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 ހަރުފަ

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

  އެކި މިންވަރަށެވެ.އެ މިނިވަންކަން ބޭނުން ވަނީ އެކި ގޮތަށެވެ. މާނަކުރަނީ މިނިވަންކަން  އެކި މީހުން

އަހަރުގެ ޖަދުވާނަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މިނިވަނެކެވެ. ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް އޭނާއަށް ކުރެވެއެވެ.  23ޢުމުރުން 

 އޭނާއަށް ގަނެވެއެވެ. ބޭނުން ކޮންމެ ތާކަށް އޭނާއަށް ދެވެއެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ކީއްވެ ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް

މާލޭގެ ގަދަރުވެރި މުއްސަންޖެކެވެ. ގެދޮރާއި މުދާ ލިބިފައިވާ މަހުޖަނެކެވެ. އެ ލަބީބަކީ  ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ބައްޕަ

 ކީ ޖަދުވާނެވެ. ދަރިފުޅަ ހުރި ހަމައެކަނިބައްޕަގެ 

ކަމެއް  ނެލުކުރާ ގޮތުގައި ފައިސާއަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހައްލެވެ. އެ ފައިސާއިން ނުކުރެވޭޖަދުވާން ގަބޫ

ންނާނެއެވެ. ބައްޕަގެ ހުރިހާ މުދަލަކީ އޭނާގެ މިލްކެވެ. ވިޔަފާރިއަށްޓަކައި ނުގަނެވޭ އެއްޗެއް ވެސް ނުހުނޯންނާނެއެވެ. 

އެ ގުރުބާނުގެ ވެ. ކެބައްޕަ ވާ ގުރުބާނެމަންމައާއި އި އެ ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ ޖަދުވާނަށްޓަކަބައްޕައާއި މަންމަ 

 އަގަކީ އެ ދެމެފިރިންދެކެ ޖަދުވާނު ވާ ލޯތްބެވެ. އެ ލޯބީގައި އޮތީ ތަނަވަސްކަމާއި ތިޔާގި ކަމެވެ. ކޮޅު ނެތްކޮޅުގެ ދޫ

 މުން ގޮސްފައިވަނީ އެ ތަރުބިއްޔަތެވެ. ޖަދުވާނަށް ލިބެދިނުމެވެ. 

ޖަދުވާނުގެ އަމިއްލަ ދެ އެޕާޓްމަންޓް ހުއްޓެވެ. ފައިސާ ލިބިލިބި އަހަރުގެ  18ސްކޫލު ދައުރު ނިންމާލި އިރު 

ދުނިޔެއެއްގައެވެ.  އަމިއްލަހުންނަ މަގުތައް ހުރީ ތަނަވަސް ވެފައެވެ. އެ މުއްސަނދި ކަމުގައި އޭނާ އުދުހެމުން ދިޔައީ 

ޭގައި އޭނާއަށް ނުލިބޭ ޖެހޭ މާލ ހާ ކަމެއް ފުއްދަމުންނެވެ. ބޮޑު ކުލިއަމިއްލަ ކޮޓަރިން ހުރިއަމިއްލަ ގެއިންނާއި 

އުފަލެއް ނެތެވެ. އެންމެ ބޮޑު އުފަލެއް ލިބެނީ ހޮބީގެ ގޮތުގައި އޭނާ ގެންގުޅޭ ތަފާތު ދިރުންތަކުންނެވެ. އެންމެ ބޮޑު 

ކުރުމަށެވެ. އެ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ  ޚަރަދެއް  ކުރަމުންދަނީ އެކަމަށެވެ. އެ ތަކެތީގެ މާހައުލު އޭނާގެ ގޭގައި ތައްޔާރު

ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ޖަދުވާން ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ކާނާއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށެވެ. އެ 

 މަންމައާއި ބައްޕައަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި ވަނީ ޖަދުވާންގެވެ. ނުހުންނާނެއެ ހުރަސް އަޅާނެ މީހަކުކަމަށް ނެއެވެ. އެ ކޮށްފާ

އޭނާ ނޫޅުމަކީ އެ ޢާއިލާއަށް ލިބިފައިވާ ނަސީބުކަމަށެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން  އޭނާގޯސް ކުދިންނާ އެކު 

ކަމަށެވެ. ބޭރުތެރެއަށް މާގިނައިން ޖަދުވާން ގޮސް ނޫޅުމަކީ ނަތީޖާފަރީންގެ މަސައްކަތުގެ ސަލާމަތްވެފައި ވުމީ އެ ދެމަ

 ންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން ކަމަށެވެ. އެލިބިގެންދާ އެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް 

 ލަބީބު،ޖަދުވާނަށް ލިބިފައިވާ ހިތްހަމެޖެހުން އޮތީ ދުވަސްކޮޅަކަށެވެ. ލިބުނު ސުންޕާ ޚަބަރަކީ އޭނާގެ ބައްޕަ 

ގޭދޮށު މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ޚަބަރެވެ. ޚަބަރު ހުސްވެފައި އޮތްކަމަށް ފެތުރުނު އަޑުތައް ޖަދުވާންގެ ކަންފަތުގައި 

 އީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ވެސް ދުވެފައި ދިޔަ އެވެ. އޭނާނުނެގިޖެހޭކަށް މާގިނައިރެއް 
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ވެ. އެއް ބަޔަކު މީހުން ދައްކަނީ އެކި ވާހަކައެ އޭރު ހޮސްޕިޓަލް ދޮށަށް އެތައް ބަޔަކު ޖަމާވެފައި އޮތެވެ. އެކި

ށް ހަމަލާދިނީ ކަމަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަނީ އޭނާއަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހުނީ ބުނަނީ ކޮންމެ ވެސް މީހަކު ލަބީބަ

 ބައެއް މީހުންގެ ވާހަކަތަކުން އެނގުނީ ލަބީބުގެ ބޭރުފުށުން މާބޮޑުކަމެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށެވެ. ކަމަށެވެ. 

އޭނާގެ މަންމަ ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ޖަދުވާނަށް އެތެރެއަށް ވަދެވުނު އިރު ބައްޕަ އޮތީ އެމެޖެންސީ ރޫމުގައެވެ. 

ފެއްޓިއެވެ.  އަޑު ނަގާ ރޯންއަޑުން ޖަދުވާން ފެނުމާއެކު އެ މަންމަގެ ބަޑި ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.  އެތާ ހުއްޓެވެ.

 ދެމިގަތެވެ. ލޮލުން  ދެހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތައް ހޯސްލާފައި 

ވަރަށެވެ. އިތުރު ވާހަކައެއް އެ މަންމަގެ  " ދަރިފުޅާ... ބައްޕަ... ބައްޕަ..." މަންމައަށް ބުނެވުނީ އެ

އެނދުގައި އޮތް އޭނާގެ ބައްޕައަށް ބަލައިލިއެވެ. ހަރަކާތް ޖަދުވާނަކަށް ނުހުރެވުނެވެ. ދުލަކުން ބޭރެއް ނުވިއެވެ. 

މޫނުން ޖަދުވާނުގެ ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލިއެވެ. މަންމަގެ އަތުތެރެއިން ނުކުމެ އެ ބައްޕަގެ ބައްޕަގެ ހުއްޓިފައިވާ އެ 

ހަށިގަނޑާ ގާތަށް ޖަދުވާން ޖެހިގަތެވެ. ހާސްވެފައިވާ ޖަދުވާނުގެ އަތުން އެ ބައްޕަގެ މޫނުގައި ހިފާ ތަޅުވާޅިއެވެ. ދެ ލޯ 

ގަންނަމުންނެވެ.  ްނެވެ. ބައްޕާއޭ ކިޔައި ހަޅޭއްލަވައިވުނީ ނޫނެކޭ ބުނަމުނެބޮޑުކޮށްލުމަށް ފަހު އޭނާއަށް ރޮއިގަނ

ޖަދުވާނަށް ނުވިސްނުނީ އެ ބައްޕައަށް އަޑު ނުއިވޭނެކަމެވެ. އެ ބައްޕަ އިތުރަށް ޙަރަކާތް ނުކުރާނެކަމެވެ. ލިބުނު ވޭނާއި 

ބައްޕައަށް ގޮވިޔަސް ކެކުޅުމުގައި އެ ބައްޕަގެ ފަހު ނޭވާ އެ ހަށިގަނޑާ ވަކިވެފައިވާކަމެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެ 

ކިތަންމެ ބާރަށް ގޮވިޔަސް ދެނެއް ނުތެދުވާނެއެވެ. ޖަދުވާނަށް ތިރިވެވުނީއެވެ. ބައްޕަ އޮތް އެނދުގައި ދެ އަތް 

 ވުނީއެވެ. އިށީނދެމަތީ ތަޅުންއަޅައިގެން 

ނެވެ. ޖަދުވާން ހަމައަކަށް އެޅުވުނީ އިރުތަކެއް ފަހުންނެވެ. ބައްޕަގެ އާއިލާގެ މީހުންގެ މަސައްކަތުން

ޖަދުވާނުގެ ހާލަށްވުރެ މަންމަގެ ބައްޕަގެ ވިޔަފާރީގެ އެކުވެރީންގެ އިރުޝާދުތަކުންނެވެ.  ގެންވާ މީހުންނާއިކަމުވޮށިވެ

 ހާލުތު ބޮޑެވެ. މަންމަ އޮތީ އެޑްމިޓް ކޮށްފައެވެ. ބޭހެއްގެ އެހީގައި ފަރުވާދީފައެވެ. 

އެތައް ބަޔަކު ޖަމާވަމުން ހޮސްޕިޓަލު ދޮށަށް ކު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ލަބީބު ނިޔާވި ޚަބަރު ފެތުރިގެން ދިއުމާއެ

ކޮންމެ މީހެއްގެ ސުވާލަކަށްވީ އެއީ ކޮން ކަހަލަ މަރެއް ހެއްޔެވެ؟ ބަޔަކު ލަބީބަށް ހަމަލާދިނީ ހެއްޔެވެ؟ ދިޔައެވެ. 

ރީއެއް ނުވެއެވެ. ފައިސާކޮޅެއްގެ ބޭނުމުގައި ލަބީބުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލީ ހެއްޔެވެ؟ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާމެދު ފުލުހުން ޖަވާބުދާ

ޑޮކްޓަރުންގެ ބަހެއް އިއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާތީ އިތުރު ބަހެއް އިއްވަން ބޭނުން 

ނީ އެހިސާބުންނެވެ. މީޑިއާތަކުން ތަފާތު ޚަބަރުތައް ފަތުރަން ފެށީ އެކަމާ ގުޅިގެންނެވެ. މައްސަލަ އުފެދުނުވަނީއެވެ. 

ޓެސްޓްތައް ހެދުމުން އެއީ ކިހިނެއްވީ މަރެއްކަން ނޭނގޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަނިޔާތަކެއް ހުރި ނަމަ އެކަން ނުބުނެވޭނެ 

 އާއިލާއަށް ވެސް އަމާޒުވާން ފެށިއެވެ.   މި ސުވާލުތައް ޖަދުވާނަށް ވެސް ކުރިމަތިވާން ފެށިއެވެ. އެހެއްޔެވެ؟ 
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އެ ސުވާލު ކުރާނެކަމާއި އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހޭނެކަން ޑޮކްޓަރުންނަށް އެނގެއެވެ. އެމީހުން ވެސް ތިބީ 

ތައްޔާރަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި މީހުން ސަހަރާއަށް ދިއުމަށް އެދުނީ މަގުޞަދެއްގައެވެ. ލަބީބުގެ ހަށިގަނޑު އާ 

އަށް ގެންދާކަން އިޢުލާންކުރީ ބޭނުމެއްގައެވެ. ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ފަހު ޑޮކްޓަރުންނާއި ފުލުންގެ އިންވެސްޓިގޭޓް ސަހަރާ

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑުންގެ ޓީމަކުން ޖަދުވާނާއި އޭނާގެ ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވިއެވެ. ޖަދުވާން ހާސްކަން 

 އިތުރުވިއެވެ. އޭނާ ލޭ ކެކޭގޮތްވިއެވެ. 

ގޮތް ކިޔައި ނުދެވިގެން މި އުޅެނީ ކީއްވެ؟ އަހަރެންގެ ބައްޕަ މަރުވާން  ަލަ ކޮންތާކަށްހޭ ތި ގެންދަނީ. ވީ" ބ

އަހަރެން މާ ން ހިންގިކަމެއް؟ މި އިވެނީ ތެދުތަ؟ ހުރެގެ ކާކު އަޑީގައިދިމާވީ ކީއްވެ؟ އެއީ ކޮންބަޔަކު ކުރި ކަމެއް؟ 

ު" އަވަސްކަމާއެކު ދެއްކި ް. ބޭނުންވަނީ މި ކުރި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބގިނަ ވާހަކަތަކެއް އަޑު އަހާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނ

 ވާހަކަތައް އެއް ފައްޗަކަށް އަމުނާލީ ޖަދުވާނެވެ. 

" އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ތި ކަން އޮޅުން ފިލުވައިދޭން. ދައްކަން މިއުޅެނީ ވަރަށް ސީރިއަސް ވާހަކައެއް. 

ެހެން ބައެއްގެ ގާތުގައި އަދި ނުދެއްކިއްޔާ. މި ވާހަކަތައް ފެތުރިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅީ މި ވާހަކަތައް އ

ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކަށް ހިނގައިދާނެ" ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ވަރަށް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ޖަދުވާނަށް 

 ވިސްނައިދެވޭތޯ އުޅުނެވެ. 

ވި ސަބަބު ހޯދަން؟" ޖަދުވާނު އަނެއްކާވެސް " މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ބޭނުމެއް ނޫން. ބޭނުމީ ބައްޕަ މަރު

 ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ސުވާލުކުރިއެވެ. 

" ތިކަން ބުނެދޭނަން. އެކަމަކު ކަމުގެ ސީރިއަސްކަމުން މި ވާހަކަތައް ހަމަ ދެއްކެނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް 

ުވި ބަހުގެ އިތުރު ތަފުސީލު މަޢާފުކުރައްވާ! ޖަދުވާންގެ ބައްޕަ ނިޔާވީ ވިހައެއްގެ ސަބަބުން" ފުލުސް އޮފިސަރު ވިދާޅ

 ދެއްވީ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުންނެވެ. 

ްކަތް ހުއްޓިގެން. މިކަން ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ މަސައނިޔާވިކަމަށް މި ބެލެވެނީ ވަނީ ވިހަވެފައި.  " މުޅި މީހާ

" ޑޮކްޓަރަކު އޮޅުން މެދުވެރިވީ ސީދާ ސަބަބެއް އަދި ނޭނގެ. ދެ ފައި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުޅަވެފައި.

 ިލުވައިދެއްވިއެވެ. ފ

ތީ. މިކަން އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަން ބޭނުން ވާމި ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި އެދެނީ މިކަން " 

ވެސް.  ވާތީ. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ބައްޕައަށް ވިހައެއް ދިނީކަމަށް ހިނގި ސަބަބު އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުން

ވެސް" ފުލުހުން ބޭނުންވާ ގޮތް ވިދާޅުވީ  ކަމަށް އިންޖެކްޝަނެއްގެ އެހީގައި ވިހައެއް ފޮނުވާލީނުވަތަ ބަޔަކު 

އެ އޮފިޝަލު ވާހަކައިގައި އެތައް ކަމެއް ފޮރުވާފައިވެއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބައްދަލުވުމުގައި އިންނެވި އޮފިޝަލެކެވެ. 

 ވެއެވެ.  އެތައް ކަމެއް ސިއްރުކޮށްފައި



4 
 

ނަން. އެކަމަކު މިކަން ނުކުރާ ްމެ ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑުމެން ތި ވާހަކަތައް އެހެން ބަޔަކާ ހިއްސައެއް" އެނ

 ވާނެ" ޖަދުވާން ބޭނުންވާ ގޮތް އޭނާ ވެސް ހުށަހެޅިއެވެ.  އިދެއްވަންވަދައްހިނގި ސަބަބު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހޯ

ބޮޑުވުންތައް ކޮޅުންލިއެވެ. ފެށުމުން ބައެއް މީހުންގެ ކަންކުރިއަށްދާން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ލަބީބުގެ 

ުގެ ހަށިގަނޑު ލަބީބއެ ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބުދޭނެ ބަޔަކު ނެތެވެ. ނަމަވެސް ފާޑުގެ ވާހަކަތަކުން މީޑިއާ ގުގުމާލިއެވެ. ފާޑު

 ީއެވެ. ލައިގެ ތަހުގީގު ބާރުމިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ކަނޑައެޅަމައްސއެވެ. ފަސްގަނޑާލާ ފޮރުވީ

ލަބީބުގެ މޫނު ދެއްކުން އޮތީ އާ ސަރަހަރާގައެވެ. އެ މޫނު ދެކެލުމަށް އެތައް ބަޔަކު ޖަމާވިއެވެ. އެތައް 

ޖަދުވާންގެ ދެ ލޯ ތެންމަމުން ދިޔައީ މައިވަންތަކަމުގެ ކުލުނުން އުފެދުނު ބަޔެއްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފާއްދާލިއެވެ. 

ނެވެ. އެތައް ށްޓަކައި އެ ބައްޕަ ވީ ގުރުބާނީގެ އަގުންުނު މަދަދާއި އޭނާއައަސަރުންނެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ލިބ

ޖަދުވާން އޭނާގެ ބައްޕަގެ މޫނަށް އެންމެ ފަހު ފަހަރު މުޅި ހަށިގަނޑަށް ފޮނުވަމުން ހިތިކަން ޖަދުވާންގެ  ގެހިތާމައެއް

ހެއްޔެވެ؟  ފަދަ އަނިޔާއެއް ބައްޕައަށް ދިނީ ކާކުބަލައިލިއެވެ. ބައްޕާއެވެ. ބައްޕައަށް ތިޔަހެން ހެދީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ 

ފުރާނަ އިހުސާސްތަކާއެކު ތިކަން ކުރި ފަރާތެއް ހޯދާނަެމެވ. އޭގެ ބަދަލު ދޭނަމެވެ. ޖަދުވާންގެ ހިތުގައި އެފެދުމުން ދިޔަ 

ބައްޕައަށް  ެހެޔޮ ދުޢާތައް އހިތުގެ އެކު ެވެ. ދާއިމީ ވަކިވުމުގެ ހިތާމައާާލުކުރިއނެތް މަސްގަނޑު ފަސްގަނޑާ ހަވ

 ކުރަމުން ދިޔައެވެ. 

ޤުރުއާނުގެ އަޑު އިވެމުން ދިޔަ ކޮޓަރީގައި ޖަދުވާން އޮތީ ބައްޕަގެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ. އެ 

ބައްޕަ އެންމެ ފަހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ގެއްލިފައެވެ. އެ ވާހަކަތަކުގެ ކޮންމެ ޖުމުލައަކުން ޖަދުވާނަށް ލިބެނީ 

އެއިން ކޮންމެ ހަނދާނަކުން ކުރަމުން ދިޔައީ ފުން އަސަރެވެ. އެ އަސަރުތަކުން ޖަދުވާން ހޭލައްވާލީއެވެ.  ހިތާމައެވެ.

 ވެސް ޖަދުވާނުގެ ހިތާ ކުޅެލީއެވެ.  ދެއްކި ވާހަކަތައްބައްޕަ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

ް ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ކަންތައް ހުއްޓާލާށޭ. އަބަދަކު ސިއްރުނ " ދަރިފުޅު ގާތުގައި ބުނެފީމެންނު ދެން ތި

މަނާ ތަކެތި ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ތިހެން އުޅެނިކޮށް އަތުލައި ގެންފިނަމަ ހުރިހާ ދެރައެއް ލިބޭނީ ހަމަ ދަރިފުޅަށް" 

ކި ވާހަކަތަކާއި މަންމަ ދެއްހެންނެވެ. އެ ދުވަހު  ން ބައްޕަ އެ ޖުމުލަތައް އިއްވިޖަދުވާނަށް ހީވީ އޭނާގެ ކުރިމަތީ ހުރެގެ

ޖަދުވާން ދިން ޖަވާބު ވެސް އޭނާގެ އެހިނދު ހޯސްލާފައި ހިތަށް ފައިބައިގަތެވެ. ވަރުތައް ނަސޭހަތުގެ ފުނިދިން 

 ހަނދާންތަކާ ކުޅެލިއެވެ. އިތުރު ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ޖަދުވާން ވެއްޓިގެން ދިޔައީ ދެނެވެ. 

ގައި ެ ހެއްޔެވެ؟ މި ރާއްޖޭގެ މާހައުލުއެކަމަކު އެހެން ވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެއް ވާއިރު މަރު ނުވެ އުޅެވިދާނ

އެހެން ނޫނަސް އެހައި ކުރިން ގެއްލުނު އެއްޗެއް ދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވާނެއެވެ. އެ ސޮރުމެންނަށް ސަލާމަތްކަން ހޯދި

 މިހައި ދުވަހު ދިރިއެއް ނޫޅެވޭނެއެވެ. 
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ހަލަ ގޮތަކަށް މަންމަ އައިސް ދުވެފައި ކަ ހޭވެރިކަންވީޖަދުވާނަށް އިން ހަދާންތަކުގެ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި 

 ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުންނެވެ. 

ެ ދައްކާ ކުއްލި ޚަބަރު" މަންމަގ މަރުވެގެން. ޓީވީން އެބަ އުޅޭ މީހަކު" ދަރިފުޅާ އަނެއްކާ ވެސް އެބަ 

 ވެ. ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ޓީވީ ހުޅުވާލަމުންނެ

ވެ. ލެވުނީ ސުވާލެކެވެ. އޭރު ޓީވީ ހުޅުވިއްޖެއެަހައިޖަދުވާނަށް އ" ކިހިނެކޯ މަރުވީ. ބަޔަކު ހަމަލާ ދިނީތަ؟" 

ތަކުން ޔަގީންވީ މީހަކު މަރުވީ ހަރުފައެއް އެވެ. އެ މަޢުލޫމާތުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގެންދެވިޢުމަ ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު

ަށް ވިހަގަދަ ވައްތަރެއްގެ ޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމާއި އެއީ ވަރވިހަލައިގެން ކަމެވެ. އެ ހަރުފަ ހ

 ތެދުވެވުނެވެ. އިންތަނުން ޖަދުވާނަށް ހަރުފައެއްކަމެވެ. އެ ވާހަކަތަކާއެކު 

 ކަމެއް ހިނގީ؟" ޖަދުވާނަށް ސުވާލުކޮށްލެވުނީ އޭނާގެ މަންމަ ގާތުގައެވެ.  " ކޮންތާކު އެ

ރު އެ ދައްކަނީ މި މަގު" ހެން އެ ކަމެއް ހިނގައިގެން އެ އުޅެނީ. ގައިމުވެސް މިހާ" ހީވަނީ މި މަގުގައި

 މަންމަ ޖަވާބު ދިނީ ޓީވީން ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ. 

މިގެއާ މާދުރު ހިސާބެއް ވެސް ނޫން އެއީ. އެ ފެންނަނީ އަމީނީ ބިލްޑިންގ." " އާނ.. މި މަގު އެއީ. 

ވެސް ހިނގީ މިގެއާ ދާދި ގާތުގައެވެ.  ބައްޕަ މަރުވި ހާދިސާނޭވާއެއް ލެވުނެވެ.  ހާސްވެފައި އިން ޖަދުވާނަށް ފުން

ނެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވިއެވެ. ފުލުހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި ކަންކަން ދިމާވިގޮތުން ޖަދުވާނަކަށް ނުހުރެވު

 ކަންވެގެން އުޅޭގޮތް ދެނަގަންނަން ވެސް ބޭނުންވިއެވެ. 

އަމީނީ މަގުގެ ނެއް ފުލުހުންގެ ނެރުނު ޚަބަރެވެ. ދިޔައީ ޚާއްޞަ ބަޔާ މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ އިވިގެން

މާލޭގައި ހަރުފައެއް އުޅޭކަމާއި އެ  ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކުރީއެވެ.ހުންނަ ގޭތަކުގެ މީހުން ސަމާލުވުމަށް  ދެފަރާތުގައި

އެވެ. އެ ޚަބަރާއެކު މާލެތެރެ ކެކި ގަތެވެ. އެރީ ސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށްހަރުފަ އަދި ހޯދިފައި ނުވާކަން ނޫ

ރުން އަމީނީމަގާ ދުރު ހިސާބުތަކަށް އެވެ. ބައެއް މީހުން ބިުންތައް ކޮޅުކޮޅަށް ދުއްވަން ފެއްޓިމީހމާލޭގެ ތޮއްޖެހިފައިވާ 

ދިމާވެދާނެ . އެވެމަތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާން ފެށިބަދަލުވާން ފެށިއެވެ. ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މަގު

 ނުރައްކަލަކަށްޓަކައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ވަރުގަދަކޮށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފޯރި މަރަން ވެސް ފެއްޓިއެވެ. 

 ނުހުރެވުނެވެ. ބޭރަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވިއެވެ.  ޖަދުވާނަކަށް

ލުވާލާފައި" ޖަދުވާނު " އެބަ އަންނަން ބޭރުތެރެއަށް ނުކުމެލާފައި. ވެގެން އެ އުޅޭގޮތް އިތުރަށް އޮޅުންފި

 ބޭނުންވީ މަންމަގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތް ބަލައިލާށެވެ. 
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ވެސް އެގޮވަނީ ސަމާލު ވާށޭ. ބޭރުތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް  މިހާރު" ދެން ދަރިފުޅު ނުކުންނާނެ ކަމެއް ނެތް. 

 ގޯހެއް ވެދާނެ" މަންމަ ފެށީ ނަސޭހަތް ދޭށެވެ. 

" ދެން އަޅުގަނޑަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނޫނެއްނު މަންމާ." ޖަދުވާން ބޭނުންވީ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން 

 ނަމަވެސް ބޭރަށް ނުކުންނާށެވެ. 

" މާ ގިނަ އިރެއް ނުވާނަން. ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނަން" މަންމަ ރުއްސާލުމަށް ޖަވާބެއް ދިނުމަށްފަހު 

 ށެވެ. ޖަދުވާނު ނުކުތީ ބޭރަ

ޖަދުވާނުގެ ފޯނު ރިންގުވާން ފެއްޓިއެވެ. ފޯނު ނެގުމަށްފަހު ޖަދުވާން ނުނިކުމެވެއެވެ.  ގޭގެ ދޮރުން ބޭރަކަށް

 އޮފިސަރުކަން ޔަގީންކުރެވުނީ އެ ނަންބަރު ސޭވްކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ. ފޯނުކުރީ ފުލުހުންގެ  ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ.
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. ޖަދުވާންގެ ބައްޕަ ނިޔާވި ސަބަބު މިހާރު ދެނެގަނެވިއްޖެ. ބައްޕަ ނިޔާވީ ދިނުމަށް މި ގުޅާލީއް " މަޢުލޫމާތެ

ިޔަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީނާ ގާތަށް ދވެސް ހަރުފައެއް ވިހަލައިގެންކަން މިހާރު މިވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައި. އެރޭ 

ެކަމަށް ބުނަން ޖެހުނީ އެ ވާހަކަ މާ ބޮޑަށް ގާފާންއެފަދަ ކަމެއް ހިނނަމަވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ވެސް 

ދިޔައީ މަސައްކަތް ކުރަމުން"  އަޅުގަނޑުމެން މިފެތުރިދާނެކަމަށް. އެރެއިން ފެށިގެން އެފަދަ ދިރޭ އެއްޗެއް ފެނޭތޯ 

 ކަނުލާ އަޑުއަހަމުންނެވެ. އޮފިސަރުގެ ވާހަކަތައް ޖަދުވާން ދިޔައީ 

 ީ؟" ޖަދުވާން ބޭނުންވީ އިތުރަށް ޔަގީން ކުރާށެވެ. " ކިހިނެއް ހަރުފައެއް ކަން ޔަގީން ކުރެވުނ

ނިޒާމު އެކީ ހުއްޓިގެން. މުޅި މީހާ އޮތީ ޭ ނިޔާވި މީހާވެސް މަރުވީ ނޭވާލާ " މިހާރު ހަމަ ޔަގީންވެއްޖެ. މިރ

ަތް ްވަނީ އެއީ ހަރުފަ ވިހަކަން. އަނެއްކާ ފައިގައި ދެކްސްޓުތަކުންގެ ނަތީޖާއިން ޔަގީނވިހަވެފައި. ޑޮކްޓަރުންގެ ޓ

އެޅިތަން އެބަހުރި ފާހަގަވާން. މިހާރު އެ ވިހައިގެ އެހީގައި ޑޮކްޓަރުން އެދަނީ އެއީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ ހަރުފައެއްތޯ 

ވެ. ޖަދުވާނަށް އްވިއެތަފުސީލީ ޖަވާބެއް އޮފިސަރު ދެސުވާލަށް ވަރަށް ގެ މަސައްކަތްކުރަމުން" ޖަދުވާންގެ ދެނެގަތުމު

 މުން ދިޔައީ އިތުރު ހާސްކަމެވެ. ލިބެ

"ޖަދުވާން ހިތަށް އަރާފާނެ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ޢާއްމު ނުކުރީ ކީއްވެހޭ؟" ޖަދުވާނުގެ ހިތުގައި އޮތް ސުވާލު 

 ވެސް އޮފިސަރު ކުރެއްވިއެވެ. 

ވެސް ދުވަހު ފުލުހުންގެ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަން ޖަދުވާނަށް  4" އަސްލު ފާއިތުވީ 

އެނގޭނެ. ހަގީގަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހަރުފަ ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް. އެކަން ސިއްރު ކުރިނަމަވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ދިޔައީ އެކަން. ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ނޭނގީ އެކަން އެނގުމުން މާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް 

އް ވަމުންދާގޮތް މިދަނީ ފެންނަމުން" ކުރެވުނު ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވީ ހިނގައިދާނެތީ. މިހާރު އެނގުމުން ކަންތައްތަ

 ވެސް އޮފިސަރެވެ. 

ވެސް މި ގުޅާލީ  ހެންު. ކޮންމެ" މަންމައަށް ވެސް މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލަދެއްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅ

ފައި" އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ލިބިދާނެކަމަށް ބަލާމިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން ޖަދުވާނާއި މަންމައަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް 

އޮފިސަރުގެ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ޖަދުވާނުގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވިއެވެ. ބޭރަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކުގެ މިސްރާބު ގެއާ 

 ދިމާއަށް ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. 

ވެސް ހުރީ އޭނާ ހިއްސާކުރި އިރު  މަންމައާ ގެފުލުހުންގެ އޮފިސަރު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ޖަދުވާންގެއަށް ވަދެ، 

 ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. 

 " ދަރިފުޅު ތި ހުރީ ހާދަ ހާސްވެފައި. އަނެއްކާ ކަމެއް ގޯސްވީތަ؟" ސުވާލުކުރީ މަންމައެވެ. 
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ވަނީ. ބައްޕަ ދެއްކި ވާހަކަތައް ހަނދާނަށް  " ނޫން. ކަމެއް ގޯހެއް ނުވޭ. ހަމަ ބައްޕަ މަތިން ހަނދާން

 ޖަދުވާންގެ ޖަވާބުން މަންމަގެ ހިތަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. އަންނަނީ" 

ފާޑުފާޑުގެ ދިރޭތަކެތި ނުގެން ގުޅޭށޭ. ބައްޕަ ވެސް ދަރިފުޅަށް  ގެން ނޭ ދަރިފުޅު ގާތުގައި ބުނީ" އެހެންވެ

ތަކުން " މަންމަ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަގެ ގެންގުޅުނު ހަރުފަ މަރާލިކަންކިހައި ނަސޭހަތް ދިން. ނަސީބެއް ދަރިފުޅު

 ވެސް ނޭނގިފައެވެ.  ޖަދުވާނަށް ބޯ ހޫރާލެވުނެވެ. ޖަދުވާނަށް ހުރެވުނީ ގަބުވެފައެވެ. ގުޑިލާން

 ސުވާލެވެ.  އެހަމަ " ދަރިފުޅާ! ކިހިނެއް ވެފައި ތިހުރީ. ކަމެއް ގޯސްވީތަ؟" އަނެއްކާ ވެސް މަންމަ ކުރީ 

ް އަރާފައި މި ހުރެވެނީ" ޖަދުވާނު ބުނަން " ނޫން މަންމާ! އަހަރެންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވުނު ގޮތް ހިތަށ

ު ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް ބުނާނެހާ ހިތްވަރެއް އެ ހަށިގަނޑަކ ބޭނުން ކިތަންމެ ވާހަކައެއް އެ ހިތުގައި އެބަ

 ބާރެއް އޭނާގެ ދުލަކު ނެތެވެ.  ނެތެވެ. އެ ވާހަކަތައް ދައްކާނެހާ

ނިދާލާށެވެ. ބޮލަށް ވަންނަމުން ދިޔަ ޚިޔާލުތަކާ ދުރުވާށެވެ.  އޭނާ ބޭނުންވީޖަދުވާން ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. 

ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ޚިޔާލުތަކާ ދުރުވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަދުވާންގެ ސިކުނޑި ސުމަކަށް  ނަމަވެސް އެކަން

އެ ހަރުފަ ރާއްޖޭގައި ދިޔައެވެ. ނުފެނިގެން އުޅޭ ހަރުފަޔާ މެދު ވިސްނަން ފެއްޓުނެވެ. އެއީ ކޮން ހަރުފައެއް ހެއްޔެވެ؟ 

 އެ ހައި ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް ގެންގުޅުނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟  އުޅެންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ 

ބޮޑު އަގުގައި ގަނެ ބައްޕަގެ ކަނޑުބޯޓުން އެ އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ޖަދުވާން ވެސް ހަރުފައެއް ގެންގުޅުނެވެ. 

ކާނާއާއި މާހައުލު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެތައް ޚަރަދެއް ކުރިއެވެ. ހަރުފަ ރާއްޖެ އެތެރެކުރިއެވެ. އެ ސޮރަށް ބޭނުންވާ 

ލިބިގަތެވެ. ނަމަވެސް ތިން މަސް ނުވަނީސް ޖަދުވާން ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ އެއްޗެއް ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅެވޭތީވެ އެ އުފާ 

ވަގަކު ވަނުމުންނެވެ. އެ އެ ގެއަށް ގޭގައި މީހަކު ނޫޅެނީސް އެކަން ހިނގީ ދޮޅު ފޫޓްގެ އެ ހަރުފަ ގެއްލުނީއެވެ. 

އެއްޗެއްކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެ ހަރުފަޔާއި ގޭގޭގައި އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ދެ ގުރާ ވެސް  ވަގުކަލޭގެ ގެންދިޔައީ ކޮން

ޖަދުވާން ބޭނުންނުވީ ޖަދުވާން ކުށްވެރިވެދަނެތީއެވެ. ރާއްޖޭގައި ގެއްލުނެވެ. އެކަން ފުލުހުންނަށް އަންގަން އެ ފަހަރު 

 ޅުން މަނާ އެތައް ވައްތަރެއްގެ ދިރޭ ތަކެތި އޭނާ ގެންގުޅޭތީއެވެ. ގެންގު

އެ ދުވަހު ޖަދުވާންގެ ބައްޕަ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. ބައްޕަ އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީ އެކަން 

ބައްޕައަށާއި މަންމައަށް  ވެ.ހެދީ ދޮގެގުމުންނެވެ. އެކަން އިތުރަށް ހޫނުވެދާނެތީވެ އެދުވަހު ޖަދުވާނު ްފުލުހުންނަށް ނޭނ

ގެންގުޅުނު ހަރުފަ މަރާލާފައި  ދުވަހު ޖަދުވާން ބުނީ އޭނާ ވެސް އޮޅުވާލީއެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަ ރުއްސުމަށް އެ

އެންގިޔަ ނުދިނުމެވެ. އެ އެކަން ފުލުހުންނަށް ހުންކަމުގައެވެ. ޖަދުވާންގެ ބޭނުމަކީ ވާކަމަށާއި ވައްކަން ކުރީ އޭގެ ފަ

ބާލުމެވެ. ކަންވީ ވެސް އެހެންނެވެ. މައްސަލަ ހައްލުވީ ދެން އެފަދަ ދިރޭ އެއްޗެއް ނުގެންގުޅޭނެކަމަށް މައްސަލަ އޮއް

ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމުން ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބުނީ ހަމައެކަނި އެ މަންމައަށާއި  ޖަދުވާން އެއްބަސް ވެގެންނެވެ.
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ޖަދުވާނަށް ާ ޖެހުނީ އިތުރަށް ވިސްނާށެވެ. އެ ހަރުފައާ މެދުއެވެ. ބައްޕައަށެވެ. ޖަދުވާނަށް ލިބުނު އުފަލެއް ނެތެވެ. އޭނ

 އޭގެ މާހައުލުގައި ނޫޅެވިއްޖެ ނަމަ އެސޮރުހަރުފައަށް ކޮންމެ ކޮންމެ މާހައުލަކު ނޫޅެވޭނެކަމެވެ. އެނގިފައި އޮތީ 

ެނެވުނު ނަމަ ކިހައި ން ގނަމަވެސް ވިހަ ނަގައިގެމަރުވާނެކަމެވެ. މާގިނަ ދުވަހަކު ދުނިޔެއަކު ނޯންނާނެކަމެވެ. 

އެވަރުގެ ރައްކާތެރިތަނެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ އޭރުން އެއްވެސް ބިރެއް ގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ވިހަ ނުނެގީ ރަނގަޅުވީސް 

ޚިޔާލުގެ މާޒީގައި އޮތް ޖަދުވާނުގެ ވިންދު ދިޔައީ ގެްނގުޅެވިދާނަެކމުގެ ޔަގީންކަން އޮތީމައެވެ. އެކަމަކު.... 

 އަވަސްވަމުންނެވެ. ހިތުގެ ތެޅުން ދިޔައީ ބާރުވަމުންނެވެ. 
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ޖަދުވާނަކަށް ނޯވެވުނެވެ. އެނދުން ތެދުވެ ކޮމްޕިއުޓަރާ ކައިރިވެލައި ގޫގުލް ސަރޗްކުރަން ފެށިއެވެ. އޭނާ 

ދެނެ ގަންނާށެވެ. އެތައް މަޢުލޫމާތެއް ކިޔުމުން ޖަދުވާނަށް އެނގުނީ މީދާ ބޭނުންވީ ފިލިޕީންސް ކޯބްރާގެ މަޢޫލޫމާތު 

ހުންނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެސޮރަށް މަރުނުވެ  ފަދަ ދިރުންތައް ކާން ލިބެނިކޮށް އެސޮރަށް އުޅެވިދާނެކަމެވެ. ފެން

 މަޢުލޫމާތުތައް ކީމި ކަމެވެ. ނުވާނެާނައަށް ނުރައްކާ ެންގެ ފުރސޮރުމ އެގަދަ ވިޔަސް  ހޫނުކިތަންމެ އޮވެވިދާނެކަމެވެ. 

 ދިޔައީ ދާހިއްލަމުންނެވެ. ު ދިޔައީ އަވަސްވަމުންނެވެ. މީހާގެ ގައިން ހިތުގެ ވިންދ ޖަދުވާންގެވަރަކަށް 

ވަގުތު އަމީނީ މަގަށް ނުކުތުން އޮތީ މަނާކޮށްފައެވެ. އެ އިލްތިމާސާއެކު  ދާނގަމުންފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ހި

ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި ވަނީ ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައެވެ. އެ ހަރުފަ ހިފިފައި ނުވާތީ އެ ކަންބޮޑުވުން އޮތީ ނޫސްތަކުގެ 

ިންޑިޔާގެ ފުލުހުންގެ ޓީމެއްވެސް ހަރުފަ ސުރުޚީތަކުގަޔާއި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އ

 ހޯދުމުގައި ދިޔައީ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

އެތައް މަސަްއކަތަށް ފަހު ހުރިހާ ކާނަުތކެްއ ޗެކުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އިސްވެ އުޅުނީ އިންޑިޔާ 

ވުރެ ބޮޑަށް އެމީހުންނަށް  ުތަކެވެ. އެއަށްމީހުންގެ ލޮލުގަައި އަޅައިގަތީ ހަރުފަ ދަތުރުކޮށްފައިވާ މަގ ފުލުހުންނެވެ. އެ

ޗަކަޔާއި ފެނުގެ ކާނުތަކުގެ  ވާކަމެވެ. ހަރުފައަށް އެ ކާނުތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅެވިދާނެ ގޮތް ފަހިވެފައިފާހަގަ ކުރެވެނީ 

ހަދައިގެން ސޮރުމެންގެ ދިރިއުޅުން ހޭދަކުރެވިދާނެކަން ވިސްނުނީ މީދަލާއި ހިނކަނދި ފަދަ ދިރުންތައް ހާލި  ތެރޭގައި އެ

 އުޅެމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  ިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ހޮޅިތަކުގައިކާނުތަކުގައި ވަޅުލާފައި ފަލަ ހޮޅ

އުޅެމުން ދިޔަ ހިސާބު ދެނެގަނެވުނެވެ. ނެގުނު މަތިގަނޑާއެކު ކުއްލިއަކަށް ުރެވުނު މަސައްކަތުން ހަރުފަ ކ

ޕިލިޕީންސް ކޯބްރާއެކެވެ. ބޮލާ ގުޅިފައިވާ ބައިގެ ދެ ަ މުށި ކުލައިގައިވާ ގަދކޮޅަށް ޖެހުނީ ތިން ފޫޓްގެ ހަރުފައެކެވެ. 

އްވައިގަނެވުނުކަން އެއީ އިރު އެ ސޮރުގެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ފުލުހުންނަށް ދުރަށް ދު ފަރާތް ފަތާވެފައިވާ

މިނެޓު  30ަ ނިމުނީއެވެ. ވަރަކަށް ފޫޓަށް ފޮނުވާލާނެއެވެ. ދަތް އަޅައިފިނަމ ވެ. އެ ސޮރުގެ ވިހަ ދިހަނަސީބެ

ކާނުތަކުގެ ތެރޭގައި  އެތައް ކޯބްރާއެއް އެ ޝައްކުކުރެވުނީނުވަނީސް މީހާ ހާސްވެ މަރަށް ތެޅޭނެއެވެ. ފުލުހުންނަށް 

އޭގެ ގެއްލުން ވެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައެވެ.  . އެސޮރުގެ ހަމަލާ އައީ އެސޮރަށް ނުވަތަ ދަރީންނަށްއުޅެމުން ދާނެކަމެވެ

ވެދާނެއެވެ. ޔަގީން ކުރެވުނީ ކޮންމެވެސް ވެސް އެ ދަރިންނަށް ކާންދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި އެކަމާ ރުޅިގަދަވެގެންކަމަށް 

ހަރަކު ބިސްއަޅައި ކޮންމެ ފަބޮޑުކަމެއް އެ ސޮރަށް ދިމާވެފައިވާކަމެވެ. ފުލުހުންނަށް ޔަގީންވަނީ ޕިލިޕީންސް ކޯބްރާ 
 ވީއެވެ. ކުރިމަތި އިތުރު ގޮންޖެހުމަކާ ފުލުހުންނަށް ސާޅީހަކަށް ބިސް އަޅައިކަމެވެ. މަދުވެގެން 

 އެވެ. އެއް ނުލައެފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައެވަރަކުން އެ ހަރުފަ ހިފިއެވެ. މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ 

 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފެނުނީ ހަރުފަ ބިސްއަޅާފައިުރިހާ ކާނެއް ރަނގަޅަށް ޗެކުކުރަން ފެށިއެވެ. އެ ހިސާބުގެ ހ

ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ހަރުފަ ނުކުމެދާނެ ހެންނެވެ. ކުން ހީވީ ަބިސްތ އިރު އެވާތަނެވެ. ތިރީހަކަށް ބިސް އަޅާފައިވާ 
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ުނީ ހަރުފަތައް ފުލުން އަވަސްވީ އެ ބިސްތައް ނެގުމަށެވެ. ފުލުހުންނަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނީ ދެނެވެ. އުފާކުރެވ

 ނަމަ އެ ސޮރުމެން އަތުލައިގަތުމަށް ފަސޭހައެެއް ނުވީހެވެ.  އުފަން ނުވަނީސް އެ ބިސްތައް ފެނުމުންނެވެ. އެހެންނޫން

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުވިކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ. ޓީވީން އެ މަންޒަރުތައް ދައްކަމުން 

ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ. ފިރހެން ހަރުފަ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އެ ހަރުފަ އަތުލައި ނަމަވެސް ނޫސްވެރިން ދިޔައެވެ. 

 ނުގަނެވޭއިރު ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ 

ޓީވީން ދުރަށް ފޮނުވަމުން ދިޔަ އެ މަންޒަރުތައް ބަލަން ޖަދުވާން ވެސް އިނެވެ. އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ 

ކުރެވުނު ކުށަކީ މައިންބަފައިންނަށް އޮޅުވާލުމެވެ. ދޮގުހެދުމެވެ. އޭނާއަށް ޔަގީންވީ ކުށްވެރިއަކީ އޭނާކަމެވެ. އޭނާއަށް 

 ވެ. މަންޒަރުތަކުން އެކަން ޔަގީން ކުރެވުނެވެ. އެ ހަރުފަ މަރުވީކަމަށް ބުނެ އެއޭނާ ގެންގުޅު ހަރުފަކަމެއަތުލައިގަތީ 

ށް ގޮތް ހުސްވިއެވެ. ދެ ފުރާނައެއް ެވެ؟ ޖަދުވާނަހެއްޔ ދުވަހެއް ނައީހެވެ. ކިހައި ދެރަ ދުވަހު ދޮގު ނުހެދިނަމަ މި

އެންމެ ލޯބިވާ ބައްޕައެވެ. ޖަދުވާނަށް ރޮވޭ ޖަދުވާން ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ އެ ހަރުފައިގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަކީ 

ގޮތްވިއެވެ. ދެ ލޮލުލުން ކަރުނަ ނީރެން ފެށިއެވެ. ކަންތައް ހިނގި ގޮތް މަންމަގާތުގައި ބުނަން ހިތަށް އެރިއެވެ. 

ވެ؟ މަންމައަށް މިއަދު ދައްކާނީ ކޮން މޫނެއް ހެއްޔެވެ؟ މަންމަގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާނީ ކީކޭ ކިޔާފައި ހެއްޔެނަމަވެސް 

ވެ. އެ ކުށަށް ދިޔައި ޖަދުވާނަށް ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތުންކަމުގައި އޭނާގެ ހިތް ގަބޫލުކުރިއެ ބައްޕަ މަރުވެގެން އެ

 ހަކުވެސް މަޢާފެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ނިންމިއެވެ. ދުވަ

މުޅި މީހާ  ޖަދުވާނުގެ ނޭވާ ހާސްވާގޮތް ވިއެވެ. ކަންބޮޑުވެ މާނޭވާ ލެވެން ފެށިއެވެ. ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވެ

އެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ެ. އަމިއްލައަށް ގޯސް ހެދެން ފެށީހެދޭ ނުހެދޭއެއް ނޭނގުނެވރަތްވިއެވެ. ދޮން ހަށީގަނޑު 

ވެ. އެންމެ ފަހު ނޭވާ ިއެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެ ކަޅި ހުއްޓުނީއެވާގި ދޫވާން ފެށިއެވެ. އަނގައިން ފޮނުތަކެއް އަރަން ފެށ

 އެވެ. އިންނާލިއްލާހި ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިޢޫން. ގަނޑުން ބޭރުވީޖަދުވާންގެ ހަށި

ެ ހިތާމާގައި އަނެއް ދުވަހު މުޅި މާލެއަށް ފެތުރުނު ޚަބަރަކީ ޖަދުވާން މަރުވި ޚަބަރެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ މަރުވުމުގ

ނާ ބަައްޕަ ވެ. ނަމަވެސް ނޭނގޭ ހަގީގަތަކީ އޭކެތް ނުކުރެވިގެން މަރިވި ޚަބަރެވެ. އެ ހިތްދަތިކަން ކޮޅުންލީ ޚަބަރެ

ހަރުފަ ގެއްލުމުން އެކަން ނާންގައި ހުރިކަމެވެ.  ނުޖަދުވާން ގެންގުޅުދުނިޔެއާ ވަކިވީ ޖަދުވާންގެ ސަބަބުންކަމެވެ. 

ބައްޕައަށާއި މަންމައަށް އެކަން އޮޅުވާލި ކަމެވެ. އެ ކުޑަކުޑަ އޮޅުވާލުން އަމިއްލަ ނަފުސަށް ވެސް އޮޅުވާލީއެވެ. 

ނަޞީބުވެރިއަކަށް ވީއެވެ. ކިހައި ދެރަ ހެއްޔެވެ؟ ހޮބީއެއްގެ ޕައާ ބަދައްލުކުރުމުގެ ބަދުބައް ފާފަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި

ގޮތުގައި ގެންގުޅުނު ހަރުފައެއް ގެއްލި ލޯބިވާ ބައްޕަ ވެސް މި ދުނިޔެއިން ގެއްލުނީއެވެ. އެ ވިހައިން މުޅި ދިރިއުޅުން 

 އާއި އާޚިރަތްވެސް ގެއްލުނީއެވެ.ޚަރާބުވީއެވެ. ދުނިޔެ
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