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 1ވަދަ ސުވާލު

(ދޭހަ)

ތިރީގައިވާ ލިޔުދް ކިޔުމަފްފަހު އެ ލިޔުމާ ގުޅޭގޮތުދް ދީފައިވާ ސުވާލުތަކަފް ޖަވާބު ދޭފެވެ.

ބަހުގެ އަދަބު ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތާމެދު
 -1ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި އެދްމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް އަދާ ކުރަދީ އެއްވެސް ޝައްކެއްދެތް ގޮތުގައި އަދަބީ އުފެއްދުދްތަކެވެ.
މިހެދީކ އަދަބީ އުފެއްދުދްތަކަކީ ޤައުމުގެ ޙާލުގެ ދުލެވެ .ޤައުމުގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަދް ދައްކައިދޭ ބަލި ބަލާ
ކަފިގަދޑެވެ .މިފަދަ ލިޔުދްތައް ފަރުދުދްގެ ގޮތުދްދާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުދް ވަރަފް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެއެވެ .މި
ދެދްދެވި ލިޔުދްތަކުގެ ސަބަބުދް ޤައުމުގެ ބަލިކަފި އަޚުލާޤަފް ފަރުވާ ކުރެވެއެވެ .ހުތުރު އާދަތަކަފް އަސަރު ފޯރުވައެވެ.
ތަދުގައި އުފެދޭ ހަމަދުޖެހުމާއި ދެކޮޅުވެރިކަދް އިޞްލާޙު ކުރެވެއެވެ .އެހެދް ޢިބާރާތަކުދް ދަދްދަވާދަމަ މިއީ ގަލަމުގެ
ޛަރީޢާއިދް ކުރެވޭ ބާވަތެއްގެ ޖިހާދެކެވެ.
 -0މިދެދްދެވި ވަރުގަދަ ޖިހާދުކުރަދް ގަސްތުކުރާ ލިޔުދްތެރިއަކު ބޭރު ބަހަކުދް ދިވެހިބަހަފް އެއްޗެއް ތަރުޖަމާކުރާއިރުވެސް
ދެދްމެ މި އިޝާރާތް ކޮފްލި ދަޒަރުދް އެ ތަރުޖަމާއަކާ މެދު ވިސްދާދެއެވެ .ކޮދްމެ ކޮދްމެ އެއްޗެއް ތަރުޖަމާއެއް
ދުކުރާދެއެވެ .މީހުދްގެ ޖަޒުބާތާ ކުޅުމަފްވުރެ ބޮޑަފް ތަދުގެ މަސްލަޙަތަފްކ ތަދުގެ ދީދަފްކ ތަދުގެ އަޚުލާޤަފް އެ
ތަރުޖަމާއަކުދް ފައިދާކުރާދެ މިދްވަރަފް އެ މީހަކު ވިސްދާދެއެވެ .ދިވެހި ބަހުގެ މަޝްހޫރު އަދީބު އަލްއުސްތާޛު
އިބްރާހިމް ޝިހާބު މިކަމާމެދު ވިދާޅުވަދީ ކީކޭތޯ ބަލައިލަމާ ހިދްގަވާފެވެ .އޭދާ ވިދާޅުވެއެވެ[ .ބޭރުބަސްބަހުގެ
ތަރުޖަމާއިދް އަޅުގަދޑުމެދްގެ ބަސް މުއްސަދދި ކުރުމަކީ އެދެވޭ ކަމެއްމެއެވެ .އެކަމަކުކ މިގޮތަފް ތަރުޖަމާކުރަދް
ބަލާއިރު އަޅުގަދޑުމެދް ބިދްގަލެއްގެ ގޮތުދް ހިފަހައްޓަދްވަދެ ދެ މައިގަދޑެއް އަޅުގަދޑަފް ފެދެއެވެ .އެކައްޗަކީ އެ
ތަރުޖަމާކުރެވޭ އެއްޗަކާއި އަޅުގަދޑުމެދް މިތިބަ ދީދާ ދެމެދުގައި ހުރި ދުރު ގާތްމިދެވެ .އަދެކެއްޗަކީކ ތަރުޖަމަކުރާ
އެއްޗަކުދް ބަހުގެ ކުރިއެރުމަފް ދުވަތަ ޤައުމުގެ އަޚުލާޤަފް އަދްދާދޭ ބަދަލެކެވެ .މި މައިގަދޑުގެ މައްޗަފް ސަމަލުކަދް
ދެވިގެދް ކުރެވޭ ތަރުޖަމާއިދް ކުޑަވެސް ޝައްކެއްދެތި ލިބެމުދްދާދީ އެދެވޭ ކުރިއެރުމެވެ].
 -3މިއީ ތަޖުރިބާހުރި ޢިލްމުވެރި އަދީބެއްގެ އަގުހުރި ޝުޢޫރެކެވެ .އާދެކ މި ބާވަތުގެ މިދްގަދޑުތަކެއް ގެދްގުޅޭދަމަކ
އަޅުގަދޑުމެދްގެ ލިޔުދްތަކަކުދް ދެވަދަ ފަހަރަފް ދުދިޔެއަފް އައިސްގެދް ދިމާވާ ހާދިސާތައް ކަހަލަ އަޅުގަދޑުމެދްގެ
އިޢުތިޤާދާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދުފެދްދާދެއެވެ .މަރުވެފައިވާ މީހުދްގެ ރޫޙުތައް އައިސްގެދް މީހުދްދަފް ގޯދާކުރާ
ވާހަކަތައެއް ވެސް ދުމެ ފެދްދާދެމެއެވެ .މިބާވަތުގެ އަދަބަކަފް މަތީ ދަރަޖައިގެ އަދަބެކޭ ދުކިޔޭދެއެވެ .އެހެދްކަމުދް
އެއީ އަޅުގަދޑުގެ މިބަސްކޮޅު ފަފަމުދް ދެދްދެވި ފަދަ ބަރުދަދެއް ފެދްވަރެއް ހުރި ލިޔުދްކަމުގައެއް ދުބެލޭދެއެވެ.
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 -4ބޭރުގެ ލިޔުދްތެރިއަކު ވިދާޅުވެއެވެ[ .ދަފުދަރަޖައިގެ އަދަބުގެ މަސައްކަތާ އަޅާބަލާއިރު މަތީ ދަރަޖައިގެ އަދަބުގެ
މަސައްކަތަކީ ބައެއްފަހަރު ފުރާދައާއި މުދަލަފްވެސް ބިރުހުރި މަސައްކަތަކަފް ވެދެއެވެ .މިއީ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ
އަދދިރިކަމާ ހަދގުރާމަކުރުދް ފަދަ މަސައްކަތެކެވެ .ބައެއްފަހަރު މި ހަދގުރާމަ ވަރަފް ހަރުކަފި ސިފަތައްވެސް
އިޚުތިޔާރު ކުރެއެވެ ].މިއީ ވަރަފް ބޮޑު ތެދެކެވެ .އެކަދް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ބައެއް ލިޔުދްތެރިދްދަފް ވިސްދާލާއިރު
ހާމަވެގެދް ދެއެވެ .އެ ލިޔުދްތެރިދްގެ ދުވަސްވަރު ބައެއް ރޮދގު ރޮދގުދް ޤައުމަފް އެލިފައިވަ އަދދިރިކަމާ އިދިކޮޅަފް
ކުރެއްވި

ޖިހާދުގެ

ސަބަބުދް

ތަފާތު

ވޭދްތައް

އުފުއްލެވިއެވެ.

ބައެއްފަހަރު

އުފަދްރަފާ

ދުރުގައި

އުޅުއްވަދް

ޖެހިވަޑައިގަތެވެ .ދަމަވެސް އެ ލިޔުދްތެރިދް ހިތްވަރާއި ސަބިތުކަމާއެކު ޖިހާދު ކުރެއްވިއެވެ .މިއަދު އަޅުގަދޑުމެދް މި
ދެކޭ ބައެއް އަދަބީ ލިޔުދްތަކަކީ އޭގެ ދަތީޖައެވެ.
 -5މަޝްހޫރު ދައިބުތުއްތުގެ މުޑަދުފޮތާއި ލަކުޑިފޮތާއި މިފަދަ އެތައްފޮތެއް އުފެދިގެދް އައީ މިދެދްދެވިފަދަ ޖައްވަކުދްދެވެ.
އޭދާ ފާޅުގައި ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ[ .މަސްކަދދާއި ހައިވަކަރާ ވަކިދުވާ ވަޑިއަކަފް ހުރިހާ ލަކުޑިއެއް ދިފިދަމަ ކިހާ
ގެއްލުމެއް ވާދެހެއްޔެވެ؟] އަދި ބަޔަދްކުރެއްވިއެވެ[ .ކުޑައިރު ވެއްޖެ ފަރިތައަކީ ދުވަހަކުވެސް ފިލާދެ އެއްޗެއް
ދޫދެވެ ].މިއީ ރައިވަރުގެ ޅެދްވެރިއެކެވެ .ދަމަވެސް އޭދާގެ އަގުހުރި ގަލަދްކޮޅުދް ރާއްޖެއަފް ދީދީ މަޢުލޫމާތުވެސް
ވަދީ ފަތުރުއްވާފައެވެ.
 -6ދެދް އަދަބުގެ އެހެދް ފަޅިއަކަފް ޖެހިލިޔަ ދެއްވާފެވެ .ދުދިޔޭގެ އެހެދްބަސްބަހުގައިވެސް ހުރިފަދަ ލިޔުދު މީހަކު ދުވަތަ
އެކުލަވައިލި މީހަކު ދޭދގޭ އަގުހުރި ލިޔުދްތައް ދިވެހިބަހުގައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ .އެ ލިޔުދްތައް ހުރީ އެ ޒަމަދަފް
ކަމުދާ ގޮތަފްކަދް ހަދދުމަފުޅު ކޮފްލެއްވުދް ހުއްޓެވެ .އަޅުގަދޑު މި އިޝާރަތް ކުރަދީ [ބުރުދީ ކަމަދާ ވަހަކަ] އަފާއި
[ދޮދްމޮހޮދު] ވާހަކަ އަފެވެ .މައާފާއެކު ދަދްދަވަމެވެ .އެ ދެ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަދޑުގެ އުފެއްދުމެއް ދޫދެވެ.
އަޅުގަދޑަފް ކުރެވުދުހައި ވެސް ކަމަކީ އެ ދެ ރައިވަރުބައި ލިޔަ ބަހުރުވަޔަފް ގޮތަކަފް ބަދަލުކޮފްލެވުމެވެ .އެ ދެ ފޮތުގެ
ލިޔުދް ތެރިދްދަކީ ކޮދް ބައެއްކަމެއް ދޭދގެއެވެ .އެދގޭ އެއްޗަކީ އެއް ވާހަކައަކީ ރޯމިއޯ ޖޫލިއަޓު ދުވަތަ ލައިލާ
މަޖުދޫދު ފަދަ ވާހަކައެއް ކަމެވެ .އަދެއް ވާހަކައަކީ [ޗީކޫ އެދްޑް ޝާކް] ކަހަލަ ވާހަކައެއް ކަމެވެ.
 -7ދުދިޔޭގެ އަދަބުގައި މި ދެދްދެވި ފަދަ އަދީބުދްދަކީ އެ މީހުދްގެ ފިކުރުތަކާއި ޚިޔާލުތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުދް ވަކި
ޤައުމަކަފް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ އަދީބުދްދެއް ދޫދެވެ .ވަކި ވެފްޓަކަފް ދިސްބަތް ކުރެވޭ އަދީބުދްދެއް ދޫދެވެ .އެ
ލިޔުދްތަކުދް ހާމަކޮފްދެދީ ދުދިޔޭގެ ދެކޮޅުކ ދެ ބިތުގައި ތިއްބަސް އިދްސާދުދްދާއި އެބައިމީހުދްގެ ޚިޔާލުތައް ހުދްދަދީ
އެއްގޮތަފް ކަމެވެ .އެމީހުދް ލިޔާ ތަކެއްޗަކީ މުޅި ދުދިޔެއަފްވެސް ފެތޭ ތަކެތި ކަމެވެ .ވީމާކ އަޅުގަދޑުމެދްގެ
ދައުރުގައި އަޅުގަދޑުމެދްވެސް ޤައުމަފް ފައިދާހުރި މި ބަވަތުގެ ފާހަގަކޮފްލެވޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަމާތޯއެވެ .މިއަދު
އަޅުގަދޑުމެދްގެ ކުރި މަތީގައި ވަދީ އަދަބަފް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ސަރާސަރު ރީތި ތަދަވަސް އަލި މަގުތަކެކެވެ .އެކަމަފް
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ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އަދި ފޮތްތައް ޗާޕްވާދެ މަގުތައް ވަދީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ .އެފަދަ
ޚިދުމަތްތަކަފް އިދާމާއި ތަފްޓާއި ހަދދަދީ ލިޔުދްތައް ލިބޭދޭ ގޮތްތައް މިއޮތީ

މެދުވެރިވެފައެވެ .އަގުހުރި

އަދަބިއްޔާތަފްކ ޤައުމަފް ފައިދާހުރި ލިޔުދްތަކަފް މިހާ ބޭދުދްވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއް މީދްޒަމާދަކު ވެސް ދިވެހި އަދަބު
ދުފް ކަމެއް ދޭދގެއެވެ .ވީމާކ ލިޔުދްތެރިދް މި އަގުހުރި ޚިދުމަތަފް އަތުކުރި އޮޅައިލަމާތޯއެވެ .އެގޮތަފް މަސައްކަތް
ކުރެވިއްޖެދަމަ އަދަބީ ގޮތުދް ހީވެސް ދުކުރާފަދަ ކުރި އެރުމާ ކަމިޔާބުތައް ލިބެމުދް ދާދެކަމާމެދަކު ޝައްކެއް ދެތެވެ.

ދޭހައިގެ ސުވަލުތައް.
[ -1ޤައުމުގެ ބަލިމަޑުކަމައި ދުޅަހެއުކަދް ދައްކައިދޭ ބަލި ބަލާ ކަފިގަދޑު] މި ޢިބަރާތުދް ދޭހަކޮފްދޭ މާދަ ބަޔާދް ކުރާފެވެ.
( 3މާކުސް)
 -0އަދަބީ އުފެއްދުދްތަކަކީ ގަލަމުގެ ޛަރީޢާއިދް ކުރެވޭކ ބާވަތެއްގެ ޖިހާދެއްކަމުގައި ވަދީ ކިއްވެގެދްހެއްޔެވެ؟
( 3މާކުސް)
 -3މީހުދްގެ ޖަޒުބާތާ ކުޅޭ ތަރުޖަމާގައި ހުދްދަ އުދި ކަދްތައްތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
( 3މާކުސް)
 -4ގަލަމުގެ ޛަރީޢާއިދް ޖިހާދު ކުރަދް އެދޭ މީހެއްގެ ލިޔުދްތަކުގައި ހުދްދަދް ޖެހޭދެ ޝަރުޠުތަކެއް ލިޔުދްތެރިޔާ
ބަޔާދްކުރައްވައެވެ .އެ ޝަރުޠުތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
( 3މާކުސް)
 -5ދަފު ދަރަޖައިގެ އަދަބުގެ މަސައްކަތާ އަޅައި ބަލާއިރުކ މަތީ ދަރަޖައިގެ އަދަބުގެ މަސައްކަތަކީ ބައެއްފަހަރު ފުރާދައާއި
މުދަލަފް ބިރުހުރި މަސައްކަތަކަފް ވަދީ ކީއްވެގެދް ހެއްޔެވެ؟
( 4މާކުސް)
 -6ލިޔުމުގެ ފަހު ދެ ޕެރެގުރާފުގައި ލިޔުދްތެރިޔާ އިޝާރާތް ކުރައްވާފަދަ އަދީބުދްގެ ލިޔުއްވުދްތައް މުޅި ދުދިޔެއަފްވެސް ފެތޭ
ތަކެއްޗަފް ވަދީ ކީއްވެގެދް ހެއްޔެވެ؟
( 4މާކުސް)
ދިވެހިބަސް – ދޭހަ
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 0ވަދަ ސުވާލު
ޚުލާޞާކުރުދް
1ވަދަ ސުވާލުގައިވަ މުޅި ލިޔުދްގަދޑު އޭގެ މުހިދްމު ދުކުތާތައް ދުގެއްލޭދެހެދް ލިޔުމުގެ ތިދްބައި ކުޅަ އެއްބައިގެ
ދިގުމިދަފް ޚުލާޞާ ކުރާފެވެ.
( 12މާކުސް)
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