
  

  
  

 )ވަނަ  1( ދީން އް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒު ލް އައްސުލްޠާނު 
  ސިރީ ކުލަރަން މީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން 

  

  )ަވނަ 1(ޢިއްުޒްއީދން  ލްޣާީޒ ަޙސަން އައްސުލްޠާނު  :ނަންފުޅު 

  ަބވަަނ މަާހރަުދން  ރިކުލަަރން ީމބަ ކައްތި ސިރީ  :ކޮލީ ނަންފުޅު 

   އަލްަވޒީރު ުމޙައްަމުދ ާފމުލަދޭިރ ަމނިކުާފނު :ޕާފުޅު ބައް 

  .ުކޑަ އާިމނާާފނު ގެ މުލަކުއަތޮުޅ މުީލ ޚަީޠބު މުަޙއްަމދު :މަންމާފުޅު 
ފަހުްނ ައއްސުްލޠާނު މުަހއްަމދު (މުޙައްމަުދ ަމނިކުފާުނ  :ބޭފުޅުން 

ަފހުްނ (އިބްރާީހމް މަނިުކފާނު، ޢަީލ ަމިނކުފާނު ، )މުޢިއްުޒއްީދން
    )  ަޙސަން ނޫަރއްީދން  ާޠނު އައްސުލް

-  މ1759( ،ހ1180 - ހ1173   :ރަސްކަންކުރެއްވީ 
  އަހަރު  7މުްއަދތު  ،)މ1767

  

ޣާީޒ ޙަަސން ިޢއްޒުްއދީނު، ުނވަަތ ލްއައްސުލްާޠނު  
ަބންޑާަރއިްނަނކީ، މާލެައތޮުޅ ހުާރ އަލްަވޒީރު ޙުަސއިްނ ންދޮ

 ދަހަާރތަކުރުާފނުްނގެ އަްލވަޒީުރ މުަޙއްަމުދ ފާމުަލދޭރި 
މަނިކުާފނުްނގެ ޮދން ޙަަސން މަިނކުފާނު ުނަވތަ ދޮްނ ޙަސަްނ 

ަމިތކޮޅު ގުެޅނީ ހުރާ ދޮްނމަުރުދރު ފަޑިައތް . މަނިެކވެ
ަކނބަލުްނނަކީ ފެންުފީށ ދޮންަބންޑާަރއިްނެގ އަނބި. ވެއެތަކުރުފާނާ 
ރާްއޖޭަގިއ އެްނމެފަުހން . ތަކުރުާފނުްނގެ އާިމނާާފނެވެކަކާ ޢަލީ

  .ރިޮކޅުެގ ފެުށަމކީ މިަރދުްނެނވެރަސްކަންކުިރ ހުާރ ދަ
 ބޮޑުތަުކުރފާނު ައހަރު   ވަނަ   981 ހިޖުަރއިްނ   

  185ކުރެއްިވތާ   މިނިަވން  ިދވެިހރާްއޖެ   ޕޯޗުގީުޒންެގ ކިބަިއން
ލަޝްަކރެއް މިރާްއެޖ ) ންގެ ޮހޅީ(ހަރު ފަުހން، މަލާބާރީްނގެ އަ

ގައި ) 1752ޑިސެމްބަރ  20( 1166ޞަފަރު  13އައިސް، 
ުތގަިއ އިްނނެިވ ަރދުން އަްއސުލްާޠނު މުަކއްރަްމ އޭރު ަތޚު

ަނވަަރންަނ ކީރިިތ  ސިރީ) ތިްނވަނަ ( އްީދންމުޙަްއމަުދ ޢިާމދު 

މަހާަރދުްނ ައުތލައިެގން ަކންަނންނޫަރށް ެގންޮގސް، މާލޭަގިއ 
މިަކްނ ިހނުގމަްށ ދިާމވީ . އެބައިީމހުްނެގ ެވރިކަްނ ޤާއިމުުކިރއެވެ
ހިން، އަލްާޤޟީ ޙަަސްނ ވެ ޤައުމަްށ ިޚޔާާނތްތެިރިވ ެދ ދި

ދަރިކަުލންކަުމަގއިާވ ެއއިުރ ާމލޭގަިއ ުހންެނިވ  ެގ ދެ ތާޖުްއީދނު
ނޑިާޔރު ކަޭލގެފާުނ މުޙަްއަމދު ޝަމްުސްއީދނާިއ ޭއާނގެ  ފަ

ަމދު މުްޙޔިްއީދނު، ކަންަނންނޫަރްށ އެއްަބނޑު ެއއްަބފާ، ޚަޠީބު އަޙް
ވެރިަކން ާރްއޖޭގެ  ލީާރޖާައށް ިދވެހި އަވައި، އް ސިޓީއެްއ ފޮނު 

  .ހޯއްަދަވއިެދއްަވްނ ިވދާުޅވެެގްނނެވެ
ބޭުރ (މާލެ ހިފުަމށް ނަވަާކއި ެދ ުފރެއްެދ އޮޑި   

ްނގެ ައްށ ަހނުގާރމަިއެގ ތަކެއްާޗިއ މަލާާބރީ) ދަތުރުުކރާ އޮޑި
ަމއި، ެއމީުހްނ ައއިްސ ަޞފަރުަމހުެގ ީލރާާޖ ފޮުންއވީއަމީހުންާލފަިއ 

) ޖެިހއިރު 3ްނ އަިލެވ މެްނދަމު (ުފޅީެގ ަވުގތުަގިއ  9ވިލޭޭރ  13
ނިޑންާމ ތަުޅނުލަިއ ހުްއޓާ  މާޭލެގ . ަވނީެއވެބަނދަރަްށ މާލޭެގ ކަ
ލުތެެރ ރަސްކަުމެގ ކޮއި. އެްނމެން އެިއރުތިބީ ިނދާަފެއވެ

ނުޑވަރު( މަލާބާީރްނގެ . މީުހްނވެްސ ތިީބ ިނދާފަެއވެބަަލހައްޓާ ) ގަ
ުލ ކޮއި މީހުްނ އެީމހުްނެގ ދިުގޯދނީަގިއ ައއިްސ މާެލއަްށ ފައިބާ 

އެތާނަގިއ ތިިބ މީހުްނ މަާރ ބަިޑޖަާހ ެހދުުމން، . ެނވެތެރެައްށ ވަ 
ަރދުން، ެއމަނިކުާފނުެގ  ،ދުްޝމަުނންާނ ުދރަށް ވަަޑއިަގތުަމށްޓަކައި

ވަީޒރުްނނާިއ ލަސްކަީރންެގ . މާފަްނުނ ަގނުޑވަރަްށ ވަޑަިއަގެތވެ
ނުޑވަުރ ެތރޭްނ ެނރުްއވުމު މަ މީހުްނ ޮފނުްއވަިއގެން  ން، ލާާބރީްނ ގަ

ިމހުޅުަގނުޑގަިއ . ނާބަތުާޚނާަގިއ އެމީުހްނ ރޯކޮްށލައިފިެއވެ
ދޮާރށިތަާކިއ އަދި ުފރަމާޭލގެ  ގެަތކާއި ލުަގއި ހުރި ހުިރހާޮކއިއެތެރެ

ެދން ރަްސގެފާުނ  .ިދޔަެއވެދެބައިކުަޅއެއްަބއި ގެތަކާއި ައނަދިއގެން 
ަނމަެވސް މަލާބާީރްނ . ޞުލްޙަައށް ެއދިވަަޑއިަގްނނަަވިއފިއެވެ

ްނނެީވ ޚުުދ ރަުދްނ އެީމހުްނެގ ގާަތްށ ވަަޑއިަގތުމުްނ ޫނީނ ދެ
ެއމީުހންާނ ބަްއދަލުކުަރއްަވން ރަުދްނ . އަާމން ނުޭދނެ ކަމަށެވެ

ުހދު ުމޙައްަމުދ ޢަވަޑަިއގަުތމުން، ރަުދންާނއި ަރުދންެގ ވަީލ 
. މަނިކުާފނު ހިަފިއގެން ެގންގޮްސ އެމީުހްނގެ ޮއޑިއަށް ލީެއވެ

. ަގިއ ބަެއްއ ވަޒީުރންވެްސ ވަޑަިއގަެތވެމިބޭފުޅުްނެގ ައރިހު
މިހިސާުބން ަމލާބާރީްނގެ އަިނޔާެވރި ވެރިަކްނ ާރއްޭޖގަިއ 

ތެރޭަގއި، އެީމުހންަނށް މާލެ  ގެކުަޑދުވަސްޮކޅެއް . ފެށުީނއެވެ
ަމުދ އި އަޙްހިފުުމގައި އެީހވެެދއްވި ާޤޟީ މުަޙްއމަދު ޝަމްުސއްީދނާ

ށް ބޮަޑށް ބޭފުުޅންަނށް ވަރަ މުޙުިޔއްީދްނ ޚަީޠބު ަމނިކުފާާނިއ މި ެދ 
ނޑުފަްއަތއި ޤަތުލުކުރީަކމަށް  ން އަިނޔާކޮށްަފިއ އެބޭފުޅު  ކަ

   .ބުނެެވއެވެ
މިއަުޅވެތިަކމުްނ ދިެވިހ ުއންަމްތ ސަލާމަތްކުެރއްީވ ދޮްނ 

 ަފުހން އަލްޣާީޒ ޙަަސން ޢިއްުޒއްީދން،! ާއދެ. ޙަސަްނ ަމނިކުާފނެވެ
އެޕްރީްލ  7( 1166ޚިރު ޖުާމދަްލއާ 3. ދޮންަބންޑާަރއިްނެނވެ

ެވރިކަުމގެ  މަލާާބީރންގެ ވީ ާއީދއްތަ ވިލޭޭރެގ ެމންަދމު، ) 1753
މަރުކަޒު ކަަމށް ހަދަިއފަިއވާ ވެޮޔދޮށު ަގނޑުވަަރްށ ދޮން ޙަސަްނ 
މަނިކުާފނު، ޭއނާެގ އެުކވެިރްނ ކަމަްށވާ ަބނޑޭރި ަޙސަްނ 

ޙުސަިއން ަގދަަހމަިއިދ ަމނިކުފާާނއި، ، ކަލޭގެފާާނއި ހިރިަހމަިއދި 
ބަފާ ޢުަމރު އް މޭނާަބނޑޭރި ަފޑިއަތްތަކުުރފާާނއި، އޭާނއާިއ އެ 

މީުހްނގެ ތެެރއިްނ  މިޭބފުޅުްނނަްށ ަތބަޢަީވ  ،މަނިކާއި 
ހޮީޅން އަުތްނ  ،އެްއހާ ހިތްަވރުަގަދ މީުހން ވާހަަކދައްކައި ދުއިަސއްތަ 

ދެން މަލާާބރީން ވެޮޔދޮުށ  .ިވއެވެރާއްޖެ ަސލާމަތްުކރަން ެއއްބަސް 
ނުޑވަުރ އަށި  ފުީޅެގ ވަުގތުަގއި، މުާނޖާ  ނުވަ ޭގގަިއ ިތއްބައި، ގަ

ޮގއްާވފައި، މުނާާޖ ޮގވާީމާހ ލައްަވއި ުމާނޖާ  ތުުނަވނީސްގު ވަ
ހޮޅީްނގެ ގާުތަގިއ އުޭޅ މީހަުކ ލައްަވއި ވެޮޔޮދުށ ަގނޑުަވރުގެ 

ދެްނ އެޭބފުޅުން ެވޔޮޮދުށ ަގނޑުަވރަްށ . ދޮރޯިށ ހުުޅްއވިެއވެ
އެމީުހން  ބާރީްނާނ ަހނުގރާަމ ކުަރްއވައި މަލާ ވެެދވަޑަިއެގން 
އޭެގ ެތރެިއްނ ަބޔަކު ިފލަިއގެްނ ދިަޔ ނަަމވެްސ . ބަލިކުރެއްިވެއވެ

ތާރީޚުެގ  ިދެވހި .ްނނަށް ޮއތީ ަނޞްރު ލިބިފައެވެދިެވހީ
 މަިތން   ެއތަކެއް ަފހަރު ފަަދިއން އެނގޭ  ޞަފްޙާތަުކން 

އި ލަޝްކަރުަތކާ މަލާާބރީްނގެ  ހަނގުރާަމއަްށ ައިއ 
 .ިވެއވެލިކުރެއްޑާަރއިްނ ކުރިމަތިަލއްަވިއ ދުްޝމިުނން ބަދޮންަބން

ައދި  ،.)މ1755( 1168، .)މ1753( .ހ1166ހިޖުަރއިްނ 
މިިއްނ ޮކންެމ އަހަރަކު، ކަްނަނންނޫުރ .) މ1761( 1174

މާޭލގެ ަބނަދރުްނ  ުގރާބުތަކާއި،ަވއިެގން އަިއ އް ލީރާާޖ ޮފނުއަ
ެދމެުދ ިހނިގ ޮކންމެ  ފެށިެގްނ ތިަލުދންމަީތ ޮދނަކުިޅއާ



ހަނގުރާަމއެްއެގ ިނމުމަކީ، ުދޝްިމނުްނ ބަިލވެެގން އެނުބރި 
  .ދިުޔމެވެ

  

  
  ނާނޭބުުރޒު 

    

އަލްޣާޒީ ޙަަސން ރަންނަަބނޑޭިރ ަމނިކުފާުނގެ މުހިްނުމ 
ްނނާިއ އެްއ ޙިކުަމތަކީ، ހޮޅީްނެގ ުއނަދޫގތަްއ ބޮޑުެވެގްނ އެބައިީމހު

ަބޔަުކ ކުރެްއވުަމށްޓަކައި، ފަަރންސޭސީްނގެ ިސފައިްނގެ  ނގުރާމަ ހަ
ގެްނނަަވއި، ިދވެިހ ސަރުކާުރްނ ެދްއވާ މުސާަރއެްއގަިއ އެަބއިީމހުްނ 

ަފރަންސޭސި ިސަފއިްނނާއި ިދވެިހްނނާއި ދެެމުދގައި . ބޭތިއްެބވުެމވެ
އަްށ ގެއްުލންާވ ަފަދ ކަެމްއ ވެުވުނ ެއއްބަްސވުުމގައި، ާރއްޖެ 

ައދަުބ ހުްނގެ ަފރާތުން ޮކށްފިަނަމ، ދިވެިހ ސަުރކާރުން އެބައިމީ 
ދެްއވާެނ ކަަމްށ ފަަރންސޭސީްނ ެއއްބަސްވެ، އެފަަދއިްނ ިލޔެ 

 4ިމއެއްބަްސވުުމގަިއ ފަަރންސޭީސްނ ރާްއޭޖގަިއ . ސޮއިކުރިެއވެ
ތިބުަމށާިއ، އެތިބޭިއރު ެއމީހުްނގެ ިދދަ ނާނޭ ުބރުުޒގަިއ  އަހަރު 

ޭއގެފަުހްނ މިެއއްބަްސުވމާ . ވެއެެދއްވި  ނެުގމަްށ ހުްއދަ 
   .ެލއްީވއެވެެއބައިމީުހން އަނުބރާ  ފޮުނއްަވއި  ،ންޚިލާފުވުމު 

 ސަާލަމތް  ދިެވހިރާްއޖެ އަްތދަުށން   ެގ މަލާބާރީން 
ކުރެއްުވމުން، ދިެވހި ުއްނމަުތގެ ވަލީ ައްލޣާޒީ ޙަސަްނ 

 ޭއރު ިދވެހި ތަޚުުތަގއި. ޙަްއޤުވިެއވެރަންނަަބނޑޭިރ މަނިކުާފނަށް 
ރަސްކަލެއް ެނުތމާއެކު، އެިހނުދ މިރާްއޖޭަގއި ުކރިއަށް ތިއްެބވި 

ެއދުީނ ޢިލްމުެވރިްނނާިއ ކަމުވޮީށްނނާިއ ދިެވހި ަރްއޔިުތން 
ެއހެްނ ނަަމެވސް އެަމނިކުފާުނ . ރަސްކަމަްށ އިްސވެވަަޑއިަގތުަމށެވެ

ަރންނަަބނޑޭރި ަމނިކުފާުނ ަޙސަން . އެކަމަށް ުކރެްއީވ އިންކާެރވެ

ެގންެނިވ ގޮުތަގއި، ިދވެހިާރއްޭޖގެ ރަްސގެާފުނ ދެކެވަަޑއި
އައްސުލްާޠނު މުަކއްރަްމ މުަޙއްަމުދ ޢިާމދުްއދީުނ ެއއިރު ދުިނޭޔގަިއ 

ަމލާބާރީން އަްއުސލްޠާނު މުކައްަރމް ުމޙައްަމުދ . ހުންެނިވއެވެ
ަފުހ، ޙަސަްނ ރަންނަަބނޑޭިރ  ޢިމާުދންީދްނ ެގންިދޔުަމށް

ެގންަދވާަފއިަވނީ ިދޔަިމގިީލ  މަނިކުާފނު ރަްސކަން ހިްނަގވަުމން
ުފރަަތމަ . ޢާއިލާެގ ދެ އަންެހން ބޭުފެޅއްގެ ަނންފުުޅަގއެވެ

އިބްރާީހމް ރަްސގެފާުނގެ ދަރިަކނބަލުން އާިމާނ ކަނބާފާުނެގ 
ފަުހން ައއްސުލްާޠނު މުަޙއްަމުދ  އޭގެ. ނަންުފޅުަގއެވެ

 ކިެލގެފާުނގެ  ާނ ަރނިއާމި ޢިމާުދއްީދުނގެ ުތއްޕުުޅ ދަރިކަނަބލުން 
  . ނަންުފޅުަގއެވެ
ްނާނ ކުެރއްވި ވަަނ ައަހރު ޮހޅީ) މ1754(. ހ1167  

ކާިމޔާީބ ްނނަްށ ެއމަނިކުާފނު ިދވެހީހަނގުރާަމިއގަިއ 
ަރންނަަބނޑޭރިކަްނ އަލްޣާީޒެގ ލަޤަބާއި . ެއވެހޯއްަދަވއިެދއްވި 

ވަނީ ހޮީޅްނނާ ކުރެްއވި މިހަނގުާރމަައށް،  ލިބިވަޑަިއގެްނފައި 
  .އިރުެއވެ ަޑއިެގންެނވި ވެރިެއްއގެ ގޮުތގަިއ ވަ

ީލ އަުޙދު މުަޙްއމަުދ ވަ ،ދިެވހިރާްއޭޖގެ ރަުދންާނއި
ަޙސަން ދެަފހަުރ ަމިތން ކުރެްއވުަމްށ،  ަސާލމަތް  މަނިކުާފނު

ުފރަތަމަ ފަހަުރ . ރަންނަަބނޑޭިރ މަނިކުާފނު ފޮނުްއވިެއވެ
ފޮނުްއވީ، އަީލރާޖާ އެޭބފުޅުްނ ބައިިތއްބައިަފއި ިތއްބެިވ 

. ދެަވަނ ފަހަުރ ަކންަނންޫނރަެށވެ. ައންުދރޯުތ ައށެވެ ީޓއާއި އްކަވަރަ
ިދވެިހ ރަސްކަްނ  .ަފހަރުވެްސ ނާކާިމޔާބުީވއެވެދެ ނަަމވެސް 

 ،އަލްޣާީޒ ޙަސަްނ ަރންނަަބނޑޭިރ ކިލެގެާފުނ ޤަޫބލުފުޅުކުރެްއވީ
ވަަނ އަަހރުެގ ޝަްއވާލުަމހު ) މ1757( 1170ހިޖުަރއިްނ 

ޢިާމދުްއީދްނ މަލިކުަގއި އައްސުލްާޠނު ުމކައްރަމް މުޙަްއަމދު 
   .ފަުހގަެއވެ އަަވހާަރވުމަށް 

   ރަްސކަމާއައްސުލްާޠން ާޣޒީ ޙަސަްނ ިޢއްޒުްއދީްނ 
މާލެ ހިިފިއރު ައންދާިލ މަލާބާރީން  ެވވަޑަިއގަުތމާއެކު،  ޙަވާލު

އަުލްނ ބިނާކުރަްއވައި، ަގނޑުަވރުެގ ތަްނތަްނ ރަސްކަމުެގ 
 ހިްނެގވުްނ ބަދަލު  ަގނުޑަވރުން އެަތނަށް ރަސްކަން ވެޮޔދޮށު 

ައމުރުމަުޢރޫފާިއ ަޢދުލު އިންާސުފ ިހންެގވުުމެގ . ކުރެއްިވއެވެ

ފަތްތޫަރތަްއ މާެލއާިއ ރާްއޖެެތރެައށް ނެރުްއަވއި، މިސްކިތްަތްއ 
ބެލެހެއްޭޓނެ ޮގތްތަްއ ެމުދވެިރ ކުރަްއވަިއ އެަތންާތނގެ 

ަލްތ ހިްނގަްނީވ އުދަ. ކުެރއްިވއެވެފަތްކޮޅުަތއް އައު
ތަާކއި، ާރއްެޖއިްނ ބޭރާބެހޭޮގތުްނ ހުިރ ކަންކަްނ އިންިތޒާމު

 ިދވެހިާރއްޭޖގެ ަފިއސާގެ ައއު . ހަމަަޖއްަސވައި ނިްނމެިވއެވެ
ިމރަުދންނަީކ ިގަނގުަނ ިޚދުަމތްތަކެްއ . ނެުރއްިވއެވެ އެއް ސިއްކަ

 2މިަރދުްނ އަަވހާަރވީ  .ދިެވހިރާްއޖެައށް ކޮށްދެްއވި، ރަްސކަލެކެވެ
ފަްސދާނުީލ . ަގއެވެ) 1767އަީރ ފެބްރު  1( 1180ރަމަާޟްނ 

 މާލޭެގ ހުުކުރ ިމސްކިުތ ޤަބުރުސްތާުނގަިއާވ އިްބރާީހމް
  . ރަސްގެާފުނގެ ިޒާޔރަތުަގެއވެ

  
  އައްސުލްާޠނުލް ާޣޒީ ޙަސަްނ ިޢއްުޒއްީދންެގ ަމހާނަުފޅު

  

ހުރަީވ ދުަވސް ރާއްޭޖގަިއ ފާހަގަކުާރ 
. ަރވީ ައށެވެނިސްބަްތވެެގްނަވނީ އަލްާޣޒީ ޙަަސން ޢިްއޒުްއދީނުްލ ހު

އެބަޠަުލ ެގނެްސދެްއިވ ިމނިަވންަކމާިއ ޤަުއމިްއޔަުތ ދެމެެހއްޓުުމެގ 
ބާރާިއ ޯޖްޝ ިދެވހި ހިްތތަކުގަިއ ދިުރަވއި ދެެމހެއްުޓުމގެ 

  .ގޮުތންެނވެ
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