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ވަނަ ސުވާލު )ދޭހަ(

އަންނަނިވި ލިޔުން ކިޔުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
) 18މާކުސް(
އެއް އަހަރު ވީ އިރުވެސް އެ ބިރުވެރިކަން ފިލައިގެންނުދެ އެވެ.
ނ
 1އެއީ ބިރުވެރި ރެއެކެވެ .އެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވި މީހުންގެ ހިތްތަކުން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާ ް
ނުނެތޭނޭ ރެއެކެވެ .އެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި  2500މީހުން މަރުވި އެވެ .އެ ހިސާބުގެ ގިނަ އަވަށްތައް
އަދިވެސް ވަނީ ފަޅުވެފަ އެވެ .ފެތުރިފައި ވަނީ ނާމާންކަމެވެ .މި ދަންނަވާ ރެއަކީ ،ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގެ އުތުރު
މ
ޑރާޅު އެރި ރެއެވެ .އެ ހާދިސާއަށް މިހާރު އެއް އަހަރު ވީ އެވެ .ބޮޑު ރާޅުގެ ގެއްލުން އެން ެ
އައްސޭރިއަށް ބޮ ު
ފއެވެ.
ބޮޑަށް ފޯރި ތިން އަވަށަކީ ،ސިސާނޯ އާއި އަރޮޕާއި ވަރުޕެވެ .މި ތިން އަވަށް މިހާރު ވަނީ ވިރާނާވެ ަ
ޅއްގެ އުސްމިނުގައި  35ފޫޓު
 2ހުޅި ނަގައިފައި އައި ތިން ރާޅު މި އަވަށް ތަކަށް އެރި އެވެ .ކޮންމެ ރާ ެ
ކހަލަ އެވެ.
ހުއްޓެވެ .ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި އެރި މި ރާޅު ތަކު ް
ށ ދޮވެލި ަ
ނ އަވަށްތައް ކަނޑަ ް
ނ
މ އަޑިޔަށް އައި ބިންހެލު ް
ސައިންސުވެރިން ބުނާގޮތުގައި ބޮޑު ރާޅުތައް އުފެދެން މެދުވެރިވީ ކަނޑުގެ ބި ު
ނގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ބޮޑު
ކވެ 20 .މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އައި ދެ ބިންހެލުމުގައި ކަނޑުގެ އަޑިން ބި ް
ތަކެ ެ
ވަޅުގަނޑެއް ހެދި އެ ވަޅުގަނޑަށް ލޮނުގަނޑު ދަމައިގަތީ އެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޮޑު ރާޅުތައް އުފެދުނީ
އެވެ.
 3މިއުފެދުނު ބޮޑުރާޅުތައް އެރީ ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގެ އައްސޭރިއަށެވެ .ރާޅުތަކުގެ ބާރުގަދަކަމުން ދިމާވި ކޮންމެ
ހދައިލީއެވެ .މައިންގެ އުރުގައި ތިބި ކުދީން
އެއްޗެއް ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލީ އެވެ .ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް ވެއްޔަށް ަ
ވެސް އަތުން ދޫވެގެން ދިޔައީއެވެ .ސަލާމަތަށް އެދި ގަސް ގަހާއި ރުއް ރުކުގައި ބައްދައިގެން ތިބި މީހުން
ވެސް އެ އެއްޗިއްސާ ވަކިކޮށްގެން ގެންދިޔައީ އެވެ .ރާޅުތައް ފައިބައިގެން ދިޔައީ އަވަށްތައް ދޮވެލައިގެންނެވެ.
މަދަރުސާތަކާއި އެހެން ތަންތަން ވެސް ބަނޑުއަކިރިތަކެއް ފަދައިން ކަނޑަށް ގެންދިޔައީ އެވެ.
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ގ މައްޗަށް
ޖހުމުން ކިނބޫތައް އެއްގަމަށް އަރައި ،މަރުވެފައި ތިބި މީހުންގެ ހަށިތަކު ެ
 4ކަނޑު ހަމަ ެ
ވެރިވެގަތީއެވެ .ކަނޑަށް ގެންދިޔައީ އިމާރާތްތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުންނާއި ސޫފާ
ކ ނޑު
ބބުން އެ ހިސާބުގެ ަ
މރުވި މީހުންނާއި ޖަނަވާރުތައް ކުނިވުމުގެ ސަ ަ
ސޫފި ވެސް ގެންދިޔައެވެަ .
ރ
ތަޣައްޔަރުވި އެވެ .އަދި އެހިސާބުން މަސްވެރިކަން ކުރުން ސަރުކާރުން މަނާކުރިއެވެ .ބޮޑު ރާޅު އެ ި
އަވަށްތަކުގައި މިހާރު އޮތީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ .ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅުނު މަސްވެރީންނަށް
އެ ހިސާބަށް އެނބުރި ދާކަށް ނުކެރުނެވެ.
ނ އެނބުރި ދާން
ކން ފިލައިގެނެއް ނުދެއެވެ .އެ ހަނދާންތަކުގެ ސަބަބު ް
 5އެމީހުންގެ ހިތްތަކުން އެ ބިރުވެރި ަ
ގ
ކށެވެ .ދިޔަ މީހުން ދިޔައީ ވެސް މަރުވެ ގޮސްފައިވާ ގާތް ތިމާގެ މީހުން ެ
ކެރުނީ ވަރަށް މަދު މީހަ ަ
ނޒާއެއް ބޭއްވުމަށެވެ .އެއީ އެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުން މާ ތިލައިގައި ވަޅުލެވިފައި ވާތީ އެވެ .ޖަނާޒާ
ޖަ ާ
ނިންމާފައި އެތަނުން ދިޔައީ އެވެ .ބޮޑު ރާޅުގެ ސަ ަ
ބބުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން އެހެން ހިސާބުތަކުގައި
ހލުގައި ޖެހުނު މީހުން އެހެން
މކަށް ނުވިއެވެ .ބޮޑު ރާޅުގެ ސަބަބުން ާ
ހ ކަ ަ
ކ މާ ފަސޭ ަ
އާބާދުކުރުމަ ީ
މކަށް ނުވިއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ މައްޗަށް މުޅި ދިރިއުޅުން
ހިސާބުތަކުގައި އާބާދުކުރުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަ ަ
ބިނާކޮށްގެން އުޅެމުން އައި މި ބައި މީހުން ާ
ބތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި އޮޅުއަލައާއި ދަނޑިއަލުވި ހައްދައި،
ކ ޯ
ގ
ކށް ނުވި އެވެ .ހޯދުން ހޯދުންތަކުން އެނގުނީ މި ބައި މީހުން ެ
މ ފަސޭހަކަމަ ަ
ރކުރުން ާ
ވަލުއޫރު ޝިކާ ަ
ކއިބޮއި އުޅުނު ގޮތް ބަދަލުވުމުންނެވެ .ގިނަ
އ މަދުވަމުން ދާކަމެވެ .އެއީ ކުރިން ަ
ހަށިގަނޑުން ޕްރޮޓީނުގެ ަ
ބ ި
މީހުންނަށް ވަނީ ދެ އަތް އުރާލައިގެން ތިބެން ޖެހިފައެވެ .މިކަމުގެ ސަ ަ
ގ
ބ މާޔޫސްކަމު ެ
ބބުން ލި ޭ
ރން ގިނަވުމާއި މާރާމާރީގެ ކަންތައްތައް ގިނަވުމެވެ.
ކަންނެތްކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ބަނގުރާ ބޭނުންކު ު
ފިރިންގެ ފަރާތުން އަނިޔާލިބޭ އަނބީން ގިނަވެ ،ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އެއްދުވަހުން
އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވުމެވެ.
ބއެކެވެ .އިތުރު
ހރަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ަ
 6ޕަޕްއާ ނިއު ގިނީގެ މީހުންނަކީ ފަންޑިތައާއި ސިހުރު ހަ ޫ
ބޮޑު ރާޅެއް ނާރާނެ ކަމަށް އެ މީހުން ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ .ބޮޑު ރާޅު އެރި ސަ ަ
ނ
ބބު ކަމަށް ސައިންސްވެރި ް
ނ
ދައްކާ ހެކިތައް އެ ބައިމީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިކަމަށްވެ އެވެ .އަވަށްތަކަށް އެނބުރި ނުދާން ތިބެ ީ
ވެސް އިތުރު ބޮޑު ރާޅެއް އަރައިފާނެ ކަމުގެ ބިރު ހިތުގައި އޮންނާތީ އެވެ .އެބައިމީހުންގެ ވިސްނުން ހުރި
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ރ
ގޮތުންނާއި ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން ދެން ކަނޑު މައްޗަށް އަރާނީ އެ ބައިމީހުން ރައްކާތެ ި
ކމުގެ އިޙުސާސް ކުރެވެން ފެށުމުން ކަމަށްވެ އެވެ.
ނ ަ
ކުރައްވާ ެ
 7ބޮޑު ރާޅުތަކުގެ ހަނދާންތައް މުޅި ޢުމުރަށް ހިތުގައި އާވެ ހުންނާނެ އެއް ބަޔަކީ ދަރީންނަށާއި އަމިއްލަ
އ
ނވެ .ބައެ ް
ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތައް ލިބުނު މީހުންނެވެ .ބައެއް މީހުންގެ އަތް ފައި ބު ި
ރކޮށްލަން ޖެހު ެ
ހއްޓެވެ.
މީހުންގެ ޒަޚަމްތައް ފަސޭހަ ނުވެ ގިނަ ދުވަސް ވެ ކެންސަރަށް ބަދަލުވެފައި އެބަ ު
 8ބޮޑު ރާޅު އެރިތާ އެއް އަހަރު ވީއިރު ވެސް ދިރިއުޅުން ހަމަޔަކަށް ނޭޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި
ނ
ކ ސަރުކާރު ް
ކރާ މީހުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެ އެވެ .ބައެއް މީހުންގެ ޝަކުވާއަ ީ
ވ ު
ޝަކު ާ
އެކަށީގެންވާ އެހީ ފޯރުކޮށް ނުދިނުމުގެ ޝަކުވާއެވެ .ސަރުކާރުން ދޭން ވައުދުވި ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ
ކވާއެވެ .މި ޝަކުވާތަކުގައި ތުން ފިއްތައިގެން ތިބޭތާ އެއް އަހަރު ވީ
އެވެ .ގެދޮރު އަޅައި ނުދޭ ކަމުގެ ޝަ ު
މކު ،ގެއްލުން ލިބުނު އަވަށްތަކަށް ބޭރުގެ އެހީ ވަނީ
ކށް ކޮޅުމަގެއް ނުފެނެއެވެ .އެކަ ަ
އިރުވެސް އެ ބައިމީހުންނަ ަ
ލިބިފަ އެވެ.
ޔމެކެވެ( .
ލ ު
ފއިވާ ި
ޔ ަ
އގެން ލި ެ
ބލަ ި
އ ކަމަށް ަ
ސލެ ް
އ ް
ޔމެއް ަ
އވާ ލި ު
ފ ި
ވއި ަ
އ ަ
ލޔު ް
މދު ި
ޙއް ަ
އން މު ަ
ޙސަ ި
ގއި އފު .
ތހު ަ
ސޓް  1999ގެ އާފަ ި
ގ ް
) މިއީ 12 ،އޯ ަ

ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް
އޔެވެ؟
ކބައި ހެ ް
 -1އަވަށްތަކުގައި މީހުން ނޫޅޭކަން އެންމެ ފާޅުކޮށް އަންގައިދޭ ޖުމުލައަކީ ޮ
) 1މާކުސް(
މށް
ކ ަ
ނ ަ
ހލުންތަކެއްގެ ސަބަބު ް
 -2ބޮޑުރާޅު އުފެދުމަށް މެދުވެރިވީ އެ ހިސާބުގެ ކަނޑު އަޑިއަށް އައި ބިން ެ
ނިންމީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟
) 1މާކުސް(
 " -3ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް ވެއްޔަށް ހަދައިލީއެވެ ) " .ފޮޅުވަތް  (14މިއީ ކޮންކަމެއް ހާމަކޮށްދިނުމަށް
ގެނެސްފައިވާ ޢިބާރާތެއް ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
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ޅ އެރުމާ ގުޅިގެން ވަކި ސަރަހައްދަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުން ސަރުކާރުން މަނާކުރެއްވީ ކީއްވެ
 -4ބޮޑު ރާ ު
ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
 -5ދިވެހީންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަ އާއި ޕަޕުއާ ނިއުގިނީ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައާއި އެއްގޮތް
ކަންތައް ތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .އޭގެ ތެރެއިން ދެކަމެއް ލިޔާށެވެ!
) 2މާކުސް(
ކށް
 -6ބޮޑުރާޅު އެރި ހިސާބުތަކުގައި އުޅުނު މީހުން އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ވަޒަންވެރިކުރުވުން އުނދަގޫ ކަމަ ަ
ވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
ށ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ނާއުއްމީދު ވެފައިވާ
 -7ބޮޑު ރާޅު އެރި ހިސާބުގައި އުޅުނު މީހުން އެހެން ތަންތަނަ ް
މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ ތިން މައްސަލައެއް ލިޔާށެވެ!
) 3މާކުސް(
ނ
 -8ބޮޑު ރާޅު އެރި ސަބަބުކަމަށް ސައިންސްވެރިން ދައްކާ ހެކިތައް ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގެ މީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރަ ް
ދަތިވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
) 3މާކުސް(
ގ މާނަ ލިޔާށެވެ!
 -9އަންނަނިވި ބަސްބަހު ެ
) 2މާކުސް(
) 5ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ހ -އައްސޭރި

)1ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ށ -ޖަނާޒާ

ނ -ތުންފިއްތުން

)8ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ރ -ކޮޅުމަގު ) 8ވަނަ ޕެރެގްރާފު(
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-2

ވަނަ ސުވާލު )ޚުލާޞާކުރުން(

ގ
1ވަނަ ސުވާލުގެ )ހ( ގައި އޮތް ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ  35ފޮޅުވަތް 11 ،ފޮޅުވަތާ  14ފޮޅުވަތާ ދެމެދު ެ
މިންވަރަކަށް ޚުލާޞާ ކުރާށެވެ.
) 8މާކުސް(
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