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

ނެތެވެ.  ޤަބޫލުކުރެވިފައެއް  ފަށްނެއްކަމަށް  ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ 

ނޫސްވެރިކަން ވަކި ފަންނެއްގޮތުގައި ކިޔަވާދޭން އެންމެ ފުރަތަމައަށް 

އަހަރު  ވަނަ   1879 މީލާދީން  އެމެރިކާގައެވެ.  ފަށާފައިވަނީ 

އަހަރުގެ  ހަތަރު  ހިންގަންފެށި  މިސޯރީގައި  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 

ކޯހަކުންނެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރާގޮތަށް 

ކިޔަވާދޭން ފަށާފައިވަނީ 1912 ވަނަ އަހަރު ނިއުޔޯރކުގެ ކޮލަމްބިއާ 

ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ.

ބާ ޖުރި ގެ ތަ ޑު ގަނ ޅު އި އަ ގަ މު ކަ ވެރި ސް ގެ ނޫ ޖޭ އް ރާ

ޝާއިޢުކުރެވުނީ  ނޫހެއް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާއްޖޭގައި 

އެއަހަރުގެ  ނޫހަކީ  ފުރަތަމަ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1943 މީލާދީން 

ޖޫންމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ނުކުތް “ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު” ގެނަމުން 

ނަންދެވިފައިވާ ނޫހެވެ. މި ނޫހަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނެރުއްވި 

ނޫހެކެވެ. ވުޒާރަތުލް ދާޚިލިއްޔާއިން ނެރުއްވަމުން ގެންދެވި އެނޫސް 

ނޫހެއްގެގޮތުގައި  ނުކުންނަ  އެއްފަހަރު  މަހަކު  ނުކުންނަމުންދިޔައީ 

ކޮންމެ ހަނދުމަހެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ. މިނޫސް ނެރުއްވުމުގެ 

މަޤުޞަދަކަށް ވެފައި އޮތީ އެދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ 

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައާ ބެހޭ ޚަބަރުތައް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ސަބަބުން  ހަނގުރާމައިގެ  އެއާއެކު  ދެއްވުމެވެ.  އަންގަވައި 

ސަރުކާރުން  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  އަންނަ  ކުރިމަތިވަމުން 

ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް  ފިޔަވަޅުތައް  ގެންދަވާ  އަޅުއްވަމުން 

)އެޑިޓަރަކީ(  މުޙައްރިރަކީ  ފުރަތަމަ  މިނޫހުގެ  ހާމަކޮށްދެއްވުމެވެ. 

އަލްއަމީރު  އިސްވެރިޔާ  ހުންނެވި  ހިންގުމަށް  ދައުލަތް  އޭރު 

މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީއެވެ. 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޝާއިޢުކުރެވުނު ދުވަހު ނޫހަކީ 

މިނޫސްވެސް  ނޫހެކެވެ.  ނެރުނު  މިނަމުގައި  މިއަދު”  “ވިޔަފާރި 

ސަރުކާރުގެ  ފަރާތުންނެވެ.  ސަރުކާރުގެ  ގެންދެވީ  ނެރުއްވަމުން 

ފުރަތަމަ  މިނޫހުގެ  އިންނެވެ.  ޙުކޫމާ”  “މަޠްބަޢަތުލް  ޗާޕްޚާނާ 

ޢަދަދު ނުކުމެފައިވަނީ 1956 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 

ޗާޕްޚާނާގެ  މުޙައްރިރަކީ  ފުރަތަމަ  ނޫހުގެ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   18

މެނޭޖަރަކަށް އޭރު ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރުމަނިކެވެ. 

ވަދެވުނީ  ނޑަށް  އަޅުގަ ތެރެއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

1958 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. އެދުވަސްވަރު މ.އަސުރުމާގޭ 

ދަށުގައި  އެޑިޓަރުކަމުގެ  ގެ  ޢަބްދުهللا  އިސްމާޢީލް  އަލްފާޟިލް 

ގޮތުންނެވެ.  ސެކްރެޓަރީއެއްގެ  މާލޭޓައިމްސްގެ  ކުރެވުނު  ޝާއިޢު 

މިހެން ދެންނެވި ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީންވެސް ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު 

“މުންނާރު” “އަލް ޚުއްރިއްޔާ” “ސިނަމާ” “މިދުވަސްވަރު” ފަދަ 

ނޑަށް  އަޅުގަ ފުރުޞަތު  ލިއުމުގެ  ވާހަކަ  މަޒުމޫނާއި  ނޫސްތަކަށް 

ލިބެމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ބޮޑަށް  އެންމެ  ޝައުޤު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޙަޤީޤަތުގައި 

އަހަރުގެ  ވަނަ   1959 ހިނގައިގަތީ  ހިތުގައި  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ތިންއަތޮޅުގައި  ދެކުނުގެ  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  އެއީ  ކޮޅުގައެވެ.  ކުރީ 

މުޅި  ޚަބަރު  ޙަރަކާތްތަކެއްގެ  ހިންގި  ނުފޫޒުން  އިނގިރޭސީންގެ 

ސަބަބުން  އެޙަރަކާތުގެ  ދިޔަދުވަސްވަރެވެ.  ފެތުރިގެން  ދުނިޔެއަށް 

ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅު ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ސަރުކާރުގެ ދަށުން ވަކިވެ 

‘ޔުނައިޓެޑް ސްވަދީވް އައިލެންޑްސް’ ގެނަމުގައި ވަކި ދައުލަތެއް 

އެވާހަކަތައް  އެދުވަސްވަރު  ދުވަސްވަރެވެ.  އުޅުނު  ހަދައިގެން 

ޛަރީޢާއިންނެވެ.  ރޭޑިއޯގެ  އިވެނީ  ހަމައެކަނި  ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ

އަދި އެގޮތުން އިވޭ ޚަބަރުތައް ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް އޭރު ދައުލަތް 

ނާޞިރަށް  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  ވެރިޔާ  ހުންނެވި  ހިންގަވަން 

ދަންނަވަމުން ދާންޖެހެއެވެ. އެދުވަސްވަރު ނުކުންނަ ދުވަހު ނޫސް 

“ވިޔަފާރި މިއަދު” ގައި އެޚަބަރުތައް ޝާއިޢުކުރެވުނީ ވަކި ވަރަކަށް 

“ސެންސަރު” ކުރެވިގެންނެވެ. 

އަތޮޅުގައި  ތިން  ދެކުނު  ރާއްޖޭގެ  ކޮންމެއަކަސް 

ނޫސްވެރިކަމަށް  ރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  ހަމަނުޖެހުމާ  ހިނގަމުންދިޔަ 

ވަރަށްބޮޑު އިންގިލާބެއް އައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރޭޑިއޯ ސިގްނަލެއް 

މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް އިވޭނޭގޮތަށް ޚަބަރުތައް ފޮނުވަން 

ފެށްޓުނީ އެ ދުވަސްވަރުއެވެ. “މާލޭ ރޭޑިއޯ” ގެނަމުގައި ވުޒާރަތުލް 

ދާޚިލިއްޔާ ގައި ފެށްޓެވި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި ފެށުނު ވަކިވެގަތުމުގެ ޙަރަކާތް 

ހުއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް އަވަސް އަދި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް 

އެންމެ  ފެށުނުތާ  ޙަރަކާތްތައް  އެ  ތެރޭގައި  އޭގެ  އެޅުއްވިއެވެ. 

ހައެއްކަ މަސްދުވަސްތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސިފައިންނާއި 

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އެއަތޮޅުތަކަށް ފޮނުއްވައި ހުވަދު އަތޮޅާއި 

ގެނައުން  އަނބުރާ  ދަށަށް  ސަރުކާރުގެ  މަރުކަޒީ  ފުވައްމުލައް 

ހިމެނުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި އިނގިރޭސީން 



2223 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ހަދަން ބޭނުންވާ އާރއޭއެފްގެ މަތިންދާބޯޓު ޖައްސާ “ސްޓޭޓިންގ 

އެދޭގޮތަށް  އިނގިރޭސީން  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ޕޯސްޓެއް” 

ހިންގުމަށްޓަކައި އިނގިރޭސީން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދިޔަ ގޮތުން އެ 

އަތޮޅު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން އެހާފަސޭހައެއް ނުވިއެވެ. 

އުފުލަން  ދިވެހިން  ދެކޮޅަށް  ދައުލަތާ  އިނގިރޭސި  އެހެންކަމުން 

އިއްވައިދޭން  ރައްޔިތުންނަށް  އައްޑުއަތޮޅުގެ  އަޑުތަކާއި،  ބޭނުންވާ 

ބޭނުންވާ ޝުޢޫރުތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ މެދުގައި އޮތް 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އެއްބައެއްވަންތަކަން  އެއްބައިވަންތަކަމާއި 

ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ހުރިހާފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ 

އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ ވަގުތަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވީ 

ޚަބަރުތައް  ޛަރީޢާއިން  ރޭޑިއޯގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ނޫސްވެރިންނަށެވެ. 

ފެތުރުމެވެ.

މަސައްކަތްތަކުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މިދެންނެވި 

ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  އެއްކަމަކީ  ކުރެވުނު  އެންމެފުރަތަމަ 

ނެރުއްވާ ނޫހެއްގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ނެރޭ ނޫހެއް 

މުސްކުޅި  މަޖީދިއްޔާ  ނޫހަކަށްވީ  އެ  ޝާއިޢުކުރަންފެށްޓުމެވެ. 

ގެފަރާތުން  ޖަމްޢިއްޔާ(  )މ.މ.ދ.  ޖަމްޢިއްޔާ  ދަރިވަރުންގެ 

އެ  ދުވަސްވަރު  އެ  “ފަތިސް”އެވެ.  ދުވަހުނޫސް  ނެރެންފެށި 

ނޑުކަމަށްވާތީ “ފަތިސް”  ޖަމްޢިއްޔާގެ ސެކްރެޓްރީއަކަށް ހުރީ އަޅުގަ

އަދި  ޚަބަރުހޯދާ  ނޫހަށް  އެ  ދުވަހެއްނުވެ  ގިނަ  ނުކުންނަންފެށިތާ 

ނޑުވެއްޖެއެވެ. ޚަބަރު ލިޔާމީހަކަށް އަޅުގަ

ހަމަ އެ ދުވަސްވަރު )އާދެ! ނަވާރަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހުގެ 

އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު( މާލޭ ސިނަމާ ކުންފުނީން “ސިނެކޯރޭޑިއޯ” 

ގެ ނަމުގައި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ހިންގަންފަށައިފިއެވެ. ޚަބަރުތަކާއި 

ރާއްޖޭގެ  ހަމަވަގުތުން  އިޢުލާނުތައް  ސަރުކާރުގެ  ކޮމެންޓްރީތަކާއި 

ހުރިހާ ރަށްރަށަށް އިވޭނެގޮތަށް އަޑު ފެތުރުމަށްޓަކައެވެ.

އެ ދުވަސްވަރު ސިނަމާ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓްރީއަކަށް ހުރީ 

ހޯދުމާއި  ޚަބަރު  ބޭނުންވާ  ސިނެކޯރޭޑިއޯއަށް  ނޑުކަމަށްވާތީ  އަޅުގަ

އެ  ނޑެވެ.  އަޅުގަ ވެގެންދިޔައީ  މީހަކަށް  ތައްޔާރުކުރާ  ޚަބަރުތައް 

ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް ގިނައިން ލިބެމުންދިޔައީ ސަރުކާރުގެ 

އޮފް  ވޮއިސް  އާއި  ބީ.ބީ.ސީ  ޚަބަރުތަކުންނެވެ.  ދެއްވާ  ވެރީން 

އެމެރިކާފަދަ ހުޅަނގުގެ ރޭޑިއޯތަކުންނާއި އޯލް އިންޑިއާ ރޭޑިއޯއާއި 

ރޭޑިއޯ ޕާކިސްތާންފަދަ  އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ރޭޑިއޯއިން ލިބޭ 

ޚަބަރުންނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު މި ދެންނެވިފަދަ ޚަބަރު އަޑުއަހައިގެން 

އަމިއްލަ ކުރު އަތުލިޔުމަކުން ނޯޓުކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެއްފަހަރަށްވުރެ 

ގިނަ ފަހަރު ރޭޑިއޯއިން އެއް ޚަބަރެއް އަހައިގެންނެވެ. މި ދަންނަވަނީ 

އެ ދުވަސްވަރު ޓޭޕްރެކޯޑަރެއް ވެސް ނުހުންނަވާހަކައެވެ. ޚަބަރުލިބޭ 

އެހެންކަމާއެކުވެސް  ނުހުންނަވާހަކައެވެ.  ވެސް  އޭޖެންސީތަކެއް 

ސިނެކޯ ރޭޑިއޯ ފެށުނު ހިސާބުންފެށިގެން ހެނދުނު 7:30 ގައާއި 

 10:30 ގައާއި   7:30 ނޑު  ރޭގަ އަދި  ގައި   1:30 މެންދުރު 

މީހެއްގެ  ލިޔާ  ޚަބަރު  ގެންދެވުނެވެ.  ކިޔަމުން  ޚަބަރު  ގައި 

ނޑު ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު  އިތުރަށް ޚަބަރުކިޔާ މީހަކަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ވަދެވުނީ  އުޅުނީމެވެ. އާދެ! ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަ

މި ދުވަސްވަރުގައެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އޭގެ 

ނުފޫޒާއި އޭގެ އަސަރު މުޖުތަމަޢަށް ކުރަމުންދާގޮތް އެންމެ ބޮޑަށް 

ނޑަށް އިޙްސާސް ކުރެވެންފެށީ ވެސް އެ ދުވަސްވަރުއެވެ. އަޅުގަ

ސިނެކޯ ރޭޑިއޯގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު 

ވަރަށް  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ތަޖުރިބާކުރެވުނު  ނޑަށް  އަޅުގަ

ގިނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަކެއް ވެސް ހިމެނިގެންދިޔައެވެ. ރަސްމީ 

ނޑު  ޙަފްލާއެއް އެންމެފުރަތަމަ ވަގުތުން ރިލޭކުރުމުގައި ވެސް އަޅުގަ

ބައިވެރިވީމެވެ. އެއީ ޝަޢުބާންމަހެއްގެ 15 ވިލޭރޭ ހުކުރުމިސްކިތު 

ނޑިޔާރު،  ހަރުގޭގައި ބޭއްވެވި ދީނީ ޙަފްލާއެކެވެ.  އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަ

އައްޝައިޚް މުޙަންމަދު ޖަމީލާއި އަލްއުސްތާޛު  މޫސާ ފަތުޙީވެސް 

މެޗެއް  ފުޓްބޯޅަ  އެފަދައިން  ހަމަ  ޙަފްލާއެކެވެ.  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 

ރިލޭ ކުރުންވެސް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމައަށް ކުރި މީހުންނަށް 

ނޑާ  އަޅުގަ ނަޢީމާއި  އިބްރާހީމް  ސައިކުރާ  އަލްފާޟިލް  ވެވުނީ 

މެޗެއްގެ  ކުޅެވުނު  ނޑުގައި  ދަ ރަސްމީ  ހެންވޭރު  މީހުންނެވެ.  ދެ 

ރަނިންގެ ކޮމެންޓްރީއެއް ދިނުމަށެވެ. 

ބޭރުގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި އެންމެ   

ފުރަތަމަ ބޭނުން ކުރަންފެށީ ނަވާރަސަތޭކަ ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ 

އޮފް  ވޮއިސް  ހިނގަމުންދިޔަ  ދުވަސްވަރު  އެ  ކުރީކޮޅުއެވެ. 

މޯލްޑިވްސްގައި ބެހެއްޓުން ރަޝިއަން ނިއުސް އޭޖެންސީއެއްކަމަށްވާ 

ބޭރުގެ  ފެށިގެން  ހިސާބުން  އެ  ޚަބަރުތަކުންނެވެ.  ގެ  “ޓާސް” 

ޚަބަރުތައް ލިބޭ ހަމައެކަނި ވަސީލަތަކީ ރޭޑިއޯކަމުގައި ދެކެވެމުން 

ނަވާރަސަތޭކަ  ޚަބަރުތަކަށްފަހު  ޓާސްގެ  ނިމުނީއެވެ.  ޒަމާން  އައި 

އަށްޑިހައިގެ ތެރޭގައި ފަރަންސޭސި ނިއުސް އޭޖެންސީއެއްކަމުގައިވާ 



2223 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ހަމަ  އޭގެ  އަދި  ހޯދިއެވެ.  ނޫހުން  ހަވީރު  ޚިދުމަތް  އޭއެފްޕީގެ 

އެއް  މަޝްހޫރު  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  ފަހުން  ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް 

ނޑުގެ  އަޅުގަ ޚިދުމަތް  ރޮއިޓާސްގެ  ކަމުގައިވާ  އޭޖެންސީ  ނިއުސް 

ނޫހުން  “އާފަތިސް”  ހިނގަމުންދިޔަ  ދަށުގައި  މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ 

ލިބިގަންނަން ފެށްޓުނެވެ. 

ކޮންމެ އަކަސް މިއަދުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާއި އޮންލައިން 

ނޫސްތަކާއި ޓެލެވިޜަންގެ ޚަބަރުތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކާއި 

ދުވަސްވަރެއްގައި  ދާ  އޮހެމުން  ޛަރީޢާތަކުން  ސެޓެލައިޓްގެ 

ކުރީން  އަހަރު  ފަންސާހަކަށް  އެންމެ  މީގެ  ނޫސްވެރިކަން 

އޮތްގޮތް ހިތަށްވެސް ގެނައުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ބޭނުންތެރިކަން މިހާރު ވެސް ހަމަ އޭރެކޭ އެއްގޮތަށް 

ނޑުމެންގެ  ނުވަތަ އޭރަށްވުރެވެސް މިހާރު އިތުރުވެފައިވާކަން އަޅުގަ

ނުފޫޒު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.  މީހުންނަށް  ގިނަ 

ނޑުމެން  އަޅުގަ މުހިންމުކަން  ބޭނުންކުރުމުގެ  ރަނގަޅުގޮތުގައި 

އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭނެއެވެ. 

ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ  މަޒުމޫނު  މި  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ބޮޑު  އެންމެ  ލިބުނު  ނޑަށް  އަޅުގަ ދާއިރާއިން  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަމެވެ. އެ ތަޖުރިބާއަކީ ނޫސްވެރިކަމުން 

ޤައުމުގެ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރެވިދާނެކަމާއި، 

ޤައުމުގެ މީހުންގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ބިނާކުރެވިދާނެކަން އެނގުމެވެ. 

އެއްބައެއްވަންތަކަން  އެއްބައިވަންތަކަމާއި  ޤައުމުގެ 

ޘަޤާފަތް  ތާރީޚާއި  ޤައުމުގެ  އެނގުމެވެ.  ބަދަހިކުރެވިދާނެކަން 

ދިރުވައި ޤައުމާމެދު ފަޚުރުވެރިވުމުގެ ސިފަތައް ރައްޔިތުންގެތެރޭގައި 

އަށަގަންނަވައިދެވިދާނެކަން އެނގުމެވެ. މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް 

އެނގުނުއިރު ހަމަ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ފަނާވެގެން ދާނޭ ގޮތްގޮތަށް 

ނޑަށް  އަޅުގަ ވެސް  ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން  ނޫސްވެރިކަން  ވެސް 

އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ. 

އޭގެ  އޮންނާނެއެވެ.  އަބަދުވެސް  ނޫސްވެރިކަން  އާދެ! 

އަސަރު މުޖުތަމަޢަށް ކުރަމުންދާނީ އެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތެއްގެ 

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި  ނޑު އުންމީދު ކުރަނީ އަޅުގަ މައްޗަށެވެ. އަޅުގަ

ނޫސްވެރިކަމަކީ ޤައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަން 

ނޫސްވެރިކަމަކަށްވުމެވެ.  ބޭނުންކުރާ  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ޝަޚުޞިއްޔަތު  ޤައުމީ  އަދި  ސިޔާދަތު  މިނިވަންކަމާއި  ޤައުމުގެ 

ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މަތިން ބޭނުންކުރާ ނޫސްވެރިކަމަށްވުމެވެ.

އެއް  ވެދެވަޑައިގެންނެވި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ތެރެއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޝިހާބަކީ،  އިބްރާހީމް 

ދިވެއްސަކީ، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބެވެ. އެގޮތުން ކިޔަވާވިދާޅުވާން ހުންނެވި އިރު އުމުރުފުޅުން 

ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރުގައި، އުރުދޫ ބަހުން ނެރުނު ނޫހެއްގައި މަޒުމޫނު ލިޔުއްވި އެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ 

ރާއްޖޭގައި ނެރުނު ފުރަތަމަ ނޫސް ]ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު[ އިސް ލިޔުންތެރިއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ]ދީނީ ރޫޙު[ ، ]ވިޔަފާރި 

މިއަދު[ ، ]މޫންލައިޓް[ ، ]ހަވީރު[ ފަދަ  ނޫސްތަކަށް ]އަމާޒު[ ، ]ފަތްތޫރަ[ ، ]ނާރެސް[ ، “ހަވީރު” ފަދަ ނޫސް 

މަޖައްލާތަކަށް ލިޔުއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އެޑިޓަރުކަން ކުރެއްވި ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ ތެރޭގައި ]މުންނާރު[ ، ]އަލްޙުއްރިޔާ[ 

މަޖައްލާތަކުގައި  ނޫސްތަކާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  ޅެންތައް  އިތުރުން ޝިހާބުގެ  މީގެ  އެވެ.  ހިމެނެ  އަލި”  “ފަތިހުގެ  އަދި 

ޝާއިއުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ މުއްސަނދި އަދަބިއްޔާތުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަން ހުރެ އެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ، ދިވެހި ބަހަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން، 1979 ވަނަ އަހަރު، 

އަދި ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން، 1982 ވަނަ އަހަރު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ދައުލަތުން އަރުވައިފައެވެ. 

ބު ހާ މް ޝި ހީ ރާ ބް ޛު އި ތާ އުސް އަލް

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



2425 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

އަހަރަކީ 1977 ނުވަތަ 1978 ވަނަ އަހަރެވެ. ރާއްޖެއަށް 

އަލަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފް ކުރެވުނު  ފަހުން ވީ އެންމެ ހަ 

އަހަރު ނުވަތަ ހަތް އަހަރެވެ. ރާއްޖޭގައި އޭރު ހުރި ރިޒޯޓުތަކުގެ 

އަދަދަކީ ސޯޅަ ނުވަތަ ސަތާރައެވެ. އަހަރަކު ޖުމުލަކޮށް ރާއްޖެއަށް 

އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދެ ހާސް ހަމަނުވެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމާ 

ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނުއޮވެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ 

ޤަވާއިދެއް ނުއޮވެއެވެ. އަގު ހެޔޮކޮށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ 

ވަރަށް  ގެސްޓުހައުސްތަކުގައެވެ.  މާލޭގައެވެ.  ތިބެނީ  ފަތުރުވެރިން 

އާދައިގެ ގޮތަކަށް، އަސާސީ ފެންވަރު ގައި  ތައްޔާރު ކުރެވިފައި 

ޤައުމުގައި  މީހުންގެ  އެ  ފަތުރުވެރިން  ކޮޓަރިތަކެކެވެ.  ހުންނަ 

މަޙްރޫމް  ފަސޭހަތަކުން  ބައެއް  އޮންނަ  އާދަވެފައި  ދިރިއުޅުމަށް 

ރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ހުއްދައެއްގެ  ޚާއްޞަ  ނަމަ،   ތައްޔާރު  ވާން 

އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮތީ 

ތަނަވަސް ވެފައެވެ. އަގު ހެޔޮކޮށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަން ބޭނުން ވާ 

ފަތުރުވެރިން، އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ގިނައިން އާދެއެވެ. 

ވައްޓާލައިގެން  ކޮތަޅު-ދަބަސް  ބުރަކަށްޓަށް  އާދޭހެވެ. 

ފަތުރުވެރިންނަށް،  އަންނަ  ގޮތަށް  އެ  ފަތުރުވެރިންނެވެ.  އަންނަ 

“ހިޕީން”ނެވެ.  ކިޔާއުޅުނީ  ދިވެހިން  ޢާއްމުކޮށް  ޒަމާނުގައި  އެ 

ބޮލުގެ  ބަލަނީ  ކަމުގައި  ހިޕީން  ދިވެހިން،  ދުވަސްވަރު  އެ 

ބޭރުފުށުން  ތިބޭ،  ފައި  ދިގުކޮށް  ދިގު، ތުނބުޅި  ނޑު  އިސްތަށިގަ

ބަލާ ބެލުމަށް  މާ ސާފު ތާހިރު ނޫންކަމަށް ދައްކާ ފިރިހެނުން ނާއި 

އަންހެނުންނެވެ.  ނުދައްކާ  ކަމަށް  ތާހިރު  ސާފު  ބޭރުފުށުން  އަދި 

އެ ގޮތަށް އަންނަ މީހުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުން ވެސް ވަރަށް 

ގިނައިން ކުރާ ކަމުގައި ބުނެ އުޅުނެވެ. ބޭރުފުށުން ހިޕީން ކަމަށް 

ސިފަވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވަރަށް ތަޢުލީމީ މީހުން ވެސް އެ ދުވަސްވަރު 

ކުރުމާއި  ދިރާސާތައް  އަމިއްލަ  މީހުންގެ  އެ  އައެވެ.  ރާއްޖެއަށް 

ތަޙްލީލީ މަސައްކަތްތަކުގައެވެ. ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އުޅުމަށެވެ. އެފަދަ 

މީހުންނަށް ވެސް އޮންނަނީ ހިޕީން ގެ މަރުކާ ޖެހިފައެވެ.

ނޑު ގަޑިން ދިހައެއް ޖެހީއެވެ. އަމީރު އަޙްމަދު      ރޭގަ

) ނާ ހިރު )ސީ ދު ޒާ މަ ޙް އަ

ކުޑަ  ދޮރާށިން  ހުންނަ  ވަންނަން  ސްކޫލަށް  މަޖީދިއްޔާ  މަގުން 

ތަންކޮޅެއް ދުރުން މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ވަރަށް ހަނި މާ އަލި 

ނޫން ގޯޅިއެއް އޮވެއެވެ. ހިޕީން ނޭ ކިޔާ އުޅޭ ވައްތަރުގެ ބިދޭސިއަކު 

ނޫސް ކަރުދާސްތަކެއް ހިފައިގެން ގޮސް އެ ގޯޅިތެރޭގައި، ފާރުގެ 

ކައިރީގައި އިށީނދެގެން އިނދެ އެ ކަރުދާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑުކަމު 

ގެންދިޔަ ނޫސްކަރުދާހުން  އޭނާ  ފަހު،  އެއަށް  ދިއައެވެ.  ހާޖަތަށް 

ފޮހެގެން އަމިއްލަ އަށް ސާފު ވުމަށް ފަހު، ބޮޑުކަމު ހާޖަތަށް ދިޔަ 

އެއްޗެއްސާއެކު ނޫސްކަރުދާސް ފަށްޖަހާލައިގެން ގެންގޮސް ބެހެއްޓީ 

އެހެން ގޯޅިއެއްގައި، އެހެން ގެއެއްގެ ފާރުގެ ކައިރީ ގައެވެ. އެއަށްފަހު 

އޭނާ ސައިބޯން ނުވަތަ ކާން ވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ 

މިހާރު  ޑުރައިވް،  މެރިން  އޭރުގެ  ހިސާބެއްގައި،  ނޫން  މާދުރު 

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުރި ހޮޓަލަކަށެވެ. 

Wb ir uj wt eg um wk ir ev csUn

ސީނާ އަޙްމަދު ޒާހިރަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ނިއުސް 

މަސައްކަތްކުރި  ކޮރަސްޕޮންޑެންޓަކަށް  އެޖެންސީއެއްގެ 

ނޫހުގެ  "ހަފުތާ"  އެވެ.  ނޫސްވެރިޔާ  ދިވެހި  ފުރަތަމަ 

ޝަޚުޞިއްޔަތުންނާ  މުހިއްމު  ވަނީ  މޭސްތިރިޔާ 

އިންޓަވިއުކުރައްވައި، ނޫސްވެރިކަމަށް ތަފާތު އުފެއްދުންތައް 

ނެރުއްވާފައެވެ. އަޙްމަދު ޒާހިރަކީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ހަޔާތް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކޮލަމިސްޓް ވެސް މެ 

އެވެ. އޭނާ ހަވީރު ނޫހުގައި ލިޔުއްވި "ރައްޔިތު އަހައްމަދުގެ 

ދޭސީ ހިޔާލު" އަޑު، މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް އޭރު ވަރަށް 

ގަދަވި އެވެ.
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އޭނާގެ އަތްވެސް ނުދޮވެއެވެ. އަތް ދޮވެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް 

ނެތީއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާފައި 

ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ވެސް މި ދެންނެވި މީހާ 

ފެނިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. އަދި އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ މަޖީދިއްޔާ 

ސްކޫލް ހުރި ފަޅި ނޫން އަނެއް ފަޅީގައި ހުރި ގެއެއްގައި އުޅުއްވި 

ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިތަން ފެނިވަޑައިގަތެވެ. 

ފަހަރު  އެއް  ހަފްތާއަކު  އެކުވެރިންނާއެކު  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެން ނެރޭ ނޫސް، “ހަފްތާ” ގައި، މި ޚަބަރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ކަމަށް  ގޮތް  ހިނގި  ކަން  ލިއުނީ  ނޑު  އަޅުގަ ކުރީމެވެ.  ޝާއިޢު 

ޒިޔާރަތް  ރާއްޖެއަށް  ގޮތަށެވެ.  އޮތް  ސާފުވެފައި  ނޑަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރީތި ދިވެހި  ކުރާ ހިޕީން ގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑު ލިއުނީމެވެ.  ސަގާފަތް ވެސް ހަލާކުވެގެން ދަނީ ކަމުގައި އަޅުގަ

ވެގެން  ބަދަލު  ވެސް  އުޅުން  ދަރިންގެ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ އަދި 

ހިގައިދާނެ ކަމުގައި ލިއުނީމެވެ. 

ދުވަހުގައެވެ.  ހުކުރު  ނެރެނީ  ނޫސް  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ހޯމް  އޮފް  ބާރަޖަހާއިރަށް މިނިސްޓްރީ  ދުވަހު މެންދުރު  ހޮނިހިރު 

އެއިރު  އެންގިއެވެ.  ނޑަށް  އަޅުގަ ޙާޒިރުވުމަށް،  ރޒަށް  އެފެއަ

ރޒް ހުންނަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މިހާރު އަތޮޅު  ހޯމް އެފެއަ

ފިހާރަތައް  ހުންނަތަނުން ބައެއްގައެވެ. އެ އޮފީހުގެ ތިރީ ބައިގައި 

މީހުން ބައިތިއްބާ ތާނގައި އެ ދުވަހު އެ ވަގުތު އެތާނގައި އިނީ 

ނޑު އެކަންޏެވެ.  އަޅުގަ

އޮފީސްތައް  ބާރަޖަހަނީއެވެ.  މެންދުރު  ގަޑިން 

ބަންދުކުރަނީ ބާރަޖަހާއިރުގައެވެ. މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވެސް ނުވެއެވެ. 

މައްޗަށް  ނޑު  އަޅުގަ ކުރުމަށް  ބައްދަލު  ވަކީލާ  ކުޑައިރުކޮޅަކުން 

ނޑާ ރައްޓެހި ބޭފުޅެކެވެ.  ގެންދެވުނެވެ. ވަކީލަކަށް އިންނެވީ އަޅުގަ

މުއާމަލާތް  ނޑާ  އަޅުގަ ވިދާޅުވިއެވެ.  ދިއުމާއެކު  ނޑު  އަޅުގަ

ގެއަށް  އެންމެން  ހުރިހާ  ދޫކޮށްލާފައި  ގިނިކަންޏާ  އޭނާ  ކުރުމަށް 

ކަމުގައި  ވަޑައިގަންނަވައިފި  ވެސް  މިނިސްޓަރު  ހިނގައްޖެއެވެ. 

ނޑުގެ ގާތުގައި ވިދާޅުވީ، އޭނާއަށް އަންގާފައި  ވިދާޅުވިއެވެ. އަޅުގަ

އެ  އާއި،  ކާކުތޯ  ދިޔައީ  ހާޖަތައް  ބޮޑުކަމު  މަގުމައްޗަށް  އޮތީ 

އަހައިގެން  ކައިރިން  ނޑުގެ  އަަޅުގަ ތަނެއް  އުޅޭ  ނަމާއި  މީހާގެ 

އޮޅުން ފިލުވުމަށެވެ. އެއީ ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށާއި، އެނާގެ ނަމާއި 

ނޑަށް ނޭނގޭ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އެ ގޮތަށް  އެޑްރެސް އަޅުގަ

ޖޫރިމަނާ  އިން  ފަސްރުފިޔާ  ހަތްދިހަ  ނޑު  އަޅުގަ ދެންނެވުމުން 

ދުވަހު  އަނެއް  ދުވަހުގެ  ކުރި  ޖޫރިމަނާ  ނޑު  އަޅުގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ރާއްޖެއަށް ހިޕީން އައުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހޯމް އެފެރސް އިން އިޢުލާނު ކުރިއެވެ. އެ ވާހަކަ ރޮއިޓަރސް ގެ 

ޚަބަރުގައި ވެސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފޮނުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުންނަ 

ހަމައެއް  ނޑު  އަޅުގަ އަދި  އެއިރު،  ރިޕޯޓަރަކަށް  ރޮއިޓަރސްއިން 

ނުޖެހެއެވެ. ރޮއިޓަރސްގެ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެ އަށް ހިޕީން 

ގޮތެއް  ދެނެގަންނާނެ  ހިޕީން  އިރު  މަނާކުރި  އައުން ސަރުކާރުން 

ސަުރކާރުގެ އެންގުމުގައި ސާފުކޮށް ދީފައި ނުވާކަމަށެވެ.                                                                  

ސަރުކާރުން  ގުޅިގެން  ޚަބަރަކާ  ލިއުނު  ނޑު  އަޅުގަ

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ވެސް އެޅުއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަތްދިހަ 

ނޑު ޖޫރިމަނާ ވެސް ކުރެއްވިއެެވެ. ހަތްދިހަ  ފަސްރުފިޔާ އިން އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު ޢަދެަދކެެވ.                                                                        ފަސްރުފިޔާއަކީ އެއިރު އަޅުގަ

ދުނިޔޭގެ  ފޭބުމުން  އިނގިރޭސިން  ގަމުން  އައްޑުއަތޮޅުގެ 

ބައެއް ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ގަން ބޭނުން ވެގެން އުޅޭ ވާހަކައެއް 

ރަށު ތެރޭގައި ދެކެވެމުން ދިޔައެވެ. އެ ވާހަކައިގެ ތެދުދޮގު އޮޅުން 

ބޭފުޅަކާ  އިސް  އޮފީހެއްގެ  ސަރުކާރުގެ  ނެތެވެ.  ގޮތެއް  ފިލުވޭނެ 

ނޑަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނުއޮވެއެވެ.  ގުޅައިގެން އަޅުގަ

އެހެން ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން އިތުރުފުޅެއް ނުހައްދަވައެވެ. އެފަދަ 

ކަމުގައި  ނުއޮންނަ  ބާރެއް  އިޚްތިޔާރާއި  ދެއްވުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުން،  އަނެއްބައި  ވިދާޅުވެއެވެ.  ބޭފުޅުން  ބައެއް 

ދެއްވެން ނެތް ކަމަށް ސީދާ ވިދާޅުވެއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އެމެރިކާގެ 

ނޫސްވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. އޭނާ 

ނޫނެވެ.  ގޮތުގައެއް  ނޫސްވެރިއެއްގެ  އައީ  ފުރަތަމަ  އަށް  ރާއްޖެ 

އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ ވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ރޮއިޓަރސްގެ 

ރިޕޯޓަރަށް ވެސް މެއެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އޭރުގެ  ރާއްޖޭގެ  އޭނާ، 

ބަސްދީގަތުމަކަށް އެދުނެވެ. އޭނާ އަށް ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްވިއެވެ. 

ރައީސް ނާޞިރަކީ ނޫސްވެރިންނާ ވަރަށް ދުރުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

އައްޑުއަތޮޅުގެ ގަން ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ނާޞިރު 

އާއި އޭނާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ގަން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް 

ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމުގައި ވެއެވެ. އަދި ރޫސީވިލާތުން، 

ގަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުއްޔެއް ހުށައެޅިކަމަށް ނާޞިރު 



2627 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ވިދާޅުވިކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރީ އެމެރިކާގައި 

ނެރޭ މަޖައްލާއެއް ކަމުގައިވާ ''ނިވްސްވީކް'' ގައި އެ ޚަބަރު ޝާއިޢު 

ކުރެވޭތޯއެވެ. އޭނާގެ ރައްޓެހި އެޑިޓަރަކާ ގުޅައިގެން ވެސް އެކަން 

ނޑު  އަޅުގަ ކައިރިން  އޭނާގެ  ނުވިއެވެ.  ގޮތެއް  ވާނެ  ކާމިޔާބު 

“ހަފްތާ”  ނޑު  އަޅުގަ ވާހަކަ  ބައްދަލުކުރި  ނާޞިރާ  އޭނާ  އެދުނީ 

ނޑު އެ  ގައި ޝާއިޢު ކުރިއަސް އެންމެ ރަނގަޅު ތޯއެވެ. އަޅުގަ

ނުލިޔާނެ  ވާހަކައެއް  އެއްވެސް  އިތުރު  ގޮތުން  ބެހޭ  ބައްދަލުވުމާ 

ކަމުގައި ބުނީމެވެ. އޭނާގެ ހުއްދައާއެކު ނާޞިރު ބޭރުގެ ރިޕޯޓަރަކާ 

ނޑު ލިއުނީމެވެ. އެ  ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށް ''ހަފްތާ'' ގައި އަޅުގަ

ނޑާ މަގުމަތިން ދިމާވާ ރައްޓެހިން ވެސް އަދިވެސް  ދުވަހު އަޅުގަ

ނޑު އެބަ ހުރިންތޯ ސުވާލު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކޮންތާކަށް  އަޅުގަ

ޚަބަރުގެ  ލިއުނު  ނޑު  އަޅުގަ ބުނަނީ  ސުވާލުކުރުމުން  ދާންވީ  ތޯ 

މީހާގެ  އެ  ވާހަކަ،  ކަމެއްގެ  ކުރި  މީހަކު  ޖަލަށެވެ.  ސަބަބުން 

ނޑު ސުވާލު ކުރީމެވެ.                                                         ހުއްދައާއެކު ލިއުމުން ކުށްވެރިވޭތޯ އަޅުގަ

ނޑު ޚަބަރެއް  އެހެން ދައުރެކެވެ. އެހެން ދުވަހެކެވެ. އަޅުގަ

ލިއުނީ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. ބޭރުގެ 

މަސް ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރާތީ 

ނޑަށް  ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެވެ. އަޅުގަ

މަސައްކަތް  އެ  ރާއްޖޭގައި  ލިއުނީ  ޚަބަރު  ނޑު  އަޅުގަ ހީކުރެވުނީ 

ރާއްޖޭގެ  ކަމަށެވެ.  ގޮތަށް  ލިބޭ  ތަޢުރީފް  ފަރާތަށް  ބަލަހައްޓާ 

ބޮޑުކަމާއި  މަސައްކަތުގެ  ބޮޑުވެފައި،  ސަރަހައްދު  އިޤްތިޞާދީ 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންގެ ވަސީލަތްތައް މަދު ކަމާ ހުރެ އަޅުގަ އަޅުގަ

ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ ކަމުގައި ވެސް ލިއުނީމެވެ. 

އަދި މަސްވެރިންނަށް  އުފުލަން ޖެހޭ އުނދަގުލާއި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގައި،  ވެސް ލިއުނީމެވެ. އަޅުގަ

އެ ލިއުން ކިޔާލި ގިނަ މީހުންނަށް އެ ލިއުން ކަމުދިޔައެވެ. އަދި 

އެއްވެސް  ބެހޭ  ކަމާ  ބަޔަކު  އެއްވެސް  ފަހު  ކިޔުމަށް  ލިއުން  އެ 

ނޑަށް  ފަރާތަކާ މެދު ނުރުހުމުގެ ޝުޢޫރެއް ފާޅު ކުރިކަން އަޅުގަ

އެގިފައެއް ނެތެވެ.                                    

ނޑު  އަޅުގަ އިންފޮރމޭޝަނަށް  އޮފް  ޑިޕާރޓްމެންޓް 

ނޑު  އަޅުގަ ސަރުކާރުގައި  އިރު،  އެ  އެންގިއެވެ.  ޙާޒިރުވާން 

ނޑަށް  އަޅުގަ ގަޑީގައި  ރަސްމީ  ފަށައިފީމެވެ.  ކުރަން  މަސައްކަތް 

ނޑަށް އެންގެވީ އެ ދުވަހުގެ  ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަޅުގަ

ނޑާ ސުވާލު ކުރެއްވީ  އޮފީސް ބަންދުވުމާއެކު ޙާޒިރު ވުމަށެވެ. އަޅުގަ

ނޑު ގޮތަށް ލިޔެ ކިއުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ.  އަޅުގަ

ލިއުނު  ޚަބަރު  އެ  ނޑު  އަޅުގަ އެއްސެވީ  ގާތުގައި  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ހީނލާފައި   ނޑު  އަޅުގަ އެއްޗެއްތޯއެވެ.  ކޮން  އޮތީ  ހިތުގައި  އިރު 

ދެންނެވީމެވެ. ހިތުގައި އޮންނާނީ ކޮން އެއްޗެއް ތޯއެވެ؟ ލިޔެފައި 

އެ އޮތީ ހިތުގައި އޮތް އެތި ނޫންތޯއެވެ؟ އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ 

އޮފީހަކުން އެދިގެން އޭނާ  ކުރެއްވި ސުވާލަކީ އެހެން  ނޑާ  އަޅުގަ

ކުރެއްވި ސުވާލެއް ކަމަށެވެ.                                                                         

ނޑު ލިޔާ މައުޟޫޢެއްގައި ކިއުންތެރިންނަށް  އަޅުގަ

ކަންތައް  ވެސް  ކޮޅަކުން  ކޮންމެ  ދެމެވެ.  ދައްކާ  ދެކޮޅު 

ބައްޓަން  ލިއުންތައް  ދެމެވެ.  ކިޔައި  ގޮތް  ވާނެ  ކުރީމާ 

ނޑުގެ  ކުރަނީ ދެފޮޅުވަތް ދޭތެރޭ މާނަ ނެގޭ ގޮތަށެވެ. އަޅުގަ

ކިއުންތެރިންނަށް  ތިބޭ  އާދަވެފައި  ލިއުމަށް  ސްޓައިލާއި 

ނޑު ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ސާފު ވެއެވެ.                             އަޅުގަ

ނޑު ނޫސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެރި  އަޅުގަ

ރައްޓެހި  މާ  ނޫސްވެރިންނާ  އޮތީ  ރާއްޖޭގައި  ދުވަސްވަރު  ވި 

މާޙައުލެއް ނޫނެވެ. މިހެންވުމާއެކު އެ ދަތި މާހައުލުގައި މަސައްކަތް 

ކުރަން  ބައްޓަން  ލިއުންތައް  ނޑުގެ  އަޅުގަ ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ 

ނޑު ލިޔާ މައުޟޫޢެއްގައި ކިޔުންތެރިންނަށް ދެކޮޅު  ފެށީމެވެ. އަޅުގަ

ދައްކައިދެމެވެ. ކޮންމެ ކޮޅަކުން ވެސް ކަންތައް ކުރީމާ ވާނެ ގޮތް 

ކިޔައި ދެމެވެ. ލިއުންތައް ބައްޓަން ކުރަނީ ދެފޮޅުވަތް ދޭތެރޭ މާނަ 

ނޑުގެ ސްޓައިލާއި ލިއުމަށް އާދަވެފައި ތިބޭ  ނެގޭ ގޮތަށެވެ. އަޅުގަ

ރަނގަޅަށް  އެއްޗެއް  އުޅޭ  ބުނަން  ނޑު  އަޅުގަ ކިޔުންތެރިންނަށް 

ސުާފ ވެއެވެ.                                                                          

ނޑު ކޮލަމް ލިއަން ފެށީމެވެ.  ދާއިމީ ކޮށް، ނޫހުގައި އަޅުގަ

ނޑު ނަގަނީ  އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަ ތަކެވެ.  ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އަޅުގަ

އެކަމަކަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް އައުމުން ނުވަތަ އެކަމެއް ހިނގާ ގޮތް 

އިޞްލާޙް  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބަދަލުވުމުގެ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ނޫން 

ވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ފައިދާއެއް ވެދާނެ ކަމަށް 

މިގޮތަށް  ނޑު  އަޅުގަ މައްސަލަތަކެވެ.  ފަދަ  ފެންނަ  ނޑަށް  އަޅުގަ
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ލިޔާ އިރު އުއްމީދު ކުރަނީ އެކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމުން ނިންމޭ 

ހިސާބުގައި އުޅުއްވާ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކަށް އެ ލިއުން ވިދާޅުވެގެން 

އެކަމެއް ބައްލަވާ ފައި ކޮންމެވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. 

އެކަން  ނަމަވެސް  އެހެން  މެއެވެ.  ވެސް  އަޅުއްވާ  ފިޔަވަޅު 

ނޑު ނުހަދަމެވެ. އެއީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ފިޔަވަޅު  އެނގޭކަމަކަށް އަޅުގަ

ގޮތުގައި  އޮތް  ވިސްނިފައި  ނޑަށް  އަޅުގަ ނުއަޅުއްވަފާނެތީވެއެވެ. 

ގިނަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ބައެއް ކަންތައްތައް 

ބައެއް  ތިއްބަވާ  ހިސާބުގައި  ނިންމާ  ނިންމުން  ހިގަމުންދަނީ 

ބޭފުޅުންނަށް ދަށުން ކަންތައް ކުރަމުން ދާ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް 

އެނގިވަޑައިގަތުމުން  ނުގަންނަވާތީއެވެ.  އެގިވަޑައި  ދަތިތައް   ވާ 

ކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް ބައްލަވާފައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަނީއެވެ. 

ގިނަ  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  އެންމެ  ނޑު  އަޅުގަ ނަމެއްގައި  އެއް 

ނޑު  އަހަރުތަކެއް ވާންދެން ލިއުނު ކޮލަމަކީ “ހަވީރު” ނޫހަށް އަޅުގަ

ލިއުނު “ރައްޔިތު އަޙްމަދުގެ ދޭސީ ޚިޔާލު” އެވެ. މިި ކޮލަމުގައި 

ނޑު ލިޔަމުން ގެންދިޔައީ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ހައްލެއް  އަޅުގަ

ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަހަލަ މަސައްލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު އެ 

ވަރަށް  ނޑު  އަޅުގަ ކޮލަމަކީ  މި  ބެހޭގޮތުންނެވެ.  މައްސަލަތަކާ 

ކުރިން ލިއުނު ކޮލަމެކެވެ. “ރައްޔިތު އަޙްމަދުގެ ދޭސީ ޚިޔާލު” ގެ 

މުޞަންނިފަކީ ކާކުކަން ގިނަ މީހުންނަށް އެނގުމުން، އެ ސުރުޚީ 

ނޑު  މީހުން މާނަ ކުރާ ގޮތް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ބުނެ އަޅުގަ

މާނަ ކުރި ގޮތް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެންމެނަށް އެނގޭނެ ފަދަ 

ދެ ތަނެއްގައި ހާމަ ކުރީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތުގައި 

ނޑު ކާމިޔާބު ވި ހެނެއް ހީ އެއް ނުވެއެވެ. ރައްޔިތު އަޙްމަދު  އަޅުގަ

ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ.  އަޙްމަދުގެ  ނޑު މާނަކުރީ ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަ

އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވާ ނަމަ “ސިޓިޒަން އަހަމަޑްސް ލޯކަލް 

އޮޕީނިއަން” އެވެ. 

މައްސަލައެއް  ކަހަލަ  މި  ވެސް  ނަމަށް  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ތިމާގެ  ނޑުގެ  އަޅުގަ ފަހުން،  ވަރަށް  އުޅޭކަން،  ދިމާވެގެން 

މަސައްކަތުގައި  ކިއުމުގެ  ލިޔެ  އެނގުނެވެ.  ފަރާތުން  ކުއްޖެއްގެ 

މަޝްހޫރު ޒާހިރުން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވަރެއް ދިޔައެވެ. ބައެއް 

ބެހޭގޮތުން  ލިއުންތަކާ  ލިއުއްވާ  ނަމުގައި  ޒާހިރުގެ  ބޭފުޅުން 

ނޑާ ސުވާލު ކުރާ ތީވެ،  ނޑު ދަންނަ ބައެެއް މީހުން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުގެ  ނޑަކީ ކާކުކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުގެ ގޭގެ ނަން ''ސީނާ'' އިތުރު ކުރީމެވެ.  ނަމުގެ ކުރިއަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ތިމާގެ ކުއްޖާއާއި އެކުވެރި، އުމުރުން އަށާރަ، ނަވާރަ  އަޅުގަ

އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ހީވެފައި އޮތް ކަމުގައި ވަނީ ސީނާ ޒާހިރަކީ 

އަންހެނެއް ކަމުގައެވެ. މިހާރު މި ކުރިމަތިވީ “ރައްޔިތު އަޙްމަދު 

ގެ ދޭސީ ޚިޔާލަށް” ވުރެ ވެސް ބޮޑު މައްސަލަ އަކާ އެވެ. ޖިންސު 

ގެ މައްސަލަ  އެވެ.                                                                                    

ފުރަތަމަ  ނެރުނު  ރާއްޖޭގައި  ދީދީއަކީ  އިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  މީރުބަހުރުގޭ  ހ. 

އެންމެ  ލިޔުންތައް  އަދަބީ  އެމަނިކުފާނުގެ  ނާއިބެވެ.  އެޑިޓަރުގެ  ގެ  ޚަބަރު[  ]ސަރުކާރުގެ  ނޫސް 

ފުރަތަމަ ފެންނާން ވެސް ފެށީ އެ ނޫހުންނެވެ. ފަހުން ނުކުތް ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް ވެސް ލިޔުއްވި އެވެ. ލިޔުންތެރިކަމުގައި 

]ދޮންތުއްކަލާ[ ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންނެވި މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދީދީ ލިޔުއްވި ]ގެއްލުނު ފުރާވަރު[ ވާހަކައަކީ، 

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ޚަޒާނާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން [މޮޓަރު ބޯޓުގެ ގަޑުބަޑު[ ، ]ބައްޕަގެ ހަނދާން[ ، ]ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން 

ދިވެހިރާއްޖެ[ ފަދަ ފޮތްކަކީ ދިވެހި އަދަބީ ތަރިކައިގެ މުހިންމު ސޮފުހާތަކެކެވެ.

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

ދީ ލް ދީ ޢީ މާ ދު އިސް މަ އް ޙަ ލް މު ފާޟި އަލް
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ނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންކަމުން ކޮންމެ ކަމެއްގައި  އަޅުގަ

ވެސް އިސްލާމްދީނުގައި އޮތްގޮތް ބަލައިލަން ޖެހެއެވެ.  އިސްލާމް 

ނޑުމެން މުސްލިމުން އަބަދުވެސް ވާހަކަ  ދީން ބުނާގޮތުގައި އަޅުގަ

މުއުމިނުންގެ  ހެދުމަކީ  ދޮގު  ބަހުންނެވެ.   ތެދު  ވާނީ  ދައްކަން 

ޙަދީސް   z ރަސޫލާ  ނޫނެވެ.  ސިފައެއް  ހުރެގެންވާނެ  ކިބާގައި 

ކުރައްވަނީ )) يُْطَبُع املؤمُن على اخِلَلل ُكلَِّها  إاَل اخلِيانََة والَكِذَب  1- މާނައީ: 

އެހެން  ފިޔަވައި  ދޮގުހެދުން  ޚިޔާނާތާއި  ޠަބީޢަތުގައި  މުއުމިނާގެ 

ބަސްފުޅުން  މި  ހުރެދާނެއެވެ.((  ވެސް  ސިފައެއް  ނުބައި  ކޮންމެ 

ނޑިވެދާނެކަމެވެ.  ބިރުގެންފާނެކަމެވެ. ދަހި  އެނގެނީ މުއުމިނަކު ފި

ވެދާނެކަމެވެ. ބޮޑާ ފޮނި މީހަކަށް ވެދާނެކަމެވެ. އެކަމަކު މުއުމިނާ 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި  ދޮގެއް ނުހަދާނެއެވެ.  

މިއަދު ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނުވަތަ 

ޚަބަރުތަކެއް ވަކި ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މި ޚިޔާލުތައް ބަޔަކު 

ނޑި ޙާޞިލު ކުރެވުނީއެވެ.  ޤަބޫލުކޮށްފިނަމަ އެމީހުންނަށް ލަޑުދަ

ޖެހޭ  ހުންނަން  ކިބާގައި  މީހުންގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  މީޑިޔާގައި 

ސިފަތައް
އެކަމަކު މީޑިޔާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ކިބާގައި 

ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އިތުބާރު ކުރެވޭ 

މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. ތެދުވެރިއަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. އިޙްތިރާމު 

ލިބިގެންވާ މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. ތަޖްރިބާ ހުރި މީހަކަށް ވާން 

ދަންނަ  ކުރަން  ރަނގަޅަށް  މަސައްކަތް  އޭނާގެ  އަދި  ޖެހޭނެއެވެ. 

މީހުންގެ  އެހެން  ރިވެތި  އަޚްލާޤު  ޖެހޭނެއެވެ.   ވާން  މީހަކަށް 

އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ރައްކައުތެރިކުރާ މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.  

މީޑިޔާގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުންގެ ކިބާގައި މުސްލިމެއްގެ 

ޖެހޭނެއެވެ.  ހުންނަން  ސިފަތަކެއް  ޚާއްޞަ  ހައިސިއްޔަތުން 

ޚަބަރެއް ނުވަތަ ވާހަކައެއް ތިމާއަށް ހަމަ އިވޭ އިރަށް އެ ވާހަކަ 

ފަތުރައިގެން ނުވާނެއެވެ.  އޭގެ ތެދުދޮގު ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. މާތް 

1   - رواه أمحد

ސާ ދު މޫ މް ރަޝީ ހީ ރާ ބް އި

هللا ވަޙީ ކުރައްވަނީ ) َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنـََبٍإ فـَتـَبـَيَـُّنوا 

َأن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِبََهاَلٍة 2  މާނައީ: އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! 

ތިޔަބައިމީހުންގެ  ޚަބަރަކާއިގެން  މީހަކު  ހައްދުފަހަނަޅާގޮސްފައިވާ 

ގާތަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އޭގެ ތެދުދޮގު ބަލާށެވެ! އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން 

ކުށެއް  ނުކުރާ  ބަޔަކަށް މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީއެވެ.(( 

އަދި  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ނޫސްވެރިއެއް  މުއުމިނުންނަކީ 

ނެތް  ފައިދާއެއް  ވިޔަސް  ކުރާމީހެއްކަމުގައި  މަސައްކަތެއް  އެހެން 

ޢަމަލުތަކާ ދުރުހެލިވާން ޖެހޭނެ ބައެކެވެ.  ރަސޫލާ z ޙަދީސް 

ކުރައްވަނީ )) َمْن َكاَن يـُْؤِمُن ِبهلِل َواْليـَْوِم اآلِخِر فـَْليـَُقْل َخيـْرًا أِوْلَيْصُمْت3  – 

މާނައީ :  هللاއަށާއި އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވާ މީހާ ފަހެ ހެޔޮބަސް 

ބުނާށެވެ. ނުވަތަ ހަނުހިމޭނުންލައިގެން ހުންނަ ހުށިކަމެވެ. (( 

2  - الجرات : 6
3   - رواه  الطرباىن

cn wk ir ev csUn UdnIr

އަކީ  މޫސާ  ރަޝީދު  އިބްރާހިމް  އަލްއުސްތާޛު 

ތަޢުލީމީ  ރާއްޖޭގެ  ތަނބެކެވެ.  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހި 

އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިޔާވަހި ކަމަށްވާ މަޢުހަދުއްދިރާސާތުލް 

މަސްއޫލިއްޔަތު  ބުރަ  ހިންގެވުމުގެ  އިސްލާމިއްޔާ 

އުފުއްލަވަމުން ވެސް ރަޝީދޫ މޫސާ ވަނީ ނޫސްވެރިކަމަށް 

ލިޔުންތެރިއެއްގެ  އެވެ.  ޚިދުމަތްކުރައްވައިފަ  ގިނަ  ވަރަށް 

ބައެއް  އަދި  ފުރުއްވައި  މަގާމުތައް  އެޑިޓޯރިއަލް  އިތުރުން 

ނެރުއްވާފައިވެ  ހައިސިއްޔަތުން  އަމިއްލަ  މަޖައްލާ  ނޫސް/ 

އެވެ. މި ދާއިރާ އިން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ސަރުކާރުން 

ވަނީ ރަޝީދު މޫސާއަށް އަރުވައިފައެވެ.
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މާތް هللا ވަޙީ ކުރައްވަނީ ))  يَـٰٓأَيُـَّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا ٱتَـُّقو۟ا ٱللَّـَه 

َوُقوُلو۟ا قـَْواًل َسِديًدا  ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَمـَٰلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  َوَمن يُِطِع ٱللَّـَه َوَرُسوَلُهۥ 

فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما4 - އޭ إميان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން  

ބުނުމަކުން  ސީދާވެގެންވާ  އަދި  ވެރިވާށެވެ!  تقوى  އަށް  هللا 

ތިޔަބައިމީހުން ބަސް ބުނާށެވެ! )އޭރުން( ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި، 

ތިޔަބައިމީހުންގެ عملތައް އެކަލާނގެ إصلح ކޮށްދެއްވާނެތެވެ. އަދި 

ފާފަތައް  ތިޔަބައިމީހުންގެ  އެކަލާނގެ  ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި، 

އާއަށް  رسول  އެކަލާނގެ  އަށާއި،  هللا  ފުއްސަވައިދެއްވާނެތެވެ. 

ކިޔަމަންވާ މީހާ )ދަންނާށެވެ!( ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، ބޮޑުވެގެންވާ 

نصيب ލިބުމަކުން އެމީހާއަށް نصيب ލިބިއްޖެއެވެ. (( 

އޭގެ  އާދެ!  ކީއްވެތޯއެވެ؟  ޖެހެނީ  ބުނަން  ހެޔޮބަސް 

މީސްތަކުންގެ  މޭވާ  އޭގެ  ބޮޑުކަމުންނެވެ.  މުޖްތަމަޢުގައި  އަސަރު 

ނަފްސުތަކަށާއި މުޖްތަމަޢުގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް 

 (( ވަހީކުރެއްވިއެވެ.  މާތްهللا  މިހެންވެ  ފޯރުވާނެތީއެވެ.  އަސަރު 

َوبـَيـَْنُهۥ  بـَيـَْنَك  ٱلَِّذى  فَِإَذا  َأْحَسُن  ِهَى  بِٱلَِّت  ٱْدَفْع  ٱلسَّيَِّئُة  َواَل  َتْسَتِوى ٱلََْسَنُة  َواَل 

ނުބައިކަންތައް  ކަންތަކާއި،  ރަނގަޅު   -  5 يٌم  محَِ َوِلٌّ  َكأَنَُّهۥ  َوٌة  َعدَٰ

ތިބާ  ރިވެތިގޮތުން  އެންމެހެޔޮ،  ނުވެތެވެ.  ހަމަހަމަވެގެނެއް 

އޭނާއާ  ތިބާއާ  އެހާރުން  ފަހެ،  ދުރުކުރާށެވެ.  )ނުބައިކަންތައް( 

ދެމެދުގައި عداوة ތެރިކަމެއްވާ މީހާ، ގާތް رمحة ތެރިޔަކު ފަދައިން 

ވެދާނެތެވެ.”    

ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަހަކީ ވާހަކަ ދައްކާ މީހާގެ ޝަޚްޞިއްޔަތެވެ. 

ހުޅުވައިދޭ  ހިތްތައް  މީސްތަކުންގެ  އެއީ  ފޭރާމެވެ.  އޭނާގެ  އެއީ 

މެސެޖްތައް  އޭނާގެ  ޙަޟްރަތަށް  هللاގެ  އެއީ  ނޑިއެވެ.  ތަޅުދަ

ގެންގޮސްދޭ ސަފީރެވެ. މާތް هللا ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. )) ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم 

الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه 6 - ރަނގަޅު ބަސްތައް އުފުލިގެންދަނީ، 

އެކަލާނގެ حضرة އަށެވެ. އަދި صاحل عمل އެކަލާނގެ حضرة އަށް 

އުފުލައްވަތެވެ.((

އެއްޗެކެވެ.  ނުކުންނަ  އަނގައިން  މީހެއްގެ  ބަހަކީ  ބުނާ 

އެއީ  ލާބައެވެ.  މަންފާއާއި  ހިމެނޭނީ  އޭގައި  ބަހެއްނަމަ   ހެޔޮ 

ކިޔުން  އެއްޗެހި  ފޮށުމާއި  ނެތިމޮށުމާއި،  ކުރުމާއި،  ފުރައްސާރަ 

އޭގައި ނުހިމެނޭ ބަހެވެ. 

4 - سورة األحزاب :  70-71
5 -  فصلت :  34

6 - فاطر : 10

މި  އެންމެން  ކުރާ  މަސައްކަތް  ދާއިރާގައި  މީޑިޔާގެ 

އުޞޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.  ޚަބަރަކީ އިންސާނާއާއެކު 

މީހަކު  ބުނާނެ  އެއްޗެއް  އެއްޗެކެވެ.  އުފަންވެފައިވާ  ދުނިޔެއަށް 

އަދި އެއްޗެއް އަޑުއަހާނެ މީހަކު ހުރި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ޚަބަރު 

ޚަބަރު  ގޮތުގައި  ވިދާޅުވާ  އައްރާޣިބުލްއަޞްފަހާނީ  އުފެދޭނެއެވެ. 

ޚަބަރަކަށް ވާނީ އޭގައި  ތިން ސިފައެއް ހުރެގެންނެވެ. ފުރަތަމަ 

ސިފައަކީ ފައިދާހުރި އެއްޗަކަށް އެ ޚަބަރުވުމެވެ.  ދެވަނަ ސިފައަކީ 

ކަމެއް  ސިފައަކީ  ތިންވަނަ  ކަމުގައިވުމެވެ.   އެއްޗެއް  ތެދުވެރި 

ނުވަތަ އެއްޗެއް އަންގައިދޭ ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްކަމުގައިވުމެވެ. 

އެކަމަކު މުސްލިމުންގެ ބޯކައިލުމަށް ޓަކައި، ނުވަތަ  މުސްލިމުންނަށް 

ކުރުމަކީ  ބޭނުން  މީޑިޔާ  ޓަކައި  އޮޅުވައިލުމަށް  ދީން  އެމީހުންގެ 

ރީނދޫ  ނޫސްވެރިކަމަށް  ފަދަ  މި  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ހުއްދަވެގެންވާ 

ނޫސްވެރިކަމޭ ކިޔެއެވެ.

ން   ކަ ރި ވެ ސް ނދޫ ނޫ ރީ

ޖަރނަލިޒަމަކީ  ޔެލޯ  ނުވަތަ  ނޫސްވެރިކަން  ރީނދޫ 

މިއަދުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ނޫސްވެރިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ 

އެމެރިކާގައެވެ.  އެމެރިކާގައި މި ކަން ފެށުނީ ނަވާރަވަނަ ސައްތައިގެ 

އެންމެ ފަހު ދިހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ރީނދޫ ނޫސްވެރިކަން މި 

މީޑިޔާގެ  ނަމެކެވެ.  ދިން  ނޫސްވެރިން  އެމެރިކާގެ  އިޞްޠިލާޙަކީ 

ތަޖްރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރީނދޫ ނޫސްވެރިކަމަކީ އެކަމުގައި  

ޒިންދާރުކަމެއް ނެތް ނޫސްވެރިކަމެވެ. މި ބާވަތުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އަމާޒަކީ ނޫސް ވިކޭ ޢަދަދު ގިނަކުރުމެވެ. މި ނޫސްވެރިކަން ކުރެވެނީ 

އަދަބަކަށް  އަޚްލާޤަކަށް  ގޮތަކަށް،  ކަހަލަ  ކިޔާހިތްވާ  ޢާއްމުން 

ނުބަލައި އެންމެ ގެލެރީ ބަހުންނެވެ.  ތެދުދޮގު ނުބަލައި ލޮލުގައި 

އަޅައިގަންނަ ކަހަލަ ބޮޑެތި ސުރްޚީތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  ވަކި 

އަތަކަށް ޚަބަރުތަކުގައި ބުރަވެގެން،  ޒިންދާރުކަމެއް ނެތި، ފޮނިތޮށި 

ހަޑިހުތުރު  މަސާލާކޮށްގެންނެވެ.  ޚަބަރު  އަޅައިގެން  ކާފޫރުތޮޅި 

ކުރާނީ  ބޭނުން  ގިނައިން  މިކަމުގައި  ޖަހައިގެންނެވެ.  ފޮޓޯތައް  

ނޫސްވެރިކަމުގައި  ރީނދޫ  ފޮޓޯތަކެކެވެ.  ޚިޔާލީ  ނެތް  އަޞްލެއް 

ބޭނުން ކުރާނީ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ބަސްދީގަތުންތަކާއި ، ވާހަކަތަކާއި 

ދޮގު ޚަބަރުތަކެވެ.  

ވަނައަހަރު   1898 އުފެދުނީ  ނޫސްވެރިކަން  ރީނދޫ 



3031 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ނިވްޔޯރކް ވަރލްޑްގެ ވެރިޔާ  ޖޯޒިފް ޕޮލްޓިޒަރ އާ ނިވްޔޯރކް 

ހިނގި  ދެމެދުގައި  އާ   ރެންޑޯފް  ވިލިޔަމް  ވެރިޔާ  ޖަރނަލްގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ދެމީހުން ވެސް 

އެ ދެމީހުންގެ ނޫސް ވިއްކުމަށް ޓަކައި ރަށުގައި ހިނގާ ޖިންސީ 

ކަންތައްތައް  ފަދަ  ހާދިސާތައް  މެރުމުގެ  މީހުން  ފަޟީޙަތްތަކާއި 

ނޫހުގައި  ބަހުރުވައިން  އާއްމު  ތަފްޞީލުކޮށް،  ތިލަފަށުން  ވަރަށް 

ނޑިއަކީ ކިޔުންތެރިން ގިނަ  ނޑުދަ ޝާއިޢު ކުރަން ފެށުމުންނެވެ. ލަ

ކުރުމާއި ނޫސް ވިކޭ ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމެވެ.

 The Yellow ނޫހެއްގައި  ތެރެއިން  ދެނޫހުގެ  މި   

Kid ނަމަކަށް ކިޔާ ކާޓޫނު ވާހަކައެއް ޝާއިޢު ކުރިއެވެ. މިއީވެސް 

ޔެލޯ  ކާޓޫނުތަކެކެވެ.  ފުރިފައިވާ  ފުރައްސާރައިން  މަލާމާތާއި 

އައުޓްކޯލްޓް  ރޑް  ރިޗަ ފަންނާނަކީ  ދިޔަ  ކުރަހަމުން  ކާޓޫނު  ކިޑް 

ޔެލޯ  ބަދަލުވެފައިވަނީ  ފަހުން  ނަން  ކާޓޫނުގެ  ކިޑް  ޔެލޯ  އެވެ. 

ވަނީ  ލައިފައި  ކުއްޖާ  މި  ކާޓޫނުގައި  މި  އަށެވެ.  ކިޑް  ޑުގަން 

ރީދޫ ކުލައިގެ ހެދުމެކެވެ.  މި ކުއްޖާގެ ކަންފަތް ވަރަށް ބޮޑެވެ. 

ދަތްތައް ހުންނަނީ ބޭރަށް ނުކުމެފައެވެ. މި ހިސާބަށް މި ދެ ނޫހުގެ 

ނޫސްވެރިކަން ހައްދުފަހަނަޅާދިޔުމުން މި ނޫސްވެރިކަމަށް އެއީ ރީދޫ 

ނޫސްތަކެއްކަމަށް ނިވްޔޯރކް ޕްރެސްއިން ސިފަކުރިއެވެ. މި ހިސާބުން 

ޒިންމާދާރުކަމެއްނެތި،  ފެތުރުނެވެ.   ތަޢާރުފުވެ  އިޞްޠިލާޙު  މި 

އޮޅުވައިލުމާއި މަލާމާތްކުރުމުގެ ޢިބާރާތްތަކުން ނޫސްވެރިކަން ކުރާ 

ނޫސްވެރިކަމަށް ރީދޫ ނޫސްވެރިކަމުގެ ނަން ދެވުނެވެ.  އަޚްލާޤަށާއި 

އަދަބުވެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީ މީހުންގެ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ 

އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ، އަދި ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވަ ބޭނުންކުރާ 

ނޫސްވެރިކަމަކީ ރީދޫ ނޫސްވެރިކަމެވެ. 

ބާވަތުގެ  މި  ނާޒީން  ހަނގުރާމައިގައި  ބޮޑު  ދެވަނަ 

ނޫސްވެރިކަމެއް ހިންގިއެވެ.  އެއީ ނާޒީ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ 

އެއީ  ނޫސްވެރިކަމެކެވެ.  ހިންގި  އަމުރަށް  މިނިސްޓަރުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލުމަށް ޓަކައި ރާވައިގެން ހިންގި ކަމެކެވެ. 

މިއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ނާޒީންނަށް ލިބެމުން ދިޔަ 

ނާކާމިޔާބީތައް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވަންހަނާކޮށް ކާމިޔާބީތަކެއްގެ 

ސިފާގައި ދެއްކުމަށް ކުރި ކަމެކެވެ. 

މިއަދު ރީދޫ ނޫސްވެރިކަމަކީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ މަންހަޖުތައް 

ހަދައިގެން ކިޔަވާދީގެން ކުރާކަމެކެވެ.  އެކަމަކު އެކަން މި ކުރަނީ 

ފިކްރީ ހަނގުރާމައިގެ އޮއިވަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބޭނުމަކީ އިސްލާމީ 

ޤައުމުތަކުގެ އިސްލާމީ ސަރުކާރުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ 

އައު ދޮރެއް ހުޅުވުމެވެ.  މިއަދު މި ބާވަތުގެ ނޫސްވެރިކަން ކުރާ 

ވުމެއް  ޖެހިލުން  އެކަމާމެދު  ފާޅުގައި،  ކުރަނީ  ކަން  އެ  މީހުން 

ނެތިއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި 

ފަސޭހައިން  މާ  ދުނިޔޭގައި  ބަވަނަވެފައިވާ  މިއީ  ހިފައިގެންނެވެ. 

ކުރެވެން އޮތް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ނޫސްވެރިކަމެކެވެ. 

އައްނަބީލާ އާމިނަތު ޙުސައިނަކީ، ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ މުއައްސިސެކެވެ. އެކަމަނާއަކީ ދިވެހި 

އަންހެން  ފުރަތަމަ  ވެވަޑައިގެންނެވި  ލިޔުންތެރިޔަކަށް  އަދި  ތާރީޚުގައި ނޫސްވެރިއަކަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ބޭފުޅާއެވެ. ]ވިޔަފާރި މިއަދު[ ގެ އެޑިޓަރުކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވި ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާގެ ޝަރަފު 

ރާއްޖޭގެ  ނުކުތް،  އަހަރު  ވަނަ  ވަނީ، 1943  އެކަމަނާ  ޅެންވެރިއެކެވެ.  ކުޅަދާނަ  ޙުސައިނަކީ،  އާމިނަތު  ލިބިވަޑައިގެންނެވި 

ފުރަތަމަ ނޫސް ]ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު[ން ފެށިގެން ]އައްރަފީޤާ[ ، [އައްރަފީޤު[ ، ]ވިޔަފާރި މިއަދު[ އަދި “މޫންލައިޓް” 

ފަދަ އެތައް ނޫސް، މަޖައްލާއަކަށް މަޒުމޫނާއި ޅެމާއި ކުރުވާހަކަ ލިޔުއްވާފައެވެ. ދިވެހި ބަހަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން 

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު، 1980 ވަނަ އަހަރު އެކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ކުރައްވާފައިވާ 

ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ މުއައްސިސުކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުން، 1993 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި 

ސަރުކާރުން އެކަމަނާއަށް ވަނީ އަރުވައިފައެވެ.

އިން ތު ޙުސަ މިނަ ލާ އާ ބީ އްނަ އަ

އިން ގެ ތެރެ ން ސު އްސި އަ ގެ މު މު ކަ ވެރި ސް ވެހި ނޫ ދި
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މިނިވަންކަމަކީ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ޝައްކެއްނެތެވެ. 

ބޮޑު  ހައިބަ  ދެއްވައިފައިވާ  އިންސާނާއަށް  މާތްهللا  އަރަހުށި 

ވެސް  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ދުނިޔޭގައި  މި  ނަމަވެސް  ނިޢުމަތެކެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ފަދައިން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ  އިމެއް ކަ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުން  ނިޢުމަތެކެވެ.  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އިމެއް  ވެސް 

ނިޢުމަތަކަށްވަނީ އޭގެ އިމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ އިމުން ބޭރުވެއްޖެނަމަ 

އެއީ ފަސާދަކުރުމެވެ. މުގުރައި ސުންނާފަތި ކުރުމެވެ. 

ފިކުރީ މިނިވަންކަމުގެ އިމަކީ ނުވަތަ ހުއްދަ ދާއިރާއަކީ 

މިނިވަންކަން  އެ  ނާރެހުގައި  ޙަޤީޤަތްތަކުގެ  އެނގިފާޅުވެގެންހުރި 

ބޭނުންކުރުމެވެ. އަސްލެއްނެތް ހީތަކާއި، ބުންޏޭ ބުންޏޭ ކިޔައިފައި 

ރައުޔެއް  ކަމެއްގައި  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ވާހަކަތަކުގެ  ދެކެވޭ 

ޚިލާފު  ހަމަތަކާ  އަސާސީ  މިނިވަންކަމުގެ  ފިކުރީ  ޤާއިމުކުރުމަކީ 

މައްޗަށް  ވާހަކައެއްގެ  އަސްލެއްނެތް  ދެންނެވިފަދަ  މި  ކަމެކެވެ. 

އެއްވެސް ކަހަލަ ނަޒަރިއްޔާއެއް ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއް ބިނާކުރުމަކީ 

ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ފިކުރީ މިނިވަންކަން ބޭނުންކުރުމެއް ނޫނެވެ. 

މުސްލިމުންނަށް  ޤުރުއާނުގައި  ކީރިތި 

އަމުރުކުރައްވައިފައިވަނީ މި ދަންނަވާގޮތަށެވެ. 

]އަދި ތިބާއަށް އެކަމާކާމެދު އެނގުމެއް ނުވާކަމަކަށް ތިބާ 

ތަބަޢަނުވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އިވުމާއި، ފެނުމާއި، ހިތާއި މިއިން 

ކޮންމެ ކަމަކީ އެއާމެދު ސުވާލު ކުރައްވާނެ ކަމެއްކަމުގައިވިއެވެ[ 

)އަލްއިސްރާއު 36(.

އިރުޝާދު  މުސްލިމުންނަށް  އާޔަތުގައި  މާތް  މި  އާދެ، 

ވާހަކަދެއްކުމުން  ނޫންގޮތްގޮތަށް  ޒިންމާދާރު  ދެއްވައިފައިވަނީ 

އިވުމާއި،  ދައްކާންވާނީ  ވެސް  މީހަކު  ކޮންމެ  ދުރުހެލިވުމަށެވެ. 

ފެނުމާއި، ހޯދައިބަލައި ޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުމުގެ ހުރިހައި ވަސީލަތްތަކެއް 

ކަންކަމާބެހޭ  ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ  ތިމާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ފުރިހަމަޔަށް 

އަރަހުށި  މީހުންވާނީ  ޢަމަލުކުރާ  ނޫންގޮތަކަށް  މި  ވާހަކައެވެ. 

ބޭނުންނުކޮށް  ޤާބިލިއްޔަތުތަކެއްގެ  މަތިވެރި  ދެއްވައިފައިވާ  هللا 

ން ޤު ޙަސަ ދުهللا ފާރޫ ބު ޢަ

ކުށްވެރިވެފައިވާ  ކުށުން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ބިންގަލެއްނެތި 

ކުށްވެރީންކަމުގައެވެ. 

މައްސަލައަކާ  ނުވަތަ  ބެހޭގޮތުން  އަނެކަކާ  މީހަކު 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމު 

ހޯދައިބެލުމެވެ.  ރަނގަޅަށް  އެކަމެއް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވެގެންވާނީ 

ޙަޤީޤަތުގެ  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ތަޙުޤީޤުކުރުމެވެ. ރަނގަޅަށް  ފުރިހަމަޔަށް 

ނުފެށުމެވެ.  ދައްކާން  ވާހަކަ  މެނުވީ  ފީނައިފައި  ހަމައަށް  އަޑިއާ 

އެނގި  ޒަރީޢާއިން  ހޯދުމެއްގެ  މިދެންނެވިފަދަ  ޝައްކެއްނެތެވެ. 

އެހެންނޫންނަމަ،  ދައްކާންވީއެވެ.  ވާހަކަ  ކަންކަމާމެދު  ބަޔާންވާ 

އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ހިމޭނުން ހުރުމެވެ. 

ހުއްދަ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ކަމެއްގައި  ޝައްކެއްނެތެވެ. 

ލިބިގެންވަނީ ޚިޔާލުފާޅު ކުރާން ފެށުމުގެ ކުރީން އެކަމެއް ރަނގަޅަށް 

ހުންނަ  އިވިފައިވާ  ދޫދޫމަތިން  މީހާއަށެވެ.  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ 

ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދައިބެލުމެއްނެތި ވާހަކަދައްކާމީހާއަކީ 

އިސްލާމީ އިރުޝާދުގައިވާ ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ކުށްވެރިއެކެވެ. ދޮގުހަދާ 

cn ia eg um wk cn wv in im

ޢަބްދުهللا ފާރޫޤު ޙަސަންގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ނޫހެއް 

ނޫހުގެ  "ހަވީރު"  މަދުވާނެއެވެ.  ފަޑީގައި  މަތީ  ރާއްޖޭގެ 

ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވައި، ފަހުން ބޮޑަށް 

ފާހަގަކުރެއްވެނީ ޢިލްމީ، ދީނީ ލިޔުންތަކުން ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ލިޔުންތެރިއެއްގެ  ގެނެސްދެއްވާ  އަލިކަން  ދާއިރާއަށް 

ލިޔުންތެރިކަމުގެ  ފާރޫޤުގެ  މިއީ  "ދިޔަތިކި"  ގޮތުގައެވެ. 

މަރުކާއެކެވެ.
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މީހެކެވެ. ހަމައެފަދައިން، އަނެއްކެއްގެ ނިޔަތާބެހޭ ގޮތުން ބަހުސް 

ކުރުމަކީ ވެސް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދާއިރާއިން ބޭރުކަމެކެވެ. 

ދެނެވޮޑިގެންވަނީ  ކަންކަން  ހިތްތަކުގައިވާ  މީސްތަކުންގެ  އެހެނީ، 

މިނިވަންކަމާއެކު  ވަތަޢާލާއެވެ.  ސުބުޙާނަހޫ  މާތްهللا  ހަމައެކަނި 

ކަމުގައިވާ  ޙައްޤެއް  ލިބިގެންވާ  އިންސާނާއަށް  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ 

ފަދައިން އެއީ އޭނާ އުފުލާންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ވެސް މެއެވެ. 

އެނގިހުރެގެންނެވެ.  ފުރިހަމައަށް  ވާހަކަދައްކާންވަނީ  އާދެ، 

ނޭނގިހުރެ ވާހަކަދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ޙަޤީޤަތެކެވެ.  ދެބަސްނުވެވޭނެ 

އަސާސީ  ޙައްޤެކެވެ.  ވެސް  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  މިނިވަންކަމަކީ 

ޙައްޤެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ޙައްޤަކީ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް 

އުފުލަންޖެހޭ ޙައްޤެކެވެ. މިގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބުމާ 

ވިދިގެން ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އުފުލާން ޖެހެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 

ބޭނުންކުރާއިރު  ޙައްޤު  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ތިމާ  ޒިންމާއަކީ  އެއް 

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ވިސްނުމެވެ. ތިމާ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކާ 

ފާޅުކުރާ  ތިމާ  ވިސްނުމެވެ.  ނަތީޖާއާމެދު  ނިކުންނާނެ  ގުޅިގެން 

ޚިޔާލުގެ ސަބަބުން ނިކުންނާނީ ބިނާކުރަނިވި ނަތީޖާއެއްތޯ ނުވަތަ 

ފަސާދައާއި މަގުފުރެދުމާއި ޖަމާޢަތް ރޫޅުމުގެ ނަތީޖާއެއްތޯ ކަށަވަރު 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ކުރުމުގައި،  ޚިޔާލުފާޅު  ހަމައެފަދައިން  ކުރުމެވެ. 

ނިންމުންތަކަށް  އިޖުތިމާޢީ  ނިޒާމުގައި  އިޖުތިމާޢީ  އުސޫލަކީ  އެއް 

ތަބާވުމެވެ. ތިމާގެ އަތުގައި މުޖުތަމަޢުގެ އިޖުތިމާޢީ އިންތިޒާމުތަކުގެ 

ލަގަން ނެތް ކޮންމެ މީހަކުމެ ތިމާގެ ލަފާ ބިނާކުރަނިވިގޮތެއްގައި 

ފާޅުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް މުޖުތަމަޢުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހިނގާމަގަކުން 

މުޖުތަމަޢުގެ  އެހެންނޫންނަމަ  ހިނގަންޖެހޭނެއެވެ.  މުޖުތަމަޢާއެކު 

ޖަމާޢަތުގެ  ރޫޅިގެންނެވެ.  ދާނީ  އެއްބައިވަންތަކަން  އިޖުތިމާޢީ 

ނުބައިކަންތައްތަކުގެ  ރޫޅައިލުމަކީ  އެއްބައިވަންތަކަން  އިޖުތިމާޢީ 

ތެރެއިން ވެސް އަރާހުރި ނުބައިކަމެކެވެ. 

ވައްސަލަމްގެ  ޢަލައިހި  ޞައްލަهللا  ކައުސާހިބާ 

އެކަލޭގެފާނުގެ  މާޖާ  އިބްނު  އިމާމު  ތެރެއިން  ރަންބަސްފުޅުތަކުގެ 

ރިވާކުރައްވައިފައިވާ  ބާބުގައި  މި  ފިތަނި[  ]ކިތާބުލް  ޞަޙީޙުގެ 

ޙަދީޘް ފުޅެއްގައިވެއެވެ. 

މުޖުތަމަޢުގެ  އޮތީ  ]ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި 

އަޣުލަބިއްޔަތާއެކު ހިނގަމުންދިޔުމެވެ.[ 

އާދެ، މަތީގައި ބަޔާންކުރި ހަމަތަކާއި އިންތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނޑުމެންދެކޭ ޙައްޤު  ނޑުމެންނަށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބެންވާނީ  ފާޅުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޢަމަލީގޮތުން އަޅުގަ

ޢަމަލީގޮތުން  އެހެނީ  އަޣުލަބިއްޔަތާއެކުގައެވެ.  މުސްލިމުންގެ 

ހީވެސްނުކުރެވޭފަދަ  މުޖުތަމަޢަށް  ދެކޮޅުވެރިކަމަކީ  ޚިލާފުވުމާއި 

ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ ކަމެކެވެ.  

ހ. މާދޫގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު، ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 50 

އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މުއައްސިސުންގެ ގޮތުގައި ހަނދާނީ ލިޔުން އެރުވުނު 5 

ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައެވެ. 1943 ން ފެށިގެން އޭނާ ގެންދެވީ ލިޔުންތެރިކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގައި މުހިންމު 

ދައުރެއް އަދާކުރައްވަމުންނެވެ. އަމިއްލަފުޅު އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އެތައް ނޫހެއް ނެރުއްވިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ]މޯނިންގްޕޯސްޓް[ 

، ]މިދުވަސްވަރު[ ، ]ވަގުތު[ ހިމެނެއެވެ. އަދި ]ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު[ ގެ މުޙައްރިރުކަމާއި ]މުންނާރު[ ގެ މުޙައްރިރުކަން 

ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަ ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް ލިޔުއްވިއެވެ. ތަރުޖަމާކުރެއްވިއެވެ. ބަހުގެ ގަވާއިދާ ބެހޭ ގޮތުން 

ތަފާތު މަޒުމޫނުތަކާއި ފޮތް ލިޔުއްވާފައިވާފައިވެއެވެ. ޢަލީ އަޙްމަދަށް ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން 

އާންމު ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު 1979 ވަނަ އަހަރު އަދި ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ 

އިނާމު 1995 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދު މަ ޙް ލީ އަ ލް ޢަ ފާޟި އަލް

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



3233 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ދިވެހި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ވެސް  “މުޙައްމަދު ޝަހީބަކީ 

އެހެން  ހަދާނަމެވެ.  ދުވަހަކުން  އެއް  ނަމަކަށް  ބްރޭންޑް  ރާއްޖޭގެ 

ނޑަށް ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެކަން  މީހުން އެކަން ކުރަންޏާ އަޅުގަ

ޔަގީނެވެ.”

ނޑުގެ  އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގައި ކިޔަވަން އުޅުނުއިރު އަޅުގަ

ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގެމުން އައި އަޒުމަކީ އެއީ އެވެ. ކީއްވެގެންތޯ 

ނަންގަވަމުން  މުދައްރިސުން  ފިލާވަޅުތައް  އެކިއެކި  އެވެ؟ 

ގެންދަވާއިރު މިސާލު ޖައްސަވަމުން ގެންދަވާ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ވެސް 

އެ ބޭފުޅެެއްގެ ގައުމުގައި، އެ ބޭފުޅެއްގެ ފަންނުގައި އަގުނުކުރެވޭ 

ބޭބޭފުޅުންނެވެ.  ކުރައްވާފައިވާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ 

އެ  ދަނީ  އެ  ލިޔެވިގެން  ތާރީޚުގައި  ނަންފުޅު  ބޭބޭފުޅުންގެ  އެ 

ބޭބޭފުޅުންނަކީ  ބައެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  ގުޅިގެންނެވެ.  ޚިދުމަތްތަކާ 

މީހަކަށް  އެފަދަ  ވާއިރު،  ދިވެހިންނަށް  ދަންނަ  ވެސް  ނޑު  އަޅުގަ

ގައުމަށްޓަކައި  ނެތެވެ.  ނުވެވޭންވީ ސަބަބެއް  ވެސް  ނޑަށް  އަޅުގަ

ކުރެވިދާނެކަމުގެ  ވެސް  ނޑަށް  އަޅުގަ މަސައްކަތްތަކެއް  އެފަދަ 

ނޑައެޅިގެންް  ކަ އަޒުމް  އުފެދި،  ހިތުގައި  ޔަގީންކަން  ހިތްވަރާއި 

ދިޔައީ އެ ދުވަސްވަރު އެވެ.

ނޫސްވެރިޔަކަށް  ނުވަތަ  ލިއުންތެރިޔަކަށް  ނޑަކީ  އަޅުގަ

ވުމަށް އެއް އިރެއްގައި ވެސް ހިތަކަށްނާރަ އެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް 

މުދައްރިސަކީ  މަގުބޫލް  އެންމެ  އޮތެވެ.  ކަމެއް  އެއް  ޔަގީންވާ 

މާއްދާ  ކިޔަވާހިތްވާ  އެންމެ  ކަމާއި  )ސޯދުބެ(  އަބްދުهللا ޞާދިިގު 

އަކީ ދިވެހި ބަސް ކަމެވެ.

ގުޅިފައި  ފެށުން  ހަގީގީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ވަނީ ސްރީލަންކާއާ އެވެ. އެއީ ސުކޫލު ނިންމާލުމަށްފަހު 1987ގެ 

ފަހުކޮޅު ވަޒީފާއަށް، ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއަށް 

އޮތް  ހަވާލުވެފައި  ނޑާ  އަޅުގަ އެމްބަސީގައި  ހިސާބުންނެވެ.  ދިޔަ 

ނޫސް  ޚަބަރުތައް/  ބައެއް  މުހިންމު  ރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތަކީ  އެއް 

ބަޔާންތައް ލަންކާގެ މީޑިއާ އަށް ފޯރުކޮށްދިިނުމެވެ. ފޯރުކޮށްދިނުމޭ 

ނޑު ލިޔާ ނުވަތަ  މި ލިޔުނީ ގަސްދުގަ އެވެ. ަސބަބަކީ އެއީ އަޅުގަ

ބު ހީ ދު ޝަ މަ އް ޙަ މު

ނުވާތީއެވެ.  ބަޔާނަކަށް  ނޫސް  ނުވަތަ  ޚަބަރަކަށް  ތައްޔާރުކުރާ 

ލިޔެފައި ހުންނަނީ ވެސް އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. އެކަން ކުރައްވަނީ 

ނޑަށް އަތްފޯރާ ވަރަށްވުރެ “މާމަތިން”ނެވެ. އަޅުގަ

ލަންކާގެ  ޓޭޕްތައް،  ވީޑިއޯ  ނޫސްބަޔާންތަކާއި  އެކިއެކި 

އެޖެންސީތަކަށް  ނޫސް  ސްޓޭޝަންތަކާއި  ޓީވީ  ނޫސްތަކާއި 

ވަރަށް  އުޅެމުންދިޔައިރު،  މަސައްކަތުގައި  “ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ” 

ބޮޑު ގާތްކަމެއް ލަންކާ މީޑިއާގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު އުފެދުނެވެ. 

ލަންކާގެ  ކަމަކީ،  އެއް  އަޅާކިޔައި  އަބަދުވެސް  ނޑު  އަޅުގަ

މީޑިއާތަކަށް އެމްބަސީން ފޯރުކޮށްދޭ ރާއްޖެއާ ބެހޭ ދިގު ބަޔާންތައް، 

ފުރާނާލުމަށްފަހު، އާދައިގެ ޚަބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޗާޕުކޮށްފައި އޮންނަ 

ޚަބަރު  ގޮތެވެ. ހަމައެކަނި މުހިންމު ބައިތަކަށް އިސްކަން ދީގެން 

ލިޔާ  ވެސް  ނޑު  އަޅުގަ އެގޮތަށް  ގޮތެވެ.  އޮންނަ  އަތުރާލައިފައި 

ނޑުގެ ހިތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ސުރުޚީ  ހިތްވާން ފެށި އެވެ. އަޅުގަ

ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި  ޝަހީބަކީ  މުޙައްމަދު 

ތަފާތު އިސްޓައިލެއް ގެނެސްދެއްވި ނޫސްވެރިއެކެވެ. އިޝޫ 

ނެގުމާއި ލިޔާ އިސްޓައިލް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ހަވީރު ނޫހަށް 

"ހުވާސް"  ނެރުނު  ނޫހުން  އެ  ކަވަރުކުރަމުން  ކުޅިވަރު 

މަޖައްލާއަކީ  އެ  އެވެ.  ކުރި  އެޑިޓަރުކަން  މަޖައްލާގެ 

ގެނެސްދިން  މުއްސަނދިކަން  ދާއިރާއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މަޖައްލާއެކެވެ.  ގެނެސްދިން  ލިޔުންތައް  ތަފާތު  މޮޅު، 

ޝަހީބު ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ގައުމީ އިނާމު 

ހާސިލްކުރައްވައިފަ އެވެ.
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އެޅިގެންދިޔައީ އެ ހިސާބުންނެވެ.

ނޑު ބޭނުންވީ ލަންކާއާ ބެހޭ ޚަބަރުތައް  އެއާއެކު އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ނޫހަކަށް ލިޔާށެވެ. އެފަދަ ފުރުސަތެއް ހޯދާނެ ގޮތަކާ މެދު 

ކޮންމެވެސް  އަރަބި  ނުޖެހުނެވެ.  ފިކުރުކުރާކަށް  ދުވަހު  ގިނަ  މާ 

ގައުމަކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އޭރުގެ އެޑިއުކޭޝަން 

ކޮލަމްބޯގައި  ޙުސެއިން  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު  ޑރ.  މިނިސްޓަރު 

މަޑުކޮށްލެއްވިއެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ހަވީރު ނޫހުގެ ޗެއާރމަނެވެ. 

އެ  ސުރުޚީ  އޮތް  އެޅިފައި  ހިތުގައި  ނޑުގެ  އަޅުގަ އެހެންވެ، 

މަނިކުފާނަށް ދަންނަވައިފީމެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަގުތުން އާނބަސް 

ދެއްވިއެވެ. ހާދަ އުފަލެއް ވިއެވެ.

މަދަރުސާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޑުގެ  އަޅުގަ ނޫހަކީ  ހަވީރު 

އެތައް  ފިޔަޖަހާ  އުޑުގައި  މެދު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހި  އެވެ. 

ނޫސްވެރިންނެއް އެ ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ދަރިވަރުވެފައިވާ، ކާމިޔާބު 

ނޑުގެ  އަޅުގަ ޙުސެއިނަކީ  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު  ޑރ.  އެދުރުގެއެވެ. 

 2009 ފެށިގެން  އިން   1988 ބައްޕައެވެ.  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ވެސް  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރީ  ނޫހުގައި  ހަވީރު  ނޑު  އަޅުގަ އަށް 

އެކު  އިސްނެގުމާ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  އެކުގައެވެ.  ޝައުގުވެރިކަމާ 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް އަބަދު ވެސް 

ދެއްވީ ޑރ. ޒާހިރެވެ. އެއާއެކު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ހުރިހާ 

އެހީތެރިކަމަކާއި  ބޮޑު  ނުހަނު  ވެސް  ފަރާތުން  ނޫސްވެރީންގެ 

އެއްބާރުލުމެއް އަބަދު ވެސް ލިބުނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޑރ. އަލީ 

ރަފީގު، މޫސާ ލަތީފު، އިސްމާއިލް ނަސީރު، ހޯރަފުށީ މުހައްމަދު 

ސަލީމު، ހިރިގާ އަޙުމަދު ޒާހިރު، މުޙަންމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ 

އަދި އާދަމް ޙަލީމުގެ ނަން މިތާ ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެެއިން، އުފެއްދުންތެރި ލިއުންތެރިކަމުގެ 

ބޮޑަށް  އެންމެ  ފުރުސަތު  ނޑަށް  އަޅުގަ ކުރިއަށްދާން  ފަންނުގައި 

ތަނަވަސްވީ ހަވީރުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން 2000 ވަނަ އަހަރު 

އުފަންކުރި “ހުވާސް” މަޖައްލާގެ ތެރެއިންނެވެ. މަހަކު ދެ ފަހަރު ނެރޭ 

ނޑު ހަމަޖެއްސެވީތީ  އެ މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރަަކަށް ޑރ. ޒާހިރު އަޅުގަ

ލިޔަމުން  ޚަބަރުތައް  ހަވީރުގައި  ވިއެވެ.  ވެސް  ހައިރާން  ވަރަށް 

“ހުވާސް” އަށް ލިޔާނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ސުވާލު ވެސް އުފެދުނެވެ. 

ނޑަށް ވުރެ  ނޑުގެ އަޒުމަކަށްވީ ހަވީރުގައި، އަޅުގަ ނަމަވެސް އަޅުގަ

މާ މޮޅު އަދި މާ ތަރުޖިބާކާރު ނޫސްވެރިން ތިއްބާ 

ނޑު އައްޔަން  “ހުވާސް”ގެ އެޑިޓަރު ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު  ކުރެއްވީ ޑރ. ޒާހިރު އަޅުގަ

އެ  ކަށަވަރުވާތީ،  ކުރައްވާތީކަން  އިތުބާރެއް 

އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިތުރު ގިޔަރެއްގައި 

ކުރިއަށްދާށެވެ. 

އާ  އަޒުމެކެވެ.  އާ  ވެސް  އަނެއްކާ 

ހިތްވަރެކެވެ.

މަޖައްލާ  ގަސްދުކުރި  ނެރެން  ހަވީރުން 

ލިބުނު  ހުށަހެޅުމަށް  ނަންތަކެއް  ކިޔާނެ  އަށް 

ނޑު  އަޅުގަ އެއީ  “ހުވާސް”  ފުރުސަތުގައި 

ހުށަހެޅި ނަމެކެވެ. މާނައަކީ ވިންދު ނުވަތަ ނޭވާ އެވެ. އެހެންވެ 

ވިންދު  ކިއުންތެރިންގެ  ކުރީ  ނޑު  އަޅުގަ ބޭނުން  ފުރުސަތުގެ  އެ 

ލިއުންތަކެއް  ތަފާތު  ފަދަ  ހިފަހައްޓައިލަންޖެހޭ  ނޭވާ  އަވަސްވެ، 

“ހުވާސް”ގައި ގެނެސްދީ، މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރާށެވެ.

ރާއްޖޭގައި  ދުވަސްވަރަކީ  އުފަންވި  މަޖައްލާ  “ހުވާސް” 

އެކި  ދުވަސްވަރެވެ.  ގަދަވި  އެންމެ  ފޯރި  މަޖައްލާގެ  ހަފުތާ 

އެވެ.  ނެރެމުންދިޔަ  މަޖައްލާތައް  ކުލަ  މުޅިން  ނަންނަމުގައި 

ނޑުން ޖާގަ ހޯދާ ފިލްމީ ތަރިންނާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ނޑޭރިގަ ބަ

ފަންނާނުންގެ ރީތި ފޮޓޯތަކުން ގިނަ ބައެއްގެ ލޯތައް ހުއްޓިގެންދެ 

ކުލަ  ރީތި  ހެދީ،  އަމާޒަކަށް  “ހުވާސް”ގެ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  އެވެ. 

ފޮޓޯތަކެއްގެ ބަދަލުގައި، އޮއްޓަރު ހުރި، މޮޅު ލިއުންތަކެއް ކަޅާއި 

ޚިލާފު  އާދަޔާ  ހާދިސާތަކާއި  ހަގީގީ  ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ.  ހުދުން 
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ތަޖުރިބާތަކުގައި ދިވެހިބަހުގެ ައދަބިއްޔާތުގެ ވިއްސާރަދުނިން ކުލަ 

ޖައްސާށެވެ. އޭރުން އެ ކުލަތައް ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް 

ގަބޫލުކުރެވުނެވެ.

ފިލްމީ ތަރިންނާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފަންނާނުންގެ ރީތި 

ފިހާރަތަކުގެ  ފޮތް  މަޖައްލާތައް  ހަފުތާ  މުއްސަނދިވި  ފޮޓޯތަކުން 

އުފާކުރީ  އެންމެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ނަމަވެސް،  ހުރި  ހަރުތަކުގައި 

ޗާޕުވެގެން ނުކުންނަ ކަޅާއި ހުދުގެ “ހުވާސް” މަޖައްލާގެ ކޮންމެ 

އަދަދަކީ ވެސް ކުރިން ފައިސާ ލިބިގެން ޗާޕުކުރަންޖެހޭ، ކޮންމެ 

މުހިންމު  ބޭނުންވި  ބާއްވަން  ރައްކާކޮށްފައި  ވެސް  ކިޔުންތެރިއަކު 

މަޖައްލާ އަކަށް “ހުވާސް” މަޖައްލާ ވެގެންދިއުމެވެ.

ޝައުގުވެރި  ކަންތައްތަކާއި  ތަފާތު  އިޖުތިމާއީ 

ގޮތުން  ބެހޭ  ދިރިއުޅުމާ  އާދަޔާޚިލާފު  ޝަހުސިއްޔަތުތަކާއި 

ނޑު ލިޔެފައިވާ ގިނަ ލިޔުންތަކަކީ، ދިވެހި  “ހުވާސް” ގައި އަޅުގަ

އަމިއްލައަށް  ކަންތައްތައް  އެ  ޚިލާފަށް،  ލިޔުންތެރިންނާ  އެހެން 

އިހުސާސްތައް  ފުން  އެންމެ  އަސަރާއި  ކަމުގެ  އެ  ތަޖުރިބާކޮށް، 

މަސައްކަތް  ސިފަކޮށްދޭން  ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  ކިޔުންތެރިންނަށް 

ނޑަށް  ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކެކެވެ. މި ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަ

އަތޮޅުގެ  ހދ.  ޖުލައިގައި،   2001 ލިޔުމަކީ  އެއް  ފާހަގަކުރެވޭ 

ފަޅުރަށެއްގައި، 67 އަހަރުގެ މުނިމާމައަކާއި 37 އަހަރުގެ ޒުވާން 

ފިރިހެނަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އެކަނިމާއެކަނި އުޅެމުން ދިޔަ، އާދަޔާ 

ޚިލާފު ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކައެވެ. އެ ދެމަފިރިންނާއެކު އެ ފަޅުރަށުގައި 

ނޑު ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެވެ.  ނޑާފުށީގައި( ރޭކުރުމަށް ފަހު، އަޅުގަ )ހޮ

އޭގައި، ލޯތްބާއި ޖަޒުބާތާއި ކުލުނާއި އޯގާތެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަމާއި 

އުފާވެރިކަން ސިފަކޮށްދީފައިވާނެއެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން، މާލޭގައި ސަލާންޖަހާ މީހުންގެ ހަގީގަތް 

ގޮތަށް  މީހުން  ސަލާންޖަހާ  އޮކްޓޯބަރުގައި،   2001 ހޯދުމަށް، 

ލޯކަލް  މާލޭ  ވަގުތު  މެންދުރު  ދުވަހެއްގެ  ހުކުރު  މޭކަޕްކޮށްގެން، 

މާރުކޭޓު ސަރަހައްދަށް ނުކުމެ، ސަލާންޖަހާ މީހުންގެ ފައިވާނުގައި 

ހިނގައި، އެ މީހުންނާ އެކު ކައިބޮއި ހެދުމަށް ފަހު “ހުވާސް” ގައި 

މިއީ  އެވެ.  ފާހަގަކުރެވެ  ވެސް  ލިޔުން  ޚިލާފު  އާދަޔާ  ލިޔެފައިވާ 

ވެސް މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ. އެ ކަމަށް ވެސް ޚިޔާލު ދެއްވީ 

ޑރ. ޒާހިރު ޙުސައިނެވެ.

މި ދަންނަވާލެވުނީ ހަމަ އެކަނި ދެ ލިއުމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. 

ހުރިހާ ލިއުމެއްގެ ވާހަކަ މި ވަގުތު ދަންނަވާނީ ވެސް ކިހިނަކުންތޯ 

އެވެ؟ 

ވާހަކަ  ތަޖުރިބާތަކެއްގެ  އެތައް  ޚިލާފު  އާދަޔާ  މިފަދަ 

އެ  ނޭނގުނަސް،  ފެނުމުން  ނަތީޖާއަކަށްވީ،  ގެނެސްދެވުމުގެ 

ލިޔުން ލިޔުނު މީހަކީ ކާކުކަން ވަރަށް ގިނަ ބަކަށް އެނގި، އެ 

ލިބިގެންދިއުމެވެ.  ޔަގީންކަން  އިތުބާރާއި  ކިއުންތެރިންގެ  ނަމަކަށް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  އިތުރުން،  ގަލަމުގެ  ރަން  “ހަވީރުގެ” 

އިނާމު  ދެ  ގައުމީ  ދާއިރާއިން  ލިއުންތެރިކަމުގެ  ދާއިރާއިންނާއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅުން ދެއްވައި، ގައުމީ ފެންވަރުގައި 

ނޑު  އަގުވަޒަން ކުރެއްވުން ވެގެންދިޔައީ މަދަރުސީ ދައުރުގައި އަޅުގަ

ހިތްހަމަޖެހުން  އުފަލާއި  ވާސިލްވެވިއްޖެކަމުގެ  އަމާޒަށް  ހިފި 

ލިބިގެންދިޔަ ކަމަކަށެވެ.

އަޒުމަކާއި  ވަރުގަދަ  ކަމަކީ،  ޔަގީންވާ  ނޑަށް  އަޅުގަ

އެ  ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ނަމަ،  މަސައްކަތްކޮށްފި  ހިތްވަރާއެކު 

ބޭނުންވަނީ  ކަމެވެ.  ވާސިލްވެވޭނޭ  ހަމައަށް  މަންޒިލާ  މީހެއްގެ 

ނުގުޑާ އަޒުމެކެވެ. ހިތްވަރެވެ. ޝައުގުވެރިކަމެވެ.
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ރަދީފުގައި  ދިވެހި  ކޮބައިތޯއެވެ؟  ނޫސްވެރިކަމަކީ 

“ނޫސްވެރިކަން” މާނަކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް އެހާމެ ސާދާކޮށެވެ. 

އެއީ “ނޫހާ ބެހޭ މަސައްކަތް” ކަމަށް ރަދީފުގައިވެއެވެ. ތެދެކެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމަކީ އެހާ ފުޅާ މަސައްކަތެކެވެ. އެއީ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު 

ޚަބަރާއި  އެފަދަ  އުފައްދައި  ލިޔުން  ޚަބަރާއި  އެއްކޮށް،  ހޯދައި، 

މަޢުލޫމާތުތައް ކިޔާ މީހުންނަށް ހުށަހަޅައިދިނުމެވެ. އަދި އެ ކަމާގުޅޭ 

ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން މި މަޒުމޫނުގެ 

ނޑު މާނަކުރަނީ މަޢުލޫމާތު  ބޭނުމަށްޓަކައި ނޫސްވެރިކަންކަމަށް އަޅުގަ

އެއްކޮށް، ޚަބަރު ހަދައި، ޚަބަރާއި އެކި ލިޔުންތައް ލިޔެ، މުޖުތަމަޢަށް 

ޚިޔާލެވެ.  ނޑުގެ  އަޅުގަ މިއީ  ހުށަހަޅައިދިނުމަށެވެ.  ހުށަހަޅައިދޭ 

ނޫނެވެ.  ސަމާސާއެއް  ނޫސްވެރިކަމަކީ  އާދޭހެވެ! 

ކަމުގެ  އެ  ކިޔަނީ  ބާރޭ  ވަނަ   4 ޑިމޮކްރެސީގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ 

ބޮޑު  ވަރަށް  ނޫސްވެރިކަމަކީ  އެހެންވީމާ  ގަދަކަމުންނެވެ.  ބާރު 

މުހިއްމު  ވަރަށް  ޒިންމާއެކެވެ.  ބޮޑު  އެހާމެ  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

އެއްޗެއް  ކިޔައިލާނެ  މީހުންނަށް  ހަމައެކަނި  އެއީ  އަމާނާތެކެވެ. 

ހުށަހަޅައިލާން، ނުވަތަ މަޖާކޮށްލާން ނުވަތަ މީހުންގެ ސަމާލުކަން 

ހޯދާން ނުވަތަ މަޝްހޫރުވެލާން ކުރާވަރުގެ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

ޚަބަރާއި  ވާޖިބަކީ  އިސް  އެންމެ  ނޫސްވެރީންގެ 

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމެވެ. ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމެވެ. މީސްތަކުން 

ޒިންމާއަކީ  މުހިއްމު  އެންމެ  މީހުންގެ  އެ  ހޭލުންތެރިކޮށްދިނުމެވެ. 

މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ނައްތައިލުމެވެ. ރައްޔިތުންނަށް 

ހެޔޮ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމެވެ. ހަގީގަތް ހާމަ ކޮށްދިނުމެވެ.

ކޮންމެ  މަންފާއަށްޓަކައެވެ.  ލާބައާއި  މުޖުތަމަޢުގެ 

މައުލޫމާތަކުން  ފަތުރާ  ނުވަތަ  ޚަބަރަކުން  ކޮންމެ  ލިޔާ  މީހަކު 

މުޅި  ނަމަވެސް  ލިބިދާނެއެވެ.  ގެއްލުމެއް  ވަގުތީ  މީހަކަށް  ވަކި 

މުޖުތަމަޢަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް އޭގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަންކަމަށް 

މީހުން ހޭލުންތެރިވެ ލޯ ހުޅުވުމަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެކެވެ. 

ފައިދާއެކެވެ.  ވެސް  މުއްސަނދިވުމަކީ  ޚަޒާނާ  މަޢުލޫމާތުގެ 

ނަމަވެސް އެ މަޢުލޫމާތަކީ ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތަކަށް ވާނަމައެވެ. 

އެ ޚަބަރަކުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަކުން ތިމާއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ނުވަތަ 

ނުލިބޭނަމަ  ފައިދާއެއް  ޖާއިޒު  ޢާއްމުވެގެންވާ  މުޖުތަމަޢަށް  މުޅި 

ކޮބައިތޯއެވެ!  ބޭނުމަކީ  މަޢުލޫމާތެއްގެ  ނުވަތަ  ޚަބަރެއްގެ  އެ 

ލިޔުންތެރީންގެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާއްޖޭގައި 

ދުވަހެއް ފާހަގަކުރީ ހަނދާންވާ ގޮތުން 1993 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ  ކުރި  ފާހަގަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާއްޖޭގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މުނާސަބަތުގައި  ދުވަހުގެ  ލިޔުންތެރިންގެ 

ޚިޠާބުގައި  ނެރުއްވި  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  މައުމޫނު  އަލްއުސްތާޛު 

ނޫސްވެރީންނާއި ލިޔުންތެރީންނަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ އިލްތިމާސެއް 

ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

. ev en Un ca ea WsWm ws Ik wm wk ir ev csUn  

.ev ek ea Wm cn iz uD ob wd Wh Ia ea  

ދިވެހި  އަބޫބަކުރަކީ  ޖަމާލް  އަބްދުލްއަޒީޒު 

ލިޔުންތެރިކަމާއި  އެކަމަކު  ތަރިއެކެވެ.  ޖައްވުގެ  އަދަބީ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ވިންދު ވެސް ޖަހަ އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ 

ވަރަށް ގިނަ ނޫސްތަކަށް ލިޔުއްވައި އަދި އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގައި 

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެ އެވެ. މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ 

މައުލޫމާތު  ކަމަށްވާ  ދާއިރާއެއް  ތިމާގެ  ނޫސްވެރިކަމާ 

އިންފޮމޭޝަން  ކަށަވަރުކޮށްދޭ  ހައްގު  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި 

ކޮމިޝަނަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ



3637 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

“ތަރައްޤީވަމުން  އެވެ؟  އިލްތިމާސަކީތޯ  އެ  ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

ޤައުމާ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ހައިސިއްޔަތުން،  ޤައުމެއްގެ  އަންނަ 

ކަންތައްތަކާ  އެ  ވިސްނަވައިގެން  މައްސަލަތަކާމެދު  ކުރިމަތިވާ 

ޤައުމުގައި  ދިވެހި  އެކަށޭނަކަން  ކުރިމަތިލުމުގެ  ގޮތުގައި  ހެޔޮ 

ނޑުމެންގެ  އުފައްދައި ދެއްވުމަށް” ކުރެއްވި އިލްތިމާސެވެ. “އަޅުގަ

ހިތާ،  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ދީނަށް  ލޯބިވާ،  ދެކެ  ޤައުމު  ޖީލަކީ،  އާ 

ޙިއްސާކުރާ  ފުރިހަމަޔަށް  ބިނާކުރުމުގައި  ޤައުމު  އުފެއްދުންތެރި، 

އިލްތިމާސެވެ.  މަތިވެރި  ކުރެއްވި  ހައްދަވައިދެއްވުމަށް”  ބަޔަކަށް 

ހަނގުރާމަތަކާއި  ފިކުރީ  “ކުރިމަތިވެފައިވާ  މުޖުތަމަޢަށް  ދިވެހި 

ކުރައްވައި  މިންޖު  ޤައުމު  ނުރައްކަލުން  ހަނގުރާމަތަކުގެ  ސަގާފީ 

ދެވޭތޯ  ގެންގޮސް  ޤައުމު  އައްސޭރިޔަކަށް،  ސަލާމަތުގެ 

އިލްތިމާސެވެ.  ކުރެއްވި  އެދިވަޑައިގެން  ކުރެއްވުމަށް”  މަސައްކަތް 

ނޑު ހިތުން ނޫސްވެރީންގެ މުޅި މަސައްކަތް  އަޅުގަ

މި  ތަޞްވީރެއް  ރީތި  ވަރަށް  ގޮތުގެ  ބިނާކުރައްވަންވީ 

އިލްތިމާސްކުރެއްވީ  މި  އެކުލެވިގެންވެއެވެ.  އިލްތިމާސްތަކުގައި 

މި  ކުރައްވައެވެ.  މުޚާޠަބު  ލިޔުންތެރިންނާ  ނޫސްވެރީންނާއި 

ނޫސްވެރީންގެ  ހިތުން  ނޑު  އަޅުގަ އިޖާބަދެއްވުމަކީ  އިލްތިމާސަށް 

މި  ނުވަތަ  އިޖާބަދެއްވެނީ  އިލްތިމާސަށް  މި  ވާޖިބެކެވެ.  ޤައުމީ 

ބާވައެވެ! ބޭފުޅުން  ކިތައް  ހުރީ  ހަނދުމަފުޅު  އިލްތިމާސް 

މުޖުތަމަޢުގައި  ނުކުތާއަކީ  ދެއްވަންވީ  ސަމާލުކަން 

ތިމާ  ބައިބައިކުރުމަށާއި،  ޤައުމު  އުފެއްދުމަށާއި،  ހަމަނުޖެހުން 

ނަފުރަތުކުރާ ބަޔަކާމެދު ޙަސަދަ ފިލުވައިލުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ 

މީހެއްގެ އަގުވައްޓައިލުމަށްޓަކައްޔާއި ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި 

އެއްވެސް ނޫސްވެރިޔަކު މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެކަމެވެ. އެހެނީ 

ކޮންމެ  އަމާނާތެކެވެ.  އުޅޭ  ޙަވާލުވެގެން  އަމިއްލަޔަށް  ތިމާ  އެއީ 

هللا  މާތް  އަދާކުރުމަކީ  ޙައްޤުވެރީންނަށް  އޭގެ  ވެސް  އަމަނާތެއް 

هللا  މާތް  ކަމެކެވެ.  އަމުރުކުރައްވައިފައިވާ  ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ

ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. “ِإنَّ اللََّ َيُْمرُُكــْم َأن تـُــَؤدُّوا اأْلََمــاَنِت ِإَلٰ َأْهِلَهــا” 

)“ހަމަކަށަވަރުން އަމާނާތްތައް އޭގެ އަހުލުވެރީންނަށް އަދާކުރުމަށް 

هللا ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރައްވަތެވެ.”( )سورة النساء:58( އަދި 

ނޫސްވެރިކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއަޔަތެކެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

މާނައަކީ އެކަމަކާމެދު ތިމާއާ ސުވާލުކުރެވި ތިމާ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ 

ކަންތައްތަކެކެވެ.  މާތް هللا ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.” َواَل تـَْقــُف َمــا 

لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌمۚ  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل “ )“އަދި 

ތިބާއަށް އެކަމަކާމެދު އެނގުމެއް ނުވާ ކަމަކަށް ތިބާ ތަބަޢަ ނުވާށެވެ! 

ހަމަކަށަވަރުން އިވުމާއި ފެނުމާއި ހިތާއި މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ އެޔާމެދު 

اإلســراء:36( )ســورة  ކަމުގައިވިއެވެ.”(  ކަމެއް  ސުވާލުކުރައްވާނެ 

ރަށްރަށުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ކުދިކުދި  އޮންނަ  ގުޅުމެއް  ގާތް  ޢާއިލާއެއްހާ  މުޖުތަމަޢުތަކަކީ 

މުޖުތަމަޢުތަކަކެވެ. އެއް ޢާއިލާއަކާއި އަނެއް ޢާއިލާއެއް އޮންނަނީ 

އެތައް ގޮތަކުން ގުޅި ލައިމެހިފައެވެ. އެންމެން އެންމެން ދަނެއެވެ. 

މާލެއަކީ ވެސް ނިސްބަތުން ބޮޑުތަނެއް ނޫނެވެ. ގިނަ މީހުންނަކީ 

މަގުމަތީން އިސްކޫލުދޮށުން ނުވަތަ މިސްކިތުން ނަމަވެސް ދިމާވެ 

ދަނެއެވެ.  އެންމެން  އެންމެން  މީހުން  ގިނަ  ބަޔެކެވެ.  ފެނިދެނިވާ 

މި ފަދަ މުޖުތަމަޢެއްގައި ނޫސްވެރިކަމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ ވަރަށް 

ޢިބާރާތުންނަމަ  ޒަމާނުގެ  މި  ފެތުރޭނެއެވެ.  މުޖުތަމަޢަށް  އަވަހަށް 

ވައިރަލްވާނެއެވެ. އެއީ ފައިދާ ހުރި ނަތީޖާއެއް ނަމަ އޭގެ ފަހި އަސަރު 

ދާދި އަވަހަށް ތިމާއަށް ވެސް ކުރާނެއެވެ. އެކަމަކު އެއީ ފައިދާއެއް 

ނެތް ވިހައެއް ކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ އެ ވިހަ ފެތުރެން މާ އަވަސްވާނެއެވެ. 

އުނދަގޫވާނެއެވެ.  ވެސް  ވަރަށް  ނައްތައިލާން  ވިހަ  އެ  އަދި 

ޗާޕުކޮށް ބަހައިލާ ނޫސްތައް އެއް ފަހަރާ އެތައް ބަޔެއްގެ 

އަތަށް އަރާނެއެވެ. އޮންލައިން ނޫހެއް ނަމަ، އެއްފަހަރާ އެތައް ހާސް 

ބަޔަކު އެ ޚަބަރެއް ކިޔާނެއެވެ. އެ މަޢުލޫމާތެއް ބަލާނެއެވެ. ޓީވީ 

ޚަބަރެއް ނަމަ އެ ޚަބަރެއް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްފަހަރާ ބަލާނެއެވެ. 

ރޭޑިއޯ އިން ފޮނުވާ ޚަބަރެއް ނަމަ އެހާ ގިނަ ބަޔަކު އެ ޚަބަރެއް 

އަޑުއަހާނެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ބާރު އެހާ ގަދަވަނީ އެހެންވެއެވެ. 

އަވަސްކަމުންނެވެ.  ފެތުރިގެންދާލެއް  މުޖުތަމަޢަށް  އަސަރު  އޭގެ 

މުޖުތަމައަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަކާއި ފައިދާއެއްގެ 

ވެސް  ތިމާ  ގޮތުން  ނުސީދާ  ގޮތުންނާއި  ސީދާ  ނަތީޖާ 

ޙިއްސާކުރާންޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ ޤައުމުގައި ޚުދު ތިމާ ވެސް އެހެން 

މީސްތަކުންނެކޭ އެއްފަދައިން ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ތިމާ އެ ޤައުމަކަށް 

ވެސް  ތިމާއަށް  ޝަރަފެއް  ކޮންމެ  ލިބޭ  ޤައުމަކަށް  ނިސްބަތްވާ 

ލިބޭނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންނަކީ ވަރަށް އުޅުންހުރި ގޮތްހުރި 

ބަޔެކޭ މީހަކު ބުނެފި ނަމަ، އެ ކަމާ ތިމާ ވެސް ފަޚުރުވެރިވާނެއެވެ. 

އެ ކަމުގެ ރީތި ނަން ތިމާއަށް ވެސް ރައްދުވާނެއެވެ. ތިމާ ދިރިއުޅޭ 

ޝަރަފުވެރިވާނީ  ތިމާ  ހިނދަކު  ނުވާހާ  ޝަރަފުވެރި  ޤައުމު 



3839 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ދެރައެއް  ބަދުނާމަކާއި  ލިބޭ  ޤައުމަށް  އެހެންވީމާ  ކިހިނެއްތޯއެވެ! 

އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ތިމާ ވެސް އުފުއްލަންޖެހޭނެއެވެ. 

ކޮންމެ ހުތުރެއްގެ ބަދުނާމު ހަމަ ތިމާގެ ބޮލުގައި ވެސް އެޅޭނެއެވެ. 

ނޑު ކުރިން އިޝާރާތްކުރި ގޮތަށް މުޖުތަމަޢު ގަޑުބަޑުކުރުމަށް  އަޅުގަ

ފިތުނަ  މެދުގައި  ބައެއްގެ  ނުވަތަ  ފަސާދަކުރުމަށް  ޤައުމު  ނުވަތަ 

އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫހެއް ނުވަތަ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތެއް 

ގޮތަކަށް  ފަދަ  މި  މިހެންވެއެވެ.  ނުވަނީ  އިންތިޒާމުކޮށްގެނެއް 

އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ތަންޒީމުކޮށްފައި ހުންނާނެއެކޭ ހިތެއް ވެސް 

ވަކި  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްގެ  ވަކި  އެހެންނަމަވެސް  ނުބުނެއެވެ. 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ފަލްސަފާއާއި  ސިޔާސަތާއި  މަޤުޞަދާއި  ފަރާތްތަކުގެ  އެ 

ތަޞައްވުރު ހާމަކޮށް މީހުންނަށް ވިއްކިދާނެއެވެ. އެއީ މައްސަލައެއް 

ކަމެކެވެ.  ޖާއިޒު  ހަމަ  އެއީ  ނުދެކެމެވެ.  ނޑެއް  އަޅުގަ ކަމަކަށް 

ނޫނެވެ.  ވެސް  ކަމެއް  ޣައިރުދީންމާދާރު  ނުވާ  އެކަށީގެން  އަދި 

ދޮގު  އަރައިނުގަނެއެވެ.  އަބުރަށް  ބަޔެއްގެ  އެހެން  ނަމަވެސް 

ގަބޫލުކުރެވޭ  ބުއްދިއަށް  އިންސާނީ  ނުފަތުރައެވެ.   މަޢުލޫމާތު 

ގޮތަކަށެވެ.  ޢިލްމީ  ހަމަދައްކައިގެން  ހަމަތަކުން  މަންޠިޤީ 

ނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ވަރަށް  މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

އޮގަސްޓްމަހު  އަހަރު  ވަނަ  އޮތެވެ. 2016  އެބަ  ބޮޑު ސުވާލެއް 

9 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް 

އައި  ވުޖޫދަށް  ދުވަހު  ވަނަ   11 ދުވަހު  ވަނަ   11 މަހު  އެ 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  )“އަބުރު   15/2016 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު”( އޮވެގެން ނޫސްވެރިން 

މާބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެގެން އުޅުއްވީ ކީއްވެބާއޭ ހިތަށް އަރާ ސުވާލެވެ. 

މިނިވަންކަމުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މިނިވަންކަމާއި  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 27 ވަނަ 

މާއްދާއާއި 28 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ، އެ ޙައްޤަށް 

ޚިލާފު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  އެއީ  ހުރަސްއެޅޭކަމަށާއި  ޤާނޫނުން  އެ 

ޤާނޫނެއްކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ނަމަވެސް 

ފެނުނީ  ނޑަށް  އަޅުގަ އިރު  ބަލައިލި  ޤާނޫނުއަސާސީ  ނޑު  އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސިއިން ވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ 

އަޞްލަކާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  “އަބުރު  ދެންނެވި  ކުރީން  ކަމެވެ. 

ޙައްޤަށް  މި  ވެސް  ޤާނޫނު”ން  މިނިވަންކަމުގެ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

އުނިކަމެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދެ 

އަޞްލުކަމަށްވާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މާތް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުންވެސް 

އަބުރާ  މީހެއްގެ  ވީމާ  މަނާކުރައްވައިފައެވެ.  ވަނީ  ބެހުން  ޢަބުރާ 

ޚިލާފު  އަޞްލާ  ދެ  މުހިއްމު  އެންމެ  ދީނުގެ  އިސްލާމް  ބެހުމަކީ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ޤާނޫނެއް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ވީމާ  ކަމެކެވެ. 

ޚިލާފެއްނުވެއެވެ. އެ ޤާނޫނުން ކޮށްދީފައިވާ ކަމަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ވަނަ   33 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއެކު  މިނިވަންކަން 

މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ޢަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ހާމަކުރެވެން  ހަޤީޤަތެއް  ތެދު  ފައިދާހުރި  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. 

ދީނުގައި  ރަނގަޅުކަމަށް  ވެސް  ހަނުހުރުން  ޙާލަތުގައި  ނެތް 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ  ޢަބުރު  މީސްތަކުންގެ  އަންގަވައިފައިވާއިރު 

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަޤުޞަދެވެ. ވީމާ އެ 

ޤާނޫނުން އެ ޙާޞިލުކުރަން މަސައްކަތްކުރީ ޤާނޫނު އަސާސީއިން 

ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤަކާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ 

ހާމަކުރާކަށް  މަޢުލޫމާތު  ތެދު  ޤާނޫނުން  އެ  މަޤުޞަދެވެ.  އެއް 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ހުރަސްއެޅީ އަބުރާބެހުމެވެ. 

އިސްލާމް  އެއީ  ކަމެކެވެ.  ހުރަސްއަޅަންޖެހޭ  އަބުރާބެހުމަކީ 

ޚިލާފުކަމެކެވެ.  ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  އަދި  އަޞްލާ  ދީނުގެ 

ގޮތެވެ.  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ކަން  އެ  ޝަރީޢާގައި  އިސްލާމީ  އެއީ 

ވީމާ ހަގީގީ ނޫސްވެރިކަމެއްގައި ނަމަ، އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް 

އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި މި ކަމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

ނޑު ދެކެމެވެ. ހަމަ މި ފަދައިން ޙައްޤުގެ  ދެއްވަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ވާހަކަ ދައްކާއިރު، 33 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ “އެ 

މީހެއްގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރެވިފައި އޮތުމުގެ ޙައްޤު”ގެ ވާހަކަ ވެސް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ނޫސްވެރީން ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުގެ ނަޒަރުގައި ހަގީގީ ނޫސްވެރިކަމަކީ، މުޅި  އަޅުގަ

ދަތި  މުޖުތަމަޢުގައި  ނޫސްވެރިކަމެވެ.  ސަމާލުކަންދޭ  މުޖުތަމަޢަށް 

ޙާލުގައި އުޅޭ މީހުން އެ ހާލަތުން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް  ބަދަލުވުމަށް، 

ދައްކާ  މަގު  ހެޔޮ  ކުރިމަގަށް  ހިތްވަރުދީ  މަޢުލޫމާތުފޯރުކޮށްދީ 

ޤައުމެއްގެ  ތަރައްޤީވެފައިވާ  ނޑުމެންނަކީ  އަޅުގަ ނޫސްވެރިކަމެވެ. 

ރައްޔިތުންނެއް ނޫނީމުއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ 

ނޑު މި ދެންނެވި ފަދަ ނޫސްވެރިކަމަކީ މިފަދަ  ޤައުމެކެވެ. އަޅުގަ



3839 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ނޑުމެން  އަޅުގަ ވިޔަސް  ނޫސްވެރިކަމަކަށް  ބޭނުންވާ  މުޖުތަމަޢަށް 

އެމެރިކާ  ޤައުމުތަކާއި  ވިލާތު  އަޅައިކިޔަނީ  ވެސް  އަބަދު 

އެހެންވީމާ  ޤައުމުތަކާއެވެ.  ކުރިއަރައިފައިވާ  ދުނިޔޭގައި  ފަދަ 

އެ  ނޫސްވެރިކަމެއް  ތަފާތު  ނޫސްވެރިކަމާއި  ފަދަ  ދެންނެވި  މި 

ނޑު މި ދެންނެވި ފަދަ  ތަންތަނުން ފެނިވަޑައިގެންފާނެއެވެ. އަޅުގަ

މުސްލިމު  ޣައިރު  ކުރިއަރައިފައިވާ  ތަރައްޤީވެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ، 

ހިނގައިދާނެއެވެ.  ނުވެ  ނޫސްވެރިކަމަކަށް  ބޭނުންވާ  ގައުމުތަކަށް 

އަންނަ  ތަރައްޤީވަމުން  ނޑުމެންފަދަ  އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް 

ފަދަ  ދެންނެވި  މި  ބޭނުންވާނީ  ގައުމުތަކަށް  ފަގީރު  ގައުތަކާއި 

ނޑިވަޅުގައި  ދަ މުސީބާތުގެ  މިސާލަކަށް:  ނޫސްވެރިކަމެކެވެ. 

ގޮތް  އުޅޭނެ  ކަންކަމާ  ހިތްވަރުދީ،  މީހުންނަށް  ޖެހުނު  ހާލުގައި 

މީހުންގެ  ހޯދި  ހައްލު  އަމިއްލަ  ގޮތުގައި  ދެވޭ  އެ  ބުނެދީ، 

ގޮތުން  ޖިސްމާނީ  ގޮތުންނާއި  ނަފުސާނީ  އާންމުކޮށްދީ  ވާހަކަތައް 

ހާލަތު ލުއިކޮށްދިނުމަކީ، މި ފަދަ ނޫސްވެރިކަމަކުން ކުރަންޖެހޭނެ 

ތަޖުރިބާކުރި  ވެސް  ދިވެހީން  އަހަރު  ވަނަ   2004 ކަމެކެވެ.  

ނޫސްވެރިން  ދިވެހި  ވަގުތުގައި  މުޞީބާތުގެ  ކާރިސާގެ  ސުނާމީ 

އަދާކޮށްދެއްވިކަމަށް  ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  ޚިދުމަތް  މަތިވެރި  މި 

މި  ތަޢުރީފުކުރަމެވެ.  މިކަމަށްޓަކައި  ހެކިވަމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ

ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.  ނޫސްވެރީން  ދިވެހި  ސުލޫކު  މަތިވެރި 

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. ހަގީގީ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ވެސް ހާމަކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. 

އަދި ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި ރަނގަޅުކުރާން ހުންނަ 

އޮޅުން  ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތަކަށް  ބިނާކުރަނިވި  ވެސް  ކަންކަން 

އާޑަކިޔުމުގެ  ފިލުވައިދެވެންވާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް 

އެއީ  ކިޔާންވާނެއެވެ.  ވެސް  ފާޑު  ގޮތެއްގައި  ޢިލްމީ  ބަދަލުގައި 

ރައްޔިތުންގެ  ތިބި  މުޖުތަމަޢުގައި  ބޭނުންވެފައި  ތަރައްޤީއަށް 

ދެކަމެކެވެ.  ތަފާތު  އާޑަކިޔުމަކީ  ފާޑުކިޔުމާއި  ޙައްޤުގައެވެ. 

އިޞްލާޙުކުރާންޖެހޭ  ފާޑުކިޔުމަކީ  ސިޔާސަތުތަކަށް  ސަރުކާރުގެ 

ހަގީގީ  ގެނައުމެވެ.  ސަމާލުކަމަށް  ސަރުކާރުގެ  ކަންކަން 

ޢިލްމީ  ގޮތެއް  ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ  އެކަމެއް  ނަމަ،  ފާޑުކިޔުމެއް 

ގޮތެއްގައި ބުނެދެވެންވާނެއެވެ. ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަކީ މިއީއެވެ. 

ކީއްވެގެންކަމާއި  އެއީ  ބުނާނަމަ  ނުދެޔޭ  ކަމަކު  މަޝްރޫޢު  ތިޔަ 

ސަބަބު  އޭގެ  ކޮބައިކަމާއި  މަޝްރޫޢަކީ  ރަނގަޅު  ވުރެ  އެޔަށް 

ބުނާނަމަ،  ބޮޑޭ  އަގު  މަޝްރޫޢެއް  ވަކި  ބުނެދެވެންވާނެއެވެ. 

ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު  އަގުހެޔޮކޮށް  އެއަށްވުރެ 

ބަޔާންކޮށްދެވެންވާނެއެވެ. އެހެންނޫނީ އެއީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި 

ވެސް  ފާޑުކިޔުމަކަށް  ބިނާކުރަނިވި  ނުވާނެއެވެ.  ފާޑުކިޔުމަކަށް 

އާޑަކިޔުމަކަށެވެ. ފަނާކުރަނިވި  މުޖުތަމަޢު  ވާނީ  އެ  ނުވާނެއެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމަކީ،  ފަދަ  ދެންނެވި  މި  ތެދެކެވެ! 

ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކާއި، އެކިއެކި ޖަރީމާތަކާއި، ފިލްމުސްޓާރުންގެ 

މީހުންކުރާ  މުޒާހަރާތަކާއި  ޚަބަރުތަކާއި  ކުޅިވަރުގެ  ވާހަކަތަކާއި، 

އެއްވެސް އޮއްޓަރެއް ނެތް ޓްވީޓުތަކުން ހަދާ، މަޖާ ޚަބަރުތަކަށް 

ފޫހި  މީހުންނަށް  ބައެއް  ވުރެ  ނޫސްވެރިކަމަކަށް  ސަމާލުކަންދޭ 

ހަނދުމަފުޅު  އެހެންނަމަވެސް  ވެދާނެއެވެ.  ނޫސްވެރިކަމަކަށް 

ނޑު ކުރީން ވެސް ދަންނަވައިލި  ބަހައްޓަވަންވީ ނޫސްވެރިކަމަކީ އަޅުގަ

ވަރުގެ  ހެޔޮވާ  ކުރާން  ފަދައިން ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. މަޖަލަކަށް 

އަދާކުރައްވަންޖެހޭ  ޙައްޤުގައި  އުއްމަތުގެ  އެއީ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް 

ޛިންމާއެކެވެ. މުޖުތަމަޢަށްޓަކައި އުފުއްލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

އަމާނާތެކެވެ.  އަދާކުރާންޖެހޭ  ޤައުމަށްޓަކައި  ދީނާއި 

ނޫސްވެރިކަމާމެދު މި ނަޒަރުން ބައްލަވާނަމަ، މީހުން ޝައުޤުވެރިވާ 

ގޮތަކަށް މި ފަދަ ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރެވޭނެ މަގުތައް ހޯދޭނެއެވެ.

އަދިވެސް ދަންނަވައިލާނަމެވެ. ހަގީގީ ނޫސްވެރިކަމަކީ 

މުޖުތަމަޢުގައި  މަސައްކަތެކެވެ.  އެހީތެރިވެދޭ  ތަރައްޤީއަށް  ޤައުމީ 

ހުންނަ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައި ދިނުމުގެ އެއްބާރެވެ. 

ޕަކެޓް  ސުޕާރީ  ދަޅާއި  ފުޅިޔާއި  ތާކަށް  އަތުޖެހުނު  މިސާލަކަށް 

މުޖުތަމަޢުން  އާދަ  ނުބައި  އުކުމުގެ  މަގުމައްޗަށް  ކުނިބުނި،  ފަދަ 

ފިލުވައިލެވޭނީ ނޫސްވެރީންގެ މަސައްކަތުންނެވެ. ތިމާ ނުރުހޭ މީހަކަށް 

ފާފައާ  ނުބައި  ގޮވުމުގެ  އެއްޗެއް  އެރިހާ  ހިތަށް  ތާކުން  ދިމާވާހާ 

މަސައްކަތްތަކެއް  މުހިއްމު  ނޫސްވެރީންނަށް  ދުރުކުރުމަށް  މީހުން 

ކޮށްދެއްވިދާނެއެވެ. މަގުމަތީގައި ބަލި މީހަކު ބަލައި އައިސް ދުއްވާ 

އެއްޗެއް މަޑުކޮށްލާ އިރަށް ކަންފަތްތައް ހަލާކުވާ ވަރަށް އެ އަޅާ 

ހުރި  ސުލޫކު  ހުއްޓުވައި،  ޢަމަލު  ނާތަހުޒީބު  އެޅުމުގެ  ބަރުގޮނު 

މަސައްކަތްކުރެއްވިދާނެއެވެ. ނޫސްވެރީންނަށް  ހެދުމަށް  ބަޔަކަށް 

ނޑު އިސްވެ ދިޔަ ފޮޅުވަތްތަކުގައި  އާދޭހެވެ! އަޅުގަ

ދަންނަވައިލެވޭތޯ މަސައްކަތް މި ކުރީ ނޫސްވެރިކަމާއި ނޫސްވެރީންގެ 

އެއީ  ނޫސްވެރިކަމަކީ  ބަޔާންކުރެވޭތޯއެވެ.  ވާހަކަ  މުހިއްމުކަމުގެ 
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ދީނީ  ވާޖިބެކެވެ.  ޤައުމީ  އެއީ  ނޫނެވެ.  މަސައްކަތެއް  ސަމާސާ 

އަމާނާތެކެވެ. ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ޑިމޮކްރެސީ ހަރުދަނާކުރުމުގެ 

އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެވެ. އެއީ މުނިފޫހިފިލުވައިލާން ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ފުރައިލާން  ހުސްވަގުތު  އަދި/ނުވަތަ  ހޯދާން  އާމްދަނީއެއް 

މުޝްހޫރުވެލާން ކުރާ ވަރަށް ވުރެ މާ މުޤައްދަސް މަސައްކަތެކެވެ. 

މިކަންކަން ނުދަނެ، މި ސުލޫކު ނެތި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ނޫސްވެރިކަމެއް 

ނޫނެވެ. އެ ވާނީ ފިތުނަވެރިކަން ފަދަ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމަކަށެވެ. 

ނޑުގެ ނަޒަރުގައެވެ. ވީމާ ނޫސްވެރިންނަކީ ޤައުމު ފަސާދަކުރާ  އަޅުގަ

ބަޔަކަށް ނުވެ، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ބައިވެރީންގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް 

ކަމުގައި  ޒިންމާ  މުހިއްމު  އެންމެ  ނޫސްވެރީންގެ  ވަޑައިގަތުމަކީ 

ހުރިހާ  އަދި  އުއްމީދުކުރަމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ ޤަބޫލުކުރައްވާނެކަމަށް 

ނޫސްވެރީން ވެސް މި ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަކީ 

އިލްތިމާސެކެވެ. އިޚުލާޞްތެރި  ވަރަށް  ނޑުގެ  އަޅުގަ

އް: ތަ ތް ލަ ވި ވަސީ ޢަ ޖޫ ރު

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް )2008(. އަލްޤުރުއާނުލްކަރީމްގެ  

ދިވެހި ތަރުޖަމާ  

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް )2008(. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  

ޤާނޫނުއަސާސީ   

ބަންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީސް )2015(. ޤާނޫނު ނަންބަރު 15/2016 

)''އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ   

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު''(  

1993 ވަނަ އަހަރު ލިޔުންތެރީންގެ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި 

ޚިޠާބު  

https://www.americanpressinstitute.org/  

/journalism-essentials/what-is-journalism

https://work.chron.com/duties-responsibilities-

html.13252-journalists

https://www.enotes.com/homework-help/what-role-

641945-journalism-society

20=https://mediaguide.fi/mediaguide/?p

ފުރަތަމަ  ލިޔުންތެރިއެކެވެ.  ކުޅަދާނަ  ޢަބްދުލްމަޖީދަކީ،  ޢަބްދުއްރަޙީމް  އަލްފާޟިލް 

ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވީ ]ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު[ ގެ ދައުރުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ނުކުތް ހުރިހާ 

ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް ހެން ލިޔުއްވިއެވެ. ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތަކެވެ. ތަރުޖަމާތަކެވެ.

އޭނާގެ  ލިޔުންތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވައި ދައުލަތުން އޭނާއަށް ވަނީ، 

“ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ރަން ގަލަން” އަރުވައިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ނޫސް ވެރިކަމަށް 

50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައެވެ. އަދި  ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު 

ދިނުމުގެ އިނާމު 1995 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހުނަރުވެރި  ވެސް  ލިޔުއްވުމުގެ  ޢަރަބިތާނަ  ރީތިކޮށް  ޢަބްދުލްމަޖީދަކީ،  ޢަބްދުއްރަޙީމް 

ފަންނާނެކެވެ. އެ ރޮނގުން އޭނާއަށް ވަނީ 1979 ވަނަ އަހަރު އާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ 

ސަރުކާރަށް  ދިގުމުއްދަތަކަށް  ވުރެ  އަހަރަށް   50 އޭނާއަކީ،  އަދި  ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.  އިނާމު 

ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް، 15 މެއި 2008 ގައި އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި 

ޝަރަފުގެ ހަނދާނީ ފިލާވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ދު ޖީ މަ ދުލް ބް މް ޢަ ޙީ ރަ އް ދު ބް ލް ޢަ ފާޟި އަލް
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ދޭން  އިސްކަމެއް  އެންމެ  އާރާސްތުކުރުމުގައި  ޤައުމެއް 

ފެންވަރު  ފިކުރުގެ  ވިސްނުމާއި  ފަރުދުންގެ  ޤައުމުގެ  އެ  ޖެހެނީ 

ބިނާކުރުމަށެވެ.  ރައްޔިތެއް  ހޭލުންތެރި  ގޮތުން  ޢިލްމީ  މަތިކޮށް 

ނޫސްވެރީންކަމާމެދު  މޭސްތިރީންނަކީ  ކުޅަދާނަ  ކުޅައުމުގެ  މިކަން 

ޝައްކެއް ނެތެވެ. 

ބަދަހިވާނީ  ސަފުތައް  އަދުލުއިންޞާފުގެ  ހަމަހަމަކަމާއި 

އެކަކު އަނެކެއްގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު 

ޒިންމާއެއް އަދާކުރާ އެއްބަޔަކީ ނޫސްވެރީންނެވެ. ނޫސްވެރީންނަކީ 

މުސްތަޤުބަލަށް އަދުގެ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢިއްޔަތު އުފުލާ ސަވާރީންނެވެ. 

އަދުގެ ޙާލަތު މާދަމާގެ ޖީލަށް ކިޔައިދީ އޮޅުންފިލުވައިދީ ކުރަހައި 

ސިފަކޮށްދޭ މުޞައްވިރުންނެވެ. މިހެންވުމުން ނޫސްވެރީން ވާންވާނީ 

ވަފާތެރިބަޔަކަށެވެ.  އަދުލުވެރިބަޔަކަށެވެ.  ތަރާދުގައި  އިންޞާފުގެ 

ދެންނެވި  މި  އަމާނާތްތެރިބަޔަކަށެވެ.  ތެދުވެރިބަޔަކަށެވެ.  

ޙިލްމު  ޢިލްމާއި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ވެވޭނީ  ނޫސްވެރީންނަށް  ފަދަ 

ލިބިގެންނެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަންނަށް އަހުލުވެރިވެގެންނެވެ. 

އާދޭހެވެ! ނޫސްވެރިކަމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ވިންދަށް މީރުކަމާއި 

ގޯސް  އެއީ  ކަމެކެވެ.  ހޯދައިދޭ  ކާނާއިން  މަޢުލޫމާތުގެ  ލައްޒަތު 

ވިހަޔަކަށް ނުވަތަ މީރު މޭވާޔަކަށް  ހަދަނީ ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ކޮންމެ  

އާ  އާކަން  އެއީ  އޮވެއެވެ.  ކަމެއް  އޮންނަ  ނޫސްވެރިކަމެއްގައި 

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދިނުމާއި ބާ ކަމެއް ވިޔަސް އާ ކަމެއްގެ 

ގޮތުގައި އެ ކަމެއް ގެނެސް ދިނުމެވެ. މި ވާޖިބު އަދާކުޅައުމުގައި 

ނޫސްވެރިޔާއަކީ ނޫސްވެރި ފަންނަށް ބީރައްޓެރި، ތަޖުރިބާ މަދު، 

ނޫސްވެރިއެއް ނަމަ އޭނާގެ ގަލަމުން ބޭރުވެގެން ވުޖޫދަށް ނުކުންނާނީ 

ފަސާދައަށް މަގުފަހި، ފިތުނައަށް ފަހި އޮޅުންބޮޅުން ބޮޑު ޚަބަރާއި 

ކަށަވަރުނުވާ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. 

ނޑު ހިތަށް ނިކަން ގިނައިން އަރާ ސުވާލެއް އޮވެއެވެ.  އަޅުގަ

ނޫސްވެރިއެއްގެ  އެފަދަ  ކޮބައިތޯއެވެ؟  ނޫސްވެރިޔަކީ  ރަނގަޅު 

ޒާތީ  އެއީ  އަމާނާތްތެރިއެކެވެ.  އެއީ  ތޯއެވެ؟  ކޮބައި  ސިފަތަކަކީ 

ލީ ފު ޢަ ރަ އަޝް

ވެރިއެކެވެ.  ހިތެއްގެ  ތުނި  ސާފު  އެއްކިބާވެފައިވާ  ތަޢައްސަބުން 

އަދަބުވެރި  އެއީ  ވެރިއެކެވެ.  ބަސްކޮށާރެއްގެ  ތަނަވަސް  އެއީ 

ވެސް  ނަޒާހަތްތެރިއެއް  ބަހުގައި  ޢަމަލާއި  އެއީ  އަބުރުވެރިއެކެވެ. 

މެއެވެ.

ނޑަކީ ނޫސްވެރިއެއް ނޫނީމެވެ. އެހެނަސް ހިސާބަކަށް  އަޅުގަ

ނަމަވެސް، ނޫސްވެރީންގެ މަސައްކަތް ވަޒަންކޮށް ކިރާ މީހަކީމެވެ. 

ނޫސްވެރީން ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކީމެވެ.  ނޫސްވެރިކަމަށް އިޙުތިރާމް 

ކުރާ މީހަކީމެވެ. ނޫސްވެރީންނަށް ޤަދަރުކުރާ މީހަކީ ވެސްމެއެވެ. 

އިންސާނީ  ނޫސްވެރިކަމަކީ  ގޮތުގައި  އެނގިފައިވާ  ނޑަށް  އަޅުގަ

މުޖުތަމަޢުތަކުގެ  މީސްތަކުންނަށް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ.  ވިސްނުން 

ވާނުވާ އަންގައިދީ ރޯ ފިލުވުމެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވުމެއް 

ނެތި ހާމަކޮށް ދީ އުންމަތް ހޭލެއްވުމެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ޢަޤީދާއަކީ 

ވިދާޅުވެއެވެ.  ޢިލްމުވެރީން  ކަމުގައި  އިޞްލާޙުކުރުން  މުޖުތަމަޢު 

cn ir ev csUn ia wg ur wz wn eg uDnwg uL wa

އަޝްރަފް  ރައީސް  އެކެޑެމީގެ  ބަހުގެ  ދިވެހި 

ނޫސްވެރިކަން  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  އޭނާގެ  އަކީ  ޢަލީ 

ބޭފުޅެކެވެ.  އަންނަ  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން  ކުރިއެރުވުމަށް 

އެގޮތުން ނޫސްވެރިން ބަހަށް ހޭލުންތެރިންކުރުވުމަށް މީސް 

މަސައްކަތަށް  ކުރައްވާ  އޭނާ  މެދުވެރިކުރައްވައި،  މީޑިއާ 

ގިނަ ބަޔެއްގެ ތައުރީފް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ 

ވިދަމުން  ވެސް  ފަންނުގައި  އަދަބީ  އަކީ  ހިދުމަތްތެރިޔާ 

އަންނަ ތަރިއެކެވެ.
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ފެންދޭ  ޤައުމިއްޔަތަށް  ވާނީ  ނޫސްވެރިކަން  ވަންޏާ  އެހެންކަމަށް 

ފެނާރަކަށެވެ. 

މުޅި  އިއްޔެއާ  ކުރަނީ  ނޫސްވެރިކަން  މިއަދު  އާދޭހެވެ! 

ޗާޕާއި  ހަމަ  އޮތީ  ނޫސްވެރިކަން  އިއްޔެ  ތަފާތުގޮތްތަކަށެވެ. 

ޓީވީއަށެވެ. އެހެނަސް މިއަދު އޮންލައިންކޮށްނާއި ޗާޕުކޮށްގެންނާއި 

އެބަކުރެއެވެ.  ނޫސްވެރިކަން  މަޖައްލާމަޖައްލާގައި  ފޮތްފޮތުގަޔާއި 

އިއްޔެ އެއްދަންފަޅިއަށް ކުރި ނޫސްވެރިކަން މިއަދު މިވަނީ ސިކުންތުން 

ބަދަލުވެފައެވެ.  ނޫސްވެރިކަމަކަށް  ޖެހިފައިވާ  ކުރަން  ސިކުންތަށް 

އެހެންވީމާ، މިހާ ހަލުވި ނޫސްވެރިކަން ކުރާ ނޫސްވެރިޔާ ވާންވާނީ 

ބާރަށް  ފިޔަވަޅުމަތީ  ހަލުވި  ގޮތުގައި  ނެތް  ވެސް  ޝައްކެއް 

ވިސްނުންތެރިޔަކަށެވެ.  މުރާލި  ހީވާގި  ދުވުންތެރިޔަކަށެވެ.  ދުވާ 

މަސައްކަތުގައި މުރާލި ހަލުވި ހުނަރުވެރިޔަކަށެވެ. 

އިމެއް  ޚިޔާލުފާޅުކުޅައުމަށް  ނޫސްވެރިކަމުގައި  މިއަދުގެ 

ގޮތުގައި  ހައްގުގެ  ލިބިދީފައިވާ  އަސާސީން  ޤާނޫނު  ނެތެވެ. 

ތަންމިނަށް  މިވަނީ  މިން  ޚިޔާލުފާޅުކުޅައުމުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގައި 

ކުރަނީ  ނޫސްވެރިކަން  ނޫސްވެރިޔާ  ސުވާލަކީ  ހުޅުވައިލެވިފައެވެ. 

މިނިވަންކޮށް ހެއްޔެވެ؟ ތަޢައްސުބުން އެއްކިބާވެގެން ހެއްޔެވެ؟  

ރާއްޖޭގައި  ގޮތުން  ބުނާ  ތާރީޚު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރާން ފެށީ 

ހަނގުރާމައިގެ  އެއީ  ދުވަސްވަރުއެވެ.  ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ  ދެވަނަ 

މަޤުޞަދުގައި  ފޯރުވައިދިނުމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  މަޢުލޫމާތުތައް 

މަސައްކަތްޕުޅެކެވެ.  މުހިންމު  ފެށްޓެވި  ސަރުކާރުން  އޭރުގެ 

ނެރުއްވިއެވެ.  ނޫހެއް  ޚާއްޞަ  މިނަމުގައި  ޚަބަރު”  “ސަރުކާރުގެ 

މި ނޫސް ނެރުއްވަން ފެށްޓެވީ، 1943ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 

5ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފުރަތަމަ ޢަދަދުގައި ވަނީ 6 ސަފުޙާއެވެ. ޞަފްޙާއެއްގެ 

ބޮޑުމިނަކީ 15އިންޗި 20 އިންޗިއެވެ. ނޫސް ނިކުތީ ކޮންމެ ހިޖުރީ 

މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޤައުމީ ދުވަހު 

ޚާއްޞަ ޢަދަދެއް ވެސް ނެރުއްވިއެވެ. ސަރުކާރު ޚަބަރުގެ ފުރަތަމަ 

ނާއިބް  ދީދީއެވެ.  އަމީން  މުޙައްމަދު  އަލްއަމީރު  މުޙައްރިރަކީ 

މުޙައްރިރަކީ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އިސްމާޢިލް ދީދީއެވެ. ނޫހުގެ 

 100 ޗާޕުކުރީ  ފުރަތަމަ  ލާރިއެވެ.   30 އެންމެ  އަގަކީތޯއެވެ! 

ކޮޕީއެވެ. ކޮޕީ ހަމަ ނެރުއްވި ދުވަހު ވިކި ހުސްވި ކަމަށް ވެއެވެ. 

މިއީ އޭރު ވެސް ނޫސްވެރިކަމަށް ދިވެހީން ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު 

ހާމަކޮށްދޭ އަލި ގަދަ ދަލީލެކެވެ.

ފުޅާވެ  މިވަނީ  އަދު  ނޫސްވެރިކަން  ފެށި  މޭރުމުން  މި 

ގިނަ  ނުވެވޭހައި  ޢަދަދު  ގުނައި  އަރައިފައެވެ.  އަތްނުފޯރާފަށަށް 

އެބަ  ނަންނަމުގައި  އެކި  ނޫސްތައް  އޮންލައިން  ނޫސްތަކާއި 

ނުކުމެއެވެ. 

ދިވެހި  އަންނަ  ބަދަލުވަމުން  ފުޅާވެ  އެހެންވީމާ، 

ފާޅުކުރެވޭ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  އެ  މިނިވަންކަމާއި  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މެދު  މިންވަރާ  ހުޅުވިފައިވާ  މިނިވަންކަން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ނޫސްވެރީން ނޫސްވެރިކަން ކުޅައުމުގައި ވިސްނާން ޖެހޭ ކަމާ މެދު 

ޝައްކެއް ނެތެވެ.

ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ހެން ނޫސްވެރިޔާ މަސައްކަތްކުރަނީ 

މުޖުތަމަޢުގެ އިސްލާޙަށެވެ. އޭނާގެ މަޤުޞަދަކީ ޤައުމީ ވަޙުދަތާއި 

އުންމަތް  މުޅި  ބަދަހިކޮށް  ވަހުދަތު  އިޖުތިމާޢީ  ވަހުދަތާއި  ދިނީ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނަމަ  ވާ  ކަމުގައި  ކުރުވުން  އެއްބައިވަންތަ 

ދުވާ  މީރުވަސް  ޤަދަރުވެރިކަމުގެ  އުފާވެރިކަމާއި  ފޮޅޭނީ  ވެށީން 

މާމެލާމެއްޔެވެ. 

މިހެންވުމުން، ދެފުށްފެންނަ ، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް 

އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.  ނޫސްވެރީންނަށް  ކުރަން  އަދުލުވެރިކަމާއެކު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރަނީ ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމެއް ކަމުގައި ވުމުން، 

ޚިޔާލުފާޅުކުޅައުން  ނޫސްވެރިޔާގެ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ހެޔޮ  ކުރެވޭ 

ޚިޔާލުގެ  ފާޅުކުރާ  ވިޔަސް،  ކަމުގައި  ދިޔަ  ފުޅާވެގެން  ކިތަންމެ 

އެއްވެސް  އިތުރަށް،  އަގުގެ  ޤަދަރާއި  މުޖުތަމަޢުގެ  ސަބަބުން 

ނޑު ދިވެހި ނޫސްވެރީންނަށް  ފަރުދެއްގެ އަބުރު ނަގައިނުލާން އަޅުގަ

އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. 

އުސޫލުތައް  ހަމަތަކާއި  ދިވެހިބަހުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގައި 

ހިފަހައްޓައި ބަހުގެ ކަރާމާތް ދަމަހައްޓަން އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. ބަހާ 

ބަހާބެހޭ  ނުބަލައި  ނޫސްވެރިޔާކަމުގައި  ބަސްބުނަނީ  ގޮތުން  ބެހޭ 

ގޮތުން ބަސްބުނާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ބަސް އަހައި އެބަސްބަސް 

ޓަކައި  މާދަމާއަށް  ދިވެހިބަހުގެ  ތަންފީކުރުމަކީ  ނޫސްވެރިކަމުގައި 

ވެސް  ހަދަން  ކަމަކަށް  ޖެހޭނޭ  ކުރާން  ކޮންމެހެން  ނޫސްވެރީން 

އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. 

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ ވެށި އެއީ ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމީ 



4243 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ދިވެހިވަންތަ  މޫރިތި  ހިތާ  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ޝަޚުޞިއްޔަތަށް 

ޤަދަރުވެރި ވެށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހައްދަވައި ދެއްވަން ބްރޯޑްކާސްޓް 

އެންމެހައި  ދިވެހި  ކައުންސިލަށާއި  މިޑިޔާ  ކޮމިޝަނަށާއި 

އިސްކޫލުމަދަރުސާތަކަށް  ޔުނިވަރުސިތީތަކަށާއި  ނޫސްވެރީންނަށާއި 

އިލްތިމާސްކޮށް  ދެއްވަން  މަސައްކަތްކޮށް  މިކަމަށް  ގޮވާލައި 

ދަންނަވަމެވެ. 

ދިވެހި  ދުޢާއަކީ  އިޚްލާޞްތެރި  ނޑުގެ  އަޅުގަ

އެއީ  ޤައުމިއްޔަތު  ދީނާއި  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  ނޫސްވެރީންނަކީ 

ވުމުގެ  ބަޔަކަށް  ބަލާ  ނާރެސްކަމުގައި  ދިވެހީންގެ  ނޑުމެން  އަޅަ

ހެޔޮ ތައުފީޤު މާތް هللا ނޫސްވެރީންނަށް ދެއްވުމެވެ. ދިވެހިބަހަކީ 

ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ ނާރެސްކަމުގައި ބަލައިގެން ބަހުގެ ހަމަތަކަށް 

ކަމުގައި  ނޫސްވެރީން  ނޫސްވެރިކަންކުރާ  ތިބެ  ރައްކާތެރިވެ 

ފަހި  ފެހި  ވުރެ  އަދަށް  ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި  ލައްވާށިއެވެ. 

މާދަމާއެއް هللا މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމެކެވެ.  ރިޕޯޓްކުރުމުގެ  ކަންކަން  ހިނގަމުންދާ  އޮތީ  ޒަމާނުއްސުރެ  ރާއްޖޭގައި 

ފާޑުކިޔުމުގެ  ނަމަވެސް،  އޮތް  ދީފައި  މިނިވަންކަން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  އަސާސީން  ގާނޫނު 

ނޫސްވެރިކަންކުރުން ރާއްޖޭގައި އޮތީ “މަނާކުރެވިފަ” އެވެ. ސަރުކާރަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ފާޑުކިޔުމެއް 

އަތުވެއްޖެ ނަމަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ތުރާލެއް ކުރިމަތިވެދެއެވެ. އެކަން އެހެން އޮތްވައި 1990 ވަނަ 

އަހަރު ރާއްޖެ ސިއްސުވާލީ “ސަންގު” އަދި “ހުކުރު” ގެ ނަމުގައި ނެރުނު ނޫސްތަކަކުން ސަރުކާރަށް 

ފާޑުކިޔަން ފެށުމުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން ސަންގުގެ އެންމެ އިސް އެއް ނޫސްވެރިޔަކީ، ފަހުން ރާއްޖޭގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ފުރުއްވި ގ. ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. އެއީ، އެމަނިކުފާނުގެ 

ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅުގެ ވެސް ފެށުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ބަދަލުވުމުގެ ފެށުމަކީ ވެސް އެއީއެވެ.

ނޑު ފަޅާލާފައި” ނުކުމެ އެ ނޫހުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކަންކަން ފަޅާއަރުވާލިއިރު ނަޝީދުގެ ގަލަން ވަރަށް  “ތޮށިގަ

ހިނގިއެވެ. އެކަމަކު އެ “ސަންގު” ގެ ތާޅަފިލީގެ އަޑު ގަދަވެ ސަރުކާރުން އެންމެ ފަހުން އެ ނޫސް ހުއްޓުވާލީއެވެ. އަދި އެ 

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނަޝީދަށް ވެސް ޖަލުގައި އަދަބު ލިބިވަޑައިގަތެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވެސް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކަށް ނަޝީދު ލިޔުއްވިއެވެ. ކޮލަމިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން ބަންދުވެފައި އޮތް ދުވަސްވަރެއްގައި ކުރެއްވި އެފަދަ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް 

ކަމަށްވާ ހެމިލްޓަން އެވޯޑް އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ އަރުވައިފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗްއިން ދިން މި އެވޯޑާއެކު 

ނަޝީދު ވެވަޑައިގަތީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑެއް ހާސިލްކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު  މައިދާނުން  އަމަލީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އެކު،  ނުކުމެވަޑައިގެންނެވުމާ  މައިދާނަށް  ސިޔާސީ  ފަހުން 

ގެއްލިވަޑައިގަތަސް، ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންނެވި ގުރުބާނީ ވަރަށް 

ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. ރާއްޖެއަށް 2004 ވަނަ އަހަރު އަންނަން ފެށި އިސްލާހީ ބަދަލުތަކުގެ ފެށުމަކީ 1990 ވަނަ 

އަހަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ނަޝީދު ފެށްޓެވި މަސައްކަތްޕުޅުން ފެޅި ކުރިއެރިއެކެވެ. 

ދު ޝީ ދު ނަ މަ އް ޙަ އީސް މު ރަ
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އުމުރުގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ  ބަލާއިރު  ތާރީޚަށް  ރާއްޖޭގެ 

ގޮތުން ހަގު މަސައްކަތެކެވެ. 1933 ގައި ނުކުތް އަލްއިޞްލާޙް 

މަޖައްލާއާއެކު ނޫސްވެރިކަމުގެ އޮށް އިންދި، 1943 ގައި ނުކުތް 

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނޫސް  ސަރުކާރުގެ ޚަބަރުން ފެށުނު ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އުމުރު މިހާރު ހޭދަކުރަމުންދަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އުމުރުގެ 80 ގެ 

އަހަރުތަކެވެ. އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގައި  ނޫސްވެރިކަން ކުރާތާ އަދި 

ގަރުނެއް ވެސް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަރަކަށް   85 ވޭތުވެދިޔަ 

ކުރިއެރުންތަކެއް  ބޮޑެތި  އެކަށީގެންވާ  ވަނީ  ނޫސްވެރިކަމަށް 

ނޫސްވެރިކަމަށް  ޗާޕުގެ  އޮތީ  ޒަމާނުގައި  ކުރީ  އައިސްފައެވެ. 

ވިޔަސް، މިއަދު ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަފާތު މީޑިއަމްތައް ތަޢާރަފު 

ވެފައެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު، ޗާޕު ނޫސްވެރިކަމުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ވެސް  ނޫސްވެރިކަން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  އަދި  ނޫސްވެރިކަމަކަށް، 

ފަހަނައަޅައި ގޮސް މާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިންޓަނެޓުގެ އެކިއެކި 

ކުރެވެމުންނެވެ.  ނޫސްވެރިކަން  ދަނީ  މިއަދު  ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި 

މިގޮތުން، ސްމާޓް ފޯނުގެ އެހީގައި ސްނެޕް ޗެޓް، ޓްވިޓަރ، ފޭސްް 

ބުކް އާއި ގޫގުލް ޕްލަސް، ޓަމްބްލަރ ފަދަ މީސްމީޑިޔާގެ އެތަކެއް 

ނޫސްވެރިކަމެއް  'ރައްޔިތު'  ދަނީ  ޒުވާނުން  މިއަދުގެ  ފޯރަމެެއްގައި 

އެކަކަށްވުރެ  ފެތުރުމުގައި  މަޢުލޫމާތު  ޚަބަރާއި  ކުރަމުންނެވެ. 

އަނެކަކު ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާތީ، ވީހާވެސް އަވަހަށް މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުވައިދިނުމުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ މާހައުލެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ދުނިޔޭގެ 

ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށް ވެސް ތިމާމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް 

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އަނެކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތީ އެކަމުގެ ހިތްހަމަ 

އަޑާއި  ނޫސްވެރިކަމަކީ،  ރައްޔިތު  މި  ތިބެގެންނެވެ.  ޖެހުމުގައި 

މަންޒަރާއި ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯއާއެކު ތިމާ ބޭނުންވާހައި ގިނައެއްކޮށް، 

ޒު ފި ކީ ނާ ދު ޒަ މަ ޙް ޑރ. އަ

ބޭނުންހައި ވަގުތެއް އެކަމަށް ހޭދަކޮށްގެން ތިމާމެންގެ ހިތަށް ފެނުނު 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ހާމަކޮށްލެވޭ،  އެއްޗެއް  އައިހައި  ހިތަށް  ގޮތަކަށް 

އިންތަކާއި މިންތަކުން ވެސް ބައެއް ފަހަރު ބޭރުވެގެން ތިބެ، ކުރާ 

ވަރަށް ‘ފޯރި’ ގަދަ ނޫސްވެރިކަމެކެވެ. 

މަޢުލޫމާތުގެ  ފުޅާކޮށްލި  ނޫސްވެރިކަމުން  ރައްޔިތު 

ރަސްމަގުގައި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން ތަރައްގީގެ ހަލުވި ދުވެލީގައި 

“މިނިވަން”  އޮތް  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ރައްޔިތު  ކުރިއަށްދާއިރު، 

ކަމުގެ ތެރެއިން ފަންނީ ނޫސްވެރިކަމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ 

ވާހަކަތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގައި އޮތް ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ، ފަންނީ 

ނޫސްވެރިކަމެއް ޤައުމުގައި އެކަށައެޅޭނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޢުލީމު 

ur utwd iruk cSwaIrcg iD cnuTekif cTes

cnuhejcnog iruh cSwnIrcmwt idwa

: ނު ރީ މް ގެ ތަ މު ކަ ރި ވެ ސް ގެ ނޫ ޖޭ އް ރާ

ރާއްޖޭގެ ސީނިއާރ ވަރަށް ގިނަ ނޫސްވެރިންނާއި 

އަޙްމަދު  ޑރ.  އެދުރަކީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެޑިޓަރުންގެ 

އިންފޮމޭޝަން  ތެރޭގައި  ނުވަދިހައިގެ  ނާފިޒެވެ.  ޒަކީ 

ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޒަކީ ވަނީ ނޫސްވެރިން 

ގިނަ  ވަރަށް  ކުރިއެރުވުމަށް  ދާއިރާ  ތަމްރީންކުރުމާއި 

ރޮނގުން  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޚިދުމަތްކުރައްވައިފައެވެ. 

ގެންދަވަނީ  ވެސް  މިހާރު  ހާސިލްކުރައްވައި  ޕީއެޗްޑީ 

ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  އާއި  ޔުނިވަރސިޓީ  ޤައުމީ 

ނޫސްވެރިކަން ކިޔަވައިދެއްވަމުންނެވެ.
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ޚިދުމަތް  ނޫސްވެރިންތަކެއްގެ  ދިވެހި  ގާބިލު  ތިބި  އުނގެނިގެން 

ޤައުމަށް ލިބިގެންކަމަށް ބުނާއިރު އެފަދަ ނޫސްވެރިން އެކަށީގެންވާ 

ބަދަލުވަމުންދާ  މިއަދުގެ  ނުއުފެއްދުމަކީ  ޤައުމުގައި  ޢަދަދަށް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ މާހައުލުގައި ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެކެވެ.

ފަންނީ ނޫސްވެރިން އުފެއްދުމަށްޓަކައި މިއަދު ރާއްޖޭގައި 

ނޫސްވެރިކަމުން  އެހެންކަމުން،  ދެވެއެވެ.  ތަޢުލީމު  ޔުނިވަރސިޓީ 

ހުޅުވިފައެވެ.  ވަނީ  މިއަދު  މަގު  ކިޔެވޭނެ  ޑިގްރީތަކަށް  މަތީ 

ނޫސްވެރިކަން  މިއަދު  ފެންވަރުގައިި  ޔުނިވަރސިޓީ  އެހެނަސް، 

ދިމާވާ  ކިޔަވައިދިނުމުގައި  ނޫސްވެރިކަން  ދާއިރު،  ކިޔަވައިދެމުން 

ކުރިއަށް  ތެރެއިން  ޔުނިވަރސިޓީ  ނޫނެވެ.  މަދެއް  ގޮންޖެހުންތައް 

ދިއުމަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ބޮޑު މަގެއް ހުޅުވިފައި އޮތަސް އެ މަގުން 

ދަތުރުކުރުން އެހާ ފަސޭހައެއެް ނޫނެވެ. މި ލިޔުމުގެ އެންމެ ބޮޑު 

އަމާޒަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޙަޔާތުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް 

ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ނޫސްވެރިން  ފަންނީ  ދިވެހި  ދިނުމާއެކު، 

ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރުގައި ދިމާވާ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކާއި މީޑިއާގެ 

ކުރުގޮތަކަށް  ގޮންޖެހުންތަކަށް  ބައެއް  ދިމާވަމުންދާ  ފަންނަށް 

އަލިއަޅުވައިލުމެވެ.

ގެ ފެށުން  މްރީނު ގެ ތަ މު ކަ ވެރި ސް ނޫ

މަސައްކަތްކުރާ  ހަޔާތުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ 

ތަމްރީނު  ފަންނީ  ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމުގެ  ޓްރޭނިންގ  މީހުންނަށް 

ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  އެއީ  އަހަރުތަކުގައެވެ.  ގެ   1970 ދޭންފެށީ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނު ހޯދައިގެން ތިބި ފަންނީ މީހުން ރޭޑިއޯ 

މޯލްޑިވްސް ގައި )ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު( މަސައްކަތްކުރަން 

އުފެދުމާއެކު  މޯލްޑިވްސް  ޓީވީ  ގައި   1978 ހިސާބެވެ.  ފެށި 

އެތަނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

އަހަރުތަކާ  ގެ   1980 ދެވުނެވެ.  ތަމްރީނު  ޤައުމުތަކުން  ބޭރު 

ނޫސްވެރިކަމަކީ  އަމިއްލަ  އޮތް  ރާއްޖޭގައި  އިރު  އައި  ހަމަޔަށް 

ނޫސްވެރިކަމަށް  އަމިއްލަ  އެހެންކަމުން،  ނޫސްވެރިކަމެވެ.  ޗާޕުގެ 

ނޫސްތަކުގައި  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ގޮތުން،  ހިތްވަރުދިނުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފެންވަރުހުރި ބައެއް ފަރާތްތައް 

ޕްރޮގްރާމެއް  ފޮނުވުމުގެ  މުއައްސަސާތަކަށް  ޤައުމުތަކުގެ  ބޭރުގެ 

ކަމުން  މަދުން  ލިބުނީ  ފުރުޞަތު  އެ  ފެށްޓެވިއެވެެ.  ސަރުކާރުން 

)ޗާޕުގެ  ބަޔަކަށެވެ.  މަދު  ދެވުނީވެސް  ތަމްރީނު  އެގޮތަށް 

ނޫސްވެރިކަން ނޫން ނޫސްވެރިކަމެއް )އޮންލައިން ނޫސްވެރިކަން( 

ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހީންނަށް ލިބުނީ 1996 ގައި ރާއްޖެއަށް 

ސްޓޭޝަންތައް  ޓީވީ  ރޭޑިއޯއާއި  ތަޢާރަފުވެގެންނެވެ.  އިންޓަނެޓް 

ހަދައިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ނޫސްވެރިކަން ކުރަން ފުރުސަތު 

ލިބުނީ 2007 ގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއަށް ގެނެވުނު އިސްލާހީ 

ބަދަލުތަކާއި އެކުއެވެ(.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ރާއްޖޭގައި ދިނުމުގެ ވިސްނުން 

ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގައި  އަހަރުތަކުގައި  ފަހުގެ  ގެ   1980 އުފެދި 

މިގޮތުން  ތަޢާރަފުކުރެވުނެވެ.  ކޯހެއް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ފަހަރަށް 

ހިންގި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯހަކީ 1988 ގެ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި 

ހިންގި ''ބޭސިކް ޖާނަލިޒަމް'' ކޯހެވެ. 1980ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންގި 

އެންޑް  އިންފޮމޭޝަން  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް   އޭރުގެ  ކޯސްތަކަކީ، 

އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން 

ބޭރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ހުރި ލެކްޗަރަރ އިން 

ފެށި  ހިންގަން  މާލޭގައި  ކޯސްތަކެކެވެ.  ކުރު  ހިންގި  ހޯދައިގެން 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުތައް ފަހުން އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީން 

ވެސް  ރާއްޖެތެރޭގައި  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ގައި   1999 ވަނީ 

ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން އައްޑު އަތޮޅާއި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނު ބުރީގައި 

އެދުވަސްވަރު،  ހަމަ  ހިންގުނެވެ.  ކޯސް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އަތޮޅު 

މާލޭގެ ސާނަވީ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 'ސްކޫލްް ޖާނަލިޒަމް' 

ކޯސްތަކެއް ވެސް ވަނީ ހިންގައިފައެވެ. ސްކޫލް ޖާނަލިޒަމް ކޯސް 

ހިންގީ، މަދަރުސީ ދައުރަށް ފަހު އެ ދާއިރާއިން އިތުރަށް ކިޔެވުމަށް 

ކުދީން ޝައުގުވެރިކުރުވުމުގެ މަގުސަދުގައެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ސެޓުފިކެޓު ކޯސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ 

ހިންގިތާ 13 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުންް އެ ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  އަހަރުގައި  ވަނަ   2000 ފަރާތްތަކަށް  ނެގި 

އެޑްވާންސްޑް ކޯހެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. 'ބޭސިކް ޖާނަލިޒަމް' ކޯހާއި 

'އެޑްވާންސްޑް ޖާނަލިޒަމް' ކޯހެއް ވެސް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވުމާއެކު، 

ހުރީ  ވިސްނުން  އޭރުގެ  އިންފޮރމޭޝަނުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މީޑިއާއިން ތަމްރީނުދޭ  މުއައްސަސާއެއް ގާއިމުކުރުމަށެވެ. 

ނަމަވެސް، 1998 ގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ 

ވިސްނުމަކަށްވީ  ސަރުކާރުގެ  ވުމާއެކު،  އުފެދިފައި  އެޑިއުކޭޝަން 
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މީޑިއާ ޓްރޭނިންގ ފަދަ ޚާއްސަ ތަމްރީނުތައް 

އެހެންކަމުން  ދިނުމަށެވެ.  ތެރެއިން  ކޮލެޖުގެ 

ތަމްރީނު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ގުޅިގެން  ކޮލެޖާ 

ރޭވިފައިނުވާތީ،  އަދި  އޭރު  ގޮތެއް  ހިންގާނެ 

ހިންގި  މިނިސްޓްރީން  އިންފޮމޭޝަން 

ވެސް  ކޯސްތައް  ނޫސްވެރިކަމުގެ ސެޓުފިކެޓު 

ނޫސްވެރިން  ނަމަވެސް،  ނޑުނެވެ.  މެދުކެ

ސަރުކާރުގެ  މަސައްކަތް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ 

ނޫސްވެރިން  އޮތަސް  ހުއްޓިފައި  ތެރެއިން 

ރާއްޖޭގެ  އޭރު  ވިސްނުމަކީ  ތަމްރީނުކުރުމުގެ 

ކަމަކަށް  ހިފައިފައިވާ  ‘ވައިގައި’  މީޑިއާގައި 

ވާތީ، އަމިއްލަ މީޑިއާތައް އިސްނަގައިގެން ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކޮންމެ ވެސް ފެންވަރެއްގައި 

ކުރިއަށްދިޔައެވެ. 

ސަރުކާރުގެ  މަސައްކަތް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ނޫސްވެރިން 

އަހަރުތަކެއް  ގިނަ  އެކަށަނޭޅި  ގޮތެއް  ފަށާނެ  އަލުން  ތެރެއިން 

ފެށި  އަންނަން  ރާއްޖެއަށް  އަހަރު  ވަނަ   2005 ވުމަށްފަހު 

އެއް  އުފެއްދި  ތެރެއިން  ރާޅުބާނީގެ  އިސްލާޙުތަކުގެ  ދީމުގްރާތީ 

ނޫސްވެރިން  ތިބި  ލިބިފައި  ތަމްރީނު  ފަންނީގޮތުން  ރާޅަކީ 

ބިނާކުރުމުގެ ރާޅެވެ. ވިސްނުމަކީ، ފަންނީގޮތުން ތަމްރީނު ލިބިފައި 

ވަރަށް  ނިޒާމެއްގައި  ދީމުގްރާތީ  ޚިދުމަތަކީ  ނޫސްވެރިންގެ  ތިބި 

އުފައްދައި،  ނޫސްވެރިންތަކެއް  އެފަދަ  ވާތީ،  ބަޔަކަށް  މުހިންމު 

އަދި  މިނިވަން  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަގުގައި  ދީމުގްރާތީ  ރާއްޖެ، 

ޖެހޭނެކަމަށް  އޮންނަން  ތަރައްގީވެފައި  މީޑިއާއެއް  މުސްތަގިއްލު 

ޤަބޫލުކުރެވުމެވެ. ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުމުގައި 

ތިބި  ތަމްރީނުލިބިފައި  ފުރިހަމައަށް  އަކަށް  ޑިމޮކްރަސީ  ހަރުދަނާ 

އޮތުމުން،   މުހިންމުކަމަކަށްވެފައި  ވަރަށް  ދައުރު  ނޫސްވެރިންގެ 

ނެންގެވުމާއެކު،  އިސް  މިނިސްޓްރީގެ  އިންފޮމޭޝަން  އޭރުގެ 

އިންޑިޔާއާއި އެމެރިކާގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުގެ 

ކުރެވުނެވެ.  ފަރުމާ  ކޯހެއް  ޑިގްރީ  ބެޗިލަރ  ޖާނަލިޒަމް  ދަށުން، 

ނުލިބިއްޖެނަމަ  ކުދީން  ބޭނުންވާ  ޕްރޮގްރާމަށް  ޑިގްރީ  ޖާނަލިޒަމް 

ވެސް  ހެދުމަށް  ޑިޕްލޮމާއެއް  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ކުދީން  އެފަދަ 

ދެއްވާފައެވެ.  ޚިޔާލު  ވަނީ  ބޭފުޅުން  ހެއްދެވި  ސިލަބަސް  ކޯހުގެ 

ތައްޔާރުކުރެވުނު  ކޯހަށް  ޑިގްރީ  ޖާނަލިޒަމްގެ  ކޮންމެއަކަސް، 

ފުރަތަމަ ސިލަބަސް މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖު އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން 

ގަބޫލުކޮށް، ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ނިންމުމަކީ 

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ހިންގާ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ދިވެހި  ނިންމުމަކީ  މި  ފެށުމެވެ.  ކޯހުގެ  ޑިގްރީ  ކޯހާއި  ޑިޕްލޮމާ 

ދުނިޔޭގެ  ތިބެ  ރާއްޖޭގައި  ތާރީޚުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ 

މަގު  ހޯދޭނެ  ތަޢުލީމް  ޔުނިވަރސިޓީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ފެންވަރަށް 

އަލިކޮށްލި ބައްތިކަމުގައި ޔަގީނުން ވެސް ވާނެއެވެ.

އެޑިކޭޝަނުން  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޑިޕްލޮމާއަށް ކިޔަވައިދޭން 2010 ގައި ފަށައިފައި 

ވީ ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތާރީޚުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ހަމަޔަށް  ޑިގްރީއާ  ފުރަތަމަ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ރޮނގުން 

ދަސްވާރުންނަށް ދެވި ދަސްވެނިވެ، ޑިގްރީ ހާސިލުކުރެވުނީ 2015 

އެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭއްވުނު  އަހަރު  ވަނަ 

ރާއްޖޭގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.  ދަސްވެނިވުމުގެ  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ 

ރާއްޖޭގެ  ޚާއްސަކޮށް  ވަކިން  ޙަޔާތުގައި،  ތައުލީމީ  ޔުނިވަރސިޓީ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޙަޔާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ކުދީންތަކެއް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑިގްރީ ހާސިލުކުރި 

މިހައިތަނަށް  އަދި  ކުރިމަގަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ކުރުމަކީ 

ފިޔަވަޅުކަމުގައި  އެއް  އުންމީދީ  އެންމެ  ވަރުގަދަ  އެންމެ  އެޅުނު 

ވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީން މި ހިނގާ 2018 

ފަހަރަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ  ފުރަތަމަ  ވަނީ ރާއްޖޭގައި  އަހަރު  ވަނަ 
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ރޮނގުން މާސްޓަރސް ކޯހެއް ހިންގަވަން ފައްޓާފައެވެ. މިއީ ވެސް 

ރާއްޖޭގެ 85 އަހަރުވެގެން މިދާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޙަޔާތުން އެންމެ 

ފަހުން ހުރަސްކުރި އެންމެ މުހިންމު އެއް މޭލުގަލެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ތަޢުލީމީ ހަރުފަތްތައް މިއަދު ޤާއިމުވެފައި ވިޔަސް، ނޫސްވެރިކަން 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނުލިބުމަކީ  ކުދީން  ޝައުގުވެރިވާ  ކިޔެވުމަށް 

ތަޢުލީމުދިނުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ.

ހުން ޖެ މަށް ހުރި ގޮން ވު ޔެ ން ކި ކަ ވެރި ސް ނޫ

އެންމެ  އޮތް  ދިއުމަށް  ނޫސްވެރިކަމަކަށް  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ފުރިހަމަ މަގަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ހުނަރު އޭގެ ޢިލްމާއެކު އުނގެނުމެވެ. 

ބަލާއިރު،  ޙަޤީގަތަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އޮތް  ރާއްޖޭގައި  ނަމަވެސް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޢިލްމު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް 

ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއްކަމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރުގައި، 

ރާއްޖޭގެ މާހައުލުން މިސާލު ނަގައިގެން، ނޫސްވެރިކަން ކިޔަވައިދޭނެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޢިލްމާ، ތަޖުރިބާ ހުރި ދިވެހި ދާރިސުން ޤައުމީ 

ގޮންޖެހުމަކީ،  އަނެއް  ދިމާވާ  ނުލިބުމެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގައި  ފަރާތްތަކުން،  ތަޖުރިބާކާރު  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އުފައްދައި  ސުވާލު  ފެންވަރާމެދު  ކުދީންގެ  ކިޔަވާ  ނޫސްވެރިކަން 

ފާޑުކިޔުމެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ތިންވަނަ ކަމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީ 

ދަސްކޮށްގެން  ހުނަރު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތެރެއިން  ތަޢުލީމުގެ 

މި  ނުލިބުމެވެ.  ކުދީންް  ޝައުގުވެރިވާާ  ކުރަން  ނޫސްވެރިކަން 

ގޮންޖެހުންތަކަކީ އެއް މައްސަލައެއްގެ ތަފާތު ފަރާތްތަކެކެވެ.

ބަލާއިރު،  މައްސަލަތަކަށް  އެވާ  ފާހަގަކޮށްފައި  މަތީގައި 

ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަން  ޖެހެނީ،  ޤަބޫލުކުރަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

ކިޔަވައިގެން ތިބި ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިން މަދުކަމެވެ. އަދި އެއީ، 

ނޫސްވެރިކަމެއް  ޒިންމާދާރު  މައިދާނުގައި  ޢަމަލީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ކުރަމުންދާ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑު ބައެއްކަމެެވެ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ 

ނޫސްވެރިކަން  ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ބުރަކޮށް  އަދި  މަދު 

ކުރަމުން، ޔުނިވަރސިޓީ އެއްގައި ކިޔަވައިދިނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް 

ނުވާނެކަން ވެސް ގަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ފަރާތްތައް ކިޔަވާ ކުދީންނާއެކު 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ އުސޫލެއް ރާވައިލެވިއްޖެނަމަ، 

އެއީ ނޫސްވެރިކަން ދަސްކުރަން އަންނަ ކުދީންގެ ޝައުގުވެރިކަން 

އިތުރުވެ، އެ ކުދީންނާއި މިއަދުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ދެމެދު ގުޅުން 

ފިޔަވަޅަކަށް  ރަނގަޅު  އެޅޭނެ  ކުރިމަގަށް  އެކުދީންގެ  ބަދަހިވެ، 

މަޢުލޫމާތު  ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ވާނެއެވެ. 

ހިއްސާކުރުމަށް ވަގުތުދެވޭނެ ރަސްމީ އުސޫލެއް އެކަށައެޅިއްޖެނަމަަ، 

ހުރަސްތައް  ދިމާވާ  ކުދީންނަށް  ކިޔަވަމުންދާ  ނޫސްވެރިކަން 

ތަޖުރިބާކާރުން  ފެންވަރާމެދު  މަސައްކަތުގެ  ކުދީންގެ  އެ  އެނގި، 

އުފައްދަމުންދާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބި، އެ ކުދީންގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކުރުމަށް އީޖާބީގޮތުން ފާޑުކިޔައި އެހީތެރިވެވޭނެއެވެ. 

ނޫސްވެރިކަން  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ޤައުމީ  މިއަދު، 

ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދެރައަކީ، 

އެ  ކިބައިން  ތަޖުރިބާކާރުންގެ  ނުކުރެވި،  ޤާއިމު  ގުޅުންތައް  މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގި 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޑިގްރީ 

ކޯހުން އެންމެ ފުރަތަމަ 

ސަނަދު ހާސިލު ކުރި 

ބައެއް ދަސްވެނީން. 
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ނޫސްވެރިކަމަށް  ސަބަބުން  ފާޑުކިޔުންތަކުގެ  އަމާޒުވާ  ކުދީންނަށް 

މާޔޫސްވުމެވެ.  ނޑުވެ،  ފަ އުންމީދު  އަންނަ  ކުރަމުން  އެކުދީން 

އުޖާލާނުވާ  ކުރިމަގު  ކުދީންގެ  އެ  ދަސްކޮށްގެން  ނޫސްވެރިކަން 

ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއަށް މި ސަބަބު ވެސް އިތުރުވެ، ނޫސްވެރިކަން 

ކިޔެވުމާ ދުރަށް ބައެއް ކުދީން ދިއުމަށް ދައްކާ ޙުއްޖަތަކަށް ވެސް 

މިކަން ވަނީ ވެފައެވެ. މިއީ، ދުޅަހެޔޮ ނޫސްވެރިކަން ކުރާނޭ ފަންނީ 

ބަޔަކު އުފެއްދުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް 

ވެސް ނޭދޭވޭ އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރުގައި ނޫސްވެރިކަން ދަސްކުރަމުންދާ 

ޢަމަލީ  މަސައްކަތުގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކިޔެވުމުގެ  ދަރިވަރުންގެ 

އެ  ވެސް  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވޭ  ހޯދުމަށް  ތަޖުރިބާ 

އެކިއެކި  މީޑިއާގެ  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  މާޔޫސްވާކަން  ކުދީން 

ސްޓޭޝަންތަކުގައި އެ ދަރިވަރުން ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދަމުން ދާއިރު، 

ތަނުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ފަސޭހަވެފައި 

ނޯންނަކަން އެ ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ވިލަރެސް ކުރާނެ މީހަކު 

އޭނާގެ  ވެސް  މީހަކީ  އެފަދަ  ހުއްޓަސް،  ހަމަޖައްސާފައި  ތަނުން 

ވަޒީފާގައި ނިންމަންޖެހޭ އެތައް ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާ މީހަކަށް 

ވާތީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ވެސް މާ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ ވަގުތު 

'ބެލެނިވެރިއެއް'  'ގިނަވެ'،  ތަނަށް  ދަރިވަރުންނަކީ  އެ  ނުދެވި، 

ނެތް ބާކީ ބައެއްްގެ ގޮތުގައި ފެނި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދަން 

ވަނީ  ދަރިވަރުން  ބައެއް  ބޭނުމާމެދު  ދިއުމުގެ  ސްޓޭޝަންތަކަށް 

ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

މަދުވުމާއެކު  މުވައްޒަފުން  ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ބައެއް 

ޝެޑިއުލްތަކަށް މީހުން މަސައްކަތަށް ނުކުންނާތީ ތަޖުރިބާ ހޯދަން 

ގޮސް ތިބޭ ދަރިވަރުންނަށް އަޅާލާނެ ވަކި މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމަކީ 

އެހައި ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، ބައެއް ސްޓޭޝަންތަކުން 

އަދި އެހީތެރިވާން ޝައުގުވެރި ވިޔަސް، އެ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް 

ކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުން، ކިޔަވާކުދީންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް 

އަޅައިނުލެވިދަނީއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާ ސްޓޭޝަންތަކުން މީޑިއާގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ 

ހޯދަން ބޭނުންވާ ކިޔަވާ ކުދީންނަށް ފުރުސަތުދޭން ޢުޒުރުވެރިވާކަން 

ތަންތަން  އެ  މިވަނީ  މިހެން  ވެއެވެ.  ފާހަގަކުރެވިފައި  ވެސް 

އެންމެ  ސިޔާސަތު  ބައެއް  ހުންނަ  ނޑައަޅާފައި  ކަ ހިންގަން 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ބަޔަކަށް  ވަކި  ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  ރަނގަޅަށް 

ހިންގަން  ނުދީކަމަށް  ފުރުޞަތު 

ފަރާތްތަކަށް  އިސް  ބައެއް  ތިބޭ 

ގަބޫލުކުރެވޭގޮތް ވާތީއެވެ. 

ން  ކަ ރި ވެ ސް ނޫ

ނޫސްވެރިކަން  ދަސްކޮށްގެން 

ޤައުމީ  ކުދީން  އެދޭ  ކުރަން 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަނުން މަދުވާ 

އެންމެ މުހިންމު އެއް ސަބަބަކަށް 

ޔުނިވަރސިޓީ  ފާހަގަކުރެވެނީ، 

ނުގޮސް،  ތެރެއަށް  ތަޢުލީމުގެ 

ވަރަށް  ކުރަން  ނޫސްވެރިކަން 

ޗާޕުކޮށްގެން  ރާއްޖޭގައި  ހުޅުވިފައިވުމެވެ.  ފުރުޞަތެއް  ބޮޑު 

ސްޓޭޝަނާއި  ޓީވީ  ހުއްޓަސް،  ނޫސްމަޖައްލާއެއް  އެތައް  ނެރޭ 

އޮންލައިން  އެތައް  އަދި  ހިންގިޔަސް،  ސްޓޭޝަން  ރޭޑިއޯ 

ތަންތަނުގައި  އެ  ވިޔަސް،  ޤާއިމުވެފައި  ސައިޓްތަކެއް  މީޑިޔާ 

މީޑިއާ  ޔުނިވަރސިޓީން  ނޫސްވެރިންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ 

އެއް  މެދުވެރިވާ  މިހެން  މިކަން  ބަޔެކެވެ.  ހޯދާފައިނުވާ  ތަމްރީނު 

މަސައްކަތްކުރާ  ތަންތަނުގައި  އެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ  ސަބަބަކަށް 

ދެވުމެވެ.  އިސްކަން  ވަޒީފާއަށް  ކިޔެވުމަށްވުރެ  ފަރާތްތަކަށް 

ލިބޭ  އާމްދަނީ  މާހައުލުގައި  ވާދަވެރި  ވަޒީފާގެ  މިއަދުގެ  ރާއްޖޭގެ 

ފަސޭހަކަމަކަށް  އެހައި  އެނބުރުމަކީ  ކިޔަވަން  ދޫކޮށްލައި  ވަޒީފާ 
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ރާއްޖޭގައި  އަންނާނީ  ހައްލު  މިކަމަށް  ނުދެކުމެވެ.  މީހުން  އެ 

ލިބިގެންނެވެ.  އެއްބާރުލުން  ފުރިހަމަ  ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގާ  މީޑިއާ 

އެ ތަންތާނގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ތަޢުލީމީ ކެރިއަރ 

ތަންތަނުގައި  އެ  އެހީތެރިވެދީގެންނެވެ.  އާރާސްތުކޮށްދޭން 

އިން  ވަޒީފާ  ތަނުގެ  ކިޔެވުމަށްޓަކައި  މީހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

ފައިސާގެ  ރާވައިދީގެންނެވެ.  އުސޫލެއް  ހަރުދަނާ  ވީއްލައިދެވޭނެ 

މަތިން  ގޮތެއްގެ  ދަތިނުވާނެ  މަސައްކަތަށް  ތަނުގެ  ގޮތުންނާއި، 

ގަޑިތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ޝެޑިއުލްކޮށްދީގެން  މަސައްކަތްތައް 

ލުއިގޮތްތަކެއް ހަދައި ދީގެންނެވެ. އެ ތަންތަނުން ސްކޮލަރޝިޕް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތަމްރީނާއި  ޕްރޮފެޝަނަލް  މީހުންނަށް  ދީގެން 

ވަޒީފާގައި  ހުޅުވާލައިގެންނެވެ.  ފުރުސަތު  ދަސްކުރުމަށް  ޢިލްމު 

މަސައްކަތް  ވަޒީފާގެ  ކިޔަވަމުން  ކުދިންނަށް  ކިޔަވާ  ދެމިތިބެގެން 

ނުދައްކައި  ބަހަނާތައް  އެފަދަ  ބުނެ  ނުކުރެވޭނެކަމަށް  ރަނގަޅަށް 

ޔަގީންކަން  އެ  ފިލުވައި  ބިރު  ނޑާލައިފާނެކަމުގެ  ކަ ތަނުން 

ގިނަ  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރާ  މީޑިއާތަކުގައި  މިއަދު  ދީގެންނެވެ. 

ތިބި  ބޭނުންވެފައި  ހަދަން  ތަމްރީނު  ފަރާތްތަކަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު، ވަރަށް 

ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ 

ނޭޅި  ފިޔަވަޅު  ކިޔެވުމަށް  އެހެންކަމުން،  ކުޑަވުމެވެ.  ޔަގީންކަން 

ދަނީއެވެ. މިފަދަ ފުރުސަތުތައް އެ މީހުނަށް ފަހިކޮށްދީގެން ވަޒީފާގައި 

ބޭތިއްބުމަކީ ތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ބަލިކަށިވެދާނެކަމެއް ނޫންކަން 

ޖެހެއެވެ.  އެބަ  ގަބޫލުކުރެވެން  ފަރާތްތަކަށް  ހިންގާ  ތަންތަން  އެ 

ތަނުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މީހުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޢުލީމް ލިބިފައި 

ތިބި ބަޔަކަށް ހަދައިގެން ނޫނީ، ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި، ތަނުގެ 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ޚިދުމަތް ދެވޭ ސްޓޭންޑަޑް މަތިނުކުރެވޭނެކަން 

ގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހެއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތައުލީމުގެ ކައިރި މާޒީއަށް 

ބަލާއިރު ވެސް ފެންނަން އޮތް ޙަގީގަތަކީ، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި 

ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ދުވަސްވަރު،  ލޯންޗުކުރި  ކޯސް  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އޭރުގެ  ފެށުނީ  ކޯސް 

ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެރިން ދެއްވި އެއްބާރުލުމެވެ. އެހެންކަމުން، ޤައުމީ 

ބުރުގައި  ދެ  ފުރަތަމަ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ހިންގި  ޔުނިވަރސިޓީގައި 

މަސައްކަތްކުރާ  ކުންފުނީގައި  އެ  ބައިވެރިންނަކީ  ގިނަ  ހިމެނުނު 

މުވައްޒަފުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމު 

މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ބޭނުންވެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަފާތު މީޑިއާތައް 

ޔުނިވަރސިޓީއާ  އެހީތެރިކަމެކެވެ.  ފުރިހަމަ  ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގާ 

ދެމިތިބެ،  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފުންނަށް  ތަންތަނުގެ  އެ  ގުޅިގެން، 

ރާއްޖޭގައި  ލިބިއްޖެނަމަ  ފުރުސަތު  ކިޔެވުމުގެ  ފަސޭހަކަމާއެކު 

ޝައްކެއް  ގިނަވެގެންދާނެކަމީ  ނޫސްވެރިން  ފަންނީ  ހުނަރުވެރި 

އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.

ދައުރާއި،  މަދުރަސީ  ދިމާވެގެން  ކަންކަން  އެކިއެކި 

ކޮންމެވެސް  އެހެނަސް  ނޑައިލަން ޖެހި،  ޙަޔާތް މެދުކަ ކިޔެވުމުގެ 

ކުރުމުގައި  ނޫސްވެރިކަން  ބަޔަކު  އެނގޭ  ލިޔަން  ވަރަކަށް 

އުނގަންނައި  ތައުލީމު  މަތީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ވެސް  ދެމިތިބުމަކީ 

ދިނުމަށް ކުދިން ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެކެެވެެ. މިފަދަ ބައެއް 

ލިޔުންތެރިކަމެވެ.  ނޫސްވެރިކަމަކީ  ވިސްނުމުގައި  ފަރާތްތަކުގެ 

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ މީހަކަށް އެނގިހުރި މިންވަރަކުން 

ލިޔަން ފެށުމުން، ފަސޭހަކަމާއެކު “ނޫސްވެރިކަން” ކުރެވޭނެކަމަށް 

ގަބޫލުކުރެވެނީއެވެ. ނޫސްވެރިކަމަކީ މާ ބޮޑު ތަމުރީނެއް ނެތި ކުރެވޭ 

އުޅޭ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ނަތީޖާއަކީ  ބެލެވެނީއެވެ.  ކަމެއްކަމުގައި 

ބަޔަކު ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރުގައި ދެވޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަމުރީނު 

ފަންނަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މުޖުތަމަޢުގައި  ގަބޫލުނުކުރުމުން، 

ކުޑައިމީސްކުރެވުމެވެ. 

ގިނަވުމާއި  މީހުން  އެފަދަ  މާހައުލުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އޮތުމަކީ  އޮންނަ  ދެމިތިބެވޭގޮތަށް  ވަޒީފާތަކުގައި  މީހުން  އެފަދަ 

އަލަށް ނުކުންނަ ނޫސްވެރީންނަށް ވެސް ނޫސްވެރިކަން ނުކިޔަވައި 

މި ދާއިރާ އިން ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ. އަދި 

މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުޑަ މުސާރައެއް ދީގެން ގެންގުޅެވޭތީ، މިއީ 

ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަންނުގެ އަގު އެރުވުމުގައި ދިމާވާ އިތުރު 

މީހުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  މި  ނަތީޖާއަކީ،  ހުރަހެކެވެ. 

މަސައްކަތުގެ  ކިޔަވައިގެން  ކޮންމެހެން  ނޫސްވެރިކަމަކީ  މެދުގައި 

ނުކުރެވި،  ގަބޫލު  ކަމަށް  ދާއިރާއެއް  ޖެހޭ  ވަންނަން  ދާއިރާއަށް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަންނުގެ ޢިލްމު އަގުނުކުރެވެނީއެވެ. 

ވަރަށް  ބަދަލުގައި  ދަސްކުރުމުގެ  ނޫސްވެރިކަން  ފަންނީ 

ތަމްރީނުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  އެފަރާތްތަކުގެ  މީޑިއާތަކުގައި  ގިނަ 

ދަސްކޮށްދޭކަން  ހުނަރުތައް  ޢަމަލީ  ހިންގުމާއި،  ވޯކްޝޮޕް  ތަފާތު 



5051 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ތަމްރީނަކީ،  މިފަދަ  ޖެހެެއެވެ.  ފާހަގަކުރަން 

ކަން  ނުވެއެވެ.  ލިއުމަކަށް  ފެންވަރުގެ  ގަބޫލުކުރާ  ނޑު  އޮނިގަ

އޮތީ މިހެން ކަމުގައި ވިޔަސް މިދެންނެވި ފަދަ “ލިއުންކޮޅުތައް” 

އެކި  މީޑިއާގެ  ލިޔުންތަކާއެކު  ތަޖުރިބާގެ  ޢަމަލީ  ހިފައިގެން، 

ދާއިރާތަކަށް ދިއުމުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ލިބެއެވެ. މިއީ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  މީހުންނާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ނޫސްވެރިކަމުގައި 

އުފައްދާފައިވާ  އަމިއްލައަށް  ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ  މުއައްސަސާ 

ސަގާފަތެކެވެ. ނޫސް މީޑިއާގެ ވެރިން، އެ ތަންތަނުގައި ނޫސްވެރިކަން 

ކުރާ މީހުންނަށް ރަސްމީ ކިޔެވުމަށް ފުރުސަތު ދޭނަމަ މިކަން މި 

މަގުން ‘ފާލުން’ ނެއްޓިގެން ނުދިޔައީހެވެ. އެހެނަސް، މިއަދުގެ އެއް 

ޙަޤީގަތަކީ، ނޫސްވެރިކަމުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ އެ 

‘ފާސް’ ތަކަކީ ތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމުގައި ބައެއް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  މިއަދު  އެހެންކަމުން،  ނުދެކުމެވެ.  ފަރާތްތަކުން 

އޮތް  ހޯދުމަށް  މީހުން  ލިބިގަތުމަށް  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  ފަންނީ 

ގޮންޖެހުމަކަށް މިކަން ވެސް ވަނީ ވެފައެވެ.

ހުން  ޖެ މަށް ހުރި ގޮން ކަ ވެރި ސް ނޫ

ނޫސްވެރިން  ޕްރޮފެޝަނަލް  ތިބި  ކިޔަވައިގެން  މީޑިއާ 

ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުތުމުން އެ މީހުންނަށް ހެޔޮ ނޫސްވެރިކަމެއް 

ކުރުމަކީ ވެސް އެހައި ފަސޭހަކަމަކަށް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ. ދިމާވާ 

އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ ޚަބަރު ނުވަތަ 

ރިޕޯޓް ހަދާއިރު، އެކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު 

ފުރުސަތު ނުދެވުމެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނަނީނަމަ، މިކަން މިގޮތަށް 

ނިންމުމުގައި  ނިންމުންތައް  އެޑިޓޯރިއަލް  މީޑިއާގެ  މެދުވެރިވަނީ 

އެޑިޓޯރިއަލް އާއި ހަވާލުވެގެން ތިބޭ ފަންނީ ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް 

މީޑިއާގެ މުއައްސަސާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒު ވަނުމުންނެވެ. 

ގޮތުގެ  ބޭނުންވާ  މީހުން  ތައްޔާރުކުރާ  ކޮންޓެންޓް  އެޑިޓޯރިއަލް 

މައްޗަށް މީޑިއާގެ މުއައްސަސާތައް ހިންގާ މީހުން ބޭނުންވާ އަދި 

ރުހޭ ގޮތަކަށް މީޑިއާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދޭން ޖެހުމުންނެވެ. މިގޮތަށް 

ޙިމާޔަތްކުރާ  ކަންތައްކުރުމުން މީޑިއާ ކުންފުނިތަކުން މަޞްލަޙަތު 

ކުރާ  ފަރާތްތަކުން  އެފަދަ  ދެވި  އިސްކަން  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ 

ކަންކަމުގެ ތެދު ދޮގު ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢާންމުންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދޭން 

ދަތިވެއެވެ. ހުނަރުވެރި ނޫސްވެރީންނަށް މިކަން އެނގުނު ކަމުގައި 

ވިޔަސް، އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވަޒީފާގެ 

ބޭނުމުގައި ތިމާގެ ޕްރޮފެޝަންއަށް ބަލައިނުލެވިދަނީއެވެ. ވަޒީފާގެ 

އެކުގައެވެ.  ވެސް  ދަތިވަމުންދާތީއާ  ހޯދުން  ވަޒީފާއެއް  ބާޒާރުގައި 

ނަތީޖާއަކީ މީޑިޔާއިން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހުން 

ނުވަތަ “އޮބްޖެކްޓިވިޓީ” އާއި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އިންސާފުވެރިވުން 

ނުވަތަ “ފެއަރނަސް” މިއޮންނަނީ އިހުމާލުކޮށްލެވިފައެވެ. މިގޮތަށް 

ކަންތައްތައް މެދުވެރިވުމުން އެފަދަ މީޑިއާތަކުގެ އިންސާފުވެރިކަމާ 

އެ  ޖާގަދެވި  ސުވާލުއުފެއްދުމަށް  މެދުގައި  ޢާންމުންގެ  މެދު 

ގެއްލި،  އިތުބާރު  ނޫސްވެރިންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަންތަނުގައި 

ނޫސްވެރިކަމުގެ އަގުވެއްޓެން ފުރުސަތު ވެސް ދެވެނީއެވެ. 

ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ ވިސްނުމުގައި، އެ މީހުން މީޑިއާގައި 

މަސައްކަތްކުރަނީ އެ މީހުންގެ ސިޔާސީ ކެރިއަރ އާރާސްތު ކުރުމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން، ޢާންމުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ މީހުންގެ 

ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  އެކަން  އިސްކޮށް  މަޞްލަޙަތު  އަމިއްލަ 

ރިޕޯޓުތަކާއި، އިންޓަވިއުތައް ގެނެސް ދެވެއެވެ. ނޫސް ރިޕޯޓުތައް 

ކިޔާފައި އެއީ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރަން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

މަސައްކަތްކުރާ  އެގޮތަށް  ނޭގުނަސް،  އާންމުންނަށް  އެއްޗެއްކަން 

ނޫސްވެރިންނަށް އެ މީހުން އެ މަސައްކަތްކުރަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އެނގޭނެއެވެ.  ތިބެކަން  ބޭރުވެގެން  ނޑުން  މިންގަ ސުލޫކީ 

ތެދުވެރިކަމާއެކު  ބޭނުންކުރަނީ  މީޑިއާ  މީހުން  އެ  ޙަޤީގަތުގައި 

ބޮޑަށް  ވުރެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ހަމަޔަށް  އާންމުންނާ 

ނޫސްވެރިން  އެފަދަ  ދިއުމަށެވެ.  މަންޒިލަށް  ބޭނުންވާ  މީހުން  އެ 

ބޭނުންވާތީ،   މަސައްކަތްކުރަން  ގިނަދުވަހަކު  ވީހާވެސް  މީޑިއާގައި 

އެ މީހުން ހިލޭ އިސްތިހާރުވާން މީޑިއާއިން ފުރުސަތު ލިބޭނީ މީޑިއާ 

ހިންގާ ވެރީންގެ އިތުބާރު ވެސް ލިބިގެން ކަން އެމީހުން ދަނެއެވެ. 

އެހެންކަމުން އެފަދަ މީހުން ލައްވާ މީޑިއާގެ މުއައްސަސާތައް ހިންގާ 

ވެރިން ވެސް އެޑިޓޯރިއަލް އަށް ނުފޫޒުފޯރުވައި،  ބޭނުންގޮތަކަށް 

ދައްކަން  ފޮޓޯތަކާއި  ބޭނުންވާ  ގެނެސް،  ޚިޔާލުތައް  ބަސްމަގާއި، 

ނޑައަޅައި، އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން  ބޭނުންވާ މަންޒަރުތައް ކަ

ޖެހިލުންވެފައެެވެ.  އޮންނަނީ  ވެސް  ބުނަން  ނޫނެކޭ  އެންގުމުން 

ތަކުރާރުވާ  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  މުއައްސަސާތަކުން  މީޑިއާގެ 

ވެއްޓި  އަގު  މީޑިއާގެ  ކުރިމަތީގައި  ޢާންމުންގެ  ފެނުމުން،  ތަން 


