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ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު     : ލީ އި ވަ ލަ ކު ްތ އެ ޮފ

އަންވަރު އިބްރާހީމް     

މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން      

އަޙްމަދު ރިފާޢު      

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ      

އަންވަރު އިބްރާހީމް    : ން އި ޒަ ދި ޑި ޓް އަ އު އަ ލޭ

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ       : ޯޓ ޮފ

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު     

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުން     

އި  ގަ ތު ބަ ސަ ނާ ގެ މު މު ރު ރު ފު ހަ 75 އަ ށް  މަ ކަ ރި ވެ ސް ހި ނޫ ވެ ކީ ދި ތަ މި ޮފ

ނީ  ވަ ން ެގ ބި އް ލި ގެ އް ހާ ހަ ރި ެގ ހު ތު . މި ޮފ ވެ ކެ ތެ ވާ ޮފ އި ފަ ރެ ން ނެ ލު ސި ން އު ާއ ކަ ޑި ސް މީ ވް ޑި ލް ޯމ

 . ވެ ށެ ލަ ސި ން އު އާ ކަ ޑި ސް މީ ވް ޑި ލް ޯމ

    

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް     : ރީ ކު ޢު އި ތް ޝާ ޮފ
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އިސްބަސް ----------------------------------------------------------------------------------------------

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު ----------------------------------------------------------------------------

ފަޚުރުވެރިވުން ޙައްޤު މުނާސަބަތެއް 

އަލްއުސްޔާޛް މައުމޫން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް -----------------------------------------------------------  

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ޚިޠާބު --------------------------------------------------------------------

މިނިވަން މީޑިއާގެ ދުޅަޔެހޮ ވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ދިގު ދަތުރު 

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ----------------------------------------------------------------  

ނޑުގެ ބައެއް ތަޖުރިބާ – ޢައްބާސް އިބްރާހީމް --------------------------------------- ނޫސްވެރިކަމުގައި އަޅުގަ

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ – އަޙްމަދު ޒާހިރު، ސީނާ --------------------------------------------------------

ރީނދޫ ނޫސްވެރިކަން – އިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫސާ ---------------------------------------------------------

މިނިވަންކަމުގެ އިން – އަބްދުهللا ފާރޫޤު ޙަސަން -----------------------------------------------------------

ބޭނުންވަނީ ނުގުޑާ އަޒުމެކެވެ. ޝައުގުވެރިކަމެވެ. – މުޙައްމަދު ޝަހީބް --------------------------------------

ނޫސްވެރިކަމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހާދަ ބޮޑު ޒިންމާއެކެވެ. 

އަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ------------------------------------------------------------------  

ނޑުގެ ނަޒަރުގައި  ނޫސްވެރިން - އަޝްރަފް އަލީ --------------------------------------------------- އަޅުގަ

ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީން: ސެޓިފިކެޓުން ޑިގްރީ އަށް ކުރި ދަތުރު 

ޑރ. އަހުމަދު ޒަކީ ނާފިޒް ----------------------------------------------------------------------  

ލިޔުންތެރިން އުފެދުމާއި އުފެއްދުން : ކުރިމަގު އޮތީ ކިހިނެއް؟ 

މޫސާ ލަތީފް -----------------------------------------------------------------------------------  

ނޫސްވެރިކަމަށް ދިމާވި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް 

އަހުމަދު ޒާހިރު )ހިރިގާ( ------------------------------------------------------------------------  

ނޑެއް ބޭނުން – އަބްދުهللا ނައީމް އިބްރާހީމް ---------------------------------------- މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑު – ހޯރަފުށީ އަހުމަދު ސަލީމް --------------------------- ނޮވެމްބަރު 3 ގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ތަރުޖަމާ ކުރިޔަސް އެހެން ކަމެއް ކުރިޔަސް އާއްމު މައުލޫމާތު ލިބިގަންނާށެވެ. 

އިމާދު ލަތީފް -----------------------------------------------------------------------------------  

ނޫސްވެރިންނާއި މަސްވެރިޔާ – މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ ---------------------------------------------
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ނޑުމެންގެ މާހައުލުން” – މުހައްމަދު ޒާހިރު )މީމުޒަވިޔަނި( ------------------------------------------ “އަޅުގަ

ނޑި  އަބުރުގެ ގާނޫނު: ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގައި ޖެހި އަނދަގޮ

އަހުމަދު އަބްދުهللا ސައީދު -----------------------------------------------------------------------  

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ ބަދަލުތައް – ހަސަން އާމިރު -------------------------------------------------------

ގުޅުން ބޮޑު ޓީމެއް އޮތުން: މީޑިއާ މެނޭޖްކުރުމުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު މޮޑެލް 

ސިނާން އަލީ -----------------------------------------------------------------------------------  

ލިޔަންވީ ކީއްވެ؟ - މުހައްމަދު ވަހީޑު މަޑުލު --------------------------------------------------------------

ލިޔުންތެރިކަމަކީ އަމާނާތެކެވެ. – އާދަމް އަބްދުއްރަހްމާން --------------------------------------------------

ނޫސް މަޖައްލާ ނެރުމުގައި ވިދަމުން ދިޔަ އެންމެ އަލިގަދަ އެއް ތަރި -----------------------------------------

ނޑު – ޢަބްދުهللا އަޙުމަދު ------------------------------------------ ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އަޅުގަ

ބަދަލުވަމުންދާ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ބަހުރުވަ - އިބްރާހިމް ޙުސެއިން މަނިކު --------------------------------------

ނޑު – މުހައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ ------------------------------------------------------ އަދަބީ ދަތުރުގައި އަޅުގަ

އޮންލައިން ނޫސްވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ – އާސިޔަތު މުޙައްމަދު ސަޢީދު -----------------------------------------

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ 75 އަހަރުގެ ފަސް ކާފު – މުޙައްމަދު ހަމްދޫން --------------------------------------

ނޫސްވެރިކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު – މޫނިސާ ޢީސާ ----------------------------------------------------

ނޑުގެ ތަޖުރިބާ އިން އެމްއީއެސް: ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް ލިބުނު ޖަވާހިރެއް  އަޅުގަ

ޢަބްދުهللا އަޒްމީން ------------------------------------------------------------------------------  

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފާރަވެރިޔާ އަދި ބާރުވެރިޔާ – އަޙުމަދު މުޖުތަބާ ---------------------------------------------

ނޑި  ޑރ. އަލީ ރަފީގް: ނޫސްވެރިކަން ޒަމާނީކުރެއްވި ސިކު

މުޙައްމަދު ހަމްދޫން -----------------------------------------------------------------------------  

ނޑު – އަޙުމަދު ޝިޔާމް --------------------------------------------------- ނޫސްވެރިކަމުގެ އަހުލާގީ މިންގަ

މަދަރަސީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެހާރާއި މިހާރު – އަންވަރު އިބްރާހީމް -------------------------------------------

ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސްޔޫބީލުގެ ގަލަން -------------------------------------------------------------------

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދައުލަތުން ދެެއްވާ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ------------------------------

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް  ޙާޞިލުކުރެއްވި ބޭފުޅުން ----------------------------------------------------------

ބައެއް ނޫސް މަޖައްލާތަކުން 75 --------------------------------------------------------------------------

ނިންމައިލުމުގެ ކުރިން -----------------------------------------------------------------------------------
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َوَصْحِبِه  آلِِه  َوَعَلى  َواْلُمْرَسِلْي،  ْاألَنِْبَياِء  َأْشَرِف  َعَلى  َوالسََّلُم  َوالصََّلُة  اْلَعاَلِمْي،  َربِّ  هلِل  الَْْمُد 

َأْجَِعْي.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުނާސަބަތުގައި،  ތާރީޚީ  އުފާވެރި  ފުރޭ  އަހަރު   75 ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި 

ތަހުނިޔާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރައްވާ  މީޑިއާތަކުގައި  އެ  މީޑިއާތަކަށާއި،  އެންމެހައި 

ދަންނަވަމެވެ. މި ނޭވާގައި އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި، މިރާއްޖޭގެ ޒުވާން ނޫސްވެރިންނަށް ސާބަހާއި 

ތަޢުރީފު ރައްދުކުރަމެވެ. އަދި މި މައިދާނާ ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ އިހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ޒިކުރާ އާކުރަމެވެ. 

އެ ބޭފުޅުންނަށް ރަޙްމަތްލެއްވުން އެދި، ދީލަތިވަންތަ މަލީކުގެ މަތިވެރި ޙަޟުރަތަށް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

މި ފޮތް މި ނެރެވެނީ، ދިވެހި ނޫސްވެރިކަން، ޤަރުނެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި ކަޑައްތުކޮށް، 

ކައުންސިލްގެ  މީޑިއާ  އެހެންކަމުން،  ނޑިވަޅުގައެވެ.  ދަ ފަށާ  ދަތުރު  ތެރެއަށް  ފަންސަވީހުގެ  ފަހު 

ފޮތް ކޮމިޓީން މި ފޮތަށް ދެއްވާފައިވާ ނަމަކީ، “ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް” އެވެ. މި ފޮތް 

ވުޖޫދަށް މިއަންނަނީ ނޫސްވެރިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ މައިދާނުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފުންނާބުއުސް އެތައް 

ބޭފުޅުންނެއްގެ އަގުހުރި ތަޖުރިބާއާއިގެންނެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ، އެ ބޭފުޅުން މިވަނީ 

ހަދިޔާކުރައްވާފައެވެ.  ކިޔުންތެރިންނަށް  ފޮތުގެ  މި  ދެއްވާފައެވެ.  ފޮތަށް  މި  ދީލަތިކަމާއެކު  ނުހަނު 

އެކަމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮ ދަރުމަ މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި، ރަޙްމާނުވަންތަ ރައްބުގެ ފުރަ 

ކީރިތި ޙަޟުރަތަށް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

ނޑުގެ ވުޖުދާނަށް ވެރިވެފައިވަނީ، މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ  މި ފޮޅުވަތްތައް ލިޔަމުންދާއިރު، އަޅުގަ

ކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ނެރުއްވުމަށްޓަކައި  ފޮތް  މި  މިންނަތެވެ.  ހިންމަތާއި  މެންބަރެއްގެ  ތިންހަތަރު 

ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ޒިކުރާ ވެސް ދަމަހައްޓަންޖެހެއެވެ. އެއީ، މި ފޮތް ނެރުމާއެކު، ހަނދާނުން 

cswbcsia
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ފޮހެވިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ލީޑަރަކަށް ހުންނެވީ، 

ނޑު މަޢުހަދީ ޙަޔާތުގެ އެކުވެރިޔާ އަލްއަޚު ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދެވެ. އޭނާގެ މޭސްތެރިކަމުގައި  އަޅުގަ

ކައްތިރި ވިއްދަވާ އަނެއް ދެ ބޭފުޅުންނަކީ، މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، އަލްފާޟިލް 

ވުޖުދާނުގެ  ބާނިލަމުންދާ  ހިތުތެރޭގައި  އިބްރާހީމްއެވެ.  އަންވަރު  އަލްފާޟިލް  ޙަމްދޫނާއި،  މުޙައްމަދު 

ސިއްރުން، ފާޅުގައި މި ތިން ބޭފުޅުންނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރާއި ތަޢުރީފު ދަންނަވަމެވެ. 

މި ނޭވާގައި، ކައުންސިލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންނުކުރި 

ކަމުގައިވިޔަސް، މި ޝުކުރާއި ތަޢުރީފުގައި އެ ބޭފުޅުން ވެސް ޝާމިލުކުރަމެވެ.

ލިޔެދެއްވާފައިވާ  ގަލަންކޮޅުން  ބޭފުޅެއްގެ  ކޮންމެ  ޢިއްޒަތްތެރި  ދެއްވި  ލިޔުން  ފޮތަށް  މި 

ނޑަށް މޭރުންވާ ގޮތުގައި އެއިން ކޮންމެ މަޒުމޫނަކީ،  މަޒުމޫނަކީ، ނުހަނު އަގުހުރި ފުރޭފެކެވެ. އަޅުގަ

ވަނީ  ބޭފުޅުން  އެ  “އަލިމަހެކެވެ.”  އުފަންވި  މަސްރަޙަށް  ލިޔުންތެރިކަމުގެ  ނޫސްވެރިކަމާއި  ދިވެހި 

އޭގައި އެތައް މަޢުލޫމާތުތަކަކާއި، އެތައް ތަޖުރިބާތަކެއް ޖަމާކުރައްވާފައެވެ. އެއިން ކިޔުންތެރިންނަށް 

މަންފާކުރުމަކީ، އުދަވާ އުދަވުމެއް އަސްތަވިޔަސް ޝައުޤުން ވަކިވެގެންދާނެ އުންމީދެއް ނޫނެވެ. މާޒީގައި 

ކެކުޅުމަށް ސަހަރޯވެރިވަމެވެ.  ބަރުދާސްތުކުރައްވާފައިވާ ވޭނާއި  ދިވެހި ނޫސްވެރިންނާއި ލިޔުންތެރިން 

އިން  މުސްތަޤުބަލުގައި  ހަމްދަރުދީވަމެވެ.  މުޞީބާތްތަކާމެދު  ކުރިމަތިވެދާ  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ހާޒިރުގައި 

ފާހަގަވެފައިވާ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމަށް މެނުވީ ހިތެއް ނޭދެއެވެ. ފުރާނަތައް، އޭގެ ވަގުތީ މަންޒިލްތަކުން 

ނިކުމެގެން އެބަހަރަދެއެވެ. އެހެނަސް، ގަލަމުގެ “ރޫޙު” އޭގެ މަންޒިލާ ވަތްކެއް ނުވެއެވެ.

މި އިސްބަހުގެ ނިހާޔަތަކީ، ތެދުމަގަށް މަގު ދެއްކެވުން އެދި އަބަދާއަބަދު ކުރެވޭ ދުޢާއެވެ.

رَاَط اْلُمْسَتِقيَم(  )اْهِدَن الصِّ

“އަޅަމެންނަށް، ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް މަގު ދައްކަވާނދޭވެ!” އާމީން!

11 ޑިސެންބަރު 2018

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން             

           މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް
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المـدللّـه رّب العـاملـي، والّصـلة والّسـلم على سـّيدن حمـّمد، َوعلـى آلـه وصحبـه أجـعـي. 

ރާއްޖޭގެ  މުނާސަބަތުގައި،  ފުރުމުގެ  އަހަރު   75 ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑު  އަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ގެންދެވި  ކުރައްވަމުން  ޚިދުމަތް  ދާއިރާގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ވަރަށް އުފަލާއެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ. ހަމައެހެންމެ، މިވޭތުވެދިޔަ 

ޚިދުމަތް  ރޮނގުން  ރޮނގު  އެކި  ދާއިރާއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު   75

ކުރައްވާފައިވާ އަދި މި ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް އެކި ދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ 

ދަންނަވައި  ތަހުނިޔާ  ނޑު  އަޅުގަ އެބޭފުޅުންނަށް  ވަޒަންކުރަމުން،  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެންނާ މިހާރު ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ  ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކުރަމުން، އެބޭފުޅުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވުން 

އެދި މާތްهللاގެ  ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. 

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ub WYiK eg WycairUh cmujclusIawr
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ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެޅި، 

ނޫސްވެރިިކަމުގެ މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކުރެވިގެންދިޔަކަން އެއީ، ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް 

ގެއްލުމެކެވެ.  ވަރަށްބޮޑު  ލިބުނު  ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި  އެއީ  އަދި  ހުރަހެކެވެ.  ވަރަށްބޮޑު  އެޅުނު 

ކުރިމަތިނުކުރުވާނެ  ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި  ސަރުކާރުން  ނޑުގެ  އަޅުގަ ކަމެއް  އެއްވެސް  އެފަދަ 

މީޑިއާތަކަށް  ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ  އަރުވަމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ ޔަޤީންކަން، މި ފުރްޞަތުގައި  ކަމުގެ 

މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އަދި މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން 

ގެންދަވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް 

ކުރަމުންދާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަމެވެ. 

މަސައްކަތްތައް  ހީވާގި  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  މީޑިއާތަކުން  ރާއްޖޭގެ  ފުރްޞަތުގައި،  މި 

ނޑު ފާހަގަކޮށް، ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މީޑިއާގެ  އަޅުގަ

ހަނދާން  މަތިން  ދައުރުގެ  އަދާކުރަމުންދާ  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީ  ދާއިރާ 

ކުރަމުން، މީޑިއާ ކައުންސިލަށްވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑު އެދެނީ، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފާގަތި  އަޅުގަ

އުފާވެރި ދުވަސްތަކަކަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތުގެ ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެގެންދިޔުމެވެ. 

25 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440   

3  ޑިސެންބަރު   2018   

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް         

       



89 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރު ފުރޭ އަލިމަސް ޔޫބީލްގެ ތާރީޚީ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަރަށް 

ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން  ކުލަގަދަގޮތެއްގައި މި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރައްވާތީ، އެ ކައުންސިލަށް އަޅުގަ

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

މި ތާރީޚީ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ]އަލިމަސް[ ގެ ނަމުގައި ނެރުއްވާ 

ނޑުގެ ބަސްކޮޅަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެކަމަށްޓަކައި ވަރަށް  ފޮތުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވާޙާލު، ތިރީގައިވާ ފޮޅުވަތްކޮޅު ލިޔެލަމެވެ.

ނޑެވެ.  ލޯގަ މޫނުބަލާ  ޤައުމުގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ،  ސިފަކުރައްވާގޮތުގައި  ލިޔުންތެރިން  ބައެއް 

ދިމާވާ  ޤައުމަށް  ބަދަލުތަކާއި،  އަންނަ  ޤައުމަށް  ކަންތައްތަކާއި،  ހިނގާ  ޤައުމުގައި  ނޫސްވެރިކަމަކީ، 

ދައްކައިދޭ  ރީތިކޮށް ސާފުކޮށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  މިފަދަ  އޮއިވަރުތަކާއި  ހިނގާ  ޤައުމުގައި  ގޮންޖެހުންތަކާއި، 

ވަސީލަތަކަށް ވާތީއެވެ. 

ބާރެވެ.  ހަތަރުވަނަ  ދައުލަތުގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ،  ވިދާޅުވާގޮތުގައި،  ލިޔުންތެރިން  ބައެއް  އެހެން 

ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ޤާނޫން ހެދުމުގެ ބާރާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ބާރު ފަދައިން، މިނިވަންކަން 
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ނޑުމެން  ލިބިގެންވާ މުޅި ޤައުމަށް އަސަރު ފޯރުވަނިވި ވަރުގަދަ ބާރެކެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނޫސްވެރިކަން އަޅުގަ

ސިފަކުރިނަމަވެސް، ނޫސްވެރިކަމަކީ، ވަގުތުން ވަގުތަށް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދީ، ރައްޔިތުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވާ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތެވެ. 

ވެއެވެ.  އައިސްފައި  ބަދަލުތައް  ތަފާތު  ބަދަލުތަކާއެކީގައި، ނޫސްވެރިކަމަށްވެސް  އަންނަ  ޒަމާނަށް 

ހިމެނިފައިއޮތީ  ތެރޭގައި  އެކަމުގެ  އައިއިރު،  ފެށިގެން  ނޫސްވެރިކަން  އަންނަމުންދެއެވެ.  މިހާރުވެސް  އަދި 

ތެރެއަށް  ޢާންމުންގެ  ޗާޕުކޮށްގެން  ނުވަތަ  ލިޔެގެން  އަތުން  މަޖައްލާތަކެވެ.  ނޫސްތަކާއި  ހަމައެކަނި 

ޚަބަރުތަކާއި  ފޮނުވާ  ރޭޑިޔޯއިން  ތެރޭގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އޭގެފަހުން،  ފަތްފުށްތަކެވެ.  ނުކުންނަމުންދިޔަ 

އެކިއެކި  އުފެދުމުން،  ސްޓޭޝަންތައް  ޓެލެވިޜަން  ދިޔައެވެ.  ހިމެނިގެން  މަޢުލޫމާތުތައްވެސް  ގެނެސްދޭ 

ޗެނެލްތަކުން ފޮނުވާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެނިގެންދިޔައީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ފަހަކަށްއައިސް، 

ޝާއިޢުކުރެވޭ  ކޮށް  ]އޮންލައިން[  އިތުރުން  ނޫސްމަޖައްލާތަކުގެ  ނުކުންނަ  ޗާޕުކުރެވިގެން  ކަރުދާހުގައި 

ނޫސްވެރިކަންވެސްވަނީ،  ރާއްޖޭގެ  ހިމެނިފައެވެ.  މިހާރުވަނީ  ތެރޭގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޫސްމަޖައްލާވެސް 

މިހުރިހާ ތަރައްޤީއެއް ދެކިފައެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފުރާނައަކީ، މިނިވަންކަމެވެ. މިނިވަންކަމެއްނެތް ނޫސްވެރިކަމަކީ، ފުރާނައެއްނެތް 

ޤަބޫލުކުރާ  ދުނިޔެ  ތަހުޒީބުވެފައިވާ  މިނިވަންކަމަކީ،  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އެހެންކަމުން،  ނޑެކެވެ.  ހަށިގަ

ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި،  ލިޔުންތެރިޔަކު  ހުޅަނގުގެ  މިނިވަންކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ވަރަށް  ޙިމާޔަތްކުރާ  އަދި 

ތެޔޮވަޅުތަކުން ތެޔޮ ހުސްވެދާނެއެވެ. ފެންކޯރުތަކުން ފެން ހިކިދާނެއެވެ. އެކަމަކު ދެލި ހުސްނުވާހާހިނދަކު، 

ތާރީޚު ލިޔެވެމުން ދާނެއެވެ.

ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިންސާނުންކުރާ އެހެން ކޮންމެ ކަމެކޭވެސް އެއްފަދައިން، 

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރެވޭނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ހުނަރުތައް ކިޔަވައި ދަސްކޮށްގެންނެވެ. 

ތަޢުލީމީ  ކޮލެޖުތަކާއި،  ދަސްކޮށްދޭ  ނޫސްވެރިކަން  ޤައުމެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެ  އެކަމަށްޓަކައި 

އެކިފެންވަރުގެ  ދަރިވަރުންނަށްދޭ  ފުރިހަމަކުރާ  ކޯސްތައް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ހުރެއެވެ.  މުއައްސަސާތައް 

ސެޓްފިކެޓްތައްވެސް ހުރެއެވެ.

މިއަހަރަކީ، ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރު ފުރޭ އަލިމަސް ޔޫބީލް އަހަރުކަމަށްވުމުން، މިއީ، 

ނޑުމެން އުފާކުރުން ޙައްޤު، އަދި ފަޚްރުވެރިވުންވެސް ޙައްޤު މުނާސަބަތެކެވެ.  ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި، އަޅުގަ

ފަރާތްތަކެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ތަރައްޤީވެފައިމިވަނީ،  ފެންވަރަށް  މިއޮތް  މިހާރު  ނޫސްވެރިކަން  ރާއްޖޭގެ 

ހިންމަތާއި މިންނަތުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ. އެހުރިހާ 
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ނޑުމެން މިއަދު އަދާކުރަންޖެހެނީ ވަރަށްވެސް މަތިވެރި ޝުކުރެކެވެ.  ފަރާތްތަކަކަށް އަޅުގަ

ގޮތުގައި  މުއައްސިސުންގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހި  ތެރޭގައި،  ފަރާތްތަކުގެ  މިދެންނެވި 

ބަލައިގަނެވިފައިވާ، ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙަންމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނާއި، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް 

އަލްފާޟިލް  ޙުސައިނާއި،  އާމިނަތު  އައްނަބީލާ  އިސްމާޢީލްދީދީއާއި،  މުޙަންމަދު  އަލްފާޟިލް  ޝިހާބާއި، 

މުނާސަބަތުގައި  ފުރުމުގެ  އަހަރު   50 ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި  މީގެއިތުރުން،  ހިމެނެއެވެ.  އަޙްމަދު  ޢަލީ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަންގަލަމާއި، އެކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުން އެރުވުނު އަށް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހަތް ބޭފުޅެއްގެ 

ބޭފުޅުންނަކީ، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒާހިރު ނަޞީރާއި، އަލްފާޟިލް  ހަތް  ނަން ދަންނަވާލާނަމެވެ. އެ 

ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމާއި، އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނާއި، އަލްފާޟިލް ސީނާ އަޙްމަދު 

ޒާހިރާއި، އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމާއި، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާއާއި، އަލްފާޟިލް 

ނޑެވެ. އެވަގުތު  މަނަދޫ ޢަބްދުއްސައްތާރެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އަނެއް ނަސީބުވެރިޔަކީ، އަޅުގަ

ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވާ އަލްމަރްޙޫމް މަންދު ޢަބްދުهللا ވަޙީދުގެ ޢާއިލާއަށްވެސް ހަނދާނީ 

ލިޔުން ރައްދުކޮށްދެވުނެވެ. މިދެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެވުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ރިހި 

ގަލަމާއި، ހަނދާނީ ލިޔުން 24 ބޭފުޅަކަށް އެރުވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ވޭތުކުރި  މަޤާމުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ  ނޑު  އަޅުގަ

ސުބްޙާނަހޫ  هللا  ލިބުނުކަމަށްޓަކައި  ނަސީބު  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތަކެއް  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ނޫސްވެރިކަން 

ނޑު ކުރެވޭތޯ ބެލި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންގެ  ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަޅުގަ

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތަރައްޤީގައި  ޤައުމުގެ  ބޮޑުކަމާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދައުރާއި 

ފުޅާ  އެންމެ  ހުއްދަކުރާ  ދީން  ޤާނޫނާއި  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  އުފެއްދުން  ހޭލުންތެރިކަން  ހިއްސާއާބެހޭގޮތުން 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިވެސް  މިނިވަންކަން  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދާއިރާއެއްގައި 

ގެންނަންޖެހޭ  ޤާނޫނުތަކަށް  ބައެއް  ހުރި  ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް  މިނިވަންކަމަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މީގެތެރޭގައި، 

ބަދަލުތައްވެސް ގެނެވުނެވެ. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނޫސްވެރިން ގިނަކުރުމަށްޓަކައި، ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ 

ރާއްޖޭގައި  ހިންގުނެވެ.  ކޯސްތައްވެސް  ތަމްރީން  ބޭނުންކުރުމުގެ  ދިވެހިބަސް  ހެޔޮގޮތުގައި  އަދި  ކޯހަކާއި 

ނުކުންނަމުން ދިޔަ ބައެއް ނޫސް ޗާޕުކުރުމުގައި ސަރުކާރުން މާލީގޮތުން އެހީތެރިވަމުން ގެންދެވުނެވެ. އަދި 

އެފަރާތްތަކަށް ލޯނުގެ އެހީވެސް ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ޤައުމަށް ފައިދާކުރަނިވި އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ނޫސްވެރިކަމެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 

ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ އަގު ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން، ނޫސްވެރިންނަށް ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ 
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އިނާމުދޭންވެސް ފެށުނެވެ. މިގޮތުން، ދެބޭފުޅަކަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމާއި، 

12 ބޭފުޅަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު އެރުވިފައިވެއެވެ.

ހުންނަ  ޝައުޤުވެރިކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ނޫސްވެރިކަމަށް  ކުޑައިރުއްސުރެ  ވަރަށް  ނޑަކީ،  އަޅުގަ

ނޑުގެ ޙަޔާތުގެ އެކިދުވަސްވަރު ނޫސްވެރިކަމުގެގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ  މީހަކީމެވެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ކިޔަވާ  ]ދިވެހި  ކިޔަވަންތިބިއިރު،  ނޑުމެން  އަޅުގަ މިޞުރުގައި  ވާނެއެވެ.  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތްތަކެއް 

ގެ  ]ރޭނީސް[  ފަރާތުން  ޖަމްޢިއްޔާގެ  އެ  އުފައްދައި،  ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ނަމުގައި  މި  ޖަމްޢިއްޔާ[  ކުދިންގެ 

ނޫސްތަކުގައި  ޢަރަބި  ބައެއް  ނޑު  އަޅުގަ އަދި،  ކުރީމެވެ.  ޝާއިޢު  މަޖައްލާއެއް  ދިވެހިބަހުން  ނަމުގައި 

މާލެއައިސް،  ދައުރު ނިމުމުން  ތަޢުލީމީ  ނޑުގެ  އަޅުގަ ލިޔުނީމެވެ.  މަޒުމޫނުތައް  ތަފާތު  ރާއްޖެއާބެހޭގޮތުން 

ނެރުނީމެވެ.  މަޖައްލާއެއް  ނަމުގައި  މި  ]އަމާޒު[  ގުޅިގެން  ބޭފުޅުންނާ  ރަޙްމަތްތެރި  ބައެއް  ނޑުގެ  އަޅުގަ

މީގެއިތުރުން،  ނެރުނީމެވެ.  ނޫހެއް  ދުވަސްކޮޅެއްވަންދެން  ނަމުގައި  މި  ]ޓާގެޓް[  އިނގިރޭސިބަހުން  އަދި 

ލިބިފައެވެ.  ނޑަށްވަނީ  އަޅުގަ އުފާ  ލިޔުމުގެ  މަޖައްލާތަކުގައި  ނޫސް  ތަފާތު  ނުކުންނަމުންދިޔަ  ރާއްޖޭގައި 

ނޑުގެ ލިޔުންތައް ބިނާކޮށްފައިވާނީ، ދީނީ، އަދި ޤައުމީ، އަދި އިޖްތިމާޢީ މައުޟޫޢުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  އަޅުގަ

ހަފްތާ  ކިޔާ  ނަމަކަށް  ]ދީނުގެމަގު[  ދުވަސްވަރު  ހުރި  މަޤާމުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ  ނޑު  އަޅުގަ

ނޫހެއް ރައީސް އޮފީހުން ނެރެމުން ގެންދިޔައީމެވެ. މީގެއިތުރުން، ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހަކު 

ލިޔަމުން  އޭރު  ކޮލަމެއް  މިނަމުގައި  ބަސް[  ]ނަޞޭޙަތުގެ  ޕްރޮގްރާމަށް  ]ހޭޔަންބޯ[  ފޮނުވަމުންގެންދަވާ 

ގެންދިޔައީމެވެ. އަދި ރޯދަމަހުގެ ހަނދާބެހޭގޮތުންނާއި، ހަނދުކޭތައާއި އިރުކޭތައާބެހޭގޮތުން ތަފާތު މަޒްމޫނުތައް 

ލިޔެ އެދުވަސްވަރުގެ ނޫސްތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ފުޓްބޯޅައާބެހޭގޮތުންވެސް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި 

ލިޔެ އުޅުނީމެވެ. 

މިވާހަކަތައް މިދަންނަވާލީ، ފަޚްރުވެރިވުމުގެގޮތުން ނޫންކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ހީކުރަމެވެ. 

ނޑުގެ މަޤްޞަދަކީ، ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަ ތާރީޚަށްޓަކައި ދަންނަވާލުމެވެ. އަޅުގަ

އެއްހަމައެއްގައި،  ފިޔަވަޅުތަކާ  އަޅަމުންދާ  މަގުގައި  ތަރައްޤީގެ  ރާއްޖެ  އުންމީދަކީ،  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަންވެސް ތަރައްޤީވަމުން ދިޔުމެވެ. އެއްދުވަހުން، އަނެއްދުވަހަށް ކުރިއަރަމުންދާ، ޤައުމަށް 

ދިޔުމެވެ.  ލިބެމުން  ރާއްޖެއަށް  އަބަދުވެސް  ޚިދުމަތް  ނޫސްވެރިކަމެއްގެ  ޒިންމާދާރު  ތެދުވެރި،  ވަފާތެރި، 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޒުވާން ނޫސްވެރިންތަކެއް މިހާރު ޚިދުމަތްކުރައްވަމުން 

ނޑު މި ފާޅުކުރި އުންމީދު ހާސިލުވާނެކަމުގެ ހެޔޮފާލެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ގެންދަވާކަމީ، އަޅުގަ
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g

 المد هلل رب العاملي، والصلة والسلم على أشرف املرسلي، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أجعي
               

މިއީ ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރު ފުރޭ އުފާވެރި އަލިމަސް ޔޫބީލެވެ. މި އުފާވެރި 

ޚިދުމަތްތެރީންނަށް  އެންމެހައި  މިހާރުގެ  އެހާރާއި  ދާއިރާގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހި  މުނާސަބަތުގައި 

ދަތުރުކޮށްފައިވާ  ޙަޔާތަށް  އަބަދުގެ  ތާ  ވަކިވެ  ނޑުމެންނާ  އަޅުގަ ތަހުނިޔާދަންނަވަމެވެ.  މަރުޙަބާއާއި 

އިޚްލާޞްތެރި ލިޔުންތެރީންނަށް އަރަހުށި هللاގެ ހެޔޮ ޖަޒާ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. 

އަހަރު  1933ވަނަ  އިޞްލާޙަށްޓަކައެވެ.  އުފަންވެފައިވަނީ  ނޫސްވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މަޤުޞަދެއްކަމުގައި  ]އަލްއިޞްލާޙު[އެވެ.  ނަމަކީ  މަޖައްލާގެ  ފުރަތަމަ  ޝާޢިޢުކުރެވުނު  ރާއްޖޭގައި 

ބަޔާންކައްވައިފައިވަނީ ދީނާއި ސިޔާސަތާއި އިޤުތިޞާދާއި އިޖުތިމާޢީ އެކި ދާއިރާތަކުން މުޖުތަމަޢަށް 

ޙުޖުރާތު  ޤުރުއާނުގެ  ކީރިތި  އޮތީ  ބޭނުންކުރައްވައިފައި  ގޮތުގައި  އިޞްލާޙުގެނައުމެވެ. ޝިޢާރެއްގެ 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَْيَ َأَخَوْيُكْم ( مؤمن  ސޫރަތުގެ 10 ވަނަ އާޔަތުގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅެވެ. ) ِإنَّ

ން ވާކަންކަށަވަރީ، أخ ންތަކެއް ކަމުގައެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ދެ أخ ން ދެމެދު ތިޔަބައިމީހުން 

صلح ކުރާށެވެ!

ވަރަށް  ނިޔަތް  ޠާހިރުކަމެވެ.  ވަރަށް  ފެށުން  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހި  އެނގެނީ  މިއިން 

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  ހަރުދަނާކަމެވެ.  ފިސާރި  ބިންގާ  އަޅުއްވައިދެއްވި  ކާބަފައިން  މަތިވެރިކަމެވެ. 

އަނެއް ނުކުތާއަކީ މި ފެށުން ފެށުނީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީ 1932ގައި ތަޞްދީޤުވުމާ 

ގުޅިގެންނެވެ. 
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ގުޅިގެން ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޤާނޫނު އަސާސީއާ  ފެހި  އަހަރު ތަޞްދީޤުކުރެވުނު  2008ވަނަ 

މިޒަމާނުގެ ދޮރު ތަންމިނަށް ހުޅުވުނެވެ. ފާޑު ކިޔުމުގައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައެވެ. 

ދިވެހި އެތައް ނޫސްވެރީންނެއް ގެންދެވީ އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން  ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕަވަމުންނެވެ. 

ހަމައެހެންމެ ފާއިތުވި ފަސްވަރަކަށް އަހަރު ދިވެހި ނޫސްވެރިން ދެކެފައި ވަނީ 2008ގައި ވަރަށް 

ތަނަވަސްކޮށް ހުޅުވައިލެވުނު ފަދަ މިނިވަން ދާއިރާއެއް ނޫންކަން އެއީ މިއަދު ހަނދާނަށް އަންނަ 

ޙަޤީޤަތެކެވެ. 

ދޮރު  މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ  އިބްރާހީމް  ރައީސް 

ގަލަންތަކަށް  ނޫސްވެރީންގެ  ވެރިކަމެއްގައި  ދިމިޤުރާތީ  ހުޅުވައިލުމެވެ.  ތަންމިނަށް  އޭގެ  އަލުން 

ފަހިކަންދިނުމެވެ. ނޫސްވެރީން ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ. މި ކަމުގައި ސަރުކާރަށް ދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު އެންމެހައި މީޑިޔާތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.  

  

ނޫސްވެރިޔާއަކީ  ބާރެވެ.  ހަތަރުވަނަ  ދައުލަތުގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ  ދިމިޤުރާޠީވެރިކަމެއްގައި 

ޤައުމުގެ  ބޮޑެވެ.  ވެސް  ކިތަންމެހައި  ވާޖިބު  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  އޭނާގެ  ފާރަވެރިޔާއެވެ.  އިޞްލާޙީ 

ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުމުގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައެވެ. ޤައުމީ ފަރުދީ ޙައްޤުތައް 

ދިފާޢުކުރާން ވަކާލާތުކުރުމުގައެވެ. 

 

މި ގޮތުގައި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް އަބަދު ވެސް ފަހިކަން ދެއްވާށިއެވެ. 

                              

4 ޑިސެންބަރު 2018
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ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔަކަށް  ގިނަ  ނޫސްވެރިކަމަކީ 

އެކިއެކި  ބަދަލުވުމާއެކު  ޒަމާން  ކަމެކެވެ.  ކުރެވޭ  ބޭނުމުގައި 

ވަސީލަތްތައް ނޫސްވެރިކަމަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ތަފާތު ވަސީލަތްތައް 

އުފެދިއްޖެއެވެ.  މީޑިއާތައް  އައު  ބޭނުންކުރެއެވެ.  ކަމުގައި  މި 

މަޤުޞަދަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ވެސް  މީޑިއާއެއްގެ  ކޮންމެ  މިއިން 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމެވެ. މިނިވަން މާހައުލެއްގައެވެ. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެރިކަން ވަކިނުކުރެވޭނެ ހެންނެވެ. މިޒަމާނުގެ 

އެއީ  ނަންކުރަމުންނެވެ.  ބާރުކަމުގައި،  ހަތަރުވަނަ  ޑިމޮކްރަސީގެ 

މިކަމުގެ ބާރުވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަމެވެ. މިހާރުވަނީ އައު މީޑިއާއެއް 

މީޑިއާއެކެވެ.  ބޭނުންވާ  ގަލަމުން  އެޑިޓަރެއްގެ  އެއީ  އުފެދިފައެވެ. 

މިނިވަން މީޑިއާއެކެވެ. 

ނިޝާނެކެވެ.  ހޭލުންތެރިކަމުގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ  އާދެ، 

މިސްރާބެވެ.  ކުރިއެރުމުގެ  އަލިކަމެކެވެ.  މިނިވަންކަމުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކަމުގެ އުންމީދެވެ. 

ވަސީލަތްތަކުގެ  ފަތުރާ  ޚަބަރު  ނުވަތަ  ނޫސްވެރިކަން 

މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކައަކީ، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ 

ނަންގަނެވި   އަބަދުވެސް  ނޑުގެތެރޭގައި  އޮނިގަ ދުސްތޫރީ  

ބަޔާންވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ހުޅަނގުގެ ޑިމޮކްރަސީތަކާއި ކޮމިޔުނިސްޓް 

ގައުމުތަކުގައި ވެސް މެއެވެ. މިކަން ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ހަޔާތުގައި 

އަހަރު  އެގޮތުން 1932 ވަނަ  އެފަދައިންނެވެ.  ހަމަ  އޮތީ  ވެސް 

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ 

އެ  ބަޔާންކޮށްދެއެވެ.  ކަށަވަރުކޮށް  މިކަން  މާއްދާގައި  ވަނަ   12

މާއްދާގައި ވެއެވެ. 

ގޮތްތަކާ  ބަޔާންވެގެންވާ  ނޑައެޅި  ކަ “ޤާނޫނުގައި 

ގޮތްތަކާއި  ފެންނަ  ބުއްދިއަށް  މީހަކުގެ  އެ  ހިނދަކު  ޚިލާފުނުވާހާ 

މިނިވަންކަން  ފައުޅުކުޅައުމުގެ  ގަލަމުން  ނުވަތަ  ދުލުން  ލަފާތައް 

ލިބިގެންވެއެވެ”. 

ހަމަ މިފަދަ އިބާރާތުން 1968 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވެސް  މާއްދާގައި  ވަނަ   13 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި 1997 ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ދަށުން  ސުރުޚީގެ  މި  މިނިވަންކަން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ވެސް، 

“ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތަކީ:  ވާ  ބަޔާންވެގެން  މާއްދާގައި  ވަނަ   25

އަމިއްލަ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި އާއްމު މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމާއި 

ޤާނޫނު  ރައްކައުތެރިވުމަށްޓަކައި  އަސްލުތަކަށް  އިސްލާމްދީނުގެ 

މަނާ ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެ މީހެއްގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަ ގޮތްތަކާއި 

ޚިޔާލުތައް ދުލުން ނުވަތަ ގަލަމުން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތްގޮތުން 

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މިހާރު އަމަލުކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވަނީ: 

-28 ''ނޫސްވެރިކަން ކުރުމާއި، މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް 

ބޭނުންކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. މީގެ 

ޚިޔާލުތައް  ގޮތްތަކާއި،  ފެންނަ  މަޢުލޫމާތާއި،  ޚަބަރާއި،  ތެރޭގައި 

މިނިވަންކަން  ފެތުރުމުގެ  ޝާއިޢުކުރުމާއި،  ފާޅުކުރުމުގައި، 

އިން ހިރު ޙުސަ ދު ޒާ މަ އް ޙަ ޑރ. މު
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ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ 75 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި 

އުފައްދަވައި  "ހަވީރު"  ކަމަށްވާ  ނޫސް  އަލިގަދަ  އެންމެ 

ކުރިއެރުވުމަކީ ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސެއިން ގައުމަށް 

ރާއްޖޭގެ  ނޫހަކީ  އެ  ހިދުމަތެކެވެ.  އަގުބޮޑު  ކޮށްދެވި 

ކުޅަދާނަ  ގެނެސް  ބަދަލެއް  އިންގިލާބީ  ނޫސްވެރިކަމަށް 

ޒާހިރު  ޑރ.  ނޫހެކެވެ.  އުފެއްދި  ނޫސްވެރިންނެއް  އެތައް 

އެންމެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޒަމާނުގެ  ރާއްޖޭގެ  ޙުސައިނަކީ 

ވަރުގަދަ ތަނބެވެ. 



1617 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ހިމެނެއެވެ.  

29 - އުނގެނުމާއި، އުގަންނައި ދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު 

މީހަކަށް  ކޮންމެ  މިނިވަންކަން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމާއި، 

ލިބިގެންވެއެވެ”. 

ގާނޫނު  ދައުރެއްގެ  ތިން  ރާއްޖޭގެ  އިސްވެދިޔައީ 

އިބާރާތްތަކެވެ.  ގޮތުގެ  ބަޔާންވެގެންވާ  މިކަން  އަސާސީތަކުގައި 

ޚިޔާލު  އަބަދުވެސް  ނޑުގައި  އޮނިގަ ގާނޫނީ  އެނގެނީ،  މިއިން 

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިޔެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 

ޒަމާންތަކުގައި  އެކި  ގޮސްފައިވަނީ  ކުރެވެމުން  އަމަލު  އެކަމަށް 

އަމަލުކުރުން  އެކަމަށް  ސިފަސިފައިގައެވެ.  އެކި  ގޮތަށެވެ.  އެކި 

ފުޅާވެ ހަނިވެ ގޮސްފައި ވެސް ވެއެވެ. ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައި ވެސް 

ގާނޫނުގައި ލިޔެވިގެންވާ ގޮތާއި އެއަށް އަމަލުކުރެވޭގޮތް އެއީ ތަފާތު 

ދެ ކަމެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އެކަން ބަލައިގަނެވޭ ގޮތް ވެސް އެކި 

ދުވަސްވަރު ތަފާތެވެ. މިއަދު ވެސް މިކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. 

: ނޑު ގަ ނި ނީ ޮއ ނޫ ެގ ގާ ރު ހާ މި

 ،28 ގާނޫނުއަސާސީގެ،  މިދާ  އަމަލުކުރެވެމުން  މިހާރު 

29 މާއްދާގެ އިތުރުން ދެ މާއްދާގެ މައްޗަށް މިހާރު ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ގަބޫލު  ކަމުގައި  ވާންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ނޑު  އޮނިގަ ގާނޫނީ 

ވެސް  އަންނަން  ގާނޫނުތަކެއް  އިތުރު  މިގޮތުން  ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެބަ ޖެހެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 

މީޑިއާ  މުސްތަގިއްލު  އަދި  ޖެހެއެވެ.  ރައްކައުތެރިކޮށްދޭން  ޙައްޤު 

އަމިއްލަ  ސަރުކާރާއި  އެއީ  ޖެހެއެވެ.  އޮންނަން  ކައުންސިލެއް 

މިހާރު  ގެންދިއުމަށެވެ.  މަގަށް  ހަމަ  މަސައްކަތް  މީޑިއާތަކުގެ 

އެކުލެވިފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ދައުރު ހީނަރުވެފައި ވާތީއެވެ. 

ބުރަހެލިކަން  އިދާރީ  ކަންކަމަށްވުރެ  ފަންނީ  ނިންމާ  އެތަނުން 

ބޮޑުވެފައި ވާތީއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ބާރު 

ގާނޫނީ ގޮތުން އަދި ލިބިގެން ވެސް ނުވާތީއެވެ. 

: އް ތަ ރު އު ޔަ ދަ ދި ން މު ވެ ރެ ލު ކު މަ ށް އަ މަ ކަ ރި ވެ ސް ނޫ
 

ގާނޫނީ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ފަދައިން  އިސްވެދިޔަ 

ނޑުގެ މައްޗަށް ނަޒަރު  ނޑު ފަހަތާއި މިހާރުގެ ގާނޫނީ އޮނިގަ އޮނިގަ

ދުވަސްވަރު  އެކި  ނޫސްވެރިކަމަށް  މިނިވަން  ރާއްޖޭގެ  ހިންގާއިރު 

އަމަލު ކުރެވެމުން ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާލަން ޖެހެއެވެ. 

އެންމެ ފުރަތަމަ ގާނޫނުއަސާސީއާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން 

ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް މީހުންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި “އަލް 

އިސްލާހު” ކިޔާ މަޖައްލާ ނުވަތަ ނޫހެއް ނެރެން ފެށުނެވެ. އެއީ 

ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން ނެރުއްވި އެއްޗެކެވެ. ބައެއް މީހުން ދެކޭ 

ބަޔަކު  އަނެއް  ފެށުމެވެ.  ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ  އެއީ  ގޮތުގައި 

އާއްމުކޮށް  ޚަބަރުތައް  ހަނގުރާމައިގެ  ބޮޑު  ދެވަނަ  ގޮތުގައި  ދެކޭ 

ސަރުކާރުގެ  ފެށި  ނެރެން  ސަރުކާރުން  ސީދާ  ފެތުރުމަށްޓަކައި 

ޚަބަރު އެއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ފެށުމެވެ. ސީދާ ސަރުކާރުގެ ނޫހެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. 

ވެރިކަން  ރާއްޖޭގެ  ފަހު،  ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ފުރަތަމަ 

އަހަރުތަކުގެ  ގެ   1950 ބަދަލުވެ،  ރަސްކަމަށް  ވެސް  އަނެއްކާ 

ނޫސް  މެދުތެރޭގައިވެސް  އަހަރުތަކުގެ  ފަސްދޮޅަހުގެ  އާއި  ތެރޭގަ 

އެއީ  ސަރުކާރުންނެވެ.  ސީދާ  ހަމަ  ވަނީ  ގެންދެވިފައި  ނެރެމުން 

އެދުވަސްވަރު ނެރުނު ވިޔަފާރި މިއަދު ކިޔާ ނޫހެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ދުވަސްވަރު އަމިއްލަ ނޫސް މަޖައްލާ ވެސް 
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ނެރެފައި ވެއެވެ. 

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ދުވަސްވަރު ސީދާ ސަރުކާރުން 

ނޫސް ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި ނޫން ނަމަވެސް ސީދާ އެއިރުގެ ރައީސް 

ސައިކުރާ  ދަށުގައި  މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ  ނާޞިރުގެ  އިބްރާހީމް 

އިބްރާހީމް ނަޢީމުގެ އެޑިޓަރުކަމުގައި މޫންލައިޓް ކިޔާ ދުވަހު ނޫހެއް 

ޓީވީ  ޗެނަލަކާއި  ރޭޑިއޯ  އިތުރުން ސަރުކާރުގެ  މީގެ  ނެރެވުނެވެ. 

ސްޓޭޝަނެއް ހިންގަމުން ދިޔައެވެ. 

އޭގެ ފަހުގައި 1979 ގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ވަރަށް ގިނަ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ނޫސް މަޖައްލާތައް ނެރެވެމުން ދިޔައެވެ. އެއީ 

ވެރިކަމުގައި އައު ދައުރަކާ އެކުގައެވެ. އެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތާރީޚު 

ނޑަކަށް  ވެސް ދެމިގެން ގޮސްފައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

މޫންލައިޓްގެ  ނައިސް  ބަދަލުތަކެއް  މާބޮޑު  ގަވާއިދަށް  ނުވަތަ 

ދުވަސްވަރު އޮތް ގަވާއިދަށް ކޮންމެ ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމާ 

ނޑަށް އިތުރު ފުޅާކަމެއް ނުގެނެވިއެވެ.  އެކުގައެވެ. ގާނޫނީ އޮނިގަ

އެއިރު އޮތް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް 

އަމަލު ކުރުމަށް ތަފާތު ހުރަސްތަކާއި ގިރާކުރުންތަކަކާ ނޫސްވެރިން 

ހެޔޮ  ޚިޔާލުތައް  މިނިވަން  އިތުރުން  އޭގެ  ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. 

ވެސް  އުފެދިފައިވަނީ  ކޮބައިތޯ  ބަޔަކީ  ބަލައިގަންނާނެ  ގޮތުގައި 

މުޖުތަމަޢު  ތެރޭގައެވެ.  ދާއިރާގެ  ސަރުކާރުގެ  ސުވާލުތަކެކެވެ. 

ތެރޭގައެވެ. 

: އް ތަ ލު ޔާ ގެ ޚި ލު އު ޖީ ގެ އަ މު ކަ ރި ވެ ސް ން ނޫ ވަ ނި މި

ދެން އައީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް 

އެކުލަވާލުމުގެ ދައުރެވެ. މިނިވަން ބަހުސްތަކަށް ގޮވާލެވުނު ދައުރެވެ. 

އެކަމަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. އެ ދައުރު 

ނިމި މިހާރު މި އޮތް ޤާނޫނު އަސާސީ 2008 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް 

އައިއިރު، އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ، 28 އަދި 29 މި ދެމާއްދާއަކީ 

އާއްމުކޮށް  ދާއިރާގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި  މިހާރު 

ރާއްޖޭގެ  ނޑެކެވެ.  ގިއުގަ ތަނަވަސް  ފުޅާ،  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ، 

އައިސްފައިވާ  އެކު ސިލްސިލާވަމުން  އަސާސީތަކާ  ގާނޫނު  ކުރީގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތައް ހުޅުވާލުމުގައި  ގޮތުގައި މި ދެ މާއްދާއިން ކަ

ފުޅާވެގެންވީ ނަމަވެސް އިތުރު ޤާނޫނުތަކަށް ވަނީ ދާން ޖެހިފައެވެ. 

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ޤާނޫނުތައް މިހާރުވަނީ މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅިފައެވެ. ނަމަވެސް ބަހުސް ކުރުމުގެ ތަފާތު މަރުހަލާތަކުގައި 

މިހާރު އެ ޤާނޫނުތައް ވަދެފައިވަނީ ކޮން ހިސާބެއްގެ ފައިލްތަކުގެ 

ތެރެއަށް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. 

   މި ހިނދު ނޫސްވެރިކަމުގެ އާ ޖީލުގެ ޚިޔާލުތައް މިހާރު 

ގޮސްފައިވާ ހިސާބުން އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ނައިސް ހުއްޓުމެއްގައި 

ދާއިރާގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މިހާރުގެ  ބިރު،  އޮވެދާނެކަމުގެ 

އުފެދިފައި ވެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ 

އެހާމެ  ޝައްކުތައްވެސް  ުއފެދިފައިވާ  މިހާރު  ކަމާމެދު  މިނިވަން 

އާ  މީޑިއާ  ސަރުކާރު  މެދުގައެވެ.  މީޑިއާގެ  އަމިއްލަ  ބޮޑެވެ. 

މެދުގައެވެ. އިތުބާރު ކުރެވޭ މީޑިއާއެއް ނެތުމުންނެވެ. އަދި އިތުބާރު 

ނެތުމުގެ  ގާއިމުކުރެވިފައި  ވެސް  ވަސީލަތްތަކެއް  ވަރުގެ  ހޯދާދެވޭ 

ސަބަބުންނެވެ.

ކުރިއެރުމާއި  މީޑިއާގެ  ރާއްޖޭގެ  އެހެންކަމުން 

މީޑިއާގެ  އުފެދިފައެވެ.  ސުވާލުތައް  ވަނީ  މެދުވެސް  ތަރައްގީއާ 

ނޫސްވެރިންގެ  ނޫސްވެރިކަމާއި  މެދުގައެވެ.  މިނިވަންކަމާ  އަމަލީ 

މެދުގައެވެ.                  ކުރިއެރުމާ  މީޑިއާގެ  މެދުގައެވެ.  ރައްކައުތެރިކަމާ 

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އައު ޖީލުގެ ޚިޔާލުތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ 

އޭގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ދަނީ ކޮން އިރަކު ބާވައެވެ؟ 

އަދި މިކަން ހަގީގަތަކަށް ވެގެންދާނެ ބާވައެވެ؟
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ގާއިމްކުރެވޭނީ  ވެއްޓެއް  “ދުޅަހެޔޮ”  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ހަމައެކަނި ޤާނޫނަކުން ނޫން ކަމަށް ވާހިނދު، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ 

އަމަލީ  ޖެހޭ  ކުރަން  ކުރުމަށް  މުސްތަގިއްލު  މީޑިއާ  ފަރާތްތަކުން 

މަސައްކަތްތައް ކުރެވިދާނެ ބާވައެވެ؟ އެކަން ކުރުމަށް އިޚްލާސްތެރި 

މަސައްކަތްތަކެއް ކައިރި ކުރިމަގެއްގައި ކުރެވިދާނެ ބާވައެވެ؟

ކައުންސިލަކަށް  މުސްތަގިއްލު  ފަންނީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ކައުންސިލްގެ  އުފެދިފައިވާ  މިހާރު  ވަނީ  ޖެހިފައި  ކުރަން  އަމާޒު 

އުފެދިފައިވާ  މެދު  ގޮތާ  ކުރެވެމުންދާ  އަމަލު  ނޑަށް  އޮނިގަ

ދިއުމުގައި  މަގުފަހިވެގެން  އެކަމަކަށް  ގިނަކަމުންނެވެ.  ސުވާލުތައް 

ނޑެއް ވޭތުކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ޝައްކު ބޮޑެވެ. ދުވަސްގަ

މެދު  ކުރިމަގާ  މީޑިއާއެއްގެ  މިނިވަން  ހިފޭ  އިތުބާރު 

ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  މި  ހަމަ  ވިސްނާލަންޖެހޭނީ، 

މިނިވަންކަމުގައި  ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމާއި  ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

ނޫސްވެރިންގެ ޒަމީރު އެއީ ހަމަ ނޫސްވެރިންގެ އަމިއްލަ ޒަމީރެވެ. 

ބައިމީހުންނަށް  އެ  ހަމަ  ވެސް  އެއީ  އިންސާފު  ތެދުވެރިކަމާއި 

ހިނގާ  ދާއިރާގައި  މީޑިއާގެ  ނަމަވެސް  މަގެވެ.  އޮންނަ  ފެންނާން 

ކަންބޮޑުވާން  މެދު   ކަމަކާ  އެތައް  ނެތް  އިންސާފު  އާއި  ހަމަ 

މަސައްކަތްކުރާ  ކަމުގައި  މި  ބަދަލުކުރެވޭނީ  ހާލަތު  އެ  ޖެހެއެވެ. 

ފަރާތަށެވެ. ވަޒީފާގެ ރައްކައުތެރިކަން ނެތް ހާލަތެއްގައި އެއީ ވެސް 

އުޖޫރަ  މީހަކަށް  މީޑިއާއެއްގެ  ކޮންމެ  ކަމެކެވެ.  އުފެދޭނޭ  ސުވާލު 

ލިބޭ ފަރާތުގެ ޚިޔާލަށް އެ މީޑިއާއެއް ބުރަވުމަށް ވުރެ ތިމާ ހޯދި 

ނެތް  ގާބިލުކަން  ބުރަކުރެވޭނޭ  ލިޔުންތައް  މައްޗަށް  ހޯދުންތަކުގެ 

މީޑިއާގެ ވެށި އަދި ދުޅަހެޔޮ ވެގެނެއް ނުދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމެއްގައި މީޑިއާއަކީ 

“ރަން ބިސް އަޅާ ކުކުޅު” ކަމަކަށް ވެސް ނުބެލެވެއެވެ. ރަން ބިސް 

މިލްކުވެރިކަން  މީޑިއާގެ  ފަރާތްތަކުން  ބަލާ  ކަމަށް  ކުކުޅެއް  ނާޅާ 

ލިބިގެންފައި ވަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމަކަށް ހެދުމަށް ވުރެ އަމިއްލަ 

ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކުރިއެރުވުމުގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވުރެ އެ ބަޔަކު 

ބޭނުންވާ އަމާޒުތަކެއް އޮވެގެން އެކަން ޙާސިލް ކުރުމަށެވެ.

އެހެންވެ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ މުސްތަގިއްލު ކުރުމުގައި ހުރި 

ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކައިރި ކުރި މަގެއްގައި އޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް 

ޙައްލުވެގެންދާނޭ ކަމެއް ކަމަކަށެއް ނުބެލެވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 

އެއީ ޙައްލަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތާއި 

ތެދު  އެއީ  ޖެހެއެވެ.  ހިމާޔަތްކޮށްދޭން  ފަރާތް  ކުރާ  ޝާއިޢު  އެ 

ހަގީގަތުގެ ހިމާޔަތެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަން މީޑިއާގެ ވެށި ދުޅަހެޔޮ 

ކުރުމުގެ ދަތުރަކީ އަދި ވަރަށް ދިގު ދަތުރެކެވެ.

ކިލެގެފާނަކީ  ދޮށިމޭނާ  އަމީން  މުޙައްމަދު  ރައީސް ސުމުއްވުލްއަމީރު  ފުރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެއް ބާނީ އެވެ. އެމަނިކުފާނު އިސްވެ ހުންނަވައި 1943 ވަނަ އަހަރު 

ނެރުއްވަން ފެށްޓެވި ]ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު[ އެއީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނޫހެވެ. ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ފެށުންކަމަށް ބަލަނީ އެ ނޫސް ނުކުންނަން ފެށި ތާރީޚެވެ. އެ ނޫހުގެ މަޤުޞަދަކީ އެ ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގައި ކުރެވެމުން ދިޔަ ދެ 

ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ޚަބަރުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ. އެ ނޫހަކީ ރާއްޖޭގެ އަދަބިއްޔާތު ދިރުވައިދިން ނޫހެކެވެ. 

އެގޮތުން އިލްމީ މަޒުމޫނުތަކާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އަދި އެކި ކަހަލަ ގައުމީ މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ގެނައުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ 

ބެލެވެނީ  ޚަބަރު[  ]ސަރުކާރުގެ  ނުކުތް  ދަށުން  އެޑިޓަރުކަމުގެ  އެމަނިކުފާނުގެ  އެހެންކަމުން،  ނެރުއްވިއެވެ.  ވެސް  އަދަދެއް 

ނޫސްވެރިކަމާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ރާއްޖޭގެ ޒަމާނީ ބަދަލުތަކުގެ ބިންގަލެއް ކަމުގައެވެ.  މުޙައްމަދު އަމީނުގެ އަސަރުގަދަ ޅެންތަކާއި 

މުއްސަނދި މަޒުމޫނުތަކުން ދިވެހި ނޫސްތައް ފަޅުފިލުއްވައިދެއްވިއެވެ. ބޭރު ބަހަކުން ނެރުނު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މަޖައްލާ “ލޭޑީޒް 

އެންޑް ޖެންޓުލްމެން – ދަ މޯލްޑިވްސް އައިލޭންޑްސް” ގެ ގިނަ މަޒުމޫނުތައް ލިޔުއްވާފައިވަނީ ވެސް މުޙައްމަދު އަމީނެވެ.

އިން ގެ ތެރެ ން ސު އްސި އަ ގެ މު މު ކަ ވެރި ސް ވެހި ނޫ ދި

ފާނު ގެ ލެ މޭނާ ކި މީން ޮދށި ދު އަ މަ އް ޙަ މީރު މު ވުލް އަ އް މު ސު



1819 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

މާލެއާ  ފަށަނީ  މިލިޔަން  މަޟްމޫނު  މި  ނޑު  އަޅުގަ

ނަމަވެސް  ހުރެގެންނެވެ.  ދުރުގައި  ދެހާސްމޭލު  ނޑަކަށް  ގާތްގަ

ނޑަށް  މާލޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ހަމަ އެހިނދުން އެހިނދަށް އަޅުގަ

އެނގެމުންދާ ޙާލަތެއްގައި ހުރެގެންނެވެ. އެނގެމުންނޭ ދަންނަވާއިރު 

އެދެންނެވެނީ އެކަމެއް ހިނގަމުންދާތަން ފެންނަވާހަކައާއި އެކަމެއްގެ 

އަޑުތައްވެސް ހަމަ ވަގުތުން އިވެމުންދާ ވާހަކައެވެ. 

މިދަނީ  ހިނގަމުން  މިގޮތަށް  މިކަންކަން  އާދެ! 

މިހާރު  ނޫސްވެރިކަމަށް  ވަސީލަތްތަކުންނެވެ.  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އައިސްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ސަބަބުންނެވެ. ޢިލްމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގައި 

އިންސާނުން ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރުންނެވެ. 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަން  މިއީ، މިއަދު އަޅުގަ

ފާހަގަ  އެމުނާސަބަތު  ފުރިގެން  ފަސްއަހަރު  ހަތްދިހަ  ފެށުނުތާ 

އަދި  ހިސާބެވެ.  އައިސްފައިވާ  ނޫސްވެރިކަން  ކުރަމުންދާއިރު 

ނޫސްވެރިކަމުގައި ރާއްޖެވެސް ހޯދާފައިވާ ތަރައްޤީއެވެ.

މި މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދާއިރާގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރުމަށް 

އަވަސްވެގަންނަމެވެ.

ހިނގަމުން  ރާއްޖޭގައި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ނޫސްވެރިކަން 

ގުޅިގެން  މުނާސަބަތާ  މި  ފުރޭ  ފަސްއަހަރު  ހަތްދިހަ  އަންނަތާ 

މިހާތަނަށް  އައިގޮތާއި  ފެށިގެން  ނޫސްވެރިކަން  ރާއްޖޭގައި 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޙަޔާތް ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާތައް ހަނދާންކޮށްލުމަކީ 

ބޭނުންތެރިކަމަކަށްވާނެއެވެ.  ވަރަށް  ދެކޭގޮތުގައި  ނޑު  އަޅުގަ

ވުމާއެކު  މީހަކަށް  ދުވަސްވެފައިވާ  ޢުމުރުން  އެހެންކަމުން 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ފަންސާހަކަށް އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

ބައެއް  ތަޖުރިބާތަކުން  ހަނދާންތަކާއި  ނޑުގެ  އަޅުގަ މީހަކަށްވާތީ 

ނޑަށް  ނަމަވެސް މިއަދުގެ ނޫސްވެރީންނާ ޙިއްޞާކޮށްލުމަކީ އަޅުގަ

ލިބޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ އުފަލެކެވެ.

. އިން ގެ ތެރެ ޚް ގެ ތާރީ މު ކަ ވެރި ސް ނޫ
ތައްޔާރު  ޚަބަރު  އެއްކުރުމާއި  ޚަބަރު  ނޫސްވެރިކަމަކީ 

މަސައްކަތަކީ  މި  މަސައްކަތެވެ.  ފެތުރުމުގެ  ޚަބަރު  ކުރުމާއި 

ރާއްޖެއަށް  މަސައްކަތެކެވެ.  އޮތް  ތާރީޚެއް  ފުޅާ  އަދި  ވަރަށްދިގު 

އަހަރު  ފަސް  ހަތްދިހަ  އެންމެ  ތަޢާރަފުވީތާ  ނޫސްވެރިކަން 

ފުރުނުކަމުގައިވިޔަސް ނޫސްވެރިކަމަކީ ދުނިޔޭގައި މާ ކުރީއްސުރެން 

ނޑަށް ލިބިފައިވާ  ފެށިގެން ހިނގަމުން އައިސްފައިވާކަމެކެވެ. އަޅުގަ

މަސައްކަތެއްގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އެނގޭގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތުން 

ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކުރެވުނު ލިޔުމެއް ޝާއިޢުކުރެވުނީ 

ނޑަކަށް މީލާދީ ސަނަތުގެ ފަންސާސް ނުވަ އަހަރު ކުރީން  ގާތްގަ

މް ހީ ރާ ބް ސް އި ބާ އް ޢަ

Wb irujwt caeawb eg uDnwg uLwa iawg umwkirevcsUn

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ 75 އަހަރުވީ ތާރީޚުގައި 

އަށް  ދާއިރާ  މި  އަހަރު   50 ވަނީ  އިބްރާހިމް  އައްބާސް 

ޚިދުމަތްކުރައްވައިފަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިއެއްގެ 

ގޮތުގަ އެވެ. ރޭޑިއޯ އިން ޚަބަރު އަޑު އަހައިގެން ލިޔުނު 

ދުވަސްވަރުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން "އާފަތިސް" ނޫސް ވުޖޫދަށް 

ވަރުގަދަ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ހިންގަވައި  ގެންނަވައި 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ވަނީ  ޢައްބާސް  އެވެ.  ހެއްދެވި  ނަމަކަށް 

ދާއިރާ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލުން 

ވަނީ  އިނާމް  އަރުތައިގެ  ހަޔާތީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދޭ 

ހާސިލްކުރައްވައިފަ އެވެ.



2021 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

އިޓަލީވިލާތުގެ ރޯމްގައެވެ. “އެކްޓާ ޑިއުރްނާ” ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ 

މުހިންމު  ރޯމްގެ  މިލިޔުން  ދިޔަ  ޝާއިޢުކުރެވެމުން  ދުވަހަކު 

ބަހައްޓަމުން  ފެންނަގޮތަށް  އާންމުންނަށް  ތަންތާނގައި  އެކިއެކި 

އޭގައި  މީހުން  ކިޔަން ދަންނަ  ލިޔަން  އެއީ  ގެންދިޔަކަމަށްވެއެވެ. 

ހުންނަ ވާހަކަތައް ކިއުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެގޮތަށް ރަށު ތެރޭގައި 

ހިނގާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން އަންގަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް މީހުންނަށް އެންގުމަށްޓަކައެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތާރީޚުގައި ދެން ފެންނަން އޮތް އެންމެ 

ދުރު ނޫހަކީ ޗައިނާގައި މީލާދީ ސަނަތުން 618 ވަނަ އަހަރުން 

ޓޭންގަ  ހިނގަމުންދިޔަ  ދެމެދަށް  އަހަރާ  ވަނަ   907 ފެށިގެން 

ދަރުބާރުން  ރަސްކަމުގެ  ދުވަސްވަރު  ވެރިކަމުގެ  ޑައިނާސްޓީގެ 

ތައްޔާރު ކޮށްފައި، ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ބަހަމުން ގެންދިޔަ 

ޚަބަރުތައް ލިޔެފައި ހުންނަ ނޫހެކެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީވެސް ހިނގަމުންދާ 

މުހިންމު ކަންތައްތައް ސަރުކާރު އިސް އޮފިޝަލުންނަށް އަންގަމުން 

ގެންދިޔުމެވެ. މި ނޫސް ކިންގް ޑައިނާސްޓީގެވެރިކަން ނިމެންދެން، 

1911 ވަނަ އަހަރު ނިމެންދެން ތަފާތު ނަންނަމުގައި ހިނގަމުން 

އައެވެ.

ހޯދާފައި  އިސްކަން  ތާރީޚުގެ  ނޫސްތައް  މިދެންނެވި 

ނޫސް  ގަވައިދުކޮށް  ފުރަތަމައަށް  އެންމެ  ދުނިޔޭގައި  ވީނަމަވެސް 

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  ފާހަގަކުރެވެނީ  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ޝާއިޢުކުރި 

އެންމެ  ހިސާބުގައެވެ.  ހާ   1609 މީލާދީން  އެއީ  މީހުންނެވެ. 

ފުރަތަމަ އިނގިރޭސި ބަހުން )ބުދާ އިނގިރޭސިބަހުން( ޗާޕް ކުރެވުނު 

ނޫހެއްކަމުގައިވަނީ މީލާދީން 1622 ވަނަ އަހަރު ޝާއިޢުކުރެވުނު 

“ވީކުލީ ނިއުސް” އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާންމުންނަށް ލިބޭގޮތަށް 

ވަނަ  މީލާދީން 1702  ފުރަތަމަ ޝާއިޢުކުރެވުނު ނޫހަކީ  އެންމެ 

އަހަރު ނެރެން ފެށި “ ޑެއިލީ ކޫރާންޓް” އޭ ކިޔާ ނޫހެވެ. 

އެންގުމަށްޓަކައި  އާންމުންނަށް  ޚަބަރުތައް  ސަރުކާރުގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޙަރަކާތްތައް ފެށްޓުމާއެކު ސަރުކާރުތަކާ ދެކޮޅުހަދާ 

ހެދުމަށްވެސް  ދެކޮޅު  ވަސީލަތްތައް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ފަރާތްތަކުން 

ބޭނުން ކުރަން ފެށްޓިއެވެ. އެކަންކަން ހުއްޓުވޭތޯ ސަރުކާރުތަކުން 

ޗާޕްކުރާތަންތަނުން  ހިންގާފައި  ގަވައިދުތައް  ސެންސަރުކުރުމުގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކޮށްގެން  ކަންތައްތައް  ނެގުންފަދަ  ޓެކްސް 

މަސައްކަތް  އެޒަމާނުގައިވެސް  އެޅުމަށް  ހުރަސް  މިނިވަންކަމާ 

އިތުރުވެ  މީހުން  ދަންނަ  ލިޔަންކިޔަން  ނަމަވެސް  ކުރެވުނެވެ. 

މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މިނިވަންކަން އައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި މިއަދުގެ ކުރިއަރާފައިވާ 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު ނޫސްވެރިކަން މިވަނީ ހިފެހެއްޓިފައިވާ 

އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްނެތް ހިސާބަށް މިނިވަންވެފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުގައި 

ވީނަމަވެސް  މަޖައްލާކަމުގައި  ތަޢާރަފްވީ  ކުރިން  ނޫހަކަށްވުރެ 

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގައި މަޖައްލާތައް އުފަންވެފައިވަނީ ނޫސްތައް 

ޝާއިޢުވަމުން ދިޔަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުންނެވެ. ޚަބަރުތަކާއި އެ 

ލިޔެފައިވާ  ގުޅުވައިގެން  ޚިޔާލުތައް  އުފެދޭ  ގޮތުން  ޚަބަރުތަކާގުޅޭ 

މަޒުމޫނުތައް ޝާއިޢުކުރެވޭ މަޖައްލާތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 

އަހަރުތަކުގެ  ތިރީހުގެ  އަށާރަސަތޭކަ  މީލާދީން  ޢާއްމުވެފައިވަނީ 

ތެރޭގައެވެ.

ފެށުމުން  ދާން  އިތުރުވަމުން  ނޫސްވެރިކަން  ޗާޕްކުރި 

މީހުންގެ  ކުރަމުންދިޔަ  ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަން  މީހުންގެ  ވަކިވަކި 

އަދި  ފެށްޓިއެވެ.  ވާން  އުފެދޭގޮތްވެސް  އެޖެންސީތައް  ތެރޭގައި 

އަގުދީގެން  މީހުންނަށް  ލިޔުމަށް  ޚަބަރުތައް  ހޯދުމަށާއި  ޚަބަރު 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުރު ފެށްޓެން ދިމާވިއެވެ. އެއާއެކު އެ ޚަބަރުތައް 

ތަފާތު ނޫސްތަކަށް ވިއްކުމުގެ ކަންތައްވެސް ފެށިގެންދިޔައެވެ.

އާއި  ރޭޑިއޯ  ވާދަކުރަންފެށީ  ނޫސްވެރިކަމާ  ޗާޕްކުރި 

އިރު  އައި  މިހާތަނަށް  އަދި  ނޫސްވެރިކަމެވެ.  ޓެލެވިޜަންގެ 

ދުނިޔޭގެ  ވަސީލަތްތައްވަނީ  މީސްމީޑިއާގެ  އިންޓަރނެޓާއި 

ގެންގޮސްފައެވެ.  ހިސާބަކަށް  އެހެން  މުޅީން  ނޫސްވެރިކަން 

ކުރިއަށް  އަދިވެސް  ނޫސްވެރިކަން  ޗާޕްކުރި  އެހެންކަމާއެކުވެސް 

އެބަދެއެވެ.

އެންމެފުރަތަމަ  ޖަމްއިއްޔާއެއް  ނޫސްވެރިންގެ  ދުނިޔޭގައި 

އުފެދިފައިވަނީ މީލާދީން 1883 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައެވެ. 

އުފެދިފައިވަނީ  ފިލްޑް”  ނިއުސްޕޭޕަރ  “އެމެރިކަން  އެމެރިކާގައި 

މީލާދީން 1933 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މަސައްކަތުގައި  އެ  އައިއިރު  ފެށިގެން  ނޫސްވެރިކަން 

އެކަން  އުޅެގެން  މަސައްކަތުގައި  ހަމައެކަނި  މީހުންނަކީ  އުޅުނު 

ޤަރުނުގެ  ވަނަ   19 މީލާދީން  މީހުންނެވެ.  ދަސްކުރަމުންދިޔަ 

ތަޢުލީމީގޮތުން  ނޫސްވެރިކަމަކީ  އައިއިރުވެސް  ހަމަޔަށް  މެދަކާ 


