
ނޑުގެ ދަރި އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ. އޭނާ ގާތުގައި ނެތުމުން، އޭނާއަށް ވީނުވީ ގޮތެްއ  29ފުޅު، އަހުމަދު ރިލްވާނަށް މިއަދަކީ އަޅުގަ
ނުއެނގި ގެއްލިފައިވުމުން އަޅުަގނޑުގެ ހިތަށް ކުރާ އަސަރަކީ ގަލަމަކުން ދުލަކުން ައތްފަޔަކުން ބަޔާންކޮށްދެވޭެނ އެއްޗެއް 

 އެހިތާމަތައް އޭގެ ފުންަކމާއި، ބޮޑުކަމުގައި ކިޔައިދޭން ބަސް ނުކުޅެދެއެވެ.ނޫނެވެ. 
ނޑުގައި ނުވަމަސް ދުަވހު އޭނާ އޮތެވެ. އުފަންވުމަށްަފހު ކޮންމެ ދުވަހެއްެގ ކޮންެމ  ހިތްޕުޅަށް ގެންނަވާށެވެ. މިމަްނމާގެ ބަ

ކާންދީ، ފެންވަރުވާ، ލިޔެކިޔެ އުޅުމަށް ދަސްކޮށްދީ، އެންމެ  ހިނދުކޮޅެއް ހޭދަކުރީ އެދަރިފުޅުގެ ޚިދުމަތުގައެވެ. އޭނާއަށް ބުއްދީ،
ކަމެއްމެ ކުރީ މިމަންމާގެ އަތުންނެވެ. ިހތުގެ މުޚްލިސް ލޯތްބާިއ އެކު، ޝަކުވާެއއް ނެތިއެވެ. އުފާވެރިކަމާއި، 

އަޅުގަނޑުވެސް ދަރިން ބަލާ  ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢާއިލާއަކީ މާކަށް ފުދުންތެރި ޢާއިލާއެއް ނޫންނަމަވެސް
 ބޮޑުކުރީ ހާދަ ލޯބިންނެވެ. ހާދަ ުއންމީދުތަކަކާއެކުގައެވެ.

ތިޔައިގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖަކަށްވުރެން ގިނަ ކުދިންގެ މަޔަކަށްުވމުގެ އުފާ ލިބުނު ޮކންމެ އަންެހނަކުމެ ދަންނާނެއެވެ. ިކތަންެމ 
ކުވެސް ވެެގންދަނީ ވަކިވަކިްނ، ނިސްަބތުން ވިސްނާއިރު މަންމާގެ ދެލޮލުގެ ގިނަ ދަރިން ިލބުނު ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖަ

ނޫރަށެވެ. އެދަރިންގެ ޙައްޤުގައި ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއްެވ، އުފުލާންޖެހުނު ކޮންމެ ބުރައެއް އުފުލުމަކީ ކޮންމެ މަޔެއްގެ 
  ހިތުގެ ޢަޒުމާއި، އީމާނެވެ.

ނޑަށް ވޭނަކަށެވެ. މިމަންމާގެ އެއްކަަލ ލޯބިޯލބިން އަުތން ލަވަިއ އެހުރިހާ އިޙްސާސްތަކެއްމެ މިއަދު ވެ ފައިމިވަނީ އަޅުގަ
ކާންދީގެން ބޮޑުކުރި ދަރިފުޅު ރިލްވާނަށް ވީނުވީއެއް ނުއެނިގ ގެއްލިފައިވާތީއެވެ. ވީގޮތެއް ނުއެނގެއެވެ. ދިރިހުރިކަމެއް، 

ނުވެއެވެ. ހޯދަން ކުރާނެކަމެއް، ދާނެ ތަނެއްެނތެވެ. މާްތ ނޫންކަމެއްވެސް ނުއެނގެއެވެ. އެނގޭ މީހަކުވެސް ހުރިކަމަކަށް 
  ރަސްކަލާންގެއަށް ވަކީލުކުރުމުން މިމަންމާއަށް ލިބޭ ތަސައްލީއެއް ފިޔަވައިނެތެވެ.

ނޑުގެ މަޤާމުގައި ތިމާ ހުރިނަމަ ތިމާގެ ހިތަ ނޑުގެ ތޮފި އެޅުއްވުމެވެ. އަޅުގަ ނޑު އެދެނީ ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދަކުމެ އަޅުގަ ށް އަޅުގަ
ނޑޭ ހީފުޅުކޮށްލައްވާފައި،  އަރާ ފައިބައިގެންދާނެ އިޙްސާސްތަކާމެދު ވިސްނާލެއްވުމެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށްނަމަވެސް ތިބާއީ އަޅުގަ

ނޑު އިހު މިކުރި ސުވާލުތައް އަމިއްލަ ނަފުސާ ކުރައްވާށެވެ.    އަޅުގަ
ނޑުގެ ދަރިފުޅު ގެއްލުނީ މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށެއްނޫނެވެ. އަޅު ނޑުގެ ދަރިފުޅު ވަގަށްނެގީއެވެ. ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ބަޔަކު އަޅުގަ ގަ

 ހިންގި ޙީލަތްތެރި ކަްނތައްތަކެއްެގ ތެރެއިން އަތުލައިގަނެެގން ގެްނދިޔައީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާތް ރަސްކަލާންގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު 
ނޑުގެ ހިތް ނޑުވެއެއްނުދެއެވެ. އަޅުގަ ބުނަނީ ރިލްވާން ފެންނާނެކަމަށެވެ. އަދި ރިލްވާން ފެންނާނެކަމުގެ އުންމީދު ފަ

އަންނާނެކަމަށެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަންމާ މިހިރީ ދުނިޔޭގައި ދެން އޮތްހާ ތަނެއްގައިވެސް ރިްލވާން ފެނޭތޯ ކެްތތެރިކަމާއެކު 
  މަސައްކަތްކުރާށެވެ.

ނޑުގެ ދަރިއަކަށްވާ ހިނދު، އޭނާ ގެއްލި ހޯާދނުފެނިފައިވާ މަސްއަލައިގައި ދައުލަތުގެވެސް ކަމާބެހޭ އެއްވެސް  ރިލްވާނަކީ އަޅުގަ
ނޑު ހަމަ އަތް  ފަރާތަކުން އީޖާބީ ބަހެއް ނުިލބޭއިރު، މިމަންމާއަށް ގޭގައި ހިމޭނުން އިންނާނީ ކިހިނަކުްނޯތއެވެ؟ އަޅުގަ

ުނވެސް ތެދުވެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު  އުރާލައިގެން އިންނާންވީތޯއެެވ؟ ބައެއް މީހުން ުބނެތެވެ. ހާދަހާ ިހތްވަރުގަދައޭ، ތިމަންނާައށްނަމަ
ނޑުވީ މިތަނުގައި  ދަންނަވާންތޯއެވެ. އޮތީމާ ވަކި ކުރާނެކަމެއް އެބައޮތްތޯއެވެ؟ އޭނާ ގެއްލުނީއޭ، އޭނާ އަދި އަންނާޭނ ކިޔާ އަޅުގަ

 މަރުވާންދެން ރޯން އޮންނާްނތޯއެވެ؟
ނޑު މިޢާއިލާއާއި، ރިލްވާންގެ ރައްޓެހިންނާއެ ކު އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހިތްވަރުލާ އުޅޭނަމެވެ. އެހެންނެއްނޫނެވެ. އަޅުގަ

ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެއް ކީކަމުގައިވިޔަސް، މަރުދުވަހާ ހަމައަށް ދާންދެންވެސް ރިލްވާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުާލ 
ނޑާ އި، ޢާއިލާއާއެކު ދެތިން ކުދިންނާ މިމަންމާ ކުރާނަމެވެ. ހިނގާލުމަށްވެސް ގޮސް އެންމެކުރީގައި ހުންނާނަމެވެ. އަޅުގަ

ނޑު ހިންމަތްކުރާނަމެވެ.  ނޑުގެ ދަރިފުޅުގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަ ނޑަށް ވަރިހަމައެވެ. އެކަކު ނަޔަސް އަޅުގަ އެކުގައިވިޔަސް އަޅުގަ



ޔަކަމުގެ ފަރާތުން ހިތްވަރު އެލުވައެއް ނުާލނަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަސައްކަތުަގއި މައެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުންނާއި، އިންސާނިއް
 މިއެދެނީ ބައިވެރިވަޑައިގެން ދެއްވުމަށެވެ.

މާ ލީއްކާތެރި ކުށްވެރިން ޖަލުން ފިކޮންމެއަކަސް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކުރާން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކުރެތެވެ. ނުރަ
އްވުމުގެ ސަބަބުން ނޫންތޯއެވެ. އެމީހުންވެސް ހޯދީ ނޫންތޯއެވެ. އެކަންކަން އެކުރެވެނީ ވެރިންގެ އެންގުމާއި، ބާރު އެޅު

ނޑުގެ ދަރިފުޅު ރިލްވާންގެ މަސްއަލައިގައި ފުލުހުންަނށް އެއްވެސްކަމެއް އަދި ސާފުކުރެވުނުކަމަށް ނުވެއެވެ.  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
ވަގަށްނެގީ އޭނާ ފެންނާނެކަމަށް އެއްދުވަުހ ބުނިއްޔާ އަނެއް ދުވަހު ދައްކަނީ އުންމީދެއް ނެތްކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާ 

ގޭންގުތަކުންކަމަށް އެއްދުވަހު ުބނިއްޔާ އަނެއްދުވަހު ބުަނނީ ޭއނާ ގެއްލުވާލީކަންވެސް އަދި ުބނާން އަވަސްކަމަށެވެ. އެހެނަސް 
ނޑުގެ ދަރިފުޅު ގެއްލި ހޯދާުނފެނިފައިވާތާ  ދުވަަހށްވުެރން ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވީއެވެ.  163ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގޮސް އަޅުގަ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އޭނާ ހޯދާކަށް ނޫޅެއޭ ނޫނީވިއްޔާ ވެރިންގެ ކޮންމެވެސް އަތެއް ިމކަމުގައިވެޔޭ ދެންނެވުމުގެ ޖާަގ  އެހެންވީމާ
  އެބައޮތް ނޫންތޯއެވެ.

ނޑަކީވެސް ރިލްވާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ިއސް ސަފުގައި ހުރި މީހެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން، ކަމުގައި އުޅޭ  އަޅުގަ
ނޑު ކަސްރަތުކޮށްލަން އެކަނި އެން މެންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީަފއިވުމާއެކު ބިރުވެރިކަމެއްގައި އެއްގޮތަކުން ހުރި މީހަކީމެވެ. އަޅުގަ

ފަތިހު ހިނގާލަން ދިޔަދިއުންެވސް ހިސާބަކަށް މަޑުޖައްސާލައިގެން ހުރީމުއެވެ. މިހާރު އެދާދިއުމުގައިވެސް ފަސްފަހަތުން މީހަކު 
ނޑު ހިތަށް އަރަނީ މަރަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގާތަށްވެސް އާދޭތޯބެލެއެވެ . އެކަމާމެދު ފިކުރު ކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑިވެ ގޭގައި  އަންނާނެ އެއްޗެކެވެ. މަރުވާން ުހރި ގޮތަކަށް މަރުވެ ހިނގައިދާެނެތވެ. އެހެންނަމަވެސް މަރަށް ބިުރންނޭ ކިޔައި، ފި
  މެ ރަނގަޅުގޮތެއްނޫނެވެ.އަބަދު އިނުމަކީވެސް އަދި އެން

މިދެންނެވި ފިކުރުތަކާއި، އުާދސްތައް، ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތްކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް 
ނޑު ނުވަތަ ތިބާ ނުަވތަ ތިބާެގ  އިޙްސާސްވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެނީ އިއްޔެ ރިލްވާން ގެއްލުވާލިއްޔާ، މާދަމާ އަޅުގަ
އަނބިދަރިން ނުވަތަ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެއް ގެއްލުވާލުމަކީ ދުރުގައިވާކަމަށް ނުވާތީއެވެ. ފިޔަވަޅެއް އެޅޭގޮތަކުން، އަނގައިން ބުާނ 

  ބަހަކުން، ލިޔާ އެއްޗަކުން މީހުްނގެ ޒިންދަގީ ބަރުބާދުކޮށްލާހާ ބިރުވެރިކަމާއި، ނާމާންކަމުގައި މިރާއްޖެ އޮތަތީއެވެ.
މުގައި އެތައް ޒުވާން ކުދިންތަކެއްގެ ދުވަސް މިރާއްޖޭގައި ދުއްވާލައިފައިވާއިރު، އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ އަނިޔާއާ ތަޅާފޮޅު

ނޑު އެދޭ އެދުމެްއ އެބައޮތެވެ. އެކުދިންގެ ޙައްޤުަގއި، އެކުދިންގެ މަރަށް އިންާސފު ހޯއްދެވުމަށް، ހިތްވަރާއެކު  ގާތުން އަޅުގަ
ަފސްޖެހުމެއްނެތިއެވެ. ބިރުވެތިވުްނ އޮތީ ހެއްދެވި ފަރާތަށް އެކަްނޏެވެ. އެމަސައްކަތް އެގޮތަށް ނުކުންނަވާށެވެ. ބިރުގަތުމެއް، 

ކުރެވޭނަމަ، ގެއްލުނު ކޮންމެ ުފރާނަޔަކާއެކު އިންސާފު ހޯދަން، ޙަޤީޤަތް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރެވޭނަމަ ވަޅިހެރުމާއި، މީހުން 
  އަށް މިކަންކަން ގޯސްވެނުދާނެކަން ކަށަވަރެވެ.މެރުމަކީ ހަމަ އާދައިގެ ކަމަކަށްވެގޮސް، މިދަރަޖަ

ނޑަށް ހިތްވަރާއި، އުފާވެރިކަްނ ލިެބނީ ދަރިންނާއި، ރައްޓެހިްނެގ  ނަމާދާ އަޅުކަމުގައި ހޭދަވާ ވަުގތުތަކުގެ އިތުރުްނ އަޅުގަ
އްކަތުންނެވެ. އެކުދިންަނށް މިހާުރ ކިބައިންނެވެ. އަދި ރިލްވާން ހޯުދމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އޭނާގެ ރައްޓެހި ކުދިން އެކުރާ މަސަ

ނޑުގެ ހިތުގައި ދަރިކުލުނު ޖެހިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަކަށް މިފުރުސަތުގައި ިމމަންމާގެ ހިތުގެ އިޚްލާސްތެރި  އަޅުގަ
ނޑުގެ ގާތަށް އައުމެވެ. އަދި މިފަދަ  ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އަބަދުގެ ދުޢާއަކީ ރިލްވާން އެނބުރި އަޅުގަ

 މޮޅިވެރިކަމާއި، ހިތާމައެއް އެހެން މަޔަކު، އިންސާނަކު ބަރުދާސްތުކުރާން ނުޖެހުމެވެ.
 

 
 


