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 ތާރީޚާއި ސަގާފަތު، ސަގާފަތު

 
އަށް  هللا ދީނީ ޢިލްމުެވރިން ިވދާޅުާވޮގތުަގއި ނަދުރު ބުނަމަކީ ހުއްދަކަމެކެެވ. އެކަމަކު އަހަރުމެންެގ ެވރި މާތް 

ޞަދަޤާތެއް ކުރުމަށް   އެކަންޏެެވ. މިސާލަކަށް ސުންނަތް ނަމާދެއްކުރުމަށް، ސުންނަތް ރޯދައެއް ހިފުމަށް ނުަވތަ

އަށް ޓަކައި ކުރެޭވ ކޮންމެ ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ެވސް ނަދުރުބުނެިވދާނެ އެެވ.  هللا ނަދުރުބުނެިވދާނެ އެެވ. އަދި  

އެކަމަކު އެހެން އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ނަދުރެއް ނުބުނެޭވނެއެެވ. ަވކި ޒިޔާރަތެއްަގއި ޞަލަާވތް ކިޔަާވން ަވކި ރަށެއްަގއި  

ފިޔަަވއި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބުނެޭވ ނަދުރު ބުނުން ހުއްދައެއް هللا ، ނުަވތަ މިފަދަ އެނޫންެވސް ކަމަކަށް  އޮޑި ބީއްސަން

. ނުާވނެެވ. ކޮންމެއަކަސް މިއީ އަޅުަގނޑުެގ މައުޟޫޢެއް ނޫނެެވ  

އި ބައެއް  އަޅުަގނޑު މިލިޔުން މިލިޔެލަނީ ހަމައެކަނި ދިެވހި ތާރީޚާއި ސަާގފަތަށްޓަކައެެވ. ދިެވހިންެގ ދިރިއުޅުގަ 

. ޅުނު ޮގތްތައް ސިފަކޮށްދިނުމުެގ މާތްމަޤުޞަދުގައެެވކަންކަމާމެދު ިވސްނުން ހުރި ނެތް ޮގތާއި ކަންކަން ކޮށް އު  

ބ. އަތޮޅު އައިދޫ އަކީ ހަނިފަރާ ދިމާ ބޭރުން  

  މިރަށް ބުނުމުން  އޮންނަ ފަޅު ރަށެކެެވ. އައިދުއޭ 

  އަޅުަގނޑަށް  . ބިރުަގނެއެެވ ނަމަ މީހަކު ދަންނަ

ނިގފައިާވޮގތުަގއި ަވރަށް ކުރީ ޒަމާނުއް އެ

ސުރެންފެށިެގން ެވސް މިރަށަކީ ބަރަކާތްތެރި 

ރަށެއްެގ ޮގތުަގއި ބ.އަތޮޅު މީހުން ދަނީ  

 މިހާރުެގ ނަމަެވސް   ފާހަަގކުރަމުންނެެވ. 

. ހިނގައިދާނެއެވެ  ނޭނިގ މިކަން ކުދިންނަށް  

  ޒިޔާރަތް މި ނަމަެވސް  މަށް ބުނާ ޒިޔާރަތެއް( ހުރެ އެެވ.ބުނެޭވ ޮގތުަގއި މި ރަށުަގއި ހަބްޝީެގފާނުެގ ޒިޔާރަތެއް )ކަ

  ދަޑިއެއް ދިދަ ދިގު  ަވރަށް ކުރިން މިޒިޔާރަތުަގއި އަދި. ޮގސްފައެވެ  ނެތިެގން މުޅިންހެން ަވނީ ރަށުން މި

ށުަގއި  އެރަ އެދަނޑި ޖެހެންދެންެވސް ފަހަކާ ަވރަށް ނެތަސް ފެންނަން އެދަޑި މިހާރު  ނަމަެވސް. ހުންނަކަމަށްވެއެވެ 

  އަތޮޅުަގިއ.ބ ދަނޑި މި އެހެންނަމަެވސް   ހުރިކަމަށް ބުނާ މީހުން މިއަދު ެވސް ބ. އަތޮޅުަގއި އެބައުޅެއެެވ.
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  ރައްޔިތުންެގ އެރަށުެގ އޭދަފުށްޓަކީ.  ބުނެއެެވ މީހުން ބައެއް ެގންޮގސްފައިާވކަމަށްެވސް އޭދަފުށްޓަށް  ެވރިކަންކުރާރަށް

އި ބ.އަތޮޅު މާއްޑޫ، އުނޑޫދޫ، ފުނަދޫ މި ތިން ރަށުން މީހުން ެވސް އަހަރުތަކުެގތެރޭގަ  ެގ  1960 އިތުރުން

ރަށުެގ އާބާދީއެއްެގ މައްޗަށް އެކުލެޭވ ރަށެކެެވ. ނަމަެވސް އަޅުަގނޑު އޭދަފުށްޓަށް ކުރުކޮށް   4ވަޒަންެވރިެވފައިާވ 

ން އަނެއްކާެވސް އައިދޫއާ  އިޝާރާތް މިކޮށްލީ އެރަށަކީ ބ.އަތޮޅުެގ ެވރިރަށް ކުރާ ރަށް ކަމަށްާވތީއެެވ. އެހެންކަމު

. ދިމާއަަށް މިޞްރާބު ބަދަލުކޮށްލާނަމެެވ  

އައިދޫއަކީ ާގމަތީ ރަށެކެެވ. އެރަށަށް އަރައި ފައިބަން ަވރަށް އުނދަުގލެެވ. މިކަން އަޅުަގނޑަށްެވސް ަވނީ ތަޖުރިބާ 

އެެވ. ނަމަެވސް މިރަށަށް ޮގސް  ކުރެިވފައެެވ. އަޅުަގނޑު ެވސް މިރަށަށް އެތައް ފަހަރެއްެގ މަތިން ާވނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފަ 

ޮގސް ޞަލަާވތް ރަށަށް ފޭބުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ކުރަންޖެހޭކަމަކީ އެޒިޔާރަތް ހުންނަކަމަށް ބުނާ ތަނަށް 

ފާތިޙާ ކިޔެުވމެެވ. މިއީ ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިެގން އެ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން ކުރަމުން ެގންދާ ކަމެކެެވ. އަދި  

ސް ކަން އޮތީ ހަމަ މިޮގތަށެެވ. އަޅުަގނޑަށް މި ރަށާ ބެހޭ ޮގތުން މާިގނަ ކަންތައްތަކެއް ނޭނުގނު ނަމަެވސްް  މިހާރު ެވ

ިގނަ ބަޔަކު ދެކޭ ޮގތުަގއި މިއީ ަވރަށް މާތް ރަށެކެެވ. ބުނެޭވ ޮގތުަގއި މި ރަށަށް އަރައި ޞަަލަާވތް ފާތިޙާ ނުކިޔަަވއި 

 މީހަކަށް ނުަވތަ އެ ބަޔަކަށް ކޮންމެެވސް ހިތާމަެވރި ނުަވތަ ބިރުެވރި ކަމަކާއި  މިރަށުން އެއްޗެއްަގއި އަތްލައިފި ނަމަ އެ

ކުރިމަތިާވނެކަމަށް ެވއެެވ. ދޯނި އެއްަގމަށް އަރައި ަވޅުޖަހާ ޮގތް ެވފައި ެވސް އެބަހުއްޓެެވ. ިގނަ ފަހަރަށް މިފަދަ  

. ށް ބުނެއުޅެއެވެ ކަންތައްތައް ދިމާަވނީ މި ރަށުން ވައްކަންކުރަން އަންނަ މީހުންނަށްކަމަ  

  އެއް. ހާދިސާއެކެވެ  ދިމާިވ ބަޔަކަށް  އުޅުނު ޮގސް ހޮަވން ދަރު  ރަށަށް އެ ކުޑައިރު، އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު މި ލިޔެލަނީ

  ީވނުވީއެއް ެވސް އޮއްސުމުން  އިރު. ބަޔެކެވެ  އުޅުނު  ޮގސް ދަރުހޮަވން ރަށަށް އެ ފުރައިެގން ހެނދުނު ދުަވހަކު

ލަސްެވެގން( އެ މީހުންެގ ޢާއިލާތައް ރޮނީއެެވ. ހާސްކަމާއި ބިރުެވރިކަމާއެކު، މި ކަމާ   ނައިސްް ރަށަށް) ނޭނޭގތީ

 ެވސް އަޅުަގނޑު   ކަންބޮޑުެވެގން ރަށުެގ ިގނަ އަދަދެއްެގ މީހުން ރަށުެގ އަތިރިމައްޗަށް ނުކުންނަން ެވސް ފެށީއެެވ.

އެ ރަށުެގ ކޮޅުަގއި ޖަހާފައިހުރި ބޮޑު އަލިފާން  ފެނުނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއްލިއަކަށް. ނިކުތީމެވެ  އެމީހުންނާއެކު

ނޑު ފެނުމުން އެރަށުަގއި ކޮންމެެވސް ކަމެއް ހިނަގއިެގން އުޅޭކަން ރަށު މީހުންނަށް  ަގނޑެކެެވ. މި އަލިފާން ަގ

މީހުން  އެނިގއްޖެއެެވ. އެހެންެވ ެވެގން އުޅޭ ޮގތެއް ބަލަން ރަށު ދޯންޏެއް އެ ރަށަށް ދިޔައިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެެވ. އެ

ދިޔަ ދޯނި އޮތީ އެއްަގމަށް އަރައި ަވޅުޖަހައިފައެެވ. އަދި ހާލުަގއި ޖެހިފައިާވ އެ މީހުންނާ ސުާވލުކުރުމުން އެ މީހުން 

ބުނިޮގތުަގއި އެމީހުން ދަރުހޮަވއި ނިމިެގން ރަށުެގ ޮގނޑުދޮށަށް އައިއިރު ދޯނި އޮތީ އެއްަގމަށްއަރައި ަވޅުޖަހައިފައެެވ.  

ޮގތަކަށް އޮތީ ެވލިަގނޑުެގ ތެރޭަގއެެވ. ހީަވނީ ފުންަވޅުަގނޑަކަށް ދޯނި ލައި ފަސްއަޅައި    ދޯނި އެއްކޮށް ކަހަލަ

ފޮރުަވއިލައިފައި އޮތް ހެނެެވ. އެހެންކަމުން ހެދޭނެ ޮގތެއް ނެތިެގން ބަޔަކަށް އެންުގމުެގ ޮގތުން އަނދިރިާވން ފެށުމުން 

. ުގޅޭ ދުަވސްަވރެއްް ނޫނެވެ އަލިފާން ޖެހީކަމަށެެވ. އެ ދުަވސްަވރަކީ މޯބައިލް ފޯނު ެގން   

އެހެންކަމުން މި މީހުން ރަށަށް އައުމާއެކު ރަށުެގ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ބަޔަކު ދޯނިފަހަރުަގއި އެރަށާއި ދިމާއަށް  

.  ެގނައެެވ ރަށަށް އެދޯނި މެންދަމު އެރޭ ފުންކޮށްެގން ދޯނި އެ   ޮގސް ރަށަށް އެ އެމީހުން އަދި   މިސްރާބު ޖެހިއެެވ.



ރަށުެގ މީހުން އެ ރަށަކީ ޮގތްނޭޭގ ރަށެއްކަމަށާއި، ރަށަށް އެރީ ޞަލަާވތް ފާތިޙާ ކިޔަވައިފައިތޯ   އެއަށްފަހު

.  ބިރުަގތެެވ މީހުން ދިމާިވ ހާދިސާ  އެ މުންނުބު މިހެން  ސުާވލުކުރިއެެވ. އަދި އެކަން ނުކުރާކަމަށް އެމީހުން ބުންޏެެވ.

.ންޏެެވބު އެމީހުން ނާރާނެކަމަށް އެރަށަށް  ދުަވހަކުެވސް ދެން  

މި ހާދިސާއަކީ މާދުރު ނޫން މާޒީއެއްަގއި ހިނަގއިފައިާވ ހާދިސާއެކެެވ. މިކަމުެގ ހަީގަގތާމެދު އެއްޗެއް ދަންނަާވކަށް  

! ނެތީމެެވ. މިކަން ދިރާސާކުރައްވައި ތިޔަ ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް އިންސާފުކުރައްާވށެެވ  

  ޔާރަތޭ ބުނުމުން މިހާރުެގ ޒުާވޏުންނަށް އެއީ ކޮންތަނެއްކަންއައިދޫަގއި ހުންނަ ހަބްޝީެގ ފާނުެގ ޒި   ކޮންމެއަކަސް

. ނޭނިގ ހިނގައިދާނެއެެވ. ނަމަެވސް ބ. އަތޮޅުެގ ހަރު މީހުންނަށް މި ނަމަކީ އާ ނަމަކަށް ނުާވނެކަން ކަށަަވރެެވ  

ކުރީެގ ބައެއް  ޅ. ކުރެންދޫަގއިެވސް ހަބްޝީެގ ފާނުެގ މިފަދަ ޒިޔާރަތެއް ހުރެއެެވ. މިޒިޔާރަތަށް ނަދުރު ބުނުމަކީ 

  ފަހަކާ ެވސް  ކިރައިެގން  އަޅައި  ތަކެއްޗާ އެހެނިހެން އަދި  ކިރައިެގންނާއި  އަޅައި ދޮންކޭލާ   މީހުންެގ އާދައެކެެވ. 

. ބުނެއުޅުނެެވ ނަދުރު ޒިޔާރަތަށް  ރާއްޖޭގައި ެވސް ޖެހެންދެން  

——————— 
 


