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މީހުްނ އުޅޭ ތަނެކޭ." ފަޒީން ޭއާނގެ  ދެން ހެޭދނެ އެްއވެްސ ގޮތެއް ނެތް. ިމއީ ާހދަ ނުަބއި"
ަފިއ ތުަގއި ހިަފއި ިފއްތާލިއެެވ. އޭރު ދެމީުހްނގެ ލޮލުންވެސް ހޯސްލާއަންެހނުން ޝަހީާދގެ ެދއަ

ކަރުނަތައް ފައިަބނީެއވެ. ގުދާރު ިބނދޭ ވަރަށް ެރއާ ދުވާލު މަސައްކަތްކޮށް ހޯދި ފައިސާ ގެއްިލގެްނ 
. ގެއްުލުނ ަފއިސާތައް ހޯދޭެނ ގޮތެއްވެްސ ނެެތވެ. ާމޭނވާ ދިޔައީ ީހވެސް ނުކުާރ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ

މެއް ނެތެވެ. ަފޤީރަކަށް އަޅާލާެނ ަވރަށް، ދެިއރު ދެދަަޅއަށް ކޯޓަށް ދުވިއްެޖެއވެ. ވީ ެއއްވެސް ކަލެވޭ
މީހަކު ނުހުްނނާެނއެެވ. ފަޤީެރއްެގ ޙަްއޤުތައް ިހމާޔަތްކޮށްދޭނެ ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާެއއް ވެސް 

 .ެއެވ. މިއީ ޮކންކަހަލަ ިއންސާެފއް އޮްތ ތަނެއް ެހއްޔެެވ؟ނުހުްނނާނެ



 

ން އާއި ޝަހީާދގެ ދަރީން ސްކޫލަށްދާ އުމުރަށް ދިއުމާއެކު، ދެަމިފރިން ބަދަުލވީ މާލެއަށެވެ. ޒީފަ
ފަޒީން އަކީ ރަުށގަިއ ެރސްޓޯރެްނޓެއް ހިްނގަމުްނ އަިއ މީހެެކވެ. ަޝހީާދ އަކީ ޭގގައި ދަރީްނ 

ނާ ުހރީ އެކަމަށް އޭ  ށްބަލަމުން ެފހުމުގެ މަަސްއކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. ފަީޒންގެ ަދރީން ބޮޑެިތވާްނާވއިރަ
ދުރާލާ ތައްޔާުރވެެގންެނވެ. އެކަމަށް ފައިާސ ރައްކާކޮށްެގންެނވެ. އޭނާ މާލެ ބަދަުލީވ 
ރަޙުމަތްތެރިއަާކއެކު މާލޭގައި ރެސްޓޯެރންުޓގެ ވިަޔފާރި އިުތރަށް ފުޅާކޮށްެގން އެތަުނގައި ިދރިއުެޅްނ 

ވެރިކަން ހުންނަ ވިސްނުންތޫުނިފލި ޤު އުވިސްނަިއެގންެނވެ. ަފާރޝާ އާއި ާފއިޤާ އަކީ ކިޔެވުމަށް ޝަ
ދެ ކުދީންެނވެ. މާެލއަށް ބަދަލުވީ ުކއްޔަށް ފެްނވަުރގެ ދެ ކޮަޓރީގެ އެޕާޓްަމްނޓަކަށެވެ. އޭރު މާެލގަިއ 
ހުޅުވަން ތައްާޔރުވާ ރެްސޓޯރެްނޓުގެ މަސައްކަތް ިނމެނީެއވެ. ދެން ހުރީ އެތަނަށް ސާމާނު ވެއްދުުމެގ 

 .މަސައްކަތެވެ

 ަވއްދާ ގޭެގ ހުިރހާ ކަމެްއ ހަމަައކަށް އެޅުމަށް ތިން ަހުފތާ ހޭދަެވގެްނ ދިޔަެއވެ. ށްލަކުދީން ސްކޫ
ފަރާޝާ އާިއ ާފއިާޤ ދިޔައީ އަީމނިއްާޔ ސްކޫލުގެ ގްޭރޑް އެކަކަށެވެ. ދުވާުލގެ އިުރއަާރ 

އަިދ . އިުރއޮއްސެންެދން ޝަީހދާގެ މަަސއްކަތަކީ ދަރީްނގެ ކަންަކން ބެލުާމއި، ޭގތެރެ ބެލެެހއްޓުެމވެ
ހެދުން ފަހަްނ ޯއޑަުރ ިލބޭ ަވރަކަށް ހެުދން ފެުހމެވެ. ފަޒީްނ ިގނަ ވަގުުތ އުޅެީނ ރެސްޯޓރެްނޓްެގ 
މަސައްކަތް ކުރިއަށްާދޮގތް ބެލުމުަގއެެވ. އަދި ރަށު ކޮޅުަގއި ހުންަނ އޭާނގެ ރެސްޓޯެރންޓަްށ 

ދިޔަީއ ގާތުްނ  ންޒީފޮުނވަންޖެހޭ ތަކެތި ޮފނުވުާމއި، އެތަން ިހންަގމުން އަްނނަ ގޮތްވެްސ ފަ
ބަލަމުންެނވެ. ިމ ހުިރާހ ކަމެއްެގ ތެޭރގައި ެދމަފިރިްނ އުޅެުމންވެްސ ދަރީްނ ކައިީރ ަވގުތު 

 .ހޭދަކުރުމަށް އަަބދުވެސް އިސްކަން ދެެއވެ

ޝަހީދާ އަކީ މިޒާޖުަގއި މަޑުމައިތިރި ީމހެކެވެ. ަނމަވެސް ފަޒީން އަކީ ޭއގެ އިދިކޮޅެވެ. އޭނާ އަކީ 
ީމހެކެވެ. މީހުްނނާިއ ވާހަަކދައްކާ ގުޅުްނ ބަދަހިުކުރމަކީ އޭާނއަށް އެްއވެސް  ޑު ބޮނިކަން ސަކަރާތް 

 .އިެރއްަގއި ުއނަދގޫ ކަެމއް ނޫެނވެ



ގާތްަގނޑަކަށް އަށްމަސް ދުވަހު ހުްއޓާނުލާ ުކރި ބުަރ މަސައްކަތުން ތަން ހުޅުޭވވަުރ ިވއެެވ. 
ްށ ވުާމެއކު ބޮުޑ ިރނޮވޭަޝނެްއ ކަނައެތަނަކީ ކުީރން އެެހން ރެސްޓޯެރންެޓއް ިހންާގަފއި ުހރި ތަ

ކުރަންޖެހުެނވެ. ެއރޭ ފަީޒން ާއއި އޭާނގެ ައނެއް ޕާޓްނަރު ައރުޝީްފގެ ގާތް އެކުެވރިންާނއި، ާޢއިާލ 
މީހުން އެތަން ހުޅުވުުމަގއި ަބިއވެިރވިެއވެ. ޝަީހދާ ވެްސ ހުީރ ެއރޭ ަވރަށް ނަލަ ހެދިަފެއވެ. 

ކު ެރސްޓޯރެްނޓުގެ މޭެޒއް ކަިއރީ އިށީްނނަމުން އޭާނގެ އެނާ"މަގޭ ަޖންބުމާ މިރޭ ެގްއލޭނެ." ަދރީން 
އަންެހނުން ކޮލުަގއި ހިާފލަމުން ފަޒީން ބުންެޏވެ. އެހިނދު ޝަހީދާ އާއި ުހރިހާ ކުދީން ެއއްފަަހާރ 
ހިނިަގނެޑއް ަޖހާލިެއވެ. "މިހާ ީމރު ޕާސްތާަގނޑެްއ އަިދ ދުަވހަކުވެްސ ނުކަން. މަށަށް ަވރަށް 

" ޝަހީދާ ކާން ފަށާަފއި ބުންެޏވެ. ެއހިނދު ފަޒީން އޯޑަރ ކޮްށގެން އިން .ންހީވޭ މީތި ހިނގާެނހެ
ކޮފީތަށި ެއއްަފރާތްކޮށްލުމަށްފަހު ޝަހީާދގެ ތަށީން އެތިކޮޅެއް ކާލިެއވެ. "ާވއު!.. މަށަށް ަލންކާިއން 
 މި ެގނެުވނީ ބަރާަބރު ކައްކާއެްއ ދޯ. ދަިރފުުޅމެންެގ ކާ އެއްޗެިހ ަކމުދޭތަ؟" ފަޒީްނ ޭއނާގެ 

 .ރީންާނއި ކުރި ުސވާަލށް އާނއެކޭ ބުނުުމގެ ޮގތުން ދެ ކުދީން އެްއފަަހރާ ބޯ ޖަހާިލއެވެދަ

އެަވގުތު ައރުޝީފް ހެިވފައި އެ ދިމާލަށް ައންަނންތަން ެފނެެއވެ. އޭނާ ގާތުަގއި އިތުުރ މީހަުކ 
ަނގާަފ  ން ވެސް ހުްއެޓވެ. "ފަޒީްނ، މިއީ ައހަރެްނގެ ވަރަްށ ގާތް ަރއްެޓއްސެއް. ިއކްރާމް. ފަޒީ

ދެން އެންެމ ބަާރބަރު ީމހާ މީ. ތިޭގ ހުްނނަ ަމުގ ނޫްނ ައނެްއ ަމގުަގ ިމ މީހުްނ ެގ ުހންނާީނ." 
އަރުޝީފް އޭާނގެ ގާްތ އެކުެވރިޔާ އިކްރާމް ތަޢާރަފު ކޮށްިދނެެވ. ަފޒީން ހިނިތުްނވެލުމަށްފަުހ 

ނެވެ. އިްކރާމް ާއނއެކޭ ދު އެ އޭާނއާއި ސަލާން ކުިރެއވެ. އަދި ވަރަށް ރަނގަަޅށް ކައިެގން ދިއުމަށް
ބުނުމަށްފަހު އަރުޝީފް އާއެކު އެތަުނން ހިނަގިއގަތެވެ. ޝަހީދާ އާއި ުކދި ވެރީން އެރޭ ަވރަށް 

 .ރަނގަޅަށް ކެއެެވ. އެކުީދން ތިބީ ަވރަށް ހިތްހަަމޖެހިފަެއވެ

ްނނެެވ. މުލަރެސްޓޯެރންްޓ ހުޅުވުާމެއކު ތަނުެގ ުހރިހާ ކަެމްއހެން ފަޒީްނ ދިޔަީއ ަވަރށް ގާތުްނ ބަ
އަރުޝީފަށް ބޮޑަށް ހަާވލުވެަފއި އޮތީ މާރކެިޓްނގެ މަސައްކަތްތާއި ަފިއސާގެ ކަންކަްނ ބެލުމެެވ. 
އަރުޝީފަްށ މާރކެިޓން ކަންކަމުގަިއ ެއހީތެރިވުަމށް އިކްރާމް ވެސް ަހރަާކތްތެރިވެެއވެ. މިގޮުތގަިއ 

ުއފެދިެގން ދިޔައެެވ. ތިން މީހުްނ  އްއުޅެމުން ތިން މީހުން ެމދުގައި ވަރަށް ވަުރގަދަ އެކުެވރި ކަމެ



އެކީަގއި ދިމާާވއިރު ަބެއއް ފަަހރު ފަޒީްނ، ޝަހީދާވެސް ޮގަވއިެގން ެއމީހުންާނއި ބައްދަލުުކރަްނ 
ދެއެެވ. މިގޮތަށް ދާ ދިއުމުގަ އިކްރާމް ބަެއއް ފަހަރު ޝަހީާދއަށް ބަާލގޮތުން ޭއނާއަށް ަވރަށް 

 ނުވަތަ ކާން ގޮސް ތިޭބއިރު، ދުުރގަިއ ހުްނނަ ސްގޮ އުނަދގޫެވެއވެ. ަބެއއް ފަހަރު ޮކފީއަށް
ފެްނފުޅި ނޫީނ ޓިޝޫ ޮބކްސް ފަދަ ތަކެތި ދޭއިުރ، އިކްރާްމގެ އަތުން ަޝހީދާގެ އިނގިލިތަކުަގިއ 
ބީހިލަެއވެ. ނަމަވެސް ިމއިން އެްއވެސް ކަމެްއ އޭނާ ފަޒީން ގާތު ނުުބެނއެެވ. ެއ ތިން މީުހންެގ 

ޭއގެ ބަދަލުަގއި ަޝހީދާ އެީމހުންާނއެކު އެއް ސުފުރާ ަމއްޗަށް ެއުރްނ . ގުޅުމަށް ބުރޫ ައރާާފނެތީއެވެ 
 .ތަންކޮޅެއް މަދުކޮށްލިެއވެ

އަހަރަކަށް ފަހު އަހަެރްއ ފާއިތުވަުމން ދިޔައި ިއރު ފަޒީން ައއީ ފަހަށް ވަރަށް ބަިއވަރު ފައިާސ 
ގެ މުސްތަޤުބަާލިއ ންދީރައްކާކުރަުމންެނވެ. ދަީރން ބޮޑެިތވަމުން ައއި ަވރަކަށް އޭނާ ދިޔައީ އެކު 

މެދު ކުރިއަށް ވުރެ ޮބަޑށް ވިސްނަމުްނނެެވ. ދެ ކުދިން ްގރޭޑް ހަތަކަށް ދިޔައިރު ފަޒީން މާލޭަގިއ 
ހެދުން ފިާހރަެއއް ހުުޅިވއެެވ. އެީއ ފަޒީްނ ަރްއކާކުރި ަފއިސާިއން އޭާނ އަިމއްލައަށް ހުޅުިވ 

 ޭބރަށް ދާިއރު އަރުީޝފް ާއއި އިްކރާމް ންއިފިހާަރއެކެެވ. ނަަމވެސް އެތަނަށް މުދާ ގަންަނން ރާއްޖެ 
އޭާނއާއެކު ަބިއވެިރވެެއެވ. މިގޮތަށް ެބންކޮކަށް ދެވުނު ދަތުރެްއަގއި އިްކރާމް، ފަޒީނަށް ވަރަްށ 
ރަނގަޅު ޚިޔާެލއް ހުށަެއޅިއެވެ. "ެއއީ ތިްނ މިިލއަްނ ުރފިޔާއަށް ިވއްކާ އެޕާޓްމަްނޓްތަކެއް. މިހާުރ 

. ފަޒީނަށް ެއއް މިިލއަނަށް ދީާފނަްނ. ަޑއުންޭޕމަންޓް ޭބނުމެއް ނޫން. ރީހުގާތްަގނޑަކަށް ނިިމފަ އެ 
އެއް މިލިައން ީދފަ ފަޒީން އެތަނަށް ަވންނަްނީވ. ާޕމެނަންޓް ތަެނއް ލިުބނީމަ ތިހެން ކުލި ަދއްކަމުން 
 އެއް ގެއިން އަެނއް ެގައށް ދުވާކަށް ނުޖެހޭނެްއުނ. ދަރިްނގެ މުސްތަޤުބަަލށް ވިސްނިއަސް މީތި 

އެއްުނ." އިްކރާމް ދިން ޚިޔާލު ފަޒީނަށް ަވރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އިކްާރމަކީ ކޮންސަޓްރަކްޝަްނ ޅިސަ
 .ދާއިާރގައި އުޅޭތާ ިގނަ ދުވަސްވީ ީމހެކެވެ

އޭނާ އިމާރާތްކޮށްަފއި ުހރި އެތައް ަތނެއް މާޭލ އާއި ހުޅުމާލޭަގއި ެއަބ ހުއްެޓވެ. ހުދު ޭއާނގެ 
ވެ. ފަޒީްނ، ެއކަމާއި ވިްސނާނެ ވާހަކަ އިކްރާމް ގާތު ުބންޏެެވ. އެ ރެއަމިއްލަ ދެ ެގެއއް މާލޭަގއި ހު 

އަރުޝީފް ވެސް އެކަމަށް ތާއީދު ކުރިއެެވ. ބެންޮކކް ދަތުރު ނިންމާލާފައި އަިއރޭ ޝަހީދާ ހުރީ، 



ފަޒީންއަށް އެންމެ މީުރ ބަނބުކެޔޮ ކިުރގަރުދިަޔ ކައްކާފަެއވެ. ާޢއިލާ އެކުަގއި ސުފުރާމަީތގަިއ 
ފުކުރަްނ އިނެދފަިއ ފަޒީން އެ ވާހަކަ ޝަހީދާ ާއއި ިހއްސާ ކުރިެއވެ. "ަބއްާޕ ސާ ންކެއުމަށް އި

ސުވިމިން ޕޫލް ހުންާނެނތަ؟" ފަރާޝާ ުސވާލުކުރިެއވެ. "އާނ ދަިރފުޅާ. އިކްރާމްބެ ބުނި ވަރަްށ 
ރީތި ތަނެކޭ ެއއީ. ބައްަޕ އެތަން ބަލާލަން ދާ ުދވަހުްނ ދަިރފުޅުމެން ެވސް ގެންާދނަން އިނގޭ." 

 ަގއިަގއި  ަފރާޝާ ެހވިިދލިފައި ފާއިޤާ." އެކްސައިެޓޑް ޓޫ ައއިއެމް.… ބުންެޏވެ. "ޔޭ ންޒީފަ
 ެފނިަފއި  އުާފވެރިަކން ދިޔަ ެފންނަމުން ޫމނުމަތިން ައނބިމީާހގެ ަދރީންާނއި އެިހނދު. ބައްދާލިެއވެ
 .ާއއިާލއެވެ ގެނާއޭ އެްއޗަކީ ވެސް ހުރިހާ ޭއނާއަށް. ކިރިޔާެއވެ ހަމަ ުނޮރވުނީ ުއފަލުން ފަޒީންއަށް

ފަޒީން އިހުނަްށވުެރ ުބަރކޮށް ވިޔަާފރީެގ ކަންކަުމގަިއ މަސްއޫުލވެ އުޅެްނ ފެށިެއވެ. ގިނަ ފަަހރު 
ގެއަށް ވެސް އާެދެވީނ ދަންވާ ފަުހންެނވެ. ކާން ެގއަށް ައންަނ ވަގުުތގަިއ ދަީރންާނއި 

ބޭ ަވގުތު މަުދެވގެން ލި އަންެހނުންާނއެުކ ަވގުުތ ހޭދަކުެރެއވެ. ަޝހީާދ ދުަވހަކުވެްސ ޭއނާއަށް 
ޝަކުވާެއއް ނުކުެރއެެވ. އޭގެ ބަދަުލގައި އޭާނގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ދިީނ ދަރީންނަށް ކިޔަވަިއީދ 
އެކުދީން ަރނގަޅު ގޮތުަގއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަެށވެ. ެއއްުދވަހަކު ފަީޒން ރެސްޓޯެރންޓަށް ވަެދަފިއ 

އެވެ. ިމގޮތަށް ދެިތން ުދވަހަުކ ޗެކުކުރިިއރު ލިލާތަނުގެ ހިސާބު ކިތާުބ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ބަ 
ފައިާދގެ ގޮތުަގއި ިލޭބ ފައިާސއިްނ ަވރަށް ބޮޑު އެއްެޗއް އުިނވެަފއި ުހރި ކަމަށް ފަޒީަނށް 
ފާަހގަިވއެެވ. ދެމީހުްނެގ ޖޮއިންޓް އެަކއުްނޓެްއ އިންނަ ިއރު، އެއަށް ވަދެަފއި ހުްނނަ ަފއިސާ 

ން ަހއިރާްނވިެއވެ. ފަޒީްނ، ޭއނާެގ އެންމެ ގާތްއެުކވެރިާޔ ފަޒީ ބޮޑުތަނުްނ މަދުެވފަިއ ުހރުމުން 
އަރުޝީާފިއ ވަީކން ަބްއދަލުކޮށް މި ާވހަކަތައް ިހއްސާކުރިެއވެ. ައރުޝީުފގެ ފަރާތުްނ ައީއ ަވރަށް 
ތަފާތު ޖަވާބެކެެވ. ޭއނާގެ މަންމަ ފަރާތު ބޮުޑބޭެބގެ އަތްމަތި ދަތިވެގެން އެކި ފަހަރު މަތިން ލޯުނގެ 

އި ފައިސާ ީދފަިއވާ ކަމަށާއި، އަދި އެެހން ާގތް ރަްއޓެހިްނނަށް ވެސް އެގޮތަށް ޯލނު ީދަފއިާވެނ ގޮތުގަ 
 .ކަމަށް އަރުޝީފު ބުންެޏވެ

ނަމަވެސް ފަޒީން ހިްތހަމަ ނުޖެހުނީ ޭއނާއަްށ އެއިން އެްއވެސް ކަމެއް ނާްނގާ އަރުީޝްފ 
އް ިހނގިެއެވ. ނަަމވެސް އިްކރާމް ކުރުމުންެނވެ. އެޭރ ދެީމހުންެގ މެދުަގއި ުކަޑވަެރއްެގ ޒުވާބެ 



އައިސް އެ މައްސަލަ ަޙއްލުކުރެވޭތޯ ބެލިެއވެ. ަމއްސަލަ ނިމުނު އިުރ، ައރުޝީފު ަމޢާފަށް އެދި 
އެކަހަލަ ކަމެއް ދެން ުނާވނެ ކަމުގައި ބުންެޏވެ. ަފޒީންވެސް ގޮތް ދޫކުރުމަްށފަހު އެަކން ދޫކޮށްލިެއވެ. 

ީޝފާއި މެދު ކިލަނބުކަމެއް ުއެފދުނެެވ. ޭއގެ ފަުހންވެްސ ނަމަވެސް ެއރޭ ފަޒީްނެގ ހިތުގައި އަރު
ފައިާސއަށް ވާުނވާ ނޭްނގި ދެމީހުްނގެ މެދުަގއި މައްސަލަ ޖެހެން ފެށިެއވެ. އެ ހިސާުބން ފަޒީްނ 
ނިންމީ ރެސްޓޯެރންޓް ަބންދުކުރުމަށެެވ. އަރުީޝާފއި އެ ވާހަކަ ހިއްސާކުަރންވެސް ެޖހުނީ އިކްރާްމ 

ޝީފާިއ، ފަޒީން ައނަގއިްނ ބުނަނީ މަދު ފަަހރަކުއެެވ. އަރުީޝފު އެތަްނ މެދުވެރިކޮެށވެ. ައރު
ބަންދުކުރާކަށް އެއްަބހެްއ ނުިވެއވެ. ފަޒީން އަކީ މިޒާޖުގަިއވެސް ގޮތް ދޫކުރުމުގެ ިސފަ ުހންަނ 
މީހަކަށްވުމާއެކު ޭއނާ ިނންމީ ރެސްޓޯެރންޓް ައުރޝީފަށް ދޫކޮށްލާށެވެ. ަނމަވެސް ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި 

 .ނަށް ހަތަރު ަލއްކަ ދޭގޮތަށެވެފަޒީ

ނަމަވެސް ައރުޝީފަށް އެްއފަހަރާ އެހާ ބަިއވަުރ ފައިސާ ދެެވން ނެތުމާއެކު އޭނާ އެ ފައިާސ 
އިންސްޓޯލްަމންޓް ޕޭމަްނޓުގެ ގޮތުަގއި ދެ އަަހރު ތެރޭ ދިނުމަށް އެއްބަްސުވމެއްަގއި ސޮއިކުިރެއވެ. 

ޒީނަށް ދެ ލައްކަ ުރިފޔާ ދިނެެއވެ. ައރުޝީުފ ވުުމގައި ޮސއިކުރި ދުަވހު އަރުީޝފު، ފައެއްބަސް 
ހިުތގައި ުސާވލު އުފެުދނެެވ. ނަަމވެސް  އެހާ ަބއިަވރު ަފއިސާ ުކއްލިއަކަށް ދިނީ ކިިހނެްއތޯ ފަޒީންގެ

ން ގޯސްިވ ފަޒީން އިތުރަށް އަރުީޝފާއި ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުިވެއވެ. ދެީމހުންގެ ގުޅު
 ގާުތގައި ހިްތވަުރދޭން ހުރީ އިކްރާެމވެ. ަފޒީން އޭނާގެ ފިހާަރއާިއ ހިސާބުން ފަޒީން ކަިއރީ އެންމެ

ރެސްޓޯެރންްޓގެ މަސައްަކތްތައް ެއއް ގިޔަރު ަމއްަޗށް ޖައްސާލިެއވެ. އަދި ިއކްރާމް ބުނި އެާޕޓްމަންްޓ 
 އަްނ ުރފިޔާ އިްކރާމަށް ދިެނވެ. އިްކރާމްގަތުމަށްޓަކަިއ ަރއްކާކުަރމުން ައިއ ަފއިސާިއން ެއއް މިލި 

އަކީ ގާތް ރަޙުމަތްތެިރއަކަށް ވުމުން އޭނާ ިނންމީ ތަނަށް ބަދަލުވެަފއި ދެމީުހން އެއްބަްސވާ ގޮތަކަްށ 
އެްގރީމެންޓް ެހދުމަށެވެ. އޭރު ައރުޝީުފގެ ޚަބަެރއް ނުވާތާ އެަތއް ޒަމާނެއް ފާއިުތވެއްެޖެއވެ. ެއީއ 

ޭބނުްނީވ، ތަަނވަސް ހިްތގައިުމ  މްތިޙާނުެގ އަަހރެެވ. ުވމާއެކު އިްކރާމްދެ ދަރީްނގެ އޯެލވެލް އި 
މާޙައުލަކަށް ބަދަލުވާެށވެ. ކުދީންގެ ކިޔެވުމަށް ަރނގަޅު މާަޙއުލަކީވެސް ވިސްނަންެޖހޭ ކަމެްއެގ 

 .ގޮތުަގއި ފަީޒން ަގބޫލުކުރެެއވެ. އިކްރާމް ުބނި ެއޕާޓްމަންޓަކީ އެފަދަ ަތެނކެވެ



މީދުކުރި ގޮަތކަށް ނޫނެވެ. އިްކރާމާިއ ންަކން ބަދަލުެވގެން ދިޔައީ ފަޒީން ުއއްއެހެން ނަަމވެސް ކަ
ފައިސާ ަހވާލުކުރިތާ ހަުފތާއެއް ފަުހން އިކްރާމު ގެއްުލނެެވ. އޭާނގެ ޯފަނށް ގުޅައިގުަޅއި ފޯެނއް 

ޓަށް ނުަނގަެއވެ. އޭނާ އުޅޭެނހެން ީހވާ ހުިރހާ ތަނަަކށް ދެވިއްެޖއެެވ. ޭއނާ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަން 
. ހުްނނަނީ ތަުޅލާފަެއވެ. ފަޒީން ެއންމެ ފަހުން އިކްރާްމގެ ާޢއިާލ ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ެދވިއްެޖއެވެ 

ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ދިޔަެއެވ. "ައހާ ފަޒީްނ. އާދޭ އާދޭ!." ފަޒީން ފެނުާމެއކު، އިކްރާްމގެ މަންަމ 
ެރއް ނުެވގެން ިމއުޅެނީ. ފަޒީްނ ހަސީނާ ބުންެޏވެ. "ދަްއތާ ވަންނާކަށް ޫނން މިައއީ. އިްކރާމުގެ ޚަބަ

ަގއި ހުެރފައި ހަސީނާއަށް ހުިރހާ ާވަހކައެއް ކިޔައިިދނެެވ. ުހދު ހަސީނާވެސް ުހރީ ދޮރުމަތީ
ކައިރާްނެވފަިއ، ޮރވިަފެއވެ. ހަސީނާ ުބނިގޮުތގައި އޭާނގެ ަދރީްނގެ ތެެރިއން އިކްރާމަކީ ހަސީާނއާިއ 

ނޭނގެެއވެ.  ރު އުޅޭ ނޫޅޭ ަތނެއް ހަސީާނއަކަށް ވެސްއެހާ ގާތްކޮށް އުޅޭ ަދރިެއއް ޫނނެެވ. ގިނަ ފަހަ 
ރާއްެޖއިްނ ބޭރަްށ ުފރިައސް ބުނެލަީނ މަުދ ަފަހރެްއގަިއ ކަމަށް ހަީސާނ ބުންެޏވެ. "އެެހންތަ؟ 
އަހަެރން ހީުކރީ ައހަެރން ޮގވަިއގެން ދޭތެރެއަުކން މިގެއަށް އަްނނާތީ ދައްަތއާއި ަވރަށް ގާތްކަމަށް." 

ރެްނނަކަށް ގޯެހއް ުނވާނެ ެއްއއިރެްއަގ ތް ުހސްވެަފއެެވ. "އޭނާ ައނެްއހެން އަހަ ފަޒީން ހުރީ ަހދާެނގޮ
ވެސް. އެކަމަކު ވަރަށް ާފޑެްއގެ މީެހއް ޭއނައަކީ. އޭނަ ހިތަށް ެއރީމަ މި ެގއަށްވެސް އެ ވަދެލަީނ." 

ން ގުަޅން ހަސީނާގެ ާވހަކަތަކުން ެއއްވެސް އަލިަމގެއް ެފންަނން ނެތުާމއެކު ފަޒީންއަށް އެންމެ ަފހު
 .ޖެހުނީ ައރުޝީފަެށވެ

ައހަރުތަކަކަށްފަުހ އެކި މީހުން ގާތު ައަހއިެގން އަރުީޝުފގެ ނަްނބަރަށް ގުޅިިއރު ޭއނާެގ އެތައް 
ފޯނަކަށް ނުގުެޅެއވެ. އަުރޝީފުގެ ރެްސޓޯރެްނޓަށް ގޮސް އެތަުނގައި އުޅޭ ުމވައްަޒފުން ގާތު އެހުުމްނ 

ވެސް ކަމެއް ޝިާއގައި ކަެމވެ. މިހާ ހިާސބުން ކޮންމެ އެނގުނީ ައރުޝީފު ިމާހރު ދިރިއުެޅނީ މެލޭ
ވަރަށް ޮބޑަށް ގޯްސވެްއޖެ ކަމުގެ އިހުސާސް ޭއނާއަށް ކުެރވުެނވެ. އަުރޝީފު ރާއްެޖއިން ބޭރަްށ 
ދިރިއުޅުން ަބދަލުކުރާ ަވރަށް އެންމެ ރެސްޯޓރެްނޓަކުން އެހާ ފައިާދވޭ ެހްއޔެވެ؟. ފަޒީން މި ހުރިާހ 

މައްސަލަ ހުށައެޅުމަށެވެ. އޭާނއަށް  ސާކުރުމަށްފަހު ިނންމީ، ފުލުހުްނނަށް އެކަމެއް ޝަހީދާާއއި ިހއް 
އިކްރާމާިއ ދެކޮޅަށް މާ ބޮޑު ހެއްެކއް ހުަށއެޅޭކަށް ނެތެވެ. ނަަމވެސް ފޯނު ކޯުލ ރިޯކޑިްނާއިއ 



ޓްރާންސެކްޝަން ފަދަ ލިޔުންތައް ޭއނާ ފުލުުހްނނާއި ިހއްސާކުިރއެެވ. ައދި ަވގުތުން ލޯޔަރަކާިއ 
އެނގުނު ކަންކަމުން ފަޒީްނއަށް ުހރެުވނީ ބަސްުހއްިޓފަެއވެ. ކަ ެދއްކިެއވެ. ފުލުުހންގެ ތަުޙޤީޤުން ވާހަ

އިކްރާމަކީ އާަދއިެގ މީެހއް ނޫެނވެ. ެއއީ މާޭލެގ ުނފޫޒުގަަދ ާޢއިލާއަކަްށ ނިސްބަްތވާ މީހެެކވެ. 
 ުފަރތަމަ މައްސަލައެްއވެސް ފުލުހުން ބުނި ގޮުތގައި ެއއީ އިްކރާމާއި ދެކޮޅަށް ުހށައެޅުނު އެ ާބވަތުގެ 

ކްރާމަކީ އެޕާްޓމަންޓް ުކއްޔަށް ުނވަތަ ވިއްަކން ުބނެަފއި އެތައް ބައެްއގެ އަތުން ަފއިސާ ނޫެނވެ. އި
ހޯދަިއގެން އުޅޭ ބޮޑު ަވގެކެެވ. ފުލުުހން ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މައްސަލަ ޯކޓަށް ވެްއދިއަސް ކޯާޓއި 

ަދއިްނނެެވ. ޒީންެގ މައްސަލައަށް ވެސް ީވ ހަމަ މި ފަހަމައިން އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލަެއވެ. ފަ
އިކްރާްމގެ ޣަިއރު ހާޒިުރގައި ަމއްސަލަ ބެލުމަށްަފހު އޭާނއަށް ދަޢުވާުކރެޭވވަރަށް ހެކި ނެތުމާއެުކ 

 .އެ މައްސަލަ ކޯުޓން ޭބުރކުރިެއވެ

އަކު ނެތެވެ. އެއީ ޮބޑު ސްކޭމެއް ނަަމވެސް އެކަން ބެޭލނެ ެއްއވެސް ކޯޓެއް ުމއައްސަާސއެއް ާރއްޖެ
ގެ އަުތން ަފއިސާ ހޯާދފައި ހުރި އެތައް ބަޔަކާއި ފަޒީްނާއއި ަފހުްނ އިކްރާމް އެގޮތަށް މީުހން 

ދިމާވިެއވެ. އެންމެން ެވސް އެ ވާހަކަތައް ކިޔަިއދިނީ އަސަާރއެކުަގއެެވ. ދާއޮހޮުރަވއިެގން ގުާދރު 
އެއް ެގއްލިެގން ދިަޔއީ ބިދޭަވރަށް އުުމރު ުދަވހު ކުރި މަަސއްކަތުްނ ހޯދި އެތައް ފައިސާ 

ތެޭރގަެއެވ. ފަޒީނަށް ަފހުން ަޚަބރު ލިބުނު ގޮތުަގއި، ައރުޝީުފވެސް އެކަމުަގއި ހިނދުކޮޅެްއގެ 
އިކްރާމާއެުކ ިހއްސާވާަކން ވަނީ އެނިގފަެއވެ. އިކްރާްމގެ ފުރަތަމަ ޓާެގޓަކަށްވީ ރެސްޓޯެރންެޓވެ. 

ެދ   ފަޒީްނ ބޭރުުކރީެއެވ. ައރުޝީުފ އަުތންއަރުޝީާފިއ އިކްރާާމއި ދެމީހުން ރާަވިއގެްނ އެަތނުން
ލައްކަ ުރފިޔާ ލިުބނު ގޮތަށް ބާކީ ަފއިސާ ފަީޒނަށް އަިދވެސް ނުިލބެެއވެ. އެ މައްސަލަވެސް ކޯޓަްށ 

 .ލައިެގން ވީކަެމއް ނެެތވެ. މިގޮތުަގއި ުހއްޓާ އިކްާރމް އަެނއްކާ ައނެއް ބޮނޑި ދިީނއެވެ 

ދިނީެއވެ. ފަޒީން ގައި ދެކުުނ ދެމީހުންވެސް އޭާނއަްށ ދޯކާފަޒީން ެއންމެ ގާތް ރަްއޓެހިްނގެ ގޮތު 
އެކަމާއި ޮރއެ ހިތާމަކުިރއެެވ. ނަމަވެސް މިިއން އެްއވެސް ކަމެއްގެ ހިަލމެއް ދަރީްނނަށް ވިޔަކަ 
ނުދެެއވެ. ފަޒީްނ ުއފުލަުމން ދިޔަ ުހރިހާ ތަކުީލެފއްަގއި ޝަހީާދ ުހރީ ޭއނާގެ ގާުތގަެއވެ. ދަީރން 

ށް ެދވޭެނ ުދވަހަކާިއ ގުޅޭގޮތުްނެނވެ. ރަުމން އަީއ ެއއްކަލަ ރީތި އެޕާޓްމަްނޓަކެނޑިނޭިޅ ސުވާލުކު 



މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަޒީންގެ ހެުދން ިވއްކާ ފިާހރަާއއި، ރަުށގައި ުހރި ރެސްޓޯެރންޓަށްވެސް މާީލ 
ގޮތުން ވަރަްށ ޮބޑެތި އަސަރުތަްއ ކުރިެއެވ. އެ ހާލަުތގަިއ ފަޒީްނައށް ހިތްވަރުުކރުްނ ނޫްނ 

ނަށްވެސް ފަޒީން އެ ަޚބަރު ިދނެެވ. އެކުދީްނވެސް އެކަމާއި ތުރުގޮެތއް ނެެތވެ. ެއްނމެފަހުން ަދރީން އި
ހިތާމަކުރިެއވެ. "ަބއްޕާ، އިރާދަކުެރްއވިއްޔާ އަިދ ރަނގަޅުާވނެ. އަަހރެމެްނނަށްޓަކަިއ މިހާުރ ވެްސ 

އި އޭނާ ގަިއަގިއ ތިޔަ ކޮށްދެނީ އަގުނުުކރެޭވނެ ކަންކަން." ަފޒީންގެ ދެދަިރން ޮރއެަގނެފަ 
 .ބައްދާލިެއވެ

ޅުުމގަިއ ޭއނާއަށް ކުރަން ޖެުހނު ހިތި ތަުޖރިބާިއން ފަޒީނަށް ލިުބީނ ރަނގަޅު ފިާލވަޅެކެވެ. ދިރިއު
ނަމަވެސް އޭާނގެ ަދރީން ބޮޑެތިވި ހިސާުބން އެކުީދންގެ ހިތްމަތާއި ިމންނެތް މަސައްކަތުން ފަޒީްނގެ 

އެޕާޓްމަްނޓެްއަގިއ  ރު ފަޒީން އާއި އޭާނގެ ާޢއިލާ އަީކ ރީތިވިޔަާފރި އިތުރަށް ފުޅާކުރިެއވެ. މިހާ 
ވަރަށް ހަމަޖެހިެގން އުަފލުގައި ދިިރއުޅެމުން އަްނނަ ާޢއިލާއެެކވެ. ޭއގެ ަފހުން އިކްރާމް ވެސް އަިދ 
އަރުޝީުފެގ ހިލަމެްއ ެވސް ުނވެެއވެ. ފަޒީްނ ޭއނާެގ އަތުްނ ގެއްުލނު ަފއިސާ އަނުބރާ ހޯދަން 

 ުބނީ އެ ަފއިސާއެްއ ދެން ނުލިބޭެނ ތެއް ެވސް ނުކުރެެއވެ. ޮކންމެ މީހަކުވެސްފަހުން މަަސއްކަ
ކަމަށެވެ. ފަޒީްނއަށް އެ ފައިސާތައް ގެއްުލނު ނަަމވެސް މިއަދު ޭއނާ އެކަާމއި ހިތާމައެއް ނުކުރެެއވެ. 

  .އޭނާ ިމއަދު ުހރީ ދިިރުއޅުމުގައި ވަރަށް ހަމަޖެިހލައިެގންެނވެ

 

 

 

 

 


