޒތާއި ނަޞް 

. އޭާނެގ ބަްއޕަައކީ ހިްތވަާރއި ކުޅަާދނަކަުމން ފުރިެގްނވާ، ޖަރުަމުނ ޕްރިންެސކެވެ . ދަރިކަލެެކވެ

ައިދ . އެކަަމކު އަުޅަގނުޑގެ ިހތުގެ އެފަަދ ޚާްއޞަ ަކެނއް އޭާނއަށް ެދުވނީ، ިމިއން ކަަމކުްނޫނނެވެ

. ވެ؟ އޭާނައކީ، ޭއާނެގ ފޮޯޓއެްއ ިފަޔވަިއ ދުަވހަުކ ުދށް ބޭފުޅެްއވެްސ ުނމެޫނންެމއެވެީކްއޯތއެ 

އެކަަމުކ ޭއނާެގ ަނންފުޅު ިއވުުމން، އަުޅަގނޑުެގ ހިތަްށ އެލިބެނީ، ަދްނނަަވްނ ނުެއނގޭާހ 
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ފުޅުެގ ޭއާނެގ ުނަހުނ ާސުފ ަބިނާޔަދްނ ީރިތ ޫމުނ. ކެވެޢަަޖއިުބވާފަަދ ހިްތވަރަާކިއ ޖޯޝެ . އުފަލެެކވެ

ަބީގާޗެގ ޮކްނެމ . ފޮޓޯ ެފނުުމން، އަޅުަގނޑަްށ ެއއުޅެޭވން ެފށެީނ، ިޚޔާލީ މާަބގީާޗެއއްަގެއވެ

ދިމާައކުންމެ ފެްނަނނީ، އަޅުަގނުޑގެ ިހތުަގއި ާޚއްަޞ ޤަދަރެއް ިހނގާަފިއވާ ިޢއްޒަތްތެރި ލޯްޑ 

. ިހތްވަުރފުޅުގެ ގަަދކަމެވެޭއނާެގ ހުިރ ކުޅަދާަނކަާމއި، . އޭާނގެ ާމތްކަެމވެ. ލުއީގެ ހުަވފެންަތެކވެ

ަވފާތެރިަކމުެގ . މުޅި ބަީގާޗގެތެެރ ިވދަނީ، ެތދުވެިރކަުމގެ ައގުމާްތ ަގަހނާިއްނނެވެ! އާދޭހެވެ ....އޭާނގެ

ިމުއާފެވިރ . މުޅި ަބީގޗާަވނީ ަރޙްމަުތގެ ަގސްތައް ފޯިދ ޒީަނތްތެިރވެފަެއވެ. އުޖާލާ ިވދުވަުރތަުކްނނެވެ

ޫރަޙްށ ިލޭބ ައާރާމިއ ިފިނަކްނ ުނަވަތ ުފިރަހަމ ަބީގާޗިއްނ ަދްއާކ  ހަވީުރްނ އަުޅަގނޑުެގ ހިތަާށއި

ރޑް ުލއީ އިން ފެްނަނ  އެްއޗެްއގެ ަމތިވެިރަކން ުނވަތަ މަިތވެރި މަާޤމު ެދވިފަިއވާ ިޢއްޒަތްތެރި ލޯ

މިަކހަލަ ކަޅު ދެްއޔަާކއި، ހުދު ކަުރދާަހކަށް އަޅުަގނުޑެގ  ،މާްތަކން ބަާޔްނކުރުމަށް ނޫރާީނ ބަީގާޗގެ

އަުޅަގނޑުެގ ހިާތއި ސިުކނޑި ުނގުޅޭ ފަަދއިްނ، ކަުރދާާހިއ ! އާހް....ނަަމވެސް. ހިތެްއ ނުުރެހއެވެ

ައުޅަގނުޑެގ ިހުތަގިއ ޭއާނެގ ! އާދޭެހވެ....ނެތް ިހތްވަރުަލއިަފއި  ބާާރއި، އެކަމަކު ނެތް....ޤަލަމްވެސް

ޭއާނެގ ަންނުފުޅ  ،ރު ބިުތގައިައުދ ުދިނޭޔެގ ަހަތ. މަޤާމަކީ، ހަަމ ވަަރށްވެްސ މަިތވެިރ މަޤާެމކެވެ

ޮކންމެ އެްއެޗއްެގވެސް ައގު އަރަުމންާދނީ، ެއެއއްެޗްއގަިއ . ކުަޑވެސް ަޝއްެކއްެނތެވެ. ވިދާލަިއފިެއވެ

ިމެވައުތެވިދަޔ . ހުިރ ފުރިަހމަކަާމިއ މާްތކަްނ ަފރިވަުމްނ ފޮޅެުމން، ާހމަވަުމންިދަޔ ވަަރކުްނެނވެ

ފިސާިރ ] ިހންެގވީ[ންމެބޮުޑިވހިނދު، އެ ަމއިާދނުަގއި އޭާނ ހަނގުރާަމިއގެ ދަިތކަާމއި ހާްސކަްނ އެ 

ޭއާނގެ ަޤއުމާުހރެ، ެވވަޑަިއގަތް ޤުރްބާީނއަީކ، އެަފަދ . ހިްތވަރުަގދަ ޒުާވެނއްގެ ގޮުތގަެއވެ

ޭއާނެގ ެއަތްއ ިގަނ ަމްސޫއިލްއަޔުތަތްއ، ެރާޔ ުދާވުލ . ައެނަކަކްށޫނީނ ެވޭވޭނ ުޤްރާބެންއ ޫނެނެވ

. ވެްސ ޫފއްސެްއ ނުކުޅެިދގަުތމެްއނެތި، ހިތްޕުުޅގެ ެއންެމ އަީޑްނނެވެ އެއުުފއްލަަވނީ، ކުޑަ

ިހްތަވުރުފުޅ . ހިނދުކޮޅަުކވެސް އޭާނގެ ހިތްޕުަޅކުްނ ުއންީމދެްއ ފިލަިއގެެނއް ނުެދއެވެ

އޭާނގެ ވަފާތެިރ . ކެތްތެިރކަން ަހނދުމަފުެޅްއ ނުަނއްަތެއވެ. ދެރަެއއްނުެމވޭެމެއވެ

އެހާެމ ެކތްތެރި، ހީާވގި، މަސްއޫިލއްަޔތުތަްއ އަދާކުެރްއޭވ  ަހމަ  ،އަނިބަކނބަލުްނނަީކވެސް

ައުޅަގނުޑެގ ިހުތެގ ެއްނެމ ައީޑްނ، ެއްނެމ ުފްނިމުންނ ައާދުކުރްނ ާވިޖުބެވެގްނަވީނ، . ބޭފުޅެކެވެ

ރޑް ލުީއގެ ެދކަނބަލުްނނަށް މުބާރަްކބާދީާއިއ ުޝކުރިްއޔާެއވެ  .ލޯ

ރްޑ ލުއީ   ނޑަްށ ޭއނާ ދަސްީވ ...!..އާދޭެހވެ!.....ޢިއްޒަތްތެިރ ލޯ ސަރުކާުރ [އަޅުގަ

ެއ . ަގއި ޮއތް ޭއާނގެ ވަަރށްމަދު ވާަހކަކޮަޅކުން އެުކލެވިެގންވާ ކުޑަކުަޑ މަުޟމޫަނކުްނެނވެ] ޚަބަރު

ެއެހްނަކުމްނ، . މަޟްޫމނަކީ، ެއކަމަްށ ފިސާިރ ިހނގާފަިއާވ ޤަލަމަުކްނ ލިޔެަފއިާވ ަމޟްޫމނެެކވެ

މާތްަކމާއި، ުހިރ ކުޅަާދނަަކން، ހިްތވަރުފުުޅގެ ގަަދކަމާިއ،  އޭަގިއވާ މަުދ ވާަހކަކޮުޅން އޭާނގެ

 ީމަހަކްށ،ޚިޔާލު ަތނަވަސް . ވިސްުނންފުުޅގެ ޫތނުަކން، ކުަޑވެސް ވަސްާވހެްއނެތި ޔަީޤންެވެއވެ

އެމަުދ ޢިބާރާްތކޮޅުްނ ެއތުރިެގްނވާ އަުގހުިރ ބަސްަތކުްނ ޭއާނގެ މުިޅ ދިިރއުޅުްނ ކިަތންެމ 

މުރާލި، ީހވާިގ . އެއީ ކެތްތެިރކަެމވެ! ާއޭދެހވެ . ޞޫރަ ކުރެިވދާެނެއވެފުރިހަަމއެްއކޮްށވެސް 
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ޭއާނއަްށ ކާމިޔާުބ ވަުމންަދނީ، އަިމއްލަ މަސަްއކަތާިއ . ކުަޑވެސް ޝަްއެކއްނެެތވެ. ހިްނމަތްތެިރއެެކވެ

! ެހވެ އާދޭ. އަިމްއލަ ލިޔާޤަާތއި ޤާބިލިްއޔަުތންެނވެ. ައމިއްލަ ބާރާިއ ަފންވަުރްނނެވެ. ހިްނމަތުްނެނވެ

ރްޑ ލުީއެއވެ ެއީއ ޮކްނަކަހަލ ާމްތ . އެީއ އަުޅަގނުޑގެ ހިުތގަިއ ވަރަްށ މަިތވެިރ މަޤާެމްއގަިއވާ ލޯ

މީހެްއތޯެއވެ؟ ޮކންފަދަ ޢިއްަޒތްތެރިެއއްޯތެއވެ؟ ޭއނާެގ މާތްކަާމއި ދީލަިތކަން، ކުީރން ެދންެނިވ 

ރޑް ލުީއއާ ަބއްދަލުެވ ާވހަަކ . އާެއކެވެ. [މަޟްޫމނުަގިއވާ ހަަމެއކަނި ިޢބާރާުތންވެސް އެނެގއެވެ ލޯ

ދެއްުކމުގެ އުާފވެރިަކން ލިުބނު ީމހަުކގެ ހިތުްނ، ެއމަނިުކފާުންނގެ ޯއާގވެރިކަާމއި، ހިތްޕުުޅެގ 

ހެޮޔކަްނ، މާތްަކމާިއ އިންާސިނއްޔަުތަކން، ިއޖްތިމާީޢ ކަާމިއ ޖަޛަލުަކން ފަސޭަހއެްއކޮްށ ފިލަިއެގނެްއ 

ކަްށ ނުފުދޭ، ކުރަިކ ޢިބާާރތުްނ އެކުލެުވުނ ބަސްޮކުޅ ައުޅަގނުޑެގ ިމ ަމުޟޫމަނ.] ނުާދނެެއވެ

ރޑް ުލއީ، ަމއުްންޓ ބެްޓންައށް އިތުުރ ބާަރާކއި ައއު ހިްތވަެރްއ،  ނިްނމާލާނީ، ިޢއްޒަްތތެރި ލޯ

ކިބަައްށ ދުޢާކުާރ هللا ނަޞްާރިއ ަނޞީބު، އުފަލާިއ ކާމިާޔބު އިތުުރކުރެްއުވްނ ެއިދ މުޖީުބަވންަތ 

 . އާީމން. ޙާލުގަެއވެ

 ރޭ )ާއީދްއތަ . (ހ6-7-64         

 

 !އަޅުގަނޑުގެ ތަޖްރިބާ  –-އޮފީހުގެ މަޢުރަޟު . ހ.ކ

 

އަޅުަގނުޑ މަޥްޫޟޢަްށ ކުރިަމތިމިލަީނ، ވަަރށްެވސް ބަލިބަލި، ތެޅިތެިޅއޮްތ   

ެފްނަނ ޮކްނެމ . އެެކވެ] ުދިނެޔ[އަޅުަގނުޑގެ ކުރިމަީތަގއިަވނީ، އެަކނިެވރިކަމުެގ . ިހަތަކިއެގްނެނެވ

ިއވޭ ޮކންމެ ާރގަީކ، އެަކިނވެރި ކަމުެގ . އެކުެލވިެގްނވަީނ، އެަކނިވެިރކަުމގެ ކުލަައކަެށވެ މަންޒަެރއް

ެއާއ ެއުކެވެގްނ . އެަދނީ ގަަދވަުމްނނެވެ އަސަރުތައް ަދްނިވ ަދްނިވެހްނ ުދްނިފީނެގ . ރާގެެކވެ

ބަސްތަެކއްެގ ، ހަނދުވަުރގެ ކުލަޔަްށ ައއިސްަފއިވާ ބަދަލަކީ، އަުޅަގނުޑގެ ޤަލަުމން ުނވަތަ ދުލުން

ެޖިހިއުރ، ުދިނެޔަމްއަޗްށ   11ވިލޭރޭެގ  17. [ސިފައިަގިއ ބަާޔްނކުރެޭވޭނ ބަދަެލއް ޫނނެވެ

އައިސްަފިއވާ، ހަަމހިޭމންަކމާެއކު، އަުޅަގނުޑގެ ަކްނފަތުަގިއ ޖެުހނީ، ހިތާަމާއއި އަސަުރްނ 

ގެްނާވ ނުާލހިކު ީރތި ފުިރހަަމ ކުއްިލއަކަްށ ެއމަޑުމޮޅި ާރުގގަިއ ެއކުލެވި . ފުރިެގންާވ ރާެގްއގެ އަޑެވެ

ެދްނ ެފްނާންނ ެފީށ . ބަސްތަކުެގ ތެރެަޔށް އަުޅަގނުޑގެ ހިާތއި ރޫުޙ ޫދެވ ހިނަގއްެޖއެވެ

ާނުރަތުކެގ ޭލ . އެެފންަނ ަމންޒަުރތަކަށް، އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާުލ ުހއްިޓއްެޖެއވެ! އާދެ....އިހަްށވުެރވެސް

 ! ން ިލބޭން ފަށަިއފިެއވެޭނވާ ކުރުެވ، ހާސްކަ ! ހިނުގން އަވަްސ ެވއްެޖއެވެ 

ދެންނެވުުމގެ ކުަޑވެސް ޭބނުެމްއވޭޯތއެެވ؟ .....އަޅުަގނޑަްށ ޙަޤީަޤތުެގ ޢާލަމަށް އާެދުވނީ،  

އަުޅަގނޑު ނުލާިހުކ ލޯބިާވ، އަޅުަގނުޑެގ ހުިރާހ ުއފަލަކާިއ ! ާއޭދެހވެ . ނެތްަކްނ ަކށަވަެރވެ

! ާއޭދެހވެ ! ާއޭދެހވެ . ޮގވާލީމަެއވެއެަމއްަޗށް ަބާޔންެވެގންާވ ވަފާތެިރ މަްދރަސާ  ،އަރާެމއް

މުީޅންެމ . ނެްތކަްނ ަކށަވަެރވެ.] ހިންަމތާެއކު މަސައްަކތް ކުރާ މީާހއަްށ ުއނަދޫގ ކަެމްއ ެނތެވެ[



 30 

އަޞްުލ މަޥްޟޫަޢށް ުރޖޫަޢވާިހނދު، . ައުޅަގނަޑީކ، ައުޅަގނެޑެވ! އާހް.....ަނމަވެސް. ޔަީޤނެވެ

އެަކމުެގ ސިއްރަީކ އަޅުަގނުޑގެ ދޯިދޔާކަާމއި، . ެއެވތަޖްރިާބ ވަރަްށވެސް ުކޑަމަޢުރަުޟން ލިުބުނ 

 .އުިނކަްނ ަކމުަގއި ެހޔޮހިުތްނ އަުޅަގނޑު ަޤބޫލު ކުަރމެވެ

އަޅުަގނޑުެމްނގެ މިކުަޑކުޑަ ާރއްޭޖެގ ޙާލާއި، ާރއްޭޖެގ ީމހުްނަގއި ިލޔާޤަްތ ހުިރ   

ޖްރިާބއިން ދަްއކާޭނަކްނ މިްނވަރު، ފިސާރި ފުިރހަމަ ގޮުތގަިއ، އޮީފުހގެ މަޢުަރުޟ، ެއންމެްނނަށް ތަ

ާރއްޭޖގެ މީުހންަގިއ ުހރި ުކޅަދާނަަކމާއި، ިޙކްމަްތތެރިަކން ކުަޑވެްސ ! ާއޭދެހެވ. ޔަީޤނެވެ

 މީސްީމހުްނ،ރާްއޭޖގައި، ވަޅުޖަާހފަިއވާ އެިކއެިކ . ްނ ުހީރ ިވަދިވަދެއެވޟު ވަްނަހނާެއްއނެތި، މަޢުރަ

ހަަމކަށަވަުރްނވެސް ާރއްޭޖގެ މުސްަތޤްބަލުަގއި، ، އެރޭ އެިކއެިކ ަކންކަުމަގއި އެިވދަިއގަްތ ިވދުވަރު 

އަުޅަގނޑުެމންެގ ިމކުޑަކުަޑ ާރއްޖެާއ  .ދާޭނކަްނ ޔަީޤނެވެއެއަްށވުެރ ާމގަަދވަުމން ތާޒާަވމުން 

ެއޭރ، ަމުޢަރުޟްނ ައުޅަގނަޑްށ . ހިްތގަިއމެވެ. އުޖާލާެއވެ. އަޅާބަލާއިރު، ަޢޖައިުބާވހާ ފުރިހަަމެއވެ

ތަޖްިރބާައކީ، ެތދު ިނޔަާތއެކު މަސައްކަްތ ކުރުުމްނނޫނީ، ފޮިނނަީތޖާެއްއ ލިބުނު ެއންމެޮބޑު ެއއް 

އެކަަމކުްނ ަޤޞްދުެވިވގެްނވާ، ާމތް މަްޤޞަުދ ަނގާލަިއ، . ުކަޑެވްސ ަޝްއެކްއެނެތެވ. ނުލިބޭޭނކަެމވެ

 ާއޚިރުަގއި،. އަމިއްލަ އެުދމަށް ކުރާ ެއްއވެސް ކަެމްއގަިއ، ަރނގަުޅ ނަތީާޖެއއް ނުުނކުްނާނނެެއވެ

ޮކންމެ ކަަމކަށް ތިމާ ކުރިމަތިާލހިނދުވެްސ، . ވެިރވެަގްނނާޭނަކން ކަށަވަެރވެ ،އިްނޞާުފ ައއިސް

ތިމާެގ އަިމއްަލ . އެކަެމްއގަިއ ުހރި ފުަޅއުިމނަާކއި، ުފންިމނަާކއި، ާވީނ ރަނގަޅަްށ ވިސްނާެށވެ

ަފިއާދާއިއ ާލަބ  އެދުަމކަށް ހަަދްނވާީނ، އެކަެމއް ފެުށނީއްސުެރ ިނމޭްނދެން، ެއެހން ީމުހންަނށް

ެއަކަމާކެބޭހ ިގަނ ީމުހްނެގ ިހްތަތަކްށ ިފިނަކްނ ިލޭބޭނޮގްތ . ލިބެނިިވ ޮގތުަގއި ެގންިދއުެމވެ

ެއކަމެްއެގ ވެރީްނެގ ހިތްަތްއ ހަމަެޖހި، މަްޤޞަުދ ާޙޞިލްކޮްށދެޭވޯތ . މެދުވެިރވޭޯތ ބެލުެމވެ

ސާަބާހއި ތަޢުރީފު، މުބާަރކްބާީދާއިއ ަނީތާޖައަކްށާވީނ، ެއްނެމްނެގ . ގަަދއަޅަިއ މަސަްއކަްތ ކުުރމެވެ

މިާއ ޚިލާފަްށ ައމިއްލަ އެދުމަްށ ތިާމމެްނެގ މަސަްއކަތްަތްއ . ހެޮޔއެުދންަތއް ިތމާައށް ަރއްުދވުެމވެ

ތިމާެމނަްށ އެކަުމެގ . ބިނާކުަރމުްނދާ ބަަޔކަށް، ަދތުުރ ކުރަުމްނ ެދވޭީނ މުޅީްނ އެެހްނ ަމގަުކންެނވެ

ުކިރަމިތަވުމްނ . ަވގުތާިއ މަސައްަކްތ ގެއްިލ ިހނގަިއދާެނެއވެައުގ ުނެއނިގ ުނެދިނ ިތްއާބ، 

 .ައެނކުްނގެ މަލާމާާތއި، ލަުދވެިތ ބަސްަތކެވެ. އަްނާނނީ، ނާާކމިޔާީބެގ ުދވަސްތަެކވެ

 ؟...އަްނަނނިިވ މެުދގަިއ ޒަާމނަްށ ވިްސނުެމއްެނތިތޯަދނީ[ 

 ]؟.....ކަންަތކާމެުދ ެފންަނމުްނދާތޯ ހިތާަމކުަރން ަދނީ  

ޭޖގެ މުސްަތޤްބަލަކީ، ހަމަަކށަވަުރްނވެސް ާރއްޭޖަގއި، މިތިަބ މަުދ މީސްކޮުޅެގ ރާއް  

ކޮންެމ ަތނެްއެގވެސް މުސްތަޤްބަްލެގ ރަނަގުޅ . ަމްއަޗްށ ުމީޅްނެމ ޫދެވަފިއާވ ެއްއެޗެކެވ

ނުރަނގަޅުަކްނ މުީޅންެމ ހިމެިނެގންާވނީ، އެަތނެްއެގ ައހުލުވެިރްނނަށްަކްނ އަޅުަގނޑުެމްނ 

ޮކންމެައކަްސ އަުދ ރާްއޖެައށް ައއިސްފަިއ ިމވާ، ަތހުޒީާބިއ . ަޝްއެކްއުނުކާރޫނެއެވއެކަުކވެްސ 

ިމވަރަްށވެސް ާރއްެޖއަށް ލިބިަފއި ިމަވނީ، ރާއްޭޖގަިއ ިއހުަގއި ތިބި އަުޅަގނޑުެމންެގ  ،މަދަިނއްަޔތު
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ުހިރާހ  ،ހުިރހާ ނަޒަރަުކން ުހރިހާ ފަރާތަކަށް ވިސްނާ ބަލާއިުރވެސް. ކާބަފަިއްނގެ ސަބަުބންެނވެ

އަދު އަޅުަގނޑުެމްނނަށް ވާޖިުބވެެގްނވަީނ، . ތަޢުރީފަާކއި ުޝކުރެްއ ހުރީ މާތް ކާބަަފއިްނނަެށވެ

މުސްތަޤްބަުލގެ ދަީރންަނކީ، ކުަޑެވްސ . އަޅުަގނޑުެމްނގެ މުސްތަްޤބަލަށްޓަަކއި މަަސއްކަތް ކުރުެމވެ

. ގާްތ ރަޙްަމތްތެީރންެނވެ. ވެައުޚްނާނިއ ުއުޚުތްނނެ . ަޝްއެކްއެނިތ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަދީރްނެނެވ

 .އަޅުަގނޑުެމްނގެ ޚަަބރުތަަކށް އުފަލާިއ ިހތާމަ ކުރާޭނ ީމުހންެނވެ

ރާއްޭޖގެ މުްސތަޤްބަލަްށޓަަކއި، އަިދ ިމހާުރ މިތިަބ ާރއްޭޖގެ އަހުުލވެީރންަނށްޓަަކއި،   

ނޑިުނއެިޅ  ރެއާ ދުވާލު. އޮފީސް ކިތަްނމެ ފުިރހަމަެއްއކޮށްވެސް މަސަްއަކތް އެަބކުރެެއވެ. ހ.ކ ކެ

ެއްނެމ ެދަރ ިނަކެމިތ ަފީޤުރްނަންށ، ަމްނާފ . މަދަިނއްަޔތުގެ ައހުލުވެީރްނނަށް ގޮަވނީެއވެ

ިމހާަރކަށް ައއިސް ާރއްޭޖގައި ގޮްތކުޑަކަާމއި، . މުޅި ާރއްޖެ ެހިއއަރުަވީނއެވެ ލިބޭނޭޮގތުން،

ޮއީފަހަކްށ . ހ.ަވުމްނަކްނ ކނުާތހިރުަކން، ަކންެނތްކަާމއި، ވިާޔނުާދކަްނ ަދީނ ފެތުެރމުން، ގިަނުގނަ

އޮފީސް މުޅި ާރއްެޖއަްށ . ހ.ކުަޑވެސް ޖެހިލުެމްއނެތި، އިްޚލާޞްތެރި ކ. ަވްނަހާނެއްއ ުނެވެއެވ

ވަފާތެިރކަުމގެ ެހއްެކއްެގ ގޮުތން އެަދއްަކނީ، އެފަދަ ނުބަިއ ބަލިތަުކން ސަލާމަްތވުުމގައި ުހިރ 

ްނާނއި ވަޢުޡުތަުކްނ މުޅި ާރއްެޖއަށް މުރާލިކަާމއި، ޙިކްަމތު. ފައިާދއާިއ، ނުުވމުަގއ ި◌ހުިރ ެގއްލުމެވެ

ރާްއޖޭެގ އަހުުލވެރީްނ ލަްއަވއި، ރާްއޖޭެގ މުސްަތޤްބަލަށްަޓކަިއ، އެީމުހންެގ . ހީާވގިަކްނ ފަތުަރީނއެވެ

ެއންމެ ަމތިވެިރ  ،އޮފީުހގެ ނަޒަުރަގއި، އެްނމެ މުަޤއްދަސް. ހ.ވާޖިބުަތއް އަދާުކރުުވން އެއީ، ކ

އޮފީސް ިމހުިރާހ . ހ.ކ. ުކޑަވެސް ަޝއްެކއްެނތެވެ. ޫނީނ ުނެވެއެވ ވާޖިބު ކަުމގައި

މަސްއޫލިްއޔަތުަތކެްއ އުފުލުުމގެ ިސއްރަކީ، ހަަމެއކަނި ުޤދްރަތީ ސިއްުރތަުކގެ ތެެރިއންވާ ިސއްރެޭކ 

. ހ.ހަމައެަކިނ ކ......އެކަުމެގ ސިއްަރކީ، . ުބުނީމ، ުކެށްއ ަކުމަގިއ ޫނީނ ުނާވެނަކްނ ަކަށަވެރެވ

. މިިނކަމެިތ، ކުޑަކުަޑ ާރއްެޖއަްށ ހުިރ ިއޚްލާޞްތެިރކަާމއި ވަާފތެރިކަެމވެ އޮފީސް 

ިހނުދޮކަޅުކެވްސ ާރްއޭޖެގ ައުހުލެވީރްނަންށަޓަކިއ، ުކެރޭވ . އިންާސނިްއޔަުތކަާމިއ ތެުދވެރިކަެމވެ

ިދެވިހ  ރާއްޭޖގެ ައހުލުވެީރންަނކީ، ުނވަތަ. މަސައްކަްތތަްއ ފުިރހަމަެވއްެޖ ކަަމކަށް ިހއެްއނުކުެރެއވެ

. ހ.ޤައުަމކީ، ައޞްލު މަިތވެިރ މަޤާަމށް ތަރަްއޤީުނެވވޭފަަދ ބަެއއްަކމަކަްށ ަފހަރެްއަގއިވެސް، ކ

ޮއީފުހެގ ިހެތްއ، . ހ.އެކަަމކު ނުފިުރކެެވނީސް ުދއްަވިއގަތުމަަކށް ކ. އޮފީސް ހިެއއްުނކުެރއެވެ

ެއަކަމުކ ަހަމަކަށަވުރްނެވްސ ކީއްޯތެއވެ؟ ލަސްލަުހްނ . ސިދުރަތުލް ުމންަތާހާއ ހަަމއަަކްށ ނާަރެއވެ

އޮީފުހން ޮގވައިލި ޮގވައިލުެމއް ތަަނކުްނ ަތނަުކަގިއ . އޮފީުހގެ މަސަްއކަތްަތއް ަދީނ ކުިރއަެށވެ

ލިއްަބމުްނ  ިފިނަކްނހިތްަތކަށް އުފަލާިއ  ،މީސްތަުކން ެއއަށް ހާުނވަުމން. ުނެޖިހެގެންއ ުނެދެއެވ

. ހީުނކުރާާހ ފުިރހަަމއަެށވެ. ާވަފަދ ިމްނަވަރަކެށެވޢަަޖއިބު. ގެްނދަީނ، ަޢޖައިުބާވހާ ައވަަހށެވެ

މީސްތަކުްނެގ ހިތްަތކުަގއި، މުރާިލކަމާިއ، ީހާވގިަކން، ފޯިރއާިއ މަިތވެިރ ޖޯްޝ އުފެެދމުްނ 
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 އެަމންޒަރުަތްއ،ހިތަްށ އުފަާލއި ިފިނކަްނ ލިއްަބމުްނ ައިއހާ 

 ާޔިއ ޭވާނ ިހިތަކާމަދިތަކްނ ެދުމްނ ެއިދޔާ ހިތަްށ މޮޅި   

 އުޖާލާ ވިުދވަރުްނ އެވިާދ ނުަހނު އަލި ީރތި ަރން ތަރިތައް 

 އުފާެވރި އުޑުތަުކްނ ެކހިެގން މުޅިްނ ައދު ގެއްިލގެްނއެިދޔާ    

ާތަމެއްއ ުނިލިބ ުދނިޭޔަގއި، ޮކންމެ އުފަލަަކށްފަުހގަިއ، ހި. ކުޑަވެްސ ަޝއްެކްއނެތެވެ  

އަރާމު ަލއްާވފަިއާވ  އިުދނިެޔއަީކ ުއފަލާއި ހިތާަމާއއި، ަދްއޗާިއ ތުރާލާ، ފަޭސހައާ . ނުާދނެެއވެ

ދުިނޔޭެގ ޠަބީަޢތަީކ ިއންސާާނ އަބަުދވެސް، އެްއ ޙާލަަތކުްނ ައެނއް ޙާލަތަކަްށ ނަޤުުލ . ތަނެެކވެ

ެދނީ، ަވަރްށެވްސ ާމްތ ައުގުހިރ އެެހްނކަމުަގއި ަވނީިވއްާޔ، ުދިނޔެ ތަޖްރިާބ ކޮށް. ކުރުމެވެ

. ައުދ ައުޅަގނުޑެގ ާގުތަގިއ، ުދިނެޔަވީނ ަވަރްށެވްސ ައުގުހިރ ެއްއެޗްއ ަކުމަގެއެވ. ދަރުސްތަކެެކވެ

ނުޑެގ ރަޙްަމތްތެިރއަަކށް ވެއްެޖެއވެ! ާއޭދެހވެ  އަިދ ީކއްޯތއެވެ؟ ަހމަެއކަިނ . ދުިނޔެައކީ، ައދު އަުޅގަ

ެތުދެވިރ . ވަފާތެިރ، ރަޙްަމތްތެިރއެެކވެ. ރި ރަްޙމަތްތެިރއެެކވެެއހީތެ. ރަޙްމަތްތެިރއެްއ ޫނެނވެ

ިއްއެޔ ައުޅަގނުޑެގ ާގުތަގިއ . ިއްއެޔ ައުޅަގނަޑީކ ިމާއ ިޚާލްފ ީމެހެކެވ ކުއެކަމަ . ރަޙްމަތްތެިރއެެކވެ

އަުޅަގނޑުެގ އުފަލާިއ އަރާުމްނ ! ާއޭދެހެވ. އަިނާޔވެރިެއއްެމއެވެ. ދުިނޔެައކީ، ބޭަވފާތެިރއެެކވެ

ނުޑެގ ދިިރއުޅުްނ ދެިމއޮްނަނނިިވ، ހިިތހިތާަމއަަކށް ހެީދއެވެ . ަގނުޑ މަޙްރޫްމ ކުަޅީއއެވެއަޅު . އަުޅގަ

 ......ދެމިޮއންަނިނވި

 

ނުޑަގއި، ދަތުރުުކރަމުްނ ދިަޔއިރު   އަޅުަގނުޑގެ ހިްތ  ،ދިރިއުޅުުމގެ އުާފވެރި ދަ

ެފްނަނ . ނަޑކަށް ުނވިސްެނއެވެދޫކޮށްލާޭނ ަވކި މިޞްރާެބއް، ޚިޔާލު ުހއްޓާާލނޭ ވަކިފަާރތެއް އަޅުގަ 

ފަރިެވފޮޅެމުްނދާ ޮކްނެމ . ރޫަޙށް ލިބެނީ ތާޒާކަެމވެ. ކޮންެމ ަމންޒަަރކުްނ ހިތަްށ ލިެބނީ ފިިނކަެމވެ

ަބާލިލ ޮކްނެމ . މަލަކީ، ސިުކނިޑއަށް ތާާޒކަާމއި އަރާމު ލިްއބާ މަލެްއ ކަުމގައި މެުނވީ ނުެވެއވެ

ުއްނީމުދެގ . އެެފްނނަީނ، އުާފވެރިކަުމގެ ނިާޝންަތކެވެ، ދިމާައކުން، އަޅާލި ކޮންެމ ފިަޔވަޅަުކން

މިފަދަ ަމތިވެރި އުާފވެރި ދިިރުއޅުން، ަބޔާްނކުރާޭނ ކުަޑވެސް ޢިބާރާެތއް، . އުޖާލާ ިވދުވަުރތަެކވެ

ެއެހން ނަަމވެސް، އަޅުަގނުޑ . ލަފްޒެއް އަޅުަގނުޑގެ ިމކޮށި ވިްސނުމަކަްށ ލިބިަފއެްއ ުނވެެއވެ

ުޖމްލަތަކެްއެގ ސިފަިއަގއި ބަާޔންކުެރވޭޯތއެވެ؟ ، ]ެގއްލުުނ އުފާ[ައުޅަގނުޑެގ ، މިމަސައްަކތް ކުަރނީ

. ކުޑަވެްސ ަޝއްެކްއނެެތވެ. ރަްޙމަްތ ލަްއވާީނ ކަލާނގެެއވެ. އަޅުްނ ކުާރީނ މަސަްއކަެތވެ

އަޅުަގނޑުެމްނގެ ޮމޓޯައކީވެްސ .] ހިންަމތާެއކު މަަސއްަކތް ކުާރ ީމހާައށް އުނދަޫގ ކަެމްއ ނެެތވެ[

ނުޑެގ ބާރު ހުސްެވފަިއާވ ޤަލަމަްށ ލެޭވން ހުރިާހ ބާެރއްލާފައި، . ވެިމއެ  ެއހެްނކަުމން، އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ަހނާދނަްށ ެއދުވަްސ ގެނެްސގަތުަމށް، ިހތަށް ނުކުެޅދިެގްނވާ ދުވަސް، އަޅުަގނުޑެގ 
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ނުޑގެ ދުލު!......ެގްއުލުނ ުއފާ ! އާހް....ލޮލުން އެޖުމްަލތައް ދުށުމަްށ، ްނ ިމިކެޔީނ މިހާރު އަުޅގަ

ދުިނޔެައކީ ެއްއވެސް އުފަެލއް އަރާެމްއ ! ާއޭދެހވެ ! ެއެވ] ދުނިެޔައކީ، ެއްއޗެކޭ ހަަމވާުނވަފާ[

ދުިނޔެައކީ، މިުބނި ިހނދުްނ ކިަތންމެ ުކަޑ . ބާއްަޖވެރި ގޮެތްއގަިއ ދެިމޮއންަނ ަތެނއް ނޫެނވެ

ިއްއެޔ ! ާއޭދެހވެ . ކެވެއުފަލެްއވެސް، ނުަހނު ޮބޑު ިހތާމަައކަށް ބަދަލުކޮްށލާފަނިިވ ެއއްޗެ 

މުސްތަޤްބަލުެގ ުއދަރެުހން ެފްނނަުމން ައއި ފިނިެފންމަލުެގ ިހތްފަސޭހަ ކުލަަތއް، އަުދެނިތ 

ިއއްެޔ ފަިރވެފޮޅެުމްނ އަިއ ކުލަރީިތ ވަސްީމުރ މާމެލާމެލި، އަުދ މިލައިމޯިޅވެ، ވެްއޔަްށެވ . ދިަޔއީެއވެ

. ހުަވެފންަތއް، ަޙޤީޤަުތަގއި އަދު ނެިތދިަޔއީެއވެިއްއޔެ އަޅުަގނޑު ދުށް ރަްނކުލަިއގެ . ދިަޔއީެއވެ

ނުޑގެ ަހށިަގނަޑށް މިލިބޭ ވޭަނކީ، ކުުރނުާވޭނ ! އަޅުަގނުޑގެ ދިިރއުޅުްނ ެގއްލުީނެއވެ ިމހާރު އަުޅގަ

ެގ ަކލޭ ! ވެ؟ ޭއ ެގއްލުުނ އުފަލާެއވެެއްއެޗްއޯތެއެވ؟ ައުޅަގނުޑެގ ުމީޞާބަތީކ، ުލިއާވޭނ ަކެމްއޯތއެ 

ކަލެައށްޓަަކއި ހޭަދކުރެުވނު އެިކއެިކ . ގެ ހިްތވަީނ ފުރިަފެއވެން ައހަރެން މަތިވެރި ަހނާދންތަކު 

ަބާޔްނ ުނުކެރޭވަފަދ . ގަޑިަތއް ައއިސް ހިުތގެތެެރއަށް ަވނުުމން، އެލިބެީނ ކެްތނުކުެރވޭފަަދ ޭވނެެކވެ

ެގ ައަހެރްނެގ ުހިރާހ ަޢަމެލއް . އޭ ފުާރަނއިެގ އުފަލާެއވެ! ޭއ ެގއްލުުނ އުފަާލެއވެ. ދަތިކަެމވެ

ާރ އަހަެރން ކު Uކަލެއަްށޓަަކއި Uލިބޭހާ ާކމިޔާެބްއގެ ސިއްަރކީ، އަޞްލަކީ . ެއެވކަލެއުްނމީދަކީ 

] ުއަފުލގެ [ރިާހ އެުދންތަެކއް، ތިަޔ މަިތވެރި އެަކމަކު އަަދކީ ިމހު. މަސައްކަްތތަުކގެ ނަތީޖާަތެކވެ

އަދު ައހަރެްނެގ . ުދަވެހެވ މަްއޗަށް ިބނާޮކށްެގން ޭރިވހާ ޭރވުްނތައް، ަވޔަށް ބުރުްއސައިލާން ެޖުހނު

ހިތަްށ ކުާރޭނ އަސަަރކީ، ޫރޙަްށ ލިބޭޭނ ުއިނކަމަކީ، ވޭްނތަކަީކ، ކުޑަޮކށްވެްސ ބަާޔްނ ކުުރމުެގ 

ޫންނނަމަ، ަބޔާްނކުރުުމެގ ކުޅަާދނަަކމެްއވެްސ ލިބިފަެއްއ . ޭބުނެމްއ ުހިރ ަކެމްއ ޫންނަކްނ ަކަށަވެރެވ

 .ުނެވެއެވ

. މަސައްަކތްަތްއ ހިރަފުާހ މޮޑެިވދިަޔއީެއވެ! ނީެއވެއަހަެރްނެގ ދިރިއުުޅްނ ގެއްލު   

ައަހެރްނެގ ! ދިރިއުޅުުމގެ ގަދަަފ ެއނބުޭރ ޮއިއވަރުެގ ތެެރއަށް ެގނބި، ައހަރެްނ އެަކނިީވެއވެ

އޭ ެގއްލުުނ ! އޭ ފުާރަނއިެގ މިތުާރެއވެ. މުޞީބާތްަތއްަދނީ އިތުުރވަުމން ިގނަުގަނވަުމންެނވެ

ްލވަދާުޢކީިހނދު، ައަހރެންެގ ަމއްަޗށް ުކޑަވެސް ރަޙުެމއް ކަޭލ ކަލޭ ައހަްނނަްށ އަ! އުފަލާެއވެ

ުނހަނު ބޮުޑ . ނުބެެހްއޓިަކން ެއީއވެސް، ުދނިޔެ އަަހްނނަށް ިދން ުނހަނު ައގުހުރި ފިާލވަޅެެކވެ

. އަހަެރްނގެ ހިުތގައި އަިދވެސް ކަޭލގެ މަިތވެރި ަހނދާްނތަްއަވނީ ފުރިަފެއވެ. ތަޖްރިބާެއއްެމއެވެ

ދިރިއުޅުުމެގ ! ާއެއެކވެ . ުރ ހަނާދންަތްއ ިހތުަގއި ައންަދނީ ކެްތނުުކރެވޭފަަދ އަލިާފެނވެއެކަަމކު މިހާ

ޞަހަާރގަިއ، އަހަރެެމްނނަށް ބަްއދަލުުނވެުވުނނަމަ ކިާހރަނގަުޅހޭ؟ އެެހްނނަމަ އަދު ވަިކވުުމެގ 

 !ާއެއެކވެ . ނީެހވެައދަުކ މިފަަދ ލޭކަުރނަތަެކްއ ޮއހޮރާކަްށވެސް ނުެޖހު . ހިތާަމ ކުާރކަށް ނުެޖހުީނެހވެ

 ހިތަްށ ައިނޔާކުރާ ދުިނޭޔން ިމތަްނވަޅު ަވކިވުޭމ އެދެީނ،  

 ނިތަްށ ރޫަތއް އަރާަފއިވެްސ ހިަތށް މަުރުވންމޮޅޭ މިަވނީ     

 އިހަްށ ހެދެުމން އެައިއ ގަސްަތއް، މިލަިއމޯޅިެވ ެއކީދިުއުމން،  
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 އިހަްށކުުރވާެނ ފަުރވާެއއް، ުނެއގިގޮްސ ހިްތހަލާުކަވނީ     

 ަށއިެގން ފެްނނަުމންާދހާ ކުލައަާކިއ ރީތި މަންޒަުރތަްއ،ވަ  

 ވަަށއިެގން ބަަނވަުމން އަުދގޮސް އެަކިނވެރި ަމންޒަރަްށވެަދނީ     

އަުޅަގނޑު މިުދިނޔެއަްށ ަނިއނަމަކަ މިަފދަ ހިތާަމެއއް އަުޅަގނޑަަކްށ ! ާއޭދެހވެ   

ްއެދިވަނަމަކ، ިމުހިރާހ ަކްނަތްއަތެކްއ ދުިނޔެ ނުއުފެ . އެަފދަ ުއފަލެްއވެސް ނުފެުނީނހެވެ. ނުލިބުީނެހވެ

ިއންސާީނ . ުދިނެޔައީކ ުދިނެޔެއެވ! ާއޭދެހެވ. ހިނގަުމން ފުރޮޅެމުްނ، ަބދަލުވުަމކުްނ ުނދިަޔީއހެވެ

ައުޅަގނުޑެގ ިދިރުއުޅުމެގ ަނުއ، ުނަހުނ ަގަދ ިބުރެވިރ . ޠަބީޢަތަީކ ިއންސާީނ ޠަބީަޢތެވެ

ނެޑްއގައި، ެއތަްއ ުދވަަހކު ތެުޅމަށްަފހު މިހާުރ ސަލާމަތްވެ، އަަމންާޢންުމގެ ޮގނޑުދޮަށްށ ، ކަ

. ެއަކަމުކ، ައަދުކ ައުޅަގނުޑެގ ޭބުނެމްއ، ައުޅަގނަޑަކްށ ުނަވަތ ުދިނެޔައަކްށ ުނެވެއެވ. ލަފައިފިެއވެ

ނުޑެގ ސަބަބުްނ، ުދިނޔެައްށ . އަޅުަގނޑަީކ މިސާލަަކށް ރޫެޙްއނެތް ހަިށަގނޑެެކވެ ީވއިރު، އަުޅގަ

ނޑަްށ ކު ަޑވެްސ ފަިއދާެއްއ ލިބޭޭނތޯެއވެ؟ މިހާުރ އަުޅަގނުޑގެ ހިާތމަަޔކީ ެވއަުތވެިދަޔ ނުަވަތ އަުޅގަ

ެއްއެވްސ ިޚާޔެލްއެނިތ، ައުޅަގނުޑެގ ައުގުހިރ ިދިރުއުޅްނ، ަވަޔްށ ެފަންށ . ދުވަސްަތކެވެ

ުދިނެޔައްށ . އެކަުމގެ ިސއްރަކީ، ުދނިެޔ އަޅުަގނޑަްށ ދަސްުނވިަކމެވެ. ބުރުއްސާލެުވނުކަެމވެ

. ނަީތޖާައކަްށވީ، ެއބޭަވފާތެރި ުދިނެޔ އަޅުަގނޑަށް ހަްމދަރުދީ ަފއުޅުކުރުެމވެ. ކަެމވެހޭނުެލވުނު 

ނުޑެގ ކުރިަމތީަގއި އަިލ ރީތި ތަރިތަެކްއ ފަަދއިްނ ަފއުޅުކޮްށދިްނ  ޙަޤީޤަުތގެ ިސއްރުަތއް އަުޅގަ

ބުނު ކޮްނެމ އިަހށް ިއުވނު ޮކންމެ ާރގަުކން، ިއހަށް ެފުނުނ ކޮންެމ ކުލަައުކން، އިހަްށ ލި. ކަމެވެ

ނަޑށް އެދޭަހަވނީ މުީޅްނ ެއހެްނ މަުޢނަތަެކކެވެ މުޅިންެމ ާއ . ފިލާވަޅަުކން، ިމހާރު އަުޅގަ

ަފެހ . ަފހެ ެއކަކަްށވެސް މިުދިނޔޭަގއި ައނެަކކަށް ތެުދވެިރވެ އުެޅވޭާބވަެއވެ. ތަޖްރިބާތަެކވެ

ނޑު ހިުތން ހަަމ . އެކަުކވެްސ ައނެެކްއގެ މަްއޗަްށ ަހމްދަރުީދއެްއ އޮްނަނ އުޅޭާބަވއެވެ އަުޅގަ

. އެކަުކވެްސ ޙަީޤޤަތުަގިއ ަހމްދަރުީދއެްއ، ަޙޤީޤަުތަގއި ަވފާތެރިކަެމއް ހުިރ މިުދނިެޔައކު ނުެވެއވެ

ވަފާތެިރ ަހމްދަރުީދ . ިދގު ުމއްދަަތކަށް ތިމާ އަެނކަުކގެ ަމްއޗަށް ެތދުވެިރެވވިެދއެވެ. ެއެހެންއ ޫނެނެވ

އަަބދަށަ ދެިމހުެރ [ެއަކަމުކ ެއަކްނ ަޙީޤަޤުތަގިއ . ިވެދެއެވކިތަްނމެ ފުިރހަަމއެްއކޮްށވެސް އަދާުކރެ

ާވނޭ ގޮެތްއގަިއ ުހްނނަ އެްއވެސް ީމހަުކ މިުދނިޭޔގަިއ ނެތްކަަމށް، ކެރިހުެރެގްނ ] ނުެމވެފަނާ

ެއެހްނ ާކުކޯތެއެވ؟ ައުޅަގނުޑަގިއެވްސ . ހެިކވާކަްށ ކުަޑވެސް ޖެހިލުެމއް، ސިހުެމއް، ައދަުކ ެނެތވެ

 .ަކެމްއ ުނުހްނާނެނެއެވ އެފަަދ ތެުދވެރި

 !ެއވެ ] ީއ ެއްއެޗެކެވ ަހަމާވުނަވާފ]ކޭތެދެ މިުދނިޔަ[  

އަެނއްާކވެސް އަޅުަގނުޑގެ ހިތާަމވެރި ހަނދާްނތަްއ ކުރިމަީތަގއި ެއނބުޭރްނ   

ިއހަްށ މުސްތަޤްބަުލގެ ޚިޔާލީ މަިއދާުނގަިއ، ދަތުުރކުރަމުްނދިަޔ ިހތްފަސޭަހ ލުިއކަްނ، . ފަށައިިފެއވެ

ިއންތިޒާުރގެ އުފާަތއް، އަޅުަގނުޑގެ މިނިަކމެތި އެަކނިވެިރ ިހތަށް އަެނއްާކ  އޭރުލިބުނު

ައެންއާކ ެއޮއޮހޭރްނ ެފީށ، ިހްތެކުކުމެގ ާއިވްނ . އެތޮރުެފންފެށީ، ޫތނު ިވހަަކށިތަެކްއގެ ސިަފއިަގެއވެ
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. ކުަލއެެކވެުދިނެޔ ަމްއަޗްށ ަގަދަވުމްނ ެއަދީނ، ަފނުޑ ައނިދިރ . އުފެުދުނ އުާދުހެގ ލޭކަުރނަތަެކވެ

. ދޫނިަތކުެގ މޫސީޤީ ާރގުަތއް އެކުލެެވމުްނދަީނ ހިާތމަާއިއ އެަކިނވެރިކަުމގެ އަސަރުތަުކގެ މަްއޗަެށވެ

ަބގީާޗގެ ެއއްފަރާުތގަިއާވ ނުާލހިުކ . ގަސްތަުކގެ ފަތްަތއްވެްސ ެއހެލެީނ، އެަކިނވެރިކަުމގެ ާރުގތަކަެށވެ

ނޑުެގ މަ ީތަގއި، އެތިަބއުޅޭ ދޫިނތަްއ ެފނުުމންވެސް، ރީތި ެފހިކުލަިއެގ މަޙެފިެލއްފަަދ ިވަނގަ

ެއާތނެގ ަމިތެވިރ . ައުޅަގނުޑެގ ިހަތްށ ަވްނަނީނ، ިއުހ ުއުޅުނ ަތަނަވްސ ާމަބީގާޗެގ ަހނާދްނަތެކެވ

ެއަކިނެވިރ ަކުމެގ ! ާއހް ! ޫރީޙ ާކާނެއްއ ަކުމަގިއާވ ޮފިނ ޭމާވަތުކެގ ަހނާދެނެވ. އުފާތަާކިއ އަާރމެވެ

ިމާހުރ ެއެހަރެގްނ ިއުރޮއްއުސުމެގ ިނާޝްނަތުކްނ، ުއަދެރްސ . ނެވެާހްސަކްނ ަދީނ ަގަދަވުމން 

މިހިރަ ދިާމއިން އެެފންަނނީ، . ެއހެރަދިާމިއން ެއފެްނަނނީ މަޑުިފޔާޮތށި ކުލަެއވެ. ޒީނަތްތެިރަވނީެއވެ

. ދިމާކުިރމަީތން އެފެްނަނނީ، ޫނކުލަާއއި ރީޫދ އަިޅކުލަެއވެ. މަޑުފެިހކުލަާއއި ސުވާާސ ރަްނ ކުަލއެވެ

ބުިނހިނދުން ެއކުލަތައް އެަދނީ އަެނއްާކވެސް ެދުކލައެްއވީ ެއ ކުލަކުަލއަށް ބަދަުލެވގެން، މި

ިމފަަދ  މަިތވެރި، ަމޢުަނިއން ފުރިެގްނވާ ޤުދްރަީތ . ޢަޖައިުބވާފަަދ ީރތި މަންޒަުރތަްއ ަދްއކަމުްނެނވެ

އަޅުަގނުޑ ގެއްލިަފިއ  ބައިސްކޯްފެގ ފީތާަތުކގެ ތެރެައށް، ެއއްމަުޢަނއަށްުވރެ ގިަނ ަމޢުަނިއގައި،

ވަިނކޮށް، އެރީތި މަންޒަުރތަުކގެ އަޞްލެްއ ކަުމަގއިވާ ުފރިހަމަ އިރު، އަލްވަާދޢު ިކޔަިއ، ެއދިަޔީއ 

ނުޑވަުމން ަމޑުމަުޑން އެކަަމކު، ަހމަކަަށވަުރްނ . ވަިކވެެގްނނެވެ އެަފދަ ރީތި މަންަޒރުތަުކެގ ކުލަ ފަ

އްިލއަަކްށ ދުިނޔެަމއްަޗށް އެލިބުުނ ހާްސކަމާިއ، ކު! އާހް....އެަދނީ، ފިލަުމން ިއހަްށވުރެވެސް

އެުކވެެގްނ ަނއިްސ ނުާދޭނ ބަދަލުަތކަކީ، އަޅުަގނޑުަފަދ ެއކަިނވެިރއެްއެގ ޤަލަުމން ބަާޔންކުެރޭވޭނ 

ނޑުެގ ! ައުޅަގނުޑެގ ުކިރަމީތްނ ެއީރިތ ަމްނަޒުރަތްއެވްސ ަވިކީވެއވެ . އެްއޗެްއ ޫނނެވެ ] އުފާ[އަުޅގަ

ނޑުެގ ޙާލު! ަޔީއެއެވނެތިދި ! ގެއްުލނީެއވެ  !އާހް!.......އަުޅގަ

 ދެތަެނއް ނުެފންަނގޮްތމަީތން، އެަކިނވެ ިމެހން ހަާދންމަީތ،[ 

 ބިކަޮއވެ މިޙާލުަގއި، މިާތ އަރަުމްނ ފުާރނައޭަދނީ،   

 ގިާތވެަފއި،ބަލިހިްތ މުިޅން  ިމޭދުހގާ އަލިަކންުނވާ  

 ފަޅިފަޅިވެގޮްސ ެއތަްނމިތާ، ފަލިތަްއ މިމަުރޙަލާ ަދނީ    

 ކީރިތި ކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް، ދީލަިތ ިހތުްނ ދުޢާިމކޮށް، 

 ]ވީާހ ުނބަިއވި ކުށްަތކަށް، ަތއުބާެވެގން މި މަުރ ަވނީ   

 .ހ30-10-64          

 އުންމީދުގެ އުފާ 

 

 ހިުތގެ ަތަނވަސް ލޯދެޭކ ފުިރހަަމވި ޗާލޫ އަުއ ޢިމާާރތްތައް   

 ދެޭވނެބާ؟ މިތުރުނަްށ ލަފްޒްަތކަުކން ީރތި ހެުއ ަދއްަކއި    

ނިޑޔާ ހިުތގެ ގުޅުމާ، ނަުރފަށަްށ ދޫެޖއްސިއަްސ ަޢމުދުން     ސިކު
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 ފިކުރުަތއް އޮޅުުނގޮސް ޮބއްުސންނުލާަފހެެގންެދޭވނެބާ؟    

. ކުރިމަީތގަިއާވ ިޚޔާލީ ަމުއ ަބގީާޗއަްށ ވަީނ، ޢަަޖއިބުާވަފދަ ަބދަލުތަެކްއ ައއިސްފަެއވެ  

ިމުބިނިހނުދްނ ެއްއަދުއުރްނ ައެންއ ަދުއަރްށ . ެނެވފެްނނަމުްނ މިަދނީ ުހވަެފންތަެކއްަކން ޔަޤީ 

. ެއއްާމ ައނެްއ މަލަްށ އެބަާލލަނީ ވަރަްށވެސް ަތފާތު ބެލުމަުކންެނވެ. އެަދނީ ަބދަލުވަުމްނނެވެ

އެްއދިމާައކަްށ ިޚޔާލު ކުރަުމން، ބަލަިއ ވިްސނަމުްނޮގސް، އަެންއ ދިާމއަަކށް ބަލާލާއިރު، އިުހ 

 . މަުޢނަވެްސ ތަާފތެވެ. ކުލަވެްސ ތަފާެތވެ. ްނމެ ަތފާތެވެމުޅީ. ދުްއގޮތެްއ ނުހުެރެއވެ

. އަޅުަގނުޑގެ ހިތަްށވެސް ެއުކރަނީ ެއކިަކހަލަ އަސަެރވެ އެިކފަހަރު! ޢަޖައިެބވެ  

ައނެްއބައިަފހަރަށް ޙައިާރްނވެ، ޝޯުޚވެަފއިވެްސ . ަބއެްއފަހަުރ ިހތާަމއެވެ. ބައެްއފަހަުރ ުއފަލެވެ

. ންަނނީ، ަބގީާޗެގ ތެޭރގަިއ ގެއްލިަފިއވާ ކުޑަކުަޑ އަްނެހން ކުްއޖެެކވެިމާހުރ ފެ . ުހްނާންނެޖެހެއެވ

ވަ◌ަަރށް ބޮަޑްށ . މޫނުމަިތްނ ެފންާންނހުރީ ކުާރންެޖހުުނ ގަަދ ފިކުުރތަކެްއެގ ިނާޝނެވެ

ޙަޤީަޤތަކީ ފޮރުިވފަިއވާ އެްއެޗއްކަުމްނ . ނުަތނަވަްސވެަފއިަކން، ޭއނާެގ ޙަަރކާތްަތކުްނވެސް އެނެގއެވެ

ުނަވަތ . ލިބޭނޭ އުފަލެްއެގ ނުަތނަވަްސކަްނެހންވެސް ީހވެެއވެ. ުޑގެ ީހ ދެައތަށް އެނބުރެެއވެއަޅުަގނ

އެިދއެދި ހުރި އުފާ ލިެބޭވނޭ ޮގތްަތއް މެުދވެިރވެަފއިެމ، ދިާމވީ އެަތއް ގޮތަުކން، ެއވަުގތަކަްށ 

ަޖުކ ެއުއެޅީނ، ޮކްނެމައަކްސ ެއުކއް . ހުރަސްއެިޅގެްނ، އެަކމުެގ ނުަތނަވަްސކަްނެހންވެްސ ހީެވއެވެ

 . ވަރަްށވެސް ގަދަ ަކނޑެްއަގއިަކން ޔަީޤނެވެ

ަބީގާޗެގ ަގްސަތްއ ަޅޮދުޅަކާމެއުކ ެހިދެގްނާފޭނ ަކުމެގ . ކުޑަވެްސ ަޝއްެކްއނެެތވެ  

ވަރަށްރީތި ައއު ުއންީމދުތަެކއް، ހިތަްށ . ނިާޝންަތއް، އުދަެރހުްނ ފެްނާނން ެއބަުހއްެޓވެ

ކުޑަކުަޑ ގާރލްެގ ހިތަްށ . ިނަތުކެގ ަވީސަލުތްނ ިއިވިއިވ ުހްއެޓެވަވްނަނަކަހަލ ައުއ ާރުގަތެކްއ، ޫދ

 .މިހާުރވަްނނަުމން އެަދނީ އުާފވެރިަކމެވެ

ބަީގޗާގެ ތެރޭަގއި ހަލުިވކަާމއެކު، ެއއްގަސްޮދށުްނ، ައނެްއގަސްދޮުށން ދުވެލަ ުދެވާލ   

ލާ ެއހުރީ ލިބިލިބި ހުިރ އެހާ ުއފަލުން އުޅެލަ އުޅެއެހުރި ކުޑަކުަޑ ގާރލް، ެއްއވެސް ފިކުެރްއނެތި 

ުކަޑެވްސ ަވްސާވެހްއެނިތ، ޭއާނެގ ޮކްނެމ ަޙަރާކަތުކްނ ަވަރްށޮބުޑ . އުފަލެްއގަެއްއ ޫނެނވެ

އޭާނގެ އުާފވެރި ޫމުނން، އުާފވެރި ޙަަރކާތްތަުކން ުނހަުނ ރާުޅ . ެދެއްއެޗްއެގ ަގަދ ެހިކ ެފެނެއެވ

އެކަަމކު ަބެއއްފަހަުރ . ަތްއ ފެްނާނން ހުްއޓެވެގޮެތއްަގއި ިދރިއުުޅން ވޭތިކުާރން ޖެުހނު ކަުމގެ ދަލީލު

. ހަަމ ެއއްވެްސ ޮރނަގުކން ޭއނާެގ ޅަިހތަްށ ކުަޑވެްސ ކިލަުބކަމެްއ ނުލިބެޭއީހވާވެްސ ަކހަލަެއވެ

ަދތި ޙާލެްއަގއި ތިމާ އުޭޅއިުރ ލިބޭ އުްނމީުދގެ ުއފަލަކީ، އިންާސނަަކްށ . ވާީނވެސް އެެހންެމއެވެ

ނަޑށް( ުއެޅްނެޖޭހ . ެއާހވެސް ބޮޑު އުފަލެެކވެ. ަބާޔްނުކުރްނ ަދިތ ެއްއެޗެކެވ) ހަަމަގއިމުވެސް އަުޅގަ

ެއކަމަުކ . ދަތި ޙާުލން މުޅީްނހެްނ ހިްތ ސަލާމަތްކޮްށދޭ އެްއަޗކީ، ލިބޭޭނ ިނޢްމަެތއްެގ އުްނމީެދވެ

ަކްނ ބައެްއ ޙާލަތެްއަގއި، އެފަދަ ަމތިވެިރ ުއންމީުދގެ އުފާ ލިޭބއިރު، އެ ުއފާ ބަލަިއުނގަެނވޭފަަދ ދަތި 

ަނމަވެްސ . ެއއީ ދިމާވާ އެަތއް ޮގތަުކންެނވެ. ހިުތގައި ގަަދވެަފއިުވްނވެސް ެއކަީށގެްނވެެއވެ
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ގިަނފަހަރަްށ ހިތްަހމަަޖއްސައި، މުިޅ ދިރިއުުޅްނ ހިޭމންކޮްށދޭ އެްއޗަަކށްާވނީ، ޮކންެމވެްސ 

ކިަތންމެ ރާުޅ  އޭާނގެ ދިިރއުުޅން(ވީއިުރ ޢަމުުދން އެހާ ަޅހިެތްއގައި، . އުްނމީދެްއގެ އުފަލެވެ

 .އެންެމބޮޑަށް ޮއންާނީނ ޮކންެމވެސް އުްނމީދެެކވެ) ކަމުަގިއވިޔަސް

ވަިކކަހަލަ ޮރނަގކުްނ ަވކިޒާެތއްގެ އަސަރުަތކެއް ާމބޮޑަށް ކޮށްީފިވއްާޔ، ހުިރާހ   

އަުޅަގނޑަށް ވިސްނިަފިއާވ . އުްނމީދުަތކެއް މުިޅން ފިަލއި ިދއުމަީކވެސް ނާދިރު ަކމެއް ނޫެނވެ

މިަކމުެގ . ލިބޭ ހިތާަމއަކަްށާވނީ، ިގނަފަހަަރށް އުްނމީުދތައް އަުއކުރާ ބާެރއް ކަުމގަެއވެ ގޮުތގައި،

އެްނމެބޮޑު ެއންމެ ގާުތން ެދއްޭކނޭ ހެްއކަކީ، ުނވަތަ ފެްނނަ ެހއްަކކީ، ިޚޔާލީ މާަބގީާޗަގއި ެއާވ 

މަިތވެިރ އޭާނަވނީ ވަރަްށވެސް ! ާއޭދެހވެ . ކުޑަކުޑަ ގާރލް ފިަޔވަިއ ެއެހން ީމެހއް ނޫެނވެ

ޭއނާގެ ުނހަނު ދަތި ނުަތަނވަސް ދިިރއުޅުމުން ލިޭބނޭ އެްއވެސްަކހަަލ . އުްނމީދެްއގެ އުފަލުަގެއވެ

. ހިްތަވނީ މުޅީްނހެްނ ހަމަެޖހިަފއެވެ . ހިތާަމއެްއ، ލިޭބންީވވަަރކާ ގާަތކަށްވެްސ ޭއާނއަކަްށ ނުލިބެއެވެ

ގުޅުަވއިެގން، ނުަހުނ ރީިތ  ާޙލާ ަނިއ ކުރަންެޖޭހނޭ ދަިތ ފިކުުރތަުކގެ ބަދަލުަގއި، ާރވަމުްނ އެގެ 

 .ޭއާނގެ މުިޅ ދިިރުއޅުމުގެ އުފަލެްއ ަކމުަގިއވެެއވެ] ުހވަފެން[މިޮފނި . މުސްތަޤްބަލެެކވެ

ބަެއއްފަހަަރްށ . ކުަޑކުޑަ ގާރްލގެ ހިްތވަނީ ިގނަ ިހނަދްށ އުފަލުަގެއވެ! ާއޭދެހވެ   

ެފނިެފނި ހުރި ަމންޒަރުަތކުެގ ަމއްަޗށް ނޭާވ  !އާހް.....ައނެއްަބއިަފހަރު. އުފަލުްނ ިހތް ފުުރވާަފއެވެ

ނިޑޔަްށ ޖައްާސފައި، ެއމަންޒަުރތަްއ  ހަަމނުޖެއްެސނީސް، އިތުުރ މަަސއްކަތްަތެކއް ިސކު

ުމިޅ . ެއެހަރެގްނ ަނަގީނ ަކުޅ ިވާލަގނެޑެކެވ. ެއެހން ދައުެރއް ައއީެއވެ! އާދެ. ޣާއިުބވެއްެޖެއވެ

ަބގީާޗެގ ގަސްތަކަްށ ކުއްިލއަކަްށެއވީ ަޢޖައިުބވާފަަދ . ވެއުދަރެސް އެީކެއކަްއޗަކަްށ ަބަނވެއްެޖއެ 

ކުޑަ ގާރްލގެ ޙާަލީކ . އަނދިރި ކުލައެެކވެ ްށ ިލުބީނ، ޮމިޅެވިރަކުމެގ ަފނޑު ުމިޅ ަތަނ. ގޮތެެކވެ

ިމހުްއޓުުނ ަހނގުާރމަިއަގއި ިއއްތިޙާީދ އުދަެރހަްށ އެިރ ކޮްނެމ ކުަލއެއް، ދިެވިހ . ކޮބައިާބަވއެވެ

ޮކްނެމ އަްނނަ  ]ނޫރާީނ ެފހިކަަމށް[ފަަދއިްނ ުނވަަތ ލިސްަޓން، ޗަރޗިލްގެ  އުދަެރހަށް އެރި

ބާރަކާިއ، ައއިަނމަ ައއި އުިނކަެމއްަގއި، އަޅުަގނުޑެމންަނށް ބަިއވެިރެވވޭ ފަަދއިްނ، ކުަޑކުަޑ 

މޫނުަމތީްނ . ގާރލްވެސް ވަީނ ބަީގާޗއަށް ލިުބނު ިހތާމަިއަގއި ފުރިހަަމއަށް ަބއިެވރިވެަފެއވެ

ުއންީމދުގެ ހެިކތަކުްނ ފުރިެގްނވާ ލޮލުަގއި ވަނީ ކަުރނަިއެގ . ަކން ެކނޑި ކުލަ ބަދަުލވެފަެއވެއުފާެވރި

ުނަތަނަވްސަކުމެގ ާމޭނާވެއްއާލަފއި، ާގރްލ ެއިހނަގިއަގީތ، ޭއާނެގ ަދިތ . އަސަރު ހިނގާަފެއވެ

ެމްއަގިއ ޮގްސ ވަަރށް ސާުފ ހަުރދަާނ ހިނގު. ފިކުރުަތއް އެްއމަަގކަްށ އަުޅަވއިެގންަކްނ ަޔޤީެނވެ

ިއީށުނާމެއުކެހްނ، . ގާރލް އެިއށީނީ، އެތާ ހެދިަފިއވާ ިފނިެފންާމ ގަްސތަކެްއެގ ަކއިރީަގެއވެ

ިމހާރު އޭނާ މިތާ މަުޑމަޑުްނ ިއން ަކމުަގިއވިޔަސް، . ޙަޤީޤަުތގެ ޢާލަުމން އޭާނގެ ހިތް ވަިކެވއްޖެެއވެ

ތަަކިއގެން، ކޮޅުކޮުޅމަްއޗަްށ އެާނގެ ހިާތއި ރޫޙު ައވަިދނެތި ސިުކނޑި މަޖްޫބރުކުޅަ ވަީޒފާ

ވަރަށްކުޑަ ިހނދުކޮެޅްއގެ ެތރޭގަިއ، ުނަހނު ބޮޑެތި ަބދަލުތައް ޭއނާެގ . ހެލިފެލިާވން ފަަށއިިފއެވެ

ުއާޑިއ . ުނހަުނ ަތަނވަސް އާ ަމގުަތކެްއ ކޮށަިއ އަލިކޮށްިފެއވެ. ޚިޔާލީ ިޢމާރާތްަތކަްށ ެގނެސްިފއެވެ
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ާއ ަޓއިމްޓޭބަަލކަށް ޭއނާެގ މުޅި ދިރިއުުޅްނ ުމީޅްނެމ . ިފއެވެއުަފއްަދއި] ކުލަތަެކއް[ބިމާހާ ތަފާުތ 

 .ރާވަިއ ަހމަޖައްަސއިިފއެވެ

މުީޅންެމ . އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލީ ުހވަެފނަށް ައނެްއކާ އަެންއ ދައުެރްއ ައއީެއވެ! ާއޭދެހވެ   

 .ީށއެވެމުޅީންެމ އާ ޞަްފޙާތަެކއްެގ ަގނޑުަތްއ ުއކޭްނ ފެ. އާ ަމންޒަރުަތކެްއ ެފންާންނ ފެީށއެވެ

ޅެންވެިރާޔގެ މިަބހުްނ ކިަތންމެ ަރނގަޅަކަްށވެްސ ޢިބްރަތް ހޯަދއި، ގާރްލ   

 . ތަޖްރިބާކޮްށފިެއވެ

 !ކެތްކުރާޭށ، ެކތްކުާރށޭ ލަްއތުރާ[  

 ]ކެތްކުިރއްާޔޭއ ލިބޭޭނ ތަްއއުފާ   

ެކތްތެރިަކމާެއކު ގަދަފަަދ ޢަޒުމްަގއި ސާިބތުެވިވްއެޖ . ކުޑަވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ  

މިހާުރ ެފންަނނީ، އަެނއްާކވެްސ ަހމަޖެިހފަިއާވ . ށް، ކާިމޔާުބެގ މަިތވެިރ އުާފ ލިޭބނެެއވެމީހަކަ 

ުމިޅ ަބީގާޗައްށ . ހިްތަގއިމުކަެމވެ. ޫމނުމަިތން ވިަދވިާދހުރީ އުާފވެިރކަމެވެ. ކުޑަކުަޑ ގާރްލއެެކވެ

ސަްނ ގުލޭސޯސަްނ ގުލޭގުްލަޝން ގުލޭނޫަރްނ ގުޭލޝަމް. ]އައިސްަފއިާވ ަކހަލަެއވެ މް ބަހާުރގެ މޫސު

ުއަދެރުހާގ ިވަދިވާދ ެއުހީރ . ތަްއ އެތިަބ ފަިރެވ ފޮޅެީނެއވެ] ގުލޭ އަޢުލާ ހަޒާީރ ގުްލޗަބޭލީ

ާލިހުކ ުއާފެވިރ ޫދިނަތްއ، ަޙާޔްތ ގަސްަގހުަގިއ ެއތިބަ ުއޅޭ ނު. އުްނމީދުެގ އުޖާލާ ތަރިެއވެ

 .ވައަުޅވާލާފަެއވެއަުއކުރަިނިވ ބާްއޖަވެިރ ރާުގތަުކން މުޅިތަްނަވނީ އެްއއަަޑކަށް ލަ 

ކުޑަުކޑަ ގާރްލގެ ިހތުަގއި ޭރިވ ރޭވުްނތައް ިމހިރަ އަްނަނީނ . ކުޑަވެސް އޮޅުމެްއނެެތވެ  

އޭާނ ޮކށާ އަލިކުަޅ ހިތްފަސޭަހ މަުގތަުކގަިއ، . ޙަޤީޤަުތެގ ޢާލަުމގަިއ ސާިބތުވަުމްނނެވެ

ްނުނާވީނ ީކްއެވޯތެއެވ؟ ިމހެ . ދަތުރުކުރަުމން އެަދނީ، ވަރަްށވެސް ހަލުިވކަމާިއ ޖޯާޝ އެުކަގއެވެ

ެފްނަނ ޮކްނެމ ުކަލަޔުކްނ ަގަދަވުމްނ ެއަދީނ، ިއުހްއުސެރެވްސ، ޭއާނެގ  ،ައްނަނ ޮކްނެމ ަބަދަލުކން 

ިމިއްނ ޮކްނެމ ަކަމުކްނ ަތުރަޖާމ ުކެރެވީނ، ! ާއޭދެހެވ. ހިުތގަިއ ނުފިލާހުިރ ހަރުަދާނ ުއންީމދެވެ

. ްއ ޙަޤީަޤތުެގ ޢާލަުމން ެފްނާނނޭކަެމވެޚިޔާލީ ުދިނޔޭަގއި، އާރާްސތުކޮށްަފިއވާ ިޢމާރާތްތަ 

ެއްއުދަވުހްނ . ތެރި ެމޝީްނ، އާބާަރކަިއގެން ިހނަގިއގެންިފެއވެމުރާލިކަމާެއކު ާގރލްގެ ހިްނުގން

މިކަުމގެ ިސއްރަީކ، . އަެނއް ދުަވހަްށ ެމޝިްނގެ ވަޒީާފތަްއ ަދނީ އަާދކުރެެވުމން ފުިރހަަމވަުމްނނެވެ

ަޙޔާުތގެ މައިާދްނ ކުރީްނވެްސ ބަާޔްނކުރެވިަފިއވާ ަފދަިއން، . ލިބޭ ުއންމީެދއް، މަިތވެިރ ުއފަލެވެ

އެަމތިވެިރ އުފަަލްށ . ިވ، އެްނމެ ވަުރގަދަ ބިްނގަލަކީ، އުންީމދުެގ މަިތވެރި އުފަެލވެއާކުަރނި

ހެޮޔގޮުތގައި އިްޙތިރާމް ކުެރިވއްޖެ ީމހަކީ، ުނވަތަ އެމަިތވެރި ުއފަލުގެ އަގު ވަަޒން ކުަރްނ 

 . އެނިގއްޖެ މީަހކީ، އުާފވެރިކަުމެގ މާަބގީާޗގެ ތަޅުަދނޑި ޙަލާލުވެއްެޖ ީމހެެކވެ

ުއފުލާންެޖހޭ ކޮްނމެ މަްސއޫލިްއޔަެތއް، އުފުލުުމގަިއ ެއންމެބޮޑު ބާރުވެިރޔަަކށްާވީނ  ތިމާ  

ފޯިރާއިއ ޖޯޝް، ހިްތވަރާިއ ަފންވަުރ ުއފަްއދަމުްނ، . ކުަޑވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ. އެމަިތވެރި އުފަެލވެ

އުްނމީދަީކ ކަްނ ިމެހންހުިރއިރު، . އޭެގ ހޫުނކަުމެގ އަސަރުަތްއ ގަދަކުަރމުްނދާޭނކަްނ ަޔޤީެނވެ
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ހަމަމުީޅންެމ . އިންާސނާެގ ހިުތން ުދަވހަުކވެސް ފިލުަވިއގެްނދާނޭ ެއއްެޗއް ނޫްނކަްނ ކަަށވަެރވެ

 ،ޤައުަމށާިއ ަވޒަްނ ައދާކުަރން ެޖހިަފއިާވ ާވޖިބުތަްއ ެހޮޔގޮުތގަިއ އަާދކުެރވެުމންދާނީ . ޔަީޤނެވެ

އިުރ، ޭއނާެގ ހިުތގައި، އެްނެމ ފުރިަހމަ ިއންސާނަކަްށެވވޭ. ފުރިހަަމ ިއންާސނަކަްށ ވެިވެގންެނވެ

ެއދެިވެގންާވހާ ސިފަަތކެްއ . ފުިރހަމަ ަހރުަދނާ ުއންީމދެވެ. ބޮޑަށް ޮއްނނާނޭ އެްއަޗކީ ުއންމީެދވެ

ހަރުަދނާ ޮގތުަގއި ކުިރއަރަުމންާދކަުމގެ ެއންމެބޮުޑ ސިއްރަީކވެސް، އެފަދަ ަމތިވެރި ުއންމީުދެގ 

ިމެހީނ . ވެްސ ކަެމއްަގިއ ފުިރހަަމ ާކމިޔާެބްއ ނުލިބޭެނއެވެޫންނަނަމ ުއްނީމެދްއެނަތަމ، ެއްއ. އުފަލެވެ

ޫނނީ، ފުިރހަަމގޮުތގަިއ  ކާމިޔާަބީކ ތިާމގަިއ ހުްނނަ، ހުރުްނއެެދޭވ ެއތަްއ ެއތަްއ ސިފަތަކަކާަލއިެގން 

 ރިމަތިާލިހނދު، އަމިއްަލ ނަފްސަށް ެއންެމ ފުރަތަަމިއްނ ކަަމކަްށ ތިމާ ކު. ެވޭވ ެއްއެޗްއ ޫނެނެވ

. ކެްތތެރިކަާމއި، ަގދަފަަދ ޢަުޒމް، ަހމަ ެއހާެމ ބޭުނމެވެ . ރުްނ ކޮންެމެހްނ ބޭުނމެވެއިތުބާުރ ހު

ފުރިހަމަ ބާާރއި، ިހންމަތް ހިްތވަާރއި ަފންވަުރ، ފޯިރާއއި މަިތވެރި ޯޖޝް، މިއީ އެްއގޮަތކަްށވެްސ 

ަގނުޑ މިިއން ކޮންމެ ިސފަެއއްެގ އެްނމެ ބޮޑު އެއް އަޞްަލކީ، އަޅު . ނުހުރެ ުނވާނޭ ސިަފތަެކވެ

 .ދުުލކުރީަގއި މިހާުރ ައަބދު ައބަދު މިޮއްނނަ އުްނމީދުެގ އުފަލެވެ އަޅުަގނޑުެމްނގެހީކުާރގޮުތގަިއ، 

ުކަޑުކަޑ . ިޚޔާލީ ާމބަީގާޗގަިއ ައްނނަނީ، އިްނތިޒާމްަތްއ ފުރިަހމަވަުމްނނެވެ! ާއޭދެހވެ   

. ަވުމްނ ައްނަނަތެނެވގާރލްެގ މުސްަތޤްބަލް އެެފންަނނީ، ވަރަްށވެސް ޗާލޫ ރީތި ގޮެތއްަގއި ފަރި

ައްނނަިނވި އުފަލެްއގެ އިްނތިޒާުރގައި، ުނަހުނ . އޭާނގެ މަަސއްަކތްތަްއ އެަދނީ ކާިމޔާބުަވމުްނެނވެ

މަތިވެިރ ފުިރހަމަ ިއންތިޒާެމްއގެ ަމތިްނ ަޙޔާުތގެ އަުގހުރި ދުވަްސތަްއ ޭހދަކުރަުމންާދއިރު، 

 .ްއ ެންތަކްނ ަޔީޤެނެވބަޔާން ކުުރމުެގ ކުަޑވެސް ބޭނުމެ ........... އެފެްނނަ

 ކުރިއަާރ މަުގތަުކގަިއ، ފަްސނުމެެޖހިދާެށވީ،[ 

 ބުރިއެަފހަތަްށނުެމގޮސް، ކުރިމަތިލާާދށެީވ،  

 !ބަދު ނަޞީާބމެދު ނުކުާރށެ ހިތާަމިއގެ ިފކުރު 

 ]އަުދއޮތީ، ަނޞްރާ ނަީޞބޭ އުފަލުންޯރށެ ވީ  

 .ހ11-11-64          

 ބަހާރުގެ މޫސުމް 

 

 ކުަގއި، އުާފފާަކން ހިތަށްލިެބނީ،ބަހާރުެގ މޫސުާމ އެ [

 ]އަހާ، ގުލްޒާރުަގއި ބުލްބުްލ ެއހާ އުފަުލން ގޮާވ ނަަގނީ  

ބަހާުރގެ މޫސުްމ ައއުުމން، އުާފވެރިަކްނ ނުލިޭބީނ ޮކްނހިތަަކށްޯތއެވެ؟ ޮކންެމ   

ިއވޭ ރާުގތަަކކީވެސް އުފަލުްނ . ފަރާތަކަށް ބަަލއިލިޔަސް ެފްނނަީނ، އުާފވެިރކަެމވެ

ިއހަްށ ދެަރވެ ދޮްނެވފައިާވ ފަްތތަެކއްެގ ބަދަުލގަިއ، ިމހާުރ . ިއފަިނވި، ރާުގތަެކވެހިތްފުުރވަ

އޭރު ކުލަގޮސް ވަސްެކނޑިަފިއވާ ާމތަުކެގ . ގަސްތަުކަގއި އެަވނީ، ުނަހނު ެފހިަކްނގަދަ ަފތްތަެކެކވެ



 40 

ެއަކިނ ޮލަލްށ . ބަދަލުަގއި، މިހާުރ ެއގަސްތަުކގަިއ ފަިރެވ ފޮޅެުމންަދނީ، ވަސްމީުރ ކުލަރީިތ މާަތެކވެ

މިފުިރހަމަ ުޤދްރަީތ . މުޅިތަްނަވނީ އާޯރކަާމއި، ާފގަިތކަމުން ފުރިފަެއވެ. ފެުނނަސް އުފަެލވެ

މަންޒަރުަތކުްނ، ޫދނިަތކުެގ ިހތަާށއި ރޫަޙށް، ލިޭބ ުއފަލަކީވެސް ބަާޔން ނުކުެރވޭަފދަ އުފަލެްއ 

ަވއްަދއިެދވޭތޯ މަސައްަކތް ުކރުމުެގ  ވިސްނުުމގެ ޭބުނންކުާރ މީަހކަށް، އަުލން ޭއާނެގ ހިތަށް . ނޫެނވެ

 .ބޭނުެމއް ހުރި އުފަލެްއ ނުމެ ޫނންެމއެވެ

ބަހާުރގެ މޫސުމޭ ބުނާ އަޑު ިއވުނަސް، ިޙްއސުތައް ސަލާމަުތން ހުިރ   

. ކުޑަވެްސ ަޝްއކެްއނެެތވެ. ިއްނާސެންއިވްއާޔ، ާޚްއަޞ ުއާފެވިރަކެމްއ ުނިލިބުނާދޭނަކްނ ަޔީޤެނެވ

ރޫޙަްށ ތާާޒކަެމްއ . ުރަތުކްނ ިހަތްށ ެއަކިނ ިފިނަކްނ ިލުބީނެއްއ ޫނެނެވބަހާުރގެ މޫސުމުެގ ަމންޒަ

މޫސުްމ ބަހާުރގެ ކޮންެމ މަންޒަަރކުން އެޭދަހވަނީ، ުނހަުނ ޮބުޑ . ލިބިފައި ުހއްެޓީނއެއް ޫނނެވެ

ިޚޔާލާުތ މަިތވެރިެވ، ފުރިަހމަާވ ބާާރއި، . މަޢުަނއިްނ ފުިރެގންާވ، ައގުުހރި ދަރުސްތަެކކެވެ

ޫދނިތަުކގެ އުާފވެރިަކމާިއ . އަުއ ުދނިެޔއަަކށް ތަަރއްީޤެވވޭަކހަލަެއވެ ،ވަުރ ލިބިއަރާިހތް

ެއކަލާނގެ ރަްޙމަުތގެ ަތނަވަްސކަުމެގ ! ކަލާނގެ ުޤދްރަތްތެިރކަްނ ބޮޑުަކާމއެވެ ......ޙަރަކާތްަތކުްނވެސް

 !ބޮޑުކަާމއެވެ 

ިއ ސާބިތުކުެރޭވނަމަ، މިފަދަ ަމންޒަުރތަުކން ޢިްބރަތް ާޙޞިލްެވެގން، ޢަމަލީ މައިާދނުގަ   

 . ނުކުެޅދިގަުތމެްއ ައްނނާކަްށ ނުޖެުހީނހެވެ ،އެްއވެސް އިންާސނަަކށް ޫފިހވުެމއް

އިރުޮއއްސުުމގެ ނިާޝންަތއް، އުދަރެސް ފަިރކަމާިއ ޗާލޫކަާމއެުކ ދަްއކާިއުރ،   

! ާލެއވެ ހާަދ އުޖާ! ހާދަހާ ފުިރހަަމއެވެ .....ގަސްތަކަާށިއ ިބންަގނަޑށް އެައްނަނ ބަދަލުަތކަީކވެސް

މޫސުމް ަބހާރުެގ ނަަލަކާމ . މިިއން ޮކންމެ މަންަޒރަީކވެސް ިއންާސނީ ރޫޙާ ގުޅޭ މަންޒަރުަތކެވެ

އެުކވެެގން، ހިތަްށ ލިބޭ ތާޒާަކމާ ގުިޅެގން، ެއމަންަޒރުތައް ަދއްަކނީ ޮކންަފދަ ބޮޑު މަުޢަނީވ 

ަފުހްމަވުމްނ ، ކިާހ ފުްނ އަސަރުަގަދ ޚިޔާލާްތަތއް، ިހތަްށ ވަްނނަުމން! އެްއޗެްއތޯެއވެ

ދޭަހވަމުްނދޭޯތއެވެ؟ އެކިަފހަރު އެކިކުލަ އަރަުމން އެކިސިަފއަށް ބަދަުލވަުމން، އެކިިދމާއަްށ 

 . ދަތުރުކުރަުމން، ެއދާ ވިލާތަްއވެސް ހާަދހާ މާތް ެއއްެޗތިަތކެްއ އެަބ ައްނގަިއދެެއވެ

. ުގެތެކެވމޫސުމް ަބހާުރެގ ޮކންެމ ަވގުަތކީވެްސ، އުފަާލއި އަާރމުްނ ފުިރގެްނާވ ވަ  

ުދނިެޔމަްއޗަށް ައންަނ ބަދަލުތަކަީކވެސް އިންާސެނއްެގ ޤަލަުމްނ  ،ފަތިސްެވގެްނ ައްނނައިރު

ޭރަގނުޑެގ ައާރުމ ިނިދްނ . ބަޔާްނކުެރވޭވަަރށްވުެރ ާމތް މަިތވެރި ޙިކްމަްތތެިރ ަބދަލުތަކެެކވެ

އެސޮުރމެްނ ހަްއދަާވ ، ހޭލެޭވނީ، ފަރާްތ ފަާރތުްނ ޫދނިަތކާިއ، ެއހެިނހެްނވެްސ ުކދި ޖަަނވާރުަތއް

! ާއޭދެހެވ. ެގ ިކބަައށް ޝުުކރު ތަސްބީަޙތަްއ ިކާޔ އަަޑށެވެهللاނިޢުމަްތ ެދްއވި ކީރިިތވަްނތަ މާތް 

އެޮގާވ ރީިތ އަުޑއަޑާިއ، ކިާޔ ރީިތ ލަަވތަުކން ކުަޑެވސް ަޝއްެކއްެނތި އެސޮރުެމންެގ ފަިތުހެގ 

ެއަވުގަތީކ، ުދިނޭޔެގ . ައދާކުރަީނަކން ޔަީޤެނވެ މުޤައްދަްސ ވާޖިުބ އުާފވެރިކަާމިއ ިކޔަަމންކަާމއެުކަގއި 
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ޮކްނެމ ެއްއެޗްއެވްސ، ިނީދެގ ައާރުމ ަވުގުތ ިފަލިއޮގސް، ަކާލނެގ ިކަބައްށ ުޝުކުރ ަފުއުޅޮކްށ 

 .ަފތިސް ވަގުެތވެ ބަރަާކތްތެރި! އާދެ. ކިޔަަމންތެިރކަްނ ައދާކުރުުމެގ މާްތ ަވގުެތވެ

ުމން، ޫދނިަތކުެގ ޙަަރކާތްަތއް އިތުުރވެ، މިބަރަކާތްތެިރ ަފތިުހެގ ތާާޒ ވަިއ ލިބު  

ގަސްަގާހގެއްާސއި، މާމެލާމެީލގެވެސް، . ެއުކެވިރަކުމެގ ިމިނަވްނ ޫރުޙ ެއަދީނ ަގަދަވުމްނެނވެ 

ިކޔަަމންތެރިަކމުެގ . އެްއގަސް ައނެްއގަާހއި، ެއއްާމ ައެނއްމަލާ އެކުަރނީ ެއކުވެިރކަމުެގ ސަލާެމވެ

ެއްއގަސް ައނެްއ ގަަހށް، ެއއްމާ އަެނއް މަލަްށ، އެބަަލީނ . ނިަޔނެިތކަުމގެ ސަލާމެވެ. ސަލާމެވެ

ިއްނާސުންނަންށަޓަކިއ ! ާއޭދެހވެ . ވަރަްށވެސް މާތް ަމތިވެރި މަުޢނަތަުކން ފުިރެގންވާ ބެލުަމކުްނނެވެ

ިމިއްނ ޮކްނެމ ިނުޢަމެތއް، ައެންއ . ކަލާނގެ މިުދިނޔެއަްށ ޮފނުްއވާަފއިާވ ުނަހނު ބޮޑު ނިޢުަމތެކެވެ

ހުިރާހ ގަސްތަްއެހން ބާރުލަނީ، . ަބއިވެިރވެ، ހަމްދަުރދީ ފާޅުުކރެއެވެ. ާކ ގުެޅއެވެނިޢުމަތަ 

ޅަދޮުޅކަމާެއުކ ! މީސްތަކުްނނަާށއި ދޫނިސޫފާސޫތްަޕށް އުފާވެިރަކން ޯހދައިެދވޭޯތއެވެ؟ އާޭދހެވެ 

 ފޮޅުވޭޯތއެވެ؟ އެްއވަރަްށ ެހދިަގެނވޭތޯެއވެ؟ ައއު ތާާޒ ަމއުަތއް ފަިރކޮށް

ކުޑަވެްސ . ެޙއް އުފެުދމުެގ ސަބަބަީކ ކޮަބއިޯތއެވެ؟ ެއއީ މޫސުްމ ބަާހރެވެމިފަދަ ާމތް ރޫ  

ައއުފޯިރއަާކިއ . ގަސްަތކަށް އަުއ ތާޒާަކމެްއ ލިބިއްެޖެއވެ ،މޫސުމް ބަހާުރ ައއުުމން. ޝަްއކެްއނެެތވެ

ަޗްށ ކަލާނގެ ޤުްދރަތްތެިރކަމުެގ މައް ްމ ބަހާުރގެ ކޮްނމެ ަމންަޒރެއް، މޫސު. ޖޯޝެްއ އަުތެވއްެޖއެވެ

ިއންސާުންނނަްށ ެއދެީނ ޮކންފަަދ ައުގހުރި ފިލާވަޅުަތކެއްޯތެއވެ؟ އެަދއްަކީނ  ،ކެރިހުެރގެްނ ހެިކާވއިރު

 ކިާހ އަސަުރގަދަ މަުޢނަީވ ެހކިތަެކއްޯތެއވެ؟ ޮކންފަަދ ފުިރހަމަ ނަޫމނާަތކެއްޯތެއވެ؟

ެއުއެޅޭވްނ މޫސުމް ބަހާުރގެ ފުިރހަަމކަމާިއ އަރާުމގެ ަމްއޗަށް ިހތް ދޫކޮށްެލވުުމން،   

ނިޑއަްށ ލިބެީނ ާއތާޒާކަެމެކވެ. ރޫަޙށް ލިެބނީ އާބާެރކެވެ. ފެށެީނ ެއެހން ޢާލަެމްއގަެއވެ ިހަތްށ . ސިކު

ެދްނެނުވުމެގ ....ކުިރމަީތަގއި ސޫރަެވެގން ައންަނނީ. އާ ފޯރިައާކއި ޖޯެޝކެވެ ،ލިބެމުންަދނީ

ުޑމެްނގެ ހިުތަގއި އާރާސްުތވަމުްނ ައޅުގަނ! އާދޭހެވެ ......ނެތްަކން ކަަށވަެރވެ. ބޭނުެމއްޭވތޯެއވެ

] ތަޢްލީމީ ބަީގޗާ [މޫސުްމ ަބހާރު ލިިބފަިއވާ ުނހަުނ ފުރިަހމަ މާްތ މަިތވެރި . އަްނަނ ޢިމާރާްތތަެކވެ

 .އެވެ

 . ކުއްލިައކަްށ ހިްތ ެކިކގަެނެގން އެަދނީ، ލިޭބނޭ މަިތވެރި އުފަލެްއގެ ިއންތިޒާުރގަެއވެ  

 ރައްިބއަށް ޝުކުރު ކުރަުމން ުނހަުނ ުއފަލުްނ   

 ށް ރަ ހިތުތެ ،ޙުކުމްަތއް ވަެދގަެތ ޢަދުުލވެރި    

 އެިހދު މޮިޅން ދަތިަތކާ ބިުރތަްއ    ފިލާ،  

 އާ،އެިހދު ސާުފވެ، ހިްތދެޭއ ޠާހިުރވެ     

ނަަލނަލަ ިފޔާތޮިށ ކުަލޔާއި، . ކުއްލިައކަްށ ެފންާނންފެީށ، ނުަހުނ ރީތި މުސްތަޤްބަެލކެވެ  

މޫސުމް ބަހާުރެގ މަިތެވިރ . ހެަރ އަްނަނނީ ޗާލޫެވ ަފރިވަުމންެނވެމަޑުފެިހކުލަިއން އުދަރެްސ އެ

ެއތުރުމާިއ، ޭރވުްނ . ޤާޫނނުތަަކށް ަބީގޗާެގ ގަސްަތްއވަީނ، ފުިރހަަމއަްށ ތަރަްއޤީވެަފެއވެ
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ެއކިދިާމަގއި، އެިކ ތަރުތީުބ މަީތްނ . ަމގުަތއް ފަޭސހަެވފައި ތަަނވަެހވެ. ކުށެްއނެތުާމެއކު، ީރއްެޗވެ

މޫސުމް ބަހާރު ައއުުމގެ ސަބަބުްނ، . ރުގެ ގަސްގަސް ަޅދޮޅުކަާމއެކު ހެިދހެދި ހުްއެޓވެއެިކވަްއތަ

ުމިޅ ަތަންށ . އެގަސްަތުކގަިއާވ މާަތކަްށ ލިބިފަިއ ެއވަީނވެްސ ޢަަޖއިބުާވފަަދ ފުިރހަމަަކމެެކވެ

 .ވިސްނާާލއިރު، ިއންތިާހ ދަަރޖައަްށ ަޙއިރާްނުވން އެަކށީެގންެވެއވެ

އުމަްށ ާދނެދން، ުދިނޔެާދނީ ތަރަްއީޤވަުމންަކން، ފުިރހަމަަވމުްނކަްނ ޢުމުރު ހުސްެވއްޖަ   

ިއަހްށ ުނުހްނަނ ަވްއަތުރެގ ިކަތްއ ަވްއަތުރ ަގްސ ިމާހުރ . ކުަޑވެސް ަޝއްެކްއނެެތވެ. ޔަީޤނެވެ

އުފެިދއްޖެޯތއެވެ؟ ިއހަްށ ުނުހންަނ ިކތަްއ ކުަލއިެގ މާ ިމހާރު ފޮޭޅތޯެއވެ؟ އެހެަރ ޯއކިޑް ގަސްަތކާިއ، 

ިމހިރަ ލިލީގަސްތަކާިއ، ޗާނދަނީ ގަސްަތކުަގއި، . ސަންެވޔޮތަަކށް ވިސްަނވާލަ ަބއްލަވާެށވެސޯ

ކަރަްނާކ ގަސްަތކާިއ، ހުްސނުީހާނ ގަްސތަކުަގއި، ފަިރވެަފިއވާ މާތަަކްށ  

ވަކީން ާޚއްަޞކޮށް، ަމުގގެ ދެފަރާތުަގއި ހަްއދާފައި ެއވާ ޢަޞުުރ .....ވިސްނާާލއިރުވެސް

ަބއެްއ މަލުަގއި ެއހުރީ، އެމަުލގެ އަޞްުލ ުކަލ . ަފއިާވ ތަަރއްީޤކަްނ ބޮެޑވެމަުއގަސްތަކަްށ ލިބި

ައެނއްަބއި މަުލގައި ެއހުރީ ިފޔާތޮިށ . ައނެްއބަިއ މަލުަގއި ަތންކޮެޅއް ކުލަ މަޑެވެ. ނުަހނު ގަަދކޮެށވެ

ަރްތުކަލާޔިއ . ވެފެހިކުަލޔާިއ ީރނޫދކުލައެ . ަބެއްއ ަމުލަގިއ ެއެހީރ ުހުދުކަލާޔިއ ަރްތުކަލެއވެ . ކުލައެވެ

ަތރައްީޤެގ ަމގުަގއި މަތިެވރި ާޤޫނނަށް ިމހާ ފުރިހަަމ . ކުޑަވެސް ަޝއްެކއްެނތެވެ. ނޫކުަލއެވެ

ގޮެތއްަގއި ތަބަުޢވުުމގެ އެްނމެބޮުޑ ސިއްަރކީ، އަރާާމއި ހިތްފަޭސހަކަުމްނ ފުިރގެްނވާ ބަހާުރެގ 

ީކެއަކްއަޗަކްށ ަތްޢީލީމ ަބީގާޗ އެ . ދިުރވުުމގެ ާބރެްއ ކަުމގަިއާވ އުާފވެރި ޫމސުމެވެ. މޫސުމެވެ

މާމެލާމެީލގެ މީރުަވުހން ރޫޙުތަކަްށ ތާާޒކަާމއި ފުރިަހމަ ަބހާާރިއ، . ޅަދޮޅުކަމާެއުކ ހެިދެގންިފއެވެ

 .އާހިްތވަުރ ލިބޭްނ ފަަށއިިފއެވެ

ކަލޭ ުނާވނަމަ އަހަެރމެްނަނކަށް ިމއުާފވެރިކަެމއް، މިފަަދ ! އޭ ަބހާރުެގ މޫސުާމއެވެ   

ކަލޭ ނުއުެފއްެދިވަނމަކަ، ައހަރެެމަނކަށް ުހވަެފެނއްަގއިވެްސ، . ަގެއއް ނުލިުބީނހެވެމަތިވެރި ގޮެތއް

ޭއ . ކަލޭގެ މިްނނެްތ ޚިދްަމތްަތއް، އަހަެރމެްނނަަކށް ނުލިބުީނެހވެ. ކަލެއެްއ ުނފެުނީނހެވެ

ްނ ކަލޭެގ ާމތްކަާމިއ ިއންާސނިްއޔަުތކަމީ، ުދވަަހކުވެްސ އަހަރެެމްނެގ ހިތު ! ޢިއްޒަތްތެިރާޔއެވެ 

ޫފިހެވެގްނ . ކަލޭ ައހަރެމެްނނާ ވަިކވެިދަޔއަކަސް، ހިތާަމެއއް ނުލިެބެއވެ. ފިލައިާދނޭ ކަެމއް ނޫެނވެ

ެއެހނީ، އެަތއްިގނަ މަޢްލޫމާތުތަާކއި، ފަިއދާހުިރ ތަޖްރިާބތަެކްއ . ގިަނވެަފއި ިތބޭކަްށ ުނމެޖެޭހމެެއވެ

ބަްއދަލުވުުމގެ ަމތިވެރި ޝަރަްފ . މުެއވެދިނުމަްށފަުހަގއި ެމނުވީ، ކަލޭ ައހަރެެމްނނަކާ ވަްތކެއް ނުވަ 

ލިބޭނޭ ކަުމެގ ހަުރދަާނ ަމތިވެިރ އުްނމީުދން ހިްތ ފުުރވާފަިއ މެުނވީ، ވަިކވުުމގެ ސަލާެމްއ ަކޭލ 

. އިްނޞާަފކީ ކަޭލގެ ޙަްއޤެވެ . ަވޢުދަީކ، ކަޭލގެ ނަޒަުރަގއި ބޮުޑެވގެްނވާ ދަރަންޏެެކވެ. ނުކުރަުމެއވެ

 .ަމގަުކން ކައްަސއެްއ ނުލަުމއެވެ ފަހަރެްއަގއިވެްސ ކަލޭ ިހނގާ 

ކަލޭ އަުއމުްނ ައހަރެެމްނގެ ހިތްަތކަްށ ޢަަޖއިުބވާފަަދ ! އޭ ަބހާުރގެ މޫސުމާެއވެ  

ތަޢްލީމީ ެމޝީްނގެ ވަީޒފާަތއް، ާއދަޔާ ޚިލާފް ހަލުިވކަާމިއ . އުފާެވރިކަާމއި ތާާޒކަމެއް ލިިބދެެއވެ
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ކުވެިރކަމުެގ ގުުޅންތަްއ ައއުވެ، ތެުދވެރިކަާމިއ އެ . ފޯރިއަާކއެުކ ަބރާބަރަްށ އަދާކުާރްނ ފެިށދެެއވެ

ަކޭލެގ ައުގ ައަހެރެމްނ . މިަކމުެގ ިސއްރަކީ، ކަލޭެގ މާްތކަެމވެ. ވަފާތެިރކަްނ އިތުުރވާްނ ެފށިެދއެވެ

ުދންަޔވީ ތަޖްިރބާތަާކއި، އާޚިރަާތެމުދ . ކަލޭ އަހަރެެމްނނަށްޭދ ތަޢްލީުމގެ ފުިރހަމަަކމެވެ. ދަްނނަކަެމވެ

ޭއ ަބާހުރެގ . ދަިއދިން މަިތވެރި ުއންީމދުތަްއ، ައހަރެެމްނެގ ހިުތން ފިލަިއެގންުނދާކަެމވެހިތަށް ވައް 

ކަލޭ އުފެުދނު ކަމުގެ މަްއޗަށް އަަހރެމެން ޝުކުރުކުާރނީ ަފހެ ޮކންފަާރތަކަްށހޭ؟ ަކޭލ . މޫސުމާެއވެ

ަހެރެމަންށަޓަކިއ އަ هللا އުފެުދނީ ކަލޭ އަިމއްލައަްށހޭ؟ ޫނނެޭކ ޫނނެކޭ ތިަޔީއެވސް ޤުދްރަތްތެރި މާތް 

ެއަކާލނެގީއ . ުނަހނު ޮބޑު ނިޢްަމތެެކވެ. އުފެްއދެިވ ނިޢްމަްތތަުކގެ ތެރެިއްނ ެއްއ ނިްޢމަތެެކވެ

ެއަކާލނެގީއ ިންޢަމެތްއެގ ެތެރިއްނ، . ދީލަތިަވންތަ، ަޢދުލުވެރި، ިޙކްމަްތަވންަތ ރަސްކަާލނެގއެވެ

ޝުކުުރ އަދާކުުރްނ ވާޖިުބވެެގްނވަީނ  .ހާސް ނިޢްަމްތ ނެުރްއވުމަްށ ކުަޅދުްނަވންަތ ކަާލނެގެއވެ

 .ހަމަެއަކނި އެމަިތވެރި ފަރާތަެށވެ

 އެންެމ ދީލަިތަވންތަ ކީރިތި، ަޖއްލަ ަރއްބީައށް ދުުލން [  

 ]ދެްނނެުވން ެއކަށޭަނެހން އަުދ ރަމްޒުޮކށް ކިޔަޭމ ޘަނާ    

      

 .ހ21-11-64          

 

 ]ސްތުންހިފިލައިދާނެހޭ؟ވަ◌ަ ނޫއެރާނީ މަލު [

 

ަވސް، ުދަވަހުކެވްސ ިހުތްނ ] އެނޫާރީނ މަުލގެ. [ަޑެވްސ ަޝްއެކްއެނެތެވކު  

މުސްތަްޤބަލުގެ އުދަެރހުްނ . ގޮްސގެްނެވސް ނުާވނެެއވެ. ުނވެސް ާދނެެއވެ. ފިލައިެގެނއް ނުެދެއވެ

ހިތްަތކަށް ިފނިަކމާިއ ތާޒާަކން ެގނެސްިދްނ  ،ފެްނނަމުްނ ައއި ކަޅު ައނދިިރަކން މުީޅން ފިުލވައި

ބިުރވެރިކަުމެގ ނުަރްއކާ ަކނޑަްށ ފެިތ ހާސްވެަފިއ ަވިނކޮށް، ސަލާމަުތެގ ފާލަްނ . ެއއެވެ މަލަކީ

ހިތްަތުކގަިއ އަޅާފަިއވާ ނުަބއި ފަިނތަާކއި، ަޖހާަފިއާވ . އަޅައިިދްނ ޔާަރކީވެްސ ަހމަ އެމަލެވެ

 .މަލެވެދަބަރުތަްއ ެކހި ސާުފވުުމގެ ރޫޙާީނ އިލްހާމްަތއް ފޮުންއުވމުގެ އަޞްަލކީވެްސ ަހމަ އެ

އެައށްވުެރ ރޫާޙނީަކން ގަދަ، ެއައށްވުރެ މަިތވެރި، އެައށްވުެރ ] އެނޫާރނީ މަލަކީ[  

މިކަުމގެ ގަަދ ހެްއކަކީ، ހަމަ އެމަުލެގ . ެލވެ ސާޤަދަރު ބޮޑު ެދަވނަ މަލެްއ ެނތުުމގެ ަމތިވެިރ މި

 .]ރޫޙާނީ ާބރުްނ ެގެނވުުނ ިއޞްލާޙުަތކާިއ ީހނުުކރާފަދަ ަބދަލުތަކެވެ[

 ޗާނދަނީާމ އެަގުހން، ަތންމުިޅ ީޒނަތްކުަރނީ،! [ާއޭދެހވެ   

 ނުލިބޭ ފަަދއިން ]   ކާމިނީޕޫްލގެ ކަްނމޫރިތި   

ނަްނހުރި ހުސްުނހީނާ މަލާއި، ހިތްފަޭސހަ ކަަރންާކމާ، ޠާހިރު ލިލީމަލާއި، ަބނިާޔދަްނ   

. ެމ ަޔީޤެނވެ މުީޅން. ޢަޞްރުމާ، ގެަނއަްސ ެއނޫާރނީމަލުެގ މޫރިތިަކްނ ނުލިޭބނޭަކްނ ހަަމކަަށވަެރވެ
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. ހިނދުކޮޅަުކ ހިުތން ފިުލަވއިލި ކަުމގަިއިވޔަސް، އެމީަހީކ ފުރިހަމަ އީާމުނން ބޭުރވެްއޖެ ީމހެެކވެ

އެީމހަކީ، އަމިއްަލ ެއދުާމހުެރ . އެމީަހކީ ނިުޢމަތަްށ ފުރިަހމަ ގޮުތގަިއ ޝުކުުރ އަާދުނކުެރވޭ ީމެހކެވެ

ަފިރަވުމްނ ައިއައިއެހްނ، ] އެނޫާރނީ މާ! [ާއޭދެހވެ . އާޚިރަުތގަިއ ިހތާމަކުާރން ޖެޭހނޭ މީެހކެވެ

ގަދަފަދަ ހަިތޔާރުަތކެްއ . އުދަެރހުަގއި ހުރި ކަުޅކުލަިއގެ ޯބވިލާތަްއ، ެކހިެއދިަޔީއ ސާފުވަުމންެނވެ

ައނަދައނާދުހިރ ! ާއޭދެހެވ. ފަދަ ަވއިރޯޅިތަްއ، މަޑުމަުޑ ުލއި ރޯޅިތަަކކަްށ ބަަދލުވެެގންެނވެ

ީމސްތަކުްނެގ ަހށިތަކަްށ އަރާާމއި ފަސޭަހކަްނ . ވޭްނ ފަަށއިިފއެވެކުއްިލއަކަްށ ނި ] އަލިފާްނަގނޑު[

ޫދިނަތުކެގ ޫމީސީޤ ާރުގަތްއ ެއނުބޭރްނެފީށެވްސ . ެއއްވެްސ އޮޅުމެްއ ނެެތވެ. ލިބޭން ފަަށއިފިެއވެ

އެތަެކތި އަުޅކަްނ . ވަސްމީރު ކުލަީރތި މާެމލާމެލިވެސް، މިފަަދއެވެ. އެމާތް ނޫރާީނމަލުގެ ަމްއޗަެށވެ

ަރީނ، ެއަމުލެގ ަމްއަޗޭށ ެދްނެނީވާމ ޮދަގަކްށާވޭނޯތެއެވ؟ ެއްނެމްނެގ ިހުތަގިއ ުއެފޭދްނެފީށ އެކު

ިއންސާެންއގެ ހިުތގަިއ އުފެޭދނޭ ެއންެ◌ . ލޯތްބަީކ، ކޮްނކަހަަލ ލޯތްެބއްތޯެއވެ. ލޯތްބާއި އަސަެރވެ

މުްނ އަިލއެޅެމުްނާދ އެކަުމގެ ނޫާރނީކަ . ކުާރނޭ ެއންމެ ފުްނ އަސަރުަތކެވެ. ޠާހިރު ހަރުަދނާ ލޯތްެބވެ

. ހިތަަކށްިވއްާޔ، މަލުެގ މަިތވެިރ ރޫާޙީނ އަސަރުަތްއ ިފސާރި ހަުރދަާނ ގޮެތއްަގިއ ލިބެުމންދާެނެއވެ

ވިސްނުުމގެ ބާރުަގދަވެ، ިޚޔާލާތު މަިތވެިރވެ، އަދަީބ ައޚްލާޤީ ައދި ިއޖްތިމާީޢ ޮގތްތަުކގެ ަމްއަޗްށ 

 .ހޭެނމުންާދެނއެވެ

ަވިނިވަހިއ ެއްއެޗްއެގ ެތެރިއްނ ެއްނެމ ަމިތެވިރ ެއްނެމ ާމްތ  ފަާނވެދަިނވި ުދިނޔޭަގއި،  

ިއންސާާނެގ ރޫޙަކީ، އެެހްނ ހުިރާހ ެއްއޗަކަްށވުރެ، އަދިިކެއއްތަ، . އެްއޗަީކ އިންާސނެެކވެ

ެއިއެގ ަމާޤަމކީ، ިމަކަހަލ ެދްނ ުނަތަނަވްސ ަތެންއަގިއ . މިދުިނޔެައށްވުެރވެސް މާމަިތވެރި ެއއްެޗކެވެ

ސަލާމަތް ބުއްިދެއްއ . ކުަޑެވސް ޝައްެކްއނެެތވެ. ެގްނާވ ެއްއެޗްއ ޫންނަކްނ ަކަށަވެރެވހުރުން އެަކށީ

ބުއްިދައކީ ިއންާސނާއަްށ . ނާާރޭނކަން ޔަީޤެނވެއޮތް އިންާސނަަކށްިވއްާޔ، އެްއވެސް އޮުޅމެއް 

ަދީނިވްއާޔ، އެާމތް ަޖއުހަުރގެ ޭބނުްނ ެހޮޔގޮުތގައި ކުެރވެުމން ނު. ދެްއވާފަިއވާ ެއންމެބޮޑު ނިްޢމަެތވެ

 .ަނީތާޖ ިހިތާވޭނަކްނ ަކަށަވެރެވ ،އަޞްލު މަޤާމަްށ ރުޖޫަޢެވވޭއިރު 

ެއިއެގ ޭބުންނ . ީވ ެއމާތް ބުްއދީެގ ސަބަބުްނނެވެ]އިންާސނަަކށް[ފުރިހަަމ ިއންާސނާ   

ވީއިުރ އެފަަދ މާްތ ަޖއުހަެރއް، ލަްއވާަފިއވާ ހަިށަގނޑުެގ ތެޭރަގއި ވާރޫަޙކީ، ެއއިެގ . ކުރެވޭީތެއވެ

ތިވެިރ މަޤާުމ އަަބދު ހުސްެވހުުރން އެދޭޭނ ެއްއޗެްއ ޫނންަކން ކަށަަވރު ނޫންޯތެއވެ؟ ިމހެްނކަުމްނ، މަ

ފުރިހަމަ ިއންސާެނއްެގ ައުގ Uއަޅުަގނޑުެމންކުެރ ޮކންމެ މީަހކުެގ ަމއްަޗށްމެ ވާޖިުބވެެގްނވަީނ، 

. މަަސއްަކތް ކުރުެމވެ ދުރާލާ މަުގތަްއ ފަޭސހަކޮްށ ަތަނވަސްވޭތޯ . ރޫީޙ ާކނާަތއް ހޯުދމެވެ U.ދަތުމެވެ

 .ހެޮޔގޮުތގަިއ ުބއްީދގެ ޭބުނން ކުރެުވމަކީ ެއއެވެ

 ެއްނެމްނނީ ިމ ައުޚްނަކން ެދެނެގްނ ެއްނެމ ަދީރްނ ަހަމިހްތެހޮޔޮކްށެގން [ 

 ]މަކަރާ ހީލަތް ދޫކޮށްެލވިެގން، ސަކަރާުތްނ ެއނުަބއި ިމްނޖުެވގެން   
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ިމަނާކއި، ުފްނިމެންއ ސީދާ ވިްސނުމަާކއި ސާބިުތ ހިެތްއގެ ހުިރ ފުޅައު  

ތަަނވަސްކޮށްލަމާޯތެއވެ؟ ފިސާިރ ހަުރދަާނ ޮގތެްއަގއި ރޫޙާނީ އަިދ ނޫރާީނ ިބންގަެލއް އެޅޭޯތ 

 މަސައްކަްތ ކުުރމަށް ައވަސްެވގަްނނަާމތޯެއވެ؟

ދަރަޖަައްށ ] އިންާސނެްއގެ[ިއްނާސާނ . އެނޫާރނީާމ ފަިރވީ ިމކަމަްށޓަަކއެވެ  

މާްތ ޫނރާނީާމ ފަިރވަުމން އަިއއަިއެހން، އެިއގެ އަލިަގދަ ނޫރުްނ އެ! ާއޭދެހެވ. ވާޞިލުކުުރމަެށވެ

ފުރާަނއިެގ ޢިލްމުތަާކއި އަިދ ެއހެިނެހންވެްސ ަވިނވިަހިއ ޢިލްމެްއގެ އެތެެރއާިއ ބޭރުފުްށ ފިލައި، 

ެއްނެމަހިއ ާމްތ ! ާއޭދެހެވ. ބުއްދިަތއް މަިތވެރިެވ، ވިސްުނންަތއް ތޫުނެވވޭްނ ަފށައިިފއެވެ

ުނާވަނަމ، ެއްއެވްސ ] ނޫާރނީމާ[އެމާތް . މުޅި ައޞްލަކީ، ސިއްަރކީ، އެމަެލވެސިފަތަކެްއގެ 

އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް އެްއކަެމއްަގިއވެްސ . އުފަލެއް ަނޞްރެއް، ަނޞީެބއް ނޯތީސްަކން ކަށަަވރެވެ

ަޢުދެލްއ ިއްނާޞެފްއ، ުހަވެފަނުކްނެވްސ . ހެޮޔގޮުތގަިއވަަމކުްނ ނުިދަޔއީސްަކން ަޔޤީެނވެ

ވީިއރު، އެމަލަީކ ުދވަަހުކވެސް ހިުތންފިލާޭނ ނުަވަތ . ަކމާމެަދކު ކުޑަވެްސ ޝަްއކެްއނެެތވެނުެފންާނނޭ

ޚިޔާލާތު މަތިެވރިކުރާ، އަލިނޫަރީކ . ފިލުވަިއެގންާވނޭ މަެލއްތޯެއވެ؟ އަުޅަގނޑުެމންގެ އުފަލަީކ އެެއވެ

ޖަވެިރކޮށްޭދ ޔާރަީކ ދިރިއުުޅްނ ާބއް. ޢިލްީމ ކޯރުަތުކގެ ަރހަމީުރކުރާ އަޞްަލކީ ެއއެވެ.  އެެއވެ

ެއންެމހައި މުޞީާބތްތަާކއި، ނުަރއްަކއުތެރި ައނަދވަޅުތަުކން، ިމންުޖެވވުުމގެ ަހތިޔާަރީކ . އެެއވެ

 .އެ ާމތް ނޫާރނީމަލެވެ. ނުަވތަ ަދފަރާައކީ އެެއވެ

 ިނަކްނ ިވްސަނާވޭށ ިމުދިނޭޔެގ ަކްނަކން   

 ހިތަްށ އެުރިވޔަސްާނ ރެޭވަހއިުނވޭހޭ؟   

 ިދވި ާސިބުތަކަމިއެގން ވަފާތެިރކަމާ އަ  

 ނަާފވާޭނ ަމގުތަްއ އަލުން އަިލނުޭވހޭ؟   

 އެެހން ެއއްކަެމްއގަިއ ިވޔަސް ދޭަހނުެވދެން   

 އެެހން ދެަވަނއެްއ ޤަދަުރްނ މަުޢނަޭވހޭ؟   

. ެވޭވނޭޮގތެްއ ތެުދިވސްނުމަކަްށ ނުެމއެޅޭނޭެމެއވެ. ުނެވްސާވެނެއެވ. ުނެވެއެވ  

ެގ ]ތިެކއް[ހިިކ، ގަސްަތއް ަހނާެވދަިނކޮށް، ރަޙްަމތުެގ ވާޭރ ަދނުޑަދނާޑިއ ަބީގާޗަތްއ ުމީޅްނ 

އަސަރު ެއންމެ ފުަރތަމަައށް ކުަޅއީ، ޮކން ިބމަކަްށތޯެއވެ؟ ރަޙްމަުތގެ ވައިރޯޅި ލިބުުމގެ އަރާުމ 

ޭއުރ ުމިޅ . ފުރަތަމަ ޚާްއޞަކުަޅއީ، ފަެހ ޮކްނ ބަީގާޗއެްއތޯެއވެ؟ ކުަޑވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ

ުނަރްއާކެތިރ . ާއއި ހާސްކަުމން، ައނދިރިަކމާިއ ބިރުވެިރކަުމން ފުިރފަެއވެދުިނޔެއަްށަވނީ ހިތާމަ 

. އަނދަވަެޅއްަގިއ މެުނވީ، ެއންެމ ިފޔަވަެޅްއވެސް ނުބެެހްއޓޭ ދަަރޖައަްށ އަިނާޔވެރިވެަފެއވެ

މިފަަދ . އެްނމެފަުހްނ މުޅި ދުިނެޔ ހާްސވެެގްނ ޞުލްަޙއާިއ އަމަްށ ެއދި ޮގވާްނ ފަަށއިިފއެވެ

ގެ ޯއގާަވންަތކަުމން ޮފނުްއވި ބަރަކާްތތެރި ވާރެިއން ބިްނަގނޑަްށ هللاރަޙީުމވަްނތަ ާމތް، ވަުގތުަގއި
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] ނޫާރނީ ަބގީޗާ[ތެތްަކން ލިބި، ޯރކަމާިއ ާއކަްނ ލިބުމުެގ މަިތވެރި ަފޚްރު ޙާޞިުލވީ، އެމާތް 

 .ެއެވުނަހނު އަަވހަްށ ަބގީާޗގެ ގަސްަތއް ހެދެުމން ފުިރހަަމވަމުްނ އަްނަނން ފަަށއިފި . އަެށވެ

މިާހ އަަވހަްށވެސް ދުިނޭޔގެތެޭރގައި، ަހލުވިކަާމއެުކ ވަިއ ހިނާގްނ ! ާއޭދެހވެ   

ެއންެމްނގެ ހިްތތަކަްށ . މަޑުަމޑުްނ ނަަމވެސް، ޭނވާަހމަެޖހެމުްނ ައންަންނ ފަަށއިިފއެވެ. ފަށައިިފެއވެ

ވެސް ނުދެޭކަފަދ ުދަވަހުކ ުހަވެފުނން . މިހާރު ލިބެުމން އެަދނީ، އާަދޔާ ޚިލާފް ފޯިރއަާކއި ޯޖޝެެކވެ

 .ަބހާރު އައިސްަފިއވާ ަކހަލަެއވެ މްމުިޅ ދުިނެޔއަށް މޫސު . މަތިވެިރ ިއންތިޒާެރްއގެ އުފަލެެކވެ

 ައްނަނިހނުދަގިއ ަވްނަނުމްނ ައއު، ިހްތަތަކްށ ެވިރަކްނ ުއފާ [

 ]ކަްނ ރިެވތި އަިއ ލެްއވެަފއިހީ، ަކން މިލިބެީނ ާހ އުފާ

. ށްޮކށް ިތބި ގަޑި އައިްސ ެޖހިއްެޖެއވެއެްނމެފަުހން ިއންތިޒާުރކޮ! ާއޭދެހވެ 

މުސްތަޤްބަލުެގ އުދަެރުހްނ ފެްނނަުމްނ އަިއ ހިތްފަޭސަހ ކުލަަތއް، ިމ ޢާލަުމެގ ވެލިަގނުޑގަިއ 

ގެ އަލިަގަދ ] ނޫާރނީަބގީޗާ[ުނތަަނވަސްކަާމިއ ހާްސކަްނ ފިަލއި، ެއ މާްތ . ބިްނވަޅު ނެިގއްެޖއެވެ

ތަހުީޒބުެގ އާ ެހދުންަތއް އެޅެުމން ފަުހމް ހިނާގ ޢިލްމެްއ [. ނޫރުްނ މުިޅ ުދނިެޔ އުޖާލާެވއްެޖއެވެ

ުދިނޔޭެގ ނިޒާްމ ހަމަެޖހެުމން، ބުްއދީެގ ޭބުންނ ރަނގަޅަްށ . ައްނަންނ ަފަށިއިފެއެވ] ލިބެމުން

] ނޫރާނީ[ެއމާތް . ކުަޑވެސް ަޝއްެކއްެނތެވެ. ހިފެުމންދާ ަކމުގެ ހެިކތައް ެފްނނާން ފަަށއިފިެއވެ

ވަރަްށވުރެ ފުރިހަަމަކންބޮޑު، ބަާޔންުކރެވޭ ވަރަްށވުެރ މާމަިތވެރި، ކީިރތި މޫިރިތ މަލަކީ، ސިަފކުރެޭވ 

އެްނމެަހިއ ޢިލްމެްއެގ . ެއ ާމ ަފިރީވ ެތުދެވިރަކުމެގ ަގަހާނިއްނ ީޒަންތެތިރެވެގްނެނެވ. މަލެކެވެ

ަދްސ އެްނމެާހ ފުިރަހމަ ސިފަިއްނ ސިފަލިބިެގްނވާ މުަޤއް. އަޞްލަީކ، އެީއ ަކމުަގއި ެވގެްނެނވެ

 .ނަޫމނާ ކަމުަގއި، ހުިރހާ މަުޢނަެއއްަގއިެމ ެއންެމ ފުިރހަަމ ގޮުތަގއި ވެެގްނެނވެ

 ގަަހާނގެ ތަަމއްުދްނ އެުޅނީމާ، ބަަހާނއެްއނެިތ ަހމަޖެުހީނމާ،[

 ވަުގތުެގ ަކންަތއް ަވގުތުްނާވއިރު، ައގުހުިރ ަމގުަގިއ ހޭަދކުރާއިރު  

 ]ްނ ހިނިުތންާވއިރުހުރިާހ ކަަމުކން ފުިރހަަމވީއިުރ، ފުިރެގން އުފަލު

ދެްނ ަދންަނާވީނ ީކކޭތޯެއވެ؟ ކިަތންެމ ަމްއޗަކަްށ ތަޢުީރފު ގެްނދިަޔ ކަުމގަިއވިޔަސް،  

އެކަޭށނަ މިްނވަެރއް ަކމުަގއި ުފދޭވަުރާވނޭޯތއެވެ؟ ުނވަތަ ހިްތހަމަެޖހޭޭނތޯެއވެ؟ ނޫްނނަަމ 

ެއައީކ . ވެ؟ ކަަށވަެރވެމަޥްޟޫުއގެ ަމއްަޗށް ފުރިަހމައަްށ ިއންޞާފު ކުެރވުނު ކަމުަގިއވާޭނތޯއެ 

ަޢަމީލ  ،ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ާވިޖުބެވެގްނަވީނ، ެއުފިރަހަމ ަނޫމާނަތްއ. ވާޭނކަެމއް ޫނނެވެ

 .މައިާދނުަގިއ ސާބިތު ކުެރވޭތޯ ގަަދއަޅަިއ މަސަްއކަްތ ކުުރމެވެ

 ހިުތގެ ބޯަޑށް ުކރާ އަލި ސާފުަކންޭދ ޔާަރކީ އެމަލޭ  

 ާޠހިރު ިމތުރަީކ އެމަލޭ މި  ހިުތގެ ބޯްޑިއން ނުާވ ފިލުެމއް،   

 .ހ2-12-64        
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 !މަދްރަސާއަށް އެއްއަހަރު ފުރުނީތާ 

 

 ފެންަނ ަމންޒަރަުކްނ ހިަތށް އާރޫެޙކޭ ލިބެުމންަދނީ [ 

 ]އެްނމެނަްށ އަލިފޯރުާވ ަގދަނޫެރކޭ ވިދަުމންަދނީ   

. ވެމުޅި މަދްރަާސގަިއ ޙަަރކާތްތެިރކަްނ އިތުުރަވމުްނ ައްނނަްނ ަފށަިއފިއެ ! ާއޭދެހވެ  

. މިދެތިްނ ެރއެްއގެ ތެރޭަގއި، ާއދަާޔ ޚިލާުފ ަކންތަްއަތކެްއ ިހނގާްނ ފަަށއިފިަކްނ ަޔޤީެނވެ

ވަރަްށއަަވހަްށ ިއންިތޒާރީެއއްެގ އުފަލުަގއި، ! އާދެ....މަދްރަސާެގ ެވރީްނނާިއ ަބެއއް ކުީދން

 . ވަިކކަމަކަްށ ަތއްޔާުރތަެކއް ކުރެޭވްނ އުޭޅ ަކހަލަެއވެ

ުނހަުނ ރީތި ާމ . ންަނނީ، ވަރަްށ ޗާލޫ ހިތްފަޭސހަ އުދަެރހެެކވެޚިޔާލީ ދުރުީމިއން ފެ  

ނިޑއަްށ . ބަީގޗާެއކެވެ އަރާުމދޭ، ހިތަްށ ފިިނަކންދޭ، އެެދޭވ ފަިރވެަފއިާވ ޮކންެމ މަލަކީ ިސކު

ުހްނަނ ެއެދޭވ ަމްނަޒުރަތްއ ިމިހަރ  ެދިކހިުތެގ ލޯ ދެކި. ކުލަތަުކން ީޒނަްތތެރިެވެގންާދނޭ މަލެވެ

ބަލާލި ޮކންެމ ދިާމއަުކްނ ލޯ ގޮްސ ! ާއޭދެހވެ . ަހަމަވުމްނ ާހަމަވުމްނާތެއެވއަްނަނނީ ފުރި

ހިތަށްލިެބީނ، . ހުްއޓެީނ، ުއންމީުދެގ ެހކިތަުކްނ ފުިރގެްނވާ، ީޒނަތްތެިރ މަންޒަެރއްެގ ަމްއޗަެށވެ

 .ރޫޙަްށ ލިެބނީ އާބާރެެކވެ. ނުަހނު މަިތވެރި އުފަލެެކވެ

ަނމަވެްސ . ަނނީ، ބަަރކާތްތެިރ ޢީެދކެވެައްނ ތްުކިރަމިތެވެގްނ ިމއޮ ! އަސްތާ  

އެްއވެސް ކުްއޖެްއެގ ! ާއޭދެހވެ . ުހއްޓިަފއިަވީނ ޢީދާ ދިާމއަކަްށ ޫނނެވެ] ސަުމގާ[ކުދީްނގެ 

. ދުލުްނ ޚާްއަޞ ެދއަކުެރްއ ކުިރޔަްށ އިތުރުޮކށްފަިއެމނުީވ، ޢީޭދ ުބނާއަެޑްއ ުނިއވެެއވެ

ަބެއްއ ުކީދްނ ެއިތެބީނ، . ސަރުތަކެވެެއިކުކީދްނެގ ޫމުންނ ައުދ ެފްނަނީނ ެއިކަކަހަލ އަ 

ާވންީވ ުއފަލެއްަކން ނުަވތަ މޮިޅއެްއަކންވެްސ . ާވުނާވެއްއ ުނެއނިގ ަޙިއާރްނެވަފެއެވ

ައނެްއބަިއ ކުަޑކުިދްނގެ މޫުންނ ެފންަނނީ، އުފާެވރިކަާމއި، ާއފޯރިައކާިއ . ނުެއނގިފަެއވެ

 ަގިޑ ައްނަނެލއް ްނތިޒާރުކޮްށކޮްށ ތިިބ އި! އާދެ. ިވިދެގން ެފްނަނީނ ުނަތަނަވްސަކެމެވ. ޖޯޝެެކވެ

ކުރިމަިތވި އެްއެވްސ ! ިހތްވަާރެއކު މަސަްއކަތް ކުާރށެވެ ! ެކްތޮކްށެގްނ ިތޭބެށވެ . ލަހީތާެއވެ

ކަުމަގއިޭވތޯ ހުރިާހ  ެއްނެމ ަމިތެވިރ ަފްޚުރެވިރަޔީކ ިތމާ ! ކަމަކަްށ ފަްސނުެޖހި ހީާވިގވާެށވެ

 .އެެދވޭޮގތުަގިއ މަްޤޞަދު ޙާޞިްލވާެނއެވެ. ވެނަތީާޖ ފޮިނާވނެއެ ! ކުދީްނ ެއއްބާރުލާެށވެ

 ކުރާ ިމންަނތެްއަގއި ކުރާ ބަުރކަެމއްަގއި،[ 

 މުރާލިވެ ނިަކްނގެްނ ިހފާށޭ ެވވޭތޯ    

 ޙަރީމަށް އެޭދ ެހޔޮ ދަރީޭނ ިބވާލޯ 

 ]ޖަރީކޮށް ބަުހން ެހޔޮ ުބނާީތ ެއނގޭތޯ   

ެވނީ، މަދްރަާސެގ ެއންެމ ެދްނ އަުޅަގނޑުެމންެގ ވިސްނުުމެގ އަިލކަްނ އަޅުާވނުލެ! އާދެ 

މަތީ ކްލާސްތަުކގެ ޭބފުޅުންގެ ޙާލުކޮޅުޯތއެވެ؟ ެދްނނެުވމުެގ . ބޮޑެތި ކުީދްނނަށް ޮދެގއްތޯެއވެ
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ޭއެގެތެރިއްނ ިގަނ . ުނވެސް އޮްނާނނެަކން ޔަީޤނެވެ. ބޭނުެމއްޭވތޯެއވެ؟ ނެތްަކން ކަަށވަެރވެ

ރަނގަަޅށް ެޖހިވަަޑިއގެްނފަިއ ] ލިބަ[ބޭފުޅުްނނަކީ، ތިާމގެ އަުގ ތިާމއަށް ވަަޒން ނުކުެރވޭ 

މިާހތަާނ ެޖހޭއިަރށް ެއބޭފުުޅންެގ އަިރައހުްނ މަޢާފް އެޭދްނވެްސ . (ތިއްެބވި ބޭފުުޅްނނެވެ

ެއީއ . ހާސްކަެމވެ. އެބޭފުުޅންެގ ޫމނުފުުޅން ެފްނނަީނ، ނުަތނަވަްސ ކަެމވެ! ާއދެ ) .ޖެހިްއޖެެއވެ

ެއކަމަުކ . ިބަވަޑިއުނަގްނަނަވީނައީކ ޫނެނެވއެބޭފުުޅންނަްށ ެއމަތިވެިރ ިއންތިޒާުރގެ އުފާ ލި

ޮކނުޑުފުޅަގިއ ައުޅަވްނ ެޖޭހޭނ ަމްސޫއިލްއަޔެތްއ ! އާހް...އެއުފަާލ ިވދިެގން

 .....ހަނދުމަފުުޅވުމުން

ާވީނެވްސ ެއެހްނ ޫންނޯތެއެވ؟ ިހުތެގ . ަދންބެަރށްވުރެ ތަގުޑި ދިުގެވގެްނެނވެ މިއޮތްަދނީ 

ކުރިމަިތްނ . ައޞްލު މަޥްޟޫޢަްށ ރުޖޫަޢވަެމވެ! އާދެ......ކަކީލޯދެކޭ ގިަނުގނަެވެގންާވ ަމންޒަރުތަ 

. ޅަދޮޅުކަމާެއކު ހެިދހެިދހުރި ގަސްތަެކވެ. ފެްނނަީނ އަުޅަގނޑުެމންެގ މަދްރަސަުތްއ ސަިނއްާޔެއވެ

ޮކންމެ ުކއްެޖއްެގ . ައދަބީ ބަރަާކްތތެރި ޢީދު ުދވަެހވެ. ފަރިވަުމން ައްނނަ ވަްސމީރު މާތަެކވެ

އަުދ ިއންތިޒާުރެގ . ކުޑަެވސް ޝަްއެކއްނެެތވެ. އާަދޔާ ޚިލާްފ އުާފވެިރކަމެެކވެ، ޫމުންނ ެފްނަނނީ 

ނުޑެގ . މަތިވެރި އުފާ، ަފޚްރުވެިރކަާމއެކު އެކުީދްނނަށް ާޙޞިލުަވނީެއވެ މިހާުރ އަުޅގަ

ކޮންެމ ުކއްަޖކީ ުނހަުނ . ކުރިމަީތގައި، ަމދްރަސާެގ ކުަޑކުޑަ ކުީދންކޮެޅއް ެއބަތިއްެބވެ

ޭހނެުމންާދ ުކދީންަކްނ ސާބިުތކޮށްެދނީ، އެކުިދްނެގ  ެދޭވ ަތުރިބްއަޔަތަކށް ަގިއ ފުރިހަަމގޮތު 

ހަވީުރެގ ިހތްފަސޭަހ . އުާފވެިރ ޙަރަކާތްަތކުްނެނވެ. ސާފުެވެގންާވ ޫމނުަތކަުކންެނވެ. ޢަމަލުްނނެވެ

 ިމުކިދްނގެ . ބަީގޗާަގއި، ެއކުިދންެގ ާޚއްަޞ ކުިޅވަރުަގއި މަޝްޣޫުލވެެގްނ އުެޅއުޅެ ިތއްެބވެ

ހިތްފަޭސހަ ަމންޒަރުަތއް ެދކެަފއި، އުފަލުްނ ިހނިުތްނނުަވނީ ކާކުޯތެއވެ؟ ެއތިބަ ކުޑަކުަޑ 

 ތަްއ ެދކެފަިއ ލޯިބން ތޮެޅނުލެޭވނީ ކާަކށްތޯެއވެ؟] ބޮކުން[

. އަޅުަގނުޑގެ ލޮލުގެ ކުިރމަީތގައި ހުރަެހްއނެތި އުދަރެްސ އެއޮތީ ފެްނނާެށވެ  

ހިތަްށ . ެއކިފަހަުރ އެިކކުލަ އަރަުމންެނވެ. ބަދަުލވަމުްނެނވެވިލާތަްއ އެހެަރދަީނ އެޮގތް މިޮގތަްށ 

ެއަކަމުކ ިމާޔ ިވިދެގްނ ައުޅަގނުޑެގ ިހަތްށ . ޫރޙަްށ ލިބެީނ ތާޒާކަެމވެ. ލިބެީނ ފިިނކަެމވެ

. ހިތްަހަމޖައްސަިއދެީނ އިޭވ މޫސީީޤ ާރގުތަެކވެ. ވަްނަނނީ ބަާޔން ުނކުރެވޭަފދަ ތަަނވަސްަކމެެކވެ

އިންިތޒާރުކޮްށކޮށް ިތބިޭރ . ވަުގތު ައއިސް ކުަޑަތންަވީނއެވެ. އްސެީނއެވެއިރު ެއހެަރގެން އޮ 

ިއުރ ެއިދަޔީއ  ،ަވަނ ރެަޔށް އަުދގެ ޒީނަްތތެރި ަކމަްށ ތަްނދީަފއި .ހ64-12-11. ައްނަނީނެއެވ

ަޖާހިއަރްށ  7! އާހް.....އަުޅަގނޑާ އެްއކްލާުހގެ ދެިތން ބޭފުޅަކާެއކު. އޮއްިސގެްނެނވެ

 7މިހާުރ ގަީޑން ެއހެރީ ! އާދެ......ައށް ދާްނ ަތްއޔާރުާވްނ ފަަށއިފީުމއެވެނާިދއްތަަމއްުދން

މުޅި ަތްނވަނީ، ާއދަާޔ ޚިލާަފްށ . އަޅުަގނޑުެމން މިތިބީ ނާިދއްތަަމއްުދްނގަެއވެ. ޖަހާަފއެވެ

ެފްނާޑަގިއާވ ިދުގ ެދޭމުޒަގިއ  ،ައުޅަގނުޑެމްނ ޮދާރީށްނ ަވްނިއުރ. ޒީނަތްތެިރކޮށްަފެއވެ

 . އަތުރާފައެވެ.......ެނއްކޮޅަްށ ހުީރ ެއްއޮކުޅްނ އަ 
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ނާީދގެ އިުރމަތީކޮޅު ެއވަނީ ފޮތިދަަމއި، ައންެހން ބޭފުުޅްނނާއި ބޭަކނބަލުްނނަްށ   

ަޔުޢީނ ] (މުސްކުޅި ބޭފުުޅްނނަށް[އެދިާމަގއި ައތުރާަފއި ެއަވނީ، މަދްަރސާގެ . ތައްާޔރުކޮށްަފެއވެ

ކުުތބުޚާާނއާ ދިާމގަިއ އެަވނީ، ވަަށއިެގްނ . ވެހުިރ ޮގނޑިކޮޅުަތކެ) އިުހ އުޅުްއިވ ބޭފުޅުްނނަށް 

މާލަހެއްުނެވ .....އޭެގ ިސއްރުވެސް. ފޮތި ދަަމއި ިނވާޮކށްފަިއާވ ަތނެެކވެ

 ،ފަރުާދެގ ަކއިީރގަިއ ަބހަްއޓާަފއި ެއވަީނ، މަދްރަާސގެ ވެީރންާނއި. އެނގިާދނޭަކްނނޭނެގއެވެ

ިދްނެގ ޮގނިޑަތްއަވީނ ާނީދެގ ކު . ކުރިޔަްށ ތިއްެބިވ މުަދއްރިުސންެގ ޮގނޑިކޮޅުަތކެވެ

މުަދއްރިސުްނގެ ޮގނިޑތަކާިއ، ކުީދްނގެ ޮގނޑިަތކާ ދެެމުދ . އުތުރުފަރާުތަގއި ައތުރާފަެއވެ

އެްއމޭޒަީކ . އެަމުގގަިއ ބަަހއްާޓފައި ެއވަީނ، ެދމޭޒު ުނވަތަ ތިްނމޭޒެވެ. ަހިނަމެގްއެވެއެވ

ތްފަސޭަހ ކުަލއިްނ ޒީަނތްެވެގންާވ އަެނއް މޭޒަކީ، ުނަހނު ހި. ވަސްމީރު ގުލްދަސްާތގެ މޭެޒކެވެ

ބަިއގެ ފަޚްުރވެރި ޙަްއޤެްއ ކަުމގަިއިވ ] ޙުްސުނހީނާ[ޭއގެމަީތގަިއ ަވނީ މިދިަޔ ައހަރު . މޭޒެކެވެ

މިތާނގެ ހުޅަނގުކޮުޅގަިއވެސް ެދތިްނ . ތަޢްލީމުގެ ތަްއޓާއި، އަްތތެރި މަަސއްކަުތގެ ަތއްެޓވެ

ނާީދެގ ަތނބުތަްއވެްސ ަވީނ މަދްރަާސ ކުީދންެގ  .ބަރިޔަަކްށ އަދަާރދަޮގނިޑ އަތުރާަފިއވެެއވެ

ިމހާުރ މަދްރަސާ ކުދީްނތަާކއި، ބޭފުުޅންތަްއ . އަތްތެިރ މަަސއްކަުތްނ ޒީަނތްތެިރވެފަެއވެ

ެއިކ ުމްރިޝާދިއން، ެއިކަކްނަކުމެގ ަމްއަޗްށ . ވަޑަިއަގންަނަވން ަފއްަޓަވއިފިެއވެ

މުޢީާނިއންވެްސ ުތމުަގއި، ަބއެއް އެޭބފުޅުްނނާ އެީހވެަވޑަިއގަ. ބެހިަވޑަިއގެްނފިެއވެ

އަނެްއ .....ެއއް ދެ މުރްިޝދާައކު އުުޅއްަވނީ ބޭރު ބޭފުޅުްނނަށް. ބައިެވރިެވވަަޑއިގަެތވެ

އަޅުަގނޑާ ެޖހުީނ ...މުރްޝިދާ، ޔަުޢނީ ކަަރންކާ މުރްޝިދާ ެއއުޅުްއަވނީ މަްދރަސާ ކުދީްނކޮޅަށް

ުހިރާހ ުކީދްނެމ ިއީށނެދ . ިހނގަިއފިއެވެ 7.45މިހާުރ . ކުދީްނ ަބއިިތއްބުމަެށވެ

ޖެުހނު ބަރީަގިއ ެއއަްށވުެރ ބޮޑެިތ . އެްނމެ ކުރީަގިއ ެއންެމކުޑަ ކުީދްނނެވެ . ހަމަެޖހިްއޖެެއވެ

ެމުދަގިއ ުމީޢާނިއްނާނިއ . ތިްނަވނަބަީރގައި ިތްނވަނަ ހަތަުރަވނަިއގެ ބޭފުޅުްނނެވެ. ކުދީްނެނވެ

މަޙްކަަމތުލް މަޢާރިްފގެ ވެިރޔާާއއި، ަޖަހން ފަސްިމނެަޓށްީވއިރު،  8. މުރްޝިާދއިްނެނވެ

 .ނާޒިރާާއއި، ެއެހން ުމދައްރިުސންަތއްވެްސ ިއށީނދެވަަޑިއގެްނ ަހމަެޖހިއްެޖެއވެ

އަޅުަގނޑުެމްނގެ މަދްރަަސތުއް ަސިނއްާޔއަްށ ެއއްައހަރު ފުުރމުެގ ! ާއޭދެހވެ   

ުތެގ ެތެރައްށ ަވެދަވެދ ައުޅަގނުޑެގ ިހ! އާހް....ެއކަމަކު. އުފާެވރި މަޖްލިސް ފުރިހަަމެވއްެޖއެވެ

ަހނާދނަްށ އެިޅއެޅި ުހްނނަނީ، ޯއގާެވރި ބަސްތަާކއި، . ހުްނަނނީ، ނުަހނު ބޮޑު ހިތާަމެއކެވެ

އަުޅަގނޑުެމންެގ ަމދްރަސާދެެކ ! އާހް.......ހަްމދަރުދީިއްނ ފުިރެގންވާ. ނަޞޭަޙތުެގ ލަފްޒުަތކެެކވެ

ކުރާ، އަލްާފޟިލް އިބްާރހީމް ޢަިލީދީދ ނުަހނު ލޯބިފުުޅވާ، އަޅުަގނޑުެމން ެއންެމން އިޙްތިރާމް 

ޚާއްަޞކޮްށ މިޭރެގ މިމަޖްލިްސގަިއ ނެްތކަމީ، މަޖްިލސަށް ލިުބުނ ުނހަުނ ބޮޑު ުއނިކަެމްއ 

ކަމުަގއި ޫނނީ ާވނޭޯތއެވެ؟ ޭއނާެގ ޯއާގވެރިަކމާއި، ަހމްދަރުދީިއްނ ފުިރގެްނވާ ބަސްތަަކީކ، 

 ަބސްތަކެއްޯތެއވެ؟ ދުަވހަުކވެސް އަޅުަގނޑުެމްނގެ ހަނދާުނން ފުެހވިާދނޭ
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އަހަުރ ފުރުުމެގ . ވަގުުތ ައއުަމކުްނ ކަެމްއވާކަްށ ލަެހއް ޯންނނާެނއެވެ! ާއޭދެހވެ   

މަޖްލިސް ފެށުީނ .......ެޖހުާމއެކު،  8ގަޑީްނ . ބަރަކާތްތެިރ ވަޅުޢީުދވިލޭރޭ މިއޮީތ އައިސްަފެއވެ

ީހްމީދީދެގ ުނަހުނ ީރިތ އަޅުަގނޑުެމްނގެ ޙުްސުނހީނާ، ޖަމީލާ އިބްރާ . ޝުކުުރގެ ޅެަމކުްނެނވެ

ނޑުމެްނގެ ވަާފތެރި ނާޒިރާެއވެެދން ނިމުާމއެކު، ެއތެދު . ްނެނެވއަޑުފުޅު ޭއާނ . ވެވަަޑިއގަތީ އަުޅގަ

! ެދން ެއރޭގެ ްޕރޮގްރާްމަގއި އޮތީ، އާދެ . ޖަލްސާ ތަޢާރަފް ކުަރްއވާފަިއ ިއށީނދެވަަޑިއގެންިފެއވެ

މަޙްަކމަތުލް މަޢާރުްފެގ ވެިރ ) ާވ ޮގެތްއަގއި ަވަރްށ ެހްއ(އަޅުަގނޑުެމްނގެ ކުރަިކ ިޢބާރާުތން 

އަްއނަބީލް މުަޙންަމދު އަީމނަށް ޝުކުިރްއޔާާއއި މުބާަރކްބާދީ އަދާކުެރވޭތޯ ވަރަށް މަސަްއަކްތ 

. މުރްޝިާދ ަފއުޒިްއާޔއެވެ ] ޗާނދަނީ[ދެން އެތެުދެވވަޑަިއގަތީ !.......އާހް....ނަަމވެސް. ކުރީމެވެ

ެދްނ . ޭއނާ ނާޒިާރއަްށ ޝުކުިރއްާޔ އަދާކުެރްއވިެއވެ ވަރަްށ ފުިރހަަމ ޢިބާރާަތކުން 

ވަަރށް ސާފު މަޑުަމއިތިިރ އަޑުފުަޅކުްނ . މުރްޝިާދ ސަޢީާދއެވެ] ލިލީ[ތެދުެވވަަޑއިގަީތ 

ެއއަށްަފހު އޭާނ އެނުބރިވަަޑިއގަތީ، . ޝުކުިރއްާޔއެްއ އަދާކުެރްއވީ ުމޢާިވާނއަށެވެ

ވަރަށް ފުރިހަަމއަށް އެފަރާތަްށވެސް އިްނާޞުފ  .އާ ދިާމއަެށވެ م.ن.مއަޅުަގނޑުެމްނގެ މުދީރު 

. މުރްިޝދާެއވެ] ކަރަްނކާ[ެދްނ އެތެުދެވވަޑަިއގަތީ، . ުކެރްއުވާމެއުކ ުޝުކުރ ައާދުކެރްއިވެއެވ

ޭއާނގެ މަސްއޫިލއްަޔތަކީ، މުަދއްރިުސންަނށާއި މުދަްއރިސާިއންަނށް ުޝކުުރ . ފާޠިމަތު ރިޒާެއވެ

ްއަޞ ުމަދްއިރުސްނަންށ، ާޚްއަޞ ަނަޒަރުކްނ ޭއާނ އެއިތެެރިއން ޚާ. އަދާކުެރްއވުެމވެ

ެދްނ ެއެތުދެވަވަޑިއަގީތ . ފުިރހަަމއަްށ ުޝކުރުެގ ޖިީޒ އަދާުކރެއްިވެއވެ. ބެއްލެިވެއވެ

އެއަްށފަުހ މަދްރަާސަގއި އިުހއުޅުްއިވ . ެއެވ ح.ا) އަުޅަގނޑުެމންެގ ނާޒިރާ(އަެނއްާކވެސް 

ސްފުެޅއް ނަަމވެްސ ވިދާުޅވުުމެގ މާްތކަްނ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެިއްނ އަލްާފޟިލާ ަފރީާދ ދެބަ

ެއއަށްަފހު ދެްނ ެއވާަހކަފުޅު ދެްއެކވީ، އަޅުަގނޑުެމްނގެ ަމދްރަސާގެ ޫރުޙ . މަޖްލިސަށް ލިބުެނވެ

ވަރަށް ފުިރހަމަ ގޮުތަގއި ަމދްރަސާއާެބހޭ އެިކެއިކ . ކަމުަގިއވާ އަްއނަބީްލ މުަޙންމަުދ ައމީެނވެ

އި، ޝުުކރު އަާދކުރަްއވަްނީވ ފަރާތްފަާރތަށް ޝުކުުރ ރޮނގުޮރނގުްނ ވާަހކަފުޅު ދަްއކަވަ 

އަދި ޭއނާެގ ިހތްޕުޅަށް ަމދްރަސާެގ ފަރާުތންާނއި، ޚާްއޞަޮކށް، ެއޭރ . އަދާކުެރްއވިެއވެ

އަެނއްާކވެސް އަޅުަގނޑުެމްނެގ . ލިބިވަޑަިއެގންެނވި އުފާފުާޅއި ިފނިަކން ަފއުޅުކުެރްއިވއެވެ

މިަފހަރު ޭއނާ ތެުދވަޑަިއގަތީ، ަމދްރަސާަގއި ިއހުއުުޅއްިވ  .ެއެވ ح.اހީާވގި، ެއހީތެިރ ނާޒިރާ 

ނުޑމެްނެގ ހިްތަތކަށް އުފަލަަކށްފަުހ އުފަލެްއ ލިބެުމްނ ! ާއޭދެހވެ . ބޭފުޅެްއގެ ގޮުތގަެއވެ އަުޅގަ

ނުޑމެްނގެ ނާޒިރާ . ކުަޑވެސް ަޝއްެކްއނެެތވެ. ިގަނުގަނަވުމްނ ާއެދެއެވ އަސަރުްނ  ح.اައޅުގަ

ްނ ުނަހނު ރީިތ ލަފްޒުަތކަުކން ޭއނާެގ ވާިޖބު ކިަތންމެ ފުރިހަަމެއއްކޮްށެވްސ ފުރިފަިއވާ އަޑުފުޅަކު 

ނުޑމެްނެގ ޕްރޮްގރާމްަގއި އޮތީ! އަސްތާ. އަދާކުެރްއވިެއވެ ދެންެނވުުމގެ ޭބނުެމްއ ....ެދން އަުޅގަ

ިފަޔަވިއ ެއެހްނ ީމެހްއ  م.ن.مެއުހްނެނީވ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުމީދުރ . ނެތްަކްނ ަކށަވަެރވެ

މިފަދަ އުފަލެއް މަދްރަާސ . [އަުޅަގނޑުެމންނާ މުޚާޠަބު ކުަރްއވައި އެުބުންއވަީނެއވެ. ނޫެނވެ
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ޭއާނގެ ވާަހކަ ިނންމަވާެލއްީވ، ަމދްރަސާެގ .] ހުޅުުވނުަފހަުކން ިތމަްނާނއަކަްށ ައދި ނުލިބެެއވެ

ދެގޮީފގެ ކުީދންނަްށ ުއފަލާއި ކާިމޔާބު، ނަޞްާރިއ ނަީޞބު ެދްއވުްނ އެިދ ދުާޢ 

ޭއާނެގ . ަފުހީމަކްނ ަޔީޤެނެވهللا ެދން އެެތދުެވވަަޑއިަގތީ، ަޝއިްޚ ަޢބްދު. ުމންެނވެކުރެްއވު

ޖުމްލަަތކެްއގެ ސިަފއިަގއި، ! ހިތްޕުޅަށް އެރޭ ލިިބވަަޑއިެގްނނެިވ އުފަަލކީ، އާދެ

ކޮްނމެައކަސް ޭއާނގެ ާވހަަކފުޅަކީ، . އަޅުަގނޑަަކށްވެސް ބަާޔން ކުރެޭވނޭ އުފަލެއް ޫނނެވެ

ކުަޑކުދިްނނަާށިއ . ނާެބޭހ ޢިބްރަާތއި ަނޞޭޙަުތން ުފރިެގންާވ ވާަހކަތަެކކެވެއަްނެހން ކުީދން

ކުޑަކުިދްނނަާށއި، ބޮޑެތި ކުިދންަންށ . ބޮޑެތި ކުިދްނނަށް ަފއިާދހުރި ެއދެވޭ ާވހަކަަތކެެކވެ

ާވހަކަފުުޅ  ا.فެދްނ ްޕޮރްގާރްމަގިއ ޮއތީ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ . ފައިާދހުރި އެެދޭވ ާވހަަކތަެކކެވެ

ޭއާނވެސް އަޅުަގނޑުެމްނގެ ިހތްތަަކށް، ިފިނކަން ލިޭބފަދަ ބަސްަތކަުކން ާވހަކަފުުޅ . ެކުވެމެވދެއް

ިމއަްށފަުހ ތެުދވެްނެނވީ އަްއޝަިއޚް އިބްރާީހމް ުރޝްދީ އަލްއަްޒހަީރކަްނ . ދެއްެކިވއެވެ

ޭއ ަމްދަރާސައީކ ޮކްއކޮ . ޭއާނެގ ާވަހަކެއްއ ައުޅަގނަޑަކްށ ޮއުޅެމްއ ުނިފްއެޔެވ. ކަށަވަެރވެ

 .ެއވެ  ز.عެއއަށްަފހު އަޅު◌ަގނުޑމެްނގެ ކެްއކުުމގެ ުމދައްރިްސ . ިކުޔްއިވެހްނެވްސ ީހިވެއެވ
ނަަމވެސް، ިޞއްީޙ ޢުޛުރަާކހުރެ، އެޭރ ވަަޑިއނުެގްނެނވުުނކަމީ، އަޅުަގނޑުެމްނ ވަރަްށވެްސ 

ނޑިަޔކުން އެތެުދެވންެނވީ، . ހިތާަމވާން ޖެުހނު ަކމެެކވެ ޙަސަްނ ނާީދގެ ހުޅަނގުކޮުޅގަިއވާ ގޮ

އަުޅަގނޑުެމންގެ ހިުތގެ ބޯުޑަގިއ [އެއަްށަފހު . ޭއާނގެ ާވަހކަ މާކުެރއް ޫނނެވެ. މޫސާދީދީެއވެ

އިސްމާޢީލް ތެުދވަްނަނވައި، هللا ަޢބްދު] ޙިސާބުގެ ފިާލވަޅު ިބންވަުޅ ަންނގަަވއިެދއްވާ

 .ޕްރޮގްރާްމގެ ފުަރތަމަ ބަިއ ިނންަމވާލަްއަވއިފިެއވެ

ުކިރައްށ ިތްއެބިވ ުމަދްއިރުސްނާނިއ، . ްމ ަތްނީދިފެއެވހުސް ަވގުތުކޮަޅކަްށ ޕްޮރގްރާ 

ނާޒިރާާއއި، މަްޙކަމަތުްލ މަޢާރިްފގެ ވެރި، އަްއނަބީލް މުޙަންަމދު އަީމނާިއ، ިމހާުރ އެިތއްެބީވ 

ނިޑތަުކގަެއވެ ނޑިތަްއ ހުސްެވއްެޖއެވެ . ހުޅަނގުކޮުޅގަިއާވ ގޮ . މަދްރަސާެގ ާޚްއޞަ ދިމާައކުްނ ގޮ

ައިރައަހްށ ަތަބްއަތެކްއ ] މުސްކުިޅ ބޭފުުޅންގެ[ުމދައްރިުސްނނާއި،  އެިކއެިކވަރުެގ ކުީދން

ެއަކުމަގިއ . ހިފަިއެގންދާަތްނ ެފންާންނ ފަަށއިިފއެވެ) ޭއގަިއ ޖޯުޑތަެކްއ އަތުާރފަިއ ހުރި(

] ާޗނަދނީ [ޙަވާލުެވވަަޑއިެގން ިތއްެބވި ވެީރންަނކީ، ަމދްރަސާގެ ނުލާހިުކ ީހާވގި 

] ޙުސްުނީހނާ[ެދްނ . ުމރްޝިދާާއ އެވެ] ކަަރންކާ[ދާާއއި، މުްރޝި] ލިލީ[މުރްޝިާދއާިއ، 

 .ބައިެގ ކްލާްސގެ ުމޢީާނެއވެ

އެބޭފުޅުްނާނއި، ުކދީްނޮކުޅ . ވަރަށްކުަޑ ިހނުދކޮޅެްއގެ ތެޭރަގއި ިމކަން ނިިމއްެޖއެވެ  

 .........އިީށނދެ ހަމަެޖިހއްޖެެއވެ

ައަބަދްށެފިހ [ަހްއަދާވަފިއާވ އ .ގ.އެއީއ . ޕްރޮގްާރމްެގ ދެަވނަ ބައި ފެށިްއޖެެއވެ! އާދެ 

ިމހާރު މުޅި ަމދްރަސާިއްނ  ! ާއޭދެހވެ . ިމާވހަަކއިގެ މަންަޒރެއް ދެްއކުެމވެ] އޯކިޑް މަލެއް

ާވަހަކިއްނ  ،ޙަފީޒާ عަވަނ ްކާލްސެގ ުމީޢާނ،  3ލިލީބަިއެގ ] ތަރި[އެްނމެ ބޮޑަްށ ވިާދ ެއްއ 
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ުހްއިޓަފިއަވީނ ެއްނެމްނެގ ޯލަތްއ  .އޭާނގެ ަޅއަުޑން ކިަޔއިޭދްނ ފެްއެޓވެ ،ދައްާކ ަމންޒަރު

ދެދިމާެއްއނެތި ަކނުލާ ައހާްނޖެުހނީ، އޭާނގެ ޫތނުިފިލ ! އާދެ.....ކަްނފަތްަތއް. އެދިާމއަެށވެ

ެއިކަޔިއ ިނުމާމެއުކ، ުކިރަމީތަގިއާވ ަފުރާދ  ޙަފީޒާ   ع. ގެ ަފށުިވ ޢިބާރާްތތަެކވެ.އ.ގ.އ. ރާގެވެ

] މާަބގީޗާ[އެެފންަނީނ މަދްރަސަުތއް ަސނިްއޔާެގ ! ތާ އަސް. ތިންފަރާުތންެމ ެކހި ހަަމވެއްެޖެއވެ

. ިއންާދ ފުރާަފެއވެ ާމގަސްަތއްަވަށިއެގްނ ެއަވީނ، . ެއަތަނީކ ިބްނަގނުޑ ުއްސ ަތެނެކެވ. އެވެ

! ާއނ[ކުއްިލއަކަްށ އިުވނީ، އެތަުންނ ެއްއކުއްަޖުކ . އެތިީބ މަދްރަާސެގ ެއކުވެިރ ކުީދންެނވެ

ުހިރާހ ުކީދްނ ުހިޝާޔުރަކާމެއުކ، . ިމެހްނ ުބިނ ައެޑެވ!] ންަގވާމަސައްކަްތ އަަވހަްށ ފަަށމާ ހި 

ެއ ! އާދޭހެވެ.........އޭާނގެ އަމުރަށް ކިޔަަމންމެ، މުރްިޝދާގެ ބަސްފުޅު ކަުނލާ އަާހން ިތއްބެވެ

ނާޒިާރ . މުރްޝިާދއަކީ، ފިސާިރ ކެިރވަޑަިއަގންަނވާ، ީހާވގި، ެޖހިލުމެްއނެްތ މުްރޝިދާެއެކވެ

މަށް، ަފހެްއނުެޖހި، ެއކުީދން އެަތްއޔާރުަވީނ މުރްިޝދާ  ެއްނގެިވގޮތަްށ، ެއްނެގިވ ެއްނެގުވ

ެއކުީދން ލޯބިވާ ގަްސގަސްދޮށަށް ގޮސް މާަތކުަގއި ވަސްެގން، އަލްަވާދުޢ . ކަންަތއް ކުރުމަެށވެ

އެްނމެ ފުރަތަަމއިްނ އެުކދީްނެގ މުރްިޝދާ އޭާނ ނުަހުނ ލޯބިފުުޅވާ ޚާްއަޞ . ިކާޔ ަހަދެތެވ

. ލޯފުޅުަވނީ ކަުރަނއިްނ ފުރިަފއެވެ ، ޭއނާ ެއަގހަށް އަލްވަާދޢު ިވދާޅުިވހިނދު! އާހް....މާަގހަކަށް

ބަސްތަަކީކ އަސަުރން ުފރިފަިއާވ ހިާތމަާއިއ ޝުުކރުެގ . އަޑުފުޅުަވނީ، ތުުރތުރުއަޅާަފެއވެ

ްއ ގަސްތަ . އަވަސް ކުރަމާ ހިްނަގވާެށވެ. [ުކއްލިއަަކށް މުްރޝިދާ އެިވދާޅުަވނީެއވެ. ބަސްތަކެެކވެ

! ާއޭދެހވެ .] ިމތާ ަބހަްއޓަާވށެވެ) އަތްޕުުޅން އިޝާާރތް ކުެރްއުވމާއެކު (އަަވހަށް އުފުުރްއވާފަިއ، 

ޤައުީމ ވާޖިަބކަްށވިްއޔާ، ެއކުީދްނ . ެއުކީދްނެގ ެއުކެވިރަކްނ ެދިކަވަޑިއަގްނަނާވެށެވ

ސްާތ އެުކދީްނ އަދަބީ، އަްޚލާޤީ ގޮުތގަިއ ސީާދ ރާ. ެއާހެމ ިކަޔަމްނެތިރެއެވ. ފަހެްއނުެޖެހއެވެ

އަުޅަގނޑުެގ ަހނާދުނގެ ބަލިަކމުން، ެއމަންޒަުރގެ އެއްަބއި، ޔަުޢނީ ެއްނެމ . ހިފަަހއްަޓެއވެ

އެީއ، އެ މަިރޔަމްފުަޅުކ . ފަށްފަުށން ެއދެނީ، މަޢާފަެށވެ. މުިހންމު ަބއި ުއނިެވއްެޖެއވެ

ަލެދްއެނިތ  އެޮއތް ުހރިހާ ުކދީްނގެ ތެރޭަގއި. މުރްޝިާދއާ ދިާމއަްށ ުދއްަވއިަގތްަތނެވެ

ެއކަުމންވެްސ ެއނޭގ ެއްއޗަކީ، ކިަތންެމ ރަނގަޅު، . ކުަޑވެސް ަޝއްެކްއނެެތވެ. ފަށަިއގަްތގޮެތވެ

ކިތަްނމެ ފުިރހަަމއަށް ަތޢްލީމްދެޭވ ކުިދ ަބއެްއގެ ތެޭރގަިއވެސް، އަޚްލާޤު ނުަބއި ކުއްަޖުކ 

 .ހުރެާދނޭ ކަމެވެ

ަތްނ ުކިނަކްއަސާވިއަރށް، ުހިރާހ ގަސް އުފުލާ ނިުމނުމަްށފަހު، ދެބޭފުަޅކު އެ! އާދެ 

ެއަމްނަޒުރ ިނުމީނ، ެއުކީދްނެގ ަވަރްށީރިތ . ކުދީްނ ަފްއޗަކަްށައއިސް ވަެދއްެޖއެވެ

 !ެއކްްޓ ކުރި ކުީދންކޮަޅށް ހުރިާހ ިމނަުކްނ ސާބަެހވެ. ލަވަޔަުކްނެނވެ

ަސުތްއ ދިެވހިރާއްޭޖަގއި އެްކޓް ކުުރމުެގ ފަޚްރު ެއންމެ ފުަރތަމަައށް ޙާޞިލްިމވީ، މަދްރަ 

ެއަމިތެވިރ ަފްޚުރ ޯހްއަދާވެދްއިވ ެވިރްނަންށ ިހުތްނާނިއ . ަސިންއާޔެގ ައްނެހްނ ުކީދްނަނެށެވ

ެއަމްނަޒުރްނެވްސ ައުޅަގނުޑެމަންށ ެއެދްއީވ، ުނަހުނ ޮބުޑ . ދުލުން ޝުކުާރއި މުބާރަްކބާދީެއވެ
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ުޑަގިއ ައަބުދ ހިުތެގ ބޯ. ެއތަްއ ައުގހުރި ފިލާވަޅުތަެކކެވެ. އުފަލެްއ ެއަކންޏަުކ ޫނެނވެ

 .ަބަހްއާޓްނީވ ަނޫމާނަތެކެވ

މުަދއްރިސުްނވެސް ިއހު ިތއްެބިވ . މިހާރު އެްއކަލަ  ފަރުދާ އަެންއކާ ދެިމއްެޖއެވެ 

ނޑިތަަކށް ވަަޑއިެގންިފއެވެ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޭނާވ ިހެފެހްއިޓަފިއ ަވީނ ިއާނުމ ިލޭބ . ގޮ

 .ކުއްެޖްއގެ އިްނތިޒާރުަގެއވެ

ވެރިާޔ ތެދުެވވަަޑއިެގން، ަމްނޒަރު ެދއްިކ ކުީދންެގ ނަތީާޖ  މަޙްކަމަތުްލ މަޢާިރފްގެ  

ިއާނުމ ) ެއކުީދންެގ މުްރޝިދާ(ހާޖަރާ ޙަސަން މަިނކު ެއއަްނަނނީ، . ފާޅުކުރަްއވަިއފިެއވެ

ނާޒިާރގެ މާްތ ައތްޕުޅުްނ މުަޙންމަދު އިސްާމޢީލް ދެްއވި އިާނމު ލިިބވަޑަިއގަތުުމެގ . ބަލައެވެ

ުމިޅ ަތްނ ުގުގަމިއެގްނިދަޔީއ ާސަބާހިއ ުމާބަރްކާބީދެގ . އެވެފަޚްރު ޭއާނ ޙާޞިްލކުޅައީ 

މިއަްށފަހު މުަޙންމަދު އިްސމާޢީލް ތެުދވެވަަޑިއގެން، ެއކުީދންަންށ . އަތްތިލަބަީޑގެ އަޑުްނެނވެ

މުބާރަކްބާީދާއއި ސާބަސް ދެްއވުމަްށފަހު، ހުިރާހ ކުީދްނނަށްެމ ަނޞޭޙަުތގެ ވަރަްށ ިހތްހަަމޖެޭހ 

ެދން ައނެްއކާވެްސ ަމޙްކަމަތުލް މަޢާރިްފގެ ވެރި ައއްނަބީްލ . ާޔ ުކެރްއިވެއެވބަސްތަކުްނ ހަދި

ަފއިާދހުރި، އެކަޭށނަ ބަްސތަަކކުން ަވގުތާ ގުޅޭޮގތުްނ ާވހަކަފުުޅ . މުޙަންަމދު ައމީެނވެ

 .ދެއްެކިވއެވެ

 .ްނެނެވ]ނަޞްާރއި ނަީޞބު[މަޖްލިސް ނިުމނީ  މިއަށްަފހު 

 ޮހިނިހރު  18-12-64 

 

 !އަޅުގަނޑުގެ ތަޖްރިބާ .....އިމްތިޙާން 

 

ނުޑެގ . މަޥްޟޫަޢކީ ވަރަށް ަތަނވަސް މަޥްޟޫަޢކަްށވާްނާވނެެއވެ! އާދެ  ަނމަވެސް އަުޅގަ

އުާފވެރި ހަމަެޖހުެމއް، ހިތްފަޭސހަ ރާެގއް، . ކުރިމަީތގަިއ ަވނީ، ތަަނވަސް މާަބީގޗާެއއް ޫނނެވެ

ެއއް ކަުމގަިއ ރޫޙީ އަާރމުހުިރ މާމެލާމެީލގެ ވަެހއް ިލބުމުގެ ފަޚްުރވެރި

ކިަތންެމ . ަނަމެއްއަގިއ ުކަޑެވްސ ަފިއާދެއްއ ުނުހްނާނެނެއެވ! އާދެ........އަޅުަގނުޑވެސްިވނަމަ

އެމީެހއްަގއި ނެްތ ލިާޔޤަތަާކިއ ......ވަރަކަްށ ިޚޔާލީ ނަރުފަަށށް ދޫިދން ކަމުަގިއވިޔަސް 

 . ުނެދްއޭކެނެއެވ. ޤާބިލިްއޔަތެްއ ެދއްޭކނޭޯތއެވެ؟ ކަަށވަެރވެ

ރާެއކު މަދްރަސަުތއް ަސނިްއޔާ ކުދީްނ މަސަްއކަްތ ކޮށްޮކށް ިތއްބާ، ކުއްިލއަކަްށ ހިްތވަ 

ައެންއަބިއ . ަބއެްއ ުކދީްނގެ ހިްތ އުފަުލން ފުެރީނއެވެ! އާދެ.....އެ އިންާޒރުކޮށްލީ،

ނަާގންފެީށ ބަރުދާްސ ުނކުެރވޭފަަދ . ދެންެނވުުމގެ ބޭނުެމްއ އޮެތކޭ ިހއެްއ ުނެވއެވެ ....ކުދީން

އަޞްލަީކ، އިމްިތޙާްނ ިފޔަަވިއ . ލިޭބންފެީށ ނުަތނަވަްސކަާމއި ަޙއިާރންަކމެވެ. ެކެވއުދާސްތަ

އެުކއްަޖކާ އެަކށީެގްނވާ ިސފައެްއަގއި، ގުޭޅގޮެތއްަގއި، އިމްތިާޙްނ . ެއެހްނ ެއްއެޗްއ ޫނެނެވ
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ުކްނ، ެމުދ ަކްނަތްއ ެބެހްއިޓ ަފަދޔަ ] ޭއާނއާ [ެއުކްއަޖުކ . ކޮންެމ ކުްއޖެްއެގ ގާތަްށވެްސ ދެެއވެ

 . އެުކއްޖަާކމެުދވެސް ަކންަތއް ބަަހއްަޓއެވެ

އަމިއްަލ ނަފްސަްށ އިތުބާުރ ހުރި، ކެރޭ، ީހވާިގ ކުދީްނ ެއތިެބނީ، ެއއަްށ އިްނތިާޒުރ  

ެއާއ ޚިލާފަށް އަިމއްލަ ނަފްސަށް އިުތބާުރ . ކެރިތިެބގެްނ ކުިރމަތިލުމަްށ ތަްއޔާާރއެވެ. ކޮށްކޮެށވެ

އެުކދީްނނަީކ ލިޔާަޤތާިއ . ބެނީ، ބިުރން ިސހިސިިހއެވެކުޑަ، ނުކެރޭ، ިފނޑިުކދީްނ އެތި 

ޤާބިލިްއޔަތުެގ ވެީރން ކަުމގަިއވިޔަސް، ކުީރން ިމދެްނނެިވ ހަރުަދނާ ސިަފ، ެއކުީދންަގިއ 

ނަޑށް ޣަަރޤުަވނީެއވެ  .ހުްނނަލެްއ ކުަޑކަުމން، ބިރުވެިރކަުމގެ ކަ

ޮގްތ ުހްނަނ ެއިކަކަހަލ ެއކި . ކުދީްނަނކީ، ެއއްޒާުތެގ އެއްިޚޔާލުެގ ކުީދންެންއ ނޫެނވެ 

! ާއދެ .....ުނަހުނ ިހާތަމާއެއުކ ައުޅަގނުޑެގ ަޤަލްމ ަނާގްނ ެޖުހީނ. ކުދީްނެނވެ

ައުޅަގނުޑ ިހުތްނ ެއުކީދްނ . ޖެހިލުމެއް ކުޑަކޮްށވެްސ ުނެވެއވެ......ހިތާަމއާެއކުވެސް

 .އުފަލެްއވެސް ުނވެެއވެ

 .ެއކުދީްނެގ މޮޅުކަަމކުްނ ނޫެނވެއެކުީދްނނަށް އަސަެރއް ނުކުަރނީ، ޖެހިލުެމްއ ުނަވނީ،  

ަފއުޅުުނކޮށް، ޤަލަމް ކުިރޔަްށ ] ރޮނގު ޮރނުގން[އަޅުަގނުޑގެ ިޚޔާލާތު މިފަަދ  

ެއެހްނަކުމްނ، . ަވރަށްވެސް ަދތިކަެމކެވެ) ޢަމްުދން މިަކހަލަ މަޥްޟޫެޢްއގައި (ގެްނދިޔުަމކީ، 

 .އެދެެވނީ ަމޢާފް ކުރެްއވުެމވެ......

ިމދެްނެނވިފަަދ ކުދީްނަނކީ، ނިަޔތާިއ ޢަމަުލ އެްއގޮްތ ޫންނ  .ކުޑަވެްސ ަޝއްެކްއނެެތވެ 

ަޢަމީލޮގުތްނ ުކެރޭވ ަމަސްއަކްތަތުކެގ ައެގްއ، ަމްޤަޞެދްއ ުކަޑޮކްށެވްސ ޭނނޭގ . ކުދީްނެނވެ

ަނީތާޖައަކްށާވީނ، ! އެކަމަކު، ާއހް.......ވެސް ޚިޔާެލއް ަބހަްއާޓނަމަ، ެއައްށ ުކޑަ . ކުދީްނެނވެ

ެއކަުމންވެްސ ެއފަދަ ކުދީްނނަްށ، އަސަރު ކުރާަތްނ . ެއްއ ލިބުެމވެނުަހުނ ހިިތ ަތޖްރިބާ

ިމެދްނެނީވ، ިމަފަދ ުކީދްނެގ ެތެރިއްނ ަބެއްއ . (ފެްނނަނީ، ވަރަްށވެސް ހިތާަމހުރި ގޮެތްއގަެއވެ

ނަތީާޖިއން ލިުބުނ ިހިތ ތަޖްިރބާއަްށ ވިސްަނއިލުމަކީ، ައނެްއކާވެްސ ! ާއޭދެހެވ.) ކުދީްނެނވެ

 .ުހިރ ަކެމްއ ޫނެނެވެއުކީދްނަގިއ 

އަެނއްަބއި ުކދީްނ ލިބުނު ހިިތ ތަޖްރިާބިއން ޢިބްރަްތ ޙާޞިލްކޮްށެގން ހިްނމަތާެއުކ  

 ަކްށ ާކިމާޔުބެވަފިއެވސް ިކތަންމެ ކުީދްނނަ. ަބްނަނީނެއެވ] ކަމަރު[މަސައްކަްތ ކުރުުމގެ ައގުހުިރ 

ުނ ކަމުަގިއވިޔަސް، އަެނއްަބިއ ަބެއްއ ީމުހްނަންށ ިތާމ ިތާމައްށ، ެއނުގ! ާއޭދެހެވ. އެބަިތއްެބވެ

ަޔުޢީނ . (ުނއެނެގއެވެ ެއމީުހނެއް) އަޅުަގނޑު ދަްނަނވާީނ، ިގނަ ީމހުްނނަަކށް(މީުހންަނކަށް 

މިފަަދ ކުީދން ަމދްރަސަތުްއ ސަިންއޔާަގިއ ެނތުމަީކ، .) ތިމާައކަްށ ތިާމއެްއ ނުެފނެެއވެ

ަރީނ، ެއަފަދ ުއިނ ިސަފަތްއ އަޅުަގނޑުެމްނ މިމަަސްއކަްތ ކު. ވަރަްށވެސް އެެދޭވ ކަެމކެވެ

ވެީރްނ މަަސއްކަްތ ކުަރްއވަީނ، ސީާދ ރާސްތާއިްނ ގެްނދެުވމަށް، ަނފްސުެގ . ފިލާތޯއެވެ

 .މަތިވެރި، ލޮލުެގ ބޭުންނ ކުރުަމށް ފަިރތަކޮްށދެްއވުމަެށވެ
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ުނަހުނ ައުގުހިރ ަމިއްނާނިއ ަބަފިއްނ، ެވިރްނާނިއ . ކުޑަވެްސ ޝަްއކެްއނެެތވެ! ާއޭދެހވެ  

ވީިއރު، އަމުުދން ަތޢްލީމަކީ، . ަފއިާދއެއް ނެްތ ކަެމއް މަޖްބޫެރއް ނުކުާރެނއެވެ އަޚުން 

ިމެހްނަކުމްނ، ެއްނެމ . އެއަްށވުެރވެސް މާަމތީ ވެރި ފަާރތަުކން ވާޖިބު ވެަފއިާވ ކަެމކެވެ

ޢިލްުމ . ފުރަތަމަިއްނ ވިސްާނންީވ ކޮްނ ެއއްަޗކަށްޯތެއވެ؟ ަވސްވާެހއްެނިތ  ދަްނަނވަެމވެ

. ކަަށވަރެވެ . ީކ، ެއންމެ އިސް ާވޖިބު ަކމުަގއިުވމުގެ ަސބަބަކީ ޮކބައިތޯ ބެލުމަެށވެއުނެގނުމަ

ވިސްނުުމން އެނުގނު ެއްއޗަކީ، އަދި ަތޖްރިބާިއން ލިެބމުންަދނީ، އިންާސެނއްގެ އެްނމެ އިްސ 

ެއ ަންފުސ ެދެނަގެނޭވީނ، . މުޤައްދަްސ ާވޖިބަީކ، ިތމާެގ ައމިއްލަ ނަފްުސ ެދނެަގުތން ކަެމވެ

ެދން ވިސްނާާލންވީ، ތިާމގެ ނަްފުސ . ލީމުގެ ބާރުން، ަނފްސުގެ މަިތވެރި ލޮލަށެވެތަޢް

ެއއީވެސް ފެްނނަ ކޮްނެމ . ދެެނގަުތން، އެާހ މުަޤއްދަސް ވާޖިަބކަްށވީ ކީްއެވގެްނޯތ ބެލުމަށެވެ

މަންޒަަރކުން، އިޭވ ޮކންެމ ާރގަުކން، ލިޭބ ޮކންެމ ތަްޖރިބާއަުކްނ ރަނގަޅަްށ ެއނގޭ ެފްނަނ 

ިތާމުނެދެނ ިތާމ ަހްއަދާވ ޮބުޑުކެރްއިވ ަކާލނެގ ެދެނަގްނާނީނ ިކިހަނުކްނޯތެއެވ؟ . ޗެެކވެެއއް 

 ަތއް ހޯާދނީ އަާދކުރެޭވނީ ކިިހނަުކންޯތެއވެ؟ތިމާެގ ައުގނުަދނެ، ތިމާެގ މަްސއޫލިްއޔަތު

ކުރާ ކޮންެމ ަކމެްއގަިއ، ކޮްނމެވެްސ ! އޭ ަމދްރަސަތުްއ ަސނިްއޔާެގ ލޯިބވާ އުޚުުތްނނޭވެ  

އެަމޤްޞަަދކީ ަފިއދާހުރި ާމތް ަމޤްޞަެދއް ކަުމގަިއ . ަޞެދްއ ޮއްނަންނާވެނެއެވމަޤް

ުކާރ ޮކްނެމ ަކެމްއެގ ަނީތާޖެއްއ ިނުކްނާނޭނަކީމ، ެއްއެވްސ ަޝްއެކްއުހިރ . ހަާދންާވެނއެވެ

ހަމަ އެފަަދއިްނމެ، އިމްތިާޙނޭ ިމކިޔާ ަވރުގަދަ އެތި، ައހަރެމެްނގެ ހުިރވަރެްއ . ކަމެއް ޫނނެވެ

ައަހެރެމްނ ެތޭރްނ ަބެއްއ ުކީދްނ، ެއިތަބ ަދްއާކ . ވަރެވެށަ ށް ަނއިސްނުާދނޭަކްނވެސް ކަބެލުމަ

ތިާމއަްށވުެރ މޮޅުވީތީ ނުުރހުން ފައުޅު ކުރާީނެއްއ . ފުރިހަމަ ނަޫމނާ، ިތޔަުކދީްނވެސް ެދކޭެށވެ

 ިހންމަާތއެކު . ތިާމގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިްސނާލަިނކޮްށ ހިްތހަމަެޖހިާދނެެއވެ. ނޫެނވެ

ަބންަނނިޮކށް، އެފަަދ މަިތވެިރ ފަޚްުރ ޙާޞިްލވުމަީކ، ] ކަމަރު[މަސައްކަްތ ުކރުމުެގ އަުގހުިރ 

 .ދުރުކަެމއް ނޫެނވެ

އިމްިތޙާޭނ ުބނީާމ ަހތަރެސްފަިއ ިފިނވެ، ބިުރން ތުރުތުުރއަޅާ ކުީދންވެސް، ! ާއޭދެހވެ  

ޯތެއެވ؟ ިނަކްނ ިވްސަނާވ، ހިްނމަތާެއކު ކުިރމަތިލައި، އެތިބަ ސާިބތުކުަރނީ، ކޮންަފދަ އެްއެޗއް

ެއކުީދްނގެ ަމޤްަޞދުެގ މާްތކަމާިއ، ަޢމަލުެގ ފުިރހަމަަކްނ  !ޚިޔާލު ކުރަްއަވ ބައްަލވާެށވެ

އެިކެއކި ާމއްާދއަށް ާޚްއޞަ ނަަޒރެއް އެކުީދން ބަަހއްަޓނީ، ެއހެެނެހްނ  !ދެކެވަަޑިއގަްނަނވާެށވެ

ަކށީެގްނވާ ިމންވަަރށް މަަސއްކަްތ ުނަވަތ ެއ. މާއްާދގެ ުމިހންމުަކން ކުޑަކަަމކުްނ ޫނެނވެ

ައދި ކީްއތޯެއވެ؟ ޚާްއޞަ ނަޒަެރްއ ެބހެްއޓުްނ މުސްަތޤްބަލް އެުކދީްނނަްށ . ނުކޮްށފަެއއް ޫނެނވެ

މިކަުމްނވެސް އެނުގނު ެއްއޗަކީ، ލިބެމުންދާ އިުރޝާދުަތކަށް، ފިސާިރ . ލާޒިމުކުރަީނެއވެ

 .ރަނގަަޅށް ެއނގެުމންދާަކމެވެތަޢްލީުމގެ ބޭުނން . ކެރިތިެބގެްނ ޢަމަލުކުާރކަެމވެ
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އަމިއްލަ ނަފްސަްށ ިއތުބާރު ހުްނނަ ކުީދން، ޚާްއޞަކޮްށ، މަދްރަަސތުްއ ! ާއޭދެހވެ  

ސަނިްއޔާައށް، ޢާންުމކޮްށ މުޅި ދިެވހިާރއްެޖއަށް ސާިބުތކޮށްެދނީ، ޮކންފަަދ ައގުުހރި، ކިާހބޮުޑ 

 އެްއޗެްއތޯެއވެ؟

! ާއހް ......ެރއިްނ ބައެއް ކުީދންއަުޅަގނޑުެމން ތެ! އެކަަމކު ިހތާމަުހްއޓެވެ  

އަޅުަގނޑުެމްނގެ ތެެރިއން ަބއެްއ ުކދިްނނަީކ، ކުީރްނ ދެްނނެިވ ފަަދއިްނ، އަިމއްލަ ަނފްސަްށ 

ނުާލހިުކ . އިތުބާރު ވަރަްށވެސް ކުޑަ، ހިާތމަހުރި ކުީދން ކަުމަގއި ވެަފިއވެސް އެަބތިއްެބވެ

ުކން އިތުުރ ަމޢްލޫމާތުަތއް ހޯާދ، ހިުތެގ ރަނގަަޅށް ފިާލވަުޅ ދަސްކުރާ، އަިދ ކުާރ ކޮންެމ ކަމަ

ޠާހިރުކަާމއި، ސާފުަކްނ ނުަހުނ ބޮުޑ ކުީދްނވެސް، ިއްމތިޙާނުެދެކ ބިުރން ެއކުީދންެގ ާމތްަކްނ 

ވަޅުޖަަހއި، ިހތުެގ ބޯުޑގަިއ، ަރްނއަކުުރން ބިްނވަޅު ނެިގފަިއވާ ފިލާވަޅުަތކުަގއި، މިބިުރެވިރ 

 .ްށަވނީ ހިތާަމާއއި ޭވނެވެނަތީާޖއަކަ. ކަމުެގ ދަފަާރ އެިޅދެެއވެ

ފިލާތޯ އެްނމެްނ ] ބަލި[ީވަވަރުކްނ ެއިހާތަމުހިރ ! އޭ ލޯިބވާ އުޚުުތންޭނވެ 

ިހންމަާތއެުކ ) ހިތުެގ އަިޑން(އެއްބާރުލަާމތޯެއވެ؟ އިމްތިާޙނަީކ ލޯބިވެރި ޔާެރއް ަކމުަގިއ ހެދޭޯތ 

] ކަމަެރއް އަަބދު ަބނެދެގންިހްނަމާތިއ ޯޖުޝެގ ައުގުހިރ ! [މަސައްކަްތ ކުރަމާޯތއެވެ؟ ާއދޭެހވެ

 އަްނނަ ިއންތިާޙނަްށ ތަްއޔާުރވަމާޯތެއވެ؟

އަޅުަގނުޑގެ ބަަހށް ކޮށިަކމާއި، ިޚޔާލާުތގެ ކުރަިކަކމުން، މިަމޟުޫމުނ ލިޔުމަްށ  

 .ވަގުުތނެތްަކމާެއކު ަމޢާފް އެދެެމވެ.....ވަރަްށވެސް

 .ހ30-12-64 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާތްދަރި 

 

. ަވެއެވ؟ ަމްޥޫޟުއެގ ަތަނަވްސަކްނ ަވްނަހާނެވެގްނ ުނެވެއެވިލާޔީނ ީކޭކބާ ! ާއޭދެހވެ  

ނަަމވެސް، ިދވެހިާރއްެޖއަކީ ދުިނޭޔގެ ެއެހން ަތންަތނާ އަޅައި ބަާލއިރު، ވަރަްށވެސް ނިކަމެިތ 

ެއކަމަުކ ާރއްޖޭެގ އުދަެރހުްނ ެއރި އެިކއެިކ ތަރިތަީރެގ . ޙާލެއްަގިއވާ ކުޑަކުަޑ ރާްއޖެެއކެވެ

 މިކަުމްނ ރާްއޖެ ފަޚްުރވެރިަވީނ ކުޑަިމްނވަރަކަްށތޯެއވެ؟. ުނެކނެޑެއެވވިުދވަރު، އަިދވެސް 

. އަޅުަގނޑަީކ، ުދިނޔޭެގ ތާރީޚަްށ ކުަޑކޮްށވެސް ޭހލެވިފަިއވާ މީެހއް ނޫެނވެ 

އަޅުަގނޑުެމްނގެ މިކުަޑކުޑަ ާރއްޭޖގެ ތާރީުޚްނވެސް އަދި އަޅުަގނޑަްށ ެއނިގފަިއަވީނ، 

ންކަުމން، މަޥްޟޫޢަްށ ފުރިހަަމއަށް ިއންޞާފް ކުެރވޭޭނބާަވޭއ ެއހެ . ވަރަްށވެސް ކުޑަ މިްނވަރެެކވެ

 .ނަަމވެސް އެނިގހުރި ިމްނަވރަކުްނ ޭވތޯ ބަާލނަެމވެ. އަޅުަގނުޑ ހިަތށް އަރަެއވެ

ނޑު އެތަިރޔަށް ަންނ ރާްއޖޭެގ އުަދރެުހން އެރި ތަިރތަުކގެ ތެެރއިްނ އަޅުގަ ! ާއޭދެހވެ  

 .ެއެވ] ރިާބއި ނަޞްުރގެ އުޖާާލވި ަރންތަަނީޞ[ދޭނީ، 
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ޮކްނެމ ަޤުއެމްއަގިއމެ، ެއީމުހްނެގ ަންނ ުދިނޭޔަގިއ ިވަދނީ، ެއީމުހްނެގ ަންނ  

. ދުިނޔޭަގއި ެދމިުހްނނަީނ، ުދަވހަކު ުއނިުނވާފަަދ ޚިްދމަުތން، ޤައުަމށް ހަިދޔާކުރާ މީުހްނގެެއވެ

 .ހިުތގަިއވާ ގަދަަފދަ އީާމން ަޢމަލީގޮުތން ާސބިތުކުާރ ީމުހންެގެއވެ

ހުިރ ަތޢްލީމަުކން، ކިަތންެމ ަމތީ ާފހެްއ ލިުބނު ކަުމގަިއިވޔަސް، ކިތަްނމެ ައގު 

 .ެއީމުހްނެގ ަންނ ިމުދިނަޔިއްނ ެއީމަހާކެއުކ ަވިކެވ ިހނަގިއާދެނެއެވ! އާދެ.......

އަޅުަގނޑުެމންކުެރ، ެއކަަކށްވެސް ަވންަހާނވެެގްނނުވާ ފަދަިއން، ާރއްޭޖގަިއ އަިމްއަލ  

ަނމަވެްސ ރާްއޖޭެގ . ްއާހްސ ައަހަރްށުވެރ ިގަނެވްއެޖެއެވެވިރަކެމްއ ިހނަގުމްނ ައްނަނާތ އެ 

ަވަނ . ހ548ރައްިޔތުްނ އިސްލާްމދީުނގެ މާްތވެެގްނވާ ެތދުަމގުަގއި ފައިތިލަ ސާިބތުކުަޅއީ، 

ިމ ައެށްއަކ ަޤުރުނެގ ެތޭރަގިއ، ާރްއޭޖެގ ުއަދެރުހްނ ަވަރްށެވްސ ައިލަގަދ ަތިރަތެކްއ . އަހަުރެއވެ

ާރއްޭޖގެ ތާީރޚު ކުަޑކޮްށވެސް ދަްނނަ ީމހަަކށް ވަްނަހނާ ވެެގްނވާޭނ ، ފައުޅުަވމުްނ ައއިަކމީ

 .ަކެމްއ ޫނެނެވ

ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތްނނަށް އިސްލާމްދީުނގެ ާމތްެވެގންވާ ނޫރު ލިބުމަށްަފހު، ނުލާިހުކ  

ުކއްލިައކަްށ ަނާގންފެިށ  ،މިިނވަްނކަާމއި، ހަަމޖެހުާމއެުކ ސީާދ ރާސްާތިއން ިހނަގހިނާގ ިތއްބާ

ނޑެއް، އިާސހިަތކު ުމޅި ރާއްެޖއަްށ ިހޔާއަަޅއިިފއެވެ ނާކާ . ިމޔާުބގެ ކަޅުވިާލގަ

ެއާޔއެުކ އިސްލާްމދީުނެގ އަިލގަަދ ނޫރުވެްސ . މިނިވަންަކންިދަޔއީ، ެގއްލިެގްނނެވެ!.......ާއހް 

ާރްއޭޖެގ ިނަކެމިތ ! ާރއްޭޖގެ ޙާެލވެ. އެަދނީ އެބިުރވެިރ ނުަބިއ ައިނޔާެގ ސަބަުބްނ ފިލަުމންެނވެ

ޫހުނ . ނެތިަދނީެއވެ. ެގއްލިަދނީެއވެ! ާރްއޭޖެގ ާމްތ ީދެނެވ! ާރއްޭޖގެ މިިނަވންކަެމވެ. އްިޔތެވެރަ

ދުަވހަކު ފިިނ ފެްނފޮދަަކށް އެދޭފަަދިއން، ޙާލުގެ ުދލުން ާރއްޖެ އެދި ޮގވަީނ، ިދެވިހ 

ްނާވޭނ، ވަަޒނާހުެރ ޤުރްބާ . އަުޅވެތިަކމުްނ ިމންޖުކުާރޭނ ތެުދވެރި ަދރިއަކަެށވެ. ދަރިއަަކށެވެ

ގެ އިރާަދފުޅުން، އިޖާބަ ލިުބނީ، ލިބޭނޭ ެއްނެމ هللاރަޙީުމަވންތަ ާމތް. އިޚްލާޞްތެިރ ދަިރޔަކަެށވެ

ދިެވިހ ޖަްއުވގެ ތެރެައށް އެ އެިރ ނޫާރީނ ެފހި ކުލަިއެގ ! ާއޭދެހވެ . ފުރިހަަމ ޮގތުަގެއވެ

! ާއޭދެހވެ . ފަްނވަެރވެ ިހްތަވާރއި . ްއގެ ިހންމަާތއި މިްނނަެތވެއަްއޔަކީ، ިދެވހި ދަރިއެ 

ރާއްެޖއަށްަޓކައި، ިދވެހި ޤަުއމަށްަޓކަިއ، ޭއނާ ކުރެްއިވ މިްނނެތް މަަސއްަކތަކީ، އުުފއްލެިވ 

ބުރަޔާިއ ދަތިަތކީ، އަިދ އަދަްށ ދާްނދެްނވެްސ ރާއްޭޖެގ ވެިލަގނޑުަގއި، ިބްނވަޅު ެނގިފަިއާވ 

. ްއ ެންތަކްނ ަކަށަވެރވެ ެއއަްށވުރެ، ަމތިވެިރ ަފޚްުރ ޙާޞިލުކުަޅ އެްއވެސް ދިެވއްސެ. ކަްނކަމެވެ

ަނީޞާބިއ ަންޞުރެގ [ެއބޭފުޅަކީ ިދވެހި ޤަުއމުެގ ! ާއޭދެހވެ . ނުވެސް އުޭޅނޭަކން ޔަީޤނެވެ

ަގަހާނެއުޅިވ، ިދެވިހ  އެބޭފުަޅކީ ުޙއްބުލްވަަޠްނގެ ައގު ާމތް ރޫުޙން. އެވެ] އުޖާލާިވ ރަްނތަރި

. ުކެރްއިވ ާމްތ ިދެވިހ ަދިރެއެކެވޅުެވތިކަުމްނނާިއ ނުބަިއ އަިނޔާަތކުްނ ސަލާަމތް ޤައުމު، އަ

އެޭބފުޅަކީ، އުތީބު އަލްޚަޠީބު ޙުަސއިން ތަކުރުާފނުްނގެ އައްސުލްޠާން އަލްޣާީޒ ! ާއޭދެހވެ 

އޭާނެގ ަނންފުޅަކީ، ުދަވހަުކވެސް ުއވިުނދާނޭަފަދ . މުޙަންަމދު ސިރީަސވާީދއްަތ ަމހާރަުދންެނވެ
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ތާރީުޚ، އެަނންފުުޅގެ ސަބަުބްނ . ެކެވގޮެތއްަގއި ާރއްެޖއަްށ ދޫކުެރްއވި ަނންފުޅެ] ފެހި[

 .ފަޚްރުވެިރވާ ަނންފުޅުެމއެވެ

އޭާނެގ ޅަފުޅު ުދވަްސވަރުެގ ތާރީަޚކީވެްސ، އެްނމެްނ ަދންނަ، ވަރަްށ މަްޝޫހުރ  

ެއދުވަްސވަުރ ޭއާނެގ ދިރިއުުޅްއވުްނ ހުިރ ޮގތްތަަކށް ވިްސނައިިލޔަސް، ޭއނާެގ . ވާަހކަތަެކެކވެ

ބޮޑުތަކުުރފާަނީކ، ! ާއޭދެހވެ . މިލްަކްނ ރަނގަޅަްށ އެނގޭެނެއވެމާތްކަާމއި، ުބއްދިފުުޅގެ ކާ

ާރްއޭޖެގ ެއްނެމްނ ެއްއަބްސާވ ޮގުތަގއި، ޭއާނެގ ަޅުފުޅ . ދުރުވިްސނާ، ިޙކްމަްތތެރި ބޭފުެޅކެވެ

ދުވަސްަވރުގެ ތެރޭަގއި، ެއންމެބޮޑު މަސައްަކތަކަްށ ޭއނާ ކުެރްއވި ކަަމކީ، އަތިރިަމތީަގިއ 

ުދާވުލެގ ޫހުނަގިއ، ޫފްއެސްއެނިތ . ގެްނ ޫދނި ހިތްަޕވަްނ އުުޅއްުވމެވެ މަޅިފަތި ަޖއްސަަވއި 

ެއަކުމަގިއ . ކުޑަވެްސ ަޝއްެކއް ނެެތވެ. ެވަވަޑިއެގްނ ުއުޅްއިވ ަކުމަގިއިވެއެވއެކަުމަގއި ަމޝްޣޫލު

އެަކހަލަ ކުަޅދާނަ ީމުހންކުރާ، އެަކހަލަ ުކދިކުިދ . ވަރަށްބޮޑު ިސއްރެްއ  ެނތިނުާދެނއެވެ

 .ޙަީޤޤަުތގަިއ ާމނަހުރި، ަފއިާދހުރި، ބޮޑެތި ކަްނތަކެވެ ކަންަތކަކީ 

ޭއނާ ޭއރު އުޅުއްީވ މަޅިފަިތ ޖައްަސަވއިެގްނ . ކުަޑވެސް ވަްސވާެހއްެނތެވެ! ާއޭދެހވެ  

ކަމުަގިއވިޔަސް، ޭއނާ ކުެރއްވި މަސަްއކަތަީކ، ޭއނާގެ މުސްތަޤްބަުލގެ މަސަްއކަތްަތްއ 

ޭއނާެގ ޭރއްެވވުަމކީ، ހަުރދަނާ، ަބދަިހ . ުޅއްުވމެވެހިތްޕުުޅގަިއ ރާްއަވވަިއ، ޭއގެ ިބްނގާ އެ

. ޭއުރ ުމިޅ ާރްއެޖ ަދީނ ަޣިއުރ ީދަންށ ަވުމްނެނެވ. ޭރްއެވުވެމްއ ަކުމަގިއ ޫނީނ ުނާވެނެއެވ

ަބެއްއ ީމުހްނެގ . އަނދިައނދިިރްނގެ ނުަބއިަކމާއި، ައނިާޔ ަދީނ ބޮުޑވަުމންެނވެ

އިސްލާމްީދްނ ދޫޮކށް، ކްރިސްިޓއަްނ ) ިހެގން ީދން ަބދަލުނުޮކށް ަފރުނުޖެ (ނުރުުހމުަގިއވެސް، 

ޮކންމެައކަސް ޭއނާ މިރާއްެޖ ިހއްެޕވިއިުރ، އަްއޑުއަތޮާޅިއ . ދީނަްށ ވަްނ ަކމުަގއިވެްސިވއެވެ

. ފުވަްއމުލައް ފިަޔވަިއ ހުިރހާ އަތޮަޅކަށްމެ ަވނީ ެއނުބަިއ ައިނޔާވެިރާޔގެ ބާރުފޯާރފަެއވެ

ަވނިޮކށް، އުތީމު އަލްޚަޠީބު ޙުސަިއން ކަތީުބ މިދަރަޖަައށް ާރއްޭޖގެ ަކންަތއް ގޮސްަފއި

] ވަުޤތަށް ޙުްރމަތްެވ ިތބެެގން ައގު ިމދުިނޭޔން ޯހއްެދވުމަށް[ތަކުރުާފނުްނގެ ިތންދަިރކަލުން 

ާރއްެޖއަށާިއ، ރާްއޖޭގެ ަރްއޔިުތންަނށް އަަމާނއި ައމާްނ، ަނޞްރާިއ . ނިކުެމވަަޑއިެގންިފއެވެ

ޅުެގ އަޑީްނ ަޤްޞދު ުކރަްއވަިއ، ޢަމަލީ މައިާދުނގަިއ ނަޞީުބ ހޯްއދަަވއިެދއްުވމަްށ ިހތްޕު

ޭއުރ ަމިލުކަވީނ ަކްނަންނޫނުރ . ެއންެމ ފުރަތަަމިއްނ ދުުރވީ ަމލިކަށެވެ. ސާބިތުެވވަޑަިއެގންފިެއވެ

އޭރު އެަތްއ ސަބަބަާކހުރެ މިބަިއމީުހާނ ޕޯްޗގީްޒ ީމހުްނެވްސ . ޢަލީ ރާާޖގެ ވެިރކަމުެގ ަދށުަގެއވެ

ވަޒަްނ ދެެކ ލޯިބވާ ެއހެްނ ދިެވިހ [މަލިަކްށ އެޭބފުޅުްނ ވަޑަިއގަްތތަާނ، . ަވީނ ެޖިހަފެއެވ

. އެއީ ޢަލި ޙާޖީާއއި، ޙަަސން ާޙޖީާއ ދެޭބންެނވެ. ެއބޭފުޅުްނނާ އެުކެވއްޖެެއވެ] ދަރީްނވެސް

މިަބއިމީުހްނގެ ތެރޭަގިއވާ ޢަލީ ަދންެޑހެލުވެސް، (ފަހެ ދިެވހިާރއްޭޖގެ ިމ ާމތް ދަރީްނތަްއ [

ެއްއެވ ަމްޝަވާރޮކށް، ޯޕްޗީގްޒެގ ައުތން ާރްއެޖ ަސާލަމްތ .) ާތަލިއެގްނ ުނާވެނެއެވހަނދާްނ ނައް

.] ކުޅައުމަްށ ެއބައިީމުހންެގ ވެިރއަުކ ކަުމަގއި ުމޙަންަމުދ ތަކުރުާފުނން އިންިތޚާބުޮކށްފޫެއވެ
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. ވިެއވެަގއި އެބޭފުުޅްނގެ ދަތުރުފުުޅ ެފއްޓެ ] ކަުޅއޮށްުފންމީ[މިއަށްަފހު، އެންެމްނނަްށ ަމޝްހޫުރ 

ރޭަގނޑުަގއި ާރއްޖެތެެރއަްށ ަވްނނަަވއި، ރަށްރަުށގަިއވާ ޯޕޗްީގޒްެގ މީުހން މަރުްއަވިއ، 

ިމަހނގުާރަމއިަގއި، އަލްޚަޠީުބ ޢަލި ތަކުރުާފުންނ . އިސްލާމްދީްނ ފަުތރުްއވަުމން ެގންަދވަެއވެ

ްތަވާރެއުކ އިތުުރ ބާާރިއ ާއ ހި) ިހާތަމ ުކެރްއުވާމެއުކެވްސ(ަނަމެވްސ . ޝަހީުދެވއްެޖއެވެ

. މުޙަންަމުދ ތަކުރުާފާނިއ ޙަސަްނ ަތކުރުާފނުްނ ކެރިިތއްބަަވިއގެްނ މަަސއްަކްތ ކުެރއްީވެއވެ

 .ާއމީން. ޢަލީ ަތކުރުާފނަްށ ސުވަުރގޭޭގ ނިޢްމަްތ ެދއްާވށިެއވެهللا މާތް

ފަހެ ިމދުވަްސވަރު މުަޙންަމދު ަތކުރުފާާނއި، ޭއނާެގ ެއުކވެރީްނާނއި، ިދެވހިރާްއޖޭަގިއާވ  

ީގޒްެގ ވެރިކަާމ ިދމާކޮށްެލއްުވމުން، އެަބއިމީުހްނ ބިުރން ިސހި، ެއކަމަްށ ހޭލައި، ފާަރއަްށ ޕޯޗް

އެކަަމކު އެބަިއމީުހްނނަކީ، ެއްއެވސްކަހަލަ ހަރުަދނާ ސިަފއެްއ ުހްނަނ . ތިބޭްނ ފަަށއިފޫެއވެ

ތިބޭްނ  ބަޔަުކ ޫނންަކމުްނ، އިސާހިުތ ެއކަުމގެ ޯފރިވެްސ ެކނިޑ، ބޮޑާަކމުަގއި ކަްނނެްތވެަފއި

ޮކންެމއަކަްސ ކުޑަުދވަސްކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއި، ކަޅުޮއށްުފންމީެގ ަފހުލަާވުންނ، . ފަށައިިފެއވެ

ދަތިަތކާިއ . ކާމިޔާުބގެ ަރން ހަރުަފތްތަުކން އަރަުމން އަީއ، ޢަަޖއިުބވާފަދަ ހިްތވަރާ އެުކަގއެވެ

ުދިނޭޔެގ . އްކަުތްނނެވެިމްނެންތ ަމސަ ! ާއޭދެހވެ . ތުރާތަކަްށ ެކތްކުރަުމން، ިހންމަާތ އެުކގަެއވެ

އުފަލެއް އަރާެމްއނެތި، ޤަުއމަާށއި ވަޒަަނށް، ައޚުްނނާއި އުުޚތުްނނަށް، ެހޮޔހިތުްނ 

ފިރިެހެނކޭ ބުެނޭވ ) ަޔުޢީނ ުމަޙްނަމުދ ަތުކުރާފަނކީ (އެތަުކރުފާަނކީ، ! [ާއޭދެހެވ. ޤުރްބާްނީވއެވެ

.] ަރއްަވިއގެްނ ުހްނނެވި ބޭފުޅެެކވެބަހުަގއި އެކުެލވިެގްނވާ ހުރިާހ މަުޢނަެއއް ަރނގަޅަށް  ެއއްކު

އޭާނގެ ކުޅަދާަނކަާމއި، ގަަދހިްތވަރުފުޅުްނ ރާްއޖެތެރެ ެއނުބަިއކަުމން ޠާިހރު ކުަރްއވައި، ެދްނ 

އެެރޔަީކ ކުަލގަަދ ައކުުރން ރާއްޭޖގެ ތާރީޚުެގ ޞަފްާޙއެްއ ފުުރުނ . އަރާވަަޑިއގަީތ މާލެައށެވެ

] ަނޞީާބިއ ނަްޞރުގެ އުޖާާލވި ަރންތަީރން[، އެެރޔަީކ، ިދވެހިާރއްޭޖގެ މާލެ. ރެއެެކވެ

ިމނިަވންަކމުެގ އަލިަގދަ ނޫުރްނ ނާކާިމޔާުބެގ އުަދރެސް ކާިމޔާބުެގ . ޒީނަތްތެިރީވ ެރއެވެ

 . އުދަެރހަކަްށ ބަދަލުޮކށްލި ެރއެވެ

. ެއްއނަޒަރަްށވުރެ، ިގނަ ނަޒަުރގައި، އެެރޔަީކ ވަރަްށވެސް ާޚއްޞަ ެރއެެކވެ! ާއޭދެހވެ  

ަދާމ ްކިރްސިޓައްނ ީދަންށ ުނަވްނ ޮކްނެމ ީމަހުކެމ ަމާރުލަމްށ ަޤްޞުދޮކްށ، ިމަކުމެގ މިެހނީ، މާ

މިކަުމެގ ސަބަބުްނ، މާޭލގަިއ . އިޢްލާުނަވނީ ރަުށތެރޭަގއި ވަރަްށ ވަރުަގދައަްށ ިހްނާގފައެވެ

ކުރިޔަްށތިބި އިސްލާމުްނކުރެ އޮނަސާޅީސް ީމުހން، ޮކރަލި ތަކުުރގެ އަްލޤާޟީ އަބޫަބކުުރެގ 

ދީަނށްަޓކަިއ ެއންމެަފހު މީާހައށްދާްނދެން، ަހނގުރާމަ ކުރުމަްށ  އެްއވެ،ށް ެގއަ 

ގެ އިރާދަފުުޅްނ هللاއެރެަޔކީ ދީލަިތވަްނތަ ! ާއޭދެހެވ. ޤަޞްުދކުޅަީއވެސް ަހމަ އެެރެއވެ

މުޙަންަމދު ޣާީޒ ބޮޑުތަުކރުފާަނށް، ރާްއޖެ ފަތަަޙ ކުެރްއުވމުެގ ަނޞްާރއި ނަީޞބު ލިިބވަަޑއިަގްތ 

ނދިރި ައނދިީރން މަުރވީ، ޭއނާެގ ކުޅަާދަނ އަތްޕުުޅން ކެިރުހންަނަވއިެގން ޖެއްެސިވ އަ . ރެއެވެ
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. ެއަބިޑަޔީކ، ާރްއޭޖެގ ިމިނަވްނަކްނ ަސާލަމްތ ުކެރްއުވުމެގ ަބިޑެއެވ. [ބަޑިއަުކްނނެވެ

 .]އެުއންަޑއަކީ، މާްތެވގެްނވާ އިސްލާމްީދން ދިފާޢު ކުެރއްުވމުގެ ައގު ާމތްެވެގންާވ ުއންަޑއެވެ

ަވނަ އަހަުރގެ ބަަރކާތްެތރި ކަުމްނ . ހ981މަްޝހޫރު ބަަރކާތްެތރި ރެަޔކީ،  މި 

 .ފުރިެގންާވ ރަބީޢުްލއަްއވަލް ަމުހގެ އެއްެރެއވެ

އަުޅަގނޑުެމންެގ ަވފާތެރި އަްއސުލްޠާން އަލްޣާޒީ މުޙަްނަމުދ . ކުޑަވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ 

މަަސއްކަްތ ]  ިހްނަމާތެއުކ[ ސިރީސަވާދީްއތަ މަހާރަުދން، އެމަިތވެިރ ފަޚްުރ ޯހްއދެވީ،

ެއ ފަޚްރަީކ، ހަަމއެަކިނ ޭއާނގެ އަިމއްލަ ނަފްސަށްަޓަކއި ހޯްއދެިވ ފަްޚރެްއ . ކުރަްއވަިއެގންެނވެ

މުޅި ާރއްެޖއަށްަޓަކއި، ިދެވހި ަޤއުމަްށޓަަކއި، ައމިއްލަ ވަޒަަނށްޓަަކއި ޯހއްެދވި ނުލާހިުކ . ނޫެނވެ

ޮކްނެމ ިދެވްއެސްއެގ ިހުތަގިއ، ޭއާނެގ ަމްއަޗްށ ވަަޒންދެެކ ލޯބިާވ . މަތިވެިރ ފަޚްރެެކވެ

އުފެދިަފިއވާ، ަބޔާްނނުކުެރވޭަފދަ ުޝކުރަކީ، މިކަުމގެ އަލިެވގެްނވާ ދަލީެލއް ކަުމަގއި ޫނީނ 

އަޅުަގނޑުެމްނގެ ޮމޓޯއަްށ ިހްނގެުވމުން އަޅުަގނޑުެމްނގެ ނަމޫާނެއއް ަކމުަގިއ . ނުާވެނއެވެ

ަދ ިޚްދަމްތަތުކްނ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ަހިދާޔ ުކެރްއިވ، ވެވަަޑިއގެްނ ެދއްިވ ަބޔާްނ ނުކުެރވޭފަ

ެދިމޮއްނަނިނިވ ! އަލްޣާޒީ މުަޙންމަދު ސިރީަސވާީދއްތަ ަމހާރަުދންަނށް ެހޔޮ ދުާޢއާއި ސާަބެހވެ

 !ޝުކުާރއި ުމބާރަކްބާީދެއވެ

 .ހ18-1-65  

 

 ޤައުމީ ދުވަސް 

 

ިޚާޔުލ . ިރ މަްވޟޫެޢކެވެުނަހުނ ެއެދޭވ ޭބުންނެތ. ުނަހުނ ަތަނަވްސ ުފްނ ަމްޥޫޟެޢެކެވ 

. ތަަނވަސް، ޢިބާރާްތ ފަުށވި، ޤަލަމްަތްއ ަތނަަވސްކަމާެއކު ިހނާގޭނ މަޥްޟޫެޢކެވެ 

. ެއްއޮގަތްށުވެރ ިގަނޮގުތްނ ައުޅަގނުޑެގ ަޤަލްމެގ ެދިލ ިހެކުމްނަދީނެއެވ! އާހް.....ނަަމވެސް

ެއަކަމުކ ައުޅަގނުޑެގ . އެއްސަބަަބށްވުެރ ގިަނ ސަބަުބން، އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާުލ ވަރުބަލިަވީނއެވެ

ނޑުމެްނެގ މޮޯޓެއއް ފިަލއިެގްނނެްއ ނުެދއެވެ ނަޑކީ މަދްރަސާެގ . ހިތަުކްނ އަުޅގަ އަުޅގަ

ޯލިބެވިރާޔައްށ ! [އާދޭހެވެ........ަކެމްއ ަހނާދެންއ ުނެނެތެއެވ] ަތނބު[ެއްއ ) ހިަމނަަމވެސް(

. ޮއުޅެމްއެނިތ ަޔީޤްނެވެއވެ ، ަހމަެއކަިނ މަްޥޟޫޢަްށ ވިސްނައިިލޔަސް] އުނދަޫގ ަކމެްއ ނެްތކަން

ައަދކީ، ައިދ . ުކޑަވެސް ަޝއްެކްއނެެތވެ! އާދޭހެވެ ......އެެހްނކަމުން! އާދެ.......އެެހންަކމުން، 

ދުަވހަުކވެސް ތާރީުޚ ނުދެކޭ، ާއ ަތނަވަްސ ަމއިާދނެްއގެ ތެރެައށް ިމކުޑަކުަޑ ރާއްެޖ 

އާކުަރމުން، ަޤއުުމގެ ަނން މަތިެވިރ  ަޤުއީމ ޫރޙު  އަަދކީ،. ހިިނތުްނވުާމއެކު، ިނކުތް ދުަވހެވެ

! އާޭދހެވެ . ކުރަމުްނ، ަޤއުާމއިެގން ިދެވހި ިބްނގަލެްއގެ ަމއްަޗށް ރާްއޖެ ކޮޅަށް ތެުދވި ުދވަެހކެވެ
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ާޚްއަޞ . ާއ ުދަވެހެކެވ ުނެދކޭ ތާރީުޚ ައދި . އަދަީކ އަޅުަގނޑުެމްނެގ ޤަުއމީ ޢީުދ ުދވަެހވެ

 .ުއފާވެިރ ުދވަެހކެވެ. ދުަވހެެކވެ

 ްއ އަުލން ަނއިނަަމ އެެހން އާރޫުޙ ުއވިާދނޭ،ނޫރެ[ 

 ]ޝަުއޤު ނެިތދާނޭ] ރޫުޙން[ޛައުޤެްއ ނިަކން ހުްއޓަސް   

ިއނިގިލަތްއ . ތާރީުޚ ލިޔާ މީުހްނގެ ޤަލަްމތަުކން، ދެލި ހުސްަވީނއެވެ! ާއޭދެހވެ  

ްނެގ ާތރީޚު ބަލާ މީުހްނނޭޯތއެވެ؟ އެީމހު. ިސުކނިޑަތުކްނ ެތޮޔ ޭހެނީނެއެވ. ވަރުބަލިަވީނއެވެ

ަރްނ . ލޯގޮސް ހުްއެޓނީ، ުނަހުނ ކުަލގަަދ ޞަްފޙާތަާކިއ ކުަލމަޑު ޞަފްޙާަތުކގެ މަްއޗަެށވެ

ެފހި ކަރުދާުހަގއި ދަނުބދެލިްނ ލިެޔވިެގްނާވ . އަކުުރން ިލޔެިވެގންާވ ުމޤާލާތަުކގެ މަްއޗަެށވެ

! ަބެހވެ ތާރީޚު ލިޔާ މީުހްނގެ ޤަލަމަށް ސާ! ާއޭދެހވެ . ފަށުވި ޢިާބރާތްަތކުގެ ަމްއޗަެށވެ

ަބލާމީހުްނެގ ހިްތތަކަްށ ނުަހުނ ފިިނކަްނ ! އިްނޞާްފވެރީްނެގ ވިްސނުމަްށ ާޚއްަޞ ސާބަެހެކވެ

ިދވެހި ތާރީޚަކީ، ތަޢުރީފު ކުރުުމގެ ޙަްއުޤ ! ާއޭދެހވެ . ތަްޖރިބާ ާޙޞިލްެވއެވެ. ލިބެއެވެ

 .ުނަހނު ާމތް މަިތވެިރ ތާރީޚެެކވެ. ފުރިހަަމއަށް ލިިބެގންާވ ތާރީެޚެކވެ

ކޮންެމ . ދިރުުމގެ ބާުރކުަޑވެާދނެަކން ޔަީޤނެވެ] ްއ އަުލން ނަިއނަމަ ެއހެންދައުރެ[ 

ކަމަކަްށމެ އަުލން ތަރުޙީބު ނުލިެބނީަނމަ، އަުލްނ ފަހިެވެގން ަމގުަތއް ާންނނަީނނަމަ، 

ވިަދއެްއ  U]ޮރނަގުކްނ[ެއެއްއެޗްއެގ U! [ާއޭދެހެވ. ކުރިއެރުުމެގ ބާުރ ވަަރށްވެްސ ކުަޑވެާދެނއެވެ

ާތީރުޚ ިލާޔ ީމުހްނެގ ިޢްލްމަތްއ ައުދަވީނ . ނަމަވެްސ އުާފވެރިަކން ުހއްެޓވެ. ވެުނަގެނޭވެނއެ 

ބަލާީމުހންެގ . އިނގިލިަތކަްށވަީނ ާއދަާޔ ޚިލާފް ބާެރއް ލިިބފަެއވެ. ކުލަރީތި އާދެީލން ފުިރފަެއވެ

ަދ ުނަހުނ ުކަލގަ . ހިތްަތއް ުއފަލާއި ޯޖުޝން ފުރެީނ، އާޮރނގަުކން ޤަލަްމ ހިނގާަފއިާވތީެއވެ

ާހަދާހ . ނުަހުނ ބޭުނންތެިރ ބަސްަތކެެކވެ. ުނހަުނ ަފށުިވ ޢިބާާރތްތަެކެކވެ. އަކުރުަތކެެކވެ

 !ހާަދހާ އުޖާލާެއވެ ! ފުރިހަަމއެވެ 

 ފިޔަަޖހާ ނަލަތަރިތަުކްނ ިހތުާގ އަާޅ ިގނަ ރޮނގުަތކުން،[ 

 ]ނިަޔތަށާިއ ޢަމަލަްށ މިަޤއުީމ ރޫޙު އިތުޭރ ެދްނވަނީ   

އުެފއްދޭޯތ މަސަްއކަތް ކުެރވޭ ަމތިވެިރ ރޫުޙގެ ހޫުނކަްނ . ކުޑަވެސް ަޝއްެކއްެނތެވެ 

ައަދީކ ޮކްނ ުދަވެހްއޯތެއެވ؟ . އިތުުރވަުމން ިގނަުގަނވަުމންެނވެ. ހައްާތދަީނ ގަަދވަުމންެނވެ

ެއދުަވހަްށ އިންިތޒާރު ކުެރޭވ . ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަޤުއީމ ުދަވެހެވ. ުނަހުނ ުއާފެވިރ ުދަވެހެކެވ

ކޮންަފދަ ާމތް ދުަވެހއްތޯެއވެ؟ ޮކންފަަދ . ުދަވެހެވ 1ބީޢުލްައއްވަްލ ަމހުެގ ރަ . މަތިވެިރ ުދވަެހވެ

މާތް މައްސަެރއްޯތއެވެ؟ އަލިކަްނ ެއއިްނ މުިޅ ުދިނޔެައްށ ފެތުުރުނ ހިތްަތްއ ެއއަލީްނ ާޠހިރުިވ، 

ަހަމެއަކިނ . ިމދުިނޔެއަްށ ފައުުޅިވ މައްސަެރވެ] އިރު[ަމުގަތްއ ެއައީލްނ ަތަނަވްސިވ، ަގަދަފަދ 

މިސަބަބަށްަޓކައި، އަޅުަގނޑުެމްނގެ ިމ ުދވަސް ަޤއުމީުދވަސް، ރަބީޢުލްައްއވަލް ަމހުެގ 

އެްއދުވަސް، ފަޚްުރވެިރ ުދވަެހްއ ކަުމަގއި ުނހިެމނޭޯތއެވެ؟ ޫނނެޭކ ޫނނެޭކ ައދަކީ، 
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ައުދ . ފަޚްުރވެިރ ތާރީީޚ ދުަވހެެކވެ. އެްއނަޒަރަްށވުެރ ގިަނނަޒަުރގަިއ، ޚާްއަޞ ުދވަެހކެވެ

ެމްނގެ ހިްތތަްއ ފުޭރްނވީ، މިމަިތވެިރ ރޫުޙެގ ައޞްލު ކަމުަގިއާވ ަކއު ރަސޫާލެގ މާްތ އަޅުަގނޑު

. ތަޢުރީާފިއ ެހޮޔ ދުާޢތަުކންެނވެ. އެމާްތ އަޞްލަްށ ޝުކުާރިއ ޘަާނިއްނނެވެ. ހަނދާްނތަުކންެނވެ

އެިކއެިކ ޒަޢީުމންެގ . އެއަްށފަހު، ރާްއޖޭެގ ެއކިެއކި ބަޠަލުްނގެ ަހނާދންތަުކްނނެވެ

ިހތްތަްއ މަުޑމައިިތިރ ކުަރންީވ، ހިތްަތްއ ލަންބާަލންީވ، ! އާދޭެހވެ......ްނަތުކްނެނެވހަނދާ

ަޤުއީމ ! އާދޭެހވެ.......ނިްޢމަތަްށ ުޝުކރު ކުރަުމްނނެވެ. ގެ ކިބަައށެވެهللاހަމަެއަކނި ކީރިތި 

ދުަވހުގެ ބޭނުަމކީ ޮކބަިއތޯެއވެ؟ އަުޅަގނޑު ަޔޤީްނ ކުރާ ޮގތުަގއި އެުދވަުހގެ ޭބނުމަީކ، 

ޤައުީމ ރޫުޙ . ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެދްއާވަފިއާވ ިންޢަމްތަތްއ ަހނާދްނޮކްށ ުޝުކުރ ާފުޅުކަޅުއެމެވ

އިސްލާމީ ބިްނގަލުެގ . ެއުކވެރިކަުމެގ ވައުަފށްތަްއ ިއހަށްުވރެވެްސ ބޮޑަށް ގުޅާލުެމވެ. އާކުަޅއުމެވެ

ަޤުއީމ ޭރ ާނީދަގިއ  .ުކޑަވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ. މަްއޗަށް ިދެވހީްނގެ ލޯިބ ހަުރދަާނކުޅައުެމވެ

ކުރެުވުނ އުާފވެިރ މަޖްލިސަްށ ވިސްުނމުެގ އަލިއަުޅވައިިލޔަސް، އިސްލާީމ ރޫޙަްށ ހޫުނ 

. އެމަިތވެިރ މަޖްލިސަްށ ާޙޟިުރވެުވމުެގ ޝަރަްފ އަުޅަގނޑަްށވެސް ލިުބެނވެ. ތަރުޙީބެެކވެ

ތް ފުރްޞަުތތަެކްއ އެކުަޑ ވަގުުތކޮޅުީވ، ަރނުެގ އަުގ މާ . ވަރަްށވެސް އުާފވެިރ ަވގުުތކޮޅެެކވެ

ކަންަފތަށް އިވެުމންިދަޔއީ، ާރއްޖޭގެ އެިކެއކި ބަޠަލުްނނަށް، އިްނޞާފު ކުެރޭވ . ކަމުަގެއވެ

ނުޑެގ ރޫުޙ އުޅުނީ، ިމޒަާމނުެގ . ަޔީޤެނެވ. އަޑެވެ އެުކޑަ ަވގުތުކޮުޅެގ ތެޭރގަިއ، ައޅުގަ

ުނވެސް ެދކޭޭނ  ައުޅަގނުޑެގ ޯލ ުދަވަހުކ ުނެދޭކ ައދި . މިދުވަްސވަރުެގ ތެެރައކު ޫނނެވެ

ައުޅަގނުޑެގ ިހަތްށ ެފްނަނީނ، ުނަހުނ . އިހުަޒމާުނގެ ޯބދާ ތާީރޚީ ުދވަްސވަރުެގ ތެޭރގަެއވެ

. ތަޖްރިާބތަާކއި ަމޢްލޫމާތުަތކުްނ ފުރިެގްނވާ ލޯިބވެރި ަމންޒަރުަތކެވެ. އުފާެވރި ަމންޒަރުަތކެެކވެ

 . ާމއެކު ފިޔަަޖާހ އުޖާާލ ތަރިަތކެވެތާާޒކަމާިއ ހިިނތުްނވު. ޅަދޮޅުކަމާެއކު ހެދެުމންާދ ަބގީާޗތަެކވެ

 ވިލާގާ ެއހުރިާހ ެއފުސްތަްއ ފިލަިއެގން [ 

 ވިލާ ޯބއުޑުްނ އަްނަނނީ، ތަްނވަުމންނޭ   

 ކަމާެދންެވެގން ހޯދަުމން ައއި އެަމންޒަރު  

 ދިމާއަްށ ިމހިރަ ައންަނނީ ފެްނނަުމންނޭ   

 ޒަމާުނއްސުރެްނ ޯހދަުމން އަިއ ެއއަލިަކން  

 ]ައްނަނނީ ެފްނަނުމްނޭނޒަމާުނގެ އުުޑން   

ުދަވުހެގ ެއިކެއިކ . ދެްނ ިނކަްނ ަޤއުީމ ުދވަުހެގ ަމއްަޗށް އަލިއަުޅވާލަމާ ިހންަގވާެށވެ 

 .މަންޒަުރގެ ަމްއޗަށް ވިްސނުްނ ިހްނގާލަމާ ިހންަގވާެށވެ

. ެގ ުކީދްނެގ ުކިޅަވެރެވ]ގޮފީ[އެްނމެ ފުރަަތމަިއން ެފުނނީ، އަޅުަގނޑުެމްނގެ އަްނެހން  

. ވަރަްށވެސް އުާފވެރި ަވގުތުކޮެޅކެވެ . ރަސާ ފިިރެހން ކުިދްނގެ ކުިޅވަެރވެޔަޢުީނ މަދް

ުދވަާހ ގުުޅަވއިެގން ކުޅިވަުރގެ ަޙޤީޤީ މަޢުަނއަްށ . ވަރަްށވެސް ޖޯްޝ ައްނނަ ކުިޅވަރެެކވެ
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ުކިދަބެއްއ ަކުމަގިއ ަވީނަނަމ، ެއުދަވުހ ެއުކީދްނަންށ ިލޭބީނ ަވަރްށެވްސ ައުގުހިރ  ވިސްނާ 

 .ވަރަްށވެސް އާ ަތޖްރިބާަތކެެކވެ. ކެެކވެއާފިލާވަޅުތަ 

ކޮންެމއަކަސް އެުދަވހު އަުޅަގނޑަށް ލިުބނު ފޯިރއާއި ޯޖޝަކީ، ހިްތވަރާިއ ފަްނވަަރީކ،  

ފެުނނު ެއކިއެިކ ަމންޒަރުްނ ލިބުނު ެއކިެއިކ . ިމެހްނ ެދްނެނޭވޭނ ެއްއެޗްއ ޫނެނެވ

! އާދެ.....ުދނު ކަުމގަިއވިޔަސްތަޖްރިބާތަަކކީ، ެއއަށް ޖުމްލަިއގެ ސިަފ ެގަނއުމަްށ ހިތް އެ

 .........ކަރުދާާހއި ޤަލަމާ ދެމެުދ ެއއެޅެީނ ޮކން ހުަރހެްއތޯެއވެ؟

ދެންނެވުުމެގ .....ނަތީޖާ ަފއުުޅވީއިރު، ކާިމޔާީބގެ ފަޚްުރވެރީްނ ކަމުަގިއވީ 

ާކިނ  މިިދޔަ އަހަރު . ަބއެވެ] މަދޮށި[ޮގްށ ަކުމަގިއ ޮއްނަނ އެންމެ ދެރަފުޅު.....ބޭނުެމއްޭވތޯެއވެ؟

ބަޔަށް ދިަޔތަށި، ުނހަުނ ަޙއްޤު ގޮެތްއގައި، ފަޚްުރވެރިކަާމއެުކ، ާކމިާޔބުެގ ސިއްރުަތްއ 

އެަބޔަްށ ލިބުުނ ކާިމޔާބަްށ ައނެްއ ިތންަބއިެގ ކުީދްނ . ފާޅުކުރަމުްނ ެއދިަޔއީ، މަދޮިށ ަބޔަެށވެ

 !މަރްޙަބާކީ، ެއްއގޮުތގެ ަމތީްނ ިހނިުތްނވެތިެބއެވެ 

ދެަރުވން އައިްސ ކުރިަމތިާވހިނދު، އެގޮުތެގ މަީތން މަްރަޙާބ  މޮުޅވުާމއި! [ާއޭދެހވެ  

އޮފީްސ . ިމކުޅިވަަރްށފަހު ދެްނ އޮީތ ވާދެމުެމވެ .]ނޫެނވެ Uީމެހއް Uނުިކޔެީނނަަމ، އެމީަހކީ 

މިކުިޅވަރުވެސް ަތފްޞީލުކޮށް ަބާޔން ކުުރމުގެ ކުޅަާދަނ . އޮފީުހގެ ީމުހންާނއި ސިަފއިްނެނވެ

ިމޭރުހަގިއ ެއްއަވަނައްށ ިދަޔީއ، ިސަފިއްނޭނ . ަފެއްއ ުނެވެއެވކަމެްއ އަޅުަގނަޑކަްށ ލިބި

ަވަރްށ ަޙްއުޤ ޮގެތްއަގިއ ަތިށ ިހަފިއެގްނ . ދެްނނެުވމުެގ ޭބނުމެްއ އޮތެޭކ ހިެއްއނުެވއެވެ

 .ފިޔަވަިއ ެއހެްނ ީމހެްއ ނޫެނވެ.........އެަދނީ،

ުދަވަހުކ ުނެދޭކ . ެއެވކުިރމަީތން އެެފްނަނނީ، ޮކން ަމްނޒަރެއްާބވަ! އަސްާތއެވެ ! އަސްތާ 

ފަެހ ދިދަުދަވހޭ އެިކޔާއުެޅނީ، އަުދގެ ާވހަކަޯތއެވެ؟ . ޢަޖައިުބވާފަަދ ަމންޒަރުތަެކެކވެ

ނޑަށް ެޖުހނީ، ވަރަްށވެސް ބޮޑު ޙާލެކެވެ ަޙއިރާްނވެ ައންތަރީްސވެެގްނ . ކޮންެމއަކަްސ އަުޅގަ

ނގެ މެދާ ދިމާަގއި ހުަރހަށް، ެއާތ. ހުްއޓާ، ވަިކގޮަތކަށް ދިދަަތކެްއ ިބންމަީތގަިއ ަޖހައިިފެއވެ

މާބޮޑު ަމންޒަރެްއ ކުަރހާަފއި ލޯވަޅުަތކެްއ ަކނަޑއިފަިއ، އަދި ނަްނބަރުތަެކްއވެސް ަޖހާފަިއ ހުިރ 

ެދްނ ފެްނަނނީ، ޒާަތކަްށ އެދިދަަތުކގެ ވަަށިއގެްނ، މީުހންަތކެްއ . އެްއޗެްއ ހަުރކޮށްިފއެވެ

ާވުނާވެއްއ ޭނނިގ . ބި ަބޔަުކވެސް އުެޅއެވެޒާެތއްގެ ފިލާފޮތިަތކެއް ހިަފއިެގން ތި . ތިބޭތަެނވެ

ބޯޅަގޮސް ޖެުހނީ، ކުިރން ެދްނނެިވ . ހުްއޓާ، ެއްއކޮޅުަގއި ހުެރފައި، އެަކކު ބޯޅަ ެއއްލަިއފިެއވެ 

އެދިާމަގއި، ފިލާޮފތި ހިަފއިެގްނ ހުިރ ީމހާ، އެަވގުުތ . ހުރަަހށް ދަމާަފިއ ހުިރ އެީތގަެއވެ

ން، އަޅުަގނުޑ ިމިހރަ ޮކށި ވިްސނުމަްށ އެުޅނީ، ހާަދާހ ފުންަމއިެގންަފިއ ފިލާފޮިތ ޫހރާލިގޮތު 

ައނެއްަބަޔކު އުެޅނީ، . ެއއްބަަޔކު އުޅެީނ، އެލޯވަޅަްށ ބޯޅަ ފޮުނވާލެވޭޯތެއވެ. މަތިވެިރ ެއއްެޗެކވެ

ައުޅަގނަޑްށ !  ކޮްނފަދަ ަފއިާދހުރި ުކޅިވަރެއްޯތެއވެ؟ ާއދެ. ބޯޅަދިަޔނުދީ ބޯޅަ މަތަކުާރށެވެ
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ވަރަށްބޮުޑ . ްއަޗކީ، އެކުިޅވަެރއް ހެްއދެިވ ޭބކަލެއްެގ ިޙކްމަތްެތރިކަެމވެވިސްުނނު މަިތވެރި އެ

 .މަޢުނަަތކެްއ ެއކުޅިަވރުަގއި ނެިތނުާދނެަކން ޔަީޤެނވެ

ެއެހްނަކުމން، ައުޅަގނުޑެގ ިވްސުންނ ެއްނެމ . އަޅުަގނޑަީކ މަްދރަސާެގ ޠާލިބާއަީކމެވެ 

ނުޑމެްނެގ ރޮނުގން ނޫްނތޯ ަހަމެއަކިނ ! ެއެވ؟ ާއޭދެހވެ ފުރަތަމަިއްނ ާދނީ، އަުޅގަ

މިރޮނގުްނވެސް ވަރަްށިގނަ މަުޢނަަތކާިއ، ނަޭޞޙަތްތަްއ، ވަޢުޡާިއ އިުރޝާދުަތއް، 

 .އެކުިޅވަރުަގއި އެކުެލިވގެްނާވނޭަކން ޔަީޤނެވެ

އެްނމެ ފުރަތަަމިއން ެއދަްއކަީނ، ިހންަމތާެއކު މަަސއްކަްތކުރާ މީަހކަށް ުއނަދގޫ ކަެމްއ  

ނޑުމެްނގެ މޮޯޓއަށް ިހނގަުމންިދޔުުމެގ ެއްނ! އާދެ. ނެތްަކމެވެ މެ ފުރަަތމަިއންވެސް އަުޅގަ

ޢަމަލީޮގތުްނ . ެދން އެބުަނނީ، ކީޭކތޯެއވެ. ޢަމަލީ މިސާލެކެވެ. ވަރުަގދަ މިސާލެެކވެ

އެކަަމުކ . ިތޔަުކދީްނަނކީވެސް މި ައުގހުރި ޮމޓޯއަްށ ިހނގަުމންާދ ކުީދްނނީުމއެވެ[. އެބުަނީނއެވެ

ހަަމ މިފަަދިއން ތިަޔކުީދންާނމެދުވެްސ ހުރަްސއަޅާޭނ ފިލާޮފތިތަެކްއ . ވެރަނގަަޅށް ހޭލާ ތިބޭށެ 

އަިމއްލަ ނަފްސުެގ . އެކަަމުކ ޖެހިުލންުނވާެށވެ. ަވއްޓާާލނޭ އެަތއް ައނަދވަޅުަތކެްއެވއެވެ. ވެެއވެ

ިކތަންެމ ެހްއވިޔަސް، ތިަމންެގ . ކެިރތިބެެގން ކުރިައރާާދށެވެ. މަްއޗަށް އިތުބާރު ގަަދކުރާެށވެ

.] ަފހަެރއްަގިއވެސް ތިމަން ަހނާދން ނައްާތ ނުލާެށވެ. ގު، ިތޔަކުީދން ވަަޒން ކުާރށެވެއަ

އިާރދަކުެރއްިވްއޔާ، ހިންަމތު ބޯޅަ އެިދން، އަުގހުރި ނަޞޭަޙތްތަެކއް، އަޅުަގނުޑ ! ާއޭދެހވެ 

ނުޑމެްނެގ ިހތަުކން . ހަނދާްނަނއްތަެއްއ ނުލާޫނއެވެ  ަޤއުީމ ރޫޙަްށ އެިދން ތަރުޙީބެްއ، އަުޅގަ

 .ފިލައިެގން ދިަޔއަަކ ުނދޭޫނެއވެ

. އަޅުަގނުޑެގ ނަޒަުރަގއި، ެއއަްށވުެރ ަވިކ ފުރިަހމަ ކުިޅވަރެްއ އެުދވަަހުކ ުނކުޅެެއވެ 

  ކުޅިވަރު ނުަވތަ ަމންޒަރު ަބޔާްނ ކުރުުމެގ ......އެ. ދެްނއޮތީ ސިަފއިްނގެ ކަސްރަތެވެ

 .ލަޔާޤެތއް އަޅުަގނަޑކު ނެެތވެ

 . ހ8-3-65 

 

 އުފާވެރިކަމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ކާވަނިހެއްޔެވެ؟ދިރިއުޅުމުގެ 

 

 ުސވާލުގެ ނަަމވެސް . ސުވާލަކީ، ޮކށްލަްނ  ވަރަްށވެސް ފަސޭަހ ުސވާލެކެވެ  

ނޑުެގ ލޭިހނުގން ައވަސްެވއްެޖއެވެ  . އަޑުައއިސް އަޅުަގނުޑގެ ކަންަފތުަގއި ޖެހުާމއެުކ، އަޅުގަ

ައުޅަގނުޑެގ ިޚާޔަލްށ ޭރިވޭރިވ . ޖެެއވެނުަތނަވަްސކަމާިއ ހާސްަކން ިއންިތހާ ދަރަޖަައށް ިހނަގއް 

ެހދިެހދި ހުިރ ޅަދޮޅު ގަސްތަްއ، މިަލއިމޯޅިަވމުްނާދ . ހުރި ަމންޒަުރ މުޅީްނ ބަދަުލވެްއޖެެއވެ

ވަުގތީގޮުތްނ ނަަމވެސް، ޚިޔާުލެގ މަިތވެިރ ޢިމާާރތްތަާކ އަޅުަގނޑަްށ ! ާއޭދެހެވ. ކަހަލަެއވެ

ަތއްވެސް ިނވި، ައނދިރިަކމާިއ ] ްކްޓިރްކ ޮބިކއެލެ[މުޅިތަްނ ީޒނަތްކުާރ . ވަިކވެުވީނއެވެ
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ނުޑެގ ދިިރއުޅުމަށް، ަޔޢުީނ . ފަޅުކަްނ ވެިރެވގަީތއެވެ ) ިޚޔާލީ ދިރިއުުޅމަށް(މިބޮުޑ ބަދަލު އަުޅގަ

ެއޮބުޑ ަދިތ . މަތީގަިއާވ ުނހަުނ ޭބނުްނތެިރ މަޥްޟޫެޢވެ......ެގަނީއ ޮކްނެއްއެޗްއޯތެއެވ؟

ނަަމވެސް، ަމއްސަލަ ކިަތްނެމ . ށް ަދތި ަމއްސަލައެވެަޖވާބު ިދުނން އަުޅަގނޑަ. ސުވާލެވެ

ދިިރއުޅުުމެގ ުއފާވެިރ ކަމުެގ ! [އާދެ.....އުނދަގުލަސް، ިޚޔާލު ކިަތންެމ ީހކެުރވިޔަސް

ާހަދާހ ! ޖަވާުބ ދިުނން ހާަދހާ ދަްއޗެވެ ! ޯތއެވެ؟ ާއހް] ަތުޅަދނިޑައީކ، ާކެވިނެހްއޭޔ

ނޑަށް ހާަދހާ ނޭނގޭ މައް! އުނދަގުެލވެ ިވްސާންނ ާހަދާހ ަދިތ . ަސލައެކެވެއަުޅގަ

ނަމަވެްސ، ކިިރޔާވެސް ކާިމޔާބީެގ ަކއިރިފަުށންވެސް ދެޭވނީ، ިހންމަާތއެުކ . މައްސަލަެއކެވެ

ެއެހްނަކުމްނ ! އާދެ......ެއެހްނަކުމްނ. ުނވަަތ ކުެރވޭތޯ ބެިލއްާޔެއވެ. މަސައްކަްތ ކުިރއްާޔެއވެ

ސީދާ ރާސްތާިއން ިހނގަްއޖެނަަމ، . ވިސްނުުމގެ ަމއިާދނަށް، ޤަލަމް މިޫދކޮށްަލނީެއވެ

! އާދޭހެވެ .....އޮީތ ުޝކުުރ ކުުރމެވެ.....ޫންނަނަމ. ހަމަަކށަވަުރްނވެސް ާވީނ ކާިމޔާެބވެ

. އަޅުަގނޑު ހީކުާރގޮުތގަިއ، އަުޅަގނޑަށް ވިސްޭނޮގތުަގއި، ާކަވންޏަކީ، ދިިރއުޅުެމވެ

ަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ، ދިރިއުޅުުމެގ އަިދ ީކއްޯތއެވެ؟ އަޅު . އުފާެވރިކަުމެގ ތަޅުަދނިޑއެްއ ނޫެނވެ

ައުޅަގނުޑ ިމެހްނ . ިގނަަފހަރަްށ ކާަވންެޏވެ! އާދެ.......ބިރުވެރިަކމުެގ ތަޅުަދނޑިައކީ

ަނަމެވްސ، ައުޅަގނުޑެގ . ެދްނެނީވމާ، ަވަރްށިގަނ ީމުހްނ ިމަބާހ ިއްނާކުރާވޭނަކްނ ޭނނެގެއެވ

ައުޅަގނަޑްށ . ކީ، މިެދްނނެީވއެވެތަޖްރިބާައކީ، އަުޅަގނޑުެގ އީމާަނކީ، އަުޅަގނޑުެގ ިޚޔާލަ

ފެްނނަ ަތންާތނަގއި ާކަވންޏަކީ، ދިިރއުޅުމުެގ އުާފެވރިކަމުެގ ތަޅުަދނޑި ކަމުަގއި، ހަަމ 

ުމސްތަޤްބަލުަގއި ެއެހން ނުާވނޭ ަކމެްއ . ނުެފނެެއވެ Uައދި Uފަހަރެްއަގއިވެސް ވެަފއި އޮްއވަެއއް 

ީތ ފެްނނަޮގތަކީ، އެަތއް ުދވަަހުކއްސުެރ ޮކންެމއަކަސް މިހާރު ާވގޮތަީކ، ަވމުްނދާ. ނޭނެގއެވެ

ުނާލިހުކ . ާރަވުމްނ ައްނަނ ިދިރުއުޅްނ، ުދަވްސޮކަޅުކްނ ިވްއިސިވާހިލެވ ިހނަގިއެދެއެވ

ަކްނ ިމެހްނ . ފުރިހަަމކޮށް އާރާސްުތކުރި ޢިމާރާްތ ިބންގަުލން ގުޑާ، ުމގުރި ހަލާުކވެެދއެވެ

ީކ، ާކަވިނ ަކުމަގިއ ާވޭނޯތެއެވ؟ ޫންނަކްނ ހުރިއިުރ، ދިރިއުުޅމުެގ އުާފވެރިކަުމެގ ތަޅުަދނިޑއަ

 .ޔަީޤނެވެ. ކަށަވަެރވެ

ކާަވންޏަކީ، ަވރަށް ާމތް ގުޅުމަުކްނ އެަތއް ގޮަތކުްނ ގުޅި ފުރިަހމަވުަމށްފަުހ، އެގުުޅަމްށ  

 .)ޝަރްީޢ ޮގތުްނ ެގންަނންެޖހޭ ގުޅުެމކެވެ(ޔަުޢނީ . ގެނެްސަގންަނ ފުިރހަމަކަެމވެ

ުނުކެރޭވޭނަކްނ  ްނ، ިމ ަމްޥޫޟުޢެގ ަމްއަޗްށ ިއްނާޞފް ުކިރްނެވްސ ެދްނެނިވ ަފަދއި  

ތަޖްރިބާ ޢަމްުދން ނުިލޭބ . އަޅުަގނަޑކީ މަޢްލޫާމތު ވަރަްށވެސް ކުަޑ މީެހކެވެ. ކަށަވަެރވެ

ިމހުރިާހ ސަބަބުަތކެްއ ުހްނނަީނ، އަޅުަގނުޑެގ ޤަލަމާިއ ކަުރދާާހ ދެމެަދށް ހުރަްސ . މީހެެކވެ

ފަހަރެްއގަިއވެްސ މުިޅ ދިިރއުޅުްނ އިޞްލާުޙެވ ަހރުަދާނ ...!......އާދެ........އަޅައަަޅއެވެ

) ެއެހްނ ީމުހްނެގ ަބުހަގިއ(ބިްނގަލެްއގެ ަމއްަޗށް ދިިރއުޅުްނ ިބނާވުުމގެ ސަަބބެްއ ކަުމގައި 

ައްޞަލީކ ޮކްނ ެއްއެޗްއޯތެއެވ؟ ިސްއަރީކ ! އެކަަމުކ ޙަީޤޤަތަްށ ވިސްަނވާެށވެ. ާކަވިނ ެވާދެނެއެވ
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] ހަރުަދނާ[މިިކޔާ ] ކާަވންޏޭ[އެަކމުެގ ައޞްލަކީ، . ސް ވަސްާވެހއްެނތެވެކޮބައިޯތެއވެ؟ އެްއވެ

ައުޅަގނުޑެމްނ ެތޭރްނ . ހަމަެއަކނި، ތެުދވެިރ ވަފާތެރި، ުނގުާޑފަދަ ލޯްތބެވެ. އެްއޗެްއ ޫނނެވެ

ޭއގެ ަރހަ ނުލިބޭ ަމތިވެިރ  ) އަޅުަގނަޑށް ީހވާޮގތުަގއި އަދި ހަމަެއަކކަށްވެސް (ގިނަ މީުހްނނަށް 

އަުޅަގނޑަށް ވިސްޭނގޮުތަގއި، އެދެީމހުްނެގ ދިރިއުޅުުމގެ އަޞްަލކީ، ިބްނގަލަކީ، . ލޯތްެބވެ މާތް

ގުޑުެމއްނާާރ ވަރުަގަދ . އުފަލަކީ، ހިުތެގއާިއ ސިުކނީޑގެ ތެުދވެިރ ވަާފތެިރ ލޯތްބެވެ

! ިމެދީމުހްނެގ ާކަވީނެގ ައުގުހިރ ަނީތާޖައްށ ިވްސަނާވެށެވ! ާއޭދެހެވ! އާދޭހެވެ .......ލޯތްބެވެ

ެއުކީދްނެގ ިހްތަވީނ . ޤައުމަްށ ޚިދްމަްތ ކުާރނޭ ނުާލހިުކ މާްތ ދަރީްނތަެކްއ އުފެިދއްޖެެއވެ

ުފރިހަަމ ިޞއްޙަުތ ލިބިަފިއާވ ހަުރދަާނ . ިސުކނިޑައްށ ުއިނަކެމްއ ާނެދެއެވ. ސަލާމަތުންެނވެ

އެދެީމުހންެގ . ުދިނެޔާއިއ ާއިޚަރުތެގ ާބްއަޖެވީރްނެނެވ. އަޚްލާުޤެގ މަިތވެިރ ފަޚްުރވެީރންެނވެ

. ދިރިއުޅުުމގެ ފަުހ ަދއުުރގައި، ލިެބނިެވެގންާވާހ ުއަފލަކާިއ ޝަރަެފްއގެ ަޙއްުޤވެީރންެނވެ

ެދްނ . ސިއްުރތަާކއި އަޑިަތއް އޮޅުންފިަލއްެޖއެވެ. ނަތީާޖއަށް ވިްސނައިެލވިްއޖެެއވެ! ާއޭދެހވެ 

! ާއޭދެހެވ. ށެވެއަޅު◌ަގނޑުެމްނގެ ވިްސނުުމގެ އަލިަކްނ އަުޅވައިާލްނވީ، ެއެހން ފަރާތަކަ 

ިމިހަރ  .މިސާެލކެވެެއހެރަ ދިާމއިްނވެްސ ފެްނނަީނ އޭެގ . ިވްސާނަކްށ ަދްއެޗްއ ޫނެނެވ

ހަފަރާތަށް ބަލާލުމުން ކުާރނޭަކ ބަޙުޘެްއ، ޯހދާޭނަކ . ދިމާިއންވެސް ފެްނަނނީ ެއިއގެ ނަމޫާނެއކެވެ

ދެމީުހްނނެްއގެ ިސއްރުަތކާިއ  އެަތއް ކާަވނިަތކެްއެގ، އެަތއް. މަޢްލޫމާތެްއ އޮްތކަަމކަށް ނުިވެއވެ

ކުިރން ދެްނނެވިަފދަ ޮގތުަގއި ެދމިހުރީ ކިތަްއ . އަޑިަތއް ެއހެރަަދނީ ެފންަނމުން ހާަމވަުމންެނވެ

ކާަވނިޯތއެވެ؟ ނުަވތަ ަނތީާޖއަކަްށވީ، ކޮްނކަހަލަ ަފއިާދއެއްޯތެއވެ؟ ފުރަތަމަ ލިުބނު ކުަޑުކަޑ 

ެވަފިއުހީރ ީކްއޯތެއެވ؟ ަފަހެރްއަގިއ ެއުކްއަޖީކ  ިހަތާށިއ ިސުކނިޑައށް ! ދަރިފުޅަށް ވިްސނަާވށެވެ 

ަނމަވެސް، ިހތަާށއި ިސުކނޑިައށް ލިިބފަިއާވ . ޞިއްަޙތު ރަނގަުޅ ުކއްޖަަކށް ވެާދެނއެވެ

ގެއްލުުމގެ ޮބޑުކަުމން، ނަީތޖާެއއްެގ ޮގތުްނ، އާޚިުރަގއި ިޞއްަޙތަށްވެްސ، ެއެގއްލުްނވެްސ 

ދަްނނަ ގޮތުަގއި، ެއއްެޗްއގެ ރަނގަުޅ  އަޅުަގނޑު. ނައިސް ނުާދނޭަކން ކަަށވަރެވެ

ފުރަތަަމ . އަެނއްަކމަކީ ތަުރބިްއޔަެތވެ. ނުރަނގަޅުަކން ހިެމނިެގްނވަނީ އަޞްލާ ގުިޅގެްނެނވެ

ުކަޑެވްސ . މަިއމީާހގެ އުނެގވެ! އިސްކޯލަކީ، މަިއމީާހގެ އުނެގއް ނޫްނތޯެއވެ؟ ާއދެ 

! އާދޭހެވެ.....ން ފުރިެގްނވާ ަބހެެކވެމަިއމީާހގެ އުނގޭ އެބުާނ ބަަހކީ، ާމަނއި. ޝަްއކެްއނެެތވެ

. ެއީއ ަމިއީމާހެގ ާމަބނެޑވެ . ފުރަތަަމ ކްލާަހކީ، ުކއްާޖ އުފެދެުމްނ އަްނަނއިރު ޮއންަނ ަތނެވެ

 . އެއުެފދެުމން އަްނަނއިރު، އެުކއްަޖކަށް ދެޭވ ތަރުިބްއޔަުތެގ ބިްނަގއު އެޅޭނީ، އެުދވަސްވަުރގަެއވެ

. ބާރުތަެކއް އެުކެވގެްނ ެހދިފަިއާވ ެއއްެޗެކވެިއްނާސަނީކ ުދިނޭޔަގިއާވ ުހިރާހ  

އިންާސނަަކށް ވިްސުނން ލިެބނީ، އެެހްނވެސް މަިތވެިރ ބާރުތަްއ ލިބެނީ، ެއކުްއޖަކު ވަިކ 

ެއެހްނަކުމްނ، . ޢުމުރަކަްށ އެުޅނީަމއެޭކ ަފހަރެްއަގއިވެްސ އަޅުަގނުޑެގ ިހތަކަްށ ނާރަެއވެ

އްެދވުުމގަިއ ފުާރަނ އެުޅއްުވމާެއކު، ބުްއދިާއިއ ުއފެ . އެްއވެްސ ޖެހިލުެމްއނެިތ ަދންަނވަެމވެ
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މިުދވަސްވަުރ ުއފެދުމުެގ ައޞްލު ކަުމގަިއވާ ދެމީުހްނެގ . ވިސްނުުމެގ ބާރުަތއް އުަފއްދަާވފާެނެއވެ

ޙާލަތާ ނުގުިޅނުާދނޭަކްނ ކަަށވަުރ ނޫންޯތެއވެ؟ އެ◌ެދެީމހުްނެގ ޙާލު ހުިރގޮތަީކ، ކޮަބއިޯތއެެވ؟ 

. ޯލްތެބްއ ެނެތވެ . މަްއޗަަކްށ ކުަޑވެްސ ހަްމދަރުދީެއްއ ެނތެވެ ެއެކްއެގ ިހަތުކ ައެނެކްއގެ 

ުކރިން ެދްނނެވި ަފދަިއން، އެަތްއ . ތެުދވެިރކަމެްއ ެނތެވެ. ވަފާތެިރކަމެްއ ެނތެވެ

ެއެކްއެގ ަމްއަޗްށ ައެނެކްއެގ . ދުަވހަުކންސުރެ ޭރވި ޭރުވންތަްއ ވަީނ ެވއްާޔ މޮެޑިވފައެވެ

މުޅި ދިރިއުުޅން ނާކާިމޔާުބީވ . ނާޛިުޢގެ އަލިާފނެވެތަިހުތަގިއ ައނަދައނާދ ުހްނާނީނ 

ނޫްނތޯެއވެ؟ ހިތި ހިތާަމއަކަްށވީ ޫނންޯތއެވެ؟ މިފަދަ ނުގުޭޅ ގޮެތްއގަިއ، ުއފެުދނު ކުަޑުކަޑ 

ދަރިފުޅުެގ ހުިރހާ ބާރުތަްއ ހުްނާނނީ، މަންަމާއއި ަބއްަޕގެ ޭލގަިއ ހުިރ ޫހުނކަމަާކ ގުޅިަފިއކަްނ 

ެދްނ ިނަކްނ ....ެރވެސް މައިީމާހެގ ޙާލަާތ ގުޅޭލެްއ ބޮުޑވާެނެއވެބައްަޕއަްށވު. ކަށަވަެރވެ

. ުކްއާޖ ިއްނާސެންއެގ ޫސަރިއަގިއެވެގްނ، ިމުދިނެޔައްށ ަފުއުޅެވާދެނެއެވ! ވިސްަނވާެށވެ

ފަހެ ިމގޮުތަގއި، ކަްނހުރި ަބޔަަކްށ . އެާއދެުވނީ، އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރގަިއ ދެަވނަ ކްލާހަެށވެ

 .ނާ ަތރުބިްއޔަެތއް ޫނނެވެދެްނވެސް ެދޭވނީ ހަރުދަ 

ކޮންެމއަކަްސ ެއދުވަްސވަރަީކ، ކުއްާޖއަްށ ލިބިުހރި ބާުރަތކަށް ަޙރަކާްތތެރިަކްނ   

ައެންއާކެވްސ . ޔަުޢނީ، ޢަމަުލގެ ސިަފ ައންަނ ދުވަްސވަެރވެ. ލިބޭން ފަާށ ުދވަސްވަެރވެ

ިމަފަހުރ . ްއަޔެތެވންާދނީ ލޯިބވާ ަމންަމގެ ބެލުުމގެ ަދށުަގއި ެދވޭ ތަުރބިމު ކުއްާޖއަށް ހިފެ

. ހިާތމަުހއްެޓވެ! ިހާތަމުހްއެޓވެ ! ކާަވނީެގ ނަތީާޖައކަށްީވ، ޮކން ެއއްެޗއްޯތއެވެ؟ ާއހް

ައދި މާފަޭސަހ ) އަމުުދން ަތންކޮެޅްއ ކުރީ ޒަމާެންއގައި (ކާަވނިުވމަކީ، އަޅުަގނުޑމެްނތެރޭ 

ނަގާލުުމެގ ބޭުނމެްއ އޮތެޭކ  ިމކަުމގެ ހެިކތަްއ ސާބިުތ ކުަޅއުުމަގއި، ަވގުތު ! އާދޭހެވެ.....ކަމެެކވެ

 ހިާތމަިއގެ ކޮެޅއް އެަބއޮތްޯތެއވެ؟. ަކންހުިރގޮަތކީ ިމހިީރއެވެ! ާއޭދެހެވ. ހިެއްއނުެވއެވެ

ދަރިފުޅު ބޮުޑވާއިުރ ުކއްާޖގެ ހިތަާށއި ިސުކނިޑއަށް ލިބިަފިއވާ ިމެނއްެންތ  

އެއްޯތެއވެ؟ ފަެހ ގެއްުލންތަުކން ހިތާަމކުާރން ެޖހޭނީ، މަިއންބަަފިއން ނޫްނ ދެްނ ޮކންބަ 

އެކުީދްނގެ ފަރާުތން ފުިރހަަމ އުފަލެއް، އެީމހުްނނަްށ ލިބޭޭނތޯެއވެ؟ ުފރަތަަމ ލޯބިާވކަްށ 

މަްނމަ ދެެކާވންީވ ލޯތްބެްއ، ބައްަޕދެކެ ވާްނވީ ލޯްތބެއް، އޮޅުެމްއ . ެއުކީދްނަނަކްށ ަދެހްއުނެވެއެވ

ސިއްަރކީ ޮކބައިޯތެއވެ؟ ކުަޑވެްސ ެއަކުމެގ . ޭއގެ އަުގ ވަަޒންކުާރކަށް ޭނނެގެއވެ. ނުފިލަެއވެ

ސިްއރަކީ، ައޞްލަކީ، އުފެދެުމްނ ައިއއިރު، މަްނމަާއިއ ބައްަޕާއ ދެީމުހންެގ . ޝަްއކެްއނެެތވެ

އެެދމީުހްނނަްށ ުނދެުތމުްނނަމަވެްސ ކުއްާޖއަްށ އެެދވުުނ ބޮުޑ . ލޯތްބަށް އައިްސފަިއާވ ުއނިަކމެވެ

ަޤއުަމށާއި، ވަަޒނަްށ ެއކުެރވުީނ ިކހާބޮުޑ  ގެއްުލން، ދުަވހަުކ ފިާލނޭޯތއެވެ؟ ޭނނިގ ތިބެ 

ޚިޔާާނތެްއތޯެއވެ؟ އެެދމީުހްނގެ އުފަލަީކ ަފެހ ކޮަބިއތޯެއވެ؟ އެްނމެފަުހ ނަތީާޖއަަކށްަވނީ، 

ދަރިފުޅުެދކެވާ ލޯީބގެ އެަތްއ . އެްއކަލަ ލޯބިްނ ެގްނގުޅުުނ ދަރިފުޅާ ުނގުޅޭތަްނ ައއުެމވެ

ދިިރއުޅުުމގެ އުާފވެރިކަުމެގ [ްނ ހުިރއިރު، ަކްނ ިމހެ . ދަރަޖަެއއް އުިނެވގެްނދިުއމެވެ
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ނިޑއަީކ ާކވަނި ކަުމަގއި ވާޭނތޯެއވެ؟ ަހމަކަަށަވރުންވެްސ އަުޅަގނޑުެގ ާގތަކު، ެއއަީކ ] ތަޅުދަ

ނަަމވެސް، . ެއަފަދ ައެގްއުހިރ، ަހުރަދާނ ެއްއެޗްއެވްސ ޫނެނެވ. އެފަަދ ަކމެްއ ނޫެނވެ

ެއީއ، . ންޏަީކ، ވަރަށްމާްތ ައގުހުރި ެއއްެޗކެވެހަމަަތކެްއގެ މަީތން، ޤަވާިޢދެްއގެ ަމތީން ކާވަ 

ނަަމވެސް، ެއނަޒަުރން ބަާލއިރުވެސް، . އަޅުަގނޑު ކުީރން ެދްނނެިވ މިސާލުަގިއވާ ަފދަިއްނނެވެ

 .ދިރިއުޅުުމގެ އުާފވެރިކަުމެގ ތަޅުަދނޑިައކީ ާކވަިނ ކަަމކަްށނުެވެއވެ

ެގ ަތުޅަދނިޑައީކ، ދިރިއުުޅމުެގ ުއފާވެރިަކމު[އަޅުަގނޑަްށ ވިސްޭނގޮުތަގއި،  

. ދިރިއުޅުުމގެ ކާިމޔާުބގެ ިސއްރަކީ، އަޞްލަކީ، ކުރިްނ ެދންެނވިފަަދ އަުގހުިރ ތެުދވެިރ ލޯތްބެވެ

ނިޑއާިއ ިހތުެގ ވަާފތެރި ލޯތްެބވެ ެއާއނުލާ ނޫެޅޭވ ހުިރހާ ބާރުަތކެްއ ެއްއވެެގން އުފެޭދ . ސިކު

ލިބޭ، ުހވަެފނުެގ ޢާލަުމްނ މިެފންަނ، އަޅުަގނޑުެމްނނަްށ ޙަީޤޤަތުަގިއ ނު. ސާފު ޠާހިުރ ލޯތްެބވެ

 މާތް ބާރެްއ މިުދިނޔޭަގިއވޭބާަވެއވެ؟ ެއައްށުވރެ އެައށްވުެރ މަިތވެރި،  .ެބެވވަޒަްނ ނުކުެރވޭ ލޯތް

ނުޑގެ ނަޒަުރގަިއ، ެއއަްށވުރެ އެެދވޭ، އެއަްށވުރެ މާތް އެްއޗެްއ   ކޮންެމއަކަސް އަުޅގަ

އި، އިންާސަނކަށް ތަަރއްީޤވެޭވނީ، ފުިރހަމަ ގޮުތަގިއ ފުރިހަަމގޮުތގަ ! ާއޭދެހެވ! ާއޭދެހވެ . ުނެވެއެވ

ޭއެގ . އިންާސނަަކށް ތަރުބިްއޔަުތ ލިޭބނީ، ިއންާސނަުކ ިއންާސނަކަްށ ެވވޭނީ، ޭއގެ ާބރުްނެނވެ

ހުރިާހ ޮގތަުކން ދިިރއުުޅން ާބއްަޖވެރިކުަރނިިވ ައޞްލަކީ، ފުރާަނިއގެ އުފަލަކީ، . ސަބަބުްނނެވެ

ެއއިްނ ގުިޅގެން، އެިއްނ ތަރައްީޤެވވޭއިރު، އެީމހަކީ، ފުިރހަަމ . ހަަމ ެއމަތިވެިރ ލޯްތބެވެ

ވަރަްށ ހަިނ ޮރނގަުކން މެުނވީ، އެދެީމުހންެގ ! ާއޭދެހެވ. ހަރުަދނާ އަޚްލާެޤްއެގ ފަޚްުރވެރިެއކެވެ

! ާއޭދެހވެ . އެރޮނުގން މެުނވީ، އުާފތަާކިއ އަރާުމތަްއ ފުިރހަަމވީެއވެ. ދިރިއުުޅން ފުިރހަަމވީެއވެ

ުދިނެޔާއިއ ާއިޚަރަތްށ . ދެޭވ ެއންމެބޮުޑ ޝަރަްފ ެދވޭނީ، އެޮރނގުްނ ފުރިހަަމވީަމއެވެ އެލޯތްބަށް

ރި ނަީތޖާއެްއގެ ގޮުތންޫނނީ، ުނނެރެޭވެނކަްނ ފައިާދހުރި، އެްނމެ އެެދވޭ، ެއންމެ މަިތވެ

. ކުަޑވެސް ަޝއްެކއްެނތެވެ . ެއީއ ާކަވީނެގ ައުގ ާމްތ ޮގުށްނ ުގުޅެމެވ. ކަށަވަެރވެ

ހިތާަމހުރިަކމަކީ، . އެްއ ދިިރއުޅުްނ ެއންެމ ފުރިަހމަެއްއ ުނވެޭވެނއެވެކާަވންޏާނުލަ 

އެޯލތްބަްށ އިްޙތިާރްމ . ެއޯލީބެގ ަންނ ޭނނޭގަކެމެވ. އަޅުަގނޑުެމްނނަްށ އެލޯިބ ދަްސނުާވކަެމވެ

ޫންނަނމަ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ާކަވިނަތްއީވހީ، ުއާފެވިރަކުމެގ ެއްނެމ ަވުރަގަދ، . ނުކުެރވޭަކމެވެ

ުދއްތުރާލެްއ، ޭވނެްއ، . ހިިތ އަސަރުަތެކއް ކުރާަކްށ ނުޖެުހީނހެވެ. ަކމުަގއެވެ] ނބުތަ [ެއްއ 

 .ާކަވންޏަކީ، ބޮޑުބަލާައކަށް ުނވީެހވެ! ާއޭދެހެވ. ކެކުޅުެމއް ނުލިބުީނެހވެ

 . ހ24-3-65  
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 ޤުދްރަތީ  ރީތިކަމަށް ދަރާފައިވާ ދަރަނި 

 

ހަމަ ުފން ފަޭސަހ ކޮންަފދަ ަތނަވަސް މަްޥޟޫޢެްއތޯެއވެ؟ ޮކންފަަދ ފުރި  

ހަަމއެަކނި ބޭުނމީ، . މަޥްޟޫޢެްއތޯެއވެ؟ ހަަމއެަކނި ބޭނުީމ، ތަަނވަސް ޚިޔާަލާކއި، ފަސޭަހ ދުލެެކވެ

 .ތިާޔގި ަބހަާކއި ިހނާގ ޤަލަެމކެވެ

ެއައްށުވެރ ީރިތ، ެއައްށުވެރ ] ުޤދްރަީތ ރީތިަކމަްށ ދަރާަފއިާވ ދަަރންެޏވެ! [ާއޭދެހވެ   

. ިރ، ެއައްށުވެރ ަވިކ ުމިހްނުމ ެއްއެޗްއ ިމުދިނޭޔަގިއ ޭވާބަވެއެވފުރިހަމަ، އެައށްވުެރ މަތިވެ 

 އެއަްށވުެރ ބޮޑު ދަރަންެޏއް، އަުޅަގނޑުެމންެގ ބޮލުަގއި ެއޅޭނޭބާަވެއވެ؟

ފުރަތަމަ ދުިނެޔއަްށ ހޭަލއިަގްނނަަތން ެފްނނަީނ، ުނލާހިުކ ރީިތ ޢަަޖއިބުާވފަދަ،   

އެކިދިާމއަްށ ެއކި ނަޒަުރން ޯލ . ުނާލިހުކ ަތަނަވްސ ަޖްއެވެކވެ . ެއކެވެ] ދުނިޔެ[

ދަންނަާވީނވެސް ީކކޭޯތއެވެ؟ އެެފންަނ މަންޒަުރތަުކން ހިތަށްލިބޭ ފިިނކަާމިއ، ......ހިްނގާލާއިުރ،

. ޫރަޙްށ ިލޭބ ާތާޒަކާމިއ، ިސުކނިޑައްށ ައްނަނ ިހޭމްނަކަމީކ، ަވަޒްނ ުކެރޭވޭނ ަކްނަކެމްއ ޫނެނެވ

ވިްސނިވިްސނިެހްނ މަޢްލޫމާުތދަީނ އިތުުރވަުމްނ ! ވެ އާދޭހެ . ިވްސާނ ޮކުޅްނާލޭނ ަކެމްއ ޫނެނެވ

ެއިއްނ ަފިއާދ . ެއއްވެސް ޤުދްރަތީ ީރތިކަެމއް، ޭއަގއި މަުޢނަެއްއނެތި ުނވެެއވެ. ިގަނުގަނަވުމްނެނެވ

ވަިކމީަހކަށް ވަކި ނަޒަރަުކން ނުެމ . ލިބިގަްތވަރަކަްށ، އިުތރު މަޢްލޫމާތު ތަަނވަސްޮކށްދޭެނެއވެ

ްނ އެދުުނ ވަަރކަށް، ހިންަމތްކުިރ ވަރަކަްށ، ]ޮރނގަކު[ީކްއޯތެއެވ؟ ެއީމެހްއެގ  ައިދ. ބަލާނޭމެެއވެ

 . ފައިާދ ޙާޞިްލކޮށްޭދނެެއވެ

ުޤދްރަތީ ީރތިކަުމން ަފއިާދެއއް ާޙޞިލްުނވާ ަމންޒަރަީކ، ކޮަބއިޯތެއވެ؟ ިހަތްށ ! ާއޭދެހވެ   

ެވ؟ ޫފިހާވ ަވުގުތ ދަތިަކން ލިބޭ ވަުގތު، ހިތަށް ފިިނކަްނ ނުެދނީ، ކޮން މަްނޒަރެއްޯތއެ 

ޯތެއވެ؟ ީވއިރު ުޤދްރަތީ ީރތިކަމަްށ ދަރާަފއިާވ ] ީފާތެއްއ[ފޫހިފިލުަވިއނުެދނީ، އެިއތެރެިއން ޮކން 

ދަރަންޏަީކ، ވަަޒްނ ކުެރވޭޭނ އެްއެޗއްޯތއެވެ؟ ޤުްދރަތީ ރީިތކަާމއިނުަލއި، އަުޅަގނޑުެމަންށ 

! ުޔްނަތަކްށ ިވްސަނާވަލ ަބްއަލާވެށވެ ިލުޔްނެތީރްނެގ ިލ! ާއޭދެހެވ! ދިރިއުެޅވޭނޭޯތެއވެ؟ އާޭދހެވެ 

އަިދ ޝާޢިުރންެގ ! ވާަހަކ ެދއްުކންތެީރންެގ ބަްސތަކަްށ ވިސްަނވާަލ ަބއްލަވާެށވެ 

ނެޑްއގަިއ، އެބަިއމީުހްނެގ . ކުޑަވެްސ ަޝއްެކްއނެތެވެ! އާދޭހެވެ ......ޚިޔާލުތަަކށް މީން ޮކންމެ ދަ

 .ަހމަކަެމވެޤުދްރަުތެގ ފުރި. އެހީެތރިައކީ، ޤުދްރަީތ ރީތިަކމެވެ

ދެްނ ިނަކން ެއހެްނ ނަޒަރަުކްނ ޤުްދރަީތ ރީތިަކމުެގ ފުިރހަމަަކމާމެުދ ވިސްނުުމެގ   

 !އަލިަކން އަޅުވާލަާމ ިހްނގަާވށެވެ 

މިސާލަކަށް، ުކއްަޖކު ތަރުިބއްަޔތު ކުާރއިރު، ކިަތއް ސިފައަށް ުޤދްރަތީ ރީިތަކްނ   

އި، އެކަަމށް ިޚޔާލު ުނކުރެޭވ ކަުމަގއިިވޔަްސ، ބޭުނން ކުަރން ެޖހޭޯތއެވެ؟ އަޅުަގނުޑމެްނގެ ާރއްޭޖގަ

ެއަކަމްށ ިޚާޔުލ . ވިސްަނއިލި ޮކންެމ މީަހކަށް، ކަުމގެ ައހަްނމިްއޔަުތކަން، ަރނގަޅަްށ ވިސްޭނެނއެވެ
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ޚިޔާލު ަތަނވަސް، ވިސްުންނ . ކުރަމުްނ ތަރުިބއްަޔތު ކުެރވޭ ކުއްަޖކީ، ވިސްުނންތެިރ ކުއްެޖެކވެ

ނުޑެގ ަނޒަރުގަިއ، ތަރުބިްއޔަުތ ކުުރމުެގ އެންެމޮބުޑ . ުކއްެޖކެވެއަވަސް، އެއްަމގަްށ އުޅެޭވ  އަުޅގަ

ެއހެނީ، ުޤދްރަީތ ރީިތކަމަްށ ލޯބިުނުކާރ . ެއްއަބިއ ިހެމިނެގްނަވީނ، ުޤްދަރީތ ީރިތަކުމެގ ެތޭރްނެނވެ 

ަނ ެއމީަހކީ، ދެުދިނޔޭގެ ގި . މީހަީކ، ދުިނޭޔގެ ެއންމެބޮޑު ެއއްއުފަުލން މަޙްޫރމްވެަފއިވާ ީމެހކެވެ

ކަްނ ިމެހްނ ހުިރިއރު، ކުޑަުކއްޖަުކ ަތރުބިްއޔަުތ ކުރާއިރު، . ތަޖްރިބާައށް ޭހނުލެޭވޭނ ީމހެެކވެ

ޤުދްރަީތ ރީތިަކމަްށ ިކހާ ޭބުންނވާނޭޯތެއވެ؟ ިމގޮުތްނ ވިސްާނއިރު، ަމޔަުކ ދަިރއަކަްށޓަަކިއވެސް، 

 ޤުދްރަތީ ީރތިކަަމށް ަދރާފަިއވާ ދަރަިނ ކުަޑތޯެއވެ؟

ައުޅަގނުޑެމްނ ޭއެގ . ވާ ކުީދންގެ ނަޒަަރކުން ބަލައިލަމާ ހިްނގަާވށެވެދެން ނިަކން ިކޔަ  

ެއީހައްށ ެއިދްއެޖަނަމ، ެއީހުނަވީނ ޮކްނ ަވުގެތްއަގިއޯތެއެވ؟ ެއީހ ުނިލެބީނ ޮކްނ ޮރނަގުކްނޯތެއެވ؟ 

އަޅުަގނޑުެމްނގެ ޙާލުތަާކ ގުުޅވާނުަލނީ، ކޮން މަްނަޒރެއްޯތއެވެ؟ އެިކގޮްތގޮުތން އަުޅަގނޑުެމްނ 

ވެ، ކިެޔވުަމށް ދަިތވާ ވަގުުތ، އަުޅަގނޑުެމންގެ ހިތާިއ ސިުކނޑި ުދއްަވިއގަްނަނނީ، ޮކްނ ހާސް

. ިސުކނިޑ ާތާޒޮކްށެދެއވެ ! ާއޭދެހެވ. ދިމާައކަށްޯތއެވެ؟ ޤުދްަރތީ ީރތިކަާމ ދިާމއަެށވެ

 .ރޫޙީ އުފާަތްއ ެގނެސްެދއެވެ. ހިތްަހމަަޖއްސައިެދެއވެ

ަނިއިލަޔސް، ައުޅަގނުޑ ިހުތްނ ުޤްދަރީތ ސިޔާސަތު ިހންގުުމެގ ަނޒަރަުކން ވިސް   

ެއްއެވްސ ޮއުޅެމްއެންތ ! ާއޭދެހެވ. ރީތިކަުމގެ ެއހީާއިއ ފަިއދާ، ހަަމ ިމފަަދއިްނ އެމީަހކަްށ ިލބޭނެެއވެ

ޤުދްރަީތ . ގޮުތގަިއ ސާބިުތަވނީ، ޤުދްަރތީ ީރތިކަާމ ނުލައި، އެަކކަށްވެްސ ދިިރުނއުޅެޭވޭނ ކަެމވެ

 .ޅޭ އެްއވެސް ެއއްެޗއް މިުދިނޔޭަގއި ުނވާކަެމވެރީތިކަމަްށވުރެ ިއންސާަނކާ ގު

ޤުދްރަީތ ރީިތކަމަްށ ވިސްާނ ކޮންެމ ީމހަކީ، ުދިނޔެ އުޅުުމެގ . ކުޑަވެްސ ަޝއްެކއްެނތެވެ  

ނުޑމެަނށް ދެީނ، ހަަމއެަކިނ އުފަެލްއ . ތަޖްރިބާކާަރކަްށ ުނެވ ުނދާެނެއވެ ުޤދްރަީތ ރީތިަކްނ ައޅުގަ

ޤުދްރަތީ ީރތިަކން އަޅުަގނޑުެމނަށް ދެީނ ! ާއޭދެހވެ . ޔާލެއް ޫނނެވެަހަމެއަކިނ ިމިނަވްނ ޚި . ނޫެނވެ

ސިޔާސަުތ . އެކު އުޅުމުގެ ައގުހުރި ދަރުސްތަެކވެ. ަހމްދަރުީދއެވެ. ލޯތްބެވެ. ިހިނުތްނުވެމެވ. އުފަލެވެ

ިމެހންގޮްސ ކޮުޅންލާޭނތޯެއވެ؟ އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރގަިއ، ުޤދްރަީތ . ހިްނގުުމގެ ދަރުސްތަެކވެ

އަުޅަގނޑު ވިްސނާލާއިރު، . ްށ ދަރާަފިއވާ ދަަރންަޏކީ، ވަަޒން ކުރެޭވޭނ ދަަރންޏެްއ ޫނެނވެރީތިކަމަ

ހަމަެއަކނި ޤުދްރަީތ ީރތިކަުމްނ އެލިޭބ މަތިވެިރ، ރޫާޙީނ އަސަރުަތކަްށ ިޚޔާލު ކުޅަުއމުަގިއވެްސ 

ށްވުރެ، އަުޅަގނުޑ ުދިނޔޭެގ ެއހެްނ ހުިރހާ އުފަލަކަ . ޢުމުރު ޭހދަކޮށްލުަމީކވެސް ކުަޑ އުފަެލއް ޫނނެވެ

އަޅުަގނުޑ މިަދްނނަަވނީ، ެއއުފަލުެގ ! ާއޭދެހވެ . ގާުތގައި، ެއއުފަުލގެ ަރހަާއިއ އަސަރު މާަގދަެއވެ

 . ކަން މާަގދަާވނޭ ާވހަަކއެވެ......އަސަރާއި،

 ާބވަުތގެ ަމންޒަުރތަުކން އެލިބޭ ހިޭމން ިފިނކަން،] ރަތީ، ުޤދް[ 

 ވާ އެމަުޑކުރަނީ،ނަތީާޖއިްނ ލިޭބނޭބިރު، ހިުތންފިލު     
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. ނަތީާޖއިްނ ލިބޭޭނ ބިރު، ހިުތންފިުލވާ ެއމަޑުކުަރނީ، ކުޑަވެސް ޝަްއކެްއ ެނތެވެ   

މިފަދަ ކޮްނމެ ިބރެއް، މިަފދަ ކޮްނމެ ދަްއޗެްއ، ޤުދްރަީތ ރީތިކަުމން އެލިބޭ ހިޭމންަކމާިއ، ިފނިަކން، 

އުޅުކޮށްަފިއވާ ެޅންވެީރްނެގ ައނދިރިަކން ޤުދްރަީތ ީރތިކަމާމެުދ ފަ . ލުއިކޮށް ފަސޭަހކޮށްެދއެވެ

އެލިެބީނ ކޮންަފަދ ދަތި، ކޮންަފަދ ުފން އަސަރުަތކެްއ . އެިކއެިކ ިޚޔާލުތަަކްށ ވިްސނަވާަލ ަބއްލަާވށެވެ

އެކުލެިވެގންާވ އުފަެލއްތޯެއވެ؟ ޅެުމގެ ފުރިހަަމކަުމެގ އަޞްލަކީ، އެތުުރމުެގ ފުިރހަަމ ަކމުެގ 

ެއިއެގ ާމްތަކާމިއ ަމިތެވިރ ޫރާޙީނ . ރަުތގެ ފުރިަހަމކަމެވެުޤްދ. ސިއްރަކީ، ހަމަ ޤުދްރަީތ ރީިތކަެމވެ

 .އަސަރުެގ ަގދަކަެމވެ

ދެްނ އަުޅަގނޑުެގ ިޚޔާލުެގ ައުހގެ ަލގަްނ ޫދކޮްށލެވެނީ، ުޤދްރަުތގެ ަމތިވެިރ   

ާމަތުކެގ . ގަސްަތކުެގ ރޯކަާމއި، ެފހިަކން ގަަދއެވެ. މިސާލުތަކުން ފުރިަފއިވާ މާބަީގާޗއަެށވެ

ތަރިތަުކެގ . ތަރިތައް ފިޔަަޖހާލެއް ނުލާިހކު ރީްއެޗވެ. އުުޑމަތި ނުަހނު ސާެފވެ. ބޮެޑވެފުރިހަަމކަން 

ަދްނަވުރެގ . ެރައކީ، ވަރަްށމަުޑ ވަަރށް ހިޭމން ެރއެެކވެ. ބެލުން ނުލާިހކު އުޖާާލއެވެ

ަހނުދަވަރްށ ] ުލިއ[މަޑުމައިތިިރކަާމއި، ޭރަގނޑުގެ ހިޭމންަކމާ ގުުޅަވއިެގން، އެދޭ 

. ދެން ދަްނނަާވީނ ކީޭކތޯެއވެ........ހާަދހާ. ހާަދހާ އުޖާލާެއވެ! ހާދަހާ ީރްއޗެވެ .......ސް،ވިސްަނއިލިޔަ

ރީތިކަމަށް އިތުރު ސިަފެއއް ެގެނވޭީނ، އަުޅަގނޑުފަަދ މީހަަކށް ިކހިެނއްޯތެއވެ؟ ުނވަތަ އެރީިތ 

ަފްތ ިހަމ  އެހެރަ. ބަގީާޗއަށް އިްނޞާފް ކުރެޭވނޭޯތެއވެ؟ ޫނންަކން ަޔޤީެނވެ....ފުރިހަމަ އަދި

ގަސްތަްއ ފޫދުްއވާލާަފއި، ިބންަމއްޗަްށ ދީަފއި ެއާވ ޮކކާ ަހނުދވަރުެގ އަލިަކްނ ދީަފިއ ެއހެަރ 

] މާމަުލަގއި ހުރި ތާޒާކަާމއި ރީިތކަން ހާަމވުުމން[ގޮްތވެސް ސޫރަކުާރނީ، ޮކން ގޮތަކަްށތޯެއވެ؟ 

. ޫރޙާީނ ޢާލަމެްއަގއެވެ ! ދެއާ . އަޅުަގނޑަްށ ެއއުޅެޭވން ފެެށނީ، މުީޅން އެެހން ޢާލަމެްއގަެއވެ

ކުަރނީ ބަާޔން ކުރާްނ ދަިތ . އެލިބެނީ، ަދންަނާވންވެްސ ުނެއނގޭަފދަ ރޫާޙނީ ުއފަލެކެވެ

ެފްނަނީނ، ުއްނީމުދެގ . ަގއެވެ] އުްނމީދީ ބަީގޗާ! [އާދެ.....އުެޅވޭްނ ފެެށނީ. އަސަރުތަެކވެ

ޫރީޙ ުއާފ ެގެންސޭދ ޮފިނ . ިއންތިޒާުރެގ އުފާތަެކވެ. އަސަރުގަަދ، މަޢުަނީވ ުހވަެފންަތކެވެ

! އޭ ޤުދްރަީތ ރީތިަކމާެއވެ. އުްނމީދީ ަޙޔާްތ ބާްއޖަވެިރ ކުަރިނވި، ނޫާރނީ ސިފަަތކެވެ. ރާގުތަެކވެ

ކަލެޔަށް އަހަެރން ދަާރފަިއވާ ދަަރންޏަީކ، ުދވަަހކުވެސް ވަޒަްނ ކުެރވޭނޭ ެއއްެޗއް ހެްއޔެވެ؟ ކަލޭެގ 

ސް، ިތޔަަފދަ ޯއގާވެރި ލޮލަުކން އަަހްނނަށް ބެޭލޭނ ޚިދްމަުތގައި، ައހަރެން އުޅެ ނިމިާދއިުރވެ

ެއަކަމުކ ައަހެރްނެގ ުމިޅ ިދިރުއުޅްނ ިބާނެވެގްނަވީނ ަކޭލެގ . ހެްއޔެވެ؟ ޫނންަކްނ ކަަށވަެރވެ

. ައހަެރން ުކރާ ކޮންެމ ަކމެްއަގއި، ކަލޭ ަބިއވެރިަވީނ ހިުތެގ ަހމަ އެްނމެ އަޑީްނެނވެ. މަްއޗަށެވެ

އޯާގވެރިަކމާެއކު ޢިލްުމގެ ެފން އާރުަތްއ، . އިރުާޝދުަތއް ދެުމެއވެ ]ސާުފގޮތުަގއި! [ާއެއެކވެ 

ޭއ ! އޭ ޤުދްރަީތ ރީތިަކމާެއވެ. ުނަހނު ިގނަ ަތޖްރިބާަތއް އިތުރުޮކށްދެމުެއވެ. ތަަނވަސްކޮށްެދމުެއވެ

ަކޭލ ުނާވަނަމ، ުދިނެޔ ިމޮގަތްށ ! ޭއ ެއީހެތިރ ާޔާރެއވެ ! ޤުދްރަުތގެ ފުިރހަަމ މިސާލުތަާކެއވެ
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. ކަލޭ ުނާވނަމަ، ެއއްވެސް އުަފލެއް، ައރާމެްއ ނުލިުބނީސްަކން ޔަީޤނެވެ. ަކން ކަަށވަރެވެނޯތީސް

 ! އާދޭހެވެ ....ކަލޭ ުނާވނަމަ

 ހިތާިއ ސިުކނީޑގެ ސާިބތުަކން ިމއަްށ ައދު ހޭދަޮކށްލިައަކސް، 

 ޢިނާެބއް ނުލިބެޭވ ގޮުތގައި، ިމޔަށް ިއންޞާްފ ވާނޭތޯ؟  

 ފަަތއް ސޫަރ ކުަޅއަސް ދެން،ރިވެތި ހުިރހާ މަާލކުލަޔާ، ިއ ސި

 ]ރިވެތިަކން ޤުދްރަީތ އަމުުދން، ބަާޔންޮކށް އެރުދިާދނޭތޯ[  

ނުޑގެ ހިތްުރހޭ ގޮތަަކްށ . މުޅިންެމ ަޔޤީެނވެ. ނޫްނކަްނ ކަަށވަެރވެ  އަިދވެސް ައޅުގަ

މަްޥޟޫޢުެގ . ސަބަަބކީ، މަްޥޟޫޢުގެ ދަތިަކމެއް ޫނނެވެ. މަޥްޟޫޢަކަށް ިއންޞާެފއް ނުކުެރެވއެވެ

ހަމަެއކަނި، އަުޅަގނޑުގެ ހިުތގަިއ . ިޚޔާލުގެ ނުަތަނވަސްކަެމއް ޫނެނވެ . ންަކމެއް ޫނނެވެފު

އަޅުަގނޑުގެ ަތަނވަސް ިޚޔާލަށް ޖުމްލަަތކެްއެގ . މިމަޥްޟޫޢަށް ދެިވފަިއވާ ަމޤާުމގެ މަިތވެރިަކމެވެ

މެ ހޯަދްނ ުދިނޭޔަގިއ ެއްނ. ސިފަ ެގންަންނ ބޭުންނކުރާޭނ ފުިރހަމަ ބަްސތަެކއް ނުެއނޭގ ކަެމވެ

ދަތި އެްއޗަީކ، އެްނމެ އުނދަގުުލން ދަްސވާ ެއއްަޗކީ، ެއއްަޗކުްނ އަޅުަގނޑުެމން އުފެުދމުެގ 

ެއމަތިެވރި ލޯބި، އެމަިތވެިރ ގުުޅން، . އަޞްެލއް ކަުމގަިއވާ، ެއާއ ނުަލއި ުނއުޅެޭވޭނ ލޯތްެބވެ

ެއކަމަްށ . ތިކަެމވެއެމަިތވެިރ ބާުރ ެއންެމ ފުިރހަަމ ގޮެތއްަގިއ ަދއްަކނީ، ަހަމ ޤުދްަރތީ ރީ

 .އެްނމެމަތީ ދަރަަޖއަކަްށ އަުޅަގނޑުެމން ދަރާފަިއަވނީވެްސ، ހަަމ ޤުދްަރތީ ީރތިކަެމވެ

އެްނމެ ފުރަތަަމިއން ުކއްޖަަކށް ދަްސވާްނވީ ކޮން ެއއްެޗްއތޯެއވެ؟ ލޯބިުވން ޫނންޯތެއވެ؟  

ދިެގން، ވި . ޤުދްރަީތ ރީިތކަްނ އެްނމެ ުފރަތަަމ ދަސްޮކށްޭދ ެއްއޗަީކވެސް ލޯްތބެވެ

. ކުަޑވެސް ަޝއްެކްއނެތެވެ. ތަޙްީޤޤުޮކށް ބެލުމެވެ. އެދަސްކޮްށދެިވ، އެިއގެ ބާުރން ހޯަދިއގަތުެމވެ

ޤުދްރަތީ ރީިތކަން އެދޭ ައގުހުރި ތަރުބިްއޔަުތަގއި، ވަުގތު ަނާގނުލާ ވިްސނަުމން ައންަނ 

ަތުހީޒާބިއ ަތަމްއުދްނެގ، . ކުއްަޖކީ، އާޚިުރަގއި ުދިނޔޭެގ މުަޙްއނިަކކަށް ުނވެ ނުާދނޭ ކުއްެޖެކވެ

ޤުދްރަުތެގ . ތަޢްލީމާއި ަތރައްީޤގެ ެއންމެބޮޑު ިސއްރަކީ، ައޞްލަކީ، ޤުދްަރތީ ރީިތކަެމވެ

 .ފުރިހަަމކަމެވެ

 ދަރާފަިއވާ ދަރަންެޏއް ޤުދްރަަތށް އަމުުދން މަމެްނ ިމގޮަތށް، 

 އަރާއަަރފޯދިެގްނވާ ލަފްުޒތަަކކުްނ ފަެހ އަދާ ވޭބާ؟   
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 ޚިޔާލީ ދަތުރެއް 

 

ފަާށނީ ީކކޭ ިކޔާަފއިޯތއެވެ؟ ކޮން ޢިބާރާަތުކން ިކިހނެއްޯތެއވެ؟ ހިްތަވީނ ! ާއހް  

ެއުކެވީރްނާނ ަވިކެވ، . ޚިޔާލު ަވނީ ހުްއޓުްނ އަރާަފއެވެ. ނުަތނަވަްސކަމުްނ ފުރިަފެއވެ

ެއހީތެިރއެްއ . އެވެރަޙްމަތްތެީރން ގެއްލި، މިތުުރްނގެ ހިތްަތއް، ުނގުޅޭ ކަުމގެ ހާސްަކން ބޮުޑވެފަ 

ނެތް ފަޅު ަޖންގަލިތެޭރްނ އަލިަމގެްއ ޯހދޭީނ ސިުކނޑި ެއހާ ަތަނވަސްނަަމ ޫނންޯތެއވެ؟ 

ދަތުރެްއ ިޚޔާލީ ދަތުެރއް ކުެރވޭނީ، ިޚޔާީލ ަނުވގެ ުހންާގުނ ިހފަްނ އެނޭގނަަމ ޫނންޯތެއވެ؟ 

 !.......ާއހް 

. ރެނީ ނުަތަނވަސްކަުމންެނވެހިތްފު.....އަޅުަގނުޑގެ ބޭިލޔާޤަތްެތރިަކން ހަނދާްނވުުމން 

ޤަލަމްަވނީ ެދލިއަޅައި ފުާރފައި ކަުމގަިއިވޔަސް، ! ާއޭދެހެވ. ލޯފުރެނީ ކަުރަނއިްނެނވެ

ހިނަގއިަގްނނާނީ، ޚިޔާީލ ައުހެގ ލަަގނަްށ ކުަޑވެްސ ދުެލއް ލިެބންާޏ ނޫްނތޯެއވެ؟ އުފެޭދ ަޅދޮުޅ 

ބޭަނމަ ޫނންތޯެއވެ؟ ިކޔޭ ާރގަުކްނ ގަސްތަަކކުްނ ފޮޭޅ މީުރ ަމއުތަަކކުްނ، ހިތަްށ އުފަލެްއ ލި

. ގަސްަތއް މިލާ މޯިޅވަީނެއވެ. ހެދޭ ޅެަމކުން، ލިެޔވޭ މަުޟމޫަނކުން ޚިޔާލު ަތަނވަެހއް ނުިވެއވެ

ެއިއެގ ޮފިނ ާރުގަތްއ ިއުވުމެގ . ބުލްބުލްތަްއ އުުދހި ދަީނެއވެ. ހިކިަފާނވެ ދަީނއެވެ

ކަން، އަޅުަގނަޑީކ Uުދިނޔެ U ނަަމވެސް، ުދނިެޔއަކީ. ނަޞީުބްނވެސް މަޙްރޫްމަވނީެއވެ

UއަޅުަގނޑUްކުޑަޮކށް ނަމަވެްސ ިހތްަހމަޖެިހއްެޖެއވެ! އާދެ.....◌ުކަްނ ަހނާދންޮކށްލުމުނ .

އަޅުަގނޑަީކ، މަދްރަސަުތއް ސަިންއޔާގެ ޠާލިާބއެްއކަްނ ހިތަށް ގެަނއުުމން، އަޅުަގނޑުެމްނެގ 

ަތިރަތްއ ިފަޔަޖާހެލްއ  .އުޑުމަިތ ުނހަުނ ސާފެވެ! ާއޭދެހވެ . މޮޓޯވެްސ ަހނާދން ެވއްޖެެއވެ

 .އެހާެމ ޗާލޫކޮްށ ޖެިހޖެިހ ހުީރ، ސާުފ އޮކްސިަޖނުްނ ފުިރެގންާވ ތާާޒވަެއވެ. ނުލާިހކު ީރއްެޗވެ

. އަޅުަގނޑު ިއން ޯދނި، ެޖހޭ ނަލަ ަވިއގަިއ ރީތިޮކށް ުދެވފައި ަދނީ މާޭލން އުތުރަެށވެ 

އަޅުަގނޑު ފިަޔވަިއ، އެެހްނ . ނަަމވެސް ޯދނި ުދއްާވކަށް އަޅުަގނުޑ ެއއްކަެމްއވެސް ުނކުރަމެވެ

ޯދިނ ުދެވަފިއާދ ޮގަތާކެމުދ . ިރޔާވެްސ ހުރީ ަނާގފައެވެ. މީހަުކ އެޯދންޏަުކ ނުެވެއވެ

! ާއޭދެހެވ. ގެ ތެރެއަްށ ހޭލެިވއްެޖއެވެ]ުހަވެފެނއް [ުކަރްނ ިއްނާދ ެއެހްނ ަޙިއާރްނެވެގްނ ިފުކުރ 

އިުރމަތީ ފަރާުތެގ . ޑި ޫދވެްއޖެެއވެޤުދްރަުތގެ މަިތވެރި ކާުރޚާާނގެ ތެެރޔަށް ހިާތއި ސިުކނ

ެއޮގްތ ިމޮގަތްށ ިސަފިސަފަޔްށ ަބަދުލެވެގްނ . އުދަެރހުްނ ވިލާަތއް  ިގނަާވްނ ަފށައިިފެއވެ

ެއަކަމުކ . ނަަމވެސް ަދނީ ޯބވަުމން، ކުލަ ކަުޅވަުމްނނެވެ. ވިލާތައް ދަތުރުކުަރން ަފށަ◌ައިިފެއވެ

ވިސްނާިލއިރު، ަހނުދ އަަރްނ އުޅޭަކްނ . ުޅެވެއެވއޭެގތެރޭްނ ަފނުޑގޮތަަކށް، އަލިކަެމްއ އެަބ ފާ

. މަުޑމަޑުްނ އެަކމަުކ ހަމަަކށަަވރުންވެްސ ދަީނ އަލި ގަަދވަުމްނނެވެ ! ާއޭދެހެވ. އެނިގއްޖެެއވެ

. އެަވޤުތު މުޅި ދުިނޔެ ިއންތިޒާުރގެ މަިތވެރި އުފަލުން ހާްސވެފަިއވާ ކަހަަލއެވެ 

. ެބބުުޅންވެްސ ަފނޑުަވމުްނދާ ަކހަލަެއވެ ނުަތނަވަްސކަމުެގ ިފޔަަޖހާލުމަުކން ތަިރތަުކގެ



 74 

ތަންކޮެޅއް ދުުރން ނަަމވެސް، އެފެްނނަ ަރށްރަުށގެ މަލައަށް އެޅެމުްނދާ ަފނޑު އަލިަކްނ 

އެަދއްަކނީވެްސ ިހތާަމވެރި އުފަލަުކން، ހިުތގެ ެޖުހމަށް އަވަްސ ބަދަުލތަްއ ގެްނަނނިިވ 

ނުޑގެ ޮލނުަގނޑަްށ ައއިސް. އަސަރުތަެކކެވެ އެދައްކާ ބަާޔްނ .....ފަިއވާ ބަދަލަީކވެސް، ިމހާރު ކަ

ދަންނަާވީނ .....ނުކުެރވޭފަަދ އަސަރާިއ ަމޢުަނިއން ފުރިެގްނާވ ުހވަެފން ގޮްތތަެކއްވެސް

ނޑުގެ ހިަތށް ަވންާނެނނަމަ، ކިާހ ތަްފޞީލުކޮށް ބަާޔްނ  ކީކޭޯތއެވެ؟ އެފަަދ ޖުމްލަަތކެއް އަުޅގަ

 ކުރެުވނީސްޯތއެވެ؟

ުމިޅ . ުޒާވްނ ޫމެނެކެވ. ެތރޭްނ ެއދަްއކާލީ، ޭރގެ ބަޠަލެވެެދވިލާކޮޅެްއ ދޭ! އަސްތާ 

ދުިނެޔ ެއއަްށ އިންިތޒާުރ ކޮްށކޮްށ އޮތް، އޭެގ ލަްޝކަރު ެއއަށްަޓކަިއ ީޒނަްތތެރިިވ ާމްތ 

. ުއާޖާލ ޫމަނަކިއެގްނ ައަރިއެގްނ ެއެހަރ ައްނަނީނ، ީޒަންތެތިރ ަހނެދެވ! ާއޭދެހެވ. ރާނީެއވެ

ޭއގެ ޠަބީީޢ ޮގތުްނ ކެިރހުެރގެްނ ސާުފ . އިަލއްާވ ަކހަލަެއވެހަނދު އޭެގ ޒާުތން ުދިނޔެ ހެ

 .ޖަވާބުެދީނ އިޚްާލޞްތެރިަކމާިއ ުބއްދިެވރިކަާމ ެއކުަގެއވެ

ިމކުޑަ ިހނުދކޮޅުްނވެސް، ވަރަށް އަުގހުރި ދަރުސްތަެކްއ . ކުޑަވެސް ޝަްއކެްއނެެތވެ 

ކްަމތުްނ ފުިރގެްނާވ ޙި! ާއޭދެހެވ. ކޮްނމެ ީމހަަކށްވެްސ ލިބޭެނެއވެ) ވިްސނައިިފނަމަ (

ިހތުގެ ކިލަލާއި ދަބަުރތައް ކެިހ . މުސްތަޤްބަލަށް އަލިއަުޅވާ ރޭުވންަތެކކެވެ. މަޢްލޫމާތުތަެކެކވެ

 .ެއއީ ޢިބްރަްތ ޙާޞިްލކޮށްެގްނ ަޒމާނަްށ ެހއިލެޭވނޭ ަނޞޭޙަތްަތކެެކވެ. ސާފުވެދާ ދަލީލުތަެކވެ

އެކަަމކު އަރިޖަާހ . ށެވެމިހާރު އަޅުަގނޑު ިއން ޯދނި ުދވެަފއި ަދނީ ަވރަްށ ބާރަ 

ދޯިނ ުދވެފަިއދާ ރީިތކަާމިއ، . ހިތަްށއަރާ ަވކި ިޚޔާލެއް ނެެތވެ. ގޮެތއްވެސް ނުެމވޭެމއެވެ

ެއްއެވްސަކަހަލ . ވަަށއިެގން ެފްނނަ ަމންޒަރުަތކުގެ މަްއޗަށް ހިތް ުހއްޓިަފއި އަުޅަގނޑު އިީނެއވެ

ނުލާިހކު ރީިތ ރަށްަރްށ . ދެެއވެބިރެއް މޮޅިެއއް ހިތާަމެއއް އަޅުަގނުޑގެ ހިަތކަްށ ނުވަ 

 .ފެްނނަމުްނ، އެރަށްރަްށ ޮއބަުމން، ިނޔާމަ ދަތުރުޮކށްފަިއ ދޯނި ހުެރގެްނދެެއވެ

 ހަާދނުެގ ފަތްުފށުްނ ާއ ރީިތ ޞަްފޙާެއއް ުނއެއްލޭބާ؟ 

 އަނދާ އަޅިޔަްށ ވަމުްނދާ ހިުތގެ ޭވނާ ަދތި، ހިުތންފިލީބާ؟  

 ާސެއުކ ިދުއުމން ިދަޔ ޒަާމނަށް އެބުިރ ރޫޙާ ނަފް ވެފާިއތު 

 ވެފާުހރި ގޮތްަތކެްއ ިހތަށާިއ ރޫޙަްށ ޭދހަ ފަެހ ވޭބާ؟  

ަހނާދުނެގ ަފްތުފުށްނ ެއަފަދ ާޚްއަޞ ަޞްފާހެއްއ ެއްއިލްއެޖަނަމ، ައނާދ . ނޫެނކެވެ. ނޫެނކެވެ

އަލުްނ . އަޅިޔަްށ ވަުމންާދ ހިތަަކށް، އަުލްނ ޭވނާިއ ދަތިަކްނ އިތުުރނުެވއެްއ ުނހުްނާނނެެއވެ

އެަފދަ ަމތިވެރި ޢާލަމެްއގަިއ، ހިތާިއ ރޫޙު ޮގްސ . ިއ ޫހުނަކްނ ަގަދުނެވެއްއ ުނާދެނެއެވހާސްކަމާ 

އެއުޭޅއިރު، އެލިޭބ ހިތާަމވެރި އުފަުލން އުފެޭދ ރޫާޙނީ ޭވންތަާކއި، އަސަަރކީ ައނެަކަކްށ 

 ަހަމެއަކިނ ެއަފަދ ަވުގެތްއަގއި، ެއަފަދ ިއްނާސަނކު . ދޭހަޮކށްޭދން ެއނގޭޭނ ެއއްެޗއް ޫނނެވެ

 . ދުށް އަެނކަކަްށ ނޫީނ ވިްސޭނނޭ ކަްނކަެމއް ނޫެނވެ
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ުކިރަމިތްނ . ނަަމވެްސ ޙާލު ބަދަުލވީެއވެ. މަޥްޟޫޢުްނ މިަދނީ ޭބރުެވެގން ަކްނނޭނެގއެވެ 

. ހަަތރުފަރާތުެގ އުަދރެސް ކަޅުޮކށްލައިިފެއވެ! އާހް.....ކުޑަކުޑަ ީރތި ރަެށްއގެ މަލަ ދަްއކާލިތަނާ

ރާުޅތަްއ ބޮުޑވާްނ . ަވިއ ުނަހުނ ަގަދެވްއެޖެއެވ. ެވެގންފިެއވެނާާމންކަާމއި ބަަނކަްނ ވެރި

ިވދާ ވިުދވަުރގެ ގަދަަކމާއި، ަޖާހ . އިާސހިތަުކ ވިއްސާަރ ައއިސް ެޖިހއްޖެެއވެ. ފަށައިިފެއވެ

ޯދިނ ީހަވީނ ެދްނެމ ެދްނެމ . ގުގުީރގެ ބާރުކަުމން، ބިރުްނ ފިްތ ަކނަޑއިެގންާދވަުރވެެއވެ

ިއހަްށވެސް ޯދިނ ުދވެފަިއ . ަކ ފަންިޑތަެއއް، އަާޅނޭަކ ބާެރއް ނެެތވެހަާދނޭ. ފެތިދާޭނެހންެނވެ

 .އެހެްނކަުމން އޮތީ ކެތްކޮްށ ުޝކުރު ކުރުެމވެ.....ިމހާުރވެސް. ދިަޔއީ، އަިމއްލައަެށވެ

 !ކެތްކުރާޭށ ެކތްކުރާޭށ ލައްތުާރ،[ 

 .]ކެތްކުިރއްާޔޭއ ލިބޭނީ، ަތއް އުފާ  

ކެްތތެރިކަާމއެކު ކަލާނެގ . ަކްށ ަހނާދްނ ެވްއެޖެއެވިމއަުގހުރި ަބއިތު ކުއްިލއަ! ާއޭދެހވެ 

. ޤުދްރަތްތެިރކަުމގެ ފުރިަހމަ ަމންޒަރެއް ފުރިހަަމެވގެްނާދތަން އަެނއްާކވެސް ބަލާން ިއނީެއވެ

ެއިއުރ ެވާފުހިރ . ިމޮގުތަގިއ ާވޭރެވޭހާތ ެދަގިޑެއްއާހިއުރީވ ަފުހްނ، ުތިނާވ ައަތްށ ައަޅިއިފެއެވ

 .....ނަަމވެސް. ީނެގ ދިަޔ ހިްއކޭ ވަރެްއވެސް ޫނނެވެވަރުބަލީެގ ސަބަުބން، ދޯ

. ވާރޭ ތުިނިވއިރު، ކުިރްނ ަކނިަކިނ ލާހިސާުބްނ ފެުނުނ ރަށް އޮީތ ައއިްސ ޖެިހފަެއވެ 

މިހާުރ ވާޭރވެްސ މުޅިްނ ހުްއޓި، . ރަނގަަޅށް ވިްސނާލިއިރު، ދޯިނދަީނ އެރަާށ ިދމާއަެށވެ 

ޯދނި، ރަުށގެ ފަޅުތެރެައްށ . ަޑާވން ަފށައިިފއެވެއުޑުމަީތެގ ބަަނަކން ހިސާބަަކްށ ނަަމވެްސ ކު

. ވަެދގެން ދިަޔއިރު، ވަރަށް ީރތި ާރގެްއގެ އަޑު ައއިސް އަޅުަގނުޑގެ ަކންފަުތަގއި ެޖހިއްެޖެއވެ

. ޯދނި ަދނީ އެަރށުަގިއވާ ރީތި ުކޑަކުޑަ ފާލަަމކާ ދިާމއަެށވެ. ފަތިސްާވއަތަށް އަަޅއިފިެއވެ! އާދެ

. ވެރިްނނާވެްސ ަކއިިރވަުމންދާަކްނ ވިސްެނއެވެ ެއިއޭވ ާރުގެގ ައުޑެގ  ރަށާ، ދޯިނ ގާްތވީީވެހން،

އަޑުެގ ވެިރޔާ ނުެފުނނު ކަުމގަިއިވޔަސް، ެއއިެވނީ، ުތނުބްނ ފުޭމ . ާރަގީކ، ޭބެންއެގ ާރެގެވ

އަޅުަގނުޑ . އިސާހިަތކު ޯދނި ގޮސް އެފާލަުމެގ ކައިިރޔަށް މަޑުެވއްެޖއެވެ. އަޑުަކން އެނގެެއވެ

 .............އެރުމާެއކު ެހންގޮސް ފާލަމަްށ 

 .......ޙަީޤޤީ ަދތުރު. ިޚޔާލީ ަދތުރު ކުރުީވެއވެ! ާއހް  

 .ހ9-7-65      
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 އަޅުގަނޑުގެ ގުލްޒާރު 

 

 ]ކުރާށެ ހަނދާްނ، ވާީނ ކުާރށެ ހަނދާން[

 

ހިުތން ކެިހގެްނ ނުާދނޭފަަދ ގޮެތއްަގިއ . ާވނީ ަހނާދން ކުރާެށވެ. ޝަްއކެްއވެސް ނެެތވެ 

ހިްތ ކުދިުކދިވެ، ހަލާުކިވ ަކމުަގިއވިޔަސް، ބަދަލެްއ ާނންާނެނ ޮގތުްނ . ެށެވބިްނވަޅު ަނގާ

 . ސިުކނީޑގެ ހަރުަދާނ ބާރަުކން ަހނާދނަށް ާބރުދޭެށވެ. ވިސްނުުމެގ ޞަފްާޙެއއް އެއްލާެށވެ

 ]ކުާރށެ ހަނދާްނ، ވާީނ، ކުރާށެ ަހނާދން! [ާއޭދެހވެ  

ިނެޔ ައުޅަގނަޑްށ ެދްއިކ ެއްނެމ ދުިނޔެ ެދއްކި ެއންމެ ހިތާަމވެރި ަދއުުރގަިއ، ދު  

ހިތާަމވެރި މަންޒަުރަގއި، ދުިނެޔ އަުޅަގނޑަށް ދެްއކި ެއންމެ ހިާތމަވެިރ ތާރީުޚަގއި ަބިއވެރިިވ 

. ޔާރަކީ، ެއހީތެިރޔަކީ، މިތުރަީކ، ަހމްދަރުދީ ފާޅުކުރި ރަްޙމަތްތެރިައކީ، އަޅުަގނުޑގެ ގުލްޒާރެވެ 

ކުެގ ކުަލތަކާިއ، ީޒނަތްތެިރކަްނ ެއންމެ ފޮިނ ާމތަ . ގަސްތަުކގެ ެފހިަކން ގަަދ ގުލްޒާެރވެ

 . ގުލްޒާރެވެ

 ]ކުރާށެ ހަނދާްނ، ވާީނ ކުާރށެ ހަނދާން[ 

ދައުރަީކ، އަޅުަގނުޑެގ ޅައިުރއްސުރެ ެއއިެގ ތެެރއަްށ ެގއްލެިވެގން އުެޅވުނު، އެީއ  

ކުރުުމެގ  އަޅުަގނުޑގެ ަޙޔާްތ ާބއްަޖވެރި ކުރެުވނު، ެއިއން އަޅުަގނުޑގެ މުސްަތޤްބަލް އާރާސްތު 

ިސުކނީޑެގ . ައނދިރި ކުލަަތކަށް ަބދަލުވުުމެގ ަދއުރެވެ] ުހަވެފްނ[އިލްހާމްަތްއ ލިބުުނ މަިތވެިރ 

 . ނާރުަތއް ބުިރބުރި ުކރުމުްނ، ރޫުޙެގ ދިުރން ފިސްފިްސ ުކރަމުން ައއި ަދއުެރވެ

ުގުހިރ މަންޒަަރކީ، ޯރޝަީނ ކުލަތަަކުކން ީޒނަތްތެިރެވގެްނވާ ުއފާވެރިަކމާއި، ލޯބީެގ އަ  

ދަރުސްތައް ެއންމެ ފުިރހަމަ ަމޢުަނިއގައި ދަްއކަުމން ައއި ަވރުގަަދ ުއންމީުދ ެވއްާޔ މޮެޑިވ، 

ނުޑގެ މުޅި ުއންީމދާިއ . ހިރަފުަހށްަވމުްނދިޔަ މަންަޒރެވެ ތާީރޚަކީ، ެއހިތާަމވެރި ތާރީޚަކީ، އަުޅގަ

އުޅުމަކީ ެއއީ ަކމުަގިއާވ އެުދން، އޭެގ މަްއޗަްށ ބިާނެވގެްނވާ، އަުޅަގނޑުެގ މުިޅ އުފަލާިއ ދިރި 

U ްޒަމާނަށU ްކިލަުބން ފުރިެގންާވ އިްނޤިލާބެްއ އަުއމުެގ ހިތާަމެވިރ ! އާދެ......ވަުރގަަދ ިއންޤިލާެބއ

ިއްނާސެންއަގިއ ުހްނަންނީވ ޯޖްޝ، ިއްނާސެންއަގިއ . ިހތާމަެވރި ބަަނ ުދވަްސވަރެވެ. ތާރީޚެވެ

ެވ، ާނުއްނީމީދ ަޙާޔެތްއަގިއ ަރްސަކްނ ހުްނަނންީވ ޙަރަާކތްތެރިަކން، މުިޅން އަޅުަގނޑު ަވކި

މިފަަދ  ަވގުުތަގިއ ލޯބިވެިރ ލޮލަުކްނ ބަލައިލި، އެީހތެިރ . ކުރެޭވްނ ފެުށުނ ތާރީީޚ ުދވަސްވަެރވެ

ޙައްޤުވެރިައީކ ......ިގަނުގަނެއެވ. ކަމުެގ އަެތއް ޯފރުަވއިލި ފަރާތަަކށް ދަރާފަިއާވ ދަަރިނ ބޮޑެވެ

. އަުޅަގނޑުެގ ގުލްޒާރެވެ ! އާދެ....ަމތިވެިރ ފަްޚރުވެިރއަކީ މުޅިްނ ހުިރާހ ުޝކުރެްއ ލިބުުމގެ 

 .ވަފާތެިރ ގުލްޒާެރވެ

 ]ކުރާށެ ހަނދާްނާވނީ، ކުރާެށ ަހނާދން[ 
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އަދު އަޅުަގނުޑގެ ުނކުޅެިދގެްނވާ ޤަލަމް ަނާގން ޖެުހނީ، ެއގުލްޒާރަށް ސިަފ  

ެޔ ަބާޔްނޭވޯތެއެވ؟ ގެެނވޭޯތެއވެ؟ ހިްތތަކަށް ތަަޞްއވުރު ކުެރވޭފަަދ ިޢބާރާތްތަަކކުްނ ލި

ނޑަީކ އަުޅަގނޑެވެ....ނަަމވެސް އެަފދަ ހުޅުވިފަިއާވ ހިެތއް، ެއފަދަ ތަަނަވްސ . އަޅުގަ

ނިޑއެްއ އަދަުކ އަޅުަގނަޑކު ނެެތވެ އެފަަދ ަޙރަކާތްތެިރކަްނ އަޅުަގނުޑގެ ޤަލަަމްށ . ސިކު

ނޑުެގ ައތަުކވެސް ނެެތވެ  . ގެެނވޭފަަދ ބާެރއް، އަުޅގަ

ފަށާަފިއވާ ޤަލަެމއް ކަުމަގއި ުނިވަޔސް، ހިތަީކ އޭރު ެއގުލްޒާުރ  ޤަލަމަކީ ދެިލހިެކން 

ވަމުްނދާ އެްއެޗއް ަކމަށްުވމުްނ، ެއފަދަ ގުލްޒާރެްއ ] މަރު[އުފާކޮްށދިްނ ިހތަކީ، އަުދ 

ކުރަހާެލވޭފަދަ ބާެރއް، އެފަދަ ގުލްޒާރަަކށް އަިލައޅުވާލެވޭފަަދ ޙިކްަމތެްއގެ އަލިކަެމްއ 

ުދނިެޔައކީ ެއނބުެރމުން، ! [އާދޭހެވެ .....ެއެހން ީމހަކަްށ ަނމަވެސް. ވެލިބެވޭޭނތޯެއވެ؟ ަކށަވަރެ 

. ުދްނޔަީވ ަކންތަްއަތކަީކވެސް ބަދަުލވަމުްނދާ އެްއޗެެކވެ] ސެނބުރެުމންދާ އެްއެޗއްކަުމން

އަދަީކ ! ....ާއޭދެހވެ . އެކިުދަވހު ެއކިޮގތްަވމުން ެއކިަކހަލަ އަސަރުަތއް ލިްއބަުމންދާ ކުލަތަކެެކވެ

ައދުެގ ަމންޒަަރކީ، މުޅީްނ . އަދަީކ ހަަމ ައދެވެ. ިއަހްށުދަވެހްއ ޫނެނެވ. ްއ ޫނެނެވއިްއޔެއެ 

އަލިކަާމއި، ައނދިިރކަްނ . ައދަކީ، ހުވަެފެނކެވެ. މުީޅންމެ އާ ފީތާެއެކވެ. އެެހން މަންޒަެރެކވެ

 ިއްއެޔ ުއަފުލްނ ީހީހ ޮއްތ ުގްލާޒުރެގ ެތޭރްނ ައދު . އެުކވެަފއިާވ ވަސްާވުހގެ ދުަވހެެކވެ

ބުލްބުލްެގ ރާގުަތއްވެްސ ައދު ުދިނޔޭެގ އަލިކަުމެގ . ފެްނނަނީ، ހިތްަހމަެޖހޭ ކުލަތަެކއް ޫނނެވެ

ެއްއގޮތަްށވުރެ ގިަނގޮުތން، ގުލްަޝން ެއެފީށ . ތެރެޔަށް ައއުމާެއކު، އެފެށީ ބަދަލުާވށެވެ

ނުދ ކޮާކތަކަްށ މާބުރުަތާކއި، ބަޅި. ަތިރަތުކެގ ުކަލ ަފނުޑެވ، ާމަތްއ ަވޯޅެވ ަދީނެއެވ. ފަޅުވާެށވެ

 . ޖެުހނީ، ލޭކަުރނަަތްއ ޮއހޮރަުމން، މާތަަކށް އަލްވަާދޢު ކިާޔށެވެ

އަލުން ަފހްެމއް ލިބިާދނެފަަދ މަްނޒަރެއް، އަުލން ުއްނމީދެއް ލިިބދާނެަފދަ ކުަލއެްއ  

ފެްނނާނޭޯތެއވެ؟ ެފނުުނ ަކމުަގއިިވޔަސް، ދިރުެމްއ ނެްތ ިހތަކަްށ ކުަޑވެސް އުފަލެްއ 

ުނވަތަ އިތުބާެރއް ނެތް އުފަލަަކށް، ހިްތހަމަެޖއްސޭޭނތޯެއވެ؟ ަނމަވެސް،  .ލިބެވޭޭނތޯެއވެ

ުކަރްނެޖެހީނ، . ދުިނޔެައކީ، ުދނިެޔކަްނ ހަނދާްނކޮށްލުުމން، ހިްތ ފުެރނީ ހަްމދަރުީދއިްނެނވެ

 .....އަީޑން އަަބދު ިކެޔނީިހުތެގ ުދުލްނ ުފާރަނިއެގ . ޝުކުެރވެ

 ]ކުރާށެ ހަނދާްނ، ވާީނ ކުާރށެ ހަނދާން[ 
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