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ވަނަ ސުވާލު )ދޭހަ(

އަންނަނިވި ލިޔުން ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
) 18މާކުސް(

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ޔލުތައް ވާންވާނީ
ކރެވޭ ޚި ާ
އންސާނީ ޙައްޤެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ފާޅު ު
 1ޚިޔާލު ފާޅުކުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ި
މއްގައިވެސް އިމެއް އޮންނާނެއެވެ.
ކ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަކަށް ފާޅުކުރެވޭ އެއްޗަކަށެވެ .ކޮންމެ ކަ ެ
އިންސާނީ ަ
ޙއްޤުތަ ާ
ކ
ވާ ަ
ހ ަ

ދެއްކުމުގައިވެސް

އަދި

ލިޔުންތެރިކަމުގައިވެސް

މިނިވަންކަން

އޮންނަންވާނީ

އެހެން

މީހުންގެ

މިނިވަންކަމަށް އަރައި ނުގަނެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
ގ
 2ޙައްޤުބަސް އެއީ މިނިވަންކަމުގެ މާނައިގެ ދަށުން ބުނަން ޖެހޭ އެއްޗެއްކަމުގައިވިޔަސް ޖަމާޢަތު ެ
ރމަށް
މޞްލަޙަތަށްޓަކައި އެބަހެއް ނުބުނެވޭތަން އަތުވެދާނެއެވެ .ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކު ު
ަ
އ ހާމަ ނުކުރެވޭގޮތް ވެދާނެއެވެ.
ޓަކައިވެސް އެބަހެ ް
 3އެހެން ނަމަވެސް އެއިން ކަމެއް ނެތި ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމާއި އެކަމަށް ލިބިގެންވާ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން
ކ އެ މިނިވަންކަން ނެތުމެވެ.
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ގޮތްތަކެއް އޮތުމަ ީ
ނ
ކ ހަމައެކަނި ވަކި މީހެއްގެ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ .ކޮންމެ މިނިވަންކަމަކީވެސް ޖަމާޢަތެއްގައި ހިމެ ޭ
މިނިވަންކަމަ ީ
ނ
އެންމެންގެ ޙައްޤެކެވެ .އެހެންކަމުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޙައްޤު ގޮތުގައި އަމާޒުކުރެވެ ީ
ނ
ޖަމާޢަތަކަށް ކަމުގައި ވާނަމަ އެކަމުގައި ގޯހެއް ނެތެވެ .އަދި އެކަމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ގޮތްތަކެއް އޮވެގެ ް
ނުވާނެއެވެ.
 4ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނީ އެތަނެއްގެ ސަރުކާރުން އެކަމަށް
ހގޮތުން
ފުރުޞަތު ދީފައި އޮންނަ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ .ސަރުކާރުން އެ މިނިވަންކަން ދޭނީ އެކަމާ ބެ ޭ
ރގެ ސިޔާސަތު
އޮންނަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތައް ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ .އަދި ސަރުކާ ު
މިކަމަށް

ކަނޑައެޅިފައި

އޮންނަ
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މަތީންވެސްމެއެވެ.

މިއަދު
ދހަ
ޭ

ދުނިޔެއަށް

ވިސްނާލާއިރު

ގިނަ
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ޅފަދަ
ޤައުމުތަކުގައި ވަކި ކަހަލަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އަ ާ
ގ
ފޅުކުރުމު ެ
އުޞޫލުތައް ހިންގައިފައެއް ނުހުރެއެވެ .ޤައުމުގެ ކަރާމާތާއި ޖަމާޢަތުގެ މަޞްލަހަތަށްޓަކައި ޚިޔާލު ާ
މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އަޅާފަދަ އުޞޫލުތައް ހިންގައިފައެއް ނުހުރެއެވެ .ޤައުމުގެ ކަރާމާތާއި ޖަމާޢަތުގެ
ކ
ކ ީ
ފހެއްޓުންތަ ަ
މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓޭގޮތް ވެއެވެ .މިފަދަ ހި ެ
ހކަށް ވެފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ .އަދި އެފަދަ ހިފެހެއްޓުންތައް އެއީ އެވަގުތަށް އަޅަން
މިނިވަންކަމަށް އެޅޭ ހުރަ ަ
ހައްޤު ފިޔަވަޅުކަމަށް ވެފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ.
ކވެ.
ކމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެ ެ
 5ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި ދީނީ ގޮތުން ކަން ަ
ރމުގައި ސިޔާސީ
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް އެތަނެއްގައި އޮންނަ ސިޔާސީ މަސްރަޙު ދުޅަހެޔޮ ގޮތުގައި ބައްޓަންކު ު
ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަން ޖެހެއެވެ .ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމަށާއި
ޖަމާޢަތަށް

ފައިދާހުރި

ގޮތް

ބަޔާންކުރުމުގައި

މގެ
ޚޔާލުފާޅުކުރު ު
ި

މިނިވަންކަމަށް

ފުރުޞަތު

ކ
އޮތުމަ ީ

އެތަނެއްގައި އޮންނަ ވެރިކަމެއްގެ ހަރުދަނާ ކަމެވެ .ދިނީކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް އެތަނެއްގައި އޮންނަ ދީނީ
ހންވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ
ކންމެ ެ
ހަމަތަކާއި އާދަތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޚިޔާލުފާޅުކުމުގެ ހައްޤަކީ ޮ
އެއްޗެކެވެ .ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ހެޔޮގޮތުގައި އެކަން ކުރާނަމަ ކަންކަމަށް މަގުދައްކައިދީ ރަނގަޅުގޮތް
ހާމަކޮށްދޭނެ ވަސީލަތެކެވެ .މިސާލަކަށްކިޔަވައިދޭ އެދުރަކަށް އޭނާގެ ޚިޔާލުގައި ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް
ނ
ހ ީ
ކިޔަވާ ކުދީންނަށް ބުނެދިނުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަންވާނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މި ޚިޔާލު ވާން ޖެ ޭ
އެތަނެއްގައި އޮންނަ ދީނާއި ސިޔާސީ ނިޒާމާ ތަޢާރުޒުނުވާ ޚިޔާލަކަށެވެ.
 6އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި އުޞޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމުގައި ހުރަސް އެޅިފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ޚިޔާލު
ނކަށް އެންމެ ބޭނުންބޮޑު އެއް ވަސީލަތެވެ .މިފަދަ ހުރަސްތައް ނެތިގޮސް
ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަ ީ
ކ އެތަ ަ
އރައި ދާނީ އަނގަ ބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ކުރި ަ
ލިބިގެންނެވެ.
 7ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ
ރސްވެސް އޮންނަންވާނީ ވަކި މިންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިހު ަ
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ނންވާ އެއްޗަކާއި އެބައިމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ ޚިޔާލު މިފަދަ ޙާލަތުގައިވެސް
ރައްޔިތުން ބުނަން ބޭ ު
ނއެވެ.
ހާމަކުރަންވާ ެ
ކ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް
ނންކުރަމުން ގެންދާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަ ީ
 8ހުޅަނގުން މިހާރު ބޭ ު
ރ
މކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ .އަދި އެއީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް ހު ި
ފެތޭ ގޮތަށް އޮތް މިނިވަންކަ ަ
ނުރައްކަލަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ .އެހެނީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ އެފަދަ މިނިވަންކަމެއް
މ "ނާތަހުޒީބު" ޙާލަތެއްގައި ކަމަށްވާތީއެވެ .އަދި ބައެއް
ވ ވަރަށްވުރެ ހުޅަނގުގެ ބަހުންނަ ަ
ބޭނުންކުރެ ޭ
ޤައުމުތަކުގެ ދީނާއި އިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކަކީ އެފަދަ މިނިވަންކަމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމަކަށްވެސް
ނުވާތީއެވެ.
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މކީ ހުޅަނގު
އިސްލާމީ ޤައުމު ތަކުގައި ހުންނަ އެތަންތަނުގެ އިސްލާމީ އާދަތަކާއި ހަމަތަކުގެ މިނިވަންކަ ަ

ކކާއި އާދަތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ.
ޤައުމުތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އެތަންތަނުގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަ ަ
އ
ހނީ އެ އާދަތަކުގައި އިންސާނިއްޔަތާއި އިންސާނުން ދިރިއުޅެންވީ އެންމެ ރަނގަޅު އުޞޫލުތައް ހިމެނިފަ ި
އެ ެ
ވެއެވެ .މިފަދަ އުޞޫލުތައް ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގައި މާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުވަނީ އެފަދަ ޤައުމުތަކުގައި
އޮންނަ ލާދީނީ އަދި ޙައްދު ފަހަނަޅައިފައި އޮންނަ މިނިވަންކަމަށް މިފަދަ ކަން ަ
ކމުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރެއް
ނޯންނާނެތީއެވެ .އަދި އެފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިވެތި އާދައާއި އުޞޫލު ހަރުދަނާ ވުމުންނެވެ.
އލަމައެއް ނެތް އުޞޫލުތައް ،އިސްލާމީ އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ނުފެތޭނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ހުޅަނގުގެ ހަމައެ ް
ފަތުރަން ޚިޔާލުކޮށްފިނަމަ އެއީ އެތަނެއްގެ ހަލާކެވެ.
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އެހެންކަމުން މިނިވަންކަން އެކި ޤައުމުގައި އޮންނަނީ އެކި މިންވަރަށެވެ .އެއީ ތަނުގެ ޙާލަތާއި މާޙައުލާއި

ސިޔާސީ ނިޒާމު ތަންދޭ މިނިވަންކަމެކެވެ .މިއީ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވިސްނައިލިޔަސް މިކަން އޮންނާނެ ގޮތެވެ.

ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް
މކީ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް ވާއިރު ،މިކަމަށް ވަކި މިންގަނޑެއް އޮންނަންޖެހެނީ
 -1ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަ ަ
ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
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 -2ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަ ހިނދުވެސް ހައްޤުބަސް ނުބުނެވެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
) 1މާކުސް(
ގއި
ނވަންކަން ޙައްޤުގޮތުގައި އަމާޒު ކުރެވޭނީ ޖަމާޢަތަށް ކަމުގައި ވާނަމަ އެކަމު ަ
 -3ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މި ި
ގޯހެއް ނެތީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
) 3މާކުސް(
 -4ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް އެތަނެއްގެ ސަރުކާރުން ވަކި މިންގަނޑެއް ގެންގުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
އ
ކބަ ި
 -5ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުން އޮތުމުން ޤައުމަށާއި ދީނަށް ލިބޭ ފައިދާތަކަކީ ޮ
ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
 -6އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ އާދަތަކާއި އުޞޫލުތައް ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކަށް ފެތިފައި ،ހުޅަނގުގެ ގޮތްތައް
އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ނުފެތެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
) 3މާކުސް(
ގ
 -7ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ އެފަދަ މިނިވަންކަމެއް ބޭނުން ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ހުޅަނގު ެ
ބަހުންނަމަ " ނާތަހުޒީބު" ޙާލަތެއްގައި ކަމަށްވާތީއެވެ .މިޖުމުލައިގައިވާ "ނާތަހުޒީބު" އިޝާރާތްކުރަނީ
މކަށް ހެއްޔެވެ؟
ކޮންކަ ަ
) 2މާކުސް(
 -8ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތްތަކުގައި ދުލާއި ގަލަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅެނީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟
) 1މާކުސް(
ހގެ މާނަ މަޒުމޫނުގައި ގެނެސްފައިވާ ޙާލަތާ ގުޅުވައިގެން ލިޔެދޭށެވެ!
ސބަ ު
ރގައި ހުރި ބަ ް
 -9ތި ީ
) 2މާކުސް(
ހ -އިމެއް

)1ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ށ -މަޞްލަޙަތު

ނ -ތަޢާރުޒު

)5ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ރ -ހަމައެއްލަމައެއް ) 9ވަނަ ޕެރެގްރާފު(
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-2

ވަނަ ސުވާލު )ޚުލާޞާކުރުން(

ފުރަތަމަ ސުވާލުގައި އޮތް ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ  5ޕެރެގުރާފު  11ފޮޅުވަތާއި  14ފޮޅުވަތާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް
ޚުލާޞާކުރާށެވެ.
) 8މާކުސް(
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