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ރަށަށް  އަހަރަށްފަހު  ިތން  އެހެންކަމެކެވެ.  ފާހަގަކުރެވީުނ  އުނަިއނަށް 

އާދެވުނު ިއރު މިުޅ ރަށްވީަނ އެފުށިްމފުށަށް ޖިެހފިައވާ ކަމުގެ ިއޙާްސެސވެ. 

ގުޅުންތައް ކެނިޑ ރަށުގެ ވަންތަކަން ގެއިްލ ފިައވާކަމެވެ. ދަނޑުފަނގުގެ 

ފިެހކަން ީވރާނާވެފިައވާ މަންޒަރެވެ. މްަސވިެރކަން އޮޔާލާ މްަސދިޯނ ފަހަރު 

އަނެއްކަކަށް  ކެނިޑ އެކަކު  ގުޅުން  ތަނެވެ. ީމްސތަކުންގެ  ިވއްކާފިައވާ 

ރިުޅ މޫނުދައްކިައފިައވާ ކަމުގެ ިނާޝންތަކެވެ. 

"ބައްޕާ ިމރަށަށް ިމހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ކުއިްލއަކަށް ިމއީައ ީކއްވެގެންތަ؟ 

އަހަރެން އުއީްމދުވްެސ ނުކުރަން ިމހާ އަވަހަށް ިމހާ ނާތަހީުޒީބ ބަދަލެއް 

އުނދީޯލގިައ  ހެއްލާ  ކަމަކަށް؟" ގިޯތ ތެރޭގިައ އެލުވާފިައވާ  އަތުވެދާނެ 

ިއން ަސރާގެ ބައްޕަ އަޙްމަދުފުޅަށް މުޙާތަބުކޮށް ުސވާލު ތަކުރާރުކޮށިްލ 

އެވެ. ކިައީރގިައ ކަތްދަވްެސ މަޑުމަޑުން ިއނެވެ. ބަހެއް ބުނުމުގެ ބަދަލުގިައ 

ދިަރފުޅު ަސރާއަށް ބަލަހައްޓިައގެންނެވެ. ދިަރފުޅާ މެދު ފަޚްރުވިެރވާފަދަ 

އަކުންނެވެ. 

ިމއީޮތ  ިމހާރު  ރަށް  އެއްބިައވަންތަ  އޮއް  ިމ  އަހަރުމެންގެ  "ދިަރފުޅާ 

ީވރާނާވެ ިއނިްދރްާސވެފަ! އެކުގިައ މަަސއްކަތްކޮށް އުޅުނު އެންމެ އިެތީބ 

އިެކތަންތަނަށް ގްޮސ މޫނާ މޫނު ކެނިޑފަ! ރަށް ިމވީަނ ބިައބިައވެފަ!" 

މޫނުމިަތން ިހތާމިައގެ ާސލެއް ފަތުރަލަމުން އާދަމްފުޅު ަސރާއަށް ބަލިައިލ 

އެވެ. އެ ބަލިައލުމުގިައ އެތަކެއް މެެސޖުތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ރަށް 

ިއްސލާޙްކޮށް ގެއިްލފިައވާ އަޙްވަންތަކަން ހޯދިައިދނުމަށް އާދްޭސކުރާފަދަ 

ީބދައަކުންނެވެ. 

ިދޔީައ އޭނާގެ  ދައްކަމުން  ވާހަކަ  މައަްސލައީަކ؟" އުނިައނު  "ކޮބިައތަ 

ބައްޕަ ކިާސމްފުޅާ އެވެ. ކިާސފުފުޅުގެ ގޭގެ ފެންޑާގިައ އެލުވާފިައވާ ބޮޑު 

އުނދީޯލގިައ ދުފަން ިތބެގެންނެވެ. 

"މައަްސލައީަކ ބައްޕަ ވިަކ ޕީާޓއަކަށް ިފކުރުހުންނީާތ ފަޅުވިެރން ބޭނުން 

ިފކުރިުމހުންނީަނ ވިަކ ކަމަކަށް  މަހަށްދާން! ފަޅުވިެރންގެ  ނީުވ އިޮޑން 

ގޮވާ!  ިއްސިތއުފާއަށް  އިޮޑވިެރޔާ  އެހެންޏަ  އާނ  ހްުސވެފަ!  ގްޮސ 

އިޮޑއަށް ިލބޭ އެއްޗެއްގެ ިހާސބިުކތާބު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަމާ ނުބެހޭ ީމހުން 

ގެންެސލިައގެން ިކިހނެއް ިމކަން ކުރީާނ! ދިަރފުޅަށްވްެސ އެނގޭނެ ބައްޕަގެ 

އިޮޑން މަހަށްދާ ކޮންމެ ފަޅުވިެރއަކަށް ިމދީެނ 'ދެ ބަޔާ ބިައފިަޅއެއް'، ބައްޕަގެ 

މްަސބާނާދިޯނ،  ިގނިައން  އުދުހޭތިަރ އީެއ ިމ ަސރަހައްދުންވްެސ އެންމެ 

ދެން ިވްސނާލަބަ ފަޅުވިެރންނަށް މަންފާވާނެ ވަރު، ހަފުތާއެއްގެ މައްޗަށް 

ކޮންމެ ފަޅުވިެރއަކަށް ިވއަްސކަށް ހްާސ ރިުފޔާ ނުޖެހޭ މަހެއް މަދުވާނެ! 

އްަސލީަކ ފަޅުވިެރންގެ ބޮލަށް ނުފޫޒުފިޯރކަން" ކިާސމުފުޅު ކަނީްވ ގޮތްތައް 

ާސފުކޮށްދެވޭތޯ މަަސއްކަތް ކުރަމުން ިދޔަ އެވެ. 

"ބައްޕަގެ ވާހަކަ އެބަ ާސފުވޭ! ިމހާރު ކޮބިައ ހިުރހާ ދިޯނފަހަރެއް! ކޮބިައ 

ފަޅުވިެރންތައް!" އުނިައން ބޭނުނީްވ ިއތުރަށް އޮޅުން ިފލުވާށެވެ. 

ނުކުރާ  މަޖުބޫރީުވ! މްަސވިެރކަން  ިވއްކަން  ނުދުއްވީުނމަ  "ދިޯނ ފަހަރު 

ރަށެއްގަ ކޮން ފަޅުވިެރންނެއް! އެންމެނީްވ މާލެ ފިައބަފަ! ފަރަނީްޖންނަށް 

ިޚދުމަތްކުރަންގްޮސ!" ކިާސމްފުޅުގެ މަޑުމިައިތިރ ކަމާއެކު އޯގާތިެރކަމާއެކު 

ރަށުގެ ހާލަތިާއ ކަނީްވ ގޮތައްތައް އޮޅުން ިފލުވިައދެމުން ިދޔަ އެވެ.

"ދަނޑުތައް ހެއްދޭވަރެއް ނޫން! އަހަރުމެން ދަނޑުހައްދީަނ ރައިްޔތުންގެ 

ބަލަބަލިާތއްބާ  ބޭނުނީްމހަކު  ބުނެ  ނީުދއޭ  އުޖޫރައެއް  އެއްވްެސ  ިބމުގިައ 

ދަނޑުން ާސމާނުކޮޅު ިބނދެލިައގެންދީަނ! ދަނޑުވިެރންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް 

ނޯވޭ! މަންޒަރުފެންނަ ީމހަކު ނުހުރޭ!" އާދަމްފުޅުވްެސ ދިަރފުޅު ާސރާގެ 

ުސވާލުތަކަށް ކެނިޑ ނިޭޅ ޖަވާބުދެމުން ިދޔަ އެވެ. 

"ިތވަރުވާ ިއރު ރަށުގެ ވިެރން ކޮބިައތަ!" ަސރާ ހިައރާންކަމާއެކު ުސވާލު 

ކޮށިްލ އެވެ. 

"ވިެރންނެއް ނެތް! އީެމހުންގެ ބަހުންނަމަ ވިެރންނީަކ ރައިްޔތުން! ވިެރކަން 

ފެށީެނ އެހާ ިހާސބުންނޯ! ރައިްޔތުން ބޭނުންކަމެކޯ ކުރީާނ! ރައިްޔތުން އެދޭ 

ގޮތެކޯ ހެދީޭނ!" އާދަމްފުޅު ލޮލުން ކަރުނަ ިހލެމުން ިދޔަ އެވެ. 

"ކޮބިައތަ ކީަތބުން، އަތޮޅުވިެރން! ގިައމު ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކީަތބަކާ އަތޮޅުގަ 

އަތޮޅުވިެރން ިތބޭނެ! އީެމހުންގެ ިޒންމާއެއް ނޫންތަ ރައިްޔތުންގެ މުދާތައް 

ިހމާޔަތްކޮށީްދ ރައްކާކޮށިްދނުން!" ަސރާ އަށް އާދަމްފުޅުގެ ވާހަކަ ޤަބޫލެއް 

ނުކުރެވެ އެވެ. 

އަތޮޅުވިެރންގެ  ބަދަލިުވކަން! ކީަތބުންނާ  ރާއްޖެ  ނޭނގީެނތަ  "ދިަރފުޅަށް 

ޒަމާން ފަހަނައަޅިައ ިދޔަކަން! އެވިެރން އެ ިތބަ ިއރު އޮތް ުސލްޙަމަަސލަކަން 

ކަފްާސ
ފަތުޙުهللا އަޙުމަދު، ހއ. ިއހަވަންދޫ 

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރުގެ 430 ވަނަ އަދަދާ ގުޅޭ

ވާހަކަ
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ވްަސވްާސތަކަކުން!  އުފަނިްވ  ތެރިެއން  އަހަރުމެންގެ  ހަމަ  ނަގިައީލ 

އެތެރެ  އިައްސ މިުޅ ޤައުމުގެ  ިޑމޮކްރީަސއެއް  ިމއީޮތ އެބުނާ  ިމހާރު 

ބަތާނަ ހާމަވާން! ިމ ިއހުގިައ އަހަރުމެން އުޅުނު ިދވިެހރާއްޖެއެއް ނޫން! 

އެޒަމާން ފްަސީދ އޮބިައިފ! ދެން އެ އަމާންކަމެއް، އެ އުފާވިެރކަމެއް....! 

އެ ފާގިަތކަމެއް ިމ ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމައުއަކުން ނުފެންނާނެ!" އާދަމްފުޅު 

ަސރާއަށް ުސވާލުން ފިުރގެންވާ ގޮތެއްގިައ ބަލިައިލ އެވެ. 

ކެނީޑ ކާކު!" ަސރާ  އެއްބިައވަންތަކަން  ތެރޭގިައ އޮތް  "ބައްޕަމެން 

ުސވާލު ތަކުރާރުކޮށިްލ އެވެ.

ބުނެވީޭނ  ނެތް! ބައްޕައަށް  ކުށްވިެރކުރެވޭކަށް  "ިމކަމުގިައ ވިަކީމހަކު 

ރަށުގެ އެއްބިައވަންތަކަން ނަގިައީލ ހަމަ އަހަރުމެން އިަމއްލައަށް! ދެން 

ިމކަމުގިައ ކުރީާނ ވިަކ ކޮންކަމެއް!" ކިާސމްފުޅު ކަރުއެލުވިައލިައގެން 

ިއނދެ އުނިައނަށް ކަންކަން ިހނގިައިދޔަ ގޮތް ޚުލާާޞކޮށިްދނެވެ. 

"ކުރެވޭނެ އެތައްކަމެއް އެބަހިުރ! އެންމެ ފުރަތަމަ ރަށުގެ ކަމުވިޮށގެނީްވ 

މަޢާފަށް  ފުށުން  އަނެއްކެއްގެ  އެކަކު  ގޮތްދޫކޮށްފަ  އެންމެ  ހިުރހާ 

އެދެނީްވ! ބައެއްގެ ދަޅަތަކަށް ހެއްލިެވ އިަމއްލަ އޫުޞލުތައް ދޫކޮށްލާ 

އިަމއްލަ ވަންތަކަމަށް ިކލަނބު އެރުވީުނީތ އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދެނީްވ! 

ިމކަމުގިައ ވިަކ ބައްޕައެއް އެހެނީްމހެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތް!" އުނިައނު 

ވާހަކިައގިައ ހަރުދަނާކަމިާއ ޖްޯޝ އެކުލިެވގެން ިދޔަ އެވެ. ކިާސމްފުޅަށް 

ބަލިައލެވީުނ ދިަރފުޅުގެ މޫނަށެވެ. 

ހަރީުމހުން  ކަމުވިޮށގެނީްވ  ރަށުގެ  ފަދަ  ބައްޕަމެން  ބައްޕާ!  "އާން 

ިއްސނަގަނީްވ! އޭރުވްެސ ިއްސ ަސފުގިައ އުޅުނު އެންމެން ގުޅެނީްވ! 

ޖޯޑުކޮށްލިައގެން  އަތް  ގުޅުވިައގެން  އަތާއަތް  އަނެއްކަކު  އެކަކު 

ތެދުވިެވއްޖެ ނަމަ މިުޅރަށް ލިުހގެން އަންނާނެ!" އުނިައނު ހުއްޓިައީލ 

ކިާސމްފުޅު އޭނާގެ ބުރަކީަށގިައ ިފރުމިައލުމުންނެވެ. 

"ބައްޕަ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ! ވަރަށް ިހތްހަމަ ޖިެހއްޖެ! ިމއަދު ބައްޕައަށް 

ިތޔަ  ިޒންމާ  ދިަރފުޅުގެ  ދިަރފުޅު  ހުޅުވިައިދީނ!  ލޯ  ިތޔަ  ދިަރފުޅު 

ބުރަކީަށގިައ  އުނިައނުގެ  އޯގާތިެރކަމާއެކު  އަދާކޮށިްދީނ!" ކިާސމްފުޅު 

ިފރުމަމުން ވާހަކަކިުރއަށް ގެނިްދޔީައ އުފަލުން ފިޮޅގެންނެވެ. 

ކަމާ  ިމ  ބައްދަލުކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ކައުނިްސލްގެ  ރަށު  "ިމދީަނ 

އޭރުގެ  ބޭނީުމ ބައްޕަގެ  އަހަރެން  ފުރަތަމަ  މްަޝވަރާކުރަން! އެންމެ 

އެންމެގާތް ރަޙްމަތްތިެރޔާ އާދަމްބޭ ކިައިރއަށް ގްޮސ މަޢާފަށް އިެދ 

ގެއިްލފިައވާ ގުޅުން އަލުން ހޯދުމަށް! ިމއަދު އަހަރުމެން ލިެފ ތަނުން އެ 

ފެނުނު މަންޒަރުން އަހަރެންގެ ިހތަށް ވަރަށް އަަސރުކިުރ!" އުނިައނު 

ކޮށްޅަށް ތެދިުވ އެވެ. އެއާއެކު ކިާސމްފުޅުވްެސ ކޮޅަށް ތެދިުވ އެވެ. 

ދެބަފިައން އެކުގިައ ިހނގިައގަތެވެ. 

ިހނދުކޮޅެއް ފަހުން ފެނީުނ ަސރާއިާއ އޭނާގެ ބައްޕަ އިަދ އުނިައނިާއ 

ކިާސމްފުޅާއެކުގިައ ގްޮސ، ހަތަރު ބަފިައން އެކުގިައ ރަށު ކައުނިްސލް 

އެވިެރން  ފަހުން  ިއރު  މަންޒަރެވެ. ބިައގިަޑއެއްހާ  ވަން  ިއދާރާއަށް 

ނުކުތެވެ.  ރީައްސވްެސ  ކައުނިްސލްގެ  ފަހަތުން  ނުކުތެވެ.  ބޭރަށް 

ބަނދަރުގިައ ހިުރ  އުޅޭ  އެއްވެ  ިމްސރާބުހީުރ އާއްމުން  އީެމހުންގެ 

ިހތްފިަހ މިައޒާނަކަށެވެ. އެތަނުގިައ ދިެތން ީމހަކާ ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު 

ކޮޅުގިައ ހިުރ ހަރުގެ  ދެކުނު  ހީުރ ބަނދަރުގެ  އެނބިުރ ިމްސރާބު 

ިއތުރިުވ އެވެ.  ީމހަކު  ގުރޫޕަށް  އަކަށެވެ. އަނެއްކާވްެސ އީެމހުންގެ 

އޮބިައ ިދޔަ  މެންދުރުފްަސ ިނިމ އުަޞރުން  އެގޮތުގިައ އެދުވަހުގެ 

އެވެ. އޭރު އެރޭ އޮންނަ ރައިްޔތުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ރަށު ުސކޫލަށް 

އެއްވުމަށް އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ިއޢުލާން ގޮވަމުން ިދޔަ އެވެ. 

ރައިްޔތުން  އަދަދެއްގެ  ިގނަ  ތެރިެއން  ރައިްޔތުންގެ  ރަށުގެ 

ބައްދަލުވުމަށް އެއްވިެތއްބެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ތަޢާރަފުގިައ ވާހަކަދެއީްކ 

ހަވާލުކުރެވީުނ  ޕިޯޑއަމް  ފަހު  ރީައަސށް  ރީައެސވެ.  ކައުނިްސލްގެ 

ފަރާތްކަމަށްވާ  އެއް  ބޭނުނިްވ  އެންމެ  ބައްދަލުވުމަކަށްޓަކިައ  އެ 

އުނިައނަށެވެ. އުނިައނު ވަރަށް އަަސރާއެކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ިދޔަ 

އެވެ. އެއްވިެތިބންގެ ިހތްތަކަށް އަަސރުކުރުވާނެ ޒާތަށް އަަސރާއެކު 

އަމުނަމުން ިދޔަ ބްަސތަކުން އެއްވިެތީބން ިހމޭންވަމުން ިދޔަ އެވެ. 

ިހތުގިައ އުފިެދފިައވާ ރިުޅވިެރކަން ކިެހގްޮސ މޮޅުވިެރކަން ވަންނަމުން 

އަޅަމުން  ިވރުވާ  ބްަސތައް  ިޚލާފު  އާދަޔާ  އުނިައނުގެ  އެވެ.  ިދޔަ 

ިދޔީައ މަޑުމިައިތިރ ކަމާ އޯގާތިެރކަމާއެކުގަ އެވެ. އެންމެ އާދިައގެ 

ީމހަކަށްވްެސ ފަހުމު ވާނެހާ ލްަސލަހުންނެވެ. 

ރައިްޔތުންނަށް  ކަމީަކ  ޖެހޭ  އުފާކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  "ިމއަދު 

ިމިނވަންކަމިާއ  ބްަސބުނުމުގެ  ކަމެއްގިައ  ކޮންމެ  ރައިްޔތުންގެ 

ިދޔީައީތ!  ިލިބގެން  ިމންވަންކަން  އުޅުމިާއ ހަޅުތާޅުކުރުމުގެ  އެއްވެ 

ބޭނުން  ަސބަބީަކ  އަނެއް  ޖެހޭ  އުފާކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ިމއަދު 

އުނގެނުމިާއ  ދިާއރާއަކުން  ކޮންމެ  ބޭނުން  ިހާސބަކަށް  ކޮންމެ 

އާަސީސން  ފިެހ ޤާނޫނު  އަދުގެ  ިމިނވަންކަން  ިލިބގަތުމުގެ  ިޢލްމު 

ިތިބ  ކަންމަީތ  ނުތަނަވްަސ  ިހތް  ިއއްޔެ  ފިަހކޮށީްދފިައވީާތ! 

ވާހަކަ
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ބެލިެނވިެރކަން  ޤާނީޫނ  ިމއަދުގެ  އެކިަނވިެރކަމަށް  އެކިަނވީެރންގެ 

ިލިބ އެވިެރންގެ މުހުތާދުތަކަށް ދައުލަތުން އެދީަނ ހޭހަން ކޮށްދެމުން! 

މުއިްތކުރުމިާއ  ބަނޑުފުރާނަ  އިަމއްލަ  ފުދުންތިެރކަމުން  އިަމއްލަ 

ޤައުމުތަކަށް ަސލާމް ޖެހުމުގެ އޫުޞލު ިމދީަނ ނައްތިައލުމަށް ވާރުގެ 

ޒަމާނެއްގިައ  ިތޔިާގ  ިމފަދަ  ީވިއރު  ިހންގަމުން!  ޤައުމު  އޫުޞލުން 

މިުނމިުނންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މީާޒގިައ  ގެންނަނީްވ  ހަނދާނަށް 

އުޅުމިާއ އެވިެރން އުފިުލ ވީޭނ ހާލަތު! ިމއަދު ހަނދުމަ ބަހައްޓަނީްވ 

ދެއްވަވާ  ކުރުމަށް  ިއމިްތޙާނު  ިއނާްސނުން  ިނޢުމަތްތަކީަކ އެކަލާނގެ 

ގޮތަކުން  ކުރާ  ިއނާްސނުން  ބޭނުން  ިނޢުމަތްތަކުގެ  އެއްޗެއްކަން! އެ 

ުސވާލުކޮށްލަނީްވ  ިހތާ  އިަމއްލަ  ނުކުރައްވާނެކަން!  ިއތުރު  ނީޫނ 

ރޫޙެއްގިައ ިޢމާރާތްކިުރ ިމ ރަށް  އެއް  އެކުވެ  އެންމެ  ރަށުގެ  ިއއްޔެ 

ިމއަދު އާރްާސތު ނުކުރެވެނީްވ ކޮން ަސބަބަކާ ހުރެތޯ! އެ ދުވަހު ދިަތ 

ހާލުގިައ އުޅެމުންވްެސ ިމ ރަށް ިމރަށަކަށް ހަދިައިދީނ ރައިްޔތުން ނޫން 

ކޮންބައެއްތޯ! ިވްސނަނީްވ ކަމީަކ ޙީަޤީޤ ިޑމޮކްރީަސ އީަކ ތަޅާފޮޅުމިާއ 

ިޑމޮކްރީަސ  ހީަޤގަތުގިައ  ނޫންކަން!  ފާަސދަކުރުން  އޮހޮރުވުމިާއ  ލޭ 

އާރްާސތުކޮށް، އާބާދުކުރުމަށް  ގުޅުންތައް  ވާންޖެހީެނ ކަފްާސވަމުންދާ 

އަޅިައލެވޭ ފާލަމަކަށް! ިމއަދު ިތޔަ ރައިްޔތުންގެ ިކބިައން އަޅުގަނޑު 

އެދީެނ އެންމެ ކަމެއް! ރަށުގިައ އެއްބިައވަންތަކަން އާލާކޮށް ިއހު އޮތް 

ގުޅުންތައް އާރްާސތުކުރުމަށް އަލުންއަތާ އަތް ގުޅުވާލުމަށް! ިހތުގިައވާ 

އެންމެހާ ނުތަނަވްަސކަން ފޮހެލާ އަލުންބަލުން ރަށަށްޓަކިައ ޤައުމަށްޓަކިައ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިަރންގެ ޙައްޤުގިައކޮޅަށް ތެދުވުމަށް!" ިމހާ ިހާސބަށް 

އުނިައންގެ ވާހަކަ ިދޔިައރަށް އޭނާ ފެންކިަޅިވ އެވެ. ިހތަށް ވިެރވަމުން 

ހުއްޓެވީުނ ބޭ  ީމހާ  އަަސރު  ިދޔަ  ނުތަނަވްަސކަމިާއ ކުރަމުން  ިދޔަ 

ިއޚިްތޔާރުގަ އެވެ. މަޑުމަޑުން ފެންކިަޅވެފިައވާ ދެލޮލުން އެއްވިެތީބންނަށް 

އާ  އެވެ.  ދޫކޮށިްލ  ފުންނޭވާއެއް  އެއާއެކު  އެވެ.  ހުއްޓިައިލ  ނަޒަރު 

އަޒުމަކާއެކު އަނެއްކާވްެސ ފީެށ އެވެ. 

"ިމއަދު ިމ ފެންނީަނ ިއޤިްތާޞދުގެ މިައ ހަބެއްގެ ގޮތުގިައ މްަސވިެރކަމިާއ 

ދަނޑުފަނގުން ިތޔިާގކަން ިލިބގަތް ިމރަށް ީވރާނާވަމުންދާ މަންޒަރު! 

އަޅުގަނޑުމެންވާނީްވ ިއޤިްތާޞީދގޮތުން ހަރުދަނާ ފުދުންތިެރ ބަޔަކަށް! 

ިއއްޔެ ކިުރ މްަސވިެރކަން އަލުން ިދރުވަނީްވ! މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތް 

އުފެއްދޭނެ ގޮތްތައް ހޯދިައ އެތަންތަނަށް ރަށުގެ ޒުވާނުން މަަސއްކަތު 

މަގުތައް  ހޯދޭނެ  ިތޔިާގކަން  ިމއޮތްފަޅުން  ިއންވެގެން  ފޮނުވަނީްވ! 

ިވްސނާ އެކަންކަން ކުރަން ތެދުވަނީްވ! ިބމުން ިލިބފިައވާ ތަނަވްަސކަން 

ކޮންމެ  އޭރުން  ތެދުވަނީްވ!  އަޒުމަކާއެކު  އާ  ކުރުމަށް  ހެޔޮގޮތުގިައ 

ހާލެއްގިައ ޤައުމު އޮތްަސ އަހަރުމެން ިމރަށުގެ ރައިްޔތުނީްނ ފުދުންތިެރ 

ހަރުދަނާ ބަޔަކަށްވާނެ! ީމ ިމއަދު ިމ ިލބުނު ިޑމޮކްރީަސން އަހަރުމެން 

ިލިބގަންނީަވ ިފލާވަޅީަކ! ީމ ިމއަދު އަހަރުމެން ކަންކުރަނީްވ އޫުޞލީަކ! 

ިނކަން އަހަރުމެން އެންމެންވެގެން ތެދުވެ ިމރަށުން ިޑމޮކްރީަސގެ ިރވިެތ 

ނަމޫނާ ދައްކަން އަތްގުޅަމާ ިހނގާބަލަ! އޭރުން މިުޅ ރާއްޖޭއަށް ިމީއ 

ލާމީަސލު ރަށެއްގެ ގޮތުގިައ ފާހަގަވެގެން ދާނެ!" އުނިައން ޖާޯޝއެކު 

ވާހަކަ ކިުރއަށް ގެނިްދޔީައ އަޒުމުން ފިުރގެންވާގޮތަކަށެވެ. 

ަސރާ އާދަމްފުޅުގެ އަތުގިައ ިހފިައ ބާރުކޮށިްލ އެވެ. އާދަމްފުޅު ޖިެހގެން 

ިއން ކިާސމްފުޅުގެ އަތުގިައ ިހފިައ ބާރުކޮށްލަމުން އާދަމްފުޅުގެގެ މޫނަށް 

ބަލިައިލ އެވެ. އެއާއެކު އެ ިތނީްމހުން އެކުގިައ ކޮޅަށް ތެދުވިެލ އެވެ. 

ފަހަތުން ކައުނިްސލްގެ ރީައްސ ިނޒާމު ތެދުވަމުން ތަރީުޙބުދެމުން ިދޔަ 

އެވެ. އެއާއެކު އެއްވިެތީބން އެކުގިައ ތެދުވެ އަތްޖަހަމުން އުނިައނުގެ 

ވާހަކައަށް ތިާއދުކުރާކަން ހާމަކުރަމުން ިދޔަ އެވެ. މިުޅ މާހައުލު އެއް 

އަޑަކުން ގުގުމަމުން ިދޔަ އެވެ. ީވރާނާވަމުން ނެތެމުން ިދޔަ ގުޅުންތައް 

އަލުން އާރްާސތުވުމަށް މަގުކޮށަމުންނެވެ. ކަފްާސވަމުން ިދޔަ އެތަކެއް 

ިނންމާލުމަށްފަހު  ގެނުވަމުންނެވެ. ބައްދަލުވުން  ިތޔިާގކަން  ގުޅުމަކަށް 

އެންމެ އެކުގިައ ބޭރަށް ނުކުތެވެ. އިެކ ިދމިަދމާއަށް ކިޯޅކޯޅއަށް ީމހުން 

ގްޮސ ހްުސވަމުން ިދޔަ އެވެ. ަސރާ ވްެސ ބައްޕައާއެކު ިދޔީައ އުފަލާއެކު 

ިހތްހަމަ ޖިެހގެން ހުރެ އެވެ. އުނިައން ކިާސމްފުޅާއެކު ގެއަށިްދއުމަށް 

ިހނގިައގީަތ ަސރާގެ އަލްވަދާޢަށްފަހުގަ އެވެ. ގެއަށް ދަމުން ކިާސމްފުޅަށް 

އުނިައނު ބުނިެލ އެވެ.

"ބައްޕާ އަހަރެން ިމ އަދު ބައްޕައާ މެދު ފަޚްރުވިެރވަން! ބައްޕަ ިމއަދު 

އަހަންނަށްޓަކިައ ިތޔަ ކޮށިްދން ހިުރހާކަމެއް ހެޔިޮހތުން ޤަބޫލުކުރަން! 

އަލުން  ަސބަބުން  ބައްޕަގެ  ފޭރާން  ދޯހިަޅވަމުނިްދޔަ  ރަށުގެ  ިމއަދު 

ކޮށްދެއިްވ  ބައްޕަ  ިއރާދަކުރެއިްވއްޔާ  ިލިބއްޖެ!  އާރޯކަން  އެކުވެ 

އަގުހިުރ  ިމރަށަށް  ފަރާތުން  ަސރާގެ  އަހަންނިާއ  ިއންވްެސޓްމަންޓް 

ބައްޕަގެ  ބޭނީުމ  އަހަރެން  ދައްކިައދޭނަން!  ގޮތުގިައ  ރައްުސމާލެއްގެ 

ރުހުން! ިމ ގުޅުމަށް ބައްޕަގެ އާނބްަސ!" އުނިައންގެ ވާހަކަ ހުއްޓިައީލ 

ކިާސމްފުޅު އޭނާގެ ބުރަކީަށގިައ ިފރުމާލުމުންނެވެ.

"ބައްޕަ ރިުހ ޤަބޫލު! ިމއަދު ބައްޕަ ދިަރފުޅަށްޓަކިައ ފަޚްރުވިެރވަން! 

އޭރުން  ދިެމހުންނިާތ!  އަބަދުމެ  މީަތ  ނަމޫނާގެ  ދެއިްކ  ިތޔަ  ިމރޭ 

ިމރަށް ބައްޕައަށްޓަކިައ ދިަރފުޅަށްޓަކިައ ފަޚްރުވިެރވާނެ!" ކިާސމްފުޅު 

ޖިެހގެން  ިހތްހަމަ  ިދޔީައ  ކިުރއަށް  ިފރުމަމުން  ބުރަކީަށ  އުނިައންގެ 

އޭނާގެ  ތާޒާކަން  ރަށަށް  ިދޔަ  ކަފްާސވަމުން  ހުރެގެންނެވެ. ނެތެމުން 

ފުށުން ިލިބގެން ިދޔަކަން ިހތިާއ ިސކުނިޑން ޤަބޫލުކޮށްގެންނެވެ.  

ވާހަކަ


