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ވަނަ ސުވާލު )ދޭހަ(

އަންނަނިވި ލިޔުން ކިޔުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
) 18މާކުސް(

 1ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ،ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހެވެ .ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް ޤައުމީ
ރ
ވހަކީ ،ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ދުވަހެކެވެ .ވަރަށް މަތިވެރި އުހައުތަކެއް ފާޅުކޮށް ވަރަށް ވެސް ފަޚުރުވެ ި
ދު ަ
ޒިކުރާތަކެއް އައުކުރާ ދުވަހެކެވެ .މަތިވެރި އަޒުމްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއް ވެސް މެއެވެ.
މ
ކ ވެސް ،ފުރިހަ ަ
މނިފައި ވުމާއެ ު
 2މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލާ އެންމެ ކުދި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ހި ެ
އިޚްތިޔާރާއި މިނިވަންކަމާއެކު ހިނގަމުންދާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ދިރި ދެމި އޮތް ކަމީ
މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލައްވައިފައި ވާ މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ.
ވ
ހކަދައްކާ އެއް ދީނަކަށް ބޯލަނބާ ،އެއް ސަގާފަތެއްގެ އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ދިވެހިން ީ
 3އެއް ބަހަކުން ވާ ަ
ކަމީ ކޮންފަދަ ނަސީބެއްތޯ އެވެ؟
ޝހީދުންގެ ދުވަހާއި ހުރަވީ
ަ
 4އެކަމަކު ،އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަ ޤައުމީ ދުވަހާއި މިނިވަން ދުވަހާއި
ދުވަހާއި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޙަޤީޤީ މާނަ އާ މެދު ވިސްނައިލީ ކިތައް މީހުން ބާވައޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރައެވެ.
ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވީތީ ޤައުމަށްޓަކައި ފަޚްރުވެރިވަނީ ކިތައް މީހުންތޯ އެވެ؟ ޤައުމީ ވާޖިބާއި ޤައުމުގެ ހާލުގެ
ދުލުން ގޮވައިލާ ގޮވައިލުންތަކަށް އިޖާބަދެނީ ކިތައް މީހުންތޯ އެވެ؟
ރއެރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލިބިފައިވަނީ މަދު ޤައުމަކަށެވެ.
ނޔޭގައި އިޤްތިޞާދީ ކު ި
 5އަދުގެ ދު ި
ޚާއްޞަކޮށް ކުދިކުދި ޤައުމުތަކަށް ވިސްނައިލާ އިރު ،ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް ދާން ޖެހިދާނެކަމުގެ
މދު ޤައުމަކަށެވެ .އިއްޔެ އަސްކަރީގޮތުން
ބިރުން ސަލާމަތްވެ ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބިފައިވަނީވެސް އަދި މާ ަ
ދުނިޔެއަށް ނަން ހިނގައިފައިވި ބައެއް ޤައުމުތައް ރޫޅި ބައިބައިވަމުން އެބަ ދެ އެވެ .ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާއެއް
ކަމުގައި ދެއްކި ބައެއް ޤައުމުތައް މިއަދު ބަނޑަށް ޖެހި ދުނިޔެއަށް ސަލާންޖަހަމުން އެބަދެއެވެ.
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ކ
 6މިފަދަ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ އަލީގައި ،ކުޑަކުޑަ ޤައުމަކަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ދިރިދެމި އޮވެވޭނެ ގޮތްތަކަ ީ
ކބައިތޯ މިއަދު ވިސްނައިލާން ޖެހެއެވެ .ބާރުތަކުގެ އޮއިވަރެއްގައި ނުޖެހި ޤައުމީ އެއްބައެއްވަންތަކަމާއި،
ޮ
އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓޭނީ ކިހިނެއްތޯ ފިކުރު ކޮށްލަން އެބަ ޖެހެ އެވެ.
ހރުދަނާ އެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު
 7ތެދުފުޅެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޒަޢާމަތު ވަރަށް ވެސް ަ
ޓ އެވެ .ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމުގެ ރޭޓެއްގައި އެބަ ހިފަހައް ަ
ލިބިފައިވާ މަގާމު ހައްތާ ދަނީ މައްޗަށް ޖެހެމުންނެވެ.
ޙލަތު އަންނަނީ
ރއަރަމުންނެވެ .ރައްޔިތުންގެ ޞީއްޙީ ާ
ނ ދުވަހަށް މި ދަނީ ކު ި
 8އަޅުގަނޑުމެން ދުވަހު ް
އ ދަނީ
ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރަނގަޅުވަމުންނެވެ .ތަޢުލީމުގެ އާރުތަކުގެ މީރު ފެން ލިބިގެން ހެދޭ ގަސްތަ ް
ފެހިކަން

ގަދަވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ

ހިތްހަމަޖެހުމާއި

ޢުމްރާނީ

ކުރިއެރުން

ދަނީ

ހަލުއި

ކަމާއެކު

ރމުންނެވެ.
ކުރިއަ ަ
9

ށލާނެ އެއްވެސް
ހރީ ހަމަޖެހި ނިމިފައިތޯއެވެ؟ ވިސްނައިލާނެ ފިކުރުކޮ ް
އކަމެއް މި ު
އެހެންވީމާ ،ހުރިހަ ި

ވ .މިއަދުގެ ދުނިޔެއަށް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި
ކަމެއް ނެތީތޯ އެވެ؟ ނޫނެކެވެ .ފަހަރެއްގައި ވެސް އެހެންނެއް ނޫނެ ެ
ފއިވާ
ކ ވެސް އެ މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅި ަ
މހަ ީ
ނޭވާލާ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ީ
ކށް ވީ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކަށް
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ މީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .އެއީ ،ވިޔަފާރިވެރިއަ ަ
ވީ ނަމަވެސް ދަނޑުވެރިޔަ ަ
ނމަވެސް
ކށް ވީ ނަމަވެސް މަސްވެރިޔަކަށް ވީ ނަމަވެސް ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވީ ަ
އެކަން އޮތީ އެހެންނެވެ.
10

ދުނިޔެއަށް ނޭވާލާން ފަށައިފި އެއްވެސް ބަޔަކީ ކުރިޔަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ފަހަތަށް

އވެ .ކިދުމަތްތައް
ކށް ނޯވެ އެވެ .އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހެ ެ
ފިޔަވަޅުއަޅާ ބަޔަކަށް ވެގެން ފަރުޖެހޭ ަ
ފުރިހަމަކޮށް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހެއެވެ .ބޭރުގެ ނުފުޒުތަކާއި ބޭރުގެ ވިޔާނުދާ ގޮތްތައް އެތެރެވެ ތަން ހަލާކުވިޔަ
ހރި ރޯއްޖެއްގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ނުދިނުމަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހެއެވެ .ލިބި ު
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ނކަމަށް ދެކެމެވެ .ކުރިޔަށް
ރކޮށްލުން ބޭނު ް
އެހެންވީމާ ،ޤައުމީދުވަހު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމާ މެދު ފިކު ު

އޮތް ޤަރުނުގައި ވެސް މި ރާއްޖެއަކީ ހަމަޖެހޭ ޞުލްޙަވެރި އަމާން އޮމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކއި ،ކޮންމެ
މީހެއްގެ ވެސް ޙިއްޞާއެއް ވާނޭކަން ކަށަވަރެވެ .އެ ޙިއްޞާއާ މެދު ވިސްނައިލުމަކީ ،ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން
ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
12

ވީމާ ،ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޢަޒުމަކަށް ވާންވީ ،މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމެވެ .ޒިންމާ އުފުލުމެވެ .ވާޖިބުތަކަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމެވެ.
13

އާދޭހެވެ! ކިޔަވާކުދިން ކިޔެވުމަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރަންވީއެވެ .ޤައުމަށްޓަކައެވެ .އިޤްތިޞާދީ

ގ
ނ ވީ އެވެ .ޤައުމަށްޓަކައެވެ .ރައްޔިތުން ެ
ރ ާ
ރކާތްތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ޙަ ަ
ކތްތެރިކަން އިތުރުކުރަ ް
ޙަ ަ
ޓކައެވެ.
ޚިދުމަތުގައި ތިބި މީހުން އެމީހުން އެދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންވީ އެވެ .ޤައުމަށް ަ
14

ޤައުމިއްޔަތާ ގުޅިގެން އަންނަނީ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ .މަސްއޫލިއްޔަތުން ރެކެވޭނެ ގޮތެއް އޮތެކޭ

އަޅުގަނޑުގެ ހިތެއް ނުބުނެ އެވެ .ޤައުމުގެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް
އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މި ހުރި ހިސާބުން ދަށަށް ދިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނީ އޭރުންނެވެ.
ޤައުމަށް ލިބިފައިވާ ހައިބަތާއި ޝަޚްޞިއްޔަތު ހިފެހެއްޓޭނީ އޭރުންނެވެ.
15

ޤައުމަށްޓަކައި

އުފުލާ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އެއްކޮޅުގައި ވަނީ

ތެދުވެރިކަމާއި

އަމާނާތްތެރިކަމެވެ.

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމެވެ .އެހެން އެކަން ވެއްޖެނަމަ ،ބޭއިންސާފަކަށް ތަނެއް ނޯންނާނެއެވެ .އަމުރަށް
ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ޖާގަ ކުޑަވެގެން ދާނެ އެވެ .ހަމަޖެހުމާއި އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުވެގެންދާނެ އެވެ.

ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް
-1

ނ
މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ދެމިއޮތުން އެއީ ނިޢުމަތެއްކަމުގައި ލިޔުންތެރިޔާ ދެކެ ީ

ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
އެސް.އެސް.ސީ  2000ދިވެހިބަސް
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 -2އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ އިޝާރާތް ކުރާ  3ކަމެއް
ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ!
) 3މާކުސް(
ރ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގެ ބަދަހިކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ލިޔުންތެރިޔާ ދައްކާފައިވާ
 -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާ ު
ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން  2ކަމެއް ލިޔާށެވެ!
) 2މާކުސް(
އ
ބ ި
ކ ަ
 -4ޤައުމަކަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ލިޔުންތެރިޔާ ހުށަހަޅައެވެ .އެ ގޮތްތަކަކީ ޮ
ހެއްޔެވެ؟
) 3މާކުސް(
ކ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
 -5ޤައުމަށްޓަކައި ކިޔަވާކުދިންނަށް ވެވޭނެ ޙިއްޞާއަ ީ
) 1މާކުސް(
ކބާވެވެން ނެތީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
 -6ޤައުމުގެ ފަރުދަކަށް ވީތީ އެކަކަށް ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުން އެއް ި
) 2މާކުސް(
ނ
ރފުގައިވާ މި ޢިބާރާތު ް
" -7ޤައުމުގެ ޙާލުގެ ދުލުން ގޮވައިލާ ގޮވައިލުންތަކަށް އިޖާބަދިނުން"  4ވަނަ ޕެރެގު ާ
ދޭހަވާ މާނަ ބަޔާންކުރާށެވެ!
) 2މާކުސް(
ދވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމު ހައްތާ ދަނީ މައްޗަށް ޖެހެމުންނެވެ.
 " -8ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ި
ބއި ހެއްޔެވެ؟
" މި ޢިބާރާތުގައި އެ ބުނާ " ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢަކީ " ކޮ ަ
) 1މާކުސް(
ހ އެއް މާނައެއް ދޭހަވާ ބަސްބަސް ދޭހައިގެ ލިޔުމުން ހޯދާށެވެ!
ސބަ ާ
 -9ތިރީގައި ހުރި ބަ ް
) 2މާކުސް(
ހ -އާދަކާދައެއް

)3ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ށ -މިސާލު

ނ -ވިސްނައިލުން

)11ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ރ -ސަލާމަތްވެވޭނެ ) 14ވަނަ ޕެރެގްރާފު(
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-2

ވަނަ ސުވާލު )ޚުލާޞާކުރުން(

1ވަނަ ސުވާލުގައި އޮތް ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ  8ޕެރެގުރާފު  10ފޮޅުވަތާއި  12ފޮޅުވަތާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް
ޚުލާޞާކުރާށެވެ!
) 8މާކުސް(

އެސް.އެސް.ސީ  2000ދިވެހިބަސް

ހ
ދޭ ަ

ޑީ.ޕީ.އީ

