އިސްބަސް
މިފޮތަކީ މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ
ގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް
ގެންދިޔަ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވާހަކަތައް ،ވީހާވެސް ގިނަ
ބަޔަކަށް ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވީހާވެސް ގިނަ ކުޑަކުދީންނަށް ޙިއްޞާކުރުމުގެ ގޮތުން
ޝާއިޢުކުރާ ފޮތެކެވެ .މި ވާހަކަތައް ލިޔެފައިވަނީ އުމުރުން  6އަހަރާއި  10އަހަރާ
ދެމެދުގެ ކުދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން' ،މަށަކީ ނަޒާހަތްތެރިއެއް!' މި މެސެޖު ،ވާހަކަތައް
މެދުވެރިކޮށް ކުދީންނަށް ދިނުމަށެވެ.
'ވާހަކަ'

އަކީ

އިންސާނުންގެ

އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި

އެންމެބޮޑަށް

ގުޅުވާލަދޭ

ވަސީލަތެވެ .ކުރީގައިވެފައިވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި ފަހުން ވެދާނޭ ކަންތައްތަކާއި
ގުޅުވާލަދޭ ވަސީލަތަކީވެސް ވާހަކައެވެ .ތާރީޚީ ހޯދުންތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ވާހަކަ
ކިޔުމާއި ކިޔައިދިނުމަކީ އެންމެ ކުރީއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ .އެއްޗެއް
އޮޅުންފިލުވުމަށް ،ކަމަކާމެދު ވިސްނައިގަތުމަށް އަދި ފިލާވަޅެއް ލިބިގަތުމަށްވެސް
އެންމެ ފަސޭހައިން އެހީވެދޭ އެއްޗަކީ ވާހަކައެވެ .އެހެންކަމުން ކުޑަކުދީންނަށް އެއްޗެހި
އުނގަންނައިދިނުމާއި،

ދިރިއުޅުމުގައި

ގެންގުޅެންޖެހޭ

ރަނގަޅު

ގޮތްތައް

ދަސްކޮށްދިނުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ،އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ވަސީލަތަކީ ވާހަކަ
ކިޔައިދިނުމެވެ .ނުވަތަ ވާހަކަ ކިޔުމަށް ފުރުސަތުދިނުމެވެ.
އެގޮތުން ،މި ފޮތުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް
ބިނާ ކުރުމަށް މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ،އެކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރާ
މަސައްކަތްތަކުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއި
ޙިއްސާ އިތުރު ކުރުމެވެ .އަދި އޭގެ އިތުރުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި ،ވިޔަ
ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ބާރެއްކަމުގައިވާނޭ ،ކުޑަކުދީންނަށް

1

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

އަމާޒުކޮށްގެން

ދިވެހިބަހުން

ލިޔެފައިވާ

ފެންވަރު

ރަނގަޅު

ކުރުވާހަކަތަކެއް

އުފެއްދުމެވެ.
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އެދުމަކީ މިވާހަކަތައް ކިޔާ ކުދީންނަށް ،ވާހަކަތައް
މެދުވެރިކޮށް ޢިބްރަތް ޙާޞިލުވުމެވެ .އަދި ވާހަކަތަކުން ލިބޭ ޢިބްރަތުގެ އަލީގައި
ނަޒާހަތްތެރި ކުއްޖަކަށްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.
 22ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439
 10ޑިސެމްބަރ

2017
އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

2

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

ތ
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ނަޒާހަތްތެރި ކޮއްކޮ 10 ........................................................................
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ނަޒާހާތްތެރި ދަރިވަރު 19 .....................................................................
ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ފޮނި މޭވާ 21 .............................................................
ރަސްގެފާނުގެ ނިންމުން 25 ...................................................................
ރައްޔާނު 30 .....................................................................................
ރީތި ފަތިގަނޑު 35 ............................................................................
ހނާ 43 ........................................................................
ވިސްނުންތޫނު ަ
މަންމައާއެކު ބާޒާރަށްދިއުން 47 ..............................................................
ފައިސަލްގެ ނަޒާހާތްތެރިކަން 49 .............................................................
ހތް މޭބިސްކަދުރު 52 ....................................................
ފަގީރު މީހާ އާއި ު
ދޮންމަދު 54 .....................................................................................
ތުއްތުގެ ނަޞޭޙަތް 60 ........................................................................
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ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(
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ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

5

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

ނަމޫނާ ދަރިފުޅު
ޙަސަން މަނިކް )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ(

ބާރުބާރު ހިނގުމެއްގައި މަގުގެ އެއް އަރިމަތިން ހިނގާފައި ހަރީރާ އެދަނީ ދެވުނު
އެންމެ އަވަހަކަށް ގެއަށް ދެވޭތޯއެވެ .އަވިގަދަކަމުން ވާ ހޫނުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ މަގުތަކުގައި
ހިނގާކަށް އެއްވެސް މީހެއް ނޭދޭނެއެވެ .މަގެއްގެމަތީގައި ހިޔާދޭ ގަހެއް ނެތްތާ ،މަގުމައްޗަށް
ހިޔާވާނޭހެން އެއްވެސް ގެއެއްގައި ގަހެއް އިންދާފަވެސް ނުހުރެއެވެ .ހަނި ދިގު މަގުން ހިނގާފައި
އައިސް މަގުގެ ނިމޭ ހިސާބުގައި ހުންނަ ހަރީރާމެން ދިރިއުޅޭ ދިލްކަޝްފުގެ އާ އަރާހަމަވީއިރު
އޭނާ ހުރީ ވަރުބަލިވެ ކަރުހިއްކައިގެން ގޮސް ހަލާކުވާވަރު ވެފައެވެ .ގޯތިތެރޭގައި ދެފަރާތުގައި
މާގަސް އިންދާފައި ހުރި ހަނިމަގުން ގޭތެރެއަށް ވަންނަންހުރި ދޮރުން އެތެރެއަށް ރަނގަޅަށް
ފައިނޭޅިގެން އުޅެނިކޮށް އެތެރެއިން އިވުނީ ހަރީރާގެ ފިރިމީހާ ޙަކީމްގެ އަޑެވެ" .މިއޮއް ހޫނުގަދަ
ގަޑީގައި ކޮންތާކަށް ގޮއްސަތަ ތިއައީ؟" ޙަކީމްގެ އަޑުގައިވެސް ވަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ .އެވަގުތު
ހަރީރާ ފުން ނަޒަރަކުން ޙަކީމްއަށް ބަލާލިއެވެ .މެދުގޭތެރޭގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި ލެނގިލައިގެން
ޙަކީމް އިންއިރު ވިދާ ކުދިކުދި ޖަވާހިރުތަކެއް ފަދައިން އޭނާގެ ނިއްކުރީގައި ދާ ތިކިތިކި ހުއްޓެވެ.
ޓީޝަރޓުގައި ސިމެންތި ފާޑުގެ އެއްޗެއް ހޭކިފައި ހުއްޓެވެ .އާންމުކޮށް މިއީ ޙަކީމް މަސައްކަތު
ދާ ގަޑިއެއްވެސް ނޫނެވެ .ގޭތެރޭގައި ހުރި ފެން ބަނޑިޔަލުން ފެންތައްޓެއް ނަގާ ބޯލަމުން،
ޙަކީމަށްވެސް ފެންތައްޓެއް ދިއްކޮށްލަމުން ،މިއައީ ދާނިޝް އިތުރުގަޑިއަށް ދާންޖެހިގެން ސްކޫލަށް
ލާފައި ކަމުގައި ބުންޏެވެ.
ދާނިޝްއަކީ ހަރީރާ އާއި ޙަކީމްގެ ހުންނަ ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ .ދާނިޝްއަށް 8
އަހަރުވީ އިރުވެސް އޭނާ ހުންނަނީ ހިމަތޮޅިކޮށް ކުރުކޮށް އޭނަގެ މަންމަހެން ދޮންކޮށެވެ .މިކަމާ
އޭނަގެ ބައްޕަ ސަމާސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަބަދުވެސް އޭނައާ ދިމާކޮށް ހަދާނެއެވެ .ތިޔައީ މަންމަގެ
ކުއްޖެކޭ ،ބައްޕަގެ ކުއްޖެއް ނޫނޭ ކިޔާފައެވެ .ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ .ޙަކީމަކީ ބިޔަކޮށް ކަޅުކޮށް
ހުންނަ މީހެކެވެ .އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އެފަދަ އެއްވެސް ސިފައެއް ދާނިޝްއަކަށް ލިބިފައެއް ނެތެވެ.
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ފެންވަރައިގެން ކާން އައުމަށް ބުނަމުން ހަރީރާ ބަދިގެދޮށަށް ދިޔައީ  2:30ގައި
ދާނިޝް ބަލާ ސްކޫލު ދޮށަށް ދާންޖެހޭ ކަމުގައި ބުނަމުންނެވެ .އެވަގުތު ޙަކީމް ފެންޑާގެ ފާރުގައި
ހަރުކޮށްފައިހުރި ގަޑިއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ .އޭރު ގަޑިން  1:15ވަނީއެވެ .ޙަކީމް އަވަސް
އަވަސް ކޮށްލައިގެން ގޮސް ފެންވަރަންވަނީ މިއަދު ދާނިޝް ބަލާ ދިޔުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.
ހަރީރާ ބަދިގެއަށްގޮސް ކައްކާފައިހުރި ބަތްތެލިން ބަތްނަގާ މަލާފަތަކަށް އަޅާ ،ގަރުދިޔަ
ތެލިން ގަރުދިޔައާއި ގަރުދިޔަ މަސްކޮޅެއް ބޯތައްޓަކަށް އަޅައިގެން ގެނެސް މޭޒުމަތީގައި
ބެހެއްޓިއެވެ .އަދި ކެއުމަށްޓަކައި ފިޔާކޮޅަކާއި މިރުސްކޮޅެއް ތައްޓަކަށްލައިގެން މޭޒުކައިރިއަށް
އައިއިރު ޙަކީމް އިނީ ފެންވަރައިގެން އައިސް ކާގޭގައެވެ .ކުރިމަތީގައި ހުރި ތައްޓަށް ބަތް އަޅަމުން
ޙަކީމް ބުނެލިއެވެ" .މިއަދު އެސޮރު ބަލާ ދާނީ އަހަރެން" ".ދެން ކާކު މަސައްކަތު ދާނީ؟"
މާޔޫސްކަމުގެ ރާގަކަށް ހަރީރާ އަހާލިއެވެ" .މިއައީވެސް ދާންނުޖެހޭ ގަޑިޔަކަށް މަސައްކަތު
ގޮއްސަ" ،ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން އިނދެ ހަރީރާއަށް ބަލާލަމުން ޙަކީމް ބުނެލިއެވެ" .އެއީކީ
މައްސަލައެއް ނޫނޭ .ދާންޖެހޭ ގަޑީގެ އިތުރުން ދެންވެސް ދާންޖެހޭ އިތުރު ގަޑިތަކުގައި ދިޔުމަކީ
މުސާރަ އިތުރުވެ ޙަކީމްގެ އިޚުލާސްތެރިކަން އިތުރަށް ދައްކުވައިދޭ ކަމެއްނު! އެކުން އެސޮރު
ބަލާދާން ހަދާނެ ކަމެއްނެތް .އަހަރެން ދާނަން އެސޮރުބަލާ" ،ހިނިތުންވެހުރެ ހަރީރާ ބުނެލިއެވެ.
"އާނ ،އެންމެ ރަނގަޅު .ހަރީރާދޭ އެސޮރު ބަލާ .އަހަރެން މަސައްކަތު ދާނަން ".ދާނިޝް ބަލާ
ހަރީރާ ތިޔަހާ ދާހިތްވަންޏާ ދިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނާކަހަލަ ރާގެއްގައި ޙަކީމް ބުނެލިއެވެ.
މިގޮތުގައި އިރުކޮޅަކު ވާހަކަ ދައްކާލަން ތިބުމަށްފަހު ކައިނިމިގެން ތަށިތައް ނަގާ ނިންމާފަ ،ހަރީރާ
އަވަސްވެގަތީ ދާނިޝް ބަލާދިއުމަށެވެ .ޙަކީމް ދިޔައީ މަސައްކަތު ދިއުމަށް ތައްޔާރުވުމަށެވެ.
ޙަކީމް މަސައްކަތު ދިއުމަށްޓަކައި އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްގެން އައިސް ފެންޑާގައިހުރި
ބަނޑިޔަލުން ފެންތައްޓެއް ބޯން ހުއްޓާ ގެއަށް ވަންނަ ދޮރާ ދިމާލުން ކުއްޖަކު ސަލާން ގޮވާލި
އަޑު އިވުނެވެ" .ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް .އަނހަ! ބައްޕަގެ ދޮންދޫނިތަ މިއޮއް އައީ!" އުފަލުން
ފުރިގެންވާ ރާގެއްގައި ޙަކީމް ބުނެލިއެވެ .ސަލާމް ގޮވުމަށްފަހު ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން އެ އައީ
އޭނަގެ ފުރާނަފަދަ ދަރިފުޅެވެ" .ބައްޕަގެ ދަރިފުޅު ހާދަ ރަނގަޅޭ! އަބަދުވެސްވާނެ ކޮންމެ ގެޔަކަށް
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ވަނަސް ސަލާމް ގޮވަން .އަދި އެ ސަލާމުގެ ޖަވާބު ލިބެންދެން މަޑުކުރަން .ބައްޕަ އެންމެ އުފާވަނީ
ދަރިފުޅުގެ އަމިއްލަ ގެއަށް ވަންނައިރުވެސް ސަލާމްގޮވާ އޭގެ ޖަވާބު ހޯދާތީ .ވަރަށް ރަނގަޅު!
ތިއީ ތިކަންކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީވެސް .އަބަދުވެސް ތިކަހަލަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް ވާތި ".އުފާވެ،
ހިތްހަމަޖެހިގެން ހުރެ ޙަކީމް ދާނިޝްއަށް ތަޢުރީފު ކުރުމާއެކު ނަޞޭހަތްތެރިވިއެވެ" .ހަރީރާ
،އަހަރެން މިދަނީ .މިރޭ އެބަޖެހޭ ސްކޫލުގައި އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް ދާން .ދަރިފުޅާ ދާނިޝް،
ވަގުތަށް ނަމާދަށް ދެވޭވަރަށް ތައްޔާރުވާތި .ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ބައްޕަ އަންނާނަން
ދަރިފުޅު ބަލާ" ،ގެއިން ނުކުމެގެން ދަމުން ޙަކީމް ހުރިހާ ވާހަކައެއް އަވަސްއަވަހަށް ފަށްޗަކަށް
އަމުނާލިއެވެ.
"މަންމާ .ބައްޕަ އެ ބުނުއްވީ ކޮން ބައްދަލުވުމެއްގެ ވާހަކައެއްތޯ؟" ޙަކީމް ދިޔުމުން
މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ދާނިޝް އަހާލިއެވެ" .ނޭނގެ ދަރިފުޅާ .ބައްޕަޔަކީ ރަށުގަ އެހެން ބާއްވާ
ހުރިހާ ބައްދަލުވުމަކަށް ދާމީހެއްނު .ވެދާނެ ރަށުންބޭރުން ބަޔަކު އައިސް ރައްޔިތުންނާ
ބައްދަލުކުރަން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށްވެސް ".ހަރީރާ ހިނިތުންވުމާއެކު ދަރިފުޅަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.
"ދެން އަވަހަށް އާދޭ ފެންވަރައިގެން ކާން! މިހާރު އެހެރަ ނަމާދު ވަގުތު ޖެހެނީ ".ހަރީރާ މިހެން
ބުނުމުން ދާނިޝް ފެންވަރަން ދިޔައެވެ.
އެރޭ ގަޑިން ބަރާބަރު އަށެއްޖެހިއިރު ރަށު ސްކޫލް ހޯލުތެރެވަނީ ފުރިފައެވެ .ރަށުގެ
ކޮންމެ ގެޔަކުންވެސް މީހަކު މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެތަނަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވެ.
މީހުން ގިނަކަމުން ހޯލުތެރޭގައި މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު ވަރަށް ގަދައެވެ .ހޯލުތެރެއިން އަޑު
މަޑުވެ ހޯލުތެރެ ހަމަހިމޭންވެގެން ދިޔައީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އައިސްހުރި މީހާގެ ސަލާމުގެ އަޑާ
އެކުއެކީގައެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެމީހާ ތަޢާރަފްވެލީ އޭނާގެ ނަމަކީ ޝާނިޔާ މުޙައްމަދު އޭ
ބުނަމުންނެވެ.

އަދި

އެބައްދަލުވުމަކީ

"ނަޒާހަތްތެރި

ދަރިޔަކު

ތަރުބިއްޔަތު

ކުރުމުގައި

މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ" މި މައުޟޫޢަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން
އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ .އެ ބައްދަލުވުމަކީ ނަޒާހަތްތެރި
ދަރިޔަކު ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ދީނީގޮތުން އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމާމެދު މައިންބަފައިން އިތުރަށް
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ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،ދަރިންނަކީ ނަޒާހަތްތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް
ހިއްސާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ކަމުގައި ބުންޏެވެ .އެގޮތުން ދަރިންނަށް ތެދުވެރިކަމާއެކު
ކަންކަން ކުރުމަށް ،ޚާއްޞަކޮށް ދީނީ ކަންކަމުގައި އިޚްލާސްތެރިވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ
މުހިއްމުކަމާއި ،އެގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކުދިންވާނީ މުޅި ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާފަދަ
މާތް އަޚްލާޤެއް ލިބިފައިވާ ދަރިންތަކެއް ކަމުގައި ބުންޏެވެ.
އެރޭގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާފައި ޙަކީމް ގެއަށް އައިއިރު ދާނިޝް ނިދައިފިއެވެ .ޙަކީމް
ގެއަށް އައިސްވަން އިރު ހަރީރާ އިނީ ގޭތެރޭގައި ހުރި ސަރަންފީއެއްގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ.
ޙަކީމް އައިސް އެތަނުން ސަރަންފީއެއްގައި އިށީނުމުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީތޯ ހަރީރާ
ސުވާލުކުރިއެވެ .އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ޙަކީމް ބޯޖަހާލިއެވެ" .އެހެންތަ؟  ...އޭ! މާދަމާ
އެބައޮތް އަހަރުމެން ދެމީހުންނަށް ސުކޫލަށްދާން ކިޔާފައި .އަނެއްކާ ކޮންކަމަކުބާ؟" ޙަކީމްއާއި
މުޚާތަބުކޮށް ހަރީހާ ބުންޏެވެ" .ނޭނގެދޯ! އަނެއްކާ ކީއްކުރަންބާ؟ ދެން މާދަމާ ދިޔައީމަ
އެނގިދާނެތާ!" ޙަކީމް ބުންޏެވެ.
އެރޭ ނިދަން އޮތްއިރު ޙަކީމް ވިސްނަމުން ދިޔައީ ދާނިޝްއާއި މެދުގައެވެ.
ހަމަގައިމުވެސް ދާނިޝްއަކީ މައިންބަފައިން ނުލާހިކު ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ކޮށްގެން ބޮޑުކުރާ
ކުއްޖަކަށް ވާނެއެވެ .އޭނާއަކީ ނުލާހިކު ތެދުވެރި ކުއްޖެކެވެ .ދީނީ ކަންކަމަށްވެސް ނުލާހިކު
ފަރުވާތެރިވާނެއެވެ .ރިވެތި އަޚްލާޤްގެ ހުރިހާ ސިފައެއް އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެއެވެ .ނުވިތާކަށް
ވަކި

އުމުރެއް

ބެލުމެއްނެތި

އެހެންމީހުންނަށްވެސް

ރަނގަޅު

ކަންކަން

ކުރަން

ނަސޭހަތްތެރިވާނެއެވެ .މިހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެން އަހަރުމެން ދާނިޝް ބޮޑުކުރިއިރު ދާނިޝް
ބޮޑެވެގެން ނަޒާހަތްތެރި ކުއްޖަކަށް ވާނެބާވައެވެ .އެދުވަހެއް ބަލަން އަހަރެން ވަރަށް ބޭނުމެވެ.
މި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮއްވާ ޙަކީމަށް ނިދިއްޖެއެވެ.
އަނެއްދުވަހު

ހެނދުނު

ޙަކީމްގެ

ދެމަފިރިން

ސްކޫލަށް

ދިޔައެވެ.

ސްކޫލުން

އެދެމެފިރިންނާ ބައްދަލުކުރީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އެވެ .ބައްދަލުވުން ފެށުމާއެކު ޕްރިންސިޕަލް
ދެއްކި ވާހަކައިގައި ،އެ ދެމަފިރިންނާ ބައްދަލުކުރީ ސަރުކާރުގެ ވަފުދެއް ސްކޫލުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް
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ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އެ ރަށަށް އައިސް ،އެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދާނިޝްގެ ރިވެތި އަޚުލާޤާއި
ރީތި އުޅުން ފެނި ،ދާނިޝްއަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާނެ ފަދަ
ކުއްޖަކަށް ހެދިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ކަމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ފާހަގަ ކުރިއެވެ .އެފަދަ ކުއްޖަކަށް
ދާނިޝް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް ދާނިޝް މާލެ ގެންނަން
ބޭނުންވާކަމަށް އެ ވަފުދުން އެންގި ލިޔުން ޕްރިންސިޕަލް އެދެމީހުންނާ ޙަވާލު ކުރިއެވެ .އެ ލިޔުން
ޙަކީމް ކިޔާލިއެވެ .އެ ލިޔުމުގައި ،ދާނިޝްއަކީ އޭނާގެ ރަނގަޅު އުޅުމަށް އެހެން ކުދިންގެ
ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާ ނަމަވެސް ޖެހިލުންވުމެއްނެތި ރަނގަޅު ކަންކަމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ،ކޮންމެ
ކަމަކާވެސް ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ،ދީނީގޮތުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ކޮށްފައިވާ
ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ދާނިޝްއަކީ މިކަހަލަ
ތަރުބިއްޔަތެއްގެ މަތީގައި ބޮޑު ކުރަމުންދާ ،އެތަރުބިއްޔަތު މިޒާޖުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް
ހަރުލާފައިވާ ،އެ އުމުރުގައި މަދުންނޫނީ ނުފެންނަ ފަދަ ރަނގަޅު އަޚްލާޤެއްގެވެރި ދަރިވަރެއް
ކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ .އެކަންކަން އެވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން
ގޮސްފައިވަނީ ،ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓުންނާއި ،ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ވާހަކަ ދެކެވުނު
ފަރާތްތަކާއި ،ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންވެސް ދާނިޝްގެ އަޚްލާޤަށް
ތަޢުރީފު ކުރުމުން ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ސިޓީގައި އެންމެ ފަހުން ލިޔެފައިވަނީ
ދާނިޝްއަކީ ނަޒާހަތްތެރި ދެމަފިރިއެއްގެ ނަޒާހަތްތެރި ދަރިއެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.
ޕްރިންސިޕަލް އަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށްފަހު އެ ދެމަފިރިން ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.
އަދި ޙަކީމް ހަރީރާއަށް ބުނެލިއެވެ" .ގައިމު މިހާރު އަހަރުމެންނަކީ ނަޒާހަތްތެރި ބައެއްކަން
މުޖުތަމަޢު އެ ބަލައިގަތީ .ދެން މި ނަޒާހަތްތެރިކަން އަހަރުމެންގެ ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުންވެސް
މުޖުތަމަޢު އަށް ދައްކައިދީފިއެއްނެ ،ދޯ!" އުފާވެގެންގޮސް ފެންކަޅިވެފައިހުރި ހަރީރާ އާނއެކޭ
ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ.
-ނިމުނީ-
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ނަދީމްގެ ބައިސްކަލު
ޔުމްނާ ވަޙީދު )ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ(

ނިދާފައި އޮތް ނަދާއަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ .އަވަހަށް ތެދުވެ
ރީތިވެގެން ނަދާ އަވަސްވެގަތީ ފަތިސްނަމާދު ކުރުމަށެވެ .އާދައިގެ މަތިން ނަމާދަށް ފެށުމުގެ
ކުރިން ފުރަތަމަ ދިޔައީ އޭނާގެ ލޯބިވާ ބޭބެއަށް ގޮވާށެވެ .އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންނެއް ކަމަކު
ވރި
ދެކުދިންގެ އުޅުން ނުހަނު ތަފާތެވެ .ނަދާއަކީ ވަރަށް ބަސްއަހާ ކިޔަމަންތެރި ،މުރާލި ،ތެދު ެ
ކުއްޖެކެވެ .ކިޔަވަން މަސައްކަތްކުރާ މޮޅު ކުއްޖެކެވެ .މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ނަދީމްއަކީވެސް ހަމަ
އެކަހަލަ ބަސްއަހާ ތެދުވެރި ކުއްޖެކެވެ .އެހާމެ މޮޅު ކުއްޖެކެވެ .ޙަޤީޤަތް އެނގެނީ ހަމައެކަނި
ނަދާއަށެވެ .އޭނާގެ ދޮންބެގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާދެނީ ނަދާއެވެ .ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ.
ބޭބެދެކެވާ ލޯބިން ކޮށްދެވެނީއެވެ .އެހެނަސް މިކަމާ ނަދާ ވަރަށް ދެރަވެއެވެ .ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން
ބޭބެއަށް އެކަމުގެ ދެރަލިބޭނެކަން ނަދާއަށް އެނގެއެވެ .މިކަމާ ނަދާ ވަރަށް ވިސްނައެވެ.
ނަމާދުކޮށްގެން ސައިބޮއެ ހަދައިގެން ދެކުދިން ދިޔައީ އިސްކޫލަށެވެ .އިސްކޫލުގެ އެދުވަހުގެ
އެސެމްބްލީ އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ތަފާތެވެ .އެސެމްބްލީ ސަރަހައްދުގެ އެއްފަރާތުގައި މޭޒެއްގެ
މަތީގައި ޕާރުސަލްތަކަކާއި،

ތަށިތަކެއް

ހުއްޓެވެ .އެ މޭޒުގެ ކައިރީގައި ވަރަށް ރީތި

ބައިސްކަލެއްވެސް ހުއްޓެވެ .ހީވަނީ ކޮންމެވެސް އިނާމުތަކެއް ދޭން އުޅޭ ދުވަހެއް ހެންނެވެ .މިއީ
ކޮންކަމެއްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމެއް ބާވައޭ ނަދާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ" .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިތަނުން
ތައްޓެއް އަހަރެންނަށްވެސް ލިބޭނެ" ،ނަދާ ހިތާހިތުން ކިޔާލިއެވެ.
އެކަހަލަ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއްގައި ހުއްޓާ އެސެމްބްލީ ފެށިއްޖެއެވެ .އެއީ ކޮން
އިނާމުތަކެއްކަންވެސް އެނގިއްޖެއެވެ .އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ދިވެހި ހަފުތާގެ ޙަރަކާތްތަކުން މޮޅުވާ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭނެ އިނާމުތަކެވެ .ދަރިވަރުންގެ
ހިތްތަކުގައި އެ މުބާރާތްތަކުން ވަނަ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރިޔާލާ އިނާމްތައް
ދައްކާލީއެވެ .ގިނަ ކުދިން އެންމެ ޝައުޤުވެރިވީ އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނައަށްދާ
ދަރިވަރަކަށް
6
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ނަދީމްގެ

ޝައުޤުވެރިކަން
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އެހެންކުދިންނަށްވުރެ ވަކީން ބޮޑުހެން ހީވެއެވެ .ކުލާހަށް ދިއުމަށްފަހު ނަދީމްއަށް އެނޫން ވާހަކައެއް
ނުދެއްކެއެވެ .ބައިސްކަލުގެ ރީތި ވާހަކައެވެ .އޭނާގެ އަތުލިޔުން އެއްވަނައަށް ދާނެ ވާހަކައެވެ.
ބައިސްކަލު އެއީ އޭނާގެ އެއްޗަކަށް ހަދާނެ ވާހަކައެވެ.
"ތި ބައިސްކަލު ލިބޭނީ ނަދާއަށް .ނަދާ ދޯ އެންމެ ރީތީ ލިޔާލެއް!" މި ވާހަކަތައް
އަޑު އަހަންތިބި ބައެއް ކުދިން ބުންޏެވެ.
ނަދީމްގެ މި ވާހަކަތައް ހުއްޓުމަކަށް އައީ އިސްކޫލު ނިންމާ ރަނގަބީލު ޖެހުމުންނެވެ.
ހުރިހާ ކުދިން އަވަސްވެގަތީ ގެއަށް ދިޔުމަށެވެ .ނަދާއާއި ނަދީމްވެސް މަންމައާއެކު ގެއަށް ދިޔައެވެ.
ދިޔަ މަގުމަތީގައި ދެކުދިން މަންމައަށް ދިވެހި ހަފްތާގެ ޚަބަރު ދިނެވެ.
ނަދީމް ގެއަށްގޮސް ފުރަތަމަވެސް ބެލީ އޭނާގެ ލާރިދަޅު ކޮބައިތޯއެވެ .އަދި ދަޅު
ނެގުމަށްފަހު ލާރި ގުނަންފެށިއެވެ .އުޅެއުޅެވެސް އެލާރީގެ ޖުމްލައެއް ނަދީމްއަކަށް ނޭނގުނެވެ.
ގުނަން ފަށާފަ ،ވަކި ހިސާބަކުން އޮޅެނީއެވެ .އޭނާ އަވަހަށް ނަދާއަށް ގޮވިއެވެ .ނަދާ ރީތިވެގެން
އައުމާއެކު އެ ލާރިތައް ގުނައިދޭން ނަދީމް އެދުނެވެ .ނަދާ ކައިގެން އައިސް ގުނައިދޭނަމޭ
ބުނުމުންވެސް ނަދީމްއަށް އެވަރު މާ ލަސް ކަމުގައި ބުންޏެވެ .އަދި ނަދާ ގާތު ގުނައިދޭށޭ ކިޔުން
ހުއްޓައެއް ނުލިއެވެ .ނަދާއަށް ޖެހުނީ ނުވެސް ކައި ޤުރުއާންވެސް ނުކިޔަވާ އެކަން ކޮށްދޭށެވެ.
ގުނާ ނިމުމުން ޖުމްލަ ޢަދަދު ގަނޑެއްގައި ޖަހައިދިނުމަށް ނަދީމް އެދުނެވެ .މިކަން
ނިންމާލުމަށްފަހު ނަދާ ދިޔައީ ކާށެވެ .ކައި ނިމިގެން ޤުރުއާން ކިޔަވާ ފިލާވަޅުތައް ހެދިއެވެ.
ނަދީމްވެސް ކާންދިޔައެވެ .ކާންއިންއިރު ނަދީމް ދެއްކީ އެންމެ ވާހަކައެކެވެ .ފިހާރައަށް ދާން
ބޭނުންވާ ވާހަކައެވެ .ނަދީމް ގޮވައިގެން ހަވީރު ފިހާރައަށްދާން މަންމަ އެއްބަސްކުރުވުމަށްފަހު
ކައި ނިމިގެން އޭނާ ދިޔައީ ނިދާށެވެ.
ހަވީރުވުމުން މަންމައާއެކު ދެކުދިން ފިހާރައަށް ދިޔައެވެ .ނަދީމް ބޭނުންވީ ނަދީމްގެ
އަތުގައިހުރި ލާރިން ގަޑިއެއް ގަތުމަށެވެ .ގަޑިނެތުމުން ޓެސްޓު ހަދަން އުދަނގޫވާ ވާހަކަ ބުނުމުން
މަންމަ ނަދާއަށާއި ނަދީމްއަށް ގަޑި ގަނެދިނެވެ .ނަދީމް ވަރަށް އުފާވިއެވެ .ގެއަށް ދެވުމުން ނަދާ
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އަވަހަށް ގަޑި އަޅާލިއެވެ .އެކަމަކު ނަދީމްއެއް އެ ގަޑި އަޅާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ ".އަހަރެންގެ
ގަޑި އަޅާނީ ޓެސްޓަށް ދާންވީމަ" ،ނަދީމް ބުންޏެވެ .ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ނަދީމް އިސްކޫލަށް
ދިޔައީ ނަދާއަށްވެސް ސިއްރުން ގަޑި ހިފައިގެންނެވެ .ދިވެހިގަޑީގައި މުބާރާތްތަކުގެ އިތުރު
ތަފްޞީލް

ލިބުނެވެ .އަދި މުބާރާތްތަކަށް ފަރިތަކުރަންވީ ގޮތާއި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާނެ

ބޭފުޅުންވެސް އެނގިގެންދިޔައެވެ .އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާނީ އައިޝާ
މިސް އާއި މޫސަ ސަރ އެވެ.
ނަދީމްގެ އެދުވަހުގެ ޝައިޤުވެރިކަންހުރީ އައިޝާ މިސް އާއި ބައްދަލުކޮށްލުމަށެވެ.
ސެޝަން ނިމުމުން ނަދީމް އަވަސްވެގަތީ އައިޝާ މިސް ހޯދަން ސްޓާފްރޫމަށް ދިޔުމަށެވެ .އަދި
މިސްއަށްގޮވާ ބޭރަށް ނެރުނެވެ .ދެކޮޅު ހޯދާލާފައި ދަބަހުގައި އޮތް ގަޑި ނަގާ މިސްއަށް
ދައްކާލިއެވެ .އަދި ރީތިތޯ އަހާލިއެވެ .އަދި އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ އޭނާއަށް ދީފިނަމަ
އެ ގަޑި މިސްއަށް ދޭނެކަމަށް ބުންޏެވެ.
ނަދާ ގެއަށްދާންވެގެން ދޮންބެ ހޯދަމުންގޮސް ސްޓާފްރޫމް ކައިރިއަށް އާދެވުނީ
އެވަގުތުއެވެ .ނަދާއަށް އެގަޑި ފެނުމުން ހައިރާންވިއެވެ" .ދޮންބެ ގަޑި ހިފައިގެންތަ އައީ؟ ހިނގާ
ގެއަށް ދާން .މަންމަ އެބަހުރި ބަލާ އައިސް ".މިހެންކިޔާ ނަދީމްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ބޭރުދޮރާ
ދިމާއަށް ހިނގަން ފެށިއެވެ .ނަދީމް ގެންދިޔައީ މިސްގެ ޖަވާބަކަށް ފަހަތަށް ބަލަމުންނެވެ .މިސް،
ގަޑި ބޭނުމެއްނޫނޭ ބުނެލިއެވެ.
ނ
"ދޮންބެ ތިއުޅެނީ ގަޑި މިސްއަށް ދޭންވެގެންތަ؟ މަންމާ ،ބަލާބަލަ! ދޮންބެ އެއުޅެ ީ
ދޮންބެގެ ގަޑި މިސްއަށް ދޭންވެގެން ".މަންމަ ފެނުމާއެކު ނަދާ ބުންޏެވެ" .އެއީ ތެދެއްތަ ދަރިފުޅާ؟
އެއީ ކީއްވެ؟" މަންމަ ސުވާލު ކުރިއެވެ" .އެއީ އެ މިސް އަތުލިޔުމަށް ވަނަދެނީ .އެ މިސް ގާތު
އަހަރެން ބުނީ އެއްވަނަ ދީފިއްޔާ ގަޑި މިސްއަށް ދޭނަމޭ .ބައިސްކަލު ވަރަށް ބޭނުން ،އެހެންވެ.
އެކަމަކު މިސް ބުނީ ގަޑި ބޭނުމެއް ނޫނޭ .މަންމާ އަޅެ ސެންޓު ފުޅިއެއް ގަނެދީބަލަ މިސްއަށް
ދޭން".

މަންމަ ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ނަދީމްގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަމުން ގެންދިޔައެވެ .އަދި

ބުންޏެވެ" .ދަރިފުޅަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުއްޖެއްނު .އެހެންވީމަ މަސައްކަތް ކޮށްލީމަ ދަރިފުޅަށް

8

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

ބައިސްކަލު ލިބޭނެ .އެކަމަކު މިސްއަށް ހަދިޔާ ދީގެން ބައިސްކަލު ހޯދަން އުޅުމަކީ ވަރަށް ގޯސް
ކަމެއް .އެހެން ހަދާކަށް ނުވާނެ .މާދަމާ އިސްކޫލަށް ގޮސް މިސްގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދޭތި!"
"އެކަމަކު އޭރުން އެ ބައިސްކަލު ލިބޭނީ ކޮއްކޮއަށް ".ނަދީމް ބުނެލިއެވެ.
"ދަރިފުޅާ ،ރަނގަޅުކަމެއް ކޮށްގެން ދެރައެއް ނުލިބޭނެ .ގޯސްކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އެކަމުން
މާ ދެރަވާނެ ".އަޅެ މިފަހަރު މަންމަ ބުނާގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްލަބަލަ .މަންމައަށް ޔަޤީން ތި
ބައިސްކަލު ދަރިފުޅަށް ލިބޭނެކަން".
މަންމަގެ ނަސޭޙަތް އަޑުއަހަން ނަދީމް ނިންމިއެވެ .އަދި އެ ނަސޭޙަތާ އެއްގޮތަށް
ލިޔުން ރީތިކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިއެވެ .ކުރިއާއި ޚިލާފަށް މިހާރު އަބަދުހެން
ނަދީމް އުޅެނީ އެ މަސައްކަތުގައެވެ .ލިޔުމަކީ މިހާރު އޭނާ ވަރަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަކަށްވެސް
ވެއްޖެއެވެ.
އވެ .ހުރިހާ ކުދިން އެކުއްޖަކަށް ލިޔެވުނު އެންމެ
މުބާރާތުގެ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެ ެ
ރީތިކޮށް ލިޔެ ނިންމާލިއެވެ .މިސް ،ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ނަގައިގެން ގެންދިޔައީ ކުރިމަތީގައިހުރި
ފަނޑިޔާރުންގެ މޭޒު ކައިރިއަށެވެ .އަދި އެ މޭޒުގައި ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް އަތުރާލިއެވެ.
މި މަންޒަރު ބަލަން ހުރިހާ ކުދިން ތިބީ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި ކެތްމަދުވެފައެވެ.
އިސާހިތަކު ނަތީޖާ އިއްވާ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ އިޢުލާނު ކުރީ 3
ވަނައެވެ .ތިންވަނައަށް ދިޔައީ ނަދާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ސަމާގެ ލިޔުމެވެ .ދެވަނައަށް
ދިޔައީ އަޙުމަދުގެ ލިޔުމެވެ .ނަދީމްއަށް ވަނައެއް ނުލިބޭނޭ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ހުއްޓާ އެއްވަނަ
ލިބުނު ދެކުދިންނޭ ކިޔާފައި މިސް ގޮވީ ނަދީމްއަށާއި ނަދާއަށެވެ .ދެކުދިން ވީ އުފަލުން
ފުންމައިގަތެވެ .އަދި އަވަހަށް އިނާމު ބަލާ ދިޔައެވެ .ނަދީމް ހުރީ އޭނާ ބޭނުންވި ބައިސްކަލު
ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވެފައެވެ.
-ނިމުނީ-
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ނަޒާހަތްތެރި ކޮއްކޮ
މޫސާ ޢަލީ ދީދީ )އެސިސްޓެންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް(

ޙާޒިފްއަކީ ޒިފްނާއާއި ޙަފްސީ އަށް ލިބުނު  3ކުދިންގެ ތެރެއިން މެދަށް ހުންނަ
ދަރިފުޅެވެ .ޙާޒިފްގެ އުމުރުން  6އަހަރު ނަމަވެސް ޙާޒިފްއަކީ ،އުމުރުން  9އަހަރުގެ ޙާޒިފްގެ
ބޭބެ ޢަލީއަށް ވުރެވެސް ދޮށީ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި މީހުންނަށް ފެންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅެމުންދާ
ކުއްޖެކެވެ .މީހުންނަށް އެހެން ފެންނަނީ އެ ދެކުދިން މަގުހިނގާ އުޅޭއިރުގައާއި ސްކޫލުގައި އުޅޭ
އިރުގައާއި ގޭތެރޭގައި އުޅޭއިރުގައިވެސް މަގުދައްކާ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ޙާޒިފް އިސް ރޯލެއް
އަދާކުރާތަން ފެންނާތީއެވެ.
ޙާޒިފްގެ މަންމައާއި ބައްޕައަކީވެސް ވަރަށް އަބުރުވެރި ސާދާ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ،
ދީނީ ކަންކަމަށް ވަރަށްލޯބިކުރާ ބަޔަކަށްވުމުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނު މުޅި ޢާއިލާގެ
ދުވަސް ފަށައިގަންނަނީ ،ފަތިސް ނަމާދުންނެވެ .އެގޮތުން ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގިއާއެކު ޙާޒިފްއާއި
އއެކު ފަތިސްނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދިއުމަށެވެ .މިއީ
ޙާޒިފްގެ ބޭބެ ތައްޔާރުވާނީ އެމީހުންގެ ބައްޕައާ ި
ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އާދައެވެ .މިކަން އެރަށުގެ މީހުންވެސް ފާހަގަކޮށް ހޮޅުއަށިތަކުގައާއި
ގޯޅިގޯޅިކަންމަތީގައި އެވާހަކަ ދައްކާ ހަދައެވެ .އަދި ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުން ކުދިންނަށް މިސާލު
ބުނެދޭއިރު ،މި ދެންނެވި ދެކުދިންގެ މިސާލުން ފިޅާވަޅު ލިބިގަތުމަށް ނަޞޭހަތްތެރިވެއެވެ.
ރެއަކީ ،ރޯނު ނަކަތުގެ ވިއްސާރައިގައި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ރުއްތަކުން ފަންތަކާއި،
ގަސްގަހުން އޮފިތަކާއި ،މޭވާއަޅާ ގަސްގަހުގެ މޭވާތަކާއި ،ބަނބުކެޔޮފަދަ ތަކެތި ބިންމައްޗަށް
ފައިބާފައިހުރި ރެއެކެވެ .އެހެންކަމުން ޙާޒިފްމެން ފަތިހު މިސްކިތަށް ދިޔައިރު ،މަގުގައި
ހިނގަންވެސް އުނދަގޫވިއެވެ .ޙާޒިފު ހިނގަމުންދިޔައީ ވެއްޓިފައިއޮތް އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި
ނުޖެހި ދެވޭތޯ ބަލަމުންނެވެ .ނަމަވެސް ޙާޒިފުގެ ބޭބެ މިކަހަލަ ކަމަކަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް
ނުބަހައްޓައެވެ .އެހެންކަމުން ވެއްޓިފައިއޮތް ބަނބުކޭލެއްގައި ބޯޅައެއްގައި ޖަހާހެން ޖަހަންވެގެން
ޢަލީ އުޅެގަތުމުން ޙާޒިފު އެކަމާ ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޢަލީއަށް ފިލާވަޅެއް ނަގައިދިނެވެ.
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އެގޮތުން ޢަލީއާއި ދިމާލަށް ޙާޒިފު ބުންޏެވެ" .ބޭބޭ ،ތިޔަހެން ނުހަދާ .ބޭބެއަށް އެނގޭތަ ،ތި
ބަނބުކޭލުގައި ތިގޮތަށް ޖެހުމުން ބަނބުކެޔޮ ތަންތަނުގައިޖެހި ހަލާކުވެ ހިނގައިދާނެ! ތި
ބަނބުކޭލަކީ ހަރުވެފައި އޮތް ބަނބުކޭލަކަށް ވެއްޖެނަމަ ބަނބުކެޔޮގަހުގެ ވެރިމީހާ ކިހާ ދެރަވާނެ!
ތިބަނބުކޭލުން ފަހަރުގައި އެގޭމީހުންގެ އެއްއިރުގެ ކެއުންވެސް ހަމަޖައްސާލެވިދާނެ ނޫންތަ! އަދި
ބަނބުކޭލަށް މީހަކު ގަސްތުގައި އަނިޔާއެއް ދީފައި އޮތްކަން އެމީހާއަށް އެނގިއްޖެނަމަ
އެކަންކުރިމީހާ ނޭނގުނު ނަމަވެސް އެމީހަކަށް ބަދު ދުޢާވެސް ކޮށްފާނެ ނޫންތަ؟ އެހެންވެއްޖެނަމަ
އެ ބަދު ދުޢާ ބޭބެއަށް ޖެހިއްޖެނަމަ މި ކޮއްކޮ ކިހާ ދެރަވާނެ ނޫންތަ؟ ފަހަރުގައި އެއީ ބޭބެގެ
މުޅި ޢުމުރަށްވެސް ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހޭފަދަ ދެރަ ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެ ނޫންތަ؟ އޭރުން މި
ކޮއްކޮ ކިހާ ހިތާމައެއް ކުރަންޖެހޭނެ ނޫންތަ! އެހެންވީމަ މި ކޮއްކޮއަށްޓަކައި ނަމަވެސް ބޭބެ ތި
ބަނބުކޭލުގައި ފައިން ނުޖަހާ .އަދި އެހެން އެއްޗެއްގައިވެސް ފައި ނުޖައްސާ ހިނގާފައި ދެވޭތޯ
ބަލަމާ ހިނގާ".
މި ދެންނެވިފަދަ ކިތަންމެ ކަމެއް މި ދެކުދިން ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވެއެވެ .ބައެއްފަހަރު
ސްކޫލަށް ކުދިން ދޫކޮށްލާފައިދާ ޕެންސިލްކޭސްފަދަ ތަކެތިވެސް ހުޅުވާ ބަލަން ޢަލީ ވަރަށް
މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޙާޒިފުގެ ސަބަބުން ޢަލީއަށް އޮންނަނީ އެފަދަކަމެއް
ނުކުރެވިފައެވެ .ވަރަށް ގިނަފަހަރު އެފަދަ ޕެންސިލްކޭސްފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ކުދިންގެ
ގޭގެއަށްގޮސް އެކުދިންނަށް ޙާޒިފު އެ އެއްޗެހި ރައްދު ކޮށްދެއެވެ .މި ހުރިހާ ކަމަކާއި ހުރެ
ޙާޒިފްއަކީ ސްކޫލު ކުދިންގެ މެދުގައިވެސް ވަރަށް މަޤުބޫލު ކުއްޖެކެވެ.
ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް މިއަދަކީ ޙާޒިފްގެ އުމުރުން  15އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ.
އެހެންކަމުން ގޭތެރޭގައި މިއަދު އެންމެންވެސް ހޭލަމޭލައަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ،ޙާޒިފުގެ
އުފަންދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .އެގޮތުން
އެއްބަޔަކު ފަންކާތަކާ އަލަމާރިއާ ކަބަޑުފަދަ ތަކެތީގެ މަތީގައިހުރި ހިރަފުސްފޮޅާ ސާފުކޮށް އެކިއެކި
ކުލަކުލައިގެ ކަރުދާސް އެލުވާ ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ .މި މަސައްކަތުގައި
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ޙާޒިފުގެ ކުލާހު ކުދިންގެ އިތުރުން ޙާޒިފުގެ އެންމެ ލޯބިވާ ބޭބެގެ ގާތް ރަޙުމަތްތެރި ކުދިންވެސް
ބައިވެރިވިއެވެ.
ގަޑިން މިހާރު ހަވީރު  3:25ހިނގަނީއެވެ .ޢަޞުރު ނަމާދު ވަގުތު ކައިރިވަނީއެވެ.
އެހެންކަމުން ޕާޓީ ފެށުމުގެ ކުރިން ގޭތެރެ ރީތިކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާ އެންމެންވެސް
ޢަޞުރު ނަމާދަށް ދިއުމަށް ޙާޒިފުވަނީ އޭނާގެ ރައްޓެހި ހުރިހާ ކުދިންގެ ގާތު ބުނެފައެވެ.
އެހެންކަމުން ޙާޒިފުގެ ބަހަށް އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ގަޑިޖެހެންވާއިރަށް ހުރިހާ
ކަމެއް ނިންމާ ފެންވަރާލައިގެން މިސްކިތަށް ދިއުމަށެވެ .ޙާޒިފުގެ އާދައިގެމަތިން ބަންގިގޮވަން
 10މިނިޓަށް ވީއިރު ފާޚާނާއަށްވަދެ ،ފެންވަރާ ރީތިވެގެން މިސްކިތަށްދާން ހިނގައިގެންފިއެވެ.
މިހާރު ޙާޒިފަކީވެސް ބޮޑު ކުއްޖެއްކަމުން ކުރީގައި ބައްޕައާ ބޭބެއާއެކު ބައިހަދާލާފަ ދިޔަގޮތަކަށް
ނުދެއެވެ .މިހާރު ދަނީ އެކަންޏެވެ.
ޕާޓީ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ހަވީރު  4:15ގައި ކަމުގައިވާތީ ،އެ ގަޑި ކައިރިވީއިރު
ޕާޓީއަށް ދަޢުވަތު ފޮނުވާފައިވާ ހުރިހާ ކުދިންނާއި ޙާޒިފުގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން ޕާޓީއަށް
އަންނަމުންދެއެވެ .ޙާޒިފުވެސް ޕާޓީއަށް އޭނާއަށް ގަނެފައިވާ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގަމީހާއި ކަޅު
ފަޓުލޫނުގައި ދަށަށް ޖަހާ ތައްޔާރުވެގެން މެހެމާނުންނާއި ސަލާމް ކުރުމަށް ނުކުމެ ،އޭނާ ހުއްޓި
ހުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނުގައި މަޑުކޮށްލައިފިއެވެ .ޙާޒިފުގެ ކައިރީގައި ޙާޒިފުގެ ބޭބެ ޢަލީއާއި
ޙާޒިފުގެ ކޮއްކޮ ޢައިޝާ ހުއްޓިގެން ތިއްބެވެ .އެ ދެކުދިންވެސް ފެންނަނީ ޙާޒިފު ލައިގެންހުރި
ހެދުމާއި ގުޅޭ ގޮތަކަށް ހެދުންއަޅައިގެން ތިއްބައެވެ .ފަހަރަކު ގްރޫޕެއް ،ނޫނީ ޢާއިލާއެއް ކަހަލަ
ގޮތަކަށް އަންނަމުންގޮސް ގޭތެރެ ފުރާލައިފިއެވެ .ޙާޒިފުމެންގެ ޢާއިލާއަކީ ރަށުގައި ޤަދަރުވެރި
ޢާއިލާއަކަށްވާތީ އެޢާއިލާއިން ކޮންމެ ކަމެއް ބޭއްވިއަސް އެދުވަހަކު ރަށުގައިތިބޭ އެންމެންހެން
އެކަމެއްގައި ބައިވެރިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ވަރަށް އުފާވެރި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ޕާޓީ ނިންމާ ހުރިހާ އެންމެން ގެއަށް
ދާން ފަށައިފިއެވެ .ޙާޒިފުވެސް ،ލިބިފައިހުރި ހަދިޔާތައް ގޭގެ ސިޓިންގރޫމުގައި ހުންނަ
ބޮޑުމޭޒުމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު މަޣްރިބް ނަމާދަށް ހިނގައްޖެއެވެ .ޙާޒިފުއާއެކު ޙާޒިފުގެ ބޭބެ
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ޢަލީއާއި ޙާޒިފުގެ ކުލާހުގެ ބައެއް ކުދިންވެސް ނަމާދަށް ދިޔައެވެ .ނަމާދުން ނިމިގެން ގެއަށް
އައިސް ޙާޒިފުއާއި ޢަލީއާއި ދެކުދިން މަސައްކަތްފެށީ ލިބިފައިހުރި ހަދިޔާތައް ކަނޑައިގެން
ބެލުމަށެވެ .މި މަސައްކަތުގައި ޙާޒިފުގެ ކޮއްކޮ ޢައިޝާވެސް ބައިވެރިވެ ހަދިޔާތަކުގެ ބޭރުގައި
ލާފާހުރި އެކިއެކި ރީތި ކުލަކުލައިގެ ކަރުދާސްތައް ނައްޓަމުން ދިޔައެވެ .އެގޮތަށް ޢައިޝާ
ކަނޑައިގެން ބެލި ހަދިޔާ ޕެކެއްގެ ތެރޭގައި ޢައިޝާއަށް ވަރަށް ރީތި ރަންކުލައިގެ ގަޑިއެއް އޮއްވާ
ފެނިގެން ޙާޒިފުއަށް ގޮވާފައި ޢައިޝާ ބުންޏެވެ" .ދޮންބޭ! މިގަޑި ކޮއްކޮއަށްދޯ؟" ޙާޒިފު ބުންޏެވެ.
"މި ހުރިހާ އެއްޗަކީވެސް ކޮއްކޮއާއި ބޭބެއާއި ދޮންބެއާ  3މީހުންގެ އެއްޗެހި .ކޮއްކޮ ބޭނުން
އެއްޗެއް ކޮއްކޮ ނަގާ .ބޭބެ ބޭނުން އެއްޗެއް ބޭބެ ނަގާ ".ޙާޒިފު އެހެން ބުނުމުން ޙާޒިފުގެ ކޮއްކޮ
ޢައިޝާ އުފަލުން" ،ދޮންބެއަށް ޝުކުރިއްޔާ!" އޭ ބުނެފަ ގަޑި ހިފައިގެން ދުއްވައިގެންފިއެވެ.
ޢައިޝާ ދުއްވައިގަތްތަން ޢައިޝާގެ މަންމައަށް ފެނިގެން" ،ޢައިޝާ! ޢައިޝާ!
ދަރިފުޅާ! މާބާރަށް ތި ދުވަނީ ކިހިނެއްވީ؟" މިހެން ސުވާލުކުރުމުންވެސް ،ޢައިޝާއަށް އަޑު
އިވޭކަމަކަށްވެސް ނުވިއެވެ .އޭނާ ދުވެފައި ގޮސްވަނީ މަންމަގެ ކޮޓަރިއަށެވެ .އޭރު މަންމަ މިހުރީ
ބަދިގޭގައެވެ .ޢައިޝާއަށް ލިބުނު އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުން މަންމަގެ ކައިރިންލާފައި ދިޔައިރުވެސް
މަންމަ ފެންނަގޮތް ނުވީއެވެ .ޢައިޝާ ކޮޓަރިން ނުކުމެ ވަރަށްބާރަށް "މަންމާ! މަންމާ!" އޭ
ގޮވަމުން ބަދިގެއަށް އައިސް ވަދެއްޖެއެވެ .އަދި އޭނާއަށް ޙާޒިފު ދިން ގަޑި ދައްކާލުމަށްފަހު މިއީ
ދޮންބެ ދެއްވި ގަޑިއެއް ކަމާ ،ދޮންބެ ކިހާ ރަނގަޅުދޯއޭ ،ދޮންބެދެކެ ޢައިޝާ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ
ކިޔާ މަންމަ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ .ޢައިޝާގެ މަންމަވެސް ޢައިޝާއާ އެއްބައިވުމުގެ ގޮތުން" ،އާނ!
ދަރިފުޅާ ،ދޮންބެ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ،ދަރިފުޅުވެސް ދޮންބެ ގޮތަށް ބަސްއަހައިގެން އުޅެން
ދަސްކުރަންވާނެ .އޭރުން ތިކަހަލަ ހަދިޔާ ލިބޭނީ" ،މިހެން ބުނެ ޢައިޝާގެ ނިތްކުރީގައި
ބޮސްދިނެވެ.
ޢައިޝާއާއި ޢައިޝާގެ މަންމަ ޒިފްނާއާއި ދެމީހުން މިކަމެއްގައި އުޅުނު އިރު ޙާޒިފްއާއި
ޢަލީއާއި ދެކުދިން ހަދިޔާތައް ހޭވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދިޔައެވެ .ލިބުނު
ހަދިޔާތަކުގެ
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ފޮތްތަކާއި،

ޢިލްމީ

ފޮތްތަކާއި،

ފައިސާގެ

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

ސިޓީއުރަތައްވެސް ހުއްޓެވެ .އެތަނުން އެއް ސިޓީއުރައިގައި އޮތީ ވައުޗަރެކެވެ .އޭގައި ލިޔެފައި
އޮތީ 'ސައިކަލެއް/ބައިސްކަލެއް ،މިއިން ކޮންމެވެސް އެކައްޗެއް' މިގޮތަށެވެ .މިއީ ޙާޒިފުގެ
ބައްޕައާއި އެއްބަނޑު ،ޙާޒިފްގެ ބޮޑުބޭބެ ،ނަފީސް ދެއްވި ހަދިޔާއެކެވެ .ނަފީސްއަކީ ރަށުގައި އެކި
ވައްތަރުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތެކެވެ .އޭގެތެރޭގައި ސައިކަލާއި ބައިސްކަލުވެސް ރަށަށް ގެނެސް
ވިއްކާ ހަދައެވެ.
ހަދިޔާތައް ހޭވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށްފަހު ޢިޝާ ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމުން
ނަމާދަށް ގޮއްސަ އައިސް ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް ޙާޒިފުގެ ޢާއިލާ ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ .ޕާޓީއަށް
ތައްޔާރުކުރި އެކިވައްތަރުގެ ހެދިކާއާއި އެކިވައްތަރުގެ ބުއިންތައް ބާކީވެފައި ހުރުމުން މިރޭ ކެއުމަށް
ބޭނުންކުރީ އެ ތަކެއްޗެވެ .ކާތަކެތި އިސްރާފު ކުރުމަކީ ޙާޒިފްގެ ބައްޕަ ޙަފްސީ ވަރަށް ބޮޑަށް
މަނާކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ގޭގެ އެންމެންވެސް ޙަފްސީގެ އެ އަމުރަށް ވަރަށް
އިޙުތިރާމް ކުރެއެވެ.
ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުގެ ވަގުތު ކުރިއަށް ދިޔައިރު ،ޙާޒިފުގެ އުފަންދުވަހަށް ލިބުނު
ހަދިޔާތަކުގެ މައްޗަށް ނަޒަރު ހިންގާލުން ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ .އެގޮތުން ބޮޑުބޭބެ ނަފީސް ދެއްވި
ވައުޗަރުގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށައިފިއެވެ .ބޭނުންވަނީ ސައިކަލެއްތޯ ބައިސްކަލެއްތޯ ކުރެވޭ
މަޝްވަރާއެވެ .މި މަޝްވަރާގެ ތެރޭގައި ތިއްބާ ޙާޒިފް ބުންޏެވެ" .ބޭބެ އަތުގައި މިހާރުވެސް
ބައިސްކަލެއް އެބަހުރި .އަޅުގަނޑުވެސް އެ ބައިސްކަލް ދުއްވަން .އަދި މިހާރު ބޭބެއަށް 18
އަހަރު ފުރިއްޖެ .ބޭބެއަށް މިހާރު ސައިކަލްދުއްވޭނެ .އެހެންވީމަ އެ ވައުޗަރަށް ބޭބެއަށް ސައިކަލެއް
ނަގަން ފެނޭ ".ކޮންމެއަކަސް މި ޚިޔާލަށް އެންމެންވެސް ތާއީދުކޮށް ސައިކަލެއް ނަގަން ނިންމިއެވެ.
އަދި ޖެހިގެން އައިދުވަހު ސައިކަލު ގެނެސް ޢަލީ ސައިކަލު ދުއްވަން ދަސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
އަދި މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢަލީ ސައިކަލު ދުއްވަން ދަސްކޮށް ލައިސަންސް ނަގާ ،ސައިކަލު
ދުއްވަން ފަށައިފިއެވެ.
ޢަލީ ސައިކަލު ދުއްވަން ފެށުމުން ޙާޒިފް ސްކޫލަށްދަނީ ޢަލީއާއެކު ސައިކަލުގައެވެ.
އެއްދުވަހު ސްކޫލަށް ދާންވެގެން ސައިކަލުގައި ދިޔައިރު އެއްކޮޅަށް ދުއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިއޮތް
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ގޯޅިއެއްގެ ވަނުންމަނާ ކޮޅުން ސައިކަލުގައި ވަންނަން ދިމާކުރުމުން ޙާޒިފް އޭނާގެ ބޭބެއަށް އެކަން
މަނާކުރިއެވެ .އެހެންކަމުން އެގޯޅިއަށް ނުވަދެ ގޯޅި ހުރަސް ކުރަން ހިފާލި ވަގުތު އެގޯޅިން
ރަނގަޅުކޮޅުން ވަދެގެންއައި ޕިކަޕެއްގައި ނުޖެހި ސަލާމަތްވީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ .އެގޯޅިން
ނުބައިކޮޅަށް ވަންނަމަ އެ ޕިކަޕުގެ ދަށުގައި ޙާޒިފްއާއި ޢަލީ ވީސްކަން ކަށަވަރެވެ .ޢަލީ ބުންޏެވެ.
"މިއަދު ކޮއްކޮ މަނާ ނުކުރިނަމަ ބޭބެމެން ދެމީހުންގެ ދުވަސް ދިޔައީސް .ދެން ދުވަހަކުވެސް ބޭބެ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފު އެކަހަލަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރާނަން .ކޮއްކޮއަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
ކޮއްކޮއަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ކޮއްކޮއެއް".
-ނިމުނީ-

15

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

ނަޒާހަތްތެރިވާންވީ އަމިއްލަ ޟަމީރަށެވެ.
އާމިނަތު ޝަފީޤު )އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(

އެއް ސަހަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ރަސްކަލަކު ދިރިއުޅުއްވިއެވެ .އެ ރަސްގެފާނަކީ
ޚުލްޤު ހެޔޮކަމާއި ،ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ،ހިތްހެޔޮކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކެވެ .މި ރަސްގެފާނުގެ
ގާތަށް މީހަކު ކަމަކާއިގެން އައިސްފިނަމަ އެމީހަކު ހުސްއަތާ ފޮނުއްވާ ނުލައްވާ ވާހަކަ އަކީ އޭރު
ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މަޝްހޫރު ވާހަކައެކެވެ .މިވާހަކަ އަޑުއިވިގެން ވަރަށް ދުރު ރަށަކުން
ދަތުރު ކޮށްފައި ތިން ދަނޑުވެރިން ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރަށް ދިޔައެވެ.
ރަސްގެފާނާއި ބައްދަލުކުރަން ފުރުސަތު ލިބުމުން ފުރަތަމަ ވަނީ ޢަލީއެވެ .ރަސްގެފާނުގެ
ގާތުގައި ޢަލީ ބުންޏެވެ" .ރަސްގެފާނު .އަޅުނގަނޑަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެއްޗަކީމު .އަޅުގަނޑުގެ
މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަކީވެސް ވަރަށް ފަޤީރު ދެމީހުން .ބައްޕައަކީ ކުރިން ދަނޑުވެރިކަންކޮށް
އުޅުނު މީހެއް .ނަމަވެސް މިހާރު މުސްކުޅިވެ ،ލޯ ބޯ ކޮށިވެފައިވާތީ މަސައްކަތްކުރާނެ ވަރެއް
ބައްޕަގެ ގައިގާ ނުހުރޭ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން އެއްއިރު ކައިފިއްޔާ
އަނެއްއިރު އަޅުގަނޑުމެން ތިބެނީ ނުކައި .އަތްމަތި ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިކަމަށް
ގެންގުޅުނު ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް މިހާރު ވިއްކާ ހުސްވެއްޖެ".
ޢަލީގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާފައި ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހަރެން ޢަލީއަށް އެހީވާނަން.
ޢަލީ އަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބިމާ ،ހުރިހާ މެޝިނަރީއަކާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ
ހުރިހާ އާލާތެއް އަހަރެން ޢަލީ އަށް ހޯދައިދޭނަން .އެކަމަކު އަހަރެންގެ ތިން ޝަރުތެއް އެބައޮތް.
ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ ،ފަޤީރަކު ޢަލީ ގާތަށް ކަމަކު އަތުވެއްޖެނަމަ ޢަލީ އަބަދުވެސް ވީވަރަކުން
އެމީހަކަށް އެހީތެރިވެދޭން ވާނެ .ދެވަނަ ޝަރުތަކީ ،ޢަލީ އަބަދުވެސް ޢަލީގެ މައިންބަފައިންނަށް
ތންވަނަ ޝަރުތަކީ ،އަހަރެން ޢަލީ އަށް ރަން ފައިސާ ފޮއްޗެއް
އަޅާލާ ،އެމީހުން ބަލަންވާނެި .
ދޭނަން .އެ ރަން ފައިސާފޮތި އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ޢަލީ ބޭނުންކޮށް ،ނުވަތަ ވިއްކާލައިގެން
ނުވާނެ".
"ރަސްގެފާނުގެ ތިޔަ ޝަރުތުތަކަށް ރުހި ޤަބޫލްވަން ".ޢަލީ ބުންޏެވެ .ރަސްގެފާނު
އެވަގުތު ރަސްގެފާނުގެ ވަޒީރުންނަށް ޢަލީ ބޭނުންވާ ކަންކަން ހަމަޖެއްސު ަ
މށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.
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ރަސްގެފާނުގެ ގާތަށް ދެވަނަ އަށް ވަނީ އަޙްމަދު އެވެ .ޢަލީ އަށް ދެއްވި ތަކެތި ހަމަ
އަޙްމަދު އަށްވެސް ދެއްވުމަށްފަހު ،ރަސްގެފާނު އަޙްމަދު އަށްވެސް އެ ތިން ޝަރުތު ކުރިއެވެ.
ތިން ވަނަ އަށްވަނީ މުޙައްމަދު އެވެ .މުޙައްމަދު އާއިދޭތެރޭގައިވެސް ހަމަ މިބީދައިން ޢަމަލު
ކުރެވުނެއެވެ.
އޭގެ އެއް އަހަރު ފަހުން ރަސްގެފާނު މި ތިން މީހުން ދިރިއުޅޭގެއަށް ޒިޔާރަތް
ކުރެއްވިއެވެ .ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ޢަލީގެ ގެއަށެވެ .ޢަލީގެ ގެއަށް ރަސްގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ
މުސްކުޅި ފަޤީރު މީހެއްގެ ގޮތަށް ސިފަ ބަދަލުކޮށްގެނެވެ .އެގެއަށް ގޮސް އެގޭގެ ދޮރުގައި ޓަކި
ޖެއްސެވުމަށްފަހު ޢަލީ ދޮރު ހުޅުވުމުން ވިދާޅުވިއެވެ .ކޮއްކޯއެވެ .ބޭބެ އަކީ ނިކަމެތި ފަޤީރަކީމެވެ.
ބޭބެ މިއައީ ވަރަށް ދުރުން ދަތުރު ކޮށްފައެވެ .މިހާރު މިހިރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެ،
ބަޑުހައިވެފައެވެ .ކޮއްކޮގެ ދަނޑުގައި އެހެރަ ބޮޑެތި މޭވާ ތަކުން މޭވާ ކޮޅެއް ބޭބެ ކާލަން ލިބިދާނެ
ހެއްޔެވެ .މުސްކުޅި މީހާ މިހެން ހަމަބުނުމާއެކު ޢަލީ ނުރުހުންވެފައި ބުންޏެވެ" .އެއީ އަހަރެން
ވިއްކަން ހައްދާ މޭވާތަކެއް .ކަލޭވެސް އެ ގަނެވޭވަރުވުމުން ނޫނީ މިގެއަށް ނާންނާތި!"
ދެވަނަ އަށް ރަސްގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ އަޙްމަދުގެ ގެއަށެވެ .އަޙްމަދުގެ ގެއަށް
ރަސްގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ ވަރަށް ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ގޮތަށް ސިފަ ބަދަލުކޮށްގެނެވެ .އެގެޔަށް
ވަޑައިގަންނަވާފައި އަޙްމަދުގެ ގާތުގައި އަޙްމަދުގެ ދަނޑުބިން ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އަޙްމަދު ދިރިއުޅޭ ގެ ބޮޑު ގަނޑުވަރެއް ގޮތަށް
ހައްދަވައިދެއްވާނޭ ކަމަށާއި އަދި އަޙްމަދު އަށް އެގޭގައި އަރާމުކޮށް ދިރިއުޅޭވޭނެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖައްސައިދެއްވާނޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް އެގޭގައި އަޙްމަދުގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ
އަށް ނޫޅެވޭނެ ކަމަށާއި އުޅެވޭނީ ހަމަ އެކަނި އަޙްމަދު އަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެ މުއްސަނދި
ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހަމަ އެހެން ބުނުމާއެކު އަޙްމަދު އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ގެއިން ބޭރުކޮށް،
އެމީހުންގެ ފޮށިތަންމަތި ގެއިން ބޭރަށް އުކާލިއެވެ .އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން
ހުރިކަމަށް އަޙްމަދު ބުންޏެވެ.
ތިން ވަނައަށް ރަސްގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ މުޙައްމަދުގެ ގެއަށެވެ .މުޙައްމަދުގެ ގެއަށް
ރަސްގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ ސިފަ ބަދަލުކޮށްގެން ،ރަސްގެފާނު އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ވަޒީރަކަށް ހެދިގެންނެވެ .އެގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ،މުޙައްމަދުގެ ގާތުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ރަސްގެފާނު
މުޙައްމަދު އަށް ދީފައި އޮތް ރަން ފައިސާ ފޮތި ތިމަންނާ އަށް ވިއްކާށެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި
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މުޙައްމަދު ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ރަނާއި ރިހި ދޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ .އަދި ރަސްގެފާނަށް މިކަން
ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި ،ވަޒީރު ބުނާ ގޮތަށް މުޙައްމަދު ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ މުޙައްމަދު އަށް އަދަބު
ދޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިހެން ބުނުމުން މުޙައްމަދު ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ބުންޏެވެ.
"ވަޒީރު ،އަހަރެން ވާނީ ރަސްގެފާނު ގާތުގައި އެ ފައިސާ ފޮތި ދުވަހަކުވެސް ނުވިއްކާނެ ކަމަށް
ވަޢުދުވެފައި .އެފައިސާ ފޮތީގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފައިސާ ފޮއްޗެއް ވަޒީރު ދެއްވި ނަމަވެސް ،އަދި
ރަސްގެފާނަށް އެފައިސާ ފޮތި ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ނޭނގުނު ކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑަށް އެފައިސާ
ފޮތި ބަދަލުވެފައިވާކަން އެނގޭނެ .މާތް ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާނެ .މިއަދު ވަޒީރު އަޅުގަނޑަށް އަދަބު
ދެއްވަފާނެ ކަމުގެ ބިރަށްވުރެ ،ދޮގު ހަދައިގެން މާދަމާ އަޅުގަނޑަށް ލިބިދާނެ އަޒާބަކަށް އަޅުގަނޑު
މތް ﷲ އަށް .ނަޒާހަތްތެރިވާންވީ އަމިއްލަ ޟަމީރަށް".
މާބޮޑަށް ބިރުވެތިވަން .ތެދުވެރިވާންވީ ާ
މުޙައްމަދު މިހެން ބުނުމުން ރަސްގެފާނު ވަރަށް ހިނިތުންވެފައި އެގެއިން ނިކުންނެވިއެވެ.
ޖެހިގެން އައިދުވަހު ،ޢަލީ އާއި އަޙްމަދު އާއި މުޙައްމަދު އަށް ރަސްގެފާނުގެ
ގަނޑުވަރަށް އައުމަށް ރަސްގެފާނު އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކުރީ ދުވަހުގެ ކަންކަން ހިނގާ
ދިޔަގޮތް ރަސްގެފާނު މިތިން މީހުންނަށް ކިޔައިދިނެވެ .މިވާހަކަތައް ކިޔައިދިނުމުން ޢަލީ އާއި
އަޙްމަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެ ރޮއި ،ރަސްގެފާނު އަރިހުގައި އާދޭސްދަންނަވާ ،މަޢާފަށް އެދުނެވެ.
ނަމަވެސް ރަސްގެފާނު އެމީހުންނަށް ދެއްވި ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް އަނބުރާ އަތުލުމަށް ރަސްގެފާނުގެ
ވަޒީރުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ .އަދި މުޙައްމަދުގެ ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހާތްތެރިކަމަށްޓަކައި
މުޙައްމަދު އަކީ ރަސްގެފާނުގެ އަރިސް ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
-ނިމުނީ-
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ނަޒާހާތްތެރި ދަރިވަރު
ސިނާން ރާފިޢު )އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(

އަނާ އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ .އޭނާއަކީ
ތެދުވެރި ރީތި ސިފަތަކަށް އިސްކަންދޭ ކުއްޖެކެވެ .ރިވެތި އަޚްލާޤެއްގެ މަތީ އަނާ ބޮޑުކުރުމަށް
އޭނާގެ މައިންބަފައިންވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .އަނާ ވަނީ ގްރޭޑް  6އާއި ހަމައަށް
އައިރުވެސް ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގައިވެސް އޭނާ ކިޔެވި ކްލާހުގެ އެންމެ މޮޅު ކުދިންތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނިފައެވެ .އޭނާ އަކީ ބަރާބަރަށް ފިލާވަޅުތައް ހަދާ ،ގަޑިން ގަޑިޔަށް ފިލާވަޅު ނިންމާ ކުއްޖެކެވެ.
މިހުރިހާ ކަމެއްގެ އިތުރުން އަނާ އެންމެ ސަމާލުކަން ދެނީ ތެދުވެރިކަމާއެކު ،މަކަރު ނަހަދާ
ފިލާވަޅުތައް ހެދުމަށެވެ .އެހެންވެ އަނާދެކެ ހުރިހާ މުދައްރިސުންވެސް ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ.
އެއްފަހަރަކު ކްލާހުގެ ސައިންސް ގަޑިއަށް މުދައްރިސް ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޙަވާލުކުރީ ލީފްލެޓް
އެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ .ސޯލާ ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭގޮތުން ހަދަން ދިން މި ލީފްލެޓް ނިންމުމަށް
ހުރިހާ ކުދިންނަށް މުދައްރިސް އެއްހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ދިނެވެ .އަނާ އަވަހަށް ލީފްލެޓް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް ފެއްޓިއެވެ .ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އިންޓަރނެޓުންނާއި ފޮތްތަކުން މަޢުލޫމާތު
ހޯދަން ފެށިއެވެ .މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު އަނާ އަމިއްލައަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ބަލާ މުހިންމު
ބައިތައް ފާހަގަ ކުރިއެވެ .ހަމަ އެކުލާހުގައި ކިޔަވަމުންދާ މާހިދު އަކީވެސް މޮޅު ކުދިންގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ކުއްޖެކެވެ .ނަމަވެސް މާހިދު ،ފިލާވަޅުތަކާއި މުދައްރިސުން ދެއްވާ މަސައްކަތް ހަދަނީ
އަމިއްލައަށް ވިސްނައިގެންނެއް ނޫނެވެ .ގިނަފަހަރު އޭނާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވަނީ ދައްތަ ނުވަތަ
ދޮންބެ ލައްވައެވެ .އެއީ ރީތިކޮށް ފުރިހަމަކޮށް އެ ފިލާވަޅުތައް ހެދުމަށެވެ .ކޮންމެފަހަރަކުވެސް
މުދައްރިސް އެހުމުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ހެދިކަމަށް ބުނެ ދޮގުހަދައެވެ .މި ލީފްލެޓް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތުގައި އަނާ އުޅުނުއިރު އަނާގެ ދައްތަވެސް އަނާއަށް އެހީވާން އެދުނެވެ .ނަމަވެސް އަނާ
އަމިއްލައަށް ފިލާވަޅު ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީ ދައްތަގެ އެއްވެސް އެހީއެއް އަނާ ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.
އަނާ އަމިއްލައަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ފޮޓޯ ހޯދާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައަށް
ލީފްލެޓް ނިންމާލިއެވެ .މާހިދު އޭނާގެ ލީފްލެޓް ހެދުމަށް އެދުނީ އޭނާގެ ދޮންބެ ގާތުންނެވެ .އެއީ
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ކޮމްޕިއުޓަރުން ރީތި ޑިޒައިންތަކާއި ފޮޓޯތައް ލައިގެން ހެދުމަށެވެ .މާހިދު ލީފްލެޓް ހެދުމަށް
މަޢުލޫމާތުތައްވެސް ނެގީ ސީދާ ފޮތުގައި ހުރިގޮތަށެވެ .އިންޓަރނެޓުންނާއި އަދި އެހެނިހެން
އެއްޗެހިންވެސް މަޢުލޫމާތު ނަގައިގެން ހަމަ ހުރިގޮތަށް ލީފްލެޓަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލާ ލީފްލެޓް
ހަދާ ނިންމާލިއެވެ .ލީފްލެޓް މުދައްރިސް އާއި ހަވާލުކުރި ދުވަހު އަނާ އެހެންކުދިން މަސައްކަތް
ކޮށްފާހުރިތަން ބަލާލިއެވެ .ގިނަ ކުދިން ކޮމްޕިއުޓަރުންނާއި އެކި އެއްޗެހިން ރީތި ކުލަކުލައިގެ
ޑިޒައިންތަކާ ބޯޑަރުތައް ލާފައި ހުއްޓެވެ .އަނާއަށް އެ ލީފްލެޓުތައް ކަމުދިޔަޔަސް އެގޮތަށް
މަސައްކަތްތައް ހެދުމަށް އަނާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ .މާހިދުވެސް އެދުވަހު ކްލާހުގައި އޭނާ ހެދި
ލީފްލެޓް ދައްކާ ހެދިއެވެ .ލާފައި ހުރި ރީތި ބޯޑަރުތަކާއި ކުލަ ފޮޓޯތައް ދައްކާފައި އެއީ އޭނާ
ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް ކަމަށްބުނެ ދޮގުހެދިއެވެ .މުދައްރިސް ހުރިހާ ކުދިންގެ އަތުން ލީފްލެޓް
ނެގުމަށްފަހު އޭގެ އަނެއްދުވަހު އެ މާކްކޮށް ނިންމާފައި ކުދިންނާއި ހަވާލުކުރިއެވެ .ހަވާލު ކުރިއިރު
މުޅި ކްލާހުން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބުނީ އަނާގެ ލީފްލެޓަށެވެ .މިކަމާ ވަރަށް ގިނަ ކުދިން
ހައިރާންވެ މުދައްރިސް އާއި ސުވާލު ކުރިއެވެ .މުދައްރިސް ކުދިންނަށް ބަލާލުމަށްފަހު ކިޔައިދިނެވެ.
ލީފްލެޓް ހެދުމުގައި މުދައްރިސް ބެލީ އެކުއްޖަކު އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިހުރި
މިންވަރަށެވެ .ގިނަ ކުދިން ހުރީ އިންޓަރނެޓުންނާއި ފޮތްތަކުން މަޢުލޫމާތުތައް ކޮޕީކޮށްފައެވެ.
އަނާގެ ލީފްލެޓަށް މިސް އެންމެ ގިނައިން މާކްސް ދިނީ އެއީ އަނާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ
ވަރަށްވެސް ތެދުވެރިކަމާއެކު އަމިއްލައަށް ކަމަށްވާތީއެވެ .ބުރަ މަސައްކަތުން އަނާވަނީ ވަރަށްވެސް
ފުރިހަމަ އެހާމެ ރީތި ލީފްލެޓެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ .ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް މީގެ ފަހުން އެކުއްޖަކު
އަމިއްލައަށް

ހެދުމަށްދޭ

މަސައްކަތްތައް

ތެދުވެރިކަމާއި

ނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު

ހެދުމަށް

މަސައްކަތްކުރާށެވެ .އެމަސައްކަތުގެ ފައިދާވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރާނީ އޭރުންނެވެ.
މިވާހަކައިން ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް ލިބިގަންނަންވީ އިބުރަތަކީ ކުރާކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް
ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމެވެ.
-ނިމުނީ-
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ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ފޮނި މޭވާ
އިބްރާހީމް ޢަލީ )އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(

ދެކުނު ޗައިނާގެ ސަހަރެއްގައި ވަރަށް ޙިކުމަތްތެރި ،ބާރުގަދަ އަދި ވަރަށް ތޫނުފިލި
ރަސްކަލަކު އުޅުއްވިއެވެ .އެ ރަސްގެފާނު އަވާހާރަވުމުން ތަޚުތަށް އިސްވާނެ ފިރިހެން ދަރިކަލަކު
ނެތުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ .އެއްދުވަހަކު ރަސްގެފާނު ވަރަށް ރަނގަޅަށް
ވިސްނެވުމަށްފަހު ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވުމުން ތަޚުތަށް އިސްކުރުމަށް އެ ސަހަރުގެ ފިރިހެން
ކުއްޖެއް ހޮވުމަށް ނިންމިއެވެ .އެގޮތުން ތަޚުތަށް އެންމެ ޤާބިލް ވެރިއެއް ހޮވުމަށް ،ކޮންމެ
ޢާއިލާއަކުން ފިރިހެން ކުއްޖެއް ގަނޑުވަރަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ސަހަރުގައި އިޢުލާން ކުރުމަށް
ރަސްގެފާނުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.
ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ގަނޑުވަރު ވަނީ އެކި ޢާއިލާގެ ކުދިންތަކުން ފުރި ތޮއްޖެހިފައެވެ.
ރަސްގެފާނު ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ގަހެއްގެ އޮށެއް ދެއްވިއެވެ .އަދި ގެއަށް ގެންގޮސް ފުޅިއެއްގައި
އެ އޮށް އިންދުމަށާއި  8މަސް ވަންދެން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވިއެވެ .އަދި
 8މަސް ފަހުން އަނބުރާ ގަނޑުވަރަށް ހާޒިރުވުމުން ،ހަވާލު ކުރެވުނު މަސައްކަތް ބަލާ
ރަސްގެފާނު ހިތްޕުޅާ ހަމަވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރި ކުއްޖަކު ތަޚުތަށް އިސްކުރެވޭނެ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.
އެ ސަހަރުގައި ވަރަށް ފަގީރު ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ އައިކާ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުއްޖަކު
އުޅުނެވެ .އައިކާ ގެ މަންމަގެ އެހީއާއިއެކު ރަސްގެފާނު ދިން އޮށް އިންދިއެވެ .އަދި ކޮންމެ
ދުވަހަކުވެސް އެއަށް ފެންދޭން ހަނދާން ކުރިއެވެ.
ކޮންމެ މަހަކު އެފަހަރު މި ހުރިހާ ކުދިން އެ ކުދިންގެ ގަސްތައް އަޅާކިޔުމަށް އެއްވެއެވެ.
ބައެއް ކުދިންގެ ގަސްތައް ހުރީ ފަޅަން ފަށާފައެވެ .އަދި ބައެއް ކުދިންގެ ގަސްތަކުގައިވަނީ މާ
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އަޅަން ފަށާފައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އައިކާ އަށް ލިބުނު އޮށުން އަދި އެއްވެސް ދިރުމެއް
ނުފެނެއެވެ.
އައިކާ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުފެންނާތީ އޭނާ ހުރީ ވަރަށް
ދެރަވެފައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮށަށް ފެން ދެމުން
ދިޔައެވެ .ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް އެހެން ކުދިންގެ ގަސްތައް ބޮޑުވެ ،އެކި
ކުލަކުލައިގެ މާ އަޅާ އާރޯ ވަމުން ދިޔައެވެ .އޭރުވެސް އައިކާއާ ހަވާލުކުރެވުނު އޮށުން އެއްވެސް
ވަރަކަށް ގަހެއް ނުފަޅައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން އެހެންކުދިން އައިކާ އަށް މަލާމާތްކޮށް އެކި ނަން
ނަމުން ގޮވަން ފެށިއެވެ .އައިކާއަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ،ގަހެއްވެސް އިންދަން ނޭނގޭ
ކުއްޖެކޭ ބުނެ ދިމާކުރިއެވެ .މިކަމާހުރެ އައިކާ ހުންނަނީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ .ނަމަވެސް ކޮންމެ
ދުވަހަކުވެސް ހަދާންކޮށް އޮށަށް ފެން ދެމުން ދިޔައެވެ.
އޭގެ  8މަސް ފަހެވެ .ރަސްގެފާނުގެ އަރިހަށް ގަސް ގެންދަން ޖެހޭ ދުވަސް
ޖެހިއްޖެއެވެ .އެކަމަކު އައިކާ ގަނޑުވަރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ .އެއީ އެހެން ކުދިން
ބޮޑުވެފައިވާ ގަސްތައް ހިފައިން ގަނޑުވަރަށް ދާއިރު އައިކާ ގެންދާނެ ގަހެއް ނެތުމުންނެވެ.
"އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮށަށް ފެން ދިނިން .އެކަމަކުވެސް ގަހެއް ނުފަޅާ،
ރަސްގެފާނަށް ދައްކާނެ ގަހެއް ނެތް އިރު ކީއްކުރަން އަހަރެން ގަނޑުވަރަށް ދާންވީ؟" އައިކާ
ވަރަށް ދެރަވެގެން ހުރެ މަންމަ ގާތު ޝަކުވާ ކުރިއެވެ .ނަމަވެސް އައިކާގެ މަންމަ ނަސޭހަތްތެރިވީ
ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ،ގަނޑުވަރަށް ގޮސް އައިކާ ކުރި މަސައްކަތް ރަސްގެފާނަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.
އައިކާ ވަރަށް ޖެހިލުންވެހުރެ ގަނޑުވަރަށް ދިޔައެވެ .ގަނޑުވަރުގައި އެހެން ހުރިހާ
ކުދިން ތިބީ ވަރަށް ރީތިވެލައިގެންނެވެ .ފަޚުރުވެރިކަމާއިއެކު އެކުދިންގެ ގަސްތައް ރަސްގެފާނަށް
ހުށަހަޅަން ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ .މި މަންޒަރު ފެނި އައިކާ އިތުރަށް ދެރަވިއެވެ.
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މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ރަސްގެފާނު ނިކުމެވަޑައިގެން ހުރިހާ ކުދިންގެ މަލުން ފުރިފައި
ހުރި ގަސްތައް ބައްލަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ .ހުރިހާ ކުދިންވެސް ތިބީ މޭ ފުއްޕާލާފައި އެކުއްޖަކަށް
ހުރެވުނު އެންމެ ރީތި ގޮތަކަށެވެ .ތަޚުތަށް ހޮވޭނޭ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.
ރަސްގެފާނު

އައިކާއާއި

ހަމައަށް

ވަޑައިގެންނެވިއިރު

އައިކާ

ހުރީ

ލަދުން

އިސްޖަހައިގެންނެވެ .ރަސްގެފާނު އައިކާގެ ފުޅިއަށް ބައްލަވާލައްވާފައި އައިކާއާ ދިމާއަށް
ބައްލަވާލެއްވިއެވެ .އަދި އައިކާ ގާތު މި އޮށަށް މިއޮތީ ކިހިނެއްވެފައިތޯ އެއްސެވިއެވެ.
"އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އޮށަށް ފެން ދިނިން .އެކަމަކު ގަހެއް ނުފެޅި".
އައިކާ ބިރުން ހުރެ ޖަވާބު ދިނެވެ.
ރަސްގެފާނު ހިނިތުންވެލާފައި ދެން ތިބި ކުދިންގެ ގަސްތައް ބެލުމަށް ކުރިއަށް
ވަޑއިގަތެވެ .ދެތިން ގަޑިއިރަށް ފަހު ރަސްގެފާނު ހުރިހާ ކުދިން ގެނައި ގަސްތައް ބަލާ
ނިންމާލިއެވެ .އަދި ހުރިހާ ކުދިންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔާ އެކުދިން ކުރި މަސައްކަތަށް ސާބަސް ދިނެވެ.
އަދި ވިދާޅުވިއެވެ" .ހުރިހާ ކުދިންވެސް ތަޚުތަށް ހޮވެން ބޭނުންވާކަން ވަރަށް ސާފު ،އަދި ތަޚުތު
ހޯދަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާނެކަންވެސް އެނގިއްޖެ .އެކަމަކު ރަސްގެފާނަށް
ފާހަގަ ކުރެވުނު އެއް ކުއްޖަކު އެބަހުރި ،އެ ކުއްޖާއާ ހަވާލުކުރި އޮށުން ގަހެއް ނުފެޅުމުން އޭނާ
އައީ ހުސް ފުޅި ހިފައިން ".ރަސްގެފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ރަސްގެފާނު އަރިހަށް އައުމަށް
އައިކާ އަށް އިޝާރާތް ކުރެއްވިއެވެ.
އައިކާ ހިތަށް އެރީ ރަސްގެފާނަށް އޮޅިވަޑައިގަތީ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ރަސްގެފާނުގެ
ޚިދުމަތްތެރިން އައިކާ ގޮވައިގެން ރަސްގެފާނު އަރިއަހަށް ގެނދިޔައެވެ .އަދި ރަސްގެފާނު އޭނާގެ
ފުޅި ނަގާ ،ހުރިހާ ކުދިންނަށް ދައްކާލިއެވެ .ހުރިހާ ކުދިން ހޭން ފެށިއެވެ .ދެން ރަސްގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ" .މީގެ  8މަސް ކުރިން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އޮށެއް ދިނިން ،އަދި އެ އޮށް އިންދާ
ބޮޑު ކޮށްގެން އައުމަށް ބުނިން .އެކަމަކު އަހަރެން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް ދިނީ އަންދާލުމަށްފަހު
ރީތިކޮށް ކުލަ ޖައްސާފައި އޮތް އޮށެއް .އެ އޮށުގައި އެއްވެސް ދިރުމެއް ނުހުންނާނެ .މިހާރު
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އެކަމަކު މި ފެންނަނީ ހުރިހާ ކުދިން އަތުގައިވެސް ރީތި ގަސް ފަޅާފައި ހުރިތަން ،އެންމެ ކުއްޖަކު
މިއައީ ހުސް ފުޅިއެއް ހިފައިގެން .ފަޚުރުވެރިކަން ދެއްކުމަށްވުރެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރަކީ
ވެރިއެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން މާ މުހިންމު ދެ ސިފަ .އެ ދެ ސިފަވެސް މިއަދު ފެނިގެން މިދިޔައީ
އައިކާގެ ކިބައިން އެކަނި .އެހެންކަމުން ،އަހަރެން މަރުވުމުން ތަޚިތަށް އިސްކުރާނީ އައިކާ".
ނިމުނީ-ވާހަކައިން ހާސިލު ވާންވީ ޢިބްރަތް :ތިމާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކަމެއް ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވި
ނަމަވެސް އެކަން ހާސިލުކުރަންވާނީ ތެދުވެރިކަމާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުއެވެ .ނަޒާހާތްތެރިކަން
ތިބާގެ ކިބައިގައި ނެތްނަމަ ބާއްޖަވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
ކްރެޑިޓް :މި ވާހަކައަކީ ޑެރެން ޕޯކް އޭނާގެ ބްލޮގްގައި "ދަ ސީޑް އޮފް އެމްޕަރަރ" ގެ ނަމުގައި
ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ވާހަކައިގެ ދިވެހިތަރުޖަމާއެކެވެ.
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ރަސްގެފާނުގެ ނިންމުން
ފާޠިމަތު ޝެހެޒިނީ )ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ(

ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނެއްގައި ،އެއް ޝަހަރެއްގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ރަސްކަލަކަށް
އެއްވެސް ދަރިޔަކު ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ .އެހެންކަމުން އެ ރަސްގެފާނަށްފަހު ދެން އެ
ޝަހަރުގެ ރަސްކަމަށް އިސްކުރާނޭ މީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ރަސްގެފާނު ވަރަށް ވިސްނަވާފައި،
ގޮތެއް ނިންމެވިއެވެ.
އަދި ،އެ ޝަހަރުގައި ތިބި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް އައުމަށް
ދަޢުވަތު ދެއްވިއެވެ.
ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހު ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރުގައި އެކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި،
އެތަނުން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ގަހެއްގެ އޮށެއް ދެއްވާފައި ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ތިޔަ ކުދިން
ގެޔަށް ގޮސް ،ގަސްމުށިގަނޑެއްގައި މި އޮށް އިންދައިގެން ،އެއް އަހަރު ވަންދެން ރަނގަޅަށް
ބަލަހައްޓާފައި ،މި އަންނަ އަހަރުގެ މި ދުވަހު އެ ގަސްމުށިގަނޑު ހިފައިގެން މި ދަރުބާރަށް
އާދޭ! ތިޔަ ކުދިން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާފައި ،ދެން ރަސްކަމަށް އިސްކުރާނޭ ކުއްޖަކު
ކަނޑައަޅާނީ އެދުވަހު".
ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ދިޔަ ކުދިންގެ ތެރޭގައި ލިންގ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުއްޖަކު
ހުއްޓެވެ .އޭނާވެސް އޭނާއަށް ލިބުނު އޮށް ހިފައިގެން ގެޔަށް ދިޔައެވެ.
ށ
އޭނާ ގެޔަށް ގޮސް ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރުގައި ކަންތައްވީ ގޮތް އޭނާގެ މަންމައަ ް
ކިޔައިދިނެވެ .އަދި މަންމައާއި ލިންގ އާ ދެމީހުންވެގެން އޮށް އިންދާނޭ ގަސްމުށިގަނޑެއް ހޯދާ،
އެއަށް ވެލި އަޅާފައި ،އޭގައި ރަސްގެފާނު ދެއްވި އޮށް އިންދިއެވެ.
އެދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ލިންގ އެ ގަސްމުށިގަނޑަށް ފެން އަޅައެވެ.

25

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް އެދުވަހު ދިޔަ ކުދިން ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް އެއް ދުވަހު
ބައްދަލުކޮށް އެ ކުދިންގެ ގަސް ހެދެމުންދާ ގޮތާމެދު ވާހަކަދައްކާ ހަދައެވެ .އޮށް އިންދިތާ ދެތިން
ހަފްތާ ވީއިރު ،ލިންގ ނޫން ހުރިހާ ކުދިން އިންދި އޮށްތަކުން ގަސް ފަޅަން ފަށައިފިއެވެ .ލިންގ
ގެ ގަސްމުށިގަނޑުގައި ގަހެއް ފަޅާނޭކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއްވެސް ނެތެވެ.
ހަފްތާތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔައެވެ .ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ލިންގ އޭނާގެ
ގަސްމުށިގަނޑަށް ފެންއަޅައެވެ.
ދެތިން މަސް ވީއިރު ލިންގ ނޫން ހުރިހާ ކުދިންގެ ގަސްތައް ވަރަށް ރީތިކޮށް ހެދެން
ފަށާ ،އޮފިތަކާއި ފަތްތައް ގިނަވެ ،ބައެއް ކުދިންގެ ގަސްތަކުގައި މާ ވެސް އަޅައިފިއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ލިންގ ގެ ގަސްމުށިގަނޑުގައި ގަހެއް ނުފަޅައެވެ .އަދި އެކަމާހެދި އެހެން ކުދިން
ލިންގއަށް މަލާމާތްކޮށް ހަދަން ފަށައިފިއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،ހަމަ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ލިންގ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ
ގަސްމުށިގަނޑަށް ފެން އަޅަމުން ގެންދިޔައެވެ.
ދުވަސްތައް ކުރިޔަށް ގޮސް އެއް އަހަރު ހަމަވެ ،ހުރިހާ ކުދިން ގަސްމުށިގަނޑުތައް
ހިފައިގެން ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ދާންޖެހޭ ދުވަސް ޖެހިއްޖެއެވެ .އެދުވަހަކީ ،ދެން ރަސްކަމަށް
އިސްކުރާނޭ ކުއްޖަކު ރަސްގެފާނު ކަނޑައަޅާ ދުވަހެވެ.
ލިންގ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެއްޖެއެވެ .އެހެނީ އަދިވެސް އޭނާގެ ގަސްމުށިގަނޑުގައި ގަހެއް
ފަޅާނޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއްވެސް ފެންނަން ނެތީމައެވެ .އޭނާ ވަރަށް ދެރަވެގެން މަންމަ
ގާތު ބުންޏެވެ" .ރަސްގެފާނު އަހަރެންނަށް އަދަބެއް ދެއްވަފާނެ! އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް
މި ގަސްމުށިގަނޑަށް ފެން ދިން ކަމެއް އެމީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ! އެމީހުން ހީކުރާނެ އަހަރެން
ކަންނެތްކަމުން ގަހަށް އަޅާނުލީކަމަށް!"
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ލިންގ ގެ މަންމަ ލިންގ ގާތު ބުނީ ދަރުބާރުގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވިޔަސް،
ލިންގ ދަރުބާރަށް އެ ދުވަހު ދާންވާނޭ ކަމަށެވެ .އަދި ރަސްގެފާނަށް ލިންގ ގެ ގަސްމުށިގަނޑު
ދައްކަންވާނޭ ކަމަށެވެ.
ލިންގ އާއި އެހެން ހުރިހާ ކުދިންވެސް އެކުދިންގެ ގަސްމުށިގަނޑުތައް ހިފައިގެން
ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ހިނގައްޖެއެވެ .ބައެއް ކުދިންގެ ގަސްތައް ވަރަށް ޗާލެވެ .ދެން
ރަސްކަމަށް އިސްކުރަން ރަސްގެފާނު ޚިޔާރު ކުރައްވާނީ ކޮން ކުއްޖެއްބާވައޭ ހުރިހާ ކުދިންގެ
ހިތަށްވެސް އަރަމުން ދިޔައެވެ.
ލިންގ ގެ ގަހެއްނެތް މުށިގަނޑު ހިފައިގެން އައިތަން ފެނިފައި އެހެން ކުދިން މަލާމަތް
ކުރަން ފެށީމާ ލިންގ ވަރަށް ލަދުގަތެވެ .އަދި ދެރަވެސްވިއެވެ.
ރަސްގެފާނު ދަރުބާރަށް ނިކުންނަވާ ،ފަހަރަކު ކުއްޖެއްގެ ގަސްތައް ރަނގަޅަށް
ބައްލަވަމުން ހިންގަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ .ވަރަށް ގިނަ ގަސްތައް ހުރީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ހެދިފައެވެ.
އަދި ގިނަ ގަސްތަކުގައި ހުރީ މާވެސް އަޅާފައެވެ .އެ ގަސްތައް ހިފައިގެން ތިބި ކުދިން ޝާހީ
ގޮތަކަށް ތިބެންވެގެން މޭ ފުއްޕާލައިގެން ހަށިގަނޑު ތެދުކޮށްލައިގެން ތިއްބެވެ .އެތަނުން ކޮންމެ
ކުއްޖަކުވެސް އުއްމީދު ކުރަމުން ދިޔައީ އެކުއްޖަކު ހޮވާނޭ ކަމުގައެވެ.
ފަހަރަކު ގަހެއް ބައްލަވަމުން ގޮސް ލިންގއާ އަރާ ހަމަވުމުން ރަސްގެފާނު ލިންގ ގެ
ގަސްމުށިގަނޑާ ދިމާއަށް ބައްލަވާލައްވާފައި ލިންގ ގެ މޫނަށް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ .އަދި" ،މިހިރީ
ކިހިނެއް ވެފައި؟" މިހެން ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
ލިންގ ވަރަށް ހާސްވެ ،ކަންބޮޑުވެފައިހުރެ" ،އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް
ގަސްމުށިގަނޑަށް ފެންއެޅިން ،އެހެންނަމަވެސް ގަހެއް ނުފެޅި "،މާޔޫސްކަމާއެކު މިހެން
ބުނެލިއެވެ.
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ރަސްގެފާނު ކޮންމެވެސް އެއްޗެހިތަކެއް އަޑުދަށުން ކިޔުއްވަމުން އެހެން ކުދިންގެ
ގަސްތައް ބައްލަވަން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތެވެ .ހުރިހާ ކުދިންގެ ގަސްތައް ބައްލަވާ ނިމުނީ ވަރަށް
ގިނައިރުންނެވެ.
ރަސްގެފާނު ،އެކުދިންގެ ކުރިމައްޗަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ހުރިހާ ކުދިން ކުރި
މަސައްކަތަށް މަރުހަބާ ކިޔުއްވިއެވެ.
"ރަސްކަމަށް އިސްވުމުގެ ބޭނުމުގައި ތިޔަ ތަނުން ގިނަ ކުދިން ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް
ކޮށްފާނެކަން މިއަދު ސާފުވެއްޖެ! އެހެންނަމަވެސް ،މިއަދު މި ދަރުބާރަށް އެއްވެސް ގަހެއް ނެތް
ގަސްމުށިގަނޑެއް ހިފައިގެން އައި ކުއްޖަކު ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ .ލިންގ ،މިތާ ކުރިޔަށް
އާދޭ!"
ލިންގ ،ވަރަށް ދެރަވެ ،ލަދުން ހުރެ ،އޭނާގެ ގަހެއް ނެތް ގަސްމުށިގަނޑު ހިފައިގެން
ކުރިޔަށް ،ރަސްގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިޔައެވެ.
ރަސްގެފާނު ،ލިންގ ގެ ގަސްމުށިގަނޑު އުފުއްލަވާލައްވާފައި ހުރިހާ ކުދިންނަށް
ދައްކާލުމުން ހުރިހާ ކުދިން ހޭން ފަށައިފިއެވެ .ގަސްމުށިގަނޑު ލިންގ ގެ އަތަށް ދެއްވުމަށްފަހު
ރަސްގެފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް ގެންދެވިއެވެ" .މީގެ އެއް އަހަރު ކުރީން އަހަރެން ތިޔައިގެ
ތެރެއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އޮށެއް ދިނިން .އަދި އެ އޮށް ހިފައިގެން ގެޔަށް ގޮސް،
ގަސްމުށިގަނޑެއްގައި އިންދައިގެން ބަލަހައްޓާފަ ،އެއް އަހަރު ފަހުން އެ ގަސްމުށިގަނޑު
ހިފައިގެން މި ދަރުބާރަށް އަންނަން އަހަރެން ބުނިން".
"އަހަރެން އެ ދުވަހު ތިޔަ ކުދިންނަށް ދިން އޮށްތަކަކީ އެ އޮށްތަކުން ގަހެއް ނުފަޅާ
ވަރަށް ފެނުކައްކާފައި ،ހިއްކާފައި ހުރި އޮށްތަކެއް .އެހެންނަމަވެސް ،މިއަދު އަހަރެންނަށް މި
ފެންނަނީ އެންމެ ގަސްމުށިގަނޑެއް ފިޔަވާ ،ދެން ހުރި ހުރިހާ ގަސްމުށިގަނޑުތަކެއްގައިވެސް
ވަރަށް ގަދަޔަށް ގަސް ހެދިފައިވަނިކޮށް .ގަހެއް ނުފަޅާ ހުރީ އެންމެ ގަސްމުށިގަނޑެއްގައި.
އެހެންވީމަ ،ދެން ރަސްކަމަށް އިސްކުރާނެ ކުއްޖަކު ނިންމުން ވަރަށް ފަސޭހަ .ފުރިހަމަ
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އިންސާނަކަށް ވުމަށް ،އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު
ސިފަތަކަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،ހިތްވަރުގަދަކަން .އެހެންކަމުން ދެން ރަސްކަމަށް އައުމަށް އަހަރެން
ޚިޔާރު މި ކުރަނީ ލިންގ".
ނިމުނީ-ވާހަކަ http://www.inspirationalstories.com/5/524.htm :ގައި އިނގިރޭސިބަހުން
ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ވާހަކައެއްގެ ތަރުޖަމާ.
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ރައްޔާނު
ޔުމްނާ ވަޙީދު )ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ(

ރައްޔާނުއަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ޢާއިލާއަކަށް ލިބިފައިވާ ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ .ރައްޔާނުގެ
އުމުރަކީ ހަތް އަހަރެވެ .އޭނާއަކީ ށ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 2ގައި ކިޔަވަމުންދާ
ދަރިވަރެކެވެ.
އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ .ވަރަށް ގިނަ ބެލެނިވެރިން ސްކޫލްދޮށަށް ޖަމާވެފައި
ތިއްބެވެ .އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ރައްޔާނުގެ މަންމަވެސް ހުއްޓެވެ .އެންމެންވެސް ތިބީ އެބައެއްގެ
ރައްޓެހިންނާއެކު މަޖާ އޮލަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމުގައެވެ .ބައެއް މީހުން ހީ ސަމާސާކޮށް އުޅެއެވެ.
އަނެއް ބަޔަކު މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ހިނިތުންވެފައި ތިއްބެވެ .އެހެން ތިއްބާ ގަޑިން
ފަސްގަޑި ބައިވެއްޖެއެވެ .ކުއްލިއަކަށް އެންމެން ސިއްސުވާލީ ސްކޫލްގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު
އިވުމުންނެވެ.
ހުރިހާ ބެލެނިވެރިންވެސް އަވަސްވެގަތީ އެމީހެއްގެ ދަރިފުޅު އުޅޭ ކިލާހާއި ދިމާއަށް ދެވޭތޯއެވެ.
އެންމެން އެއްފަހަރާ ސްކޫލް ތެރެއަށް ވަންނަން އުޅޭތީ ދޮރާށި ކައިރީގައި ކުޑަ ތާށިކަމެއް
ހުރުމާއިއެކު ރައްޔާނުގެ މަންމަ ދޮރާށިން ބޭރުގައި އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިލާ ކުޑަކޮށް މަޑުކޮށްލިއެވެ.
އެވަގުތު އެތެރެއިން އެކިލާހުގެ އެހެން ކުއްޖަކާއި ،ބެލެނިވެރިއަކު ނިކުންނަމުން އޭނާއަށް
ގޮވާލިއެވެ .ޙައްވާ! ރައްޔާނު އެބަ ރޮއެ އެވެ .ޙައްވަ ވަރަށް ބާރަށް ހިނގާފައި ކިލާސް ކައިރިއަށް
ދިޔައިރު ރައްޔާނު މޭޒުގައި ބޯއަޅައިގެން ރޯން އޮތެވެ .ޓީޗަރު ކުޑަކޮށް ގުދުވެލައްވައިގެން ރައްޔާނު
މަސަލަސް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .އޭރު ކިލާހުގެ އެންމެ ދެކުއްޖަކު ފިޔަވާ ހުރިހާ ކުދިން
ނިކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ .ޙައްވަ ބަލާކަށް ނުހުރެ އަވަސް އަވަހަށް ކިލާސްތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ.
ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެދެކުދިންވެސް ނިކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ .މިހާރު ކިލާހުގައި ތިބީ
ރައްޔާނުއާއި ،އޭނާގެ މަންމަ އާއި ޓީޗަރެވެ .ރައްޔާނުގެ މަންމަ އާއި ދިމާއަށް ބައްލަވާލައްވާފައި
ޓީޗަރ ބުނުއްވިއެވެ .ވެގެން މިއުޅޭ ގޮތަކީ މިއަހަރުގެ ޕިކުނިކު ދާ ކުދިންގެ ނަންތައް މިއަދު
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އިޢުލާނު ކުރީއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔާނުގެ ނަން ނެތިގެން މީނާ ރޮނީއެވެ .އެކަމަކު އެ ދަތުރު
ދެވެނީ މިދިޔަ ޓަރމް ގައި އޭ ރިޕޯޓު ހޯދި ދަރިވަރުންނަށެވެ .ރައްޔާނަށް ލިބިފައިވަނީ ސީ
ރިޕޯޓެކެވެ .ވީމާ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން ނެތީއެވެ .ރައްޔާނު ދެން މިއަންނަ އަހަރަށް އިތުރަށް
މަސައްކަތް ކޮށްގެން އޭ ރިޕޯޓެއް ހޯދާށެވެ .އޭރުން ދެން ފަހަރަކުން ދަތުރު ދެވޭނެއެވެ .ޓީޗަރު
ރައްޔާނުއަށް ނަޞޭޙަތް ދެއްވުމަށް ފަހު ކިލާހުން ނިކުންނަވައިފިއެވެ.
ރައްޔާނުގެ މަންމަ ބުންޏެވެ" .ދަރިފުޅާ! ދެރަނުވޭ! ހިނގާ އަވަހަށް ބައްޕައާއި ވާހަކަ
ދައްކަން .އޭރުން ބައްޕަ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވަފާނެ".
ދެން ރައްޔާނާއި އޭނާގެ މަންމަ ގެއަށް ދާން ނިކުމެއްޖެއެވެ .ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައިވެސް
ރައްޔާނު ހުރީ ކުޑަކޮށް ރޮވިފައެވެ .ގެއަށް ދިޔައިރު ބައްޕަ ސިޓިންރޫމްގައި ޓީވީ ބައްލަވަން
އިންނެވިއެވެ.
ބައްޕަ ފެނުމާއިއެކު ރައްޔާނު ބައްޕާއޭ ކިޔާފަ ވަރަށް ބާރަށް ރޯން ފަށައިފިއެވެ .ބައްޕަގެ
ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ރުއިމަކީ ބައްޕަގެ ހިތަށް ކެތްވާވަރު ކަމެއް ނޫނެވެ .އަވަސް އަވަހަށް ޓީވީ
ނިވާލެއްވުމަށް ފަހު ދަރިފުޅު އުރާލިއެވެ" .ދަރިފުޅާ! ކިހިނެއްވީ؟ ރައްޔާނު އަނގައިންވެސް ނުބުނެ
އޕައަށް ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ .ބައްޕަ
ރޮމުން ގެންދިޔައެވެ .އެވަގުތު މަންމަ އައިސް ބަ ް
ކުޑަކޮށް ވިސްނާލެއްވުމަށް ފަހު ބުނުއްވިއެވެ" .ދަރިފުޅާ! ދެރަނުވޭ! ދަރިފުޅަށް އެދަތުރު ދެވޭނެ.
ބައްޕަ ޕްރިންސިޕަލާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަން ހަމަޖައްސައި ދޭނަން ".ބައްޕަގެ ވާހަކަތައް
އަޑުއަހާފައި ރައްޔާނު ކުޑަކޮށް ހަމައަކަށް އެޅިއްޖެއެވެ .އެކަމަކުވެސް ރައްޔާނުގެ ބައްޕަ
ޕްރިންސިޕަލްގެ ގާތަށް ދިއުން އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްޕައަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން ދިޔައެވެ.
އެންމެ ފަހުން ބައްޕަ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ޕްރިންސިޕަލްގެ ގެއަށް ދިޔައެވެ .ދޮރުމަތީގައި
ހުރެ ސަލާމް ގޮވާލުމުން ކުއްޖަކު ނިކުމެ އިށީންނަވާށޭ ކިޔާފައި އެތެރެއަށް ވަދެގެން ހިނގައްޖެއެވެ.
ކުޑަ އިރުކޮޅަކުން ޕްރިންސިޕަލް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ" .އަނހާ! އަޙްމަދު ސޭޓް ،ކިހިނެތްވީތޯ؟"
ހައިރާންވީކަން ދައްކުވައިދޭ ރާގަކަށް ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވިއެވެ .ސޭޓް ދެންނެވިއެވެ" .މިއުޅެނީ
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ސްކޫލުން ރޭއްވެވި ޕިކުނިކު ދަތުރުގައި މިދަރިފުޅަށް ދެވޭނެގޮތެއް ނުވެގެން .މީނާ ހަމަ ރޮނީ.
އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅާގެ އަރިހަށް މިއައީ މިކަން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވިދާނެތޯ
ދަންނަވަންވެގެން ".ޕްރިންސިޕަލް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ" .މީނާއަށް ލިބުނީ 'އޭ' ރިޕޯޓެއްތަ؟"
ޖަވާބުގައި "ނޫން ،ލިބުނީ 'ސީ' ރިޕޯޓެއް ".އަޙްމަދު ސޭޓް ދެންނެވިއެވެ" .މިދަތުރު ދެވެނީ 'އޭ'
ރިޕޯޓް ލިބުނު ކުދިންނަށް .ތިހެންވީއިރު ކިހިނެއް މި ދަތުރުގައި މީނާ ބައިވެރި ކުރާނީ .އެއީ
މާކުރިއްސުރެ ސްކޫލްގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލެއް .އެ އުސޫލުގެ ދަށުން މިހާރު އެވަނީ
ދަތުރުދާ ކުދިން ހަމަޖެހި ނިމިފައި .އެހެންނޫނަސް' ،އޭ' ރިޕޯޓް ނުލިބޭ ކުއްޖަކު އެ ލިސްޓަކު
ނުހިމެނޭނެ ".ޕްރިންސިޕަލް ޖަވާބުދިނެވެ .ޕްރިންސިޕަލްގެ ވާހަކަފުޅު ހުރީ ސޭޓް ހީކުރެއްވި ގޮތާއި
ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ .އެހެންކަމުން އަޙުމަދު ސޭޓް ވަރަށް ދެރަވެފައި އާދޭހާއެކު ދެންނެވިއެވެ.
"އަޅުގަނޑުގެ މިދަރިފުޅު އެދަތުރުގައި ބައިވެރި ކޮށްދެއްވައިފިނަމަ ،ރަނގަޅު ހަދިޔާއެއްވެސް
ދޭނަން .ތިބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވޭނެ ބައިވަރު ކަންތައް ހުންނާނެ ދޮގެއްތޯ؟ މައްސަލަ ނުޖައްސާ
ކަހަލަ ކުއްޖަކު އުނި ކޮށްލެއްވުމަށްފަހު އެޖާގައަށް މީނާ ހަމަ ޖައްސަވައި ދެއްވަންވީނޫންތޯ؟
އޭރުން އެ ނިމުނީނޫންތޯ؟" ޕްރިންސިޕަލް އެއަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ މަޑުމަޑުން
އިންނެވިއެވެ.
އެވަގުތު ކުއްލިއަކަށް ރައްޔާނުގެ ހިތަށް މާކުރީގެ ހަނދާންތަކެއް އާވެގެން ދިޔައެވެ.
އޭރު ރައްޔާނު އުޅެނީ ގްރޭޑް 1ގައެވެ .އެދުވަހު މިސް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތީ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
މާރުކޭޓް ދައްކާލުމަށްޓަކައި އެންމެން ގޮވައިގެން އެތަނަށް ދިއުމަށެވެ .ގަޑި ޖެހުމުން މިސް
ކިލާހަށް ދުރުވެ ،މަގުމަތީގައި އަދި މާރުކޭޓުގައި އުޅެންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެއްވުމަށްފަހު ހުރިހާ
ކުދިން ތައްޔާރުވުމަށް އެންގެވިއެވެ .ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ގެންދެވެނީ ހަމައެކަނި ނޯޓް ފޮތާއި
ފަންސޫރެއް އެކަންޏެވެ .ރައްޔާނު ވެސް އެތަކެތި ނަގާ ޑެސްކު މަތީ ބަހައްޓައިގެން އަވަހަށް
ސަފަށް ދާހިތުން ކޮޅަށް ތެދުވެ ޑެސްކުގެ އެއްއަރިމައްޗަށް ނިކުމެ ހުއްޓެވެ .އެއީ ސަފުގެ ކުރި
ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ .ނަމަވެސް ވަރަށް ދެރައެވެ .މިސް އެންގެވީ ހާޟިރީ ތަރުތީބުން
ސަފުހެދުމަށެވެ .ކުރާނެ ކަމެއްނެތެވެ .ރައްޔާނުގެ ނަން އޮންނަނީ ހާޟިރީގެ އެންމެ ފަހަތުގައެވެ.
ވީމާ މިފަހަރު ދާން މިޖެހެނީ ސަފުގެ އެންމެ ފަހަތަށެވެ .ރައްޔާނު ވިސްނާލަން ހުރެފައި މިސްގެ
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ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ .އަދި މަޑުމަޑުން "މިސް ،މިސް" ،ކިޔާފައި ގޮވާލިއެވެ" .ރައްޔާނު
ކިހިނެއްވީ؟" މިސް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ .ރައްޔާނު ދެރަވެލާފައި ބުންޏެވެ" .މިސް .އަޅުގަނޑު
ބޭނުމީ ކުރީގައި ހުންނަން .ކުރީގައި ހުރި ނާގިސް އާއި އަޅުގަނޑާ ބަދަލު ކޮށްލައްވަންވީ ނޫންތޯ؟"
މިސް ބުނުއްވިއެވެ" .އޭރުން ނާގިސް ވެސް ދެރަވާނެ ނޫންތަ؟ އެހެން ހަދާކަށްނުވާނެ ".ރައްޔާނު
އާދޭހުގެ ރާގުގައި ބުންޏެވެ" .މިސް އެހެން ހައްދަވާދެއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑު މާދަމާ އަންނަމުން
ވަރަށް ބޮޑު ޗޮކުލެޓެއް ގެނެސްދޭނަން ".މިސް ބުނުއްވިއެވެ" .މިސްއަކީ ނަޒާހާތްތެރިއަކީން.
ރައްޔާނުއަށް އެނގޭތަ! ތިކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމަކީ ވަރަށް ގޯސްކަމެއް! ނާގިސް މައްސަލަ
ޖައްސައިފިނަމަ ނުވަތަ މީހަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ މިސްއާއި ރައްޔާނުވެސް ގެންދާނީ ޖަލަށް .އަދި
ނާގިސް މައްސަލަ ނުޖެއްސިއަސް މަރުވީމަ ދާނީ ނަރަކައަށް .އޭރުން ކިހާ ދެރަވާނެ .އެހެން
ކުއްޖެއްގެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އޭނާ ސަފުގައި ހުރި ތަންކޮޅު އަތުލުމަކީވެސް ވަރަށް ގޯސް ކަމެއް.
ވީމާ ތިކަހަލަ ކަމެއް މިސްއެއް ނުކުރާނަން .ސަފުގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓަސް ހަމަ ހުރިހާ ތަނެއްވެސް
ރައްޔާނުއަށް ދައްކާނަން .އަވަހަށް ގޮސް ސަފަށް އަރާ!" ދެން ރައްޔާނު މަޑުމަޑުން ގޮސް
ސަފުގައި ހުއްޓުނީއެވެ.
އެޚިޔާލުތައް އައުމުން ރައްޔާނު ވަރަށް ބިރުގަތެވެ .މަޑުމަޑުން ތެދުވެ ބައްޕައާއި ވަރަށް
ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ .އެވަގުތު އަޙްމަދު ސޭޓު ޖީބުން ރުފިޔާތަކެއް ނަގާ ޕްރިންސިޕަލަށް
ދިއްކޮށްލިއެވެ .އަދި ބުނުއްވިއެވެ" .މިއީ އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅާއަށް އަރުވާ ކުޑަ ހަދިޔާއެއް .މީގައި
ހިއްޕަވާ!" ޕްރިންސިޕަލް ނުރުހުމުގެ ގޮތަކަށް ސޭޓާއި ދިމާއަށް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ .ރައްޔާނު
އަވަސް އަވަހަށް ބައްޕަގެ އަތުގައި ހިފާ އަތް ތިރިކޮށްލިއެވެ .އަދި ބުންޏެވެ" .ބައްޕާ! އަޅުގަނޑު
އެދަތުރަކު ނުދާނަން .އަޅުގަނޑު މިހާރު އެދަތުރު ދާކަށް ބޭނުމެއްނޫން ".ރައްޔާނު ވަރަށް
ބިރުގެންފައި ހުރިކަން އަޙްމަދު ސޭޓަށް އެނގުނެވެ" .ދަރިފުޅާ! ކިހިނެއްވީ!" ވީގޮތެއް ނޭނގިގެން
ބައްޕަ ދަރިފުޅާ ސުވާލު ކުރިއެވެ .އެ ހިސާބުން ރައްޔާނުއަށް އައި ކުރީގެ ޚިޔާލުތަކާއި ،ދިމާވި
ކަންތައްތައް ބައްޕައަށާއި ޕްރިންސިޕަލަށް ކިޔައިދިނެވެ .އަދި ވަރަށް ބިރުންހުރެ ރައްޔާނު ބުންޏެވެ.
"ބައްޕަ ޖަލަށް ގެންގޮއްސާނެތީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބިރުގަނޭ ".ބައްޕަ ބުނުއްވިއެވެ" .ދަރިފުޅާ!
ބައްޕަމެން މިކުރާ ކަންތައްތަކެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނެ ".ރައްޔާނު ބުންޏެވެ" .އެކަމަކު
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މިސް އަށް އެނގޭނެ .އޭރުން މިސް ވަރަށް ރުޅި ދުރުވާނެ .ބައްޕައަށް އެނގިލައްވާތޯ ،މިސްއަކީ
ނަޒާހަތްތެރިއެއް".
ޕްރިންސިޕަލް ވަރަށް އުފާވެފައި ވިދާޅުވިއެވެ" .ތިޔަ ދަރިފުޅުގެ ސަބަބުން ސޭޓަށް ހެޔޮ
ވިސްނުން ދެއްވާށި .އެއީ ތެދެއް ".ދެން ،މަރުވުމަށް ފަހު ލިބޭނެ ޢަޛާބުގެ ވާހަކަތައް ވެސް
ޕްރިންސިޕަލް އޭނާއަށް ކިޔައި ދެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް
ވިދާޅުވެދެއްވާ މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ސާފުކޮށް ދެއްވިއެވެ .ސޭޓް ދެންނެވިއެވެ" .ތިޔަ ވިދާޅުވާ
ނަޒާހަތްތެރި ކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަޅުގަނޑުވެސް މިހާރު އުމުރު ދެބައިވެގެން ދަނީ .އެއްވެސް މީހަކު
ތިޔަ ބަސް ކިޔާ އަޑެއްވެސް ނާހަން ".ޕްރިންސިޕަލް ހިނި ވަރުނަ ކުރައްވާފައި ވިދާޅުވިއެވެ.
"އާނ! ކުރީގައި މިބަސް 'ނަޒާހަތްތެރި' ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ވަރަށް މަދުން .އެކަމަކު މިހާރުގެ
ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވެސް މިކަމާއި ،މިބަސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ .މިބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ".ކޮރަޕްޝަނަކީ ވަރަށް ގިނައިން ސޭޓަށް ކިޔާ އަޑު އިވޭ ބަހެކެވެ.
ވީމާ ސޭޓް ބިރުން ތުރުތުރު އަޅައިގަތެވެ .އެއީ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ސޭޓް އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ
ކަންތައްތަކެވެ .ސޭޓަށް ހެޔޮވިސްނުން ލިބުމުން ދަރިފުޅަށް ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ .އަދި
އެކަންތައްތައް ސާފު ކޮށްދެއްވީތީ ޕްރިންސިޕަލަށްވެސް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް
ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުހިންގަވާނެ ކަމަށްވެސް ޕްރިންސިޕަލަށް ދެންނެވިއެވެ.
އެދުވަހަށްފަހު ރައްޔާނުއާއި އާއިލާ ވަރަށް އުފާވެރި ނަޒާހަތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން
ފެށިއެވެ.
-ނިމުނީ-
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ރީތި ފަތިގަނޑު
ފާޠިމަތު ޝެހެޒިނީ )ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ(

ޒާހީ އުޅެނީ ގްރޭޑް ތިނެއްގައެވެ .ޒާހީގެ ކުލާހުގައި އޭނާގެ ގްރޫޕްގެ ކުދިންނާ އޭނާއާ
ވަރަށް ރައްޓެއްސެވެ .އެކަމަކު ކުލާހުގެ އެހެންކުދިންނާ އަދި އެހާބޮޑަކަށް ރައްޓެއްސެއް
ނުވެވެއެވެ .އެއީ ސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ ޓަރމްވީމަ ،އެހެން ކުދިންނާއެކީ އަދި އެހާގިނަ މަސައްކަތް
ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެކި މާއްދާތަކުގައި ގްރޫޕް މަސައްކަތްކުރަން ޓީޗަރުން ޙަވާލު
ކުރައްވައެވެ .ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ ހަމަ އެއް ގްރޫޕެއްގައެވެ .އެކަމަކު އެއްދުވަހަކު
ދިވެހި ޓީޗަރު ދެއްވި މަސައްކަތަކަށް އާ ގްރޫޕްތަކެއް ހަދަން ޖެހުނެވެ.
އެދުވަހު އަލަށް އޭނާގެ ގްރޫޕް ނޫން އެހެން ކުދިންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ޒާހީއަށް
ފުރުސަތު ލިބުނެވެ .އެދުވަހުގެ މަސައްކަތަށް ހުރިހާ ކުދިން ފަތިގަނޑު ނެގިތަނާ ހަނާގެ ފަތިގަނޑު
ފެނިފައި ޒާހީއަށް އެފަތިގަނޑު ވަރަށް ރީތިވެއްޖެއެވެ .ޒާހީއަކަށް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް
އެހާރީތި ފަތިގަނޑެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ .މަޑު ވައިލެޓް ކުލައިގެ ތުނިތުނި ފަތިގަނޑެކެވެ.
އެއްފަރާތުގައި ކުދި ކޮކާތަކެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރިއިރު ކޮންމެ ކޮކާލެއްގައިވެސް ރިހިކުލައިން
ކައިރިއަޅާފައި ހުއްޓެވެ .ވިދާގޮތަށް ކައިރިއަޅާފައި ހުރުމުން އަލި އެޅުނީމަ ބައެއް ކޮކާ
އުދުއްސައިގަންނަން އުޅޭހެން ހީވެއެވެ .ފަތިގަނޑު ތުނިވެފައި އޮމާންކަމުން ފޮތްމަތީގައި ބާއްވާފައި
އޮންނައިރު ހީވަނީ ބިއްލޫރިކޮޅެއްހެނެވެ .އޭނާ ހަނާގާތު ދުވަސްކޮޅަކު ގެންގުޅެލަން އެފަތިގަނޑު
އޭނާއަށް ދީފާނަންތޯ އެހީމަ ހަނާ ނޫނެކޭ ބުންޏެވެ .އަދި އެއީ ހަނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ހަނާއަށް
ދީފައިވާ ހަދިޔާއެއްވީމަ އޭނަ ވަރަށް ލޯބިން ގެންގުޅޭ ފަތިގަނޑެކޭ ބުންޏެވެ .އެދުވަހު ގެޔަށް
ދިޔައިރުވެސް ޒާހީގެ ހިތަށް އަރަނީ އެފަތިގަނޑުގެ ރީތިކަމެވެ .އެކަހަލަ ފަތިގަނޑެއް ޒާހީ
ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންވިއެވެ .ވައިލެޓް ކުލައަކީ އޭނާއަށް އެންމެރީތި ކުލައެވެ .އަދި ކޮކާލަކީވެސް
އޭނާއަށް ވަރަށްރީތި އެއްޗެކެވެ.
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އަނެއްދުވަހު ޒާހީ ހަނާގެ ގްރޫޕަށްދާން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ .ހަނާގެ ފަތިގަނޑު ބަލާލާ
ހިތުންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގްރޫޕްގައެވެ.
ހަނާ ،އޭނާގެ ފަތިގަނޑު ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރާތަން ޒާހީއަށް ފެނެއެވެ .އެފަތިގަނޑު ފެންނަ
ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ޒާހީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ބޭނުންވެއެވެ .އެކަމަކު ހަނާ އޭނާއަށް އެފަތިގަނޑު
ނުދޭނެކަން އޭނާއަށް އިނގެއެވެ.
ޖެހިގެން އައިދުވަހު އެންމެފަހު ގަޑިއަކަށް އޮތީ ލައިބްރަރީ ގަޑިއެވެ .ގަޑިނިމެން
ކައިރިވުމުން ހުރިހާ ކުދިން ކުލާހަށް ގޮސް ގެޔަށްދާން ތައްޔާރުވާން ޓީޗަރު ބުނުއްވިއެވެ .އެވަގުތު
ހަނާއާ އެގްރޫޕްގެ ބައެއް ކުދިން ޓީޗަރު ގާތުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ފެންބޯން ހިނގައްޖެއެވެ.
ކުލާހަށް އެންމެ ކުރިން އާދެވުނީ ޒާހީމެންގެ ގްރޫޕް ކުދިންނަށެވެ.
ޒާހީ ކުލާހަށް ވަންތަނާ ހަނާގެ މޭޒުމަތީގައި އެއްކަލަ ރީތިފަތިގަނޑު އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.
ޒާހީއަށް ކުއްލިއަކަށް އެދިމާލަށް ދެވިއްޖެއެވެ .އޭނާ އެފަތިގަނޑު ނަގައިގެން އައިސް އަވަސް
އަވަހަށް އޭނާގެ ދަބަހަށްލިއެވެ .އޭނާއަށް އެކުރެވުނު ކަންތަކާއިމެދު އޭނާ އަމިއްލައަށްވެސް
ހައިރާންވިއެވެ .އަދި ދުވަސްކޮޅަކު ގެންގުޅެލާފައި އެފަތިގަނޑު ހަނާއަށް ގެނެސްދިނަސް
ރަނގަޅުވާނެޔޭ ވިސްނާލާ ހިތްހަމަޖައްސާލިއެވެ.
ހަނާމެން ކްލާހަށް އައިސް އެކުދިންވެސް ދަބަހަށް އެއްޗެހިއަޅާ ،ގެޔަށްދާން ތައްޔާރު
ވެއްޖެއެވެ .ހަނާ އެފަތިގަނޑު ގެއްލިގެނެއް ނުވެސްއުޅެޔޭ ޒާހީ ހިތަށް އެރިއެވެ .އަދި އެހާރީތި
އެއްޗަކާ ދޭތެރޭ ހަނާ ހާދަހާ ފަރުވާކުޑައޭ ،އެހެންވީމަ އެފަތިގަނޑު ގެއްލުނަސް އޭނަޔަށް
ހެޔޮވާނެއޭވެސް ޒާހީގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.
ޒާހީ ގެޔަށްގޮސް ފަތިގަނޑު ނަގައިގެން ކޮޓަރިތެރޭގައި އުޅެފައި ބޭރަށް ނިކުންނަންވީމަ
އޭނާގެ ބާލީސްދަށަށް ފަތިގަނޑުލާ ފޮރުވަނީއެވެ .އަދި ސްކޫލަށް ދާންވީމަ ފަތިގަނޑު ފޮރުވަންލަނީ
އޭނާގެ ސްކޫލް ފޮތްތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ހަރުގަނޑުގެ ވަތްގަނޑަށެވެ.
އަނެއްދުވަހު ހަނާ ސްކޫލަށް ގޮއްސަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ގެއްލިގެން މުޅި ކްލާސް ހޯދަން
ފެށިއެވެ.

އޭނާގެ

ގްރޫޕް

ކުދިންވެސް

އެއެއްޗެއް

ހޯދަން

އޭނާއާ

އެކީގައި

އުޅުނެވެ.

ކްލާސްޓީޗަރުވެސް އެކުދިންނާ ބައިވެރިވިއެވެ .ޒާހީގެ ގްރޫޕް ކުދިން ،ހަނާ ކޮންއެއްޗެއް
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ގެއްލިގެންތޯ އުޅެނީ އެހީމަ ،ހަނާގެ ގްރޫޕް ކުދިން ބުނީ ހަނާ ގެންގުޅޭ ވަރަށް ރީތި ފަތިގަނޑެއް
އިއްޔެ ކްލާހުގައި ބާއްވާފައި ދެވިގެން އެ ގެއްލިގެން ހޯދަނީ ކަމުގައެވެ .ޒާހީ އަނގައިންވެސް
ނުބުނެ އިސްޖަހާލައިގެން އިނެވެ .ހޯދާހޯދާ އެއްތަނަކުންވެސް އެފަތިގަނޑެއް ނުފެނުނެވެ .ޓީޗަރު
ހަނާގާތު ދެން ފަތިގަނޑު ވެދާނެހެން ހީވަނީ ކޮންތާކުތޯ ،ލައިބްރަރީއަށް ނޫނީ ފާޚާނާއަށް ދިޔައިރު
ގެންދިޔައިންތޯ އެއްސެވިއެވެ .ހަނާ ނޫނެކޭ ބުނެފައި ،ކުރީ ދުވަހަކު ޒާހީއަށް އެފަތިގަނޑު ވަރަށް
ރީތިވެގެން ދުވަސްކޮޅަކު ގެންގުޅެލަން ދޭށޭ ބުނިވާހަކަ ޓީޗަރުގާތު ބުނެފިއެވެ.
ޒާހީއަށް އޮޅިގެން ނަމަވެސް އެފަތިގަނޑު ނެގުނުތޯ ޓީޗަރު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ .ޒާހީއަށް
ހާސްވާނެ ވަގުތުވެސް ނުލިބެނިސް ޒާހީގެ ގްރޫޕް ކުދިން ޒާހީގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ.
ޒާހީ އެހެން ކުއްޖެއްގެ އެއްޗެއް ނާހާ ނުނަގާނެކަމާއި ،ޒާހީ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގައި
ބުންޏެވެ .އަދި ހަނާ ބޭނުމިއްޔާ ޒާހީގެ ދަބަސް ބެލިޔަސް އެފަތިގަނޑެއް ނުފެންނާނޭ ކަމަށާ،
އޭނާ ގެންގުޅެނީ އެހެންކުލައެއްގެ ފަތިގަނޑެކޭވެސް އެކުދިން ބުންޏެވެ .ޒާހީގެ ދަބަސްބަލަން ހަނާ
ބޭނުންވިއެވެ .ޒާހީގެ ދަބަސް ބެލިޔަސްހެޔޮތޯ ޓީޗަރު ޒާހީއާ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އާނއެކޭ
ބުނުމުގެ ގޮތުން ޒާހީ ބޯޖަހާލިއެވެ.
ޒާހީގެ ދަބަސް ބެއްލެވީ ޓީޗަރެވެ .އަދި ޒާހީގެ ފަތިގަނޑު ނަގާފައި އެއީ ހަނާގެ ފަތިގަނޑުތޯ
އެހީމަ އެއީ އޭނާގެ ފަތިގަނޑު ނޫންކަމުގައި ހަނާ ބުންޏެވެ .ޒާހީ ހަމަ އިސްދަށަށް ޖަހާލިގޮތަށް
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ އިނެވެ .ޒާހީގެ ދަބަސް ބެލުނީތީ ޓީޗަރު ވަރަށް ދެރަވެގެން ޒާހީގާތުން
މަޢާފަށް އެދެން ހަނާގާތު ޓީޗަރު ބުނުއްވިއެވެ .އަދި ހަނާވެސް ޒާހީއަށް ޝައްކު ކުރެވުނީތީ
ވަރަށް ދެރަވެގެން ޒާހީގާތުން މަޢާފަށް އެދުނެވެ .ޒާހީ ހަމަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ
އިސްޖަހާލައިގެން އިނެވެ.
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސްކޫލް ނިންމާފަ ގެޔަށްގޮސް ޒާހީއަށް އެރީތި ފަތިގަނޑު ފެނުމުން
އޭނާ ވަރަށް އުފާވެއެވެ .އަދި އޭނާ ވަރަށް ގިނައިން އެފަތިގަނޑު ހިފައިގެން ގޭގައި އުޅެއެވެ.
ދެތިން ދުވަސްކޮށްލާފައި ފަތިގަނޑު ގެންގޮސް ހަނާއަށް ދޭނީއޭ ޒާހީގެ ހިތަށްއަރައެވެ.
އެކަމަކުވެސް ފަތިގަނޑު ރީތިކަމުން އަދި އޭނަ އެބަލާ ފޫހިނުވެއެވެ .އޭގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް
ފަހުން ،އެއްދުވަހަކު ޒާހީގެ މަންމަ ޒާހީގެ އެނދު ތަންމަތިއަޅަންވެގެން ބާލީސް ނެގިތަނާ
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ބާލީސްދަށުން އެއްކަހަލަ ފަތިގަނޑު ފެނިއްޖެއެވެ .މަންމަ ޒާހީއަށް ގޮވާލާފައި މީ ކޮން
ފަތިގަނޑެއްތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ .ތިޔައީ ކްލާހުގައި އުޅޭ ހަނާ ޒާހީއަށް ދިން ފަތިގަނޑެކޭ ޒާހީ
ބުންޏެވެ .ހަނާއަކީ ހާދަ ރަނގަޅު ކުއްޖެކޭ ،ޒާހީގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއްދޯއޭ މަންމަ
ބުނެލާފައި ،އެނދު ތަންމަތިއަޅާފައި ބާލީސްދަށަށް އަލުން ފަތިގަނޑުލާފައި މަންމަ ހިނގައްޖެއެވެ.
ޒާހީ ފަތިގަނޑު ނަގައިގެން ކޮޓަރި ތެރޭގައި ކުޅެން އުޅުނެވެ.
އަނެއް ދުވަހު ޒާހީ ސްކޫލަށްދާން ދަބަސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައިހުއްޓާ ޒާހީގެ
ފެންފުޅިލާންވެގެން މަންމަ ދަބަސް ހުޅުވާލިއެވެ .އަދި ދަބަހުގައި އޮތް ޒާހީގެ ފަތިގަނޑު ފެނިފައި،
އަހާނ ،އެހާރީތި ފަތިގަނޑެއް އޮއްވާ މި ފަތިގަނޑުހޭ ސްކޫލަށް ގެންދަނީ އެހިއެވެ .އަދި ޒާހީގެ
ފަތިގަނޑު ނަގާފައި ދަބަސްތެރެއަށް ހަނާގެ ފަތިގަނޑުލިއެވެ .ޒާހީއަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް
ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ.
ޒާހީ އެދުވަހު ކްލާހުގައި އުޅުނީ ދަބަހަށް ވަރަށް ސަމާލުވެގެންނެވެ .ހިސާބުގަޑީގައި
ފަތިގަނޑު ބޭނުންވުމުންވެސް އޭނާ ފަތިގަނޑު ގެންނަން ހަނދާންނެތްކަމަށް ހަދާފައި ބޭނުންކުރީ
ގްރޫޕް އެހެން ކުއްޖެއްގެ ފަތިގަނޑެވެ .އެދުވަހު ގެޔަށްއައިއްސަ އަނެއްކާވެސް އެރީތި ފަތިގަނޑު
ނަގާ އޭނާގެ ބާލީސްދަށަށްލިއެވެ .އަދި ކުރިން ގެންގުޅުނު ގޮތަށް ފޮރުވައިގެން އެފަތިގަނޑު
ގެންގުޅެން ފެށިއެވެ .ސްކޫލަށް ގެންދަނީ ޒާހީގެ އަމިއްލަ ފަތިގަނޑެވެ .އެރީތި ފަތިގަނޑު
ގެންގުޅެނީ ގޭގައެވެ.
އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އަނެއްކާވެސް މަންމައަށް ދަބަހުގައި ޒާހީގެ ފަތިގަނޑު އޮއްވާ
ފެނިއްޖެއެވެ .ރީތި ފަތިގަނޑު ދަބަހަށްލާން ޒާހީ ހަނދާންނެތުނީ ކަމަށްހީކޮށް މަންމަ
ޒާހީގެފަތިގަނޑު ނަގާފައި އެރީތި ފަތިގަނޑު ދަބަހަށް ލިއެވެ .އެދުވަހު މަންމަ ދަބަހުގައިއޮތް
ފަތިގަނޑު ބަދަލުކުރި ވާހަކައެއް ޒާހީގާތުގައެއް ނުބުނެއެވެ.
ޒާހީގެ ދަބަހުގައި އެރީތި ފަތިގަނޑު އޮތްކަން ޒާހީއަށް ނޭނގޭތީވެ ،އޭނާގެ ދަބަހަށް
އެދުވަހަކު އޭނާ އެހާ ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ .އެދުވަހަކު އެއްވެސް ފިލާވަޅަކަށް ފަތިގަނޑު
ނަގަން ނުޖެހޭތީ އެރީތި ފަތިގަނޑު ދަބަހުގައި އޮތްކަމެއް ޒާހީއަކަށް ނޭނގެއެވެ.
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އެހެން ދުވަސްދުވަހެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ޒާހީގެ ދަބަސް ހުޅުވާލާފައި އޭނާގެ ގޮނޑި ކައިރީގައި
ބަހައްޓާފައިހުއްޓާ ކުއްޖަކު ދުވެފައިދަނިކޮށް އެދަބަހުގައި އަޅައިގަތެވެ .އަދި ދަބަސް ވެއްޓި،
ދަބަހުގައިހުރި ވަރަށްގިނަ އެއްޗެހި ވިއްސައިގެން ދިޔައެވެ .ޒާހީއަށް ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެވުނީ
އޭނާގެ ދަބަހުގެ ތެރެއިން ބޭރަށް އެރީތި ފަތިގަނޑު ވިއްސައިގެންގޮސް ވެއްޓުނުތަން ފެނުމުންނެވެ.
ހަމައެވަގުތު ހަނާގެ ގްރޫޕް ކުދިންނަށްވެސް ހަނާގެ ފަތިގަނޑު ޒާހީގެ ދަބަހުން ވެއްޓުނުތަން
ފެނިގެން ،ހަނާއަށް އެފަތިގަނޑު ދައްކައިފިއެވެ .ޒާހީގެ ގްރޫޕް ކުދިންނަށްވެސް ޒާހީގެ ދަބަހުން
އެފަތިގަނޑު ވެއްޓުނުތަން ފެނިއްޖެއެވެ .ޒާހީ ،އޭނާގެ ދަބަސްވެސް އަދި ދަބަހުން ވެއްޓުނު
އެއްވެސް އެއްޗެއްވެސް ނަގަންނޫޅެ ގޮނޑީގައި އިށީނދެ މޭޒުގައި ބޯޖަހައިގެން ރޯން ފަށައިފިއެވެ.
ހަނާ ތެދުވެގެންގޮސް އޭނާގެ ފަތިގަނޑު ނެގިއެވެ .ހުރިހާ ކުދިން ތިބީ ޒާހީއާ ދިމާއަށް ބަލާށެވެ.
ޒާހީ ހަމަ ރޮނީއެވެ .ޒާހީގެ ގްރޫޕް ކުއްޖަކުވެސް އަދި އެހެން ކުއްޖެއްވެސް ޒާހީ ހުއްޓާލައްވާކަށް
ނޫޅެއެވެ .ޒާހީގެ އެންމެ ކައިރީގައި އިންކުއްޖާ ،ޒާހީއާ ދިމާއަށް ލޯއަޅާލާފައި ،އޭނާގެ ދަބަހާއި
އެއްޗެހި ހިފައިގެން ގްރޫޕްގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ހުރި ހުސް މޭޒަކަށް ބަދަލުވިއެވެ .ޒާހީ
ރޮމުންގެންދިޔައިރުވެސް އެއްވެސް ކުއްޖަކު ދެރައެއް ނުވެއެވެ .އެންމެންވެސް ޒާހީއާ ދިމާއަށް
ބަލަން ތިއްބެވެ.
ކުލާސްޓީޗަރު

ކުދިންނަށް

މަސައްކަތެއް

ދީފައި،

ކުލާސް

ބަލަހައްޓަން

މޮނީޓަރާ

ޙަވާލުކޮށްފައި ޒާހީ ގޮވައިގެން ކްލާހުން ބޭރަށް ދުރުވިއެވެ .އިރުކޮޅަކުން އެހެން ޓީޗަރަކު ދުރުވެ،
ހަނާ ގެންގޮއްސިއެވެ .ކުލާސް ކުދިންނަކަށް އެވީގޮތެއް ނޭނގުނެވެ .އެނގޭ ކަމަކީ ހަނާ ގެއްލިގެން
އުޅުނު ރީތި ފަތިގަނޑު އޮތީ ޒާހީގެ ދަބަހުގައި ކަމެވެ .އަދި ޒާހީ އެކުރީ ވަރަށް ގޯސް ކަމެއްކަން
ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ވިސްނުނެވެ.
އެދުވަހު ޒާހީވެސް އަދި ހަނާވެސް ދެން ކުލާހަކަށް ނާދެއެވެ .ކުލާހުގައި އެދެކުދިންގެ
ދަބަސް ގެންދިޔައީ އެހެން ޓީޗަރުންނެވެ .ޖެހިގެން އައީ ހަފްތާ ބަންދު ދެ ދުވަސްކަމުން ސްކޫލްގެ
ކިޔެވުމެއް ނެތެވެ.
އަނެއް ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ޒާހީ ސްކޫލަށް އައިއްސަ ކްލާހުގައި އިނީ ވަރަށް
މަޑުންނެވެ .ޒާހީގެ ގްރޫޕްގެ އެހެން ކުދިންނާ ،އަދި ކުލާހުގެ އެހެން ކުދިންވެސް ޒާހީއާ ވާހަކައެއް
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ނުދައްކައެވެ .ޒާހީ މަޑުމަޑުން އިނދެފައި ސްކޫލް ނިމުނީމަ ގެޔަށް ދިޔައީއެވެ .އަނެއްދުވަހުވެސް
ކަންތައްވީ ހަމައެހެންނެވެ .ތިންވަނަ ދުވަހު ގްރޫޕް މަސައްކަތެއް ދިނީމަވެސް އެހެން ކުދިން
ޒާހީއަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ .ޒާހީވެސް އެހެން ކުދިންނަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ .އެދުވަހު
ގްރޫޕް މަސައްކަތުގައި ޒާހީ ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ .އޭނާ ހަމައިނީއެވެ.
މުޅި ހަފްތާވެސް ދިޔައީ އެގޮތަށެވެ .ޖެހިގެން އައި ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ޒާހީ ސްކޫލަށް
އައިސް ފުރަތަމަ ގަޑީގައި ޓީޗަރުގާތަށް ގޮއްސަ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާލިއެވެ .އަދި އެނބުރި
މޭޒުކައިރިއަށް އައިސް ދަބަހުން ސިޓީއުރައެއް ނަގައިގެންގޮސް ހަނާގެ ކުރިމަތީގައި މޭޒުމަތީގައި
ބޭއްވިއެވެ .އަދި ޒާހީގެ ދަބަހުން ފަތްޖަހާފައި އޮތް ކަރުދާސްގަނޑެއް ނަގައިގެން ޓީޗަރު
ގާތަށްދިޔައެވެ.
ޓީޗަރުގާތު ހުއްޓިފައި ޒާހީގެ އަތުގައިއޮތް ކަރުދާސްގަނޑު ހުޅުވާލާފައި އޭނާ ކިޔަންފެށިއެވެ.
"އަހަރެންނަށް ވަރަށް ގޯސް ކަމެއް ކުރެވިފައިވާތީ ،މިކްލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިންނާއި ،ކްލާސް
ޓީޗަރާއި ،އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ހަނާގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން .އަހަރެންނަކީ
ވައްކަން ކުރާ ކުއްޖެއް ނޫން .އެކަމަކު ހަނާގެ ފަތިގަނޑު މާބޮޑަށް އަހަރެންނަށް ރީތިވެގެން
އެފަތިގަނޑު އަހަރެންނަށް ނެގުނީ .އަހަރެންނަށް އެދުވަހު އެކުރެވުނީ ވަރަށް ގޯސްކަމެއް ކަމުގައި
އަހަރެން ޤަބޫލު ކުރަން .އަދި އެކަމާ އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވޭ .އެއީ އަހަރެން ގަސްތުގައި،
ވިސްނާފައި ކުރިކަމެއް ނޫން .އެއީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައިވެސް އަހަރެން ޤަބޫލު
ކުރަން .އަހަރެން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އެކަހަލަކަމެއް ނުކުރަން .އެލް.ކޭ.ޖީ ،.ޔޫ.ކޭ.ޖީ،.
ގްރޭޑް އެކެއް ،އަދި ގްރޭޑް ދޭއްގައި އަހަރެންނާ އެއް ކްލާހުގައި އުޅުނު ކުދިންނަށް އެކަން
އިނގޭނެ .އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަހަރެން
ދެން .މިފަހަރު އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު ކުށަށް ތިހުރިހާ ކުދިންނާ އަދި ހަނާގެ ކިބައިން މަޢާފަށް
އެދެން .އަހަރެންނަށް އެފަތިގަނޑު ނެގުނީތީ އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވޭ .އެއްފަހަރެއް ކަމަށް ބަލާފައި
ނަމަވެސް މިފަހަރު އަހަރެންނަށް މަޢާފް ކޮށްދިނިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު".
އެހާ ހިސާބުން ޒާހީގެ އަތުގައި އޮތް ކަރުދާސްގަނޑު ފަތްޖަހާލައިގެން އޭނާ މަޑުމަޑުން
ހިނގާފައި ގޮސް ގޮނޑީގައި އިށީނދެ އިސްޖަހާލައިގެން އިނެވެ .ޓީޗަރު ހުރިހާ ކުދިންނާ މުޚާޠަބް
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ކޮށްފައި ،ޒާހީއަށް ކުށެއް ކުރެވުނު ކަމަށް އަމިއްލައަށް ބުނެ ،އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދުން އެއީ
ޓީޗަރަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ވަރަށް ރީތި ސިފައެއް ކަމުގައި ބުނުއްވިއެވެ .ހުރިހާ ކުދިންވެސް
ޒާހީއަށް ކުރެވުނު ކުށަށް އޭނާއަށް މަޢާފް ކުރަންވާނެ ކަމުގައިވެސް ބުނުއްވިއެވެ .ޒާހީ އަމިއްލައަށް
އޭނާއަށް ކުރެވުނު ކުށަށް މަޢާފަށް އެދުނުކަމީ ޓީޗަރު ވަރަށް އުފާވާކަމެއް ކަމުގައިވެސް ޓީޗަރު
ބުނުއްވިއެވެ .ޒާހީއަށް ކުރެވުނު ކަންތައް ގޯސްވިޔަސް ޒާހީއަކީ ގޯސް ކުއްޖެއް ނޫން ކަމާއި،
ޒާހީއަށް ކުރެވުނު ކަންތަކުން ހުރިހާ ކުދިންވެސް ދަސްކުރަންވީ މީހަކު ބަލަން ހުއްޓަސް ނެތަސް
ނުރަނގަޅު ކަމެއް ނުކުރާން ކަމުގައިވެސް ޓީޗަރު ބުނުއްވިއެވެ .ނަޒާހަތްތެރި ކުދިންނަށް ވެވޭނީ
އޭރުން ކަމުގައި ޓީޗަރު ބުނުއްވިއެވެ.
ޓީޗަރުގެ އެބަސްތައް އަޑުއިވުމުން ހަނާގެ މޭޒުމަތީގައި ޒާހީ ބޭއްވި ސިޓީއުރަ ހަނާ ނަގާ
ކަނޑާލިއެވެ .އެއްވެސް ކުއްޖަކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހަނާއާ ދިމާލަށް ބަލަން ތިއްބެވެ.
ސިޓީއުރައިގައި އޮތީ ކާޑެކެވެ .އަދި ވަރަށް ރީތި ފޮހޭރަބަރެކެވެ .ހަނާ ފޮހޭރަބަރު މޭޒުމަތީގައި
ބާއްވާފައި ކާޑުނަގާ ކިޔާލިއެވެ .ޒާހީ އޭރުވެސް އިނީ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން ފެންކަޅިވެފައެވެ.
ހަނާ ތެދުވެގެން ގޮސް ޒާހީގެ 'ސޮރީ' ގަބޫލުކޮށް ޒާހީއަށް މަޢާފްކޮށްފީމޭ ބުނެފިއެވެ .އަދި ޒާހީގެ
އަތުގައި ހިފައިގެންގޮސް ޒާހީދިން ކާޑުވީދާލާފައި ކުނިވަށިގަނޑަށް އަޅާލިއެވެ .ދެން ޒާހީ
ގޮވައިގެން ގޮސް ހުރިހާ ކުދިންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިފައި ،އެފަތިގަނޑު ނެގުނީ ޒާހީއަށް މާބޮޑަށް
ރީތިވެގެން ،މާބޮޑަށް އެބޭނުންވެގެންކަން ހަނާއަށް އިނގޭކަމަށާ ،ޒާހީއަށް ކުރެވުނު ކުށަށް މަޢާފަށް
އެދިފައިވާތީ ،އޭނަ ޒާހީއަށް މަޢާފް ކުރިކަން ހުރިހާ ކުދިން ގާތު ބުންޏެވެ.
ދެން އެހެންވީއިރު ޒާހީ ދިން ކާޑު ވީދާލީ ކީއްވެގެންތޯ ހަނާގެ ގްރޫޕްގެ ކުއްޖަކު ސުވާލު
ކުރިއެވެ .ޒާހީގެ 'ސޮރީ' ގަބޫލު ކުރީމަ އެކާޑުގެ ބޭނުން ކެނޑުނީ ކަމަށާ ،ދެން އެކާޑު
ބާއްވައިފިނަމަ އަބަދުވެސް އެކަންތަކުގެ މަތީން ހަނދާން އާވެއާވެ ހުންނާނެތީ ކާޑު ވީދާލީ ކަމުގައި
ހަނާ ބުންޏެވެ .ހަނާ ދެން ބޭނުންވަނީ އެކަން އެހިސާބުން ނިންމާލާ ،އަލުން އާފެށުމަކުން ފެށުމަށް
ކަމުގައި ބުންޏެވެ .އަދި އެއީ މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،ހަނާގެ ހިތުގައި ޒާހީއާ ދޭތެރޭ
އެއްވެސް ރުޅިވެރިކަމެއް ނެތްކަމުގައި ހަނާ ބުންޏެވެ .ހަނާއަށް ޒާހީ ދިން ފޮހޭރަބަރު ވަރަށް ރީތި
ކަމަށާ ،އެއީ ހަނާއަށް އެންމެރީތި ކުލަ ކަމުގައިބުނެ ޒާހީއަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ ހަނާ ބުންޏެވެ .ޒާހީ
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ވަރަށް އުފާވިއެވެ .އަދި ލޯފޮހެލާފައި ހަނާއާ ސަލާމް ކޮށްލިއެވެ .ޓީޗަރު އަތްތިލަބަޑި ޖަހަން
ފެށުމުން ހުރިހާ ކުދިންވެސް ހެވިފައި ތިބެގެން އަތްތިލަބަޑި ޖަހަން ފެށިއެވެ.
ހަނާ އާއި ޒާހީ ގޮސް ގޮނޑީގައި އިށީނުމުން ،ހަނާ މިއަދު ކަންތައް ކުރިގޮތާމެދު ޓީޗަރު
ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނު ކަމުގައި ޓީޗަރު ކްލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިން ގާތު ބުނުއްވިއެވެ .އަދި ކުއްޖަކަށް
ނުރަނގަޅު ކަމެއް ކުރެވުނަސް އެހިސާބުން އެއީ ގޯސްކުއްޖެއް ކަމުގައި ނިންމައިގެން
ނުވާނެކަމުގައިވެސް ޓީޗަރު ބުނުއްވިއެވެ .އެއްފަހަރު ގޯސްކަމެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް ،ދެން އެފަދަ
ކަމެއް އަނެއްކާވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ނުވިސްނާ ،އެކުދިންނަކީ ގޯސް ކުދިން ނޫންކަން ދައްކައިދޭން
ފުރުސަތު ދޭންވާނޭ ކަމުގައިވެސް ޓީޗަރު ބުނުއްވިއެވެ.
ޒާހީގެ ގްރޫޕް ކުދިން ޒާހީގެ ހިތްވަރަށް ތަޢުރީފު ކުރިއެވެ .އަދި އެއީ ޒާހީއަށް ކުރެވުނު
ކަމެއް ކަމަށާއި ،ގަސްތުގައި ގޯސްކަމެއް ކުރަންވެގެން ކުރިކަމެއް ނޫންކަން އެކުދިންނަށް ޤަބޫލު
ކުރެވޭ ކަމުގައި ބުނެ ގްރޫޕް މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރިޔެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ޒާހީ ބައިވެރި ކުރަން
ފެށިއެވެ .އަދި ހަނާގެ ފުށުންވެސް ޒާހީއާ ދޭތެރޭ ނުރުހުންވާކަން ނުފެންނާތީ ކުލާހުގެ އެހެން
ކުދިންވެސް މަޑުމަޑުން ޒާހީއާ ދޭތެރޭ ކުރީގައިވެސް ކަންތައް ކުރި އެކުވެރިގޮތަށް ކަންތައް
ކުރަންފެށިއެވެ.
-ނިމުނީ-
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ވިސްނުންތޫނު ހަނާ
ޔުމްނާ ވަޙީދު )ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ(

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ .ޖެހެމުންދާ މަޑުމަޑު ފިނިވައިރޯޅީގެ ތެރޭގައި ފަރި
ހިނގުމެއްގައި ހިނގާފައިގޮސް ހަނާ ވަނީ އެއަރޕޯޓުގެ ރީތިވާ ކޮޓަރިއަށެވެ .އެއީ ވަރަށް ތަނަވަސް
ފުރިހަމަ ކޮޓަރިއެކެވެ .ލައިގެންހުރި ޕައިލެޓް ހެދުމުގެ ގިރުވާން ރަނގަޅު ކޮށްލުމަށްފަހު ބޮލުގައި
ފުނާއަޅާ ހުޅިޖަހާލުމަށްފަހު މޭކަޕް ކޮށްލިއެވެ .އަދި ބްރީފްކޭސް ހިފައިގެން އަވަސް ހިނގުމެއްގައި
ގޮސް މަތިންދާބޯޓަށް އެރިއެވެ.

ބޯޓު ވައިގެ ތެރޭގައި އުދުހެމުން ދިޔައެވެ .ކުއްލިޔަކަށް

ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހި ބޯޓު ތަޅުވަން ފަށައިފިއެވެ .ހިތްވަރާއެކު ހަނާ ބޯޓު ދުއްވަމުން ދިޔައީ
ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން އިނދެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި އެކުގައެވެ .އެއްގަޑިއިރުގެ ދަތުރު ދެ
ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔުމަށްފަހު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގައި ބޯޓު ޖައްސައިފިއެވެ.
ސިއްސައިގެންގޮސް ހަނާއަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ .މި ފެނުނީ ހާދަހާވާ
ރީތި ހުވަފެނެކޭ ހަނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ .ހުވަފެން ހަޤީޤަތަކަށްވޭތޯ ދުޢާ ކުރަމުން އޭނާ
އަވަސްވެގަތީ ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމަށެވެ .ނަމާދުން ނިމިގެން އާދައިގެ މަތިން ޤުރުއާން
ކިޔެވުމަށްފަހު ފިލާވަޅުތައް މުޠާލިޔާ ކޮށްލިއެވެ.
ހަނާއަކީ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ވަރަށް ބަސްއަހާ ކިޔެވުމަށް މޮޅު ކުއްޖެކެވެ .އޭނާގެ
ރީތި އަޚުލާޤުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ އެންމެން އޭނާދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ.
މިއަދަކީ ހަނާ ގްރޭޑް ފަހެއް ނިންމާ ހައެއްގެ ކިޔެވުން ފެށުނު ދުވަހެވެ .އެހެންކަމުން
މިއަދު ހަނާ ސުކޫލަށް ދިޔައީ ވަރަށް އުފަލުން ހުރެއެވެ .މިދިޔަ އަހަރުވެސް ހޯދި އެއްވަނަ
ހޯދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީން ކަމާއެކުއެވެ .ހަނާ ހުރީ އައު ރަޙްމަތްތެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްލުމަށް
ކެތްމަދުވެފައެވެ .ހަނާގެ ކުލާސް ޓީޗަރަކަށް މިފަހަރު ހުންނާނީ ކޮން ޓީޗަރެއް ބާވައޭވެސް ހަނާގެ
ހިތަށް އަރައެވެ.
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މިޚިޔާލުތަކުގައި ހުރެގެންގޮސް ހަނާ ކުލާހަށް ވަނެވެ .ސަލާމް ބަލައިގަތީ ވަރަށް
ހިތްހެޔޮ އަންހެން ޓީޗަރެކެވެ .އެއީ ރީނާ މިސްއެވެ .ހަނާ ވަރަށް އުފާވިއެވެ .ކުލާހުގައި ތިބި
ކުދިންނަކީ ވެސް ވަރަށް އެކުވެރި ،މަޖާ ކުދިންނެވެ .މި އުފާވެރިކަންމަތީ ދުވަސްތައް
ކުރިއަށްދެއެވެ.
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މެންދުރު ސްކޫލް ނިންމާފައި ގެއަށްގޮސް ރީތިވެގެން ނަމާދު
ކުރުމަކީ ހަނާގެ އާދައެކެވެ .ނަމާދު ނިންމާލުމަށްފަހު މެންދުރު ކައިގެން ހަނާ އަވަސްވެގަންނަނީ
ނުނިމިހުރި

ފިލާވަޅުތައް ނިންމާލުމަށެވެ.

އެއަށްފަހު އެދުވަހު

ކިޔަވައިދިން ފިލާވަޅުތައް

ދަސްކޮށްލައެވެ .ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެ ދުވަހަކު ދޭ ފިލާވަޅުތައް ދަސްކޮށް ނިންމާލެވުމުން ނޫނީ
ހަނާގެ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ.
އިސާހިތަކު ފުރަތަމަ ޔުނިޓް ޓެސްޓާއި ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ .ހަނާގެ ޓެސްޓު ނިންމާލީ
ކާމިޔާބުވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާ އެކުގައެވެ .ޖެހިގެންއައި ދުވަހު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ
ލިބިއްޖެއެވެ .ހަނާއަށް ލިބުނީ ދެވަނައެވެ .އެއްވަނައަށް ދިޔައީ ޒުހާއެވެ .ހަނާ ވަރަށް ދެރަވިއެވެ.
މިއީ ހަނާ އުންމީދުކުރި ނަތީޖާއެއް ނޫނެވެ .އެހެނަސް އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެންހުރި
ޓެސްޓުތަކުން ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އުންމީދުގައި އިތުރު ހިތްވަރަކާއެކު އޭނާ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.
އިތުރު ދެ އިމްތިހާން ނިމުނުއިރުވެސް ނަތީޖާ ދައްކަނީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ .މާޔޫސްވުމުގެ ބަދަލުގައި
މަންމަގެ ނަސޭޙަތާއި އެއްގޮތަށް ހަނާ އިޚްތިޔާރުކުރީ ކުރިއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް މަސައްކަތް
ކުރުމެވެ .ހަނާއަށް ހެދޭ ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ޓިޗަރާއި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ .އަދި
ޒުހާ މަސައްކަތް ކުރާގޮތް ބަލާ އޭނާގެ ފިލާވަޅުތައް ހަދާފައި ހުންނަގޮތް ބަލާ ހެދިއެވެ .އެހެނަސް
މިކަމުން ހަނާއަށް ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާން ކަމެކެވެ .ހަނާއާއި ޚިލާފަށް ޒުހާގެ ފިލާވަޅުތައް
ހަދާފައި ހުންނަ ގޮތް ގޯސްވެގެން ޓީޗަރު ވަރަށް ގިނައިން ރަނގަޅު ކޮށްދީފައި ހުއްޓެވެ .އެއްޗެއް
ނޭނގިގެން އަހާލިޔަސް ހަނާއެއް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ .ބުނަނީ މިސްކައިރީ އަހާށޭއެވެ .މިކަމާ ހަނާ
ވަރަށް ވިސްނިއެވެ.
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ކޮންމެ

ޓެސްޓެއް

ހަދާއިރު ޒުހާ އިންނަނީ

ކުލާހުގެ އެންމެ

ފަހަތުގައިކަން

ހަނދާންވިއެވެ .އެއީ ކީއްވެ ބާވައޭ ހަނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ' .އަނެއްކާ ޒުހާ ފޮތްބަލައިގެން ކޮޕީ
ކުރަނީ ބާވައެވެ .އަޅެ މިފަހަރު އަހަރެންވެސް އިންނާނީ ކުލާހުގެ އެންމެ ފަހަތުގައެވެ '.ހަނާ
ހިތާހިތުން މިހެން ބުނެލިއެވެ.
އިމްތިހާނުގެ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ .ހަނާ ދިޔައީ އެންމެ ފަހަތަށެވެ .ޒުހާވެސް
އިނީ ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ފަހަތުގައެވެ .ހުރިހާ ކުދިން އިމްތިހާނު ހަދަމުން ގެންދިޔައެވެ.
އިމްތިހާނު ހަދަމުން ދިޔައިރު ހަނާ ގެންދިޔައީ ޒުހާ ކަންތައް ކުރާގޮތްވެސް ބަލަމުންނެވެ.
ކުއްލިޔަކަށް ހަނާއަށް ފެނުނީ މިސް ޒުހާއަށް އެއްޗެއް ދިންތަނެވެ .ހަނާ ބަލާލިއެވެ .އެއީ
ކަރުދާސްކޮޅެކެވެ .ޒުހާ އެ ކަރުދާސްކޮޅު ބަލައިގެން ޓެސްޓު ޕޭޕަރު ހަދަނީއެވެ .ހަނާ އަތްމައްޗަށް
ނަގާފައި މިސްއަށް އެމަންޒަރު ދެއްކިއެވެ .މިސްވަރަށް ހާސްވިއެވެ .ހަނާއަށް ޤަބޫލުވެސް
ނުކުރެވުނެވެ .މިސް އެހެން ހަމަ ހަދާފާނެބާވައެވެ .ލޮލަށް ފެންނައިރުވެސް ޤަބޫލުކުރަން
ދަތިވިއެވެ .މިސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ .ޒުހާއަށް މަތިން މާކްސް
ލިބޭގޮތް ހަނާއަށް އެނގުނީ އެހިސާބުންނެވެ .މިސް ކުރިއަސް އެކުރަނީ ވަރަށް ގޯސް ކަމެކޭ
ހަނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ .މި ޚިޔާލުތަކާ ދުރަށްގޮސް ހަނާ ޕޭޕަރު ނިންމާލިއެވެ .ވަގުތު ހަމަވުމުން
ހަނާ މަޑު ކޮށްލުމަށް މިސް އެދުނެވެ.
މިސްގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ" .ހަނާ .ހަނާއަކީ ވަރަށް ބަސްއަހާ މޮޅު ކުއްޖެއް .ޓެސްޓުތަކުން
އެންމެ މަތިން ޒުހާ މާކްސް ހޯދިޔަސް މި ކުލާހުގައި އިން އެންމެ މޮޅު ކުއްޖަކީ ހަނާކަން މިސް
ޤަބޫލު ކުރަން .ޒުހާއަށް މަތިން މާކްސް ލިބޭގޮތް ހަނާއަށް މިއަދު ތި ފެނުނީ .މިސް މިކުރަނީ
ވަރަށް ގޯސް ކަމެއްކަން މިސްއަށްވެސް އެނގޭ .އެހެނަސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން މިސްއަށް
މަޖުބޫރު ވަނީ .ޒުހާއަކީ މިސްގެ ބޮޑުބޭބެގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު .މިސްއަކީ ބޮޑުބޭބެ ފިޔަވާ
އާއިލާގައި އިތުރު އެއްވެސް މީހެއް ހުރި މީހެއް ނޫން .މިކަން މިގޮތަށް ކުރަންޖެހެނީ ބޮޑުބޭބެގެ
އެދުމަށް .އެހެންނޫނީ މިސް ވަންނާނެ ގެއެއްވެސް ނެތް .ހަނާ މިކަން ސިއްރު ކޮށްދީ ".މިސް
މިހެން ކިޔާ އާދޭސް ކުރަން ފެށިއެވެ .މިސްގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އިނުމަށްފަހު ހަނާ ޖަވާބު
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ދިނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރި ކަމާއެކުއެވެ" .މިސް .އަޅުގަނޑުގެ މަންމަބުނި މީހަކު ކަމެއް ކުރަން
މަޖުބޫރު ކުރިއަސް ގޯސްކަމެއް ނުކުރާށޭ .އޭރުންދާނީ ނަރަކައަށޭ .އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނޫން މިސް
ނަރަކައަށް ދާކަށް .މިސް ބޮޑުބޭބެ ގާތު ބުނުއްވަ ބައްލަވާ ނަރަކައަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ".
ހަނާގެ މިވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ލަދުވެތިކަމާއެކު މިސް އިނެވެ .އަދި އެ ވާހަކަތަކަށް ޝުކުރު
އަދާކުރުމަށްފަހު ދެން އެގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ބޮޑުބޭބެއަށް ވިސްނައިދޭނެ ކަމުގެ
ޔަޤީން ކަންދިނެވެ.
ހަނާ ގެއަށްދިޔައީ ދެން އެހެން ނުހަދާނެ ވާހަކަ މިސް ބުނުމުން ވަރަށް އުފަލުން
ހުރެއެވެ .އުފާވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ .ދެން އޭނާއަށް އެއްވަނަ ލިބޭނެއެވެ .މިސް ކުރަމުންދިޔަ
ގޯސްކަންތައް ހުއްޓުވުމުން ލިބުނު އުފާވެސް ވަކި ކުޑައެއްނޫނެވެ.
ގެއަށް

ދެވުމާއިއެކު

މިއަދު

ސުކޫލުގައި

ހިނގާދިޔަ

ކަންތައްތައް

މަންމައަށް

ކިޔައިދިނެވެ .ހަނާ ކަންތައް ކުރިގޮތުން މަންމަ ވަރަށް އުފާވިއެވެ .އުފަލުން އުރާލުމަށްފަހު
ދަރިފުޅު ތި ކަންތައް ކުރިގޮތުން މަންމަ މިއަދު ވަރަށް އުފާވެ ،ދަރިފުޅާމެދު ފަޚުރުވެރި ވެއްޖެއޭ
ބުނެލިއެވެ.
-ނިމުނީ-
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މަންމައާއެކު ބާޒާރަށްދިއުން
ފާޠިމަތު އިބްނާ )ރިސަރޗް އޮފިސަރ(

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ .ހުޅަނގުންޖެހޭ ވައިރޯޅި މާ ބާރެއްވެސް ނޫނެވެ.
މާޒިން ދިޔައީ މަންމައާއެކު ބާޒާރަށެވެ .އެއީ ފުރަތަމަ ޓަރމުގެ އިމްތިހާނުން މާޒިން ރަނގަޅު
ނަތީޖާއެއް ހޯދުމުން ހަދިޔާއެއް ގަނެދޭނަމޭ މަންމަ ބުނެފައިވާތީއެވެ.
ތަފާތު އެކި ފިހާރަތައް ބަލަމުންގޮސް ވަރަށް ރީތި ކުޅޭ އެއްޗެހި ހުރި ފިހާރައަކަށް
ވަދެވިއްޖެއެވެ .މާޒިން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ރާޒުވާ ބޯޑު ވެސް އެތަނުގައި ހުއްޓެވެ .ހަވީރު
ގަޑިކަމަށްވާތީ ފިހާރަތެރޭގައި ވަރަށް މީހުން ގިނައެވެ .އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ އަންހެނަކު އޭނާގެ
މާމަދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިހާރައިގެ ކައުންޓަރުގެ ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރިތަން މާޒިންއަށް
ފެނުނެވެ .މާޒިންމެންނަށް ޖާގަ ލިބުނީ އެމީހުންގެ ފަހަތުންނެވެ .އެވަގުތު މާޒިންއަށްވުރެ ދެތިން
އަހަރެއްވަރު ދޮށީ ދެކުއްޖަކު ފިހާރައަށް ވަދެގެން އައިސް އެތަނުގައި ހުރި ބޯޅައެއް ނެގިއެވެ.
ކިޔޫގައި ކުރިއަށް ހުރި މީހާ ފައިސާ ދައްކާ ނިމިގެން ނިކުންނަން ދިއުމާއިއެކު މުސްކުޅި
ދައިތަ ކުރިއަށް ޖެހިލާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި އޭނާގެ އަތްދަބަހުގައި އޮތް ވޮލެޓް ހޯދާލިއެވެ.
އެ މުސްކުޅި ދައިތަ ވޮލެޓުން ނެގި ފައިސާ ފިހާރައިގެ ސޭޓަށް ދިއްކޮށްލަން އުޅެނިކޮށް ބޯޅަ
ގަންނަން އައި ދެ ފިރިހެން ކުދިން މުސްކުޅި ދައިތަގެ ކުރިއަށްގޮސް ސޭޓުގެ އަތަށް ފައިސާދިނެވެ.
އެވަގުތު އެތަން ދެކެފައި އެއީ ކެތްތެރިކަން ކުޑަ އަދި ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިހުތިރާމްނުކުރާ
ދެކުދިންނޭ މާޒިން ހިތަށް އެރިއެވެ .އެ މުސްކުޅި ދައިތަވެސް އެއްފަހަރު ސޭޓަށް ބަލާލާފައި
އަނެއްފަހަރު އެދެކުދިންނަށް ބަލަން ހައިރާންވެފައި ހުއްޓެވެ.
އެދެކުދިން ފައިސާދައްކާ ނިމިގެން ނިކުންނަން ދިއުމާއެކު މުސްކުޅި ދައިތަގެ އަތުގައި
ހުރި ފައިސާ ބަލައިގަނެ އެއްޗެހި ކޮތަޅަށް އެޅުމަށް ސޭޓު އަވަސްވެގަތެވެ .މަންމަގެ އަތުގައި
ހިފައިގެން ހުރި މާޒިންއާއި ދިމާއަށް އެ މުސްކުޅި ދައިތަ ބަލާލާފައި ސޭޓު ގާތުގައި ބުންޏެވެ.
"މި ކުއްޖާވެސް ހުންނާނީ ލަސްވެފަ ކަމަށް ވެދާނެ!" އެވަގުތު މާޒިން އަދަބުވެރިކަމާއިއެކު
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ބުންޏެވެ" .ނޫން ،ދައްތާ ،ކިޔޫގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ ކުރިން ހުރީ ދައްތައެއްނު،
އަޅުގަނޑުމެން ދައްތަ ނިމެންދެން މަޑުކޮށްލާނީ ،ދޯ މަންމާ!"
އެއަޑުއަހާފައި މާޒިންފަދަ އުމުރުން ހަގު ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން އެފަދަ ބަސްތަކެއް
އިވިދާނެކަމަށް އުއްމީދުނުކޮށް ހުރި މުސްކުޅި ދައިތަ މާޒިންގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމާލާފައި ތިޔައީ
ހާދަހާ ބަސްއަހާ ރަނގަޅު ކުއްޖެކޭ ބުންޏެވެ .ސޭޓުވެސް އެތަން ބަލަން ހުރެފައި މާޒިންއަށް
ހިނިތުންވެލިއެވެ .އަދި ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިހުތިރާމްކުރުންފަދަ ރަނގަޅު އަޚްލާޤް މާޒިންއަށް
ދަސްކޮށްދީފައިވާތީ މާޒިންގެ މަންމައަށް ތަޢުރީފުކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ.
ނިމުނީ- - ‘After You’. Prakash, V., India: Dreamland Publicationsއިން
ތަރުޖަމާކޮށްފައި.
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ފައިސަލްގެ ނަޒާހާތްތެރިކަން
އާސިޔާ ޙަސަން )އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(

ފައިސަލްއަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ ވަރަށް ބާރު ގުގުރިއެއްގެ އަޑަށެވެ .ހޭލެވުމާއިއެކު
ބަލާލެވުނީ ގަޑިއަށެވެ .ގަޑިން ފަތިހު ފަސްގަޑިބައި ވީއެވެ .އަވަހަށް ތެދުވެ ވުޟޫ ކޮށްލުމަށްފަހު
މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ގެއިން ނިކުތެވެ .ގެއިން ނިކުތްތަނާ ވައި ބާރުވެ ،ވާރޭ ވެހެން ފަށައިފިއެވެ.
ފައިސަލް ގެއަށްވަދެ ކުޑައެއް ނަގައިގެން ނިކުމެ މިސްކިތާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.
އިރުއެރުމުގެ ކުރީން މިސްކިތަށްވަދެ ނަމާދު ކުރެވޭތޯއެވެ .މިސްކިތާ އަރާ ހަމަވުމުން ކުޑަ
ލައްޕާލުމަށްފަހު މިސްކިތުގެ ފެންޑާގައި ކުޑަ ބާއްވާފައި މިސްކިތަށް އެރިއެވެ .ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން
ހިނގައިގަތީ އަތިރިމައްޗާ ދިމާއަށެވެ .ފައިސަލްގެ އެކުވެރި ކުދީންވެސް ފަތިސްނަމާދު ކޮށްގެން
އެދިމާއަށް ދާނެތީ އެކުދިންނާ އެކީ ކުޅެ މަޖާކޮށްލާ ހެދުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.
ފައިސަލްއަށް

އަތިރިމައްޗަށް

ދެވުނުއިރު

އިރުގެ

އަލިކަން

ދުނިޔެ

މައްޗަށް

ވެރިވެގެންފިއެވެ .އެވަގުތު ވާރޭ ހުއްޓާލާ ،ވައި މަޑުވެއްޖެއެވެ .އަދި ކުދި ބޮޑު އެންމެން ނިދިން
ހޭލައިގެން އަތިރިމައްޗަށް ޖަމާވަމުންދެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި މިސްކިތުން ފައިބައިގެން އަންނަ
މުސްކުޅީންވެސް ހިމެނެއެވެ .ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސްކަމުން ސްކޫލަށްދާ އުމުރުގެ ހުރިހާ
ކުދީންވެސް އަތިރިމައްޗަށް ކުޅެ މަޖާކޮށްލަން އާދެއެވެ .ފައިސަލް ކިޔަވަމުންދަނީ ގްރޭޑް
ފަހެއްގައެވެ .ފައިސަލްގެ ރައްޓެހި ކުދީންނާއި ކްލާސް ކުދީން ފެނޭތޯ ފައިސަލް ބަލަމުން ދިޔައެވެ.
އެކުދީން ފެނުމާއެކު އެކުދީންގާތަށް ފައިސަލް ދިޔައެވެ .އަދި މިސްކިތުން އެކުދީން ނުފެނުނީ
ކީއްވެތޯ އެކުދިންނާ ސުވާލު ކުރިއެވެ .ގިނަ ކުދީން ވިއްސާރަވުމުން ގޭގައި ނަމާދު ކުރީކަމަށް
ބުންޏެވެ.
ހުރިހާ ކުދީން ނިންމީ އެދުވަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށެވެ .ނަމަވެސް ،އެވަގުތު އެއްވެސް
ކުއްޖެއްގެ އަތުގައި ބޯޅައެއް ނެތެވެ .އަދި އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ ގޭގައިވެސް ބޯޅައެއް ނެތެވެ.
އެހެންކަމުން ،ބޯޅައެއް ލިބޭގޮތް ނުވުމުން އެހެން ކުޅިވަރެއް ކުޅުމަށް އެ ކުދީން ގާތު ފައިސަލް
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ބުންޏެވެ .ނަމަވެސް ،ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭހިތްވެފައި ތިބުމުން އެއްވެސް ކުއްޖަކު އެހެން ކުޅިވަރެއް
ކުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ .ހުރިހާ ކުދީންވެގެން މަޝްވަރާކުރީ ބޯޅައެއް ލިބޭނެ ގޮތަކާއި
ދޭތެރޭގައެވެ .އެގޮތުން ފައިސަލްގެ އެންމެ އެކުވެރި އަހުމަދު ބުނީ ހުރިހާ ކުދީން ބައިވެރިވެގެން
ބޯޅައެއް ގަތުމަށެވެ .ނަމަވެސް ،ހުރިހާ ކުދީންގެ އަތުގައި ހުރި ލާރި އެއްކޮށްލުމުގެވެސް ބޯޅައެއް
ގަނެވޭވަރަށް ފައިސާ ނެތުމުން ބޯޅައެއް ގަނެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.
އަތިރިމަތީގައި ފައިސަލްގެ ރައްޓެހީން ބޯޅައެއް ހޯދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ވާހަކަ ދައްކަން
ތިއްބާ އެކުދީންގެ ތެރެއިން މުޙައްމަދުއަށް ގަހެއްގެ ކައިރީގައި ބޯޅައެއް އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.
އެހެންކަމުން ދުވެފައިގޮސް އެ ބޯޅަ ނެގިއެވެ .އަދި އެ ބޯޅަ ހިފައިގެން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ދާން
ހިނގާށޭވބުންޏެވެ .އަދި ހުރިހާ ކުދީން އެއްފަހަރާ ތެދުވެ ،ހިނގައިގަތެވެ .ނަމަވެސް ،ފައިސަލް
އިށީދެގެން އިނީއެވެ .އެކުދީންނާއެކު ދަނޑަށް ދިއުމަށް ފައިސަލް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ .އެހެންކަމުން
ހުރިހާ ކުދީންވެސް މަޑުކުރުމަށްފަހު ފައިސަލް ނުދަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ.
ފައިސަލް އޭނާގެ އެކުވެރިންނާއެކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ދާން ބޭނުންނުވަނީ އެ ބޯޅައަކީ
ކޮން ކުއްޖެއްގެ ބޯޅައެއްކަން ނޭނގޭތީކަމަށް ފައިސަލް ބުންޏެވެ .އަދި އެކުއްޖާ ބޯޅަ ގެއްލިގެން
ހޯދަން އުޅޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ކުއްޖެއްގެ ބޯޅައެއް ގެއްލިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެނަމަ ރަނގަޅު
ގޮތަކީ އެކުއްޖާ ހޯދުމަށްފަހު އެކުއްޖާއާ ބޯޅަ ހަވާލު ކުރުން ކަމަށް ފައިސަލް ބުންޏެވެ .ފައިސަލް
އެހެން ބުނުމުން މުޙައްމަދު ބުނީ ބޯޅަ ހިފައިގެން ގޮސް ކުޅެ ނިމުމަށްފަހު އަނބުރާ އެތަނަށް
ބޯޅަ ގެނެސް ބާއްވާނީ ކަމަށެވެ .މުޙައްމަދު އެހެން ބުނުމުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް
ފައިސަލް ބުންޏެވެ .ނަމަވެސް ހުރިހާ ކުދީންވެސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭހިތުން ތިބުމުން ފައިސަލްގެ ބަސް
ޤަބޫލުނުކޮށް މުޙައްމަދާއެކު ފުޓްބޯޅަކުޅެން ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ .ފައިސަލްހުރީ އެކުދީންނާއެކު
ދާން ބޭނުންވެފައެވެ .ނަމަވެސް ،އެކުދީން ކުޅެން ގެންދާ ބޯޅަ އަކީ ކޮން ކުއްޖެއްގެ ބޯޅައެއް
ކަމެއް ނޭނގޭތީ އެ ބޯޅައިން ކުޅެން ފައިސަލް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެ ބޯޅަ ހޯދަން އޭގެ
ވެރިފަރާތުން އެތަނަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އެ ބޯޅަ ނުފެންނާނެތީ އެ ބޯޅަ އެތަނުން ނަގައިގެން
ގެންދިއުމަކީ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ފައިސަލްއަށް ވިސްނުނެވެ .އެހެންކަމުން ފުޓްބޯޅަ
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ކުޅޭހިތްވި ނަމަވެސް ފައިސަލް ނިންމީ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކު އެދުވަހު ކުޅެން ނުދިއުމަށެވެ.
އަދި އޭނާ އަތިރިމަތީގައި އިށީނދެގެން އިނީއެވެ .އިރުކޮޅަކުން އަތިރިމައްޗަށް ދެކުދީން
އައެވެ.އެކުދީން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން އުޅޭހެން ފައިސަލްއަށް ހީވިއެވެ .އޭރު
ފައިސަލްގެ ރައްޓެހިން ބޯޅަ ހިފައިގެން ދަނޑާ ދިމާއަށް ދަނީއެވެ .ފައިސަލް އެކުދީން ގާތަށް
ގޮސް އެކުދީން ހޯދަނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ .އެކުދީން ކުޅެން ގެންގުޅުނު ބޯޅަ
ގެއްލިގެން ހޯދަނީ ކަމަށާއި ބޯޅަ ބާއްވާފައި ދިޔައީ އެތާނގައިހުރި ގަސްކައިރީގައި ކަމަށް އެ
ދެކުދީން ބުންޏެވެ .ފައިސަލްގެ ރައްޓެހީން ގެންދިޔައީ އެ ބޯޅަކަން ފައިސަލް އެނގުނެވެ.
އެހެންކަމުން ވަރަށް ބާރަށް ފައިސަލްގެ ރައްޓެހީންނަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ .އަދި ބޯޅަ ހިފައިގެން
ދުވެފައި އައުމަށް ބުންޏެވެ .ފައިސަލް ގޮވިއަޑު އިވިގެން ފައިސަލްގެ ރައްޓެހީން އެނބުރި ފައިސަލް
ގާތަށް ދުވެފައި އައެވެ .އަދި ފައިސަލްގެ ރައްޓެހީންގެ އަތުގައި އޮތް ބޯޅަ ދެކުދީން ހޯދާ ކަމަށާއި
އެ ބޯޅަ އެކުދީންނާ ހަވާލު ކުރުމަށް ފައިސަލް އެދުނެވެ .އެވަގުތު ބޯޅަ ހޯދަން އުޅުނު
ދެކުދީންނަށްވެސް ބޯޅަ ފެނިގެން އެއީ އެކުދިންގެ ބޯޅަ ކަމަށް ބުންޏެވެ .އެވަގުތު ފައިސަލްގެ
ރަޙްމަތްތެރި މުޙައްމަދު އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ބޯޅަ އެކުދިންނާ ހަވާލު ކުރިއެވެ .އަދި ބޯޅަ
ނަގައިގެން ގެންދެވުނީތީ މަޢާފަށް އެދުނެވެ.
ބޯޅަ ލިބުމުން ކުޑަ ދެކުދީން ވަރަށް އުފާވިއެވެ .އަދި މުޙައްމަދުއަށް ޝުކުރު އަދާ
ކުރިއެވެ .ނަމަވެސް ،ޝުކުރު އަދާ ކުރަންވީ މުޙައްމަދުއަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކުދީންނަށް ބޯޅަ
ލިބުނީ ފައިސަލްގެ ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ،ފައިސަލްއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމަށް
އެކުދިންގާތު މުޙައްމަދު ބުންޏެވެ .އެވަގުތު އެކުދީން ފައިސަލްއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރިއެވެ .އަދި
ފައިސަލްގެ ހުރިހާ ރައްޓެހީންވެސް ފައިސަލްގެ ތެދުވެރިކަމަށާއި ނަޒާހާތްތެރިކަމަށް ތަޢުރީފު
ކުރިއެވެ .އަދި ފައިސަލްއަކީ ނަޒާހާތްތެރިއެކޭ ބުނެ ،ފައިސަލްއާ ސަލާމްކޮށް ،ހުރިހާ ކުދިން
އެކީގައި ކުޅެންދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.
-ނިމުނީ-
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ފަގީރު މީހާ އާއި ހުތް މޭބިސްކަދުރު
ފާޠިމަތު އިބްނާ )ރިސަރޗް އޮފިސަރ(

އެއްދުވަހަކު ވަރަށް ފަގީރު މީހަކު ރަސޫލާ)ޞޢވ( އަށް މޭބިސްކަދުރު ކޯންޏެއް
ހަދިޔާއަކަށް ގެންދިޔައެވެ .ރަސޫލާ)ޞޢވ( އަށް ހަދިޔާއެއް ގެންގޮސްދެވޭތީވެ އެ ފަގީރު މީހާ
ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ .އެ މެބިސްކަދުރު ކޯނި ރަސޫލާ)ޞޢވ(ގެ އަތްޕުޅަށް އަރުވަމުން އޭނާ
ބުންޏެވެ" .އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާ .އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން މި ކުޑަކުޑަ ހަދިޔާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ".މިއީ
އޭނާ ފަދަ ނިކަމެތި ފަޤީރަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށްވާތީ އާއި ރަސުލާ)ޞޢވ(
ދެކެ އޭނަ ވާ ލޯބީގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މޫނުމަތިވަނީ އުޖާލާވެފައެވެ.
ރަސޫލާ)ޞޢވ( އޭނާގެ ހަދިޔާ ޤަބޫލުކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެ ފަގީރު
މީހާ އެދުނު ފަދައިން މޭބިސްކަދުރެއް ފަރިއްކުޅުއްވިއެވެ .އެއަށްފަހު ދެވަނަ މޭބިސްކަދުރުވެސް
ފަރިއްކުޅުއްވިއެވެ .އަދި އެވަގުތު އެތަނުގައި ތިއްބެވި އެއްވެސް ޞަހާބީ ބޭކަލަކަށް ވެސް
މޭބިސްކަދުރު ނުދެއްވާ ފަހަރަކު އެއްޗެއް ފަރިއްކުޅުއްވަމުން ގޮސް މުޅި ކޯނި އެއްކޮށް
ހުސްކޮށްލެއްވިއެވެ .މިތަން ދެކެފައި އެ ހަދިޔާ ގެނެސްދިން ފަގީރު މީހާ ވަރަށް އުފަލާއި
ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު އެނބުރި ގޮސްފިއެވެ.
ރަސޫލާ)ޞޢވ(ގެ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ޞަހާބީ ބޭކަލުން ތިއްބެވީ މި ހިނގާ ދިޔަ
ކަންތަކާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންވެ ވަޑައިގެންފައެވެ .ސަބަބަކީ މިގޮތަށް ގެނެވޭ ތަކަތި އާންމު
ގޮތެއްގައި އެބޭކަލުންނަށް ބައްސަވާ ހެއްދެވުމަކީ ރަސުލާ )ޞޢވ(ގެ އާދައަކަށް ވާތީއެވެ.
މިގޮތަށް ގެނެވޭ ހަދިޔާއާއިމެދު އާންމުކޮށް ކަންކުރައްވާ އުސޫލަކީ ހަދިޔާ ގެނެސްދޭ ފަރާތެއްގެ
ހިތްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިސްވެ ރަސޫލާ)ޞޢވ( ފަރިއްކުޅުއްވިނަމަވެސް ،ޞަހާބީބޭކަލުންވެސް
ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލެއްވުން ކަމުގައި ވާތީއެވެ.
ނަމަވެސް މިފަހަރު ކަންތައް ވެގެން ދިޔައީ އެހެންފަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށެވެ .އެއްވެސް
ޞަހާބީ ބޭކަލަކަށް މޭބިސްކަދުރު ނުދެއްވާ ހުރިހާ މޭބިސްކަދުރުތައް ރަސޫލާ)ޞޢވ( އެކަނި
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ފަރިއްކުޅުއްވާ ހުސްކޮށްލެއްވީއެވެ .އެވަގުތު ޞަހާބީ ބޭކަލަކު ދެންނެވިއެވެ" .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާ.
މިފަހަރު އެއްވެސް ޞަހާބީ ބޭކަލަކަށް ނުދެއްވާ ކަލޭގެފާނު ގިނިކަންޏާ ހުރިހާ މޭބިސްކަދުރުތައް
ފަރިއްކުޅުއްވާ ނިންމަވާލެއްވީ ،އެއީ ކީއްވެގެންތޯ؟"
އެއަޑު އައްސަވާފައި ރަސޫލާ)ޞޢވ( ހިނިވަރުނަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެން
އެކަނި އެ ހުރިހާ މޭބިސްކަދުރެއް ކައި ހުސްކޮށްލީ އެއީ ހުތް މޭބިސްކަދުރުތަކެއް ކަމަށްވާތީ .އަދި
ތިޔަބޭކަލުންނަށް ދީފިނަމަ އެ ފަރިއްކުޅުއްވުމަށްފަހު އޭގެ ރަހަޔާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހި ފަހަރެއްގައި
ތިޔައިން ބޭކަލެއްގެ މޫނުފުޅުމަތިން އެކަމުގެ އަސަރުތައް ފެނިގެންގޮސްދާނެތީ .އެކަން އެގޮތަށް
ވީނަމަ އެ ފަގީރު މީހާ ދެރަވެ ،ލަދުގަތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް .އެހެންވެ ،އަހުރެން
ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކައި ހުސްކޮށްލީ އޭނާ އުފާކޮށްދީ އެ ފަގީރު މީހާގެ
އިހުސާސްތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން".
މިގޮތުން ރަސުލާ)ޞޢވ( އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ރިވެތި ސިފަ އުނގަންނަވައި
ދެއްވުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކެވިއެވެ.
ނިމުނީ-http://www.darsequran.com/beta/images/multimedia/magazines/shuma
 - rano8/eng/files/assets/downloads/page0034.pdfއިން ތަރުޖަމާކޮށްފައި

53

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

ދޮންމަދު
ފާޠިމަތު މިޒްނާ )ކޭސް އޮފިސަރ(

ދުވަހަކީ ހިތްގައިމު ދުވަހެކެވެ .އާ ދުވަހަކަށް އިރުއަރައިގެން އައީ އިރުގެ ރަން
ދޯދިތަކުން މުޅި ރަށުތެރެއަށް އަލިކަމާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެމުންނެވެ .މިއަދަކީ  2މަސްދުވަހުގެ
ޗުއްޓީއަކަށްފަހު ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށޭ ދުވަސްކަމުން ،އެހެން ދުވަސްދުވަހާއި ޚިލާފަށް މުޅި
ރަށުތެރޭގައި ކުޑަވަރެއްގެ ހަލަބޮލިކަމެއް ފެތުރިފައިވެއެވެ" .ދަރިފުޅާ އައިޝާ! އަވަހަށް ތެދުވޭ!
މިހާރު އެއޮއް ސްކޫލަށް ދާ ގަޑި ކައިރިވަނީ!" އައިޝާގެ މަންމަ ވަރަށް ލޯބިން އައިޝާގެ
ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުންޏެވެ" .ލައްބަ މަންމާ! މިތެދުވަނީ!" އައިޝާ ،އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި
ފެތުރިފައިވާ ފަން އިސްތަށިގަނޑު މޫނާ ދުރުކޮށްލަމުން ބުންނެވެ.
އައިޝާ އެނދުން ތެދުވުމަށްފަހު ރޭގައި ކިޔަން ގެންގުޅުނު ވާހަކަ ފޮތް އޭނާގެ
އަލަމާރިއަށް ލިއެވެ .އެއަށްފަހު ތަންމަތި ރީތިކޮށްލުމަށް ފަހު ފާޚާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރާ ތާޒާވެލުމަށް
ފަހު ،ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ކުރުމަށް އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ އަދި ކޮއްކޮއާއި ބައިވެރިވިއެވެ.
އައިޝާ ސައިބޮއި ނިމުނުތަނާހެން އޭނާގެ އެންމެ ގާތް ދެ އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ޒުހާ އާއި ހަނާ
އެގެއަށް އައެވެ .ތިން ކުދިން އެކުގައި ސްކޫލަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ގެއެއްގެ ފާރުގެ ބޭރުން
ދޮންމަދު އަޅާ ފުރިފައިވާ ގަހެއްގެ އޮފިގަނޑު އެކުދިންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ .އެގަސް
ފެނުމާއިއެކު ބަލާކަށްނުހުރެ ޒުހާ އެދިމާއަށް ދުއްވައިގަތެވެ .އޭނާގެ ފަހަތުން ހަނާވެސް 'އާޗާ!'
އޭ ބުނަމުން ބާރުބާރަށް ހިނގައިގަތެވެ.
'ޒުހާ! ހަނާ! މަޑުކޮށްބަލަ!" އައިޝާވެސް އެކުދިންނާ އަރާ ހަމަކުރަމުން ގޮވާލިއެވެ.
އައިޝާގެ އަޑުގައިވަނީ ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަމެވެ .އެވަގުތު މިދިލިގަހުން ދޮންމަދު ބިންނަން ޒުހާ
ދިއްކޮއްލި އަތުގައި އައިޝާ ގޮސް ހިފެހެއްޓިއެވެ" .ޒުހާ ،ކީއް ތިކުރަނީ! ތިގަހުން މަދު
ބިންނަންވާނީ ތިގަހުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އެންނު!" އައިޝާ ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަ
ނުޖެހިފައިހުރެ ބުނެލިއެވެ .އަދި އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމާއި ،އެހެންނޫންނަމަ
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ފަހުން ދެރައެއް ލިބިދާނެ ކަމަށްވެސް އައިޝާ އޭނާގެ ދެ ރަޙްމަތްތެރިންނަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ
މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.
"ހޫން ،މި އައިޝާވެސް! މިކަހަލަ ފުރުސަތެއް ލިބޭނީ ވަރަށް މަދުންނޭ! ބަލާބަލަ ކިހާ
ރީތިކޮށް އަތް ފޯރާތަ! އެހެން ނޫނަސް ކާކަށް އެނގޭނީ އަހަރެމެން މިގަހުން މަދު ބިން ކަމެއް؟
މިއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ މީހުންވެސް ނުފެންނަ މަގެއްނު!" އައިޝާގެ ނަސޭހަތަށް ޒުހާ ދިނީ
ބީރު ކަންފަތެކެވެ .އެވަގުތު މަގުގެ ދެފަރާތަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމަށްފަހު ޒުހާއާއި ހަނާ މަދަކަށްފަހު
މަދެއް ބިންނަމުން ދިޔައެވެ .އެކުދިންގެ ޙަރަކާތްތައް އަވަސްވެފައި ނުހަނު ސިއްރުވެރިއެވެ.
ކުއްލިއަކަށް ތިން ކުދިންނަށް އެއްފަހަރާ ފަހަތަށް ޖެހިލެވުނީ ފާރުގެ އަނެއް ފަރާތުން ބަރު
ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ .އެވަގުތު ތިންކުދިންނަށްވެސް އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް
ބަލާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ" .ހިނގާ އަވަހަށް މިތަނުން ދަމާ!" ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމާއިއެކު،
ބިނދެފައިވާ ދޮންމަދުތައް ދަބަސްތެރެއަށް އަޅަމުން ޒުހާ ބުނެލިއެވެ.
ސްކޫލަށް އާދެވުނު އިރު ތިންކުދިންވެސް ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ.
"އައިޝާ ،ބަލާބަލަ މިކޮޅަށް .މިހިރީ އަހަރެމެން މިއަދު ބިން ދޮންމަދު .އަން ،ހިފާބަލަ އަވަހަށް
މީގަ .އެހެންނޫނީ މުދައްރިސަށް ފެނިދާނެ ".ޒުހާ އޭނާ ބިންތަނުން ދޮންވެ ފައްކާވެފައިވާ މަދެއް
އައިޝާގެ އަތަށް ދިއްކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ .އައިޝާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ .ކުލާހުގައި
ކައިބޮއި ހެދުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ޒުހާއަށް ވެސް އިނގޭނޭ ނޫން ހެއްޔެވެ .އައިޝާ ހުރީ ވަރަށް
ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ނަމަވެސް އެވަގުތު މުދައްރިސަށް ފާހަގަވެދާނެތީ އޭނާ މަޑުމަޑުން
އިނީއެވެ .އައިޝާ ދޮންމަދުގައި ހިފުމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުން ޒުހާ އަނގައަށް ވައްތަރެއް
ޖައްސާލުމަށްފަހު ،އެމަދު އައިޝާގެ ދަބަސް ތެރެއަށް ލިއެވެ" .ފަހުން ކާލާ ،ފިނޑި ކުއްޖާ!"
މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ޒުހާ ބުނެލިއެވެ .ހަނާވެސް ޒުހާއާ ބައިވެރިވެ ހޭން ފެށިއެވެ .އައިޝާގެ
އެންމެ ގާތް ދެރަޙްމަތްތެރިން މިގޮތަށް އޭނާއަށް މަލާމާތްކޮށް ހޭން ފެށުމުން އޭނާ ވަރަށް
ދެރަވިއެވެ .އަދި އެހާމެ ލަދުވެސްގަތެވެ .އެކުވެރިން އޭނާއަށް ފިނޑި ކުއްޖެކޭ ގޮވާ މަލާމާތް
ކުރިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅެވެ .ސްކޫލުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް އޭނާ ނުކުރާނެއެވެ.
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އޭނާ ވާނީ އަބަދުވެސް މައިންބަފައިން އަދި މުދައްރިސުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާ
ތެދުވެރި ކުއްޖަކަށެވެ.
ވަގުތުތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގެ ފަހުގަޑިއާއި ޖެހުނުއިރު އައިޝާއަށް
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަން އިޙްސާސް ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ .އައިޝާ ކުއްލިއަކަށް
އޭނާގެ ދަބަހުގައި އޮތް ދޮންމަދު މަތިން ހަނދާންވިއެވެ .ކުޑައިރުކޮޅަކުން ގެއަށްގޮސް އެމަދު
ކާލާނީއޭ އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ .ތެދަށް ބުނާނަމަ އޭނާވެސް އިނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެމަދު ކާހިތްވެ،
ކުޅުދިޔާވެފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކުރެވުނީ ގޯސް ޚިޔާލެއްކަން އައިޝާއަށް ވިސްނުމާއިއެކު،
ވަގުތުން ދަބަހުން އެމަދު ނަގާ ،ކަރުދާސްކޮޅަކަށްލާ ބޮނޑި ކޮށްލުމަށްފަހު ކުނިއަޅާވަށިގަނޑަށް
ލިއެވެ" .ތިކުރީ ކީއް؟" އައިޝާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް ސަމާލުކަންދީގެން އިން
އޭނާގެ އެކުވެރި ޒުހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ" .ޒުހާ ،ޕްލީޒް!
އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާބަލަ .ޒުހާ އެގަހުން މަދު ބިނީ އެގަހުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދައަކާ
ނުލާ .އެހެންވެ އަހަރެންނަށް އެމަދު ކާން ނުކެރުނީ .މަންމަ އަބަދުވެސް ބުނުއްވާ ވެރިފަރާތުގެ
ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ނުކުރުމަށް .އެހެންނޫނަސް ކްލާސް
ތެރޭގައި ކައިބޮއި ހެދުމަކީ މަނާކަމެއްނު! ޒުހާވެސް އެމަދުތައް އުކާލާ .ހޮނިހިރު ދުވަހު ޒުހާގެ
ދައްތަމެން ފަން ހޮވަން ވަލަށް ދާއިރު އެންމެން އެއްކޮށް މަދު ބިންނަން ދާނީ .ދޯ ،ހަނާ؟"
ހަނާއަށް 'ދޯ' ދެމުން އައިޝާ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް ދެރަޙްމަތްތެރިންނަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް
ކުރިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އައިޝާ ދިން ނަސޭހަތަށް އެދެކުދިން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ.
އެވަގުތު ކުއްލިއަކަށް ޒުހާ އޯކާ ދެމޭގޮތްވެ ،އޭނާއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތްތަކެއް ވާން
ފަށައިފިއެވެ .އެއާއިއެކު ޒުހާ ކާން އިން ދޮންމަދުވެސް އޭނާގެ އަތުން ދޫވެގެން ތަޅުންގަނޑު
މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ .ޒުހާ އޭނާގެ މޭގައި އަތްއަޅައިގެން ވަރަށް ބާރަށް ކެއްސަން ފެށިއެވެ.
އެވަގުތު އޭނާގެ އަނގައިން ހުދުކުލައިގެ ފޮނުތަކެއް އައިސް ހޭނެތިގެން ހަނާގެ ކޮނޑު މައްޗަށް
ވެއްޓިއްޖެއެވެ .ހަނާއަށް އެވަގުތު ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނުވެ .މުދައްރިސަށް
ހޭނެތިފައިވާ ޒުހާ ފެނުމާއިއެކު ވަގުތުން ޒުހާ އުފުއްލާލައިގެން ސްކޫލްގެ ހެލްތުރޫމް އަށް
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ގެންދިޔައެވެ .އޭގެ މާގިނައިރުތަކެއްނުވެ ބާރުމިނުގައި ދުއްވާފައި އައި އެންބިއުލެންސްގައި ޒުހާ
ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ" .ޒުހާ އަށް ކިހިނެއްބާ މިވީ...؟" އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން
އައިޝާވެސް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ބުދެއްހެން ގަނޑުވެފައި ހުރެވުނީ ލިބުނު ހައިރާން ކަމެއްގެ
ބޮޑުކަމުންނެވެ.
ވަގުތުތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ދުވަހުގެ ކުލާސްތަކުގެ ކިޔުވުންވެސް ނިމުމަކަށް އައިއިރު
ހުރިހާ ކުދިންވެސް ތިބީ ހިސާބަކަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ .އައިޝާ އޭނާގެ ގެއަށް ދެވުމާއިއެކު އެންމެ
ފުރަތަމަވެސް އަވަސްވެގަތީ މެންދުރު ނަމާދު ކުރުމަށެވެ .ނަމާދަށްފަހު ޒުހާ އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް
ދެއްވުމަށް އެދި މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އޭނާ ދުޢާ ދެންނެވިއެވެ .އެއަށްފަހު އައިޝާ އޭނާގެ
މަންމަގާތު ޒުހާގެ ހާލު ބަލާލަން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން ބޭނުން ވާހަކަ ބުނެލިއެވެ .އެކުވެރިޔާ އޭނާއާއި
ދޭތެރޭ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރިނަމަވެސް އައިޝާ އަބަދުވެސް އޭނާގެ އެކުވެރިންނަށް
ހެޔޮކޮށް ހިތާނެއެވެ.
އައިޝާއާއި އޭނާގެ މަންމަ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަމީހުން ހޮސްޕިޓަލުގެ
ދޮރުމަތީގައި އެއްވެފައި ތިއްބެވެ .އައިޝާ އިތުރަށް ކަންބޮޑުވެ ހާސްވާގޮތްވިއެވެ .ދުވަމުން ކަހަލަ
ގޮތަކަށް ޒުހާ އެޑްމިޓް ކުރެވިފައި އޮތް ވޯޑް އަށް އައިޝާ އޭނާގެ މަންމައާއިއެކު ދިޔައިރު ޒުހާގެ
މަންމަ ބޭރުގައި ހުރީ ފޯނެއްގައެވެ" .އަހާނ ،އައިޝާތަ؟ އަވަހަށް ވަދޭ އެތެރެއަށް .ހަނާވެސް
އެބައިން މިވަގުތު ޒުހާ ގާތު .އިރާދަކުރެއްވީތީ ޒުހާގެ ހާލު މިވަގުތު ރަނގަޅު .ޒުހާ ލޯ
ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެހީ އައިޝާގެ ވާހަކަ .އަވަހަށް ވަދޭ އެތެރެއަށް "،އައިޝާ
ފެނުމާއިއެކު ޒުހާގެ މަންމަ ފޯނު ބޭއްވުމަށްފަހު ،ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ .އައިޝާ އޭނާގެ
މަންމަގާތު ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލުމަށް އެދުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަނެވެ.
އައިޝާ ހީކުރިގޮތާއި ޚިލާފަށް އައިޝާ ފެނުމާއެކު ޒުހާ ހިނިތުން ވެލިއެވެ" .އައިޝާ،
އާދެބަލަ މިކޮޅަށް!" ޒުހާ އޮތް އެނދުން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮވާލިއެވެ" .އައިޝާ،
އަހަންނަށް މަޢާފް ކުރޭ! އައިޝާ ދިން ނަސޭޙަތުގެ އަޑު ނުއެހުނީމަ އަހަންނަށް މިއަދު މިހެން
މިދިމާވީ ".މިއަދު ކުރިން ހީ ސަމާސާކޮށް އުޅުނު ޒުހާގެ އަޑުގައި މިހާރު ވަނީ މަޑުމޮޅިކަމެވެ.
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ޒުހާއަށް މިއައި ކުއްލި ބަދަލާމެދު އައިޝާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ،ބަސް ހުއްޓިފައެވެ.
އެވަގުތު ހަނާވެސް އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު ވެގެން އުޅޭގޮތް އައިޝާއަށް
ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ .ޒުހާ ކާނާ ވިހަވީ ކަމާއި ،އަދި އޭނާއަށް އެހެން ދިމާވީ ކެވުނު ދޮންމަދެއްގެ
ސަބަބުން ކަމަށް ހަނާ ބުނެލީ އިސް ޖަހާލަމުންނެވެ.
"އާނ .އެއީ ތެދެއް .އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ވިހައިގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ޑޮކްޓަރ
ބުނި ހިސާބުން މަންމަ އެދުނީ ރަނގަޅުވާން ބޭނުންނަމަ މިއަދު ކޭތަކެތި ޑޮކްޓަރ ގާތު ބުނުމަށް.
އެންމެފަހުން އަހަރެން ކިޔައިދިނީ އެގަހުން ދޮންމަދު ބިނދެގެން ކޭވާހަކަ .އެވަގުތު މަންމަ
އެއްސެވި ކޮންތާކު ހުންނަ މިދިލި ގަހެއްތޯ އެއީ .މަންމަ ކިޔައިދެއްވީމަ އެނގުނީ އެގަހުގައި
ވަރަށް ކުރިއްސުރެވެސް ކުޑަކޮށް ދަނބުކުލަ އަރާފައި ހުންނަ ވިހަ މަދެއް އަޅާކަން .އިއްތިފާޤުން
އަހަންނަށް ކެވުނީ އޭގެ މަދެއް .ޑޮކްޓަރ ބުނުއްވި ވަގުތުން ފަރުވާ ނުދެވުނުނަމަ ފުރާނައަށްވެސް
ގެއްލުން ވީސްކަމަށް .އައިޝާ ބުނިހެން އެގަހުން ދޮންމަދު ބިނުމުގެ ކުރިން އެގަހުގެ ވެރިފަރާތުގެ
ހުއްދަ ހޯދިނަމަ އެގަހުގެ ޙަޤީޤަތްވެސް ކުރިން އެނގުނީސް .އައިޝާ ދިން ނަސޭހަތް ޤަބޫލު
ކުރިނަމަ އަހަރެންނަށް މިހެން ދިމާވާކަށްވެސް ނުޖެހުނީސް!" އަސަރުން ފުރިގެންވާ ރާގެއްގައި
ޒުހާ ބުނެލިއެވެ" .އަދި އެއް ވާހަކަ ،މިއަދު ކުލާސްތެރޭގައި އައިޝާއަށް މަލާމަތް ކުރެވުނީތީ
ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން .އައިޝާ ،އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވޭ ،އަދި އެހާމެ ލަދުވެސްގަނޭ.
މިހާރު މުދައްރިސުންނަށް ވެސް އެނގިލައްވާނެ އަހަރެން ކުލާސް ތެރެއަށް ދޮންމަދު ގެންދިޔަކަން.
މިއަދު އެންމެން ދެކޭނީ އަހަރެންނަކީ ގޯސް ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ".އެހިސާބަށް ދިޔައިރު ޒުހާއަށް
ހަމަ ރީއްޗަށްވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ.
"ނޫން އައިޝާ ،ކަންބޮޑުނުވޭ! އަލްޙަމްދުލިﷲ ،އަހަރެން މިއަދު ވަރަށް އުފާކުރަން
މާތް ﷲ ޒުހާއަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވީތީ .މިލިބުނު ފިލާވަޅުން ޢިބްރަތް ލިބިގެން ކުރިޔަށް
ދިޔައީމާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެންމެންގެ ހެޔޮ ދުޢާވެސް ޒުހާއާއިއެކު ވާނެ .ކޮންމެ ކަމެއްވެސް
ވާނީ އެންމެ ރަނގަޅަށޭ ބުނެ އެއްނު ".ޒުހާގެ އަތުގައި ހިފާލުމަށްފަހު ،ހިނިތުންވެލަމުން އައިޝާ
އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް ހިތްވަރުދިނެވެ .ޒުހާއެކޭ އެއްފަދައިން ހަނާވެސް އައިޝާގެ ނަސޭހަތަށް
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ފުރަގަސްދީ ،އޭނާއަށް މަލާމަތް ކުރެވުނީތީ ،އައިޝާގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުނެވެ .މަކަރުހަދާ،
އޮޅުވާލައިގެން ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކުން ވަގުތީ އުފަލެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ،އެކަމަކުން އެދެވޭ
ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެކަން މިއަދު ހިނގި ހާދިސާއިން ތިން ކުދިންނަށްވެސް ޢިބްރަތް ލިބިދީފިއެވެ.
-ނިމުނީ-
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ތުއްތުގެ ނަޞޭޙަތް
އައިމިނަތު ސަނާ )އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(

ތުއްތުގެ ޢާއިލާގައި ތިބެނީ ހަތަރު މެންބަރުންނެވެ .ތުއްތުއަކީ އެ ޢާއިލާގެ އެންމެ ހަގު
ކުއްޖާއެވެ .އެހެންކަމުން ތުއްތުގެ ޢާއިލާގެ އެހެން މެންބަރުން ތުއްތު ބޭނުން ހުރިހާ ކަމެއް ވަރަށް
ލޯބިން ތުއްތުއަށް ކޮށްދެއެވެ .ތުއްތު ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭތީ އެކަމުގެ ފައިދާ ނަހަމަ
ގޮތުގައި ތުއްތު ނަގަން ފެށިއެވެ.
ދޮގުހެދުމާއި ،އޮޅުވާލުމާއި ،މަކަރުހެދުމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އާންމުކޮށް ތުއްތުކުރާ
ކަންތައްތަކަކަށް ވެއްޖެއެވެ .މަންމަ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މައިލޯ ދަޅުން ކޮންމެ ރެޔަކު މަންމައަށް
ނޭނގި ތުއްތު ކައެވެ .މިގޮތަށް ކެއުމަށްފަހު ،ފެންނުބޮއި ،އަނގަނުދޮވެ ،އަތްނުދޮވެ ތުއްތު
ނިދަން އޮށޯވެއެވެ.
ކެއުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުމަށް ތުއްތުގެ ބައްޕަ ހަނދާން ކޮށްދިން ނަމަވެސް،
އަތްދޮވެފިކަމަށް ބުނެ ދޮގުހަދާފައި ތުއްތު ކާން ފަށައެވެ .ފެންވަރަން ތުއްތުގެ މަންމަ ބުނުމުން،
ފާޚާނާއަށް ވަދެ މަޑުކުރުމަށްފަހު ފެންވަރާނިމިއްޖެކަމަށް ބުނެ މަކަރު ހަދާފައި ތުއްތު ނިކުމެއެވެ.
ތުއްތުގެ މި ޢަމަލުތަކަށް ބަދަލެއް ނައިސް މިހާރު ދެތިން މަސްދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.
އެއްދުވަހަކު ،ތުއްތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވިއެވެ .ތުއްތު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން އެނގުނީ ގިނަ
ދަތްތައް ފަނިކައިފައިވާކަމާއި ،އަތްނުދޮވެ ކެއުމަށް އާދަކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި
ޖަރާސީމެއް އުފެދިފައި ވާކަމެވެ .އަދި ފެންނުވަރާ ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ތުއްތުގެ
ހަންގަނޑަށް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިކަމެވެ .އެކަމާ ތުއްތުގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން
ވަރަށް ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރިއެވެ.
މައިންބަފައިންގެ ބަސް ޤަބޫލު ނުކޮށް ކަންކަމުގައި ތެދުވެރިނުވެ ،އޮޅުވާލާ މަކަރު
ހެދުމުގެ ސަބަބުން ތުއްތު މިއަދު ދެރަވެ ،ހިތާމަ ކުރެއެވެ .ތެދުވެރިވުމާއި ،މަކަރުނުހެދުމާއި،
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ބޮޑެތި މީހުން ބުނާ ބަސް އެހުމަކީ ކިހާ މުހިންމު ކަމެއްކަން މިއަދު ތުއްތުއަށް ވިސްނުނެވެ.
ވަގުތީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދޮގުހަދާ މަކަރު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ތުއްތު ބަލިވެ ތަދު އިހުސާސް
ކުރަން ޖެހުނީތީ ތުއްތުއަށް މިއަދު ރޮވެއެވެ.
ތުއްތުގެ ނަޞޭޙަތަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތެދުވެރި ،އެހެން މީހުންގެ ބަސްއަހާ އެހެން
މީހުން ލޯބިވާ ކަހަލަ ކުއްޖަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.
-ނިމުނީ-
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ތިމާގެ ޒިންމާ
އާމިނަތު މިންނާ )ކޮމިޝަން މެންބަރ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން(

އިހުޒަމާނުގައި ސީނުކަރައިގައި ވަރަށް ހުޝިޔާރު ރަސްކަލަކު އުޅުއްވިއެވެ .މި
ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް އެއްދުވަހު އެގަނޑުވަރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެއްކޮށްފިއެވެ .އެއީ
އެގަނޑުވަރު ތެރޭގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް މީދާ ގިނަވެފައިވާތީ އެގަނޑުވަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
އެމީދާތައް މަދުނުކުރެވިގެން އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައެވެ .ރަސްގެފާނުގެ ދެ
ހުށަހެޅުމެއް އެމުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ .އެއް ހުށަހެޅުމަކީ ،އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ހުރިހާ މީދާ ހުސްކޮށްފި މީހަކަށް ފަރުބަދަތުގެ ވާދީގައި ރީތި ކުޑަކުޑަ ގެޔެއް ބިނާ ކޮށްދެއްވުމެވެ.
އަނެއް ހުށަހެޅުމަކީ ،ރަސްގެފާނު އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ އަސްތަކުން އަހެއް އޭނާގެ ސަވާރީ އަކަށް
ހަމޖެއްސެވުމެވެ .މި ދެ ހުށަހެޅުމާއެކު އެއްވެފައިވާ މީހުންތައް އުފަލުން އަތްޖަހާ ހަޅޭއްލަވަން
ފެށިއެވެ .އެންމެންވެސް އަވަސްވެގަތީ އަވަހަށް ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށެވެ .ރަސްގެފާނުގެ އެ
ހުށަހެޅުއްވުންތަކުގެ އެދުމުގައެވެ.
ހަފުތާއެއް ފާއިތުވިއިރު ގަނޑުވަރުން މީދަލެއްގެ ނިޝާނެއް ހިލަމަކަށްވެސް ފެންނާކަށް
ނެތެވެ .ރަސްގެފާނު މިކަމާމެދު ވަރަށް ފިކުރު ކުރައްވާ ،ދަރުބާރަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން
އެއްކުރައްވައިފިއެވެ .އަދި އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރި ގޮތް ތަފްޞީލުކުރައްވަން ވިދާޅުވިއެވެ .އެ
ހިނދު އެކި މުވައްޒަފުން
-ނިމުނީ-
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ސާދަ ދޮގު!
ފާޠިމަތު ޝެހެޒިނީ )ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ(

ނާހިލްއަކީ ވަރަށް މައިލޯ ކާހިތްވާ ކުއްޖެއެވެ .ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަތަރު ފަހަރު ލިބުނަސް،
އަދި އެއަށްވުރެ ގިނައިން ލިބުނަސް ނާހިލް މައިލޯ ކާނެއެވެ .އެއީ އޭނާއަށް އެހާވެސްމީރު
އެއްޗަކަށް ވާތީ ،އޭނާގެ މަންމަ އޭނާއަށް މައިލޯކޮޅެއް ކާލަން ބައެއް ފަހަރު ދެއެވެ .އެކަމަކުވެސް
މައިލޯދަޅު ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނާހިލްއަށް މައިލޯ ކޮޅެއް ކާނުލާ ހުންނަން ވަރަށް އުނދަގުލެވެ.
ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގައިވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެތީ ނާހިލްގެ މަންމަ ނާހިލްއަށް
ނުފެންނާނޭ ގޮތަށް މައިލޯދަޅު ފޮރުވަން ނިންމިއެވެ .އަދި ބަދިގޭ ހަރުގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ބައިގައި،
ކިރުދަޅުގެ ފުރަގަހުގައި މައިލޯދަޅު ބަހައްޓާ ފޮރުވިއެވެ .އޭރުން ހަމަގައިމުވެސް ނާހިލްއަށް އެދަޅު
ފެނިގެނެއް ކާހިތެއް ނުވާނެތާއެވެ.
އެއްދުވަހަކު ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުޅެންއުޅެފައި ނާހިލް ފެންބޯންވެގެން ބަދިގެއަށް ދިޔައެވެ.
ތައްޓަށް ފެންއަޅައިގެން އެނބުރިލީތަނާ އޭނާގެކަޅި ގޮސް ހުއްޓުނީ ބަދިގޭ ހަރުގަނޑުގެ އެންމެމަތީ
ބަޔަށެވެ .ކިރުދަޅުގެ ބިއްދޮށުން ފެހިކުލަ ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ .ކުއްލިއަކަށް ފެންބުއިމަށްވުރެވެސް
ބޮޑަށް ނާހިލް މައިލޯކޮޅެއް ކާލާހިތް ވެއްޖެއެވެ .އެއީ މައިލޯ ދަޅެއް ނޫނޭ އޭނާގެ ހިތަކަށް
ވިސްނައެއް ނުދެވޭނެތާއެވެ .އެފެހިކުލަ ފެންނަ އިރަށް އެއީ މައިލޯ ދަޅުކަން ނާހިލްއަށް އެނގި،
ޔަޤީން ވެއްޖެއެވެ .އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮޅޭނޭ ،އޮޅުވާލެވޭނޭ ޖާގައެއް ނެތެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ނާހިލް ވަރަށް ހިތްވަރު ކޮށްގެން މައިލޯދަޅާ ދިމާއަށް ނުބަލާ އިނދެ
ފެންތަށި ބޯލައިގެން އަވަސް އަވަހަށް ބަދިގެއިން ނިކުމެއްޖެއެވެ .އޭނާ އަވަސްކޮށްލިވަރުން
ފެންބުއިތަށިވެސް ހަރުގަނޑަށް ލާން ހަނދާނެއްނެތެވެ .މޭޒުމަތީގައި ތަށިބަހައްޓާފައި އޭނާ ދުވެފައި
ބަދިގެއިން ނިކުތެވެ .ގޯތިތެރެއަށް ގޮސް ކުޅެންހުރިއިރުވެސް ނާހިލްގެ ހިތަށްއަރަނީ އޭނާއަށް
ފެނުނު ފެހިކުލައެވެ .ލޮލަށް އެމައިލޯދަޅު ފެންނަ ކަހަލައެވެ .އަނގައިގަ މައިލޯ ރަހަ ލާހެންވެސް
ހީވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ނާހިލް ވަރަށް ހިތްވަރު ކޮށްގެން ،މައިލޯއާމެދު ނުވިސްނާ ކުޅެވޭތޯ
ބެލިއެވެ.
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އިރުކޮޅަކުން ،މަންމަ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިހުރި ރާގަކަށް ނާހިލްއަށް ގޮވާލިއެވެ .އަދި
ފެންބުއިތަށި ހަރުގަނޑަށް ނުލާ ކުޅެން ދިޔައީ ކީއްވެގެންތޯ ނާހިލްއާ ސުވާލު ކުރިއެވެ .ނާހިލް
މައިލޯދަޅު ފެނުނު ވާހަކަ މަންމަ ގާތުގައި ބުނާނީ ބާވައޭ ނުބުނާނީ ބާވައޭ ،ދެފިކުރެއްގައި ހުރެފައި
ނުބުނާން ނިންމިއެވެ .އަދި މަންމަގާތު މިފަހަރު މަންމަ އެތަށި ހަރުގަނޑަށް ލާދޭށޭ ،ދެންފަހަރަކުން
ހަނދާން ކުރާނަމޭ ނާހިލް ބުންޏެވެ.
މިވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް މަންމައަކަށް ނޭނގޭނެތާއެވެ .އެހެންކަމުން މަންމަ ނާހިލްގާތު ބުނީ
ފެންބުއިތަށި ހަރުގަނޑަށްލާފައިގޮސް ކުޅެން ހުންނާށޭ ،އޭރުންނޭ ދެންފަހަރަކުންވެސް ހަނދާން
ހުންނާނީ ،މިހެންނެވެ .އަދި ނަފީސާއްތަ ގެޔަށް ގޮއްސަ އެބައަންނަމޭ ކިޔާފައި މަންމަ ބޭރަށްދާން
ހިނގައިގަތެވެ.
ބަދިގެއަށް ވަދެއްޖެއްޔާ ވާނޭގޮތް ނާހިލްއަށް އެނގެއެވެ .އެކަމަކުވެސް މަންމަ ބުނިގޮތް
ހަދަން ޖެހޭނެތާއެވެ .ނާހިލް އިސްދަށަށްޖަހައިގެން ހުރެ ބަދިގެއަށް ވަނެވެ .އަދި މަތި ނުބަލާހުރެ،
މޭޒުމަތީގައި ހުރި ތަށި ނަގައިގެން ގެންގޮސް ތަށިހަރުގަނޑަށް ލިއެވެ .ދެން އަވަސްއަވަހަށް
ބަދިގެއިން ނިކުންނަން ދުއްވައިގަތެވެ .އެކަމަކުވެސް ބަދިގެއިން ނުނިކުމެވެނީސް އޭނާއަށް ކެތް
ނުކުރެވިގެން އެނބުރި ބަލާލެވުނެވެ .ފަހަތަށް ،ހަރުގަނޑުގެ މަތީބަޔަށެވެ.
އެހިސާބުން ނާހިލްގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ދެބަސްވުމަކަށް ހިނގައްޖެއެވެ .ހިތް ބޭނުންވަނީ
ކުޑަ މައިލޯކޮޅެއް ކާލާށެވެ .ސިކުނޑި ބުނަނީ މަންމަގާތު ނުބުނެ ކައިފިއްޔާ މަންމަ ރުޅިއަންނާނޭ
ކަމުގައެވެ .ހިތް ބުނަނީ މަންމަ ގެޔަކު ނެތެއް ނޫން ހެއްޔެވެ .ސިކުނޑި ބުނަނީ މަންމަ
އަންނަންދެން މަޑުކޮށްފައި ،އައިމަ ބުނީމަ ދޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ .މިދެބަސްވުމުން މޮޅު ހޯދީ
ނާހިލްގެ ހިތެވެ .މައިލޯ ކޮޅެއް ކާނުލާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހުނެވެ .މަންމަ
އަންނަންދެން ކެތްކުރަން އުނދަގޫވީއެވެ.
ނާހިލް ވިސްނީ ކުޑަސަމުސަލެއްގެ މައިލޯ ކާލާފައި ދަޅު ހުރިތަނަށް ލާފައި ކުޅެންދާށެވެ.
އަދި ކާމޭޒު ކައިރީގައި ހުރި ތަނުން ގޮނޑިއެއް ދަމާފައި ގެންގޮސް ބަދިގޭ ހަރުގަނޑު ކައިރީގައި
ބަހައްޓާފައި ،ގޮނޑިއަށް އަރާ މައިލޯދަޅު ނެގޭތޯ ބެލިއެވެ .ވަރަށް މަސައްކަތުން ނާހިލް މައިލޯދަޅު
ނަގައިފިއެވެ .އަދި ކުޑަސަމުސަލެއްގެ މައިލޯ ކާލިއެވެ .އެވަރަކުން އޭނާގެ ހިތެއް ނުފުރުނެވެ.
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އަނެއްކާވެސް ކުޑަ މައިލޯކޮޅެއް ކާލިއެވެ .އަދިވެސް ކުޑަ އެތިކޮޅެއް ކާލިއެވެ .މިގޮތަށްގޮސް
އޭނާގެ އަނގަ ފޮނިވަންދެން މައިލޯ ކެވިއްޖެއެވެ .ދެން އަވަސް އަވަހަށް ދަޅުގެ މަތިޖަހާފައި
ގޮނޑިއަށް އަރާ ،ކިރުދަޅުގެ ބިއްދޮށަށް މައިލޯދަޅު ލައިފިއެވެ .ދެން މައިލޯ ކާން ބޭނުންކުރި ކުޑަ
ސަމުސާ އަވަސް އަވަހަށް ދޮވެލާފައި ތަށިހަރުގަނޑަށް ލާފައި ،ގޮނޑި ގެންގޮސް ކާމޭޒު ކައިރީގައި
ބަހައްޓާފައި އޭނާ ކުޅެންދިޔައެވެ.
ނާހިލް ކުޅެންހުއްޓާ މަންމަ ގެޔަށް އަތުވެއްޖެއެވެ .އޭނާ މައިލޯކޮޅެއް ކާލި ވާހަކަ މަންމަގާތު
ބުނާނީ ބާވައޭ ނުބުނާނީ ބާވައޭ ވިސްނާފައި ނިންމީ ނުބުންޏަސް ރަނގަޅުވާނޭ ކަމަށެވެ .ގެޔަށް
އައިތާ މާގިނައިރެއް ނުވެ ނާހިލްގެ މަންމަ ނާހިލްއަށް ގޮވާލިއެވެ .އަޑު އައީ ބަދިގެއާ ދިމާލުންނެވެ.
ނާހިލް ބިރުގަންފިއެވެ .މަންމަގާތު ނުބުނެ ހުއްޓާ މައިލޯ ކެއިކަން މަންމައަށް އެނގުނީމާ މަންމަ
ރުޅި އަންނާނޭތީއެވެ .މިއަންނަނީއޭ ގޮވާލާފައި ނާހިލް މަންމަގާތު ބުނާނެ އެއްޗަކާމެދު ވިސްނާލަން
ކުޑައިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލިއެވެ .އަދި މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ބަދިގެއަށް ދިޔައެވެ.
މަންމަހުރީ ކާމޭޒު ކައިރީގައެވެ .ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ،ނޫނީ ރުޅިއައިއްސަ ހުރިހެނެއް
ބަލާބެލުމަކަށް ހީއެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ނާހިލް ބަދިގެއަށް ވަނީ ވަރަށް ޖެހިލުންވެ ،ބިރުން
ހުރެއެވެ .ނާހިލްއަށް ކުރެވުނު ގޯސް ކަންތައް ނާހިލްއަށް އެނގެއެވެ" .ނާހިލް ދެންމެ މަންމަ
ނެތިސް މައިލޯ ކެއިންތަ؟" މަންމަ މިހެން ސުވާލު ކުރުމުން ނާހިލްގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ފިނިވެގެން
ދިޔައެވެ .އަދި މަންމަ ގާތު މައިލޯ ކެއި ވާހަކަ ތެދަށް ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ .ތުރުތުރު އަޅާ
އަޑަކުން ނާހިލްއަށް ބުނެވުނީ" ،ނު-ނު-ނުކަން މައިލޯއެއް!" މިހެންނެވެ.
"ދެން ކާކުބާ މައިލޯ ކައިފަ މިހިރީ؟ ދެންމެ މަންމަ ބަދިގެ ސާފުކޮށްފައި ފެންފޮތިލާފައި
މިދިޔައީ .އެއިރަކު ނެތް މައިލޯ ކައިފައެއް!" މަންމަ ހައިރާންވެފައި ސުވާލު ކުރިއެވެ.
ނާހިލް އަވަސް އަވަހަށް ވިސްނާލާފައި" ،ވެދާނެ ބުޅަލެއް ކަމަށް!" އޭނާ ޖަވާބުދިނެވެ.
"ބުޅަލެކޭ؟" މަންމަ އިތުރަށް ހައިރާންވެފައި ހުރި އަޑަކުން ސުވާލު ކުރިއެވެ.
ނާހިލް އަނެއްކާވެސް އަވަސް އަވަހަށް ވިސްނާލާފައި" ،އާނ .މަސްވަސް ދުވައިގެން
މިގެޔަށް އާދެއެއްނު ވަގު ބުޅަލެއް .ވެދާނެ އެބުޅާ ކަމަށް .މާބޮޑަށް ބަނޑުހައިވީމަ މައިލޯ ކެއީ
ކަންނޭގެ!" އޭނާ ޖަވާބުދިނެވެ.
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"ބުޅާ ކިހިނެއްބާ ހަރުގަނޑުގެ އެހާ މަތީގައިހުރި މައިލޯދަޅެއް ނެގީ؟" މަންމަ ސުވާލު
ކުރިއެވެ.
"ވެދާނެ ފުންމައިގެން ހަރުގަނޑު މައްޗަށް އަރާ ،މައިލޯދަޅު ވައްޓާލައިގެން ކާލީ ކަމަށް!"
ނާހިލް ބުންޏެވެ.
މަންމަ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލާފައި" ،އެހެންދޯ؟ ދެން އެހެންވީއިރު މައިލޯދަޅު ވެއްޓުނީމަ
މިތާ ބިންމައްޗަށް މައިލޯ އެޅިފައި ހުންނާނެތާ .ކާކުބާ އެތަން ސާފުކުރީ؟" މިހެން އެހިއެވެ.
"ބުޅާ އެހާބޮޑަށް ބަނޑުހައިވެފައި އޮތީމަ ބިންމައްޗަށް އެޅުނު މައިލޯ އެއްކޮށް ލޮވެލާ
ސާފުކޮށްލީ ކަމަށްވެދާނެ!" ނާހިލް ބުންޏެވެ.
"އެހެންދޯ؟ ދެން ބުޅާ ކިހިނެއްބާ މައިލޯދަޅު ނަގާ ،މަތިޖަހާފައި ހަރުގަނޑުގެ އެންމެ
މަތީބަޔަށް ،އަދި ކިރުދަޅުގެ ބިއްދޮށަށް ލާފައި އެހެރީ؟" މަންމަގެ މިސުވާލަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް
ނާހިލްއަކަށް ކުއްލިއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ .އިރުކޮޅަކު ވިސްނާލުމަށްފަހު ތުރުތުރުއަޅާ އަޑަކުންބުނީ،
"މަ-މަ-މައިލޯދަޅު ނަގާ-މަތި ޖަހާފައި ބެހެއްޓީ ދޮންތަ ކަމަށް ވެދާނެ!"
"ދޮންތަ މިގެޔަށް އައިތަ މިއަދު؟" މަންމަ ސުވާލު ކުރިއެވެ" .އަހަރެން ކުޅެން ހުރީމަ
ނޭނގެ އައިކަމެއް .ފަހަރެއްގައި އައިއްސަ މަންމަ ގޭގައި ނެތީމަ ދިޔައީ ކަމަށްވެދާނެ ".ނާހިލް
ބުންޏެވެ.
މަންމަ މައިލޯދަޅު ނަގާ ،ބަލާލާފައި" ،މީގައި މިހިރީ ރަނގަޅަށް މަތިވެސް ނުޖަހައެއްނު!"
މިހެން ބުނި ރާގުން މަންމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރިކަން ނާހިލްއަށް ވިސްނިއްޖެއެވެ.
"އަވަސްކޮށްލަން ހަދައިގެން ދޮންތައަށް ރަނގަޅަށް މަތި ނުޖެހުނީ ކަމަށް ވެދާނެ ".ނާހިލް
ޖަވާބުދިނެވެ" .އެހެންތަ؟" މިހެން ބުނެފައި ،ގޮނޑި ދަމާފައި ގެނައި ރޮނގު ފެންނަން ހުރުމުން
އެތަން ދައްކާފައި" ،މީ ކޮން ރޮނގެއްތަ؟ ދެންމެ މަންމަ މިދިޔައީ ފެންފޮތިލާ ސާފުކޮށްފައި،
އޭރަކު މިރޮނގެއް ނެތް!" މަންމަ ސުވާލު ކުރިއެވެ.
ނާހިލް އިތުރަށް ބިރު ގަތެވެ .އަދި ކަންތައްވީ ގޮތް މަންމަގާތު ބުނާނީ ބާވައޭ ވިސްނާލާފައި،
ދެން ބުނާކަށް ނުކެރޭނެ ކަމަށް ނިންމިއެވެ .އޭނާ ،އަވަސް އަވަހަށް" ،ވެދާނެދޯ އެއީ ދޮންތައަށް
އެތާ މައްޗަށް އަތް ނުފޯރާނެތީ ގޮނޑި ގެނައިއިރު ދަމާފައި ގެނައީ ކަމަށް!" މިހެން ބުންޏެވެ.
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"ތިހެންވެސް ވެދާނެދޯ؟" މަންމަ ،އެހެން ބުނެފައި ތަށިހަރުގަނޑުގައި އޮތް ސަމުސާ ނަގާފައި،
"ދެން މިސަމުސަލުގައި މައިލޯ މިހިރީ ކީއްވެބާ؟"
ނާހިލް ބިރުން އަރު ބެދޭގޮތް ވެއްޖެއެވެ .ބުޅާ މައިލޯކެއީ ސަމުސަލަކުންތޯ މަންމަ ސުވާލު
ކޮށްފާނެތީ ވަރަށް ބިރުގަންފިއެވެ .އެ ސުވާލު

ކޮށްފިއްޔާ ދޭނެ ޖަވާބެއް އޭނާއަކަށް

އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނިގެން އުޅެނިކޮށް ގޭތެރެއިން މީހަކު ސަލާން ގޮވާލި އަޑު އިވިއްޖެއެވެ.
ސަލާންގޮވާލީ ދޮންތައެވެ! ނާހިލް ބިރުން ތުރުތުރު އަޅަން ފެށިއެވެ .އަދި ރޮވޭ ގޮތްވެސް
ވާން ފަށައިފިއެވެ .އެކަމަކުވެސް މައިލޯ ކެއި ވާހަކަ ދެނެއް މަންމަގާތު ތެދަށް ބުނާކަށް
ހަމަގައިމުވެސް ނުކެރޭނެއޭ ހިތަށް އެރިއެވެ .އަދި އަވަސް އަވަހަށް" ،ދޮންތަ ނޫން ކަމަށްވެސް
ވެދާނެ ،މާ-މަ ،މާމަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ-ދޯ މަންމާ؟ އައި މީހަކު ނުފެންނަންޏާ ޔަގީނެއް
ނުވާނެތާ؟" ނާހިލް ތުރުތުރުއަޅާ އަޑަކުން ބުންޏެވެ.
ނާހިލް ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް މަންމަ އެއްޗެއް ނުބުނި ނަމަވެސް މަންމަ މިހާރު ހުރީ ވަރަށް
ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިކަން މަންމަގެ މޫނުމަތިން އެނގެއެވެ .ނާހިލް ބަދިގޭގައި މަޑުކުރާށޭ
ބުނެފައި މަންމަ ބަދިގެއިން ނިކުތެވެ .އަދި ދޮންތަ އައީ ހުދު ބަރަންޏެއް ހޯދަން ކަމަށްވާތީ
ދޮންތައަށް ބަރަނި ދީފައި އަވަހަށް ފޮނުވާލިއެވެ .މައިލޯދަޅުގެ ވާހަކައެއް ދޮންތަ ގާތުގައެއް
ނުދައްކައެވެ.
ދޮންތަ ފޮނުވާލާފައި މަންމަ ބަދިގެއަށް އައިއިރު ނާހިލްއަށް ހުރީ ރޮވިފައެވެ .ކިހިނެއް
ވެގެންތޯ ރޮނީ މަންމަ ސުވާލު ކުރުމުން ނާހިލް ބުނީ" ،މަންމާ ،މަޢާފްކުރޭ .އަހަރެންނަށް މިއަދު
ވަރަށް ގިނަ ދޮގު ހެދިއްޖެ!" މަންމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުއްޓަސް އަދި ނާހިލްދެކެ ރުޅި
ނާންނަކަން ނާހިލްއަށް ވިސްނުނެވެ .އެހެންކަމުން" ،އަޅެ މަންމާ ،ރުޅި ނާންނައްޗޭ! މައިލޯދަޅު
ފެނިފައި މާބޮޑަށް ކާހިތްވެގެން ކުޑަ އެތިކޮޅެއް ކާލެވުނީ! މަންމަ އަންނަންދެންވެސް މަޑެއް
ނުކުރެވުނު .އެހެންވެ ދޮގުހެދުނީ .ދެން ނުހަދާނަން ދޮގެއް!" މިހެން ބުނެލިއެވެ.
"ދެންމެ ތިބުނީ ދޮގެއް ނުހަދާނަމޭ .އަޅެ ބުނެބަލަ ،ހަމަ ކުޑަ އެތިކޮޅެއްތަ ކާލީ؟" މަންމަ
ނާހިލްއާ ސުވާލު ކުރިއިރު މަންމަ ގާތަށް ކުޑަކޮށް ހިނިއައިއްސަ ހުރިތަން ނާހިލްއަށް ރޮވޭތީ
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އޭނާއަކަށް ނުފެނެއެވެ .ނާހިލްއަށް ގިސްލާފައި ރޮވެނީއެވެ" .ނޫ-ނޫން .ބައި-ބައިވަރު!" ނާހިލް
ގިސްލަމުން ޖަވާބުދިނެވެ.
"ނާހިލް ބުނީމަ މަންމަ މައިލޯ ދެމެއްނުދޯ؟ އެހެންވީމަ ކިތަންމެ ކާހިތްވިޔަސް ސިއްރުން
ނުކައި މަންމަ ގާތު ބުނާނީ .ކެތްކުރަން ދަސްކުރަންވާނެ! އަދި ސިއްރުން ކައިފަ ދޮގުހެދީމަ
މަންމައަށް މާކަމުނުދޭ .ނާހިލްއަކީ ދޮގުހަދާ ކުއްޖެއް ނޫންކަން މަންމައަށް އިނގޭ .އެހެންވީމަ،
މިއަދު ނާހިލް ދޮގުހެދީމަ މަންމަ ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ! ކާފަ ކިޔައިދެއްވައެއްނު އެއްދޮގު ހަދާފައި،
އެދޮގު ފޫބައްދަންވެގެން ކުއްޖަކަށް ހަތްދޮގު ހަދަން ޖެހުނު ވާހަކައެއް! އެހެންދޯ ނާހިލްއަށް މިއަދު
ތިވީ! ދޮގު ނުހަދާ ،އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރިވާން ދަސްކުރަންވާނެ!"
"މަޢާފްކުރޭ މަންމާ! ދެންދުވަހަކުވެސް ދޮގެއް ނުހަދާނަން ".ނާހިލް ބުންޏެވެ.
"އަޅެ ބުނެބަލަ ،ނާހިލްއަށް މިއަދު އެއްދޮގު ފޫބައްދަން ކިތައްދޮގު ހަދަން ޖެހުނުތަ؟"
މަންމައަށް ކުޑަކޮށް ހެވިއްޖެއެވެ .ނާހިލްއަށް ހެދުނު ދޮގުތައް ހަމަނުޖެހޭކަން ވިސްނި ،އަދި
މަންމަ އޭނާދެކެ ރުޅި ނާންނަކަން ޔަޤީންވުމުން އޭނާ ގާތަށްވެސް ހިނިއައެވެ .އަދި އިނގިލި
ބިންދަމުން ގުނާލާފައި މަންމަގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނެވެ.
"ސާދަ ދޮގު!"
-ނިމުނީ-
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ސިންގާ ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރު
މަރިޔަމް ނަޝާ މުޙައްމަދު )ކޭސް އޮފިސަރ(

އެފްރިކާގެ ބޯ ޖަނގައްޔެއްގައި އޮތް ކޯރެއްގެ އައްސޭރިފަށުގައި ޖަނަވާރު ބައިގަނޑެއް
ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ .ވިއްސާރަ މޫސުމެވެ .އެއްދުވަހަކު މި ޖަނަވާރުތަކުގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ
ސިންގާ ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ޖަނަވާރުތައް ހާޒިރު ކޮށްފިއެވެ .ޖަންގަލީގެ އެ ހިސާބުގަނޑަށް
ވަރުގަދަ ތޫފާނެއް އަންނަން އުޅޭކަމަށް ރަސްގެފާނަށް ޚަބަރު ލިބިގެން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން
ޖަނަވާރުތަކާ ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ .އެގޮތުން ހުރިހާ ޖަނަވާރުތަކެއް ހާޒިރުވުމުން
އެންމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިފައި ރަސްގެފާނު ބުނެފިއެވެ" .އަހަރެން މިއަދު ތިޔަ އެންމެހާ
ޖަނަވާރުތައް މިތަނަށް މި ގެނައީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކު .ޖަންގަލީގެ މި ހިސާބުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު
ތޫފާނެއް އަންނަން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިއްޖެ .މި ތޫފާނުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ
ޖަނަވާރުން ހިޔާ ހޯދުމަށާއި ،އަދި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި މި ޖަންގަލީގެ ރަސްރަސްކަލުން
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ގަނޑުވަރެއް އެޅުމަށް އަހަރެން ނިންމައިފިން .މި ގަނޑުވަރު
އަޅާދިނުމަށް ތިޔަ ހުރިހާ ޖަނަވާރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިން .އެންމެ ފުރިހަމަ ،އަދި
ތޫފާނުން ސަލާމަތްވެވޭފަދަ ބޮޑު އަދި އެންމެ ވަރުގަދަ ގަނޑުވަރެއް އަޅައިދޭ ޖަނަވާރެއް
އަހަރެންނަށްފަހު ޖަންގަލީގެ ރަސްގެފާނު ކަމަށް ހޮވޭނެ" .ރަސްގެފާނުގެ މި ދެންނެވުން އަޑު
އިވުމުން ކޮންމެ ޖަނަވާރެއްވެސް ބޭނުންވީ އެ ޖަނަވާރެއްގެ ގަނޑުވަރު ހޮވި ،ސިންގާ
ރަސްގެފާނުގެ ފަހުން އެ ޖަނަވާރެއް ވެރިކަމަށް އަންނާށެވެ.
ހުރިހާ ޖަނަވާރެއްވެސް އަވަސްވެގަތީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގަނޑުވަރެއް ހެދޭތޯ މަސައްކަތް
ފަށާށެވެ .ހަފްތާގެ ފަހު ދުވަހު ސިންގާ ރަސްގެފާނު ހުރިހާ ޖަނަވާރެއް ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް
އަނެއްކާވެސް ހާޒިރު ކޮށްފިއެވެ .މިފަހަރު ހުރިހާ ޖަނަވާރެއްވެސް އައީ އެ ޖަނަވާރެއް އަޅަން
ހުށަހަޅާ ގަނޑުވަރުގެ ކުޑަ މޮޑެލްއެއް ހިފައިގެންނެވެ .ކޮންމެ ޖަނަވާރެއްވެސް އެ ޖަނަވާރެއްގެ
ގަނޑުވަރު ރަސްގެފާނަށް ހުށަހެޅިއެވެ .އެތް ހުށަހެޅީ ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ގަނޑުވަރެކެވެ.
މިނިކާވަގު ހުށަހެޅީ ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ ވަރަށް ރީތި ގަނޑުވަރެކެވެ .ނަމަވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ
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ގަނޑުވަރެއް ހުށަހެޅީ ފުއްލާއެވެ .ފުއްލާގެ ގަނޑުވަރު ހަދާފައިވަނީ ގަލާއި ،މައުދަނުންނެވެ .އަދި
ރަސްގެފާނު ބޭނުންވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތަކެއް އެ ގަނޑުވަރުގައި ހުއްޓެވެ .ފުއްލާގެ ގަނޑުވަރު
ސިންގާ ރަސްގެފާނަށް ވަރަށް ކަމުގޮއްސިއެވެ .ނަމަވެސް ހުރިހާ ހުށަހެޅުމެއް ބަލާފައި ނޫނީ
ގަނޑުވަރެއް ހޮވޭކަށް ނެތެވެ .މިގޮތަށް ފަހަރަކު ޖަނަވާރެއް އެ ޖަނަވާރެއްގެ ގަނޑުވަރު
ހުށަހަޅާފައި އެނބުރިދެއެވެ.
ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުރިހާ ޖަނަވާރުތަކެއް އެނބުރި ދިޔުމުން އެންމެ ފަހުން
ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވީ ހިޔަޅެވެ .ހިޔަޅު ހުށަހެޅީ ވަރަށް ފެންވަރުދަށް ،ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ވަރަށް
އާދައިގެ ގަނޑުވަރެކެވެ .ސިންގާ ރަސްގެފާނު މި ގަނޑުވަރަކާ މާ ގަޔާވި ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.
ހިޔަޅަށް ސިންގާ ރަސްގެފާނުގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި ކުލަވަރު ފެނުމުން ހިޔަޅު ސުވާލު ކޮށްފިއެވެ.
"އަޅުގަނޑުގެ ގަނޑުވަރު ރަސްގެފާނަށް ކަމުނުދަނީތޯ؟" ސިންގާ ރަސްގެފާނު ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ.
"ހިޔަޅާ .މީ ހާދަ އާދައިގެ ގަނޑުވަރެކޭ .މިޔަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ ގަނޑުވަރުތައް އެހެން
ޖަނަވާރުތައް ހުށަހަޅާފައި އެބަހުރި ".ހިޔަޅު ވަރަށް މަކަރުވެރި ހީލުމެއް ހީލާފައި ބުންޏެވެ.
"ރަސްގެފާނު .މި ގަނޑުވަރަކީ ކިތަންމެ އާދައިގެ ގަނޑުވަރެއް ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުން
ވަރަށް ޚާއްޞަވާނެ ".ހިޔަޅު މި ކިޔާ އެއްޗެއް ސާފު ނުވެގެން ސިންގާ ރަސްގެފާނު ސުވާލު
ކޮށްފިއެވެ .ޖަވާބުގައި ހިޔަޅު ބުނެފިއެވެ" .މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުގެ ގަނޑުވަރު ހޮއްވަވާ .އޭރުން
މަނިކުފާނުގެ އުމުރު ދުވަހުގައި ދުވަހަކުވެސް މަނިކުފާނަށް ކާއެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން ޝިކާރަ
ކުރާކަށް

ނުޖެހޭނެ.

އަޅުގަނޑު

މަނިކުފާނަށް

ކޮންމެ

ދުވަހަކު

ބޭނުންފުޅު

ކާއެއްޗެއް

ގެނެސްދޭނަން".
ކުރިން ސިންގާ ރަސްގެފާނު ހިޔަޅުގެ ގަނޑުވަރަށް މާ ޝަޢުޤުވެރިކަން ނެތްނަމަވެސް،
ހިޔަޅުގެ އެހުށަހެޅުމާއިއެކު ،އެ ގަނޑުވަރާ ރަސްގެފާނު ވަރަށް ގަޔާވެއްޖެއެވެ .އުމުރު ދުވަހު
ޝިކާރަނުކޮށް ގަނޑުވަރުގައި އޮވެގެން ބޭނުން ކާއެއްޗެއް ލިބުމަކީ ހާދަ ބޮޑު ނަސީބެކެވެ .އެހެން
ކަންކަމަށްވުރެ ސިންގާ ރަސްގެފާނުގެ އަމިއްލަ އެދުން އިސްވެ ،ހިޔަޅުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ސިންގާ
ރަސްގެފާނު ތާއީދު ކޮށްފިއެވެ.
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އަނެއްދުވަހު ހުރިހާ ޖަނަވާރުތަކެއް އެއްކޮށްފައި ސިންގާ ރަސްގެފާނު ބުނެފިއެވެ.
"އަހަރެން ވަރަށް ފުންކޮށް ހުރިހާ ހުށަހެޅުމަކާއިމެދު ވިސްނާ ،އެންމެ ރަނގަޅު ގަނޑުވަރެއް
ހޮވައިފިން .އެއީ ހިޔަޅުގެ ހުށަހެޅުން .އެހެންކަމުން އަހަރެންނަށްފަހު ދެން މި ޖަންގަލީގައި
ރަސްކަން ކުރާނީ ހިޔަޅު ".ރަސްގެފާނުގެ މި ނިންމުން އަޑު އިވިފައި ވަރަށް ގިނަ ޖަނަވާރުތައް
ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރިއެވެ .އަދި ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް ކުރިމަތި ކުރިއެވެ .ނަމަވެސް
ޖަނަވާރުތަކުގެ ސުވާލުތަކަށް އިޖާބަ ނުދީ ސިންގާ ރަސްގެފާނުގެ މަޖްލިސް ނިންމާލައިފިއެވެ.
މިހާ ފަސޭހައިން ގަނޑުވަރު ހަދާ ،އަދި ވެރިކަންވެސް ކަށަވަރުވުމުން ހިޔަޅު ހުރީ
ވަރަށް އުފަލުންނެވެ .ކޮންމެއަކަސް ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ހިޔަޅު ހުށަހެޅި ގަނޑުވަރު ހިޔަޅު އަޅާ
ނިންމައިފިއެވެ .އަދި މިގަނޑުވަރުގައި ސިންގާ ރަސްގެފާނާއި ،ޝާހީ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެން
ފަށައިފިއެވެ .ހިޔަޅު ވީ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަސްގެފާނު ބޭނުންވާ އެއްޗެއް
ޝިކާރަ ކޮށްގެން ރަސްގެފާނަށް އަރުވައެވެ.
މިގޮތުގައި ދުވަސްތައް ދަނިކޮށް ،ވިއްސާރަވެ ،މޫސުމް ގޯސްވެ ،ޖަންގަލީގެ
އެހިސާބަށް ،ގަދަ ވަޔާއި ބޯ ވާރެއާއިއެކު ތޫފާނެއް އަތުވެއްޖެއެވެ .ބޮޑެތި ބިޔަ ގަސްތައް މުލުން
ލުހި ،ކޯރުތަކުން އުދަ އަރަން ފަށައިފިއެވެ .ހުރިހާ ޖަނަވާރެއް ސަލާމަތް ހޯދުމަށް ސިންގާ
ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރަށް ވަންނަން ފަށައިފިއެވެ .ނަމަވެސް ގަނޑުވަރު ކުޑަކަމުން އިސާހިތަކު
މުޅި ގަނޑުވަރު ފުރި ،ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ގިނަ ޖަނަވާރުތަކެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.
އަދި ތޫފާން ބާރުވަމުންގޮސް ހިޔަޅު އެޅި އާދައިގެ ގަނޑުވަރު ބިމާ ހަމަވެ ،ހުރިހާ ޖަނަވާރުތަކެއް
ތޫފާނުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ .ކޮންމެ ޖަނަވާރެއްވެސް އެ ޖަނަވާރަކަށް ހޯދުނު ގޮތަކަށް ސަލާމަތްކަން
ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ .ގިނަ ޖަނަވާރުތައް ޖަންގަލި ދޫކޮށް އެހެން ހިސާބުތަކަށް ދާން ފަށައިފިއެވެ.
އަނެއް ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިރުއަރާ އަލިވިއިރު މުޅި ޖަންގަލި އޮތީ ވީރާނާ ވެފައެވެ.
ގަސްތަކާއި ހާލިތައް ހަލާކުވެ ވިއްސިވިހާލިވެ ،އަދި މުޅި ހިސާބުގައި އޮތީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.
ސިންގާ ރަސްގެފާނަށް ހޭވެރިކަންވީއިރު އޮވެވުނީ ބިންމަތީގައި އޮތް ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
ވަށައިގެން ހޯދާ ބަލާލި އިރު ،ޖަންގަލި ދޫކޮށް ނުދާ އެހެން ޖަނަވާރުތައްވެސް އެ ޖަނަވާރުތައް
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ފިލާ ތިބި ތަންތަނުން މަޑުމަޑުން ނުކުންނަން ފަށައިފިއެވެ .ގިނަ ޖަނަވާރުތައް ތިބީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.
ސިންގާ ރަސްގެފާނު ފެނުމުން ހުރިހާ ޖަނަވާރުތަކެއް ވަރަށް ރުޅި އައިއްސިއެވެ .އެ ޖަނަވާރުތަކަށް
އެހާލު ޖެއްސީ ސިންގާ ރަސްގެފާނުގެ ނުރަނގަޅު ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ ސިންގާ
ރަސްގެފާނާ ދިމާއަށް އެއްޗެހި ކިޔާ ހަޅޭއްލަވަން ފަށައިފިއެވެ .އެމީހުންގެ ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކުގެ
ކުރިމަތީގައި ސިންގާ ރަސްގެފާނު މަޢާފަށް އެދި ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވުމުންވެސް އެއްވެސް
ޖަނަވާރެއް ރުޅިމަޑެއް ނުވިއެވެ .އެންމެ ފަހުން ހުރިހާ ޖަނަވާރެއްވެގެން ރަސްކަމުން ސިންގާ
ބާލާ ،އެ ޖަންގަލިން ބޭރު ކޮށްލައިފިއެވެ.
ކައިރި ހިސާބުތަކުގެ ޖަންގަލިން ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭތޯ ސިންގާ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.
ނަމަވެސް ސިންގާގެ ވާހަކަ މުޅި ހިސާބުގަނޑުގެ ޖަނަވާރުންނާ ހަމައަށްވަނީ ފޯރާފައެވެ .އެއްވެސް
ބަޔަކު ސިންގާ އެމީހުންގެ ތެރެއަށް ވައްދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ .އެންމެ ފަހުން ސިންގާ
ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި ހާލުގައި ޖެހުނެވެ .އަމިއްލަ އެދުން އިސްކޮށް ނިންމުނު ނިންމުމަކުން
ސިންގާ މިއަދު ވަނީ އެކަނިވެރިވެފައެވެ .ސިންގާ ހިތަށް އެރިއެވެ' .އަހަރެންނާ އެހާ ބޮޑު
ޒިންމާއެއް ޙަވާލުވި ދުވަހު ،އެންމެންގެ ލާބައަށް ވިސްނުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ އެދުން
އިސްކުރެވުމުން

މިއަދު

އަހަރެންނަށް

ވީ

އެއްވެސް

މޮޅެއް

ނެތް.

ނަޒާހަތްތެރިކަން

އިސްކުރެވުނުނަމަ މިއަދު މިހެން ނުވީސް'.
-ނިމުނީ-
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ޑިސްކޯ ގަލަން
ރިފްޝާނާ ޙަސަން )އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(

ސްކޫލްދޮށުގައި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުން އިންތިޒާރުގައި ،މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ
ސްލޫކުގެ ރަނގަބީލު ޖެހޭނެ ވަގުތަކަށް ބަލަބަލައެވެ .އެހެންކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން ސްކޫލު
ދޮރާށި ކައިރީގައި އިނާވެސް އޭނާގެ މަންމަގެ ހެދުމުގެ ފަސްބައިގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރީ
ކިލާހަށް ވަދެވޭނެ އިރަކަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ .އެއީ ،ގޭގައި ކުރަހަން ޝިމްނާ މުދައްރިސް
ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އިނާ ނިންމާފައިވާތީ ،އެ މަސައްކަތް މުދައްރިސަށް
ދައްކާލާ ހިތުންނެވެ .އޭރުން އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އިނާއަށް ޝިމްނާ މުދައްރިސް
ބެޖެއް ދޭނެއެވެ .ސުކޫލުގެ ރަނގަބީލު ޖެހުމާއެކު އަވަސް ހިނގުމުގައި އިނާ ގޮސް ކިލާސް
ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު ،އިނާގެ އެކުވެރި ނަދާވެސް ދެމީހުން އެކުގައި ކިލާހަށް ވަދެ ،އިނާގެ
ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ .އެދުވަހުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތް މާއްދާއަކީ އާޓް
ކަމަށްވުމުން ،އޭރު ޝިމްނާ މުދައްރިސް ހުރީ ކުލާހަށް އައިހެވެ .ޝިމްނާ މުދައްރިސް
ސްޓާފްރޫމަށް ދާން ޖެހިގެން ކިލާހުން ބޭރަށް ނުކުތުމުން ،އިނާ ކުރަހާ ފޮތް ނަގައިގެން،
އެކުރެހުން ނަދާއަށް ދައްކާލިއެވެ .ކުރެހުން ފެނުމާއިއެކު ނަދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެ ،ތުން
އެލުވާލިއެވެ .އަދި އެ މަސައްކަތް ނުގެނެވޭ ކަމަށް ދެރަވެލާފައި ބުންޏެވެ .އަދި ،އިނާ އެކުރެހުން
ނަދާއަށް ދީފިނަމަ ،ނަދާގެ އަތުގައި އޮތް ޑިސްކޯ ގަލަން އިނާއަށް ދޭނެކަމަށް ބުނެ ،އެކުރެހުން
ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ކަމަށް ބުންޏެވެ .އެ ޑިސްކޯ ގަލަމަކީ އިނާ އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޭނުންވާ
އެއްޗަކަށްވުމުން ،އިނާ ނިންމީ ނަދާއަށް އެ ކުރެހުން ނުދީ ،އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުރެހުމެއް
ނަދާއަށް ކުރަހައި ދިނުމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ޑިސްކޯ ގަލަމުގެ ބޭނުމުގައި ،އިނާ އޭނާގެ
ކުލަފޮށްޓާއި ކުރަހާ ފޮތް ހިފައިގެން ކިލާހުގެ އެންމެ ފަހަތުގެ ގޮނޑިއަކަށް ގޮސް ނަދާއަށް
ކުރަހައިދޭން ފެށިއެވެ .އިނާއަށް ކުރަހާ ނިންމާލެވުނީ އާޓް ގަޑި ނިމެން  10ވަރަކަށް މިނެޓަށް
ވެފައިވަނިކޮށެވެ .އެހެންކަމުން އެދުވަހުގެ ފިލާވަޅެއް އިނާއަކަށް ނުނިންމުނެވެ .ނަމަވެސް އެދުވަހު
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އިނާ ގެއަށް ދިޔައީ ނަދާ ދިން ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޑިސްކޯ ގަލަން ހިފައިގެން ވަރަށް އުފަލުންނެވެ.
އެގަލަމުން ފިލާވަޅުތަކުގެ ސުރުޚީތައް ލިޔާނެ މޮޅު ގޮތްގޮތް ސިކުނޑީގައި ކުރަހަމުންނެވެ.
ޖެހިގެން އައިދުވަހުވެސް ކަންތައް ވީ ހަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ .ހިސާބު ފިލާވަޅު
ހަދައިދިނުމަށް ނަދާ އިނާގާތު އާދޭސް ކުރިއެވެ .އެދުވަހުވެސް ނަދާ ޑިސްކޯ ގަލަމެއް ދޭން
އެއްބަސްވިއެވެ .އަދި އެ ޑިސްކޯ ގަލަމުގެ ބޭނުމުގައި އިނާ ވަގުތުން ނަދާއަށް ހިސާބު ފިލާވަޅު
ހަދައިދިނެވެ .އަދި ،އެގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް ނަދާގެ ފިލާވަޅުތައް ހަދައިދޭން ފެށިއެވެ .އަދި އަމިއްލަ
ފިލާވަޅުތައް ނުނިންމާވެސް ނަދާގެ ފިލާވަޅުތަކަށް އިސްކަން ދޭންފެށިއެވެ .ނަތީޖާއަކަށްވީ
މުދައްރިސުންނަށް އެކަން ފާހަގަވާން ފެށުމެވެ .އިނާގެ އުޅުމަށާއި އަޚްލާޤަށް އަންނަމުން ދިޔަ
ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން މުދައްރިސުންނާއި އިނާގެ މައިންބަފައިން ހައިރާންވާ ހިސާބަށް ދިޔައެވެ.
އަދި އިނާގެ މަންމަ އިނާ ގާތު ފިލާވަޅުތައް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ވަގުތަށް ނިންމަން ނަސޭހަތް
ދޭން ފެށިއެވެ .ނަމަވެސް ،އިނާއަށް މުހިންމުވީ ނަދާ ގެނެސްދޭ ތަފާތު އަގުބޮޑު ހަދިޔާތަކެވެ .އެ
ހަދިޔާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަންމަ ސުވާލު ކޮށްފާނެތީ ،އިނާ އެތަކެތި ދަބަހުގެ އެންމެ އެތެރޭގައި
ހުންނަ ކުޑަ ބައިގެ ތެރެއަށް ލާ ފޮރުވަމުން ދިޔައެވެ.
މިގޮތަށް ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ކިލާސް ޓެސްޓެއް އޮތް ދުވަހެކެވެ .އެދުވަހު
ހަދަން ޖެހުނީ ހިސާބު މާއްދާގެ ކިލާސް ޓެސްޓެކެވެ .އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން އިނާވެސް
އިމްތިހާނުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭން ފެށިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން
ނަދާ އެކި އިޝާރާތުން އޭނާއަށް އެހީވުމަށް އިނާ ގާތުގައި އެދެން ފެށިއެވެ .އެހެންކަމުން އިނާ
އާދައިގެ މަތިން ނަދާއަށް އިމްތިހާނުގެ ޖަވާބުތައް ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ .އިޝާރާތުން ފުރަތަމަ
ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ  5ކަމަށާއި ދެވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ  9ކަމަށް ބުނެ އެހީވާން ފެށިއެވެ.
އިނާ މިގޮތަށް އެހީވީ ނަދާ ދޭނެ ހަދިޔާއާއިމެދު އުފާ ކުރަމުންނެވެ.
ކުއްލިއަކަށް އިނާގެ ނަމުން ޝިމްނާ މުދައްރިސް ގޮވާލިއެވެ .އަދި ނަދާއާއި އިނާ
ޝިމްނާ މުދައްރިސާއިއެކު ޕްރިންސިޕަލްގެ އޮފީހަށް އައުމަށް އެންގިއެވެ .ޝިމްނާ މުދައްރިސް
ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ .އެކަމާ އިނާ ވަރަށް ދެރަވެ ،ލަދުގަތެވެ .އިނާ ދުވަހަކުވެސް
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ކަމެއް ކޮށްގެން ޕްރިންސިޕަލްގެ އޮފީހަކަށް ނުގެންދެއެވެ .މުޅިންވެސް ޕްރިންސިޕަލްގެ އޮފީހަށް
ގެންދަނީ ކިލާހުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ސަކަރާތްޖަހާ ފަރުހާދެވެ .އިނާ އާއި ނަދާ ކިލާހުން ނުކުންނަން
ހިނގައިގަތުމުން ކިލާހުގައި ތިބި އެހެން ކުދިން މަލާމާތްކުރާ ގޮތަކަށް ބަލަން ތިއްބެވެ.
ޕްރިންސިޕަލް އަށް އިނާ އާއި ނަދާ ފެނުމާއިއެކެ ،ހައިރާންވިއެވެ .ނަމަވެސް ކަންތައް
ވީގޮތް ޝިމްނާ މުދައްރިސް ޕްރިންސިޕަލް އަށް ކިޔައިދިނުމުން ،ޕްރިންސިޕަލްވެސް ޝިމްނާ
މުދައްރިސެކޭ އެއްފަދައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ .އަދަބެއްގެ ގޮތުން ،ޝިމްނާ
މުދައްރިސް ނަދާ އާއި އިނާ އިމްތިޙާނުން ފެއިލް ކޮށްލިއެވެ .ކުރެވެނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްކަން
ނަދާ އާއި އިނާއަށް އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ .އަދި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ދެކުދިންނަށް
ނަސޭޙަތްދީ ،ދެކުދިންގެ މައިންބަފައިންވެސް ސްކޫލަށް ހާޒިރުކުރިއެވެ.
އެދުވަހުގެ ފަހުން ،އެހެން ކުދިންގެ ކުރިމަތީގައި އިނާ އާއި ނަދާ އަކީ ދޮގާއި މަކަރު
ހަދާ ކުދިންނަށްވިއެވެ .އެކަމާ ނަދާ އާއި އިނާ ދެރަވެ ،ހިތާމަ ކުރިއެވެ .އެހެންކަމުން އިނާ އާއި
ނަދާ ކަންތައްތައް ވީގޮތް މައިންބަފައިންނަށް ތެދުތެދަށް ކިޔައިދިނެވެ .އަދި އިނާގެ ދަބަހުގައި
ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު އެކިކުލަކުލައިގެ ޑިސްކޯ ގަލަންތައް އިނާގެ މަންމައަށް ދެއްކިއެވެ .އަދި
އެގަލަންތައް ނަދާއަށް އަނބުރާ ދިނީ ދުވަހަކުވެސް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ނިންމައިގެންނެވެ.
ނަދާވެސް އަމިއްލަ ފިލާވަޅުތަކާއި ،ކުރަންޖެހޭ

އެހެން ކަންކަން އަމިއްލައަށް ކުރުމަށް ޢަޒުމް

ކަނޑައަޅާ ،އިޞްލާޙުވެ ،އިނާ ގާތުން މަޢާފަށް އެދުނެވެ.
ބޭނުންވާ ކަންކަން ދޮގާއި މަކަރުން ކުރުމަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ވެސް ފައިދާއެއް
ނެތް ކަންކަން ކަމަށާއި ،އެއްވެސް ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،ކަންކަން ކުރަން
އޮންނަގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ،ދޮގާއި މަކަރުން ކުރުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ގޯސްކަމެއްކަން ދެކުދިންނަށް
ވިސްނުނެވެ.
-ނިމުނީ-

75

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

ޖިނާގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން
ޢަލީ އާދަމް )އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(

ދުވަސްވަރަކީ

ޙީރަތު

ސަހަރަށް

އެންމެ

ހޫނު

ގަދަ

ދުވަސްވަރެވެ .އަދި މިދުވަސްވަރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެސަހަރަށް ވާރޭއެއް ނުވެހެއެވެ.
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޙީރަތު ސަހަރަށް ވާރޭ ވެހިފައިނުވާތީ ،އެސަހަރުގެ
ކޯރުތައްވަނީ ހިކިފައެވެ .އަދި ގަސްތަކަށް ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގަސްތައް ވަނީ
މިލާފައެވެ .މި ތަދު ދުވަސްވަރުގެ ވޭން އެންމެ ބޮޑަށް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިފައިވަނީ
އެސަހަރުގެ ދަނޑުގޮވާން ކުރުމާއި ،ބަކަރި ހުއިހައްޕައިގެން ކެއިންބުއިމަށް މަސައްކަތް
ކުރާ މީހުންނަށެވެ .އެމީހުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެގެން
ގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި އެމީހުން ގެންގުޅޭ ގެރިތަކުން ކިރުފެލައިގެން ނަގާ ކިރުވެސް ވަނީ
ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ގެރީގެ ކިރު ފެލައިގެން ވިއްކާ
ފަރާތްތަކުން ގެރީގެ ކިރާއި ފެން ގަޑުބަޑު ކޮށްގެން ވިއްކަމުން ދިޔައެވެ.
ޙީރަތު ސަހަރުގެ ބަކަރި ހުއިހެއްޕުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ
ޖިނާ ކިޔާ ކުއްޖާ ފިޔަވައި ހުރިހާ އެންމެންވެސް ގެރީގެ ކިރު ވިއްކާއިރު ފެނާއެކު
ގަޑުބަޑު ކުރެއެވެ .ޖިނާއަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ މުރާލި އަދި މަސައްކަތަށް ތެދުވެރި
ކުއްޖެކެވެ .ޖިނާއަށް އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެންވެސް އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ގާތުން
ދަސްވެފައިވަނީ ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް ތެދުވެރިކަމާއި ،އިޚުލާސްތެރިކަމާއިއެކު
ކުރުމަށެވެ .އެހެންކަމުން ޙީރަތު ސަހަރުގެ އެންމެން ގެރީގެ ކިރު ފެނާ އެކު ގަޑުބަޑު
ކޮށްގެން ވިއްކާއިރުވެސް ޖިނާގެ މަސައްކަތުގައި މަކަރެއް ނުހަދައެވެ.
ހީރަތު ސަހަރަށް ދިމާވެފައިވާ މި ދަތި ދުވަސްވަރު،
އެސަހަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެސަހަރުގައި ރަސްކަމުގެ
ތަޚުތުގައި އިންސާފުވެރި ރަސްކަލަކު އިންނެވި ކަމެވެ .މިރަސްގެފަނާކީ ވަރަށް

76

ވާހަކަ ފޮތް) 1-ކުޑަކުދިންގެ(

ހިކުމަތްތެރި އަދި އަދުލުވެރިކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ރަސްކަލެކެވެ .ޙީރަތު ސަހަރަށް
ދިމާވާ

ހުރިހާ

ދަތިތަކެއް

ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު

ޙައްލު

ކުރުމުގެ

ޤާބިލްކަން

މިރަސްގެފާނަށް ލިބިފައިވެއެވެ .ޙީރަތު ސަހަރަށް ދިމާވެފައިވާ މި ތަދު އަދި ހޫނުގަދަ
ދުވަސްވަރު ،އެ ސަހަރުގައި ގެރީގެ ކިރު ފެލައިގެން ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ކިރާއި ފެން
ގަޑުބަޑު ކޮށްގެން ވިއްކާކަމުގެ ޝަކުވާ ރަސްގެފާނާ ހަމައަށް ދިޔުމުން ،މިކަންތައް
ހައްލު ކުރުމަށް ރަސްގެފާނު ޙީރަތު ސަހަރުގެ ބަކަރި ހުއިހައްޕާ އަދި ގެރީގެ ކިރު
ވިއްކާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
އެކަމެއް ނުހުއްޓެއެވެ.
އެހެންކަމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރަސްގެފާނު ޙީރަތު
ސަހަރުގެ ބަކަރި ހުއިހެއްޕުމާއި ގެރީގެ ކިރު ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ
ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ ގެރިތަކުން ކިރު ފެލުމަށްފަހު ،ވިއްކުމަށްޓަކައި ކިރު އަޅާ
ބާލީދީތަކަށް ގެރީގެ ކިރު އެޅުމަށްފަހު ،ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރަށް ގެނައުމަށް އަމުރު
ކުރެއްވިއެވެ.
ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ޙީރަތު ސަހަރުގެ ބަކަރި ހުއިހައްޕާ
ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ ބާލީދީ ތަކުގައި ގެރީގެ ކިރު ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރަށް
ގެނައެވެ .ރަސްގެފާނު ކޮންމެ ބާލީދީއެއް ވަކިވަކިން ބެއްލެވުމަށްފަހު ،ބަކަރި
ހުއިހެއްޕުމާއި ގެރީގެ ކިރު ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޖިނާ ފިޔަވައި ،ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ .އަދަބުލިބޭ އެންމެން މި ނިންމުމާއިމެދު
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝަކުވާކޮށް ރަސްގެފާނުގެ ނިންމުން އަދުލުވެރި ނޫންކަމަށް ބުނަމުން
ދިޔައެވެ.
އެހެންކަމުން ރަސްގެފާނު އެމީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމަށް
ކަނޑައެޅި ސަބަބު ސާފުކޮށްދޭން ރަސްގެފާނުގެ ތަޚުތުން ތެދުވި ވަގުތު ،ގެރީގެ ކިރާއި
ނ
ފެން ގަޑުބަޑު ކޮށްގެން ވިއްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބުނަމުން ދިޔައީ ،އެމީހު ް
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ގެނެސްފައިވާ ކިރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ފެނާއެކު ގަޑުބަޑު ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.
އެހެން އެމީހުން ބުނުމުން ،ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވީ މިއަދު ބާލީދީތަކުގައި އެ ހުރި ގެރީގެ
ކިރުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ފެނާއެކު ގަޑުބަޑުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް
އެހެން ދުވަސް ތަކުގައި ބާލީދީ ތަކުގައި ކިރު ހުންނަ ވަރަށް ވުރެ މަދުން ބާލީދީގައި
ކިރު ހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅީ ކަމަށެވެ .އެހެން
ދުވަސްތަކުގައި ކިރު ފެލާފައި ކިރާއެކު ފެން ގަޑުބަޑުކުރުމުން ހުންނަ ވަރު ބާލީދީތަކުން
ފާހަގަވާން ހުރި ކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ޖިނާ ގެނެސްފައިވާ ބާލީދީގައި މިއަދުވެސް
ކިރުހުރީ އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް ކިރު ހުންނަ ވަރަށް ކަން ބާލީދީއިން ފާހަގަވާން
ހުރިކަމަށެވެ.
ރަސްގެފާނު މިގޮތަށް ކިޔައިދެއްވުމުން ހުރިހާ އެންމެންވެސް
އެމީހުން ކުރި ކުށަށް އިޢުތިރާފްވުމަށްފަހު ،ދެން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގެރީގެ ކިރާއި
ފެން ގަޑުބަޑުކޮށްގެން ނުވިއްކުމަށް އަހުދު ކަށަވަރެއް ރަސްގެފާނަށް އެރުވިއެވެ .ޖިނާގެ
ތެދުވެރިކަމަށް

ރަސްގެފާނު

ޝުކުރު

އަދާކުރުމަށްފަހު،

ރަސްގެފާނުގެ

އަރިސް

މީހަކަށްވުމުގެ ޝަރަފު ޖިނާއަށް ދިނެވެ .ޖިނާގެ މަސައްކަތުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން
އިސްކޮށްފައިވާތީ ،އޭނާއަށް އެކަމުގެ ޙައްޤު އިނާމު ލިބުނެވެ.
-ނިމުނީ-
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ޗުއްޓީ ދުވަސް
ފާޠިމަތު އިބްނާ )ރިސަރޗް އޮފިސަރ(

އިރުވައި މޫސުމުގެ ހިތްގައިމު ދުވަހެކެވެ .ޗުއްޓީ ދުވަހެއްކަމަށްވާތީ އައިދިންގެ އެކުވެރި
ދެ ކުއްޖަކު އައިދިންއާއެކު ކުޅެން އެގެއަށް އައިސް ތިއްބެވެ.

މަންމައާއި ބައްޕަވެސް ތިބީ

އަވަށްޓެރިއެއް ކަމަށްވާ ހަސަނުގެ ދެމަފިރިންނާއެކު ބޭރު ޖޯލީގައެވެ .އައިދިންގެ ދޮންތަ ވީ
ޓިއުޝަނަށް ގޮހެވެ .އާދިއްތަ ދުވަހުގައި ފަހު އިމްތިހާނު ފެށޭތީވެ ހަފްތާބަންދުގައިވެސް ދޮންތަ
އުޅެނީ އަވަދިނެތި ކިޔެވުމުގައެވެ.
އައިދިންމެން ތިބީ ބޮޑުކޮޓަރީގައި ކާޓޫނު ބަލާށެވެ .އައިދިންގެ ބައްޕަ ރަށަށް އައިއިރު
މާލެއިން ގެނެސްދިން ފެންބަޑިތައް މަތިން ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވެގެން އެކުވެރި ޔައިލްއާއި ޙޫދަށް
އެއެއްޗެހި ދައްކާލަން އައިދިން ބޭނުންވިއެވެ .އަދި އަވަހަށް ދުވެފައިގޮސް އެ ހިފައިގެން އައެވެ.
ސްކޫލް ބަންދުވުމުން ފެންބަޑިތައް ހިފައިގެން މޫދަށް ދާނެ ވާހަކަ ބައްޕަ ބުނެފައިވާކަމަށް އައިދިން
ބުންޏެވެ .އެވަގުތު ޙޫދު ވަރަށް އުފާވެފައި ބުންޏެވެ" .ހިނގާ ފެންކުޅި ކުޅެން ".ޔައިލްވެސް
އެކަމާ އެއްބަސްވެ އެއީ ވަރަށް މަޖާ ކުޅިވަރެއްކަމުގައި ބުންޏެވެ.
ކުޅިވަރުގެ ފޯރި ގަދަވެގެންގޮސް ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އުޅުނީ އަނެއް ކުއްޖާ
ތެންމާލާށެވެ .އެއްކުއްޖަކު އަނެއްކުއްޖަކަށްވުރެ މޮޅަށް ހަމަލާ ދެމުން ،ބައެއް ފަހަރު އަންނަ
ހަމަލާތަކުން ރެކެމުން ދެއެވެ .ލިޔާމޭޒު ކައިރީގައި ފިލާ އޮތް އައިދިންއަށް އައި ކުއްލި ހަމަލާއަކުން
ސަލާމަތްވުމަށް އައިދިން ދުއްވައިގަތެވެ .ނަސީބަކުން ނުތެމި އައިދިންއަށް ސަލާމަތްވެވިއްޖެއެވެ.
އިރުއޮއްސެން ގާތްވާތީ މަންމަމެން ލަސްވެގެން އުޅޭނެކަމަށްބުނެ ކުޅުން ނިންމާލާފައި ޔައިލްއާއި
ޙޫދު ގެއަށް ދިޔައެވެ.
އޭރު އައިދިންގެ ދޮންތަވެސް ގެއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ .އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށް ،ސައިބޮއި
ހަދައިގެން ދޮންތަ އައިސް އިށީނީ ލިޔާމޭޒު ދޮށުގައެވެ .ބޭރުގައި ހިއްކަން އަޅާފައިހުރި އެއްޗެހި
ހިފައިގެން މަންމަ ގޭތެރެއަށް ވަންތަނާ ދޮންތަ ހާސްވެފައިވާ އަޑަކުން ބުންޏެވެ" .މަންމާ!
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އަހަރެންގެ އިސްލާމް ފިލާވަޅުތައް ލިޔެފައި އޮތް ގަނޑުތައް މިހިރީ ތެމިފޯވެފައި!" މަންމަ އަވަހަށް
އައިސް އެ ފޮތް ބަލާލިއެވެ .ތެދެކެވެ .ފޮތުގެ ބައެއް ގަނޑުތަކުގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗެހި ކިޔަން
ނޭނގޭ ވަރަށް ގަނޑުތައް ހުރީ ހަލާކުވެ ދެލި ފޭދިފައެވެ .ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާތީ
ބައެއް ގަނޑުތައް ފޫގޮސްފައިވެސް ހުއްޓެވެ.
ބަދިގޭގައި ސައިބޯންއިން އައިދިންއަށް ގޮވުމަށްފަހު މަންމަ އެހިއެވެ .ދަރިފުޅާ ދޮންތަގެ
ފޮތަށް މިއޮތީ ކިހިނެއްވެފައި؟ ދަރިފުޅުމުން ގޭތެރޭގައި ފެންކުޅި ކުޅުނީދޯ؟" އެވަގުތު އައިދިން
ވަރަށް ހާސްވެ ކަންބޮޑުވިއެވެ" .ނޫން މަންމާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ކާޓޫނު ބެލީ ".އަވަސް
އަވަހަށް އައިދިންއަށް ބުނެލެވުނެވެ .މަންމައާއި ބައްޕަ ތަކުރާރުކޮށް އެހުމުންވެސް އައިދިން
އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެ ދޮންތަގެ ފޮތަށް ފެން އެޅުނު ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ .އެވަގުތު
ދޮންތައާއި ދިމާއަށް މަންމަ ބުންޏެވެ" .ދަރިފުޅުގާތު މަންމަ ބުނަމެއްނު ލިޔާ މޭޒުކައިރިއަށް
ކާއެއްޗެހި ނުގެންދާށޭ! ކުރީދުވަހުވެސް ދަރިފުޅުގެ މޭޒުމަތީގައި ކޮފީ ހުސްކުރި ތަށިތައް
ބަހައްޓާފައި ހުރި!" އެގޮތަށް އެކަންތައް ދިމާވީ ދޮންތަގެ ފަރުވާކުޑަކަމުން ކަމަށް ބުނެ އެކަން
ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ދޮންތައަށް މަންމަ ނެސޭހަތްތެރިވިއެވެ.
ދޮންތަ އަވަސްވެގަތީ ހަލާކުވެފައިވާ ގަނޑުތަކުގައި ހުރި ފިލާވަޅުތައް އަލުން ހެދުމަށެވެ.
"ކިހާ ދެރަ! އެގޮތަށް އެކަން އެދިމާވީ ބައްޕަގެ ހުއްދަ ނެތި ފެންބަޑިތައް ނަގައިގެން ކުޅުނީމަ!"
ބޮޑުކޮޓަރީގެ ސޯފާގައި އިން އައިދިން ހިތަށް އެރިއެވެ.
މަޣްރިބު ނަމާދަށް ގޮވުމުން ބައްޕައާއިއެކު އައިދިން ނަމާދަށް ދިޔައެވެ .އައިދިންމެން
ޢިޝާ ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ގެއަށް އައިއިރުވެސް ފިލާވަޅުތައް ހެދުމުގައި ދޮންތަ މޭޒުދޮށުގައި
އިނެވެ .އަހަރެންނާއިހެދި ދޮންތައަށް އެޖެހުނީ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވުމުގައި އަވަދިނެތި
އުޅެމުންވެސް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ".އައިދިން އަށް ކުރެވުނު ކުށް އިހުސާސްކުރެވި،
ދެރަވިއެވެ .އަދި އެންމެންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެން ބޭނުންވިއެވެ.
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އަވަސް އަވަހަށްގޮސް ކަންތައްވީގޮތް މަންމައަށް ކިޔައިދިނެވެ .ފެންބަޑިތައް ނަގައިގެން
ކުޅެން އުޅެނިކޮށް ދިމާވި ކަމެއްކަމަށް ބުނެ މަޢާފަށް އެދުނެވެ .އައިދިން ތެދު ހެދުމުން މަންމަ
ވަރަށް އުފާވިއެވެ .އަދި ދޮގު ހެދުމުގެ ނުބައިކަން ބުނެދީ ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކުރެވުނަސް
ޒިންމާދާރުވުމަށް ވިސްނައިދިނެވެ .އައިދިން ދެން ދުވަހަކުވެސް ދޮގު ނުހެދުމަށް ހިތާހިތުން
ވަޢުދުވިއެވެ.
-ނިމުނީ-
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