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 .1ޔޭހަ
އަދްދަދިވި ޑިޔުދް ޒަދސަޅަފް ކިޔުމަފްޓަހު ގިޒީސައިވާ ލުވާޑުގަކަފް ޖަވާބު ޔޭފެވެ.
.1

އިދްލާދުދްސެ ގެޒެއިދް ސިދަ ބަޔަކީކ ޚާއްޞަކޮފް ޒުވާދުދްދަކީ ޓެޝަދަފް ޑޯބިކުޒާ ބައެކެވެ[ .ޓެޝަދް] އަކީ
އިދސިޒޭލި ބަހެކެވެ .މާދައަކީ އެވަސުގަކު މީހުދްސެ ގެޒޭސައި އެދްމެ މަޝްހޫޒު ސޮގެވެ .ޓެޝަދްސެ ގެޒޭސައި
ސޮގްސޮގަފް ބޯކޮފުމާއި ގުބުޅި މަގިމަލް ހެޔުމާއި އަދްހެދުދްސެ މޫދު ޒީގި ކުޒުދްޓަޔަ ކަދްކަދް ހިމެދެއެވެ.

 .2ޓެޝަދްސެ މައިއެއްޗަކީ އަދްދައުދެވެ .އެކި ބާވަގްބާވަގުސެ ހެޔުދްގަކެވެ .އެހެޔުދްގަކާއެކު ބޭދުދްކުޒާ އެހެދިހެދް
ގަކެއްޗެވެ .މިޓަޔަ ޒަމާދީ އަދްދައުދަފް ހުޅަދސުސެ ޓުޒާވަޒުސެ ކުޔިދް ހުދްދަދީ އަމަފަކު ވަޒެއްދޫދެވެ .އެދްމެ
ޔެޒަވާދްޖެހެދީ އެކުޔިދް ޒަމާދީވާދް އުޅޭ ސޮގުދްދެވެ .ހަފިސަދޏުދް ދިވައިކަދް ކުޏަވީ ވަޒަކަފް ޓެޝަދްވާގީއެވެ.
މިޓަޔަ ޒަމާދީ ހެޔުދްގައް އަޅާކުޔިދްކ ޚާއްޞަކޮފް އަދްހެދްކުޔީދްސެ ހަފިސދޏުދް ބައެއް [ދުކިއްލަޒު ސޮގަކަފް]
ޔައްކައި ދުޑެވޭސޮގަފް ހުދްދަދަމަ ޓެޝަދްވީ ކަމަކަފް ދުބެޑެވެއެވެ .މިސޮގަފް ހާމަކުޒުމަކީ ހުޅަދސުސެ ސައުމުގަކުސައި
މާއައިބު ކަމަކަފްވެލް ދުވެއެވެ .އަޔި މިއަފްވުޒެވެލް ބޮޏަފް ސަޔަފްހިޓާޑައި ގަގްޑާޓައި ހުދްދަހެޔުދް އެޅުމަފް
ޒުވާދްކުޔިދް ޑޯބިކުޒެއެވެ .އެކުޔިދްސެ ހަފިސަދޏުސައި މިޓަޔަ ހެޔުމެއް އޮދްދައިޒު ދަދްދުސަގީސެ ޔުއްޔެކޭ
އެއްސޮގެވެ .އެކުޔިދް ޔެކޭސޮގުސައި ހެޔުދް ސަޔަފްޔޫވީމާ މީހާސެ ލިޓަސެއްޑެއެވެ .ބަޑާމީހުދްދަފް މާ ކަމަކު ދުޔެއެވެ.
އެހެދްކަމުދް [ޔެހަދް ޔޭގެޒެ] އަފް ވައިދުވަދްދަ ވަޒަފް ބާޒުކޮފްހެޔުދް އެޅުދް މުހިއްމުވެއެވެ.
 .3ޓެޝަދް ވެޓައިވަދީ ޔުދިޔޭސެ މައި ވިޔަޓާޒިއަކަފެވެ .ދުވަގަ މައިސަދޏު ހަމައެކަދި ވިޔަޓާޒިއަފެވެ .ޔުދިޔޭސައި އެ
މަލައްކަގް އެދްމެ ސިދަބަޔަކު ކުޒާ މަލައްކަގަކީ އަދްދައުދު އެޓެއްޔުމާއިކ ސަގުމާއި ވިއްކުމެވެ .ޓެޝަދް
އިޝްގިހާޒު ކުޒުމުސެ ވިޔަޓާޒި އަކީވެލް ވަކި ކުޏަ ވިޔަޓާޒިއެއް ދޫދެވެ.ގަޓާގު އެގަފް ވަލީޑަގްގަކުދް ގަޓާގު
އެކިސޮގްސޮގަފް ޓެޝަދް ޔަދީ އިޝްގިހާޒު ކުޒެވެމުދްދެވެ .ބެހެއްޓޭ ބޮޏެގި ބޯޏުގަކުދްދާއި ޔުއްވާ އުޅަދޔު
ޓަހަޒުދްދެވެ.

ދޫލްކ

މަޖައްޑާގަކުދްދާއި

ޓޮގްގަކުދްދެވެ.

ޓީވީސެ

ޚާއްޞަ

ޗެދެޑްގަކުދްދެވެ.

ބަހާޑެވޭ

ޑުއިޓޮގްގަކުދްދާއި ކަޒުޔާލްގަކުދްދެވެ .އަހަޒެމެދް ހިގަފްވެލް ދާޒާޓަޔަ އުކުޅުގައް ޓެޝަދް އިޝްގިހާޒުކުޒާ
މީހުދް ޔަދީ ބޭދުދްކުޒަމުދްދެވެ.
 .4މަޝްހޫޒު މީހުދްދަކީވެލް ޓެޝަދް [ކަދޏައަޅާ ބައެކެވެ].

 1950ސެ އަހަޒުގަކުސައި ޑަވަކިއުދްގެޒިޔާ އެޑްވިލް

ޕްޒިލްޑީއާ އެއްސޮގަފް ޔުދިޔޭސެ އެގަދްމިގާ ޓުޒާވަޒުސެ ކުޔިދް ހެޔުދް އެޅިއެވެ .މިހާޒުސެ ދޫލްކ މަޖައްޑާ ގަކުސައި
އެމެޒިކާސެ ކުޒީސެ ޒައީލް ބިޑް ކްޑިދްޓަދްސެ އަދބިކަދބަޑުދް ހިޑަޒީ ކުޑިދްޓަދް ގުޒުކުޒައްވާ ހެޔުދްގަކާ ބެހޭ
ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ

އެޗް.އެލް.ލީ އިމްގިޙާދް  2004 -ޏީ.ޕީ.އީ

2

މަޢުޑޫމާގު ހުޒެއެވެ .އެކުލިޏެދްޓެއްސައި އަވަހާޒަވި އަމީޒާ ޏަޔާދާ އަކީވެލްކ އޭދާ ގުޒުކުޒައްވާ ހެޔުދްގަކާބެހޭ
މަޢުޑޫމާގު ދޫލް މަޖައްޑާ ގަކުސައި ޝާއިޢު ކުޒެވުދު ބޭޓުޅެކެވެ.
 .5ޓެޝަދަކީ އެއަފް ގަބާވާމީހާސެ ޓެދްވަޒު ޔައްކައިޔޭ އެއްޗެއް ކަމުސައި ބުދެވެއެވެ .އަޅާހެޔުމާއި ހެޔުދް އަޅާޓައި
ހުދްދަސޮގުދް ހެޔުދްއަޅާ މީހާއާބެހޭ އެގަފް ވާހަކައެއް ބުދެޔެއެވެ .އެމީހަކީ މާޑަޔުކުޏަ ދޫދީ އަޔަބުކުޏަ މީހެއްސެ
ޑޭބަޑް ހަޒުކުޒެވޭ ޓަހަޒުވެލް އާޔެއެވެ .މިޓަޔަ ބަހުޒުވަ އަހަޒުމެދްއެދްމެދްވެލް ޔަދްދަމުއެވެ .އެހެދްދަމަވެލް
އެކިމީހުދް އެބަހުޒުވައިސެ މާދަ ކުޒަދީ އެކިސޮގަފެވެ .ޓެޝަދަފް ޑޯބިކުޒާ މީހަކު އެބަހުޒުވަ މާދަކުޒާސޮގާއިކ
ޓެޝަދަފް ހިގްކެދޏިޓައި ހުދްދަމީހަކު މާދަކުޒާ ސޮގާ ގަޓާގުވާދެއެވެ .ހެޔުދް އެޅުމުސެ ވަކި މިދްސަދޏުގަކަކަފް
ގަބާވާ ލޮލައިޓީއެއްސައިކ އެމިދްސަދޏުގަކުދް ކައްލާޑައިސެދްސޮލް ޔަފުޔަޒަޖައަފް ވެއްޓިޓައި ހުދްދަހެޔުމަފް ދުވަގަ
އަދްދައުދަފް ޚާއްޞަ ޤަޔަޒެއް ޔޭދީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ހުގުޒުކޮފް ހެޔުދްއަޅާކ ގާކުދްގާކުދްދެޖެހޭސޮގަފް ބޯހަޔާ
މީހުދްދަކީ ޤަޔަޒުކުޒެވޭ ބަޔަކަފް ވާދެހެއްޔެވެ؟
 .6ޓެޝަދަކީ ބަޔަޑުވަމުދްޔާ އެއްޗެކެވެ .ޓެޝަދް ބަޔަޑުވަމުދް ޔިޔަޔިޔަލްކ އެބަޔަޑު ވަމުދްޔަދީ ކަދޏައެޅިސެދް ވަކި
ކަމެއް ވެސެދްދޭ ބުދެޔޭދް އެދސޭ މީހަކުމަޔެވެ 1960 .އާއި 1970ސެ އަހަޒުގަކުސައި މީހުދްޑައި އުޅުދު
ހަޒުވާޅުގަކުސެ ޓައިކުޒި ޓުޅާކަމުދްކ ގުދްމޮހައި ހުޅުވާޑައިޓައިވާ ސޯދްތެއްޓަޔައެވެ .ޔާޔީ މިޔާކަފް ޔުވަހާ ޖެހެދްޔެދް
ޓެދްދަމުދް މިޔިޔައީއެ ހަޒުވާޅުގަކުސެ ޔިމާ އިޔި ކޮޅެވެ .އެއީ ސަޔަފްބާޒުކ ޓައިކުޒި ހިމް ހަޒުވާޅުގަކާއި
ޓަޓޫޑޫދުގަކެވެ .މިހާޒު ބައެއް ހިލާބު ބާޒުކޮފް ހުޒި ދަމަވެލް ޓައިކުޒި އަދެއްކާވެލް އަދްދަދީ ޓުޅާވަމުދްދެވެ.
 .7ހެދޔުދު ގެޔުވުމަފް ޓަހު އެޔުވަހު ހެޔުމެއް ކަދޏަ އެޅުމަފް ވަޒަފްސިދަ ލަބަބުގަކެއް މެޔުވެޒިވެއެވެ.
އެކިމީހުދްމިކަމުސައި ސެދްސުޅޭސޮގް ގަޓާގެވެ .އެއްބަޔަކު އަޅާހެޔުދް އެބައިމީހުދްސެ އެޔުވަހު ޠަބީޢަގާ ސުޅިޓައިވާއިޒު
އަދެއްބަޔަކު އެޔުވަހު އޮދްދަ މުހިދްމު ބައްޔަޑުވުމެއްޓަޔަ ކަމާކާސުޅުވައިސެދް ހެޔުދް އަޅައެވެ .އަދެއް ބަޔަކު
އަޑަމާޒީދް ހެޔުދް ދެސުމުސެ ކުޒިދް އެޔުވަހުސެ މޫލުދް ޑަޓާކުޒާސޮގަފް ވިލްދައެވެ .ޔާ ހެޔުދް އަޅާ ވަފިސަދޏު
ޓެދުމުދް ވެލް އެހެދް ހެޔުމެއް އެޅުމަފް މަޖުބޫޒުވެއެވެ .މި ހުޒިހައިކަމަކާ ސުޅުވައިސެދް ހެޔުދް އަޅާމީހާސެ އަގުސައި
ވަޒަފް ސިދަ ވައްގަޒުގަކުސެ ހެޔުދް ހުދްދަޖެހެއެވެ .ޓެޝަދަފް ޑޯބިކުޒާމިހަކުދަމަ މިހުޒިހައި ވައްގަޒަކީވެލް ޒަމާދާ
ސުޅޭ ވައްގަޒުގަކަފް ވާދްޖެހެއެވެ.
 .8ޓެޝަދް ބަޔަޑުވަމުދްޔާ ޓަޔއިދް ޓެޝަދަފް އުޅޭމީހުދްވެލް ޔަދީ ބަޔަޑުވަމުދްދެވެ .އެމީހުދް އުޅޭސޮގުދް ހާވަދީ
ޒެވިގެޔޮ ވަފައިސެދް އުޅޭހެދްދެވެ .އެމީހުދްދަފް ވަޒުބަޑިކަމުސެ އިޙްލާލެއް ދުކުޒެވެއެވެ .ޓެޝަދްސެ ޔުވެއްޔާ އެއް
ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ
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ހަމައެއްސައި ޓައިހަމަކޮފް ދުޑެވުދަލް އެކަދް ޤަބޫޑުކުޒާކަފްވެލް ބޭދުމެއްދުވެއެވެ .ޖީބަފް ކިގަދްމެ ބަޒުވިޔަލް
އެއީ ޚަޒަޔަކަފްވެލް ދުވެއެވެ .އެބައިމީހުދް ޔިޒިއުޅުމުސެ މުހުގާޔުގައް ޓުއްޔުމަފް ޑޭދްޔޭދްކުޒަދްޖެހުދަލް އެއީ
މަލްއަޑައެއްވެލް ދޫދެވެ .ޑަޔެއްސައި ބެޔޭވަޒުސެ ކަމަކަފްވެލް ދުވެއެވެ .ހީވަދީ ޓެޝަދްސެ ޓުޒަސަހުސައި
ޓިޑާއޮދްދަ ޔެއްކުދްގެޒިކަމުސެ ހިޔަދީސައި މިޑަޔުވެގިކަދް ޓޮޒުވިޓައި ވާހެދްދެވެ .އެހެދީކޓެޝަދަފް ޑޯބިކުޒާ
ހުޅަދސުސެ އެދްމެ ޒަމާދީ ޓެޝަދަފް އުޅޭމީހުދް ޒުވާދުދްސެ މެޔުސައި މަޝްހޫޒެވެ .އެބައިމީހުދްސެ އެގެޒެޓުފުސެ
ހަޤީޤަގަފްވުޒެ ބޭޒުޓުފުދް ޔައްކާ ކުޑަވަޒުސެ ވާހަކަ މާމޮޅުކޮފްސެދް ޔެއްކެއެވެ .އެއީ ޓެޝަދަފް ޑޯބިކުޒާމީހުދްދަފް
ޑިބޭ ޓަ ޚްޒެކެވެ .ހިގްހަމަޖެހުމެކެވެ ޔެއްކުދްގެޒިކަމުސެ މިޔުދިޔޭސައި އެޓަޔަ ޓަޚްޒަކާއި ހިގްހަމަޖެހުމެއް ބޭދުދްވާ
މީހަކު ހުޒެޔާދެހެއްޔެވެ؟

ޔޭހައިސެ ލުވާޑުގައް:
[ -1އެކުޔިދްސެ ހަފިސަދޏުސައި މިޓަޔަ ހެޔުމެއް އޮދްދައިޒު ދަދްދުސަގީސެ ޔުއްޔެކޭ އެއްސޮގެވެ ].ޔެވަދަ ޕެޒެސްޒާޓުސައިވާ
މިޢިބާޒާގް މިސޮގަފް ޑިޔުދްގެޒިޔާ ސެދްދެވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުލް)
 -2ގިދްވަދަ ޕްޒެސްޒާޓުދް ޔޭހަވާ ސޮގުސައި ޓެޝަދް އިޝްގިހާޒު ކުޒެވދީ ވަޒަފްސިދަ ޓަދްދާދުދްސެ މަލައްކަގުދްދެވެ.
ޓެޝަދް އިޝްގިހާޒު ކުޒުމުސައި ހަގަޒު ޒޮދސަކުދް މަލައްކަގްކުޒާ ހަގަޒު ޓަދްދާދެއް ބުދެޔޭފެވެ.
( 2މާކުލް)
 -3މަޝްހޫޒު މީހުދްދަކީވެލް ޓެޝަދް [ކަދޏައަޅާ ބައެކެވެ].

(4ވަދަ ޕެޒެސްޒާޓު) މަޝްހޫޒު މީހުދް ޓެޝަދް

ކަދޏައަޅާ ބަޔަކަފް ވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުލް)
[ -4އަޅާހެޔުމާއި ހެޔުދް އަޅާޓައި ހުދްދަސޮގުދް ހެޔުދް އަޑާމީހާއާބެހޭ އެގައް

ވާހަކައެއް ބުދެޔެއެވެ5( ].ވަދަ

ޕެޒެސްޒާޓު) މިސޮގުދް ހެޔުދް އަޅާޓައި ހުޒެޔާދެ ގިދްސޮގަކާއިކ އެއިދް ކޮދްމެސޮގަކުދް ބަޑާމީހުދްދަފް ބުދެޔޭވާހަކަ /މާދަ
ކުޒެވިޔާދެ ސޮގް ވަކިވަކިދް ބަޔާދްކޮފްޔޭފެވެ.
( 3މާކުލް)
 -5ހަޒުވާޅު /ޓަޓުޑޫދުސެ ޓައިކުޒިއާއި ޓެޝަދާ ސުޅިޓައިވާސޮގް ބުދެޔޭފެވެ.
ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ
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( 2މާކުލް)
 -6ޔާހެޔުދް އަޅާވަފިސަދޏު ޓެދުމުދް އެހެދް ހެޔުމެއް އެޅުމަފް މަޖުބޫޒުވަދީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
( 1މާކުލް)
 -7ޓެޝަދާ ބެހޭސޮގުދް މަޒުމޫދުސައި ހުޒި ހަޤީޤީ ވާހަކަގަކުސެ އިގުޒުދް ޑިޔުދްގެޒިޔާސެ ޚިޔާޑުވެލް ޓާޅުކޮފްޓައި ވެއެވެ.
މިސޮގުދް ޓާޅުކޮފްޓައިވާ ޚިޔާޑުގަކުސެ މައިސަދޏުސޮގެއްސައި ޔޭހަވަދީ ކޮދްކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިކަމަފް ބާޒުޔޭ ޔެ ހެއްކެއް
މަޒުމޫދުދް ހޯޔައިޔޭފެވެ.
( 4މާކުލް)
[ -8ހީވަދީ ޓެޝަދްސެ ޓުޒަސަހުސައި ޓިޑާއޮދްދަ ޔެއްކުދްގެޒިކަމުސެ ހިޔަދީސައި މި ޑަޔުވެގިކަދް ޓޮޒުވިޓައިވާ ހެދްދެވެ].
އަފްވަދަ ޕެޒެސުޒާޓުސައިވާ މި ޖުމުޑަ އަމިއްޑަޢިބާޒާގުދް ގިޑަކޮފް އޮޅުދްޓިޑުވައިޔޭފެވެ.
( 2މާކުލް)
 -9މަޒުމޫދުސައި ބޭދުދްކޮފްޓައިވާ ޙާޑަގާ ސުޅުވައިސެދް ގިޒީސައިވާ ބަލްގަކުސެ މާދަ ޑިޔާފެވެ.
ހ .ޔެހަދް ޔޭގެޒެ

(ޕެޒެސްޒާޓް )2

ފ .މުހުގާޔު

(ޕެޒެސްޒާޓް )8

ދ .ޑޭދްޔޭދް ކުޒުދް

(ޕެޒެސްޒާޓް )8

ކޑަވަޒު
ޒު .

(ޓެޒެސްޒާޓް )8
( 2މާކުލް)

 2ވަދަ ލުވާޑު
ޚުޑާޞާކުޒުދް
ޔޭހައަފް ޔީޓައިވާ ޑިޔުމުސެ ޓުޒަގަމަ ޕެޒެސްޒާޓުދް ޓެފިސެދް ޓަލްވަދަ ޕެޒެސްޒާޓުސެ ދިޔަޑަފް ގިދްބައިކުޅަ
އެއްބަޔަފް ( 10ޓޮޅުވަގާއި  12ޓޮޅުވަގާ ޔެމެޔުސެ މިދްވަޒަކަފް) ޚުޑާޞާ ކުޒާފެވެ.
( 10މާކުލް)

ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ
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