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ފުންނޭވާއެއް  ބަލާށެވެ.  ލޯމަރާލަ  ބަލާށެވެ.  ުސވާލުކޮށް  ިހތާ 

ލާބަލާށެވެ. ިހނިްދރުވާލަ ބަލާށެވެ. އިަދވްެސ އެ ރަހަ ލާކަހަލައެވެ. 

ނުކެނޑޭނެއެވެ.  ހުތްކަން  އަރުތެރިެއން  ދުވަހަކުވްެސ 

ދުވަހަކުވްެސ އެ ރަހައިާއ އަލްވަދާޢު ނިުކޔޭނެއެވެ. އެ ރަހައަށް 

ހިޭނފިައހިުރ ވަރުންނެވެ. ނޫނެކެވެ. އެ ރަހަ ިއހާުސްސ ކުރެވީުނ 

އޭރުއެވެ. އެ ރަހިައގެ ީމރުކަން އެނގީުނ އެ ދުވަހުއެވެ. އެ 

ރަހިައގެ ހުތްކަން އެނގީުނ ހެލެނބިެލ ކޭ ިއރުއެވެ.  

ީހކީުރމެވެ. އަހަރެން ދިުނޔޭގިައ ހިުރހާ ދުވަހަކު ިތޔަ ގްަސ 

ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ިތޔަ ގަހުގެ އީެހތިެރކަން ިލބޭނެކަމަށެވެ. 

ިތޔަ ގަހުގެ ިހޔާ ިލބޭނެކަމަށެވެ. ދުވަހަކުވްެސ ވިަކނުވާނެ ފަދަ 

ގޮތަކަށެވެ. ނޫނެކެވެ. ިމީއ މިުޅންވްެސ ީހއެކެވެ. ޙީަޤޤަތެއް 

ނޫނެވެ. ހުވަފެނެކެވެ. ިބލާހެކެވެ. ިތޔަ ގަހުގެ ނީަސބު ވަރަށް 

ގްަސ  ިތޔަ  ިމއަދު  އެނގޭހެއްޔެވެ.  ީކއްވެކަން  ދެރައެވެ. 

އެހެން  ކަމެއްނެތެވެ.  ކޮށްދެވޭނެ  ގަހަށް  ިތޔަ  ނެތުމުންނެވެ. 

ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ިޚދުމަތެއްނެތެވެ. 

ތެދެކެވެ. ިތޔަގްަސ ވިަކވެގެން ިދޔީައ މާއަވަހަށެވެ. އެންމެންގެ 

ރޮއްވާފައެވެ.  ިހތްތައް  އެތައްބައެއްގެ  ތެންމާފައެވެ.  ލޯތައް 

ފަޚުރެކެވެ.  ކުމުންދޫގެ  ިތޔީައ  ިތއްބައެވެ.  ނުކޮށް  އުއީްމދު 

ިހތްތަކަށް  އެތައްބައެއްގެ  ަޝރަފެކެވެ.  ކުމުންދޫގެ  ިތޔީައ 

ިދރުންގެންެސިދނެވެ. އުފާވިެރކަން ގެންެސިދނެވެ. ރަށުގެމަލަ 

ބުނަންހެއްޔެވެ!  އުޖާލާކޮށިްދނެވެ.  ިވނަރްެސ  ީރިތކޮށިްދނެވެ. 

ިތޔަ ގަހުގެ ޢުމުރު ވަރަށްކުރެވެ.  

ިހތަށްއަރައެވެ. އަހަރެންގެ ިމލްކުވިެރކަން ާސިބތުކުރިެވދާނެބާއެވެ؟ 

އަހަރެން ިއނިްދ އަތެއްވާނެބާއެވެ؟ އަހަރެންގެ މުޑުވައް ގެނީައ 

ކޮންބައެއްބާއެވެ؟  ވާހަކަބީުނ  އަހަރެންގެ  ކޮންތާކުންބާއެވެ؟ 

އަހަރެންގެ ދިަރފްަސކޮޅު ބުނެދޭން އެނގޭނެބާއެވެ؟ އަހަރެންގެ 

މިައންބަފިައންނީަކ ކޮންބައެއްބާއެވެ؟ އަހަރެންގެ ވާރުތަ ވިެރންނީަކ 

ކޮންބައެއްބާއެވެ؟ އަހަރެން ިމިބމުގެ އަހުލުވިެރއަކަށްހީެދ ހާދަބޮޑު 

ހާދަބޮޑު  ިވްސނުންތިެރއެކެވެ.  ހާދަމޮޅު  ނަީސބުވިެރއެކެވެ. 

ިޚދުމަތް ތިެރއެކެވެ. އެ ިޚދުމަތްތިެރއާއަށް ުޝކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

ިމ  ހީެދީތއެވެ.  ވަޒަންވިެރއަކަށް  ފްަސގަނޑުގެ  ިމ  އަހަރެން 

ކުމުންދޫގެ  ިދރީުވީތއެވެ.  ދިަރފްަސކޮޅު  އަހަރެންގެ  ިބމުގިައ 

ފްަސގަނޑުގިައ އާބާދުކުރީުވީތއެވެ. 

ފެނެއެވެ. ހެލެނބިެލ ކާމަންޒަރެވެ. މޫދުގައެވެ. ދަތުރުދިާއރުއެވެ. 

ިމރުހާ  މޮޑެގެންނެވެ.   ާ ުރ ިރހާކ ހަިއގެންނެވެ.  ލޮނާޖަ

ތޫނުކަމުންނެވެ.  އެރަހިައގެ  ކުޅިުދޔާވެއެވެ.  އެއްކޮށްގެންނެވެ. 

ިސފަވުމުންނެވެ.  ިހތަށް  މަންޒަރު  އެ  ލޯމަރާލެވެއެވެ. 

ދެރަވެއެވެ.  ވާގޮތެވެ.  ދަތްތަކަށް  ނޭނގެއެވެ.  ބުނެދޭންވްެސ 

ިމހާރު ހެލެނބިެލގްަސ ނީެތމައެވެ. ރޮވެއެވެ. ހެލެނބެއްޔެއްގެ 

އަހުލުވިެރން  ގަހުގެ  އެ  ިހތާމަކުރަމެވެ.  ނިުލބީޭތއެވެ.  ރަހަ 

ިމފްަސގަނޑުން ނެތީުނމައެވެ.  

އަހަރެންގެ  ވިަކވުމީަކ  ލަފުޒެކެވެ.  ީބރައްޓިެހ  ވަދާޢުއީަކ 

ިހތަށްވްެސ ނުގެންނަ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ތަޤީުދރާ ދެކޮޅު ހެދޭނެ 

ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ނިެތިދއުމުން އެތައްބައެއްގެ ލޮލުން ކަރުނަ 

ފިޫދގެންއައެވެ. ކުޑަކިުދން ރުޔެވެ. ބޮޑިެތީމހުން ިހތާމަކިުރއެވެ. 

ޖައާްސކަށް  ިހތުގިައ  އެންމެންގެ  ދެރިަވއެވެ.  މްުސކިުޅން 

ދެރަކުރާކަށް  ީމހަކު  އެއްވްެސ  ނޫނެވެ.  ބޭނުމެއް  އަހަރެން 

އަހަރެންނަށް  އެކަމަކު،  ނޭދެއެވެ.  ޒީަމރުވްެސ  އަހަރެންގެ 

ކުރެވޭނެކަމެއް އޮންނާނެހެއްޔެވެ؟ 

ހެލެނެބިލގަހުގެ ވަދީާޢ ަސލާްނ
ޫ މުޙައްމަދު އާދަމް ،  ހދ.ކުމުންދ

ވާހަކަ
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އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ދިުނޔޭގިައ އެތައްގަހެއް ިހމާޔަތް ކޮށްފިައވެއެވެ. 

އެތައްޖަނަވާރެއް މެރުން މަނާކުރިެވފިައ ވެއެވެ. އެތައް ދޫންޏަކަށް 

ިހފުމަށް  މަހެއް  އެތައް  ވެއެވެ.  ހުއްޓުވާފިައ  ގޯނާކުރުން 

ހުރްަސއަޅާފިައވެއެވެ. ިމ ކަންތައްތައް ކުރީަނ ިތމާވިެށ ިހމާޔަތް 

ދިެކބަލާށެވެ. ިދިރހިުރ  ނަމުގައެވެ. އެކަމަކު، ިނކަން  ކުރުމުގެ 

އަހަރެންގެ  ނިުދނެވެ.  ިހމާޔަތެއް  އަހަރެންނަކަށް  އެކަކުވްެސ 

ނުދަނެއެވެ.  ިއހާުސްސތަކެއް  އަހަރެންގެ  ނޭިހއެވެ.  އާދޭހެއް 

ިމީއ  ކުރީާނީކއްހެއްޔެވެ.  ނޭގުނެވެ.  އުއީްމދުތަކެއް  އަހަރެންގެ 

ިދޔީައމައެވެ.  ވިަކވެގެން  ހަނދާންވީާނ  އޫުސލެވެ.  ދިުނޔޭގެ 

ލޯމިަތން ގެއްލީުނމައެވެ.

ނިެތކޮށްލުމަށް  ދިުނޔިެއން  އަހަރެން  ބަލާށެވެ.  ހަނދާންކޮށް 

އެތައް ރޭވުމެއް ރިޭވއެވެ. އެތައް ަސއްލާއެއް ކިުރއެވެ. އެތައް 

މްަޝވަރާއެއް ބޭއިްވއެވެ. ީކއްވެކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން 

ނިެތކޮށްލާނެ  ގޮތަކާމެދުއެވެ. ިމިބމުން  ވައްޓާލާނެ  ިބންމައްޗަށް 

ގޮތަކާމެދުއެވެ.  ފަނާކޮށްލާނެ  ދިުނޔިެއން  ގޮތަކާމެދުއެވެ. 

އަހަރެންގެ ފަރާތުން އެހެންބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމަށް 

ބުނަމުންނެވެ. ވިައގަދަ ދުވްަސތަކުގިައ އަހަރެންގެ ފިައމައްޗަށް 

އަހަރެންގެ  ދެމުންނެވެ.  ާސިބތުކޮށް  ނުހުރެވޭނެކަން  ކޮޅަށް 

ޖިެހފިައވާކަމަށް  ކެނަްސރު  ިގިރ،  އެތެރެ  ހިަށގަނޑުގެ 

ގޮވަމުންނެވެ.   

ހަދާނެބާއެވެ.  ިމހެން  ިޚޔާލަށްވްެސ ނާދެއެވެ. އަހަރެންނަށް 

ދުވަހަކުވްެސ އަހަރެން ރޮއްވާނެބާއެވެ. އަހަރެންނަށް ގެއްލުމެއް 

ނެިތކޮށްލާނެބާއެވެ.  ދިުނޔިެއން  އަހަރެން  ދޭނެބާއެވެ. 

ނޫނެކެވެ. މާފުކުރާށެވެ. ިމކުރެވީުނ މިުޅންވްެސ ކުށީްހއެވެ. 

އެންމެންނަށް  ހީުރހެވެ.  އަހަރެން  ިމއަދު  އެހެންނޫންނަމަ 

މަޖާކީުރހެވެ.  ީމހުން  ިހޔަލުގިައ  އަހަރެންގެ  ފެނީުނހެވެ. 

އަހަރެންގެ މޭވާއެއް ިލބުމުން ީމހުން އުފާކީުރހެވެ. އެކަމަކު، 

ފަހުންނެވެ.  ވަގުތެވެ. ިވްސނީުނ މާ  ލްަސީވއެވެ. އެނގުނު 

ވަގުތު ފިާއތީުވއެވެ. 

އާނއެކެވެ. ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވްެސ ިނމުމެއް އަންނާނެއެވެ. އަޖަލު 

ހަމަވާނެއެވެ. ިމކަން އަހަރެންވްެސ ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އެކަމަކު 

ބުނަންހެއްޔެވެ. އަހަރެން ދިުނޔެއިާއ އަލްވަދާޢު ިމިކޔީަނއެވެ. 

ހޯދަމުންނެވެ.  ަޝރަފު  ޒަމާނީްވ ގަހުގެ  އެންމެ  ކުމުންދޫގެ 

ޖާގަހޯދަމުންނެވެ.  ފަތްފުށްތަކުން  ތީާރޚުގެ  ކުމުންދޫގެ 

އުފަލާއެކުއެވެ. އެއްވްެސ ަޝކުވާއެއް ނިެތއެވެ.   

އަހަރެން ދިުނޔިެއން ނިެތގެން ދަމުންވްެސ ަސލާން ކުރަމެވެ. 

ލޯތްބާއެކުއެވެ.  އުޚުތުންނަށެވެ.  އަޚުންނާ  އެންމެހާ  ިތޔަ 

ޤަބޫލުކުރާށެވެ.  ަސލާން  އަހަރެންގެ  އިަޑންނެވެ.  ިހތުގެ 

ބުނެދޭށެވެ.  ަސލާން  އަހަރެންގެ  އިަދ  ހެޔިޮހތުންނެވެ. 

ދެންއަންނަ ީޖލުތަކަށެވެ. ކުމުންދޫގެ ދިަރދިަރ ކޮޅަށެވެ. ިމ 

ވަޒަނުގެ އަހުލުވިެރންނަށެވެ.  

ވާހަކަ


