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ސިޓީފުޅުސިޓީފުޅުސިޓީފުޅުސިޓީފުޅު ލިޔުއްވިލިޔުއްވިލިޔުއްވިލިޔުއްވި ތިޔޯފިލުސްައށްތިޔޯފިލުސްައށްތިޔޯފިލުސްައށްތިޔޯފިލުސްައށް ލޫކާސްލޫކާސްލޫކާސްލޫކާސް ބެޭހގޮތުންބެޭހގޮތުންބެޭހގޮތުންބެޭހގޮތުން އީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއި

އީސާގެފާނާމެދު ތެރަޭގއި އަހަރުމެންގެ އަރަިހށް ތިޔޯފިލުސްގެ އިއްޒަތްތެރި
ކުރެޭވތޯ ބަޔާން ލިޔެ ފުރަިހމަަޔށް ވާހަަކ ގޮތުގެ ހިނގާމިދަިޔ ކަންތައްތައް

މަިކންަތއްަތއް މަަސއަްކތްކޮށްަފއެވެ ބަޮޑށް ވަަރށް ަވނީ ބަޔަކުވެސް އެތައް
އެ މީހުން ލޮލުންދުށް ނިމެންދެން ފެށުނީއްސުރެން ހިނގާދަިޔގޮތް

މަިކންަތއްަތއް އެހެނަްކމުން ކުރިއެވެ މަަސއަްކތް ފެތުރުަމށް ޚަބަރުތައް
އަެކންަތއްަތއް އެލަިޔނީ އެވާހަަކަތއް މީހުން ލިޔާ ވާހަަކ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ

ހެކިތަކާއި ދިން މީހުން ލޮލުންދުށް ނިމެންދެން ފެށުނީއްސުރެ
ވަަރށް ގޮތް ހިނގާދަިޔ މަިކންަތއްަތއް ވެސް އަޅަުގނޑު އެއްގޮަތށެވެ
ހިނގާދިޔަގޮތް ަކމެއް މިހުރިހާ ވީމާ ބަަލއިފީމެވެ ހޯދާ ރަނގަަޅށް
އަޅަުގނޑު އެއީ ފޮނުވުން ފަރާތްޕަުޅށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ލިޔެ ތަރުތީބުން

އީސާގެފާނާއިމެދު ތިޔޭަބފުޅާައށް ގޮތަުގއެވެ ަކމެއްގެ ަރނގަޅު ދެކެނީ
އޭރުން ވެސް ތިޔޭަބފުޅާައށް ދޮގު ތެދު ޚަބަރުތަކުގެ އިވިވަޑައިގެނަްފއިވާ

ވަަޑއަިގންަނވާނެއެވެ އެނގި ސާބިތުވެ

ަބސްފުޅުަބސްފުޅުަބސްފުޅުަބސްފުޅު ަވޙީަވޙީަވޙީަވޙީ އެންގެވުނުއެންގެވުނުއެންގެވުނުއެންގެވުނު މެދުމެދުމެދުމެދު އުަފންވުމާއިއުަފންވުމާއިއުަފންވުމާއިއުަފންވުމާއި ޔަހުޔާގެފާނުޔަހުޔާގެފާނުޔަހުޔާގެފާނުޔަހުޔާގެފާނު

ކިޔުނު ޒަކަރިއްޔާޭއ ަޒމާނަުގއި ރަސްގެފާނުގެ ހެރޮދު ކަަރއަިގއި ޖުދެއާ
އިމާމު އެލިޒަަބތަކީ ައންހެނުން ޭއނާގެ އާއި ޭއނާ އުޅުނެވެ އިމާމަކު

ދަރިކޮޅުގެ ހާރޫނުގެފާނުގެ މީހުންނެވެ ދަރިކޮޅުގެ ހާރޫނުގެފާނުގެ
އަބިޖާހު އެދަރިކޮޅުގެ އަކީ ޒަކަރިއްޔާ އިމާމުންނެވެ ވެސް އެންމެންނަކީ

ަމތިވެރި އެލިޒަަބތަކީ ައންހެނުން ޭއނާގެ އާއި ޒަކަރިއްޔާ މީހެކެވެ ވަންހައިގެ



ވާ ކަިޔަމން ަގވާއިދުތަަކށް ައމުރުފުޅުތަކާއި މާތްރަސްކަލާނގެ
އެދެމީހުންގެ ބަޔެކެވެ ައދާކަުރމުންދާ އަެކންަތއްަތއް ތެދުވެރަިކމާއިއެކު

ދުވަހަކު މިދެަމފިރިންަނށް ވިއެވެ ރުހިވޮޑިގެން މާތަްރސްކަލާނގެ މައްޗަށް
ައންހެނެކެވެ ނުލޭިބ ކުދިން އަކީ އެލިޒަަބތު އެއީ ނުލިބެއެވެ ދަރިއަކު ވެސް

މުސްކުޅިވެަފއެވެ ދުވަސްވެ އުމުރުން ަވނީ އެމީހުން މިހާރު އަދި

ަމޤްދިސަްގއި ަބއިތުލް އިމާމުން ަބއިގެ ޒަކަރިއްޔާގެ އެއްފަހަރަކު
ކުރުމާއި އިމާމަުކން އަޅަުކންތަކުގެ ކުރާ ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ

ަމތިން އާދަކާަދއިގެ ކުރާ ަކންަތއް އިމާމުން އާަދވެގެން ހަވާލުވިއެވެ
އެތާނަގއި ަވނުަމށާއި އެތެރެައށް ހަަރމްފުޅުގެ މަޤްދިސްގެ ބައިތުލް އެދުވަހު

މި ގުރުައތުލިއެވެ ހޮވުަމށް އިމާމަކު ދުންއެޅުަމށް އެއްޗެތިން މީރުވަސްދުވާ
އެދުވަހު ޒަކަރިއްޔާއެވެ ހޮވުނީ ކުރުަމށް އަެކންަތއްަތއް ދުވަހު އެ ގުރުއަތުން
މީރުވަސްދުވާ އެތެރަޭގއި މަޤްދިސްގެ ަބއިތުލް ޒަކަރިއްޔާ އިމާމު

ަމޤްދިސްގެ ަބއިތުލް އެއިރު ދަިޔއެވެ ދުންއަަޅމުން އެއްޗެތިން
ދަިޔއެވެ ދުޢާކަުރމުން އެންމެން އެއްވެތިބި އަޅަުކަމށް ގޯތިތެރެައށް

ދުންއެޅުަމށް އެއްޗެތިން މީރުަވސްދުވާ ވާ ތެރަޭގއި ަމޤްދިސްގެ ބައިތުލް
ަކނާައތް އެތާގެ ަވނިކޮށް ޒަކަރިއްޔާ ަކއިރަީގއި ައށީގެ ކޮށްަފއިވާ ޚާއްސަ
ޒަކަރިއްޔާައށް ަވނިކޮށް ަމލާއަިކތަކު ފޮނުއްވި މާތްރަސްކަލާނގެ ފަރާތުގައި
ބިރުން ގޮސް ސިއަްސއިގެން ޒަކަރިއްޔާ ފެނުމުން އެމަލާއަިކތާ ފެނުނެވެ
ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ މިަމލާއަިކތާ ަނަމވެސް ފެށިއެވެ އަަޅން ތުރުތުރު

ކޭަލގެ ވޮޑިގެންފި ައއަްސވާ ދުޢާ ކޭަލގެ މާތަްރސްކަލާނގެ ނަުގޭނ ބިރު
އެދަރިފަުޅށް ކޭަލ ވިހާނެ ކުއްޖަކު ފިރިހެން ކަލެައށް އެލިޒަަބތު އަނބިމީހާ

އުފަލާއި ސަބަބުން އެދަރިފުޅުގެ ކަލެައށް ަނންދީ ކިޔާ ޔަހުޔާޭއ



އެަތއް ސަބަބުން ައއުމުގެ މިދުނިޔެައށް ޭއނާ ައދި ލޭިބނެ ހިތްހަމަޖެހުން
ޚާއަްސ ކިބަފަުޅށް މާތަްރސްކަލާނގެ ޭއނާއަކީ ކުރާނެ އުފާ ބަޔަކުވެސް

އެހެން ނުަވަތ މޭބިސަްކދުރުން އެއްގޮތަަކށްވެސް ޭއނާ ވާނެ ކަމަުގއި މީހަކު
ނުވާނެ ބޮއިގެން ބުއިމެއް ަފަދ މަސްތުވާ ަހދަާފއިވާ ވަިޔސް އެއްޗަކުން

ފުރަިފ މާތްރޫހުފުޅުން ވާނީ ޭއނާ ފެށިގެން ކުރިން އުަފންވުމުގެ އޭނާ އަދި
ޭއނާ ަދށުން ބާރުފުޅުގެ މާތްރަސަްކލާނގެ ކުރާނީ ވެސް ަކމެއް ހުރިހާ އޭނާ

ކިބަފަުޅށް ަމތިވެރިކަލާނގެ އަެބއިމީހުންގެ އެަތއްބަޔަކު ބަނީއިސްރާއީލުގެ
މާތްރޫހުފުޅުގެ އެއަްފަދއިން އިލިޔާސްގެފާނާއި ޭއނާ އަނބުރުއްވާނެ

ޚާއްސަކަުރއްވާަފއިވާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކަުރއްވާނެ ަކންަތއްަތއް ބާރާއިއެކު
އަެކލާނގެައށްޓަކާ ޭއނާ ކުރިން ފާޅުވެވަަޑއަިގތުމުގެ މާތްސާހިބާ

ަބއަްޕއިންގެ ޭއނާ ކަުރއްވާނެ ަތއްޔާރު މީސްތަކުން ބަނީއިސްރާއީލުގެ
ައދި ައނބުރުއްަވއި ަމއްަޗށް ދަރިންގެ އަެބއިމީހުންގެ ހިތްަތއް

ަމަގށް ސާލިހަުކމުގެ މީހުން ނުވާ ކަިޔަމން ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ
ައނބުރުއްވާނެ

ވިދާޅުވި ތަިޔ ތިޔަަކން ކުރިއެވެ ސުވާލު ކުރެން މިމަލާއަިކތާ ޒަކަރިއްޔާ
ކިހިނަކުން ޤަބޫލުކުރާނީ ޔަޤީންކޮށް އަޅަުގނޑު ވާނަެކން ފަދައިން
ައންހެނުންނަކީ އަޅަުގނޑުގެ ައދި މުސްކުޅިވަެފ މިހާރު މިަވނީ އަޅުގަނޑު

ައންހެނެއް ދުަވސްވަެފއިވާ އުމުރުން ވެސް

މިައއީ އަހަރެން ޖިބުރީލު މިއީ އަހަރެން ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި މަލާއިކަތާ
ަކލެައށް ފޮނުއްވީ އަހަރެން އެކަލާނގެ ޙަޒަުރތުން މާތްރަސްކަލާނގެ

ަފަދއިން މިބުނި އަހަރެން ހުރިހަާކމެއް މިބުނި ދިނުަމށް ޚަބަރު މިއުފާވެރި
މިދަރިފުޅު ކަލެައށް ފެށިގެން މިައދުން ވާނެ ވަގުތުޖެހުމުން އެކަމުގެ



މިބުނި އަހަރެން ކޭަލ އެއީ ނުދެއޭްކނެ ވާހަަކއެއް ކަލެއަަކށް ލިބެންދެން
ނުކުރުމުން ޤަބޫލު ވާހަަކަތއް

ަވނީ އެލަސް އެހާ އެތެރަޭގއި ނުނުކުމެ ޒަކަރިއްޔާ މީސްތަކުން ތިބި ބޭރުގައި
ވާހަަކއެއް ޭއނާއަަކށް ނުކުތްއިރު ޒަކަރިއްޔާ އެރިއެވެ ހިަތށް ބާަވޭއ ކީއްވެ

އަެބއިމީހުންަނށް އިޝާރާތްތަކުން ކުރާ ައތުން ޭއނާގެ ނުދެއްކެއެވެ
ވަޙީފުޅެއް ޭއނާައށް މާތަްރސްކަލާނގެ ަވނިކޮށް އެތޭެރަގއި ޭއނާ އެނގުނީ

މިވާހަަކަތއް ަކމުން ނުދެއޭްކ ވާހަަކ ޭއނާައށް ަނަމވެސް ފޮނުއްވައިފަިކމެވެ
ނުދެވުނެވެ ކަިޔއެއް މީހުންނަަކށް އެހެން

އެނބުރި ނިމިގެން ަކންަތއްތަކުން ައއި ކަުރން ގޮތުން އިމާމެއްގެ ޒަކަރިއްޔާ
ަބލިވެ އެލިޒަަބތު ައންހެނުން ޭއނާގެ މިައށްފަހު ދަިޔއެވެ ަރަށށް އޭނާގެ

އެލިޒަަބތު ަވންދެން ދުވަސް މަސް ފަސް އެައށްފަހު ދެން އިނެވެ
ބުންޏެވެ އެލިޒަަބތު ނުނިކުމެއެވެ ތެރެއަަކށް މީހުންގެ ވެސް އެއްގޮތަކަށް
މާތްރަސްކަލާނގެ ަމތިވެރި ދެއްވެވީ ހިންަމަވއި މަިފަދއިން އަހަރެންަނށް

ލެއްވި ރަހުަމތް އަހަރެންަނށް ރަހުަމތްފުޅުން އަެކލާނގެ މާތްރަސްކަލާނގެ
ކަުރއްަވއިފި ަސލާަމތް އަހަރެން މަލާމާތުން މީސްތަކުންގެ މިައދު އަދި

ދެއްވުންދެއްވުންދެއްވުންދެއްވުން ަޚަބރުފުޅުަޚަބރުފުޅުަޚަބރުފުޅުަޚަބރުފުޅު ަމތިވެރިަމތިވެރިަމތިވެރިަމތިވެރި އެންމެއެންމެއެންމެއެންމެ ަމރިަޔމްގެފާަނށްަމރިަޔމްގެފާަނށްަމރިަޔމްގެފާަނށްަމރިަޔމްގެފާަނށް މާތްރަސްަކލާނގެމާތްރަސްަކލާނގެމާތްރަސްަކލާނގެމާތްރަސްަކލާނގެ

އަެކލާނގެ މާތަްރސްކަލާނގެ ަހަވަނމަހަުގއި ަބލިވެއިންތާ އެލިޒަަބތު
ނާޒަަރތުޭއ ވާ ކަަރއަިގއި ގަލީލީ ވަޙީފުޅަަކއިގެން ޖިބުރީލުގެފާނު މަލާއިކަތާ
ޒުވާން އަެރށުގެ ވަަޑއިގެންނެވީ މިމަލާއަިކތާ ފޮނުއްވިއެވެ ަރަށށް ކިޔުނު

އޭރު އަރަިހށެވެ މަރަިޔމުގެފާނުގެ ވީ ަކމަުގއި ކުއްޖަކު ައންހެން ބިކުރުވެރި
ަކއިވެނިކުރުަމށް މީހަކާއި ކިޔުނު ަނމަަކށް ޭއ ޔޫސުފު ަވނީ މަރިޔަމުގެފާނު

މީހެކެވެ ދަރިކޮޅުގެ ދާއޫދުގެފާނުންގެ މިޔޫސުފަކީ ހަމަޖެހިަފއެވެ



ވިދާޅުވިއެވެ ވަަޑއިގެން އަރަިހށް މަރަިޔމުގެފާނުގެ މިމަލާއަިކތާ
ަމތިވެރި ވަަރށް ަކނބުލޭގެފާަނށް މާތްރަސަްކލާނގެ މަރިޔަމުގެފާނު
ަވނީ ވޮޑިގެން ރަސްކަލާނގެ ަމތިވެރި ދެއްަވއިފި ޝަަރފެއް
ވޮޑިގެން އެހީތެރިވެ ަކނބުލޭގެފާަނށް އަެކލާނގެ އެކަުގ ކަނބުލޭގެފާނާއި

ވަަޑއިނަުގތް ވިސްނި މާަނ ަބސްފުޅުތަކުގެ މި މަރަިޔމުގެފާަނށް ވާނެ
ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ަކންބޮޑުވެ ބަޮޑށް ވަަރށް

ވަަޑއިނަުގޭނ ބިރުފުޅުގެން މަރަިޔމުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މަލާއަިކތާ ފަހެ
ަކނބޭުލގެފާނު ރުހިވޮޑިގެންޭވ ަކނބޭުލގެފާަނށް މާތްރަސްކަލާނގެ

ަރއްކާވާނެ ދަރަިކލަަކއިގެން ފިރިހެން އިންަނވާ އާލާސްވެ ވަރަށްއަވަަހށް
އެކޭަލގެފާނީ ދެއްަވވާ ަނން ކިޔާ އީސާގެފާޭނ އެދަރަިކލުންަނށް

އަެކލޭގެފާނުގެ މާތްރަސްކަލާނގެ ވާނެ ަކމަުގއި ބޭކަލަކު މަތިވެރިވެގެންވާ
މަިލޤަބުފުޅު ދަރިކަލުން ަރސްކަލާނގެ އެންމެަމތިވެރި ަކމަުގއި ލަޤަބުފުޅެއް
ކާބަަފއަިކލުން އެދަރިކަލުންގެ ަރސްކަލާނގެ ސާހިބުަވންަތ މާތް ލައްވާނެ

ަލއްަވވާނެ ަކމަުގއި ރަސަްކލަކު އަެކލޭގެފާނު ަފަދއިން ދާއޫދުގެފާނު
ަރސަްކންކަުރއްވާ ަމއްަޗށް ަބނީއިސްރާއީލުގެ އަަބަދށްޓަކާ އެކަލޭގެފާނީ

ދުވަހަކުވެސް ރަސަްކަމށް އެކޭަލގެފާނުގެ ވާނެ ަކމަުގއި ރަސްކަލަކު
ނިމުމެއްނުވާނެ

ހުރިހާ ތަިޔވިދާޅުވި ދެންނެވިއެވެ މަލާއަިކތާައށް މި މަރިޔަމުގެފާނު
ނީންަނން މީހަކާވެސް ައދި އަޅަުގނޑު ތޯ ކިހިނަކުން ވާނީ ކަންތައްަތއް

ައންހެނަކީން ބިކުރުވެރި ައދި އަޅަުގނޑަކީ

މާތްރޫހުފުޅު މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި ވިދާޅުވިއެވެ މަލާއަިކތާ
ަރސްކަލާނގެ ަމތިވެރި އެންމެ ފޮނުއްޭވނެ އަރަިހށް ކަނބުލޭގެފާނުގެ



ހިމެޭނނީ ަލޤަބަުކމަުގއި ކަލޭގެފާނުގެ މާތް މި އުަފންވާ އަމުރުފަުޅށް
ތިމާގެމީހެއް ަކނބުލޭގެފާނުގެ މިލަޤަބުފުޅު ދަރަިކލުން މާތްރަސަްކލާނގެ

މީހުން މީހަކަުކމަުގއި ނުލޭިބނެ ކުއްޖަކު ދުވަހަކުވެސް އެލިޒަަބތަކީ ވާ ކަމަށް
އާއި ޭއނާ ަހަމސް މިއީ މިހާރު އިނދެ ބަލިވެ އެލިޒަަބތު ަނަމވެސް ހީކުރި
މީހުން މުސްކުޅިވަެފއިވާ ދުވަސްވެ އުމުރުން އަކީ ޒަކަރިއްޔާ ފިރިމީހާ އޭނާގެ

އެމީހުންަނށް މިހާރު ރަހުަމތްފުޅުން މާތްރަސަްކލާނގެ ވިޔަސް ކަމުގައި
މާތްރަސްކަލާނގެ ވެސް ަކމަކީ ހުރިހާ ފަހެ ަކއިރިވަެފ އެަވނީ ލިބެން ކުއްޖަކު

ަކންަތއްަތއް ވާ ވޮޑިގެން ވެ ކަުޅދުންަވންަތ ކަިބފަުޅށް

މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި އަޅަުގނޑަކީ ވިދާޅުވިއެވެ މަރިޔަމުގެފާނު
ތަިޔަފަދއިން ަކންަތއްަތއް ތަިޔވިދާޅުވި ޭދތޭެރ އަޅަުގނޑާއި އަޅަކީން

އެނބުރި ޖިބުރީލުގެފާނު މިައށްފަހު ދެން ފާނޭދވެ ހިންަމވާ
ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ

ޒިޔާަރތްފުޅުޒިޔާަރތްފުޅުޒިޔާަރތްފުޅުޒިޔާަރތްފުޅު ކުރެއްވިކުރެއްވިކުރެއްވިކުރެއްވި ގެައށްގެައށްގެައށްގެައށް އެލިަޒަބތުގެއެލިަޒަބތުގެއެލިަޒަބތުގެއެލިަޒަބތުގެ މަރިަޔމުގެފާނުމަރިަޔމުގެފާނުމަރިަޔމުގެފާނުމަރިަޔމުގެފާނު

އެލިޒަަބތުއާއި މަރަިޔމުގެފާނު ވެސްނުވެ ދުވަސް ދެތިން އެއަށްފަހު
ަރަށށް ހިސާބު ފަރަުބަދތަކުގެ ކަަރއިގެ ޖުދެއާ އޭުޅ ޒަކަރިއްޔާ

ގެައށް އެމީހުންގެ މަރަިޔމުގެފާނު ފެއްޓެވިއެވެ ަދތުރު ވަޑައިގަތުަމށްޓަކާ
މަރަިޔމުގެފާނުގެ އެލިޒަަބަތށް ގޮވާލެއްވިއެވެ ަސލާން ވަޑައިގަންަނވާ

ބަާރށް ވަަރށް ދަރިފުޅު ވީ ަބނޑަުގއި ޭއނާގެ އިވުމާއިއެކު އަޑު ސަލާމުގެ
ފުރިގެން ބާރުފުޅުން މާތްރޫހުފުޅުގެ އެލިޒަަބތު އެވަގުތު ައދި ތޮޅެލިއެވެ
ހުރިހާ ބުންޏެވެ އަޑަކުން ފުރަިފއިވާ އަުފލުން އެލިޒަަބތު ދިޔައެވެ

ަކލެައށް ައދި ޭވ ލެއްވިގެން ރަހުަމތް ަކލެައށް ތެރެއިން އަންހެނުންގެ
އަހަރެންގެ ކުއްޖެއް ވާޭނ ލެއްވިގެން ރަހުަމތް ދަރިފުޅަކީ ލިބޭނެ



ޝަަރފެއް ކުރާަފަދ ޒިޔަާރތް ަކއިރިައށް އަހަރެންގެ ަމންމާފުޅު މާތްސާހިބާގެ
އަހަރެންގެ އިވުމާއިއެކު އަޑު ަސލާމުގެ ކަލޭގެ ކީއްވެބާ މިލިބުނީ އަހަންނަށް
އެމީހަކާއި މާތްރަސަްކލާނގެ ތޮޅެންފެށި އުފަލުން ދަރިފުޅު މިވާ ބަނޑުގައި

ރަހުަމތް މީހަަކށް ޤަބޫލުކުރާ ަކންަތއްަތއް އެންގެވި ހިންަމވާނަޭކަމށް މެދު
ޭވ ލެއްވިގެން

ަސނާަސނާަސނާަސނާ ަހމްދާަހމްދާަހމްދާަހމްދާ ކިއުއްވިކިއުއްވިކިއުއްވިކިއުއްވި ކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށް މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ މަރިޔަމުގެފާނުމަރިޔަމުގެފާނުމަރިޔަމުގެފާނުމަރިޔަމުގެފާނު

ަމތިވެރިވެ މާތްރަސްކަލާނގެއީ ވިދާޅުވިއެވެ މަރަިޔމުގެފާނު ދެން
އެކަލާނގެއީ ހެކިަވން ފުރާަނއިން ހިތާއި މިއަޅާގެ ަކަމށް ކަލާނގެ ވޮޑިގެންވާ
މިއަޅާގެ ކަލާނގެ ވޮޑިގެންވާ އެހީތެރިވެ މިއަޅާައށް ދިންަނއްވާ މިއަޅާ

އެކަލާނގެ ަހމްދުކަުރން އުފާކޮށް ކަިބފަުޅށް އެކަލާނގެ ރޫހުން ފުރާނައާއި
އަެކމުގެ ރަހުަމތްަލއްވާފި ވޮޑަިގންަނވާ ަބއަްލވާ ަމއްަޗށް އަޅާގެ މިނިކަމެތި

ބަރަކާތް އަޅާއަކީ މި މީހުން ަޒމާންތަކުގެ އޮތް ައންަނން ސަބަބުން
މިަމތިވެރި މިއަޅާައށްޓަކާ އެންމެަމތިވެރަިކލާނގެ ބުނާނެ މީހޭެކ ލެއްވިގެންވާ

ކަލާނގެ ކީރިތިަވންަތ އެކަލާނގެއީ ދެއްވި ހިންަމަވއި ކަންތައްަތއް
ނިޢުަމތުގެ މިފޮނުއްވާ ދުނިޔެައށް މެދުވެރިކޮށް މިއަޅާ މާތްރަސްކަލާނގެ

މީހުންގެ ހިތާ ހުރުަމތްތެރިކޮށް ބިރުވެތިވެ ކަިބފަުޅށް އަެކލާނގެ ސަބަބުން
ައދި ވާނެ ލެއްވިގެން ރަހުަމތްފުޅު އަެކލާނގެ ވެސް ދަރިދަރިކަޮޅށް

ައދި ަދއަްކވާނެ ބާރުފުޅު ަމތިވެރި އެކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް މިނިޢުމަތް
ކޮށަްލއްވާނެ ވިހާލި ވިއްސި މީހުން ވާ ކިބުރުވެރަިކން ބޮޑަާކމާއި ހިތުގައި

ނަިކމެތިން އާަދއިގެ ބާލުއްވާ ތަޚުތުކޮޅުތަކުން ރަސަްރސްކަލުން
ސަބަބުން ނިޢުަމތުގެ މި ކަުރއްވާނެ އިއަްޒތްތެރި އަެކލާނގެ

ައދި ަލއްވާ ނިޢުަމތް މީހުންަނށް ޖެހަިފއިވާ ހާލަުގއި މާތްރަސްކަލާނގެ



ކަާބަފއިކަލުން އަހަރުމެންގެ ފޮނުވާަލއްވާނެ ައތާ ހުސް މުއްސަނދިން
އެ އެކަލާނގެ ަވޢުދުފުޅު ކުރެއްވި މާތްރަސަްކލާނގެ އިބުރާހީމުގެފާަނށް
ދަރިކޮޅުގެ އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ކަުރއްަވމުން ފުރަިހަމ ގެންަދަވނީ
އަެކލާނގެ މީހުންަނށް ަބނީއިސްރާއީލުގެ ަކމަުގއިވާ މީސްތަކުން

އަަބދުގެއަަބަދށް އަެކލާނގެ އެމީހުންަނށް ައދި އެހީތެރިވެވޮޑަިގންަނވާ
ތިންމަހެއްހާދުވަހު ަކއިރަީގއި އެލިޒަަބތުގެ މަރަިޔމުގެފާނު ަލއްވާނެ ރަހުމަތް

ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ނާޒަަރތުައށް އެނބުރި ފަހު ހުންނެވުަމށް

ަވަޑއިަގތުންަވަޑއިަގތުންަވަޑއިަގތުންަވަޑއިަގތުން ދުނިޔެައށްދުނިޔެައށްދުނިޔެައށްދުނިޔެައށް ަޔހުޔާގެފާނުަޔހުޔާގެފާނުަޔހުޔާގެފާނުަޔހުޔާގެފާނު

އެލިޒަަބތުގެ ވިހެއެވެ ކުއްޖަކު ފިރިހެން ދުވަސްފުރާ އެލިޒަަބތު
މާތަްރސްކަލާނގެ ަމތިވެރި ަމއްަޗށް ޭއނާގެ ައަވށްޓެރިން ތިމާގެމީހުންނާއި

މިއަުފލަުގއި ޭއނާގެ ދެކެ ދަީލތިަވންތަަކން ބަރަކާތާއި ަމތިވެރި މިލެއްވި
ަބއިވެރިވިއެވެ

އެމީހުން ދުވަހު ައށްދުަވސްވީ ަމތިން އެއްގޮތުގެ އާދަކާަދތަކާއި އެމީހުންގެ
ކުރެން އެލިޒަަބތު އެމީހުން ައއެވެ ަނންދިނުަމށްޓަކާ ކުރުަމށާ ހިތާނު ކުއްޖާ

ޭއނާައށް ނޫޭނ ބުންޏެވެ އެލިޒަަބތު ދޯ ޒަކަރިއްޔާ ަނމަކީ މިކުއްޖާގެ އެހިއެވެ
ޔަހުޔާ ކިޔާނީ

މީހަކު ކިޔާ ތަިޔަނން ވެސް އާއިލަާގއި މުޅި ކޭަލގެ އަެކމަކު ބުންޏެވެ އެމީހުން
ނު ނެތެއް

ދަރިފަުޅށް ޭއނާގެ ކުރެން ޒަކަރިއްޔާ އިޝާރާތުން ައތުގެ މިމީހުން ދެން
އެއްޗެއް ލިޔާނެ ޒަކަރިއްޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ ތޯ ަނމެއް ކޮން ކިޔާނީ
ލިޔުނެވެ އަޭގއި މަިފަދއިން ޭއނާ އެގެަނއުމުން އިޝާރާތްކުރިއެވެ ގެނައުމަށް



އެވަގުތު ަހަމ އަަޖއިބުވިއެވެ ވަަރށް މަިކމާ އެންމެން ޔަހުޔާ ަނމަކީ މިކުއްޖާގެ
ޭއނާ ފެށިއެވެ ވާހަަކދެކެވެން ދޫހެލި ނުކުމެ އަޑު ޒަކަރިއްޔާގެ
އާއި އެލިޒަަބތު ވާހަަކދެއްކިއެވެ ަހމްދުކޮށް ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ

އަަޖއިބުވެ ބަޮޑށް ވަަރށް ދެކެ މަިކންަތއްަތއް ައަވށްޓެރިން ޒަކަރިއްޔާގެ
ޖުދެއާ ައދި ބިރުވެތިވިއެވެ ކިބަފަުޅށް މާތަްރސްކަލާނގެ ހައިރާންވެ

ަކންަތއްތަކުގެ ވެދަިޔ މި ަރށެއަްގއި ހުރިހާ ހިސާބުގެ ފަރަުބަދތަކު ކަރައިގެ
މެދު މަިކންތަކާ ކޮންމެމީހަކުމެ އިވުނު މިވާހަަކަތއް ދެކެވުނެވެ ވާހަކަ

ބާ މީހަަކށް ކޮންަފަދ ވާނީ މިކުއްޖާ ބުނެއުޅުނެވެ އެމީހުން ވިސްނިއެވެ
މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި ަމއްަޗށް އެކުއްޖާގެ އެއީ ބުނީ މިހެން އެމީހުން

ކުރެޭވތީއެވެ ަޔޤީން އެމީހުންަނށް ވަާކން ލެއްވިގެން ބާރުފުޅު

ަސނާަސނާަސނާަސނާ ަހމްދާަހމްދާަހމްދާަހމްދާ ކީކީކީކީ ކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށް މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ ޒަަކރިއްޔާޒަަކރިއްޔާޒަަކރިއްޔާޒަަކރިއްޔާ

ފުރިަފއެވެ މާތްރޫހުފުޅުން ަވނީ ޒަކަރިއްޔާ ަބއްޕާފުޅު ޔަހުޔާގެފާނުގެ
ަބސްފުޅުަތއް މި ވަޙީގެ އެންގެވި މާތްރަސަްކލާނގެ ޭއނާ އެހެންކަމުން
ސާހިބުަވންަތ މާތް ަބނީއިސްރާއީލުންގެ ހާމަކުރިއެވެ މިފަަދއިން
އަެކލާނގެ އެކަލާނގެ ހުރި ޝުކުރު ަހމްދާއި ކިބަފަުޅށް ރަސްކަލާނގެ
ަމތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ ަފއަްޓަވއިފި ދިންނެވުަމށް މީސްތަކުން
އަހަރުމެން ދަރިކޮޅުން ދާއޫދުގެފާނުގެ ރަސްގެފާނު ކުރެއްވި

އަެކލާނގެ އެއީ އަެބފޮނުއްވާ ދުނިޔެައށް ބޭކަލަކު ަމތިވެރި ދިންނެވުަމށްޓަކާ
ކަުރއްވާަފއިވާ މެދުވެރިކޮށް ރަސޫލުބޭކަލުން ކުރިން ަޒމާނެއްގެ އެތައް

އަހަރުމެންގެ އަެކލޭގެފާނު ަމތިން ގޮތުގެ ގޮތްވާ އެއް ވަޢުދުފުޅާ
އަހަރުމެން ކަިބއިން މީހުންގެ ރުޅިައންަނ ދެކެ އަހަރުމެން ދުޝްމިނުންނާއި

އެފޮނުއްަވނީ މަިކލޭގެފާނު މާތަްރސްކަލާނގެ ސަލާަމތްކަުރއްވާނެ



އެންމެންަނށް ދަރިކޮޅުގެ އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ކާބަަފއަިކލުން އަހަރުމެންގެ
ކަުރއްވާަފއިވާ ވަޙީ އިބުރާހީމުގެފާަނށް އެކަލާނގެ އެއީ ގޮތަުގ ރަހުމަތެއްގެ
އިބުރާހީމުގެފާަނށް މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ވަޢުދުފުޅާއި

އެައދާަވތްތެރިންގެ އަހަރުމެންގެ އަހަރުމެން ވަަޑއިގެންނެވީ ވަޢުދުފުޅުވެ
އަހަރުމެން އޭރުން ަކމަުގ ސަލާަމތްކަުރއްވާނެ ކަިބއިން

އަހަރުމެންގެ އޭރުން ައދި ނުޖޭެހނެ ބިރަުގންނަާކށް އެއަދާވަތްތެރިންަނށް
ކިބަފަުޅށް އެކަލާނގެ ގޮތަުގއި ރުހިވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެ އުމުރުމެ މުޅި

ޒަކަރިއްޔާ އެައށްފަހު ދެމިތިބެޭވނެ ަކންަމތީ ސާލިހު އަޅުކަންކުރުމަުގއާއި
ސާހިބުަވންަތ މާތް ތަިޔއީ ދަރިފުޅާ ަމޭގ ބުންޏެވެ ދަރިފަުޅށް އޭނާގެ

އެކަލާނގެައށްޓަކާ ކުރިން ޒިޔަާރތްކުރެއްވުމުގެ ދުނިޔެައށް ރަސްކަލާނގެ
އެކަލާނގެ ަރސޫލާ ފޮނުއްވި އެކަލާނގެ ަތއްޔާރުކުރުަމށް މަގު

ައންގާދިނުަމށް ގޮތް ވެޭވޭނ މިންޖު ފާަފތަކުން އެމީހުންގެ މީސްތަކުންަނށް
ަކންކުރެއްވީ އެަފަދއިން މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި ރަސޫލާ ފޮނުއްވި

ވާތީ ވޮޑިގެން ަހމްދަރުދީވެ ަމއްަޗށް އަހަރެމެންގެ އެކަލާނގެ
އަހަރުމެންގެ ބޭކަލުން ކަުރއްވާަފއިވާ ޚާއްަސ އެކަލާނގެ މާތްރަސަްކލާނގެ

ސަބަބުން އަލީގެ އެ ފޮނުއްވާނެ ަފަދއިން ައއްޔެއް ބަބުޅާ ވިދާ ތެރެއަށް
ފެންނާނެ ތެދުމަގު ލިބި އަލަިކން މީހުންަނށް ވާ ތޭެރަގއި އަނދިރީގެ ބިރާއި

އެނބޭުރނެ މަަގށް ައމާނަްކމުގެ ފަިޔވަޅުަތއް އަހަރުމެންގެ އަދި

މާތްރޫހުފުޅު ބޮޑުފުޅުވިއެވެ ޔަހުޔާގެފާނު ޭވތިވެ ދުވަސްަތއް
ދެއްވިއެވެ އަުގންަނއި އާއިމެދު މާތަްރސްކަލާނގެ ޔަހުޔާގެފާަނށް

ވަަޑއިގެން ހިސާބަަކށް ނޭޫޅ މީހުން އެކަހެރި ވުަމށްފަހު ބޮޑުފުޅު ޔަހުޔާގެފާނު
އަެކލޭގެފާނު ފަހު ދުވަހަަކށް އެަތއް ދެން ދިރިއުޅުއްވިއެވެ އެތަނަުގއި
މީހުންގެތޭެރަގއި ަބނީއިސްރާއީލުންގެ ވަަޑއިގެން އެނބުރި އެތަނުން



ދެއްކެވުަމށް ވާހަކަފުޅު ގޮތުން ބޭެހ އާއި ރަސަްކލާނގެ މާތް ފާޅުގައި
ފެއްޓެވިއެވެ

2

ަވަޑއިަގތުންަވަޑއިަގތުންަވަޑއިަގތުންަވަޑއިަގތުން ދުނިޔެައށްދުނިޔެައށްދުނިޔެައށްދުނިޔެައށް އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ކަަރއިގެ ރޫމު އޭރު ަހމަހަުގއި ގާތަްގނޑަަކށް އުމުރުފުޅުން ޔަހުޔާގެފާނުންގެ
އެ ނެރުއްވިއެވެ ައމުރުފުޅެއް ައއުގުސްތު ަކއިސަރު ހުންނެވި ރަސްކަލަަކށް
އެމީހެއްގެ އެންމެން ަޤއުމެއްގެ ހުރިހާ ހިމެޭނ ަދއުަލތަުގއި ރޫމުގެ އަމުރުފުޅަކީ
ކުރުަމށެވެ ނޯޓު ަނން ބޯހިމެނުމަުގއި ސަރުކާރުގެ ގޮސް ަރަށށް ކާބަފައިންގެ
ަގވަރުނަރަަކށް ސީރިޔާގެ ހިމެނުނީ މިބޯހިމެނުން ފަހަަރށް ފުރަތަަމ

ދުވަސްވަރުއެވެ ހުންނެވި ކިރީނިޔުސް

ަރށުން ކިޔުނު ޭއ ނާޒަަރތު ވާ ގަލީލަީގއި ވެސް ޔޫސުފު އެހެންކަމުން
ޔޫސުފުައށް ދަިޔއެވެ ަބތުލަަހަމށް ަކމަުގއިވާ ަރށެއް ޖުދެއާގެ ދަތުރުކޮށް
ދަރިކޮޅުގެ ދާއޫދުގެފާނުގެ ޭއނާއަކީ ސަބަބަކީ ޖެހުނު ދާން އެރަށަށް
ޭއނާ ަރށެވެ އުަފންވި ވެސް ދާއޫދުގެފާނު މަިރށަކީ ވާތީއެވެ މީހަކަށް
މަރަިޔމުގެފާނާއި ަހމަޖެހިަފއިވާ ކުރުަމށް ަކއިވެނި ޭއނާއާއި ދަިޔއީ އެރަށަށް
އަެކނބުލޭގެފާނާއި އާލާސްވެއެވެ އިންނެވީ އޭރު މަރަިޔމުގެފާނު އެކުގައެވެ
އަެކަމނާައށް ޭވންފުޅުަތއް ަރއްކާވުމުގެ ަވނިކޮށް ަބތުލަަހމަުގއި ޔޫސުފު
ގެއިން މެހްމާނު އަެރށުގެ އެމީހުންަނށް ފެއްޓެވިއެވެ ކުރެއްވެން އިހުސާސް
ގެރިބަކަރި ދަިޔއީ ގޮަވއިގެން މަރަިޔމުގެފާނު ޔޫސުފު ނުލިބުމުން ޖާގައެއް

އަެކަމނާގެ މަރަިޔމުގެފާނު އެތަާގއި ގެއަަކށެވެ ހަރު ަހދަާފއިވާ ތަކަށްޓަކާ
އެތުއްޕުޅު އަެކަމނާ ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ަރއްކާވެ ދަރަިކލުންނާއިގެން އަލަތު

ކާންޭދ ގެރިބަކަރިައށް ނިވާކޮށަްލއްވާ ފޮތިކޮޅަކުން ަގއިކޮޅު ކަލޭގެފާނުގެ



ޭބއްވެވިއެވެ ތޭެރަގއި ފޮށަިގނޑެއްގެ އަޅަާފއިވާ ހުއި

ަބަޔކުަބަޔކުަބަޔކުަބަޔކު މީހުންގެމީހުންގެމީހުންގެމީހުންގެ ހުއިަހއްޕާހުއިަހއްޕާހުއިަހއްޕާހުއިަހއްޕާ

އަެބއިމީހުންގެ ބިމެއަްގއި ވާ ަކއިރަީގއި އެތާގެ އޭެރ ބަޔަކު މީހުންގެ ހުއިހައްޕާ
މާތަްރސްކަލާނގެ އުޅުނެވެ ަމަސއަްކތަުގއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންބަޅިަތއް
އެވަގުތު ފޮނުއްވިއެވެ ަކއިރިައށް އަެބއިމީހުންގެ ަމލާއަިކތަކު އެކަލާނގެ
ވިަދން ނޫރުފުޅު މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި ަވަށއިގެން އެމީހުންގެ
މިަމލާއަިކތާ ބިރަުގތެވެ ބަޮޑށް ވަަރށް ދެކެ މިަތން އަެބއިމީހުން ފެށިއެވެ

އުފާވެރި ަރނގަޅު ަކޭލމެންަނށް މިައއީ އަހަރެން ބިރުނަުގޭނ ވިދާޅުވިއެވެ
ޚަބަރަަކއިގެން ކުރާޭނ އުފާ އެންމެން ސަބަބުން އެޚަބަރެއްގެ ޚަބަރަކާއިގެން

މީސްތަކުން ތަިޔއެންމަެހއި މިައދު ަރށަުގއި އުަފންވި ދާއޫދުގެފާނު
މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި އެކޭަލގެފާނީ އަުފންވެއްޖެ ބޭކަލަކު ދިންނަވާޭނ
ގެރިބަކަރި މާތްސާހިބާ ަކމަުގއިވާ އަލްމަސީހާ ކަުރއްވާަފއިވާ ޚާއަްސ

ނިވާ ފޮތިކޮޅަކުން ތޭެރ ފޮއްޓެއްގެ އަޅާ ހުއި ކާންޭދ އެއްޗިއްަސށް
ފެންނާނެ ތިޔަަބއިމީހުންަނށް ކުއްޖަކު ކަުޑފިރިހެން ކުރެވަިފއިވާ

އެއީ ހެއްކަކީ ފާހަަގވާނެ ތިޔަަބއިމީހުންަނށް އެކަލޭގެފާނު

އަެބއިމީހުންގެ ަމލާއަިކތުންނެއް ަބއިވަރު އެަތއް އިތުރު އެހިނދު
ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ އެމަލާއަިކތުން ދެން ފާޅުވިއެވެ ކުރިމައްޗަށް

ވޮޑިގެންވާ ަމތިވެރިވެ ކިޔެވެ ަސނާ ކޮށް ަހމްދު މިަފަދއިން
އެކަލާނގެ ދުނިޔަޭގއި ހުރި ަސނާ ަހމްދާއި ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ

ައމާނަްކމުގެ ސުލަްހ ދެއްވާ އެކަލާނގެ މީހުންަނށް ލިބަިފއިވާ ރުއްސެވުން
ދެއްވާނެ މަގު

އެކަކު މީހުން މިހުއަިހއްޕާ ހިނދު ވަަޑއިގެން އެނބުރި އަުޑށް މިމަލާއިކަތުން



ަމތިވެރި ަކންަތއްަތއް ހިނަގއިދަިޔ ަބތުލަަހމަުގއި ބުންޏެވެ އަނެކަކަށް
މަިކންަތއްަތއް ވީމާ ކަުރއްަވަވއިފި ފާޅު އަހަރުމެންަނށް މާތްރަސްކަލާނގެ

ހިނގާ ަދމާ އަެރަށށް ބެލުަމށް ހޯދާ

ޔޫސުފު މަރަިޔމުގެފާނާއި ގޮސް އަެރަށށް ައވަަހށް ައަވސް މިބައިމީހުން
ހުއިއަޅާަފއިވާ ކާންޭދ ބަކަރިައށް ގެރި ކަލޭގެފާނު ތުއްޕުޅު އެ ައދި ހޯދިއެވެ
ފެނުމުން އީސާގެފާނު އަެބއިމީހުންަނށް ފެނުނެވެ އޮއްވާ ތޭެރަގއި ފޮއްޓެއްގެ

ވާހަަކ ޚަބަރުތަކުގެ ދެއްވި މެދު ކޭަލގެފާނާއި މިތުއްޕުޅު މަލާއަިކތުން
މަިކމާމެދު ކޮންމެމީހަކު އަޑުއެހި މިވާހަަކއިގެ ކިޔާދިނެވެ މީސްތަކުންަނށް

މި މަރަިޔމުގެފާނު ަނަމވެސް ވިއެވެ އަަޖއިބު ަހއިރާންވެ ބަޮޑށް ވަރަށް
ވިސްަނަވމުން ބަޮޑށް ވަަރށް މެދު ަކންަތއްތަކަކާ ހުރިހާ ވެދަިޔ

ައދި ަކންތަކާއި މިފެނުނު އެމީހުންަނށް މީހުން ހުއަިހއްޕާ މި ގެންދެވިއެވެ
ދެކެ ވީަތން ަކމެއް ހުރިހާ ަމތިން ވިދާޅުވިގޮތުގެ މަލާއަިކތުން

އަެބއިމީހުންގެ ކަިޔމުން ަސނާ ަހމްދާއި ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ
ހިނަގއްޖެއެވެ އެނބުރި މަަސއަްކަތށް

ަބއިތުލްަބއިތުލްަބއިތުލްަބއިތުލް އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު ަރއްދުކުރުަމށްަޓކާަރއްދުކުރުަމށްަޓކާަރއްދުކުރުަމށްަޓކާަރއްދުކުރުަމށްަޓކާ ކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށް މާތްރަސްަކލާނގެމާތްރަސްަކލާނގެމާތްރަސްަކލާނގެމާތްރަސްަކލާނގެ
ގެންދެވުންގެންދެވުންގެންދެވުންގެންދެވުން ަމޤްދިސްައށްަމޤްދިސްައށްަމޤްދިސްައށްަމޤްދިސްައށް

ކޮންމެ ަވނީ ައނަްގަވއިަފއި މާތްރަސްކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް މޫސާގެފާނު
ހިތާނު ވާދުވަހު ައށްަވަނައށް ައންަނތާ ދުނިޔެައށް ކުއްޖަކުވެސް ފިރިހެން

ދުވަހު ައށްަވަނ ވަަޑއަިގތްތާ ދުނިޔެައށް އީސާގެފާނު އެގޮތުން ކުރުމަށެވެ
ަނންވެސް އެކަލޭގެފާަނށް އެދުވަހު ކުރެއްވުނެވެ ހިތާނު ވެސް އެކަލޭގެފާނު
އަުފންވުމުގެ އެކަލޭގެފާނު ަނންފުޅަކީ ދެއްވުނު އެކޭަލގެފާަނށް ދެއްވުނެވެ
އެކަލޭގެފާަނށް މާތްރަސްކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް ޖިބުރީލުގެފާނު ކުރިން



މިަނންފުޅެވެ އީސާ ވީ ަކމަުގއި ަނންފުޅު ދެއްވާަފއިވާ

ައނަްގވާަފއި ަތއުރާތަުގއި މާތްރަސަްކލާނގެ މެދުވެރިކޮށް މޫސާގެފާނު
ހިނާ ައންހެނަކުވެސް ކޮންމެ ނިމިގެން ަކންތަކުން ވިހެއުމުގެ ވަނީ

ކަިބފަުޅށް އެކަލާނގެ ކޮތަރު ދެ ަޅ ކޮތަރުގެ ހުދު ގޮތުން ތާހިރުވުމުގެ
ވެސް މަރަިޔމުގެފާނު އާއި ޔޫސުފު ޤުރުބާންކުރުަމށެވެ ގޮތަުގއި އަޅުކަމެއްގެ

ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ މަޤްދިސްައށް ަބއިތުލް ކުރުަމށް މިކަންަތއްަތއް
އެއީ ގެންދެވިއެވެ ވެސް އީސާގެފާނު އެކު އެމީހުންނާއި މިދަތުރަުގއި

ފަުރަތަމ ވެސް މީހެއްގެ ކޮންމެ ަވނީ ައނަްގވާަފއި މާތްރަސްކަލާނގެ
ކުރުމުގެ ައދާ ޝުކުރު ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ ދަރިފުޅު ފިރިހެން
މަޤްދިސްައށް ަބއިތުލް ަރއްދުކުރުަމށްޓަކާ ކަިބފަުޅށް އެކަލާނގެ ގޮތުން

ގެންދިޔުަމށެވެ

އުޅުނެވެ ޖެރޫސަަލމަުގއި މީހަކު ކިޔުނު ޭއ ސިމިޔާނު އެދުވަސްވަރު
ވާ ކަިޔަމން ތަަކށް ަގވާއިދު ައމުރުފުޅުތަކާއި މާތްރަސްކަލާނގެ މީނާއަކީ
ހުރީ ޭއނާ މީހެކެވެ ގެންދާ ައދާކަުރމުން އަެކންަތއްަތއް ަކމާއިއެކު ތެދުވެރި

ލުއިކޮށްދެއްވުަމށް އުނދަގޫަތއް މީހުންގެ ބަނީއިސްރާއީލުގެ
އެހީފުޅު މާތްރޫހުފުޅުގެ އިންތިޒާރަުގއެވެ ަކލޭގެފާނުގެ ވަޑައިގަންަނވާނެ
ހާމަކޮށްދެއްވީ ޭއނާައށް މާތްރޫހުފުޅު އެކަުގއިވިއެވެ އޭނާއާއި

އަލްމަސީހާ ވީ ަކމަުގއި ބޭކަލުން ޚާއަްސ ފޮނުއްވާނެ މާތްރަސްކަލާނގެ
ޭއނާ އެންގެވުމުން ޭއނާައށް މާތްރޫހުފުޅު ަކމަުގއެވެ މަރުނުވާޭނ އޭނާ ނުދެކި

އެވަގުތަކީ ދަިޔއެވެ ގޯތިތެރެައށް ހަަރމްފުޅުގެ ަމޤްދިސްގެ ބައިތުލް
ކަުރއްވާަފއިވާ މާތްރަސަްކލާނގެ ަމއިނަްބަފއިން އީސާގެފާނުގެ
އަެކލާނގެ ގޮތުން ކުރުމުގެ ަކންަތއްަތއް އެއްގޮަތށް އަމުރުފުޅުތަކާއި



ގެންދެވި މަޤްދިސްައށް ަބއިތުލް އީސާގެފާނު ހުަށއެޅުަމށްޓަކާ ކިބަފުޅަށް
އީސާގެފާނު ވީ ައތްޕުޅަުގއި މަރަިޔމްގެފާނުގެ ގޮސް ސިމިޔާނު ވަގުތެވެ

ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ ކިޔާ މިަފަދއިން ައދި އުރާލެއްވިއެވެ
ަހމްދުކުރިއެވެ

މިއަޅާައށް ަފަދއިން ކުރެއްވި ަވޢުދުފުޅު އަިބސުވާމީންގެ މާތްރަސްކަލާކޯ
ދެވިދާނެ ދޫކޮށް މިދުނިޔެ އެކު ހިތަްހމަޖެހުމާއި ސަލާަމތަްކމާއި މިހާރު

ަމގު ދިންނެވުމުގެ ދެއްވާ އަިބސުވާމީންގެ ލޮަލށް މިއަޅާގެ މިއަދު
ަޤއުމުތަކުގެ އެންމަެހއި އިބަސުވާމީންގެ އެމަގަކީ ދައަްކަވއިފި
އަިބސުވާމީންގެ މަގު ދިންނެވުމުގެ ދެއްވާނެ ހާމަކަުރއްވާ މީސްތަކުންަނށް

މެދުވެރިކޮށް އަލްަމސީހު ަކމަުގއިވާ ކަލޭގެފާނު ކަުރއްވާަފއިވާ ޚާއްސަ
ހާަމ ކަޮބއަިކން އަިބސުވާމީންގެއަކީ މީސްތަކުންަނށް ަޤއުމުތަކުގެ ދުނިޔޭގެ

މީހުންަނށް ަބނީއިސްރާއީލުގެ ސަބަބުން އަލްަމސީހުގެ ކުރައްވާނެ
ފެންނާނެ ަމތިވެރަިކން އިބަސުވާމީންގެ

ަބސްތަކުގެ ބުނެވިމިދަިޔ މެދު އީސާގެފާނާއި ޔޫސުފު މަރިޔަމުގެފާނާއި
އެމީހުންަނށް ސިމިޔާނު ދެން ަހއިރާންވިއެވެ ބަޮޑށް ވަަރށް ސަބަބުން
ބުންޏެވެ މަރަިޔމުގެފާަނށް ައދި ކުރިއެވެ ދުޢާ އެދި ލެއްވުަމށް ބަރަކާތް

ައދި ަކމަުގއި ދިއުން ނެތި އެަތއްބަޔެއްގެ ަބނީއިސްރާއީލުގެ މިކުއްޖާއަކީ
ަލއްވާނެ މާތަްރސްކަލާނގެ ަކމަުގއި ަމތިވެރިވުން އަނެއަްބއެއްގެ

އިންޒާރެއް ފޮނުއްވާ މީސްތަކުންަނށް މާތަްރސްކަލާނގެ މިދަރިފުޅަކީ
ހިތުގެ އެމީހުންގެ އެގޮތުން ައދި ދެކޮޅުވާނެ އިންޒާރާއި މި އެތައްބަޔަކުމެ

ގޮތުގެ ވާ ަކންަތއްަތއް މެދު މިދަރިފުޅާއި ައދި ފާޅުވާނެ ސިއްރުަތއް އަޑީގެ
ދާނެ ހެރިގެން ަކނޑިއެއް ތޫނު ވެސް ހިަތށް ައމިއަްލ ަކަމނާގެ ސަބަބުން



ލޭިބނެ ހިތާަމއެއް ަފަދ

ޚާއަްސ ވާ އެންގެވުަމށް މީސްތަކުންަނށް މާތްރަސަްކލާނގެ
ައޝޭރުގެ ޭއނާއަކީ ވިއެވެ އެތަާގއި ބަޭކނބަލަކު ވީ ޚަބަރުފުޅަަކއިގެން

މިހާރު މީނާއަކީ ައންނާއެވެ ދަރި ައންހެން ަފނުއިލުގެ ައއި ދަރިކޮޅުން
ވެަފއި އަހަރު ަހތް އިނދެ މީހަކާ ޭއނާ މީހެކެވެ މުސްކުޅިވަެފއިވާ ވަރަށް
ަހތަރު ައށްޑަިހ އުމުރަކީ ޭއނާގެ މިހާރު މަރުވިއެވެ ފިރިމީހާ ޭއނާގެ ވަނިކޮށް
ގޮތަުގއި ައންހެނެއްގެ ހުަވަފތް މަރުވީއްސުރެ ފިރިމީހާ ޭއނާގެ ޭއނާ އަހަރެވެ
މަޤްދިސަްގއި ަބއިތުލް ޭހދަކަުރނީ ދުވާލު ރެއާއި ޭއނާ ހުއްޓެވެ އޭނާ
އެމީހުންގެ ވެސް މީނާ އެވަގުތު ަމތަީގއެވެ ކުރުން އަޅަުކން ރޯދަހިފާ ދުޢާކޮށް

ައދި ަހމްދުކުރިއެވެ ކިބަފަުޅށް މާތަްރސްކަލާނގެ ައދި ައއެވެ ކައިރިއަށް
އެއަްފަދއިން ޭއނާއާއި ދުވަހަަކށް މިނިަވންވާނެ ބަނީއިސްރާއީލު
އެމީހުން މިދަރިފުޅަކީ ަކއިރީ އެންމެންގެ އެހެން ތިބި އިންތިޒާރުކޮށްގެން
ބުންޏެވެ ފަރާތަްކަމށް ަސލާަމތްކަުރއްވާނެ ދިންަނވާ

ަފަދއިން ައނަްގަވއަިފއިވާ މާތަްރސްކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް މޫސާގެފާނު
ހުރިހާ ކަުރންޖޭެހ ަމޤްދިސަްގއި ަބއިތުލް ޔޫސުފު މަރިޔަމުގެފާނއާއި

ނާޒަަރތުައށް ގެ ަގލީލީ ަކމަުގއިވާ ަރށް ައމިއްަލ އެމީހުންގެ ނިމިގެން ކަމަކުން
އެކު ސިއަްޚތާއި ފުރަިހަމ އީސާގެފާނު އަެރށަުގއި ދަިޔއެވެ އެނބުރި

ހިތްހެޔޮ ހިކުަމތްތެރި ބުއްދިވެރި އެކޭަލގެފާނީ ދަިޔއެވެ ބޮޑުފުޅުަވމުން
ރަހުަމތް ރުހުންފުޅާއި މާތްރަސްކަލާނގެ ައދި ވިއެވެ ަކމަުގއި ކުއްޖަކު

ވިއެވެ ލިބިވޮޑިގެން އަެކލޭގެފާަނށް

ަދންަނޭބަކލުންަދންަނޭބަކލުންަދންަނޭބަކލުންަދންަނޭބަކލުން ދީނުގެދީނުގެދީނުގެދީނުގެ އީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއި ތުއްޕުޅުތުއްޕުޅުތުއްޕުޅުތުއްޕުޅު

ފަާހަގ ޕަސްކާ ޢީދުލް ަބއްޕާފުޅު ަމންމާފުޅާއި އީސާގެފާނުގެ އަހަރަކު ކޮންމެ



އުޅުނެވެ ވަަޑއިގެން ޖެރަޫސަލަމށް ވުަމށްޓަކާ ަބއިވެރި ހަފްތަާގއި ކުރުމުގެ
ައއި ޖެހިގެން ވުމުން ފުރަިހަމ އަހަރުފުޅު ބަާރ އުމުރުފުޅުން އީސާގެފާނުގެ

ވަަޑއަިގތެވެ ޖެރަޫސަލަމށް ވެސް އެކަލޭގެފާނު އަެބއިމީހުންނާއިއެކު އަހަރު
ަބއްޕާފުޅު ަމންމާފުޅާއި އީސާގެފާނުގެ ނިމިގެން ަކންަތއްތަކުން ޢީދުގެ

ަނަމވެސް ަދތުރުފެއްޓެވިއެވެ ވަަޑއަިގތުަމށްޓާކާ ަރަށށް އެނބުރި
ަކމެއް ހުންނެވި ޖެރޫސަަލމަުގއި ަނއިސް އެނބުރި އީސާގެފާނު

ހީކުރީ އެމީހުން ވަަޑއެއްނަުގއްަނަވއެވެ އެނގި އެދެކަނބަލުންނަަކށް
ކޮންމެވެސް ތެރެއިން މީހުންގެ ަދތުރުކުރާ ަވނީ އެކޭަލގެފާނު
ަނަމވެސް ަކމަުގއެވެ މަގުަމތަީގއި ދިއުމުގެ ަރަށށް އެކު އެއްބައަިގނޑަކާއި

އެކު ނުފެނުމާއި އީސާގެފާނު ވެސް ވީއިރު އެއްދުަވސް ކުރާތާ ދަތުރު
ތޭެރ ަރށްޓެހިންގެ މީހުންނާއި ތިމާގެ އަެބއިމީހުންގެ ވާ ަމތަީގއި އެދަތުރު

ަކން ނުވާ އަެކލޭގެފާނު ތޭެރ އެމީހުންގެ ވެސް ހޯދުމުން ތޯ ޭވ އެކަލޭގެފާނު
އެނބުރި ޔޫސުފު މަރަިޔމުގެފާނާއި ހޯދުަމށް އެކަލޭގެފާނު ދެން އެނގުނެވެ

ހޯއްަދވާތާ އީސާގެފާނު އެމީހުން ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ޖެރޫސަަލަމށް
ތެރެއިން ގޯތި ަވަށއިގެންވާ މަޤްދިސްގެ ަބއިތުލް ދުވަހު ވީ ތިންވަނަައށް

އެތަާގއިވާ އިންނެވީ އެކޭަލގެފާނު ފެނިވަަޑއަިގތެވެ އެކަލޭގެފާނު
އަޑު ވާހަަކަތއް ަދއްކާ އަެބއިމީހުން އެކު ަބއަިގނޑަކާއި ދަންނަބޭކަލުންގެ

ކުރެއްވުަމށެވެ ސުވާލުަތއް ކުރެން އަެބއިމީހުން ައދި އައްަސވާ
ގެންދެވި ދެއްަވމުން ވިސްނުންފުޅުތޫނަުކމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ
ވަަރށް އެންމެން އެތަާގއިވީ ސަބަބުން ަކމުގެ ހަރުަދނާ ޖަވާބުފުޅުތަކުގެ

މިތަާގއި އެކަލޭގެފާނު ޔޫސުަފށް މަރަިޔމުގެފާނާއި އަަޖއިބުވިއެވެ ބޮޑަށް
މަރަިޔމްގެފާނު ަހއިރާންވިއެވެ ބަޮޑށް ވަަރށް ފެނުމުން އިންނެވިަތން
ވަަރށް މެދު ދަރިފުޅާއި ަމންަމމެން ދަރިފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާަނށް



ތިޔަަފަދ ނެތް ަތނެއް ނުހޯދާ ހޯދުަމށްޓަކާ ދަރިފުޅު ަމންަމމެން ކަންބޮޑުވި
ކީއްވެ ތިޔަކުރީ ަމންަމމެންަނށް ަކމެއް

ބަޮޑށް ތިޔަހާ ހޯދުަމށް އަޅަުގނޑު ދެންނެވިއެވެ ަޖވާބުފުޅަުގއި އީސާގެފާނު
ަބއްޕާފުޅުގެ އަޅަުގނޑުގެ ވާނީ އަޅަުގނޑު ކީއްވެތޯ ތިޔަކުރެއްވީ މަސައްކަތް
ޭނނޭގތޯ ަމންަމމެންނަަކށް ަކން ަމޤްދިސަްގއި ަބއިތުލް ގެ

އެއްޗެއް ކުރެއްވި މާަނ އީސާގެފާނު މިބަސްފުޅުން ނަަމވެސް
ނުގެންނެވިއެވެ ވަަޑއެއް ވިސްނި އެދަެކނބަލުންނަަކށް

ނާޒަަރތުައށް އެނބުރި މީހުންނާއިއެކު އަެބއި އީސާގެފާނު ދެން
ވެސް ަކމެއަްގއި ހުރިހާ އެކަލޭގެފާނު ައދި ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ

މި މަރަިޔމުގެފާނު ައދާކުރެއްވިއެވެ ކަިޔަމންތެރަިކން އެދެކަނބަލުންަނށް
ވިސްަނަވމުން ބަޮޑށް ވަަރށް މެދު ަކންަތއްތަކަކާ ހުރިހާ ވެދަިޔ
ރުހުން މީސްތަކުންގެ އާއި މާތަްރސްކަލާނގެ އީސާގެފާަނށް ގެންދެވިއެވެ
އެކަލޭގެފާނު ލިބިވަަޑއިގެން ވިސްނުންތެރަިކން ައދި ވިއެވެ ލިބިވަޑައިގެން

ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ބޮޑުފުޅުވެ

3

ގޮވާލެއްވުންގޮވާލެއްވުންގޮވާލެއްވުންގޮވާލެއްވުން ގޮވާލެއްވިގޮވާލެއްވިގޮވާލެއްވިގޮވާލެއްވި މީސްަތކުންަނށްމީސްަތކުންަނށްމީސްަތކުންަނށްމީސްަތކުންަނށް ަޔހުޔާގެފާނުަޔހުޔާގެފާނުަޔހުޔާގެފާނުަޔހުޔާގެފާނު

ޕޮންތިޔުސް އަހަރަުގއި ަފނަަރަވަނ ވެރަިކމުގެ ތިބެރިޔުސްގެ ކައިސަރު
ވެރިއަަކށް ގަލީލީގެ އިރު ހުންނެވި ަގވަރުނަރަަކށް ޖުދެއާގެ ޕިލާތުސް
އާއި އިތުރެޔާ ފިލިޕު ބޭބެ ޭއނާގެ އެދުަވސްވަރު ަހަމ އެވެ ހެރޮދު ހުންނެވީ

އޭރު ވެރިއަަކށް އަބޭިލނީގެ ައދި ހުންނެވިއެވެ ވެރިއަަކށް ތުރަކޯނިތިސްގެ
އިމާމުންަނށް އުއްަތަމ ަބނީއިސްރާއީލުގެ އޭރު އެވެ ލަިސނިޔާހު ހުންނެވީ



އެވެ ަކއިފާސް އާއި ަހންނާނު ތިއްބެވީ

ޔަހުޔާގެފާަނށް ބަސްފުޅު ވަޙީގެ މާތްރަސަްކލާނގެ އެދުވަސްވަރު
ހިސާބެއަްގއި ނޭޫޅ މީހުން އެކަހެރި އޭރު ޔަހުޔާގެފާނު ފޮނުއްވިއެވެ
ހިސާބަުގއި މުޅި ކޯރުގެ ޖަޯޑން އެކޭަލގެފާނު ގެންދެވިއެވެ ދިރިއުޅުއްަވމުން

ބަސްފުޅު މިވަޙީގެ އެންމެންަނށް ވަަޑއިގެން ަރށަްރަށށް ހުރިހާ ވަށައިގެންވާ
ކުރުަމށްޓަކާ ހާަމ ވެއްޖަެކން ަތއުބާ ދުރުވެ ފަާފތަކުން އިއްވެވިއެވެ ފާޅުކޮށް

އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންަނށް ހިަނއަިގތުަމށް ހިނެވުމުން ތައުބާގެ
ފަާފަތއް މީސްތަކުންގެ މާތްރަސަްކލާނގެ އޭރުން ގޮވާލެއްވިއެވެ
ގެންދަިޔއެވެ ވިދާޅުަވމުން އެކޭަލގެފާނު ވެސް ަކަމށް ފުއަްސވާނެ

ވާހަަކ ގޮތުގެ ދާ ކަުރއްަވމުން މަިކންަތއްަތއް ޔަހުޔާގެފާނު
އިހު އެގޮތުން ައނަްގވާަފއެވެ ވެސް މާކުރީންސުރެ ަވނީ މާތްރަސްކަލާނގެ

މާތްރަސްކަލާނގެ ަޔޝަޔާހުގެފާަނށް ަކމަުގއިވާ ރަސޫލުބޭކަލެއް ޒަމާނުގެ
ވެއެވެ ބާަވއިލެއްވިގެން ވަޙީކަުރއްވާ މިަފަދއިން

ދާނެޭއ ގޮަވމުން އޭުޅމީހަކު ތެރަޭގއި ހިސާބަުގނޑުގެ ނޭޫޅ މީހުން އެކަހެރި
ހުރިހާ ސީދާކުރާޭށ ަތއް މަގު ައށްޓަކާ މާތްރަސަްކލާނގެ މަތިވެރި
އުސަްގނޑެއް ފަރަުބަދއަކާއި ކޮންމެ ައދި އެއްވަރުވާނެޭއ ފުރި ވާދީތަކެއް
އޮމާން މަގުަތއް އަޑިގަުޑން ައދި ސީދާވެ ަމގުަތއް ަކތަިކތިވަެފއިވާ ތިރިވެ
އެންމެންަނށް ހުރިހާ ދުނިޔޭގެ މުޅި މާތްރަސަްކލާނގެ އޭރުން ވާނެއޭ

ހާމަކަުރއްވާނެޭއ ވެސް ކޭަލމެންަނށް ދިންނެވުން ދެއްވާނެ

ހިަނއަިގތުަމށްޓަކާ ހިަނއަިގތުމުން ަތއުބާގެ އަރަިހށް ޔަހުޔާގެފާނުގެ
ޔަހުޔާގެފާނު އެމީހުންަނށް ައއެވެ މީސްތަކުންނެއް އެތައަްބއިވަރު
ަހަމއަެކނި ަތއުބާނުވެ މަކަރުވެރިންޭނ ހީަލތްތެރި ބަަލ ވިދާޅުވިއެވެ



ަކަމށް ސަލާަމތްވާނެ ކޯފާއިން މާތަްރސްކަލާނގެ ސަބަބުން ހިނައިގަތުމުގެ
ަކނޑާ އެކު މުލާ ގަހެއް ކޮންމެ ނުލޭިބ ޭމވާއެއް އެގަހަކުން ހީކަުރންަތ ކަލޭމެން
ދުަވސް ަކނޑާ ގަސްަތއް ނުލޭިބ ަފއިދާ ލެޭވނެ ައންދާ ގޮތަުގއި ދަރުގެ
ައމަލުތަކުން ަކޭލމެންގެ ައދި ަތއުބާޭވ ވީމާ ޖެހިަފ ައއިސް މިއޮތީ މިހާރު

އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ަކޭލމެންނަކީ ހާމަކޮށްދީ ަކން ަތއުބާވެއްޖެ ކަލޭމެން
ވާނެ ސަލާަމތް ކޯފާއިން މާތަްރސްކަލާނގެ ވީތީ މީހުންަނށް ދަރިކޮޅުގެ

މިހަިލތަކުން ަނަމ އެދިވޮޑިގެންފި މާތްރަސްކަލާނގެ ހީނުކުރާތި ކަމަށް
އުފެއްދެވުމުގެ މީހުން ދަރިކޮޅުގެ އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ވެސް

ޭވ ލިބިވޮޑިގެން ކަިބފަުޅށް އެކަލާނގެ ކަުޅދުންަވންތަަކން

ަތއުބާވެއްޖެ އަހަރުމެން ސުވާލުކުރިއެވެ ކުރެން ޔަހުޔާގެފާނު މީސްތަކުން
ކީއް ކަުރންވީ ހާމަކުރުަމށްޓަކާ ަކން

ދަެގނޑެތި ައތަުގއި މީހަކު ތެރެއިން ަކޭލމެންގެ ވިދާޅުވިއެވެ ޔަހުޔާގެފާނު
ައދި ދީ އެއަްގނޑެތި ޭއގެން މީހާައށް ނެތް އެއްޗެއް ލާޭނ ައތަުގއި އޮތްނަމަ
އެހީޭވ މީހަަކށް ނެތް އެއްޗެތި އެ މީހާ ވާ އެއްޗެތި ކާނެ ައތަުގއި އެމީހެއްގެ

ހިަނއަިގތުަމށް ހިނެއުމުން ަތއުބާގެ ވެސް ބަޔަކު މީހުންގެ ަނގާ ވާރުފައިސާ
އަހަރުމެން އެދުރުކޭަލގެފާނު ބުންޏެވެ ޔަހުޔާގެފާަނށް އެމީހުން އައެވެ

ކޮބާ ަކމަކީ ކަުރންވީ ގޮތުން ކުރުމުގެ ހާަމ ަކން ަތއުބާވެއްޖެ

އޮންަނ ައންގާަފއި ަކނަޑއަޅާ ނަަގން ވާރުަފއިސާ ވިދާޅުވިއެވެ ޔަހުޔާގެފާނު
ނާތުލާ ަފއިސާ ައތުން މީސްތަކުންގެ ކޭަލމެން އިތަުރށް ވުރެ އަދަދަށް

ވެސް އެމީހުން ައއެވެ އެަތަނށް ވެސް ބަޔަކު މީހުންގެ ސަިފއިންގެ އަދި
ކުރުަމށް ހާަމ ަތއުބާވެއްޖަެކން އަހަރުމެން ބުންޏެވެ ޔަހުޔާގެފާަނށް



ކޮނަްކމެއް ކަުރންވީ

ައދި ނާތުލާ ަފއިސާ ަގދަަކމުން ައތުން މީހުން ވިދާޅުވިއެވެ ޔަހުޔާގެފާނު
ަފއިސާ ވެސް ބިރަުގންަނަވއިގެން ކޮށް ތުހުަމތުަތއް ދޮގު މީހުންަނށް
ތޭިބ ަޖއްަސއިގެން ހިތަްހަމ މުސަާރއިން ލޭިބ ކޭަލމެންަނށް ނާތުލާ

މިޔަހުޔާގެފާނަކީ ދަިޔއެވެ އަަރމުން ހިަތށް މީސްތަކުންގެ
އަހަރުމެން ަކަމށް ފޮނުއްވާނެ ކަުރއްވާ ޚާއަްސ މާތްރަސަްކލާނގެ

ހީކުރި އެަފަދއިން ބާ ނޫން ައލްމަސީހުއެއް މިތަިބ ކޮށްގެން އިންތިޒާރު
ތަިޔ ކޭަލމެން އަހަރެންމީ ދެއްވިއެވެ މަިޖވާބު ޔަހުޔާގެފާނު މީހުންަނށް

ަކޭލމެން އަހަރެން ނޫން ކަލޭގެފާނެއް ތިބި ކޮށްގެން އިންތިޒާރު
ަމތިވެރި މާ ވުރެ އަަހންަނށް ަނަމވެސް ފެނުން ބުަނނީ މި ހިނައިގަތުަމށް

ަފއިންޕުޅުގެ އެބޭކަލެއްގެ އަހަރެންނަކީ ވަަޑއަިގންަނވާ އަެބ ބޭކަލަކު ވެގެންވާ
އަެކލޭގެފާނު ނޫން މީހަކީމެއް އަެކށީގެންވާ ވެސް ވުަމށް ވެއަްޔށް ވާ ދަށުގައި

ހިަނވާނީ ސާފުކޮށް ހިތްަތއް މީހުންގެ ަތއުބާވީ ތެރެއިން ކަލޭމެންގެ
ހިތްަތއް މީހުންގެ ނުވާ ަތއުބާ އެކޭަލގެފާނު ައދި މާތްރޫހުފުޅުން

ގޮވާންތަކުން އެކަލޭގެފާނު ަލއްވާނެ އެއްލާ ައލިފާަނށް ނިވުމެއްނުވާ
ގުަދަނށް ގޮވާންަތއް ައދި ކަުރއްވާނެ ދަެބއި ވަކިކަުރއްވާ ހުއިަތއް ތޮއްޓާއި
އެކޭަލގެފާނު ައންަދވާނެ އަލިފާނަކުން ނިވުމެއްނުވާ ހުއިަތއް ލައްވާ

ކަުރއްވާނެ ަކންަތއް ޭދތޭެރ މީސްތަކުންނާ މަިފަދއިން

ގޮތްތަކަކުން ަތފާތު އެަތއް މީސްތަކުންަނށް ޔަހުޔާގެފާނު
ައނަްގަވއި ބޭެހގޮތުން ޚަބަރުފުޅާއި މުހިންމު މި ދެއްވި މާތްރަސްކަލާނގެ

ގެންދެވިއެވެ ދެއްަވމުން

ޖަަލށް ޔަހުޔާގެފާނު ހެރޮދު ވެރިޔާ ަގލީލީގެ ނުވެ ދުވަހެއް ގިަނ ނަމަވެސް



އާއި ހެރޯދިޔާ ައންހެނުން ފިލިޕުގެ ބޭބެ އެއަްބފާ ޭއނާގެ ހެރޮދު އެއީ ލިއެވެ
ަކންަތއްތަކަކީ ނަުބއި އެހެންވެސް ކޮށަްފއިވާ ޭއނާ ައދި އިނުމުންނާއި
އަެކމާ ވިދާޅުވުމުންނެވެ ޔަހުޔާގެފާނު ަކމަުގއި ަކންަތއްަތއް ނުރަގަނޅު

ހެރޮދުގެ ައދި ައމުރުކުރިއެވެ ޖަަލށްލުަމށް ޔަހުޔާގެފާނު ރުޅިން އައި ހެރޮދު
ވިއެވެ އިތުރު ައނެއްފާަފ ތެރެައށް ފަާފތަކުގެ ކުރި ޭއނާ ސަބަބުން މިއަމަލުގެ

ައޑުފުޅެއްައޑުފުޅެއްައޑުފުޅެއްައޑުފުޅެއް ައއިައއިައއިައއި އުޑުންއުޑުންއުޑުންއުޑުން

އަރަިހށް ޔަހުޔާގެފާނުގެ މީސްތަކުން ކުރިން ލުމުގެ ަޖަލށް ޔަހުޔާގެފާނު
ވެސް އީސާގެފާނު ދަިޔއިރު ހިަނއަިގންަނމުން ހިނެވުމުން ތައުބާގެ އައިސް

އީސާގެފާނު ފަހު ހިަނއަިގތުަމށް ައދި ހިަނއަިގތެވެ ވަަޑއިގެން އެތަނަށް
ހުދު މާތްރޫހުފުޅު ައދި ދަިޔއެވެ ހުޅުވިގެން އުޑު ކަުރއްަވނިކޮށް ދުޢާފުޅު
ދެން ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ަފއިބާ ަމއްަޗށް އަެކލޭގެފާނުގެ ަފަދއިން ކޮތަރެއް
އަޑުފުޅު ވަޙީކުރެއްވި މިަފަދއިން އެކަލޭގެފާަނށް މާތްރަސްކަލާނގެ އެވަގުތު

ަމތިވެރި ވޮޑީގެންވާ ލޯބިވެ ތިަމންސުވާމީންގެ ަކލޭގެފާނީ އިވިގެންދަިޔއެވެ
ރުއްސެވުން ތިަމންސުވާމީންގެ ަމއްަޗށް ކޭަލގެފާނުގެ ދަރިކަލުން

ޭވ ލިބިވޮޑިގެން

ދެއްވާ ައނަްގވާ މީސްތަކުންަނށް މެދު އާއި މާތްރަސްކަލާނގެ އީސާގެފާނު
އުމުރުފުޅަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އިރު ފެއްޓެވި ދެއްަވަވން އުގަންނާ

އަހަރުފުޅެވެ ތިރީސް ގާތަްގނޑަަކށް

ަދރިކޮޅުަދރިކޮޅުަދރިކޮޅުަދރިކޮޅު ަވަޑއިގެންނެވިަވަޑއިގެންނެވިަވަޑއިގެންނެވިަވަޑއިގެންނެވި ދުނިޔެައށްދުނިޔެައށްދުނިޔެައށްދުނިޔެައށް އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

މި ދަރިއެކެވެ ޔޫސުފުގެ އީސާގެފާނަކީ ގޮތަުގއި ހީކުރި މީސްތަކުން
އާަދމުގެފާނު މާތްރަސަްކލާނގެ މިއެވެ ގޮތަކީ ފެށުނު ދަރިކޮޅު ޔޫސުފުގެ



ފުތް އާަދމުގެފާނުގެ އެައށްފަހު ހެއްދެވިއެވެ ސިަފފުޅަުގއި އެކަލާނގެ
ފުތް ަކއިނާނުގެ ަކއިނާނު ފުތް އެނޯހުގެ އެނޯހު ފުތް ަސއިތުގެ ސައިތު
ފުތް ހެނޯކުގެ ހެނޯކު ފުތް ޖާރިދުގެ ޖާރިދު ފުތް މަަހއްލީލުގެ މަހައްލީލު

ނޫހުގެފާނު ފުތް ަލމެޚްގެ ަލމެޚް ފުތް ަމތުޝަލާހުގެ މަތުޝަލާހު
ަކއިނާމު ފުތް އަރުފަޚާދުގެ އަރުފަޚާދު ފުތް ޝާމުގެ ޝާމު ފުތް ނޫހުގެފާނުގެ
ޕެލާގުގެ ޕެލާގު ފުތް އުބޭރުގެ އުބޭރް ފުތް ޝެލާހުގެ ޝެލާހު ފުތް ކައިނާމުގެ
ފުތް ނަހޫރުގެ ނަހޫރު ފުތް ސަރޫގުގެ ސަރޫގު ފުތް ަރއޫފުގެ ރައޫފު ފުތް

ފުތް އިބުރާހީމުގެފާނުގެ އިބުރާހީމުގެފާނު ފުތް ތަރާހުގެ ތަރާހު
ފުތް ަޔއުގޫބުގެފާނުގެ ަޔއުގޫބުގެފާނު ފުތް އިސްހާގުގެފާނުގެ އިސްހާގުގެފާނު

އަރުނީ ފުތް ހެޒުރޯންގެ ހެޒުރޯން ފުތް ފާރިޒުގެ ފާރިޒު ފުތް ޖޫދާގެ ޖޫދާ
ފުތް ައމީނުދާބުގެ ައމީނުދާބު ފުތް އުަދމީނުގެ އުަދމީނު ފުތް އަރުނީގެ
ބޮއާޒުގެ ބޮއާޒު ފުތް ަސލްމާނުގެ ސަލްމާން ފުތް ަނއުޝާނުގެ ނައުޝާން
ދާއޫދުގެފާނު ފުތް ޖިޝާއުގެ ޖިޝާއު ފުތް އުބެއިދުގެ އުބެއިދު ފުތް

ފުތް ަމއްތާަތގެ ަމއްތާަތ ފުތް ަނތާނުގެ ަނތާނު ފުތް ދާއޫދުގެފާނުގެ
އެލިޔަކީމުގެ އެލިޔަކީމް ފުތް މެލިޔާހުގެ މެލިޔާހު ފުތް މިންނާހުގެ މިންނާހު
ފުތް ޖޫދާގެ ޖޫދާ ފުތް ޔޫސުފުގެ ޔޫސުފު ފުތް ޖޯަނމުގެ ޖޯަނމް ފުތް

ފުތް ަމއްތާތުގެ ަމއްތާތު ފުތް ލެވާއިގެ ލެވާއި ފުތް ސިމިޔާނުގެ ސިމިޔާނު
ޖަހޫޝުގެ ޖަހޫޝް ފުތް އެލިޔާސިރުގެ އެލިޔާސިރު ފުތް ޖޮރީމުގެ ޖޮރީމް
ކުޝާމުގެ ކުޝާމު ފުތް އެލްމޮދާމުގެ އެލްމޮދާމު ފުތް އަޔީރުގެ އަޔީރް ފުތް

ފުތް ނެރީހުގެ ނެރީހު ފުތް މާލިކުގެ މާލިކު ފުތް ައދީހުގެ އަދީހު ފުތް
ފުތް ރިޒާގެ ރިޒާ ފުތް ޒަރުބާބިލުގެ ޒަރުބާބިލު ފުތް ސަލާތިލުގެ ސަލާތިލް

ޔޮސޭހުގެ ޔޮސޭހު ފުތް ޔޮދާހުގެ ޔޮދާހު ފުތް ޔަުހންނާނުގެ ޔުހަންނާން
މާތުހު ފުތް ަމއްަތތިޔާހުގެ ަމއްަތތިޔާހު ފުތް ޝިމާނުގެ ޝިމާނު ފުތް



ފުތް އަސުލިޔާހުގެ އަސުލިޔާހު ފުތް ަނއްގާހުގެ ަނއްގާހު ފުތް މާތުހުގެ
ފުތް ަމއްަތތިޔާހުގެ ަމއްަތތިޔާހު ފުތް އާމޮސުގެ އާމޮސް ފުތް ނަހޫމުގެ ނަހޫމު

ފުތް މާލިކުގެ މާލިކު ފުތް ަޖންަނއިގެ ަޖންަނއި ފުތް ޔޫސުފުގެ ޔޫސުފު
ފުތް ހެލާއިގެ ހެލާއި ފުތް ަމއްތާތުގެ ަމއްތާތު ފުތް ލެވާއިގެ ލެވާއި

އީސާގެފާނުގެ ޔޫސުފަކީ މި ގޮތަުގއި ހީކުރި މީހުން ައދި ޔޫސުފުއެވެ
ަބއްޕާފުޅެވެ

4

ަމަސއްަކތްަމަސއްަކތްަމަސއްަކތްަމަސއްަކތް ކުރުަވންކުރުަވންކުރުަވންކުރުަވން ފާަފއެއްފާަފއެއްފާަފއެއްފާަފއެއް ދީދީދީދީ ަވސްވާސްަވސްވާސްަވސްވާސްަވސްވާސް އީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށް އިބިލީސްއިބިލީސްއިބިލީސްއިބިލީސް
ކުރިކުރުންކުރިކުރުންކުރިކުރުންކުރިކުރުން

މީހުން ފަހު ދޫކުރެއްވުަމށް ކޯރު ޖަޯޑން އެންގެވީ އީސާގެފާަނށް މާތްރޫހުފުޅު
މާތްރޫހުފުޅުން ަވނީ އެކޭަލގެފާނު ވަަޑއަިގތުަމށެވެ ތެރެައށް ހިސާބުގެ ނޫޅޭ

ދުަވސް ސާޅީސް ތޭެރަގއި ހިސާބު ނޭޫޅ މީހުން އީސާގެފާނު ފުރިފައެވެ
ަވނިކޮށް ތެރަޭގއި ހިސާބުގެ ނޭޫޅ މީހުން އެކޭަލގެފާނު ހޭދަކުރެއްވިއެވެ

ފާަފއެއް ފަރާތުން އެކޭަލގެފާނުގެ ަވންދެން ދުވަސް ސާޅީސް އިބިލީސް
ޭހަދ އީސާގެފާނު ވެސް ދުވަހެއަްގއި ހުރިހާ މި ކުރިއެވެ މަަސއަްކތް ކުރުވޭތޯ

ސަބަބުން މަިކމުގެ ފަރިންނުކުޅުއްަވއެވެ އެއްޗެއް އެއްވެސް ކުރެއްވީ
ވަެފއެވެ ހާންތިފުޅު ބަޮޑށް ވަަރށް ަވނީ އެކަލޭގެފާނު

މާތަްރސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނީ ބުންޏެވެ އަެކލޭގެފާަނށް އިބިލީސް
ައމުރު ަބދަލުވުަމށް ރޮއަްޓށް މިހަިލތަަކށް ވީއިރު ދަރިކަލުންނެއްނު
ވާނެއެއްނު ރޮއަްޓށް އެހަިލަތއް އޭރުން ކަުރއްވާ

ފޮތްތަކަުގއި ބާަވއިލެއްވި މާތަްރސްކަލާނގެ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު



ޭބނުންަވނީ ަހަމއަެކނި ދިރިހުރުަމށްޓަކާ މީހަަކށް ަފަދއިން ލިޔެވިގެންވާ
ނޫން ކާއެއްޗިއްސެއް

ައދި ގެންދަިޔއެވެ ހިސާބަަކށް އުސް ވަަރށް އެކަލޭގެފާނު އިބިލީސް ދެން
ގޮތަުގއި ަމންޒަރެއްގެ ކުއްލި އެކަލޭގެފާަނށް ަޤއުމުތަކެއް ހުރިހާ ދުނިޔޭގެ
ސަޖިދަކޮށްފި އަހަރެންަނށް ކޭަލގެފާނު ބުންޏެވެ އިބިލީސް ައދި ދެއްކިއެވެ

ބާރާއި ކުރުމުގެ ވެރަިކން ަޤއުމުތަކުގެ މިހުރިހާ ަކލޭގެފާަނށް އަހަރެން ނަމަ
އެތަކެތި އަހަރެންަނށް ޭދަނން މިލްކުކޮށް މުއަްސނދަިކން އެޤައުމުތަކުގެ
މި އެއީ ޭވ ލިބިގެން ބާރު ކޮށްދިނުމުގެ މިލްކު މީހަަކށް ޭބނުން އަހަރެން

އަހަރެން މިލްކުވެރިއަކީ ތަކެތީގެ

ަވނީ ބާަވއިލެއްވިގެން ދެއްވިއެވެ ަޖވާބު ވިދާޅުވެ މިަފަދއިން އީސާގެފާނު
ަމތިވެރި އެއަްކއުަވންަތ ަހަމއަެކނި ވާނީ ކަުރން ސަޖިަދ މިފަދައިން

ަހަމއަެކނި ވެސް ޖޭެހނީ ވާން އީމާން ައދި ކަިބފަުޅޭށ ރަސަްކލާނގެ
އަެކލާނގެައޭށ

ައދި ގެންދަިޔއެވެ ޖެރޫސަަލަމށް އެކަލޭގެފާނު އިބިލީސް ފަހު އެއަށް
ގެންގޮސްަފއި އެކޭަލގެފާނު ހިސަާބށް އުސް އެންމެ ަމޤްދިސްގެ ބައިތުލް

އަެކމުން ަލއްވާ ފުންަމވާ ބިަމށް އެވާ ތިރަީގއި މިަތނުން ބުންޏެވެ
މާތަްރސްކަލާނގެ ކޭަލގެފާނީ ނުވާނެ ހާނަިކއެއް އެއްވެސް ކަލޭގެފާަނށް

ޭވ ލިޔެވިގެން ފޮތްތަކަުގއި ބާަވއިލެއްވި އެއީ ތޯ ނޫން ދަރިކަލުންނެއް
ކޭަލގެފާނު މަލާއަިކތުންަނށް އަެކލާނގެ މާތަްރސްކަލާނގެ މަތިވެރި

ައދި ކަުރއްވާނެޭއ ައމުރުފުޅު ކުރުަމށް ހިމަާޔތް ަކމާއިއެކު ފަރުވާތެރި
އެ ނުދެއްވާ ވެއްޓުަނ ަމއްަޗށް ހިަލތަކުގެ ކޭަލގެފާނު އެމަލާއަިކތުން

އުފުއަްލއްވާނެޭއ ަމއްަޗށް ައތްޕުޅުތަކުގެ މަލާއަިކތުންގެ



ަކމަަކށް ހުރިހާ މާތްރަސްކަލާނގެއީ ދެއްވިއެވެ ަޖވާބު އީސާގެފާނު
ަނަމވެސް ަކަށވަރު ަކން ަކލާނގެ ވޮޑިގެންވާ ވެ ކުޅަދުންަވންަތ
ަމތިވެރި އެއަްކއުަވންަތ ވަޙީކުރެއްވި ވެސް މިަފަދއިން މާތްރަސަްކލާނގެ
ބެލުމަކީ އަޖުަމ ކަޮބއިތޯ ގޮތަކީ ކަުރއްވާނެ މިންވަރުފުޅު މާތްރަސްކަލާނގެ

ނޫޭނ ަކމެއް ވާނެ ކޮށްގެން

ގޮތްގޮތުން މިހުރިހާ އިބިލީސް ކުރުވުަމށް ފަާފއެއް ކަިބއިން އީސާގެފާނުގެ
ދޫކޮށް އަެކލޭގެފާނު އެވަގުަތށް ނުވުމުން ކާމިޔާބު ވެސް ކޮށް މަސައްކަތް

ހިނަގއްޖެއެވެ

އެނބުރި ގަލީލީައށް އެކަީގއި ބާރާއި މާތްރޫހުފުޅުގެ އީސާގެފާނު
އެސަރަަހއްދުގެ ޚަބަރުަތއް ބޭެހ އެކޭަލގެފާނާއި ައދި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ކަިޔަވއިދެއްވުަމށް ަދންނަބޭކަލުން ަބނީއިސްރާއީލުގެ ފެތުރުނެވެ ތެރޭގައި
މާތަްރސްކަލާނގެ އެކޭަލގެފާނު ދީނީމަރުކަޒުތަކަުގއި ހަދަާފއިވާ
ހެއްދެވިއެވެ ދެއްވާ އަުގންަނއި ބެހޭގޮތުން އެންގެވުންތަކާއި އަންގަވާފައިވާ

އުޅުނެވެ ތާރީފުކޮށް އެކޭަލގެފާަނށް މީސްތަކުން އެންމަެހއި އަދި

ދެކޮޅުވެރިވިދެކޮޅުވެރިވިދެކޮޅުވެރިވިދެކޮޅުވެރިވި ަބސްފުޅުަތކާއިަބސްފުޅުަތކާއިަބސްފުޅުަތކާއިަބސްފުޅުަތކާއި އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ މީހުންމީހުންމީހުންމީހުން ނަޒަަރތުގެނަޒަަރތުގެނަޒަަރތުގެނަޒަަރތުގެ

ަކަމށް ަރށް ައމިއަްލފުޅު ބޮޑުފުޅުވި އުޅެ އަެކލޭގެފާނު އެނބުރި އީސާގެފާނު
އާަދވެވަަޑއިގެން އެކޭަލގެފާނު ދެން ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ނާޒަަރތުައށް ވާ

މީހުންގެ ަބނީއިސްރާއީލު ދުވަހަުގއި ސަަބތުގެ ަފަދއިން ކަންކަުރއްވާ
އެކަލޭގެފާނު އެތަާގއި ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ދީނީމަރުކަޒަަކށް

ތެދުވެ ވިދާޅުވުަމށްޓަކާ ކަިޔވާ ބަސްފުޅު ބާަވއިލެއްވި މާތްރަސްކަލާނގެ
ވިދާޅުވުަމށް ކަިޔވާ އެކަލޭގެފާަނށް އެދުވަހު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ަޔޝަޔާހުގެފާަނށް ަކމަުގއިވާ ރަސޫލުބަޭކލެއް ފޮތްކޮޅަކީ ޖެހިވަޑައަިގތް



ފޮތްކޮޅެވެ ލިޔެވިގެންވާ ވަޙީގަެބސްފުޅުަތއް އެންގެވި މާތްރަސްކަލާނގެ
ބަސްފުޅުތަކެވެ މި ލިޔެވިގެންވާ އެފޮތްކޮޅަުގއި ކަިޔވާވިދާޅުވީ އެކަލޭގެފާނު

ަދށަުގއެވެ ބާރުގެ ރޫޙުފުޅުގެ މާތްރަސަްކލާނގެ މިަވނީ އަހަރެން
ފަޤީރުންަނށް ފޮނުއްވީ ކަުރއްވާ ޚާއްަސ އަހަރެން މާތްރަސަްކލާނގެ

ފޮނުއްވީ އަހަރެން އަެކލާނގެ ދިނުަމށްޓަަކއެވެ ޚަބަރު އުފާވެރި
ލޮލުގެ މީހުންަނށް ނުފެންަނ ދީ މިނިަވނަްކން މީހުންަނށް ހައްޔަރުވެަފއިވާ

ަސލާަމތްކޮށް މީހުން ވާ ަދށަުގއި ަކމުގެ ައނިޔާވެރި ައދި ދީ އަލިކަން
ކުރުަމށެވެ ފާޅު ފެށުން ރަހުަމތުގެ މާތަްރސްކަލާނގެ މަތިވެރި

ައަތށް އެހީތެރިޔާ އެތާގެ ަލއްަޕވަާލއްވާ ފޮތްކޮޅު އެކޭަލގެފާނު ދެން
ވާ ތޭެރަގއި އެމަރުކަޒުގެ ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ އިށީނދެ ފަހު ދެއްވުަމށް
އަޑުއެހުަމށް ަކނުލާ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވާނެ އެކަލޭގެފާނު ތިބީ އެންމެންމެ

ަދއަްކަވން ވާހަަކ ވިދާޅުވެ މިަފަދއިން އެކަލޭގެފާނު ދެން ތައްޔާރަށެވެ
ތަިޔ އަަހމުން އަޑު މިބަސްފުޅުތަކުގެ ކޭަލމެން މިައދު ަހަމ ފެއްޓެވިއެވެ

ަކންަތއްަތއް ވީ ބަޔާންކުރެވިގެން ބަސްފުޅުތަކަުގއި މި ގެންދާހިނދު
ފުރަިހަމވެއްޖެ

އެމީހުން ސަބަބުން މިބަސްފުޅުތަކުގެ ަމތިވެރި ވިދާޅުވި އެކަލޭގެފާނު
ޔޫސުފުގެ މިއީ ބުންޏެވެ ައނެކަަކށް އެކަކު އެމީހުން ދެން ހައިރާންވިއެވެ

ަހއްޤު ކުރުމުގެ ަދޢުވާ ވުމުގެ ބޭކަލަަކށް ަމތިވެރި އެަފަދ ަތ ނޫން ދަރިފުޅެއް
ކާކު ދިނީ ޭއނާައށް

ކަިޔނީ ތަިޔ ހިތާހިތުން ކޭަލމެން ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު
ބޭސްވެރިޔާޭއ ޭއ އެނޭގ އަަހންަނށް ބުަނނަްކން މިހެން ދިމަާލށް އަހަންނާ
މުޢުޖިޒާތްަތއް ކަޕަރުަނއުމަްގއި ކޭަލ ަބލާޭށ ަފސޭހަކޮށް ބަލި އަމިއަްލ ކަލޭގެ



ވެސް ަރށަުގއި ައމިއަްލ ކަލޭގެ މުޢުޖިޒާތްަތއް ވީއިރު އިވެޭއ ބުނާތީ ދެއްކިޔޭ
ވީނުނޭްހ ަދއަްކން

މީހުންގެ ަރށުގެ ައމިއްަލ އެމީހެއްގެ ރަސޫލަކު އެއްވެސް ަތ ބުަނން އަހަރެން
ނުޭވ ކުރެވިފަކާ ޤަބޫލު ަކމަުގއި ރަސޫލަކު ދުވަހަކުވެސް ކުރިަމތީ

އިރު އުޅުއްވި އިލިޔާސްގެފާނު ރަސޫލު މެދަުގއި ބަނީއިސްރާއީލުންގެ
ސަބަބުން ނުވެހުމުގެ ވިއްސަާރ ަވންދެން ަހަމސް ތިންއަހަރާއި

އެދުވަސްވަރު ކުރިަމތިވި ބޮޑުަތދަކާއި ބަނީއިސްރާއަީލށް
އެަތއްއެަތއް ޖެހިަފއިވާ ހާލަުގއި ފިރިމަރުވެ ބަނީއިސްރާއީލަުގއި

އެއިން އިލިޔާސްގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ ަނަމވެސް ވި އަންހެނުންނެއް
ނުފޮނުއްވާ މުޢުޖިޒާތަކާއިގެނެއް ަކއިރިައށް ައންހެނެއްގެ ހުވަަފތް ކޮންމެ

ަބނީއިސްރާއީލުގެ ފޮނުއްވީ މުޢުޖިޒާތަކާއިގެން އިލިޔާސްގެފާނު އެކަލާނގެ
ޒަރާަފތަުގއި ޒިދޯނުގެ ަކމަުގއިވާ ަރށެއް ަޤއުމެއްގެ ނުހިމެޭނ ކަމަުގއި ޤައުމެއް

އަެފަދއިން ަހަމ ަކއިރިައށް ައންހެނެއްގެ ހުަވަފތް އުޅުނު
އިރު އުޅުއްވި އެލީޝާހުގެފާނު ަރސޫލު މެދަުގއި ބަނީއިސްރާއީލުންގެ

ވި ަބނީއިސްރާއީލަުގއި ބަޔަކު ވީ ޖެހިަފއި ޖިޒާމަުބލި އެތައަްބއިވަރު
މީހެއްގެ އެއްވެސް އޭގެތެރެއިން މެދުވެރިކޮށް އެލީޝާހުގެފާނު ނަމަވެސް

ަނަމވެސް ނުަދއަްކވާ މުޢުޖިޒާތެއް ަރނގަޅުކޮށް ޖިޒާމަުބލި
ޭއ ަނއުމާނު އުޅުނު ސީރިޔަާގއި ނުހިމެޭނ ަކމަުގއި ަޤއުމެއް ބަނީއިސްރާއީލުގެ

ަރނގަޅުކަުރއްވާ މެދުވެރިކޮށް އެލީޝާހުގެފާނު ޖިޒާމުބަލި މީހެއްގެ ކިޔުނު
ދެއްކެވި މުޢުޖިޒާތެއް އަެކލާނގެ

ރުޅިައއެވެ ބަޮޑށް ވަަރށް އަޑުއިވި ވާހަަކތަކުގެ މި އެންމެން ވީ މަރުކަޒަުގއި އެ
ކިޔާ އެއްޗިހި ދިމަާލށް އީސާގެފާނާއި ރުޅިައއިސްގެން އެމީހުން



މަިބއިމީހުން ދެން ައަވށެކެވެ ފަރަުބަދަމތީގެ މިައަވށަކީ ހަޅޭއްލެވިއެވެ
އޮންަނ އެައަވށް ގަސްތުކޮށް ަވއްޓާލުަމށް ތިރިައށް އީސާގެފާނު
އީސާގެފާނު ަނަމވެސް ގެންދަިޔއެވެ އަެކލޭގެފާނު ކަޮޅށް ފަރުބަަދއިގެ
ކުރަިޔށް އެކޭަލގެފާނު ލަާފއި ކުރިަމތިން އެންމެންގެ އެހުރިހާ

ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ

ަސލާަމތްކުރެއްވިަސލާަމތްކުރެއްވިަސލާަމތްކުރެއްވިަސލާަމތްކުރެއްވި ަދށުންަދށުންަދށުންަދށުން ބާރުގެބާރުގެބާރުގެބާރުގެ ރޫހެއްގެރޫހެއްގެރޫހެއްގެރޫހެއްގެ ނުަބއިނުަބއިނުަބއިނުަބއި މީަހކުމީަހކުމީަހކުމީަހކު އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ވާ ަކަމށް ައަވށެއް އެހެން ގަލީލީގެ ވަަޑއިގެންނެވީ އެކަލޭގެފާނު ދެން
މީސްތަކުންަނށް އެަތނަުގއި ދުވަހަުގއި ސަަބތުގެ ައދި ައށެވެ ކަޕަރުނައުމް
އަުގންނާ އަެކލޭގެފާނު މީސްތަކުން ފެއްޓެވިއެވެ ދެއްވުަމށް އުގަންަނވާ

އެއީ ަހއިރާންވިއެވެ އަޑުއިވި ބަސްފުޅުތަކުގެ އެކޭަލގެފާނުގެ ގޮތާއި ދެއްވެވި
ސަބަބުންނެވެ އާރާއިބާރުގެ ަކމާއި ަމތިވެރި ވާ ބަސްފުޅަުގއި އެކަލޭގެފާނުގެ

ވިއެވެ ފިރިހެނަކު ވީ މަޮޔވެަފއި ޖިންނި ތެރަޭގއި މީހުންގެ ވީ އެމަރުކަޒަުގއި
ހޭަޅއަްލވާ ކިޔާ މިަފަދއިން ޖިންނި ވީ ައވަލާަފއި ަގއަިގއި އޭނާގެ

ތަިޔއުޅެނީ ކަލޭގެފާނު އީސާ އަހުލުވެރި ނާޒަަރތުގެ ޭއ ގޮވަންފެށިއެވެ
އަހަރުމެން ތަިޔައއީ މިަތަނށް ކަލޭގެފާނު ކީއްކަުރން އަހަރުމެންަނށް

ަކލޭގެފާނަކީ އެނޭގ އަަހންަނށް ކާކަުކން ތަިޔއީ ަކލޭގެފާނު ަތ ނައްތާލުމަށް
މީހާ ކުރެއްވި ަމތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ

ޭއނާގެ ައނަގމަޑުކޭުރ ވިދާޅުވިއެވެ އެކު ައމުރުވެރަިކމާއި އީސާގެފާނު
ބިންަމއްަޗށް އެމީހާ މިޖިންނި ދެން ނުކުޭމ ތެރެއިން ހަށަިގނޑުގެ
ޭއނާ ނުދީ ައނިޔާއެއް އެއްވެސް ަހށަިގނަޑށް އެމީހާގެ ައދި ވައްޓާލިއެވެ

ހިނަގއްޖެއެވެ ދޫކޮށް



މަިބއިމީހުން ަހއިރާންވިއެވެ އަަޖއިބުވެ ދެކި މިަމންޒަރު އެންމެން ތިބި މިތާ
ކުރުަވނިވި އަަޖއިބު ކޮނަްފަދ މިއީ ފެށިއެވެ ބުަނން ައނެކަަކށް އެކަކު

އާރާއިބާރު ަމތިވެރަިކމާއި ަބސްފުޅުތަކަުގއި ަކލޭގެފާނުގެ މި ބަސްތަކެއޭްހ
ޖިންނިަތއްވެސް ނަުބއި ައަވލަާފއިވާ މީހުންނާއި ަކަށވަރު ވާކަން

މިހުރިހާ އެަދނީ އެމީހުންދޫކޮށް ކަިޔަމންވެ ަބސްފަުޅށް އެކަލޭގެފާނުގެ
ހުރިހާ ހިސާބުތަކުގެ ަވަށަވަށއިގެންވާ ައަވށުގެ އެ ސަބަބުން ކަމެއްގެ

ފެތުރުނެވެ ޚަބަރު ބޭެހ އަެކލޭގެފާނާއި ަރށަަކށް

ަފޭސަހކޮށްދެއްވިަފޭސަހކޮށްދެއްވިަފޭސަހކޮށްދެއްވިަފޭސަހކޮށްދެއްވި ަބލިަތއްަބލިަތއްަބލިަތއްަބލިަތއް އެަތއްަބއެއްގެއެަތއްަބއެއްގެއެަތއްަބއެއްގެއެަތއްަބއެއްގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ވަަޑއިގެންނެވީ ފަހު ނުކުންނެވުަމށް ދީނީމަރުކަޒުން މި އީސާގެފާނު
އޭރު ަރށްޓެއްސެކެވެ ަދންަނ އީސާގެފާނު ަޝމްއޫނަކީ ގެައށެވެ ޝަމްއޫނުގެ
މީހުން އެގޭގެ ވިއެވެ ޖެހިަފއި ހުމެއް ަގަދ ވަަރށް ަމއިދާަތައށް ޝަމްއޫނުގެ

އެދުނެވެ ކޮށްދެއްވުަމށް ަރނގަޅު ހުން ޭއނާގެ ކަިބފުޅުން އީސާގެފާނުގެ
ހުން އެ ވަަޑއިގެން ަކއިރިައށް ަމއިަދއިތަގެ ަޝމްއޫނުގެ އަެކލޭގެފާނު ދެން

ފިލާ ހުން ަގއިން ޭއނާގެ ކުރެއްވުމާއިއެކު ައމުރުފުޅު ފިލައިދިއުަމށް
ަތއްޔާރު ކެއުން އެމީހުންަނށް ތެދުވެ ޭއނާ ވަގުތުން ަހަމ ރަނގަޅުވިއެވެ

ފެށިއެވެ އުޅެން ަކންަތއްތަކަުގއި ކުރުމުގެ

އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ މީސްތަކުން ަވނިކޮށް ަކއިރިވަެފއި އިރުއޮއްސުމާއި
ަގއަިގއި އެންމެންގެ މި ގެަނއެވެ މީހުން ޖެހަިފއިވާ ަބލިަތއް ފާޑުފާޑުގެ އެކި

ބަލި އެއެންމެންގެ އެކޭަލގެފާނު ބީއަްސވާ ައތްޕުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ
ޖިންނިންގެ ތެރަޭގއި އެމީހުންގެ އިތުރުން މީގެ ައދި ހެޔޮކުރެއްވިއެވެ

މި ަރނގަޅުކުރެއްވިއެވެ ވެސް ަބއެއް އެަތއް ވީ ޖެހިަފއި ބަލިަތއް ސަބަބުން
ގޮވާ އެޖިންނިަތއް އެނގެއެވެ ބޭކަލެއަްކން ކޮން އީސާގެފާނަކީ ޖިންނިތަަކށް



ައލްމަސީހާ ޚާއްސަކުރެއްވި މާތްރަސަްކލާނގެ ތަިޔއީ ަކޭލ ހަޅޭއްލެވިއެވެ
އެކު ހަރަުކށަިކމާއި ނުދެއްކުަމށް ވާހަަކ ޖިންނިތަަކށް އެ އީސާގެފާނު

އެކަލޭގެފާނަކީ އެއެއްޗިއްަސށް އެއީ ކުރެއްވިއެވެ އަމުރުފުޅު
އެނގަޭކން އަލްމަސީހަުކން ޚާއްސަކުރެއްވި މާތްރަސަްކލާނގެ

ވާތީއެވެ އެނގިވަަޑއިގެންަފއި އީސާގެފާަނށް

އެކަހެރި ދަުރށް މީސްތަކުންނާއި އީސާގެފާނު އިރުއެރުމާއިއެކު ހެނދުނު
މީސްތަކުން ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ކުރެއްވުަމށްޓަކާ ދުޢާ ހިސާބަަކށް

އެމީހުން ފެނުމުން އަެކލޭގެފާނު ހޯދިއެވެ ޭނނގިގެން ވީަތނެއް އެކަލޭގެފާނު
ަނަމވެސް ވަަޑއިނަުގތުަމށެވެ ދޫކޮށް އެމީހުން އެދުނީ އެކަލޭގެފާަނށް

ބޭެހ ރަސަްކންފުޅާއި މާތަްރސްކަލާނގެ އަހަރެން ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު
އަހަރެން ޖޭެހ ައނަްގއިޭދން ވެސް ައަވށްތަަކށް އެހެނިހެން ޚަބަރުފުޅުަތއް
އެކިއެކި ކަަރއިގެ ޖުދެއާ އެައށްފަހު އެސަބަަބށްޓަަކއި ފޮނުވުނީ މިދުނިޔެައށް

ބޭެހގޮތުން އާއި މާތްރަސަްކލާނގެ އީސާގެފާނު ދީނީމަރުކަޒުތަކަުގއި
ގެންދެވިއެވެ ދެއްަވމުން އަުގންނާ މީސްތަކުންަނށް

5

ހޮއްވެވުންހޮއްވެވުންހޮއްވެވުންހޮއްވެވުން ައސްހާބީންައސްހާބީންައސްހާބީންައސްހާބީން ފުަރަތަމފުަރަތަމފުަރަތަމފުަރަތަމ އެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ވިއެވެ އީސާގެފާނު ައއްސޭރަީގއި ަކނޑުގެ ޖެނެސަަރތު އެއްދުވަހަކު
ބަސްފުޅުަތއް މާތްރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުންަނށް އެތަާގއި އީސާގެފާނު
ބަސްފުޅުތަކުގެ އެކޭަލގެފާނުގެ ގެންދެވިއެވެ ދެއްަވމުން އަންގަަވއި
ވިއެވެ އެއްވަެފއި އެަތަނށް މީސްތަކުންނެއް އެަތއަްބއިވަރު ައއި އަޑުއެހުމަށް
އެއެންމެން ބާރުވެަފއެވެ ފިތި ަވނީ މީސްތަކުން ގިނަަކމުން އަަދދު މީހުންގެ

ކަުރމުން މަަސއަްކތް ދިއުަމށްޓަކާ އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ ވެސް



އެކޭަލގެފާަނށް މަސްދޯނި ދެ ކަުޑ ވާ ައއްސޭރަީގއި އެ އެވަގުތު ގެންދިޔައެވެ
ދާަތއް ގެންގޭުޅ ހިަފން މަސް އެމީހުން އެދޯނީގެވެރިން ފެނިވަޑައަިގތެވެ

އެއް އެަތނުން ވަަޑއިގެން އެކޭަލގެފާނު އުޅެއެވެ ައތިރިަމތަީގއި ދޮވުމަށް
ަޝމްއޫނުޭއ ތެރެއިން އެމީހުންގެ އެއީ އަަރއިވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ދޯންޏަށް
ދޯނި ކަިބއިން ަޝމްއޫނުގެ އީސާގެފާނު ދޯންޏެވެ މީހާގެ ކިޔުނު ނަމަކަށް
އެދިވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ދިނުަމށް ގެންގޮސް ދަުރށް ަތންކޮޅެއް އެއްގަމާއި
ބަސްފުޅުަތއް މާތަްރސްކަލާނގެ މީސްތަކުންަނށް އެކޭަލގެފާނު ދެން

ހުންަނަވއިގެންނެވެ އެދޯނަީގއި ގެންދެވީ ދެއްަވމުން އަނަްގަވއި

ަޝމްއޫނު ނިމިވަަޑއިގެން ަދއަްކވާ ވާހަަކފުޅު މީސްތަކުންނާއި އެކަލޭގެފާނު
އެއްލާ ދާ ހިޭފތޯ މަހެއް ގެންގޮސް ފުަނށް ދޯނި ވިދާޅުވިއެވެ އަށް

މަަސއަްކތް ަހތަރުަދމު ޭރ މިައއީ އަޅަުގނޑުމެން ސާހިބާ ބުންޏެވެ ޝަމްއޫނު
ކޭަލގެފާނު އެހެންަނަމވެސް ނުހިފިގެން ވެސް މަހެއް އެންމެ ކޮށްވެސް

އެއަްލފާަނން ދާ އަޅަުގނޑުމެން ވިދާޅުވީތީ

ގިނަަކމުން ަމސްތަކުގެ ޖެހުނު ދަލަުގއި އެއްލުމާއެކު ަހަމ ދާ އެމީހުން
މިމީހުން ފެށިއެވެ ދާން ކޮށަކޮަށއިގެން އެކިަތންަތނުން ދާ ގޮސް ބަރުވެގެން

މީހުންަނށް ދޯނީގެ ައނެއް އުޅުނު ދިއުަމށް މަަހށް އެމީހުންނާއިއެކު
ގިނަަކމުން ަމސްތަކުގެ އެރުވިއެވެ މަސްަތއް ދެދޯންަޏށް ގޮވާގެނެސް

ނުގެނބިއެވެ ގެނބި ކިރިޔާ ަވނީ ދެދޯނިމެ ގޮސް ބަރުވެގެން

ތިރިވެ ަމއްަޗށް ަފއިންޕުޅު އީސާގެފާނުގެ ފެނުމުން މިަތން ައށް ޝަމްއޫނު
ދަުރށް ަކއިރިން އަޅަުގނޑުގެ މާތްސާހިބާ ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާަނށް
ހުރިހާ ަރށްޓެހި ޭއނާގެ ޭއނާއާއި އަކީން ފާަފވެރި އަޅަުގނޑަކީ ވަޑައިގަންަނވާ
ަހއިރާން ބަޮޑށް ވަަރށް ދެކެ ގިނަަކން މަސްތަކުގެ ހިފުނުހާ މި މަސްވެރިން



ދެކެ މިަތން ވެސް ޔަހުޔާ އާއި ޔާމިޒް ދެދަރިން ޒަަބދީގެ ވިއެވެ
ކުރާ ަމަސއަްކތް އެކު އާއި ަޝމްއޫނު ދެމީހުންނަކީ މި ހައިރާންވިއެވެ

ދެމީހުންނެވެ

މިައދުން ބިރުނަުގޭނ ަކންބޮޑުވެ ވިދާޅުވިއެވެ ަޝމްއޫަނށް އީސާގެފާނު
ަމގު މާތަްރސްކަލާނގެ ަބދަލަުގއި ހިފުމުގެ މަސް ަކޭލ ފެށިގެން

އެމީހުންގެ ަހަމއެވަގުތު އެމީހުން އިންސާނުން ހިފާނީ ދެއްކުަމށްޓަކާ
އީސާގެފާނުގެ ދޫކޮށްލަާފއި އެއްޗެއް ހުރިހާ ފަހު އެހެލުަމށް ދޯނިަތއް

ދަިޔއެވެ އަރިހަުގއި

މީހެއްމީހެއްމީހެއްމީހެއް ވީވީވީވީ ޖެހިަފއިޖެހިަފއިޖެހިަފއިޖެހިަފއި ަބލިަބލިަބލިަބލި ޖިޒާމުޖިޒާމުޖިޒާމުޖިޒާމު

ހުންނެވިަތަނށް އެކޭަލގެފާނު ަވނިކޮށް އެއަްރށެއަްގއި އީސާގެފާނު
މިމީހާައށް ައއެވެ މީހަކު ވީ ފުރިަފއި ފާރުން ަހށަިގނޑު މުޅި ޖެހި ޖިޒާމުބަލި

މޫނުަވަތށް ކުރިފުޅުަމތީ އެކަލޭގެފާނުގެ ފެނުމާއިއެކު އީސާގެފާނު
ކޭަލގެފާނު މާތްސާހިބާ އެވެ އާދޭސްދެންނެވި އޮވެ ވެއްޓި ބިންމައްަޗށް

ސާފުތާހިރު ަފސޭހަކޮށް މިބަލިން އަޅަުގނޑު ަނަމ ބޭނުންފުޅު
ކޮށްދެއްވިދާނެ

ަކޭލ އަހަރެން ވިދާޅުވިއެވެ ަލއްަވަވއި ައތްޕުޅު ަގއަިގއި އެމީހާގެ އީސާގެފާނު
މިހެން އީސާގެފާނު ތާހިރުޭވ ސާފުވެ ޭދަނން ަފސޭހަކޮށް ތިޔަބަލިން

ަރނގަޅުވެއްޖެއެވެ މުޅިން ފިލާ ޖިޒާމަުބލި ަގއިން އެމީހާގެ ވިދާޅުވުމާއިއެކު

ަހށަިގނޑު ކަލޭގެ ކުރެއްވިއެވެ ައމުރުފުޅު ޭއނާައށް އީސާގެފާނު ދެން
މީހަކު ފަސަޭހވެއްޖެ ޖެހިަފއި ޖިޒާމުބަލި ައދި ަދއްކާ އިމާމަަކށް

ައމުރުފުޅު މޫސާގެފާނު ަތއުރާތަުގއި ކުރުަމށް ގޮތުން ސާފުތާހިރުވުމުގެ



ސާފުވެތާހިރުވީ ފަސަޭހވެ ތިޔަބަލިން ކޭަލ އެއީ ކޭުރ ޤުރުބާންަތއް ކުރެއްވި
އަހަރެން ަނަމވެސް ގޮތުން ހެއްކެއްގެ ދިނުމުގެ ހާމަކޮށް އެންމެންަނށް ކަން

ބުނެގެންނުވާނެ ގާތު މީހެއް އެއްވެސް ވާހަަކ ކޮށްދިން ަފސަޭހ ބަލި ކަލޭގެ

ފެތުރިގެން ތެރެައށް އަެރށުގެ ޚަބަރު އީސާގެފާނުގެ ަނަމވެސް އެހެން
އެކަލޭގެފާނުގެ ބަޔަކު އެަތއް ގޮތުން ަނތީޖާއެއްގެ ައދި ހިނގައްޖެއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ އެދި ަފސަޭހވުަމށް ަބލިތަކުން އެހުަމށާއި އަޑު ބަސްފުޅުގެ
ވަަރށް އީސާގެފާނު ަނަމވެސް ހުރި ަކންަތއްަތއް މިހެން ައއެވެ އަރިހަށް

ަމތީ ކުރެއްވުން ދުޢާފުޅު ވަަޑއިގެން ަތންަތަނށް އެކަހެރި ގިނަގިަނއިން
ޭހދަކުރެއްވިއެވެ ވަގުތު

މީހެއްމީހެއްމީހެއްމީހެއް ވާަބލިޖެހިަފއިވާވާަބލިޖެހިަފއިވާވާަބލިޖެހިަފއިވާވާަބލިޖެހިަފއިވާ

ބަސްފުޅުަތއް މާތަްރސްކަލާނގެ މީސްތަކުންަނށް އީސާގެފާނު އެއްދުވަހަކު
ޖުދެއާ އާއި ގަލީލީ އެތަާގއި އިންނެވިއެވެ ގެއެއަްގއި ދެއްަވަވން އަންގަވައި

ކިޔާ ފަރީސީނުންޭނ ަދންނަބޭކަލުންނާއި ދީނުގެ ޖެރަޫސަލމުގެ އާއި
ފަސޭހަކޮށް ބަލިަތއް މީސްތަކުންގެ ވިއެވެ ބަޔަކު ދީންވެރިންގެ

ބާރުފުޅު ކަލާނގެ ަމތިވެރި އެންމެ އީސާގެފާނާއިއެކު އޭރު ދެއްވުމަށްޓަކާ
ަލއިގެން ައށަިގނޑަަކށް މީހަކު ޖެހަިފއިވާ ވާބަލި ބަޔަކު ވިއެވެ އެތާގައި
ގެންދިއުަމށްޓަކާ އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ އަެބލިމީހާ ގެަނއެވެ އެތަނަށް
ަނަމވެސް ކުރިއެވެ މަަސއަްކތް ަވނުަމށް އޭެގގެތެރެައށް އެމީހުން
ދެވެން އަރަިހށް އަެކލޭގެފާނުގެ ގިނަަކމުން މީސްތަކުންގެ އެއްވެފައިވާ
ފުރާޅަުގއި އަރާ ަމއްަޗށް ފުރާޅު ގޮަވއިގެން އެމީހާ އަެބއިމީހުން ނެތުމުން
ސީދާ ައށަިގނޑާއެކު ޭއނާގެ މިމީހާ މެދުން މީސްތަކުންގެ ަހދާ ބާގަނޑެއް

އީމާންތެރަިކން މަިބއިމީހުންގެ ތިރިކުރިއެވެ ކުރިފުޅުަމއްަޗށް އީސާގެފާނުގެ



ރަހުަމތްތެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ މީހާައށް އަެބލި އީސާގެފާނު ދެކެވަޑައިގެން
ފޮހެވިއްޖެ ފާަފަތއް ކޭަލގެ

ހިަތށްއެރިއެވެ ފަރީސީނުންގެ ބޭކަލުންނާއި ަދންަނ ދީނުގެ އެތާތިބި
ފާަފ ފަިޔވާ މާތްރަސްކަލާނގެ މީކާކު މިމީހަކީ ބުނާ ބަސްަތއް ކުފުރުވެރި

ކޮބާ ފަރާތަކީ ފުއްސެޭވނެ

ވިދާޅުވިއެވެ ދެނެވަަޑއިގެން އެއްޗެތި މިއަރާ ހިަތށް މިމީހުންގެ އީސާގެފާނު
ނުަވަތ ފޮހެވިއްޖެޭއ ފާަފަތއް ަކލޭގެ ކީއްވެ ހީކަުރނީ ތަިޔ ތިޔަހެން ކަލޭމެން
ކޭީކ ފަސަޭހއީ ބުަނން ދިމަާލށް މިމީހާއާ ތެރެއިން މީގެ ހިނގާޭށ ތެދުވެ

ފުއްސެވުމުގެ ފަާފ މީހުންގެ މިދުނޭިޔަގއި ދަރިކަލުންަނށް އިންސާނާގެ
ސާބިތު މިައދު ތިަމންކަލެގެފާނު ަކޭލމެންަނށް ވަާކން ލިބިގެން ހައްޤު

އީސާގެފާނު މީހާައށް ޖެހަިފއިވާ އެވާބަލި ވިދާޅުވެ މިހެން ކޮށްދޭަނން
ޭދ ގެައށް ހަިފއިގެން ައށަިގނޑު ކަލޭގެ ތެދުޭވ ވިދާޅުވިއެވެ

ައށަިގނޑު ޭއނާގެ ތެދުވެ މިމީހާ ކުރިަމތަީގއި އެންމެންގެ ވަގުތުން ހަމަ
ޭއނާގެ ކަުރމުން ޝުކުރު ަހމްދާއި ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ ނަގައިގެން

ބަޮޑށް ވަަރށް މަިކމާ އެންމެން ހުރިހާ ތިބި މިަތނަުގއި ހިނަގއްޖެއެވެ ގެއަށް
ވީ އަެބއިމީހުން ކިއެވެ ަސނާ ަހމްދު ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ އަޖައިބުވެ

ަހއިރާންވެ އަހަރުމެންަނށް މިައދު ބުންޏެވެ ބޮޑަުކމުން ހައިރާނަްކމުގެ
ފެނިއްޖެ ަކންަތއްތަކެއް ވަާފަދ އަަޖއިބު

ދެއްކެވުަމށްދެއްކެވުަމށްދެއްކެވުަމށްދެއްކެވުަމށް ަމގުަމގުަމގުަމގު ަތއުބާގެަތއުބާގެަތއުބާގެަތއުބާގެ ަވަޑއިގެންނެވީަވަޑއިގެންނެވީަވަޑއިގެންނެވީަވަޑއިގެންނެވީ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ވާރުަފއިސާ ކިޔާ ޭއ ލެވާއި މަގުަމތީ ވަަޑއިގެންނެވި އީސާގެފާނު މިއަށްފަހު
ވާރުަފއިސާ ޭއނާ މަގުަމތަީގއި އިނީ ޭއނާ އޭރު ަބއްދަލުވިއެވެ މީހަކާއި ނަގާ



ވިދާޅުވިއެވެ ޭއނާައށް އީސާގެފާނު އޮފީހަުގއެވެ ަހދާަފއިވާ ނެގުމަށް
އެަވގުތު ަހަމ އާޭދ އެކު އަހަރެންނާއި ަކމަުގއިވުަމށް ދަރިވަރަކު އަހަރެންގެ
އެކަުގއި އެކަލޭގެފާނާއި ތެދުވެގެން ދޫކޮށްލަާފއި އެއްޗެއް ހުރިހާ ލެވާއި

ދަިޔއެވެ

ކުރިއެވެ ަތއްޔާރު ކެއުމެއް ބޮޑު ޝަރަފަުގއި އީސާގެފާނުގެ ޭގަގއި އޭނާގެ ދެން
އެހެނިހެން މީހުންނާއި ަނގާ ވާރަުފއިސާ ގިަނ ވަަރށް ވެސް އެހެން އަދި

އެމީހުންގެ ފަރީސީނުންނާއި ދެކެ މިަތން ައއެވެ ކެއުަމށް އެ ވެސް މީހުން
އަެކލޭގެފާނުގެ ނުޖެހިގެން ހިތަްހަމ ަދންނަބަޭކލުން ދީނުގެ ހިމެޭނ ބައިގައި

މީހުންނާ ަނގާ ވާރަުފއިސާ ކޭަލމެން ބުންޏެވެ އަސްހާބީންަނށް
ކީއްވެ ތިޔަަހަދނީ ަކއިބޮއި ަމތީ އެއްސުފުރާ ފާފަވެރިންނާއިއެކު

ސިއަްޙތު ޭބނުންަވނީކީ ހަކީމަކު ދެއްވިއެވެ ަޖވާބު އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު
މީހުންަނށް ބަލި ވާނީ ޭބނުން ހަކީމަކު ނޫން މީހުންނަަކށް ތޭިބ ސަލާމަތުން

ަތއުބާވުަމށް ފާަފވެރިންަނށް މިައއީ ވެސް އަހަރެން އެަފަދއިން ހަމަ
މީހުން ހީކުރާ ަކމަުގއި މީހުން ސާލިހު ތިމާމެންނަކީ ގޮވާލުަމށް

ނޫން ދިންނެވުމަަކށް

ަބސްފުޅުަބސްފުޅުަބސްފުޅުަބސްފުޅު ވިދާޅުވިވިދާޅުވިވިދާޅުވިވިދާޅުވި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު ބެޭހގޮތުންބެޭހގޮތުންބެޭހގޮތުންބެޭހގޮތުން އާއިއާއިއާއިއާއި ރޯަދރޯަދރޯަދރޯަދ

އަސްހާބީން ޔަހުޔާގެފާނުގެ ބުންޏެވެ ދިމަާލށް އީސާގެފާނާއި އެމީހުން
ރޯދަހިފާ އެަތއްފަހަރަކު މަހަކު ވެސް އަސްހާބީން ފަރީސީނުންގެ އަދި ވެސް

ަކންތަކެއް އެަފަދއަކުން ައސްހާބީން ކަލޭގެފާނުގެ އަެކމަކު ަހދާ ދުޢާކޮށް
ނުކޭުރ

ޭއނާގެ ފިރިހެނާ ވާ ަކއިވެނި ައަލތު ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި އީސާގެފާނު



ަކއިރީ މެހެމާނުން ޭއނާގެ ކޭަލމެން ަވނިކޮށް މެހެމާނުންނާއިއެކު
ފިރިހެނާ ވާ ަކއިވެނި އަަލތު މަޑުކޭުރ ަތ ބުނާަނން ނުކައިތިބުަމށް

ނަުކއިތޭިބނެ ދަެރވެ އެމީހުން އެދުވަހުން ގެންދެޭވނެ ދަުރށް އެމީހުންނާއި

ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ ވާހަަކަތއް މާަނފުން މި އެމީހުންަނށް އެކަލޭގެފާނު ދެން
ހެދުމެއަްގއެއް ބާ ވީދާލަާފއި ފޮތަިގނޑެއް ހެދުމަކުން އާ މީހަކު އެއްވެސް
ބާ ފޮތަިގނޑެއް އާ ައދި ލެވުނީ ވެސް ވީދާ ހެދުމެއް އާ އޭރުން ނާޅާނެ
ދަިޔ މޭބިސަްކދުރުގެ ރޯ އެކަކުވެސް ަހަމއެަފަދއިން ައދި ނުގޭުޅނެ ހެދުމަކާ

ސަބަބުން ަވއިގެ އުފެޭދ ހުތްވުމުން ދަިޔ ރޯ އެ އޭރުން ނާޅާނެ ހަމަކަށް ބާ
އޭރުން ައދި ދާނެ ަފއަިބއިގެން ދަިޔަތއް މޭބިސަްކދުރުގެ ފޫގޮސް އެހަން

ދަިޔ މޭބިސަްކދުރުގެ ރޯ ހަލާކުވާނެ ގޮސް ފަޅަފަަޅއިގެން އެހަންވެސް
ަތއްޔާރު ގޮތަުގއި ފުރަިހަމ އެކަކުވެސް ަހަމ ަހމަަކށް އާ އަޅަންވާނީ
ދަިޔ މޭބިސަްކދުރުގެ ރޯ ފަހު ބުއިަމށް ދަިޔ މޭބިސަްކދުރުގެ ކުރެވިފައިވާ
ަތއްޔާރުކުރެވަިފއިވާ ގޮތަުގއި ފުރަިހަމ ބުނާނެ އެމީހަކު ނުވާނެ ބޭނުމެއް

މާމީރު ދަިޔ މޭބިސަްކދުރުގެ

6

ދުަވހާއިދުަވހާއިދުަވހާއިދުަވހާއި ކުރެވުނުކުރެވުނުކުރެވުނުކުރެވުނު ޚާއްަސޚާއްަސޚާއްަސޚާއްަސ ައޅުަކަމށްައޅުަކަމށްައޅުަކަމށްައޅުަކަމށް ތެރެއިންތެރެއިންތެރެއިންތެރެއިން ދުަވސްަތކުގެދުަވސްަތކުގެދުަވސްަތކުގެދުަވސްަތކުގެ ހަފްތާގެހަފްތާގެހަފްތާގެހަފްތާގެ
ަބސްފުޅުަބސްފުޅުަބސްފުޅުަބސްފުޅު ވިދާޅުވިވިދާޅުވިވިދާޅުވިވިދާޅުވި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު މެދުމެދުމެދުމެދު

ަދނޑުތަކުގެ ހެޭދ ގޮވާން އީސާގެފާނު ދުވަހެއަްގއި ސަަބތުގެ އެއްފަހަރަކު
އަސްހާބީން އީސާގެފާނުގެ ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ހިނަްގވާ މަގަކުން ވާ ތެރޭގައި

ަކމުން ފަހު ތޮށިނޮޅާލުަމށް ހާކާ ދެައތާ ދެައތް ބިނދެ ގޮވާން އެގަސްތަކުން
ކުރިއެވެ ސުވާލު އެމީހުންނާއި ބަޔަކު ފަރީސީނުންގެ ގެންދަިޔއެވެ

ކީއްވެ ތިޔަކަުރނީ ަކޭލމެން ަކންަތއްަތއް ަމނާ ކުރުން ދުވަހަުގއި ސަބަތުގެ



އަެކލޭގެފާނުގެ ދާއޫދުގެފާނާއި ަޖވާބުދެއްވިއެވެ އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު
ކޭަލމެން ވާހަަކ ަކންތަކުގެ ކުރެއްވި ވަަޑއިގެން ަބނޑަުހއިފުޅުވެ އެކުވެރިން
އަޅަުކންކުރުަމށް ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ ދާއޫދުގެފާނު ަތ ނުކިޔަން
އެކަކު އެހެން ފަިޔވާ އިމާމުން ަހަމއަެކނި ަވދެ ަތަނށް މާތް ކޮށްަފއިވާ ޚާއްސަ
އެކޭަލގެފާނުގެ އެއިން ައދި ފަރިއްކުޅުއްވި ރޮށި ކޮށްަފއިވާ ަމނާ ކެއުން ވެސް

ދެއްވި ވެސް އެކުވެރިންަނށް

އަހަރެންނަކީ ަކމަުގއިވާ ދަރަިކލުން އިންސާނާގެ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ވެރިސާހިބާ ވެސް ސަަބތުގެ

ވަަޑއިގެން ދީނީމަރުކަޒަަކށް އީސާގެފާނު ދުވަހެއަްގއި އެހެން ސަބަތުގެ އަދި
ައނަްގވާދެއްަވމުން މީސްތަކުންަނށް ަބސްފުޅުަތއް މާތްރަސަްކލާނގެ
ވިއެވެ ފިރިހެނަކު ވީ ވާވަެފއި ަކނާައތް އެތަާގއި ގެންދެވިއެވެ
ކުށްވެރި އީސާގެފާނު ތިބީ ަދންނަބޭކަލުން ދީނުގެ ފަރީސީނުންނާއި

ދުވަހެއަްގއި ސަަބތުގެ ައދި ބަލާށެވެ ފެޭނތޯ ަކމެއް ކަަހަލ ކުރެވޭނެ
ވަަރށް ތިބީ އެމީހުން ވެސް ކޭުރތޯ ަރނގަޅު ައތް މީހާގެ މި އެކަލޭގެފާނު

ދެނެވަަޑއިގެން ޚިޔާލުަތއް މަިބއިމީހުންގެ އީސާގެފާަނށް ަބލާށެވެ ފަރުވާވެ
ކުރިަމއްަޗށް އެންމެންގެ ތެދުވެ ވިދާޅުވިއެވެ މީހާައށް ވާވެަފއިވާ އަތް އެ

ހުއްޓިއްޖެއެވެ ކުރިަމތީ އެންމެންގެ ތެދުވެ މިމީހާ ދެން އާޭދ

ސަަބތުގެ ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު ކުރެން އެމީހުން އީސާގެފާނު ދެން
ނަުބއި ނުަވަތ ަތ ަކންަތއް ަރނގަޅު ަވނީ ައނަްގވަާފއި ކަުރން ދުވަހުގައި
ނެތިކޮށްލުންަތ ފުރާަނ ނުަވަތ ަތ ކުރުން ސަލާަމތް ފުރާަނ ަތ ކަންތައް

ަބއްަލވާ މޫނުތަަކށް އެންމެންގެ އެނބުރިވަަޑއަިގތް ަވަށއިގެން އީސާގެފާނު
ައތް ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު މީހާައށް ވާވަެފއިވާ ައތް ދެން ލެއްވިއެވެ



އެަވގުތު ަހަމ ކުރިއެވެ ަކން ަފަދއިން އެވިދާޅުވި އީސާގެފާނު މިމީހާ ދަމާލާ
ވީ މަިކންަތއް ދަިޔއެވެ ވެގެން ަރނގަޅު މުޅިން ބާރުޖެހި އަތަުގއި އޭނާގެ
ބަޮޑށް ވަަރށް ަދންނަބޭކަލުން ދީނުގެ ފަރީސީނުންނާއި ފެނި ގޮތް

މެދު ގޮތަކާއި ކުރާނެ ަކންަތއް ޭދތޭެރ އީސާގެފާނާއި ައދި ރުޅިއައެވެ
ކަުރންފެށިއެވެ ަމޝްވަރާ ވިސްނާ

ައސްހާބީންައސްހާބީންައސްހާބީންައސްހާބީން ބާަރބާަރބާަރބާަރ

ތެރެައށް ފަރަުބަދތަކުގެ އީސާގެފާނު ދުވަހެއަްގއި ދުަވސްތަކުން މި
ރަޭގނޑު ަމތީ ދުޢާކުރެއްވުން ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ
އީމާންވާ އެކޭަލގެފާަނށް ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ހޭދަކުރެއްވުަމށްޓަކާ

އަރިހަުގއި އެކޭަލގެފާނުގެ ހިސާބަަކށް ވަކި އެަތނުގެ ވެސް އެތައްބަޔަކު
އެަތަނށް ގޮވާ އެމީހުންަނށް އެކޭަލގެފާނު ވުމުން ހެނދުނު ދިއައެވެ

ައސްހާބީންގެ ޚާއްަސ އެކަލޭގެފާނުގެ މީހަކު ބަާރ ތެރެއިން ޭއގެ އަދި ގެނައެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ މީހުންނަކީ ބަާރ މި ައދި ހޮއްވެވިއެވެ ގޮތަުގއި

ަމންދޫބުން ފޮނުއްވާނެ ަކއިރިައށް މީސްތަކުންގެ ބަސްފުޅުތަކާއިގެން
ފަހުން ހިމެނުނީ ތެރަޭގއި އަސްހާބީންގެ މިބަާރ ަހމަޖެއްސެވިއެވެ ކަމުގައި
ައދި ައންދުރާއި ކޮއްކޮ ަޝމްއޫނުގެ މި ަޝމްއޫނު ކިޔުނު ަނމަަކށް ބަދުރުއޭ
އެވެ ތޮމާސް އާއި މާތިހު އާއި ބަރުތުލޫމު އާއި ފިލިޕު އާއި ޔަހުޔާ އާއި ޔާމިޒް
ަކންތަކަުގއި ސިޔާސީ ދީނާއި ައދި އާއި ޔާމިޒް ދަރި ހަލްފާހުގެ އަދި

ޔުދާސް ދަރި ގެ ަޔއުގޫބު ައދި ަޝމްއޫނުއެވެ ބަަހއްޓާ ފަރުވާ ހަރުދަނާވެ
ވީ ފަހުން ޔުދާސް އިސްކަރިޔޮތުގެ މި ޔުދާސްއެވެ އިސްކަރިޔޮތުގެ އާއި

ޚިޔާަނތްތެރިއަަކށެވެ

ވިދާޅުވިވިދާޅުވިވިދާޅުވިވިދާޅުވި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު މެދުމެދުމެދުމެދު ނިޢުަމތާއިނިޢުަމތާއިނިޢުަމތާއިނިޢުަމތާއި ދެއްވާދެއްވާދެއްވާދެއްވާ މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ



ަބސްފުޅުަތއްަބސްފުޅުަތއްަބސްފުޅުަތއްަބސްފުޅުަތއް

ބިމުން އުސް އަސްހާބީންނާއިއެކު ބަާރ ޚާއްަސ އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު
އެކޭަލގެފާަނށް ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ތިރިައށް ބިަމށް ަހަމ ފައިބާވަަޑއިގެން

ޭއގެ ައދި ވިއެވެ އެތަާގއި ވެސް އަސްހާބީންނެއް އެަތއް އިތުރު އީމާންވާ
ަކމަުގއިވާ ަރށްަތއް ދުރު ޖެރޫސަަލމުންނާއި ކަަރއިންނާއި ޖުދެއާ އިތުރުން

އެއްވެަފއި އެަތަނށް ބަޔަކު ަބއިވަރު އެަތއް ވެސް ޒިދޯނުން ތޫރުންނާއި
އަޑުއެހުަމށާއި ަބސްފުޅުތަކުގެ އީސާގެފާނުގެ ައއީ އެަތަނށް މިމީހުން ވެއެވެ

ސަބަބުން ޖިންނިންގެ އެދިއެވެ ވުަމށް ަފސަޭހ ބަލިތަކުން އެމީހުންގެ
ކުރެވުނެވެ ަފސަޭހ އެތަާގއި އެދުވަހު ވެސް ަބލިަތއް ޖެހިަފއިވާ މީހުންނަށް
ކަުރމުން ަމަސއަްކތް ައތްލުަމށްޓަކާ ަގއިކޮޅަުގއި އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެން
ސަބަބުން ބާރުފުޅުގެ ަމތިވެރި ވީ ަހށިކޮޅަުގއި އަެކލޭގެފާނުގެ ދިޔައެވެ

ދަިޔއެވެ ލިބެމުން ޝިފާ ަބލިތަަކށް އެންމެންގެ

ވިދާޅުވިއެވެ ަބއްަލވާ އަސްހާބީންަނށް އެކޭަލގެފާނުގެ އީސާގެފާނު
މާތްރަސްކަލާނގެ ހުރި ބަރަކާތް ަފޤީރުންަނށް ތެރެއިން ކަލޭމެންގެ

ހޫނު ަބނޑަުހއި ތެރެއިން ަކޭލމެންގެ ަކޭލމެންަނށް ަވނީ ރަސްކަންފުޅު
ލޭިބނެ ފުރެންދެން ހިތް ަކޭލމެންގެ ހުރި ބަރަކާތް މީހުންަނށް ތިބި ކަމުގައި

ކޭަލމެން ައދި ހުރި ބަރަކާތް މީހުންަނށް ހިތާމަކުރާ ތެރެއިން ކަލޭމެންގެ
ކޭަލމެންގެ މީހުން ސަބަބުން ދަރިކަލުންގެ އިންސާނާގެ އުފާކުރާނެ

ދިމަާލށް ކޭަލމެންނާ ނުކޮށް ަބއިވެރި ތޭެރ އެމީހުންގެ ރުޅިއަރާ މައްޗަށް
ބަލާނެ ަކަމށް ނަުބއިމީހުން ކޭަލމެންނަކީ ައދި ކިޔާ އެއްޗިހި ހަޑިހުތުރު
ކޭަލމެންގެ ހިނދު ކުރާ ަކންަތއް މީހުން ޭދތޭެރ ކޭަލމެންނާ މިފަދައިން

ދުވަހުން ހިނަގއިދާ ަކންަތއްަތއް އެގޮަތށް ޭވ ރަހުަމތްލެއްވިގެން މައްޗަށް



ަމތިވެރި ކޭަލމެންަނށް މާތަްރސްކަލާނގެ އެއީ ަހދާ އުފަލުންަނށާ ކަލޭމެން
މީހުންގެ ކުރާ ަކންަތއް އަެފަދއިން ޭދތޭެރ ކޭަލމެންނާއި ދެއްވާނެ އިނާމެއް

ަހަމ ކުރީ ަކންަތއްަތއް ވެސް ޭދތޭެރ ބޭކަލުންނާއި ރަސޫލު ކާބަފައިން
އަެފަދއިން

އެއީ ހުރި ހިތާަމ މުއަްސނދިންަނށް ތެރެއިން ަކޭލމެންގެ ނަމަވެސް
ކޭަލމެންގެ ލިބިަފ އެަވނީ އުފަލެއް އަރާމާއި ހުރިހާ ވީ ލިބެން އެމީހުންަނށް

އެއީ ހުރި ހިތާަމ މީހުންަނށް ަބނޑުފުރިަފއިވާ ލިބި ކާން ަރނގަަޅށް ތެރެއިން
މީހުންގެ އުފާކުރާ ހީ މިައދު ައދި ަމތަީގ ހޫނަުކން ަބނޑަުހއި ވާނީ އެމީހުން
ޖޭެހނެތީ އަަޅން ކަރުަނ ހިތާމަކޮށް އެމީހުން ފަހުން އެއީ ހުރި ހިތާަމ މައްޗަށް
ވާހަަކަތއް ަރނގަޅު ކޭަލމެންގެ ހުޝާމިދުކޮށް ަމއްަޗށް ކޭަލމެންގެ މީހުން
މީހުންގެ އަެފަދ އެއީ ހުރި ހިތާަމ ަމއްަޗށް ަކޭލމެންގެ ހަަދނީަނަމ ދައްކާ

ހެދި ަދއްކާ ވާހަަކަތއް ަރނގަޅު ވެސް ރަސޫލުންނާއިމެދު ދޮގު ކާބަފައިން

ލޯބިޭވލޯބިޭވލޯބިޭވލޯބިޭވ ދެކެދެކެދެކެދެކެ ދުޝްމިނުންދުޝްމިނުންދުޝްމިނުންދުޝްމިނުން ަކޭލމެންގެަކޭލމެންގެަކޭލމެންގެަކޭލމެންގެ

ބުަނން މީހުންަނށް އަޑުއަހާ ބަސްަތއް އަހަރެންގެ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ހިތާ ނަުބއިކޮށް ަކޭލމެންަނށް ލޯބިޭވ ދެކެ ައދާވާތްތެރިން ކަލޭމެންގެ
ކޭުރ ަކންަތއް ހެޔޮކޮށް މީހުންަނށް ަނފަުރތުކުރާ ަމއްަޗށް ކަލޭމެންގެ

އެޭދ ލެއްވުަމށް ރަހުަމތް މީހުންަނށް ކުރާ ަބދުދުޢާ ކަލޭމެންަނށް
ދުޢާކޭުރ ހެޔޮ މީހުންަނށްޓަކާ ކުރާ ަކންަތއް އިހާނެތިކޮށް ކަލޭމެންަނށް

ަކނަްކށި ައނެއް އެނބުރަިފއި ަނަމ ޖަަހއިފި މީހަކު ަމތީ އެއަްކނަްކށި ކަލޭގެ
ަނަމ ައތަުލއިފި ސާލު އޮތް ކޮނޑަުގއި ކަލޭގެ މީހަކު ަދއްކާ ޖަަހން ވެސް
ކޭަލގެ ނާޅާ ހަުރސް ވެސް ައތުލުަމށް ަގމީސް ހުރި ަލއިގެން ކޭަލ އެމީހަކު
އެއްޗެއް ކަލޭގެ ައދި ދީ އެއެއްޗެއް މީހަަކށް ކޮންމެ އެޭދ އެއްޗަަކށް ކިބައިން



ކޭަލމެން ޭނޭދ ދިނުަމށް ައނބުރާ އެއެއްޗެއް ަނަމ ައތުަލއިފި މީހަކު އެހެން
ފަރާތުން މީހުންގެ އެހެން ވާނީ ކަުރން ަކންަތއް މެދު މީހުންނާ އެހެން

ަފަދއިން އެޭދ ކުރުަމށް ަކންަތއް ވެސް ޭދތޭެރ ކަޭލމެންނާއި

ލޯބިވާ ދެކެ މީހުން ވާ ަހމްދަރުދީ ަމއްަޗށް ަކޭލމެންގެ ަހަމއަެކނި ކަލޭމެން
އެމީހުންގެ ވެސް ފާަފވެރިން ަސވާބެއް ކޮން އޮތީ ކޭަލމެންަނށް އެއިން ނަމަ

ކޭަލމެންަނށް ަހަމއަެކނި ލޯބިޭވ ދެކެ މީހުން ވާ ަހމްދަރުދީ މައްޗަށް
އެއިން ަނަމ ކުރާ ަކންަތއް ަރނގަަޅށް ަކޭލމެން މެދު މީހުންނާ ހިތާ ހެޔޮކޮށް

ަކންަތއް އެަފަދއިން ފަާފވެރިންވެސް ަސވާބެއް ކޮން އޮތީ ކަލޭމެންަނށް
ވެސް ައތުން އެމީހުން އުޅެނީ ދީ އެއްޗެތި މީހުންަނށް ކޭަލމެން އަދި ކުރޭ

ކޭަލމެންަނށް އެއިން ަނަމ އުންމީދަުގއި ލޭިބނަެކމުގެ ައނބުރާ އެފަދައިން
ައނބުރާ އަގު އެއްޗެއްގެ ޭދ ވެސް ފާަފވެރިން ަސވާބެއް ކޮން އޮތީ

ދީ އެއްޗެތި ފާަފވެރިންަނށް އެހެން އުންމީދަުގއި ލޭިބނަެކމުގެ ބަރާބަރަށް
އަެބއިމީހުންަނށް ލޯބިޭވ ދެކެ ދުޝްމިނުން ަކޭލމެންގެ ކޭަލމެން އުޅޭ

މީހަކު ަކއިރީ ަކޭލމެން ައދި ކޭުރ ަކންަތއް ަރނގަަޅށް ހިތާ ހެޔޮކޮށް
ލިބުަމށް ައނބުރާ އެއެއްޗެއް ަނަމ އެދެފި ޭދން އެއްޗެއް ދަރަންަޏށް
ަކޭލމެންަނށް އޭރުން ދީ އެއްޗެއް އެ އެމީހަަކށް ނުކޮށް އުންމީދު

އެންމެަމތިވެރި ކޭަލމެންނަކީ ައދި ބޮޑުވާނެ އިނާމު ދެއްވާ މާތްރަސްކަލާނގެ
ނުވާ ޝުކުރުވެރި އަެކލާނގެއީ އެއީ ވާނެ ަކމަުގއި ދަރިން ފަރާތުގެ

ވޮޑިގެންވާ އޯގާތެރިވެ ވެސް މީހުންަނށް ނަުބއިނުލަފާ މީހުންަނށާއި
ކޭަލމެން ަފަދއިން ވެވޮޑިގެންވާ އޯގާތެރި ަބއްޕާފުޅު ަކޭލމެންގެ ކަލާނގެ

އޯގާތެރިޭވ ވެސް

ނުކިޔާނުކިޔާނުކިޔާނުކިޔާ ފާޑުފާޑުފާޑުފާޑު ޭދތެޭރޭދތެޭރޭދތެޭރޭދތެޭރ މީހުންނާމީހުންނާމީހުންނާމީހުންނާ



އެއިރުން ނުކިޔާ ފާޑު ވާހަަކަދއްކާ މެދު ނަުރނގަޅަުކމާއި މީހުންގެ އެހެން
އެހެން ނުކޭިޔނެ ފާޑެއް ވެސް މެދު އަެކމާ ަބލަާފއި ނަުރނގަޅަުކން ކަލޭގެ
ކަލެއާ ނުކުރެޭވނެ ކުށްވެރިއެއް ވެސް ކޭަލ އެއިރުން ނުކޭުރ ކުށްވެރި މީހުން

ހިތުން އަެކންަތއް ަމއާފްކޮށް ަކންތަަކށް ނަުބއި ކުރާ މީހުން އެހެން ދޭތެރޭ
ކަުރއްވާނީ ަކންަތއް ޭދތޭެރ ކަލެއާ ވެސް މާތްރަސަްކލާނގެ ފޮހެލަންޏާ
ދީަލތިވެ ކަލެައށް މާތަްރސްކަލާނގެ އެއިރުން ދަީލތިޭވ އެފަދައިން

މިނެ ަކލެައށް ނާޅިއަކުން ަވމުންދާ ަބންޑުން ބާރުވެ ފުރި ވާނެ ވޮޑިގެން
ދެއްވާނެ މިނެ ކަލެައށް ވެސް އަެކލާނގެ ނާޅިއަކުން މިނި ކޭަލ ދެއްވާނެ

ައނދިރި ލޯ ދެއްވިއެވެ ވިދާޅުވެ ވެސް ވާހަަކ ވީ މާަނ މި އީސާގެފާނު އަދި
މަގުަމތަީގއިވާ ދާ ދެއްކިދާނެަތ މަގު މީހަަކށް ައނދިރި ލޯ އެހެން މީހަކަށް

ޭއނާގެ ދަރިވަރަކު ޔަޤީން ވެއޭްޓނަެކން އެކަުގއި އެދެމީހުން ވަޅަކަށް
ަތމްރީނު ފުރަިހަމައށް ަނަމވެސް ނުވާނެ މޮޅެއް ވުރެ މުދައްރިަސށް

މޮޅުވާނެ އެއްވަަރށް މުަދއްރިސާ ޭއނާގެ ލިބުމުން

ަކންބޮޑުވާ އެއާމެދު ފެނިގެން ކުނޑިކޮޅެއް އިން ލޮލަުގއި ައނެކާގެ ކަލޭމެން
ނުަވނީ ަކންބޮޑު ޭދތޭެރ ވަކަރަުގނޑާ ބޮޑު އޮތް ލޮލަުގއި ައމިއަްލ ކަލޭގެ އިރު
ަދއްކާޭށ ނަަގން ކުނޑިކޮޅު ވާ ލޮލަުގއި ޭއނާގެ ދިމާަލށް އަޚާއާއި ކަލޭގެ ކީއްވެ

ނުފެންަނނީ ކަލެައށް ވަކަރަުގނޑު އޮތް ލޮލަުގއި ައމިއަްލ ކޭަލގެ ބުނާއިރު
ތިއޮތް ލޮލަުގއި ަކލޭގެ އެންމެފަުރަތަމ މީހާ ދެފުށްދެގޮތް ޭއ ކީއްވެ

ނެގުަމށް ކުނޑިކޮޅު ވާ ލޮލަުގއި އަޚާގެ ަކލޭގެ އޭރުން ނަގާ ވަކަރަުގނޑު
ފެންނާނެ ސާފުކޮށް ަކލެައށް

ދެަގހެއްދެަގހެއްދެަގހެއްދެަގހެއް ަތފާތުަތފާތުަތފާތުަތފާތު

އަޅާ ޭމވާ ހިތި ަފަދއިން ނާޅާނެ ޭމވާއެއް ހިތި ގަހެއަްގއި އަޅާ މޭވާ ފޮނި



އެނޭގނީ ަފއިދާ ލޭިބ ގަހަކުން ނާޅާނެ ވެސް ޭމވާއެއް ފޮނި ގަހެއަްގއި
ަވއްތީންޏެއް މީހަަކށް ގަހަކުން ަކށި ގޮތުން ޭމވާއެއްގެ އަޅާ އެގަހެއަްގއި

ނުލޭިބނެ ވެސް މޭބިސަްކދުރެއް ވެލަކުން ަކށި ައދި ނުބިނދެޭވނެ
އެމީހުން ވާތީ ފުރަިފއި ޚިޔާލުތަކުން ަރނގަޅު ހިތްަތއް މީހުންގެ ރަނގަޅު
ޚިޔާލުތަކުން ނަުބއި ހިތްަތއް ނަުބއިމީހުންގެ ކޭުރ ައަމލުަތއް ރަނގަޅު
ކުރެވެނީ ފާޅު ދުލުން ކޭުރ ައމަލުަތއް ނަުބއި އަެބއިމީހުން ވާތީ ފުރިފައި

ަބސްަތއް ނުކުންަނ އުފެދިގެން އަޑަީގއި ހިތުގެ

ދެމީަހކުދެމީަހކުދެމީަހކުދެމީަހކު އެޅިއެޅިއެޅިއެޅި ދެގެއެއްދެގެއެއްދެގެއެއްދެގެއެއް

ކޭަލމެން ވީއިރު ކޭުރ މުޚާތަބު ކިޔާ މާތްސާހިބާޭއ އަަހންަނށް ކަލޭމެން
ައއިސް ަކއިރިައށް އަހަރެން ކީއްވެ ނުކަުރނީ ައމަލު ބަަހށް ބުނާ އަހަރެން
ބުަނން މިސާލު މީހެއްގެ އޭުޅ ައަމލުކޮށް އެައށް އަޑުއަހާ ބަސްތަކުގެ އަހަރެންގެ

ގެއެއް އޭގެަމތީ އަޅާ ބިންގަލެއް ވަރަުގަދ ކޮނެ ފުންކޮށް ބިން އޭނާއަކީ ތަ
ަހަމލާ ރާޅުތަކުގެ ބޮޑު އަަރއި ރާޅު ަގަދވެ ަކނޑު މިސާލު މީހާގެ ބިނާކުރި
ަކމުން ަރނގަަޅށް ަވނީ ކުރެވިަފއި ބިނާ އެގެ ަނަމވެސް ައއި އެގެއަށް
އެައށް އަޑުއަހާ ބަސްތަކުގެ އަހަރެންގެ ަނަމވެސް ނޭރި ގުޑުމެއް އެގެއަކަށް
ގެއެއް ަމތަީގއި ފަސަްގނޑެއްގެ މަޑު ނުލާ ބިނަްގލަކާ މީހަކީ އޭުޅ އަމަލުނުކޮށް

ގެ މުޅި ލިބުމާއިއެކު އެގެައށް ަހމަލާ ރާޅުތަކުގެ ބޮޑު މީހެއް އެއްަފަދ މީހަކާއި އެޅި
ހިނަގއްޖެ ނެތި ވީރާނާވެ ފުނޑުފުނޑުވެ

7

އީމާންަކންއީމާންަކންއީމާންަކންއީމާންަކން މީހެއްގެމީހެއްގެމީހެއްގެމީހެއްގެ ަމތީަމތީަމތީަމތީ ތެރެއިންތެރެއިންތެރެއިންތެރެއިން މީހުންގެމީހުންގެމީހުންގެމީހުންގެ ސިަފއިންގެސިަފއިންގެސިަފއިންގެސިަފއިންގެ ރޫމުގެރޫމުގެރޫމުގެރޫމުގެ

މިބަސްފުޅުަތއް މީސްތަކުންަނށް ވީ އެތަާގއި އީސާގެފާނު



ައށް ކަޕަރުަނއުމް އެނބުރި އެަތނުން ފަހު ވިދާޅުވެދެއްވުަމށް
ނޯކަރުންގެ މީހެއްގެ ަމތީ ސިަފއިންގެ ރޫމުގެ އަެރށަުގވީ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ބަޮޑށް ވަަރށް ނޯކަރަކު ކުރެޭވ އިތުބާރު މުހިންމު ވަަރށް ޭއނާައށް ތެރެއިން
އީސާގެފާނާ މީހާައށް ސިަފއިންގެ މި ވިއެވެ ވެަފއި ހާޒިރު މަަރށް ބަލިވެ

ދީނުގެ ަބނީއިސްރާއީލުގެ އެހިސާބުގެ ޭއނާ ޚަބަރުލިބުމުން ބެހޭގޮތުން
ޭއނާގެ ފޮނުއްވާ އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ ބަޔަކު ޚާއްަސ ތެރެއިން ބޮޑުންގެ
އެދުނެވެ ކޮށްދެއްވުަމށް ަފސަޭހ ބަލި އެނޯކަރުގެ ވަަޑއިގެން ގެއަށް

މަިކން މިމީހާައށް އެކު އާދޭހާ ގޮސް އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ މިބައިމީހުން
ަކލޭގެފާނުގެ މިމީހާައށް ބުންޏެވެ އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ އެދި ކޮށްދެއްވުަމށް

އަހަރުމެންނާއި މިމީހާއަކީ ޭވ ަހއްޤު ލިބުން އެހީތެރަިކން ފަރާތްޕުޅުން
ދީނީމަރުކަޒެއް އަހަރުމެންަނށް ޭއނާ މީހެއް ލޯބިވާ ދެކެ ަޤއުމު އަހަރުމެންގެ

ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ އެކު އެމީހުންނާއި އީސާގެފާނު ބިނާކޮށްދަީފ ވަނީ ވެސް

ރޫމުގެ މި ަވނިކޮށް ވަަޑއިގެންަފއި ަކއިރިވެ ވަަރށް އެގެއާއި އެކަލޭގެފާނު
އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ ބަޔަކުމީހުން އެކުވެރިންގެ ޭއނާގެ މީހާ ސިފައިންގެ

ކަލޭގެފާނު މާތްސާހިބާ ފޮނުއްވިއެވެ ދެންނެވުަމށް މިފަަދއިން
އަޅަުގނޑަކީ ނޫޅުއްވާ ފުއަްލަވން ބަުރއެއް ތަިޔވަރުގެ އަޅުގަނަޑށްޓަކާ
ައދި މީހަކީމެއްނޫން ަރނގަޅު ވަރުގެ ަހއްޤުވާ ޝަަރފެއް ތިޔަވަރުގެ
ލިބުން ަގދަރު ވަަޑއަިގތުމުގެ ކޭަލގެފާނު ގެައށް އަޅަުގނޑުގެ އަޅުގަނޑަކީ
އަރަިހށް ކޭަލގެފާނުގެ އަޅަުގނޑަކީ ައދި ނޫން މީހެއްވެސް އެކަށީގެންވާ

ައމުރުފުޅު ަހަމއަެކނި ކޭަލގެފާނު މީހަކީމެއްނޫން އަެކށީގެންވާ ވެސް އައުމަށް
ަކން ވާނެ ަރނގަޅު ނޯކަރު އަޅަުގނޑުގެ ވިދާޅުަވނިކޮށް ަބސްފުޅު ކުރައްވާ

ތިބި ަމއްަޗށް އަޅަުގނޑުގެ ވެސް އަޅަުގނޑަކީ އެއީ އެނޭގ އަޅުގަނަޑށް
ވާ ަދށަުގއި އަޅަުގނޑުގެ ަހަމއެަފަދއިން މީހަކީން ވާ ަދށަުގއި އޮފިސަރުންގެ



ައންަނން ައދި ޭދ އެމީހުން އެންގުމުން ދާން ވެސް އަޅަުގނޑު މީހުންނަށް
ނުަވަތ ކުރުަމށް ަކމެއް ނޯކަރުންަނށް އަޅަުގނޑުގެ އާޭދ އެމީހުން އެންގުމުން

ކޭުރ އަެކމެއް އެމީހުން އެންގުމުން ނުކުރުަމށް

މިބަސްތަކުގެ މީހާގެ ސިަފއިންގެ ރޫމުގެ އިވިވަަޑއިގެން އީސާގެފާަނށް
ވީ އަރިހަުގއި އެކޭަލގެފާނުގެ ވަަޑއިގެން ަހއިރާންވެ އީސާގެފާނު ސަބަބުން

މުޅި އީމާނަްކމެއް ަމތިވެރި މިަފަދ ވިދާޅުވިއެވެ މީސްތަކުންަނށް
ރޫމުގެ ނުދެކެން އަހަރެން ވެސް ތެރެއިން ބަނީއިސްރާއީލުންގެ

ދަިޔއިރު ގެައށް ޭއނާގެ އެނބުރި މީހުން ފޮނުވި މީހާ ސަިފއިންގެ
ަގަދވެ ަބލިން ބޮޑު ވީ ޖެހިަފއި ޭއނާައށް ނޯކަރުަވނީ މީހާގެ އެސިފައިންގެ

ަރނގަޅުވެަފއެވެ ަފސަޭހވެ މުޅިން

އެޅުއްވުންއެޅުއްވުންއެޅުއްވުންއެޅުއްވުން ފުރާަނފުރާަނފުރާަނފުރާަނ މީަހކުމީަހކުމީަހކުމީަހކު ަމރުވެަފއިވާަމރުވެަފއިވާަމރުވެަފއިވާަމރުވެަފއިވާ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ަރަށށް ކިއުނު ޭއ ނާޔިން އީސާގެފާނު ފަހު އެއަށް
ގިަނ އެަތއް ވެސް އެހެން ައދި އަސްހާބީންނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ

ދޮރާށި އަެރށުގެ އެކޭަލގެފާނު ވިއެވެ އެކަުގއި އެކޭަލގެފާނާއި މީސްތަކުންނެއް
މީހުންނާ ބަޔަކު ނުކުންަނ ބަޭރށް އެަތނުން ހިނދު ވަަޑއަިގތް ކައިރިއަށް
ަބއެކެވެ ދަިޔ ވަޅުލުަމށްޓަަކއި މީހަކު މަރުވަެފއިވާ އަެބއިމީހުންނީ ދިމާވިއެވެ

ފިރިހެން އެންމެ ވީ ައންހެނެއްގެ ފިރިމަރުވެަފއިވާ މީހާއަކީ މަރުވަެފއިވާ
ވިއެވެ އެކަުގއި އާއި މީހާ މިައންހެން ބަޔަކު އެަތއް އަެރށުގެ ދަރިފުޅެކެވެ
ދަެރފުޅުވިއެވެ ވަަރށް ވަަޑއަިގތްހިނދު ފެނި މަިކނބުލޭގެ މާތްސާހިބާައށް

ނުރޯޭށ ވިދާޅުވިއެވެ އަެކނބުލޭގެައށް ައދި

ޭބއްވެވުމާއިއެކު ައތްޕުޅު ަމތަީގއި ަސންދޯކުގެ ވަަޑއިގެން އީސާގެފާނު ދެން
އީސާގެފާނު ދެން ހުއްޓިއްޖެއެވެ މީހުން އުފުަލމުންދަިޔ ސަންދޯއް



ޒުވާނާ ވީ މަރުވެަފއި ތެދުޭވ ޒުވާނާ ޭއ ވިދާޅުވިއެވެ މީހާައށް މަރުވެފައިވާ
ޭއނާގެ ޭއނާ އީސާގެފާނު އެހިނދު ފެށިއެވެ ވާހަަކަދއަްކން ވަގުތުން ތެދުވެ

ކުރެއްވިއެވެ ަހވާލު ަމންމަޔާ

އަަޖއިބުވެ ބިރުވެތިވެ ވަަރށް އެންމެން ހުރިހާ ވީ އެތަާގއި ދެކެަފއި މިތަން
ަކއުއިތުރު ބުންޏެވެ ކަުރމުން ޝުކުރު ަހމްދާއި ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ

މާތްރަސަްކލާނގެ ފާޅުވެވަަޑއިގެންފި ތެރެައށް އަހަރުމެންގެ ބޭކަލަކު ނަބީ
އަެކލާނގެ މިދުނޭިޔަގއި ދެއްވުަމށްޓަކާ ަމަދދު މީސްތަކުންަނށް އެކަލާނގެ

ަފއަްޓވާފި ރަހުަމތްަލއްަވަވން ަދއަްކވާ ބާރުފުޅު މަތިވެރި

ވާ ަކއިރަީގއި ައދި އާއި ޖުދެއާ މުޅި މިޚަބަރު ަކންތަކުގެ ކުރެއްވި އީސާގެފާނު
ހިނަގއްޖެއެވެ ފެތުރިގެން ވެސް ަރށްތަަކށް އެހެން

ސުވާލުކުރެއްވުންސުވާލުކުރެއްވުންސުވާލުކުރެއްވުންސުވާލުކުރެއްވުން އީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއި ަޔހުޔާގެފާނުަޔހުޔާގެފާނުަޔހުޔާގެފާނުަޔހުޔާގެފާނު

ޔަހުޔާގެފާަނށް ވާހަަކއެއް ހުރިހާ މި އަސްހާބީން ޔަހުޔާގެފާނުގެ
މާތްސާހިބާގެ މީހަކު ދެ އޭގެތެރެއިން ޔަހުޔާގެފާނު ދެން ކިޔާދެއްވިއެވެ

ނިންަމވަާފއިވާ ަކނަޑއަޅުއްވާ ފޮނުއްވިއެވެ ކުރެއްވުަމށް ސުވާލު މި އަރިހަށް
ފޮނުއްވާނެ ކަުރއްވާ ޚާއަްސ މާތްރަސްކަލާނގެ ަމތިވެރި ފަދައިން

އެކަލޭގެފާަނށްޓަކާ އަޅަުގނޑުމެން ނޫނީ ޭއ ތޯ ތަިޔއީ އަލްމަސީހާއަކީ
ޭއ ތޯ އިންތިޒާރުކަުރންވީ އިތަުރށް

މިައއީ އަޅަުގނޑުމެން ދެންނެވިއެވެ ައއިސް އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ މީހުން މި
ަމތިވެރި އެއީ ކުރުަމށް މިސުވާލު ކޭަލގެފާނާއި ވިދާޅުވުމުން ޔަހުޔާގެފާނު

ޭއ ތޯ ތަިޔއީ އަކީ އަލްމަސީހާ ފޮނުއްވާނެ ކަުރއްވާ ޚާއްަސ މާތްރަސްކަލާނގެ
ޭއ ތޯ ތިބެންވީ އިންތިޒާރަުގއި އަެކލޭގެފާނުގެ އަޅަުގނޑުމެން ނުވަަތ



ދެއްަވމުން ފަސޭހަކޮށް ބަލިަތއް ަބއެއްގެ އެަތއް އެަވގުތުމެ ަހަމ އީސާގެފާނު
ޖެހަިފއިވާ ަބލިަތއް ސަބަބުން ޖިންނިންގެ އެކޭަލގެފާނު ގެންދެވިއެވެ
އަލަިކން ލޮަލށް މީހުންގެ ލޯައނދިރި ކަުރއްވާ ަރނގަޅު މީހުންަނށް
އެކަލޭގެފާނު މީހުންަނށް ައއި ކަުރން އެސުވާލު އީސާގެފާނާއި ދެއްވިއެވެ

ޔަހުޔާގެފާަނށް ގޮސް ކޭަލމެން ވިދާޅުވިއެވެ މަިފަދއިން ޖަވާބަުގއި
ދީ ޚަބަރު ވާހަަކތަކުގެ އަޑުއިވުނު ަކންތަކާއި ތިޔަފެނުނު ކަލޭމެންަނށް

ހިނގި މީހުންަނށް ނުހިނޭގ ލިބި އަލަިކން ލޮލުގެ މީހުންަނށް ލޯއަނދިރި
އަޑުއިވި މީހުންަނށް ބީރު ފަސަޭހވެ މީހުންަނށް ޖެހިަފއިވާ ބަލި ޖިޒާމު

ޚަބަރު އުފާވެރި އެންމެ ނަިކމެތިންަނށް ދިރުއްވާ މީހުން މަރުވަެފއިވާ
ކަުރންޖޭެހ އަހަރެން ަކންަތއްަތއް ކަުރމުންމިދާ އަހަރެން ދެވިއްޖެ

ަނަމވެސް ދޭެކ މީހުން ަބއެއް ަކމަުގއި ަތފާތު މުޅިން ކަންތައްަތއްތަކާ
އަހަރެންގެ ރުހި އަެކންަތއްތަކާ ދެކެ ަކންަތއްަތއް މިކަުރމުންދާ އަހަރެން

ަލއްވާނެ ބަރަކާތް މާތަްރސްކަލާނގެ މީހުންަނށް އީމާންވާ މައްޗަށް

މީހުން ައއި ކުރުަމށް ސުވާލު އީސާގެފާނާއި ފަރާތްޕުޅުން ޔަހުޔާގެފާނުގެ
މީސްތަކުންަނށް އެއްވެަފއިވާ އެަތަނށް އީސާގެފާނު ދިއުމުން އެނބުރި

މީހުން އެކަހެރި ަކޭލމެން ދެއްކެވިއެވެ ވާހަކަފުޅު ބެހޭގޮތުން ޔަހުޔާގެފާނާއި
ކަހަަލ ހެޭދ ަކއިރަީގއި ކޯރުތަކުގެ ދުށުަމށް ކޯންޗެއް ދަިޔއީ ހިސަާބށް ނޫޅޭ

ހެދުމެއް މޮޅު އަގުބޮޑު ނޫނީ ޭހ ދުށުަމށް ހޭޫރަތން ވަޔާ ވިނަގަސްަތއް
އަަޅއިގެން ހެދުން އަގުބޮޑެތި ނޫން ަތ ދުށުަމށް މީހަކު ހުރި ލައިގެން
އެަތަނށް ކޭަލމެން ތަކަުގ ަގނޑުވަރު ތޭިބނީ މީހުން އޭުޅ ަކމަުގއި މުއްސަނދި
ރަސޫލުބޭކަލަކު ދަިޔއީ ކޭަލމެން އެަތަނށް ަތ ދުށުަމށް ކާކު ދިޔައީ
އެއީ ބޭކަލެއް ަމތިވެރި ވުރެވެސް ރަސޫލަަކށް އެބޭކަލަކީ އާނ ަތ ދުށުމަށް

މިަފަދއިން ފޮތްތަކަުގއި ބާަވއިލެއްވި މާތަްރސްކަލާނގެ މެދު އެބޭކަލަކާއި



ރަސޫލާ ތިަމންސުވާމީންގެ ތިަމންސުވާމީންގެ ބަޭކލެއް ލިޔެވިގެންވާ
މަގު ކޭަލގެފާަނށްޓަކާ އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވާަނޭމ ކުރިން ކަލޭގެފާނުގެ
ހުރިހާ ވާ މިދުނޭިޔަގއި ަތ ބުަނން އަހަރެން ޭއ ކަުރއްވާނެ ތައްޔާރު

މީހަކު އެހެން ަމތިވެރި ަފަދ ޔަހުޔާގެފާނު ވެސް ތޭެރަގއި އިންސާނުންގެ
ކަުޑ އެންމެ ަދށަުގއި ރަސަްކންފުޅުގެ މާތްރަސްކަލާނގެ ނަަމވެސް ނުވޭ

ޭވ ވެގެން ަމތިވެރި ވުރެ އަެކލޭގެފާަނށް މީހާވެސް ހިމެޭނ ގޮތަކަށް

ދާންދެން މީހުންަނށް ނަގާ ވާރަުފއިސާ އެންމެން ހުރިހާ ވީ އެތަނަުގއި
އެއީ ަމގު އެންގެވި މާތްރަސަްކލާނގެ އަޑުއަހާ ވާހަަކފުޅުތަކުގެ އީސާގެފާނުގެ
ޔަހުޔާގެފާނު އެމީހުންނަކީ އެއީ ޤަބޫލުކުރިއެވެ ަކމަުގއި ގޮތް ރަނގަޅު
ަނަމވެސް މީހުންނެވެ ދެއްަވއިަފއިވާ ހިަނއި ހިނެވުމުން ތައުބާގެ

އެމީހުންަނށް މާތްރަސަްކލާނގެ ަދންނަބޭކަލުން ދީނުގެ ފަރީސީނުންނާއި
ަތއުބާގެ އެކު ޔަހުޔާގެފާނާއި މިމީހުން ދިނެވެ ފުރަގަސް މަަގށް ދެއްކެވި

ނަުގނެއެވެ ހިަނއެއް ހިނެވުމުން

އަހަރެން ޭދތޭެރ މީހުންނާ ަޒމާނުގެ މި ވީއިރު ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ކުޅެން ބާޒާރުަމތީ އެމީހުންނޭެކ ަބއެއް ކޮންކަަހަލ އެމީހުންނަކީ ކޭީކ ބުނާނީ
އަހަރުމެން ގޮވާލާނެ ައނެކަަކށް އެކަކު އެމީހުން އެއްގޮތް ކުދިންނޭެކ އުޅޭ

ނުނެށިޭއ ކޭަލމެން އަެކމަކު ފުމެދިނީޭމ ޝެހެނާއީ ކަލޭމެންަނށްޓަކާ
ކޭަލމެން އަެކމަކު ކިޔާދިނީޭމ ކޭަލމެންަނށް ަލަވއެއް ހިތާަމވެރި އަހަރުމެން
ބޮއި ަކއި މީހުން އާަދއިގެ އުޅުނީ ފަރިއްކުޅުއްވާ ވެސް ޔަހުޔާގެފާނު ނުރުޔޭ
އެަވނީ އެކޭަލގެފާނާއި ބުަނނީ ތަިޔ ކޭަލމެން އެހެންވެ ނޫން ކެއުމެއް އުޅޭ

އަހަރެން ަކމަުގއިވާ ދަރަިކލުން އިންސާނާގެ ަކަމށް ައަވލަާފއި ޖިންނިއެއް
ަކޭލމެން އެހެނަްކމުން އުޅެން ަކއިބޮއި އެއްގޮަތށް އެންމެންނޭެކ އެހެން



ރާބޯ ވަރުހުންަނ ކެއުަމށް އަހަރެންނަކީ ތިޔަބުަނނީ ދިމާަލށް އަހަރެންނާއި
އެކުވެރިއޭެކ މީހުންގެ ނަގާ ވާރުަފއިސާ ފާަފވެރިންނާއި ައދި މީހެކޭ
ކޮންމެ ހުރި ބުއްދިއެއް އެއްޗެއަްކން ަރނގަޅު ަކމަކީ ބުއްދިވެރި ނަމަވެސް

ކުރާނެ ޤަބޫލު މީހަކުވެސް

ހިތިހިތިހިތިހިތި އީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށް ައންހެަނކުައންހެަނކުައންހެަނކުައންހެަނކު ަތއުބާވިަތއުބާވިަތއުބާވިަތއުބާވި ދޫކޮށްލާދޫކޮށްލާދޫކޮށްލާދޫކޮށްލާ ދިރިއުޅުންދިރިއުޅުންދިރިއުޅުންދިރިއުޅުން ފާފައިގެފާފައިގެފާފައިގެފާފައިގެ
ަކޭމހިތުންަކޭމހިތުންަކޭމހިތުންަކޭމހިތުން

އެހެނަްކމުން ދިނެވެ ަދޢުަވތު ކެއުަމށް އީސާގެފާަނށް މީހަކު ފަރީސީނުންގެ
އެ ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ އިށީނދެ މޭޒުދޮށަުގއި ވަަޑއަިގތް އެގެައށް އީސާގެފާނު
އީސާގެފާނު ައންހެނަަކށް އުޅެަފއިވާ ދިރިއުޅުމެއް ފާަފވެރި އުޅުނު އަވަށުގައި

ވަަރށް ލިބިގެން ޚަބަރު ވަަޑއިގެންނެވި ކެއުަމށް ގެައށް ފަރީސީނުންގެ އެ
މި ދަިޔއެވެ އެގެައށް ހަިފއިގެން ފުޅިއެއް ކުރިކަީލ އަޅަާފއިވާ އަތަރެއް އަގުބޮޑު

ރޯން ގިސްލާަފއި ގިސްަލ ހުރެ ފުރަގަހަުގއި އަެކލޭގެފާނުގެ އަންހެންމީހާ
ކަރުަނއިން ޭއނާގެ ަފއިތަިލފުޅު އެކޭަލގެފާނުގެ ައދި ފަށައިފިއެވެ
އަެކލޭގެފާނުގެ އިސްަތށަިގނޑުން ޭއނާގެ ޭއނާ ދެން ތެތްމާލިއެވެ
ދީ ބޮސް ަފއިތަިލފުޅަުގއި އެކޭަލގެފާނުގެ ދެން ފޮހެދިނެވެ ފައިތިލަފުޅު

ަމއްަޗށް ަފއިތަިލފުޅު އެކޭަލގެފާނުގެ ައތަރުފުޅި އަގުބޮޑު ގެަނއި އޭނާ
އޮއްސާލިއެވެ

ފެނުމުން މިަތން މީހާައށް ފަރީސީނުންގެ ދިން ަދޢުަވތު އީސާގެފާަނށް
އެައތަްލނީ ަގއަިގއި ޭއނާގެ ަނަމ ރަސޫލަކު މިމީހާއަކީ ކިޔެވެ ހިތާހިތާ އޭނާ

މީހެއަްކން ކޮންކަަހަލ ައންހެންމީހާއަކީ މި ައދި މީހެއަްކން ކޮންކަހަަލ
އެނގުނީހެއް ފަާފވެރިއަކަުކން މީހާއަކީ ައންހެން މި ޭހ ނޫން އެނގުނީހެއް

ޭހ ނޫން



ަކއިރަީގއި ަކޭލ އަހަރެން ަޝމްއޫނު ވިދާޅުވިއެވެ ޭއނާައށް އީސާގެފާނު
ބުންޏެވެ ަޖވާބަުގއި ަޝމްއޫނު އަެބއޮތް ވާހަަކއެއް އޮތް ބުަނން

ދެއްވާ ވިދާޅުވެ ައވަަހށް އެދުރުކޭަލގެފާނު

ވި ދެމީހަކު ދަރަާފއިވާ މީހަަކށް ދޫކުރާ ލޯނު ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު ދެން
ައނެކަކު ދީނަާރށް ަސތަޭކ ފަސް ަވނީ ދަަރއިަފއި ޭއނާައށް އެކަކު

ދެވަޭކށް ައނބުރާ ލާރި މި ވެސް އެކަަކށް މީގެން ދީނަާރށް ފަންސާސް
ދިން ަކނޑާަލ ދަަރނި މިދެމީހުންގެ މީހާ ލޯނުދޫކުރާ މި އެހެންވެ ނެތް
ލޯބިވެ ބަޮޑށް ދެކެ މީހާ ލޯނުދޫކުރާ މީގެތެރެއިން ވީހިނދު ކަންަތއް މިހެން

ކާކު ޝުކުރުވެރިވާނީ

އޮތް ދަރާ ބަޮޑށް އޭގެތެރެއިން ހީަވނީ އަޅަުގނަޑށް ަޖވާބުދިނެވެ ޝަމްއޫނު
ހެން މީހާ

ަރނގަަޅށް އިންސާފުކުރީ ަކޭލތަިޔ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު

އެނބުރިވަަޑއަިގތް ދިމަާލށް އާއި ައންހެންމީހާ އެ އެކަލޭގެފާނު ދެން
ދެކަިބަލ ކުރިގޮތް މަިކންަތއް މީހާ ައންހެން މި ވިދާޅުވިއެވެ ޝަމްއޫަނށް

އަހަރެންގެ ކޭަލ އަެކމަކު ދިނީަމ ަދޢުަވތު ކޭަލ ައއީ ގެައށް ކަލޭގެ އަހަރެން
ޭއނާގެ މީހާ ައންހެން މި ަނަމވެސް ނުޭދ ފެންފޮދެއްވެސް ދޮވެލުަމށް ފައި

ަކޭލ ފޮހެދިން އިސްަތށަިގނޑުން ޭއނާގެ ދޮވެ ަފއި އަހަރެންގެ ކަރުނައިން
ނުޭދ ވެސް ބޮހެއް ސަލާމުގެ ގޮތުން ސަލާންކުރުމުގެ އަހަރެންނާއި
އަހަރެންގެ މީހާ މިައންހެން ަވނީއްސުރެ މިގެައށް އަހަރެން ނަމަވެސް

ތެޔޮފޮދެއް ލުަމށް ބޮލަުގއި އަހަރެންގެ ަކޭލ ހުއްޓާނުލާ ބޮސްދިނުން ފައިގައި
އަހަރެން އަަޅއިދިން ައތަރު ފަަޔށް އަހަރެންގެ މީނާ އަެކމަކު ނުޭދ ވެސް
ޭއނާގެ ަނަމވެސް ގިނަފާަފތަކެއް ފަާފތަކަކީ ވީ ކަިބއަިގއި ޭއނާގެ ަތ ބުނަން



އަެކމުގެ ލޯތްބަކީ ަމތިވެރި އެފެނުނު ކަިބއިން ޭއނާގެ ފުއަްސަވއިފި ފާފަތައް
ވެސް ވާނީ ލޯބި މީހަކު ދެއްޭވ ފުއަްސަވއި ފާަފަތއް ަމދު ަނަމވެސް ނިޝާން

ަމދުން

ފަާފަތއް ކަލޭގެ ވިދާޅުވިއެވެ މީހާައށް ައންހެން އެ އީސާގެފާނު ދެން
ފުހެވިއްޖެ

މީހުންގެ މިއީ ބުންޏެވެ ދެކެ މިަތން މެހެމާނުން އެހެން ވީ އެގަޭގއި
ކާކުބާ މިއީ ައނެއްކާ މީހެއް ވަރުގެ ދެޭވ ފުއަްސވާ ފާފަަތއްވެސް

އީމާންތެރަިކމުގެ ކަލޭގެ ވިދާޅުވިއެވެ މީހާައށް ައންހެން އީސާގެފާނު
ޭދ ހިތަްހމަޖެހިގެން ދިންަނަވއިފި ކޭަލ ސަބަބުން

8

ައންހެނުންައންހެނުންައންހެނުންައންހެނުން ަބއެއްަބއެއްަބއެއްަބއެއް ހިމެނުނުހިމެނުނުހިމެނުނުހިމެނުނު ތެޭރަގއިތެޭރަގއިތެޭރަގއިތެޭރަގއި ައސްހާބީންގެައސްހާބީންގެައސްހާބީންގެައސްހާބީންގެ އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ

ަރށްތަަކށާއި ހިސާބުތަކުގެ ަކއިރި ކަުރއްވާ ަދތުރު އީސާގެފާނު މިއަށްފަހު
ައަވށްތަކުގެ އަެރށްތަކާއި ައދި ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ އަވަށްތަަކށް

ފަރާތަކީ ކަުރއްވާ ވެރަިކން ަމއްަޗށް އަެބއެއްގެ މީސްތަކުންަނށް
މީސްތަކުންަނށް އީމާންވާ ޤަބޫލުކޮށް ރަސަްކންފުޅަުކން މާތްރަސްކަލާނގެ

ބަާރ ޚާއަްސ އަެކލޭގެފާނުގެ އެތަާގއި ދެއްވިއެވެ ޚަބަރު އުފާވެރަިކމުގެ ހުރި
އިތުރުން ޭއގެ ައދި ވިއެވެ އެކަުގއި އެކޭަލގެފާނާއި އަސްހާބީންވެސް

ަސލާަމތް ފަރާތުން ޖިންނިންގެ ކޮށްދީ ހެޔޮ ބަލިތަކުން އީސާގެފާނު
ވިއެވެ އެކަުގއި އަެކލޭގެފާނާއި ައންހެނުންވެސް ަބއެއް ކޮށްދިން
އެވެ މަރަިޔމް ވީ މީހެއަްކމަުގއި ަމގްދޭަލނާގެ އެކަކީ ތެރެއިން މިއަންހެނުންގެ

މިންޖު ފަރާތުން ޖިންނިންގެ ަހތް މަރަިޔމް މި ަވނީ އީސާގެފާނު



ައނެއް ވަަޑއިގެންނެވި އެަދތުރަުގއި އެކު އެކަލޭގެފާނާއި ކޮށްދެއްވާަފއެވެ
ބަލަަހއްޓާ ަކންަތއް ހުރިހާ ަގނޑުވަރުގެ ަރސްގެފާނުގެ ހެރޮދު އަންހެނަކީ

ކިޔުނު ޭއ ސަުޒންނާ ައދި ޔޮައންނާއެވެ ައންހެނުން ޗުޒާގެ ވީ ކަމުގައި މީހާ
ވިއެވެ އެކު އަެކލޭގެފާނާއި މީހުން އިތުރު އެހެންވެސް އަންހެނަކާ
އީސާގެފާަނށާއި ަފއިސާއިން އެއްޗިއްސާ ައމިއަްލ އެމީހުންގެ މިއަންހެނުން

އެހީވެދިނެވެ މީހުންަނށް ހިމެނުނު އެަދތުރަުގއި

ވާަހަކވާަހަކވާަހަކވާަހަކ މާަނފުންމާަނފުންމާަނފުންމާަނފުން ވިދާޅުވިވިދާޅުވިވިދާޅުވިވިދާޅުވި މެދުމެދުމެދުމެދު އޮށާއިއޮށާއިއޮށާއިއޮށާއި ކުރާކުރާކުރާކުރާ ގޮވާންގޮވާންގޮވާންގޮވާން ަވއްަތރެއްގެަވއްަތރެއްގެަވއްަތރެއްގެަވއްަތރެއްގެ ހަތަރުހަތަރުހަތަރުހަތަރު

އީސާގެފާނުގެ ަރށަްރށުން އެކި މީސްތަކުން ައަދދެއްގެ ގިަނ އެއްދުވަހަކު
ަބސްފުޅުަތއް އަެކލޭގެފާނުގެ އަެބއިމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ައއެވެ އަރިހަށް
އެއްދުވަހަކު ކިޔާދެއްވިއެވެ ވާހަަކ މާަނފުން މި ދެއްވުަމށްޓަކާ ކޮށް ހާމަ

ދަިޔ އިންދުަމށްޓަކާ އޮށް ކުރުަމށް ގޮވާން ަދނޑަުގއި ޭއނާގެ ދަނޑުވެރިއަކު
ަމއްަޗށް މަގު ހިނގާ މީހުން އޮށް ަބއެއް ދަިޔއިރު އަުކމުން އޮށްަތއް އެ އޭނާ

ދޫނިަތއް ައދި ހަލާކުވެ އެރި ަފއިން މީހުންގެ ހިނގާ އެއޮށްަތއް އޮހުނު
ަމއްަޗށް ހިލަބިމެއްގެ އޮށް ައނެއަްބއި ހިނަގއްޖެ ނެތި ސަބަބުން ކެއުމުގެ
ގަސްަތއް ަހނަަފސަްކމުން ބިމުގެ ަނަމވެސް ފެޅި ަގސް މިއޮށްތަކުން އޮހުނު
މިއޮށްތަކުން އޮހުނު ތެރެައށް ަކށިގަސްތަކެއްގެ އޮށް ަބއި ައނެއް ވި މަރު ހިކި

ަކށިގަސްަތއް ހެދުނު އެކު އެގަސްތަކާއި ަނަމވެސް ފެޅި ަގސް ވެސް
ަގސްަތއް ފެޅި މިއޮށްތަކުން ސަބަބުން ހެދުމުގެ ަގަދައށް ވުރެ މިގަސްތަަކށް
ހެއްދުަމށް ގޮވާން އޮށް ަބއެއް އޭގެތެރެއިން ައދި ނުދިން ަތނެއް ހެދުމަކަށް
ަސތަޭކ ގަސްތަކުން ފެޅި މިއޮށްތަކުން ައދި އޮހުނު ަމއްަޗށް ބިމުގެ ރަގަނޅު

ލިބުނު އޮށް ަރނގަޅު އިތުރު ގުަނައށް

ތެރެއިން ތިޔަަބއިމީހުންގެ ފަހެ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު ފަހު އެއަށް



ވިސްނާ އަހާ މިވާހަަކ މީހުން ހުރި ަކންަފތް

ތަިޔ ކުރިއެވެ ސުވާލު ކުރެން އެކަލޭގެފާނު އަސްހާބީން އީސާގެފާނުގެ
އަެބއިމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ތޯ ކޮބާ މާަނއަކީ ވާހަަކއިގެ ވިދާޅުވެދެއްވި
ބޭެހ ރަސަްކންފުޅާ އެކަލާނގެ މާތްރަސްކަލާނގެ ވިދާޅުވިއެވެ
އެހެން އަހަރެން ކަުރއްަވއިފި ހާަމ ތިޔަަބއިމީހުންަނށް ސިއްރުފުޅުަތއް

ލިޔެވިގެންވާ އެއީ ވާހަަކތަކުން ފުން މާަނ ަދއަްކނީ ވާހަަކ މީހުންނާއި
ައދި އެއްވޭަރ ނުފެނުމޭެކ ވަިޔސް ަކމަުގއި ފެނުނު އެމީހުންަނށް ފަދައިން

ނުވިސްޭނ ވަިޔސް ަކމަުގއި އިވުނު އަޑު އެމީހުންަނށް

މިއޮށްތަކަކީ މިބުނެދެނީ މާަނ ވާހަަކއިގެ މިކިޔާދިން ދެންމެ އަހަރެން
ަމއްަޗށް ަމގު ހިނގާ ަބސްފުޅުަތއް އަެކލާނގެ އެންގެވި މާތްރަސްކަލާނގެ

އިވުނު އަޑު ަބސްފުޅުތަކުގެ މާތްރަސަްކލާނގެ މިސާލަކީ އޮށްތަކުގެ އޮހުނު
ަބސްފުޅުަތއް އަެކލާނގެ ވާ ހިތްތަކަުގއި އަެބއިމީހުންގެ އިބިލީސް ނަމަވެސް

ސަބަބުން ނުކުރުމުގެ ޤަބޫލު އެބަސްފުޅުަތއް އެމީހުން އަތުލުމުން
އޮށްތަކުގެ އޮހުނު ަމއްަޗށް ހިލަބިމުގެ މިސާލު މީހުންގެ ނުލޭިބ ދިންނެވުން
އެކު އުފަލާއި ައދި އަޑުއިވި ބަސްފުޅުގެ މާތްރަސްކަލާނގެ މިސާލަކީ

އެކަލާނގެ ހިތަުގއި އަެބއިމީހުންގެ ަނަމވެސް ކުރި ޤަބޫލު އެބަސްފުޅުަތއް
ވަގުތު ކަުޑ ަހަމއަެކނި އެމީހުން ސަބަބުން ހަރުނުލުމުގެ ބަސްފުޅުަތއް
އުނދަގޫތަކާ ކޮށް އިތުބާރު ކިބަފަުޅށް މާތަްރސްކަލާނގެ ކޮޅަކަށްޓަކާ
ހުއްޓާލާ ކުރުން އިތުބާރު ކަުރންވީ ކަިބފަުޅށް އަެކލާނގެ ދިމާވުމުން

މިސާލަކީ އޮށްތަކުގެ އޮހުނު ތެރެައށް ަކށިގަސްތަކުގެ މިސާލު މީހުންގެ
އަެބއިމީހުންގެ ަނަމވެސް އިވި އަޑު ބަސްފުޅުތަކުގެ މާތްރަސްކަލާނގެ

އެދުންތަކުގެ ދުނިޔެވީ ައދި ަފއިސާއާއި މުަދލާއި ަކންަތއްތަކާއި އަމިއްލަ



ަބސްފުޅުތަަކށް މާތްރަސަްކލާނގެ ހިތަުގއި އަެބއިމީހުންގެ ސަބަބުން
ގޮވާން މިސާލު މީހުންގެ ނުވާ ބޮޑު ފުރަިހމަަޔށް ގޮތުން ރޫހާނީ ނުޭދ ތަނެއް

މިސާލަކީ އޮށްތަކުގެ އޮހުނު ަމއްަޗށް ބިމުގެ ަރނގަޅު ހެއްދުަމށް
އެގޮތަުގއި ައދި ކަިޔަމންވެ އެައށް އަޑުއިވި ބަސްފުޅުތަކުގެ މާތްރަސްކަލާނގެ

ތެދުވެރި ަރނގަޅު ސާފު ހިތުގެއަޑި ކުރާ އިތުބާރު އެކަލާނގެައށް ދެމިތިބެ
ހުރި ަފއިދާ ލޭިބ ގޮވާން ަރނގަޅު އަެބއިމީހުންނަކީ މިސާލު މީހުންގެ

ަބއެއް ަފަދ ގަސްތަކެއް

ަސމާލުަކންދީަސމާލުަކންދީަސމާލުަކންދީަސމާލުަކންދީ އެައށްއެައށްއެައށްއެައށް ައޑުައހާައޑުައހާައޑުައހާައޑުައހާ ަބސްފުޅުަތއްަބސްފުޅުަތއްަބސްފުޅުަތއްަބސްފުޅުަތއް އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ

ވިދާޅުވިއެވެ ވެސް މަިފަދއިން މީސްތަކުންަނށް ވީ އެތަާގއި އީސާގެފާނު
ލާ ަދަށށް ބޯަތއްޓެގެ ނުަވަތ ފޮރުވުަމށް ލާ ަތންދޮަށށް އެނދު އެކަކުވެސް

ަބއްތިއެއް މީހަކު ަބަދލަުގއި އޭގެ ނުދިއްލާނެ ަބއްތިއެއް ފޮރުވުަމށްޓަކާ
ނަރަުގނޑަުގއި އަޅުވާ ަބއްތި ކުރިަމތަީގއިވާ ޭގގެ ގެންގޮސް އެ ދިއްލާފިަނަމ

ސިއްރުން ލޭިބނެ ައލަިކން ޭއގެ ބަޔަަކށް ައންަނ އެގެައށް އޭރުން އަޅުވާނެ
ކުރެވިަފއިވާ މަަސއަްކތް ފޮރުވުަމށް ައދި ފާޅުވާނެ ަކމެއް ހުރިހާ ކުރެވިފައިވާ
ަކޭލމެން ބުަނން އަހަރެން އެހެންވީމާ ފެންނާނެ ހާަމވެ ަކމެއް ހުރިހާ

ފަރުވާތެރަިކމާއި މެދު ގޮތާ އޭުޅ އަޑުއަހާ ބަސްފުޅުތަކުގެ މާތްރަސްކަލާނގެ
ައދި ދެއްވާނެ ވެސް އިތަުރށް މީހުންަނށް ދެއްވަިފއިވާ ވިސްނާ އެކު
ހީކުރި އެމީހުން ަކަމށް ވީ ައތަުގއި އެމީހުން ައތުން މީހުން ލިބިަފއިވާ މަދުން

ައތުލެޭވނެ އެއްޗެތިވެސް

ކޮބާކޮބާކޮބާކޮބާ މީހުންަނކީމީހުންަނކީމީހުންަނކީމީހުންަނކީ ތިމާގެތިމާގެތިމާގެތިމާގެ ގާތްގާތްގާތްގާތް އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ

އެކޭަލގެފާނާއި ކޮއްކޯފުޅުން ަމންމާފުޅާއި އީސާގެފާނުގެ އެވަގުތު
އެއްވެަފއިވާ އެަތަނށް ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ އެަތަނށް ބައްދަލުކުރެއްވުަމށް



ގޮތެއް ދެޭވ އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ އެމީހުންނަަކށް ސަބަބުން މީސްތަކުންގެ
ފަަހތަުގއި ވަަރށް ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ ވީ އެއްވެަފއި އެަތަނށް ނުވިއެވެ

ހުރިހާ ަމންމާފުޅާއި ަކލޭގެފާނުގެ ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާަނށް މީހަކު ވީ
ތިއްބެވި އަެބ ވަަޑއިގެން ކުރުަމށްޓަކާ ަބއްަދލު ކަލޭގެފާނާއި ކޮއްކޯފުޅުން

އަޑުއަހާ ަބސްފުޅުތަކުގެ މާތްރަސަްކލާނގެ ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު
ކޮއްކޮއިން ަމންަމއާއި އަހަރެންގެ އެންމެންނަކީ ކުރާ ައމަލު އެބަސްފުޅުތަަކށް

ކުރެއްވުންކުރެއްވުންކުރެއްވުންކުރެއްވުން ައމުރުައމުރުައމުރުައމުރު ަމޑުވުަމށްަމޑުވުަމށްަމޑުވުަމށްަމޑުވުަމށް ކޮޅިަގނަޑަކށްކޮޅިަގނަޑަކށްކޮޅިަގނަޑަކށްކޮޅިަގނަޑަކށް ަގަދަގަދަގަދަގަދ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ ައސްހާބީންަނށް އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދުވަހަކު އެހެން
ދޯންޏެއަްގއި އީސާގެފާނު ދެން ހިނގާ ަދމާ ފަރާަތށް ައނެއް ކަނޑުގެ ގަލީލީ

ކަުރމުން ަދތުރު ފުރާވަަޑއަިގތެވެ އެކު ައސްހާބީންނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ
ަގަދ ވަަރށް ކުއްލިއަަކށް ކުރެއްވިއްޖެއެވެ ނިދި އީސާގެފާަނށް ދަނިކޮށް

ގެނބެން ދިޔަބޮޑުވެ ދޯނި ބަިޔވިއެވެ ރާޅު ބާރުވެ ަވއި ޖެހި ކޮޅިގަނޑަކާއި
ނަުރއަްކލަކާއި ބޮޑު ވަަރށް އަެބއިމީހުން ސަބަބުން މިހާދީސާގެ ކައިރިވިއެވެ
ހޭފުޅަުލއްަވއި ގޮަވއި އީސާގެފާަނށް ައސްހާބީން ޖެހިއްޖެއެވެ ކުރިމަތިލާން

ގެނބި އަޅަުގނޑުމެން ސާހިބާ ސާހިބާ އެވެ ދެންނެވި އެކަލޭގެފާަނށް
މިމަރުަވނީ

ބަިޔ ބޮޑެތި ވަަޔށާއި ަގަދ ޖެހެމުންދަިޔ ވަަޑއިގެން ތެދުވެ އީސާގެފާނު
މަޑުވެ ަވއަިގނޑު އެވަގުތު ަހަމ އެވެ ކުރެއްވި ައމުރު މަޑުވުަމށް ރާޅުތަކަށް
އެަވގުތު މަޑުވެއްޖެއެވެ ަފަދއިން އޮތް އިހު ަކނޑު ހިނދި ރާޅުަތއް
އީމާނަްކން ތިޔަަބއިމީހުންގެ ފަހެ ވިދާޅުވިއެވެ ައސްހާބީންަނށް އީސާގެފާނު

ކޮބާ



ބިރަުގތެވެ އަަޖއިބުވެ ބަޮޑށް ވަަރށް ދެކެ ަކންަތއްަތއް މިވެދަިޔ އަސްހާބީން
އަެކލޭގެފާނުގެ ބާ އިންސާނެއް ކޮނަްފަދ މިއީ ބުންޏެވެ ައނެކަަކށް އެކަކު އަދި

ކަިޔަމންތެރިޭވ ވެސް ރާޅުަތއް ވަޔާއި ައމަުރށް

މީހެއްމީހެއްމީހެއްމީހެއް ައަވލާަފއިވާައަވލާަފއިވާައަވލާަފއިވާައަވލާަފއިވާ ޖިންނިޖިންނިޖިންނިޖިންނި

ަކނޑު ގަލީލީ ައސްހާބީން އެކޭަލގެފާނުގެ އީސާގެފާނާއި އެއަށްފަހު
ސަރަަހއްަދށް ގެރާސާގެ ވަަޑއިގެން ަދތުރުކަުރއްވާ ހުރަސްކަުރއްވާ

ވަަޑއަިގތެވެ

ަސަރަހއްދުގެަސަރަހއްދުގެަސަރަހއްދުގެަސަރަހއްދުގެ ަގލީލީަގލީލީަގލީލީަގލީލީ މިަރަށކީމިަރަށކީމިަރަށކީމިަރަށކީ

ަވގުތު ވަަޑއަިގތް ަފއަިބއި ދޯނިން އީސާގެފާނު ަރށެކެވެ ވާ އަނެއްފަރާތަުގއި
ޖިންނިތަކެއް އެަތއް މިމީހާއަކީ ައއެވެ އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ މީހަކު އެރަށުގެ
ނުލާ އެއްޗެއް ގަަޔށް ޭއނާ މީހެކެވެ މަޮޔވެަފއިވާ ސަބަބުން ވުމުގެ އަވަލާފާ

ގެއެއްގެ ޭއނާ ައދި ވެއްޖެއެވެ ދުވަހެއް އެަތއް ވެސް އޭުޅތާ އޮރިޔާމުން
ދިރިއުޅެނީ ޭއނާ ނުވެއެވެ ޭބނުމެއް އުޅަޭކށެއް ވެސް ަދށަުގއި ކަމުގެ ހިޔާވަހި
މިނަުބއި ަތނެއަްގއެވެ ވަޅުލާ މީހުން އޮންަނ ހިސާބެއަްގއި ފަޅު ނުއޭުޅ މީހުން

ވެއްޖެއެވެ ދުވަހެއް އެަތއް ވަެފއިވާތާ އެމީހާ ަދށަުގއި ބާރުގެ ޖިންނިތަކުގެ
ވެސް ަމަސއަްކތެއް އެަތއް ަވނީ ގެންގުޅުަމށް ހިފަަހށްަޓއިގެން އޭނާ މީހުން

ަނަމވެސް ޖެހިއެވެ ހިލިހިލާވެސް ަފއަިގއި ައތާއި ޭއނާގެ ކޮށްފައެވެ
ަކނޑާ ވެސް ހިލިހިލާަތއް އެހުރިހާ ޭއނާ ބާރުން އެޖިންނިންގެ
ނޭޫޅ މީހުން ޭއނާ އެޖިންނިަތއް ވެސް ައނެއްކާ ދެން ހަލާކުކޮށަްލއެވެ
އީސާގެފާނު ފޮނުވަާލއެވެ މަޖުބޫރުކޮށް ދިއުަމށް ހިސާބަުގނަޑށް

އީސާގެފާނު ޭއނާައށް ައމުރުކުރެއްވިއެވެ ދޫކޮށްލުަމށް ޭއނާ އެޖިންނިތަަކށް
ަމއްަޗށް ަފއިންޕުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ައއިސް ހޭަޅއްަލަވމުން އަިރށް ފެންނަ



ބުންޏެވެ ހޭަޅއްަލަވމުން ަތަނށް ނެތް އަޑަުގއި ދެން ވެއްޓުނެވެ
އަހަރެންގެ ކަލޭގެފާނު އީސާގެފާނު ދަރަިކލުން އެންމެމަތިވެރަިކލާނގެ

އަަހންަނށް އާޭދސްކޮށްފަބުަނން އަހަރެން ކޮނަްކމެއް ޭބނުމީ ފަރާތުން
ނުޭދތި އެއް ައނިޔާ

ކޮބާ ަނމަކީ ަކލޭގެ ކުރިއެވެ ސުވާލު ކުރެން ޭއނާ އީސާގެފާނު ދެން

އެއީ ަޖވާބުދިނީ މިަފަދއިން އެޖިންނިަތއް ަލޝްކަރު ަނމަކީ އަހަރެންގެ
މިޖިންނިަތއް ައދި ވީތީއެވެ ޖިންނިތަކަަކށް ަބއިވަރު އެަތއް އެޖިންނިތަކަކީ

ނެތް އަޑިއެއް އާދޭސްކޮށް އީސާގެފާަނށް ަމތިން ފަހަރެއްގެ އެތައް
ކަިބފުޅުން އެކޭަލގެފާނުގެ ފޮނުވާނުލެއްވުަމށް ވަަޅށް ކަޅުއަނދިރި

އެދުނެވެ

އޫރުތަކުގެ ވީ ގެނެވިަފއި ހުއިހެއްޕުަމށް ހިސާބަުގއި ފަރަުބަދަމތީ
އީސާގެފާަނށް މިޖިންނިަތއް ވިއެވެ ަކއިރަީގއި އެތާގެ ބޮޑުބައަިގނޑެއް
ފޮނުވާަލދީ ތެރެައށް ަބއަިގނޑުގެ މިއޫރުގެ އަހަރުމެން އާދޭސްކުރިއެވެ

އީސާގެފާނު ދެއްވާ ހުއްަދ ަވނުމުގެ ތެރެައށް އެއެއްޗެތީގެ އަހަރުމެން
ތެރެއިން ަހށަިގނޑުގެ އެމީހާގެ މިޖިންނިަތއް ދެއްވުމުން ހުއްަދ އޭޗިއްސަށް
މިއޫރުގެ ަހަމވަގުތުން ަވދެއްޖެއެވެ ތެރެައށް މިއޫރުތަކުގެ ގޮސް ނުކުމެގެން
ތެރެައށް ކޯރުގެ ގޮސް ދުވެަފއި ތިރިައށް ަމތިން އުސްބިމުގެ ބައިގަނޑު

މަރުވެއްޖެއެވެ ގެނބި ވެއްޓި

ައވަސްައވަަހށް މިަތންދެކެ މީހުން ތިބި ަބލަަހއަްޓން މިއޫރުަތއް
ބަަލން ގޮތެއް މިވާ މީހުނަްގނޑު ދިނުމުން މިޚަބަރު ގޮސް ރަށުތެރެައށް

ަބއިވަރު އެަތއް ައއިއިރު އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ އެމީހުން ައއެވެ އެތަނަށް
ައންަނއުނު ަގއަިގއި މީހާ ވީ މަޮޔވެަފއި ޖިންނި ސަބަބުން ޖިންނިއެއްގެ



ބިރަުގތެވެ މަިބއިމީހުން ދެކެ އިންަތން އެތާ ަހމަަކންަމތީ ބުއްދި ލައިގެން
ޭދތޭެރ މީހާއާ ވީ މަޮޔވެަފއި ޖިންނި މީހުން ދުށް ލޮލުން މިކަންތައްަތއް

ބުނެދިނެވެ އަެބއިމީހުންަނށް ވީގޮތް ަކންަތއް

ދެންނެވީ އާޭދސްކޮށް އީސާގެފާަނށް ބިރުން މަިބއިމީހުން ދެން
އީސާގެފާނު ވަަޑއަިގތުަމށެވެ ދޫކަުރއްވާ ސަރަަހއްދު އެބައިމީހުންގެ
އަަރއިވަަޑއަިގންަނަވނިކޮށް ދޯންަޏށް ވަަޑއަިގތުަމށްޓަކާ އެތަނުން
އަެކލޭގެފާނާއިއެކު މީހާ ކުރެވުނު ަސލާަމތް ަދށުން ބާރުގެ ޖިންނިތަކުގެ

އިންކާރު މަިކމާމެދު އީސާގެފާނު ަނަމވެސް ކުރިއެވެ އާޭދސް އެދި ދިއުމަށް
މާތްރަސަްކލާނގެ ގޮސް ަކއިރިައށް އާއިލާގެ ަކލޭގެ ވިދާޅުވިއެވެ ކުރައްވާ
ކިޔާދީ އަެބއިމީހުންަނށް ވާހަަކ ގޮތުގެ ކުރެއްވި ަކންަތއްަތއް މެދު ކަލެއާ

ތޭެރަގއި ަރށްތަކުގެ ހިސާބަުގނޑުގެ މުޅި އެނބުރިގޮސް މިމީހާ ދެން
ވާހަަކަތއް ގޮތުގެ ކުރެއްވި ަކންަތއްަތއް ޭދތޭެރ ޭއނާއާ އީސާގެފާނު

އަެރށުން އަރާވަަޑއިގެން ދޯންަޏށް އީސާގެފާނު ކިޔާހެދިއެވެ
އެވެ ފުރާވަަޑއިގެންނެވި

ައންހެަނކުައންހެަނކުައންހެަނކުައންހެަނކު ަބލިަބލިަބލިަބލި ކުއްަޖކާއިކުއްަޖކާއިކުއްަޖކާއިކުއްަޖކާއި ަމރުވެަފއިވާަމރުވެަފއިވާަމރުވެަފއިވާަމރުވެަފއިވާ

މީސްތަކުންގެ ވަަޑއިގެންނެވިއިރު ަގލީލީައށް އެނބުރި އީސާގެފާނު
ތިއްބެވެ ައއިސް އެަތަނށް ަބއްދަލުވުަމށް އެކޭަލގެފާނާއި ބޮޑުބައިގަނޑެއް
ތެރެއިން އެމީހުންގެ ދެން ކިޔެވެ މަރުޙަބާ އެކޭަލގެފާަނށް މިބައިމީހުން
ަފއިންޕުޅު އީސާގެފާނުގެ ވެރިޔަކު ދީނީމަރުކަޒުގެ ކިޔުނު ޖައިރުސްޭއ
އާޭދސް އެދި ވަަޑއަިގތުަމށް ގެައށް ޭއނާގެ ޭއނާޔާއިއެކު ތިރިވެ މައްޗަށް

ަވނީ އޭރު ދަރިފުޅު ައންހެން ަހަމއަެކނި ހުރި ޭއނާގެ އެއީ ދެންނެވިއެވެ
އަހަރުގެ ބަާރ ގާތަްގނޑަަކށް އުމުރުން އެކުއްޖާއަކީ ހާޒިރުވެަފއެވެ މަރަށް



ކުއްޖެކެވެ

މީސްތަކުންގެ ވީ އެއްވެަފއި ވަަޑއަިގންަނަވނިކޮށް މިމީހާއާއިއެކު އީސާގެފާނު
ވެސް ވަަޑއަިގތުަމށް ހިނަގއި އެކަލޭގެފާަނށް ވަރުން ބާރުވީ ފިތި ގިނަކަމުން
ކެނޑުމެއްނެތި މެދު ތެރަޭގއި އެމީސްތަކުންގެ ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ދަތިފުޅުވެ

ޭއނާގެ މީހަަކށް އެއްވެސް ވިއެވެ ައންހެނަކު އަހަރުވަެފއިވާ ބަާރ ފައިބާތާ ލޭ
އީސާގެފާނުގެ ޭއނާ ނުވަެފއެވެ ަވނީ ގޮތެއް ކުރެޭވޭނ ފަސަޭހ ބަލި

ައތް ކޮޅަުގއި ސާލު އޮތް ކޮނޑުފުޅަުގއި އެކޭަލގެފާނުގެ ައއިސް ފަހަތްޕުޅުން
ހުއްޓިއްޖެއެވެ ފޭބުން ޭލ ޭއނާގެ ަހަމއެަވގުތު ަޖއްސާލިއެވެ

ތިބި އެތަާގއި ކާކު ލީ ައތް ަގއަިގއި މޭަގ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު އެވަގުތު
ަބދުރު ބުނުމުން ަކަމށް ނާތްަލން ަގއިކޮޅަުގއި އަެކލޭގެފާނުގެ އެންމެންމެ

އާ ބީހިލެޭވތޯ ަގއަިގއި ކަލޭގެފާނުގެ ވެސް މިއެންމެން ސާހިބާ ދެންނެވިއެވެ
ކޭުރ މަަސއަްކތް އަެބ ތޯ ވެޭވ ަކއިރި ަކލޭގެފާނާއި

ައތަްލއިފި ަގއަިގއި އަހަރެންގެ މީހަކު ކޮންމެވެސް ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
އަހަރެންަނށް ަކން ދަިޔ ބޭރުވެގެން ބާރު ަހށަިގނޑުން އަހަރެންގެ އެއީ

ވެއްޖެ އިހުސާސް

އެނގުމުން ނުދެޭވނަެކން ޭނނގި ފެނުމުން މިަތން މިއަންހެންމީހާައށް
ަމއްަޗށް ަފއިންޕުޅު އީސާގެފާނުގެ ައއިސް އަަޅމުން ތުރުތުރު ބިރުން

ަގއިކޮޅަުގއި އީސާގެފާނުގެ ޭއނާ ކުރިަމތަީގއި އެންމެންގެ ައދި ތިރިވިއެވެ
ގޮތުގެ ަފސަޭހވީ ބަލި ޭއނާގެ ވަގުތުން ަހަމ ައދި ަކމާއި ކީއްވެގެން އަތްލީ

ކަިޔދިނެވެ ވާހަަކ

ސަބަބުން އީމާނަްކމުގެ ަދއްތަގެ ަދއްތާ ވިދާޅުވިއެވެ ޭއނާައށް އީސާގެފާނު



އުފާކޭުރ ަހމަޖެހި ހިތް ަރނގަޅުވަެފ ތަިޔަވނީ ަދއްަތައށް

އުޅެނިކޮށް ނިމި ނުވެސް ަބސްފުޅު ދަިޔ ވިދާޅުަވމުން އީސާގެފާނު
ބުންޏެވެ އެމީހާ ައއެވެ މީހަކު ގެއިން ަޖއިރުސްގެ ވެރިޔާ ދީނީމަރުކަޒުގެ
ަޖއިރުސް ނެތް ޭބނުމެއް ކުރުމުގެ އުނދަގޫ އިތުރު ދެން އެދުރުކަލޭގެފާަނށް

ައވަހަާރވެއްޖެ ދަރިފުޅު ތިޔަބޭފުޅާގެ

ބިރުނަުގޭނ ވިދާޅުވިއެވެ ަޖއިރުސްައށް އީސާގެފާނު އިވިވަަޑއިގެން މިއަޑު
ަރނގަޅުވާނެ ދަރިފުޅު ކަލޭގެ ބަަހއްޓާ އީމާނަްކން ހަަމއަެކނި

ަވދެ ތެރެައށް ކޮޓަރި އޮތް އެކުއްޖާ ވަަޑއަިގތް ގެައށް ަޖއިރުސްގެ އީސާގެފާނު
އެކުއްޖާގެ އާއި ޔާމިޒް އާއި ޔަހުޔާ އާއި ަބދުރު ައދި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ނުަވނުަމށް އެަތަނށް މީހަކު އެއްވެސް އެހެން ފަިޔވާ މައިންބަަފއިން

އަޑުންއަޑު ސަބަބުން މަރުގެ އެކުއްޖާގެ އެންމެން ބޭރަުގއި އޭރު އެންގެވިއެވެ
އަެބއިމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ތިއްބެވެ ަހަދން ހިތާމަކޮށް ރޮއި ނަގާ

މިަވނީ މިކުއްޖާ ނެތް ަކމެއް ހިތާމަކުރާނެ ރޮއި ަކޭލމެން ވިދާޅުވިއެވެ
ނިދަާފ އެަވނީ ޭއނާ ނޫން މަރުވެފަކާ

އެކުއްޖާ އެމީހުންަނށް އެއީ ހެދިއެވެ ހީ ކޮށް ަމލާމާތް އީސާގެފާަނށް މިމީހުން
ަވދެވަަޑއިގެން އެތެރެައށް އީސާގެފާނު ވާތީއެވެ ޔަޤީން މަރުވެަފއަިކން ވަނީ

އެކުއްޖާގެ އެަވގުތު ތެދުޭވ ކޮއްކޯ ވިދާޅުވިއެވެ ހިފާަލއްވާ ައތަުގއި އެކުއްޖާގެ
ދެން ތެދުވިއެވެ ކަޮޅށް ޭއނާ ަހަމވަގުތުން ައދި ައއެވެ އެނބުރި ފުރާނަ

މިަތންދެކެ ވިދާޅުވިއެވެ ދިނުަމށް ކާއެއްޗެއް އެކުއްޖާައށް އީސާގެފާނު
މަިކންތަކުގެ ަނަމވެސް އަަޖއިބުވިއެވެ ަހއިރާންވެ ަމއިނަްބަފއިން އެކުއްޖާގެ
އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ނުބުނުަމށް ަކއިރީ މީހަކު އެއްވެސް ވާހަކަ

ައމުރުކުރެއްވިއެވެ
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ައންަގއިައންަގއިައންަގއިައންަގއި މީސްަތކުންަނށްމީސްަތކުންަނށްމީސްަތކުންަނށްމީސްަތކުންަނށް މެދުމެދުމެދުމެދު ަރސްަކންފުޅާއިަރސްަކންފުޅާއިަރސްަކންފުޅާއިަރސްަކންފުޅާއި މާތްރަސްަކލާނގެމާތްރަސްަކލާނގެމާތްރަސްަކލާނގެމާތްރަސްަކލާނގެ
ފޮނުއްވުންފޮނުއްވުންފޮނުއްވުންފޮނުއްވުން ައސްހާބީންައސްހާބީންައސްހާބީންައސްހާބީން އެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު ދިނުަމށްދިނުަމށްދިނުަމށްދިނުަމށް

ބޭކަލުން އަސްހާބީ ބަާރ ޚާއްަސ އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު އެއްދުވަހަކު
ައަވލަާފއިވާ ޖިންނި އެބޭކަލުންަނށް ގެންަނަވއި އަރަިހށް އެކަލޭގެފާނުގެ

ަފސަޭހ މީހުން ަބލިން ަވއްތަރެއްގެ ހުރިހާ ކުރުަމށާއި ަރނގަޅު މީހުން
އަސްހާބީ ބަާރ މި އީސާގެފާނު ދެން ދެއްވެވިއެވެ ހުއްަދ ބާރާއި ކޮށްދިނުމުގެ
ބެހޭގޮތުން ރަސަްކންފުޅާއި މާތަްރސްކަލާނގެ މީސްތަކުންަނށް ބޭކަލުން

ދިނުަމށް ފަސޭހަކޮށް ބަލިަތއް މީސްތަކުންގެ ދިނުަމށާއި އަނަްގއި
ަދތަުރށްޓަކާ ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވިއެވެ

އަަސއެއް ޭބނުންކުރާނެ މަގުަމތީ ހިނގާ ނުގެންދާތި އެއްޗެއް އެއްވެސް
ަލއިގެންހުރި ައދި ވެސް ަފއިސާ ވެސް ކާއެއްޗެއް ވެސް ދަބަހެއް ވެސް
ަވންަނ ގޮސް ކޭަލމެން ނުގެންދާތި ވެސް ަގމީހެއް އެހެން ފަިޔވާ ގަމީސް

ކޭަލމެންަނށް މީހުން ތޭިބ ަވންދެން ދާން އަެރށުން ގެއެއަްގއި ފުރަތަމަ
އަެރށުގެ ަފއިން ކޭަލމެންގެ ަދމުން އަެރށަކުން ނުކިޔާފިަނަމ މަރުޙަބާ
ަމތިވެރި ފޮނުއްވި މާތަްރސްކަލާނގެ އެމީހުން އެއީ ޭދ ފޮޅާލާަފއި ހިރަފުސް

ކޯފާވެ އެކަލާނގެ ަމއްަޗށް އެމީހުންގެ ނުކުރީތީ ޭބނުން ޚަބަރުފުޅުގެ
ހުރިހާ އަސްހާބީން ބަާރ މި ދެން ގޮތުން އިންޒާރެއްގެ ވަާކމުގެ ވޮޑިގެން
ަމތިވެރި ބޭެހ އީސާގެފާނާއި މީސްތަކުންަނށް ގޮސް ަދތުރުކޮށް ރަށްތަކަށް

ހެދިއެވެ ފަސޭހަކޮށްދީ ބަލިަތއް މީހުންގެ ައދި ައނަްގއިދީ ޚަބަރުފުޅުަތއް

ަކންަތއްތަކެއްގެ ހުރިހާ ހިނގާދަިޔ މި ހެރޮދުައށް ވެރިޔާ މިސަރަޙައްދުގެ
އެއީ ވިއެވެ ަކންބޮޑު ބަޮޑށް ވަަރށް ޭއނާ މަިކމާއި ލިބިއްޖެއެވެ ޚަބަރު



ައދި ކިޔާއުޅެއެވެ ވެސް ދިރުއްަވއިފިޭއ ައލުން ޔަހުޔާގެފާނު ބައެއްމީހުން
ައދި ަކމަުގއެވެ ފާޅުވީ އިލިޔާސްގެފާނު ބުަނނީ އަނެއަްބއިމީހުން

ވެސް ދިރުއްަވއިފިޭއ އަލުން ރަސޫލުބޭކަލަކު ަޒމާނެއްގެ މާކުރީ އަނެއްބަޔަކު
ަގތުލުކުރުަމށް ޔަހުޔާ އަހަރެން އަެކމަކު ވިދާޅުވިއެވެ ހެރޮދު ބުނެއުޅުނެވެ
ދެން ވާހަަކތަކެއް ބޭެހ ކާކާއި އިވެނީ މި އަަހންަނށް އެހެންވީއިރު އެންގިން
ބެލުަމށް ކާކުތޯ މީހަކީ އިޭވ މި ވާހަަކަތއް ބެހޭގޮތުން އެމީހަކާއި އޭނާ

ކުރިއެވެ ަމަސއަްކތް

ދެއްވުންދެއްވުންދެއްވުންދެއްވުން ކާންކާންކާންކާން މީހުންަނށްމީހުންަނށްމީހުންަނށްމީހުންަނށް ަފސްހާސްަފސްހާސްަފސްހާސްަފސްހާސް އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ައއިސް އެނބުރި ނިމިގެން އަެކންަތއްތަކުން އަސްހާބީން ބަާރ މި
ކިޔާ ފުރަިހަމައށް ޚަބަރުަތއް ަކމެއްގެ ހުރިހާ ކުރި އެމީހުން އީސާގެފާަނށް
އެކު އަސްހާބީންނާއި ބަާރ އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދެން ދެއްވިއެވެ

ަރަށށް އޭކިޔުނު ބެތުަސއިދާ ވަަޑއަިގތުަމށްޓަަކއި ދަުރށް މީހުންނާއި އެހެން
އަެރަށށް އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންަނށް ަނަމވެސް ފެއްޓެވިއެވެ ދަތުރު

ދަިޔއެވެ ފަަހތްޕުޅުން އެކޭަލގެފާނުގެ އިވުމުން ޚަބަރު ވަޑައިގަންަނވާ
ައދި ކުރެއްވިއެވެ އުފާފުޅު ަބއްދަލުވުމުން މަިބއިމީހުންނާއި އީސާގެފާނު

ަދއަްކވާ ވާހަަކ އަެބއިމީހުންނާ މެދު ަރސަްކންފުޅާއި މާތްރަސަްކލާނގެ
ވެސް ަބލި މީހުންނެއްގެ ބަލި ވާހާ ތެރަޭގއި އަެބއިމީހުންގެ ައދި ހެއްދެވިއެވެ

ހެއްދެވިއެވެ ކަުރއްވާ ހެޔޮ

އަރަިހށް އެކޭަލގެފާނުގެ އަސްހާބީން ބަާރ އީސާގެފާނުގެ ަވގުތަުގއި ހަވީރުގެ
އެހެން މަިބއިމީހުން ވީމާ ނޫން ައަވށެއް އޭުޅ މީހުން މިއީ ދެއްނެވިއެވެ އައިސް
ކޮންމެވެސް މިސަރަަޙއްދުގެ އޭރުން ތޯ ވީނޫން ަލއްަވން ފޮނުއްވާ ތަނަކަށް

ތަކެތި ކާޭނ އެމީހުންަނށް ގޮސް ަދނޑަަކށް ަހއްދާ ގޮވާން ނޫނީ އަވަށަކަށް



ތޯ ނޫން ހޯޭދނެ ަތނެއް ނިދާޭނ ަގނެ

ތިޔަަބއިމީހުން ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ނަމަވެސް
ދީ އެއްޗެއް ކާޭނ މަިބއިމީހުންަނށް

މަހާއި ދެ އެއްޗަކީ ވެސް ވާހާ ައތަުގއި އަޅަުގނޑުމެން ބުންޏެވެ އެބައިމީހުން
ވެއްޖިއްޔާ ޭދން ކާން މިއެންމެންަނށް އަޅަުގނޑުމެން ވީއިރު ރޮށި ފަސް
ައންހެނުންނާއި އެތާނަގއި ޖޭެހނެ ަގންަނން ކާތަކެއްޗެއް ބައިވަރު އެތައް

މީހުން ފަސްހާސް ވެސް ައަދދު ފިރިހެނުންގެ ަހަމއަެކނި ނުލާ ކުޑަކުދިން
އަސްހާބީންަނށް އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ަނަމވެސް ވިއެވެ ކަމުގައި

ގޮަތށް ވާ މީހުން ަފންސާސް ަބއަިގނޑަަކށް މަިބއިމީހުން ވިދާޅުވިއެވެ
ައންގާ އިށީނުަމށް އެންމެންަނށް ައދި ބަހަާލއި

ބަޔަަކށް މީސްތަކުން ަކންކޮށް ަމގުން އެންގެވި އީސާގެފާނު އެބައިމީހުން
އީސާގެފާނު ދެން އިށީނެވެ ަބއިބަަޔށް ވާގޮަތށް މީހުން ފަންސާސް
ދިމާައށް އުޑާއި ަނނަްގވާ ދެމަސް ރޮއްޓާއި ަފސް ވީ ައތަުގއި އަސްހާބީންގެ

ޝުކުރު ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ ަކަމށްޓަކާ ދެއްވި މިކާތަކެތި ބައްލަވާ
އެަތއް ދެަމސް ރޮއްޓާއި ފަސް އެ އީސާގެފާނު އެައށްފަހު ކުރެއްވިއެވެ

އަސްހާބީންަނށް ބަހާލުަމށްޓަކާ އެންމެންަނށް ަލއްަވއިަފއި ބައިކޮށް ބަޔަކަށް
ނުކެވި އަސްހާބީން ނިމުމުން ަކއި ވަރަަކށް ކާނެ އެންމެން މި ދެއްވިއެވެ
ބަާރ އެކާތަކެތިން އެޅިއިރު ަވށަިގނޑަުގނަޑށް ަނގާ ތަކެތި ހުރި ބާކީވެފައި

އިތުރުވިއެވެ ކާތަކެތި ހާ ފޭުރ ަވށަިގނޑު

ޭބަކލެއްޭބަކލެއްޭބަކލެއްޭބަކލެއް ކޮންކޮންކޮންކޮން އީސާގެފާަނކީއީސާގެފާަނކީއީސާގެފާަނކީއީސާގެފާަނކީ

ދުޢާކުރެއްވުމަުގއި ވަަޑއިގެން ަތނަަކށް އެކަހެރި އީސާގެފާނު އެއްފަހަރަކު



އަސްހާބީންަނށް ވީ އެކަުގއި އެކޭަލގެފާނާއި އީސާގެފާނު އިންނެވިއެވެ
ކާކު އަހަރެންނަކީ ގޮތަުގއި ބުނާ މީސްމީހުން ވިދާޅުވިއެވެ

ބުނެއޭުޅ ޔަހުޔާގެފާޭނ ކޭަލގެފާނަކީ ގިަނމީހުން ބުންޏެވެ އެމީހުން
ބުނެއޭުޅ އިލިޔާސްގެފާޭނ ަކމަުގއިވާ ނަބީބޭކަލެއް ކަލޭގެފާނަކީ އަނެއްބަޔަކު

ަރސޫލުބޭކަލުންގެ ކުރީގެ އެހެންވެސް ކޭަލގެފާނަކީ ބައެއްމީހުން އަދި
ކޮންމެވެސް ވަަޑއިގެންނެވި ދުނިޔެައށް ދިރި ައލުން ތެރެއިން

ބުނެއޭުޅ ވެސް ރަސޫލުބަޭކލޭެކ

ގޮތަުގއި ފެންަނ ަކޭލމެންަނށް ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ދެން
ކާކު އަަހންނަކީ

ފޮނުއްވި މާތްރަސަްކލާނގެ ތަިޔއީ ދެންނެވިއެވެ ަޖވާބަުގއި ބަދުރު
އަލްަމސީހު ަކމަުގއިވާ ޚާއްސަބަޭކލުން

އެކަލޭގެފާނަކީ ައސްހާބީންަނށް އެކޭަލގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދެން
އެންގެވިއެވެ އިންޒާރުކޮށް ނުބުނުަމށް ަކއިރީ މީހުން އެހެން ަކން އަލްމަސީހު
އިމާމުންނާއި ބޮޑު ވެރިންނާއި ަބނީއިސްރާއީލުގެ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު

އެމީހުންގެ ައދި ޤަބޫލުނުކޮށް ބަސް ބުނާ އަހަރެން ދަންނަބޭކަލުން އަދި
ައނިޔާއެއް އެަތއް އަަހންަނށް ަކމަުގއިވާ ދަރަިކލުން އިންސާނާގެ އަތުން
ތިންަވަނައށް ފަހު މަރުވުަމށް ަނަމވެސް މަރާލެޭވނެ އަހަރެން އަދި ލިބޭނެ

ައންނާަނން ދުނިޔެައށް ދިރި އަލުން އަހަރެން ދުވަހު ވާ

ކޮންމެ ވިދާޅުވިއެވެ އަސްހާބީންަނށް އަެކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދެން
ައމިއަްލ އެމީހާގެ ަނަމ ޭބނުން ހިނަގން މަގުން ދެއްކި އަހަރެން މީހަކުވެސް
ޭބނުން ހިނަގން ަމގުން ދެއްކި އަހަރެން ޖޭެހނެ ދޫކޮށަްލން އެދުންަތއް



ަތއްޔާރަުގއި ދިނުަމށް ވެސް ފުރާަނ ައމިއްަލ އެމީހެއްގެ މީހަކުމެ ކޮންމެ ނަމަ
ޖެހުނު މަރުވާން އޮވެ ސަލީބެއަްގއި ަފަދއިން އަހަރެން ައދި ވާންޖެހޭނެ

ައމިއަްލ ވާންޖޭެހނެ ަތއްޔާރަުގއި އަެކަމށް ދުވަހަކުމެ ކޮންމެ ވަިޔސް ކަމުގައި
ގެއޭްލނެ ދިރިއުޅުން ހަޤީޤީ މީހަަކށް ކޮންމެ އޭުޅ ކަުރން ަސލާަމތް ފުރާނަ
ދިރިއުޅުން ހަޤީޤީ މީހަަކށް ޭދ ފުރާަނ އެމީހެއްގެ އަހަރެންަނށްޓަކާ ނަމަވެސް
ލިބުނު ދުނިޔެ މުޅި ޭއނާައށް ގެއްލިއްޖެަނަމ ފުރާަނ ޭއނާގެ މީހަަކށް ލިބޭނެ

ދަރިކަލުން އިންސާނާގެ ކޮންަފއިދާއެއް ހުރީ އަެކމުން ވިޔަސް ކަމުގައި
ދެއްވާ މާތަްރސްކަލާނގެ ަބއްޕާފުޅު އަހަރެންގެ އަހަރެން ކަމުގައިވާ
އެނބުރި ައލުން މަލާއަިކތުންނާއިއެކު އެކަލާނގެ ބާރާއި މަތިވެރި
އަހަރެންގެ ަނނަްގނެ އަހަރެންގެ އެދުވަހުން ައންނާަނން މިދުނިޔެައށް
ގާތަުގއި އަހަރެންގެ މީހުންަނށް ަގތް ަލދު އުޅެން ވާހަަކަދއްކާ ބަސްތަކުގެ
މިތިބި މިތާ ތެދެއް ަހަމ މިބުަނނީ އަހަރެން ނުލޭިބނެ ޖަާގއެއް އެއްވެސް

ޚާއަްސ މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި ބަޔަކުވެސް ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ
ބާރަުގއި މާތްރޫހުފުޅުގެ މެދުވެރިކޮށް އަލްަމސީހާ ފޮނުއްވި ކުރައްވާ
މަރެއްނުވާނެ ނޫނީ ދެކިަފއި ހިނަްގވާަތން ވެރަިކން ަމއްަޗށް މިދުނިޔޭގެ

އެކުއެކުއެކުއެކު އިލިޔާސްގެފާނާއިލިޔާސްގެފާނާއިލިޔާސްގެފާނާއިލިޔާސްގެފާނާ މޫސާގެފާނާއިމޫސާގެފާނާއިމޫސާގެފާނާއިމޫސާގެފާނާއި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

އާއި ޔާމިޒް ަބދުރާއި އީސާގެފާނު ފަހުން ދުަވސް ައށް ގާތަްގނޑަަކށް މީގެ
ަމއްަޗށް ފަރަުބަދއެއްގެ އުސް ކުރެއްވުަމށްޓަކާ ދުޢާ ގޮަވއިގެން ޔަހުޔާ

މޫނުފުޅު އަެކލޭގެފާނުގެ ދުޢާކަުރއްަވނިކޮށް އީސާގެފާނު އަރާވަޑައަިގތެވެ
އުޖާލާވެ ައލިވެ ހެދުންކޮޅު އަެކލޭގެފާނުގެ ައދި ދަިޔއެވެ ބަދަލުވެގެން
އެަތނަުގއި އިލިޔާސްގެފާނު މޫސާގެފާނާއި ކުއްލިއަަކށް ައދި ވިދަންފެށިއެވެ
އެބޭކަލުން ދަިޔއެވެ ފާޅުވެގެން ަދއަްކަވނިކޮށް ވާހަަކފުޅު އީސާގެފާނާއި



ވާހަަކފުޅު އެބޭކަލުން ލެއްވިގެންނެވެ ނޫރު ނޫރުން ސުވަރުގޭގެ ވަނީ
ައދި ބެހޭގޮތުންނެވެ މަރާއި އީސާގެފާނުގެ ދަިޔއީ ދައަްކަވމުން
ަފަދއިން އެދިވޮޑިގެންވާ މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލޭގެފާނު ޖެރޫސަަލމަުގއި

ގޮތުންނެވެ ބޭެހ ގޮތާ ނިންަމވާޭނ ކަުރއްވާ ަކންަތއް

ތެރަޭގއެވެ ނިދީގެ ަގަދ ތިބީ ައސްހާބީން ދެ ައނެއް ވީ އެކު އޭނާއާއި ބަދުރާއި
އެކަލޭގެފާނާއި ައދި ނޫރުފުޅާއި އީސާގެފާނުގެ ހޭލެވުމުން އެމީހުންަނށް

އެނބުރި އިލިޔާސްގެފާނު މޫސާގެފާނާއި ފެނުނެވެ ދެބޭކަލުން އެކުގައިވާ
ދެންނެވިއެވެ އީސާގެފާަނށް ަބދުރު ަވގުތު ވި ަތއްޔާރު ވަޑައިގަތުަމށް

ތިޔަބަޭކލުންަނށް ަރނގަޅު ވަީކން މިަވގުތު މިތަާގއި އަޅަުގނޑުމެން ސާހިބާ
މޫސާގެފާަނށް އެއްަތން ކޭަލގެފާަނށް ތޯ ަހަދއިދެން ަތން ތިން ހިޔާވާނޭ
މިބުނި ޭއނާ ަބދަުރށް ތޯ ަހަދއިދެން އެއްަތން އިލިޔާސްގެފާަނށް އެއްތަން

ނުވިސްނުނެވެ ވެސް މާަނއެއް އެއްޗެއްގެ

ވިލަާގނޑެއްގެ ައއި ކުއްލިއަަކށް އުޅެނިކޮށް ނިމި ނުވެސް ބުނެ މިހެން އޭނާ
ވިލަާގނޑުގެ އެބޭކަލުން ދަިޔއެވެ އެޅިގެން ަމއްަޗށް އެބޭކަލުންގެ ހިޔާ

ައދި ބިރަުގތެވެ އަސްހާބީން ފެނުމުން ދާަތން ަވދެގެން ތެރެައށް
މިއީ އިވުނެވެ އަެބއިމީހުންަނށް އަޑުފުޅެއް ައއި ތެރެއިން އެވިލަާގނޑުގެ

ޭއނާ ދަރިކަލުން ތިަމންސުވާމީންގެ ކުރެއްވި ޚާއަްސ ތިމަންސުވާމީންގެ
ކޭުރ ަކންަތއް އެޭދަފަދއިން

އީސާގެފާނު ހުންނެވީ އެތަާގއި ބެލިއިރު އެމީހުން އިވުމުން އެއަޑުފުޅު
ައދި ނުބުނެވުނެވެ ބަހެއްވެސް ައނަގއިން އެމީހުންަނށް އެކަންޏެވެ

ވާހަަކ ަކންތަކުގެ އެފެނިދަިޔ އެމީހުންަނށް ަވންދެން ދުވަސްކޮޅެއް
ބުނެއެވެ ނުވެސް ގާތަުގއި މީހަކު އެއްވެސް



ކުއްަޖކުކުއްަޖކުކުއްަޖކުކުއްަޖކު ފިރިހެންފިރިހެންފިރިހެންފިރިހެން ކުަޑކުަޑކުަޑކުަޑ ވީވީވީވީ ަދށުވެަފއިަދށުވެަފއިަދށުވެަފއިަދށުވެަފއި ބާރުގެބާރުގެބާރުގެބާރުގެ ޖިންނިއެއްގެޖިންނިއެއްގެޖިންނިއެއްގެޖިންނިއެއްގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު
މިންޖުކުރެއްވިމިންޖުކުރެއްވިމިންޖުކުރެއްވިމިންޖުކުރެއްވި

ައއިރު ތިރިައށް ަފއަިބއިގެން ފަރަުބަދއިން އެމީހުން އަނެއްދުވަހު
ައއެވެ ކުރުަމށް ަބއްަދލު އީސާގެފާނާއި މީސްތަކުންނެއް އެތައްބައިވަރު
ހޭަޅއް ގޮވާ އެކޭަލގެފާަނށް މީހަކު ތެރެއިން އެމީހުނަްގނޑުގެ ކުއްލިއަަކށް
އެކު އާދޭހާއި އަޅަުގނޑު އެދުރުކޭަލގެފާނު ދެންނެވިއެވެ ލަވަމުން
އެއީ ވަަޑއަިގންަނވާ ދެކެލުަމށް ދަރިފުޅު ފިރިހެން އަޅަުގނޑުގެ ދަންނަވަން
ޭއނާ ައވަަލއިފި ޭއނާއާއި ޖިންނިއެއް ދަރިފުޅު އަެކނި ަހަމ ހުރި އަޅުގަނޑުގެ
ޭއނާގެ ަނއްތާލުމުން ޭހ ޭއނާ ޭއތި ަފށާ ހޭަޅއަްލަވން ހުރަެފއި ކުއްލިއަކަށް
ދުލެއް އިރުކޮޅަަކށްވެސް އެންމެ ޭއނާ ޭއތި އަރާ ފޮނުވެސް އަނގައިން

ކޮށްދިނުަމށް ަރނގަޅު ޭއނާ އަޅަުގނޑު ކޮށަްލނީ ނެތި އެ ޭއނާ އޭތި ނުކުރޭ
ަނަމވެސް ކުރީން އާޭދސް ވެސް އަސްހާބީންަނށް ކަލޭގެފާނުގެ އެދި

ނުވި އަެކމެއް ވެސް އެމީހުންނަަކށް

ޭއ ވިދާޅުވިއެވެ މީސްތަކުންަނށް އެންމަެހއި ވީ އެތަާގއި އީސާގެފާނު
ަކއިރީ ކޭަލމެން މީސްތަކުންޭނ ަޒމާނުގެ ވެގެންވާ ނަުބއި ނެތް އީމާންކަމެއް
އެފިރިހެން ދެން ަވންދެން ދުވަހެއް ކިހާ ހުންަނންވީ އަހަރެން ކެތްކޮށްގެން

ގެޭނ މިަތަނށް ދަރިފުޅު ފިރިހެން ކޭަލގެ ވިދާޅުވިއެވެ އަެކލޭގެފާނު މީހާއަށް

ޭއނާ ޖިންނި ވެސް ހުއްޓާ ައއިސް ައއިސް އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ އެކުއްޖާ
ފޮނުއެރިއެވެ ައނަގއިން ަދތްޕިލާޖެހި އެކުއްޖާގެ ަވއްޓާލުމުން ހޭނައްތާ
ކުރެއްވިއެވެ ައމުރު ދިއުަމށް ަރއްކާވެ ޖިންނިައށް އެ އީސާގެފާނު ނަމަވެސް

ތިބި އެތާ ަހވާލުކުރެއްވިއެވެ އާއި ަބއްަޕ ޭއނާގެ ަރނގަޅުކޮށް އެކުއްޖާ އަދި
ވިއެވެ ަހއިރާން އަަޖއިބުވެ ދެކެ ަމތިވެރަިކން މާތަްރސްކަލާނގެ އެންމެންމެ



ވަގުތު ދަިޔ ަދއަްކމުން ވާހަަކ ަކންތަކުގެ ަމތިވެރި ކުރެއްވި މި އީސާގެފާނު
މިބުނާ އަހަރެން ވިދާޅުވިއެވެ އަސްހާބީންަނށް އަެކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު
ަކމަުގއިވާ ދަރިކަލުން އިންސާނާގެ އަޑުއަހާ ަކނުލާ ަރނގަަޅށް އެއްޗެއް
ހެދުަމށް ގޮތެއް ަހދާނެ އެމީހުން ައތްަމއްަޗށް މީސްތަކުންގެ އަހަރެން

ލެޭވނެ ދޫކޮށް

އަސްހާބީންނަަކށް މާަނއެއް އެއްޗެއްގެ ވިދާޅުވި މި އެކަލޭގެފާނު ނަމަވެސް
ފޮރުވިގެންނެވެ ަވނީ މާަނ އެބަސްފުޅުތަކުގެ އެމީހުންަނށް ނުވިސްނުނެވެ
ަގންަނށް ވިސްަނއި މާަނ ބަސްފުޅުތަކުގެ މި މީހުންަނށް އެ އެހެންކަމުން
ކަިބއިން އެކަލޭގެފާނުގެ ކަޮބއިތޯ މާަނއަކީ ބަސްފުޅުތަކުގެ މި ނޭނގުނީއެވެ
ޖެހިލުންވެަފއެވެ ތިބީ އެމީހުން ފިލުވުަމށް އޮޅުން އަހާ

ކާކުކާކުކާކުކާކު މިަހކީމިަހކީމިަހކީމިަހކީ ަމތިވެރިަމތިވެރިަމތިވެރިަމތިވެރި އެންމެއެންމެއެންމެއެންމެ ތެރެއިންތެރެއިންތެރެއިންތެރެއިން ައަހރުމެންގެައަހރުމެންގެައަހރުމެންގެައަހރުމެންގެ

ަކމާއި ކާކު ވާނީ ަމތިވެރި އެންމެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ މެދަުގއި އަސްހާބީންގެ
ގޮތް ވާ ހިތަުގއި އަެބއިމީހުންގެ އީސާގެފާަނށް ހިނގިއެވެ ޒުވާބެއް މެދުގައި

އަެކލޭގެފާނުގެ ގޮވާަލއްވާ ކުޑަކުއްޖަަކށް ވީ އެަތނަުގއި އެނގިވަަޑއިގެން
ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އެކަލޭގެފާނު ދެން ގެންނެވިއެވެ އަރިހަށް

އެއީ މީހަކު ބެހެއްޓި އަޅާލުން މެދު އާއި މިކުޑަކުއްޖަކާ އަހަރެންަނށްޓަކާ
ައދި މީހެއް ބެހެއްޓި އަޅާލުން ވެސް މެދު އަހަރެންނާއި ޤަބޫލުކޮށް އަހަރެން
ފޮނުއްވި އަހަރެން މީހަކީ ކޮންމެ އަޅާލި މެދު އަަހންނާއި ޤަބޫލުކޮށް އަހަރެން
ަކމަުގއި މީހަކު ބަަހއްޓާ އަޅާލުން ވެސް މެދު އެފަރާތާއި ޤަބޫލުކޮށް ފަރާތް
މީހާ ަމތިވެރި އެންމެ މީހާއަކީ ަދށް އެންމެ ތެރެއިން ކޭަލމެންގެ ވާނެ

ޖިންނި ޭބނުންކޮށް ަނންފުޅު ކަލޭގެފާނުގެ ސާހިބާ ބުންޏެވެ ޔަހުޔާ
ދުށިން އަޅަުގނޑުމެން މީހަކު ަރނގަޅުކުރާ މީހުން މޮޔަވަެފއިވާ



ކުރީން ަމަސއަްކތް ހުއްޓުވުަމށް ަމނާކޮށް ކުރުން އަެކން އެމީހާ އަޅުގަނޑުމެން
ނޫން މީހެއް ތޭެރން އަޅަުގނޑުމެންގެ އެމީހާއަކީ އެއީ

އެއީ ނުކޭުރ މަަސއަްކތް ހުއްޓުަވން އެމީހާ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
އެކަުގއި ކޭަލމެންނާއި މީހަކީ ކޮންމެ ނުވާ ަކމަުގއި މީހަކު ދެކޮޅު ކަލޭމެންނާއި

މީހެއް ވާ

ކުރެއްވުންކުރެއްވުންކުރެއްވުންކުރެއްވުން ަދތުރުަދތުރުަދތުރުަދތުރު ތެރެއިންތެރެއިންތެރެއިންތެރެއިން އެަރށުގެއެަރށުގެއެަރށުގެއެަރށުގެ އީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށް މީހުންމީހުންމީހުންމީހުން ސަމީރިއްޔާގެސަމީރިއްޔާގެސަމީރިއްޔާގެސަމީރިއްޔާގެ
ަމނާކުރިަމނާކުރިަމނާކުރިަމނާކުރި

ަކއިރިވުމުން ދުވަސް ވަަޑއަިގތުމުގެ ދޫކޮށް މިދުނިޔެ އީސާގެފާނު
ޖެރޫސަަލަމށް ަގސްތުކުރެއްވީ ކަުރއްވާ ަގަދ ހިތްވަރުފުޅު އެކަލޭގެފާނު

ަސމީރިއްޔާގެ ކުރިން އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދެން ވަޑައިގަތުަމށެވެ
ވަަޑއަިގންަނންވާ އަެރަށށް އެކޭަލގެފާނު އެއީ ފޮނުއްވިއެވެ ބަޔަކު ރަށަކަށް
މީހުން ަސމީރިއްޔާގެ ަތއްޔާރުކުރުަމށްޓަަކއެވެ ަކންަތއްަތއް އިރަށް

ަވނީ އެކަލޭގެފާނު އެއީ ނުވިއެވެ އެއްބަހެއް ކިއުމަަކށް މަރުޙަބާ އެކަލޭގެފާަނށް
ވާތީއެވެ ަކަމށް މަގުަމތަީގއި ވަަޑއަިގތުމުގެ ޖެރޫސަަލަމށް

ބުންޏެވެ ޔާމިޒް އާއި ޔަހުޔާ ަކމަުގއިވާ އަސްހާބީން މެދު މިކަންތަކާ
އަލިފާން އުޑުން ނެތިކޮށްލުަމށް މިމީހުން އަޅަުގނޑުމެން މާތްސާހިބާ
ަމއްަޗށް ބަހުގެ މި ައސްހާބީންގެ އީސާގެފާނު ތޯ އެދެން ފޮނުއްވުަމށް

ދިޔުަމށް ަރށަަކށް އެހެން އެމީހުން ދެން އިސްކުރެއްވިއެވެ ކޯފާ ނުރުހުންވެ
ފެށިއެވެ ަދތުރު

ަމގުންަމގުންަމގުންަމގުން އެންގެވިއެންގެވިއެންގެވިއެންގެވި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު ވާންޖެޭހނީވާންޖެޭހނީވާންޖެޭހނީވާންޖެޭހނީ ަކަމަކށްަކަމަކށްަކަމަކށްަކަމަކށް މުހިންމުމުހިންމުމުހިންމުމުހިންމު އެންމެއެންމެއެންމެއެންމެ
ަކންކުރުންަކންކުރުންަކންކުރުންަކންކުރުން



އަެކލޭގެފާަނށް މީހަކު ދިމާވި ދަިޔމަގުަމތީ ަދތުރުކަުރމުން އެމީހުން
ތަާކށް ކޮންމެ ވަަޑއަިގންަނވާ ކޭަލގެފާނު އަޅަުގނޑު ދެންނެވިއެވެ

ަޖވާބަުގއި އީސާގެފާނު ަތއްޔަާރށް މިހިރީ ދާން އަރިހަުގއި ކަލޭގެފާނުގެ
އުދޭުހ ޭވ ހޮހަަޅަތއް އެސޮރުމެންގެ އުޅުަމށް ހިޔަޅުަތއް ވިދާޅުވިއެވެ
އިންސާނާގެ ަނަމވެސް ހާލިަތއްޭވ އެސޮރުމެންގެ ދޫނިތަަކށް

ނުޭވ ވެސް ަތނެއް އަޅާލާނެ ބޯ ޭއނާގެ ދަރިކަލުންަނށް

އަެކލޭގެފާނު މީހަަކށް އެހެން ދިމާވި މަގުަމތީ ވަަޑއިގެން އީސާގެފާނު
ދެންނެވިއެވެ އީސާގެފާަނށް މީހާ މި އާޭދ އެކު އަަހންނާ ވިދާޅުވިއެވެ
ަބއްަޕ މަރުވެަފއިވާ އަޅަުގނޑުގެ ގޮސް ފަުރަތަމ އަޅަުގނޑުގެ މާތްސާހިބާ

މަޑުކޮށަްލއްވާ ދެން ައންަނން ވަޅުލަާފއި ަކފުންކޮށް

މީހުން މަރުވެަފއިވާ އެމީހުންގެ މީހުން މަރުވެަފއިވާ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ަރސަްކންފުޅާއި މާތްރަސަްކލާނގެ ކޭަލ ަނަމވެސް ވަޅަުލއިފާނެ

ކޭުރ އިޢުލާން މީސްތަކުންަނށް ބެހޭގޮތުން

އަޅަުގނޑު މާތްސާހިބާ ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާަނށް ވެސް އެހެންމީހަކު
އަޅަުގނޑުގެ ގޮސް އަޅަުގނޑު ފަުރަތަމ ަނަމވެސް ދާަނން އެކު ކަލޭގެފާނާއި
ައންނާަނން ކޮށްަފއި ަސލާމް ހިތްހެޔޮކޮށް މީހުންނާއި އާއިލާގެ

ހިފުަމށްފަހު އުދަލަީގއި ބިންކޮނުަމށް ވިދާޅުވިއެވެ ޭއނާައށް އީސާގެފާނު
ރަސަްކންފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ މީހަކީ ޖެހިއްޖެ ފަަހަތށް

ނޫން މީހެއް އަެކށީގެންވާ ޚިދުަމތްކުރުަމށް
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ހޮއްވެވިހޮއްވެވިހޮއްވެވިހޮއްވެވި ައސްހާބީންައސްހާބީންައސްހާބީންައސްހާބީން ަހތްދިަހދެަހތްދިަހދެަހތްދިަހދެަހތްދިަހދެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު



ބަާރ ޚާއްަސ ތެރެއިން ައސްހާބީންގެ އެކޭަލގެފާނުގެ މާތްސާހިބާ މިއަށްފަހު
ަކނަޑ ވެސް އަސްހާބީއަކު ދެ ަހތްދަިހ އެހެން ފަިޔވާ އަސްހާބީން

އެމީހުން ަބއްަސވާ ވާގޮަތށް ދެމީހުން ބަޔަަކށް މިމީހުން ދެން އެޅުއްވިއެވެ
ހުރިހާ ަހމަޖެހިަފއިވާ ވަަޑއަިގންަނަވން އެކަލޭގެފާނު ކުރިން އެކަލޭގެފާނުގެ
ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އަެކލޭގެފާނު ފޮނުއްވިއެވެ ރަށަަކށް

އެަތއް ވާ ަތއްޔަާރށް ވުަމށް އީމާން އެންގެވުންތަަކށް މާތްރަސަްކލާނގެ
ދާނެ ބަސްތަކާއިގެން އަހަރެންގެ ގާަތށް އެމީހުންގެ ވީމާ ޭވ ބަޔަކުވެސް
އެނބުރުއްވި މަަގށް އީމާންވުމުގެ ހިތްަތއް އެމީހުންގެ އެދި މީހުންަނށް

މިފޮނުވާ ކޭަލމެން އަހަރެން ަދންަނަވން ކިބަފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ
ަޅ ދާ ތެރެައށް ތަކެއްގެ ކުއްތާ ވަގު މިފޮނުަވނީ ަކޭލމެން އަހަރެން ދޭ މަގުން

ބޮޑެތި އާ ގިަނަފއިސާ ދާއިރު ކޭަލމެން ަފަދއިން ތަކެއްގެ ބަކަރި ކަންބަޅި
ަފއިވާނެއްވެސް ފަިޔވާ ަފއިވާން ހުރި އަަރއިގެން ނުގެންދާތި ދަބަސްތައް
ވެސް މަޑު ދެއްކުަމށް ވާހަަކ މީހުންނާއި ަމގުަމތަީގއި ދާ ައދި ނުގެންދާތި
ސަލާމް ބަޔަަކށް އެގެއެއްގެ ަވންަނއިރު ގެއަަކށް ަކޭލމެން ނުކުރާތި
ވާަނަމ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ ަކަމށް ސުލަްހވެރި އެގަޭގއި އެޭދތި ލެއްވުަމށް
އެގަޭގއި މީހަކު އެަފަދ ލޭިބނެ ބަރަކާތް އެމީހުންަނށް ފަރާތުން ކަލޭމެންގެ
ދެއްވާނެ އެމީހުންަނށް މާތަްރސްކަލާނގެ ސަބަބުން ކޭަލމެންގެ ނެތްނަމަ

ދިން ކޭަލމެންަނށް މީހުން އެގޭގެ ނުލޭިބނެ އެމީހުންނަަކށް ބަރަކާތް
އެއީ ތޭިބތި ކޭަލމެން އެގަޭގއި ބޮއިގެން ަކއިގެން އެއްޗެއް

އެއް ަހއްޤުޭވ ލިބުން އަގު މަަސއަްކތުގެ އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތެރިންަނށް
ނަަހދާތި ަބދަލުވެ ގެައށް ައނެއް ގެއިން

ަކމާއި ހިތްހެޔޮ ކޭަލމެންަނށް ބަޔަކު އަެރށެއްގެ ދިއުމުން ަރށަަކށް ކަލޭމެން
ދިން އެމީހުން ދީފިަނަމ އެއްޗެއް ަކޭނ ކޭަލމެންަނށް ކަންަތއްކޮށް އެކު



ހެޔޮކޮށްދީ ބަލިަތއް އެމީހުންގެ ތިބިއްޔާ ަބލިމީހުން އެތަާގއި ކާތި އެއްޗެއް
ަވނީ ރަސަްކންފުޅު މާތަްރސްކަލާނގެ ބުޭނ ަކއިރީ އެމީހުން އަދި

ަކއިރަީގޭއ ވަަރށްވެސް ކޭަލމެންނާއި

ަނަމ ނުކަިޔއިފި މަރުޙަބާ ަކޭލމެންަނށް ަރށަކުން ދާ ކޭަލމެން އެކަމަކު
ކޭަލމެންގެ ބުޭނ އެމީހުންަނށް ގޮތުން އެންގުމުގެ އެންމެންަނށް ފާޅުގައި
ކުރާ ަކޭލމެންަނށް ވެސް ހިރަފުސް ހޭކުނު ަފއަިގއި އަހަރުމެންގެ ރަށުން

ހެކިޭވ މަިކަމށް ަނަމވެސް ފޮހަެލޭމ އަހަރުމެން ގޮތުން އިންޒާރެއްގެ
ވަަރށްވެސް ަވނީ ަރސަްކންފުޅު މާތްރަސަްކލާނގެ ހަމަކަަށވަރުން

މަިރށުގެ ދުވަހުން ޤިޔާަމތް ތެދެއް ަހަމ މިބުަނނީ އަހަރެން ކައިރަީގޭއ
އާފާަތށް ޖޭެހނެ މީހުންަނށް ސޮަދމުގެ އެދުވަހު އާފާތަކީ ޖޭެހނެ މީހުންނަށް

ަކަށވަރު ވާނަެކން އާފާތަަކށް މާބޮޑު ވެސް ވުރެ

ހިތާަމހުރިހިތާަމހުރިހިތާަމހުރިހިތާަމހުރި ަރށްަތަކށްަރށްަތަކށްަރށްަތަކށްަރށްަތަކށް އެމީހުންގެއެމީހުންގެއެމީހުންގެއެމީހުންގެ މީހުންަނށާއިމީހުންަނށާއިމީހުންަނށާއިމީހުންަނށާއި ނުވާނުވާނުވާނުވާ އީމާންއީމާންއީމާންއީމާން

ތަިޔ މީހުންޭނ ބެތަުސއިދާގެ ހުރި ހިތާަމ ަރަށށް ތަިޔ މީހުންޭނ ކޮރާޒިންގެ
މުޢުޖިޒާތްަތއް ަފަދ ދެއްކުނު ދަެރށަުގއި ތަިޔ ހުރި ހިތާަމ ވެސް ރަށަށް
ތަޅާ ޭމަގއި ވެސް މީހުން ދަެރށުގެ އެ ަނަމ ދެއްކުނު ޒިދޯނަުގއި އާއި ތޫރު
ޒިދޯނުގެ އާއި ތޫރު ޔަޤީން ަކން ަތއުބާވާނެ ވެއްޓި ބިންަމއްަޗށް ރޮއި

ޤިޔާަމތް އެމީހުންަނށް ަނަމވެސް މީހުން ނަުބއިވެގެންވީ މީހުންނަކީ
ޢަޒާބާއި ހުރި އެދުވަހުން ކޭަލމެންަނށް ވެސް ޢަޒާބު ހުރި ދުވަހުން
އަހުލުވެރިންޭނ ަކޕަރުަނއުމްގެ ޭއ ނުވާނެ އެއްޗަަކށް އެއްވެސް އަޅާބަލާއިރު

ަކމަުގއި ދެޭވނެ ޚާއްސަަކން ސުވަރުގަޭގއި އެދުވަހުން ކަލެމެންަނށް
ފުަނށް އެންމެ ނަރަަކއިގެ ދާނީ ވެއްޓިގެން ކޭަލމެން ނޫން ަތ ހީކުރަނީ

ކޭަލމެން ވިދާޅުވިއެވެ އަސްހާބީންަނށް އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދެން



ަކޭލމެން މީހެއް އަޑުއެހި ވެސް ބަހުގެ އަހަރެންގެ މީހަކީ އެހި އަޑު ބަހުގެ ބުނާ
ައދި މީހެއް ނޭހި ބަސް ވެސް އަހަރެންގެ މީހަކީ ނޭހި އަޑު ބަހުގެ ބުނާ
ނޭހި އަޑު ަބސްފުޅު ފަރާތުގެ ފޮނުއްވި އަހަރެން މީހަކީ ނޭހި ަބސް އަހަރެންގެ

މީހެއް

ޭވވޭޭވޭވ ލިޔެވިގެންލިޔެވިގެންލިޔެވިގެންލިޔެވިގެން ސުަވރުޭގަގއިސުަވރުޭގަގއިސުަވރުޭގަގއިސުަވރުޭގަގއި ަނންަނންަނންަނން މީހުންގެމީހުންގެމީހުންގެމީހުންގެ އީމާންވާއީމާންވާއީމާންވާއީމާންވާ އީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށް

އުފާވެރި ވަަރށް ައއީ އެނބުރި އަސްހާބީން ދެ ަހތްދަިހ ދަިޔ މި
މާތްސާހިބާ ދެންނެވިއެވެ އީސާގެފާަނށް އެމީހުން ކަންަމތަީގއެވެ
ވެސް ޖިންނިން ަނންފުޅަުގތުމުން ކޭަލގެފާނުގެ އަޅަުގނޑުމެން

ބޯަލނބާ އަޅަުގނޑުމެންަނށް

އިބިލީސް ަފަދއިން ހޮނެއް އެޅި ވިދުވަރަކުން ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ނަގުަލންދާށީގެ އާއި ހަރުަފ ދުށިން އަހަރެން ވެއްޓެނިކޮށް ބިަމށް އުޑުން

ބާރެއް ހުރިހާ ަޝއިތާނާގެ ކޮށްލުަމށާ ޗިސްޗިސް އަރާ ަފއިން މައްޗަށް
އެއްޗަަކށް އެއްވެސް ދީފިން ބާރު ަކޭލމެންަނށް އަހަރެން ނެތިކޮށްލުަމށް

ކޭަލމެން އެހެންަނަމވެސް ނުދެޭވނެ ައނިޔާއެއް ކަލޭމެންނަަކށް
އުފާކަުރންވީ ނޫން ބަޯލނބާތީކީ ަކޭލމެންަނށް ޖިންނިން އުފާކުރަންވީކީ

ވާތީ ލިޔެވިގެން ސުވަރޭުގަގއި ަނން ަކޭލމެންގެ

ކުރެއްވުންކުރެއްވުންކުރެއްވުންކުރެއްވުން ޝުކުރުޝުކުރުޝުކުރުޝުކުރު ަހމްދާއިަހމްދާއިަހމްދާއިަހމްދާއި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

އީސާގެފާނު ހާލަުގއި ފުރިަފއިވާ އުފަލުން ސަބަބުން މާތްރޫހުފުޅުގެ އެވަގުތު
ވެރި ބިމުގެ އުޑާއި ކަުރން ަހމްދު ަބއްޕާފަުޅށް އަހަރެން ވިދާޅުވިއެވެ
ބުއްދިވެރިންަނށް ތިބި ކަިޔަވއިގެން ަކންަތއްަތއް މިހުރިހާ މާތްސާހިބާ

މީހުންަނށް އާަދއިގެ ކުރެއްވީ ހާަމ ތަިޔ ަކންަތއްަތއް މި ކަުރއްަވއި ވަންހަނާ



ލިއަްބއިދެނީ ޖެހިލެއްވުން ހިތަްހަމ އަުފލާއި ފުރަިހަމ ަބއްޕާފަުޅށް ބައްޕާފުޅާ
އެނޭގ އަަހންަނށް ަކން ަކންަތއް މިަފަދ

ވިދާޅުވި ކަުރށްވާ މުހާތަބު މީސްތަކުންނާ ވީ އެަތނަުގއި އީސާގެފާނު ދެން
ދޫކޮށަްލއްވާަފ ަމއްަޗށް އަހަރެންގެ ަކމެއް ހުރިހާ ަވނީ ަބއަްޕ އަހަރެންގެ
ދަރިފަުޅށް ޭނނޭގނެ ފަރާތަަކށް އެހެން ފަިޔވާ ަބއްަޕ ަކމެއް ކާކު ދަރިފުޅަކީ
ަބއްަޕއަކީ ޭނނޭގނެ ވެސް ަކމެއް ކާކު ަބއްަޕއަކީ މީހަަކށް އެހެން ފިޔަވާ
ަކނަޑއަޅާ ައނަްގއިދިނުަމށް އަެކން ދަރިފުޅު ަހަމއަެކނި އެނޭގނީ ކާކުކަން

ބަޔަަކށް

ަކޭލމެންަނށް ވިދާޅުވިއެވެ މުހާތަބުކޮށް އަސްހާބީންނާއި އެކަލޭގެފާނު ދެން
ލެއްވިގެން ރަހުަމތް ކޭަލމެންަނށް ތިޔަފެންަނނީ ަކންަތއްަތއް ތިޔަފެންަނ

ތަިޔ ދެކުަމށާ ަކންަތއް ފެންަނ ތަިޔ ަކޭލމެންަނށް ބުަނން އަހަރެން ވާތީ
ރަސް އެަތއް ރަސޫލުންނަކާ އެަތއް އިހަުޒމާނުގެ އަޑުއެހުަމށް ވާހަކަތަކުގެ އިވޭ

ނުފެނުނު އަެކންތަކެއް އެމީހުންނަަކށް ަނަމވެސް އެދުނު ކަލުންނެއް ރަސް

ބެލުަމށްބެލުަމށްބެލުަމށްބެލުަމށް ކުރެޭވތޯކުރެޭވތޯކުރެޭވތޯކުރެޭވތޯ ކުށްވެރިކުށްވެރިކުށްވެރިކުށްވެރި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު ަދންަނޭބަކަލކުަދންަނޭބަކަލކުަދންަނޭބަކަލކުަދންަނޭބަކަލކު ދީނުގެދީނުގެދީނުގެދީނުގެ
ސުވާލެއްސުވާލެއްސުވާލެއްސުވާލެއް ކުރިކުރިކުރިކުރި އެަކޭލގެފާނާއިއެަކޭލގެފާނާއިއެަކޭލގެފާނާއިއެަކޭލގެފާނާއި

ތެދުވެ ަދންނަބޭކަލަކު ދީނުގެ ތެރެއިން މީހުންގެ ތިބި އެއްވެ އެއްދުވަހަކު
ކަިބއިން އަެކލޭގެފާނުގެ ބަހެއް ަފަދ ކުރެޭވނެ ކުށްވެރި އީސާގެފާނު
އީސާގެފާަނށް މިމީހާ ކުރިއެވެ ސުވާލެއް އެކޭަލގެފާނާއި ހޯދުމަށްޓަކާ

ދުނިޔެ ދެމިހުރި ނުވާ ނިމުމެއް އަޅަުގނޑު އެދުރުކަލޭގެފާނު ބުންޏެވެ
ކަޮބއިތޯ ަކންަތއްތަކަކީ ކަުރންވީ ލިބަިގތުަމށްޓަކާ

ލިޔެވިގެން ަތއުރާތަުގއި ގޮތުން ބޭެހ އަެކމާ ދެއްވިއެވެ ަޖވާބު އީސާގެފާނު



ވިސްނުނީ ކަލެައށް ތަކެތިން ލިޔެވިގެންވާ އެފޮތްތަކަުގއި ައދި ކީކޭ ވަނީ
އެއްޗެއް ކޮން

އެއަްކއުަވންަތ ަވނީ ލިޔެވިގެން އެފޮތްތަކަުގއި ބުންޏެވެ ޖަވާބަުގއި މިމީހާ
މުޅި ތިޔަަބއިމީހުންގެ ކަިބފަުޅށް ރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި ތިޔަބައިމީހުންގެ

ކޭަލގެ ައދި ވާޭށ ލޯބި ބުއްދިންމެ ހުރިހާ ބާރަކާއި ވާހާ ފުރާަނއާއި މުޅި ހިތާއި
ލޯބި ވެސް ދެކެ ައަވށްޓެރީން ަކލޭގެ ަފަދއިން ވާ ލޯބި ނަފުަސށް އަމިއްލަ

ވާޭށ

ވަަރށް ދިނީ ތަިޔ ަޖވާބު ަކޭލ ވިދާޅުވިއެވެ ޭއނާައށް އީސާގެފާނު
ނުވާ ނިމުމެއް ަކލެައށް އެއިރުން ކޭުރ ަކންަތއް މަގުން ބުނި ތަިޔ ރަނގަޅަށް

ލޭިބނެ ދުނިޔެ ދެމިހުރި

ޭއނާ ނުލިއެވެ ހުއަްޓއެއް މިވަރަކުން ަދންނަބަޭކލާ ދީނުގެ މި ނަމަވެސް
އަެކލޭގެފާނު ަދއްކާންވެގެން މޮޅަުކން ޭއނާގެ ކުރިަމތަީގއި މީސްތަކުންގެ

އަޅަުގނޑުގެ ަނަމވެސް ކުރިއެވެ ސުވާލެއް އެހެން ައނެއްކާ ކުރެން
ތޯ ކަޮބއި މާަނއަކީ ބަހުގެ މިބުނެޭވ ައަވށްޓެރީންޭނ

ައަވށްޓެރިޔާައަވށްޓެރިޔާައަވށްޓެރިޔާައަވށްޓެރިޔާ

ޖެރިކޯ ޖެރަޫސަލމުން މީހަކު އެއްދުވަހަކު ދެއްވިއެވެ ަޖވާބު އީސާގެފާނު
ފޭޭރ މަގު ަމގުަމތީ ދަިޔ ކަުރމުން ަދތުރު ފެށި ަދތުރު ދިއުަމށްޓަކާ ރަށަށް

ޭއނާގެ ކޮށް ައނިޔާ ތަޅާ ަގއިގާ ޭއނާގެ ދީ ަހމަލާ ޭއނާއާއި ބަޔަކު ވަގުންގެ
ކޮށްލަާފއި ދޫ މަރުަވން އެތާ ޭއނާ ފޭރަިގނެ ައންަނއުނުަތއް މުަދލާއި ހުރިހާ

ފިަލއިފި

އަޅާ މީނާ ަނަމވެސް ފެނުނު މިމީހާ އިމާމަަކށް ދަިޔ ަދތުރުކޮށް އެމަގުން



ދެން ދަިޔ ކުރިައށް މަގުން ޭއނާގެ ލާަފއި ފަރާތުން ައނެއް ަމގުގެ ނުލާ ވެސް
ކުރާ ޚިދުަމތް ަމޤްދިސަްގއި ަބއިތުލް ދަިޔ ަދތުރުކޮށް އެަމގުން މިއަށްފަހު
މީނާައށް ފެނުނު އޮއްވާ އެަމގުަމތީ މިމީހާ ވެސް މީހަަކށް ދަރިކޮޅުގެ ލެވާއި
ދަިޔ ހިނގާަފއި ފަރާތުން ައނެއް މަގުގެ އަޅާނުލާ ވެސް ފެނުމުން އެމީހާ

ޭއނާއަކީ ައއި މީހަކު ތިންަވަނ ދަިޔ ަދތުރުކޮށް އެަމގުން އެއަށްފަހު
ޭއނާގެ ފެނުމުން މީހާ ވެަފއިވާ މިޒަަޚމު މީނާައށް މީހެއް ަރށުގެ ސަމީރިއްޔާ
ބޭސް ސާފުކޮށް ޒަަޚމްަތއް ޭއނާގެ ައދި ަހމްދަރުދީވި ރަހުމްކޮށް މައްޗަށް
ވެަފއި ޒަަޚމް ަމއްަޗށް ހިމާރުގެ ދަިޔ ކަުރމުން ަދތުރު ޭއނާ ދެން އަޅާދިން

މެހެމާނު ވާ މަގުަމތަީގއި ދަިޔ ަދތުރުކަުރމުން އެ އަރުަވއިގެން މީހާ ވީ
ފަރުވާ މީހާައށް ވީ ވެަފއި ޒަަޚމް ޭއނާ އެތަާގއި ައދި ގެންދަިޔ ޭއނާ ގެއަކަށް
ދިނުަމށް ަފއިސާ ައަތށް މީހާ ވެރި އެގޭގެ ދުވަހު ައނެއް ގެންދަިޔ ދެމުން

ޚަަރދުވީ ަފއިސާ ގިަނ މިައށްވުރެ ައދި ދީޭއ ބަލަަހއްޓާ މީނާ ބުނި އޭނާ ފަހު
ޭދަނޭމ ައނބުރާ އެަފއިސާ ކަލެައށް ަމތަީގއި ަމގު އެނބުރިދާ އަހަރެން ނަމަ

ައތް ަވގުންގެ ވިދާޅުވިއެވެ ަދންނަބޭކަަލށް ދީނުގެ އީސާގެފާނު ދެން
މިތިން ަމއްަޗށް މީހާގެ ވެަފއިވާ ހާނީއަްކ ސަބަބުން ލިބުމުގެ އަނިޔާ ދަށުވެ

ކާކު ަކންކުރީ ަފަދއިން ައަވށްޓެރިޔަކު ތެރެއިން މީހުންގެ

އީސާގެފާނު މީހާ ހިތި ހެޔޮކޮށް ަމއްަޗށް ޭއނާގެ ބުންޏެވެ ޖަވާބަުގއި މިމީހާ
ަކންކޭުރ ަފަދއިން އަެކންކުރި ޭއނާ ވެސް ކޭަލ ވިދާޅުވިއެވެ

ކުރެވުންކުރެވުންކުރެވުންކުރެވުން ޒިޔާަރތްޒިޔާަރތްޒިޔާަރތްޒިޔާަރތް ގެައށްގެައށްގެައށްގެައށް ަމރުތާގެަމރުތާގެަމރުތާގެަމރުތާގެ އާއިއާއިއާއިއާއި ަމރިަޔމްަމރިަޔމްަމރިަޔމްަމރިަޔމް އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ވަަޑއިގެންނެވި ަދތުރުކޮށް އަސްހާބީން އެކޭަލގެފާނުގެ އީސާގެފާނާއި
ައންހެނަކު ކިޔާ ަނމަަކށް ޭއ މަރުތާ ަރށެއަްގއި ދިމާވި މަގުމަތަީގއި



ކިޔާ ޭއ މަރަިޔމް މަރުތާގެ މި ދިނެވެ ަދޢުަވތު ގެައށް ޭއނާގެ އެކަލޭގެފާަނށް
އަެކލޭގެފާނުގެ އިށީނދެ ަކއިރީ މާތްސާހިބާގެ ޭއނާ ވިއެވެ އަކު ކޮއްކޮ

ަކންަތއްަތއް މަރުތާ ަނަމވެސް އިނެވެ އަޑުއަަހން ަކނުލާ ބަސްފުޅުަތއް
އީސާގެފާނުގެ ޭއނާ އުޅެއެވެ މަަސއަްކތަުގއި ނެތި ައަވދި ކުރުަމށް ތައްޔާރު
އަޅަުގނޑު ކޮއްކޮ އަޅަުގނޑުގެ މާތްސާހިބާ ދެންނެވިއެވެ ައއިސް އަރިހަށް
އިންއިރު މިތާ ައއިސް ދޫކޮށްލާަފއި އަެކނި ކަުރން މަަސއަްކތެއް ހުރިހާ

ވިދާޅުޭވ ަކއިރީ ޭއނާ ތޯ ނަުލއްަވން އަަޅއެއް އަެކމަކާއި ކަލޭގެފާނު
ދާޭށ އެހީވާން އަޅަުގނަޑށް

ަކމަކާއި އެަތއް ތަިޔަވނީ ަކޭލ ަރންކޮޅާ ަމޭގ މަރުތާ ވިދާޅުވިއެވެ މާތްސާހިބާ
މަރަިޔމް އެންމަެކމެއް ަހަމއަެކނި މުހިންމީ އަެކމަކު ަކންބޮޑުވެަފ ހާސްވެ މެދު

ަމަނއެއް ކުރުން ަކން އެގޮަތށް ޭއނާ ަރނގަަޅށް ނިންމީ ކަުރން އެކަން
ނުކުރެޭވނެ

11

ދުޢާދުޢާދުޢާދުޢާ ަނމޫނާަނމޫނާަނމޫނާަނމޫނާ ަދސްކޮށްދެއްވިަދސްކޮށްދެއްވިަދސްކޮށްދެއްވިަދސްކޮށްދެއްވި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

މާތްރަސްކަލާނގެ ވަަޑއިގެން ަތނަަކށް އެކަހެރި އީސާގެފާނު އެއްދުވަހަކު
ވަަޑއަިގތް ނިމި ދުޢާފުޅުން އެކޭަލގެފާނު ދުޢާފުޅުކުރެއްވިއެވެ ކިބަފުޅަށް
ޔަހުޔާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ މީހަކު ތެރެއިން އަސްހާބީންގެ ވަގުތު

މާތްސާހިބާ ދަސްކޮށްދެއްވި ދުޢާކަުރން އަސްހާބީންަނށް އެކަލޭގެފާނުގެ
އީސާގެފާނު ަދސްކޮށްދެއްވާ ދުޢާކަުރން އަޅަުގނޑުމެންަނށް ވެސް

ދުޢާކޭުރ މަިފަދއިން ދުޢާކުރާއިރު ކޭަލމެން ވިދާޅުވިއެވެ

ަބއްޕާފުޅާ



ަގދަރު ހިތާ މާތްކޮށް ަނންފަުޅށް އިބަރަސަްކލާނގެ މީސްތަކުން އެންމެހައި
ހިންަމވާފާނޭދވެ ަފަދއިން ކުރާޭނ

ފޮނުއްވާފާނޭދވެ ަމއްަޗށް މިދުނިޔޭގެ ަރސަްކންފުޅު އިބަސުވާމީންގެ

ދެއްވާފާނޭދވެ އެދުވަހަކު ރޯދި އެދުވަހެއްގެ އަަޅމެންގެ

އަަޅމެންގެ ަކންަތއްަތއް ކުރާ މީހުން ަކންކުރާ ނަުބއިކޮށް ަމއްަޗށް އަޅަމެންގެ
ކުށްަތއް ކުރާ އަަޅމެން އިބަރަސަްކލާނގެ ަފަދއިން ަނއްތާލާ ފޮހެލާ ހިތުން

ފުއްަސވާފާނޭދވެ ވެސް

އަަޅމެންަނށް މަގެއް ަފަދ މެދުވެރިކޮށްފާޭނ ކުރުަމށް ަކމެއް ނަުބއި އަޅަމެން
ނުަދއަްކވާފާނޭދވެ

ދެއްވާނެދެއްވާނެދެއްވާނެދެއްވާނެ ދިންނެވުންދިންނެވުންދިންނެވުންދިންނެވުން މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ މީހުންަނށްމީހުންަނށްމީހުންަނށްމީހުންަނށް އެޭދއެޭދއެޭދއެޭދ ތެދުހިތުންތެދުހިތުންތެދުހިތުންތެދުހިތުން

ތެރެއިން ަކޭލމެންގެ މިސާލަަކށް ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު އެއަށްފަހު
ކޭަލގެ ޭއނާ ަދންވަރު އެއްރެއެއްގެ ައދި ވީ ަރށްޓެއްސަކު ގާތް ވަަރށް އެކަކުގެ
ަތނުން ފިހުނު މިައދު ކޭަލ އަަހންަނށް ރަހުަމތްތެރިޔާޭއ ބުނި ގޮސް ގެއަށް

ަދންވަރު މި ަރށްޓެއްސަކު ައއި ަދތުރަކުން ޭހ ދީފާަނން ރޮށި ދެތިން
ޭދޭނ ޭއނާައށް ައތަުގއި އަހަރެންގެ ައދި ައތުވެއްޖެޭއ ގެައށް އަހަރެންގެ

ނެޭތ ކާއެއްޗެއް އެއްވެސް

މިަދންވަރު ބުނެފާނެ މިހެން ފަހަރެއަްގއި ައށް ރަހުަމތްތެރިޔާ ކަލޭގެ ކަލޭ
އަހަރެންނާ ތަޅުލާަފޭއ ތަިޔަވނީ ދޮރު ނުކުރާޭށ އުނަދގޫ އަހަންަނށް
ތެދުވެގެން މިވަގުތު އަަހންަނށް ނިދާޭށ މިތިބީ އެންމެން ޭގގެ އަހަރެންގެ

ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު ނާދެޭވނެޭއ ދަޭކށް ހޯދާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކަލޭ



ތެދުވެ ވީތީ ރަހުަމތްތެރިއަަކށް ގާތް ޭއނާގެ ކަލެއަކީ ޔަޤީން ަހަމ އަހަންނަށް
ނޭޅި ކެނޑި ޭއނާ ަނަމވެސް ނުދިން ކޮށް އެދުނަުކންަތއް އޭނާ

ތެދުވެ އުނދަގޫވުމުން ސަބަބުން ގެންދިޔުމުގެ އެދެމުން ހުއްޓުމެއްނެތި
ޭދނެ ޭއނާައށް އެއްޗެއް އެދުނު ޭއނާ ކޭަލ

އެއްޗެއް އެ އެޭދ ބުަނން ތިޔަަބއިމީހުންަނށް އަހަރެން ފަހެ
ފެންނާނެ މަގު އެއިރުން އޭުޅ ހޯދާ ަބލާ ދެއްވާނެ ތިޔަބައިމީހުންަނށް

ފަހެ ހުޅުޭވނެ އެދޮރެއް ތިޔަަބއިމީހުންަނށްޓަަކއި އެއިރުން ޓަކިދީ ދޮރުގައި
ކޮންމެ ލޭިބނެ އެމީހަަކށް އެއެއްޗެއް އެދުމުން އެއްޗަަކށް ވެސް މީހަކު ކޮންމެ

ދޮރަުގއި ައދި ފެންނާނެ ަމގު އެމީހަަކށް އުޅުމުން ބަލާ ހޯދާ މީހަކުވެސް
ހުޅުޭވނެ އެމީހަަކށްޓަަކއި އެދޮރެއް ޓަކިދިނުމުން

ކަިބއިން ކޭަލގެ ދަރިފުޅު ަކލޭގެ ައދި ވާަނަމ ަބއްަޕއަަކށް ކަލެއަކީ ފަހެ
ދަރިފަުޅށް ކޭަލގެ ކޭަލ ވެސް ޔަޤީނުން ަހަމ ަނަމ އެދެފި މަހަކަށް

ޭއނާައށް ަކޭލ ަނަމ އެދެފި ބިހަަކށް ޭއނާ ނޫނީ ނުޭދނެ ނަންނަުގއްޗެއް
ަކމަުގއި ނަުބއިމީހުން ތިޔަަބއިމީހުންނަކީ ނުޭދނެ ވެސް ނަގުލަންދާއްޓެއް

އެއްޗެތި ަރނގަޅު ދަރިންަނށް ައމިއަްލ ތިޔަަބއިމީހުންގެ ނަމަވެސް ވީ
ކިބަފުޅުން ަބއްޕާފުޅުގެ ވޮޑިގެންވާ އުޑަުގއި ކޭަލމެންގެ ވީއިރު ދަޭނ ދޭން
ަތ ނުދެއްވާނެ އަުފލާއިއެކު މާތްރޫހުފުޅު އެކަލާނގެ މީހުންަނށް އެދޭ

އެމީހާއެމީހާއެމީހާއެމީހާ ނެރެނެރެނެރެނެރެ ަހށިަގނޑުންަހށިަގނޑުންަހށިަގނޑުންަހށިަގނޑުން މީހެއްގެމީހެއްގެމީހެއްގެމީހެއްގެ ޖިންނިއެއްޖިންނިއެއްޖިންނިއެއްޖިންނިއެއް ަމންަމނުަމންަމނުަމންަމނުަމންަމނު އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު
މިންޖުކޮށްދެއްވިމިންޖުކޮށްދެއްވިމިންޖުކޮށްދެއްވިމިންޖުކޮށްދެއްވި

ނެރެ ަހށަިގނޑުން މީހެއްގެ ޖިންނިއެއް ަމންަމނު އީސާގެފާނު އެއްފަހަރަކު
އެޖިންނީގެ އެކު ނުކުތުމާއި ަހށަިގނޑުން އެމީހާގެ ޖިންނި މި ބޭރުކުރެއްވިއެވެ

ަފަށއިފިއެވެ ަދއަްކން ވާހަަކ ކުއްލިއަަކށް މީހާ ނުދެއޭްކ ވާހަަކ ސަބަބުން



އެތާތިބި އަެކމަކު ަހއިރާންވިއެވެ ބަޮޑށް ވަަރށް އެންމެން ދެކެ މިތަން
ބާރުގެ ޖިންނިންގެ މީނާ ބުންޏެވެ ފާޑުކިޔާ އީސާގެފާަނށް ބައެއްމީހުން
ބާލްޒެބޫލުގެ ވެރިޔާ ޖިންނިންގެ އެކަުރނީ ަރނގަޅު މީހުން ދަށުވެފައިވާ

ބޭކަލެއެއް ފޮނުއްވި މާތްރަސަްކލާނގެ އެކަލޭގެފާނަކީ އަނެއްބަޔަކު ބާރުން
އެކަލާނގެ ަގސްތަުގއި ހާމަކޮއްދިނުމުގެ މީސްތަކުންަނށް ނޫނަްކން
ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާަނށް އެދި ދެއްކުަމށް ަކމެއް އަަޖއިބު ކިބަފުޅުން

ނަުބއި ަވނީ ޭދތޭެރ އަެކލޭގެފާނާއި ހިތަުގއި އެމީހުންގެ އީސާގެފާަނށް
ރަސަްކމެއް އެއްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ ދެނެވަަޑއަިގތް ޚިޔާލުތަކެއަްކން ނުލަފާ
އާއިލާއެއް ައދި ހިނަގއިދާނެ ރޫޅި އަެރސަްކމެއް ވާަނަމ ަކަމށް ވެއްޖެ ބައިބައި
ރަސަްކން އިބިލީހުގެ ވީއިރު ހިނަގއިދާނެ ނެތި ވެއްޖެަނަމ ބައަިބއި ވިޔަސް
ކިހިނެއް ދާނީ ކުރިައށް ަރސަްކން ޭއނާގެ ަނަމ ަހަދނީ އިދިކޮޅު އާއި އޭނާ

ޖިންނި އަހަރެން ތިޔަބުަނނީ ަކޭލމެން އެއީ މިބުނީ އެހެން އަހަރެން
ކޮށްގެންޭނ މެދުވެރި ބާލްޒެބޫލް މިކަުރނީ ަރނގަޅު މީހުން މޮޔަވެފައިވާ

މިންޖު އެމީހުން ކަިބއިން ޖިންނިތަކުގެ ައވަލާަފއިވާ މީހުންނާއި އަހަރެން
ޖިންނި މީހުން ަކޭލމެންގެ ަނަމ މެދުވެރިކޮށް ބާލްޒެބޫލް މިކަުރނީ

ވީއިރު މެދުވެރިކޮށްގެން ކާކު އެކަުރނީ ަރނގަޅު މީހުން މޮޔަވަެފއިވާ
އިންސާފު ޭދތޭެރ ކޭަލމެންނާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަަކތަކާއި ތިބުނާ ކަލޭމެން
ަރނގަޅު މީހުން މަޮޔވެަފއިވާ ޖިންނި އަހަރެން އަެކމަކު އެމީހުން ކުރާނީ
ދެން ަނަމ ަވނީ ަކމަުގއި މެދުވެރިކޮށް ބާރުފުޅު މާތަްރސްކަލާނގެ މިކުރަނީ

މިތާ ަވނީ ރަސަްކންފުޅު މާތްރަސްކަލާނގެ އެނގެނީ ހާަމވެ އެކަމުން
ަކން ތޭެރަގއި ކޭަލމެންގެ

ަރއްކާތެރި ގެ ޭއނާގެ އެކު ަހތިޔާރާއި ަފަދއިން މީހަކު ަގަދ ބާރު ޝާއިތާނާ



ޭއނާައށް ަނަމވެސް އެކު ަކމާއި ަރއްކާތެރި ހުންނާނީ މުދާ ޭއނާގެ ނަަމ ކުރަނީ
ަބލިވިމީހާ ަނަމ ަބލިކޮށަްލއިފި ަހމަލާދީ ޭއނާއާއި މީހަކު ވަރަުގަދ ވުރެ

ބަލިވިމީހާގެ ައދި ގެންދާނެ މީހާ އެވަރަުގަދ ަހތިޔާރުަތއް އިތުބާރުކުރި
ބަހާލާނެ އެކުވެރިންަނށް ޭއނާގެ ވެސް މުދާަތއް ވާ ގަޭގއި

ދެކޮޅު އަހަރެންނާއި މީހަކީ ކޮންމެ ނުކުރާ ައަމލު ަބސްތަަކށް އަހަރެންގެ
އެނބުރުަމށް ރަސަްކންފަުޅށް މާތަްރސްކަލާނގެ މީސްތަކުން އަދި މީހެއް

މާތްރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުން މީހަކީ ކޮންމެ އެހީތެރިނުވާ އަހަރެންަނށް
މީހެއް އެހީތެރިވާ ދިއުަމށް ދަުރށް ަރސަްކންފުޅާއި

ހިތްހިތްހިތްހިތް ައަހރުމެންގެައަހރުމެންގެައަހރުމެންގެައަހރުމެންގެ ަސލާަމތްވާނީަސލާަމތްވާނީަސލާަމތްވާނީަސލާަމތްވާނީ ަދށުންަދށުންަދށުންަދށުން ބާރުަތކުގެބާރުަތކުގެބާރުަތކުގެބާރުަތކުގެ ރޫހާނީރޫހާނީރޫހާނީރޫހާނީ ނުބައިނުބައިނުބައިނުބައި
ސާފުވުމުންސާފުވުމުންސާފުވުމުންސާފުވުމުން ފާަފއިންފާަފއިންފާަފއިންފާަފއިން

ަމންޒިލެއް އެހެން ޭއތި ދޫކޮށްލާފިަނަމ ަހށަިގނޑު މީހެއްގެ ޖިންނިއެއް ނުބައި
ޭއތި ަނަމ ނުލިބިއްޖެ ަމންޒިލެއް އެައށް ޭދ ަތންަތަނށް ފަޅު ހޯދަމުން
ގެައޭށ އަހަރެންގެ ަތަނށް ައއި އަހަރެން ދާނީ ައނބުރި އަހަރެން ބުނާނެ
ވާަތން ތަރުތީބުން ސާފުކޮށް ގެ މުޅި ައންަނއިރު އެނބުރި ޭއތި ނަމަވެސް
ގޮަވއިގެން ޖިންނި ަހތް ނަުލފާ ނަުބއި ވުރެ ޭއއްަޗށް ގޮސް ޭއތި ފެނުމުން
ވުރެވެސް ކުރިައށް ހާލު އެމީހާގެ އެންމެފަހުން ަފށާނެ އުޅެން އެގަޭގއި އައިސް

މާބޮޑުވާނެ

މީސްތަކުންގެ ގެންަދަވނިކޮށް ަދއަްކަވމުން ވާހަަކފުޅުަތއް މި އީސާގެފާނު
ަބނޑުން އެމީހެއްގެ މިދުނިޔެައށް ަކލޭގެފާނު ގޮވާލިއެވެ ައންހެނަކު ތެރެއިން

ހުރި ބަރަކާތް ަމއިމީހާައށް ބޮޑުކުރި ކިރުދީ ކޭަލގެފާަނށް އުފަންވި

ބަރަކާތް ބަޮޑށް ވުރެވެސް އެައށް ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި އީސާގެފާނު



ކުރާ ައަމލު އެައށް އަޑުއިވި ބަސްފުޅުގެ މާތަްރސްކަލާނގެ ވާނީ ލެއްވިގެން
މީހުންަނށް

ަދރިަކލުންަދރިަކލުންަދރިަކލުންަދރިަކލުން އިންސާނާގެއިންސާނާގެއިންސާނާގެއިންސާނާގެ ވާނީވާނީވާނީވާނީ ައލާަމަތަކށްައލާަމަތަކށްައލާަމަތަކށްައލާަމަތަކށް ަމއްަޗށްަމއްަޗށްަމއްަޗށްަމއްަޗށް މީހުންގެމީހުންގެމީހުންގެމީހުންގެ މިޒަމާނުގެމިޒަމާނުގެމިޒަމާނުގެމިޒަމާނުގެ

ވިދާޅުަވމުން އީސާގެފާނު އިރު ދަިޔ އެއްަވމުން އެަތަނށް މީސްތަކުން
ަފަދ މުޢުޖިޒާތެއް މީހުން މަިޒމާނުގެ ަޒމާނެއް ނަުބއި މިއީ ދިޔައެވެ
ައލާމާތް ދެއްކުނު މެދުވެރިކޮށް ޔޫނުސްގެފާނު ަނަމވެސް އެޭދ އަލާމާތަކަށް
ނުދެއޭްކނެ ކޭަލމެންނަަކށް އަލާމާތެއް އެއްވެސް އެހެން ފަިޔވާ

މަިޒމާނުގެ ަފަދއިން ވީ އަލާަމތަަކށް މީހުންަނށް ނީނެވޭގެ ޔޫނުސްގެފާނު
ޤިޔާަމތް ދަރިކަލުން އިންސާނާގެ ވާނީ އަލާަމތަަކށް ަމއްަޗށް މީހުންގެ
ކަުރއްވާނެ ަދޢުވާ ދެކަޮޅށް ކޭަލމެންނާއި ރާނީ ަމތިވެރި ދެކުނުގެ ދުވަހުން
ހިކުަމތްތެރި ސުލެއިމާނުގެފާނުގެ ައނެއްކަޮޅށް އެއްކޮޅުން ދުނިޔޭގެ އެކަމަނާ

ގާތަުގއި ކޭަލމެންގެ ަނަމވެސް ަދތުރުކުރެއްވި އަޑުއެހުަމށްޓަކާ ބަސްފުޅުގެ
ަނަމވެސް ަމތިވެރިބޭކަލެއް ވެސް ވުރެ ސުލެއިމާނުގެފާަނށް މިވަނީ މިހާރު

ވެސް މީހުން ނީނެޭވގެ ދުވަހުން ޤިޔާަމތް ނާހާ އަޑެއް ބަހުގެ ޭއނާގެ ކަލޭމެން
އެމީހުންަނށް ޔޫނުސްގެފާނު އެއީ ކުރާނެ ަދޢުވާ އިދިކަޮޅށް ކަލޭމެންނާއި
މިތަާގއި މިހާރު އަެކމަކު ވި ަތއުބާ އެމީހުން އަޑުއަހާ އެންގެވުމުގެ އެންގެވި

މީހެއް ަމތިވެރި މާ ވުރެ ޔޫނުސްގެފާަނށް މިވާނީ

ައލިަކންައލިަކންައލިަކންައލިަކން ފުރާަނއިގެފުރާަނއިގެފުރާަނއިގެފުރާަނއިގެ ައަހރުމެންގެައަހރުމެންގެައަހރުމެންގެައަހރުމެންގެ ލޮަލކީލޮަލކީލޮަލކީލޮަލކީ

އެ ައދި ނުފޮރުވާނެ އެއެއް ދިއްަލއިފަކާ ަބއްތިއެއް މީހަކު އެއްވެސް
ަބއްތިއަޅުވާ އަޅުވާނީ އަެބއްތި ޭއނާ ނުލާނެ ވެސް ަދށަަކށް މުކައްބައެއްގެ
އަލި އޭގެ ވެސް އެންމެންަނށް ައންަނ އެގެައށް އޭރުން އެއީ ނަރުގަނޑަުގ

ަނަމ ަރނގަޅު ލޯ ަކލޭގެ ަބއްތި ަހށަިގނޑުގެ ަކލޭގެ ލޮލަކީ ކަލޭގެ ލިބޭނެ



މުޅި ަކލޭގެ ަނަމ ނަުބއި ލޯ ކަލޭގެ ަނަމވެސް ައލިވާނެ ވެސް މޫނު މުޅި ކަލޭގެ
އޭުޅ ވިސްަނއިގެން ވީމާ ތެރަޭގ ައނދިރަިކމުގެ ވާނީ ވެސް ހަށިގަނޑު
ނުޭދތި ަބދަލުވަިޔ ަކަމށް ައނދިރި އަލަިކން ވާ ކަިބއަިގއި ކަލޭމެންގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ހިތާއި ކޭަލގެ ހީނުކުރާތި ަކމަުގއި އަލަިކން އެއީ ަކން އަނދިރި
ތެރަޭގ ައލަިކމުގެ ވާނީ ކޭަލ ަނަމ ނުަވނީ ަކމަުގއި ައނދިރި ަބއެއް އެއްވެސް
ކޭަލ ަފަދއިން އެޅިަފއިވާ ަމއްަޗށް ކޭަލގެ އަލި ަބއްތިއެއްގެ އަލަިގަދ އޭރުން

ވިދާނެ

ަކމެއްަކމެއްަކމެއްަކމެއް ަހހަަހަހ ލިބިަފއިނުވާލިބިަފއިނުވާލިބިަފއިނުވާލިބިަފއިނުވާ ރުއްސެވުންރުއްސެވުންރުއްސެވުންރުއްސެވުން މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ

ވީ އެތަާގއި ނިމިވަަޑއަިގތުމުން ވާހަަކފުޅުަދއަްކވާ އީސާގެފާނު
ަދޢުަވތު ކެއުަމށް ގެައށް ޭއނާގެ އަެކލޭގެފާަނށް މީހަކު ފަރީސީނުންގެ

ދޮށަުގއި ކާމޭޒު އެގޭގެ ވަަޑއިގެން އެކު ޭއނާއާއި އަެކލޭގެފާނު ދެން ދެއްވިއެވެ
ވާ ދީނަުގއި ަބނީއިސްރާއީލުގެ އީސާގެފާނު އިށީނދެވަަޑއިގެންނެވިއެވެ

ފެނިަފއި ަތން އިށީން ކާން ނުކޮށް ވުލޫ ޖޭެހ ކަުރން ކުރިން ކެއުމުގެ ގޮތުން
ަހއިރާންވިއެވެ މީހާ ފަރީސީނުންގެ މި

ފަރީސީނުން ަކޭލމެން ވިދާޅުވިއެވެ ޭއނާައށް މާތްސާހިބާ ދެން
އެތެރެ ކޭަލމެންގެ ަނަމވެސް ބޭރު ކާަތށީގެ ަތއްޓާއި ފެންބޯ ސާފުކަުރނީ

މީހުންޭނ ނުވިސްޭނ ޭއ ފުރިަފ ނަުބއަިކމުން ދަހިވެތަިކމާއި ވަނީ ފުށް
ަހށަިގނޑު އިންސާނާގެ ހެދިމީހާ ބޭރުވެސް ަތށީގެ ހެދީ އެތެރެ ތަށީގެ

ަހަމ ހެއްދެވީ ވެސް ފުރާަނ އިންސާނާގެ ހެއްދެވިަފަދއިން
ތަކެތި ަރއްކާކޮށަްފއިވާ ތަިޔ އެކު ދަހިވެތަިކމާއި ކޭަލމެން މާތްރަސްކަލާނގެ

ސާފުވާނެ ބޭރުފުށްވެސް އެތެރެފުށާއި ކޭަލމެންގެ އޭރުން ދީ ފަޤީރުންަނށް

އާމްަދނީން ގެ ަކޭލމެން އެއީ ހުރި ހިތާަމ ަމއްަޗށް ފަރީސީނުންގެ ކަލޭމެން



ޭހދަކޭުރ ކިބަފަުޅށްޓަކާ މާތަްރސްކަލާނގެ ކޭަލމެން އެއަްބއި ކަުޅ ދިހަބައި
ކޭަލމެން ކުރުަމށް ަކންަތއްތަކެއް ކުދި ކުދި އެަތއް ނޫން މުހިންމު އަދި
އެއްވެސް ޭދތޭެރ މީސްތަކުންނާ ކޭަލމެން އަެކމަކު ބަަހއްޓާ ފަރުވާ ވަރަށް

ކޭަލމެން ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ ައދި ނުބަަހއްޓާ އިންސާފެއް
މިބުނަިކންަތއް ފަހުން ކަުރންވަީކމަކީ ކޭަލމެން ނުޭވ ލޯތްބެއް އެއްވެސް

ަކންަތއް ގެންދަިޔ ތަިޔ ކަުރމުން ކުރިން ކޮށް އެކު ފަރުވާތެރަިކމާއި
ގެންަދންވީ ކުރިައށް ހުއްޓާނުލާ

އެންމެ ކޭަލމެން އެއީ ހުރި ހިތާަމ ަމއްަޗށް ފަރީސީނުންގެ ކަލޭމެން
ަމގުަމތީ ގޮނޑިތަަކށާއި މުހިންމު އެންމެ ހުންަނ ދީނީމަރުކަޒަުގއި ލޯބިކުރަނީ

ސާލާމްތަަކށް ކުރުމުގެ ައދާ ައދަބު ލޭިބ ކަިބއިން މީހުންގެ

ހުންަނ ނުޖަހާ މާހާަނއެއް ކޭަލމެންނަކީ ހުރި ހިތާަމ ަމއްަޗށް ކަލޭމެންގެ
ަހދާ ހިނގާ ަމތީ ޭއގެ ޭނނގިގޮސް މީހުން އެއްގޮތް ކަށްވަޅުތަކޭެކ

ކޭަލގެފާނު ކޭަލގެފާނު އެދުރު ބުންޏެވެ ަދންނަބަޭކލަކު ދީނުގެ އިން އެތާ
ަނން ަބދުނާމު ވެސް އަޅަުގނޑުމެންަނށް ވިދާޅުވީމާ އެއްޗެތި ތިޔަކަހަަލ

ލޭިބ

ވެސް ަދންނަބަޭކލުންަނށް ދީނުގެ ކޭަލމެން ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
އެމީހުންަނށް ކޮނޑަުގއި މީހުންގެ ކޭަލމެން އެއީ ބޮޑަުކމާއެ ހިތާަމއިގެ ހުރި
ކޭަލމެން އަެކމަކު އަޅުވާ ބަުރަތއް ބޮޑެތި ތަކުގެ ަގވާއިދު ދީނީ ވަރުގެ ނޫފުލޭ

ނުޭވ އެހީއެއް އެއްވެސް ލުއިކޮށްދިނުަމށް އެބަުރަތއް

ަރސޫލުބޭކަލުންަނށްޓަކާ ކޭަލމެން އެއީ ހުރި ހިތާަމ ކަލޭމެންަނށް
ަހަމ ަގތުލުކުރީ އަެރސޫލުބަޭކލުން އަެކމަކު ބިނާކޭުރ މަޤާމްފުޅުަތއް



ވެސް ކޭަލމެން ކުރިގޮތާ އަެކން ކާބަަފއިން ަކޭލމެންގެ ކަާބަފއިން ކަލޭމެންގެ
މަހާަނަތއް ބޮޑެތި އެރަސޫލުބަޭކލުންަނޓަކާ ަކޭލމެން އަެކމަކު އެއްބަސްޭވ

މާތަްރސްކަލާނގެ އެއަްކއުަވންަތ ހިކުަމތްތެރި އެހެނަްކމުން ކޭުރ ތައްޔާރު
ގާަތށް މީހުން ތިަމންސުވާމީންގެ ތިަމންސުވާމީންގެ ވަޙީކުރެއްވި

މީގެތެރެއިން މީސްތަކުން ފޮނުވާަނޭމ ަމންދޫބުން ރަސޫލުންނާއި
މީސްތަކުންގެ ައނެއްބަޔަަކށް މީގެތެރެއިން ައދި ަގތުލުކުރާނެޭއ އެއްބަޔަކު
ދުނިޔެ މި ސަބަބުން އެހެންވުމުގެ ލޭިބނެޭއ ައނިޔާަތއް ތަފާތު ކިބައިން

މަރުގެ ަރސޫލުބޭކަލުންނެއްގެ ހުރިހާ ދަިޔ ވެ ަގތުލު އުފެއްދެވީއްސުރެ
ދަިޔއިން މަރުގެ ހާބީލުގެ އެއީ ޖޭެހނެ އުފަުލން މަިޒމާން ޒިންމާ ދިޔައިގެ
ރަސޫލު ޖެހެންދެން އާއި ދަިޔ މަރުގެ ޒަކަރިއްޔާގެފާނުގެ ަރސޫލު ފެށިގެން

ކިބަފަުޅށް މާތަްރސްކަލާނގެ ައވަހާރަކޮށްލެވުނީ ޒަކަރިއްޔާގެފާނު
ދެމެދަުގ ސަރަަހއްދާއި ަގލުގެ އެ ަގލާއި ޤުރުބާންކުރާ ތަކެތި ޤުރުބާންކުރެޭވ

އުފަުލން ޒިންމާ ަކމެއްގެ މިހުރިހާ ަޒމާން މި ަހަމތެދެއް މިބުަނނީ އަހަރެން
ޖޭެހނެ

ަކޭލމެން އެއީ ހުރި ހިތާަމ ަމއްަޗށް ަކޭލމެންގެ ަދންނަބޭކަލުންޭނ ދީނުގެ
ތަޅުަދނޑި އިލްމުގެ ދެނަެގތުމުގެ ކަޮބއަިކން އަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ

ނުވާތާނަގއި ޭބނުން ަވނުަމށް އެތެރެައށް ކޭަލމެން ަނަމވެސް ނަގައިފި
ނުދިނީމު އެފުރަުސތު ވެސް މީހުން ޭބނުންވީ ަވންަނން

ަނފަުރތާއި ަދންނަބޭކަލުން ދީނުގެ ފަރީސީނުންނާއި ފަހު އެދުވަހަށް
އެމީހުން ައދި ފެށިއެވެ ަހަދން ދެކޮޅު އީސާގެފާނާއި އެކު ރުޅިވެރަިކމާއި
އެއީ ފެށިއެވެ ކަުރން ސުވާލުަތއް އެކިކަަހަލ އެކޭަލގެފާނާއި ރާވައިގެން
އަެކލޭގެފާނު ވެސް ަޖވާބުފުޅަކުން ދެއްަވފާނެ މިސުވާލުތަަކށް އެކަލޭގެފާނު
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ަފރާަތަކށްަފރާަތަކށްަފރާަތަކށްަފރާަތަކށް އެންމެއެންމެއެންމެއެންމެ ަހަމއެަކނިަހަމއެަކނިަހަމއެަކނިަހަމއެަކނި ވީވީވީވީ ބިރުވެތިވާންބިރުވެތިވާންބިރުވެތިވާންބިރުވެތިވާން

މީސްތަކުންގެ ދަިޔއެވެ އެއްަވމުން އެަތަނށް ބަޔަކު އެަތއްހާސް އެވަގުތު
ަތންފުކެއްވެސް ހާ ަޖއްސާލާނެ ަކށިތުނޑެއް ބާރުވެ ފިތި ގިނަކަމުން

މުހާތަބު އަސްހާބީންނާއި އަެކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ނުވެއެވެ އެތާގައި
ގޮތްތަަކށް ދޮގު މަކަރުވެރި ފަރީސީނުންގެ ވިދާޅުވިއެވެ ކުރައްވާ
އޭޮޅ ތެދުމަގު މީސްތަކުންަނށް ސަބަބުން ގޮތްތަކުގެ އެމީހުންގެ ނުހެއްލޭތި

ަކމެއް ހުރިހާ ސިއްރުކުރެވިަފއިވާ ައދި ހާަމވާނެ ަކމެއް ހުރިހާ ފޮރުވިފައިވާ
ދުވާލުގެ ބަސްތަކެއް ހުރިހާ ބުނި ަކޭލމެން ައނދިރަީގއި އެނޭގނެ ފަޅުވެ

ަބސްަތއް ބުނެވުނު ތޭެރަގއި ކޮޓަރިއެއްގެ ަބންދު ައދި ފާޅުވާނެ އަލިކަމުގައި
ގޮޭވނެ ަމތީ މަގުމަގު

މީހުންަނށް އޭުޅ މަރާަލން ައނިޔާދީ ކޭަލމެންަނށް އެކުވެރިންޭނ
ަހށަިގނޑު ަކޭލމެންގެ މަރާލެޭވނީ ަހަމއަެކނި އެމީހުންަނށް އެއީ ބިރުނުގަޭނ

ކަިބފަުޅށް އެކަލާނގެ އެއީ ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ ބިރުގަންަނންވީ
ނޫން ނެތިކޮށްލުމެއް ަހށަިގނޑު ަކޭލމެންގެ ަހަމއަެކނި ަވނީ ބާރުލިބިވޮޑިގެން

ވެސް ބާރުފުޅު ލުމުގެ ނަރަަކައށް ކޭަލމެން ފަހު މަރުވުަމށް ކަލޭމެން
ބިރަުގންަނންވީ ވެސް ަހމަަކަށވަރުން ޭވ ލިބިވޮޑިގެން ކަިބފަުޅށް އެކަލާނގެ
ވިއްކާ ދޫނިަތއް ކުދި ޭބނުންކުރާ ކެއުަމށް އަެކލާނގެ ަހަމއަެކނި ފަރާތަކީ
އަގުހެޔޮކޮށް އެހާ އެދޫނިތަކަކީ ވިއްކާ ރުފިޔާައށް ދެތިން ފަސްދޫނި މީހުން
ަމއްަޗށް ދޫނިތަކުގެ އެ މާތްރަސަްކލާނގެ ަނަމވެސް ވީ އެއްޗަަކށް ވިއްކޭ
ވުރެ ދޫނިތަަކށް ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ ޭވ ވޮޑިގެން ބައަްލވާ ވެސް



ޭވ ަބއަްލވާވޮޑިގެން ަމއްަޗށް ކޭަލމެންގެ އެކަލާނގެ މުހިންމު މާ ކަލޭމެން
ައަދދު އިސްަތށީގެ ހުރިހާ ވާ ބޮލަުގއި ކޭަލމެންގެ ަކންބޮޑުނުޭވ ބިރުގަނެ

ޭވ ދެނެވޮޑިގެން މާތަްރސްކަލާނގެ ވެސް

ަކމަުގއި އީމާންވާ ތިަމންކަލޭގެފާަނށް މީހަކު ތެރެއިން ކަލޭމެންގެ
އިންސާނާގެ ތިަމންކޭަލގެފާނު ަނަމ ބުަނނީ ކުރިަމތަީގއި މީސްތަކުންގެ
ކުރިފުޅުަމތަީގއި މަލާއަިކތުންގެ މާތްރަސްކަލާނގެ ވެސް ދަރިކަލުން

މީސްތަކުންގެ ައދި ބުނާަނން ަކމަުގއި މީހަކު ތިަމނަްކލޭގެފާނުގެ އެމީހަކީ
ބުނެފިަނަމ ަކމަުގއި އީމާންނުވާ ތިަމންކޭަލގެފާަނށް އެބަޔަކު ކުރިމަތަީގއި

ކުރިަމތަީގއި މަލާއަިކތުންގެ މާތްރަސަްކލާނގެ ވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނު
ަކމަުގއިވާ ތިަމންކޭަލގެފާނު ކޭަލމެން ބުނާަނން ަކމަުގއި ނުަދންަނ އެބަޔަކު

ވިޔަސް ަކމަުގއި ދެއްކި ވާހަަކ ދެކަޮޅށް ދަރިކަލުންނާއި އިންސާނާގެ
ކޭަލމެން ަނަމވެސް ލިބިދާނެ ަމއާފު ކޭަލމެންަނށް އަެކަމށް

އަެކމަަކށް ވަާހަދއްކާފިަނަމ ދެކަޮޅށް މާތްރޫހުފުޅާއި މާތްރަސަްކލާނގެ
ނުލޭިބނެ ަމއާފެއް

ކުރިަމއްަޗށް ވެރިންގެ ަމތީ އެހެންވެސް ވެރިންނާ ދީނީމަރުކަޒުތަކުގެ
ނުަވަތ ަކމަކާމެދު ކުރާނެ ދިފާއަުގއި ކޭަލމެންގެ ދުވަހު ގެނެޭވ ކަލޭމެން
ޖެހުމުން ަވގުތެއް އެަފަދ ބިރުނަުގންނާތި މެދު ބަސްތަކާއި ބުނާނެ

ކޭަލމެންަނށް ބަސްަތއް ބުނާނެ ަކޭލމެން މާތްރޫހުފުޅު މަތިވެރިކަލާނގެ
ދެއްވާނެ ައނަްގވާ

ނުޭވނުޭވނުޭވނުޭވ ަދހިވެތިަދހިވެތިަދހިވެތިަދހިވެތި މުަދަލށްމުަދަލށްމުަދަލށްމުަދަލށް ަފއިސާައށާއިަފއިސާައށާއިަފއިސާައށާއިަފއިސާައށާއި

ބުންޏެވެ އީސާގެފާަނށް އެކަކު ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ ތިބި އެއްވެފައި
މިލްކަުގއިވާ ަބއްޕަގެ ނިޔާވިއިރު ަބއްަޕ އަޅަުގނޑުގެ އެދުރަުކލޭގެފާނު



ދިނުަމށް އަޅަުގނަޑށް ތަރަިކ ލިބެންޖޭެހ އަޅަުގނަޑށް ތެރެއިން ތަކެތީގެ
ދެއްވާ ވިދާޅުވެ ަކއިރަީގއި ބޭބެ އެއަްބނޑުއެއަްބފާ އަޅަުގނޑުގެ

ދެމެދަުގއި ތަިޔދެކަލުންގެ އަހަރެންނަކީ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ދެން ކާކު ކުރީ ަޢއަްޔން ަކމަުގއި އެއް ޤާޒީ ބަހާ މުދާ ައދި ކުރާ އިންސާފު

މީހަކު ދަހި ވިދާޅުވިއެވެ މީސްތަކުންަނށް ތިބި އެއްވެަފއި އެކަލޭގެފާނު
ވެ ަކމަުގއި ވެރިޔަކު ަފއިސާ ބޮޑު ކިަތއްމެ މީހަކު ބަލާ އުޅެޭވތޯ ނުވެ ކަމުގައި
ހަޔާތެއް ފުރަިހަމ އެމީހާއީ ސަބަބުން ވަާކމުގެ މުދާަތއް ގިަނ އެމީހަާޔށް އަދި

ނުވާނެ މީހަަކށް ލިބިަފއިވާ

ދެއްވިއެވެ ވިދާޅުވެ ވާހަަކ މާނަފުން މި އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ދެން
ގޮވާމުގެ އެފަހަރުގެ ައދި އުޅުނު މީހަކު މުއްަސނދި ވަަރށް އެއްޒަމާނެއަްގއި
މި ލިބުނު ގޮވާމެއް ގިަނ އެަތއް ަދނޑުތަކުން ޭއނާގެ މޫސުމަުގއި
ަރއްކާ ތަކެތި ހުރިހާ ލިބަިފއިމިވާ އަހަރެންަނށް ހިަތށްއެރި ދަނޑުވެރިޔާ

ކީއްބާ ކުރާނީ ނެތް މިގުަދންތަކަކު ަތނެއް ކުރާޭނ

ގުަދންތަކެއް ބޮޑެތި ރަޫޅއިލާަފއި ގުަދންަތއް ޭއނާގެ ކުރީ ގަސްތު އޭނާ ދެން
ައދި ގޮވާންތަކާއި ލިބަިފއިވާ ަމަށށް އެއިރުން އެރި ހިަތށް ޭއނާގެ ހެދުމަށް

އަހަރެންގެ އަހަރެން އެއިރުން ކުރެޭވނެ ަރއްކާ އެތަާގއި ތަކެތި އެހެނިހެން
ނަސީބުވެރިއޭެކ ބޮޑު ވަަރށް އަހަރެންނަކީ ބުނެޭވނެ ަނފަުސށް އަމިއްލަ

ަރއްކާ ތަކެތި ޭބނުންކުރުޭވނެ ފުޭދވަަރށް އަހަރަަކށް އެަތއް އަހަންަނށް
އުފާކުރާޭށ ބޮއި ަކއި ކޮށް އަރާމު ދެން މިހާރު ހުއޭްޓ އަެބ ކުރެވަިފއި

މި ަހަމ މީހާޭއ ނުވިސްޭނ ނެތް ބުދިއެއް ޭއ ކުރެއްވި ވަޙީ މާތްރަސްކަލާގެ ފަހެ
ައމިއަްލ ަކލޭގެ ދެން ގެންަދވާަނޭމ ފުރާަނ ކަލޭގެ ތިމަންސުވާމީންގެ ރޭ

ޭހ ކަާކށް ލޭިބނީ ތަކެތި ހުރިހާ ބަަހއަްޓއިަފއިވާ ކޮށް ަރއްކާ ފައިދާއަށްޓަކާ



ައމިއަްލ ތިމާގެ މިސާލަކީ މީހެއްގެ މަިފަދ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ަނަމވެސް ވި މުއަްސނދި އެއްކޮށް މުދާަތއް ދުނިޔެވީ ފައިދާައށްޓަކާ

ަފަދއިން ަފޤީރަކު އެއްޗެއްނެތް އެއްވެސް ކުރިފުޅުަމތީ މާތްރަސްކަލާނގެ
މިސާލު މީހެއްގެ ވާ

ަކންބޮޑުނުޭވަކންބޮޑުނުޭވަކންބޮޑުނުޭވަކންބޮޑުނުޭވ ހާސްވެހާސްވެހާސްވެހާސްވެ ަކންަތއްަތކާަކންަތއްަތކާަކންަތއްަތކާަކންަތއްަތކާ

ކޭަލމެންގެ ވިދާޅުވިއެވެ އަސްހާބީންަނށް އަެކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދެން
ކޭަލމެންގެ ނުަވަތ މެދު އެއްޗަކާއި ކާނެ ކޭަލމެން ނޫނީ މެދު ދިރިއުޅުމާއި
ނުޭވ ަކންބޮޑު ވިސްނާ މެދު ައންަނއުނާ ލާނެ ނުަވަތ މެދު ހަށިގަނޑާއި
ަހށަިގނަޑށް ައދި ނޫން ކާނާއެއް އަެކނި ަހަމ ޭބނުންަވނީ ދިރިއުޅުަމށް

ބަަލ ބަލާަލ ކާޅުތަަކށް ނޫން ވެސް ައންަނއުނެއް އަެކނި ަހަމ ވަނީކީ ބޭނުން
އެއެއްޗެތީގެ ައދި ނަަހދާ ަކނަޑއެއް އެގޮވާން އިންދާ ގޮވާން އެއްޗެތި އެ

އެތަކެއްަޗށް މާތަްރސްކަލާނގެ ަނަމވެސް ނުޭވ ވެސް ގުދަންތަކެއް ބޮޑެތި
ައގު ކޭަލމެންގެ ވުރެ ދޫނިސޫފާސޫތްަޕށް ކިބަފަުޅށް އެކަލާނގެ ދެއްވާ ކާނާ
ަކންބޮޑުވުމުގެ ފިކުރުކޮށް ހާސްވެ ވެސް އެކަަކށް ތެރެއިން ކަލޭމެންގެ މާބޮޑު

ކުރެވިދާނެ އިތުރު ދިރިއުޅުަމށް އެމީހެއްގެ ވެސް ދުވަހެއް އެންމެ ސަބަބުން
އެހެން އިތުރު ދެން ހިނދު ނުކުރެޭވ ކުޑަަކމެއް މިވަރުގެ ކަލޭމެންަނށް ތަ

ކޮބާ ޭބނުމަކީ ހާސްވުމުގެ މެދު ަކންތަކާއި

ބަުރ މާަތއް އެ ަބަލ ވިސްނަާލ މެދު ގޮތާއި ހެޭދ މާަތއް ވަލުތެރަޭގއި
ބުަނން އަހަރެން ަނަމވެސް ނަަހދާ ވިޔެއެއް ފޮތި ައދި ނުކޭުރ މަސައްކަތެއް

ހެދުންކޮޅު ައގުބޮޑު އެންމެ އެކޭަލގެފާނުގެ ސުލެއިމާނުގެފާނު
ނުވާނެ އެއްވަރު ވެސް ަކމާއި ރީތި މަލެއްގެ އެންމެ ޭއގެން ތުރުކުރެއްވިައސް

ގިަނ ައދި ފަރިވެފޭޮޅ ކޮޅަަކށް ކަުޑވަގުތު މީހުންޭނ ކަުޑ ަކން އީމާން އޭ



އަެފަދ މާތްރަސަްކލާނގެ މާމެލާމެލި ވަލުތެރޭގެ މިލާގެންދާ ނުވެ ދުވަހެއް
ކިހާ ައދި ަކޭލމެން އެކަލާނގެ ަހއްަދވާއިރު އެކު ަކމާއި ރީތި ފަރި

ކާނެ ކޭަލމެން ހިތްަތއް ަކޭލމެންގެ ވީއިރު ަތ އަޅުއްވާނެ ހެދުން ރަނގަޅަކަށް
އެއީ ނުޭވ ހާސް އަެކމާއި ދޫނުކޮށްލާޭށ ވިސްނުަމށް މެދު އެއްޗަކާއި ބޯނެ

އެތަކެތީގެ ދުަވނީ ދަހިވެތިވެ މީހުން އީމާންނުވާ މާތްރަސްކަލާނގެައށް
އުޑަުގއި ކޭަލމެންގެ ަކން ޭބނުންވާ އެތަކެތި ަކޭލމެންަނށް ފަހަތުން
މާތަްރސްކަލާނގެ ފަުރަތަމ ޭވ ދެނެވޮޑިގެން ަބއްޕާފުޅު ވޮޑިގެންވާ
ބަލާ ހޯދާ ކަޮބއަިކން ަކންަތއްތަކަކީ އެދިވޮޑިގެންވާ ކަިބއިން ކަލޭމެންގެ

ލޭިބނެ ކޭަލމެންަނށް އެއްޗެއްވެސް މިހުރިހާ އޭރުން

ވޮޑިގެންވާ އުޑަުގއި ކޭަލމެންގެ އެއީ ބިރުނަުގޭނ އެކުވެރިންޭނ ލޮބުވެތި މަގޭ
ވަަރށް ަވނީ ދެއްވުަމށް ކޭަލމެންަނށް ރަސަްކންފުޅު އެކަލާނގެ ބައްޕާފުޅު

ފަޤީރުންަނށް ލާރި އެ ވިއްކާލާަފއި މުދާަތއް ކޭަލމެންގެ ރުހިވޮޑިގެންަފ ބޮޑަށް
ދަަބސްަތއް ަފއިސާ ަފަދ ނުދާ ހަލާކުވެގެން ބާވެ ކަލޭމެންަނއްޓަކާ ދީ

ވާ އެތަާގއި ކޭުރ ަތއްޔާރު ސުވަރޭުގަގއި ޚަޒާނާަތއް ަކޭލމެންގެ ކޭުރ ތައްޔާރު
ޚަޒާނާއެއް ވާ އެތަާގއި އެއީ ނުވާނެ ހުހެއް ވެސް ދުވަހަކު ޚަޒާނާއެއް
އަކާއި އެޚަޒާނާ ވެސް ވަގަަކށް އެއްވެސް ައދި ނުނޭެގނެ ކޮނެގެންނެއް

ނުކެޭވނެ އެޚަޒާނާއެއް ވެސް ަފންޏަަކށް އެއްވެސް ައދި ނުވެޭވނެ ކައިރިއެއް
ވާނެ ވެސް ހިތް ކަލޭގެ ަތނެއަްގއި ވާ ޚަޒާނާ ަކލޭގެ ައދި

ތިޭބތިޭބތިޭބތިޭބ ަތއްޔާރުަގއިަތއްޔާރުަގއިަތއްޔާރުަގއިަތއްޔާރުަގއި ވެސްވެސްވެސްވެސް ައަބދުައަބދުައަބދުައަބދު

ަބއްތިަތއް ކޭަލމެންގެ ތޭިބ ަތއްޔާރުވެގެން މަަސއަްކަތށް އަޅާ ހެދުން
ަދންވަރު ރަޭގނޑުގެ ވެރިމީހާ އެމީހެއްގެ ނޯކަރަކު ބަަހއްޓާ ދިއްލާަފއި

އިންަނ މަޑުކޮށްގެން ނުނިދާ ައންަނންދެން ނިމިގެން ޕާޓީއަކުން ކައިވެނި



ތިބި ަތއްޔަާރށް ައންަނއިރު ވެރިމީހާ ޭއނާގެ ތޭިބ ަތއްޔަާރށް ފަދައިން
އެމީހުންގެ އޭރުން ަތ ބުަނން އަހަރެން ަފއިދާވާނެ އަެކމުން ނޯކަރުންަނށް
ކާން އެމީހުންަނށް ގެނެސް ދޮަށށް މޭޒު އެމީހުން އަުފލުން ވެރިމީހާ
އަޔަސް ފަހުން ައލިވާ މެންަދމުން ނުަވަތ ަދންވަރު ވެރިމީހާ ހަދައިދޭނެ

ޭގގެ ކުރާނެ ަފއިދާ ނޯކަރުންަނށް ތޭިބ މަޑުކޮށްގެން ދެން އަންަނން އޭނާ
ވެސް ަޔޤީނުން ަހަމ ަނަމ އެނޭގ ަވގުތު ައންނާނެ ގެައށް ވަގަކު ވެރިމީހާއަށް

ތިބެންވާނީ ކޭަލމެން ނުބަަހއްޓާނެ ގޮތަަކށް ަވދެޭވ ވަަގށް ތަޅުނުލާ ގެ
ވަަޑއަިގންަނވާނީ ދަރަިކލުން އިންސާނާގެ އެއީ ަތއްޔާރުވެގެން މިފަދައިން

ަވގުތެއަްގ ކަަހަލ ހީނުކުރާ ވެސް އެއްގޮތަަކށް ކޭަލމެން

މުަވއްޒިފުމުަވއްޒިފުމުަވއްޒިފުމުަވއްޒިފު އިތުބާރުކުރެޭވއިތުބާރުކުރެޭވއިތުބާރުކުރެޭވއިތުބާރުކުރެޭވ

މާަނފުން މި ކަލޭގެފާނު މާތްސާހިބާ ދެންނެވިއެވެ އީސާގެފާަނށް ބަދުރު
ތޯ އެންމެންަނށް ނުަވަތ ތޯ އަޅަުގނޑުމެންަނށް ވިދާޅުވީ ތަިޔ ވާހަކަ

ތެރެއިން ނޯކަރުންގެ ޭއނާގެ ވެރިމީހާ ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި މާތްސާހިބާ
ޭދންޖޭެހ އެަފއިސާ ަފއިސާ ކޮއްތު މަަސއަްކތްތެރިންގެ ހަވާލުކުރާނީ އެކަމާއި

ނު މީހަކާ ދޭކަހަަލ ަގވާއިދުން އެމީހުންަނށް އެަފއިސާ ޖެހުމުން ވަގުތު
ހުރި އުފާ މަަސއަްކތްތެރިއަަކށް ކުރި ަކންަތއް ަފަދއިން އެންގެވި ވެރިމީހާ

އުފާވާނެ އަެކމާއި ދެކެ ގޮތް ކުރި ަކންަތއް ޭއނާ ައއިސް ވެރިމީހާ އޭނާގެ އެއީ
ަކންކުރާ ފުރަިހަމައށް މި މުދަލެއް ހުރިހާ ޭއނާގެ ވެރިމީހާ ަތ ބުަނން އަހަރެން

ނޯކަރު މި މިސާލަަކށް ަނަމވެސް ޔަޤީން ަހވާލުކުރާނަެކން މެނޭޖަރާއި
ޭއނާ ަގޭއ ދިގުަދތުރެއް ވަަރށް ދަިޔއީ ވެރިމީހާ އަހަރެންގެ ހިތަށްއަރާފާނެ
ތަޅާ ަގއަިގއި ނޯކަރުންގެ އެހެން ޭއނާ ދެން ަނންނާނެޭއ އަވަހަަކށް
ޭވތިކޮށްފި ދުވަސްަތއް ައަމލުވުމަުގއި ރާބޮއި ކެއުމާއި ައދި އަނިޔާކޮށް



ހީވެސް ވެސް އެއްގޮތަަކށް ޭއނާ ައއީ އެނބުރި ވެރިމީހާ ޭއނާގެ ނަމަވެސް
އެނޯކަރު ވެރިމީހާ ގަޑިއެއަްގ ކަހަަލ ނުކުރާ ހީވެސް ައދި ދުވަހަކު ފަަދ ނުކުރާ
ލޭިބ ައދަބު ބޮޑު ޭވނާއި ަފަދއިން ނޯކަރުން ނުކަިޔަމންތެރި ވެސް އެހެން

ފޮނުވާލާނެ ަތަނށް

އެދޭގޮތް ވެރިމީހާ ައދި ަތއްޔާރުނުވާ އެނގިހުރެމެ ގޮތް ޭބނުން ވެރިމީހާ
ބޮޑުވާނެ ައދަބު ދެޭވ މީހަަކށް ނުކުރާ ަކންަތއް އެގޮަތށް އެނގިހުރެމެ

މީހަަކށް ަކންަތއްކުރާ ޭނނގި ަކން ގޯސްކޮށް ކުރެވެނީ އަެކންަތއް ނަމަވެސް
ލިބެންވާ ައތުން މީހެއްގެ ދެވިަފއިވާ ގިަނއިން ކަުޑވާނެ ައދަބު ދެވޭ

ައތުން މީހެއްގެ ކުރެވަިފއިވާ ަހވާލު ގިަނއިން ައދި ބޮޑުވާނެ ވަރުވެސް
ބޮޑުވާނެ ވަރުވެސް ައތުލެޭވ

އީމާންވުމުންއީމާންވުމުންއީމާންވުމުންއީމާންވުމުން ަމއްަޗށްަމއްަޗށްަމއްަޗށްަމއްަޗށް އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ ދީދީދީދީ ފުަރަގސްފުަރަގސްފުަރަގސްފުަރަގސް ފާފަވެރިަކަމށްފާފަވެރިަކަމށްފާފަވެރިަކަމށްފާފަވެރިަކަމށް
ަވކިޭވަވކިޭވަވކިޭވަވކިޭވ ވެސްވެސްވެސްވެސް ަރށްޓެހިންަރށްޓެހިންަރށްޓެހިންަރށްޓެހިން އާއިލާއާއިއާއިލާއާއިއާއިލާއާއިއާއިލާއާއި ައމިއްަލައމިއްަލައމިއްަލައމިއްަލ

އަލިފާން އެ މިހާރުވެސް ހިަފއިގެން ައލިފާން މިައއީ ދުނިޔެައށް އަހަރެން
އަހަރެން އޭގެކުރިން ަނަމވެސް އަރާ ހިަތށް އަހަރެންގެ ޭއ ަނަމ ރޯވާނެ
ހިނގާ އަެކންަތއްަތއް އެބަޖޭެހ ކުރިަމތިލާން އުނދަގުލަކާއި ބޮޑު ވަރަށް

ހީކަުރނީ ަކޭލމެން ފުރިަފ ޭވނުން މިަވނީ ހިތް އަހަރެންގެ ނިމެންދެން
ނޫން ަތ ަކަމށް ކަުރން ސުލަްހ ދުނިޔެ މިައއީ މިދުނިޔެައށް އަހަރެން
ފެށިގެން މިހާރުން އެއީ ކުރުަމށް ަބއަިބއި މިައއީ އަހަރެން ަތ ބުނަން

ައނެކަކާއި އެކަކު އެމީހުން ަނަމ ަވނީ ވަާކމަުގއި މީހުން ފަސް އާއިލާއެއަްގއި
ދެމީހުންނާއި ތިންމީހުން ތިންމީހުންނާއި ދެމީހުން ވާނެ ަބއި ަބއި ދެކޮޅުވެ

ަމންަމއިންނާއި ަބއަިބއިވެ ފިރިހެންދަރިންނާއި ަބއްަޕއިންނާއި އިދިކޮޅުވާނެ
ަދނބިދަރިންނާއި ަމއިދާަތއިންނާއި ަބއަިބއިވެ އަންހެންދަރިންނާއި



ދެކޮޅުވާނެ ަބއަިބއިވެ

އެނގުންއެނގުންއެނގުންއެނގުން މުހިންމުަކންމުހިންމުަކންމުހިންމުަކންމުހިންމުަކން ަވގުތުގެަވގުތުގެަވގުތުގެަވގުތުގެ

ވިލަާގނޑެއް ފަރާތުން ހަުޅނގު ވިދާޅުވިއެވެ މީސްތަކުންަނށް އެކަލޭގެފާނު
އެބުނަިފަދއިން ަހަމ ވޭެހޭށ ވޭާރ އެއުޅެނީ ބުޭނ ކޭަލމެން ނަގާއަިރށް
ބުޭނ ަކޭލމެން ަފށާއަިރށް ަވއިޖެހެން ދެކުނުން ދެން ވޭެހ ވާރޭވެސް
ަފށާ ވެސް ހޫނުވާން އެބުނިަފަދއިން ަހަމ ަފށާޭށ ހޫނުވާން އެއުޅެނީ

ބުަނން ަބދަލުަތއް ައންަނ އަުޑށް ދުނިޔެއާއި ކޭަލމެންަނށް މުނާފިޤުންޭނ
އެއްވެސް ަކޭލމެން ަކންަތއްތަކާމެދު މިއޭުޅ ވާން މިހާރު ަނަމވެސް އެނގޭ

ކީއްވެ ނުބުަނނީ ތަިޔ އެއްޗެއް

ކަުރންވީނު އިންސާފު ކަޮބއިތޯ ނަުބއަކީ ަރނގަޅާއި ައމިއަްލައށް ކަލޭމެން
ކޭަލ ަދއުވާކޮށް ޭދތޭެރ ކަލެއާ މީހަކު ދަރާަފއިވާ އެމީހަަކށް ަކޭލ މިސާލަކަށް
ދިއުމުގެ އިންސާަފށް ަނަމވެސް ޭބނުންވި ދާން އިންސަާފށް ގޮވައިގެން

ަކލެއާމެދު ނޫނީ ކޭުރ މަަސއަްކތް ަގަދއަޅާ ވުަމށް ސުލަުޙ އޭނާއާއި ކުރިން
އެ އިއްވާނެ ޙުކުމް ގާޒީ ަކލެައށް ޖެއްސުމުން ަމއަްސަލ މީހާ ދައުވާކުރި
ަކޭލ އޭރުން ތެދެއް ަހަމ މިބުަނނީ އަހަރެން ަބންދުކުރާނެ ކޭަލ ޙުކުމުގައި

ކަލެައށް ނުަދއަްކނީސް ަދންދެން ލާރިައށް އެންމެފަހު ދަރާަފއިވާ
ނުވެޭވނެ ސަލާަމތެއް އަެބންދުން

13

ނެތިގެންދާނެނެތިގެންދާނެނެތިގެންދާނެނެތިގެންދާނެ ވެސްވެސްވެސްވެސް އެންމެންއެންމެންއެންމެންއެންމެން ަތއުބާނުވާަތއުބާނުވާަތއުބާނުވާަތއުބާނުވާ

ަބއިތުލް ބަޔަކު ގަލީލީގެ ދެންނެވިއެވެ އީސާގެފާަނށް ބަޔަކު ވީ އެތާގައި
ކުރުމަުގއި ޤުރުބާނެއް ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ މަޤްދިސަްގއި



ަގތުލުކުރެވުނެވެ އެތަާގއި އެމީހުން އެންގުަމށް ޕިލާތުސްގެ އުޅެނިކޮށް
ަޖަނވާރުތަކުގެ ޤުރުބާންކުރި އެމީހުން ލެޔާއި އެމީހުންގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ
ަކޭލމެން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކުރެ އެމީހުން އީސާގެފާނު އެއްވިއެވެ ލެޔާއި
ަގލީލީގެ މީހުންނަކީ މި އެއީ ލިބުނީ ައނިޔާ މިގޮަތށް މީހުންަނށް މި ދެކެނީ
އަހަރެން ަތ ަކަމށް ވާތީ ަކމަުގއި ފާަފވެރިން ބޮޑެތި ވުރެ މީހުންަނށް އެހެން
ަވނީަނަމ ަކމަުގއި ނުވާ ަތއުބާ ވެސް ކޭަލމެން ނޫން އެހެންނެއް ަތ ބުނަން

ވެއްޓިގެން ބުރުޒު ސިލުވާމުގެ ހިނަގއިދާނެ ނެތި އެއަްފަދއިން އެމީހުންނޭެކ
ވުރެ މީހުންަނށް އެހެން ޖެރޫސަަލމުގެ ވެސް މީހުންނަކީ ައށަާރ މަރުވި
ކޭަލމެން ަތ ބުަނން އަހަރެން ނޫން ދެކެންަތ ކޭަލމެން ަކމަުގއި ބަޔަކު ނުބައި

ނެތިވެދާނެ އެއްަފަދއިން އެމީހުންނޭެކ ަނަމ ނުަވނީ ަތއުބާ ވެސް

މީހަކު ދެއްވިއެވެ ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު މާަނފުން މި އީސާގެފާނު ދެން
އެގަހަުގއި ޭއނާ އެއްދުވަހަކު އިންދި ަދނޑެއަްގއި ޭއނާގެ ގަހެއް ވައްތީނި

ނެތް ވެސް ޭމވާއެއް އެންމެ އެގަހަުގއި ަނަމވެސް ދަިޔ ބެލުަމށް ވޭތޯ މޭވާއެއް
ަވއްތީނި މި އަހަރެން ބުނި މީހާައށް ަބލަަހއްޓާ ަދނޑު ޭއނާގެ އޭނާ ދެން

އަެކމަކު އަހޭަރ ތިން މިވީ މިހާރު ައންަނތާ ލޭިބތޯ ޭމވާއެއް ގަހުން
މިގަސް ަކނޑާލާޭށ މަިގސް ނުލިބެޭއ ައދި ޭމވާއެއް މިގަހަކުން ދުވަހަކުވެސް

އެހެން ފަިޔވާ ދިއުން އެގަަހށް ަފއިދާ ލިބެންވާ ބިނަްގނޑުން ހުރުމުން މިތާ
ވޭޭހ އަެބ ަކމެއް

މަިގސް ައދި އިތަުރށް އެއްއަހަރު ވެރިމީހާޭއ ބުނި މީހާ ބަލަަހއްޓާ އެދަނޑު
ގަހު ކޮނެ ަވަށއިގެން އެގަސް އަޅަުގނޑު އޭރުން ދެއްވާޭށ ބަަހއްޓާ ކަނޑާނުލާ

ަނަމ ނަާޅއިފި ޭމވާ އަަޅއިފާޭނ ޭމވާ އަޭގއި ފަހަރެއަްގއި އޭރުން އަޅާަނޭމ ކާނާ
ަލއްވާޭށ ަކނޑުއްވާ އަެގސް ދެން



ހެޔޮކުރެއްވުންހެޔޮކުރެއްވުންހެޔޮކުރެއްވުންހެޔޮކުރެއްވުން ައންހެަނކުައންހެަނކުައންހެަނކުައންހެަނކު ަބލިަބލިަބލިަބލި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ަކމަުގއިވާ ދުވަސް ޚާއަްސ ކުރުމުގެ އަޅަުކން މީހުން ބަނީއިސްރާއީލުގެ
ތިބި އެއްވެ ކުރުަމށް އަޅަުކން އަެބއިމީހުން ދުވަހެއަްގއި ސަަބތުގެ

ކަިޔަވއި މީސްތަކުންަނށް އީސާގެފާނު ތޭެރަގއި ދީނީމަރުކަޒެއްގެ
ކޮއްޅުން ލެނބި ަހށަިގނޑު ސަބަބުން ޖިންނިންގެ އިންނެވިއެވެ ދެއްވުމަށް
މިމީހާއަކީ ވިއެވެ އެތަާގއި ައންހެނަކު ޖެހިަފއިވާ ހާލު ބަލި ވަރުގެ ނުހުރެވޭ

ވިއެވެ ަކމަުގއި މީހަކު އަހަރުވެަފއިވީ ައށަާރ ވާތާ ހާލަުގއި މިބަލި
އަރަިހށް އަެކލޭގެފާނުގެ ޭއނާައށް ހިނދު ފެނިވަަޑއަިގތް ޭއނާ އީސާގެފާަނށް

ަދއްތާ ވިދާޅުވިއެވެ ައށް ައންހެންމީހާ އެ ައދި ގޮަވއިލެއްވިއެވެ އައުމަށް
ޭއނާގެ ައތްޕުޅުން ދެ އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރެވިަފ މިންޖު ތަިޔަވނީ ދައްތަ
ސީދާވެއްޖެއެވެ ަހށަިގނޑު ޭއނާގެ އެހިނދުން ަހަމ އަތްލެއްވިއެވެ ގައިގައި

ކުރިއެވެ ޝުކުރު ަހމްދާއި ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ އަންހެންމީހާ އެ އަދި

އެއީ ރުޅިައއެވެ ބަޮޑށް ވަަރށް ދެކެ މަިކންަތއްަތއް މުދިމު މިދީނީމަރުކަޒުގެ
ޭއނާ ކުރެއްވީތީއެވެ ފަސަޭހ ަބލި މީހެއްގެ އީސާގެފާނު ދުވަހެއަްގއި ސަބަތުގެ
ކުރުަމށް މަަސއަްކތް ަހފްތާއަކު ބުންޏެވެ މީސްތަކުންަނށް ތިބި އެއްވެފައި

ތެރެއިން ދުވަހެއްގެ އެއިން ހެޔޮވުަމށް ބަލިން ވީމާ ޭވ ހަދުވަސް
ވެދާނެ ނަޔަަކސް ދުވަހަުގއި ސަަބތުގެ އާޭދ ދުވަހެއަްގއި

ަކޭލމެންގެ ަބއެއް މުނާފިޤުންގެ ަކޭލމެންނަކީ ވިދާޅުވިއެވެ މާތްސާހިބާ
ބޮަވއަިގންފި ފެން ހިމާރު ނޫނީ ގެރި ޭއނާގެ ވެސް މީހަކު ކޮންމެ ތެރެއިން
ފެން އެައށް މަޮހއިަލއި އެއެތި ވިޔަސް ދުވަހަުގއި ސަަބތުގެ ނަމަ

އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ވެސް މަިކނބޭުލގެއީ ަތ ނުގެންދާަނން ދިނުމަށްޓަަކއި
ދިގު އަހަރުގެ ައށަާރ ަދށަުގއިވީތާ ބާރުގެ ަޝއިތާނާގެ ޭއނާ މީހެއް ދަރިކޮޅުގެ



ވަިޔސް ދުވަހަުގއި ސަަބތުގެ ވީއިރު ޭވތުވެއްޖެ މުއްަދތެއް
ނަުބއަިކމެއް ކުރުމަކީ މިނިަވން މިންޖުކޮށް އަެކމުން ޭއނާ ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ަތ

މީސްތަކުން ދެކޮޅުހެދި އީސާގެފާނާއި ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ ވީ އެތާގައި
ަމއްަޗށް ަނފުސުގެ ައމިއަްލ ސަބަބުން މިބަސްފުޅުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ

ކަުރއްަވމުން އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުން ހުރިހާ އެހެން ަނަމވެސް ލަދުގަތެވެ
ބަޮޑށް ވަަރށް ސަބަބުން ަކންތަކުގެ ކުރުަވނިވި ަހއިރާން މިގެންަދވާ

އުފާވިއެވެ

ަކމީރުކޮޅެއްަކމީރުކޮޅެއްަކމީރުކޮޅެއްަކމީރުކޮޅެއް އޮަށކާއިއޮަށކާއިއޮަށކާއިއޮަށކާއި ކުަޑކުަޑކުަޑކުަޑ

ަރސަްކންފުޅު އަެކލާނގެ މާތަްރސްކަލާނގެ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ބުނެދިނުަމށް ކޭަލމެންަނށް ގޮތް ވާނެ ަކންަތއްަތއް ކަުރއްވާއިރު ޤާއިމު
އަެކލާނގެ މާތަްރސްކަލާނގެ މިސާލެއް ކޮނަްފަދ ކުރާނީ ޭބނުން އަހަރެން

އެމީހާގެ މީހަކު ވާނީ ަކންަތއްަތއް ކަުރއްވާއިރު ޤާއިމު ރަސަްކންފުޅު
އެއޮށަކީ ގޮތަަކށް ވަާފަދ ަކންަތއްަތއް މެދު އޮށަކާއި ކުޑަކަުޑ އިންދި ދަނޑުގައި
އެގަސް ފަޅާ ަގސް އެއޮށުން ަނަމވެސް އޮށް އެންމެކަުޑ ހިމެޭނ ތޭެރ އޮށްތަކުގެ

ގޮފިތަކަުގއި އެގަހުގެ ހާލި އެއްޗެތީގެ އެ ދޫނިަތއް ފެތޭުރ ބަޮޑށް ވަރަށް ހެދި
ަހދާ

އެކަލާނގެ މާތަްރސްކަލާނގެ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު ވެސް އަދި
މިސާލެއް އެހެން ގޮތުގެ ވާނެ ަކންަތއްަތއް ކަުރއްވާއިރު ޤާއިމު ރަސްކަންފުޅު

ބޮޑު މޮޑުނު ައންހެނަކު މިސާލަކީ ގޮތުގެ ވާނެ ަކންަތއް އެދުވަހުން ތަ ބުނަން
ކަުޑ ގޮތަަކށް އެއްަފަދ ަކމީރުކޮޅަކާ ކަުޑ ލީ ފުށަްގނޑަަކށް ސިންގާ

އަސަރުކުރާނެ އަެކމީރުކޮޅުގެ ފުށަްގނަޑށް މުޅި ފަހު އިރުކޮޅަަކށް



ަހންޏެވެަހންޏެވެަހންޏެވެަހންޏެވެ ވެސްވެސްވެސްވެސް ހާހާހާހާ ކިަތންމެކިަތންމެކިަތންމެކިަތންމެ ަމގުަމގުަމގުަމގު ދިންނެވުމުގެދިންނެވުމުގެދިންނެވުމުގެދިންނެވުމުގެ

ަރށަްރށާއި މަގުަމތަީގއިވީ ވަަޑއިގެން ޖެރޫސަަލަމށް އީސާގެފާނު ދެން
އެކޭަލގެފާނު މީހަކު ގެންދެވިއެވެ ކަިޔަވއިދެއްަވމުން އަވަށްައަވށަުގއި

ަމދު ވަަރށް ލޭިބނީ ދިންނެވުން މާތްސާހިބާ ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު ކުރެން
ތޯ މީހަަކށް

އެ ަހނި ވަަރށް ދޮރު ވާ ަވނުަމށް ސުވަރުގެައށް ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
އެަތއް އެއީ ކޭުރ މަަސއަްކތެއް ވީހާވެސް ބެލުަމށް ަވދެޭވތޯ ދޮރުން ހަނި

ގޭގެ ނުަވދެޭވނެ ަނަމވެސް އޭުޅނެ ަވންަނން އަެހނިދޮރުން ބަޔަކުވެސް
ަކޭލމެން އޭރުން ބޭރަުގ ޖޭެހނީ ތިބެން ކޭަލމެން ލެއްޕުމުން ދޮރު ވެރިޔާ

ދޮރުހުޅުވާ ަވންަނން އަޅަުގނޑުމެން ވެރިމީހާޭއ ގޮވާނެ ޓަކިދީ ދޮރުގައި
ދެއްވާޭށ

ައއި ކޮންތާކުން ތަިޔއީ ކޭަލމެން އަހަރެންނަަކށް ަޖވާބުޭދނެ ޭއނާ ނަމަވެސް
ޭނނގެޭއ ަކމެއް ކޮނަްބއެއް

ހެދީމެއް ބޮއި ަކއި އެކު ކޭަލގެފާނާއި އަޅަުގނޑުމެން ބުނާނެ ކޭަލމެން ދެން
ވެސް ކަިޔވާ މަގުތަކަުގއި ަރށުގެ އަޅަުގނޑުމެންގެ ަކލޭގެފާނު ނޫންތޯޭއ

ނޫންތޯޭއ ދެއްވީމެއް

ައއި ކޮންތާކުން ތަިޔއީ ަކޭލމެން އަހަރެންނަަކށް ބުނާނެ ޖަވާބަުގއި އޭނާ
ކުރާ ަކންަތއްަތއް ވެގެންވާ ނަުބއި ޭއ ޭނނގެޭއ ަކމެއްވެސް ކޮންބަޔަކު

ދާޭށ ދަުރށް ަކއިރިން އަހަރެންގެ މީހުންޭނ

އިބުރާހީމުގެފާނާއި ވާނެ ކުކުރުން ރުއިމާ އާއި ހިތާަމ އެަތނަުގއި
ވެސް ަރސޫލުންނެއް ހުރިހާ ައދި ަޔއުގޫބުގެފާނާއި އިސްހާގުގެފާނާއި



ަނަމވެސް ފެންނާނެ ކޭަލމެންަނށް ވާަތން ޙަޒަުރތަުގއި މާތްރަސަްކލާނގެ
ތަކުން ަކންކޮޅު ހުރިހާ ދުނިޔޭގެ މުޅި ކުރެޭވނެ ބޭރު އެަތނުން ކަލޭމެން
ބޮޑު ޙަޒަުރތަުގއިވާ ރަސަްކންފުޅުގެ މާތްރަސްކަލާނގެ ައއިސް މީސްތަކުން
އިށީންނާނެ ަމޤާމުތަކަުގއި ކުރެވަިފއިވާ ޚާއްަސ އެމީހުންަނށްޓަކާ ކެއުމުގައި

އެންމެ ަބއެއްމީހުން ތެރެއިން މީހުންގެ ަމތިވެރި އެންމެ މިހާރު ހަމަކަށަވަރުން
ތެރެއިން މީހުންގެ ަދށް އެންމެ މިހާރު ައދި ވާނެ ަކމަުގއި މީހުން ދަށް

ވާނެ ަކމަުގއި މީހުން ަމތިވެރި އެންމެ ަބއެއްމީހުން

ކުރެއްވިކުރެއްވިކުރެއްވިކުރެއްވި ހިތާަމހިތާަމހިތާަމހިތާަމ މެދުމެދުމެދުމެދު ޖެރޫަސަލމާއިޖެރޫަސަލމާއިޖެރޫަސަލމާއިޖެރޫަސަލމާއި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

މިަތން ދެންނެވިއެވެ އީސާގެފާަނށް ައއިސް ބަޔަކު ފަރީސީނުންގެ އެވަގުތު
މަރަާލން ކޭަލ އުޅެނީ ހެރޮދު ޭދ ތަާކށް އެހެން ކޮންމެވެސް ދޫކޮށް

ަގސްތުކޮށްގެން

މާަދމާ މިައދާއި ބުޭނ ަކއިރީ ހަީލތްތެރިޔާ އެ ަޖވާބުދެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު
ފަރާތުން އެޖިންނިންގެ މީހުން ަދށުވެަފއިވާ ބާރުގެ ޖިންނީގެ އަހަރެން

ައދި ަހދާަނން ފަސޭހަކޮށްދީ ބަލިަތއް މީހުންގެ ބަލި ސަލާަމތްކޮށް
ަފަދއިން ނިންމާަފއިވާ ކުރުަމށް ަކންަތއް އަހަރެން ދުވަހު ވާ ތިންވަނަައށް
ައނެއް ައދި މާަދމާ މިައދާއި ވިޔަސް ގޮތެއް ކޮންމެ ނިންމާަނން ކަންތައްކޮށް

ަޔޤީނުންވެސް ަހަމ އެއީ ދާަނން ކުރިައށް ަމގަުގއި މިދާ އަހަރެން ދުވަހު
ނުވާނެ މަރާލެވިގެން ތާކު އެހެން ނޫން ޖެރަޫސަލމް ަރސޫލަކު އެއްވެސް

ފޮނުއްޭވ ަކއިރިައށް ކޭަލމެންގެ ަކޭލމެންނީ މީހުންނެ ޖެރޫސަަލމުގެ އޭ
ަގއަިގއި މީހުންގެ ފޮނުއްޭވ ަކއިރިައށް ކޭަލމެންގެ މަރާ ރަސޫލުން
ަދަށށްލާ ފިޔަަގނޑު އޭގެ ފިޔޮއްަތއް ަޅ ކުކުޅެއް މީހުން އޮށްގަލުންތަޅާ

ގާތް އެއްކޮށް ކޭަލމެން ަމތިން ކިަތއްފަހަރު އަހަރެން ަފަދއިން ރައްކާކުރާ



ދެކަިބަލ ނުކޭުރ ޤަބޫލެއް އެގޮތެއް ކޭަލމެން ަނަމވެސް އުޅެފީމު ކުރަން
ަމތިވެރި ަތ ބުަނން އަހަރެން ފަޅުވެަފ ތަިޔަވނީ ގެ ކަލޭމެންގެ
މިަފަދއިން ހުއްޭޓ ބަރަކާތް މީހާައށް ައންަނ ަނންފުޅަުގއި ރަސްކަލާނގެ

ނުފެންނާނެ ކޭަލމެންނަަކށް އަހަރެން ދެން ނުބުަނނީސް ކަލޭމެން

14

ޭގަގއިޭގަގއިޭގަގއިޭގަގއި ަދންަނޭބަކލެއްގެަދންަނޭބަކލެއްގެަދންަނޭބަކލެއްގެަދންަނޭބަކލެއްގެ ދީނުގެދީނުގެދީނުގެދީނުގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

މީހެއްގެ ަމތީ ތެރެއިން ފަރީސީނުންގެ އީސާގެފާނު ދުވަހެއަްގއި ސަބަތުގެ
ކޮންމެ އެކަލޭގެފާނުގެ އެދުވަހު އެމީހުން ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ކެއުަމށް ގެއަށް

އަެކލޭގެފާނުގެ ތިއްބެވެ ބަަލން ަކމާއިއެކު ފަރުވާތެރި ވަަރށް ހަރަކާތްފުޅެއް
އީސާގެފާނު އިނެވެ މީހަކު ޖެހިަފއިވާ ދުޅަބަލި ކުރިފުޅުަމތަީގއި
ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު ކުރެން ަދންނަބޭކަލުން ދީނުގެ ފަރީސީނުންނާއި

ަތ ަކމެއް ހުއްަދ ދީނަުގއި ކުރުމަކީ ފަސަޭހ ބަލި މީހެއްގެ ދުވަހަުގއި ސަބަތުގެ
ދެން ނުދިނެވެ ަޖވާބެއް އެއްވެސް ސުވާލަަކށް މި އެމީހުން ނަމަވެސް

ކަުރއްވާ ަފސަޭހ ބަލި އެމީހާގެ ގެންަނވާ މީހާ ބަލި މި އެކޭަލގެފާނު
ފޮނުވާލެއްވިއެވެ

ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު އެމީހުންނާއި ައނެއްކާވެސް އަެކލޭގެފާނު ދެން
ސަަބތުގެ ގެރިއެއް ގެންގޭުޅ ަކޭލމެން ނުަވަތ ދަރިއަކު ކަލޭމެންގެ
އެގެރި ނުަވަތ ކުއްޖާ އެ ކޭަލމެން ަނަމ ވެއްޓިއްޖެ ވަޅަަކށް ދުވަހެއަްގއި
އީސާގެފާނުގެ މީހުންަނށް އެތަާގއިވީ ަތ ނުނަގާަނން ވަޅުން ވަގުތުން

ޭނނގުނެވެ ަޖވާބެއް ޭދޭނ މިސުވާލުފުޅުތަަކށް

ކުރެވިަފއިވާ ޚާއަްސ މީހުންަނށް ަމތީ ަކއިރަީގއި މެހެމާނުން ައއި އެގެއަށް



އީސާގެފާނު ފެނިވަަޑއިގެން ަތން ކުރާ މަަސއަްކތް އިށީނުަމށް ގޮނޑިތަކަުގއި
މީހަަކށް ތެރެއިން ަކޭލމެންގެ މީހަކު ވިދާޅުވިއެވެ ވާހަަކ މާނަފުން މި

އެތަާގއިވާ ގޮސް އެަތަނށް ދީފިަނަމ ަދޢުަވތު ަހފުލާއަަކށް ކައިވެނީގެ
ވުރެ ަކލެައށް އެއީ ނީށީންނާތި ގޮނޑިތަކަުގއި ވާ އިށީނުަމށް މީހުން މުހިންމު

އެހެން ވެދާނެ ދެވިަފއި ަދޢުަވތު އަެހފުލާައށް ވެސް މީހަަކށް ޚާއަްސ މަތީ މާ
ތަިޔ ބުނާނެ ައއިސް މީހާ ދިން ަދޢުަވތު ކޭަލމެންަނށް ވެއްޖެަނަމ ކަމަށް
ހުރި އެތާ ގޮސް ތެދުވެގެން ަލދުން ޖޭެހނީ ކޭަލ ދެން ދީ މީނާައށް ގޮނޑި

ަކއިވެނީގެ ކަލެައށް ަނަމވެސް އިށީންަނން ގޮނޑަީގއި ދަެރ އެންމެ
ދަެރ އެންމެ ހުރި އެތަާގއި ގޮސް ލިބިއްޖެަނަމ ަދޢުަވތު ހަފުލާއަަކށް

ބުނާނެ ައއިސް މީހާ ދިން ަދޢުަވތު ކަލެައށް އޭރުން އިށީނޭދ ގޮނޑީގައި
ަރނގަޅު ވުރެ ތަިޔށް ައއިސް ތެދުވެގެން ަތނުން ތަިޔ ރަހުމަތްތެރިޔާޭއ

މެހެމާނުންނެއްގެ ހުރިހާ ތިބި ައއިސް އެަތަނށް ދެން އިށީންނާޭށ ތަނެއްގައި
ަނފުސުގެ ައމިއްަލ ހިތަުގއި އެއީ ލޭިބނެ އިޙުތިރާމް ކަލެައށް ކުރިމަތީ
ހިތަުގއި ައދި ަދށްކުރެޭވނެ މީހަކު ކޮންމެ ވާ ކިބުރުވެރަިކން މައްޗަށް

ކުރެއްޭވނެ ަމތި މީހަކު ކޮންމެ ނުވާ ކިބުރުވެރަިކން

ކޭަލ ވިދާޅުވިއެވެ އަެކލޭގެފާނު މީހާައށް ދިން ަދޢުަވތު އީސާގެފާަނށް ދެން
ކޭަލގެ ަހަމއަެކނި ަނަމވެސް ވީ ަކމަުގއި ދެނީ ކެއުމެއް ބޮޑު ޚާއަްސ

މުއްަސނދި ކަލޭގެ ނުަވަތ މީހުން ތިމާގެ އެއަްބނޑު ނުަވަތ ރަހުމަތްތެރިން
ކުރީމާ ަކންަތއް ކޭަލ އެގޮަތށް ނުޭދތި ަދޢުަވތު އަެކނި އަވަށްޓެރިންަނށް

ބޮޑުކެއުމެއް ަކޭލ ޭދނެ ަދޢުަވތު ކަލެައށް ވެސް އެމީހުން ބަދަލަުގއި އޭގެ
ވާބަލި މީހުންަނށާއި ނުހިނޭގ ފަޤީރުންަނށާއި ަނަމ ތައްޔާރުކަުރނީ

ަކލެައށް އޭރުން ދީ ަދޢުަވތު މީހުންަނށް ލޯައނދިރި މީހުންަނށާ ޖެހިފައިވާ
ަކމަުގއި ނުލިބުނު ޭދން އަގު އޭގެ އެމީހުންަނށް އެއީ ަލއްވާނެ ރަހުމަތް



ބަރަކާތާއި ކިބަފުޅުން މާތަްރސްކަލާނގެ ދުވަހުން ޤިޔާަމތް ވިޔަސް
ލޭިބނެ ަކލެައށް ރުހިވޮޑަިގތުން އަެކލާނގެ

ކެއުމެއްކެއުމެއްކެއުމެއްކެއުމެއް ބޮޑުބޮޑުބޮޑުބޮޑު ޚާއްަސޚާއްަސޚާއްަސޚާއްަސ ަވަރށްަވަރށްަވަރށްަވަރށް

އީސާގެފާަނށް އަހަާފއި މިއަޑު މީހަކު އިން ަކއިރީ މޭޒު އެކު އެކަލޭގެފާނާއި
ވާ ޙަޒަުރތަުގއި ރަސަްކންފުޅުގެ މާތްރަސްކަލާނގެ ދެންނެވިއެވެ

ހުރި ބަރަކާތް މީހުންަނށް ހިމެޭނނެ ބޮޑުކެއުމަުގއި

ަތއްޔާރުކޮށް ބޮޑުކެއުމެއް މީހަކު އެއްދުވަހަކު ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ނޯކަރު ޭއނާގެ ޭއނާ ޖެހުމުން ކާގަޑި ދެން ދިން ަދޢުަވތު އެތައްބަޔަަކށް

ައވަަހށް ބުނި ފޮނުވާަފއި ަކއިރިައށް މެހުމާނުންގެ ވީ ދެވިަފއި ދަޢުވަތު
ަތއްޔަާރޭށ މިަވނީ ވެސް އެއްޗެއް ހުރިހާ ައންނާޭށ

ފަުރަތަމ ފެށި ަދއަްކން އުޒުރުަތއް އެކިކަހަަލ އެންމެންވެސް މި ނަމަވެސް
ަގނެފީޭމ ބިމެއް އިންދުަމށްޓަކާ ގޮވާން ދެންމެއަކު ަހަމ އަހަރެން ބުނި މީހާ

ސަލާން އަހަރެންގެ ޖެހެޭއ އަެބ ދާން ބަަލން އެބިން އަހަރެން ވީމާ އެހެން
ޤަބޫލުކުރާޭށ

ަގންފީޭމ ގެރި ދަިހ ގޮނަްގނޑުގެރީގެ ދެންމެ ަހަމ އަހަރެން ބުނި މީހާ އަނެއް
އަހަރެންގެ ަބލާޭށ ަރނގަޅުތޯ އެއެއްޗިހި މިަދނީ މިހާރު އަހަރެން އެހެންވެ

ކުރާޭށ ޤަބޫލު ަސލާން

އެހެންވެ އިނދެފީޭމ މީހަކާއި ދެންމެ ަހަމ އަހަރެން ބުނި މީހަކު އަނެއް
ނެޭތ އާދެވަޭކށް މިަވގުތު

ވަަރށް މަިކމާއި ވެރިމީހާ ބުނުމުން މިވާހަަކަތއް ައއިސް މީހާ ނޯކަރު މީނާގެ



ަމގު ދާޭށ ައވަަހށް ބުނި ނޯކަރުންަނށް ޭއނާގެ ދެން ައއި ރުޅި ބޮޑަށް
މީހުންނާއި ކޮރު ފަޤީރުންނާއި ގޮސް ގޯޅިތަަކށް ކުދި ަރށުގެ މައްޗަށާއި

ގެންނާޭށ މީހުންނާއި ވާ މީހުންނާ ލޯައނދިރި

ސާހިބާޭއ ބުނި ައއިސް ފަހު ަކންކުރުަމށް އެަފަދއިން މީހާ ނޯކަރު އޭނާގެ
ަނަމވެސް ކޮށްފީޭމ ަކންަތއް އަޅަުގނޑު ަފަދއިން ބުނުއްވި ތި މަނިކުފާނު

ނުފުރެޭއ އެަތނެއް ައދިވެސް

މީހުން ވެސް އަެރށުން ގޮސް ަރަށށް އޮތް ޖެހިގެން ބުނި ވެރިމީހާ ދެން
ދެވުނު ަދޢުަވތު ބުަނން އަހަރެން ފޭުރނެޭއ ގެ އަހަރެންގެ އޭރުން ގެންނާށޭ

ނުލޭިބޭނ ރަަހއެއް ކެއުމުގެ އަހަރެންގެ އެކަަކށްވެސް

ައގުައގުައގުައގު ވުމުގެވުމުގެވުމުގެވުމުގެ ައސްހާބީައަކށްައސްހާބީައަކށްައސްހާބީައަކށްައސްހާބީައަކށް އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ

ައއެވެ ކަުރމުން ަދތުރު އެކު އީސާގެފާނާއި މީހުންނެއް އެތައަްބއިވަރު
ވިދާޅުވިއެވެ ވަަޑއިގެން އެނބުރި ދިމާައށް އެމީހުންނާއި އެކަލޭގެފާނު
އާއި ަބއްަޕ އެމީހެއްގެ މީހަކުމެ ކޮންމެ ައތުވެއްޖެ ަކއިރިައށް އަހަރެންގެ
ަދއްަތއިންަނށާއި ބޭބެއިންނާއި ދަރިންަނށާއި ައނބިމީހާައށާއި މަންމައަށާއި

ވެސް ވުރެ ލޯބިވާވަަރށް ފުރާަނައށް ައމިއަްލ އެމީހެއްގެ ކީއްކަުރން އަދި
މަގުން އެންގި އަހަރެން އެމީހަަކށް ަނަމ ލޯބިނުަވނީ ދެކެ އަހަރެން ބޮޑަށް
އަޑުއަހާ ބަސްަތއް އަހަރެންގެ ނުވެޭވނެ އަސްހާބީއަަކށް އަހަރެންގެ ހިނގާ
ައދަބު މަރުގެ އެމީހުންަނށް ސަބަބުން އަެކމުގެ މީހުންނަކީ އީމާންވާ އެއަށް
ަކމަުގއި ޖެހުނު މަރުވާން އޮވެ ސަލީބެއަްގއި ަފަދއިން އަހަރެން އަދި ލިބި

މީހަަކށް ނުވާ އަެފަދއިން ަބއެއް ވާންޖޭެހނެ ަތއްޔާރަުގއި އަެކަމށް ވިޔަސް
ނުވެޭވނެ އަަކށް އަސްހާބީ އަހަރެންގެ



ޭބނުން ބިނާކަުރން އިމާރާތެއް ބޮޑު މީހަކު ތެރެއިން ކޭަލމެންގެ މިސާލަކަށް
އެމީހާގެ ވަަރށް ކުރާ އަެކން ބަލާނީ ަރނގަަޅށް ފަުރަތަމ އެމީހަކު ވެއްޖިއްޔާ
ކުރުަމށްޓަކާ ބިނާ އިމާރާތް ބޮޑު އެ ޭއނާ އެއީ ނު އެއް ހުރިތޯ ަފއިސާ އަތުގައި
ފެންަނ އިމާރާތް އެ ަނަމ ނުނިންަމއިފި އިމާރާތް އެ ހެދުަމށްފަހު އަޅާ ބިންގާ
މީަނ އެއްނު ބުނާނެ އެމީހުން ކުރާނެތީ މަލާަމތް ޭއނާައށް މީހަކުމެ ކޮންމެ

ނިންމުނު ނުވެސް ަފަށއަިފއި ަހަދން މިަތން

ހާސް ވިހި އިދިކަޮޅށް އާއި ޭއނާ ރަސްކަލަކު ވާ ސިަފއިން ހާސް ދިހަ
ަބލިކުރެވިދާޭނ ރަސްގެފާނު ައންަނ ަހނގުރާަމައށް ގޮަވއިގެން ސިފައިން

ނުވާނަެކން އަެކން ޭއނާައށް ަތ އަޅާނެ ފަިޔވަޅެއް ނުވިސްނާ ފުރަތަަމ ތޯ
އަެރށާއި ރަސްގެފާނު ައންަނ ކުރުަމށް ަހނގުރާަމ އާއި ޭއނާ އެނގުމުން

އެޭދނެއެއް ވުަމށް ސުލަްޙ ފޮނުވާ ަވފުދެއް ަވނިކޮށް ދުރުމިނެއަްގއި އެތައް
އަސްހާބީއަަކށް އަހަރެންގެ ވެސް މީހަކު ކޮންމެ ތެރެއިން ކޭަލމެންގެ ވީމާ ނު

ަކޭލމެންގެ ައގަކީ އަެކމުގެ ޖޭެހނެ ކަުރން ވަަޒން ައގު އަެކމުގެ ކުރިން ވުމުގެ
ައސްހާބީއަަކށް އަހަރެންގެ މީހަަކށް ނުކުރާ ަކން މަިފަދއިން އެއްޗެއް ހުރިހާ

ނުވެޭވނެ

ކެނޑިގެން ރަަހ ލޮނު ލޮނުން ަނަމވެސް އެއްޗެއް ަރނގަޅު ލޮނަކީ
ބިނަްގނަޑށް ލޮނަކީ އެ ހެޭދނެަތ ލޮަނށް ައނެއްކާ ލޮނު އެ ަނަމ ހިނގައްޖެ
ޖޭެހނީ އެ ނުވާނެ އެއްޗަަކށް ަކމުދާ ވެސް ަގސްކާނާައށް ައދި ވެސް

އަޑުއަހާ ަބސްތަކުގެ މިބުނި މީހަކު ހުރި ަކންަފތް އުކަާލން
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އުފާއުފާއުފާއުފާ ފެނުމުގެފެނުމުގެފެނުމުގެފެނުމުގެ ަކންަބޅިއެއްަކންަބޅިއެއްަކންަބޅިއެއްަކންަބޅިއެއް ގެއްލިަފއިވާގެއްލިަފއިވާގެއްލިަފއިވާގެއްލިަފއިވާ



ަދއަްކަވމުން ވާހަަކފުޅު މީސްތަކުންނާ އީސާގެފާނު އެއްދުވަހަކު
ނަުބއި ައދި މީހުންނާއި އެއްކުރާ ަފއިސާ ވާރު ސަރުކާރުގެ ގެންދަވަނިކޮށް
އީސާގެފާނުގެ ބަޔަކު އެަތއް ވެަފއިވާ ަމޝްހޫރު ކުރުަމށް ފާފަަތއް

ބޮޑުން ދީނީ އެތަާގއި ައއެވެ އެަތަނށް އެހުަމށްޓަކާ އަޑު ބަސްފުޅުތަކުގެ
ވެސްވިއެވެ ަދންނަބަޭކލުން ދީނުގެ ފަރީސީނުންނާއި ކަމުގައިވާ
ައނެކަަކށް އެކަކު ގޮތުން ފާޑުކިއުމުގެ ޝަކުވާކޮށް މެދު މަިކމާ މިބައިމީހުން

ަދއްކާ ވާހަަކ އެމީހުންނާއި ބޮއި ަކއި އެކު ފަާފވެރިންނާއި މިމީހާއަކީ ބުންޏެވެ
މީހެއް އެޭދ ވަަރށް ހެދުަމށް

ވިދާޅުވެ ވާހަަކ ފުން މިމާަނ އަެބއިމީހުންަނށް އީސާގެފާނު އެހެންކަމުން
ަކންބަޅި ަސތަޭކ ައތަުގއި މީހަކު ތެރެއިން ކޭަލމެންގެ މިސާލަަކށް ދެއްވިއެވެ
އެމީހާ ަނަމ ހިނަގއްޖެ ގެއްލިގެން ަމގުއޮޅި އަެކތި އޭގެތެރެއިން ވަނިކޮށް
ަދނޑުގެ ކާން ވިަނ ަކންބަޅި ނުަވ ނުަވދަިހ ައނެއް ޭއނާ ކީއް ކުރާނީ
ފެނުމުން ަކންބަޅި ދާނެ ހޯަދން ަކންބަޅި ވީ ގެއްލަިފއި ދޫކޮށަްފއި ތެރެއަށް

ގެންގޮސް ގެައށް ބާއްަވއިގެން ކޮނޑުަމތީ ޭއނާގެ ޭއތި އަުފލުން އެކަމާއިވީ
މޭަގ ބުނާނެ ޭއނާ ގޮަވއި ައަވށްޓެރީންަނށް ަރށްޓެހިންަނށާއި އޭނާގެ

މިއުފަލަުގއި އަހަރެންގެ ފެނިއޭްޖ ަކނބަޅި ގެއްލުނު މަގުއޮޅިގެން
ަފަދއިން މިބުނި ަހަމ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު ައންނާޭށ ބައިވެރިވުަމށް

ނުަވދަިހނުަވ ދޭެކ ަކމަުގއި މީހުން ދަރުަމވެރި ނުޖޭެހ ވާން ަތއުބާ ތިމާއަކީ
ފަާފވެރިންގެ ވުރެ އަުފަލށް ކުރެޭވ ފާޅު ސުވަރުގަޭގއި ަމއްަޗށް މީހުންގެ

މާ އުފާ ކުރެޭވ ފާޅު ސުވަރުގަޭގއި މީހަަކށްޓަކާ އެންމެ ަތއުބާވާ ތެރެއިން
ބޮޑުވާނެ

ލާރިއެއްލާރިއެއްލާރިއެއްލާރިއެއް ރިހިރިހިރިހިރިހި



ވިދާޅުވެ އަެބއިމީހުންަނށް ވެސް ވާހަަކ މާަނފުން މި އީސާގެފާނު އަދި
މީގެ ައދި ވި ދަިހލާރި ރިހި ައތަުގއި ައންހެނެއްގެ މިސާލަަކށް ދެއްވިއެވެ
މީހާ އެައންހެން ހިނދު ދިމާވި ަކންަތއް މިހެން ގެއްލުނު އެއްލާރި ތެރެއިން
މުޅި ައލިކޮށް ޭގތެރެ ދިއަްލއި ަބއްތި ޭއނާ ަފަދއަކުން ކޮން ކުރާނީ ކަންތައް
ހޯދާނެ ަތނެއް ހުރިހާ ޭގތެރޭގެ މުޅި ފެޭނތޯ ރިހިލާރި މި ކުނިކަހާ ގޭތެރެ

ގޮަވއި އެކުވެރީންަނށް ައަވށްޓެރީންނާއި ޭއނާގެ ފެނުމުން ރިހިލާރި މި އަދި
އަހަރެން އުފަލަުގޭއ ވަަރށް މިަވނީ އަހަރެން ބުނާނެ އެމީހުންަނށް ގެނެސް
ަބއިވެރިވެޭދޭށ އުފަލަުގއި މި އަހަރެންގެ ފެނިއޭްޖ ރިހިލާރި ގެއްލުނު އަތުން

ފަާފވެރިއަކުމެ އެންމެ ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު ފަހެ
ަފަށއިފި ަކންކަުރން ަފަދއިން އެދިވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެ ދުރުވެ ފާފައިން
އުފާވެރި މަިފަދއިން ަހަމ ވެސް މަލާއަިކތުން މާތްރަސަްކލާނގެ ހިނދު

ވާނެ

ަދރިންަދރިންަދރިންަދރިން ފިރިހެންފިރިހެންފިރިހެންފިރިހެން ދެދެދެދެ

ދެއްވިއެވެ ވިދާޅުވެ ވެސް ވާހަަކ މާަނފުން މި މިައށްފަހު އީސާގެފާނު
މި އެއްދުވަހަކު ވި ދަރިން ދެފިރިހެން ަދނޑުވެރިޔަކުގެ އުޅުނު އެއްފަހަރަކު

ަބއްޕާޭއ ބުނި ަބއްަޕައށް ޭއނާގެ ދަރިފުޅު ހަގު ކުރެ ދަރިން ފިރިހެން ދެ
މި ދެން ޭދޭށ އަހަރެންަނށް ަބއި ވާ އަހަރެންަނށް މުަދލުން ބައްޕަގެ

ަހގު ބަަހއި މެދަުގއި ދެދަރިންގެ ޭއނާގެ މުދާ ހުރިހާ ޭއނާގެ ދަނޑުވެރިޔާ
ދިން ޭއނާައށް މުދާ ވީ ދަރިފަުޅށް

ވިއްކާލާ މުދާ ހުރިހާ ޭއނާގެ ަހގުދަރިފުޅު މި ފަހުން ދުވަސްކޮޅެއް ކުޑަ
މިސަހަރަުގއި ައދި ހިނަގއްޖެ ސަހަރަަކށް ދުރު އެހެން ހިަފއިގެން އެފައިސާ



ގޮތްތަަކށް ބޭކާރު ނެތް ޭބނުން މަޖާކޮށް ަފއިސާއެއް ހުރިހާ އޭނާގެ
ަތދަކާއި ބޮޑު ވަަރށް މިސަރަަޙއްަދށް މުޅި މިދުވަސްވަރު ހޭދަކޮށްލި
ޭހދަކޮށް ގޮތަުގއި ޭބނުންނެތް ލާރި ހުރިހާ ޭއނާގެ އޭރު ޖެހުނު ކުރިމަތިލާން
ހާލަުގއި ހޫނަުކމުގެ ަބނޑަުހއި ނުލިބި އެއްޗެއް ކާޭނ ޭއނާައށް ހުސްވެއްޖެ
ަދނޑަުގއި ަދނޑުވެރިއެއްގެ އެހިސާބަުގނޑުގެ ޭއނާ މިހިނދު ޖެހިއްޖެ

މަަސއަްކތަކީ ދިން ޭއނާައށް ަދނޑުވެރިޔާ މި ދަިޔ ކުރުަމށް މަސައްކަތް
ހޫނަުކން ަބނޑަުހއި މީނާގެ މަަސއަްކތް ބެލެހެއްޓުމުގެ އޫރުަތއް އޭނާގެ
ހިތިތޮޅިަތއް އެކާ މިއޫރުަތއް ސަބަބުން ނުކުރެވުމުގެ ކެތް އަެކަމށް ބޮޑުވެގެން
ވެސް ވީއިރު ހާލަުގއި މި ހިަތށްއެރި ޭއނާގެ ަނަމޭއ ލޭިބނެ ކާން ވެސް

ނުވި މީހަކު ޭދޭނ ކާއެއްޗެއް ޭއނާައށް

ޭއނާގެ ޭއނާ ހޭޖެހި ވިސްނި ވީގޮތް ޭއނާައށް ހިނދު ދިމާވި ކަންަތއް މިހެން
އެމީހުންަނށް ވެސް ނޯކަރުންަނށް ަބއްޕަގެ ަމޭގ ބުނި ަނފަުސށް އަމިއްލަ
މިތަާގއި ަމ އަެކމަކު ލިބެޭއ ކާން ވެސް ގިަނއިން ވުރެ ވަަރށް ގިަނވާ ނުކެވި

ައދި ދާންވީޭއ ަކއިރިައށް ަބއަްޕގެ އެނބުރި އަހަރެން މަރުަވނީޭއ މިބަނޑަށް
މާތަްރސްކަލާނގެއާއި ައދި ަބއްަޕއާއި އަހަރެން ަބއްޕާޭއ ބުނާަނޭމ ބައްޕައަށް
ަނން ދަރިއެއްގެ ަބއްޕަގެ މިހާރު އަހަރެންނަކީ ވީމާ ކޮށްފީޭމ ފާަފ ދެކޮޅުވެ
ތެރެއިން ނޯކަރުންގެ ަބއްޕަގެ އެހެންަނަމވެސް ނޫޭނ މީހަކީމެއް ހައްޤު ލިބުން
ަރަށށް އެނބުރި ޭއނާ ހިތާ މިހެން ކުރާޭށ ޤަބޫލު އަހަރެން ކަމަުގއި މީހަކު

ފެށި ަދތުރު ދިއުަމށް

ޭއނާ ަބއަްޕައށް ޭއނާގެ އުޅެނިކޮށް ދެވި ނުވެސް ަހަމައށް ގެއާއި އޭނާއަށް
ަހމްދަރުދީވެ ަމއްަޗށް އަެކމުގެ ދެކެ ހާލު ޭއނާގެ ައއިސް ދުަވމުން ފެނި

ހެދި ބޮސްދީ އޮޅަުލއަިގނެ ަގއަިގއި ޭއނާގެ



ައދި ަބއްަޕއާއި އަޅަުގނޑު ަބއްޕާޭއ ބުނި މިދަރިފުޅު މިހިނދު
މިހާރު އަޅަުގނޑަކީ ވީމާ ކޮށްފީޭމ ފާަފ ދެކޮޅުވެ އާއި މާތްރަސްކަލާނގެ

ނޫޭނ މީހަކީމެއް ަހއްޤު ލިބުން ަނން ދަރިއެއްގެ ަބއްޕަގެ

ގޮސް ައވަަހށް ބުނި ގެނެސް ގޮވާ ނޯކަރުންަނށް ަބއްަޕ ޭއނާގެ ނަމަވެސް
އަޅާނެ އިނގިލަީގއި މީނާގެ ޭދޭށ މީނާައށް ގެނެސް ހެދުމެއް އަގުބޮޑު މޮޅު

ޚާއަްސ ައދި ގެނެސްޭދޭށ ވެސް ަފއިވާނެއް އަރާނެ އަންގޮޓިއަކާއި
ަތއްޔާރު ކެއުމެއް ބޮޑު ަކތިލާ ގެރި ަޅ ކުރެވިަފއިވާ ފަަލ މުނާސަބަތަަކށްޓަކާ

ވީ މަރުވެަފއި ަމޭގ މިައދު ވާޭނ ފާހަގަކަުރން މުނާސަަބތު އުފާވެރި މި ކުރާށޭ
ފެނިއޭްޖ ދަރިފުޅު ވީ ގެއްލިަފއި މޭަގ ލިބިއޭްޖ ޙަޔާތެއް އާ އަލުން ދަރިފުޅަށް

ފެށި ފާޅުކުރުަމށް އުފާ ފާހަގަކުރުަމށްޓަކާ މަިކން އަެބއިމީހުން އެއަށްފަހު ދެން

ަދނޑުތަކުގެ އުޅުނީ ދަރިފުޅު ދޮށީ މިަދނޑުވެރިޔާގެ ވަގުތު މި
ައއިއިރު ގެައށް އެނބުރި ނިމިގެން މަަސއަްކތުން ޭއނާ މަސައަްކތަުގ

ވީ އެަތނަުގއި ފެނި ަތން އޭުޅ ަނަށއި ަލވަކަިޔއި މީސްތަކުން ގޭދޮށުގައި
ަޖވާބަުގއި އެމީހާ ކުރި އަހާސުވާލު ކީއްތޯ މިަވނީ ގެނެސް ގޮަވއި ނޯކަރަކަށް

ސާހިބާގެ ައދި ައތުވެއޭްޖ ގެައށް އެނބުރި ކޮއްކޮ ވީ ގެއްލަިފއި ސާހިބާގެ ބުނި
ގޮތުން ފާޅުކުރުމުގެ އުފާ އަެކމުގެ ަކތިލާ ގެރި ަޅ ކުރި ފަަލ ޚާއްސަކޮށް ބައްޕަ

ކޮށްފިޭއ ަތއްޔާރު ކެއުމެއް ބޮޑު

ަވނުަމށް ޭގތެރެައށް ައދި ައއި ރުޅި ބަޮޑށް ވަަރށް މަިކމާއި ދަރިފުޅު ދޮށީ
ގާތު ޭއނާ އެކު އާދޭހާއި ައއިސް ބަޭރށް ަބއްަޕ ޭއނާގެ ދެން ކުރި އިންކާރު
ަބއްަޕައށް ޭއނާގެ ދަރިފުޅު ދޮށީ މި ަނަމވެސް އެދުނު ަވނުަމށް ގޭތެރެއަށް
ަފަދއިން އަޅަކު ަދނޑުތަކަުގއި ަބއްޕަގެ އަހަރެން އަހަރު ހުރިހާ މި ބުނި

ަނަމވެސް ނުަވޭމ ނުކަިޔަމންތެރިއެއް ދުވަހަކުވެސް ައދި ކުރިޭމ މަސައްކަތް



ަޅ ބާއްވަާލން ޕާޓީއެއް ކޮށްލާ މަޖާ އެކު ަރށްޓެހީންނާއި އަހަރެންގެ
ަބއަްޕގެ ދަރި އެ ަބއަްޕގެ އަެކމަކު ނުޭދ ަބއްަޕ ވެސް މިންވަރު ބަކަރިއެއްގެ

ކޮށްލަާފއި ހުސް ކޮށް ޚަަރދު ަމއްަޗށް ައންހެނުންގެ ފާަފވެރި ލާރި
ފަާހަގ އަެކން ގެރި ަޅ ކުރި ފަަލ ޚާއްސަކޮށް ަބއްަޕ ައއުމުން ގެައށް އެނބުރި

ކުރީޭއ ަތއްޔާރު ކެއުމެއް ބޮޑު ތަިޔ ަކތިލާ ކުރުަމށް

މިތާ ތަިޔަވނީ އަަބދުވެސް ކޭަލ ދަރިފުޅާޭއ ަމޭގ ބުނި މީނާައށް ބައްޕަ
ކަލޭގެ ތަިޔަވނީ މުދަލެއް ވާހާ ަނަމ ވާ ަބއަްޕައށް ައދި ގާތަުގޭއ ބައްޕަގެ

ކޮއްކޮ ވީ ގެއްލިަފއި ކޭަލގެ މިައދު ަނަމވެސް ދޫކޮށްލާަފޭއ އަތްމައްަޗށް
ަތއްޔާރުކޮށް މިކެއުން އަހަރުމެން އުފަލަުގއި އަެކމުގެ ހިނދު ައއި އެނބުރި

މިހާރު ަނަމވެސް މަރުވެަފޭއ ވީ ކޮއްކޮ ކޭަލގެ އެއީ ޖޭެހޭނ ފާޅުކަުރން އުފާ
ޭއނާ އަލުން ަނަމވެސް ގެއްލިަފޭއ ވީ ޭއނާ ލިބިއޭްޖ ޙަޔާތެއް އަލުން އޭނާއަށް

ފެނިއޭްޖ

16

މުަވއްަޒފުމުަވއްަޒފުމުަވއްަޒފުމުަވއްަޒފު ކުރިކުރިކުރިކުރި އިސްރާފުއިސްރާފުއިސްރާފުއިސްރާފު މުަދލުންމުަދލުންމުަދލުންމުަދލުން ވެރިމީހާގެވެރިމީހާގެވެރިމީހާގެވެރިމީހާގެ

ބޮޑު ވަަރށް ވިދާޅުވިއެވެ ައސްހާބީންަނށް އެކޭަލގެފާނުގެ އީސާގެފާނު
ަކަމށް އިސްރާފުކުރާ އެއްޗިހި ޭއނާގެ މެނޭޖަރު ޭއނާގެ ވި މުއްސަންޖަކު

ބެހޭގޮތުން ކަލެއާއި ބުނި ގެނެސް މެނޭޖަރު އެ ޭއނާ ދެން ކުރެވުނު ތުހުމަތު
ހިންގި ަކންަތއް ވަިޔފާރީގެ ކޭަލ ޭހ ތަކެއް ޚަބަރު ކޮން މިއިވެނީ އަހަރެންނަށް
ތަިޔަވނީ ަކޭލ ފަހު އެައށް ައދި ލިޔާޭށ ބަޔާނެއް ަމއުލޫމާތުގެ ގޮތުގެ

ވަކިކޮށްަފޭއ ވަޒީފާއިން މެނޭޖަރެއްގެ އަހަރެންގެ

ަމ ވެރިމީހާ ަމޭގ ކިހިނެއްބާޭއ ަހދާނީ އަހަރެން ބުނި ހިތާ ހިތާ މެނޭޖަރު މި



ަހށަިގނޑަުގއި ވަރުގެ ބިންކޮނެޭވ އަހަރެންނަކީ ވަކިކަުރނީޭއ މިވަޒީފާއިން
އާނއޭެކ ަލދަުގޭނ ަސލާންޖަަހން އަހަރެން ައދި ނޫޭނ މީހެއް ހުރި ބާރު

މިތާގެ ގެއްލުނަސް ވަޒީފާ އަހަރެންގެ އޭރުން އެނގިއްޖެޭއ ގޮތެއް ހަދާނެ
ަދޢުަވތު އަަހންަނށް ގޭގެައށް އެމީހުންގެ ތާއީދުކޮށް އަހަރެންަނށް މީހުން

ޭދނެޭއ

ފަހަރަކު މީހުން ހުރިހާ ދަރަާފއިވާ ވެރިމީހާައށް ޭއނާގެ ގޮތަކީ ހެދި އޭނާ ދެން
މީހާ ފަުރަތަމ އޭގެތެރެއިން މީނާ ގެަނއި ކާރިައށް ޭއނާގެ ަމތިން ގެ މީހަކު
ޭހ ކިހާވަރެއް އޮތީ ދަަރއި ވެރިމީހާައށް އަހަރެންގެ ކޭަލ ސުވާލުކުރި ކުރެން

ތެޭލ ަޒއިތޫނި ލީޓަރު ތިންހާސް ބުނި އެމީހާ

ލީޓަރު ތިންހާސް ތަިޔ ަނގާ ބިލު ަކލޭގެ އިށީނދެ މިތާ ބުނި މީހާ މެނޭޖަރު
ަބދަލުކޮށްލާޭށ ލީޓަަރށް ަސތަޭކ ފަސް އެއްހާސް

ޭހ ކިހާވަރަަކށް އޮތީ ދަރާ ަކޭލ ސުވާލުކުރި ކުރެން މީހާ ދެަވަނ އޭނާ ދެން

ނަގާ ބިލު ކަލޭގެ ބުނި އެމެނޭޖަރު ގޮަދަނޭށ ބަސްތާ އެއްހާސް ބުނި އެމީހާ
ަބދަލުކޮށްލާޭށ ބަސްތާައށް ައށަްސތަޭކ ބަސްތާ އެއްހާސް ތިޔަ

އެއީ ދިން ސަާބސް މެނޭޖަަރށް މަކަރުވެރި މި ޭއނާގެ މީހާ މުއަްސނދި މި
ދެއްވި މާތްރަސަްކލާނގެ އެއީ ަކމުން ހުޝިޔާރު ކުރިލެއް ކަންަތއް އެ އޭނާ
މީހުން ނުވާ އީމާން އެކަލާނގެައށް ވުރެ މީހުންަނށް ވާ އަލިމަގަުގއި ތެދު

ހުޝިޔާރުވާނެ މާ ކުރާއިރު ަކންަތއް މެދު ައނެކަކާއި އެކަކު

ައދި ަފއިދާައށްޓަކާ މީހުންގެ އެހެން ކޭަލމެން ަހަމތެދެއް މިބުނީ އަހަރެން
ކޭަލމެންގެ އޭރުން ކޭުރ ޭބނުން މުަދލުގެ ދުނިޔެވީ ރަށްޓެހިންަނށްޓަކާ

ަމންޒިލެއް ދެމިހުރި ަކޭލމެންަނށް ސުވަރޭުގަގއި ސަބަބުން ދީލަތިކަމުގެ



ލޭިބނެ

ވެސް ަކންަތއްތަކަުގއި ބޮޑެތި މީހަކު ވާ ތެދުވެރި ަކންަތއްތަކަުގއި ކުޑަ ކުރާ
ކުރާ ޭއނާ މީހަކު ަހދާ މަކަރު ކުޑަަކންަތއްތަކަުގއި ކުރާ އަެކމަކު ވާނެ ތެދުވެރި
މުދަލުގެ ދުނިޔެވީ ކޭަލމެން ވެރިވާނެ މަކަރު ވެސް ކަންަތއްތަކަުގއި ބޮޑެތި

މުދާ ސުވަރުގޭގެ ަކމަުގއިވާ މުދާ ހަޤީޤީ ަނަމ ނުވާ ތެދުވެރި މައްޗަށް
ަކޭލ ައދި ކިހިނެއް ކުރެޭވނީ އިތުބާރު ދޫކޮށްލުަމށް ަމއްަޗށް ައތް ކަލޭމެންގެ

މުދާ ައމިއަްލ ކޭަލގެ ވާަނަމ ޚިޔާނާތްތެރި ަމއްަޗށް މުދަލުގެ މީހެއްގެ އެހެން
ކިހިނެއް ލެޭވނީ ދޫކޮށް ަމއްަޗށް ކަލޭގެ

މަަސއަްކތެއް އެއްފަހަރަކާ ަކއިރިއަކު ވެރިއެއްގެ ދެ ނޯކަރަަކށް އެއްވެސް
ަމއްަޗށް ައނެކަކުގެ ައދި ލޯބިވާނެ ަމއްަޗށް އެކަކުގެ ޭއނާ އެއީ ނުކުރެވޭނެ
ަމއްަޗށް ގެ ައނެކަކު ައދި ޖާނުޭދނެ ޭއނާ އެކަަކށްޓަކާ ނޫނީ ނުރުހޭނެ
ކަިބފަުޅށާއި މާތްރަސްކަލާނގެ މީހަަކށް އެއްވެސް ކުރާނެ ނަފަުރތު

ނުކޮށްދެޭވނެ ޚިދުަމތެއް އެއްފަހަރަކާ ަފއިސާައށް

އެހެން ކުރެއެވެ ލޯބި ވަަރށް ަފއިސާައށް ވެސް އެންމެން ފަރީސީނުންގެ
އަޑުއިވުމުން ބަސްފުޅުތަކުގެ މި އީސާގެފާނުގެ އެމީހުންަނށް ކަމުން

އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ދެން ކުރިއެވެ މަލާމާތް އެކަލޭގެފާަނށް
ހުރިހާ ކޭަލމެންގެ ކުރިަމތަީގއި މީހުންގެ ތަިޔއީ ަކޭލމެން ވިދާޅުވިއެވެ

ަނަމވެސް ބަޔެއް ަހދާ ަކމަުގއި ައަމލުތަކެއް ަރނގަޅު އަމަލުތަކަކީވެސް
ޭވ ވޮޑިގެން ދެނެ ދެކެ ހިތްަތއް ކޭަލމެންގެ މާތްރަސަްކލާނގެ
ަކންަތއްތަކަކީ އަގުހުންަނ ަމތީ ކުރިަމތަީގއި އިންސާނުންގެ
ަކންަތއްަތއް ހުތުރު ނުޖޭެހ ތާކުންތާކު ކުރިފުޅުަމތީ މާތްރަސްކަލާނގެ

ނުދާނެނުދާނެނުދާނެނުދާނެ އުވިގެނެއްއުވިގެނެއްއުވިގެނެއްއުވިގެނެއް ދުަވަހކުވެސްދުަވަހކުވެސްދުަވަހކުވެސްދުަވަހކުވެސް ަބސްފުޅުަބސްފުޅުަބސްފުޅުަބސްފުޅު މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ



އެބަޭކލުން ރަސޫލުންނާއި ައދި ަގވާއިދުތަކާ ދީނީ އެންގެވި މޫސާގެފާނު
ފާޅުކުރެވުނީ ބަސްފުޅުަތއް މާތްރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވުނު މެދުވެރިކޮށް

މާތްރަސަްކލާނގެ ފަހު ޔަހުޔާގެފާަނށް ޖެހެންދެން ޔަހުޔާގެފާނާއި
ވީ ކުރެއްވިަފއި ވަޙީ އެ ޚަބަރުފުޅުަތއް އުފާވެރި ބޭެހ ރަސަްކންފުޅާއި

ބޭެހ ަރސަްކންފުޅާއި އަެކލާނގެ ބަޔަކުވެސް އެަތއް ޭދ ފެތުރެމުން ފަދައިން
ައދި އެބަގެންޭދ އަޑުއަަހމުން ފަރުވާތެރިވެ ަކނުލާ އެކު ޖޯޝާ މިޚަބަރުަތއް
އެންގެވި މާތްރަސްކަލާނގެ ދިޔަޔަސް ނެތިގެން ބިން އުޑާއި

ނުކުތާއެއްގެ އެންމެ ލިޔެވަިފއިވާ ބަސްފުޅުތަކަުގއި މާތްރަސްކަލާނގެ
ނުދާނެ އުވިގެންނެއް މިންވަރުވެސް

ައންހެނަކާއި އެހެން ވަރިކޮށަްފއި ައނބިމީހާ އެމީހެއްގެ މީހަކު އެއްވެސް
އިންަނ ައންހެނަކާއި ވަރިވެަފއިވާ ައދި ޒިޭނ ކުރެވެނީ އެ ަނަމ އިނދެފި

ޒިޭނ ކުރެވެނީ އެ ވެސް ފިރިހެނަަކށް

ލާަޒރުލާަޒރުލާަޒރުލާަޒރު މީހާއާއިމީހާއާއިމީހާއާއިމީހާއާއި މުއްަސނދިމުއްަސނދިމުއްަސނދިމުއްަސނދި

ޭއނާ އުޅުނު މުއަްސންޖަކު ބޮޑު ވަަރށް އެއްފަހަރަކު ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ަކއިގެން ކެއުން މޮޅު ލާ ައންަނއުނު މޮޅު އަގުބޮޑު އެންމެ އަބަދުވެސް

ކޮންމެދުވަހަކު ަކއިރަީގއި ދޮރާށި މީހާގެ މިމުއްަސނދި އުޅުނު އަރާމުގައި
ޭއނާ ލާޒަރު މީހާގެަނމަކީ ފަޤީރު މި އޮޭވ ޭބއްވިަފއި ގެނެސް ފަޤީރަކު ވަރަށް
ކާއެތިކޮޅު ބާކީ އޭޮހ މޭޒުަމތިން ކާއިރު މީހާ މިމުއަްސނދި އެއީ އޮންަނނީ އެތާ

ފުރިަފ ފާރުތަކުން ަވނީ ަހށަިގނޑު މުޅި ލާޒަރުގެ މި އުންމީދަުގ ކަމުގެ ލިބޭނެ
ަހދާ ދޫކާތާ ފާރުތަކަުގއި ޭއނާގެ ައއިސް ކުއްތާަތއް

ފުރާަނ ޭއނާގެ ަމލާއަިކތުން ދެން މަރުވެއްޖެ މިލާޒަރު އެއްދުވަހަކު
މީހާ މިމުއަްސނދި ގެންދެވި އަރަިހށް އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ސުވަރުގެައށް



މީހާ މިމުއަްސނދި ވަޅުލެވުނު ަހށަިގނޑު ޭއނާގެ ައދި މަރުވި ވެސް
ހޯދާ ަވަށއިގެން ޭއނާ ވި ހާލަުގއި ލިބިގެންވާ ޭވން ވަަރށް ނަރަކައަިގއި
ައދި ފެނުނު އިބުރާހީމުގެފާނު ޭއނާައށް ދުރުން ވަަރށް ބެލިއިރު

ގޮވި އެމީހާ ދުށް ަވނިކޮށް ވެސް ލާޒަރު އަރިހަުގއި އެކަލޭގެފާނުގެ
އަޅަުގނޑު ކަުރއްވާޭށ ރަހުމް ަމއްަޗށް އަޅަުގނޑުގެ އިބުރާހީމުގެފާނުޭއ

ފެން އިނގިއްޔެއް ލާޒަރުގެ ޭވނަުގޭއ ވަަރށް މިަވނީ ތެރަޭގއި މިއަލިފާނުގެ
ދިނުަމށް ކޮށަްލއި ފިނި ައނގަަޔށް އަޅަުގނޑުގެ ަލއްވާފާ އެއްޗަަކށް

ދެއްވާޭށ ފޮނުވާ މިަތަނށް

ދުނިޔަޭގއި ކޭަލ ވޭޭހ ަހނދާން ދަރިފުޅާޭއ ވިދާޅުވި އިބުރާހީމުގެފާނު
ވަަރށް ލާޒަރުައށް ައދި ދިމާވިޭއ ގޮތްަތއް ަރނގަޅު ކަލެައށް އުޅުނުއިރު

ަހމަޖެހުން ަވނީ ޭއނާައށް މިތަާގއި މިހާރު ދިމާވިޭއ ގޮތްަތއް ނަުބއި ދެރަ
ަކލެއާއި ނޫަނސް އެހެން ޭވނަުގޭއ ތަިޔަވނީ ަކޭލ ައދި ލިބިަފޭއ
މިފަރާތުން އެހެންވެ އަެބއޮޭތ ވަޅަުގނޑެއް ފުން ބޮޑު ޭދތޭެރ އަހަރުމެންނާއި

އެކަަކށް ތަިޔފަރާތުން ައދި ނުދެޭވނެޭއ ފަރާތަަކށް ތަިޔ ވެސް އެކަކަށް
ނާދެޭވނެޭއ ވެސް މިފަރާތަަކށް ވެސް

ޤަބޫލު މިއާޭދސް އަޅަުގނޑުގެ ަނަމވެސް ބުނި މީހާ މިމުއަްސނދި ދެން
އެގަޭގއި ދެއްވާޭށ ފޮނުއްވާ ގެައށް ަބއަްޕގެ އަޅަުގނޑުގެ ލާޒަރު ކުރައްވާޭށ
އުޅުނު އަޅަުގނޑު ތޭިބނެޭއ ފިރިހެނުން ަފސް އެއަްބފާ އެއަްބނޑު އަޅުގަނޑުގެ
އެމީހުންަނށް ކޮށްފިަނަމ އިންޒާރު އެމީހުންަނށް ލާޒަރު ނޭޫޅން ގޮތަށް

ނުޖޭެހނެޭއ ައންނަާކށް ަތަނށް ލޭިބ ައނިޔާ މިޭވނާއި

ައތަުގއި އެމީހުން ވިދާޅުވި ޭއނާައށް އިބުރާހީމުގެފާނު ނަމަވެސް
ވެޭއ ފޮތްަތއް ލިއުއްވި ބޭކަލުން ރަސޫލު އެހެނިހެން މޫސާގެފާނާއި



އީމާން އެައށް އެމީހުންަނށް އަަހއި ނަސަޭޙތްަތއް ލިޔެވިަފއިވާ އެފޮތްތަކަުގއި
ދާނެޭއ ވެވި

ަކއިރިައށް އެމީހުންގެ އިބުރާހީމުގެފާނުޭއ ނޫނޭެކ ބުނި މީހާ މިމުއްސަނދި
އެމީހަކު އަެބއިމީހުން ަނަމ ހިނަގއްޖެ މީހަކު ތެރެއިން މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ
އުޅުން ހިތާއި އަެބއިމީހުންގެ ޤަބޫލުކޮށް އަހާ އަޑު އެއްޗެއްގެ ބުނާ

ަބދަލުކުރާނެޭއ

އެހެން މޫސާގެފާނާއި އެމީހުން ވިދާޅުވިޭއ އިބުރާހީމުގެފާނު ދެން
މަރުވަެފއިވާ ަނަމ އޭުޅ އަޑުނާހާ ަބސްފުޅުތަކުގެ ވިދާޅުވި ރަސޫލުބަޭކލުން

ަބދަލެއް އުޅުމެއް ހިތާއި އެމީހުންގެ ދަިޔސް ދިރިގެން އަލުން މީހަކު
ނުކުރާނެޭއ

17

ވާޖިބުވާޖިބުވާޖިބުވާޖިބު އީމާންއީމާންއީމާންއީމާން ަމއާފުަމއާފުަމއާފުަމއާފު ފާަފފާަފފާަފފާަފ

ވިދާޅުވިއެވެ އަސްހާބީންަނށް އަެކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު
ފާަފ އެ އަެކމަކު ދިމާވާނެ ަކންތަކާއި ކަހަަލ ކުރެޭވ ފާަފ އިންސާނުންަނށް

ހުރި ހިތާަމ މީހަަކށް ވާ މެދުވެރިއަަކށް ކުރުަމށް ަކންަތއް ކަަހަލ ކުރެވޭ
ކަޅުހިަލ ކަރަުގއި އެމީހާ ވުރެ ޖެއްސުަމށް ފާފަކުރުަމށް މީހުންަނށް މިނިކަމެތި
ަރނގަޅު މާ އެައށްވުރެ ަނަމވެސް އެއްލާލެވުނު ަކނަޑށް ބަނދެަފ ދައެއް

އޭުޅތި ބަަލއިގެން ވަަރށް ަކޭލމެން ވީމާ ވާނެ

ަތއުބާ ޭއނާ ައދި ފާޅުކުރާތި ނުރުހުން ޭއނާައށް ަނަމ ކޮށްފި ފާަފ އަޚާ ކަލޭގެ
ަކލެއާ ފަހަރު ަހތް ދުވާލަކު އަޚާ ކޭަލގެ ކުރާތި ަމއާފު ޭއނާައށް ނަަމ ވެއްޖެ
ައއިސް ަކއިރިައށް ކޭަލގެ ފަހަރު ަހތް ކޮށަްފއި ަކންަތއް ނަުބއިކޮށް ދޭތެރޭ



ޭއނާައށް ަކޭލ ފަހަރަކުވެސް އެހުރިހާ ބުންޏަސް ަމއާފުކުރާޭށ އަހަންނަށް
ކުރާތި ަމއާފު

އަޅަުގނޑުމެންގެ ދެންނެވިއެވެ އެކޭަލގެފާަނށް ަމންދޫބުން އީސާގެފާނުގެ
ދެއްވާ އިތުރުކޮށް އީމާނަްކން

ހާ އޮށެއް ރެވި ދެއްވިއެވެ ަޖވާބު މަިފަދއިން އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު
ގަަހށް ތޫތު މި ަނަމވެސް ވާ ކަިބއަިގއި ަކޭލމެންގެ އީމާނަްކން މިންވަރުގެ

ކޭަލމެންގެ އެގަސް ބުންޏަސް އިންޭދޭށ ަކނޑަުގއި ގޮސް ލުހިގެން މުލުން
ވާނެ ކަިޔަމން ައމަުރށް

ނުަވަތ ޖަހާ ބިނަްގނޑު ނޯކަރަކު މީހެއްގެ ތެރެއިން ކޭަލމެންގެ މިސާލަކަށް
އެނޯކަަރށް ކޭަލމެން ައއުމުން ގެައށް ނިމިގެން ބަލަަހއްޓާ ބަކަރިަތއް ކަންބަޅި

ނުވާނެ އެހެންނެއް އިށީންނާޭށ ކާން ައންނާޭށ ައވަަހށް ަތ ބުނާނެ
ކުރާޭށ ަތއްޔާރު ކެއުން ރަޭގނޑުގެ ބުނާނީ ކޭަލ އެނޯކަަރށް އޭގެބަދަލަުގއި

އޭގެފަހުން މަޑުކުރާޭށ ނިމެންދެން ަކއި އަހަރެން ައއިސް ފެންވަަރއިގެން އަދި
ކުރުމުން ޭއނާ ަކންަތއް ބުނި ކަުރން ަކއިރީ މީހާ ނޯކަރު ކޭަލ ކާޭށ ކަލޭ ދެން
ވެސް ކޭަލމެންނަކީ ަހަމއެގޮަތށް ޖޭެހނެަތ ައދާކަުރން ޝުކުރު އޭނާއަށް ކަލޭ

ހުރިހާ ައނަްގވާ މާތަްރސްކަލާނގެ ވީަމއި އަޅުން މާތްރަސަްކލާނގެ
ބުޭނ ަމއްަޗށް ނަފުސުގެ ައމިއްަލ ފަހު ކުރުަމށް ކަންަތއްތަކެއް

ަހަމ ަކމަކީ ހުރިހާ މިކުރި ވީއިރު އަޅުންޭނ މާތްރަސްކަލާނގެ އަހަރުމެންނަކީ
ަކންަތއްތޭަކ ކަުރންޖެހިަފއިވާ އަހަރުމެން

މީހުންމީހުންމީހުންމީހުން ދިަހދިަހދިަހދިަހ ވީވީވީވީ ޖެހިަފއިޖެހިަފއިޖެހިަފއިޖެހިަފއި ޖިޒާމުަބލިޖިޒާމުަބލިޖިޒާމުަބލިޖިޒާމުަބލި

އާއި ގަލީލީ އާއި ވަަޑއަިގންަނަވންަސމީރިއްޔާ ޖެރޫސަަލަމށް އީސާގެފާނު



ވާ އެހިސާބަުގއި ައދި ކުރެއްވިއެވެ ަދތުރުފުޅު ޭދތެރެއިން ދެސަރަަޙއްދު
ދަިހ ޖެހިަފއިވާ ބަލި ޖިޒާމު ބޭރުން އަެރށުގެ ަވނިކޮށް ވަަޑއަިގންަނ ރަށަކަށް
ަކމުންނާއި ނަުބއި ބަލީގެ އަެބއިމީހުންގެ ދިމާވިއެވެ އަެކލޭގެފާނާއި މީހަކު
ބަާރށް އެމީހުން ތިބެ ދުރަުގއި ނުކެރި ަކއިރިވާން ނުވުމުން ވެަފއި ތާހިރު
ރަހުމް ަމއްަޗށް އަޅަުގނޑުމެންގެ ސާހިބާ އީސާގެފާނު ފެށިއެވެ ގޮވަން

ކަުރއްވާ

ތިޔަަބއިމީހުންގެ ވިދާޅުވިއެވެ ދެކެވަަޑއިގެން މަިބއިމީހުން އީސާގެފާނު
ދާން ގާަތށް އިމާމުންގެ މަިބއިމީހުން ޭދ ަދއަްކން އިމާމުންަނށް ހަށިގަނޑު
ވެއްޖެއެވެ ސާފުތާހިރު ަފސަޭހވެ ބަލި މަިބއިމީހުންގެ ަމގުަމތީ ދިޔަ

އެނބުރި ަވގުތުން ަހަމ ދެކެ ަތން ވި ފަސަޭހ ބަލި ޭއނާގެ އެކަކު މިތަނުން
ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ އަޑުން ބާރު ައދި ައއެވެ އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ

ސަޖިދަކޮށް ަދަށށް ަފއިންޕުޅުގެ އީސާގެފާނުގެ ކަުރމުން ޝުކުރު ހަމްދާއި
މިމީހާއަކީ ައދާކުރިއެވެ ޝުކުރު އަެކލޭގެފާަނށް ައދި ތިރިވިއެވެ

މީހެކެވެ ަސމީރިއްޔާގެ

ވިދާޅުވިއެވެ މީސްތަކުންަނށް ވީ އަރިހަުގއި އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު
ކޮބާ މީހުން ނުަވ ައނެއް ކުރިން ފަސަޭހ ބަލި މީހުންގެ ދަިހ އަހަރެން

ޝުކުރު ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ އަެކނި މީހާ މިސަމީރިއްޔާގެ
ައދި ތެދުޭވ ވިދާޅުވިއެވެ މިމީހާައށް އަެކލޭގެފާނު ކީއްވެ މިައއީ ކުރުމަށްޓަކާ

ވީތީ އީމާން ކޭަލ ތަިޔަވނީ ހެޔޮވެަފއި ަބލި ކަލޭގެ ޭދ ކުރިައށް މަގަުގއި ކަލޭގެ

ދުަވސްދުަވސްދުަވސްދުަވސް ވާވާވާވާ ޤާއިމުޤާއިމުޤާއިމުޤާއިމު ަރސްަކންފުޅުަރސްަކންފުޅުަރސްަކންފުޅުަރސްަކންފުޅު މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ

މާތްރަސަްކލާނގެ ކުރެން އީސާގެފާނު ބަޔަކު ފަރީސީނުންގެ



އީސާގެފާނު ކުރިއެވެ ސުވާލު ކޮންއިރަކުންތޯ ވާނީ ޤާއިމު ރަސްކަންފުޅު
ޤާއިމުވާނެ ަރސަްކންފުޅު މާތްރަސަްކލާނގެ ވިދާޅުވިއެވެ ޖަވާބަުގއި
އަލާމާތެއް އެއްވެސް ގޮތުން ހެއްކެގެ ވުމުގެ ޤާއިމު އަެރސަްކންފުޅު ނަމަވެސް

ވާަތން ޤާއިމުވެގެން ރަސަްކންފުޅު މާތްރަސްކަލާނގެ ނުފެންނާނެ
އެކަލާނގެ އެއީ ނުދެއޭްކނެ ކިޔާފަކާ މިއީޭއ ނޫނީ އެއީޭއ މީހަަކށް އެއްވެސް

މެދަުގ ކޭަލމެންގެ ަވނީ ޤާއިމުވެގެން ރަސަްކންފުޅު

އިންސާނާގެ ވިދާޅުވިއެވެ އަސްހާބީންަނށް އަެކލޭގެފާނުގެ ދެން
ަނަމވެސް ދުވަހެއް އެންމެ ތެރެއިން ދުވަސްތަކުގެ ދަރިކަލުންގެ
އަެކމަކު އަެބއާޭދ ވަގުތެއް ަމދުވާނެ ކެތް ަކޭލމެން ދުށުަމށްޓަކާ
މިއީ ބުނާނެ ކޭަލމެންަނށް މީހުން ނުފެންނާނެ އެދުވަހެއް ކަލޭމެންނަަކށް
ފަަހތުން މީހުން ބުނާ އެހެން ަނަމވެސް އެކަލޭގެފާޭނ އެއީ އެކަލޭގެފާޭނ

ވަަޑއަިގންަނވާ އެނބުރި ދަރަިކލުން އިންސާނާގެ ނުދާތި ދުވެ ކަލޭމެން
ވިދުވަރެއް ދާަފަދ ދިއްލިގެން ައނެއްކަޮޅށް އެއްކޮޅުން އުޑުގެ ދުވަހު
މީސްތަކުންގެ މަިޒމާނުގެ އަެކލޭގެފާނު އޭގެކުރިން ަނަމވެސް ވާނެ ފަދައިން

އެމީހުން ައދި ޖޭެހނެ ކަުރން ބަރުދާސްތު ައނިޔާތަކެއް އެަތއް ދަށަުގއި އަތް
ނުކުރާނެ ޤަބޫލެއް ަބސްފުޅުަތއް އަެކލޭގެފާނުގެ

އިންސާނާގެ ަފަދއިން ވީ ަކންަތއްަތއް ދުވަސްވަރު ނޫހުގެފާނުގެ
ފެންނާނެ ަކންަތއްތަކެއް ވެސް ދުވަހު ވަަޑއަިގންަނވާ އެނބުރި ދަރިކަލުން
ފެންބޮޑުވެ ަނަމވެސް އަރާވަަޑއަިގތް ަނއުކަޮޅށް އެކަލޭގެފާނުގެ ނޫހުގެފާނު
ަކއިބޮއި އިނދެ މީހުންނާއި މީސްތަކުން ަދންދެން ނެތިވެ އެންމެން

އުޅުނު މަޖާކޮށް

މީހުން އެަފަދއިން ަހަމ ވީ ަކންަތއްަތއް ވެސް ަޒމާނަުގއި ލޫތުގެފާނުގެ



ަނަމވެސް އުޅުނު ބިނާކޮށް ގެަތއް އިންދާ ގޮވާން ަގނެވިއްކާ ކައިބޮއި
އަލިފާނާއި އުޑުން ދުވަހު ވަަޑއިގެންނެވި ދޫކޮށް ސޮަދމު ލޫތުގެފާނު

އެންމެން އަެރށުގެ އޮހި އަެރަށށް ވޭާރ ަކއްަސނދުވާނީގެ ދަިޔ އަދަމުން
ނެތިވެދަިޔއީ

ަހަމ ވާނީ ަކންަތއް ދުވަހުވެސް ހާމަކުރެއްޭވ ދަރިކަލުން އިންސާނާގެ
ބަލާ މުދާަތއް ގެައށް ޭއނާގެ މީހަކު ވީ ބޭރަުގއި ގެއިން އެދުވަހު މިފަދައިން
ވެސް މީހަކު ވީ ގޮސް ަދނަޑށް ހެއްދުަމށް ގޮވާން ައދި ނުވާނެ ގޮސްގެން

ލޫތުގެފާނުގެ ނުވާނެ ގޮސްގެން އެނބުރި ބަލާ އެއްޗެއް އެއްވެސް
ދިރިއުޅުން އެމީހެއްގެ ކޮށަްބަލ ަހނދާން ަމތިން އަނބަިކނަބލުންގެ

ައދި ގެއްޭލނެ ދިރިއުޅުން މީހެއްގެ ކޮންމެ އުޅެފި ކަުރން ސަލާަމތް
ވާނެ ސަލާަމތް ދިރިއުޅުން މީހެއްގެ ކޮންމެ ގެއްލިއްޖެ މިދިރިއުޅުން

އެކަކު ތެރެއިން ދެމީހުންގެ ތިބި އެނދެއަްގއި އެއް އޭެރ ަތ ބުަނން އަހަރެން
ަކމަުގއި ތިބި ދެައންހެނުން މުގަުރން ގޮވާން ގެންދެޭވނެ ައނެކަކު ބާއްވާފައި
ގެންދެޭވނެ ައނެކަކު ބަަހއްޓާަފއި އެކަކު ތެރެއިން އޭގެ ަނަމ ވަނީ

ކޮންތާކުތޯ ވާނީ މަިކންަތއް މާތްސާހިބާ ކުރިއެވއެ ސުވާލު އެމީހުން
މަރުވެ އެަތނެއަްގއި އެއްަވންޏާ ކާޅުަތއް ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި އީސާގެފާނު

އިންސާނާގެ ަހަމއެަފަދއިން އެނޭގ ވަާކން މަސަްގނޑެއް ކުނިވަެފއިވާ
މީސްތަކުންަނށް ދުވަހު ވަަޑއަިގންަނވާ ދުނިޔެައށް ދަރިކަލުން

އެނޭގނެ ވެސް ގާތްވެއްޖަެކން ފަހުދުަވސް
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އާޭދސްއާޭދސްއާޭދސްއާޭދސް ގެގެގެގެ ައންހެނެއްައންހެނެއްައންހެނެއްައންހެނެއް ހުަވަފތްހުަވަފތްހުަވަފތްހުަވަފތް



ވާހަަކފުޅެއް މާނަފުން އަސްހާބީންަނށް އަެކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދެން
އަަބދުވެސް ނުކޮށް ދަެރ ހިތްވަރު އެމީހުންަނށް އެއީ ދެއްވިއެވެ ވިދާޅުވެ

ވިދާޅުވިއެވެ ެކަލޭގެފާނު ދެއްވުަމށެވެ ައނަްގއި ަކން ޖޭެހނެ ދުޢާކުރަން
ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ މީނާއަކީ އުޅުނު ަފނޑިޔާރަކު އެއްރަށެއަްގއި

އަެރށަުގއި ނޫން މީހެއް އަޅާލާ ވެސް ޭދތޭެރ މީހުންނާއި ައދި ގަންަނ ބިރެއް
ަކއިރިައށް ަފނޑިޔާރުގެ މި ޭއނާ އުޅުނު ވެސް ައންހެނަކު ފިރިމަރުވެަފއިވާ

އިންސާފު ޭއނާައށް ކަިބއިން މީހެއްގެ ދީަފއިވާ ގެއްލުން ޭއނާައށް އައިސް
ވެއްޖެ ދުވަހެއް އެަތއް އެޭދތާ ލިބިދިނުަމށް

ހުއްޓުމެއް މީހާ ައންހެން މި ަނަމވެސް ހެދި ދެކޮޅު މަިކމާއި ޭއނާ ދުވަސްކޮޅަކު
އަހަރެން ހިަތށްއެރި ޭއނާގެ އެއްދުވަހަކު ދެން ދަިޔ އަންަނމުން ނެތި

ަކމަުގއި އަޅާނުލި މެދު އިންސާނުންނާއި ައދި އާއި މާތްރަސްކަލާނގެ
މީނާ ސަބަބުން އުނަދގުލުގެ މިކުރާ އަަހންަނށް މީހާ ައންހެން މި ވިޔަސް
ނޫނީ އެހެން ވެއޭްޖ ބަަލން ޭވތޯ ަކންަތއް އިންސާފުން ޭދތޭެރ އާއި

ކުރާނެޭއ ވަރަުބލި އަހަރެން ައއިސް ައއިސް މިހެން މީހާ މިއަންހެން

ަފނޑިޔާރު ލޯބިނުކުރާ އިންސާަފށް މި ވިދާޅުވިއެވެ މާތްސާހިބާ ދެން
ފަހުން އެންމެ ވެސް މީހަކު ަފނޑިޔާރުަފަދ މި ަބަލ އަޑުއަހާ އެއްޗެއް އެބުނި

އެކަލާނގެ މާތްރަސަްކލާނގެ ދެން ަކންަތއްކުރިއިރު ަކން އިންސާފުން
އާދޭހާއި ޭރަގނޑު ދުވާލާއި ކަިބފަުޅށް އަެކލާނގެ ކުރެއްވި ޚާއްަސ ހޮއްވަވާ

ހުންނާނެަތ ނުކޮށް ަކންަތއް އިންސާފުން ޭދތޭެރ މީހުންނާއި ހަދާ ރޮއި އެކު
އަހަރެން ަތ ހުންނާނެ ނުދެއްވާ ކޮށް އެކަލާނގެ ަކމެއް އެޭދ އެމީހުން
އިންސާފުވެރިކޮށް ޭދތޭެރ އެމީހުންނާއި އަެކލާނގެ ަހަމތެދެއް މިބުނަނީ
އެހެންަނަމވެސް ދެއްވާނެ ަހމަަޖއަްސއި ަކންަތއް ައވަަހށް އެހާމެ އަދި



ވަަޑއަިގންަނވާއިރު ދުނިޔެައށް އެނބުރި ދަރިކަލުން އިންސާނާގެ
ބާ ވާނެ މީހަކު އެއްވެސް ވާ އީމާނަްކން ދުނޭިޔަގއި

ދެމީަހކުދެމީަހކުދެމީަހކުދެމީަހކު ައއިައއިައއިައއި ދުޢާކުަރންދުޢާކުަރންދުޢާކުަރންދުޢާކުަރން

ޭދތޭެރ އެމީހުންނާ މާތަްރސްކަލާނގެ ސަބަބުން ދީންވެރަިކމުގެ އެމީހުންގެ
ބަޮޑށް ވުރެ ވަަރށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ަމއްަޗށް އެންމެންގެ އެހެން

ވުރެން މީހުންަނށް އެހެން އެމީހުންނަކީ ައދި ހީކޮށް ަކމަުގއި ރުހިވޮޑިގެންވާ
މާނަފުން މި އީސާގެފާނު ބަޔަަކށް ތިބި ދެކިގެން ަކމަުގއި ބަޔަކު ރަނގަޅު މާ

މާތަްރސްކަލާނގެ ދެމީހަކު އެއްދުވަހަކު ދެއްވިއެވެ ވިދާޅުވެ ވާހަކަ
އޭގެތެރެއިން ދަިޔ މަޤްދިސްައށް ަބއިތުލް ކުރުަމށްޓަކާ ދުޢާ ކިބަފުޅަށް

ވާރުގަެފއިސާ ައތުން މީހުން ައނެކަކަކީ ދީންވެރިޔެއް ފަރީސީނުންގެ އެކަކީ
ހުރެ ވަކިން އެންމެންނާ ގޮސް ކުރިައށް މިދީންވެރިޔާ މީހެއް އުޅުނު ނަގާ

ފެށި ދުޢާކަުރން ބޭެހގޮތުން ަކންތަކާއި ަރނގަޅު ކުރާ އޭނާ
ޝުކުރު ނުވީތީ މީހަަކށް ކަަހަލ މީހުން އެހެން މިއަޅާއަކީ މާތްރަސްކަލާކޯޭއ
ނަުބއި ނޫޭނ މީހަކީމެއް ކުރާ ަވއަްކން މިއަޅާއަކީ އެއީ ވެރިަވޭމ
ހިންގާ ގުޅުމެއް ައންހެނަކާއެކު ހޭިލ ނޫޭނ މީހަކީމެއް އޭުޅ ކަންތައްަތއްކޮށް

ވެސް މީހަކީމެއް ކަހަަލ މީހާ ަނގާ ވާރަުފއިސާ އެހަެރ ައދި ނޫޭނ ވެސް މީހެއް
އާމްަދނީގެ ލޭިބ މިއަޅާައށް ައދި ހިަފޭމ ރޯަދ ދެދުވަހު ަހފްތާއަކު މިއަޅާ ނޫނޭ
މީހާ ަނގާ ވާރުަފއިސާ މި ދެޭމ ވެސް ަސދަޤާތް އެއަްބއިން ބައިކަުޅ ދިހަ
ވެސް އުފުލާަލން އިސް އެއަްކއިރިއެއަްގއި ޭއނާ ަނަމވެސް ދުޢާކުރި ވެސް

މާތްރަސަްކލާކޯޭއ ދުޢާކުރި ައސަރާއިއެކު ވަަރށް ހުރެ ނުކެރި
ކަުރއްވާފާނޭދވެ ރަހުމް ަމއްަޗށް މިފާަފވެރިޔާގެ އިބަސުވާމީންގެ

ދަިޔއިރު ގެައށް ނިމިގެން ދުޢާކޮށް މިދެމީހުން ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު



ނަގާ ވާރުަފއިސާ މި ަވނީ ލިބިގެން ރުހިވޮޑަިގތުން މާތްރަސްކަލާނގެ
ަކންތަކުގެ ަރނގަޅު ކުރާ ތިމާ އެއީ ނޫން ދީންވެރިޔާއަަކށް މީހާއަށް
މީހުންަނށް އެހެން ތިމާއަކީ ސަބަބުން އަެކންަތއްތަކުގެ ައދި ބޮޑާވެ މައްޗަށް
ތިރި މާތަްރސްކަލާނގެ ހިތް މީހުންގެ ދޭެކ ަކމަުގއި މީހަކު ރަނގަޅު ވުރެ

ނުވެ ބޮޑާ ަމއްަޗށް ަކންތަކުގެ ކުރާ ަނފަުސށާއި ައމިއަްލ ައދި ކުރައްވާނެ
މީހުން ނުދޭެކ ަކމަުގއި މީހަކު ަރނގަޅު ވުރެ މީހުންަނށް އެހެން ތިމާއަކީ

ކަުރއްވާނެ ަމތި މާތްރަސްކަލާނގެ

ކުދިންކުދިންކުދިންކުދިން ކުަޑކުަޑކުަޑކުަޑ އީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއިއީސާގެފާނާއި

އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ ކުދިން ކިރުބޯ ަޅަފތު އަެބއިމީހުންގެ މީހުން ބައެއް
ބީއްަސވާ ައތްޕުޅު އެކޭަލގެފާނުގެ ބޮލަުގއި އެކުދިންގެ އެއީ ގެނައެވެ

އީސާގެފާނުގެ ަނަމވެސް އެދިގެންނެވެ ބަރަކާތްލެއްވުަމށް އެކުދިންަނށް
ނުރުހުނެވެ އެމީހުންަނށް ކުރުމުން ަކންަތއް މިހެން އެމީހުން އަސްހާބީން

އެދުނެވެ ނުކުރުަމށް އުނދަގޫ އީސާގެފާަނށް ކަިބއިން އެމީހުންގެ އަދި
އަަޔ ަކއިރިައށް އަހަރެންގެ ކުދިން ކަުޑ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު އެހިނދު

ލިބިގެން ރަސަްކންފުޅު މާތަްރސްކަލާނގެ ނުކޭުރ ަމނާ އެމީހުންަނށް ދީ
ަފަދއިން ކުޑަކުދިން ަހމަަކަށވަރުން މީހުންަނށް ަފަދ މިކުދިން ވަނީ

މާތަްރސްކަލާނގެ މީހަަކށް ނުވާ އީމާނަްކން ތެދުވެރަިކމާއެކު ހިތުގައި
ނުލޭިބނެ ބަރަކާތެއް ަރސަްކންފުޅުގެ

ަމގުންަމގުންަމގުންަމގުން ފުރިަހަމފުރިަހަމފުރިަހަމފުރިަހަމ އެދިވޮޑިގެންވާއެދިވޮޑިގެންވާއެދިވޮޑިގެންވާއެދިވޮޑިގެންވާ މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ ަދހިވެތިަކންަދހިވެތިަކންަދހިވެތިަކންަދހިވެތިަކން ފައިސާގެފައިސާގެފައިސާގެފައިސާގެ
ައޅާައޅާައޅާައޅާ ހުަރސްހުަރސްހުަރސްހުަރސް ަކންަތއްކުރުަމށްަކންަތއްކުރުަމށްަކންަތއްކުރުަމށްަކންަތއްކުރުަމށް

ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު ކުރެން އީސާގެފާނު ވެރިއަކު ަމތީ ދީނުގެ އެއްދުވަހަކު
ލިބަިގތުަމށް ދުނިޔެ ނުވާ ނިމުމެއް އަޅަުގނޑު އެދުރުކޭަލގެފާނު މަތިވެރި



ަކމެއްތޯ ކޮން ކަުރންވީ

ތިބުނީ ަމތިވެރިޭއ ދިމަާލށް އަހަރެންނާއި ކޭަލ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ައދި ފަރާތެއް ަމތިވެރި އެއްވެސް އެހެން ފަިޔވާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކީއްވެ
އެނޭގ ވެސް ކަލެައށް ައމުރުފުޅުަތއް ކުރެއްވި މާތްރަސަްކލާނގެ ނޫވޭ މީހެއް
ނުޭދޭށ ހެކި ދޮގު ނުކުރާޭށ ަވއަްކން ނުމަރާޭށ މީހުން ނުކުރާޭށ ޒިނޭ ނު

ކުރާޭށ ަގދަރު ަމއިނަްބަފއިންަނށް ކަލޭގެ

އަޅަުގނޑު ފެށިގެން އްސުރެ ކަުޑއިރު ަކމެއް ހުރިހާ ތަިޔ ބުންޏެވެ އޭނާ
ކަުރން އެކު ފަރުވާތެރަިކމާ

ަނަމވެސް އެހެން ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު އިވިވަަޑއިގެން މަިޖވާބު އޭނާގެ
ވާހާ ވާަނަމ ައތަުގއި ކަލޭގެ އޮތް އަެބ އެއަްކމެއް އޮތް ނުކުރެވި ކަލެައށް އަދި

ސުވަރުގަޭގއި އޭރުން ދީ ަފޤީރުންަނށް އެލާރި ވިއްކާލާ މުދަލެއް
އާޭދ ދާން އެކު އަހަރެންނާއި އެައށްފަހު ދެން ވާނެ ޚަޒާނާއެއް ކަލެއަށްޓަކާ

މިމީހާއަކީ އެއީ ދަެރވެއްޖެއެވެ ވަަރށް މިމީހާ އަޑުއިވުމުން ވިދާޅުވި މިހެން
ަފއިސާވެރިއެކެވެ ވަަރށް

މުއަްސނދިންަނށް ވިދާޅުވިއެވެ ަބއަްލވާ ޭއނާައށް އީސާގެފާނު
އަެކލާނގެ އެނގިހުރިމެ ކަޮބއަިކން ަރސަްކންފުޅަކީ މާތްރަސަްކލާނގެ

އެމީހާގެ މުއަްސންޖަކު ޭވ ަދތަިކމަަކށް ވަަރށް ައއުން ޙަޒަުރަތށް
ވުރެ ަހވާލުކުރުަމށް މާތްރަސަްކލާނގެއާއި ވެރަިކން ދިރިއުޅުމުގެ

ަކން ފަސަޭހވާނެ މާ ވެސް ދިއުން ތޭެރން ފަަގ ތިނޯހެއްގެ ޖަމަލަަކށް
ަކަށވަރު

ދެން ބުންޏެވެ ބަޔަކު ވީ އެތަާގއި އަޑުއަހާ ވިދާޅުވި މިހެން އީސާގެފާނު



ަބއެއް ކޮން ަސލާަމތްވާނީ ނަރަަކއިން އެހެންވިއްޔާ

ވަރުގެ ނުވާ އިންސާނުންަނށް ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި އީސާގެފާނު
ަކންަތއްަތއް ކަުޅދުންަވންަތ ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ ކަންތައްތަކަކީ

ކޭަލގެފާނާއިއެކު އަޅަުގނޑުމެން ދެންނެވިއެވެ އީސާގެފާަނށް ބަދުރު
ދޫކޮށްލީން އެއްޗެއް ހުރިހާ ވާ ައތަުގއި އަޅަުގނޑުމެންގެ ދިޔުމަށްޓަކާ

ޤަބޫލުކޭުރ ވާހަަކ މިބުނާ އަހަރެން ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު
ނުަވަތ ތިމާގެމީހުން ނޫނީ ައނބިމީހާ ަރށާއި ައމިއްަލ މީހަކު އެއްވެސް

މާތްރަސަްކލާނގެ ދަރިން ައމިއަްލ ތިމާގެ ނޫނީ މައިންބަަފއިން
ަނަމ ދޫކޮށަްލއިފި ހިނދަކު ޖެހިއްޖެ ދޫކޮށަްލން ަހއްޤަުގއި ރަސްކަންފުޅުގެ

ައދި ދެއްވާނެ މިދުނޭިޔަގއި އިތަުރށް ގުަނއެއް އެަތއް އެައށްވުރެ އެމީހަކަށް
ވެސް ހަޔާތެއް ދެމިހުރި ނިމުމެއްނުވާ ދުނިޔަޭގއި އޮތް ައންަނން އެމީހަކަށް

ލޭިބނެ

ވާަހަކވާަހަކވާަހަކވާަހަކ ދެއްކެވިދެއްކެވިދެއްކެވިދެއްކެވި އިތުަރށްއިތުަރށްއިތުަރށްއިތުަރށް މެދުމެދުމެދުމެދު ަމރާއިަމރާއިަމރާއިަމރާއި އެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

މީސްތަކުންނާއި އަސްހާބީންނާއިގެން ބަާރ އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު
އަހަރުމެން ވިދާޅުވިއެވެ އަެބއިމީހުންަނށް ވަަޑއިގެން އެއްފަރާތަަކށް ދުރަށް

ިއިންސާނާގެ އަެރށަުގއ ައދި ަކއިރިވަެފ ވަަރށް ޖެރަޫސަލމާއި މިވަނީ
ަކންަތއްަތއް ލިޔުއްވި ރަސޫލުބޭކަލުން ަޒމާނުގެ އިހު މެދު ދަރިކަލުންނާއި

ނިމިދާނެ ހިނގާ ަފަދއިން ލިޔުއްވި އެބަޭކލުން

މީހުން ދީނުގެ ަބނީއިސްރާއީލު އެކަލޭގެފާނު މިަފަދއިން ަވނީ ލިޔެވިގެން
އެކޭަލގެފާަނށް އަެބއިމީހުން ައދި ދޫކޮށްލެޭވނެ ަމއްަޗށް ައތް ބައެއްގެ ނޫން

ޖަހާ ކުޅު ަގއިކަޮޅށް އެކަލޭގެފާނުގެ ގޮވާ އެއްޗެތި ނަުބއި މަލާމާތްކޮށް



އަެކލޭގެފާނު ައދި ައނިޔާކޮށް ތަޅާ ަގއިކޮޅަުގއި އެކޭަލގެފާނުގެ ހަންމުށިން
ދުވަހު ވާ ތިންަވަނައށް ލެޭވތާ ކޮށް ައވަހަާރ ަނަމވެސް ކޮށްލާނެ އަވަހާރަ

ވަަޑއަިގންަނވާނެ ދުނިޔެައށް ދިރި އަލުން އަެކލޭގެފާނު

ކަޮބއަިކމެއް މާަނއަކީ މަިބސްފުޅުތަކުގެ އީސާގެފާނުގެ އަސްހާބީންަނށް
ފޮރުވިގެންވާ ަވނީ އަެބއިމީހުންަނށްޓަކާ މާަނ މިބަސްފުޅުތަކުގެ ނޭނގުނެވެ
ފުޅުތަކެއް ވާހަަކ މިދެއްކެވި އެކޭަލގެފާނު އެހެނަްކމުން ަކމަުގއެވެ އެއްޗެއް

ނުވިސްނުނެވެ އެމީހުންނަަކށް

ައލިވުންައލިވުންައލިވުންައލިވުން ލޯލޯލޯލޯ މީހެއްގެމީހެއްގެމީހެއްގެމީހެއްގެ ަޖހާަޖހާަޖހާަޖހާ ަސލާންަސލާންަސލާންަސލާން ައނދިރިައނދިރިައނދިރިައނދިރި ލޯލޯލޯލޯ

ަހަމވެވަަޑއަިގތެވެ އަރާ ޖެރިކޯއާއި ވަަޑއިގެން ަދތުރުކަުރއްވާ އީސާގެފާނު
ވިއެވެ މީހަކު ލޯައނދިރި އިން ސަލާންޖަަހން އިށީނދެ މަގުަމތަީގއި އެތާގެ

ކިޔާ ޭހ ކީއް މިަވނީ މީހާ މި އިވި އަޑު އޭުޅ ވެ ހިނގާބިނގާ މިހެން މީހުންތައް
ަލއިގެން މިހެން އީސާ ަރށުގެ ނާޒަަރތު ބުންޏެވެ އެމީހުން ގޮވަންފެށުމުން

ަދނީޭއ

ދާއޫދުގެފާނު ޭއ ފެށިއެވެ ގޮަވން ބަާރށް އިނދެ އެތާ މީހާ ޖަހާ މިސަލާން
ކަުރއްވާ ރަހުމް ަމއްަޗށް އަޅަުގނޑުގެ އީސާގެފާނު ބޭކަލުން ދަރިކޮޅުގެ

މަޑުން ދިމާައށް ޭއނާއާއި މީހުން ދަިޔ ހިނގާަފއި ކުރިން އެކަލޭގެފާނުގެ
ބަާރށް ވެސް އެައށްވުރެ ައދި މީހާ މި ަނަމވެސް އެންގިއެވެ އިނުމަށް

އީސާގެފާނު ކަލޭގެފާނު ދަރިކޮޅުގެ ދާއޫދުގެފާނުގެ ޭއ ގޮވަންފެށިއެވެ
ކަުރއްވާ ރަހުމް ަމއްަޗށް އަޅަުގނޑުގެ

ގެަނއުަމށް އަރަިހށް އަެކލޭގެފާނުގެ އެމީހާ ހުއްޓިވަަޑއިގެން އީސާގެފާނު
ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު އާއި ޭއނާ އެކޭަލގެފާނު ައއުމުން މިމީހާ ވިދާޅުވިއެވެ



މާތްސާހިބާ ބުންޏެވެ މީހާ މި ކޮނަްކމެއް ކޮށްޭދންވީ ަކލެައށް އަހަރެން
ދެއްވުން ަހއްަދވާ ގޮތް ފެންަނ ލަޮލށް އަޅަުގނޑުގެ އެދުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ

ަކލޭގެ ލިބަިގޭނ ައލަިކން ލަޮލށް ވިދާޅުވިއެވެ ޭއނާައށް އީސާގެފާނު
އެވަގުތު ަހަމ ައލިވަެފ ަވނީ ތަިޔ ލޯ ކަލޭގެ ސަބަބުން އީމާންތެރަިކމުގެ

ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ ޭއނާ ދެން ައލިވެއްޖެއެވެ ލަޮލށް އޭނާގެ
ދުށް މިަތން ހިނަގއްޖެއެވެ އަރިހަުގއި އީސާގެފާނުގެ ހަމްދުކަުރމުން
ަހމްދުކުރިއެވެ ކިބަފަުޅށް މާތަްރސްކަލާނގެ ވެސް އެންމެން
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އެދުނުއެދުނުއެދުނުއެދުނު ދުށުަމށްދުށުަމށްދުށުަމށްދުށުަމށް އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު ަޒއްކާޔުސްަޒއްކާޔުސްަޒއްކާޔުސްަޒއްކާޔުސް

ލަާފއި ތެރެއިން ަރށުގެ ޖެރިކޯ ދަިޔަމގުަމތީ ަދތުރުކަުރއްވާ އީސާގެފާނު
މުއަްސންޖަކު ކިއުނު ަނމަަކށް ޭއ ަޒއްކާޔުސް އަެރށަުގއި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އީސާގެފާނު މީނާ ވެރިޔާއެވެ މީހުންގެ ނަގާ ވާރުަފއިސާ މީނާއަކީ އުޅުނެވެ
ވީ އެއްވެަފއި ަނަމވެސް ައއެވެ އެަތަނށް ޭބނުންވެ ބަޮޑށް ވަަރށް ދުށުމަށް

މީހެއް ކުރު އިސްކޮޅުންވެސް ޭއނާއަކީ ައދި ގިނަަކމުންނާއި މީސްތަކުންގެ
ގޮތެއް ފެންަނ އީސާގެފާނު ޭއނާއަަކށް ަމތިން ބޯތަކުގެ މީސްތަކުންގެ ކަމުން

އަރާ ކުރިައށް މީސްތަކުންގެ ގޮސް ދުވެފާ މީނާ އެހެނަްކމުން ނުވިއެވެ
އަރާ ގަހަަކށް ަވއްތީނި ހުރި ަކއިރަީގއި ަމގުގެ ވަަޑއަިގންަނވާ އީސާގެފާނު

އޮތެވެ ދުށުަމށްޓަކާ އަެކލޭގެފާނު

ަބއްަލވާ ަމއްަޗށް ަވގުތު ވަަޑއިގެން ަހަމވެ އަރާ އެގަހާ އީސާގެފާނު
ަކލޭގެ މިައދު އަހަރެން ަފއިބާ ގަހުން ައވަަހށް ަޒއްކާޔުސް ޭއ ވިދާޅުވިއެވެ
އުފަލާއިއެކު ވަަރށް ަފއަިބއި ގަހުން ޭއނާ ޖެހިއްޖެ ހުންަނން ގޭގައި



ގެންދެވިއެވެ ގެައށް ޭއނާގެ އަެކލޭގެފާނު ކިޔާ މަރުޙަބާ އެކަލޭގެފާަނށް

ގޮތުން ފާޑުކިޔުމުގެ ނުރުހި މަިކމާއި ދެކެ މަިކންަތއް މީސްތަކުން ވީ އެއްވެފައި
ަކމަުގއި މެހްމާނަކު ފަާފވެރިޔެއްގެ އެދަިޔއީ ޭއނާ ބުންޏެވެ އަނެކަަކށް އެކަކު

ވުަމށް

މާތްސާހިބާައށް ކުރިަމތަީގއި އެންމެންގެ ވީ އެގަޭގއި ަޒއްކާޔުސް އެދުވަހު
ދަެބއިކަުޅ މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ވާ އަޅަުގނަޑށް މާތްސާހިބާ ދެންނެވިއެވެ

ައދި ޭދަނން އަޅަުގނޑު މިައދު ަހަމ ަފޤީރުންަނށް ހުރިހާ މަިރށުގެ އެއްބައި
މީހަަކށް ކޮންމެ ލިބުނު ގެއްލުމެއް ސަބަބުން މަކަރުތަކުގެ ހެދި އަޅުގަނޑު
އެމީހަަކށް އިތަުރށް ގުަނ ަހތަރު ވުރެ ތަކެއްަޗށް ނެގި ައތުން އެމީހެއްގެ

ޭދަނން

ކޭަލގެ ކަލެއާއި މާތްރަސަްކލާނގެ މިައދު ވިދާޅުވިއެވެ ޭއނާައށް އީސާގެފާނު
އިބުރާހީމުގެފާނު ަކންކުރީ ތި މިައދު ވެސް ަކޭލ އެއީ ދިންަނވާފި އާއިލާ
އިންސާނާގެ އެކު އީމާންތެރަިކމާއި ަފަދއިން ަކންަތއްކުރެއްވި ވެސް

ަސލާަމތް ހޯދާ މީހުން ގެއްލަިފއިވާ ަމގުއޮޅި ައއީ މިދުނިޔެައށް ދަރިކަލުން
ކުރުަމށްޓަކާ

ވާަހަކވާަހަކވާަހަކވާަހަކ ނޯަކރުންނޯަކރުންނޯަކރުންނޯަކރުން ދިަހދިަހދިަހދިަހ

ވަގުތު ގެންދަިޔ އަޑުއަަހމުން މަިބސްފުޅުަތއް އެކޭަލގެފާނުގެ މީސްތަކުން
ދެއްވިއެވެ ވިދާޅުވެ ވެސް ވާހަަކއެއް މާނަފުން އެމީހުންަނށް އެކަލޭގެފާނު

ައދި ަކއިރިވެަފއެވެ ވަަރށް ޖެރޫސަަލމާއި ަވނީ އޭރު އެކަލޭގެފާނު އެއީ
ފާޅުވުމުގެ ަރސަްކންފުޅު މާތްރަސަްކލާނގެ ދަިޔއީ ހީކަުރމުން މީސްތަކުން
ރަސްަމތިފުށު ވިދާޅުވިއެވެ އެކޭަލގެފާނު ަކމަުގއެވެ ޖެހިއްޖެ ވަގުތު



ލިބި ަލޤަބު ަރސަްކމުގެ ަޤއުމަަކށް ދުރު ޭބފުޅަކު އާއިލާއެއްގެ
ފަހު ލިބިވަަޑއަިގތުަމށް އެލަޤަބު އެއީ ވަަޑއިގެންނެވި ވަޑައިގަތުަމށްޓަކާ

ވަަޑއަިގތުަމށްޓަކާ އިސްވެ ަރސަްކަމށް ަޤއުމުގެ ޭއނާގެ ވަަޑއިގެން އެނބުރި
ދަިހ ޭއނާގެ ކުރިން ފުރާވަަޑއިގެންނެވުމުގެ މިަދތުރުފުޅަުގއި މިބޭފުޅާ
މި ވިދާޅުވި ދެއްވާ ލާރިއެއް ަރނުގެ މީހަަކށް ކޮންމެ އޭގެން އެއްކޮށް ނޯކަރުން

ކުރާޭށ ވަިޔފާރި ައންަނންދެން އަހަރެން ަކޭލމެން ފައިސާއިން

ފަަހތުން ޭއނާގެ އެމީހުން ައދި ކޭުރ ނަފަުރތު ޭއނާައށް ރައްޔިތުން އޭނާގެ
ނުވާ ޭބނުން ރަސަްކންކުރުަމށް ަމއްަޗށް އެމީހުންގެ ޭއނާ ފޮނުވާ ވަފުދެއް

އެންގި ަކމަުގއި

ަރސަްކމުގެ ޭއނާައށް ަރށަުގއި އެވަަޑއިގެން ޭއނާ ކޮންމެއަކަސް ނަމަވެސް
ޭއނާ އެައށްފަހު ދެން އިސްކުރެވުނު ރަސަްކަމށް ލިބިވަަޑއިގެން ލަޤަބު

ަފއިސާ ޭއނާ ވަަޑއިގެން ަރަށށް ވަަޑއިގެންނެވި ަރަށށް ޭއނާގެ އެނބުރި
ކުރި އެލާރިން އެމީހުން އެއީ އެއްކުރެއްވި ނޯކަރުން ދަިހ ހަވާލުކުރި

ބެލުަމށް ކަޮބއިތޯ ަފއިދާއަކީ ލިބުނު ވަިޔފާރިން

ައަތށް އަޅަުގނޑުގެ ަމނިކުފާނު ސާހިބާ ދެއްނެވި ައއިސް މީހާ ފުރަތަަމ
ލިބިއޭްޖ އިތަުރށް ގުަނ ދަިހ ލާރިން ަރނުގެ ދެއްވި ކުރުަމށް ވިޔަފާރި

އަހަރެން ަކލެައށް ނޯކަރާޭއ ަރނގަޅު މޭަގ ވިދާޅުވި އެރަސްގެފާނު
ތަިޔަފަދއިން ކޭަލ ކަުޑއެއްޗަަކށް ަހވާލުކުރެވުނު އާއި ކޭަލ ސާބަސްދެޭމ

ަރށުގެ ދަިހ ތެރެއިން ަރށްތަކުގެ އަހަރެންގެ ކޭަލ ވީމާ ވެއަްޖއީމުޭއ ތެދުވެރި
ަހވާލުވެޭދޭށ ހިންގުމާއި ވެރަިކން

ލާރިން ަރނުގެ ދެއްވި ަމނިކުފާނު ސާހިބާ ދެންނެވި ައއިސް މީހާ ދެވަނަ



ލިބިއޭްޖ އިތަުރށް ގުަނ ފަސް އެލާރިައށް ވަިޔފާރިން ކުރި

ހިންގުމާއި ަރށް ފަސް އަހަރެންގެ ގޮސް ކޭަލ ބުނި ވެރިމީހާ އޭނާގެ
ަހވާލުވާޭށ

އެހެން ތެރެއިން ނޯކަރުންގެ ދަިހ ލާރިދެއްވި ަރނުގެ އެރަސްގެފާނު ދެން
މިއޮތީޭއ ަރންލާރި ދެއްވި ތިޔޭަބފުޅާ ޭއ ސާހިބާ ދެންނެވި ައއިސް ނޯކަރަކު

އެއީ ޭބއްވީޭއ ފޮރުވާަފއި މި ދެން ައންަނން އެނބުރި ތިޔޭަބފުޅާ އަޅުގަނޑު
ައދި އެނޭގތީޭއ އަޅަުގނަޑށް ވަާކން މީހަަކށް ހަރަުކށި ތިޔަބޭފުޅާއަކީ
ައތުަލއްވާ ައތުން މީހުން ތަކެތި ނޫން ަހއްޤު ތިޔޭަބފުޅާައށް ތިޔަބޭފުޅާއަކީ

ައތަުލއްވާ ގޮވާން ަދނޑުތަކުން ގޮވާން ނުކަުރއްވާ ގޮވާން ތިޔޭަބފުޅާ އަދި
ބަިރޭށ އަެކމުގެ ވާތީ މީހަަކށް ަހއްަދވާ

އަހަރެން ނޯކަރާޭއ ނަުލފާ ނަުބއި ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި ރަސްގެފާނު މި
އެއްގޮަތޭށ ބަސްތަކާއި ައމިއްަލ ކޭަލގެ ކުރާނީ އިންސާފު މެދު ކަލެއާއި
އަހަރެންނަކީ ައދި ދޯޭއ ކަުރން ޤަބޫލު ަކޭލ މީހެއަްކަމށް ހަރަުކށި އަހަންނަކީ

ވެސް މީހެއްަމށް ައތުލާ ައތުން މީހުންގެ ތަކެތި ނޫން ަހއްޤު އަހަރެންަނށް
ަދނޑުތަކުން ނުކުރާ ގޮވާން އަހަރެން އަަހންނަކީ ައދި ދޯޭއ ދެކެން ކަލޭ

ދެން ދޯޭއ ކަުރން ޤަބޫލު ކޭަލ ަކމަުގއި މީހެއް ަކނޑާ ވެސް ގޮވާން
އޭރުން ކީއްވޭެހ ނުލީ ޭބނަްކށް ލާރި ދިން އަހަރެން ަކޭލ އެހެންވީއިރު

ނޭެގނެ ަފއިދާ ލިބުނު ވިޔަފާރިން ކުރި އެަފއިސާއިން ައއިސް އަހަރެން
ޭހ ނޫން

ަރނުގެ މި ވިދާޅުވި އަެރސްގެފާނު މީހުންަނށް ތިބި ަކއިރަީގއި އޭނާގެ ދެން
މީހާައށް ވާ ލާރި ަރނުގެ ދަިހ ގެންގޮސް ައތަުލއިގެން ައތުން އޭނާ ލާރި

ޭދޭށ



ދަިހ ައތަުގއި ޭއނާގެ ވެސް މިހާރު އަެކމަކު ޭއ ސާހިބާ ދެއްނެވި އެމީހުން
ތޯޭއ ނޫން ޭވ އަެބ ލާރި ަރނުގެ

މީހުންަނށް ވާ ގިަނއިން ބުަނޭމ އަހަރެން ދެއްވި ަޖވާބު އެރަސްގެފާނު
ވާ ައތަުގއި އެމީހުންގެ ައތުން މީހުން ވާ ަމދުން އަެކމަކު ދެޭވނެޭއ ގިނައިން
ކަުރން ަރސަްކން ަމއްަޗށް އެމީހުންގެ އަހަރެން ައތުލެޭވނެޭއ ބައިވެސް
އަހަރެންގެ ައދި ގެންނާޭށ ދުޝްމިނުން އަހަރެންގެ ނުވި ބޭނުން

ކުރާޭށ ަގތުލު އެމީހުން ކުރިަމތަީގއި

ަމރުަޙބާަމރުަޙބާަމރުަޙބާަމރުަޙބާ އެއްަފަދއިންއެއްަފަދއިންއެއްަފަދއިންއެއްަފަދއިން ަރސްަކަލކާއިަރސްަކަލކާއިަރސްަކަލކާއިަރސްަކަލކާއި އީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށް މީހުންމީހުންމީހުންމީހުން ޖެރޫސަަލމުގެޖެރޫސަަލމުގެޖެރޫސަަލމުގެޖެރޫސަަލމުގެ
ދެންނެވިދެންނެވިދެންނެވިދެންނެވި

ޖެރަޫސަލަމށް އަސްހާބީން އަެކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނާއި މިއަށްފަހު
ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ކުރަިޔށް ކަުރއްވާ ަދތުރު ަމގުަމތިން ދާ އަރައިގެން
ދަެރށާއި ބެތާނިޔާ އާއި ބެތުފޭާގ ވާ ަމތަީގއި ފަރަުބަދ ަޒއިތޫނި އެމީހުން
އަސްހާބީންގެ އަެކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ަވނިކޮށް ވަަޑއިގެނަްފއި ކައިރިވެ

ޭދ ތެރެައށް ަރށުގެ އެވާ ކުރިަމތަީގއި ވިދާޅުވިއެވެ ދެމީހަަކށް ތެރެއިން
އެތަާގއި ަމގުަމތީ ދާ އަަރއިގެން ތެރެައށް ަރށުގެ ތިޔަަބއިމީހުން

ޭއަގއި ދުވަހަކުވެސް ކުރިން މީގެ ހިމާރަކީ އެ ފެންނާނެ ހިމާރެއް ބަނދެފައިވާ
ގެޭނ މިަތަނށް މޮހަާލއިގެން ޭއތި ނޫން ހިމާރެއް ވާޭނ ކޮށްފާ ދަތުރެއް މީހަކު

ސުވާލު ކުރެން ކޭަލމެން މީހަކު އެއްވެސް ކީއްވެތޯ މަޮހއިލީ ޭއތި ކަލޭމެން
ވެއޭްޖ ޭބނުން އެައށް މާތްސާހިބާ ބުޭނ ަނަމ ކޮށްފި

ަފަދއިން ވިދާޅުވި އީސާގެފާނު މަގުަމތީ ދަިޔ އަަރއިގެން އަެރަށށް އެމީހުން
ވެރިން އޭގެ އެމަޮހނިކޮށް އަެބއިމީހުން ފެނުނެވެ ހިމާރެއް ަޅ އޮތް ބަނދެފައި

ކީއްކަުރން ތަިޔމަޮހނީ ތިހިމާރު ކޭަލމެން ކުރިއެވެ ސުވާލު އެމީހުންނާއި



ވެގެން ޭބނުންފުޅު އެައށް މާތްސާހިބާ ބުންޏެވެ ަޖވާބަުގއި އެމީހުން

ސާލުަތއް އެމީހުންގެ ގެނެސް އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ ހިމާރު މި އެމީހުން
ދެން ވިއެވެ އެހީ ަގތުަމށް ވަަޑއި އަރާ އެައށް އީސާގެފާަނށް ަފތުރާ އޭގެމަތީ

އެހެނިހެން ަމގުަމތީ ވަަޑއިގެންނެވި ކަުރއްވާ ަދތުރުފުޅު އަޭގއި އީސާގެފާނު
އަެބއިމީހުންގެ ގޮތުން ކިޔުމުގެ މަރުޙަބާ އަެކލޭގެފާަނށް ވެސް މީސްތަކުން
ހެދިއެވެ ަފތުރާ މަގުަމތަީގއި ކުރިފުޅުަމތީ އެކޭަލގެފާނުގެ ސާލުަތއް

ކަުރއްވާ ަދތުރު މަގުން ދާ ތިރިައށް ަމތިން ފަރަުބަދ ަޒއިތޫނި އީސާގެފާނު
އަޑުން ބާރު އަސްހާބީންނެއް ހާސް އެަތއް ތިބި އެތާ ހިނދު ވަޑައިގެންނެވި

އެއީ ފެށިއެވެ ކަިޔން ަސނާ ަހމްދު ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ
ަހއިރާން ވީ ގިަނވެގެން ފެނުނު ކަިބއިން އަެކލޭގެފާނުގެ އެބައިމީހުންަނށް

ސަބަބުންނެވެ ަކންަތއްތަކުގެ ކުރުަވނިވި

ަމތިވެރި ގެންދަިޔއެވެ ގޮަވމުން މިަފަދއިން އުފަލާއިއެކު އެބައިމީހުން
ރަސްގެފާަނށް ވަަޑއަިގންަނވާ އިސްމުފުޅަުގއި ރަސަްކލާނގެ

އާއި މާތަްރސްކަލާނގެ ފާނޭދވެ ަލއްވާ ބަރަކާތްތެރަިކން
ކަުރއްވާ ޤާއިމު ަދމަަހއަްޓވާ ސުލަްހވެރަިކން ދެމެދު އިންސާނުންނާއި

ަދންަނަވން ަސނާ ަހމްދާއި ރަސަްކލާނގެައށް ަމތިވެރި ފާނޭދވެ

އީސާގެފާަނށް މީހުން ފަރީސީނުންގެ ަބއެއް ވީ ތެރަޭގއި މީސްތަކުންގެ
އެއްޗިހި އަެފަދ ައސްހާބީންަނށް ކޭަލގެފާނުގެ އެދުރުކަލޭގެފާނު ބުންޏެވެ

ައންގާވާ ނުގޮވުަމށް

ައނަގއިން އެމީހުން ަތ ބުަނން އަހަރެން ަޖވާބުދެއްވިއެވެ އީސާގެފާނު
އަޑަުގއި އެއްޗެތި އެބުނާ އެމީހުން ވެސް ހަިލަތއް ަވންޏާ ަކަމށް ތިބި ނުބުނެ



ގޮވާނެ ަތަނށް ނެތް

ހިތާަމފާޅުކުރެއްވިހިތާަމފާޅުކުރެއްވިހިތާަމފާޅުކުރެއްވިހިތާަމފާޅުކުރެއްވި ަމއްަޗށްަމއްަޗށްަމއްަޗށްަމއްަޗށް ޖެރޫަސަލމުގެޖެރޫަސަލމުގެޖެރޫަސަލމުގެޖެރޫަސަލމުގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ފެނިވަަޑއަިގތުމުން އަެރށް ވެ ަހަމ އަރާ ޖެރަޫސަލމާއި އެކަލޭގެފާނު
އެކަލެގެފާނު ކުރެއްވިއެވެ ކީރިތި ކަުރއްވާ ހިތާަމ މެދު އަެރށާއި އެކަލޭގެފާނު

ަމގަކީ ވާނެ ސަލާަމތް ކޭަލމެންަނށް ވެސް މިައދު އަޅެ ވިދާޅުވިއެވެ
ކޭަލމެންަނށްޓަކާ ަވނީ މިހާރު އެަމގު ަނަމވެސް ަނަމޭއ އެނޭގނެ ކޮބައިކަން
ަވަށއިގެން އިދިކަޮޅށް ކޭަލމެންނާއި ައދާަވތްތެރިން ަކޭލމެންގެ ފޮރުވިފަ
ކޭަލމެންނާއި އެމީހުން އަެބއާޭދ ދުވަހެއް ަބއްދާލާނެ ކޭަލމެން ރާނާ ފާރެއް

ަކޭލމެންގެ ދުޝްމިނުން ކޭަލމެންގެ ނެތިކޮށްލާނެ މަރާ ދަރިން ކަލޭމެންގެ
ަކއިރަީގއި ކޭަލމެންގެ އެއީ ކޮށްލާނެ ަހމަަހަމ ބިމާއި އެއްޗެއް ހުރިހާ

ދެނެ ަކން މުހިންމު އަެކމުގެ ކޭަލމެން އިރު ވީ ވޮޑިގެން މާތްރަސްކަލާނގެ
ސަބަބުން ނަުގތުމުގެ

ސާފުކުރެއްވުންސާފުކުރެއްވުންސާފުކުރެއްވުންސާފުކުރެއްވުން ަމޤްދިސްަމޤްދިސްަމޤްދިސްަމޤްދިސް ަބއިތުލްަބއިތުލްަބއިތުލްަބއިތުލް

ަވދެ މެދުގޯތިތެރެައށް ަމޤްދިސްގެ ަބއިތުލް އީސާގެފާނު ދެން
އެކި ތެރަޭގއި މަޤްދިސްގެ ަބއިތުލް އެކޭަލގެފާނު ދެން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އީސާގެފާނު ނެރުއްވިއެވެ އެަތނުން މީހުން ތިބި ވިއަްކން އެއްޗެތި ފާޑުގެ ފާޑު
ކުރުަމށް އަޅަުކން ގެފުޅަކީ ތިަމންސުވާމީންގެ ޭވ ލިޔެވިގެން ވިދާޅުވިއެވެ

މަރުކަޒަަކށް ވަގުންގެ އެަތން ކޭަލމެން އަެކމަކު ަތނޭެކ ކުރެވިަފއިވާ ޚާއްސަ
ަހަދއިފިޭއ

ކަިޔވާދެއްަވމުން މަޤްދިސަްގއި ަބއިތުލް އެކަލޭގެފާނު ދުވަހަކު ކޮންމެ
ވެރިންގެ ައދި ަދންނަބަޭކލުންނާއި ދީނުގެ އިމާމުންނާއި ބޮޑު ގެންދެވިއެވެ



ވިސްަނމުން މެދު ގޮތަކާއި މަރާލެޭވނެ އެކޭަލގެފާނު މީހުން ބޮޑެތި
ގޮތެއް އެއްވެސް ކުރެޭވނެ އަެކން އެމީހުންަނށް ަނަމވެސް ގެންދަިޔއެވެ
ގެންދެވި ދެއްަވމުން ކަިޔވާ އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުން އެއީ ނުވިސްނުނެވެ
ބަަހއްޓާލެއް ފަރުވާ އެައށް ޤަބޫލުކޮށް އަެބސްފުޅުަތއް އަޑުއަހާ ބަސްފުޅުަތއް

ަކމުންނެވެ ބޮޑު

20

ައހާައހާައހާައހާ ަދންަނޭބަކލުންަދންަނޭބަކލުންަދންަނޭބަކލުންަދންަނޭބަކލުން ދީނުގެދީނުގެދީނުގެދީނުގެ މެދުމެދުމެދުމެދު ަމޤާމާއިަމޤާމާއިަމޤާމާއިަމޤާމާއި އާއިއާއިއާއިއާއި ަދަރަޖަދަރަޖަދަރަޖަދަރަޖ އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ
ސުވާލުކުރިސުވާލުކުރިސުވާލުކުރިސުވާލުކުރި

ކަިޔވާ ގޯތިތޭެރ ހަަރމްފުޅުގެ ަމޤްދިސްގެ ަބއިތުލް އީސާގެފާނު އެއްދުވަހަކު
އުފާވެރި ަމތިވެރި ބޭެހ ަރސަްކންފުޅާ މާތްރަސަްކލާނގެ ދެއްވަމުން
ދީނުގެ އިމާމުންނާއި ބޮޑު ގެންަދަވނިކޮށް ައނަްގވާދެއްަވމުން ޚަބަރުފުޅުަތއް

އެކު ބަޔަކާއި ވެރިންގެ ަބނީއިސްރާއީލުގެ ބަޔަކު ދަންނަބޭކަލުންގެ
ކޭަލ ސުވާލުކުރިއެވެ އެކޭަލގެފާނާއި އެމީހުން ައއެވެ އަރަިހށް އެކަލޭގެފާނުގެ

ދިން ކާކު ކޮންތާކުން ދެނީ ކަިޔަވއި ތަިޔ އެއްޗެތި ޭދ ކަިޔަވއި ތިޔަ
ކާކު ދިނީ ބާރު ކުރުަމށް ތިޔަަކންަތއްަތއް ކަލެައށް ހުއްަދއަކުން

ަކޭލމެންނާއި ވެސް އަހަރެން ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި އެކަލޭގެފާނު
އުޅުއްވީ ހިަނަވއި ހިނެވުމުން ަތއުބާގެ ޔަހުޔާގެފާނު ކުރާަނން ސުވާލެއް

މީހަކު ކޮންމެވެސް ނުަވަތ ަތ ައމުރުފުޅަަކށް މާތްރަސްކަލާނގެ އައި އުޑުން
ައމުރަަކށްަތ ދިން

ފަހު ދެއްކުަމށް ވާހަަކ ބެހޭގޮތުން މަިކމާއި މެދަުގއި އެމީހުންގެ އެމީހުން
ައއި އުޑުން ައމުރުފުޅަކީ އެ އަހަރުމެން ބުންޏެވެ އެއަްބސްވެ އެއެންމެން



ޤަބޫލު އަހަރުމެން ބަސްަތއް ބުނި ޔަހުޔާގެފާނު ަނަމ ބުނެފި އަމުރުފުޅޭެކ
ކުރި މީހަކު އަެކންކުރީ ޭއނާ ައދި ކުރާނެޭއ ސުވާލު މީނާ ކީއްވެތޯ ނުކުރީ
ތަޅާނެ އޮށްގަލުން ަގއަިގއި އަހަރުމެން މީސްތަކުން ަނަމ ބުނެފި އަމުރަކަށޭ
ޔަޤީންޭވ އެމީހުންަނށް ަކން ރަސޫލުބޭކަލެއް ޔަހުޔާގެފާނަކީ އެއީ

ލިބުނީ ޭއނާައށް ައމުރެއް އެ ދިނެވެ ަޖވާބު އެކަލޭގެފާަނށް އެމީހުން ދެން
ޭނނގެ އަހަރުމެންނަަކށް ަކމެއް ކޮންތާކުން

ަކންަތއްަތއް މިކުރާ އަހަރެން އެހެންވެއްޖިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ވެސް އަހަރެން ަކމެއް ކޮންފަރާތަކުން ލިބުނީ ައމުރު އަހަރެންަނށް ކުރަން

ނުޖޭެހނެ ބުނަާކށް ގާތު ަކޭލމެން

ވެރިޔާވެރިޔާވެރިޔާވެރިޔާ ަދނޑުގެަދނޑުގެަދނޑުގެަދނޑުގެ ޭމބިސްަކދުރުޭމބިސްަކދުރުޭމބިސްަކދުރުޭމބިސްަކދުރު

ކަިޔަވއި މީސްތަކުންަނށް ވިދާޅުވެ ވާހަަކ މާަނފުން މި އެކޭަލގެފާނު ދެން
ަދނޑު އެ ދެން ހެއްދި ަދނޑެއް މޭބިސަްކދުރު މީހަކު ފެއްޓެވިއެވެ ދެއްވަން
ދަިޔ ަދތުރެއަްގއި ދިގު ވަަރށް ޭއނާ އެައށްފަހު ދެން ދިން ކުއަްޔށް މީހަކަށް
އެމީހުންގެ ނޯކަރަކު ޭއނާގެ ޭއނާ ދުވަސްވަރު ަކނޑާ މޭބިސަްކދުރު ދެން

ަބއި މޭބިސަްކދުރުގެ ލިބެންވާ އެަދނޑުން ޭއނާައށް އެއީ ފޮނުވި ކައިރިއަށް
ަގއަިގއި މީހާ ނޯކަރު މި މީހުން ހިފި ކުއަްޔށް އެަދނޑު ަނަމވެސް ހޯދުމަށް
ނޯކަރަކު އެހެން ޭއނާ ދެން ފޮނުވާލި ައތާ ހުސް ކޮށްަފއި އަނިޔާ ތަޅާ

ނަުބއިކޮށް ވަަރށް އެމީހުން މެދުވެސް އެމީހާއާއި ފޮނުވި ގާަތށް އެމީހުންގެ
މީހަކުވެސް ތިންަވަނ ޭއނާ ދެން ފޮނުވާލި ަލދަުގންަނވާ ކޮށް ކަންތައްތައް
ަދނޑުން އެ ކޮށްަފއި ައނިޔާ ތަޅާ ވެސް ަގއަިގއި އެމީހާ މީހުން މި ފޮނުވި

ބޭރުކޮށްލި



ކިހިނެއް ަހދާނީ އަހަރެން ދެން އެރި ހިަތށް ވެރިމީހާ ަދނޑުގެ މޭބިސްކަދުރު
އަހަރެންގެ ޭއނާއަކީ ފޮނުަވންވެއޭްޖ ދަރިފުޅު ފިރިހެން އަހަރެންގެ ބާވައޭ
ކޮށްފާނެ ަގދަރު ޭއނާައށް ފަހަރެއަްގއި އެމީހުން އެހެންވީމާ ދަރިފޭުޅ ލޯބިވާ

ނޫނޭްހ ޭނނގެ ަކން

ދަރިފުޅު ޭއނާގެ މީހުންަނށް އުޅުނު ހަިފއިގެން ކުއަްޔށް އެަދނޑު ނަމަވެސް
މިއީ ބުނި ކޮށްަފއި ަމޝްވަރާ މެދަުގއި އެމީހުންގެ ފެނުމުން އަންނަަތން

މިލްކުވާނީ ބިން މި އޭރުން ހިނގާޭށ މަރަާލމާ މީނާ މިލްކުވެރިޔާޭއ މިދަނޑުގެ
މަރާލި ބޭރުކޮށް ކޮއްޕާ އެަދނޑުން ޭއނާ މީހުން މި ދެން އަހަރުމެންަނޭށ

ކިހިނެއް ކުރާނީ ަކންަތއް ޭދތޭެރ އެމީހުންނާއި ވެރިޔާ ބިމުގެ މި ވީއިރު ދެން
އެ ައދި މަރާލާނެ މީހުން ހިފި ކުއަްޔށް ަދނޑު މޭބިސަްކދުރު އެ އައިސް އޭނާ

ބުންޏެވެ އަހާ މިއަޑު މީހުން ޭދނެ ކުއަްޔށް ބަޔަަކށް އެހެން ދަނޑު

ަކންތަކެއް މާތްރަސްކަލާނގެ އެަފަދއިން ދުވަހަކުވެސް އިރާދަކުރެއްވިޔާ
ނުދެއްވާށި ހިންަމަވއި

ދެން ވިދާޅުވިއެވެ ަބއްަލވާ ދިމަާލށް އެމީހުންނާ ސީދާ އީސާގެފާނު ދެން
ގާ އެއްލާލި މީހުން ރާނާ ޭހ ކަޮބއި މާަނއަކީ ވުމުގެ ލިޔެވިގެން މިހެން ވީއިރު

ވެއޭްޖ ަކމަުގއި ަބއި މުހިންމު އެންމެ ބިންގަލުގެ

ވާނެ ކުދިކުދި މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ ަމއްަޗށް ޭއގެ އަަޅއިގެންަފއި އެގަލުގައި
ހިމުންވާނެ އެމީހަކު ަނަމ ވެއްޓިއްޖެ ަމއްަޗށް އެމީހެއްގެ ގާ އެ އެކަމަކު

ވަގުތުން އަެކލޭގެފާނު އިމާމުން ބޮޑު ަދންނަބޭކަލުންނާއި ދީނުގެ ދެން
ވިދާޅުވި އެ އެކޭަލގެފާނު އެއީ ބެލިއެވެ ޭވތޯ ގޮތެއް ކުރެޭވނެ ހައްޔަރު
ަކން ވާހަަކއެއް ވިދާޅުވި ބެހޭގޮތުން އެމީހުންނާއި ވާހަަކއަކީ މާނަފުން



އެމީހުނަަކށް ބިރުން މީހުންަނށް ަނަމވެސް އެނގުމުންނެވެ އެމީހުންަނށް
ނުކެރުނެވެ ކުރަާކށް ަހއްޔަރު އެކޭަލގެފާނު

އިދިކޮޅުއިދިކޮޅުއިދިކޮޅުއިދިކޮޅު ަސރުކާރާއިަސރުކާރާއިަސރުކާރާއިަސރުކާރާއި ކިަބއިންކިަބއިންކިަބއިންކިަބއިން އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ ަދންަނޭބަކލުންަދންަނޭބަކލުންަދންަނޭބަކލުންަދންަނޭބަކލުން ދީނުގެދީނުގެދީނުގެދީނުގެ
ަމަސއްަކތްކުރިަމަސއްަކތްކުރިަމަސއްަކތްކުރިަމަސއްަކތްކުރި ހޯދުަމށްހޯދުަމށްހޯދުަމށްހޯދުަމށް ަބހެއްަބހެއްަބހެއްަބހެއް

އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ ަދންނަބަޭކލުން ދީނުގެ އިމާމުންނާއި ބޮޑު ދެން
ދަިޔއީ އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ ފޮނުވިއެވެއެމީހުން ކުރުަމށް ޖާސޫސް ބަޔަކު

ައދި ހެދިގެންނެވެ ަކމަުގއި ބަޔަކު ދީންވެރި ސާލިހު ރަނގަޅު
ކުރުޭވތޯ ކުށެއް ކަިބއިން އީސާގެފާނުގެ ކުރިަމތަީގއި މީސްތަކުންގެ
އެމީހުންގެ އެއީ ކުރިއެވެ މިސުވާލު އެކޭަލގެފާނާއި އެމީހުން ބަލަންވެގެން

އެއީ ހޯދުމެވެ ބަހެއް އިދިކޮޅު ސަރުކާރާއި ކަިބއިން އެކަލޭގެފާނުގެ ބޭނުމަކީ
ކުށަުގއި ަކމުގެ އިދިކޮޅުވީ ސަރުކާރާއި އަެކލޭގެފާނު އެމީހުންަނށް އޭރުން

ަކލޭގެފާނަކީ އީސާގެފާނު ބުންޏެވެ އެމީހުން ކުރެޭވނެތީއެވެ ހައްޔަރު
މީސްތަކުންަނށް ކަލޭގެފާނަކީ ައދި ބޭކަލެއް ނުޖޭެހ ވަކިކޮޅަަކށް

ބޭކަލެއް ދަސްކޮށްދެއްވާ ބަސް މަގު ތެދު މެދު މާތްރަސްކަލާނގެއާއި
ގޮަތށް ައންގާ ސަރުކާރުން އަހަރުމެން ަބއަްލވާ ވިދާޅުވެ ވީއިރު
ޓެކުސް ރަސްގެފާަނށް ަކއިސަރު ނުވާ ަކމަުގއި މީހެއް ދީނުގެ އަހަރުމެންގެ
އަހަރުމެން އެންގެވުަމށް އެ ސަރުކާރުގެ ަކމެއްަތ ަރނގަޅު އެއީ ދެއްކުން

ަތ ޖޭެހނެ ވާން ކަިޔަމން

ޭބނުމަކަުކން މަކަރުވެރި ކުރީ މިސުވާލު އެމީހުން އީސާގެފާަނށް
ަދއަްކން ޓެކުސް ަކޭލމެން ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި އެނގިވަަޑއިގެން

ތަސްވީރެއްަތ ކާކުގެ މިަވނީ މަީގއި ަދއްކަަބަލ އަަހންަނށް ލާރި ބޭނުންކުރާ

ަތސްވީރުފުޅު ރަސްގެފާނުގެ ަކއިސަރު ތަިޔއީ ބުނި އެމީހުން



އެއްޗެތި ަރސްގެފާނުގެ ަކއިސަރު ވީއިރު ވިދާޅުވި އީސާގެފާނު
އެކަލާނގެ ތަކެތި ވާ ކިބަފަުޅށް މާތަްރސްކަލާނގެ ައދި ދީ އެރަސްގެފާަނށް

ދީ ކަިބފަުޅށް

ނުޖެއޭްސނަެކން އެކަލޭގެފާނު ަދލަުގއި މަކަރުގެ އެމީހުންގެ މީހުންަނށް މި
އިތުރު ބުނާނެ ަކމުން ފުރަިހަމ ަޖވާބުފުޅުގެ ދެއްވި އެކޭަލގެފާނު އަދި އެނގި

ދަިޔއެވެ އެަތނުން ޭނނގިގެން އެއްޗެއް

ައަބަދށްައަބަދށްައަބަދށްައަބަދށް ައަބދުގެައަބދުގެައަބދުގެައަބދުގެ މީހުންމީހުންމީހުންމީހުން އުޭޅއުޭޅއުޭޅއުޭޅ ަމގުންަމގުންަމގުންަމގުން އެންގެވިއެންގެވިއެންގެވިއެންގެވި މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ
ދިރިތިޭބނެދިރިތިޭބނެދިރިތިޭބނެދިރިތިޭބނެ

ައއެވެ ސުވާލަކާއިގެން އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ ބަޔަކު ސާދުސީންގެ ބައެއް
ކުރާ ޤަބޫލު ވަާކން ދުނިޔެއެއް އެހެން ވާ މަރުވުަމށްފަހު މިބައިމީހުންނަކީ

މޫސާގެފާނު އެދުރަުކލޭގެފާނު ބުންޏެވެ އެމީހުން ނޫނެވެ ވެސް ބައެއް
ޭއނާގެ މަރުވާއިރު ފިރިހެނަކު ގޮތަުގއި ދެއްވި ައނަްގަވއި އަޅުގަނޑުމެންަނށް

ބޭބެ މީހާގެ ފިރިހެން އެ ަނަމ ނެތް ކުއްޖަކު ޭއނާގެ ައދި ަނަމ އިން އަނތްބަކު
ޖޭެހނެ ހޯަދން ކުދިން ަކއިވެނިކޮށް އާއި ައންހެންމީހާ އެ ކޮއްކޮ ނުވަތަ
ަހތް މިސާލަަކށް ަކމަުގ ކުދިން މީހާގެ ފިރިހެން މަރުވި ހިމެޭނނީ އެކުދިން

ކުއްޖަކު އިނދެ މީހަކާއި މީހާ ފިރިހެން ފަުރަތަމ ވި ބެއިން ފިރިހެން
އާއި އެައންހެންމީހާ މީހާ ވީ ދެަވަނައށް އެައށްފަހު ދެން މަރުވި ނުލިބެނީސް
ައދި މަރުވި ނުލިބެނީސް ކުއްޖަކު ވެސް ޭއނާ ަނަމވެސް ކުރި ކައިވެނި
ަނަމވެސް ކުރި ަކއިވެނި ޭއނާއާއި ވެސް މީހާ ވީ ތިންަވަނައށް އެއަށްފަހު

ވެސް ބެއިން ަހތް މި ގޮސް މިގޮަތށް މަރުވި ނުލިބެނީސް ކުއްޖަކު ވެސް އޭނާ
އެ ނުލިބެނީސް ކުއްޖަކު ަނަމވެސް ކުރި ަކއިވެނި މީހާއާއި އެއަންހެން
ވީއިރު މަރުވީ ވެސް އެައންހެންމީހާ އެންމެފަހުން މަރުވި ވެސް އެންމެން



ތޯ ގޮތަުގއި ައތްބެއްގެ ކާކުގެ ވާނީ ައންހެންމީހާ މި ދުވަހު ޤިޔާަމތް

އިނދެ މީހުންނާއި މީހުން ދުނިޔޭގެ މި ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި އީސާގެފާނު
ފަހު މަރުވުަމށް އަެކށީގެންވާ ހިމެނުަމށް އެދުނިޔަޭގއި ނަަމވެސް ހަދާ
އެމީހުން ައދި ނުއިންނާނެ މީހުންނަކާއި އެދުނިޔަޭގއި މީހުން ދޭިރނެ އަލުން
ަމލާއަިކތުންނޭެކ އެމީހުން އެއީ ނުވާނެ މަރެއްވެސް ދުވަހަކުވެސް ދެން

ދިރުއްވުނު އަލުން މަރުވުަމށްފަހު އެމީހުންނަކީ އެއީ ވާނެ އެއްފަަދ
މީހުން ފަހު މަރުވުަމށް ވެސް މޫސާގެފާނު ދަރިން މާތްރަސްކަލާނގެ

އެގަހެއް ަނަމވެސް ވީ ހުޅުހިފާފާ އަެކލޭގެފާނު އެއީ އެންގެވި ަކން ދިރުއްވޭނެ
ަމތިވެރި އިރު ދެއްވި ވިދާޅުވެ ވާހަަކ ގަހުގެ ނުދަިޔ އަނަދއިގެން

އިސްހާގުގެފާނުގެ ކަލާނގެޭއ އިބުރާހީމުގެފާނުގެ މާތްރަސްކަލާނގެައށް
ކުރެއްވި މުޚާޠަބު ަކލާނގެޭއ ަޔއުގޫބުގެފާނުގެ ައދި ކަލާނގެޭއ
ަނަމވެސް ނޫޭނ ކަލާނގެއެއް މީހުންގެ މަރުވެަފއިވާ އަކީ މާތްރަސަްކލާނގެ

އަެކލާނގެ އީމާންވެ އެކަލާނގެައށް އެއީ ަކލާނގެ މީހުންގެ ދިރިތިބި
ނުވާ ނިމުމެއް އަަބަދށް އަަބދުގެ ވެސް އެންމެންނަކީ އުޅެފި އެންގެވިމަގުން

މީހުން ތޭިބނެ ދިރި ދުނޭިޔަގއި

ތަިޔ އެދުރުކޭަލގެފާނު ބުންޏެވެ ަދންނަބޭކަލުން ދީނުގެ ަބއެއް ތިބި އެތާ
އެކަަކށް ތިބި އެތާ ދެން ބަސްފުޅުތަކެއް ފުރަިހަމ ވަަރށްވެސް ވިދާޅުވީ

ނުކެރުނެވެ ކުރަާކށް ސުވާލެއް އިތުރު އަެކލޭގެފާނާއި ވެސް

ނުޖެޭހޭށނުޖެޭހޭށނުޖެޭހޭށނުޖެޭހޭށ ަމޅީަގއިަމޅީަގއިަމޅީަގއިަމޅީަގއި ަދންަނޭބަކލުންގެަދންަނޭބަކލުންގެަދންަނޭބަކލުންގެަދންަނޭބަކލުންގެ ދީނުގެދީނުގެދީނުގެދީނުގެ

ޚާއްަސ މާތަްރސްކަލާނގެ ަމތިވެރި ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު ދެން
ދަރިދަރިކަލޭެކ ދަރިކޮޅުގެ ދާއޫދުގެފާނުގެ އަކީ ައލްމަސީހާ ކުރައްވާފައިވާ

މަިފަދއިން ޒަބޫރަުގއި ވެސް ދާއޫދުގެފާނު ޚުދު ކީއްވެ އެބުަނނީ އެމީހުން



ލިއުއްވި

ވިދާޅުވިޭއ މާތްސާހިބާައށް މޭަގ ރަސަްކލާނގެ މާތްސާހިބުަވންަތ
ަދށަުގއިވާ ަފއި ަކލޭގެ ދުޝްމިނުން ކަލޭގެ ތިމަންސުވާމީންގެ

ކޭަލ ކުރާންދެން ނަިކމެތި ކޮށް ދަެރ ަފަދއިން ވަކަރަުގނޑެއް
އިންނާޭށ އިށީނދެ ފަރާތްޕުޅަުގއި ަކނާައތް ތިމަންސުވާމީންގެ

ވީއިރު ޭއ މާތްސާހިބާ ކަުރއްަވނީ މުޚާޠަބު އެ އެކަލޭގެފާަނށް ދާއޫދުގެފާނު
ކިހިނެއް ވާނީ ދަރިކަލަަކށް ދާއޫދުގެފާނުގެ އެއީ އެކޭަލގެފާނު

އަސްހާބީންަނށް އަެކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ތިއްބާ އަޑުއަަހން އެންމެން
އޭުޅ ބަަލއިގެން ފަރުވާވެ މެދު ަދންނަބަޭކލުންނާއި ދީނުގެ ވިދާޅުވިއެވެ

ައދި ހިނގުން ަލއިގެން ޖުއްބާަތއް އަގުބޮޑު ަކންތަކަކީ ކުރާހިތްވާ އެމީހުން
ތަަކށް ސަލާން ައދަބުގެ ލޭިބ ފަރާތުން މީހުންގެ މަގުަމތަީގއި އެމީހުންަނށް

ބޮޑެތި އާއި ދީނީމަރުކަޒުތަކަުގއި ައދި ލޯބިކޭުރ ވަަރށް އެމީހުން ވެސް
ވަަރށް އެމީހުން ވެސް ލިބުމަކީ ގޮނޑިަތއް ޚާއްަސ އެންމެ ކެއުންތަކަުގއި

އެމީހުންގެ ައތުން ައންހެނުންގެ ފިރިމަރުވެަފއިވާ އެމީހުން ަކމެއް ލޯބިކުރާ
ދުޢާަތއް ދިގު ވަަރށް ވެގެން ަދއަްކން މީހުންަނށް ައދި ފޭރަިގޭނ ގޭގެ

މީހުން މަިފަދ ކުރެޭވނީ ކުށްވެރި ބަޮޑށް އެންމެ ކިޔަާހދާ

21

ޭހަދޭހަދޭހަދޭހަދ ކުރިކުރިކުރިކުރި ކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށްކިަބފުަޅށް މާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެމާތްަރސްަކލާނގެ ަފޤީަރކުަފޤީަރކުަފޤީަރކުަފޤީަރކު

މީސްތަކުން ތޭެރަގއި ހަަރމްފުޅު މަޤްދިސްގެ ަބއިތުލް އީސާގެފާނު
ަކއިރަީގއި ފޮށީގެ އަޅާ ަފއިސާ ޭހދަކުރާ ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ

މުއަްސނދި ހުންނެވިއެވެ ަބއަްލަވން އަޅާަތން ަފއިސާ އަެޔށް މީސްތަކުން



ަފއިސާ އެފޮއަްޓށް ަފއިސާއެޅިއެވެ ަބއިވަރު ވަަރށް އެފޮއަްޓށް ފައިސާވެރިން
ވެސް ައންހެނަކު ވީ ފިރިމަރުވެަފއި ފަޤީރު ތޭެރަގއި މީހުންގެ އައި ލާން

ަވއްޓާލިއެވެ ދެލާރި ކުޑަކަުޑ އެފޮއަްޓށް ގޮސް އެަތަނށް ޭއނާ ވިއެވެ
ފިރިމަރުވެަފއިވާ މިފަޤީރު ަކަށވަރުން ަހަމ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
އެހުރިހާ ކަިބފުޅަުގއި މާތްރަސްކަލާނގެ ަފއިސާ އެލީ އެފޮއަްޓށް އަންހެންމީހާ
ަކމަުގއި އެއްޗެއް އަގުހުރި މާ ވުރެ ރުފިޔަާޔށް ހުރިހާ އެޅި މީހުން މުއްސަނދި

އެމީހުންަނށް ަފއިސާއަކީ އެޅި އެ މީހުން އެމުއަްސނދި އެހެނީ ވޭ
ލާރިކޮޅަކީ ކަުޑ އެލީ ައންހެންމީހާ މިފަޤީރު ަނަމވެސް ަފއިސާ ބޭނުމެއްނެތް

ައތަުގއި ޭއނާގެ ައދި ަފއިސާކޮޅު ވީ ަގތުަމށް ކާޭނއެއްޗެއް އަތަުގއި އޭނާގެ
ވެސްމެ ަފއިސާ ހުރިހާ ވާ ވާަނަމ

ައލާމާތްަތއްައލާމާތްަތއްައލާމާތްަތއްައލާމާތްަތއް ަފހުަޒމާނުގެަފހުަޒމާނުގެަފހުަޒމާނުގެަފހުަޒމާނުގެ

މަޤްދިސްގެ ަބއިތުލް ަބއެއްމީހުން ތެރެއިން އަސްހާބީންގެ އެކަލޭގެފާނުގެ
ައދި ހިަލތަކާއި ރީތި ކުރެވިަފއިވާ ޒީަނތްތެރި ތެރެ ހަރަމްފުޅު

ަހދިޔާތަކާއި ައގުބޮޑު ކުރެވިަފއިވާ ަހދިޔާ ކިބަފަުޅށްޓަކާ މާތްރަސްކަލާނގެ
އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ދެން ގެންދަިޔއެވެ ވާހަަކަދއަްކމުން ބެހޭގޮތުން

ގޮސް ނެތިވެ މުޅިން ަތން ފެންަނ ތަިޔ މިހާރު ކޭަލމެންަނށް ވިދާޅުވިއެވެ
އާޭދ އަެބ ދުވަހެއް ނުވާނެ ަމތީ އެއްގެ ގާބުރި ައނެއް ގާބުރިއެއްވެސް އެންމެ

ގޮަތށް ވިދާޅުވި ތަިޔ އެދުރުކަލޭގެފާނު ސުވާލުކުރިއެވެ އެބައިމީހުން
ަކމުގެ އޭުޅ ވާން އަެކންަތއް ައދި އިރަކުންތޯ ކޮން ވާނީ ކަންަތއްަތއް

ތޯ ަކމެއް ކޮން ވާނީ ައލާމާތަަކށް

ބުނާހާ މީހަކު ތޭިބ ވިސްަނއިގެން ފަރުވާވެ ދެއްވިއެވެ ަޖވާބު އެކަލޭގެފާނު
ވެސްައންނާނެ ބަޔަކު އެަތއް ަނމަުގއި އަހަރެންގެ އެއީ ނުހެއޭްލތި ބަހަކަށް



މިއީ ތިަމން ަކއިރިވެއޭްޖ ވަގުތު ަޒމާނުގެ ފަހު ބުނާނެ އެމީހުން
ކޭަލމެން ައލްމަސީހުޭއ ަކނަޑއަޅުއްވާަފއިވާ ފޮނުއްވުަމށް މާތްރަސްކަލާނގެ

އަޑުއިވި ތަކުގެ ަބޣާވާތް ަހނގުރާަމތަކާ ނުދާތި މަގުން ަދއްކާ މީހުން އެފަދަ
ޖޭެހނެ ވާން އެގޮަތށް ފަުރަތަމ ަކންަތއްަތއް މަިފަދ ނަުގންނާތި އެކަމާބިރު
ނިޝާންތަކެއް ަކމުގެ ައއިސްޖެހިއްޖެ ަޒމާން ފަހު އަެކންަތއްތަކަކީ ނަމަވެސް

ނޫން

އިދިކޮޅު ަޤއުމަކާއި ައނެއް ަޤއުމު އެއް ވިދާޅުވިއެވެ އަެކލޭގެފާނު ވެސް ދެން
އެކި ދުނިޔޭގެ ދެކޮޅުވާނެ ވެރަިކމަކާއި ައނެއް ވެރަިކމެއް އެއް އަދި ވާނެ

ަތދުތަކާއި ބޮޑެތި ައންނާނެ ވެސް ބިންހެލުންަތއް ބޮޑެތި ހިސާބުތަަކށް
ައންަނ އުޑުން ަކންަތއްތަކާއި ބިރުވެރި ައންނާނެ ވެސް ރޯގާަތއް ނުބައި

ފެންނާނެ ވެސް އަލާމާތްަތއް

އުނަދގޫަތއް ަކޭލމެންަނށް އެމީހުން ކުރިން ވުމުގެ ަކންަތއް މިހުރިހާ އެކަމަކު
ަޖލުތަަކށް ތަަކށާއި ދީނީމަރުކަޒު ަކޭލމެން އެމީހުން ޭދނެ އަނިޔާަތއް ކޮށް

ކުރިަމއްަޗށް ަގވަރުނަރުންގެ ރަސްކަލުންނާއި ކޭަލމެން އެމީހުން ގެންދާނެ
އަހަރެންގެ ކުރާނީ ކޭަލމެންަނށް އެމީހުން ަކމެއްވެސް މިހުރިހާ ގެންދާނެ

ކުރިަމތަީގއި އެމީހުންގެ ކޭަލމެންނަކީ ސަބަބުން މަިކމުގެ ސަބަބުން
އެދުވަހަކުން އަެކމަކު ވާނެ ަކމަުގއި މީހުން ހެކިޭދނެ ބޭޭހގޮތުން އަހަރެންނާއި

ނުވިސްނާ ނިންމުަމށް ަކނަޑއަޅާ މިހާރު މެދު ގޮތަކާއި ދިފާއުވާޭނ ކަލޭމެން
ކޭަލމެންަނށް ބުއްދި ަބސްތަކާއި ބުަނންވީ ކޭަލމެން އަހަރެން އެދުވަހު އެއީ

ދެކޮޅު އެއްބަސްނުވެ ދުޝްމިނުންަނށް ކޭަލމެންގެ އެއާއިމެދު އެއީ ދޭނަން
ަކޭލމެންގެ ވާނެ ަކމަުގއި ބަސްަތއް ހިކުަމތްތެރި ތެދު ަފަދ ނެހެދޭނެ

ަރށްޓެހިން މީހުންނާ ތިމާގެ މީހުންނާ އެއަްބފާ އެއަްބނޑު މައިންބަަފއިންނާ



ތެރެއިން ަކޭލމެންގެ އަެބއިމީހުން ވާނެ ޚިޔާަނތްތެރި ކަޭލމެންަނށް ވެސް
އެންމެން ކޭަލމެންަނށް ސަބަބުން އަހަރެންގެ ލާނެ ވެސް މަރާ މީހުން ބައެއް

ހާ އިސްަތއްޓެއް ބޮލުގެ ަކޭލމެންގެ އަެކމުން ަނަމވެސް ކުރާނެ ނަފުރަތު
ހުރުމުގެ ދެމި އެގޮތަުގއި ައދި ނުދާނެ އުނިވެގެންނެއް ވެސް ހިސާބު
ލޭިބނެ ދިރިހުރުމެއް ފުރަިހަމ ތެދުނަިޔތަުގއި ަކޭލމެންަނށް ސަބަބުން

ފެނުމުން ވާަތން ަފއުޖުަތއް ދުޝްމިނުންގެ ަވަށއިގެން ޖެރޫސަަލމުގެ
ޖުދެއާ އެދުވަހުން އެނޭގނެ ކޭަލމެންަނށް ަކން ވީ ަކއިރި ނިމުން އެރަށުގެ

ަމއްަޗށް ފަރަުބަދ ކުރުަމށްޓަކާ ސަލާަމތް ފުރާަނ މީހުން ތިބި ކަރައިގައި
ދާނެ ދުވެ ބަޭރށް އަެރށުން މީހުން ވާ ތެރަޭގއި ޖެރަޫސަލމުގެ ދާޭށ ދުވެ

އެއީ ނުަވންނާނެ ތެރެއަަކށް އަެރށުގެ މީހުން ތިބި ބޭރަުގއި އެރަށުގެ
އިހަުޒމާނުގެ ައދި ދެއްވާނެ ޖަޒާ ަކމަަކށް ހުރިހާ އެދުަވސްވަރަކީ

ފުރަިހަމ ަފަދއިން ވީ އެލިޔެވިގެން ަކމެއް ހުރިހާ ލިޔުއްވި ރަސޫލުބޭކަލުން
ކިރުޭދ ގާތުން ައންހެނުންަނށާއި މަާބނޑު އެދުވަހު ދުވަސްވަރު ވާނޭ

އަެރށުގެ އެދުވަސްވަރު ލޭިބނެ ނަިކމެތަިކން ވަަރށް މައިންަނށް
އަެބއިމީހުން ހުށި ފޮނުއްޭވ ކޯފާ އާއި ހިތާަމ އުނދަގުލާ މީހުންަނށް
ަޤއުމުތަަކށް އެކިއެކި ކުރެވި ަހއްޔަރު ައދި ަގތުލުކުރެވި ކަނޑިތަކުން
މީހުންގެ ނޫން މީހުން ަބނީއިސްރާއީލުގެ ޖެރޫސަަލމް ައދި ގެންދެޭވނެ
ަހަމަވން ވަގުތު މީހުންގެ ނޫން މީހުން ަބނީއިސްރާއީލުގެ މި އަތްދަށުވާނެ

ވާނެ ައތްަދށަުގއި އެމީހުންގެ ޖެރޫސަަލމް ދެން

ަކނޑު ދުނިޔޭގެ ވާނެ ައލާމާތްަތއް ވެސް ތަރިތަކަުގއި ަހނދާއި އިރާއި
ބަޮޑށް ވަަރށް މީސްތަކުން ައއިސް ތޫންފާންަތއް ބޮޑުވެ ރާޅު ގަދަވެ
ޭނނގި ގޮތެއް ވާނުވާ މި ދުނިޔެައށް މީސްތަކުން ަހއިރާންވާނެ ބިރުގަނެ



ތުރުތުރު އެއްޗެއް ހުރިހާ ވާ ަޖއްވަުގއި ަޖއްވާއި މުޅި ނެޭތނެ ޭހ ބިރުން
ވިލަާގނޑެއަްގއި ދަރިކަލުން އިންސާނާގެ އޭރު އެމީހުންަނށް އަޅާނެ

އެކު ބާރުފުޅާއި ަމތިވެރި އެންމެ ަކމާއި ަމތިވެރި ަކމާއި ކީރިތި އެކަލޭގެފާނުގެ
ވާން ަކންަތއްަތއް ަފަދއިން ބުނި މި ފެންނާނެ ަތން ވަޑައަިގންަނވާ

ކޭަލމެން މަިކންަތއްތަކަކީ އެއީ އުފުލާ އިސް ތެދުވެ ކަޮޅށް ފެށުމުން
ހެކިަތއް ަކމުގެ ވެއްޖެ ަކއިރި ަވގުތު ދިންނެވުމުގެ

ދެއްވިއެވެ ވިދާޅުވެ ވެސް ވާހަކަފުޅު މާަނފުން މި އެމީހުންަނށް އެކަލޭގެފާނު
އަެގސްތަކުން ބަލާބަަލ ގަސްތަަކށް ވެސް އެހެނިހެން ގަހާއި ވައްތީނި
ވެއްޖެ ަކއިރި މޫސުން ހޫނު ފެށުމުން ނުކުންަނށް ަފތްަތއް ފެހި ނިރުފަޅާ

އެނޭގ ަކޭލމެންަނށް ަކން

މާތްރަސްކަލާނގެ ފެށުމުން ވާން ަކންަތއްަތއް ބުނި މި އެގޮަތށް ހަމަ
ވާނެ އެނގެން ކޭަލމެންަނށް ވެސް ަކއިރަީގއަިކން ަވނީ ރަސްކަންފުޅު

މިހާރު ނުނިމެނީސް މަިކންަތއްަތއްވެ އަހާ އެއްޗެއް މިބުނާ އަހަރެން
ނެތިގެން ދުނިޔެ ަޖއްވާއި ނުދާނެ ނެތިގެނެއް މީހުން މިވާ މިދުނިޔޭަގއި
ނުދާނެ ނެތިގެނެއް ބަސްަތއް އަހަރެންގެ ަނަމވެސް ދާނެ

ތެރެައށް ދިރިއުޅުމެއްގެ ފާަފވެރި ހިތްަތއް ކޭަލމެންގެ ނޫނީ އޭުޅ ބަލައިގެން
އުނދަގޫތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވުމާއި ައަމލު ރާބޮއިގެން އޭރުން ވެއްޓިދާނެ
ތިއްބާ ނުވިސްނާ ނުކޮށް ހީވެސް ަކޭލމެން ދެން ވާނެ ކުރިަމތި ހާސްކަން
ވާ ދުނިޔަޭގއި އޭރު ަބއްދަާލފާނެ ކޭަލމެން ހެން މަޅިއެއް ައއިސް އެދުވަސް

މެދު އެދުވަހާއި އަަބދުވެސް ޖޭެހނެ ކުރިަމތިލާން މިދުވަހާއި މީހަކުމެ ކޮންމެ
ސަލާަމތްޭވތޯ ކޭަލމެން ަކންތަކަކުން ހުރިހާ ވާޭނ ައދި ތޭިބ ވިސްނައިގެން

ނެތި ބިރެއް ކުރިފުޅުަމތީ ދަރިކަލުންގެ އިންސާނާގެ ކޭަލމެންަނށް އަދި އާއި



ދުޢާކޭުރ އަަބދުވެސް އެދި ހުރެވުން ކެރިގެން

މީސްތަކުންަނށް މަޤްދިސަްގއި ަބއިތުލް އީސާގެފާނު ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ
ަޒއިތޫނި އެކޭަލގެފާނު ރެއަކު ކޮންމެ ައދި ގެންދެވިއެވެ ކިޔަވައިދެއްަވމުން

ޭހދަކުރެއްވުަމށް ވަގުތު ޭރަގނޑުގެ ފަރަުބަދައށް ކިޔުނު ފަރުބަަދޭއ
މީސްތަކުން އެކުހެން އިރުއެރުމާއި ހެނދުނު ވަޑައަިގންަނަވއެވެ

އާދެއެވެ ަމޤްދިސްައށް ަބއިތުލް އަޑުއެހުަމށް ބަސްފުޅުތަކުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ
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ޚިޔާަނތްތެރިވުންޚިޔާަނތްތެރިވުންޚިޔާަނތްތެރިވުންޚިޔާަނތްތެރިވުން ޔުދާސްޔުދާސްޔުދާސްޔުދާސް

ަވނީ ދުވަސް ޕަސްކާގެ ޢީދުލް ަކމަުގއިވާ ޢީދު ފޭިހ ޕާން ނުލާ ކަމީރު
އީސާގެފާނު ަދންނަބޭކަލުން ދީނުގެ އިމާމުންނާއި ބޮޑު ކައިރިވެަފއެވެ
އެއީ ގެންދަިޔއެވެ ރާަވމުން ވިސްނާ ޭދތޭެރ ގޮތަކާއި ނެތިކޮށްލެޭވނެ
ގިަނވެދާނެތީ ައަދދު މީސްތަކުންގެ އީމާންވާ ަމއްަޗށް އީސާގެފާނުގެ

ތެރެއިން އަސްހާބީންގެ ބަާރ ދެން ސަބަބުންނެވެ ބިރުގެ ަގންަނ އެމީހުން
ވަސްވާސް އިބިލީސް ހިަތށް އިސްކަރިޔޮތުގެ ޔުދާސް ހިމެޭނ ކަމަުގއި އެކަކު
ަބއިތުލް އިމާމުންނާއި ބޮޑު ޔުދާސް ދެން ވެރިވިއެވެ ަމއްަޗށް އޭނާގެ ދީ

އީސާގެފާނު ގޮސް ަކއިރިައށް ވެރިންގެ ސަިފއިންގެ މަޤްދިސްގެ
މި އެމީހުން ކުރިއެވެ ަމޝްވަރާ މެދު ގޮތަކާއި ަރނގަޅު ހައްޔަރުކުރެޭވނެ

ވެއްޖެއެވެ އެއަްބސް ދިނުަމށް ަފއިސާ ޭއނާައށް އުފާކޮށް ބަޮޑށް ވަރަށް ކަމާއި
އީސާގެފާނު ގޮސް އެނބުރި ދެން ވިއެވެ އެއަްބސް މިގޮތާއި އޭނާ

ހުއްޓެވެ ބަލަބަލާ ވަގުތަަކށް ަމދު މީހުން ކުރުަމށްޓަކާ ަހވާލު އެމީހުންނާއި

ކެއުންކެއުންކެއުންކެއުން އެންމެަފހުއެންމެަފހުއެންމެަފހުއެންމެަފހު



ދުަވސް ކަުރނަްފށާ ަތއްޔާރު ޕަސްކާައށް ޢީދުލް މީސްތަކުން ފަހު މިއަށް
ަމޤްދިސްައށް ަބއިތުލް އާއިލާއެއް ކޮންމެ ޢީދަުގއި މި ޖެހިއްޖެއެވެ އައިސް

ޖެހެއެވެ ޤުރުބާންކަުރން ކަިބފަުޅށް މާތްރަސަްކލާނގެ ކަންބަޅިއެއް ޅަ ގޮސް
ޔަހުޔާައށް އާއި ަބދުރު ތެރެއިން އަސްހާބީންގެ އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު

ޭދ ކުރުަމށްޓަކާ ަތއްޔާރު ކެއުން ޚާއްަސ ޢީދުގެ މި އެވެ ވިދާޅުވި

ަކލޭގެފާނު ކުރުަމށް ަތއްޔާރު ކެއުން ޢީދުގެ އަޅަުގނޑުމެން ބުންޏެވެ އެމީހުން
ތޯ ކޮންތާކު ވަަޑއަިގންަނަވނީ އެދި

އަަރއިގެންދާ ތެރެައށް ަރށު ޖެރޫސަަލމުގެ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ަބއްދަލު ކޭަލމެންނާއި ފިރިހެނަކު ހިަފއިގެންދާ ރުނަބއެއް ފެން މަގުމަތީ
ބުޭނ މީހާައށް ވެރި އޭެގގެ ދެން ޭދ ގެއަަކށް ދާ ޭއނާ އެކު އޭނާއާއި ވާނެ

އަހަރެންގެ އަހަރެންނާއި ކެއުން ަޕސްކާގެ ޢީދުލް މި ބުންޭޏ އެދުރުމީހާ
ަމތީ އެގޭގެ ޭއނާ ކަޮބއޭިހ ކޮޓަރި ަޖއަްސއިަފއިވާ ަހަމ ކެއުަމށްޓަކާ އަސްހާބީން
އެކޮޓަރަީގއި ަދއްކާނެ މީހުންަނށް ތިޔަަބއި ކޮޓަރިއެއް ބޮޑު ވާ ބުރީގައި
ކޭުރ ަތއްޔާރު ކެއުން އެތަާގއި ދެން ހުންނާނެ އެއްޗެއް ހުރިހާ ބޭނުންވާ

ވިދާޅުވި އީސާގެފާނު މަގުަމތީ ދަިޔ އަަރއިގެން އަެރަށށް ޔަހުޔާ އާއި ބަދުރު
ކެއުން ޢީދުގެ އެތަާގއި އަެބއިމީހުން ދެން ހިނގާދަިޔއެވެ ަކމެއް ހުރިހާ މަގުން

ކުރިއެވެ ަތއްޔާރު

އަސްހާބީން ބަާރ އެކަލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނާއި ަވގުތު ކެއުމުގެ ރޭގަނޑުގެ
ވަަޑއަިގތެވެ އިށީނދެ ފަރިއްކުޅުއްވުަމށް ދޮށަުގއި މޭޒު ވަަޑއަިގތް އެގެއަށް

އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު ަވނިކޮށް ތޭެރަގއި ކެއުމުގެ އެބައިމީހުން
ކުރިން ލިބުމުގެ ޭވން އާއި ައނިޔާ އަހަރެންަނށް ވިދާޅުވިއެވެ
ބަޮޑށް ވަަރށް އަހަރެން ކެއުަމށް ކެއުން މިޢީދުގެ އެކު ތިޔަބައިމީހުންނާއި



ބުަނން ޔަޤީނަްކމާއިއެކު ތިޔަަބއިމީހުންަނށް އަހަރެން ވީމު ބޭނުން
އަހަރެން ައދި ދިންަނވާ މުޅިން މީސްތަކުން އަެކލާނގެ މާތްރަސްކަލާނގެ

ދުވަހު ކުރާ ވެރަިކން ަމއްަޗށް މިދުނިޔޭގެ މުޅި ަފަދއިން އަލްމަސީހު
ނިޭމނެ ފުރަިހަމވެ މާަނ ައސްލު މިޢީދުގެ ކެއުމުން ކެއުން މިޢީދުގެ އަހަރެން

ކެއުން މިޢީދުގެ އަހަރެން ނޫނީ ފަހުން ވުމުގެ ަކންަތއްަތއް މިފަަދއިން އަދި
ނުކާަނން ައލަކުން

މާތްރަސަްކލާނގެ ަނނަްގވާ ަތއްޓެއް ަކދުރުދަިޔ މޭބިސް އީސާގެފާނު ދެން
ދެއްަވމުން އަސްހާބީންަނށް އެަތށި ކަުރއްވާ ޝުކުރު ކިބަފަުޅށް
އަހަރެން ބޯލާ ފޮދުވަރެއް މިަތށިން މީހަކު ކޮންމެ ކޭަލމެން ވިދާޅުވިއެވެ

ަރސަްކންފުޅު މާތްރަސަްކލާނގެ ބުަނން ކޮށް ަޔޤީން މީހުންަނށް ތިޔަބައި
ައލަކުން މިބުއިން އަހަރެން ނޫނީ ފަހުން ވުމުގެ ޤާއިމު މިދުނޭިޔަގއި

ނުބޯަނން

ކަިބފަުޅށް ގެ މާތްރަސަްކލާނގެ ަނނަްގވާ ރޮއްޓެއް އީސާގެފާނު ދެން
ބަހާ މެދަުގއި އެމީހުންގެ ކޮށްަލއްަވއި ަބއި އެރޮށި ކަުރއްަވއި ޝުކުރު
ތިޔަަބއިމީހުންަނށްޓަަކއި މިއީ ކާލާ މިރޮށިކޮޅު ވިދާޅުވިއެވެ ލައްވަމުން
ަމތިން މިގޮތުގެ ަހނދާނަުގއި އަހަރެންގެ ަހށަިގނޑު އަހަރެންގެ ދެވިފައިވާ

ކޭުރ ަކން

ދަިޔ މޭބިސަްކދުރުގެ ވެސް ައނެއްކާ އީސާގެފާނު ފަހު ނިމުަމށް ކެއުމުން
ތިޔަަބއިމީހުންަނށްޓަަކއި އޭެލ މިއީ ވިދާޅުވިއެވެ ަނނަްގވާ ތައްޓެއް

މާތަްރސްކަލާނގެ ަވނީ އޮހޮރުވިަފއި މޭިލ ޭލ އަހަރެންގެ އޮހޮރުވިަފއިވާ
ކުރުަމށްޓަކާ ޤާއިމު އެއަްބސްވުން އާ ކުރެއްވި އެކު މީސްތަކުންނާއި އެކަލާނގެ
އަހަރެންގެ ައތްވެސް މީހާގެ ވާޭނ ޚިޔާަނތްތެރި އަހަރެންަނށް ނަމަވެސް



ނިއްަމވާަފއިވާ މާތަްރސްކަލާނގެ އަެބޭވ މޭޒުަމތަީގއި މި ަހަމ އެކު އަތާއި
ދާނެ ކުރިައށް ދަރިކަލުން އިންސާނާގެ އެއްަފަދއިން ނިންމެވުމާއި

ބޮޑަުކމާއެ ހިތާަމއިގެ ހުރި މީހާައށް ވާޭނ ޚިޔާަނތްތެރި ޭއނާައށް ނަމަވެސް

ައނެކަަކށް އެކަކު އެމީހުން އުފެދި ބަހުސް މަިކމާމެދު ތޭެރ އަސްހާބީންގެ ދެން
ކާކުބާ މީހަކީ ަފަދ ކޮށްފާނެ ަކމެއް މިަފަދ ތެރެއިން އަހަރުމެންގެ ބުންޏެވެ

ނުޭވނުޭވނުޭވނުޭވ ަފަދއިންަފަދއިންަފަދއިންަފަދއިން ަރސްަރސްަކލުންަރސްަރސްަކލުންަރސްަރސްަކލުންަރސްަރސްަކލުން ދުނިޭޔގެދުނިޭޔގެދުނިޭޔގެދުނިޭޔގެ

ވެސް ަކމާއިމެދު ކަާކށް ވާނީ ަމޤާމެއް ަމތީ އެންމެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ އަދި
އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު އުފެދިއްޖެއެވެ ޒުވާބު މެދަުގއި އެމީހުންގެ
ަރއްޔިތުންގެ އެމީހުންގެ ރަސްރަސްކަލުން ދުނޭިޔގެ މި ވިދާޅުވިއެވެ

ރަސްރަސަްކލުން އެަފަދ ައދި ކޭުރ ވެރަިކން އެކު ހަރަުކށަިކމާއި މައްޗަށް
ަރނގަޅަަކށް ަރއްޔިތުންަނށް އެމީހުންގެ ކަުރނީ ަކންަތއް އެގޮަތށް ބުނަނީ

ޭއގަެބަދލަުގއި ަކންނުކުރާޭށ އެަފަދއިން ކޭަލމެން ަނަމވެސް ކަމަށް
ަފަދއިން މީހާ ަދށް އެންމެ ވާންޖޭެހނީ މީހާ ަމތީ އެންމެ ތެރެއިން ކަލޭމެންގެ
ވާނީ ަމތިވެރި ަފަދއިން ޚާދިމަކު ވާންޖޭެހނީ ކުރާމީހާ ވެރަިކން އަދި

ަތ މީހާ އޭުޅ ޭދން ަހދާ ކާން ނުަވަތ ަތ މީހާ އިންަނ ކާން މޭޒުދޮށަުގއި
އަހަރެން ަނަމވެސް ަތ މީހާއެއްނޫން އިންަނ ކާން ވާނީ މަތިވެރި

ަތއްޔާރަުގ ވުަމށް ނޯކަރަަކށް ަކޭލމެންގެ މިަވނީ ވެސް ފެށުނީއްސުރެ
އަހަރެންނާއި ހިނދު ކުރިަމތިވީ އުނދަގޫތަކާއި އަހަރެންަނށް ކަލޭމެންނަކީ

ަހވާލުކުރެއްވި ރަސަްކން އަހަރެންނާއި ަބއްަޕ އަހަރެންގެ މީހުން ވީ އެކު
ަރސަްކމަުގއި އަހަރެންގެ ކޭަލމެންަނށް ވެސް އަހަރެން ފަދައިން
ރަސަްކމަުގއި އަހަރެންގެ ކޭަލމެން އޭރުން އެއީ ޭދަނން ަހއްޤު ބައިވެރިވުމުގެ

ތަޚުތުތަކަުގއި ައދި އުޅުަމށް ބޮއި ަކއި ަމތީ އެއްމޭޒެއްގެ އަހަރެންނާއި



ބެލުަމށް ހިސާބު ަމއްަޗށް ދަރިކޮޅުގެ ބަާރ ަބނީއިސްރާއީލުގެ އިށީނދެ

ބިރުަގންނާނެބިރުަގންނާނެބިރުަގންނާނެބިރުަގންނާނެ ބުނުަމށްބުނުަމށްބުނުަމށްބުނުަމށް ަކމުަގއިަކމުަގއިަކމުަގއިަކމުަގއި ަދންަނަދންަނަދންަނަދންަނ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު ބަދުރުބަދުރުބަދުރުބަދުރު

ަފަދއިން ގޮަދންތަކެއް ަކޭލމެން އިބިލީސް ަޝމްއޫނު ޝަމްއޫނު
އެއީ ދުޢާކޮށްފީން ކަލެައށްޓަކާ އަހަރެން ަނަމވެސް އެދެފި ފުރާނާލުަމށް

އަލުން ަތއުބާވެ ކޭަލ އެދި ނުދިއުަމށް ނެތިގެން އީމާނަްކން ކަލޭގެ
އީމާނަްކން އަހުންަނށް އެހެން ކޭަލގެ ފަހު އެނބުރުަމށް ކަިބައށް އަހަރެންގެ

ދީ ހިތްވަރު ދެމިތިބުަމށް ަމތީ

ކޭަލގެފާނުގެ އަޅަުގނޑު މާތްސާހިބާ ބުންޏެވެ ަޖވާބަުގއި ަޝމްއޫނު ދެން
ަތއްޔަާރށް މިހިރީ ވެސް މަރުވުަމށް ކީއްކަުރން ައދި ޖަަލށް އަރިހުގައި

ރޭގެ މި ަތ ބުަނން ވާހަަކއެއް އަހަރެން ަބދުރާ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ނުވެސް މިއީ އަހަރެން ަމތިން ފަހަރު ތިން ކޭަލ ކުރިން ގޮވުމުގެ ހާ ފަތިހު

ބުނާނެ ަކމަުގއި މީހަކު ަދންަނ

ދަބަހެއް ަފއިސާއެއް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކުރެން އެމީހުން އީސާގެފާނު ދެން
ކޭަލމެންަނށް ފަހަރު ފޮނުވި ކޭަލމެން އަހަރެން ނުލާ ފައިވާނަކާ އަދި

ަތ ަދތިވި އެއްޗަަކށް އެއްވެސް

ވެސް އެއްގޮތަަކށް އަޅަުގނޑުމެންަނށް ނޫން ބުންޏެވެ ަޖވާބަުގއި އެމީހުން
ނުޭވ ަދއްޗެއް

މިހާރު އެހެންަނަމވެސް ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އެކަލޭގެފާނު ދެން
އެވެސް ވިޔަސް ފޮއްޓެއް ގެންޭދ އެ ވާަނަމ ދަބަހެއް ައތަުގއި ކަލޭމެން

ކޮނޑަުގއި ކޭަލމެންގެ ަނަމ ނެތް ަކނޑިއެއް ައތަުގއި ކޭަލމެންގެ އަދި ގެންދޭ



ރަސޫލުން އިހަުޒމާނުގެ ަގޭނ ވެސް ަކނޑިއެއް ވިއްކާލަާފއި ސާލު ވާ
ލިޔެވިގެން ަބސްފުޅަުގއި ވަޙީކުރެއްވި މާތްރަސްކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް
އަހަރެން ތޭެރަގޭއ ފާަފވެރިންގެ ހިަމނާނީ ޭއނާ އެމީހުން ޭވ މިފަދައިން

ވެ މަިކންަތއްަތއް މެދު އަހަރެންނާއި ވީަފަދއިން ލިޔެވިގެން ަތ ބުނަން
ަފަދއިން ލިޔެވިގެންވީ އަހަރެންނާއިމެދު ަހމަަކަށވަރުން ޖޭެހނެ ނިމެން

މިނިމެނީ ވެ ަކމެއްވެސް ހުރިހާ މިހާރު

މިއޮތީ ަބއަްލވާ މާތްސާހިބާ ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާަނށް އަސްހާބީން
ދަެކނޑި

އަހަާކށް ވާހަަކ ަކނޑީގެ ތި އިތަުރށް ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި އެކަލޭގެފާނު
ޭބނުމެއްނޫން އަހަރެން

ކުރެއްވުންކުރެއްވުންކުރެއްވުންކުރެއްވުން ދުޢާދުޢާދުޢާދުޢާ ަމތީަގއިަމތީަގއިަމތީަގއިަމތީަގއި ަފރުަބަދަފރުަބަދަފރުަބަދަފރުަބަދ ަޒއިތޫނިަޒއިތޫނިަޒއިތޫނިަޒއިތޫނި އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

އާަދވެގެން ފަހަރަކުމެ ކޮންމެ ވަަޑއަިގންަނވާ ޖެރޫސަަލަމށް އީސާގެފާނު
ަޒއިތޫނި އަެކލޭގެފާނު ވެސް އެފަހަރު ަފަދއިން ކަުރއްވާ ކަންަތއް

ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ ކުރެއްވުަމށްޓަކާ ޭހަދ ަވގުތު ޭރގެ ފަރަުބަދައށް
ދަިޔއެވެ އަރިހަުގއި އެކޭަލގެފާނުގެ ވެސް އަސްހާބީން އެކަލޭގެފާނުގެ

ކޭަލމެން ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އަެކލޭގެފާނު ދެވުމުން އެތަނަށް
ދުޢާކޭުރ ދުރުހެލިވުަމށް ފާަފއިން ވަސްވާހާއި

ކަކޫފުޅު ވަަޑއިގެން ދަުރށް ަތންކޮޅެއް އެމީހުންނާއި އެކަލޭގެފާނު ދެން
ަބއްަޕ ަބއްޕާ ފެއްޓެވިއެވެ ކަުރއްަވން ދުޢާފުޅު ތިރިވެ މައްަޗށް
އަހަރެންގެ ަތށި އުނދަގުލުގެ ހިތާަމއާއި މި ަނަމ ަކމަަކށްަވނީ އިރާދަކުރައްވާ

އަހަރެން ގޮތް ޭބނުން ަބއްަޕ އެދެނީ އަހަރެން ަނަމވެސް ައތުލާ އަތުން



ވަަޑއިގެން ަމލާއަިކތަކު އެވަގުތު އަރަިހށް އެކަލޭގެފާނުގެ ނޫން ބޭނުންގޮތެއް
ހާލަުގއި ލިބިގެންވާ ހިތާަމ ފުން ދެން ދެއްވިއެވެ ހިތްވަރު އެކަލޭގެފާަނށް
އެކަލޭގެފާނުގެ އެަވގުތު ކުރެއްވިއެވެ ދުޢާ ތެދުހިތުން އެކަލޭގެފާނު

ބިންަމއްަޗށް ަފަދއިން ތިކިތަކެއް ޭލ ދާފޮދު ދަިޔ އޮހެމުން ހަށިކޮޅުން
ދަިޔއެވެ އޮހެމުން

ަކއިރިައށް އަސްހާބީންގެ ނިމިވަަޑއިގެން ދުޢާފުޅުން އެކޭަލގެފާނު
ލިބިަފއިވާ އެމީހުންަނށް އެއީ ނިދިަފ ތިބީ އެމީހުންަނށް އިރު ވަޑައިގެންނެވި

ތަިޔ ަކޭލމެން ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު ވަރުބަލިން ވީ ބޮޑަުކމުން ހިތާމައިގެ
ނުވެއޭްޓތޯ ތެރެައށް ފާަފއިގެ ވަސްވާހާއި ކޭަލމެން ތެދުޭވ ކީއްވެ ނިދަނީ

ދުޢާކޭުރ

ކުރުންކުރުންކުރުންކުރުން ަހއްަޔރުަހއްަޔރުަހއްަޔރުަހއްަޔރު އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ަބއެއްގެ އެަތއް ގެންަދަވނިކޮށް ވާހަަކަދއަްކަވމުން އެމީހުންނާއި އީސާގެފާނު
ހުރީ ަމގުަދއަްކން އެމީހުންަނށް ައއެވެ އެަތަނށް ަބއަިގނޑެއް ބޮޑު

ވީ ަކމަުގއި އެކަކު ތެރެއިން ައސްހާބީންގެ ބަާރ ޚާއަްސ އީސާގެފާނުގެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ގޮތުން ކުރުމުގެ ަސލާމް އީސާގެފާނާއި ޭއނާ އެވެ ޔުދާސް
އީސާގެފާނު އެވަގުތު ަކއިރިވިއެވެ އަެކލޭގެފާނާއި ބޮސްދިނުަމށް ކޮލުގައި

ކޭަލ ދަރިކަލުންަނށް އިންސާނާގެ ޔުދާސް ވިދާޅުވިއެވެ އޭނާއަށް
ަތ ވުަމށް ޚިޔާަނތްތެރި ޭއނާައށް ބޮސްދެނީ ތަިޔ ގޮތަުގއި ސަލާމެއްގެ

އެމީހުން އެނގުމުން ކީއަްކން މިއުޅެނީ ވާން ައސްހާބީންަނށް އީސާގެފާނުގެ
ަކނޑިތަކުން އަޅަުގނޑުމެންގެ މާތްސާހިބާ ދެންނެވިއެވެ އީސާގެފާަނށް

އެކަކު ތެރެއިން އަސްހާބީންގެ ބުނުމާއެކު އެހެން ަތ ަހމަލާދެން އެމީހުންނާ
ަހމަލަާގއި ދިން ަކނޑިން މީހަަކށް ތެރެއިން ނޯކަރުންގެ އިމާމުގެ އުއްތަމަ



ަކނޑާލިއެވެ ަކންަފތް ަކނާައތު ޭއނާގެ

އީސާގެފާނު ދެން ހުއްޓާލާ ތަިކންަތއް މިހާރު ަހަމ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާނު
ަރނގަޅު ަކންަފތް ޭއނާގެ ބީއަްސވާ ައތްޕުޅު ަކންަފތަުގއި އެމީހާގެ

ކުރެއްވިއެވެ

ަބއިތުލް އިމާމުންަނށާ ބޮޑު ައއި ކުރުަމށް ަހއްޔަރު އަެކލޭގެފާނު ދެން
ަބނީއިސްރާއީލުގެ އޮފިސަރުންަނށާ ގާޑުންގެ ބަލަަހއްޓާ މަޤްދިސް
ަހއްޔަރުކަުރން އަހަރެން ކޭަލމެން ވިދާޅުވިއެވެ އަެކލޭގެފާނު ވެރިންަނށް
ކުށްވެރިއަަކށް ނަުބއި މިއީ އަހަރެން ތިައއީ ހިަފއިގެން ަކނޑިަތއް ލަޓިބުރިތަކާ

މަޤްދިސަްގއި ަބއިތުލް ކުރިަމތީ ކޭަލމެންގެ ދުވަހު ހުރިހާ މިއޮތް ތަ ވުމުން
ކޭަލމެންގެ މިއީ ކީއްވެ ނުކުރީ ަހއްޔަރު އަހަރެން ކޭަލމެން އޭރު ވީމު އަހަރެން

ވަގުތު ކުރާ ވެރަިކން ައނދިރަިކން މިއީ ގަޑި

ބިރުަގތްބިރުަގތްބިރުަގތްބިރުަގތް ވުަމށްވުަމށްވުަމށްވުަމށް ަރހުަމތްތެރިައަކށްަރހުަމތްތެރިައަކށްަރހުަމތްތެރިައަކށްަރހުަމތްތެރިައަކށް އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ ބަދުރުބަދުރުބަދުރުބަދުރު

ގެައށް އިމާމުގެ އުއްަތަމ ކޮށްގެން ަހއްޔަރު އަެކލޭގެފާނު އެމީހުން ދެން
އީސާގެފާނުގެ ހުރެގެން ދުރަުގއި ަތންކޮޅެއް ަބދުރު ގެންދަިޔއެވެ

ތެރަޭގއި މެދުގޯތި އެތާގެ މީހުން ވީ އެަތނަުގއި ދެން ދަިޔއެވެ ފަހަތްޕުޅުން
އެކު އެމީހުންނާއި ވެސް ޭއނާ އިށީނުމުން އެތާ ރޯކޮށް އަލިފާނަްގނޑެއް

އަލިފާނަްގނޑުގެ ައންހެންކުއްޖަަކށް ނޯކަރު އިށީނދެއްޖެއެވެ އެތާގައި
ފަރުވާތެރަިކމާއެކު ވަަރށް މޫަނށް ޭއނާގެ ފެނުމުން މޫނު ބަދުރުގެ އަލިން

މީހެއް އޭުޅ އެކު އާއި ޭއނާ ވެސް މިއީ ބުންޏެވެ ބަަލއިަފއި

ައންހެނާ ޭއ ބުންޏެވެ ޭއނާ ދެކޮޅުހެދިއެވެ އަެކމާ ަބދުރު ނަމަވެސް
ނުަދންަނން ޭއނާއެއް އަަހންނެއް



ވެސް ކޭަލ ބުންޏެވެ ފެނިަފއި ަބދުރު އެހެންމީހަަކށް ފަހުން ތަންކޮޅެއް
އަހަރެން ފިރިހެނާ ޭއ ބުންޏެވެ ަޖވާބަުގއި ަބދުރު މީހެއް އެމީހުންގެ ތިޔައީ

ނޫން މީހެއް އެމީހުންގެ މިއީ

ަހަމ ބުންޏެވެ ފެނިގެން ަބދުރު އެހެންމީހަކު ފަހުން އިރު އެއްގަޑިއެއްހާ މީގެ
މިއީ ވެސް މީނާއަކީ މީހެއް އުޅުނު އެކު އާއި ޭއނާ މިއީ މިމީހާ ވެސް ޔަޤީނުން

މީހެއް ގަލީލީގެ

ަމށަަކށް ަކމެއް ކޭީކ ތިޔަކަިޔނީ ކޭަލ ފިރިހެނާ ޭއ ބުންޏެވެ އެމީހާައށް ބަދުރު
ގޮވިއެވެ ހާ ަފތިހުގެ ަތނާ ނިމުނު ަހަމ ބުނެ މިހެން ަބދުރު ނޭނގެ
ަހމަކުރެއްވިއެވެ ަހތަރުކަޅި ަބއަްލވާ ދިމާައށް ަބދުރާއި އެނބުރި މާތްސާހިބާ

ވިއެވެ ަހނދާން ަމތިން ބަސްފުޅުގެ ވިދާޅުވި އެކަލޭގެފާނު ބަދުރު ދެން
މިއީ އަހަރެން ަމތިން ތިންފަހަރު ކޭަލ ނުގޮަވނީސް ހާ ަފތިހުގެ މިރޭގެ
ނުކުމެ އެަތނުން ޭއނާ ދެން ބުނާނެޭއ ަކމަުގއި ނޫން ވެސް މީހެއް ދަންނަ

ރުޔެވެ ކަރުަނއަޅާ އެކު އާއި ހިތާަމ ގޮސް ބަޭރށް

ަމލާމާތްކުރިަމލާމާތްކުރިަމލާމާތްކުރިަމލާމާތްކުރި މީހުންމީހުންމީހުންމީހުން އީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށް

އެކޭަލގެފާަނށް މީހުން ތިބި ަހވާލުވެގެން ބެލެހެއްޓުަމށް އީސާގެފާނު
ަކނަުބނދެަފއި އެކޭަލގެފާނު އެމީހުން ފެށިއެވެ ައނިޔާކަުރން ކޮށް މަލާމާތް
މިނޫނަސް ައދި ކާކު އެޖެހީ ަގއަިގއި ަކޭލ ދެންމެ ބުނަެބަލ ނަިކން ބުންޏެވެ
އެކަލޭގެފާަނށް އެމީހުން ބަސްަތއް މަލާމާތުގެ އެއްޗަކާއި ނަުބއި އެތައް

ގޮވިއެވެ

ކުރެވުނުކުރެވުނުކުރެވުނުކުރެވުނު ހާޒިރުހާޒިރުހާޒިރުހާޒިރު ަޖމާަޢަތށްަޖމާަޢަތށްަޖމާަޢަތށްަޖމާަޢަތށް ަދންަނޭބަކލުންގެަދންަނޭބަކލުންގެަދންަނޭބަކލުންގެަދންަނޭބަކލުންގެ ދީނުގެދީނުގެދީނުގެދީނުގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ކުރިަމއްަޗށް މަޖިލީހުގެ މީސްތަކުންގެ އީސާގެފާނު އިރުއެރުމުން ހެނދުނު



އިމާމުންނާއި ބޮޑު ވެރިންނާއި ަބނީއިސްރާއީލުގެ އެތަާގއި ގެންދެވުނެވެ
ަމތިވެރި ތަިޔއީ ަކޭލ ބުންޏެވެ އެމީހުން ވިއެވެ ަދންނަބޭކަލުން ދީނުގެ

ވާަނަމ ަކމަުގއި އަލްަމސީހާ ފޮނުއްވި ކަުރއްވާ ޚާއަްސ މާތްރަސަްކލާނގެ
ބުނެބަަލ ކުރިަމތީ އަހަރުމެން

ޤަބޫލެއް ަކޭލމެން ބުންަޏސް އަހަރެން ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި އީސާގެފާނު
ނުޭދނެ ަޖވާބެއް ަކޭލމެން އަަހއިފިަނަމ ކުރެން ކޭަލމެން އަހަރެން ނުކުރާނެ

އެންމެ ދަރިކަލުން އިންސާނާގެ ފެށިގެން މިހާރުން ނަަމވެސް
ވަަޑއިގެން އިށީނދެ މަޤާމަުގއި ަމތިވެރި އެންމެ ދެއްވާ މަތިވެރިކަލާނގެ

ވާނެ

ތަިޔއީ ކޭަލ އެހެންވިއްޔާ ދެން ކުރިއެވެ ސުވާލު އެއެންމެން ދެން
ދަރިކަލުންަތ މާތަްރސްކަލާނގެ

ދަރިކަލުން މާތަްރސްކަލާނގެ މިއީ އަހަރެން ދެއްވިއެވެ ަޖވާބު އީސާގެފާނު
ތެދެއް ތިޔަބުނީ ކޭަލމެން

ހެއްކެއްގެ އިތުރު ވުރެ މިައށް ދެން އަހަރުމެންަނށް ބުންޏެވެ އެމީހުން ދެން
އަޑު ބުނާ އެހެން ައނަގއިން ައމިއްަލ ޭއނާގެ ަތ އަެބއޮތް ބޭނުމެއް

އެއްނު އިވިޖެ އަހަރުމެންަނށް

23

ގެންދެވުންގެންދެވުންގެންދެވުންގެންދެވުން ައރިަހށްައރިަހށްައރިަހށްައރިަހށް ޕިލާތުސްގެޕިލާތުސްގެޕިލާތުސްގެޕިލާތުސްގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ގޮަވއިގެން އީސާގެފާނު އެންމެން ވީ ަޖމާަޢތަުގއި މި މިައށްފަހު ދެން
މަޖިލީހުގެ ދީނީ ދަިޔއެވެ އަރަިހށް ޕިލާތުސްގެ ވެރިޔާ ރޫމުގެ އެތަނުން

ކުރިފުޅުަމއްަޗށް ޕިލާތުސްގެ ތުހުަމތުަތއް ބެހޭގޮތުން އީސާގެފާނާއި މީހުން



ތެރަޭގއި މިސަރަަޙއްދުގެ މުޅި މިމީހާއަކީ ބުންޏެވެ އަެބއިމީހުން ހުށައެޅިއެވެ
ގެންދާ ކަުރމުން މަަސއަްކތް ކުރުވުަމށް ދެކޮޅު ސަރުކާރާއި މީސްތަކުން

ަކއިސަރު އަެބއިމީހުން ގެންދަިޔއީ ބުަނމުން މީސްތަކުންަނށް މީނާ މީހެއް
ަމތިވެރި ޭއނާއަކީ ައދި ނުދެއްކުަމށް ަފއިސާ ވާރު ރަސްގެފާަނށް

އާއި ަކމަުގ ައލްމަސީހާ ފޮނުއްވި ކަުރއްވާ ޚާއަްސ މާތްރަސްކަލާނގެ
ކޭުރ ަދޢުވާ މީނާ ވެސް ަކމަުގއި ަރސްގެފާނު ބަނީއިސްރާއީލުގެ

ަބނީއިސްރާއީލުގެ ކަލެއަކީ ވިދާޅުވިއެވެ އީސާގެފާަނށް ޕިލާތުސް
ަތ ރަސްގެފާނު

ތަިޔވިދާޅުވީ ތިޔޭަބފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ ަޖވާބަުގއި މީގެ އީސާގެފާނު
އަެފަދއިން

ހުރިހާ ވީ އެތަާގއި ައދި އިމާމުންަނށާއި ބޮޑު ޕިލާތުސް ދެން
މީނާ ގޮތަުގއި ފެންަނ އަހަރެންަނށް ވިދާޅުވިއެވެ މީސްތަކުންަނށް

ނުޭވ ކޮށްފަކާ ަކމެއް އެއްވެސް ކަަހަލ ވާ ޚިލާފް ަގވާއިދާއި ސަރުކާރުގެ

މުޅި މީނާ ގެންދަިޔއެވެ ބުަނމުން ކޮށް ތަކުރާރު މަިބއިމީހުން ނަމަވެސް
ކުރުަވން ދެކޮޅު ސަރުކާރާއި މީސްތަކުން ތެރަޭގއި ކަަރއިގެ ޖުދެއާ
ކަިޔަވއިދެމުން ޭއނާ މީސްތަކުންަނށް ކަުރނީ މަިކން ޭއނާ ކުރި މަސައްކަތް

މިހާރު ަނަމވެސް ގަލީލަީގއި ފެށީ މަިކންަތއް ޭއނާ ކަިޔަވއިދިނުމުން ގެންދާ
ައތުވެއްޖެ ަހަމައށް ޖެރޫސަަލމާ މީނާ

ގަލީލީ މީނާއަކީ ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު ޕިލާތުސް އިވި އަޑު ބުނެވުނު މިހެން
ަރށްވެއްސެއް ގަލީލީގެ އަކީ އީސާގެފާނު ޕިލާތުސްައށް ަތ މީހެއް ކަރައިގެ

ހުންނެވި އޭރު ވެރިއަަކށް ކަަރއިގެ ގަލީލީ އީސާގެފާނު ޭއނާ އެނގުމުން ކަން



ހުއްނެވީ އެވަގުތު ވެސް ހެރޮދު ފޮނުއްވިއެވެ ގާަތށް ގެ ހެރޮދު
ޖެރޫސަަލމަުގއެވެ

ޭއނާ އެއީ އުފާކުރެއްވިއެވެ ބަޮޑށް ވަަރށް ހެރޮދު ފެނުމުން އީސާގެފާނު
އެކަލޭގެފާނުގެ ވުމާއިއެކު އަހަާފއި ބަޮޑށް ވަަރށް ޚަބަރުަތއް ބޭެހ އީސާގެފާނާއި
ކުރެން އީސާގެފާނު ހެރޮދު އުންމީދަުގއެވެ ދުށުމުގެ މުޢުޖިޒާތެއް ފަރާތުން

އެއްވެސް އެއިން ަނަމވެސް ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލުަތއް ގިަނ ވަރަށް
ދީނުގެ އިމާމުންނާއި ބޮޑު ނުދެއްަވއެވެ ަޖވާބެއް އީސާގެފާނު ސުވާލަަކށް

މަިބއިމީހުން ރުޅިވެރަިކމާއިއެކު ައދި ވިއެވެ އެތަާގއި ދަންނަބޭކަލުން
ހުަށއަަޅމުން ހެރޮދުައށް ތުހުަމތުަތއް ގޮތުން ބޭެހ އީސާގެފާނާއި

ނަުބއި އީސާގެފާަނށް ސިަފއިން ޭއނާގެ އާއި ހެރޮދު ދެން ގެންދިައއެވެ
އަެކލޭގެފާަނށް މަިބއިމީހުން ފެށިއެވެ ކަުރން މަލާމާތް ގޮވާ އެއްޗެތި
ހެދުން އެކަލޭގެފާނު ަފަދއިން ރަސްކަލަކު ގޮތުން ކުރުމުގެ ޖެއްސުން
މިދުވަހުގެ ފޮނުއްވިއެވެ އަރަިހށް ޕިލާތުސްގެ ައނބުރާ ފަހު އެޅުއްވުަމށް
ވިޔަސް ަކމަުގއި ދުޝްމިނުން ދެ އަކީ ޕިލާތުސް އާއި ހެރޮދު ކުރީގައި

ވިއެވެ ަކމަުގއި ދެރަހުަމތްތެރިން އެދެމީހުންނީ ފަހު މިދުވަަހށް

ޙުކުމްޙުކުމްޙުކުމްޙުކުމް ަމރުގެަމރުގެަމރުގެަމރުގެ އީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށްއީސާގެފާަނށް

ަބނީއިސްރާއީލުގެ އިމާމުންަނށާއި ބޮޑު ތިބި އެއްވެ އެތާ ޕިލާތުސް
މީސްތަކުން ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް ގޮވާ އާންމުންަނށް ވެރިންނަށާއި

ތުހުަމތަުގއި ކުރުމުގެ ަމަސއަްކތް ކުރުވުަމށް ދެކޮޅު ސަރުކާރާއި
ވަަރށް އަހަރެން މެދު މިމީހާއާއި ގެަނއި ަކއިރިައށް އަހަރެންގެ ތިޔަބައިމީހުން
ގޮތަުގއި ފެންަނ އަހަރެންަނށް ަނަމވެސް ބަަލއިފިން ހޯދާ ރަނގަަޅށް
ތެދު ވެސް ތުހުަމތެއް އެންމެ ތުހުަމތުތަކުން ހުރިހާ ކުރާ ތަިޔ ކަލޭމެން



މިމީހާ ޭއނާ ހެކިތަކެއް މަިފަދ ަހަމ ފެނުނީ ވެސް ހެރޮދުައށް ނުޭވ އެއްޗަކަށް
ޙުކުމް މަރުގެ ޭއނާައށް ވެގެން އެހެން ފޮނުވީ ަކއިރަިޔށް އަހަރެންގެ އަނބުރާ
މިނިަވން ފަހު އެޅުަމށް ަހންމުށި ަގއަިގއި ޭއނާގެ ވީމާ ނުޭވ ވެގެނެއް ހައްޤު

ޙުކުމްކުރާަނން އަހަރެން ކުރުަމށް

ަބނީއިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރުން ރޫމުގެ މުނާސަަބތަުގއި ޕަސްކާގެ ޢީދުލް
މިނިަވން މީހަކު ތެރެއިން ކުށްވެރީންގެ ގޮތުން ޖެއްސުމުގެ ަހަމ ހިތް މީހުން

ކޮށްދެއެވެ

ޭއނާައށް ފެށިއެވެ ަލަވން ހޭަޅއް އެއްއަޑުން މީސްތަކުން ހުރިހާ ވީ އެއްވެފައި
ބަަރއްބާސް އަހަރުމެންަނށްޓަކާ ަބދަލަުގއި ޭއނާގެ ކޭުރ ޙުކުމް މަރުގެ
ަބޣާަވތެއަްގއި ދެކަޮޅށް ސަރުކާރާއި އަކީ ބަަރއްބާސް މި ކޮށްދީ މިނިވަން

މީހެކެވެ ލެވިަފއިވާ ަޖަލށް މަރާލީތީ މީހަކު ައދި ބައިވެރިވެ

ވީ އެއްވެަފއި ވެސް ައނެއްކާ ކުރެޭވތޯ މިނިަވން އީސާގެފާނު ޕިލާތުސް
އެމީސްތަކުން ަނަމވެސް ދެއްކެވިއެވެ ވާހަަކ ބަހުސްކޮށް މީސްތަކުންނާއި
އަރުވާ ސަލަީބށް ޭއނާ އަރުވާ ސަލަީބށް ޭއނާ ގެންދަިޔއެވެ ހަޅޭއްލަވަމުން

މީނާ ވިދާޅުވިއެވެ ފަހަަރށް ތިންަވަނ އަެބއިމީހުންަނށް ޕިލާތުސް
ޙުކުމް މަރުގެ ޭއނާައށް ކޮބާ ކުށަކީ މީނާގެ ކީއްވެގެން އަރުވާންވީ ސަލީބަށް
ޭއނާގެ އަހަރެން ނުފެޭނ އަހަރެންނަަކށް ސަބަބެއް އެއްވެސް ކުރަންޖޭެހ
ކުރާނީ މިނިަވން ޭއނާ ފަހު ކުރުަމށް ޙުކުމް އެޅުަމށް ަހންމުށި ގައިގާ

ގެންދަިޔއީ ަލަވމުން ހޭަޅއް ނެތި ހުއްޓުމެއް މީސްތަކުން ނަމަވެސް
ވުރެ އިރަަކށް އަޑުަތއް އަެބއިމީހުންގެ ކުރުަމށެވެ ޙުކުމް މަރުގެ އީސާގެފާަނށް

ކެނޑިނޭޅި އަެބއިމީހުން ޕިލާތުސް އެންމެފަހުން ދަިޔއެވެ ބާރުަވމުން އިރެއް



އެއަްބސްވެ ގޮތާއި އެދުނު އަެބއިމީހުން ސަބަބުން ހަޅޭކުގެ ދަިޔ ލަވަމުން
ދިނެވެ މިނިަވންކޮށް މީހާ އެދުނު އަެބއިމީހުން ަބަދލަުގއި އީސާގެފާނުގެ

ކުށަުގއި މަރާލުމުގެ މީހަކު ައދި ކޮށް ަބޣާަވތް ދެކަޮޅށް ސަރުކާރާއި މިމީހާއަކީ
އެދުނު އެމީހުން ަމއްަޗށް އީސާގެފާނުގެ ައދި މީހެކެވެ ލެވަިފއިވާ ޖަލަށް

އެއަްބސްވިއެވެ ޕިލާތުސް ަކންކުރުަމށް ަފަދއިން

އެރުވުންއެރުވުންއެރުވުންއެރުވުން ަސލީަބށްަސލީަބށްަސލީަބށްަސލީަބށް އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ބަޭރށް ަރށް ދިނުަމށްޓަކާ ައދަބު މަރުގެ އީސާގެފާަނށް ސިަފއިން ރޫމުގެ
ަޒއިރީން ކިއުނު ޭއ ަޝމްއޫނު ަމގުަމތީ ދަިޔ އަެބއިމީހުން ގެންދަިޔއެވެ

ޖެރޫސަަލަމށް ދަިޔއީ ކޮށް ަދތުރު އެަމގުން މީނާ ދިމާވިއެވެ މީހަކާއި ރަށުގެ
ގެނެސް ަކމުން ަގަދ ޭއނާ މީހުން ސަިފއިންގެ ަބއެއް ދިއުމަށްޓަަކއެވެ

ކުރިއެވެ މަޖުބޫރު ދިއުަމށް ހިަފއިގެން ަސލީބު ފަަހތްޕުޅުން އީސާގެފާނުގެ
މީހުންގެ މި ދަިޔއެވެ ބަޔަކު ހާސް އެަތއް ފަަހތްޕުޅުން އީސާގެފާނުގެ

ހިމެނުނެވެ ވެސް ައންހެނުން ަބއެއް ދަިޔ ކަުރމުން ހިތާަމ ރޮމުން ތެރޭގައި
ވިދާޅުވިއެވެ ވަަޑއިގެން އެނބުރި ދިމަާލށް މިައންހެނުންނާއި އީސާގެފާނު

ނުކޭުރ ހިތާަމ ރޮއި އަހަރެންަނށްޓަަކއި ދަރިންޭނ ައންހެން ޖެރޫސަަލމުގެ
ދަރިންގެ ކޭަލމެންގެ ައދި ަނފުސާއި ައމިއްަލ ަކޭލމެންގެ ބަދަލަުގއި އޭގެ

ބުނާނެ މިަފަދއިން ައނެކަަކށް އެކަކު ތިޔަަބއިމީހުން ކޭުރ ހިތާަމ މައްޗަށް
ައންހެނުންނާއި ނުލޭިބ ދަރިއަކު ދުވަހަކުވެސް ައންނާނެ ދުވަހެއް
އެދުވަހު ހުއޭްޓ ބަރަކާތްތެރަިކން ައންހެނުންަނށް ނުޭދ ކިރު ދަރިއަކަށް

ަފަދއިން ލިޔުއްަވއަިފއިވާ ފޮތްތަކަުގއި ބާަވއިލެއްވި މާތްރަސްކަލާނގެ
އަހަރުމެންގެ އޭފަރަުބަދތަކާޭއ ބުނާނެޭއ ފަރަުބަދތަަކށް މީސްތަކުން
އަހަރުމެން ހަިލތަކާޭއ ޭއ ބުނާނެޭއ ހަިލތަަކށް ައދި ވެއޭްޓޭށ މައްޗަށް



ކުށްވެރި އިރު ަކންކުރެޭވ މަިފަދއިން ޭދތޭެރ މީހަކާ ކުށެއްނެތް ފޮރުވާށޭ
ަތ ކިހިނަކުން ކުރެޭވނީ ަކންަތއް ޭދތޭެރ މީހުންނާއި ވެަފއިވާ

ދެމީހަކު ކުށްވެރިންގެ އިތުރުން އީސާގެފާނުގެ ދިނުަމށްޓަަކއި އަދަބު މަރުގެ
މީހުން މިދެކުށްވެރިންގެ އީސާގެފާނާއި އަެބއިމީހުން ގެނެވުނެވެ ވެސް
ައދި ގެންދަިޔއެވެ ބިމަަކށް ހުސް ކިޔުނު ަނމަަކށް ނާށަިގނޭޑ ބޮލުގެ

ައދި އެރުވިއެވެ ސަލަީބށް އީސާގެފާނު މަިބއިމީހުން އެތާނަގއި
ފަރާތަުގއި ަކނާައތްޕުޅު އީސާގެފާނުގެ އެކަކު ވެސް މީހުން މިދެކުށްވެރިންގެ

ސަލަީބށް ގޮަތށް ވާ ފަރާތަުގއި ަވައތްޕުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ އަނެކަކު އަދި
ކިބަފަުޅށް މާތަްރސްކަލާނގެ އީސާގެފާނު އެވަގުތު އެރުވިއެވެ
އަެބއިމީހުން ދެއްވާ ފުއްަސވާ ފާަފ މީހުންގެ އަެބއި ަބއްޕާ ދެންނެވިއެވެ

ސަލަީބށް އީސާގެފާނު ނުވިސްޭނ އަެބއިމީހުންނަަކށް ކަންަތއްތަކެއް އެކުރާ
ހެދުންކޮޅު އަެކލޭގެފާނުގެ މީހުން ސިަފއިންގެ ކުރި ަކންަތއް އެރުވުމުގެ

ލިއެވެ ގުރުައތު ބެލުަމށް މީހަކު ލޭިބނެ

ަބނީއިސްރާއީލުގެ ވަގުތު ތިބި އެއްވެ ބެލުަމށް މިަމންޒަރުަތއް މީސްތަކުން
މީހުން އެހެން މީނާ ގެންދަިޔއެވެ ކަުރމުން މަލާމާތް އީސާގެފާަނށް ބޮޑުން

ކަުރއްވާ ޚާއަްސ މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި ޭއނާއަކީ ކޮށްދިން ސަލާމަތް
ސަލާަމތް ަނފުސު ައމިއަްލ ޭއނާގެ ޭއނާ ވާަނަމ ަކމަުގއި އަލްަމސީހާ ފޮނުއްވި

ކޮށްފާނެއެއްނު

އެކަލޭގެފާަނށް ގޮސް އަރަިހށް އީސާގެފާނުގެ ވެސް މީހުން ސިފައިންގެ
ދީަފއި ރާހުތް ަބަލން ހިތްަޕވާތޯ އެކަލޭގެފާނު ައދި ކުރިއެވެ މަލާމާތް

ަނަމ ވާ ަރސްގެފާަނށް ަބނީއިސްރާއީލުގެ ކަލެއަކީ ބުންޏެވެ އެކަލޭގެފާަނށް
ކޮށަްބަލ ސަލާަމތް ނަިކން ަނފުސު ައމިއަްލ ަކލޭގެ



ކޮށްަފއި ހަރު ލިޔުމެއް ތުހުަމތުގެ ަމތަީގއި ދިމާލު ބޯފުޅާ އެކަލޭގެފާނުގެ
ަރސްގެފާޭނ ަބނީއިސްރާއީލުގެ މިއީ ވިއެވެ ލިޔެވިަފއި ޭއަގއި ހުއްޓެވެ

އެކަކު ތެރެއިން ދެކުށްވެރީންގެ އެރުވުނު ސަލަީބށް އެކު އީސާގެފާނާއި
އެކަލޭގެފާަނށް ޭއނާ އެވެ ގެންދަިޔ ގޮަވމުން އެއްޗެތި އެކަލޭގެފާަނށް

ފޮނުއްވި ކަުރއްވާ ޚާއަްސ މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި ަކލެއަކީ ބުންޏެވެ
ަސލާަމތް މިަތނުން ނަފުސު ައމިއަްލ ކޭަލގެ ވީއިރު އެހެން އަލްމަސީހާއެއްނު
ކޮށްޭދންވީނު ަސލާަމތް ވެސް އަހަރުމެން ައދި ކޮށް

މާތަްރސްކަލާނގެ ބުންޏެވެ ދެކޮޅުވެ ޭއނާއާ ކުށްވެރިޔާ ައނެއް ނަމަވެސް
ތިން އަހަރުމެން ބަަހއްޓާ ބިރުވެތަިކމެއް ވަރެއްގެ ވެސް ކޮންމެ ކިބަފުޅަށް

ނަުބއި ކުރި ަކޭލ އަހަރެންނާއި ކޮށްަފ ޙުކުމް މަރުގެ މިަވނީ މީހުންަނށް
ޭވ ވެގެން ަހއްޤު މަރުވުން މިގޮަތށް އަހަރެމެން ސަބަބުން ކަންތައްތަކުގެ
ނޫން މީހެއް ކޮށްަފއިވާ ަކމެއް ނަުބއި އެއްވެސް މިމީހާއަކީ ނަމަވެސް

ަކލޭގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދެއްނެވިއެވެ އީސާގެފާަނށް ޭއނާ ދެން
ކަުރއްވާތި ަހނދާަމފުޅު ަމތިން އަޅަުގނޑުގެ ދުވަހަުގއި ރަސްކަންފުޅުގެ

ަޔޤީން ކަލެައށް އަހަރެން ވިދާޅުވިއެވެ ޭއނާައށް ަޖވާބަުގއި އީސާގެފާނު
ވާނެ ސުވަރޭުގަގއި މިައދު ަހަމ އެކު އަހަރެންނާއި ކޭަލ ބުަނން ކަމާއިއެކު

ަމރުަމރުަމރުަމރު އީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެއީސާގެފާނުގެ

އިރުގެ ކުއްލިއަަކށް އިރު ހާ އެހަާކން ޖަހާ ބަާރ ގާތަްގނޑަަކށް މެންދުރުން
ޖަަހން ތިނެއް ފަހު މެންދުރު ވެއްޖެއެވެ ައނދިރި ަރށް މުޅި ކެނޑި އަލިކަން
ަބއިތުލް އެވަގުތު ދެން ހުއްޓެވެ ދެމި މިަފަދއިން ަކން މިައނދިރި ދެން

ދަިޔއެވެ އިރިގެން ދެފަޅިައށް ފަރުދާ ޚާއަްސ ވާ އެތޭެރަގއި މަޤްދިސްގެ



އަހަރެންގެ ަބއްޕާ ލެއްވިއެވެ ގޮަވއި އަޑުފުޅުން ަގަދ އީސާގެފާނު އެވަގުތު
އެކޭަލގެފާނުގެ ހިނދު ވިދާޅުވި މިހެން ކަުރން ަހވާލު ަބއަްޕއާއި ފުރާނަ

ވަކިވެއްޖެއެވެ ަހށިކޮޅާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު

ބުންޏެވެ އޮފިސަރު ސިަފއިންގެ ރޫމުގެ ހުރި ވެގެން ަހވާލު މިކަންތައްތަކާއި
މިފެނި ޔަޤީން ަހަމ ަކން މީހެއް ަރނގަޅު ކުށެއްނެތް އެއްވެސް މީހާއަކީ މި
ކިބަފަުޅށްު މާތަްރސްކަލާނގެ ޭއނާ ސަބަބުން ަކންަތއްތަކެއްގެ ހުރިހާ ދިޔަ

ބިރުވެތިވިއެވެ

ފެނި ގޮތް ހިނގާދަިޔ ަކންަތއްަތއް މީސްތަކުންަނށް ތިބި އެއްވެ މިތަނަށް
ގިސްަލމުން ރޮމުން ކޮށް އަސަރު ހިަތށް ބަޮޑށް ވަަރށް ަގނެ ލަދު އެކަމާ

އީސާގެފާނުގެ ަނަމވެސް ހިނަގއްޖެއެވެ ޭގގެައށް އަެބއިމީހުންގެ އެނބުރި
ައއި ގަލީލީއިން އަރިހަުގއި އެކޭަލގެފާނުގެ ައދި ރަހުަމތްތެރީންނާއި ހުރިހާ

ތިއްބެވެ ބަަލން ގޮތް ހިނގާދަިޔ މަިކންަތއްަތއް ދުރަުގއި ވެސް އަންހެނުން

ަތއްޔާރުކުރުންަތއްޔާރުކުރުންަތއްޔާރުކުރުންަތއްޔާރުކުރުން ކުރުަމށްކުރުަމށްކުރުަމށްކުރުަމށް އީސާގެފާނުަކފުންއީސާގެފާނުަކފުންއީސާގެފާނުަކފުންއީސާގެފާނުަކފުން

މީހަކު ކިއުނު ަނމަަކށް ޭއ ޔޫސުފު ައއި ަރށުން އަރިމާތެއާ ކަަރއިގެ ޖުދެއާ
ވެސް ޭއނާއަކީ މީހެކެވެ ސާލިހު ތެދުވެރި އަކީ މިޔޫސުފު ވިއެވެ އެތާގައި

ހުރި އިންތިޒާރަުގއި ދުވަހުގެ ވާނެ ފާޅު ަރސަްކންފުޅު މާތްރަސަްކލާނގެ
ވީ ަކމަުގއި މެމްބަރަކު މަޖިލީހުގެ ަބނީއިސްރާއީލުގެ ޭއނާއަކީ މީހެކެވެ
މިނިންމި މަޖިލީހުން ަބނީއިސްރާއީލުގެ ޭދތޭެރ އީސާގެފާނާއި ނަމަވެސް

މިޔޫސުފު ނުވެއެވެ އެއްބަހެއް ޭއނާ ގޮތާއި ކުރި ަކންަތއް ނިންމުމާއި
ލެއްވުަމށްޓަކާ ަފސްދާން އީސާގެފާނު ގޮސް އަރަިހށް ޕިލާތުސްގެ
ަހށިކޮޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ޭއނާ ދެން އެދުނެވެ ަހށިކަޮޅށް އެކަލޭގެފާނުގެ
އަެހށިކޮޅު ފޮތަިގނޑަކުން ފޮތީގެ ައގުބޮޑު އެންމެ ތިރިކޮށް ސަލީބުން



ަހަދއިަފއިވާ ފަރަުބދަާގއި ގެންދަިޔއެވެ ކަފުންކުރުަމށްޓަކާ ނިވާކޮށް
ައދި ލެވިފަކާ ވަޅު މީހަކު އެއްވެސް އެތަާގއި ވިއެވެ އެތާނަގއި ހޮހަޅައެއް
ވެޑުވިއެވެ ތެރަޭގއި އެހޮހަަޅއިގެ ަހށިކޮޅު އީސާގެފާނުގެ ޔޫސުފު ނުވެއެވެ
ސަަބތުގެ މިހާރު ައދި ދުވަހެވެ ކުރާ ަތއްޔާރު ދުވަަހށް ސަަބތުގެ މިއަދަކީ

ވެަފއެވެ ަކއިރި ވަަރށް ަވނީ އޮއްސެން އިރު ދުވަަހށް

ޔޫސުފުގެ ވެސް ައންހެނުން ައއި ގަލީލީއިން އަރިހަުގއި އީސާގެފާނުގެ
ތޭެރަގއި އެހޮހަަޅއިގެ ަހށިކޮޅު އީސާގެފާނުގެ ައދި ދަިޔއެވެ ފަހަތުން
އެނބުރި މަިބއިމީހުން ދެން ދުއްޓެވެ ވެސް މިައންހެނުން ގޮތް ވެޑުވުނު
އެޅުަމށް ކުރުަމށްޓަކާ ަކފުން ަހށިކަޮޅށް އީސާގެފާނުގެ ގޮސް ގެއަށް

ަނަމވެސް ކުރިއެވެ ަތއްޔާރު ތަކެތި ދުވާ މީރުވަސް ބޭނުންވާޭނ
ދުވަހަުގއި ސަަބތުގެ ަފަދއިން ވާ ޙުކުމަުގއި ދީނުގެ ބަނީއިސްރާއީލުގެ
ތިއްބެވެ ނުކޮށް މަަސއަްކތެއް އެއްވެސް ވެސް މަިބއިމީހުން

24

ަވަޑއިގެންނެވުންަވަޑއިގެންނެވުންަވަޑއިގެންނެވުންަވަޑއިގެންނެވުން ދުނިޔެައށްދުނިޔެައށްދުނިޔެައށްދުނިޔެައށް ދިރިދިރިދިރިދިރި ައލުންައލުންައލުންައލުން އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ަހށިކޮޅު އީސާގެފާނުގެ މިައންހެނުން ަފތިހު ވަަރށް ދުވަހުގެ އާދީއްަތ
ކުރުަމށްޓަކާ ކަފުން އީސާގެފާނު އެވެ ދަިޔ ަކއިރިައށް ހޮހަަޅއިގެ ވެޑުވިފައިވާ

އެކު މަިބއިމީހުންނާއި ތަކެތި ދުވާ މީރުަވސް ކުރި ަތއްޔާރު މިބައިމީހުން
ައނަގަމތީ އެތާގެ ދަިޔއިރު ހިސަާބށް ހުރި އެހޮހަަޅ މިމީހުން ގެނައެވެ
ފުރޮޅާ އެއްފަރާތަަކށް ަވނީ ހަިލ ސިންގާ މާ ބޮޑު ކުރެވިަފއިވާ ހުރަސް
މާތްސާހިބު ަމތިވެރި އިރު ބެލި ަވދެ އެތެރެައށް އަެބއިމީހުން ލެވިފައެވެ

ކީއަްކން މިވީ މަިބއިމީހުން ނުވެއެވެ އެަތނަކު ަހށިކޮޅެއް އީސާގެފާނުގެ
އެމީހުންގެ ދެބޭކަލަކު ވާ އެތަާގއި ކުއްލިއަަކށް ތިއްބާ ހައިރާންވެަފއި ނޭނގި



މިަތން ދަިޔއެވެ ބަބަުޅމުން ވިދާ ހެދުންކޮޅު މިބޭކަލުންގެ ވިއެވެ ކައިރީގައި
ނުކެރިަފއި ވެސް ބަލާަލން ަމތި އިސްޖެހި މިައންހެނުން ބިރުން ގަތް ދެކެ

މީހުން ވިދާޅުވިއެވެ އަެބއިމީހުންަނށް މިދެބޭކަލުން ަނަމވެސް ތިއްބެވެ
ައއީ ތަިޔ ހޯަދން މީހަކު ހުރި ދިރި ތިޔަަބއިމީހުން ގެނެޭވތަާކށް މަރުވީމައި

ފަހު މަރުވުަމށް ަވނީ އެކޭަލގެފާނު ނެތް މިަތނަކު އަެކލޭގެފާނެއް ކުރަން ކީއް
ވިދާޅުވި ތިޔަަބއިމީހުންަނށް އެކޭަލގެފާނު ަގލީލަީގއި ދިރުއްަވވަާފ އަލުން

އިންސާނާގެ ވިދާޅުވި އަެކލޭގެފާނު ަތ ނެތް ަހނދާނެއް ބަސްފުޅު
އަެބއިމީހުން ކޮށްލެޭވޭނ ދޫ ަމއްަޗށް ައތް ފާަފވެރިންގެ ދަރިކަލުން
އެކޭަލގެފާނު ދުވަހު ަވަނައށްވާ ތިން ައދި އަރުވާޭނ ސަލަީބށް އެކަލޭގެފާނު
މަިބއިމީހުން އެވަގުތު ވަަޑއަިގންަނވާޭނ ދުނިޔެައށް ދިރި އަލުން
ވެއްޖެއެވެ ަހނދާން ަމތިން ބަސްފުޅުގެ ވިދާޅުވި ގަލީލަީގއި އީސާގެފާނު

ފަރަުބަދއަިގއި ވެޑުވިަފއިވާ ަހށިކޮޅު އީސާގެފާނުގެ މިމީހުން ދެން
ދިމާވި މަިކންަތއްަތއް ގޮސް ޖެރޫސަަލަމށް އެނބުރި ހޮހަަޅއިން ހަދައިފައިވާ

މީހުންަނށް އެހެން ތިބި އެތާ ައސްހާބީންަނށާއި އެގަާރ ވާހަަކ ގޮތެއްގެ ހުރިހާ
އާއި ޔޮައންނާ އާއި މަގްަދޭލނާ މަރަިޔމް މިައންހެނުންނަކީ ކިޔާދީފިއެވެ
އެކަީގއި އެމީހުންނާއި މަރަިޔމްއާއި ަމންަމ ޔާމިޒުގެ ަކމަުގއިވާ އަސްހާބީއެއް

އީސާގެފާނުގެ ވާހަަކ ތަކުގެ މަިކންަތއް ައންހެނުންނެވެ އެހެން ދިޔަ
އީސާގެފާނުގެ ަނަމވެސް މިމީހުންނެވެ ކަިޔއިދިނީ މަންދޫބުންަނށް
ޤަބޫލެއް ވާހަަކަތއް މިކަިޔއިދިން ައންހެނުން މި މަންދޫބުންަނށް

ހެން ވާހަަކތަކެއް ކަހަަލ ނުޖޭެހ ތާކުންތާކު މިވާހަަކތަކަކީ އެއީ ނުކުރެވުނެވެ
ފެށިގެން އެަތނުން ތެދުވެ ަބދުރު ަނަމވެސް އެހެން ހީވާތީއެވެ
ދަިޔއެވެ ދުވަެފއި ަހަމައށް އާއި ހޮހަަޅ ވީ ވެޑުވިަފއި ަހށިކޮޅު އީސާގެފާނުގެ

ަހއި ފެނުނު ޭއނާައށް އިރު ބެލި ގުދުވެ ތެރެައށް އެހޮހަަޅއިގެ ގޮސް އެތަނަށް



ފޮތީގެ އަގުބޮޑު ވީ ލެވިަފއި އޮޅާ ަގއިކޮޅަުގއި އީސާގެފާނުގެ އެއްޗަކީ ވެސް
ޭއނާ ހުރެ ވެގެން ަހއިރާން ބަޮޑށް ވަަރށް މެދު ަކންތަކާއި މިވީ ފޮތިގަނޑެވެ

ހިނަގއްޖެއެވެ އެަތނުން

ދެައސްހާބީންދެައސްހާބީންދެައސްހާބީންދެައސްހާބީން ވީވީވީވީ ަމގުަމތީަގއިަމގުަމތީަގއިަމގުަމތީަގއިަމގުަމތީަގއި ދިަޔދިަޔދިަޔދިަޔ އެމާއުސްައށްއެމާއުސްައށްއެމާއުސްައށްއެމާއުސްައށް

ޖެރޫސަަލމާއި ދެމީހަކު ތެރެއިން ައސްހާބީންގެ އީސާގެފާނުގެ އެދުވަހު ހަމަ
ދިއުަމށް އެމާއުސްައށް ަކމަުގއިވާ ަރށެއް ވާ ދުރަުގއި މޭލު ަހތް ގާތްގަނޑަަކށް

ވާހަަކ ބެހޭގޮތުން ަކންަތއްތަކާއި ވެދަިޔ މި އެދެމީހުން ފެށިއެވެ ދަތުރު
ގެންދަިޔއިރު ަދއަްކމުން މިވާހަަކަތއް މިދެމީހުން ގެންދަިޔއެވެ ދައްކަމުން

ދަިޔއެވެ ވަަޑއަިގންަނަވމުން ހިނަްގަވއި އެކު އެމީހުންނާއި އީސާގެފާނު ޚުދު
ަފަދއިން ޭނނޭގނެ ކާކަުކން އެކޭަލގެފާނަކީ އެމީހުންަނށް ނަމަވެސް

ކުރެވިަފއެވެ ަބންދު ަވނީ ލޯަތއް އެމީހުންގެ

ދެމީހުން ކޭަލމެން ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު ކުރެން އެމީހުން އެކަލޭގެފާނު
ވާހަަކއެއް ކޮން ަދއަްކނީ ތަިޔ ަދމުން ަދތުރުކޮށް

ޖަަހއިގެން ަދަށށް އިސް ދަެރވެ ހުއްޓާލާަފއި ހިނގުން ވަގުތުން އެމީހުން
މީހާ ކިޔާ ަނމަަކށް ޭއ ކިއޮޕާސް ތެރެއިން އެދެމީހުންގެ ދެން ތިއްބެވެ
ހިނގާނިމިދަިޔ ޖެރަޫސަލމަުގއި ތަކަުގއި ދުަވސް މިދަިޔ ބުންޏެވެ
މަިރަށށް ަދތުރެއަްގއި ތަިޔއީ ަކޭލ ޭނނޭގަތ ަކލެއަަކށް ފަހެ ކަންތައްތަކެއް

ަތ ބަީރށްޓެއްސަކީ ައއި

ަތ ކޮނަްކންަތއްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު އަެކލޭގެފާނު

ަކންަތއްަތއް ވީ ބެހޭގޮތުން އީސާގެފާނާއި ނާޒަަރތުގެ ބުންޏެވެ އެމީހުން
މީސްތަކުންގެ އާއި މާތްރަސަްކލާނގެ ރަސޫލުބޭކަލެއް އެކަލޭގެފާނަކީ



ބޮޑު ަމތިވެރިވެގެންވި ައމަލުފުޅުަތއް ބަސްފުޅާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިމަތީގައި
ކޮށް ޙުކުމް މަރުގެ އެކޭަލގެފާަނށް ވެރިން އަހަރުމެންގެ އިމާމުންނާއި
އެކޭަލގެފާނު އެމީހުން ައދި ަހވާލުކުރި ސަިފއިންނާއި ރޫމުގެ އެކަލޭގެފާނު
އެކަލޭގެފާނަކީ ތިބީ ކޮށްގެން އުންމީދު އަހަރުމެން އަެކމަކު އެރުވި ސަލީބަށް

ަކމެއް މިހުރިހާ ަކަމށް ބޭކަލެއް ވަަޑއިގެން ކުރުަމށް މިނިަވން ބަނީއިސްރާއީލު
އަހަރުމެންގެ މިައދު ދުވަސް ތިންަވަނ މިއީ މިައަދށް ހިނގާދަިޔތާ

ވާހަަކއަކާއިގެން އަަޖއިބު ވުރެ ަކމަަކށް ހުރިހާ ައންހެނުން ަބއެއް ތެރެއިން
ަހށިކޮޅު އެކޭަލގެފާނުގެ ހެދުނާ ވަަރށް މިައދުގެ އެމީހުން އަތުވެއްޖެ
އެަތނުން އެމީހުންނަަކށް ަނަމވެސް ދަިޔ ހޮހަަޅައށް ވީ ބޭއްވިަފއި

ބުނީ ައއިސް އެނބުރި އެމީހުން ނުފެނުނު ަހށިކޮޅެއް އެކަލޭގެފާނުގެ
ައދި ަކމަުގ ބޭކަލުން މަލާއަިކތް ދެ ފެނުނީ އެމީހުންަނށް އެތަނުން
ަކމަުގއި ނޫން މަރުވެފަކާ ަވނީ އީސާގެފާނު ބުނީ ަކއިރީ އެމީހުން އެބޭކަލުން

އެކުވެރިންގެ އަހަރުމެންގެ ދެން ަކމަުގ ހުންނެވި ދިރި އެކަލޭގެފާނު
ވެސް އެމީހުންަނށް ދަިޔ ހޮހަަޅައށް އެ ވެސް ބަޔަކު އެހެން ތެރެއިން
ވެސް އެމީހުންނަަކށް ބުނިަފަދއިން އެައންހެނުން ަހަމ ފެނުނީ ކަންތައްތައް

ނުފެނުނު ަހށިކޮޅެއް އަެކލޭގެފާނުގެ

ަބއެއް މަޮޔ ވަަރށް ކޭަލމެންނަކީ ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު
ަކޭލމެންަނށް ޤަބޫލުކަުރން ވެސް ވާހަަކފުޅުަތއް ދެއްކެވި ރަސޫލުބަޭކލުން
ކަުރއްވާ ޚާއްަސ މާތަްރސްކަލާނގެ ަމތިވެރި ނަގާ ަވގުތު ވަރަށްގިަނ
އެކު ކީރިތަިކމާއި ަމތިވެރަިކމާއި އެކޭަލގެފާނުގެ ައލްމަސީހާ ފޮނުއްވި

ވާހަަކ ަކމުގެ ލޭިބނެ ައނިޔާ މިަފަދއިން ކުރިން ވަޑައިގެންނެވުމުގެ
ަރސޫލު ހުރިހާ ފެށިގެން މޫސާގެފާނުން ދެން ަތ ނުޭވ ލިޔެވިގެންނެއް
ބެހޭގޮތުން އީސާގެފާނާއި ފޮތްތަކަުގއި އެބޭކަލުންގެ ބޭކަލުންނެއް



ކޮށް ަތފްސީލު އެމީހުންަނށް އީސާގެފާނު އެއްޗެއް ހުރިހާ ލިއުއްވަާފއިވާ
ކިޔާދެއްވިއެވެ

އީސާގެފާނު ވުމުން ަކއިރި ަރށާއި ދަިޔ ދާން ަދތުރުކޮށް އެމީހުން
ވަަޑއަިގންަނަވން ކުރިައށް މަގަުގއި އަެކލޭގެފާނުގެ ވަކިވެ އެމީހުންނާ
ަގަދއަޅާ މަޑުކުރުވުަމށް އެކޭަލގެފާނު އެމީހުން ަނަމވެސް އުޅުއްވިއެވެ

ދުވާލުގެ އިރުއޮއްސެނީ މިއޮއް މިހާރު ބުންޏެވެ އެމީހުން ކުރިއެވެ މަސައްކަތް
އެކޭަލގެފާނު ދެން މަޑުކޭުރ މޭިރ މިތާ އެކު އަހަރުމެންނާއި ކެނޑެނީ އަލިކަން

ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ އެކު އެމީހުންނާއި

ރޮއްޓެއް ވަަޑއިގެން އިށީނދެ ަބއަްލަވން ޭކން އެކު އެމީހުންނާއި އީސާގެފާނު
ދެފަޅި އެރޮށި ަދންަނވާ ޝުކުރު ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ ނަންގަވާ

ދެއްަވން އެމީހުންަނށް ކޮށަްލއްވާ ަބއަިބއި އެރޮށި ައދި ކޮށްލެއްވިއެވެ
ކާކަުކން އެކަލޭގެފާނަކީ އެމީހުންަނށް ލޯހުޅުވި އެމީހުންގެ ދެން ފެއްޓެވިއެވެ
ަޣއިބު ކުރިަމތިން އެމީހުންގެ އީސާގެފާނު އެވަގުތު ަހަމ ަނަމވެސް އެނގުނެވެ
މަގުަމތީ މިައއި އެކޭަލގެފާނު ބުންޏެވެ ައނެކަަކށް އެކަކު އެމީހުން ވެއްޖެއެވެ

ބޭހެގޮތުން އެކޭަލގެފާނާއި ފޮތްތަކަުގއި ަދއަްކވާ ވާހަަކ އަހަރުމެންނާއި
އިރު ކޮށްދެއްވި ަތފްސީލު އަހަރުމެންަނށް ަބސްފުޅުަތއް ވީ ލިޔެވިގެން

ކުރެވުމަކުން އިހުސާސް ތަކެއް އިހުސާސް ފުން ހިތަުގއި އަހަރުމެންގެ އަޅެ
ަތ ނުޭދ

ފެށިއެވެ ަދތުރު ައއުަމށް އެނބުރި ޖެރޫސަަލަމށް އެވަގުތު ަހަމ އެމީހުން
ވާ އެކަުގއި އެމީހުންނާއި ައސްހާބީންނާއި އެގަާރ ައއިރު އެނބުރި މިދެމީހުން
އެމީހުންަނށް އަސްހާބީން އެގަާރ މި ދިމާވިއެވެ ތިއްބާ އެއްތާކު އެންމެން
ވަަޑއިގެންފި ދުނިޔެައށް ދިރި އެނބުރި މާތްސާހިބާ ތެދެއް އެއީ ބުންޏެވެ



މަގުަމތީ ދަިޔ އެމީހުން ވެސް މިދެމީހުން ދެން ދެކެފި އަެކލޭގެފާނު ބަދުރު
އެމީހުންަނށް ައދި ކަިޔއިދިނެވެ ައސްހާބީންަނށް މި ވީގޮތް ކަންތައްަތއް

އެމީހުންަނށް ަނނަްގވާ ރޮށި އެކަލޭގެފާނު އެނގުނީ ަކން އީސާގެފާނު އެއީ
ބުންޏެވެ ވެސް ަކަމށް ވަގުތު ފެށި އަެބއްަސަވން

އެކުއެކުއެކުއެކު ައސްހާބީންނާއިައސްހާބީންނާއިައސްހާބީންނާއިައސްހާބީންނާއި އެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެއެަކޭލގެފާނުގެ އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ގެންަދނިކޮށް ަދއަްކމުން ވާހަަކ މަިކމާއިމެދު އަސްހާބީން މިހުރިހާ
އެކޭަލގެފާނު ަވނިކޮށެވެ އެތާނަގއި އީސާގެފާނު ޚުދު ފެނުނީ މިމީހުންަނށް

ތިޔަަބއިމީހުންގެ މާތަްރސްކަލާނގެ ވިދާޅުވިއެވެ އެބައިމީހުންަނށް
ަލއްވާށި ސަލާމް ަމއްަޗށް

ަކށްޑޮތްވެއް އެއީ ސިއަްސއިގެންގޮސް ދެކެ މިަތން މިމީހުން ނަމަވެސް
އީސާގެފާނު މިހެންވެ ަގތެވެ ބިރު ބަޮޑށް ވަަރށް ހީކޮށް ކަމަުގއި

ތަިޔ ބަޮޑށް ތިޔަހާ ތިޔަަބއިމީހުން ވިދާޅުވިއެވެ އެބައިމީހުންަނށް
ކަުރން ޤަބޫލު އަެކން ދެކެ ަތން ހުރި ދިރި އަހަރެން ކީއްވެ ބިރުގަންަނނީ

މިއީ ބަަލ ބަލާ ަފއިތިަލައށް ައތާއި އަހަރެންގެ ކީއްވެ އުނދަގޫވީ ބޮޑަށް ތިޔަހާ
އޭރުން ައތްލަބަަލ ަގއަިގއި އަހަރެންގެ ތިޔަަބއިމީހުން އަހަރެން ޚުދު

ރޫހެއްގެ ވާނެ ަޔޤީން ަކން ނޫން ރޫހެއް އަހަރެންނަކީ ތިޔަބައިމީހުންަނށް
ަހށަިގނޑަުގއި އަހަރެންގެ ަނަމވެސް ނުވާނެ ަކށްޓެއް މަހާއި ހަށިގަނޑަުގއި
ވާނެ ޔަޤީން ކޭަލމެންަނށް އޭރުން ަކން ވާ ަކށި މަހާއި

އަެބއިމީހުންަނށް ަފއިތަިލފުޅު ައތްޕުޅާއި އަެކލޭގެފާނުގެ އެކޭަލގެފާނު ދެން
ަނަމވެސް އުފާވީ ވެ އަަޖއިބު ބަޮޑށް ވަަރށް މަިކމާއި އަެބއިމީހުން ދެއްކެވިއެވެ
އީސާގެފާނު އެނގިވަަޑއިގެން ވަިކން ަދތި ކަުރން ޤަބޫލު މިކަން

ދީފާަނންަތ އެއްޗެއް ކާ އަަހންަނށް ވިދާޅުވިއެވެ އެބައިމީހުންަނށް



އެކަލޭގެފާނު ދިނުމުން މަސްކޮޅެއް ފިހުނު އެކަލޭގެފާަނށް އަސްހާބީން
ފަރިއްކުޅުއްވެވިއެވެ މިމަސްކޮޅު ކުރިަމތަީގއި އަެބއިމީހުންގެ

ޒަބޫރުއާއި ަތއުރާތާއި ވިދާޅުވިއެވެ އަެބއިމީހުންަނށް އެކަލޭގެފާނު ދެން
މެދު އަހަރެންނާއި ފޮތްފޮތަުގއި ލިޔުއްވަާފއިވާ ބޭކަލުން ރަސޫލު އެހެނިހެން
ހިނގާ ަފަދއިން ވީ ވެގެން އެބަޔާން ަކމެއް ހުރިހާ ވެގެންވާ ބަޔާން
ދުވަސްތަކަުގއި ވީ ތިޔަަބއިމީހުންނާއިއެކު އަހަރެން ަކަމށް ނިމިދާނެ

ބުނީން ތިޔަަބއިމީހުންަނށް

ބާަވއިލެއްވި މާތްރަސްކަލާނގެ އެމީހުންަނށް އެކަލޭގެފާނު ދެން
ވިސްނި މާަނ ބަސްފުޅުތަކުގެ ބަޔާންވެގެންވާ ލިޔެވި ފޮތްތަކަުގއި
އަެބއިމީހުންަނށް އަެކލޭގެފާނު ދެއްވިއެވެ ކަުޅދާނަަކން އެނގުމުގެ
ޚާއަްސ މާތްރަސްކަލާނގެ ަމތިވެރި ޭވ ބަޔާންވެގެން ލިޔެވި ވިދާޅުވިއެވެ

ވުަމށް ައވަހަާރ ލިބިވަަޑއިގެން ައނިޔާ ައށް ައލްމަސީހާ ފޮނުއްވާނެ ކުރައްވާ
ވަަޑއަިގންަނވާނެ ދުނިޔެައށް ދިރި ައލުން ދުވަހު ވާ ަވަނައށް ތިން ފަހު

މި ގޮވާލެޭވނެ ަޤއުމަަކށް ހުރިހާ ދުނިޔޭގެ ގޮވާލެއްވުން މި އަދި
ކަުރއްވަާފއިވާ ޚާއަްސ މާތްރަސަްކލާނގެ ަމތިވެރި ގޮވާލެއްވުމަކީ
ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުން ަނންފުޅަުގއި އަލްމަސީހާގެ
މި ގޮވާލެއްވުން ަކމުގެ ފުއަްސވާނެ ފަާފަތއް އެމީސްތަކުންގެ އެނބުރުމުން
ކޭަލމެންގެ ޖެރަޫސަލމުން ފެތޭުރނީ ަޤއުމުތަަކށް ދުނިޔޭގެ ގޮވައިލެއްވުން
މަިކންަތއްތަަކށް ކޭަލމެން ވީއިރު ހިނަގއްޖެ ވެ މަިކންަތއްަތއް ކުރިމަތީގައި

ދެއްަވއިފުަމށް ބާރުފުޅު ަމތިވެރި މާތްރަސަްކލާނގެ ތިޔަަބއިމީހުން ހެކިވޭ
ވީ ވޮޑިގެން ަވޢުދުވެ ަބއްަޕ އަހަރެންގެ ކޭުރ މަޑު މަިރށަުގއި ދާންދެން

ފޮނުއްވާަނން ަކއިރިައށް ކޭަލމެންގެ އަހަރެން ޚުދު ހަދިޔާފުޅު



އުފުއްލެވުންއުފުއްލެވުންއުފުއްލެވުންއުފުއްލެވުން އުަޑށްއުަޑށްއުަޑށްއުަޑށް އީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނުއީސާގެފާނު

ވަަޑއިގެން އަެރށުން ައސްހާބީންނާގެން އެކޭަލގެފާނުގެ އީސާގެފާނު ދެން
ަމއްަޗށް ައތްޕުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ހިނދު ަހަމވި އަރާ ަރށާއި ބައިތުޢަނިއާ

އެވަގުތު ަހަމ ައދި ލެއްވިއެވެ ބަރަކާތް އެމީހުންަނށް އުފުއްަލވާ
އަސްހާބީން އުފުއްލެވިއެވެ އަުޑށް އެކޭަލގެފާނު މާތްރަސަްކލާނގެ

އެކު ަކމާއި އުފާވެރި ކަިޔމުން ަސނާ ަހމްދާއި ަމއްަޗށް އީސާގެފާނުގެ
ަމޤްދިސަްގއި ަބއިތުލް ައދި އެވެ ދަިޔ ޖެރަޫސަލަމށް އެނބުރި

ހުރިހާ އަެބއިމީހުންގެ ަމތީ ކުރުން ޝުކުރު ކަިބފަުޅށް މާތްރަސްކަލާނގެ
ކުރިއެވެ ޭހަދ ވަގުތެއް


