
 ބަދަލުވަމުންދާ ތިމާވެށި
 

 ޝާކިރު  ޙުސައިން

  ފަސް   ޭއެގ  ލިޔުމެކެެވ.  ލިޔުނު  އަޅުަގނޑު  މަޖައްލާއަށް  “ފަންވަތް”  ދުވަހު  ވަނަ  24  އެޕްރީލް  2009  މަޒުމޫނަކީ،  މި
 ކުދިކުދި  ބައެއް  ނުެގއްލޭޮގތުން  އަސްލު  ލިޔުމުެގ  ލިޔުނު  ފުރަތަމަ  ކިޔުމަށްފަހު،  އަޅުަގނޑު  ހަމަ   މަޒުމޫނު  މި  އަހަރުފަހުން

  އުނިއިތުރުތަކާެއކު  ދެންނެވިފަދަ  ޚިޔާލުގައި  ހުށައަޅައިލުމުެގ  ކިޔުންތެރިންނަށް  ުގޅުުމެގ  ލިޔުންތެރިންެގ  ބަދަލުެގނައުމާއެކު
 މި  ޒަމާން”  “ބަދަލުވަމުންދާ  ހުށައެޅީ  ފަންވަތަށް  ލިޔެ  މަޒުމޫނު  މި  ފުރަތަމަ  ހުށަައޅައިލަމެވެ.  އަރިހަށް  ތިޔަބޭފުޅުންެގ

 މައުޟޫޢަކީ   ފެނުނު  މިހާރު  އަޅުަގނޑަށް   ުގޅޭކަމަށް  ޑަށްބޮ  ަމޒުމޫނަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ދަށުަގެއވެ.  ސުރުޚީެގ
 ބަދަލުކޮށްލީއެވެ.  ސުރުޚީ ފުރަތަމަ ވުމުން ކަމަށް ތިމާވެށި” “ބަދަލުވަމުންދާ

އަޅުަގނޑަކީ ވިހި ވަނަ ޤަރުނުެގ ކުރީ ފަންސާހުެގ ފަހު ދިހައިެގ މެދުތެރޭަގއި ަގލޮޅު ބޮޑު މަުގަގިއ ހުރި ެގއެްއަގއި  
ެގ ތަނަވަސް ރަޙުމަތުަގއި ބޮޑުވެ هللا  ކުޑަކުއްޖަކީމެވެ. އުމުރުެގ ވަރަށް ޅަފަތުަގއި ޔަތީުމވި މީހެކެވެ.  ދުނިޔެއަށް އުފަންވި

 ޒުވާން ޢުމުރު ފަސްދީ ފައިވާ “ޒުވާނެކެވެ.” 

ނު ަގލޮޅު ބޮޑުމަަގށް މިހާރު ކިޔަނީ “ފާށަނާކިލެެގ ަމުގ” އެވެ. ައޅުަގނޑު ހޭލުންތެރިވެެގންއަިއިއރު އެީއ، “ފާށަނާކިލެެގފާ
މަުގ” ެއވެ. ދޫދޫމަތިން ކިޔާޮގތުަގއި އުތީމު މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނު ރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެްއވުމުެގ މަސައްކަތްޕުޅުަގއި މާލެ 

ބޮޑުމަުގންނެވެ.   -އަރައި ަގލޮޅު  އަރާަވޑަިއެގންނެވީ  މާލެ   ވަޑައިެގންނެވިރޭ 
 ފުޅަލި ދޮށަށް ނުކުމެ ބަލައިލާއިރު މަުގެގ އުތުރުކޮޅުން  ދުނިޔެއަށް ނޭވާލާ ތަންދޮރު ެއނިގ ހޭލި މޭލިވެިވ ވާން ފެށިިއރު ޭގގެ 

ފެންނަނީ މަުގމެދުަގއި އިންދާ ހައްދާފައި ހުރި ބޮޑު ދެ މޫނިމާ ަގހެވެ. މަުގެގ ދެކުނު ކޮޅުން ފެންނަނީ މަުގެގ ނިމޭހިސާބުަގއި  
ބޮޑުބަޑިއެކެ  ދަަގނޑު  ފަސްމުށު  އޮންނަ  ބާއްވާފައި  މަތީަގއި  ބޮޑުދެަގއު  ފެންނަނީ  މަުގމެދުަގއި  ބިތްދޮށުން  އޭެގ  ވެ. 

ޮގނޑުދޮށެވެ. ަމުގެގ ދެފަރާތުަގއިވަނީ ދަނޑި ފަނުެގފުޅަފާއި އަމުދުން އެވަރުވެސް ނުހުންނަ އިންވަކި ކުރެވިފައިވާ ޯގތި  
ހުރެެއވެ.  ކޮޅުފަންޖަހާފައިވެސް  ބިތްަގތާ  އަޅައި  ދަނޑިފަނުން  ނުވަތަ  އޮށިން  މަުގފުޅަށް  ބަެއއްޭގޭގަގއި  ެގދޮރުތަކެވެ. 
އެކަމަކުވެސް އެކި ދެތިންެގެއްއެގ މަުގފާރު ރާނާފައި ނެތެކޭ ނުދަންނަވާކަށް ނެތީމެވެ. ވަރަށް މަދުގެއެއް ދެފުރާޅަށް ނުވަތަ  
ހުންނަނީ  ިގނަޭގެގ  އެކަމަކު  ނުދަންނަވަމެވެ.  ނެތެކޭވެސް  ރާނާފަިއ  އެކު  އެތެރެެގއަކާއި  މެދު  ބޮޑުކޮށް  ވުރެ  އެއަށް 

ބުރިން މެއްލަޖަހައިެގން ހަދަިއފައެވެ. މަދުެގެއއްެގ ފުރާޅުަގިއ ޓިނުޖަހައި ހިޔާކޮށްފަިއާވއިރު ާގފޮޅުބަނދެ ަވކަރާިއ ބޮޑުދުނ 
ިގނަޭގޭގެގ ފުރާޅު ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަނީ ފަންިގލައިެގންނެވެ. ފަންފުރާޅު ލާފައި ހުންނަ ޭގޭގެގ ފުރާޅުަގިއވެސް އެއްބުރި  

ން އޮންނަ ޓިނުބުރިބުރިވެސް ިގނަފަހަރަށް އޮންނަނީ ފޫޮގސްފައެެވ. ދެބުރި ދަަގނޑު ޓިނު ފަހަރުަގއި އޮވެދާނެެއވެ. މިހެ
ފުރާޅުަގއި ޓިނު ހުންނަ ޭގޭގެގ ފުރާޅުންވެސް ތިންހަތަރު ތާކުން ޓިނުަގނޑު ފޫޮގސްެގން ވިްއސާރަ މޫސުމުަގއި ވާރޭވެހޭނަަމ 

ފޮ ބަނބުކެޔޮކިރު  ބެއްދުމަށް  ލޯވަޅު  މިފަދަ  ފައިބަމުންދާނެއެވެ.  ފެން  ފުރާޅެއް ޭގތެރެއަށް  ނުހިއްޕާ  ތިންހަތަރުތާކު  ތި 
ހުންނާނެއެކޭ ހިތަކަށް ނުފެނެއެވެ. ޭގޭގެގ ބިތް ބައްދާފައި ހުންނަނީ ދަނޑިން ބިތްަގތައި ތޮށައްޔާއި ފަންޖަހައިެގންނެވެ.  



ޭގެގ ބިތްބިތް ނުވަތަ ޯގނިން ނޫނީ އެފަދަ ކޮންމެވެސް ޮގތަކުންނެވެ. ބިތުަގއި ފަންޖަހައި މޮޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޭގ
 ހުންނަނީ މަތަރެސް އަޅައި ބަްއޅިޖަހައި ފަންަގނޑުެގ ހުނުގލި އެްއވަރަށް ކޮށައިފައެެވ. އާދެ، މަތަރެސްޖަހާފައެވެ.

ޭގޭގެގ އިމުެގ އެތެރޭަގއި ހައްދާފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ހިޔާދޭ ަގސްަގހުެގ ސަބަބުން މުޅިމަުގ ޮއންނަނީ ާގތްަގނޑަކަށް ދުވާލުެގ 
ވެފައެވެ. މެންދުރުެގ ަގދަ ހޫނުަގިއ ފިނިކޮށްލަން ކޯޅިކޯޅިވަރަށް ދުވަސްވީ ީމހުނާއި ހަރު މީހުނާއި ޒުވާނުން ހަތަރުދަމު ހިޔާ

ނުކުމެ ހިޔާ ަގނޑުަގނޑުަގއި މަޑުކޮށްލާއިރު ކުޑަވަރު ކުދިން ނުކުމެ ބިންމަތީ އިށީނދެލައިެގން އެކުދިންެގ އިނިގލިތަކުެގ  
ެގ ޅަ ޚިޔާލުތައް ފާޅުކޮށް ތެޔޮުގޅާ ސާދާކުރަން އެތިބޭ ތިބުމަކީ ވަރަށް ރީތި ހިތަށް ކުރިން ބިންމަތީަގއި ކުރަހައި، އެކުދިން

ފިނިކަން ެގނެސްދޭ އުފާވެރި ަމންޒަރެކެެވ. ބަެއއް ދިމަދިމާަގިއ ދުންުގޑުުގޑާާއއި އޮށްވަޅުޮގނޑި ނުވަތަ ތިންހަމަ ފިލާަގނޑު 
މަތީަގއި ފޫހަރާލަިއެގން ރަނބަތަޅަން އެތިބޭ މަންޒަރަކީވެސް  ހިފައިެގން އަންހެންވެރިން ނުކުމެ މިދެންނެވި ބީދައިން ބިން

 ހަމަ އެފަދަ އެކުވެރިކަާމއި ެއްއބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ރީތި މަންޒަރެކެވެ. 

ކޮންމެ ެގއެްއެގ މީހުންވެސް ެއެގައކާިއ ދިމާމަުގމަތި މަދުެވެގން ދުވާލަކު ެއއްފަހަރު ކުނިކަހައި ސާފުކުރެއެވެ. މުޅި މަުގ  
ަގސްތަކާިއ އަނބު  އޮ ބަނބުކެޔޮ  ހިޔާދޭ  ބޮޑެތި  ހުންނަ  ހެދިފައި  ތެރޭަގިއ  އިމުެގ  ޭގޭގެގ  ވަރަށް ސާފުކޮށެވެ.  ންނަނީ 

ަގސްަގހުން މަުގމަްއޗަށް ފައިބާ ފަތްތައް ެއޭގޭގެގ މީހުން ނުކުމެ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހޮވާނަަގެއވެ. ިމޮގތަށް ފަތްހޮވަން  
އް ލާފައި އަނެއްކޮޅު ފޭއްސާ ތޫނުކޮށްފަިއވާ ދަަގނޑެކެވެ. ޭގޭގަގއި މަުގމަތީ އިާމިއ  ބޭނުންކުރަނީ އެްއކޮޅުަގއި މުްއަގނޑެ 

ކައިރީަގއި ހައްދާފައި ހުންނަ ަގސްަގހުން މަަގށް ދަތިާވޮގތަށް ބޭރަށް ނުކުމެފައި ހުންނަ ޮއފިަގނޑުަގނޑާއި ކުރިތަކާއި  
ންުގމަކާއި ނުލަެއވެ. މިހެން މިކަން ހިނަގމުން ދާއިރު ފަތްކޮނޑިތައް ެއޭގޭގެގ ވެރިން ކޮށާނެއެވެ. ަވކިމީހަކު އަންާގ އެ

ކޮންމެ އެކި ދެތިންމަހުން އެްއމަހު އަވަށު މުދިމަކު މަސައްކަތު މީހުން ގޮވަިއެގން ނުކުމެ ވަކިއުސްމިނަކަށްވުރެ ތިރީަގއި 
 މަުގމައްޗަށް ހުންނަ އޮފިތަށް އަވަށުެގ ފަރާތުން ކޮށަމުންވެސް ެގންދެެއވެ. 

ލޭެގ ަމުގމަތީަގއި ދުްއވާތަކެތި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ފެންނަ ދުވަސްވަރެްއ ނޫންކަމުން މަގެއްމަތީަގިއ  އެދުވަސްވަރަކީ މާ
ކިތަންމެ ބަޔަކު ކިތަންމެ އިރަކު އިށީނދެެގން ތިބި ނަމަެވސް ނޫނީ ކުޅިވަރު ކުޅެން ުއޅުނު ނަމަވެސް އުނދަޫގވެެގން 

ފަނޑިޔާރުޭގ ނޫނެއެވެ.  އުޅޭއިރެްއ  މީހަކު  ވަރަށް   ޝަކުާވކުރާ  ދާތަން  ބަިއސްކަލެްއަގއި  ރަތްފައްޓާއަޅާފައި  ދޭާވންޏެއް 
މަދުން ފެނިދާނެއެވެ. އަޅުަގނޑުެގ ޭގދޮށު ހިސާބުަގނޑުަގއި ިމދެންނެވި ކަހަލަ ދޭވާނީންެގ ދެމީހަކު އުޅުްއވީތީ އަޅުަގނޑަށް  

 އެދުވަސްވަރު ބަިއސްކަލު ތަންކޮޅެއް ިގނައިން ފެނުމުެގ ނަސީބު ލިބިފައިވެެއވެ. 

ކަރާސީނުތެޔޮ  ބަ ހުންނަނީ  ވަކިަގނޑުަގއި  ހުންނަ  ހަރުކުރަން  ބައްތި  ާއއި  ޑައިނުމޯ  މެދުަގއި  ހުންާގނުެގ  އިސްކަލުެގ 
 އަޅަިއެގން ދިއްލާ ބައްތިެއއް ޖަހައިފައެވެ. 

ނައެްއ  އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުަގިއ އެދުވަސްވަރު މާލޭަގއި އޮންނަނީ އެންމެ ލޮރީއެކެވެ. ގައިުމެވސް ދެލޮރީއަށްވުރެ ިގ
ނުވާނެެއވެ. ެއއީވެސް މިހާރު މިެގންުގޅޭ ކަހަލަ ބޮޑެތި ލޮރީެއއް ނޫނެވެ. މި ލޮރީއަށް އާންމުކޮށް ކިޔާ ުއޅެނީ “ކޭ ލޮރީ” 
އެވެ. އާދެ، ކުދިންމަރާ ކޭ ލޮރީއެވެ. ރަނަގޅަށް ހަނދާން ހުންނަން ފެށިފަހުން މީހުން ބުނާތީ އަހަނީ އެލޮރީއަށް “ކޭ  

ކުޑަ  ލޮރީން  ކިޔަނީ  ފެނިއްޖައިމުން  ލޮރީ”  އަންނަތަން  ލޮރީ  ނިޔަުއވީމަެއވެ.  ކުޑަކުްއޖާފުޅު  އެ  ކުއްޖެްއަގިއގައިޖެހި 



އެންމެންވެސް މަުގެގ އެްއކަިއރިއަށް އަރާނެެއވެ. އަދި ލޮރީ ފަސްދީ ދިޔުމުން މަުގމަތީ ވެލަިގނޑުަގއި ކުރެހިފައި ހުންނަ 
ން އޭެގ ފުރޮޅުަގއި ދުާވވަސް ބަލަނީއެވެ. މިދެންނެވި ލޮރީ ރޮނުގަގއި ކުޑަކުދިން ވަސްަގންނާނެއެވެ. ެއއީ، ލޮރީ ދިއުމު 

ދުއްަވވަނިކޮށް އެންމެފަހުން އަޅުަގނޑު ދުށީ އަލްމަރުޙޫމް ފުރަހަނި ޢަލީ މަނިކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކުރިން ދެންނެވި 
ލާފައެއް ނެތެވެ. ފަހަރުަގިއ  އެކުސިޑެންޓްވެ ކުޑަކުއްޖަކު ަމރުވި ދުވަސްވަރަކާއި އެދުވަސްވަރު މިލޮރީ ދުްއވި މީހެއް ފި 

މިކަހަލަ ކަންކަން ސާފުކުރުމުެގ ޚިޔާލެއް އަޅުަގނޑުެގ ަގިއަގއި އޭރު ނެތީކަމުަގއި ވެދާނެއެވެ. ިމއީ، މާލޭަގއި އެންެމ  
ފުރަތަމަ ޓްރެފިކް އެކުސިޑެންޓްއެްއަގިއ މީހެއްެގ، ކުއްޖެްއެގ ފުރާނަ ެގއްލުކަމަށް ބުނާތީ އަޅުަގނޑު އަޑުއެހި ހާދިސާ 

މުަގއި ވީތީ މިތަނުަގއި މިވާހަކަ ލިޔެލީެއވެ. މިއަދު ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓް ަގއި މީހުން މަރުވާ ވާހަކައަކީ އާންމު ވާހަކަ  ކަ
 އެކެވެ. 

މަުގެގ ެއއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް މަުގެގ ދެފަރާތުަގއި ހުންނަ ޭގޭގެގ މީހުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ދަންނަ ރަޙުމަތްތެރި  
ޅާލައި އުޅޭ ވަރަށް އަޚުވަންތަ ބައެކެވެ. ޯގތިތަކަކީ ބޮޑެތި ޯގތިތަކެކެވެ. އެްއގެއިން ވަދެެގން މަުގަމއްޗަށް  އެކަކު އަނެކަކާ އަ

 ނުނުކުމެ އެްއޭގތެރެއިން އަނެްއޭގތެރެއިން ކިތަންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ދެވިދާނެއެވެ. 

އުޅުމަކީ ވެސް ޭއރު އެދުަވސްވަރުެގ އާދަެއކެވެ.    ކުޑަކުދިން ޒުވާނުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މަުގމަތީަގިއ ކުޅިވަރުކުޅެ
ކުޅެ  ދަމާކަށި  ނުވަތަ  ލެއް  ފަނާިއ  )ބަށި(  ބަރަކާތާއި  އަތްމަތި  ތިންމުޯގްއޔާއި  ނުވަތަ  ކުޅުަމކުން  ކުއްލި  މަުގމަތީ 

 ެއއް ނޫޅެއެވެ. ސަކަރާތްޖަހައި ހެދިނަމަވެސް ވަރަށް މަދުފަހަރަކު މަދުމީހަކު ނޫނީ އެކަމުން އުނދަޫގވެެގން އެްއޗެއް ބުނެ

މިއަދުވެސް ހަމަ މިދެންނެވި މަެގވެ. ަމަގށް ހިޔާއެޅި ބޮޑެތި ަގސްތައް ވަނީ ނެތިޮގސްފަެއވެ. މަުގަގއި ހުރި ބޮޑެތި ޯގތިތަްއ  
ެގންވެސް   ީމހަކުވެސް އުޅެނީ ކަރުހިފަިއ، “ކަރުަގއިހިފައި”  ވަނީ ފޮތިފޮތިވެ ކުދިކުދިވެ ބައިބަޔަށް އެޅިފަެއވެ. ކޮންމެ 

ތިން ކޯޅިެއްއެގ މިންވަރުިވޔަސް ދަމައިަގނެވޭތޯެއވެ. މިކަމުަގއި ާގތްތިމާެގ ކަެމއް އެއްބަނޑުެއއްބަފައި ކަމެްއ  އަނެކާެގ ޯގ
 އަަގލެއް ކުލުނެއް ލަދެއް ހަޔާތެއް ނަ ހައްދަވާ ކަހަލައެވެ. 

ކަ ގޮވަން އުޅޭހެނެވެ. އެްއެގ  ިގނަ ޭގެގ ވަނީ ބުރިބުރިއަށް މައްޗަށްއަރާ ހިންދަމާލައިފައެވެ. ކޮންމެެގެއއް ހީވަނީ، އުޑާ ވާހަ
އަނެްއެގއާ ވާދަކުރަމުން އުސްަވމުން ދާކަހަލައެވެ. ޖެހިެގން ހުންނަ ޭގަގއި ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރިޔާއަކީ ކާކުކަން ަވކިކުރާކަށް  
ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އޭނަ މީނަވެސް މީހުން  ހަތަރު ބިސީއަށް  ދިރިއުޅޭޭގަގިއވެސް ތިން  ޚުދު ތިމާ   މިއަދު ނޭނޭގއިރު، 

ވަކިކުރާކަށް ނޭނެގެއވެ. މަުގމަތީަގއި މީހުންވަނީ ފުރިބާރުވެ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ޖެހިެގން ހުންނަމީހާވެސް އެއީ ކާކުކަެމއް 
ވަކިކުރާކަށް ނޭނެގެއވެ. ިއއްޔެ ދުށްމީހާ މިއަދަކު ނުފެނެއެވެ. މިއަދު ފެންނަމީހާ މާދަމާވެސް ފެންނާނެ ކަން ކަށަވަރެްއ  

ކަން ގެއްލި ދެބަސްވުާމއި ޒުވާބުކުރުމާއި މާރާމާރީއަށް މަުގތައް ވަނީ ހުޅުވިފަެއވެ. މަުގަގއި  ނޫނެވެ. މަުގތަކުެގ އަމާން
ކުރިން އޮތް ރީތި އޮމާން ހިތްގައިމު ވެލީެގ ބަދަލުަގއި މިހާރުވަނީ ާގއަޅައިފަެއވެ. އެ ޒަމާނުަގިއ ހާލަކުން ފަހަރަކު ނޫނީ 

ތޮއްޖެހި ފުރިބާރު ވެފަެއވެ. އެ ތަކެތިން ބުރުވަމުންދާ ދުމުން ެގއިން ނުފެންނަ، ދުއްާވ ތަކެތި ިގނަވެ މިހާރު މަުގ ވަނީ 
ފަހަރަށް  ހުންނަނީ ކަޅުވެ ނުދޮވެ ދެވަނަ  ގެއަށް އެނބުރި ވަންނައިރު  ހެދުން  ހުންނަ  ލަިއެގން  ބޭރަށް ނުކުންނައިރު 

ަގދަކަމުން  ބޭނުންކުރަން ނުކުރޭވަރަށް ހަޑިވެފަެއވެ. ހެނދުނެއް ހަވީރެއް ނެތި ދުއްވާ ތަކެތިން އި ޭވ އަޑުފަށްަގނޑުެގ 



ކުޑަކުއްޖަކަށް ނިދައިލެވޭ ވަރެއް ނުވެެއވެ. ބަލިމީހަކަށް ހަމަޖެހިލައިެގން ތަނެއްަގއި އަރާުމަގއި ޮއވެލެވޭވަރެއް ނުވެެއވެ.  
 އޭރު އޮތް އޮމާން ހަމަ ހިމޭންކަން ވަނީ ެގއްލި ޮގސްފައެެވ. އެނބުރި ނާންނަ ޮގތަށެވެ. 

 ތަކެތި ވިއްކާ މީހުން ބޮޑެތި މަލާފަތްތަކުަގާއއި ލޯ ތަށިތަށީަގާއއި ދޮލަނުގަގއި ނަންހުސްކޮށް އޭރު ރަށުތެރޭ ތޯތްގޮވައި
މަުގތަކުަގިއ   މާލޭ  ފަރިހިނުގމުަގއި  ނުލާހިކު  ބަހައްޓަިއެގން  ބޯމަތީަގއި  ޖަހައިެގން  ފުރެންދެން  ތަކެތި  ބާވަތްބާވަތުެގ 

ެއއް ނޭަވއިން ދޮލަނުގަގއި   ިވއްކާ ހިނގައި، ރީތި ރާުގރާަގށް  ހުންނަ ހުރިހާ ތަކެތީެގ ނަންކިޔައި ތޯތްޮގަވއި ތަކެތި 
 އުޅުނެވެ. 

މިހާރުވެސް މަުގތަކުަގއި ތަކެތި ިވއްކުމަށް ހިނާގ މީހުން އުޅެއެވެ. ބޮލަށް ދޮލަނުގ އަރުވަިއެގން ތޯތް ގޮވުުމެގ ބަދަލުަގިއ  
ސް އަޅައިެގން ނަާގ ކޮޑުމަތީ ބަހައްޓަިއެގން  ކުލަ ހުސްކުރި ފާޓާއަށް ނޫނީ ޕްލާސްޓިކް ބާލިދީއަށް ވަޅޯމަސް ނޫނީ ރޯމިރު

އަުގހެޔޮހުރީ،   ަމސްަގންނަނީ،  މަސްިވއްކަނީ،  “ދައްތާ!  އަޑުިއވެނީ،  ޮގވާ  މިއަދު  މީހާ  ހިނާގ  ވިްއކަން  ތަކެތި  އެ 
ަގންނަނީ” އެވެ.!!!!   ދައްތާ!  ަގންނަނީ، ހުސްވަނީ،  ައަވސް  މިރުސްހުރީ، ކުޅިވަނީދޯ،  ބޮޑުމަސްހުރީ، އަުގހެޔޮވަނީ، 
މިފަދަ ތޯތް ގޮވައި މީހެްއކައިރިން އެްއޗެއް ސާފުކޮށްލަން ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ލިބޭ ޖަވާބަކީ، “”ބޮޑުމީހާ ބުނީ ދޯ ވިއްކަނީ،  

 ދޯނިމީހާ ދިނީ ވިއްކަނީ ބުނީ” މިފަދަ ވަކި މާނައެއް ދޭހަކުރަން ދަތި ކޮންމެވެސް ހާސަރެކެވެ. 

ނަށް މިދުވަސް އަންނާނޭކަން ޚިޔާލަށްެވސް ެގނެވިފައިވާނެ ބާވަެއވެ.  އަޅުަގނޑުެގ ހިތަށްއަރަެއވެ! ައހަރެމެންެގ ކާބަފައިން
 ؟ނޫނީ، މިދުވަސް ހުވަފެނުންެވސް ދެކިފައި ވާނެބާވަެއވެ

——————————– 

 


