ޗާލާ ޒަމާނ
އެލެކސ އަހުމަދު

އނާ ބޭސ ފިހާރައިގެ ސޭޓަކަށ ވީފަހުނ ކަމަށެވެ.
އެނމެނވެސ ބުނަނީ ޒުހުރީ ފޯނު ނަނބަރަކަށ ވާނފެށީ ޭ
ހއިގެ އަހަރުތަށ މެދު ޖެހުނު
މސައކަތ ކުރާނ ފެށީ ހަތދި ަ
ގތުގައި އޭނާ ބޭސފިހާރައިގަ ަ
އަހަރެނގެ ހަދާނަށ އަނނަ ޮ
ނނެވެ.
ދެވަސވަރުއެވެ .ޒުހުރީއަކީ އެއިރު އަހަރެނގެ ވަރަށ ގާތ ރައޓެއސެކެވެ .އެއިރޭ އަހަރެނ މިބުނީ ސަބަބެއ ނެތިއެއ ޫ
އވެ .އެކަމަކު އަހަރެނ މިބުނަނީ
މިއަދު އަހަރެމެނ ދެމީހުނގެ ދުރުކަމަށ ވިސނާލާފައި އެއިރު މިބަސ ބޭނުނ ކުރުމަށ ފެނނާތީ ެ
ގ ގުޅުނ މިހާރު ނެއވާހަކައެވެ.
ވހަކައެއ ނޫނެވެ .އިހު ެ
ކޮނމެހެނ އަހަރެމެނ ދެމީހުނ ޖަގަޑާ ހަދާ ކަނޑިޔާކަނޑިވެފައި ތިބި ާ
އެކީގައި ވަގަށ ސިނގިރޭޓ ބޯނ އުޅުނު ދުވަސވަރެއގެ ގުޅުނ މިހާރުދެނ ނުވެސ ބޭއވޭނެއެވެ .އަހަރެނވެސ އެކަނ ޤަބޫލު
ކުރަމެވެ .އެކަމަކު މިއޮތ ގުޅުމަށވުރެނ ތަނކޮޅެއ ގާތ ވުމަށ އަހަރެނ އެދެމެވެ.
ނ
އިއޔެ އެއީ ފާޑެއގެ އެއޗެކެވެ .މިއަދުގެ އަމައެވެ .މިއަދު މިއީ އިއޔެ ބަޑުނ ވިހޭ ދަރިއެކެވެ .އަމާ ދޫކޮށލާނ އެދޭ ީ
ވަރަށ މަދު މީހަކެވެ .އެކަމަކު އަމަޔާ ބަހައޓާ ގުޅުނވެސ އެއީ ފާޑެއގެ ގުޅުމެއތާއެވެ .ކޮނމެ ގޮތެއގައި ވީނަމަވެސ
އަހަރެނނާއި ޒުހުރީއާއި ދެމީހުނ 'އިއޔެ' ކޮށފައި އެއޮތހާ ކަނތައ ތާރީޚުގެ ޗަކަ ވަޅަކަށވާނ؛ ކުޅުނުހާ ކުޅިވަރެވެ .އުޅުނުހާ
ތކެވެ.
ގޮތތަކެވެ .ކުރެވުނުހާ ކަނތައ ަ
މަގޭ ގިނަ ކަނތައތަކުގައި ޒުހުރީގެ ހިއސާއެއވާނެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެނމެ ޒުހުރީގެ ގިނަކަނތައތަކުގައި މަގޭ
ހިއސާއެއވެސ ވާނެއެވެ .އަހަރެނ މިއެދެނީ އެހުރިހާ އެއޗެއ ނައތާނުލުމަށެވެ.

************************///

ހރުކޮށފާހުރި ސީލިނގ ފަނކާއެއ .ކޮޓަރިއަކީ ހުސ
ވރު ތިރިވާގޭ އެތެރެކޮޓަރީގައި ަ
އިއޔެނޫނ އެހައދުވަހު :ހެނ ޭ
ކޮޓަރިއެކެވެ .އެއީ ޒުހުރީގެ ކޮޓަރިއެވެ.

************************///
ހަމައެދުވަހު  :އަހަރެނ މަސައކަތ ނިނމާލާފައި ގެއަށ އައިސ ކައިގެނ ކަނާއަތުގެ ދެއިނގިލިދޭތެރެއަށ
ތރޭގައި ހޭވެމުނ އުޅެނިކޮށ ކޮނމެވެސ ކުއޖެއ އައިސ މަށަށ ފޯނެއވެފައި އެބައޮތ ކަމަށ
ގ ެ
ސިނގިރޭޓެއ ތިއބައިގެނ ޭ
އަނގައިފިއެވެ .ފޯނުކާރިއަށ ދިޔަ މަގުމަތީގައި އަހަރެނ ސިނގިރޭޓ ރޯކޮށލީމެވެ.
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"ހަލޯ ލަތީފ" އަހަރެނ ސިނގިރޭޓަށ ބާރަށ ދަމާލީމެވެ .މިފޯނެއ މަށަށ ކޮށގެނ ހުރި މީހަކަށ "ހަލޯ" މިބަހުގެ އިތުރަށ
ކުރިއަށދެވޭ ގޮތެއ ނުވިއެވެ.
"ލަތީފ  ،ތިޔަ ފޯނުގެ މައސަލައެއ އުޅެނީތަ؟" އަޅެ މައސަލައެއ އުޅެނީ ކަމުގެ ވަނީނަމަ އެމީހާ އަށ އަޑުއިވުނިސތަ؟
އެކަމަކުވެސ އަހަރެނ އެހެނބުނީމެވެ .މިހެނ ބުނުމާއި އެކުގައި އެކޮޅުނ ދެވަނަ ބަހެއ ބުނެލި.
"ލަތީފތަ؟"
އަހަރެނ ރަސމީވެލީމެވެ .އެކަމަކު މަށަށ ފޯނުކޮށގެނ އެހުރި

"ރަގަޅު ހަތަރެއ ދޭ ތިނެއ ސުމެއ ގަލޮޅު ބުރާރަގެ ލަތީފ".
މީހަކަށ އަހަރެނ ބުނިއެއޗެއ ސާފުވިހެނެއ ހިއެއނުވެއެވެ.
ލތީފތަ؟"
"ހަލޯ! ހަލޯ! ލަތީފތަ؟ ަ

"މިކޮޅަށ ސާފުކޮށލިބޭ ،ރަގަޅު ތިޔަހެރީ ލަތީފ އާއި ގުޅިފާ" އަހަރެނ ތަނކޮޅެއ އަޑުބާރު ކޮށލީމެވެ.
"ރަގަޅު!

ރަގަޅު!"

އޭނާވެސ

ވާހަކަދައކާނ

ފެށި،

އަހަރެނނަށވެސ

އެބައަޑުއިވެއެވެ.

"ތިޔަހެނވީއިރު

މާތކަލާކޯ

އ އެވާ މީހެއލަފާ ކުރާކަށ މަސައކަތެއ ނުކުރަމެވެ .އެކަމަކު
ވާހަކަދައކަބަލަ!" އަހަރެނ ،ކޮނމެހެނ ،ފޯނުގެ އަނެއކޮޅުގަ ި
އހަރެނ ސިނގިރޭޓއަށ ދަމާލީމެވެ .ގޭގެ ބޮޑުގަޑިއަށ ބަލާލީމެވެ .އެއިރު ދޭއޖަހާ ބޮޑުވެއޖެއެވެ.
އެހެނަކުނ ނާހަމެވެަ .
ޅއަޅާގަޑިއެވެ.
އަހަރެނގެ މެނދުރުގެ ނިދި ބޮ ު

************************///

ޒުހުރީ މަށަށ ގުޅުމުނ މިއީ އީވާނވެފައި އޮތ ކަމެއކަނ މަށަށ އިގުނެވެ .ޒުހުރީ ގުޅާނެކަނ ،ނުވަތަ އޭނާގެ
ކޮނމެވެސ ކަހަލަ އިޝާރާތެއ އަހަނނަށ ވަރަށ އަވަހަށ އަތުވެދާނެ ކަމަށ އަހަރެނ ހީކުރާތާ ދެ ދުވަހެއ ވެއޖެއެވެ .އެކަމަކު
ހވެފަކައެއ ނުވެއެވެ .އަހަރެނ
މކަށ މަށަކަށ އެއގޮތަކަށވެސ ީ
ހ ހާސކަނމަތީ ހުރެ ގުޅާނެ ކަ ަ
މިކަހަލަ ނުވަގުތެއގައި އޭނާ އެ ާ
ލަފައެއނުކުރަމެވެ.
ކމަށ އަހަރެނ ހީކޮށގެނ ހުރީ އޭނާ އެފޯނު ކުރުމުގެ
ޒުހުރީ އަހަނނަށ ކޮނމެވެސ ކަހަލަ އިޝާރާތެއ ފޮނުވާލާނެ ަ
ދެދުވަހެއ ކުރީގައި ހިގާފައިވާ ކުޑަކުޑަ ކަމެކޭ ،މިހެނ ބުނޏަސ އަހަނނަށވެސ އިނގެއެވެ .ކަމެއގެ ބޮޑުމިނ އެކި މީހުނ
ދެކޭނީ އެކި މިނވަރަށކަނ.
ރނު
އދަދެއ ވިއކުމަށ އަހަރެނ ޙިޔާލު ކޮށގެނ ނެ ު
ރ މީހެކެވެ .އަކަމަކު މާގިނަ ަ
އަހަރެނނާކީ މަޖައލާއެއ ނެ ޭ
އހެނކަމުނ އޭގެ އަގުވެސ ފުދޭވަރަކަށ ބޮޑެވެ .ތިރީސ ރުފިޔާއަށ
މަޖައލާއެއނޫނެވެ .ވިކެނީވެސ ވަރަށ މަދު އަދަދަކަށެވެެ .
ކ އެއފަހަރުއެވެ .ކޮނމެ ޢަދަދެއގެ ހަސަތޭކަވަރަކަށ ކޮޕީވިކެއެވެ.
ކޮޕީއެކެވެ" .ދިރާސާ މިއަދު" މި މަޖައލާ ނުކުނނާނީ މަހަ ު
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މަޖައލާގެ ހުރިހާ ކަމެއގައިހެނވެސ މަސައކަތ ކުރާނ އުޅެނީ އެނމެ ދެކުދިނނެވެ .އެއީ އައިމިނަތު ޔޫލާ އާއި ހަސަނ
ހތުނ
ކުރުސީއެވެ .މިދެކުދިނނަށވެސ އަދި ވާނީ އެކާވީހަކަށ އަހަރެވެ .އެކަމަކު އާދަޔާ ޚިލާފަށ ވިސނުނތޫނުވެފައި ކަނކުރާ ި
ރދެމެވެ .ރަގަޅަށޭ މިބުނީ ދެހާސ ރުފިޔާ ދެމެވެ .އެދެނ ރަގަޅު
މަސައކަތ ކުރާތީވެ އަހަރެނ އެދެކުދިނނަށ ރަނގަޅަށ މުސާ ަ
މުސާރައެއ ކަމަށ ނުވަނޏާ އަހަރެނ ކުރާނެ ކަމެއ ނެތެވެ .އެމީހުނނަށވެސ "ދިރާސާ މިއަދު" ގެ ޚަބަރު ރަގަޅަށ އިގޭނެއެވެ.
އޮފ ސެޓުނ ޗާޕ ނުކުރެވެނީވެސ ދެކޮޅުނުޖެހޭތީއެވެ.
ރޞަތުތައ އެމީހުނނަށ
އެދެމީހުނ އަހަރެނނަށ މަސައކަތ ކުރުމުނ މުސާރައިގެ އިތުރުނ އެމީހުނނަށ ލިބޭ ފު ު
ގ އިގިރޭސި
ރަގަޅަށ އިނގޭނެއެވެ .އެދެވެރިނވެސ އެއީ ހަމަ ކުރިއަރަމުނ އަނނަ ރަގަޅު ދެ ލިޔުނތެރިނނެވެ .އެމީހުނ ެ
ލޔުނ ރަގަޅިއޔާ އަނެއ ބަހެއ
ލޔުނވެސ ރަގަޅުކަމީ އެމީހުނނަށ ލިބިފައި އޮނނަ ވަރަށ ބޮޑު ނަސީބެކެވެ .އެއބަހަކުނ ލިޔާ ި
ދަސކޮށފިނަމަ އެބަހަކުނ ލިޔާ ލިޔުނވެސ ރަނގަޅުވާނެއެވެ .އެދެވެރިނ އެއީ އެކަމުގެ ހެއކެކެވެ .ކޮނމެއަކަސ އެމީހުނގެ
ހރެ އިނޑިޔާ ،ލަނކާގެ ބައެއ މަޖައލާތަކުގައި ލިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހުނނަށ ލިބެއެވެ.
އަކަހަލަ މިކަހަލަ ސަބަބުތަކާއި ު
އ ޔޫލާގެ މަޟމޫނެއ ޝާއިޢު ކުރުމަށ އަހަރެނ
"ދިރާސާ މިއަދު" ގެ އެނމެ ފަހުނ ނެރެވުނު ޢަދަދުގަ ި
ޢ
އ ު
އެއބަސވީމެވެ .އެއީ ޔޫލާގެ މަޟމޫނުތަކުނ ދިރާސާ މިއަދުގެ ޝާއިޢު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ މަޟމޫނެވެ .އަހަރެނ އެޝާ ި
މޟމޫނުގައި ބުނާ ވާހަކަވެސ
ކުރުމަށ ނިނމީ އަހަރެނ އެ މަޟމޫނާއި މެދުގައި ހިތހަމަ ޖެހުނުލެއ ބޮޑުކަމުނނެވެަ .
ނތީއެވެ.
ރަގަޅީއެވެ .ޖުމލަތައ އަތުރާލާފައިވާ ގޮތވެސ ރަގަޅު ކަމަށ އަހަރެނނަށ ފެނ ާ
"ޔޫލާ ،ކަލޭ ބޭނުމިއޔާ މި އިނގިރޭސިއަށ ތަރުޖަމާ ކުރަނިކޮށ ލަނކާގެ މަޖައލާއެއގައިވެސ ޝާއިޢު ކުރެވިދާނެ
ތގައި ބުނީމެވެ" .އަކަމަކު އަދި މިއަށ ނަމެއ ،މިބުނީ ސުރުޙީއެއ ބޭނުނވާނެއެއނު".
ކަނނޭނގެ" އަހަރެނ އޭނާ ގާ ު
ނ މިއުޅެނީ ނަނނެތ އެއީ ރަގަޅު ނަމެއނު "،އެހިސާބަށ ޔޫލާ އޭނާގެ ޖަވާބު
"އޭ! އަދި ނަމެއ ނެތިގެނ ޭ
ނބަށ ބާރުލާ ކުއލިއަކަށ އެބުރި އަހަރެނގެ ލޯ އެނާގެ ފޫކޮޅުގައި ބައިނދާފައި އޭނާ ނައޓާލިއެވެ.
ކުރުކޮށލިއެވެ .ކަނާތު ފުނ ާ
ޔޫލާ އަކީ ބައޓަނ ޗާލު ކުއޖެކެވެ.
އެނމެ ފަހުވަގުތު ޖެހިގެނ އައިރުވެސ ޔޫލާ އޭނާގެ މަޟމޫނަށ ނަމެއ ނުދެއެވެ .އަހަރެނ ކޮނމެ ދުވަހަކު އެއފަހަރު
ހ އޭނާ ގާތގަޑަކަށ
ދމެވެ .އެނމެ ފަހުނ އަހަރެނ އޭނާ ކައިރީގައި ނަމުގެ ވާހަކަ ބުނި ދުވަ ު
އެކަނ އޭނާއަށ ހަނދާނ ކޮށ ެ
އަހަނނާއި ދިމާއަށ ބަވައިގަތީއެވެ.
"ދެނ ތިޔަވަރުނ ތިޔަ ޝާއިޢު ނުކުރީމަވީނު" އޭނާ ރުޅިއައިސފައި ބުނޏެވެ.
އަހަރެނ ބުނާނެއެއޗެއ ނުއެގި ،ކަޅިހުއޓި ،އަގަހުޅުވި ،ސޮނިވެއޓިފައި އިނީމެވެ .އަހަރެނ ހައިރާނވީ ކޮނމެހެނ
އޭނާ އަހަނނާއި ދިމާއަށ ބަވާގަތީމަކައެއ ނޫނެވެ .އޭނާގެ އެރުޅި އަނނަނވީ އެއވެސ ޖާގައެއނެތި އެހާ ގަދައަށ
ރުޅިއައީތީއެވެ.
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ނއަށ މާފުދިނީމެވެ .މަގޭ އުމުރާއި މެދުގައި ޚިޔާލު
ހތަށ އޭ ާ
ލ އަހަރެނ ހިތުނ ި
ތުއތު ރުޅިއައީއޭ ހިތަށ އަރާ ާ
ކ އިސތަށިގަޑު ދެކައިރިނ ކުޑަކޮށ ނުރަދައކާލަށ ފަށައިފިއެވެ.
ހ ދުވަސވީ މީހެއނޫނެވެ .އެކަމަ ު
ކޮށލެވުނެވެ .އަހަރެނނަކީ ތި ާ
އކޮޅަށޖަހާ އޮފީހުގެ އެބިއލޫރިގަޑުނ މަގުމަތި ބަލާނ ހުރިކަމަށ
މޒު ވީއލާ ދުރަށޖެހިލީމެވެ .ދެފަ ި
އަހަރެނ ގޮނޑިނ ތެދުވީމެވެޭ .
ގތަކަށ ނަމަވެސ މަގޭ ސޫރަ
ހަދައިގެނ ހުރެ ހުއޓިލީމެވެ .ހަޤީޤަތުގައި އެބިއލޫރިގަޑުނ ކިތަނމެ ފަނޑު ފަނޑު ޮ
މގޭ ސިފައިގެ ތެރެއިނ ކާރު،
ލހުއޓާ ބިއލޫރިގަނޑުގައި އެއިނ ަ
ބލަބަ ަ
ދައކާނެތީއެވެ .މަށާއި ދިމާއަށ ބަލައިލާނވެގެނނެވެަ .
ޑ ދެއެވެ .އަހަރެނގެ ބަނޑެއ ނެއކަނ މަށަށ ޔަޤީނވިއެވެ.
ހނގަ ބިނގާމީހުނ މެދު ނުކެނ ި
މޮޓަރުސައިކަލ ،ބައިސކަލި ،
އިސތަށިގަޑުވެސ ހަމަ އިއޔެގެ ދުވަހުގައި ސޓައިލއެވެ .މަގޭ މޭޒާއި ދިމާއަށ އެބުރިލީމެވެ .އެއީ އަރިއަކުނ މަގޭ
ޗ
ސިފަބަލާލުމަށެވެ .ބުޑުވެސ ހަމަ ބަރާބަރެވެ .އިސކޮޅުނ ވަކި ކުރެއނޫނެވެ .ދިގެއވެސ ނޫނެވެ .ފަސފޫޓޫ ހައިނ ި
އެބަހުރިކަނ ކަށަވަރެވެ.
"އިއޔެގެ ބޭސފިހާރައިގެ ސޭޓ" މަދިޔައީ ސިއސައިގެނނެވެ .ޔޫލާ ހުރީ ކައިރީގައެވެ .ފަރިބަލާކަނ ފަޅާއެރީކަނ
މަށަށ އިގުނެވެ" .މަޟމޫނަށ ކިޔާނ މަށަށ ފެނނަނީ "އިއޔެގެ ބޭސފިހާރަ ސޭޓ" ޔުލާ ތަފސީލ ކޮށލަދިނެވެ" .ތިހިރީ ދެނ
ނ ޔޫލާ އައިކޮޅަށ ނައޓާލިއެވެ .ގޮސ ކުރުސީ ކައިރީގައި ހުއޓުނެވެ.
ދެބައި އުމުރަށ ގޮސފައޭ!" ބު ެ
ލއިގެނެވެ .ލޯލައިގެނނެވެ .ނަމަވެސ އޭނާގެ އެއޮއހާ
ކުރުސީ އިނީ އޭނާ މޭޒުކައިރީގައި ކޮނމެވެސ ލިޔުމަކަށ ބޯ ަ
ލޯތައ އޮފިހުގެ އެތައ މިތާގައި އުޅޭނެކަނ ކަށަވަރެވެ.
ހ
ރތުނ ބައިވެރިކުރާމީ ާ
"ޔޫލާ" ކުރުސީ އޭނާގެ ކަރުދާހުނ އިސއުފުލާލިއެވެ .ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ މުބާރާތަށ ރާއޖޭގެ ފަ ާ
މިހާރު މުޅިނ ފައިނަލައިޒ ކޮށފި ޚަބަރު އަހައިފީމުހެއޔެވެ".
އރީއެވެ.
އަހަރެނ އަޑުނީވޭ ކަމަށ ހަދައިގެނ އިނީމެވެ .ފަރިބެލިކަނ ފަޅާ ެ
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ކތިއސުރެ ،އެކިޔާ އެކިއެކި މީސމީހުނ" ،އިއޔެގެ
"ދިރާސާ މިއަދު" ގެ އެނމެ ފަހުނ ނުކުތ ޢަދަދު ނި ު
ވނީ ގިނަ މީހުނ އެއާއި ޤަބޫލު
ބނެ ޭ
ލ ދީހެދިއެވެ .އަހަނނަށ ު
މ ާ
ބޭސފިހާރައިގެ ސޭޓ" އާއި މެދުގައި ތަފާތު ގޮތގޮތަށ ހަ ަ
ވީކަމަށެވެ .ލަނކާގައިވެސ "ޔަސޓަރޑޭޒ ކެމިސޓ" ގެ ނަމުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނު މަޟމޫނު އެއީ ގިނަ ބައަކު ޤަބޫލުވީ
އެއޗެއކަނ އެމަޟމޫނު ޝާއިޢު ކުރެވުނު މަޖައލާ "އެނާލިސިސ"އަށ ލިބުނު ތަފާތު ސިޓީތައ ދައކުވައިދިނެވެ .އަހަރެނގެ
ނނު ސިޓީގައިވަނީ:
އަތުގައި މިހާރުވެސ އެސިޓީތަކުގައި ކޮޕީތައ އެބަހުއޓެވެ .އެނމެ ރަގަޅު ކަމަށ އަހަރެނނަށ ފެ ު
އެޑިޓަރަށ:
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ނ
ބގެ މަގުގައި ދުނިޔެވީ ކަނކަނ ހިނގުމަށ ވާހަކަ ދައކާ ޒުވާބުދޭ މިހުނ ީ
ތެދެކެވެ .ޖާހިލިއޔަ ޒަމާނ ދޫކޮށ ،ތަހުޒީ ު
ކޮނމެ ޒަމާނެއގައި ކޮނމެ އާބާދެއތެރޭގައިވެސ އުޅޭނެ ބައެކެވެ .އެފަދަ މީސމީހުނދޭ ޒުވާބުތަކަށ ،ދައކާ ވާހަކަތަކަށ
ތަރުހީބުދީ އެއބަސނުވާނީ ކާކުހެއޔެވެ .އަމިއލަ އެދުމުގެ ކަސތޮޅުނ ނެއޓިފައިވާ ކޮނމެ މިނިވަނ އިނސިއެއމެ ބުނެވިދިޔަ
މީސމީހުނނަށ ތާޢީދު ދޭނެއެވެ.
ހިތާމައަކީ ،ދެރައަކީ ބާރުލިބުމުނ އެވާ ގޮތތާއެވެ .އެހެނނު އައިމަނަތު ޔޫލާ؟ ބޭސފިހާރައިގައި އެދެއކި ވާހަކަ ވެދަނީ
ފުރުޞަތެއ ދަމައިގަތުމަށޓަކައި ކީ ވިދުވަރު އަޅާ ޝިއާރު ތަކަކަށެވެ .ބޭސފިހާރައިގައި އެދެއކި ވާހަކަ ވެގެނދަނީ ކަނޑުގައި
ނވެ.
ބނީ ޔޫލާ ފަދަ ކުދިނ ެ
އަޅާލާފަދަ ރޮނގަކަށެވެ .ރުޅިއަނނާނ ތި ެ
ތާމިނީވީނަކޫނ
(ބޮރެއލާ)
ބދީއެއ އައިމިނަތު ޔޫލާއަށެވެ.
ތތަކެއ ،ތަހނިޔާ އާއި މުބާރިކ ާ
ހުރިހާ ޝަރަފެއ ،އިނާމާ މާފަ ި
ޢ
މޟމޫނު ހަމަ ޝާއި ު
ލވަޅު ޔޫލާއަށ ލިބެނފެށީ އެ ަ
އެކަމަކު ނޫސވެރިކަމަކީ މާފޮނި އެއޗެއ ނޫނކަމުގެ ފުރަތަމަ ފި ާ
ކުރުމާއި ގުޅިގެނނެވެ.
ރތަވެފައެވެ .އެހެނަސ
ގ ބެލުނތަކާއި އިނޒާރުތަކަށ ފަ ި
ކމަށ އާދަވެފައި ،މީސތަކުނ ެ
އެހެނތަ! އަހަރެނ މިހިރީ ތިޔަ ަ
ކއި ބިރުދެއކުމުގެ ސިޓީތައ އަނނާނފެށިއެވެ.
ޔޫލާ އެއީ ނޫސވެރިކަމުގައި ހަމަ ބިކުރެކެވެ .ޔޫލާއަށ ފޯނުކޯލުތަ ާ
"އާކަނ ކެޑޭނީ ބާވެގެނ" ،ޔޫލާ މަށަށ ދައކާލި ސިޓީއެއ ކިޔާލާފައި އަހަރެނ ބުނީމެވެ .އެސިޓީގައިވަނީ ޔޫލާއަށ ހަދާލާނެ
ޞލުކޮށ ބަޔާނ ކޮށދީފައެވެ .ޔޫލާގެ ފުރަގަސފަރާތުނ ދާނެ ގެރިކިރުދަޅުގެ ސައިޒއަށ ދަނދެނ
ގޮތތަށ ވަރަށ ތަފ ީ
ބުނެދީފައެވެ.
"މެދު އުމުރަށ ދިޔައިމާ" ޔުލާ އަހަރެނ ބުނި ބުނުމަށ ރަށދުބަސ އަވަސ ކުރިއެވެ" .އާކަނ ކެޑުމާނުލާ ހަމަ އެކައޗެއވެސ
ނދޯ؟"
ނުބުނެވު ީ
އަހަރެނ އެއޗެކޭ ނުބުނަނ.
************************///

ތުނ ތުނމަތިނ ލިބޭ ޙަބަރުތައ ބުނަނީ ޒުހުރީގެ އަނބި ދަރިނ މިހާރު ތިބެނީ ލަނކާގައި ކަމަށެވެ .އެއީ ދަރިނނަށ
ކމުގައި ވީނަމަވެސ އޭނާއަކީ އެކަނިވެރިއެއކަނ ދެނެގަނނާކަށ
ކިޔަވައިދޭށެވެ .މިއަދު ޒުހުރީއަކީ މަގާމުގައި ކިތަނމެ ބޮޑު މީހެއ ަ
މާގިނަ ދުވަސތަކެއ ވިސނާކަށ ނުޖެހޭނެއެވެ .ދުވަހުގެ ބޮޑުބައި އެނާ ހޭދަކުރަނީ ވަށާއިގެނ ބައދާފައި ހުނނަ އޮފީހެއގައެވެ.
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ނިދުމާއި ކެއުނ ހަމަޖެހިފައި ހުނނާނީ އެއޮފީހާއި ޖެހިގެނ ހުނނަ ބައިނނެވެ .ދެފިޔަވަޅުގެ ހަނި ފެނޑާއެއގެ ދުރުމިނުގައި
ހުނނަތަނެއގައެވެ.
ޒުހުރީގެ އޮފީސކުރިމަތިނ ޒުހުރީއަށވުރެ ދަރަޖަދަށ އޮފިޝަލުނ ހުރަސކަނޑާނެއެވެ .ޒުހުރީގެ ފެނޑާއާއި އަރާ
ގ
އތިބޭ މީސމީހުނ ،ޒުހުރީ ެ
ހަމަވުމުނ މެދުޒިޔާރަތ ކުރިމައޗަށ އެރުމުނ ވާގޮތ ވުމަށފަހުގައެވެ .ޒުހުރީގެ ދަށަށ ެ
ނއެވެ .އިތިވެހުރެ ކަށިވާނެއެވެ.
ހިޔަނޏެއވިޔަސ ކަތުރެއގެ ދެފައިކަށި އެއތަނވާ ފަދައިނ އެމީހުނގެ ދެފައި އެއތަނވާ ެ
މށފަހުގައެވެ .ސޮއިކުރަނވެފައި
ޒުހުރީގެ ކައިރިއަށ ،އެއޮފީހުގެ މީސމީހުނ ގޮސ ހުއޓޭނީ މިގޮތަށ ދެފައި އެއތަނކޮށ އިތިވު ަ
ހުނނަ

ސިޓީފަދަ

ތަކެތި

ދެތިނ

ދައކާލުމަށތިބޭނީ

ޓ
ފޫ ު

ދުރުގައެވެ.

ސިޓީ

ދައކައިލާނީ

ކުޑަވަރަކަށ

މެދުކަށިނ

ގުދުވެލައިގެނނެވެ .މަގޭ އޮފީސހެނެއނޫނެވެ.
އެކަމަކު ޒުހުރީ އަކީ އެކަނިވެރިއެއކަނ މަށަށ ޔަޤީނެވެ .ކީއތަ! އޭނާއަށ ،ދުވަހުގެ އިރު ހުނނަ ވަގުތުތަކުގައި އާއި
އަދި އިރުނެތ ވަގުތުތަކުގައިވެސ އެފެނނަ އިނސީނގެ ސިކުޑިގައި ތެއކަމެއ ހުރިނަމަވެސ އެއިނ މީހަކާ އޭނާއަށ ގޮވާލާ
ޒހުރީ އޭނާއަށ ނޭނގޭ ކަމަށ
ހ ވާހަކަތައ ގިނަކަމުނނެވެު .
ވާހަކަ ދައކާލެވޭކަށވެސ ނޯނނާނެއެވެ .އެއީ ނުދައކާނޖެ ޭ
ހަދައިގެނ

އިނދެ،

މހުނލައވާ
އެމީސ ީ

ކުރުވާހިތވާ

ކަނތައތައ

ނޫނކަނ

ޔަގީނެވެ.

އެކަނތައތައ

ކުރުވަނ

އދި ކީއތަ ،އަބނިދަރިނނާއި ،ގަދަރާއި ،ޢިއޒަތާއި ،ތާރީޚ އާއި މިކަހަލަ އެތަށ ކަމެއ އޮތީ
ހުއޓުވާލެވޭކަށވެސ ނެތެވެަ .
ޒުހުރީ އެ އިށީނދެގެނ އިނ ގޮނޑީގައި އޭނާ ހައޔަރު ކޮށފައެވެ .ފަހަރަކު ފަށަކުނ ބަނނަމުނ އައިސ ލާމެހިފައެވެ.
އކީ އެކަނިވެރިއެކެވެ.
އަހަރުމެނ އެނމެނގެ ޗަކަވަޅަށ އޭނާ ގެނބި ނިމެނީއެވެ .އޭނާ ަ

************************///

"އޭ ލަތީފ ވަރަށ އަވަހަށ ޖައސާލާނވެއޖެވެ .އަހަރެނ މީނީ ގޭގަ ".ހާސކަނމަތީގައިހުރެ ޒުހުރީ އާދޭހުގެ ރާގަކަށ މަގޭ
ކައިރީގައި ބުނޏެވެ .އޭނާ ފޯނު ބޭއވިއެވެ.
ގ ހޫނުގައި ރޯފިލަމުނ
ލގެ ހިރަފުހުގައި ފީނަމުނ ،އަވީ ެ
ހިތަށ އަރާނެ ވަކިއެއޗެއ ނޭނގިހުރެ ،މެނދުރުގެ ހޫނުގައި މާ ޭ
ވގެއަށ ދިޔައީމެވެ .އެގެއަށ ވަދެވުނުއިރު މަހުރީ ދާހިއލާ ފޯވެފައެވެ .ނޭވާ ކުޑަތަނވެފައެވެ.
ބައިސކަލު އަނބުރަމުނ މަތި ާ
އެގޭތެރެއިނ ދިމާވި ކުޑަވަރެއގެ ކުއޖެއކު ކައިރީގައި ޒުހުރީ އުޅޭތޯ އަހާލީމެވެ .ސިނގިރޭޓެއ ރޯކޮށލާނެ ތަނވަޅުވެސ
ކ ދައކާލައިފިއެވެ.
ނުލިބިއުޅެނިކޮށ އެކުއޖާ އަނެއ ާ
ނފައި އެކުއޖާ އައިމަގުނ ނެތިގޮސ ގެއލި ހިގައޖެއެވެ.
"ވިދާޅުވީ މީހަކު އަނނާނޭ އައީމަ މިފޮތ ދޭށޭ" މިހެނ ބު ެ
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"އަހަރެނ ބީރައޓެހިވެފައި ހުރީ މަގޭ ދެވަނަ ގޭގައެވެ .އެއީ މަގޭ ޅަދުވަހުގަ ހާދަކަމެއ ހިގި ގެއެކެވެ .އަހަރެނހުރީ ކޮނމެވެސ
ތޅި ފޮޅޭ ކޮތަޅަކަށ ލާފައި އޮތ
ވަރަކަށ ގެއލިފައެވެ .އެކުއޖާ ބުނިއެއޗެއ ރޭކާލީ އިރުކޮޅެއފަހުނނެވެ .އެއިރު އަތުގައި އޮތީ ެ
ފޮތެކެވެ.
ގއި ބީރައޓެހިވެފައި ހުރިވަރުނ
މހަކު ފެނނާކަށ ނެތެވެ .އަހަރެނ އެގޭތެރޭ ަ
ނމަށ ބަލާލިއިރު ީ
އެކަމަކު އަހަރެނ އެއޗެއ ބު ު
ކރި ޙިޔާލު ހަމަ އެކަށ ދޫކޮށލީއެވެ .އައިމަގުނ ނުކުމެގެނ
ރުޅިއައެވެ .ދެރަވިއެވެ .ޒުހުރީ މަނމަމެނާއި ބައދަލުކޮށލުމަށ ު
އައިސ " މަށަށ ކޮނ ބަލާއެއހޭ " ހިކުރަމުނ ރުޅިގަނޑާއި އެކީ މެނދުރުގެ ނިދި ބޮޅަށ ޖައސާލީއެވެ.
އެއާލާތުނ ހިތުނ މިއޮތީ މަށަށ ވަރަށ ދެރަ ހާލެއ ޖައސާފަ .އެކަމަކު ކަލޭ ބަލައިލަ ،ބޭސފިހާރައިނ ކިހާ މީހުނނަކާ
އ
ރޖައަށ ގޮސފައި .އަހަރެނނާ ި
ތބެނީ އަރާ ނަރުގަނޑުގައިޖެހިފަ .ކެއނުކުރެވޭ ދަ ަ
ލތީފ ބުނަނތަ ،އާނމުނ އެ ި
ބައދަލުވާނެަ .
އގެނ ނަފސަށ ވައިޖައސާލާށެވެ" .ކިތަނމެ ސަބަބަކާއިހުރެ"
ލފަތީގައި ،ބިޑިއެއ އަނބުރައިލަ ި
ޒުހުރީ ތިބީ ތިރިވާގޭ ބޭރު ޖޯ ި
ދ
ޒުހުރީ އޭނާގެ ވާހަކަ ކުރިއަށގެނދަމުނ އަހަނނަށ ބިޑި ދިއކޮށލިއެވެ .ކައިރީގައި ހުރި ކެސެޓުނ ބޮބޑިލަނ އޭނާގެ މާއުލޫ ު
ބނާ ވާހަކައަކީ" ،ލަތީފ ،މިއަލަށ
ދލުކޮށލީމެވެ .ނައިފަރު ދޮހޮއކޮ ވައޓާލީމެވެ .އަހަރެނ މި ު
ރާގަށ ލަވަކިޔަނީއެވެ .ރޯލ ބަ ަ
ތ
ހރެނ ބުނިނ "އަހަރެނ އޭނަޔާ ބައދަލު ކޮށލައިފީމޭ .ބުނަނ ަ
އައިސގެނ އުޅޭ ދަނނަ ކަލޭފާނު .ކަލޭ އޭނާ ދަނނަނތަ.؟' އަ ަ
ގޯހެއނޫނ .އޭނަ އެއގޮތަކަށވެސ ގޯހެއނޫނ .ހަމަ ފަހަތުގައި އަޅުވާލައިފާ ވީއލައިލަނވީ .ކަޅު ބަޅަށ ކެއނުވެގެނ
ރައކާވެދާނެ".
ނ
އަހަރެނ އިނީ މާ ހިތހަމަ ޖެހިގެނނޫނކަނ ޒުހުރީއަށ ރޭކާލިއެވެ" .މަތިބަދަލ ވިޔަސ މުޅިއެތި ބަދަލުނުވަނޏާ ކަނ ހިނގާ ީ
ހަމަ ހިނގާގޮތަށ ".އަހަރެނ ޖޯއޔަށ ރަގަޅަށ ފެތިލީމެވެ.
"އާ!މަށަށވެސ އިނގޭ ކޮނމެވެސ ކަހަލަ ބަދަލެއ އަނނާނެކަނ .އެކަމަކު ރައޔިތުނ ކިބައިނ ރައޔިތުނނަށޓަކައި "....ޒުހުރީ
ނނޭ! އެކަމަކު ބަލައިލަ ،އާ
ޫ
ހކަ މަރާލިއެވެ " .ރަގަޅޭ މަވެސ އެއބަހޭ .ތިޔަނޫނެކޭ
އަހަރެނ ދައކަމުނ ދިޔަ ވާ ަ
ޤާނޫނއަސާސީއެއ އެކުލަވާލުމަށ އޭނާވެސ ވާހަކަދައކައޭ".
އފި" އަހަރެނނަށ ހޭލެވުނީ ކޮއކޮ މަގޭ ކޮނޑު ހަލުވަނިކޮށެވެ .ފުނމައިގެނ ތެދުވެ އެދުގައި
"ލަތީފބެ ލަތީފބެ ހަތަރެއޖަހަ ި
ޖައސާލީމައެވެ .ފައިވާނަށ ފައިކޮށޕާލީމެވެ .އެފެނުނު ހުވަފެނ ފޮޅުވާލުމުގެ ނަޒަރުގައި ބޯހޫރާލިމެވެ .ނިދިމަރުކައިގެނ ގޮސ
ފާހާނާ ތައޓަށ މަދަކު ބައިވަރެއނޫނ ގޮނރު ހެނޑީމެވެ.
މޫނު ދޮވެލައި ހަދައިގެނ ސައިތައޓަކާއި އެކުގައި އަހަރެނ ގޯތިތެރެއަށ ފޮތެއ ހިފައިގެނ ގޮނޑިއެއ ނެރެ
ފނުނު ހުވަފެނުގެ ކަނތައތަކެވެ.
ޖައސާލީމެވެ .އެފޮތ ކިޔަނ އުޅެ އުޅެ ކިޔޭގޮތެއ ނުވިއެވެ .ހައތާވެސ ހަނދާނަށ އަނނަނީ ެ
ފެނނަނީ އެހުވަފެނުގެ މައޒަރުތަކެވެ .ފޮތ ލައޕާލައި އުނގަށ ވައޓލީމެވެ .ސައިކޯވަރެއ ދަމާލައި ސިނގިރޭޓެއ ރޯކޮށލީމެވެ.
ގޭ ވަށައިގެނ ހުރި ހުރިހައި ގަހެއ ކަނޑާ ތިރިކޮށ އެއެއޗެތި ހުރި ތަނތަނަށ ކޮނކުރީޓ އަޅާ ބުރި ބުރިއަށ ހުރިހާ
އަވައޓެރިނމެ ގެއަޅާ ނިނމައިފިއެވެ .އަހަރެމެނ ގޭގައިވެސ ސަލާމަތުނ އިނ އެނމެ ރަގަޅު ދިމައިގާ މައިނީ ފަޒާތެރެއަށ
ގެއލިފައެވެ .ކުރަނވީ ފިކުރެއ ގެނނަނވީ ޚިޔާލެއ ނޭނގިފައެވެ .ހުސ ޖައވުނ ،ކަޅިގެނެސ ދެއިނގިލި ދޭތެރޭ ތާށިވެފާއިނ
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ދތަނ
ގ ތެރެއަށ ބުރައިގެނ ާ
މަގޭ ސިނގިރޭޓުގެ ކޮޅުނ ރޮނގަކަށ ހައެއކަ އިނޗި މައޗަށ ދުނއަރާފައި އެދުނތައ ވައި ެ
ވނެވެ.
ބަލަނފެށީމެވެ .ވެދިޔަހާ ކަނތައތަކޭ އަމިއލަ އަމިއލައަށ ބުނެ ު
"އަމިއލައަށ ވާހަކަ ދައކާނވެސ ފެށީތަ؟" އޭނާ އައިނުއައި ދިމާއެއވެސ ނޭގުނެވެ .ޔޫލާހުރީ ކައިރީގައެވެ" .ޒުހުރީ ދަނޖެހި
މަރުވެއޖެ .އަހަރެނ މިއައީ އެތަނުނ ".މާ އައިދައިގެ ގޮތަކަށ ،ފިނި ރާގަކަށ އޭނާ ބުނެލިއެވެ.
"ކީކޭ!"
"މަރުވެއޖެއޭ ،ނިމިއޖެއޭ ،ޒުހުރި ދަނޖެހިއޖެއޭ"
"ކޮނއިރަކު؟ ކޮނތާކު؟" އަހަރެނ ހަދާނެގޮތ ހުސވިއެވެ.
އ
ގތެއގައި ހެނވޭރު ތިރިވާގޭ އެތެރެކޮޓަރިއެއގައި ހުރި ސީލިނގ ފަނކާއެއގަ ި
މިއަދުގެ މެނދުރުގެފަހުގެ ވަ ު
ވާގަޑެއބައދާ އޭގެ ކޮޅުގައި ދަނމަޅިއެއޖަހާ އެމަޅީގައިޖެހި ،އާދަމ ޒުހުރީ މަރުވެފައިހުއޓާ ފެނިއޖެއެވެ .ވާގަނޑު ބެއދީ،
ރ
ގތުގައި އޭނާ ހު ީ
މޅިއަކުނ ސާފެއ ނުވެއެވެ .މަރުވެފައި ހުރި ޒުހުރީ ދުއފަރާތތައބުނާ ޮ
މަޅިޖެހީ ،ކާކު ކަމެއ އަދި ު
ބަރަހަނާއާއެވެ ".ޔޫލާ ނޫހަކުނ ޙަބަރުދޭ ފަދައިނ އަތުގައި އޮތ ލިޔުމަކުނ ކިޔަމުނ ގެނދިޔައެވެ.
"މާތކަލާކޯ ދެނހެޔޮ".
ޔޫލާ މަގޭ އާދޭހަށ ކިޔުނ ހުއޓައެއނުލިއެވެ.
އރުގައި) އޭނާގެ ޢުމުރަކީ ސާޅީސދެއަހަރެވެ .އާދަމ
ޒުހުރީ ފަނާވެނިމިދިޔަގޮތަށ ދިޔައިރުގައި (ނުވަތަ ފޮނުވާލެވުނު ި
ޒުހުރީ މަރުވުމުގެ ކުރީގައި އެއވެސ ނޯޓެއ ލިޔުމެއ އެއޗެއ ބާއވާފަކައެއނުވެއެވެ .މިއީ އައުދަޔާ ޚިލާފ ކަމެއ ކަމަށ
ސެނޓރަލ ހޮސޕިޓަލުގެ ސައިކޮލަޖިސޓަކު ޚަބަރު ދިނެވެ .ސައިކޮލަޖިސޓ ބުނި ގޮތުގައި އަމިއލައަށ މަރުވާ ގިނަ މީހުނ
ތރޭގައި ރާއޖޭގައި އަމިއލައަށ
ފދަ އެއޗެއ ބާއވާފައި އޮވެއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ ފަސ އަހަރުގެ ެ
ކޮނމެވެސ ނޯޓެއ' ލިޔުމެއ ަ
ގ
މަރުވެފައިވާ މީހުނގެ ޖުމލަ ޢަދަދެއ ކަމަށ ސެނޓުރަލ ހޮސޕިޓަލުނދިނީ  73ކެވެ .އެހެނނަމަވެސ ފުލުސ އޮފީހު ެ
ރެކޯޑތައ ބުނާގޮތުނ  123އެވެ.
ނ ނައތާލުމުގެ ކުރީގައި
ތރެއިނ  68މީހުނ ،އެމީހުނ އަމިއލައަށ އެމީހުނގެ ފުރާ ަ
ބުނެވެދިޔަ  73ތިނމީހުނގެ ެ
ވަނީ ނޯޓެއ ނުވަތަ ލިޔުމެއ ދުނިޔެއަށ ދޫކޮށފައެވެ .އާދަމ ޒުހުރީގެ ކޮޓަރީގައި ނޯޓެއ ނުވަތަ ލިޔުމެއ ފެނނާނ ނެތ
ގ ގަލަނ އޮތީ ދޮރާއި ދިމާއަށ ވިއސައިގެނ ގޮސ ވެއޓިފައެވެ.
ގތުގައި ،އޭނާ ެ
ކަމުގައި ވިނަމަވެސ ،މަނޒަރުދުއފަރާތތައ ބުނާ ޮ
ގަލަމުގެ ދޯރި އޮތީ ކޮޓަރިތެރޭގައިހުރި ލިޔާމޭޒުމަތީގައެވެ .ސިނގިރޭޓ ފޮއޓާއި ލައިޓަރު ކައިރީގައެވެ" .ރީތިކޮށ ބާވާލައިފާ"
ގއި ހުރި އެނދުގެ ބޯލާކޮޅުގައި
ކަމުގައި ވެއެވެ .ޒުހުރީ ލައިގެނ ހުރި ގަމީހާއި ފަޓުލޫނު އަދި ޖަނގިޔާ އޮތީ ފަތޖަހާފައި އެކޮޓަރީ ަ
ބާއވާފައެވެ" .އެނދުގައި މީހަކު އޮށޯވެ އޮވެފައިވާކަމުގެ ނިޝާނެއ" ފެނނާނ ނެތކަމުގައި މިނޫހަށ ޚަބަރު ދިނ މަނޒަރު ދުއ
ފަރާތތައ ބުނޏެވެ.
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ހެނވޭރު މަތިވާގޭ އަލީ ނަޖީބ ،އުމުރު  11އަހަރު ބުނަނީ "އާދަމ ޒުހުރީގެ ފޮތ ބަލާ މީހަކު އައެވެ ".ޒުހުރީ
ކ
ހ ު
މހަކު އަނނާނެ ކަމަށެވެ .އައިމާ އެފޮތ ދިނުމަށެވެ ".އެމީ ަ
ބނުއވާފައި އޮތީ އެފޮތ ބަލާ ީ
ކޮޓާރިއަށ ވަނުމުގެ ކުރިނ " ު
އައިކަމަށ ބެލެވެނީ މެނދުރު އަނބުރާ ދެގަޑިބައި އެހައިކަނހާއިރުއެވެ.
"ޔޫލާ ނަބީކަލޭގެފާނުގެ ނަނފުޅަށޓަކައި މިބުނީ މަޑުޖައސާލަބަލަ" އަހަރެނ ހަދާނެގޮތ ހުސވެފައި އިނ ދަރަޖަ ޔޫލާއަށ
ކުޑަކޮށވެސ އިހސާސ ކުރެވޭ ކަމަކަށ އަހަރެނ ހިއެއ ނުކުރަމެވެ .ޒުހުރީއަކީ އަހަރެނގެ ކިހާވަރެއގެ މީހެއކަނ ޔޫލާއަށ
އިގިފައިވާކަމަށ އަހަރެނ ނުދެކެމެވެ.
އަހަރެނ ކުރީގައިވެސ އޮނނާނީ ބުނެފައެވެ" .ދިރާސާ މިއަދު" އެއީ މަހަކު އެއފަހަރު ނިކުނނަ މަޖައލާއެއ
ކަމުގައެވެ .އެއީ މިބުނާ ނޫސ ނޫހެއ ނޫނކަމެވެ .ޔޫލާ މިހަބަރު ލިޔެގެނ މިއުޅެނީ ކޮނމެވެސ އެހެނ ނޫހަކަށ ކަނ މަށަށ
ޔަޤީނވިއެވެ.
"ޔޫލާ ،ލޭކޮށާލަނ އުޅޭހެނ ހާދަ ހިވެއެވެ".

ޔޫލާ ލިޔެފައި އޮތ ޚަބަރާއި މެދުގައި އަހަރެނ ބުނީމެވެ" .މިއީ ހަމަ ސީދާ އެކަނ

ހިނގިގޮތ" އޭނާ ބޭރުގޭތެރެއިނ ގޮޑިއެއ ހިފައިގެނ އައިސ ޖައސާލިއެވެ .އެވަގުތުނ ފެށިގެނ އަހަރެނ ޒުހުރީ ދިފާއުކުރަނ
ފެށީމެވެ.
"މަނޯނނާނެ އޭނާ މަރުވީ އަމިއލައަށޭ ބުނެފަކައެއ"
"ދެނ ކޮނ  73ކާއި  68ކާއި ،ކޮނ ޢަދަދުތަކެއ"
"އެއީ ރާއޖޭގައި އަމިއލައަށ މީހުނ މަރުވި އަދަދު .ވޭތުވެދިޔަ ފަސއަހަރުގަ .އަކަމަކު ޒުހުރީ މަރުވީ އަމިއލައަށކަމައ އަހަރެނ
ނނެ" .
ބުނެފަކައެއ ނޯނ ާ
މ
ތމެވެ .އޭނާ އެހުރީ އެއގޮތަކުނ ބުނަނީނަމަ އެނ ެ
ޔޫލާ އާއި ޒުވާބު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއ ނެއކަނ އަހަރެނ ދެނެގަ ީ
ނތެވެ.
ނމަ ނޮހުރުއޕާނ ބޮޑު ނޫސވެރިއަކަށ ވެފައެވެ .އެކަމަކު އަހަރެނނަށ ދޫކޮށލެވޭކަށެއ ެ
ނ ަ
ރަގަޅަށެވެ ،އަނެއގޮތަކުނ ބު ާ
ވގުތު މަގޭ ކަނތައތައ ވަރަށ ބޮޑުވިއެވެ .އެއކޮޅުނ އެފޮތެއގެ ވާހަކަ ދައކާ
އަޞލުގަ ބުނަނހެއޔެވެ .އެ ަ
ކ
އކަށ އެފޮތ ބަލާ އައީ ކާކު ކަމެއ އަދި ނޭނގެއެވެ .އެކަމަ ު
އަހަރެނވެސ އެޚަބަރު ތެރެއަށ ވައދައެވެ .އާނ! އާނ! ޔޫލާ ަ
އަހަރެނ އޭނާ ދަނނަމެވެ .އޭނާ އެކަނ ހޯދާލާކަށ މާ ގިނަ އިރެއ ނުނަގާނެކަނ ކަށަވަރެވެ.
ރއެވެ .ރަގަޅަށވިއޔާ ޔޫލާ މަގޭ ކައިރިއަށ އައިސ އެއިނީ އޭނާއަށ އެފޮތުގެ ކަނތައ
އަހަރެނ ކުއލިއަކަށ ހިތަށ އެ ި
ސބަބެއ
ކމަކު ބިރުގަނނާނވީ ަ
ޔއީ އަހަރެނކަމަށ ޝައކުކުރެވިގެނނެވެ .އަހަރެނ ބިރުގަތެވެ .އެ ަ
އެގިގެނނެވެ .އެ ފޮތ ބަލާ ދި ަ
ނެތކަނ މަށަށވެސ އެގެއެވެ.
ނހެނ".
ލ ކައިރިއަށ މިއައި ސަބަބު އަހަނނަށ ހީވަނީ ކަލޭއަށވެސ އެގޭ ެ
"ލަތީފ .ބުނަނތަ .އަހަރެނ ކަ ޭ
ޔޫލާ އަކުރުތަކަށ ބާރުލާ މަށާ ދިމާއަށ ބަލަނއިދެ ބުނޏެވެ.
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އަހަރެނ ގޮޑިއަށ ފެތިލީމެވެ .ހީލައިފާ ވައަތުނ މަގޭ ދަތދޮޅީގައި އަތ އަޅުވާލީމެވެ .ސައިކޯވަރެއ ދަމާލީމެވެ.
އ
އހަރެނ ގެނނަމުނ ގެނދިޔަ ީ
އަހަރެނ ޔޫލާއަށ ދައކަމުނ ގެނދިޔަ ހަރަކާތތައ ރަގަޅަށ އެގެއެވެ .އެ ހަރަކާތތައ ަ
ތ ދަމައިގަތުމަށެވެ.
ގަސދުގައެވެ .ބުނާނެ އެއޗެއ ،ހަދާނެ ގޮތެއ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަ ު
ގ ކުރިނ އަހަރެނ އެއޗެއ ބުނާކަށ ނެތިނ"
"މައސަލަ އާއި ބެހޭ ގޮތުނ ފުލުސ އޮފީހަށ މަޢުލޫމާތު ދިނުމު ެ
ޔޫލާ މިކަމުގެ ތެރެއަށ އަހަރެނ ފައތާލާނީ ކިހާވަރަކަށ ބާވައޭ ހިތަށ އެރިއެވެ .ގިނައިރުތަކެއ ނުކޮށ ޔޫލާ ނިކުމެގެނ
ހިގައޖެއެވެ .ގޮޑިނ ހިއލާލަނ ނޭނގިފައި އަހަރެނ އިނީމެވެ .ހަރަކާތެއ ނުގެނެވިފައެވެ .ދެނ ވާނީ ކިހިނެއތޯ ވިސނުމަށ
މވެ .ހިތަށ އެރިއެވެ .ޔޫލާއަށ ވަރަށ ރަގަޅު ޓެސޓެއތާއެވެ.
ގ ރޮނގުނ ދަމައިގަނެވޭތޯ ބެލީ ެ
އަހަރެނ ފަށައިގަތީމެވެ .ބުއދީ ެ
ލ
ރަގަޅު ޚަބަރު ދިނުމަކީ މީހެއގެ އަބުރަށ ގެއލުނނުދީ ކަނހިގި ސީދާ ގޮތ ބުޔާނކުރުނތާއެވެ .އެއީ އުނދަގޫ ކަމެއކަނ ޤަބޫ ު
ނުކުރާނީ ކާކުހެއޔެވެ.
އަހަރެނގެ ހިޔަނި އެއިރު އެއގޮތަކަށވެސ ނެތެވެ .އިރު ،ދުވަހުގެ މަސައކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅުމަށ ފަހުގައި ގޮސ
ވތާއެވެ .ފުރަތަމަ ކުރާނވީ ކަނތައ އަހަރެނނަށ އެއިރު އިގިއޖެއެވެ .ޒުހުރީ މަށަށ ދިނީ ކޮނ
ގެއލުނީތީއެވެ .ގޮޑިނ ތެދުވާނ ީ
ފޮތެއތޯ ބެލުމެވެ.
އެފޮތވީ ޒުހުރީގެ ޑައިރީއަށެވެ .ޑައިރީގައި ހިފަހައޓައިގެނ އަހަރެނ ހުރީމެވެ .ކޮޓަރިތެރޭގައެވެ .ތޫނު ވިސނުމެއ
ހލަ ޖަހާލައެވެ .އެއވެސ ހާލެއގައި އެޑައިރީ މަގޭ އަތުނ
ތ އިގިލިތަކުގެ ކޮޅުނ ބެރުޖަ ާ
އައިދޭތޯ މަގޭ މޭޒުގައި ކަނާ ު
ދޫކޮށލުމަކަށ އަހަރެނގެ ބުއދި ހިގާމަގު ޖާގައެއނުދިނެވެ .ހިތހަމައެއ ނުޖެހުނެވެ .ކޮނމެ ފަދައެއގައިވެސ ޑައިރީ
ގ އަބަދަށެވެ .ޑައިރީއާއި ދިމާލަށ
ނ ހުރި ގޮތުގައެވެ .އަބަދު ެ
އ ކަމުގައި ނިނމީމެވެ .ހުނ ަ
ނ މަގޭ އަތުގަ ި
އޮނނާނޖެހޭ ީ
ބަލަހައޓައިގެނހުރެ ،މިއީކަނ ކުރާނެ ގޮތ ކަމުގައި ނިނމީމެވެ.
އިރުއޮއސި އަށގަޑި ބައިވާނ އުޅެނިކޮށ ،ވަރަށ މަސައކަތ ކުރުމަށ ފަހުގައި ،އެ އެތި މަގޭ އަތު ޖެހިއޖެއެވެ.
ފށީ އެފެނނާނެ ކަމަކަށ ނޫނެވެ .އެކަމަކު އެ އޮތީތާއެވެ .ނުވަތަ ކުލާހުގައި ހިސޓރީ ނޯޓސ ޒުހުރި
އަހަރެނގޭ ފޮތފޮށި ބަލާނ ެ
ލިޔެފައި އޮތ ފޮތެވެ .ހިސޓަރީ ފޮތެވެ.
ހރެނ އެހުޅުވާލީމެވެ .ނުވަވަނަ ކުލާހެއގެ އާއމު ނޯޓ
އތީ ފިސާރި ބާވެހަނވެފައެވެ .އަ ަ
ވަގުތުގެ އަޖަލުގައި ޖެހި ފޮތ ޮ
އ
ފޮތެކޭ އެ އެކޭ ތަފާތެއނެތެވެ .އެތެރޭގެ ދެފަރާތުގެ ބަޑޭރިގަނޑުގައި އެކި މީސމީހުނގެ މައިނބަފައިނގެ ނަނ ލިޔެވިފަ ި
ހުއޓެވެ .އަހަރެނ އެއިރު ހިތާވެގެނ އުޅުނު ،ނުވަތަ އުޅެފައި ހުރި ކުދިނގެ މައިނބަފައިނގެ ނަމެވެ .ކުދި ކުދި ޖުމލަތައ
ބައިވަރެވެ .އެކި އެކި ޓީޗަރުނ ،އަހަރެނގެ އަތުޖެހިއޖެނަމަ ހަދާލާނެ ގޮތތަކުގެ ޖުމލަތައވެސ މެއެވެ .ޓީޗަރުނގެ ކާޓޫނު
ފޮޓޯތައވެސ މެއެވެ .ޒުހުރީއަކީ އަބަދުވެސ ކާޓޫނު ކުރަހަނ މޮޅު މީހެކެވެ .އެކާޓުނުތައ އެއީ އޭނާ ކުރަހާފައި ހުރި ކާޓޫނެވެ.
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އރު ،ގަލޮޅު ބުރާރަގޭ އިބރާހިމ ލަތީފ ހެނވޭރު މަތިވާގެއަށ ގޮސ އާދަމ ޒުހުރީގެ ފޮތެއ
" .........ދެގަޑިބައި އެހާކަނހާ ި
ހިފައިގެނ ދިޔަކަމަށ ބެލެވޭ ބެލުނ އެއީ އާދަމ ޒުހުރީގެ މަރުގެ ތަހުޤީގުގައި ވަރަށ ބޮޑު ބައެއ ކުޅޭނޭ ހަޤީޤަތެއކަނ މިފަދަ
މައސަލަތައ ދިރާސާކުރާ ފަރާތތަކުނ ބުނެއެވެ.
ބނުއވީ "މައސަލަ އާއި ބެހޭ ގޮތުނ ފުލުސ އޮފީހަށ
ނޫހުގެ ފަރާތުނ ،އިބރާހިމ ލަތީފ އާއި ބައދަލުކުރުމުނ އޭނާ ު
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުރީގައި އޭނާ އެއޗެއ ބުނަނ ޤަސދުނުކުރާ ކަމަށެވެ".
އާދަމ ޒުހުރީގެ މަރުގެ ހާދިޘާއާއި ގުޅިގެނ ،ޅަފަތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ ހަމަ އެކަނި ،އިބރާހިމ ލަތީފ ހެނވޭރު
ލތީފ ކައިރީގައި އެފޮތ ބަލާދިއުމަށ
މަތިވާގެއިނ ގެނ ދިޔައީ ކޮނ ފޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ ކުރެވޭ ސުވާލެއ ނޫނެވެ .އިބރާހިމ ަ
ތއާއި މެދު ކުރެވޭ ސުވާލުވެސ މެއެވެ. ............................ .
އިގުނީ ކޮނއިރަކު ކާކު ބުނެގެނ ޯ
ލ ކުނި މޫނައި އެކު ،ނޫސ ހިފަހައޓައިގެނހުރެ ،މަށަށ ބުނެވުނެވެ" .އާދަމ ޒުހުރީ މަރާލިކަމަށ
"މާތކަލާކޯ ޔޫލާ" ހެނދުނު ހޭ ި
ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އިބރާހިމ ލަތީފއޭވެސ ބުނަނވީނު"
ށއެވެ .ޔޫލާގެ ޚަބަރު ކިޔާނިނމާ ލެވުނި ގަދަކަމުނނެވެ.
އަހަރެނ ކުޑަކޮށ ދާހިއލާނ ފެ ި
އވާ ގޮތުގައި ،އާދަމ ޒުހުރީ އާއި އިބރާހިމ ލަތީފ އަކީ ގާތ ދެރަޙމަތތެރިނކަށ ފާހަގަ
" ......ނޫހަށ ޚަބަރު ލިބިފަ ި
ކުރެވެއެވެ .މަޖީދިއޔާ ގޯލޑަނ ޖުބުލީ ކާނިވަލ އާއި ގުޅިގެނ ނެރެވުނ ފޮތެއގައި 'ޑިސކޯ އާއި ކެސީނޯ' ހިނގުމުގައި
އއި އާދަމ ޒުހުރީ ކަމަށެވެ .އިބރާހިމ ލަތީފ ފުލުސ އޮފީހަށ
ލތީފ ާ
އަތުގުޅުވާލައިގެނ ތިބިކަމަށ އެފޮތ ބުނަނީ ،އިބރާހިމ ަ
ދެއވާ މަޢުލޫމާތ އަކީ މިމައސަލައިގެ ތަޙުޤީގުގައި ބޮޑު ބައެއ ކުޅޭނެ މަޢުލޫމާތތަކެއ ކަމަށ އަޅުގަޑުމެނނަށ ލަފާކުރެވެއެވެ.
ފުލުސ އޮފީހުނ ޚަބަރު ދެއވާ ގޮތުގައި މައސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު މިހާރުދަނީ ހިގަމުނނެވެ" .މައސަލަ އާއި މެދު އިތުރަށ އެއޗެއ
އަދި ބުނެވޭނ ނެތކަމަށ " ވެސ ފުލުސ އޮފިހުނ ވިދާޅުވިއެވެ. ........................ .
އ
އ ނިނމާލައިގެނ ،އުނދޯލީގަ ި
ފލުސ އޮފީހުނ އަނނަނވާއިރަށ ތައޔާރުވެ ހުރީމެވެ .ހެދުނު ސައިބޮ ެ
އަހަރެނ ނޫސ ބާވާފައި ު
އިނދާ ފުލުހުނ އަހަރެނ ގެއަށ އަތުވެއޖެއެވެ.
އހަނނާއި ސުވާލުކުރިއެވެ .އެއިރު އަހަރެނ ހުރީ ކޮޓަރީގައެވެ.
ވހަކަ އެބަދެކެވޭނު ".އޮފިސަރު ަ
"ލަތީފ ކޮނމެވެސ ފޮތެއގެ ާ
އޮފިސަރު މާއެހެނ ފާޑަކަށ މަގޭ ކޮޓަރީގެ ކަނކަނަށ ކަޅި އުކަމުނ ގެނދިޔައެވެ .އަހަރެނ ޒުހުރީގެ ހިސޓރީ ފޮތ އޮފިސަރަށ
ދިއކޮށލީމެވެ .އޮފިސަރު ކައިރީގައި ހުރި ތިނފަށއެރި ޅަވަރެއގެ ގޮލައެއ އޭނާގެ ޕލާސޓިކ ދަބަހަށ އެފޮތ ވައޓާލިއެވެ.
އޭނާގެ ތުނި އަނގި ލައވާފައި އޮތ އަތުގެ ދެއިގިލިކުރިނ ހިފައެވެ .މިއީ ޔޫލާގެ ނުހޮރުއޕާނޭ އަހަރެނ ހިތަށ އެރިއެވެ .ކީއތަ
ޔޫލާގެ ޚަބަރު ކިޔާލާ މީހަކު ބުނާނީ ޒުހުރީ މަރާލީ އަހަރެނ ކަމަށ ވިއޔާއެވެ.
"ލަތީފ ބުނާނެ އިތުރު އެއޗެއ އެބަ އޮތތަ؟" އޮފިސަރު ސުވާލު ކޮށލިއެވެ .މަގޭ މަސައކަތުގެ ދާއިރާއިނ ކަނނޭގެއެވެ.
މިކަހަލަ މިކަހަލަ ސުވާލުތަކަކީ މަށަށ ހަމަ ފެނެވެ .ހަމަޖެހިލައިގެނ ޖަވާބުދެވޭ ފަދަ ސުވާލު ސުވާލެވެ.
"އަޅުގަނޑު ޒުރހުރީ އާއި "....
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ފލުސ އޮފީހަށ އަނނާނވީނު؟"
"ލަތީފ ދޭ ބަޔާނެއ ދިނުމަށ ު
އަޖާއިބެއ

މަނުގޮސ

ކީއތަކުރާނީ.

އަހަރެނނަކަށ

ގނެވެ.
ނޭނ ު

ބަނދުކުރާނ

ނ
ދ ީ
ގެނ ަ

ކަމެއ

މުޅިއަކުނ

ސާފެއނުވިއެވެ .އޮފިސަރު މިކަނ ހިނގަމުނ އެގެނދިޔަ ގޮތަކުނ މަވެސ ކުޑަކޮށ ސިހުނެވެ.
ފުލުސ އޮފީހުގެ މޭޒުގެދޮށުގައި އަހަރެނ އިނދެ ކަނހިގިގޮތަށ ބަޔާނެއލިޔެފީމެވެ .އެކަމަކު ޑައިރީގެ ބަދަލުގައި
މުޅިނވެސ ބޭނުނކުރި ހިސޓރީ ފޮތެވެ .އަހަރެނ އުކުޅެއ ހެދީއެވެ .ދޮގެއ ހެދީއެވެ .އަހަރެނނަށ އެޑައިރީ ދޫކޮށލާނ ހިތހަމަ
ތކަށޓަކައެވެ .ޒުހުރީގެ މާޒީގެ ދުވަސތައ މުޅި މާލޭގައި އިޢުލާނ ނުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.
ބބު ަ
ނުޖެހުނީތީއެވެ .ކިތަނމެ ސަ ަ
ތޔަ އުޅެނީ ޒުހުރީގެ މާޒީ އެކަނި ހެއޔެވެ .ތެދެކެވެ.
އހަރެނނަށވެސ އެބަ އަޑުއިވެއެވެ .ފޮރުވަނ ި
ތިޔަ ބުނާއެތި ަ
ޒުހުރީގެ އިއޔެގެ ދުވަސތަކާ މަގޭ ހަމަ އެދުވަސތަކާއި ވަނީ ވަރަށ ބޮޑަށ ފައތަރުވެފައެވެ .އެހެނެކަމުނ އެޑައިރީ ފޮރުވުމުނ
ޏ ޒުހުރީގެ ޑައިރީ ފޮރުވުމުނ
ބނަނ ާ
ރވުނީއެވެ .އަދި ވާހަކައެއ ބުނަނހެއޔެވެ .ތިފަދައިނ ު
މަށަށވެސ އެތައކަމަކުނ ފޮ ު
އގުރާނައެއ ނޫނެވެ .އެތައ ބައެއގެ ހަޑިއެވެ .ކިތަނމެ ބައެކެވެ .އެޑައިރީގައި ހުރި ހުރިހާ
އެފޮރުވެނީ ހަމައެކަނި މަގޭ އަ ު
ވާހަކައެއ ހާމަވެއޖެނަމަ ،ހާލުގާ ޖެހުނު ފީލުބާގައިގެ މީހުނ އެއޗަކަށ ނުވާނެއެވެ .މަބުނީމަ އަޑުއަހާށެވެ .އަހަރެނ އެޑާއިރީ
ކިޔައިފީމެވެ .އޭގެ އެއވެސ ވާހަކައެއ ހާމަކުރަނ މަށެއ ނެތީމެވެ .ޔޫލާއަށ އޭގެ ވަސ އެގުނަސ މާލެ ބަނޑުނޖަހާނެއެވެ.
ފުލުސ އޮފީހަށ ބަޔާނދިނުމުނ ،އަހަރެނ ދިޔަސ ހެޔޮކަމަށ ބުނުމުނ ،އަހަރެނ ދިޔަ ގޮތަށ ދިޔައީ އޮފީހަށެވެ.
އަހަރެނ ގެނގުޅޭ ދެޖަނަވާރާ ކުރިމަތިލުނ އެއީ ފުލުސ އޮފީހުނ އެނިމިދިޔަ ކަނތައތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އެއވެސ އެއޗެއ
ނޫނކަނ އިގިހުރެއެވެ.
އަހަރެނ މޭޒުކައިރީގައި ޖައސާލުމުނ ޔޫލާ އާއި ކުރުސީ ލަސތަކެއ ނުކޮށ މަގޭ ކުރިމަތގައި ފޭލިގެ ޖަހައިފިއެވެ.
ފށިއެވެ.
ޔޫލާ ސިނގިރޭޓެއވެސ ރޯކޮށލައިފިއެވެ .ކުރުސީ ނެގީ ސުއޓާއެކެވެ .ދެވެރިނ ވެގެނ މަގޭ މޫނަށ ދުނ ދޫކުރަނ ެ
ނޭނގޭކަމަށ ހަދާފައި އަހަރެނވެސ ސިނގިރޭޓެއ ރޯކޮށލައިފީމެވެ .ފުލުސ އޮފީހުނ ދިނ ބަޔާނ އަކުރުނ އަކުރަށ
އެމީހުނނަށ ކިޔައިދިނީމެވެ.
ނޔެވެސ ދޫކޮށލީ ".މަށަށ ކުރުސީ ދައކަނފެށި ވާހަކައެއ އަދި
"އެހެނވީމާ ،އެނމެ ފަހުގެ ގުޅުނ ކަނޑާލީ ،އެއަށފަހުގައި ދު ި
ދަމައެއ ނުގަނެވުނެވެ.
ދ
ނނީ" ޔޫލާ އޭނާގެ ސިނގިރޭޓ ބުރި އަޅިކެނޑިއަށ ނިއވާލިއެވެ .މަށާއި ދިމާއަށ ބަލަނ އި ެ
"އެހެނވީމާ ކުރުސީ ކަލޭ ތިބު ަ
ވާހަކަ ދައކަމުނ ގެނދިޔައެވެ" .ލަތީފ އާއި ޒުހުރީގެ ހުރިހާ ގުޅުމެއ ކަނޑާލާފައި އޭނާ އަތުގައި އެއިރު އޮތ ހަމައެކަނި
ތފުއަށ ފޮނުވާލިއެވެ".
ލަތީފގެ މިލކު އަނބުރާ ލަ ީ
ނނީ އެކި ގޮތަށެވެ .ފުލުސ އޮފީހުގައި ދައކާނެ ވާހަކަ މިއޮއ މިދެމީހުނ ކިޔައިދެނީއެވެ .އެއީދެނ
އަލިކަނ އެކި މީހުނނަށ ފެނ ާ
ފުލުސ އޮފީހުނ އަދި އިތުރު ސުވާލެއ މަށާ ކޮށފިއޔާމުތާއެވެ.
ލއެވެ" .އަމިއލަ ފުރާނަ ހިފާނީ ހާދަ ހިއވަރުގަދަ ވެވެނީމައޭ".
"އެކަމަކު ބުނަނތަ" ކުރުސީ މަގޭ މޫނަށާއި ޔޫލާގެ މޫނަށ ބަލައި ި
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"ގަދައޭ!" އަހަރެނ ކުރުސީ ގާތު އަހާލީމެވެ.
"ރަގަޅު .ގަދަވީމައޭ .މިހެނބަލާ .ޒުހުރީ އެއީ ދީނ ޤަބޫލކުރާ މީހެއކަމަށ ބަލާ .އެހެނ ވެއޖެއޔާ އަމިއލައަށ މަރުވާމީހުނ
އެކޮޅުމަތީގައި މާއަރާމުގައި ނޫޅެވޭނެކަނ އޭނާއަށވެސ އިގޭނެއެއނު .އަބަދުގެ އަބަދަށ އަޖަލުގައި އުޅުމަށ ކުރިމަތިލާނީ ގައިމު
ހިއވަރެއ ހުރެގެނެނނު".
"ބުނަނތަ" ޔޫލާ އޭނާގެ ގޮނޑިއަށ ފެތިލިއެވެ" .ދީނ ޤަބޫލު ނުކުރުނ އެއީ ވަރަށ މަސައކަތުނ ކުރެވޭނެ ކަމެއ .އެނމެ
ޤަބޫލު ނުކުރާނ އުޅޭ މީހާއަށވެސ ޝައކު އުފެދޭނެ .އަދި އަމުދުނ ނިނމާ ވަގުތު".
ހރީ އަކީ ހިއވަރުގަދަ މީހެކޭ".
ނނީ ޒު ު
"އެހެނވެގެނނޭ މަމިބު ަ
އަހަރެނ ވަކި އެއޗެކޭ ނުބުނަމެވެ .މަ އިނީ އެމީހުނގެ ކިބައިނ ސަލާމަތވެގަނނާނެ ގޮތެއ ހޯދާށެވެ .ނަސީބަކުނ
އިރުކޮޅަކުނ މައެކަނި ކޮށފައިހިނގައޖެއެވެ .އެކަނިވީމާ އަހަރެނ އަނެއކާވެސ ދެރަވާނފެށިއެވެ .ޒުހުރީ ނެތިދިޔައިމައެވެ.
ފަހަކަށ އައިސ އޭނާ މަށާ ކިތަނމެ ދުރުވަމުނ ދިޔަ ނަމަވެސ ،އެކު އެކަށ ނެތުނ އެއީ އެހެނ ކަމެއ ތާއެވެ .ތަފާތު
ފށައިފިއެވެ .ޒުހުރީ މަރުވީ ކީއވެގެނ ހެއޔެވެ .ރަގަޅެވެ .ޒުހުރީ މަރުވިގޮތ
މަނޒަރުތައ އިއޔެގެ ދުވަސތައ މަށާ ހަމަލަދޭނ ަ
އ
ރ ފަނކާގައި ވާގަޑެއ ބައދާފަ ި
މިހާރު އަހަރެމެނ އެނމެނަށވެސ އިގެއެވެ .އަމިއލައަށ ދަނޖެހިއެވެ .ތިރިވާގޭ އެތެރެ ކޮޓަ ީ
އެވާގަނޑު ކޮޅުގައި މަޅިއެއޖަހާ އެމަޅިއަށ ބޯމަހާ ،މަޅި ކަރުގައި ބާރު ދިނުމުނނެވެ.
މ
ގ ބުއދި ސަލާމަތ ކުރާނ ވެއޖެނަ ަ
ހނީ ކީއވެގެނ ހެއޔެވެ .އަހަރެނނަށ އަހަރެނ ެ
ޖ ު
އެކަމަކު ،އެކަމަކު އޭނާ ދަނ ެ
އެދެވޭ ޖަވާބެއ ބޭނުމެވެ.
އަހަރެނ މިކަމުގެ ތެރޭގައި ލާމެހުނީ ޒުހުރީ އަހަރެނނަށ އެފޮތ ދިނ ދިނުމުނ ކަމަށ ދެކިއޖެނަމަ އެވަނީ ވަރަށ
ބޮޑަށ

ޤތާއި
ހަޤީ ަ

ދުރުނ

ދކެވޭ
ެ

ދެކުމަކަށެވެ.

ހަޤީޤަތ

އޮޅުވާލުމަކަށެވެ.

އަސލާއި

ދުރަށ

ޖެހެވޭ

ޖެހުމަކަށެވެ.

ފެށުނިއސުރެނވެސ އަހަރެނ އޮތީ އެކަމުގެ ތެރޭގައެވެ .އެކަމާއި މެދުގައި ބުނާނެ އެއޗެއ ނެތެވެ .ބުނެވޭނެ އެއޗެއވެސ
ނެތެވެ.
އަހަރެނ އިސ އުފުލާލިއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރީ ޔޫލާއެވެ.
"ލަތީފ އަހަރެނ ކަލޭ ކައިރީގައި ދެނ ދެރަނުވާށޭ ،ހާސ ނުވާށޭ .މިކަހަލަ ހާސަރު ދެމުމަކީ ބޭނުނނެތ ކަމެއކަނ އަހަނނަށ
ކރާށެވެ .އެމަރުވީ ޒުހުރީއެއ ނޫނެވެ .އެމަރުވީ ކަލޭމެނެވެ.
އގޭނެހެނެވެ .އަކަމަކު ހަނދާނ ު
ހީވަނީ ........ކަލެއަށވެސ ެ
ޗާލާޒަމާނުގެ އެނމެނެވެ" .
ޔލާގެވެސ އަދި ކުރިސީގެވެސ އާދައެވެ .އަބަދުވެސ
ތނެއ ދޮރެއ ކަނޑެއ ފަޅެއވެސ ނޭނގުނެވެ .މިއީ ޫ
މަށަށ ަ
ނއެވެ .މަހިތައއަރައެވެ .މިއީ މަގޭ އުނިކަމަކުނ ވާކަމެއ ބާވައެވެ.
އަހަރެނ ގިސގަޅުވާލާނެއެވެ .އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށ ވައޓާލާ ީ
ހ ފަސޭހައިގައެވެ .ކުރުސީގެ
ބލާ ާ
ފނި ލޮލީއެއ ޯ
ގ ކޮޅާއިމެދު ކުރުސީ ދަމައިގަނނަނީ ި
ކީއތަވީ ،ޔޫލާގެ ޢިބާރާތތަކު ެ
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ވއެވެ .ނުވަތަ އަހަރެނ މިއޮތހާ
އިބާރާތތަކުގައި ޔޫލާވެސ ހަމަ އެފަދައެވެ .އޭނާ އަހަރެނ އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށ ވައޓާލަނީބާ ަ
ދުވަސވެސ މިހޭދަކުރީ އަނދިރި ކަމުގަ ބާވައެވެ.
"ޖައސާލަބަލަ  .......................ކީކޭ"
ކ ކިޔުމަށފަހުގައި ދުނުޔޭގައި ލެއވި ހުތުރު ގޯސ ހެދީމޭ .......
ބހާރެކޭ ،އައި މިމޫސުމ ބަހާރެ ޭ
މަރިޔަމ މަކޭބާގެ ރާގަކަށަ " ،
ނ ކިޔަމުނ ގެނދިޔައިރު އަޑުއަހާނ ތިބި އެނމެނ .މީ އަހަރެނ
ލބިވާ އޭ ަ
ހދާނަމޭ ކަލޭމެނގެ ޯ
ދެނ އޮތ އަނެއ ގޯސވެސ ަ
މިބުނާ ކަލޭމެނަކީ".
އގެނ އިނީމެވެ .އޭނާ
ނކުނނަމުނ ދިޔަތަނ ބަލަހައޓަ ި
އ ޔޫލާގެ އަގައިނ އެބަސތައ ު
އަހަރެނ ،ފަސޭހަކަމާއި އެކުގަ ި
ހުއޓައެއ ނުލައެވެ.
"ޓުވެލ ބާރ އިނ" ނޫކަނޑާއި ޖަޒީރާތަކާއިއެކީ  "..............ކަލޭމެނގެ އަނެކަކު ކިޔަމުނ ގެނދިޔައިރު އަޑުއަހާނ ތިބި
އެނމެނ .އަނެއކާވެސ އެހެނމީހަކު .އިސޓޭޖމަތީގައި "މިސ ގޯލޑަނ ޖުބލީއަށ" ކަޅި އަރަމުނ ގެނދިޔައިރު ބަލަހައޓައިގެނ
ދ
އ ި
ގއި ދުވަނފެށި އެނމެނަ .
ތިބި އެނމެނ .ބުލޫ' ބުރައުނ' ގޯލޑ ،ވައިލެޓ ހައުސ އިނ ނުކުމެގެނ ޤައުމީ މުބާރަތތަކު ަ
ތބި އެނމެނ .އައުގުރާނ ރާގަކަށ "އެކާނިވާ އެހަ މޮޅިއޔާ މަށަށ ހަމަ ގޮސނުލަ ނުކެރޭނެއޭ"
އެހުނަރުތައ ބަލަހައޓައިގެނ ި
ބނަނީ ބޭސ ފިހާރައިގެ ސޭޓުނ .ޓީ ޓީ ބަމ ބުލޫސ އަޑު އެހި
ބުނީމާ އަޑުއިވިގެނ ދިޔަ އެނމެނ .އަހަރެނ ކަލޭމެނނޭ މި ު
މީހުނ .މަޖީދިއޔާ ،އަމީނިއޔާގެ ޓީޗަރުނ .ބެލބޮޓަމސ ލީއެނމެނ .އައިސ ގޭގައި ޓުވިސޓު ކުރި މީހުނ .ގޯ ގޯ ޑާނސ
ކ "މާރީތި ވިނިޔަ އާއި ލޯބިޔާ މުނިޔާ ".......ގެ ވާހަކަ ދެއކިއިރު އެވިނަ ބުއި އެނމެނ .ދެނ
ކުރިމީހުނ .ކަލޭމެނނަށ ދޮހޮއ ޮ
އެނގިއޖެއެއނު .ރޭޑިއޯ މޯލޑިވސގެ އެނައުނސަރުނ .ޑެޒމަނޑ ޑިސިލވާ .އައިރިނ ޗަރުކޭސ".
ހުއޓުމެއނެތި ޔުލާ ހަމަލާ ދެމުނ ގެނދިޔައެވެ .މަގޭ އަނދިރިކަނ މަށަށ އިހސާސވާނ ފެށިއެވެ.
"ޗާލާ ޒަމާނުގެ އެނމެނ" އޭނާ ނިނމާލިއެވެ.

************************///

އ މެނދުރު ފަހެއގައެވެ.
ފުލުސ އޮފީހުނ ދެވަނަ ފަހަރަށ އަހަރެނ ބޭނުނވެގެނ ބަލާ އަ ީ
އަހަރެނ ދިޔައިމެވެ.
"ލަތީފ .ފޮތ ދީފައި މިއޮތީ ފޮތ ދޭނވެގެނ ނޫނކަނ އެގޭދޯ".
"ތިބުނީ ކިހިނެއ؟"
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"މިބުނީ ލަތީފ އަތަށ ޒުހުރީ ފޮތދީފައި މިއޮތީ ފޮތ ދޭނވެގެނ ނޫނކަނ އެގޭދޯއެވެ".
"ތިބުނަނ އުޅޭ އެއޗެއ މަށަކަށ ނުވިސނޭ .އޮޅުނ ފިލުވައިދީފާނަނތަ".
"ފޮތ ރަގަޅަށ ބަލައިލިނތަ"
"ނުބަލަނ .ކިހިނެއވީ".
"އާ!"
ނ ކީއވެގެނތޯ އޮޅުނ ފިލުވުމަށ ކުރާނެ ސުވާލުތަކައ
ދ ީ
ސރު ކުރާނީ ފޮތ މަގޭ އަތަށ ި
އަހަރެނ ހީކޮށގެނ ހުރީ އޮފި ަ
ފށިއެވެ .މަށަށ
ތޙޤީޤު މިގެނދާ ރޮނގުނ މަށަށ ވަރަށ ބޮޑަށ އޮޅުނެވެ .ކުޑަކޮށ ބިރުގަނނާނ ެ
ކަމަށެވެ .އެހެނ ކަމުނ އޭނާ ަ
ޔވެ .އަހަރެނ މިހިރީ ޒުހުރީގެ
ޅައެއޗެއ އެޅިދާނެތީއެވެ .މަޢުލޫމާތު ސިއރު ކުރުމުގެ ކުށުގައ ބެދިދާނެތީއެވެ .އެހެނ ނޫނހެއ ެ
ޑައިރީ ފޮރުވައިގެނ ވިއޔާއެވެ.
"އާ!" އޮފިސަރު އަނެއކާވެސ އޭނާގެ ކަރުތެރޭ ކޮނމެވެސ ދިމާއަކުނ އެއަޑު ނެރިލައވާލިއެވެ .މިއީ އަނެއކާ މިމީހުނ ތެރޭގައި
ކޯޑެއ ބާވައެވެ .އަހަރެނ ހިތަށ އެރިއެވެ.
"ލަތީފ .އޮފީހުގައި އުޅެނީ ކޮނބައެއ .މަސައކަތކުރަނ ލަތީފގެ އަތ ދަށުނ އުޅެނީ ކޮނބައެއ ".އޮފިސަރު ޓަސލާފައި
ދ
ސުވާލެއކުރިމަތި ކުރިއެވެ .މަށަށ މަޅިއެއގައި ޖެހުނީ ކަމަށ އަހަރެނ ޔަޤީނކުރީމެވެ .ޖެހިލުމުގެ ފާޑަކަށ އިނ ެ
ޖަވާބުދިނީމެވެ.
"އެނމެ ދެކުދިނ".
"އެއީ ކޮނބައެއ؟"
"ހަސަނ ކުރުސީ އާއި އައިމިނަތު ޔޫލާ".
ލހައޓައިގެނ އިނދާ ރޯކޮށލި އަލިފާނ .އޮފިސަރު ސިނގިރޭޓެއ
"މިޔޫލާ "..ނޫހުޅުގެ މައޗަށ ރަތހުޅު ގަދަވެގެނ ދިޔަތަނ މަބަ ަ
ރޯކޮށލިއެވެ .މަށަކަށ ސިނގިރޭޓެއ ނުދެއެވެ" .މިޔޫލާ އޭނާ ކޮނ ގެއެއ؟"
"ގަލޮޅު ކަނދުގަސދޮށުގެ".
"އޭނާގެ މަނމައަކީ ކާކު؟"
"އެގޭ ޒުހުރާ"
ޅ ކޮޓަރިތެރެ ހަމަހިމޭނވުމަށ
ތބި މު ި
ލއިފިއެވެ .އަހަރެމެނ ި
"އާ" އޮފިސަރު އަނެއކާވެސ އެއކަލަ ބިރުވެރި އަޑު ލައވާ ަ
ދޫކޮށލިއެވެ .އެބުރި އެބުރި އިނ ސީލިނގ ފަނކާގެ އަޑު ނޫނ އިތުރު އަޑެއ ނީވެއެވެ .މުޅި ކޮޓަރީގައި ހުރީ އެނމެ މޭޒެކެވެ.
އެމޭޒުގެ އަނެއފަރާތުފައި އަހަނނާއި އޮފިސަރުއެވެ .މޭޒު މަތީގައި ކެސެޓ ޕުލޭޔަރެއ ،އަހަރެމެނގެ ވާހަކަ ރެކޯޑ ކުރެވެމުނ
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ގެނދިޔައެވެ .މިހާރު އޭތި އެ ރެކޯޑ ކުރަނީ ނޭވާ އަޑުތަކެވެ .އޮފިސަރުގެ ޕުލޭޔަރު ކައިރީގައި އޮފިސަރުގެ ބެނސަނ ސިނގިރޭޓ
ފށި އެކަނިވެރި ގޮތެއގައި އޮތެވެ .ކޮނމެ މިނެޓެއ ގަޑިއެއގެ އިރަށ ބަދަލުވެގެނ ދާކަހަލައެވެ.
ފޮށޓާއި އަލިފާނ ޮ
"އާ" އަނެއކާވެސ އެއަޑެވެ" .މިއޮތީ" އޭނާ މޭޒުގެ ވަތގަނޑު ހުޅުވާލިއެވެ .ކަރުދާހެއ ނެގިއެވެ .ކޮނމެވެސ އެއޗެއގެ ފޮޓޯ
މ ފޮތުގެ ތެރެއިނ ނެގި ސިޓީއެއގެ ކޮޕީއެއ .ފޮޓޯ ކޮޕީއެއ ".އޮފިސަރު މާ އުފާވެރި ފާޑަކަށ
ކޮޕީއެއ" .މިއޮތީ އަހަރެމެނ ި
ހެވިފައި އިނދެ މަށަށ އެ ކަރުދާސ ދައކާލިއެވެ" .ކިޔާލަބަލަ" އަހަރެނ އެ ސިޓީކިޔާލީމެވެ.

ގ.ކަނދުގަސދޮށުގެ
މާލެ،

އެކުވެރި ޒުހުރީއަށ،
ހ
އހެނކަމުނ އަހަރެނނަށ ފެނނަނީ ވީ ާ
ެ
ގތެއނޭނގެއެވެ.
ޮ
ކތައ ލިޔާނފެށޭނެ
އަހަރެނނަށ މިވާހަ ަ
މށެވެ.
ކތަށ ބުނެލު ަ
ކުރުގޮތަކަށ މިބުނަނ އުޅޭ ވާހަ ަ
ޒހުރީގެ ކުއޖެއކަނ އަހަރެނނަށ ޔަޤީނެވެ.
ގ ބަނޑުގައި އޮތ ކުއޖާ އެއީ ު
އަހަރެނ މިއިނީ ބަލިވެއެވެ .މަ ޭ
އެކަމަކު އަހަރެނގެ ފިރިމީހާއަކަށ އެކަމެއ ނޭނގޭއެވެ .އޭނާ ހީކުރަނީ އޭނާގެ ކުއޖެއކަމަށެވެ.
އަހަރެނ ޤަސދުކުރަނީ މިދަރިފުޅު ވިހާށެވެ.

އެކުވެރި
ޒުހުދާ
ބނެލިއެވެ .ޔޫލާގެ މަޟމޫނަށ
އަހަރެނ ސިޓީ ކިޔާ ނިނމާލުމުނ އޮފިސަރު ކަރު ކެހިލިއެވެ" .މައސަލަނިމުނީ" އޭނާ ު
ޒުހުރީއަށ ކެތ ނުކުރެވުނީ".

************************///

ޒުހުރީ މަރުވި ދުވަހު އޭނާ ޑައިރީގައި ލިޔެފައި ވަނީ ތިރީގައި މިވާ ޢިބާރާތތަކެވެ.
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"އައިމިނަތު ޔޫލާ އަކީ މަގޭ އިއޔެއެވެ .އޭނާ އެދައކަނީ އަހަރެނ އިއޔެ ދެއކި ވާހަކަތަކެވެ .އިއޔެގެ ބޭސފިހާރަ ސޭޓުނ
ނތި ގޮސފައިވާކަމީ އަހަރެމެނގެ "
ދެއކި ވާހަކައެވެ .މިއަދު އަހަރެނ ފަދަ އެކަހަލަ އިއޔެގެ ސޭޓުނ އެވާހަކަތައ ހަނދާނ ެ
އަޞލު އަހަރެމެނގެ ނިމުނ އައިސފިކަނ ދައކުވައިދޭ އެނމެ ބޮޑު އެއ ހެއކެވެ .ދެނ އޮތީ ދެގޮތުނ އެއގޮތެވެ .މަރާލާނީ
ޔޫލާ ހެއޔެވެ .ނުވަތަ މަރުވާނީ އަހަރެނ ހެއޔެވެ.
. ......................

ސަރުކާރުގެ އިޢުލާނެއ
ހކަތަކެކެވެ.
ގަލޮޅު ތިރިވާގޭ އާދަމ ޒުހުރީ މަރުވެއޖެކަމަށ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށ ދެކެވޭ ވާ ަ
އެވާހަކަތައ ނުކުމެގެނ އުޅެނީ ނޫސވެރިނނަށ އެރި ވަރަށ ބޮޑު އޮޅުމެއގެ ސަބަބުނނެވެ.
އާދަމ ޒުހުރީ މަރުވީކަމަށ ބުނެވޭ ދުވަހު މީހަކު މަރުވިއެވެ .އެއީ ގަލޮޅު ކަނދުގަސދޮށުގޭ އައިމިނަތު ޔޫލާއެވެ .ޔޫލާ
މަރުވީ މޫދަށގޮސ އުޅެނިކޮށެވެ .ޑޮކޓަރުނގެ ރިޕޯޓތައ މިގޮތަށ ހެކިދެއެވެ .އައިމިނަތު ޔޫލާ ގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މާލޭ
ފއި ވަނިކޮށެވެ.
އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮޑނަށ ލައގާ ަ
އ ޚިލާފ ދޮގު ވާހަކަ ދެއކުމަކީ ޢާއމު ޤާނޫނު ތަކުގެ  125ވަނަ މާއދާއިނ މަނާ
ވުމާއެކު ދަނނަވަމެވެ .ހަޤީޤަތާ ި
ކަމެއކަމަށ ގެޒަޓ ކުރެވިފައިވާކަމެކެވެ .ޢާއމު ޤާނޫނތަކާއި ޚިލާފ ވާ ފަރާތތަކާއިމެދުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަނ ޖެހޭނެ ކަމުގެ
ހަދާނ ތިޔަ ހުރިހާ ފަރާތތަކަށ އެރުވުމަށ މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުނ ހިފީމެވެ.
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