
ން ؟ާގެ ހާލއަހަރެ  މެދު ކަންބޮޑުވަނީ ކާކު

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

އަހަރެންނަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ މުއްސަނދިކަމާއި ތަނަވަސްކަމުގެ ތިލަފަތުން ކިރާނަމަ އަހަރެންނަކީ 

. އެވެކުރެވެ ްއިހުސާސނިކަމެތިކަން މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަށް ބަލާނަމަ އަހަރެންގެ  ނޫނެވެ. އާއިލާ އެއްވެސް މީހެއް

މިކަންކަމަށް އެވެ. ނަމަވެސް ފުއްދާލެވެވިސްނާލާނަމަ ގަލަމުގެ ތިކިތަކަކުން ދިރިއުޅެންޖެހިފައިވާ ވަޒަނުގެ ބޮޑުމިނަށް 

ޭ ލިބލަ ބަހަކުން މޮށެއުޅުމުގެ ޝަރަފުން ވަރުގައެވެ. އަމިއްއެއަށްވުރެ އަހަރެން ދެރަވާކަން ނުޖެހެއެވެ. އަހަރެންގެ އަޤީދާ 

މި  އެއަށްވުރެ ހިތްގައިމެވެ.އުފާ ޔެއުޅުމުގެ ނަޞީބުން ލިބޭ އަމިއްލަ އަކުރަކުން ލިަށްވުރެ ބޮޑެވެ. ހިތްހަމަޖެހުން އެއ

އަހަރެންގެ މަތިވެރިއެވެ.  މުސްތަގިލްކަން ކަށަވަރުވެފައިވުމުން ކުރެވޭ އިހުސާސް މާކުޑަކުޑަ އާއިލާގެ މިނިވަންކަމާއި 

ހައްތާވެސް އުފާކުރަންވީ ކަންކަމެވެ.  މިއީފިސާރި ބޮޑެވެ. އަގު ނީގެ މާމަމެން އަހަރެންނަށްޓަކައި ވީ ގުރުބަމެން، ކާފަ

ބާއެވެ؟ އަހަރެންގެ ހާލަތާމެދު ޙަމްދަރުދީވަނީ  ވިސްނަނީ ކާކުމިއަދު މިކަންކަމާ ހިތްހަމެޖެހުން ލިބޭ ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް 

 ހެއްޔެވެ؟ ކާކު

އަހަރެންފަދަ އެހެން މީހަކު މި ދުނިޔޭން ފެންނަން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ބުނެބަލާށެވެ!  އަޅެ

ގީދާއެއް ގަބޫލުކުރާ މީހަކުވެސް އައެހެން ، ން މީހަކު ނެތެވެ. އެހެން ދީނަކަށް ކިޔަމަންވާމުސްލިމު ނޫ މި ކުޑަ އާއިލާގައި

އިލާއަކުން މި ދީން މިހާ އާދައިގެ އާ މިހާ ކުޑަ،ެ؟ ނެތެވެ. މިފަދަ އެހެން އާއިލާއެއް ދުނިޔެއިން ދެއްކިދާނެ ހެއްޔެވ

 މިކަން ދަންނަނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟  ވޭރެއުޅުން ފާހަގައެއް ނުކުމިއުޅުނު  ވަންދެން އެތައް އަހަރެއްގެން ކުރިއަށް ނެރެ

 ހެއްޔެވެ؟ 

އެބަވެއެވެ.  ބިލިއަން މުސްލިމުން އެބައުޅެއެވެ. އެތައް ޖަމާޢަތަކާއި ގައުމުތަކެއް 1.6ދުނިޔޭގައި 

ވޭހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ފަދަ ޑިމޮކްރެޓިކް އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް އެހެން  ކަހަލަ މީހަކު އުފަންވެފައި ނަމަވެސް އަހަރެން

ން އެއްބައިވަންތަކަމަކާއި ހަމަޖެހުމެއް ދެއްކޭ އެހެދީނީ އަހަރެންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ފަދަ މީހަކަށް ދެއްކުނު ހެއްޔެވެ؟ 

ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ތާރީޚްގެ ތް ގަބޫލުކުރާނަމަ ހެއްޔެވެ؟ ނެތެވެ. މިއީ ހަގީގަތެވެ. މިހަގީގަމީހަކު މި ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި 

އެހެން މުސްލިމު އަޚުންނާއި ް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން، ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އަހަރެނ އަހަރެންމުތަކަށް 

އާއިލާގެ މަދު  އަހަރެންންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިކަން ނުވިސްނޭތީއެވެ. ނުވަ އުޚުތުންނަށް ލާޒިމު

ަންކަމާއި އުޅެވޭ ގޮތާމެދު ވިސްނައި ބަޔަކަށް ނަމަވެސް މިކަން އޮޅެމުންދާތީއެވެ. ދީނީ މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި ކުރެވޭ ކ



އަދު ދިމާވެފައިވާ މިފަރާތާކަން ނުދަންނާތީއެވެ. މިއީ އަހަރެންނަށް  ނުލެވޭތީއެވެ. އަހަރެންގެ ނަޞީބު ގުޅިފައިވަނީ ހެއްދެވި

 މިކަންކަމާ ކަންބޮޑުވަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ވެ. ކެގޮންޖެހުމެ

 މި މިނިވަންކަން އަހަރެންދެންވެސް އޮތީ މިފަދަ ވާހަކައެކެވެ. އަހަރެންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމެވެ. 

އަހަރެންގެ ކާބަފައިން ކުރެއްވި ހިތްވަރާއި ޢަޒުމު އެހުރީ ުން އެނގެން އެއޮތީއެވެ. ދީ އެތައް ގުރުބާނަކުންކަން ތާރީޚހޯ

ފެންނާށެވެ. އިއްޔެ ނޫން އިހަށް ދުވަހު، ހޮޅިންނާއި ޕޯޗްގީޒުންނާ އަހަރެންގެ ދަރިން ކުރިމަތިލިއެވެ. އެމީހުން ބަލިކޮށް 

ހޯދިއެވެ.  ޒުވާބު ކުރިއެވެ. އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރި ފައްސާލިއެވެ. އިއްޔެވެސް އަހަރެންގެ ދަރިން އިނގިރޭސިންނާ ހޫނު

 ސައްޕެއްޖަހައި ފޮނުވާލިއެވެ.އޭގެ ފަހުން އަހަރެންނާ ހަމަލާދިނުމަށް ތަމަޅަޓައިގަރުން އައި ހިނދު، އެމީހުންވެސް 

 ެވެ. ދެކެ ލޯބިވާ އަހަރެންނަށް ހެޔޮއެދޭ އަހަރެންގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނ ހަރެންމިކަންކަމަށް ތެދުވީ އަ

އި ކަން ހިތާމައަކީ މި ކަން ނުދަންނާތީއެވެ. އަހަރެންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަން ފެށޭ ހިސާބާ

މީހަކު  195މިނިވަންކަން އިއުލާންކޮށްގެން  އެމިނިވަންކަން ނިމޭ ހިސާބު ބައެއް މީހުންނަށް އޮޅޭތީއެވެ. ދުނިޔޭގައި

އަރާނެ މި މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއެވެ. ކަން ބައެއް މީހުންނަށް ނުވިސްނޭތީާކުއަޅާބަލާއިރު އަހަރެންނަކީ ކ އުޅޭއިރު، އެމީހުންނާ

އަހަރެން އެތައް ކަމެއް މިއަދު ކުރެވެމުންދާތީއެވެ. އަހަރެންވެސް އެއްބަހެވެ. މިއީ އިއްޔެއެއް ނޫނެވެ. މިއަދު 

ކަމެކެވެ. ކުރިއަށްދިއުމަކީވެސް ދަތިކުލަތައްވެސް މުހިންމެވެ. އެކުލަތަކާ ނުލައި ބަލައިގެންފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

ދީނީ ފޯރުކޮށްދޭ ައިގެ އަގާއި، ހުދުކުލައިން އަމާންކަމާއި، ރަތްކުލނަމަވެސް ފެހިކުލައިން ގެނެސްދޭ އެއްބައިވަންތަކަމާއި 

 މިކަމާ ވިސްނަނީ ކާކުބާއެވެ؟ ހަނދާން ނައްތައިލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ރޫހް 

ބަހާއި އަކުރުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަހަރެން ފަރިތަވެ ހޭނުނު  ާއްޞަވާޚއަހަރެން ތަފާތުވަނީ އަހަރެންނަށް 

ސަގާފަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މީހަކަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މާދަރީ ބަހަކާއި އަކުރެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 94މިއަދު ދުނިޔޭގެ ބަސްތަކުގެ ވެ. އަދި ލިބުނު ބަސްތަކާއި އަކުރުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ ނަޞީބުވެސް ލިބިފައެއް ނުވެއެ

ބަހަކީ އެބަސްތަކުން  133އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.  6އިންސައްތަ ބަސް ބޭނުންކުރަނީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ އެންމެ  

ައެއް ބަސްތައް ވާއިރު ހަމަނުވާ ބަސްތަކެވެ. މިފަދަ ހާލެއްގައި ދުނިޔޭގެ ބވަރަކަށް މީހުންވެސް  10ަކަދައްކާނެ ވާހ

ބޭނުންކުރާ އަކުރު ގެއްލޭކަށް  އަހަރެންގެ އަހުލުވެރިންބަސް އެހާލަތަށް ވެއްޓޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ެ އަހަރެންގ

. ހިތެއް ނޭދެއެވެއަހަރެންގެ  އޮޅޭކަށްގެ ސަގާފަތް އެހެން ސަގާފަތްތަކާ މަސްހުނިވެ އަހަރެންއަހަރެންނެއް ނޭދެމެވެ. 

ނުދަންނާތީއެވެ. އަހަރެންނަށް ނިސްބަތްވާ އަކުރާއި އަހަރެން އާއިލާގެ ބައެއް މީހުން  ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިކަންކަން

ދިރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް  ބޭނުންކުރަން ލަދުގަންނާތީއެވެ. މި ސަގާފަތް ބަހަށް އިހުމާލުވެ އެބަހާއި އަކުރު

 މިކަމާ ވިސްނާކަށް ނުވޭބާއެވެ؟ ފުރައްސާރަ ކުރާތީއެވެ. 



ދުޅަހެޔޮ ވެގެންދިޔައީ އަހަރެންނަށްޓަކައި އަހަރެންގެ އާއިލާއިން ކުރި ، ެދިބޮޑުވެއަހަރެން ހ

ތަކެތި  މަސައްކަތުންނެވެ. އެވަގުތަކު ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކެއްގެ އެހީގައި ކުރި ހިތްވަރުންނެވެ. ކާނެތަކެއްޗާއި ބޯނެ

މަށް ވެ. ދިރިއުޅުނުންވާ މިންވަރަށް ހޯދައިދީފައިވާތީއެއަހަރެންނަށް ބޭ މަށް ބޭނުންވާނެ އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނު

ާއިލާއިން އާއިލާއިން ސަމާލުކަން ދިނީތީއެވެ. އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރީތީއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް އ

 ސްތަގުބަލަށް ވިސްނާފައިކަން އަހަރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ކޮށްދިނީ އަހަރެންގެ މު

ެ. އަހަރެންނަށް ަވެސް މިއަދުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ދިޔަގޮތް ފެނިފައި އަހަރެން އަޖައިބު ވެއެވނަމ

އާއިލާގެ ބައެއް މީހުންނަށް ވަޒީފާއެއް މުހިންމެއް އަހަރެންނާމެދު ވިސްނާނެ މީހަކު ނެތްފަދައެވެ. އަޅާލާނެ މީހަކު، 

މަ ނޫނެވެ. މީހެއްގެ ތައްޕާހުން ނަމަވެސް އުޅެވެނިކޮށް ނިމ ުނީއެވެ. އަހަރެންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. ބޭނުންނަ

ނުކުރިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ގިނައީ މިވިސްނުމުގެ މީހުންނެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ދިރުމާ މަރުވުން ކުރަންވީ އެވެ. 

އި މިކަމާ ގުޅިފައިވާކަން ނުވިސްނެންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ މި އޮތް ތަޢުލީމީ  ޒަމާނުގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިފައި ބިތްޖެހިފަ

  މިކަމާ ވިސްނާކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ؟ތިބެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ މި ނޫން ގޮތެއް ހަމަ ނެތީހެއްޔެވެ؟  އެ

މިއަދު ބައެއް މީހުންނަށް އަހަރެން ހުތުރުވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ދެކެ ބައެއް މީހުން ފޫހިވެސް ވެއްޖެއެވެ. 

އިދާ ވާނެ ގޮތްގޮތަށް ކަންކަންކުރުން އެއީ ބޮޑުކަމަކަށްވެސް ވެއްޖެއެވެ. މިކަން އަހަރެންގެ އާއިލާގެ ބައެއް އަހަރެންނަށް ފަ

އޭ  މީހުންގެ ޢަމަލުތަކުން ސާބިތުވެއެވެ. އެމީހުންގެ ދުލުން އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އަހަރެންނަށްޓަކަ

ނޫނެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އަޚްލާގީ ބަލީގެ މިދާނުގައި އަހަރެން އޮންނާކަށް  ބުނިނަމަވެސް އެއީ ހިތުން ބުނާ ވާހަކައެއް

ފައިވާ ނުޖެހުނީއެވެ. ނަފުސާނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާސްކަމެއް ތެރެއަށް އަހަރެން އެއްލައެއް ނުލީހެވެ. ވީދި ހަލާކުވެ

އަހަރެންނާ ނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ މިކަމާ ވިސްނާ ނުބޭއްވީހެވެ.އެނދުމަތިކޮށްފައި އަހަރެން ފޭރާންގަނޑެއް ލައްވާ، 

 އަޅާލާނީ ކާކުތޯއެވެ؟ 


