
މިހާރު ތިއޮންނެވުނީ މަގުމެދުގައެވެ. ހިނގާމީހުންގެ ފައިން  “
 ”.ހަށިކޮޅަށް އެރިދާނެއެވެ

 
ސޭކު   ޮގވައި  ވަލީވެރިންނަށް  ބުނެ  ނަދުރުތައް  ފުއްދުމަށް،  ބޭނުމެއް  ކޮންމެ  ހުރި  ނުފުދި  ދުވަސްވަރެވެ.  ދެންނެވުނު 
އަލިބޭބެއަށް ބޯހުނި ހިލައި ޒިޔާރަތް ޒިޔާރަތުކުރިމަތީ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންެގ ަގިއަގއި ފޮޅިއަޅައި، ކަންޖާ އަޅައި  

 އަޅައި ކިރައި އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. ދިވެހިންެގ ބޮލަށް ދެންނެވުނު ފަދަ ބިދުޢާތައް ނުވަތަ ބޮނޑިބަތާ ނޫނީ ދޮންކޭލާ
 ސަވާރުވެފައި އޮތް ޒަމާނެވެ. މި ވާހަކަތައް ފެށެނީ މި ދެންނެވި ހިސާބުންނެވެ. 

 މިވެނި ޒިޔާރަތް ކިލެެގފާނު އަވަށް ައވަށުވެރިންނާއި ސަރުދާރުން ެގނެސް އަންަގަވެއވެ. މިއަދު ތިޔަ އަވަށުަގިއހުރި އެވެނި
އެކަން   ވާހަކަދަންނަަވއި  ކަރާމާތްތެރިކަމުެގ  އެޒިޔާރަތްތަކުެގ  ނަންކިޔައި  ެއޒިޔާރަތު  އެކިއެކި  އެބޭކަލުން  ރޫޅައިލާށެވެ. 
އެްއޮގތަކަށް ވެސް ކުރައްވަން ނުވާނެކަމަށާއި ކިލެެގފާނު ވިދާޅުވިޔަސް ކުރަން ނުކެރޭނެކަމަށް ދެންނެވުމުން ވިދާޅުވާނެެއވެ.  

، ތިމަން ކިލެެގފާނު ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ހިތުމަށް ކުރަްއވާކަމެްއ ނޫނެވެ. އެ ޒިޔާރަތްތަްއ ބަުއވެ  މިއީ
މިހާރު އެހެރީ ވަރަށްބޮޑަށް ވީރާނަވެ ހަލާކުވެފައި ނޫންހެްއޔެވެ. އެތަންތަން ރޫޅާލުމުން ދެންާވޮގތެއް ވެސް އެނިގދާނެތާެއވެ.  

މިހާރުހުރި ވަރަށްވުރެ ރަނަގޅަށް މޮޅަށް ތިމަންނަ ހަދައިދެއްވާނަމެވެ. ދެން އެބޭކަލުން ދުރުވެ،   އަލުން ހަދަން ވެއްޖިއްޔާ
ދެހިތެއްަގއި ތިބެެގން ކިލެެގފާނު ވިދާޅުވިޔަތީ ވިދާޅުިވކަމެްއ ކުރާ އުޞޫލުން އެ ޒިޔާރަތެއްަގއި އޮންނެވި ވަލީވެރިޔަކަށް 

ވަހު ހަވީރުވުުމެގ ކުރިން އެތަންތަން ރޫޅައިލައިފާނެއެެވ. ޖެހިެގން އަންނަ  ޞަލަވާތް ފާތިޙާ ފަރިއްކޮޅު ކިޔެވުމަށްފަހު އެދު
ދުވަހު ހެނދުނު ކިލެެގފާނު ނުކުމެވަޑައިެގން އަވަށް ައވަށު ސަރުދާރުންެގންނަވައި ވިދާޅުާވނެއެވެ. ރޭަގއި ތިމަންނައަށް 

އްޗެތިެގންޮގސްެގން ެއވެނި މިވެނި ޒިޔާރަތް އިހު އެްއޮގތަކަށްވެސް ނިދާލެވޭވަރެްއ ނުވިއެވެ. ައވަހަށްޮގސް ބަޑޭރިގެއިން އެ 
ހުރި ޮގތަށް ވުރެ މޮޅަށް ހަދާށެވެ. ދެން އެބޭކަލުން ދުރުވެ ކިލެެގފާނު ވިދާޅުވިމަުގން ކަންތައްކޮށް ވިދާޅުވި ޒިޔާރަތްތައް 

 އަލުން ބިނާކުރާއިރު ކޮބާ އޭރުވެސް މަބުނިންތާއެވެ. ކިޔައި ވާހަކަދަްއކާ މީހުންއުޅެެއވެ. 
ނެވި ދުވަސްވަރެވެ. ކުރީޒަމާނުަގިއ ކިޔަިއއުޅޭ ހެންވޭރު، ވަޑަިއަގންނަވާ ަމުގ (ހިްއޗަށްވަޑައިަގންނަވާމަުގ) ތެދުކުރަން މިދެން

ރޯނު ދަމައިލި އިރު އެ މަުގަގިއ ހުންނަ ޒިޔާރަތެއް އެ ަމުގ ެމދަށް އަރައިފިެއވެ. މަސައްކަތާިއ ހަވާލުެވެގން ހުރި އިސްމީހާ 
ކިލެެގ ޮގސް  އަރައިފިެއވެ.  ބާރުލާފައި  މަުގމެދަށް  ޒިޔާރަތެއް  އެވެނި  ޯގސްވެއްޖެއެެވ.  ވަރަށް  ދަންނަވައިފިއެވެ.  ފާނަށް 

ަގލުން   ޒިޔާރަތްހުރީ  ދެންނެވިއެވެ.  އެމީހާ  ހެއްޔެވެ.  ކިހިނަކުން  ހުރީ  ޒިޔާރަތް  ވިދާޅުވިެއވެ.  ކިލެެގފާނު 
ހަލާކު ަގއުތައް  ވިދާޅުވިެއވެ.  ކިލެެގފާނު  ދެންނެވިއެވެ.  ބިސްތާނަވަކިކޮށްފައެވެ.  އެމީހާ  ހެއްޔެވެ.  ރޫޅައިލެވިދާނެ  ނުކޮށް 

ޒިޔާރަތް   ެއއްކައިރީ  މަުގެގ  ޒިޔާރަތްރޫޅައިލަިއ  ައވަހަށްޮގސް  ތިހެންވިއްޔާ  ކަމަށްވަނީ  ވިދާޅުިވ  ކިލެެގފާނު  އާދޭހެވެ! 
ޮގތަށް ވިދާޅުވި  މީނާ ޮގސް ކިލެެގފާނު ވިދާޅުވީތީ  ތިމަންނައަށް އަންާގށެެވ.  އައިސް    ހަދައިފައި އަިއސް  ކަންކޮށްފައި 

ވިދާޅުވިެއވެ.   ހުއްޓިަވޑަިއެގން  ޒިޔާރަތްހުރިތަނަށް  ފުރަތަމަ  ަވޑަިއެގން  އެތަނަށް  އެމީހާއާއެކު  ކިލެެގފާނު  ދެންނެވުމުން 
ފަިއން  ހިނާގމީހުންެގ  މަުގމެދުަގއެވެ.  ތިއޮންނެވުނީ  މިހާރު  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެެއވެ.  “ކަލޭެގފާނަށްވެސް 

ށް އެރިދާނެެއވެ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު އެހުރީ މަުގެގ ެއއްކައިރީ ޒިޔާރަތްކޮޅު ހަދާފައެވެ. ދެން ައވަހަށް ކަލޭެގފާނުހަށިކޮޅަ
ވިދާޅުިވެއވެ.   އެނބުރިވަޑައިެގން  ދިމާއަށް  ސަރުދާރާއި  މަސަްއކަތު  މިހެންވިދާޅުވެފައި  އޮންނަވާށެވެ”  އެތާ  ވަޑައިެގން 

 ޑަހިނދުކޮޅެއްދީފަިއ މިތަން އެއްވަރުކޮށްލާ ރީތިކޮށްލާށެވެ. އެކަލޭެގފާނު އެތަނަށް ވަޑަިއަގންނަވަން ކު



ދެ މަހާނައެއް  ހުންނަ  ދެ ހިސާބެއްަގއި ބިސްތާނަ ވަކިކޮށްފައި  ޖަނަވަރީމަުގެގ  އަޅުަގނޑުެގ ހަނދާނަށް އަިއިއރުވެސް 
ވެ. މީހުން ކިޔާުއޅެނީ އެީއ  ހުރެއެވެ. އެ ބިސްތާނުަގއި ޖަހާފައި ހުންނަ މަހާނަަގއު ހުންނަނީ ތިންބުރިއަށް ބިންދާލައިފައެ

ތިންބުރި ކަލޭފާނުެގ ދެބުރި ޒިޔާރަތް އަރުވާފަިއވާ ދެ ބުސްތާނަކަމަށެވެ. އަދި ތިންވަނަ ބުރި ވަޅުލަިއ ޒިޔާރަތްއަރުވާފައި  
ަގއި ވަނީ މާލެއަތޮޅު ހުޅުލޭަގއި ކަމުަގެއވެ. މި ތިންބުރިކަލޭެގފާނު ނަމެއް އަދި އެކަލޭެގފާނަކު ތިން ބުރިވެ ދެ ބުރި މާލޭ

 އަނެއްބުރި މާލެއަތޮޅު ހުޅުލޭަގއި ވަޅުލެވެން ދިމާވި ސަބަބެްއ ވެސް ެއއްެވސް މީހަކު ކިޔާައޑެއް ނާހަމެވެ. 
ހަމަ މާލޭަގއި މަުގހެދި ދުވަސްަވރުެގ ވާހަކައެކެވެ. ކިލެެގފާނު ިވދާޅުވެެގން އަވަށު ސަރުދާރު މަސައްކަތު މީހުން ޮގަވއިެގން  

ނެއެވެ. އެ ރޯނުދާނީ އެްއޭގ ކުކުޅުއަހި ހިފައިެގން އަނެއްެގެއއް މެދުެގ ހިފައިެގން ޖެހިެގން ނުކުންނަވައި ރޯނުދަމައިލައިފާ 
ެއކުަގެއވެ.   ބަޔެްއެގ ރުއްަގހާ ވެސް  ހިފައިެގން އެތައް  ބަދިެގ  ކުރިމަތީ ހުންނަޭގެގ  ހިފައިެގން  ތަޅަންމަތި  އަންނަޭގެގ 

ސަރުދާރު މަސައްކަތު ކުދިން ލަްއަވއި ރުްއަގސްކަނޑަިއ ެގދޮރު    އެްއކަލަ މީހުން ސަރުދާރުކައިރީ އާދޭސްކޮށްކޮށް ޮއްއވައި
ރޫޅައި ަމުގދިލައި ސާފުކުރަން ފަށައިފާނެއެވެ. އެންމެފަހުން ދެން އެހެން ޮގތެއް ނެތިެގން ެއމީހުން ކިލެެގފާނު އަރިހަށްދާ  

ބަޑުއަޅުްއވައިލައްަވއިެގ މަތީ  ބަކަރިފުޅަލިަގނޑު  އަތިރީމާފަންނުޭގ  ކިލެެގފާނު  މީހުނާއި އިރު  ފައިންޕުޅުދެކެންދާ  ން 
ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ހުންނަވާނެއެވެ. މީހަކަށްފަހު މީހެއް ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ައއިސް މި ދެންނެވި މީހާއާއި ހަމައަށް  

މެކޭ،  އާދެވި އެމީހާެގ ެގ، ނުވަތަ ރުއްަގސް މަަގށް އަރަިއެގން އެާވހަކަ ދެންނެވީމާ، “ނާހަމަ ތެދެއްހޭ، ތީވާ ހާދަވާ ދެރަކަ
މީހުންނާއި   މި  ތިމަންނަވެސް  ޭގދޮށަށްދާށޭ،  އަވަހަށް  ކަލޭ  ހާދަދެރައޭ،  ނުބުނަމޭ،  ހަދާކަށް  ތިހެން  އަހަރެން 
ބައްދަލުކުރަްއވާފައި އެބަވަޑަިއަގންނަވަމޭ” ވިދާޅުވެެއވެ. ކޮންމެއަކަސް، ކިލެެގފާނަށް ވަޑައިެގންނެވޭ އިރު އެ ތަނުަގިއ  

 ކޮށް ނިމިފައެވެ. އެ ތަނަށް ވަޑަިއެގން ސަރުދާރު ެގންނަވައި ޝަކުވާކުރާ މީހާެގ  ކުރަންހުރި މަސައްކަތެއް އޮންނަނީ
ޝަކުވާތައް ވިދާޅުވެ އެވަރު ފަީގރު ނިކަމެއްޗަކަށް އެފަދަ ދެރަކޮށް ކަންތައްކުރީތީ ވަރަށް ކޯފާވެފައި، އެއްކަލަ ޝަކުވާކުރި  

ހުން ބުނާޮގތެއް ނަހަދައޭ، ވަރަށްދެރައޭ، ކަލޭ ެގއަޅާނެ  މީހާ ކައިރީ، ކީއްހޭ ކުރާނީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުންޏަސް މި މީ
ރަަގނޅު ތަންކޮޅެއް ބަލާފައި ސަރުދާރަށް ދައްކާށޭ، ވިދާޅުވެ ސަރުދާރުކައިރީ ބަނޑޭރިެގއަށް ޮގސް އެތަނުން ދަނޑިފަނާއި 

ރުއްަގސް ކެނޑި މީހުންެގ  ރޯނު ެގނެސް އޭނައަށް އަވަހަށް ެގައޅައިދޭށޭ ވިދާޅުވެ އެމީހާ ރުހޭފަދަޔަކުން ހަމަޖައްސަަވިއ  
 އަމިއްލަ ރުްއަގހުެގ އަުގ ައވަށުން ދެއްވުމަށް ައވަށުވެރިންނަށް އަންަގވަެއވެ. 

މިއީ ޔޯލަކޮށް ތުންތުންމަތިން ެއކިދުވަސްވަރު ައޅުަގނޑަށް ިއިވފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ެއއްވެސް ލިޔުމަކުން ފެނި މުޢުތަބަރު  
ވާހަކަތަކެއްނޫނެވެ އިވިފައިާވ   . ޮގތަކަށް 

 
 

———————————— 
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި. 

ދުވަސްކުރިން، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ެގ “ހަފުތާ އައްޑަނަ” އަށް އަޅުަގނޑު ލިޔުނު ލިޔުމެކެވެ.  މިއީ މީެގ އަހަރެއްހައި
 މިހާރު މިވަނީ، ލިޔުމުެގ އަސްލު ނުގެއްލޭ ޮގތަށް، ލިޔުމުެގ ބަސްމަަގށް ކުދިކުދި ބަދަލުެގނެސް ފައެވެ. 

 
 -ކިރު ޝާ  ޙުސައިން-


