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   އިބްރާހީމް ނަޞީރު  އާދަމް  2014 އޯގަސްޓް 11 

 

 އާއިާލގައި މުޙުތަރަމު އުމުރުްނ ދޮށީ ޢިއްޒަތްތެރީން
 ރުން ސިހޭ ފެނުނަސް ދަރީން ޙާލު ނަފުސާނީ ބަދަލުވެ ބި      

  ގާތް މި ތިބަ އުޚުތުން ވަނީ ހުވަފަތް ވެފައި ނެތި ޮގސް ފިރީން           
 ލިބޭނެޔޭ ޖަވާބު    ކަރުނައިން ލެޔާ   –ހާލު ނާހާށޭ                  

 ދެންމެ ފަރިވީ މާތަކެއް ފަދަ ލޯބިވެތި ޅަދަރީންގެ މޫނު 
 ހޫނު  ގިނީގެ މި  އަރާ ކެކި  އަންދަމުން ވިރުވާނުލާހޭ    

 ތޫނު މި   ފެނި ޚަންޖަރު މަރުގެ  އިންތިހާ ގިސްލުން ިއވޭހޭ           
 ލިބޭނެޔޭ ޖަވާބު   ލެޔާ ކަރުނައިން –ހާލު ނާހާށޭ                     

 އަތް ފަޔާ އެކި އެކި ގުނަން ނެތް ހާލުގާ މަރު ދަމަދަމާ 
 ޅު ދުމާކަ  ވިހަ  ދުވާ ރޭ  ފިނީގާ ގަދަ  ރަތް އަވީގާ،       
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 ހެދުމާ   އެ ތޯ ކޮބައި ކާނާ  ނެތް ލިބެން ބޯ ފެންފޮދެއް،               
 ލިބޭނެޔޭ  ޖަވާބު  ކަރުނައިން  ލެޔާ –ހާލު ނާހާށޭ                      

 ދުނިޔެ ހަމަ އަދިވެސް އޮތީހޭ ދުރުދުރުން މަންޒަރު ބަލަން 
 ން މުނި އަވަސް ފިލުމެއް ދެނީ ހޭ ފެނި މި އިންސާނީ ގިލަ    

 ފިލަން ހައިޖާނަށް މި ހޭ ވީ  ބުނެ ބަލާށެ ކަނޑަށް އެރެން        
 ލިބޭނެޔޭ   ޖަވާބު  ލެޔާ ކަރުނައިން –ހާލު ނާހާށޭ                   

 ކޮބާ؟ އަތްތައް ވިހުރުވާ  ރީތި އިންސާނިއްޔަުތގެ ދިދަ
 ރީތިކޮށް އަނިޔާގެ ައޑު ފޯރާ އެ ކަންފަތްތައް ކޮބާ؟       

 ކޮބާ؟ ހިތްަތއް …ރީތިކޮށް އޮތް އުއްަމތެއް އަިޅޔަށް މި ވީ            
 ލިޭބނެޔޭ ޖަވާބު   ކަރުނައިން ލެޔާ   –ހާލު ނާހާށޭ                  

 އަހަރެމެންގެ ލެއިން ޔަހޫދީން ދަނޑުތަކަށް ފެންދީފިޔޭ
 ކޮނެފިޔޭ  ކަށްަވޅު މަުރގެ ގެދޮރުގައި ބިމާ  މެންގެއަހަރެ       

 ނިންމައިިފޔޭ  ޤަތުލުކޮށް ާއއިލާތައް   ގިނަ  އަހުރަވެތި           
   ލިބޭނެޔޭ   ޖަވާބު    ލެޔާ ކަރުނައިން –ހާލު ނާހާށޭ                   

 އެންމެ ނަފުސެއްަގއި ފުރާނަ މި ބިންމަތީގައި ހުއްޓަކާ 
  ޖިހާދު އަލް އަޤުޞާ ޙިޞާރުވެ ހުއްަޓކާ ނެތް ނިމުން މި    

 ލެޔަށްޓަކާ މި  ފެން ބޮވައިގެން ފައި ތިބޭށެ ޢަދުއްވުނޭ        
 ލިބޭނެޔޭ     ޖަވާބު  ކަރުނައިން ލެޔާ  –ހާލު ނާހާށޭ               

                     —————————   
އީ ބަހުގެ ހަމައަށް މުޅިން ފެތޭ ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބަހުގެ އެ ” ދެ ަޓކާ“ނޯޓު: ފަހުބައިތުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކާފިޔާަގއި ވާ 

 ރަހަ ވާ ބޭނުން  ބައެއް އުސްތާޛުން ލަފާދެްއވިެއވެ. އަދި އެކަން ރަނގަޅު ކުަރންވެގެން މި މާނަ ގެނެވޭ ގޮަތށް،
ދީބުންނާ އަ ޅެްނވެރިންނާއި  ބަެއއް އަދި. ނުކުެރވުެނވެ ބަދަލެއް ބައިތު އެ އުޅެ  އުޅެ ހަމަ  ނުގެއްޭލގޮތަށް

ބައެއް ބޭފުޅުން ދެއްވި ޖަވާަބކީ ޅެމަކަށް ބަލާއިރު އެހެން އޮތުން މާ ” އާރުލާ“މަޝްވަރާކޮށްލީމާ ޭއގެ ތެރެިއން ހަމަ 
ބޮޑު މައްސަލަެއއްކަުމގައި ދެެކވަަޑއި ނުގަންނަާވކަމަށެވެ. ަސބަބަކީ އެއީ ާރއްޖޭގެ ަބއެއް ިހސާބުގައި ކިަޔއި އުޅޭ 

ުޅަގނޑު ތަބާވާ ހިތްވަނީ ފުރަތަމަ ލިބުނު ޚިޔާލަށެވެ. އެކަަމކު ައމަލު ކުރެވިފައި މި އޮތީ އަ ކޮންމެޔަަކސް  ގޮތެެކވެ.
ވެަފއި، ިއޞްލާޙުގެންނާން އުޅެ ުއޅެ އެކަން ނުވީީތެއވެ. ޅެން ” އިޚްތިލާފީ މައްސަލައަކަށް“ފަހުން ލިބުނު ޚިޔާލަށެވެ. 

    .ނޭނގެެއވެހުއްޓުނު ގޮތަށް ސިކުނިޑވެްސ އެ ނުކުތާަގއި ހުއްޓުނީ ކަން 

 


