
 
 

ސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނުލް އައް
  އަޢުޡަމް ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުން 

   

  މް ޡަ ލްޣާީޒ މުަޙއްަމދު ތަކުރުފާުނލް އަޢުއައްުސލްޠާނު :ނަންފުޅު 

  ަސވާީދއްަތ މަާހރަުދން ސިރީ  :ކޮލީ ނަންފުޅު 

  ތަކުރުާފނު އުތީުމ ޙުސަިއން ަޚޠީުބ  :ބައްޕާފުޅު 

  އާމިނާިދއޯ  :މަންމާފުޅު 
  އިބްރާހީމް ކަލާާފނު  :ބޭފުޅުން 

  . ހ993 –.ހ981 :ރަސްކަންކުރެއްވީ 
  އަަހރު  12މުްއދަތަީކ .) މ1585 -. މ1573(

  

މް ޡައައްސުލްާޠނުްލ ޣާޒީ މުޙަްއމަުދ ތަކުރުފާނުްލ އަޢު   
ރާްއެޖ ަގއި ޕޯޗުގީުޒންެގ ައނިާޔވެިރކަމުން . މ1573އަކީ 

ރަސްކަމަށް އިްސވެވަަޑއިަގތުުމެގ . އްވި ޤައުމީ ބަޠަެލވެސަލާމަތްކުރެ 
މިަރދުްނެގ . ކުރިްނ މިަރުދންަނކީ ުއތީުމ މުަޙއްަމދު ބޮުޑތަކުރުާފެނވެ

. އެއްަބނޑު ެއްއބައްޕާ ބޭުފޅަކީ ޙަސަން ޚަީޠބު ތަކުރުފާެނވެ
ނަަމވެސް އެެހން ަބނޑެްއގެ ޭބފުޅުްނނަކީ، ބޭބޭފުުޅ  ،އެއްަބއްޕަ

. ރުާފނާިއ ދަިއތާފުުޅ ފާޠިމާާފނެވެ ޢަލީ ޚަޠީުބ ތަކު
. ދެބޭުފޅަކާ ިމރަުދން ކަިއވެނިުފޅު ކުރެްއވިެއވެއެނގިފަިއާވގޮުތަގއި 

ފަހުްނ ާއމިާނ (އެއީ ާބރަުށ ބުޅާ ފާުތމާެގ ރެެހންިދ 
އާއި ޢަލީ ަރްސގެފާުނެގ ދަރިަކނބަލުން ިސއްތި ) ރަނިކިލެެގފާނު

  .މާާވ ަރނި ކިެލެގފާނެވެ
ޖައްަސވަިއގެްނ  ތިޅުަގއި މަިޅފަުތނޑީކޮތުްއޕުޅުިއރު، 

ްއ މަޅިަފތީަގިއ ޫދންޏެ. ުބނެެވއެވެ ަކމަށްޅުްއވި ދޫިނ ހިްއަޕވާްނ އު
މުޙަްނމަުދ  .ކުރަްއަވއެވެ ދޫިނ ިމނިަވން ޖެހިްއޖެަނމަ އެ 

ިއންޑިާޔގެ ޭބދާީޅއަްށ  ޢުުމރުފުުޅގައި، ތަކުރުފާުނެގ ުޒވާން 
   .ވަަޑއިަގތެވެިވދާުޅވާްނ ކިޔަަވއި

  
ނުޑވަރު    އުތީުމ ގަ

  

 ޗުގީުޒން ޢަލީަރސްގެާފނު ޝަީހދުކޮށް، ިދވެހިާރއްޖެ ޕޯ
. ގައެވެ) 1558މެިއ  19(. ހ965ޝަޢުބާްނ  1ހިފާފަިއވަީނ 

ޕޯޗުގީުޒންެގ ވެިރއަކަށް ހުރި އަނދިރި ައނދިިރްނެގ ނުަބއިކަމާއި، 
ާރއްޭޖެގ ަޔވައި، ދެކުުނެގ ތިްނ އަޮތޅު ފި  .ވެފަެއވެބޮޑުވަީނ އަިނޔާ 

މުިޅ . ހުރިާހ އަތޮޅަކަްށމެ ަވީނ ޕޯުޗީގޒުންެގ ާބުރ ޯފރާފަެއވެ
ިމ ަދަރޖައަްށ ާރއްޭޖގެ . ރާއްެޖދަީނ ަޣއިުރދީަނށް ެއނބުެރުމންެނވެ

މު ުޙސައިން ަޚޠީުބ ކަންތަްއތައް ޮގސްފައި ވަނިކޮްށ، އުތީ
ޢަލީތަކުރުާފާނއި ުމޙަްއމަުދ ިތން ދަރިކަލުން،  ގެތަކުރުފާނު 

ޕޯުޗގީޒުްނގެ ކިބަިއްނ ކުރުފާާނއި ަޙސަން ތަުކރުާފނު، ތަ
ދިެވހިރާްއެޖ ަސލާމަތްކުަރއްަވއި، ާމްތވެެގންާވ ިއސްލާްމދީްނ 

 .އެޅުްއވިެއވެރާއްޭޖގަިއ އަުލްނ ޤާއިމްކުެރއްުވަމށް ޢަޒުމް ަކނޑަ
އަިދ އެިތްނ ބެއިްނެގ ލީޑަަރކަށް މުޙަްއމަުދ ތަުކރުފާުނ 

  .ހެއްެދިވއެވެ
ަފހުަގއި، އުތީުމ ތިްނބޭްނ  ެއޅުއްުވމަށް ުމ ަކނޑަމިޢަޒް  

އެްނމެ ުފރަަތމަ އެޅުްއިވ ފިަޔވަަޅކީ ޢާއިާލގެ ޭބުފޅުން މަލިކަްށ 
އެޭބފުޅުްނ ދަތުރުުކެރއްީވ ތިލަުދންަމީތގަިއ ޕޯޗުގީުޒން . ގެްނެދވުެމވެ

ބަހައްޓަިއފަިއ ުހރި ވިޔަޯޒރުެގ އެީހގަިއ ބަްނަނަވއިފަިއާވ ބާރަްށ 
މަލިކުްނ އެބޭފުުޅންާނ . ަގއެވެ" މީންކަޅުއޮއްފު "ދުާވ އޮިޑ 

 ން ބޭިމ ދެ. ބޭްނެނވެޖީ އާިއ ޙަސަްނ ޙާީޖއާ ދެޙާބައްދަުލވީ، ޢަީލ 

މިަމދު މީސްކޮުޅެގ . އެވެވި ްނނާ ެއްއބައިވެސް ުއތީމު ިތން ބޭ
ހިމެުނނީ އެބޭފުުޅންގެ އަިރހުަގިއ ގެްނގުުޅްއވި  ތެރޭަގއި ދެން 

  .  ދުވާަފރު ޢަީލ ަދންޑެހެެލވެ
ގައި އެ ބޭފުުޅންެގ ިޖހާުދ '' ކަުޅޮއއްފުްނމީ''ހު މިއަްށފަ  
ޭރަގނޑުެގ ައނިދރިާއ އެކުަގއި ާރއްޭޖގެ ެއތެެރއަްށ . ފެށްޓެީވެއވެ

ވަްނނަަވއި، ަރށްރަުށގަިއާވ ޯޕޗުގީޒުްނެގ މީުހން މަުރއްަވއި، 
. މީސްތަކުްނގެ ިހތްތަކުަގއި އިްސލާމީ ރޫޙު ައއުކުރެްއވިެއވެ

ރާްއޖެިއން ބޭރަށް ގޮސް، ާވނުާވ ަކޅުއޮއްުފންމި ފަތިސްާވއިރު 
ހަނގުާރަމއިެގ ތެޭރގަިއ ަޢލީ ތަކުރުާފނު މި . ތަނެްއ ުނއެނެގެއވެ

މިކަްނ ދިާމވި ގޮތަކީ، އެއްެރއަކު  .ެވވަޑަިއގަެތވެޝަހީދު 
ޢަީލ ކުިރ ދަުތރެއްަގއި، އަްށ ކަުޅއޮްއފުންިމ ތަަކންދު  ތިލަުދންަމތީ 

ންަނވަނިޮކށް ތަކުރުފާުނ ޭއާނގެ އަނބިަކނަބލުންެގ ގޭަގިއ އޮ 
ވަަޑއެްއ  ީވއިރުެވސް އޮިޑދޮަށކަށް ަފތިސް އަަވހާރަފުުޅ ލެްއެޕވިެގން

ކަޅުއޮއްުފންިމއަްށ ފުަރއިެގްނ ާދންޖެުހީނ ޢަީލ . ނުެގންެނުވނެވެ
އަެންއ ދުަވހު، ޢަލީ  .ިއފައެވެތަކުރުފާުނ ެއ ރަށަްށ ދޫކޮށްލަ 

ެއނގިެގްނ ތަކުރުފާުނ ެއ ރަުށގަިއ ާވކަން ކާފަުރންަނށް 
ބުނެެވނީ ޢަީލ ތަކުރުފާުނންގެ . ކުރުާފނު ަޝހީދުކޮށްީލއެވެއެތަ

މާެލއަްށ ރީްނނަްށ ވެުދމަްށ ިރ ައނދި ައނދި ެއީމހުްނ އިސްތަިށފުުޅ 
މާލެައށް ގެަނއި ަޢލީ ތަކުރުފާުންނެގ . ފޮނުީވ ކަުމގަެއވެ

މާެލ ކައިީރގައި ްނ އަތުަލއި، އިސްތަިށފުޅު، ާމލޭގެ އަހުުލވެރީ 
ޢަލީ ތަކުރުާފނު ޝަީހދުީވ  .ފުޅުީލެއވެ އޮްނނަ ުފަނދޫަގއި ވަޅު

މުަޙއްަމުދ  .ވަަނ އަހަުރއެވެ.) މ1572( 980ހިޖުީރ ަސނަުތްނ 
ތަކުރުފާާނއި ަޙަސން ތަުކރުފާުނ ިއތުރު ާބރާިއ ހިްތވަރުފުާޅއިއެކު، 

  . މަސައްކަްތ ކުިރައށް ގެްނދެީވެއވެ
ާރއްޭޖގަިއާވ ޯޕޗުގީޒުެގ މީުހނާިއ  މިބޭފުޅުން 

އެަބިއމީހުްނ އެކަމަްށ ހޭލަިއ ފަުރާވވެ  ސަބަުބން  ދިމާކޮށްެލްއވުުމގެ 
ޕޯޗުގީުޒންެގ ހުިޝޔާރުަކްނ އިުތރުުވމާއެކު،  .ަށއިފިެއވެތިބޭން ފަ

ކަޅުއޮށްުފންީމގެ ފަހުލަާވނުްނނަްށ އެކަނި ޕޯޗުގީުޒްނ ބަލިކުރަްއވަިއ 
ްއަމުދ ތަކުރުާފނަށް މާލެ ުނިހއްެޕވޭނެަކްނ މުޙަ

ނޫަރްށ އެކު ޭއާނ ކަންަނންއެހެންަކމާ. އެނގިވަަޑއިެގންިފއެވެ



ިދވެިހންަންށ . ާރޖާާއ ބަްއދަލުެވވަޑަިއަގތެވެ ލީއަވަޑަިއގަްނަނވައި 
ލީާރޖާ އަހަނގުރާަމމަީތ ގުރާާބއި ަލްޝކަރެއް ދެްއަވްނ 

 މިމީުހްނ ޮގވަިއގެން އެބޭފުޅުްނ މާލެ . އެއްބަްސވެވަަޑިއަގތެވެ
ޑަިއގެްނެނވި ރޭގެ އަެނއް ުދވަހަކީ، ކިރިްސޓިއަން ީދނަށް ވަ

ޕޯޗުގީުޒން ނުަވންަނ ޮކްނމެ މީހަުކ ަމރައިލާޭނ ަކމަްށ 
ެއއިުރ ާމލޭގަިއ ތިިބ ހިްތަވރުަގދަ ަބޔަކު، . އަްނގައިަފިއވާ ުދވަެހވެ

ލިބެްނ ހުިރ ަހތިޔާެރްއ ެއއްކޮްށ، ީދނަށްޓަަކިއ ަޝހީުދާވން 
 އެުކވެިރންަޙްއމަދު ތަކުރުާފުނގެ އެރޭ މު. ތަްއޔާުރވަީނއެވެ

ޕޯޗުގީުޒންާނ ަހނގުރާމަުކރަްއވަިއ އެްނމެްނ ަމރުްއަވއިލެްއީވ ކަމަްށ 
ައނިދރިއަނދިިރން މަުރވި ކަަމށް ބުެނެވނީ މުަޙއްަމުދ . ބުނެެވއެވެ

މިކަން ިހނީގ  .ެނވެތަކުރުފާުނ ޖެްއސެވި ބަީޑގެ ުއއްޑައަކުން 
.) މ1573ޖުލައި  2( 981ރަބީޢުލްައއްވަލް  1ހިޖުަރއިން 

 6އަހަާރއި  15ޕޯުޗގީުޒްނ ރާއްޭޖަގއި ެވިރކަން ކުރީ . ގަެއވެ
  .މަސްުދވަުހއެވެ

  
ނޑި   ކޮޅާއި ކަޅުއޮއްފުންމީގެ ފޭސްތާށިބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ކަ

  

ރަސްކަމަްށ އިްސވެވަަޑއިަގތުަމށްފަުހ، ޣާީޒ ަބންޑާަރއިްނ  
.  ެގ   ަކްނތައްަތްއ ހަުރަދާނ   ކުރެްއިވއެވެހިްނގެުވމު   ދައުަލތް 
ހިްނގެުވމުަގއި އިސް  ބައިެވރިއަކު  ަކމުަގއި  ޭއާނ   ސަރުކާރު

  .އޭާނގެ  އަުޚ  ަޙސަން   ަޚޠީބު  ތަކުރުާފނެވެ  ޚިޔާރުކުެރއްވީ،

ޙަސަްނ ޚަޠީބުަތކުރުފާނަކީ، ަފުހން ަޙސަްނ ަރންނަަބނޑޭިރ 
 ވާޮގތުަގއި،ތާރީުޚގަިއ ަޙސަްނ ާތޖުްއީދންެގ . ކިލެގެފާެނވެ

ތަުކރުފާުނ ދޮިށމޭނާ. ޙާޖީެއވެޢަީލ ިއސްކުރެއްީވ ބޮޑުވަޒީރަކަްށ 
ޙަަސްނ ޙާީޖއަްށ ކޮލިލެްއވީ، . ކޮލިެލްއވުަމށްފަުހގަެއވެކަމުގަިއ 

ކޮރަލިތަުކރުގެ އަބޫބަކުރަށް ުއއްަތަމ . ވެލާނާ ަކމަެށވެ
ނޑި  ަދންޑަހެަލށް ކޮލިލެްއވީ . ާޔރުކަމަްށ ކޮލިލެއްިވެއވެފަ

  .ެށވެފާމުލަޭދރިކަމަ

 ަޙވާލުެވވަޑަިއަގތުމަށް  ާރއްޭޖެގ ރަސްކަމާ ބޮޑުތަކުރުފާުނ 
. ެނވިެއވެތަެކއްެގންަސުރކާރުެގ ިހންުގަމށް އިސްލާހު  ،ހުަގއިފަ

ވަިކ ަހމަތަކެްއެގ ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ހަނގުބޭކަލުްނ އުފަްއދަަވިއ 
މަިތން  ވަިކ ޤަާވިޢދެްއގެ މަތިްނ ތަރުތީބުުކރައްަވިއ ެއމީުހްނނަްށ 

ިމއީ ރާްއޭޖގަިއ މިކަްނ ިމޮގތަށް ކުެރުވނު . ެދއްިވެއވެ ހި އެއްޗެ
ިދގުލާިރ ެޖއްެސވުާމއި، ާތަނ  ފައިާސެގގޮުތގައި . ފުރަތަަމ ފަަހރެވެ

   .މިރަްސކަމުގަިއ ކަަމށް ުބނެެވއެވެައއީ އަކުރުެގ ފެުށްނެވސް 
ބޮޑުތަކުރުފާަނށް ހަމަެޖއްެސވުމަްށ އެްނމެ ދަތިުފޅުވީ،   
ިމހެނީ، ޭއނާ . ގަްނަނވަިއދެްއވުުމެގ ަމއްސަލަތަެކވެދީްނ އުނ

ރަސްކަމަްށ އިްސވެަވޑައިެގންެނވިިއރު، އިސްލާްމދީުނެގ 
 ަނމަވެސް، ިދވެހި  .ދިެވހިރާްއޖެއަުކ ނެެތވެޢިލްމްެވރިެއއް 
ާރއްެޖއިްނ ބޭުރގައި، އެތަކެްއ އަހަުރ ، ދަްނނަބެއިކަލަކު
ނިޑަވޅުގަިއ އެނުބރިއުޅުްއވުަމށް  މާެލއަްށ  ަފހު، ެއދަ

އެބެއިކަލަކީ، އަްއޝައްުޚ މުޙަްއަމދު  .ެނވިެއވެވަޑަިއގެން 
. ިދވެހި ތާީރޚުގެ ވާޫދ ަދންނަކަޭލގެފާެނވެ. ޖަމާލުްއީދނެވެ

ހިލާލީ މަްޤޞަުދގަިއ މުެގ ގެާފނަކީ، ޝަރުީޢ ޢިްލުމ އުނގެނު މިކަލޭ
ދަރިކޮުޅގެ މުޙަްއމަދު ރަްސގެފާުނގެ ަރސްކަމުަގިއ ރާްއޖެިއްނ 

ިޢލްުމ ޙާޞިލުކުރެްއވީ  .ޭބފުޅެެކވެުކރެއްިވ ބޭރަްށ ަދތުރު
 .ެއދުރުެބއިކަލުންެގ ގާުތްނނެވެއެކިއެިކ  ޙަޟްރަަމއުުތގެ 

 އިސްލާްމދީުނގެ ަކންތަްއތައް، ހިްނަގވައި ެދއްުވމަށްޓަަކއި، މާޭލގައި 
ަރުދްނ ުލއްީދންެގ ކިބަިއން މާޖަ ހުންެނުވމަްށ ުމޙައްަމދު

އެކަހެށިްނ "ެއދިލެްއީވ،  ފާނު ކަޭލގެއެނަަމވެސް  .ެތވެއެިދވަޑަިއގަ
ރަުދްނެގ . ުހންެނވުުމގެ ައމުރުފުުޅ ެދްއވުަމށެވެ" ފުށި ަރށެްއަގއި

ުލއްީދން ދުުރެވ މާއަމުރުުފޅާއެުކ އައްަޝއިުޚ ުމޙައްަމދު ޖަ
އެކަޭލގެާފނުްނ   .ުހަވުދ ައޮތޅު ާވދޫަގއެވެ ވަޑަިއގަތީ ވަޒަްނވެިރވެ 

ން ވަރަްށ އަަވހަށް ދީީނ އަުޅއްަވއިގެ އެރަުށގައި ހުންަނާވނޭ ެގއެްއ 
ކުޑަ ދުވަސްޮކޅެްއގެ . އެވެފިޢިލްމު ކިަޔވަިއެދއްާވން ފަށްަޓަވއި 

ތެރޭަގއި، ާރއްޭޖގެ އެތަްނ ިމތަުނން، ޠާލިބުްނ ައއިސް، ޭއނާެގ 
ވަުރންެގ މިކަޭލގެފާުންނގެ ދަރި . އަރިުހން ިކޔަާވން ަފށައިިފެއވެ

 ތެރެިއން، ެއންމެ މަޝްޫހރު މީުހންނަީކ، އަބޫބަކުރު 
ނޑިާޔރުތަކުރުާފނާއި، ައއްޫޑ ބޮުޑ ަފނިޑޔާރުތަުކރުފާާނއި،  ފަ

  . ދެކަލުްނނެވެ
 ކަާމއި، ޢަދުުލވެރި   ކުރެްއވީ   ަރސްކަން  ބޮޑުތަކުރުފާނު 

 1  ހިޖުރަިއން  އަަވހާަރވީ، މިރަުދން . ެއކީގަެއވެ  ކަމާއި ދީލަތި 
ބިހުރޯުޒ  ފަްސާދނުލެވިަފިއވަީނ ަގލޮޅު . ަގއެވެ 993  ރަމަާޟން 
  .ތު ަޙރިްނަމ ތެޭރގަެއވެމިސްކި

އުތީުމ ޣާޒީ ަރދުްނ ރާްއޖެ ޯޕޗުގީޒުްނގެ އަްތަދށުން   
ޤަުއީމ ްނ ފާަހގަކުރަުމްނ ދަީނ ސަލާމަތްކުެރއްިވ ދުވަްސ ިދވެހީ 

މިުދވަްސ ެއންެމ ފުަރތަަމ ަޤއުީމ ުދވަުހެގ . ދުަވހުެގ ގޮުތގަެއވެ
  . ަވަނ އަަހރުެއވެ .މ1946ގޮުތގަިއ ފާަހގަކުެރވިފަިއަވނީ 

މް ޡައްސުލްާޠނުްލ ޣާޒީ މުޙަްއމަުދ ތަކުރުފާނުްލ އަޢު އަ  
ސިރީ ސަާވދީްއތަ މަާހރަުދންެގ ޛިކުާރ އާުކރުމުެގ ޮގތުްނ 

 ަރުދންގެ އެކުަރއްަވއިފަިއާވ ކަްނތައްތަުކެގ ެތރޭަގިއ ސަރުކާރުްނ 
ގަިއ ހަނދާނު  ރަުދންގެ އުީތމުަގއި އެ . އުފަން ރަށް ކަުމގަިއވާ ހއ

ެއަނންފުޅަްށ ކުރެްއވުާމއި، ިބނާ ކަޒަކާިއ މިސްކިތެއް މަރު
ނިސްބަތްކޮްށ މާޭލގައި މަސްިޖދު ސުލްޠާނު މުޙަްއަމދު ތަކުުރފާނުްލ 

   .ެރއްުވން ހިެމނެެއވެްމ ބިނާކު ޡައަޢު
އެރަުދްނ ުއތީުމގަިއ އުޅުްއިވ އާޢިލީގެކޮުޅ ަކަމށްާވ 
އުތީުމ ަގނުޑވަަރކީ އެިއރުއްސުެރ ސަރުކާުރން ަބލަހައްަޓވަުމްނ 

  .ގެްނަދވާ ަތނެެކވެ
  

  
  

 .މ2005. ދިވެިހބަާހއި ތާރީަޚށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ ަމރުކަޒު، މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ    


