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ވަނަ ސުވާލު )ދޭހަ(

ތިރީގައިވާ ލިޔުން ކިޔުމަށްފަހު ،ލިޔުމުގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
) 18މާކުސް(

މިނިވަންކަމުގެ ޙަޤީޤީކުލަ
ވނީ މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަވަންތަ
 1ދިވެހިން ދުށް ކަޅު އަނދިރި ދުވަސްތައް މާޒީވެ ދިޔުމަށްފަހު ،މިހާރު މި ަ
ކަމުގެ ޒަމާނެއް ދިވެހިންނާ ކުރިމަތިލައިފައެވެ .މިނިވަންކަމަށް ކުރަން ޖެހުނު ހަނގުރާމަތަކާއި އުފުލަންޖެހުނު
ކން
ރ ަ
ބުރަތައް ހަނދާންވެސް ނެތް ކަހަލައެވެ .އަދި މިއަދު ދުނިޔޭގައި ތިބި މީހުންނަށް އެދުވަހެއްގެ ބިރުވެ ި
ފެނިފައިވާ ނޮވެމްބަރު  3ގެ ހަނދާންތައް ވެސް ފިލަމުން ދާންފަށައިފި ކަހަލައެވެ.
 2މިނިވަންކަމުގެ ޙަޤީޤީކުލަ ފިލައިގެން ނުގޮސް ހުންނާނީ އަޅުވެތިކަމުގެ ހިތިކަމުގެ މަތިން ހަނދާން
ނ
ރކަމަށް ވާނަމައެވެ .ދިވެހި އަބުޠާލުން މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވީ ލެއިން އަގުދެއްވާފައިކަ ް
ކު ާ
ވިސްނާނަމައެވެ.
 3މިއަދު ދުނިޔޭގައި ޤައުމީ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދާ ތަފާތު ގޮތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .އޭގެތެރޭގައި،
ބޔަކަށް ފުދިގެން އޮންނަން ޖެހުމާއި ،ތަނުގެ ޘަޤާފަތުގެ އުވިގޮސް ބޭރުބައެއްގެ ގޮތާއި
އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން ބޭރު ަ
ޅކަމަށް ދެކެން ފެށުމާއި
ބހުގެ މައްޗަށް ފަރުވާ ކުޑަވެ އެހެން ބައެއްގެ ބަސް ރަނގަ ު
ފޮތް ވެރިވުމާއި އަމިއްލަ ަ
ދީނުގެ މައްޗަށް ފަރުވާކުޑަވުން ހިމެނެއެވެ.
 4އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު އޮތީ އިޤުތިޞާދީ

ގޮތުން ފުދޭވަރެއްގެ ހަރުދަނާ ބިންގަލެއްގެ

މަތީގައެވެ .އަމިއްލައަށް ހިންގާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުން ކައިބޮއިގެން އުޅެވޭވަރުވެއެވެ .އެހެންވީމާ އައި.
ށވެސް އަދި ބޮޑު ޤައުމަކަށްވެސް އަޅުވެތިވާކަށް ނުޖެހެއެވެ .ދެން އޮތީ
އެމް .އެފަކަށްވެސް ދުނިޔޭގެ ބޭންކަކަ ް
އާދަކާދައެވެ .އާދަކާދައިގެ ގޮތުން ދިވެހިންގެ އަޞްލު އުޞޫލުތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތްތައްވަނީ ބަދަލުވާން
ފަށާފައެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަދަލުވުމުން ދިޔަދިޔަހެން އަންނަންވާ ބަދަލުތައް އައިސްފައި ނިމެނީއެއް
ނ
ނޫނެވެ .ރިޝްވަތާއި ޚިޔާނާތާއި މަކަރުހެދުމާއި އޮޅުވާލުން އެއީ ފެޝަނަކަށްވާން ފަށައިފިއެވެ .އަޅުގަނޑުމެ ް
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ނ
ރ ް
އެ އުޞޫލުތަކަކީ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ އުޞޫލު ތަކެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރި އަގުހުރި އުޞޫލުތައް މަޑުމަޑުން ދޫކު ަ
އކަހަލަ ފައްތަރެއްގެ މަތީގައެވެ .ދިވެހިބަސް ވެސް އެއީ އަމިއްލަ
ފަށައިފިއެވެ .އަމިއްލަބަސް ވެސް އޮތީ ެ
ބހުގެ ލަފުޒުތައް
ކމެއް ކަމަށް ދުށުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެއީ ފަޤީރު ބަހެއްކަމަށް ބަލައި ،ބޭރު ބަސް ަ
ފަޚުރުވެރި ަ
ލައިގެން ވާހަކަ ދައްކައި ލިޔެ ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ .ދެންތޯއެވެ .ދެންއޮތީ ދީނެވެ .ދީނީ ކަންތައްތައް
ނވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .ހަރުދަނާ އަޤީދާއަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެނގޭ މީހުންވެސް
ހުރިނެތްގޮތް އިތުރަށް ދަން ަ
އެހާ މަދުވެއްޖެއެވެ.
ޓކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް
 5އެހެންވީމާ ،ދަންނަވަން ޖެހެނީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ަ
ގ
މ ެ
ވހުރި ކަންތައްތައް ގިނަކަމަށެވެ .އެއީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ބި ު
ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ވުރެ ނުކުރެ ި
ވ.
ކުޑަކަމާއި ،ދިފާޢީ ބާރު ކުޑަކަމާއި ،ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން މަދުކަމާއެކު އެންމެ އެދެވޭ ޙާލަތެއް ނޫނެ ެ
ރ
ވ ި
ރ ެ
 6އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާ މެދު ފަޚު ު
ވެވިގެންނެވެ.

ޅގަނޑުމެންގެ
އަ ު

ޤައުމާމެދު

ޚރުވެރި
ފަ ު

ވެވިގެންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދ
ވެރިންނާމެ ު

ފަޚުރުވެރި ވެވިގެންނެވެ.
ބ ވެވިއްޖެނަމަ
 7ޤައުމެއްގައި ހުންނަންވާ ޝަރުޠުތަކާއި ޤައުމަކަށްވީތީ ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ރުކުންތަކުން އެއްކި ާ
ޤައުމުގެ ޤައުމިއްޔަތު ދޯހަޅިވީއެވެ.

މ
ފޭރާން ދެރަވީއެވެ .މަރުވަމުންދާ ފަރެއްގެ ގާތައް ރޫޅިގެންދާހެން ޤައު ު

އތުބާރު ގެއްލި އަމިއްލަ އެދުން އިސްކޮށް ދީނަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ބަހަށް ޤަދަރު
ރޫޅިގެން ހިނގައިދާނެއެވެި .
ނުކޮށް އާދަކާދަތައް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ޤައުމަކަށް ވުމުގެ ރުކުންތައް މުގުރިގެން ދިޔައީއެވެ.
ނ
 8އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމީ އަމިއްލަވަންތަކަން ކަމަށްވާނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަ ް
މށްވާނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކަމަށްވާނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އިސްތިޤުލާލާއި މިނިވަންކަން ކަ ަ
ވިސްނުން މިހާރު ހުރިގޮތް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .އެހެންނޫނީ .........
ވރި ވަނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަކާ މެދުގައިތޯ ވިސްނާލުން
 9ދިވެހި ޤައުމަށް ނިސްބަތް ވީތީ ދިވެއްސަކު ފަޚުރު ެ
ރަނގަޅުވާނެއެވެ .މިއަދު ތިބި މީހުންނަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރި ނަމަވެސް ،މިއަދު ތިބިމީހުން ދެންއޮތް
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ކން ދެމެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ދޫކޮށްފައިދާ ތަނެއްތޯ ވިސްނާލުމަކީ
ޖީލުތަކަށް ދޫކުރާ ރާއްޖެއަކީ މިނިވަން ަ
ހަމައެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.
 10އިވެމުންމިދާ އަޑުތަކާމެދު ވިސްނާލާއިރު ހިތަށް ލިބެނީ ފިނިކަމެއް ނޫނެވެ .ފެންނަމުން މިދާ މަންޒަރުތަކަށް
ރަނގަޅަށް ބަލައިލުމުން ލޮލަށް ލިބެނީ އަރާމެއް ނޫނެވެ.
އ ނޫނެވެ .ޙަޤީޤަތެއް އޮތްތޯ
 11އަޅުގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ ،ދިވެހި ޤައުމުގެ ތަޞްވީރު ބިރުވެރިކޮށް ކުރެހު ެ
މ ް
ނ
މހު ް
ވިސްނާލުމަށް ގޮވައިލުމެވެ .ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ބޮޑުވާނެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން މަލާމާތް ކުރި ީ
ގ
މިއަދު އެތިބީ އިސްދަށަށް ޖަހަންފަށައިފައެވެ .އެހެންވީމާ ،އަބަދު ފިނިފެންމަލުގެ ކުލަ ނުޖައްސައި ،އިންޒާރު ެ
ކުލައަކުން ސިގްނަލެއް ކޮށްލުމަކީ މާބޮޑު ގޯހެއް ނޫނެވެ .ޝައްކެއްނެތެވެ .ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ.
އ (
ކލެ ް
މނުގެ ނަ ަ
ކލަ " މިމަޒު ޫ
ވންކަމުގެ ޙަޤީޤީ ު
އވާ " މިނި ަ
ވފަ ި
އ ާ
ލޔު ް
ދ ވަޙީދު ި
ޙއްމަ ު
ޑލު މު ަ
މ ު
ޟލް ަ
ލފާ ި
އ ް
ރދާނަ  6ގައި ަ
) ފު ަ

ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް
 .1އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަމެއް އޮތްކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ދެކެނީ ކީއްވެ؟
) 1މާކުސް(
ނ
 .2ސަލާމަތްވެ ތިބުމުގެ މުހިންމުކަން ބަޔާން ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުންތެރިޔާ ދިވެހި ހަރު ޖުމުލައެއް ބޭނު ް
ކބާ؟
ކޮށްފައި ވެއެވެ .މިޖުމުލަ އަކީ ޮ
ކސް(
) 1މާ ު
 2 .3ވަނަ ޕެރެގުރާފުގައި ތިރީގައިވާ ޖުމުލައިން ދޭހަވާ މާނަ ލިޔާށެވެ.
" ދިވެހި އަބުޠާލުން މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވީ ލެއިން އަގުދެއްވާފައި ކަން ވިސްނާނަމައެވެ" .
) 2މާކުސް(
ކ ނުސީދާ ގޮތުން ލިޔުންތެރިޔާ
 .4މިނިވަން ޤައުމެއްގައިނަމަ ހުންނަންވާނެ މުހިއްމު ޝަރުޠުތަކެއްގެ ވާހަ ަ
ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރެއިން މުހިއްމު  ) 4ހަތަރު ( ޝަރުޠެއް ލިސްޓް ކުރާށެވެ.
) 2މާކުސް(
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ހނެކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ އިންޒާރު ކުރެއެވެ.
 -5އަހަރެމެންގެ ވިސްނުން މިހާރު ހުރިގޮތް ބަދަލު ކުރަން ޖެ ޭ
ރށެވެ.
މށް ލިޔުންތެރިޔާ ލަފާކުރާގޮތެއް ބަޔާން ކު ާ
އެހެންނޫނީ ވާނެ ނުވަތަ ވެދާނެ ކަ ަ
) 2މާކުސް(
 -6މިއަދު ދުނިޔޭގައި ޤައުމީ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދާ ތަފާތުގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި އާދަކާދަ ބަދަލުވުން
ބ
ކދޭ  2ކަމެއް ދަރިވަރަށް ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ތަޖުރި ާ
ހިމެނޭކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ހާމަކުރެއެވެ .މިކަމަށް ހެ ި
ކށް ބަޔާންކުރާށެވެ.
ތަކުން ކުރު ޮ
) 2މާކުސް(
ގރާފުގައި ލިޔުންތެރިޔާ ރާއްޖެއިން އިވޭ އަޑުތަކާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ލިބޭ
 10 -7ވަނަ ޕެރެ ު
ނ
ބ ނުތަނަވަސްކަ ް
ނުތަނަވަސްކަން ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ .އިވޭ އަޑުތަކާއި ފެންނަ މަންޒަރު ތަކުން ،ލި ޭ
ވދާނެ  2ކަމެއް ސަބަބާއެކު އަމިއްލަ ޚިޔާލުން ލިޔާށެވެ.
ކަނޑާލުމަށް ު
ކރެ ި
) 2މާކުސް(
ހގެ އިދިކޮޅު މާނަ ދޭހަވާ ބަސް އެބަހާ ދިމާލުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޕެރެގުރާފުގައި
 -8ތިރީގައި މިވާ ބަސްބަ ު
ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ .މިބަސްތައް ހޯދާ ލިޔާށެވެ.
) 6މާކުސް(

-2

ހ -އަލި

)1ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ގ ) 2ވަނަ ޕެރެގްރާފު(
ށ -ފޮނިކަމު ެ

ނ -އަޅުވެތިކަން

)3ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ރ -ދޯދިޔާ

) 4ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ބ -އަމާނާތް

)4ވަނަ ޕެރެގުރާފް(

ޅ -ތަޢުރީފު

ފ(
) 11ވަނަ ޕެރެގުރާ ް

ވަނަ ސުވާލު )ޚުލާޞާކުރުން(

" މިނިވަންކަމުގެ ޙަޤީޤީ ކުލަ " މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ ލިޔުމުގައި ބުނާއެއްޗެއް މާނަ ނުގެއްލޭނެހެން
ރކޮށްފައި ލިޔާށެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް  10ފޮޅުވަތާ  12ފޮޅުވަތާ ދެމެދުގެ ދިގުމިނަށް ކު ު
) 8މާކުސް(
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