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ވިއޭ  ލިޔުނީ:  ފްރިއާސް -ރޮމޭރ   ހާ

 ް ް  އިނގިރޭސިބަހުނ ވެހިބަހަށ ް  އެނބުރީ: ދި  މަނިކު  ހުސެން  އިބްރާހީމ

 ރާޅު ފަރެއްގެ ދިގު ދެމިފައިވާ މުރިނގަށް މުރިނގުން އުދަރެސްފަށުން، ދުވަހަކު، އެއް ފަހުން، އެންމެ    
 ވެސް ފަރުތަކުން ފަޅުތަކުންނާއި ރާއްޖޭގެ އެއީ ބެލިއިރު، ކައިރިކޮށް ފެނިއްޖެއެވެ. އަހަރެމެންނަށް ފޮނުގަނޑު
 ގޮތަށް، އޮތް ފަރު ދެން ފަރެކެވެ. ފެންނަ ފެންމަތި  ނޫކުލައެއްގައި  މަޑު ހުވަފެނީ، ފަދަ ދެކޭ އަހަރެމެން
 ރަށެއް ތިރި މަލަ ތިރިވިފަހުން، އިރު އަސުރުން ދިޔައީއެވެ. ދުއްވަމުން ވެޑި އަހަރެމެން ރިނގަށްމު އޮއްސޭ

 ވައްތަރު އެއް ވަރަށް ރަށަކާ ރާއްޖޭގެ އަހަރެމެން އެއީ ގޮތްވެއްޖެއެވެ. ދިރޭ ރޫހު ލިބި، ހިތްވަރު ފެނުމުން،
 އަހަރެމެން ރިއާޔަތްކުރާއިރު  ދަތުރަށް ދިގު ނުކުރެވު މަތިން ދުވަހެއްގެ ހުރިހާ މި އެހެންނަމަވެސް، ރަށެކެވެ.

 ވެސް ނުވާނެކަން ރަށަކަށް ރާއްޖޭގެ ފެންނަނީ މި ކުރިމަތިން ކަމަށާއި، ދުރުގައި ވަރަށް ރާއްޖެއާ ވާނީ
 .އެނގެއެވެ



 އިރުއޮއްސިއްޖެއެވެ. ލެވުނުއިރު ނަގިލި ވަދެ، ފަޅަށް ގޮނޑުވެ، ރަށް ގޮސް ދުއްވަމުން ކުރިޔަށް     
 ދިއްލައިފައި ގޮތަށް، ފެންނާނޭ ބޭރަށް ބައްތިތައް، ވެޑީގެ ގޮތުން އެންގުމުގެ އޮތްކަން ފަޅުގައި ދަތުރުއޮޑިއެއް 
 ހުޅަނގުން، ވަގުތު މި ފޭބުމަށެވެ. އެއްގަމަށް ހެނދުނާ މާދަމާ ތިބީ ނިންމައިގެން އަހަރެމެން ބެހެއްޓީމެވެ.

 ވިޔަސް ކައިރިން އަދި ވެސް ދުރުން އްޔެއްއަ އެހެން ފިޔަވައި، އައްޔެއް ރަތް ދައްކައިލާ އުދަރެސްފަށުން،
 ފ ރުވައިފައިވާ ތަރިތައް ވިދާބަބުޅާ އުޑުމަތީ ފަހުން، ޖެހުނު އަނދިރިކަން މޫނު ނެތެވެ. ފެންނާކަށް

 ފެންމަތިން އުޅަނދެއް ދިގު ހިމަ އަންނަ ޖަހައިލައިފައި ދިމާއަށް އަހަރެމެންނާ އަލިކަންފުޅުގައި،
 .ފާހަގަވެއްޖެއެވެ

 ތިބީމެވެ. ބޮނދައި ވަދެ ތެރެއަށް ހިޔާގަނޑުގެ ވެޑީގެ އަވަހަށް އަހަރެމެން ބިރުން އްވިކުރެ ގަންނާ    
 އެންމެން، އެހެން ނުލައި، އިއްވައި އަޑެއްބަޑެއް މާލިމީއެވެ. ވެޑީގެ މީހަކީ ހަމައެކަނި ހުރި ނިކުމެ ބޭރަށް

 ކަހަލަ ޖެހިލި ވެޑީގައި އަހަރެމެންގެ ގާތްކޮށް އުޅަނދު، އައި ޖަހައިފައި ތިބީއެވެ. ހަމަހިމޭނުން ހިޔާގަނޑުތެރޭ
 ހިޔާގަނޑުގެ އަހަރެން ދަނޑިވަޅުގައި، އެ އިވިއްޖެއެވެ. އަޑު އަރާ ވެޑިއަށް ބަޔަކު ކޮންމެވެސް އެކު އަޑަކާ
 ކުރުފަޓުލޫނާއި ހުރީ އޭނާ އިނގިރޭސިއެކެވެ. ހުރި ހެދުމެއްގައި ސާފު ފެނުނީ ބަލައިލިއިރު ބ ދީ ބޭރަށް ދޮރުން
 ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ހުރި މަތިމަހެއް ތުނިވަރެއްގެ މޫނަކީ އަޅައިގެންނެވެ. ތޮފި ބޮލުގައި ހެއްލައިގަމީ އަތްކުރު
 ބަބުރުންގެ ދިގު، އިސްކޮޅުން އެފުރިކާގެ ތިބި، ހުސްގަޔާ ފިޔަވައި، ކުރުފަޓުލޫނު ތިބީ އެކު އޭނާޔާ މޫނެކެވެ.

 ހެއްޔެވެ؟ ކީއް ކުރާނީ އެކަމަކު ރާގަކަށެވެ. އ ގާވެރި އެކުވެރި، ހުރީ ވާހަކަ އިނގިރޭސިމީހާގެ މީހެކެވެ. ދެ
 ބަހުގެ އެ އެނގޭ މީހުންނަށް ބައެއް ނުދަނެއެވެ. އިނގިރޭސިބަހެއް ވެސް އަކަކު ހަމަ ތެރެއިން އަހަރެމެންގެ

 ހިފޭނޭ ބޭނުމެއް ދިނުމަށް ފަހުމުކޮށް ކަމެއްދަމެއް މީހަކަށް ދަނޑިވަޅެއްގައި، ފަދަ މި އެއީ، ބަސްބަސް ވަކިވަކި
 .ނުވިއެވެ ތަކަކަށްބަސް

 ކޮން މިއީ ބަހަކުން، ދަންނަހައި ދަންނަންޏާ އޭނާ ދެންވެސް ބަހުންނާއި އަހަރެމެންގެ ތަކުރާރުކޮށް، މާލިމީ   
 .ބުނެފިއެވެ އޭ ”ޕްރޮވިޑެންސް“ ވިސްނިގެން، ފަހުން އެންމެ އިނގިރޭސިމީހާއަށް ފެށުމުން، އަހަން ރަށެއްތ 

 އޭނާ ދިނުމަށެވެ. ތަނަވަސްކޮށް މަގެއް ދެވޭނެ ރާއްޖެ ރިއެނބު އެދުނީ ކިބައިން އޭނާ އަހަރެމެން    
 ޖަވާބަކަށް ލިބޭ ފަރާތުން އެ ކަމަށާއި ދޭނޭ ޚަބަރު އަހަރެމެންގެ ވެރީންނަށް އޭނާގެ ދިނީ ޔަގީންކަން

 .ކަމަށެވެ އިންތިޒާރުކުރާނެ 

 ބުނުމުން ވާހަކަ އެދޭ ދާން އެއްގަމަށް ތާހިރުވެލައިހަދާން  ގައިން ފެންވަރައިލައި މީހުން ބައެއް އަހަރެމެންގެ

 .ދީފިއެވެ ހުއްދަ ފޭބުމުގެ އެއްގަމަށް ދުވަހު އަނެއް



 ވެސް ހުރީ ގޮނޑުދޮށުގައި ރަށުގެ ރަށެކެވެ. ފަދަ ރަށެއް ރާއްޖޭގެ ރާއްޖެވަންތަ، ޕްރޮވިޑެންސަކީ     
 ނެތި، ފަރުބަދަ ވެސް ބިމަކީ ރަށުގެ ދޮންވެއްޔެވެ. ހިމުން ކަހަލަ ހުންނަ  ގޮނޑުދޮށުގައި  ރަށްތަކުގެ ރާއްޖޭގެ

 އަހަރެމެން ފަންތިޔަށް، ދިގު ވަރުގެ ހުރި ހެދިފައި ރަށުގައި މި އެކަމަކު ބިންގަނޑެއްމެއެވެ. ފަތާ ފެތުރިފައިވާ
 ރުއް ދިވެހީން އަހަރެމެން ބަންނާން ދ ނިފަހަރުއޮޑި ނުހުންނަނީ ހެދިފައި ރުއްރުއް ރަށްރަށުގައި ރާއްޖޭގެ

 ބަޅުއޫރު ރަށުގައި މި ފަރަގަކީ ހަމައެކަނި ހުރި ދެމެދު މިރަށާ ރަށްތަކާއި އަހަރެމެންގެ ކަނޑާހަދާތީއެވެ.
 ރަށުތެރެއަށް އެކު މިނިވަންކަމާ ވަނީ ބަޅުތައް ނަމަވެސް ކޮށިކޮށީގައެވެ. ގެންގުޅެނީ އޫރުތައް ކަމެވެ. ގެންގުޅޭ

 މީހުންނަކީ އެ ގެތަކެއްގައެވެ. ހުންނަ ފީނިފީންޏަށް ދިރިއުޅެނީ، ބަބުރުން އެފުރިކާގެ މިތާނގެ ށްލައިފައެވެ.ދޫކޮ
 މީހުން އެ މެއެވެ. ވެސް ބައެއް ވެރި ހަށިތަކެއްގެ ވަރުހުރި ޖާނުގައި ދިގު، އިސްކޮޅުން މާ ވުރެ ދިވެހީންނަށް
 ދެން ނޭނގެއެވެ. ބަސްމޮށެހަދާކަށް މީހުންނާ އެ ނަށްއަހަރެމެން ވާތީ ކަމަށް ފަރަންސޭސިބަސް މޮށެއުޅެނީ
 މިކަންވެސް ހީނގެންފާނެއެވެ. ބާރަށް ކަކަކަކައަޅައި ގުޑާވަރަށް ތަން ތިބެފައި، ހަމަ އެމީހުން އަނެއްކާ

 .ވެފައެވެ ކަމަކަށް މޭކަރާލާ އޮންނަނީ ދިވެހީންނަށް އަހަރެމެން

 އެންމެ ގެ އެ އެކަނިމާއެކަންޏެވެ. ނގަލާއެއްގައި ބަ ރީތި ދިރިއުޅެނީ، އިނގިރޭސިމީހާ ބުނި ކުރިން     
 ކުރިމަތީގައި ގޭ ފައްކާގެއަކާއެވެ. ފަދަ ހުންނަ ރަށުއޮފީސް ރަށްރަށުގައި  އަހަރެމެންގެ އުޅެނީ ވައްތަރުވާން

 ޖެހުނު ތިބެން ފަޅުގައި ރަށު އެ އަހަރެމެން ގަސްތައްވެއެވެ. މާމެލާމެލިގެންފައިވާ  ދިދަދަނޑިއަކާއި
 ގެއަށް އެ ބައްދަލުކުރާން އިނގިރޭސިމީހާއާ އެ މާލިމީ ވެޑީގެ ވެސް ދުވަހަކު ކޮންމެ އި،ދުވަސްތަކުގަ
 ވަނީ، އިނިގިރޭސިމީހާ ވެރީންނަށް، ރާއްޖޭގެ އެ ޒަރީއާއިން ވައިރުލެހުގެ ވާހަކަ އަހަރެމެންގެ ގޮސްއުޅެއެވެ.

 ވެޑިން އަހަރެމެންގެ އިރަކަށެވެ. ލިބޭނޭ ޖަވާބެއް އެކޮޅުން އައީ އިންތިޒާރުކުރަމުން  އޭނާ ޚަބަރުކޮށްފައިމެއެވެ.
 ހަދަން ކާއެއްޗެހި މީރުކޮށް ދިވެހީންނަށް އަހަރެމެން ނުލައި ހުނި ނުވަތަ ކާށިކިރު ހުސްވުމުން، ކޮއްތުކާށި
 ދިން އޭނާ ހުއްދައަށެވެ. ކާށިއެޅުމުގެ ރުކަކުން ރަށު އެ އެދުނީ ކިބައިން އިނގިރޭސިމީހާގެ އެ ނޭނގޭތީ،
 ރަށުގައި މި ބުނީ އޭނާ ފެނިގެން މަންޒަރު އަރާ ރުކަށް ކާށިއަޅަން މީހަކު ވެޑީ މެންގެއަހަރެ ހުއްދަޔަށް،

 އަޅާ ވަގުރުކު އަރައިއުޅެނީ ރުކަށް ކާށިކަމަށާއި ހުންނަ ވެރިފައި ރުއްރުއްދޮށަށް  ވެސް މުޅިން ކައިއުޅެނީ މީހުން
 .ދައްކައިފިއެވެ ތަނެއް ފުނިޖަހައިފައިވާ އްބޮނބިކާށިތަ ގޮސް ގޮވައިގެން އަހަރެމެން އޭނާ ދެން ކަމަށެވެ. ވަގުން

 ފެނިގެން، ހުރިތަން ރިއްސެޔޮލައިފައި ހަރުވެ ބަނބުކެޔޮ ގަސްތަކުގައި ބަނބުކެޔޮ ރަށުގެ އެ     
 އެ އެހުމުން، ރަނގަޅުތ  އެންމެ ކެނޑިޔަސް ބަނބުކެޔޮ ގަހަކުން ތަނުން އެ ކެއުމަށް އަހަރެމެންގެ

 ބަނބުކޭލެއް އަތަށް ދެން ބުންޏެވެ. ކަމަށް ނުދަންނަ ކާއެއްޗެއްކަމެއް އީއެ ހުރެ ހައިރާންވެގެން  އިނގިރޭސިމީހާ
 ހުރެފައި، ބަލަހައްޓައިގެން އެއަށް ކުނިލޮލަކުން ފަދަ ބަލާނޭ އެއްޗަކަށް ކަހަލަ ކާންކަމުނުދާ ހުރެ، ނަގައިގެން

 އެ އެއީ ނަންގަތީ އޭނާ ސުވާލުކުރުމުން ގޮތުން ބެހޭ އެއާ ކުރެން މީހަކު ދަރިކޮޅުގެ އެފުރިކާ ރަށުގެ އެ
      އިނގިރޭސިމީހާ އެ އަހައިފައި މިވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެއްޗެއް ބޭނުންކުރާ ކާންދޭން އޫރަށް ހަމައެކަނި ރަށުގައި



 އެ ކަމަށެވެ. ރަނގަޅު އެންމެ ”ކެނޑިޔަސް ބަނބުކެޔޮ ވަރަކަށް ބޭނުން ކަލޭމެން“ ބުނީ ގާތުގައި އަހަރެމެން
 ރަހަނުބައި ކަމުނުދާފަދަ ކާން އިންސާނުން ކޭލަކީ އެރަށު ހީވީ ންނަށްއަހަރެމެ ވާހަކައިން މީހާގެ އެފުރިކާ

 ބަނބުކޭލެއް ދެތިން ގޮތުން، ބަލައިލުމުގެ އަޖުމަ އެހެންކަމުން، ކަމަށެވެ. ކައިނޫޅެނީ މީހުން އެ ވާތީ އެއްޗަކަށް
 ބަނބުކޭލެކެވެ. މީރު ވަރަށް ހަމަ އެއީ އަސްތާ! ރަހަބަލައިހެދިއިރު މަޑުވުމުން ކައްކައި ގޮސް ކަނޑައިގެން
 .ކަނޑައިފީމެވެ ކެޔޮ ގަހުން ވަރަކަށް ބޭނުން އަހަރެމެން ގޮސް އެއްގަމަށް އެހެންކަމުން

 އަތުވެއްޖެއެވެ. އާގުބ ޓެއް ބޮޑު ޕްރޮވިޑެންސަށް ގެންދަން އަހަރެމެން ދުވަހަކު އެއް ފަހުން، ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް
 ވެޑި

 ވިއެވެ. ކަމަކަށް ޖެހުނު ހިތާމަކުރާން ދެރަވެ ނުހަނު މެންއަހަރެ އެއީ ދިއުން ދޫކޮށްލައިފައި ރަށަށް މި     
 ހިތްތަކަށް އެއީ އެއްބަސްވިކަން ގެންގޮސްދޭން މުދާކޮޅު އަހަރެމެންގެ މީހުން ބ ޓު އެ އެހެންނަމަވެސް

 ދުވަސް ދެ ނުވަތަ ދުވަސް އެއް ފުރައިގެން ވިއެވެ. ކަމަކަށް ލިބުނު ތަސައްލީއެއް ވަރެއްގެ ކޮންމެވެސް
 އެއާއެކު ދެވިއްޖެއެވެ. މާހޭއަށް ވެރިރަށް )ސީޝެލްސް( ރާއްޖޭގެ އެ އަހަރެމެންނަށް  ފަހުން ވީ ތީގައިކަނޑުމަ

 އެކު ހުރުމާ ބިނާތައް ބޮޑެތި ރަށަކީ އެ އެހެނީ، ގޮތްވެއްޖެއެވެ. ދިރޭ ރޫހު އާވެ، އުންމީދުތައް އަހަރެމެންގެ
 އެރަށުގެ ބޭލީ ގެންގޮސް އަހަރެމެން ންބ ޓުމީހު ރަށެކެވެ. ރީތި އާރާސްތުވެފައިވާ ހަދައި މަގުތައް

 ބޮޑުކަމެވެ. ނުލާހިކު ވެސް އަގު ތަނުގެ އެ ކަމަކީ ހުރި ހިތާމަ މެހުމާންސަރާއަކަށެވެ. ފައްކާކުރެވިފައިވާ
 ވިއްކައިލާށެވެ. ޖެހުނީ ބޮޑުބައި މުދަލުގެ އަހަރެމެންގެ ޚަރަދަށް ކެއިންބުއިމުގެ ތިބުމަށާއި މަސްދުވަހު އެތާނގައި

 ބަބުރު އެފުރިކާގެ މީހުންނަކީ ގިނަ އޭގެ ބައެކެވެ. ރައްޓެހި ހިތްހެޔޮ، ވަރަށް މީހުންނަކީ ގެރަށު އެ
 ދަރިކޮޅުތަކުގެ އިންޑިއާ ވައްތަރު އެއް އަހަރެމެންނާ މީހުންނަކީ ބައެއް ނަމަވެސް މީހުންނެވެ. ދަރިކޮޅުތަކުގެ
 މުހައްމަދު ވެރިޔާ ރާއްޖޭގެ އަހަރެމެން ،މީހުން ރަށު އެ ކަމަކީ ހައިރާންވީ އެންމެ އަހަރެމެން މީހުންނެވެ.
 ތިބި، ކިޔަވައިގެން އެންމެ ތިބި ތެރޭގައި މީހުންގެ އެ ކަމެވެ. ނުވާ އަހައިފައި ވެސް ނަންފުޅު އަމީނުގެ
 .ނުވެއެވެ އިސްތިސްނާއެއް މިއަކުން ވެސް މީހުން ތައުލީމީ

 އެންމެން އަހަރެމެން ބ ޓެއްގައި ދާ އަދަނަށް އެންގެވީ ދުވަހަކު، އެއް ފަރާތުން، ވެރިކަމުގެ އެތާނގެ

 ވެރީންނަށް ވިއެވެ. ޚަބަރަކަށް ކަރުއެލުނު ނާޗާރުވެ، މުޅިން އަހަރެމެން މިއީ ކަމަށެވެ. ފޮނުއްވަނީ އަދަނަށް
 ކަމުގައެވެ. ނޫން ތަނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި ރާއްޖެ އަހަރެމެންގެ ބޭނުންވަނީ ދާން އަހަރެމެން ދެންނެވީ
 އޮތީ ފޮނުވެން ނެތްކަމަށާއި ބ ޓެއް ދާ އްޖެރާ އިން ސީޝެލްސް ވިދާޅުވީ އެކު ހިތާމަޔާ ވެރީން ނަމަވެސް
 .ކަމަށެވެ ބަނދަރަކަށް މުހިންމު ކޮންމެވެސް އޮންނަ ލޭނުގައި ދަތުރުކުރާ ބ ޓުފަހަރު ފަދަ އަދަނު



 އައު ނުދަންނަ ވެސް އަނެއްކާ އާގުބ ޓަށެވެ. އަނެއް ޖެހުނީ އަރަން އަހަރެމެންނަށް ނުވެ، ލަސްތަކެއް     
 ހިތުން ދާ ރާއްޖެ އެނބުރި އެލިމޭލިވެފައެވެ. ގެއްލި، ރޫހު ތިބީ ހަރެމެންއަ ޖެހޭތީ ދާން ބަނދަރަކަށް

 ދެން ހުސްވެފައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްކައި ވަނީ މުދާކޮޅު އަހަރެމެންގެ އައިއިރު މިހާތަނަށް އަވަދިވަނީއެވެ.
 .ބަލިވެމެއެވެ އުޅެނީ މީހުން ބައެއް އަހަރެމެންގެ އަނެއްކާ

 އަހަރެމެން އޮތީތީ ބ ޓެއް ބޮޑު ދާ ކޮއްޗެއަށް ބަނދަރުގައި އެ އާދެވުނުއިރު، އަދަނަށް  އަހަރެމެންނަށް      
 ކޮއްޗެއަށް ފުރައިގެން އަދަނުން ބ ޓު އެ ފަހުން ދުވަސް ދެ ނަސީބަކުން ބަދަލުވެއްޖައީމެވެ. ބ ޓަށް އެ ވަގުތުން

 ނުހިނގައެވެ. ދަތުރުމަތީ އެ ކަމެއް ޚިލާފު އާދަޔާ އެއްވެސް ފަދަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަށައިފިއެވެ. ދަތުރުކުރާން
 އޮޑިއަކާ ދާ ރަށަށް ނަމަވެސް އާދެވިއްޖެއެވެ. މާލެ އަހަރެމެންނަށް ފަހުން އެންމެ އޮޑިއެއްގައި ކޮއްޗެއިން

 .ފަހުންނެވެ ހަފުތާއެއްގެ ދެތިންހަތަރު ތިބޭތާ މާލޭގައި ދިމާވީ

 ވީ ބަލިވާވަރު ހުސްވެ ޖ ރު ފަހުން، މަސް ހަ ފުރިތާ ރަށުން ދެވުނީ ރަށަށް އެނބުރި އަހަރެމެންނަށް      
 ލިބާސް އަނބިފުޅަށް ފަޓާސްކޮޅަކާއި ކުދިދަރީންނަށް ޖެހުނީ އަންނަން ރަށަށް އަހަރެން ދަތުރު އެ ފަހުންނެވެ.
 މީހުންގެ ގާތްތިމާގެ އަނބިދަރީންނާއި  ސަލާމަތުން އެހެނަސް ހުސްއަތާއެވެ. މުޅިން ފިޔަވައި ފޮތިކޮޅެއް ކަނޑާނޭ
 ބައެއް ބެހިގެންދާ ފަދައިން އަހަރެމެން އުފަލުންނެވެ. ތިބީ ވެސް އެންމެން ހަރެމެންއަ އާދެވުނީތީ ތެރެއަށް

 ފަނާވެދަނީ ފަހަރު ބައެއް ފަޅުވެރިން އޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި  ދަތުރުކުރާ އެއިން ގޮސް، ބެހިގެން ވެޑިފަހަރު،
 *ކަނޑުމަތީގައެވެ. ނުވެ، ވެސް ޚަބަރެއް ނުޖެހި ފައި ހިކިފަސްތަނެއްގައި

 އެނބުރި ފަހަރުގައި ފަދައިން، އެވާ ބަޔާންކޮށްފައި މަތީގައި މީހުންނަށް، އޮޑިއެއްގެ ބެހިގެންދާ ގޮތަށްމި     
 ސުރުޚީއަށް ފަލަ ސަފުހާގެ ފުރަތަމަ ނޫސްތަކުގެ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު އެ ނަމަވެސް، މެދުވެރިވީ އާދެވޭގޮތް ރާއްޖެ
 މުސީބާތްތަކުގެ ޖެހޭ އުފުލާން ކަނޑުމަތީގައި ހުންމީ އެފަދަ އަދި ވެފައެވެ. އޮންނަނީ ޚަބަރަކަށް ހޫނު އަރާ

 އޮންނަނީ ވެސް ވާހަކަތަކަކަށް އަހާހިތްވާ ނުހަނު އަންނަ، ނަގުލުކުރެވެމުން ދޫދޫމަތިން އެއީ ވާހަކަތައް
 ވެސް، ރާގުރާގަށް އެކި ސިފައިގައި، ލަވައިގެ ފަރިހި ޅެން ފަހަރު، ބައެއް ވާހަކަތައް، މިފަދަ ވެފައެވެ.
 މަގުބޫލު އެންމެ ދޮންކަމަނަގެ ޖޭމު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދިވެހި މަޝްހޫރު ކިޔައިއުޅެއެވެ. ތެރޭގައި ންގެއެބައިމީހު

 މި“ ލަވަޔަކީ )އެ ވާހަކައެވެ. މީހުންގެ ދަތުރުއޮޑިއެއްގެ  ދިޔަ މަރުވެ ކަނޑުވެ ގޮތުން މި ވެސް ލަވަޔަކީ އެއް
 (މިލަވައެވެ …ންދެ ވެއްޖެއޭ ހިތްކުދިކުދި ތޫފާނުން ދަތުރުގެ ކުރި ފަހަރު

 ކުދި ވުރެ މިއަށް ނޫނެވެ. އެކަންޏެއް އޮޑިއޮޑިފަހަރު ބައްތެއްޔާއި ނާލު ވަނީ ގެއްލޭގޮތް ބެހި ގޮތަށް މި     
 ދަތުރުތަކުގައި، ކުރާ އަތޮޅަށް އަނެއް އަތޮޅުން އެއް ނުވަތަ ރަށަށް އަނެއް ރަށުން އެއް ވެސް، އުޅަނދުފަހަރު

 ތިން މީގެ އާދެއެވެ. ވެސް ތަން ދާ ބެހިގެން ފަހަނަޅައި ރާއްޖެ ފަހަރު ބައެއް ގޮތަކުން، ހުންނަ ވައި އޮޔާއި



 ދ ންޏެއް ދަތުރުކުރި ހުވަދުއަތޮޅަށް ފުވައްމުލަކުން އެކު މީހުންނާ ބާރަ މިގޮތުން ކުރިން، ގަރުނެއްގެ ހަތަރު
 ވަރަށް ކުރެވޭނު މަރާމާތު އުރި ފަރަކަށް އެތާނގެ ދެވި ފ ޅަވައްސަށް ގޮސް ގެއްލި މިސްރާބު ވައިގައި ގަދަ

 .ހަލާކުވިއެވެ

 ފަޅުރަށްތަކެކެވެ. މީހުންނޫޅޭ، އޮތް، ވާ ބ  ދުވަސްވަރު އެ ރަށްތަކަކީ ޗާގ ސްގެ ނުވަތަ ފ ޅަވަހި     
 ނޭނގޭނެތީ، ދެނެގަންނާން ގޮތެއް ވީ މީހުންނަށް ތިބި ދ ނީގައި ގެއްލުނު މީހުންނަށް ތިބި ފުވައްމުލަކުގައި

 ފ ޅަވަހީގެ ގޮތަކީ، ހެދި އެބައިމީހުން ކުރިއެވެ. ތަދުބީރެއް މޮޅު ވަރަށް ރާންފ ރުކު ރަށަށް ޚަބަރު އެ ދ ނީމީހުން
 އަހަރަކު ކޮންމެ ބިސްއަޅައިގެން ރަށްތަކުގައި

 ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގުމޫސުމަށް ވެސް
 ދޫންޏެއް ފުރިގޭޓުދޫނިތަކުން ހިޖުރަކުރާ
 ހާލުއަހުވާލު އެބައިމީހުންގެ ހިފައި،

 ލިޔެ، ސިޓީއެއް މީހުންނަށް ރަށު ބަޔާންކޮށް
 އޮޅައިލައި ސިޓީ ފައިގައި އެސޮރުގެ

 އެސޮރު ފަހު ބަނދެލުމަށް ރޮނދިފަށަކުން
 އޭގެ ހިފުމާއި، ދޫނި މީގެ ދޫކޮށްލީއެވެ.
 ރަށުމީހުން އެ ދުވަސްވަރު އެ މަސްކެއުމަކީ
 ވެސް ކަންކަމަށް ކޮށްއުޅޭ އާންމުކޮށް
 ހިފިއްޖެއެވެ. މީހަކަށް ރަށު އެ ދޫނި ބަނދެފައިވާ ސިޓީ ފައިގައި އެއްކަލަ ނަސީބަކުން، ގޮތުން މި ވާތީއެވެ.

 އެނބުރި މީހުން، ތިބި ރަށުގައި އެ ގޮސް، ށްފ ޅަވައްސަ ދަތުރުކޮށް، އޮޑިއެއް ފުވައްމުލަކުން ވިދިގެން މިއާ
 *ގެނައީއެވެ.* ރަށަށް

 އުތުރުމީހުން ހ ޅަވައްސެވެ. ކިޔަނީ *** އަތޮޅުތަކަށް ޗާގ ސްގެ މީހުން ދެކުނު މެދުގައި ދިވެހީންގެ     
 ނަށްދެކު ވަކިވެ، މާކަނޑަކުން އަތޮޅުތަކާއި ދެކުނުގެ ވެސް، މީހުންނަށް ދެކުނު ފ ޅަވައްސެވެ.އެކަމަކު ކިޔަނީ
 އަހައިފައިވާ އަޅުގަނޑު ފުށުން މުސްކުޅިންގެ ދެކުނުގެ ކުޑަކޮންނެވެ. ވަރަށް އެނގެނީ ޚަބަރު ފ ޅަވަހީގެ އޮންނަ
 ކިޔެނީ ނަން އެ ނޫނެވެ. އެކަންޏަކަށް ޗާގ ސް ހަމައެކަނި ކިޔަނީ ”ހ ޅަވަހި“ އެމީހުން ގޮތުގައި

 ރަށްތަކަކީ މިހުރިހާ ގޮތަށެވެ. ހިމެނޭ ވެސް އްރަށްތަ ރޮޑްރިގ ގެ ރިޔޫނިއަންއާއި މޮރިޝަސް، ސީޝެލްސްއާއި
 ފަޅުރަށްތަކެއްގެ ނޫޅޭ މީހުން ވެސް ދާންދެން ގަރުނަށް ވަނަ 17 ނުވަތަ ފަހުކޮޅަށް ގަރުނުގެ ވަނ16ަ ވެސް

 .ރަށްތަކެކެވެ ހުރި ގޮތުގައި



 ވެހީންގެދި ރަށްތަކަށް ހިންދުމާކަނޑުގެ ދެކުނުގައިވާ ހިސާބު އެ ހިންގައިލާއިރު، ނަޒަރެއް ތާރީޚީ     
 ހާސިލުކުރާކަށް، މަންފާ ރަށްތަކުގެ އެ އެހެންކަމުން ނުފެނެއެވެ. ހުރިކަމަކަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް މާބޮޑު

 ތަންތަނާ އެ ރާއްޖެއާ ސަބަބަކީ މީގެ ނުވެއެވެ. މަސައްކަތެއްކޮށްފައެއް  މާބޮޑު ދިވެހީން އިރެއްގައި އެއްވެސް
 ދަތުރުތައް ރާއްޖެތެރޭގެ މަގުމަތީ، ދަތުރުކުރާ މަށްވެފައި،ރާސްތާއެއްކަ ދިގު މާކަނޑުގެ އޮތީ ދެމެދުގައި
 ނުރައްކަލުން ނެތިފައި، ފަޅުތަކެއް ނުވަތަ ރަށްތަކެއް އަމާން ތިބެވޭނޭ ޖައްސައިގެން ރެއަށް ފަދައިން،
 އެ ވެސް ވިޔަފާރިއެއް މުއްސަނދި ފަދަ ޖެހޭ ދާން ރަށްތަކަށް އެ ދުރަށް، އެހައި ދަތުރެއްކޮށް، ފުރިގެންވާ

 އަހައިފައިވާ އަޅުގަނޑު ރަށްރަށުން އެކިއެކި ރާއްޖޭގެ ވެދާނެއެވެ. ވެސް ކަމަށް ނެތީމާ ލިބެން ންތަނުންތަ
 މަގު ގޮތަކުން ދިމާވާ ހުރީ، ދެވިފައި ވެސް މުޅިން ދިވެހީންނަށް ތަންތަނަށް ދެންނެވި މި ގޮތުގައި،

 ވަކި ރަށްތަކުގައި، އެ ގޮތުން އްގެނަތީޖާއެ ގޮހެވެ. ބެހިގެން ނުހިފި ރާއްޖެ ދަތުރުއޮޅި، ކަސިޔާރުވެ،
 ސިފައެއްގައި އެއްވެސް ދިވެހީން އާބާދުކުރާކަށް ވަޒަންވެރިކޮށް، މީހުން މަތިން އުސޫލެއްގެ

 ވެރިކަމެއް މުސްތަގިއްލު އަމިއްލަ ޒަމާނުއްސުރެ، އިހު ވަރަށް އެހެންކަމުން، ނުވެއެވެ. މަސައްކަތެއްކޮށްފައެއް 
 ރަށްތަކެއްގެ ކުދިކުދި ޖަޒީރާއެއްނުވާ  ބިޔަ ނުވަތަ މައިކަރައެއް އޮތް، ވެސް ތެއްސަގާފަ މުސްކުޅި އަދި ހިންގި،
 .ދިވެހިރާއްޖެއެވެ  ގައުމަކީ ހަމައެކަނި ހިންދުމާކަނޑުގެ އެކުލެވިގެންވާ، އެމުނި މައްޗަށް

 (ނިމުނީ)

____________________ 

ތަރުޖިމްގެ   :ނ ޓު މު

 ހަތަރު ސިލްސިލާގެ މި ހިސާބަށް، މި ތަންކޮޅު، ގަސްދުކުރި ތަރުޖަމާކުރާން ފަހަރު މި ބައިން ފެށޭ ފޮތުގެ ރޮމޭރ ގެ-ހާވިއޭ
 .ނިމުނީއެވެ މި ބައިން،

 :ނ ޓު ހަވާސާ

 .ނ ވެއެވެ ގަބޫލުކުރެވިފައެއް މެދުގައި ދިވެހީންގެ ގޮތެއްގައި، އާންމު މަރެއްކަމަކަށް، ހެޔޮ މަރަކީ ކަނޑުމަތީގެ*

 އިބްރާހީމް ކަތީބުގޭ ދިގުވާނޑު، ފުވައްމުލަކު ކިޔައިދެއްވީ އަޅުގަނޑަށް ދުވަހެއްގައި، އަހަރުގެ ވަނަ 1990 ވާހަކަ މި**
 .ސައީދެވެ

 ރަށްތައް އަތޮޅުތަކުގެ މި ނަމެކެވެ. ދީފައިވާ އަތޮޅުތަކަށް ފ ޅަވަހީގެ އިލްމުވެރިން ޖިއޮގްރަފީގެ ލުގެފުށެތިކާ މިއީ ޗާގ ސް***
 އެތާނގައި ގާއިމުކޮށް، ކާރުޚާނާއެއް ހަނާނޭ ކާށިތެޔޮ ރަށެއްގައި އެއިން ފަރަންސޭސީން، ގައި މ.1793 އާބާދުވީ ފުރަތަމަ

 ހަމަ ވިދިގެންނެވެ. ގެނައުމާ އެފުރިކާއިން އިދެކުނުއިންޑިއާއިންނާ މީހުން މަސައްކަތްކުރާނޭ



 ރަށަކަށް ޗާގ ސްގެ ވެސް މީހުން ތިބޭ ޖެހިފައި ބަލި ޖުޒާމު ފްރާންސް)މޮރިޝަޝް(ގައި ދި އައިލް ދުވަސްވަރު، މި
 އްބައެއްގެއެ މިގޮތަށް، އިނގިރޭސީންނެވެ. ވީ ބަޔަކަށް ވެރި ޗާގ ސްގެ ފަހު، ހަނގުރާމަތަކަށް ނަޕ ލިޔަންގެ ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 ރަށްވެހީންނަކީ ރަށްތަކުގެ މި އަހަރުތަކުގައި، ދިޔަ ފާއިތުވެ ފުރޮޅި، ވެރިކަން އަތްމައްޗަށް ބައެއްގެ އަނެއް އަތްމަތިން
 ކަމުގައި ބަޔަކު މޮށެއުޅޭ ބަހުރުވައެއް އަމިއްލަ މައްސުނިވެފައިވާ ބަހެއް އެފުރިކާގެ ފަރަންސޭސިބަހާއި ލިބި، ނަން ގެ”އިލ އީން“

 .އެވެވެއްޖެ

 މަރުކަޒެއް މިލިޓަރީ އެމެރިކާގެ ދަށުން، އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވުނު އަހަރު ވަނ1972ަ ދެމެދު އެމެރިކާއާ ސަރުކާރާއި އިނގިރޭސި
 ދިރިއުޅުނު ރަށްތަކުގައި ޗާގ ސްގެ މިއާއެކު ދީފައެވެ. ކުއްޔަށް އެމެރިކާއަށް ވަނީ އަތޮޅުތައް ޗާގ ސްގެ ގާއިމުކުރުމަށް

 މިހާރު މީހުން މި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. އަވަށްގަނޑަކަށް ޖިފުޓި މޮރިޝަސްގެ ނެތި، ބަދަލުދިނުމެއް ”އީންއިލ “ އެއްހައ1400ި
 އެހެން ފިޔަވައި ސިފައިން މަރުކަޒުގެ މިލިޓަރީ އެމެރިކާގެ ދިއުމަށެވެ. އެނބުރި ރަށްތަކަށް މީހުންގެ އެ ތިބީ އެދިއެދި ވެސް

 .ނޫޅެއެވެ ކުރަށްތަކަ ފ ޅަވަހީގެ މިހާރު ބަޔަކު އެއްވެސް

 ފުށުން މުސްކުޅިންގެ މީހުންގެ އެ ހިނދެއްގައި، ސުވާލުކުރެވިއްޖެ އައްޑޫމީހުންނާ ފުވައްމުލަކާއި ގޮތުން ބެހޭ ހ ޅަވައްސާ
 ވަރަށް އެތާނގައި އަދި ބުނެއެވެ. ކަމަށް އޮންނަ އިވިފައި ވާހަކަ އުޅޭ ކަކުނި)ކާށިކަކުނި( ބޮޑެތި ވަރަށް ރަށްތަކުގައި ހ ޅަވަހީގެ

 ވެރިކަމުގެ ވެލާ)ސީޝެލްސްގެ ބިޔަ ފަދަ ބުނާ އެ އެބައިމީހުން ބުނެއެވެ. ވެސް ކަމަށް އޮންނަ އެނގިފައި އުޅޭކަން ވެލާ ތިބޮޑެ
 ކަމަށް އޮންނަ އެނގިފައި އުޅޭކަން ދޫނި އަދަދަކަށް ގިނަ ވަރަށް ފ ޅަވަހީގައި އުޅެއެވެ. އަތޮޅުގައި އަލްޑަބްރާ އޮންނަ( ދަށުގައި
 ދޫނިތަކަކީ ފްރިގޭޓު އަންނަ އަތޮޅުތަކަށް ދެކުނުގެ މޫސުމެއްގައި ވަކި ވާހަކައެކެވެ. ތެދު ވެސް މިއީ ނެއެވެ.ބު އެބައިމީހުން ވެސް
 .ދޫނިތަކެކެވެ ބޮޑެތިވާ ވިހައި އެތާނގައި އަޅައިގެން، ބިސް ހ ޅަވަހީގައި ވެސް،

 އަތޮޅުގެ ބަންހާސް ޕެރ ސް އޮންނަ އުތުރަށް ންމެއެ އަތޮޅުގެ ޗާގ ސް ގަމާއި އައްޑޫ ވާ ރަށްކަމަށް އޮތް ދެކުނަށް އެންމެ ރާއްޖޭގެ
 .ކިލ މީޓަރެވެ 500 ގާތްގަނޑަކަށް ދުރުމިނަކީ ދެމެދުގެ ޖަޒީރާއާ ޔޭޔޭ އައިލް

 .ރާސްތާއެއްވެއެވެ ދުރު ވެސް ވުރެ ކިލ މީޓަރަށް 2000 ދެމެދު މާހޭއާ ވެރިރަށް ޝީޝެލްސްގެ އައްޑުއަތޮޅާއި

 


