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 އ ދ މްަނ ޞީރުައިބްރ ހީމް
 

ައެތ އްަނެތްައ ވ ދި.ަގިނ އެވެަވ ރ ށްަކޮމްޕިޔުޓ ރުތ އް.ައޮފީހެެކވެަފިނިކޮށްފ އިވ ަވ ރ ށްައެީހގ އިަނިޒ މުގެަފިނިކުރ 
ައެންމެައ ުދގެަމިަރ އްޖޭގެ.ަބ ލ ެށވެަކ މެއްތޯަކޮންަހިނގީައ ލ ށްަދުނިޔޭގ އިައުޅެނީަވެސްަމީހ ކުަކޮންމެ.ަބ އެެކވެ
 .ފޯނުންނެވެަމީހުންަބ އެއް.ަފިލުވ ެށވެަައޮޅުންަކޮބ އިތޯަކ ރިސ ތ ކ ކީަ،ހ ދިސ ތ ކ ކީަފ ހުގެ

ަެއއްަ ަޓީވީއ ކުން ަހުށްޓެވެ.ަދެ ަފ ތިޓީވީތ ކެއް ަކުރެވިފ ިއވ  ަތ ރުތީބު ަވ ކިން ަނެޓުންނެވެ.ައެއްދިމ އެްއގ އި ަމީހުން ބ އެއް
ޅިންަވެސްަދުނިޔޭގ އިަހިނދުންަހިނދ ށްަވ ނުވ ައޮޅުންަޗެނ ލެއްަނުދ އްކ ެއވެ.ަކޮންެމަޓީވީއ ކުންަވ ކިަޗެނ ލެެކވެ.ަމު

 .ފިލުވ އިދޭަޗެނ ލްތ ެކވެ

ައެީއަ“ ަކޯފ ވ ނެ. ަވ ރ ށް ައެިޑޓ ރު ައޮެވއްޖެްއޔ  ަކުށެއް ަލިޔ ތި! ަފ ރުވ ތެރިކޮށް ަވ ރ ށް ައިނގޭ. ަލިޔޭ ަކޮމްޕިޔުޓ ރުން މި
 ”ވ ރ ށްަތ ފ ތުަބޭފުޅެއް.ަކޮމ ެއއްަމ ދުވިޔ ސްަީހވ ނީައެހެންަފ ދ ަކ މެއްަހެން

ައި ަކުއްޖ ކު ައ ންހެން ައ އި ައޮފީހ ށް ަނިޔ ުތގ ިއައެ ަހޯދުމުގެ ަލިޔުމެްއަވ ޒީފ އެއް ަބ ވ ތެްއގެ ަކުރެވެނީެއވެ.ަވ ކި މްތިހ ނު
ައޭނ ަ ަސ ބ ބުން ައިބ ރ ތްތ ކުގެ ަބުނި ައެ ަފ ރ ތުން ަދިްނ ައިރުޝ ދު ަކ މ ށް ައެ ަނ މ ވެސް ލިޔުްއވ ިއގެނެވެ.

 .ކ ހ ލ އެވެަފެށިައ ޅ ންަތުރުތުރެއްަޒ ތެްއގެަފިނީގެތެރޭގ އިަވ މުންދ ަ ބިރުގ ތެވެ.

 .އ ދ ބުވެރިަގޮތ ކ ށްައެައ ްނހެންަކުއްޖ ަޖ ވ ބުަދިނެވެ”ަވީަވ ރ ކުންަޓްރ އިަކުރ ނ ންަ“

ައޭނ އ ށްަ ަގޮޅި ައެހީގ ިއައެޑިޓ ރުގެ ަނ ންބޯޑެއްގެ ަހިންގ އިލިެއވެ.ަހ ރުކޮށްލ އިފ ިއވ  ަނ ޒ ރު ަވ ށ ިއގެން ަކުއްޖ  އ ންހެން
ކުރެވުނެވެ.ަެއޑިޓ ރުަިމވ ގުތުަވ ޑ ިއގެންަނެތްކ ންަުބނެދިނީަތުނިަބިއްލޫރިގ ނޑެއްަ ގެައ ނެއްަފ ރ ތުގ އިަހުހ ށްހުރިަފ ހ ގަ 

ަލިބިގ ންނ މުންަަމީރުކ ންަުލއިކ ނ ގެަބ ެއއްަނޫންައެަޕެކެޓ އިަޕެކެޓުަބ ދ ންަކުދީންަބ އެއްަަ މ ޑުއިސްޕ ންޖުޖެހިަގޮނިޑއެވެ.
ަމިހ ރުަވެށީގ އިަމިަވެސްަވ ހ ކ ތ އްަމ ޖ ައ މިއްލ ަިހސ ބ ކ ށް.ައެވެަވެދ ނެަކ މ ށްަނެތީމ ަިމވ ގުތުައެޑިޓ ރުަވެސްަދ ނީ

 .އ ޑުަހިއްޕ އިލ އިފިެއވެ

ައޭނ ގެަމ ްސއޫލިއްޔ ތ ްށައެނބުރިއްެޖއެވެ.ަލިޔ ނީަކީކޭހެްއެޔވެ؟ަފ ށ ނީަކީކޭަިކޔ އިފ އިަހެްއޔެވެ؟ަިމަ އ ންހެންަކުއްޖ 
ަލިެޔވޭނީ ައ ކުެރއް ަކިހިނެއްބ ެއވެ؟ަެއވެނި ަލިޔ ނީ ަލ ފުޒު ަހެއްެޔވެ؟ަމި ަކޮންގޮތ ކ ށް ަބުނ ނީ ަދިވެހިބ ހުން ކޮްނަަ ވ ހ ކ 

ައިނގިިލކުރިންަ ައެއް ައޭނ  ައިނދެ، ަބެނދެިވގެން ަތެރޭގ އި ަުސވ ލެްއގެ ައެތ އް ަކ ހ ލ  ަިމ ަބ ވ ެއވެ؟ ައޮބީމ  ފިތ ކ ށް
 .ކޮންޕިޔުޓ ރުގެަކީބޯުޑގ އިަކޮްއޖ ހ މުންަދެއެވެ



ސޯމިލ ކުންަކ ރ ންޓުަކ ނ އޮފީހުގެައ ޑުަކ ނޑ ިއގެންަހިނގ އްެޖއެވެަ.  .ޑ އިގެންަދިޔ ފ ދ ެއވެކުއްލިޔ ކ ށްަދޮރުހުޅުވިއްޖެެއވެަ.

ައ ޅުގ ނޑުމެންަ“ ައެީކގ އި ަކެތްތެރިކ މ  ަޙިކްމ ތްތެރިކ މ  ަވ ރ ށް ަޙ އްލުކުެރވޭތޯ ަމ އްސ ލ  ަބޮޑުވުުމގެ ޚ ރ ދު
 ”!މިންނ ތްކުރ މ ތޯ

ަރީތިައިބ ރ ތްތ ކެއްަބޭނުންކޮްށގެންަފޯނުންަވ ހ ކ ަދ އްކ މުންަދޮރުންަވ ދެގެންައ ންނ ތ ންަފެނުނީަހ ރުދ ނ ަފ ޑުަޖ ހ ަ
ހުރިަ ެއކ މ ކުަތ ޖުރިބ ގެަމ ނަ  މ ޮބޑުަމުސްކުޅިެއއްަނޫެނވެަ. ބޮލުންަފެނެެއވެ.ަަ”ނުރ ވ ންތ ކ މެއް“ދުވ ސްވީަހ ރުަމީހެކެވެަ.

ހެޔޮވ ރުައިސްކޮެޅްއގެވެިރއެެކެވ.ަމ ަބޮޑުަނޫނ ސް،ަހިނދިބ ނޑެއްަނޫނެެވ.ަބ ންޑުންަކޮޅ ށްަތ ނެއްގ އިަލ އްގ އިލ އިފ އިަ
ބ ލ އިލީައ ޅ ިއގެންހުރިައ އިުނގެަމ ތިންނެވެ.ަހުރިަކުޑ ވ ރުަމުޅޯއްޓެަ އޮފީހުގެަމ ސ އްކ ުތގެަމ އިދ ނ ށްައޭނަ  ްއގެަގޮިނކ މެވެަ.

ަޒ ތ ށެވެ.ަ ަކ ޅިހިންގ އިލ  ަބޭރ ށް ައ ނގ މ ތިން ަސޮއްސ އިލުމުގެކުިރން،ަހ ރުގެ ަބޭރ ށް ަހ ރުދޫކޮށް ަބޯވ  ަނިކުންނ  ހ ރުން
ަރީތިކޮްށލ މުން،ައިތުބ ރ  ަޓ އި ަހުރި ައެޑިޓ ުރެގައ ޅ ިއގެން ައިށީނީ ަގޮސް ަޭއނ  ަހިނގުމެްއގ އި ަސ ބިތުކ ްނަދ އްކ އިދޭ އި

 .ގޮނޑިޮކޅުގ ެއވެ

ަޖ ދ ލުކުރ ްނަ“ ަވިސްނ އިނުލ އި ައ މުދުން ަނުރޯތި! ަވިދ ޅުވިޔ ސް ަެއއްެޗއް ަބ ރ ށް ަހިފ އިގެން. ަމ ސ އްކ ްތ ައ ވ ހ ށް ދޭ
 ”!ނުފ ށ ތި

 .ހ ރޯެވރިވ ންޖެހޭަކޮމ ންޑުތ ކެެކވެއ ންހެންަކުއްޖ އ ށްަމިަފ ހ ރުަވެސްަލިބުނީަވ ރ ށްަސ 

 ”ތިޔ އީތ ަވ ޒީފ ޔ ކ ށްައެިދގެންަމިައ ދުައ ލ ށްައ އިަކުއްޖ ީކ؟“

އ ންހެންަކުއްޖ ަޮގސްަެއޑިޓ ރުގެަމޭޒުޮކޅުަކ އިރީގ އިަހުިރަގޮނީޑގ އިައިށީނުމުންައ އިުނމ ތީންަބ ލ އިލ އިފ އިަފިސ ރިަ
 .އ ރުލ ަބ ރުައ ޑ ކުންައ ހ އިިލއެވެ

 ”!ލ އްބ “

ދުށްެޓވެ.ަސ ބ ބުަނޭނގުނ ސްަެއޑިޓ ުރގެަ ގޮށްޖެހިގެންަދިޔ ތ ންައޭނަ  އ ންހެންަކުއްޖ ގެަމިަޖ ވ ބ ްށައެޑިޓ ުރގެަދެަބުމަ 
ަފ ޅިސިކުންުތގެަ ައެ ައ ޅ އިގ ެތވެ. ަލޮލުގ އި ައޭނ ގެ ަވ ގުތު ަެއ ަފޮތެއް ަބެހޭ ަދ ރ ޖ އ  ަދިވެހިބ ހުގެ ައޮތް މޭޒުކޮޅުމ ތީގ އި

ަެއޑިޓ ރުގެަތ ޢ ރުފެއްަދިނީ،ަފ ހ ތުގ އިަހުރިަފޮތްަހ ރެއްގ އިަބ ރިޖ ހ އިލ އިފ އިަހުރިައ ރ ބިަތެރޭގ އިައ ންހެންަުކއްޖ އ ށް
ަފޮތްތ ކެވެ. ައ ދ ދުތ ެކވެަމުްސކުޅިަފ ތްތޫރ އިގެަފޮތްފޮތ އިަބ ރުަބެހޭަދިވެހިތ ީރޚ ަ އުރުދޫ ަރީޑ ރސްަަފ ހުގެައެންމެ.

ނ މ ކ ށްަ”8ަލިޔުންތެރިޔަ “ޓ ުރގެައ ތްޕުުޅގ އިަހުުޅވ އިލެވިފ އިވަ އެޑިަވެސްައޭރުަ .މ ޖ ްއލ އެވެަޓ އިމްސްަޑ އިޖެސްޓ އި
 .ކިޔުނުައ ދ ބީަސ ގ ފީަތ ރީޚީަމ ޖ އްލ އެވެ

 ”ކޮބ އިަމިަތ ނުންަހ ވ ލުަކުިރަމ ސ އްކ ތް؟“



 .ނުރުހުމުގެަރ ގ ކ ށްަނ މ ވެސްަހިމޭންކ މ އެކުައެޑިޓ ރުަުސވ ުލކޮށްލިއެވެަ

 ”މިައޮތީ“

ަުކއްޖ ައޭނ ަދެންމެަނިންމިަމ ސ އްކ ތްައެޑިޓ ރ ށްަހުށ އެޅިެއވެ.ަެއޑިޓ ރުައެއިންަކިޔ އިލީަމިހެންަބުނުމ އެކުައ ންހެން
 .އެއްމެަފޮޅުވ ެތެކވެ.ަބޮޑުއ ކުުރންަލިޔެފ އިވ ަފޮުޅވ ތެވެ.ަފުރ ތ މ ަފޮޅުވ ތެވެ

 ”މިރޭގެައ ށެްއގެަހ ބ ރުގެަުސރުހީތ އް“

 .ށ ށްަލ ތްކެއްަޖ ހ އިލ އިފ އިަފުރ ތ މ ަވެސްަފެށީަތ ޙުޤީޤެކެވެމިަފޮޅުވ ތ ށްަބ ލ އިލުމ އެކުަުމޅިަހ ށިގ ނޑުންައިދިފު

 ”ކޮންަރޮނގ ކުންަިކޔެވީ؟“

ަމިީއަ“ ަދ އިރ އިން. ަނިއުސްގެ ަވެސް، ަނެންެގވީ ަފ ސްޓްޑިގްރީ ަވެސް، ަހެދީ ަޑިޕްލޯމ  ަނިއުސް. ަފީލްޑ ކީ އ ުޅގ ނުޑގެ
 ”.އ ޅުގ ނޑ ށްަވ ރ ށްައިންޓްެރސްޓިންގަދ އިރ އެއް

ފ ދ އިްނަކުށެްއގ އިައ ލ ށް ފުލުހ ކ ށްަޖ ވ ބުދ ރީަވަ  ަފުލުސްައޮީފހ ށްަހ ޒިރުަކުރެވުނުަބ ސްނޭނގޭަބ ންގ ީޅއ ުކ،ަރުިޅގ ދަ 
  .އ ންހެންަކުއްޖ ަޖ ވ ބުަދިނެވެ.ަފ ސްޖެހުމ އިައިސްޖެހުމ ައެކީގ ެއވެ

 ”ސްކޮށްދޭތ ؟ހޫނ!ަނިޔުސްގެަދ އިރ ަދޯ!ަތިޔ ަދ އިރ ައިންަޑިޕުލޮމ އ ަިޑގުރީަހ ދ ައިރުަލިޔ ންަކިޔ ްނަދ “

އ ންހެންަކުއްޖ ަހ އިރ ްނވެައ ންތ ރީސްަވެއްޖެަެއވެ.ަލިޔ ްނަކިޔ ންަނޭނޭގަމީހ ކ ށްަެއްއވެސްަރޮނގ ކުންަިޑގުީރއެއްަ
 ނެގޭނެަހެއްެޔވެ؟

 ”ތިަބުނުއްވީަީކކޭތޯ؟“ 

ަލޮލ ށެވެ ަސީދ  ައިނެވެ. ަބ ލ ހ އްޓ އިގެން ަމޫނ ށް ަކުއްޖ ގެ ައ ންހެން ައޭނ  ަހިމޭންވެިލއެވެ. ަކުއްޖ ައެޑިޓ ރު ައ ންހެން .
ަނޭނގޭަ ަސ ބ ބު ަކ ނޑ ށްފެތިފެތިއެވެ. ަމ  ަސުވ ލުތ ކެްއގެ ަނުވި ަދޭހ  ައިނީ ައޭނ  ަހ ސްެވއްޖެއެވެ. ކ ންބޮޑުެވއްޖެެއވެ.

 .މ އްސ ލ ތ ކެްއގެަކ ސްޮތޅުގ ިއަބެނދެވިފ އެވެ.ައިތުރ ށްަބުނ ނެައެއްެޗއްަނޭނގިފ އެވެ

ަބ ލ އިލިެއވެ ަލިޔުމ ށް ައެ ަފ ހ ރު ަެދވ ނ  ަފުންައެޑިޓ ރު ަލޯބީގެ ަޤ އުމީ ަެކކިގ ތީ ަހިުތގ އި ައޭނ ގެ ައ ދ ިއގެމ ތިން .
ައުފެއްދުމެވެ.ަ ަބިނ ކުރ ެނަދ ރީންތ ކެއް ަޤ އުމެއް ައެ ަބޭނުމ ކީ ަދިނުމުގެ ަތ ޢުލީމު ަދ ރީންނ ށް ޝުޢޫރުތ ކެކެވެ.ަޤ އުމެްއގެ

ކުރ ންޖެހޭަތ ރިކ ތ ކެއްައެބ ުހއްޓެެވ.ަދިވެހިޤ އުމުގ އިަެވސްަމިަކ ންަވ ންޖެހޭނީަމިހެންަނޫންހެއްޔެވެ؟ަދިވެހީންަޙިމ ޔ ތްަ
ަުޒވ ނުންނެވެ.ަ ައ ންނ  ަހެދިބޮުޑވ މުން ަބ ޔ ކީ ަތިބޭނެ ަބޮލ ރުވ ން ަޒިންމ  ަބޮޑު ަމި ައެބ ހުއްޓެވެ. ައ މ ނ ތްތ ެކއް ވިރ ސީ
ަތ ޢުލީމުޔ ފުތ އިންނެވެ ައ ންނ  ަނ ގ އިގެްނ ަފ ސްތ އް ަމ ތީ   .ކިޔ ވ އި



  
ަފޮ ަކުއްޖ  ައ ންހެން ަމި ައެދި ައ ށް ަެއަވ ޒީފ  ަބ ލ އިލެވުނެެވ. ައިްއޔެ ަސ ނ ދުތ އް ަހުށ ހ ޅ އިފ އިވ  ައެކު ަސިޓީއ  ނުވި

ކިެޔވިަފ ރ ންޖީަބ ހުންނެވެ.ަނޫސްވެިރކ މުގެަޑިޕްލޯމ އ ަ އިުރއްސުރެައޭނަ  ކިޔެވިަބ ހުންނެވެ.ަކުޑަ  ސ ނ ދުތ އްަހުރީައޭނަ 
ަޭއގެަަ ެގަމީހ ކ ށްތ ެއވެ.”ަނިުޔސް“ހެންަފުރ ތ މ ަޑިގްރީެގަސ ނ ދުަެވސްަމެއެެވ.ައެހެްނވީމ ައޭނ ަވ ނީައޭނ ައެަބުނ 

ަކިހ އިރ ނގ ޅުަނ މ ަކޮށްދެވުނުަޙ ޞިލުަ”މ ތީތ ޢުލީމުައިންަަދ އިރ ަމ ޢުލޫމ ތުގެަޚ ބ ރަ “ަ އޭނ އ ށްަ ބ ދ ލުގ އި
ތިމ އ ީކަައެކ މ ކުަ.އެވެަަިކޔ ވ ންވީަ.ނޫނެވެަނުކިޔ ވ ެށކޭެއއްަބޭރުބ ހ ކުންަވެސްަފ ހ ރެއްގ އިަމ ނ އ ކީަމީގެަވީސްހެްއޔެވެ؟

ައުނގ ންނ އިެދވުނުަ ަނުދީ ަނެތުނ  ަހ ނދ ން ަކޮބ ިއކ ން ަބ ހ ކީ ަދީނ ކީ ަނ ސްލ ކީ ަވ ޒ ނ ީކ،ައ ސްލ ކީ ކ ކުކ ން،ަތިމ ގެ
 .ނ މ ،ަގ އިމުަުކޑ މިނުންައޭނ ަޑިގުރީަނެގިަދ އިރ ގެަނ ންަރ ނގ ޅ ށްަލިޔ ންަކިޔ ންައޭނ އ ށްައެނގުީނސްތ ެއވެ

ަޑިގުރީއ ަ ަފުރ ތ މ  ަތ ޢުލީމީގޮތުން ަދިވެހިދ ރިޔ ކ ށް ަޚ ރ ދުކޮށްގެން ަިދވެހިދ އުލ ތުން ަޚިދުމ ތްކުރުމ ށްޓ ކ އި ދިވެހިޤ އުމ ށް
ަނޫންހެއްެޔވެ؟ަ ަސުވ ލެއް ަޤ ުއމީ ަނުވުމ ކީ ަވ ކި ަހިތިކ ން ަހ ބ ރުގެ ަހޫނުކ މ އި ަޚ ބ ރުގެ ައ ްށ ައޭނ  ަދެވޭއިރު، ހ މ އ ށް

ކުރ ންެޖހޭަމ ނ ވީަހޭދ އިގެައެްއވެސްަުގޅުމެއްަނެތެއްަނޫންހެްއޔެވެ؟ަޤ އުމުންައޭނ އ ށްަކުރިަމ  އްދީަހޭދ ޔ އިަޤ އުމ ށްައޭނަ 
މ އްދީގޮތުންަގ އުމުައޭނ އ ށްަބޮޑުަހޭދ އެއްަކޮށްފިެއވެ.ަެއކ މ ކުަމ ނ ވީަގޮތުންައޭނ އ ށްަޤ އުމ ށްައ ދ ކޮށްަދެވޭނީަކޮންަ

ަޤ އު ަޚިދުމ ތެއްހެއްެޔވެ؟ ަކޮން ަހ މ އ ށްައ ެގއްހެްއޔެވެ؟ ަޑިގުރީއ  ަފުރ ތ މ  ަކޮބ އިެހއްެޔވެ؟ ަބޭނުމ ކީ ައޭނ ގެ މ ށް
 ކީއްހެއްެޔވެ؟ަވ ނީަމި.ަނުދ ނެެއވެަކިޔ ކ ށްަލިޔ ންަިދވެހިބ ހުންަ އިރު،ަނެރެވުނުަސ ނ ދުދީފ އިަ ކިޔ ވ އިދީ

ަ ަނ ޒ ރުގ ިއ ައޭނ ގެ ަކ ހ ލ އެވެ. ަފިނިވ މުންދ  ަޠ ބީޢ ތު ައެިޑޓ ރުގެ ަތެރެއިން ަފިކުރުތ ކުގެ ައ ންހެންަމި ައެ ަކ މުގ އި މި
މެދުައޭނ ގެަހިތުގ އިަހ މްދ ރުދީގެަޖ ޒުބ ތެއްައުފ ްނވ ނީަ އ ންހެންަކުއްޖ އަ  ބޮޑުަކުށެއްަނެތީަެވސްަތޯްއޗެެކވެަ. ކުއްޖ ގެަމަ 

 .ކ ންނޭނގެެއވެ.ަކޮންމެއ ކ ސްައޭނ ަދެންަކުރީަމުޅިންަތ ފ ތުަސުވ ލެެކވެ.ަފެށީައެހެންަވ ހ ކ އެެކވެ

ރިަސެޓުފިކެޓުތ އްައިްއޔެަބ ލ އިލީމޭ.ަމ ތީަނ ތީޖ ތ ކެއްަޙ ޞިލްކޮށްފ ިއވ ނީ.ަމިހ ރުައެކ މ ކުަނ މެއްަހުށ ހ ޅ އިފ އިަހު“
 ”ހ ނދ ނެއްަނެތް.ަކޮންަނ މެއްަކިޔ ނީ؟

 ”ހ މީދ ަކިޔ ނީ؟“

 .ތ ންކޮޅެއްަުއއްމީދީައުފ ވެރިަޮގތ ކ ށްައ ންހެންކުއްޖ ަޖ ވ ބުަިދނެވެ

 ”ހ މީދ ލޭ؟“

ަދިޔ  ަހިހޫވ މުން ަކޮުޅގ އެވެ.ޠ ބީޢ ތު ަމިފ ހ ރުައ ރ ަޖެހުނީަނ ރުގ ނޑު ައޭނ ަކިބ އިންަކުއްޖ ގެައ ްނހެންަމިަ ައެޑިޓ ރު
 .ނުިވެއވެަަފ ެޅއްަވެސްަކިޔުންައ ކުެރްއގެަަވެސް،ަލިޔުންަލ ފުެޒއްގެަފެންވ ުރގ އިަގ ބޫލުކުރ 

 ”.އެހެންަވެއްެޖއްޔ ަތިޔ ަނ ންަލިޔ ންވ ނީަވެސްަިތޔ ހެން“



ަބުނު ަމިހެން ައ ޑުން ަެއަގ ދ  ަގ ލ މުން ަރ ތް ައ ދި ަކ ނޑ ިއގެންފިެއވެ. ަގ ނެޑއް ަނޯޓުފޮތުން ައޮތް ަކުރިމ ތީގ އި މ އެކު
  .މިހެންަލިޔެފ އިައެައ ންހެންަކުއްޖ ގެަކުރިމ އްޗ ށްަމޭޒުމ އްޗ ށްަޖ ހ އިފިެއވެ”ަމީދ 6ަ“ގ ނުޑގ އިަ

ައ ހ ންނ ށް“ ައެއީ ަވ ޑ ިއގ ނޭ!ަހ ެއއް ަދެން ަހިއްޕ ވ އިގެން ަރ ނގ ޅު.ަމި ަނ މަ އެންމެ ަނޫން.ައެެކއް ައ ދ ދެއް ަމުހިންމު
 .ވެސްަމީހ ކުަލިބިއްޖެްއޔ ަމ ށ ށްަމ ރ ނގ ޅު

ަފިލުވ އިދޭ ައޮޅުްނ ަކ ންކ ން ަދިވެހީންނ ށް ަދިވެހިރ އްޖޭގ އި ަމީ ައިސްޓޭޝ ެނއްަ ބުނ ން! ައޮތ ސް،ަޑިގުރީަޑިޕްލޮމ ޔ .
އ ހ ރެމެންނ ކ ށްަރ ްއިޔތުންނ ށްަރ ނގ ޅުަޞ އްޙ ަަނޫނީަލިިބގެންަަބ ޔ ކުަވ ިކވ ރުަމީދ 6ަަޙ މީދ އ އިަ ހ ބ ރު،ަޚ ބ ރ އި

 ”.މ ޢުލޫމ ތުަފޯރުކޮށެއްަނުދެވޭނެ

————– 
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