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  1430 ހުރަވީ ދުވަސް
  ސިއްޔަތުޚްދޮންބަންޑާރައިންގެ ޝަ

  ލިބިދޭ ސިޔާސީ ޢިބްރަތާއި ފިލާވަޅު    
  

އެ ރަދުން މަލަބާރީންގެ . ދޮންބަންޑާރައިންނަށެވެ ނިސްބަތްވަނީ އައްސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން –ހުރަވީ ދުވަސް 
ޤައުމަށްޓަކައި ދިވެހި ދަރިޔަކުވި ޤުރުބާނީ ހަނދާން ކުރުމުގެ . ޖިހާދަށެވެ. އަތުން މި ރާއްޖެ މިނިވަންކުރެއްވި ދުވަހަށެވެ

މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަންފެށީ . ވެޤައުމީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން ހަމަޖެއްސެވީ އެހެންވެއެ –ހުރަވީ ދުވަސް . ގޮތުންނެވެ
  .ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މ1980

ދިވެހި ތަޚުތުގައި . ވަނަ ޤަރުނެވެ 18މީލާދީގޮތުން . ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައެވެ 12ދުވަސްވަރަކީ ހިޖްރީގޮތުން 
ރު ކަންނައްނޫރު ޢަލީ ރާޖާ ވަނަ އަހަ 3މި ރަދުންގެ ރަސްކަމުން . އިންނެވީ އައްސުލްޠާން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނެވެ

އެމީހުން ފުރަތަމަ ކުރިކަމަކީ . ރާއްޖެ އައިސް މާލެ ހިފައިފިއެވެ –މަލަބާރީން  –ފޮނުއްވި ހަނގުރާމަ މަތީ ކަނޑުގެ ލަޝްކަރެއް 
 މި ހާދިސާ. ވަނަ އަހަރުއެވެ 1752މީލާދީން . ވިލޭރެއެވެ 13ޞަފަރު  1166މިކަން ހިނގީ . މާލެ އަރާ ގަނޑުވަރު ހިފީއެވެ

  . ރާތުން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެއަށް ބަލާއިރު ދެ ތިން ކަމެއް ދިވެހީންގެ ފަ
މަލަބާރީން ތިބީ ހުރިހައި ކަމެއް . ޣާފިލުކަންމަތީ ތިބުމެވެ. ދިވެހީން ކަމަށް ހޭނާރާ ތިބިކަމެވެ: ކަމަކީއެއް
އޭރުވެސް . ހުރީމައެވެންމަ ތަޅުނުލާ މާލޭ ފަޅަށް ެއ މީހުންނަށް ވަދެވުނީ ކަނޑި. އެމީހުންގެ ޕްލޭނެއް އޮތެވެ. އެނގިގެންނެވެ

  . ވެރިން ތިބީ ބޮޑު ގުގުރީގާ ނިދައިފައެވެމާލޭގެ ފާރަ
ގަނޑުވަރު ތެރޭގެ އަށިއަށީގައި ފާރަވެރަިކމުގޮސް ތިބި ފާރަވެރީން ތިބީ ވަންއިރު  –ބޮޑު ގަނޑުވަރު  –އެތެރެކޯލަށް 

އޭރު ބަޑިޖަހައި މީހުންމަރައި މީހުންހިފައި ހައްޔަރުކުރަމުން  .އެ މީހުންނަށް ހޭވެރިކަންވީ ބަޑީގެ އަޑަށެވެ. ނިދާފައެވެ
  .އަވަހާރަފުޅަށެވެ. ގަނޑުވަރުގައެވެ އޭރު ރަުދން އޮންނެވީ. ގެންދަނީއެވެ
ދުޝްމަނުންނާ ދޭތެރޭ . ކަން ވިސްނިވަޑައިނުގަތްކަމެވެ" ދުޝްމަނުން"ވަނަ ކަމަކީ ހުދު ރަދުންނަށް ދުޝްމަނުންނަކީ  2

  . ވެނެތްކަމެ" ހޭއަރާ"
އެރޭ ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި މަލަބާރީން ބަޑިޖަހަން ފެށީމާ ރަދުން ސިއްރު ސިއްރުން ވަޑައިގަތީ މާފަންނުގައި ުހރި 

ދެން ވަޒީރުންނާއި ލަޝްކަރީން ފޮނުއްވައިގެން މަލަބާރީ ހަނގުރާމަވެރިން ގަނޑުވަރުން  .ރަދުންގެ ގަނޑުވަރަށެވެ
މިކަމުގެ ސަބަބުން  .މީހަކު ފިލައިގެންގޮސް ނާބަޚާނައިގައި ހުޅުޖަހައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން  .ބޭރުކުރެއްވިއެވެ

  .މުޅި އެތެރެކޯލާއި މާލޭގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ގެތައް އަނދައި ހުލިވެއްޖެއެވެ
މި އެދުންފުޅުގެ . މަލަބާރީންނާއި ސުލްހަވެވަޑައިގަތުމަށެވެމި ހިސާބަށް ކަންތައް ދިއުމުން ރަދުން ގަސްތުކުރެއްވީ 

އެމީހުން ދެންނެވީ ތިމަންމެން ގާތަށް  .ގެ ބޭނުން ހިފައިފިއެވެ" ރަނުގެ ފުރުސަތު"އެމީހުން މި ވާހަކަ އެމީހުންނަށް އެނގެވީމާ 
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އެ ބޭފުޅުން . ން ހިފައިހައްޔަރުކޮށްފިއެވެރަދުންނާއި އިސް ބައެއް ވަޒީރުން ވަޑައިގަތުމުން އެންމެބޭފުޅު .ވަޑައިގަންނަވާށެވެ
  . ވެރިކަން ހިންގާނެ ބަޔަކު މާލޭގައި ބައިތިއްބައިފައެވެ. ގޮވައިގެން އެމީހުންގެ ބަޔަކު ދިޔައީ ކަންނަށްނޫރަށެވެ

ޖޭގެ ދިވެހިރާއް. މިކަން މި ހިނގީ ދިވެހި ބައެއްގެ ސަބަބުން ކެމެވެ: މި ހާދިސާ އިން ފާހަގަކުރެވުނު ތިންވަނަ ކަމަކީ
  . މިނިވަންކަން ގެއްލި ދީން ގެއްލި ބޭރުބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް ރާއްޖެ މިދިޔައީ ދިވެހި ދެ ބޮޑުންގެ ސަަބބުން ކަމެވެ

ދެ . އަދި ކޮބައިތޯއެވެ. އޭރު މާލޭގަިއ ތިބި އެންމެ ތަންދޮރު ދަންނަ ދެ ބޮޑުންނެވެ. މިއީ އާދައިގެ ދެ ބޮޑެއް ނޫނެވެ
ކުފާނު މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން އާއި މާލޭ ޚަޠީބު އަޙްމަދު މުޚްޔިއްދީން އާއި ދެ ނޑިޔާރު މަނިއޭރުގެ ފަ. ދަންނަބޭކަލުންނެވެ

  . ބޭފުޅުންނެވެ
" ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވުމަށް"ދިވެހިރާއްޖެ ހިއްޕަވާ އިސްލާމްދީން މި ދެ ބޭފުޅުން ތަކުރާރުކޮށް ޢަލީ ރާޖާއަށް 

ރާއްޖެ ހިފޭނެ ގޮތްވެސް މި ސިޓީފުޅުތަކުގައި . އަދި ކޮބައިތޯއެވެ. ސަބަބުންނެވެއެދިވަޑައިގެން ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުތަކުގެ 
  .ވިދާޅުވެދެއްވައިފައިވެއެވެ

މަލަބާރީން ކަންނައްނޫރަށް ގެންދިޔަ ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ހުރަވީ ދުވަހުގެ ބަޠަލް ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބައްޕަ އަލްވަޒީރު 
  .ންބަންޑާރައިންގެ ބޭބޭފުޅު ޙުސައިން މަނިކުފާނު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެދޮޙައްމަދު ފާމުލަދޭރި މަނިކުފާނާއި މު

މި ރަށަށް އުފަން  –އޭނަގެ ބައްޕައަީކ މާލެ އަތޮޅު ހުރާ . ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ މުލީގޭ ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނެވެ
. މަންމައަކީ މ .ޙައްމަދު ފާމުލަދޭރި މަނިކުފާނެވެދޮންމަރުދުރު ފަޑިއްކަލޭގެފާނުގެ ޙުސައިން ދަހަރަދަ ކަލޭގެފާނުގެ އަލްވަޒީރު މު

ދޮންބަންޑާރައިންގެ އަނބިކަނބަލަކީ . އަތޮޅު މުލީ އަލްޚަޠީބު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ މުލީގޭ ކުޑަ އާމިނާ މަނިކުފާނެވެ
ބަންޑާރައިންގެ ބައްޕައާއި ދެ މިއީ ދޮން .ދޮންމަރުދުރު ފަޑިއްކަލޭގެފާނުގެ ކަކާ ޢަލީ މާފަތް ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާ ބޮޑުދީދީ އެވެ

  .ބޭފުޅެކެވެއިންގެ ދެ ދަރި ބޭ
އެ ަރދުންގެ ދަރިކޮޅުވަނީ އަދާ  .ގެ ފުރަތަމަ ރަސްގެފާނެވެ) ހުރާ ޑައިނަސްޓީ(ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ ހުރާ ދަރިކޮޅު 

އެ ރަދުންގެ އަދި . އްވިއެވެއެ ރަދުންގެ ދެ ބޭފުޅަކާއި ކާފަ ދަރިކަލަކު ރަސްކަން ކުރެ .ހަމައަށްވެސް ދިގުލައިދެމިފައެވެ
  .ަދރިކޮޅުގެ އެތައް ބޭފުޅަކުވަނީ ރަސްކަން ކުރައްވައިފައެވެ

އޭރު އެއީ . ކިޔާގޭގައެވެ" މުލީއާގެ"އަދި ދިރިއުޅުއްވީ މާލޭ މެދުޒިޔާރަތް މަގުގައި އެހެރަ ދޮންބަންޑާރައިން ރައްކާވީ 
އެގެ ފަހުން ވާރުތަވީ އެ ރަދުންގެ ދަރިކޮޅުން . އެ ގެ އަކީ ދްޮނބަންޑާރައިންގެ މަންމަ ފަރާތުގެ ކާފަގެ ގެއެވެ. ގެ އެވެ" މުލީގެ"

ދްޮނބަންޑާރައިންނަކީ މި ރަދުންގެ ހަތަރުވަނަ . އާދެ، މުލީގޭ މަނިއްޕުޅެވެ .ރަސްކަންކުރެއްވި އައްސުލްޠާން ޝަމްސުއްދީނަށެވެ
  . ފުޅެވެކާފާ

މި ހިންގެވި މުއާމަރާ އަކީ  –ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނާއި ޚަޠީބު ތަކުރުފާނު  –ދީނުގެ ނަމުގައި އެ ދެ ބޭފުޅުން 
ޚަޠީބު އަޙްމަދު މުޚްޔިއްދީން ހުންނެވީ އިބްރާހީމް . މުއާމަރާ އެކެވެން ރަސްކަމާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވުމުން ހިންގެވި ޢާއިލީގޮތު

މުޙަްއމަދު ޝަމްސުއްދީން ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނުވެސް . ކިލެގެފާނާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވެރަސްގެފާނުގެ ފާޠިމާ ރަނި
  . ލިޔުއްވައެވެ މުއައްރިޚުންހުންނެވީ އެ ރަދުންގެ ބޭފުޅަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ކަމަށް ބައެއް 
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. ނޑިޔާރު ޢާއިޝާ މަނިކުފާނެވެއެއީ ފަ. ދޮންބަންޑާރަޔާއި އެއްބަނޑު ވަކިބަފާ ބޭފުޅަކު ހުންނެވި އެވެ
އޭގެ ފަހުން . އެތާނަގއި އަވަހާރަވީ އެވެދޮންބަންޑާރައިންގެ ބައްޕަ މަލަބާރީން ކަންނައްނޫރަށް ގެންދިއުމަށްފަހު 

މަލަބާރީން  .ޝެއިޚުލް އިސްލާމް ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނާއެވެދޮންބަންޑާރައިންގެ މަންމަ ކައިވެނިބެއްލެވީ މުޙައްމަދު މުޙިއްބުއްދީން 
  . ރާއްޖެ ހިފައިގެން ތިބި ދުވަސްވަުރ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނެވީ މީނައެވެ

ހޮޅިން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރާތާ ހަތަރު މެހެއްހައި ދުވަސްވީ ތަނާ މުލީގޭ ޙަސަން މަނިކުފާނު ހޮޅިންނާ އެ މީހުންނާ 
ދޮންބަންޑާރަ ހޮޅިން އަތުން . ވަނަ އަހަރުއެވެ. މ1752ގީ މިކަން ހިނ. ހަނގުރާމަ ކުރައްވަިއ ރާއްޖެ މިނިވަން ކުރެއްވިއެވެ

   .މިކަމުންވެސް އެ ރަދުންގެ ވިސްނުންފުޅު ތޫނުކަން އެނގެއެވެ. ރާއްޖެ ހިއްޕެވީ އުކުޅާ ޙިކުމަތުންނެވެ
އެއީ އެ ޒަމާނުގައި  -ލާރި  20،000ދޮންބަންޑާރަ ހޮޅިންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރައްވައި އެމީހުން ބަލިކުރެއްވުމުން 

ޖޭގެ ހިފައިގެން ރައްޔިތުންނާއި ބޮޑުން އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ައއިސް އެތަކެތި ވެދުމަށް އަރުވައި ރާއް -  .ވިހިލައްކަ ރުފިޔާއެވެ
. އަދި ކީއްތޯއެވެ .ނުކުރެއްވިއެވެ ނަމަވެސް ލޯ ލާރިއެއްވެސް ބޭނުމެއް .ބޫލުފުޅުކުރެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވިއެވެރަސްކަން ޤަ

އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ އާމިނާ ކަނބާފާނު  .ރަސްކަންވެސް ޤަބޫލުފުޅެއްނުކުރެއްވިއެވެ. އެފައިސާ ހަވަރަށް ބެއްސެވީ އެވެ
އަދި މިވަރުން  .ރަސްކަމަށް ވަގުތީގޮތުން ލައްވައިގެން ކުރީގެ ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅުގައި ތާނިޔާ ކިޔާ ސިއްކަފުޅު ހިންގެވިއެވެ

ހޮޅިްނ ގެންދިޔަ ރަދުންނާއި އެ ރަދުންނަށް ބޮޑުބޭބޭފުޅު ވިދާޅުވާ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނާއި ދެ . އްދަވައި ލެއްވީކީ ނޫނެވެފު
މި މުޙައްމަދު މަނިކުފާނަކީ ފަހުން އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީނު  .ދެ އޮޑި ފުރުއްވެވިއެވެ ދަވަންބޭފުޅުން ހޯއް

   .ރަދުންނެވެ
ދުވަސްކޮޅަކުން މުލީގޭ ޙަސަން މަނިކުފާނަށް އަސްކަރުންގެ ވެރިކަން ދެއްވަިއ އޭގެ ފަހުން ރަންނަބަނޑޭރިކަމަށް ކޮލި 

  .ލައްވައިފިއެވެ
އްޖުމަހު އަނެއްކާ ޢަލީ ރާޖާ މަލަބާރީންގެ ކަނޑުމަތީ ލަޝްކަރެއް ހަނގުރާމައަށް ޙަ – 1166ހިޖްރައިން  -މި އަހަރު 

ދޮނަކުޅީގައި ބަނދަރުކޮށްގެން ތިބެ ރަށްރަށަށް އަރައި މީހުންގެ މުދާފޭރި މީހުން މަރައި ރަށްރަށުގައި  މި މީހުން. ފޮނުއްވިއެވެ
ހަނގުރާމައިގެ ) ދޮންބަންޑާރަ(ޙަސަން ރަންނަބަނޑޭރި މަނިކުފާނު މި ޚަބަރު މާލެއްަށ ލިބުމުން . ހުޅުޖަހައި ހަދަންފަށައިފިއެވެ

މި ހަނގުރާމައިން ނަޞްރާއި ފަތަޙަ ލިބިވަޑައިގަތުމަށްފަހު އަލް ޣާޒީ  .އިވަޑައިގަތެވެއަރުމާދު ހައްދަވައި ހަނގުރާމައަށް ފުރަ
   .ނަންދެއްވިއެވެ ން ރަންނަބަނޑޭރިމަނިކުފާނޭ ކިޔައިޙަސަ

އެ ރަދުންނަކީ ވެރިކަމަށް ބޫތު ކެއުމުގެ ބަލިނެތް . ކަށެވެ. މ1766ން . މ1759ދޮންބަންޑާރައިން ރަސްކަންކުރެއްވީ 
ތިމާގެ ބޮޑުކަމާއި ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުން ހުރިހައި ކަމަކަށްވުރެ އިސްކުރުމުގެ  .ބައްކުރުމުގެ އެދުންފުޅު ނެތް ބޭފުޅެކެވެދުނެިޔ 

  . ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ ދިވެހިވެރިން މިސާލަކަށް ބައްލަވަންވީ ބޭފުޅެކެވެ .ސިފަނެތް ބޭފުޅެކެވެ
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