
 
 

ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ ) ވަނަ  6(އައްސުލްޠާން ޢަލީ 
 ކައްތިރި މަހާރަދުން 

  

  ).ވަނަ 6(އައްސުލްޠާނު ޢަލީ  :ނަންފުޅު 

  .ސިރީ ައުއދަ ިސއާކަ ކަްއތިރި ަބަވނަ މަހާަރދުން :ކޮލީ ނަންފުޅު 

ުނ ޔަމަންކަަރއިެގ ައއްސަްއޔިުދ ޢަްބދުއް ރަޙުމާ  :ބައްޕާފުޅު 

  )ަޢބްުދއްރަުޙމާނު ައޢުޡަމްއަްލވަޒީރުްލ ( .ދޮިށމޭނާކިެލގެފާނު

  ަކނބަިއދި ިކލެގެ  އަރިއަތޮުޅ ފެިރދޫ ިސއްތި :މަންމާފުޅު 

، ކުޑަކަމަނާފާނު ، ރަނިކިލެެގފާނުާމވާ  ސިއްތި :ބޭފުޅުން 

  .ކުޑަކަލާފާނު
މުްއަދތަކީ  .)މ1558(ވަނަ ައހަރު . ހ965  :ރަސްކަންކުރެއްވީ 

  ސް ވަދު  15މަހާިއ  2
 

( iwag 1950) qtarAyiz unAfegqsarIlaW 
  

އައްސުލްާޠްނ ަޢލީ ސިީރ އަުއަދ ސިއާަކ ަކއްތިިރ 
މަހާަރދުްނނަކީ އަލްވަީޒރު ޢަްބދުއްަރޙުާމނާިއ ފެރިޫދ ސިްއިތ 

ރަސްަކމަްށ ިއސްވެވަަޑިއގަތުުމެގ . ކަނބަިއދިކިލެެގ ެގ ަދރިކަލުްނނެވެ
 .ނޭޑރި ކިލެގެާފނެވެކުރިން ިމރަުދްނެގ ނަންުފޅަކީ، ަޢލީ ރަްނނަބަ

ޕޯޗުީގޒުްނެގ ކިބައިްނ ާރއްެޖ  އައި ގޯާވިއން  ގެ އަަވހާަރވީ ިއންިޑޔާ
  .ދިފާޢުކުެރއްުވމުަގއި ުހންަނަވނިކޮެށވެ

ކުެރއްިވ ބޭފުޅުްނގެ ެތރެއިްނ ރަްސގެފާުނ ކައިެވނި ޢަލީ
ހިާލލީ ދަރިކޮުޅްނ ވަޑަިއގެްނނެިވ ެއނޭގ ބޭފުޅަީކ ނަންުފޅު 

ަޙއްަމުދ ރަްސގެާފނާިއ ބުރެކިަރނިްނެގ އައްސުލްާޠްނ ކަޅު މު
. ެއވެ) ުނވަަތ ކަނާބ ައއިޝާ(ކަނބާާފުނ  ދަރިކަނބަުލްނ ައއިޝާ 

. ކުޑަކަމަނާފާާނިއ އަިދ ކުޑަކަލާފާުނެގ ަމންމާުފޅަކީ އެހެްނ ޭބފުޅެކެވެ
ޢަލީ ރަްސގެފާުނގެ ބޭފުުޅްނގެ ތެރޭަގއި ހިެމެނނީ ސިްއތިާމާވ 

ކުޑަކަލާފާުނ ކަމަްށ މަޢުޫލމާުތ  ރަނިކިލެެގފާާނިއ ކުޑަކަަމނާފާާނއި 
މިބޭފުޅުްނެގ ެތެރއިްނ ސިްއތިާމާވ ަރނިކިލެގެާފުނ . ލިބިފައިެވެއވެ

ނާާފުނ ކުޑަކަމަ. ކައިެވނިފުޅު ަބއްލަަވއިަގތީ ޮބޑުތަކުރުފާާނއެވެ
ޙަަސްނ ބޮުޑތަކުރުފާުނގެ ޮކއްޯކފުޅު ކައިެވނިފުުޅ ުކރެއްީވ 

ްޑ ިޑ ލަވާްލ ާރއްެޖ ަވނަ އަހަރު، ޕިރާ. މ 1602. ތަކުރުފާާނއެވެ
ޢަީލ ރަސްގެާފުނެގ ަދރިކަލަކު ުހންެނިވ ކަަމްށ ޭއާނ  ،އައިިއރު

  .ިމއީ ކުޑަކަާލފާނުކަމަްށ ލަފާުކރެވެެއވެ. ެވެއވެ ލިޔުްއވައިަފއި
ދެމަްސވީަތނާ ޯޕޗުގީޒުްނ ޢަލީ ރަްސގެާފުނގެ ރަސްކަމަްށ 

ންަވަނ ދިެވހިރާްއޖެައްށ ފޮނުވި، އެަބއިީމުހންެގ އެްނމެ ބޮުޑ ައިދ ތި 
މިަލޝްކަރުެގ ކެޕްަޓނަކަްށ . ލަޝްކަުރ ައއިްސ މާެލއާިއ ހަމަާލދިެނވެ

  .އެވެ ހުރީ ެކޕްޓަްނ ެމނުއަްލ ޑަ ސިްލޭވރާ ޑި އަަރއުޜޯ 
ބޭުރ ބަނަދރުގަިއ  ގެމާލެއާ ދެކޮަޅށް ައއި ޕޯޗުގީުޒން ާމލޭ

ތިބެެގން މާެލއަްށ ބޮޑުބަޑިން ަހަމލާތައް ދޭްނ ފެުށމުން މާލޭްނވެްސ 
ައދި ދުްޝމަުނން މާލެއަަރްނ ކުރަުމން ދިަޔ . ުބ ިދނެވެރައްުދ ަޖވާ

ަހނުގރާމަިއެގ . މަސައްކަަތށް ިދެވހިްނ ހުރަްސ ައަޅމުްނ ެގްނދިަޔއެވެ
ދުވަްސތަްއ  ިދގުަވމުްނ ިދޔަަވަރކަށް ދުްޝމަުންނެގ ފޯރިކުޑަެވ 

އަިދ ަހމަ މިޮގތަްށ ގިަނ  .ިވއެވެކާބޯތަކެއްޗާިއ ބަިޑބޭހާިއ ުއންޑަ ަމދު

ކަާމއި ވެްސ ދެކޮުޅވެރި ވީެހން ިދވެހި ަލޝްކަުރެގ ތެޭރގައިދުވަްސވީ 
ޔަކަްށ ފެުނނީ ހަނގުާރަމ އެއްބަ  .ހަމަުނޖެުހން އުެފދެުމންިދޔަެއވެ

 ައނެްއ ބަޔަަކްށ ެފނުީނ ަހނގުރާމަ . އަާމންޭދށެވެ ހުއްޓާލައި 
. ެއުދވަސްަވރު މާލޭަގއި ަހމަުނޖެުހްނ ިގނަވެަފިއވެެއވެ . ކުރުމަެށވެ

ިމުނރައްކާތެިރ ަދނިޑވަުޅގައި މާލޭެގ . ކުޑަވެފަެއވެ ޤައުމީ ރޫުޙަވނީ
ކަމަްށވާ ބޮޑުބުރުުޒގެ ވެިރޔަކަށް ުހިރ  ދިފާުޢގެ ުމހިްނުމ ތަެނއް

އޭދަުފށީ ޙަަސްނ ވަތަ ަބނޭޑރިތަކުރުާފނު ުދރުވެ، ކީރިިތ 
މަހާަރދުްނނަްށ ދެްނނެވިަކމަްށވަީނ، ދުްޝމިުންނ ޖެިހ ކޮްނެމ 

. ޒުްނ އޭާނ ުއންޑަެއްއ ޖަާހނެކަމަެށވެއުންޑައަަކށް ބޮުޑ ކޯއްޓޭ ބުރު 
ޭއާނ މަުރވެްއޖެކަްނ ެދނެތިިބ  ދުްއުވންެގ އުްނޑައަކުްނ ެޖހި ުޚދު ޢަ

ހަތަުރ ީމހުްނ ައއިސް ރަުދްނ ައރިހުަގިއ ެއވާހަަކ ުނދަްނަނވަނީްސ 
ަބޣާާވތްކުަރން ތަްއޔާރަްށ ިތބި ބަޔަުކ ައއިްސ . އަާމން ނުެދއްުވަމށެވެ

ްށވަީނ ަރދުްނގެ އަުމރުފުެޅއް ނެތި ބޮުޑ ރަުދންަނށް ދެްނނެވިަކމަ
ެދން، . ކޯއްޓޭބުރުޒަްށ ޮކންެމވެްސ ބަޔަުކ ައމާްނ ދިަދ ެނގިކަމަެށވެ

ދުްޝމަުނންެގ ަބޑީގެ ޚަަބރާއެީކގަިއ ަރދުްނނަްށ ިއިވވަޑަިއގަީތ މާޭލެގ 
މުަޙއްަމުދ . (ނގު އުުތުރކޮޅަށް ޕޯޗުގީުޒން ފޭިބ ޚަަބރެވެޅަހު

  )ުވމުންއިބްރާީހމް ލުުޠފީެގ ލިުޔއް
ފަތިސްީވއިުރ ެއީމހުްނގެ ބަޑިތަާކިއ ސިލޭހަަތއް ހިަފއިެގން 

. ެއވެމާލޭގެ ހުޅަނގު އުތުރު ަފރާތު ައތިރިައށް ޕޯުޗގީުޒން ފައިަބއިފި
ިއގެްނ ަހނުގރާަމއަށް ަލސްކަރީންނާ  ޢަލީ ރަްސގެފާުނ އެީމހުްނނާ

ނޑި އައްަޑަނ ިހއްަޕަވއިެގން . ނުކުެމވަޑަިއގަެތވެ ރަްސގެާފުނ ކަ
ވަޑަިއގެްނ ީޢުދ އެްއެގ ޮގތުްނ ކުރީގަިއ ިހްނގަވާ ސްކަރީްނގެ ެވރިލަ

މިސްކިތާ ހަަމައށް ވަަޑިއގެންަފއި ެއނބުިރވަަޑއިެގން ަފހަްތ 
ބެއްލެިވއިރު، ބޮޑުވަޒީާރއި ާޚިދމުްނކުރެ އެކަާކ ޫންނ ެއހެްނ ެއްނމެްނ 

 ެދން ޢަލީ ަރސްގެާފނު ެއދެ . ފިލައިެގން ިހނގަްއޖެެއވެ
ޝްަމނުްނގެ ކުިރމައްޗަށް ނުކުެމަވޑައިެގން، ީމެގ މީހުްނނާިއެގން ދު 

ނޑިއާިއ ައްއޑަނަ ހިްއަޕވަިއެގން ެއމީުހންާނ  ތިން ބޭުފޅުން ކަ
  .ހިތްަވރާއެުކ ހަމަާލދެްއވިެއވެ



މިޖެިހ . ޕޯޗުގީުޒންެގ ަލޝްކަރުްނ ބަޑިަޖހަން ފެށިެއވެ
ރަްސގެާފނާިއ ރަސްެގފާުނގެ އަރިުހގަިއ ތިިބ ުއންޑަތަުކން ބަޑީގެ 

މިބޭފުުޅްނ . ޝަހީުދެވއްެޖއެވެއް ދެަކލުންވެްސ އަނެ 
ޝަހީުދެވވަޑަިއެގންފަިއ ވަނިކޮްށ ފެިނެގން، އެތިްނ ބޭުފޅުްނ 

ައިދ . އަަވހާަރވެފަިއ ތިއްެބވި ތަުނގައި ފަްސދާނުީލއެވެ
ފާެރްއ  ފަސްދާުނލުމަްށފަުހ އެަތން ވަަށއިެގން ބޮޑެތި ަގއު ޖައްަސއި

ނުޑެގ . ދަިއން ަގދަައށް ެހދީެއވެފަ ބުނެޭވގޮުތަގއި އެއިުރ ކަ
މާޭލަގިއ ހިިތ . ލޮނުަގނުޑ ފާުރވަަށއިެގްނ ިހނަގހިނާގ ޮއވެެއވެ

ދުވަްސ ފާަހގަކޮށް އުުޅުނ އިރު، ާއދަާކދަިއެގ ގޮުތްނ މާަފންުނ 
ހިތީަގއި، ެއއިުރ ހުްނެނިވ ރަސްކަލަުކ ޢަލީ ރަްސގެާފނު ބޮޑު

  . ަވެއވެޒިޔާރަަތށް ވަަޑިއގަްނނަ
ދެްނ ޕޯޗުގީުޒްނެގ މީުހްނ ާމލޭެގ ަމއްޗަްށ ވެިރެވ 
އެބައިީމހުްނގެ މަރުކަޒު މާޭލެގ އުތުރު ަފރާުތން މާަފންުނގަިއ 

މިތަަނށް އެޒަާމުނގަިއ ާދން އޮްނނަ މަަގށް ދާިދ . ޤާއިމުކޮށްިފއެވެ
ައނދިރިައނދިިރްނ ''ފަހަކާ ޖެެހްނދެްނ ިދވެިހން ަންނދީފަިއަވނީ 

ާރއްޭޖެގ އެކިއެކި ތަްނތަނަްށ ޕޯުޗގީުޒްނ . ންެނވެެގ ަނމު '' މަގު
ގެާފނު އަަވހާަރވެ، ޢަލީ ރަސް . އެމީުހްނގެ އިްސމީހުްނ ޮފނުިވެއވެ 

ވަަނ ައަހރުެގ ަޝއުބާްނ  965ެލ ހިފީ ހިުޖރަިއން ޕޯޗުގީުޒްނ މާ
ަވނަ އަހަުރެގ  1558މީލާީދން އެީއ . ވަަނ ދުަވހުެއވެ 1މަހުެގ 

  .ވަަނ ުދވަެހވެ  19މެއި މަުހގެ 
ޕޯޗުގީުޒންެގ ުދވަސްަވރަކީ ދިެވހިރާްއޖެ ދުށް ވަަރްށ 

ދިެވހިްނގެ ވަަރށް ިގނަ ަބޔަުކ . ބިރުވެިރ ާނމާްނ ދުަވސްަވރެކެވެ
ނޑުތަްއ ރަްތވެެގން''މަރަިއ އިސްލާުމންެގ ެލއިްނ  ދިަޔ '' ކަ

  .އަހަުރ ދުވަްސ ޭވތުެވިދޔަެއވެ 15މިޮގތުެގ ަމތީްނ . ދުވަްސވަރެެކވެ
ހިުފމަްށ އަްނނާްނ ެމދުެވރިިވ ޕޯޗުގީުޒން ާރްއޖެ 

 9ސަބަބަކީ، ދިެވިހރާއްޭޖގަިއ ރަްސކަންކުރެްއވި ހިާލލީ ދަރިކޮުޅެގ 
ވަނަ ަޙސަން ަރސްގެާފނު، ިދވެިހރާއްޭޖގެ ކޮއިުލެތރޭގަިއ އުެފދުުނ 

 މީހުްނގެ  ހަމަުނޖެުހންތަެކްއެގ ތެޭރގައި، ިއންޑިާޔގަިއ ތިބި ޕޯޗުގީޒު 
އޭގެަފހުްނ ، އިދިވަަޑއިަގްނަނވަގާަތށް ވަަޑިއގެްނ ނަާޞރާ ދީަންށ ވެ 

މަސައްކަތްކުެރްއިވ ެވސް ރާއްޭޖގެ ތަޚުުތ ހޯްއެދވުމަްށ  އަެނއްކާ
މިަރދުްނ ިއންިޑޔާެގ ކޮއްޗޭއަާށއި ޯގާވއަްށ ވަަޑއިެގްނ . މެވެކުރެއްވު 

ފުރަތަމަ ުކރެްއިވކަމަކީ، މާލޭަގިއ ތިބި ވަީޒރުްނނާއި އަިދވެްސ 
ވެްއދެުވމަށްަޓކައި،  ކުރިއަްށ ތިިބ ީމހުްނ ަނޞާާރ ީދނަށް 

މިަނއު މާެލއަްށ އައުުމން މާޭލގެ . އެބައިީމހުްނ ބަާލ ފޮުނއްުވމެވެ
ފަހު، އެރަްސގެފާަންށ  ކުރިއަްށ ތިިބ ެއންެމން މަްޝވަާރކުރުމަށް 

އެްނގީ ދީން ަބަދލުނުކުރާޭނ ކަމަާށއި ައދި އެރަްސގެފާުނ އަިރހަްށ 
ިދވެހިްނ އައި މީުހންނާ  ދެން އެަނުވގައި. ނޭ ކަަމށެވެނުދާ 

 ހަނގުާރމަ  މި . ހަނގުރާމަޮކށް ެއމީހުްނގެ ަހތިާޔާރއި ުމދާ އަތުީލެއވެ 
 އި ދެބޭފުޅުްނނާ އަބޫަބކުރު ރަްސގެާފނާއި ކުރެއްވީ ޢަލީ ަރސްގެާފނާއި 

މިދެޭބފުޅުްނ މިކަންަތއް ިހނގީ  .މީހުްނެނވެ ވީ ތަބަޢަ  އެބޭފުޅުްނނަށް 
  .ރަސްކަމަްށ އިްސވެވަަޑއިަގތުުމެގ ކުރިންެނވެ

  
  

( iwag 2004)  qtarAyiz unAfegqsarIlaW
 

މިހާިދސާައށްފަުހ އަެނއްކާވެްސ ޕޯޗުގީުޒްނެގ ސިފަިއންާނިއ 
މާޭލގެ ބަނަދރަށް ަޙަސން ރަްސގެާފުނ ަނއުތަކެްއ ހަނގުރާަމވެިރ 

ހުްނގެ ހުރިާހ ދިެވހިން ިމބައިީމހުްނވެސް ބަލިކޮށް ެއމީ. ފޮނުްއވިެއވެ
އްެޖ ހިފުީނ ެއމީހުްނ ޕޯޗުީގޒުްނނަްށ ިދވެހިރާ . ތަކެތި އަތުީލއެވެ 

މިަފހަުރ ޕޯޗުގީުޒންައީއ . ވަަނ ަފހަރުެއވެ ިތން ހަނގުރާަމްށ ައިއ 
ވުރެ ވަުރަގަދ ލަޝްކަރަކާިއ ކުރިއަްށވުެރ މޮުޅ  ކުރީގެ ަލޝްކަަރށް

މިަފހަރު އެީމުހންަނށް ކާިމޔާުބ ! ާއދެ. އާރުކާޓީްނ ގޮަވިއގެްނނެވެ
 ބޮޑުތަކުރުފާނު   ދިެވހިރާްއޖޭަގއި ަމޝްހޫުރވެފަިއވާ  .ލިބުނީެއވެ

ޕޯޗުގީޒުްނގެ ވެިރއަަކށް ުހރި ީމހާައްށ ނިސްަބތްކުާރ  ަގއި އި ވާހަކަ
ބެޭހޮގތުްނ ިރވާެވެގން މީާނާއ . ެނވެ'' އަނިދރިން ައނިދރި ''ނަމަީކ 

ބުނެވޭ ގޮުތަގއި ައއްސުލްޠާްނ ކަުޅ  .އައިސްަފއިާވ ާވަހކައެއް ޮއެވއެވެ
ގީްޒ ަނވެއް، ހުަވުދ މުޙަްއމަުދ ރަްސގެފާުނގެ ރަސްަކމުަގއި، ޕޯޗު 

މިނަުއގެ ވެިރއަކަށް ުހރީ، ޯގވާަގއި ުހންަނ . އަތޮަޅށް ިދޔަެއވެ 
ީމނާާއ ެއކުގައި، މީާނެގ . ވައިްސރޯާއ ިތމާެގ ީމހެކެވެ

ިމނަުއ ހިފުމަްށ ގާަފރު ކަޅު އުނުބށޭުމ . އަންެހުނންވެްސ ވިެއވެ
 . ފާށަާނތަކުރުފާުނ ރަުދން ޮފނުްއވިެއވެ

ރާމަޮކށް، ަނުއގެ ަކްއޕިާތނާިއ މިތަކުރުާފނު ޮގސް، ަހނގު 
ނަަމެވސް، ނަުއގެ ެވރިާޔގެ ައންެހނުްނ . ފަޅުވެިރން ޤަތުުލކުރީއެވެ

. ިމއަްނހެްނީމހާގެ ުފރާަނ ސަލާމަތްކުިރއެވެ. ޤަތުލެއް ނުކުރެެއވެ
މިކަްނ ިހނގިއިުރ މިޚާްނޒީ . މިކަމަާނެގ ަނމަީކ ޚާްނޒީ ަކމަާނެއވެ

ލިުބުނ ޕޯޗުގީުޒ ދަރިުފުޅ  މިކަަމނާއަށް . ކަމަާނ ިއީނ ަބލިވެެއވެ
. ނީ މުޙަްއަމދެވެީމނާައށް ިކޔު . މެްއގެ ޮގތުަގއެވެބޮޑުކުރީ ިއސްލާ 

ގެ ަނމުްނ  ަފހުން ކެޕްޓަން އަނިދރި އަނދިީރން  މިއީ
ޚާންޒީ ަކމަާނއާ ާގަފރު ކަޅުުއނބުޭށާމ . މަޝްޫހރުވެަފިއާވ މީހެެކވެ

 އެކުްއޖަކީ . އިނދެެގްނ ިފރިހެްނ ކުްއަޖކުވެްސ ލިބުެނވެ
މުަޙއްަމުދ ޭއާނެގ ކޮއްޮކ  ިއސްެވދެްނެނވި . މަތުއްކަާލއެވެ

ަވަނ އަަހރު ޕޯޗުގީްޒ . ހ 965މަރާލުަމށްފަހު، ގޯާވއަްށ ޮގސް 
ަޢލީ ރަސްގެާފުނ  .ލީޓެއް ގޮަވއިެގން ައއިސް ާމލެ ހިފީެއވެފް

 19ވަނަ އަހަުރގެ މެއިަމހުގެ  1558ޝަހީުދެވވަޑަިއގަީތ މީލާީދން 
ަވނަ އަހަުރެގ  965ޮގތުްނ އެީއ ހިްޖރީ. ވަަނ ުދވަުހެއވެ

ޢަލީ ރަްސގެާފނަކީ ވަަޠނަްށޓަަކިއ . ޝައުާބންމަުހެގ ެއއްަވނަ ުދވަެހވެ
މާތްރަސްކަާލނެގ . ޤުރުބާންެވވަޑަިއަގތް، ައގުާމތް ިދވެިހ ަދރިއެެކވެ

އެރަުދްނގެ ފުާރނަފުޅަްށ ަރޙްަމތްލަްއވަިއ ުސަވރުޭގގެ މަިތވެިރ 
 !އާީމން. ނިޢުަމތް ދެްއވާިށއެވެ
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