އ
މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ،އަހުމަދު ރިލްވާނަށް  29އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ .އޭނާ ގާތުގައި ނެތުމުން ،އޭނާއަށް ވީނުވީ ގޮތެ ް
ނ އެއްޗެއް
އތްފަޔަކުން ބަޔާންކޮށްދެވޭ ެ
ނުއެނގި ގެއްލިފައިވުމުން އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ކުރާ އަސަރަކީ ގަލަމަކުން ދުލަކުން ަ
ކމާއި ،ބޮޑުކަމުގައި ކިޔައިދޭން ބަސް ނުކުޅެދެއެވެ.
ނޫނެވެ .އެހިތާމަތައް އޭގެ ފުން ަ
މ
ގ ކޮން ެ
ފހު ކޮންމެ ދުވަހެއް ެ
ވހު އޭނާ އޮތެވެ .އުފަންވުމަށް ަ
ނމާގެ ބަނޑުގައި ނުވަމަސް ދު ަ
ހިތްޕުޅަށް ގެންނަވާށެވެ .މިމަ ް
ހިނދުކޮޅެއް ހޭދަކުރީ އެދަރިފުޅުގެ ޚިދުމަތުގައެވެ .އޭނާއަށް ބުއްދީ ،ކާންދީ ،ފެންވަރުވާ ،ލިޔެކިޔެ އުޅުމަށް ދަސްކޮށްދީ ،އެންމެ
ކަމެއްމެ

ކުރީ

މިމަންމާގެ

އަތުންނެވެ.

ހތުގެ
ި

އ
ލޯތްބާ ި

މުޚްލިސް

އެކު،

އއް
ޝަކުވާ ެ

ނެތިއެވެ.

އުފާވެރިކަމާއި،

ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުގައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢާއިލާއަކީ މާކަށް ފުދުންތެރި ޢާއިލާއެއް ނޫންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުވެސް ދަރިން ބަލާ
އންމީދުތަކަކާއެކުގައެވެ.
ބޮޑުކުރީ ހާދަ ލޯބިންނެވެ .ހާދަ ު
މ
ކތަން ެ
ހނަކުމެ ދަންނާނެއެވެި .
ކންމެ އަން ެ
ވމުގެ އުފާ ލިބުނު ޮ
ތިޔައިގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖަކަށްވުރެން ގިނަ ކުދިންގެ މަޔަކަށް ު
ބތުން ވިސްނާއިރު މަންމާގެ ދެލޮލުގެ
ގންދަނީ ވަކިވަކިން ،ނިސް ަ
ލބުނު ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ވެ ެ
ގިނަ ދަރިން ި
ނޫރަށެވެ .އެދަރިންގެ ޙައްޤުގައި ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއްވެ ،އުފުލާންޖެހުނު ކޮންމެ ބުރައެއް އުފުލުމަކީ ކޮންމެ މަޔެއްގެ
ހިތުގެ ޢަޒުމާއި ،އީމާނެވެ.
އ
ތން ލަވަ ި
ލބިން އަ ު
ލ ލޯބި ޯ
އެހުރިހާ އިޙްސާސްތަކެއްމެ މިއަދު ވެފައިމިވަނީ އަޅުގަނޑަށް ވޭނަކަށެވެ .މިމަންމާގެ އެއްކަ ަ
ގ ގެއްލިފައިވާތީއެވެ .ވީގޮތެއް ނުއެނގެއެވެ .ދިރިހުރިކަމެއް،
ކާންދީގެން ބޮޑުކުރި ދަރިފުޅު ރިލްވާނަށް ވީނުވީއެއް ނުއެނ ި
ތ
ނތެވެ .މާ ް
ނޫންކަމެއްވެސް ނުއެނގެއެވެ .އެނގޭ މީހަކުވެސް ހުރިކަމަކަށް ނުވެއެވެ .ހޯދަން ކުރާނެކަމެއް ،ދާނެ ތަނެއް ެ
ރަސްކަލާންގެއަށް ވަކީލުކުރުމުން މިމަންމާއަށް ލިބޭ ތަސައްލީއެއް ފިޔަވައިނެތެވެ.
އަޅުގަނޑު އެދެނީ ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދަކުމެ އަޅުގަނޑުގެ ތޮފި އެޅުއްވުމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ މަޤާމުގައި ތިމާ ހުރިނަމަ ތިމާގެ ހިތަށް
އަރާ ފައިބައިގެންދާނެ އިޙްސާސްތަކާމެދު ވިސްނާލެއްވުމެވެ .ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށްނަމަވެސް ތިބާއީ އަޅުގަނޑޭ ހީފުޅުކޮށްލައްވާފައި،
އަޅުގަނޑު އިހު މިކުރި ސުވާލުތައް އަމިއްލަ ނަފުސާ ކުރައްވާށެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ގެއްލުނީ މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށެއްނޫނެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ވަގަށްނެގީއެވެ .ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ބަޔަކު
ނދިޔައީއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މާތް ރަސްކަލާންގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު
ގން ގެ ް
ގ ތެރެއިން އަތުލައިގަނެ ެ
ނތައްތަކެއް ެ
ހިންގި ޙީލަތްތެރި ކަ ް
ރިލްވާން

ފެންނާނެކަމުގެ

އުންމީދު

ފަނޑުވެއެއްނުދެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ

ހިތްބުނަނީ

ރިލްވާން

ފެންނާނެކަމަށެވެ.

އަދި

ތތެރިކަމާއެކު
ލވާން ފެނޭތޯ ކެ ް
އަންނާނެކަމަށެވެ .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަންމާ މިހިރީ ދުނިޔޭގައި ދެން އޮތްހާ ތަނެއްގައިވެސް ރި ް
މަސައްކަތްކުރާށެވެ.
ދނުފެނިފައިވާ މަސްއަލައިގައި ދައުލަތުގެވެސް ކަމާބެހޭ އެއްވެސް
ރިލްވާނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިއަކަށްވާ ހިނދު ،އޭނާ ގެއްލި ހޯ ާ
ތއެވެ؟ އަޅުގަނޑު ހަމަ އަތް
ނ ޯ
ލބޭއިރު ،މިމަންމާއަށް ގޭގައި ހިމޭނުން އިންނާނީ ކިހިނަކު ް
ފަރާތަކުން އީޖާބީ ބަހެއް ނު ި
ނވެސް ތެދުވެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
އށްނަމަ ު
ހތްވަރުގަދައޭ ،ތިމަންނާ ަ
ބނެތެވެ .ހާދަހާ ި
އުރާލައިގެން އިންނާންވީތޯއެވެ؟ ބައެއް މީހުން ު
ނ ކިޔާ އަޅުގަނޑުވީ މިތަނުގައި
ދަންނަވާންތޯއެވެ .އޮތީމާ ވަކި ކުރާނެކަމެއް އެބައޮތްތޯއެވެ؟ އޭނާ ގެއްލުނީއޭ ،އޭނާ އަދި އަންނާ ޭ
ނތޯއެވެ؟
މަރުވާންދެން ރޯން އޮންނާ ް
އެހެންނެއްނޫނެވެ .އަޅުގަނޑު މިޢާއިލާއާއި ،ރިލްވާންގެ ރައްޓެހިންނާއެކު އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހިތްވަރުލާ އުޅޭނަމެވެ.
ލ
ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެއް ކީކަމުގައިވިޔަސް ،މަރުދުވަހާ ހަމައަށް ދާންދެންވެސް ރިލްވާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނު ާ
މިމަންމާ ކުރާނަމެވެ .ހިނގާލުމަށްވެސް ގޮސް އެންމެކުރީގައި ހުންނާނަމެވެ .އަޅުގަނޑާއި ،ޢާއިލާއާއެކު ދެތިން ކުދިންނާ
އެކުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑަށް ވަރިހަމައެވެ .އެކަކު ނަޔަސް އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅުގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަނޑު ހިންމަތްކުރާނަމެވެ.

ގއި މައެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުންނާއި ،އިންސާނިއްޔަކަމުގެ ފަރާތުން
ލނަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެމަސައްކަތު ަ
ހިތްވަރު އެލުވައެއް ނު ާ
މިއެދެނީ ބައިވެރިވަޑައިގެން ދެއްވުމަށެވެ.
ކޮންމެއަކަސް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކުރާން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކުރެތެވެ .ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން ޖަލުން ފިލީމާ
އެމީހުންވެސް ހޯދީ ނޫންތޯއެވެ .އެކަންކަން އެކުރެވެނީ ވެރިންގެ އެންގުމާއި ،ބާރު އެޅުއްވުމުގެ ސަބަބުން ނޫންތޯއެވެ.
ނށް އެއްވެސްކަމެއް އަދި ސާފުކުރެވުނުކަމަށް ނުވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ރިލްވާންގެ މަސްއަލައިގައި ފުލުހުން ަ
ހ ބުނިއްޔާ އަނެއް ދުވަހު ދައްކަނީ އުންމީދެއް ނެތްކަމުގެ ވާހަކައެވެ .އޭނާ ވަގަށްނެގީ
އޭނާ ފެންނާނެކަމަށް އެއްދުވަ ު
ބނާން އަވަސްކަމަށެވެ .އެހެނަސް
އނާ ގެއްލުވާލީކަންވެސް އަދި ު
ނނީ ޭ
ބނިއްޔާ އަނެއްދުވަހު ބު ަ
ގޭންގުތަކުންކަމަށް އެއްދުވަހު ު
ރން ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވީއެވެ.
ހށްވު ެ
ނފެނިފައިވާތާ  163ދުވަ ަ
ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގޮސް އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ގެއްލި ހޯދާ ު
ގ
މކަމުގައިވެޔޭ ދެންނެވުމުގެ ޖާ ަ
އެހެންވީމާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އޭނާ ހޯދާކަށް ނޫޅެއޭ ނޫނީވިއްޔާ ވެރިންގެ ކޮންމެވެސް އަތެއް ި
އެބައޮތް ނޫންތޯއެވެ.
އސް ސަފުގައި ހުރި މީހެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ،ކަމުގައި އުޅޭ
އަޅުގަނޑަކީވެސް ރިލްވާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ި
ފއިވުމާއެކު ބިރުވެރިކަމެއްގައި އެއްގޮތަކުން ހުރި މީހަކީމެވެ .އަޅުގަނޑު ކަސްރަތުކޮށްލަން އެކަނި
އެންމެންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީ ަ
ވސް ހިސާބަކަށް މަޑުޖައްސާލައިގެން ހުރީމުއެވެ .މިހާރު އެދާދިއުމުގައިވެސް ފަސްފަހަތުން މީހަކު
ފަތިހު ހިނގާލަން ދިޔަދިއުން ެ
އާދޭތޯބެލެއެވެ .އެކަމާމެދު ފިކުރު ކުރެވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ މަރަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގާތަށްވެސް
ރންނޭ ކިޔައި ،ފިނޑިވެ ގޭގައި
ތވެ .އެހެންނަމަވެސް މަރަށް ބި ު
ނ ެ
ހރި ގޮތަކަށް މަރުވެ ހިނގައިދާ ެ
އަންނާނެ އެއްޗެކެވެ .މަރުވާން ު
އަބަދު އިނުމަކީވެސް އަދި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއްނޫނެވެ.
ދސްތައް ،ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތްކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް
މިދެންނެވި ފިކުރުތަކާއި ،އު ާ
ގ
ވތަ ތިބާ ެ
އިޙްސާސްވާނެކަން ކަށަވަރެވެ .އެހެނީ އިއްޔެ ރިލްވާން ގެއްލުވާލިއްޔާ ،މާދަމާ އަޅުގަނޑު ނުވަތަ ތިބާ ނު ަ
ނ
އަނބިދަރިން ނުވަތަ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެއް ގެއްލުވާލުމަކީ ދުރުގައިވާކަމަށް ނުވާތީއެވެ .ފިޔަވަޅެއް އެޅޭގޮތަކުން ،އަނގައިން ބު ާ
ނގެ ޒިންދަގީ ބަރުބާދުކޮށްލާހާ ބިރުވެރިކަމާއި ،ނާމާންކަމުގައި މިރާއްޖެ އޮތަތީއެވެ.
ބަހަކުން ،ލިޔާ އެއްޗަކުން މީހު ް
އަނިޔާއާ ތަޅާފޮޅުމުގައި އެތައް ޒުވާން ކުދިންތަކެއްގެ ދުވަސް މިރާއްޖޭގައި ދުއްވާލައިފައިވާއިރު ،އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ
ސފު ހޯއްދެވުމަށް ،ހިތްވަރާއެކު
ގއި ،އެކުދިންގެ މަރަށް އިން ާ
އ އެބައޮތެވެ .އެކުދިންގެ ޙައްޤު ަ
ގާތުން އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމެ ް
ނޏެވެ .އެމަސައްކަތް އެގޮތަށް
ނ އޮތީ ހެއްދެވި ފަރާތަށް އެކަ ް
ފސްޖެހުމެއްނެތިއެވެ .ބިރުވެތިވު ް
ނުކުންނަވާށެވެ .ބިރުގަތުމެއްަ ،
ފރާނަޔަކާއެކު އިންސާފު ހޯދަން ،ޙަޤީޤަތް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރެވޭނަމަ ވަޅިހެރުމާއި ،މީހުން
ކުރެވޭނަމަ ،ގެއްލުނު ކޮންމެ ު
މެރުމަކީ ހަމަ އާދައިގެ ކަމަކަށްވެގޮސް ،މިދަރަޖައަށް މިކަންކަން ގޯސްވެނުދާނެކަން ކަށަވަރެވެ.
ގ
ނ ެ
ބނީ ދަރިންނާއި ،ރައްޓެހި ް
ނ ލި ެ
ނ އަޅުގަނޑަށް ހިތްވަރާއި ،އުފާވެރިކަ ް
ގތުތަކުގެ އިތުރު ް
ނަމާދާ އަޅުކަމުގައި ހޭދަވާ ވަ ު
ރ
ނށް މިހާ ު
ދމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އޭނާގެ ރައްޓެހި ކުދިން އެކުރާ މަސައްކަތުންނެވެ .އެކުދިން ަ
ކިބައިންނެވެ .އަދި ރިލްވާން ހޯ ު
މމަންމާގެ ހިތުގެ އިޚްލާސްތެރި
އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ދަރިކުލުނު ޖެހިފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަކަށް މިފުރުސަތުގައި ި
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އަބަދުގެ ދުޢާއަކީ ރިލްވާން އެނބުރި އަޅުގަނޑުގެ ގާތަށް އައުމެވެ .އަދި މިފަދަ
މޮޅިވެރިކަމާއި ،ހިތާމައެއް އެހެން މަޔަކު ،އިންސާނަކު ބަރުދާސްތުކުރާން ނުޖެހުމެވެ.

