އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން

ސިރީކުލަ ރަންމަނި ކީރިތި މަހާރަދުން.

1180ހ .އިން 1187ހ .އަށް )1766މ .އިން 1773މ .އަށް(
އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން ސިރީ ކުލަރަންމަނި ކީރިތި މަހާރަދުންނަކީ ދިޔަމިގިލީ
ދރިކޮޅުން ރަސްކަން
ދަރިކޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު )ދެވަނަ( ގެ ދަރިކަލުންނެވެ .މި ަ

ކުރައްވައިފައިވަނީ ހަތަރު ރަސްކަލުންނެވެ .މިހަތަރު ރަސްކަލުންނަކީ ،އައްސުލްޠާނު މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު

ސލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު )ދެވަނަ( އާއި،
ޢިމާދުއްދީން )ދެވަނަ( އާއި ،އެރަދުންގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން އައް ު
ހަގު ދަރިކަލުން އައްސުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ތިންވަނަ(އާއި ،އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް
އިސްކަންދަރު )ދެވަނަ(ގެ ދަރިކަލުން އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން އެވެ .އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު

ޣިޔާޘުއްދީން ރަސްކަންކުރެއްވީ މިދަރިކޮޅުގެ އައްސުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނަށް ފަހު ،ހުރާގޭ
ޢާއިލާގެ ފުރަތަމަ ރަސްގެފާނު އައްސުލްޠާން ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ދޮންބަންޑާރައިންގެ ފަހުންނެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަފާތު ރޮނގުތަކުން އަގުހުރި ޚިދު ަ
މތްތަކެއް ކުރެއްވި ،އަދި

އެޒަމާނުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ލޯބި މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ "ޝަހީދު ކުޅަ ބަންޑާރަ"
ނފުޅުން ވެސް ކިޔައިއުޅުނެވެ .ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ
އިންނެވެ .މިރަދުންނަށް ޙާޖީ ބަންޑާރައިންގެ ނަ ް

ކުރިން މިރަދުންނަށް ކިޔައިއުޅުނީ އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނެވެ .މިރަދުންނަކީ ދިވެހި
ވ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލެކެވެ .މަލާބާރީންނާއި ހަނގުރާމަކުރައްވައި
ތާރީޚުގައި ފާހަގަކޮށްލެ ޭ

ކވެ .މިރަދުން
ނަޞްރު ހޯއްދެވިއެވެ .އެމަނިކުފާނަކީ ޢިލްމީ ރޮނގުންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވިފައިވާ ލިޔުންތެރިއެ ެ

ރާއްޖޭގެ ތަޚުތައް އިސްކުރެވުނީ މީލާދީން 1766މ1180) .ހ (.ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ

ރާއްޖޭގައި ހިނގި ވަރަށް ބޮޑު ފިތުނަވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ،ވަރަށްވެސް އަނިޔާވެރި ގޮތެއްގައި 1774މ.
)1188ހ (.ގައެވެ .އެރަދުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކި ރޮނގުރޮނގުން ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު
އެމަނިކުފާނަކީ ލާމަސީލު ރަސްކަލެކެވެ.

ޘޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖިލީހުން  1981ވަނަ އަހަރު ނެރުއްވައިފައިވާ "ޙާޖީ
ދިވެހިތާރީޚާއި ަ
ބަންޑާރައިންގެ

ހަނގުރާމަ"

މިފޮތުގައި

އަލްއުސްތާޛުލް

މަރުޙޫމު

އިބްރާހީމް

ޝިހާބު،

މިރަދުންނަށް

ޠނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން އިސްކަންދަރު" ގެ ނަންފުޅުން ނިސްބަތްކުރައްވައިފައި ވެއެވެ.
"އައްސުލް ާ
މިފަދައިން

ލިޔުއްވައިފައިވަނީ،

އެރަދުން

ހޮޅިންގެ

ކިބައިން

ރާއްޖެ

ފޢުކުރެއްވުމަށް
ދި ާ

ކުރެއްވި

ޖިހާދު

ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ .ކުރީގެ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައިވެސް މިފަދައިން "ޣާޒީ" ގެ ނަންފުޅުން މިރަދުންނަށް

ނިސްބަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ބަލާއިރު ،ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް

އެދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ހިނގައިފައިވެއެވެ .މަލާބާރީން ރާއްޖެ ހިފުމާއި ،ދޮންބަންޑާރައިން އެމީހުންގެ އަތްދަށުން
ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުން މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .މީގެ ފަހުން ހިނގި ކަންތައްތަކަކީވެސް ދިވެހި ތާރީޚުގެ
މުހިންމު ޞަފްޙާތަކެކެވެ.

އެދުވަސްވަރުގެ ދުނިޔެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ މިބަޔަށް ބަލައިލުމުގެ ކުރިން އެދުވަސްވަރުގެ ދުނިޔޭގެ މަސްރަޙަށް
ބަލައިލަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހެއެވެ .އާދެ! ދުނިޔޭގައި އެއިރު ހިނގަމުންދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ އަސަރު ،ސީދާކޮށް
ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ،ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެތެރެވަރީގެ ރަށްތަކަށް ފޯރައިފައިވުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ނ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގެ އެޒަމާނާވެސް ގުޅުވައިލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ޒަމާ ް

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގެ މަސްރަޙު އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައިލާއިރު،
ދުނިޔޭގެ ކަނޑުމަތީގެ ބާރުތައްކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދިޔަކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުން އެނގެއެވެ .މިދެންނެވި ޤައުމުތަކަކީ އެޒަމާނުގެ ދުނިޔޭގައި ބާ ު
ރގަދަ ޤައުމުތައް
ކަމަށްވެސް ބެލިފައިވެއެވެ .މިޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސީންނާއި ފަރަންސޭސީންނާއި ޑަޗްމީހުން ހިމެނުނެވެ.
ބރު ކަނޑުމަތީގައި ގަދަވެފައި އޮތްނަމަވެސް 18
މީލާދީން  16ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި ސްޕޭނާއި ޕޯޗުގަލްގެ ާ
ވަނަ ޤަރުނު އައިއިރު މި ދެ ޤައުމުގެ ބާރު ވަނީ ކުޑަވެފައެވެ.

ފއިވަނީ މީލާދީން 16
އިރުމަތީގެ ރަށްތައް އަތުލުމަށް ފަރަންސޭސީން މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައި ަ
ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައެވެ .މީލާދީން  18ވަނަ ޤަރުނަށް ފެށުނުއިރު ،އިންޑިޔާގެ ޕޮންޑިޗެރީއާއި ޗަންދުރަނަގޯރު

ވަނީ އެމީހުންގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ .އަދި

1735މ .ގަ ި
އ މަލާބާރުގައި އޮތް މާހޭ އާއި އިންޑިޔާގެ

އިރުމަތީގައި އޮތް ޔާނަމް އާއި ކަރިކާލު ވެސް އެމީހުން ހިފައިފިއެވެ1721 .މ .ގައި ފަރަންސޭސީން ވަނީ
ނގެ ނައުފަހަރު ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ހިންދު ކަނޑުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކޮށް
މޮރީޝަސް ޖަޒީރާ އާބާދުކޮށްފައެވެ .އެމީހު ް

އުޅުނެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް އައިސްއުޅުނެވެ .ދޮންބަންޑާރައިންގެ ވެރިކަމުގައި ފަރަންސޭސީންގެ ބަޔަކު

ށ މާލެއަށް ގެންނެވިކަމުގައި ތާރީޚުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ .ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު
އުޖޫރައަ ް
ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ތަޚުތުގައި އިންނެވި ރަސްކަލަކީ ފަނަރަވަނަ ލުއީ އެވެ.

މީލާދީން  1760އިން  1840އާއި ދެމެދުގެ ދުވަސްވަރަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ،ޞިނާޢީ

ރސްކަމުގެ
އިންޤިލާބުގެ )އިންޑަސްޓްރިއަލް ރެވަލިޔުޝަންގެ( ދުވަސްވަރެވެ .އެހެންކަމުން ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ަ

އަހަރުތައް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޞިނާޢީ އިންޤިލާބުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދުވަސްވަރަށެވެ .އެއީ ދަގަނޑާ އެކަތައިގެ

ގން ،އޭގެ ބާރުގައި
އާލާތާއި މެޝިން އުފައްދަން ފެށި ދުވަސްވަރެވެ .ދެއްޔާއި އާވިން ހަކަތަ އުފައްދައި ެ

މެޝިންތައް

ހިންގަންފެށި

ދުވަސްވަރެވެ.

އެކިވައްތަރުގެ

ފެކްޓްރީތައްވެސް

އެއިރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި

އުފެދުނެވެ .މިއިންޤިލާބުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސީންގެ ބާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ގަދަވަމުން ދިޔަ ެ
އވެ .އިނގިރޭސި
ތަޚުތުގައި މިދުވަސްވަރު ރެދަލިކުރައްވަނީ ޖޯޖް )ތިންވަނަ( ރަސްގެފާނެވެ.
ހިންދު ކަނޑުގައިވެސް އިނގިރޭސީންގެ ބާރު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދިޔައެވެ.

އިން ި
ޑޔާގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި އިނގިރޭސީންގެ ވެރިކަން ހިންގަމުންދެއެވެ .ބްރިޓިޝް އީސްޓް އިންޑިޔާ

އވެ .އިންޑިޔާގެ ބައެއް
ކުންފުނީގެ ދަށުން އެމީހުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބާރާއި އިސްތިޢުމާރީ ބާރު ގަދަކުރަމުން ދިޔަ ެ
ރަށްރަށަށް ވެރިވެގެން އުޅުނު ފަރަންސޭސީންނާއި އިނގިރޭސީންނާ ދެމެދުގައި ހަނގުރާމަތަކެއްވެސް އެދުވަސްވަރު
ހިނގައިފައިވެއެވެ .މީލާދީން  1761ގައި އިނގިރޭސީން ،އިންޑިޔާ ަ
ގއި ތިބި ފަރަންސޭސީން ބަލިކުރިއެވެ.

ޔޫރަޕްގައި ކުރެވުނު "ހަތް އަހަރުގެ ހަނގުރާމަ" )ސެވަން އިޔަރޒް ވޯރ 1756މ1763-.މ(.
ނިމުނީ ޕެރިސްގެ މުޢާހަދާ )ޓްރީޓީ އޮފް ޕެރިސް( ގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ .މި މުޢާހަދާގެ ދަށުން އިންޑިޔާއާއި

އުތުރު އެމެރިކާގައި ހުރި ފަރަންސޭސީންގެ ބައެއް ކޮލޮނީތައް އިނގިރޭސީންނަށް ލިބުނެވެ .ނަމަވެސް އިންޑިޔާގައި
ރ ،މި މުޢާހަދާގެ ދަށުން
އޮތް ،ފަރަންސޭސީންގެ ޕޮންޑިޗެ ީ

އަނެއްކާވެސް ލިބުނީ ފަރަންސޭސީންނަށެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފަރަންސޭސީންގެ ބާރު އިންޑިޔާގައި ކުޑަވެގެންދިޔަ ނަމަވެސް ،އެމީހުންގެ ވިޔަފާރިތައް

އިރުމަތީގެ ރަށްރަށުގައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ .އެހެންކަމުން ހިންދު ކަނޑުގައި އެމީހުންގެ ދަތުރުފަތުރުތައް އޮތެވެ.

ސިލޯނުގެ )މިހާރުގެ ޝްރީލަންކާގެ( ކެންޑީގެ ކަނޑީގެ ރަސްކަމުގެ )ކެންޑިއަން ކިންގްޑަމްގެ(
ދަށުގައިވާ ހިސާބުތައް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކާއި ،އީސްޓް އިންޑީޒްގެ ގިނަ ރަށްރަށް1658 ،މ .ވަނަ

ނ( ގެ ދަށުގައެވެ .ޑަޗް މީހުންގެ
އަހަރު ވަނީ ހޮލަންޑު )ޑަޗް ނުވަތަ ،ދިވެހިން ކިޔާގޮތުގައިނަމަ ،ލަންދޭސީ ް
ދަށުގައި ހުރި ސިލޯނުގެ ރަށްތައް ވަނީ ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ތިން ބަޔަކަށް ބަހައިފައެވެ .އެއީ ކޮޅުނބާއި ގާލީއާއި
ޖަފްނާއެވެ .ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމުގައި ި
ވ ކޮޅުނބުގައި ހުންނަވަނީ ގަވަރުނަރެވެ .ގާލީއާއި ޖަފްނާގައި ތިއްބަވަނީ

ޑަޗް ކޮމާންޑަރުންނެވެ .މި ދުވަސްވަރު ޑަޗް މީހުންނާއި ދިވެހިންނާ ދެމެދުގައި ވިޔަފާރި ހިންގައިފައިވެއެވެ.

މިބައިމީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮލި ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގެންދިޔައެވެ .އަދި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި
އެމީހުންގެ އަތުން ދިވެހިން ހޯދިއެވެ .މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއިން ސިލޯނަށް ފޮނުއްވައިފައި ާ
ވ ބައެއް ސިޓީ
ފޮނުއްވައިފައި

ވަނީ

ކޮޅުނބު

ގަވަރުނަރަށެވެ.

އަނެއްބައި

ސިޓީ

ފޮނުއްވައިފައިވަނީ

ގާލީގައި

ހުންނަވާ

ކޮމާންޑަރަށެވެ .އިނގިރޭސީންނަށް ،ލަންދޭސީން ނުވަތަ ޑަޗް މީހުން ބަލިކޮށްގެން ސިލޯނުގައި ހުރި އެމީހުންގެ
ރަށްތައް ލިބުނީ 1796މ .ގައެވެ.

މިދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގައި ހިނގި މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،އޮސްޓްރޭލިއާ އަލަށް ހޯދުން

ނއެވެ .މީލާދީން  1770ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ  19ވަނަ ދުވަހު ،އިނގިރޭސިވިލާތަށް މި އައު
ހިމެ ެ

ކޮންޓިނެންޓް ހޯދައިދިނީ ކެޕްޓަން ޖޭމްސް ކުކް އެވެ .އޮސްޓްރޭލިއާ ހޯދުމުން ،ދުނިޔޭގެ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ
ކޮންޓިނެންޓްތައް ހޯދުނީއެވެ.

އެމެރިކާގެ "މިނިވަންކަމުގެ ހަނގުރާމަ" ނޫންނަމަ ވޯރ އޮފް އިންޑިޕެންޑަންސް )1775މ-.
1783މ (.އާއި ފަރަންސޭސީންގެ އިންޤިލާބު ނުވަތަ ފްރެންޗް ރެވޮލިޔުޝަން )1789މ1804-.މ(.
ހިނގައިފައިވަނީ ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ ފަހުން އައި ދުވަސްވަރެއްގައި ނަމަވެސް ،މިބޮޑެތި ޙާދިޘާތައް
ހިނގަން ދިމާވި ތަފާތު ސަބަބުތައް މިޤައުމުތަކުގައި މިދުވަސްވަރު ވެސް ފައުޅުވަމުން ގޮސްފައިވިއެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ޢާއިލާ.
ޣިޔާޘުއްދީން

ރަދުންގެ

ކާފާފުޅު

އައްސުލްޠާނު

މުޡައްފަރު

މުޙައްމަދު

ޢިމާދުއްދީނަށް

ޔޘުއްދީން
ދެފިރިހެންބޭފުޅުންނާއި އަންހެންބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގަތެވެ .މީގެ ތެރެއިން ދޮށީ ދަރިކަލުންނަކީ ޣި ާ

ރަދުންގެ ބައްޕާފުޅު އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު )ދެވަނަ( ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ
ނކިލެގެފާނެވެ .މި ޢަލީ ފާށަނާކިލެގެފާނަކީ އިބްރާހީމް
އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނެވެ .ހަގު ދަރިކަލުންނަކީ ޢަލީ ފާށަ ާ
އިސްކަންދަރު )ދެވަނަ( އަވަހާރަވުމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޚުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވި އައްސުލްޠާނު މުކައްރަމް

ނވަނަ( ނުވަތަ "ކޮރުބަންޑާރައިން" ނެވެ .އަންހެންބޭފުޅަކީ ޢައިޝާ ކަނބާފާނެވެ .މި
މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ތި ް

ބރާހީމް
ތިން ބޭފުޅުންގެވެސް މަންމާފުޅަކީ ގޮއިދޫ ޢަލީ ދޮށިމޭނާތަކުރުފާނުގެ އާމިނާ ކަނބައިދިކިލެގެފާނެވެ .އި ް

ރަސްގެފާނާއި

ޢަލީ

ފާށަނާކިލެގެފާނު،

ކައިވެނިބައްލަވައިގަންނަވައިގެން

ތިއްބެވީ

ތަކަންދޫ

ޙަސަން

ހަކުރާމަނިކުފާނުގެ ދެބޭފުޅުންނާއެވެ .ޢަލީ ފާށަނާކިލެގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނާކަނބާފާނު 1149ހ.
)1737މ(.

ވަނަ

އަހަރު

އަވަހާރަވުމުން،

އެމަނިކުފާނު

ދެން

އަނބިކަނބަލުންގެ އެއްބަނޑުއެއްބައްޕާފުޅު ކޮއްކޮ މަރިޔަމް ކަނބާފާނާއެވެ.

ކައިވެނިބައްލަވައިގަތީ،

އަވަހާރަވީ

އައްސުލްޠާނު އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު )ދެވަނަ( ފަސް ބޭފުޅަކާ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިވަޑައިގަތެވެ.
ފުރަތަމަ ކައިވެނިފުޅު ކުރައްވައިފައިވަނީ ތަކަންދޫ ޙަސަން ހަކުރާމަނިކުފާނުގެ އައިޝާ ކަނބާފާނާއެވެ .އިބްރާހީމް

ރަސްގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހަތް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހަ ބޭފުޅުންގެ މަންމާފުޅަކީ މި ކަމަނާއެވެ .ދެވަނައަށް

ދ ރަސްގެފާނު )އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު އިބްނު އަލްޙާއްޖަ ޢަލީ ތުއްކަލާ( ގެ
ކައިވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަތީ ،ދެއްވަ ޫ
ގފާނު
ބޮޑުދައިތާފުޅު ދޮންޒުލައިޚާ ކަނބުލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢަލީ ޚަޠީބުގެ ބޭފުޅަކާއެވެ .އިބްރާހީމް ރަސް ެ

ތިންވަނައަށް ކައިވެނިބައްލަވައިގަތީ ފެންފުށީ އިސްމާޢީލް ވަޒީރުގެ ދި ޙައްވާ މަނިކުފާނާއެވެ .މިކައިވެނިފުޅު

ހތަރުވަނައަށް ކައިވެނިފުޅުބައްލަވައިގަތީ ،ރަސްގެފާނުގެ
ކުރެއްވިތާ ދެއަހަރު ފަހުން މިބޭފުޅަކު ވަރިކުރެއްވީއެވެަ .
އަނބިކަނބަލުން އައިޝާކަނބާފާނުގެ އަރިއަހުގައި ގެންގުޅުއްވި އަންހެނެއްގެ އާއިޝާ ނަމަކަށް ކިޔުނު ޒުވާން

ކުއްޖަކާއެވެ .މިކުއްޖެއްގެ ބައްޕައަކީ ނޫމަރާ ޢަލީ ކިޔުނު މީހެކެވެ .މިއަނބިކަނބަލުންނަށް ޢަލީ

ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގަތެވެ .މި ތުއްޕުޅުބޭފުޅާ ވަރަށް ޅަފަތުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ފަސްވަނައަށް މިރަދުން ކައިވެނިބައްލަވައިގަތީ އަރިހުބޭކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ޙައްވާ ނަމަކަށް ކިޔުނު ޒުވާން
ކުއްޖަކާއެވެ.

އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނަށް ދެފިރިހެންބޭފުޅުންނާއި ފަސް އަންހެންބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގަތެވެ .މި

ބޭފުޅުންނަކީ-:
 .2ފާޠިމާ ރަނިކިލެގެފާނު

އުފަންވެވަޑައިގަތީ
"

1136-5-8ހ.

 .1އާމިނާ ކަނބާފާނު

 .3މަރިޔަމް ކަނބާފާނު

"

1140-3-7ހ.

 .4މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު

 .5ސަންފާ ރަންދިކަނބާފާނު

"

"

1146-4-4ހ.

 .6ޢާއިޝާ ކަނބާފާނު

"

1149-8-20ހ.

 .7ޢަލީ )އެއްމަހުގައި އަވަހާރަވީ(

"

1145-1-19ހ.

މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު.

1138-11-26ހ.

1147-5-28ހ.

މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު )ފަހުން ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން( ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން

 1146ވަނަ އަހަރު ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހުގެ  4ވީ ހޯމަ ވިލޭރޭގައެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ ބައްޕާ ު
ފޅު އިބްރާހީމް
ރަސްގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެރަދުންގެ ޢުމުރުފުޅުން އޮތީ  14އަހަރުފުޅަށް ކަމަށް
ވ .އެހެންކަމުން މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު
ވުމާއެކު ،ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ ރަސްކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮންނެ ެ

ތުއްޕުޅުއިރުގެ ހުރިހާކަމެއްވެސް ހިނގައިފައިވަނީ ރަސްކަލެއްގެ ދަރިކަލަކަށް ހުންނަ ޢިއްޒަތުގައެވެ .އާދެ!

ވހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ރަސްރަސްކަލުންގެ ދަރިދަރިކަލުންގެ ކަންތައްވެސް ހުރިގޮތަށެވެ .މުޙައްމަދު
އެޒަމާނުގެ ދި ެ

މަނިކުފާނުގެ މައިކަނބަލުން އަވަހާރަވީ 1150ހ .ވަނަ އަހަރު ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ  5ވަނަ ދުވަހުއެ ެ
ވ.

އެއިރު އެމަނިކުފާނަށް  4އަހަރުފުޅެއް ނުފުރެއެވެ .ބައްޕާފުޅު ފަރާތްޕުޅުގެ މާމާފުޅު އާމިނާ ކަނބައިދިކިލެގެފާނު
އަވަހާރަވީ އޭގެ  7އަހަރު ފަހުންނެވެ.

ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ ތާރީޚުގައި ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން ،މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ޚިތާނުފުޅު ކުރެވުނީ

1156ހ .ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމާދަލްއައްވަލް މަހުގެ  27ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ .އެއިރު އުމުރުފުޅުން 10
އަހަރާއި އެއްމަހެވެ .އެޒަމާނުގެ އާދަކާދައިގެ މަތިން ދެން ފާހަގަކުރެވުނީ ދަސްވިދާޅުވި )ޚަތިމް ކުރެއްވި(
ހއެވެ .އެއީ މުޙައްމަދު
ދުވަހެވެ .އެކަން ހިނގީ 1159ހ .ވަނަ އަހަރު ރަޖަބު މަހު  22ވީ ބުދަ ދުވަ ު
މަނިކުފާނުގެ އުމުރުފުޅުން  13އަހަރުފުޅުގައެވެ .އެއިރުގެ އާދަކާދަ ނިޔާކުރާގޮތުން އެދުވަހު ރަދުން މާކޭން

ދެއްވިއެވެ .އެޒަމާނުގައި މާކޭން )ބޮޑު ކޭން( ދެއްވާއިރު ރައްޔިތުންގެ އެންމެނަށް ލިބޭގޮތަށް ގަނޑުވަރުދޮށުގައި

ބޮޑެތި މަލާފަތުގައި ކެއުން ތައްޔާރުކުރައްވައެވެ .ފަޅުއޮޑިފަހަރުގެ އެންމެނަ ް
ށވެސް މިދެންނެވި މާކޭން ލިބެއެވެ.

މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުގެ އުމުރުފުޅުން  15އަހަރުފުޅުގައި "ކަނޑުބޭރުފުޅު" ކުރެއްވުން އޮތެވެ.
އެދުވަހަކީ 1161ހ .ވަނަ އަހަރު ޝައްވާލުމަހުގެ  21ވަނަ ދުވަހެވެ .އެދުވަހު އެމަނިކުފާނު ވިހަމަނާފުށްޓަށް
ވަޑައިގެންފައި އެތަނުން ހުޅުލެއަށް ވަޑައިގެން ،ހުޅުލެއިން މާލެވަޑައިގަތެވެ .އާދެ! އެޒަމާނުގައި ރަސްކަލެއްގެ

ޗށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ރަށުގެ އެންމެންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެކެވެ.
ދަރިކަލެއް ކަނޑުމައް ަ
އެދުވަހަކު މަހަކަށް ނުދާނެއެވެ .ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން ބާއްވަވާ ތާރީޚް މާ ު
ކރިން އިޢުލާން ކުރައްވައެވެ .ދެން،

ރަށުގައި ހުރި ދޯނިތައް އެހެލައި ރީތިކޮށް ،ރަނގަލައިފައި )ދަވާދުލައިފައި( ޒީނަތްކޮށް ދިދަފަތި ދަމައި ހަދައެވެ.

އެބޭފުޅަކު ފުރާވަޑައިގަންނަވާއިރު މިދޯނިތަކުގެ ތެރެއިން ދިގުދޯނިކޮޅު ފަލީގައި ،އެނޫން ދޯނިފަހަރު ރިޔަލުގައި،
އަރިއަހުގައި ދަތުރުކުރެއެވެ.

މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނު ަ
އވަހާރަވީ 1163ހ .ވަނަ އަހަރުގެ

ރަބީޢުލްއައްވަލުމަހުގެ  18ވީ ބުދަ ވިލޭރެއެވެ .އަވަހާރަވީއިރު އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ 43
އަހަރުފުޅެވެ .ރަސްކަންކުރެއްވީ  29އަހަރާއި  2މަހާ  15ދުވަހުއެވެ .ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވީއިރު މުޙައްމަދު
މަނިކުފާނުގެ އުމުރުފުޅުން  17އަހަރުފުޅެވެ.

ފނު،
އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވުމާ ވިދިގެން ،އެރަދުންގެ ކޮއްކޯފުޅު ޢަލީ ފާށަނާކިލެގެ ާ
އައްސުލްޠާނު މުކައްރަމު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ،ސިރީނަވަރަންނަ ކީރިތި އައުދާނަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ

ކމަށް އިސްކުރެވުނު ތާރީޚަކީ ހިޖުރައިން 1163ހ.
ނަންފުޅުގައި ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނެވެ .މިރަދުން ރަސް ަ
ވަނަ އަހަރު ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހުގެ  19ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ .އެއިރު އުމުރުފުޅަކީ  34އަހަރުފުޅެވެ.
މިރަދުންގެ އެއިރު ި
އންނެވި އަނބިކަނބަލުން ،ތަކަންދޫ ޙަސަން ހަކުރާމަނިކުފާނުގެ ދި މަރިޔަމް ކަނބާފާނުގެ،

އާމިނާ ރަނިކިލެގެފާނޭ ކިޔުނު  6އަހަރުފުޅުގެ ދަރިކަނބަލަކު އިންނެވިއެވެ.
ރާއްޖޭގައި

އއިރު
ެ

ހުންނެވި

ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނަކީ

ޙަސަން

ތާޖުއްދީންގެ

ފުތް

މުޙައްމަދު

ޝަމްޝުއްދީނެވެ .ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ އަނެއް ދަރިކަލުން ،ޚަޠީބު އަޙުމަދު މުޙުޔިއްދީން ހުންނެވީ އިބްރާހީމް

ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ފާތިމާ ރަނިކިލެގެފާނާ ކައިވެނިބައްލަވައިގަނެގެންނެވެ.

މަލާބާރީން ރާއްޖޭގެ ރަދުންނާއި މުޙައްމަދުމަނިކުފާނު ގެންދިޔުން.
މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ،މުޙައްމަދު

ޝަމްސުއްދީން ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނާއި ޚަޠީބު އަޙުމަދު މުޙުޔިއްދީނާ ދެބެއިން ރަސްކަން ބޭނުންފުޅުވެގެން،
އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީ ކުރައްވައިފައިވާ ކަންތައްތައް ރަދުން ކުރައްވާކަމަށް ލިޔުއްވައިފައި ކަންނަންނޫރު

އަލީރާޖާއަށް ފަތެއް ފޮނުއްވިއެވެ .މިފަތަށް އަލީރާޖާގެ ޖަވާބެއް ލިބިވަޑައިނުގަތުމުން ،ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ދެވަނަ

ފަތެއް ފޮނުއްވިއެވެ .މިފަތުގައި ،ރާއްޖޭގެ މީހުން ފިތުނަވެރިވެ ރަށް ބަލަހައްޓަ ް
ނ ރޭގަނޑު ހޭލައި ނުތިބޭކަމަށް

ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ" .މިހާރު ތިޔަބައިމީހުން އަތުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖެ އަތުލައި މިލްކުކޮށްދިނުން ތިމަންކަލޭގެފާނު
މައްޗެވެ .ރޭގަނޑު ރަށުމީހުން ނިދައިފައި ތިއްބައި އައިސް ރަށަށް އަރާށެވެ" މިފަދައިން ލިޔުއްވައިފައިވާކަމަށް
ވެއެވެ.

މިފަތް ފޮނުއްވި ފަހުން އަލީރާޖާ ،ނަވަކާއި ދެ ފުރެއްދެއޮޑިޔަށް ހަނގުރާމައިގެ ތަކެއްޗާއި
މަލާބާރީ ް
ނގެ މީހުން ލައްވައިފައި ރާއްޖެއަށް ފޮނުއްވިއެވެ .އެމީހުން ފާދިއްޕޮޅަށް ވަދެ އަލިގައު ކައިރީގައި

މަޑުކޮށްފައި ،ދެ އޮޑީގައި އައިސް 1166ހ .ވަނަ އަހަރު ޞަފަރުމަހު  13ވިލޭރޭ ދަންވަރު ،މާލޭ ކަނޑިންމާ
ތަޅުނުލައި ހުއްޓައި ކަނޑިންމައިން ވަނެވެ .އެއިރު މާލޭގެ އެންމެން ތިބީ ނިދައިފައެވެ .ހޮޅިން ރަށަށް
ފައިބައިގެން އައިސް ގަނޑުވަރުގެ އެތެރެކޮއިލަށް ަ
ވންއިރު ،އެތަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ފާރަވެރިންވެސް ތިބީ
ހޮޅިން

ނިދައިފައެވެ.

ގަނޑުވަރުތެރެއަށް

ވަދެ

ބަޑިޖަހައި

މީހުން

މަރަންހެދީމައި،

އެމީހުންގެ

ކިބައިން

ގތީ އެރަދުންގެ މާފަންނު ގަނޑުވަރަށެވެ .ދެން ވަޒީރުންނާއި އަސްކަރީން
ސަލާމަތްވެވަޑައިގަތުމަށް ،ރަދުންވަޑައި ަ
އބަތުޚާނާގައި
ފޮނުއްވައިގެން މަލާބާރީން އެތެރެކޮއިލުން ނެރުއްވުމުން ،އެއިގެ މީހަކު ފިލައިގެންގޮސް ނަ ު

ރޯކޮށްލީއެވެ .މިއަލިފާންގަނޑުގައި އެތެރެކޮއިލުގައި ހުރި ހުރިހާ ގެތަކާ ދޮރޯށިތައް އަނދައިގެންދިޔައިރު،
ފުރަމާލޭގައި ހުރި ގެތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިވެސް އަނދައިގެން ދިޔައެވެ.

މިހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔުމުން ،ރަދުން މަލާބާރީންގެ ކިބައިން ޞުލްޙައަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ރަސްގެފާނު އެމީހުން ތިބި ތަނަށް ވަޑައިގަތުމުން ނޫނީ ޞުލްޙަވެރިނުވާނެކަމަށް އެމީހުން ދެން ެ
ނވުމުން ،ވަލީއަޙުދު
މުޙައްމަދު މަނިކުފާނާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާ އެކީގައި ރަދުން އެމީހުން ގާތަށް ވަޑައިގަތެވެ .ދެން މަލާބާރީން،

ރަދުންނާއި ރަދުންގެ ވަލީއަޙުދު މުޙައްމަދު މަ ި
ނކުފާނާއި ،އަތުލައިގެން އެމީހުންގެ ފުރެއްދެއޮޑިޔަށް ގެންދިޔައެވެ.
އެބޭފުޅުންގެ އަރިއަހުގައި ވަޑައިގަންނަވަން އެދިވަޑައިގެން ބައެއް ބޭފުޅުންވެސް އޮޑިޔަށް އަރައިވަޑައިގަތެވެ.
މިބޭފުޅުންނަކީ-:
.1

އަލްވަޒީރު ހުރާ ޙުސެއިން ދަހަރާކަލޭގެފާނުގެ ފުތް އަލްވަޒީރު މުޙައްމަދު ފާމުލަދޭރިމަނިކުފާނު

.2

އަލްވަޒީރު ހުރާ ޙުސެއިން ދަހަރާކަލޭފާނުގެ ފުތް އަލްވަޒީރު މުޙައްމަދު ފާމުލަދޭރިމަނިކުފާނުގެ

)ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބައްޕާފުޅު(.

ފުތް ޙުސައިން މަނިކުފާނު )ދޮންބަންޑާރައިންނާ އެއްބަނޑު އެއްބައްޕާފުޅު ބޭފުޅެއް(.
ވލާނާތަކުރުފާނު.
 .3އަލްވަޒީރު މުޙައްމަދު ެ

 .4މުރުއްބާ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު )ރަސްގެފާނުގެ ޚާދިމެއް(

މިބޭބޭފުޅުން އޮޑިޔަށް އަރައިވަޑައިގަތީމައި މަލާބާރީން ފުރައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ .އާދެ މިޙާދިޘާއާ އެކީގައި

އައްސުލްޠާނު މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނުގެ ރަސްކަމުގައި ނިމުމުގެ ސި ް
އކަ ޖެހުނީއެވެ .އެރަދުން
ރަސްކަންކުރެއްވީ  2އަހަރާ  10މަސްދުވަހުއެވެ.
އެމީހުންގެ

އެބޭފުޅުން ގެންދިޔުމަށްފަހު މާލޭގައި ތިބި މަލާބާރީން ،އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްޝުއްދީން

ވެރިއެއް

ކަމުގައި

ބައިޢަތު

ހިފައިގެން

ކުޑަ

ދުވަސްކޮޅެއް

ވަންދެން

ތިއްބެވެ.

ނަމަވެސް

ބ
ލަސްތަކެއްނުވެ 1166 ،ވަނަ އަހަރު ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހުގެ  21ވަނަ ދުވަހު ،ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނާއި ޚަޠީ ު
އަޙުމަދު މުޙްޔިއްދީނާއި ދެބެން ބަނދެ އަނިޔާކޮށްފައި ،އެދެބޭފުޅުންނަށް ހެދިގޮތެއް ދިވެހިންނަކަށް ނޭނގުނެވެ.
ފަހުން ބުނެވުނީ އެބޭފުޅުން ކަނޑުފެއްތީކަމަށެވެ .ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ަ
ފހު ،ޙަސަން ތާޖުއްދީނާ

އެއްބަފައި ޙުސައިން ޢަފީފުއްދީނުގެ ދަރިކަލެއްކަމުގައިވާ ،ނާއިބު ޚަޠީބު މުޙައްމަދު މުޙިއްބުއްދީނަށް ފަނޑިޔާރުކަން
ދީފިއެވެ.
އެމީހުން

މަލާބާރީންގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި އުނދަގޫ ބޮޑުވުމުން ،ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހިތްވަރުގަދަ ބަޔަކު،
ބަލިކޮށް

ދިވެހިރާއްޖެ

އެމީހުންގެ

އަޅުވެތިކަމުގެ

ދަށުން

ސަލާމަތްކުރުމަށް

ކރަން
މަސައްކަތް ު

އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ .މިބައިމީހުންގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ ،މުކައްރަމު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު ރަދުން މަލާބާރީން
ގެންދިޔައިރު އަރިއަހުގައި ވަޑައިގެންނެވި އަލްވަޒީރު ހުރާ މުޙައްމަދު ފާމުލަދޭރިމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން ޙަސަން

މަނިކުފާނެވެ .އާދެ! ފަހުން ދޮންބަންޑާރައިންނެވެ .މިމަސައްކަތްޕުޅު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އެއަހަރުގެ ޖުމާދިލްއާޚިރު
މަހުގެ  3ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ .މަލާބާރީންގެ ވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގީ  3މަހާއި  20ދުވަހުއެވެ.

ނ ބަލިވެގެން މަލާބާރީން އެނބުރިދިޔުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ،އަލީރާޖާ ރާއްޖެއާ
ދިވެހިންގެ އަތު ް

ރއަހުގައި
ހަނގުރާމައަށް ދެއޮޑީގައި މީހުން ފޮނުއްވިއެވެ .މިބައިމީހުންގެ ޙަވާލުގައި ފޮނުއްވީ ރަދުންގެ އަ ި
ވަޑައިގެންނެވި ޙުސައިން މަނިކުފާނެވެ .ނަމަވެސް މިހަނގުރާމައިން މަލާބާރީން ބަލިކޮށްފައި ޙުސައިން މަނިކުފާނު

ދިވެހިން އަތުލައިފިއެވެ .މި ކާމިޔާބީއަށްފަހު ،ޙަސަން މަނިކުފާނަށް ޣާޒީ ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރިމަނިކުފާނުގެ
ނަންފުޅު ލިބިވަޑައިގަތެވެ.
ގެންދެވީ

މަލާބާރީން ބަލިކުރެއްވުމަށްފަހު ،ޣާޒީ ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރިމަނިކުފާނު ރަސްކަން ހިންގަވަމުން

ދިޔަމިގިލީ

ޢާއިލާގެ

ދެއަންހެންބޭފުޅެއްގެ

ނަންފުޅުގައެވެ.

ފުރަތަމަ،

އިބްރާހީމް

ރަސްގެފާނުގެ

ޕޅު
ދަރިކަނބަލުން އާމިނާ ކަނބާފާނުގެ ނަންފުޅުގައެވެ .އޭގެ ފަހުގައި ،މުކައްރަމު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީންގެ ތުއް ު
ދަރިކަނބަލުން އާމިނާ ރަނިކިލެގެފާނުގެ ނަންފުޅުގައެވެ.

މިކަންތައް ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދިޔައިރު މަލާބާރީންގެ އަތްދަށުގައި ހައްޔަރު ވެވަޑައިގެންފައިވާ

މުކައްރަމު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ރަދުން ފޮނުވައިފައިވަނީ ކަންނަންނޫރުގެ ދަށުގައި އޮތް ކަވަރައްތީ )ކަވަރަންދޫ(
ޖަޒީރާއަށެވެ .މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ފޮނުވައިފައިވަނީ އަންދުރޯތު )އަންދުރޯ( އަށެވެ .ޣާޒީ ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރި

މަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ،މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ރަދުންނާއި
ާ
މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ،ހޮޅިންގެ އަތްދަށުން އަތުލައިގެން
މލެގެނައުމަށް ،ރާއްޖެއިން ދެއޮޑީގައި މީހުން
ފޮނުއްވިއެވެ .މި ދެއޮޑި އެބޭފުޅުން ތިއްބެވި ދެރަށަށް ދިޔަނަމަވެސް ،އެމީހުން ކުރަންދިޔަ ކަންތައް މަލާބާރީންނަށް
ފައުޅުވެގެން ،އެމީހުންނަށް ޖެހު ީ
ނ އެބޭފުޅުން ނުލައި ،އެނބުރި މާލެ އަންނާށެވެ .މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް

އަހަރެއްހައި ދުވަސްފަހުންވެސް ،އެ ދެބޭފުޅުން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އާދޭސްކުރައްވައި ލިޔުއްވައިފައިވާ
ފތަކާއި ވެދުން ،ޣާޒީ ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރި މަނިކުފާނު އަލީރާޖާއަށް ފޮނުއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ،އަލީރާޖާ
ަ
އެބޭފުޅުން ދުލެއްނުކުރެއްވިއެވެ.

ހިޖުރައިން  1170ވަނަ އަހަރުގެ ޝަޢުބާން މަހު ،މުކައްރަ ު
މ މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނާއި މުޙައްމަދު

މަނިކުފާނު ކަވަރައްތީއާއި އަންދުރޯތުން ،މަލިކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .މިރަށުގައި ،އެއަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ 7
ވަނަ ދުވަހު މުކައްރަ ް
މ މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ރަދުން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ .އަވަހާރަވީއިރު އެރަދުންގެ އުމުރުފުޅަކީ

 41އަހަރުފުޅެވެ .މަލާބާރީންގެ އަތްދަށުގައި ހައްޔަރުވެވަޑައިގެން ހުންނަވާތާ ެ
އއިރު  4އަހަރާއި  6މަސްދުވަސް
ވެއްޖެއެވެ.
މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ރަދުން މަލިކުގައި އަވަހާރަވުމަށްފަހު ،މުޙައްމަދު މަނިކުފާނާއި

ރަދުންގެ އަރިއަހުގައި މާލެއިން ވަޑައިގެންނެ ި
ވ އެހެން ބޭފުޅުން ކަންނަންނޫރަށް ގެންގޮސްފިއެވެ .މުޙައްމަދު

މަނިކުފާނާއި ،މުޙައްމަދު ވެލާނާތަކުރުފާނާއި ހުރާ މުޙައްމަދު ފާމުލަދޭރިމަނިކުފާނު )ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބައްޕާފުޅު(،
މިރަށުން ފިލާވަޑައިގެން ނައިރުންގެ ރަށަކަށް )ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި މިއީވެސް މަލާބާރުގެ ރަށެއް( ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިރަށުގައި މުޙައްމަދު ވެލާނާތަކުރުފާނު އަވަހާރަވީއެވެ .އަދި މިރަށުން ފިލާވަޑައިގެން ވަޑައިގަތުމުގެ ތެރޭގައި،
ކަންނަންނޫރުގެ ބަޔަކު ،ހުރާ މުޙައްމަދު ފާމުލަދޭރިމަނިކުފާނު ހިފައިގެން ކަންނަންނޫރަށް ގެންގޮސްފިއެވެ .މާގިނަ
ދުވަސްތަކެއްނުވެ އެމަނިކުފާނު އެރަށުގަ ި
އ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ .މިބޭފުޅުންގެ އަރިއަހުގައި މާލެއިން ދުރުވި މުރުއްބާ
މުޙައްމަދުކަލޭގެފާނު ވެސް ނިޔައުވީ ކަންނަންނޫރުގައެވެ.

މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ރަދުން އަވަހާރަވުމަށްފަހު ތިންވަނައަށްވީ އަހަރު ދިވެހިންގެ
ވަރަށް

ގިނަ

ބައެއްގެ

އެދުމުގެމަތިީން

ޣާޒީ

ޙަސަން

ރަންނަބަނޑޭރިމަނިކުފާނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތަޚުތު

ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވިއެވެ .މި ރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ އައްސުލްޠާނު ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒައްދީނު ސިރީ
ކުލަރަން މީބަ ކައްތިރި ބޮވަނަ މަހާރަދުންގެ ނަންފުޅުގައި 1173-4-15ހ .ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
އމަދު
މުޙަ ް

މަނިކުފާނު

މަލާބާރީންގެ

ކިބައިން

ސަލާމަތް

ވެވަޑައިގަނެގެން

ހިންދުކަރައަށް

ވަޑައިގެންނެވިކަމުގައި ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ ތާރީޚުގައި ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ .މީގެފަހުން ވެއަތުވެދިޔަ ހަޔެއް ަ
ކ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު އުޅުއްވި

ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތެއް އެނގޭކަށްނެތެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނޖާމު )އޮޅިއްސާ( ގައިކަމެވެ.
އެނގެނީ ހިޖުރައިން  1176ވަނަ އަހަރު އެމަނިކުފާނު އުޅުއްވީ ގަ ް

މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު  10އަހަރުދުވަހު އިންޑިޔާގައި އުޅުއްވިއެވެ .މިއީ ހައްޔަރުވެވަޑައިގަނެގެން

ހުންނެވި  4އަހަރާއިވެސް އެކީގައެވެ .މިދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަ ް
އ
ދަސްފުޅުވެ ،ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަން ،އޭގެ ފަހުން ކުރައްވައިފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެއެވެ.

މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު މާލެ ވަޑައިގަތުން.
ކުރިންދެންނެވި ފަދައިން ،މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން މަލިކުގައި އަވަހާރަވުމަށްފަހު،
މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު މަލާބާރީންގެ ކިބައިން ސަލާމާތްވެވަޑައިގަނެގެން ،ހިޖުރައިން  1176ވަނަ އަހަރު
ވަޑައިގެން ހުންނެވީ ގަންޖާމު ގައެވެ .މިރަށުގައި މީހަކާ ކައިވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަނެގެން ދިރިއުޅުއްވަން

ޔއިއުޅުނީ ގަންޖާމުދީދީއެވެ .މިކަމަނާގެ އަޞްލު
ފެށްޓެވިއެވެ .ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މި އަނބިކަނބަލުންނަށް ކި ަ
ނަންފުޅަކީ ޕީރީ އެވެ .ބުނެވޭގޮތުގައި ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ،މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ އަޅެއްކަމުގައިވީ
ކލޭގެއާ އެރަށުން އެމަނިކުފާނު ބައްދަލުވެވަޑައިގަތެވެ .އޭނާ މާލެއައިސް ،މި ޚަބަރު އެއިރު
ދީނު މުޙައްމަދު ނެވި ަ

ރަސްކަމުގައި ހުންނެވި ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ދެންނެވުމުން ،އޭގެ އަނެއް އަހަރު ،އެ ަ
ދތުރުކުރާ މޫސުމުގައި
ގަންޖާމަށްގޮސް ،މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ގޮވައިގެން އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ނެވިކަލޭގެއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިނާމެއް

ށ ގޮސް އެބޭފުޅުން އަރިއަހުގައި ދަންނަވައިގެން
ދެއްވަން ވިދާޅުވިއެވެ .ދެން އޭގެ އަނެއް އަހަރު މީނާ ގަންޖާމަ ް

ދެކަނބަލުން ގޮވައިގެން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

މލަކުއަތޮޅަށެވެ .ދެން ދިއްގަރުން
މޫސުން ހުރިގޮތުން މިބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖެ ވެދެވަޑައިގެންނެވުނީ ު
މަސްއޮޑިއެއްގައި އެބޭފުޅުން ގޮވައިގެން އައިސް ،މާލެއަތޮޅު ފުނަދޫ ބޭރުގައި އަޅައިފައި ،ނެވިކަލޭގެ މާލެއަށް

ަ
ފައިބައި ރަދުންނަށް މިވާހަކަ ދެންނެވިއެވެ.
ސރުކާރުގެ ބޮޑުން އެއްކުރައްވައިފައި ،މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުގެ
ދެކަނބަލުން ގެންނެވި ވާހަކަ ރަދުން ވިދާޅުވުމުން ،ރަދުންގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާއި ރަދުންނަށް ހެޔޮއެދޭ
ފަރާތްތައް

މިކަމާ

އއްނުގަތެވެ.
ރުހިވަޑަ ެ

އެފަރާތްތަކުން

އެދިވަޑައިގަތީ،

އެދެކަނބަލުން

ރާއްޖެތެރެއަށް

ފޮނުއްވައިލެއްވުމަށެވެ .ނަމަވެސް ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ ނުހަނު މާތް އަޚްލާޤެއްގެ ވެރިއެއްކަމުން ،މިގޮތް

ޤަބޫލުފުޅެއް ނުކުރެއްވިއެވެ .ދޮންބަންޑާރައިން ދެކެވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގައި މުޙައްމަދު މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އވީ ،ހަވަރު އެއްކުރައްވައިފައި
ތަޚުތު ޙައްޤުވެވަޑައިގަންނަވާ ވަލީއަޙްދެވެ .އެހެންކަމުން އެރަދުން ތައްޔާރުކުރެ ް

ރަސްކަލެއްގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތުގައި އެމަނިކުފާނު މާލެއަށް ބާލުއްވާށެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތަށް މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު
ތުރުކުރައްވާނޭ ޢިއްޒަތުގެ ހެދުންކޮޅެއްވެސް އޮޑިއަށް ފޮނުއްވިއެވެ.

ފައިބައިވަޑައިގެންނެވި ގަޑިއަށް ޚުދު ދޮންބަންޑާރައިން އިސްތިޤްބާލަށް ވަޑައިގަތެވެ .މުޙައްމަދު

އޒަތުގައެވެ .ރަދުންގެ ހަތްކޮޅު ފަދަ ހަތްކޮޅެއް އެމަނިކުފާނުގެ
މަނިކުފާނު ފައިބައިވަޑައިގަތީ ރަސްމީ ޢި ް

އިސްތަށިފުޅަށް ނަގައިފައި ހުއްޓެވެ .ހަތްދަށުކޮލި ނުލައި އެފަދަ ޢިއްޒަތެއް ދެވުނު ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކީ މުޙައްމަދު

މަނިކުފާނެވެ .އެދެކަނބަލުން ތިއްބެވުމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ގަނޑުވަރުގެ އެތެރެކޮ ި
އލެވެ .ދޮންބަންޑާރައިން ދެން

އުޅުއްވަން ފެށްޓެވީ އަމިއްލަފުޅު ގެކޮޅުގައެވެ .އިސްވެދިޔަ ރަސްމިއްޔާތު ހިނގީ  2ޝަޢުބާން 1176ހ.
ގައެވެ .މީގެ ފަހުންވެސް ،ރަސްކަން ހިންގަވަމުން ގެން ެ
ދވީ ދޮންބަންޑާރައިންނެވެ .ނަމަވެސް ،ހުކުރު ،ޢީދު ފަދަ

ރަސްމީ ކަންކަމަށް ފޮނުއްވަނީ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނެވެ .ހުރިހައި ގޮތަކުންވެސް މުޙައްމަދު މަނިކުފާނަށް ކަންތައް
ލ އަޙްދަކަށް ކަންތައް ހުންނާނޭ ފަދައިންނެވެ .ވީމާ ،ނުރުހުމުގެ އަސަރުތައް ކޮށްފައިތިބި ވަރަށް
ބެހެއްޓެވީ ވަ ީ
ގިނަ ބަޔަކު ދޮންބަންޑާރައިންގެ އަރިއަހުގައި ތިއްބެވެ.

މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ހޯދައި ެ
ގން މާލެގެނައި ދީނު މުޙައްމަދު ނެވިކަލޭގެއާއި އޭނާ ދަތުރުކުރި އޮޑީގެ

ވވިއެވެ.
މާލިމީއާ ދެމީހުން ކުރި މޮޅުކަންތަކުގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުން ،ދޮންބަންޑާރައިން އެމީހުން މަޖިލީހަށް އެރުއް ެ
މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު މާލެ ވަޑައިގެންނެވިތާ ހަތަރު މަސް ދުވަސް ފަހުން 9 ،ޛުލްޙައްޖާ

1176ހ .ގައި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ޕީރީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ .މިއަނބިކަނބަލުން ފަސްދާނުލެވިފަ ި
އވަނީ މާލޭ
ހުކުރު މިސްކިތު ޤަބުރުސްތާނުގައެވެ .ޕީރީގެ ފަހުން މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ކައިވެނިފުޅުބައްލަވައިގެންނެވި
ބޭފުޅުންނަކީ ،ސިއްކަމަނިކުގެ ދި އާމިނާކަނބާފާނާއި ކުޑަބަނޑޭރިތަކުރުފާނު ެ
ގ ދި މަރިޔަމް ކަނބާފާނެވެ.

ބުނެވޭގޮތުގައި މިރަދުންގެ އިބްރާހީމާއި ޢަބްދުﷲ ކިޔުނު ދެދަރިކަލުންނަކީ އާމިނާކަނބާފާނުގެ ދެބޭފުޅުންނެވެ.

ނވި ދަރިކަނބަލަކު ތުއްޕުޅުއިރު އަވަހާރަވީއެވެ .މި ތިން އަނބިކަނބަލުންގެ
މަރިޔަމް ކަނބާފާނަށް ލިބިވަޑައިގެން ެ
ނ
އިތުރަށް ޢާއިޝާ މަނިކުފާނު ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭފުޅަކާވެސް މި ރަދުން ކައިވެނިބައްލަވައިގަތެވެ .މިރަދު ް

ޝަހީދުކުރިއިރު މިބޭފުޅަކު މާލޭގައި އިންނެވިއެވެ .މި ޢާއިޝާ މަނިކުފާނާ ފަހުން ކައިވެނިބައްލަވައިގަތީ ޙުސައިން
ދޮށިމޭނާތަކުރުފާނު )ކުރިން ޙުސައިން ކަކާތަކުރުފާނު( އެވެ.

އަވަހާރަވުމުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި ދޮންބަންޑާރައިން އޮންނަވައިފައި ،ބޮޑުން އެއްކުރައްވައި ،އެރަދުން

އަވަހާރަވުމަށްފަހު މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ރަސްކަމަށް އިސްކުރަން ބައިޢަތުހިފަން އެންގެވިއެވެ .މިކަމާ އިންކާރުކުރި
މީހުން ތިއްބެވެ .ދެން ރަދުން މިކަމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވައިފިއެވެ .ދޮންބަންޑާރައިން ނުވަތަ ސުލްޠާން ޣާޒީ
ޙަސަން ޢިއްޒައްދީން ފުރައުއްތަވީ  2ރަމަޟާން 1180ހ .ގައެވެ .މި ރަދުން ފަސްދާނުލެވުނީ މުޙައްމަދު
މަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރޭގައި ،ހުކުރު މިސްކިތުގައެވެ .މިކަން މިފަދައިން

ވމުން ދޮންބަންޑާރައިންނަށް މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައިވާ ޤަދަރާއި އިޙުތިރާމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ކުރެއް ު
ދން ރަސްކަމަށް އިސްކުރީ އިބްރާހީމް
ވަޒަން ކުރެވެއެވެ .ދޮންބަންޑާރައިން ކުރެއްވި ވަޞިއްޔަތުގެ މަތިންެ ،

ރަސްގެފާނުގެ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނެވެ .ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣީޔާޘުއްދީން ސިރީކުލަރަންމަނި ކީރިތި މަހާރަދުންގެ
ނަންފުޅުގައެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ރަސްކަން )1180ހ .އިން 1187ހ .އަށް(
މިރަދުންގެ ރަސްކަމަކީ އޮމާން ދައުރެއްނޫނެވެ .މަލާބާރީންގެ ޙަމަލާއެއް ބޭރުން އައުމާ އެކީގައި

ރަށުތެރޭގައިވެސް

ނުރުހުމުގެ

އެތައް

މައްސަލަތަކެއް

ހިނގިއެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން

ރަދުން

މށް
ރަސްކަ ަ

އިސްވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭބޭފުޅުންނާ މެދު ކަންތައް ބެހެއްޓެވީ ،މި މަނިކުފާނާމެދު އެރަދުން
ކަންތައް ބެހެއްޓެވި ފަދައިންނެވެ .ނަމަވެސް ކުޑަ ދުވަ ް
ސކޮޅެއް ވީތަނާ ،ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން އަވަހާރަކޮށްލައިފައި
ދޮންބަންޑާރައިންގެ ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު ރަސްކަމަށް އިސްކުރާ ވާހަކަ ރަށުތެރޭގައި ދެކެވިއްޖެއެވެ .އަދި މި

ވާހަކަތައް ދެ ް
އކެވީ އަވަހާރަވީ ރަދުންގެ ތިމާގެފުޅު ބޭފުޅުންނާއި އެރަދުންގެ އަރިހުގައި އުޅުނު ބޮޑުންގެ
އތްޕުޅެއްވެސް ވާކަމަށްވެގެން
މީހުންކަމަށްވެސް ވާހަކަދެކެވިއްޖެއެވެ .މިރޭވުމުގައި ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުންގެ ަ

އެބޭފުޅުންނަށް ނަސޭހަތްޕުޅު ދެއްވައިފައި އެބޭފުޅުންގެ މައިފުށުގެ ރަށްކަމަށްވާ ފެންފުއްޓަށް ފޮނުއްވިއެވެ.

ދންބަންޑާރައިންގެ ތިމާގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނީ،
މިރޭވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިޮ ،
އެރަދުންނާ އެއްބައްޕާފުޅު ޢަލީ ރަންނަބަނޑޭރިކިލެގެފާނާއި ،ހުރާ އިބްރާހީމް

ފާމުލަދޭރިތަކުރުފާނާއި ،އޭނާއާ

ދބެން ކަމުގައިވީ މުޙައްމަދު މުރީދުތަކުރުފާނާއި ޙުސެއިން ތަކުރުފާނެވެ .މީގެތެރެއިން ހުރާ
އެއްބަނޑު އެއްބަފައި ެ

އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިތަކުރުފާނު އަރުވައިލެވުނީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މާމަކުނުދުއަށެވެ .ހުރާ މުޙައްމަދު
މުރީދުތަކުރުފާނު ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑުއަށެވެ .ހުރާ ޙުސެއިން ކަކާތަކުރުފާނު އަރުވައިލެއްވީ ހުވަދުއަތޮޅަށެވެ .މި

އބޭފުޅުންނަށް ހާނީއްކަ ކުރައްވައި އަވަހާރަކޮށްލެއްވުމަށް ރަދުން ބަޔަކު
ބޭބޭފުޅުން އަރުވައިލެއްވުމަށް ފަހުެ ،
ފޮނުއްވާ ވާހަކައެއް ޙުސެއިން ކަކާތަކުރުފާނު އައްސަވައިފިއެވެ .ދެން ،އޭނާ ހުންނެވި ރަށަށް އައިސްތިބި ބައެއްގެ
އޮޑިއަކަށް އަރައިވަޑައިގެން އެމީހުން ގަދަކަމުން ގޮވައިގެން ވޭމަންޑުއަށް ވަޑައިގަނެ ،އެތާނގައި އަރުވައިލެވިފައި

ހުންނެވި މުޙައްމަދު މުރީދުތަކުރުފާނު ގޮވައިގެން މާމަކުނުދުއަށް ަ
ވޑައިގަތެވެ .މިރަށަށް އަރުވައިލައްވައިފައި
ހުންނެވި މިދެބެއިންގެ ބޭބެ އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިތަކުރުފާނު ވެސް ގޮވައިގެން މިބޭފުޅުން ވަޑައިގަތީ ސިލޯން
)ސްރީލަންކާ( އަށެވެ .މިތަނުން މި ބޭފުޅުން ދެން ވަޑައިގަތީ އިންޑިޔާގެ ޗަންދުރަނަގޯރަށެވެ .އެތާނގައި އެރަށުގެ
ގަވަރުނަރުގެ ޙިމާޔަތުގެ ދަށުގައި މިބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިބޭފުޅުން ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ،ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވަން ބިރުފުޅުން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި
ވަޑައިގަންނަވަނީކަމަށް ލިޔުއްވައިފައިވާ ސިޓީފުޅެއް ރަދުންނަށް ފޮނުއްވައިފައެވެ .މި ސިޓީފުޅު ލިބިވަޑައިގަތުމުން،

މިބޭފުޅުން ހޯއްދަވަން ރަދުން ފޮނުއްވި ދެ އޮޑިއަށް މިބޭފުޅުން ނުފެނިގެން އެނބުރި މާލެއައީއެވެ .މިކަމާ
ގުޅޭގޮތުން ،މިބޭފުޅުން

ސިލޯނުގައި ތިއްބެވިނަމަ މާލެއަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެންފައި ،ސިލޯނުގައި

ނވި ޑަޗް ގަވަރުނަރަށް ޣިޔާޘުއްދީނު ރަދުން ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފައިވެއެވެ) .މިސިޓީފުޅުގެ ކޮޕީއެއް
ހުން ެ

މިފޮތުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ (.އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިތަކުރުފާނާއި މުޙައްމަދު މުރީދުތަކުރުފާނު އަވަހާރަވީ
ޗަންދުރަނަގޯރުގައެވެ.

ކުރިން ދެންނެވި ހަމަނުޖެހުމަށް ފަހުގައި ،ފެން ު
ފށީގައި ތިއްބެވި ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުން
އައްޑުއަތޮޅު

ހިތަދޫގައި

"ރަސްގެދަރު"އަށް

އޮންނަ

)މިހާރުގެ

އަތޮޅު

ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒު

ހުރިތަން(

ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ،އަސްކަރުންގެ ބަޔަ ު
ކ މާޅޮހަށް ފޮނުއްވައި އެރަށަށް އަރުވައިލައްވައިފައި ހުންނެވި ޢަލީ

ރަންނަބަނޑޭރިކިލެގެފާނު އެއް މަސްދުވަހު ހިލިހިލާގައި ބަހައްޓަވައިފައި މޮއްސަވައިލެއްވިއެވެ .މީގެ އެއް
މަސް ު
ދވަސްފަހުން ،ރަސްގެފާނަށް ބަދުބަސް ލިޔެފައިއޮތް ކަރުދާހެއް މާލެއިން ފެނިގެން ،އެކަންކުރި ބަޔަކުވެސް

އަރުވައިލެއްވިއެވެ.

މި ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ ދެވަނަ އަހަރު) ،ހިޖުރައިން  1182ގައި( އެއިރު ހުންނެވި
ފަޑިޔާރުމަނިކުފާނު އިބްރާހީމް ބަހާއުއްދީން )ކުރެދިވަރު ފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނު( އަވަހާރަވިއެވެ .މިބޭފުޅަކީ ރަދުންގެ

ދައިތާފުޅު

މަރިޔަމްކަނބާފާނުގެ

ފިރިކަލުން ެ
ނވެ.

މީނާ

އަވަހާރަވުމުން

ފަނޑިޔާރުކަމަށް

އިސްކުރެއްވީ،

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ދުވަސްވަރު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ ،އައްނާއިބު ޙުސެއިން ޢަފީފުއްދީނުގެ ފުތް
އަ ް
ލޤާޟީ މުޙައްމަދު މުޙިއްބުއްދީނެވެ.

ހިޖުރައިން  1182ވަނަ އަހަރުގެ ޛުލްޤަޢިދާ މަހު ،ކަންނަންނޫރު އަލީރާޖާގެ  6ނަވާއި  9އޮޑި

ލމަކާއެކު މިހަނގުރާމައިން ނަޞްރު ލިބުނީ ދިވެހިންނަށެވެ.
ރާއްޖެއާ ހަނގުރާމައަށް އައެވެ .ވަރަށް ކުޑަ ގެއް ު
ޙުސެއިން

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ ފަސްވަނަ އަހަރު ،ދޮންބަންޑާރައިންނާ އެއްބަނޑު އެއްބަފައި ހުރާ

ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނުގެ

ދަރިކަލުން

މުޙައްމަދުމަނިކުފާނު

ރަސްކަން

އަތުލެއްވުމަށް

ރޭއްވެވިއެވެ.

މިމަނިކުފާނަށް ތަބަޢަވީ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ގަނޑުވަރުތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވައި އެންމެން
އެއްބަސްވީކަމަށްވަނީ ،ގަނޑުވަރާ ކައިރީގައި ހުރި ގެއެއްގައި ހުޅުޖަހައިފައި ،އަލިފާންގަނޑު ނިއްވަވަން އެތަނަށް

ރަދުން ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން ،ގަނޑުވަރުތެރެއަށް ވަދެގަތުމަށެވެ .މިކަން ި
މގޮތަށް ކުރަންވެގެން ،ގަނޑުވަރު
ކައިރީގައި

ހުރި

ބަޑިބޭސް

ގެއެއްގައި

އެމީހުން

ރޯކޮށްލިއެވެ.

ރަދުން

އެތަނަށް

ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަން

އއިސް ނިކުމެވަޑައިނުގަންނަވާން ދަންނަވައިފިއެވެ .އެހެންކަމުން
އުޅުއްވަނިކޮށް ،މިރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ަ
އެފަހަރު ރަދުން ސަލާމަތްވެވަޑައިގަތެވެ .މީގެ ފަހުންވެސް މިބޭފުޅުން ރަސްކަން އަތުލެއްވުމަށް ރާއްވަވާކަން

ރައްޔިތުންނަށް ފައުޅުވެގެން ،އެކަމުގައި ބައިވެރިވީ މީހުން އެކި ރަށްރަށަށް އަރުވައިލެއްވިއެވެ .މުޙައްމަދު
މަނިކުފާނު އަރުވައިލެއްވީ ހައްދުންމަތީ ކަޅައިދުއަށެވެ .މީގެ އަހަރެއްހައި ދުވަސްފަހުން ،މި މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު
މާލެގެންނަވައި ،އޭނާގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ދޮންބަންޑާރައިން ހުންނެވި ގަނޑުވަރު ދެއްވައިފައި އެތާނގައި ބެހެއްޓެވިއެވެ.

ނކަމަށް އެތައް ޢަހުދުތަކެއް ވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައެވެ.
އާދެ! މިއީ އޭގެ ފަހުން އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރައްވާ ެ

މިރަސްކަމުގެ  6ވަނަ އަހަރު ،ހިމިތީގައިހުރި އެންމެ ގެއެއްނޫން އެހެން ހުރިހައި ގޭގެއާއި

ހަދައިފައި ހުރި ހުރިހައި ތަނެއް އަނދައިގެން ދިޔައެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤު މަޢުލޫމާ ު
ތ ދެއްވިގޮތުގައި ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި
އާކޯއްޓޭ މަތިގޭގެ ދެބުރި ޢިމާރާތް ހައްދަވައި ،ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ހަލާކުވެފައި ހުރި ހުރިހައިތަނެއް މަރާމާތު

ކުރެ ް
އވިއެވެ .އަދި ގަނޑުވަރުގެ "ތޮޅޭފާރު" ލައްވައި ބަޑިޔަށް އާނގު ކަނޑުއްވައި ހެއްދެވިވެސްމެއެވެ .މި
ކވެ .އެފާރުމަތީގައި
ތޮޅޭފާރަކީ ގަނޑުވަރުގެ މައިފާރުގެ އެތެރެއިން އެފާރުގައި ޖައްސައިގެން ރާނައިފައިވާ ފާރެ ެ
ތިބޭއިރު ،މެޔާއި ހަމައަށް ބޭރުފާރު މަތިން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ .އުސްފާރުގެ ތަންތަންކޮޅުގައި ނިވާފަތް ގައު

ޖަހައިފައި އަދި ބޭރުފާރުގެ ތިރިން ބަޑިދޮރު ކަނޑަ ި
އފައި ހުންނާނެއެވެ.

ރަސްކަން ބަދަލުވުން.
ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ޙައްޖަށް ފުރާވަޑައިގަތީ އެރަދުން  7އަހަރާއި  35ދުވަހު ރަސްކަން
ނއި،
ކުރައްވާފައެވެ .ފުރާވަޑައިގަންނަވަމުން ރަސްކަން ޙަވާލުކުރެއްވީ އެރަދުންގެ ދައިތާފުޅު އާމިނާ ކަނބާފާ ާ
އެކަމަނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ހުންނެވި ޝަހީދުވީ އައްޑޫ މުޙައްމަދު ކުޑަބަނޑޭރި ތަކުރުފާނުގެ ފުތް މުޙައްމަދު
ކފާނު(އާއެވެ .ދަތުރުފުޅު ފެށްޓެވީ 1187ހ .ވަނަ
ދޮށިމޭނާ ތަކުރުފާނުގެ ފުތް ޢަލީ ޝާހުބަންދަރު)ވެލާނާމަނި ު

އަހަރުގެ ޝައްވާލު މަހު  2ވީ ހުކުރުދުވަހު ،މަސްކަތު ޚަލިފާނުގެ ފުތް މުޙައްމަދުގެ ގުރާބެއް ކުއްޔަށް

ހިއްޕަވައިގެންނެވެ .އަރިއަހުގަ ި
އ އަނބިކަނބަލުންނާއި އިބްރާހީމް ނަމަކަށް ކިޔުނު ދޮށީދަރިކަލުން ގެންދެވިއެވެ.

ރ
ރަދުން ފުރާވަޑައިގަތްތާ ހަތަރުވަނައަށްވީ ދުވަހު ،އާމިނާ ކަބާފާނުގެ ފިރިކަލުން ޢަލީ ޝާހުބަންދަ ު
އޭނާގެ މައްޗަށް ރަސްކަން ބަދަލުކުރައްވައި ގަދަވެވަޑައިގަތެވެ .ޢަލީ ޝާހުބަންދަރު މިހެން ހެއްދެވިކަން

މުޙައްމަދުމަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަތުމުން ،އޭނާގެ އެކުވެރިންނާއެކު ބޮޑުކޯއްޓޭބުރުޒު ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެން

ބަޑިތައް ތައްޔާރު ކުރެއްވިއެވެ .އަނެއްކޮޅުން ޢަލީ ޝާހުބަންދަރުވެސް ހަތިޔާރު ހިއްޕެވީއެވެ .ކޮންމެއަކަސް ،މި
ށ ނުގޮސް ނިމުނީ އެއިރު ހުންނެވި ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު މުޙިއްބުއްދީން،
ހަމަނުޖެހުންގަނޑު ލޭއޮހޮރުވުމާ ހަމައަ ް

ބަޑިޖެހުން މަނާކުރެއްވީމައެވެ .މިކަންތައް ނިމުނީ ،މުޙައްމަދުމަނިކުފާނު ރަސްކަމުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރައްވައި،
ގިނަ ބައެއްގެ ރުހުމުގައި އެރަސްކަން އަތުލެއްވުމުންނެވެ .މި ކަންތައްތަކާ ވިދިގެން ރަދުންގެ ދައިތާފުޅު އާމިނާ
އދުންމަތީ ހުޅިޔަންދުއަށް އަރުވައިލެއްވިއެވެ .މިބޭފުޅުން
ކަނބާފާނާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޢަލީ ޝާހުބަންދަރު ހަ ް
އަވަހާރަވީވެސް ހުޅިޔަންދޫގައެވެ.

މުޙައްމަދުމަނިކުފާނު

ރަސްކަމަށް

އިސްވެވަޑައިގަތީ

އައްސުލްޠާން

މުޙައްމަދު

ޝަމްސުއްދީން

ި
އސްކަންދަރު )ދެވަނަ(ގެ ނަންފުޅުގައެވެ .ރަސްކަން އަތުލެއްވުމަށްފަހު ،ކޮއިލުތެރޭގައި ހުރި ޣިޔާޘުއްދީން

ޘއްދީން ރަދުންގެ
ރަދުންގެ ގަނޑުވަރު ރޫޅައިލައްވައި ،އެތާނގައިހުރި ހުރިހާ ތަކެތި ނެންގެވިއެވެ .އަދި ،ޣިޔާ ު

ބައްޕާފުޅު އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ގޯތިތަކާއި ވަޤުފް ކުރައްވައިފައި ހުރި ތަކެތިވެސް ހިއްޕެވިއެވެ .މިހެން

ހެއްދެވުމުން ،އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުންގެ ާ
ކފާފުޅު މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން

ރަދުންގެ ދިޔަމިގިލީގައި ހުރި ގަނޑުވަރު ނޫން އެހެން ތަނެއްނެތެވެ .އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން
މަރިޔަމް ކަނބާފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި ހު ި
ރ ހުރިހާ މުދައު އަތުލެއްވުމަށްފަހު ،އެކަމަނާގެ

ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައިހުރި

ފޮތްތަކާއި މުދައު އަތުލައްވައި ،އެބޭފުޅުން ޢިލްމު އުގެނިވަޑައިގަތުން މަނާކުރައްވައިފައި ،އެންމެ ބޭފުޅު ް
ނ

ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިއްޔަށް އަރުވައިލެއްވިއެވެ .އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ފާތިމާ ރަނިކިލެގެފާނަށްވެސް ހަމަ މިފަދަ
ޙާލުކޮޅެއް ޖެހިވަޑައިގަތެވެ .އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުން ި
އބްރާހީމް މަނިކުފާނު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދުއަށް
އަރުވައިލެއްވިއެވެ .ފާތިމާ ރަނިކިލެގެފާނު އަރުވައިލެއްވީ ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށްޓަށެވެ .ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ

އަރިއަހުގައި އުޅުނު ގިނަ ބައެއްގެ މުދައު އަތުލައްވައި އެބައިމީހުން އެކިރަށްރަށަށް އަރުވައިލެއްވިއެވެ.
ތާރީޚް ބުނާ ގޮތުގައި" -ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމައަށް ގޭގެ މުގުރާން އަމުރު ކުރައްވައި ޢިލްމު

ކިޔަވާމީހުން އަތުން ފޮތް ފޭރޭން އަމުރުކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ މިރަދުންނެވެ".

މިރަދުން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީންގެ ނަންފުޅުގައި ދުވަސްކޮޅަކު ރަސްކަން ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި
ދޮ ް
ނބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުން އައްޑުއަތޮޅުން މާލެގެންނަވައި ،އެރަދުންގެ މުޙައްމަދު ކިޔުނު ދަރިކަލުންނަށް

ދން
ރަސްކަން ދެއްވައިފިއެވެ .މި މަނިކުފާނު ރަސްކަމަށް އިސްކުރެއްވީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއް ީ
އިސްކަންދަރުގެ ނަންފުޅުގައެވެ .މިއީ މަޝްހޫރު ކަޅުބަންޑާރައިންނެވެ .މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން ރަސްކަމުން
އމަދު ފާށަނާކިލެގެފާނެވެ.
ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ،އަމިއްލަފުޅު ނަންފުޅަކަށް ހެއްދެވީ މުޙަ ް

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ޝަހީދުކުޅައުން.
ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ޙައްޖުދަތުރުފުޅުގައި އަރިއަހުގައި ގެންދެވި ދޮށީދަރިކަލުން އިބްރާހީމާއި،
ނނަކީ،
ރަދުންގެ ދެއަނބިކަނބަލުން ކަށިވިދުރީގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އަވަހާރަވީއެވެ .މި ދެ އަނބިކަނބަލު ް
ސިއްކަމަނިކުގެ ދި އާމިނާ ކަނބާފާނާއި ކުޑަބަނޑޭރިތަކުރުފާނުންގެ ދި މަރިޔަމް ކަނބާފާނެވެ .އަދި މިނޫނަސް،

ރފުޅު ނިންމެވުމަށްފަހު އެނބުރިވަޑައިގެން ރާއްޖެ
އަރިއަހުގައި ގެންދެވި އެތައް ބަޔަކު މަރުވިއެވެ .ޙައްޖު ދަތު ު
ވެދެވަޑައިގެންނެވުނީ ތިލަދުންމައްޗަށެވެ .މިތަނުން މާލޭގެ ޚަބަރުތައް އައްސަވައިފައި މާލެއަށް ފުރާވަޑައިގަތެވެ.
ނކުފާނަށް މާލެއަތޮޅަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވުނީ ގުރައިދޫ ވިލިނގިލިވަރު ކައިރިންނެވެ.
ނައު ދަށްވެގެން އެމަ ި

މިތާނގައި ނަވުގައިވަޑައިގެން ހުންނަވައިފައި ،ނަވުގެވެރި ކުރެންދޫ މުޙައްމަދުކަލޭގެފާނާއި ދަންޑެހެލު

ރފާނު އަތަށް ފަތެއް ދެއްވައި ،އެއިރު ހުންނެވި ރަދުންގެ އަރިއަހަށް ފޮނުއްވިއެވެ .މިފަތުގައި،
ކުޑަބަނޑޭރިތަކު ު

މާތްކަލާނގެ ކުރެއްވި ނިޔާފުޅަށް ރުހިވަޑައިގެން ހުންނެވިކަމަށާއި ،ރަދުންނާއި ފާށަނާކިލެގެފާ ު
ނ އަރިއަހުން

އަމާންކަން އެދިވަޑައިގެން ހުންނެވިކަމަށް ލިޔުއްވިއެވެ.

މިފަތް ވިދާޅުވެފައި ރަދުންނާއި ފާށަނާކިލެގެފާނު ރުހިވަޑައެއްނުގަތެވެ .ދެން އަސްކަރުންގެ ބަޔަކު

ފޮނުއްވައިގެން ،އެނަވުގައި ތިބި މަސްކަތު މީހުންނާއި ދިވެހިން މާލެއަށް ެ
ގންނެވިއެވެ .އަދި ރަދުންގެ އަރިސް
ތިންމީހަކާއި ހަނގުބޭކަލުން ދޯނިކޮޅެއްގައި ނައުދޮށަށް ފޮނުއްވިއެވެ .މިމީހުން ޣިޔާޘުއްދީން ދޯނިކޮޅަށްލައިގެން
ނަވުގައި ތިބި މީހުންނަށް ނުފެންނާނެ ހިސާބަށް ދުރަށް ގެންގޮސް ،ގައިކޮޅުގައި ބަރޯސީ ބަނދެފައި އެމަނިކުފާނު

ކަނޑުފެއްތީއެވެ .މިކަންހިނގީ ހިޖުރައިން  1188ވަނައަހަރުގެ ޝަޢުބާން މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ .އެއިރު

ޅކީ  41އަހަރުފުޅެވެ .ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ޝަހީދުކުރި ތިންމީހުންގެ ތެރެއިން
ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ އުމުރުފު ަ
އެކަކީ ކުނބުރުދޫ ދޮންތަކުރެވެ .މީނާ ހުރީ ދޯނިކޮޅުގެ ހުންގާނުގައެވެ .މީނާގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިކަންތަކުގެ

އިނާމެއްގެ ގޮތުން އޭނާއަށް ހުވަދުއަތޮޅުގެ ވާރު ދެއްވިއެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން ހުންނެވި ނަވަށް ދޯނިކޮޅު ފޮނުއްވައިފައި،
ތިއްބެވި ބޮޑުން ރައްޔިތުންނަށް އެންގެވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ބަލައިފޮނުއްވީކަމަށް ،މާލޭގައި

އަދި ،އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިޤްބާލަށް ތައްޔާރުކުރާ ފަދައިން

ރަންޖެހި ގަނޑުވަރު )ފަހުގެ ރަންޖެހިކޮށި( ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ .ދޯނިކޮޅު އެބުރި އައު ު
މން ،އެ ގަނޑުވަރަށް
އެމަނިކުފާނު ފައިބައިވަޑައިގަތީ ކަމަށް މީހުންނަށް އަންގަވައި ،އެތާނގައި ކުޅިވަރު ފެށްޓެވިއެވެ .ރައްޔިތުންނަށް
ހަޤީޤަތް ފައުޅުވީ އެއްދުވަސް ނުވަތަ ދެދުވަސް ފަ ު
ހން ކަމަށްވެއެވެ .މިކަންތައް އެނގުމުން ރައްޔިތުން
ނުގަބޫލުވެގެން ބޮޑުގަނޑުވަރުދޮށަށް މީސްތަކުން އެއްވެ އަޑުގަދަކުރުމުން ،މުޙައްމަދު ފާށަނާކިލެގެފާނު )ކުރީގެ

ޝމްސުއްދީން ރަދުން( އެތަނަށް ނިކުމެވަޑައިގެންފައި މިހެން ވިދާޅުވިކަމަށް ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ
ަ
މުޙައްމަދު
ތާރީޚުގައި ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ" :ފަނޑިޔާރުކަލޭގެފާނު ކުރެން އެމަނިކުފާނަށް ކުރާނޭ ކަމެއްގެ

ވާހަކަ އެހީމައި

ފަނޑިޔާރުކަލޭގެފާނު ބުނުއްވިޔޭ ޤަތުލުކުރަހަރޭ .ދެން ތިމަންނާ ޤަތުލްކޮށްފީމެވެ ".ނަމަވެސް ،ފަނޑިޔާރުކަލޭގެފާނު

މުޙައްމަދު މުޙިއްބުއްދީން ،މިވާހަކަ އައްސަވައިފައި ،އެކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ދެނެވަޑައިގެން ނެތްކަމަށް
ހުވާކުރެއްވިއެވެ.

ކލުން
މިކަންތަކާ ވިދިގެން ،ޝަހީދުކުރި ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ޢަބްދުﷲ ކިޔުނު ތުއްޕުޅު ދަރި ަ

ފުވައްމުލަކަށް އަރުވާލެއްވެވީއެވެ .އެތާނގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވާންދެން ބަންދުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު
ނ ދެއްވިއެވެ .ފަހުން
އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީނުގެ ދުވަސްވަރު އެމަނިކުފާނު މާލެގެންނަވައި ފާމުލަދޭރިކަ ް
މި މަނިކުފާނަށް ކިޔައިއުޅުނީ އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނެވެ .އޭނާގެ ދަރިކޮޅުގެ ބޭބޭފުޅުން އައްޑުއަތޮޅާއި

ގއިވެސް އެބަތިއްބެވިއެވެ.
ފުވައްމުލަކުގައްޔާއި އަދި މާލޭ ަ
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި ،ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ޢަބްދުﷲ ކިޔުނު

އހެދީ ދިޔަމިގިލީ ދަރިކޮޅުގެ ވަފާތެރި ބައެކެވެ .މިބޭފުޅާ
ދަރިކަލުން އަރުވައިލެއްވުމުން އެތުއްޕުޅު ބޭފުޅާ ބަލަ ި
ފިރިފުރާވަރަށް

އަރައިވަޑައިގަތުމުން

ކައިވެނިކުރެއްވީ

ކަރިއްޔާ

ޢާއިލާގެ

ދުވަސްވީ

އަންހެނަކާއެވެ .ގޭގެ

އާކޯއްޓޭ މަތީގެއާއި ބުރުޒު )އިރުމަތިން(

އެންމެ ބިއްދަށުން ކަނާތްފަރާތުން އެ ފެންނަނީ ބޮޑު ދޮރާށީގެ ފުރާޅެވެ.
ރ ލެވިފައިވެއެވެ.
ދޮރާށީގެ ކަނާތް ފަރާތުން ފާރުގެ އެތެރޭގައި ތޮޅޭ ފާ ު

ވެރިއަކީވެސް އެއަންހެންމީހާއެވެ .އެގެ އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނަށް )ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ޢަބްދުﷲއަށް(

ހިބައިންދެއްވައި ވަޤުފު ކުރެއްވީ އެ އަނބިކަނބަލުންނެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު މުނީރާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ދަރިކޮޅުގެ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަޢީދު މިވާހަކަ ވިދާޅުވެދެއްވައިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް
ށފައިވާ ގޮތަށެވެ:
ޣިޔާޘުއްދީން

ރަދުން

ޝަހީދުކޮށްލުމަށްފަހު

މާލޭގައި

ހުންނެވި

ޢަބްދުﷲ

ކިޔުނު

ތުއްޕުޅު

ލގައި ތިބި އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ވަރަށް
ދަރިކަލުންވެސް ޤަތުލުކުރުމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ .އެކަމަކު އެހިނދު މާ ޭ
ގާތް ފުވައްމުލަކު އާޢިލާއެއްގެ ދެމަފިރިން ،އެދަރިކަލުން އެމީހުންނަށް ދެއްވުމަށް އެދި ރަދުންނަށް ދެންނެވުމުން،

މިކަން މިގޮތަށް ކޮށް ެ
ދއްވީއެވެ .މިދެމަފިރިން މިބޭފުޅާ ގޮވައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ގޮސް މިމީހުންގެ ދަރިއެއް

އޔާގެ ،އެރުވީ
ފަދައިން މިބޭފުޅާ ބަލައިބޮޑުކުރީއެވެ .މިދެމަފިރިންގެ ދަރިޔަކު ނެތުމާއެކު ،އެމީހުންގެ ގެ ،ކަރި ް
މިބޭފުޅާއަށެވެ .މިގެއަށް ފަހުން ކިޔައިއުޅުނީ ކަރިއްޔާ ގަނޑުވަރެވެ.
ތާރީޚުން ފެންނަން ހުރި ހެކިތައް

ދައްކާގޮތުގައި ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންނަކީ ދީންވެރި ،ޢިލްމުވެރި،

މާތް އަޚުލާޤެއްގެ ވެރިއެކެވެ .ރަސްކަލަކަށް ހުންނެވި ނަމަވެސް ،ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އަސްކަރީންގެ މީހުންނާ
އެކީގައި ޙަރަކާތްތެރި ވެވަޑައިގެންނެވި ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލެކެވެ .މިރަދު ް
ނނަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގެ ޞަފްޙާތަކުން
ފެންނަ އެކިއެކި ރަސްރަސްކަލުންގެ ތެރެއިން ،ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ލޯބި މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި

އގެ ގޮތުން އިތުރު ވާހަކައެއް ދަންނަވައިލާނަމެވެ.
އެއްބޭފުޅެކެވެ .މި ބަހުގެ ހެއްކެ ް
އާދެ! އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން ޙައްޖަށް ވަޑައިގަތުމުން ރަސްކަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން،

މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް އެރަދުން ބަންދުކޮށް ބައިންދަވާނޭ ހުރަގެތަކެއް ހެދުމަށް މާލެއިން އެންގެވި ކަމަށް
ބުނެވެއެވެ.

ސކަން ކުރެއްވި
އެއީ އެރަދުންނާއި މީސްތަކުން ޤަބޫލުކަމާއި އަދި އެރަދުންގެ މަތިމަތިކޮޅުން ރަ ް

ދިޔަމިގިލި ވަންހައިގެ ހެވަތާއި ފަސޭހަތައް ލިބިފައިވާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނަކަމުން ،އެ ރަދުން ހައްޔަރުކުޅަ
ވަކިތަނެއް ކަނޑައެޅިގެން ނުއެންގެވުމަށްޓަކައެވެ.

ވަރަށް ފަހަކާއި ޖެހެންދެން

ަ
ފހުން މިތަންތަން ޙާޖީ ބަންޑާރައިންގެ މަޤާމް ތަކަށްވެ،

މުޅި ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާނގައި ހުއްޓެވެ .އެންމެ ތަދު ދުވަސްވަރުގައި ވެސް،

ނ ރަށްރަށުގައި ޙާޖީ ބަންޑާރައިންގެ އަހަރުމަތިފުޅު ރައްޔިތުން އަމިއްލަގޮތުން ކޮންމެ
ރާއްޖެތެރޭގެ ވަރަށް ގި ަ
އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރަމުން އައެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ޚިދުމަތް
ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ނުވަތަ ޙާޖީ ބަންޑާރައިން ،ނޫންނަމަ ޝަހީދުކުޅަ ބަންޑާރައިން ،މިއިން ކޮންމެ

ނަންފުޅަކުން މިރަދުންނަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭއިރުވެސް ،އެރަދުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮށްދެއްވައި ަ
ފއިވާ އަގުހުރި

ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެރަދުންނަކީ ހިތްވަރުގަދަ ހުނަރުވެރި ބަޠަލެއްކަން ތާރީޚުގެ
ޞަފްޙާތަކުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެއެވެ.

ޣިޔާޘުއް ީ
ދންގެ ރަސްކަމުގައި މަލާބާރީންނާ)ހޮޅިންނާ( ކުރެއްވި ހަނގުރާމައެއް ހިނގައިދިޔަގޮތް ޚުދު
މިރަދުންގެ

ޢިބާރާތުން

"ޙާޖީ

ބަންޑާރައިންގެ

ހަނގުރާމަ"

މިފޮތުގައި

ލިޔުއްވައިފައި

ވެއެވެ.

ވހަކަ
މި ާ

ފަށްޓަވައިފައިވަނީ ހިޖުރައިން  1182ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ  9ވީ ބުރާސްފަތި ވިލޭރޭ ނުވައެއް

ގއި" ވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުންނެވެ.
ޖެހިއިރު ،އެރަދުންގެ ދަރިކަނބަލުން އަވަހާރަވެގެން އެކަމުގެ "މޮޅި ޙާލުކޮޅު ަ
ހޮޅިންގެ ގުރާބުތައް މާލެއާ ދިމާކުރަން އަންނަ ޚަބަރު ރަސްގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ" ،މިމަހުގެ  11ވީ ހޮނިހިރު

ވިލޭރޭ ދެނަމާދު ދޭތެ ޭ
ރއިރުގައި ތިމަން މަނިކުފާނު ރޯދަފުޅު ވީއްލަވަން އިންނަވަނިކޮށެވެ"  -މިފަދައިން އެރަދުން

ދ
ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ .މިހަނގުރާމައިގައި ،ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ކޮއިލުތެރޭގައި އިންނެވީއެއް ނޫނެވެ .އަ ި
ކީއްތޯއެވެ؟ އެ ޖިހާދުގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ޢަމަލީ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ހަމަ މިފަދައިން
އެރަދުންގެ ޒުވާން ދަރިކަލުން އިބްރާހީމަށްވެސް އެ ޙި ު
ކމަތްތައް ދަސްކޮށްދެއްވަން މައިދާނަށް ގެންދެވިއެވެ.

ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅުގައި އުޅުއްވަމުން ،ވެލާނާމަނިކުފާނު އަރިއަހުގައި
ރަދުން މިހެން ވިދާޅުވިކަމަށް ލިޔުއްވައިފައިވެ ެ
އވެ:

"އަދަކު ރަސްކަމެއްގައި އިންނެވިއަކަސް ތިމަން މަނިކުފާނީ ކިލެގެފާނު ދެއްވީމައި ފަރިއޮޅު

ނނެވި ސާހިބަކީމެވެ ".ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ
ހިއްޕަވައި ،ކިލެގެފާނު އަތްދަށުގައި މިތައް ދުވަހު އުޅުއްވައިފައި ހު ް
މި ޢިބާރާތުގައި ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ދޮންބަންޑާރައިންގެ ވާހަކަފުޅުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ،ދޮންބަންޑާރައިންގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު ،ޣިޔާޘުއްދީނާ މެދު އެރަދުން
ކަންތައް ކުރައްވައިފައިވަނީ ،ދަރިކަލަކަށް ކަންތައް ކުރައްވާނޭ ފަދައިންނެވެ .ކުރިން ދެންނެވި ޢިބާރާތުން
ޣިޔާ ު
ޘއްދީން ވެސް ދޮންބަންޑާރައިންނަށް ބެހެއްޓެވި އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރާއި އަދި ދޮންބަންޑާރައިން އެމަނިކުފާނަށް

ދެއްވައިފައިވާ ތަމްރީނު ފައުޅުވެގެން ދެއެވެ.

އ މަޑުކުރަމުން އައިސް މާލެއަށް ފެންނަ ހިސާބަށް އައުދެވުނީ
ހޮޅިންގެ ގުރާބުތައް އެކި ހިސާބުގަ ި
ޛުލްޤަޢިދާ މަހުގެ  28ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ .ހަނގުރާމަ ފެށިގެން ހިނގަމުންދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި

ރަދުން މަސައްކަތްޕުޅުކުރެ ް
އވީ ލަސްކަރީންގެ މީހެއް ފަދައިންނެވެ .ފީސާ ބައްދަވައިގެން)ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއީ
ރކުރައްވައި ،ކަނޑި ،ފިސްތޯލަ ،ލޮންސި
ލަސްކަރީންގެ ހެދުމުގެ ބައެއް( ހުންނަވައި ،ބަޑިއަށް ބޭސްލައްވައި ތައްޔާ ު
ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅުގައި އުޅުއްވިއެވެ .އަދި ހަނގުރާމައިގެ ކަންތައްތައް ހިންގަންވީ ގޮތްވެސް
ވިދާޅުވެދެއްވަނީ ރަދުންނެވެ.

ހޅިން ހުޅުލެއާއި ފުނަދުއަށް ފައިބައިގެން އެރަށްރަށު ގޮނޑުދޮށުގައި ބާޑިޖަހައިފައި،
ޮ

އެތަންތަނުން

މން ހޮޅިން،
ބަޑިޖަހަމުން ގެންދިޔައެވެ .ދިވެހިން މާލޭގެ ބުރުޒުތަކުން އިދިކޮޅަށް ބަޑިޖެއްސެވެ .ބަލިވާން ފެށު ު

އެމީހުންގެ ގުރާބުތަކަށް އަރައި ފުރައިގެންދިޔައިރު ،އެމީހުންގެ ފަހަތުން ދިވެހިންގެ ބައެއް އޮޑިފަހަރު ގޮސް،

ކަނޑުމަތީގައިވެސް ހަނގުރާމަކުރިއެވެ" .ތެދު ނިޔަތާއި ހަރުދަނާ ޢަ ަ
މލުތަކެއްގެ" މައްޗަށް ބިނާކުރައްވައިގެން
އެތަކެއް ދުވަސްވާންދެން މިކުރެއްވި ހަނގުރާމައިން ފަތަޙަ ލިބިވަޑައިގަތީ ރަދުންނަށާއި ދިވެހިންނަށެވެ.
މިހަނގުރާމައިގެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކާއި ބައިވެރިވީ އެންމެންގެ ތަފްޞީލު ،އެރަދުން ވަރަށް ސާފުކޮށް

ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ .އެކި ގޮތްގޮތުން ބަލާއިރުވެސް މި ލިޔުއްވުމަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ލިޔުއްވުމެކެވެ .އެޖިހާދުގެ

ޚަބަރުތައް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުމާއެކީގައި ،އެޒަމާނުގެ ހަނގުރާމަތައް ކުރީ ކިހިނެއްކަންވެސް
މިލިޔުއްވުމުން އެނގެއެވެ .އަދި ،އަދަބީގޮތުން ބަލާއިރުވެސް މިއީ އެދުވަސްވަރުގެ ލިޔުންތަކުގެ މިސާލެކެވެ.
މިރޮނގުތަކު ް
ނ ބަލާއިރު މި މަސައްކަތްޕުޅަކީ ދިވެހި ބަހަށާއި ތާރީޚަށް އެ ރަދުން ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ވަރަށް

އަގުހުރި ޚިދުމަތެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަންއޮތް ެ
އންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހި ރަދީފު "ޣިޔާޘުއްދީނުގެ

ބަސްފޮތް" އެކުލަވައިލެއްވީ މި ރަދުންނެވެ .މި ފޮތް ލިޔުއްވި ޒަމާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި

ގ މާނައާއެކީގައި ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ .ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ،މިއީ
ވަރަށް ގިނަ ބަސްތަކެއް ،އެބަސްތަކު ެ
ދބިއްޔާތަށް
ވަރަށްވެސް އަގުހުރި ޚިދުމަތެކެވެ .މި ޒަމާނުގައްޔާ އަދި އަންނަން އޮތް ކުރިމަގުގައިވެސް ދިވެހި އަ ަ

މަސައްކަތްކުރައްވާ އަދި ކުރައްވާނޭ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ވަޒަންނުކުރެވޭ ފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތެކެވެ.

ވ ބޭސްވެރިކަމުގެ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ކުރައްވައިފައިވާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުން މިރަދުން ލިޔުއްވައިފައި ާ
ފޮތް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ .މި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ބޭނުންފުޅުވީ މަޢުލޫމާތުގެ ކޮންމެވެސް

ބައެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ ،މަޖުބޫރުވެވަޑައިގެން އިންޑިޔާގައި އުޅުއްވަން އެމަނިކުފާނަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި
ގިނަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވުމީވެސް އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.
ި
އިސްވެ ދެންނެވި ފޮތްތަކުގެ އިތުރަށް،
ދވެހިންގެ އެޒަމާނުގެ އާދަކާދަތައް ލިޔުއްވައިފައިވާ

ފޮތެއްވެސް އެރަދުން ތާރީޚަށް ދޫކުރައްވައިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .މިފޮތުގައި އެ ޒަމާނުގައި

އާދެ! މީލާދީގެ  18ވަނަ ޤަރުނުގެ ފަހު ބައިގައި ކަންތައް ކުރިގޮތްތައް ،ޚާއްޞަކޮށް ރަސްމީ ކަންތައްތަކާއި
ކޮންމެ އަހަރަކު އާދައިގެމަތިން ދިވެހިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަންތައްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލިޔުއްވައިފަ ި
އވެއެވެ.
ދިވެހިންގެ ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް ހޯދާނޭ ވަޞީލަތްތައް މަދުވެފައިވާއިރު ،މި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ވަރަށްވެސް އަގުހުރި

އފައިވަނީ އެރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ ތިންވަނަ އަހަރާއި
މަޢުލޫމާތުތަކަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ .މި ފޮތް ލިޔުއްވަ ި
ހަތަރުވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިކަމަށް ވެއެވެ.

އވާ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ އަމުރުފުޅަށް ލިޔެފަ ި

މައުލޫދު ފޮތެއްވެސް ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީގައި ރައްކައުކުރެވިފައި އެބައޮތެވެ.

މިދެންނެވި

ފަސް

ފޮތުގެ

އިތުރަށްވެސް

މިރަދުން

ޢިލްމީ

ރޮނގުންނާއި

އަދަބީ

ރޮނގުން

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފައި ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .މިރަދުން ޙައްޖަށް ފުރާވަޑައިގަތުމާ ވިދިގެން،
ޙުސައިން ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނުގެ ފުތް މުޙައްމަދުމަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޚުތު އަތުލެއްވުމަށްފަހު ،ޣިޔާޘުއްދީން
ރަދުންގެ ގަނޑުވަރު ރޫޅައިލައްވައި އެޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ ތަކެ ި
ތ އަތުލެއްވިއިރު ،އެބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައި ހުރި
ފޮތްތައްވެސް އަތުލެއްވިއެވެ .މިކަންތައްގަނޑުގެ ތެރޭގައި މިރަދުންގެ ލިޔުއްވުންތަކެއް ގެއްލިގޮސްފައި ވުމަކީ

އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .ކޮންމެއަކަސް ،އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގައި ،މި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި
މިރަދުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝުކުރު މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް ޙައްޤުވެއެވެ .ދިވެހި ތާރީޚުގައި ި
ހމެނޭ އެހެން

އެއްވެސް ރަސްކަލެއްގެ މިފަދަ އަމިއްލަފުޅު ޚިދުމަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަދި ފެނިފައެއް ނެތެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީނު ރަދުން ކޮށްދެއްވައިފައިވާ އެހެން ޚިދުމަތެއްގެ ވާހަކަވެސް މިތާނގައި ހިމަނައިލަން
ބޭނުންވެއެވެ .އާދެ! ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބަނބުކޭލަކީ މި ރަދުން މި
ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވި އެއްޗެއްކަމަށް ވެއެވެ .މި ވާހަކަ ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން

1362ހ .ގައި އެކުލަވައިލައްވައިފައިވާ "ދިވެހިންގެ ވާހަކަ" މި ފޮތުގައި ހިމަނުއްވައިފައި ވެއެވެ .މިކަމާބެހޭ
ވާހަކަކޮޅެއް އެ ފޮތުގައި ވާ ޢިބާރާތުން ހިމަނާލަމެވެ:

"ފުވައްމުލަކު ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނު )ޣިޔާޘުއްދީނު ރަދުންގެ ދަރިކަލުން ޢަބްދުﷲ ،ފަހުން އިބްރާހީމް

ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނު( ގެ ކަރިއްޔަ މުޙައްމަދުދީދީގެ ފެންފުށީ ގަނޑުވަރު ޢަލީދީދީ ވާހަކަ ކިޔައިދެއްވިއެވެ.
ބަނބުކޭލަކީ މާ އިހަކު މި ރާއްޖެއަކު ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .ބަނބުކެޔޮގަސް އިންޑިޔާއިން މި ރާއްޖެއަށް
ފުރަތަމަ ގެންނެވީ ތިމަންނާގެ ކާފައިކިލެގެފާނުންގެ ބަފައިކަލުންނަށަވި ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން

ރަދުންނެވެ .މި ރަދުން ބަނބުކެޔޮގަސް ގެންނަވައި އުޅުއްވިއިރު އެއިތެރެއިން ގަހެއް މިރަށު )ފުވައްމުލަކު(
ދޫޑިގަމު އެދުރުމަނިކުފާނަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ .ގަސް ގެނައި މީހާ އެދުރުކަލޭފާނު އަރިއަހުގައި ދެންނެވި ބަހަކީ،

ރަދުން ވިދާޅުވިއޭ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކޭ .ރަނގަޅު ކާނާއަކަށްވެސް ފުދޭނެއޭ ".އާދެ! އެއްވެސް

ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ބަނބުކެޔޮގަސް ނުދަންނަ ،އަދި ބަނބުކޭލުން ދިވެހިން ތައްޔާރުކުރާ ކެއުމުގެ މީރު
ބާވަތްތައް ނުކާ ދިވެއްސަކު މަދުވާނެއެވެ .އެހެންކަމާއެކު އެ ރަދުން ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
މިއީވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ޝަހީދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ބައެއް ވާހަކަ
ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން ޝަހީދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ބައެއް ވާހަކަ އެބަހުއްޓެވެ .މިތަނުން
އެއްވާހަކައެއް އައިސްފައިވާގޮތުން ،ޣިޔާޘުއްދީނު ކަނޑުފައްތަނިކޮށް ،އެންދަމައިގެން މަހަށްދާން ނިކުތް މާލެ އަތޮޅު
ވިލިނގިލީ ބަޔަކާ ދިމާވިއެވެ.

އެމީހުންގެކިބައިން އެހީއަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން "މިދަނީ އޮތް އެމާ މަހަށެވެ" މި

ޖަވާބު އެރުވިއެވެ .މީގެފަހުން ވިލިނގިލީ މީހުންނަކީ އެރަށް ދޫކޮށް އެބައިމީހުން ދާންދެންވެސް އޮތް އެމާ
މަހަށްދުއްވި ބައެކެވެ.

ދެވަނަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ،އެ ރަދުން އެފަދަ ޙާލުކޮޅެއްގައި
ވަނިކޮށް އެހީއެއް އެރުވީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ދަތުރުދޯންޏެއްގެ ބައެކެވެ.

ނަގައި ބާއްވައި މުޅިފަންގިއަކުން ނިވާކުރީއެވެ.

އެ މީހުން އެ ރަދުން

އަދި މީގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން އަވަހާރަވީއެވެ.

އޭގެ ފަހުން،

ވިއްސާރަވެ ދަތުރު ދަތިވެއްޖެނަމަ ،ހުޅުދެލީ މީހުން ދޯނީގެ ވަތުގައި މުޅިފަންގިއެއް މަޅާލުމުން ވިއްސާރަ އަލިވެ
ދަތުރު ފަހިވެދާކަމަށް ބުނެވެއެވެ.

މިވާހަކަ ދޫދޫމަތިން އައިގޮތްކަމަށް އަނެއްބަޔަކު ކިޔާއިރު ކިޔަނީ ޣިޔާޘުއްދީން ގުރައިދޫ ބޭރުން

ދޯންޏެއްގައި މާލެ ގެނައީ ކަމަށެވެ .އަދި ،ކީމަކޮޅެއްގައި ކަނބާފާނު ގަނޑުވަރަށް ގެންގޮސް އެރޭ ރޭގަނޑު
އަވަހާރަކޮށްލައި ،ހަށިކޮޅު ބޮޑުގަނޑުވަރު ވަލުތެރެ ކިޔާ ހިސާބުގައި ޖާޑިއަކަށްލައި ވަޅުލީ ކަމަށެވެ.

ގަނޑުވަރު

ވަލުތެރެއަކީ ފަހުން އުސްގެކޮޅު ،އަދި އޭގެފަހުން ދާރުލް އާޘާރު ހުންނަ ހިސާބެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް  1970ގެ

ދުވަސްވަރުގައި މިތަން ކޮނުނުއިރު ،އިންސާނެއްގެ ކަށިތަކެއް ހުރި ޖާޑިއެއް މިތަނުން ފެނިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް
މިޖާޑީގައިވަނީ ކާކުގެ ކަށިތަކެއް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.

އާދެ! މިފަދަ ވާހަކަތަކަކީ ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތެއް ހުރި ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް އެ ރަދުން

އަވަހާރަވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާރީޚުން އެނގޭގޮތުގައި "ވަރަށް ބޮޑު ފިތުނަވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ނުހަނު
އަނިޔާވެރި ގޮތެއްގައި" ކަނޑުފައްތައިގެންނެވެ .މާތްﷲ ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންނަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް

އިރާދަކުރައްވާށިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދި ފަރާތްތައް:
 -1ދިވެހި ތާރީޚް  -ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު1993 -މ.
 -2މުޙައްމަދު އަމީން  -ތަންޤީޙް ކުރެވުނު ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު1949 -މ.

 -3މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް  -ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު1984 -މ.
 -4އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު  -ހާޖީ ބަންޑާރައިން.
 -5އެޗް .ސީ .ޕީ .ބެލް :މޮނޮގްރާފް  -ދަ މޯލްޑިވް އައިލެންޑްސް  -ދަ ހިސްޓްރީ އާރކިއޮލޮޖީ އެންޑް
އެޕިގްރަފީ  -ސިލޯން ގަވަންމަންޓް ޕްރެސް ،ކޮޅުނބު 1940 -މ.

 -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ލިޔާ ކޮމިޓީ -ދިވެހިތާރީޚަށް އައު އަލިކަމެއް 1990 -މ - .ދިވެހިބަހާއި
ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

 -7ދަ ނިޔު އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ ބްރިޓޭނިކާ  15 -ވަނަ އެޑިޝަން -ޗިކާގޯ 1989

 -8އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނީރާ -މަތިފުށުގެ މަޢުލޫމާތު) .އަދި ޝާއިޢު ނުވާ ފޮތެއް(

 -9ޙާޖީ ބަންޑާރައިންގެ ހަނގުރާމަ  -ދިވެހި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް1981 -މ.

-10އަލްއުސްތާޛު

މުޙައްމަދު

އިބްރާހީމް

ލުޠުފީ-

ރާއްޖޭގައި

ރަސްކަންކުރެއްވި

އާޢިލާތަކާއި

ރަސްރަސްކަލުން -ފަތްތޫރަ ނަންބަރު .110

-11ފަޟީލަތުއް ޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން -ދިވެހިންގެ ވާހަކަ.
މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ތައްޔާރު ކުރެއްވީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ ޚާއްޞަ މުޝީރު

އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ މުޙައްމަދު އެވެ.

