
ް ކަލާފާނު ފަތްކޮޅުތައ
 400 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ  ިޛކުރާ  ރްަސކަލެއްގެ  ަޝީހދުކުޅަ 

އަށްވުރެ ިގނަ އަހަރުވަންދެން އެރަދުން ފްަސދާނުލިެވފިައވާ ތަން 

ް ިދވިެހ ރްަސކަމުގެ ފަރާތުން ބެލެހެއިްޓ ގޮތ

ު ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒ





© 2009 މ. ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒު، މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ކުރުމީަކ  ބޭނުން  ގޮތުގިައ  ިވޔަފީާރގެ  ކީޮޕ  ކުރެހުމުގެ  ފޮޓޯއިާއ  ިހމެނޭ  ިމފޮތުގިައ 

މަނާކަމެކެވެ. އިަދ ިމފޮތުގިައ ިހމެނޭ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރެހުމުގެ ކީޮޕ އެއްވްެސ ގޮތަކަށް 

ފޮޓޯ  ފޮތުގިައވާ  ިމ  ނުވަތަ،  ިމމަރުކަޒުގެ  ބޭނުމަކަށް  ކުރެވޭ  އެ  ކުރާނަމަ،  ބޭނުން 

ިލޔުމަކުން  ހުއްދަ،  ފަންނާނުގެ  ކުރައަްސވާފިައވާ  ކުރެހުންތައް  އިަދ  ނަންގަވާފިައވާ 

ހޯއްދަވަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ފޮޓޯތައް ނެންގީެވ މައުރޫފް ޚީަލލް.

ު އަޙްމަދު ނިާޒމް ޢަބްދުއަްސއްތާރ

ް ކަލާފާނު ފަތްކޮޅުތައ
ަޝީހދުކުޅަ ރްަސކަލެއްގެ ިޛކުރާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ 400 

އަށްވުރެ ިގނަ އަހަރުވަންދެން އެރަދުން ފްަސދާނުލިެވފިައވާ 

ް ތަން ިދވިެހ ރްަސކަމުގެ ފަރާތުން ބެލެހެއިްޓ ގޮތ

ު ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒ



ު ިފހިުރްސތ

11       ް ިއކިްތާޝފ

12 "ފަތްކޮޅީަކ" ކޮބާ؟      

13 ވަޤްފީަކ ކޮބާ؟      

17 ކަލާފާނު ަޝީހދުވެވަޑިައގަތުން     

22 ިދވިެހރާއްޖޭގެ ރްަސކަމުގެ ިނޡާމަށް ކަލާފާނު ިޒޔާރަތުގެ މިުހއްމުކަން 

އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް III ކަލާފާނު )1609-1585މ.(ގެ 

ޙަޔާތްޕުޅިާއ އެރަދުންގެ ރްަސކަން 

28 ިޕރާޑުގެ ބަޔާނުން       

35 ޙަަސން ތާޖުއީްދން ިލޔުއިްވ ތީާރޚުން     

37 ކަލާފާނުގެ އަނިބއަނިބކަނބަލުން     

42 ކަލާފާނު އޭނާގެ ދޮންމަންމައާ ކާވިެނފުޅު ކުރެއިްވތަ ؟   

 ު ކަލާފާނު ިޒޔާރަތާ ގުޅުންހިުރ ިދހަ ފަތްކޮޅ

1. އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް III ކަލާފާނު 1609މ ގިައ

43       ު    ަޝީހދުކުރުމާ ބެހޭ ފަތްކޮޅ

46 2. އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ިޢމާދުއީްދން I )ބޮޑު ރްަސގެފާނު( ދެއިްވ ފަތްކޮޅު  

48 3. ތުއްކަމަނާފާނުގެ )ކަޅުކަމަނާފާނުގެ( ފަތްކޮޅު     

50   ު 4. ާސްސކަފުރަދާނަ ކަނބާ ޢިައާޝ ރިަނިކލެގެފާނުގެ ތިަރކައާބެހޭ ފަތްކޮޅ

53 5. އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް ިއްސކަންދަރު II ދެއިްވ ފަތްކޮޅު    

55 6. އައުްސލްޠާން ޙަަސން ނޫރައީްދން I ދެއިްވ ފަތްކޮޅު    

56      ު 7. ޢީަލ މާފަތް އަޅާ ިލޔުނު ފަތްކޮޅ

59 8. އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ަޝމުްސއީްދން III ދެއިްވ ފަތްކޮޅު     

61 9. ުސމުއްވުލް އީަމރު ޢަބްދުލްމީަޖދު ރަންނަބަނޑިޭރިކލެގެފާނު ދެއިްވ ިލޔުން  

63       ު 10. ިދހަވަނަ ފަތްކޮޅ

ާ އެޕެނިްޑކްްސ: ފަތްކޮޅުތަކުގެ ިދވިެހ ތަރުޖަމ

64 1. ކަލާފާނު ިޒޔާރަތާބެހޭ މިައ ފަތްކޮޅު      

69 2. އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ިޢމާދުއީްދން I )ބޮޑު ރްަސގެފާނު( ދެއިްވ ފަތްކޮޅު  

70 3. ތުއްކަމަނާފާނުގެ )ކަޅުކަމަނާފާނުގެ( ފަތްކޮޅު     

71   ު 4. ާސްސކަފުރަދާނަ ކަނބާ ޢިައާޝ ރިަނިކލެގެފާނުގެ ތިަރކައާބެހޭ ފަތްކޮޅ

83 5. އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް ިއްސކަންދަރު II ދެއިްވ ފަތްކޮޅު   

85 6. އައުްސލްޠާން ޙަަސން ނޫރައީްދން I ދެއިްވ ފަތްކޮޅު    

86 7. ޢީަލ މާފަތް އަޅާ ިލޔުނު ފަތްކޮޅު      

87 8. އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ަޝމުްސއީްދން III ދެއިްވ ފަތްކޮޅު   

90 9. ުސމުއްވުލް އީަމރު ޢަބްދުލްމީަޖދު ރަންނަބަނޑިޭރިކލެގެފާނު ދެއިްވ ިލޔުން  

91        ް ތްަޞީވރުތައ

74 )ިއނިގރިޭސ ބިައ(  މަޢުލޫމާތު ހިޯދ މްަޞދަރުތައް    



ިދވިެހބަހިާއ ތީާރޚަށް ިޚދުމަތްކުރާ ޤައީުމ މަރުކަޒު 

މާލެ،ިދވިެހރާއްޖެ.

ޒަމާނުގެ  ތީާރޚު  ރާއްޖޭގެ  ވަޒަންވިެރީވއުްސރެން  ބަޔަކު  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ 

ފަތްފުށްތަކުގިައ ވީަނ ިލޔެވެން ފިެށފައެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ރާއްޖޭގެ ޤީަދީމ ތީާރޚުގެ 

ތެރިެއން، އިަދ އޭގެ ފަހުގެ ތީާރޚުގެ ތެރިެއން ިމހިައތަނަށް އެނިގފިައ ވީަނ ވަރަށް 

ކުޑަ ިމންވަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ތީާރޚުގެ ތެރިެއން ިމހިައތަނަށް އޮޅުނިްފލިައފިައ ވީަނ 

ރާއްޖެ ިއްސލާމްވުމަށްފަހު ިލޔެފިައވާ ބައެއް ކަންކަމިާއ، އޭގެ ކިުރން  ދިުނޔޭގެ 

ބައެއް ދަތުރުވީެރން ިލޔެފިައވާ މަދު ބައެއް ކަންކަމެވެ.  

ިދވިެހރާއްޖޭގެ ތީާރޚު ިމހާރު އެނގޭވަރަށް ވުރެ މުއަްސނިދކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެނިގފިައނުވީަނ ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ތީާރޚު ިލޔުން ިއހުގިައ ނެތުމުން ނުވަތަ މަދުކަމުން 

ވްެސ  ކަމަށް  ނެތުމުން  ޗާޕުކުރުން  ރައްކާކުރުމިާއ  ިލޔެ  އިަދ  ވެދާނެއެވެ.  ކަމަށް 

ވެދާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ިލޔިެވފިައ ހިުރ އަގުހިުރ ބައެއް ިލޔުންތައް އެ ިލޔުންތަކުގެ 

ނިެތގެން  އަތުން  ބައެއްގެ  ނޭނގުނު  އަގުވަޒަންކުރާން  ނުވަތަ  ނުކިުރ  އަގުވަޒަން 

ިދއުމުން ކަމަށް ވްެސ ވެދާނެއެވެ. 

ދިަރން  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ރޮނގުރޮނގުން  ިޢލީްމ ތަފާތު  ިމ ޒަމާނީަކ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ 

ތެރޭގިައ  ޒަމާނެކެވެ. ިމ މަަސއްކަތުގެ  ގެންދާ  ކުރަމުން  މަަސއްކަތް  ކިުރއެރުމަށް 

ިހމެނޭކީަމ  ީމހުންވްެސ  މަަސއްކަތްކުރާ  ހޯދުމުގެ  ިދރާާސކޮށް  ތީާރޚު  ރާއްޖޭގެ 

އުފާކުރާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ިދވިެހރާއްޖޭގެ ތީާރޚު ިދރާާސކޮށް ހޯދުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ 

ކަންކަމުގެ  އިެކއިެކ  ތީާރީޚ  ދައްޗީަކ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ކިުރމިަތވާ  ީމހުންނަށް 

މަޢުލޫމާތު ިލބޭނެ އިެކ ބާވަތުގެ އްަސލުތައް ފެންނާންނެތުމެވެ. 

ިމހާރު ިތޔަބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގިައ ިމ އޮތް ފޮތް "ކަލާފާނު ފަތްކޮޅުތައް" ިމ ފޮތީަކ 

ިދވިެހރާއްޖޭގެ ތީާރޚުގިައ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރްަސކަލަކާ ގުޅުންހިުރ ފަތްކޮޅުތަކެއްގިައވާ 

މަޢުލޫމާތުތައް ގެންެސދިެވފިައވާ ފޮތެކެވެ. އެހެންކަމުން ިމ ފޮތީަކ ިދވިެހތީާރޚުގިައ 

ިހނގިައފިައވާ އިެކ ކަންކަމާ ގުޅޭ އްަސލުތައް ހޯދާން މަަސއްކަތްކުރާ ީމހުންނަށް 

ކުރުމަށް  ިދރާާސތައް  ިއތުރު  އިަދ  ދެކެމެވެ.  ފޮތެއްކަމަށް  ވެގެންދާނެ  އީެހއަކަށް 

ިދވިެހ  އުނީްމދުކުރީަނ  އަޅުގަނޑު  ދެކެމެވެ.  ދޮރޯށްޓެއްކަމަށް  ހުޅިުވގެންދާނެ 

ިދރާާސވީެރންނިާއ ިލޔުންތީެރން، ިމ "އައު" މަޢުލޫމާތުގެ އީެހގިައ ިއތުރު ހޯދުންތައް 

ހޯދިައ ތީާރޚުގެ އާ ފަތްފުށްތަކެއް ިދވިެހ މުޖުތަމަޢަށް ހާމަކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައެވެ. 

ިމ ފޮތް އެކުލަވިައލެއިްވ އަލްފިާޟލް އަޙްމަދު ނިާޡމް ޢަބްދުއަްސއްތާރަށިާއ، ިމ ފޮތުގިައ 

ިހމިެނފިައވާ ިދވްެސއަކުރުގެ ފަތްކޮޅުތައް ިކޔިައ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގިައ ނުހަނު 

އަގުހިުރ މަަސއްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެއިްވ ިމ މަރުކަޒުގެ ކޮނަްސލްޓެންޓް އަލްފިާޟލާ 

ނީަސމާ މުޙައްމަދަށިާއ، އިަދ ިމ ފަތްކޮޅުތައް ިކޔުމުގިައ އީެހތިެރވެވަޑިައގެން ދެއިްވ 

އަލްފިާޟލް އަޙްމަދު ރީަޝދު ޢަބްދުލްޤިާދރިާއ، އަލްފިާޟލާ ޚީަދޖާ ޙަަސން މިަނކިާއ، 

އަލްފިާޟލް ކެލާ ޢީަލ ިއބްރީާހމް މިަނކަށިާއ، ިމ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގިައވާ 

ިމ  އިަދ  ންަޞރަށް،  ިއްސމީާޢލް  އަލްފިާޟލް  ިއބްރީާހމިާއ،  ނާޒީްލ  އަލްފިާޟލާ 

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ިއދީާރ މަަސއްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވިައދެއިްވ އަލްފިާޟލާ ިޝއުނާ އިާއ 

އަލްފިާޟލާ ޠިައބާ ަސީޢދަށް އެ ބޭފުޅުން އެ ކޮށްދެއިްވ އަގުހިުރ ިޚދުމަތްތަކަށްޓަކިައ 

ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ޚިާދމުކުމް        

އަޙްމަދު ނީަޞރު        

ރީައްސ

 28 ަޝއްވާލު 1430

17 އޮކްޓޯބަރ 2009
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ް ިއކިްތާޝފ

ީމލީާދން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގިައ ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

ފަހުން، ިޑމޮކްރީަސގެ އޫުޞލުން  ިރޔީާސ ިއނިްތޚާބުގެ  ޕީާޓ ިހމެނޭ  ބޭއިްވ ިގނަ 

ހުވާ  ރީައްސކަމުގެ  ނީަޝދު  މުޙައްމަދު  ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ  ހިޮވވަޑިައގެންނިެވ 

ކުރެއީްވ 11 ނޮވެމްބަރ 2008 ގައެވެ. ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފހުން ކީުރގެ 

އީޮފހަށް  އެ  ބޭފުޅުން  ަސރުކާރުގެ  އައު  ބަދަލުވެވަޑިައގެން  ބޭފުޅުން  ަސރުކާރުގެ 

ވަދެވަޑިައގަތުމުގެ ތެރޭގިައ، އެއީޮފހުގިައ ހިުރ ވަރަށް ކީުރގެ ިލޔުންތަކެއް )800 

އަށްވުރެ ިގނަ ިލޔުން( ރީައްސ ނީަޝދަށް ފިެނވަޑިައގަތެވެ. އުކާލަން ތައްޔާރުކޮށްފިައ 

ހިުރ ިމ ިލޔުންތައް ަސލާމަތްކުރެއްވުމަށް ފަހުގިައ، ިމތަކީެތގެ ފިުރހަމަ ިދރާާސއެއް 

އްުސ  ފުންނާބު  ކަމާއެކީަށގެންވާ  އެނިގވަޑިައގަންނަވާ  ިދވިެހ ތީާރޚު  ކުރެއްވުމަށް 

ބޭފުޅުންގެ ީޓމަކާ އެމިަނކުފާނު ޙަވާލުކުރެއިްވއެވެ.

ިމޕްރޮޖެކްޓްއީަކ، ިމދެންނިެވ ިލޔުންތަކުގެ ތެރިެއން 10 ފަތްކޮޅެއް ިދރާާސކުރެއްވުމުގެ 

ިއބްރީާހމް  އައުްސލްޠާން  ަޝީހދުވެވަޑިައގެންނިެވ  ފަތްކޮޅީަކ  ިމ 10  ނީަތޖާއެވެ. 

)ިތންވަނަ( ކަލާފާނު )1585-1609މ(ގެ ިޒޔާރަތާ ބެހޭ 10 ފަތްކޮޅެވެ. ިމިޒޔާރަތް 

ހުންނީަނ ަޝީހދުކޮށިްލ ކަލާފާނު އޮންނިެވ ގުރާބު ލެއިްގ ރަށްކަމަށްވާ އިަރއަތޮޅު 

ދެކުނުބީުރ ހަންޏީާމދޫގައެވެ. ކަލާފާނު ފްަސދާނުގިައ ވަޑުވިައ، އެރަދުންގެ ިޒޔާރަތް 

ިމްސިކތް  ިމިޒޔާރަތިާއ  ިއންވެގެންނެވެ.  ިމްސިކތާ  ހަންޏީާމދޫ  ިބނާކޮށްފިައވީަނ 

ިގނަގުނަ  ޢާންމުން  ރްަސރްަސކަލުންނިާއ  ިދވިެހ  ދެމެހެއްޓުމުގިައ  މަރާމާތުކޮށް 

މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރައްވިައފިައވާކަމާމެދު ތީާރޚު ހިެކދެއެވެ. ިމިޒޔާރަތިާއ ިމްސިކތު 

ބޯގައަށް ރާއްޖޭގެ ރްަސރްަސކަލުންނިާއ ރިަނރިަނކަނބަލުން ިލޔުއްވިައދެއްވިައފިައވާ 

ވަޤުފު ިބންތައް ިމ ނަންގަނެވުނު 10 ފަތްކޮޅުގިައ ބަޔާންކޮށްފިައ ވެއެވެ.

ިބމުގިައ  ޖިެހގެންވާ  ިޒޔާރަތާ  ކަލާފާނު  ކަނޑައިެޅފިައވީަނ  ިމޕްރޮޖެކްޓުގިައ 

ިމފަތްކޮޅުތަކިާއ އޭގެ ބަޔާންތައް، ިމތަނަށް ިޒޔާރަތްކުރާ ީމހުންނަށް ފެންނާނެގޮތަށް 

ބެހެއްޓުމަށެވެ.
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"ފަތްކޮޅީަކ" ކޮބާ؟

އީޮތ  މާނަކޮށްފިައ  "ފަތް"  ިމނަންގަނެވޭ  ިމމައޫުޟޢުގިައ  ރީަދފުގިައ  ިދވިެހބަހުގެ 

"ީދީނ ގޮތުން ނުވަތަ ޤާނީޫނ ގޮތުން ިލޔެވޭ ބައެއް ޒާތުގެ ިލއުން" ކަމަށެވެ. 

އެޗް.ީސ.ީޕ.  މުއައިްރޚު،  ިއނިގރިޭސ  މްަޝހޫރު  ިލޔުއިްވ  ތީާރޚު  ިދވިެހރާއްޖޭގެ 

ބެލް ިލޔުއްވިައފިައވާ، "ދަ މޯލިްޑވް އިައލަންޑްްސ، މޮނޮގްރާފް އޮން ދަ ިހްސޓީްރ، 

އިާކއޮލީޮޖ، އެންޑް އިެޕގްރީަފ، 1940" ގިައ ިލޔުއްވިައފިައވީަނ ރާއްޖޭގެ ތީާރީޚ 

ިލޔުންތައް މިައގަނޑު 4 ބަޔަކަށް ބެހޭކަމަށެވެ. އީެއ:

ގަލިާއ ލަކީުޑގިައ ިލޔެފިައ ހިުރ ނަޤީްޝ ިލޔުންތަކިާއ މަހާނަގަލުގިައ   )ހ(  

ް ހިުރ ިމފަދަ ިލޔުންތައ  

ރަދުންގެ އަމުރުފުޅުތަކިާއ ތީާރީޚ ވާހަކަތައް ިލއުމަށް ލިޮއން ނުވަތަ   )ށ( 

އެނޫންވްެސ ިވިރކެކޭ މަޢުދަނަކުން ހަދިައފިައހުންނަ "ލޯމާފާނު"ގެ    

ނަންދިެވފިައވާ ހިަނިދގު ފިޮތފިޮތ  

ލަކީުޑގިައ ނުވަތަ ބަކިަރފަދަ ޫސީފގެ ހަމުގިައ ނުވަތަ ކަރުދާހުގިައ   )ނ( 

ިލޔެފިައހުންނަ "ފަތްކޮޅު"  

ރްަސރްަސކަލުންގެ ކުރު ތީާރޚު ިލޔެފިައ ހިުރ "ރާދަވިަޅ" އިަދ    )ރ( 

ތީާރޚު ިދގުކޮށް ބަޔާންކޮށްފިައވާ "ިދވިެހ ތީާރޚު" ިމއެވެ.   

ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ިހފެހެއިްޓފިައ ހިުރ  ހަމައަށް  1609 އާ  1602 ިއން  ީމލީާދން 

ގާތްގަނޑަކަށް  ީމލީާދން  އުޅުއީްވ  )ދިުނޔޭގިައ  ލަވާލް  ިޑ  ިޕރާޑް  ފްޣާނުްސވާ 

ކަމާމެދު  މިުހންމު  ފަތްކޮޅުތަކުގެ  ިމފަދަ  ިލޔެއުޅުނު  ިދވިެހން   ،)1623-1578

ބަޔާންކުރައްވީަނ:

އަނެއްކަމީަކ،  ދުށް  އަހަރެން  ކުރާގޮތާމެދު  ަޝީރޢަތް  އެބިައީމހުން 

ިޖނީާއ ޤިަޟއްޔާތަކުގިައ، ދަޢުވާ ކުރީާމހާ ދައްކާ ވާހަކައިާއ އެދަޢުވާ 

އެތާކު  ވާހަކަވްެސ  ދައްކާ  ހީެކން  އިަދ  ިއންކާރާ،  ކުރާ  ީމހާ  ިލބޭ 

ނިުލޔެއެވެ. އިަދ ިނޔާ ކަނޑައަޅީާނވްެސ ިލޔެގެންނެއް ނޫނެވެ. ިމފަދަ 

ކުއިްލގޮތެއްގިައ  މައަްސލަތައްވްެސ  މަދީަނ  އިަދ  ަޝީރޢަތްތައްވްެސ 

ވަރަށް ކުރުކޮށް ިނންމާލަފާނެއެވެ. ނަމަވްެސ މަދީަނ މައަްސލަތަކުގެ 

ވިާރީޘ  ތަކެއްޗިާއ  ނުގެންގުޅެވޭ  އުފުލާ  ފަދަ  ިދވިެހރުއް  ތެރިެއން 

ނުވަތަ  ފިަޑޔާރީުމހާ  ިނމޭގޮތް  ަޝީރޢަތް  މުދަލުގެ  ިލބޭ  ގޮތުން 

ނިާއބުން ދީޭނ ިލޔެގެންނެވެ ... ިމފަތް ިމލްކުވެ އޮތް ީމހާގެ މިަތކޮޅު 

އޭނާގެ  ނުވަތަ  އޭނާ  އެހެނީްވމާ  އޮންނާނެއެވެ.  އެގޭނޭހެން  އޭގިައ 

ވާރުތަވިެރޔެއްގެ ިކބިައންވްެސ އިެމލްކު ިނގުޅައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

ިޒޔާރަތިާއ  ކަލާފާނު  މަަސއްކަތްކޮށްފިައވީާނ  ިއނާްޞފުކުރަން  ިމފޮތުގިައ  ިމގޮތުން 

އިެޒޔާރަތް ހިުރ ިމްސިކތާބެހޭ 10 ވަޤުފުފަތުގިައ ހިުރ ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްދެވޭތޯއެވެ. 

ިމ 10 ފަތްކޮޅުގެ ތީާރޚު ީމލީާދން 1609 ިއން 1930 އަށް ދިެމގެންދެއެވެ. 

ވަޤްފީަކ ކޮބާ؟

وقف އީަކ ޢަރިަބ ބަހުގިައ އެއްޗެއް ބަންދުކުރުމެވެ. ިއްސލީާމ ިފޤްޙުގިައ ވަޤްފުގެ މާނައީަކ 

އޭގެ "ޢިައނު" )އިެތގަނޑު( ދިެމއޮތުމާއެކު އިެއން މަންފާއެއް ިލބޭ ކަނޑައިެޅގެންވާ 

މުދަލެއް ިހފެހެއްޓުމެވެ. ިހފެހެއްޓުމޭ ިމބުނެވީެނ އޭގެ ޢިައނު ދިެމ އޮތުމާއެކު އޭގެ 

ފިައދާ އަނެކުންނަށް ިލބޭގޮތަށް ިހފެހެއްޓުމެވެ. 

ިދވިެހބަހުގެ ރީަދފުގިައ "ވަޤްފު"ގެ މާނާގިައ ވީަނ "އްަޞލު ަސލާމަތުން އޮތުމާއެކު 
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ރްަސކަންފުޅަށްޓަކިައ  މާތްރްަސކަލާނގެ  މުދަލެއް  ިލިބދާނޭ  މަންފާއެއް  އިެއން 

ވިަކފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭގޮތަށް ިހފެހެއްޓޭ ިހފެހެއްޓުން" ކަމަށެވެ. 

ޢިައާޝ  ކަނބާ  ާސްސކަފުރަދާނަ  ކުރެން  ފަތްކޮޅު  ިދހަ  ިމފޮތުގިައ ހުށަހަޅާފިައވާ 

ރިަނިކލެގެފާނުގެ ތިަރކައާބެހޭ ފަތްކޮޅު ފެށޭ ޢަރިަބ ީދބާޖާގިައ ވަޤުފީަކ ކޮބިައކަން 

ހަތަރު މަރުޙަލިާއން އަންގީާދފިައވެއެވެ: 

)ީކިރިތ ޤުރުއާނުން ދީަލލު( هللاގެ މަގުގިައ، އެއުރެންގެ މުދާ ހޭދަކުރާ 

ީމހުންގެ ިމޘާލީްއ، ކޮންމެ ކުރާގަނޑެއްގިައ ަސތޭކައޮށް ހުންނަ ހަތް 

ީމހަކަށް  ިމޘާލެވެ. هللا ިއރާދަކުރައްވާ  އޮށެއްގެ  އުފައްދާ  ކުރާގަނޑު 

)ޘަވާބު( ިގނަގުނަ ކުރައްވައެވެ. އިަދ، هللاީއ، ތަނަވްަސވަންތަ، މޮޅަށް 

ދެނެވިޮޑގެންވާ ރްަސކަލާނގެއެވެ )2:261(.

)ޙީަދޘުން ދީަލލު( ަސލާމިާއ ަޞލަވާތް ލެއިްވ ކައު ރޫަސލު هللا ޙީަދޘް 

ޢަމަލުތައް  އޭނާގެ  މަރުވެއްޖެނަމަ  ދިަރޔަކު  އާދަމުގެ  ކުރެއިްވއެވެ. 

)އިެހާސބަށް( މެދުކެނޑޭ ހުއްޓެވެ. )އީެމހާ ދޫކޮށްފިައ ދާ( ިތން ކަމެއް 

ިލބޭ  މަންފާ  އިެއން  ނުވަތަ  ަޞދަޤާތެކެވެ.  ދިެމހުންނަ  ިފޔަވައެވެ. 

ިޢލްމުވިެރކަމެކެވެ. ނުވަތަ އޭނާއަށް ދުޢާ ކުރާ ާޞިލޙު ދިަރއެކެވެ.

)ދަންނަބޭކަލުންގެ ިއޖްމާޢު( ފަހެ ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގިައ )ޙީަދޘްގިައ 

އޮތް( "ދިެމހުންނަ ަޞދަޤާތު"ގެ މާނައީަކ ވަޤްފެވެ. 

)ވަޤްފުގެ ތަފީްޞލެއް ިދނުން( ިރވާވެގެން ވެއެވެ. މާތް ރްަސކަލާނގެ 

ރުއުްސންލެއިްވ ޢުމަރު ބުނު ޚައްޠާބް ިވދާޅިުވއެވެ. އޭ هللاގެ ރޫަސލާ 

وسلم( އެވެ. އަޅުގަނޑަށް ީމގެ ކިުރން ދުވަހަކުވްެސ  عليه  اهلل  )صلى 
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ީމހުން ބިައިތއްބައެވެ. ިމީމހުންގެ މާުސރަ ދީެނ، ިމްސިކތް ިބނާކިުރ 

ބޯގައަކުންނެވެ.  ހަމަޖައާްސފިައވާ  މައްޗަށް  ިމްސިކތުގެ  ފަރާތަކުން 

ިމފަދަ މަޤާމުތަކީަކ ވަރަށް ޤަދަރުވިެރ މަޤާމުތަކަކަށް ވުމާއެކު، ބައެއް 

ިމްސިކތެއްގިައ  ގަނެއެވެ.  ީދފިައ  ފިައާސ  މަޤާމުތައް  ިމފަދަ  ީމހުން 

ހަމައެކިަނ  އޮންނީަނ  ހުއްދަ  ކުރަން  ކަންތައްތައް  ވަޅުލުމުގެ  ީމހަކު 

އިެމްސިކތެއްގެ ިޚދުމަތްތީެރންނަށެވެ.

ިގނަ  އަށްވުރެ   400 ބަޔާންކޮށްދީެނ،  ފަތްކޮޅުން  ިދހަ  ހުށަހަޅާފިައވާ  ިމފޮތުގިައ 

ރްަސކަލުންކުރެ  އެބިައީމހުންގެ  ފަރާތުން،  ރްަސކަމުގެ  ިދވިެހ  އަހަރުވަންދެން، 

ަޝީހދުކުޅަ ރްަސކަލެއްގެ ިޛކުރާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ އެރަދުން ފްަސދާނުލިެވފިައވާ 

ތަން، "ދިެމހުންނަ ަޞދަޤާތެއް"ގެ ގޮތުގިައ ބެލެހެއިްޓ ގޮތެވެ. 

ް ކަލާފާނު ަޝީހދުވެވަޑިައގަތުނ

އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް III އީަކ، ިދވިެހ ތީާރޚުގިައ ނަންފުޅު އަރިައހިުރ ޤައީުމ 

ދިަރކަލުންނެވެ.  އަޢުޒަމްގެ  ތަކުރުފާނުލް  މުޙައްމަދު  ޣީާޒ  އައުްސލްޠާނުލް  ބަޠަލު 

ދަށުން  ވިެރކަމުގެ  ޕޯޗީުގޒުންގެ  ިދވިެހރާއްޖެ  ތަކުރުފާނީަކ  މުޙައްމަދު  އަލްޣީާޒ 

ިމިނވަން ކުރެއިްވ ބަޠަލެވެ. ކަލާފާނުގެ މަންމާފުޅީަކ ބާރަށު ބިޯށވަލު ބުޅާފާތުމާގެ 

ރެހެނިްދ ގޮއްޔެއެވެ. ފަހުން ިމކަމަނާގެ ނަންފުޅީަކ އިާމނާ ރިަނިކލެގެފާނެވެ. ކަލާފާނު 

އުފަންވެވަޑިައގީަތ ިތލަދުންމީަތ އީުތމުގިައ، ީމލީާދ ަސނަތުން ގާތްގަނޑަކަށް 1547 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. ިމރަދުން ަޝީހދުވެވަޑިައގީަތ މަލާބީާރންގެ އަތްމީަތގިައ 4 ފެބްރުއީަރ 

1609 ގައެވެ. ފްަސދާނުލިެވފިައވީަނ އިަރއަތޮޅު ދެކުނުބީުރ ހަންޏީާމދޫގައެވެ.

ފަތްކޮޅުގިައ ބަޔާންކޮށްފިައ  ފުރަތަމަ  ބެހޭ  1609މ ގިައ ަޝީހދުކުރުމާ  ކަލާފާނު 

ނިުލބޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގެ ިބން އަޅުގަނޑަށް ޚިައބަރުން ިލިބއްޖެއެވެ. 

އެއާމެދު ހަދާނެގޮތަކާމެދު ކަލޭގެފާނު އަމުރު ކުރައްވީަނ ިކިހނަކުންތޯއެވެ؟ 

ރޫަސލާ ޙީަދޘް ކުރެއިްވއެވެ. "ކަލޭގެފާނު އިެދވަޑިައގަންނަވީަނނަމަ އެ 

ފިައދާ(  ިލބޭ  )އިެއން  އޭގެފަހުން  ިހފަހައްޓަވާށެވެ.  އްަޞލު  ިބމުގެ 

ަޞދަޤާތަށް  އިެބން  ޢުމަރުގެފާނު  ފަހެ  ކުރައްވާށެވެ".  ަޞދަޤާތް 

)ވަޤްފު( ކުރެއީްވ އިެބމުގެ އްަޞލު ނިުވއްކޭ ގޮތަށިާއ ިހބިައން ނުދެވޭ 

ފީަޤރުންނަށިާއ،  ކުރެއީްވ  ަޞދަޤާތް  ނުވާގޮތަށެވެ.  ވާރުތަ  ގޮތަށިާއ 

ގާތިްތމާގެ ީމހުންނަށިާއ، އަޅުން ިމިނވަން ކުރެއްވުމުގައްޔިާއ، هللا ގެ 

މަގުގައްޔިާއ )ޙާލުގިައ ޖިެހފިައވާ( ދަތުރުވިެރންނަށިާއ ިނކަމިެތންނަށެވެ. 

މަންފިާއން،  އިެބމުގެ  )ބަލަހައްޓީާމހާ(  މުތަވައީްލއަށް  އިެބމުގެ  ފަހެ 

އެހެން  އިެއން  އިަދ  ކެއުމީަކ  ހެޔޮގޮތުގިައ  ނުވާގޮތަށް،  ފިައދާއެއް 

ީމހުނަށް ކާނިްދނުމީަކ ހުއްދަކަމެކެވެ. 

ިދވިެހން ިމފަދަ ވަޤްފު ކޮށް އުޅުނު ގޮތާމެދު ިޕރާޑު ިލޔުއްވީަނ:

މާތީްމހުންނިާއ މުއަްސނިދން އާދިައގެ މިަތން ފްަސދާނުލީަނ ިމްސިކތު 

ިމްސިކތެއްގިައ  އަޅިައފިައވާ  ފަރާތުން  ޢިާއލާއެއްގެ  ކިައީރގައެވެ. އެ 

ނޫންނަމަ ިމިހާސބުން ިބން ގަންނަންޖެހީެނ ވަރަށް ބޮޑު އަގުގައެވެ. 

އަޅިައިފނަމަ،  ިމްސިކތެއް  ފަރާތުން  ޢިާއލާއެއްގެ  ިމފަދިައން 

އެހެން  ިހާސބެއް،  ވިަކ  އެތަނުން  ވަޅުލަން  ީމހުން  އެޢިާއލާއެއްގެ 

ިހާސބުން  ޤަދަރުވިެރ  ިމީއ އެންމެ  އެވެ.  ބާއްވާނެ  ނީުދ  ފަރާތަކަށް 

އެހެންފިައދާ  އެފަދަ  ފިައާސ  ިލބޭ  ިމކަންކަމުން  ވާނެއެވެ.  ކަމަށް 

އާ އެއްގޮތަށް، ިމްސިކތުގެ މިުދމުންނިާއ ދެންވްެސ ިތބޭ ިކޔެވީެނން 

ފަދަ ީމހުންނަށް ބަހާނެއެވެ. ކޮންމެ ިމްސިކތެއްގިައވްެސ، ިމްސިކތިާއ 

ިމފަދަ  އަދަދަކަށް  ވިަކ  ކުރުމަށް  މަަސއްކަތްތައް  ޤަބުރްުސތާނުގެ 
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ހަލާކުވެގެންނެވެ. ިޕރާޑް ފާހަގަކުރިެވފިައވީަނ 1602މ. ިއން 1609މ. އާ ހަމައަށް 

ިލޔެފިައވާ  ބަޔާންކޮށް  ކަންތައްތައް  ިދމާވެފިައވާ  ހިުރިއރު  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  އޭނާ 

ފޮތުގެ ަސބަބުންނެވެ.

"ދަ ވޮޔެޖް އޮފް ފްޣާންްސވާ ިޕރާޑް" ިމފޮތުގިައ ިޕރާޑް ިލޔެފިައވީަނ ކަނޑުފޭރޭ 

ީމހުން އިައްސ މާލެއަށް ޙަމަލިާދީނ 1607މ ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއީަރ މަހުގިައ 

ކަމަށެވެ.

މަހުގެ  ފެބްރުއީަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ  )އީެއ 1607  ފަހުން  ދެރޭ  އޭގެ 

އަރުމާދެއް  އެކުލިެވފިައވާ  މައްޗަށް  ގުރާބުގެ  ޯސޅަ  ތެރޭގިައ( 

ރްަސގެފާނަށް  ޚަބަރު  ތައްޔާރުވާ  ވަންނަން  ރާއްޖެ  އިައްސ 

ވަރަށް  ރްަސގެފާނިާއ ރައިްޔތުން  ިމިއންޒާރުން  ިލިބވަޑިައގެނިްފއެވެ. 

ޚަބަރެއް  އެއްވްެސ  އޭގެކިުރން  ޙިައރާންވެވަޑިައގަތެވެ.  ބޮޑަށް 

ިލިބވަޑިައނުގަނެ، ިމޚަބަރު ކުއިްލއަކަށް އައުމުން ިސިހވަޑިައގީަތއެވެ.

ރަދުން ރައްކައުތިެރވެވަޑިައގަތުމަށްޓަކިައ، އަނިބއަނިބކަނބަލުންނިާއ، 

ގުރާބުކޮޅަށް  އޮގަރު  އެމިަނކުފާނުގެ  ގޮވިައގެން  ކޮއްކޯފުޅާ  ބޮޑުބޭބޭ 

އަގުހިުރ  ިގނަ  އަތްޕުޅުގިައ ހިުރ ވަރަށް  އަރާވަޑިައގަތެވެ. ރަދުންގެ 

ތަކިެތ، ރަނިާއ ޖަވިާހރު އިަދ ިމފަދަ އެހިެނހެން ތަކިެތ، ނައުކޮޅަށް 

އަރުވަން އަމުރުފުޅުކުރެއިްވ ނަމަވްެސ، ޖިެހވަޑިައގީަތ ީމގެ ބޮޑުބިައ 

ހިަތޔާރު  ބޮޑުބިަޑއިާއ  ތެރޭގިައ  ިމތަކީެތގެ  ބަހައްޓަވާށެވެ.  މާލޭގިައ 

ިހމެނުނެވެ. ވަޤުތު ނެތުމުތެ ަސބަބުން، ރަދުންގެ ރައްކައުތިެރކަމަށް 

ބޭނުންވާނޭ ހިަތޔާރުވްެސ ނައުކޮޅަށް ލެއްވޭ ވަރެއް ނިުވއެވެ. ނައުކޮޅަށް 

ފުރިައގެން  އަވަހަށް  ިނމުމުން  އަރުވިައ  ތަކިެތ  ބޭފުޅުންނިާއ  ހިުރހާ 

ިދމާއަށް  ރަށްތަކާ  ހުވަދުއަތޮޅުގެ  ދެކުނުގިައވާ  ފީަލގިައ،  ިރޔަލިާއ 

އެވީަނ އެރަދުން ަޝީހދުވެވަޑިައގަތުމާ ގިުޅގެން ިހނގިައިދޔަ ކަންތައްތަކެވެ. ކަލާފާނު 

ަޝީހދުވެވަޑިައގީަތ ިހޖުރިައން 1017 ވަނަ އަހަރުގެ ަޝއްވާލު މަހުގެ 28 ީވ ބުދަ 

ދުވަހުއެވެ. ީމލީާދ ަސނަތުން ިމީއ 4 ފެބްރުއީަރ 1609 އެވެ. 

ކައު މުޙައްމަދު ރޫަސލުهللا ަޞއްލައްهللا ޢަލިައިހ ވަަސއްލަމް އެވަނަ 

ފުރިައތުރު ފޭތާންބަރު ކަލޯގެ ަސއްތުރަ ބޮވަނަ މެދަށް ރެދިަލ ކުރަވަމުން 

ގެމަންވެވިޮޑގެނިްފ  މީަދނާއަށް  ހޮބިަހިރއާ  މައްކިާއން  ފުރައުއްތަރަ 

ބުދަ  ަސއްވާލްމަހު  އަވެރުދު  ަސތާރަވަނަ  އެކާުސްސތުރަ  ިހޖުރިައން 

އަލްޣީާޒ  ފުތް  ބޮޑުތަކުރުގެ  މުޙައްމަދު  އަލްޣީާޒ  ދުވަހު  އަށީާވްސ 

ިއބްރީާހމް ފިާށނިާއިކލަގެފިައވާނިާއ ޙަަސދަވިެރކަމު ހީޮޅންގެ ދޮޅްޮސ 

ިމއުރެން  ހަގުރާމަކޮށް  އިައްސ ިމިކލަގެފިައވާނިާއ ިމއުރެން  ދެގުރާބު 

އެއިްލ ލޮނިްސއަކުން ިމިކލަގެ ގިައކޮޅު ގިެހ ަޝީހދު ވެއްޖިަހދު؛

ިދވިެހ  ހިުރިއރު  ިހފެހެއިްޓފިައ  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  ލަވާލް  ިޑ  ިޕރާޑް  ފްޣާނުްސވާ 

ރާއްޖެއަށް  ިޕރާޑްއަށް  ކަލާފާނެވެ.  ިއބްރީާހމް  އައުްސލްޠާން  ިއންނީެވ  ތަޚުތުގިައ 

އާދެވުނު ދަތުރު ކިުރ ނައު ކޯރިބން، މާޅްޮސމަޑުލު ދެކުނުބީުރގެ ފަރަކަށް އަރިައ 
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ދްުޝމަނުންގެ  ދެކޭގޮތުގިައ  އަހަރެން  ހަމަވިެދޔީައއެވެ.  އަޖަލު 

މާތްރްަސކަލާނގެ  އަވަހާރީަވކީަމ  ކަލާފާނު  ޙަމަލާއާއެކު،  ފުރަތަމަ 

އެމިަނކުފާނުންގެ  އެހެންކަމުން  ރަޙްމަތެކެވެ.  ލެއިްވ  އެރަދުންނަށް 

އިަދ  ގޮތްތަކިާއ،  ިއހާނަތްތިެރ  ހިެދ  އަނިބއަނިބކަނބަލުންނަށް 

ފިެނވަޑައެއް  އެމިަނކުފާނަކަށް  ލޫޓިުވތަން  ރަށް  ގަނޑުވަރުތެރެއިާއ 

ޤަތުލުޢާއްމެއް  ރަށުތެރޭގިައ  ިމހިާދާސގިައ  ނަމަވްެސ،  ނުގަތެވެ. 

ނިުހނގައެވެ. ިމކަމުގެ ތެރޭގިައ އަވަހާރީަވ ރަދުންނިާއ އެމިަނކުފާނު 

އިަރއަހުގިައ މަރިުވ ދިެތން ީމހެކެވެ.

ިމހިާދާސއަށް ިޕރާޑު ދެއްވިައފިައވާ 1607 ވަނަ އަހަރުގެ ަސނަތިާއ، ފަތްކޮޅުގިައވާ 

1609 ވަނަ އަހަރުގެ ަސނަތާ ދެމެދުގިައ ދެ އަހަރުގެ ތަފާތެއް އެބަހުއްޓެވެ. 

ގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް  محل  ديبا  ޙަަސން ތާޖުއީްދން ޢަރިަބން ިލޔުއްވިައފިައވާ تاريخ 

"ިދވިެހ ތީާރޚު" ގިައ ކަލާފާނު ަޝީހދު ވެވަޑިައގެންނިެވ ހިާދާސ ބަޔާންކުރައްވިައފިައ 

ވީަނ ިމފަދިައންނެވެ:

ިޢލްމުވިެރ  ޢަދުލުވިެރ  ބުއިްދވިެރ  ހިައބަވަންތަވިެރ  ިމރްަސގެފީާނ 

ރްަސކަލެކެވެ. ދަންނަބޭކަލުންނަށް ލިޯބކުރައްވިައ ިޢލްމު އުނގެނުމަށް 

އަމުރުކުރައްވިައ، ިޢލްމުވިެރންނަށް ވިާގދެއްވިައ ިގނިަގނަ ކަންތަކުގިައ 

އީެމހުނިާއ މާުޝިވރުކުރައްވިައ، ރައިްޔތުންގެ ތަދުމަޑު ޙާލުބައްލަވިައ 

ަސއީުވްސ  ރްަސކަމަށް  ީމނާގެ  ރްަސކަންކުރައްވަތެވެ.  ޢަދުލުން 

އަހަރުވުމަށްފަހު މަލާބީާރންގެ ފޭރޭ ީމހުންގެ ގުރާބުތަކެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. 

އޭނާގެ  އީަމރުނިާއ،  ވީަޒރުނިާއ  އައަްސވިައ  ިމޚަބަރު  ރްަސގެފާނު 

ފަނިޑޔާރުކަމުގިައ ހުންނިެވ ހައްދުންމީަތ ފޮނަދޫ މުޙައްމަދު ފަނިޑޔާރު 

މެދު  ހަނގުރާމަކުރައްވުމިާއ  ޖަމަޢަކުރައްވިައ  އެންމެން  ކަލޭފާނިާއ 

ދަތުރު ފަށަން އަމުރުކުރެއީްވއެވެ.

ފޮނިުވ  ދްުޝމަނުން  އަތުލިައގަތުމަށް  ނައުކޮޅު  ރްަސގެފާނުގެ 

އަށްގަނޑިެތ ރަދުންގެ ނައުކޮޅާ ހަމައަށް އިައްސ ހަނގުރާމަ ފިެށއެވެ. 

ހަނގުރާމަކުރައްވިަނކޮށް  ރަދުންވްެސ  ިދފާޢުވެވަޑިައގަތުމަށްޓަކިައ 

ދްުޝިމނުންގެ ީމހަކު ޖިެހ ނޭޒާއަކުން ިލިބވަޑިައގެންނިެވ ޒަޚަމުންނިާއ 

އަވަހާރީަވއެވެ.  ރަދުން  ޒަޚަމުތަކުން  ކިުރ  ކަނިޑން  އެއަށްފަހު 

އަނިބއަނިބކަނބަލުން  ރަދުންގެ  ފޭރީޭމހުން  މަލާބީާރންގެ 

ކޮއްކޯފުޅު  ރަދުންގެ  އިަދ  ގެނިްދޔީައއެވެ.  މާލެއަށް  ހައްޔަރުކޮށްގެން 

ކަނޑަށް ޣަރަޤުވެ އަވަހާރީަވއެވެ.

ކަނޑު  އެދުވަހު  ަސބަބީަކ،  އަވަހާރަވުމުގެ  އަތުލިައގަތުމިާއ  ރަދުން 

ނައުކޮޅީަކ  ރަދުންގެ  ވިައނުޖެހޭކަމެވެ.  އެއްގޮތަކަށްވްެސ  މަޑުވެފިައ 

ކަލާފާނުގެ  ނައުކޮޅެކެވެ.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ދުއްވާން  ިރޔަލުގިައ 

ދުވާލެއް  ފިަލޖަހީާލމާ  ގުރާބުތައް  ދްުޝމަނުންގެ  ގުރާބުކޮޅަށްވުރެ، 

ނަމަވްެސ،  ވިައޖެހުނު  ކުޑަކޮށް  ިކތަންމެ  އެދުވަހު  މާބާރެވެ. 

ނަމަވްެސ  ނުގަނެވީުނހެވެ.  އަތުލައެއް  އެނައުކޮޅު  އީެމހުންނަށް 

ކަލާފާނުގެ ބަދުނީަސބުފުޅުން ކަންތައްތައް އެގޮތަށްވެ ިނމީުނއެވެ. އީެއ 

ކުރެއިްވ ނުބިައ ކަންތަކިާއ  ދިުނޔޭގިައ ހުންނަވިައގެން  އެމިަނކުފާނު 

ީމހުންނަށް ދެއިްވ އިަނޔާތަކުގެ ބަދަލެވެ.

އުޅަނދެއްވްެސ  އެންމެ  އާދިައގެ  ފިުރ  އެރަށުން  ިމހިާދާސގިައ، 

އަނިބއަނިބކަނބަލުން  ކަލާފާނުގެ  ނިުހފައެވެ.  ދްުޝމަނުންނެއް 

ަސލާމަތްވެވަޑިައގަތުމުގެ  ފުރާވަޑިައގެންނިެވނަމަ  އެއްޗެއްގިައ  އެފަދަ 

ރަދުންގެ  އޮތްގޮތުން  ތަޤީްދރުގިައ  ނަމަވްެސ  އީޮތހެވެ.  ފުރަުޞތު 
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އެދިަރކޮޅުން ިއޢުލާނު ކިުރއެވެ. ބެލެވޭގޮތުގިައ އީުތމު ދިަރކޮޅުގެ ބޭނުމަކަށް ވެފިައ 

އޮންނީާނ، އެދިަރކޮޅުގެ އްަޞލު ފިެށފިައވީަނ ދަށް ނަަސބަކުން ކަމަށްވީާތ، އެކަން 

ިއޙިްތރާމިާއ  ރައިްޔތުންގެ  ހިާދާސިއން  ަޝީހދުވުމުގެ  ކަލާފާނު  ފޫބެއްދުމަށްޓަކިައ 

ޤަދަރު އެދިަރކޮޅަށް ހޯދުމެވެ. 

ވަނަ  1968މ  ރްަސކަން  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ގޮތުގިައ،  އެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ިޒޔާރަތަށް  ކަލާފާނު  ިދވިެހން  ބަދަލުވަންދެންވްެސ  ޖުމްހިޫރއްޔަތަކަށް  އަހަރު 

ކަލާފާނު  ފަތްކޮޅުތަކުން  އިެކއިެކ  އޮތެވެ.  ިއޙިްތރާމް  ޤަދަރިާއ  އިައ  ދެމުން 

ހިުރކަން  ވަޤުފުކުރިެވފިައ  ތަންތަން  ިގނަ  ވަރަށް  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކިައ  ިޒޔާރަތް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެއެވެ. ރުއްގަނޑުގަނޑިާއ ފަތްކޭލު ިހންނަތަށް ވްެސ ީމގެ 

ތެރޭގިައ ިހމެނުނެވެ. ީމގެ ިއތުރަށް، ީމހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ިގނަ ތަންތަންވްެސ 

ވަޤުފުކުރިެވފިައވެއެވެ.

ިމފަތްކޮޅުތަކުން ިމާސލެއްގެ ގޮތުން އަންނިަނިވ ބަޔާން ބައްލަވާށެވެ: 

ބަންޑާރައަށް  ިމރަށުން  ރަށިާއ  މިުޅ  ިކއާ  އަތޮޅުކުރަމިަތ  އިަރއަދޫ 

ރަށްގަނޑިާއ  ިކޔާ  ފެންފިުށ  ކޮޅުމަޑުލު  ތަކެއްޗިާއ  ހުންނަހިައ 

ގާތުން  ކަލޯ  ޙަުސިއން  ފުތް  ފަނިޑޔާރުކަލޯ  ނޫރައީްދނު  ހިަނމާދޫ 

ބައްލަވިައގަތް  ކަލާފިައވާނުން  އަގީުދ  ވާރުން  ކަނޑޫދޫން  ކޮޅުމަޑުލު 

ކަނޑޫދޫ ރަށްކޮޅު ިމްސިކތު ދެކުނު ފިާހިތ )23( ބަމަ ހިުށ ިހންނަ 

ރުއްގްަސ  ިތިބ  ވަންނިައވެގެން  މައްޗަށް  ިމިހންނަ  ިބންގަނޑިާއ 

ވަޤުފު  ިޒޔާރަތަށް  )ިމތަކިެތ ވީަނ ކަލާފާނު  ފަލަމިަޑއިާއ  ކޭލަދިަބން 

ކުރިެވފައެވެ.(

ިމިޒޔާރަތް ބެލެހެއްޓުން އިެކ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރިެވފިައވާ ކަންވްެސ ިމފަތްކޮޅުތަކުން 

މާުޝިވރު ކުރައްވިައފޫއެވެ. ފަހެ ހަނގުރާމަ ކުޅައުމަށްވުރެ ިފލިައގެން 

ފަތުވާކުރައްވިައފޫއެވެ.  ކަލޭގެފާނު  ފަނިޑޔާރު  މޮޅުކަމުގިައ  ިދޔިައން 

ދެކުނަށް  އަރިައވަޑިައގެން  ގުރާބަކަށް  ބޮޑު  އަވްަސވެގެން  ދެން 

ފުރަވަޑިައގެންފޫއެވެ. ފަހެ ޢަދުއްވުންގެ ީމހުން އަވްަސވެގެން އިައްސ، 

ދެން  ބައްދަލުކޮށްފޫއެވެ.  ކަނޑުމިަތން  ގުރާބިާއ  ރްަސގެފާނުންގެ 

ގުރާބުގިައ  ރްަސގެފާނުންގެ  ފިެށއްޖެއެވެ.  ހަނގުރާމަ  ކަނޑުމީަތގިައ 

ިތިބހިައ ީމހުން ފުންމިައލިައގެން ފަތާފިައ ގްޮސ ފަޅުރަށަކަށް އެރޫއެވެ. 

ރްަސގެފާނިާއ ިމރްަސގެފާނު އިަރއަހުގިައ ހިުރ ޖަމާލުކަލޯޔިާއ ދެކަލުން 

ޢަދުއްވުންގެ  ދެން  ަޝީހދުވެއްޖެއެވެ.  ހަނގުރާމަކޮށް  ޢަދުއްވުނިާއ 

ީމހުން ގުރާބަށް އަރިައ، އޭގިައ ހިުރ މުދަލިާއ ކަނިޑބިަޑ ިސލޭހަތައް 

ނަގިައފިައ ގުރާބު ދޫކޮށްލިައފޫއެވެ. ދެން ގުރާބުގްޮސ ހަންޏީާމދުވަށް 

ލައްވެއްޖެއެވެ. ދެން އެރަށުގެ ީމހުން ގުރާބު ދެކެ، ގުރާބަށް އަރިައ، 

ރްަސގެފާނިާއ، ޖަމާލުކަލޯއިާއ ދެކަލުން ަޝީހދުވެފިައއޮއްވިައ ދެކެފިައ 

ދޮށުގިައ  ިމްސިކތް  އެރަށުގެ  ގެންގްޮސ  ބާލިައގެން  އެދެކަލުން 

ވަދެ،  އިައްސ މާލެ  ީމހުން  ޢަދުއްވުންގެ  ފްަސދާނުލިައފޫއެވެ. ދެން 

ކޯލުތެރޭގެ  ފިޭރގެން  މުދައުތައް  ހިުރ  ކޯލުތެރޭގިައ  ރްަސކަމުގެ 

ބޭބޭފުޅުންނަށް އިަނޔާކޮށްފިައ ކަޅުތުއްކަލާ ގޮވިައގެން ކަންނަންނޫރަށް 

ިހނގެއްޖެއޭ.

ިދވިެހރާއްޖޭގެ ރްަސކަމުގެ ިނޡާމަށް ކަލާފާނު ިޒޔާރަތުގެ 

ް މިުހއްމުކަނ

އީުތމު  ރްަސކަންކިުރ  ރާއްޖޭގިައ  ބައެއްގިައ  ބޮޑު  ޤަރުނުގެ  ވަނަ   17 ީމލީާދން 

މަރަކުންކަމަށް  ަޝީހދު  އަވަހާރީަވ  ކަލާފާނު  ރަދުންކަމަށްވާ  ދެވަނަ  ދިަރކޮޅުގެ 
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ިޒޔާރަތް ިކޔަވީަނއްގްޮސ އީެމހަކު ރަށަށް ގެނިައްސފީަނކޮށު:

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ގޮތުގިައ، އޭގެ ދެޤަރުނު ފަހުން އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު 

އަރުމާޒުގެ  އިަރއަތޮޅު  އޮތް  ގިައ  1804މ  ރްަސކަމުގިައ،  ގެ   I މީުޢނުއީްދނު 

ކަލާފާނު  ހުންނަ  ހަންޏީާމދޫގިައ  ވަޑިައގީަތ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދަތުރުފުޅުގިައ، 

ިޒޔާރަތަށް ފިާތޙާ ިވދާޅުވެ، އެކަށޭނަ ިއޙިްތރާމު އަދާކުރެއްވުމަށެވެ.

އިަރއަތޮޅު އަރުމާޒު ރިައވަރުގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވާ ގޮތުގިައ،ހަންޏީާމދޫގިައ އަރުމާޒު 

މަޑުކުރައްވިައފިައ، ރަދުން ވަޑިައގީަތ ކަލާފާނު ިޒޔާރަތަށެވެ. އެތާގިައ ފިާތޙިާވދާޅުވުމަށް 

ިޒޔާރަތަށް  ކަލާފާނުގެ  އާދަކާދިައ ހަދާގޮތުގެ މިަތން  ފަހު، އަންޒަމާނުގިައ އޮންނަ 

ހަތްކޮޅަކިާއ ދުން ދެއިްވއެވެ. އޭގެ ފަހުގިައ ބަކިަރ ކިަތލެއިްވއެވެ.

ކަލާފާނު ިޒޔާރަތާ ބެހޭ ފަތްކޮޅުތަކުގިައ ިޒޔާރަތަށް، ނުވަތަ އެތަނަށް ވަޤުފުކޮށްފިައ 

ހިުރ ރުއްދަނޑުތަކަށް ީމހަކު ގެއްލުމެއް ީދިފނަމަ، އީެމހަކު ނަރަކައަށް ދާނެކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފިައވެއެވެ. ފަތްކޮޅުގިައ ވީަނ ިމފަދިައންނެވެ:        

ބަނިްގ  ިމްސިކތިްމްސިކތު  އުދައްަސތަވެ  ހަދުރު  މަގުން  ިމތަން 

ަޞލަވާތް ގޮވަނަ ކަތުން އިުވ ނުގިޮވ ހުށުމަށް ިތމަން ކަލޯގެ އެންމެ 

ބިެއން ކަލާފިައވާނު ިޒޔާރަތް ިޢމާރާތް ވެހެށުމަށް ިމކުޅަ ވަޤުފު އުވިައ 

ނަހިައ ުސންނައުފިަތ ކުރާށަވެ ިސންތާ ކުޅަ މުުސިލމަކު ކައުބަތުهللا

ގެ މުގުރިައ ބުދަށް ަސިޖދަ ގަހިައ އުޅުނު މްުޝިރކުނިާއއެކު ނަރަކަ 

ވަދުނަހިުށކަމިާއ. . .

  

އެނގެއެވެ: 

އެހެން  ނަންގެނުނު  ިމފަތު  ރާއިާއ  ރާވީެރންގެ  ިމނަންގަތް  ިމފަތު 

ތަކީެތގެ މަންފާ ކިައފިައ ިމިކލަގެފިައވާނު ިޒޔާރަތައް ކުރާން ިމފަތު ިމ 

ނަންގަތް ކަންތައް ިމފަތު ހިުށމަގުން ކުޅިައމަށް ިމިދހަ ީމހުން ރިުހ 

ބަލިައގެނިްފ ކަމިާއ ިމފަތު ިމނަންގެން ހިުށތަކީެތ ހަމައަށް ހިުށނަމަ 

ިވއްަސ ިނކަން އުންޏެއްވެއްޖައްަސ ިމފަތު ިމނަންގެން ހިުށ ކަންތައް 

ިމިދހީަމހުން މިަތވެއްޖަ ކަމިާއ ިމިދހީަމހުން ކުރެން ީމހަކު  ކުޅިައން 

ތައިުލޔަވިެރކަން  ިމކަމުގެ  ލުމަށް  ހެޔީޮމހަކު  ރަށުން  އިުނވެއްޖަނަމަ 

ިމިދހަ ީމހުންމެ މިަތކުރައްވިައިފ ކަމިާއ؛

އިަދ ިމިޒޔާރަތުގެ ިކޔެވީެނންނަށިާއ ހަންޏީާމދޫގެ ހިުރހާ ރިަޢއްޔަތުންނަށް ޚާއަްޞ 

މަންފާތަކެއް ދެއްވާފިައވާކަން ިމފަތްކޮޅުތަކުން އެނގެއެވެ:  

ިމބްަސ އައަްސވިައ ޤަބޫލުކުރައްވިައ ހުބިަހިރއާ ުސއްދިައން ިވދީާޅން: 

ދަރުމަވަންތަކަމުކުރު  ިމރަދުންގެ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ިމްސިކތް  ިމ 

ކުރެއިްވކީަމ ިމރަށުން ިމްސިކތަށް ިހފީާމހުނިާއ ވަޑާމު ހަރުގެ ހައްދަވިައ 

އިޮޑފަހަރު ފުރާތަކުރާއް ިހފާ ީމހުންނާ ިމކަންތައް ކަނޑުއްވިައ ދަރުމަ 

ކުރައްވިައީފކޮށު.

ިމިމްސިކތް މައްޗަށް އޮންނަ އެއްލިައދުވެވޭ ިކޔާ ރަށްގަނޑަށް އަރިައ 

ިވއްަސ  އަތޮޅުވިެރއަކު  ިކޔިައިވއްަސ ިމއަތޮޅު  ީމހީަކމާ  ގަދަ  ކޮންމެ 

ިވއްަސ ކަނޑިައ  އެއްޗެއް  ިވއްަސ އެހެން  ރޯއިެތގަނޑެއް  ިމރަށުއް 

ިވޔްަސ  އެކަކު  ހަމަ  ނުރުހުމުން  ިމއަޅުން  ނުގަންނިައކޮށު: ިމރަށަށް 

ނުއަރީަނކޮށު: ހަންޏީާމދޫ ކޮންމެ ރަށަކު ގްޮސ ިތބެއްޖައްަސ ކަލާފާނު 
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އުތީމު ހުސައިން ޚަތީބު

މާފިލާފުށީ ފަތިމާ ރަނި ކިލެގެ 

(ބޭފުޅަކުނެތް)

ސ.އިބްރާހީމް 3. ކަލާފާނު

(1585-1609)

 (ފަތްކޮޅު 1)

ނޑޭރި ހަސަން ރަންނަބަ

 ކިލެގެފާނު

ސ.މުހައްމަދު

މުޙިއްޔުއްދީނު

(1691-2)

އައިމިނާ

މަނިކެ

ނޑޭރި އަލީ ރަންނަބަ

ކިލެގެފާނު

ހަސަން ފާށަނާ

ކިލެގެފާނު

މުހައްމަދު ދޮށިމޭނާ

ކިލެގެފާނު

ކަނބާ އައިޝާ ރަނިކިލެގެ

(ކަލާފާނުގެ ހުވަފަތް އަނބިކަނބަލުން)

(ފަތްކޮޅު 4)

ސ.ޣާާޒީ މުހައްމަދު ބޮޑު ތަކުރުފާނު

(1573-85)

ސ.ކުޑަ މުހައްމަދު

(1687-91)

ސ. އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު 1.

(1648-87)

 (ފަތްކޮޅު 4)

ސ.މުހައްމަދު އިމާދުއްދީނު 1.

(1621-48)

 (ފަތްކޮޅު 2)

ތުއްކަލާ

ވެލަވަލުނާއި

ތަކުރު

ތުއްކަމަނާ

މަރު. 1613؟

(ފަތްކޮޅު 3)

މާފިލާފުށީ ޢަލީ ކޮށަރި ތަކުރު

ސ.ހުސެއިން 2.

ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނު

މަރު. 1620 (ފަތްކޮޅު 4)

ސާމިޔާ ފާށަނާ ކިލެގެ

މާފިލާފުށީ ރަސްގެފާނު

(ފަތްކޮޅު 4)

އުމަރު މާފަތް

ކިލެގެ

އައިމިނާ މާވާ

ކިލެގެ 

ނޑޭރި ހަސަން ރަންނަބަ

ކިލެގެފާނު

އަލި ތަކުރުފާނު

މަރިޔަމް ކަބައިދި

ކިލެގެ

uLokirad umItuw

ހުސެއިން ފާމުލަދޭރި

ކިލެގެފާނު

މުހައްމަދު

މަނިކު
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އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް )ިތންވަނަ( ކަލާފާނު 

)1585-1609މ.(ގެ ޙަޔާތްޕުޅިާއ އެރަދުންގެ 

ް ރްަސކަނ

ިޕރާޑުގެ ބަޔާނުން :

 )1623-1578 ގާތްގަނޑަކަށް  )ީމލީާދން  ލަވާލް  ިޑ  ިޕރާޑް  ފްޣާނުްސވާ 

ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ިހފެހެއިްޓފިައ ހިުރިއރު ިދވިެހ ތަޚުތުގިައ ިއންނީެވ އައުްސލްޠާން 

ނައު  ދަތުރުކިުރ  އާދެވުނު  ރާއްޖެއަށް  ިޕރާޑްއަށް  ކަލާފާނެވެ.  ިއބްރީާހމް 

ިޕރާޑް  ހަލާކުވެގެންނެވެ.  އަރިައ  ފަރަކަށް  ދެކުނުބީުރގެ  މާޅްޮސމަޑުލު  ކޯރިބން، 

ފާހަގަކުރިެވފިައވީަނ 1602މ. ިއން 1609މ. އާ ހަމައަށް އޭނާ ިދވިެހރާއްޖޭގިައ 

ހިުރިއރު ިދމާވެފިައވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް ިލޔެފިައވާ ފޮތުގެ ަސބަބުންނެވެ.

ީއްސޓް  ދަ  ޓު  ިޑ ލަވާލް  ިޕރާޑް  ފްޣާންްސވާ  އޮފް  ވޮޔެޖް  ިލޔުއިްވ "ދަ  ިޕރާޑު 

ބްރިެޒލް" ިމފޮތުގިައ، އިެއރު  މޮލައްކާޒް، އެންޑް  މޯލިްޑވްްސ، ދަ  ިއނީްޑޒް، ދަ 

ާސފުކޮށް  ބެހޭގޮތުން  އުޅުއްވުމާ  ިމޒާޖުފުޅިާއ  ރަދުންގެ  ިއންނިެވ  ތަޚުތުގިައ 

ިލޔުއްވިައފިައވެއެވެ.

އަހަރެމެންނަށް އެރަށުން ފެނުނު ރްަސގެފާނީަކ މާ މާތް ންަސލެއްގެ 

ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. )އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނީަކ( އާދިައގެ 

ޢިާއލާއަކުން ވަޑިައގެންނިެވ ބޭފުޅެކެވެ. ިމަސބަބަށްޓަކިައ ކޮންމެވްެސ 

ބަޔަކު އަބަދުވްެސ ިތބީެނ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ތައްޔާރުގައެވެ. އީެއ ޚުދު 

އީެމހުންނީަކ ރްަސގެފާނުގެ ނަަސބުފުޅަށްވުރެ މޮޅު ނަަސބަކުން އިައ 

1، ޞ251(…  ވިޮލޔުމް  )ިޕރާޑް،  ީހކޮށްގެންނެވެ.  ކަމަށް  ބަޔެއް 

ހުންނިެވއެވެ.  ދިަރކަލެއް  )ޢީަލ ހަވަނަ( ގެ  އަވަހާރީަވ ރްަސގެފާނު 

ހުންނިެވ  ވީަލޢަހުދެވެ. )ިމހާރު  ޙައްޤުވެގެންވާ  ިމބޭފުޅީަކ ރްަސކަން 

ރަދުންގެ ބައްޕާފުޅު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު( އެފަދަ ވާދަވިެރން ިތބުމަށް 

ޤަބޫލުފުޅެއް ނޫނެވެ. ިމހީެނ އޭނާގެ ދިަރކަލުން )ކަލާފާނު( އީަކ އިެއރު 

އިަދ ޒުވާން ބޭފުޅެކެވެ. އިަދ އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު ފަދަ ިހތްވަރުފުޅު ގަދަ 

އެހެންކަމާއެކު،  ބޭފުޅަކަށް ވެވަޑިައގަންނަވާނޭ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވ…  

ޚިާދމުންނިާއ ރައިްޔތުން  ހިުރހާ  އޭނާގެ  ކިުރން  އަވަހާރަވުމުގެ  އޭނާ 

ވިޮލޔުމް  )ިޕރާޑް،  ިހއްޕިެވއެވެ."  ބިައޢަތު  އެދިަރކަލުންނަށް  ލައްވާ 

1،ޞ253-252(.

ކުރެއްވުމަށް  ހަނގުރާމަ  އެރަދުންނީަކ  ފެނުނުގޮތުގިައ  އަހަންނަށް 

ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ލިޯބފުޅު ކުރައްވީަނ ފޮތްފޮތަށިާއ، 

ަސިއނާްސިއ، ަޞނީާޢ ކަންތައްތަކަށެވެ. އިަދ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް 

ވަރަށް ބޮޑު ަޝއުޤުވިެރކަމެއް އެރަދުންގެ ހުރެއެވެ. ިމީއ އެރަށުގިައ 

އާދައިާއ ިޚލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ. މާތީްމހުންގެ އަނީބންނިާއ އަންހެން 

ދީަރންނީަކ، އެރްަސގެފާނުގެ ޖިާރޔިާއން ފަދިައން، ރަދުންނަށް ޙައްޤުވާ 

ބައެއް ކަމަށް ބަލިައފިައވެއެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1، ޞ252(.

ހަމައެކިަނ  ނުގަނެއެވެ.  ވަޑައެއް  ހަނގުރާމައަކަށް  ިމރަދުން 

ބައްޕާފުޅު  އޭނާގެ  ފޮނުއްވީަނއެވެ.  ިސފިައން  ހަނގުރާމަކުރާނޭ 

ިޚލާފަށް  ިމއިާއ  ނޫނެވެ.  ގަދައެއްވްެސ  ިހތްވަރުފުޅު  ފަދިައން 

ޢަމީަލ  ހަނގުރާމައެއްގިައ  ކޮންމެ  ކުރެއިްވ  ބައްޕާފުޅީަކ  އެރަދުންގެ 

 ،1 ވިޮލޔުމް  )ިޕރާޑް،  ބޭފުޅެކެވެ.  ބިައވިެރވެވަޑިައގެންނިެވ  ގޮތުން 

ޞ256(.
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ރަދުންނާ ދެކޮޅު ހަދާ އެންމެންނަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ އަދަބުދެއްވައެވެ. 

އާދިައގެ ގޮތުން ކަނޑައިެޅފިައ ހުންނަ އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގިައ ދެކުނުގެ 

ފިުށ ރަށަކަށް އަރުވިައލުމިާއ، ގުނަވަނެއް ބިުރކޮށްލުމިާއ، ދުއްރިައން 

ތެޅުން ިހމެނުނެވެ. ދުއްރިައން ތެޅުމީަކ އެންމެ ޢާންމު، އިަދ އެންމެ 

އަނދަގިޮޑޖެހުމިާއ،  ިއތުރަށް،  ީމގެ  އިަދ  އަދަބެވެ.  އިަނޔާވިެރ 

ކަންކަމެވެ.  ިހމެނޭ  ތެރޭގިައ  އަދަބުތަކުގެ  ިހިލިހލާޖެހުމީަކވްެސ 

ިވޔަނިުދނުމަށް  ަސލާމަތް  ީމހުން  ކުރާ  ހައްޔަރު  އަނދަގިޮޑޖެހުމީަކ 

ހަދާގޮތެކެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1، ޞ205(.

ޙަަސދަވިެރކަމެއް  ދޭތެރޭގިައ  ީމހަކާ  ިހތްޕުޅުގިައ  ިމރަދުންގެ 

ނުރައްކާތިެރކަމެއް  ތަޚުތަށް  ކަމަކުން  ިމފަދަ  އިަދ  އުފިެދއްޖެނަމަ، 

މަރުއްވިައލައްވަން  އީެމހަކު  ީހފުޅުވެއްޖެނަމަ،  އޮތްކަމަށް 

ޤްަސދުކުރައްވިައފާނެއެވެ. ިމފަދަ އެއް ހިާދާސއެއްގިައ، އެފަދަ ީމހަކު 

ިހފިައ ބަންނަން ގާޑުންނަށް އަންގަވިައގެން އީެމހުން އީެމހާ ބަނދެގެން 

ިބންމީަތގިައ ދަމަމުން، އިަތިރމައްޗަށް ގެންގްޮސ، ދޯންޏަކަށްލިައފިައ 

އެއްލިައީލއެވެ. )ިޕރާޑް،  ކަނޑަށް  ހިަށގަނޑު  ޤަތުލުކޮށްލިައ އޭނާގެ 

ވިޮލޔުމް 1، ޞ255(

ިމރަދުން )ކަލާފާނު(ގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރީަވތާ ދުވްަސކޮޅެއް ފަހުން، 

ިއހާނިެތކޮށް  ިއންނިެވ މަނާޔިަކލެގެއަށް  ދޮންމަންމާފުޅަށް  ިމރަދުންގެ 

ބައްޕާފުޅު  ފެށްޓިެވއެވެ. ނަމަވްެސ، ކަލާފާނުގެ  ކުރައްވަން  ކަންތައް 

ިމދޮންމަންމާފުޅު  އޮންނަވިައފިައ،  އާލްާސކަންފުޅުގިައ  އަވަހާރީަވ 

ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ކަލާފާނަށް ވިަޞޔަތްކުރެއިްވއެވެ. ކަލާފާނު 

ިމފަދިައން ިނކަމިެތކޮށް އޭނާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެއްވުމުން، ިމކަމަނާ 

ިހއްޕެވުމަށެވެ.  ބަދަލު  ިމކަމަށް  ޤްަޞދުކުރެއީްވ  ކޯފިާއްސވެގެން 

)ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1، ޞ255(

ޤްަޞދުކީުރ  ީމހުން  ނައުގެ  ދެ  ދަތުރުކުރަމުނިްދއަ  ޢަރިަބކަރައަށް 

ފަހުން  ބަނދަރުކުރުމަށެވެ.  ރަށެއްގިައ  އޮތް  ދުރުގިައ  މާލެއާ 

އެބިައީމހުން ރަދުންނަށް ވެދުން ިހފިައގެން މާލެއަށް އައެވެ. ިމފަދިައން 

އެނިގވަޑިައގަތުމަކިާއ ނުލިައ ީމހުން ވެދުން ިހފިައގެން މާލެއަށް އައުމީަކ 

ކަލާފާނު ވަރަށް ޤަބޫލުފުޅު ކަމެކެވެ. ިމބިުނ ީމހުންނާ ވަރަށް ިހތްޕުޅު 

ިހިނތުންވެވަޑިައގެން  ިމފަދިައން  ބައްދަލުކުރެއިްވއެވެ.  ހެޔޮގޮތަކަށް 

ީމހުންނާ ބައްދަލުކުރެއިްވ ނަމަވްެސ ިމީއ އީެމހުންނަށް އޮޅުވާލެއްވުމަށް 

ނެތް  އަގެއް  އިެހިނތުންވެވަޑިައގަތުމީަކ  މޫނުފުޅެކެވެ.  ދައްކަވާ 

އެއްޗެކެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1،ޞ281-280(

އަންނަ  ިމހެން  ރޭއްވެވުމީަކ،  ރާއްވަވާ  ގޮތުގިައ، ކަލާފާނު  އާދިައގެ 

ނައުޒޯނގުތައް މާލެއަށް ގެންނެވުމެވެ. ނަމަވްެސ އެފަދަ ީމހުން ިމކަމާ 

ޤަބޫލެއްނުވެއެވެ. އިަދ އީެމހުން މާބޮޑަށް ދެކޮޅުހަދާނަމަ، އީެމހުންނަށް 

ިވޔަފިާރމުދާ  އީެމހުންގެ  އީެއ  ނާޅުއްވައެވެ.  ބާރެއް  ިއތުރަށް 

ދެރަ  ިހތްވަރު  އީެމހުންނީަކ  ނަމަވްެސ  ިލިބވަޑިައނުގެންފާނީޭތއެވެ. 

ބައެއް ނަމަ، ކޮންމެވްެސ ގޮތަކުން އީެމހުން ގެންނަވިައ، އީެމހުން ދެކެ 

ބާރު، އީެމހުންގެ  އެރަދުންގެ  ހައްދަވިައގެން  ކަމަށް  ކޯފާވެވަޑިައގަތް 

މައްޗަށް ިހންގަވައެވެ. ނަވެއްގެ ކައިްޕތާނު މަރުވެއްޖެނަމަ، ރަދުންގެ 

ރާއްޖޭގެ  އިަދ  އަރައެވެ.  ބަޔެއް  މުދަލުގެ  ނަވެއްގެ  އެ  އަތްޕުޅަށް 

ަސރަޙައްދުތަކަށް ނަވެއް ނުވަތަ ިވޔަފިާރވިެރއެއް އިައނަމަވްެސ، އީެމހުން 

ރާއްޖޭގިައ މަރުވެއްޖެނަމަ، އީެމހުންގެ މުދަލިާއ ތަކެއްޗީަކ ރަދުންގެ 

ރާއްޖެއަކަށް  ނައުފަހަރު  ިގނަ  އެހެންކަމާއެކު  ވެދެއެވެ.  ތަކެއްޗަށް 

ީވހާވްެސ  މަރުވެއްޖެނަމަ  ކައިްޕތާނު  ިތއްބިައ  ރާއްޖޭގިައ  ނުދެއެވެ. 
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އަވަހަކަށް ފުރިައގެން ދެއެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1،ޞ281(

ަސލާމަތީްވ އަހަރުމެން  ބަޔަކު  ހޮލަންޑުގެ  އުރުނު  ފަރަކަށް  ރާއްޖޭގެ 

)ިޕރާޑުމެން( ފަދިައންނެވެ. އީެމހުން ދެމްަސދުވްަސ ވަންދެން މާލޭގިައ 

އުޅަނދެއް  ދަތުރުކުރާނޭ  އީެމހުންނަށް  އޭގެފަހުން،  ބިޭތއްބިެވއެވެ. 

ރަދުން ދެއިްވއެވެ. ިމބިައީމހުން ކުށްވިެރކުރެއީްވ އީެމހުންގެ ނަވުގިައ 

ހިުރ ރަނިާއ ިރއާްސިއ ޖަވިާހރުތަކެއް ފޮރީުވކަމަށް ީހފުޅުވެގެންނެވެ. 

ބަންޑުން  ބަނދެފިައ  ޖަލުގިައ  ިމީމހުން  ވަންދެން  އެއްމްަސދުވްަސ 

ވަރަށް  ގިައގިައ  އީެމހުން  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ބިޭތއްބިެވއެވެ. 

އެއްޗެއް  އަތުން  އީެމހުންގެ  ހިެދއެވެ.  ތަޅިައ  އިަނޔާވިެރކަމާއެކު 

އީެމހުންނަށް  އެނިގވަޑިައގަތުމުން،  ރަދުންނަށް  އަތުނުލެއްވޭނެކަން 

ފިައާސވްެސ  ިދއުމަށް  ރަށަށް  އެނބިުރ  ބްޭސފަރުވާކޮށްދެއްވާފިައ 

ދެއިްވއެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1،ޞ293-292(

ގަނޑުވަރުތެރޭގިައ،  ހޭދަކުރައްވީަނ  ވަގުތު  ިގނަ  ކަލާފާނު 

އަނިބއަނިބކަނބަލުންގެ އިަރއަހުގިައ މިުނއަވްަސ ިފއްލެވުމުގައްޔިާއ، 

އަތްކަންކުރާ  ކުރެހުންތިެރންނިާއ،  އިަރއަހުގައްޔިާއ،  އިަރހުބޭކަލުންގެ 

ފަދަ  ީމހުން  އުފައްދާ  ހިަތޔާރު  ފަހީާމހުންނިާއ،  ީމހުންނިާއ، 

މަަސއްކަތްތީެރން ކުރާ ކަންތައް ބެއްލެވުމުގައެވެ. ކަލާފާނު ވަރަށިްގނަ 

ގެންގުޅުއިްވއެވެ.  ގަނޑުވަރުގިައ  ީމހުން،  މަަސއްކަތްކުރާ  ތަފާތު 

އީެމހުންގެ މަަސއްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކިެތ ދެއްވުމާއެކު، ހަދިައިނންމާ 

ތަކެއްޗަށް ރަދުން އަގުދެއްވައެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1،ޞ224(

ރަދުން މަހަށް ވަޑިައގަންނަވިާއރު ދިޯނކޮޅުގިައދާ ބާރަ ީމހުންގެތެރިެއން 

ިރިހއުޅަލެއް  ހުންނަވަރުގެ  އައުންްސ  ހަތަރު  ީމހަކަށް  ކޮންމެ 

ކައިްޕތާނަށް  ދެއްވިައފިައވެއެވެ.  އަޅަން  އަތުމުލައްދަނީޑގިައ 

އެރަށުގިައ  އަހަރެން  ނަމަވްެސ،  އުޅަލެކެވެ.  ރަން  ދެއްވިައފިައވީަނ 

ވަޑިައގަންނަވީަނ  މަހަށް  ރަދުން،  ިއންނިެވ  ރްަސކަމުގިައ  ހިުރިއރު 

ވަރަށް މަދުންނެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1،ޞ189(

ފަނިޑޔާރު މިަނކުފާނިާއ، ނިާއބުންނިާއ، ކީަތބުންނިާއ މިުދންބޭކަލުން، 

ނުވަތަ އެފަހަރަކު ބޭނުންފުޅު ބަޔަކަށް ގަނޑުވަރުގިައ ފީަރއްކޮޅު އޮވެއެވެ. 

ރޭގަނޑުގެ ފީަރއްކޮޅުގެ ފަހުން، ިއނާްސފުކުރައްވަން ޖިެހވަޑިައގަންނަވާ 

ބޭކަލަކު  މަޖިްލްސތަކުގިައ،  ކަލާފާނުގެ  ބައްލަވައެވެ.  ކަންތައްތައް 

ީދީނފޮތަކުން ބައްލަވިައގެން ވަޢުޡު ބުނުއްވަން ހުންނަވައެވެ. )ިޕރާޑް، 

ވިޮލޔުމް 1( 

އީެހއަކާ  ީމހެއްގެ  އެހެން  ިހނދެއްގިައ،  ބޭނުންފުޅު  ރަދުން 

ިމީއ  ނަމަވްެސ  ިއނާްސފުކުރައްވައެވެ.  މައަްސލަތަކުގިައ  ނުލިައ 

އިޮފަސރެއްގެ  ިއްސ  ރަދުންގެ  އެއްފަހަރަކު،  ފަހަރަކުއެވެ.  މަދު 

އަނިބީމހާ ބަދުއަޚުލީާޤ ޢަމަލެއް ިހންގިައގެން އަެޝީރޢަތް އޮތިްއރު، 

ހީުރ  ދޮރުކޮޅުތައް  ހިުރހިައ  ގަނޑުވަރުގެ  އަންގަވިައގެން  ރަދުން 

ިމކަމުގިައ އީެހފުޅަކަށް  ބަންދުކޮށްފައެވެ. އީެއ، ރަދުންގެ އިަރއަހުން 

ަޝީރޢަތް  ފަނިޑޔާރުމިަނކުފާނު  އަތުވެދާނީެތއެވެ.  ީމހަކު  އެދެން 

ދަންނަވައެވެ.  އާދްޭސ  ރަދުންނަށް  ީމހުން  ބައެއް  ިނންމެވުމަށްފަހު، 

ފަނިޑޔާރު މިަނކުފާނު ިނޔާކުރައްވާގޮތަށް ކަންތައް ިނންމީަނ ރަދުންގެ 

އަމުރުފުޅަށެވެ. ިމކަންތައް ކުރައްވީަނ ބޮޑުންގެ ހަ ބޭފުޅުންނެވެ. ިމީއ 

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މިުހންމު ކަންތައްތައް ިހންގަވާ "މްުސކިުޅން" ނެވެ. 

)ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1( 
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ޢިާއލާގެ  އިޮފަސރުންނިާއ  ރްަސގެފާނުގެ  މިަތން،  ޤަވިާޢދުގެ  ރަށުގެ 

އިަރއަހުން  ރަދުންގެ  ިހންގާންވެއްޖެނަމަ،  ަޝީރޢަތެއް  ބޭފުޅުންގެ 

ިމކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހެއެވެ. ިމފަދަ ކަންތަކަށް ރަދުން އަބަދުވްެސ 

ހުއްދަދެއްވައެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1،ޞ306(

ތީަވދުފަދަ  ބޭހިާއ  އިެކވައްތަރުގެ  ބޭނުންވާނޭ  ބިަލީމހުންނަށް 

ތަކިެތވްެސ ކަލާފާނު އަތްޕުޅުގިައ ބަހައްޓަވިައފިައ ހުރެއެވެ. ބިަލީމހުން 

ިމތަކިެތ  ދެންނެވުމުން،  ބޭނުންވެގެން  ިމތަކިެތ  އިަރއަހަށްގްޮސ 

އީެމހުންނަށް ދެއްވައެވެ. ިމހެން ހެއްދެވުމުން، ބިަލވެއުޅީެނ ކޮންބަޔެއް 

މަރުވީާމހުންވްެސ  އިަދ  ކޮންބައެއްކަމާ  ފޭަސހަވަމުންދީަނ  ކަމިާއ، 

ތަކިެތވްެސ  ބޭނުންވާ  ވަޅުލުމަށް  މަރުވީާމހުން  އެނިގވަޑިައގަނެއެވެ. 

ިނކަމިެތންނަށް  ގޮތުގިައ،  އެކީަށގެންވާ  ިމކަން  ދެއްވައެވެ.  ރަދުން 

ވިޮލޔުމް  )ިޕރާޑް،  އާދަފުޅެކެވެ.  އެމިަނކުފާނުގެ  ކޮށްދެއްވުމީަކ 

1،ޞ84(

ކަލާފާނު ަޝީހދުވެވަޑިައގަތުމުން، އެރަދުން ކަފުންކުރާން ބޭނުންކުރާނޭ 

ިމީއ  ދިަތިވއެވެ.  ީމހުންނަށް  ހޯދަންވްެސ  ަސންދޯއްޕުޅެއް  ފޮއްޗިާއ 

އެރަދުންގެ ޙަޔާތްޕުޅުގިައ، އޭނާގެ ރައިްޔތުންގެ ތެރިެއން ިމފަދަކަމަކަށް 

ބޭނުނިްވ ކޮންމެ ިނކަމެއްޗަކަށް، ނުހަނު ީދލިަތގޮތުގިައ ިމކަންތައްތައް 

ވިޮލޔުމް  )ިޕރާޑް،  ިދމިާވގޮތެވެ.  ރްަސކަލަކަށްވްެސ  ކޮށްދެއިްވ 

1،ޞ319(

ޙަަސން ތާޖުއީްދން ިލޔުއިްވ ތީާރޚުން :

ިދވިެހރާއްޖޭގެ ތީާރޚު ިލޔުއިްވ މްަޝހޫރު އަރިައހުންނިެވ ިދވިެހ މަުޞއިްނފު، އިަދ 

ފަނިޑޔާރުމިަނކުފާނު، ޙަަސން ތާޖުއީްދން )1661–1727މ( އޭނާ ޢަރިަބ ބަހުން 

ިސފަކުރައްވިައފިައވީަނ،  ބެހޭގޮތުން  ކަލާފާނާ  ގިައ  محل  ديبا  تاريخ  ިލޔުއިްވ 

ރްަސކަލެއްގެ  ހިުރ  ިސފަފުޅުތަކެއް  ނުރަނގަޅު  ފަދަ  ފެންނަ  ިލޔުމުން  ިޕރާޑުގެ 

ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ތާޖުއީްދން އެރަދުން ިސފަކުރައްވިައފިައވީަނ އެއަށްވުރެ މާރަނގަޅު 

ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ:

ިޢލްމުވިެރ  މާތް،  ޢަދުލުވިެރ،  ީދލިަތ،  ބުއިްދވިެރ،  ހިައބަވަންތަ، 

ރްަސކަލެއް ކަމުގިައ އެރަދުން )ކަލާފާނު( ިހމިެނވަޑިައގަތެވެ.

ިޢލްމު ފެތުރުއްވުމަށް ލިޯބކުރެއިްވއެވެ. އިަދ ީދީނ ިޢލްމު އުނގެނުމަށް 

ިޢލްމު  އެރަދުންނީަކ  ކުރެއިްވމެއެވެ.  އަމުރު  ީމްސތަކުންނަށް 

ކަންކަމުގިައ  އެބިައީމހުންގެ  މާުސރަދެއްވިައ،  ީމހުންނަށް  އުނގެނޭ 

ިޢލްމު  ިޢލްމުވީެރންނިާއ  ރްަސކަލެކެވެ.  އީެހތިެރވެވަޑިައގަންނަވާ 

މައްޗަށް  ީމހުންގެ  އެފަދަ  ިހއްތަވިައ  ކަމޭ  ީމހުންނަށް  އުނގެނޭ 

ިހތްޕުޅުގިައ ޚާއަްޞ ކަނެއް ދެއިްވމެއެވެ. އިަދ އެފަދަ ީމހުން އެހެން 

ީމހުންނިާއ ތަފާތުކުރެއިްވއެވެ.  

އިަދ  ިޢލްމުވީެރންނިާއ  ކަންކަމުގިައ  ިގނަ  ދުންޔީަވ  ީދނިާއ 

ފަނިޑޔާރުންނިާއ މްަޝވަރާކުރައްވަމުން ގެންދިެވއެވެ.

ީސދާ  ިޙކުމަތިާއއެކު  ބުއީްދގެ  ިވްސނުންތިެރކަމިާއ  އެރަދުންނީަކ 

ރްަސކަލެކެވެ.  ިހތްވަރުގަދަ  ޢަދުލުވިެރ  ގެންގުޅުއިްވ  ިސޔަާސތެއް 
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ީދލިަތކަމިާއ  ިނކަމީެތންނަށް  ަޟީޢފު  ތެރިެއން  ރިަޢއްޔަތުންގެ 

އޯގާވިެރކަން ބެހެއްޓިެވ ބޭފުޅެއްމެއެވެ.

ކަންތައްތައް  އެބިައީމހުންގެ  ބައްލަވިައ  ޙާލުއަޙުވާލު  ރައިްޔތުންގެ 

ރްަސކަމީަކ ރިަޢއްޔަތުންނަށް  ިއްސލާޙުކުރެއިްވއެވެ. އިަދ އެރަދުންގެ 

ިތޔިާގކަމިާއ ފާގިަތކަން ިލިބގެން ިދޔަ ދައުރެއް މެއެވެ.

ިޢލްމުވީެރން ިގނަވެ އެބިައީމހުންގެ ކަންތައް ިއތުރުވެ ތަރައީްޤިވއެވެ. 

ފަދަ  ތިަރތައް  ދައްކިައދޭ  މަގު  ީސދާ  ިހމެނީުނ  ިޢލްމުވީެރން  އިަދ 

ބައެއް ކަމުގައެވެ. އެރަދުންގެ ރްަސކަމުގެ ދުވްަސވަރު ފާހަގަކުރެވީެނ 

ީޒނަތްތިެރވެފިައ  ގަހަނިާއން  އާކާވިެނ ރެއެއްގިައ ރަނިާއ ޖަވިާހރުގެ 

ހިުރ ޢަރާޫޝއެއް ފަދިައންނެވެ.

އިަދ  ފެތުރުއިްވއެވެ.  ޢަދުލުވިެރކަން  މެދުގިައ  ީމްސތަކުންގެ 

ަސލާމަތްކުރެއިްވމެއެވެ.  ރިަޢއްޔަތުން  އިަނޔާތަކުން  އިަނޔާވީެރންގެ 

)ިދވިެހ ތީާރޙު 1981މ(

ކަލާފާނުގެ އަނިބއަނިބކަނބަލުން :             

ދަ  ޓު  ލަވާލް  ިޑ  ިޕރާޑް  ފްޣާންްސވާ  އޮފް  ވޮޔޭޖް  "ދަ  ިލޔުއްވިައފިައވާ  ިޕރާޑް 

ީއްސޓް ިއނީްޑޒް، ދަ މޯލިްޑވްްސ، ދަ މޮލައްކްާސ، އެންޑް ބްރިެޒލް" ިމ ފޮތުގިައ 

ިލޔުއްވިައފިައވާ ގޮތުން، ކަލާފާނު 6 ކާވިެނފުޅު ކުރެއިްވ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އިަދ 

ިމިއން އެއްވްެސ ބޭފުޅަކާ ދެފަހަރަކު ކާވިެނފުޅެއް ނުކުރައްވައެވެ. އިަދ އަބަދުވްެސ 

ރިަނކަމަނާއެއް  ިއްސ  ތެރިެއން  އެބޭފުޅުންގެ  ިތއްބިެވކަމަށިާއ،  ރިަނން"  "ިތން 

އޭނާ  ިތއްބަވާކަމަށް  ލިޯބވިެރންވްެސ  ޖިާރޔިާއންނިާއ  އެތަކެއް  ކަމަށިާއ،  ހޮއްވަވާ 

ިލޔުއްވިައފިައ ވެއެވެ: 

ވަރަށް އަވަހަށް ޢަހަރެމެންގެ އިުރފިައވާ ނަވަށް ރަދުން އޭނާގެ ިޅޔަން 

އަނިބކަނބަލުންގެ  ިއްސ  ރަދުންގެ  ިމީއ  ފޮނުއިްވއެވެ.  މިަނކުފާނު 

މިަނކުފާނުގެ  އެ  ތަކުރެވެ.  ރަންނަބަނޑިޭރ  މުޙައްމަދު  ކޮއްކޯފުޅު 

އެތައް  ިސފިައންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގިައ،  ކަނޑުމީަތ  އިަރއަހުގިައ، 

ބަޔަކުވްެސ ފޮނުއިްވއެވެ. ބޭނުންފުޅީަކ އެނަވުން ިލބެންހިުރ ހިުރހިައ 

އެއްޗެއް ހޯއްދެވުމެވެ. )ިޕރާޑު، ވިޮލޔުމް 1،ޞ 58(.

ިމދެބޭފުޅުންނީަކ  ިތއްބިެވއެވެ.  ކޮއްކޯފުޅު  ދިެފިރހެން  ރްަސގެފާނުގެ 

ދެބޭންނެވެ. ިމތަނުން ދީޮށ ބޭފުޅާ ކިައވިެނފުޅުބައްލަވިައގެން ހުންނީެވ 

ހުންނިެވ  ގަވަރުނަރުކަމުގިައ  ރާއްޖޭގެ  ދުވްަސވަރުގިައ  ޕޯޗީުގޒުންގެ 

ބޭފުޅާގެ ކާފަދިަރކަނބަލުންނާއެވެ. ިމކަމަނާއީަކ މިުޅ ރާއްޖޭގިައ ިއންނިެވ 

އަހަރެމެންގެ  ިމކަމަނާއާ  ާސިހބާއެވެ.  އަންހެން  މުއަްސނިދ  އެންމެ 

ދެބޭންނެވެ.  ދެބޭފުޅުންނީަކ  މިަނއްޕުޅާ  ވަޑިައގެންނިެވ  ނަވަށް 

ރަދުން  ކަންފަތްޕުޅުމީަތގިައ  އޭނާގެ  ކޯފާވެގެން،  ދެކެ  )ިމމިަނއްޕުޅު 

ިމކަމަނާއީަކ  ިލޔެފިައވާނެއެވެ.(  ކިުރން  އަހަރެން  ވާހަކަ  ޖެއެްސިވ 
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ިއތުރަށް  ީމގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ިއންނިެވ  ވަޑިައގެން  ޢިާއލާއަކުން  މާތް 

ިމަސބަބުތަކަށްޓަކިައ،  ބޭފުޅެކެވެ.  ޒުވާން  ީރިތ  ނުހަނު  ިމބޭފުޅީަކ 

ނަމަވްެސ  ިހތްޕުޅާހަމަކުރައްވިައިފއެވެ.  ިމކަމަނާއާ  ރްަސގެފާނު 

ދޫކޮށެއްނުލެއިްވއެވެ.  ިމއަނިބކަނބަލުން  ިފިރކަލުން  ިމކަމަނާގެ 

ބޭނުންފުޅެއްނިުވއެވެ.  ވެވަޑިައގަންނަވާކަށް  ވިަރ  ިމކަމަނާވްެސ  އިަދ 

އެކަމަނާ  ވެވަޑިައގަތުމަށް  އަނިބކަނބަލުންނަށް  ރަދުންގެ  އެހީެނ، 

ިމބޭފުޅުންނަށް  ބޭނުންފުޅު  އިެދވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ. ރްަސގެފާނުގެ 

ޤްަޞދުކުރެއީްވ  ިމދެކަނބަލުން  އެނިގވަޑިައގަތުމާއެކު،  ރަނގަޅަށް 

ަސލާމަތްވެވަޑިައގަންނަވަން  ގޮވިައގެން  އަޚެއްވްެސ  އެބޭފުޅުންގެ 

ިމބޭފުޅުން  ނަމަވްެސ  ފުރާވަޑިައގަންނަވާށެވެ.  ނަވެއްގިައ 

އެނިގވަޑިައގަނެގެން،  ރަދުންނަށް  ިމކަން  ތަނާ،  ފުރާވަޑިައގެންނިެވ 

އުޅަނދުތަކެއް ފޮނުއްވިައގެން ިމދެކަނބަލުން އަތުލިައގަންނަވިައ މާލެ 

ިފިރކަލުންނަށް  އެކަމަނާގެ  ގެންނެވުމަށްފަހު  މާލެއަށް  ގެންނިެވއެވެ. 

 .  .  . ވިަރކުރެއީްވއެވެ.  އަނިބކަނބަލުން  މަޖުބޫރުކުރައްވިައގެން 

އިެއރު  ރަދުންގެ  ކިުރން،  ކާވިެނފުޅުކުރެއްވުމުގެ  ރަދުން  ިމކަމަނާއާ 

އޭގެ  ވިަރކުރައްވަންޖިެހވަޑިައގަތެވެ....  އަނިބކަނބަލުން  ިއންނިެވ 

ަޝީހދު  ކަލާފާނު  ދޫކޮށެއްނުލައްވައެވެ.  ިމކަމަނާ  ރަދުން  ފަހުގިައ، 

ބޭކަނބަލުން  ދެ  ބޭރު  ިމކަމަނާއިާއ  ިއރުވްެސ  ވެވަޑިައގެންނިެވ 

1،ޞ263-  ވިޮލޔުމް  )ިޕރާޑް،  ިތއްބިެވއެވެ.  އަނިބކަނބަލުންނަށް 
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ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވުމުގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުން، ީމހެއްގެ އަންބަކާ ކަލާފާނު 

ިހތްޕުޅިާވއެވެ. ިމބޭކަނބަލީަކ މިުޅރަށުންވްެސ ދޮންކަމަށިާއ ީރިތކަމަށް 

ީރިތ  ހަމައެފަދަ  ިމކަމަނާގެ  ބޭކަނބަލެކެވެ.  ހޮވާލެވޭ  އެއްވަނައަށް 

ިތން ދިަރކަނބަލުންވްެސ ިތއްބިެވއެވެ. ިމ ދިަރދިަރކަނބަލުން ިތއްބީެވ 

އީަމރުންނިާއ މީަތފެންވަރުގެ މާތް ީމހުންނާ ކާވިެނކުރައްވިައގެންނެވެ. 

ިމކަމަނާއާ ިހތްޕުޅާވެގެން، ކަލާފާނު އޭނާގެ ފުރަތަމަ އަނިބކަނބަލުން 

ބައްޕާފުޅުގެ  ކާވިެނފުޅީަކ  ފުރަތަމަ  ކަލާފާނުގެ  ވިަރކުރެއިްވއެވެ. 

1،ޞ.  ވިޮލޔޫމް  )ިޕރާޑް،  ކާވިެނފުޅެކެވެ.  ކުރެއިްވ  އަމުރުފުޅަށް 
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ގޮތުން  ކުރެއްވުމުގެ  ަސމާާސ  ކަމަނާ،  ިހތްޕުޅިާވ  ފަހުން  ކަލާފާނު 

އޭނާގެ ދޮންފުޅުކަން އަހަރެމެނަށް ދައްކަވަން އަތްޕުޅު ދައްކަވާލައްވާ 

އަހަރެމެންގެ  އޭނާއީަކ  ބަލިާއރު،  ކުލައަށް  އެކަމަނާގެ  ހައްދަވައެވެ. 

ރަށުގެ ީމހުންގެ ތެރިެއންވްެސ އެންމެ ދޮނީްމހުން ފަދަ ދޮން ީމހެކެވެ. 

ިއންނީެވ އެރަށުގިައ ހިުރ  ކާވިެނބައްލަވިައގަނެގެން  ކިުރން  ިމކަމަނާ 

ރޮނގުންވްެސ  ިވޔަފީާރގެ  ީމނާއީަކ  މިާލީމއާއެވެ.  ކުޅަދާނަ  އެންމެ 

ވަރަށް މުއަްސނިދ ީމހެކެވެ.

ރްަސގެފާނިާއ ިމކަމަނާއާ ދެބޭފުޅުން އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކު ދެކެ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ލިޯބފުޅު ިވއެވެ. ޢިަދ، ރްަސގެފާނު ީމނާއިާއ ކާވިެނފުޅު 

ިފިރކަލުން  އޭނާގެ  ިމކަމަނާވްެސ  ިވއެވެ.  ބޭނުންފުޅު  ކުރައްވަން 

ިމކަމަށިްފިރކަލުން  އިެދވަޑިައގަތެވެ.  ވިަރކޮށްދެއްވަން  އިަރއަހުގިައ 

އެއްބްަސވެވަޑިައނުގަތުމުން، އެކަމަނާ ކޯފިާއްސވެގެން، ިފިރކަލުން ޤަތުލު 

އެކަމަނާއަށްޓަކިައ  މްަޝވަރާދެއިްވއެވެ.  ރްަސގެފާނަށް  ކުރެއްވުމަށް 

ިމކަން ކުރެއްވުމަށް ޤްަޞދުކުރައްވިައފިައ، ރާއްޖޭގެ ޗާޓެއް ބަލިައގެން 

ިނޔިަމކަން ކުރާނޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެރުވުމަށް ގަނޑުވަރަށް އަންނަން 

ިމކަމަނާގެ ިފިރކަލުންނަށް އެންގިެވއެވެ. ީމނާ ގަނޑުވަރަށް އިައްސ، 

ރަދުންނަށް ކުރީުންސ ކުރިަނކޮށް ރަދުން ީމނާގެ ބަނޑަށް ޚަންޖަރެއް 

އުޅުމުގެ  ރައްކާތިެރވާން  ޙަރަކާތުން  ގެންނިެވ  ހަރުއްވިައލައްވަން 
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ތެރޭގިައ، އޭނާގެ ލޮލަށް އެޚަންޖަރު ހިެރއްޖެއެވެ. ނީަތޖާއަކަށީްވ އެލޯ 

ނުވެއެވެ. އޭގެ  އިަނޔާއެއް  އެހެން  އެނޫން  އަނިދިރވުމެވެ. އޭނާއަށް 

ފަހުންވްެސ އަހަރެން އޭނާދެކެމެވެ. އޭނާއީަކ ިހތްގިައމު އެކުވިެރއެކެވެ. 

ފުޅަދޫން  ތެރިެއން  ރަޙްމަތްތީެރންގެ  ިމރަށަށްއިައ  އަހަންނާއެކުގިައ 

އީެމހުން  ީމނާއެވެ.  އަހަންނަށިްދީނ  ޚަބަރު  ީމހުންގެ  ަސލާމަތީްވ 

ިހިލިހލާއަޅިައފިައ ިތއްބާ ީމނާއަށް ފެނުނު ކަމަށް ވެއެވެ.

އަހަރެން ިމބިުނ ކަމަނާއާ ރަދުން ކާވިެނފުޅު ކުރެއިްވއެވެ. ނަމަވްެސ 

އަހަރެމެން  ނުވީަންސ،  ދުވްަސތަކެއް  މިާގނަ  އުޅުއްވާތާ  އެކުގިައ 

ކަމަނާއާ  ހުންނިެވ  އަނިބކަނބަލަކަށް  ިއްސ  ިތިބިއރު  އެރަށުގިައ 

ރަދުން ިހތްޕުޅާވެގެން ކިުރން ިމބިުނ ކަމަނާ ދެކެ ފިޫހފުޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޙީަޤޤަތް ބުނާކަމަށްވަންޏާ އީެއ އަޚްލީާޤ ގޮތުން ވަރަށް ދަށް ފެންވަރުގެ 

އިަދ އަޅުންނާ ވްެސ އެކަމަނާ  ިފިރހެނުންނަކާ  އަންހެނެކެވެ. އެތައް 

ނަހަމަ ގުޅުންތައް ިހންގިެވއެވެ. ނަމަވްެސ ރަދުން އެކަމަނާ ދޫކޮށްލެއީްވ 

ޞ   ،1 ވިޮލޔުމް  )ިޕރާޑް،  ނޫނެވެ.  އެކަންޏެއް  ިމަސބަބަށްޓަކިައ 
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ގުރިައދޫގެ ވާހަކަ ކިުރންވްެސ އަހަރެން ބުނެފިައ ވާނެއެވެ. އެރަށަށް 

ހުންގާނު  ކުނބިާއ  ނަވުގެ  އުރުނު  އެތަނަށް  ިދޔަދުވަހަކު،  އަހަރެން 

އިަރއަހުގިައ  ކަލާފާނު  އަހަރެން  ިމނަވީަކ  ދީުށމެވެ.  އަހަރެން 

އަވަހާރީަވ  ތެރޭގިައ  ރައްކައުވުމުގެ  ބޭފުޅަކު  ކަލާފާނަށް  އުޅުނިުއރު، 

ރިަނކަމަނާ ރާއްޖެއަށް ވަޑިައގެންނިެވ ނަވެވެ. ިމކަމަނާއީަކ ބޭރުގެ މާތް 

ިކޔުނު  ކާކާ  މުޙައްމަދު  ހިުރިއރު،  އެރަށުގިައ  އަހަރެން  ބޭފުޅެކެވެ… 

ބަންގާޅުގެ ވަރަށް މުއަްސނިދ ިވޔަފިާރވިެރއަކިާއ އޭނާގެ އަންހެނުން 

ިމތާނގިައ  ވާހަކަ  ހިާދާސގެ  ިހތާމަވިެރ  ިދމިާވ  އާ  ބޫބޫ  ކަނބޫ 

ިލޔެލާނަމެވެ. ިމ ކަނބޫ ބޫބޫ އީަކ ބަންގާޅުގެ ީރިތ ދޮން އަންހެނެކެވެ. 

ިތިބ  ނަވުގިައ  އުރުނިުއރު  ނައު  ިމބިުނ  ކިުރން  ިމދެމިަފިރންނީަކ، 

ރިަނކަމަނާގެ  ވަޑިައގެންނިެވ  އެނަވުން  އީެމހުންނީަކ  ދީެމހުންނެވެ. 

 30 ގާތްގަނޑަކަށް  އުމުރީަކ  ިމދީެމހުންގެ  އިެއރު  ނޯކަރުންނެވެ. 

އަހަރެވެ. އިަދ އީެމހުންގެ ދީަރންނެއްވްެސ ނެތެވެ. ިމީމހުންގެ ނުހަނު 

ހެޔޮ ާސިހބާ އަވަހާރަވުމާ ިވިދގެން އެތައް މީުޞބާތެއް ިމދެމިަފިރންނާ 

ިދމިާވއެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1،ޞ.،260-257(.

ބަންގާޅުގެ ިވއަފިާރވިެރޔާ މުޙައްމަދު ކާކާ، މާލޭގެ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖަކާ 

ކުއްޖާ  އެންމީެރިތ  ިއން  މިުޅރާއްޖޭގިައ  ިމކުއްޖީަކ  ކާވިެނކިުރއެވެ. 

ިހތާމަވިެރ ޙިާދާސއެއް  ދެވަނަ  ކާކާއާ  ބުނެވެއެވެ. މުޙައްމަދު  ކަމަށް 

ިދމިާވއެވެ. އޭނާ އުޅީުނ ގަނޑުވަރާ ކިައީރ ިހާސބެއްގައެވެ. ރަދުންނަށް 

މުޙައްމަދު ކާކާގެ ިމ ޒުވާން އަންހެނުން ފިެނވަޑިައގަތުމާއެކު އޭނާއާ 

ވަރަށް ގަދައަށް ިހތްޕުޅާވެއްޖެއެވެ ... ކަލާފާނު ިމ އަންހެން ކުއްޖާއާ 

މްަސދުވްަސ  ިތން  ވެވަޑިައގަތުމުގެ  ކާވިެނފުޅުބައްލަވިައގީަތ ަޝީހދު 

ކިުރންނެވެ. )ިޕރާޑް، ވިޮލޔުމް 1،ޞ 265(.

ޙާލުކޮޅެއްގިައ  ިނކަމިެތ  ވަރަށް  އިައިއރު،  އެނބިުރ  މަލާބީާރން 

ގެނައެވެ.  މާލެއަށް  އަނިބކަނބަލުން  ިތން  ކަލާފާނުގެ  ިތއްބިެވ 

ކަލާފާނުގެ  ހިުރ،  ަސރަހައްދުގިައ  ގަނޑުވަރުގެ  ގެންެސ  ިމބޭފުޅުން 

ކޮއްކޯފުޅުގެ ގެކޮޅުގިައ ބަންދުކިުރއެވެ. ިމިތން ބޭފުޅުން އެއްބޭފުޅަކު 

ިމ  ދެއިްވއެވެ.  މައުލޫމާތު  ިގނަ  ވަރަށް  ބެހޭގޮތުން  ބޭފުޅަކާ  އަނެއް 

އަނިބކަނބަލުންނިާއ،  ިއްސ  ރަދުންގެ  އަނިބއަނިބކަނބަލުންނީަކ 

ބަންގާޅުން ވަޑިައގެންނިެވ އަހަރެމެންގެ ރަށުގެ ީމހުން ފަދަ ގިައކޮޅުގެ 

ގޮތަށް، އެންމެފަހުން  ބުނިެދން  ކަމަނާއިާއ، އަހަރެން  ކުލަކޮޅު ދޮން 
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)ިޕރާޑް،  އަނިބކަނބަލުންނެވެ.  ޒުވާން  ކާވިެނފުޅުކުރެއިްވ  ރަދުން 

ވިޮލޔުމް 1، ޞ 316-315(.

ކަލާފާނު އޭނާގެ ދޮންމަންމައާ ކާވިެނފުޅު ކުރެއިްވތަ ؟     

އެޗް. ީސ. ީޕ. ބެލް ިލޔުއްވިައފިައވާ، "ދަ މޯލިްޑވް އިައލަންޑްްސ، މޮނޮގްރާފް އޮން 

ދަ ިހްސޓީްރ، އިާކއޮލީޮޖ، އެންޑް އިެޕގްރީަފ" ގިައ ިލޔުއްވިައފިައވީަނ :      

އަނިބކަނބަލަކު  ިތން  އިަރއަހުގިައ  އެރަދުންގެ  އަވަހާރަކޮށިްލިއރު  ކަލާފާނު 

ބުނެފިައވާ  ފަހުން  ީމގެތެރިެއން  ބުނެފިައވާގޮތުގިައ  ިލޔުންތަކުގިައ  ިތއްބިެވއެވެ. 

ކަމަށް  ކަމަނާ  ންުސރަތު  އިާއ،  ކަމަނާ  ިބީބ  އިައާޝ  އަނިބކަނބަލުންނީަކ  ދެ 

ދިަރން  އަންހެން  ވެފިައވާ  ބޮޑިެތ  ކަމަނާއީަކ  ިތންވަނަ  ވެއެވެ.  ިލޔުންތަކުގިައ 

އީަކ  ީމދޫކަނބާ  ވެދާނެއެވެ.  ކަމަށް  ކަނބާ"  "ީމދޫ  ިމީއ  ބޭކަނބަލެކެވެ.  ިތިބ 

ކާވިެނފުޅު  އަޢުޡަމް  ތަކުރުފާނުލް  މުޙައްމަދު  އައުްސލްޠާން  ބައްޕާފުޅު  ކަލާފާނުގެ 

ބައްލަވިައގެންނިެވ ބޭފުޅެކެވެ. ކަލާފާނުގެ ިމކާވިެނފުޅު ކުރެއްވުމުން ިދވިެހރާއްޖޭގެ 

އެންމެން ޙިައރާން ވެގެން ިދޔައެވެ. )ބެލް، ޞ 28 ފުޓްނޯޓް(. 

އޭނާގެ  ިލޔުއްވިައފިައވާ  ިޕރާޑް  ިނންމަވިައފިައވީަނ،  ިނންމެވުންތައް  ބެލްގެ 

ނަމަވްެސ،  ލަފާކުރެވެއެވެ.  ކަމަށް  ކުރައްވިައގެން  ިބނާ  މައްޗަށް  ހަނދާންތަކުގެ 

ިޕރާޑުގެ ިލޔުއްވުމުގިައ ކަލާފާނު އޭނާގެ ދޮންމަންމަ އާ ކާވިެނފުޅު ކުރެއިްވކަމަށް 

ިޕރާޑު  ިވދާޅުވެފިައވީަނ،  ިލޔުއްވުމުގިައ  ބެލްގެ  ިވދާޅެއްނުވެއެވެ.  ކަނޑައިެޅގެން 

ކަލާފާނުގެ  އަންހެނީަކ  ިތިބ  ދިަރން  އަންހެން  ިތން  ބޮޑިެތވެފިައވާ  ިލޔުއްވާފިައވާ 

ދޮންމަންމަ ީމދޫކަނބާއަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ު ކަލާފާނު ިޒޔާރަތާ ގުޅުންހިުރ ިދހަ ފަތްކޮޅ

1. އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް III ކަލާފާނު 1609މ ގިައ 

 ު ަޝީހދުކުރުމާ ބެހޭ ފަތްކޮޅ

އައުްސލްޠާން  ިހމިެނފިައވީަނ  ިމފަތްކޮޅުގިައ  މަޢުލޫމާތު:  ހިުރ  ިމފަތްކޮޅުގިައ 

ކަންތައްތަކެވެ.  ިހނގިައފިައވާ  ގިުޅގެން  ަޝީހދުކޮށްލުމާ  ކަލާފާނު  ިއބްރީާހމް 

ިމފަތްކޮޅުގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވީަނ، މަލާބީާރންގެ ދޮޅްަސ ދެ ގުރާބު ރަދުންގެ ނައުކޮޅު 

ފަހިައގަނެގެން އިައްސ، އެތަނުން ީމހަކު އެއިްލ ލޮނިްސއެއް ގިައކޮޅަށް ހިެރ ރަދުން 

ަޝީހދުވެވަޑިައގީަތކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ރަދުންގެ ގުރާބު ހަންޏީާމދުއަށް ލެއްގުމުން، 

ކަނބަލުންނިާއ  އަނިބއަނިބ  )ރަދުންގެ  ހަންޏީާމދުވަށް  ިޒޔާރަތިާއގެން  "ިމިކލަގެ 

ިކޔައްވިައ  ިބންކޮށް  ިމްސިކތްދޮށު  ިމރަށު  ިމިޒޔާރަތް  ގްޮސ  ބޭކަލުން(  މްުސކިުޅ 

ިމިކލަގެ ިޒޔާރަތް ގައުގައަްސވިައ ިމކަންކަމާކިެމ ިމހެން" ކުރެއިްވކަމަށް ފަތްކޮޅުގިައ 

ވެއެވެ. 

ިލޔަން ރްަސކަލެއް އަމުރުކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގިައ ިމފަތުގިައ "ހަދާނަށް  ިމފަތްކޮޅު 

ިމފަތް  އެނގީެނ  އަމުރުކޮށްފިައވުމުން  ބޭކަލުން"  ިމއެންމެ  ިލޔެދޭށަވެ  ފަތެއް 

ފަރާތަކާމެދު  ޙައްޤު  ތަޚުތު  ރާއްޖޭގެ  ގިުޅގެން  އަވަހާރަވުމާ  ިލޔުނިުއރު، ކަލާފާނު 

މައަްސލަޖިެހ ތަޚްތު ހުހަށް ހިުރކަމެވެ. ިމފަތް ިލޔެފިައވީަނ ިދވްެސ އަކުރުންނެވެ. 

ފަތްކޮޅުގެ ތީާރޚު: ިމފަތްކޮޅީަކ ކަލާފާނު ަޝީހދުވެވަޑިައގަތުމާ ބެހޭ ފަތްކޮޅުތަކުގެ 

ތެރިެއން އެންމެ ިގނަ ދުވްަސީވ ފަތްކޮޅެވެ. ފަތްކޮޅުގެ މީަތގިައ ޢަރިަބން ިލޔެފިައވާ 

ިލޔުންކޮޅުން އެނގޭގޮތުގިައ، ިމފަތްކޮޅު ިލޔެފިައވީަނ: "އަލްޤީާޟ މުޙައްމަދު ބުނު 

ޙީަކމް ޙަަސން ބުނު ޙީަކމް ޢުމަރުގެ ފަނިޑޔާރުކަމުގެ ދުވްަސވަރު" ކަމަށެވެ. ީމނާއީަކ 
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ހައްދުންމީަތ ފޮނަދޫ މުޙައްމަދު ފަނިޑޔާރު ކަލޭގެފާނު ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ީމނާއީަކ، 

މަލާބީާރންގެ ގުރާބުތައް ރާއްޖެއަށް އައުމުން "ހަނގުރާމަ ކުޅައުމަށްވުރެ ިފލިައގެން 

ިދޔިައން މޮޅު ކަމުގިައ" ިވދާޅިުވ ފަނިޑޔާރެވެ. )ިދވިެހތީާރޚު ޞ.21(

1017ހ.  ަޝީހދުވެވަޑިައގީަތ 28 ަޝއްވާލް  ގޮތުގިައ ކަލާފާނު  ިމފަތްކޮޅުގިައވާ 

ީވ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ީމލީާދ ަސނަތުން ިމީއ ފެބްރުއީަރ 1609 އެވެ. އެހެންގޮތަކަށް 

ތެރޭގެ  ފަނިޑޔާރުކަމުގެ  މުޙައްމަދުގެ  އަލްޤީާޟ  ިލޔެވީުނ  ިމފަތްކޮޅު  ބަލާނަމަ، 

ިމފަނިޑޔާރުކަލޭގެފާނު،  ވެދާނެއެވެ.  ކަމަށްވްެސ  ދުވްަސވަރެއްގިައ  ކޮންމެ 

ކަލާފާނަށް ިފނިޑ ޢަމަލެއް ކުރައްވަން އެރިުވ ނޭަސހަތްޕުޅަށްޓަކިައ، ފަނިޑޔާރުކަން 

ނަންގަވިައފިައ އަރުވިައލެއީްވ، އޭގެފަހުން ރްަސކަންކުރެއިްވ އައުްސލްޠާން ޙަުސިއން 

ފާމުލަދިޭރިކލެގެފާނު )ދެވަނަ( ކަމަށް އެޗް.ީސ.ީޕ. ބެލްގެ "ދަ މޯލިްޑވް އިައލަންޑްްސ: 

އަ ިރޕޯޓް އޮން އިެވިޒޓް ޓު މާލޭ )1921މ.(" ގިައ ިލޔުއްވިައފިައވެއެވެ. ިމދެންނިެވ 

އައުްސލްޠާން  ދެއީްވ  އަނެއްކިައވްެސ  ފަނިޑޔާރުކަން  ކަލޭގެފާނަށް  ފަނިޑޔާރު 

މުޙައްމަދު ިޢމާދުއީްދން I  )1621-1648މ.( އެވެ. 

ިއބްރީާހމް  އައުްސލްޠާން  ިލިބވަޑިައގަތުމަށްފަހު،  ފަނިޑޔާރުކަން  ިމފަހަރު 

އަވަހާރަވަންދެން  އޭނާ  ރްަސކަމުގިައ  ގެ  )1648-1678މ.(    I ިއްސކަންދަރު 

އެމަޤާމު ފުރުއިްވއެވެ. 

 )FO-105 -ު31.8ސމ )ފަތްކޮޅު ނަންބަރ ިމން: 78.7ސމ × 
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ފަތްކޮޅުގެ ތީާރޚު: ިމފަތްކޮޅު ިލޔުއްވާފިައވީަނ "ުސވްަސީތ ިސީރ މަތަމަހާ ިސީރ 

ިމކީޮލ  ނެވެ.  މަހާރަދުން"  ބޮވަނަ  ކައިްތިރ  ާސްސތުރަ  ިސއާކަ  ކުލުަސންދުރަ 

ނަންފުޅީަކ އެންމެ ފުރަތަމަ އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ިޢމާދުއީްދން I ބޮޑުރްަސގެފާނު 

)1648-1621މ.( ބޭނުއްކުރެއިްވ ކީޮލ ނަންފުޅެކެވެ. ނަމަވްެސ ީމލީާދން 1800 

ިމކީޮލ  ރްަސރްަސކަލުންހެން  ހިުރހާ  ކުރެވުނު  ރެދިަލ  ތަޚުތުގިައ  ިދވިެހ  ގިައ 

ނަންފުޅު ކީޮޕ ކުރައްވާފިައވެއެވެ. ިމކީޮލނަންފުޅުން ިމފަތްކޮޅު ިލޔުއިްވ ރްަސކަލީަކ 

ކަލާފާނީަކ  ިމފަތްކޮޅުގިައ  ިވއްަސ،  ނިުވކަމުގިައ  ކަށަވަރު  ބޮޑުރްަސގެފާނުކަން 

"ިތމަންރަދުންގެ ބިޭއ" ކަމަށް ިލޔުއްވާފިައވީާތ ާސިބތުވީަނ ިމފަތްކޮޅު ިލޔުއްވާފިައވީަނ 

އީުތމު ދިަރކޮޅުގެ ރްަސކަލެއްކަމެވެ. ިމކީޮލ ނަންފުޅު ބޭނުންކުރެއިްވ އީުތމު ދިަރކޮޅުގެ 

ހަމައެކިަނ ރްަސކަލީަކ އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ިޢމާދުއީްދން I ބޮޑުރްަސގެފާނުކަމަށް 

ވިާއރު، ިމފަތްކޮޅު ިލޔުއްވާފިައވީަނ އެރަދުންކަން ކަށަވަރުވެއެވެ. 

ޤައީުމ މަރުކަޒުގިައ އޮތް، ިމމައޫުޟޢުއާބެހޭ  ިޚދުމަތްކުރާ  ިދވިެހ ބަހިާއ ތީާރޚަށް 

ިޢމާދުއީްދން  މުޙަންމަދު  "އައުްސލްޠާން  ފަތްކޮޅެއްގިައ،  ިޒޔާރަތާބެހޭ  ހަންޏީާމދޫ 

މުޤިުރ  ޢީަލ  ހަންޏީާމދޫ  އަހަރެތެރޭ  ހަތްވަނަ  ކުރަނަ  ރެދިަލ  މަހާރަދުން  ބޮވަނަ 

ކަލޯގެ ދިަރކޮޅު ީމހުން ިތމަން ރަދުންގެ ފިައވާންދޮށަށް" އިައްސ ކަލާފާނު ިޒޔާރަތު 

އެކަން  ބޮޑުރްަސގެފާނު  އެދުމުން  މިަތކުރެއްވުމަށް  އީެމހުނާ  ތައިުލއަމޫލަވިެރކަން 

ކޮށްދެއްވާފިައވެއެވެ. އެރަދުންގެ ރްަސކަމުގެ 7 ވަނަ އަހަރަށް ވީަނ ީމލީާދން 1628 

ވަނަ އަހަރަށެވެ. ީވމާ ިމފަތްވްެސ ިލޔެފިައވީަނ އެދުވްަސވަރުކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

ކަރުދާހުގިައވާ  ިލޔެފިައވާ  ތަރުޖަމާ  ތާނަ  ިމފަތްކޮޅުގެ  އޮތް  ފެންނަން  ިމހާރު 

ިއނިގރިޭސ ވޯޓަރމާކްގިައ އީޮތ ީމލީާދން 1874 ވަނަ އަހަރެވެ. 

 )R-4 -ު16.7ސމ )ފަތްކޮޅު ނަންބަރ ިމން: 25ސމ × 

2. އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ިޢމާދުއީްދން I )ބޮޑު ރްަސގެފާނު( 

ދެއިްވ ފަތްކޮޅު )1628މ.(

ތަރުޖަމާ  ތާނަ  ިމ  ފަތްކޮޅެއްގެ  އަކުރު  ިދވްެސ  މަޢުލޫމާތު:  ހިުރ  ިމފަތްކޮޅުގިައ 

ިލޔެފިައވީަނ ީމލީާދން 1800 ގެ ފަހުކޮޅުގިައ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ކަލާފާނު ިޒޔާރަތާބެހޭ 

1609މ ގެ ފަތުގިައ އިެޒޔާރަތް 10 ީމހަކާ މިަތކޮށްފިައ ވިަނކޮށް، ިމފަތްކޮޅުގިައ 

އޭރުގެ ރަދުން އަންގަވާފިައވީަނ ކަލާފާނު ިޒޔާރަތުގެ "ތައިުލއަމޫލަ ވިެރކަން ހަންޏީާމދޫ 

މިަތކުރައްވިައިފ"  ދީަރންނާ  ިފިރހެން  ކުރެން  ދީަރން  ކަލޯގެ  މުޤިުރ  ޢީަލ  ދޮން 

ވްެސ  ފިުށގަނޑު"  ިކޔާ  ިދއްދޫއެވެ  އޮތް  "ިއރުވިާބތު  އިަރއަތޮޅު  އިަދ  ކަމަށެވެ. 

ކަލާފާނު ިޒޔާރަތު ބޯގައަށް ިމފަތްކޮޅުގިައ ިއތުރުކުރައްވާފިައވެއެވެ. 
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ވާހަކިައގިައ ބުނެފިައވީަނ، ކަލާފާނު ަޝީހދުވެވަޑިައގަތުމުން، ދުވްަސތަކެއް ވަންދެން 

)ހަފްތާތަކެއް ނުވަތަ މްަސތަކެއް، ނުވަތަ ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ނަމަވްެސ( އީުތމު 

ރްަސކަން  ތުއްކަމަނާފާނު  ދިަރކަނބަލުން  ިކލެގެފާނުގެ  ރަންނަބަނޑިޭރ  ޙަަސން 

ިހންގިެވކަމަށެވެ. ިމކަމަނާ އަވަހާރީަވ، ކަލާފާނުގެ އަހަރުމިަތފުޅަށްޓަކިައ އިަރއަތޮޅު 

ނުވަތަ  ކަނޑުމީަތގިައ  ދަތުރުފުޅެއްގިައ،  ކުރެއިްވ  ހަންޏީާމދޫއަށް  ދެކުނުބީުރ 

މިަހބަދޫގައެވެ. 

އެކަމަނާގެ  ފުރައުއްތަވެވަޑިައގަތުމުން  ތުއްކަމަނާފާނު  ބުނާގޮތުގިައ،  ިމފަތްކޮޅުގިައ 

މަހާނަފުޅު ބެލެހެއްޓުމަށް ވަޤުފުކުރިެވފިައވާ ތަންތަން ބައްލަވިައ ހަމަޖެއެްސިވއެވެ. 

މަހާނަފުޅު ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރެވީުނ ކަލާފާނު ިޒޔާރަތުގެ ީމހުންނާއެވެ. ިމފަތްކޮޅުގިައ 

އިައިއރު  ހަމައަށް  އަހަރާ  ވަނަ  1661މ.  މައަްސލައީަކ،  ހަމަޖައަްސވިައފިައވާ 

ތުއްކަމަނާގެ  އަރިައ،  އޮޅުންތަކެއް  ކަންތައްތަކަށް  ތަންތަނާބެހޭ  ވަޤުފުކުރިެވފިައވާ 

އެއްޗިެހކޮޅާ މެދު ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދުމުގެ މައަްސލައެވެ. 1661މ. ވަނަ އަހަރު 

ޢިާއލާގެ  ތުއްކަމަނާގެ  ވަޑިައގެންނިެވ  ދިަރކޮޅުން  އީުތމު  ިއންނިެވ  ރްަސކަމުގިައ 

ރަދުން އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް ިއްސކަންދަރު )އެއްވަނަ(، ތުއްކަމަނާ ވަޤުފުކުރެއިްވ 

އޮޅުނިްފލުއްވަވިައފިައ  ކޮބިައކަން  ތަޢިުލޔަމޫލަވިެރންނީަކ  އެތަކީެތގެ  ތަކެއްޗިާއ 

ިމފަތްކޮޅު ިލޔެދެއިްވއެވެ. ިމފަތް ިލޔެފިައވީަނ ިދވްެސ އަކުރުންނެވެ. 

ކައިްތިރ ބަވަނަ  ކުލަރަނީްމބަ  ިސީރ  ިލޔެފިައވީަނ،  ިމފަތްކޮޅު  ތީާރޚު:  ފަތްކޮޅުގެ 

ފަތްކޮޅުގިައ  އަހަރުގިައ ކަމަށް  ތޭރަވަނަ  ރްަސކަމުގެ  ރަދުންގެ  ިކޔުނު  މަހާރަދުން 

ވެއެވެ. ިމ ކީޮލ ނަންފުޅީަކ އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް ިއްސކަންދަރު I ގެ ނަންފުޅެވެ. 

ިއްސކަންދަރު ރަދުން ރްަސކަންކުރެއިްވ 1648މ. ިއން 1687މ. އަށް ވުމާއެކު، 

ިމފަތްކޮޅުގެ ތީާރޚަށް ވީަނ 1661މ. ވަނަ އަހަރެވެ.  

)FO-36 ު24.4ސމ )ފަތްކޮޅު ނަންބަރ ިމން: 33.0ސމ × 

ތުއްކަމަނާފާނުގެ )ކަޅުކަމަނާފާނުގެ( ފަތްކޮޅު )1661މ.(

 III ިއބްރީާހމް  އައުްސލްޠާން  ވީަނ  ިމފަތްކޮޅުގިައ  މަޢުލޫމާތު:  ިމފަތްކޮޅުގިައވާ 

ކަލާފާނުގެ ބޮޑުބޭފުޅު އީުތމު ޙަަސން ރަންނަބަނޑިޭރ ިކލެގެފާނުގެ ދިަރކަނބަލުން، 

ތުއްކަމަނާފާނުގެ )ކަޅުކަމަނާފާނުގެ( ނަންފުޅެވެ. ދިަރކަލެއް ނުވަތަ ދިަރކަނބަލެއްވްެސ 

ދިުނޔޭގިައ ނެތް ކަލާފާނު 1609 ވަނަ އަހަރު ަޝީހދުވެވަޑިައގަތުމުން، ިދވިެހތަޚުތަށް 

ވާދަކުރެއިްވ ބޭފުޅުންގެ ތެރިެއން އެއް ބޭފުޅީަކ ިމކަމަނާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެޗް. ީސ. ީޕ. ބެލް ިލޔުއްވިައފިައވާ ގޮތުގިައ، މާލޭގިައ ވިާރދުވަމުން އިައްސފިައވާ 
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4. ާސްސކަފުރަދާނަ ކަނބާ ޢިައާޝ ރިަނިކލެގެފާނުގެ 

ު ތިަރކައާބެހޭ ފަތްކޮޅ

އައުްސލްޠާން  ބަޔާންކޮށްފިައވީަނ،  ިމފަތްކޮޅުގިައ  މަޢުލޫމާތު:  ިހމެނޭ  ފަތްކޮޅުގިައ 

ކަނބާ  މިާފލާފީުށ  ާސްސކަފުރަދާނަ  އަނިބކަނބަލުން  ކަލާފާނުގެ   III ިއބްރީާހމް 

އެކަމަނާގެ  ިއރު  އަވަހާރީަވ  އަހަރު  ވަނަ  1666މ.  ރިަނިކލެގެފާނު  ޢިައާޝ 

ތިަރކިައގެ ގޮތުގިައ ހިުރ ތަކެއްޗިާއ، އިަދ އެތަކީެތގެ ހިުރހިައ ކަމެއް އެކަމަނާގެ 

ތެރޭގިައ  ީމގެ  ގޮތެވެ.  ހަމަޖެއެްސިވ  ބޭފުޅުން  އެކަމަނާގެ  އެއްގޮތަށް  ވިަޞއްޔަތާ 

އެކަމަނާއިާއ އެކަމަނާގެ ދެވަނަ ިފިރކަލުން ކަމަށް ބެލެވޭ އައުްސލްޠާން ޙަުސިއން 

ިއރު  އަވަހާރީަވ  އިެކލެގެފާނު  ފަށްޓަވިައ  ކުރައްވަން  ިބނާ  ފާމުލަދިޭރިކލެގެފާނު 

ިފިރކަލުން  ިތންވަނަ  އެކަމަނާގެ  އެކަމަނާއިާއ  ިނންމަވަން  ިމްސިކތް  ނިުނިމހިުރ 

ބަޔާން  ވްެސ  މަަސއްކަތް  ކުރެއިްވ  ިޢމާދުއީްދން  މުޙައްމަދު  އައުްސލްޠާން 

ކުރައްވިައފިައ ވެއެވެ. އިެމްސިކތް މީުޅން ިނންމަވިައދެއީްވ އެކަމަނާގެ ދިަރކަލުން 

އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް ިއްސކަންދަރު I ކަންވްެސ ިމފަތްކޮޅުން އެނގެއެވެ. އިަދ، 

ިމކަމަނާ އަވަހާރީަވިއރު، ފަތެއް ިލޔުއްވިައފިައ ނިުވނަމަވްެސ، ކަންތައް ކުރަނީްވ 

ގޮތާމެދު ވިަޞއްޔަތް ކުރައްވިައފިައވާކަންވްެސ ިމފަތްކޮޅުން ދޭހަވެއެވެ.

ބެލެހެއްޓުމަށް  ިމްސިކތް  ިމދެންނިެވ  އެނގީެނ،  ވާގޮތުން  ިމފަތްކޮޅުގިައ 

ތަޢިުލޔަމޫލަވިެރކަމަށް  ިމކަމުގެ  އިަދ  ލައްވިައ،  ތަންތަން  ބައެއް  ބޯގިައގެގޮތުގިައ 

ފާމުލަދިޭރިކލެގެފާނުގެ  ޙަުސިއން  ިތއްބިެވ  އެކަމަނާގެ  ހަމަޖައަްސވިައ،  ބޭފުޅުން 

ބޭފުޅުންނަށް ބައެއް ތަންތަން ހަމަޖެއެްސިވކަމެވެ. މކަންކަން ިމކަމަނާގެ ބޭފުޅުން 

ހަމަޖެއެްސީވ ހިުރހިައ ބޭފުޅުންގެ އެއްބްަސވެވަޑިައގަތުމާ އީެކގައެވެ.

ކަލާފާނު އަވަހާރަވުމާ ޖިެހގެން އިައ ދުވްަސވަރު ރާއްޖޭގެ ދެރަށެއްގިައ ރްަސކަންކިުރ 

މަހާރަދުންގެ  ކައިްތިރ ބުވަނަ  ިމފަތްކޮޅުގިައ ވެއެވެ. ްސީރ ކުލުަސންދުރަ  ކަމަށް 

އަރުވިައ،  މާލެއަށް  ލިާރ   100 ފާތުރާދަށަށް 

ކޮއްކޯފުޅު  ރިަނިކލެގެފާނުގެ  ޢިައާޝ  ކަނބާ 

އޮތް  ވިެރކަން  ގެ  ފާށަނިާކލެގެ  ާސިމޔާ 

މިާފލާފުށްޓަށް 50 ލިާރ އަރުވިައ، ިމފަދިައން 

އިަރއަތޮޅުގިައ އޮތް  150 ލިާރ އަރުވިައގެން 

ފުރަބަންޑާރިައން  މާނަގަރު  ިކޔާ  މާޅްޮސ 

ވިަކކުރައްވިައ ިމކަމަނާ އިަމއްލަކުރެއިްވކަމަށް 

ިލޔެފިައވީަނ  ިމފަތް  ވެއެވެ.  ފަތްކޮޅުގިައ 

ިދވްެސ އަކުރުންނެވެ.   

ިލޔުނު  ިމފަތްކޮޅު  ތީާރޚު:  ިމފަތްކޮޅުގެ 

ތީާރޚެއް ިލޔެފައެއްނެތެވެ. ނަމަވްެސ ީމގިައވާ 

ިއްސކަންދަރު  ިމީއ  ބަލިާއރު،  މަޢުލޫމާތަށް 

ރަދުންނަށް 1680މ ވަނަ އަހަރު، ދިަރކަލުން 

ކިުރން  ިލިބވަޑިައގަތުމުގެ  މުޙައްމަދު  ކުޑަ 

ިލޔިެވފިައވާ ފަތްކޮޅެއްކަން އެނގެއެވެ. އިަދ،  

ާސްސކަފުރަދާނަ ކަނބާ ޢިައާޝ ރިަނިކލެގެފާނު 

އަވަހާރީަވ 1666މ. ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއީަރ 

ވުމާއެކު،  ކަމަށް  ދުވަހު  14ވަނަ  މަހުގެ 

ލަފާކުރެވީެނ ިމފަތްކޮޅު ިލޔިެވފިައވީަނ އެތީާރޚާ 

ދިާދ ގާތް ދުވްަސވަރެއްގިައ ކަމަށެވެ. 

29.5ސމ ިމން: 148.6ސމ × 

)FO-111 -ުފަތްކޮޅު ނަންބަރ(
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5. އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް ިއްސކަންދަރު II ދެއިްވ ފަތްކޮޅު 

)1737މ(

ިމފަތްކޮޅުގިައވާ މަޢުލޫމާތު: ިމފަތްކޮޅީަކ ހަންޏީާމދޫގިައ ކަލާފާނު ފްަސދާނުލިެވފިައވާ 

ބަންޑާރައަށް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ރައިްޔތުން  ހިުރހިައ  ރާއްޖޭގެ  ކަމަށްޓަކިައ، 

ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަަސއްކަތް ިމރަށުގެ ީމހުން ކުރަންނުޖެހޭކަމަށް އަންގަވިައފިައވާ 

ފަތްކޮޅެކެވެ. ިމ މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެރޭގިައ ިހމެނީެނ، ވާރަށް ިލބޭ ތަކިެތ މާލެއަށް 

ޖެހޭ  ކޮށްދޭން  ޖަމާޢަތަށް  އިަދ  ދިޯނބަނުމިާއ  ބަންޑާރައަށް  ގެނިްދޔުމަށްޓަކިައ 

އެހިެނހެން ބައެއް ކަންތަކެވެ.

ރިަޢއްޔަތުންނަށް  ހަންޏީާމދޫގެ  އެއްލިައދޫއީަކ  އޮންނަ  ކިައީރގިައ  ހަންޏީާމދޫ 

ދެއްވިައފިައ އޮންނަ ރަށެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެއްލިައދޫއަށް ހަންޏީާމދޫގެ ީމހުންގެ 

ިމ  ކަމަށް  ކަމެއް  މަނާކުރައްވިައފިައވާ  އެރުމީަކ  އެކެއްވްެސ  ނުލިައ  ހުއްދައަކާ 

ފަތްކޮޅުގިައ ިލޔެފިައވެއެވެ. ިމފަތް ިލޔެފިައވީަނ ިދވްެސ އަކުރުންނެވެ. 

ފަތްކޮޅުގެ ތީާރޚު: ިމފަތްކޮޅު ިލޔެފިައވީަނ، ިސީރ ރަންނަވަ ލޯކަ އަބާރުނަ ިސއާކަ 

ާސްސތުރަ އައުދަ ީކިރިތ ކައިްތިރ ބުވަނަ މަހާރަދުން ިކޔުނު ރަދުންގެ ރްަސކަމުގެ 

17 ވަނަ އަހަރުގިައ ކަމަށް ފަތްކޮޅުގިައ ވެއެވެ. ިމ ކީޮލ ނަންފުޅީަކ އައުްސލްޠާން 

ިއބްރީާހމް ިއްސކަންދަރު II ގެ ނަންފުޅެވެ. ިމރަދުން ރްަސކަންކުރެއިްވ 1720މ. 

ވަނަ  1737މ.  ވީަނ  ތީާރޚަށް  ިމފަތްކޮޅުގެ  ވުމާއެކު،  އަށް  1750މ.  ިއން 

އަހަރެވެ.  

)FO-48 -ު29.2ސމ )ފަތްކޮޅު ނަންބަރ ިމން: 38.1ސމ × 
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6. އައުްސލްޠާން ޙަަސން ނޫރައީްދން I ދެއިްވ ފަތްކޮޅު 

)1792މ(

ކުރަމީަތގެ  ގޮތުގިައ، އިަރއަތޮޅު  އެނގޭ  ިމފަތްކޮޅުން  މަޢުލޫމާތު:  ިމފަތްކޮޅުގިައވާ 

ހިުރހިައ ރިަޢއްޔަތުން  1609މ ވަނަ އަހަރު، ވާރުދޭން ޖެހުނެވެ. އިަދ މިުޅރަށް 

ބުނެފިައ  ކަމަށްވްެސ  ވަޤުފުކޮށްފިައ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކިައ  ިޒޔާރަތް  ކަލާފާނު  އީޮތ 

ވެއެވެ. ިމ ަސބަބަށްޓަކިައ، އެރަށުގެ ރިަޢއްޔަތުން އައުްސލްޠާން ޙަަސން ނޫރައީްދން 

ދެންނިެވ  ރިަޢއްޔަތުން  ކުރަމީަތގެ  ފޮނިުވއެވެ.  ދެންނެވުމެއް  އީެމހުންގެ  އަށް   I

ދެންނެވުމަށް އައުްސލްޠާން ޙަަސންނޫރައީްދން ބައެއް ިޢނާޔަތްތައް ދެއިްވއެވެ.

ކަލާފާނު  ތަކިެތ  ހިުރހިައ  ިލބޭ  ދަނޑުފަގުން  ރުއްގަހާ  މިުޅރަށުގެ  ިމގޮތުން، 

ިޒޔާރަތުގެ ިކޔެވީެނންނަށް ިދނުމުގެ ބަދަލުގިައ، އޭގެ ދެބިައކުޅަ އެއްބިައ، ކުރަމީަތގެ 

ިމްސިކތަށް ހޭދަކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއިްވއެވެ. އިަދ، އެރަށުގެ ިބމުގިައ ީމހަކު އެއްޗެއް 

އެއްޗެއް  އިަމއްލަ  އީެމހެއްގެ  އެއްބަޔީަކ  ދެބިައކުޅަ  އެއެއްޗެއްގެ  ހައްދިައިފނަމަ، 

ކަމަށް ހައްދަވިައދެއިްވއެވެ. ިމފަތް ިލޔެފިައވީަނ ތާނަ އަކުރުންނެވެ. 

އަހަރުގެ  ތީާރޚީަކ 1207ހ. ވަނަ  ތީާރޚު: ިމ ފަތްކޮޅުގިައ ިލޔެފިައވާ  ފަތްކޮޅުގެ 

މުޙައްރަމް މްަސ ކަމަށް ވުމާއެކު، ިމީއ ީމލީާދން 1792މ. ވަނަ އަހަރުގެ އޮގްަސޓު 

މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހިާއ އެއަހަރުގެ ެސޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދުގެ  

ަސނަތެކެވެ. 

)FO-35 -ު24.4ސމ )ފަތްކޮޅު ނަންބަރ ިމން: 38.1ސމ × 
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ބޮޑު ިހންނައެވެ ިކއާ ިހންނައިާއ އިަރދެއަތޮޅު އިަރއަދޫ ިއރުމީަތ އޮތް ިދއްދު އެވެ 

ިކއާ ފިުށގަޑިާއ" ކަލާފާނު ިޒޔާރަތް މައްޗައް ލައްވިައ ދަރުމަ ކުރައްވިައިފކަމަށެވެ. 

އީުތމު  މާނައީަކ  ކެއުނު"ގެ  ިކބައަށް  "މާވިާކލެގެ  ބަޔާންކުރާ  ިމފަތްކޮޅުގިައ 

އިަލތަކުރުފާނަށް ކާފިަވދާޅުވާ އިާމނާ މާވާ ިކލެގެ )ބޮޑުރްަސގެފާނުގެ މަންމާފުޅު(ގެ 

މައްޗަށް މާލޭގިައ ިބނާކޮށްފިައވާ ިމްސިކތުގެ ބޯގައެއް ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫގިައ އޮވެ، 

އިެހންނިައން މާލޭގިައ ހިުރ ިމިމްސިކތަށް ޚަރަދުކިުރ ވާހަކައެވެ. 

މަތަމަހިާސީރ  "ުސވްަސީތިސީރ  ިލޔުއްވާފިައވީަނ  ިމފަތްކޮޅު  ތީާރޚު:  ފަތްކޮޅުގެ 

މަހާރަދުން"  ބަވަނަ  ކައިްތިރ  ީކިރިތ  އައުދަ  ާސްސތުރަ  ިސއާކަ  ުސންދުރަ  ކުލަ 

1700 ގެއަހަރުތަކުގިައ ރެދިަލކުރެއިްވ ބައެއް  ނެވެ. ިމކީޮލ ނަންފުޅީަކ ީމލީާދން 

ރެދިަލކުރެއިްވ  ތަޚުތުގިައ  ިދވިެހ  ގެއަހަރުތަކުގިައ   1800 ރްަސރްަސކަލުންނިާއ، 

ހިުރހާ ރްަސރްަސކަލުންހެން ކީޮޕ ކުރައްވާފިައވާ ކީޮލ ނަންފުޅެކެވެ. ީވމާ ިމފަތްކޮޅު 

ިލޔުއިްވ ރްަސކަލެއް ކަށަވަރުކުރަން ދައްޗެވެ. 

ިމފަތްކޮޅުގިައ ކަލާފާނީަކ "ިތމަންރަދުންގެ ބިޭއ" ކަމަށް ިލޔުއްވާފިައނުވީާތ، ިމފަތް 

ކޮޅު ިލޔުއްވާފިައވީަނ އީުތމު ދިަރކޮޅުގެ ފަހުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

ކަމަށް  އަޅާ"  ޢީަލމާފަތް  ީކިހދު  އަޅާ  ޢީަލ  "ބަޑިޭރ  ިލޔެފިައވީަނ  ިމފަތްކޮޅު 

ފަތްކޮޅުގިައވެއެވެ. 

ކަރުދާހުގިައވާ  ިލޔެފިައވާ  ތަރުޖަމާ  ތާނަ  ިމފަތްކޮޅުގެ  އޮތް  ފެންނަން  ިމހާރު 

ިއނިގރިޭސ ވޯޓަރމާކްގިައ އީޮތ ީމލީާދން 1874 ވަނަ އަހަރެވެ. 

 )R-3 -ު19.7ސމ )ފަތްކޮޅު ނަންބަރ ިމން: 22.3ސމ × 

ު 7. ޢީަލ މާފަތް އަޅާ ިލޔުނު ފަތްކޮޅ

ތަރުޖަމާ  ތާނަ  ިމ  ފަތްކޮޅެއްގެ  އަކުރު  ިދވްެސ  މަޢުލޫމާތު:  ހިުރ  ިމފަތްކޮޅުގިައ 

ިލޔެފިައވީަނ ީމލީާދން 1800 ގެ ފަހުކޮޅުގިައ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ިމފަތްކޮޅުގިައ އޭރުގެ 

ރަދުން އަންގަވާފިައވީަނ "މާވިާކލެގެ ިކބައަށް ކެއުނު ކޮޅުވަނިްދން މަޑުލު ކަޑޫދޫ އޮތް 
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8. އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ަޝމުްސއީްދން III ދެއިްވ 

ފަތްކޮޅު )1930މ.(  

މުޙައްމަދު  އައުްސލްޠާން  ވީަނ  ިލޔެފިައ  ިމފަތްކޮޅު  މަޢުލޫމާތު:  ިމފަތްކޮޅުގިައވާ 

ަޝމުްސއީްދން III  )1893މ، 1903 - 1934މ( ގެ ރްަސކަމުގެ  29 ވަނަ 

ގޮތުގިައ، ހަންޏީާމދޫގިައ ހިުރ ކަލާފާނު  އެވެ. ިމ ފަތްކޮޅުގިައ ިލޔެފިައވާ  އަހަރު 

ިޒޔާރަތިާއ، މިަހބަދޫ ގިައ ހިުރ ތުއްކަމަނާގެ މަހާނަފުޅިާއ ދެތަން ބެލެއްޓުން އެހިައ 

ިފިރހެން ދީަރންނާއެވެ.  ޙަވާލު ވެފިައވީަނ ހަންޏީާމދޫ ޢީަލ މުކިުރ ކަލޯގެ  ތަނަށް 

ނަމަވްެސ ީމނާގެ ދިަރފްަސކޮޅު އެނގޭން ނެތުމާއެކު، އިަދ އޭނާގެ ދިަރކޮޅުކަމަށް 

ބުނާ ީމހުން އެރަށުގިައ ނުއުޅުމާއެކު، ރަދުން ހަމަޖެއެްސީވ ހަންޏީާމދޫގެ ހިުރހިައ 

ރިަޢއްޔަތުންގެ މައްޗަށް ކަލާފާނު ިޒޔާރަތް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރައްވާށެވެ. ިމފަތް 

ިލޔެފިައވީަނ ތާނަ އަކުރުންނެވެ. 

ފަތްކޮޅުގެ ތީާރޚު: ިމފަތްކޮޅު ިލޔުނުކަމަށް އޭގިައވާ ތީާރޚީަކ 23 ޖުމާދަލް އިާޚރާ 

ހުކުރު  ީވ   1930 ނޮވެމްބަރު   14 ިމީއ  ަސނަތުން  ީމލީާދ  އެވެ.  1349ހ 

ދުވަހެވެ. 

)FO-112 -ު25.4 ސމ )ފަތްކޮޅު ނަންބަރ ިމން: 43.7 ސމ × 
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9. ުސމުއްވުލް އީަމރު ޢަބްދުލްމީަޖދު ރަންނަބަނޑިޭރިކލެގެފާނު 

ދެއިްވ ފަތްކޮޅު )1930/1931މ(

ިމފަތްކޮޅުގިައވާ މަޢުލޫމާތު: ިމީއ ކަލާފާނުގެ ިޒޔާރަތާ ބެހޭ ފަތްކޮޅުތަކުގެ ތެރިެއން 

ިމހިައތަނަށް ފިެނފިައވާ އެންމެ ކުޑަ ފަތްކޮޅެވެ. ިމފަތްކޮޅުގިައ ޮސިއކުރައްވިައފިައ 

ވީަނ އިެއރު ިދވިެހރާއްޖޭގެ ބޮޑުވީަޒރު ކަމުގިައ ހުންނިެވ ުސމުއްވުލް އީަމރު ޢަބްދުލް 

މީަޖދު ރަންނަބަނޑިޭރިކލެގެފާނެވެ. 

ކަލާފާނު  އަހަރު،  ވަނަ   30 ރަދުންގެ  ަޝމުްސއީްދން  މުޙައްމަދު  އައުްސލްޠާން 

ިޒޔާރަތަށް ިދނުމަށް ހަންޏީާމދޫ ރައިްޔތުންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު 6000 ކާށްޓިާއ، 

ގަނޑު   200 ރޯނިާއ،  ބޮނިޑ   18 ކިާށތެލިާއ،  )60ފިުޅ(  އަޑުބިައ   30

ިބތުފަނިާއ، 5 ކުކުޅިާއ ިމތަކިެތ އަހަރު އަހަރަށް ހަމައަށް ދެއްކުމަށް ިމފަތްކޮޅުގިައ 

އަންގަވާފިައވެއެވެ. 

ފަތްކޮޅުގެ ތީާރޚު: ިމފަތްކޮޅު ިލޔުއްވިައފިައ ވީަނ 1349ހ. ވަނަ އަހަރުއެވެ. ީމލީާދ 

ަސނަތުން ިމީއ 1930/ 1931މ. އެވެ.

)FO-74 -ު10.4ސމ )ފަތްކޮޅު ނަންބަރ ިމން: 23.4ސމ × 
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ު 10. ިދހަވަނަ ފަތްކޮޅ

ތަރުޖަމާއެކެވެ. ިމ  ތާނަ  )1609( ގެ  މިައ ފަތްކޮޅު  ިމ ފަތްކޮޅީަކ ކަލާފާނާބެހޭ 

ޤަރުނުގެ  ނެތްކަމުގިައިވއްަސ ިމީއ 20ވަނަ  އެނގެން  ތީާރޚެއް  ިލޔެވުނު  ފަތްކޮޅު 

ކީުރ ކޮޅު ިލޔެފިައވާ ފަތްކޮޅެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

)FO-84 -ު31.8ސމ )ފަތްކޮޅު ނަންބަރ ިމން: 42.2ސމ × 
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ާ އެޕެނިްޑކްްސ: ފަތްކޮޅުތަކުގެ ިދވިެހ ތަރުޖަމ

ކަލާފާނު ިޒޔާރަތާބެހޭ މިައ ފަތްކޮޅު )1609މ.(

احلمد هلل وحده والصالة على من )... ...(

كما شرح في املز )... ...(

وقفاً صحيحاً شرعياً لدين نبينا الشكور

كتبه الشاكر بنعمة اهلل الكرمي الرحيم

عمر احلاكم  بن  حسن  احلاكم  بن  محمد  القاضي  الشرع  )...(م 

ِ الرَّْحمـَِن الرَِّحيِم؛ احلمد هلل الذي أوهب املطيعني اجلنان والعامني  بِْسِم اهللهّ

أَْمَوالَُهْم  يُنِفُقوَن  الَِّذيَن  َثُل  َهاِن؛ مَّ َكالدِّ وَرْدَةً  َفَكانَْت  َماء  السَّ ِت  انَشقَّ )...(؛ َفإِذَا 

 ُ َئُة َحبٍَّة وَاهللهّ ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَنابَِل ِفي ُكلِّ ُسنُبلٍَة مِّ ِفي َسِبيِل اهللهّ

ُ وَاِسٌع َعلِيٌم؛ إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكُلوَن أَْمَواَل الَْيَتاَمى ُظلًْما  يَُضاِعُف مِلَن يََشاء وَاهللهّ

َا يَأُْكُلوَن ِفي بُُطونِِهْم نَارًا وََسَيْصلَْوَن َسِعيرًا؛ َمن َجاء بِاحْلََسَنِة َفلَُه َعْشُر  إِنَّ

يَِّئِة َفالَ يُْجزَى إاِلَّ ِمْثلََها وَُهْم الَ يُْظلَُموَن؛ قال رسول  أَْمَثالَِها وََمن َجاء بِالسَّ

اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إال من ثالثة صدقة 

جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له؛

)ޢަރިަބ ބިައގެ ތަރުޖަމާ( 

)ޙަމްދު ަސނާއަށްފަހު(... ިމީއ އަހުރެމެން ުޝކުރުވިެރވާ ނީަބކަލޭގެފާނުގެ ީދނުގެ 

މައްޗަށް އޮތް ަޞއްޙަ ަޝރީުޢ ވަޤްފެކެވެ. ިމިލޔެފިައވީަނ ކަރާމާތްތިެރ ރަޙްމަތްވަންތަ 

هللا ިނޢުމަތްތަކަށް ުޝކުރުކުރާ ޙާލުގައެވެ. ޙިާކމު ޢުމަރުގެ ފުތް ޙިާކމު ޙަަސންގެ 

ފުތް ޤީާޟ މުޙައްމަދުގެ ަޝރީުއ ދުވްަސވަރުއެވެ.

ިކޔަމަންތިެރވެގަތް  އާންމުންކުރެން  ިޖނީްނންނިާއ  الرَِّحيِم؛  الرَّْحمـَِن   ِ اهللهّ بِْسِم 

ފަރާތްތަކަށް ިގނިައން ދެއްވާ هللاއަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ )...( ފަހެ، އުޑު ފަޅަފަޅިައގެންދިާހނދު، 

هللا  .)55:37( ފަދިައންވެދެއެވެ  ތެޔޮގަނޑެއް  ކުލިައގިައވާ  ރަނިްފިނފެންމަލުގެ 

ކުރާގަނޑެއްގިައ  ކޮންމެ  ިމޘާލީްއ،  ހޭދަކުރީާމހުންގެ  އެއުރެންގެމުދާ  މަގުގިައ،  ގެ 

ަސތޭކަ އޮށް ހުންނަ ހަތް ކުރާގަނޑު އުފައްދާ އޮށެއްގެ ިމޘާލެވެ. هللا ިއރާދަކުރައްވާ 

މޮޅަށް  ކުރައްވައެވެ. އިަދ، هللاީއ، ތަނަވްަސވަންތަ،  ިގނަގުނަ  )ޘަވާބު(  ީމހަކަށް 

އިަނޔާވިެރވުމުގެ  ހަމަކަށަވަރުން،   .)2:261( ރްަސކަލާނގެއެވެ  ދެނެވިޮޑގެންވާ 

ގޮތުން ޔީަތމުންގެ މުދާ ކިައއުޅޭ ީމހުން )ދަންނާށެވެ!( އެއުރެން ކިައ ބަނޑަށްއަޅިައ 

އެއުރެން  ނަރަކަޔަށް  ހުންނަ  އަނދައަނދާ  އިަދ،  އިަލފާނެވެ.  ކަށަވީަރ  އުޅޭކަން 

)ދަންނާށެވެ!( ފަހެ،  ކޮށިްފީމހާ  )4:10(. ހެޔޮކަމެއް  ވަންނާނެތެވެ  ހުރެ  ިނކަން 

ކޮށިްފީމހާ  ހުއްޓެވެ. އިަދ ނުބިައކަމެއް  ޘަވާބު  ހެޔޮކަމުގެ  ިދހަ  އެފަދަ  އީެމހަކަށް 

)ދަންނާށެވެ!( ފަހެ، އެފަދަ ކަމެއްގެ ޖަޒާ މެނީުވ، އީެމހަކަށް ނިުލބޭހުއްޓެވެ. އިަދ 

)6:160(. ަސލާމިާއ ަޞލަވާތް  ނުކުރައްވާހުއްޓެވެ  ބިޭއނާްސފެއް  އެއުރެންނަކަށް 

މަރުވެއްޖެނަމަ  ދިަރޔަކު  އާދަމުގެ  ކުރެއިްވއެވެ.  ޙީަދޘް  هللا  ރޫަސލު  ކައު  ލެއިްވ 

ދާ(  ދޫކޮށްފިައ  )އީެމހާ  ހުއްޓެވެ.  މެދުކެނޑޭ  )އިެހާސބަށް(  ޢަމަލުތައް  އޭނާގެ 

ިލބޭ  މަންފާ  އިެއން  ނުވަތަ  ަޞދަޤާތެކެވެ.  ދިެމހުންނަ  ިފޔަވައެވެ.  ކަމެއް  ިތން 

ިޢލްމުވިެރކަމެކެވެ. ނުވަތަ އޭނާއަށް ދުޢާ ކުރާ ާޞިލޙު ދިަރއެކެވެ. 

)އަރިަބ ބިައ ިނމީުނ(

ހިަކބިައން  ދަންނަ  ިހލަވަޅު  ކަޅިުހިނިހގާ  މީަތ  ހަރުހަނަ  ރެއަށް  އިަދިރ 

ތަކެއްޗަށް  ހެއިްދހިައ  ހަންހާރަވަންތަކަމުން  ދޭވަތިާއންގެ  ހްުސފުދައަންނެއެއް 

ިއނިްސ  ިޖނިްނ  ކުރައްވިައ  ކައު  ބިެއކަލުނަށް  ރޫަސލު  އެންމެ  ިމތުރުކުރައްވިައ 

ދުފުކަުޝ ނުކަުޝވީެހން މައްޗަށް ިތމަނުްސވީާމންގެ ިތިބ މަގު އެންގެވުމަށް ިއތުރު 

އަލިައިޙ  ރޫަސލުهللا ަޞއްލައްهللا  މުޙައްމަދު  ކައު  ފޮނުއިްވ،  ީދ  ީދނިާއ،  ޙައްޤު 

ވަަސއްލަމް އެވަނަ، ފުރަ ިއތުރު ފޭތާންބަރު ކަލޯގެ ަސތުރަ ބުވަނަ މެދަށް ރެދިަލ 
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ގެމަންވެވިޮޑގެނިްފ  މީަދނާއަށަ  ހުބިަހިރއާ  މައްކިާއން  އުއްތަރަ  ފުރަ  ކުރައްވަމުން 

ިޙޖުރިައން އެކާުސްސތުރަ ަސތާރަވަނަ އަވެރުދު ަޝއްވާލްމަހު ބުދަ އަށީާވްސ ދުވަހު 

އަލްޣީާޒ މުޙައްމަދު ބޮޑުތަކުރުގެ ފުތް އަލްޣީާޒ ިއބްރީާހމް ފިާށނިާއިކނަގެފިައވާނިާއ 

ިމއުރެން  ިމިކނަގެފިައވާނިާއ  އިައްސ  ގުރާބު  ދޮޅްޮސދެ  ހީޮޅންގެ  ހަަސދަވިެރކަމު 

ހަގުރާމަކޮށް ިމއުރެން އެއިްލ ލޮނިްސއަކުން ިމިކނަގެ ގިައކޮޅު ގިެހ ަޝީހދު ވެއްޖިަހދު 

ިމިކނަގެ ިޒޔާރަތިާއގެން ހަންޏީާމދުވަށް ގްޮސ ިޒޔާރަތް ިމރަށު ިމްސިކތްދޮށު ިބންކޮށް 

ިކޔައްވިައ ިމިކނަގެ ިޒޔާރަތް ގައުގައަްސވިައ ިމކަންކަމާކިެމ ިމހެން ކުރައްވިައފިައ 

ިތބެ،

ކަމަނިާއ ންުޞރަތު  އިައާސިބީބ  ިތިބ  ކަމު  ދެއިަބކަބަލުން  ިމިކނަގެފިައވާންދަށުނަ 

ހަކުރަވިަތ  ިތިބ  ބިެއކަލުންކަމު  މްުސކިުޅ  އެހިައރު  ިމިކނަގެފިައވާންދަށު  ކަމަނިާއ 

ކަލޯގެއިާއ  ކޮށިަރ  ކަލޯގެއިާއ  މާބަނޑިޭރ  ކަލޯގެއިާއ  ވެލަވަޅުނިާއ  ކަލޯގެއިާއ 

ބުނެގަތް  ކަލުން  އެންމެ  ިމ  ހަގުބިެއނިާއ  އެންމެހިައ  ވުޅުނު  ިމިކނަގެފިައވާންދަށު 

ބީަހ ިމއެންމެ ކަލުން ބުނެގަތް ބީަހ ިމއެންމަކަލުން ިތބެ ކިަލ)ލިައ(ފިައވާނު ިޒޔާރަތް 

ިޢމާރަތްވެ ހުންނާޅޭ ފަދައެއް ނުކުރެއިްވނަމަ ފަހަށް ިޢމާރަތެއް ނުވާހުއްޓެވެ ބުނެ 

އެކަށަޅިައގެން ިޒޔާރަތް ިޢމާރަތް ކުރެއްވުމަށް ިމިކނަގެފިައވާނުންވައް ދެއިްވ މާކަޑޫދޫ 

ވިާތއައްލިާއ މަނަދޫއީަލގެ ފުތް ހަަސނިާއ ލަންދޫ ދަރުވޭހުގެ ދެބަފިައނިާއ ިހމަންދޫ 

އިަލ ރާވިެރއިާއ މަހެބަދޫ ިހކައިާއ ިކރީަޑއައްލިާއ އުކުޅޮހު ރަމުދާނިާއ ކައްދޫ މާޫސިއގެ 

ިތިބހިައ ރުކަކިާއ  ހެުސިއނިާއ އިެއ އަތްމީަތ  ިތންބަފިައނިާއ ިދ)އަ(ިމިގީލ ހުންނަ 

ކޮޅުމަޑުލު ކަޑޫދޫ މުޙައްމަދުގެ ފުތް އައްލިާއ އުމަރިާއ ިމއުރެން އަތުހިުށ ރުއްގަހިާއ 

ބަރްެސދޫ އުމަރިާއ މުންޑޫ ހަަސނިާއ މިަޑފީުށ މަރުދުރުހިެއވާގެ ފުތް މުޙަންމަދިާއ 

އިެއގެ މަލިާއ ިމއުރެން އަތްމީަތހިުށ ބަންޑާރިާއ ރުއްގަހިާއ ވޭމަންޑޫ ހުންނަ ހުވަދޫ 

އުމަރިެއ ކަލޯއިާއ ިމކަލޯ އަތުހިުށ ދެބިަދ ރިާއރުކިާއ ީމންކޮންމެ ރާވިެރއަކު ހިަށމިަތ 

ިމިކނަގެފިައވާނުން  ފުނަދޫ  މާލޭ  ރުކުރާއިާއ  ރާވިެރއަކު  ރުއްހިުށ  އަތްމީަތ  ރާއިާއ 

ިއންދިެވ ރުކުން ދަޑުމުޑުވައްކޮށް ިމިކނަގެފިައވާނަށް ވެއްޖެހިައ ރުކިާއ،

ހުންނަހިައ  ބަންޑާރާއަށް  ިމރަށުން  ރަށިާއ  މިުޅ  ިކއާ  ކުރަމިެތ  އަތޮޅު  އިަރއަދު 

ތަކެއްޗަކިާއ ކޮޅުމަޑުލު ފެންފިުށ ިކޔާ ރަށްގަޑިާއ ހިަނމާދޫ ނޫރައީްދނާ ފިަޑޔާރުކަލޯ 

ކަލާފިައވާނު  އަގީުދ  ވާރުން  ކަޑޫދޫން  ކޮޅުމަޑުލު  ގާތުން  ހެުސިއންކަލޯ  ފުތް 

ބައްލަވިައގަތް ކަޑޫދޫ ރައްކޮޅު ިމްސިކތު ދެކުނު ފާހިެތ ބަމަހިުށ ިހންނަ ިބންގަޑިާއ 

ިމިހންނަ މައްޗަށް ވަންނިައވެގެން ިތިބ ރުއްގްަސ ކޭލަދިަބން ފަލަމިަޑއިާއ ކޮޅުމަޑުލު 

ކަޑޫދޫ ީމހުން ގާތުން ހަަސން ކިައއުޅެންނިާއ ކަލޯ އަގީުދގަތް ކަޑޫދޫ އޮތް ިހންނަ 

އުތުރު ިދހިައން ރިަނިކނަގެ ިހންނައިާއ ިއންވެ ފަކަުޝމަ ިދހިައން ފިާށނިާއކަލޯގެ 

ިހންނައިާއ ިއންވެ ދަކަުޝނަ ިދހިައން މުޙައްމަދުކަލޯ ިހންނައިާއ ިއންވެ ފޫރުއްބިައން 

ދެއަްސ  ބަމިައން  ަސއުހިަޓ އަގުލު  މެދުއޮތް  ިހންނަ  ިމއެންމެ  ިވނަރެހިާއ ިއންވެ 

ފަންަސ ބަމަހިުށ ބިޮލވައްޗަށްކެވޭ ކިައއުޅަންނިާއ ކަލޯގެ ދީަރން ކަލާފިައވާނަށް އެރިުވ 

ކޭލަދިަބން  ރުއްގްަސ  ިތިބ  ވަންނިައވެގެން  މައްޗަށް  ިމިހންނަ  ިބންގަޑިާއ  ިހންނަ 

ފަލަމިަޑއިާއ ހަންޏީާމދޫ ިމިކނަގެފިައވާނު ިޒޔާރަތް އޮތް ިބންގަޑު ިމިޒޔާރަތް އޮތް 

ިމްސިކތް ިޢމާރާތް ކުޅިައން މައްޗަށް އޮންނަހިުށ ކަމިާއ،

ިމފަތް ިމނަންގަތް ތަކީެތގެ މަންފާ ކިައފިައ ިމިކނަގެފިައވާނަށް ދަރުމަވީަނކޮ ކޮންމެ 

މުޢައިްވޛަތިައން  ިއޚްލްާޞ  ޫސރަތުލްފިާތޙާ  އެއްފަހަރު  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ީމހަކު 

ިކއަވިައ ދުޢާ؟ ކޮށު ިޒޔާރަތްމީަތ ކިުނހިުށނަމަ ފުހެލުމިާއ ކޮންމެ ހުކުރު ިވލޭރެއަކު 

ކޮންމެ ީމހަކު ހަޑޫލީާހ ިހާސބު ހިައ ކޮންމެ ކިެއމެއް ިޒޔާރަތު އޮތް ިމްސިކތް ދޮރަށް 

ގެންދާށް ހަމިަވހިަހދު ިމްސިކތަށް ގެންގްޮސ ކޮންމެ ިއުސލާމަކަށް ކާށީްދ ޫސރަތުލް 

ިމިކނަގެފިައވާނުން  ނޭނގޭ(....  )ިކޔާކަށް  ިމހެކު.....  ިމކަން  ިކއެއްވުމިާއ  ފިާތޙާ 

ަޝީހދު ވެއްޖަ ދުވަހިާއ ބަދަލަށް ކޮންމެ އަހަރަކުން އިައ އެއްދުވަހަކު ިދހަ ީމހުން 

ކާހިައ ކޭމެއް ޙިާޟރުކޮއްގެން  ިތީރްސ ޖުޒުވާ ިކއަށްވިައ ކާށީްދ އިެކނަގެފިައވާނަށް 

ދަރުމަވިަނކޮށް ދުޢާކުޅިައމިާއ،

)ތަޢިުލއަވިެރކަން(  ިމކަމުގެ  ކުޅިައމަށް  ިމމަގުން  ކަންތައް  ިމނަންގަތް  ިމފަތު 
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ހަންޏީާމދޫ ވަތަބަޑިޭރކަލޯ ފުތް ކުޑަބަޑިޭރކަލޯއިާއ އަޑިަފކަލޯ ފުތް މުޙަންމަދުކަލޯއިާއ 

މުޙަންމަދުކަލޯއިާއ  ވަތަބަޑިޭރކަލޯފުތް  ޙަަސންކަލޯއިާއ  ފުތް  ިހިރއަމާނިްތކަލޯ 

ިމކަލޯ  ޙަަސންމާރާދަކަލޯއިާއ  މުޙަންމަދުކަލޯއިާއ  ފުތް  ކުޑަބަޑިޭރކަލޯ  އިަލކަލޯއިާއ 

މުޙަންމަދު  ފުތް  ރަމުދާންކަލޯ  ކަލޯއިާއ  މުޙައްމަދު  ފުތް  ިމކަލޯ  މައުރައްކަލޯއިާއ 

ކަލޯއިާއ ިމިދހަ ީމހުން ިމފަތު ިމނަންގަތް ކަންތައް ިމމަގުން ކުޅިައމަށް ިމީމހުން 

މިަތކުރައްވިައިފކަމިާއ،

ިމފަތު ިމނަންގަތް ރާވީެރންގެ ރާއިާއ ިމފަތު ނަންގެނުނު އެހެން ތަކީެތގެ މަންފާ 

ކިައފިައ ިމިކނަގެފިައވާނު ިޒޔާރަތަށް ކުރާށް ިމފަތު ިމ ނަންގަތް ކަންތައް ިމފަތު 

ިމނަންގެން  ިމފަތު  ކަމިާއ  ބަލިައގެނިްފ  ރިުހ  ިމިދހީަމހުން  ކުޅިައމަށް  ހިުށމަގުން 

ހިުށތަކިެތ ހަމައަށް ހިުށނަމަ ިވއްަސ ިނކަން އުންޏެއްވެއްޖައްަސ ިމފަތު ިމނަންގެން 

ހިުށ ކަންތައް ކުޅިައން ިމިދހީަމހުން މިަތވެއްޖަ ކަމިާއ ިމިދހީަމހުން ކުރެން ީމހަކު 

އިުނވެއްޖަނަމަ ރަށުން ހެޔީޮމހަކު ލުމަށް ިމކަމުގެ ތައިުލޔަވިެރކަން ިމިދހީަމހުންމެ 

މިަތކުރައްވިައިފ ކަމިާއ،

ިމތަން މަގުން ހަދުރު އުދައްަސތަވެ ިމްސިމްސިކތު ބަނިްގ ަޞލަވާތް ގޮވަނަ ކަތުން 

އިުވ ނުގިޮވ ހުށުމަށް ިތމަން ކަލޯގެ އެންމެ ބިެއން ކަލާފިައވާނު ިޒޔާރަތް ިޢމާރަތްވެ 

ހުށުމަށް ިމކުޅަ ވަޤްފް އުވިައ ނަހިައ ުސންނައުފިަތ ކުރާށަވެ ިސއްތާކުޅަ މުުސިލމަކަށް 

ނަރަކަ  މްުޝިރކުނިާއއެކު  ގަހިައ އުޅުނު  ަސިޖދަ  މުގުރިައ ބުދަށް  ކައުބަތުهللا ގެ 

ވަދުނަ ހިުށކަމިާއ ިމކަން ިމމަގަށްމެ ލިައިތއިްބިއން ިނއަތްކުޅަ ކޮންމެ މްުސިލމަކު 

އުެސވީާމންގެ ރަޙުމަތްލެއިްވ ވީަލވިެރ ބޭކަލުނިާއއެކު ުސވަރުގެ ވަދުނަ ހިުށކަމިާއ 

ިމތައްމަގަށް ިމކަންކުޅަމަގު ހަދާނަށް ފަތެއިްލޔެދޭށަވެ ިމއެންމެ ބޭކަލުން ިކއުއިްވިހދު 

ރައްކައު ފިަޑއަށްކަލޯ ީލ. . .

وشهد مبا ذكر الورقة الكتيب الى ... اخلطلب النائب موسى بن عبداهلل 

ިމފަތު ހިުށމަގަށް ކުޑަބަޑިޭރ ކަލޯފުތް ޚީަޠބު ިއބްރީާހމް ވަތަބަޑިޭރ ކަލޯ ީލ

ިމފަތު ހިުށމަގަށް ޚީަޠބު ޙަަސން ފާމުލަދިަރ ކަލޯގެފުތް ިއްސމީާޢލް މާފަހައްކަލޯގެ 

ހިެކ

ިމފަތު ހިުށމަގަށް މާފީުށ ދޮން މުޙައްމަދިެއކަލޯގެ ފުތް އުމަރު ޚީަޠބު ކަލޯ ހިެކ

2. އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ިޢމާދުއީްދން I )ބޮޑު ރްަސގެފާނު( 

ދެއިްވ ފަތްކޮޅު )1628މ.(

)ިސއާ(ކަ ާސްސތުރަ ކައިްތިރ  )ުސވަ(ްސީތ ިސީރ މަތަމަހާ ިސީރ ކުލުަސންދުރަ 

ބަންޑާ  ރަށު   ... ހަންޏީާމދޫ  އިަރއަތޮޅު  ރާއްޖަ  )ވޮނަ(ދޮނަ  މަހާރަދު...  ބޮވަނަ 

ިކބައައް ހުންނަ ިބންބިާއ ިމ)އަ(ތޮޅުމެ ިއރުވިާބތު އޮތް ިދއްދޫއެވެ ިކޔާ )ފު(ިށގަޑާ 

 ... ިމލަދުންމަޑުލު މަނަދޫ އޮތް ހިަނ)މާ(ދޫ ދޮން އަހަންމަދު ކަލޭގެ ދީަރންގާތުން 

ބިޭއ  ިތމަންރަދުންގެ  ތަކިެތ  އެންމެ   ... ިހންނައިާއ  ބޮޑު  ބައްލަވާގަތް  ދެއްވާފާ 

އަލްޣީާޒ ިއބްރީާހމް ފާށަނިާކނެގެފިައވާން ިޒޔާރަތް ިއމާރާތް ... ދެއްވުމައް ލައްވިާއ 

)ފަންގެ(ލިައ  ކިުނ)ކަހާ(  ިމިޒޔާރަތް  ކިައ  މަންފާ  ީމގެ  ދަރުމަކުރައްވިާއިފ)ކަމާ(ިއ 

ފީަރކޮޅު ފިާތހާ ިކޔައްވިާއ ިމކަންކަ)މާ( ކިެމ ކުޅާއުމުގެ ތާއިުލއަމޫލަ ވިެރކަން )ހަން(

ޏީާމދޫ ދޮން ޢީަލ މުޤިުރ ކަލޯގެ ދީަރން )ކުރެން(  ިފިރހެން ދީަރން މިަތކުރައްވިައިފ 

ކަމިާއ ިމކަން އުވިާއ )ނަ(ހިައ ުސންނާފިަތ ކުޅަ ކޮންމީެމހަކު ިތމަ)ން( ރަދުންގެ 

ފާތުރާދަށު މޭރުން ދަންނަ ހިުށ ކަ)މިާއ( ިމތަންމަގުން ިސީރކުލުުސންދުރަ ިސ)އާކަ( 

ިމފަތް  )ގެ(އުްސމައް  މިުދ  )ކަ(އިްތިރ  މަހާރަދުންގެ  ކައިްތިރބަވަނަ  ާސްސތުރަ 

ިލޔެއްވު... ހުއްދަ ިވދާޅު ބަހިާއ ިނކުމެ ...
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3. ތުއްކަމަނާފާނުގެ )ކަޅުކަމަނާފާނުގެ( ފަތްކޮޅު )1661މ.(

ުސވްަސީތ ިސީރ މަތަމަހާ ިސީރ ކުލަރައީްމބަ ކައިްތިރ ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ ރެދިަލ 

ކުރަނަ ތޭރަވަނަ އަވެރުދު މަގޭފާތުރާ ދަށަން އިައްސ ިތމަން ރަދުންގެ ބިެއ އަލްޣީާޒ 

ފާތުރާދަށަށް  މަގޭ  ިކއެވީަނން  އެންމެ  ިޒޔާރަތް  ފާށަނިާއިކނަގެފިައވާނު  ިއބްރީާހމު 

އިައްސ ގޮވިައގައްބީަހ ިތމަން އަޅުން މިަތވެހިުށ އަލްވީަޒރު ޙަަސން ރަންނަބަޑިޭރ 

ިކނަގެ ިދ ތުއްކަމަނާ ވަޤްފު ިކބިަކބައަން ިހފިައގެން ނިުދނާވެ؛

މަގުމައްޗަންމެ  ފަތުހިުށ  ިއހު  ކުރައްވިައގެން  ޤަބޫލު  އައަްސވިައ  ިމބްަސ  ދެން 

ކުރައްވިައ  ާސިބތު  ބަންލަވިައ  ދެންހިެކ  ދެއްވިައީފކޮށު  ފަން)ތް(ކޮޅެއް  )ވަ(ިވދާޅު 

ިމތުއްކަމަނާ ފުރިަނިމންޖިަހދު ިމކަމަނާ ިފިރކަމު ހިުށ ފުރައްދެ ވެލާވަޅުނިާއތަކުރިާއ 

ިމކަމަނާ  ިމތުއްކަމަނާ ބަޑުހިުށ ތުންކަލީާކ ދިަރއިާއ ިމދެބަފިައ ކަލުން  ިމތަކުރަން 

ފިަޑޔާރު  ލެއިްވ އެންޗީަކ ހިަނމާދޫ ނޫރަނީްދން  ކުޅިައމުން  ވަޤުފް  ދަރުމަވިަނކޮން 

ކަލޭގެ ދީަރން ގާތުން ިމކަމަނާގެ ވާރުން ބައްލަވިައގަން ީމލަދުންމަޑުލު މަނަދޫ އޮން 

ފާހިެތ ބަމަހިުށ ިހންނައިާއ ކޮޅުވަނިްދންމަޑުލު އޮން މިާލފުއްޓިާއ އިަރއަދު  ިބތަކު 

ދެއިްވ  ކަލާފިައވާނުން  ބިެއ  ިމކަމަނާން  ިކއާ  ގިެއގަޑެވެ  އެން)އް(  މަންދޫ  އަތެޅު 

ިބތަކު ިތީރްސ ބަމަހިުށ ިބންގަޑިާއ ިމިބމުގެ ހިުށ ގިެއދޫ )ގިޮއދޫ( ޙެުސިއނު ިއނިްދ 

ބައްލަވިައގަން  ވާރުން  ިމދެމިަފިރކަނބަލުން  ގާތުން  މާނު)ޑު(ން  ިނލަންދޫ  ރުކިާއ 

އިަރއަދު އަތޮޅު އެމްބުޅެލަފިުށ ިކއާ ރަށިާއ ިމރަން މީަތހިުށ ކޭލަދިަބން ފަލަމިަޑއިާއ 

ިއ)ިތ( ހުރަގަޑިާއ  ިކޔާ  ިހޔަފިުށ  ިއންދިެވ  ރުން  ިކބިައން  ިމކަމަނާ  ިމއަ)ތޮ(ޅެމެ 

ލަދުންމީަތ ލިައއެން ިމކަމަނާ ކޮށިަރ ބެއާގެ ދީަރންގާތުން ވަ)ވާ(ރުން ބަންލަވިައގަން 

ބޮޑިުހންނައިާއ ިމއެއްޗީަތގެ މަންފާކިައ ިމތުއްކަމަނާގެ ފުރިަނިމންޖަ ދުވަހިާއ ބަދަލަން 

ޔީާސން ޫސރަން)ތް( ިކއެއްވިައ ިމ ކަމަނާގެ ިޒޔާރަތް ިޢމާރާތުކެން)ކޮށް( އަހަރުމްަސ 

ފިާތހާ ކުރަންވިައ ިމކަންކަމާކިެމ ކުޅިައމަން ބިެއ ކަލާފިައވާ ިޒޔާރަތު އެންމެ ކަ)ިކ(

އެވީަނން މިަތކުރައްވިައިފކަމިާއ 

މްުޝިރކު  ޡިާލމަކު  ކޮންމެ  ުސންނާފިަތކުޅަ  ނަހިައ  ވެދިެހފިައ  އެއްޗަކަން  ީމން 

ިމިވދާޅުފަންތް  ދެއިްވ  ދަށުން  މަގޭފާތުރާ  ވަދުނަހިުށކަމިާއ  ނަރަކަ  ކިާފރުނިާއއެކު 

އުވިައ ީމން އެއްޗަކަ ވަނޫތަ މަގޭ ީކިރިތކަމުގެ ފުރަމާނަ ދަނެއު ިމތަންމަގު ުސވަކުލަ 

ރަނީްމބަ ކައިްތިރ ރަދުންގެ ކައިްތިރ މިުދ ގެއުްސވުމަން ިމފަތް ިލއެވަމުގެ ހުއްދަ 

ިވދާޅު ިއއިްވ ިހދު އައްނިާއބު އަބޫބަކުރު އަޅީާލ . . .

4. ާސްސކަފުރަދާނަ ކަނބާ ޢިައާޝ ރިަނިކލެގެފާނުގެ 

ު ތިަރކައާބެހޭ ފަތްކޮޅ

احلمد هلل اخلالق الباري املشكور؛

ثبت عندي وصح لدي ما في املسطور املشهور

الفقيه اخلطيب القاضي محمود ابن محمد النائب املذكور 
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ِ الرَّْحمـَِن الرَِّحيِم؛ احلمد هلل الذي ضاعف احلسنات وكفر السيئات  بِْسِم اهللهّ

والصلوة والسالم على محمد خير البريات وعلى آله وصحبه مزيل الكفر ذي 

 ِ َثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل اهللهّ اخليرات وبعد فقد قال جل ذكره مَّ

يَُضاِعُف   ُ وَاهللهّ َحبٍَّة  َئُة  مِّ ُسنُبلٍَة  ُكلِّ  ِفي  َسَنابَِل  َسْبَع  أَنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل 

أَْمَواَل  يَأُْكُلوَن  الَِّذيَن  إِنَّ  تعالى   قال  و  َعلِيٌم؛  وَاِسٌع   ُ وَاهللهّ يََشاء  مِلَن 

النبي  َسِعيرًا؛ قال  وََسَيْصلَْوَن  نَارًا  بُُطونِِهْم  ِفي  يَأُْكُلوَن  َا  إِنَّ ُظلًْما  الَْيَتاَمى 

عليه الصلوة والسالم إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إال عن ثالثة صدقة جارية 

وعلم ينتفع به و ولد صالح يدعوا له بعد موته و صدقة جارية عند العلماء 

محمولة على الوقف واألصل في الوقف ما روي عن عمر رضي اهلل عنه ان 

عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  يا  قال  عنه  اهلل  رضي  اخلطاب  بن  عمر 

منه  أنفس  هو  قط  ماال  أصب  لم  بخيبر  أرضا  أصبت  إني  وسلم 

وتصدقت  أصلها  حبست  شئت  إن  قال  به  تأمرني  مما  منه  عندي 

يورث  وال  يوهب  وال  أصلها  يباع  ال  أنه  على  عمر   بها  فتصدق  بها 

اهلل  سبيل  وفي  الرقاب  وفي  القربى  وفي  الفقراء  في  بها  فتصدق 

وابن السبيل والضيف ال جناح على وليها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم 

منها غير متمول منه محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و روي انه قال 

علي  اشهد  ال  قال  انه  ايضا  روي  و  أوالدكم  بني  واعدلوا  اهلل  اتقوا 

جور عند من ال يجوز التفضيل بني أوالده:

)ޢަރިަބ ބިައގެ ތަރުޖަމާ( 

هللا އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އެކަލާނގީެއ ހިުރހާ އެއްޗެއް ހައްދަވާ ރްަސކަލާނގެއެވެ. 

ހިުރހާ އެއްޗެއް އުފައްދަވާ ރްަސކަލާނގެއެވެ. ުޝކުރު ިލިބގެންވާ ރްަސކަލާނގެއެވެ. 

ވެއްޖެއެވެ.  ާސިބތު  އަހުރެނަށް  ަޞއްޙަކަމަށް  )ބަޔާން(  ވާ  ފަތުގިައ  ިމޢާންމު 

އަހުރެނީަކ ނަންއަރާހިުރ މުހައްމަދު ނިައބުގެ ފުތް އަލްފީަޤހް އަލްޚީަޠބް އަލްޤީާޟ 

މަޙްމޫދެވެ.

ِ الرَّْحمـَِن الرَِّحيِم؛ ހެޔޮކަންތައް ިގނަގުނަ ކުރައްވިައ، ނުބިައކަންތައް ފޮރުއްވާ  بِْسِم اهللهّ

هللاއަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. ީމްސތަކުންކުރެ އެންމެ ހެޔޮ ފަރާތްކަމަށްވާ މުޙައްމަދުގެފާނަށިާއ 

އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނިާއ އްަޞޙާބުންނަށް ަސލާމިާއ ަޞލަވާތް ހުއްޓެވެ. އެކަލޭގެފީާނ 

ކުފުރު ނިެތކުރައްވާ ހެޔޮކަމުގެ ވިެރފަރާތެވެ.

މަގުގިައ،  هللاގެ  ކުރައްވީަނ:  ވީަޙ  ރްަސކަލާނގެ  މާތް  ދަންނައެވެ.  އެއަށްފަހު 

ަސތޭކައޮށް  ކުރާގަނޑެއްގިައ  ކޮންމެ  ިމޘާލީްއ،  ހޭދަކުރީާމހުންގެ  އެއުރެންގެމުދާ 

ީމހަކަށް  ިމޘާލެވެ. هللا ިއރާދަކުރައްވާ  އޮށެއްގެ  އުފައްދާ  ކުރާގަނޑު  ހަތް  ހުންނަ 

)ޘަވާބު( ިގނަގުނަ ކުރައްވައެވެ. އިަދ، هللاީއ، ތަނަވްަސވަންތަ، މޮޅަށް ދެނެވިޮޑގެންވާ 

ވީަޙ  ރްަސކަލާނގެ  މާތް  އަރަހިުށ  އިަދވްެސ   .)2:261( ރްަސކަލާނގެއެވެ 

ކުރައްވީަނ: ހަމަކަށަވަރުން، އިަނޔާވިެރވުމުގެ ގޮތުން ޔީަތމުންގެ މުދާ ކިައއުޅޭ ީމހުން 

)ދަންނާށެވެ!( އެއުރެން ކިައ ބަނޑަށްއަޅިައ އުޅޭކަން ކަށަވީަރ އިަލފާނެވެ. އިަދ، 

އަނދައަނދާ ހުންނަ ނަރަކަޔަށް އެއުރެން ިނކަން ހުރެ ވަންނާނެތެވެ )4:10(.

ަސލާމިާއ ަޞލަވާތް ލެއިްވ ކައު ރޫަސލު هللا ޙީަދޘް ކުރެއިްވއެވެ. އާދަމުގެ ދިަރޔަކު 

)އީެމހާ  ހުއްޓެވެ.  މެދުކެނޑޭ  )އިެހާސބަށް(  ޢަމަލުތައް  އޭނާގެ  މަރުވެއްޖެނަމަ 

ދޫކޮށްފިައ ދާ( ިތން ކަމެއް ިފޔަވައެވެ. ދިެމހުންނަ ަޞދަޤާތެކެވެ. ނުވަތަ އިެއން 

މަންފާ ިލބޭ ިޢލްމުވިެރކަމެކެވެ. ނުވަތަ އޭނާއަށް ދުޢާ ކުރާ ާޞިލޙު ދިަރއެކެވެ.

ަޞދަޤާތު"ގެ  "ދިެމހުންނަ  އޮތް(  )ހީަދޘްގިައ  މެދުގިައ  ދަންނަބޭކަލުންގެ  ފަހެ 

މާނައީަކ ވަޤްފެވެ. 

ޚައްޠާބް  ބުނު  ޢުމަރު  ރުއުްސންލެއިްވ  ރްަސކަލާނގެ  މާތް  ވެއެވެ.  ިރވާވެގެން 

وسلم( އެވެ. އަޅުގަނޑަށް ީމގެ  عليه  اهلل  ިވދާޅިުވއެވެ. އޭ هللاގެ ރޫަސލާ )صلى 

ކިުރން ދުވަހަކުވްެސ ނިުލބޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގެ ިބން އަޅުގަނޑަށް ޚިައބަރުން 
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ިލިބއްޖެއެވެ. އެއާމެދު ހަދާނެގޮތަކާމެދު ކަލޭގެފާނު އަމުރު ކުރައްވީަނ ިކިހނަކުންތޯއެވެ؟ 

ިބމުގެ  އެ  އިެދވަޑިައގަންނަވީަނނަމަ  "ކަލޭގެފާނު  ކުރެއިްވއެވެ.  ޙީަދޘް  ރޫަސލާ 

އްަޞލު ިހފަހައްޓަވާށެވެ. އޭގެފަހުން )އިެއން ިލބޭ ފިައދާ( ަޞދަޤާތް ކުރައްވާށެވެ". 

ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު އިެބން ަޞދަޤާތަށް )ވަޤްފު( ކުރެއީްވ އިެބމުގެ އްަޞލު ނިުވއްކޭ 

ކުރެއީްވ  ަޞދަޤާތް  ނުވާގޮތަށެވެ.  ވާރުތަ  ގޮތަށިާއ  ނުދެވޭ  ިހބިައން  ގޮތަށިާއ 

ފީަޤރުންނަށިާއ، ގާތިްތމާގެ ީމހުންނަށިާއ، އަޅުން ިމިނވަން ކުރެއްވުމުގައްޔިާއ، هللا 

މަގުގައްޔިާއ )ޙާލުގިައ ޖިެހފިައވާ( ދަތުރުވިެރންނަށިާއ ިނކަމިެތންނަށެވެ. ފަހެ  ގެ 

އިެބމުގެ މުތަވައީްލއަށް )ބަލަހައްޓީާމހާ( އިެބމުގެ މަންފިާއން، ފިައދާއެއް ނުވާގޮތަށް، 

ހެޔޮގޮތުގިައ ކެއުމީަކ އިަދ އިެއން އެހެން ީމހުނަށް ކާނިްދނުމީަކ ހުއްދަކަމެކެވެ.

ިތޔަބިައީމހުން  ކުރެއިްވއެވެ.  ޙީަދޘް  އެކަލޭގެފާނު  ިރވާވެގެންވެއެވެ.  އިަދ 

ތަޤްވާވިެރވާށެވެ. ިތޔަބިައީމހުންގެ ދީަރންގެ މެދުގިައ ހަމަހަމަކޮށް ކަންތައްކުރާށެވެ. 

ީމހެއްގެ  ގެންގުޅޭ  ތަފާތުކުރުން  މެދުގިައ  ދިަރންގެ  ިރވާވެގެންވެއެވެ.  އިަދވްެސ 

އިަނޔާވިެރކަމަކަށް ިތމަން ކަލޭގެފާނު ހިެކވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާނަމެވެ. 

)ޢަރިަބ ބިައ ިނމީުނ(

ިތމަން  ބޮޑުކަން،،  ކުޅަދާނަ  މާތް  ފުރިައތުރު  ދޭވަތިާއންގެ  އެއް  ުސވަދުރަމަ 

ުސވީާމންގެ ިކބައަށް،، ިބރު ހުރަވަތިައ ީދނިުތިބ މަގު އުގަންނަވިައ،، ިމ މަގަށު 

މައްޗުށް  ީމހުން  ިމދެބާގިައ  ވަނަ،،  މާނަޤުްޝ  ިޖނީްނނިާއ،،   )އު(ޅުއްވާން،، 

ޙައްޤު  ނަންދެއްވިައ  ވެ  އަނިްބޔާއު  ުސލްޠާނުލް  ކުރައްވިައ  ިއތުރު  އުފައްދިައ،، 

ޤުރްއާނިާއ ީދ ފޮނުއްވިައލެއިްވ،،

ފުރިައތުރު   އެވަނަ  ވަަސއްލަމް  ޢަލިައިހ  ަޞއްލަهللا  ރޫަސލުهللا  މުޙައްމަދު  ކައު 

ހައްދަވިައ،،  هللاގެ  ބިައތު  މުގުރުއްވިައ  ފައިްޅ  ބުދު  ކަލޯގެ،،  ފޭތާންބަރު 

ިއތުރުކަން  ކަމުގެ  ޣީަރބު  ކުރައްވަމުން  ރެދިަލ  ކަމުގެ  ިމއިަލތައް  ތުރަބޮވަމެދު،، 

އައްދަވިައގެން،، ފުރަ އުއްތަރަ މައްކިާއން ،،ހޮބިަހިރއާ މީަދނާއަށް،، ގެމަންވެ،، 

ވޮޑެގެނިްފ ިހޖުރިައން އެކާުސްސތުރަ ަސތީާވްސ ވަނަ އަހަރު އައްރީައްސ ޙަުސިއން 

ރިަނިކލަގެފާނިާއ،،  ޢިާއާޝ  ކަނބާ  ފުރަދާނަ  ާސްސކަ  ފާމުލަދިަރިކލަގެފާނިާއ،، 

ިމދެމިަފިރކަނބަލުން ިމލްކު މުދަލުން ިހތަށް ކަންތައް ކުރެއްވުމަށް ހަމަވެ،، އެންމެ 

ިތމަން ދެމިަފިރކަނބަލުނަށަ،، ރައީްބގެ ރަޙްމަތިާއ  ތަަޞއްރުފުދޭ ހެއުޙާލު  ިތބެ 

ދުވިައ،،  ިނއުމަތުލެއްވުމަށަށް  ކުޅާފަރު  ިލިބ،،  ަޝފާޢަތް  ރޫަސލުهللاގެފާނު  ކައު 

ދަނާރެއް ިބނާކުރެއްވުމަށައްދަވިައ،، ދަނާރެއް ިބނާކުރެއްވުމަށަ ިހއްތަވިައގެން،،

ފުރައައްތަވެއްޖެ  ިމިކލަގެފާނުން  ނުވީަނ،،  ިނއައު  ވަޑާމުން  ފަށިައގެންފިައ،، 

ިހދު،،

ިސއާކަ  ކުލުަސންދުރަ  މަތަމަހިާސީރ  ިސީރ  ުސވްަސީތ  ދުވްަސތަކަކައްފަހު،، 

މަހާރަދުންގެފާނިާއ،، ިމކަބައުފާނިާއ،،  ީކިރިތ ކައިްތިރ ބުވަނަ  އައުދަ  ާސްސތުރަ 

ާސްސތުރަ  އެކު  ކުރައްވިައ،،  މަަޝއްކަތް  ިމރަދުންގެ  ކާވިެނބައްލަވިައގެން،، 

އޮނިަތީރްސވަނަ އަހަރު ިމ ދަނާރު ިބނާކުރައްވިައ،، ހަތަރްަސ ދުވާރިައ ފުރަމިާރ 

ހުއްޓިައ،،  ކުރައްވިައފިައ  ިޢމާރަތް  ދަނާވިަތ  ފެންވަޅުކޮނުއްވިައ،،  ނަންގަވިައ 

ިމރަދުންގެ ފްަސދާނައަށް ވިޮޑގެނިްފ ިހދު،،

ނުފަން،، ުސވްަސީތ  ފުރޫަސތާވެ  ިދޔަ  ރާދިަކހުން  ކަބައުފާނު  ިތމަން  ިމރަދުނަށަ 

ިސީރ މަތަމަހާ ިސީރ ބިަރކަުޝ ފުރަދާނަ ިސީރ ކުލަރަން ީމބަ ދަނާލަ ީވރަ ިސންގަ 

ނަވަރަންނަ ީކިރިތ އައުދާނަ ކައިްތިރ ބުވަނަ މަހާރަދުންގެ ފާތުރާ ދަށު ދަންނަވިައ،، 

ިމދަނާރު ދަނާވީަތ ބިަޑކެއް ިބނާކުރައްވިައފިައ،، ދަނާރު ބޯގަ ނުލައްވިައ،، ފަތް ނުމެ 

ިލއައްވިައ،، ކުރައްވާނޭހިައ ކަމާކިެމ ިވދާޅު ބްަސ ިއއްވިައފިައ ިއދެ" ކަބައުފާނުން 

ފްަސދާނައަށް ވިޮޑގެނިްފ ިހދު ،،



7677

އަމިައ ކަބައުފާނަށް ހެއުކަން ކުރައްވާން ިތބެ،، ިމ ިއްސކަންދަރު މަހާރަދުންގެފާނިާއ،، 

ޙަުސިއން ފާމުލަދިަރ ިކލަގެފާނު ިތން ދިަރކަލުން ކުރެ ހަގު އަލްވީަޒރު ޙަަސންފިާށނިާއ 

ިކލަގެއިާއ،، ދޮންމުޙައްމަދު މިަނކިާއ،، ިމދެބަފިައކަލުނިާއ،،

ފުތް،،  ިކލަގެ  ދިޮށމޭނިާއ  މުޙައްމަދު  އަލްވީަޒރު  ދީޮށ  ކުރެ  ބިެއކަލުން  ިމއެންމެ 

ޙަަސން ރަންނަބަޑިޭރިކލަގެއިާއ،،

އިާމނާ މިަނކިާއ،،

ޙަުސިއން  އަލްވީަޒރު  ފުތް  ިކލަގެ  ރަންނަބަޑިޭރ  ޢީަލ  އަލްވީަޒރު 

ފާމުލަދިަރިކލަގެއިާއ،،

މުޙައްމަދު މިަނކިާއ،، 

ިމނަން ިކއުނު ހަތް ބިެއކަލުން އެކު ޙޫުޟރު ވަޑިައގެން ިތބެ،، ިމއެންމެ ކަންކަމާކިެމ 

ކުރައްވިައދެއްވުމަށް،، ިމފުރަމާލޭ އަލްޚީަޠބު ިއބުރީާހމު،، ބަންޑާރިައ ނިާއބު ތަކުރު 

މިަތކުރެއިްވ ިހދު،،

ވިޮޑގިެނދެ  ޙަޔާތު  ކަބައުފާނު  ިމ  ކުރެއްވުމަށް،،  ކަންތައް  ހަމަކޮށް  ަޝީރޢަތިާއ 

އުޅުނު  ޚަވާއަްޞވެ  ފާންދަށު  ދިަރދިަރކައުކަބަލުނިާއ،،  ވިަޞއްޔަތް،،  ކުރެއިްވ 

އަޅުދަޅުން ގާތުން އައަްސވިައ ބައްލަވިައ،، އެންމެ ކަލުން ިއއިްތފާޤީުވ މީަގ،، 

ިމދަނާރު ތައިުލއަ މޫލަވިެރކަން މައްޗުށް ޙަޔާތު ިތިބ ދިަރކަލަކު އަވެ،، އެބިެއކަލަކު 

ދިަރކަލަކު  ިތިބ  ކައުކަބަލަކު  ދިަރ  މިަތވާނޭ  ތައިުލޔަ  ފުރައައްތަވެފިައިވއްަސ،، 

ދިަރކަލަކު  ކޮންމެ  ިކހުނުފަން  ކަބައުފާނު  ިތމަން  މައްޗުށް  ިމމަގު  ިވޔްަސ،، 
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ހަމަކަމަށް،، ިމނޫންހިައ ތަކިެތ،، ިތމަން ކަބައުފާނު ފްަސދާނަ އަކު،، އިެހދު ޙަޔާތު 

ިތިބ ދިަރކަލަކުގެ ިޚޔާރު ކަމަށް،، 

ިތބެ  ކުރައްވާން  ކަމާކިެމ  ވިަޞއްޔަތަށް  ކުރައްވިައގެން،،  ކަށަވަރު  ިމބްަސ 

ިމބާރަ  ރަނިްދއާގެފީާނ،،  ިތމަން  ިވދާޅުބީަހ،،  މަހާރަދުން  ިމިއްސކަންދަރު 

ވަޤުފެއް  ިމްސިކތެއް  ާސިޙީބމެވެ،،  ނެތް  ވަޑިައގެން  ދިުނޔެ  ދިަރކައުކަބަލަކު 

މިަތވުމަށް އެކަށޭނީައ،، ތައިުލއަވިެރވެ ިތބޭނޭ ދިަރއަކު ރުއްލަކު ިތިބ ީމހަކަށަވެ،، 

ިތން  ދީޮށ  އެއިްކހުނުފަން  ރަދުނިާއ  ިތމަން  މޫލަވިެރކަން،،  ތައިުލއަ  ިމދަނާރު 

މިަތކުރައްވިައފުން  ިކބައަށް  ކައުކަނބަލުން  ިމރިުމީނ  ދިަރ  ދިަރކަލުންގެ  ިފިރހެން 

ަޝީރޢަތިާއ އެކަށިެއ ތޯވެ،، ިމިވދާޅުބަހިާއ،،

ކުރެއިްވ  ބިެއކަލާމެންފާނަށް  ރަނިްދޔާފާނުން  ދެންނިެވބީަހ،،  ތަކުރު  ިމނިާއބު 

ދަރުމައެއް ކަމަށް ިތބާ ކަން މޮޅު އެކީަށ ހުއްޓެވެ،، 

ިވދާޅު  ކަބައުފާނު  އަމިައ  ޤަބޫލިުތބެ،،  ބިެއކަލުން  އެންމެ  މައްޗުށް  ިމމަގު 

މަގުމައްޗުށް،، އަމިައ ކަބައުފާނު ިމލްކުން ލެއިްވ ބޯގީައ،، 

ިމކަބައުފާނު އިަތީރ ގަޑުވަރުން އަގުދެއްވިައ،، ިއްސމީާޢލް ފާމުލަދިަރކަލޯގެ ދީަރން 

ަސތޭކަ  ިބންގަނޑު،،  ިހންނަ  މަގު  ކުޑައައްލާ  ބައްލަވިައގަތް،،  ވާރުން  ގާތުން 

ިއބްރީާހމް  އަލްޣީާޒ  މަހާރަދުނިެވ  ބޮވަނަ  ަސރީާދއްތަ  ްސީރކަވަން  ބަމަތަން،، 

ދެއްވިައފިައ،،  އިެމނަށް  އިެބން  ިކޔަވީަނނަށް،،  ިމްސިކތު  ފިާށނިާއިކލަގެފާނު 

ކަބައުފާނު  އަމިައ  ފޫރުއްބިައން،،  ިހންނަ،،  ހުޅަގު  ކަބާކީޮށ  ބައްލަވިައގަތް،، 

ިތމަން  ިކޔަވީަނނަންމެ،،  ިމބިުނ  ކަމަށްޓަކިައ،،  ހިުށ  އަޅިައފިައ  އިަތީރގަޑުވަރު 

ރަދުންގެ ފާތުރާ ދަށުން އެންމެ ިހާސބު ިހންނަ ދެއްވިައފިައ،، 

އުއްތަރިައން  ިއންވެ،،  ިހންނައިާއ  ދެއިްވ  ކަބައުފާނަށް  އަމިައ  ބައްލަވިައގެން،، 

ިދއިަހންވެ،، ފަކަުސމިައން،، މާލޭ މިާމްސިކތު ިހންނައިާއ ިއންވެ،، ދަކަުޝނިައން 

ިހންނަ އިާއ ިއންވެ،، ިމދެމެދު  ިމްސިކތު  އަލްޣީާޒ ިއބްރީާހމް ފިާށނިާއިކލަގެފާނު 

އޮތް ަސތޭކަ ބަމަތާ ިމދަނާރު ހިުށ ިހންނަ ިބންގަޑިާއ،، ިމގަޑު މައްޗުށް ދަރަނަހިައ 

ތަކެއްޗިާއ،، 

ވާރުން  ގާތުން  ދޮށުން  ިކލަގެފާނުން،،  ރަންނަބަޑިޭރ  ޙަަސން  އީުތމު  އަލްޣީާޒ 

ރިަނިކލަގެ  ފާތުމާ  މިާފލާފީުށ  ިކލަވިެތ،،  ިކލަގެފާނު  ިތމަން  ބައްލަވިައގެން،، 

ދެއިްވ ިހންނަ،، ފޫރުއްބިައން،،  އަޅިައފިައ ހުއްޓީަތވެ،، އެކަމަނާފާނަށް  ގަޑުވަރު 

މިާމްސިކތު ިބމިާއމެ ިއންވެ ިތީރްސ ބަމަ،، އުއްތަރިައން ިދއަ ިހންވެ ިވިހ ބަމަ،، 

ަސއިުތީރްސ  ިއންވެ  ިހންނައިާއ  ހިުށ  ިމްސިކތް  މާވިާކލަގެ  އިާމނާ  ފަކަުސމިައން 

ބަމަ،، ދަކަުޝނިައން ިމިބމިާއމެ ިއންވެ ޯސޅަބަމަ" ިމމެދުއޮތް ިތން ިރއަން އަށަގޫ 

ބަމިައން" ަސތޭކަ ބަމަ ތާ ިހންނަ ިބންގަޑު ،،

ިމބިުނ ފާތުމާ ރިަނިކލަގެ ފުރައައްތީަވ ިހދު،، ިމރިަނިކލަގެފާނު މުދައު ބިައތަށްމާލަށް 

ިކލަވިަތވެ  ކަލާފާނަށް  ިތމަން  ިހދު،،  ފިާށނިާއިކލަގެފާނަށީްވ  ިއބްރީާހމް  އަލްޣީާޒ 

ިއންނަކަމައްޓަކިައ، ިމރިަނިކލަގެ ިމލްކަށް ވަނަހިައ ތަކިެތ ިތމަން ކަލާފާނު ިމލްކު 

ިނބުޅިައ،، ިމާސްސކަ ފުރަދާނަ ކަބާ ޢިާއާޝ ރިަނިކލަގެފާނަށަ ިމއްލަކުރަވިައ ހިެކ 

ބަލިައގެން ދެއިްވ ިހދު ިމ އެތުރެން ިމިހންނަ އިައ،،

ިމިހންނަ މައްޗުށް ވަނަހިައ ތަކެއްޗިައ ިމ ކަބައުފާނު އިަތީރގަޑުވަރައްމެ އަގުދެއްވިައ 

ކުޅަ  ވަޤުފު  ފީަޤގެ  ފޫރުއްބިައން  ިހންނަ  ބައްލަވިައގަތް  ގާތުން  ދީަރން  ފީަޤގެ 

ިތީރްސ  ިއންވެ  މަގިާއ  ކެބުއަޅާ  އުއްތަރިައން  ބަމަ  އަށާރަ  ިއންވެ  ގެވަޅިާއ 

ބަމަ،، ފަކަުސމިައން،، ބަދުރު ދިޮށމޭނިާއކަލޯގެ ިކއަވިަނކަމު ިހންނަ އިާއ ިއންވެ 

ބަމަ،،  އަށާރަ  ިއންވެ  އިާއ  މައްޗުންގިޮޅ  ިއން  ދަކަުޝނަ  ބަމަ  ފަނަްސީވްސ 
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ިމިހންނިައ ފެހުނު ކަނުން ަސންފާ ރިަނިކލަގެ ިދއުދުއްވޯ ގޮވައްޗުށް ކިުނއަޅާންދެއިްވ 

ގޮޑު ފަކަުސމިައން ިހންނިައ އެތެރަށް އުއްތަރައަށް ވަންތާ ހަތް ބަމަ،، ިހންނިައ 

ދަކަުޝނިައން ގޮޑު،، އުއްތަރިައން ފޫރުއްބައަށް ިދއަތާ ނުވަ ބަމަ،، ިމދެމެދު އޮތް 

ބަމަތާ  އަށް  އިޮޅ ަސތޭކަ  ގަޑުވަރު  ރްަސގިެދ ަސންފާރިަނިކލަގެ  ހިަދ މުޙައްމަދު 

ިހންނަ ިބންގަޑިާއ،، ިމ ގަޑުމައްޗުށް ދަރަނަހިައ ތަކެއްޗިާއ،، 

ިނލަންދޫ ޔަޙްޔާ ތަކުރު ިމ ކަބައުފާނަށް ފެމްުސވިެރވެ ދުލުން ފިުދ ގާތު ިމލްކަށް 

ކުލަދޮލަ،،  މުދައު  ފެމްުސވިެރގެ  އަޅު  ރުއްގްަސ  ިހންނަ  ިބން  ދަޑުފަގު  ހިުށހިައ 

ހިެކލިައ އެރިުވ ިހދު،، ިމއެތެރެނީްވ ގަލޮޅު ިހންނަ،، ފޫރުއްބިައން ބޮޑުމަގަށް އެރޭ 

ިކއަވިަނ ކަމު  ިދއީްލ ރިަނިކލަގެ  މަގާ ިއންވެ ތެއިްތީރްސ ބަމަ،، އުއްތަރަ ިއން 

ިހންނަ އިާއ ިއންވެ ފަނަްސއީާޅްސ ބަމަ،، ފަކަުސމިައން ދެބިެއރީަނން ިމްސިކތު 

ފަންކޮޅުލާ  މަގުން  ކިޮލިހގާ  ދަކަުޝނިައން  ބަމަ،،  އަށިުތީރްސ  ިއންވެ  ފައުރިާއ 

މަގިާއ ިއންވެ އެކު ާސީޅްސ ބަމަ،، ިމދެމެދު އޮތް ބަން ިހންނައެވެ ިކޔާ ަސތޭކަ 

ަސތާވަންނަ ބަމަތާ ިހންނަ ިބންގަޑިާއ،،  ިމގަޑު މައްޗުށް ވަނަހިައ ތަކެއްޗިާއ،،

ކުލުަސންދުރަ  ްސީރ  ިތއްބިައ،،  ބައަށް  ރްަސކަމުގެ  ދެރަށުގިައ،،  ިދވިެހރާއްޖޭ 

އަރުވިައ،،  މާލެއަށް  ލިާރ  ަސތޭކަ  ދަށަ،،  ފާތުރާ  މަހާރަދުންގެ  ބުވަނަ  ކައިްތިރ 

އަލް ޣީާޒ ޙީާޖ ާސިމޔާން ފިާށނިާއިކލަގެފާނަށް މިާފލާފުއްޓަށް،، ފަނާްސްސލިާރ،، 

ިނބުޅިައ،، ިތމަން  ަސތޭކަ ފަނާްސްސ ލިާރ އަރުވިައ،، ފުރަބަންޑާރިައން  ިމހެން 

ކަބައުފާނަށަ ިމއްލަކުރައްވިައ ގަތް އިަރއަދު އަތޮޅު،، މާޅޮހެވެ ވަނަ މާނަގަރިާއ،، ިމ 

ނަގަރު މައްޗުއް ވަންނަ ރުއްގްަސ ކަދޮނު ކޭލަދަ ިބން ފަލަމިަޑއިާއ،، 

މާފަހައްކަލޯގެ  ފުރެއްދު  އަގުދެއްވިައ،،  އިަތީރގަޑުވަރުން  އިަމއްލަ  ިމކަބައުފާނު 

ދީަރން ގާތުން،، ވާރުން ބައްލަވިައގަތް،، ިމއަތޮޅުމެ އޮތް،، އިަރއަދޫ ިކއާ ރަށިާއ 

ިމރަށް މައްޗުއް ވަނަހިައ ރުއްގްަސ ކަދޮނު ކޭލަދިަބން ފަލަމިަޑއިާއ،، 

އަގުދެއްވިައފިައ  ތަކުރަށް  މްުސކިުޅ  ިއްސ ޙަަސން  އިަމއްލިައންމެ  ކަބައުފާނު  ިމ 

ބައްލަވިައގަތް،، ނަގަރު މާފުއްޓެވެ ިކޔާ،، މާލެ އަތޮޅު ދެކުނު ބީުރ އޮތް ފިުށގަޑިާއ،، 

ިމފިުށގަޑު މައްޗުށް ދަރަނަހިައ ތަކެއްޗިާއ،،

ިމތަކިެތ ިމދަނާރު ބޯގަ ކަމު،، ިމރަދުން ވެޑެގިެނދެ ލައްވިައީފ ކޮށު،، 

ކުރައްވިައ،،  އައު  ބައުވެއްޖަނަމަ،،  ތަނެއް  ދަނާރު  ިމ  މަންފަޢިައން  ިމތަކީެތގެ 

ދަނާވިަތ ދެގެ ފެންވަޅު ިފހިައ،، ދިާނލިައ،، ދަނާރު ފަންގަހިައ،، ވޮށްތެލަޅަރުއްވިައ،، 

ތަންކަތަޅިައ،، މިުދމުން ލައްވިައ،، ފްަސވަގުތު ބަނިްގ ަޞލަވާތު ގޮއްވިައ،، ިމގޮތު 

އެންމެ ކަންތަކު ިޢމާރާތް ކުރެއްވުމުގެ ތައިުލޔަމޫލަ ވިެރކަން،، ިމިތން ބިެއކަލުންގެ 

ދިަރ ިމރިުމީނ ކައުކަބަލުނަށް ހުންނަހިުށކަމިާއ،، 

މިާފލާފީުށ  އޮތް"  މާފަންނު  ފުރަމާލޭ  މާޅޮހިާއ،،  އިަރއަދުއަތޮޅު  ިމބިުނތަކީެތން 

ދިޮށމޭނިާއ  މުހައްމަދު  އަލްވީަޒރު  އިާއ،،  އިޮޅިހންނަ  ގަޑުވަރު  ފާތުމާރިަނިކލަގެ 

ިކލަގެ ދިަރކައުކަބަލުނަށް،، 

އިަރއަދުވިާއ،، ފުރަމާލޭ މާފަންނުމެ ހިަދ މުޙައްމަދު ރްަސގިެދ،، ަސންފާރިަނިކލަގެ 

ގަޑުވަރު އިޮޅ ިހންނައިާއ،، އަލްވިަޒރު ޢީަލ ރަންނަބަޑިޭރ ިކލަގެ ދިަރކަލުނަށް،، 

ފުރަމާލޭމެ ގަލޮޅު އޮތް ބަން ިހންނަ ިކިއ ިހންނަ އިާއ،، ިމއަތޮޅުމެ،، ދެކުނުބީުރ 

އޮތް ނަގަރު މާފިުށ ިކިއ ރައްގަޑިާއ،، އަލްވީަޒރު ޙަަސން،، ފިާށނިާއިކލަގެ ދިަރ 

ކައު ކަބަލުނަށް،، 

ިމކަންތަށް ކުރައްވިައިފ ކަމިާއ،، ހަދުރައުދަ އްަސތަވެ،، ިމްސިމްސިކތު  ިމމަގުން 

ބަނިްގ ަޞލަވާތް ގޮވިައ،، ދޭވަތިާއންގޮށް އަޅުން ުސޖޫދު ދެނަތަންދަރަ،، ިމކުރެއިްވ 
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ވަޤުފު ނުއިުވނުގިެވ ހުންނަހިުށ ކަމިާއ،، 

ިމ ވަޤުފު ިމމަގަށްލިައ ިތއްބަމެވެ ިސންތާކުޅަ ިމިނކުލޭ މްުސިލމާން،، ރަހަކުން އޮތަމަ 

ރިަނިބހެއު ފައްޓަމާދެއު ރާދިަކމެރު ކަލިަމިދ މާވަލައްދިެއ،، އަތޮޅަތޮޅު ުސންދިެރ،، 

ގޮށަ  ވަތަމަ،، ދޭވަތިާއން  މަހާމަނިްތިރ،، ކުރަނަކޮށިަރ،، ކަމުގިަތ،، އްަސކަރަކު 

ިބރަ ހުރަވަތިައ މުހައްމަދު ފޭތާންބަރުންގެ ިވދާޅުމަގުނިްޅ،، ރަޙްމަތު ިލިބ މުއިުމނު 

މްުސިލމުނިާއ އެތްހެން ުސވަރްގަ ވަދުނަ ހިުށކަމިާއ،، 

ިމިނކުލޭ މްުސިލމާން،،  މައިުޤފު އުވިައ ނަހިައ،، ނިުތއްބަމެވެ ުސންނާފިަތ ކުޅަ 

ކަރުނަ  މަހާމަނިްތިރ  ރާދިަކމެރު،،  ފައްޓަމާދެއު  ރިަނިބހެއު  ވަތަމަ،،  ރަހަކުން 

ރިަނިބހެއު  ވަތަމަ،،  ރަހަކުން  ކާފަރު  ވަތަމަ،،  އްަސކަރަކު  ކަމުގިަތ  ކޮށިަރ،، 

ިގިނީދ  ދުވިައ  ޤުރުއާން  ވަތަމަ  ޖިާހލަކު  ކުލޭން  އެންމެ  އެމެގޮތު  ފައްޓަމާދެއު،، 

އަންގިެރ  ރޫޅިައ،،  މާހިައއްތަ  ބަގިަޑ  ހަހިެތތަނުވިައ،،  މުގުރިައ،،  ބިައތުهللاގެ 

ކުރިެދ ގެއިްލގްޮސ،،  ބުދަށަޅުކަން  އަޅިައ ދަމިައ،، ިތމިާތމާ  ކިަތލިައ،، ބުދުރޫފަ 

ރައިްބޔިާއ ރޫަސލިާއ،، ދެކަލުންގެ އަތިުރިވ،، ކާފަރުނިާއއެކުހެން ފާތުކިާލިބ ނަރަކަ 

ވަދުނަހިުށކަމިާއ،، 

މިުދ  ކައިްތިރ  މަހާރަދުންގެ  ބުވަނަ  ކައިްތިރ  ީމބަ  ކުލަރަން  ްސީރ  ިމތަންމަގުން 

ޙަުސިއން  ބަޑިޭރ  ިނކުމެ  ިވދާޅުބަހިާއ  ހުއްދަ  ިލއެއްވުމުގެ  ިމފަތް  ގެއުްސމަށް 

ހަދިެއިގިރ އަޅާ ީކިހދު ިލއާ އިަލ ޚީަޠބު އަޅާ ހިެކވީެލ...

شهد مبا في الورقة املكتوب املذكور؛

 الوزير حسن بن الرئيس حسني املشهور؛    

شهد مبا في هذا املسطور املزبور؛

 الرئيس حسن بن الوزير محمد املشهور؛ 

 شهد مبا في هذا املذكور بعون امللك العالم؛ 

الوزير حسني بن الوزير علي األعالم؛

ިމފަތު ހިުށ މަގަށް ނީަސބު ހަދިެއިގިރ ކަލޯ ފުތް އަލްވީަޒރު މުޙައްމަދު ކަލޯ ހިެކ

شهد مبا ذكر في الورقة املسطور؛

 اخلطيب النائب محمد بن احلاجي علي بن القاضي محمد املشهور؛ 

شهد مبا في هذا املسطور املزبور؛

الوزير ابرهيم بن جمال الدين املعلم املشهور؛   

شهد مبا في الكتاب املذكور؛ 

الوزير شاه بندر مأمور؛

ابرهيم بن محمد املشهور؛

شهد مبا في هذا الورقة السجل املسطور املذكور؛  

 النائب محمود بن اخلطيب احلافظ موسى املشهور؛  

شهد مبا في هذا الورقة املذكور؛ 

النائب علي بن احلافظ محمد املشهور؛ 

5. އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް ިއްސކަންދަރު II ދެއިްވ ފަތްކޮޅު 

)1737މ(

އައުދަ  ިސއާކާަސްސތުރަ  ުސވްަސީތިސީރ މަތަމަހިާސީރ...)ިކއާކަށްނޭނގޭ(...ބާރުނަ 

ީކިރިތ ކައިްތިރ އައުްސލްޠާން ިއބްރީާހމް ިއްސކަންދަރު ބުވަނަ މަހާރަދުންގެ ރެދިަލ 

ކުރަނަ ަސތާރަވަނަ އަވެރުދު އިަރއަދެ އަތޮޅު ހައްޏީާމދޫ އެއްމެ އަޅުތަކުއް ިމރަދުންގެ 
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ފާތުރާދަށަށް އިައްސ ދަންނަވިައގަންބީަހ 

ހަދިައ  ިމްސިކތް  ބޮޑުކަމުން  މަަސއްކައް  ބަންޑާރިައ  ރަށްގަޑަށް  އަޅުންގެ  ިތމަން 

ބަލަހުއްޓުމައް ނުކިެރއްޖާއެވެ އައްއައް)އަންއަން( ދުވަހު ޢާދިައން ިމރަށު އިޮޑހުއްނަ 

ު ކަށްތަކެއް ރައްކައްތައް ިގނަވެގެން ިމކަންތަކު ރު ކުރެއްވުމަށަ އިެދ ދެންނިެވ ިހދ

ިމިމްސިކތް  ިވދީާޅން  ިމބްަސ އައަްސވިައ ޤަބޫލުކުރައްވިައ ހުބިަހިރއާ ުސއްދިައން 

މަ)ިމ( ިމރަށުން  ކުރެއިްވކީަމ،  ދަރުމަވަންތަކަމުންކުރު  ިމރަދުންގެ  ބަލަހުއްޓުމަށް 

ިމްސިކތައް ިހފާ ީމހުނިާއ ވަޑާމު ހަރުގެ ހެއްދމިަާއ އިޮޑފަހަރު ފުރާތަކުރާއް ިހފާ 

ީމހުނާ ިމކަންތައް ކަޑުއްވިައ ދަރުމަ ކުރައްވިައީފކޮށު؛

ިމިމްސިކއް މައްޗުއް އޮންނަ އެއްލިައދުވެވޭ ިކޔާ ރައްގަޑައް އަރިައ ކޮންމެ ގަދީަމހީަކމާ 

ިވއްަސ  ރޯއިެތގަޑެއް  ިމރަށުއް  ިވއްަސ  އަތޮޅުވިެރއަކު  ިމއަތޮޅު  ިވއްަސ  ިކއިައ 

އެހެއް)ން( އެއްޗެއް ިވއްަސ ކަޑިައ ނުގައްނިައކޮށު، ިމރަށައް ިމއަޅުން ނުރުހުމުއް 

ހަމައެކަކު ިވޔްަސ ނުއަރީަނކޮށު، ހައްޏީާމދޫ ީމހަކު ކޮއްމެ ރަށަކު ގްޮސ ިތބެއްޖައްަސ 

ކަލާފާނު ިޒޔާރަތު ިކޔަވީަނއް ގްޮސ އީެމހަކު ރަށައް ގެނިައްސފީަނކޮށު،

މަގޭ ިއތުރު ިހިރއާފާތުރާ ދަށުއް ދެއިްވ ިމިވދާޅުފައް)ތް( އުވިައ ީމއްކަމަކުއް ކަމެއް 

އަރިައރުއް ކުޅައޫތަ މަގޭ ީކިރިތ ކަމުގެ ފުރަމާނަ ދަނެއު، 

ިމތައްމަގުން ިސީރރައްނަވަ ލޯކަ އަބާރުނަ ިސއާކަ ާސްސތުރަ އައުދަ ީކިރިތ ކައިްތިރ 

ބުވަނަ މަހާރަދުންގެ ކައިްތިރ މިުދ ގެއުްސމައް ިމފައް)ތް( ިލއުއްވުމުގެ ހުއްދަ ިވދާޅު 

ބްަސފުޅު ިއއިްވިހދު  ޢުމަރު ގަދަހަމާއިްދ އަޅީާލ...

6. އައުްސލްޠާން ޙަަސން ނޫރައީްދން I ދެއިްވ ފަތްކޮޅު 

)1792ހ(

هو الغني )އެކަލާނގީެއ ފިުދވިޮޑގެންވާ ރްަސކަލާނގެއެވެ(

)އައުްސލްޠާން ޙަަސން ނޫރައީްދން( ިއްސކަންދަރު ިއބްނު އައުްސލްޠާން އަލްޣީާޒ 

ޙަަސން ިޢއްޒުއީްދން )ކުލަ( ުސންދުރަ ިސއާކަ ާސްސތުރަ އައުދަ ީކިރިތ ކައިްތިރ 

ަސ)ިރދާލްޭސ( މަނީްތ އުއްތަރަ އާނާއްދަވެ ވިޮޑގިެނދެ ރެދިަލ  ބޮވަނަ މަހާރަދުން 

ދަށަން  ިހިރއާފާތުރާ  ރަދުންގެ  މަހު  މުޙައްރަ)މު(  އަވެރުދު  ފަނަރަވަނަ  ކުރަންވާ 

އިައްސ ކުރަމީަތ އެއްމެ އަޅުތަކުން އިެދގޮވިައގަތް ބީަހ:

އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދް ިއމާދުއީްދން މަހާރަދުން ދެއިްވ ިވދާޅު ފަތްކޮޅު ހިުށ މަގަން 

އޮޅުން ިފލަވިައ ިމރަށު ކަންތައް ހަންދަވިައ ދެންވަތްތޯވެ އިެދ އިައްސ ިތީބމާވެ 

ިމބްަސ ދެންނިެވ ިހދު ިމ ބްަސ އަނަްސވިައ ޤަބޫލު ކުރަންވިައ ިމރަށު ކަންތައް 

އޮޅުން ިފލަވިައ ދެނިްވމަގައް 

ކުރަމީަތ  ިވދާޅުފަތްކޮޅެ  ދެއިްވ  ިކޔެވީެނނައް  ިޒޔާރަތު  ކަލާފާނު  ހައްޏީާމދޫ 

ގިޮއފާލަންބިައން ިއއިްދބަޔަން ނުކުތް ތަކީެތވެ ދެބިައން ބަޔިާއ ީމހަކު ރުންއިެރ ނަމަ 

ރަހުރާޔިާއ ކުރަމީަތ ިމްސިކތަން ހުއްނީައކޮށު، 

ިބންބަޔަން ނުކުތް ތަކީެތގެ ދެބިައންބިައ ހަންޏީާމދޫ ކަލާފާނު ިޒޔާރަތަން ހުންނީައކޮށު، 

ިމ ިޒޔާރަތަން ހިުށ ބިައންމެ ލިާރޔެން ިމ ިޒޔާރަތައް ހުންނީައކޮށު، ބަންޑާރަޔަނީްވ 

ބިައން ލިާރއެން ިމ ިޒޔާރަތަން ހުންނީައކޮށު، 
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މަންޗަގީޮޅ ގަޑުވަރަނީްވ ބިައއް ލިާރއެއް މާލޭ މިާމްސިކތަން ހުންނީައކޮށު، 

ކުރަމީަތ ިމްސިކތައީްވ ބިައން ލިާރއެއް މާލޭ މިާމްސިކތައް ހުންނީައކޮށު، 

ފަލަމިަޑއެން  ކޭލަދިަބން  ކަދޮނަ  ގަހެން  ރުކެން  ީމހަކު  ިބމަކުމެ  ކޮންމެ  ީމން 

ިއނިްދނަމަ ިއނިްދ ީމހަކަން ދެބިައންބިައ ހުންނީައކޮށު، 

ކަނިްތިރ  މަހާރަދުންގެ  ބޮވަނަ  ކަނިްތިރ  ުސންދުރަ  ކުލަ  ިސީރ  މަގުން  ިމތަން 

ިވދާޅުބްަސފުޅިާއ ިނކުމެ އަލްޚިާޒނުލް  ިލއެއްވުމުގެ ހުންދަ  ިމފަތް  މިުދގެނުްސމައް 

ީކިހދު ފްަސމަންދޫ ޢީަލ ހަކުރަވިެތ އަޅާގެ ފުތް  ކީަބރު މުޙައްމަދު ހަދިެއިގިރއަޅާ 

އެދުރު ޙަުސިއން އަޅީާލން...  ަސނަތު 1207ހ.

7. ޢީަލ މާފަތް އަޅާ ިލޔުނު ފަތްކޮޅު 

ީކިރިތ  އާއުދަ  ާސްސތުރަ  ިސއާކަ  ުސންދުރަ  ުސވްަސީތިސީރ މަތަމަހިާސީރ ކުލަ 

ކައިްތިރ ބަވަނަ މަހާރަދުން ިވދީާޅން އަލްޣީާޒ ިއބްރީާހމް ބޮޑިުކނަގެ ފާނުން ިޒޔާރަތު 

އިައްސ )ގޮވާގަތް( ބީަހ ިޒޔާރަތު  ދަށައް  ފާތުރާ  ިހިރޔާ  ިއތުރު  މަގޭ  ކެއެވީެނން 

ބޯގަ މަދުވެގެން ިޒޔާރަތު ިއމާރާތްކޮއް ބަލަ)ހަ(އްޓާނޭ ފަދަ ނެތެވެ ިމކަން ބައްލަވިާއ 

ިމކަން ިހިފހުށެދާފަދަ ދަރުމަޔެއް ކުރައްވިާއ ީފމާވެ ިމހެން ިމއުރެން ދަން)ނަ(ވިާއ 

ގެނިްފ ިހދު، ިއހުއަންދުވަހު ފަދިައންމެ ިޒޔާރަތް ފިަރއޮޅު ނެރެ ިކއުއްވިާއ އެންމެ 

މާވިާކލަގެ  ބައްލަވިާއގަތް  ވާރުން  ބޮޑިުކލެގެފިައވާނުން  ކުޅިާއމައް  ިއމާރާތް  ކަންމެ 

ިކބަޔަށް ކެއުނު ކޮޅުވަނިްދން މަޑުލު ކަޑޫދޫ އޮތް ބޮޑު ިހންނައެވެ ިކޔާ ިހންނައިާއ 

ިޒޔާރަތް  ިމ  ފިުށގަޑިާއ  ިކއާ  އެވެ  ިދއްދު  އޮތް  ިއރުމީަތ  އިަރއަދޫ  އިަރދެއަތޮޅު 

މައްޗައް ލައްވިާއ ދަރުމަ ކުރައްވިައއްފެއްޗެ؛

ީމހަކު  ކޮންމެ  ވިެރޔަކިުވޔްަސ  ބަންޑާރާ  ކޮންމެ  ކޮށު  ހުންނީައ  ިމމަގައް  ިމކަން 

ިވއްަސ ިމިހންނިާވއްަސ ިމފިުށގަޑިާވއްަސ ިމިކޔެވިެނކަމު އެހިެނހެން އެއްޗަކިާވއްަސ 

އެހެން ިކބައަކައް ކޮންމެ ީމހަކު ވެންނުވީަނކޮށު މަގޭ ިއތުރު ިހިރޔާ ފާތުރާދަށުން 

ދެއިްވ ިމ ިވދާޅުފަތް އޮވިާއ ީމންކަމަކުން ކަމެއް އަރައެރުންކުޅައޫތަ މަގޭ ީކިރިތކަމުގެ 

ފުރަމާނަ ދަނެއު ިމތައްމަގުން ިސ)ީރ(ކުލުުސންދުރަ ކައިްތިރ ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ 

ކައިްތިރ މިުދ ގެއުްސމައް ިމފަތިްލއެއްވުމުގެ ހުއްދިަވދާޅު ބަހާ ނުކުމެ ބަޑިޭރ ޢީަލ 

އަޅާ ީކިހދު ޢީަލމާފަތް އަޅީާލން 

8. އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ަޝމުްސއީްދން III ދެއިްވ 

ފަތްކޮޅު )1930މ.(

هو الغني )އެކަލާނގީެއ ފިުދވިޮޑގެންވާ ރްަސކަލާނގެއެވެ(

العظيم؛ وصلى اهلل على  العلي  الرَِّحيِم؛ احلمد هلل  الرَّْحمـَِن   ِ بِْسِم اهللهّ

سيدنا محمد وآله رصحبه مع التسليم؛

ުސވްަސީތ ިސީރ މަތަމަހާ ިސީރ ބިަރކަުސ ފުރަދާނަ ިސީރ ކުލަ ަސދިައރަ ިސއާކަ 

ިއްސކަންދަރު  މުޙައްމަދް ަޝމުްސއީްދން  ީކިރިތ އައުްސލްޠާން  އައުދަ  ާސްސތުރަ 

ކުލަ  ިއްސކަންދަރު  ނޫރައީްދން  ިއބްރީާހމް  އަލްމަރްޙޫމް  އައުްސލްޠާން  ބުނު 

ިސންގާ  ަސރަުސނަރާދަ  ިދވިެހރާއްޖޭ  ިމ  މަހާރަދުން  ބަވަނަ  ކައިްތިރ  ުސންދުރަ 

ަސނާށް ވިޮޑގިެނދެ ފުރީަކިރިތ ރެދިަލކުރަނަ، އޮނިަތީރްސ ވަނަ އަވެރުދު ހުބިަހިރޔާ 

ުސއްދިައން ިވދީާޅން 

މަގޭ ވޮނަދަނަ ރާއްޖޭ އިަރއަދު އަތޮޅު ހަންޏީާމދޫގިައ ފްަސދާނަލިެވގެން އޮންނިެވ 
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އައުްސލްޠާނުލް ޣީާޒ ިއބްރީާހމް ބުނު އައުްސލްޠާނުލް ޣީާޒ މުޙައްމަދުލް އީުތިމއިްޔ 

ިމރަދުންގެ ިޒޔާރަތިާއ ިމ ިޒޔާރަތް ހިުރ ިމްސިކތް ބައުވެ ިއނިްދރްާސ ވީާތވެ. ިމ 

ިލޔުއްވިައދެއިްވ  ބޯގަލައްވިައ  ރްަސކައުކަލުން  ިއހު  ިޒޔާރަތައް  ިމ  ިމްސިކތަށިާއ 

ފަތްކޮޅުތައް ގެންނަވިައ ބެއްލިެވިހދު،

އެ ފަތްފަތްކޮޅުގިައ ހިުރ ތަކީެތން ިމިހދަށަ އިެގފިެނ މަޢުލޫމުވެގެން ހިުށ ތަކެއްޗީަކ، 

މިާލފުއްޓިާއ،  ކޮޅުމަޑުލު  ިކޔާރަށިާއ،  ކަޑޫގަޑެވެ  ިދއްދުވިާއ،  އަތޮޅު  އިަރއަދު 

ހަންޏީާމދޫ ފާލައްބައަށް ިބމަށް ހުންނަހިައ ތަކެއްޗަކިާއ، އިަރއަދު އަތޮޅު މަންދޫން 

ިތީރްސ ބަމަ ހިުރ ިހންނަޔާކިާއ އިަރޔަދުއަތޮޅު ބުޅަލަފުއްޓިާއ ިހޔަފުއްޓިާއ ިމއެވެ.. 

މިަހބަދޫގިައ  އިަރއަދުއަތޮޅު  ިމްސިކތިާއ  ިޒޔާރަތްހިުރ  ިމިޒޔާރަތިާއ  ިމީއ 

ިދ  ިކލަގެފާނުންގެ  ރަންނަބަޑިޭރ  ޙަަސން  އަލްޣީާޒ  އޮންނިެވ  ފްަސދާނުލިެވގެން 

ތުއްކަމަނާގެ ިޒޔާރަތިާޔ ިމިތން ތަނަށްހިުރ ބޯގައެވެ. 

ރްަސކައުކަލުން  ިއހު  ނިާޡރުކަން  ވިެރކަމުގެ  ތަޢިުލއަމޫލަ  ިމތަކީެތގެ  ފަހެ 

ދެއްވިައފިައވީަނ ހަންޏީާމދޫ އިަލމުކިުރކަލޯގެ ިފިރހެން ދިަރކޮޅަށެވެ.. 

ީމހުން  އޮޅުންނިުފލާކަމިާއ، ދިަރކޮޅުގެ  ދިަރކޮޅު  ިމބިައީމހުންގެ  ިމހިައރަށް  މާތުރަ 

ަސބަބުން.  ިތބުމުގެ  ވަޒަންވިެރވެ  ރައްރަށުގިައ  ބޭރު  އެރަށުން  އުޅީޭމހުން  ކަމައް 

އެންމެ  ިމނަންގަތް  ނުބެލެވޭކަމައްޓަކިައ  ދިަތވެ  ހެދުމައް  ބަލަހައްޓިަޔ  ިމކަންކަން 

ތަކިެތ، ހަންޏީާމދޫ ރަށު އެންމެ ރައްޔަތުން މިަތކުރައްވިައީފކޮށު. 

ިމއުރެން ރިުހ ބަލިައގެނިްފ ކަމިާއ. ިމތަކީެތގެ މަންފަޢިައން ިމއުރެން ިމިމްސިކތް 

ބަލިައ އެންމެތައް މަގުން ިޢމާރަތްކޮއް ިމ ިޒޔާރަތިާއ މިަހބަދޫގިައ އޮންނަ ތުއްކަމަނާ 

ިޒޔާރަތިާއ ިއމާރާތްކޮއް ބަލަހައްޓިައ. ިމ ދިެޒޔާރަތުމެ އަހަރުމިަތ ިކޔައްވިައ ފްަސހެޔު 

ިމއެއްމެ  ިކޔައްވިައ  ފިާތޙާ  ހުކުރިުވލޭރެއަކު  ކޮންމެ  ިކޔައްވިައ،  ޔީާސން  ދުވަހު 

ކަންކަން ހަމަހަމަޔަށް ކުރީަނކޮށު، 

އިެހދަކު ފުރަމާލޭ ރްަސކަމުގެ ަސިރދާލްޭސ މައީްތ ިއްސވިެއންނިެވ ރަހަކު އެރަށުން 

ިއްސވިެތބީެނކޮށު.  ޚިާދމުކަމަށް  ިޒޔާރަތު  ިމކަންކަމަށިާއ  ބަޔަކު  ިއްސކުރެއިްވ 

ިޒޔާރަތައް އޮތް ދިަޑމަހިާއ. ނަޛްރަށް ގެނެވޭ ތަކީެތގެ ިތން ބިައން ބައިާއ ޚިާދމަކައް 

ހުންނީަނކޮށު. 

ފީަޤރުނަށް  އަނެއްބިައ  ރަށީުމހުނަށް  ބިައ  އަނެއް  ތަކީެތގެ  ގެނެވޭ  ނަޛްރަށް 

ހުންނީައކޮށު. 

އެކަމެއް  ރަށީުމހުން  ގޮވިައިފނަމަ  ކަމަކަށް  ިޒޔާރަތުގެ  ޚިާދމަކު  ިޒޔާރަތުގެ 

ކޮއްދީެނކޮށު. 

ތިަރރުހަދު އުދައްަސތަވެ ިމްސިމްސިކތު ބަނިްގ ަޞލަވާތް ގޮވަނަތައްދާ. ިމކަންކަން 

ިމމަގައް ނުއިުވނުގިެވ ހުރުމަށް މަގޭ ިހިރޔާފާތުރާ ދަށުން ދެއިްވ ިމިވދާޅުފަތް އުވިައ. 

ިމިޔން ކަމަކުން ކަމެއް އަރައެރުން ކުޅައޫތަ. އީެމހަކަށް ވަޤްފުއުވާ ޡިާލމުނަށް ވާ 

ފުރަމާނަ  ީކިރިތކަމުގެ  މަގޭ  ވުރަދުވިައފެއްޗެ.  ދެދިުނޔިައން  މަހާކޯފާގެން  ފާތުކާވެ 

ދަނެއު، 

ިމތައް މަގުން ިސީރ ކުލަަސދިައރަ ިސޔާކަ ާސްސތުރަ އައުދަ ީކިރިތ ކައިްތިރ ބަވަނަ 

މަހާރަދުންގެ ކައިްތިރ މިުދ ގެއެްސވުމަށް، ިމފަތް ިލޔުމުގެ ހުއްދަ ިވދާޅުބްަސފުޅު 

ިއއްވިެވިހދު. ހުރިައ ޙަަސން އަޅާގެ ފުތް ފުރަމާލޭ ފަތިްލޔާ މާޫސމިަލމް އަޅީާލން..

١٣٤٩ من  سنة  الثاني  جماد  شهر  من  العشرين  و  الثالث  فىاليوم  حتريرا 
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هجرة النبي سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم؛

وسلم  عليه  اهلل  )ިލޔެވީުނ އަހުރެމެންގެ ނިަބއްޔާ އިަދ ާސިހބާ މުޙައްމަދު صلى 

ތީޭވްސވަނަ  ޖުމާދަލްއައްވަލުމަހު  ަސނަތުގެ   1349 ވަޑިައގަތްފަހުން  ިހޖްރައަށް 

ދުވަހުއެވެ(. 

9. ުސމުއްވުލް އީަމރު ޢަބްދުލްމީަޖދު ރަންނަބަނޑިޭރިކލެގެފާނު 

ދެއިްވ ފަތްކޮޅު )1930/1931މ(

ކިުރމިަތކޮށް  މްަސ  ަޝޢުބާން  އަހަރު  ވަނަ  ިތީރްސ  ރަދުންގެ  ަޝމުްސއީްދން 

އަހަރަކު  ކޮންމެ  ރައިްޔތުންނަށް.   ހަންޏީާމދޫ  ތަޢިުލޔަވިެރ  ިޒޔާރަތުގެ  ކަލާފާނު 

ދިުއަސއްތަގަޑު  ރޯނާ  ބިޮޑ  އަށާރަ  ކިާށތެލާ  އަޑުބާ  ިތީރްސ  ކާއްޓިާއ  ހަހްާސ 

ިބއްފަނިާއ ފްަސ ކުކުޅާ ިމތަކިެތ އަހަރު އަހަރަށް ހަމަޔަށް ދައްކިައ ކެވުމަށް 

ރަށު  ރުއްގަހިާއ  ބަޔަށީްވ  ިބން  ފާލައްބަކޮށް  ިދއްދޫ  ރައިްޔތުންނަށް.   ިދއްދޫ 

މަހުގެ ދެބިައން ބަޔިާއ ިލއުއްވިައ ދެއިްވކަމިާއ ިމކަން ިމމަގަށް އޮތުމުގެ ހަދާނަށް 

ހަންޏީާމދޫގެ ރައިްޔތުންގެ އަތުގާ ބޭއްވުމަށް ދެއިްވ ިލޔުން.  ަސނަތު 1349ހ 

ޢަބްދުލް މީަޖދް ީދީދ

ް ތްަޞީވރުތައ

)ިދވިެހ ބިައ( ޞ 8 އިަދ )ިއނިގރިޭސ ބިައ( ޞ 10: ހަންޏީާމދޫ ކަލާފާނު ިމްސިކތުގިައ 

ހިުރ ިފލައެއްގިައ ޢަރިަބން ިލޔެފިައހިުރ ިލޔުމެއް. ތީާރޚު ނޭނގޭ. 

ބޭނުން  ހަދަން  ިމތަނބު  ތަނބެއް.  ިމްސިކތު  ހަންޏީާމދޫ   :10 ބިައ( ޞ  )ިއނިގރިޭސ 

ކޮށްފިައވާ ލަކިުޑއީަކ ކަލާފާނު އޭގިައ ަޝީހދުވެވަޑިައގެން އޮންނަވިަނކޮށް ލެއިްގ ގުރާބުގެ 

ލަކިުޑ ގަނޑެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

)ިދވިެހ ބިައ( ޞ 16 އިަދ )ިއނިގރިޭސ ބިައ( ޞ 21: ހަންޏީާމދޫގިައ ހިުރ ކަލާފާނު 

ިޒޔާރަތިާއ ިމްސިކތް.

ރަންނަބަނޑިޭރ  ޢަބްދުލްމީަޖދު  އީަމރު  ުސމުއްވުލް   :44 ޞ  ބިައ(  )ިއނިގރިޭސ 

ިކލެގެފާނު

 III ްިދވިެހ ބިައ( ޞ 53: އައުްސލްޠާން މުޙައްމަދު ަޝމުްސއީްދނ(

)ިދވިެހ ބިައ( ޞ 64 ,އިަދ )ިއނިގރިޭސ ބިައ( ޞ 52: މާލޭ ހުކުރު ިމްސިކތުގިައވާ 

ިއްސކަންދަރު ރްަސގެފާނު ިޒޔާރަތް. 1609 ވަނަ އަހަރު ކަލާފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގިުޅގެން 

އެކަކު  ޢިާއލާގެ  މިޯހރުގިައ،  ހަނގުރާމިައގެ  ދިާޚީލ  ިހނިގ  މެދުގިައ  ދިަރކޮޅުގެ  އީުތމު 

އަނެކަކާ މޫނުކެނިޑފިައ އޮތް މައަްސލަ ޙައްލުކުރެއީްވ، އޭގެ 40 އަހަރުފަހުން ިއްސކަންދަރު 

ރްަސގެފާނުގެ ރްަސކަމުގިައ އެރަދުންނެވެ. 

)ިދވިެހ ބިައ( ޞ 72 އިަދ )ިއނިގރިޭސ ބިައ( ޞ 56: މާލޭ ހުކުރު ިމްސިކތުގިައވާ 

އެންމެ  ިއންނިެވ  ރާއްޖޭގިައ  މިުޅ  "ިމކަމަނާއީަކ  ިލޔުއްވީަނ  ިޕރާޑު  ިޒޔާރަތް.  ކަނބާ 

މުއަްސނިދ އަންހެން ާސިހބާ" ކަމަށެވެ.


