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ވަނަ ސުވާލު )ދޭހަ(

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

ޑެމޮކްރަސީ
 1ޑެމޮކްރަސީ އަކީ އެކުވި ލަފުޒެކެވެ .ގްރީކް ބަހުން އައިސް ވަދެ ހިނގާ ލަފުޒެކެވެ .ޑެމޮސް އާއި ކްރަޓޮސް
ތ
މި ދެލަފުޒުން ހެދިފައިވާ ލަފުޒެކެވެ .ޑެމޮސްގެ މާނައަކީ ރައްޔިތުންނެވެ .ކްރަޓޮސްގެ މާނައަކީ ބާރެވެ .ނުވަ ަ
ވެރިކަމެވެު .
ޓސީ ޑީސް އޭނަގެ
ކރީ ގްރީކްގެ މުއައްރިޚް ޮ
ބނެވޭ ގޮތުގައި ތާރީޚްގައި މިބަސް ފުރަތަމަ ބޭނުން ު
ފޮތުގައެވެ .މީލާދުގެ ކުރިން  400ގެ ތެރޭގައެވެ .އޭނަ މި ބަސް ބޭނުންކުރީ އެތެންސްގެ ފިލޯސަފަރު
ކބައިން ނަކަލު ކޮށްގެންނެވެ.
ޕްރިކްލީޒް ގެ ި
 2ޑެމޮކްރަސީ އުފަންވީ ގްރީކްގެ ސްޕާރޓާގައެވެ .އެތެންސްގައެއް ނޫނެވެ .އެތެންސްއަކީ ފިލޯސަފަރުންނާއި
ފލްސަފާ ތައް އުފަންވި
ބުއްދީގެ ދިރާސާތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ ރަށެވެ .ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ ތިއަރީތަކާއި މޮޅު ަ
ރަށެވެ .އާންމުންގެ ބޭނުންތަކާއި ޝުޢޫރުތަކުގެ ސަބަބުން އުފަންވި ޢަމަލީ ނިޒާމެއް މިރަށަކު އުފަނެއް
ކ
އ ީ
ނުވެއެވެ .ޑެމޮކްރަސީ އަކީ މޮޅު ގޮތްތަކެއް ހަމައެކަނި ބަޔާންކޮށްދޭ ފަލްސަފާއެއް ނޫނެވެ .ޑެމޮކްރަސީ ަ
މުޖުތަމަޢާއި

ޢާންމުންނާ

ގުޅިގެން

އުފެދުނު

އަމަލީ

ނިޒާމެކެވެ.

އެހެންކަމުން

މި

ނިޒާމު

އުފަންވީ

މގައިވާ އެތެންސްގައެއް ނޫނެވެ.
ފިލޯސަފަރުންގެ ފަލްސަފާތަކުގެ ހާލި ކަ ު
އވެ.
ޙކުރި ެ
 3ރޮސޯ އާއި މޮންޓެސްކިޔު ފަދަ ފަރަންސޭސި މުފައްކިރުން ޑެމޮކްރަސީގެ މާނަ ވަރުގަދަކޮށް ޝަރަ ަ
ދެން ފަރަންސޭސި ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމުގެ ޖިހާދު ފެށިއެވެ .ލަހެއްނުވެ ފަރަންސޭސި
ޖއެއްގެ ގޮތުން ރަސްކަން އުވި ޖުމުހޫރިއްޔަތެއް އުފެދިއްޖެއެވެ.
އިންޤިލާބުގެ ވޭންވަރު އަޅަން ފަށައިފިއެވެ .ނަތީ ާ
އުފެދުނު ޖުމުހޫރިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކުރިއެވެ .މިގޮތުން ޑެމޮކްރަސީ
ބޮޑުވެ ފުރާފުރިހަމަ ވިއެވެ .މިޒަމާނުގެ ޑެމޮކްރަސީގެ ފެށުމަކީ މިއީއެވެ .މުޅި ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާއަށް  19ވަނަ
ޤަރުނުގައި މިނިޒާމު ފެތުރުނެވެ .މިނިޒާމަށް ކީ ސިޔާސީ ޑެމޮކްރަސީއެވެ.

އެސް.އެސް.ސީ  2002ދިވެހިބަސް – ދޭހަ

ޑީ.ޕީ.އީ

2

 4ސޯޅަ ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި ފަރަންސޭސި ރަސްރަސްކަލުންނާއި އެހެން ފަރާތްތަކާ ދެމެދު "ވެރިކަމުގެ
ނ
ތ އާ މެދު ކޯޅުންގަނޑެއް ހިނގިއެވެ .މިކޯޅުންގަނޑުގެ ކުޅި ބައްލަވަ ް
އެންމެ މަތީބާރު" ވެރި ފަރާތަކީ ކޮބަ ި
އ ޯ
ތިއްބެވި ފަރަންސޭސި ޤާނޫނީ އިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަތް ޙައްލަކީ " ވެރިކަމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރު " ގެ
އިޞްޠިލާޙެވެ .ފަރަންސޭސި ވިލާތުގައި ހަމައެކަނި ފަރަންސޭސި ރަސްކަލަކަށް އޮންނަ ބާރު ނޫނީ " އެންމެ
ކ އަހަންނެވެ".
ނ ކަމަށް މިޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަތެވެ .އެއީ ސިޔާދަތެވެ " .ދައުލަތަ ީ
މަތީ ބާރަށް " ނުވާ ެ
ރަސްގެފާނު ލުއިސް ) (14ގެ މިޢިބާރާތް ދޭހަކޮށް ދެނީ ފަރަންސޭސި އިންޤިލާބުގެ ކުރިން ސިޔާދަތުގެ މާނަ
އޮތް ގޮތެވެ .ފަރަންސޭސި އިންޤިލާބަށް ފަހު ސިޔާދަތު ބަދަލުވީ އުންމަތަށެވެ .އުންމަތާއި ދައުލަތަކީ
އެކައްޗެކެވެ.
 5ކުރީޒަމާނުގައި ވެރިކަމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރުތައް އުފެދޭ ފަރާތަކަށް ރޯމަނުން ދެކެނީ ޠަބީއީ ޤާނޫނެވެ.
މަސީޙީ ދީން އައުމުން ސިޔާދަތު އޮތީ ދީނީ މީހުންގެ އަތް މަތީގައެވެ .ދެން ރަސްރަސްކަލުންގެ އަތްމަތީގައި
ސިޔާދަތު އޮތް އިރު އާންމުންގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޙައްޤެއް އަދި މިނިވަންކަމެއް ނެތެވެ .ރަސްގެފާނުގެ
ވެރިކަމުގެ އިންތައް ކަނޑައަޅާ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނެތެވެ .ރަސްރަސްކަލުން ވެރިކަން ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ
ގ ފާދިރީން މިޚިޔާލާ އިދިކޮޅު ހެދި އެވެ .ފާދިރީން ބުނީ
"އިލާހީ ޙައްޤު" ގެ ތިޔަރީ އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފައްޅީ ެ
ކން ހިންގާ މީހުންގެ މާނައިގައެއް ނޫނެވެ.
ކމުގެ މާނައިގައެވެ .ވެރި ަ
ސެން .ޕޯލް މިތިޔަރީ ބޭނުންކުރީ ވެރި ަ
މިމީހުންނަކީ ރައްޔިތުން ހޮވާ ބައެކެވެ.
 6ސިޔާދަތުގެ މާނަ ފުޅާވެ ކުރިއެރިއެވެ .އިނގިރޭސި ތޯމަސް ހޮބްސް އާއި އިނގިރޭސި ލޮކް އާއި
ރ
ފަރަންސޭސި ރޯސޯގެ އަތްމަތީގައެވެ .ރޯސޯގެ " އިޖުތިމާޢީ މުޢާހަދާ " ވަރަށް މަޝްހޫރު ވިއެވެ .މަޝްހޫ ު
މށެވެ.
ވީވަރުން ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ މި އިޖުތިމާޢީ މުޢާހަދާ ގެ ބާނީ އަކީ ރޯސޯކަ ަ
ކ ކަތަކު އެހެން
 1789 7ގައި އިޢުލާން ކުރި އިންސާނާގެ ހައްޤުތަކުގެ ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން މިނިވަންކަމަ ީ
ކަތަކަށް ތުރައު ނުވާނޭހެން ހިތުހުރިކަމެއް ކުޅައުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތުމެވެ .މި މިނިވަންކަމަށް ބާރު ފޯރުވޭހުށީ
ހަމައެކަނި ޤާނޫނަށެވެ .އަދި މި ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން އިންސާނާ މައިމީހާގެ ބަނޑުން އުފަންވާއިރު ވެސް
ހމަ ކަމާއި މިލްކިއްޔާތާއި އަނިޔާ
އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކެއް ހުރެއެވެ .އެއީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި ހަމަ ަ
ވ.
އާއި ދެކޮޅަށް ޖިހާދު ކުރުމުގެ ޙައްޤެވެ .މިކަންކަމަށް ޠަބީޢީ ޙައްޤުތަކޭވެސް ކިޔައެ ެ
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 8މެދުތެރޭ ޒަމާން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ރޯމުގެ އެމްޕެރަރ އާއި ފައްޅިއާ ދެމެދު ކޯޅުންގަ ނޑު
އެންމެ ބޮޑުވި ދުވަސްވަރުގެ ގޮތުގައެވެ .މިދުވަސްވަރު ފިއުޑަލިސްޓް ނިޒާމު ފުޅާވެގެން ދިޔައެވެ .މުޖުތަމަޢުގައި
ބސީތަކުގެ ސިޑިއެއް އުފެދުނެވެ .އެންމެ މަތީ ހަރުފަތުގައި އެމްޕެރަރ އެވެ .ދެން އަވަށް ތަކުގެ
އިޖުތިމާޢީ ި
ވެރިންނެވެ .ދެން " ބިމުގެ އަޅުން " ނެވެ .ބިންވެރިންނަށް މިލްކުވެގެން ވަނީ ބިން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.
އެބިމުގައި ގޮވާން ކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ވެސް ބިންވެރިންގެ މިލްކެކެވެ.
9

ކ
ކމުގައި ރައްޔިތުން ހޮވާ މެމްބަރުންގެ އަޑަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑެވެ .އެމީހުންނަ ީ
ޑެމޮކްރަސީ ވެރި ަ

ކ
ކވެ .އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަ ު
އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބަސް ކިޔާ ބައެ ެ
ހކަށް ނުވެވޭނެވެ .އަނެއްކޮޅުން ތަންދޮރު ފިލާފައި ތިބިބަޔަކަށް ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ
އަމިއްލައަށް ބަސްކިޔާ މީ ަ
މައްސަލަތަކުގެ އެކޮޅު މިކޮޅެއް ވެސް ނޭގޭނެއެވެ.

ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް
ރ ކާކު ހެއްޔެވެ؟
 -1ޑެމޮކްރަސީ މިބަސް ފުރަތަމަ ބޭނުން ކު ީ
) 1މާކުސް(
މށް ލިޔުންތެރިޔާ
އކަ ަ
 -2އެތެންސްގައި ޑެމޮކްރަސީ އުފަންވުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޕާރޓާގައި އުފަންވުމުގެ ސަބަބެ ް
ކބައި ހެއްޔެވެ؟
ބބަކީ ޮ
ބަޔާންކުރާ ސަ ަ
) 3މާކުސް(
ރސީ ބޮޑުވެ ތަސައްރަފު ފުދުނީ ކޮން ޤައުމެއްގައި ހެއްޔެވެ؟
 -3ޑެމޮކް ަ
) 2މާކުސް(
 -4ސިޔާދަތުގެ އިޞްޠިލާޙު އުފެއްދީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
ނ
 " -5ދައުލަތަކީ އަހަންނެވެ ) ".ޕެރެގުރާފް  (5ލުއީސް  14ގެ މިޢިބާރާތުން ސިޔާދަތާއި ދައުލަތް މާ ަ
ކބައި ހެއްޔެވެ؟
ކުރެވޭ ގޮތަކީ ޮ
) 3މާކުސް(
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ރ ތިޔަރީ އެއް ކަމަށްވުމާ އެކުވެސް ފަހުން އެމީހުން މި
 -6އިލާޙީ ޙައްޤުގެ ތިޔަރީ އަކީ ފާދިރީން ބޭނުންކު ި
ތިޔަރީއާ އިދިކޮޅު ހެދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
 -7އިޖުތިމާޢީ މުޢާހަދާގެ ބާނީ އަކީ ރޯސޯ ކަމަށް މީހުން ދެކެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
) 1މާކުސް(
ކ
އ ީ
އންމެ ފުޅާ ދާއިރާ ަ
 -8އިންސާނާ ގެ ޙައްޤުތަކުގެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ެ
ކބައިހެއްޔެވެ؟
ޮ
) 2މާކުސް(
 -9ތިރީގައިވާ ބަސްތައް ލިޔުންތެރިޔާ ބޭނުން ޮ
ކށްފައިވާ މާނަ ދޭހައިގެ އަލީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ!
) 2މާކުސް(
ހ -ބިމުގެ އަޅުން )8ވަނަ ޕެރެގްރާފު(

ބސީ ތަކުގެ ސިޑި )3ވަނަ ޕެރެގްރާފު(
ށ -އިޖުތިމާޢީ ި

ޤގެ ތިޔަރީ )5ވަނަ ޕެރެގްރާފު( ރ -ރައްޔިތުންގެ އަޑު )9ވަނަ ޕެރެގްރާފު(
ނ -އިލާޙީ ަ
ޙއް ު

-2

ވަނަ ސުވާލު )ޚުލާޞާކުރުން(

ށ
 1ވަނަ ސުވާލުގައި އޮތް ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ  4ޕެރެގުރާފު  12ފޮޅުވަތާއި  14ފޮޅުވަތާ ދެމެދުގެ މިންވަރަ ް
ޚުލާޞާކުރާށެވެ.
) 8މާކުސް(
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