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އައްލާ (އްަޞލު ނަމެއްނޫން) އީަކ ހިަށގަނޑުގިައ އުފިެދފިައ ހުންނަ 

ދައްކަންޖެހޭ  ޑަކުޓަރަށް  އަވަހަށް  އަވްަސ  ަސބަބުން  ބައްޔެއްގެ 

ބައްޔަކަށްވިާއރުވްެސ  ީސިރއްަސ  ބައްޔީަކ  އައްލާގެ  ީމހެކެވެ. 

ނުވެއެވެ. ީސިރއްަސ  ީސިރއްަސ ކަމަކަށް  އީެއ އެހާ  އައްލާއަށް 

ވޭން  އެކަންޏެވެ.  ވަގުތު  ވޭންއަޅާ  ަސބަބުން  ބީަލގެ  ވެވީެނ 

ނުހުރެއެވެ. ރާއްޖެއިާއ ރާއްޖޭން  ހަނދާނެއް  އެކަން  ކެނޑުމުން 

ބޭރުން އެތައް ޑަކުޓަރަކަށް ދެއިްކއްޖެއެވެ. ހިުރހިައ ޑަކުޓަރުންގެ 

އޮޕަރަޭޝނަކަށް  އަވަހަށް  ޖަވާބެވެ.  އެއް  ހަމަ  ޖަވާބީަކވްެސ 

ިފކުރަކަށްވެފިައވީަނވްެސ ހަމަ  އަންހެނުންގެ  ިދއުމެވެ. އައްލާގެ 

ކުރެވޭނެގޮތެއް  އެއްބްަސ  ިމކަމާ  އައްލާ  އެކަމަކު  ިމކަމެވެ. 

އެފީަކރަކަށްވްެސ ނުހޯދުނެވެ. 

ދިަރއެއްކަމުގިައީވނަމަވްެސ  ކީަތބެއްގެ  ރަށްފުށުގެ  އައްލާއީަކ 

ިއނިގރިޭސ ބަހުން އުޑެއް ބުޑެއް ވިަކވާ ީމހެއްނޫނެވެ. ިގނިަގނިައން 

ބޭރަށިްދޔްަސ ިއނިގރިޭސ ިޑކަްޝނީަރގިައ އައްލާއަށް  ރާއްޖޭން 

އިާއ   “YES” އީެއ  ލަފުޒެވެ.  ދެ  އެންމެ  އޮންނީަނ  އެނގޭ 

”NO“ އެވެ. ިމ ދެލަފުޒު ބޭނުންކޮށްގެން ހިުރހިައ މުޢާމަލާތެއް 

އެއަރޕޯޓްތެރޭގިައކަމުގިައިވޔްަސ  އީެއ  ކުރެއެވެ.  ފިުރހަމަ  އޭނާ 

ދޮށުގިައކަމުގިައިވޔްަސ އިަދ ޑަކުޓަރު  ކިޮށގަނޑެއްގެ  ިޚދުމަތްދޭ 

ދައްކިައގެންނަމަވްެސ އެ  ކޮޓިަރކަމުގިައިވޔްަސ ޙަރަކާތުން  ބަލާ 

އައްލާ  ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން  ފިުރހަމަ  ބަރާބަރަށް  މުޢާމަލާތެއް 

ވެފިައވީަނ "ދޯލަފުޒު" ގެ ީމހަކަށެވެ. 

ިރއަްސން  ކެތްނުކުރެވޭވަރަށް  ބޮޑުވަމުންގްޮސ  ބިަލ  އައްލާގެ 

ިމފަހަރު  އާދްޭސތަކާއެކު  ކުރަމުނިްދޔަ  ފަށިައިފއެވެ. އަންހެނުން 

ވިެވއްޖެއެވެ.  އެއްބްަސ  ިދއުމަށް  ޑަކުޓަރަށް  ބުނުމުން  އެއް 

ނަމްބަރަށް  ޓޯކަން  އައްލާގެ  ވަގުތުކަމުން  މެންދުރުގެ  ވަގުތީަކ 

ތަރުޖަމާނުވްެސ  ިހނގައްޖެއެވެ.  ބްރޭކަށް  ޑަކުޓަރު  ޖެހުނިުއރު 

އެވަގުތުކޮޅުގެ ބޭނުން ިހފުމަށް ކޮޓިަރން ިނކުމެއްޖެއެވެ. ޑަކްޓަރު 

ދައްކާ  ިނންމާފިައ އެނބިުރ ދުރިުވިއރުވްެސ ތަރުޖަމާނު  ބްރޭކް 

ނުލައެވެ. އެހެންކަމުން ޑަކުޓަރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށީްވވްެސ ިމފަހަރު 

އައްލާއެވެ. 

ޑަކުޓަރަކަށް  އެނގޭ  ިދވިެހބްަސ  ވަރަކަށް  އެއްވްެސ  ޑަކުޓަރީަކ 

ނުވީާތ އައްލާ ިކޔާ އެއްވްެސ އެއްޗެއް ރޭކާ ނުލައެވެ. ޑަކުޓަރު 

ވާހަކަ ދައްކީަނ ިއނިގރިޭސ ބަހުންނެވެ. އައްލާ ިދވިެހބަހުންނެވެ. 

އިާއ   “YES” ލަފުޒު  ދެ  އަތްމީަތ  އައްލާގެ  ދޭތެރެދޭތެރިެއން 

”NO“ ބޯ ޖެހުންތަކާއެކު ބޭނުންކޮށްލައެވެ. 

އައްލާ  އެނގުމުން  ނުޖިެހފިައވާކަން  ިއންނީެވ ިހތްހަމަ  ޑަކުޓަރު 

ބުނެދެވޭތޯ  ނަމަވްެސ  ހަދިައގެން  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ބިަލ  އޭނާގެ 

އައްލާ  ގޮނިޑން  ިއން  ކިުރމީަތގިައ  ޑަކުޓަރުގެ  އަވްަސިވއެވެ. 

ތެދިުވއެވެ. އިަދ ފުރަގްަސީދފިައ އައްލާގެ ފޫކޮޅުގިައ އަތް އަޅާފިައ 

އެވަރުންވްެސ  ފިެށއެވެ.  އަމުނަން  އެއްޗިެހތަކެއް  ޙަރަކާތާއެކު 

ޑަކުޓަރަކަށް އައްލާގެ ބައްޔެއް ނިުވްސނުނެވެ. ިމފަހަރު ޑަކުޓަރު 

ބާރަށް  ރިުޅ އީައ އައްލާއެވެ. ރިުޅވިެރ ރާގެއްގިައ ވަރަށް  ދެކެ 

އައްލާ ބުންޏެވެ. ޑަކުޓަރު! ޑަކުޓަރު! ޔްޭސ! ޔްޭސ! އަޅުގަނޑުގެ 

ބައްޔީަކ.... ބައްޔީަކ.......ބެކްޑޯ! ބެކްޑޯ!

އެވަގުތު ރިުޅވިެރ މޫޑެއްގިައ ިއން ޑަކުޓަރު ގާތަށް ިހިނފަޅިައގެން 

ކޮންމެވްެސ  އެއްޗެއް  ިކޔާ  އައްލާ  ިމހާރު  ިދޔައެވެ. ޑަކުޓަރަށް 

ބިަލވްެސ  އަްސލު  އައްލާގެ  ވެއްޖެއެވެ.  މޭރުން  ވަރަކަށް 

ނުހިޭތ  ހެއްޔެވެ؟  އެނިގއްޖެ  ިތޔަބޭފުޅުންނަށް  އެނިގއްޖެއެވެ. 

ިއނގޭއެވެ. އައްލާ އެހާ މަަސއްކަތުން ބުނަން އުޅެ ބުނެ ނުދިެވގެން 

އުޅޭ ބައްޔީަކ އާދިައގެ ބައްޔެއްނޫނެވެ. ފުރަގްަސ ފަރާތު ބައްޔެވެ. 

ހަދިައގެންނަމަވްެސ  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ިމފަހަރު  ތަރުޖަމާ  އައްލާގެ 

ކިާމޔާބުކޮށިްފއެވެ. ތަރުޖަމާނު ކޮޓިަރއަށް ވަނިްއރުވްެސ ޑަކުޓަރު 

ތަރުޖަމާނަށް  ިދޔަފަހުން  ިހންޏެއްގައެވެ. އައްލާ  ިއންނީެވ ގަދަ 

ހީެނއެވެ.  އޭނާވްެސ  އެނގުމުން  އެކަން  ފަރާތުން  ޑަކުޓަރުގެ 

ިބނިދިބނިދފާ ހީެނއެވެ. 

ަސމާާސ އަަދުބ

ެބކް ޑޯ
ް ކޮމަންޑޫ ޢީަލ ިއބުރީާހމ

ު ަސމާާސ އަދަބ




