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 ހުވަފެން

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

ގޮތަށެވެ. ފެންނަ ހުވަފެންތަކާ ދިރިއުޅުމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް  ވެސް އެ ހުވަފެނަކީ ބިލާހެކެވެ. ގިނަ މީހުން ގަބޫލުކުރަނީ

ނުވާކަމަށް ބައެއް  ހުވަފެންތަކުގައި ފެންނަ ކަންކަން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދިމާނޯންނަކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެ 

ވަނީ ހުވަފެނަކީ ކަންކަން މެދުވެރިވުމަށް  ކަން ގަބޫލުނުކުރަނީ ޖިނާހެވެ. އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި މީހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ

ތިމާގެ ދިރިއުޅުމާ ސީދާގޮތުން ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ި އފެންނަ އިލާހީ އިލްހާމެއް ގޮތުގައެވެ. ފެންނަ ހުވަފެންތަކާ

އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ފެންނަ ގިނަ ހުވަފެންތައް އޭނާއަށް ސީދާ ވެއެވެ. އެ ހުވަފެންތަކުން ފެންނަގޮތަށް ގިނަ 

ގޮތަށެވެ. ރޭ ފެނުނު ހުވަފެނުގައި ފެނުނީ  ް އައީ އެވެސް އޭނާއަށް ކަންތައް މެދުވެރިވެގެނ ފަހަރު ކަންތައްތައް ދިމާވެއެވެ. މި

ނުދަންނަ ކުޑަކުއްޖަކު އައިސް ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން ޚަބަރެއް ދެނިކޮށެވެ. އޮފީހަށް ވަދެ ނެޓް ސަރޗްކޮށް ހުވަފެން 

ބަރުވީ ސީދާ އޭނާއަށް އެކަން ތަޢުބީރުކޮށްލުމުން ކުޑަކުއްޖާވީ ނިޢުމަތަކަށެވެ. ނުދަތުންވީ ގައުމުން ބޭރުފަރާތަކަށެވެ. ސިއްރު ޚަ

ޚާއްޞަވުމަށެވެ. އެކަމުގައި އިންދާ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާއާ ބައްދަލުކުރަން އެންގީއެވެ. ލިބިގެން ދިޔައީ ހިތް އުފަލުން ފޮޅިގެން 

 ޚަބަރެކެވެ. ާފަދަ ދ

ރާއެކު އަންހެނުން ލިބުނު އެ އުފާލާއެކު އެޚަބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭން ބޭނުންވީ އެނާގެ މަންމައަށެވެ. އެ ޚަބަ

ވާނީ އޭނާގެ މަންމަކަން ޖިނާހަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އޭނާ އެންމެ  އުފާވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެންމެ އުފާ

 ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ދެކެމުން އައި ހުވަފެން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ އޭނާގެ މަންމައަށްކަން އޭނާ ދަނެއެވެ. 

ވެ. ގޮސްވަނީ މަންމަގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. އޭރު މަންމަވީ ފާޚާނާގައެވެ. ލައިގެން ހުރި ޔުނީފޯމާއެކު ޖިނާހު ދިޔައީ ގެޔަށެ

ހުރިގޮތަށް ޖިނާހު ޖައްސާލީ އެނދުގައެވެ. ދިމާ މައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހިތުން ޝުކުރު އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައީ ހެއްދެވި 

 ފަރާތަށެވެ. 

ތައްޔާރުވި ސުވާލުގެ ކުރިން ވާހަކަފެށީ  ީ ހައިރާންކަމެވެ. އަނގައިން ނުކުންނަންފާޚާނާއިން ނުކުން މަންމައަށް ލިބުނ

 ވެ. ުއެޖިނާހ

ފަހަރުވެސް ސީދާވެއްޖެ.."  ކަންތައްތައް ސީދާވާނޭ. މި " އަހަރެން އަބަދުވެސް ބުނަމެންނު. ހުވަފެނުން ފެންނަ 

 ކުރުކޮށްލާފައި އޮތް ދެފައި ދަމާލަމުން ޖިނާހު ބުންޏެވެ. 

 މަންމައަށް އަހާލެވުނެވެ. ތް ިނެއްވީ. ކޮންކަމެއްތަ ސިދާވީ...." ފާޚާނާއިން ނުކު" ކިހ 
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" ދެންމެ އޮފީހުން އަހަރެންނާ ބައްދަލުކުރި. ބުނީ އަހަރެންނަށް އެމެރިކާއިން ކޯހެއް ލިބުނު ވާހަކަ." މޫނު މައްޗަށް  

ަންމައަށް ގޮސް އިށީނދެވުނީ ދަރިފުޅު އޮތް އެނދުގެ ވެރިވެފައިވާ ހިނިތުންވުމާއެކު ޖިނާހަށް ބުނެވުނެވެ. އެ ޚަބަރާއެކު މ

 މަގުތުގައެވެ. 

" އަލްޙަމްދު ލިއްލާހި. ހާދަ ނަސީބު ގަދަ ދަރިއެކޭ! މަންމަ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ." ދަރިފުޅުގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން،  

 ވައިއަޑުން މަޑުމަޑުން މަންމައަށް ބުނެވުނެވެ. 

އެއް ނުވެސް ބުނަމެއްނު ދަރިފުޅެއް. ވަރަށް ފަހުންނެއްނު އެމެރިކާއިން ޓްރޭނިންގެއް " އެކަމަކު ކޯހަކަށް އެދުނު ވާހަކަ 

 " ކޯހާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަންމަ ބޭނުންވިއެވެ. ؟ކޯސް ލިބުނީ ހެދީވެސް. ދެން ކިހިނެއް ތި

ސިއްރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން  " ކުރިން ހެދި ޓްރޭނިންގެ ސަބަބުން މިކޯސް ލިބުނީ. އެޓްރޭނިންގ ހެދީ އެމެރިކާގެ 

ން އެންމެ ފާހަގަކުރެވުނީ އަހަރެން ކަމަށްވާތީ މިފަހަރުގެ ފުރުޞަތު ތަމްރީނުތަކު ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ދިން ފުރުޞަތަކުން. އެ

ދިޔަވަރަކަށް މަންމަގެ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިތުރު ތަމްރީނު ދޭން" ކޯހާ ގުޅޭ ތަފުސީލުދެމުން  ވަނީ. އެ އަހަރެންނަށް ލިބުނުކަމަށް

ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ނުފެނިދާނެހެން ހީވާތީއެވެ. އެއް ފަހަރު އެ  ސުވާލުތައްވެސް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކުޑަ

 ހަނދާންތައް ފިލައިގެން ނުދާތީއެވެ.  ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި ވާތީއެވެ. ތިން މަސް ދުވަސް ތިން އަހަރަށްވެ އެ

ދަރިފުޅާއި ރީމާވެސް  ސް މަންމައާ ތި ވަކިވަނީ..... އެކަމަކު ބުނަން.... މިފަހަރު ދާންވާނީ ކުޑަ" އަނެއްކާވެ

 ގޮވައިގެން." މަންމަގެ ވާހަކައިގައިވަނީ ސަމާސާ ރާގެވެ. 

 ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ. ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ހުރިހާ ފަހަރު ދާނީ ރީމާޔާ ދަރިފުޅުވެސް ގޮވައިގެން. އެ " އާނ! މި

ޚަރަދެއް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމެރިކާއިން. އަނެއްކާ ރަނގަޅު ކަމަކީ ފުލް މުސާރަވެސް ލިބޭކަން." ހިނިތުންވުމާއެކު 

ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އިން މަންމައަށް ލިބެމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ. ދަރިފުޅާމެދު އެ  ޖިނާހު ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ. އެ

ވީތީއެވެ. ދަރިފުޅު ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ދާއިރާއިން ފުރުޞަތު  ން އައި ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ވުމަށް މަގުފަހިމަންމަ ދެކެމު

 ހުޅުވިގެން ދިޔައީތީއެވެ. 

ޚަބަރާއެކު ގޭތެރެއަށް ވެރިވީ އިތުރު އުފާވެރިކަމެވެ. އަންހެނުން ރީމާއަށް ލިބުނީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. ކުޑަ އާއިލާއަށް  މި

ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ޖިނާހުގެ މުސްކުޅި މަންމައަށް ލިބެންފެށީ ނުތަނަވަސް  ލިބުނީ ހިތްފަހިކަމެވެ. ނަމަވެސް ފުރާ

މަންމަގެ ލޮލުގެ ކުރިމަތިން  ކަމެވެ. މަންމަ ބޭނުންވާ ގޮތަށް މޮޅު މީހަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ޖިނާހަށް ލިބުނު ނަމަވެސް އެ

 މަންމަ ބޭނުންވާ ގޮތެއް ގިނަ ދުވަހަށް އެ މަންމައާ ދުރަށް ދިއުމަކީ އެ ައިގޮތެއް ނޫނެވެ. އެހ ީ މަންމަ އެދޭޖިނާހު ގެއްލުމަކ

ދަރިފުޅު ބެލީ ބައްޕައެއް ނެތިއެވެ. ކިޔަވައިދިނީ ވަރަށް  މަންމަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. އެ ވެސް ނޫނެވެ. ޖިނާހަކީ އެ

ވެސް އެމަންމަގެ ކުރިމަތީ އުޅެވެނީ ކުޑަކުއްޖަކު  އަށް ޖިނާހު ވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށެވެ. ޖިނާހަށްހާލުންނެވެ. މިއަދުވެސް އެ މަންމަ

 ފަދައިންނެވެ. 
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ޖިނާހު އެމެރިކާއަށް ބަދަލުވިއެވެ. ވޮޝިންޓަނާ ޖެހިގެން އޮތް އާލިންގޓަން ސިޓީގައި އުޅެމުން ދިޔައެވެ. އެއީ 

ހާއި އާއިލާ އުޅެމުން ދިޔައީ "ސޭފް ހައުސެއް" ގައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ސީއައިއޭގެ ރަސްމީ އިދާރާ ހުންނަ ސިޓީއެވެ. ޖިނާ

 ށްވާތީއެވެ. ައުޅޭ ތަން އޮންނަނީ ސިއްރުކޮށްފައެވެ. ރައްކާތެރިކަން ލިބިފައިވާ އެފަދަ ތަންތަނަކީ "ހިމާޔަތް" ލިބިފައިވާ ތަންތަނ

ރު ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކާ އެކުއެވެ. ދުވާލުގެ ގިނަ އެމެރިކާގެ ސިއްރު ފުލުހުންނާއެކު ޖިނާހު ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ސިއް

މީހުންގެ ތެރޭގައެވެ. ދަރިފުޅާއި ރީމާއަށް ކަމެއް ދިމާވެދާނެތީވެ ބިރެއް ގަންނާކަށް  ވަގުތުތައް އޭނާ ހޭދަކުރަނީ ކިޔެވުމުގައެވެ. އެ

ް އެޅުނެވެ. ކަމެއް ގޯސް ނުވާނެކަން ރީމާއަށް ކަން ހަމައަކަށ ސް ފަހުން އެނު ނަމަވެނުޖެހެއެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅު ރީމާ ބިރުން އުޅު

 ޔަގީންވިއެވެ. ކަމެއްދަމެއް ބޮޑުވެއްޖެނަމަ ހަދާނެ ގޮތް އޭނާއަށް އެނގުނެވެ. 

ޖިނާހުގެ މުރާލިކަމާއި ކެރުމަށް ތައުރީފުތައް ދިޔައީ އޮހެމުންނެވެ. އޭނާއަށް ކަންކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް އެތައް ހިތްވަރެއް 

އެއާއެކު ސިއްރު ފުލުހުންނާއެކު ގައުމުން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖިނާހަށް ހުށަހެޅުނެވެ. ކިޔެވުމުގެ ދިޔައީ ދެމުންނެވެ. 

 ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ޖިނާހު ދިޔައީ ވިސްނަމުންނެވެ. 

ގައުމަކަށް ދާކަށް ނުފެނޭ. ކޮންމެ " އަހަރެންނަކަށް ނުފެނޭ ތިކަން ކުރާކަން. ޓްރޭނިންގުން ބައެއް ވިޔަސް އެހެން 

 ފަދަ ކަމެއްވެސް ވެދާނެ. އަނެއްކާ ތިބުނީ ޕާކިސްތާނަށޭ." ރީމާ ވާހަކަދެއްކީ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީއެވެ. ޖިނާހުގެ ވާހަކައިން އެ

 ބޭނުންވާކަން އެނގޭތީއެވެ. ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވާން 

ކަންވެސް ނިމޭނީ. މިއީ އެންމެ ތިން  ާނެއްނު. އޭރުންނެއްނު މިވެސް ކުރަންވ " އެކަމަކު ކޯހުގެ ބައެއް ވިއްޔާ އެކަން

 މަސްދުވަހުގެ ކަމެއް." ޖިނާހު އުޅުނީ ރީމާއަށް ވިސްނައި ދެވޭތޯއެވެ. 
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 " އެހެންވިއްޔާ އަހަރެން ފޮނުވާ މާލެއަށް. އޭރުން ނިމުނީނު." ރީމާ ބޭނުންވީ ޖިނާހު ބުނާއެއްޗެއް ބަލާށެވެ. 

ަ؟ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ވެދާނެ. މިތަނުން ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭތަ؟ ރީމާއަށް ދަތިކަމެއް " މާލެ ވަކި އަމާންތ

. އަހަރެންވެސް ރީމާ ދޫކޮށްފައި ދާކަށް އަޅެ ބުނެބަލަ؟ އަހަރެންވެސް ދާން މިއުޅެނީ ކޮންމެހެން ދާހިތަކުންނެއް ނޫނޭ؟ އޮތީތަ

ނޫން. އެކަމަކު އަހަރެން ބޭނުން މި ކޯސް ފުރިހަމަކުރަން........ ހައެއް ފަސޭބޭނުމެއް ނޫން. ދެމައިން އެކަނިކޮށްފައި ދާކަށް 

މިލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފަން. މި މީހުންނަށް އަހަރެން އިތުބާރު ކުރަން." ޖިނާހު ދެއްކި ވާހަކަތަކުން 

 ްލީ އެހިސާބުންނެވެ. ދެން ފެށީ ދަރިފުޅުގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނުކަން ރީމާ ދެނެގަތެވެ. ރީމާގެ ރާގު ބަދަލުކޮށ

އެމެރިކާ ސިއްރުފުލުހުންގެ  ދިޔައީފަހު ޖިނާހު ޕާކިސްތާނަށް  ރީމާއާ ދަރިފުޅު އެމެރިކާގައި ބެހެއްޓުމަށް

އިތުބާރާއެކުއެވެ. އެމީހުން ދިން ޔަގީންކަމާއެކުއެވެ. ޖިނާހަށް އުޅެންޖެހުނީ ކަރާޗީގެ ބައިނޯރީ މަސްޖިދު ސެމިނަރީގައެވެ. 

ނާހުގެ ނަމަވެސް ޖި އެތަނުގެ ޖާމިޔާ ސަލަފިއްޔާ މަދަރުސާގައި ޢަރަބި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކިޔަވަމުން ދިޔަ

މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް މޮނީޓަރ ކުރުމެވެ. އެކަން  މަސައްކަތަކަށްވީ އެތަނުގައި އުޅޭ މީހުންގެ އުޅުމާއި ވިސްނުން ދެނެގަތުމެވެ. އެ

ދިޔަ ހޯދުންތައް  ޖިނާހު ކުރަމުންދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށެވެ. ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރު އެޖެންޑާގެ ދަށުން އެނާ ހޯދަމުން

 ވެ. ނެައި ހުރި އޭނާގެ ވެރިންނަށް އަންގަމުންއިސްލާމުއާބާދުގ

ވީ އިތުރެވެ.  ދުވަސް ފަހުން ދަރިވަރުންނަށް ދެހަފުތާގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ޖިނާހުގެ މަސައްކަތް މަސް ދެ

އާބާދުގައި ޖެހުނީ ފައިސަލް  ޖެހުނީއެވެ. ޖިނާހު ބައިވެރިވާން ޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއަށް އިތުރަށް ފީނަން ހޯދަން

ވާ އެއް ހަފުތާގެ "ދައުރާއި އާމް" ކިޔާ ޓްރޭނިންގ ކޭމްޕެއްގައެވެ. އެމެރިކާގެ ސިއްރުފުލުހުންގެ  ހަމަޖައްސާފައި ަންކުރިއަށްގެންދ

 އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. 

ކަށް ހެއްޔެވެ؟ ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރުތައް ޖިނާހަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ވަށާއިގެން ބަލާފައި ނުބަލާނީ ކޮންތަނަ

ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ ބަޑިހިފައިގެން ތިބި މީހުންނެވެ. ސަރަހައްދުގެ އެތެރެއަށް ވަދެވެނީ އެތައް ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓެއް 

ބިޔަ  ހުރަސް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިހުރިލެއް ވަރުގަދަކަން ފެނިފައި އޭނާވެސް ޖެހިލުންވިއެވެ.

 ފަރުބަދަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރޭނިގެން ދާއިރު ދެވެނީ ކޮންދިމާލަކަށްކަން ނޭނގޭތީ އޭނާ ކަންބޮޑުވިއެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ހައިރާންވީ

ޔޫރަޕްގެ މީހުން އެތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާކަން އެނގުމުންނެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން އެތަނުގައި ތިބޭކަން  

 ނެވެ. ދިވެހިންގެ ބަޔަކާ އެތަނުން ބައްދަލުވުމުންނެވެ. ޒަމާނީ ގިނަ އާލާތްތަކެއް އެމީހުންގެ އަތުން ފެނުމުންނެވެ. ޔަގީންކުރެވެމުން

ދިޔަ މީހުން  ކޭމްޕް ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި ކަރާޗީއަށް ޖިނާހު ދިޔައީ އުފަލުންނެވެ. ޖިނާހުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން

އްކޮށްގެންނެވެ. އެނބުރި އެމެރިކާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅު ހަދިޔާއެއް އެމީހުންނަށް އުފާވާނެ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު އެ

 ދެވޭނެކަމުގެ އުންމީދާއެކުއެވެ. 
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ޖިނާހު ފުރުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އިސްލާމުއާބާދުގައި ތިބި، އޭނާގެ ވެރީންނަށް ފޮނުވިއެވެ. 

ު، ވަގުތުން އިސްލާމުއާބާދަށް ދިއުމަށް އޭނާއަށް އެނގިއެވެ. އެއީ ވާނެގޮތްކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އެރިޕޯޓް ފޮނުވުމާއެކު ޖިނާހ

އެރިޕޯޓް ފެނުމާއެކު އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނެކަން އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. އަދި އޭނާއަށް ހަވާލުކުރެވުނު ކަންކަން ވަރަށް 

ް އޭނާއަށް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ކަންވީ ބޭނުންވި ގޮތާ ޚިލާފަށެވެ. އެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ކުރެވުނުކަމުގެ އިހުސާސ

ބޭނުންވީ ޖިނާހު ލައްވާ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ކުރުވާށެވެ. ސިއްރު ކަމެއް ކުރުމަށެވެ. ހިއްސާކުރުމުން އެމީހުން އެދުނީ އިތުރު 

 ދާށެވެ.  ފުލުހުން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ޓްރޭނިންގ ހެދިތަނަށް ވައް

ޖިނާހަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެމީހުން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާކަށްވެސް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެކަމަކު 

އެބަ ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންވެސް އެތަނުގައި  އެތާތިބި އެންމެންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ލިބޭކަމެއް ކުރަންވީ ކީއްވެ

ދިޔައީ ބަހަނާއެވެ. އެކަން ނުކުރުމަށް ހުރި  އުޅެކެވެ. ޖިނާހު ދައްކަމުން އަނެއްކާ ދިވެހިންވެސް އެތަނުގައި އެބަ ތިއްބެވެ.

 އުޒުރުތަކެވެ. 

ވެސް. ދެން އޮތީ ތިން ދުވަސް.  މަސް ދުވަހަށް. އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުނީ 3ތަނަށް އައީ  " އަހަރެން މި

ރަނީ އަހަރެން އެނބުރި ދާނެ ވަގުތަކަށް. ލަސްވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ދެރަވާނެ. މިހާރުވެސް އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު އިންތިޒާރުކު

 "...... 

ގޮތް. އެނޫން ގޮތެއް ނެތް." ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔަ ވެރިންގެ  "އިތުރު އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް. މިއީ ހަމައެކަނި އޮތް

ޖުމުލަތަކުން ޖިނާހަށް ލިބެންފެށީ ހާސްކަމެކެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން  ިތެރޭގައި އިން އެންމެ އިސް އޮފިސަރުގެ ދުލުން ބޭރުކުރ

 ދިޔައީ މާޔޫސްކަމެކެވެ.  ފެންނަމުން

 " ނުވާނެ ތިކަމެއް. އެއްވެސް ކުށަކާނުލައި ބަޔަކު ނުމެރޭނެ. އެއީ އޮންނަ ގޮތެއް ނޫން. އަނެއްކާ އެތަނުގައި އެބަ

ކަމެއް......" ޖިނާހުގެ  ކަމެއް...... ނުވާނެ ތި ތި ިމުން...... ނުވާނެކުޑަކުދިން...... އަންހެނުން..........މުސްލ ިތިބ

ވަމުންނެވެ.  ދިޔައީ ހޫނުވަމުންނެވެ. ހިތުގެ ހިނގުން ދިޔައީ އަވަސް އޭނާގެ ލޭ ހިތުން އުފައްދަމުން ދިޔަ ޖަޒުބާތީ ޚިޔާލުތަކުން

ައި އެތެރެއަށް ދަމާލެވުނު ނޭވާ ގަސްތަކާނުލައި ހިފަހައްޓއެރިއެވެ. ނޭފަތުން  އޮފިސަރު ބުނި ޖުމުލައިން ޖިނާހަށް ހުއްޓުން

ބޮޑުކޮށް އޮފިސަރާ ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނެވެ. ހިންދިރުވާލެވުނު ހިނދު ލޮލުގެ ކުރިމަތީ ތަސްވީރުވީ ދަރިފުޅާ  ލޯ ލެވުނެވެ. ދެ

ކަތަކެވެ. ޖަހަމުންދިޔަ ވިންދުގައި މަސްކުރިން އަންހެނުން ދެއްކި ވާހަ އަންހެނުންނެވެ. ކަންފަތުގައި ހިފާ ދަމައިގަތީ ތިން

ބުނެ  ނޫން ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ވިކައިގަތީ ދަރިފުޅުގެ ދުލުން އެންމެ ފަހުން ބުނި ލަފުޒުތަކެވެ. ޖިނާހަށް ގޮތް ހުސްވިއެވެ. އެ

 ކުރުމުންކަމަށް ބުނުމުންނެވެ.  ބިރުދެއްކުމުންނެވެ. އަންހެނުންނާ މުވާސަލާތުކުރެވޭނީ އެކަން

ޫރެވެ. އެއްކޮޅުގައި އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއި އަންހެނުންނެވެ. ހަޔާތުގެ އުފާތައް ގުޅިފައިވާ ޖިނާހަށް މަޖުބ

މުސްތަގުބަލެވެ. އަނެއްކޮޅުގައި ކުށެއްނެތް އެތައް ސަތޭކަ މުސްލިމުންނެއްގެ ފުރާނައެވެ. ބަޔަކު ގަސްތުގައި މަރާލައިގެން ލިބޭނެ 

ސުވާލު ފަހުން ކުރެވޭނެއެވެ. ދާނީ ކޮންދިމާލަކަށް  ިދުނިޔެއާ ވަކިކޮށްފިނަ އެއުފަލެއް ނެތެވެ. ކުށެއް ނެތް ކުދިންތަކެއް މ



6 
 

ކުރާނީ ކޮންކޮޅެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖިނާހަށް މާގިނަ ވަގުތެއް ނުލިބުނެވެ. އެންމެފަހުން ގޮތެއް ނިންމީއެވެ. ޖިނާހު  ހެއްޔެވެ؟ އިޚްތިޔާރު

 އެއްބަސްވީއެވެ. 

ަ ޢަޒުމަކާއެކުއެވެ. އެމީހުން ދަސްކޮށްދިން ހިތްވަރާ ރޫހާ އެކުއެވެ. ޖިނާހާ ޖިނާހު އެނބުރި ކަރާޗީއަށް ދިޔައީ ވަރުގަދ

ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތާމެދު އޭނާ ދިޔައީ އިތުރަށް ވިސްނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އެކަން 

ދެމައިންނާ ހަމައަށް  ލުވާން އޮތީ އެކަން ކޮށްގެންނެވެ. އެނިންމުމަށް އޭނާއަށް މަޖުބޫރެވެ. އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅާ ބައްދަ

ސަލާމަތުން ދެވެންއޮތީ އެބުނާ ކަމެއް ނިންމުމުންނެވެ. ޖިނާހަށް އިހުސާސްކުރެވެމުން ދިޔައީ އަންހެނުން ކަންބޮޑުވާނެވަރެވެ. 

ބޮޑުވާނެ ވަރެވެ. ނަމަވެސް އެ މަޖުބޫރީ ފަހަރު ގުޅާއިރު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުގުޅުމުން އަންހެނުން ފިކުރު  ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ

ނުވަނީއެވެ. އެއީ ދެފަރާތުން ވެފައިވާ  އެހެން އެއްވެސް މީހަކާ ހިއްސާކުރާކަށް ޖިނާހަކަށް ނުކެރުނެވެ. ނޫނެކެވެ. ބޭނުން

 ގޮތް މާ ންވާނެކަންކަން ހާމަކޮށްފިނަމަ ދެ ވާތީއެވެ. އެ އަހުދެކެވެ. ފުރާނަދިޔަސް އެކަންކަން ސިއްރުކުރަން އެއްބަސްވެފައި

 ގޯސްވާނެކަން އޭނާއަށް ޔަގީންކުރެވޭތީއެވެ. 

ޖިނާހުގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރިއެވެ. އޭނާގެ ޒަމީރު އެއްބަސް ނުވާތީއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެކަން ނުކުރުމަށް އޭނާ 

ް ކަންވުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދިއެވެ. ނިންމިއެވެ. އޭނާއަށް ފާރަލަމުންދާ ބަޔަކު ތިބޭނެކަން ދެނެހުރެމެ އޭނާ ރާވަމުންދިޔަ ގޮތަށ

ހިސާބުންނެވެ. ޖިނާހު ބުނި ދުވަހު ބުނި ގަޑިއަށް އޭނާ  ޕާކިސްތާނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ސިއްރު ފުލުހުން ކަންބޮޑުވީ އެ

ެ. ކުރެވުނީ މުންނެވެ. އޭނާގެ ޚަބަރެއް ނުވުމުންނެވވުނުގުޅޭގޮތް ނުދިއުމުންނެވެ. އޭނާ ފިލީކަން ޔަގީންވީ އޭނާއަށް ދީފައިވާ ފޯނާ 

މެއް ކޮށްފާނެކަން ޖިނާހަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެކަމަކު ަކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ޖިނާހަށް އެނގެއެވެ. އޭނާ ހޯދުމަށް ކޮންމެފަދަ ކ

ެ. މީހުންގެ ވެއްޓުމެކެވ އެނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ. އޭނާ ލައްވާ ކުރުވަމުން ދިޔައީ ސިއްރުކަންތައްތަކެކެވެ. އެކަން ފަޅާއެރުމަކީ އެ

 އެފަދަ ޖާގައެއް ހެދޭކަށް އެމީހުން ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އެޖާގަ ހެދުމުގެ ކުރިން އެކަން ވުމަށް ފަހިވާނެ ހުރިހާ މަގުތަކެއް އެ

 މީހުން ބައްދާނެއެވެ. 
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އަބަދުވެސް ގޮވަނީ ސިކުނޑިން  ފިލައިގެން ޖިނާހު އެތެރެވީ ބަންގާޅަށެވެ. އުޅެންފެށީ ރަށްފުށު ސަރަހައްދެއްގައެވެ. އެ

އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅަށެވެ. މާލޭގައި ހުރި އޭނާގެ މަންމައަށެވެ. ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަންތައްތައް އަންހެނުންނަށް ކިޔައިދެވޭނެ 

 ގޮތެއް ނެތެވެ. ދެން ހުރީ މަންމައެވެ. މަންމައަށް ކިޔާދޭން ބައެއް ފަހަރު ބޭނުންވިޔަސް ގިނަފަހަރަށް ޖިނާހުގެ ހިތް އެކަމާ

ވާހަކަތައް އެ މަންމަގެ  ދެކޮޅު ހަދައެވެ. އެވާހަތައް އަޑު އިވެއްޖެނަމަ މަންމައަށް ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ކަންބޮޑުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ

ކަންފަތާހަމައަށް ފޯރިއެވެ. އެއަޑުތައް މުޅިރާއްޖެއަށް ފެތުރުނެވެ. ދިވެހި ނޫސްތަކުން އެޚަބަރުތައް ޖިނާހުވެސް ކިޔެވެ. ދެރައީ 

ުންނާއި ދަރިފުޅާއެކު ޖިނާހު ފިލިކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ޖަހާފައިވާތީއެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދޮގެކެވެ. އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު އަންހެނ

ވީ އެމެރިކާގެ ސިއްރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. ދެމައިންގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެނގޭނީ އެމީހުންނަށެވެ. ދެމީހުން ގޮވައިގެން 

 ގަބޫލުކުރާނެ މީހަކު އީ ރޭވުމެއްކަންަނީ ރޭވުމަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެކަން އެނގޭނެ އިތުރު މީހަކު ނެތެވެ. އެފިލީކަމަށް އެބުނ

 ވެސް ނެތެވެ. 

ޖިނާހު ބޭނުންވީ އަމިއްލަ ގައުމަށް ދާށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުށްވެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ކުށަކީ ފިލުމެވެ. އޭނާ 

 މަސައްކަތްކުރި ތަނުގެ ބައެއް ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައް ހިފައިގެންނެވެ. ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ތަކަކާއެކުއެވެ. މިއަދު މުޅި ގައުމުން

ނާހަށް އެނގެއެވެ. އޭނާއަށް މަޖުބޫރުވީ ސިފައަށް ބަދަލުގެންނާށެވެ. އަމިއްލަ ރަށްވެހިކަން އެ ހޯދަނީ އޭނާއެވެ. އެކަން ޖި

. ދޫކޮށްލާށެވެ. އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި އުޅެން ފަރިތަކުރާށެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ޑޮލަރުކޮޅުން އެހުރިހާ ކަމެއް އޭނާ ކުރިއެވެ

 ރުބާނީއެއް އޭނާވިއެވެ. ރާއްޖެ ދިއުމަށްޓަކައި ވާންޖެހުނު ހުރިހާ ގު

ޖިނާހު ހުރީ ނޫ ރޮނގުދެމި،ހުދު އަތްދިގު ގަމީހަކާއެކުއެވެ. ލައިގެން ހުރީ ބާވެފައިވާ ތަންކޮޅެއް ކުރު ފަޓުލޫނެވެ. 

އް ނޭވާއެގެ މާދިގުނޫން ތުނބުޅީއާއި އޭނާގެ ވަށްމޫނާ ވަރަށް ގުޅެއެވެ. ލަންކާ މަގުން ރާއްޖެއައި ބޯޓް ޖެއްސުމާއެކު ހިތްހަމަޖެހުމު

 ޖިނާހަށްލެވުނެވެ. އަމިއްލަ ގައުމާ ހަމައަށް އާދެވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ދެން ދިމާވާނީ ކޮންކަމެއްކަން އޭނާއަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. 

ހުއްޓުން އަރާފައި ޖިނާހަށް  ،އިމިގްރޭޝަނުން ސަލާމަތްވެ ގިމަތައިން ނުކުމެވުމާއެކު ދާނެ ދިމާލެއް ނޭނގިފައި

އެކެވެ. އޭނާއާއެކު އައި ބިދޭސީއެކިދިމަދިމާއަށް ބަލަބަލާ އޭނާ ހުރީއެވެ. މިއަދު އޭނާއަކީ  ންހޯދާފަދައި ހުރެވުނީކީ ނޫނެވެ. މީހަކު

 ވެސް އެމީހުންނާއެކު މަޑުކުރިއެވެ.  ހަތަރު މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ޖިނާހު

ުފުލައިލައިގެން ޖިނާހު ދަބަސްގަނޑު އ އެވެ. ގެންގުޅުނު ބާިޖިނާހުއާ ހަވާލުވމީހަކު އައިސް އެތައް އިރެއްފަހުން 

އަތުގެ  މީހާ ވާހަކަދައްކަން ފެށީ ދެ މީހުންނާ ހަވާލުވާން ދިޔަ މީހުންނާއެކުއެވެ. ފެރީއަށް އެރުމަށްފަހު އެ ހިނގައިގަތީ އެ

ފޮޅާލާކަހަލަ ބަލަހައްޓައިގެން ވާނުވާ ނޭނގޭކަމަށް ހަދައިގެން އިނުމަށްފަހު، ދެ އަތްތިލަ  ހަރަކާތާއެކު ދިވެހި ބަހުންނެވެ. މަތި

ވެސް  ގޮތަކަށް ތަޅުވާލަމުން ބުނާއެއްޗެއް ނޭނގޭކަމަށް ބުނެ ޖިނާހު ޖަވާބު ދިނީ ހަރަކާތުންނެވެ. އެތައް ވާހަކައެއް ދެއްކުމުން

 މީހާ ވަރުބޭލީ އެޖެންސީގެ ބޮޑުންނަށެވެ.  ޖިނާހަކަށް ނޭނގުނެވެ. އައިރުޅީގައި އެ
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އަނގައިން ބުނާކަށް ނޭނގޭ. ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭ. މީދެން ބޮޑުވަރު."  " މިވަރު މީހުން މިގެންނަނީ މަސައްކަތްކުރަން.

އެމީހާ އަމުނާލި ފަތިވަރުން ޖިނާހަކަށް އަސަރެއް ނުކުރިއެވެ. ކިޔާއެއްޗެއް ނޭނގޭކަމަށް ހަދައިގެން އިނީއެވެ. އެންމެފަހުން 

މީހަކު ނިދާނެތަން ދެއްކުމަށްފަހު، ކާންވުމުން ހަދަންވީ ޖިނާހުމެން ތިބުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގެއާ ހަމައަށް ގެންދިޔައެވެ. ކޮންމެ 

 މީހާ ނުކުމެގެން ދިޔައީއެވެ.  ގޮތް އޭނާއަށް ކިޔައި ދިނުމަށް އެތާހުރި އެހެން ބަންގާޅިއަކާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެ

ދަ ހޫނު ކޮޓަރީގައި ރޭގަނޑު އަނދިރިކަން ވެރިވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ޖިނާހަށް ލިބެމުން ދިޔައީ ހާސްކަމެވެ. އަވަނެއްފަ

ދިޔައީ އަޑުބާރުކޮށް  ދެފަރާތަށް ފޮރޮޅި ފޮރޮޅިލާ އޭނާ އޮތީ ކުޑައެނދުގެ އެންމެ މަތީބައިގައެވެ. ބޮލަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން

ެ. ވާހަކަ އެ ލަވައަށްވުރެ ބާރުކަމުންނެވ ޖަހާފައިވާ ބަންގާޅު ލަވައެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނދަގޫވަމުން ދިޔައީ އެމީހުން ދައްކާ

ޖެހުމުން އޭނާ ހިތް ރޮމުން ދިޔައެވެ. ތިކީގެ ކަރުނަތައް ޖިނާހުގެ ލޮލާ  އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބިދޭސީއަކަށް ވެގެން އޮންނަން

ވަކިވަމުން ދިޔައީ އޭނާއަށް މަލާމާތްކުރަމުންނެވެ. ޖަހަމުން ދިޔަ ވިންދުތައް އޭނާއަށް ބަދުބަސް ބުނާކަހަލައެވެ. އޭނާގެ 

 ވާހަކަތައް ގަބޫލުކުރާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟  ވާހަކަތައް އަހާނީ ކާކުބާއެވެ؟ އެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ އެ އިހުސާސްތައް ދަންނާނީ

ގޮތްހުސްވެފައިވާ ޖިނާހަށް ލޯމަރާލެވުނެވެ. އެތައް އިރަކު ނުނިދާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވަރުބަލިވެފައިވާ އޭނާގެ ލޯ ނިދީގެ 

ހުވަފެނެކެވެ. ބެދިފައި މަޅި، ކަރަށް ނުމަހަނީސް އޭނާ ސަލާމަތްވަނީއެވެ.  މަސްތުގައި ފެނުނީ އަރާމަށް މަސްތުވީއެވެ. އެ

ދިޔައީ ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ވިޔަސް އޭނާގެ  އެމެރިކާގެ ސިއްރުފުލުހުންނާ ވާހަކަދެއްކުމުން އެކަމުން މިންޖުވަނީއެވެ. ލިބެމުން

ކުއްލި ސިހުމާއެކު ޖިނާހަށް ހޭލުވުނެވެ. ފުރަތަމަވެސް  ހަށިގަނޑުގެ ލޭ ދައުރުވުން އަވަސްވިއެވެ. ހާސްވާގޮތްވާން ފެށިއެވެ.

ބަލައިލެވުނީ ކޮޓަރިތެރެއަށެވެ. އޭރު ހައެއްކަ މީހުން ފިޔަވާ އެހެން އެންމެން ތިބީ ނިދާފައެވެ. ދެން ބަލައިލެވުނީ އަތުގައި 

 ޖަހަނީއެވެ.  11އަޅާފައި އޮތް ގަޑިއަށެވެ. އޭރު 

ްހަމަޖެހުމެވެ. އޭނާ ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. އާއްމުކޮށް ފެންނަ ފެނުނު ހުވަފެނުން ޖިނާހަށް ލިބުނީ ހިތ

 ހުވަފެންތައް ޖިނާހަށް ސީދާވާތީވެ. އެކަން އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީވެ. 

ފެނުނު ހުވަފެނާމެދު އެތައް އިރަކު ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ޖިނާހު ނުކުތީ ބޭރަށެވެ. ޖެހިގެން ހުރި ފިހާރައަށް ވަދެ 

ޑެއްގަތުމަށްފަހު އެނބުރި ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އޭނާ ތައްޔާރުވީ ދަންވަރުގެ ވަގުތަށެވެ. އެހެން މީހުން ނިދާނެ ވަގުތަށެވެ. ކާ

ބަރު ޖަހާލިއެވެ. ންފަހު ނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިދިކަން ޔަގީންވުމުން އެންމެ ތިރީ އެނދުގައި އޮތް މީހާގެ ފޯނު ނެގުމަށް އެންމެން

ްފަހު ޑައިލްނުކޮށް އެތައް އިރަކު ވިސްނިއެވެ. މިކުރަނީ ރަނގަޅު ކަމެއްބާއެވެ؟ ކިތަންމެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ބަރު ޖެހުމަށންނަ އެ

އިނދެ، ބިސްމި  ނުކުރާނެބާއެވެ؟ ބިރުން ކަން ސިއްރުކޮށްދޭނެ ބާވާއެވެ؟ އޭނާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން ހާމަ ނަމަވެސް މި

އަޑު އެނގުނުކަން ޖިނާހު  ްލިއެވެ. ފޯނުނެގުމުން ގޮވި ސަލާމާއެކު އެކުވެރިޔާއަށް އެބަރަށް ޑައިލްކޮށންކިޔުމަށްފަހު ޖިނާހު، އެ ނަ

 ދެނެގަތެވެ. 

"މިއީ ޖިނާހު..... ޕްލީޒް އަހަރެން ސަލާމަތްކޮށްދީ! އަހަރެންނަށް އެހީތެރިވެދީ! ޕްލީޒް" ކުރެހެމުން ދިޔަ އަޑާއެކު 

 ެ. ގޮތްވިއެވެ. ވާހަކަދައްކަން އުނދަގޫވިއެވ ޖިނާހަށް ރޮވޭ
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 " ކިހިނެއް މާލެއައީ؟ ކޮންތާކު ތިހުރީ؟ ކޮންއިރަކު އައީ؟" އެކުވެރިޔާ ފައްޗަކަށް އަމުނާލީ ސުވާލުތަކެކެވެ. 

 ވާނީ ކިހިނެއް؟"  "ތި ވާހަކަތައް ދައްކާނީ ފަހުން.  އަހަރެން ހަދަންވީ ކިހިނެއް؟ މިކަމުން އަހަރެން ސަލާމަތް

 ުތަކުން ޖިނާހުގެ ހާސްކަންވީ އިތުރެވެ. ޖިނާހުގެ ސުވާލުތަކަށް އެކުވެރިޔާ ދިން ޖަވާބ

މީހަކު  4" މިކޮޅަށް އަންގާފައި އޮތީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައިވެސް ޖިނާހު ހޯދުމަށް. އަނެއްކާ އެމީހުންގެ  

ވެސް  ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު މީހަކަށް. ދެ ރާއްޖޭގައިވެސް އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. އެމީހުންނަށް ޖިނާހު

އޮވެޔޭ ބުނާތީ އަޑުއެހިން. އެއީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ޖިނާހު އަތުލެވުނަސް އެމީހުންނާ ޖިނާހު ހަވާލުކުރުން. އެހެންވީމާ އަހަރެންނަށް 

ކަންނޭނގެ."  ނޫން ޗޮއިސެއް ނެތް މީހުންނާ  ހަވާލުވާން. އެއީ ކަންނޭނގެ ތީގައި އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ. އެ ފެންނަނީ އެ

މީހުންނާ ހަވާލުވުމަށެވެ. އެކުވެރިޔާގެ ސުވާލުތައް އޮއްސާލީ ދެނެވެ. ޖިނާހު ރޮމުން ރޮމުން ޖަވާބުދެމުން  ާދިނީ އެއެކުވެރިޔާ ލަފ

ދިޔައީ ބައެއް ސުވާލުތަކަށެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ އައިގޮތް ހިއްސާކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ ހުރިތަން ހިއްސާކުރަން 

މީހުން ޖިނާހަށް ހަވާލުކުރި ޓާސްކުތަކެވެ. ނިންމާލުމުގެ  ީހުން ޖިނާހު ހޯދާ ސަބަބުތަކެވެ. އެދެކޮޅުހެދިއެވެ. ހަމައެކަނި ބުނީ އެމ

ބުނުމާއެކު ޖިނާހަކަށް ކެތެއް  ކުރިން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބޭރަށް ގޮސް އެމީހުންނާ ހަވާލުވާނެކަމަށް ޖިނާހު ބުންޏެވެ. އެ

. އޮށޯވެ އޮތް އެނދު ގުޑުނުހެން ހީވާތީ ޖިނާހަށް ހޭވެރިކަންވިއެވެ. އަވަސް ނުކުރެވުނެވެ. އޭނާއަށް ބާރުބާރަށް ރޯން ފެއްޓުނެވެ

 އަވަހަށް ފޯނު ބޭއްވުމަށްފަހު އޭނާ ގުޅި ނަމްބަރު ފޯނުން ފުހެލުމަށްފަހު ނިދާކަމަށް ހަދަންޖެހުނީ އެހެންވެއެވެ. 
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ންޖެހުނީ ކޮޓަރީގައެވެ. އެނދުމަތީގައެވެ. ހިތްދަތިކަމާއި ހިތާމަތަކުގައި ޖިނާހުގެ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުން ހޭދަކުރަ 

ކަންވީ ރިހުމަކަށެވެ. ކަމެއް ނެތި ބޭރަށްގޮސް  ވާތީ އޭނާއަށް އެ ދުވަސް ފަހުންކަމަށް 4މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ޖެހެނީ 

ގޭ މަގުން އުޅުންވީ ބިރަކަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވި ކަންތައް ކުރެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު މަންމަ ފެނޭތޯ އެ

ހިނގައެވެ. މަންމަ ނުފެނުމުން ކުނިއުކާލާ މީހަކަށްވެގެން އެއްދުވަހު އެގެއަށް ވަންނަންވެސް ވަނެވެ. އެ މަންމައާ ވާހަކަވެސް 

 ދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ދަރިފުޅުކަމެއް އެ މަންމައަކަށް ނޭނގެއެވެ.  އެކަން އެނގޭނަމަ އެލަގޮނޑިއަކަށް ކެތެއް ނުވީހެވެ. 

މަންމައަށް ކިޔައިދޭށެވެ. އެކަމަކު  މަންމައަށް ހިއްސާކުރާށެވެ. އޭނާ އުޅޭހާލު އެ ނިންމީ އޭނާގެ ހިތާމަތައް އެ ޖިނާހު 

ކަންކަމަކަށް ކެތެއް  މަންމައަކަށް އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭނެ ހިތްވަރެއް ޖިނާހުގެ ނެތެވެ. އެ މަންމައާ ބައްދަލުކޮށް އެ

 ުރައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން މަންމައަށް ޕޯސްޓްކުރުމަށް އޭނާ ލިޔުނީ ސިޓީއެކެވެ. ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންވެ ގައުމުން ފ

ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ މެންދުރު ވަގުތު މުޅި މާލެއަށް ވިހަލީ ސުންޕާ ޚަބަރެކެވެ. ކޮޓަރީގައި ހުރީ ޖިނާހުގެ ފުރާނަނެތް  

 4ީ ބަޔަކު ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އެކަމަކު މީގެ މަސްގަނޑެވެ. މަޅިއަށް މެހިފައިވަނީ އެހަށިގަނޑެވެ. ޔަގީންކުރެވެނ

ދުވަސްކުރިން ރާއްޖެއައި މީހަކަށް އެފަދަ އަނިޔާއެއް ދޭންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެފަދަ ގޮތަކަށް އެމީހާގެ ފުރާނަ މިދުނިޔެއާ 

 ވެސް އެ ޖަވާބު ނުލިބެނީސުވާލުތަކެވެ.  ވަކިކޮށްލަންވީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރަނީ އެ

 ސުވާލުތަކަށެވެ. 

މަންމައަށް  ވަގުތީ މިދުނިޔެއާ ޖިނާހު ވަކިވީއެވެ. އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބިދޭސީއަކަށް ވެގެންނެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ މަންމަފެނި އެ

ާއެކުއެވެ. އެހެން ގައުމެއްގެ މަންމާއޭ ކިޔައި ގޮވާނުލެވި އުޅެނިކޮށެވެ. ފުލުހުން، ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ މީހެއްގެ ހުތުރު ލަގަބ

 ކަންކަން އެނގޭނެ މީހަކު ނެތެވެ. އެންމެނަށް އެނގެނީ މަރުވީ ބަންގާޅިއެއް ކަމެވެ. އެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު މި

ާލީހެވެ. އެމަރުގެ އަނިޔާ ލިބުނީ ބޭރުމީހަކަށް ކަމެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެ ކަށުނަމާދަށް އެތައް ބަޔަކު ޖަމާވީހެވެ. އެ ޖަމާއަތް ފުރ

ކަކުވެސް މި  ސަބަބުން އެތައް ބަޔެއްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނީރުނީހެވެ. ޖިނާހު ވަކިވެގެން ދިޔައިރު މަރުވީ ޖިނާހުކަން އެނގޭ އެ

 ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ. 

. އެމެރިކާގެ ޖިނާހު މަރުވިތާ ދެ ދުވަސްފަހުން ޖިނާހުގެ ވާހަކަތައް ޓީވީތަކާއި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކަށް އެރިއެވެ 

ޖަންގަލިތެރޭ ޖިނާހާއި ދެ މައިން މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ފެނިފައިވާކަމަށް އެމެރިކާގެ ސިއްރު ފުލުހުން ހާމަކުރުމުންނެވެ. ދިވެހި 

ޚަބަރު އިވުމުން ޖިނާހުގެ މަންމައަކަށް ކެތެއް  ވެސް އެކަން ޔަގީންކޮށްދިނުމުންނެވެ. ކަންފަތުގައި ޖެހުނު އެ ފުލުހުން

 ެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް މުޅި މީހާ ހުއްޓުނީއެވެ. ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ނުކުރެވުނ
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އަތަށް އެސިޓީ  ޖެހިގެން އައިދުވަހު އެ މަންމައަށް ޕޯސްޓުން އައީ ސިޓީއެކެވެ. ވަރުދެރަވެ ގޮތް ހުސްވެފައިވާ މަންމަ 

ިވާ މަންމައަށް ލިބުނު ހައިރާންކަމާއެކު ސިޓީ އެރުމާއެކު އެއީ ދަރިފުޅުގެ ލިޔުންކަން ދެނެގަތެވެ. ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްވެފައ

 ވެ. ށިއެކިޔަން ފެ

 އަބަދުވެސް އެންމެ ލޯބިވާ މަންމައަށް.  

މަންމަ އުޅޭ ހާލު އަހަރެންނަށް ވިސްނެއެވެ. އަހަރެންނަށް ފެނެއެވެ. އަހަރެންނަށް އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ. މިއަދު،  

 މީހުން މަންމައަށް މަލާމަތްކުރާކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ. އަހަރެން ފިލައިގެން އުޅޭތީ އެކަމާ ދިމާކުރާނެކަމާއި އެ ވާހަކަތަކުން

 ަރު އަހަރެންނަށް އިޙުސާސްކުރެވެއެވެ. މަންމަގެ ހިތް ފާރުވާނެވ
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މަންމާއެވެ! އަހަރެންނަށް މަޢާފުކުރާށެވެ. އަހަރެންނަށް މަޖުބޫރުވީއެވެ. މިއީ އެނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން އެޅެންޖެހުނު  

؟ ހެއްޔެވެ ޭނަމުއަތުން މަރަން މަންމަ އެދ ގޮތެވެ. މަންމަ ކަހަލަ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް އަންހެނުންތަކެއް އަހަރެންގެ ދެ

 ދުނިޔެއާ ވަކިކުރުމުގައި އަހަރެން ބައިވެރިވާން މަންމަ ބޭނުންވާނެ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ކަހަލަ ތުއްތު ކުދިންތަކެއްގެ ފުރާނަ މި 

ނުވާނެކަން ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ކަމަކާނުލައި މުސްލިމުންތަކެއް މަރަން މިދަރިފުޅު ތެދުވުމަށް މަންމަ ގަބޫލުހެއްޔެވެ؟ ނުވާނެއެވެ. 

ޔަގީނެވެ. އަހަރެން ފިލަންޖެހުނީ މިކަމާހެދިއެވެ. އެމީހުންނާ ދުރަށް ދާންޖެހުނީ މިސަބަބާހެދިއެވެ. އަހަރެން ގޯސްވީ އެކަމުގައި 

 ބައިވެރި ނުވުމުންނެވެ. 

ެވެ. މަންމަ މަންމާއެވެ! އަހަރެންނަށް މަޢާފުކުރާށެވެ. މަންމަދެކެމުން އައި ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ނުހެދުނީތީއ 

އެދޭކަހަލަ ދަރިފުޅަކަށް އަހަރެންނަށް ނުވެވުނީތީއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންނަކީ ގޯސް މީހެއް ނޫނެވެ. މަންމަދެކެ ލޯބިނުވާ 

މީހެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ މަންމަގެ ގާތަށް އަންނާކަށް މިހިތެއް ނޭދުނީހެވެ. މަންމައާ ބައްދަލުކުރާކަށް އަހަރެން 

ވީހެވެ. މީގެ ދެތިން ދުވަސްކުރިން އަހަރެން މަންމައާ ބައްދަލުކުރީމެވެ. ހެނދުނު ވަގުތު ތިގެއަށް ދިޔައީމެވެ. ބޭނުމެއް ނު

 އުކާލަންވެފައިވާ ކުނިކޮޅެއް ހުރިތޯ އެހީމެވެ. އެދުވަހު މަންމަގެ ތި ފަރިތަ އަޑު މިކަންފަތަށް ބޮސްދިނެވެ. އެވަގުތު ގައިން ހީބިހި

ތްތެރިވީމެވެ. މަންމަގައި އޮޅުލައިގަންނަން ބޭނުންވިނަމަވެސް އަހަރެންގެ ޒަމީރު ކޮންޓްރޯލް ކުރީމެވެ. ވެސް އަހަރެން ކެ ނެގިނަމަ

ވަގުތު މަންމަގެ  އަހަރެން ބޭނުންވީ ތިއަޑު އަހާލާށެވެ. މަންމަގެ ސޫރަ ދެކިލާށެވެ. އެވަރުން ނުފުދިގެން ކުނިކޮތަޅު ދިއްކޮށްލި

 ނަސީބެއް ނުލިބުނެވެ.  ީމެވެ. ނަމަވެސް އެވެސް އަހަރެން ބެލ އަތުގައި ބީހިލެވޭތޯ

މަންމާއެވެ! އަހަރެންގެ ހިތަށްވެސް ތަދުވެއެވެ. އަސަރު ކުރެއެވެ. މިލޮލާ ކަރުނަ ވަތްކެތް ނުވެއެވެ. މިހިތުން މަންމަގެ 

 ދަރިފުޅު ވީ ކުރަނީ ރީމާ ވީތަނެއް ނޭނގޭތީއެވެ. ލޯބިވާ އާދޭސްތައް ދުރަކަށް ނުދެއެވެ. މި އަސަރުތަކުން އެންމެ އުނދަގޫ

ހިސާބެއް އެނގޭނެ މީހަކު ނެތުމުންނެވެ. އަހަރެން ކިހާ ބަދުނަސީބު ހެއްޔެވެ؟ މަންމަ ގާތަށް މިއަދު އާދެވުނަސް އުޅެން ޖެހިފައި 

މިވަނީ ފިލައިގެންނެވެ. ބިދޭސީއަކަށް ވެގެންނެވެ. އަހަރެންނަށް އެތައް ލޮލެއް ފާރަލާތީއެވެ. އަހަރެން ހޯދުމަށް އެތައް ބަޔަކު 

 ަސައްކަތްކުރާތީއެވެ. މ

މަންމާއެވެ! މިއީ އަހަރެން އިޚްތިޔާރު ކުރި ގޮތެވެ. އެތައް ބަޔަކު މެރުމަށްފަހު ސަލާމަތުން އެނބުރި މެޑެއްޔާއެކު 

ގައުމަށް އަންނަން އަހަރެން ބޭނުންނުވީއެވެ. އެފަދަ ޝަރަފެއް ދުނިޔެމަތީ ހޯދަން މިހިތް ގަބޫލު ނުކުރީއެވެ. މާދަމާ އެ 

 ނުވާނެތީއެވެ. ސަލާމަތްއެދުވަހުން ުރެވޭއިރު ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޯންނާނެތީއެވެ. ސުވާލުތައް ކ

މަންމާއެވެ! މިސިޓީ މަންމައަށް ލިބޭއިރު އަހަރެން މިތަނުން ފުރައިގެންދާނަމެވެ. އެނބުރި އާދެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. 

ދަނީއެވެ. ރޭ ހުވަފެނުންވެސް އެކަން ފެނިއްޖެއެވެ.  ް މިއެމީހުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން މިކަމަށް ނިމުމެއް ގެންނަން އަހަރެނ

ދަރިފުޅަށް މަޢާފުކޮށްދޭށެވެ! ހެޔޮ  އެކަން ހައްލުވެ އަހަރެން ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ އިލްހާމު ލިބިއްޖެއެވެ. މަންމަގެ މި
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ެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިންމަވާދެއްވާތޯ ދުޢާކޮށްދޭށެވެ! ރަނގަޅު ގޮތްތައް މިންވަރުވުމަށް އެދޭށެވެ! އަހަރެންނަށް ފެނުނު ހުވަފެނާ އ

 ދުޢާކޮށްދޭށެވެ! 

ސިޓީ ކިޔާ ނިންމާލިއިރު އެ މަންމަ އިނީ ގަބުވެފައެވެ. ދުލުން ބަހެއް ބޭރެއް ނުވިއެވެ. ދުލުން ދައްކައްފެށި  

މަންމަ  ުނީއެވެ. އެވާހަކަތަކާއި ސިކުންޑިއާ ވަކިވީއެވެ. ހަމަބުއްދީގެ ވިސްނުން އޮބާލީއެވެ. ނަފުސުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލ

 އަމިއްލައަށް ވާހަކަދައްކަން ފެށީއެވެ. 

މަންމަގެ ދުލުން ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކިނަމަވެސް އެކަން  މިއަދު އެސިޓީގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާނެ މީހަކު ނެތެވެ. އެ

ވާހަކައެވެ. މަންމަގެ ހުވަފެންތައް މަންމަ ދައްކަނީ ދަރިފުޅަށް ފެނުނު ހުވަފެނުގެ  ވެސް ނެތެވެ. އެ ގަބޫލުކުރާނެ މީހަކު

ހަގީގަތަށް ހަދައިގެން އެނބުރި ދަރިފުޅު އަންނާނެ ވާހަކައެވެ. އެ ހުރިހާ ހަގީގަތެއް އޮތީ ސިއްރުވެފައެވެ. އެ ސިޓީ ވީ މަންމަ 

އްވެސް ސިއްރުވަނީ އަމިއްލައަށް ލިޔެގެން އުޅުނު ސިޓީއަކަށެވެ. ދުނިޔެއަކީ މިކަހަލަ ތަނެކެވެ. ސިއްރުން ވާންއޮތް ކޮންމެ ކަމެ

މަންމަގެ ވާހަކަ  ވަރަށް ސިއްރުކޮށެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭ ގޮތަށެވެ. ޖިނާހުގެ މަރުގެ ހަގީގަތް އެނގޭ މީހަކު ނެތެވެ. އެ

ހުވަފެންތައް  ހުވަފެންތަކަށް ބުރޫއެރި ސަބަބު އެނގޭ މީހަކުވެސް ނެތެވެ. އެ ދިޔަގަބޫލުކުރާނެ މީހަކުނެތެވެ. އޭނާ ދެކެމުން 

 ބިލާހަކަށްވީ ގޮތް ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހަކުވެސް ނެތެވެ. 
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