އައްސުލްޠާން ޢަލީ ސިރީ އައުދަ ސިއާކަ ކައްތިރި

އައްސުލްޠާން ޢަލީ ) 6ވަނަ( ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ
ކައްތިރި މަހާރަދުން
ނަންފު ޅު :އައްސުލްޠާނު ޢަލީ ) 6ވަނަ(.

ދުވަސްވީވީހެން ދިވެހި ލަޝްކަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ދެކޮޅުވެރިކަމާއި

މަހާރަދުންނަކީ އަލްވަޒީރު ޢަބްދުއްރަޙުމާނާއި ފެރިދޫ ސިއްތި

ހަމަނުޖެހުން އުފެދެމުންދިޔައެވެ .އެއްބަޔަކަށް ފެނުނީ ހަނގުރާމަ

ކަނބައިދިކިލެގެ ގެ ދަރިކަލުންނެވެ .ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ

ހުއްޓާލައި އަމާންދޭށެވެ .އަނެއް ބަޔަކަށް ފެނުނީ ހަނގުރާމަ

ކުރިން މިރަދުންގެ ނަންފުޅަކީ ،ޢަލީ ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނެވެ.

ކުރުމަށެވެ .އެދުވަސްވަރު މާލޭގައި ހަމަނުޖެހުން ގިނަވެފައިވެއެވެ.

އަވަހާރަވީ އިންޑިޔާގެ

ގޯވާއިން އައި ޕޯޗުގީޒުންގެ ކިބައިން ރާއްޖެ

ދިފާޢުކުރެއްވުމުގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ.
ޢަލީ ރަސްގެފާނު ކައިވެނިކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން

ޤައުމީ ރޫޙުވަނީ ކުޑަވެފައެވެ .މިނުރައްކާތެރި ދަނޑިވަޅުގައި މާލޭގެ
ދިފާޢުގެ މުހިންމު ތަނެއް ކަމަށްވާ ބޮޑުބުރުޒުގެ ވެރިޔަކަށް ހުރި
އޭދަފުށީ ޙަސަން ވަތަ ބަނޑޭރިތަކުރުފާނު ދުރުވެ ،ކީރިތި

ނަންފުޅު އެނގޭ ބޭފުޅަކީ ހިލާލީ ދަރިކޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި

މަހާރަދުންނަށް ދެންނެވިކަމަށްވަނީ ،ދުޝްމިނުން ޖެހި ކޮންމެ

އައްސުލްޠާން ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނާއި ބުރެކިރަނިންގެ

އުންޑައަކަށް ބޮޑު ކޯއްޓޭ ބުރުޒުން އޭނާ އުންޑައެއް ޖަހާނެކަމަށެވެ.

ދަރިކަނބަލުން އައިޝާ ކަނބާފާނު )ނުވަތަ ކަނބާ އައިޝާ( އެވެ.

ޢަދުއްވުންގެ އުންޑައަކުން ޖެހި ޚުދު އޭނާ މަރުވެއްޖެކަން ދެނެތިބި

ކުޑަކަމަނާފާނާއި އަދި ކުޑަކަލާފާނުގެ މަންމާފުޅަކީ އެހެން ބޭފުޅެކެވެ.

ހަތަރު މީހުން އައިސް ރަދުން އަރިހުގައި އެވާހަކަ ނުދަންނަވަނީސް

ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސިއްތިމާވާ

އަމާން ނުދެއްވުމަށެވެ .ބަޣާވާތްކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ބަޔަކު އައިސް

ރަނިކިލެގެފާނާއި ކުޑަކަމަނާފާނާއި ކުޑަކަލާފާނު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު

ރަދުންނަށް ދެންނެވިކަމަށްވަނީ ރަދުންގެ އަމުރުފުޅެއް ނެތި ބޮޑު

ކުޑަކަލާފާނު.

ލިބިފައިވެއެވެ .މިބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލެގެފާނު

ކޯއްޓޭބުރުޒަށް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އަމާން ދިދަ ނެގިކަމަށެވެ .ދެން،

ރަސްކަންކުރެއްވީ965 :ހ .ވަނަ އަހަރު )1558މ (.މުއްދަތަކީ

ކައިވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަތީ ބޮޑުތަކުރުފާނާއެވެ .ކުޑަކަމަނާފާނު

ދުޝްމަނުންގެ ބަޑީގެ ޚަބަރާއެކީގައި ރަދުންނަށް އިވިވަޑައިގަތީ މާލޭގެ

ކައިވެނިފުޅު ކުރެއްވީ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ޙަސަން

ހުޅަނގު އުތުރުކޮޅަށް ޕޯޗުގީޒުން ފޭބި ޚަބަރެވެ) .މުޙައްމަދު

ތަކުރުފާނާއެވެ 1602 .މ .ވަނަ އަހަރު ،ޕިރާޑް ޑި ލަވާލް ރާއްޖެ

އިބްރާހީމް ލުޠުފީގެ ލިޔުއްވުމުން(

ކޮލީ ނަންފު ޅު :ސިރީ އައުދަ ސިއާކަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން.
ބައްޕާފު ޅު :ޔަމަންކަރައިގެ އައްސައްޔިދު ޢަބްދުއް ރަޙުމާނު
ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނު) .އަލްވަޒީރުލް އަޢުޡަމް ޢަބްދުއްރަޙުމާނު(
މަންމާފު ޅު :އަރިއަތޮޅު ފެރިދޫ ސިއްތި ކަނބައިދި ކިލެގެ

ބޭފުޅުން:

ސިއްތި މާވާ ރަނިކިލެގެފާނު ،ކުޑަކަމަނާފާނު،

 2މަހާއި  15ދުވަސް

އައިއިރު ،ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލަކު ހުންނެވި ކަމަށް އޭނާ
ލިޔުއްވައިފައި ވެއެވެ .މިއީ ކުޑަކަލާފާނުކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ޢަލީ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމަށް ދެމަސްވީތަނާ ޕޯޗުގީޒުން

މާލޭގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތު އަތިރިއަށް ޕޯޗުގީޒުން ފައިބައިފިއެވެ.
ޢަލީ ރަސްގެފާނު އެމީހުންނާ ހަނގުރާމައަށް ލަސްކަރީންނާއިގެން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ،އެބައިމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި ތިންވަނަ

ނުކުމެވަޑައިގަތެވެ .ރަސްގެފާނު ކަނޑި އައްޑަނަ ހިއްޕަވައިގެން

ލަޝްކަރު އައިސް މާލެއާއި ހަމަލާދިނެވެ .މިލަޝްކަރުގެ ކެޕްޓަނަކަށް

ލަސްކަރީންގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ކުރީގައި ހިންގަވާވަޑައިގެން ޢީދު

ހުރީ ކެޕްޓަން މެނުއަލް ޑަ ސިލްވޭރާ ޑި އަރައުޜޯ އެވެ.

މިސްކިތާ ހަމައަށް ވަޑައިގެންފައި އެނބުރިވަޑައިގެން ފަހަތް

މާލެއާ ދެކޮޅަށް އައި ޕޯޗުގީޒުން މާލޭގެ ބޭރު ބަނދަރުގައި

( iwag 1950) qtar A
y iz un A
f egqs ar Il aW

ފަތިސްވީއިރު އެމީހުންގެ ބަޑިތަކާއި ސިލޭހަތައް ހިފައިގެން

ބެއްލެވިއިރު ،ބޮޑުވަޒީރާއި ޚާދިމުންކުރެ އެކަކާ ނޫން އެހެން އެންމެން

ތިބެގެން މާލެއަށް ބޮޑުބަޑިން ހަމަލާތައް ދޭން ފެށުމުން މާލޭންވެސް

ފިލައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ .ދެން ޢަލީ ރަސްގެފާނު އެދެ

ރައްދު ޖަވާބު ދިނެވެ .އަދި ދުޝްމަނުން މާލެއަރަން ކުރަމުން ދިޔަ

މީހުންނާއިގެން ދުޝްމަނުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ،މީގެ

މަސައްކަތަށް ދިވެހިން ހުރަސް އަޅަމުން ގެންދިޔައެވެ .ހަނގުރާމައިގެ

ތިން ބޭފުޅުން ކަނޑިއާއި އައްޑަނަ ހިއްޕަވައިގެން އެމީހުންނާ

ދުވަސްތައް ދިގުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ދުޝްމަނުންގެ ފޯރިކުޑަވެ

ހިތްވަރާއެކު ހަމަލާދެއްވިއެވެ.

ކާބޯތަކެއްޗާއި ބަޑިބޭހާއި އުންޑަ މަދުވިއެވެ .އަދި ހަމަ މިގޮތަށް ގިނަ

އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގެ ތަޚުތު ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި

ޕޯޗުގީޒުންގެ ލަޝްކަރުން ބަޑިޖަހަން ފެށިއެވެ .މިޖެހި

އާރުކާޓީން ގޮވައިގެންނެވެ .އާދެ! މިފަހަރު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބު

ބަޑީގެ އުންޑަތަކުން ރަސްގެފާނާއި ރަސްގެފާނުގެ އަރިހުގައި ތިބި

ކުރެއްވުމެވެ .މިރަދުން އިންޑިޔާގެ ކޮއްޗޭއަށާއި ގޯވާއަށް ވަޑައިގެން

ލިބުނީއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ

އަނެއް ދެކަލުންވެސް ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ .މިބޭފުޅުން

ފުރަތަމަ ކުރެއްވިކަމަކީ ،މާލޭގައި ތިބި ވަޒީރުންނާއި އަދިވެސް

ވާހަކައިގައި ޕޯޗުގީޒުންގެ ވެރިއަކަށް ހުރި މީހާއަށް ނިސްބަތްކުރާ

ޝަހީދުވެވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށް ފެނިގެން ،އެތިން ބޭފުޅުން

ކުރިއަށް ތިބި މީހުން ނަޞާރާ ދީނަށް ވެއްދެވުމަށްޓަކައި،

ނަމަކީ ''އަނދިރި އަނދިރިން'' ނެވެ .މީނާއާ ބެހޭގޮތުން ރިވާވެގެން

އަވަހާރަވެފައި ތިއްބެވި ތަނުގައި ފަސްދާނުލީއެވެ .އަދި

އެބައިމީހުން ބަލާ ފޮނުއްވުމެވެ .މިނައު މާލެއަށް އައުމުން މާލޭގެ

އައިސްފައިވާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ .ބުނެވޭ ގޮތުގައި އައްސުލްޠާން ކަޅު

ފަސްދާނުލުމަށްފަހު އެތަން ވަށައިގެން ބޮޑެތި ގައު ޖައްސައި ފާރެއް

ކުރިއަށް ތިބި އެންމެން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ،އެރަސްގެފާނަށް

މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި ،ޕޯޗުގީޒް ނަވެއް ،ހުވަދު

ފަދައިން ގަދައަށް ހެދީއެވެ .ބުނެވޭގޮތުގައި އެއިރު ކަނޑުގެ

އެންގީ ދީން ބަދަލުނުކުރާނޭ ކަމަށާއި އަދި އެރަސްގެފާނު އަރިހަށް

އަތޮޅަށް ދިޔައެވެ .މިނައުގެ ވެރިއަކަށް ހުރީ ،ގޯވާގައި ހުންނަ

ލޮނުގަނޑު ފާރުވަށައިގެން ހިނގަހިނގާ އޮވެއެވެ .މާލޭގައި ހިތި

ނުދާނޭ ކަމަށެވެ .ދެން އެނަވުގައި އައި މީހުންނާ ދިވެހިން

ވައިސްރޯއާ ތިމާގެ މީހެކެވެ .މީނާއާ އެކުގައި ،މީނާގެ

ދުވަސް ފާހަގަކޮށް އުޅުނު އިރު ،އާދަކާދައިގެ ގޮތުން މާފަންނު

ހަނގުރާމަކޮށް އެމީހުންގެ ހަތިޔާރާއި މުދާ އަތުލީއެވެ .މި ހަނގުރާމަ

އަންހެނުންވެސް ވިއެވެ .މިނައު ހިފުމަށް ގާފަރު ކަޅު އުނބުށޭމު

ބޮޑުހިތީގައި ،އެއިރު ހުންނެވި ރަސްކަލަކު ޢަލީ ރަސްގެފާނު

ކުރެއްވީ ޢަލީ ރަސްގެފާނާއި އަބޫބަކުރު ރަސްގެފާނާއި ދެބޭފުޅުންނާއި

ފާށަނާތަކުރުފާނު ރަދުން ފޮނުއްވިއެވެ.

އެބޭފުޅުންނަށް

ޒިޔާރަތަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ތަބަޢަވީ މީހުންނެވެ .މިކަންތައް ހިނގީމިދެބޭފުޅުން

ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންނެވެ.

ދެން ޕޯޗުގީޒުންގެ މީހުން މާލޭގެ މައްޗަށް ވެރިވެ

ބޮޑުތަކުރުފާނު

މިތަކުރުފާނު ގޮސް ،ހަނގުރާމަކޮށް ،ނައުގެ ކައްޕިތާނާއި
ފަޅުވެރިން ޤަތުލުކުރީއެވެ .ނަމަވެސް ،ނައުގެ ވެރިޔާގެ އަންހެނުން

އެބައިމީހުންގެ މަރުކަޒު މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުން މާފަންނުގައި

ޤަތުލެއް ނުކުރެއެވެ .މިއަންހެންމީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރިއެވެ.

ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ .މިތަނަށް އެޒަމާނުގައި ދާން އޮންނަ މަގަށް ދާދި

މިކަމަނާގެ ނަމަކީ ޚާންޒީ ކަމަނާއެވެ .މިކަން ހިނގިއިރު މިޚާންޒީ

ފަހަކާ ޖެހެންދެން ދިވެހިން ނަންދީފައިވަނީ ''އަނދިރިއަނދިރިން

ކަމަނާ އިނީ ބަލިވެއެވެ .މިކަމަނާއަށް ލިބުނު ޕޯޗުގީޒު ދަރިފުޅު

މަގު'' ގެ ނަމުންނެވެ .ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ތަންތަނަށް ޕޯޗުގީޒުން

ބޮޑުކުރީ އިސްލާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މީނާއަށް ކިޔުނީ މުޙައްމަދެވެ.

އެމީހުންގެ އިސްމީހުން ފޮނުވިއެވެ .ޢަލީ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވެ،

މިއީ ފަހުން ކެޕްޓަން އަނދިރި އަނދިރީން ގެ ނަމުން

ޕޯޗުގީޒުން މާލެ ހިފީ ހިޖުރައިން

މަޝްހޫރުވެފައިވާ މީހެކެވެ .ގާފަރު ކަޅުއުނބުށޭމާ ޚާންޒީ ކަމަނާއާ

 965ވަނަ އަހަރުގެ ޝައުބާން

މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މީލާދީން އެއީ

އިނދެގެން ފިރިހެން ކުއްޖަކުވެސް ލިބުނެވެ .އެކުއްޖަކީ

 1558ވަނަ އަހަރުގެ

މަތުއްކަލާއެވެ .އިސްވެދެންނެވި މުޙައްމަދު އޭނާގެ ކޮއްކޮ

މެއި މަހުގެ  19ވަނަ ދުވަހެވެ.

މަރާލުމަށްފަހު ،ގޯވާއަށް ގޮސް

ޕޯޗުގީޒުންގެ ދުވަސްވަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް ވަރަށް

 965ހ .ވަނަ އަހަރު ޕޯޗުގީޒް

ފްލީޓެއް ގޮވައިގެން އައިސް މާލެ ހިފީއެވެ .ޢަލީ ރަސްގެފާނު

ބިރުވެރި ނާމާން ދުވަސްވަރެކެވެ .ދިވެހިންގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު
މަރައި އިސްލާމުންގެ ލެއިން ''ކަނޑުތައް ރަތްވެގެން'' ދިޔަ

( iwag 2004) qtar A
y iz un A
f egqs ar Il aW

ޝަހީދުވެވަޑައިގަތީ މީލާދީން  1558ވަނަ އަހަރުގެ މެއިމަހުގެ 19

މިހާދިސާއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޕޯޗުގީޒުންގެ ސިފައިންނާއި

ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ހިޖްރީގޮތުން އެއީ

ހަނގުރާމަވެރި ނައުތަކެއް މާލޭގެ ބަނދަރަށް ޙަސަން ރަސްގެފާނު

ޝައުބާންމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހެވެ .ޢަލީ ރަސްގެފާނަކީ ވަޠަނަށްޓަކައި

ފޮނުއްވިއެވެ .ދިވެހިން މިބައިމީހުންވެސް ބަލިކޮށް އެމީހުންގެ ހުރިހާ

ޤުރުބާންވެވަޑައިގަތް ،އަގުމާތް ދިވެހި ދަރިއެކެވެ .މާތްރަސްކަލާނގެ

ވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮއިލުތެރޭގައި އުފެދުނު

ތަކެތި އަތުލީއެވެ .ޕޯޗުގީޒުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހިފުނީ އެމީހުން

އެރަދުންގެ ފުރާނަފުޅަށް ރަޙްމަތްލައްވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި

ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ،އިންޑިޔާގައި ތިބި ޕޯޗުގީޒު މީހުންގެ

ހަނގުރާމަށް އައި ތިން ވަނަ ފަހަރުއެވެ .މިފަހަރު ޕޯޗުގީޒުންއައީ

ނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެ .އާމީން!

ގާތަށް ވަޑައިގެން ނަޞާރާ ދީނަށް ވެދިވަޑައިގަންނަވައި ،އޭގެފަހުން

ކުރީގެ ލަޝްކަރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރަކާއި ކުރިއަށްވުރެ މޮޅު

ދުވަސްވަރެކެވެ .މިގޮތުގެ މަތީން  15އަހަރު ދުވަސް ވޭތުވެދިޔައެވެ.
ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖެ ހިފުމަށް އަންނާން މެދުވެރިވި
ސަބަބަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ހިލާލީ ދަރިކޮޅުގެ
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ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ 2005މ.

