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ޖަމްނާ (އްަޞލު ނަމެއްނޫން) އީަކ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގިައވްެސ ނަމޫނާ 

ނަމޫނާ  ޖަމްނާގެ  އިައްސ  ިމފަހަކަށް  ބެލިެނވިެރއެކެވެ.  ދައްކަމުންދާ 

ފިެނގެން ިދޔީައ ގުރޭޑު 1 ގިައ ިކޔަވާ ދިަރފުޅަށް އޭނާގެ ިމްސ އަކު 

ޙަވާލުކިުރ ހޯމް ވަރކެއްގެ ތެރިެއންނެވެ. 

ިމ މަަސއްކަތް ކުރުމުގިައ ޖަމްނާގެ މިުޅ ޢިާއލާ ާޝިމލިްވއެވެ. އާދަވެ 

މަހަށްދާ ިފިރީމހާ އެދުވަހު މަހަށް ިދޔަނީުދ ިހފެހެއިްޓއެވެ. ދިަރފުޅުގެ 

ހޯމް ވަރކް ފިުރހަމަ ނުވެދާނެކަމަށް ީހވެފައެވެ. ިފިރީމހާގެ ވިާޖބު އޭނާ 

ރަނގަޅަށް އަދާކިުރއެވެ. އަނިބ ގޮއްޔެ ބިުނ ކަހަލަ ތާޒާ މަހެއް ދިޮށ 

އެއްލިައގެން ބިޭނއެވެ. ކުރަން އުޅޭ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވްެސ ުސވާލެއް 

ކުރުމެއްނިެތއެވެ. 

ދިަރފުޅު ުސކޫލަށްދާ ގިަޑ ކިައިރވަމުންދާ ވަރަކަށް ޖަމްނާގެ މަަސއްކަތް 

ިދޔީައ ފިުރހަމަ ކުރަމުންނެވެ. މިައދިައތަ ލައްވާ ލޮނު ިމރްުސގަނޑެއް 

ހާކާލުމަށްފަހު  ިމރްުސ  ރަނގަޅަށް  އިަނތަކުގިައ  މަހުގެ  ފުނޑިާލއެވެ. 

ކިެކކިެކ ހިުރ ތެޔޮ ތްާސ ތެރެއަށިްލއެވެ. ރަނގަޅަށް ރަތް ތިޮށ ވަންދެން 

ޙީަޤޤަތާ  ީވހާވްެސ  ބުނީެދފިައވާހެން  ިމްސ  އޭގެފަހުގިައ  ތެލިުލއެވެ. 

އެއްގޮތަށް ދެއްކުމަށް ދިަރފުޅުގެ ީއ.އްެސ ފޮތުގިައ މްަސ ތަތްކުރުމަށް 

ހަރުކޮށިްލއެވެ.  ްސލޯޓޭޕުން  ތެރޭގިައ  ގީޮޅގެ  ކޮށްފިައވާ  ޚާއަްޞ 

ތެރެއަށިްލއެވެ.  ދަބަހުގެ  ދިަރފުޅުގެ  ލައްޕާލުމަށްފަހު  އޭގެފަހުގިައ ފޮތް 

ފަރާތުން  ިމްސގެ  ޖިެހފިައވާވަރުން  ިހތްހަމަ  މަަސއްކަތާ  ކުރެވުނު 

އަބަދުވްެސ  ިޚޔާލުކޮށްލެވުނެވެ.  ކޮމެންޓަކާމެދު  ޕިޮޒިޓވް  އަންނާނެ 

ކަންތައްތައް  ކުރެވޭ  އޮހެމުންދެއެވެ.  ތަޢީުރފުތައް  ިމްސގެ  ޖަމްނާއަށް 

ރަނގަޅު ކަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެހެން ބެލިެނވިެރން ޖަމްނާ ކުރާ ކޮންމެ 

ކަމަކަށް ހީެނ ީކއްވެކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ޖަމްނާއަށް ީހވެފިައ 

އޮންނީަނ ބުނާ ގޮތަށް ފިުރހަމައަށް އެކަމެއް ކުރެވީޭތ ތަރީުޙބެއްގެ ގޮތުން 

އަނެއް  އީޮތ ފަރުދާގެ  ޙީަޤޤަތް  އެހެންވީަނކަމުގައެވެ. އެކަމަކު  އެކަން 

ފަރާތުގައެވެ. 

ކޮށްފިައވާކަން  މަަސއްކަތް  ދުވަހުގެ  ކީުރ  ިދޔަތަނުން  ުސކޫލަށް  ދިަރފުޅު 

ދެއްކުމަށް ީއ.އްެސ ފޮތް ނެގުމަށް ިމްސ އެދުނެވެ. ފަހަރަކު ކުއްޖެއް، އެކުއްޖަކު 

ތަތްކޮށްފިައވާ މްަސތައް ިމްސއަށް ދައްކަމުން ތަރީުޙބު ހޯދަމުން ގެނިްދޔައެވެ. 

ބުންޏެވެ. "ިމްސ!  ގޮވާލުމަށްފަހު  ިމްސއަށް  ނަގާ  ފޮތް  ދިަރފުޅު  ޖަމްނާގެ 

ގެނެވީުނ އަޅުގަނޑަށް. ބައްލަވާ!  މަހެއް  އެއްގޮތް  ޙީަޤޤަތާ  ިމްސ! އެންމެ 

ިމއީޮތ އަޅުގަނޑު ގެނިައ މްަސ. ިމ މަހަށް ިކޔާ ނަމީަކ އިޮރ" 

ފޮތުން  ބޮޑަށް  މަހަށްވުރެ  އެފޮތަށެވެ.  ހުއްޓީުނ  އެވަގުތު  ނަޒަރު  ިމްސގެ 

ިހތިާހތާ  ިމްސއަށް  ފިެނފައެވެ.  ިދޔަތައް  ރަތްކުލިައގެ  ތަޅަމުނިްދޔަ 

ފަރާތުން  އެހެންކިުދންގެ  ިނމުމުން  ގިަޑ  ނުހުރެވުނެވެ.  ނުހިެވއެއްވްެސ 

އަތުވެދާނެ މަލާމާތަކަށްޓަކިައ އެފޮތް ިހފިައގެން އަވްަސ އަވަހަށް ދެވީުނ ްސޓާފު 

ރޫމަށެވެ. ވަގުތީަކ ިގނަ ޢަދަދެއްގެ ީޓޗަރުން ިތިބ ވަގުތެއްކަމުން ނުދައްކަން 

އެންމެންނަށް  މްަސ  ނަމޫނާ  އިަދ  ދެއިްކއްޖެއެވެ.  އެވާހަކަ  ހުރެފިައވްެސ 

ދައްކާވްެސ ލިެވއްޖެއެވެ. މިުޅ ފޮތްވީަނ ތެލުން ކިަޅވެފައެވެ. ފޮތުގެ ހިުރހިައ 

އޮތް  ތަތްކޮށްފިައ  ފޮތުގިައ  ނުކުރެވޭވަރުވެފައެވެ.  ބޭނުން  ަޞފުޙާއެއްވީަނ 

އްަޞލު މްަސ ފެނުމުން އެންމެންނަށް ހިެވއްޖެއެވެ. ބައެއް ީޓޗަރުން ކިޮށވްެސ 

އަރައްޖެއެވެ. އެވަގުތު އެތަނުގިައ ޖަމްނާގެ ިއތުރު ަޞފުޙާތަކެއްވްެސ ހުޅިުވގެން 

ްސޕްރޭ  ގިަޑއަށް  އާޓް  ބުންޏެވެ. ކީުރ ދުވަހު  ީޓޗަރު  ިހނގައްޖެއެވެ. އާޓް 

ފޮނުވާފިައ  ިދނުމުން  ްސިލޕް  ީދފިައ ފޮނުވުމަށް  ކުރުމަށްޓަކިައ ފްރޭންޏެއް 

އީޮތ ބޮޑު ބޮޑު ިކރު ފުރޭންޏެކެވެ. އަނެއްކާވްެސ ހުނުމުގެ ވަގުތު ކޮޅެކެވެ. 

ިއނދެފިައ ބުންޏެވެ. ިމިދޔަ  މެތްްސ ީޓޗަރު  މިައިތިރވުމުން  ހުނުންގަނޑު 

ހަފުތާގިައ ިހާސބުގިަޑގިައ ިކރުމަށް ތަރާދެއް ގެންެސދޭށޭ ބީުނމާ އީައ އަވަށްޓިެރ 

ިފހާރައެއް ިހންގާ ީމހެއްގެ އަތުން އޭނާގެ ިފހާރިައގިައ ިކރަން ގެންގުޅޭ ބޮޑު 

ވިެރވެއްޖެއެވެ.  ތޫފާނެއް  ހުނުމުގެ  އަނެއްކާވްެސ  ިހފިައގެންނެވެ.  ިތލަފަތް 

ިމޔިުޒކް ީޓޗަރަށް ީނދިެވގެން ީހީހފިައ ބުންޏެވެ. އަޅުގަނޑަށްވްެސ ިތޔަ ކަހަލަ 

ކަމެއް ިދމާވެއްޖެއެވެ. ކީުރ ދުވަހެއްގިައ ިމޔިުޒކް ގިަޑއަށް އޮނު ދެ ފިަތގަނޑު 

ީދފިައ ފޮނުވާފިައ އީޮތ ވަރުގަދަ  އަތަށް  ދިަރފުޅު  އޭނާގެ  ބީުނމާ  ގެންނާށޭ 

އުއްދަނިޑ ދެބަދައެވެ. ިމީއ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރުދޯއެވެ! އެތަނުގިައ ިއން އެހެން 

އެވޯޑެއް  ބެލިެނޔަކަށް  ޖަހާލާފިައ ބުންޏެވެ. ނަމޫނާ  ިހިނގަނޑެއް  ީޓޗަރަކު 

ދެންޏާ އެ އެވޯޑް އެންމެ ޙައްޤު ބެލިެނވިެރޔީަކ ޖަމްނާއެވެ. އަބަދުވްެސ އެހެން 

ކިުދންނަށް ވުރެ މޮޅަށް ކަންތައްތައް ކުރަން ހަދިައގެން ކޮންމެ ފަހަރަކުވްެސ 

ިތ ކުރެވީެނ ކޮންމެވްެސ މަޖާ ހެއްވާ ކަމެކެވެ. ިތޔަ އެވޯޑް ިމތާނގިައ އަވަހަށް 

ތަޢާރަފު ކުރަނީްވއެވެ. ިތޔަ އެވޯޑު ދީޭނ ބެލިެނވިެރންގެ ދުވަހުއެވެ. އެހެން 

ީޓޗަރަކު ީހލަފިައ ބުންޏެވެ. ިތ އެވޯޑަށް ިކޔަން ޖެހީޭނ " ިޔއަރ އޮފް ދަ 

މްޮސޓް ިސީލ ޕޭރަންޓް އެވޯޑް" އެވެ.

ޫ ޢީަލ ިއބުރީާހމް، ކޮމަންޑ

ަސމާާސ އަަދުބ:

ަނމާޫނ ެބލިެނވިެރާޔ

ު ަސމާަސ އަދަބ


