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ެ؟ށް މި އެއްވަނީ ކީއްވމިހުރިހާ އެްނމެްނ މި ކޯރު ދޮށަ

!  ާދޭްފުޅު އެބަ އމާތްކަލާނގެ ރަސްކަނ
!އްޔާރުވޭކަލޭމެްނ އެކަމަށް ތަ
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ްކަލާނގެ  ގަސްގަހުގެ މުލުގައި މާތ!ައިގަނޭއާ ހަޔާތެއް ފަށ
! ުޅޯ ޖެހިއްޖެއިންސާފުވަްނތަކަމުގެ މ

އި  ހާ ގަހެއް ކަނޑަރަނގަޅު މޭވާ ނާޅާ ހުރި
.ވޭނެއަލިފާނަްށ އެއްލައި ލެ

ކަނޑައި  އަހަރެމެންވެސް
ެޔޮ  ާކަްށތަ ހކ... އެއްލާލެވޭނެ

ޅެވޭނީ؟ދިރިއުޅުމެއް އު

އިންސާފު  އެކަކަށްވެސް މާްތކަލާނގެ
ު  އެކަމަކ. ުވެވޭނެކުރެއްވުމުްނ ސަލާމަތެއް ނ

ެރެއާ  ދޭ ކަލޭމެންގެ އެތއަހަރެންގެ ފަހުްނ އެބައާ
.ހެއްބޭރު ބަދަލު ކޮްށލެވޭނެ މީ

ް ސްލުގައިވެސކަލޭމެންގެ ހަޔާތު އަ
، ކަލޭމެންގެ ބަދަލުވާްނ އެދޭނެމަ

ޑަްށ  ުވެ މިފެންގަނފާފަތަކަްށ އިއުތިރާފ
! އެރި ހިނައިގަނޭ

މަްށ ޔާތެއް ލިބިގަތުމިހާރު ކަލޭ ތިޔަވަނީ އާހަ
.އިފާފައިްނ ސާފުތާހިރު ވެފަ
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ނީ ހާއަށް އެްނމެްނ ކިޔަމި ތަނުގައި ދަންނަކަްނ ބުނާ މިމީ
.ފެްނވަރުވާ ޔަޙުޔާއޭ

...   !އެވަގުތު

.  ..ައް ކުރޭމިގޮތަްށ ކަްނތ
 ެްނނަްށއޭރުްނ އަހަރެމ

މާްތކަލާނގެ 
ްނ ަވާ ފަދައިއެދިވޮޑިގަްނނ

.ޭނެކަްނތައް ކުރެވ

އަޑެއް  ހަމަ އެވަގުތު އުޑުްނ
...އިވިގެްނ ދިޔަ

ި  ް މާ މަތިވެރއަހަންނަްށވުރެނ
ކީ  އަހަންނަ. ޭބޭކަލެއް އެބައާދ
.  ްު ހަދާމީހެއއޭނާށްޓަކައި މަގ
ަކީ  ާތްކަލާގެއއަހަރެމެންނަްށ މ
.  ެައްކައިދޭނކޮބައިކަްނ އޭނާ ދ

  ްވަރުވާނީއޭނާ ކަލޭމެްނ ފެނ
ި  ފުޅުންނާއމާތްކަލާނގެ ރޫޙު

ް  ްނ ކަލޭމެނއޭރު. އަލިފާނުްނ
!  ާނެމުޅީްނ ބަދަލުވެދ

ައީ  އާނ، ކަލޭ ތިޔ
.  ަރިފުޅުއަހަރެންގެ ދ
ޭ ދެކެ އަހަރެްނ ކަލ

  ެއާ މެދުކަލ. ލޯބިވަްނ
.ާކުރަްނއަހަރެްނ އުފ

...  ްއަހަރެނ
ނުކަލޭގެފާ

އަހަރެްނ
!  ދީހިނަވައި

!  ބައްޕާފުޅާ
  ަލާނގެއިނބަރަސްކ

ޅު  ރަސްކަްނފު
،  ޤާއިމުވާހުށި

  ަލާނގެއިނބަރަސްކ
އިރާދަފުޅާ  

ައް  ް ކަންތއެއްފަދައިނ
! ވާހުށި
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ން  ވައި ނިމުމުއީސާގެފާނު ހިނަ
ް ފުޅު އައިސމާތްކަލާނގެ ރޫހު
ށް ަފަސް ބިމައެކަލޭގެފާނު ހަނ

.ގެްނގޮސްފިއެވެ

ރަސްކަލާނގެ  މިހިރަ ވަޑައިގަތީ މާްތ! ބަލާބަލަ
ރާއެއްގެ ލު ދެއްކުމަްށ ކައްފާއިންސާނުްނގެ ފާފަތަކުގެ ބަދަ

.ފޮނުއްވި ކަންބަޅި ގޮތުގައި ޤުރުބާްނ ކުރެއްވުމަްށ

ޭ ސާޅީސް  އީސާގެފާނު އެތަނުގައި ސާޅީސް ރ
ދުވަސްވަރު  އެ.  ދުވަސްވަންދެްނ އުޅުއްވިއެވެ

އިގެން  ރޯދަޔަށް ހުންނަވަ. ވެފަރީއްކުޅުއްވައެއް ނަހައްދަވައެ
ފުކޮށް  އްކަތަކީ ކޮބައިތޯ ސާއެކަލޭގެފާނާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސަ

.  ަވަމުްނ ގެންދެވިއެވެއޮޅުްނފިލުވުމަށް އެދި ދުޢާ ދަންނ

ެ  ެވުމަްށ މާތްކަލާނގއޭނާގެ މައްޗަްށ ނަސްރު ހޯއްދ
ަވާ  ޭނުްނވެ ވޮޑިގަންނމިދުނިޔެމަތީގައި ހިްނގަަވްނ ބ

ިގެން ހުންނަވަްނ  ކަްނތައް ސާފުކޮްށ އެނގިވަޑައ
ނުްނ މުގައިަވނީ އިންސާމާތްކަލާނގެ ރޭއްވެވު. ޖެހެއެވެ

.ާަމތް ކުރެއްވުެމވެމަރުގެ ވަކިތަކުގެ ދަށުްނ ސަލ

ދިރީގެ  ކީ ހަމަލޮލަށް ނުފެންނަ އަނއޭނާއަ. އީސާގެފާނާ ޝައިތާނާ ކުރިމަތިލިއެވެ
.  ެވެްގައީ ފަނާ ކުރުމާއި މަރުންނއޭނާ ދުނިޔޭގެ މައްޗަށް ބާރު ހިނ. ވެރިޔާއެވެ

.ެަްށ އިޝާރާްތ ކުރަނީއެވއުރުދުންކޯރުގައި ޔަހުޔާ އީސާގެފަނ

!  ޅާބައްޕާފު
ްކަލާއިބަރަސ
ގަވާ ނގެ އަްނ
  ަމެއްކޮްނމެ ކ

ު  އަޅުގަނޑ
!  ްކުރާނަނ

ުްނ ތިބީ  ބަނިއިސްރާއިލ
  ެރިކަމެއްއަޅުވެތިވެ އެހީތ

ްނ ތިބީ  މީހު. ނެތިފައެވެ
  ންނަވާނެމަސީޙާ ވަޑައިގަ
.  ަލައެވެއިރަކަށް ބަލަބ

 އަްލމަސީޙާއަކީ
އިވާ  ި ލިޔެވިފަފަްތފުށްތަކުގައ
މި . ޭގެފާނެވެދިންނަވާނެ ކަލ

ން  މަސީޙާ ވަޑައިގެ
ްސާފު  މާތްކަލާނގެ އިނ
.  ެއެވެގާއިމު ކުރައްވާނ

ޯރު
ްނކ

ުދު
އުރ

ގަލީލީ

ނާޒަރަތު
ޤާނާ

މްޖެރޫސަލަ

އީލުއިސްރާ ްކަޕަރުނައުމ
އޭރު  . ދުވަސްވަރެވެ އެއީ އަހަރެމެްނގެ ޒަމާްނ ފެށުނު

ަްނވާއިރަސް  ހިނަވައިދޭ މަސީޙާ ވަޑައިގަންނަވ
.  ްނ ގެންދަނީއެވެއިސްރާއީލީްނ ތައްޔާރު ކުރުވަމު

ަރުގައި  ބިޔަ ރޯމަްނ އެމްޕަޔ އެދުވަސްވަރު އިސްރާއީލީންނަކީ
.ހިމެނޭ ކުޑަ އާބާދީއެކެވެ

ޖުދެޔާ



ްކަތް  ތެރި ޝައިތާނާ މަސައއެކަމަކު އެކަލޭގެފާނުގެ އަދާވާްތ
ާލައި  ިސްނުްނފުޅު އަނބުރކުރަމުްނ ދިޔައީ އެކަލޭގެފާނުގެ ވ

.އިގަތަ ނުދިނުމަށެވެމާތްކަލާނގެ އެްނގެވި މަގުން ވަޑަ

މަ  ަރިކަލުންނަކަލެއަކީ މާތްކަލާނގެ ދ
!ަދަލު ކުރޭމިހިރަ ގާތައް ޕާނަށް ބ

ވަނީ  ލިޔެވިގެްނ! ނޫްނ
ންނާނީ  އިންސާނާ ދިރިހު
އް  ައިގެންނެހަމައެކަނި ޕާްނ ކ

  ާތްކަލާނގެއޭނާއަށް މ. ނޫނޭ
.ޭނުްނވޭބަސްފުޅު ވެސް ބ

ކަލެއަކީ މާތްކަލާނގެ  
ގެ  ތުްލ މަޤްދިސްބައި		ދަރިކަލުންނަމަ 

ް ލިޔެވިފައެއ! ާފުރާޅުމަތީްނ ފުްނމާލ
ަ  ަލޭ ވެއްޓުނަކނުވޭތަ މަލާއިކަތުްނ ކ

ނުދޭނެޔޭ؟

ެއްނު، ލިޔެވިފައި އޮވެއ
ް  ުމަ ބަލަނމާތްކަލާނގެ އަޖ
.ށޭވެސްކަންތައް ނުކުރާ

!  ނާ ދުރަށްދޭއަހަރެްނ! ޝައިތާނާ
  ކޮްށ ޚިދުމަްތ އަހަރެމެްނ އަޅުކަްނ

ެކަނި  ކުރަްނ ޖެހޭނީ ހަމައ
.  ަްށމާތްކަލާނގެ ކިބަފުޅ

ޑައިގެްނ އީސާގެފާނު އެނބުރިވަ
ްތރޫޙުފުޅު ދަތުރުކުރެއްވިއިރު  މާ
.  ފައިވިއެވެފުރިހަމަޔަްށ އެކުލެވި

ޔަކު  އެކަލޭގެފާނާ އެތައްބަ
ާގެފާނަކީ  އީސ. ގުޅެމުްނދިޔައެވެ

ވާ ާ މެދު ލިޔެފައިނަބީބޭކަލުްނ އެމީހަކ
. ެިތަްށ އެރިއެވމަސީޙާބާއޭ އެމީހުްނ ހ

ޖިދަ  ަތީ ގުދުވެ ސަކަލޭ އަހަރެްނގެ ކުރިމ
ިވާހާ ބާރެއް  ކޮްށފިނަމަ ދުނިޔޭގައ

.ކަލެއަށް ދޭނަްނ

  ެފާނު ދޫކޮްށދެްނ ޝައިތާނާ އީސާގ
ުގެ ު އެކަލޭގެފާނއެއާއެކ. ހިނގައްޖެއެވެ

.  ެވެްނ އަތުވެއްޖެއޚިދުމަތަްށ މަލާއިކަތު



ާބެއްގައިވާ  ގަލީލީގެ ކޮްނމެވެސް ހިސ
...ވެެވެމުްނ ދިޔައެކާނާގައި ކާވެްނޏެއް ކުރ

 ަލޭގެފާނުގެއީސާގެފާނުވެސް އެކ
ކު އެ ހިންތަކަކާއެމަްނމާފުޅާއި ރައްޓެ

 ވެ ވަޑައިގެްނހަްފލާގައި ބައިވެރި
.  ހުންނެވިއެވެ



...ަތަނާހަްފލާގެ މެދަކަްށ ދިޔ

 ަލައެއްބޮޑު މައްސ
ރިހާ  ހު! ޖެހިއްޖެ

ވައިްނއެއް 
!ހުސްވެއްޖެ

  ގޮތެއް އީސާ ބުނާ
!ހަދާ

.  ާލާެްނއަޅައި ފުރބޮޑެތި ރުނބާތަކަްށ ފ
!ހަ ދައްކާހަްފލާގެ ސާހިބަްށ ރަ

!  ްިއީ ވައިނމިއީ ފެްނ؟ ނޫްނ މ
!އިްނއެއްކޮްނފަދަ މީރު ވަ

؟؟؟؟

. ަލަރަހަބަލާލަ ބ
ައިން  އެްނމެ މީރު ވ
  ެ ފަހަްތމިހިރީ އެްނމ

.ބަހައްޓާފަ

ާ  ުގެ އީސއެއީ ނާޒަރަތ
!  ކުރި ކަމެއް

އެއީ 
ކާކު؟

ް  ފެނ. ުވަހަކުވެސް ނުދަްނމިކަހަލަ ކާވެނި ޕާޓީއަކަްށ އަހަރެްނ ދ
!ު ވައިްނއަދި އެްނމެ މޮޅ. ް ނާހަްނވައިްނއަށް ވީ ޚަބަރެއް އަހަރެްނ އަޑެއ



ގެފާނު  އީސާ. ްވެރި ތަނަވަސް އަވަށެކެވެކަޕަރުނައުމްއަކީ ގަލީލީ ކަނޑު ދޮށުގައި އޮންނަ މަސ
.އްޓެވިއެވެާޅުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަްނ ފެމާތްކަލާނގެ ރަސްކަްނފުޅާ ބެހޭގޮތުްނ މިތަނުގައި ފ

  ުންތަނަްށޝަމްއޫނު، ހިނގާ ފ.ވީ ވެސް މިތަނުންނެވެއެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީން ހޮއްވެ
.ާ އަޅަްނގޮސް އެތަނުގައި ދ

ި  ޅި ރޭގަނޑުގައސާހިބާ އަހަރެމެްނ މު
.  ްތ ކޮްށފިްނއުޅެ ވަރަްށ މަސައްކަ
.ވެސް ނުލިއެކަމަކު އެއްޗެއް ކޮށާ

 ޭގެފާނުއެކަމަކު ކަލ
...އްޔާވިދާޅުވެއްޖެ

ނަށް އަހަްނ! ެއްކިހިނެްތ ވާނެ ކަމ
!ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ



ޔާމިޒު،
!  ޔޫޙަންނާ

! ާދޭއމިތަނަްށ
މުޅިމިއީ

ިވެސްއުމުރުގައ
ްމެއެނހިފުނު
!މަސްގިނަ

!  ދޭ ސާހިބާއަޅުގަނޑާ ދުރަްށ
.ރިއެއްއަހަރެްނ މީ ފާފަވެ

!ަމްއޫނުބިރު ނުގަނޭ، ޝ

ނާ  އަހަްނ
!ތަބާވޭ

ން  ސްފަހަތުމަށާއެކު މަގޭ ފަ
ަލޭމެން  އަހަރެްނ ކ! އާދޭ

ަށް  ްވެރިޔަކމީހުްނ ހިފާ މަސ
.ހަދާނަްނ



ރު  ހާބީްނ ދަތުއީސާގެފާނާއި އަސް
ނގެ  ކުރައްވައި މާތްކަލާ

ކަންތައް  ރަސްކަްނފުޅާ ބެހޭ
ކަލޭގެފާނު އެ. ކިޔައިދެއްވިއެވެ
ިތައް އިްނ ޖެހޭ ބަލޝައިތާނުްނގެކިބަ

މީހުން  .  ވެފަސޭހަކޮށްދެއްވިއެ
ް ާބުްނ އައިސހައިރާްނވެ އެކިހިސ
.ވެާވާްނ ފެށިއެއެކަލޭގެފާނަށް ތަބ

އެހެނީ  . ްށބަރަކާްތ ހުރީ ފަގީރުންނަ
ު ލިބޭނީ މާތްކަލާނގެ ރަސްކަްނފުޅ

އިވެފައި ތިބި  ބަރަކާްތ ހުރީ ބަނޑުހަ
 އިކަްނ ފިލާނީއެހެނީ ހަ. މީހުންނަްށ

.އެފަދަ މީހުްނގެ

  އެހެނީ. ްނަްށބަރަކާްތ ހުރީ ރޯ މީހުނ
.ހޭނީ އެމީހުްނ

އެއީ . ްނަްށބަރަކާްތ ހުރީ ކަލޭމެނ
ެންނާ މެދު  އަހަރެންނާ ހެދި ކަލޭމ
!  އުފާކުރޭ. އިހާނާތްތެރި ވެވޭނަމަ

  ީ ސުވަރުގޭގާއެހެނ! އުފަލުގައި ތިބޭ
.ިިނާމު މަތިވެރކަލޭމެންނަްށ ލިބޭނެ އ



ައް ވާން  ތިމާއާ މެދު ކަންތ
  ްމީހުންނާއެދޭގޮތަްށ އެހެނ
.އް ކުރޭމެދު ވެސް ކަންތަ

ިވެ ރީްނ ދެކެ ލޯބކަލޭމެްނގެ އަދާވާތްތެ
.ޢާ ކުރޭއެމީހުންނަްށ ހެޔޮ ދު

އިން ުލިބޭނެ ފަދަމީހުްނގެ ސަމާލުކަްނ ނ
.ާތުގައި ކުރޭހެޔޮކަންތައް ސިއްރިޔ

  ަތްތެރިކަމުގެއަންހެނަކާމެދު ޝަހުވ
ެވެނީ  ެ ހިތުްނ އެކުރނަޒަރަކުްނ ބަލާމީހާގ

.ޒިނޭއެއް

ލޯ   ތިމާގެ. ޫރެއްލޮލަކީ ހަށިގަނޑަށް ވާ ނ
  .ނޑު ސާފުވާނެސާފު ނަމަ މުޅި ހަށިގަ

 ްވެފައިވާނަމައެކަމަކު ތިމާގެ ލޯ ފުސ
.އުޅެވޭނީ އަނދިރީގައި

ް ދެ އެކަކަށް ވެސ
ަށް  ސާހިބުންނަކ

.  ކުރެވޭނެޚިދުމަތެއް ނު
ރު  އޭނާ އިޚްތިޔާ
ައިސާ ކުރަްނވާނީ ފ

.ެނުވަތަ ކަލާނގ

  މާތްކަލާނގެ. ާމާދަމައާ މެދު ނުވިސްނ
.  ަތަމަ ވިސްނާރަސްކަްނފުޅާމެދު ފުރ
.ނެަހުްނ ހަމަޖެހޭއެހެނިހެްނ ކަންތައް ފ

ލައެއްގެ ޭމެްނގެ ގެ ތިޔަ އަޅަނީ ހިއަހަރެްނގެ ބަސްތަކަްށ ތަބާވާނަމަ ކަލ
.ީގައިިޔަ އަޅަނީ ދޮްނވެލި މަތއެހެްނ ނޫންނަމަ ކަލޭމެްނ ގެ ތ. މަތީގައި



ެ  ި ހުރި އީސާގެފާނުގއެއްދުވަހަކު ކަޕަރުނައުމުގައ
...ުން ދިޔަ ހިނދުގެކޮޅު ދޮށަށް މީހުްނ އެއްވަމ

  ނަކަްށއަހަރެމެްނ
.ނުވަދެވޭނެ

ި  މިތަނުގައ
ްތ؟މިވަނީ ކީ

އެ  . އަޅާނުލާ
ން  އީމާންކަ ރައްޓެހީްނގެ

.ވަރަށް ގަދަ

.  ޭްނފުރާޅު ތެރ
.  ެކުއަށިގަނޑާއ

ް ފަތައކަލޭގެ ފާ
!  ޖެފޮހެވިއް

ނެވޭނީ؟ ކަލޭ ކިހިނެއް އޭނައަށް ބު
؟ޭނާ ބުނިއަޑުއަޑުއެހިންތަ އެހެްނ އ

އޭނާ 
ެއަށް  މާތްކަލާނގ
!ރަނީމަލާމާތް ކު

ފަތައް މީހެއްގެ ފާ
ފުހެ  
ެވޭނީ  ސާފުކޮްށލ

 ހަމަ އެކަނި
!ެއަްށމާތްކަލާނގ

ް  ވާވެފައި އޮތ
ން  ު ބުނަމީހެއްގެ ގާތ
ކޭތަ؟ފަސޭހައީ ކީ

 ކަލޭގެ ފާފަ 
ޭ ހޭ،  ފުހެވިއްޖެޔ

  ނުވަތަ ކަލޭ
ތެދުވާށޭތަ؟

  ުހެދެއްވުމުގެމަސީޙާއަށް ފާފަތައް ފ
ހެން  ކު އަހަރެްނ މިއެކަމަ. ޙައްޤު ލިބިގެވޭ
 ި ނަގައިގެްނތަްނމަތ. "ވެސް ބުނަްނ

!"ހިނގައިގަނޭ



!  ްއަންތަރީސ
ް ްނަށއަހަނ! އާނ

!އެބަ ހިނގޭ

  ެބައޭނާ އ
!ހިނގާ

ނު  ެއް އީސާގެފާއެކަމަކު އެްނމެންނ
މެދަކު   މިކުރައްވާ ކަންކަމާ

ދީނުގެ  . އެވެހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ
ް ދަނީ  އިސްވެރީްނ ބަލަމުނ

ަހު  ސަބަތުގެ ޗުއްޓީ ދުވ
ްކަތެއް  އެކަލޭގެފާނު މަސައ

ްރާއީލީން  އެއީ އިސ. ކުރައްވާތޯ
ަނާ ެއް ކުރުްނ މއެއްވެސް މަސައްކަތ
.ދުވަހެއް

 ވެފައިވާމިއީ އަްތ ގުދު
އޭނާގެ   މިއަދު. މީހެއް

.ެއްޖެއަްތ ފަސޭހަ ވ

ަތް ކަލޭގެ އ
.ދަމާލާ

  ަރެްނގެއަހ! ހައިރާްނ
!ެއްޖެބަލި ފަސޭހަވ

  ްނަްށއަހަރެމެނ
ާ ޖެހޭނީ މީނ
ް.ނައްތާލަނ

ްގެ  އިސްރާއީލީނ
ް  ު ބުނަނވެރީްނގެ ގާތ

ެދަނީ  ޖެހެނީ އޭނާ އ
މުޅި ގައުމު 

.މުންނޭމަގުފުރައްދަ



.ަނީކަނޑުގައި ދަތުރުކުރައްވ އީސާގެފާނު އަސްހާބީންނާއެކު ގަލީލީ

.  އެހީވޭ! ސާހިބާ
.ީޮްތ ފެތެނއަހަރެމެްނ މިއ

ން  ހާ ބިރަކުކަލޭމެްނ ތިޔަ
ްތ؟  ތިޔަ އުޅެނީ ކީ



!  ޭހިމޭންވ
!ިވޭމައިތިރ

...ޭްނެވަގުތު ފަރުބަދަ ތަކުގެ ތެރއ. އެމީހުްނ ދޯނި ގޮނޑުދޮށުގައި އައްސައިފިއެވެ

!ްއްްހރާއްއްއ



ި  ައި އުޅޭ ޖިންނފަރުބަދަތަކުގެ ތެރޭގ
އޭނާ ... އަވަލާފައި ހުރި މީހަކު

!ަނީމިއަންނ

! އޭނާ
!  ާއަސްތ

 ަހާއަހަނ އ
!އީސާ

ޖިންނި  
  އަހަރެންނާ  އޭނާ! ޝައިތާނާ

ީކީތަ؟  ކަލޭގެފާނާ ކ
ންތަކަލާކުޅަދުްނވަނ
!ންނޭގެ ދަރިކަލު

!ީ ކޮބާކަލޭގެ ނަމަކ

  ރެމެްނގެއަހަ! ބައިގަނޑު
.ެބަ ތިބިއެތައް ބަޔަކު އ

ެ  ުތަކުގއެތިބަ އޫރ
ތެރެއަށް  
ް  އަހަރެމެނ
!ީފޮނުވާލަ ދ

!ދޭ



؟؟؟؟
!ަސޭހަވެއްޖެއަހަރެްނ މުޅީްނ ފ

! ދޭ
 ްނނާއަހަރެމެ

!ޭދުރަްށ ދ

ު ނާއެކކަލޭގެފާ
ޑު  އަޅުގަނ
ްތޯ؟އަްނނަނ

ތު  ްމެްނގެ ގާއެނ. މިތާ ހުރޭ. ނޫްނ
ަލެއަށް ބުނޭ މާތްކަލާނގެ ކ

.ުގެ ވާހަކަކޮށްދެއްވި ކަންތަކ



ެސް ލަޔަކަްށ އެއްކަމެއްވބުނަްނތަ؟ އަހަްނނަކަްށ އަމިއް
ވާތީ ނީ ބައްޕާފުޅު ކުރައްއަހަްނނަްށ ކުރެވޭ. ނުކުރެވޭނެ

.  ްނއެދޭހާ ކަމެއް ނުކުރައަހަރެްނ ހިްތ. ފެްނނަ ކަްނތައް
. އްިވަޑައިގަްނނަވާ ކަމެއަހަރެްނ ކުރާނީ ބައްޕާފުޅު އެދ

.އަހަރެްނ ފޮނުއްވީ އެފަރާތުްނ

ތަންތަނަށް   އީސާގެފާނު ހަމަހިމޭްނ
. ަންނަވައެވެދުޢާކުރައްވަްނ ވަޑައިގ

ު ަހު އީސާގެފާނރޭގަނޑުގެ އަޅުކަމަްށފ
.  ެވިއެވެބާރަ އަސްހާބީްނ ހޮއްވ

ުން  ެމީހުްނ ދެމީހއެކަލޭގެފާނު އެމީހުްނ ދ
ެމީހުންނަށް  އ. އެކުގައި ފޮނުއްވިއެވެ
އި ބަލިބަލީގެ  ޖިންނި ޝައިތާނުންނާ
.ާރު ދެއްވިއެވެމައްޗަށް އެކަލޭގެފާނު ބ

ްދުރާއި އެއީ ޝަމްއޫނުއާއި އަނ
...ދެބޭްނ

...ފިލިޕު އާއި ބަރުތުލޫމު.ެބޭންނެވެޔާމިޒު އާއި ޔޫޙަންނާ ދ



ި  ެއީ ކުރީގައއ. (ތޯމާސްއާއި މާތިހު
ް  ސް ނަގައިދޭނރޯމަނުންނަްށ ޓެކް

.)ހުރި މީހަކެވެ

 ާމިޒު އާއިހަްލފާހުގެ ދަރި ޔ
...ތައްދޭހު އާއި

ޔަ  ި އުޅެމުން ދިއިްނގިލާބީ ޖޯޝްގައ
ުގެ  ިސްކަރިޔޮތސިމުއާްނ އާއި އަދި އ
.ޔުދާސްއެވެ

މެ މީހަކީ އަހަރެން  ކަލޭމެްނ ބަލައިގަންނަ ކޮްނ. ދޭ
މީހަކީ   ަލައިގަންނަ ކޮްނމެއަހަރެްނ ބ. ބަލައިގަންނަ މީހެއް

.ިގަންނަ މީހެއްއަހަރެްނ ފޮނުއްވި ފަރާްތ ބަލައ

ި  އެމީހުްނ ކުރ އެ ބާރަ އަސްހާބީްނ
ހަމަޖެހި  މަސައްކަތާމެދު ހިްތ

.  ެަތުވެއްޖެއެވތިބެގެްނ އެނބުރި އ
ުޅުވީ  ާނު ބޭނުްނފއެއަްށފަހު އީސާގެފ
ށް  ހިމޭންތަނަކައެމީހުންނާއެކު ހަމަ

އެކަމަކު  . ވަޑައިގަންނަވާށެވެ
ށެއް  ެފާނާ ދުރަކަމީސްތަކުްނ އެކަލޭގ

.  ނުދިޔައެވެ

ިބީ  އެކަމަކު ތ. ެކެވެގޮވާްނ ކެނޑުމަކީ ބޮޑުކަމ
ޮނުއްވާތޯ  ގިނަ ބަޔަކު ފ. މަދުބަޔެއް

ް  ގޮވާން ކަނޑަނ. ޭމާތްކަލާނގެއަްށ ދުޢާ ކުރ
.ނުއްވާނެގިނަ ބަޔަކު އެކަލާނގެ ފޮ



...ެއްޖެއެވެއޭރު ވަރަްށ ލަސް ވ. އްވަމުްނ ގެންދެވިއެވެއަދިވެސް އީސާގެފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައި ބަލިތައް ފަސޭހަ ކުރަ

ްދޭ  ްނަްށ ކާނފިލިޕު، މިއެްނމެނ
ަންނަން  ވަރަށް ކާތަކެތި ގ

ުްނ؟ލިބޭނީ ކޮންތާނކ

ރަވެސް  އަްށމަހު މުސާ
!ުވާނެއެކައްޗަކަށް ނ

  ަސް ރޮއްޓާއި ދެމިހިރަ ކުއްޖާގެ އަތުގައި ފ
.ވެސް ކާއެއްޗަކީ އެއީ ހުރިހާ. މަސް އެބައޮްތ

ންސާސް  ގުރޫޕަކަްށ ފަ
.މީހުްނ ބަހާލާ

ލާނގެއަށް އީސާގެފާނު މާތްކަ
.  ެވެޝުކުރު ދެންނެވިއ

ޕާނާއި  އެކަލޭގެފާނު
ިއެވެމަސް ވީއްދެވ



ް ަކު އެއިނއެތައް ހާސް ބަޔ
ނު ކާނާ  އީސާގެފާ. ކެއެވެ

.ވިއެވެގިނަގުނަ ކުރެއް

އެވާނީ 
ްވީ  ބުނެވިގެނ

.މަްށމަސީޙާކަ

ް  އަހަރެމެނ
އޭނާއަށް 

!ދޭްނވީ ރަސްކަްނ

  ަލަ، ބާރަނިކަްނ ބަލާބ
  ެންދެްނވަށިގަނޑު ފުރ
!ާތަކެތިއެހެރީ ބާކީވީ ކ

ދޯނިތަކަށް  . ވެއްޖެ މިހާރު މީސްތަކުްނ ގެޔަށް ދާްނ
ް މި އަހަރެްނ ދުޢާ ކުރަނ !އަރައިގެްނ އަނެއް ފަރާތަށް ދޭ

.ލާނީފަރުބަދައިތަކުގެ ތެރޭ މަޑުކޮްށ



!  !  !  !  އަހާހާނއަހާހާނއަހާހާނއަހާހާނ...ްނއޭގެ ފަހު
!!!!ެއްެއްެއްެއްފުރޭތައފުރޭތައފުރޭތައފުރޭތައ

މީ  . ޭބިރު ނުގަނ
!އަހަރެްނ

ޯ؟  ޭގެފާނުތތިއީ ކަލ! ސާހިބާ
ށް ާނު އަރިހައަޅުގަޑު ކަލޭގެފ

!ްދަވާފެްނމަތީގައި ގެނ

އާދޭ، 
ޫނުޝަމްއ

  ުގަނޑުސާހިބާ އަޅ
!ރޭސަލާމަތްކު

ްކު ކަލޭ ޝައ
ީއްވެ؟ކުރަނީ ކ



ަކު  ަންދޭްނ ބަޔއީސާގެފާނަށް ރަސްކ
ކީ  ްނގެ އުްނމީދައެމީހު. ބޭނުްނވެއެވެ

 މަްށ އަރުވައިއެކަލޭގެފާނު ރަސްކަ
.  ިްނމުމެވެރޯމަްނގެ ރަސްކަްނ ނ
ރީްނވެސް  އީސާގެފާނާ ދެކޮޅުވެ

  އެމީހުްނގެ. ވެގިނަވާްނ ފަށައިފިއެ
ާ މީހުން  ބޭނުމަކީ އެކަލޭގެފާނ

.ޖެއްސުމެވެ

ގެފާނު  ސާހިބާ، ކަލޭ
އިގަތީ މިތަނަްށ ވަޑަ

ކޮްނއިރަކު؟

  ަހަރެްނކަލޭމެްނ ތިޔަ އ
ްނ ދިން  ހޯދަނީ އަހަރެ
އިތަ؟  ކާނާއަށްޓަކަ

ެ  ަކީ ފަނާވެދާނއެކާނާއ. އެކަމާ ނޫޅޭ
ާއަކީ  ޭްނ ހުރި ކާނއަހަރެްނ ދ. އެއްޗެއް

.ރުްނނިމުމެއް ނެްތ ދިރިހު

ނޑު  މި ހަށިގަ. ާނާއަހަންނަކީ ދިރުންދޭ ކ
ީހުންނަށް  ހުށަހަޅަނީ ދުނިޔޭގެ މ

.ަކައިދިރިހުރުްނ ދިނުމަށްޓ

ން  ޑު އަހަރެމެމިމީހާގެ ހަށިގަނ
ު  ބޭކާރހިނެއް؟ކެއުމަށް ދޭނީ ކި

!ަވާހަކ

!ްއާދޭ ދާނ

  ްމެްނއޭނާ މިއެނ
.ީއޮޅުވާލަނ

ކަށް  ކަލޭމެްނ ދާ
ންތަ؟ބޭނުމެއް ނޫ

މެްނ ދާނީ  ސާހިބާ، އަޅުގަނޑު
ެފާނު  ކާކު ގާތަްށ؟ ކަލޭގ

މުމެއް ނުވާ ތިޔަވިދާޅުވަނީ ނި
.ުތައްހަޔާތުގެ ބަސްފުޅ



ީހުން  އީސާގެފާނާ ދެކޮޅު މ
ު  އެކަލޭގެފާނ. ގިނަވަމުްނ ދިޔައެވެ

  ޫކުރައްވައިގަލީލީ ޕްރޮވިންސް ދ
ެފާނު އެކަލޭގ. ވަޑައިގަތެވެ

ަށް  ް ހިސާބުތަކއިސްރާއީލުގެ އެހެނ
އެތަކެއް   ވަޑައިގަތުމުްނވެސް

ަކާއި  ަންހެނުންނފިރިހެނުންނަކާއި އ
.  ވިއެވެއެކަލޭގެފާނަށް ތަބާ

ީްލއިސްރާއ

މްޖެރޫސަލަ

ގަލީލީ

.ިފިއެވެމަްށ ދަތުރު ފައްޓަވައއެއަްށފަހު އެކަލޭގެފާނު ޖެރޫސަލަ

...ދަތުރުމަތީގައި

ން  ނީ އަހަރެއެމީހުްނ ހީކުރަ
ަ؟މީ ކާކު ކަމަށްތ

ާނު  ނީ ކަލޭގެފއެމީހުްނ ހީކުރަ
.ްށތީ ރަސޫލެއްކަމަ

ަ ކު ކަމަށްތއަހަރެްނ މިއީ ކާނޯ؟ކަލޭމެްނ
ވަނީ؟ކަލޭމެންނަްށ ހީ

.  ަލޭގެފާނުކަލޭގެފާނު ތީ ދިންނަވާ ކ
.ނގެ ދަރިކަލުްނދިރިދެމި ވޮޑިގެްނވާ ކަލާ

ް އެބަ ޙާ ޖެރޫސަލަމަްށ ދާނމަސީ. އެކެއް ގާތުގައިވެސް ނުބުނޭ
ްވާ  އެކަމަކު ތިްނވަނައަށ .އެއީ އަނިޔާ ލިބި މަރުވުމަްށ. ޖެހޭ

.ުކުންނާނެދުވަހު އޭނާ ދިރިގެްނ ކަްށވަޅުްނ ނ



ަމްގެ  ލެވެނީ ޖެރޫސަލއާްނމުކޮްށ މީހުްނ މަރާ
.  ވޭސަލީބަްށ އެރު އެމީހުްނ. ރަށްބޭރުގައި

ް  ރޯމަނުނ. ޮތެއްއެއީ ވަރަށް ވޭންދެނިވި ގ
.ގޮްތ މީހުްނ މަރުގެ އަދަބު ދޭ

ނަމަ  ްކުވާ މީހެއްއަހަރެންނަްށ މިލ
ންތަކަކާ  އެމީހަކު ޖެހޭނީ ކަ

ު   ނާގެ ސަލީބއޭ. ވަކިވެގަންނަްނ
ް.ްނ ގެންނަނއަހަރެްނގެ ފަހަތު

ް ދިރިހުރުން  އެމީހެއްގެ އަމިއްލަޔަށ
.  ެުްނ މަރުވެދާނލިބިގަންނަްނ އުޅޭ މީހ
ް  ކައި ދިރިހުރުނއެކަމަކު އަހަންނަށްޓަ
.ެިހުރުްނ ލިބޭނދޫކޮްށލާ މީހާއަށް ދިރ

.  ްނވާނެކަލޭމެްނ ދަންނަ
.ްމެ ކަލެއްވޮޑިގެްނވަނީ އެނ

.  ނގެ ދެކެ ލޯބިވުްނމުހިްނމު ކަމަކީ ކަލޭމެްނ މާތްކަލާ
އްލަ  އަދި ކަލޭމެްނ އަމި. ްނކަލޭމެްނގެ ކިބައިގައި ހުރި ވަރަކު

.ކާ ދެކެ ލޯބިވުްނނަފުސު ދެކެ ލޯބިވާފަދައިްނ އަނެ



. ު ތިއްބެވެުޒާމްބަލި ޖެހިފައި ބަޔަކއެވަގުތު އިސްރާއީލީންގެ އެ އަވަށުގައި ޖ
ިބޭ  އެބަލި ޖެހިފައި ތ. އްޔެކެވެއެ ބައްޔަކީ މީހުްނ ބިރުގަްނނަ ހަމުގެ ބަ

.ީ މަނާ ކަމެކެވެމީހުްނ އެހެްނ މީހުންގެ ތެރެއަްށ އައުމަކ

އިރު  ީހުްނ އަންނައެ ބަލި ޖެހިފައި ތިބޭމ
އެއީ އެހެން  . ހަޅޭލަވަމުްނ އާދެއެވެ

ަންނަކަން  މީހުންނަްށ އެމީހުްނ އ
.އެްނގުމަށްޓަކައެވެ

!  !  !  !  ޖުޒާމީޖުޒާމީޖުޒާމީޖުޒާމީ
!...!...!...!...ޖުޒާމީޖުޒާމީޖުޒާމީޖުޒާމީ

 ެްނ މައްޗަްށއަހަރެމ! ސާހިބާ! އީސާ
!ްނަވާހަމްދަރުދީވެ ވަޑައިގަނ



ށިގަނޑު  ކަލޭމެްނގެ ހަ! ދޭ
!އްކާއިމާމުންނަށް ދަ

؟  ާތަށްތޯއިމާމުްނގެ ގ
ވަންތޯ؟ޔަގީްނ ކުރު

މެން  އެއީ އަހަރެ
ތޯ؟ފަސޭހަވީމާ

ން  ަހަރެއ! ބަލާބަލަ!!!!؟؟؟؟
!ޖެފަސޭހަވެއް

ް  އަހަރެމެނ
!އާނ!އްޖެފަސޭހަ ވެ

! ހިއަލްހަމްދު ލިއްލާ
!  ވަންތަމާތްކަލާނގެ އޯގާ
!ކުރު ހުރިކަލޭގެފާނަށް ޝު

.  ްރީ ދިހަ މީހުނއަހަރެްނ ފަސޭހަ ކު
ް  ޮބާ؟ އެމީހުނއެހެްނ ނުވަ މީހުްނ ކ

ުކުރު  މާތްކަލާނގެއަްށ ޝ
އްވެ؟ދަންނަވަްނ ނައީ ކީ

ްކަމުގެ  ކަލޭގެ އީމާނ! ތެދުވޭ
ަލޭ  ކ. ޭހަ ވެއްޖެސަބަބުްނ ކަލޭ ފަސ

.ެްނވެސަލާމަްތވީ ވެސް އެހ



ް  ގެ އިސްވެރީނބަނިއިސްރާއިލުްނ
ް  ކުރައްވަމުނއީސާގެފާނު ދަތުރު
ސު ކުރަން  ގެންދަވާއިރު ޖާސޫ

ފާނު  އެކަލޭގެ. ެވެބަޔަކު ފޮނުވައިފިއ
ީން  ެވެރީްނ މުޅކުރައްވާ ކަންތަކާ އ
.ދެކޮޅެވެ

. ާފައިވެއެވެުޅުމެއް ބާއްވާ ކަމަށް އަޑުއަރއޭނާ ކަސްބީންނާ ޓެކްސްނަގާ މީހުންނާ ގާްތގ
.ިވާ ބަޔެކެވެޓެކްސް ނަގާ މީހުންނަކީ ރޯމަނުންނާ ގުޅިފައ

ތިބި މީހުން   މަސީޙާ އައީ ގެއްލިފައި
.ްތ ކުރުމަްށހޯދައި އެމީހުްނ ސަލާމަ

  ޗުއްޓީ ދުވަހު އީސާގެފާނު ސަބަތުގެ
...ީމީހުންނަްށ ފަރުވާދޭތ

!ޭފަސޭހަވ

ް  ކުޑަކުދީްނވެސ
ޚާއްސަ   އެކަލޭގެފާނަްށ

...ޭސަމާލުކަމެއް ދ

ށް ެްނގެ ގާތަކުޑަކުދީްނ އަހަރ
ގެ  މާތްކަލާނ! އަޔަދީ

ނީ އެފަދަ ރަސްކަްނފުޅުވަ
.މީހުންނާއެކު



ާ އަވަށަށް އީސާގެފާނު ބެތަނިޔ
ގައި އުޅޭ އެރަށު. ވަޑައިގަތެވެ

  ެދައްތައިްނލަޒާރުއާއި އޭނާގެ ދ
 މަރިޔަމްއަކީ ކަމަްށވާ މާރުތާއާއި

ރައްޓެހި   އެކަލޭގެފާނުގެ ގާްތ
އިރު  ނު ވަޑައިގަްތއެކަލޭގެފާ. ބަޔެކެވެ

ު  ޅުލިތާ ހަތަރލަޒާރު މަރުވެގެްނ ވަ
.ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ

!ާސާހިބ

ީގައި  ަންކޮޅެއް ކުރކަލޭގެފާނު މިތަނަށް ތ
ޮއްކޮ  ަހަރެމެްނގެ ކވަޑައިގެންނެވި ނަމަ އ

!މަރުނުވެ ހުރީސް

ް  އަދިވެސ ކަލޭގެ ކޮއްކޮ
.ުތާތެދުވާނެ، މާރ

ް އެނގޭ، އޭނާ އާދެ، އަޅުގަނޑަްށވެސ
ިގެން  ގިޔާމަްތ ދުވަހުްނ ދިރ

.  ުމާއި ގިޔާމަްތއަހަރެންނަކީ ދިރިހުރ
ީހެއް ނަމަ  އަހަރެްނ ގަބޫލުކުރާ މ

ތަ،  ގަބޫލު ކުރަްނ އެކަްނ. ދިރިހުންނާނެ
މާރުތާ؟

ން  ޑު ގަބޫލުކުރައަޅުގަނ! އާދެ، ސާހިބާ
ެމައްޗަށް  ކަލޭގެފާނަކީ މި ދުނިޔ

ދުކުރެއްވުނު  ފޮނުއްވޭނެކަމަްށ ވައު
ާނަކީ  ކަލޭގެފ. ުކަްނދިންނަވާނެ ކަލޭގެފާނ

.ްކަްނމާތްކަލާނގެ ދަރިކަލުނ

ންތާކު؟އޭނާ ވަޅުލީ ކޮ

ް  ައިގެނސާހިބާ، ވަޑ
!ބައްލަވާ



.  ލާބަލަނިކަްނ ބަ
ދެކެ   އީސާ އޭނާ
.ިވޭވަރަށް ލޯބ

  ުްނވިއޭނާ ބޭނ
ރު  ނަމަ ލަޒާ
 މަރުވިޔަ

ނު؟ނުދީހެއް

ާ  ްށފައި ބައިތިއްބމިއީ މަރުވާމީހުްނ ކަފުންކޮ
.ްތާނެއްމިއީ ގަލުގެ ގަބުރުސ. ހޮހަޅަ

!ާހިލަ ނަގ

ު  މިހާރ. ާނެސާހިބާ، ވަސްދުވ
...ްޖެހަތަރު ދުވަސްވެއ

ް  ާލަތުކަނމާތްކަލާނގެ ޖަލ
.ެންނާނެކަލޭމެންނަްށ ފ

ު މި ދުޢާ  ބައްޕާފުޅާ، އަޅުގަނޑ
ު  ަކީ ބައްޕާފުޅދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑ
ަށް  ިތިބަ މީހުންނފޮނުއްވި މީހެއްކަްނ މ

.ުމަށްޓަކައިގަބޫލު ކުރެވޭނެގޮްތ ވ
.  .  .  .  ުުުުލަޒާރލަޒާރލަޒާރލަޒާރ
!!!!އާދޭއާދޭއާދޭއާދޭ

ެލާފަ ކަފުްނ މޮހ
!ވާލައޭނާ ފޮނު



.  ް ފަށައިފިއެވެަލަމުގެ ވެރީްނ މާބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާނއީސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާ މީހުންނާމެދު ޖެރޫސ

ިނަ އޭނާ ވަރަްށ ގ
.ބަ ދައްކާމުޢުޖިޒާްތ އެ

ަމަ، ނުލައިފިނއަހަރެމެްނ އަޅާ
.ޅު އަޅާނެރޯމަނުްނ ފިޔަވަ

ޅާއި ަޅުކަމުގެ ގެކޮއެމީހުްނ އަހަރެމެްނގެ އ
.ގައުމު ނައްތާލާނެ

މަށް  ި ގައުމު ނެތުމުޅ! ބުއްދި އިސްކުރޭ
ެތުްނވެސް  ވުރެްނ އެްނމެ މީހަކު ނ

.މަރަނގަޅު

ަން އީސާ މަރާލ
!ެްނވެޖެހެނީ އެހ

އެވަގުތުްނ ފެށިގެން 
އިސްވެރީން   ބަނިއިސްރާއީލުްނގެ

ްނާ  އީސާގެފާނު ރޯމަނުނ
ން ަތަކަްށ ބަލަހަވާލުކޮްށލާނެ ފުރުސ

ުގެ އަދަބު އެއީ މަރ. ފަށައިފިއެވެ
ަމަށް  މީހުންނަށް ކދެވޭނީ ހަމަ އެކަނި އެ

.ވާތީއެވެ



...ްި ހުންނަވަނިކޮށއީސާގެފާނު ބެތަނިޔާގައ

!!!!މްމްމްމްމަރިޔަމަރިޔަމަރިޔަމަރިޔަ
!  ތިޔަ ސެންޓު

!އަގުބޮޑު ޚަޒާނާއެއްހާ

ާ ތިޔަ ފައިސ
ަކަށް  ފަގީރުންނ

ދިނިއްޔާ  
އްނު؟މާރަނގަޅެ

ދީ،  އް ކުރިޔައޭނާ ކުރާކަމެ
 ެއުޅެނީއޭނާ އ. ޔުދާސް

ލުމުގެ  އަހަރެްނ ވަޅު
.ކަންތަކުގައި



.ެއް ބަޔަކު ޖެރޫސަލަމަްށ ދަތުރު ކުރާނއެތަ. ދެވޭނެ) ޕާސްއޯވަރު(ވަރަށް އަވަހަށް  ބޮޑުއީދުގެ ޖާފަތް 

ު  ީްނ އީސާގެފާނޖެރޫސަލަމްގައި އިސްވެރ
.  ްނ ގެންދެއެވެހައްޔަރުކުރުމަްށ ރާވަމު

ރަށަށް އަރާ އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު އެ



ުހަބާ  ގެފާނަށް މަރއެތައް ބަޔަކު އެކަލޭ
.ިޔައެވެދަންނަވަމުްނ ގެންދ

ި  ުޅުމަތީގައމާތްކަލާނގެ ނަްނފ
!އުމުރެއް އައި މީހާއަށް ދިގު

  ީލުގެއިސްރާއ
!ާނުރަސްގެފ

!ާމަރުހަބ

ަްށ ގެ ކިބަފުޅމާތްރަސްކަލާނ
!ިހަމްދާ ސަނާހުރ

ަށް  ަ އަހަރެމެންނމިހެްނ ކަންތައް ވާނަމ
.ެއް ނެްތކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމ

ް އޭނާއަށ މުޅި ދުނިޔެ
!ޭތަބާވަމުންދ



ޮޅަކީ  ަޅުކަމުގެ ގެކރަށުގެ މެދުގައި ހުރި އ
.ޒުއެވެއަޅުކަމުގެ މައި މަރުކަ

ިތައް  ްއޯވަރު ބަކަރޖާފަތުގެ ތެރޭގައި ޕާސ
.ކަތިލެވޭނެއެވެ

ީ  ެދުްނ ކުރެވެނބަކަރިތައް ގެކޮޅަްށ ވ
ެ ކައްފާރާއެއްގ މީސްތަކުްނގެ ފާފައިގެ
.ގޮތުގައެވެ

ހުްނގެ  އެކަމަކު އަސްލުގައި މީ
ްބަޅިއެއްގެ  ފާފަފޮހެވޭނީ ކޮްނ ކަނ

.އެވެޮްށ ވިޔަފާރި ކުރަމުްނ ދިޔަގެކޮޅުގެ ގޯތި ތެރޭގައި މީހުްނ ފައިސާމާރުކ

...ވެައި ހުންނެވިއެއީސާގެފާނުވެސް އެތަނުގ



ެ ކީ އަޅުކަމުގމާތްކަލާނގެ ގެކޮޅަ
ަން  ަލޭމެްނ މިތއެކަމަކު ކ. ގެކޮޅެއް

!ަށް ހަދައިފިވަގުްނގެ އައްޑާއަކ

ްކާތެރި  އޭނާއަކީ ނުރައ
ެއް ާހާ އެއްޗއޭނާ ބުނ. މީހެއް

.ޫލުކުރޭމީހުްނ އެބަ ގަބ

!ެތާލަްނ ޖެހޭނއޭނާ އަވަހަށް ނައް



ަމަ  އް ހަދައިފިނއަހަރެމެްނ މަކަރެ
ް  ދެނ. ވިދާނެއޭނާ އަތުލައިގަނެ

.އޭނާ މަރާލެވިދާނެ

ު  ގެ ތެރެޔަކއެކަމަކު މި އީދު
ި  ު ތެރޭގައޕާސްއޯވަރ. ނޫްނ

  އްސާކަްށމައްސަލައެއް ޖަ
.ުމެއް ނޫްނއަހަރެމެްނ ބޭނ

ންނަން  އޭނާ އަތުލައިގަ
؟ިހާވަރެއްކަލޭމެްނ ދޭނީ ކ

އަކީ  އެ ޔުދާސް
ނުގެ  އީސާގެފާ
!އެއްއަސްހާބީ

  ކަލޭމެްނ އަހަރެްނ އޭނާ
!ފާނަްނއަތުޖައްސާ ދީ

ިރީސް  އަހަރެމެްނ ދީފާނަްނ ތ
.ަޅެއްގެ އަގުއެއީ އ. ރިހިފައިސާފޮތި



ވަރު އީދުގެ  އީސާގެފާނު ޕާސްއޯ
ާ  މީސްތަކުންނ ކުރީގައި ގެކޮޅުގައި
.  އެވެުްނ ގެންދެވިވާހަކަފުޅުދައްކަވަމ

ެނޑިނޭޅި  އެއީ އެވެރީންތައް ކ
އުނދަގޫ ކުރަމުން  

.ސް މެއެވެގެންދިޔައިރުގައިވެ

ން  އި ބާރަ އަސްހާބީއެދުވަހު ހަވީރު އީސާގެފާނާ
.ވެރިވިއެވެޕާސްއޯވަރު ޖާފަތުގައި ބައި

  މިރެއަކީ
!ގެ ރޭއަހަރެްނ



އި މި ުމުގެ ކުރީގައަހަރެްނ ވޭްނ އުފުލ
ނެ  އި ބައިވެރިވާޕާސްއޯވަރު ޖާފަތުގަ

.ީް މިހުންނަނފުރުސަތަކަްށ ބަލަނ

ނަށް  ައްވާ އެމީހުްނވެރީްނ އެހެްނމީހުްނ ލ
މެދު  ކު ކަލޭމެންނާއެކަމަ. ގުލާމުކުރުވާނީ

.ނެއްކޮޅަްށއެކަންތައްއޮތީ އޭގެއަ

ް  ޭނީ އެހެނވެރިމީހާ ވާންޖެހ
.ްނަްށމީހުްނގެ ޚާދިމުނ

ގެ  ީ ކަލޭމެްނއަހަރެްނ މިހިރ
.ިްނނޯކަރެއް ފަދައ



ސް  ުގަޑުގެ ފައިތިލަވެސާހިބާ ތިޔައުޅުއްވަނީ އަޅ
!މެއް ނުވާނެތިޔަކަ. ދޮންނަވަންތޯ؟ ނޫްނ

  ހަރެްނ ދޮވެކަލޭގެ ފައިތިލަ އަ
ަކީ  އޫނު، ކަލެއނުދީފިނަމަ، ޝަމް
.ްށ ނުވާނެއަހަރެްނގެ މީހަކަ

  ްވީއިރުސާހިބާ، ތިހެނ
ޮލާއި އަޅުގަނޑުގެ ބ

!ދެއްވާ އަްތވެސް ދޮވެ

މީހަކު   ފެްނވަރައިގެްނ ހުރި
.ްނއެކަނި ދޮވެލަ ބޭނުްނވާނީ ފައިތިލަ

އަހަރެްނ މީ  ކަލޭމެްނ ތިޔަ ބުނަނީ
  އެދެ ގޮްތވެސް .ސާހިބާއޭ، ވެރިމީހާއޭ

ިން ް ހަމަ މިފަދައކަލޭމެްނވެސ. ރަނގަޅު
.ާނެތިލަ ދޮވެދޭްނވއެކަކުއަނެކެއްގެ ފައި

ކު  ޭްނ އެކަކަލޭމެްނގެ ތެރ
.ރު ކުރާނެއަހަރެްނ ބޭޒާ

.ްން ނުކުރާނަގައިމު އަހަންނެއ

!ުވާނެތިޔަކަމެއް ނ

  ކުރަްނ ކަލޭ. ޔުދާސް
ް ކަލޭ ޖެހޭ ކަންތައ

!ޭއަވަހަށް ކުރ



ތައް  ުގައި މިކަްނއަހަރެްނގެ ހަނދާނ
..ތިގިނަގިނައިްނ ކުރާ

މިއީ . އިމި ޕާންކޮޅު ކަ
.ށިގަނޑުއަހަރެްނގެ ހަ

ެއް  ް އާ އަމުރުފުޅއަހަރެްނ ކަލޭމެންނަށ
ް  ްދެކެ އަހަރެނކަލޭމެނ. ގެނަސްދެްނ

ާދެކެވެސް  ލޯބިވީފަދައިްނ، އަނެކ

.  ޭއަހަރެްނގެ ލ މިއީ. މި ތަށިްނ ބޮއި
ޭ ްސާދެނީ މަގކަލޭމެންނަްށ މިއޮއ

ްނާއެކު އާ މިގޮތުްނ ކަލޭމެނ. ލޭ
ކަލާނގެ  އެއްބަސްވުމެއް މާްތ

.ގެނަސްދެއްވާނެ

ލޯބިވާނަމަ  ކަލޭމެްނގެ މެދުގައި މި
މެން  ް އެނގޭނެ ކަލޭއެހެްނމީހުންނަްށވެސ

.ންކަްނތީ އަހަރެްނ އަސްހާބީ

ު  ަްނ ކަލޭގެފާނސާހިބާ، އަޅުގަނޑު ދާނ
ެ ފުރާނަ  އަޅުގަނޑުގ. ދާތަނަކަްށ

.ށްޓަކައިދޫކޮްށލާނީ ކަލޭގެފާނަ

ހާ ގޮވުމުގެ  ޝަމްއޫނު، ދަްނވަރުގެ
  ުވެސް ދަންނަކުރީގައި އަހަރެްނ މީ ނ

.ބުނާނެ މީހެކޭ ކަލޭ ތިްނފަހަރު



...ެތެވެއޭރު ޔުދާސްއެއް އެތާކު ނ. ައިގަތެވެއެރޭ، އީސާގެފާނާއި އަސްހާބީްނ އެ ސަހަރުްނ ނުކުމެ ވަޑ

ެކަމަކު ބައްޕާފުޅު  އ. އަހަރެްނ މިދަނީ ކަލޭމެްނ ދޫކޮްށ
  އެ ރޫހުފުޅު. ޮނުއްވާނެކަލޭމެންނަްށ މަތިވެރި ރޫހުފުޅެއް ފ

.ާނެއެކު އަބަދުވެސް ހުންނކަލޭމެންނަްށ އެހީވާްނ ކަލޭމެންނާ

ގު ަްށ ދާނެ މައަހަރެްނ މިދާތަނ
.ގޭނެކަލޭމެންނަްށ އެނ

ދު،  ަރެްނ މިއީ ތެއަހަރެްނ މިއީ މަގު، އަހ
  އެއްވެސް. ުްނއަހަރެްނ މިއީ ދިރިހުރ
ް  ުވެރިކޮްށ ނޫނމީހަކަްށ އަހަރެްނ މެދ
ކަށް ާފުޅުގެ އަރިހައެހެްނ ގޮތަކަްށ ބައްޕ

.ނުދެވޭނެ

ދުޢާ   ަރެްނ މިދަނީއަހ. ކަލޭމެްނ މިތާ ތިބޭ
.ަްށކުރަްނ ތަންކޮޅެއް ދުރ

ން  އް އޮްތ ނަމަ މިވޭބައްޕާފުޅާ، އެހެްނ ގޮތެ
!ުޖައްސަވާއުފުލަން އަޅުގަނޑަށް ނ

 ިހެްނއެކަމަކު މ
ް،  އެދުނަސ
ު  ބައްޕާފުޅ

ަަްނނއެދިވޮޑިގ
ް ވާ ގޮތަކަށ
 ކަްނތައް



!  ދުވޭްނ ތިޔަ ނިދަނީތަ؟ ތެމިކަހަލަ ވަގުތެއްގައި ވެސް ކަލޭމެ
.ްށ އައިސް އެބަހުރިއަހަރެްނ ބޭޒާރު ކުރާ މީހާ މިތަނަ

ް ދޭ މީހާ  އަހަރެްނ ދޮނެއ
!ކުރޭ ހިފައި ހައްޔަރު

ޑުމެން  ސާހިބާ، އަޅުގަނ!ާސާހިބ
ަ؟މަލަ ދެންތއެމީހުންނަްށ ހަ

ް  ޮނެއް ދީގެނޔުދާސް، ކަލޭ ތިޔަ ދ
ލަނީތަ؟މަސީޙާ ބޭޒާރު ކޮްށ

ް އެ ދެނ. ވަޑައިގެްނފިއެވެ އީސާގެފާނު އެމީހުްނގެ އަތްދަށުވެ!ނޫްނ
.ްވައިގެްނފިއެވެއަސްޙާބީްނ އެކި ދިމަދިމާއަށް ދުއ



.  އެވެާތަށް ގެންދެވިއްޖެއީސާގެފާނު އުއްތަމަ އިމާމުގެ ގ
.އި ބަލަންތިއްބެވެޝަމްއޫނުއާއި ޔޫޙަންނާ ދުރުގަ

ކަލޭ ވެސް  .  އަށް ދިޔައެވެޝަމްއޫނު އެތާ ގޯތި ތެރެ
އޭނާއާއެކު 

 ްނ އޭނާއަހަރެ! ނޫްނ
.ނަްނނުވެސް ދަްނ

!ީހެއްކަލޭ ތީ އޭގެ މ

!ްނޫްނ، ނޫނ

.  ލޭ ހުރިކަ! މަށަށް ޔަގީްނ
.އްލީްނގެ މީހެކަލެއަކީވެސް ގަލީ

އް ާ އެއްޗެކަލޭ ތިޔަ ކިޔ
!ގޭމަށަކަށް ނޭނ



ާކޯކައްކަކ

.  ަބަލަޣައިބެއް ބުނެލ
؟ޖެހީ ކާކު ކަލޭގެ ގައިގައި

އެދުވަހު ހެނދުނު  
ގެ  ެ އިސްވެރީްނބަނިއިސްރާއީލުްނގ

ް  ކަލޭމެނެ  ކަލާނގކަލޭތީ މާްތފާނު ކުރިމައްޗަްށ އީސާގެ

.  ީ މަރާލަްނމީނާ ޖެހޭނ! މުރުތައްދު
!ުވާސަރިޔަްތ ކުރ ރޯމަނުްނ ލައްވާ މީނާގެ

...އެއަްށފަހު



ލާތުސްގެ ކުރިމައްޗަށް  އިސާގެފާނު ރޯމަނުްނގެ ގަވަރުނަރު ޕި
އި  ެރޭގައި ބޮޑުއިމާމުންނާބަލަްނ ތިބި މީހުްނގެ ތ. ގެނެވިއްޖެއެވެ

އެމީހުްނ އެކިބާވަތުގެ   .އިސްވެރީްނ ރުޅިވެރިކަްނ ފެތުރިއެވެ
.ައެވެފުޅުގައި އަޅުވަމުްނ ދިޔތުހުމަތުތައް އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށި

  ަތަކާމެދުމި ހުރިހާ ތުހުމ
ކޭ؟ކަލޭ ބުނަނީ ކީ

  ކަލޭ ކުރީ
ް  ކޮންކޮނ

އްތަ؟ކަންތަކެ

ު  ައީ ތެދއަހަރެްނ އ
ް.މަކުރަނހަގީގަްތ ހާ

ީ  ތެދަކ
ކޮބާ؟

ެއް ަންނަކަްށ ކުށމީނާގެ ކިބައަކުްނ އަހ
މިއަދު . ދުމިއީ ބޮޑުއީ. ނުފެނުނު

ަްނވީކާކު؟  އަހަރެްނ މިނިވަންކުރ
ލުގެ  ަނީއިސްރާއީބަރައްބާސްތަ، ނޫނީ ބ



!ާސްބަރައްބ

!ާސްބަރައްބ

އާމެދު އެކަމަކު މިއީސާ
ް އް ކުރުމަށއަހަރެްނ ކަންތަ
ކިހިނެއް؟ ކަލޭމެްނ އެދެނީ

އީ ީ އޭނާ އެއޭނާ ހީކުރަނަށް  ސަލީބ
.މަްށރަސްކަލެއްކަ

ޭ ފިނަމަ ކަލއޭނާ ދޫކޮްށލައި
ް  ްގެފާނަށތީ ކައިސަރު ރަސ

ް.ވަފާތެރިއެއް ނޫނ

ލުގައި އޭނާގެ ބަދަ
!ްވޭކަލޭ މިނިވަނ

37، 38، 39!

ް.ަންނެއް ނޫނއޭނާގެ ލޭ އޮހޮރުވީ އަހ

ުގެ  ިސްރާއީލމަރުހަބާ ބަނިއ
!ރަސްގެފާނު

މީހަކު   އޭނާއަކީ ސިޔާސީ. ެބަރައްބާސް މިނިވަްނ ވެއްޖެއެވ
.ެކެވެމަރައިގެްނ ކުްށވެރިވެފައިވާ މީހ



! ވާބައްލަ
!ަރުވާސަލީބަްށ އ!ަރުވާސަލީބަްށ އ!އެމީހާ

!ަރުވާސަލީބަްށ އ

ަލީބަށް ޕިލާތުސް އީސާގެފާނު ސ
.  ެޮއިކޮްށފިއެވއެރުވުމުގެ ހުކުމުގައި ސ
ދަ  ެވަރެއްނެްތފަސަލީބަްށ އެރުވުމަކީ އ

ަލޭގެފާނު އެ އެކ. ވޭްނ ހުރި މަރެކެވެ
ބު  ވޭންދެނިވި ސަލީބު ތަނ

ލަމުގެ މަގުން  އުފުއްލަވަމުން ޖެރޫސަ

ޭރުގައި  އެއީ ރަށުގެ ރަށްބ
ް އޮންނަ  ސަލީބަްށ އަރުވަނ

ޔަނީ  އެތަނަށް ކި. ތަނެވެ
ުގެ  ެ ނާށިގަނޑބޮލުގ. ގޮލުގޮތާއެވެ

ަށް ާނު ސަލީބސިފައިްނ އީސާގެފ
.މޮހޮރު ޖަހަނީއެވެ



ނު  ަށް ކުރެވުއެވަގުތު ޔުދާސްއ
.އްޖެއެވެކަމާހެދި ދެރަހީވެ

ރީ  ކުށް ކު
.ެވެއަހަންނ

ރު  ހަކު ބޭޒާކުށެއް ނެްތ މީ
.ނެވެކޮްށލީ އަހަްނ

.  ްނެހޭ ކަމެއްނޫއެއީ އަހަރެމެންނާ ބ
!ައެއްއެއީ ކަލޭގެ މައްސަލ

ުންނަށް  ބައްޕާފުޅާ، އެމީހ.ެވެުްށވެރިްނގެ ދެމެދަށއީސާގެފާނު ސަލީބަށް ނެގުނީ ދެ ކ
ެމީހުން  އ! އަފޫކޮށް ދެއްވާ

ެއްގެ  އެކުރަނީ ކިހާވަރ
  ހުންނަކަްށކަމެއްކަމެއް އެމީ



އި  ެ ސަލީބުގަތިްނ ބަހަކުްނ ލިޔ
.  ނެވެލިއުމެއް ބެހެއްޓު

  ަސްގެފާނުބަނިއިސްރާއީލު ރ"
!"އީސާ

  ިއްޕަވާކަްށތަދު ކަނޑުވާ ބޭހެއް ހ
.ެވެފުޅެއް ނުވިއއީސާގެފާނު ބޭނުްނ

ފާނުގެ  ސިފައިްނ އެކަލޭގެ
.ެވެލަމުްނ ދިޔައހެދުންކޮޅަްށ ގުރު

ހެން  އާނ، އޭނާ އެ
މަތް  މީހުްނ ސަލާ

އެއްނު؟ކޮށްދީ ހެދި

ާނގެ  ކަލޭ ތީ މާތްކަލ
ަ ތިޔަ ދަރިކަލުންނަމ

!ޭިގެްނ އާދތަނުްނ ފައިބައ

ކަލޭ  
 އަްށއަމިއްލަ

ްވެ  ސަލާމަތ
!ބަލަ

.  ާމުކޮށްބަލަމާތްކަލާނގެއަްށ އިޙުތިރ
ށް  ްށ އަހަރެމެންނައަހަރެމެްނ ކުރި ކުށްތަކަ

އް ާއެއްވެސް ކުށެއެކަމަކު މީނ. ސަޒާ ލިބޭނެ

  ޅުގެ ދުވަހުގައިކަލޭގެފާނު ރަސްކަްނފު
!ިދާްނ ކުރައްވާތއަޅުގަނޑުގެ މަތީްނ ހަނ

.  ްްކަްނ ދެނކަލެއަށް ޔަގީނ
ު  ަންނާއެކމިއަދު ކަލޭ އަހ
.ނާނެސުވަރުގެ ވަްނ



.  އެވެައެއް ހިފައިފިބާރަ ޖެހިތަނީ އިރުކޭތ
ވެގެން  ހުރިހާ ތަނެއް އަނދިރި

.ހިނގައްޖެއެވެ

ުޅު އީސާގެފާނުގެ މަްނމާފ
  ްނއާއި ސަލީބުމަރިޔަމްގެފާނާއި ޔޫޙަ

ީ  މިހާރު ތިޔައ
.ުަރިފުޅމަްނމައާއި ދ

!  ލާކޯމާތްކަ! މާތްކަލާނކޯ
ލެއްވީ  އަޅުގަނޑު އެއްލަވާ

...  ްއަހަރެނ
!ާފެންބޮވ

ބައްޕާފުޅާ، 
ަށް  ގެ އަތްޕުޅއިބަރަސްކަލާ

ރާނަ އަޅުގަނޑުގެ ފު

މެއް ހުރިހާ ކަ
.މިނިމުނީ



ނު  ަނާ އީސާގެފާއެދުވަހު ތިނެއް ޖެހިތ
ކަލޭގެފާނުގެ  އެ. އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ

ްނގެ މީހަކު  އަރިކަށިފުޅު ސިފައި
ް ފެނާއި ލޭ އެތަނުނ. ފޫއެޅުވިއެވެ

.އޮހުނެވެ

ތަކުގައި  ބާވައިލެއްވި ފަްތފުްށ
 އެކަލޭގެފާނު"ލިޔެވިފައިވާ ގޮތުގައި 

ެންދާ ޅަ ގެންދެވޭނީ ކަތިލަްނ ގ

ނީ  ިސްކޮްށލެވޭއޭނާ ތޮރުފާލެވި ޗ"އަދި 
މަކު  އެކަ." ށްޓަކައިއަހަރެމެްނގެ ފާފަތަކަ

.ވެވަހާރަވެއްޖެއެމިހާރު އެކަލޭގެފާނު އަ

މުން  ިޒާރު ކުރައަހަރެމެްނ އިންތ
ީޙު އަކީ  ގެންދިޔަ އަްލމަސ

އެކަލާގެފާނުތޯ؟

ޭނާ ހިނގާ އަހަްނ އ
.ދަ ލިބޭތޯވަޅުލާްނ ހުއް

ފުއާއި ނިކޮދޭމު  އަރިމާތެއާއިްނ އައިސް ހުރި ޔޫސު
ް ކަފުްނފޮތި އޮޅައި އީސާގެފާނުގެ ހަށިގަނޑު ގެްނގޮސ

ުސްތާނުތެރޭ  މީރުވަސްދުވާ ތަކެތި އަލައި ގަބުރ
ައި ގަމަތީ ގަލެއް ބަހައްޓދެްނ އެތަނުގެ އަނ. ބާއްވައިފިއެވެ



 ހިމެނޭ އަރާމު ޕާސްއޯވަރު ހަްފލާގައި
އެތައް  ކުރުމުގެ ވަގުތަްށފަހު
ުްނ އެ އަންހެނުންތަކެއް ރޮމ
...އެވެގަބުރުސްތާނަްށ ދިޔަ

ބައެއްގެ  މަރުވެފައި ތިބި
ި މީހަކު  ތެރޭްނ ދިރިހުރ
ެ؟  ަނީ ކީއްވފެނޭތޯ ތިޔަ ހޯދ

ގޮސް  . އޭނާ ތެދުވެއްޖެ
!ާތު ބުނޭއަސްހާބީްނގެ ގ

ީ އެ ހިލަ އޮތ
!ފައިފުރޮޅާލެވި

 ންނާއަށް މިޝަމްއޫނު އާއި ޔޫޙަ
ވެފައި އެ ޚަބަރު ލިބުމުްނ ދު
.ތުވެއްޖެއެވެގަބުރުސްތާނަްށ އަ

ް ަށިކޮޅެއއެކަލޭގެފާނުގެ ހ
!މިތަނުގައި ނެްތ

ެއްކިހިނ
ތަ ވީ؟



  ނީ ކީއްވެ؟ކަމަނާ، ތިޔަ ރޮ...ްތަކެއްގެ ތެރޭްނގަބުރުސްތާނުގެ ކައިރީ ހުރި ގަސ
ީ ކާކު؟ކަލޭ ތިޔަ ހޯދަނ

ު  ލޭގެފާނސާހިބާ، އެކަ
ްތަ؟ގެންދިޔައިނ

!މަރިޔަމް

!ބާމާްތ ސާހި

.  ފަހައްޓާތިމަގޭ ގައިގައި ނުހި
ަޚުްނ ގާތު  ގޮސް އަހަރެްނގެ އ

ަނީ  ބުނޭ އަހަރެްނ މިދ
އެއީ . ހަށޭބައްޕާފުޅުގެ އަރި

ގެވެސް  އަހަންނާ ކަލޭމެްނ
ހަންނާއި  އެއީ އަ. ބައްޕާފުޅޭ

.ލާނގެކަލޭމެްނގެވެސް ކަ



ްނގެ ތެރޭން  އެދުވަހު އީސާގެފާނަށް ތަބާވީ މީހު
ާގެފާނު  ަގުން ދިޔަ މީހަކާ އީސނާއުްނމީދުވެފައިތިބި ދެމީހަކު އެމ

...އް ދެއްކިއެވެއަވަހާރަކޮްށލެވުމާ ބެހޭ ވާހަކަތަކެ

ރަންތަ؟ މަސީޙާއަށް ކަލޭމެްނ ރަސޫލުްނ ގަބޫލެއް ނުކު
އިގަތުމަށް ވޭން  ޖަލާލަތު ކަމުގެ ތެރެއަްށ ވެދެވަޑަ

ފައި  ަކުގައި އެހެްނ ލިޔެވިއުފުއްލަވާކަށް ނުޖެހޭނެތަ؟ ފޮތްތ

  އެ މެހުމާނު ކެއުމުގެ ތެރޭގައި
.ލިއްޖެއެވެކުއްލިއަކަށް ގެއް

  ެފާނުއެއީ އީސާގ
!ޅަްށއަމިއްލަފު

ާވި ާގެފާނާއި ތަބއެމީހުްނ ވަގުތުްނ އީސ
.ްޖެއެވެމީހުްނ ފެނޭތޯ ނުކުމެއ

!ެހިބާ ފެނިއްޖއަހަރެމެންނަްށ ސާ

މަރިޔަމް އާއި 
.ް ފެނުނުޝަމްއޫނުއަްށވެސ

ާމް އައްސަލ...ްކުއްލިއަކަށ
!މްއަލައިކު

ވޭތަ  ަގީނެއް ނުކަލޭމެންނަކަްށ ޔ
 ް؟ ބަލާބަލަމިއީ އަހަރެންކަނ
!ފައިތިލަ އަހަރެްނގެ އަތާއި

ެ  އަހަރެްނގ
ސާހިބާ،  
ެ  އަހަރެްނގ



  ީމީހުންނަްށއީސާގެފާނަށް ތަބާވ
ދެން  ސާޅީސްދުވަސްވަްނ

ާ ދި އެއްފަހަރއަ. ފެނިވަޑައިގަތެވެ
  މީހުންނަްށވެސް 500

އްދުވަހަކު  އެ. ފެނިވަޑައިގަތެވެ
ް  ކު މަސްހިފަނއަސްހާބީްނގެ ބަޔަ

...އްބާގަލީލީ ކަނޑު ތެރޭ ތި

ގައި ކަލޭމެްނގެ އަތު
ބަހުރިތަ؟ކާނެއެއްޗެއް އެ

ނޫްނ، އަދި 
!ޭް ނުގަނއެކައްޗެއްވެސ

!އިރިފަށަްށދާއެއްލާލަ އެއް ކަ

! ލަބަލާލަބަ
ގިނަ   ކޮްނފަދަ
!މަހެއް

!ހިބާއެއީ މާްތ ސާ

!ސާހިބާ
!ޭކާްނ އާދ



  ޝަމްއޫނު، ކަލޭ
ް  ް އަހަރެނއަސްލުގައިވެސ

ދެކެ ލޯބިވޭތަ؟

ް  ކުރެްނ މިހެނ އީސާގެފާނު ޝަމްއޫނު
.ެވެތިްނ ފަހަރު އެއްސެވިއ

ޭގެފާނަށް ކަލ! އާދެ މާްތ ސާހިބާ
  ނެ އަޅުގަނޑުއެނގިވަޑައިގަންނަވާ

ވާކަްނކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯބި

އް  ންބަޅިތައަހަރެްނގެ ކަ
!ބަލަހައްޓާ

ެ  އަހަރެްނގ
!ާދޭފަހަތުްނ އ

ކަން  މައްޗަށް ބާރުވެރި އަހަރެންނަްށ އުޑާއި ބިމުގެ
ކުން  ޮސް ކޮްނމެ ގައުމަދުނިޔެ ތެރެއަްށ ގ. ލިބިއްޖެ

ްނ ބައްޕާފުޅާއި އެމީހު. އަސްހާބީްނ އުފައްދާ
ޙުފުޅުގެ  ދަރިކަލުންނާއި މަތިވެރި ރޫ

ހަރެްނ ބުނެދިން  އަ. ނަްނފުޅުމަތީގައި ހިނަވާ
.ްކޮށްދީކަންތައް އެމީހުންނަްށ ދަސ

އިރަކު  ްދެްނވެސް ހުރިހާހަނދާންކުރާތި، ދުނިޔެ ނިމެނ
ަހު  މި ބަސްފުޅަްށފް.ްނާ އެކުގައިވާނަނއަހަރެްނ އަބަދުވެސް ކަލޭމެނ

ް  އީސާގެފާނު ބިނ
ޑަށް ދޫކުރައްވައި އު
. ްފިއެވެއަރައިވަޑައިގެނ

ްގެ  ންސާނުނއެކަލޭގެފާނު އި
ަން އަދި ހިސާބު ބައްލަވ
ެ  ަންނަވާނއެނބުރި ވަޑައިގ
.ާޅުވިއެވެކަމަށް ވެސް ވިދ



ގެފާނު މަރަކަްށ އީސާ
  ހިފަހައްޓައެއް

ެ  ތްކަލާނގމާ. ނުލެވުނެވެ
ަލުން އެކަލޭގެފާނު އ

،  ްސާހިބާދިރުއްވައި މާތ
މަށް އަދި މަސީޙާ ކަ
.ެވެހަމަޖެއްސެވިއ

 ލަމުގައި ދުޢާއަސްހާބީްނ ޖަރޫސަ
ް  ްކަލާނގެ މާތމާތ. ކުރަްނ ތިއްބެވެ

ފުރިގެން   ރޫޙުފުޅުްނ އެމީހުްނ
  ެކަލޭގެފާނުއެގޮތުްނ އ.  ދިޔައެވެ

.  ހެއްދެވިއެވެ އެމީހުްނ އާބަޔަކަްށ
ތައް  ާބެހޭ ޚަބަރުއެމީހުްނ އީސާގެފާނ

.ް ދިޔައެވެހަރުއަޑުްނ އިއްވަމުނ

ް  މަތިވި ދަތިތަކާއެކުވެސއީސާގެފާނުގެ އަސްހާބީންނާ ކުރި
.ްށ ދިޔައެވެއެމީހުްނގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިޔަ

ގެ  ާތްކަލާނއީސާގެފާނަކީ މ
!ދަރިކަލުްނ

ި ަލީބުގައއީސާގެފާނު ސ
ު އަވަހާރަވީ އިރ

ސް  ާފަތައްވެއަހަރެމެްނގެ ފ
ް  ަހަރެމެނއ. ގެންދެވިއެވެ

ނީ  ުވެފައިވަފާފަތަކަށް މަރ
ަހު  ިއަދަްށފމ. އެހެްނވެއެވެ

ް  އަހަރެމެންނަށ
މާތްކަލާނގެ  

ން  ަވާ ފަދައިރުހިވޮޑިގަންނ
.ެވެދިރިއުޅެވޭނެއ

ް  ނުގެމީހުނމިއަދު އީސާގެފާ
  މުޅި ދުނިޔޭގައި
ައިބަލް ދުޢާދަންނަވައި ބ
ެފާނުގެ  ކިޔަވައި އެކަލޭގ

ައި  ހަނދާނީޕާްނ ވީދ
.  ަދައެވެބުއިންތައްބޮއި ހ

ބި ކަލާނގެ ލޯމީސްތަކުްނ މާްތ
ނު އެކަލޭގެފާ ހާސިލުކުރުމަްށ

.  ަވައެވެއެދިވަޑައިގަންނ
ުްނގެ  އެލޯބިވަނީ އެމީހ

ސް  ަކުގައިވެމި މެސެޖް ސިޓީތ
.ެވެލިޔެވިގެްނ ދިޔައ



ދުފުޅު  މާތްކަލާނގެ މަގުސަ
ަކައި  ނުންނަށްޓއީސާގެފާނު އިންސާ

.  އެވެފުރިހަމަކޮްށ ދެއްވި

މެްނ ދެކެ  އީސާގެފާނު އަހަރެ
ް ަލޭގެފާނަށއެކ. ލޯބިފުޅުވެއެވެ

!ވެކަްނ ކުރާށެޝުކުރުވެރިވެ އަޅު

ެ އެހާ ލޯބިވެ  މާތްކަލާނގެ މިދުނިޔެ ދެކ
ކަނި  ެކަލާނގެ ހަމައެއެހެނީ އ. ވޮޑިގަންނަވައެވެ

.  އެވެުބާްނ ކުރެއްވިދަރިކަލުްނ އެކަލާނގެ ގުރ
އެކަކުވެސް   އެކަލޭގެފާނު ގަބޫލު ކުރާ

މީހުން  ބަދަށްޓަކައި އެއަ. ގެއްލިއެއް ނުދާނެއެވެ
.ދިރިތިބޭނެއެވެ



.ތައްއީސާގެފާނާ ބެހޭ އިތުރު ވާހަކަ

ްމެ  ަރު ހެކިވެރިްނ ކޮނއެކަލޭގެފާނުގެ ދުވަސްވަރު ހަތ
އެ  . ެތްތަކަކީ އިންޖީލެވމިފޮ. މީހަކު ފޮތެއް ލިޔުއްވިއެވެ

.ގައި ހިމެނިފައެވެފޮތްތައް ވަނީ ބައިބަްލގެ ތެރޭ

ްގެ  ގެ ބާރަ އަސްހާބީނމާތިހުއަކީ އީސާގެފާނު. މާތިހު
ާނާ ގުޅުނީ  އޭނާ އީސާގެފ. ތެރޭްނ އެކެކެވެ

ަކާ  ނު ޓެކްސް ނަގާ މީހއީސާގެފާ. ކަޕަރުނައުމުްނނެވެ
ލިއުނު   މާތިހު. ިރާންވިއެވެގުޅިވަޑައިގަތުމުްނ މީހުްނ ހައ
.ެވެނިފައި ހުރި ކަްނކަމލިއުންތަކަކީ ޚުދު އޭނާއަށް ފެ

.  ަ ފޮތެއް ލިއުނެވެއޭނާ އިންޖީލުގެ ކުޑ. މަރުކުސް
އީސާގެފާނު  . ރެވެއިންޖީލުގެ މާނައަކީ ހެޔޮ ޚަބަ

.  ޭނާއަކީ ޒުވާނެކެވެއިސްރާއީލުގައި އުޅުއްވިއިރު އ
ކު  ިްނ ޝަމްއޫނުއާ އެފަހުްނ މަރުކުސް ވަރަށް ގިނައ

.ދަތުރުކުރިއެވެ

.  ޮތެއް ލިއުނެވެއޭނާވެސް އިންޖީލުގެ ފ. ލޫކާސް
  ވިޔަސް އޭނާ. ޫނެވެއެކަމަކު އޭނާއަކީ ދުްށ މީހެއް ނ
.  ުމަްށ ފަހުގައެވެލިއުނީ ހެކީްނގެ ހެކިބަސް ހޯދ

.  ެކެވެގެފާނަށް ވަފާތެރިޔޔޫޙަްނނާއަކީ އީސާ. ޔޫޙަްނނާ
ދުވަހު ެރޭްނ އެްނމެ ގިނައީސާގެފާނުގެ އަސްހާބީްނގެ ތ

ް ޭނާއަށް ވަނީ ފަހުނއ. ދުނިޔޭގައި އުޅުނީ އޭނާއެވެ
ަ  އެވާހަކ. ފެނިފައެވެ އީސާގެފާނުގެ އުޖާލާސޫރަފުޅު
.ެވެބައިބަްލގައި ބަޔާންވެފައި ވެއ

ު  އީސާގެފާނ. ނިމެއެވެމިވާހަކަ އަދިނު! ކިޔުންތެރިޔާ
އި  ލޭގެފާނުވާލޯބިފުޅާބޭނުްނފުޅުވަނީ ކަލޭދެކެ އެކަ
ުޅުްނ މާްތރޫހުފ. ގެވުމަށެވެބައްޕާފުޅަކީ ކޮބައިކަްނ އެްނ

ަްށ ނެރުއްވައި  އަނދިރިކަމުގައިވާމީހާ އަލިކަމ
!هللاއަލްޙަމްދުލި. ައެވެމަރުވެދާމީހާއަށް ދިރުންދެއްވ



އަހަރުގެ ކުރީގެ  2000ަކައަކީ މީގެ މިވާހ. މިއީ އީސާ އަްލމަސީޙާ ބެހޭ ތެދު ވާހަކައެކެވެ
އްވެސް އެއްވެސް ބޭކަލަކަްށ އެކަލޭގެފާނު ދެއްކެވިފަދަ މުޢުޖިޒާތެ. ވާހަކައެކެވެ

ާރަވެ  އެކަލޭގެފާނު އަވަހ. ުބުނެވެއެވެއެފަދަ ބަސްފުޅެއްވެސް މީހަކަްށ ނ. ނުދެއްކެވެއެވެ
އަލުްނ ދު


