
  މަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމްއްއައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙަ
   ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުން

  
  

  )ޣާޒީ ބަންޑާރައިން ( ލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމްއައްސުލްޠާނު :ނަންފުޅު 
  ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުންސިރީ  :ކޮލީ ނަންފުޅު

   އުތީމު ޙުސައިން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނު:ބައްޕާފުޅު
   އާމިނާދިއޯ:މަންމާފުޅު
  އިބްރާހީމް ކަލާފާނު :ބޭފުޅުން

  . ހ993 –.ހ981 :ރަސްކަންކުރެއްވީ
   އަހަރ12ުމުއްދަތަކީ .) މ1585 -. މ1573(
  
  

ގައި ޕޯޗުގީޒުންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ރާއްޖެ . މ1573އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް އަކީ 
. އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މިރަދުންނަކީ އުތީމު މުޙައްމަދު ބޮޑުތަކުރުފާނެވެރަސްކަމަށް . ސަލާމަތްކުރެއްވި ޤައުމީ ބަޠަލެވެ

އެއްބައްޕަ، ނަމަވެސް އެހެން ބަނޑެއްގެ ބޭފުޅުންނަކީ، . މިރަދުންގެ އެއްބަނޑު އެއްބައްޕާ ބޭފުޅަކީ ޙަސަން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނެވެ
.  އެނގިފައިވާގޮތުގައި ދެބޭފުޅަކާ މިރަދުން ކައިވެނިފުޅު ކުރެއްވިއެވެ.ބޭބޭފުޅު ޢަލީ ޚަޠީބު ތަކުރުފާނާއި ދައިތާފުޅު ފާޠިމާފާނެވެ

އާއި ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ސިއްތި މާވާ ރަނި ) ފަހުން އާމިނާ ރަނިކިލެގެފާނު(އެއީ ބާރަށު ބުޅާ ފާތުމާގެ ރެހެންދި 
 .ކިލެގެފާނެވެ

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  އުތީމު ގަނޑުވަރު
    
 
 
 
 
 
 

އް މަޅިފަތީގައި ދޫންޏެ. ޅުއްވި ކަމަށް ބުނެވެއެވެޖައްސަވައިގެން ދޫނި ހިއްޕަވާން އު ތިތުނޑީކޮޅުގައި މަޅިފައުތީމުގެ ، ތުއްޕުޅުއިރު
އިންޑިޔާގެ ބޭދާޅީއަށް  ޢުމުރުފުޅުގައި،  މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޒުވާން.ކުރައްވައެވެ ދޫނި މިނިވަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ

 ޢަލީރަސްގެފާނު ޝަހީދުކޮށް،  ވަނ6ަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން ޗުގީޒުން ޕޯ.ކަމަށް ރިވާވެފައިވެއެވެވަޑައިގަތްވިދާޅުވާން ކިޔަވައި
ޕޯޗުގީޒުންގެ ވެރިއަކަށް ހުރި އަނދިރި . ގައެވެ) 1558 މެއި 19. (ހ965 ޝަޢުބާން 1ފައިވަނީ އި ހިފަދިވެހިރާއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށްމެ ވަނީ ގެ ތިން އަތޮޅު ފިޔަވައި، ދެކުނު .ވެފައެވެބޮޑުވަނީ އަނދިރިންގެ ނުބައިކަމާއި، އަނިޔާ 



 ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ކަނޑިކޮޅާއި ކަޅުއޮއްފުންމީގެ ފޭސްތާށި

މި ދަރަޖައަށް ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ގޮސްފައި . މުޅި ރާއްޖެދަނީ ޣައިރުދީނަށް އެނބުރެމުންނެވެ. ޕޯޗުގީޒުންގެ ބާރު ފޯރާފައެވެ
އި މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާއި ޙަސަން ތަކުރުފާނު، ޢަލީތަކުރުފާނާ ތިން ދަރިކަލުން، ގެމު ޙުސައިން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނުވަނިކޮށް، އުތީ

ޕޯޗުގީޒުންގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރައްވައި، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ރާއްޖޭގައި އަލުން ޤާއިމްކުރެއްވުމަށް ޢަޒުމް 
  .ވިއެވެއިޚްތިޔާރުކުރެއްއެތިން ބެއިންގެ ލީޑަރަކަށް މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު . އެޅުއްވިއެވެކަނޑަ

  

މިޢަޒްމު ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ފަހުގައި، އުތީމު ތިންބޭން އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅަކީ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން މަލިކަށް 
 ޕޯޗުގީޒުން ބަހައްޓައިފައި ހުރި ވިޔަޒޯރުގެ އެހީގައި އިކުރެއްވީ ތިލަދުންމަތީ ބާރަށުގަ ދަތުރުއެބޭފުޅުން. ގެންދެވުމެވެ

ން ޙާޖީއާ މަލިކުން އެބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވީ، ޢަލީ ޙާޖީ އާއި ޙަސަ. ގައެވެ" ފުންމިށްކަޅުއޮ"ބާރަށް ދުވާ އޮޑި  ބަންނަވައިފައިވާ
މިމަދު މީސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ދެން ހިމެނުނީ އެބޭފުޅުންގެ . ވެސް އުތީމު ތިން ބޭންނާ އެއްބައިވިއެވެމި ދެބޭން. ދެބޭންނެވެ

  .  ލީ ދަންޑެހެލެވެއަރިހުގައި ގެންގުޅުއްވި ދުވާފަރު ޢަ
  

. ގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ޖިހާދު ފެށްޓެވީއެވެ'' ންމީފުށްކަޅުއޮ''މިއަށްފަހު 
ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިއާ އެކުގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރެއަށް ވަންނަވައި، ރަށްރަށުގައިވާ 
ޕޯޗުގީޒުންގެ މީހުން މަރުއްވައި، މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ ރޫޙު 

ފުންމި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް، ށްކަޅުއޮފަތިސްވާއިރު . އައުކުރެއްވިއެވެ
ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ޢަލީ ތަކުރުފާނު މި. ވާނުވާ ތަނެއް ނުއެނގެއެވެ

 މިކަން ދިމާވި ގޮތަކީ، އެއްރެއަކު ތިލަދުންމަތީ .ވެވަޑައިގަތެވެޝަހީދު
ނާގެ ޢަލީ ތަކުރުފާނު އޭކުރި ދަތުރެއްގައި، ފުންމި ށްއަށް ކަޅުއޮތަކަންދު

  ފަތިސްލެއްޕެވިގެންރަފުޅުއަވަހާއަނބިކަނބަލުންގެ ގޭގައި އޮންނަވަނިކޮށް 
ފުންމިއަށް ށްކަޅުއޮ.  ވަޑައެއް ނުގެންނެވުނެވެވީއިރުވެސް އޮޑިދޮށަކަށް

 އަނެއް .އިފައެވެފުރައިގެން ދާންޖެހުނީ ޢަލީ ތަކުރުފާނު އެ ރަށަށް ދޫކޮށްލަ
އެނގިގެން ން ކާފަރުންނަށް ދުވަހު، ޢަލީ ތަކުރުފާނު އެ ރަށުގައި ވާކަ

ބުނެވެނީ ޢަލީ ތަކުރުފާނުންގެ އިސްތަށިފުޅު . އެތަކުރުފާނު ޝަހީދުކޮށްލީއެވެ
 .ފޮނުވީ ކަމުގައެވެމާލެއަށް ރީންނަށް ވެދުމަށް ރި އަނދިއަނދިއެމީހުން 

މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ފުނަދޫގައި ން އަތުލައި، މާލެއަށް ގެނައި ޢަލީ ތަކުރުފާނުންގެ އިސްތަށިފުޅު، މާލޭގެ އަހުލުވެރީ
ޢަލީ ތަކުރުފާނު ޝަހީދުވީ  .މަހާނަ ފުނަދޫގައި އެބަހުއްޓެވެ ތަކުރުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގެއަދަށްދާންދޭން ޢަލީދި އަ.ވަޅުފުޅުލީއެވެ

 މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާއި ޙަސަން ތަކުރުފާނު އިތުރު ބާރާއި. ވަނަ އަހަރުއެވެ.) މ1572( 980ހިޖުރީ ސަނަތުން 
  . ހިތްވަރުފުޅާއިއެކު، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވީއެވެ

  

މިބޭފުޅުން ރާއްޖޭގައިވާ ޕޯޗުގީޒުގެ މީހުނާއި ދިމާކޮށްލެއްވުމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުން އެކަމަށް ހޭލައި ފަރުވާވެ ތިބޭން 
ންނަށް އެކަނި ޕޯޗުގީޒުން ބަލިކުރައްވައި މާލެ ޕޯޗުގީޒުންގެ ހުޝިޔާރުކަން އިތުރުވުމާއެކު، ކަޅުއޮށްފުންމީގެ ފަހުލަވާނު. ފަށައިފިއެވެ

އެހެންކަމާއެކު އޭނާ ކަންނަންނޫރަށް ވަޑައިގަންނަވައި އަލީ ރާޖާއާ . ނުހިއްޕެވޭނެކަން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފިއެވެ
މިމީހުން . ލީރާޖާ އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެދިވެހިންނަށް ހަނގުރާމަމަތީ ގުރާބާއި ލަޝްކަރެއް ދެއްވަން އަ. ބައްދަލުވެވަޑައިގަތެވެ

މެ މީހަކު މަރައިލާނޭ ކަމަށް ގޮވައިގެން އެބޭފުޅުން މާލެ ވަޑައިގެންނެވި ރޭގެ އަނެއް ދުވަހަކީ، ކިރިސްޓިއަން ދީނަށް ނުވަންނަ ކޮން
އެއިރު މާލޭގައި ތިބި ހިތްވަރުގަދަ ބަޔަކު، ލިބެން ހުރި ހަތިޔާރެއް އެއްކޮށް، ދީނަށްޓަކައި . ޕޯޗުގީޒުން އަންގައިފައިވާ ދުވަހެވެ

ންމެން އެރޭ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ އެކުވެރިން ޕޯޗުގީޒުންނާ ހަނގުރާމަކުރައްވައި އެ. ޝަހީދުވާން ތައްޔާރުވަނީއެވެ
އަނދިރިއަނދިރިން މަރުވި ކަމަށް ބުނެވެނީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ޖެއްސެވި ބަޑީގެ . މަރުއްވައިލެއްވީ ކަމަށް ބުނެވެއެވެ



  ޡަމްމުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢު މަސްޖިދު ސުލްޠާނު 

ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖޭގައި . ގައެވެ.) މ1573 ޖުލައި 2 (981 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1މިކަން ހިނގީ ހިޖުރައިން . ޑައަކުންނެވެންއު
  . މަސްދުވަހުއެވ6ެއި  އަހަރ15ާވެރިކަން ކުރީ 

 

މުޙައްމަދު  (ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ޣާޒީ ބަންޑާރައިން
.   ދައުލަތް ހިންގެވުމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރެއްވިއެވެ)ތަކުރުފާނު
ހިންގެވުމުގައި އިސް ބައިވެރިއަކު ކަމުގައި އޭނާ ޚިޔާރުކުރެއްވީ،  ސަރުކާރު

 ޚަޠީބުތަކުރުފާނަކީ، ޙަސަން .އޭނާގެ އަޚު ޙަސަން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނެވެ
ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ . ފަހުން ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނެވެ

. ތާރީޚުގައި ވާގޮތުގައި، ބޮޑުވަޒީރަކަށް އިސްކުރެއްވީ ޢަލީ ޙާޖީއެވެ
ޙަސަން ޙާޖީއަށް . ދޮށިމޭނާތަކުރުފާނު ކަމުގައި ކޮލިލެއްވުމަށްފަހުގައެވެ

ކުރުގެ އަބޫބަކުރަށް އުއްތަމަ ކޮރަލިތަ. ކޮލިލެއްވީ، ވެލާނާ ކަމަށެވެ
  .ދަންޑަހެލަށް ކޮލިލެއްވީ ފާމުލަދޭރިކަމަށެވެ. ކޮލިލެއްވިއެވެފަނޑިޔާރުކަމަށް 

  

. ބޮޑުތަކުރުފާނު ރާއްޖޭގެ ރަސްކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައި، ސަރުކާރުގެ ހިންގުމަށް އިސްލާހުތަކެއްގެންނެވިއެވެ
 އުފައްދަވައި ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ތަރުތީބުކުރައްވައި އެމީހުންނަށް ވަކި ޤަވާޢިދެއްގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަނގުބޭކަލުން

ފައިސާގެގޮތުގައި ދިގުލާރި ޖެއްސެވުމާއި، ތާނަ . މިއީ ރާއްޖޭގައި މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެއްޗެހި ދެއްވިއެވެ
  . ގައި ކަމަށް ބުނެވެއެވެއަކުރުގެ ފެށުންވެސް އައީ މިރަސްކަމު

  

މިހެނީ، އޭނާ ރަސްކަމަށް . ބޮޑުތަކުރުފާނަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް އެންމެ ދަތިފުޅުވީ، ދީން އުނގަންނަވައިދެއްވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ
އިކަލަކު، ރާއްޖެއިން ނަމަވެސް، ދިވެހި ދަންނަބެ. ނެތެވެ އިސްވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމްވެރިއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކު

އެބެއިކަލަކީ، އައްޝައްޚު . ބޭރުގައި، އެތަކެއް އަހަރު އުޅުއްވުމަށް ފަހު، އެދަނޑިވަޅުގައި އެނބުރި މާލެއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 ،ޤްޞަދުގައިމިކަލޭގެފާނަކީ، ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ މަ. ދިވެހި ތާރީޚުގެ ވާދޫ ދަންނަކަލޭގެފާނެވެ. މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީނެވެ

ހިލާލީ ދަރިކޮޅުގެ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 
ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވީ ޙަޟްރަމައުތުގެ އެކިއެކި . ދަތުރުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ

ހިންގަވައި  އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތައް. ވެއެދުރުބެއިކަލުންގެ ގާތުންނެ
ހުންނެވުމަށް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީންގެ ކިބައިން ދެއްވުމަށްޓަކައި، މާލޭގައި 

އެކަހެށިން ފުށި "ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު އެދިލެއްވީ، . ރަދުން އެދިވަޑައިގަތެވެ
ރަދުންގެ އަމުރުފުޅާއެކު . ހުންނެވުމުގެ އަމުރުފުޅު ދެއްވުމަށެވެ" ރަށެއްގައި

އިގަތީ ހުވަދު އަތޮޅު އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ދުރުވެ ވަޒަންވެރިވެވަޑަ
އެކަލޭގެފާނުން ހުންނަވާނޭ ގެއެއް އެރަށުގައި އަޅުއްވައިގެން ވަރަށް . ވާދޫގައެވެ

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ އެތަން މިތަނުން، ޠާލިބުން . އަވަހަށް ދީނީ ޢިލްމު ކިޔަވައިދެއްވާން ފަށްޓަވައިފިއެވެ
މިކަލޭގެފާނުންގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެންމެ މަޝްހޫރު މީހުންނަކީ، . އިފިއެވެއައިސް، އޭނާގެ އަރިހުން ކިޔަވާން ފަށަ

 .އަބޫބަކުރު ފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނާއި، އައްޑޫ ބޮޑު ފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނާއި، ދެކަލުންނެވެ
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ކަނދުވަލު މިސްކިތް



 
 

 

  ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒު
  

 ރަމަޟާން 1ހިޖުރައިން  ރަދުން އަވަހާރަވީ،މި.  އެކީގައެވެ ކަމާއި ދީލަތި ކަމާއި، ވެރިޢަދުލު ބޮޑުތަކުރުފާނު ރަސްކަން ކުރެއްވީ
 .އި ހުރި ޒިޔާރަތުގައެވެބިހުރޯޒު މިސްކިތު ޙަރިންމަ ތެރޭގަފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ ގަލޮޅު .  ގައެވ993ެ

                                                                  
ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްކުރެއްވި ދުވަސް ދިވެހީން ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ޤައުމީ ދުވަހުގެ އުތީމު ޣާޒީ ރަދުން ރާއްޖެ 

  .ވަނަ އަހަރުއެވެ. މ1946މިދުވަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ . ގޮތުގައެވެ
  

ރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުންގެ ޛިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް ސި
އުތީމުގައި އެރަދުންގެ ހަނދާނުގައި މަރުކަޒަކާއި . ކުރައްވައިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެރަދުންގެ އުފަން ރަށް ކަމުގައިވާ ހއ

ޖިދު ސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް މިސްކިތެއް ބިނާކުރެއްވުމާއި، އެނަންފުޅަށް ނިސްބަތްކޮށް މާލޭގައި މަސް
  .ބިނާކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ

  

އެރަދުން އުތީމުގައި އުޅުއްވި އާޢިލީގެކޮޅު ކަމަށްވާ އުތީމު ގަނޑުވަރަކީ އެއިރުއްސުރެ ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ 
  .ތަނެކެވެ

  
 
 

)ގެ ޚާއްޞަ މުޝީރުޤައުމީ މަރުކަޒު(އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ މުޙައްމަދު    
 


