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 ޗާލާ ޒަމާނ  

 އެލެކ ސ  އަހުމަދު                           

 

ޓަކަށ  ވީފަހުނ  ކަމަށެވެ. ވާނ ފެށީ ޭއނާ ބޭސ  ފިހާރައިގެ ސޭ ނަނ ބަރަކަށ  އެނ މެނ ވެސ  ބުނަނީ ޒުހުރީ ފޯނު
ރުތަށ  މެދު ޖެހުނު ގަ ަމސައ ކަތ  ކުރާނ  ފެށީ ހަތ ދިަހއިގެ އަހަރައިއަހަރެނ ގެ ހަދާނަށ  އަނ ނަ ޮގތުގައި އޭނާ ބޭސ ފިހާ

އިރޭ އަހަރެނ  މިބުނީ ސަބަބެއ  ނެތިއެއ  ޫނނެވެ.  ވަރަށ  ގާތ  ރައ ޓެއ ސެކެވެ. އެދެވަސ ވަރުއެވެ. ޒުހުރީއަކީ އެއިރު އަހަރެނ ގެ
މިބުނަނީ  މިއަދު އަހަރެމެނ  ދެމީހުނ ގެ ދުރުކަމަށ  ވިސ ނާލާފައި އެއިރު މިބަސ  ބޭނުނ  ކުރުމަށ  ފެނ ނާތީެއވެ. އެކަމަކު އަހަރެނ 

ކޮނ މެހެނ  އަހަރެމެނ  ދެމީހުނ  ޖަގަޑާ ހަދާ ކަނޑިޔާކަނޑިވެފައި ތިބި ާވހަކައެއ  ނޫނެވެ. އިހުެގ ގުޅުނ  މިހާރު ނެއ ވާހަކައެވެ. 
އެކީގައި ވަގަށ  ސިނގިރޭޓ  ބޯނ  އުޅުނު ދުވަސ ވަރެއ ގެ ގުޅުނ  މިހާރުދެނ  ނުވެސ  ބޭއ ވޭނެއެވެ. އަހަރެނ ވެސ  އެކަނ  ޤަބޫލު 

 އަހަރެނ  އެދެމެވެ. ށ ވުރެނ  ތަނ ކޮޅެއ  ގާތ  ވުމަށ  މެވެ. އެކަމަކު މިއޮތ  ގުޅުމަކުރަ

ވެ. އަމާ ދޫކޮށ ލާނ  އެދޭީނ އިއ ޔެ އެއީ ފާޑެއ ގެ އެއ ޗެކެވެ. މިއަދުގެ އަމައެވެ. މިއަދު މިއީ އިއ ޔެ ބަޑުނ  ވިހޭ ދަރިއެކެ
ފާޑެއ ގެ ގުޅުމެއ ތާއެވެ. ކޮނ މެ ގޮތެއ ގައި ވީނަމަވެސ   އެއީގުޅުނ ވެސ   ޓާބަހައ ވަރަށ  މަދު މީހަކެވެ. އެކަމަކު އަމަޔާ 

ކުޅުނުހާ ކުޅިވަރެވެ. އުޅުނުހާ  ؛ވާނ ކަށ ވަޅަ  ގެ ޗަކަޚުހާ ކަނ ތައ  ތާރީއޮތ އަހަރެނ ނާއި ޒުހުރީއާއި ދެމީހުނ  'އިއ ޔެ' ކޮށ ފައި އެ
 ގޮތ ތަކެވެ. ކުރެވުނުހާ ކަނ ތައ ަތކެވެ. 

ރީގެ ހިއ ސާއެއ ވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެނ މެ ޒުހުރީގެ ގިނަކަނ ތައ ތަކުގައި މަގޭ މަގޭ ގިނަ ކަނ ތައ ތަކުގައި ޒުހު
 ހިއ ސާއެއ ވެސ  ވާނެއެވެ. އަހަރެނ  މިއެދެނީ އެހުރިހާ އެއ ޗެއ  ނައ ތާނުލުމަށެވެ. 

 

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

 

ސީލިނ ގ  ަފނ ކާއެއ . ކޮޓަރިއަކީ ހުސ   ހުރިށ ފާހެނ ޭވރު ތިރިވާގޭ އެތެރެކޮޓަރީގައި ަހރުކޮ ނޫނ  އެހައ ދުވަހު:އިއ ޔެ
 ކޮޓަރިއެކެވެ. އެއީ ޒުހުރީގެ ކޮޓަރިއެވެ. 

 

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

ދެއިނގިލިދޭތެރެއަށ   ހަމައެދުވަހު : އަހަރެނ  މަސައ ކަތ  ނިނ މާލާފައި ގެއަށ  އައިސ  ކައިގެނ  ކަނާއަތުގެ
ބައޮތ  ކަމަށ  ވެސ  ކުއ ޖެއ  އައިސ  މަށަށ  ފޯނެއ ވެފައި އެވެމުނ  އުޅެނިކޮށ  ކޮނ މެހޭތިއ ބައިގެނ  ޭގެތރޭގައި  ސިނގިރޭޓެއ 

 އަނ ގައިފިއެވެ. ފޯނުކާރިއަށ  ދިޔަ މަގުމަތީގައި އަހަރެނ  ސިނގިރޭޓ  ރޯކޮށ ލީމެވެ. 
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ހަލޯ" މިބަހުގެ އިތުރަށ  "ހަލޯ ލަތީފ " އަހަރެނ  ސިނގިރޭޓަށ  ބާރަށ  ދަމާލީމެވެ. މިފޯނެއ  މަށަށ  ކޮށ ގެނ  ހުރި މީހަކަށ  "
 ކުރިއަށ ދެވޭ ގޮތެއ  ނުވިއެވެ. 

 ނިސ ތަ؟ޑުއިވުއަށ  އަ އެމީހާ " އަޅެ މައ ސަލައެއ  އުޅެނީ ކަމުގެ ވަނީނަމަ؟"ލަތީފ  ، ތިޔަ ފޯނުގެ މައ ސަލައެއ  އުޅެނީތަ
 ބުނެލި. ކަމަކުވެސ  އަހަރެނ  އެހެނ ބުނީމެވެ. މިހެނ  ބުނުމާއި އެކުގައި އެކޮޅުނ  ދެވަނަ ބަހެއ  އެ

 "ލަތީފ ތަ؟"

ފޯނުކޮށ ގެނ  އެހުރި "  އަހަރެނ  ރަސ މީވެލީމެވެ. އެކަމަކު މަށަށ  .ބުރާރަގެ ލަތީފ  ލޮޅު"ރަގަޅު ހަތަރެއ  ދޭ ތިނެއ  ސުމެއ  ގަ
 މީހަކަށ  އަހަރެނ  ބުނިއެއ ޗެއ  ސާފުވިހެނެއ  ހިއެއ ނުވެއެވެ. 

 "ހަލޯ! ހަލޯ! ލަީތފ ތަ؟ ަލތީފ ަތ؟"

 އާއި ގުޅިފާ" އަހަރެނ  ތަނ ކޮޅެއ  އަޑުބާރު ކޮށ ލީމެވެ.  ބޭ، ރަގަޅު ތިޔަހެރީ ލަތީފ "މިކޮޅަށ  ސާފުކޮށ ލި

އަހަރެނ ނަށ ވެސ  އެބައަޑުއިވެއެވެ. "ތިޔަހެނ ވީއިރު މާތ ކަލާކޯ  ،"ރަގަޅު! ރަގަޅު!" އޭނާވެސ  ވާހަކަދައ ކާނ  ފެށި
މަސައ ކަތެއ  ނުކުރަމެވެ. އެކަމަކު  ރާކަށ އެވާ މީހެއ ލަފާ ކުފޯނުގެ އަނެއ ކޮޅުގަިއ  ،ޮކނ މެހެނ  ،ވާހަކަދައ ކަބަލަ!" އަހަރެނ 

އެހެނަކުނ  ނާހަމެވެ. ައހަރެނ  ސިނގިރޭޓ އަށ  ދަމާލީމެވެ. ގޭގެ ބޮޑުގަޑިއަށ  ބަލާލީމެވެ. އެއިރު ދޭއ ޖަހާ ބޮޑުވެއ ޖެއެވެ. 
 އަހަރެނ ގެ މެނ ދުރުގެ ނިދި ބޮުޅއަޅާގަޑިއެވެ. 

 

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

 

އޮތ  ކަމެއ ކަނ  މަށަށ  އިގުނެވެ. ޒުހުރީ ގުޅާނެކަނ ، ނުވަތަ އޭނާގެ  ވާނ ވެފައިއީ އީ މިރީ މަށަށ  ގުޅުމުނ  ޒުހު
ކޮނ މެވެސ  ކަހަލަ އިޝާރާތެއ  އަހަނ ނަށ  ވަރަށ  އަވަހަށ  އަތުވެދާނެ ކަމަށ  އަހަރެނ  ހީކުރާތާ ދެ ދުވަހެއ  ވެއ ޖެއެވެ. އެކަމަކު 

 އެާހ ހާސ ކަނ މަތީ ހުރެ ގުޅާނެ ކަަމކަށ  މަށަކަށ  އެއ ގޮތަކަށ ވެސ  ީހވެފަކައެއ  ނުވެއެވެ. އަހަރެނ  މިކަހަލަ ނުވަގުތެއ ގައި އޭނާ
 ލަފައެއ ނުކުރަމެވެ. 

އޭނާ އެފޯނު ކުރުމުގެ ހުރީ ވެސ  ކަހަލަ އިޝާރާތެއ  ފޮނުވާލާނެ ަކމަށ  އަހަރެނ  ހީކޮށ ގެނ  ޒުހުރީ އަހަނ ނަށ  ކޮނ މެ
މިހެނ  ބުނ ޏަސ  އަހަނ ނަށ ވެސ  އިނގެއެވެ. ކަމެއ ގެ ބޮޑުމިނ  އެކި މީހުނ   ،އިވާ ކުޑަކުޑަ ކަމެކޭދެދުވަހެއ  ކުރީގައި ހިގާފަ

 .މިނ ވަރަށ ކަނ ދެކޭނީ އެކި 

ކޮށ ގެނ  ނެުރނު  ޔާލުޙިމަކު މާގިނަ ައދަދެއ  ވިއ ކުމަށ  އަހަރެނ  އަހަރެނ ނާކީ މަޖައ ލާއެއ  ނެޭރ މީހެކެވެ. އަކަ
ނީވެސ  ވަރަށ  މަދު އަދަދަކަށެވެ. ެއހެނ ކަމުނ  އޭގެ އަގުވެސ  ފުދޭވަރަަކށ  ބޮޑެވެ. ތިރީސ  ރުފިޔާއަށ  މަޖައ ލާއެއ ނޫނެވެ. ވިކެ

 ކޮޕީވިކެއެވެ. ސަތޭކަވަރަކަށ  ހަދަދެއ ގެޢަކޮޕީއެކެވެ. "ދިރާސާ މިއަދު" މި މަޖައ ލާ ނުކުނ ނާނީ މަހަުކ ެއއ ފަހަރުއެވެ. ކޮނ މެ 
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ޔޫލާ އާއި ހަސަނ   މިނަތުއައިސ  މަސައ ކަތ  ކުރާނ  އުޅެނީ އެނ މެ ދެކުދިނ ނެވެ. އެއީ ޖައ ލާގެ ހުރިހާ ކަމެއ ގައިހެނ ވެމަ
ޔާ ޚިލާފަށ  ވިސ ނުނ ތޫނުވެފައި ކަނ ކުރާިހތުނ  ވީހަކަށ  އަހަރެވެ. އެކަމަކު އާދަމިދެކުދިނ ނަށ ވެސ  އަދި ވާނީ އެކާކުރުސީއެވެ. 

ށ  މުސާަރދެމެވެ. ރަގަޅަށޭ މިބުނީ ދެހާސ  ރުފިޔާ ދެމެވެ. އެދެނ  ރަގަޅު މަސައ ކަތ  ކުރާތީވެ އަހަރެނ  އެދެކުދިނ ނަށ  ރަނގަޅަ
ބަރު ރަގަޅަށ  އިގޭނެއެވެ. ޚަމުސާރައެއ  ކަމަށ  ނުވަނ ޏާ އަހަރެނ  ކުރާނެ ކަމެއ  ނެތެވެ. އެމީހުނ ނަށ ވެސ  "ދިރާސާ މިއަދު" ގެ 

 ދެކޮޅުނުޖެހޭތީއެވެ.  ވެސ ޕ  ނުކުރެވެނީއޮފ  ސެޓުނ  ޗާ

އެމީހުނ ނަށ  ތައ  ތުޞަ އެމީހުނ ނަށ  ލިބޭ ފުރު ހަރެނ ނަށ  މަސައ ކަތ  ކުރުމުނ  މުސާރައިގެ އިތުރުނ އެދެމީހުނ  އަ
ރަގަޅަށ  އިނގޭނެއެވެ. އެދެވެިރނ ވެސ  އެއީ ހަމަ ކުރިއަރަމުނ  އަނ ނަ ރަގަޅު ދެ ލިޔުނ ތެިރނ ނެވެ. އެމީހުނ ެގ އިގިރޭސި 

އ ޔާ އަނެއ  ބަހެއ  ޅިނ ނަ ވަރަށ  ބޮޑު ނަސީބެކެވެ. އެއ ބަހަކުނ  ލިޔާ ިލޔުނ  ރަގަލޔުނ ވެސ  ރަގަޅުކަމީ އެމީހުނ ނަށ  ލިބިފައި އޮ
ދަސ ކޮށ ފިނަމަ އެބަހަކުނ  ލިޔާ ލިޔުނ ވެސ  ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އެދެވެރިނ  އެއީ އެކަމުގެ ހެއ ކެކެވެ. ކޮނ މެއަކަސ  އެމީހުނ ގެ 

 ތު އެމީހުނ ނަށ  ލިބެއެވެ.ޞައެއ  މަޖައ ލާތަކުގައި ލިޔުމުގެ ފުރުލަނ ކާގެ ބަ ،އަކަހަލަ މިކަހަލަ ސަބަބުތަކާއި ުހރެ އިނ ޑިޔާ

ކުރުމަށ  އަހަރެނ   ޢުމޫނެއ  ޝާއިޟ ގަިއ ޔޫލާގެ މަދަދުޢައެނ މެ ފަހުނ  ނެރެވުނު ގެ " "ދިރާސާ މިއަދު
 ޢު ހަރެނ  އެޝާއި މޫނެވެ. އަޟ ކުރެވުނު ފުރަތަމަ މަ ޢުމޫނުތަކުނ  ދިރާސާ މިއަދުގެ ޝާއިޟ އެއ ބަސ ވީމެވެ. އެއީ ޔޫލާގެ މަ 

މޫނުގައި ބުނާ ވާހަކަވެސ  ޟ ބޮޑުކަމުނ ނެވެ. މަ  އ ހިތ ހަމަ ޖެހުނުލެމޫނާއި މެދުގައި ޟ ހަރެނ  އެ މަކުރުމަށ  ނިނ މީ އަ
 ތައ  އަތުރާލާފައިވާ ގޮތ ވެސ  ރަގަޅު ކަމަށ  އަހަރެނ ނަށ  ފެނ ާނތީއެވެ.އެވެ. ޖުމ ލަރަގަޅީ

ކުރެވިދާނެ  ޢު ތަރުޖަމާ ކުރަނިކޮށ  ލަނ ކާގެ މަޖައ ލާއެއ ގައިވެސ  ޝާއިކަލޭ ބޭނުމިއ ޔާ މި އިނގިރޭސިއަށ ، "ޔޫލާ
 ވާނެއެއ ނު".ނ ނަމެއ ، މިބުނީ ސުރުޙީއެއ  ބޭނު އަށ މިކަނ ނޭނ ގެ" އަހަރެނ  އޭނާ ގާުތގައި ބުނީމެވެ. "އަކަމަކު އަދި 

ބަށ  ޔޫލާ އޭނާގެ ޖަވާބު " އެހިސާ،އޭ! އަދި ނަމެއ  ނެތިގެނ ޭނ މިއުޅެނީ ނަނ ނެތ  އެއީ ރަގަޅު ނަމެއ ނު"
 ކުރުކޮށ ލިއެވެ. ކަނާތު ފުނ ާނބަށ  ބާރުލާ ކުއ ލިއަކަށ  އެބުރި އަހަރެނ ގެ ލޯ އެނާގެ ފޫކޮޅުގައި ބައިނ ދާފައި އޭނާ ނައ ޓާލިއެވެ.

 ޔޫލާ އަކީ ބައ ޓަނ  ޗާލު ކުއ ޖެކެވެ.

ދެއެވެ. އަހަރެނ  ކޮނ މެ ދުވަހަކު އެއ ފަހަރު ށ  ނަމެއ  ނުމޫނަޟ އެނ މެ ފަހުވަގުތު ޖެހިގެނ  އައިރުވެސ  ޔޫލާ އޭނާގެ މަ
އެކަނ  އޭނާއަށ  ަހނދާނ  ޮކށ ެދމެވެ. އެނ މެ ފަހުނ  އަހަރެނ  އޭނާ ކައިރީގައި ނަމުގެ ވާހަކަ ބުނި ދުވަުހ އޭނާ ގާތ ގަޑަކަށ  

 އަހަނ ނާއި ދިމާއަށ  ބަވައިގަތީއެެވ. 

 ސ ފައި ބުނ ޏެވެ. ނުކުރީމަވީނު" އޭނާ ރުޅިއައި ޢު"ދެނ  ތިޔަވަރުނ  ތިޔަ ޝާއި

. އަހަރެނ  ހައިރާނ ވީ ކޮނ މެހެނ  ވެއަހަރެނ  ބުނާނެއެއ ޗެއ  ނުއެގި، ކަޅިހުއ ޓި، އަގަހުޅުވި، ސޮނިވެއ ޓިފައި އިނީމެ
އޭނާގެ އެރުޅި އަނ ނަނ ވީ އެއ ވެސ  ޖާގައެއ ނެތި އެހާ ގަދައަށ  ވެ. ނޫނެ ކައެއ ގަތީމައޭނާ އަހަނ ނާއި ދިމާއަށ  ބަވާ

 ރުޅިއައީތީއެވެ.
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ޔާލު ޚިއި މެދުގައި ރާތުއ ތު ރުޅިއައީއޭ ހިތަށ  އަރާާލ އަހަރެނ  ހިތުނ  ިހތަށ  އޭާނއަށ  މާފުދިނީމެވެ. މަގޭ އުމު
މީހެއ ނޫނެވެ. އެކަމަުކ އިސ ތަށިގަޑު ދެކައިރިނ  ކުޑަކޮށ  ނުރަދައ ކާލަށ  ފަށައިފިއެވެ. ވީ ކޮށ ލެވުނެވެ. އަހަރެނ ނަކީ ތިާހ ދުވަސ 

ހާ އޮފީހުގެ އެބިއ ލޫރިގަޑުނ  މަގުމަތި ބަލާނ  ހުރިކަމަށ  ޖަވީމެވެ. ޭމޒު ވީއ ލާ ދުރަށ ޖެހިލީމެވެ. ދެފަިއކޮޅަށ އަހަރެނ  ގޮނޑިނ  ތެދު
ގައި އެބިއ ލޫރިގަޑުނ  ކިތަނ މެ ފަނޑު ފަނޑު ޮގތަކަށ  ނަމަވެސ  މަގޭ ސޫރަ ޤީޤަތުހަދައިގެނ  ހުރެ ހުއ ޓިލީމެވެ. ހަ

، އިގެ ތެރެއިނ  ކާރުސިފަބިއ ލޫރިގަނޑުގައި އެއިނ  ަމގޭ ނ ވެގެނ ނެވެ. ަބލަބަަލހުއ ޓާ ދައ ކާނެތީއެވެ. މަށާއި ދިމާއަށ  ބަލައިލާ
 އެވެ.ވި ޔަޤީނ ގާމީުހނ  މެދު ނުކެނިޑ ދެއެވެ. އަހަރެނ ގެ ބަނޑެއ  ނެއ ކަނ  މަށަށ ނގަ ބިނހި  ،ބައިސ ކަލ  ،މޮޓަރުސައިކަލ 

މަގޭ މޭޒާއި ދިމާއަށ  އެބުރިލީމެވެ. އެއީ އަރިއަކުނ  މަގޭ ދުވަހުގައި ސ ޓައިލ އެވެ. އިސ ތަށިގަޑުވެސ  ހަމަ އިއ ޔެގެ 
ސިފަބަލާލުމަށެވެ. ބުޑުވެސ  ހަމަ ބަރާބަރެވެ. އިސ ކޮޅުނ  ވަކި ކުރެއ ނޫނެވެ. ދިގެއ ވެސ  ނޫނެވެ. ފަސ ފޫޓޫ ހައިނ ިޗ 

 އެބަހުރިކަނ  ކަށަވަރެވެ. 

ހުރީ ކައިރީގައެވެ. ފަރިބަލާކަނ  ފަޅާއެރީކަނ  ސޭޓ " މަދިޔައީ ސިއ ސައިގެނ ނެވެ. ޔޫލާ  އިއ ޔެގެ ބޭސ ފިހާރައިގެ"
އ ޔެގެ ބޭސ ފިހާރަ ސޭޓ " ޔުލާ ތަފ ސީލ  ކޮށ ލަދިނެވެ. "ތިހިރީ ދެނ  "އިމޫނަށ  ކިޔާނ  މަށަށ  ފެނ ނަނީ ޟ މަށަށ  އިގުނެވެ. "މަ

 ނެވެ. ޔޫލާ އައިކޮޅަށ  ނައ ޓާލިއެވެ. ގޮސ  ކުރުސީ ކައިރީގައި ހުއ ޓުބުެނ ދެބައި އުމުރަށ  ގޮސ ފައޭ!" 

އިނީ އޭނާ މޭޒުކައިރީގައި ކޮނ މެވެސ  ލިޔުމަކަށ  ބޯަލއިގެނެވެ. ލޯލައިގެނ ނެވެ. ނަމަެވސ  އޭނާގެ އެއޮއ ހާ  ކުރުސީ
 މިތާގައި އުޅޭނެކަނ  ކަށަވަރެވެ.  އ އޮފިހުގެ އެތަ އ ލޯތަ

 ފަާރތުނ  ބައިވެރިކުރާމީާހ ރާއ ޖޭގެ ށ  ރީތީގެ މުބާރާތަ ގެ"ޔޫލާ" ކުރުސީ އޭނާގެ ކަރުދާހުނ  އިސ އުފުލާލިއެވެ. ދުނިޔޭ
 ބަރު އަހައިފީމުހެއ ޔެވެ."ޚަ ލައިޒ  ކޮށ ފިފައިނަމިހާރު މުޅިނ  

 އަހަރެނ  އަޑުނީވޭ ކަމަށ  ހަދައިގެނ  އިނީމެވެ. ފަރިބެލިކަނ  ފަޅާެއރީއެވެ.

 

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

 

ޔެގެ އިއ " ،ޔާ އެކިއެކި މީސ މީހުނ ކިއެ ،ސުރެތިއ  ނިކު ދަދުޢައެނ މެ ފަހުނ  ނުުކތ   ގެ"ދިރާސާ މިއަދު" 
ތަފާތު ގޮތ ގޮތަށ  ހަަމާލ ދީހެދިއެވެ. އަހަނ ނަށ  ުބނެޭވނީ ގިނަ މީހުނ  އެއާއި ޤަބޫލު  ބޭސ ފިހާރައިގެ ސޭޓ " އާއި މެދުގައި

 ޤަބޫލުވީ އެއީ ގިނަ ބައަކުނު މޫ ޟ ކުރެވުނު މަ ޢުޔަސ ޓަރޑޭޒ  ކެމިސ ޓ " ގެ ނަމުގައި ޝާއި"ވީކަމަށެވެ. ލަނ ކާގައިވެސ  
ދައ ކުވައިދިނެވެ. އަހަރެނ ގެ  އ  ތަފާތު ސިޓީތަ ލިބުނު ކުރެވުނު މަޖައ ލާ "އެނާލިސިސ "އަށ  ޢުމޫނު ޝާއިޟ އެއ ޗެއ ކަނ  އެމަ

 އަތުގައި މިހާރުވެސ  އެސިޓީތަކުގައި ކޮޕީތައ  އެބަހުއ ޓެވެ. އެނ މެ ރަގަޅު ކަމަށ  އަހަރެނ ނަށ  ފެުނނު ސިޓީގައިވަނީ: 

 ށ : ރައެޑިޓަ
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ޖާހިލިއ ޔަ ޒަމާނ  ދޫކޮށ ، ތަހުޒީުބގެ މަގުގައި ދުނިޔެވީ ކަނ ކަނ  ހިނ ގުމަށ  ވާހަކަ ދައ ކާ ޒުވާބުދޭ މިހުނ ީނ ތެދެކެވެ. 
ވާހަކަތަކަށ   ކޮނ މެ ޒަމާނެއ ގައި ކޮނ މެ އާބާދެއ ތެރޭގައިވެސ  އުޅޭނެ ބައެކެވެ. އެފަދަ މީސ މީހުނ ދޭ ޒުވާބުތަކަށ ، ދައ ކާ

ވާނީ ކާކުހެއ ޔެވެ. އަމިއ ލަ އެދުމުގެ ކަސ ތޮޅުނ  ނެއ ޓިފައިވާ ކޮނ މެ މިނިވަނ  އިނ ސިއެއ މެ ބުނެވިދިޔަ ތަރުހީބުދީ އެއ ބަސ ނު
 ދު ދޭނެއެވެ. ޢީމީސ މީހުނ ނަށ  ތާ

ދަނީ  ވެއެވާ ގޮތ ތާއެވެ. އެހެނ ނު އައިމަނަތު ޔޫލާ؟ ބޭސ ފިހާރައިގައި އެދެއ ކި ވާހަކަ  ބާރުލިބުމުނ  ހިތާމައަކީ، ދެރައަކީ 
ތެއ  ދަމައިގަތުމަށ ޓަކައި ކީ ވިދުވަރު އަޅާ ޝިއާރު ތަކަކަށެވެ. ބޭސ ފިހާރައިގައި އެދެއ ކި ވާހަކަ ވެގެނ ދަނީ ކަނޑުގައި ޞަފުރު

 އަޅާލާފަދަ ރޮނގަކަށެވެ. ރުޅިއަނ ނާނ  ތިެބނީ ޔޫލާ ފަދަ ކުދިނ ެނވެ. 

 ތާމިނީވީނަކޫނ  

 )ބޮރެއ ލާ(

 އާއި މުބާރިކ ާބދީއެއ  އައިމިނަތު ޔޫލާއަށެވެ.  ތަހ ނިޔާ ،ފަިތތަކެއ މާއިނާމާ ޝަރަފެއ ، ހުރިހާ 

 ޢު މޫނު ހަމަ ޝާއިޟ އެކަމަކު ނޫސ ވެރިކަމަކީ މާފޮނި އެއ ޗެއ  ނޫނ ކަމުގެ ފުރަތަމަ ފިާލވަޅު ޔޫލާއަށ  ލިބެނ ފެށީ އެ މަ 
 ކުރުމާއި ގުޅިގެނ ނެވެ. 

 ިއނ ޒާރުތަކަށ  ފަިރތަވެފައެވެ. އެހެނަސ  އެހެނ ތަ! އަހަެރނ  މިހިރީ ތިޔަަކމަށ  އާދަވެފައި، މީސ ތަކުނ ެގ ބެލުނ ތަކާއި
 މުގައި ހަމަ ބިކުރެކެވެ. ޔޫލާއަށ  ފޯނުކޯލުތަާކއި ބިރުދެއ ކުމުގެ ސިޓީތައ  އަނ ނާނ ފެށިއެވެ. އެއީ ނޫސ ވެރިކަ ޔޫލާ

އިވަނީ ޔޫލާއަށ  ހަދާލާނެ ޔޫލާ މަށަށ  ދައ ކާލި ސިޓީއެއ  ކިޔާލާފައި އަހަރެނ  ބުނީމެވެ. އެސިޓީގަ ،"އާކަނ  ކެޑޭނީ ބާވެގެނ "
ލުކޮށ  ބަޔާނ  ކޮށ ދީފައެވެ. ޔޫލާގެ ފުރަގަސ ފަރާތުނ  ދާނެ ގެރިކިރުދަޅުގެ ސައިޒ އަށ  ދަނ ދެނ  ޞީ ގޮތ ތަށ  ވަރަށ  ތަފ 

 ބުނެދީފައެވެ. 

އ ޗެއ ވެސ  ހަމަ އެކަ އާކަނ  ކެޑުމާނުލާ""މެދު އުމުރަށ  ދިޔައިމާ" ޔުލާ އަހަރެނ  ބުނި ބުނުަމށ  ރަށ ދުަބސ  އަވަސ  ކުރިއެވެ. 
 ނުބުނެވުީނދޯ؟"

 އަހަރެނ  އެއ ޗެކޭ ނުބުނަނ .

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

 

ދަރިނ  މިހާރު ތިބެނީ ލަނ ކާގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ދަރިނ ނަށ   ބިނތުނ  ތުނ މަިތނ  ލިބޭ ޙަބަރުތައ  ބުނަނީ ޒުހުރީގެ އަ
ކަނިވެރިއެއ ކަނ  ދެނެގަނ ނާަކށ  އ ަކމުގައި ވީނަމަވެސ  އޭނާއަކީ އެހެކިޔަވައިދޭށެވެ. މިއަދު ޒުހުރީއަކީ މަގާމުގައި ކިތަނ މެ ބޮޑު މީ

ނ  ބައ ދާފައި ހުނ ނަ އޮފީހެއ ގައެވެ. ވަށާއިގެހޭދަކުރަނީ  ނާނާކަށ  ނުޖެހޭނެއެވެ. ދުވަހުގެ ބޮޑުބައި އެސ މާގިނަ ދުވަސ ތަކެއ  ވި
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ނުގައި މިއެއ ގެ ދުރުޑާބައިނ ނެވެ. ދެފިޔަވަޅުގެ ހަނި ފެނ  ޖެހިގެނ  ުހނ ނަ އިނިދުމާއި ކެއުނ  ހަމަޖެހިފައި ހުނ ނާނީ އެއޮފީހާ
 ހުނ ނަތަނެއ ގައެވެ. 

ޒުހުރީގެ އޮފީސ ކުރިމަތިނ  ޒުހުރީއަށ ވުރެ ދަރަޖަދަށ  އޮފިޝަލުނ  ހުރަސ ކަނޑާނެއެވެ. ޒުހުރީގެ ފެނ ޑާއާއި އަރާ 
ޒުހުރީގެ ދަށަށ  ެއތިބޭ މީސ މީހުނ ، ޒުހުރީެގ ހަމަވުމުނ  މެދުޒިޔާރަތ  ކުރިމައ ޗަށ  އެރުމުނ  ވާގޮތ  ވުމަށ ފަހުގައެވެ. 

ދެފައި އެއ ަތނ ވާެނއެވެ. އިތިވެހުރެ ކަށިވާނެއެވެ.  އެމީހުނ ގެހިޔަނ ޏެއ ވިޔަސ  ކަތުރެއ ގެ ދެފައިކަށި އެއ ތަނ ވާ ފަދައިނ  
ށ ފަހުގައެވެ. ސޮއިކުރަނ ވެފައި މީސ މީހުނ  ގޮސ  ހުއ ޓޭނީ މިގޮތަށ  ދެފައި އެއ ތަނ ކޮށ  އިތިވުމަ އެއޮފީހުގެ  ،ޒުހުރީގެ ކައިރިއަށ 

ކައިލާނީ ކުޑަވަރަކަށ  މެދުކަށިނ  ހުނ ނަ ސިޓީފަދަ ތަކެތި ދައ ކާލުމަށ ތިބޭނީ ދެިތނ  ފޫުޓ ދުރުގައެވެ. ސިޓީ ދައ 
 ގުދުވެލައިގެނ ނެވެ. މަގޭ އޮފީސ ހެނެއ ނޫނެވެ. 

ށ ، ދުވަހުގެ އިރު ހުނ ނަ ވަގުތުތަކުގައި އާއި މަށަށ  ޔަޤީނެވެ. ކީއ ތަ! އޭނާއަ ކަނިވެރިއެއ ކަނ އަކީ އެ އެކަމަކު ޒުހުރީ
އަދި އިރުނެތ  ވަގުތުތަކުގައިވެސ  އެފެނ ނަ އިނ ސީނ ގެ ސިކުޑިގައި ތެއ ކަމެއ  ހުރިނަމަވެސ  އެއިނ  މީހަކާ އޭނާއަށ  ގޮވާލާ 

 އޭނާއަށ  ޭނނ ގޭ ކަމަށ  ވާހަކަ ދައ ކާލެވޭކަށ ވެސ  ނޯނ ނާނެއެވެ. އެއީ ނުދައ ާކނ ޖެޭހ ވާހަކަތައ  ގިނަކަުމނ ނެވެ. ުޒހުރީ
އެމީސ ީމހުނ ލައ ވާ ކުރުވާހިތ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ނޫނ ކަނ  ޔަގީނެވެ. އެކަނ ތައ ތައ  ކުރުވަނ   ،ދެނހަދައިގެނ  އި

އާއި މިކަހަލަ އެތަށ  ކަމެއ  އޮތީ  ޚ އ ޒަތާއި، ތާރީޢިދަރިނ ނާިއ، ގަދަރާއި، ނިހުއ ޓުވާލެވޭކަށ ވެސ  ނެތެވެ. ައދި ކީއ ތަ، އަބ
އިށީނ ދެގެނ  އިނ  ގޮނޑީގައި އޭނާ ހައ ޔަރު ކޮށ ފައެވެ. ފަހަރަކު ފަށަކުނ  ބަނ ނަމުނ  އައިސ  ލާމެހިފައެވެ.   އެޒުހުރީ

 އެކަނިވެރިއެކެވެ. ނިމެނީއެވެ. އޭނާ ައކީ  އޭނާ ގެނބިއަހަރުމެނ  އެނ މެނ ގެ ޗަކަވަޅަށ  

 

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

 

ނ ވެއ ޖެވެ. އަހަރެނ  މީނީ ގޭގަ." ހާސ ކަނ މަތީގައިހުރެ ޒުހުރީ އާދޭހުގެ ރާގަކަށ  މަގޭ ލާ"އޭ ލަތީފ  ވަރަށ  އަވަހަށ  ޖައ ސާ
 ކައިރީގައި ބުނ ޏެވެ. އޭނާ ފޯނު ބޭއ ވިއެވެ. 

ހިތަށ  އަރާނެ ވަކިއެއ ޗެއ  ނޭނ ގިހުރެ، މެނ ދުރުގެ ހޫނުގައި މާޭލގެ ހިރަފުހުގައި ފީނަމުނ ، އަވީެގ ހޫނުގައި ރޯފިލަމުނ  
ބުރަމުނ  މަތިާވގެއަށ  ދިޔައީމެވެ. އެގެއަށ  ވަދެވުނުއިރު މަހުރީ ދާހިއ ލާ ފޯވެފައެވެ. ނޭވާ ކުޑަތަނ ވެފައެވެ. ނއަބައިސ ކަލު 

އިރީގައި ޒުހުރީ އުޅޭތޯ އަހާލީމެވެ. ސިނގިރޭޓެއ  ރޯކޮށ ލާނެ ތަނ ވަޅުވެސ  ކަ އެގޭތެރެއިނ  ދިމާވި ކުޑަވަރެއ ގެ ކުއ ޖެއ ކު
 ާކ ދައ ކާލައިފިއެވެ. ނުލިބިއުޅެނިކޮށ  އެކުއ ޖާ އަނެއ 

 "ވިދާޅުވީ މީހަކު އަނ ނާނޭ އައީމަ މިފޮތ  ދޭށޭ" މިހެނ  ބުެނފައި އެކުއ ޖާ އައިމަގުނ  ނެތިގޮސ  ގެއ ލި ހިގައ ޖެއެވެ. 
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ވެސ  ހާދަކަމެއ  ހިގި ގެއެކެވެ. އަހަރެނ ހުރީ ކޮނ މެ ގަ"އަހަރެނ  ބީރައ ޓެހިވެފައި ހުރީ މަގޭ ދެވަނަ ގޭގައެވެ. އެއީ މަގޭ ޅަދުވަހު
ތ  ވަރަކަށ  ގެއ ލިފައެވެ. އެކުއ ޖާ ބުނިއެއ ޗެއ  ރޭކާލީ އިރުކޮޅެއ ފަހުނ ނެވެ. އެއިރު އަތުގައި އޮތީ ެތޅި ފޮޅޭ ކޮތަޅަކަށ  ލާފައި އޮ

 ފޮތެކެވެ.

ރިވަރުނ  އެކަމަކު އަހަރެނ  އެއ ޗެއ  ބުުނމަށ  ބަލާލިއިރު ީމހަކު ފެނ ނާަކށ  ނެތެވެ. އަހަެރނ  އެގޭތެރޭަގއި ބީރައ ޓެހިވެފައި ހު
ޔާލު ހަމަ އެކަށ  ދޫކޮށ ލީއެވެ. އައިމަގުނ  ނުކުމެގެނ  ޙިރުޅިއައެވެ. ދެރަވިއެވެ. ޒުހުރީ މަނ މަމެނާއި ބައ ދަލުކޮށ ލުަމށ ުކރި 

 އައިސ  " މަށަށ  ކޮނ  ބަލާއެއ ހޭ " ހިކުރަމުނ  ރުޅިގަނޑާއި އެކީ މެނ ދުރުގެ ނިދި ބޮޅަށ  ޖައ ސާލީއެވެ. 

ހާލެއ  ޖައ ސާަފ. އެކަމަކު ކަލޭ ބަލައިލަ، ޭބސ ފިހާރައިނ  ކިހާ މީހުނ ނަކާ  މަަށށ  ވަރަށ  ދެރަ އެއާލާތުނ  ހިުތނ  މިއޮތީ
ަގނޑުގައިޖެހިފަ. ކެއ ނުކުރެވޭ ދަަރޖައަށ  ގޮސ ފައި. އަހަރެނ ނާިއ ރުނަ ރާއަބައ ދަލުވާނެ. ަލތީފ  ބުނަނ ތަ، އާނ މުނ  އެިތބެނީ 

ބުރައިލަިއގެނ  ނަފ ސަށ  ވައިޖައ ސާލާށެެވ. "ކިތަނ މެ ސަބަބަކާއިހުރެ" ނބިޑިއެއ  އަ ޒުހުރީ ތިބީ ތިރިވާގޭ ބޭރު ޖޯިލފަތީގައި،
ލޫުދ އުޒުހުރީ އޭނާގެ ވާހަކަ ކުރިއަށ ެގނ ދަމުނ  އަހަނ ނަށ  ބިޑި ދިއ ޮކށ ލިއެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ކެސެޓުނ  ބޮބ ޑިަލނ  އޭނާގެ މާ

ލަތީފ ، މިއަލަށ  "ރު ދޮހޮއ ކޮ ވައ ޓާލީމެވެ. އަހަރެނ  މިުބނާ ވާހަކައަކީ، ރޯލ  ބަަދލުކޮށ ލީމެވެ. ނައިފަ ރާގަށ  ލަވަކިޔަނީއެވެ.
އަހަރެނ  އޭނަޔާ ބައ ދަލު ކޮށ ލައިފީމޭ. ބުނަނ ަތ އަަހރެނ  ބުނިނ  " ؟'އައިސ ގެނ  އުޅޭ ދަނ ނަ ކަލޭފާނު. ކަލޭ އޭނާ ދަނ ނަނ ތަ.

ނުވެގެނ  ކަޅު ބަޅަށ  ކެއ  އ ލައިލަނ ވީ.ވީއަޅުވާލައިފާ  ގޯހެއ ނޫނ . އޭނަ އެއ ގޮތަކަށ ެވސ  ގޯހެއ ނޫނ . ހަމަ ފަހަތުގައި
 ރައ ކާވެދާނެ." 

 ނ ގާނީ މާ ހިތ ހަމަ ޖެހިގެނ ނޫނ ކަނ  ޒުހުރީއަށ  ރޭކާލިއެވެ. "މަތިބަދަލ  ވިޔަސ  މުޅިއެތި ބަދަލުނުވަނ ޏާ ކަނ  ހި އަހަރެނ  އިނީ
 ހަމަ ހިނގާގޮތަށ ." އަހަރެނ  ޖޯއ ޔަށ  ރަގަޅަށ  ފެތިލީމެވެ. 

ށަށ ވެސ  އިނގޭ ކޮނ މެެވސ  ކަހަލަ ބަދަލެއ  އަނ ނާނެަކނ . އެކަމަކު ރައ ޔިތުނ  ކިބައިނ  ރައ ޔިތުނ ނަށ ޓަކައި...." ޒުހުރީ "އާ!މަ
އެވެ. " ރަގަޅޭ މަވެސ  އެއ ބަހޭ. ތިޔަނޫނެކޭ ޫނނޭ! އެކަމަކު ބަލައިަލ، އާ އަހަރެނ  ދައ ކަމުނ  ދިޔަ ވާަހކަ މަރާލި

 ށ  އޭނާވެސ  ވާހަކަދައ ކައޭ."ޤާނޫނ އަސާސީއެއ  އެކުލަވާލުމަ

ކޮ މަގޭ ކޮނޑު ހަލުވަނިކޮށެވެ. ފުނ މައިގެނ  ތެދުވެ އެދުގައި އ "ލަތީފ ބެ ލަތީފ ބެ ހަތަރެއ ޖަހަިއފި" އަހަރެނ ނަށ  ހޭލެވުނީ ކޮ
ގޮސ   ގެނ އިކަމަރުނިދިމުގެ ނަޒަރުގައި ބޯހޫރާލިމެވެ. ލުޖައ ސާލީމައެވެ. ފައިވާނަށ  ފައިކޮށ ޕާލީމެވެ. އެފެނުނު ހުވަފެނ  ފޮޅުވާ

 ފާހާނާ ތައ ޓަށ  މަދަކު ބައިވަރެއ ނޫނ  ގޮނރު ހެނޑީމެވެ. 

މޫނު ދޮވެލައި ހަދައިގެނ  ސައިތައ ޓަކާއި އެކުގައި އަހަރެނ  ގޯތިތެރެއަށ  ފޮތެއ  ހިފައިގެނ  ގޮނޑިއެއ  ނެރެ 
ށ  އަނ ނަނީ ެފނުނު ހުވަފެނުގެ ަކނ ތައ ތަކެވެ. ޖައ ސާލީމެވެ. އެފޮތ  ކިޔަނ  އުޅެ އުޅެ ކިޔޭގޮތެއ  ނުވިއެވެ. ހައ ތާވެސ  ހަނދާނަ

ކޮށ ލީމެވެ. ރޯ ފެނ ނަނީ އެހުވަފެނުގެ މައ ޒަރުތަކެވެ. ފޮތ  ލައ ޕާލައި އުނގަށ  ވައ ޓލީމެވެ. ސައިކޯވަރެއ  ދަމާލައި ސިނގިރޭޓެއ  
އަޅާ ބުރި ބުރިއަށ  ހުރިހާ  ހުރި ތަނ ތަނަށ  ކޮނ ކުރީޓ  ގޭ ވަށައިގެނ  ހުރި ހުރިހައި ގަހެއ  ކަނޑާ ތިރިކޮށ  އެއެއ ޗެތި 

އެނ މެ ރަގަޅު ދިމައިގާ މައިނީ ފަޒާތެރެއަށ   ނ އަވައ ޓެރިނ މެ ގެއަޅާ ނިނ މައިފިއެވެ. އަހަރެމެނ  ގޭގައިވެސ  ސަލާމަތުނ  އި
ށިވެފާއިނ  ގިފައެވެ. ހުސ  ޖައ ވުނ ، ކަޅިގެނެސ  ދެއިނގިލި ދޭތެރޭ ތާނ ޔާލެއ  ނޭޚިގެއ ލިފައެވެ. ކުރަނ ވީ ފިކުރެއ  ގެނ ނަނ ވީ 
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މަގޭ ސިނގިރޭޓުގެ ކޮޅުނ  ރޮނގަކަށ  ހައެއ ކަ އިނ ޗި މައ ޗަށ  ދުނ އަރާފައި އެދުނ ތައ  ވައިެގ ތެރެއަށ  ބުރައިގެނ  ާދތަނ  
 ބަލަނ ފެށީމެވެ. ވެދިޔަހާ ކަނ ތައ ތަކޭ އަމިއ ލަ އަމިއ ލައަށ  ބުނެުވނެވެ. 

އައި ދިމާއެއ ވެސ  ނޭގުނެވެ. ޔޫލާހުރީ ކައިރީގައެވެ. "ޒުހުރީ ދަނ ޖެހި ނުއިއަ "އަމިއ ލައަށ  ވާހަކަ ދައ ކާނ ވެސ  ފެށީތަ؟" އޭނާ
 މަރުވެއ ޖެ. އަހަރެނ  މިއައީ އެތަނުނ ." މާ އައިދައިގެ ގޮތަކަށ ، ފިނި ރާގަކަށ  އޭނާ ބުނެލިއެވެ. 

 "ކީކޭ!"

 "މަރުވެއ ޖެއޭ، ނިމިއ ޖެއޭ، ޒުހުރި ދަނ ޖެހިއ ޖެއޭ"

 ދާނެގޮތ  ހުސ ވިއެވެ. ކޮނ ތާކު؟" އަހަރެނ  ހަ "ކޮނ އިރަކު؟

މިއަދުގެ މެނ ދުރުގެފަހުގެ ވަުގތެއ ގައި ހެނ ވޭރު ތިރިވާގޭ އެތެރެކޮޓަރިއެއ ގައި ހުރި ސީލިނ ގ  ފަނ ކާއެއ ގަިއ 
ޑު ބެއ ދީ، ނވާގަޑެއ ބައ ދާ އޭގެ ކޮޅުގައި ދަނ މަޅިއެއ ޖަހާ އެމަޅީގައިޖެހި، އާދަމ  ޒުހުރީ މަރުވެފައިހުއ ޓާ ފެނިއ ޖެއެވެ. ވާގަ

 ހުރި ޒުހުރީ ދުއ ފަރާތ ތައ ބުނާ ޮގތުގައި އޭނާ ހުީރ ޖެހީ، ކާކު ކަމެއ  އަދި ުމޅިއަކުނ  ސާފެއ  ނުވެއެވެ. މަރުވެފައިމަޅި
 ހަކުނ  ޙަބަރުދޭ ފަދައިނ  އަތުގައި އޮތ  ލިޔުމަކުނ  ކިޔަމުނ  ގެނ ދިޔައެވެ. ނޫބަރަހަނާއާއެވެ." ޔޫލާ 

 "މާތ ކަލާކޯ ދެނ ހެޔޮ."

 ނ  ހުއ ޓައެއ ނުލިއެވެ. ޔޫލާ މަގޭ އާދޭހަށ  ކިޔު

މުރަކީ ސާޅީސ ދެއަހަރެވެ. އާދަމ  ޢު( އޭނާގެ ފޮނުވާލެވުނުިއރުގައި ތަދިޔައިރުގައި )ނުވަ ގޮތަށ ޔަމިދިނާވެނިޒުހުރީ ފަ
ޔާ ޚިލާފ  ކަމެއ  ކަމަށ  ދަވާފަކައެއ ނުވެއެވެ. މިއީ އައުއ ޒުހުރީ މަރުވުމުގެ ކުރީގައި އެއ ވެސ  ނޯޓެއ  ލިޔުމެއ  އެއ ޗެއ  ބާ

ބަރު ދިނެވެ. ސައިކޮލަޖިސ ޓ  ބުނި ގޮތުގައި އަމިއ ލައަށ  މަރުވާ ގިނަ މީހުނ  ޚަރަލ  ހޮސ ޕިޓަލުގެ ސައިކޮލަޖިސ ޓަކު ޓ ނ ސެ
ވާފައި އޮވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ފަސ  އަހަރުގެ ެތރޭގައި ރާއ ޖޭގައި އަމިއ ލައަށ  އ އެއ ޗެއ  ބާަފދަ ލިޔުމެއ   'ކޮނ މެވެސ  ނޯޓެއ 

ކެވެ. އެެހނ ނަމަވެސ  ފުލުސ  އޮފީހުެގ  73ދަދެއ  ކަމަށ  ސެނ ޓުރަލ  ޮހސ ޕިޓަލުނ ދިނީ ޢަވެފައިވާ މީހުނ ގެ ޖުމ ލަ މަރު
 ވެ.އެ 123ރެކޯޑ ތައ  ބުނާގޮތުނ  

މީހުނ ، އެމީހުނ  އަމިއ ލައަށ  އެމީހުނ ގެ ފުރާަނ ނައ ތާލުމުގެ ކުރީގައި  68ިތނ މީހުނ ގެ ެތރެއިނ   73ބުނެވެދިޔަ 
ނޯޓެއ  ނުވަތަ ލިޔުމެއ  ފެނ ނާނ  ެނތ   ޓެއ  ނުވަތަ ލިޔުމެއ  ދުނިޔެއަށ  ދޫކޮށ ފައެވެ. އާދަމ  ޒުހުރީގެ ކޮޓަރީގައިވަނީ ނޯ

ރާއި ދިމާއަށ  ިވއ ސައިގެނ  ގޮސ  ވެއ ޓިފައެވެ. އޭނާެގ ގަލަނ  އޮތީ ދޮ އި،ބުނާޮގތުގަ ރާތ ތައ ފަމަނ ޒަރުދުއ  ނަމަވެސ ،ކަމުގައި ވި
 ކޮޓަރިތެރޭގައިހުރި ލިޔާމޭޒުމަތީގައެވެ. ސިނގިރޭޓ  ފޮއ ޓާއި ލައިޓަރު ކައިރީގައެވެ. "ރީތިކޮށ  ބާވާލައިފާ" ގަލަމުގެ ދޯރި އޮތީ

 ކަމުގައި ވެއެވެ. ޒުހުރީ ލައިގެނ  ހުރި ގަމީހާއި ފަޓުލޫނު އަދި ަޖނ ގިޔާ އޮތީ ފަތ ޖަހާފައި އެކޮޓަރީަގއި ހުރި އެނދުގެ ބޯލާކޮޅުގައި
ބަރު ދިނ  މަނ ޒަރު ދުއ  ޚަމީހަކު އޮށޯވެ އޮވެފައިވާކަމުގެ ނިޝާނެއ " ފެނ ނާނ  ނެތ ކަމުގައި މިނޫހަށ   ބާއ ވާފައެވެ. "އެނދުގައި
 ފަރާތ ތައ  ބުނ ޏެވެ. 
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އަހަރު ބުނަނީ "އާދަމ  ޒުހުރީގެ ފޮތ  ބަލާ މީހަކު އައެވެ." ޒުހުރީ  11ހެނ ވޭރު މަތިވާގޭ އަލީ ނަޖީބ ، އުމުރު 
ނުއ ވާފައި އޮތީ އެފޮތ  ބަލާ ީމހަކު އަނ ނާނެ ކަމަށެވެ. އައިމާ އެފޮތ  ދިނުމަށެވެ." އެމީަހުކ ވަނުމުގެ ކުރިނ  "ބު  ށ ކޮޓާރިއަ

 އައިކަމަށ  ބެލެވެނީ މެނ ދުރު އަނބުރާ ދެގަޑިބައި އެހައިކަނ ހާއިރުއެވެ. 

" އަހަރެނ  ހަދާނެގޮތ  ހުސ ވެފައި އިނ  ދަރަޖަ ޔޫލާއަށ  "ޔޫލާ ނަބީކަލޭގެފާނުގެ ނަނ ފުޅަށ ޓަކައި މިބުނީ މަޑުޖައ ސާލަބަލަ
ވޭ ކަމަކަށ  އަހަރެނ  ހިއެއ  ނުކުރަމެވެ. ޒުހުރީއަކީ އަހަރެނ ގެ ކިހާވަރެއ ގެ މީހެއ ކަނ  ޔޫލާއަށ  ޑަކޮށ ވެސ  އިހ ސާސ  ކުރެކު

 އިގިފައިވާކަމަށ  އަހަރެނ  ނުދެކެމެވެ. 

މިއަދު" އެއީ މަހަކު އެއ ފަހަރު ނިކުނ ނަ މަޖައ ލާއެއ   ސާ"ދިރާ ބުނެފައެވެ.އަހަރެނ  ކުރީގައިވެސ  އޮނ ނާނީ 
ބަރު ލިޔެގެނ  މިއުޅެނީ ކޮނ މެވެސ  އެހެނ  ނޫހަކަށ  ކަނ  މަށަށ  ހަނޫހެއ  ނޫނ ކަމެވެ. ޔޫލާ މިމިބުނާ ނޫސ   އީކަމުގައެވެ. އެ
 ޔަޤީނ ވިއެވެ. 

ބަރާއި މެދުގައި އަހަރެނ  ބުނީމެވެ. "މިއީ ހަމަ ސީދާ އެކަނ  ޚަތ  ޔެފައި އޮޔޫލާ ލި "ޔޫލާ، ލޭކޮށާލަނ  އުޅޭހެނ  ހާދަ ހިވެއެވެ." 
ކުރަނ  އުގިގޮތ " އޭނާ ބޭރުގޭތެރެއިނ  ގޮޑިއެއ  ހިފައިގެނ  އައިސ  ޖައ ސާލިއެވެ. އެވަގުތުނ  ފެށިގެނ  އަހަރެނ  ޒުހުރީ ދިފާނހި

 ފެށީމެވެ. 

 އ ލައަށޭ ބުނެފަކައެއ " މިމަނޯނ ނާނެ އޭނާ މަރުވީ އަ"

 ދަދުތަކެއ "ޢަކާއި، ކޮނ   68ކާއި  73 "ދެނ  ކޮނ 

އ  އަހަރެނ  މަކު ޒުހުރީ މަރުވީ އަމިއ ލައަށ ކަމައަކަ ."އެއީ ރާއ ޖޭގައި އަމިއ ލައަށ  މީހުނ  މަރުވި އަދަދު. ވޭތުވެދިޔަ ފަސ އަހަރުގަ
 ބުނެފަކައެއ  ނޯނ ާނނެ. "

ބުނަނީނަމަ ެއނ ެމ  ތަކުނ ގޮއެއ . އޭނާ އެހުރީ ޔޫލާ އާއި ޒުވާބު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއ  ނެއ ކަނ  އަހަރެނ  ދެނެގަީތމެވެ
 އަނެއ ގޮތަކުނ  ބުާނަނމަ ނޮހުރުއ ޕާނ  ބޮޑު ނޫސ ވެރިއަކަށ  ވެފައެވެ. އެކަމަކު އަހަރެނ ނަށ  ދޫކޮށ ލެވޭކަށެއ  ެނތެވެ.  ،ށެވެރަގަޅަ

އ ގެ ވާހަކަ ދައ ކާ އެއ ކޮޅުނ  އެފޮތެލުގަ ބުނަނ ހެއ ޔެވެ. އެަވގުތު މަގޭ ކަނ ތައ ތައ  ވަރަށ  ބޮޑުވިއެވެ. ޞ އަ
ބަރު ތެރެއަށ  ވައ ދައެވެ. އާނ ! އާނ ! ޔޫލާ ައކަށ  އެފޮތ  ބަލާ އައީ ކާކު ކަެމއ  އަދި ނޭނ ގެއެވެ. އެކަމަުކ ޚައަހަރެނ ވެސ  އެ

 އަހަރެނ  އޭނާ ދަނ ނަމެވެ. އޭނާ އެކަނ  ހޯދާލާކަށ  މާ ގިނަ އިރެއ  ނުނަގާނެކަނ  ކަށަވަރެވެ. 

އައިސ  އެއިނީ އޭނާއަށ  އެފޮތުގެ ކަނ ތައ   ށ ށ  އެިރއެވެ. ރަގަޅަށ ވިއ ޔާ ޔޫލާ މަގޭ ކައިރިއައަހަރެނ  ކުއ ލިއަކަށ  ހިތަ
އެގިގެނ ނެވެ. އެ ފޮތ  ބަލާ ދިަޔއީ އަހަރެނ ކަމަށ  ޝައ ކުކުރެވިގެނ ނެވެ. އަހަރެނ  ބިރުގަތެވެ. އެަކމަކު ބިރުގަނ ނާނ ވީ ަސބަބެއ  

 ނެތ ކަނ  މަށަށ ވެސ  އެގެއެވެ. 

 ސަބަބު އަހަނ ނަށ  ހީވަނީ ކަލޭއަށ ވެސ  އެގޭެނހެނ ." މިއައިބުނަނ ތަ. އަހަރެނ  ކަޭލ ކައިރިއަށ  "ލަތީފ . 

 ޔޫލާ އަކުރުތަކަށ  ބާރުލާ މަށާ ދިމާއަށ  ބަލަނ އިދެ ުބނ ޏެވެ. 
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ލީމެވެ. އަހަރެނ  ގޮޑިއަށ  ފެތިލީމެވެ. ހީލައިފާ ވައަތުނ  މަގޭ ދަތ ދޮޅީގައި އަތ  އަޅުވާލީމެވެ. ސައިކޯވަރެއ  ދަމާ
އަހަރެނ  ޔޫލާއަށ  ދައ ކަމުނ  ގެނ ދިޔަ ހަރަކާތ ތައ  ރަގަޅަށ  އެގެއެވެ. އެ ހަރަކާތ ތައ  ައހަރެނ  ގެނ ނަުމނ  ގެނ ދިޔަީއ 

 ޞަުތ ދަމައިގަތުމަށެވެ. ގަސ ދުގައެވެ. ބުނާނެ އެއ ޗެއ ، ހަދާނެ ގޮތެއ  ހޯދުމުގެ ފުރު

 ނ "ތިލޫމާތު ދިނުމުެގ ކުރިނ  އަހަރެނ  އެއ ޗެއ  ބުނާކަށ  ނެޢުފީހަށ  މަބެހޭ ގޮތުނ  ފުލުސ  އޮ އިއާ "މައ ސަލަ

ޔޫލާ މިކަމުގެ ތެރެއަށ  އަހަރެނ  ފައ ތާލާނީ ކިހާވަރަކަށ  ބާވައޭ ހިތަށ  އެރިއެވެ. ގިނައިރުތަކެއ  ނުކޮށ  ޔޫލާ ނިކުމެގެނ  
އ  ނުގެނެވިފައެވެ. ދެނ  ވާނީ ކިހިނެއ ތޯ ވިސ ނުމަށ  އިނީމެވެ. ހަރަކާތެހިގައ ޖެއެވެ. ގޮޑިނ  ހިއ ލާލަނ  ނޭނ ގިފައި އަހަރެނ  

އަހަރެނ  ފަށައިގަތީމެވެ. ބުއ ދީެގ ރޮނގުނ  ދަމައިގަނެވޭތޯ ބެލީެމވެ. ހިތަށ  އެރިއެވެ. ޔޫލާއަށ  ވަރަށ  ރަގަޅު ޓެސ ޓެއ ތާއެވެ. 
ދަގޫ ކަމެއ ކަނ  ޤަބޫުލ ނރުނ ތާއެވެ. އެއީ އުބަރު ދިނުމަކީ މީހެއ ގެ އަބުރަށ  ގެއ ލުނ ނުދީ ކަނ ހިގި ސީދާ ގޮތ  ބުޔާނ ކުޚަރަގަޅު 

 ނުކުރާނީ ކާކުހެއ ޔެވެ.

އެއ ގޮތަކަށ ވެސ  ނެތެވެ. އިރު، ދުވަހުގެ މަސައ ކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅުމަށ  ފަހުގައި ގޮސ  އަހަރެނ ގެ ހިޔަނި އެއިރު 
ނަށ  އެއިރު އިގިއ ޖެއެވެ. ޒުހުރީ މަށަށ  ދިނީ ކޮނ  ގެއ ލުނީތީއެވެ. ގޮޑިނ  ތެދުވާނ ީވތާއެވެ. ފުރަތަމަ ކުރާނ ވީ ކަނ ަތއ  އަހަރެނ 

 ފޮތެއ ތޯ ބެލުމެވެ. 

އެފޮތ ވީ ޒުހުރީގެ ޑައިރީއަށެވެ. ޑައިރީގައި ހިފަހައ ޓައިގެނ  އަހަރެނ  ހުރީމެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައެވެ. ތޫނު ވިސ ނުމެއ  
އެއ ވެސ  ހާެލއ ގައި އެޑައިރީ މަގޭ އަތުނ  އައިދޭތޯ މަގޭ މޭޒުގައި ކަނާުތ އިގިލިތަކުގެ ކޮޅުނ  ބެރުޖަާހލަ ޖަހާލައެވެ. 

ދޫކޮށ ލުމަކަށ  އަހަރެނ ގެ ބުއ ދި ހިގާމަގު ޖާގައެއ ނުދިނެވެ. ހިތ ހަމައެއ  ނުޖެހުނެވެ. ކޮނ މެ ފަދައެއ ގައިވެސ  ޑައިރީ 
ރީއާއި ދިމާލަށ  އޮނ ނާނ ޖެހޭީނ މަގޭ އަތުގަިއ ކަމުގައި ނިނ މީމެވެ. ުހނ ަނ ހުރި ގޮތުގައެވެ. އަބަދުެގ އަބަދަށެވެ. ޑައި

 މިއީކަނ  ކުރާނެ ގޮތ  ކަމުގައި ނިނ މީމެވެ. ، ބަލަހައ ޓައިގެނ ހުރެ

އެ އެތި މަގޭ އަތު ޖެހިއ ޖެއެވެ.  ،ވަރަށ  މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ފަހުގައި ،އިރުއޮއ ސި އަށ ގަޑި ބައިވާނ  އުޅެނިކޮށ 
ކަމަކު އެ އޮތީތާއެވެ. ނުވަތަ ކުލާހުގައި ހިސ ޓ ރީ ނޯޓ ސ  ޒުހުރި އެއަހަރެނ ގޭ ފޮތ ފޮށި ބަލާނ ެފށީ އެފެނ ނާނެ ކަމަކަށ  ނޫނެވެ. 

 ސ ޓަރީ ފޮތެވެ. ހިލިޔެފައި އޮތ  ފޮތެވެ. 

 ޓ ނޯވަނަ ކުލާހެއ ގެ އާއ މު ވަވަގުތުގެ އަޖަލުގައި ޖެހި ފޮތ  ޮއތީ ފިސާރި ބާވެހަނ ވެފައެވެ. އަަހރެނ  އެހުޅުވާލީމެވެ. ނު
ގައި އެކި މީސ މީހުނ ގެ މައިނ ބަފައިނ ގެ ނަނ  ލިޔެވިފަިއ ނޑުތުގެ ބަޑޭރިގަ ރާރޭގެ ދެފަފޮތެކޭ އެ އެކޭ ތަފާތެއ ނެތެވެ. އެތެ

ހުއ ޓެވެ. އަހަރެނ  އެއިރު ހިތާވެގެނ  އުޅުނު، ނުވަތަ އުޅެފައި ހުރި ކުދިނ ގެ މައިނ ބަފައިނ ގެ ނަމެވެ. ކުދި ކުދި ޖުމ ލަތައ  
ޗަރުނ ގެ ކާޓޫނު ޖެނަމަ ހަދާލާނެ ގޮތ ތަކުގެ ޖުމ ލަތައ ވެސ  މެއެވެ. ޓީއަހަރެނ ގެ އަތުޖެހިއ  ،އެކި އެކި ޓީޗަރުނ  .ބައިވަރެވެ

 ތައ ވެސ  މެއެވެ. ޒުހުރީއަކީ އަބަދުވެސ  ކާޓޫނު ކުރަހަނ  މޮޅު މީހެކެވެ. އެކާޓުނުތައ  އެއީ އޭނާ ކުރަހާފައި ހުރި ކާޓޫނެވެ. ފޮޓޯ
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ރު، ގަލޮޅު ބުރާރަގޭ އިބ ރާހިމ  ލަތީފ  ެހނ ވޭރު މަތިވާގެއަށ  ގޮސ  އާދަމ  ޒުހުރީގެ ފޮތެއ  ދެގަޑިބައި އެހާކަނ ހާއި  ".........
ތެއ ކަނ  މިފަދަ ޤީޤަގުގައި ވަރަށ  ބޮޑު ބައެއ  ކުޅޭނޭ ހަޤީކަމަށ  ބެލެވޭ ބެލުނ  އެއީ އާދަމ  ޒުހުރީގެ މަރުގެ ތަހުދިޔަހިފައިގެނ  

  ވެ. މައ ސަލަތައ  ދިރާސާކުރާ ފަރާތ ތަކުނ  ބުނެއެ

އާއި ބެހޭ ގޮުތނ  ފުލުސ  އޮފީހަށ   އާއި ބައ ދަލުކުރުމުނ  އޭނާ ުބނުއ ވީ "މައ ސަލަ އިބ ރާހިމ  ލަީތފ  ،ނޫހުގެ ފަރާތުނ  
 ސ ދުނުކުރާ ކަމަށެވެ."ޤަލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުރީގައި އޭނާ އެއ ޗެއ  ބުނަނ  ޢުމަ

މަ އެކަނި، އިބ ރާހިމ  ލަތީފ  ހެނ ވޭރު ހަ ކީވާލަޅަފަތުގައި އުފެދޭ ސު އާއި ގުޅިގެނ ،ޘާއާދަމ  ޒުހުރީގެ މަރުގެ ހާދި
ކުރެވޭ ސުވާލެއ  ނޫނެވެ. އިބ ރާހިމ  ަލތީފ  ކައިރީގައި އެފޮތ  ބަލާދިއުމަށ  ގުޅޭގޮތުނ  ގެނ  ދިޔައީ ކޮނ  ފޮތަކާއި މަތިވާގެއިނ  

 . އިގުނީ ކޮނ އިރަކު ކާކު ބުނެގެނ ޯތއާއި މެދު ކުރެވޭ ސުވާލުވެސ  މެއެވެ. ............................

މަށަށ  ބުނެވުނެެވ. "އާދަމ  ޒުހުރީ މަރާލިކަމަށ   ،ނޫސ  ހިފަަހއ ޓައިގެނ ހުރެ ،ހޭިލ ކުނި މޫނައި އެކު ނދުނު"މާތ ކަލާކޯ ޔޫލާ" ހެ
 ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އިބ ރާހިމ  ލަީތފ އޭވެސ  ބުނަނ ވީނު"

 ނ ނެވެ. ބަރު ކިޔާނިނ މާ ލެވުނި ގަދަކަމުޚައަހަރެނ  ކުޑަކޮށ  ދާހިއ ލާނ  ފެިށއެވެ. ޔޫލާގެ 

ށ  ފާހަގަ ކައަކީ ގާތ  ދެރަޙ މަތ ތެރިނ  ، އާދަމ  ޒުހުރީ އާއި އިބ ރާހިމ  ލަތީފ ބަރު ލިބިފަިއވާ ގޮތުގައިޚަނޫހަށ   "......
ނެރެވުނ  ފޮތެއ ގައި 'ޑިސ ކޯ އާއި ކެސީނޯ' ހިނ ގުމުގައި  ގުޅިގެނ ކާނިވަލ  އާއި  ޖުބުލީ ކުރެވެއެވެ. މަޖީދިއ ޔާ ގޯލ ޑަނ  

އިބ ރާހިމ  ލަތީފ  ފުލުސ  އޮފީހަށ  އާދަމ  ޒުހުރީ ކަމަށެވެ.  އިއާ  ނ  ތިބިކަމަށ  އެޮފތ  ބުނަީނ، އިބ ރާހިމ  ަލތީފ އަތުގުޅުވާލައިގެ
 ލޫމާތ ތަކެއ  ކަމަށ  އަޅުގަޑުމެނ ނަށ  ލަފާކުރެވެއެވެ. ޢުގުގައި ބޮޑު ބައެއ  ކުޅޭނެ މަޙުޤީމިމައ ސަލައިގެ ތަ އަކީ ތ ލޫމާޢުދެއ ވާ މަ

އާއި މެދު އިތުރަށ  އެއ ޗެއ   މިހާރުދަނީ ހިގަމުނ ނެވެ. "މައ ސަލަ ޙުޤީޤުބަރު ދެއ ވާ ގޮތުގައި މައ ސަލައިގެ ތަޚައޮފީހުނ  ފުލުސ  
 . އަދި ބުނެވޭނ  ނެތ ކަަމށ  " ވެސ  ފުލުސ  އޮފިހުނ  ވިދާޅުވިއެވެ. ........................

އިރަށ  ތައ ޔާރުވެ ހުރީމެވެ. ހެދުނު ސައިބޮެއ ނިނ މާލައިގެނ ، އުނދޯލީގަިއ އަހަރެނ  ނޫސ  ބާވާފައި ުފލުސ  އޮފީހުނ  އަނ ަނނ ވާ
 އިނ ދާ ފުލުހުނ  އަހަރެނ  ގެއަށ  އަތުވެއ ޖެއެވެ. 

ކޮޓަރީގައެވެ.  ހުރީނ  ރެ"ލަތީފ  ކޮނ މެވެސ  ފޮތެއ ގެ ާވހަކަ އެބަދެކެވޭނު." އޮފިސަރު ައހަނ ނާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. އެއިރު އަހަ
ނ  ފާޑަކަށ  މަގޭ ކޮޓަރީގެ ކަނ ކަނަށ  ކަޅި އުކަމުނ  ގެނ ދިޔައެވެ. އަހަރެނ  ޒުހުރީގެ ހިސ ޓ ރީ ފޮތ  އޮފިސަރަށ  އޮފިސަރު މާއެހެ

ދިއ ކޮށ ލީމެވެ. އޮފިސަރު ކައިރީގައި ހުރި ތިނ ފަށ އެރި ޅަވަރެއ ގެ ގޮލައެއ  އޭނާގެ ޕ ލާސ ޓިކ  ދަބަހަށ  އެފޮތ  ވައ ޓާލިއެވެ. 
ކީއ ތަ  އަހަރެނ  ހިތަށ  އެރިއެވެ. ރުއ ޕާނޭހޮނުއަތުގެ ދެއިގިލިކުރިނ  ހިފައެވެ. މިއީ ޔޫލާގެ  އޮތ ފައި އޭނާގެ ތުނި އަނ ގި ލައ ވާ

 ބަރު ކިޔާލާ މީހަކު ބުނާނީ ޒުހުރީ މަރާލީ އަހަރެނ  ކަމަށ  ވިއ ޔާއެވެ. ޚަޔޫލާގެ 

މަސައ ކަތުގެ ދާއިރާއިނ  ކަނ ނޭގެއެވެ. "ލަތީފ  ބުނާނެ އިތުރު އެއ ޗެއ  އެބަ އޮތ ތަ؟" އޮފިސަރު ސުވާލު ކޮށ ލިއެވެ. މަގޭ 
 ސުވާލެވެ.  ލުފަދަ ސުވާ ހަމަޖެހިލައިެގނ  ޖަވާބުދެވޭ .ވެނެސުވާލުތަކަކީ މަށަށ  ހަމަ ފެމިކަހަލަ  މިކަހަލަ 

 ".... އާއި  "އަޅުގަނޑު ޒުރހުރީ
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 ދޭ ބަޔާނެއ  ދިނުމަށ  ުފލުސ  އޮފީހަށ  އަނ ނާނ ވީުނ؟" "ލަތީފ 

ތަކުރާނީ. އަހަރެނ ނަކަށ  ނޭނ ުގނެވެ. ބަނ ދުކުރާނ  ގެނ ަދީނ ކަމެއ  މުޅިއަކުނ  ބެއ  މަނުގޮސ  ކީއ އިއަޖާ
 ސާފެއ ނުވިއެވެ. އޮފިސަރު މިކަނ  ހިނ ގަމުނ  އެގެނ ދިޔަ ގޮތަކުނ  މަވެސ  ކުޑަކޮށ  ސިހުނެވެ. 

 ޑައިރީގެ ބަދަލުގައި ދެ ކަނ ހިގިގޮތަށ  ބަޔާނެއ ލިޔެފީމެވެ. އެކަމަކު ނއަހަރެނ  އި ށުގައިދޮފުލުސ  އޮފީހުގެ މޭޒުގެ
 މުޅިނ ވެސ  ބޭނުނ ކުރި ހިސ ޓ ރީ ފޮތެވެ. އަހަރެނ  އުކުޅެއ  ހެދީއެވެ. ދޮގެއ  ހެދީއެވެ. އަހަރެނ ނަށ  އެޑައިރީ ދޫކޮށ ލާނ  ހިތ ހަމަ 

 ނިޔަތުގައެވެ. ލާނ  ނުކުރުމުގެ ޢުއެވެ. ކިތަނ މެ ސަަބބުަތކަށ ޓަކައެވެ. ޒުހުރީގެ މާޒީގެ ދުވަސ ތައ  މުޅި މާލޭގައި އިތީނުޖެހުނީ

އުޅެނީ ޒުހުރީގެ މާޒީ އެކަނި ހެއ ޔެވެ. ތެދެކެވެ.  ތިޔަ ބުނާއެތި ައހަރެނ ނަށ ވެސ  އެބަ އަޑުއިވެއެވެ. ފޮރުވަނ  ިތޔަ
ޒުހުރީގެ އިއ ޔެގެ ދުވަސ ތަކާ މަގޭ ހަމަ އެދުވަސ ތަކާއި ވަނީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފައ ތަރުވެފައެވެ. އެހެނެކަމުނ  އެޑައިރީ ފޮރުވުމުނ  

އަދި ވާހަކައެއ  ބުަނނ ހެއ ޔެވެ. ތިފަދައިނ  ުބނަނ ާޏ ޒުހުރީގެ ޑައިރީ ފޮރުވުމުނ   .ވުނީއެވެފޮރު  ވެސ  އެތައ ކަމަކުނ މަށަށ 
އެފޮރުވެނީ ހަމައެކަނި މަގޭ އަުއގުރާނައެއ  ނޫނެވެ. އެތައ  ބަެއއ ގެ ހަޑިއެވެ. ކިތަނ މެ ބައެކެެވ. އެޑައިރީގައި ހުރި ހުރިހާ 

މަ، ހާލުގާ ޖެހުނު ފީލުބާގައިގެ މީހުނ  އެއ ޗަކަށ  ނުވާނެއެވެ. މަބުނީމަ އަޑުއަހާށެވެ. އަހަރެނ  އެޑާއިރީ ވާހަކައެއ  ހާމަވެއ ޖެނަ
 ކިޔައިފީމެވެ. އޭގެ އެއ ވެސ  ވާހަކައެއ  ހާމަކުރަނ  މަށެއ  ނެތީމެވެ. ޔޫލާއަށ  އޭގެ ވަސ  އެގުނަސ  މާލެ ބަނ ޑުނ ޖަހާނެއެވެ. 

ހަރެނ  ދިޔަސ  ހެޔޮކަމަށ  ބުނުމުނ ، އަހަެރނ  ދިޔަ ގޮތަށ  ދިޔައީ އޮފީހަށެވެ. އަ ،އޮފީހަށ  ބަޔާނ ދިނުމުނ  ފުލުސ  
އަހަރެނ  ގެނ ގުޅޭ ދެޖަނަވާރާ ކުރިމަތިލުނ  އެއީ ފުލުސ  އޮފީހުނ  އެނިމިދިޔަ ކަނ ތައ ތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  

 ނޫނ ކަނ  އިގިހުރެއެވެ. 

އާއި ކުރުސީ ލަސ ތަކެއ  ނުކޮށ  މަގޭ ކުރިމަތގައި ފޭލިގެ ޖަހައިފިއެވެ.  ޔޫލާ އަހަރެނ  މޭޒުކައިރީގައި ޖައ ސާލުމުނ 
ޔޫލާ ސިނގިރޭޓެއ ވެސ  ރޯކޮށ ލައިފިއެވެ. ކުރުސީ ނެގީ ސުއ ޓާއެކެވެ. ދެވެރިނ  ވެގެނ  މަގޭ މޫނަށ  ދުނ  ދޫކުރަނ  ެފށިއެވެ. 

ފުލުސ  އޮފީހުނ  ދިނ  ބަޔާނ  އަކުރުނ  އަކުރަށ  ކަމަށ  ހަދާފައި އަހަރެނ ވެސ  ސިނގިރޭޓެއ  ރޯކޮށ ލައިފީމެވެ. ގޭނ ނޭ
 ކިޔައިދިނީމެވެ.  ށ ހުނ ނައެމީ

 ދި އަ"އެހެނ ވީމާ، އެނ މެ ފަހުގެ ގުޅުނ  ކަނޑާލީ، އެއަށ ފަހުގައި ދުިނޔެވެސ  ދޫކޮށ ލީ." މަށަށ  ކުރުސީ ދައ ކަނ ފެށި ވާހަކައެއ  
 ދަމައެއ  ނުގަނެވުނެވެ. 

ނިއ ވާލިއެވެ. މަށާއި ދިމާއަށ  ބަލަނ  އިެދ  އަށ ނޑިޔޫލާ އޭނާގެ ސިނގިރޭޓ  ބުރި އަޅިކެ "އެހެނ ވީމާ ކުރުސީ ކަލޭ ތިބުަނނީ"
ވާހަކަ ދައ ކަމުނ  ގެނ ދިޔައެވެ. "ލަތީފ  އާއި ޒުހުރީގެ ހުރިހާ ގުޅުމެއ  ކަނޑާލާފައި އޭނާ އަތުގައި އެއިރު އޮތ  ހަމައެކަނި 

 ލަތީފ ގެ މިލ ކު އަނބުރާ ލަީތފުއަށ  ފޮނުވާލިއެވެ." 

މިދެމީހުނ  ކިޔައިދެނީއެވެ. އެއީދެނ   އ އޮލިކަނ  އެކި މީހުނ ނަށ  ފެނ ާނނީ އެކި ގޮތަށެވެ. ފުލުސ  އޮފީހުގައި ދައ ކާނެ ވާހަކަ މިއަ
 ފުލުސ  އޮފީހުނ  އަދި އިތުރު ސުވާލެއ  މަށާ ކޮށ ފިއ ޔާމުތާއެވެ. 

 ހިފާނީ ހާދަ ހިއ ވަރުގަދަ ވެވެނީމައޭ."  އަމިއ ލަ ފުރާނަ""އެކަމަކު ބުނަނ ތަ" ކުރުސީ މަގޭ މޫނަށާއި ޔޫލާގެ މޫނަށ  ބަލައިިލއެވެ. 
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 އަހަރެނ  ކުރުސީ ގާތު އަހާލީމެވެ.  "!ގަދައޭ"

އެއީ ދީނ  ޤަބޫލ ކުރާ މީހެއ ކަމަށ  ބަލާ. އެހެނ  ވެއ ޖެއ ޔާ އަމިއ ލައަށ  މަރުވާމީހުނ   "ރަގަޅު. ގަދަވީމައޭ. މިހެނ ބަލާ. ޒުހުރީ
ކުރިމަތިލާނީ ގައިމު  ށ ނު. އަބަދުގެ އަބަދަށ  އަޖަލުގައި އުޅުމައެއ ވޭނެކަނ  އޭނާއަށ ވެސ  އިގޭނެއެކޮޅުމަތީގައި މާއަރާމުގައި ނޫޅެ 

 ނ ނު."ނެގެހިއ ވަރެއ  ހުރެ

"ބުނަނ ތަ" ޔޫލާ އޭނާގެ ގޮނޑިއަށ  ފެތިލިއެވެ. "ދީނ  ޤަބޫލު ނުކުރުނ  އެއީ ވަރަށ  މަސައ ކަތުނ  ކުރެވޭނެ ކަމެއ . އެނ މެ 
 ވަގުތު." ނ މާނިމީހާއަށ ެވސ  ޝައ ކު އުފެދޭނެ. އަދި އަމުދުނ   ޤަބޫލު ނުކުރާނ  އުޅޭ

 "އެހެނ ވެގެނ ނޭ މަމިބުަނނީ ޒުުހރީ އަކީ ހިއ ވަރުގަދަ މީހެކޭ."

އިނީ އެމީހުނ ގެ ކިބައިނ  ސަލާމަތ ވެގަނ ނާނެ ގޮތެއ  ހޯދާށެވެ. ނަސީބަކުނ   އަހަރެނ  ވަކި އެއ ޗެކޭ ނުބުނަމެވެ. މަ
ޔައިމައެވެ. ދިފައިހިނގައ ޖެއެވެ. އެކަނިވީމާ އަހަރެނ  އަނެއ ކާވެސ  ދެރަވާނ ފެށިއެވެ. ޒުހުރީ ނެތިށ އިރުކޮޅަކުނ  މައެކަނި ކޮ

ދިޔަ ނަމަވެސ ، އެކު އެކަށ  ނެތުނ  އެއީ އެހެނ  ކަމެއ  ތާއެވެ. ތަފާތު ވަމުނ  ކިތަނ މެ ދުރު ފަހަކަށ  އައިސ  އޭނާ މަށާ
ނ  ަފށައިފިއެވެ. ޒުހުރީ މަރުވީ ކީއ ވެގެނ  ހެއ ޔެވެ. ރަގަޅެވެ. ޒުހުރީ މަރުވިގޮތ  މަނ ޒަރުތައ  އިއ ޔެގެ ދުވަސ ތައ  މަށާ ހަމަލަދޭ

ވާގަޑެއ  ބައ ދާފަިއ  އިނ ކާގަފަމިހާރު އަހަރެމެނ  އެނ މެަނށ ެވސ  އިގެއެވެ. އަމިއ ލައަށ  ދަނ ޖެހިއެވެ. ތިރިވާގޭ އެތެރެ ކޮޓަީރ 
 މަޅި ކަރުގައި ބާރު ދިނުމުނ ނެވެ. އެވާގަނޑު ކޮޅުގައި މަޅިއެއ ޖަހާ އެމަޅިއަށ  ބޯމަހާ، 

އޭނާ ދަނ ެޖުހނީ ކީއ ވެގެނ  ހެއ ޔެވެ. އަހަރެނ ނަށ  އަހަރެނ ެގ ބުއ ދި ސަލާމަތ  ކުރާނ  ވެއ ޖެނަަމ  އެކަމަކު ،އެކަމަކު
 އެދެވޭ ޖަވާބެއ  ބޭނުމެވެ.

ދެކިއ ޖެނަމަ އެވަނީ ވަރަށ   އަހަރެނ  މިކަމުގެ ތެރޭގައި ލާމެހުނީ ޒުހުރީ އަހަރެނ ނަށ  އެފޮތ  ދިނ  ދިނުމުނ  ކަމަށ 
ލާއި ދުރަށ  ޖެހެވޭ ޖެހުމަކަށެވެ. ސ ތ  އޮޅުވާލުމަކަށެވެ. އަހަޤީޤަތާއި ދުރުނ  ެދކެވޭ ދެކުމަކަށެވެ. ޤީޤަ ހަ ށ ބޮޑަ

ނ  އޮތީ އެކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމާއި މެދުގައި ބުނާނެ އެއ ޗެއ  ނެތެވެ. ބުނެވޭނެ އެއ ޗެއ ވެސ  ހަރެފެށުނިއ ސުރެނ ވެސ  އަ
 ތެވެ. ނެ

 އުފުލާލިއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރީ ޔޫލާއެވެ.  އަހަރެނ  އިސ 

އ ކަނ  އަހަނ ނަށ  "ލަތީފ  އަހަރެނ  ކަލޭ ކައިރީގައި ދެނ  ދެރަނުވާށޭ، ހާސ  ނުވާށޭ. މިކަހަލަ ހާސަރު ދެމުމަކީ ބޭނުނ ނެތ  ކަމެ
ރުވީ ޒުހުރީއެއ  ނޫނެވެ. އެމަރުވީ ކަލޭމެނެވެ. ހީވަނީ........ ކަލެއަށ ވެސ  ެއގޭނެހެނެވެ. އަކަމަކު ަހނދާނ ުކރާށެވެ. އެމަ

 ޗާލާޒަމާނުގެ އެނ މެނެވެ. " 

މިއީ ޫޔލާގެވެސ  އަދި ކުރިސީގެވެސ  އާދައެވެ. އަބަދުވެސ   ފަޅެއ ވެސ  ނޭނގުނެވެ. ކަނޑެއ މަށަށ  ަތނެއ  ދޮރެއ  
އަރައެވެ. މިއީ މަގޭ އުނިކަމަކުނ  ވާކަމެއ  ބާވައެވެ. އަހަރެނ  ގިސ ގަޅުވާލާނެއެވެ. އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށ  ވައ ޓާލާީނއެވެ. މަހިތައ 

ކުރުސީ ދަމައިގަނ ނަނީ ިފނި ލޮލީއެއ  ޯބލާާހ ފަސޭހައިގައެވެ. ކުރުސީގެ  އިމެދުޅާކޮބާރާތ ތަކުެގ ޢިކީއ ތަވީ، ޔޫލާގެ 
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 އޮތ ހާއެވެ. ނުވަތަ އަހަރެނ  މިކުގައި ޔޫލާވެސ  ހަމަ އެފަދައެވެ. އޭނާ އަހަރެނ  އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށ  ވައ ޓާލަނީބާވަ ތައިބާރާތ 
 ދުވަސ ވެސ  މިހޭދަކުރީ އަނދިރި ކަމުގަ ބާވައެވެ. 

 ކީކޭ" ....................... "ޖައ ސާލަބަލަ

ހެދީމޭ ....... މިމޫސުމ  ބަހާރެޭކ ކިޔުމަށ ފަހުގައި ދުނުޔޭގައި ލެއ ވި ހުތުރު ގޯސ   އައި ،މަކޭބާގެ ރާގަކަށ ، "ަބހާރެކޭމަރިޔަމ  
އަހަރެނ   މީެމނ . ކިޔަމުނ  ގެނ ދިޔައިރު އަޑުއަހާނ  ތިބި އެނ  ނަ  އަނެއ  ގޯސ ވެސ  ަހދާނަމޭ ކަލޭމެނ ގެ ޯލބިވާ އޭދެނ  އޮތ 

 މިބުނާ ކަލޭމެނަކީ."

އަހަރެނ ، ފަސޭހަކަމާއި އެކުގަިއ ޔޫލާގެ އަގައިނ  އެބަސ ތައ  ުނކުނ ނަމުނ  ދިޔަތަނ  ބަލަހައ ޓަިއގެނ  އިނީމެވެ. އޭނާ 
 ލައެވެ. ހުއ ޓައެއ  ނު

ޓުވެލ  ބާރ އިނ " ނޫކަނޑާއި ޖަޒީރާތަކާއިއެކީ .............." ކަލޭމެނ ގެ އަނެކަކު ކިޔަމުނ  ގެނ ދިޔައިރު އަޑުއަހާނ  ތިބި "
ކަޅި އަރަމުނ  ގެނ ދިޔައިރު ބަލަހައ ޓައިގެނ   ގޯލ ޑަނ  ޖުބ ލީއަށ " "މިސ  ހަކު. އިސ ޓޭޖ މަތީގައިމީއެނ މެނ . އަނެއ ކާވެސ  އެހެނ 

އެނ މެނ . ައިދ  ށި، ވައިލެޓ  ހައުސ  އިނ  ނުކުމެގެނ  ޤައުމީ މުބާރަތ ތަކުަގއި ދުވަނ ފެގޯލ ޑ  'ބުރައުނ  ' އެނ މެނ . ބުލޫތިބި
ށ  ހަމަ ގޮސ ނުލަ ނުކެރޭނެއޭ" ށަނިވާ އެހަ މޮޅިއ ޔާ މަކާިތބި އެނ މެނ . އައުގުރާނ  ރާގަކަށ  "އެ އެހުނަރުތައ  ބަލަހައ ޓައިގެނ 

 ބުލޫސ  އަޑު އެހި ބަމ  ޓީ ޓީނ  ދިޔަ އެނ މެނ . އަހަރެނ  ކަލޭމެނ ނޭ މި ުބނަނީ ބޭސ  ފިހާރައިގެ ސޭޓުނ . ބުނީމާ އަޑުއިވިގެ
އަމީނިއ ޔާގެ ޓީޗަރުނ . ބެލ ބޮޓަމ ސ  ލީއެނ މެނ . އައިސ  ގޭގައި ޓުވިސ ޓު ކުރި މީހުނ . ގޯ ގޯ ޑާނ ސ   ،މީހުނ . މަޖީދިއ ޔާ

އެނ މެނ . ދެނ   ބުއި ރު  އެވިނަތި ވިނިޔަ އާއި ލޯބިޔާ މުނިޔާ ".......ގެ ވާހަކަ ދެއ ކިއިކުރިމީހުނ . ކަލޭމެނ ނަށ  ދޮހޮއ ޮކ "މާރީ
 އެނގިއ ޖެއެއ ނު. ރޭޑިއޯ މޯލ ޑިވ ސ ގެ އެނައުނ ސަރުނ . ޑެޒ މަނ ޑ  ޑިސިލ ވާ. އައިރިނ  ޗަރުކޭސ ."

 ސާސ ވާނ  ފެށިއެވެ. ހުއ ޓުމެއ ނެތި ޔުލާ ހަމަލާ ދެމުނ  ގެނ ދިޔައެވެ. މަގޭ އަނދިރިކަނ  މަށަށ  އިހ 

 "ޗާލާ ޒަމާނުގެ އެނ މެނ " އޭނާ ނިނ މާލިއެވެ. 

 

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

 

 އަީއ މެނ ދުރު ފަހެއ ގައެވެ.  ފުލުސ  އޮފީހުނ  ދެވަނަ ފަހަރަށ  އަހަރެނ  ބޭނުނ ވެގެނ  ބަލާ

 އަހަރެނ  ދިޔައިމެވެ. 

 ނ  އެގޭދޯ.""ލަތީފ . ފޮތ  ދީފައި މިއޮތީ ފޮތ  ދޭނ ވެގެނ  ނޫނ ކަ

 "؟"ތިބުނީ ކިހިނެއ 
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 "މިބުނީ ލަތީފ  އަަތށ  ޒުހުރީ ފޮތ ދީފައި މިއޮތީ ފޮތ  ދޭނ ވެގެނ  ނޫނ ކަނ  އެގޭދޯއެވެ." 

 "ތިބުނަނ  އުޅޭ އެއ ޗެއ  މަށަކަށ  ނުވިސ ނޭ. އޮޅުނ  ފިލުވައިދީފާނަނ ތަ."

 "ފޮތ  ރަގަޅަށ  ބަލައިލިނ ތަ"

 ލަނ . ކިހިނެއ ވީ."ބަ"ނު

 "އާ!"

 ތަކައ ފޮތ  މަގޭ އަތަށ  ިދީނ ކީއ ވެގެނ ތޯ އޮޅުނ  ފިލުވުމަށ  ކުރާނެ ސުވާލު ނީރާކުކޮށ ގެނ  ހުރީ އޮފިަސރު އަހަރެނ  ހީ
މިގެނ ދާ ރޮނގުނ  މަށަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އޮޅުނެވެ. ކުޑަކޮށ  ބިރުގަނ ނާނ  ެފށިއެވެ. މަށަށ   ޙ ޤީޤުކަމަށެވެ. އެހެނ  ކަމުނ  އޭނާ ތަ 
ލޫމާތު ސިއ ރު ކުރުމުގެ ކުށުގައ ބެދިދާނެތީއެވެ. އެހެނ  ނޫނ ހެއ ެޔވެ. އަހަރެނ  މިހިރީ ޒުހުރީގެ ޢުޅައެއ ޗެއ  އެޅިދާނެތީއެވެ. މަ

 ޑައިރީ ފޮރުވައިގެނ  ވިއ ޔާއެވެ. 

"އާ!" އޮފިސަރު އަނެއ ކާވެސ  އޭނާގެ ކަރުތެރޭ ކޮނ މެވެސ  ދިމާއަކުނ  އެއަޑު ނެރިލައ ވާލިއެވެ. މިއީ އަނެއ ކާ މިމީހުނ  ތެރޭގައި 
 އަހަރެނ  ހިތަށ  އެރިއެވެ. އ  ބާވައެވެ. ކޯޑެ

"ލަތީފ . އޮފީހުގައި އުޅެނީ ކޮނ ބައެއ . މަސައ ކަތ ކުރަނ  ލަތީފ ގެ އަތ  ދަށުނ  އުޅެނީ ކޮނ ބައެއ ." އޮފިސަރު ޓަސ ލާފައި 
ޑަކަށ  އިނެދ ކުރީމެވެ. ޖެހިލުމުގެ ފާޔަޤީނ މަޅިއެއ ގައި ޖެހުނީ ކަަމށ  އަހަރެނ   ށ ސުވާލެއ ކުރިމަތި ކުރިއެވެ. މަށަ

 ޖަވާބުދިނީމެވެ.

 "."އެނ މެ ދެކުދިނ 

 "؟"އެއީ ކޮނ ބައެއ 

 "ހަސަނ  ކުރުސީ އާއި އައިމިނަތު ޔޫލާ."

ސިނގިރޭޓެއ   ރުއޮފިސަ .އަލިފާނ  ލިހުޅުގެ މައ ޗަށ  ރަތ ހުޅު ގަދަވެގެނ  ދިޔަތަނ  މަބަަލހައ ޓައިގެނ  އިނ ދާ ރޯކޮށ ނޫ" .."މިޔޫލާ
 "؟ރޭެޓއ  ނުދެއެވެ. "މިޔޫލާ އޭނާ ކޮނ  ގެއެއ ރޯކޮށ ލިއެވެ. މަށަކަށ  ސިނގި

 ".ކަނ ދުގަސ ދޮށުގެ"ގަލޮޅު 

 ؟""އޭނާގެ މަނ މައަކީ ކާކު

 "އެގޭ ޒުހުރާ"

ވެރި އަޑު ލައ ވާަލއިފިއެވެ. އަހަރެމެނ  ިތބި މުިޅ ކޮޓަރިތެރެ ހަމަހިޭމނ ވުމަށ  ބިރު"އާ" އޮފިސަރު އަނެއ ކާވެސ  އެއ ކަލަ 
ސީލިނ ގ  ފަނ ކާގެ އަޑު ނޫނ  އިތުރު އަޑެއ  ނީވެއެވެ. މުޅި ކޮޓަރީގައި ހުރީ އެނ މެ މޭޒެކެވެ.  ދޫކޮށ ލިއެވެ. އެބުރި އެބުރި އިނ 

އަހަރެމެނ ގެ ވާހަކަ ރެކޯޑ  ކުރެވެމުނ   ،އެމޭޒުގެ އަނެއ ފަރާތުފައި އަހަނ ނާއި އޮފިސަރުއެވެ. މޭޒު މަތީގައި ކެސެޓ  ޕުލޭޔަރެއ 
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ވާ އަޑުތަކެވެ. އޮފިސަރުގެ ޕުލޭޔަރު ކައިރީގައި އޮފިސަރުގެ ބެނ ސަނ  ސިނގިރޭޓ  ގެނ ދިޔައެވެ. މިހާރު އޭތި އެ ރެކޯޑ  ކުރަނީ ނޭ
 ފޮށ ޓާއި އަލިފާނ  ޮފށި އެކަނިވެރި ގޮތެއ ގައި އޮތެވެ. ކޮނ މެ މިނެޓެއ  ގަޑިއެއ ގެ އިރަށ  ބަދަލުވެގެނ  ދާކަހަލައެވެ. 

ލިއެވެ. ކަރުދާހެއ  ނެގިއެވެ. ކޮނ މެވެސ  އެއ ޗެއ ގެ ފޮޓޯ "އާ" އަނެއ ކާވެސ  އެއަޑެވެ. "މިއޮތީ" އޭނާ މޭޒުގެ ވަތ ގަނޑު ހުޅުވާ
"މިއޮތީ އަހަރެމެނ  ިމ ފޮތުގެ ތެރެއިނ  ނެގި ސިޓީެއއ ގެ ކޮޕީއެއ . ފޮޓޯ ކޮޕީއެއ ." އޮފިސަރު މާ އުފާވެރި ފާޑަކަށ  . އ ކޮޕީއެ

 ޔާލީމެވެ. ދެ މަށަށ  އެ ކަރުދާސ  ދައ ކާލިއެވެ. "ކިޔާލަބަލަ" އަހަރެނ  އެ ސިޓީކިނހެވިފައި އި

 

 ކަނ ދުގަސ ދޮށުގެގ.

 ،މާލެ

 

 ،އެކުވެރި ޒުހުރީއަށ 

އަހަރެނ ނަށ  މިވާހަަކތައ  ލިޔާނ ފެށޭނެ ޮގތެއ ނޭނ ގެއެވެ. ެއހެނ ކަމުނ  އަހަރެނ ަނށ  ެފނ ނަނީ ވީާހ 
 ކުރުގޮތަކަށ  މިބުނަނ  އުޅޭ ވާހަަކތަށ  ބުނެލުަމށެވެ. 

ނެވެ. ޤީޖާ އެއީ ުޒހުރީގެ ކުއ ޖެއ ކަނ  އަހަރެނ ނަށ  ޔައަހަރެނ  މިއިނީ ބަލިވެއެވެ. މަޭގ ބަނޑުގައި އޮތ  ކުއ 
 އެކަމަކު އަހަރެނ ގެ ފިރިމީހާއަކަށ  އެކަމެއ  ނޭނ ގޭއެވެ. އޭނާ ހީކުރަނީ އޭނާގެ ކުއ ޖެއ ކަމަށެވެ. 

 ސ ދުކުރަނީ މިދަރިފުޅު ވިހާށެވެ. ޤައަހަރެނ  

 

 އެކުވެރި 

 ޒުހުދާ

މޫނަށ  ޟ  ކެހިލިއެވެ. "މައ ސަލަނިމުނީ" އޭނާ ުބނެލިއެވެ. ޔޫލާގެ މައަހަރެނ  ސިޓީ ކިޔާ ނިނ މާލުމުނ  އޮފިސަރު ކަރު
 ޒުހުރީއަށ  ކެތ  ނުކުރެވުނީ."

 

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

 

 ބާރާތ ތަކެވެ. ޢިޒުހުރީ މަރުވި ދުވަހު އޭނާ ޑައިރީގައި ލިޔެފައި ވަނީ ތިރީގައި މިވާ 
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ކަނީ އަހަރެނ  އިއ ޔެ ދެއ ކި ވާހަކަތަކެވެ. އިއ ޔެގެ ބޭސ ފިހާރަ ސޭޓުނ  "އައިމިނަތު ޔޫލާ އަކީ މަގޭ އިއ ޔެއެވެ. އޭނާ އެދައ 
ސޭޓުނ  އެވާހަކަތައ  ހަނދާނ ެނތި ގޮސ ފައިވާކަމީ އަހަރެމެނ ގެ "  އިއ ޔެގެދެއ ކި ވާހަކައެވެ. މިއަދު އަހަރެނ  ފަދަ އެކަހަލަ 

ހެއ ކެވެ. ދެނ  އޮތީ ދެގޮތުނ  އެއ ގޮތެވެ. މަރާލާނީ  ލު އަހަރެމެނ ގެ ނިމުނ  އައިސ ފިކަނ  ދައ ކުވައިދޭ އެނ މެ ބޮޑު އެއ ޞ އަ
 ވެ.ޔޫލާ ހެއ ޔެވެ. ނުވަތަ މަރުވާނީ އަހަރެނ  ހެއ ޔެ

...................... . 

 

 ލާނެއ ޢުސަރުކާރުގެ އި

. ކެވެތާއި ޚިލާފަށ  ދެކެވޭ ވާަހކަތަކެޤީޤަގަލޮޅު ތިރިވާގޭ އާދަމ  ޒުހުރީ މަރުވެއ ޖެކަމަށ  ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަ
 އެރި ވަރަށ  ބޮޑު އޮޅުމެއ ގެ ސަބަބުނ ނެވެ.  އެވާހަކަތައ  ނުކުމެގެނ  އުޅެނީ ޫނސ ވެރިނ ނަށ 

އައިމިނަތު ޔޫލާއެވެ. ޔޫލާ ކަނ ދުގަސ ދޮށުގޭ އާދަމ  ޒުހުރީ މަރުވީކަމަށ  ބުނެވޭ ދުވަހު މީހަކު މަރުވިއެވެ. އެއީ ގަލޮޅު 
ގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މާލޭ  އ  މިގޮތަށ  ހެކިދެއެވެ. އައިމިނަތު ޔޫލާމަރުވީ މޫދަށ ގޮސ  އުޅެނިކޮށެވެ. ޑޮކ ޓަރުނ ގެ ރިޕޯޓ ތަ

 ށ  ލައ ގާަފއި ވަނިކޮށެވެ. ނައިރުމަތީ ފަރާތު ގޮޑ

ވަނަ މާއ ދާއިނ  މަނާ  125މު ޤާނޫނު ތަކުގެ ޢާއ ތާިއ ޚިލާފ  ދޮގު ވާހަކަ ދެއ ކުމަކީ ޤީޤަވުމާއެކު ދަނ ނަވަމެވެ. ހަ
ފަރާތ ތަކާއިމެދުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަނ  ޖެހޭނެ ކަމުގެ  އ މު ޤާނޫނ ތަކާއި ޚިލާފ  ވާޢާމެކެވެ. ކުރެވިފައިވާކަ ގެޒަޓ ކަމެއ ކަމަށ  

 ހަދާނ  ތިޔަ ހުރިހާ ފަރާތ ތަކަށ  އެރުވުމަށ  މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުނ  ހިފީމެވެ. 
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