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 ރޫހުވަނީ ތިނަދޫގައެވެ.

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ހިމަތޮޅި ދޮން ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ މުރާލި ކުއްޖެކެވެ. ރެކިފާނުގެ  18 ޢުމުރުން  ރެކިފާނަކީ 

ދުވަހުން ފެށިގެން ރެކިފާނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް  ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢުކިޔެވެ. އެ އަހަރުގައި އޭނާގެ މަންމަ މި 13އުމުރުން އެންމެ 

ބައްޕައެވެ. ބައްޕަގެ އުންމީދަކީ ރެކިފާނަށް އެ ވެސް މީހަކީ  ރެކިފާނުގެ ހުރިހާބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔައީ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ. 

ބައްޕަގެ  އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމެވެ. ތަނަވަސްކަމާއި ތިޔާގިކަން ލިބޭނެ މަގެއް ކޮށައިދިނުމެވެ. އެހެންވެ އެ

 ގެއާއެވެ.  ވަނީ ކަތީބު އުންމީދުތައް ގުޅިފައި

ބައްޕަގެ އެ ވިސްނުމެވެ. އެ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ބައްޕަގެ ހިތުގައި ރޭވިފައިވާ ރޭވުންތަކެވެ. ަށް ނޭނގެނީ ރެކިފާނ 

 ވާހަކައެއް ނުވެސް ދައްކައެވެ.  އެނަމަވެސް އެ ވިސްނުމާއި ރޭވުންތައް ރެކިފާނާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެއެވެ. ރެކިފާނު ގާތުގައި 

ރަށު އަލިބެއްޔާ އަށެވެ. އެއީ ފިސާރި ކެރޭ ހިތްވަރު ގަދަ  ފަހުން ރެކިފާނުގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ އެ ދުވަސްކޮޅެއް

ޒުވާނެކެވެ. އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅޭ ނިކަމެތި މީހެކެވެ. ރެކިފާނުމެން ގެއަށް އައިސްގޮސް އުޅޭ އަވައްޓެރިއެކެވެ. 

ީހުންނަށް ނޭނގޭހެން އެކި ދިމަދިމާލުގައި ރެކިފާނާއި އަލިބެއްޔާގެ ނަޒަރު ލޯތްބަށް ބަދަލުވެ ދެމީހުން ރައްޓެހިވެއްޖެއެވެ. އެހެން މ

 ސިއްރު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފަށައިފިއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ހަނދުވަރުގެ އަލީގައި ހުވާތަކާއި ވައުދުތައް ވާން ފަށައިފިއެވެ. ދެ

 ގުޅުން ބަދަހިވެއްޖެއެވެ.  މީހުން ވަކިން އުޅެން އުނދަގޫވާ ހިސާބަށް އެ

ނީސް ރެކިފާނާއި އަލިބެއްޔާގެ ގުޅުން ރެކިފާނުގެ ބައްޕަގެ ކަންފަތުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ. މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަ 

ބައްޕަޔާ ސިއްރުން ކުރީތީ ބައްޕަހުރީ  ރެކިފާނުގެ ބައްޕައަށް ހީވީ މީހަކު މޫނުމަތީ ތަފާއްޔެއް ޖެހިހެންނެވެ. އެފަދަ ބޮޑުކަމެއް އެ

 ރުޅިގަދަވެފައެވެ. 

ށް. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ބަލާބޮޑުކޮށް މީހަކަށް ހެދީމާ އަހައިލާކަުނުތަ ބައްޕަ ގާތުގައި ނގއެފަދަ ކަމެއް ކުރިއިރު ނޭ" 

ހެދީ؟  ހެން ތި ނުދެނީ ކޯންޗެއް؟ ދެން ކީއްވެ ތި ައިް ނުދެނީ ކޮންކަމެއް؟ ބައްޕަ ހޯދދޭން އެނގުނު އަގަކީ ތީތަ؟ ބައްޕަ ކޮށ

ބައްޕަގެ އަޑު ދިޔައީ  "ބަލަ؟ ދެވިދާނެތަ؟ އަޅެ ވިސްނާލަ ނާއަށް ހޯދައިދަރިފުޅަްށ އަުުފާވެރިކަމެއް އޭ؟ ތައަލިބެއްޔާ އެއީ ކާކު

 ގަދަވަމުންނެވެ. އަޑުގައިވާ ރާގު ދިޔައީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. 

ވަރަށް ހިތްވަރު  "ކަންކުރަން. ބައްޕާ އަހަރެން އަލިބެއްޔާ ދެކެ ލޯބިވޭ. ވަރަށް ލޯބިވޭ. އަހަރެން ބޭނުން އެ" 

ކުރުމަށްފަހު ރެކިފާނުގެ ހިތުގެ ޝުއޫރު އޭނާ ހާމަކުރިއެވެ. ބައްޕައަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެ އިތުރު އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ބައްޕަގެ 

 ބުނި ޖުމުލަވެގެން ދިޔައީ ބައްޕަގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރަންޖެހުނު ޖުމުލައަކަށެވެ.  ކުރިމަތީ އެ
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ބޭއްވީ އްޕަގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އިތުރު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބައްޕައެއް ނުދައްކައެވެ. ބަ އަލިބެއްޔާއާ ބެހޭ ގޮތުން 

 ގައެވެ. ުޭވުމެއް ރޭވީ އެހެންމީހުންނާ އެކރޭވި ރ ހިތުގައެވެ. ބައްޕައެ ބައްޕަގެ ހަމައެކަނި 

ަތިވެފައި. ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ރަށާއި އަތޮޅަށް ކުރިމ ދަރިފުޅާ! މިހާރު މި" 

ވީމާ  އުފައްދަން. އެހެންގެ ޖަމާޢަތެއް ވެސް ސިފައިން ރަށުގައި އުޅެނީ މި ރަށަށް ބޭނުން ވެފައި. ކަތީބުމެން އެ ހިތްވަރު މި

ވެރިކަމާއެކު ރެކިފާނަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. ބައްޕަގެ ދުލުން އަލިބެއްޔާގެ ނަން ބުނީތީއެވެ. ލިބުނު އުފާ" ވެސް...... އަލިބެއްޔާ

 ރެކިފާނަށް ބުނެވުނެވެ. 

 ރެކިފާނު ދޯ އަޅާލިއެވެ. އެ ދޯއަށް ބައްޕަ ބޯޖަހާލަމުން ބުންޏެވެ.  "ހަދަންވީ ދޯ؟ އަލިބެއްޔާ ސިފައިންގެ މީހަކަށް" 

" ޒުވާނުން.ރިމަަތިލާން ކެރޭފަދަ އާނ. މިހާރު ބޭނުންވަނީ އަލިބެއްޔާ ކަހަލަ ހިތްވަރު ގަދަ ޒުވާނުން. ކަންކަމާ ކު“ 

ޭށެވެ. ޚަބަރު ދ ބައްޕަގެ ވާހަކަތަކުން އުފަލުން ފޮޅިފައިވާ ރެކިފާނު ދުއްވައިގަތީ އަލިބެއްޔާ އުޅޭ ގެއާ ދިމާއަށެވެ. އޭނާއަށް އެ

ކަން ވުމަށް ބައްޕަ ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނާށެވެ. އަލިބެއްޔާ އެކަމާ ގަބޫލުވިއެވެ. ބައްޕަ ރުހޭ ކަމެއްނަމަ އެއޭނާ ސިފައިންގެ މީހަކަށް

 ކުރުމަށް އަލިބެއްޔާ ތައްޔާރުވިއެވެ. 

ވެސް އުންމީދަކީ ބައްޕަ ރުއްސުމެވެ.  ތިން ހަފްތާ ފާއިތުވީއިރު އަލިބެއްޔާ ހުރީ ސިފައިންގެ ސަފުގައެވެ. އޭނާގެ ހުރިހާ 

ލިބެއްޔާ ގައްދޫއަށް ކަމަށް ހުރަސްއެޅިގެން ދިޔައީ އަ ރުއްސުމާއެކު އަލިބެއްޔާގެ މީހަކަށް ރެކިފާނު ހެދުމެވެ. ނަމަވެސް އެ އެ

އަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމި ނިންމުމާ ުތެރޭން ސާޅީހަކަށް މީހުން ގައްދވެ. ސިފައިންގެ މީހުންގެ ާންޖެހޭކަން އެނގުނު ހިސާބުންނެދ

 ގުޅިގެންނެވެ. 

ނޭ. ކިހިނެއް ރަށުގައި ބަހައްޓާށޭ. އަހަރެން ގައްދުއަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫ އަޅެ ބައްޕަ ގާތުގައި ބުނެބަލަ އަހަރެން މި" 

އަލިބެއްޔާގެ ވާހަކައަށް ރެކިފާނު ޖަވާބުދީނީ ލޮލުންނެވެ.  ."ީއަހަރެން ރެކިފާނާ ނުލާ އުޅޭނީ. ރެކިފާނު ނުހުންނަ ހިސާބަށް ދާނ

 އޭނާއަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ. 

 ަރެންވެސް އެނގޭނެ މިހެން ކަންތައް ދިމާވުމުން އަހ އަހަރެންނަކަށް ކެތެއް ނުވާނެ. އެކަމަކު ބައްޕައަށް" 

 ހަދާނެ ގޮތެއް ރެކިފާނަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.  "ދެރަވާނެވަރު. ކިހިނެއް ހަދާނީ.

ި މަޑުކުރާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން މިރަށުގައ ބައްޕަ ގާތުގައި ބުނަންވީ އަހަރެން ނުފޮނުވާށޭ. ކަތީބު ގާތުގައި އެ" 

 އަލިބެއްޔާގެ ޚިޔާލަށް ރެކިފާނު ބޯޖަހާ ލިއެވެ.  "ހަމަޖައްސާށޭ.

ކަން އެހާ ބޮޑުކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ބައްޕަގެ  ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް ބައްޕައަށް އެ އޭނާގެ ބައްޕަގާތު އެ، ރެކިފާނު 

ހުޅުގަނޑު ރޯވެފައި އޮތް މިންވަރެއް އޭނާއަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެންވެ  ހިތުގައި އޮތް ނަފުރަތު ރެކިފާނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެ

 ކަން ބަދަލުވާނެހެން ހީނުވާ ކަމަށެވެ.  ގާތުގައި އާދޭސް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބައްޕަގެ ޖަވާބަކަށްވީ އެރެކިފާނު ދިޔައީ ބައްޕަ 
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އަލިބެއްޔާ ގައްދުއަށް ފުރާންޖެހޭ ދުވަސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ރެކިފާނަށް އިނދެވެނީ މާޔޫސް ވެފައެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ބައްދަލު  

 ނެގިމަޑުވެފެއެވެ. ކުރާ ބައްދަލުކުރުން ނިމުމަކަށް އައީތީ 

 "އުޅޭ. އެކަން ދަންނާތި. އަހަރެން ނެތަސް ބަލައިގެން އުޅޭތި. ރެކިފާނަށް ކަޅިއަޅާ ކިތަންމެ ބަޔަކު މިރަށުގައި އެބަ" 

 އަލިބެއްޔާ ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ. 

ަހަރެންގެ ހިތް އަހަރެން އަބަދުވެސް ހުންނާނީ އަލިބެއްޔާގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި. އަހަރެންނަށް އިތުބާރު ކުރޭ. އ" 

ރެކިފާނުގެ ހިތް ހިބައިން އަލިބެއްޔާއަށް  "ކަނި މީހަކީ ތީ.ދެވިފައިވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ތީ. އަހަރެން ލޯބިވާ ހަމައެ

 ދެވިފައިވާކަން އޭނާ ހާމަކުރިއެވެ. 

އަލިބެއްޔާ ނެތިއްޔާ ރަށާ ދިމާކުރަން ބަޔަކު އައިސްދާނެތީ. އެފަދަ ވަގުތެއްގައި  އަހަރެން އެންމެ ބިރު ގަންނަނީ މި" 

އާ އަހަރެން ހަދާނީ ކިހިނެއް. މިހެން މިބުނީ ކުރީ ދުވަހު ބައްޕައާއި ކަތީބު އަހަރެމެންގޭގައި ދެއްކި ވާހަކައިން. ކަަތީބު ބުނީ އައްޑު

ާހަކައިން ރެކިފާނުދެއްކި ވ "ެން އަނބުރާ މާލެ ދާންޖެހުނިއްޔޯމީހުން ބަލިވެގ ދިމާކުރަން މާލޭން ބޯޓެއް ދިޔަޔޯ. ނަމަވެސް އެ

 އަލިބެއްޔާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވިއެވެ. 

އުޅެނީ އެންމެ އިސް ސަފުގައި. ބައްޕައަކަށް ރެކިފާނުގެ ކަންތައްތަކެއް  އެހެން ވެއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް. ބައްޕަ އެ" 

ރަށަކަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ރަށުގައި އަހަރެން ހުރިޔަ ދޭށޭ. އަހަރެން އެހެން  ބުނަނީ މި ނުބެލޭނެ. އެހެންވެގެންނޭ އަހަރެން މި

 އަލިބެއްޔާއަށް ބުނެވުނެވެ. " ނޫނޭ.

ވާހަކަތަކެއް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ.  އަހަރެން ބައްޕައަށް ވިސްނާދޭން ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިން. ނަމަވެސް ބައްޕަ އެ"  

ކަމަށް. އެކަމާ ވިސްނުމަށްވުރެ ގިނަ ބައްޕަ ބުނަނީ އިޝްގީ ލޯތްބަށްވުރެ ވަތަނީ ލޯބި މުހިންމު ކަމަށް. ކައިވެނި ކުރާނީ ފަހުން

ރެކިފާނަށް ރޮއިގަނެވުނެވެ. އަލިބެއްޔާ އޭނާގައި  "ިނެއްތަ އަހަރެން ހަދާނީ.ކަންކަމާ ވިސްނަން ޖެހޭކަމަށް. ދެން ކިހ

 އަތުގެ ނުފުށުން ފެހެލަދިނެވެ.  ް ފައިބަމުންދާ ކަރުނަތައްބައްދައިގަތެވެ. އަދި ލޮލުނ

ް އެނބުރި އަންނާނަން. ރެކިފާނަށް ކަމެއް ވެއްޖެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އަހަރެން ދެރަނުވޭ ރެކިފާނު. އަހަރެނ"

އަލިބެއްޔާ ދެއްކި ވާހަކައިން " ން ރެކިފާނު ހޯދަން އަންނާނަން.އެރަށުގައެއް ނުހުންނާނަން. މިރަށާ ބަޔަކު ދިމާކޮށްފިނަމަ އަހަރެ

 ވެ. ހަނދާންވިއެ ް އިތުރު ވާހަކައެއްރެކިފާނަށ

ދުވަސްކޮޅު އެހެން ރަށަކަށް  ކަތީބާ ވާހަކަދައްކަމުން ބައްޕަ ބުނި އަހަރެންނާއި ކަތީބުގޭ މީހުން މި ކުރީ ދުވަހު"  

  "ް ނޭނގެ ފަހުން އެކަން ވީގޮތެއް.ކަމާ އެއްބަހެއް ނުވޭ. ދެނ ބަދަލުކުރަން ފެންނަކަމަށް. ނަމަވެސް ކަތީބު އެ

ންނަކަށް ނޭނގޭ. ރެކިފާނު އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވާލާފާނެ. ތިޔޭ މައްސަލައަކީ. ބައްޕަމެން ހަދާ ނުހަދާއެއް އަހަރެ"  

ރަށުން ބޭރަށް ނުދާތި. އޭރުން ވާނުވާއެއް  ދެން ކިހިނެއް އަހަރެން ހަދާނީ. ބުނަން ނަމަނަމަ އަހަރެންނަށް ނޭނގި ރެކިފާނު މި
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ންތައްތައް ކުރަންވީ ގޮތެވެ. ރެކިފާނު ވަރަށް ވިސްނަމުން އަލިބެއްޔާ ކިޔާދެމުން ދިޔައީ ރެކިފާނު ކަ” އަހަރެންނަކަށް ނޭނގޭނެ.

 އެއްބަސްވުމަށް ހިތާ ރޫހުން ގަބޫލުވެ، ބޯޖަހާލިއެވެ. އަދި އަލިބެއްޔާގެގައި ބައްދައިގަނެ ވަކިވުމުގެ ސަލާމް ކޮށްލިއެވެ.  އެ

ދެކުނު ފަރާތަށެވެ. އަލިބެއްޔާ ފުރައިގެން ދިޔަތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެފައި ތިބީ ރަށުގެ  

އެއްވެފައި ތިބި އެންމެންގެ ލޯތައް ހުއްޓިފައިވަނީ ރަށުގެ ފަސްގަނޑާ ފަންސާހަކަށް ފޫޓް ދުރުގައި ދުއްވަމުން ގެންދާ އިންޖީނު 

ަށުގެ ބައްތެލި ގާތް ކުރަމުންދިޔައީ  ބަރާސީލާ ދިމާއަށެވެ. ރ ބައްތެއްޔަށެވެ. އެއީ ސަރުކާރުގެ ވެރިން ތިއްބެވި ބައްތެއްޔެވެ. އެ

ދިމާއަށެވެ. އެއްވެފައި މީހުން ހަޅޭއްލަވަން ފެއްޓީ އެހީސާބުންނެވެ. އެވަރަކުން ނުފުދުނެވެ. އެއްބަޔަކު  މީހުންތައް ދުއްވައިގަތީ އެ

 މީހަކަށް ކިޔުނު ހުތުރު އެއްޗެއް ގޮވަންފެށިއެވެ. އެއްވެފައިތިބި އެންމެންވެސް ތިބީ ރުޅި ގާއުކަން ފެށިއެވެ. އަނެއްބަޔަކު އެ

 ނާއެކުއެވެ. މޫ
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ދިޔައީ  އަމުރު އިވެމުން ތެލީގައި ތިބި މީހުން އަޑުގަދަކުރާއިން ގޮވަންފެށީ އަމުރެކެވެ. އެްއިރުކޮޅަކުން އިންޖީނު ބައ 

ތްތެރިވަމުން ދިޔަ ހުވަދޫ ބަހުރުވައިންނެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ޖާނު ސަލާމަތް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ގެއަށް ދިއުމަށް ނަސޭހަ

މައްޗަށް ނުކުތް ރެކިފާނަކަށް ނުހުރެވުނެވެ. އޭނާ ރިއަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު މަންޒަރު ބަލަން އަތި ދިޔައެވެ. އެެމުން އަޑު އިވ

 މިސްރާބު ޖެހީ ބައްޕައާ ދިމާއަށެވެ. 

އިވިފައިވާ އަޑެއް ނޫނެވެ. ރެކިފާނަށް ވެސް  އެހިނދު ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ބާރު އަޑުފައްގަނޑެކެވެ. އެއީ ދުވަހަކު 

މާހައުލަށް ބަދަލުތަކެއް އައިހެން  ފަހު ކަންފަތުގައި އަތް އެޅުނީއެވެ. މުޅި ތިރިވެވުނީއެވެ. ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނީއެވެ. އެއަށް

ްވައިގަތެވެ. ށުތެރެއަށް ދުއހީވިއެވެ. އެއްވެފައި މީހުންގަނޑުތެރޭގައި  ތިބި ބައެއް އަންހެނުން އަމަތްޔާތް ކިޔާ ހަޅޭލަވަމުން ރަ

ބަޔަކު އަޑު ދިޔައީ ގަދަވަމުންނެވެ.  ގޮވަމުން ތެޅެމުން ފޮޅެމުން އެއްގަމާ ދިމާއަށް ދުވަން ފެށިއެވެ. އަނެއްައި ބަޑިޖަހަނިއްޔޭ ކިޔ

ާޅުތަކަށް ހީވީ އަޑުތަކާއެކު ރަށްމަތީ އުދުހެމުން އެނބުރެމުން ދިޔަ ކ ރުޅިވެރިކަމުގެ ބަސްތައް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެ

 އެސޮރުމެންނާ ހަމަލާދީން ހެންނެވެ. 

އެއްވެފައިވާ މީހުން ތިބީ ގޮތް ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވަރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. ތިން ހަތަރު ބުރު ބަޑީގެ 

ް ތިން މީހަކު ވެއްޓުނެވެ. އަޑުފައްގަނޑު އިވިއްޖެއެވެ. އެންމެފަހުން ޖެހި ބަޑީގެ އަޑާއެކު އެއްވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭނ

ހީސާބުންނެވެ. މުޅި ރަށުން ރުއިމުގެ އަޑު އިވެން ފެށިކަހަލައެވެ.   ހަޅޭއްލަވަމުން ދިޔަ މީހުންގެ އަޑުގެ ރާގު ބަދަލުވީ އެ

ހުންތައް މީހުންގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްކުރާށޭ ގޮވަމުން ރަށުތެރެއަށް މީ ޒިކުރާއި ތަސްބީހަ ކިޔަން ފެށިކަހަލައެވެ. ދެން ފެނުނީ އެ

ބައްޕައަށް ރެކިފާނު ފެނުމުން ވީނުވީއެއް ނޭނގުނެވެ.  މީހުންގެތެރޭގައި ރެކިފާނުގެ ބައްޕަ ހިމެނުނެވެ. އެ ދުވަން ފެށި ތަނެވެ. އެ

 ބައްދައިގަނެވުނީއެވެ. އެއަށްވުރެ އަވަހަށް އެއްގަމާ ދިމާއަށް ދުއްވައި ގަނެވުނީއެވެ. 

ޕަ ދުވަމުން ދިޔައީ ރެކިފާނުގެ ބޮޑުބެ ގެއާދިމާއަށެވެ. އެގައަށް ގޮސް ބޮޑުބެއާ ބައް ރެކިފާނުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެ 

 ބައްދަލުކޮށް ރެކިފާނު، ބޮޑުބެއާ ހަވާލުކުރިއެވެ. އަދި ރެކިފާނު ބެލުމަށް ބޮޑުބެ ގާތު އެދުނެވެ. 

ނުލާ އަހަރެން އުޅޭނީ ޕައާ ބައްޕާ. ދެން ނުދޭ. އެމީހުން ބަޑި ޖަހާފާނެ. އެމީހުން ކޮންމެ ގޮތެއްވެސް ހަދާފާނެ. ބައް" 

 ހާސްވެފައިވާ ރެކިފާނަށް ރޮމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބުނެވުނެވެ. " ކިހިނެއް.

 ތަނުގައި ހުންނަން މަޖްބޫރު. އެންމެ ފަހު ގެ ހައްގުގައި ބައްޕަ އެުައްޕަ ދާން މަޖުބޫރު. މިފަސްގަނޑދަރިފުޅާ! ބ"  

ވާނީ ބައްޕަ އެތަނަށް  މީހުންގެ ކިބައިން ބައްޕަ ސަލާމަތްވާނަމަ ަ އަތުލާނެ. އެވަގުތު ބައްޕަ ފިލީމަޔޯ؟ މިތަނުގައި ހުއްޓަސް ބައްޕ

ދަރިފުޅަށް ޮށްލިއެވެ. ްމެ ފަހުގެ ސަލާމް ކބައްޕައަށް ރޮވޭގޮތްވިއެވެ. އަދި ރެކިފާނުގައި ބައްދައިގަތެވެ. އެނ "ގޮސްގެން.

 ްޕައަށް ހިތާހިތާ ބުނެވުނެވެ. ދެރަގޮތެއް ނުވެއްޖިއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅެވެ. ރެކިފާނުގެ ބައ
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ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔަ މަންޒަރު ބަލަން ރެކިފާނަށް ހުރެވުނީއެވެ. ޖެހިގެން އޮތް ގޯޅިން ބައްޕަ ލަނބާލުމުގެ  ބައްޕަ އެ 

ދަނީ  އެ މެދު އުފެދިފައިވާ ކުލުނު ރެކިފާނަށް ދެނެގަނެވުނެވެ. ބައްޕަ ކުރިން ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. ބައްޕަގެ ހިތުގައި ރެކިފާނާ

 ރެކިފާނުދެކެ ލޯބި ނުވާތީއެއް ނޫނެވެ. ބައްޕައަށް މަޖުބޫރު ވެގެންނެވެ. އެނޫން ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. 

ދެން އިވުނީ ބައްޕައާއި ރަށުގެ ގިނަ ފިރިހެނުންތަކެއް ބިޑިއަޅުވައިގެން މާލެ ގެންދިޔަ ޚަބަރެވެ. އަތޮޅުގެ އެހެން  

ޚަބަރާއެކު ރެކިފާނަށް ގޮތް ހުސްވިއެވެ. ހަތަރު  ް މާލެ ގެންދިޔަ ޚަބަރެވެ. އެވެސ ރަށްރަށުގައި ތިބި ސިފައިންގެ މީހުން

 އުދަރެސް ފެނުޖެހުއެވެ. 

ދިޔައީ ނުތަނަވަސް  ވާހަކަތަކުން ރެކިފާނަށް ލިބެމުން ރަށުތެރެއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އާ ވާހަކައެއް ވިހައެވެ. އެ 

 ދިޔައީ ނަފުރަތެވެ. އެ ާދޭހުގެ ވާހަކަތަކެވެ. ފިރިހެނުންގެ މޫނުތަކުން ފެންނަމުންތަކުން އިވެމުންދަނީ އ ކަމެވެ. އަންހެނުންގެ ދޫ

ސިފައިންގެ ވަހުޝީ މަޅީގައި  މީހުންގެ ކަޅިތައް އަމާޒުވަމުން ދިޔައީ ރަށުގައި ތިބޭ ސިފައިން ނަށެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނެވެ. އެ

ިއްޒަތް ވެއްޔާ މޮޑެލިއެވެ. އެތައް ފިރިހެނަކަށް އަނިޔާކޮށް ޖެއްސުން ޖެއްސިއެވެ. އެތައް އަންހެނެއްގެ ގަދަރާއި އ ބަޔަކުތައް  އެ

 ކުރިއެވެ. އެންމެފަހުން ރުޅިވެރިކަން އިނތިހާއަށް ދިޔައީއެވެ. ނުކިޔަމަންތެރިކަން ހައްދުން ނެއްޓީއެވެ. 

ާ ރައްޔިތުން ރަށުން ހިތާމަވެރި ދުވަސްތަކެކެވެ. ރަށުގެ ހުރިހ ރެކިފާނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެން ދިމާވީ މާ 

 ފައިބައިގެން ދާން ޖެހުނީއެވެ. ދިރިދިރި އޮތް ބޮޑު ރަށުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ފައިބަން އެންގީއެވެ. ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވީ އެ

ިހާ ުދިބޮޑު ހުރހިސާބުންނެވެ. މުޅި ރަށަށް ވެރިފައިވާ ހިތާމަ ކުންނަށް ދިޔައެވެ. އެންމެންގެ ލޯތަކުން ކަރުނަ ނީރެން ފެށިއެވެ. ކ

ދޫކޮށް ދާނީ ކިހިނެއް  މީހުން ގިސްލަގިސްލާފައި ރޮމުން ދިޔައެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަން އެވެ. ދުވަސްވީ ހަރުީއެންމެން މާޔޫސްވ

ހެއްޔެވެ؟ ކިތަންމެ  ދާނީ ކިހިނެއްށް ައް އަހަރެންގެ މަސައްކަތާ ދުރަބޮޑުވީ ގެދޮރާ ވަކިވާނީ ކިހިނެއްޔެވެ؟ އެތ ހެއްޔެވެ؟ އުޅެ

ް ޖެހުނަސް އެނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ. އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުން ފައިބަން އެންގުމުން މިއަދު  އެކަން ޖެހޭނީ ކަރުނައެއް އަޅަނ

 ކުރާށެވެ! 

ފަހަރު ނަމަވެސް އެގެ ބަލާލަން  މާޔޫސްވެފައިވާ ރެކިފާނު މިސްރާބު ޖެހީ އަމިއްލަ ގެއާ ދިމާއަށެވެ. އެންމެ ފަހު 

އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ގެއެކެވެ. އެކަމަކު އެތައް ހަނދާންތަކެއް ގެނެސްދޭ ގެއެކެވެ. ބޭނުންވެގެންނެވެ. ބޮޑު ސިންގާ ގެއެކެވެ. 

 އޮތީ ބައްޕަގެ ތިން ފޮށައެވެ. އެއާ ޖެހިގެން އެ ރެކިފާނަށް ރޮވިއްޖެއެވެ. ގިސްލެވެން ފެށުނެވެ. ދިމާ ކުރިމަތީ ހުރި މޭޒުގައި އެ

ކަށް ބެލި ނަމަވެސް ފެންނަނީ އެކިއެކި ހަނދާން ތަކެވެ. ސިކުނޑިއަށް އޮތީ އަލިބެއްޔާ ދީފައިވާ ބޮޑު ބޮއްޔެވެ. ކޮންމެ ދިމާލަ

 ވެރިވަނީ ބައްޕައާއި އަލިބެއްޔާ ދައްކާފައި ހުރި ވާހަތަކެވެ. 

 މިއަދު އަލިބެއްޔާ ހުރިނަމަ މިހެން ވާކަށް ނުޖެހުނީހެވެ. އޭނާގެ އެހީތެރިކަން އަހަރެންނަށް ލިބުނީހެވެ. ބައްޕަ ނެތް 

ަށް ވާނުވާ ގޮތް ބަލާނެ މީހަކު ހުރީހެވެ. ބޮޑުބެއަށް ހުރިހާ ކަމެއް ބެލޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިން ހަތަރު ނަމަވެސް އަހަރެންނ

ރޮނީއެވެ. ވާނުވާ ނޭނގިގެން ބޮޑާ ހާކަނީއެވެ.  ވެސް އެ ކުދިންތައް ދަރިން ގޮވައިގެން އުޅުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ
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ހިސާބަށް ދެވުނުތަނާ ރެކިފާނު ފަހަތުން އަޅުވާލީ  ައިގަތީ ބަރާސީލާ ދިމާއަށެވެ. ވަކިއެތައް ޚިޔާލުތަކަކާއެކު ރެކިފާނު ހިނގ

 މީހާ ރެކިފާނަށް ގޮވިއެވެ.  ސިފައިންގެ މީހެކެވެ. އެ

 މީހާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. އޭރު ސިފައިންގެ އެހެން ދެމީހަކު އެ "؟ތަކެތިދަނީ. ކޮބާ ގެންދާ  މަޑުކޮށްބަލަ. ކާކާއެކު ތި" 

 ާ އަރާ ހަމަވަނީއެވެ. ވެސް ރެކިފާނ

ފަހުން އައި ދެ  "ެހެން ނޫންނަމަ ކިހިނެއް އުޅޭނީ.ގެންދަން. އބޭނުންވާ ތަކެތި ވާނީ ތިގޮތަކަށް ނުދެވޭނެ. އަދި " 

 މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ބުންޏެވެ. 

 ތުރު ތުރުއަޅާ ހާލުގައި ރެކިފާނު ބުންޏެވެ.  "ދިމާލަށް މިދަނީ ބޮޑުބެ ވާނީ އަތިރިމައްޗަށް ގޮސް. އެ" 

ވެސް  ނުދާން ހުރެފާ "ޗެކްކުރުމުން ކަލެއަށް ދެވޭނީ. ގޮތަކަށް ނުދެވޭނެ. ފުރަތަމަ ހިނގާގެއަށް. ގެ ނޫން ތި" 

 ތަނުން އެކަކު ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަތުމުން ބިރުގަތީއެވެ.  ރެކިފާނަށް މަޖްބޫރިވިއެވެ. އެ

ރެކިފާނު ހިނގައިގަތެވެ. ދެން ދުއްވައިގަތީއެވެ. ސިފައިން ." ދައްކަނީތަ؟ ހަމަ މިހާރު ހިނގާނުކިޔަމަންތެރިކަން " 

ސިފައިންގެ މީހުން  އޭނާގެ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތެވެ. މީދަލެއްގެ ފަހަތުން ބަނޑު ހައިވެފައިވާ ބުޅާތަކެއް ދުވާ ފަދައިންނެވެ. އެ

 ގަތެވެ. ނަމަވެސް އެދުވެފައި ރެކިފާނު ހަޅޭއްލަވައި ހިސާބަކަށް ކިފާނުގެ ހިތުން ދެނެގަތެވެ. ވަކިކަންތައް ކުރަން އުޅޭގޮތް ރެ

އުޅެނީ އަމިއްލަ ހާލައިގެން ނޫޅެވިގެންނެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަންދޫކޮށް ދާންޖެހޭތީވެ،  އަޑު އަހާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ

ނޭނގިގެންނެވެ. އެންމެފަހުން ރެކިފާނަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނެވެ. އެމީހުންގެ ކޮށްފައިވާ ފުން އަސަރައިގެން ވާނުވާ 

ވެ. އޭނާ ލޯބިވާ އަލިބެއްޔާއަށް ގޮވިއެވެ. ުއެެވިއެވެ. ގިސްލަގިސްލާފައި ރދަންތުރައިގައި އޭނާ ޖެހުނެވެ. ރެކިފާނު ހަޅޭއްލ

ރުއިމުގެ އަސަރުން މަޑުވާނެ ހިތެއް އެތާކު  ނެތެވެ. އެ އަޑު އަހާނެ މީހަކު ބައްޕައާއި ބޮޑުބެއަށްވެސް ގޮވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ

 މީހުންނަށް ނަމަވެސް އެހެދި ވެ. ރެކިފާނު ކިތަންމެ ގަދަމީހުން އެކުވެ އެމީހުންގެ ބޭނުން ފުއްދިއެ ނުވެއެވެ. ސިފައިންގެ ތިން

ފަހުން  ތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެންމެމީހުންނާ ހަނގުރާމަކޮށް ނަސްރު ހޯދާނީ ކޮންގޮ ވުރެ ބާރުގަދަވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ

 ކަހަލައެވެ.  ރެކިފާނުގެ ލޮލުން ނުކުތް ވޭނީ ކަރުނަތަކާއެކު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ދިރިހުރުމުގެ ރޫހުވެސް ނުކުތް

މީހުންގެ ރާގު  ކުއްލިއަކަށް ގޭގެ ދޮރުގައި ތަޅައިގަތީ ސިފައިންގެ އެހެން މީހެކެވެ. ގޭތެރޭގައި ތިބި ސިފައިންގެ ތިން 

 ހިސާބުންނެވެ.  ބަދަލުވީ އެ

ސިފައިންގެ " މިހާރު ދައްކާ. ގޮތަށް ފިލައިގެނެއް ނުދެވޭނެ. ހަމަ ބުނޭ! މީގޭގައި ފޮރުވާފައިވާ ތަކެތި ދައްކާ. ތި" 

 އެކަކު ބާރުބާރަށް ބުންޏެވެ. 
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 ކިޔާ. އެ ނަންތައް ކަމުގައި އިސްވެ އުޅުނު މީހުންގެ ލާގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި މިތިގޮތަކަށް ނުދެވޭނެ. ކަލޭ އާއި"  

ސުވާލަށް  ޖުމުލަތައް ބުނީ ފިސާރި ބާރަށެވެ. އެ ވެސް ބޭރަށް އަޑުއިއްވަންވެގެން އެ ދެން ހުރި މީހާ "؟މީހުން މިހާރުވީ ކޮންތާކު

 ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އޮތީ ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ.  ދޭނީ ކިހިނެއް ރެކިފާނު ޖަވާބު

ދޮރުހުޅުވުމުން ގޭތެރެއަށް " ؟އުޅެނީ. ތިހެން ހަދަން ހެޔޮވާނެތަ އެ ތިހެން ވެގެންނޭ މީހުންތައް ރުޅި އައިސްގެން"  

ސިފައިންގެ މީހާ ބުންޏެވެ. ގޭތެރޭގައި ތިބި މީހުން އުޅުނީ އޮޅުވާލަންކަން އޭނާއަށް އެނގުނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އޭނާ  ންވަ

 ވެ. މަތީ ވިހެލިއެމީހާގެ މޫނު އެްތިލައިން ބޮނޑިއެއް އަތވާހަކަދައްކަން ފެށުމާއެކު ސިފައިންގެ މީހަކު ގޭގެ ދޮރު ލެއްޕިއެވެ. އަދި 

މީހުންގެ ނުބައިކަމެއް. ސަރުކާރާ  ނެތް. ކަލެއަކަށް ނޭނގެ މި ކަލޭ މާ ހަމްދަރުދީވެގެން ވާހަކަދައްކާނެ ކަމެއް"  

އެތިފަހަރެއް އެޅިއެވެ. އޭނާ  ފުއްކިބައިގައިވެސް އޭނާގެ  ފަހަތުގައި ހުރި ސިފައިންގެ މީހާ." މީހުން ރާވާ ރޭވުމެއް ކޮޅަށް އެދެ

 ހިސާބުންނެވެ.  ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނީ އެ

މައުސޫމު ޒުވާނާއަށް އެތައް  ރެކިފާނު ހައްޔަރުވީއެވެ. ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އިންނަން ޖެހުނީއެވެ. އެ 

ވެސް އެރުވީއެވެ. ރަށުގެ  ައްތެއްޔަށް އޭނާއަނިޔާއެއް އެމީހުން ކުރީއެވެ. އެވަރު ނުވެގެން މާލެފުރަން ތައްޔާރަށް އޮތް އިންޖީނު ބ

ބައްތެލިން އިވެއެވެ. ބައެއް މީހުން  ބައްތެލީގައި ތިއްބެވެ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ރުއިމުގެ އަޑު އެ އެތައް މީހުނެއް އެ

ައި ރެކިފާނުގެ ކުށަކީ ކޮބ ރީންނެވެ.ވެސް ކުށްވެ ވެސް އިވެމުން ދިޔައެވެ. ބައްތެލީގައި ތިބީ މުޅިން ކާއެތިކޮޅަކަށް ގޮވާއަޑު

 ސަބަބާ ހުރެހެއްޔެވެ؟  ކުރަނީ ކޮން އެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އެންމެ ލޯބިވާ ރަށާ ވަކި ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ކަނުބަނދަގެން ގެންދަނީ ކީއްވެ

ނުން ފަހަރު ދުވާލުގެ އަވީގެ ހޫ ބަނދެފައެވެ. ބައެއް ވެސް ރެކިފާނު އިނީ ކަނު އެތައް ދުވަހަކާއި ރެއެއް ފާއިތުވީ އިރު 

ނަމަވެސް  ރެކިފާނު ފިހެމުން ދިޔައެވެ. ރޭގަނޑުގެ މެންދަމު ފިނިން އޭނާ ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔައެވެ. އެކަމާ ރޮއި އާދޭސްކުރި

ނެތެވެ. ބައްތެލީގައި ތިބި އެންމެންގެ  ކުފެނި އަސަރުކުރާނެ މީހަކު އެތާ މަންޒަރު އެއަޑު އަހާނެ އިންސާނެއް އެތާކު ނުވެއެވެ. އެ

 ވެސް އެއީއެވެ.  ހާލަކީ

ވެސް އިނީ ހިނގައި ނުގަނެވިފައެވެ. ތެދުވާނެ ހިތްވަރު  ފަހުން ބައްތެލި ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ. ރެކިފާނަށް އެންމެ 

 ނުލިބިފައެވެ. އިރުކޮޅަކުން މީހަކު މުގުރު ބުރިން ޖެހިއެވެ. 

މީހާގެ ބާރު އަޑުޖެހުމާއެކު  އެ ." ނެަސް ދެން ކުރާނެކަމެއް ނޯންނާއިނ މަޑުންއިންނަނީ. މިހާރު މާ  ބަލަ ކީއްވެ ތި" 

 ރެކިފާނު ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަދި ކުރިމަތީ ދެއަތް ވިއްދުމަށްފަހު ހިތްވަރާއެކު ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގައި ގަތެވެ. 

ާނާއެކު ވެސް ކަމަކީ އެރަށު ގިނަ ބަޔަކު ރެކިފ ރެކިފާނަށް އޭނާ ގެންދިޔައީ ކޮންތާކަށް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެނގޭހާ 

 ގެނައި ކަމެވެ. 

  ރުކޮޅަކުން އިވުނީ އަމުރެކެވެ.އި 
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ރަށުން ގެނައި މީހުންގެ ތެރެއަށް. އެތަނަށް ލުމަށްފަހު ފިރިހެނަކާ އަންހެނެއް  މީހުން ވައްދާނީ ކުރިން އެ މި" 

ވެސް  އްކާތި. ޗުއްޕޭވާހަކަ ނުދައެއްވެސް މީހަކާ މީހުން އައްސާ. ހަނދާން ކުރާތި އެއްވެސް މީހަކު  ބުރަކަށި ޖައްސާ ދެ

 އެ" ބަރު ފަލަ އަޑަކުން ކުރި ދާން ކުރާތި.އޮތީ އަނދަގޮޑި. އެކަން ހަނ ނުބުނާތި. ވާހަކަދެއްކިކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް

 ވެސް ފިރިހެނަކު ބައިންދާ އެއްސިއެވެ.  ވެސް އެބުނާ ތަނަކަށް ވެއްދިއެވެ. އޭނާގެ ފުރަގަހުގައި އަމުރާއެކު ރެކިފާނު

ހިތްދަތި އިހުސާސްތައް އޭނާއާ ޖެހިގެން އިން  ނޭވާ ލަނީއެވެ. އެ ރެކިފާނު ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޮނީއެވެ. މާ 

 ފިރިހެނާއަށް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. 

 ރެކިފާނާ ޖެހިގެން އިން މީހާގެ އަޑު ޖެހުމާއެކު އޭނާއަށް ތެޅި ގަނެވުނެވެ. " ދެން ނުރޮއޭ. ހުއްޓާލާ." 

 ރާއެކު ރެކިފާނަށް ބުނެވުނެވެ.ވޭނީ އަސަ "ޔާ!އަލިބެއްޔާ! އަލިބެއް"  

މީހުންނަށް ގިސްލަގިސްލާފައި ރޮއި  އަޑު ޖެހުމާއެކު ދެ ލިބެއްޔާއަށް ރޮއިގަނެވުނީއެވެ. އެަގިސްލަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އ 

އްޔާގައި އެތިފަހަރެއް އަޑު އެތާހުރި ސިފައިންގެ މީހަކަށް އިވުނީއެވެ. އިރުކޮޅަކުން މީހަކު އައިސް އަލިބެ ގަނެވުނީއެވެ. އެ

 އެޅީއެވެ. 

މިހާރު ރޯނެކަމެއް ރޮނީ. ޔަ ބާރުބާރަށް ތި އުޅެނީ. މާ މީހުން ތިޔަ ބުނީމެއްނު އަޑު ނުލާށޭ. ކިހިނެއްވެގެން ދެ"  

 މީހުން ބިރު ގަންނުވާލާށެވެ.  ސިފައިންގެ މީހާ ބޭނުންވީ ދެ "ދޯ. އުޅެވުނު ގޮތެއް ހިތަކަށް ނާރާނެތް. 

މެދު ކަންބޮޑުވިއެވެ. ހިންދިރުވާ ލުމަށްފަހު އަލިބެއްޔާގެ ރުއިން  ބިރުގަތެވެ. ދެން ވެދާނެ ގޮތަކާދެމީހުން "  

 ހިންދާލީއެވެ. ސްލުން އެތެރެއަށް ހުއްޓާލީއެވެ. ރެކިފާނުގެ ގި

ޯއަޑު މުޅިތަނަށް ހަމަހިމޭންކަން ވެރިވެއްޖެއެވެ. އަޑުބަޑު ކެނޑިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް ދުރުން މީހަކު ރ 

މީހާގެ  ވަނީ ވޭނީ އަސަރެވެ. އެ އަޑުގައި ވެސް އެނގެއެވެ. އެ މީހުންނަށް ދެ ންއެއަޑު އަންނަނީ ވަކިތަނަކުންކައިވެއެވެ. 

 އަޑުން ޔަގީން ކުރެވެއެވެ. ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ކޮންމެ މީހަކަށް އަނިޔާކުރަން ގެންދަނީ އެ އެންމެ ފަހު އާދޭސްކަން އެ

 ވެސް ހަދާފާނެތީއެވެ.  ވެސް ދެނެގަތެވެ. ވާހަކަދައްކަން ނުކުރެނީ އެހެންވެއެވެ. ކޮންމެ ފަދަ ގޮތެއް ހުންމީ ތަނަށްކަން ދެ

ވެސް ހީކަރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ބިރުން ތުރުތުރު އަޅާ  މީހުން ފަހުން ހުރިހާ އަޑެއް ކެނޑިއްޖެއެވެ. ދެ އިރުތަކެއް 

 ހާލުގައި އަލިބެއްޔާ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. 

ވަރަށް މަޑުމަޑުން އަލިބެއްޔާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ރެކިފާނަށް ރޮއިގަނެވުނެވެ. " ނު މިތަނަށް ގެނައީ ކީއްވެ؟ކިފާރެ" 

އަލިބެއްޔާ ތެޅި ގަތުމަށްފަހު ކެތްކުރުމަށް ބުންޏެވެ. އަޑު ނެލެއްވުމަށް އާދޭސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކެތް ކުރާނީ ކިހިނެއް 

އަށް ކުރާނެ އަނިޔާއާއި ވާނެ ތަދު ރެކިފާނަށް އިހުސާސް ުރަގަހުގައި އައްސާފައެވެ. އޭނާފއިނީ  ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ލޯބިވާ މީހާ އެ

 ކުރެވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ކަންތައް ދިމާވި ގޮތް، ފެންކަޅިވެފައިވާ އޭނާގެ ލޮލުގެ ކުރިމައްޗަށް ޖަމާވިއެވެ. 
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ދެކެ އަހަރެން ލޯބިވިޔަސް މިއަދު އަހަރެންނަކީ އަހަރެންމީ ބޭކާރު މީހެއް. އަހަރެންގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަލިބެއްޔާ "  

 " ންނަށް މަޢާފުކުރޭ. އަލިބެއްޔާ!ބޭވަފާތެރިއެއް. އަހަރެ

 އޭނާ އިއްޒަތާއި އަބުރު ފޭރިގަތް ގޮތެވެ. އެުގެ ހިތުގައި ގަޅި އަޅަމުން ދިޔައީ ސިފައިންގެ ކަނޑީ ތޫނުކަމެވެ. ރެކިފާނ

ހިތް ބުނަމުން ދިޔައެވެ. ގެ ލިބެއްޔާ ގާތު ބުނާން އޭނާަހާދިސާ އ ބޭނުންވިއެވެ. އެވާހަކަތައް އަލިބެއްޔާއަށް ކިޔާދޭން އޭނާ 

 ވެސް ގިސްލެވިފައި އިނދެވެނީއެވެ.  ފަހަރަކު ހިތްވަރު އޭނާއަކަށް ނުލިބެއެވެ. ކޮންމެ ނަމަވެސް އެ

ާ ހަވާލު ކޮށްފައޭ. އަހަރެންނަށް ރެކިފާނުގެ ބައްޕައާ އަހަރެންނާ ދިމާވި ބައްތެލިން. ބައްޕަ ބުނީ ރެކިފާނު ވީ ބޮޑުބެއ"  

ރަށަށް ފޮނުވުމުގައި  ވާހަކައަށް ބޯޖަހާލި. އަހަރެން އެ ވެސް އަހަރެންގެ އެ ނަމައޭ. ބައްޕަ ބުނެވުނު އަހަރެން ރަށުގައި ހުރި

 ބައްޕަ ހާމަކުރި. އެމީހުން ދުރުކުރުވަންކަން  ބައްޕައަށް ނުބައި ރޯލެއް ކުޅެވިފައިވާކަމަށް ބައްޕަ ބުނި. އަދި ބައްޕަ ބޭނުންވީ ދެ

ގެ ވާހަކަތައް ރެކިފާނާ ހިއްސާކުރަމުން ދިޔައީ އަލިބެއްޔާ” ން މައާފަށް އެދުނު.ވަގުތު ބައްޕައަށް ރޮއެވުނު. އަދި އަހަރެންގެ ކިބައި

 ވައި އަޑުންނެވެ. 

 ބައްޕަގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއެކު ރެކިފާނަށް އަހާލެވުނެވެ. އަލިބެއްޔާއަށް ރޮއި ގަނެވުނީއެވެ. " މިހާރު ކޮބާ ބައްޕަ؟" 

ބައްތެލީގައި ބައްޕައަށް ވަރަށް އަނިޔާކުރި. ބައްޕަގެ ހާލު ވަރަށް ދެރަވި. އަހަރެންނަށް ކެތްނުވެގެން ހަޅޭއްލަވަން "  

 އްތައްވީގޮތް އަލިބެއްޔާ ކިޔާދެމުން ދިޔައެވެ.ކަންތަ" ވެސް ވަރަށް އަނިޔާކުރި. ފެށުމުން އަހަރެންނަށް

 ޚަބަރު ރެކިފާނަށް ދޭން އަލިބެއްޔާ ބޭނުން ނުވީއެވެ.  ރެކިފާނު ބައްޕަ މަރުވެފައި ވީނަމަވެސް އެ" ނޭނގެ" 

ދުގެ ވެސް މަޖްބޫރުވީ ރަށުން ފައިބަން. އަހަރެމެންގެ ވައު ރަށުގެ އެންމެން ރަށުން ފައިބަން އެންގުމުން އަހަރެންނަށް"  

މަތިން އަހަރެން ހަނދާން ހުރި. ނަމަވެސް އެތައް ދުވަހެއް ވުމުން އަލިބެއްޔާގެ ޚަބަރެއް ނުވުމުން އަހަރެންނަށް އެނގުނީ 

 " ިންމީ. އަހަރެންނަށް މަޢާފުކުރޭމީހުންގެ އަތްދަށުވީކަން. އެހެންވެ އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ފަސްގަނޑާ ވަކިވާން ނ އަލިބެއްޔާ މި

 ނެވުމާއެކު ރެކިފާނަށް ރޮއިގަނެވުނެވެ. އަލިބެއްޔާގެ ދެފަރާތަށް ހެލިލުމަށްފަހު ރެކިފާނުގައި ބުރަކަށި ކާއްތާލިއެވެ. އެއެހިސާބަށް ބު

 ބީހިލުމާއެކު ރެކިފާނުގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް އެހޮރިގެން ދިޔައެވެ. 

 ް"ެ ބޭނުމެއް ނެތއެކަނިވާން ދޫކޮށްލާ. އަހަރެންގ ނޫން. އަހަރެން އަލިބެއްޔާ! މިއަދު އަހަރެންނަކީ އެއްވެސް މީހެއް"  

 އެވެ. އޮޅެނީއެއަށްފަހު އޭނާގެ ދޫ ބަންދުވަނީއެވެ. ހިތުގެ ވިންދު ރެކިފާނަށް ބުނެވެނީ އެހިސާބަށެވެ. 

 ޝައްކުމަތީ އިނދެ އަލިބެއްޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ. " ކިހިނެއްވީތަ؟ ބުނެބަލަ؟" 

ވަނީ ތިން މީހެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި. މިކަޅު  އަބުރެއް ނެތް. އަހަރެން މިއަލިބެއްޔާ! އަހަރެން އިއްޒަތާ " 

ެން މަތިން ހަނދާން ދުނިޔެއަށް އަހަރެން ދޫކޮށްލާ! އަހަރ ލައްގަނޑާއެކު މި ދުވަސްތައް އަހަރެން އެކަނި ހޭދަކުރަން ދޫކޮށްލާ! މި

 ބެއްޔާއަށް އަޑުގެ ކޮޅަށް ރޮއި ގަނެވުނީއެވެ. އަލި" ރެކިފާނުގެ ރިހުމުން ފުރިގެންވާ ވޭނީ އަޑާއެކު ނައްތާލާ!
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 އަލިބެއްޔާއަށް ހަޅޭއްލެވޭއިރު އޭނާއަށް ވާނުވާއެއް ނޭނގެއެވެ.  "ކުރީ! އެކަން ހެދީ! ކާކުތަ ކޮން ބައެއްތަ އެހެން"

ައި އަލިބެއްޔާގެ ބޮލުގލަކުޑި މުގުރަކުން ސުވާލާއެކު  ކުރާނީ ކީއް؟ އެކަލޭ އެކަން ކުރި މީހަކު އެނގުނަސް "  

ސިފައިންގެ މީހަކު އެތިފަރެއް އަޅާލިއެވެ. އަލިބެއްޔާއަށް ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ހަޅޭލަވައި ގަނެވުނެވެ. ރެކިފާނަށް އަޑުގެ ކޮޅަށް 

ރޮއި ގަނެވުނީއެވެ. އޭނާއަށް އެހެން ނުހެދުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރެވުނީއެވެ. އޭނާއަށް އަނިޔާ ނުކުރުމަށް އެދި ކުރުނީސް 

 ކުރެވުނީއެވެ. 

ެކިފާނުގެ ހިތް ސިފައިންގެ މީހާ އަލިބެއްޔާއާ ރެކިފާނު ދުރު ކުރުވިއެވެ. އެއަށްފަހު އަލިބެއްޔާ އެތަނުން ގެންދިޔައެވެ. ރ 

 އެވެ. އޭނާއަށް ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެތީވެ، ވިސްނެން ފެށީއެވެ. ކުދިކުދިވީ

އޭނާ ރޯއަޑެވެ. ހިމޭން ދަންވަރުގެ އަށް ކެތްނުކުރެވިގެން އަނިޔާ އަލިބެއްޔާއަށް އަނިޔާ ކުރާއަޑެވެ. އެެން ފެށީ ދެން އިވ 

ދިޔައީ އަލިބެއްޔާގެ ވޭނާ އާދޭހުގެ އަޑުންނެވެ. އެނާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑުންނެވެ. އޭނާ ރެކިފާނަށް  ވަގުތުގެ ހިމޭންކަން ގެއްލިގެން

އަޑަށް އިޖާބަދޭން ބޭނުން ވިޔަސް  ެއް ހެއްޔެވެ؟ އެގޮވިއެވެ. އޭނާއަށް އެހީތެރިވުމަށް އެދުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރާނީ ކިހިނ

 ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އޭނާގެ އަޑު ކެނޑުނެވެ.  ހެއްޔެވެ؟ މާ އޭނާ ދާނީ ކިހިނެއް

ރެކިފާނަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ އަލިބެއްޔާގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޑު އިވިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެއަޑާއެކު ރެކިފާނަށް ހަޅޭލަވައި  

 . ހޭ ހުސްވެ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނީއެވެ. ގަނެވުނީއެވެ

އެކުއެވެ. އޭނާ ތެދުވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.  ރެކިފާނުގެ ހަށިގަނޑަށް ހޭވެރިކަން އައީ އާދުވަހެއްގެ އިރުގެ ހޫނާ 

ިޔެއިން ދުނ ވެސް އެގޮތުގައި ހޭދަކުރާށެވެ. ގުދުރަތުން ރޭވިގެންދިޔަ ޕްލޭނާއެކު މި ބޭނުންވީ އޮށޯވެލާށެވެ. މުޅި އުމުރު

 ނިމިގެންދާށެވެ. 

އެހެން އަދަބު ލުއިކޮށް ވާތީ  އަނިޔާވެރިކަމުން ރެކިފާނު ސަލާމަތްވިއެވެ. އަންހެނަކަށް ފަހުން އެ ތާުހަފ ނަމަވެސް ދެ 

ލުއިކަން އަންހެނުންނަށް ދޭން އެނގުނީ އެތައް އަނިޔާއަކަށް ފަހުއެވެ. އެތައް ވޭނެއް  ރަށަކަށް ފޮނުވާލަން ނިންމިއެވެ. އެ

ހައްމަލުކުރަން ޖެއްސުމަށް ފަހުއެވެ. ނަމަވެސް ރެކިފާނު އެގޮތެއް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ އަލިބެއްޔާ ފަދައިން އެ ތަ

ވާ ވަގުތު ޖެހުމުން  ވެސް އޮންނަނީ ވަގުތެކެވެ. ކަނޑައެޅިފައި ކަމަކަށް ކޮންމެއެކަމަކު އަނިޔާގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރާށެވެ. 

ދިރުންތައް ދުނިޔެއަށް މަރުހަބާ ކިޔައެވެ. ބަންދުވެ ގޮތް  ދުނިޔެއާ ވަކިވެއެވެ. އަދި ވަގުތު އައިސްޖެހުމުން އާދިރުންތައް 

ބަދަލުކުރަން ހިތްދަތި ހަނދާންތަކާއެކު ރެކިފާނު އުޅުން  އުސޫލުންނެވެ. އެ ވެސް އެ ވަނީ ހުސްވެފައި ފަރާތްތައް މިނިވަން

ދަނީ އަމިއްލަ ރަށަށެވެ. ރަށުން  ފަހު މިއަދު ރެކިފާނު އެ އި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރުމަށްރަށުގަ އަށެވެ. އެ ޖެހުނީ ގދ. ގައްދޫ

 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.  18މަހާއި  5އަހަރާއި  4ފޭބިތާ 

ވާ ރެކިފާނުގެ ހުރިހާ ހަނދާންތަކެއް ގުޅިފައިވަނީ އެފަސްގަނޑާއެވެ. ބައްޕައާއި  އަލިބެއްޔާގެ  ދުނިޔެއިން މާޔޫސްވެފައި 

ރަށުގައެވެ. ދުނިޔޭގައި ހުރުމުގެ  ންތައް ވަނީ އެ ލޯބިވާ ފަސްގަނޑުގައެވެ. އަމިއްލަ ގެދޮރާއި އުޅެބޮޑުވީ މާހައުލުވަނީ އެލިސާ
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ދަނީ އެފަސްގަނޑުން ނެވެ. ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖެހުމާއެކު ރެކިފާނަށް ބުނެވުނެވެ. އަދިވެސް ރޫހުވަނީ  ކުޑަވެސް ރޫހެއް ލިބިގެން

 ތިނަދޫގައެވެ.

 


	Roohuvanee thinadhoogaeve
	ރޫހުވަނީ ތިނަދޫގައެވެ

