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މި އަތްދަށު ތަޙުޤީގުަގއި ހިމަނާފައިވާނީ ައޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ މަސައްކަތެވެ. އެހެން މީހެއްެގ މަސައްކަތެއް 
ނޑުގެ މި މަސަްއކަތް ނުވަތަ މި މަސައްކަތުން ބަެއއް ވެސް ހިމެނިފައިވާ ނަމަ ވާނީ އެފަރާތަކަށް ޙަވާލާދެވިަފއެވެ. އަުޅގަ

އެހެން ޑިގުީރއަކަށް ނުވަތަ ިޑޕުލޮމާއަކަށް ނުވަތަ އެހެން ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް ެއްއވެސް ިސފައެްއގައި ހުށަހަޅާފަެއއް 
 ނުވާނެެއވެ. 
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 ޝުކުރު 

ހިތްވަރާއި ތަޢުފީޤުދެއްވި  މި މަސައްކަތަކީ ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތެްއކަމުަގއި ވީހިނދު މި ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ަޙމުދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެްއވުންއެިދ ދުޢާކުރަނީ މި އުއްމަތުގެ هللا 

ޢަލައިހި ވަަސއްލަމައަެށެވ. އަދި މި ދުޢާގައި އިތުރު ެއކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު هللا މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞަްއލަ
 ރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެވެ. އާލުނާއި މިތު

ޑިޒަޓޭޝަްނގެ މި ބުރަ މަސަްއކަތުަގއި ދިމާވި އެންމެހާ ދަތިތަކުަގއި ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުން ތަފާތު އެހީތެރިކަން  
ލިބިގެންދިޔަކަން އުފަާލއެކު ާފހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިިބގެން ދިޔައީ ައޅުަގނުޑގެ 

ރ އަލްފާޟިލާ އާިމނަތު ނީނާގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. ޑިޒަޓޭޝަްނގެ އެިކއެކި ކަންަކމުގައި ގުޅާލުމުންނާއި ސުޕަވަިއޒަ
ބައްދަލުކޮށްލުމުން ނީނާމިސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ހޫނު މަރުޙަބާއާއި ހިތްހެޔޮކަމާއި އުޚުާލސްތެރި ލަފާފުޅުވެގެންދިަޔއީ މި 

ށެވެ. އެހެްނކަމުން ހިތުގެ އިޚުލާސްތެރިކަާމއެކު އަލްފާޟިލާ އާއމިނަތު މސައްކަތަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަަރށް ބޮޑު ހިތްވަރަކަ
 ނީނާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެެވ. 

އަޅުަގނުޑގެ ިޑޒަޓޭޝަނަކީ ާތރީޚީ ދިރާސާއެއްކަމުން ައޅުަގނޑަށް ެއކި ސެމިސްޓަރަގއި ތާރީޚުގެ މޮޑިއުލްަތއް  
ވާ ފިލާވަޅުތަާކއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުން މި މަސައްކަތަށް ކިަޔވައިދެްއވި ބޭބޭފުޅުންގެ ަފރާތުން ލިބިގެން ގޮސްފައި 

ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަެމއް ލިބިެގންދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން އަުޅަގނޑަށް ތާރީޚުގެ އެކި މޮިޑއުްލތައް ކިަޔވައިެދްއވި 
ދީއަށާއި ޑރ. އަޙުމަދު ަޒކީއަށް ބޭފުޅުންކަމިގަިއވާ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒާހުރުއަށާއި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުމަދުދީ

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވމެވެ. 

މި ޑިޒަޓޭޝަނާއި ކޯހުގެ ކަންަކން ފަހިކޮށްދެއްވާ ކޯހުގެ ކަންަކން ކުރިއަށް ދާގޮތް ވަރަށް ގާުތން ބައްލަވާ  
ނޑިނޭޅި ހިްތވަރު ދެއްވަމުްނ ގެންދެވި ފަރާތްތަުކގެ މަސަްއކަތްޕުޅަކީ މިހާ ބުރަކޮށް މަސަ އްކަތް ކޮްށގެން މި ކޯސް ކެ

ނޑިނޭޅި ހިތްވަރު  އަދި ޑިޒަޓޭޝަން ފުރިހަމަކުެރވުމުގެ އަސްލެވެ. މި ފަރާތްތަުކން މިހާގާތުން މިކަން ބައްލަވާ ކެ
ދެއްވަމުން ގެންެދވިކަމށް ޓަަކއި ފެކަލްޓީ އޮފް އާްޓސްގެ ީޑން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝިދު ޢަލީއަށާއި ކޯސް 

ީޒޒާ އަފީފަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި ރިސާޗު ެމތަޑު ކިަޔވައިެދއްވި ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢަ

އަލްފާޟިލާ އާއިދާ ހައްމާުދގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިބިގެންދިޔަ އަުގހުރި ފިލާވަޅުތަކަށާއި އެހިތެރިަކމަށް ޓަކާ އާއިދާ މިސްއަށް 
 އިޚުލާސްތެރިކަމަެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ަގއި އެންމެ ގާުތން އެންމެ ގިނަ އެހީތެރކަން ދެއްވި އެއް ބަަޔކީ ައޅުަގނާޑއެކު ތަޢުލީމު މި މަސައްކަތު 
ޙާޞިލުކުރަމުން ދިޔަ ކުލާހުގެ އެުކވެރިންނާއި ައޅުަގނުޑގެ ޢާއިލާގެ ބޭބޭފުޅުންނެވެ. އެހެންަކމުން މިކަމުގައި 
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ނޑުގެ މަަސއްކަުތަގއި އެހީތެރިކަމާއި އެހީތެރިވެދިން ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަޅު  ގަ
ނުޑގެ ފިރިމީހާއާޢި ޢާއި އެކު ލާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލޯތްބާހިތްވަރުދެއްވުުމގައި އަބަދުމެ ތިއްބެިވކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 
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 ކުރު ޚުލާސާ 

 

ނަޑއެިޅގެން ހޯދިފައި ނެތްނަމަވެސް އެނގޭ އެްއކަމަކީ ދިވެހިރާ އްޖޭަގއި މީހުން އުޅެްނފެށި ޒަމާނެއް ކަ
ދިވެހިންނަކީ ފެށުނީއްސުރެ ެވސް ރަސްކަމެއް ދެކެމުން ައިއ ބައެއްކަެމވެ. ެއގޮތުން ތަފާތު ދަރިކޮޅުތަކުން ައއި ތަފާތު 

ފަިއވެެއވެ. ދިވެހިާރއްޖެ އިސްލާމު ވުމަށްފަހުގައި ވެސް ެއކި ނަސްލުގެ ރަސްރަސްކަލުން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްކަްނކޮށް
ދަރިކޮޅުން ރަސްކަންކުރި ރަްސރަސްކަލުންގެ ތެރެއިން ަބއެއް ބޭފުޅުންނަކީ ބޭރުގެ އެކި ނަްސލުތަކަށް 

 ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭޭބފުޅުންނެވެ. އެހެންކަމުން ތަފާތު މިޒާޖުގެ ތަފާތު ވިސްނުމުގެ ބޭބޭފުޅުން ވެސް
 ރަސްކަންކޮށްފަިއވާނޭކަން ކަަށވަރެވެ. 

މިދިރާސާއަކީ ރާއްޭޖގައި ރަްސކަންކުރި ދަރިކޮުޅގެ ތެރެއިން އެ ދަރިކޮެޅއްގެތެޭރގައި ޢަާދާވތްތެރިކަން އެންމެ  
ން ބޮޑުވީ ދަރިކޮަޅކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާއެެކވެ. މި ދިރާސާ ހެދިފައިވާނީ ކޮލިޓޭޓިވް ޕެރަަޑއިމްގެ ދަށު

ފޮތަކުން  71ކޯޓާ އުޞޫލު ބޭނުންކޮްށގެންނެވެ. ެއގޮތުން މިދިރާސާ ހެދުމުގައި ިދވެހި ތާރީކާއި ބެހޭގޮތުްނ ލިޔެވިފަިއވާ 
 މަޢުލޫމާތު ނެގިފައިވާނެެއވެ. 

މި ދިރާސާއިން، އެކި ރަްސަކމާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ލިބިގެންދިޔަެއވެ. އެގޮތުން ެއކި 
ކުަގއި ތަފާތު ޢަދާވާްތތެރިކަން ހިނގައިދިަޔކަން ެވސް ފާހަގަެވގެން ދިޔަެއވެ. ޭއެގ ތެރޭގައި ސީދާ އެމީހަކު ދަރިކޮޅުތަ

ވެރިކަން ބޭނުންެވގެން ހިންގާަފއިވާ ޢަދާވާތްތެިރކަމާއި އެމީހަުކ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ވެރިަކން ހޯދުމަށް ހިންގާފައިވާ 
 ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގާފައިވާ މިންވަރު ވެސް ތަފާތުަކން ފާހަގަވެގެންދިަޔެއވެ.  ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިމެނެއެވެ. ައދި މި

ދަރިކޮޅަކުން ރަސްކަްނކޮށްފައިާވއިރު ޭއގެ ތެރެއިން ދެ ދަރިކޮޅެގެ  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްސކަމުަގއި ތަފާތު  
މުގޭ ދަރިޮކޅާއި ހަވަަނއަށް ތެރޭގައި ޢަދާވާތްތެިރކަން ހިނގާފަެއއް ނުެވއެވެ. އެއީ ފުރަަތމަ ރަސްކަންކުރި ތީ

ރަސްކަންކުރި ދިޔަމިނގިލީ ަދރިކޮޅެވެ. ނަަމވެސް އަެނއް ފަސް ދަރިކޮޅުގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ދަރިކޮޅެްއގައި ވެސް 
ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގާފަިއވެެއވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮުޑ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާފަިއވަކަމަށް ފެނުނީ އެންމެފަހުގެ 

ޅުކަމަށްވާ ހުރާ ދަރިކޮެޅވެ. މި ހުރިހާ ދަރިކޮޅެއްަގއި ވެސް ހިނގާފަިއވާ ޢަދާވާތްތެިރކަމަކީ ވެރިކަމާހެދި ދަރިކޮ
ހިނގާފައިވާ ޢަދާވާތްތެިރކަމެވެ. ނަމަވެސް ހުރާ ދަރިކޮޅާއި ެއހެން ދަރިކޮޅުތަކުގެ މެދުަގއި ހިނގި ޢަދާވާތްތެރިކަން 
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ނގާަފއިވާ ޢަާދަވތްތެރިކަމަކީ އެ މީހަކަށް ނުވަަތ އެމީހެއްގެ ދަރިައކަށް ތަފާތުވާ ސަބަބަކީ އެހެން ދަރިކޮޅުތަުކގައި ހި
ވެރިކަން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިނގާދިޔަ ކަމަކަްށވުމެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަން އެހާ ބޮަޑށް ފުޅާވެ އެހެންމީހުނަށް 

ސް ހުރާ ދަރިކޮުޅގައި ހިނގި ގިނަ އެކަމުން ލިބިގެންދިޔަ ގެއްލުްނތައް އެހާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުފެެނއެވެ. ނަމަވެ 
ޢަދާވާތްތެރިކަމަކީ އެ ދަރިޮކޅަށް ނިސްބަތްވާ ެއއް ޢާއިލާ އަެނއް ޢާއިލާާއއި ވެިރކަމުގެ ގޮތުްނ ވާދަކުރެވި ހިނގައިދިޔަ 

 ޢަދާވަތްތެރިކަމެްއގެ ސަބަބުންަކމަށް ވުމުން މި ކަމުގައި ވަރަްށ ގިނަ ބަޔަކު ޝާމިލުެވގެން ިދޔަެއވެ. އެހެންކަމުން
ޢަދާވާތްތެރިކަން ބޮޑުވެ އެކަުމގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދިޔަ ގެްއލުންތައް ވެސް ބޮުޑެވގެން ދިަޔއެވެ. މިކަން ިމގޮތަށް 
ވުމުަގއި ޒަމާނަށް ައއި ބަދަލާިއ ރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ ނިސްބަތް އިތުރުެވގެންދިޔަ މިންވަުރގެ ސަބަބުން އެ ދަރިކޮޅުގެ 

 ގިަނވުމީ ވެސް މިކަުމގެ ސަބަބެއްކަމުަގއި ފާހަގަ ކުެރެވއެވެ. ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދިޔަ ޢާއިާލތައް 
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 ތަޢާރަފު  0ބާބ5ު 

 ދިރާސާގެ މައްސަލަ. 5 0.0

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ޖުމުހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވިތާ އަދި މި ވަނީ މާގިނަ ދުވަސްަތކެއް ޭވތުވެފަެއއް ނޫނެވެ.  
ދިވެހިންނަށް ފެނިފައިވަނީ ރަސްކަެމވެ. ރާއްޭޖެގ ތާރީޚު ލިޔުއްވާ ބޭބޭފުޅުން އެހެންކަމުން ޖުމުހޫރިއްޔަތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް 

ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެަތއްސަތޭކަ އަހަރެއްވަންެދން ވަނީ ރަސްކަން ކޮށްފަެއވެ. އެކި ފަހަރު އެކި 

 2ހިރާއްޖެ ިއސްލާމްވީ ފަހުން ރަސްރަސްކަލުްނނެވެ. ެއގޮތުން ދިވެ ވެސް ެއކި ދަރިކޮޅުންނެވެ. ެއކި ދަރިކޮޅުން 
ެއކު ދިވެހި މީ މިކަމުގެ ހެއްކެެކެވ. ހަމައެއާހުރިކަ ދަރިކޮޅަކުން ރަސްކަން ކުަރްއވާފަިއވާކަމަށް ތާރީޚުން ފެންނަން

ރަސްކަމުގެ ދުަވސްވަަރކީ ރާްއޖޭގައި ތަފާތު ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގާފައިވާ ުދވަސްވަެރެކވެ. ތަފާތު ސަބަބުތަކަށް 
. ސަބަބުތައް ތަފާުތވާ ފަދައިން މި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގުމުގަިއ ޝާމިލުވީ ފަރާތްތައް ވެސް ޓަކަެއވެ

ތަފާތެވެ. ެއގޮތުން ބައެއް ޢަާދވާތްތަކަކީ ރަްސކަން ހިންގަމުންދިޔަ ދަރިކޮޅުގެތެޭރގައި ހިނާގފައިވާ ޢަދާވާތްަތކެވެ. 
ގާަފއިވާ ޢަާދވާތްތަކަކީ ކޮަބއިކަމާއި އެންމެ ބޮަޑށް ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގި ހިނ ން އެކި ދަރިކޮުޅގެ ތެރޭގައިއެހެންކަމު

 ދަރިކޮޅަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަެނ އަންނަން އޮތް ޖީލާއި ހަމައަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު 
 ކަމެއްކަުމގައި ދެކެެމވެ. 

  

 ދިރާސާގެ މަޤުޞަދު. 5 0.7

ޢަދާވާތްތެިރކަމަކާއި  ގިނަ ްސކަމުަގއި ވެސް އެަތއްކުރި ކޮންމެ ދަރިކޮޅެއްގެ ރަރާއްޖޭަގއި ރަސްކަން 
ވެ. އެހެންކަމުން މި ހުއްޓެ ލިޔުްއވުންތަކުން ެއގެން އެބަދެކޮޅުވެިރކަމެއް ވަނީ ހިނގާަފއިކަން ތާރިޚު ލިޔުްއވާ ބޭފުުޅންގެ 

ނޑު މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްސކަމުގެ  ދުވަްސވަރު ރަްސކަންުކރި ދަރިކޮޅުތަކުގެ ތެެރއިން ދިރާސާ ހެދުމުގެ މައިގަ
އެ ދަރިކޮެޅއްގެ ތެޭރގައި އެްނމެބޮޑު ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގި ދަރިކޮޅަކީ ކޮބަިއކަން ދަނެގަނެގަތުެމވެ.  ެއގޮތުން އެކި 

ގަތުމަކީ މި ދެބަލާ ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަމުގެ ދުަވްސވަރު އެ ދަރިކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއި ހިނގި ޢަދާވާތްތެރިކަމަކީ ކޮަބިއތޯ 
 މަޤުޞަދެވެ.  ދިރާސާގެ
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 ދިރާސާގެ ސުވާލު. 5 0.2

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަކުގެ ތެެރއިން އެ ަދރިކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި ޢަދާވާތްެތރިކަން އެންމެ  
 ؟ބޮޑުވި ދަރިކޮަޅކީކޮބާ

 

 ދިރާސާ މުހިންމުވީ ސަބަބު. 5 0.2

އެނޭގގޮތުަގއި ތަފާތު އެތައް ަޢދާވާތްތެރިކަމަކާއި  ލުމުންސްކަމުގެ ތާރީޚަށް ބަލާގެ ރަ ދުނިޔޭގެ ެއކި ޤައުމުތަކު  
ދެކޮޅުވެިރކަމެއް ހިނގާފަިއވާަކމީ ޝައްކެއްނެތި ފެންނަން ޮއތް ކަމެކެވެ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރސްކަމުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު 

ދާވާތްތެރިކަމެއް ވަނީ ހިނގާފަެއވެ. ޭއގެތެރޭަގއި ވެސް މިކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. ތަފާތު އެތައް ދެކޮުޅވެރިކަމަާކއި ޢަ
ރަސްކަންކުރާ ދަރިކޮުޅގެ ތެރޭަގއި ހިނގާފަިއވާ ޢަދާވާތްތެރިަކން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެްސ މިހާތަނަށް ހެދުނު 
ކޮެޅއްގެ އެްއވެސް ދިރާސާެއްއގައި އެްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ ރަސްކަުމގައި ހިނގާ ދިޔަ ޢަދާވާތްތެރިކަމުެގ ތެރެއިން އެ ދަރި

ތެރޭގައި ހިނގި ޢަދާވާތްތެިރަކމަށް ވަކިން ބަލާލެވިފަެއއް ނުވެެއވެ. އެހެންކަމުން ރަސްކަުމގެ ދުވަްސވަރު ހިނގި 
ޢަދާވާތްތަކުގެ ތެެރއިން ރަސްަކންކުރާ ދަރިކޮޅުގެތެޭރގައި ހިނގި ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި އެ ޢަދާާވތް ތެރިކަން ހިނގަން 

ކަން ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެމެވެ. އަދި ދިވެހި ރަސްކަމުގެ މެދުވެރިވި ސަބަބުތަަކކީ ކޮބައި 
ދެނެގަތުމަްށ ދިރާސާއެއް ހެދިފައި ެޅއް ދުވަސްވަރު އެ ދަރިކޮެޅއްގެ ެތރޭގައި ޢަދާވާތްތެިރކަން އެންެމ ބޮޑުވި ދަރިކ
ނޑު ސަބަބެވެ. އެހެންކަމުން މި ދިރާ ސާއަކީ މިކަމަށް ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ނުވާކަމީ މި ދިރާސާ މުހިންމުވާ މައިގަ
 ދިރާސާއަށް ވާކަމީ މި ދިރާާސގެ މުހިންމުކަން އިތުރުެވގެންދާ ސަބަބެކެވެ.  

 

ނޑިތައް. ދިރާސާ 5 0.1 ނޑުދަ  އިން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ސްކަން ދިވެހި ރަސްކަމުގެ ުދވަސްވަުރގައި ރަްސކަންކުރި ކޮންމެ ދަިރކޮޅަކީ ވެސް އެަތއް އަހަެރއްަވންދެން ރަ 
ކޮށްފައިވާ ދަރިޮކޅެެކވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކޮންމެ ދަރިކޮޅަކުން އެތައް ރަްސކަލެްއވަނީ ރެދަލިުކރައްވާަފއެވެ. އެހެންކަމުން 
ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަުކގެ ެތރޭގައި ވެސް ތަފާތު ޚިޔާލު ަތފާތުވުންތަކާއި ޢަދާވާތްތެިރކަން ހިނގާފައިާވކަން ތާރީޚީ 

ނޑިަތކަކީ އެިކއެކި ލިޔުންތަކު ނޑުދަ ން ހާމަެވެއވެ. އެހެންކަމުން މި ދިރާސާިއން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަ
ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަުކގެ ެތރެއިން އެ ދަރިކޮެޅއްގެ ތެޭރަގއި ޢަދާވާތްތެރިކަން އެންމެ ޮބޑުވި ދަރިކޮަޅކީ ކޮަބއިކަން 
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ބަބުތަކަކީ ކޮބަިއކަން ދެނެގަތުަމކީ ވެސް މި ދިރާސާ ދެނެގަތުމެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޢަދާވާތްތެރިކަން މެދުވެރިވި ސަ 
ނިޑއެެކވެ.  ނޑުދަ  ނިމިގެންދާއިރު ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 

 ތަކުގެ މާނަ. ލަފުޒު މުހިންމު 5 0.1

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ރަސްރަްސކަލުންނާއި ރަނީން ރަސްކަމަށް އިސްކުަރއްަވިއގެން ކުރެްއވި ވެރިކަން.  ދިވެހިރަސްކަނ5ް

 ޢާއިލާ.  ކޮޅ5ުދަރި 

 ބައެއްގެ މެދުގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުމާއި ދެކޮޅުވެިރކަން.   ޢަދާވަތްތެރިކަނ5ް

 މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަމަނުޖެހުން.  ދެކޮޅުވެރިކަނ5ް

 ރަސްކަން ވާރުތަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްމީހާ. ވަލީ އަހުދ5ު

 ން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ. ރަސްކަމަށް ދެ ކުރައުން ޕްރިންސ5ް

 ހަމައެއްލަމައެއް ނެތި ހަތިޔާރުފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މީހުން މެރުން.   ޤަތުލުޢާއްމ5ު

 ރަސްކަމުން ގަދަކަމުން ވަކިކުރުން. އަޒުލުކުރުނ5ް
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 ލިޓްރޭޗަރ ރިވިއު.5 7ބާބު 

 

ުކގެ ތެރެއިން އެ ދަރިކޮެޅއްގެ ތެޭރގައި މި ދިރާސާއަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަ 
އް ދެނެގަތުމަށް ކުެރވޭ ދިރާސާައކަށްވެަފއި މި މައުޟޫއަށް އެހެން ދިރާސާެއއް ޅެޢަދާވާތްތެރިކަން އެންމެ ބޮޑުިވ ދަރިކޮ

ކޮޅުަތކާއި ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރސްކަމުގެ ދުަވސްވަރު ރަްސަކން ކޮށްފައިވާ ދަރިދިފައި ނުވާތީ މި ބައިަގއި ބަލާލާއަދި ހެ
ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ މަްއޗަށެެވ. އަދި ދުނިޭޔެގ ތާރީޚުގައި ރަްސކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަުކގެ ތެރޭަގއާއި އެކި 

ދަރިކޮޅުތަކުގެ ަރސްކަމުގެ ުދަވސްވަރު ހިނގި ޢަދާވާތްތެރިކަްނ ދެނެގަތުމަށް ހެދިފައިވާ ބައެްއ ދިރާސާތަކަށް ވެސް 
 . ބަލާލެވިފައި ވާެނއެވެ

 ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ދަރިކޮޅުތައް.  7.0

ތާރީޚީ ލިޔުންތަކުން އެނޭގގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ތަފާތު ެއތައް ދަރިކޮޅަކުްނވަނީ ރަސްަކން ކޮށްފައެވެ.  
ން ެއގެން ޅަކުން ރަްސކަން ކޮށްފަިއވާކަ( ހާމަކުރައްާވގޮތުަގއި ދިވެހިާރްއޖޭގައި ހަތް ދަރިކ7102ޮނަސީމާ މުޙައްމަދު )
އިސްދޫ ދަރިކޮޅު،  ގޭ ދަރިޮކޅު، އުމަުރވީރު ދަރިކޮޅު، ހިާލލީ ދަރިކޮޅު، އުތީމު ދަރިކޮުޅ،އެބައޮެތވެ. ެއއީ ތީމު

ދިޔަމިނގިލީ ދަރިކޮޅު، އަދި ހުރާ ދަރިކޮޅެވެ. ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ރަސްކަންކުރި ރަސްރަސްކަުލންނާއި ދަރިކޮޅުތަާކއި 
ވަނަ ޤަރުނުގައި އިތުރު 00( ކުަރއްވާަފއިވާ ދިާރސާގައި ާވގޮތުން މީލާދީން 7102ގޮތުން ނަސީމާ މުހައްމަދު )ބެހޭ

ދަރިކޮޅަކުން ރަސްކަން ކުިރަކން ތާރީޚީ ބައެއް ލިޔުންތަކުްނ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ެއގެން އެބައޮެތވެ. ނަމަވެސް އެ 
ން ފެށުނު އަހަރަކާއި ރަސްކަންކުރި ރަސްަރސްކަލުންނާއި ބެހޭ މާގިނަ ދިރާސާއިން އެނޭގގޮުތގައި އެ ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަ

ލާނީ ކުރިން ދެންނެވި ހަތް ދަރިކޮޅާއި ބެހޭގޮތުންނެެވ. އެހެންކަމުން މި ދިރާސާގައި ބަލާ މަޢުލޫމާތެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
ރަސްކަުމެގ ދައުރު ނިމެންދެން ގައި މި ބަލާލެވެނީ ާރއްޖެ އިސްލާމް ީވއްސުރެ ލިޓުރޭޗަރ ރިވިއު އެހެންކަމުން މި 

 ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަުކގެ ަމއްޗަެށވެ. 

 ތީމުގޭ ދަރިކޮޅު.  7.0.0

ތާރީޚީ ލިޔުންތަކުން އެނޭގގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްކަްނކުރި ފުރަތަމަ ދަރިކޮޅަކީ ތީމުޭގ ދަރިކޮޅެވެ.  
ރަސްކަލަކު ދިވެހިާރއްޖޭގެ  02ުތަގއި މި ދަރިކޮޅުގެ ( ހައްދަވާފަިއވާ ދިރާސާއިން އެނގޭގ7102ޮނަސީމާ މުޙައްމަދު )

ތަޚުތު ފަޅުފިލުއްވެިވެއވެ. އެޭބފުޅާގެ ދިރާސާއަށް ބުަރވެ ހުރެ އިތުރަށް ވިދާުޅވާގޮުތަގއި ދިެވހި ތާރީޚުގައާއި 
އިންނެވެ. ެއއީ ރާދަވަޅިތަުކގައި ިލޔެފަިއވާގޮުތން މި ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަން ެފށެނީ ސިރީ މަހާބަރަނަ މަހާރަދުންނާއި ހަމަ
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ވަނަ 02( ވިދާުޅވާ ގޮތުަގިއ ތީމުގޭ ދަރިކޮޅުގެ 7102ވަނަ އަހަރާއި ހަމައިންނެވެ. ނަސީމާ މުޙައްމަދު )0070މީލާދީން 
ވަނަ އަހަރުެއވެ. 0211ރަދުންކަމުގަިއވާ ައއްސުލްޠާން ދާއޫދު ކަލަމިންޖާގެ ރަސްކަން ނިމިފައިވަނީ މީލާދީން 

ނޑަކަށް އެހެންކަމުން މި ދިރާސާއިން އެނ  031ޭގގޮތުަގއި މި ދަރިކޮުޅގެ ރަސްކަން ދެމިގެން ގޮސްަފއިަވނީ ގާތްގަ
ތްތަކާއިބެހޭ ކަްނކަމާއި އެބޭުފޅުންގެ ޚިދުމަ ްސކަމުގެ ުދވަސްވަުރ ހިނގާފައިވާއަހަރުގެ މުއްދަތަެށވެ. މި ދަރިކޮޅުގެ ރަ

ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާލާއިރުަގއި ރާއްޖެ  ތަކެއް ތާރީޚުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ފެންނަންމާގިނަ މަޢުލޫމާތު
( ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި ގިނަ 7102އިސްލާމްވީ މި ދަރިކޮުޅގެ ދެަވނަ ރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއެވެ. ނަސީމާ މުހައްމަދު )

ގެ ރަދުންނެވެ. މި ރަދުންމަހާރަނަ ސިރީ މަހާބަމުވައްރިހުން ވިދާުޅވާ ގޮުތަގިއ މި ދަރިކޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ 
ރަސްކަމުަގއި ދިވެހިރާއްެޖއަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެްއ ކޮށްދެއްވާަފއިެވެއވެ. އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތަކީ 

ޗޯާޅއިންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްކޮށް މުޅި ރާއްޖޭގެ  ،ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު ކަމުަގއިވާ މަލިކު އަތޮޅާއި ތިލަދުންަމތި
އަްށވުރެ ިގނަ އަހަރު ވަންދެން ވަނީ  011ކަށް ހެްއދެވި ހެއްދެވުެމވެ. ޗޯާޅއިން މި ދެ އަތޮޅު ވެރިކަން ެއއް ވެރިކަމަ

(ގެ ދިރާސާގައި ާވގޮތުން އެކަމަނާ ބޮޑަށް ބުރަވެ 7102އަތުލަިއގެން ގެްނގުޅެފަެއވެ. ަނސީމާ މުހައްމަދު )
ދަށަށް ދިޔައީ ާރއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ވަަޑއިގަންަނވާ ގޮުތގައި މަލިުކ އަތޮޅާއި ތިލަދުންމަތި ޗޯާޅިއންގެ އަތް

ރަސްކަން ކުރި ފުރަތަމަ ދަރިކޮޅުކަމަށްވާ ތީމުގޭ ދަރިޮކޅުގެ ުކރިން ރަސްކަންކުރި ސޯމަވަްނސަ ދަރިކޮޅުގެ 
ރަސްކަމުަގއެވެ. މި ކަމަނާ މިގޮތަށް ބުރަެވވަަޑއިގަންަނވަނީ އެ ދުވަްސވަރަކީ ޗޯޅާއިން ދެުކނު އިންޑިާޔގައި 

 ކަންކުރި ދުވަްސވަރު ކަަމށް ވާތިެއވެ. ރަސް

 

 އުމަރުވީރު ދަރިކޮޅު.  7.0.7

ކޮށްފައިވާ ދަރިކޮަޅކީ އުަމރުވީރު ދަރިކޮެޅވެ. އެހެނީ މި ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަން  ރާއްޖޭަގއި ދެވަނައަށް ރަްސަކން 
ދާޅުވާގޮުތަގއި މި ދަރިކޮޅުގެ ( ވި 7102ފެށެނީ ތީމުގޭ ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަން ނިމުނު ހިސާބުންނެވެ. ނަސީމާ މުޙައްމަދު )

ވަނަ އަހަރުަގެއވެ. މި 0211ރަސްކަން ފެށިފައިވަނީ ތީމުގޭ ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަން ނިމުނު އަހަރުކަމަށްވާ މީލާދީން 
ތުހުލް ޖަލާލުއްދީން ދަރިކޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލަީކ ޞަލާހުއްދީން ޞާލިހުލް ބަންޖާލީގެ ދަރިކަލުން އަބުލް ފަ

( ހައްދަވާަފއިވާ ިދރާސާއަށް ބުރަވެ ހުރެ ެއކަމަނާ ވިދާޅުާވގޮުތގައި މިއީ 7102ސީމާ މުހައްމަދު )ވެ. ނައުމަރުވީރެ 
ރާއްޖޭގެ ރަސްކަމަށް އައި ބޭުރގެ ދަރިކޮޅުތަުކގެ ތެރެއިން ާތރީޚުން އެނގެން އޮތް ފުރަތަމަ ދަރިކޮޅެވެ. އެހެނީ މި 

ަބއްޕާފުޅު ޞަލާހުއްދީން ޞާލިހުލް ބަންޖާލީއަކީ އިންޑިާޔގެ  ދަރިކޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރަދުން ކަމަށްވާ އުމަރުވީރު ރަދުންގެ
ތެރޭގައި އައްސުލްޠާން  ބަންގާޅުގެ ވިޔަަފއިރިވެިރއެެކވެ. އެބޭފުޅާ ވިޔަަފއިރި ދަތުރަކު ރާއްޖެ ވަަޑިއގެން އުުޅވުމުގެ
ޅުންނަށް ލިބިލެއްވި ދަރިކަލަކީ ޔޫސުފް )ެއއްވަނަ(ގެ ހުވަފަތް އަނބިކަނބަލުންނާއި ަކއިވެނިުފޅު ކުރަްއވަިއގެން މި ދެބޭފު
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ބޭފުޅަކު  01(ގެ ދިާރސާއިން އެނގޭގޮުތގައި މި ދަިރކޮޅުން 7102އުމަރުވީރު ރަދުންނެވެ. ނަސީާމ މުޙައްމަދު )
ބޭފުޅަާކއި ެއޗް. ސީ. ޕީ ބެލް ހިމަނުއްވާފައިވާ  1ތާރީޚީ ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮތް އެއީ ރަސްކަން ކުރަްއވާފަިއެވއެވެ. 

(ގެ ދިރާާސއިން އިުތރަށް އެނޭގގޮތުަގއި މި ދަރިޮކޅުގެ ރަސްކަން ދެމި އޮތީ 7102ވެ. ނަސީމާ މުހައްުދ )ބޭފުޅެކެ 1
ށެވެ. އެހެންކަމުްނ މި ދަރިކޮޅުވަނީ ވަނަ އަހަރާ ހަމައ0213ަވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މީލާދީން 0211މީލާދީން 

ެއވެ. މި ދަރިކޮޅުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްެލވޭ ބޭފުޅަކީ އަހަރު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ތަޚުތު ފަޅުފިލުވާފަ 17 ގާތްަގނޑަކަށް
ނަޑކަށް  ެވެއވެ. މަޣުރިބު އަހަރު ރަނިކަން ުކރައްވާަފއިވަރަކަށް  02މަޝްހޫރު ރެހެންދި ޚަދީޖާއެވެ. މި ކަމަނާ ގާތްގަ

ނބުރި އަދި އެ ކަރަިއގެ މަޝްހޫރު ސައްޔާހު އިބުނު ބަޠޫޠާ ރާއްޖެ ވަަޑިއގަީތ މި ކަމަނާގެ ރަނިކަމުގަެއވެ.
  ވަަޑއިގަތުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ވަޑަިއގަތީ ވެސް އެ ކަމަނާގެ ރަނިކަމުަގއެވެ. 

 ހިލާލީ ދަރިކޮޅު  7.0.2

ވަނަ 0213ދީން ހިލާލީ ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަން ެފށުނީ އުމަރުވީރު ދަރިކޮުޅގެ ަރސްކަން ނިމުނު ހިސާބުން މީލާ  
ގޮުތަގއި މިއީ ދިވެހި ރަސްކަމުގެ ތިްނަވނަ ދަރިކޮޅެވެ. މި ( ހާމަކުރަްއވ7102ާމުހައްދު ) އަހަރުެއވެ. ނަސީމާ

ބޭފުޅަކު ރާއްޭޖގެ ރަސްކަމަށް އިްސކުެރވުނެވެ. މި ދަރިކޮޅުން އައި ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ ައއްސުލްޠާން  74ދަރިކޮޅުން 
ގެ ރަްސކަމުގެ (ގެ ދިރާާސިއން އިތުރަށް އެނޭގގޮތުަގއި ިމދަރިކޮޅ7102ުޙަސަނުލް ހިލާލީއެވެ. ނަސީމާ މުހައްދު )

ވަރަށް ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރެެކވެ. އަދި ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ރާްއޖޭގެ ރަސްކަލަކު ދީން ރާއްޖެ ދުވަސްވަަރކީ 
ދޫކޮށްލައްވާ ކުރިސްޓިއަން ދީްނ އިޚުތިޔާރުކުރީ ވެސް މި ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަމުގެ ުދވަސްވަުރގަެއވެ. އަދި އެބޭފުޅާގެ 

އައި ދަރިޮކޅަކުން އުފެދިފަިއވާ  އެބޭފުާޅ ވިދާޅުާވގޮުތގައި މިދަރިކޮަޅކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުންދިރާސާއަށް ބުރަވެހުރެ 
ވަނަ އަހަރު ޕޯުޗގީޒުން މާލެައރާ އޭރު ރަސްކަމުަގއި 0113ގޮތްޕެެކވެ. މި ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަން ނިމުނީ މީލާދީން 

ށަށް ރާއްޖެ ގެންދިއުާމއި ގުިޅގެންނެެވ. މި އިންނެވި ައއްސުލްޠާން ޢަލީ )ހަވަނަ( ޝަހީދުކޮށް އެމީހުންެގ އަތްދަ
ނަޑކަށް  ތާރީޚުތަކަށް ރިއާޔަތްކުާރއިރު މި ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަން ދެމިެގން  އަހަރުެއވެ.  047ގޮސްފަިއވަނީ ގާތް ގަ

 އުތީމު ދަރިކޮޅު. 7.0.2

ކޮެޅވެ. އުތީމު ދަރިކޮޅު ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ރާއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުރި ހަތަރުަވނަ ދަރިކޮޅަކީ އުތީމު ދަރި
ައހަރު ވޭތުވީފަހުން ވަަރކަށް  01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްސކަމަށް އަީއ ޕޯޗުީގޒުންގެ އަޅުވެިތކަމުަގއި ގާތްަގނޑަކަށް 

އެމީހުންގެ އަތްދަށުން، އުތީމު މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުާމއި ގުިޅގެްނނެވެ. ެއއީ މީލާދީން 
ބޭފުޅަކު ރަސްކަން  3( ވިދާުޅވާ ގޮުތގައި މި ދަރިކޮޅުން 7102ަގއެވެ. ނަީސމާ މުޙައްމަދު )ވަނަ އަހަރ0122ު

ކުރައވާފަިއވެެއވެ. ޭއގެތެެރއިން ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ ޕޯޗުީގުޒންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެްއވި ައއްސުލްޠާނުލް 
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( ވިދާުޅާވގޮތުަގއި 7102ހާރަދުންނެވެ. ނަސީމާ މުހައްމަދު )ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އައުޡަމް ސިރީ ސަވާީދއްތަ މަ
އަހަރަށް ދެމިެގން ދިޔައިރުަގއި ތާރީޚީ ގޮތުްނ ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި  004މި ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަން ގާތްަގނޑަކަށް 

ގެ އެންމެ ފަހުގެ ދަރިކޮޅަކީ ރަސްކަްނކުރި ޢާއިާލތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ޢާއިލާއެވެ. މި ދަރިކޮޅު 
ރަސްކަލަކީ ައއްސުލްޠާން މުހައްމަދު މުޙްޔީއްދީނުލް ޢާދިލް ސިރީ ނާކިރީ ސުންދުރަ މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދުންގެ 

ެއެވ. މި ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަން ފެުށނު ތާރީޚާއި ނިމުނު ގަވަނަ އަހަރު 0210ރަސްކަން ނިމިގެން ދިޔައީ ީމލާދީން 
އަހަރު  073( ހާމަކުރަްއވާފަިއވާ ތާރީޚުތަކަށް ބަލާއިރު މި ދަރިކޮޅުން 7102) ތާރީޚުކަމަށް ނަސީމާ މުހައްމަދު 

ރަސްކަން ކުރިކަމަށް ހާމަވެގެްނދެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އެޭބފުޅާގެ ދިރާސާަގއި ދެްއވާފަިއާވ ތާރީޚުތަކުގައި ހުރި 
 ފުށުއެރުމެއް ކަމުަގއި ފާހަގަ ުކރެވެެއވެ. 

 

  އިސްދޫ ދަރިކޮޅު.    7.0.1

ގެ ެތރެއިން ފަސްވަނައަށް ރަްސކަްނކުރި ދަރިކޮޅެެވ. ތަކު އިސްދޫ ދަރިކޮޅަކީ ާރއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅު 
( ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި މި ދަރިކޮޅުްނ ރަސްކަން ކުރަްއވާފަިއވަނީ ިތން ބޭފުޅެކެވެ. މި ތިން 7102ނަސީމާ މުޙައްމަދު )

ރަދުންނެވެ. އެބޭފުޅާގެ  2ވޭފަދަ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ތާރީޚީގޮތުްނ ފާހަގަ ކޮށްލެ
ދިރާސާގެ މައްޗަށް ބުަރވެ ހުރެ ވިދާޅުާވގޮުތގައި އިސްދޫ ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަމަކީ ސިާޔސީ ިއންގިލާބުތަކެއް 

ންތަކެއް އުފެދިފަިއެވއެވެ. މި ލިއްޔަތުަގއި ހަމަނުޖެހުހިނގަމުންދިޔަ ރަސްކަމެކެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ ދާޚި

( ވިދާުޅާވގޮތުަގއި މި 7102ވަނަ އަހަރުގަެއވެ. ނަސީމާ މުޙައްމަދު )0210ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަން ފެށިފައިަވނީ މީލާދީން 
ދަރިކޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލަީކ އައްސުލްޠާން ޢަލީ )ހަތްވަނަ( ސިރީ ކުލަ ރަންމުތް މަހާރަދުންނެވެ. އަދި މި 

ންމެފަހުން ރަސްކަމަށް އައި ބޭފުޅަކީ އަްއސުލްޠާން އިބުރާޙިމް މުޡުހިރުއްދީން ސިރީ މުތެއި ރަސްލޯކަ ދަރިކޮޅުން އެ
ވަނަ އަހަރުެއވެ. އެެހންކަމުން މި ދިރާސާގައި 0211މަހާރަދުންނެވެ. މި ބޭފުޅާގެ ރަސްކަން ނިމިފައިވަނީ މީލާދީން 

 ގާްތަގނޑަކަށް ހަތަރުވަަރކަށް އަހަުރއެވެ.  ވާގޮތުން މިދަރިކޮޅު ާރއްޖޭަގިއ ރަސްކަން ކޮށްފަިއވަނީ

 

 ދިޔަމިނގިލީ ދަރިކޮޅު.  7.0.1

ދިވެހި ރަސްކަމުަގއި ރަސްކަްނ ކުރެްއވިކަމަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ހަވަނަ ދަރިކޮޅަކީ ދިޔަމިނގިީލ ދަރިކޮޅެވެ. ނަސީމާ  
އްަގއި ކަަމށް ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. މި ( ވިދާުޅާވޮގތުގައި މި ދަރިކޮޅު ރަްސކަމަށް އައީ ޝަުރއީ ގޮތެ 7102މުޙައްމަދު )
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ބޭފުޅެެކވެ. ޭއގެެތރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ ައއްސުލްޠާން  2ދަރިކޮޅުން ރަސްކަން ކުރަްއާވފައިވަނީ 
މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު އިމާދުއްދީން )ދެވަނަ( ސިރީ ކުލަސުންދުރަ ސިއާކަ ސާސްތުރަ މަހާރަދުން ނުވަތަ ދިޔަމިނގިލި 

( ވިާދޅުާވގޮުތަގއި މި ބޭފުޅާ ރަސްކަމަށް އަިއސްފައިވަނީ މީލާދީން 7102ރައިންނެވެ. ނަސީމާ މުޙައްމަދު )ބަންޑާ
ވަނަ އަހަރުަގއެވެ. ނަަމވެސް މިބޭފުޅާގެ ދިރާާސއިން އެނޭގގޮތުަގއި މި ދަރިކޮުޅގެ ުކރީގެ ދަރިކޮޅު ކަމަްށވާ 0212

ވަނަ ައހަރުގަެއވެ. އެހެންކަމުން 0211ނިމިފައިވަނީ މީލާދީން އިސްދޫ ދަރިކޮުޅގެ އެންމެ ފަހުގެ ރަދުންގެ ރަސްކަން 
(ގެ ދިރާާސއަށް ބުރަވެ 7102މިއީ އެބޭފުޅާގެ ދިރާާސއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ތާރީޚީ ފުށުއެުރމެކެވެ. ނަސީމާ މުޙައްމަދު )

ލްޠާން މުކައްރަމް ހުރެ އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވާ ގޮުތގަިއ މި ދަރިކޮޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ރަސްކަލުން ކަމުަގއިވާ އައްސު 
ވަނަ 0217މުޙައްމަދު އިމާދުއްދީން )ތިންަވނަ( ސިރީ ނަވަރަންނަ ކީރިތި މަހާރަދުންގެ ރަސްކަން ނިމުނީ މީލާދީން 

ފަިއވަނީ އަހަރުަގއެވެ. މި ދެންނެވުނު ާތރީޚުތަކަށް ބަލާއިރު މި ދަރިކޮޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްސކަމުަގއި ވޭތުކޮށް
 . ވެއަހަރު  22ގާތްަގނޑަކަށް 

 

 ހުރާ ދަރިކޮޅު.  7.0.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްސކަމުގެ އެންމެ ފަހު ދަރިކޮޅު އަދި ހަތްވަނަ ދަރިކޮޅަކީ ހުރާ ދަރިކޮޅެވެ. ނަސީމާ މުހައްމަދު 
ރަްސކަލެެކވެ. ޭއގެ ތެރެއިން ބަެއއް  02( ވިާދޅުވާ ގޮތުަގއި ިމ ދަރިކޮޅުން ރަސްކަން ކުރަްއާވފައިވަނީ 7102)

ށް ރަސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންެނވެ. މި ދަރިކޮޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަމަށް އައި ބޭފުަޅކީ ބޭފުޅުންނަކީ ދެފަހަރަ

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން އިްއޒުއްދީން )ެއްއވަނަ( ސިީރ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަަނ މަހާރަދުންނެވެ. މަޝްހޫރު 
ީރންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ބަޠަެލވެ. ނަމުންނަމަ ދޮންބަންޑާރައިންނެވެ. މި ރަސްގެފާނަކީ މަލާބާ

ވަނަ އަހަުރއެވެ. އަދި 0214( ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި މިދަރިކޮުޅގެ ރަސްކަން ފެށުނީ މީލާދީން 7102ނަސީމާ މުޙައްމަދު )
މި ދަރިކޮޅުގެ މިދަރިކޮޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ަރދުން ކަމުގަިއވާ މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަުލގެ ރަސްކަން ިނމެންދެން 

ރަސްކަން ދެމިއޮތެވެ. މި ދަިރކޮޅުގެ ރަްސކަމުގެ ުދވަސްވަަރކީ ވެސް ނުހަނު ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރެެކވެ. ނަސީމާ 
( ވިދާުޅވާ ގޮތުަގއި މި ދަރިކޮުޅގެ ރަސްަކންފެށި ފުރަތަމަ ރަދުން ކަމުގައިވާ އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ 7102މުޙައްމަދު )

ވެސް ައއީ ކުރިން  މުމުން ދެން ރަސްކަމަށް އަނެއްކާޑަރައިން(ގެ ރަސްކަން ނިޙަސަން އިްއޒުއްދީން )ދޮންބަން
ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅު ކަމަްށާވ ދިޔަމިނގިލީ ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަލެކެވެ. ެއއީ މަޝްހޫރު ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންނެވެ. 

ށްފަހު އަނެއްާކވެސް ހުރާ ވުމަރަސްގެފާނު ޝަހީދު އަހަރު ރަސްކަން ކުރެްއވިފަހުން އެ 2ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުން 
 ދަރިކޮޅަށް ރަސްކަން ލިބިގެން ދިޔަެއވެ. 
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 ދިވެހި ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު އެތެރޭގެ އަދާވާތްތެރިކަން ހިނގާދިޔަ ދަރިކޮޅުތައް.  7.0

ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ރަސްކަންކުިރ ދަރިކޮޅުގެ ގޮތުަގއި އެނގެްނއޮތީ ތީމުގޭ  
ވެ. މި ދަރިކޮުޅގެ ަރސްރަސްކަލުންގެ ދައުުރަގއި ުކރައްވާަފއިވާ ކަންކަމާއި ހިނާގދިޔަ ކަންކަމުގެ ާމގިނަ ދަރިކޮޅެ

މަޢުލޫމާތުތަކެއް ތާރީޚީ ލިޔުންތަކުން އެނޭގކަށް ނެތެވެ. ހަމަ އެާއއެކު މިދަރިކޮުޅގެ ތެރޭަގިއ އެްއވެސް ކަހަލަ 
ަފހުން ރަސްކަމަށް އައި އެނޭގކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް، ދެޮކޅުވެިރަކމެއް ހިނގިކަމެއް

އުމަރުވީރު ދަރިކޮާޅއި ހިލާލީ ދަރިކޮޅު އަދި އުތީމުދަރިކޮާޅއި އިސްދޫ ދަރިކޮުޅގެ ތެރޭަގއި ެވސް އެިކއެކި 
ޅުާވގޮުތގައި ވިދާުޅވެެއވެ. ެއކަމަނާ އިުތރަށް ވިދާ( 7102ނަސީމާ މުޙައްމަދު ) މަށްޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގާފަިއވާކަ 

އޭގެފަހުން ރަސްކަމަށް ައއި ިދޔަމިނގިލީ ދަރިކޮުޅގެ ރަސްކަުމގައި ވެސް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނަގއިގެން 
ދިޔަެއވެ. މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ މޭސްތިރިންނަށް ތިބީ އިސްދޫ ދަރިކޮޅުގެ ބަެއއް ބޮޑުންެނވެ. ނަމަވެސް މި 

ތިބުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަެމކެވެ. ދިޔަމިނގިލީ  ގިލީ ދަރިކޮުޅގެ ބަެއއް ެވސްހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަޑީަގއި ދިޔަމިނ
ވެސް ދިޔަމިނގިލީ ދަރިޮކޅުން ރަސްކަން ކުރިެއވެ.  ދަރިކޮޅަށްފަހު ހުރާ ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަން ފެށުނު ފަހުން އަނެއްކާ

  މެއް ހިނގާަފއިކަން ތާރީޚުން އެނެގެއވެ.ޢަދާވާތްތެރިކަދަ ވަުރގަ ވަރަށް ރިކޮުޅގެ ތެރޭަގއިވަނީ އެ ދުވަްސވަުރގައި އެ ދަ
އޭގެ ފަހުން ހުރާދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަން ފެށިެގން ކުރިއަށް ދިޔަ ވިދާޅުާވގޮުތގައި ( 7102ނަސީމާ މުޙައްމަދު )

ރަސްކަންކުރި ފުރަތަމަ  އި ނާގފައެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގަ ދުވަސްވަުރަގއި ތަފާތު އެތައް ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ވަނީ ހި
ވެސް ޢަާދވާތްތެރިކަން ހިނގާފައި ާވކަން  ރިކޮޅު ކަމަށްވާ ތީމުގޭ ދަރިޮކޅު ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ދަރިކޮޅެއްގެ ތެޭރަގއިދަ

ތާރީޚުން ސާބިތުވެެއވެ. ެއކި ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަމުަގއި ހިނގާިދޔަ ހަމަނުޖެހުން ތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް 
  ވެ.  ރަސްރަސްކަލުންނެއް ވަނީ ުދނިޔެ ދޫކުރަްއވާފައެ 

 

 ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގާފައިވާ ބައެއް ރަސްކަން.  7.2

ސް ޢަދާވާތްތެރިކަން ދުނިޔޭގެ ެއކި ޤައުމުތަުކގައި ރަސްކަން ކޮށްފަިއވާ ދަރިކޮޅުަތކުގެ ތާރީޚަށް ބަލާ އިުރވެ 
ހަރާއި ހަަމއަށް އިންިޑޔާގެ ހުޅަނގުަގއި ވަނަ އ0204ަން ފެިށގެން 0112ާވކަން ފާހަގަ ކުެރެވއެވެ. މީލާދީން ހިނަގާފައި

ރަސްކަންކުރި މުޣަލް ޚާންދާނަކީ އިންިޑޔާގެ ތާރީުޚގައި ނުަހނު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ދަރިކޮޅެެކވެ. ާއކިޓެްކޗަރގެ 
ދަރިޮކޅެވެ. ވެސް އެންމެ ބޮަޑށް ވިދާލި އެއް  އިއިންޑިާޔގެ ިއސްލާމީ ރަސްކަމުގަ  ރޮގުން ދެވަނަެއއް ނެތް މިދަރިކޮޅަކީ

ނަމަވެސް މިދަރިކޮޅުގެ ތެޭރގަިއ ވެސް ނުހަނު ބޮޑު އަދާވާތްެތރިކަމެއް ވަނީ ހިނގާަފއެވެ. ުމނީސް ޑީ. ފާރޫޤީ 
( ހާމަކުރަްއވާ ގޮުތަގިއ މި ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގާފައިވަނީ އާކިޓެްކޗަރގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް ކަމުަގއިވާ 7107)
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ހުޖަހާންގެ ބޭބޭފުޅުންގެ މެދުގަެއވެ. ޝާހުޖަހާންއަްށ ޤަބޫލުކުރެއްެވވުނީ އެބޭފުާޅގެ ތާޖުމަހަލް ބިނާކުރެއްވި އެމްޕަޔަރ ޝާ
ރަސްކަން ވާރުަތވާން ޖެހޭނީ، ދަރިކަލުން ދާރާ ޝްކޯހްއަށް ަކމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދާރާ ޝްކޯހްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

އި މުރާދު ރިކަލުން ަކމުގަިއވާ އޯރަންޒޭބާ ދެ ދަ ސަޕޯޓު ކުރެްއވެިވެއވެ. ޭއގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޝާހުޖަހާންގެ އަނެއް
ރަސްކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރެްއވެިވއެެވ. ޢަދާވާތްެތރިކަން ފެށުނީ މިހިސާބުންނެވެ. އެންމެފަހުން 

 ރިެއވެ. އަދިރަްސކަމުން ދާރާ މުޅިން ބޭރުކުއޯރެންޒޭާބއި މުރާދު އެބަސްވުެމއްަގއި ސޮއިކޮށް ބާރުތަކުން ދުރުކޮށް 
ޕަންޖާބާއި ކާބުލް، ކަޝްމީރާިއ މުލްތާން އަދި ތައްޓާ ހިމެނޭގޮތަށް އިންިޑޔާގެ އުތުރާއި ހުަޅނގު އުތުރު މުރާދުއަށް އަދި 

ވަނަ އަހަރުެއވެ. 0112ށް ދީގެން ރަސްކަން ކުރަން ފެށިއެވެ. މިކަން ހިނގީ މީލާދީން ރަސްކަމުގެ ބާކީަބއި އޯރަްނޒޭބަ
 ،ކަމަށްވާ ޖަހާން އާރާ ގައި އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ދައްތަ 0113ކުރަމުން ދަނިކޮށް މީލާދީން  މި ގޮތަށް ރަސްކަން

( ހާމަކުރަްއވަެއވެ. 7107ރަސްކަމަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަެއޅި ކަމަށް މުނީސް ޑީ. ފާރޫޤީ )
ން ދާރާ ޝްކޯހްއަށް ޕަްނޖާބާއި އެތާގެ ވަށަިއގެްނވާ މި ޕުރޮޕޯސަލްގައިވަނީ ރަްސަކން ފަސް ބަޔަކަށް ބެހުމަށެވެ. އެގޮތު

ރަށްތައް، ޝުޖާއަށް ބެންގޯްލ، މުރާދުއަށް ގުޖުރާތު، އޯރަންޭޒބުއަށް އުތުރުގެ ޮބޑުބައި އަދި އޯރަންޒޭުބގެ ދޮށީ ފިރިހެން 
އޯރެންޒޭާބއި މުރާދު  މި ޕްރޮޕޯސަްލ ވަނީށް ދަކަން ދިނުމަށް އެ ޕްރޮޕޯސަލްގަިއެވއެވެ. ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު ސުލްޠާނަ

އި ެއްއގޮަތށް ރަސްކަންކުރަން ފެށުމަށްފަހު ވެސް ދުވަްސކޮެޅއް މި ޕްރޮޕޯސަލާޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާަފއެވެ. ނަަމވެސް 
ސަބަބުން އަނެއްކާ ެވސް ޢަދާވާތްތެރިކަން  އް އުފެދި އެކަމުގެއިތުރު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެ ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް

 . ފެށިގެން ދިޔަެއވެ

 ނޭޕާލުގެ ރަސްގެފާނު ބިރެންދުރަ އަވަހާރަ ކޮށްލި ހާދިސާައީކ ވެސް ޢާއިލީ ޢަދާވާތްތެރިކަެމކެވެ. އެތައް 
ކުުރވި ހާދިސާއެެކެވ. ޝާހީ ޢާއިލާގެ ތެރޭަގއި ރުވުމަކީ ުސވާލުތަެކއް ކުރިމަތިންގި ލޭއޮހޮބައެްއގެ ފުރާނެ ގެއްުލވާލައި ހި 

ނު ބިރެންދުރައާއި ވަލީއަހުދު ައވަހާރަިވއެެވ. ދެން ވެރިކަމަށް ައއީ ބިރެންދުރަ ހިނގި ލޭ އޮހޮރުވަންތަކަށްފަހު ރަސްގެފާ
ރަސްގެފާނުގެ ޮކއްކޯފުޅު ގްޔަްނދުރައެވެ. މި ލޭ އޮހޮރުވުންަތާކމެދު ގިނަ މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮތީ މިއީ ޑިމޮކްރަީސއަށް 

( ހާމަކުަރއްވާ ގޮތުަގއި މި 7111) ޓަކައި ކުެރވެމުންދާ މުޒާހަރާތަކެއް ކަުމގަެއވެ. ސޯމުނީ ސެްނގުޕްތާ
ލޭއޮހޮރުންތަކުަގއި ބިރެންދުރަ ރަސްގެފާނުގެ ޮކއްކޯފުޅު އަދި ވަލީއަހުދުގެ ޮބޑުބޭބޭފުޅު ްގޔަންދުރަގެ ޢާއިލާ 

ސަލާމަތްވިެއވެ. ުސވާލު އުފެޭދ ހިސާބަކީ މިއީެއވެ. ޝާހީ ޢާއިލާގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުން އަވަހާރަވީ ހާދިސާަގއި ހަމައެކަނި 
ންދުރަގެ ާޢއިލާ ސަލާމަތްުވމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިެހއްެޔވެ؟ ނަމަވެސް އޭރުަގއި ސީދާސީާދކޮށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ގްޔަ

ންދުަރގެ ރަސްކަން ފެށުމަށްފަހު ވެސް ނޭޕާލުގެ ވެރިކަން އަމާންކޮށް ޔަފައްދާފަެއއް ނުެވއެވެ. ގުއެ ސުވާލު އު
އް ދިޔައީ ހިނގަމުންނެވެ. އެ ޤައުމަށް ޑިމޮކުަރސީ ގެނެވުާމއި އޮންނަގޮތެއް ުނވިެއވެ. ތަފާތު ހަމަނުޖެހުންތަ

 ހަމައަށްވެސް ެއކަން ެއގޮތަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. 
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ލީބިޔާގެ ރަްސގެފާނު އިދުރީްސ )އެެކއް(ގެ ރަްސކަމުގެ ުދަވސްވަރަކީ ވެސް ނުހަނު ބޮޑު ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް  
ަގއި ލީިބޔާ މިނިވަން ވުމަށްފަހުގައި އެ 0410މަކުަރއްވާ ގޮތުަގއި ( ހ7107ާހިނގާދިޔަ ރަސްކަމެެކވެ. ބިްލމްސް އެމް )

ޤައުމުގެ ރަސްކަމަށް އިސްކުެރވުނު ފަރާތަކީ ރަސްގެފާނު އިުދރީސް )އެެކއް(ެއވެ. ރަްސގެާފނު އިދުރީސްއަކީ ަޤއުމު 
ަތއް ކުރެްއވި ބޭފުޅެެކވެ. ހަމައަކަށް އެުޅވުމަށް ޓަކައި ެއކިއެކި ފަރާތްތަާކއި ުގޅިގެން ނުހަނު ގިނަގުނަ މަސައްކަތް

( ވިާދޅުވާ ގޮތުަގއި އިދުރީްސގެ ަރސްކަމުަގއި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ައީޑގައި ހުރީ އޭުރގެ 7107ބިލްމްސް އެމް )
އަސްކަރީ ވެރިޔާ ކަުމގަިއވާ ުމއައްމަރުލް ޣަްއޒާފީެއވެ. އިދުީރސް )އެެކއް(ގެ ދަިރކަލުންނާއި ރަސްކަމުގެ ކަންަތއް 

ނޑިވަުޅގެ ޑަބޭސްފަރުވާައކަށް ތުރުކީއަށް ވަ ަގއި ރަސްގެފާނު 0414ވުމަށްފަހު ސެޕްޓެމްބަރ ޙަވާލުކުރެއް  ިއގަތެވެ. މި ދަ
 ސްކަރީ ބާުރގެ ބޭނުންކޮށް އިދުރީސް ރަސްކަުމން ބޭރުކޮށްފައެވެ. ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަަގއިގެން ަޣއްޒާފީ ވަނީ އަ

ކުލަުއޑިސްގެ ރަްސކަމުަގއި ހިނގަިއދިޔަ  ޤަދީމީ ޒަމާނުގައި ރޯމުަގއި ަރސްކަންކުރި ރަްސގެފާނު 
ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ލާއިންސާީނ ހަމަނުޖެހުމެކެވެ. ވެރޮނިކާ ުގރިމް  ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ވެސް ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުަގއި 

( ވިާދޅުާވގޮތުަގއި ަރސްގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން އެގުރިޕިާނގެ ރޭވުުމގެ މަތިން ޒަހަރުލައިގެން ަތއްޔާރު 0440)
ށްފައިވާ މަޝްރޫމެއް ކުލަުއިޑސްއަށް ފަރިއްޮކޅަށް އެުރވިެއެވ. އަދި އެ މަޝްރޫމު ފަރިއްުކޅުއްވުުމގެ ސަބަބުން ކޮ

ކުލައުޑިސް ައވަހާރަީވއެވެ. އެުގރިޕިނާ މި ޖަރީމާ ހިނގި ސަބަބެއް ކަމުަގއިވަނީ އޭނާގެ ދަިރކަލުން ނޭރޫއަށް 
 ރަސްކަމުގެ ބާރުތައް ހޯދައިދިުނމެވެ. 

ސް ވަރަށް ިގނަ ޤަދީމީ ރަސްކަމުަގިއ ރަސްކަންކުރި މޯރިޔާ ދަރިކޮުޅގެ ރަސްކަމަކީ ވެ އިންޑިާޔގެ 
ހިނގާފަިއވާ ރަސްކަމެކެވެ. ަރސްގެފާނު ަޗންދުރަ ގުޕްތާގެ ދަރިކަލުން ބިންދުޝާ ވިހެއުމުގެ ތެޭރގައި  ންޢަދާވާތްތެރިކަ

ހެލީނާ ބަލައިގެންނެވެ. ދޮންމަންމަ ކަމުަގއި  ބިންދުޝާ ބޮޑުވީ ަމންމައެއް އަވަހާަރވުމާއި ގުިޅގެންއޭނާގެ މަންމަ 
މަންމައަކަށް ކުރަންވާ ހުރިހާ އިހުތިރާމެއް ބިންދުޝާ، ހެލީނާއަށް ކުރިެއވެ. ހެލީނާާއއި ޗަްނދުރަ ގުޕްތާއަށް ފިރިހެން 

އެ  ( ހާމަކުރައްވާ ގޮތުަގއި އޭރ7101ުދަރިއަކު ލިބުނުފަހުން ޗަންދުރަ ގުޕްތަ ައވަހާރަިވއެވެ. ބިްސާވ ޖޯތީ )
 އަހަރުފުޅެވެ.  1ދެމަފިރިކަނބަލުންގެ ދަރިކަލުން ޖަސްޓިންގެ ޢުމުރު ފުޅުން އެންމެ 

ރަސްގެފާނު ައވަހާރަވުމަށްފަހު ދެން ރަސްކަމަށް އިސްކުެރވުނީ ދޮށީ ދަރިކަލުން ބިންދުޝާއެވެ. ބިންދުޝާ  
އި އިރުޝާދު ެވސް ހޯއްދަވަމުން ކަމުަގއި ޅާފުމަންމާފުޅު ހެލީނާގެ ލަފާދޮންދެވީ ރަސްކަމުގެ ކަްނކަން ކުރަްއވަުމން ގެން

ވިއަސް ހެލީނާގެ ހިތުތެޭރގައި ވަނީ ހަސަދަވެރިކަން އުފެދިފަެއވެ. ނަމަވެސް ޖަސްޓިންއަށް ަރސްކަން ހޯދައިދިނުމަކީ 
 ށް ރަސްކަންޔާމަކަޝިތް ފެށީ ޖަސްޓިންގެ ދަރިކަލުން ކުރެޭވވަރުގެ ކަމަކަށް ނުިވއެެވ. އެހެންކަމުން ދެން މަސައްކަ

ހޯދައިދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ބިންދުޝާގެ ދެ ދަރިކަލުން ކަމުގަިއވާ ައޝޯކާ އަދި ކުރައުން ޕްރިންސް ސުޝީމްގެ 
ދެމެދުގައި ހިނގާދިޔަ ދެކޮުޅެވރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ހަނގުރާމަތަކެއް ކުރަްނ ޖެހުނެވެ. އެތައް ހާސް 
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( ހަމަކުރަްއވާ ގޮުތަގއި އަޝޯކާ ފާހަގަ ވެގެން 7101މްތާ އަގަުރވާލު )ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ެގއްިލގެން ދިޔައެެވ. މަ
ވެ. ެއގޮތުން އަޯޝާކ އޭނާގެ ނުވަދިހަ ނުވަ ްއގެ ގޮުތގަ އްޔަތުކަން ުކޑަ އަިނޔާވެިރއެދިޔައީ ވަރަށް ވެސް އިންސާނި

ޔާމަކް ވެސް ޝިްނ އި ޖަސްޓިންގެ ދަރިކަލުއަޚުން ޤަތުލުކުރިެއވެ. ޭއގެ ެތރޭގައި ކުރައުން ޕްރިންސް ުސޝީމާ
 ހިމެނެއެވެ. މި ބޮޑު ލޭއޮހޮރުުވމަށްފަހު އަޝޯކާ ރަސްކަމަށް އިސްިވެއވެ. 

 

 ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް.  7.2

ދުނިޔޭގެ ެއކި ޤައުމުތަުކގެ ެއިކ ރަސްކަމުގައި ހިނގާފަިއވާ ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ބަލާއިރު  
ނޑު ސަބަބަކީ ކޮްނމެވެސް މީހަކު ރަސްކަން ބޭނުންވުން ނުވަތަ މީހަކަށް ކޮންމެ ޢަދާ ވާތްތެރިކަމެއްގެ ެވސް މައިގަ

ލީނާގެ ދަރިކަލުންނަށް ހެއަން ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަމުަގއި ރަސްކަން ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވުމެވެ. ެއގޮތުން އިްނޑިާޔގެ މޯރި
ށް ރަސްކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެއްވި މަަސއްކަުތގައި ހިނގި ރަސްކަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މާމަދަރިކަލުންނަ

ގުރާމަަތއް ކުެރވި ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގިެއވެ. ރޯމުގެ ރަްސގެފާނު ވެ ވަލީައހުދުންގެ މެދުގައި ހަނޢަދާވާތްތެރިކަން ބޮޑު
ަލއުޑިްސގެ އަނބިކަނބަލުން ކުލައުޑިްސގެ ރަްސކަމުަގއި ދަރިކަލުންނަށް ރަސްކަމުގެ ބާުރތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކު

އެގުރިޕީނާ ކުަލއުޑިްސއަށް ޒަަހރުދިނެވެ. ލީބިޔާގެ ރަްސކަމުަގއި އަްސކަރީ ވެިރޔާ ޣައްޒާފީ ރަސްކަމަށް ދަހިވެތިވެ 
އަސްކަިރއްޔާ ބޭނުންކޮްށގެން ހަމަނުޖެހުން ހިންގިއެވެ. ނޭޕާުލގެ ރަސްގެފާނު ބިރެންދުރަގެ ރަސްކަމުަގއި ރަސްގެފާުނގެ 

ޅު ރަްސކަމަށް ދަހިވެިތވެ ހިންގި ޤަތުލުޢާއްމުަގއި ޮކްއކޯފުޅު ގުޔަންދުަރގެ ޢާއިލާ ިފޔަވާ ޝާހީ ޢާއިާލގެ އެހެން ކޮއްކޯފު

ފުޅުން ވެރިކަމަށް ރަސްކަުމގައި ޝާހު ޖަހާންގެ ބޭ މެންބަރުން އަވަހާރަ ކޮށްލެވުެނވެ. އިންިޑާޔގެ މުޣަލް ޚާންދާނުގެ
ށް ބައްޕާފުޅު ރަސްަކން ދެއްވަން އުުޅްއވި ބޭފުޅާ ެވސް ރަސްކަމުގެ ބާރުތަކުން ފުޅު ރަްސކަމުން ދުރުކޮދަހިވެތިވެ ބައްޕާ

 ވުނެވެ. ދުރު ކުރެ
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 މެތަޑޮލޮޖީ 5 2ބާބު 

 ދިރާސާގެ ބާވަތް.  2.0

މި ދިރާސާއަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަުކގެ ތެރެއިން އެ ދަރިކޮެޅއްގެ ތެޭރގައި 
ދިރާސާެއކެެވ. ރަސްަކމަކީ މީގެ އެތަްއސަތޭކަ  ނުބެލުމަށް ކުރެވު ތޯއިބަ ކޮޅަކީ ކޮބޮޑުިވ ދަރި ޢަދާވާތްތެރިކަން އެންމެ

އަހަރެއް ކުރިން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކޮށްފަިއވާ ކަމަކަށް ވުމާެއުކ މިދިރާސާގައި ޖެހޭނީ އޭރުަގިއ ހިނގާފައިވާ ކަްނކަން 
އި ބޭނުން ކުރުމަށް ދިާރސާއަކަެށވެ. މި ރިސާޗު ހެދުމުގަހިސްޓޮރިކަލް  އަކީތުމަށް ކަމަށްވާތީ މިދިރާސާހޯދާ ދެނެގަ
އިންޓަރ ޕްރިޓިިވސްޓް ޕެރަޑައިމްގެ ދަށުން ކޮިލޓޭޓިވް ިޑޒައިްނއެވެ. ސަބަބަކީ މި ރިސާޗަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޤަޞްދުކުރީ

ޢަދާވާތްތެރިކަން ބޮޑުވި  ރަސްކަމުގެ ދުަވސްވަރު ރަްސކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަުކގެ ތެރެިއން އެ ދަރިކޮޅެްއގެ މެދުަގއި ެއންމެ
ހެންކަމުން ވުމެވެ. އެދިރާާސއަކަށް  ނުނެގަތުމަށް ކުރެވުދަރިކޮޅަކާޢި ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބުތަްއ ދެ

ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަުމގެ ދުވަްސވަރު ހިނގާދިޔަ ކަްނކަމާއި ެބހޭގޮތުން ލިޔެވިފަިއވާ މި ދިރާސާ ހަދަން ޖެހު
ކޮްށގެންނެވެ. އަދި އެ ޒަމާުނގައި ހިނގާަފިއވާ ކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ  ކިަޔއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެނަލަިއޒު ލިޔުންތައް

އޭރުަގއި ރާއްޭޖގެ ޘަޤާފަތާއި ިއޖުތިމާއީ ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތަށް ރިއާޔަތް ކޮްށގެންވެ. ޑަބްލިޔު ލޯރެންސް ނިއުމަން 
ހިސާބު ނޫން ގޮަތކަށް ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ( ބަޔާން ކުަރއްވާ ގޮުތގައި ތަފާތު 7112)

 ކަންއޮތްގޮތް ަބޔާންކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ެއކުލަަވއިެލވޭ ދިރާސާތަކަކީ ކޮލިޓޭިޓވް ރިސާެޗވެ.  

 

 ސާންޕަލް އަދި އިންސްޓްރޫމަންޓު.  2.7

ރަސްކަުމގެ ދުވަްސަވރު ހިނގާ މި ދިރާސާއަކީ މީގެ އެަތއް ައހަރެއް ކުރިން ރާއްޖޭަގއި ހިނގާފަިއވާ  
ރާއްޖެ އިސްލާމް ީވއްސުރެ  ނީމި ދިރާސާ ހެދު ދިރާސާއަކަށް ވުމާއެކު ކުރި މަށްފަިއވާ ކަންަތއްތަކެއް ބަާލ ހޯދުގޮސް

ރަސްކަމުގެ ދައުރު ނިމުމާއި ަހމައަށް ހިނގާ ދިޔަ، ރަސްކަާމއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެންހުރި ޑޮކިއުމަންޓުތައް 
އުމަންޓުތައް ށްގެންެނވެ. އަދި އެދުވަްސވަުރގެ ޘަޤާފަތާއި އިުޖތިމާއީ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ިލބެންހުރި ޑޮކިއެނަލައިޒް ކޮ

 ްށގެންނެެވ.ވެސް އެނަަލއިޒު ކޮ

މިދިރާސާގައި ހިމެނޭނީ މުޅިންވެސް ސެކަްނޑުރީ ޑޭާޓއެވެ. ސަބަބަކީ މި ދިރާސާ ކުރެވެީނ މާކުރީ ޒަމާނެއްަގއި  
އެކަން މިހާރު ބަލާ ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތުމެވެ. ، މަާކއި ބެހޭގޮތުން ކަމަށްވުމާެއކުހިނގާ ނިމިފައިވާ ކަ

ކަން ހިނގާަފއިވާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން އެިކއެކި ކަންނީ ރަސްކަމުގެ ުދަވސްވަރު މުން މި ދިރާސާގައި ޭބނުންކުރެވުއެހެންކަ
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ރު ޭބނުންކޮށްފައިވާ އެކިެއކި ރެޯކުޑތަކުންނާއި ބޭރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުްނތަކެވެ. އަދި އެދުަވސްވަ
 ނެެއވެ. ކުރެވު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ އެ ުދަވސްވަރާއި ބެޭހގޮތުން ލިޔެފަިއާވ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ވެސް ބޭނުން

ޮކޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްކަން ކޮށްފަިއވާ ދަރި ސާމްޕަލްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރީމި ދިރާސާގެ  
ނޑަެއޅު ލިޔެފައިވާ  ގުނީިއ ސާމްޕަލް ނެލިޔުންތަކެެކެވ. އެހެންކަމުން މި ދިރާސާގަ ނުިލޔުންތަކުގެ ތެެރިއން ކަ

މި ދިރާސާއަކީ ޮޑކިއުމަންޓު ނަންޕްރޮބިބިލިޓީ ސާމްޕްލިން އެޕްރޯޗުގެ ދަށުން ކޯޓާ އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. އެހެނީ 

ކޯޓާ ސާމްްޕލިންގެ އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެްނ ސާމްޕްލިން ނެގުމުން ދާ ދިރާސާއަކަށް ވުމާއެކު އެނަލައިސްކޮްށގެން ހަ
  ކަަމށްވުމެވެ. ގަތުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެފައިސާާއއި ަވގުތު ސަލާމަތް ުކރެވުމުގެ އިތުރުން ނަތީޖާ ދެނެ 

 

 ގޮތް.  ދިރާސާކުރި  2.2

ކުރު މުއްަދތުގައި ހަދާ ދިރާސާައކަށްވާތީ މި ދިރާސާ ، މި ދިރާސާއަކީ ޑޮިކއުމަންޓް ެއނަލައިޒު ކޮްށގެން 
 01 ވުނީތުން ދިރާސާގެ މަަސއްކަތް ކުރެ ދިރާސާގެ މަަސއްކަްތތައް ހަފުތާތަކަށް ބަހާލައިގެްނނެވެ. ެއގޮ ކުރެވުނީ

ގެްނވާ މިންވަރަށް ެއގޮތުން މަސައްކަތްަތއް ބަހާލެުވނީ ނިސްބަތުން އެ މަސައްކަަތކާއި ެއކަށީހަފުތާއަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 
ނަޑއެިޅގެންނެވެ.   ވަގުތު ކަ

 

 

 ގޮތް.  ވުނު ނަތީޖާ ތަހުލީލުކުރެ  2.2

 މި ދިރާސާއަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަުކގެ ތެރެއިން އެ ދަރިކޮެޅއްގެ ތެޭރގައި 
މުން މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ދިރާސާެއއްކަ ކުރެވުނުކޮޅަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުމަށް ދަރި ވި ޢަދާވާތްތެރިކަން އެންމެ ބޮޑު

ޮޑކިއުމަްނޓުތައް ކިޔާ އެއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކެޓަގަީރކޮށް އެ  ނުޕަލްގެ ޮގތުގައި ަކނަޑއެޅުމްނީ ސާވުކުރެތަހުލީލު
ޔުންަތކުން ފެންނަންހުރި ހެކިތަކުގެ މަްއޗަށް ލިޔެކި ައކީއެކު މިދިރާސާ މައުލޫމާތުތައް އެނަލަިއޒު ކޮްށގެންނެވެ. ވުމާ

 ދިރާސާއަކަށެވެ. ނު ރަކުން އެނަލަިއޒުކޮްށގެން ހެދުހުރެ އެ ހެކިތައް ޢިލްމީ ނަޒަބުރަވެ
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 ލިމިޓޭޝަން.  2.1

 މި ދިރާސާއަކީ އެަތއް އަހަރެްއގެ ކުރިން ހިނގާފަިއވާ ކަންަތއްތަކެއް ހޯދާ ބަލާ ދެނެގަތުމަްށ ޓަކައި އެ 
ދިރާސާއަކަށް  ދުނުކިތައް އެނަލައިޒު ޮކށްގެން ހެުޅންހުރި ހެއި ގުޔެިކޔުްނތައް ކިޔާ އެކަންތައްަތކާދުވަސްވަުރގެ ތާރީޚީ ލި

 ޔަކަމީ މިދިރާސާއަށް ލިބިގެންދިންޓުތަކެއް އެަނލައިޒު ނުކުެރވޭނުވުމުން ދިރާސާއާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޑޮކިއުމަ
ތަކަކީ ެވސް މި ފުށުއެރުން ބައެްއކަހަލަ އުނިކަމެެކވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެނަލައިޒުކުރުމަށް ނެގޭ ޑޮިކއުމަންޓުތަކުަގއި ހުރި

އެންމެ  ދުނީ. ހަމައެހެންމެ މި ދިރާސާ ހެދިރާސާގެ ނަތީޖާއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާއަކަށް ނުވެދާނެ ސަބަބެކެވެ
އެޅޭ ހުރަހަކަށް އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ބޭނުންކޮްށގެން ކަމަށްވުމަކީ ވެސް ނަތީޖާގެ ޞައްަޙކަން ކަށަވަުރކުރުމަށް 

  ްނވާ ކަމެެކވެ.ވުމަކީެވސް ެއކަށީގެ

 

 ދިރާސާގެ ވެލިޑިޓީ އަދި ރިއަލިބިލިޓީ.  2.1

ދިރާސާގެ ވެިލޑިޓީ އަދި ރިއަިލބިލިޓީ ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި މި ދިރާސާގައި ވަރަށް ޮބޑަށް މަސައްކަތް  
ތްތަކުން ބަލާ ކޮށްފައިވާެނއެެވ. ެއގޮތުން ާސމްޕަލު ނެގުމުގައި މުޅިންެވސް ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާ

ފާސްކޮށް ޝާއިއު ކޮށްފަިއވާ ފޮތްތަކެވެ. އަދި ެނގޭ ކޮންމެ ސާމްޕަލެއް ވެސް އެކި ޮޑކިއުަމންޓުތަކުަގއި ފުށުއެރުންތައް 
ހުރިތޯ ބަލާ އަޅާކިޔާ އެ ސާްމޕަލެއްގެ ޔަޤީްނކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ވާނެެއވެ. ހަމައެހެްނމެ ތަފާތު ބޭފުޅުންގެ 

 ނަލަިއޒުކުުރމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަާމލުކަންދީފައި ވާނެެއވެ. ޑޮކިއުމަންޓުަތއް އެ

 

 އޮބްޖެކްޓިވިޓީ އޮފް ދި ސްޓަޑީޒް. 2.2

މިދިރާސާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުެރވިގެން ދިަޔއިރު ެވސް އެންމެބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާނީ  ދިރާސާގެ  
ެވ. ެއގޮތުން ސާމްޕަލު ނެގުމުގައި ިލބެންހުރި ވީހާވެސް ގިނަ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ނަތީޖާާއިއ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށެ

އެގޮތުން ޑޮކިއުމަންޓުަތއް އެނަލަިއޒުކޮްށ ސާމްޕަލުތަކުގެ ތެދުކަން ކަަށވަރުކުެރވޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަާލފައިވާނެެއވެ. 
ން ެނގުނު ެއއްަވއްތަރުގެ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓުތަކުން ނެުގނު ސާމްޕަލުތައް ކެޓަގަަރއިުޒޮކށް އެކި ޮޑކިއުމަންޓުތަކު

 ސާމްޕަލުތައް އަޅާިކޔާ ޔަޤީކަްނ ކަށަވަރުކުެރވިފައި ވާނެެއވެ. 
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 ހޯދުންތައް 5 2ބާބު 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުތަކުގެ ތެެރއިން އެ ަދރިކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި ޢަދާވާތްެތރިކަން އެންމެ 
ކުރުމަށް ާޑޓާ އެްއކުރުމުަގއި ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ ހަމައެކަނި  ބޮޑުވި ދަރިކޮެޅއް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު މިދިރާސާ

ޑޮކިއުމަންޓް އެނާލިސިސްެއވެ. ސަބަބަކީ މި ދިރާސާއަކީ މާުކރީގައި ހިނގާަފއިވާ ކަންތައްަތކެއް ތަހުލީލުކޮށްގެން 
ޔޭގައި ަބއެއް މީހުން ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާއެއްކަމުންނާއި ރަސްކަމުގެ ުދވަްސވަރު ދުށް މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ދުނި

ތިބިނަމަވެސް އެމީހަކަށް ވެްސ ފެނިފައިވާނީ ހަމައެކަނި އެްނމެ ފަހުގެ ރަސްކަން ކަމަށްވުުމން މި ނޫން ގޮތަކަށް ޑޭޓާ 
 ނެގެން ނެތުމެވެ.  

ރަސްކަންކުރެވުނު ދަރިޮކޅުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިނގައިިދޔަ ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ޑޮިކއުމަންޓުތަކުން 
 ނު ހޯދުންތަކާއި ނަތީޖާތައް ތިރީގައި އެވަީނއެވެ. ފެނު

 

 ތީމުގޭ ދަރިކޮޅު.  2.0

ތީމުގޭ ދަރިކޮޅަީކ، ތާރީޚުން ެއނގޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްކަން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދަރިކޮޅެވެ.  
ވެ. އެހެންކަމުން މި ާއއި ހަމައަށެ 0211ްނ ފެށިގެން 0070މިދަރިކޮޅު ރާއްޖޭގެ ރަްސކަން ކޮށްފައިވަނީ މީލާދީން 

ނަޑކަށް  އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރަްސކަން ކޮށްފައިެވެއވެ. މި މުއްދަތުަގިއ މި ދަރިކޮޅުން ރަސްކަން  031ދަރިކޮޅުން ގާްތގަ
ަރސްކަލެެކވެ. މި ދަރިކޮޅަކީ ރާއްޖެ އިސްާލމުވީ އިުރގައި ރަްސކަން ކުރަމުންދިޔަ ދަރިކޮޅެވެ.  02ކޮށްފައިވަނީ 

ެވސް ުކރެއްވީ މި ދަރިކޮޅުންެނވެ.  ތައް އިސްލާމުކުރުުމގެ މަސައްކަުތގެ ބޮޑު ބަެއއްޖޭގެ ރަށްހަމައެހެންމެ ދިވެހިރާއް
މިއީ ނުހަނު އުނދަގޫ އަދި ިޚޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހުންނާނެ ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް ިމކަމާގުިޅގެން އަދި އެހެން ެވސް 

 ެތރިކަމެއް ހިނގާފަެއއްނެތެވެ.  ކަމަކާއި ގުިޅގެން މި ދަރިކޮޅުެގ ތެރޭގައި އެްއވެސް ޢަދާވާތް

 

 އުމަރުވީރު ދަރިކޮޅު.  2.7

އާއި ހަމައަެށވެ. 0213ން ފެށިގެން 0211އުމަރުވީރު ދަރިކޮުޅގެ ރަސްަކން ދެމިގެން ގޮސްފަިއވަނީ މީލާދީން  
ނަޑކަށް  މަ ރަސްކަލަކީ އަހަރުެއވެ. މި ދަރިޮކޅުގެ ފުރަތަ 17މި ދަރިކޮޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރސްކަންކޮށްފަިއވަނީ ގާްތގަ

ނޑަކަށް   04އައްސުލްޠާން އަބުލްފަތުޙި ޖަލާލުއްދީން އުމަރުވީރު ސިރީ ލޯަކ އަބާރަނަ މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދުން ގާތްގަ
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އަހަރު ރަސްކަން ކުރަްއވާފަިއާވއިރު މި ދަރިކޮޅުގެ ތެޭރގައި ެއއްވެސް ޢަާދވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާފަެއއް ނުެވއެވެ. މި 
ައއްސުލްޠާން އަޙުމަދު ޝިހާބުއްދީން، ސިީރލޯކަ އާދީއްތަ މަހާރަދުންނެވެ.  ށް ރަްސަކމަށް ވަޑަިއގަތީޅުން ދެވަނައަދަރިކޮ

ރަދުން އަވަހާރަީވއިރު ަވީޒރުކަމުގައި ހުންނެވި  ނަމަވެސް އޭުރގައި އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ތުއްޕުެޅވެ. އުމަުރީވރު
އަނބިކަނބަލުންނާއި ަކއިވެނިުފޅުބައްލަަވިއގެންނެވިެއވެ. އަދި  މުޙައްމަދު އަލްަހޟްރަމީ، އެރަދުންގެ ހުވަފަތްهللا ޢަބްދުއް

ތުއްޕުޅު ރަދުންގެ މަްއޗަށް ގަަދވެގަނެ ރަްސކަމުގެ ކަްނކަން ހިންގަވަން ފެއްެޓިވއެވެ. އެއަށްަފހު ޝިހާބުއްދީން 
ންބައްޕާފުޅު ހުވަދު ރަދުންނަށް ތަސައްރަފު ފުދުމާއެކު ދޮންބައްޕާފުުޅގެ އަތުން ރަސްކަން އަތުލެްއިވއެވެ. އަިދ ދޮ

 އަތޮޅަށް އަުރވާލެްއިވއެވެ.  

ޝިހާބުއްދީނަށް ފަހުގައި އެ ަދރިކޮޅުން ރަސްކަމަށް ައއީ ައްއސުލްޠާނާ ޚަދީޖާ ރެހެންދި ކަނބައިދިކިލެގެ  
މީލު ސިރީ ރާދަ އަބާރަނަ މަހާރެހެންދިއެވެ. ެއކަމަނާ ރަނިކަމަށް އިސްކުރުމާެއކު ެއކަމަނާގެ ފިިރކަލުން މުހައްމަދު ޖަ

ބޮޑުަވޒީރަކަށް ެވަވޑަިއގަތެވެ. އަދި އެކަމަާނގެ މައްޗަށް ބާރުިހންގަވަން ފެއްެޓިވއެވެ. އަދި ެއކަމަނާގެ ރަސްކަމަށް 
މަސް ވީތަނާ  2ދެވަނަ އަހަރުަގއި ެއކަމަނާގެ އަތްޕުޅުން ރަސްކަން އަތުެލއްިވއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ރަްސކަމުގައި 

އިބެހޭގޮތުން ެއކި ފޮތްތަކުަގއި އެިކގޮތަށް ލިޔެވިަފއިެވެއވެ. ެރހެންދި ޚަދީޖާ އެމަނިކުފާނު އަވަހާަރވިެއވެ. ައވަހާރަވީ ގޮތާ 
 ޤުދުރަތީ މަރަކުން މަރުވީކަމަށެވެ.  އަވާހާރަ ކޮށްެލވީ ކަމަށާއި 

   

މަނާ ޖާއެވެ. އެކަރެހެންދި ޚަދީ އި އަެނއްާކވެސް ރަނިަކމަށް ވަޑަިއގަތީމުހައްމަދު ޖަމީލު އަވަހާރަވުމަށްފަހުގަ 

ން ރަދުންގެ ްއވިެއވެ. އެ ބޭފުަޅކީ ިޝހާބުއްދީފަހުން ެއކަމަނާ ދެވަނަ ކަިއވެނިފުޅެއް ކުރެރަނިކަމަށް ވަޑަިއގެން
އަހަރުވީތަނާ  01ެއވެ. ޚަދީޖާ ރެހެންދީގެ ރަނިކަމުގައި هللاރަސްކަމަށް ބާރުފޯރުއްެވވި ދޮންބައްޕާފުޅު އަލްަވޒީރު ޢަބްދުއް 

އެކަމަާނެގ އަތްޕުޅުން ރަނިކަން އަތުލެްއވިެއވެ. ނަމަވެސް އެ هللا މުގަިއވާ ޢަބްދުއްއެކަމަނާގެ ެދވަނަ ފިރިކަލުންކަ 
ނަޑކަށް  އަހަރުވީތަނާ ޚަދީޖާ ރެހެންދީ އެމަނިކުފާނު ޤަތުލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރަނިކަން  2ބޭފުޅާގެ ރަސްކަމަށް ގާްތގަ

 . އަތުލެްއވިެއވެ. އަދި ތިްނވނަ ފަހަރަށް ރަނިކަމަށް އިސްވެަވަޑއިގަެތވެ

ައްއސުލްޠާނާ )ފާތިމަތު( ރާދަފަތި ކަނބައިދިކިެލގެ ސިރީ  ވަހާރަވުމަށްފަހު ރަނިކަމަށް ވަޑަިއގަތީރެހެންދި ޚަދީޖާ އަ
މަސް ވީތަނާ ެއކަަމނާގެ ފިރިކަލުން މާކުރަތު  2ސޯމަ އަބާރަނަ ރެހެންދިއެވެ. އެކަމަނާގެ ރަނިކަމަށް ގާތްަގނޑަކަށް 

ވަރަކަށް އަހަރު ރަސްކަން ކުރެްއވިއިރު  2އްިވއެވެ. އެ ބޭފުޅާ ގާްތަގނޑަކަށް ފަޤީހު މުހައްމަދު ރަސްކަން އަތުލެ
އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް ހިނގިކަން އެނގޭކަށްނެެތވެ. ނަމަވެސް އެ ރަްސގެފާނު ައވަހާރަވުމަށްފަހު ރަނިކަމަށް 

ހެންދިގެ ރަނިކަމުގައި އެކަމަާނގެ އަްއސުލްޠާނާ ދާއިން ކަނބައިދިކިލެގެ ސިރީ ނިއްާތ އަބާރަނަ މަހާރެވަަޑއިގަތް 
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ވަަޑއިގަތް ހެނެވި ރަސްކަން އަތުލެްއިވއެވެ. ނަަމވެސް މާގިނަ ދުަވސްތަެކއްނުެވ ރަސްކަމަށް هللا ފިރިކަލުން ޢަބްދުއް
އައްސުލްޠާން އުޘްމާނުލް ފެހެންދުވީ ސިރީ ސުންދުރަ އާދީްއތަ މަހާރަދުންނެވެ. މިރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި ެއއްވެސް 

 ތެރިކަެމއް ހިނގާފަެއްއ ނުވެެއވެ. އަދާވާތް

 

 ހިލާލީ ދަރިކޮޅު.  2.2

ނޑަކަށް  ންހިލާލީ ދަރިކޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުރި ތިްނވަނަ ދަރިކޮޅެވެ. މިދަރިކޮޅު   041ގާްތގަ
ވާފަިއެވއެވެ. ބޭފުޅަކު ަރސްކަންކުރައް  74އަހަރު ރަސްކަންކޮށްފަިއެވއެވެ. މިދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަުމގެ ދަުއރުގެ ތެރޭަގއި 

އައްސުލްޠާްނ ޙަސަނުލް ހިލާލީ )އެއްވަނަ( ސިރީ ވީރަ ބޮވަނަ ވަަޑއިގަތީ އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަމަށް 
ނަޑކަށް  މަހާރަދުންނެވެ. އަހަރު ރަސްަކންކުރެއްިވެއވެ. މި މުއްދަތުަގިއ މި ދަރިކޮޅުގެ ތެރޭަގއި  01މިރަދުން ގާތްގަ

އައްސުލްޠާން އިބުރާހިމް ވަޑަިއގަތީ ރަސްކަމަށް  ކަން އެނގޭކަށްނެެތވެ. ެއައށްފަހުހިނގި އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް
ނޑަކަށް  )އެްއވަނަ( ސިރީ ދަންމަރުވީުރ މަހާރަދުންނެވެ. މިރަދުންނަށް ރަސްކަމުގެ ސިންާގސަނާަގިއ އިންނެވުނީ ގާްތގަ

ލްޠާނު ޙުަސއިނުލް  ހިލާލީ )އެްއވަނަ( ސިރި މަސްދުވަހުއެެވ. އެހާ ހިާސބުން މި ރަދުންގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު އައްސު 2
ނަޑކަށް  ލޯކަވީރު މަހާރަދުން ތަޚުތު އަތުލެއްިވއެވެ. މިރަދުންގެ ރަްސކަމުގައި އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެިރކަމެއްނެތި ގާްތގަ

 އަހަރު ރަސްކަންކުެރއްިވެއވެ.   01

ލްޠާން ނާޞިރުއްދީނުްލ ކަލާވަހި ސިރީ އައްސުވަޑަިއގަތީ ޙުސައިނުލް ހިލާލީ އަވަހާރަވުަމށްފަހު ރަސްކަމަށް  
ރަދުންގެ  00ަވޑަިއގަތް ވީރު އަބާރަނަ މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދުންގެ ރަސްކމުގަާއއި އޭގެފަހުން މިދަރިކޮޅުން 

ރަސްކަމުަގއި ވެސް އެ ދަރިޮކޅުގެ ތެރޭަގއި ެއްއވެސް ޢަދާާވތްތެރިކަމެއް ހިނގާފަެއއްނުެވެއވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން 
މަސް  އަްއުސލްޠާން ޙަސަން )ހަތަރުވަނަ( ސިރީ ރާދަ ލޯކަ މަހާރަދުންގެ ރަސްކަމަށް އެއްވަަޑއިގަތް މަށް ރަސްކަ

ވީތަނާ، ކުރިން އެ ދަިރކޮޅުން ރަސްކަންކުރެްއވި ައއްސުލްޠާްނ ޔޫސުފް )ދެވަނަ(ގެ ދަިރކަލުން ޢުމަރު ކަލަމިންޖާ ވަނީ 
ވެސް ރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި  2ވަޑަިއގަތް މާއި ޭއެގފަހުން އެ ރަސްކަން އަތުަލއްވާަފއެެވ. މި ރަދުންގެ ރަސްކަ
 އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް ހިނގާފައެއްުނެވއެވެ. 

އަްއސުލްޠާން ކަޅު މުޙައްމަދު ސިރީ ދަންމަރު ބޮވަނަ ވަަޑއިގަތީ މިދަރިކޮޅުން ދެން ރަސްކަމަށް  
ނޑަކަށް  މަސްވީތަނާ މި ރަދުންގެ ެއއްބައްޕާފުޅު، ޔޫސުފް  4މަހާރަދުންނެވެ. މަރަދުން ރަސްކަންކުރަްއވާތާ ގާްތގަ

ވަަޑއިގަތީ ރަސްކަމަށް  ކަލަމިންޖާ ތަޚުތު އަތުލައްވައިިފއެވެ. މިރަދުންގެ ރަްސކަމަށް ދެމަސްވީތަނާ އަވަހާަރވުމުން ދެން
ނޑަކަށް  އައްސުލްޠާން ޢަލީ )ހަތަރުވަަނ( ސިރީ އައުދަ ވީރަ މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދުން ރަސްކަން ކުރަްއވާތާ ގާްތގަ
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ވެ. ވަނަފަހަރަށް ރަސްކަމަށް އިސްެވަވޑަިއގަތެދެއަހަރާއި ހަމަސްވީތަނާ ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު ތަޚުތު އަތުލަްއވާ ދެ
ނޑަކަށް  އަހަރު ވީތަނާމި ރަދުންނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ބޭުފޅެއްކަުމގަިއވާ ޙަސަން  01މިފަހަރު ރަސްކަމުގައި ގާްތގަ

ރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި މި ދަރިކޮޅުގެ ތެޭރގައި ަވޑަިއަގތް ފަހުން ިވއެވެ. މި ރަދުންނާއި އޭގެތުލެއް ރަސްކަން އަ
 އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް ހިނގާފައެއްުނެވއެވެ. 

އައްސުލްޠާން ޢަލީ )ފަސްަވނަ( "ދޮންބުޅާ ފާށަނާ"އެވެ. ިމރަދުންގެ ަވޑަިއަގތީ އޭގެފަހުން ރަސްކަމަށް 

ުނގެ ދައްތާފުޅު ބުރަކި ރަނިންގެ ނުަބއި ރޭވުމަކުން ރަްސގެފާނު ޤަތުލުކޮށް ތަޚުތު ރަސްކަމުަގއި ރަސްގެފާ
އަތުލެްއވިެއވެ. އަދި ކަޅުމުހަްއމަދު ރަސްގެފާނާއި ކަިއވެނި ަބއްލަަވއިގަެތވެ. މާ ގިނަުދވަްސތަކެއް ނުވެ ކަޅު މުޙައްމަދު 

މައްޗަށް ފޮނުވާލެްއިވއެވެ. ިމ ރަދުންގެ މި ދައުރުގެ ން ތިލަދުންނިތިންވަނަ ފަހަރަށް ރަސްކަން އަތުލަްއވާ ބުރަކިރަ
ރަސްކަމުަގއާއި އޭގެފަހުން ައިއ ރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި ޕޯުޗީގޒުން އުނދަގޫަތއް ނުހަނު ބޮޑުވީނަމަވެސް މި 
އިގަތް ވަޑަ ދަރިކޮޅުގެތެޭރގައި އެްއވެސް ަޢދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާަފއެއްުނވެެއވެ. ނަމަވެސް އެއަށްފަހުްނ ރަސްކަމަށް 

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ސިިރ ސިންގާ ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ ރަސްކަމަށް ދެ އަހަރާ ހަމަސްވީތަނާ އޭނާގެ އަޚު ޙަސަން 
)ނުވަވަނަ ޙަސަން ރަްސގެފާނު( ތަޚުތު އަތުލުއްިވެއވެ. ނަމަެވސް ވަކިހިސާބަކުން ރަްސކަން އަމިއްލަފުޅަށް ދޫކުށްލަްއވާ 

ނަޞާރާދީނަށް ވެދެވަަޑއިގަީތެއވެ. އެއަށްފަހު ައއްސުލްޠާން ޢަލީ )ހަވަނަ(ގެ ރަސްކަުމގައި ކޮްއޗޭއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ 
ނުވަވަނަ ޙަސަން ރަްސގެފާނު އަލުން ރަސްކަން ބޭނުންވެގެްނ ޕޯޗުީގޒުން ފޮނުވަިއގެން ކުިރ ހަނގުރާމާގައި ރަްސގެފާނު 

 ވެ. ޝަހީދުވިެއވެ. އަދި މިދަރިކޮުޅގެ ރަސްކަން ވެސް ނިމުމަކަށް އައެ 

 

 އުތީމު ދަރިކޮޅު.  2.2

ވުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ރަްސކަންކުރި ހަތަރުވަނަ ދަރިކޮެޅވެ. މި ދަރިކޮޅުން ތީމު ދަރިކޮޅަކީ ރާއްޖެ އިްސލާމުއު 
 3ފަިއވަނީ ގައި މި ދަރިކޮޅުން ަރސްކަން ކުރަްއވާއަހަރު ާރއްޖޭގެ ރަސްކަްނކުރިެއވެ. މި މުއްދަތު 073ގާތްަގނޑަކަށް 

 ެކވެ.  ރަސްކަލެ

ައއްސުލްޠާނުްލ ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަުއޒަމްެއވެ. މި ވަޑަިއގަތީ މި ދަރިކޮޅުން ފުރަތަމަ ރަސްކަމަށް  
ރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި ެއްއެވސް ކަހަލަ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އެ ދަރިކޮުޅގެ ތެރޭަގއި ހިނާގފައެއްނުެވެއވެ. ނަމަވެސް 

ސުލްޠާން އިބުރާހިމް )ތިންަވނަ( ކަލާފާނުގެ ރަސްކަމުަގއި ދެބެންގެ ދެދަރި ކޮއްކޯފުުޅގެ އޭގެފަހުން ރަސްކަމަށް ައއި ައއް
ފިރިކަލުން ވެލަވަޅުނާ ތަކުރުާފނާއި ބެހޭގޯތުން ހަދަހަދައިގެްނ މީހުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ޤަޫބލުކުރަްއވާ އެމަނިކުފާނު 

ކިލެގެފާނު  ެލގެފާނު( އަދި ެއކަމަނާގެ ދަރިަކލުން ފާމުލަދޭރިޤަތުލުކުރެއްިވެއވެ. އަދި ދޮންމަންމާފުޅު )ސިއްތިމާވާ ރަނިކި
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ވިެއވެ. މިކަން ރަްސގެާފނަށް އެނގިަވޑަިއގެން ވެ އްރާވަިއގެން ރަސްގެފާނު އަވަާހރަ ކޮށްލާ ރަސްކަން ހޯދުމަށް ރޭ
 ގެންލުކަސްރަދެ  ތް ގައި ޑަވައޭގެފަހުން  ންދެއެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިހާނެިތކޮށް ހިއްތެިވއެވެ. އެ ދަރިކޮުޅން 

 ސް އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އެ ދަރިޮކޅުެގ ތެރޭގައި ހިނގާަފއެއްުނވެެއވެ. ރަސްކަމުަގއި ވެ

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )އެްއވަނަ( ސިރީ ކުލަ ސުންދުރަ  ތީގަ އި ޑަވަ އޭގެފަހުން ރަސްކަމަށް 
ނި ނިކުފާނު ކައިވެކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން ނުވަތަ ބޮޑުރަްސގެފާނެވެ. ބޮޑުަރސްގެފާނުގެ ރަްސކަމުަގއި އެމަ 

ބައްލަަވއިގަތް މާފިލާފުށީ ކަނބާ އައިާސގެ އަޚު ސާިމޔާން ފާށަނާ ކިލެގެފާނު ރަސްކަން ހިްއޕެވުމަށް މަސައްކަތް 
ކުރެްއވުމުގެ ސަބަބުން ރަްސެގފާނު އެބޭފުޅާ ހައްޔަރުކުަރއްވާ ފުވައްމުލަކަށް އަުރވާެލއްިވެއވެ. އޭގެފަހުން ރަސްކަމަށް 

އިބުާރހީމް އިސްކަންދަރު )އެްއވަނަ( ސިރީ ކުލަރަންބީމަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުންނެވެ. މި  އަްއސުލްޠާން ތީގައިޑަ ވަ
 ރަސްގެފާނުގެ ރަްސކަމުަގއި ެއ ދަރިކޮޅުގެތެޭރގައި އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާފަެއްއނުވެެއވެ. 

ކުފާނުގެ ދަރިކަުލން އައްސުލްޠާން އިސްކަންދަރު ރަްސގެފާނު އަަވހާރަވުމުން ރަސްކަމަށް އިސްުކރެވުނީ އެމަނި
އަހަރެވެ. އެމަނިކުފާނު ތުއްޕުޅުކަމާެއކު ބޮޑުން  1ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާެނވެ. އޭރު އެމަނިކުފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން 

ރަސްކަމުގެ ކަްނކަން ހިންގަަވނިކޮށް ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްެގފާނުގެ މަންމާފުޅު ބޭނުންފުޅުވީ ރަސްކަމުގެ ބާރުތައް 
ނާގެ އަތްޕުޅުަގއި އޮތުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑުްނގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަުކގެ ބޮލަްށ އެރިގެން ވެރިކަމުގެ މައެކަ

 ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އެކަމަނާގެ ައތްޕުޅުގެ ދަށަށް ގެންދެިވެއވެ. 

މުޙްޔިއްދީނުލް ކުޑަމުޙައްމަދު ރަސްގެފާުނގެ ަރސްކަމަށްފަހު ރަސްކަންކުރެްއިވ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު 

އާދިލްގެ ރަސްކަުމގަާއއި ައްއސުލްޠާމް މުޙައްމަދު ޝަމުސުއްދީނުލް ހަމަވީގެ ރަސްކަުމގަިއ އެ ދަރިކޮުޅގެ ތެރޭަގއި 
އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް ހިނަފާއެއްނުެވެއވެ. ނަމަވެސް ޝަމުސުއްދީން ރަދުން އަވަާހރަވުމަށްފަހު ވަނީ 

އަްއސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބުނު  ތްގައި ޑަވަޝަމުސުއްދީން ރަދުންނަށްފަހު ރަސްކަމަށް އަދާވާތްތެރިކަެމއް ހިނގާފަެއވެ. 
އަލްޙާއްޖަ ޢަލީތުއްކަލާ ުނވަތަ ދެއްވަދޫ ރަްސގެފާނު ރަސްކަމަށް އިސްެވވަަޑިއގެންފައިވަނީ ަހމަނުޖެހުންތަކެއް 

މެުދވެސް ޝައްކުތަެކއް  ހިންގަވާފަެއވެ. އަދި އެރަްސެގފާނު އަވަހާރަވުމަށް މެދުވެިރިވ އާލާސްކަންފުޅާއި
ތަކުރުފާނު އެއްބަސްެވވަަޑއިގެން ރަދުންގެ  ހިނގާފައިެވެއވެ. ރަދުންގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅާއި ެވލާނާ

ވަނީ ރަދުންގެ  ގާތްތިމާގެ ބޭފުޅުން ރަދުން ޮއންނެވިތަނަށް ވެދެަވޑަިއގަތުން މަނާކުރެއްިވއެެވ. ސަބަބެއްކަުމގައި
ންނަށް ަރސްކަން ދެއްވަން ރަދުން ޤަްސދުކުރައްވާަފއިވުެމވެ. އެހެންކަުމން ރަދުން އަވަހާރަވުމުން ދައިތާފުޅުގެ ދަރިކަލު

 ރަދުންގެ އަމުރުފުޅުކަމަށް ބުނެ ރަދުންގެ ދައިތާފުޅާއި ބޭފުުޅން ދެއްވަދުއަށް އަރުވާެލވުނެވެ. 
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 އިސްދޫ ދަރިކޮޅު.  2.1

ނަ ދަރިކޮޅެެވ. މި ދަރިކޮޅަކީ ވަރަށް ކުރު ރަސްކަމެއް ކުރި ވ1ައިސްދޫ ދަރިކޮޅަކީ ާރއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުރި  
ނޑަކަށް  އަހަުރއެވެ. އަދި މި ދަރިކޮޅުން ރަސްކަން  2ދަރިކޮޅެެކވެ. މި ދަރިކޮޅު ަރސްކަން ކޮށްފަިއވަނީ ގާްތގަ

ރީ ކުލަ އައްސުލްޠާން ަޢލީ )ހަތްވަނަ( ސި ތީގައިޑަ ވަރަސްކަލެެކވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަމަށް  2ކުރަްއވާފަިއވަނީ 
ނަޑކަށް  މަސްދުވަުހއެވެ. މި ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި  4ރަންމުތް މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދުން ރަސްކަންކުރެްއވީ ގާްތގަ

 އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް ެއ ދަރިކޮޅުގެ ތެޭރގައި ހިނގާަފއެއްުނވެެއވެ. 

ރަސްގެފާނު ަރސްކަމަށް  އައްސުލްޠާން ޙަސަން )ދިހަވަނަ(ެއވެ. މި ތީގަ އި ޑަވަ އޭގެފަހުން ރަސްކަމަށް 
ތާ ކުޑަ ުދަވސްކޮޅެްއވީތަނާ ބައްޕާފުޅު އަްއސުލްޠާން ޢަލީ )ހަތްވަނަ( އަަވހާރަވުމާއި ުގޅިގެން ތްގައި ޑަވަ އިސްވެ 

އިބުރާހިމް ވެލާނާ ތަކުރުފާނު )އައްސުލްޠާން އިބުރާހިމް މުޒުހިރުއްދީން( ރަސްކަން އަތުލެްއިވއެވެ. ޙަސަން 
ޕުޅު ބޭފުޅެއްކަމުން ަރސްކަން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުެނ ރަސްކަން ފޭރިގަނެ، ރަސްގެފާނަކީ ތަސައްރަފު ނުުފދޭ ތުއް

އަހަރުެއވެ.  2އިބުރާހިމް މުޒުހިރުއްދީންގެ ނަމުގައި ރަސްކަްނކުރެްއވިެއވެ. މި ރަދުން ރަސްކަންކުރެއްވީ ގާތްަގނޑަކަށް 
އްސާަރއިަގއި ޖެހި ގެއްިލވަަޑއިގަތް ޚަބަރު މިރަދުން ހައްޖަށް ވަޑަިއގަތުމަށްފަހު އެނބުރި ވަޑަިއގަތް މަުގމަތީގައި ވި

ލިބުމާއެކު އެކި ފަރާތްތަކުން ަތޚުތަށް ދަހިވެތިވިެއވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަން ބޭނުންފުޅުވެގެން އުޅުްއވީ ރަދުންގެ 
ނުޑވަރުން ބޭރަށް ލަ ކޯފުޅު ވެލާނާ ތަކުރުފާނެވެ. ވެލާނާއްކޮ އްވަން ތަކުރުފާނު، މުޒުހިރުްއދީންގެ އަނބިކަނބަލުން ގަ

 އުޅުްއވަނިކޮށް އެކަން ފަޅާއަަރއިގެން ވެލާނާ ތަކުރުފާނާއި ޭއނާގެ އަނބިދަރިން ނައިފަރަށް އަރުވާެލވުނެވެ. 
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ނޑަކަށް ދިޔަމިނގިލީ ދަރިކޮޅަކީ ާރއްޖޭގައި ރަްސކަން  ކުރި ހަވަނަ ދަިރކޮޅެވެ. މި ދަރިކޮޅުން ާރއްޖޭަގއި ގާްތގަ
އަހަރު ރަސްކަންކުިރއެެވ. މި މުއްދަތުގައި މި ދަރިކޮޅުން ހަތަރު ރަސްކަލަކު ރަސްކަން ކުރަްއވާފަިއވެެއވެ. މި  23

ޠާން ޙަސަން )ދިހަވަނަ(އާިއ ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުކަަމށްވާ އިސްދޫދަރިޮކޅުގެ އައްުސލް ދަރިކޮޅުގެ ރަްސކަމުަގއި، ކުިރން
ތެރޭަގއި އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް  އައްސުލްޠާން އިބުރާހިމް މުޒުހިރުއްދީންގެ އުނަދގޫ ބޮުޑވީނަމަވެސް މި ދަރިކޮުޅގެ

 ހިނގާފައެއްުނވެެއވެ. 
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ލިކުރެއްވި ދަރިކޮެޅވެ. މި ދަރިކޮޅުގެ ހުރާ ދަރިކޮޅަކީ ދިވހިރާއްޭޖގެ ރަސްކަމުގެ ތަޚުތުަގއި އެންމެ ފަހުން ރެދަ 
އަހަރު ރެދެލިކުރެްއވިެއވެ. ެއއަށްފަހު ޖުމުހޫރިއްޔަތެްއ އައުމަށްފަހު އަނެްއކާ  032ދައުރުަގިއ  ރަސްކަމުގެ ފުރަތަމަ

 043އަހަރުއެެވ. ެއހެންކަމުން މުޅިއެކު  02ވެސް މި ދަރިކޮޅުން ރަސްކަްނކުރިެއވެ. މި މުއްދަތުަގއި ރަސްކަންކުރީ 
ރަސްކަލެެކވެ. މި  01ަފިއވަނީ ވާއްރަ ވެ. މި މުއްދަތުަގއި ރަސްކަންކުހަރު މި ދަރިކޮޅުން ރަސްކަން ކޮށްފައިެވއެ އަ

އަްއސުްލޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްީދން )އެްއވަނަ( ސިރީ  ތީގައި ޑަ ވަދަރިކޮޅުން އެނަމެފުރަތަމަ ރަސްކަމަށް 
އަހަރު ރަސްކަން  3ރައިންނެވެ. މި ރަދުން ގާތްަގނޑަކަށް ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން ނުވަތަ ދޮންބަންޑާ

 ކުރެްއވިެއވެ. މި މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި މި ދަރިކޮުޅގެ ތެރޭަގއި އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް ހިނގާފައެއްުނެވއެވެ.  

ލަ އަްއުސލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން ސިރީ ކު ތީގައިޑަ ވަދޮންބަންޑާރައިންނަށްފަހު ދެން ރަސްކަމަށް  
ނަޑކަށް  އަހަރު ރަސްކަން ކުރަްއވާފަިއވެެއވެ. މި ރަދުންގެ  2ރަންމަނި ކީރިތި މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދުން ގާތްގަ

ރަސްކަމަކީ އެހާ އޮމާން ރަްސކަމަކަށް ނުވިެއވެ. ދޮންބަންޑަަރއިންގެ ބޭފުޅުންނާއީ ޢާއިާލގެ ބޭފުޅުން މި ރަސްކަމަކާ 

ރޭްއެވވުމުގެ މަތިން މަލާބާރީންގެ ޙަމަލާއެއް މާލެއަށް އަެއވެ. މި ބޭފުޅުންގެ މި  ޤަބޫލުފުޅެއް ނުވިެއވެ. މި ބޭފުޅުންގެ
މި ނުބައި ރޭވުމުގެ ޚަބަރު ރަދުްނނަށް ލިބިވަޑަިއގެން ެއކަމުަގިއ ހިމެނޭ ބޭފުޅުން އެކި ރަށްރަށަށް އަރުވާލެްއިވއެވެ. 

ޔަކު ފޮނުވާ ޚަބަރު ލިބިގެން ލައިަފއި ތިއްަބއި ރަދުން މި ބޭފުޅުންނަށް ހާނީއްކަކޮށް އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ބަ ބޭފުޅުން އަރުވާ
މިބޭފުޅުން ރަދުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެއިްނ ފިލައިގެންދިޔަެއވެ. އަދި ިސޓީފުޅު ލިބުމާއެކު ރަދުން 

ވިެއވެ. ނަމަވެސް އެބޭުފޅުން ފެނިވަޑައިުނގަތުމުން އެޭބފުޅުން ސިލޯނުގައި ވެ އެބޭފުޅުން ހޯދުމަށް މީހުން ފޮނުއް
ރާއްޖެ ފޮނުވުން އެދި ސިލޯނުގައި ހުންނަވާ ޑަުޗ ގަވަރުނަރަށް ސިޓީފުެޅއް ފޮނުއްިވއެެވ. އަދި ފެންފުށީގައި  ތިއްބެވިނަމަ

ތިއްބެވި ދޮންބަންޑާރައިްނގެ ޭބފުޅުން އައްުޑއަތޮޅު ހިތަދުއަށް ބަދަލުކުރެއްިވެއވެ. އަދި މާޅޮަހށް އަރުވާަލއިފައި ހުންނެވި 
ނޑޭރި ކިލެގެފާނު އެއް  މަސްދުވަހު ހިލިހިލާޖަްއސަވާފައި ބެހެއްެޓިވއެވެ.  ޢަލީ ރަންނަބަ

ނޑު ެއއްބަފާ ހުރާ ޙުސެއިން ދޮށިމޭނާ   މިރަދުންގެ ރަސްކަމުން ފަސްަވނަ އަހަރު ދޮންބަންދާރައިންގެ އެއްބަ
ޅުން ކުެރއްެވވިެއވެ. މި ބޭފު ކިލެގެފާނުގެ ދަރިކަލުން މުޙަްއމަދު މަނިކުފާނު ރަސްކަން އަތުލެއްވުމަށް މަސަްއކަތްޕުޅު

ރޭއްެވވީ ަގނުޑވަރު ަކއިރީަގިއހުރި ގެއެްއަގއި ރޯކޮށްލުމަށްފަހު ރަދުން އެ ތަނަށް ނިކުމެވަަޑއިގަތުމުން ަގނުޑވަރަށް 
ނުޑވަރުަކއިރީަގއި ހުރި ބަޑިބޭސްލައިަފިއވާ ތަނެްއގައި ރޯކޮށްިލެއވެ.  ވަދެގަތުމަށެެވ. މި ރޭވުމުގެ ަމތިން މިބޭފުޅުން، ގަ

ވުމުަގއި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ރަދުން އެތަނަށް ނިކުތަނުދެއްވާ ހިފެހެއްޓެިވެއވެ. ނަމަވެސް މި މީހުންގެ ރޭ
މަށް ޭރވުމެއް ވުއްވެސް މި ބޭފުޅުން ރަސްަކން އަތުލެ އަދި ރަސްގެފާނު ސަލާމަތްވެ ވަަޑއިގަެތވެ. ނަމަވެސް އަނެްއކާ
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މުގައި ހިމެނުނު މީހުން އެކި ރަށްރަށަށް ރޭއްެވވިެއވެ. މިކަން ވުމުގެ ުކރިން ފަޅާއެރުމުގެ ސަބަބުން މި ކަ
 އަރުވާެލއްިވެއވެ.  

އަހަރު ވީތަނާ ރަދުން ޙައްޖު ދަތުރަކަށް ފުރާވަަޑއިގަެތވެ. ވަަޑިއގަތީ ދައިތާފުޅު  2މިރަދުންގެ ރަސްކަމަށް  
. ނަމަވެސް ރަދުން އައިމިނާ ކަނބާފާނާއި ެއކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޢަލީ ޝާހުބަންދަރާއި ރަސްކަން ޙަވާުލކުރަްއާވފައެވެ

ވަނަައށް ވީދުވަހު ައއިމިނާ ކަނބާފާނުގެ ފިރިކަލުން ޢަލީ ޝާހުބަންދަރު، މި ކަމަނާގެ މައްޗަށް 2ފުރާ ވަޑަިއގެންނެވިތާ 

ގަދަެވގަނެ ރަސްކަން އަތުަލްއަވއިފިެއވެ. މިކަން ހުރާ މުހައްމަދު މަނިކުފާނަށް އެނގިވަަޑިއަގތުމުން އޭނާގެ 
އްޓޭ ބުރުޒުތެރެއަށް ވެެދވަަޑިއގެން ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގުމަށް އުޅުއްވިެއވެ. އަދި ޝާހުބަންދަރު އެުކވެރިންނާއެކު ޮބޑުކޯ 

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނުވެއް ލެ ވެވެސް ހަމަލާއަށް ތައްޔާރު   ިވެއވެ. މިކަން ލޭއޮހޮރުވުމަަކށް ނުގޮސް ނިމުނީ އޭރު ހުންނެވި ފަ
އްަމދު މަނިކުފާނު ރަސްކަމުގެ މައްޗަށް ދައުާވކުރަްއވާ އެ މުޙިއްބުއްދީން، ބަޑިޖެހުން މަނާކުރެްއވުމުންނެވެ. އަދި މުޙަ

ދައުވާ ކާިމޔާބު ކުރަްއަވއިގެން ރަސްކަން އަތުލެްއިވއެވެ. އެައށްފަހު އައިމިނާ ކަނބާފާނާއި ޢަލީ ޝާހުބަންދަރު 
ލެްއވުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ހައްދުންމަތީ ހުޅިއައްދުއަށް ައރުވާލެްއވިެއވެ. ޣިޔާުޘއްދީން ރަދުންގެ ހައްޖު ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާ

ގެން ވެދެަވޑަިއގެންނެވުީނ ތިލަދުންމައްޗަށެވެ. މާލޭގެ ަޚބަރު ލިބިވަޑަިއގެން މާލެއަށް ަދތުރު ކުރައްވަމުން އިވަޑަ 
 ރަދުންނަށް ސިޓިއެއް ފޮނުްއިވއެވެ. އެ ސިީޓގައި ޤުދުރަުތގެ ނިޔާފުޅަށް ރުހިވަޑަިއގަންަނވާަކމަށާއި ރަދުންނާއި ފާށަނާ

ގެ އަރިހުން އަމާންަކން އެދިވަަޑިއގަންނަވާކަމަށް ިލޔުްއވާފަިއވެެއވެ. ނަމަވެސް ަރދުންގެ ވިސްނުންފުޅުހުރީ ކިލެގެފާނު
ވަިއގެން ޣިޔާޘުއްދީްނ ރަދުން ބަލާ ކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާަލއް އަމާންކަންދެއްވާ ގޮތަކަށްނޫެނެވ. އެހެން

ހުންނެވި ނަވަށް ޖަލިޔާކޮޅެއް ފޮނުވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނުގެ ަގއިޮކޅުަގއި ފޮނުވަނީކަމުަގއި ބުނުއްވުމަށްަފހު ޣިޔާޘުއްދީން 
ނޑުފެއްެތވީެއވެ. އަދި މިކަންަތއް ފަޅާެއރުމުގެ ސަބަބުން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެތެރޭގައި  ބަރޯސީ ބަނދެފައި ކަ

ން އަިއ ދެ ރަސްކަމުގައި ވެސް ފުވައްމުލަަކށް އަރުވާެލއްިވއެެވ. ދެهللا ޣިޔާޘުއްދީންރަދުންގެ ތުއްތު ަދރިކަލުން ޢަބްދު
 ގެ މެދުގައެވެ. ލާޢިޢާއިވަނީ މި ދެ ން ހިނގާފަހަމަނުޖެހު

ައއްސުލްޠާނުލް ޙާއްޖަ ޙަސަން ނޫރައްދީން އިސްކަންދަރު )ެއްއވަނަ( ސިރީ ކުލަ  ތީގައި ޑަވަ ދެން ރަސްކަމަށް 
ކުެރއްިވެއވެ. މިރަދުންގެ އަހަރު ރަސްކަން 71ސުންދުރަ ބޮވަނަ މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދުން ގާތްަގނޑަކަށް 

 ރަސްކަމުަގއި ހައްޖަށް ވަަޑިއަގތުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެްއގެެތރޭގައި މާލޭަގއި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގިއެވެ. ރަދުން ނެތް
ނޑިަވޅު ބަލާފައި، ފުަވއްމުަލކަށް އަރުވާަލްއވާފައިހުންނެވި ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ދަރިކަުލން ޢަބްދު އަށް ރަސްކަން هللاދަ

 އްދަވައިެދއްވުމަށް ހިންެގވި ހަމަނުޖެހުމެކެވެ. މިކަމުަގއި ހިމެނުނު މީހުން އެކި ރަށްރަށަށް އަރުވާެލވުނެވެ. ހޯ

އަްއސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުއީނުއްދީން  ތީގައިޑަ ވަވަނަ ޤަރުނު ފެށޭ ހިސާބުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަމަށް 04 
އަހަރު  21ބޮަވނަ މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދުން ގާތްަގނޑަކަށް އިސްކަންދަރު )ެއްއވަނަ( ސިީރ ކުލަ ސުންދުރަ ކައްތިރި 



24 
 

)އެްއވަނަ(  ންދީއްރަނޫ ންސަޙަރަސްކަންކުރެްއިވއެވެ. މި ރަުދން ރަސްކަމަށް އައީ ރަދުންގެ ބައްޕާފުޅު އަްއސުލްޠާން 
 ނެވެ. ހައްޖަށް ވަަޑއިގަންަނވަމުން ެއމަނުކުފާނަށް ރަސްކަން ޙަވާލުުކރެއްވުމުން

 ންސަޙަ  ންޠާލްސުއްއަ ޅުފުޕާއްބަ ގެއައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުއީުނއްދީން އިސްކަންދަރު )އެްއވަަނ(
ޖިއްާދގައި އަވަހާަރވީ ޚަބަރު ލިބުމާެއކު ވަރަށް ބޮޑު ފިތުނަވެިރކަމެއް އުފެދުނެވެ. މިކަުމގެ  )އެްއވަނަ(  ންދީއްރަނޫ

ސްކަމުަގއި ސަބަބުން އިސް މަޤާމުތަކަކަްށ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެެނވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ިމރަދުންގެ ރަ

ހުރާގޭ ހުސެއިން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުންގެ ބޭބޭފުޅުންނާއި ރަުދންނާއި ދެމެދުގައި ވަރަށް ޮބުޑ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް 
ހިނގިއެެވ. ކަިއވެީނގެ ގޮށްަތެކއް ވެސް މަުރގެ ތުންފަތްމައްަޗށް އަެއވެ. ޙުސެއިން ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅުންނަކީ 

ބޭފުޅުންނާއި  ދީދީއާިއ ދޮންއަހުމަދުދިދީއާއި އިބުރާހިމްދީދީއެވެ. އިސްމާޢީލްދީދީގެ ފިރިހެން ދެއިސްމާޢީލުދީދީއާއި ޢަލީ
ބޭފުޅުން ތިއްބެވިެއވެ. އަޙުމަދު ދީދީ ަކއިވެިނ ބައްލަަވއިގެން ހުންނެވީ ރަުދންގެ ފުރަތަމަ  އަންހެން ތިން

ނާއެވެ. ައއިމިނާ މަނިކުފާނުގެ އަެނއް އަނބިކަނބަލުން ކަމަށްވާ ައިއމިނާ މަނިކުފާނުގެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުން
ނޑޭރި މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު  ދަރިކަނބަލުން ފަތިމަތު ކައިެވނި ބައްލަވަިއގެން ުއޅުްއވަނީ އިބުރާހިމް ރަންނަބަ

ން އޭނާގެ މަނިކުފާނާއެވެ. ނަމަވެސް ހިނގައިިދޔަ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ދޮންއަޙުމަދުދީދީގެ އެިދވަަޑއިގަތުުމގެ މަތި
ނޑު ކޮއްކޯފުޅު އެކަމަާނގެ ފިރިކަލުންގެ އަރިހުން ދުރުކުރަްއވާ ައދި އިސްމާޢީލްދީދީގެ  އަނބިކަނބަލުންގެ ެއއްބަ

ެވއެވެ. ށްމަކަވާ އިބުރާހިމްދީދީއާ ކަިއވެނިފުޅު ކުރުަވއިފިެއވެ. މިކަމުގެ ތެޭރަގއި ފަންޑިތަާއއި ސިހުރުހާހޫރަ ވެސް ހަދާފައި
ރާގޭ ހުސެއިން ދޮށިމޭނާ ކިލެެގފާނުންގެ ބޭފުޅުންނާއި ރަދުން ނުރުހިވަޑަިއގެން ެއކަން މި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ހު

ފާޅުކުރެްއވިެއވެ. އަދި އެބޭފުުޅންނާއި ކަިއވެނިބައްަލވަިއގެން އުޅުްއވާ ދެ ދަރިކަނބަލުންގެ އަރިހުަގއި މިވާހަކަ 
 ރިކަލުން އެ ކަނބަލުން ވަރިކުެރއްިވެއވެ. ވިދާޅުިވެއވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާެއއްެގގޮތުން އެ ދެކަނބަލުންގެ ދެ ފި

 ހަމަނުޖެހުންތައް މިހާހިސާބުން ވެސް ނިމުމަކަށް ނާދެއެވެ. ިމފަހަރު މި ޖެހުނީ ޙުސެއިން ދޮށިމޭނާ 
ޢީލްދީދީގެ ދަރިކަލުން އިބުރާހިމްދީދީ ވަރިކުރެްއވި ގޮމައާ ިސއްރުން ކިލެގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އިސްމާ 

ވުުނ ވާހަކަައކާއި ގުިޅގެން އުފެދުުނ ހަމަނުޖެހުމެކެވެ. ރަދުން މިކަމާ ކޯފާވެަވޑަިއގެން ބައްދަލުކުރަްއވާކަމަށް ދެކެ 
 އިބުރާހިމްދީދީ ތޮއްޑުއަށް އަުރވާލެްއވިެއވެ. 

ނޑުވަުރކައިރިން ބަަޔކާިއ ދިމާވެގެން   އޭގެފަހުން ެއއް ރެެއއްަގއި ަރދުންގެ އަރިހުަގއި އުުޅްއވި މީހަކު ގަ
ޙުެސއިން ދޮށިމޭނާ ކިލެެގފާނުގެ އިސްމާއީލްދީީދގެ  ވީއިގަ މުކައިއަގއި ބައްދަިއގަތްއިރު އެމީހެއޭގެތެެރއިން މީހެއްގެ ގަ

ދޮން އަޙުމަދުދިދީއަށެވެ. ޭއގެެތރޭގައި ހިމެނޭ މީހުން ޙުސެއިން ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނަށް ދެންނެވީ ރަދުންގެ އަރިހުަގއި އުޅޭ 
ހުސެއިން ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނު ަވރަށް ކޯފާ އިސްކުެރއްިވެއވެ.  މީހަކު ދޮން އަޙުމަދުދީދީއަށް އަނިޔާކުރެްއވިކަމަެށވެ. މިކަމާ

ހަކަ ހުސެއިން ދޮށިމޭނާ ވާ  ރަދުންނަށް މި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެން އެކަމުަގއި ހިމެނޭ މީހުން އަރުވާލަްއވަން ުއޅުްއވާ
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ާކންދެއްވާ އެބޭފުޅުްނގެ  ކިލެގެފާނަށް ިއވިަވޑަިއގަތުމާެއކު މިކަމާ މަޝްވަރާކުެރއްވުމަްށފަހު އަސްކަރީންގެ ބަަޔކަށް
ނުޑވަރަށް ަވދެގަތެވެ. މިކަން އެނިގގެން  ނޑި، ސިލޭހަފަދަ ހަތިާޔރު ހިފައިގެން ގަ ފަރާތަށް ލަނބުވާލައިފިއެވެ. ައދި ކަ

ނުޑވަރަށް ދިއުމުން ގަދަކަމުން ވަން ގުޫރޕުގެ މީހުން ލަދުން ނިކުމެ ފިލައިފިއެެވ. އަދި ފަޅުަގއި  ދިޔަ މީހުންތައް ގަ
ނޑަިއގެން ފުރަިއގެން ގޮސްިފއެވެ. ެއއްގެ މާލިމީާއއި ނެވީ އޮތް އޮޑި  ނޑުަގއި ޮއޑިކަ  ންނާ ވާހަކަދައްަކއިގެން ޭރގަ

އައްސުލްޠާން ުމޙައްމަދު އިމާދުއްދީން އިސްކަްނދަރު  ތީގައިޑަ ވަހުރާ ދަރިކޮޅުން ދެން ރަސްކަމަށް  

ައއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުއީނުއްދީންގެ )ހަތަރުވަނަ( ސިރީ ކުލަ ސުންދުރަ ކައްތިރި ބޮވަނަ މަހާރަދުންނެވެ. މިއީ 
މި ރަދުންނަށް  އަހަރު ރަސްކަން ކުަރއްާވފައިެވއެވެ. މި ދިގު ުމއްދަތުެގ ސަބަބުން 23ދަރިކަލުންނެވެ. މި ދަރިކަލުން 

 ރައިން"ގެ ަނމުން ނަންދެވިފައިވެެއވެ. މި ަރދުންގެ ރަސްކަމުަގއި ސަރުކާުރ ދޯދިޔާވެ މާލީ ޙާލަތު"މުސްކުޅި ބަންޑާ
އްދަ ދެއްވުުމގެ ސަބަބުން މާބޮޑަށް ދަށަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުންނާއި ވޯރާ ިވޔަފައިިރވެރިްނ މާލޭގައި ިވޔަފައިިރކުރުމުގެ ހު 

ނޑޭރިކަުމގައި ުހންނެވި ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ރާއްޖެ ދޫކުރައްވާ  އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަެނގެން، ބޮޑުބަ
ނޑޭިރިކލެގެފާނާއި ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ސިލޯނަށް ވަޑަިއގަެތވެ. އޭރު ސަ ރުކާރުގެ އިްސވަޒީރުންނަކީ ކަކާގޭ ޢަލީ ރަންނަ ބަ

 ކިލެގެފާނާއި ަކާކގޭ މުޙައްމަދުދީދިއާެއވެ.  

އައްސުލްޠާން އިުބރާހިމް ނޫރައްދީން ސިރީ ކުލަ ސުންދުރަ  ތީގައިޑަ ވަމި ދަރިކޮޅުން ދެން ރަސްކަމަށް  
ކޮޅުގެ ތެޭރގައި އެންމެ ބާރުގަދަ ޢާއިލާތަކަކީ ެހންވޭރުގޭ ޢާއިާލއާއި ކަާކގޭ ކައިތިރި ބޮވަނަ މަހާރަދުންނެވެ. އޭރު މި ދަރި

ޢާއިލާއާއި އަތިރީގޭ  ާޢއިލާާއިއ އެްއގަމުގޭ އާއިާލއެވެ. މި ަހތަރު ޢާއިލާއަކީ ވެސް ތިމާގެަކމުގެ ގޮތުންނާއި 
 ކަިއވެނީެގގޮތުން ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ހަތަރު ާއއިލާެއވެ. 

މް ނޫރައްދީން ފުރަތަމަ ފަހަރު ރަސްކަން ކުރެއްވި ުދވަްސވަރަކީ ހުާރ ދަރިކޮޅުގެ ދެ އައްސުލްޠާން އިބުރާހި
ކެއް ހިނގި ދުވަްސވަރެެކވެ. ޢާއިލާ ކަމަށްވާ އަތިީރގޭ ޢާއިާލއާއި ަކާކގޭ ޢާއިލާގެ ދެމެދުަގިއ ވަރަށް ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންތަ

ނޑޭރިކަކާ ކިލެގެފާނާއި ދެބޭފުޅުންނަކީ މި  އިބުރާހިމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާާނއި އަތިީރގޭ ގޭ ާޢއިލާގެ މުޙައްމަދު ރަްނނަބަ
 ރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި ެއކި ދުވަްސވަރު ބޮޑުަވޒީރުކަުމގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނެވެ. 

މި ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި ުސލުޙަވެރިކަމާެއކު ވޭުތވީ އެންމެ ދެ އަހަރެވެ. ޭއގެފަހުން އަތިީރގޭ ާއއިލާާއއި 
ަގއި ޢަދާވާތްތެރިކަން އުފެދި މިކަމުގެ ެތރެއަށް ވޯރާ ވިޔަފަިއވެރިން ެވސް ޝާމިލުކުރުވުމުގެ ކަކާގޭ ާޢއިލާގެ ދެމެދު

ނަތީޖާއަކަށްވީ ބޮޑުްނގެ ތެރޭަގއި ދެބަސްވުންތައް އުފެދި ކޮަރޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ވަރަްށ ބޮޑަށް 
ދިަޔެއވެ. ެއގޮތުން ރަދުންނާއި އެންމެ އިތުރުެވގެންދިއުެމވެ. މީގެ އިުތރުން ޢަދާވާތްރިކަން އިތުރަށް ފުޅާވެގެން 

ނުޑވަުރގައި ޕާިޓއެއް އުފެ މިކަުމގެ   .ވެއެދިއް ގާތްބޭބޭފުޅުން އިްސވެއުުޅްއވަިއގެން އަތިީރގެާއއި ދެކޮޅަށް އާ ގަ
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ިރކަމުަގއި ނޫރައްދީން ެއވެ. އަދި މި ދެޕާޓީގެ ެދކޮޅުވެޔަދިަގއި އެހެން ޕާޓީެއއް އުފެދިގެން ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަތިީރގޭ
ބަންޑާރައިންގެ އަތްޕުޅުން ަރސްކަން ނަންގަަވއި މުޙައްމަދު އިމާދުއްދީން ބަންޑާރައިްނގެ ދޮށީމަނިއްޕުޅުގެ ދޮށީ 

 ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު މުއީނުއްދީނަށް ރަސްކަން ދެއްވައިިފެއެވ. 

ތިރި ބޮވަނަ މަހާރަދުން ރާއްޖޭގެ ކައް ކުލަ ސުންދުރަ މަދު މުއިުނއްދީން )ދެވަނަ( ސިރީއައްސުލްޠާން މުޙައް
ނަޑކަށް ދެ އަ ލީ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ވެފަިއވާ މާހަރުެއވެ. ދިެވހި ރާއްޖެއަށް ދިމާރަސްކަން ކުރަްއވާފަިއވަނީ ގާްތގަ

ސަބަބުން ޓަކައި މިރަދުންގެ ރަްސކަމުގަިއ ވަރަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުަތކެްއ އެޅުްއވުމަށް ޤަސްދުކުރެްއިވެއވެ. މިކަމުގެ 
އަނެއްާކވެސް އިތުރު ފިތުނަތަްއ އުފެދެންފެށިއެވެ. މި ދެ ޢާިއލާގެ ތެރޭަގއި ހިނގި މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ 

ަރއްވަނީ ަކކާެގާއއި ެއއްކޮޅު ބޮޑުހުޅުގެ ބިރުވެިރކަން ދިވެިހން ދެކެންޖެހުމެވެ. ރަދުންނާއި އެއްޮކޅަށް މަސައްކަތްުޕޅުކު
އަކީ ރަދުންނާއި ދެކޮޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ޓީ އަތިީރގޭ ޕާޓީެއވެ. އަތީރޭގޭ ޕާ ނާއި ދެޮކޅަށް އުޅުްއވަނީޓީއެވެ. ރަދުންޕާ

ޕާޓިއެްއކަމުން ހަވަރާއި ރަްއިޔތުން އެމީހުންގެ އަތްދަށަކު ުނލެވުނެވެ. އެހެންކަމުން މި ޕާޓީގެ މީހުން ސައްލާކޮށްފައި 
ވެ. މިކަމުަގއި ފަންޑިތަ ހެދުމަށް ވެސް ރޭވުނެވެ. އަދި މާލޭގެ އެކި ނިންމީ މާލޭގައި ބޮޑު ގަޑުަބެޑއް އުފެއްދުމަށެ 

ތަންތަނުގައި ހުޅުޖެހުމުގެ ނުބައި ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުނެެވ. މި ބޮޑުހުޅުގެ ކަންކަން ގާތްަގނޑަކަށް ހަތަރު މަސްވަންދެން 
ރުކުރަން އުެޅންފެށުމުން ނޫރައްދީން ކުރިއަށްދިަޔއެވެ. ިމކަމުަގއި ުއޅުނު މީހުން އަތުލައިގަތްރޭ ެއމީހުން ހިފާހައްޔަ

ނޑުވަރަށް ހިމާޔަްތ ހޯދަން ދިޔައެވެ.  ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ހިމާޔަތް ނުލިބި ހައްޔަރުިވެއވެ.   ރަދުންގެ ގަ

މާލޭގައި ހިނގި މިަގޑުބަުޑގެ ަޚބަރު ސިލޯނުގައި ހުންނެވި، ައތިރީގޭ އިބުރާހިމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ 
ބަްއޕާފުޅު ސަލާމަތް ކުރެއްވުުމގެ މަސައްކަތްޕުޅު  ދަރިކަލުން އަތިރީގޭ އަޙުމަދުީދދީއަށް ލިބިވަަޑއިގަތުާމއެކު

ފައްޓަަވއިފިެއވެ. ެއގޮތުން ިސލޯނުގެ ަގވަރުނަރަކަށް ހުންނެިވ ސަރ އޭ.ެއޗް ޮގޑުންއަށް މި ޚަބަރު ދެއްވައިިފއެެވ. 
ހުންނާއި އްޖެއަީކ ވެސް އެމީގެ ކޮލޮނީތަކެކެެވ. އަދި ދިވެހިރާ އޭރުަގއި އިްނޑިާޔއާއި ސިލޯނަީކ ވެސް އިނގިރޭސީން

އެމިހުންނަށް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފަތްކޮޅުތަކާއި ހަދިޔާަތއް ފޮނުވާ ހަދާ ޤައުމެކެވެ. އެހެންކަުމން އިނގިރޭސީން ބޮޑުހުުޅގެ 
ހާދިސާގެ ތެރެއަށް ވަދެ އެ މީހުން ބޭނުންވާ ފައިދާ ނެގިެއވެ. އެގޮތުން ހިމާޔަތުގެ އެގުރިެމންޓު އެކުލަވާލާ ދެފަރާތުން 

ވެ. މިކަމުަގއި ކެ ށް ނުރުހުންވެވަަޑިއގަތް ކަމެޔަެއވެ. މިކަަމކީ ބޮޑުންގެ ތެެރއިން ބައެއްޭބފުޅުން ވަރަސޮއިކުެރވިގެންދި 
މީހުންގެ އެންމެ  އިނގިރޭސީންނާއި ާވގިވެިރވީ އަތިރީގޭ އިބުރާހިމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނާއި އަތިރީގޭ އަޙުމަދުދީދީއެވެ. މި

ރައްދީން ރަދުން ކުރިން ރަސްކަމުގައި ހުްނނެވި ނޫ އަޒުުލކުރެްއވުމަށްފަހުއިސްކަމެްއކަމުަގއި ދެން ހެއްދެވީ ރަދުން 
 ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަސްކަމަށް އިސްކުރުމެވެ. 

ރަދުން ދެވަނަ ފަހަރު ތިރި ބޮވަނަ މަހާލަ ސުންދުރަ ކައްއައްސުލްޠާން އިބުރާހިމް ނޫރައްދީން ސިރީ ކު
ދުންގެ ރަސްކަމުގައި އެންމެ އިްސޮކށް ތިއްބެވީ އަތިީރގޭ އަހަރުއެެވ. މި ރަ 2ރަސްކަންކުރެްއވީ ގާތްަގނޑަަކށް 
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ބޭފުޅުންނެވެ. ެއގޮތުން ބޮޑުަވީޒރަކަށް ހުންނެވީ އަލްއަމީރު ިއބުރާހިމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެވެ. މި ރަދުންގެ ރަސްކަމަށް 
ތެވެ. މި ރަދުންގެ ރަސްކަން މާ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ނުވަީނސް ކަާކގޭ ތިންބޭފުޅުން އޮޑިަކޑުްއވަިއގެން މަލިކަށް ަވޑަިއގަ 

ނިމެންދެން ވެސް މި ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ މަލިުކގަެއވެ. އެހެންކަމުން މި ރަދުންގެ ރަސްކަމުގަިއ އިތުރު އެްއވެސް 
 ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގާ، މިރަދުން އަވަހާރަވުާމއި ހަމައަށް ުކރިއަށްދިޔަެއވެ. 

ްއސުލްޠާން މުހައްމަދު އިމާދުއްދީން )ފަސްވަނަ( އަ ތީގައިޑަ ވަނޫރައްދީން ރަދުންނަށްފަހު ދެން ރަސްކަމަށް 

އަހަރުފުޅެވެ. ނަމަވެސް  3ސިރި ކުލަ ސުންދުރަ ކައިތިިރ ބޮވަނަ މަހާރަދުންނެވެ. އޭރު މި މަނިކުފާނުގެ ޢުމުރުފުޅަކީ 
ދީންގެ އަަހރުފުޅުގެ ބޭފުޅަކު ހުންނެވިެއވެ. އެއީ މުޙައްމަދު ޝަމުސުއްީދނެވެ. ޝަމުސުއް 02ނޫރައްދީން ރަދުންގެ 

ނޑޭރި ކިލެގެފާނަށް ޮބޑުބޭބެ ވިދާުޅވާ ކަާކގޭ ޢާއިަޝތު ގޮމާެއވެ. އެހެންކަމުން  މަންމާފުޅަކީ ކަކާގޭ މުހައްމަދު ރަންނަބަ
ނޑޭރި ކިލެގެފާނު މިކަމާ ހިތްހަމަޖެހިވަަޑއިނުގަތް ސިލޯުނގައި ހުންނަާވ ގަވަރުނަރަށް ޝަުކާވގެ  މުހައްމަދު ރަންނަ ބަ

 ސިޓީފުޅެއް ފޮނުިވއެވެ. 

ން މިކަމާ މެދު ހަނގުބޭކަލުންގެ މެދުަގއި ވެްސ މިކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އުޅުނެވެ. އެހެންކަމު
މަށްފަހު ތުއްތު އިމާދުއްދީން ރަދުން ރަސްކަމުން ބާލުއްާވ، ބޭބޭފުޅު މުޙައްމަދު ޝަމުސުއްދީން ވުއް މަޝްވަރާތައް ކުރެ 

 ރަސްކަމަށް އިސްކުެރވުނެެވ. 

ުމސުއްދީން )ތިންވަނަ( ސިރީ ުކލަ ސުންދުރަ ކައްތިރި ބޮވަނަ މަހާރަދުން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަ
ފުރަތަމަ ފަހަރު ރަސްކަން ކުރައްވާަފއިވަނީ ތިން މަސްދުވަހުެއވެ. ރަދުންނަށް ރަސްކަން ލިބިލެއްވުމާެއކު ބޭބޭފުޅު 

ނޑެރިކިލެގެފާނަށް ސިޓީ  ކަކާގޭ މުަޙއްމަދު ވެ. އަިދ ބޮޑުވަޒީުރކަމުަގއި ނެިވއެ ންއެއް ފޮުނއްވާ ާރއްޖެ ގެރަންނަ ބަ
ނޑޭރި  ހުންނެވި އަލްއަމީރު އިބުރާހިްމ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ބޮޑުވަީޒރުކަމުން ވަކިކުަރްއވާ މުހައްމަދު ރަންނަ ބަ

ޅަ ކަާމއެކު ވެރިކަން ހިންެގވުމަށް ެއހީތެރިވެދެއްވުމަށް ހުންނެވީ  ކަން ެދއްިވއެެވ. އެމަނިކުފާނުކިލެގެފާނަށް ބޮޑުަވޒީރު
ސަން އިްއޒައްދީުނގެ ދެވަނަ ދަރިކަލުން ޙަސަން ނޫރައްދީނު ނުވަތަ މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނެވެ. )މިއީ ފަހުން ދެވުނު ޙަ

ނޑަށް ހަނގުބޭކަލުން  ނަމެކެވެ.( ޝަމުސުއްދީނު ރަުދންގެ ރަސްކަމަށް ތިން މަސްީވތަނާ އެއްރެައކު ުގޅަކުޅޭ ފަްސގަ
މަތިން މުޙައްމަދު ޝަމުސުއްދީން ރަދުން ރަސްކަމުން ދުރުކޮށް، ރަސްގެފާނަށް އެްއވެލަްއވާ އެދިެލއްވި އެދިލެްއވުމެްއގެ

 ރަސްކަން ހިންގަަވއިދެްއވުމަށް ހުންނެވި އައްސުލްޠާން މުޙަްއމަދު އިމާދުއްދީނަށް ރަސްކަން ދެއްަވއިފިެއވެ. 

މަހާރަދުން ރަސްކަމަށް  އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިމާުދއްދީން )ހަވަނަ( ސިރީ ކުލަ ސުންދުރަ ކައިތިރި ބޮވަނަ
ނޑޭރި ކިލެގެފާނު ދުރުކުަރއްވާ އިބުރާހިމް ދޮށިމޭނާ  އިސްކުރުމާެއކު ބޮުޑވަޒީުރކަމުަގއި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ރަންނަ ބަ

ނޑަަކށް ޑުަވޒީރުކަން ެދއްވި ފާނަށް ބޮކިލެގެ އަހަރު ރަސްކަން ކުެރއްިވއެެވ. މިރަދުންގެ  01އެެވ. މިރަދުން ގާތްގަ
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ނޑޭރި ކިލެގެފާނު ިއްސކޮށް ހުންނަވަިއގެން ސިލޯނަށް ވަފުދެއް ޮގސް ރަސްކަމުގަ  އި މުޙައްމަދު ރަންނަ ބަ
އިނގިރޭސިްނގެ ަގވަރުނަރަށް ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް ެދއްަވއިފިެއވެ. އެާހއަވަހަށް ބޮުޑވަޒީރު ަބދަލުކުރި މައްސަލަ 

މަސައްކަތްުޕޅަށް ހިތްހަމަޖެހިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް  އިނގިރޭސީން ބެއްެލވުމަށްފަހު އިބުރާހީމް ދޮށީމޭނާ ކިލެގެފާނުގެ
ައއި ދުވަސްަތކުަގއި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގައި  ދެންނެވިއެެވ. އެހެންކަމުން މި ރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި ދެން

 އަމާންކަމާއެުކަގއި ވޭުތވިެއވެ. 

ގަތުމާއި ހަމައިންެނވެ. ޢިމާދުއްދީން އަނެއްާކވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ައއީ އިމާދުއްދީނު ރަދުން ހައްޖަށް ވަަޑއި
ރަދުން ހައްޖަށް ވަޑަިއގަންނަަވމުން ސަރުކާރު ހިންގެވުން ހަވާލުކުެރއްވީ ޮކއްކޯފުޅު މާންޫދގޭ ދޮށީމަނިއްޕުޅާެއވެ. 

ެބވީ ދައުލަތް ހިންގެވުމުަގއި އޭރު އިސްކޮށް ިތއްބެވީ ަކކާގޭ ބޭުފޅުންނެވެ. ފައިާސގެ ކަންކަުމަގއި އެންމެ އިްސކޮށް ތިއް
އެްއގަމުގޭ ބޭފުޅުންނެެވ. ެއއްަގމުގޭ ބޭފުޅުން ފައިސާގެ ކަންތައް ގެންަދވާގޮާތއި ބެހޭގޮތުން މި ދެބައި މީހުންގެ 

ދެމެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދިއްޖެެއވެ. އަދި ޤައުުމެގ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެެއވެ. 
ލަުތގެ ބާރު ކުަޑެވގެންދިޔަެއވެ. ަނތީޖާއަކަށްވީ ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދުމެވެ. ހުޅުޖެހުމުގެ ވެރިކަމުގެ ައގު ެވއްޓި ދައު

. މިފަހަރު ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގީ ވެއެ ޔަދިހިސާބަށް ކަންތައް  ހޭކަންތައް ފެށި ރަށު ތެރޭގައި ީމހުން ހޭލާތިބެންޖެ 
ޭގެގ ގެރިތަުކގެ ނަގޫ ަކނޑާ ހިާސބަށް ކަންތައް ދިޔައިރު ވެސް  އަތިރީގޭ ޢާއިަލއާއި މާންދޫގޭ އާއިާލއާ ދެމެދުގަެއވެ. ދެ

ސަރުކާރަކަށް މިކަންކަން ހައްުލކުރެޭވގޮތެއް ުނވިެއވެ. މި ރަދުންގެ ރަސްކަން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޭޅގޮތުން މާލޭގަާއއި 
 ފިެއވެ. ސިލޯނުގައި މަްޝވަރާތަކެއް ުކރުމަށްފަހު  ޝަމުސުއްދީން )ތިންވަނަ(އަށް ރަސްކަން ދެްއަވއި

އިމާދުއްދީނު ރަދުން މިސުރުގައި ހުންނަވަނިކޮށް މި ޚަބަރު ލިބިވަޑަިއގެން ސިލޯނަށް ަވޑަިއގަތެވެ. އަދި 
އިނގިރޭސި ަގވަރުނަރަށާއި ެސކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭްޓއަށް ވަރަްށ ގިނަ ސިޓީ ފޮނުވާ ހެއްެދވިެއވެ. ނަމަވެސް 

 ެއވެ. އެމަނިކުފާނަށް އެްއވެސް ކަެމްއ ކަމިޔާބުާވގޮތެއް ުނވި

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން )ހައެއް( ރަްސކަމުން ައޒުލުކުރެވުނު ސަބަބުަތއް ވަރަްށ ގިނަެއވެ.  
އޭގެތެޭރގައި ވެރިކަުމގެ ތެރޭަގއި ާއއިލީ ނުފޫޒުގެ އަސަރު ޯފރުމާއި ދައުލަތަށްލިބޭ އާމުދަނީ ކުޑަވެ އެިކކަންކަމަށް 

ނެތުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކުޑަަބންޑާރައިންގެ ރަްސކަމުަގއި  ޚަރަދުކުރެވޭނެ ފަދަ ވެސް ދަުއލަތުގައި
ހިނގި ބޮޑުހުޅުގެ ހާދިސާާއއި ގުިޅގެން ސުމުްއވުލް އަމީރު ިއބުރާހިމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނަށް ލިބިވަޑަިއގަތް އަދަުބގެ 

 ބަދަލުހިފުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

އި ގޯދީރާޖާ )ވެލާާނޭގ މުޙައްމަދުދީދީ( އިސްވެހުރެެގން ބަޣާވާތެއް ޝަމުސުއްދީން )ތިނެއް(ގެ ަރސްކަމުގަ 
ހިންގެވިެއވެ. މިއީ އަތިީރގެާއިއ ކަކާެގާއއި ދެމެދު ހިނގި ދެކޮޅުވެރިކަެމއްގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ބަޣާވާތެކެވެ.  
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ގަިއ ލަޝްކަރެއް ފޮނުވާ މިބައިމީހުން ހަނގުރާމައަށް އަންނަ ޚަބަރުލިބިގެން މުހައްމަދު އިސްމާއީލުދީދީގެ ވެރިކަމު 
ޢިމާދުއްދީންގެ ަގޑުބަުޑގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ هللا ހަނގުރާމަކޮށްގެން އެމީހުން ބަލިކުރިެއވެ. ެއއަށްފަހު ޢަބްދުއް

 ޢިމާދުއްދީނަކީ ޝަުމސުއްދީނުގެ ޢާއިާލގެ ބޭފުޅެެކެވ. هللا ގަޑުބަެޑއް ވެސް ހިނގިެއވެ. ަޢބްދުއް

ަޑކީ ޚުދު ޝަމުސުއްދީްނ ރަދުންގެ ބޭފުޅެއްކަމުަގިއވާ ައލްއަމީރު ޙަސަން މިރަސްކަމުގައި ހިނގި އަނެއް ގަޑުބަ
ނޑުވަރު ގަޑުބަެޑވެ. މުޅި  އިްއޒައްދީން ސަރުކާރާ ެދކޮޅަްށ ހިންގެވި ަގޑުބަެޑކެވެ. މި ަގޑުބަޑުގެ ނަމަކީ ހެންވޭރު ގަ

 ރުވެގެން ރަސްކަން ދޫކޮށްލެްއވިެއވެ. ރަށުތެރެއަށް ގާުއކުންފަދަ ކަންކަން ހިނގާގޮސް އެންމެފަހުން ރަދުންނަށް މަޖުބޫ

ައއްސުލްތާނު ހަސަން ނޫރައްދީނު ކުލަ ސުންދަރު ކައްތިރި ބަަވނަ  ތީގައި ޑަވަދެން ރަސްކަމަށް 
ނަޑކަށް އަށް އަހަރު ރަސްަކންކުރެއްިވެއވެ. މި ރަދުންގެ ަރސްކަމުަގއި ދެވަނަ ބޮޑު  މަހާރަދުންނެވެ. މިރަދުން ގާތްގަ

ިވ ދަތިތަކުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ނަތީޖާއެްއގެގޮތުްނ ޤައުމުގެ ވެިރކަން ޙަސަން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދިމާ
 ފަރީދަށް ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ނިންމެވިއެވެ. އެކަުމގެ ސަަބބުން ރަދުން ރަސްކަމުން އިސްތިއުފާދެއްިވެއވެ. 

ރެިވގެން ދިަޔއެވެ. މި ޖުމުހޫރިއްޔަތުގެ އް ޤާއިމުކުތެމެދުެކނޑުމަށްފަހު ޖުމުހޫރިއްޔަ މި ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަން
ރައީސަކީ ވެސް މި ދަރިކޮުޅގެ ބޭފުޅެކެވެ. އާދެ! އަލްއަމީރު ުމހައްމދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެވެ. ފުރަތަމަ 

ެވސް ރަްސކަމެއް ފެށުނެވެ. ރަސްކަމަށް  ޖުމުހޫރިއްޔާ އުފެދި މާގިނަ ދުވަސްތަެކއް ނުވެ އެ ޖުމުހޫރިއްޔާ ުއވި އަނެްއކާ
އެވެ. މި ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި ން މުަޙއްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލު އިސްކުެރވުނީ ހަމަ މިދަރިކޮޅުެގ ބޭފުޅެކެވެ. ައއްސުލްޠާ

ހިނގި ކަންތައްތަެކއްގެ ސަބަބުން ދިމާވި އެންމެބޮޑުކަމަކީ ައއްޑޫ ބަޣާވާތް އުފެދުމެވެ. މިީއ އަމީންދީދީގެ ވެރިކަން 

ެމއްގެ ދަށުން ހިނގާފަިއވާ ކަްނތައްތަކެްއގެ ސަބަބުން އިނގިޭރސީން އައްުޑއަށް ފޭބުމަށް ވެއްޓުުމގެ ބަދަލުހިފުމުގެ ރޭވު
 ެއވެ.  ވެށްމަ ކަދެވުނު ހުއްދަެއއްގެ ނަތީޖާ
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ރާއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުެރވުނު ދަރިކޮޅުތަކުގެ ތެެރއިން އެ ަދރިކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި ޢަދާވާތްެތރިކަން އެންމެ ބޮޑުވީ 
 7ދަރިކޮޅުގެ ތެެރއިން  2ކޮަބއިކަން ދެނެގަުތމަށް ކުރެވުނު މި ދިރާސާއިން އެނގުުނގޮތުަގއި ރަސްކަންކުިރ  ދަރިކޮޅަކީ

ަދރިކޮޅުގެ ތެޭރގައި ތަފާތު ޢަދާާވތްތެރިކަމެއްވަނީ ހިނގާަފއެވެ. އެކި ދަރިކޮުޅަގއި ހިނގި  1ދަރިކޮޅެއް ފިަޔވާ އަެނއް 
އެ ޢަދާވާތްތެރިކަމެްއގެ ބާވަތުން އެ އަދާވާތްތެިރކަމަކުން ކުރި އަސަރު ވެސް  ޢަދާވާތްތެރިކަމުގެ ޢަދަދު ތަފާތެވެ. އަދި

ތަފާތެވެ. އަދި ބަެއއް ޢަދާވާްތތެރިކަމަކީ އެކަުމގެ ސަބަބުން އެ ދަރިކޮެޅއްގެ ރަްސކަން ނިމިދިޔަ ސަބަބު ކަމުގައި ވެސް 
 ވެފަިއވެެއވެ. 

 ތީމުގޭ ދަރިކޮޅު.  1.0

މުއްދަތަށް ބަލާއިރުގައި ތިްނަވނައިަގއި އުޅޭ ދަިރކޮޅެެވ. އަިދ ރަސްކަންކުރި  ތީމުގޭ ދަރިކޮޅަކީ ރަްސކަންކުރި 
ރަސްރަސްކަލުންގެ ޢަދަދަށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ތިްނވަނަ ދަރިކޮޅެވެ. ިމއީ ރާއްޖެ އިސްލާްމީވ އިރު ރަސްކަންކުރަމުން 

ކޮްށ މުޅި ރާއްޖެއަށް ޖެ އިސްލާމުއައި ދަރިޮކޅެވެ. އެހެންކަމުން މި ދަރިކޮޅުގެ ެއކި ރަސްރަްސކަލުންނަކީ ރާއް
ދީން ފެތުރުގެ މަސަްއކަތް ކުރެްއވި ބޭބޭފުޅުންނެވެ. ބަޔަކު މީހުން އުޅެމުން އައި ީދން ދޫކޮށްލާ އެހެންދީނަކަށް މުއިސްލާ

ވެސް ތަފާތުވުންތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް މި ދަރިޮކޅުގެ ތެރޭަގއި ެއއް  ބަދަލުކުރުވުމުަގއި ޚިޔާލު
 70ދުން ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާފަެއްއ ނުވެެއވެ. މި ދަރިކޮޅުގެ ފުަރތަމަ ރަދުންކަމަށްވާ ސިރީ މަހާބަރަނަ މަހާރަ

އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް ތަނާ އަވަހާަރވީެއވެ. އެހެންކަމުން ަރސްކަން ބަދަލުވުމުަގއި ވެސް އަހަރު ރަސްކަން ކުރެްއވި
ސިރީ ތްރިބުވަނަ هللا ެދަވނަ ރަސްކަލުންކަމުގަިއވާ އަްއސުލްޠާންމުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދުގާފައެއްުނވެެއވެ. އަދި ހިނ

އަހަރު ރަސްކަންކުރެއްވިފަހުން ރަސްކަން ުއވި ައއްސުލްޠާން މުތެއި ކަލަިމންޖާއަށް ރަސްކަން  72މަހާރަދުން 
ަޑއިގަތުމުންނެވެ. ިމ ދަތުރަށް ވަޑަިއގަތީ ލިބިވަޑަިއގަތީ އެމަނިކުފާނު ހައްޖަށް ކަމަށް ވިދާުޅވެ ަވޑަިއެގން ގެއްިލވަ

އެދަތުރަށް ދުރުވާ ވާހަކަ ކުިރން ބުނުއްވާފަިއކަމުގައި ވުމުްނ މިކަމުގައި ެއްއވެސް ބަެއްއެގ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮްތކަމަށް 
 ބެލުމުގެ ފުރުޞަތެއްނެތެވެ. 

އް ރަްސަކމަށް ބަދަލުވިގޮތުގެ ކޮންމެ ރަސްކަލެއްގެ ރަްސކަން ނިމިގެން އަނެ ތްގަ އި ޑަވަ މި ރަސްކަމުގައި ދެން 
މާގިނަ ތަފުޞީލުތަކެއް އެނޭގކަށްނެތެވެ. އެނގެންހުރި ރަސްކަންތައް ބަދަލުވިކަމަށް އެނެގނީ ކުރިން ހުންނެވި ރަދުން 

 އަވަހާަރވުމުންނެވެ. 
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މިއީ ދެވަަނއަށް އެންމެ ގިނަ  އަަހރު ރަސްކަން ކޮށްފަިއވާ ދަރިޮކޅެކެވެ. އަދި 17އުމަރުވީރު ދަރިކޮަޅކީ 
 ރެދަލިކުރަްއވާފަިއވެެއވެ.  އިގަ މުކަސްރަބޭފުޅަކު  04ރަސްރަސްކަލުން ރަސްކަންކުިރ ދަރިކޮޅެވެ. އެގޮތުން މިދަރިޮކޅުން 

މި ދަރިކޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރަސްަކލަކީ އަްއސުލްޠާން އަބުލްފަތުޙި ޖަލާލުއްދީން އުމަރުވީރު ސިީރ ލޯކަ އަބާރަނަ 
ނަޑކަށް މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދު އަހަރު ރަސްަކން ކުރައްވާަފއިާވއިރު މި ދަރިކޮޅުގެ ތެޭރގައި އެްއވެސް  04ން ގާތްގަ

އައްސުލްޠާން އަޙުމަދު  ތީގައި ޑަ ވަޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާފަެއްއ ނުވެެއވެ. މި ދަރިކޮޅުން ދެަވނައަށް ރަސްކަމަށް 
ރަތަމަ ޢަދާވާތްތެރިކަްނ ހިނގީ މި ރަދުންގެ ޝިހާބުއްދީން، ސިރީލޯކަ އާީދއްތަ މަހާރަދުންނެވެ. މި ދަރިކޮޅުގެ ފު

ރަސްކަމުަގއެވެ. އެ ރަދުންނަީކ ވަރަށް ތުއްޕުޅު ބޭފުޅަކަށް ުވމުން އެ ރަދުންގެ ދޮންބައްޕާފުޅުގެ ހިތުަގއި 
ޢަދާވާތްތެރިކަން އުފެދި ރަދުންގެ މައްޗަށް ގަދަެވގަނެ ރަސްަކމުގެ ކަންކަން ހިންަގވަން ފެްއޓެވިެއވެ. އެއަށްފަހު 

ބުއްދީން ރަދުންނަށް ތަސައްރަފު ފުދުމާއެކު ދޮންބައްޕާފުުޅގެ ޢަދާވާތްތެރިކަުމގެ ބަދަލުހިއްޕަވާ ދޮންބައްޕާފުޅުގެ ޝިހާ
އަތްޕުޅުން ރަސްކަން އަތުެލއްިވއެވެ. އަދި ދޮންބައްޕާފުޅު ހުަވދު އަތޮޅަށް އަުރވާލެްއވިކަމީ މި ޢަދާވާތްތެރިކަމުގެ 

 ބޮޑުކަން ހާމަވާކަމެެކވެ. 

 ކޮޅުގައި ހިނގި އަެނއް ޢަދާވާތްތެރިކަމަކީ ރެހެންދި ޚަދީޖާގެ ރަނިކަމުގައި ހިނިގ ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ. މިމި ދަރި  
ގެ ފުރަތަމަ ފިރިކަލުން އެކަމަނާގެ މައްޗަށް ބާރުހިންަގވަން ފައްޓަވާ އަދި ރަސްކަން ކަމަނާގެ ރަނިކަމުަގއި މިކަމަނާ

ވަަރަކށް މަސް ވީތަނާ އެމަނިކުފާނު އަވަހާަރވުމުން ދެވަނަ  2މުަގއި އަތުލެްއވިެއވެ. އަދި އެ މަނިުކފާނުގެ ރަސްކަ
ވެ. ނަމަެވސް އަނެއްކާ ވެސް އެ ކަމަާނގެ ދެވަނަ ފިރިކަލުން ވި އްލެޖާ ރެހެންދީއަށް ރަނިކަން ލިބިފަހަރަށް ޚަދީ

ނިކުފާނު އަހަރުވީތަނާ ރެހެންދި ޚަދީޖާ އެމަ 2ރަސްކަން އަތުލެްއިވއެވެ. އަިދ އެމަނިކުފާނުގެ ރަސްކަމަށް 
ޤަތުލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރަސްކަްނ އަތުލެްއވިެއވެ. މި ޢަދާވާތްެތރިކަމުން އެނިގގެންދަނީ ވެރިަކމުގެ ދަހިވެތިކަމެވެ. 

އަނބިމީހާ ވިއަސް ފިރިމީހާ ިވއަސް ރަސްކަމާމެދު އުފެދޭ ޢަދާވާތްތެރިކަމަކީ މީހަކު ޤަތުލުުކރުން ކަމުގައި ވިއަސް 
 ވެ. ދަތިކަމެއްކަމުަގއި ނުާވކަމެ

މި ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަުމގައި މިވަނީ ރަސްކަން އަތުލުމާއި ަރސްކަން އަތުލުމުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު  

 ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާފަެއވެ. 
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 ހިލާލީ ދަރިކޮޅު.  1.2

ންމެ ގިނަ ހިލާލީ ދަރިކޮޅަކީ ދެވަނައަށް ެއންމެ ގިނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ަރސްކަންކުރި ދަރިކޮެޅވެ. އަދި އެ 
 އިގަ މުކަސްރަބޭފުޅަކު  74ބޭފުޅުން ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮުޅ ވެސް މެެއވެ. ެއގޮތުން ސަޭތކަ ނުވަދިހަ އަހަރުތެރޭަގއި 

 ރެދަލިކުރައްވާަފއިެވެއވެ.  

އަހަުރގެ ރަސްކަުމގަިއ އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް  01މި ދަރިކޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރަދުންގެ  
 2ރަސްކަމަށް ަވޑަިއގަތް ައއްސުލްޠާން އިބުރާހިމް )އެްއވަނަ(ގެ ަރސްކަމަށް  ށްއަހިނގާފައެއްުނވެެއވެ. ނަމަވެްސ ދެވަނަ

ޢަދާވާތްތެރިކަމަކީ މި ރަދުން  ނުދުފެއުމަސްވީތަނާ އެ ރަދުންގެ ބޮޑުޭބބޭފުޅު ހުސައިނުލް ހިލާލީގެ ހިތްޕުޅުގައި 
 ވާތްތެރިކަމެކެވެ. ހުންނަވަނިކޮށް މާ ހަގު ބޭފުޅަކަށް ރަސްކަން ދެްއވުމުން ހިތްޕުޅުގައި އުފެދުނު ޢަދާ

ރަުދންގެ ރަސްކަމުަގއި ވެސް ެއްއވެސް  07 ތްގައި ޑަވަ  މިރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި އަދި އޭގެފަހުން 
 ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާކަމީ މި ދަރިކޮޅުގެ ތެޭރަގއި އޮތް ެއުކވެރިކަމާއި އެއްބަުރލުން ހާމަވެގެންދާ ކަމެކެވެ. 

ސުލްޠާން ޙަސަން )ހަތަރުވަނަ( ސިރީ ރާދަ ލޯކަ މަހާރަދުންގެ ައއް ތްގައި ޑަވަ ނަމަވެސް ދެން ރަސްކަމަށް  
މަސް ވީތަނާ، ކުރިން އެ ދަރިކޮޅުން ރަސްަކންކުރެއްވި ައއްސުލްޠާން ޔޫުސފް )ދެވަނަ(ގެ ދަރިކަލުން  ރަސްކަމަށް އެއް

ހީކޮށް ހުއްޓައި  ޢުމަރު ކަލަމިންޖާ ވަނީ އެ ރަސްކަން އަތުލެްއވުމުން އެނިގގެންދަނީ ރަސްކަމަށް ވާރުަތާވނެކަމަށް
ވީނަމަވެްސ މި ރަދުންގެ ރަސްކަމާއި  އެހެން ނުވުމުން ހިތުގައި އުެފދޭ ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ. މި ރަސްކަމުަގއި މިހެން

ެއްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް ހިނާގފައިނުވާކަމުން އެނގެނީ  ސްވެރަުދންގެ ރަސްކަމުަގއި  2 ތްގައި ޑަވަ އޭގެފަހުން 
 ކަމެވެ. ރަސްކަމުގެ ކަްނކަން ދިޔަ ޢަދުލުވެރި

މަސްވީތަނާ ެއއްބައްޕާފުޅު ޫޔސުފު ކަލަމިންޖާ ރަސްކަން  4މުހައްމަދު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމަށް  ކަޅު 
މުޙައްމަދު  އަތުލެްއވުމުން އުފެދުނު ޢަދާވާތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އަްއުސލްޠާން ޢަލީ )ހަތަރުވަނަ(ގެ ރަސްކަމުަގއި ކަޅު

އަހަރު ރަސްކަން ކުރެްއވިތަނާ ރަދުންނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ  01ވެސް ރަސްގެފާނު ރަސްކަން އަތުެލްއވިެއވެ. ނަމަ
ބޭފުޅެއްކަމުަގިއވާ ޙަސަން ރަސްކަން އަތުލެްއިވއެވެ. ނަމަެވސް މި ބޭފުޅާގެ ރަސްކަމުަގއި ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު 

 އެްއވެސް ބަދަލުހިއްޕެވުެމއްނެިތ ހުންނެވީއެވެ. 

މުހައްމަދުގެ  ރަސްކަުމގައި ރަދުންގެ ަދިއތާފުޅު "ބުރަކި ރަނިން" ކަޅު އައްސުލްޠާން ޢަލީ )ފަސްވަނަ(ގެ 
ން ރަސްކަން ޢިޝްޤުގައި ޖައްަސިއގެން ރަސްގެފާނު ޤަތުލުކޮށް ބުރަކިރަިނން ރަސްކަން ހޯދުމުން ބުރަކިރަނިން އަތު

ވާތްެތރިކަމެއް ނުހިނގިނަމަވެސް އަުރވާެލއްިވއެެވ. ކަޅު މުހައްމަދު ރަްސގެފާނު ރަސްކަމުަގއި ޢަދާ އަތުލަްއވާ އެ ކަމަނާ
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ރަސްކަމަށް އައި އަްއސުލްޠާން މުޙައްމަދު ސިރި ސިންގާ ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ ރަސްކަމަށް ދެ އަހަރާ ހަމަސްވީތަނާ 
އޭނާގެ އަޚު ޙަސަން )ނުަވވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނު( ތަޚުތު އަތުލުްއވިެއވެ. ނަމަވެސް ވަިކހިސާބަކުން ރަސްކަން 

ދޫކުށްލަްއވާ ޮކްއޗޭއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ނަޞާރާދީނަށް ވެދެވަަޑއިގަީތެއވެ. ެއައށްފަހު އައްސުލްޠާން ޢަލީ  އަމިއްލަފުޅަށް
)ހަވަނަ(ގެ ރަްސކަމުަގއި ނުަވވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނު އަުލން ރަސްކަން ބޭނުންވެގެން ޯޕޗުީގޒުން ފޮނުވަިއގެން ކުރި 

ން ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ަބއެްއގެ އެހީތެރިަކން ހޯދުމުން ޙަސަން ހަނގުރާމާގައި ރަްސގެފާނު ަޝހީދުވިއެެވ. ވެިރކަ
ރަސްގެފާނުގެ ހިތުަގއި ޢަދާވާްތތެރިކަން ބޮޑުެވގެން ދިޔަވަރު ހާމަކޮށްދެއެވެ. އަދި މިކަުމގެ ނަތީޖާއަކީ އެ ދަރިކޮުޅގެ 

 އަތުން ދިވެހި ރަސްކަން ެގއްިލގެން ދިއުމެވެ. 

 

 އުތީމު ދަރިކޮޅު.  1.2

ކޮޅަކީ ހަތަރުވަަނައށް އެންމެ ގިނަ އަހަރު ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުރި ދަިރކޮޅެވެ. ނަަމވެސް އުތީމު ދަރި 
   ރަސްކަލުންެނވެ.  3މިދަރިކޮޅުން ރަސްކަންކޮށްފަިއވަނީ އެންމެ 

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުހައްމަުދ ތަކުރުފާނުގެ ރަސްކަމުަގއި ެއއްވެސް ޢަާދވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާފައި  
މަވެސް ކަލާފާނުގެ ަރްސކަމުގައި ޢަާދވާތްތެރިކަން ހިންގެވި އެއްބޭފުަޅކީ ދޮންމަންމާފުޅެވެ. ދޮންމަންމާފުޅުގެ ނުވިނަ

ރަސްކަން ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް  ށްރިކަލުން ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނަހިތުގައި ޢަދާވާތްތެރިކަން އުފެދުނީ އެކަމަނާގެ ދަ
ޅުންނަށް ހެއްދެވި ިއހާނާތްތެރިގޮތުންނާއި ކަލާފާނުެގ ދެބެންގެ ދެދަރި ޓަކަެއވެ. މިކަން ފަޅާއެރުމުންާނއި މި ބޭފު

ތުން ހަދަހަދައިގެން މީހުން ދެއްކި ާވހަކަތައް ޤަބޫލުކުރަްއވާ ވެަލވަުޅނާ ތަކުރުފާނާއި ބެހޭގޮ ކޮއްކޯފުުޅގެ ފިރިކަލުން
މެ މީހެއްގެ ހިތުގައި ޢަދާވާތްތެިރކަން އެމަނިކުފާނު ޤަތުލުކުރެއްވި ުކރެއްވުމުން އެނގިގެންދަނީ ވެިރކަމާއިމެދު ކޮން

 ނެތި ބަދަލު ހިއްޕަވާނެކަމެވެ.  ނަމަވެސް ތަފާތެއް އުފެދުނު

އޭގެފަހުން މި ދަރިކޮޅުަގއި ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގީ ދެރަްސަކލެއްގެ ރަްސކަން ވޭުތވީފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް 
ންގެ އަޚު ސާމިޔާން ފާށަނާ ކިލެގެފާނު ރަސްކަން ބޮޑު ރަސްގެފާނުގެ ރަްސކަމުަގއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނަބލު

ހިއްޕެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެްއވި ނަމަވެސް އެހެން އެްއވެްސ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ނުހިނގަެއވެ. އަދި އޭގެފަހުން 
ޮބޑުރަސްގެފާާނއި ިއސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ަރސްކަން ވެސް ނިމިގެން ދިަޔީއ އަމާންކަމާއެުކގަެއވެ.  ތްގައިޑަ ވަ

އިމެދު މާންމާފުޅުގެ ިހތްޕުޅުގައި ރަްސކަކުޑަ މުަޙއްމަދު ރަސްގެފާނުގެ ރަްސކަމުގައި ރަދުންގެ މަ ތްގައި ޑަވަ  ފަހުންއޭގެ
ދެ ރަސްކަމުގައި ވެސް އެްއެވސް ޢަދާވާތްރިކަމެއް  ތްގައި ޑަ ވަނަމަވެސް ޭއގެ ފަހުން  ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގި

ލަސްކަންފުޅު ޖެހިވަަޑިއގަތުމާއެކު ދައިތާފުާޅއި ހިނގާފައެއް ުނވެެއވެ. ނަމަެވސް ޝަމުސުއްދީން ރަދުންނަށް އާ
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އެކު ރަދުންގެ އަމުރުފުޅުކަމަށް ަރވުމާވުން މަނާކުރައްވާ ރަދުން ައވަހާދައިތާފުޅުގެ ބޭފުޅުން ރަދުން އޮންނެވިތަނަށް ވެންނެ 
ނު ރަސްކަމަށް ބުނެ ރަދުންގެ ދައިތާފުޅާއި ޭބފުޅުން އަރުވާލަްއވާ ރަްސކަން އަތުލެްއވުމުން ދެއްވަދޫ ރަްސެގފާ

 ދަހިވެތިވެފަިއވާ މިންވަރު ހާމަވެެއވެ. 

 

 އިސްދޫ ދަރިކޮޅު.  1.1

އިސްދޫ ދަރިކޮޅަކީ ާރއްޖޭަގއި އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ރަްސކަންކުރި ދަރިކޮެޅވެ. އަދި އެންމެ މަދު 
ރުގެ މުއްދަުތގައި ތިން ދަރިޮކޅެވެ. މިދަރިކޮޅު ރަސްކަން ކޮށްފަިއވަނީ ހަތަރު އަހަ ވިއްުކރެރަސްކަލުން ވެސް ރަްސކަން

 ރަސްކަލެެކވެ. 

މި ދަރިކޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރަދުން ކަމަށްވާ ައއްސުލްޠާން ޢަލީ )ހަތްވަނަ(ގެ ރަސްކަުމގައި ޢަާދވާތްތެރިކަމެއް 
ައއްސުލްޠާން ޙަސަން )ދިހަވަނަ(ގެ ރަސްކަމަށް  ތްގައި ޑަވަަރދުންނަށްފަހު ރަސްކަމަށް  އެހިނގާފައި ނުވިނަމަވެސް 

ތަނާ ަބއްޕާފުޅު އަވަހާަރވުމާއެކު ޢަދާވާތްެތރިކަން ފާޅުވިެއވެ. މި ރަދުންެގ ތުއްޕުޅުކަމުން ރަސްކަން ކުޑަ ދުވަްސކޮެޅއްވީ
ނުހިންގޭނެކަމަށް ބުނެ އިބުރާހިމް ވެލާނާ ތަކުރުފާނު ނުވަތަ އިބުރާހިމް މުޒުހިރުއްދީން ރަސްކަން އަތުލެްއވުމުން 

މެވެ. ަނމަވެސް ރަދުންގެ ބައްޕާފުޅުދެެކ ބިރުފުޅުން މަޑުން އެނގެނީ ކުރިން ވެސް ރަސްަކމަށް ދަހިވެތިވެފައިާވކަ
ިއގެން ޑަނަމަވެސް ރަދުން ހައްޖަށް ވަ ހުންނެވީކަމެވެ. މުޒުހިރުއްދީުނގެ ރަސްކަުމގައި ޢަދާވާތްތެިރަކން ފާޅު ނުކުރި

. ެއގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެއްލި ވަަޑއިގަތް ޚަބަރު ލިބުާމއެކު ެއކި ފަރާތްތަކުގެ ޢަާދވާްތތެރިކަން ފާޅުވެގެންިދޔަެއވެ
ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިކަން ފާޅުުކރީ ކޮއްކޯފުޅު ވެލާނާ ތަކުރުާފނެވެ. ވެލާނާތަކުރުފާނު އޭާނގެ މަގަށް ހުރަސް އަޅުްއވާފާނެތީ 

ނުޑވަރުން ބޭރަށްލަްއވަން އުޅުްއިވއެވެ. މިކަން ފަަޅއަަރއިގެން ވެލާނާ ތަކުރުފާނާ އި މުޒުހިރުއްދީނުގެ އަނިބކަނބަލުން ގަ
އަނބިދަރިން ނައިފަރަށް އަރުާވލައްާވ، މުޙައްމަދު ދޮށިމޭނާ ތަކުރުފާނު ރަސްކަމަށް ގަދަިވއެެވ. މިކަމަކީ ސީދާ ރަސްކަން 

ކަމަށްވުން ވެސް އެކަީށގެންެވއެވެ. އަދި ވެލަނާތަކުރުފާުނގެ ޢަމަލުފުޅު ހުއްޓުވުމަށް  ބޭނުންފުޅުވެގެން ކުެރއްިވކަމެއް 
 އްމެ ކަެވސް އެކަީށގެންެވއެެވ. ނަމަވެްސ ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ރަްސކަމުެގ ބޭނުމުގައި ކުެރއްވި  އެޅުްއވި ފިަޔވަަޅކަށް ވުން

 ވުން ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފެނެެއވެ. އްކަމަކަށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ މުޒުހިރުއްދީންގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ދެ

 ދިޔަމިނގިލީ ދަރިކޮޅު.  1.1

މެ ކުރު މުއްދަުތގައި ރަސްކަންކުރި އަދި ެދވަނައަށް އެންމެ މަދު ދިޔަމިނގިލީ ދަރިކޮޅަކީ ެދވަނައަށް އެން
 2އަހަރުެއވެ. މި މުއްދަތުގައި ރަްސކަންކުރީ  23ބޭފުޅުން ރަސްކަންކުރި ދަރިކޮެޅވެ. މި ދަރިކުޅުން ރަސްކަންުކރީ 
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ބޮޑުެވގެން ދިއުމުގެ  ބޭފުޅުންނެވެ. މި ދަރިކޮޅުގެ ަރސްކަމުަގއި ކުރިން ރަސްކަންުކރި އިސްދޫ ދަރިކޮުޅގެ އުނދަގޫ 
ނަތީޖާއަކަށްވީ މި ދަރިކޮުޅގެ ހަތަރު ރަސްކަލުން ރަސްކަންކުެރއްިވއިރު ެވސް މި ދަރިކޮޅުގެ އެހެން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު 

ޢަދާވާތްތެރިކަން ފާޅުނުކޮށް ުގޅިގެން މަސަްއކަތް ކުރެްއވިކަެމވެ. އިސްދޫ ދަރިޮކޅުގެ ބޭފުޅުްނގެ ޢަދާވާތްތެރިކަުމގެ 
ހަ ޭރގައި އޮތީ އެުކވެރިކަާމއި ސުލުލާބާރީންގެ އަތްދަށަށް ރާއްޖެ ދިޔައިރު ެވސް ދިަޔމިނގިލީ ދަރިކޮޅުގެ ތެސަބަބުން މަ

 މަސަލަސްކަމެވެ. 

 ހުރާ ދަރިކޮޅު.  1.2

ހުރާ ދަރިކޮޅަކީ އެންމެ ދިގު ުމއްދަތުަގއި ރާއްޖޭަގއި ރަސްކަްނކުރި ދަރިކޮޅެެވ. ހަމައެހެންމެ އެ ދަރިކޮެޅއްގެ  
ަރސްކަލަކު  01އަހަރު ރަސްކަން ކުރި ިއރުގައި  043ންމެ ޢަދާވާތްތެރިަކން ވެސް ބޮުޑވީ ދަރިކޮެޅވެ. ތެރޭގައި އެ

ދޮންަބންޑާރައިންގެ ރަްސކަމުަގއި  ތްގައިޑަ ވަރަސްކަމުަގއި ރެދަލިކުރަްއވާފަިއވެެއވެ. މި ދަރިކޮޅުން ފުރަތަމަ ރަސްކަމަށް 
ިޣޔާޘުްއދީން ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި  ތްގައިޑަ ވަދެން ރަސްކަމަށް އެްއވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަެމއް ހިނގާފައި ނުވިނަަމވެސް 

ވަރަށް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގިެއވެ. ނަމަވެސް ޣިާޔޘުއްދީން ރަދުންނަކީ ދިޔަމިނގިލީ ދަރިކޮޅުގެ ބޭފުޅެްއކަމުން 

ތެރޭގައި ހިނގި  މި ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި މި ރަދުންނާއި ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ހުރާދަރިކޮޅުގެ
ހަމަނުޖެހުންތަކެއްކަމުގައި ބެެލވޭކަށްނެތެެވ. އަދި ޭއގެ ފަހުން އައި ދެ ރަސްކަުމގައި ވެސް ޢަދާވާތްތެރިކަން 

 ހިނގާފައިވަނީ މި ދެ ދަރިކޮުޅގެ ދެމެދުގަެއވެ. 

ކިލެގެފާނުގެ ހުރާގޭ ޙުސެއިން ދޮށިމޭނާ  އިއްދީން އިސްކަންދަުރގެ ޢާއިލާއާ އައްސުލްޠާން މުހައްމަދު މުއީނު  
ދެމެދުގައި ހިނގި ޢަދާވާތްތެރިކަމަކީ ފާހަަގކޮށްލެވޭފަަދ ބޮޑު ޢަދާވާތްތެރިކަމެެކވެ. މި ދެ އާއިލާގެ ތެެރއިން  ޢާއިލާއާ

ިތއްބެިވކަން ވީ މި ދެ ޢާއިލާގެ ދެމެދުގައި  ންއެއް ޢާއިާލގެ ބޭފުޅުން އަެނއް ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާއި ަކިއވެނިބައްލަަވއިގެ
ތްތެރިކަމުގެ ސަަބބުން ޒަވާޖީ ޙަޔާތްތަަކކަށް ުގުޑން އަރަިއގެން ދިޔަ ކަމަކަެށވެ. އަދި ފަންޑިތައާއި ހިނގި ޢަދާވާ

ސިހުރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބަެއްއ ދެމަފިރިން ދުރުކުރުވާ އަދި ބައެއް ޖޯޑުަތއް ގަދަކަމުން ގުުޅވިެއވެ. އެހެންކަމުން މި 
ހިނގި ޢަދާވާްތތެރިކަމަކަށް ވީނަމަވެސް މިކަުމގެ ސަބަބުން މި ދެ  ޢަދާވާތްތެރިކަމަކީ ވެިރކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުަގއި

 އާއިާލގެ ޒާތީ ދިރިުއޅުންތަކަަކށް އަސަރުކުުރވިކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. 

އައްސުލްޠާން ުމޙައްމަދު އިމާދުއްދީން އިސްކަްނދަރު  ތީގައިޑަ ވަހުރާ ދަރިކޮޅުން ދެން ރަސްކަމަށް 
ތިރި ބޮވަނަ މަހާރަދުންނެވެ. މި ރަދުންގެ ރަސްކަުމގައި ހިނގި )ހަތަރުވަނަ( ސިރީ ކުލަ ސުންދުރަ ކައް

ޢަދާވާތްތެރިކަމަކީ ވެިރކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުަގއި ހިނގި ޢަދާވާްތތެރިކަމެކޭ ދެންނެވޭކަށްނެތެވެ. ސަބަބަކީ މި ރަދުންގެ 
ލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ރާއްޖެ ރަސްކަން ދޯދިޔާވެ މިކަމާ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަެނގެން ބޮޑުަބނޑޭރިކަުމގައި ހުންނެވި ޢަ
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ދޫކުރައްވާ ސިލޯނަށް ވަަޑއިގަީތއެވެ. މި ކަުމގެ ސަބަބުން އަިތރީގެާއއި ަކކާެގއާއި ދެމެދުަގއި ޢަދާވާތްތެރިކަން ބޮޑަށް 
 ފާޅުވެގެންިދއުމަށް މެދުވެރިިވެއވެ. ެއގޮތުން ައއްސުލްޠާން ިއބުރާހިމް ނޫރައްދީން ފުރަތަމަ ފަހަރު ރަސްކަން ކުރެއްވި
ދުވަސްވަަރކީ މި ދެ ޢާއިލާގެ ދެމެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު ހަމަުނޖެހުންތަކެއް ހިނގި ދުވަްސވަެރކެވެ. ަކާކގޭ ޢާއިލާގެ 
ނޑޭރި ކިލެގެފާނާއި އަތިީރގޭ އިބުރާހިމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނާއި ދެބޭފުޅުންނަކީ މި ރަދުންގެ  މުޙައްމަދު ރަންނަބަ

ކަމުަގއި ތިއްެބވި ޭބފުޅުންނެވެ. މި ދެބައި މީހުންގެ ދެމެދުގައި ރަސްކަމުަގއި އެކި ުދވަްސވަުރ ބޮޑުވަޒީރު 
ޢަދާވާތްތެރިކަން ބޮޑުވެ ދެ ޕާީޓއެއް އުފެދިގެން ދިއުން ހިމެނުނީ ބޮޑުހުޅުގެ ބިރުވެިރކަން ދިވެހިން ދެކެންޖެހުމެވެ. އަދި 

ނަންގަަވއި މުޙައްމަދު އިމާދުއްދީން މި ދެޕާޓީގެ ދެކޮޅުވެިރކަމުަގއި ނޫރައްދީން ބަންޑާރައިންގެ އަްތޕުޅުން ރަސްކަން 
 ބަންޑާރައިންގެ ދޮށީމަނިއްޕުުޅެގ ދޮށީ ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު މުއީނުއްދީނަށް ރަސްކަން ދެްއިވއެވެ. 

މި ދެއާއިލާގެ ދެމެދުަގއި ހިނިގ ޢަދާވާތްތެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ިއނގިރޭސިން ަވއްދަިއގެން އުުޅމުގެ 
މެންޓު އެކުލަވާލާ އިނގިޭރސީންނާއެކު ެއގުރިމެންޓުަގއި ސޮއިކުރުެމވެ. މިއީ ހަމައެކަިނ ނަތީޖާއަކަށްވީ ހިމާޔަތުގެ ެއުގރި

 އެ ދެ ޢާއިލާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ގެއްލުމެއްނޫެނވެ. މިއީ މުޅި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިލބިގެންދިޔަ ެގއްލުމެެކވެ. 

އިސްކަމެްއކަމުަގއި ދެން ހެްއދެވީ ރަދުން  އިނގިރޭސީންނާިއއެކު ެއގުރިމެންޓުގައި ޮސއިކުރުމަށްފަހު ދެން
އަޒުލުކުެރްއވުމަށްފަހު ކުރިން ރަސްކަމުަގއި ހުންނެވި ނުރަްއދީން ރަދުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަސްކަމަށް އިސްކުރުެމވެ. 

ނޑުްއަވއިގެން މަލިަކށް ވަަޑއިގަީތއެ ވެ. އަދި މި ނަމަވެސް މިކަން ކާމިޔާބުނުވެ ފަޅާއެރުމުން ކަާކގޭ ތިންބޭފުޅުން އޮޑިކަ
 ރަދުންގެ ރަސްކަން ނިމެންދެން ވެސް ރާއްޖެ ނުދުރުވެ މި ޭބފުޅުން ތިއްބަވަން ޖެހިލެއްވީ މަލިކުގަެއވެ.  

ރަސްކަުމގައި ވެސް ޢަދާާވތްތެރިކަން  ގެން ދުރަ ތްގައިޑަވަނޫރައްދީނު ރަދުން އަވަހާރަވުަމށްފަހު ދެން 
ވެ. މި ދެ ޢާއިލާއިން ވެސް ޭބނުންވަނީ ރަސްކަމަށް ދެމެދުަގއެ  ގޭ ޢާއިލާއާއިާލއާއި ަކކާ އިވަނީ އަތިރީގޭ ޢާހިނގާފަ

އަންނަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެސް އެ ޢާއިލާެއްއގެ ބޭފުޅަކަށްވުެމެވ. ނޫރައްދީން ރަދުންގެ ދެ ދަރިކަލުން ތިއްބެިވއިރު ދޮށީ 
ށެވެ. އެހެންކަމުން ބޭފުޅާއަކީ ަކކާގޭ ާޢއިލާއަށް ިނސްބަތްވާ ބޭފުޅެެކވެ. ނަމަވެްސ ރަސްކަން ދެއްވީ ުތއްޕުޅު ޭބފުޅާއަ

އަނެއްާކވެސް ކަާކގޭ ބޭފުޅުންެގ ހިތްތަކުގައި ޢަދާވާތްތެިރކަން އުފެދި ސިލޯނުގައި ހުންނަވާ ަގވަރުނަރަށް ސިޓީފުޅެއް 
ވެސް ފޮނުްއވިެއވެ. އަދި ހަނގުބޭކަލުންގެ އެހީތެރިކަމާެއކު ޢިމާދުއްދީނު ރަދުން ރަސްކަމުން ބާލުއްވާ ޝަމުސުއްދީން 

ން ހޯއްދަވައިދެްއވިެއވެ. މިހިސާބުން އަިތރީގޭ ބޭފުޅުން ވެރިކަމުން ދުުރކޮށް ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން ށް ރަސްކަރަދުންނަ
ވެރިކަމުގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް ގެނެިވގެން ދިޔަކަމީ ޤައުމީ ަމސްލަހަތަށްވުރެ ވެރިކަމާމެދު ޮއތް ޢަދާވާތްތެރިކަން ބޮޑުކަން 

ްއކަމަކީ ަޝމުސުއްދީނު ރަދުންގެ ރަސްކަަމށް ތިން މަސްވީތަނާ ހާމަވެގެންދާ ކަމެެކވެ. މިކަން ހަމަވެގެންދާ އަނެ
ނަޑށް ހަނގުބޭކަލުން އެްއވެލަްއވާ އެދިލެްއވި އެދިލެްއވުމެްއގެމަިތން މުޙައްމަދު  އެއްެރއަކު ގުޅަުކޅޭ ފަސްގަ
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އައްސުލްޠާން ޝަމުސުއްދީން ރަދުން ރަސްކަމުން ދުރުކޮށް، ރަސްގެފާނަށް ރަސްކަން ހިންގަަވއިދެްއވުމަށް ހުންނެވި 
 މުޙައްމަދު އިމާދުއްދީނަށް ރަސްކަން ދެއްވުެމވެ. 

އެކު އަެނއްާކވެސް ބޮުޑވަޒީުރކަމުަގއި ހުންނެވި މުޙައްމަދު މާ ތުގައިޑަ ވަން )ހައެއް(އަށް ރަްސކަން ލިބިއިމާދުއްދީ
ނޑޭރި ކިލެގެފާނު ދުރުކުރަްއވާ އިބުރާހިމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނަށް ބޮޑުަވޒީރުކަން ދެއްަވއިފި ެއވެ. ރަސްކަުމގެ ރަންނަ ބަ

ދެންހުރި އިސް މަޤާމުތަކުގައި ކަކާގޭ ބޭފުޅުން ިތއްބެވިނަމަެވސް ބޮޑުަވޒީރުކަމުން ދުރުކުރުމުން އުފެދުނު 

އެދެވޭ ަނތީޖާއެއް ނުލިބުމުން  ސް މާޔަ ވި ޢަދާވާތްތެރިކަމުަގއި ސިލޯނުގެ ގަވަރުނަރަށް ޚަބަރުތައް ެދއްިވކަމުގައި
 ން ހައްޖަށް ފުރާ ވަޑަިއގަންނަވަމުން މާންދޫގޭ ދޮށީމަނިއްޕުޅަށް ރަސްކަންމަޑުމަޑުން ތިއްބަވަނިކޮށް ރަދު 
ިއ މާންދޫގޭއާ ދެ ޢާއިލާގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ޢަދާވާތްތެރިކަމުގައި ތަންތަން ހުޅުޖެހުމާއި ޙަވާލުކުރެްއވުމުން އަތިީރގެއާ 

ނޑުންފަދަ ކަންކަން ހިނ ގުމުން ދޭހަވަނީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަުމގައި އެއްބަަޔކު އަެނއްބަެޔއްގެ ގެިރތަކުގެ ނިގޫ ކެ
 އިންސާނިއްޔަުތކަން ެގއްލިފަިއވާކަމެެވ. 

އަތިރީގޭ ޢާއިާލއާއި މާންދޫގޭ ޢާއިލާގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޢަދާވާތްތެރިކަމުގެ ނަތީޖާައކީ ޢިމާދުއްދީން ރަދުން 
ޢިމާދުއްދީން ރަދުން ޢަޒުލުކުރެވުނު ވެރިކަމުން ޢަޒުލުކޮށް ޝަމުުސއްދީން )ތިނެއް(އަށް ރަްސކަން ލިބުމެވެ. 

ަގއި ހިނގި ބަންޑާރަިއންގެ ރަސްކަމު ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގައި ވެރިކަުމގެ ތެރޭަގއި ާއއިލީ ނުފޫޒުގެ ައސަރު ފޯރުމާއި ކުޑަ
ލުހިފުން ގުިޅގެން ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބުރާހިމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނަށް ލިބިވަަޑއިގަތް އަދަބުގެ ބަދަ ބޮޑުހުޅުގެ ހާދިސާއާ

 ވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެެވެއވެ. 

މި ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަުމގައި ެދން އައި ދައުރުަތކަކީ ެވސް ަވރަށް ގިނަ ގަޑުަބޑުތައް ހިނިގ ދައުރުތަކެެކވެ.  
އެގޮތުން ޝަމުުސއްދީން ރަދުންގެ ރަސްކަމުަގއި ވެސް ތިން ގަޑުބަެޑއް ހިނިގއެވެ. އެއީ ވެލާނާގޭ ގޯދީރާޖާ އިްސވެ 

ޢިމާދުއްދީްނގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ގަުޑބަޑެކެެވ. ތިންވަނަ هللا ގަޑުަބޑަކާއި ޢަބްދުއް  ވިގެން ހިންގެ އިވަނަންހު
ގަޑުބަަޑކީ މިއީ ހެންވޭރު ގަޑުަބޑުގެ ނަމުން ނަންދެވިފަިއވާ ަގޑުބަޑެެކވެ. މި ަގޑުބަޑަކީ ޚުދު ޝަމުސުއްދީން ރަދުންގެ 

ން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހިންގެވި ގަޑުަބޑެެކވެ. މި ގަޑުބަުޑގެ ސަބަބުން ބޭފުޅެއްކަމުަގިއވާ އަްލއަމީރު ޙަސަން އިްއޒައްދީ
 އެންމެފަހުން ރަދުންނަށް މަޖުބޫރުވެގެން ރަްސކަން ދޫކޮށްލެްއވީެއވެ.  

ރަދުންެގ ރަސްކަމުގައި ެދވަނަ ބޮޑު ަހނގުރާމައިގެ ދަތިތަުކގެ ސަބަުބން  އެއަށްފަހު ނޫރައްދީން 
މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ރަދުން ރަސްކަން ދޫކޮށްލެްއވިެއވެ. އެއަށްފަހު ދެން ރަސްކަމެއް ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގިއެވެ. 

ކުރެވުނީ ފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔާ އުފެދި އެ ޖުމުހޫރިއްޔާ ުއވި ދިއުމަށްފަހުގަެއވެ. މި ރަސްަކމުގައި ވެސް މި ދަރިކޮޅުގެ 
 ޖުމުހޫރިއްޔާ އުފެދުމެވެ.  ކީ ދެވަނަޖާތީނަތެރޭގައި ޢަދާވާތްތެިރކަން ހިނގައިިދއުމުގެ 
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 5 ނިންމުން 1ބާބު 

 ނިންމުމުގެ ޚުލާސާ. 1.0

ދިވެހިންނަކީ ފެށުނީއްސުރެ ެވސް ރަސްކަމެއް ދެކެމުން ައިއ ބައެކެެވ. ތަފާތު ދަރިކޮޅުތަުކން އަދި ތަފާތު  
އެކި ދަރިކޮޅުން  ނަސްލުތަކުން އައި ތަފާތު ަރސްރަސްކަލުންނެވެ. ދިވެހިާރްއޖެ އިސްލާމު ވުމަށްފަހުގައި ެވސް

ރަސްކަންކުރި ރަސްރަސްކަލުްނގެ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަކީ ބޭރުގެ ނަސްލުތަކަށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ 
 ބޭބޭފުޅުންނެވެ. އެހެންކަމުން ތަފާތު މިޒާޖުގެ ތަފާތު ވިސްނުމުގެ ބޭބޭފުޅުން ވެސް ރަްސކަންކޮށްފައިވާޭނކަން ކަށަވަެރވެ. 

ންކުރި ދަިރކޮޅުގެ ތެެރއިން އެ ދަރިކޮެޅްއގެތެރޭަގއި ޢަދާވާތްތެރިކަން ެއންމެ ބޮޑުވީ ރާއްޖޭަގއި ރަސްކަ 
ދަރިކޮޅަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުމަށް ކުރެވުނު މި ދިރާސާއިން، ެއކި ރަސްކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް 

ކަން ހިނގައިދިޔަކަން ެވސް ފާހަގަެވގެން ދިޔަެއވެ. ލިބިގެންދިޔަެއވެ. ެއގޮތުން ެއިކ ދަރިކޮޅުތަކުަގއި ތަފާތު ޢަދާާވތްތެރި
އޭގެ ތެޭރގައި ސީދާ އެމީހަކު ވެރިކަން ބޭނުންެވގެން ހިންގާަފއިވާ ޢަދާވާތްތެިރކަމާއި އެމީހަުކ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް 

ވާ މިންވަރު ެވސް ވެރިކަން ހޯދުމަށް ހިންގާފައިާވ ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގާފައި 
 ތަފާތުކަން ފާހަގަވެގެންދިަޔެއވެ. 

ދަރިކޮޅަކުން ރަސްކަްނކޮށްފައިާވއިރު ޭއގެ ތެރެއިން ދެ ދަރިކޮޅެގެ  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްސކަމުަގއި ތަފާތު  
 ތެރޭގައި ޢަދާވާތްތެިރކަން ހިނގާފަެއއް ނުެވއެވެ. އެއީ ފުރަަތމަ ރަސްކަންކުރި ތީމުގޭ ދަރިޮކޅާއި ހަވަަނއަށް

ރަސްކަންކުރި ދިޔަމިނގިލީ ަދރިކޮޅެވެ. ނަަމވެސް އަެނއް ފަސް ދަރިކޮޅުގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ދަރިކޮޅެްއގައި ވެސް 
ޢަދާވާތްތެރިކަން ހިނގާފަިއވެެއވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮުޑ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ހިނގާފަިއވަކަމަށް ފެނުނީ އެންމެފަހުގެ 

 . ދަރިކޮޅުކަމަށްވާ ހުރާ ދަރިކޮެޅވެ

މި ހުރިހާ ދަރިކޮޅެއްގައި ވެްސ ހިނގާފައިވާ ޢަދާވާތްތެިރކަމަކީ ވެރިކަމާހެދި ހިނގާފަިއވާ ަޢދާވާތްތެރިކަމެވެ. 
ނަމަވެސް ހުރާ ދަރިކޮޅާއި އެެހން ދަރިކޮޅުތަކުގެ މެދުަގއި ިހނގި ޢަދާވާތްތެރިކަން ތަފާތުާވ ސަބަބަކީ އެހެން 

މަކީ އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެމީހެްއގެ ދަރިއަކަށް ެވރިކަން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ދަރިކޮޅުތަކުަގއި ހިނގާަފއިވާ ޢަދާވަތްތެރިކަ
ހިނގާދިޔަ ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަން އެހާ ބޮޑަށް ފުޅާވެ އެހެންމީހުނަށް ެއކަމުން ލިބިގެންދިޔަ 

ހިނގި ގިނަ ޢަާދވާތްތެރިކަމަކީ އެ ދަރިކޮޅަށް ގެއްލުންތައް އެހާ ބޮޑު ކަމަކަްށ ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުރާ ދަރިކޮޅުަގއި 
ނިސްބަތްވާ ެއއް ޢާއިލާ އަެންއ ޢާއިލާއާއި ވެރިކަުމގެ ގޮތުން ވާދަކުެރވި ހިނގައިިދޔަ ޢަދާަވތްތެރިކަމެއްގެ 

ވެ ސަބަބުންކަމަށް ވުމުން މި ކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ޝާިމލުވެގެން ދިަޔެއވެ. އެހެންކަމުްނ ޢަދާވާތްތެރިކަން ބޮޑު
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އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިިބގެންދިަޔ ގެއްލުންތައް ވެސް ބޮުޑެވގެްނ ދިޔައެެވ. މިކަން މިގޮތަށް ުވމުގައި ޒަމާނަށް ައއި 
ބަދަލާއި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ިނސްބަތް އިތުރުެވގެންދިޔަ މިންަވރުގެ ސަބަބުން އެ ދަރިކޮުޅގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދިޔަ 

 ފާހަގަ ކުރެވެެއވެ.  ށްމަކަ ނެދާވެސަބަބެއްކަުމގައި  ޢާއިލާތައް ގިަނވުމީ ވެސް މިަކމުގެ

 

 ރެކަމަންޑޭޝަން.  1.7

މި ދިރާސާއަކީ ރާއްޖޭަގއި ަރސްކަންކުރި ދަރިކޮޅުަތކުގެ ތެެރއިން އެ ދަރިކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއި ޢަދާވާތްތެރިކަން  
ދާއިރާއިން  ވުނީ މިއެންމެ ބޮޑުވީ ދަރިކޮެޅއް ދެެނގަތުމަށް ކުރެވޭ ދިރާާސއެެކވެ. މިދިރާސާ ހެދުމުގައި ފާހަގަ ުކރެ

ދާއިރާިއން އެކިެއކި ދިރާސާތައް ހެދުމަކީ ދިވެހި ތާރީޚަށް ޓަކައި  ހެދިފައިވާ ދިރާސާތަުކގެ މަދުކަމެވެ. އެހެންކަމުން މި
ދަރިކޮަޅކުން ރަސްކަން ކޮށްފަިއވާއިރު  2ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުަގއި ފާހަގަކުރެވުެނވެ. ވަރަށް ިދގު މުއްދަތެއްަގއި 

ކޮޅުަތކުން އެކި އުމުުރތަކުގެ ބޭބޭފުޅުން ރަސްކަން ުކރައްވާަފއިެވެއވެ. އެހެންކަމުން މި ދަރިކޮޅުތަކުގެ ތެޭރގައި އެކި ދަރި
ރަސްކުރެްއވި ރަސްރަސްކަލުްނގެ ތެރޭަގއި ތިއްެބވީ ކޮންކޮން ޢުމުރުފުޅުތަކެއްގެ ބޭބޭފުޅުންެނއްތޯާއއި އެބޭފުޅުްނގެ 

އުމަށް ކުރީ ކޮން ފައިާދތަކެއްތޯ އަދި ގެއްލުންތަެކއްތޯ ބެލުމަކީ ވެސް މުހިންމު ޢުމުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ވެރިކަަމށާއި ޤަ
ކަމެއްކަުމގައި ދެކެެމވެ. ސަބަަބކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަުކަގިއ އެކި ޢުމުރުތަކުގެ ބޭބޭފުޅުން ވެރިކަން ކުަރއްވާތަން 

ނުޑމެންގެ ރާ އްޖޭަގއި ވެސް ވެރިަކން ކުރުމަށް އެންމެ އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ ދެކެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ
އެކަީށގެންވާ ޢުމުރަކީ ކޮަބއިަކން ބެލިއްޖެނަމަ ކުރިމަގުގައި ޤައުމުގެ ވެރިއަކަށް ގެންނާނެ ބޭފުޅަކު އަްއޔަނުކުރުމުަގއި 

 އެކަމުގެ ސަބަބުން ފައިދާަތކެްއ ކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެެއވެ. 

ކޮށް ހެދިއްޖެނަމަ މިއަށްވުރެ ގިނަ ހޯދުންތަކެއް ހޯިދ މިއަށްވުރެ އަދި މި ދިރާސާ ވެސް މިއަްށވުރެ ފުޅާ 
 ފުރިހަމަ ނަތީޖާއެއް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެކަމީ ވެސް  އެކަީށގެންވާ ކަެމކެވެ. 
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 . ރިފަރެސް ލިސްޓު.2

 

 ޤައުމީ މަރުކަޒު. ާމލ5ެ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ސުވޭހު ަކއިވެނިފުޅު.. 7112ޙުސެއިން ޞަލާހުއްދީން.  

މާލ5ެ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި ރަިނން.. 7102ނަސީމާ މުޙައްމަދު. 
 މަރުކަޒު.

 . މާލެ، ދިވެހި ނާދީ.0ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައި ދިވެހިާރއްޖެ . 0430ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮީފސް. 

( . މް . އެ ފް (.7107ބިލްމްސް ފީ އޮ ޒް ޣައްޒާ ވާ ޒް ކިންގް އިދުރީސް؟ ހޫ . ހޫ ވާ ބިޔާ  ނެގ5ީ  ލީ

libya-gaddafi-idris-http://www.nairaland.com/862859/king 

މާލ5ެ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ  .ވިހިވަނަ ޤަރުނުގެ ހަތަރު ރަސްކަލުން. 7114ކަށިމާ އަޙުމަދު ޝާކިރު. 
 ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

 މާލެ. ބޮޑުހުުޅގެ ތާރީޚު.. 0430ޢަބްދުލް ޙަކީމް ޙުސެއިން މަނިކު. 

  މާލެ.  އިްއޔެ.. 0442ޢަބްދުލް ޙަކީމް ޙުސެއިން މަނިކު. 

މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަްލގެ  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ތާރީުޚގެ ެތރެއިން އަްއސުލްޠާން. 0441އިބުރާހިމް ޝިހާބު. 
 މާލ5ެ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.  ރަސްކަން.

މާލ5ެ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ  ކެޕްޓަން ދޮންޙަސަން މަނިކުފާނު.. 0433އަޙުމަދު ހަމީދު ފަހުމީ. 
 މަރުކަޒު.

( . މް ރީ ރޮނިކާ ގު .އޮން ދި މަ(. 0440ވެ ލައުޑިސް ޕަޔަރ ކު މް ފީޓު ދަ އެ ރިޖު  ޝްރޫމް ދެޓް ޑީ ބު މް ކެ

  . ޓީ ޕްރެސް  ޔުނިވަސި

 

( . ޤީ ރޫ . ފާ ޕަޔަރ، (. 7107މުނީސް ޑީ މް ޣަލް އެ ފް ދި މު ގ5ީ  .0204-0112ދި ޕްރިންސަސް އޮ  ނެ

1719/dp/1107547865-1504-Empire-Mughal-w.amazon.com/Princeshttps://ww 

 

http://www.nairaland.com/862859/king-idris-gaddafi-libya
http://www.nairaland.com/862859/king-idris-gaddafi-libya
https://www.amazon.com/Princes-Mughal-Empire-1504-1719/dp/1107547865
https://www.amazon.com/Princes-Mughal-Empire-1504-1719/dp/1107547865
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ލު މްތާ އަގަރުވާ ންޑިޔާ(. 7101. )މަ ފް އި ޕަޔަރ އޮ މް ފް ދި މޯރިޔަން އެ ރީ އޮ  . ނެގ5ީ ދި ހިސްޓް

india/622-in-empire-mauryan-the-of-history-://www.historydiscussion.net/empires/thehttp  

މާލ5ެ ޑިޕާޓުމަންޓު އޮފް އިންފޮމޭޝަން  ކުރިސްޓޮފަރގެ ަނޒަރުަގއި ދިވެހިން.. 0430މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދީދީ. 
 އެންޑް ބްރޮޑުާކސްޓިންގ.  

 ާމލ5ެ ނޮވެލްޓީ ޕްރެސް.  ބޯޓުގެ ަގޑުބޮޑު.. މޮޓަރ0411ުމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދީދީ. 

މާލ5ެ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ  ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ.. 0441މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދީދީ. 
 މަރުކަޒު.

ދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މާލ5ެދިވެހިބަހާއި ތާރިޚަށް ޚި އުތީމު ދަރިކޮުޅގެ ަރސްކަން.. 7111މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް ލުތުފީ. 
 މަރުކަޒު.

މާލ5ެދިވެހިބަހާއި ތާިރޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ  .ބުނު ބަތޫތާ ދިވެހިާރއްޖޭަގއިއި. 0440މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް ލުތުފީ. 
  މަރުކަޒު. 

 ސް.މާލ5ެ ނޮވެލްޓި ޕްރެ ަތންޤީހު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚުގެ ތަންތަންކޮޅު.. 7117މުޙައްމަދު އަމީން. 

 މާލެ.  ދިވެހި ތާރީޚަށް އައު އަިލކަމެްއ.. 0441ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

 މާލެ. .0،7،2ދިވެހންނާއި ޕޯުޗގީޒުން . 0444ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

 މާލެ. .0އްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން އަ. 7110ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

 މާލެ. އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާުޘއްދީން.. 0443ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

 . މާލެ.2ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައި ދިެވހިރާއްޖެ . 0442ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

 މާލެ.  ދިވެހި ތާރީޚް.. 0430ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. ދިވެހި

 މާލެ.  .0ވިހިވަނަ ޤަރުނުގެ ތެޭރގައި ިދވެހިރާއްޖެ . 7112ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

http://www.historydiscussion.net/empires/the-history-of-the-mauryan-empire-in-india/622
http://www.historydiscussion.net/empires/the-history-of-the-mauryan-empire-in-india/622
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މާލެ.  .2ގެ ތެޭރގައި ިދވެހިރާއްޖެ ވިހިވަނަ ޤަރުނު. 7111ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

. ތާ ޕް ގު އޮނިސްޓްސް ޓިލް މެޓަރ.(. 7111) ސޯމުނީ ސެން .  ވެއަރ މާ ނީ ޕެ މް އިމްސް ކޮ  ދަ ނިއުޔޯކު ޓަ

ގ5ީ   ނެ

epal_Oct_05_Where_Maoists_Still_Matter2.pdfhttp://genocidewatch.org/images/N 

 ސޯިޝއަލް ރިސާރޗް މެތަޑްސް ްކއަންޓެޓޭޓިވް ެއންޑް ކޮލިޓޭޓިވް އެޕްރޯޗް.(. 7112)ޑަބުލިޔު ލޯރެންސް ނިއުމަން. 

 .. ޔޫ ެއސް އ5ޭ ޔުިނވަރސިޓީ މިސްޮކންސިން. އެޓް ަވއިޓް ވޯޓަރ(އެޑިޝަން ތިންވަނަ)

 

 

http://genocidewatch.org/images/Nepal_Oct_05_Where_Maoists_Still_Matter2.pdf
http://genocidewatch.org/images/Nepal_Oct_05_Where_Maoists_Still_Matter2.pdf

