
 ދިދަތަކުގެ މަހާސިންތާ

އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް

  

 ދުނިޔޭގެ މަސްރަޙާ މެދު ކޮށާްލށަ މަޝްވަރާ

 ހިނުިތން ވެލައިފި ދިދަތައް ނުމެކޮށް މުޒާހަރާ    

 އިއްތިޙާދު އައުދާނަ  އުންަމްތތަކަށް އުފާދޭ

 ފުށުއަރާ އެ ވިްސނުން މެދު  ހިންމަތްކުރާ ގޮތާ   

 އެތުިރލައި އެެއް ހަމަޔަކުން އެތާދިދަތައް ވަނީ 

  މަލަފުރާ  ޢަުދލާއި ޙައްޤު ފުރިހަމަ ރަމްުޒންނެ   

 ުދނިޔޭގެ ޞުލްޙަ ބުނެދޭ އަމްނާ ަސލާމަތާ

 ކުރާ ޤަދަރު ދުނިޔޭން   އޭ  ދުނިޔޭގެ ނާރެހޭ    

 ●○●○●○●○●○●○●       

 ސަމިޓުގެ ތަޢާރަުފށް ަފހު ުއެފދުނު ސުވާލަކީ

 އަދާކުރާ  ހެ ެއންމެހައި ދިދަ ޙުރުމަތްހަމަހަމަ    

 ވަގުތުގައި އެ ދިދައެއް އެއް  ބާޒެއްގެ ޫމނުލީ

 ބާރަށް ނިަކން ަފށައިގަތެ ރައްދެއް އުދާސް އަރާ   

  ނެތްކަން ކަޅެއް ޮދނެއް ވަކި ދީނެއް ަތފާތުވާ

 ދައްަކން އެ ތައް ެގނެސްަގތެ ހެއްކެއް އޮޅުންއަރާ  

 ހުރިހައި މި ދިދަތަކެއް އެއްސަފުގައޭ ވަނީ ހަމަ

ފެއްސެއް ކަޅެއް ހުދެއް ެނތި އަުމުދން ފަރަގުކުރާ   
އެއް އުސް ިމނެއްގައޭވީ އެއް ޖައްވަކަށް ނަގައި

 ކުރާ އުފާ ެއންމެން  ވެސް އޮތީ  އެއް ޙައްޤެކޭ   

 ކުޑައެއް ބޮޑެއް ކޮބައި ހޭ ދެރައެއް މޮޅެއް ނެތޭ

  އުނިކުރާ އެ   ކުޑަވެސް ެނތޭ ިޚލާފެއް ޙައްޤެއް  

 ތާއީދުކޮށް މި ބަހުަސށް މަޝްރިޤުގެ ދިދަޔަކުން

 ކުލައަރާ   ރަނުގެ ރިހި އޮހޮރުވައިގަތެ  ތާރީފު   

ފެހިރަތުްހުދންވި ދިދައެއް ަވހުމީ އެ މަދަޙަޔަށް
 ބިރާ ލަދާ   ދޫކޮށް  ެއހިނުދން ދިނޭ ޖަވާބެއް   



●○●○●○●○●○●○●       

 މި ބިމަށް ގެނައި ނުބައިތިޔަ ފިނޑިކަމާ ަޖހާލަތު 

 މަރާ އޮތީ    ޒަޚުމޭ   ވިޔާަޔނުދާ ހަލާކުން    

 ނުދެކެމު ހެ ކަރުނަޔާ ހިތި އާދޭސްތަކާ އެކީ

 ބަރާ ޝަުކާވތަކުން  އަދު ލޭ ހިލޭ އެ ލޯތައް    

 ހްިތތައް ަވނީ އެ ަހށިތައް ދޫކޮށް ނިކުމެފައޭ

ތުރާ ލިބިާދނެތީ  ިހްތތަކުގެ ގިްސުލަމށް ދަތި    
 ފަރުބަަދތަަކށް އެ ކެކުޅުން އިޙްސާސް ވި ޔަސްޔަޤީން

ވިރިގެން ދިޔައިހެ މި ިބަމށް އަސަރުން އެއަށްކުރާ   
 ހިމޭން  ފެންކޯރުތައް  ބަގީޗާ  ގެދޮރާއެކީ

އަނަދނީއެ ަގދަ ިގނީގައި ކަދުރާއި އެ ބަސަރާ   
ޒަިއތޫނި ގަްސތަކާ ހުދު އަްސތައް ކޮބައި މިހާރު

  ިހނދު މި ިވަހަގދަ ައނިޔާގެ ޚަންޖަރާލައިގެންފި    

 ިފނިފިނި ރަބީޢު ލިބިދިން ހިިނތުންވުމާ އުފާ

އަރާ ަފހުން ހިނިކައި ނިމެނީ   މިނިަކށިތަުކންނެ  
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 ަބލަކީއް ހެ އެއް ހަމައިގައި ތިޔަ ވިހުރެނީ މިތާ؟

 ކުރިއަރާ  ވާނޭ ހެ  ިމލެކުން ބިމާ އުޑާ ހަމަ   

 ތައުޙީދު މާތް ކަލިމަފުޅު އެ އައީ އުޑުން އިނގޭ

 ވަޟަޢީ ސިޔާސަތާ އެކު ތިޔަ މިައދު އަގުކުރާ   

 މިތުރާގެ ނިތްކުރީގައި ފެވިފައި ވަނީ އެ މާތް

 ޒިކުރާއި ަކލިމަަ ޫނން ހޭ ދެދުނިޔެ މެ އަލިކުރާ   

 ދެން ކީއްވެ ޮކން ހަމަޔަުކން ހަމަހަމަ ވަނީ ތިބާ؟

 ނަޞްޚުކޮށް ފިޔެ ޤުރުާއން އެ މާއިރާއިންޖީލު    

 އުުފޭލށެ އޭ ފަޒާޔަށް ތިޔަ ޙަްއޤު ބާރުގައި

  އުފުޤުން ބިަމށް ގެނެްސދޭން ނަޞްރުގެ ަހނދާ އިރާ 

 ޙިކުމަތް ހިތާއި ގުޅުވައި އާރާއި ޝައުޤުގައި

 އަމާންކުރާ  ބިން މުޅި   އިއްވަވާށޭ  ތަކުބީރު  

 ަރތުރަނުގެ ަބނދެލިމީޢިލްަމށްޓަކައި ވެދުންތައް 

  މަތިކުރާ  އީޖާދު  ހޭ ނުވޭ   ުއްނަމތްކަމަށް   



 މަޝްހޫރު ތިޔަ ފަރަންސީ އަދު ދުނިޔެ ސިއްސުވާ

 ރަސްކަލަކު ގަޑި ބަލަިއފައި ނުހުރޭހެ ކަޅިއަރާ   

 ނިކަމެތިވެ މި އަދު ިފތިފައި ހައްޔަރުވެފައި މިތާ

ކުރާ   މީ ހެ  އާދޭ    ނުހުރެދާން  ބިކަޙާލުގައި 
ާޚލިދު ުބުނލްވަލީދާ އަދި ޢުމަރު ިބން ޢަޒީޒް

 ރަންކުރާ މި  ުއންމަތް ސީރަތު  ާދށޭ ކިޔަން އެ  

 ނެެރޭދށެ އިްބނި ޙައްޔާން، ރާޒީ އެ ރުޝްދުއާ

 ދަންވަރާ ަޣުފލަތުގެ ުއންމަތް  ދުރުކޮށް އަލުން މި  

●○●○●○●○●○●○●○●       

 ިދަދތަކުންހޯބޯލަވައި ހަޭޅލައި ޣަރުބުގެ އެ 

އަނގަފުރާ މެ ވަގުތު މި   ގޮވައިގަތެ   ރޯގޯހެކޭ  
 ނިރުބައިގެ ހިތްވަރޭ ތިޔަ އާ ޮކށްދެނީ ކަލޭ

 ކަނިބުރާ  އޭގައިވި   ގިރުނބާ ަހނދާން ކުރާށޭ  

 މި ދުނިޔެ ހިނަގްނެޖހޭނީ ުޞލްޙައިގައޭ މުޅިން

 މަރާ  އެދިގެން ދެކެން އެ މަންޒަރު ހްުނނާށެ ލޯ  

 ޖަވާހިރާ އަދި މަޢުދަން ބިމާ ކަނޑުން ހުރިހައި

 އޮފުއަރާ   ކަރުގައި އަޅަން ފުދޭނީ މި އުެރންނެ  

މިއުެރން ެބހެްއޓި ގޮތަަކށް މި އުެރން ެބހެްއޓިތާކު
 ބުރާ   ހިރަފުސްތެރޭ    ވައިތެރޭގައި  ނިއުޅޭށެ  

 ުބނާ ޮގތަށް އަހަރުން  ބޭނުން ބަހެއް ުބނާށޭ

މަޝްވަރާ    ޞުލްޙައިގެ ޙަޤީޤީ   އޭރުން އެޔޭ  
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪      

  شوال        

އޯގަސްޓު         


