
(1) ނައިފަރުގެ ބައެއް އާދަކާދައާއި ސަގާފަތު  

2021ސެޕްޓެމްބަރ  21ފުޅު / މުޙައްމަދު އިސްމާޢިލް   

 

 ދިރިއުޅެމުން މީސްކޮޅެއް މަދު ޖަޒީރާތަކެއްގައި، ކުދިކުދި އެތުރިފައިވާ، ދުރުދުރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ    
 ވެރި ސަގާފަތެއްގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ އާދަތަކަކާއި، ރިވެތި ދިރިއުޅުމުގެ ދިވެހީންނަކީ ވިޔަސް ޤައުމަކަށް އަންނަ

 ނަމަވެސް ނުދެންނެވޭނެއެވެ. ހުއްޓެކޭ ތަފާތުތަކެއް މާބޮޑެތި ށާރަ އަނެއް ރަށް އެއް ކަންކަމުގައި ގިނަ ބަޔެކެވެ.
 ހުންނަކަން ތަފާތުކަމެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި މީހުންގެ އަތޮޅުގެ 4 ދެކުނުގެ އެންމެ ރާއްޖޭގެ

  ޙަޤީގަތެކެވެ. ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން އެއީ

 ދެމިއެއް ގޮތެއްގައި އެއް އަބަދު ސަގާފަތު އާއި އާދަކާދަ އެބައެއްގެ ހިސާބެއްގައި އެއްވެސް ދުނިޔޭގެ   
 އާދައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެއީ އުވިދިޔުމަކީ ކަންތައް ބައެއް އަނެއް ފެށޭއިރު އަލަށް ކަންތައްތައް ބައެއް ނޯވެއެވެ.
 ރާއްޖޭގެ އަންނަމުންނެވެ. ދަނީ ބަދަލުތައް މިފަދަ ވެސް ސަގާފަތަށް އާދަކާދަޔާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިގޮތުން

 ތެރެއިން އޭގެ އުވިގޮސްފައެވެ. މިވަނީ މިހާރު ކަންތައްތައް ބައެއް ހިމެނުނު ކުރިން ތެރޭގައި ދަކާދައިގެއާ
 ވެސް މީހެއްގެ ކޮންމެ ނެތެވެ. ދުނިޔެއަކު މިހާރަކު ވެސް މީހުން ހަނދާންހުރި ކަންތައްތައް ބައެއް

 ކިޔައިދިން އެމީހަކަށް އެހެންމީހަކު ނުވަތަ ކަންތައްތަކެކެވެ. ފެނުނު އެމީހަކަށް ހުންނަނީ ހަނދާނުގައި



 ކުރިން ނައިފަރުގައި ގޮތުން އާދަކާދައިގެ ގޮތުންނާއި ސަގާފީ އެހެންކަމުން ހަނދާންތަކެކެވެ. ވާހަކަތަކެއްގެ
 .ހިންގަވާށެވެ ބަލައިލަމާ ބަސްމަގުހުރިގޮތެއް  ރަށްވެހީންގެ މިހާރުގެ ހުރިގޮތުގެމައްޗަށް  ކަންކަން

▪  ް  ބަސްމޮށެއުޅުނ

 ރާއްޖޭގެ ނަމަވެސް ބަހުންނެވެ. ދިވެހި އުޅެނީ ވާހަކަދައްކައި ހިސާބެއްގައިވެސް ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ    
 އަތޮޅުތަކާ އެހެން ބަހުރުވައިގައި ބަސްމަގާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގައި 4 ދެކުނުގެ އެންމެ
 ލިޔެކިޔުމަށް ވެސް އަތޮޅުތަކުގައި އެ ނަމަވެސް ހުރި ކަންމިހެން އެބަހުއްޓެވެ. ތަފާތު ބޮޑަށް ވަރަށް

 ގެ ށ. ހ. ބޭނުންކުރަމުންދާ ލިޔެކިޔުމަށް ވެސް އަތޮޅުތަކުގައި އެހެން ރާއްޖޭގެ ގެންދަނީ ބޭނުންކުރަމުން
 މީހުންނެވެ. މަލިކު ބަޔަކީ ހަމައެކަނި ވާހަކަދައްކައިއުޅޭ ދިވެހިބަހުން ދުނިޔޭގައި ފިޔަވާ ދިވެހީން އަކުރުތަކެވެ.
 .އެބަހުއްޓެވެ ފެންނަން ލިއުންތަކުން ބައެއް ރާއްޖޭގެ ކަމަށް ބައެއް ދިވެހީންގެ ކުރީގައި އެމީހުންނަކީ

 މީހުންގެ އަތޮޅުތަކުގައި އެހެން ރާއްޖޭގެ ފިޔަވައި އަތޮޅު 4 ދެކުނުގެ ރާއްޖޭގެ މިދެންނެވި ކުރިން   
 އަމިއްލަ އެބައެއްގެ ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބަޔަކުވެސް ރަށެއްގެ ކޮންމެ ބަލާއިރު ގޮތަށް ހުންނަ ބަސްމޮށުންތެރިކަން

 މާބޮޑަށް މިކަން ރަށްރަށުގައި ބައެއް ގެންގުޅެއެވެ. ގޮތްތަކެއް އަމިއްލަވަންތަ  ބަސްތަކަކާއި އަމިއްލަ ރާގަކާއި
 ބޮޑަށް ށްވަރަ މިކަންކަން ވާހަކަދައްކާއިރު މީހުން ރަށްރަށުގެ ބައެއް އަނެއް ނަމަވެސް ނުކުރެވުނު ފާހަގަ

 މިސާލެއްގެ އެބަހުއްޓެވެ. ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވޭ ވާހަކަދެއްކުމުގައިވެސް މީހުންގެ ނައިފަރު ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 އަޑުން ފިލީގެ ބޭ އޭ ބަސްބަސް ފަދަ( ފައި، )ސައި، ކިޔޭ އަޑުން ފިލީގެ ބައި އައި ދަންނަވާނަމަ، ގޮތުން
 ބޭނުންކުރާ ”ތިޔަ“ ބުނާއިރު ވާހަކަ ކަންކަމުގެ ތަކެއްޗާއި ނާއިމީހުން ކިޔުމާއި، މިގޮތަށް( ފޭ، )ސޭ،

 ބޭނުންކުރުމާއި، ބަސްބަސް ފަދަ( ޗަދަނީ )ޗަކޮއި، އިތުރުކޮށްގެން ޗަވިއަންޏެއް ޖެހި އަބަފިލި ތަންތަނަށް
 ށޭބަހީބަލާ ބަދަލުގައި ބުނުމުގެ )އައިސްބަލާށޭ ބަސްބަސް ބައެއް ބޭނުންނުކުރާ މީހުން ރަށްރަށުގެ އެހެން

 .ގެންދެއެވެ ބޭނުންކުރަމުން ބަސް ބަސްމޮށުމުގައި ގޮތްގޮތަށް( މިފަދަ ގޮހ“ ބަދަލުގައި ބުނުމުގެ ދާށޭ ބުނުމާއި،

 ރަށުގެ ބަހުރުވައިން ދެންނެވި މި ނައިފަރުގެ ހުރިއިރު ގޮތަކަށް މިފަދަ ވާހަކަދެއްކުން މީހުންގެ ނައިފަރު   
 މިސާލަކަށް އެބަހުއްޓެވެ. ގެންގޮސްފައި ނަންކިޔަމުން ހަރުއަ ވަނަ މ.2017 ތަކެއްޗަށް ތަންތަނަށާއި  ބައެއް

 ބަސްބަހުން ފަދަ މީރޭ( )އޭތި ”ޗަމީރޭ“ ކެފޭ( )އެހިރީ ”ކެފޭ ޗާނީ“ އަށް( ކެފޭ )ކައިލާން ”ކެފޭ ކޭލާން“
 ރަށްވަ މިހާރު އަކީ ”ޗަމީރޭ“ އަދިހަމައެހެންމެ އެބަފެނެއެވެ. ހުއްޓައި ހަރުކޮށްފައި ބޯޑުތައް ނަން ތަންތާންގައި 
  ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ދަނީ ނަމެއްގެގޮތުގައިވެސް ޓްރޭޑް މަޝްހޫރު

 



▪  ާ ް  މައްޔިތުންނ  :ކަންތައްތައް  ބައެއް  ހިނގަމުންއައި  ގުޅިގެނ

ި  ގޭގައި  ހ() ް  ހިނެވުމާއ  ކަފުންކުރުނ

 ހަމަޔަށް އަހަރާ ވަނަ  މ.1990 ފެށިގެން ޒަމާނުން ކުރީ އެއްފަދައިން ރަށްރަށެކޭ އެހެން ރާއްޖޭގެ   
 ރާއްޖެތެރޭގެ ގޭގޭގައެވެ. އަޅައިހެދީ ސަންދޯކުގައި ކަފުންކޮށް ހިނަވައި މައްޔިތުން ނައިފަރުގައި އިރުވެސްއައި

 ކަފުންކުރަން ހިނަވައި މައްޔިތުން އެތަންތާންގައި އަޅައި ހިނަވާގެ ކައިރީގައި ޤަބުރުސްތާނުގެ ރަށްރަށުގައި
 އުތުރު މިސްކިތުގެ ހުކުރު އެޅީ ފުރަތަމަ ހިނަވާގެއެއް ނައިފަރުގައި ތަކުގައެވެ. އަހަރު ގެ މ.1980 ފަށައިގަތީ
 .ޢިމާރާތެކެވެ ބިނާކުރި ބައިވެރިވެގެން ފަރާތްތަކަކުން ހެޔޮއެދޭ އެއީ އަހަރުއެވެ. ވަނަ މ.1990 ފަރާތުގައި

ގުބޮލިއެޅުން  ށ()  މަ

 ބުރުސްތާނަށްޤަ ވަޅުލާން ސަންދޯއް އެމީހެއްގެ މަރުވެއްޖެނަމަ  އަހުލުވެރިއަކު ތަނަވަސްކަމުގެ މިއީ   
 ތިބެގެން މީހުން ޢާއިލާގެ ފަހަތުގައި ސަންދޯކުގެ ދެވެންދެން ޤަބުރުސްތާނަށް ފެށިގެން ގެއިން ގެންދާއިރު
 ހަމަޔަށް ފަހުކޮޅާ ޤަރުނުގެ ވަނަ 18 ކީނަމެކެވެ. އެކަމަށް ދުވަސްވަރު ގެންދިޔަ އަޅަމުން ކުދިބޮލި މަގުމައްޗަށް
 މުޢާމަލާތުތައް ވިޔާފާރީގެ އެދުވަސްވަރަކީ ވެއެވެ. ދިޔަކަމަށް ގަމުންހިނ މިކަން ނައިފަރުގައި އައިއިރުވެސް
 އަޅާއިރު މަގުބޮލި ގޮތަށް މިދެންނެވި ދުވަސްވަރެވެ. ދިޔަ ބޭނުންކުރަމުން ބޮލި ރާއްޖޭގައި ކުރުމުގައި

 ބޮނޑިވެ، މަގުމަތީގައި މީހުން ބޮޑެތި ކުޑަކުދީންނާއި ހޮވުމަށްޓަކާ ބޮލިތައް އަޅާ މަގުމައްޗަށް
 .ކިޔައިދިނެވެ މީހުން ދުށް މަންޒަރު ދާކަމަށް ހޯބޯލަވަމުން ފަހަތުން  އްޔިތާގެމަ

ު  ނ.  ކިއުން  ތަލްޤީނ

 ކިޔުމަކީ ތަލްޤީނު ކައިރީގައި މަހާނަ ހާޒިރުގައި މީހުންގެ ތިބޭ އެއްވެ އެތަނަށް ވަޅުލުމާއެކު މައްޔިތާ    
 ކަމެކެވެ. އައި ކުރަމުން ވެސް ރަށްރަށުގައި އެހެން ރާއްޖޭގެ އަދި ނައިފަރުގައިވެސް ޖެހެންދެން ފަހަކާ ވަރަށް
 ނޫން ރަނގަޅު ކުރުން މިކަމަކީ ނޭނގެއެވެ. ކަމެއް ދުވަސްވަރެއްގައި  ކޮން އައީ ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި މިކަން

 ފެށުނުއިރު އަހަރު ވަނަ މ.2013 ގުޅިގެން ފެށްޓެވުމާ ވާހަކަދައްކަވަން ޢިލްމުވެރީން ފަހުގެ ކަމެއްކަމަށް
 ބައެއް ނަމަވެސް ހުއްޓިފައެވެ. މުޅިންހެން ވަނީ ކިއުން ތަލްޤީނު ރަށްރަށުގައި ގިނަ އްޖެތެރޭގެރާ މާލެއާއި

 ހަދައެވެ. ކިޔައިދީ ތަލްޤީނު މިހާރުވެސް އެދެފިނަމަ ކިޔުމަށް ތަލްޤީން ޢާއިލާއިން މައްޔިތާގެ ރަށްރަށުގައި
 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަސްވަރުން މިދެންނެވި ކުރިން ހުއްޓައިލީ ކިއުން ތަލްޤީނު ނައިފަރުގައިވެސް



 މިސްކިތެއްގެ ކޮންމެވެސް އުޅެނީ ވަޅުލައި މައްޔިތުން ގިނަރަށްރަށުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ އަދި ނައިފަރުގައިވެސް
 .ކައިރިގައެވެ

 ފަހުންވެސް އޭގެ ނަމަވެސް ނިމުނީއެވެ. އެ ހުރިހާކަމެއް ވަޅުލުމުގެ މައްޔިތާ ނިމުމުން ކިޔައި ލްޤީނުތަ     
 ތެރޭގައި އޭގެ ކޮށްދީހެދިއެވެ. ނައިފަރުގައި ޒަމާނުގައި ކުރީ މައްޔިތާއަށްޓަކާ ކަންތައްތަކެއް ގިނަ ވަރަށް

 ކައިރީގައި މަހާނަ ވަންދެން ގިނައިރު އެއަށްވުރެވެސް ނުވަތަ އިރުވަންދެން ސާޢަތެއްހައި ވަޅުލުމަށްފަހު މައްޔިތާ
 ގޭގައި އެމީހެއްގެ ރެޔަކު ކޮންމެ ވަންދެން ދުވަސްމަސް ވަޅުލުމަށްފަހު ކިޔެވުމާއި، ޤުރުއާން މިސްކިތުގައި ނޫނީ

 އެތައް މިބާވަތުގެ ނޫންވެސް މި އަދި ކިޔެވުމާއި، ފާތިޙާ މަހާނަކައިރީގައި ޚަތިމްކުރުމާއި، ކިޔަވައި ޤުރްއާން
 ކަމަށްކަން ހުއްޓައިލައިފައިވާ މިހާރު މިކަންކަމަކީ އެހެންކަމުން ވެއެވެ. ގެންގޮސްފައި ކިޔަވަމުން ކިޔެވުންތަކެއް
 .ދަންނަވައިލާނަމެވެ  ކުރުކުރުކޮށް ވާހަކަވެސް ކިޔެވުންތަކުގެ މިދެންނެވި ވީނަމަވެސް

ު  ރ() ި  އަންފާލ ު  ކިޔެވުމާއ ް  ތަޙުލީލ  ކިޔެވުނ

 އަންފާލު ކިޔެވުމަކީ ދެވަނަ ،ކިޔަވަމުންދިޔަ ނައިފަރުގައި ކައިރީގައި މަހާނަ އިތުރުން ކިޔުމުގެ ތަލްޤީނު    
 ދުވަހުން ވަޅުލާ މައްޔިތާ ކިޔެވުމަކީ އަންފާލު ކިޔައިއުޅުނެވެ. ކިޔެވުމޭވެސް ސާޅީހަށް މިކިޔެވުމަށް ކިޔެވުމެވެ.
 ބައެއް ކުރުމަށްޓަކައި މިކަން ކިޔެވުމެވެ. ސޫރަތް އަންފާލު ކައިރީގައި މަހާނަ ވަންދެން ދުވަސް 40 ފެށިގެން

 .ހުރެއެވެ ހިޔާކޮށްލައިފައިވެސް ތަންކޮޅެއް ކުޑަ ކައިރީގައި މަހާނައިގެ

 ތަޙްލީލު ކިޔެވުމެވެ. ތަޙްލީލު ކިޔެވުމަކީ ދެވަނަ ކިޔަވާ ވަންދެން ދުވަސް 40 ވަޅުލުމަށްފަހު މައްޔިތާ    
 އުޅުނެވެ. ކިޔައި ކިޔެވުމޭވެސް އިރުފާތިޙާ ކިޔެވުމަށް މި ގޭގައެވެ. މަރުވިމީހާގެ ދެއިރު ދުވާލު ކިޔަވަނީ
 މި ، هلل والحمد ، هللا سبحان ،  هللا إال الإله ހަމަވަންދެން، ފަހަރު ހާސް 70 ކިޔަވަނީ ނަމުގައި ތަޙްލީލުގެ

   ކަލިމައެވެ. 3

 ވަނީ ނައިފަރުގައި އައިއިރު ހަމަޔަށް އަހަރުތަކާ ގެ 1990 މީލާދީން ކިޔެވުންތަކެއްވެސް  ހުރިހާ މިދެންނެވި
 .ހުއްޓިފައެވެ މުޅިން

ތިޙާ  ބ() ި  ފާ ތްފޮށި  ކިޔެވުމާއ ް  ފޮ  ކިޔެވުނ

 ދިގެންއެ ފުއްސެވުން ފާފަ އެމީހުންގެ މަރުވުމަށްފަހު މީހުން ކިއުއްވުމަކީ ފާތިޙާ ނުވަތަ ފާތިޙާކިޔެވުމަކީ   
 ކިޔަވާ މެދުވެރިކޮށް ފަރުދުން ވަކިވަކި އަދި ހަދައިގެންނާއި، ޖަމާޢަތް ފަރާތުން ޢާއިލާގެ އެމީހުންގެ

 ކިޔެވުމެވެ. ފޮތް 30 ޤުރްއާނުގެ ކީރިތި ހަދައިގެން ޖަމާޢަތް ކިޔެވުމަކީ ފޮތްފޮށި ކިޔާނަމެކެވެ. ދުޢާވެރިކަމަކަށް



 މަހަކު ކޮންމެ ހަމަވަންދެން ހަތަރުމަސް ފެށިގެން ދުވަހުން ނިޔާވާ އެމީހަކު ކޮށްއުޅުނީ މިކަންކަން އާއްމުކޮށް
 .އެއްފަހަރުއެވެ އަހަރަކު ކޮންމެ ދިމާވާގޮތަށް ތާރީޚާ މަރުވި އެމީހަކު ކިޔަވަނީ އޭގެފަހުން އެވެ. އެއްފަހަރު

 ފާތިޙާ ންމިންވަރަކު ހުރި ތަނަވަސްކަން ޢާއިލާގެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ ކިޔަވާ ފާތިޙާ މައްޔިތާއަށްޓަކާ    
 ކާންދީ ރަޙްމަތްތެރީންނަށް  ރައްޓެހި ގާތް އަވައްޓެރީންނަށާއި، މީހުންނަށާއި، އާއިލާގެ މީހުންނަށާއި، ކިޔަވާ

 ކޮންމެ ހަމައެހެންމެ ހަދައެވެ. ޖަހައި ގައު 2 ދެކޮޅުގައި މަހާނައިގެ ހަމަވާދުވަހު މަސް 4 އަދި ހަދައެވެ.
 ކައިރިއަށް މަހާނަ ފަރާތުން އާއިލާގެ ދުވަސްތަކުގައި ހެޔޮ ފަދަ( ރޯދަ )ޢީދު އަންނަ އަހަރެއްގައިވެސް

 ކިޔެވުން ފޮތްފޮށި ކިޔެވުމާއި ފާތިޙާ މީހުންނަށް މަރުވާ ހަދައެވެ. ލައި ދޮންވެލި ސާފުކޮށް މަހާނަ ޒިޔާރަތްކޮށް
 .ހިސާބުންނެވެ އަހަރާއި ވަނަ 2000 މީލާދީން ހުއްޓުނީ ނައިފަރުގައި

ާ  ޅ() ީ  ފަޅުރަށްރަށުގަޔ  މީހުން  މަރުވާ  ގައި ކަނޑުމަތ

 ރަށްރަށުގައި  ދިރިއުޅޭ މީހުން މީހުން، މަރުވާ ފަޅުރަށްރަށުގައި މީހުންނާއި މަރުވާ ކަނޑުމަތީގައި    
 އުޅުނީ ވަޅުލައި ކުރީގައި މީހުން އެފަދަ ނޫނެވެ. ކަމެއް ކޮށްއުޅުނު ޒަމާނުގައި ކުރީ ވަޅުލުމަކީ

 މީހަކު، މަރުވި ފަޅުރަށެއްގައި ނުވަތަ ކަނޑުމަތީގައި ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރި މީހުން އޭރު ފަޅުރަށްރަށުގައެވެ.
 ނައިފަރުގައިވެސް ފަޅުވެދާނެއެވެ. އެރަށެއް އަޅައި ދުނި ވިގަނި ނަމަ ވަޅުލައިފި ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން
 މީހުން، މަރުވާ ކަނޑުމަތީގައި ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮތަށެވެ. ދެންނެވި މި އޮތީ ކުރިން އިޢުތިޤާދު މިކަމުގެ

 .އަހަރުތަކުގައެވެ ގެ މ.1970 ވަޅުލަންފެށީ އިފަރުގައިނަ

ް  ކ() ް  ރޭގަނޑު  މައްޔިތުނ  ވަޅުލުނ

 ކުރީގައި ރަށްރަށުގައިވެސް އެހެން ރާއްޖޭގެ އަދި ނައިފަރުގައިވެސް ވަޅުލުމަކީ ރޭގަނޑު މަރުވާމީހުން    
 ނަމަ ވަޅުލައިފި މައްޔިތަކު ޑުރޭގަނ ހުރީ އޭރު ޤަބޫލުކުރުން މީހުންގެ މިކަމުގައި ނޫނެވެ. ކަމެއް ކުރަމުންއައި

 ރޭގަނޑު މައްޔިތަކު ނައިފަރުގައި ގޮންޖައްސަވައި މިހީކުރުންތަކަށް ކަމުގައެވެ. ކަމެއް ނާމާންވާނެ ރަށް އެއީ
 އިސްވެ ޢަލީ هللاޢަބްދު އފ. ”ތަންހަޅިގެ“ މުދިމު ނައިފަރުގެ އޭރުގެ ވަޅުލީ ފުރަތަމަ

 ޢަލީ އައްޑާ ”ބާމިޔާގެ“ މައްޔިތަކީ ވަޅުލި އެވެ.އަހަރު ވަނަ .(މ 1950) .ހ1370  ހުންނަވައިގެން
 (ފޮޓޯ ޢަލީގެ هللاޢަބްދު)  އެވެ.

 

 



ި  އަޅުކަމާ  ▪ ް  ބައެއް  ގުޅުންހުރ ންކަނ  ކަ

 އޭގެތެރޭގައި  ހުޓައިލައިފައެވެ. މިވަނީ މިހާރު ކަންތައްތައް ބައެއް އައި ކުރަމުން ކުރީގައި ގުޅުވައިގެން އަޅުކަމާ

 .ހިމެނެއެވެ ކަންތައްތައް މިދަންނަވާ

ޒިރީ  ނަމާދު  ހ() ް  ހާ ލެހެއްޓުނ  :ބެ

 މުޙައްމަދު އައްސުލްޠާނު ގޮތުން ބާރުއެޅުމުގެ ނަމާދުކުރުމަށް ވަގުތު 5 ރައްޔިތުން އެންމެހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ޢަބްދުލްމަޖީދު ސުމުއްވުލްއަމީރު ހިސާބުގައި، މެދެއްހައި ރަސްކަމުގެ ގެ 3 ޝަމްސުއްދީނު

 ހާޒިރުވާ ނަމާދަށް ރަށެއްގައި ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ އާއި މާލެ ދުވަސްވަރު ކަމުގެބޮޑުވަޒީރު ރަންނަބަޑޭރިކިލެގެފާނުގެ
 ކޮންމެ ގެންދިއުމަށްޓަކާ ކުރިޔަށް މިޕްރޮގްރާމް ފެށްޓެވިއެވެއެވެ. ޕްރޮގްރާމެއް ދެނެގަތުމުގެ މީހުން

 ލިޔެފައިވާ އްނަންތަ މީހުންގެ ހުރިހާ ގޮސްއުޅޭ ނަމާދަށް އާއްމުކޮށް އެމިސްކިތަކަށް ވެސް މިސްކިތެއްގައި
 ނަމާ މީހެއްގެ ކޮންމެ އަދި ބެހެއްޓިއެވެ. ހަރުކޮށްފައި އެއްބިތެއްގައި ކޮންމެވެސް މިސްކިތުގެ ގިޔުގަނޑެއް

 ހަރުކޮށްފައި ފޮއްޓެއް ކުޑަވަރެއްގެ ތިރީގައި ގިޔޮގަނޑުގެ މި ހުއްޓެވެ. ޖަހައިފައި މޮހޮރެއްވެސް ކުޑަ ދިމާގައި
 ހުއްޓެވެ. ޓިނުކޮޅުތަކެއް އިންޗީގެ x1 1 2/1  ގާތްގަނޑަކަށް  ހުރި ފައިކަފައި ތެރޭގައި އެފޮށީގެ ހުރިއިރު
 ހުއްޓެވެ. ކަނޑައިފައި ލޯވަޅެއްވެސް ވަރުގެ އަޅުވައިލެވޭ މޮހޮރުގައި އެއްކޮޅުގައި ޓިނުކޮޅެއްގެ ކޮންމެ މިއިން

 ފޮށީތެރޭގައިވާ ފަހު ށްނަމާދަކަ ކޮންމެ ކަމަކީ، ކުރަންޖެހޭ މީހަކުވެސް ކޮންމެ ލިޔެފައިވާ ނަން ގިޔޮގަނޑުގައި
 ޖެހިގެން އަޅުވައިލުމެވެ. މޮހޮރުގައި ދިމާގައިވާ ނަމާ އެމީހެއްގެ ނަގައި ޓިނުކޮޅެއް ތެރެއިން ޓިނުކޮޅުތަކުގެ

 އެއީ ކުރަނީ ފާހަގަ އެމީހަކު ހުރެއްޖެނަމަ ނާޅުވައި ޓިނުކޮޅު ކުރިން ޖެހުމުގެ ވަގުތު ނަމާދުގެ އަންނަ
 .ގެންދިޔައެވެ ދެމުން އަދަބު އެމީހަކަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ މިހެން ގޮތުގައެވެ. އްގެމީހެ ނާންނަ ނަމާދަށް އެވަގުތުގެ

 ފަހުގައިވެސް ނަމާދަކަށް ކޮންމެ
 ލިސްޓު މީހުން ނާންނަ ނަމާދަށް

 ގިޔުގަނޑުގައި ކުރުމަށްފަހު
 ޓިނުކޮޅުތައް އަޅުވައިފައިވާ
 އަންނަ ޖެހިގެން ނަގައި މޮހޮރުތަކުން
 އެ މަށްޓަކާއެޅުވު އަލުން ނަމާދަށްފަހު
 އެޅުމަކީ ފޮށްޓަށް ޓިނުކޮޅުތައް
 މީހާގެ މުދިން މިސްކިތުގެ

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ



ށާ ކުރަން  ހުކުރުނަމާދު  ށ() ޑި ފަ ް  ގަ  ކަނޑައެޅުނ

 ބަންގިޔަށްފަހު މެންދުރުނަމާދުގެ ފަށަނީ ކުރަން ހުކުރު ވެސް ރަށެއްގައި ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ ދުވަސްވަރު ކުރީގެ
 26 ނަމަވެސް ނޯވެއެވެ. ފައެއްކަނޑައަޅައި ކުރިން ގަޑިއެއް ވަކި އެކަމަށް ފަހުންނެވެ. ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ
 ހުކުރު ވެސް ރަށެއްގައި ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ ންފެށިގެން (1958 އޮކްޓޫބަރ 10) 1378 ރަބީޢުލްއައްވަލު

 އެޤަވާޢިދަށް އެދުވަހުންފެށިގެން  ކަނޑައަޅުއްވައި، ވުޒާރަތުލްއައުޤާފުން ކަމުގައި 12.19 ގަޑިޔަކީ ފަށާ ކުރަން
 11 ގެންނަވައި ބަދަލު އަލުން ޤަވާޢިދަށް މިދެންނެވި އޭގެފަހުން ދިއަ ކުރަމުންނެވެ. ޢަމަލު އައީ

 ހުކުރު ރަށެއްގައިވެސް ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ ފެށިގެން ން (1959 ނޮވެމްބަރ 13) 1377 ޖުމާދިލްއައްވަލު 
 އައިއިރު ހަމަޔަށް މިއަދާ ކަނޑައަޅުއްވައި ވުޒާރަތުލްއައުޤާފުން ކަމުގައި 12.35 ގަޑިޔަކީ ފަށާ ކުރަން

 .އެވެ 12.35 މެންދުރު ގަޑިޔަކީ ފަށާ ހުކުރުކުރަން  ރަށްރަށުގައިވެސް އެހެން ރާއްޖޭގެ އަދި އިފަރުގައިވެސްނަ

ރު ނ() ް  ކިއުން  އާޔަތް  ހަދީސާއި  ހުކު  ހުއްޓައިލުނ

 އިމާމާއާ ކަނޑިއެއް ނުވަތަ އަސާއެއް އަރާއިރު، މިންބަރަށް އިމާމާ ދުވަހު ހުކުރު ޒަމާނުގައި ކުރީ
 އައީ ބޭނުންކުރަމުން ނައިފަރުގައި ކަމެކެވެ. އައި ކުރަމުން މުދިންމީހާ ރަށެއްގައިވެސް ހުރިހާ ހަވާލުކުރުމަކީ
 هللا إن   ކިޔަނީ ފުރަތަމަ ހުރެ އެނބުރި ޤިބުލަޔަށް މީހާ މުދިން ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އަސާ އިމާމާއާ އަސާއެކެވެ.

 ހުރެ އަޅައިގެން މޭގައި ކަނާއަތް ކުރިމަތިލައި މީހުންނާ ގޮސްތިބޭ ހުކުރަށް އޭގެފަހުގައި މިދަލީލެވެ. َوَمالَئَِكتَه  
 މި ނިމުމުންނެވެ. ކިޔައި ޙަދީޘް ހުކުރު ފަށަނީ ކިޔަން ޚުޠުބާ އިމާމާ އެވެ. ޙަދީޘް ހުކުރު ކިޔަނީ މުދިންމީހާ
 އެންގެވުމަކާ ސަރުކާރުގެ ގައި 1965 ފެބްރުވަރީ 2 ހުއްޓައިލީ ކިއުން ދަލީލު ހަދީސާއި ހުކުރު ދެންނެވި

 [1] ގުޅިގެންނެވެ.

ِ  َعنِ  ه َري َرةَ أَبِي َعن   ޢިބާރާތަކީ: ގައިވާ ޙަދީޘް ހުކުރު  ِلَصاِحبِكَ  ق ل تَ  }إِذَا قَاَل: َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي 

َمام   ِ ط ب   َواْل  مَ  يَخ  َت.{ فَقَد  أَن ِصت   ل ج م عَةِ ا يَو  َمد   ،مسلم و ،البخارى )َرَواه   لَغَو   (وأَح 

  

 ގެންދިޔައެވެ. ކިޔަމުން ކުރީގައި ޖުމުލަ މި ّللا    ك م   َرِحمَ  أَنِصت وا ފަހަތުން ގުޅުވައިގެން ޢިބާރާތާ މިހަދީސްގެ
ِ  ރަސޫލު ޖުމްލައަކީ، މި ނަމަވެސް  ބަސްފުޅެއް ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ މި ވަސައްލަމަގެ ޢަލައިހި ّللَاه  ޞައްލަ ّللا 

 އަންގަވައިފައިވާ  ކިޔުމަށް ދުވަހަކު ހުކުރު ކޮންމެ ގޮތަށް މިދެންނެވި ސްޙަދީޘްފުޅަކީވެ މި އަދި ނޫންކަމަށާއި،
 ނުބައިކަން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހިނދު ކިޔާ ޚުޠުބާ އިމާމާ މިއީ ޚިލާފަށް އެއާ ނޫންކަމަށާއި، ޙަދީޘްފުޅެއް

  ވިދާޅުވެއެވެ. ދަންނަބޭކަލުން ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ކުރައްވައިފައިވާ ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް 
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 ވައަތުން ކަނޑި ނުވަތަ އަސާ ދެންނެވި ކުރިން ކިޔަމުންދަނީ ޚުޠުބާ ހުކުރު އިމާމާ ޒަމާނުގައި ކުރީ
 ރާއްޖޭގެ ފެށިގެން ހިސާބުން މެދެއްހައި އަހަރުގެ ވަނަ މ.1984 ނަމަވެސް ހުރެއެވެ. ހިފަހައްޓައިގެން

 އެ ހުއްޓައިލީ މިކަން ނުގެންގުޅެއެވެ. މާއިމާ އެއްޗެއް އެއްވެސް މިފަދަ ކިޔާވަގުތު ޚުޠުބާ ރަށެއްގައި އެއްވެސް
 އަޒުހަރު ޝައިޚުލް އޭރުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހުޅުވުމުގެ މަރުކަޒު އިސްލާމީ ބޭއްވުނު ރާއްޖޭގައި އަހަރު

 މާލޭގެ ކުރެއްވުމަށް އިމާމުވެ ނަމާދު ހުކުރު ވަޑައިގެން، މާލެ ޖާދުލްޙައްޤު ޢަލީ ޖާދުލްޙައްޤު އައްޝައިޚު
 ނުހިއްޕެވި އޭގައި އެރުވުމުން އަސާ އަތްޕުޅަށް އޭނާގެ އަރައިވަޑައިގަތުމުން  މިންބަރަށް މިސްކިތުގެ ހުކުރު

 .ހިސާބުންނެވެ

 މާލެ ތަކެތި މިފަދަ ހުރި ރަށެއްގައި ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ  ވަނީ މިހާރު އަސާ އައި ބޭނުންކުރަމުން ނައިފަރުގައި
 ދަނޑި އަސާގެ މިއީ ގެންދަވައިފައެވެ. މާލެއަށް (އަހަރުތަކުގައި ގެ .މ1980) ދުވަސްވަރު ގެންދެވި
 .އަސާއެކެވެ ހަރުކޮށްފައިވާ ތިލައެއް ދަނގަނޑު ކޮޅުގައި  ތިރިޔަށްދިޔަ އަސާގެ ލާފެންކޮށް

 ޚަޠީބު ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކާ ހުކުރު ރަށްރަށުގައި ގިނަ ވަރަށް ވެސް އައިއިރު ހަމަޔަށް އަހަރުތަކާ ގެ މ.1950
 ގެއަށް އޭނާގެ ބަލައި ޚަޠީބުމީހާ ބަންގިއަށްފަހު މެންދުރު ދުރުވަނީ މިސްކިތަށް އިމާމުމީހާ ނުވަތަ މީހާ

 އަޅުއްވައި ހެދުން އިންނަވަނީ މީހާ ޚަޠީބު ކުރިން އޭގެ އެކުގައެވެ. އޭނާއާއި ދުރުވުމުން މުދިންމީހާ
     ގޭގައެވެ. ތައްޔާރުވެލައްވައިގެން 

    

ް  ރ() ް  ކިއުން  ތާނިޔާ  ފަހު ހުކުރުނަމާދަށ އްޓައިލުނ  :ހު

 ކިއުމަށްފަހު ދުޢާ ކިޔައި ޒިކުރުތަސްބީޙަ ނިމިގެން ހުކުރުނަމާދުކޮށް ތާނިޔާއަކީ ކިޔާ ހުކުރުނަމާދަށްފަހު
 ދަންނަވާކަށް ތާރީޚެއް ވަކި މިކަންފެށި ޢިބާރާތްކޮޅެކެވެ. އިއްވި ކިޔައި ކުރީގައި އަޑުހަރުކޮށް މުދިންމީހާ
 ރައްޔިތުންގެ އެންމެހާ ކޮށްދިނުމަށް، ހެޔޮދުޢާ ރަސްކަލަކަށް ހުންނަވާ އޭރަކު ތާނިޔާގައި މި ނޭނގެއެވެ.

 ނަންފުޅަށް އެރަސްކަލެއްގެ ބަދަލުވުމުންވެސް ރަސްކަލަކު ކޮންމެ ރާއްޖޭގައި އެހެންކަމުން އެދެއެވެ. ކިބައިން
 ފަޚާމަތުއްރައީސް އެވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ތުންމިގޮ ކުރައްވައެވެ. ބަދަލު ސަރުކާރުން ޢިބާރާތް ތާނިޔާގެ

 ތާނިޔާއަށް ގުޅިގެން ޙަވާލުވެވަޑާއިގަތުމާ ރައީސްކަމާ ކިލެގެފާނު ދޮށިމޭނާ އަމީނު މުޙައްމަދު ސުމުއްވުލްއަމީރު
 .ކޮޕީއެކެވެ ލިއުމުގެ ފޮނުއްވައިފައިވާ ސަރުކާރުން ރަށްރަށަށް ކިޔުމަށް ހުކުރުދުވަހު ބަދަލުގެނެސް

 ވަނީ ނަންކިޔުން ރައީސްގެ ނުވަތަ ރަސްގެފާނުގެ ތާނިޔާގައި އެހިސާބުން ފަހު އަވަހާރަވުމަށް އަމީނު މުޙައްމަދު
 [2] ގައެވެ. 1966 ސެޕްޓެންބަރު 2 ހުއްޓައިލީ މުޅިން ކިޔުން ތާނިޔާ ހުއްޓައިލައިފައެވެ.
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ަ  ފަހުން  އެންމެ  ެ  ކިޔަމުންގެންދިޔ  :ޢިބާރާތް  ތާނިޔާގ

 ރާއްޖެ ނިކަމެތިކުރައްވައި، ޢަދުއްވުތަކުން ދީނުގެ ކާފިރުތަކުނާއި ގަދަކުރައްވައި، ނަޞްރު އިސްލާމްދީނުގެ “
 ދިގުކުރައްވައި، ޢުމުރު ދައުލަތުގެ ފިއްލަވައި، ތަދުމަޑުކަން ބަލިމަޑުކަމާއި ރާއްޖޭގެ ތިޔާގިކުރައްވައި،

 ޚަޠާއިން ބަލާ އެންމެހާ ނިކަމެތިކުރައްވައި، މީހަކު ލީނުނިޔަތް ޢަދުލުވެރިކުރައްވައި. ކުރައްވައި، ނަޞުރުވެރި
 ކިޔުއްވައި ޞަލަވާތް ތެދުކުރައްވައިގެން ނިޔަތް ކުރެއްވުމަށް ރައްކައުތެރި ރަޢިއްޔަތް ދައުލަތާއި ދިވެހި

 ”!އަލްފާތިޙަ  ދުޢާކުރައްވާ

 

 ތާނިޔާ އަމީނުގެ މުޙައްމަދު

 (ނުނިމޭ )
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