
  ތާރީޚާއި ތަރިކަ 

  ަނީސމާ މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލާ 
ޤައުމީ މުަރކަޒު  ިދވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ 

  
  :ތަޢާރްަފ 

ބައެއް ަފރާތްތަކުްނ ވިދާޅާުވގޮތުގައި، . ތާރީޚަީކ ފާއިތެުވ ގޮސްފައިވާ ޒަމްާނަތކުގެ މަޢޫުލމާތެެވ  
. ދެއްކްުނަތކެކެވެހިނގަމުނާްދ ިނމުމެއެްންތ ވާހަކަތާރީޚަީކ މިޒަމާާނއި ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނާ ެދެމުދގައި 

އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ަދނަްނވަާނަމ، ތާރީޚަީކ މާޒީން ެފިށގްެނ މިޒަމާނަށް، އަދި މިޒަމާނުން ައނަްންނ 
  .އޮތް ޒަމާނާ ހަަމއަށްވެސް ހިނގައިފައިވާ، ހިނގަމުނާްދ، އަދި ހިނގާނެ ކަްނތައްތަކުގެ ސިލްސިލާއެވެ 

މުޖުތަަމޢުތަކުގެ  ިއންސާނީ އުޅެނީ، މިއީތާރީޚު ޢިލްމާ ބެހޭގޮތުން ބުެނ އިާއްނމު ގޮތެއްގަ  
ތާރީޚު ިދރާސާކުރެއްވުމުގައި، . ލިޔެވިފައިވާ ރެޯކޑަުތއް ބަަލއި އެތަކެތި ިދރާސާކުރްުނ ކަމުގައެވެ

ިއވާ ިއންސާންުނގެ މުޖްތަަމޢުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެއްޖީލުން ައެނއް ޖީލަށް ތުންތުންމަތިން ވާރުިދވަެފ 
އެބުޭފޅުން ދެކެވަޑައިގްަނަނވާ ގޮތުގައި . އްރިޚްުނ ބައަްލވައެވެއަ ތާރީޚީ ވަާހކަތަކަށްވްެސ ބައެއް މު

. މިފަދަ ވާހަކަތަކަކީ ތާރީޚު ރައްކާތެރިކޮށް، ައނަްންނ އޮތް ޖުީލތަކަށް ވުާރތަޮކށްދުިނމުގެ ވަސީލެަތކެވެ
މިފަދަ . ކަތަކަކީ އިތުބާރުކުރެވްެނ ެންތ ތަެކއްޗެވެ އްރިޚްުނ ވިދާޅާުވގޮތުގައި، މިފަދަ ވަާހއަައެނއަްބއި މު 

ވަާހކަތައް އައިސްފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށް ބާަލއިރު ޭދހަވީަނ، ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މީހުން އެވާހަަކތައް 
" މުަދ "ަނަމވްެސ އެވާހަކައިގެ . ހަނާދނަށް އިއާދަކުރާއިރު، މާިވހަަކތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމެވެ

ިމގޮތްަށ އެތަކެއް ޒަމެާންއ ވަނެްދން . ވަާހކައިން ެއނގްެނ އޮވެއެވެ" އާރުކޮޅު"ުނަވތަ އަސްލު 
މިފަދަ ވާހަކައެއް ތުންތުންމަތިން ކިޔަމްުނ ައނަްނއިރު، މާިވހަަކ ުފރަތަަމ ކިޔަމްުނ އައިސްފައިވާ ގޮތް 

ގައި ކިޔަމުން ީމގެ އެއް މިސާލެއްގެ ގޮތުން މިރާއްޖޭ. އޮޅުން ނުފުިލޭވވަރަށް ބަދަލު އައިސްފައިވެއެވެ
  .ގެ ވަާހކަ ާފހަަގކޮށަްލމެެވ"ކޮއިމަލާ ކޯަލ"ައންނަ 

ލިޔުުމގެ މައިގަނޑު ބައިގައި ހިމަަނއިފިައވީަނ ވިެރކަާމ  ގެ ތާރީޚީ ލިޔްުނަތކުގައި،އިހުޒަމުާނ   
އްވާއިރު އެތެަނއްގެ އްރިޚްުނ ތާރީޚު ލިޔުއައެހްެނ ަނަމވެސް، މިހުާރގެ މު. ގުޅިފިައވާ ވާހަކަތަކެވެ

އުޅުނު ކަންތައްތަކަށާއި، އަދި އެކްަނކަމާ ގުޅިފައިވާ ހިުރހާ ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ކޮށް މީހުން
އެހްެނކަމާއެކު، ތާރީޚީ ލިޔްުނަތކުްނ، މާޒީގައި ހިނގައިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އަސަރު . ދެއްވައިފައިވެއެވެ

އި ހިނިގކްަނކަން ގުޅިފިައވާ ގޮތް މިޒަމާނަށް ޯފރާފިައވާ ގޮތާއި، މިޒަމުާނގެ މުުޖތަމަޢުގެ ހާލަތާއި މާޒީގަ 
  .ދައްކައިދެެއވެ

ީމގެ . ޤައުމެއްގެ ތިަރކައަކީ ާކބަފައްިނގެ ަފރާތްުނ އަެބޔަކަށް ވުާރތަވެފިައވާ ތަެކއްޗެވެ  
ތޭެރގައި ތާރީޚީ އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ާކބަފައްިނގެ ަފރާތްުނ ލިބިފައިވާ ހިުރހާ އާދަކާދަތައް 



ޤައުމެއްގައިވާ ގަސްގަހާއި، ިދޭރތަކެއްޗާއި އަދި، ޤައު. ހިމެެނއެވެ  މެއްގެ ތިަރކައިގެ ތެރޭގައި، އެ
ޤައުމެއްގެ ޤުދުރަތީ މަންޒަރުތަާކއި ވިެށވްެސ ހިމެެނއެވެ މިހްެނވުމާއެކު، ތާރީޚު ިދރާސާކުރުމުގައި . އެ

ޤައުމެއްގެ ތިަރކަ، ުނަވތަ  ގެ ޙާލަތަށް ިދެވހިރާއްޖޭ. ގެ ވަރަށް ޮބުޑ ޙިއްސާއެއް އޮވެއެވެ"ހެރިޓޭްޖ"އެ
ިދވެހިތާރީޚުގައި ހިނގައިފައިވާ ބައެއް ކަންތައް ތަކެތީގެ ސަބަބުްނ ބާަލއިރު، އާސާރީ ތަންތަންުނާނއި 

ޤްީނކޮށްދީ މަޢޫުލާމތު ުފރިހަަމކޮށްދީފައި ވެއެވެ   .ޔަ

  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު 

ިދެވހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް     
ބާަލއިރު، ރާއްޖޭގެ ލިޔެވިފައިވާ ތާރީޚު 

ވަަނ ޤަރުުނން  12ެފނަްންނ އޮތީ މީލީާދްނ 
އޭގަެފހުގެ ތާރީޚުވެސް . ެފށިގެނެްނެވ

މާފުރިހަމަޮކށް ލިޔެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެވޭކަށް 
ވަަނ ޤަރުުނގެ  18މީލީާދްނ . ެނެތވެ

ވްަނ ކުރީކޮޅުގައި ޙަސަން ތާޖުއްދީން ލިޔުއް 
ެފށްޓެވި ތާރުީޚގައި، ހޯއަްދވައި 

ލިޔުއްވައިފައިވާ މަޢޫުލމާތަށްޓަަކއި އެމިަނކާުފނަށް އަޅުގަނޑުމެން މަތިވިެރ ަދރަޖައަަކްށ 
ރީޚުގައި ވަރަށް ގިނަ ަނމަވްެސ އެދުވަސްވުަރގެ ޙާލަތު ނިޔާކުރި ގޮތުން އެތާ. ޝުކުރުވެރަިވމުއެވެ

ރްަސކަންކުރެއްވި ޭބބުޭފޅްުނގެ ަނނުްފޅުތައް ލިޔެފައިވާ ރާއްޖޭގައި . ތަކެއް މަދުވެއެވެމަޢޫުލާމތު
ޙަަސން . ާފހަަގކުރެެވއެވެރާަދވަޅިތަކުގައިވާ މަޢޫުލމާތުގައިވެސް ވަރަށް ގަިނ ކުށްތައް ހުރިކަްނ 
ޤައުމުތަކުްނ ރާއްޖެއަށް  ތާޖުއްދީން ލިޔުއްވި ތާރީޚަީކ ޮއނިގަނޑު ކަމަށް ބަލައިގެން، ބޭރު

އްރިޚުންގެ ލިޔުއްވުމްަށވެސް އަ ދަތުރުވެރިނާްނިއ އަދި ބޭރުގެ ބައެއް މު ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ބައެއް
ބަލައިގެން ތާޖުއްދްީނގެ ތާރުީޚގައި ުއނިވެފައިހުރި ބައެއް ތަންތްަނ ުފރުާލމުން މަޢޫުލާމތު 

ަނަމވްެސ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚީަކ ުފިރހަަމއަށް ލިޔެވިފައިވާ އެއްޗެކޭ ބުެނވޭ . ުފޅާކޮށެްލވެއެވެ 
  .ހިސާބަކަށް އަދި އަޅުގަނޑުމްެނނަށް މަސައްކަތެއް ުނކުރެވެއެވެ

  އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި 

ުއިނވެފައިވާ ބައިތައް ުފިރހަމަކުރުުމގެ ތާރީޚްުނ     
މަސައްކަތުގައި ިދެވހާިރއްޖޭގައި ެފނަްންނ ހިުރ އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތީން 

ީމގެ . ވަރަށް މުހްިނުމ ރޯލެއް އަެބއޮތެވެ ހޭޯދ މަޢޫުލމާތު އަދާކުރާ 
އިސާްލމްވުުމގެ ކުރީގައި ިދެވހާިރއްޖޭގައި . މިސާލްެއ ަދނަްނަވއިލަާނމެވެ

އޮތް ީދަނކާ މެުދ އިތުރު ތަފްސީލުތަކެއް ލިޔެވިފައިވާ އެއްވްެސ ލިޔުމެއް، 
. ކުރީގެ ލިޔްުނަތކުގެ ތެރިެއްނ އަޅުގަނޑުމްެނނަށް ެފނިފައެއް ެނެތވެ

  .މ1922ުފަވްއުމަލުކ ާދަގާބ . ޏ

ެބލް . ޕީ. ސީ. ެއޗް 
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ބައެއް 
ހެިމޭނ 
ތަކަްށ 

ކިތައް 
 ަޢލީ 

 ނ 

ދެނއްގެ ބުދުކޯ
ޤްީނކުރުެވ ްނ ޔަ
20 މީލީާދްނ 

ން މިފަދަ ބަ
ް ކަމަށް ިހ

އި ވަާހކަތަ އަ 
  . ެނެވ

ވާހަކައިގެ ހެިކ
ުނގެ ޭބބުޭފުޅ 

ބެިލްއޫދްނ ެފުނނު 
 ދއް 

 

 އެއީ ކޮނީްދ
ިސްޓީުދްނކަްނ

އީއެ! އާދެ 
އަށް ވަޑައިގެނ
ާލގެ ހެކިތައް
 ދެެކވެމުން 
ގެ ސަބަބުންނ

އް ތާރީޚީ ާވ
 ޮބުޑތަކުރުފުާނ

ޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ބ
ް ުބްއާދެގ ުބެދ

ާހަނއެިގ ެދަގއު 

ަނމަވްެސ 
އި އޮތީ ުބިޑ
.ނގުމްުނނެވެ

ބެްލ ރާއްޖެއ 
ރާއްޖޭގެ އެވާޭލ
ކަމެއް ެނިތ
ޤަީދދީ ތިަރކައި 

ސްފައިވާ ބައެއ
ށް ބަާލއިރު،

ނަިލްނެދ ައޮތ

އްިސަތށުިފުޅެގ ަމާހ

.ަކ އޮވެއެވެ
އި އެޒަމާނުގައި
 ހިުރކަްނ ެއނ

.ޕީ. ސީ. 
ރާ. ކުނެްނެވ

ޤްީނަކ ގައި ޔަ
ޤަ ަދމުން އައި 

އިސްފައިވާ 
ަނމަވެސް  

ނގައިފިައވާ 
ބޫލުކުރެވޭނީ 
ސްވަރެއްގައި 
، ަފަހކަށް 
 ތެރޭގައި، 
ދާއިރާތަކުގެ 
، ބަހުގެ 
ދި ތާރީޚާ 
ްނ ެއނގޭ 

ޔަމްުނ އައިސް
މިސާލަކަށް. ވެ

ުނެގ އިލީ ަތުކުރފާ 

ދކޯލެއްގެ ވަާހކ
ިދެވހާިރއްޖޭގައި
 ރަށްރުަށގައި
މިސްޓަރ އެޗް
ވި ިދރާސާތަކު
ރުެވމްުނ، އިހު

ހަޯދއެއީ، ! ދެ

ތަވަމްުނ އައި
. ލިބެއެވެ

ދިސާއަކީ ހިނ
ނަށް ޤަޫބ
މާޒީގެ ުދވަސް
ތައް ހުޯދމަށް،

ޞީލްަތތަކުގެ
މާިދ. ެނއެވެ 

 މަޢޫުލމާތާއި،
ޫލމާތާއި އަދި
 ގުޅްުނތަކުްނ

ާރއްޖޭގައި ކިޔަ
ިއ އެބަހުއްޓެވެ

ުހިރ، ުއތީުމ ަޢލީ

ކައިގައި ބުދުކޯ
ިދ. ނުފިލައެވެ 

ތައް ރާއްޖޭގެ
ުރީކޮޅުގައި މި
ަވއި، ކުރެއްވި
 ިދރާސާކެުރ

އާދެ .އައެވެ 

ތިން ވުާރަތ
އް މަޢޫުލާމތު
ޔްާނކުރާ ހިާދ
އަޅުގަނޑުމްެނަނ

މާ. ލިބގެނެްނެވ
ވާކުަމގެ ހިެކތ
ނކުރާ ވީަޞ
ރާތައް ހިމެެނ
ޖީން ހާޯދ

ތާރީޚީ މަޢޫުލ
ދގައި ހިުރ

  .ެނއެވެ 

ސުރެ ިދެވހާިރ
 ސާބިތުވެފިައ

ުފަނދަޫގއި ުހ. ކ

ީރގެ ވަާހކަަނާމ
އް އޮޅުމެއް ނ
ުނގެ އާސާރުތަ
އަހަރުތަކުގެ ކު
ތްަނ ކޮނަްނަވ
ރުތައް ެފިނ،

ކުލަވުަރޤަތުގެ 

ތުންތުންމަތ 
ތަކުްނ ބައެއް

ބަޔާ އި ހަކައިގަ 
އްކަން އަ
ެއްގެ ހިެކ ލިބ
އް ހިނގައިފިައވ
ސް ބޭންުނ
އިގެ ދާއިރާ
ައި އާކިއޮލޮ
މްުނ ހޭޯދ ާތ
ށްޓާ ެދެމުދ
ގުންތައް ހިމެެނ

ޒަމުާނއްސ 
ދަ ވަޞީލަތުން

ރަނަްނ
ކަމެއް
އެދުީނ
ގެ އަ
ތަނަްތ
އާސާ
ޤަ ޤީ ަޙ

 
ވަާހކަތ
އެވާހަ
ކަމެއް
އެކަމެ
ކަމެއް
އައިސ
ތިަރކަ
ތޭެރގަ
ޢިލްުމ
ތާިމވެށ
ެއނގު

 
މިފަދަ



ުފނޫަދގައި . އަޅުގަނޑުމްެނނަށް އޮޅުންފިލީ ދާދަިފހްުނެނވެ) .މ1572(ތަކުރުފާނު ޝަހުީދީވ އަހަރު 
ހިުރ އެތަކުރާުފނުގެ އިސްތަށުިފޅުގެ މަހަާނއިގައި، ޭއާނގެ މުނިކަާފ ަދރިކަލުން އިސްކަނަްދރު 

ިދވެހާިރއްޖޭގެ ރަށްރުަށގައި ހްުނަނ . ރަސްގެފާނު ޖައްސަވައިފައިވާ މަހަާނގުަލގައިވާ ލިޔުމުނެްނެވ
މަޢޫުލމާތު ހުޯދމްަށ ބޭންުނކުރޭެވ  ގައުތަކަކީވްެސވާ މަހަާނ ޤަބުރުސްތުާނގައި  މްިސކިތްތަކުގެ 
ވަރަށް ގަިނ މަހަާނގުަލގައި، އެތެަނއްގައި ވަޅެުލވިފައިވާ މެީހއްގެ މަޢޫުލާމތުގެ މުހްިނމު . ވަސީލެަތކެވެ

އަދި ގިނަަފހަރު ބައަްޕގެ ަނމާއި  ނިޔައުވި ތާރީޚާއި، އެމީހެއްގެ ަނމާއި،. ބައެއް ލިޔެފައިވެއެވެ 
  .ވާުމއެކު، މިއީ ތާރީީޚގޮތުން ވަރަށް މުހްިނުމކަން ެދވޭ ތިަރކައެވެ. ަމޤާމުވެސް ހިމަަނއިފައިވެއެވެ 

  ކޮޅުުފށީ ޣާޒީ މިސްކިތް 

އާސާރީ ތެަނއްގައި     
ޮފރުވިފައިވާ ހެއްކެއް ެއންމްެނގެ ޯލމައްޗަށް 

ވަސީލަަތކީ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއް  ގެނެސްދޭ
ިމގޮތުން . ކަމަށްވެސް ބައެއް ަފހަރު ވެދެއެވެ

  .ވަރަށް ަފހުގެ މިސާލެއް ަދނަްނވަާލެމވެ

ތުންތުންމަތިން ވާރުިދވެފައިވާ ތާރީޚީ   
ވަާހކައެއް ކަމުގައިވާ ޮބޑުތަކުރުފާނު ވަާހކަ، 

އައްޝައިޚު  ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ލިޔުއްވީ
. އެހާތަނަށް ތާރީޚީ ލިޔުމެއްގެ ސިފައިގައި މާިވހަަކ ލިޔެވިފައެއް ެނެތވެ. ޙަުސިއްނ ޞަލާޙުއީްދނެވެ
ގޮތުގައި، އައްސުލްޠުާނ ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް  ބަޔްާނކުރައްވާފައިވާ މިދްެނެނވި ވަާހކައިގައި 

 ކަޅުއޮށުްފނީްމގައި ހުވަދުއަތޮޅަށް އެރުަދްނއަޢުޒަމް ސިރީސަވާދްީއތަ މަހާރަދްުނގެ ރްަސކަމުގައި، 
ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅްުނ ެއނބުރި މާލެވަޑައިގްަނަނވިަނކޮށް، ުކޑަހަުވދޫ ކަނޑުތެރްޭނ ގަަދ ވިއްސާރައިގައި 

މި އީޮޑގެ ވަކަރުތަކުްނ ކޮޅުުފށީގައި . ޖެހި، ދިއްތުނޑީ ަފރަށް ކަޅުއޮށުްފްނމި އަރައި ުފނޑުފުނޑުވިއެވެ
ކުރެއްވި ކަމަށްވެސް މްިސކިތެއް ބިާނ

އެޭގ އެތަކެއް ސަތޭަކ . ރާިވވެފައިވެއެވެ 
އަހަރު ަފހުން އެމިސްކިތުގައި އަލާިފނުގެ 
ހާދިސާއެއް ހިނގައިގްެނ މްިސކިތުގެ ބައެއް 
. ައނދައިގްެނ ދިޔަ ކަމަށް ބުނެވެއެވެ

މްިސކިތް ައނދައިގްެނ އަލުން 
 1299ތުން މާަރމާތުކުރެވިފައިވަނީ ހިޖުރީ ޮގ

. ރަށު މީހުން ބުނެއެވެވަަނ އަހަރު ކަމަށް އެ
މި  82/1881މާީލދީ ތާރީޚްުނ މިއީ 

އިަލފުާނގައި މުޅި ަނަމވްެސ، އެ. އަހަރެެވ

 .މ1922: ޮކުޅުފށީ މްިސކިތް 

 .މ2001: ޮކުޅުފށީ މްިސކިތް 



އެހެން ކަމާ އެކުގައި . އްބެވެކަމަށް ބުިނ މީހްުނވެސް ތިކިތް އެކުގައި ައނދައިގްެނ ދިޔަމްިސ
ލު މިސްކިތް ޫންނ ކަމަށް ބައެއް ިދެވހި މިސްކިތަީކ ޣާޒީ ބަންޑާރިައްނ އާރާސްތުކުރެއްވި އަޞްިމ
  .އްރިޚުން ވާިދޅުވިއެވެ އަ މު

ިދެވހާިރއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީގެ ''އަލްއުސްތުާޛ މަުޙއްމަދު އިބްރީާހމް ލުުޠފީ ޭއާނ ލިޔުއްވި 
  :ގައި ވާިދޅުވެފައިވަނީ މިފަދައްިނެނވެ'' ވަަނވުަރ

މިސްކިތެއް ބިާނކުރި ކަމަށް  ރަށު މީހުން އައުައނދިައދިޔުމުން އެ ތާނގައި އެމިސްކިތް އެ ''
މިހެން ވުމުން އަލަށް ބިާނކުރެވުުނ މްިސކިތުގައި ހިުރ ކަޅުއޮށުްފްނީމގެ ތަކެތި ކަމަށް ބުެނވޭ . ވެއެވެ

މިސްކިތަީކ އާސާރީ ތެަނއް ޫންނ ކަމަށް އަދި މިއާއެކުގައި ިމ'' .ލިކޭޓް ތަކެއްޗެވެތަެކއްޗަކީ ޑްުޕ 
  .ވެސް ޭއނާ ވާިދޅުވެފައިވެއެވެ

ަކުމގެ ެވގެން އައިސްފައި ވުމާއެކު، މިގޮތަކަށް ރާިވ ހިުރ މްިސކިތުގެ އަޞްލާ މެދު، ެދމިހާރު 
ޤަތް އޮޅުންފުިލވުން ވީަނ ޤީ އް ޫންނ ކަމަށް ެނތަަނީކ އާސާރީ ަތ މި. މުހްިނުމ ކަމަކަށް ވެފައެވެ ަޙ

ކުރެއްވި އަސްލު ބައެއް ަފާރތްތަކުްނ ޤަބުޫލފުޅު ކުރައްވައިފައި ވާުމއެކު، އެއީ ޣާޒީ ބަންޑާރަިއްނ ބިާނ 
. އެ ގޮތަށް ޤަބޫލުކުރާ މީހްުނނަށް އޮތީ ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭންުނވެފައެވެހެިކތަކަކަށް މްިސކިތް ކަމުގެ 

  .މި ހެކިތައް ފުައޅުވީ އާދައާއި ޚިލާފު ގޮތަކަށެވެ

ވަނަ  26ވަަނ އަހުަރގެ ޑިސެމްބަރު މުަހގެ  .މ2004ެއނގިވަޑައިގަނަްނވާނޭ ފަދިައްނ 
ޒަމުާނގެ ުދވަހު، ިދވެހާިރއްޖޭގެ މި

ތާރުީޚގައި ިދމާވެފައިވާ ެއްނމެ 
ހިތާމަވެރި ޤުދްރަތީ ކާރިސާ 

އެ ުދވަހު އެރި . މެުދވެރިވިއެވެ
ސުނާީމގެ ރުާޅތަުކގައި ރާއްޖޭގެ 

ބައެއްގެ ުފރަާނއާއި ގެދޮރު އެތައް 
ެއްނމެ ރުާޅ އަރަން . ދިޔައެވެެނިތ

ޮބޑަށް ިދމާވި އެއް ރަށަކީ މަުލކު 
ކޮޅުުފށިން ވަރަށް . އަތޮޅު ކޮޅުުފށްޓެވެ

ޮބޑަށް ހަލާކުވި އެއް ތަނަކީ ކޮޅުުފށީ 
އައްސުލްޠާނުލް ! އާދެ. މްިސކިތެވެ

  .ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ކަޅުއޮށުްފްނީމގެ ވަކަރުތަކުން އެޅުއްވި ކަމަށް ބުެނވޭ ޣާޒީ މްިސކިތެވެ

 .މ2006: ޮކުޅުފށީ މްިސކިތް 



ކަމުގެ 
ޏެއްގެ 
ފިައވާ 
ފައިވާ 
އްގައި 
ސާއެއް 
 ހުރި 
އަދި، 
ސްކިތް 
 ވްެސ 
ފުނނު 
ތާމެދު 
ތާރީޚީ 
އެކަން 
ކަމަށް 
 ޣާޒީ 
ކަމަށް 

ރޮުކށްފައިވާ ކަ
އާއެކު، ޯދންޏެ
 ުދވަސްވަެފ
އް ބޭންުނޮކށަްފ
 ުދވަސްވަރެއް
ގެ ހާދިސާ

ެފނަްންނ
އަ. ރެވެުނެވ

 މިުޅ މްިސ
ކަންވ ނާުދ

މުން މެިފ ކަ
މިސްކިާތ ިމ

ސްފައިވާ ާތ
 ގޮތަކީ އެ
ގޮތް ކަ
މިސްކިތަީކ 
ްނާވ ކަމެއްކަ

ނނީ ައލާިފުނެގ 
 ރ 

ާފުނގެ އަސަރު
އަދި ހަަމ އެއާ
ވަަރށް ގަިނ
އްގެ ވަކަރުތައް
ކޮންމެވެސް

 އަލާިފނުގ
އިވާކަން ެފ

ޤްީނކުރްނ  ޔަ
 ހާދިސާގައި

ްނ
އެހެން. އެވެ
ކުްނ

ްނ އައިސް
އި ބުާނ

އިވާ ޮގ
މިިމ .ވެއެވެ 

 އެކީަށގްެނ

ޮފޯޓިއްނ ެފްނަނ. 
ާދަފއި ުހރި ަވަކރު 

އްޗަށް އަލާިފ
އަ. ކުރެވެުނެވ

ތަކެއްޗަކީ މި
ގައި، ޯދންޏެއް
ޮ ކަމާއި، 
އެތާނގައި

ގައިފިައހިނ 
ެހކިތަކުްނިމ

އަލާިފނުގެ
ައނދައިގެނ
ސާބިތުވިއެ
ިނޝްާނަތކު
ވުާރތަަވމްުނ
ވަާހކައިގައި
ހިނގައިފިައ
ޤަޫބލުކުރެެވ
ަމށް ވަުމކީ

.މ2006: ކިތް 

ަ ާހދާިސަގއި ައނާދ

ގައި އެ ތަެކ
ިރކަްނ ާފހަަގުކ

މި. ހުއްޓެވެ 
ތ ބިާނކުރުުމގަ

ްިސކިތް ކަމ

ޮކުޅުފށީ މްިސކ

ާ

ްނަނީނ 

ރވެމުން 
ލިބުނީ 
ލިބުނު 
ސާގައި 
ވެއްޓި، 
 ާލަފއި 
. ޔައެވެ

ހޅަނގު 
ްސކިތާ 
 ޮބަޑށް 
ވުމުން 
ލަކުޑީގެ 

ލުަކޑިތަުކގަމި  
 ެފނަްންނ ހިުރ
 ެފނަްންނ ހ

މިސްކިތްއެ 

 އާސާރީ މި

ޮފޯޓިއްނ ެފްނ. މ
  ަބެއއް 

ތާ މުެދ ކުރެ
ށް ޖަވާބު ލ

ލ ސަބަބުްނ
ހިާދސިމ 

ްނަމ ާފުރ ވެ
 ަފާރތުގައި 
 ހަލާކުވެ ދިޔަ
ްސކިތުގެ ުހ

ެފންޑާއާއި މިސ
 ވަަރށް 

މިހެން . ނެވެ
އި ހިުރ ލަ
.ޮގތް ވިއެވެ

 ރަނގަޅަށް 
އެއް ވްެސ
.ފހަަގކުރެވެުނެވ

ާނކުރެއްވި 
  

2006: ްސކިތް 
ިއްނަނަފެތްއެގ

މިސްކިތާިމ
 ސުވާލަުތކަށް
ނާީމގެ ސަ
.ުލްނތަކްުނެނވެ
ކިތުގެ ހަރްިނ
ކިތުގެ ތްިނ

ޑާވެސް  ެފްނ
އެކުގައި، މިސ
ނު ަފރާތްުނ ެފ
 ކަނުން

ގަނޑު ވެއްޓުނެ
ތޭެރގައިެ އެ

ތައް ެފންނަ ޮގ
ރުތައް ވަަރށް
އެނަަފތުގެ ބަ

ވެސް ާފހކްަނތ

ާރަިއްނ ބިނ
. ލުކުރެވެއެވެ 

  

ށީ މްިސޮކުޅފު 

ދިޔަ
ސުނާ
ގެއުްލ
މްިސކި
މްިސކި
އޮތް
އެމިއާ 

ދެކުނު
ގުޅޭ
އުވަގަ
ާފުރގެ
ބައިތަ
އަސަ
ިއނަްނ
ތަެކިތ

ބަްނޑާ
ޤަޫބލު

 



މެ މުހްިނމު ވާ ކަްނތައްތައް ހިނގި ކަމުގެ ހެިކ ދައްކައިދޭ ެއްނޤައުމެއްގެ ތާރުީޚގައި ! އާދެ
ޚާއްޞަކޮށް ިދވެހާިރއްޖެ ފަދަ، ލިޔެވިފައިވާ ތާރީޚު . ޤައުމެއްގައި ހިުރ ތިަރކަތަކެވެވަޞީލަަތކީ އެއެއް 

ީމގެ ތޭެރގައި ތަރިކައިގެ . މަުދ ތަނެއްގައި، ތިަރކައިން ހޭޯދ މަޢޫުލމާތަީކ ވަރަށް އަގުހިުރ މަޢޫުލމާތެެވ
ވަމްުނ އައިސްފައިވާ ހާއި އަދި ވާރުިދވަޞީލްަތތައް ކަމުގައި ހިމެނޭ އާސާރީ ތަންތާަނއި ތަކެއްޗާއި، ބަ 

 ިދެވހިރާއްޖޭގައި ހިުރ އާސާރީ ތަންތްަނ ސައިންޓިފްިކ އުޞުޫލްނ ކޮެނ . ވެސް ހިމެެނއެވެވަާހކަތައް 
ޤްީނކުރެެވއެވެ ާރއްޖޭގެ ތާރީޚީ ލިޔްުނތައްިމ ިދރާސާކުރުމުން،   .މިހާރަށް ވުރެ ުފިރހަަމވާނޭ ކަމަށް ޔަ

  :ރެފަރެންސް 

ިދެވހިބަހާއި ތާރީޚްަށ ޚިދުމަތްކުރާ  ތަންތްަނ،ިދެވހިރާއްޖޭގައި ހިުރ އާޘާރީ  ަނީސމާ މުޙައްމަދު، .1
 .މެާލ .މ2004. ޤައުމީ މުަރކަޒު

ދަ ެޕންގުއިން ހިސްޓްރީ އޮފް އަރލީ ިއންޑިޔާ، ްފޮރމް ދަ އޮރިޖިންސް ުޓ . ރޮމިލާ ތަޕާރް .2
 .ެޕްނގްއިން ބުކްސް .މ2002 .ޑީ.އޭ 1300

ނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާންުލ އަޢުޡަމް ާޠއައްސުލް: ޞަލާޙުއީްދްނއައްޝައިޚު ޙަުސިއްނ  .3
 .ސްެރޮނވެލްޓްީޕ  .މ1998މިޗާޕު ) .މ1940( .ހ1359. ސިރީ ސަވާދްީއތަ މަހާރަދުން 

 .މ2007: ޮކުޅުފށީ މްިސކިތް 
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