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އެފަދަ  ބޮޑަށް  ވުރެ  ތަނަކަށް  ފަތުރާ  މަޢުލޫމާތު  ހަމަހަމަކަމާއެކު 

ހަރަކާތްތެރިވާ  ބޭނުމަކަށް  ވަކި  މުއައްސަސާއަކީ  ހިންގާ  މީޑިއާ 

މީހުންގެ އޭޖެންޑާ ހިންގާ ސަވާރީއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ ފުރުސަތު 

އެޑިޓޯރިއަލް  މީޑިއާގެ  އެހެންކަމުން،  ބޮޑުވެފައެވެ.  އޮންނަނީ 

ކޮންޓެންޓަކީ މީޑިއާގެ ޕްރޮފެޝަނާ އެއްގޮތަށް އެކަށައަޅާ އެއްޗަކަށް 

އެކުލަވާލާ  ޙާސިލުކުރަން  މަގުސަދު  ބައެއްގެ  ވަކި  ބޮޑަށް  ވުރެ 

ކުޑަވެދެއެވެ.  އިޙުތިރާމް  ކުރާ  ފަންނަށް  މީޑިއާގެ  އެއްޗަކަށްވެ، 

މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ވުމުން، ނޫސްވެރިކަން، ޕްރޮފެޝަންއެއްގެ 

ގޮތުގައި ޚިޔާރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވިސްނާ ބަޔަކަށް ވެސް 

ސަބަބުން  ކަންކަމުގެ  ނޭދެވޭ  މިކަހަލަ  ހުރި  ނޫސްވެރިކަމުގައި 

މީޑިއާ އާމެދު ދެކޭ އީޖާބީ ގޮތް ބަދަލުވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވެއެވެ. 

ހަމަހަމަ  ނުވެ  ބުރަ  ވަކިފަރާތަކަށް  މިނިވަންކަމާއެކު، 

ސުލޫކީ  ނޫސްވެރިންގެ  ކުރުމަކީ  ނޫސްވެރިކަން  އުސޫލުން 

ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ފައިސާއާއި  ނޑުގައި ވަރަށް މުހިންމު  މިންގަ

ސުލޫކީ  އެމީހުންގެ  އަމިއްލައަށް  ނޫސްވެރިން  ބައެއް  ބާރުގައި 

ދެރައެެއް  މީހަކަށް  އާއިލާގެ  ތިމާގެ  އިހުމާލުވެއެވެ.  ނޑަށް  މިންގަ

ލިބިދާނެތީ، އެހެން ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ތިމާއަށް އެނގޭ މަޢުލޫމާތު 

ފެންނަ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  މިއަދުގެ  ވެސް  ހުރުމަކީ  ހާމަނުކޮށް 

އެ  ހޯދައިދިނުމަށް  ރަނގަޅުގޮތް  ރަށްޓެހީންނަށް  ތިމާގެ  ކަމެކެވެ. 

ބޭނުން  މީޑިއާގެ  ވެސް  ކުރިއަރުވައިދިނުމަށް  ކަންކަން  މީހުންގެ 

ކުރެވޭތަން އޮންނަނީ އައިސްފައެވެ. އެހެން ކަމުން، މުޖުތަމަޢުގެ 

އިސްކަން  މަޞްލަޙަތަށް  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  މަޞްލަޙަތަށްވުރެ 

ދެވެއެެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ހާމަކުރާ “ތެދަކީ” ވަކި މަގުސަދެއް 

އޮންނަނީ  އެއްޗަކަަށް  ހާމަކުރާ  ހާސިލުކޮށްދޭން 

ހާމަކުރުމުގައި  ތެދު  އެހެންކަމުން،  ވެފައެވެ. 

ނޑެއް  މިންގަ ސުލޫކީ  މީޑިއާގެ  ފަސްޖެހެވި 

އޮންނަކަން ވެސް ހަނދާންނެތެނީއެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް 

ތިމާ ހިތް ނޭދޭ ބަޔަކު އިނދަޖައްސާލުމުގެ ބޭނުމުގައި 

ރިޕޯޓަކަށް ފަހު ރިޕޯޓެއް ހަދައި މުޖުތަމަޢަށް މިފަދަ 

އެއްޗެހި ފޮނުވުމަކީ ވެސް މިއަދު ފެންނަން އޮތް 

ހަގީގަތެކެވެ. ތިމާމެންނަށް ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން 

ޢިނާޔަތް ލިބެން އޮތްނަމަ، ނޫނީ އެފަދަ އެއްޗެއް 

ދޭން ބުނާ ބަޔަކަށް ފަހިވާގޮތަކަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް 

ހަދައި ދެއްކުމަކީ ވެސް މިއަދު ޢާންމުވަމުންދާ ކަމެކެވެ. 

ރާއްޖެއަކީ ކުޑަ އާބާދީއަކަށް ވެފައި، އަމިއްލަ މީޑިއާއެއް 

އެއްޗަކަށް  އަދާކުރާ  ދައުރެއް  މުހިންމު  ފައިސާއަކީ  ހިންގުމުގައި 

ދެކެެ  ސްޕޮންސަރުން  ފަރާތްތަކާއި  ދޭ  އިސްތިހާރު  ވުމުން، 

ވެސް  ޙިމާޔަތްކުރާތަން  މަޞްލަޙަތު  މީހުންގެ  އެ  ޖެހިލުންވާތީ، 

މަޢުލޫމާތު  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ވެސް  މިއީ  އައިސްފައެވެ.  އޮންނަނީ 

ނުފެތުރޭ އެއް ސަބަބެވެ. ނަތީޖާއަކީ، އިސްތިހާރު ދޭ ފަރާތްތަކާއި 

ދޭ  ފައިސާ  ކޮށް،  އެޑިޓޯރިއަލްއަށް  ނުފޫޒު  ސްޕޮންސަރުންގެ 

ހަމަހަމަކަން  މިނިވަންކަމާއި،  މީޑިއާގެ  ކޮންޓްރޯލުން  ފަރާތްތަކުގެެ 

ގެއްލި، އިންސާފުވެރިކަން ވެސް ގެއްލުމެވެ. 

އިޖުތިމާއީ  އަސާސަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  މީޑިއާގެ 

ކަމުގައި  ޒިންމާދާރުކުރުން  މީހުން  އަދާކުރުމާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތު 

އިއްވުން  އަޑު  މީހާގެ  ނިކަމެތި  މީހާއާއި،  އާދައިގެ  ވިޔަސްް، 

ވެސް  ކަންކަމަށް  މިފަދަ  ބާރުގައި،  ފައިސާގެ  ވިޔަސް،  ކަމުގައި 

ބައެއްގެ  ވަކި  އިވެނީ  މީޑިއާތަކުގައި  ބައެއް  އިހުމާލުވެވެނީއެވެ. 

އަޑެވެ. ރައްކާކޮށްދެވެނީ ވަކި ބަޔެއްގެ މަޞްލަޙަތެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި  ތިބެ،  ކިޔަވައިގެން  ނޫސްވެރިކަން 

ފަންނީ  ނޫސްވެރީންނާއި،  ފަންނީ  ބައެއް  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

މީހުންނާ  މަސައްކަތްކުރާ  އެތަންތަނުގައި  ތިބެ  ނުލިބި  ތަމްރީނު 

އެހެނިހެން  އެކިއެކި  އަދި  ތަފާތުވެގެންނާއި،  ޚިޔާލު  ދެމެދު 

ނޑި،  ކެ ހިތް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަންތަނުގައި  އެ  ހެދި  ސަބަބުތަކާ 

އެންމެ ފަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެެ، ތަނުން ވަކިވެ، 

ނޫސްވެރިކަން  މިއަދު  ވެސް  ދާންޖެހުމަކީ  ވަޒީފާތަކަށް  އެހެން 
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ޒުވާން  ކުރަމުންދާ  ނޫސްވެރިކަން  ތިބި  ވަޒީފާގައި  ކިޔަވައިގެން 

ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައްތައް 

ވުމުން، ނޫސްވެރިކަން ކިޔަވައިގެން ތިބެ، ތިމާމެން ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

މާހައުލުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކުރާ އުންމީދާއި ޔަގީންކަން ގެއްލި، 

އެންމެ ފަހަށް، ނިއުސްރޫމްތަކުގެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އާދެއެވެ.  ނެތިދާތަން  ވެސް  އިތުބާރު  ކުރެވޭ  ޓީމަށް  ސީނިއަރ 

މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ވަމުންދާތަން ތަކުރާރުވުމުން، މިއަދު ރާއްޖޭގެ 

ޒުވާން  ކިޔަވަމުންދާ  ނޫސްވެރިކަން  ތިބެ  ވަޒީފާތަކުގައި  މީޑިއާގެ 

އެމީހުން  އެއީ،  މެސެޖެކެވެ.  ނުބައި  ދެވެނީ  އެ  ނޫސްވެރިންނަށް 

ސުވާލު  ދެމިތިބެވިދާނެކަމަށްް  ވަޒީފާގައި  ފަހު  ދަސްވެނިވުމަށް 

މީހުންނަށް  ފަންނީ  ތިބި  ކިޔަވައިގެން  ޖާގަލިބޭތީއެވެ.  އުފައްދަން 

މެނޭޖްމަންޓުން ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލޭތީއެވެ. އެހެންކަމުން، ދުޅަހެޔޮ 

ޙައްލުކުރަން  ވެސް  މިއީ  އަށަގެންނެވުމުގައި  ނޫސްވެރިކަމެއް 

ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ން މު ން ނި

ނޫސްވެރިކަމަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ގައުމެެއްގައި މުހިންމު ބައެއް 

އަދާކުރާ ކަމެކެވެ. ރާއްޖެ ފަދަ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ހަރުދަނާވަމުން  

ގައުމެއްގައި  އޮތް  ޅަފަތުގައި  ޖުމްހޫރިއްޔަތެއްގެ ނިޒާމުގެ  އަންނަ 

ޑިމޮކްރަޓިކް އަސާސްތައް ވަރުގަދަކުރާނެ ގިނަ ގުނަ ތަނބުތަކެއް 

ބިނާކުރަން ޖެހިފައިވާ އިރު، ނޫސްވެރިކަން ދަސްކޮށް ޤައުމުގައި 

އެއް  މުހިންމު  މިފަދަ  ކުރިއެރުވުމަކީ  ނޫސްވެރިކަމެއް  ފަންނީ 

ފެންނަން  ވިޔަސް،  މިހެންކަމުގައި  އޮތީ  ކަން  މަސައްކަތެވެ. 

ފަންނީ  ނޫސްވެރިކަން  ރާއްޖޭގައި  ހަގީގަތަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އޮތް 

ފެންވަރެއްގައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނާނުންނާއި ޤާބިލު މީހުން 

ނުލިބުމެވެ. 

ވަރަކަށް  އެހެނަސް ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިވީ 80 

އެކަށީގެންވާ  ރޮނގުން  އެކި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 

ގިރާކޮށްފައިވެއެވެ.  ހުރަސްތަކެއް  ހޯދައިފައިވެއެވެ.  ކާމިޔާބުތަކެއް 

ނޫސްވެރިކަން  އަދުގެ  އޭރިއާތަކަށް  ތަފާތު  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ފުޅާވެފައިވެއެވެ. ނޫސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ، 

ވެސް  ރާއްޖޭގައި  އަލީގައި  ވަސީލަތްތަކުގެ  މީޑިޔާފަދަ  ސޯޝަލް 

ރައްޔިތު ނޫސްވެރިކަމެއް ފެށިފައިވެއެވެ.

ނުފޫޒާއި އާރާއި ބާރުގެ ބިރުގައި ޖެހި މީޑިއާ ރިޕޯޓް ހަދަން 

ޖެހިލުންވުމާއި، ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ބިރަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި 

ނޫސްވެރިކަމަކަށް  މިނިވަން  ޙަޤީގަތެކެވެ.  އަށަގެންފައިވާ  މިއަދު 

ދަސްކޮށްގެން  ފަންނު  ހުނަރާއި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކުރިމަގަކީ  އޮތް 

ވަދެ،  ތެރެއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޤައުމުގެ  ބަޔަކު  ތިބި  އައިސް 

މިހާރު ނޫސްވެރިކަމުގައި އަށަގެންފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ސުލޫކުން 

ބޭރު، ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ނައްތައިލުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައި އެފަދަ 

ކަންކަން ފޮހެލުމެވެ. އެ މަގުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނީ އިސްވެ ދެންނެވި 

ކަންކަން ބަދަލުކުރެވިގެންނެވެ. 

ވެއްޓެއް  އޮތް  ނޫސްވެރިކަމެއް  ފަންނީ  ރާއްޖޭގައި 

ކުރެވޭނީ  ނޫސްވެރިކަމެއް  ފަންނީ  ޖެހެއެވެ.  އެބަ  ޤާއިމުކުރަން 

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ފަންނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރެވޭނެ ފުރުސަތު، މީޑިއާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން 

ހުޅުވައި، އެ ކަންކަން ކަށަވަރު ވެގެންނެވެ. މަތީ ތަޢުލީމް ހޯދުމުގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގައި  ކުދިންނަށާއި  ގިނަ  ތިބި  ލިބިފައި  ޤާބިލުކަން 

ތިބި ތަމްރީނަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ރޮނގުން ކިޔެވޭނެ 

މިހާރުވެސް  ރޮނގުންް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ހަދައިދީގެންނެވެ.  ގޮތް 

ކިޔަވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދައިދެވޭނެ ރަނގަޅު 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ފަންނީ  ރާއްޖޭގައި  ފަހިކޮށްދީގެންނެވެ.  ވެށްޓެއް 

އުޖާލާ މުސްތަގުބަލަކަށް ދެވެން އޮތީ މިގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް 

ގެންދަން ބޭނުންވާ މީހުން މީޑިއާތައް ހިންގުމުގައި ގިނަވެގެންނެވެ. 

އެފަދަ މީހުން މީޑިއާތަކުގެ އިސް ސަފަށް ގެނެވިގެންނެވެ. މިގޮތަށް 

ކަންތައް ކުރެވޭނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހިންގާ 

ކަންތައްކުރުމަށް  މިގޮތަށް  ގަބޫލުކޮށް  މިގޮތް  ވެސް  އިސްވެރިން 

ފަހިކޮށްދީގެންނެވެ.  މަގުތައް  އެތެރެއިން  މުވައްޒަފުންނަށް  ތަނުގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަރުދަނާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރެވޭނީ ފަންނުގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ބަޔަކު  ގިނަ  ތިބި  ލިބިފައި  ތަޖުރިބާ  ޢިލްމާއެކު 

ނޫސްވެރިކަން  ނުކުމެވިގެންކަން  މައިދާނަށް  ޢަމަލީ  މަސައްކަތުގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ގަބޫލުކުރެވިގެންނެވެ.  ފަރާތްތަކަށް  ހިންގާ 

ކުރިމަގުގައި އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ބޮޑުމަގުގައި ކުރިޔަށް ފިޔަވަޅު 

އުފާވެރި  އޮތް  ޒުވާނުންނަށް  ބޭނުންވާ  އަޅަން  އަޅަމުންދާ، 

ހިތްހަމަޖެހުމަކީ މިއީއެވެ. 
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ނޫސްވެރިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަން ނެތް ތަނެއްގައި ޢިލްމީ، 

މަޢުލޫމާތުން މުއްސަނދި މުޖުތަމަޢެއް ނުއުފެދޭނެ އެވެ. އާންމުންނާ 

ހާމަކޮށްދީ،  ޙަޤީޤަތް  ތިލަކޮށްދީ،  މައުޟޫޢުތައް  އެކި  ހަމައަށް 

މައްސަލަތަކާ މެދު ބަހުސެއް އުފައްދައިދޭ ބަޔަކީ ނޫސްވެރިންނާއި 

ނިޒާމް  ތަޢުލީމީ  މިހާރުގެ  ރާއްޖޭގެ  އެކަމަކު  ލިޔުންތެރިންނެވެ. 

ބައްޓަން ވެފައި އޮތް ގޮތާއި ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި 

އޮތުމުން،  ގަދަވެފައި  ]ކުޅުންތެރިކަން[  ވުރެ،  ކިޔުންތެރިކަމަށް 

ލިޔުންތެރިން  ހުނަރުގެ  މަތީ  ނޫސްވެރިކަމާއި  ރަނގަޅު  ފެންވަރު 

އުފެދުމާއި އުފެއްދުމުގެ މަރުޙަލާއަށް އޮތީ ގޮންޖެހުމެވެ.

ދިގު މާޒީއަކަށް ނުގޮސް ވަރަށް ކުރު މާޒީއަކަށް ހަނދާންތައް 

ގެންދާ އިރު ވެސް ދިވެހި ބަހަށް އޮތް ޝައުގުވެރިކަމާއި އެ ޝައުގު 

ކަންކަން  ރޭވިފައިހުރި  ތެރޭގައި  ނިޒާމުގެ  ތަޢުލީމީ  އުފައްދަން 

ނޑުގެ ވިސްނުން ދަނީ 1980ގެ އަހަރުތަކުގެ  އެނގެއެވެ. އަޅުގަ

މެދުތެރެއަށެވެ. އޭރު ސްކޫލްތަކުގައި އަދަބީ ހަރަކާތްތައް ގިނަވެފައި، 

އަދަބީ ކަންކަމުގެ ވާދަވެރިކަން ވެސް އެހައިމެ ބޮޑެވެ. ދިވެހިބަހުން 

ނޭނގޭ  ހަދަން  ޖުމްލަތައް  ރީތިކޮށް  ނޭނގޭ،  ލިޔަން  ރަނގަޅަށް 

ދަރިވަރުން ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. އެ ފޯރީގައި އުޅުނު 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  މޮޅު،  ލިޔުންތެރިކަމަށް  ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ 

ކުރީކޮޅުން  އަހަރުތަކުގެ  1990ގެ  ބަޔަކު  އެތައް  ބޮޑު،  ޝައުގު 

ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިއެވެ.

ފު ޠީ mމޫސާ ލަ

މިއަދު އެ ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި 

އުފެއްދުންތައް  ދިވެހިބަހުގެ  ކަހަލަ  ކިޔާހިތްވާނެ  ކުދިން  މިހާރުގެ 

ސްކޫލްތަކުގައި  އެކަމަކު  ވާހަކައެކެވެ.  ރަނގަޅު  އެއީ  މަދީއެވެ. 

ދިވެހިބަސް ކުރިއަރުވައި، ނޫސްވެރިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ އެންމެ 

އަސާސީ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ބައި، ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު 

ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑައެވެ.

ކުރިން ނަމަ ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަން ލިބެން ހުރީ ރާއްޖޭގެ 

ނެތް،  ދެވަނައެއް  އޭގެ  ނޑަށް  އަޅުގަ އަދި  އަދީބު  މަޝްހޫރު 

ވާހަކަތަކެވެ.  ކުރު  “ނަސޭހަތު”ގެ  ޖަމީލްގެ  މުހައްމަދު  މަރުޙޫމް 

އެ ހިތްގައިމު ކުދިކުދި ވާހަކަތަކުގެ ބަހުގެ ފެންވަރަށް ބަލާ ނަމަ 

ޒަމާން  އެކަމަކު  ނެތެވެ.  އަދިވެސް  ދެއްކެން  މިސާލެއް  އެހެން 

ބަދަލުވެ، ކުޑަކުދިންނާއި ފުރާއުމުރުގެ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ހިތް 

އަތުލާ ޒާތުގެ އެތައް ބައިވަރު އުފެއްދުންތައް އިނގިރޭސި ބަހުން 

ބަހުގެ  ދިވެހި  އެހެންކަމުން  ފުރާލައިފައެވެ.  ވަނީ  ބާޒާރު  ނެރެ، 
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ހުނަރުވެރި  އެންމެ  ދުށް  ރާއްޖެ  ލަޠީފަކީ  މޫސާ 

އެއް ނޫސްވެރިޔާ އެވެ. ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 

ކުޅަދާނަ  ހޭދަކުރެއްވި ނަމަވެސް  ބޮޑުބައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ކޮންމެ  ދާއިރާގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ގަލަން  ލިޔުންތެރިޔާގެ 

ގައުމީ  ނޫސްވެރިކަމުން  ހިނގައެވެ.  ވެސް  ދިމާއެއްގައި 

މޫސަވަނީ  ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ  ގަލަން  ރިހި  އިނާމާއި 

މި  އަދި  ކުރައްވައިފައެވެ.  އެޑިޓަރުކަން  ނޫހުގެ  "ހަވީރު" 

ވަގުތު އޭއީ "މިހާރު" ނޫހުގެ އެޑިޓަރެވެ.
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ކިއުންތެރިކަން މި އޮތީ ކުޑަވެފައެވެ.

ބޭނުންކުރި  ނޑު  އަޅުގަ ފަށަމުން  މަޒުމޫނު  މި 

ޓީވީ  އިންޓަނެޓާއި  އެވަނީ  ނިސްބަތްކޮށްފައި  “ކުޅުންތެރިކަން” 

މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުރި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފަސޭހަ ވަސީލަތްތަކަށެވެ. 

ކުޑަކުއްޖަކަށް  ހޯދަން  ގޮތެއް  ހޭދަކޮށްލާނެ  ވަގުތު  ހުސް  މިއަދު 

ބައްޕަގެ  ނުވަތަ  މަންމަ  ބޭނުންވަނީ 

ޚާއްސަ  އޭނާއަށް  ނުވަތަ  ފޯނެވެ. 

ބޭނުން  ޓެބްލެޓެކެވެ.  ވެސް  ކޮންމެ 

ބައިވަރު  އެތައް  ވައްތަރެއްގެ 

ހިތްގައިމުކަމާއެކު  އުފެއްދުންތަކެއް، 

އިނގިލި  ސްކްރީނުގައި  ހުރީ،  އެ 

ފެންނަ  ވަގުތުން  ޖައްސާލުމާއެކު 

ކަންކަން  ފެންވަރަށް  މި  ގޮތަށެވެ. 

ޒަމާނެއްގައި  ތަރައްޤީވެފައިވާ 

ވަރަށް  ވެސް  ދިވެހިބަހުން 

އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކާއި ވާހަކަތައް 

އެކަން  ހިތާމައަކީ  ބޭނުންވެއެވެ. 

ކުރެވޭވަރުގެ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިން ނެތުމެވެ.

އަނެއްކޮޅުން،  ބަލާއިރު،  މައްސަލައަށް  މި  މުޅި 

ނޑުމެން މާޔޫސްނުވެ، ކުރެވިދާނެ ކަންކަން އެބަ ހުއްޓެވެ.  އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސްކޫލްތަކުގެ އަދަބީ މުބާރާތްތައް ވަރުގަދަކުރުމެވެ. 

ދިވެހިބަހަށް  ނަމަވެސް،  އެކު  އުފެއްދުންތަކާ  މަދު  ހުރި  ލިބެން 

ގިނަކުރުމެވެ.  ހަރަކާތްތައް  އަނބުރާލެވޭނެ  ލޯބި  ދަރިވަރުންގެ 

ބަދަލުކުރުމެވެ.  ގޮތް  ނަގައިދޭ  މިހާރު  ފިލާވަޅުތައް  ދިވެހިބަހުގެ 

ސިފަކޮށްދިނުމުގެ  މަންޒަރުތައް  ލިޔެ،  ރީތިކޮށް  ބަހުން  ދިވެހި 

މިއީ  ދިނުމެވެ.  އަބަދުވެސް  މަސައްކަތްތައް  ކުރިއަރާނެ  ހުނަރު 

ފަރާތްތަކުން  އިސް  ބަހުގެ  ތަޖުރިބާކާރުންނާއި  ދާއިރާގެ  ތަޢުލީމީ 

ގުޅިގެން މަގުދެއްކިދާނެ ދާއިރާއެކެވެ.

ނޑު ހަނދާން ހުރެއެވެ. ސްކޫލުން ނިމިގެން ގެއަށް  އަޅުގަ

ގޮސް ދެން ލިބޭ ގިނަ ވަގުތު ގައުމީ ކުތުބުޚާނާގައި ހޭދަކުރީމެވެ. 

ކުރީގެ ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތަކާއި ތަރުޖަމާކޮށްފައި ހުންނަ އެތައް 

މަޝްހޫރު  ހަދަމެވެ.  ވިސްނައި  ކިޔައި،  ލިއުންތަކެއް  ބައިވަރު 

ފިކުރުކުރެވެއެވެ.  ހުށަހެޅުންތަކާމެދު  ތަފާތު  ލިޔުންތެރިންގެ  އެކި 

ތަފާތު  ބޭނުންކުރާ  ގޮތާއި  ހުންނަ  ބައްޓަންކޮށްފައި  އިބާރާތްތައް 

ލަފުޒުތަކުން ނެރެދޭ ތަފާތު މާނަ، އޭގެ ހިތްގައިމުކަމަކީ ކޮބައިތޯ 

ޚިޔާލުކުރެވެއެވެ.

އެކަމަކު ނޫސްވެރިކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން އުޅެން ފެށުމާއެކު 

ނޑަށް އެނގުނީ އެހެން އެއްޗެކެވެ: ރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިކަމާއި  އަޅުގަ

ނޫސްވެރިކަން  ދުނިޔޭގައި  އައީ  ދަމަހައްޓަމުން  ނޫސްވެރިކަން 

ނޑުތަކާއި  މިންގަ ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކަމެވެ.  ނޫން  ގޮތަށް  އޮތް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަފާތު ލިއުންތައް ބިނާވެފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާއި 

ގޮތަކަށް  އެހެން  ނުބައްދަލެވެ.  ނޫސްވެރިކަމާ  ދިވެހި  އޭރުގެ 

ދަންނަވާ ނަމަ އޭރު ރާއްޖޭގައި އުޅުއްވީ ހުސް ލިޔުންތެރިންނެވެ. 

ވުރެ  ނޑަށް  މިންގަ މިހާރުގެ  ޢިބާރާތްކުރުން،  ލިޔުންތެރިންގެ  އެ 

ޗާލެވެ. އެހެންކަމުން ކިއުންތެރިންނަށް ގިނައިން ލިބިފައި ހުންނާނީ 

ލިޔުންތެރިކަމުގެ  ބޮޑަށް  ވުރެ  އުފެއްދުންތަކަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އުފެއްދުންތަކެވެ. މަޒުމޫނާއި ވާހަކައާއި ޅެން ފަދަ އުފެއްދުންތަކެވެ.

އޭރު ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރާނެ ބަޔަކު 

ނުވެއެވެ. ނޫހަކަށް ނުވަތަ މަޖައްލާއަކަށް ލިއާނީ އެހެން ވަޒީފާއެއް 

އަދާކުރަމުން ލިބޭ ހުސް ވަގުތުތަކުގައެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ރާއްޖޭގައި 

ނޑުގެ  އަޅުގަ އެހެންކަމުން  ވަޒީފާއެކެވެ.  ނޫސްވެރިކަމަކީ ރަސްމީ 

އުފެއްދުންތަކެއް  މަތީ  ފެންވަރު  ސުވާލަކީ،  އުފެދޭ  ހިތުގައި 

ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

އާއެކެވެ. ބްރޭކިން ނިއުސްތައް ގިނައެވެ. އަދި ޚަބަރުތަކުގެ 
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އަދަދު ވެސް ކުރިޔާ އަޅާބަލާ އިރު އެތައް ސަތޭކަ ޕަސެންޓަކުން 

މައްޗެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިބަހުން މަތީ ފެންވަރުގެ ޚަބަރެއް، ނުވަތަ 

ފީޗާ  ކޮލަމެއް،  ރިޕޯޓެއް،  ފެތޭ  ނޑަށް  މިންގަ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ނޫސްވެރިން  ފެންވަރުގެ  ހުށައެޅޭ  ގޮތަކަށް  ހިތްގައިމު  ރިޕޯޓެއް، 

ފެންނަނީ ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދުންނެވެ. އެހެންކަމުން، މަތީގައި 

މުއްސަނދިކަމުގެ  ދިވެހިބަހުގެ  ޖަވާބަކީ،  ސުވާލުގެ  ދެންނެވި 

ތެރެއަށް ނުވަދެވުމާއި ލިޔުންތައް ބައްޓަންކުރާނެ ތަފާތު ގޮތްތަކަށް 

ލިޔަން މަސައްކަތް ނުކުރުމެވެ. ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ 

ނޑުން ކަން ނިންމާލާފައި ގެއަށް ދިއުމެވެ. މިންގަ

މޮޅު  ކުރިމަގުގައި  އޮތުމުން  މިހެން  ޙާލަތު  މިއަދުގެ 

ނޫސްވެރިންނާއި މޮޅު ލިޔުންތެރިން ފެންނާނީ ކިހައި ވަރަކަށް ކަމާ 

ފިކުރުކުރެވެއެވެ. ނޫސްވެރިންނާއި  އަބަދުވެސް  ނޑަށް  އަޅުގަ މެދު 

މަސައްކަތް  ބަޔަކު  އެހެން  ފަހަރަށް،  ބައެއް  ލިޔުންތެރިންނަކީ، 

ނުކޮށް، ]ތަމްރީނާއި ހިތްވަރުނުދީ[ އަމިއްލައަށް އުފެދޭ ބައެކެވެ. 

އަނެއް ގޮތަކީ އަބަދުވެސް ތަމްރީނު ދީ، ރަނގަޅު މިސްރާބުގައި 

ބަހައްޓަން، މީޑިއާތަކުން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ 

ނަމަ، ބަޔަކު އުފެއްދުމެވެ.

މެދު  މައްސަލަތަކާ  ގައުމުގެ  މުއްސަނދި،  މަޢުލޫމާތުން 

އުފައްދަން  މުޖުތަމަޢެއް  ވިސްނޭ  ނޑިއަކުން  ސިކު ހޭލުންތެރި 

ނޫސްވެރިންނާއި ލިޔުންތެރިންގެ ދައުރު ނުހަބު ބޮޑެވެ. އެއީ ކޮންމެ 

މަޢުލޫމާތު  ފުރަތަމަ  ހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާ  ވެސް  މެދު  ކަމަކާ 

ނޫސްވެރިކަމާއި  ރާއްޖޭގެ  އެހެންކަމުން  މީހުންނެވެ.  ގެނެސްދޭ 

މާ  ބައެއްގެ  އެހެން  އޮތީ،  ބިނާވެފައި  ކުރިމަގު  ލިޔުންތެރިކަމުގެ 

ނޫސްވެރިން/ލިޔުންތެރިންނާއި  އުފެދޭ  ނެތި  މަސައްކަތެއް  ބޮޑު 

ދެއްކުމުގެ  މަގު  ހިތްވަރާއި  ފަރާތްތަކުގެ  އެހެން  މީޑިއާތަކާއި 

ތެރެއިން އުފައްދާ ނޫސްވެރިން/ލިޔުންތެރިންގެ މައްޗަށެވެ.

އެކަމަކު މިއީ އެހައި ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ތަޢުލީމީ 

ސިޔާސަތުތައް  އިދާރާތަކުގެ  ބެހޭ  މީޑިއާއާ  ދިވެހިބަހާއި  ނިޒާމާއި 

ބަދަލުވެގެން ނޫނީ އެހައި އަވަހަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ.

ނަވާގަން އަލީ މޫސާ ދީދީ )ރަހިމަހުهللا( އަކީ ދިވެހި 

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެހާރުގެ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަކީ 

ތެރޭގައި  ނޫސްތަކުގެ  ނުކުތް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާއްޖޭގައި 

ފަހުން  އޭގެ  ރިޕޯޓަރެކެވެ.  ގެ  މިއަދު”  “ވިޔަފާރި  ހިމެނޭ 

މަޖައްލާތަކަށް  ގިނަ ނޫސް  ވަރަށް  ރާއްޖޭގައި ނުކުތް  ވެސް 

ދީދީގެ  މޫސާ  އަލީ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. 

ކުރެއްވި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް މަސައްކަތަކީ “ހިޔަމަ ނޫސް 

އޭޖެންސީ” ގެ ނަމުގައި އޭނާގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި އަމިއްލަ ނޫސް އޭޖެންސީއެއް ހިންގަވަމުން ގެންދެވުމެވެ. 

އަލީ މޫސާ ދީދީ އަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ” ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ރަންގަލަން ” 1993 ވަނަ އަހަރު 

ދެއްވައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ފޮތް ވެސް 

ނޑުފަޅުގެ ރޯދި” ، “ދިވެހި ލަކުޑި”، “ދިވެހި ހިޔާވަހި” އަދި “ޤާނޫނު އެނގުން”  ވަނީ ލިޔުއްވައިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި “ކަ

ފަދަ ނަންނަމުގައި އެކުލަވައިލެއްވި ފޮތްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ދީ ލީ މޫސާ ދީ ލް ޢަ ފާޟި އަލް



5657 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

އެއްބަޔަކު  ކަމަށް  ނޑިއެއް  ކަ ދެމިޔަލީ  ނޫސްވެރިކަމަކީ 

ބުނެފާނެ އެވެ. އެއީ ޖެހުނު ފަރާތަކަށް ]ކޮށާ އަޅާލުމަށް[ ވެސް 

ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ]ހަތިޔާރެއް[ ކަމުން އެ މާނައިގައި ވެސް އެ 

ނަމަވެސް  އެހެން  ނޫނެވެ.  ވާހަކައެއް  ނުކުރެވޭނެ  ބޭނުން  ވާހަކަ 

ނޑިއަކަށް ވުރެ  ހަގީގީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާ އިރު އެއީ ދެ މިޔަލީ ކަ

ނޑި އެކެވެ. އެއީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވައި  ބޮޑަށް އެއް މިޔަލީ ކަ

ނޑިނޭޅި  ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށް ދިނުމަށް ތާއާ އަބަދު ކެ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ.

އަދި  ފުރޭއިރު  އަހަރު   75 ނޫސްވެރިކަމަށް  ރާއްޖޭގެ 

އަހަރުގެ  ވަރަކަށް   30 ހޭދަކުރި  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ނޑު  އަޅުގަ

ނޑު ދެތިން ގޮންޖެހުމެއް  ތެރޭގައި ނޫސްވެރިކަމަށް ދިމާވި މައިގަ

ހަނދާން ހުރި މިންވަރަކުން ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.

ދުވަހަކީ  އެ  ނަމަ  ނޫން  ބަލި  ހަނދާން  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ސިފައިން  އިންޑިއާ  ފަހު،  އުދުވާނަށް  ނޮވެންބަރުގެ  ތިނެއްގެ 

ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ އެވެ. އެ ދަރުބާރު އޮތީ، 

ކޮއްޓަށް  ނޑޭރި  ބަ މަރުކަޒު،  ދިފާއީ  ރާއްޖޭގެ  ސިފައިން  ކުލީ 

ދޮށިމޭނާ  ބޭނުންކުރި  ގޮތުގައި  އައްޑަނައެއްގެ  ދިނުމަށް  ހަމަލާ 

އެ  އެވެ.  ދަރުބާރުގަ  ގާއިމުކުރި  ތަނުގައި  ހުރި  އޭރު  ބިލްޑިންގު 

ވިދާޅުވީ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  މައުމޫން  ރައީސް  ރަސްމިއްޔާތުގައި 

ނޑު ފަޅާލާފައި[ ނުކުތުމަށެވެ. ]ތޮށިގަ

މިނިވަން  އެވެ.  ނުކުތީ  ފަޅާލާފައި  ނޑު  ތޮށިގަ އެއާއެކު 

މަޖައްލާތަކެއް  ނޫސް  ގިނަ  އެވެ.  އަލިވިލުނީ  ނޫސްވެރިކަމަކަށް 

ނެރެން ފަށައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަފުތާ މަޖައްލާ ]ހުކުރު[ އާއި 

ނޫސްތަކުން  އެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ ދައުރު  ]ސަންގު[ގެ 

ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ވާހަކަ އިންތިހާއަށް ލިޔަން 

ފަށައިފި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ނޫސްވެރިކަމަށް ދެމި އޮވެވުނީ މަދު 

ދުވަސްކޮޅަކު އެވެ. ބޮޑުންގެ ފަސްބައި ނިއުޅެމުން ދިޔަވަރުން އެ 

އެތައް  މީހުން  ބައެއް  ގޮސް  ތެރެއަށް  އަނދިރީގެ  ނޫސްވެރިކަން 

ދުވަހަކަށް ޖަލަށްލެވި ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބިގެން، އެ ނޫސްވެރިކަން 

އިހުނެކޭ އެއް ވަރަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

ގާ( ރި ހިރު )ހި ދު ޒާ މަ ޙު އަ

ނޑު  ]ތޮށިގަ ގޮތުގައި  ކުރި  ސިފަ  އޭރު  މީހުން  ބައެއް 

ގޮވާލި  ]ފީހޮވާލުމަށް[  ގޮވާލުމަކީ  ނުކުތުމަށް  ފަޅާލާފައި[ 

ވާހަކަ  އަނިޔާތަކުގެ  ލިބުނު  ނޫސްވެރިންނަށް  އެ  ގޮވާލުމެކެވެ. 

ނޑު ނެތީމެވެ. އެއީ އަސަރު ހުރި ވާހަކަ އެކެވެ. ދައްކާކަށް އަޅުގަ

ނޑިނޭޅި ހައްގު  އޭގެ ފަހުން ވެސް ނޫސްވެރިން ދިޔައީ ކެ

ނޑު  އަޅުގަ ތެރެއިން  އޭގެ  ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް 

]ހަވީރު[  އޭރުގެ  ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.  ހާދިސާ  އެއް  ހިތްދަތިވި 

ކުރު  ފޮޅުވަތުގެ  ދެތިން  ލިޔުނު  ނޫސްވެރިއަކު  ޒުވާން  ނޫހުގައި 

ހަބަރެކެވެ. އޭނާ ލިޔުނީ ]ފުވައްމުލަކުގައި ފަސް ވޯޓު ހޮޅި ބުރި 

ފަސް ވޯޓު ބޮތްކަށް ބަދަލުކުރި[ ވާހަކަ އެވެ. ސަރުކާރު ކުންފުނި، 

ކުރުމުންނެވެ.  އަގުބޮޑު  ކަރަންޓް  ގެންދިޔަ  ދެމުން  ސްޓެލްކޯއިން 

އެވީ ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރާ ޖެއްސި ކަމަށެވެ. އެ ޒުވާން ރިޕޯޓަރު 

ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ޖަލާއި އަރުވާލުމާއެކު އެކަމުގައި، ހައެއްކަ 

ca wt cn uh ej cn og it eD ob iv Wm id cS wm wk ir ev csUn

ތެރޭގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނަމުން  ހިރިގާގެ 

ރާއްޖޭގެ  ޒާހިރަކީ  އަހުމަދު  މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންނެވި 

ކުރައްވާފައިވާ  ތަޖުރިބާތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ނޫސްވެރިއެކެވެ. ހަވީރު ނޫހުގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރުގެ މަގާމާ 

ދުވަހު  ގިނަ  ވަރަށް  ޒިންމާ  ހިންގެވުމުގެ  ނޫސް  އެކު 

އުފުއްލެވި ޒާހިރަކީ ފާޑުކިޔުމުގެ ފަންނުވެރި ނޫސްވެރިކަން 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކޮލަމިސްޓެކެވެ.  އާލާކުރެއްވި  ރާއްޖޭގައި 

ޒާހިރަކީ  ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ  އިނާމް  ގައުމީ  ރޮނގުން 

މިހާރު "ސަން އޮންލައިން" ގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރެވެ.
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އަހަރު ހޭދަ ކުރި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުނީ 1993 ވަނަ 

އަހަރު އެވެ. އެ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް އޭރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ގިނަ  ފަރާތުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގުގެ  އެންޑް  އިންފޮމޭޝަން  އޮފް 

ކުރެވޭ  ފާހަގަ  އެގޮތުން  އެވެ.  ބެލި  ކުރެވޭތޯ  ކަންތައްތަކެއް 

އެތިކްސްއެއް  އޮފް  ކޯޑް  ނޫސްވެރިންގެ  ލިޔެލާނަމެވެ.  އެއްކަމެއް 

ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމެއް  މަސައްކަތު  ދުވަހުގެ  ތިން  އެކުލަވާލުމަށް 

ނޫސްވެރިންގެ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް އިންތިޒާމު ކުރި އެވެ. އެކަމަކު 

ސޯޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރުގައި ދެތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް 

ގެންދިޔަ އެ ބައްދަލުވުމުން ނުކުތް އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނެތެވެ. 

ގޮތަކަށް  އަމުރަކަށް ނޫން  ކޯޓުގެ  އެވެ؟  ކީއްވެގެންކަން އެނގޭތޯ 

މަސްދަރު ހާމަ ކުރުމަށް ނޫސްވެރިން އެއްބަސް ނުވުމުންނެވެ.

މެންދުރު ފަހުގެ ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އިރު، މޭޒުމަތީގައި 

އެ  އޮތީ  ނޯޓުގައި  އެ  ނޯޓެކެވެ.  ކުރު  ފޮޅުވަތުގެ  ދެތިން  އޮތީ 

ހިސާބުން އެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ ކަމަށެވެ. ]މަތީން އައި އޯޑަރަކަ[

ނޑުމެން އެނބުރި ގެއަށް ދިޔައީ ހުސްއަތާ އެވެ. ތިން  ށެވެ. އަޅުގަ

ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ބޭކާރުވެގެންނެވެ.

ފަހަރު  އެއް  ހަފުތާއަކު  އަދި  ވެސް،  އެހާލަތުގައި 

ޑިޕާޓްމަންޓަށް  އިންފޮމޭޝަން  ނޑުމެން  އަޅުގަ ގޮތަކަށް  ކަހަލަ 

ގެންގޮސް ބަޔާން ނަގައި ޖޫރިމަނާ ކުރި ނަމަވެސް، އިންފޮމޭޝަން 

ރަޝީދު  އަބްދުهللا  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރު  އޭރުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 

ނޫސްވެރިކަމާއި ނޫސްވެރިން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތް 

ނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަޅުގަ

އަހަރު  ވަނަ   2003 އަންނަނީ،  ހަނދާނަށް  ދެން 

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގައި ޖަލުގައި އީވާން ނަސީމު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް 

މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިނގައި ދިޔަ ކަންތައްތަކެވެ. 

އިލެކްޝަންސް  އެވެ.  ރޯކުރި  ހުޅު  ތަންތަނެއްގައި  ގިނަ  މާލޭގެ 

ކޮމިޝަން އަންދައި އަޅިއަށް ހަދާލި އެވެ. އަދި ހައި ކޯޓާއި އެ 

ނޫން ތަންތަނުގައި އަލިފާން ރޯކޮށް ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ބޮޑެތި 

ނޑު ވަރަށް  ގެއްލުން ދިނެވެ. އެ ހަބަރު ނޫހުގައި ޖެހުމަށް އަޅުގަ

ނާކާމިޔާބީ  ލިބުނީ  ނޑަށް  އަޅުގަ ނަމަވެސް  ކުރީމެވެ.  މަސައްކަތް 

އެވެ. ޚަބަރު ނޫހުގައި ޖެހޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތުގެ 

ހުއްދަ ނުލިބިގެންނެވެ. އެންމެ ބޮޑު ނޫސް އެ ދުވަހު ނުކުތީ އެ 

ޚަބަރު ނުޖަހަ އެވެ.

މި  ގެންނަވާށެވެ.  ހިތަށް  ހާލަތު  އޮތް  ނޫސްވެރިކަން 

ދަންނަވަނީ ދާދި އިހަށް ދުވަހުގެ ވާހަކަ އެކެވެ.

ދެން ފެށުނީ އާ ބާބެކެވެ. ދެހާހުގެ ކުރީކޮޅު އިންޓަރނެޓް 

ނުލިބޭ  ހުއްދަ  އަދި  އެވެ.  އާންމުވެއްޖެ  ތައާރަފުވެ،  ރާއްޖެއަށް 

އޮންލައިން ނޫސްތައް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ. އެއާ އެކުއެކު ހެން 

އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުންނަވަނިކޮށް، 

ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވި ބައެއް 

ހުރަސްތައް  ގޮންޖެހުންތަކާއި 

ނައްތާލުމަށް ނޫސްވެރީން އަޑު 

ގާނޫނު  އަބުރުގެ  އުފުލަނީ: 

ފާސްކުރުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް 

ނޫސްވެރިންގެ ނުރުހުން އެންމެ 

ބޮޑަށް އަމާޒުވި އެއް ކަންތައް.
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އާއެކު  ހުއްދަ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ  މައުމޫން  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ 

އަނެއްކާ ވެސް އާ ނޫސް މަޖައްލާތަކެއް ނެރެން ވެސް ފައްޓައިފި 

އެވެ. ރައީސް މައުމޫނާއި ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާ ދިމާއަށް ނުކިޔާކަށް 

އެއްޗެއް ނެތެވެ. އެ ނޫސްވެރިކަން ރައީސް މައުމޫން 2008 ވަނަ 

އެ  މައުމޫން  އޮތެވެ.  ވެސް  ބަލިވަންދެން  އިންތިޚާބުން  އަހަރުގެ 

އިންތިޚާބުން ބަލިވީ ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެ މިނިވަން 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ތަހުޒީބީ  އޭރުކުރީ  އެއްބަހެވެ.  ވެސް  ނޑު  އަޅުގަ

ނޫސްވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް ދިވެހި އޮބުޒާވަރުގެ ނަމުގައި 

ބެލޭ  ވެސް  އެންމެންނަށް  އެހެނަސް  އަންޑަގްރައުންޑް،  ނެރުނު 

މަސައްކަތް  ކުރި  ނޫހުން  އެ  ހާލަތުގައި  އެ  އެކަމަކު  ނޫހެވެ. 

ނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ހަޑިމުޑުދާރު، އެހެނަސް، އެބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަ

]އޮފް[  ސަރުކާރުގެ  މައުމޫނާއި  ރައީސް  ނަމަ،  ބަހުރުވައިން 

ދުއްވާލި އެވެ.

އެ  ވެރިކަމެވެ.  ނަޝީދުގެ  މުހައްމަދު  ފެށުނީ  ދެން 

މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ފެއްޓި އިރު އޮތީ މަލްޓި ޕާޓީ 

ޑިމޮކްރަސީ ތައާރަފުވެފަ އެވެ. ތިން ބާރު ވަކިވެފަ އެވެ. ނަޝީދަކީ 

ހަވީރަށް  ވާތީ،  ބޭފުޅަކަށް  ކުރައްވާ  ލޯބި  މިނިވަންކަމަށް  ވެސް 

ބައެއް ކަހަލަ ގޯނާ ކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވައި އަދި ޓީވީ 

މޯލްޑިވްސް، ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ މައުތު 

މިނިވަންކަން  ނަމަވެސް،  ކުރެއްވި  ބޭނުން  ގޮތުގައި  ޕީސްއެއްގެ 

އޮތީ ހުޅުވާލެވިފަ އެވެ. ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ކުރި އަބުރުގެ ކުށް 

މަދަނީ ކުށަކަށް ގާނޫނުން ބަދަލު ކުރި އެވެ. އޭގެ ކުރިން ރައީސް 

މައުމޫން ވެރިކަމުގައި ވެސް ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ 

ކުރުން އޮތީ ހުއްޓާލާފައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދެން ފެއްޓުނީ ރައީސް އަބްދުهللا ޔާމީންގެ ވެރިކަމެވެ. އެ 

މަނިކުފާނު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެއް ގޮތަށް ވުރެ ގިނަ ގޮތް ގޮތުން 

ނޫސްވެރިކަން ހަނިކުރެވޭތޯ އެވެ. އަބުރުގެ ކުށް ޖިނާއީ ކުށަކަށް 

އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލު ކުރެއްވި އެވެ. އަދި މީޑިއާ ސްޓޭޝަންތައް 

ކުރެއްވި  މަސައްކަތް  ކަސްތަޅުއަޅުވަން  ޖޫރިމަނާކޮށް  މިލިއަނުން 

އެވެ. ތެދެކެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ.

ވަނަ  އެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ 75  ނިމުނީ  ވެސް  އެކަން 

އަހަރުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލު ފާހަގަ ކުރާ އިރު މި ވަނީ ނޫސްވެރިކަން 

އެކަމަކު  އެވެ.  އަލިވިލިފަ  އަލިވިލުމަކުން  އާ  ވެސް  އަނެއްކާ 

ބާރުތަކުން  ސަރުކާރުގެ  މޯލްޑިވްސްއަކީ  ޓީވީ  މީޑިއާ،  ދައުލަތުގެ 

ވަކި ކުރެވިފައިވާ، ހަގީގީ ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރަޝަނެއްގެ 

ނޑު  އަޅުގަ ޖެހޭނެކަމަށް  ތަނަކަށްވާން  އަންނަ  ދަށުން ހިނގަމުން 

ގަބޫލު ކުރަމެވެ. އަދި މީޑިއާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ރެގިއުލޭޓް 

ގާއިމު  މެކޭނިޒަމެއް  ހިންގޭނެ  ނެތި  ނުފޫޒެއް  ބައިތައް  ކުރުމުގެ 

ކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށް ވެސް ދެކެމެވެ.

އުންމީދު ކުރަނީ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.
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ދާދި  ވާހަކައަކީ  ނޑެއްގެ  މިންގަ ސުލޫކީ  ނޫސްވެރިންގެ 

ފަހަކާ ޖެހޭންދެން ނޫސްވެރިން ރުހޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު 

ސުލޫކީ  އެދިގެން  އަމިއްލައަށް  ނޫސްވެރިން  ވަނީ  މި  މިހާރު 

ނޑެއް އެކުލަވައިލުމުގެ ރޫހު މުޅި ދުނިޔޭގައި އަށަގެންފައެވެ.  މިންގަ

ސަބަބަކަށްވީ ވޭތުވެދިޔަ ފަންސާހަކަށް އަހަރު ނޫސްވެރިކަމަށް އައި 

ބަދަލެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް އައި ބަދަލެވެ.

ނޫސްވެރިކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަތަރު ވަަނަ ބާރުކަމުގައި 

ކިޔައެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔާާ ނަމަ އެއީ ފޯރތު އެސްޓޭޓެވެ. 

ގަބޫލުކުރާ  ނޑު  އަޅުގަ އެހެންވީމާ  ނޫނެވެ.  ބާރެއް  އެސްޓޭޓަކީ 

ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަތަރުވަނަ އިމެވެ. ބާރެއް 

ނޑު ގަބޫލު ކުރާ ސަބަބެއްވެސް އެބަ އޮތެވެ. ނޫނެވެ. މިހެން އަޅުގަ

ކުރުމުގެ  ވެރިކަން  ބާރަކީ  ތިން  އަނެއް  ޑިމޮކްރަސީގެ 

ބާރާއި، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމުގެ 

ރައްޔިތުންގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ  ޚިލާފަށް  ބާރާ  ތިން  މި  ބާރެވެ. 

ނޫސްވެރިންނަކީ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  އޮންނަ  ހިއްސާއެއް  އެއްވެސް 

ރައްޔިތުންގެ  ނޫނެވެ.  ބައެއް  ހޮވާ  ވޯޓުލައިގެން  ރައްޔިތުން 

ފައިސާއިން ސީދާ މުސާރަދޭ ބައެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ 

ގޮތެއްގައި ޖަވާބުދާރީ ނުވިޔަސް މައްސަލައެއް ޖެހޭ ބައެއް ނޫނެވެ.

ނޫސްވެރިކަމަކީ  ދެކޭގޮތުގައި  ނޑު  އަޅުގަ އެހެންވީމާ 

އިމެކެވެ. ދައުލަތުގެ އެހެން ބާާރަކުން އެ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން 

ނުވާނޭ އިމެކެވެ.

ނޫސްވެރިންނަކީ ބާރުގަދަ ބައެއް ކަމާ މެދަކު އެއްވެސް 

ޝައްކެއް ނެތެވެ. ބައެއްގެ އިހުސާސްތަކާ ކުޅެލާ ކޮންމެ ބަޔަކީ 

ފިލްމުކުޅޭ  މީހުންނާއި  އުފައްދާ  ފިލްމު  ބައެކެވެ.  ބާރުގަދަ 

މީހުންނަކީވެސް ބާރުގަދަ ބައެކެވެ. މި ބާރާއެކު ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް 

ބޭރު  އިމުން  އެ  ނޑައެޅެއެވެ.  ކަ އިމެއް  ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ 

ވެއްޖެނަމަ އެހެން ބައެއްގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭ ގޮތް ވެއެވެ. 

ދެއިމުގެ ދޭތެރޭގައި ވަކި ބަޔަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ހުސް ތަނެއް 

ނޯވެއެވެ.

މް ހީ ރާ ބް މް އި ޢީ ދުهللا ނަ ބް ޢަ

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ބައެއް ކަހަލަ ސުލޫކީ 

މައްސަލަަތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ގެނބިގެން ގޮސްފައިވާ ނޫސްވެރިން 

ނޑުމެއްނެތި ނޫސްވެރިކަމުގައި އުޅުނުތަން ވަނީ ފެނިފައެވެ.  މެދުކެ

މިސާލަކަށް 1990 ވަނަ އަހަރު ފަރަންސޭސި ވިލާތުގައި ހިނގި 

ކަމެއްގެ ވާހަަކަ ދަންނަވައިލާނަމެވެ. ފަރަންސޭސި ޓީވީގެ ނިވްސް 

މީހަކަށް  ދެކޮޅު  ސަރުކާާރާ  އޮތް  ދުވަސްވަރު  އެ  ޑިރެކްޓަރަކު 

ދެއްކި  އޭނާ  ދީފިއެވެ.  ފުރުސަތު  ދައްކާނޭ  ވާހަކަ  ޓީވީގައި 

ވާހަކައިގައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ. އެކަމަކު 

މި ކަންތައްތަކެއް އާންމުންގެ ތެރެއަކަށް މާ ބޮޑަކަށް ފެތުރިގެންނެއް 

ނުދިޔައެވެ. އެހެންވީމާ މި ދެންނެވުނު ނިވްސް ޑިރެކްޓަރު 1999 

ވަނަ އަހަރާ ހަަމައަށް ހަމަ އެ މަގާމުގައި ދެމިހުއްޓެވެ. އޭގެ 8 

ކިއުބާގެ  ޑިރެކްޓަރު  ނިވްސް  މި  އަނެއްކާވެސް  ފަހުން  އަހަރު 

އުފެއްދިއެވެ.  ބަސްދީގަތުމެއް  ކާސްޓްރޯގެ ނަގުލީ  ފިޑެލް  ރައީސް 

މުޅީން  އެހެން ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ނަގާފައި ހުރި މަންޒަރުތަކަކަށް 

އަޑު އަޅައިގެންނެވެ. އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން ހަމަ އޭނާ ރަށު ތެރޭގައި 

ކަންތައްތަކެއް  ވިޔާނުދާ  ދީގެން  ފައިސާ  މީހަކަށް  ވިޔާނުދާ  އުޅޭ 

cn un Eb ca eDnwg cn im Ik Ul us eg Wa iD Im

"ހަފުތާ"  ކުރީކޮޅު  އަހަރުތަކުގެ  އަށްޑިހައިގެ 

ޢަބްދުهللا  ވެންނެވި  ދާއިރާއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޫހުން 

ނަޢީމް އިބްރާހީމުގެ ނަން ގޮސް ގުޅެނީ އާފަތިސް ނޫހާއެވެ. 

އެޑިޓަރެވެ.  ނޫހުގެ  އާފަތިސް  ވެސް  މިހާރު  އޭނާއަކީ 

ހަމައެއާއެކު ރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިކަމަށް ވެސް ނަޢީމް ވަނީ 

ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.
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ކުރިކަން އެނގި ބޭޒާރު ވިއެވެ.

ވަރަށް  ފެންނަނީ  ނަތީޖާ  ކަންތައްތަކުގެ  ކަހަލަ  މި 

ނުބައިކޮށެވެ. އެންމެ ހިތާމަވެރި ނަތީޖާއަކީ އާންމުން ނޫސްވެރިންނަށް 

ރައްޔިތުންގެ  ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ  ގެއްލުމެވެ.  އިތުބާރު  ކުރާ 

ތިންބައިކުޅަ ދެބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ނޫސްވެރިންނަކަށް އިތުބާރެއް 

ކަމަކަށް  ބައެއް  މަސައްކަތްކުރާ  މިނިވަންކޮށް  އެއީ  ނުކުރެއެވެ. 

ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އެމެރިކާގެ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 

ހުރިހައި ނޫސްވެރިން ވެސް ތިބެނީ ވަކި އަތަކަށް ބުރަވެފައެވެ.

ޒިންމާ  ކަންތައްތަކުގެ  ނުބައި  ގިނަ  ހިނގާ  ގައުމުގައި 

ފަހަރަކަށް  ގިނަ  ބޮލުގައެވެ.  ނޫސްވެރިންގެ  އަޅުވަނީ  އާންމުން 

މިހެން ބުނާކަށް ނުކެރެއެވެ. ަސބަބަކީ އެހެން ބުނާ މީހާގެ ދުވަސް 

ގަބޫލު  ލިބިފައިވާކަމަށް  ނޫސްވެރިންނަށް  ބާރު  ދުއްވައިލުމުގެ 

އަހަރުތަކާ  ކުރީގެ  މީގެ  ނޫސްވެރިކަން  އެކަމަކުވެސް  ކުރެވުމެވެ. 

ގަބޫލު  ވާކަމަށް  ރަނގަޅުވެފައި  ބޮޑަށްވެސް  މާ  އަޅައިބަލާއިރު 

ކުރަން ޖެހެއެވެ.

މީޑިއާއަކީ ސިނާޢަތެކެވެ. އާންމު ޚިދުމަތެކެވެ. ސިޔާސީ 

މަސައްކަތެކެވެ. މި ތިން ބައި އެކުލަަވައިގެން ނޫނީ މި ޒަމާނުގެ 

ބައެއްގެ  އެންމެ  މިއިން  ނޯންނާނެއެވެ.  ސިފަކުރެވޭކަށް  މީޑިއާ 

ތެރެއަަށް މީޑިއާ ހަނިކޮށްގެން އެ ހުވަފެން ދެކޭ މީހަކަށް ޖެހޭނީ 

ތާއަބަދު ހުވަފެނުގެ ތެރޭގައި އުޅޭށެވެ.

ބަޔަކާ  އެ  ވިޔަފާރިއެކެވެ.  ސީދާ  ބަޔަކީ  އެއް  މީޑިއާގެ 

އާންމު ޚިދުމަތަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތެވެ. ނުވެސް ބޭއްވޭނެއެވެ. 

ލިޔުންތަކާއި،  އިސްތިހާރީ  އިސްތިހާރާއި،  ޖަހާ  ނޫސްނޫހުގައި 

އާންމު  ވީޑިއޯއަކީ  އިސްތިހާރީ  އިސްތިހާާރާއި،  ދައްކާ  ޓީވީން 

ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެއީ ސީދާ 

ވިޔަފާރިއެވެ.

މި ދެންނެވުނު ތިން ބައިގެ ތެރޭގައި އޮންނަ މީޑިއާއަކަށް 

ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިނިވަންކަމެވެ. މިނިވަންކަމާ އެކު 

މަސައްކަތްކުރާން ލިބޭ ފުރުސަތު ހަނިވާން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ 

ގޮންޖެހުމެވެ.

ގެންދަނީ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  މީހުން  ހިންގާ  މީޑިއާ 

އަދި ގެންދާނީވެސް ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިއާ ކުރިއަރުވާށެވެ. 

ކަންބޮޑުވެގެން  އޮންނާތީ  މީޑިއާ  އަތްމަތީގައި  މުއްސަނދީންގެ 

ވާހަކަ ދައްކާ ބަޔަކު ވެސް އުޅެއެވެ. އެކަމަކު އެއީވެސް ހުއްޓުވޭނޭ 

ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ޒަމާނުގެ އަގު ބޮޑު ވަސީލަތްތަކާއެކު ރަނގަޅު، 

ފައިސާ  ހުރެގެންނެވެ.  ފައިސާ  ހިންގޭނީ  މީޑިއާއެއް  ގަދަ  ބާރު 

ނެތި ފެށިއްޔާ ފަހުން ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ. އެހެންވީމާ ފައިސާއާއި 

މީޑިއާއަކީ ވަކި ކުރެވޭނޭ ދޭއްޗެއް ނޫނެވެ.

ހިތްހަމަޖައްސާށެވެ.  ބޭނުންކުރަނީ  މީޑިއާ  އާންމުން 

ދައުރު  މީޑިއާގެ  ތެރެއަށް  ޚިދުމަތުގެ  އާންމު  މުނިފޫހިފިލުވާށެވެ. 

މައުލޫމާތަކީ  ފަތުރާ  މީޑިއާއިން  އެހެންވެގެންނެވެ.  ވަންނަނީ 

އާދައިގެ މީހުން އެކަނި ކިޔާ ނުވަތަ ބަލާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ 

މީހުންނާއި، ފައިސާވެރިންނާއި، ގައުމުގެ ބާރުގަދަ، ނުފޫޒު ހުރި 

މީސްމީހުންވެސް ކިޔައި ބަލައި ހަދާނެއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ 

މައްސަލަތައް އުފެދޭ ހިސާބަކީ މިއީއެވެ.

މީޑިއާ  ގައުމުތަކުގައި  އޮންނަ  ވެރިކަން  ޚުދުމުޚްތާރު 

ކޮންޓުރޯލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ކޮމިއުނިސްޓް ވެރިކަމުގައި 

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ނަމުގައި މީޑިއާ 

ދެބާވަތުގެ  މި  ތިބެއެވެ.  އޮބަހައްޓައިގެން  ކޮންޓުރޯލުކޮށްގެން، 

އުނދަގުލުން ވެސް ނުކުންނަނީ އެއް ނަތީޖާއެކެވެ.

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ 

ބާރު މީޑިއާގެ މައްޗަށް ހިންގިޔަނުދީ ހިފަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ޔޫރަޕާއި 

ދުނިޔޭގެ ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާވެގެން 

ގޮސްފައި ވަނީ މި ފަަދަ ގޮތަކަށް މީޑިއާ ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. އެކަމަކު 

އިންސައްތަ  ސައްތަ  މީޑިއާއަށް  ގައުމެއްގައި  އެއްވެސް  ދުނިޔޭގެ 

މިނިވަންކަން ދީފައެއް ނޯވެއެވެ. އެފަދަ މިނިވަންކަމެއް ދީފިނަމަ 

މީޑިއާ އަމިއްލައަށް މަރު ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އަނިޔާ 

ކުރަމުން ގޮސް ނުކުުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ވެއްޓިގެންފާނެއެވެ.

ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާގައި ހުރިހައި މީޑިއާއެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ގާނޫނީ  ސަރުކާރަކުން  މަރުކަޒުތަކަކަށެވެ.  ވިޔަފާރި  ވަނީ  ވެފައި 

އިމުގެ ތެރޭގައި މާ ބޮޑަކަށް މީޑިއާއަކާ ސީދާ ބެހިއެއް ނޫޅެއެވެ.

އެކަމަކު މީޑިއާއަކީ ހަމައެކަނި މާލީ ފައިދާ ހޯދަން ޖެހޭ 

އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި މީޑިއާއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުމަކުން 

ވިޔަސް  ކަމަކަށް  މުހިންމު  ކަމަކީ  މިނިވަން  ނުފުދެއެވެ.  ވެސް 

މެއެވެ. މީޑިއާއެއްގެ ހަގީގީ ދައުރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަަމައަށް 

ޚިދުމަތް ކުރުމެވެ. މިނިވަންކަން ލިބިފައި އޮތަސް ބައެއް ފަހަރަށް 
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މިސާލަކަށް  ނުކުރެވެއެވެ.  އަދައެއް  ފުރިހަމަގޮތެއްގައި  ވާޖިބު  މި 

އެމެރިކާގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ، އޭބީސީ އާ އަޅައިބަލާއިރު 

އަށް  ބީބީސީ  މީޑިއާ،  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް  ވިލާތުގެ  އިނގިރޭސި 

ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައި އޮންނަ މިނިވަންކަން ކުޑައެވެ. އެކަމަކު 

ޚަބަރާއި ޕްރޮގްރާާމްތަކަށް ބަލާއިރު ބީބީސީ މާ މިނިވަން ކަމުގައި 

ފެނެއެވެ. ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަދާާކުރާ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައެވެ.

މީޑިއާއެއްގައި  ހުރިހައި  ކުރުމަށްޓަކައި  ރަނގަޅު  މީޑިއާ 

ދައުލަތުގެ ބާރު އޮންނާން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މީޑިއާ އާ އަޅައި ބަލާއިރު ދައުލަތަށް 

ނުވަތަ ސަރުކާާރަށް އާންމުން ކުރާ އިތުބާރު މާ ކުޑައެވެ. އެހެންވީމާ 

ތަޖުރިބާއަކީ  ކުރި  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ގައުމަކުން  ހުރިހައި  ދުނިޔޭގެ 

މީޑިއާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ބާރު އޮވެއްޖެ ނަމަ އާންމުން މީޑިއާއަށް 

ކުރާ އިތުބާރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެން ދާނޭ ކަމެވެ.

އޮވެގެން  ބާރު  ދައުލަތުގެ  މައްޗަށް  މީޑިއާގެ  އެހެންވީމާ 

ނުވާނެއެވެ.  ވެސް  ވެގެން  މިނިވަން  މުޅީން  އަދި  ނުވާނެއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ޑިމޮކްރަސީއަކު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މީޑިއާ 

މިނިވަން ވާާންވާނެއެވެ. އެކަމަކު ސައްތައިން ސައްތަ މިނިވަންކަން 

ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 1797 ވަަނަަ އަހަރުން ފެށިގެން 1801 ވަނަ 

އެޑަމް  ޖޯން  ކުރެއްވި  ރައީސްކަން  އެމެރިކާގެ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ 

1815 ވަނަ އަަހަރު އެމަނިކުފާނުގެ އެކުވެރި ބޭފުޅަކަށް ފޮނުއްވި 

ސިޓީފުޅެއްގައި ލިޔުއްވައިފައި ވެއެވެ.

ގެންނާން  ބަދަލެއް  ހެޔޮ  ދަރިފަސްކޮޅަށް  ]އިންސާނީ 

ބަލާއިރު، )ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އެހީގައި(ހިންގާން އެންމެ އުނދަގޫ 

ފަލްސަފާވެރިންނާއި،  ދާއިރާކަން  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދާއިރާއަކީ 

ސިޔާސީވެރިން  މީހުންނާއި،  ހަދާ  ޤާނޫނު  ސުލޫކީންނާއި، 

ދަންނާނެއެވެ. އެއީ އެމީހުން ހައްލު ކުރާން އޮތް އެންމެ ނުރައްކާތެރި 

އަދި އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައެވެ.[

ޤާނޫނީ ގޮތުން މީޑިއާ ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަކީ ކޮށްގެން ވާނޭ 

މިނިވަންކަމަށް  މީޑިއާގެ  ނަމަވެސް،  ނުކުރި  ގަބޫލު  ކަމެއްކަމަށް 

ކުރުމަށްޓަކައި ސުލޫކީ  ކޮންޓްރޯލު  މިންވަރެއްގައި  ނުވާ  ގެއްލުން 

ކުރާ  މަސައްކަތް  މީޑިއާގައި  ކަމަށް  އޮންނާންވާނެ  ނޑެއް  މިންގަ

އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު ގަބޫލު ކުރެއެވެ. ސުވާލަކީ މިއީ 

ނޑެއްތޯއެވެ؟ ކޮން ބަޔަކު އުފައްދާ ކޮން ކަހަލަ މިންގަ

ނޑައަޅަނީ ޚުދު މީޑިއާގެ  ނޑު ކަ މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑައަޅާ  އަހުލުވެރީންނެވެ. އެއީ ތަޖުރިބާއާއި ހާލަތަށް ބަލާފައި ކަ

ހަމަތަކާއި  ދީނީ  އުސޫލުތަކާއި  އާއްމު  ގައުމުގެ  ނޑެކެވެ.  މިންގަ

ނޑުގެ  ނޑެކެވެ. މި މިންގަ ނޑައަޅާ މިންގަ ސަގާފަތަށް ބަލާާފައި ކަ

ހުރަސްތަކާ  ކުރުމެވެ.  ފަސޭހަ  މަސައްކަތް  މީޑިއާގެ  ބޭނުމަކީ 

ކުރިމަތި ނުލައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނޭ މާާހައުލެއް ގާއިމު ކުރުމެވެ.

ކަމަށް  ވާނޭ  އޮންނަން  ނޑެއް  މިންގަ ސުލޫކީ  މީޑިއާގެ 

ގަބޫލު ކުރެވޭ އެއް ސަބަބަކީ ކުރީންވެސް ދެންނެވިފައިވާނޭ ފަދައިން 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުމެވެ. މީޑިއާގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައިސްފައިވާ 

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު 

އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނައި ހަވީރު 

ނޫސް ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން އެކަމުުގެ 

ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ނޫސްވެރިންތަކެއް 

ފާޅުކުރަނީ. ހަވީރު ނޫސް ހުއްޓާލީ 

ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކާ ގުޅިގެން 

ކުރިއަށް ދެވެން ނެތުމުން ކަމަށް 

އޭރުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނޭ
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މީޑިއާގެ  ކުރިއެރުމެވެ.  ޚިލާފު  އާދަޔާ  މުވާސަލާތުގެ  ބަދަލެވެ. 

ވުމެވެ.  ބޮޑު  މިންވަރު  ފޯރަމުންދާ  ނުފޯޒު  ވިޔަފާރީގެ  ތެރެއަށް 

ފެށުމެވެ.  ކުރިއަށްދާން  ހަމައެއްގައި  އެއް  އިސްތިހާރު  ޚަބަރާއި 

ނޑައަޅާން ދަތިވަމުންދާ ދިއުމެވެ. ޚަބަރުގެ ތެދު ދޮގު ކަ

ދުވަސްވަރަކީ  ހަނގުރާމައިގެ  ގަލްފު  ބަލާއިރު،  ތާރީޚަށް 

ދޮގު ޚަބަރުގެ މައިދާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ ފާހަގަ ކުރި ދުވަސްވަރެކެވެ. 

ކުޑަ  އެއަށްވުރެ  ޚަބަރާއި،  ދޮގު  ގެންދިޔަ  ފަތުރަމުން  ޢިރާޤުން 

ބާރުތަކުން  ގުޅިފައިވާ  އެމެރިކާއާއި  ނަމަވެސް  މިންވަރެއްގައި 

ލިބުނު  ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް  ޚަބަރަކީ  ދޮގު  ދިޔަ  ފަތުރަމުން 

ދެމެދު  އާ  މީޑިއާ  ސަރުކާރާއި  އެއީ  ގެއްލުމެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް 

އެއް  މެދުވެރިވީ  ނަފުރަތުކުރާން  ދުނިޔެ  މުޅި  ގުޅުމަށް  އޮންނަ 

ސަބަބު ވެސް މެއެވެ.

ސުލޫކީ  ވެއްޓުމަކީވެސް  ރޫސީވިލާާތުގެ  ކޮމިއުނިސްޓް 

ނޑަކާމެދު ވާހަކަ ދެކެވެން ފެއްޓި ސަބަބެކެވެ. ސަރުކާރަކީ  މިންގަ

ގަބޫލު  ފަރާތްކަމުގައި  ހޯދައިދޭ  ހައްލު  މައްސަލަތަކަށް  މީޑިއާގެ 

ވިޔަފާރީގެ  ވެއްޓުމާއެކުގައެވެ.  ކޮމިއުނިޒަމްގެ  ހުއްޓުނީ  ކުރުން 

ބާރުތަކުން މީޑިއާއާ ކުޅުން ހުއްޓުވުމުގެ ނިޔަތަކީ ވެސް މީޑިއާގައި 

މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ހިނގައިގަތް ނިޔަތެކެވެ.

ނޑެއް އެކުލަވައިލާ އިރު ބަލައިލާން ޖެހޭ  ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑެއް ހިފެހެއްޓޭނީ  ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ސުލޫކީ މިންގަ

މީޑިއާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މާނައަކީ  ވެއްޓެއްގައެވެ.  ޑިމޮކްރެޓިކް 

މިނިވަންވާން ޖެހެއެވެ. ކަސްތޮޅުން ނެއްޓެން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ  ބެހެއެވެ.  ބަޔަކަށް  ފަސް  ކަސްތޮޅު  މީޑިއާގެ 

ފުރަތަމައީ ޓެކްނޮލޮޖީއެވެ. އެ ކަސްތޮޅު މިހާރު ދަނީ ވަރަށް ހަލުވި 

ކަމާއެކު ނެއްޓެމުންނެވެ. ސަރުކާރަކަށްވެސް އަދި ފައިސާއަކަށްވެސް 

މިހާރަކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މީޑިއާ ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

ކުޑަ  ދަނީ  މިންވަރު  ކުރެވޭ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ކުރެވުނު  ނުވަތަ 

ވަމުން، ނެތެމުންނެވެ.

ދެވަނަ ކަސްތޮޅަކީ ސިޔާސީ ކަސްތޮޅެވެ. ސިޔާސީވެރިން 

ކުރާ  ކޮންޓުރޯލުކުރަން  ނޫސްވެރިކަން  ސަރުކާރުން  ނުވަތަ 

މަސައްކަތަކީ ޒަމާންވީ މަސައްކަތެކެވެ. މީޑިއާގެ ތާރީޚަށް ވީހައި 

ދުވަސްވީ މަސައްކަތެކެވެ. ޚަބަރު ސެންސަރުކުރުމާއި އޮޅުވައިލެވޭތޯ 

ބެލުމަކީ ސަރުކާރުތަކުން ކުރާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ  އަދި  އެންމެ ނުރައްކާތެރި  ތިންވަނަ ކަސްތޮޅަކީ 

ބޮޑު ކަސްތޮޅެވެ. އެއީ އިގްތިސާދީ ކަސްތޮޅެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި 

ނުވަތަ  ކުރުމެވެ.  ނޫސްވެރިކަން  ބޭނުމުގައި  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ 

މީޑިއާގެ ބޭނުންކުރުމެވެ.

ގަބޫލުކުރަން  ފަހަރަށް  ބައެއް  ކަސްތޮޅަކީ  ހަތަރުވަނަ 

ބޯދާ  އެއީ  ކަސްތޮޅެކެވެ.  ހަގީގީ  އެކަމަކު  ކަސްތޮޅެކެވެ.  ދަތި 

ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ކަސްތޮޅެވެ.  ވިސްނުމުގެ 

ނޑުތައް ދޫނުކުރާން  މުސްކުޅިން އެމީހުންގެ ޒަމާނުގައި ހުރި މިންގަ

މުޖުމަތަޢުގައި  އަދި  ކަސްތޮޅެވެ.  އެޅުވޭ  ހިފީމާ  ވަރުގަޔަކަށް  މާ 

ހުންނަ އުވޭން ގާތްވެފައިވާ ހަމަތައް ދޫނުކުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

އެޅުވޭ ކަސްތޮޅެވެ.

ކަހަލަ  ބައެއް  ކަސްތޮޅެވެ.  ދީނީ  ކަސްތޮޅަކީ  ފަސްވަނަަ 

ހަރުކަށި ދީނީ ވިސްނުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެޅުވޭ ކަސްތޮޅެވެ.

ބަޔާން  މި  ޖެހެނީ  ނޑައަޅަން  ކަ ނޑެއް  މިންގަ ސުލޫކީ 

ކުރެވުނު ފަސް ބައިގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަށް ފަހު އެ 

ބައިގެ ވަކިތަކުން މިނިވަން ވެގެންނެވެ. މާނައަކީ އެއިން އެއްވެސް 

މިނިވަންވުމުގެ  ނޫނެވެ.  ހެދުމެއް  އެއްޗެއްކަމަށް  ނެތް  ބަޔަކީ 

މާނައަކީ އެއިން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ބުރޫނާރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ސުލޫކީ 

ނޑައެޅުމެވެ. ނޑުތައް ކަ މިންގަ

ނޑެއް  އެ ފަސް ބަޔާ ގުޅުވައިގެން މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަމެވެ. ނޑައަޅާން އަޅުގަ ކަ

ޖީ ޮލ ޮނ ކް ޓެ
ބާރު  މީޑިއާގެ  ސޯޝަލް  ޒަމާނެވެ.  މަޢުލޫމާތުގެ  މިއީ 

ބަލާއިރު  ކުރިއަށް  އަހަރުތަކެއް  މީގެ  ޒަމާނެކެވެ.  ގަދަ  ވަރަށް 

މިހާރު  މީޑިއާއެވެ.  އެއީ  ދިމާއަކުންނެވެ.  އެއް  އުފައްދަނީ  ޚަބަރު 

ޚަބަރުކިޔާ  މިހާރު  ބަދަލުވެފައެވެ.  މުޅީން  ކަންްތައް  އެ  ވަނީ  މި 

މީހާ ވެސް އެއީ ޚަބަރު އުފައްދާ މީހެކެވެ. މާނައަކީ ނޫހުގައި ލިޔާ 

މީހާއެކޭ އެއްވަރެއްގައި ނޫން ނަމަވެސް ކިޔާ މީހާ ވެސް ޚަބަރު 

ވިސްނައިގެން،  ބަދަލުތަކަށް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ވުމާއެކު  ފަތުރައެވެ. 

ބަދަލު  ކަންތައް  އެނގޭ  ނޑައެޅިގެން  ކަ ނުކުރެވޭނޭކަން  ބަދަލު 

ކުރާން ހިފުމަކީ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކުރަންޖެހޭ 

ކަމަކީ އެ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނުމެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ސުލޫކީ 



6263 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ނޑައެޅުމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ މާ  ނޑެއް ކަ މިންގަ

ފަރުދުންގެ  އާދައިގެ  ކަމަކީ  އޮންނާާނޭ  ކުރެވޭން  ކަމެކެވެ.  ބޮޑު 

ފެންވަރުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވުން ހުއްޓައިލުމެވެ. 

ޖަވާބު ދިނުމާއި ޒުވާބު ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމެވެ. ސޫލޫކުގެ ތެރެއަށް 

މީޑިއާ  ސޯޝަލް  އާދައިގެ  ވެއްދުމެވެ.  ނޑުތަކެއް  މިންގަ މިފަދަ 

މީހުންނަށް  ބޭނުންކުރާ  ތަފާތު  ޕޯސްޓުތަކުގެ  މީޑިއާގެ  ޕޯސްޓާއި 

ނޑައެޅުމެވެ. ނޑެއް ކަ ދެނެގަނެވޭ މިންވަރަކަށް ގެނައުމުގެ މިންގަ

ސީ ޔާ ސި

ބައެއް  މީޑިއާގެ  ސަރުކާރުން  ބަލާއިރު  ސިޔާާސީގޮތުން 

ނޑު ސަބަބަކީ  ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މައިގަ

ބައެއް  ބިރެވެ.  އަރައިފާނޭކަމުގެ  ލޮޅުމެއް  ސަރުކާރަށް  ބިރެވެ. 

އެކުގައެވެ.  ވެސް  ހުރުމާ  ވެފައި  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ފަހަރަށް 

ސަރުކާރުން ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގާން ގަސްތުކުރާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ 

ހަމައަށް  އާންމުންނާ  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ބޭނުންނުވާ  ސަރުކާރުން 

އައުމުގެ ސަބަބުން އުފުލާން ޖެހިދާނޭ ބުރައަކަށް ސަރުކާރު ބިރު 

ގަންނާނެއެވެ. މީގެ މިސާލަކީ ރާއްޖޭގައި ފާފު އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން 

ހިންގާން އުޅުނު ބިޔަ މަޝްރޫޢެވެ. މީޑިއާއަށް އެ ވާހަކަ މާކުރީން 

ދެކޮޅުހެދޭން  ހުއްޓުނުކަމީ  މަޝްރޫޢު  މުޅި  ސަބަބުން  ތިލަވުމުގެ 

ސަރުކާރުން  ވިޔަނުދޭން  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ޙަޤީޤަތެކެވެ.  ނެތް 

މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. ސަރުކާރުން އަޅާ ހުރަސްތަކުގެ ތެރެއިން 

ނޫސްވެރިންގެ ބުއްދިއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހަމައެކަނި ހުރަހަކީ މިއީއެވެ. 

ސަރުކާރުން ހިންގާ ވިޔާނުދާ ކަމެއް ބޭޒާރު ވެދާނެތީ ސަރުކާރުން 

ކަންބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވުމަކީ ނޫސްވެރިން ގަބޫލުކުރާ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. 

ސަރުކާރުގެ  ތެރޭގައި  ނޑެއްގެ  މިންގަ ސުލޫކީ  ވުމާއެކު 

ކަމެކެވެ.  ޖެހޭނޭ  ކުރާން  ބަަލައިލުމަކީ  ބޭނުމަށް  ވިސްނުމަށާއި، 

ނޫސްވެރިންނަކީ ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރާން ނުވަތަ ވައްޓައިލަން 

ނަމަވެސް  ދިޔަ  ގޮވަމުން  އެހެން  ބަޔަކު  ނޫނެވެ.  ބައެއް  ތިބޭ 

އެއީ ނޫސްވެރިން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ތެދު ޚަބަރުގެ ސަބަބުން 

ލިބިގަންނަ  އަމިއްލައަށް  މީހަކު  ހަދާ  ނުބައެއް  ގެއްލުމަކީ  ލިބޭ 

ގެއްލުމެކެވެ.

ދީ ސާ ތި ގު އި

މީޑިއާއަކުން  އެއްވެސް  ހުރަހަކީ  އިގުތިސާދީ 

އެއީ  ފަހަަރަށް  ގިނަ  ނޫނެވެ.  ހުރަހެއް  ފަސޭހަ  އަރައިގަންނާން 

މީޑިއާގެ މައިބަދަ ކަމުގައި ވާތީއެވެ. އިސްތިހާރު ޖަހާ ފަރާތްތަކުގެ 

މަސްލަހަތާ ފުށުއަރާ ލިޔުމާއި ޚަބަރު ގެނެސްދޭން ޖެހިލުންވުމަކީ 

އާންމު ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ 

މާހައުލެއްގައި  ވާދަވެރި  ޚާއްސަކޮށް  ކުރާށެވެ.  ކޮންޓްރޯލު  މީޑިއާ 

ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތް  މި  ވިޔަފާރިތަކުން  މަސައްކަތްކުރާ 

ކުރެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއިންވެސް ތާއަބަދު ތަޖުރިބާ ކުރަމުން 

ގެންދާ ކަމެކެވެ.

ވުމާއެކު މަސްލަހަތު ފުށު ނާރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ލިޔުމާއި 

ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި ތެދުވެރިވެވޭނޭ ފަދަ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ 

މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ބައެއް ތެދަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ގަބޫލު 

ނޑިވަޅުގައި  ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ. އެހެންވީމާ ތެދު ހާމަކުރާ ދަ

ކުރެވިދާނޭ  ދަމަހައްޓަން  މަސްލަހަތު  ފަރާތްތަކުގެ  އިސްތިހާރުދޭ 

ނޑެއްގައި  އެއްބަސްވުމަކީ ސުލޫކީ މިންގަ މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ 

ހިމަނާން މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

އް ތަ މަ ގެ ހަ ޢު މަ ތަ ޖު މު

ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން މަޖައްލާއެއްގައި ކުމުންދޫ 

ގާކޮޅުގެ ވާހަކައެއް ލިޔުނީމާ އެ ރަށުގެ މީހުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ޚިޔާލު 

ހުށަހެޅިއެވެ. އެއީ މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަތަކާ ކުޅެލެވުނީމާ ވީ ގޮތެކެވެ. 

ލިޔުމުގައި  ވާހަކަ  މައްސަލައެއްގެ  ހައްސާސް  ތެރޭގައި  ބައެއްގެ 

ހުންނާނޭ  ކަންތައްތަކެއް  ޖެހޭ  ވިސްނާން  އަހުލުވެރިން  މީޑިއާގެ 

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ޒަމާނުއްސުރެ  ވާނެއެވެ.  ގަބޫލުކުރަން  ކަމަށް 

ހިތުގައި  މީސްމީހުންގެ  އާދަކާދަތަކާއި،  ހުރި  ހަރުލާފައި  ތެރޭގައި 

ޖެހޭފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ލިޔާއިރު އެއީ ކޮންމެހެން ލިޔަން 

ޖެހޭ ކަމެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

ން ދީ
ޖެހޭ  ބަލަން  މީޑިއާއިން  ދެކޭގޮތުގައި  ނޑު  އަޅުގަ މިއީ 

ޖެހޭ  ބަލަން  ކަންތައްތައް  ދީނީ  ކަމެވެ.  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ 

އޮތުމެވެ.  ގުޅިފައި  އާޚިރަތާ  ކަމާއި  އެ  ސަބަބަކީ  ނޑު  މައިގަ
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ދިންނެވުމާ ގުޅިފައި އޮތުމެވެ.

ދީނުގައި މަނާކުރައްވައިފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ނަމަ ފާފަވެރި 

ނޑުމެން އެންމެން ދަންނަ އަދި ގަބޫލުކުރާ  ވާނެއެވެ. މިއީ އަޅުގަ

ކަމެކެވެ.

ކުރައްވައިފައިވާތީ،  މަނާ  ޖާސޫސްކުރުން  އެހެންވީމާ 

އޮންނަނީ  އިން  ޖާނަލިޒަމުގެ  އިންވެސްޓިގޭޓިވް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ކިހައި ހިސާބެއްގައިތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނޭ ކަމެކެވެ. 

ނަހީކުރައްވައިފައިވާ  ބެހުމަކީ  ވެސް  ކުޑަކޮށް  އަބުރާ  މީހެއްގެ 

ކަމަކަށް ވާތީ، މީހެއްގެ ވާހަކަދައްކާއިރު ހުރެވޭ ހިސާބެއް ބަލައިލާން 

ހެދުމަކީ  ދޮގު  ކުރީން  ޝާއިއުކުރުމުގެ  ޚަބަރެއް  ދޮގު  ވާނެއެވެ. 

ކިހައިވަރެއްގެ ބޮޑު ފާފައެއްކަން ހަނދާންކުރަން ވާނެއެވެ. މިއިން 

ކަމަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލައިގެން ދުނިޔޭގައި ހަމަޖެހިގެން އުޅެވުނު 

ނަމަވެސް އާޚިރަތުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނޭ ބޮޑެތި ނުރައްކަލާމެދު 

ވިސްނައިލާން ވާނެއެވެ.

އެ  ހިމަނައިގެން  ކަންތައްތައް  ދެންނެވުނު  މި  މަތީގައި 

ނޑު  ބައިތަކުން ސަލާމަތް ވެވޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑަކީ  ބޮޑެވެ. ސުލޫކީ މިންގަ ވަރަށް  މުހިއްމުކަން  އެކަށައެޅުމުގެ 

އައު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން 

އެކަމަކު  އެބަހުއްޓެވެ.  ނޑުތަކެއް  މިންގަ ސުލޫކީ  އެކަށައަޅާފައިވާ 

ނޑުތަކެއް  މިންގަ އެއްބަސްވާ  މުޅީން  މީޑިއާއަކުން  ހުރިހައި  އެއީ 

ކަމުގައި ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެންވީމާ އެންމެން އެއްބަސްވާ 

ނޑުތަކެއް އެކަށައެޅުމަކީ މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވަރަށް  ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މިހާރުވެސް  ކަމެކެވެ.  ވެފައިވާ  ބޭނުން  ބޮޑަށް 

ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މީޑިއާއަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެއެވެ. އެކަމަކު 

އަދިވެސް މީޑިއާގައި ހިމެނޭ ބައެއް މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

މީހުން އިތުބާރު ކުރެއެވެ. ވަކި މީހަކު ލިޔުނީމާ އެއީ ތެދެއް ކަމަށް 

ގަބޫލު ކުރެއެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ވަކި ނޫހެއްގައި 

އުވިގެން  ކުރުން  ގަބޫލު  ކަމަށް  ތެދެއް  ޚަބަރަކީ  ކޮންމެ  އޮންނަ 

ކުރާނޭ  އިތުބާރު  އާއްމުން  މީޑިއާއަށް  އެހެންވީމާ  ހިނގައްޖެއެވެ. 

ގޮތެއް ވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.

ހެންވޭރު ޝަފީގުގޭ  ވެރިޔާ،  ޢިއްޒަތުގެ  މުލީގޭ ޝަރަފުގެ  ނިޝާން 

އަޙުމަދު ޝަފީޤު )ރަހިމަހުهللا( އަކީ ވަރުގަދަ ތާރީޚީ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ހަޔާތުގެ 

ބޮޑުބައިގައި ޑައިރީ ލިޔުއްވައި، ތާރީޚު އެއްކުރައްވައި ދިރާސާކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ 

ބޭނުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފާފައިވެ އެވެ. އޭނާ އަކީ 

ނޫސްވެރިންގެ އެކުވެރިއެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް ވެސް ލިޔުއްވި 

އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި 1993 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހި ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތުގެ 

ރަންގަލަން ޝަފީޤަށް އަރުވާފައިވެ އެވެ. ދިވެހި ދައުލަތަށް 45 އަހަރަށްވުރެ 

ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ޝަފީޤު ވަނީ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާ ތިމާވެއްޓާ 

ގުޅޭ ތަފާތު ލިޔުންތަކާއި ފޮތްތައް ލިޔުއްވާފައެވެ.

ފީޤު ދު ޝަ މަ ޙު ލް އަ ފާޟި އަލް
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ނޮވެންބަރު 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު، ]ހަވީރު[ ނޫހުގެ 

ހައިސިއްޔަތުން،   ރިޕޯޓަރެއްގެ  ނުކުތީ،   ނޑު  އަޅުގަ އިދާރާއިން 

އޭރު  ނިންމައިފައެވެ.  ކޮށް،  އެދުވަހަށް  މަސައްކަތް،  ކުރާންހުރި 

ވެވިފައި  ކައިވެންޏެއް  ޒުވާނެކެވެ.  އެކަނިހުރި  ނޑަކީ،  އަޅުގަ

ނިކުމެ،  ނިންމާފައި  ނޫސް  ނެތެވެ.  ކުއްޖަކުވެސް  ނެތުމުން، 

އުތުރު  މާލޭގެ  ދިޔައީ،  ފުރަތަމަވެސް  އަރައިގެން  ބައިސްކަލަށް 

ފަރާތު ބަނދަރާ ދިމާގައި ހުންނަ، ]ކްއީން އޮފް ދަ ނައިޓް[ އަށެވެ. 

އެއީ އެދުވަސްވަރު އެންމެ ހިނގާ އެއް ހޮޓަލެވެ. ރަށްޓެއްސަކާއެކު 

އެތަނަށްވަދެ ސައިބޮއިގެން، ދާން އޮތް ބައެއް ތަންތަނަށް ގޮސް،  

ގެއަށް ވަދެވުނުއިރު، ]ހަވީރު[ ނޫސް،  ޗާޕުވެގެން ނުކުމެއްޖެއެވެ. 

އެއީ  މާދަމާއެވެ.  އަނެއްކާވެސް  އޮންނާނީ،  ދެން 

ދުވަހެވެ.  ވަނަ   3 މަހުގެ  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   1988

ކުރާންޖެހޭ  ގޮތުން  ރިޕޯޓަރެއްގެ  ގޮސް،  އިދާރާއަށް  ހަވީރުގެ 

ނޑަކީ ]ހަވީރު[  މަސައްކަތްތަކައިގެން، ކުރިއަށް ދިއުމެވެ. އޭރު އަޅުގަ

ނޫހުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ހަގު ރިޕޯޓަރެވެ. ހުންނަނީ އޭރުގެ 

ނޑުވެސް ދިގުކޮށްފައެވެ. ފުނާއަޅައި  ]ސްޓައިލް[އަށް، އިސްތަށިގަ

އެ  ކިޔައިއުޅޭ  ސްޓައިލް[އޭ،  ]ހެއަރ  ]އަނިލްކަޕޫރު[ގެ  އުޅެނީ 

ޒާތަކަށްދާ ގޮތަށެވެ. 

ތުނބުޅި  ހުއްޓެއްކަމަކު،  ހެދިފައި  ރަނގަޅަށް  މަތިމަސް 

ހުންނަނީ،  ފެންނާން  ތުނބުޅި  ނުވާތީ،  ފުރިހަމަ  މުޅީން  ފަޅައި 

މުޅީން ފުރިހަމަނުވެ ހުއްޓައެވެ.  އެހެން ނަމަވެސް ދިގުކޮށްފައި 

އުޅެނީ  ލައި  ހުރެއެވެ.  ނޑުގެ  އަޅުގަ އޭރު  ތުނބުޅިއެއް  ހުންނަ 

މުޅީން ގަޔަށް ހެޔޮވަރު ވަރަށްވުރެ، ދޫ ގަމީހެވެ. ޚަބަރު ނަގަން، 

ނޑު  އޮފީސްތަކަށާއި ތަންތަނަށް ގޮސް އުޅެނީ ބައިސްކަލުގައެވެ. ރޭގަ

އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއްނަމަ، އެތަނަކަށް ވަންނަނީ، ގެއްލިދާނެއަތީ، 

އަޅުވާލައިގެންނެވެ.  ލޫޕުގައި  ފަޓުލޫނުގެ  ބައްތި،  ބައިސްކަލުގެ 

ނޑު ގުޅުނުތާ އޭރު، އަދި އަހަރެއް ކިރިޔާ  ]ހަވީރު[ ނޫހާއި އަޅުގަ

ފުރުނީއެވެ.

އިރު  ދުވަހުގެ  ދެވަނައަށްއޮތް  މަހުގެ  ނޮވެންބަރު 

) ފުށި މް )ޯހރަ ލީ ދު ސަ މަ އް ޙަ މު
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ފުލްޓައިމްކޮށް  ސަލީމަކީ  މުޙައްމަދު  ހޯރަފުށީ 

ފެށި  މަސައްކަތްކުރަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާއްޖޭގައި 

ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ. "ހަވީރު" ނޫހުގެ މަޝްހޫރު 

އެޑިޓަރުކަން  ނޫހުގެ  "މިއަދު"  ފަހުން  ވަނީ  ނޫސްވެރިޔާ 

ނޫސްތައް  އޮންލައިން  އެހެން  ބައެއް  އަދި  ކުރައްވައިފައި 

ވެސް ވުޖޫދަށް ގެންނަވައިފަ އެވެ. ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުގެ 

ރަންގަލަމާއި ޤައުމީ އިނާމް ވަނީ ހާސިލުކުރައްވައިފައެވެ.

އޮއްސުމާއެކު، ދެންފެށުނީ އެ ރެއެވެ. އެއީ ވިދިގެން އޮތް ދުވަސް 

ވިލޭނީ  ތިނެއް،  ނޮވެންބަރު  ނަމަ،  މީލާދީގޮތުން  ރެއެވެ.  ވިލޭ 

ނޑު ނިދާން އޮށޯތީ، އަނެއް ދުވަހު  އެރޭގެ ބާރަ ޖެހީމައެވެ.  އަޅުގަ

ހެނދުނު، ]ހަވީރު[ ގެ އިދާރާއަށް ދިއުމުގެ އުންމީދުގައެވެ. 

ތެރެއިން  ރޭތަކުގެ  އާދައިގެ  ނޑަށްވެސް  އަޅުގަ ރެއަކީ 

ރެއެކެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެސް އޭރު އާންމުން ހޭލަމޭލަވަމުން 

ނޑަށް  ދިޔައެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމުގައެވެ. ނިދާފައި އޮއްވައި އަޅުގަ

އެއީ  އަޑަށެވެ.  ގޮވައިލި  ސަލީމް،  އާމިނަތު  ދައްތަ  ހޭލެވުނީ، 

ނޑަށް ގޮވައި،  އާދައިގެމަތީން ހޭލި ހޭލުމެއް ނޫނެވެ. ދައްތަ އަޅުގަ

ހުޅުވައި  ދެލޯ  އަޑަށް  ގޮވާލުމުގެ  އެ  ހޭލެވުނީއެވެ.  ހޭލުއްވީތީވެ 

ބަލައިލީމެވެ. ދައްތަގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ހާސްކަމެވެ. 

ޙަމަލާދޭތީ،  މީނާޒަށް  ބަޔަކު  ހިފައިގެންތިބި  ]ބަޑި 

ބައްޕަ )ހޯރަފުށީ އާދަމް ސަލީމް(، ދުރުވެއްޖެ އެގެއަށް![ ވަރަށް 

ކަންބޮޑުވެފައިހުރެ، ދައްތަ އެހެން ބުނުމުން، މާ ރަނގަޅަށްވެސް 

ހޭލެވިއްޖެއެވެ. 
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ނޑަށް އަހައިލެވުނީ  ]ކޮން ބައެއް؟[ ، ދައްތަކުރެން އަޅުގަ

މިހެންނެވެ. 

]ނޭނގެ! ބޭރު ބައެކޭ ބުނާތީ އަހައިފިން![  

ދާދި  މީނާޒާ  ހެންވޭރު  ހުންނަނީ  ގެ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

އިސްލާމިއްޔާ[ގެ  ދިރާސާތުލް  ]މަޢުހަދުއް  އޭރުގެ  ކައިރީގައެވެ. 

ނޑުމެން ދިރިއުޅޭ ]ރަތްކުންނާރުގެ[   އިރަށް އޮންނަ ގޯޅީގައި، އަޅުގަ

ހުންނަނީ، އެންމެ އެތެރޭގައެވެ. އެހެންކަމުން ގޭގެ ދޮރުން ނުކުމެ، 

މަޢުހަދު ހުންނަ މަގަށް ނުކުންނަން ޖެހެނީ ކުރިއަށް ހިނގައިލާށެވެ. 

މަގުގެ  އެ  ނުކުމެވޭއިރު،  މަގަށް  ހުންނަ  މަޢުހަދު 

އޮންނަނީ  ފެންނާން  ގޮތަށް،  ހުރަސްވާ  ކޮޅާއި  އިރުމައްޗަށްވީ 

ނޑުގެ އިރުމައްޗަށްވީ  ނޑެވެ. މީނާޒު ހުންނަނީ އެ ދަ ހެންވޭރު ދަ

ނޑާ ޖެހިގެން އިރަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ދާދިގާތެވެ. މި  ފަޅިން، ދަ

ޚަބަރެއް ލިބުމުން ބައްޕަ، އެ ގެއަށް ދުރުވީ ދުވެފައިކަމަށް ވެއެވެ. 

ގޭގައިކަމަށް  އެ  ހުންނަވާނީ  ބައްޕަ  މިހާރު  ކަމަށްވާނަމަ،  އެހެން 

ނޑު ނިންމީމެވެ.  އަޅުގަ

ނިކުންނަން  މަގަށް  ހުންނަ  މަޢުހަދު  ތެރެއިން  ގޯޅި 

ދެތިން  ދިރިއުޅޭ  ގެތަކުގައި  ބައެއް  ހުންނަ  ގޯޅީގައި  ދިޔައިރު، 

މީހަކާ ދިމާވިއެވެ. 

ހިފަން  ރާއްޖެ  ބަޔަކު  ނޫން!  ރައްކަލެއް  ]މަގުމަތި 

ތެރެއިން  އޭގެ  ބަޑިޖަހާ![  އެބަ  މިތަނަށް  އެތައް  އަރައިގެން 

ނޑަށް އެ ޚަބަރު ދިނެވެ.  ކޮންމެވެސް އެކަކު، އަޅުގަ

ނޑުގެ ކަންފަތުގައި  އިސާހިތަކުން ބަޑިއެއްގެ އަޑު، އަޅުގަ

ނޑޭރިގެއާ  ބަ އިވުނީ،  އަޑު  އެ  ނަމަވެސް  ޖެހިއްޖެއެވެ.  ވެސް 

ދިމާއިންނެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް އެ އަޑު އައީ، މީނާޒާ ދިމާއިންނެއް 

ނޫނެވެ. 

ހުރީ،  ކަންބޮޑުވެފައި  އެންމެބޮޑަށް،  ނޑު  އަޅުގަ އޭރު 

އެނގިލައްވައިގެން  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް  ބަޑިޖަހާކަން،  މީނާޒަށް 

ކަމެއް  ބައްޕައަށް  މެދުގައެވެ.  ބައްޕައާ  ދުރުވީތީ،  ބައްޕަ 

ޖަހަމުން  ބަޑި  ގެއަށް  އެ  ނަމަވެސް  އެހެން  ދިމާވެދާނެތީއެވެ. 

ދަނިކޮށް، ރައްކާތެރިނޫން ގޮތަކަށް ބައްޕަ އެ ގެއަށް ނުވަންނަވާނެ 

ނޑުގެ އޮތެވެ.  ކަމުގެ ޔަޤީންކަން، އަޅުގަ

ނޑަށް  އަޅުގަ ހުންނާނެވަރު  ހޭލުންތެރިކަން  ބައްޕަގެ 

އެނގެއެވެ. ކަންކަމުގައި ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާނެކަން ޔަޤީންވެއެވެ. 

އެ  ޙާލަތުގައި،  މި  އަދި  ވަގުތެއްގައި  މިފަދަ  އެހެންމެ،  ހަމަ 

ފަޚުރުވެރި  ބައްޕައާމެދު  ވެވުނެވެ.  ވެސް  އުފާ  ދުރުވީތީ  ގެއަށް 

ބައްޕަގެ  ޙަމީދަކީ،  ޢަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  ސަބަބަކީ  ވެވުނެވެ. 

އެހައި ގާތް އަޚަކަށްވެފައި، ޙަމީދަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ޚުތޫރަތްތެރި 

އަދި  ދުރުވީތީއެވެ.  ބައްލަވަން  ޙާލު  ޙަމީދުގެ  ނޑިވަޅުގައި،  ދަ

ދުރުވަން ކެރިލެއްވީތީއެވެ. އެއީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ އަގު އަދާކުރުމުގެ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލު  ގޮތުން ކުރާން މުހިންމު ކަމެއްކަން، ޚުދު އަޅުގަ

ކުރީމެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް މަގަށް ނިކުމެވުމާއެކު، ދިމާވާ މީސްމީހުންގެ 

މީނާޒަށް  އެބަޔަކު  ސާފުވަމުންނެވެ.  އައީ  ޚަބަރުތައް  ދޫދޫމަތިން، 

ސާފުވިއެވެ.  ވެސް،  ހިނގައްޖެކަން  އެނބުރި  ބަޑިޖެހުމަށްފަހު، 

އަވަހާރަވީ  ޒަޚަމްވެ،  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  މީނާޒުގެ  ޙަމަލާގައި  އެ 

ކަމަކަށް އެކެއްގެ ދުލަކުން ވެސް ނުބުނެއެވެ. ޙަމީދު ހެޔޮ ޙާލުގައި 

މީހަކާ  އެހެން  ދިރިއުޅޭ  ކައިރީގައި  ދާދި  ގެއާ  އެ  ހުންނެވިކަން، 

ދިމާވުމުން އެނގުނެވެ.  އަދި އެ ހިސާބުން ދިޔަ އެއްވެސް މީހެއްގެ 

ގަޔަށް ވަޒަން އަރައި ހިތާމަވެރި ކަމެއް، ހިނގައިފައި ނުވާކަން ވެސް 

ނޑު  އެނގިއްޖެއެވެ. އޭރު ސާފުނުވެ އޮތީ ބައްޕަ ކޮބައިކަމެވެ. އަޅުގަ

ހުއްޓިލައިގެންނެވެ.  ކައިރީގައި  ދާދި  ފެންނަފަށުގައި  ގެ  އެ  ހުރީ 

ނޑުގެ ހުޅަނގަށްވީ ފަޅީގައެވެ. ނަމަވެސް ދަ

 1988 ނޮވެންބަރު   3[ މައުޟޫއަކީ،  މަޒުމޫނުގެ  މި 

ނޑުގެ ބައްޕަ[، އެއް  ގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލައިގެ ޙާދިސާގައި، އަޅުގަ

ނޫނެވެ. އެ ދުވަހުގެ އެ ހާދިސާ، ނޫސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ކުރެވުނު،  ދަންނަވާނަމަ،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ދިނުމެވެ.  ސިފަކޮށް 

ޒަރީޢާއިން  ލިޔުމުގެ  މި  ހަނދާންތައް،  ތަޖުރިބާގެ  ތަފާތު  މި 

އެދުވަހުގެ  އެހެންކަމުން  ޙިއްސާކޮށްދިނުމެވެ.  ކިޔުންތެރިޔާއަށް 

ބައްޕަ  އާދެ!  ސުވާލު،  އޮތް  ނޭނގިފައި  ހަމައަށް،  އާ   3:30

ވީ ކޮންތާކުތޯ؟ އާއި، ޙާލަކީ އަދި ޚަބަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ އާއި، މި 

ސުވާލުތައް، އިހަށް ބާއްވައިލަމެވެ.

ދުވަހުގެ އިރު އަރަމުން ދިޔައިރު، ބަޑިޖަހާއަޑު ރަނގަޅަށް 

އިވިއިވި ހުއްޓެވެ. އޭރު ]ހަވީރު[ގެ ނޫސްވެރިޔާ އަދި ފޮޓޯގްރާފަރ 

މުޙައްމަދު ޒާހިރު ) މީމު ޒަވިޔަނި(، އެ މަންޒަރުތައް، ފޮޓޯ ނެގޭތޯ 

އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން، ރައްޓެއްސެއްގެ 

ފަރާތުން އިވިއްޖެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް މި ޙަމަލާދެނީ 



6667 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ކޮންބައެއް ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ!

ނޑުގެ ގެއަކު ރޭޑިއޯއެއް ނުހުރެއެވެ.  މިދުވަސްވަރު އަޅުގަ

ގެއާ  ދިރިއުޅޭ  ގޮސްވަނީ،   ނޑު  އަޅުގަ ދެން  އެހެންކަމުން 

ޑރ.  ގެއަކީ  އެ  އަށެވެ.  ]ސަންދޮރޯސްގެ[  އިންވެގެންހުރި 

އޮތް  އަތްޕުޅުގައި  މުޙުސިންގެ  ގެއެވެ.  ޢަބްދުލްމުޙުސިންގެ 

ނޑުމެން ދެ މީހުން، ބީ.ބީ.ސީން  ކުޑަވަރެއްގެ ރޭޑިއޯއަކުން، އަޅުގަ

މި ޚަބަރުތައް ސާފުވޭތޯ މަސައްކަތް ފަށައިގަތީމެވެ. 

ސާފުނުވާތީ،  ރޭޑިއޯ  ގޭގެތެރެއަށް  އެ  ކޮންމެއަކަސް، 

އަރާށެވެ.  ފުރާޅަށް  ޖެހުނީ  މީހުންނަށް  ދެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

އެ  ތިބެގެންނެވެ.  ފުރާޅުމަތީ  އެގޭ  ގެންދިޔައީ،  އަހަމުން  ރޭޑިއޯ 

ކިޔަވަން  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  މުޙުސިނުވެސް،  ދުވަސްވަރަކީ 

ދުވަސްވަރެކެވެ.  ހުންނެވި  ދުރުވެ،  ޗުއްޓީއެއްގައި  ހުންނަވާފައި 

ވަރަށް  އިތުރުން،  އަވަށްޓެރިކަމުގެ  ދެމީހުންނަކީ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ގާތް ދެ ރަޙުމަތްތެރިންނެވެ. ފުރާޅުމަތީގައި ތިބެ، އެކި ޗެނަލްތަކުން 

އަތްވެއްގައެއް  ގަދަ  ގެންދިޔައީމެވެ.  ސާފުކުރަމުން  ޚަބަރުތައް 

ނޫނެވެ. ފުރާޅާއި ޖެހިގެން ހުރި ރުކެއްގެ ހިޔާދަށުގައި ތިބެއެވެ.

ބީބީސީ އާއި ވޮއިސް އޮފް އެމެރިކާ ފަދަ  ޚަބަރުފަތުރާ 

ދިވެހިރާއްޖެ  މިއީ  ގޮތުގައި،  ސާފުވަމުންދިޔަ  ވަސީލަތްތަކުން 

ހިފަން ސްރީލަންކާގެ ޕްލޮޓް ޖަމާއަތާ ގުޅިގެން ހާޖަރާގޭ ޢަބްދުهللا 

ލުޠުފީ އާއި ދިވެހިންގެ މަދު ބަޔަކު އިސްވެ ތިބެގެން ދެމުންގެންދާ 

ޙަމަލާއެކެވެ. އެ މީހުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު 

ޙަމަލާދިނެވެ.  ]ތީމުގެ[އަށް  ހުންނަވާ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  މައުމޫން 

އެމީހުންނަށް މައުމޫން އަތުވުމުގެ ކުރީން، އެ މަނިކުފާނު، އެ ގެއިން 

ނިކުމެވަޑައިގެން ގޮސް، ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ސަލާމަތުން އެބަ 

ހުންނެވިއެވެ. މިއީ އެހައިތަނަށް ރޭޑިއޯއިން ސާފުވިހައި ކަންކަމެވެ. 

ރާއްޖެއަށް  ގެންދިޔައިރު،  އަޑުއަހަމުން  ބީ.ބީ.ސީ 

އިބްރާހީމް  ރައީސް  ކުރީގެ  ތުހުމަތު،  ޙަމަލާގެ  ދެމުންގެންދާ 

އިވިގެން  ޚަބަރެއްވެސް،  އެޅޭފަދަ  އިސްތަށިފުޅުގައި  ނާޞިރުގެ 

ދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޭރުގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން 

ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުން، އެއީވެސް އަސްލެއްނެތް ވާހަކައެއްކަން 

އެނގުނެވެ. 

މާލެއިން  ތަނުން،  އިރުއެރި  ދުވަހުގެ  ހިސާބަކަށް  ވަކި 

އިދާރާއަށްވެސް  ނޫހުގެ  ހަވީރު  އަދި  ނޑިއްޖެއެވެ.  ކެ ކަރަންޓު 

ބަޑިޖެހިކަން  އެތަނަށް  ވަދެ،  ބަޔަކު  ތިބި  ބަޑިހިފައިގެން 

ވެސް،  ބިލްޑިންގ[  ]ޕޯސްޓަލް  މަގަކީ  އެ  އެނގިއްޖެއެވެ. 

ޕޯސްޓަލް  ގޮއްވާލަން،  އެކްސްޗޭންޖު  ޓެލެފޯނު  މަގެވެ.  ހުންނަ 

ޓެރަރިސްޓުން  ކައިރީގައި  އެތާނގެ  ބަޑިޖެހިކަމާއި،  ބިލްޑިންގަށް 

ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާކަންވެސް އެނގުނެވެ. 

ނޑުމެންނަށް ]ހަވީރު[ ނޫހުގެ އިދާރާގައި ތިބެވުނު  އަޅުގަ

ނަމަ، އެއީ ޒޫމްކޮށްގެން ފޮޓޯ ނުނެގޭހައި ދުރެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެއަކަސް 

އެ ބަޔަކު ހަވީރުގެ އިދާރާއަށް ވަދެ، ބަޑިޖެހީ އެތާނގައި ކުރަހާފައި 

ހުރި ފޮޓޯ ފްރޭމަކަށެވެ.  އެއްވެސް މެޝިނަކަށް ގެއްލުމެއް ދީފައެއް 

ނުވެއެވެ.

ތަމަޅައިންގެ  މަސައްކަތްކުރީ،  ނޑުމެން  އަޅުގަ ދެން 

1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 3 

ގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި އުދުވާނީ 

ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ދިފާއުގައި 

އައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރު 

ދޭއިރު  މައުލޫމާތު  ނޫސްވެރިންނަށް 

ސަލީމް  ރިކޯޑްކުރަނީ:  )ވ(  ސަލީމް 

ނޫހަށް  “ހަވީރު”  ހާދިސާ  އެ  ވަނީ 

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަވަރުކޮށްދީފައި.



6869 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ބޮނދައިގެން  ފިލައިގެން  ބަލާށެވެ.  ހުރިނެތްގޮތް  ޙަރަކާތްތައް 

ޕްލޮޓު  ގެންދިޔައިރު،  ކުރަމުން  ކަންކަން  މި  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ 

ނޑެއްގެ  ޖަމާޢަތުގެ ޙަމަލާތައް ސިފައިންގެއަށް ދިނުމަށް ނިވާފަތްގަ

ގޮތުގައި، ސިފައިންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ބިމުގައި، ދިވެހީންތަކެއް، 

މީހުންނަކީ،  އެ  އަދި  ސާފުވިއެވެ.  ތިބިކަން  ރަހީނުކޮށްފައި 

އަރައި،  އޮޑިދޯނިފަހަރަށް  ޓެރަރިސްޓުން  ބަޑިހިފައިގެންތިބި 

އިވެމުން  ދޫދޫމަތިން  ވެސް،  ބައެއްކަން  ބޭލި  ބިރުދައްކައިގެން 

ދިޔައެވެ. 

ޓެރަރިސްޓުން  ޖަމާޢަތުގެ  ޕްލޮޓު  ސިފައިންގެއަށް  އޭރު، 

ޙަމަލާދޭ އަޑާއި، އަދި ސިފައިންގެ މަރުކަޒުންވެސް، ހުއްޓުމެއްނެތި 

ރައްދު ޙަމަލާދޭ އަޑު ދިޔައީ އިވެމުންނެވެ. އެހައިތަނަށް ދިޔައިރު، 

ސިފައިންގެ  ޢާންމުންނާއި  ބައެއް  ޙަމަލާގައި،  ޓެރަރިސްޓުންދިން 

ދެމުންދިޔަ  ސިފައިންގެއިން  އަދި  ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ.  ބަޔަކު 

މަރުވެސް  މީހުން  ބައެއް  ޖަމާޢަތުގެ  ޕްލޮޓު  ސަބަބުން،  ޙަމަލާގެ 

އެއީ  އަދި  ލިބެންފަށައިފިއެވެ.  އޭރު  ޚަބަރުތައް  އެ  ވެއްޖެއެވެ. 

އެހެންމެ،  ހަމަ  ދިޔައެވެ.  ސާފުވަމުންވެސް  ބައެއްކަން  ކޮންކޮން 

ނޑިމަތީގައި  ޒަޚަމްވެފައިވާ ބައެއް ދިވެހިން، މީސްމީހުންގެ އަތްދަ

ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ) މިހާރުގެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް( ވައްދަން 

ފަށައިފިއެވެ.  އަދި ޕްލޮޓު  ޖަމާޢަތުގެ ޓެރަރިސްޓުންނާއެކު ޢަބްދުهللا 

ލުތުފީގެ އިތުރުން ސަގަރު އަޙްމަދު ނާސިރޭކިޔާ ދިވެއްސަކުވެސް 

ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާކަން ވެސް އެނގުނެވެ.

ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ، ދެންނެވޭނީ، އެ ބިރުވެރިކަމުގެ 

ތެރޭގައި  މާލޭގެ މަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާންވެފައި އޮތްކަމެވެ. 

ބޭރުބަލާލައިފައި،  ބޯދީ  މީހުން  މަދުމަދުން  ދޮރާށިން  ގޭގޭގެ 

އަވަސްއަވަހަށް ދޮރާށި ލައްޕާލަމުންދާތީ ފެނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 

މަދުމަދުން ކަންކަންމަތީން، ޖެހިލުންކުޑަ ބައެއް ދިވެހީން ހެލިފެލިވެ 

އުޅެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާދައިގެ ހެދުމުގައި ތިބި ސިފައިންވެސް 

ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަތިޔާރެއް ނެތިއެވެ. 

ދިވެހީންނަކީ، ޢާންމު އާދައިގެމަތީން، ހެނދުނު ހޭލައިގެން 

ހުންނަ  ކައިރީގައި  ދާދި  ގެއާ  ސާމާނު،  ބޭނުންވާ  ނާސްތާކުރާން 

ބިރުވެރި  މި  ބައެކެވެ.  އުޅޭ  ގަނެގެން، ނާސްތާކޮށް  ފިހާރަތަކުން 

އެ  ހުރުމީ،  ބަންދުކޮށްފައި  ފިހާރަތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ހެނދުނު، 

ހިތްދަތި  ކުރާންޖެހުނު  ފުރަތަމަ  ދިވެހީންނަށް  ބިރުވެރިކަމުގައި  

ތަޖުރިބާއެވެ. 

ހޮޓާތަކެވެ.  ތަންތަނާއި  ވިއްކާ  ހެދިކާ  އޮތީ  ދެން 

އެތަންތަންވެސް ހުރީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. މަޢުލޫމާތެއް ސާފުވާން އޮތީ 

ނޑިފައެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުންނެވެ. ރޭޑިއޯގެ އެ ޚިދުމަތްހުރީ ކެ

އެހެންކަމުން، ބީބީސީ އަޑުއަހާ މީހަކަށް، ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް 

ތެރެއަށް،  ޢާންމުންގެ  ދިޔައެއްކަމަކު،  އެނގެމުން  ވާނުވާ  މި 

ޓެލެފޯނުންނާއި ތުންތުންމަތީން، ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދިޔައީ ]މަގުމަތީ 

ޖެހިފައި  ކުލަތައް  ތަފާތު  އޭގައި  ޚަބަރުތަކެވެ.   ގެ  ރޭޑިއޯ[ 

އޮންނާނެ  ލަފާކުރުންތައް،  މީސްމީހުންގެ  މިންވަރާއި،  އޮންނާނެ 

މިންވަރު ހިތްޕުޅަށް ގެންނަވާށެވެ. 

ސިފައިންގެއިން  ފަހުން،  ހަތެއްގެ  ހެނދުނުގެ  ދުވަހުގެ 

ދޭ ޙަމަލާތައް އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ. އެއީ، ޑިފެންސް 

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު، އޮނަރަބްލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމްގެ ޙަވާލުގައި 

ނޑި، ހެނދުނު 7:00 ޖެހުމުގެ ކުރިން  އޮތް، ބަޑިގުދަނުގެ ތަޅުދަ

ނޑި ބްރިގޭޑިއަރ  ސިފައިންގެ ބަޑި ގުދަނުގެ އެތެރޭ ލޮކަރުގެ ތަޅުދަ

ރޑް( އިބްރާހީމް ދީދީގެ ހިންމަތާއި މިންނަތުން  ޖެނެރަލް )ރިޓަޔަ

އެހައިތަނުން  ފަހުންނެވެ.  ފޯރުކޮށްދިން  މަރުކަޒަށް  ސިފައިންގެ 

ވަރުގަދަވިއެވެ.  އިހުނަށްވުރެ  ޙަމަލާތައްވެސް  ސިފައިންގެ 

ދެނެގަނެވުނެވެ.  އެކަން  އަޑުތަކުން  ޙަމަލާގެ  ރައްދު  އިވެމުންދިޔަ 

ރައްޔިތުންނަށް  ދިޔައީ،  ވެގެން  ސާބިތުކަން  ސިފައިންގެ  ދިވެހި 

މަރުކަޒު  އަސްކަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުންމީދަށެވެ.  ބޮޑު  ލިބިފައިވި 

ފެށުނީއްސުރެ އޮތީ، ސިފައިންގެ ކޮންޓްރޯލުގައެވެ. އަސްކަރިއްޔާގެ 

ދައުރު ދިޔައީ ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމުންނެވެ. 

ޖަމާޢަތުގެ  ޕްލޮޓު  ފެންނާންފެށީ،  އަދި  އިވެންފެށީ  ދެން 

މީހުންނަށް ސިފައިންގެ ހެޑްކުއާޓަރ ހިފޭނެގޮތް ނުވެ، މާޔޫސްވެއްޖެ 

ވާހަކައެވެ. އެއީ ޓެރަރިސްޓުން ސިފައިންގެ މަރުކަޒަށް ވަންނަން 

އެނގުނު  ފަހުން  ކޮށްލުމުންނެވެ.  ފެއިލް  ރޭވުމެއް  ކޮންމެ  ރޭވި 

ރޭވި  ވަންނަން  ތެރެއަށް  މަރުކަޒުގެ  ސިފައިންގެ  ގޮތުގައި، 

މައިގޭޓެވެ.  ސިފައިންގެ  ޓާގެޓަކީ  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  ތިންދިމާގެ 

މައިގޭޓުން ވަންނަން ދިޔަމީހުން ހުއްޓުވަން މައި ގޭޓުގެ ޑިއުޓީގައި 

ހުންނެވި ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް އިސްވެ ޙަމަލާދީ، އެ ކޮށްލި 

ނާކާމިޔާބު ވެގެން ދިޔައީ، ސިފައިންގެ އިރުއުތުރު ކަންމަތިންނާއި، 

ސިފައިންގެ ފަހަތުން ސަލްޓަންޕާކާ ވީ ފަޅިން ހެޑުކުއާޓަރުގެ ފާރު 



6869 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ޙަމަލާވެސް  އުޅުނު  އެ  ދޭން  ވަދެ،  އެތެރެއަށް  ގޮއްވާލައިގެން 

ނާކާމިޔާބުކޮށްލި ކައުންޓަރ އެޓޭކަށެވެ. 

އެންމެ  ދިން  ބީ.ބީ.ސީން  ހިސާބަކުން  ވަކި  ދުވަހުގެ 

އުފާވެރި ޚަބަރަކީ، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އެހީއަށް ދިވެހިސަރުކާރުން 

އަންނާނެ  ރާއްޖެ  ސިފައިން  އިންޑިއާ  ވާހަކައެވެ.  އެދުނު 

ބުނަމުން  ފަހުން  މީޑިއާތަކުން  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ވާހަކައެވެ. 

ގެންދިޔައީ، ދިވެހިރާއްޖެ ހިފޭވަރުގެ އުރައްޕެއް، ޕްލޮޓު ޖަމާޢަތުގެ 

ޓެރަރިސްޓުންގެ ކިބައިގައި ނެތްކަމަށެވެ. މިއީވެސް އުންމީދީ އަދި 

އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ.

14:00ގައި  ނޑަކަށް  ގާތްގަ އެނބުރުމާއެކު،  މެންދުރުން 

ދެން އިވޭންފެށީ،  ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މުޖުތަބާގެ 

ދެކަނބަލުންނާއި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ރަހީނުކޮށްގެން 

އަޑުތަކެވެ.   އުޅޭކަމުގެ  ފިލާން  ދޫކޮށް،  ރާއްޖެ  ޓެރަރިސްޓުން 

ރަހީނުކުރުމުގެ  ދިވެހިން  ދިޔައިރު،  ހަމައަށް  ވަގުތާ  އަސުރު 

ކަންކަން، އެމީހުން  ގެންދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. 

ހަވީރުގެ  ހިތްތަކަށް،  ދިވެހީންގެ  ތިބި  މާޔޫސްވެފައި 

ގައި   5:00 ލިބޭންފެށިއެވެ.  ވެސް،  އުފާވެރިކަން  ފިނިކަމާއެކު، 

ކަރަންޓު ލިބުނެވެ. ދެން އިވެންފެށީ  ޓެރަރިސްޓުން ރާއްޖެދޫކޮށް، 

ބަނދަރުގައި އޮތް އާގުބޯޓެއްގައި ފުރާން ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ 

ހަވީރު  އަރުވަންފެށީ  ބޯޓަށް  ދިވެހިން  ރަހީނުކުރި  އަޑުތަކުންނެވެ. 

5:45ގައެވެ. ފަހުން އެނގުނުގޮތުގައި އެ ބޯޓަކީ އެމް.ވީ ޕްރޮގްރެސް 

ލައިޓެވެ. ރަހީނުންނާއެކު އެ ބޯޓު ފުރީ އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

ހަވީރު ވަގުތުގެ ވާހަކަ މިތާނގައި ލިޔަމުން ގެންދާއިރު،  

“ހަވީރު” ނޫސް، އެ ދުވަހު، ނުނެރޭކަންވެސް ފާހަގަކުރާން ޖެހެއެވެ. 

ނޫސް ޗާޕުކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ނެތުމުންނެވެ. ހިނގަމުންދާ ޙަމަލާގެ 

ޒަރީޢާއިން  ނޫހުގެ  ހަމައަށް  ދިވެހީންނާ  ޚަބަރުތައް،  ފޮޓޯތަކާއި 

ނޑައިލައިފައެވެ.  ގެނެސްދޭން ބަލާއިރު، މާލެއިން އޮތީ  ކަރަންޓު ކަ

ކަރަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނޫސް ޗާޕުކުރާ މެޝިން ހިންގޭކަށް 

ނެތެވެ. 

ފޮޓޯތައް ސާފުކުރާންހުރި ކެމެރާގެ މަސައްކަތަކީ، ކަރަންޓާއި 

ޗާޕުކުރާ  ނޫސް  ހުރީ  ދެން  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ނުލައި، 

ޕްލޭޓަށް، ނެގެޓިވުން ނަކަލުކުރާ ]ޕްލޭޓް މޭކަރ[ގެ މަސައްކަތެވެ. 

އެއީވެސް ކަރަންޓާ ނުލައި، ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. 

ނެރެވޭކަށް  ނޫސް  ]ހަވީރު[  ހުރަސްތަކާހެދި،  އެތަކެއް  މިފަދަ 

]ހަވީރު[  އޮތްނަމަވެސް،  ހުއްޓިފައި  މަސައްކަތް  ނޫހުގެ  ނެތެވެ. 

ކަވަރުކުރަމުން  ޙަމަލާ  މި  ފޮޓޯގްރާފަރުން  ރިޕޯޓަރުންނާއި  ނޫހުގެ 

ގެންދިޔައެވެ. 

ނޑުމެންނަށް ނޫސް ނެރެވުނީ އެރޭ  ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

ޓެރަރިސްޓުން ފުރައިގެން ގޮސް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއައުމުން 

އެ ލިބުނު އަމާންކަމުގައި ވިދިގެން އައި ދުވަހެއެވެ. އެ ދުވަހު، 

ނޫސް  ދިން  ޖޯޝީ،  ކާނަލް  ކޮމާންޑަރ  ސިފައިންގެ  އިންޑިއާ 

މަޒުމޫނުން  މި  ބައިވެރިވީމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ ކޮންފަރެންސްގައި 

ޖޯޝީއަށް  ނޫސްވެރިން  ބައެއް  ނޑާއި  އަޅުގަ ފެންނަނީ  އެ 

ނޑުމެން ޢާންމުކޮށް  ]ހަވީރު[  އިންޓަރވިއުކުރާ މަންޒަރެވެ. އަޅުގަ

ޗާޕުކުރާ މިންވަރު، އެދުވަހު ޑަބަލް ކުރަންޖެހުނެވެ. ނޫހުގެ ޑިމާންޑު 

އެހައިވެސް ބޮޑުވިއެވެ. 

ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ އިރު އޮއްސި ނޮވެންބަރު 4 ފެށުމާއެކު، 

ނޫސްތައް ނިކުތީ، ސާފުވަމުން ދިޔަހައި މަޢުލޫމާތުތަކާ އެކުގައެވެ. 

 3 ހައިސިއްޔަތުންނާއި،  ނޫސްވެރިއެއްގެ  ކަވަރުކުރި  ހާދިސާ  މި 

ނޮވެންބަރުގެ ފަތިސް ދަންމަތީގެ އުފާވެރި މަންޒަރު ބަދަލުވެގެން އެ 

އައި ގޮތް، އެ ކަންކަން ތަޙުލީލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދި ނޫސްވެރިއެއްގެ 

އޮތީ  ސިފަކޮށްދެވެން  ނޑަށް  އަޅުގަ ވަގުތު  މި  ހައިސިއްޔަތުން، 

މިހެންނެވެ. ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާށެވެ. 

ވަގުތު  ބަންގީގެ  ފަތިސް  އެވެ.   4:15 ގަޑިން  އޭރު 

ފަޖުރުލައިފައި  ސަނަތުންނަމަ،  މީލާދީ  ކުޑަތަންވެއެވެ.  އޮވެގެން 

އެވަނީ 1988ގެ ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހަށެވެ. ރޭގެ 12:00ގައި 

އެ ވަނީ 3 ނޮވެންބަރަށް ފެށިފައެވެ. 

ހުންނެވި  ޑިއުޓީގައި  މައިގޭޓުގައި  އެން.އެސް.އެސްގެ 

ޙުސައިން އާދަމަށް ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ، ބަޑިއެއްގެ ވަޒަނެއް ގޮވި 

އަޑަކީ  ބަޑިއެއްގެ  އަޑެވެ.  ބޭރުވި  އުންޑައެއް  ބަޑިއަކުން  އަޑެވެ. 

އަޑެއް  ސިއްރުވާނޭ  ވަގުތެއްގައި،  ހަމަހިމޭން  މިފަދަ  އަމުދުން 

އަދި  ހަދައިފައިތިބި،  ތަމްރީނުތައް  ބަޑީގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ނޫނެވެ. 

ބަޑިއަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަށް ދަންނަ މީހުންނަށެވެ. 

ސިފައިންގެ  އަޑެއް،  އެ  ސިހުންދެނިވި  ކޮންމެއަކަސް، 

އިވުނެވެ.  މީހުންނަށްވެސް  އެހެން  ތިބި  ޑިއުޓީގައި  މައިގޭޓުގެ 

ސިފައިންގެ  ވަޒަނެއްތޯ  ނިކުތް  ބަޑިން  ކާކުގެ  އެއީ  ހިނދު،  އެ 
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މައިގޭޓުގެ ޑިއުޓީ ސަރުދާރާއި ގޭޓު ހުޅުވައި ލައްޕަން ތިބި ސިފައިން 

ބޭރުގައި  ސުވާލުކުރިއެވެ.  ދެމީހުންނާ  ތިބި  ފޯރިއަށް  ބޭރުގައި 

ތިބި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ، ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމުގެ 

ނަންފުޅުން މިއަދު ދިވެހި ތާރީޚު ސިފަކުރާ، ކޯޕްރަލް ޙުސައިން 

އާދަމެވެ.  އޭނާއަކީ އޭރު ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ސިފައިންނަށް ހަދާ 

އެންމެ މަތީ އަސްކަރީ ތަމްރީނުކަމުގައިވާ ޓާސްކް ފޯސް ޓްރޭނިންގ 

ހަދާފައިވާ މަދު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޒުވާނެކެވެ. އޭރު އެއީ 

ޕްރައިވެޓެކެވެ. 

އެތެރެއިން އެ ކުޅަ ސުވާލަށް، ޙުސައިން އާދަމް ޖަވާބު 

ނޫންކަމަށެވެ.  ވަޒަނެއް  ނިކުތް  ބަޑިން  އެމީހުންގެ  އެއީ  ދިނެވެ. 

އެހައިތަނުން ސުވާލު އުފެދިއްޖެއެވެ. އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ، ދެން، އެއީ 

ކާކުގެ ބަޑިން ނިކުތް ވަޒަނެއް ތޯއެވެ؟ އެންއެސްއެސް ހެޑުކުއާޓަރާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ތަނަކީ  ބަޑިފޯރިމަރާ  ކައިރީގައި،  އެންމެ 

ގާޑުކުރުމަށް  އޮފީސް  ރައީސް  އެއީ  ނަމަވެސް  އެހެން  އޮފީހެވެ. 

ތިބި ސިފައިންގެ ބަޑިން ނިކުތް، ވަޒަނެއް ކަމެއް ވެސް ޔަޤީނެއް 

ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އޮތީ މި ޙައްސާސް ސުވާލަށް ޖަވާބެއް 

ނުލިބިއެވެ. 

ބޮޑު ސުވާލެއް އުފެދުނީއެވެ! ކާކުގެ ބަޑިން ނިކުތް ކޮން 

ވަޒަނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދުމާއެކު،  ޙުސައިން އާދަމް 

އެވަނީ މާ ބޮޑަށް ވެސް އެ އަޑަށް ސަމާލުކަންދީ، ފާރަވެރިވާން 

ފަށާފައެވެ. ހުޝިޔާރު ވެފައެވެ. 

ހެޑުކުއާޓަރުގެ ކުރިމަތިން އަތިރިއަށް އޮންނަ ގޯޅިއަށާއި، 

ކުރިމަތީގައި ހުރި ޢިމާރާތަށާއި، ވަށައިގެން ފެންނާން އޮތް ދިމާއަށް 

ޙުސައިން އާދަމް ނަޒަރު ހިންގަމުން ދިޔައެވެ. 

ގޯޅި  އޮތް  ކުރިމަތިން  ސިފައިންގެ  ހުއްޓައި  އެހެން 

ނޭނގޭ  ގޮތް  މެރިންޑްރައިވުން  އިރަށް  ހުޅަނގުން  ހުރަސްކޮށް، 

ލޯޑުކޮށްލިއެވެ.  ބަޑި  އޭނާ،  އެހިނދު  ފެނުނެވެ.  ދާތީ  ބަޔަކު 

ތައްޔާރުވެލިއެވެ.

އެބަޔަކު،  އަދި  ޖެހުމާއި  ކަންފަތުގައި  އަޑެއް  އެ  މިއީ 

އާދަމުގެ  ޙުސައިން  އަދި  ފެނުމާއި،  ހުރަސްކުރާތަން  ގޯޅި  އެ 

ދެމެދު  އެ  ބަލާއިރު،  ވަގުތަށް  ދުއްވާލި  ވަޒަން  ފުރަތަމަ  ބަޑިން 

ކުލަފިއްސަކުން،   ، ގަލަމަކުން  މިނިޓު،  ފަސްވަރަކަށް  ނެގި  އެ 

ކިޔައިދެވޭނެ  ވާހަކަ  މި  މީހަކަށް،  ސިފަކުރާ  ގްރެފިކްސަކުން، 

ތަޙުލީލީ  ގޮތެވެ. 

ޑިއުޓީގައި ބަޑިފޯރީގައި ހުންނަ އިރު، އެއްވެސް މީހެއްގެ 

އަތުގައި އޮންނަ ބަޑިއަކީ، ރެޑީކޮށްފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. 

ބަޑި އަތަށްނަގައި ރެޑީކުރުމަށް ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ވަގުތުކޮޅެއް 

ނަގައެވެ.

އިވުނު  އެ  ފުރަތަމަ  އަޑު  ވަޒަނެއްގެ  ކޮންމެއަކަސް، 

އިވުމާއި، ޙުސައިން އާދަމް ބަޑިން ޙަމަލާދޭން ފެށުމާ އެ ދެމެދުގައި 

ވަގުތެވެ.  މިނެޓެއްހައި  ފަސް  އެންމެ  ނޑަކަށް  ގާތްގަ ހިނގާނީ 

ނޑަކަށް 4:20 އެވެ. މިވަގުތު، އެ ބަޔަކު  މާނައަކީ، އެއީ ގާތްގަ

ނުވަތަ  މަގު  އޮންނަ  ކުރިމައްޗަށްވާގޮތަށް  ގޭޓު  މައި  ސިފައިންގެ 

ދިމާއަށް  އޮފީހާ  ރައީސް  ހުރަސްކޮށް،  ގޯޅި  އޮތް  އެ  އަތިރިއަށް 

މިހާރުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ދުވެފައި ދަމުން، އެންއެސްއެސް 

ހެޑުކުއާޓަރުގެ މައި ގޭޓަށް ބަޑިން ]ސުޕްރޭ[ ކޮށްލިއެވެ. ވަޒަން 

ބުރުއްސިއެވެ. 

ފުރަތަމަ އިވުނު ބަޑީގެ އަޑަކީ، ހާޖަރާގޭ ޢަބްދުهللا ލުޠުފީ 

އިސްވެހުރެ، 3 ނޮވެންބަރު 1988 ގައި ރާއްޖެއަށް ދިން ޢުދުވާނީ 

ޙަމަލާގައި ބައިވެރިވި  ސްރީލަންކާގެ ޕުލޮޓް ޖަމާޢަތުން މާލެއަށް 

އެއީ  ވަޒަނެކެވެ.  ގޮވި  ބަޑިން  މީހެއްގެ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އެރި 

ދުޝްމަނުން މާލެ  އައި ދެ އުޅަނދުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އައި 

އުޅަނދުން ބޮޑު ފާލަމާ ދިމާއިން މާލެއަށް ފުންމަމުން ދިޔަ މީހުންގެ 

ތެރެއިން މީހެކެވެ. އެ ބަޑީގެ އަޑަށް ޙުސައިން އާދަމް، ހުރީ ވަރަށް 

ބޮޑަށް ސަމާލުވެގެންނެވެ. 

ދުޝްމަނުން ސިފައިންގެއަށް ދިން ފުރަތަމަ ޙަމަލާއާއެކު 

ވަގުތުން ބަޑި ރެޑީކޮށް ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ރައްދުގައި ހަމަލާ 

ދިނެވެ. ސިފައިންގެ މައި ގޭޓަށް ވަންނަން އައި ދުޝްމަނުންނަށް 

ޙުސައިން އާދަމް، އިސްވެ ހަމަލާދީ، އެމީހުން ހުއްޓުވާނޭ ފުރުސަތު 

އޭނާ  އޯޑަރެއްނެތި  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  އެހެން  ލިބިގެންދިޔައީ 

ހަރުދަނާ  ނިންމި  ތެރޭގައި  ހިނދުކޮޅުގެ  މަދު  އެ  އަމިއްލައަށް 

ދިފާޢުގައި  ޤައުމުގެ  އެވަގުތަކީ  ސަބަބުންނެވެ.  ނިންމުންތަކެއްގެ 

އެ  އޭނާ  ވަގުތުކަމަށް  ހަމަލާދޭންޖެހޭ  ބަޑި ނަގައި  އޮތް  އަތުގައި 

ނިންމި ނިންމުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ވަޒަންތައް  މެގަޒިންގެ  ފުރަތަމަ  އޮތް  އަތުގައި  އޭނާގެ 

ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ގޮތް، ތަޙުލީލީ ނަޒަރަކުން ދިވެހި ސިފައިން 
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ފަހުން ކުރި ދިރާސާއިން ވެސް އެނގި ހާމަވެފައި ވަނީ، އެކަމުގައި 

ވެސް އޭނާގެ ބުއްދީގެ މޮޅުކަމެވެ. 

ހަތިޔާރާއެކު  ވަދެގަންނަން  ސިފައިންގެއަށް  މައިގޭޓުން 

ކަވަރު  އަދި  އާދަމެވެ.  ޙުސައިން  ހުއްޓުވީ  މީހުން  އައި  އެ 

ފުރުޞަތު  ދޭނެ  ޙަމަލާއެއް  ރަނގަޅަށް  ވެސް  ތިބެ  ނަގައިގެން 

ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު  އާދަމެވެ.  ޙުސައިން  މީހަކީ،  ނުދިން 

ފަޔަރ  އޭނާ  ހުއްޓުމެއްނެތި  ނުދީ  ފުރުސަތު  ދުޝްމިނުންނަށް 

ކުރަމުން ގެންދިޔުމުންނެވެ. ޙުސައިން އާދަމާއެކު ޑިއުޓީއަށް ހުރި 

ދެވަނަ މީހާއަށް ފުރާނަޔައިގެން ސަލާމަތް ވެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

ދުޝްމަނުން ދޫކޮށް، ސިފައިންގެ އެތެރެއަށް ވަންނާކަށް ވެސް އަދި 

އެހެން ތާކަށް ދާކަށް ވެސް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. 

     މާބޮޑު ނިވައިކަމެއްނެތި ސިފައިންގެ މައިގޭޓުގެ 

ހުޅަނގު ފަރާތުގައިހުރި ސެގަރުގެ ތެރޭގައި ހާމައަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ގެންދިޔައެވެ.  ދެމުން  ހަމަލާ  ދެކޮޅަށް  ދުޝްމަނުންނާ  ހުރެގެން 

ޙުސައިން އާދަމުގެ މި އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރާއި ޢަޒުމުގެ ސަބަބުން 

ޙަމަލާގައި  ނަގައި  ހަތިޔާރު  ސިފައިންނަށް  ތިބި  އެތެރޭގައި 

އައިސް  ހޭލައިގެން  ސިފައިން  ތިބި  ނިދާފައި  ބައިވެރިވެވުނެވެ. 

ހަތިޔާރު ނަގައި އެކި އަމާޒުތަކަށް ފެތުރިގަނެވުނެވެ.

ޢުދުވާނީ  ގެ   1988 ނޮވެންބަރު  ތިނެއް       

ލައިޓު  ޕްރޮގްރެސް  އެހީގައި  ސިފައިންގެ  އިންޑިއާ  ހާދިސާއާއި 

ޓެރަރިސްޓުންގެ  ބާޣީންނާއި  ދިވެހި  އަތުލައިގަތް  ހުއްޓުވައިގެން 

ތަހުގީގުގެ މަރުހަލާއިން ފެށިގެން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ]ހަވީރު[ 

ނޑެވެ.  އަޅުގަ އެއް ނޫސްވެރިއަކީ  ކަވަރުކުރި  ހާދިސާ  އެ  ނޫހަށް 

ހަމަ  ނަމުގައި  ގެ  ރަތްބުރާސްފަތ1ި[   [ ހަނދާންތައް  އެ 

ނޑު ނެރުނީމެވެ. މި ދަންނަވާލީ،  އެދުވަސްވަރު، ޗާޕުކޮށްގެން އަޅުގަ

އެދުވަހާއި އޭގެ ފަހުގެ ބައެއް ހަނދާންތަކެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް 

ކުރި ތަޖުރިބާއެވެ. މިހައިތަނުން ކިއުންތެރިޔާ ހިތްޕުޅުގައި ޖަވާބު 

ނޑަށް އެނގެއެވެ. އެއީ  ނުލިބި އޮތް ސުވާލެއް އެބަ އޮތްކަން އަޅުގަ

ނޑުގެ ބައްޕައަށް ވީ ކިހިނެއްކަމެވެ.  އަޅުގަ

އިރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދުރުވީ  ގެއަށް  ބައްޕަ  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ތިރިވިފަހުންނެވެ. ބައްޕަ ކިޔައިދެއްވި ގޮތުގައި މީނާޒަށް ދެވުނުއިރު، 

ބަދަލުވާން  ތާކަށް  ރައްކައުތެރި  ދޫކޮށް  ގެ  އެ  އާއިލާ  ޙަމީދުގެ 

ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައެވެ. އެބޭފުޅުން ވަޑައިގަތީ ޓެކްސީއެއްގައްޔާއި 

އިންނާނީ  ކުރީގައި  ކާރުކޮޅުގެ  ޙަމީދުގެ  ކާރުކޮޅުގައެވެ.  ޙަމީދުގެ 

ބައްޕަ  ކުރިއަށް އަރަން  ކާރުގެ  ވަގުތު އެ  އަހަމުން ދިޔަ  ކާކުތޯ 

ވޮލަންޓިއަރ ކުރެއްވިއެވެ. އެބޭފުޅުން އެ ވަޑައިގަތް ތާކަށް ކާރު 

ދިޔައީ ކާރުގެ ކުރީގައި ބައްޕަ އިންނަވައިގެންނެވެ. 

“ހަވީރު” ނޫހުގެ އިސް ލިޔުންތެރިން 

ކަމަށްވާ މޫސާ ލަތީފު )މ( އާއި 

ހޯރަފުށީ މުހައްމަދު ސަލީމް )ކ( 

އަދި އެ ނޫހުގެ ކެލިގްރާފަރު 

މަސްއޮޑި އިބްރާހިމް ހަމްދީ، 

ހަފުލާއެއްގައި ބައިވެރިވަނީ.



7273 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ހުރިހާ  ދިވެހިކުރުމުގައި  ޚަބަރުތައް  ބޭރުދުނިޔޭގެ 

މި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ނޫހަކުންވެސް 

ދިވެހިބަހަށް  ނުވަތަ  އިނގިރޭސިބަހަށް  އަސްލަކީ  މައްސަލަތަކުގެ 

ނެތުމެވެ.  މައުލޫމާތު  އާއްމު  އަސްލަކީ  ނޫނެވެ.  ކޮށިވުމެއް 

އެހެންވީމާ ކަމުގެ ހައްލަކީ ބޭރު ޚަބަރު ތަރުޖަމާކުރާ ކުދިން އާއްމު 

މައުލޫމާތުގެ ތެރެއަށް ފީނުމެވެ. 

އެގޮތަށް  ހަމަ  ޚަބަރެއް  އޮންނަ  ލިޔެފައި  ބޭރުބަހަކުން 

މަސައްކަތް  ތަރުޖަމާކުރަން  ލަފުޒަށް  ލަފުޒުން  އަކުރަށް  އަކުރުން 

ކުރެވިފައި ހުންނާތީވެސް ފެނެއެވެ. އަޅުގަޑުގެ ނަޒަރުގައި ޚަބަރަކީ 

އެގޮތަށް ތަރުޖަމާކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ބޭރުބަހަކުން ލިޔެފައި 

އޮންނަ ޚަބަރެއް ވާންޖެހޭނީ މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ވަސީލަތަކަށެވެ. 

މުޖުތަމައަށް  ދިވެހި  ހަމަކޮށް  ފަސްކާފު  އަލީގައި  އެމައުލޫމާތުގެ 

ފެތޭގޮތަށް ބައްޓަންކުރީމާ އެނިމުނީއެވެ. 

ކޮން  އުޅެނީ  އުނިވެގެން  ތެރެއިން  މައުލޫމާތުގެ  އާއްމު 

މައުލޫމާތެއް ބާވައެވެ. އަޅުގަޑުގެ ދިރާސާޔަށް ފެންނަގޮތުގައި އެއީ 

މައުލޫމާތެވެ.  ލާޒިމު  އެނގެން  ކޮންމެހެންވެސް  ނޫސްވެރިންނަށް 

ސައިކްލޯނާއި ހަރިކޭނާއި ޓައިފޫނަކީ އެކައްޗެއްކަމާއި ތަފާތު ތިން 

ނަމެއް ކިޔަނީ ކީއްވެގެންކަން ޚަބަރުލިޔާ ކުއްޖާއަށް މޭރުން ނުވާނަމަ 

ސައިކްލޯނޭ  ހުރިނަމަ  އެމައުލޫމާތު  ނެތުމެވެ.  މައުލޫމާތު  އެއީ 

ތޫފާނެއްކަން  އުޅޭ  އުފެދިގެން  ނޑުގައި  ކަ އިންޑިޔާ  އެއީ  ބުނީމާ 

ނޑުގައި އުފެދުނު  އެނގޭނެއެވެ. ޓައިފޫނޭ ބުނީމާ އެއީ ފެސިފިކް ކަ

އެޓްލާންޓިކް  އެއީ  ބުނީމާ  ހަރިކޭނޭ  އެނގޭނެއެވެ.  ތޫފާނެއްކަން 

ނޑުގައި އުފެދިގެން އުޅޭ ތޫފާނެއްކަންވެސް އެނގޭނެއެވެ.  ކަ

ފްރާންސްގެ ޖަޒީރާއެއްކަމަށްވާ ރިޔުނިއަނަށް ބިންހެލުމެެއް 

ނޭނގުމުގެ  އޮންނަތަން  ރިޔުނިއަން  ބުނީމާ  އަތުވެއްޖެއޭ 

ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ފްރާންސަށް ބިންހެލުމެެއް އަތުވެއްޖެއޭ ލިޔުމެވެ. 

ފްރާންސް އޮންނަނީ ހުޅަނގު ޔޫރަޕުގައެވެ. ރިޔުނިއަން އޮންނަނީ 

އެފްރިކާގެ  ހުޅަނގުބިތުން  ނޑުގެ  އިންޑިޔާކަ މާދުރުގައެވެ. 

ފު ޠީ ދު ލަ މާ ޢި

އައްސޭރީގައެވެ. އެހެންވީމާ ފްރާންސަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެކަމަށް 

ލިޔުންވާނީ އޮޅުންބޮޅުން އުފެދޭ ކަމަކަށެވެ. 

ސިޓީއާއި  ގިނަފަހަރަށް  ވަރަށް  ނޫސްވެރިންނަށް  ދިވެހި 

އޮޅޭކަމަށް  ޓައުންވެސް  ޑިސްޓްރިކްޓާއި  ސްޓޭޓާއި  ޕްރޮވިންސާއި 

ނެތުމުގެ  މައުލޫމާތު  އާއްމު  އަނެއްކާވެސް  އެއީ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބެހިފައިވާގޮތަށް  އަތޮޅުތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  މައްސަލައެކެވެ. 

ހުންނަނީ  ބަހާލެވިފައި  އިދާރީގޮތުން  ގައުމުތައް  ބައެއް 

ސްޓޭޓްތަކަށެވެ.  ގައުމުތައް  އަނެއްބައި  ޕްރޮވިންސްތަކަކަށެވެ. 

އަދި  އޮސްޓްރޭލިއާ  އެމެރިކާއާއި  އިންޑިޔާއާއި  މިސާލަކަށް 

ޗައިނާ  ޕާކިސްތާނާއި  ސްޓޭޓްތަކެވެ.  ހުންނަނީ  މެލޭޝިއާގައި 

ކޮންމެ  ޕްރޮވިންސްތަކެވެ.  ހުންނާނީ  އަފްގާނިސްތާނުގައި  އަދި 

އެތަކެއް  ބެހިގެންވާނީ  ޕްރޮވިންސެއްވެސް  ނޫނީ  ސްޓޭޓެއްްވެސް 

ޑިސްޓްރިކްޓެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެޑިސްޓްރިކްޓެއްގައި އެތަކެއް ވިލެޖާއި 

ނޫނީ  ސްޓޭޓެއް  ކޮންމެ  ހުރެދާނެއެވެ.  ސިޓީތައްވެސް  ޓައުނާއި 

ޕްރޮވިންސެއްގައިވެސް އެ ޕްރޮވިންސެއްގެ ވެރިރަށެއް އޮންނާނެއެވެ. 

 cswyir uk ca em wk cn eh ea cswyir uk Wm wj ur wt  

.ev eS Wn cn wg ib il ut Wm Ul uA wm um ca Wa

ޒަމާނެއްގައި  މަދު  ގޮތްތައް  ހޯދޭނެ  މަޢުލޫމާތު 

ދިވެހިންގެ  ހަބަރުތަކުން  ދުނިޔޭގެ  ބޭރު  ކުޅިވަރާއި 

ނޫސްވެރިޔަކީ  މުއްސަނދިކޮށްލަދިން  ހަޒާނާ  މައުލޫމާތުގެ 

ލިޔުންތެރިއެއްގެ  ނޫހުގެ  "ހަވީރު"  ލަޠީފެވެ.  ޢިމާދު 

ކުރެއްވި  ގޮތުގައި  ކޮމެންޓޭޓަރެއްގެ  ޓީވީއެމްގެ  ގޮތުންނާއި 

މަސައްކަތުން އިމާދުގެ ނަން ވަނީ ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގައި 

ބިންވަޅު ނެގިފަ އެވެ. ޢިމާދު ލަޠީފަކީ މި ވަގުތު ވީމީޑިއާގެ 

އެޑިޓަރ އިން ޗީފެވެ. 



7273 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

މިސާލަކަށް ސިޑްނީއަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނިއުސަތުވޭލްސް ސްޓޭޓްގެ 

ވެރިރަށެވެ. ޓްރިވެންޑްރަމަކީ އިންޑިޔާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓްގެ ވެރިރަށެވެ. 

ކަރާޗީއަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ސިންދު ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށެވެ. އެއީ 

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް ވެރިކަން ކުރާ ރަށެއް އޮންނަ 

ބީދައިންނެވެ.  

ވާހަކަ  އިންތިޚާބުގެ  އާއްމު  އިންތިޚާބާއި  ރިޔާސީ 

ލިޔާނަމަ އެގައުމެއްގައި އޮންނަ ނިޒާމު އެނގުންވެސް މުހިއްމެވެ. 

އެހެންނޫނިއްޔާ ބޭރުބަހަކުން އޮންނަ ޚަބަރުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ 

ޓާމްތައް އަމިއްލަ ޚިޔާލަށް ދިވެހިކުރީމާ މުޅިން ގޯސް ވާހަކަތަކެއް 

ގިނައިން  ވަރަށް  މިހާރުވެސް  ގޯސްތައް  މިކަހަލަ  ލިޔެވިދާނެއެވެ. 

އިސްތިއުފާދެއްވިޔަސް  ބޮޑުވަޒީރުން  ރައީސުންނާއި  ފެނެއެވެ. 

ތަންތަނުގައި ތިއްބަވާ ރަސްރަސްކަލުންނަށް އެބީދައިން އިސްތިއުފާ 

ލިޔެވޭނީ  ނިސްބަތްކޮށްފައި  ރަސްކަލަކަށް  ނުދެއްވޭނެކަމާއި 

ރަސްކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުންކަންވެސް އެނގެން އެބަޖެހެއެވެ.  

މިކަހަލަ ގިނަ މައުލޫމާތަކީ ކުލާސްރޫމެއްގައި ކިޔަވައިދޭ 

ފާހެއްއޮތަސް  މަތީ  ކިތަންމެ  ތިމާއަތުގައި  ނޫނެވެ.  އެއްޗެއް 

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަކެތި ކިޔައި މައުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރަން 

ނޫޅެނީވިއްޔާ މިޒާތުގެ މައުލޫމާތު ނުލިބި ހުރެދާނެއެވެ. އެހެންވީމާ 

ކޮންއެއްޗެއްކަން  ކިޔުމެވެ.  ތަކެތި  ގިނައިން  ވީހާވެސް  ހައްލަކީ 

ޝައުގުވެރިކަމާއެކު  ދިމާވެއްޖެނަމަ  އެއްޗަކާ  ނުފިލާ  އޮޅުން 

މައުލޫމާތުގެ  އޮޅުންފިލުވުމެވެ.  އަވަހަށް  ވީހާވެސް  އެއެއްޗެއް 

ވަރަށްވެސް  ދުނިޔޭގައި  މިއަދުގެ  ހޯދުމަކީ  އަލިކަން  ރަސްމަގުން 

ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. 

ވަޒަންކުރާ  ބާރުމިން  ބިންހެލުމުގެ  ދުނިޔޭގައި 

ބެހޭ  މިންގަޑާ  ރިކްޓަރ  މިންގަޑެވެ.  ރިކްޓަރ  މިންގަޑަށްކިޔަނީ 

އަސާސީ މައުލޫމާތު ނެތިއްޖެނަމަ ކިތަންމެ ބޮޑު ގޯހެއް ލިޔެވުނަސް 

އަންނަ  ބާރުމިނުގައި  ގެ   6.5 މިސާލަކަށް  ނުވާނެއެވެ.  މޭރުމެއް 

ހެލުމެއްގެ ޑަބަލް ބާރުމިނަކީ 13 ކަމަށް ހީކުރާ މީހާޔަށް އެތޭރަޔަކީ 

ދުނިޔެ ފަޅަފަޅައިގެން އިރައިރައިގެން ދާން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ 

ވެސް މަތީ މިންވަރެއްކަން މޭރުމެއް ނުވާނެއެވެ. ޕޮއިންޓުގެ ފަހަތަށް 

އިތުރުވާ ކުޑަކުޑަ މިންވަރަކީވެސް އެތައް ގުނައެެއް އިތުރުވެގެންދާ 

އެއްޗެއްކަން މޭރުމެއް ނުވާނެއެވެ. 

ލިޔާއިރު  ޚަބަރު  ހާދިސާއެއްގެ  ވެއްޓުމުގެ  މަތިންދާބޯޓު 

އެވެނި  އެއަރބަސް  ނޫނީ  ބޯޓެކޭ  މަރުކާއެއްގެ  މިވެނި  ބޮއިން 

އޮޅިގެން  ގައުމު  އުފެއްދި  އެބޯޓު  ބުނީމާ  ބޯޓެކޭ  މަރުކާއެއްގެ 

އުޅެންޖެހޭނަމަ އެއީވެސް އާއްމު މައުލޫމާތު ނެތުމުގެ މައްސަލައެކެވެ. 

އެއަރބަސް ނަމަ އެއީ ޔޫރަޕެވެ. ބޮއިން ނަމަ އެއީ އެމެރިކާއެވެ. 

އިލޫޝިންެއެއް ނަމަ އެއީ ރަޝިޔާއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް 

އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އޭޓީއާރް ނަމަ އެއީ ފްރާންސް ނޫނިއްޔާ 

އިޓަލީއެވެ. 

ބީބީސީޔަކާއި ސީއެންއެންއަކާއި ޒިންހުއާއިން ބޭރު ޚަބަރު 

މިރާއްޖޭގައި  ފަތުރާގޮތަށް  ޚަބަރު  އެތަންތާގައި  ކުއްޖަކަށް  ނަގާ 

މޭރުންވާން  ނުވާނެކަން  ކޮށްގެން  އަދި  ނުކުރެވޭނެކަން  އެކަން  

ޓެރަރިސްޓުން  ހަގުރާމަވެރިންނަކީ  ފަލަސްތީނުގެ  ޖެހޭނެއެވެ. 

މުސްލިމް  މިރާއްޖެއަކީ  ކުރިޔަސް  ލޭބަލް  އެމީހުން  ކަމަށް 

ރާއްޖެއަކަށްވެފައި ޚަބަރު ލިޔަނީ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ކަމަށްވާތީ 

ފަލަސްތީނުގެ ޓެރަރިސްޓުންނޭ އަޅުގަޑުމެންނަކަށް ނުލިޔެވޭނެއެވެ. 

ނުކުރަމެވެ.  ގަބޫލެއް  އަޅުގަޑުމެން  ކަމަށް  ޓެރަރިސްޓުން  އެއީ 

އަޅުގަޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ މުޖާހިދުންނެވެ. އެހެންވީމާ ދުނިޔޭގެ 

ތަރޯވާން  ހިސާބަކަށް  ނޫސްވެރިން  ދިވެހި  ވަޔަށްވެސް  އޮޔާއި 

ފުށުއަރާތަކެތި  ފިކުރާއި  އަޅުގަޑުމެންގެ  އެހެންނޫނީ  ޖެހޭނެއެވެ. 

ލިޔެވޭއިރުވެސް މޭރުމެއް ނުވާނެއެވެ. 

މިކަހަލަ ވާހަކަތަކުން ވަރަށް ގިނަ މިސާލު ދެއްކިދާނެއެވެ. 

އެހެންވީމާ  މާދިގުނުކޮށް ދެން ނިންމައިލާނީއެވެ. ނިންމައިލުމުގެ 

މައުލޫމާތުގެ  އާއްމު  އެއްވާހަކައެކެވެ.  ހަމަ  އޮތީ  ކުރިންވެސް 

ކުދިންނަށްވެސް  އެނޫން  ކުދިންނާއި  ތަރުޖަމާކުރާ  ވާހަކައެވެ. 

އޮތް ފަހި މަގަކީ އާއްމު މައުލޫމާތުގެ ތެރެޔަށް ފީނައި އެކުދިންގެ 

ކޮށާރު މުއްސަނދި ކުރުމެވެ. އެކަން ނުކުރާނަމަ ވަރަށް ދެރަވަރުގެ 

އައި  ތައާރަފުވެގެން  އީމެއިލް  ލައިގަންނާނެއެވެ.  ކަންކަމާވެސް 

ދިވެހި  ނޫސްވެރިޔަކު  ގައުމެއްގެ  ބޭރު  ކޮންމެވެސް  ދުވަސްވަރު 

ނޫސްވެެރިޔަކަށް އޭނާގެ އީމޭލް ދީފައި ކަލޭގެ އީމޭލަކީ ކޮބައިހޭ އެހީމާ 

ޑޮޓާއި އެޓާއި ވަޓާއި ދެޓް ލައިގެން ފަތިވަރެއް އަމުނާލި އަޑުވެސް 

ނޭނގިގެން  އީމޭލެއްކަން  ކޮންޒާތެއްގެ  އަނެއްކާ  އެއީ  އެހީމެވެ. 

ބޭރުގެ ނޫސްވެރިޔާވެސް ދެއަތަކަށް ބޯހޫރާލިތަން ދުށީމެވެ. މިހިރީ 

ހައްތާވެސް މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އަސާސީ މައުލޫމާތު ލިބިނުގަތުމުގެ 

ދެރަ ނަތީޖާއެވެ.
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“ކިހިނެއް ކުދީން ކޮޅު؟” 

ނަސީމާއާ  ކުރުމަށްފަހު  ސަލާންގަލާން  ވަދެ  ގެއަށް  އެ 

އަހަރެން ސުއާލުކުރީމެވެ.

“ކޮބާ އަޙްމަދު؟ ކޮންތާކު އޭނާ އުޅެނީ؟”

“އޭނާ އެބަ އުޅޭ. އޭނާ އުޅެނީ އޮންލައިން ނޫހެއްގައި.” 

“އެއީ ޓައި އަޅައިގެން އުޅޭ ވަޒީފާއެއްތަ؟”

މަޖިލިސް  ޓައިއަޅައިގެން.  ދަނީ  އޮފީހަށް  “އާނ! 

މެންބަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ވެސް އޭނާއަށް ފޯނުކޮށްހަދާ. އޭނާ 

ލިޔުންތެރިންގެ  ހުރޭ.  ޖަހާފައި  ފޮޓޯ  އޭނާގެ  ލިޔުންތަކުގައި  ލިޔާ 

ތަރިއެއްގެ  އަންްނަ  އަރަމުން  ކުރެވެނީ  ސިފަ  އޭނާ  ދުނިޔޭގައި 

ގޮތުގައި.”

“އޭނާގެ ބައްޕަ ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ ކިހާ އުފަލެއް ވާނެ.”

“އުފަލެއް ނުވާނެ.” 

“އެއީ ކީއްވެގެން؟”

“އޭނާ އެ އުޅެނީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ 

އޮންލައިން ނޫހުގައި.” 

“ކީއްވެގެން އެހާ އަވަސް އަވަހަށް ވަޒީފާ ބަދަލު ވަނީ؟”

މުސާރައެއް  މަހަށް  މަހުން  ކުޑަ.  އެހާ  “މުސާރަ 

ނުލިބޭ.” ނަސީމާ މަޑުމަޑުން ބުންޏެވެ. “އޭނާގާތު އެތައް ފަހަރަކު 

ބޭނުން  އޭނާ  ދާށޭ.  ވަޒީފާއަކަށް  ދާއިިރާއެއްގެ  އެހެން  ބުނެފިން 

ވަނީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރަން. އެކަމަކު 

ނޑަށްތިބެ އެކަން ކުރާނީ ކިހިނެއް؟” ބަ

“ކޮބާ ޢަލީ؟” 

“އޮފީހުގައި.” 

“ކޮން އޮފީހެއްގައި.” 

ޓީވީ  ހިންގާ  ބަޔަކު  އަމިއްލަ  އުޅެނީ  “އޭނާ 

ސްޓޭޝަނެއްގައި.”

“މުސާރަ އާއި އިނާޔަތާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭތަ؟”

“މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިގެންތާ ހިތްހަމަ ޖެހޭނީ. 

އަބަދު ވެސް މަސްދެމަސް އޮންނަނީ ގައިދަށުވެފައި. އޭނާ އެތަނުން 

ގައުމަށް  ވަނީ  ބޭނުން  ވެސް  އޭނާ  ނޫޅުނު.  ވެސް  ނޑޭކަށް  ކެ

ޚިދުމަތް ކުރާށޯ. މަހުންމަހަށް ކުލި ނުދައްކާތީ ގޭގެ ވެރިމީހާ އަބަދު 

ވެސް ހުންނަނީ ވިއްދާލާފައި. ދަރީން ތިބެނީ ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި. 

ދުވާލު  ރެއާއި  ދަމަހައްޓަން  ބާރު  ވަނަ  ހަތަރު  ޑިމޮކްރަސީގެ 

މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ވަރަށް ބަލިކަށި.”

ދީ ޖު ދު މޫސާ ވަ ޢީ ދު ސަ މަ އް ޙަ މު

“ދެން ކިހިނެއް ވާންވީ؟”

“ނޫސްވެރިންނަށް ބޭނުން ވަނީ އިތުރު މިނިވަންކަމެއްނޫން. 

ނޫސްވެރިންނަށް ބޭނުން ވަނީ ރަނގަޅު މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް. 

ޗެނަލް  އަޑުއެހިންތަ؟  ވާހަކަ  ނޑާލި  ކަ ބަޔަކު  އެތައް  ވީޓީވީން 

ދެނެހުރިންތަ؟  ކަން  ނޑާލި  ކަ ބަޔަކު  އެތައް  ޓީވީން  ތޭރަ 

ކަމުގެ  ލިބޭނޭ  ބަރާބަރަށް  މުސާރަ  ނޯވޭ.  ގެރެންޓީއެއް  ވަޒީފާގެ 

ޔަގީންކަމެއް ނޯވޭ. ނޫސްވެރިންގެ ހައްގު ކަށަވަރުވުމަކީ ހަމައެކަނި 

އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމާއި ނޫސްވެރިންނަށް އިތުރު މިނިވަންކަން 

ލިބުމެއްނޫން.”

“ކޮބާ މޫސަ؟”

“އޭނާ އުޅެނީ ކަންނެލި އޮޑިއެއްގައި.”

“އެއީ ކޮންކަހަލަ ދަރިއެއް؟ އޭނާ ގެއިން ނެރެލާ!”

ހުރިހާ  ގޭގެ  މި  ނެރޭނީ؟  ގެއިން  އޭނާ  “ކިހިނެއް 

ގެ  ހުރި  ވީރާނަވެފައި  ރަށުގައި  މޫސަަ.  ބަލަހައްޓަނީ  ޚަރަދެއް 

މަރާމާތު ކުރަމުން ދަނީ އޭނަ. އަހަރުމެންގެ އާއިލާގެ މައިބަދައަކީ 

އަހަރުމެންގެ މަސްވެރިޔާ.” ނަސީމާ ބުންޏެވެ. “އަހަރެން ބޭނުން 

ވަނީ މޫސަ ކަހަލަ ހިތްވަރުގަދަ މަސްވެރިން ޓައި އަޅައިގެން މަހަށް 

ދާތަން ދެކެން.”     

W y i r e v cs w m  i a W n c n i r e v cs Un

މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ އަކީ އަށްޑިހައިގެ 

އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖެގެ ނޫސްވެރިކަމުގައި ވިދާލި ނަމެކެވެ. 

ކުޅިވަރު ހަބަރުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަވަރުކުރި ނޫސްވެރިޔާ 

ލިޔުންތެރިއެއްގެ  އިސް  ނޫހުގެ  "ހަވީރު"  ފާހަގަކުރެވުނީ 

ގޮތުގަ އެވެ. އަދި ފަހުން އެ ނޫހުގެ އައްޑު އަތޮޅު ބިއުރޯ 

ވެސް ހިންގެވި އެވެ. ނޫސްވެރިކަމުން ގައުމީ އިނާމް ވަނީ 

ހާސިލުކުރައްވައިފައެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރު ފުރުމާގުޅިގެން 

ނޑުގެ  އަޅުގަ ފޮތުގައި  ޚާއްޞަ  ނެރުއްވާ  ދާއިރާއިން  ކަމާބެހޭ 

ނޑަށް  ލިޔުމެއް ހިމެނުމަށް ޚިޔާލު ކުރައްވައި އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ޝުކުރު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުގައި  ވަރަށް  ދެއްވިކަމަށްޓަކައި 

ލިޔުންތެރިކަން  “މީމުޒަވިޔަނި”  ހަމައެހެންމެ  އަދި  ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑުގެ  ގެންގުޅުނު ސްޓައިލަށް ލިޔެދިނުމަށް އެދި ވަޑައިގަތުމުން އަޅުގަ

ސްޓައިލެއްކަމުގެ  ބަލައިގަނެވިފައިވާ  ސްޓައިލަކީ  ލިޔުންތެރިކަމުގެ 

ޔަގީންކަން ލިބި އެކަމަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ވަރަކަށް   15 އުމުރުން  ނޑުގެ  އަޅުގަ ނޑަކީ  އަޅުގަ

އަހަރުން ފެށިގެން މަދަރުސާގެ ދިވެހި އަދަބީ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި 

ނޑުގެ  ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވީ މީހަކީމެވެ. އަޅުގަ

އުސްތާޒަކީ ހ. އާމުލީގޭ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޞާދިޤެވެ. މަދަރުސީ 

ދައުރުގައި ވެސް ފާރުނޫސް ނެރުމާއި ކްލާސް މަޖައްލާ، ނޫސްފަދަ 

ތަޢުލީމީގޮތުން  އޭރު  އަދި  އުޅުނީމެވެ.  ތައްޔާރުކޮށް  ލިޔެ  ތަކެތި 

ދިވެހި  އެކިއެކި  ދިޔަގޮތުން  ކުރެވިގެން  ބައްޓަން  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން މަދަރުސާއަށް ގެނެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކާ 

މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ  ބައެއް  ދިވެހި  އިންޓަރވިއުކޮށްގެން 

ލިޔުމުގެ  ލިޔުންތައް  ތަފާތު  ނޑުމެންލައްވާ  އަޅުގަ ވެސް  ގޮތުން 

ހުނަރު ހޯއްދަވާ ދެއްވައެވެ. ރަމަޟާންމަސް ފެށިގެން އަންނައިރު 

ލައްވާ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ކަންކަން  ފަދަ ސަގާފީ  “އަންބަލަންލުން” 

ޢަމަލީގޮތުން ކުރުވައެވެ. ދިވެހި ތާރީޚީ ސަގާފީ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް 

އިސްކޮށް  ކަންކަމުގައި  މި  ކުޅުވައެވެ.  ޑުރާމާތައް  ތަމްސީލުތަކާ 

ޢަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް  އެދުރުންކަމުގައިވާ  ނޑުގެ  އަޅުގަ ތިއްބެވި 

ޞާދިޤު، އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީ، އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިބްރާހީމް 

މަނިކު )ކެލާ އަލިބެ( އާއި އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން މުޙައްމަދު ފަދަ 

ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި އޭގެ 

ތެރެއިން މި ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ 

ރަޙުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން 

ލިޔެވުނީ  ނަން  ނޑުގެ  އަޅުގަ ލިސްޓުގައި  ލިޔުންތެރިންގެ  ނުވަތަ 

) ނި ޔަ ވި ޒަ މު ހިރު )މީ ދު ޒާ މަ ޙް އަ

ނޑު މީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި  މިދެންނެވި އެދުރުން އަޅުގަ

ނޑު އެއްބަސް ވަމެވެ. ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ ތުއްތު އިރުއްސުރެ ދިރިއުޅެން ޖެހުނު  އަޅުގަ

މައްޗަށް  އެއްޗެއްގެ  އެ  ފެންވަރު  ދިރިއުޅުމުގެ  ސަރަޙައްދާއި 

ބުރަވެފައިވާ ތަނަކީ ތިމާވެއްޓެވެ. އެ މާހައުލެވެ. މާލެ އޮތް ގޮތެވެ. 

މާލޭގެ  މިނިވަންކަމެވެ.  ދިރުންތަކުގެ  ތަފާތު  ފިނިކަމާ  ފެހިކަމާ 

ނޑާ ހުދު ފަޅާ ކުޑަ މާލޭގެ ހިތްގައިމު ރީތި  ދެކުނުފަރާތުގެ ވިނަގަ

ނޑުގެ ޝައުގުވެރިކަން  ކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެންކަމާއެކު އަޅުގަ

މަދަރުސާ  ނޑުގެ  އަޅުގަ ތިމާވެއްޓަށެވެ.  ދިޔައީ  އަމާޒުވެގެން 

ދައުރުވެސް ބުރަވެފައިވަނީ އެ ހިތްގައިމު ރީތި މާލޭގެ ފެހިކަމުގެ 

ދިޔައިރު  ކިޔަވަމުން  މާހައުލުގައި  ފެހި  ދެންނެވި  މި  މައްޗަށެވެ. 

ރައިވެރިކަން”  “ދިވެހި  އަމާޒުވީ  ލިޔުންތައް  ދިވެހި  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ފަދަ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. ދިވެހި ޑުރާމާތަކުގެ 

“ދޮންހިޔަލައާ  ގެންދިޔައީ  ފުރޮޅެމުން  ސްޓޭޖްމަތީގައި  ތެރޭގައި 

ތަކުން  ވާހަކަ  ލާމަސީލު  ދިވެހިވަންތަކަމުގެ  ފަދަ  އަލިފުޅު” 

ރޯލުގައެވެ.  ލީޑު  ޑުރާމާތަކުގެ  އާރުލާ  ރޮއްވާލާފަދަ  އޯޑިއަންސް 

އަތޮޅުތަކުގައި  ކޭމްޕްތަކުން  އެޑިއުކޭޝަން  ފިޒިކަލް  އަދި  ޢިލްމީ 

"cnul ua wh Wm eg cn em uDnwg uL wa "

މިއީ  "މީމުޒަވިޔަނި"  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ދިވެހި 

ވަރުގަދަ މަރުކާ އެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުމުގައި ހަވީރު ނޫހުގައި އޭނާ ބޭނުންކުރި ގަލަމުގެ 

ބައިނަލްއަގްވާމީ  ރޮނގުން  އެ  އެވެ.  ގަދަ  ވަރަށް  ނުފޫޒު 

އިނާމެއް ވެސް ހާސިލްކުރެއްވި އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އޭނާ 

އަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ކުޅަދާނަ ފޮޓޯގްރާފަރެއް ވެސް މެއެވެ.
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ގެންނަ  ރަށްރަށުން  އެ  ހޭދަކުރުމަށްފަހު  ދުވަސްތައް  ޗުއްޓީގެ 

ހިންގައި  ޕުރޮގުރާމްތައް  ކުރުމުގެ  ފެހި  މަދަރުސާގައި  ރުއްގަހުން 

ގިނަ  ގުޅުންހުރި  ތިމާވެއްޓާ  ސާފުކުރުންފަދަ  މަދަރުސާތެރެ 

މަދުރަސީ  ނޑުގެ  އަޅުގަ ވެއެވެ.  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތްތަކެއް 

ނޑު ހުރީ  ޙަޔާތް ނިމި ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނަށް ނުކުތްއިރު އަޅުގަ

ހަމަ  މިއީ  ވެފައެވެ.  ލޯހުޅުވި ޝައުގުވެރި  ދާއިރާއަށް  ތިމާވެށީގެ 

ނަމުގައި  ތިމާވެށީގެ  އެނގިގެން  ނޑަށް  އަޅުގަ އެއްގޮތަކަށްވެސް 

މިއީ  މިއަދު  އެހެންނަމަވެސް  ނޫނެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ކުރެވުނު 

އަދި  އުސްތާޒުންނަށާއި  ނޑުގެ  އަޅުގަ ނޑާއި  އަޅުގަ ޙަގީގަތްކަން 

ގަބޫލްކުރަން  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ހަމަ  ލޯބިވާ  ނޑުދެކެ  އަޅުގަ

ރޮނގުން  ލިޔުންތެރިކަމުގެ  ނޑު  އަޅުގަ މަޖުބޫރުވެފައެވެ.  މިވަނީ 

މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ “މީމުޒަވިޔަނި” ގެ ނަމުގައެވެ. ގައުމުގެ 

ނޑުގެ ލިޔުންތަކުން ޢިބުރަތް ޙާސިލްކޮށްގެން  އެތައް ބަޔަކު އަޅުގަ

ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ހޭލުންތެރި ވިއެވެ. ދުވަހު ނޫސް “ހަވީރު”ގެ 

ނޑުމެންގެ މާހައުލުން” މި ޞަފްޙާއަކީ އެތައް  މަޝްހޫރު “އަޅުގަ

ބަޔަކު ޝައުގުވެރި ކުރުވި ޞަފްހާތަކެކެވެ. 

މައިދާނަށް  ދިރިއުޅުމުގެ  ނިމިގެން  ދައުރު  މަދަރުސީ 

މަދަރުސާގެ  ކިޔެވި  ޚިޔާރުކުރެވުނީ  ފުރަތަމަ  ލީއިރު  ކުރިމަތި 

ޕާޓްޓައިމް  ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ  ބައެއް  ވަޒީފާއެވެ.  ޓީޗަރެއްގެ 

ނޑުގެ ވަރަށް  ނޑާއި އަޅުގަ ވަޒީފާތަކެވެ. މިހެން އުޅުނުއިރު އަޅުގަ

ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ހ. ލައިލަކްހައުސް އަލްއަޚް ޙަސަން 

މަސައްކަތަކަށް  ޢިލްމީ  މުހިއްމު  އެންމެ  ކުރެވުނު  މަނިކާއެކު 

ފަރުގައި  މާލޭ  ކަންމަތިން  އުތުރު  އިރު  މާލޭގެ  ވެގެންދިޔައީ 

ލާފައިހުރި ރެނދުތަކެއްގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. ހަގީގަތުގައި 

މަތީ  ގޮތުން  ޖިއޮލޮޖިކަލް  ގޮތުންނާއި  ސައިންޓިފިކް  މިއީ 

ފެންވަރުގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ނޫނީ ނުކުރެވޭވަރުގެ ދިރާސާއެއްކަމަށް 

ނޑުމެންނަކީ އާދައިގެ  ނޑު ގަބޫލުކުރަމެވެ. އަޅުގަ އޭރުވެސް އަޅުގަ

ތިބި  ނުކުމެ  ހަދާލައިގެން  އޯލެވެލް  ޖީ.ސީ.އީ  ފެންވަރެއްގައި 

މީހުންގެ  ދެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް  ޒުވާނުންނެވެ. 

ވެސް  އަތުގައި  ޙަސަންމަނިކުގެ  އޭރު  މިންވަރުން  ގާބިލުކަންހުރި 

ހުރުމުން  އުޅަނދުފަހަރު  އާލާތްތަކަކާއި  މިންވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް 

ކިހިނެއްވާ  މިއީ  ހިތްހަމަޖެހުމަށްޓަކައި  އަމިއްލަ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

މަސައްކަތްތަކެއް  ޝައުގާއެކު  އުފެދުނު  ދެނެގަތުމަށް  ކަމެއްތޯ 

އުފަލާއެކު  ލިޔާއިރު  އާޓިކަލް  މި  މިއަދު  ކޮންމެއަކަސް  ކުރީމެވެ. 

ނޑުމެން އެ ކުރި މަސައްކަތް  ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ އެ ދުވަހު އަޅުގަ

އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން މިއަދު ދިވެހި 

ދަރިއަކުވަނީ ޙާޞިލް ކޮށްފައެވެ. ތިމާވެށި ވުޒާރާގައި މަސައްކަތް 

މަހުމޫދު  ޑރ.  ހެއްދެވި  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ތައިލްންޑްގައި  ކުރައްވަމުން 

ރިޔާޒް އޭނާގެ ދިރާސާ އަމާޒުކުރައްވާ، ތީސީސް ލިޔުއްވީ މާލޭގެ 

މައްސަލައާ  ރެނދުތަކުގެ  ލާފައިހުރި  އުތުރުކަންމަތީގައި  އިރު 

ރޑް”ގެ ފުޅާ ދާއިރާގެ ތެރެއިން “ސްލޯޕް  ގުޅޭގޮތުންނެވެ. “ޖިއޯހަޒާ

ފެއިލިޔަރ” އާއި “ސުނާމީ” ސަބްޖެކްޓަކަށް ބައްލަވައިގެން 2011 

ވަނަ އަހަރު އޭނާ އެވަނީ އެ ރޮނގުން އެންމެ މަތީ އިލްމުވެރިންގެ 

ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެންފައެވެ. މިއަދު ހަމަ ގައިމުވެސް އޭނާއަށްޓަކައި 

ނޑު ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.  އަޅުގަ

ވަރަށް  ޙަސަންމަނިކު  ނޑާއި  އަޅުގަ އޭރު  ކޮންމެއަކަސް 

އޭރުގެ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރި  ގޮތެއްގައި  އާދައިގެ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މި މަސައްކަތުގެ  ކުރައްވާ  ބައްދަލު  މީހުންނާ  ދެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ފުރިހަމަ ތަފުސީލު ހޯއްދެވިއެވެ. އެއަށްފަހު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 

ނޑުމެން ހިމަނައިގެން އިތުރު  ތަޖުރިބާކާރުން ރާއްޖެގެންނަވާ އަޅުގަ

ދިރާސާތައް ކުރެއްވިއެވެ. މި ދުވަސްވަރު މިކަމާ ބެހޭ ވާހަކަތައް 

މިއީ  ކިޔައިދިނީމެވެ.  ނޑުމެން  އަޅުގަ އަށް  “ހަވީރު”  ދުވަހުނޫސް 

ގައުމީ  އަމާޒުވެގެން  ފޯކަސް ސީދާ ނޫސްވެރިކަމަށް  ނޑުގެ  އަޅުގަ

“ހަވީރު”ގެ  ހިސާބެވެ.  ފެށުނު  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ފެންވަރުގައި 



7677 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

މަސްއޫލުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކޮށް 

މައްސަލަތަކާ  މުހިއްމު  ހުރި  މާހައުލުގައި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ދަންނަވާލުމުން  ދެއްވަފާނުތޯ  ފުރުޞަތު  ލިޔުމަށް  ބެހޭގޮތުން 

ނޑު  އަޅުގަ ލިޔެވިދާނެތޯއެވެ.  މަޒްމޫން  އެއް  މަހަކު  ވިދާޅުވީ 

މަސްދުވަހުގެ  އޮތް  ކުރިއަށް  ވިދާޅުވީ  އެއްބަސްވުމުން  މިގޮތަށް 

ތެރޭގައި މަދުވެގެން 4 މަޒްމޫނު ލިޔެގެން ގެންނާށެވެ. އޭރުން އެ 

އެއްޗެތީގެ ފެންވަރު ބަލާފައި ރަނގަޅިއްޔާ ފުރުސަތު ލިބިދާނެއެވެ. 

ނޑު އެތެރެއަށް ވަނީ މީހަކު ކޮއްޕާލީމާ  މި ހުޅުވުނު ދޮރޯށިން އަޅުގަ

ދާފަދަ ބާރުމިނެއްގައެވެ. އެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 5 ވަރަކަށް މަޒްމޫނު 

ޒާހިރު  ހިމަނައިގެންގޮސް  ވެސް  ފޮޓޯތައް  އެއާގުޅޭ  ލިޔެގެން 

ބެއްލެވުމަށްފަހު  އެތަކެތި  އަދި  ބައްދަލުކޮށްފީމެވެ.  ޙުސައިންއާ 

ދެތިންދުވަހެއްފަހުން ޖަވާބެއް ލިބުނީ އެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކަމަށާއި 

މާހައުލުން”  ނޑުމެންގެ  “އަޅުގަ އެއްދުވަހު  ހަފުތާއަކު  ކޮންމެ 

އަދި  ކަމަށެވެ.  ފަށާނެ  ޝާއިޢުކުރަން  މަޒުމޫނެއް  ނަމުގައި  މި 

މިހާރު ހުރި މަޒުމޫނުތަކުގެ އިތުރުން ހަމަ މިހާރުއްސުރެ ކޮންމެ 

ހަފްތާއަކު އެއް މަޒުމޫނު ލިޔަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އަބަދުވެސް 

ޓަކައެވެ.  ބެހެއްޓުމަށް  މަޒުމޫނުތައް  ރިޒާވް  ޕައިޕްލައިންގައި 

ނޑުނަ ނުދިނުމަށެވެ.  މެދުކެ

އާޓިކަލްތަކަކީ  ގެނައި  ލިޔަމުން  ނޑު  އަޅުގަ އޭރު 

ނޑުމެންގެ މާހައުލުގައި ހުރި އާންމު ހާލަތާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް  އަޅުގަ

މާލޭގެ  ތަކެކެވެ.  އާޓިކަލް  ލިޔުނު  ގޮތުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

މަގުތަކުގެ ހާލަތާއި ކުނި އުކާލުމާއި ދިރޭތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި 

ނޑު އުފުލުމުގެ މައްސަލައާއި  ނޑުގެ ލޮނުގަ ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި ކަ

އޯޒޯން ފަށަލައާއި ގްރީން ހައުސް ގޭސްތަކުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ 

ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް ލިޔުނީމެވެ. 

ކުނިއެޅުމާ  ފަރަށް  މޫދަށާއި  މައްސަލައާއި  ހަލާކުވުމުގެ  ފަރުތައް 

ނޑޫފާތަކާއި ޗަސްބިންތައް ފަދަ  ހޭޅިފަށް ހަލާކުކުރާ ވާހަކައާއި ކަ

އެތައް ބައިވަރު ވާހަކަތަކެއް މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދިނީމެވެ. 

ނޑު ބަލައިލާއިރު އެ ދުވަހު އެ  މި މައްސަލަތަކަށް މިއަދު އަޅުގަ

ގެއްލުމާއި  ލިބުނު  ހިނގާފައިވާގޮތާއި  ކަން  ވާހަކަތަކާއި  ދެއްކި 

ހޯދުނު ހައްލު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް ގައުމީ ފެންވަރުގައި މި ދާއިރާއިން ހުރިހާ 

ގޮތަކުން ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޭސިކް 

ޖާނަލިޒަމް ކޯސް ހަދާ ސެޓްފިކެޓާ ހަމައަށް ކިޔެވީމެވެ. ސިންގަޕޫރު 

ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ޓްރެއިނިންގ 

ފަދަ  ޕާކިސްތާން  ކުރީމެވެ.  ފުރިހަމަ  ކޯސްތައް 

ޑިޒައިންކުރުމުގެ  ފޮތް  ނޫހާއި  ގައުމުތަކުގައި 

ފޮޓޯގްރަފީގެ  ހެދީމެވެ.  ތަމްރީނުތައް  އަމަލީ 

ކޯސްތައް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހެދީމެވެ. 

ދާއިރާއަކީ  އަމާޒުވެފައިވާ  ކަމެއްވެސް  މިހުރިހާ 

ތިމާވެއްޓެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު 

ޖާނަލިޒަމްއެވެ.  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ކިޔެވުނީ 

އެންމެ  ފޮޓޯގްރަފީއެވެ.  ނޭޗަރ  ދަސްވީ  ބޮޑަށް 

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ޕެސިފިކްގެ  އޭޝިއާ  ފަހުން 

ޚިދުމަތް  ވެސް  އެސޯސިއޭޝަނަށް  ޖާނަލިސްޓް 

ކުރީމެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ޔުނިވާސިޓީގައި 

އެއްގެ  ލެކްޗަރަރ  ވިޒިޓިންގ  ކޯސްތަކަށް  ނޫސްވެރިންގެ  ހިންގާ 

ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކޮށްދެމެވެ. ރާއްޖޭގެ ރޭޑިޔޯއާއި ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް 

އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެތައް މީޑިއާ އަކަށް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ 

ޙާލަތާބެހޭގޮތުން މިހާރުވެސް މަޢުލޫމާތު ދެމުން އެ ޕްރޮގުރާމުތަކުގައި 

ބައިވެރިވަމުން އެބަ ގެންދަމެވެ. 

ނޑުގެ  އަޅުގަ ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  ނޑު  އަޅުގަ

ހިމެނޭނެއެވެ.  ސްޓައިލެއް  ތަފާތު  ވަރަށް  ލިޔުންތަކުގައި 

ގަޔާވާ  މާ  ލިޔުންތެރިން  މިއަދުގެ  މި ސްޓައިލްއަކީ  ފަހަރެއްގައި 



7879 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ސްޓައިލައަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. އެއީ އިބާރާތްތައް އެތުރިފައި 

ހުންނަ ގޮތާއި ލިޔުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަކީ މި ޒަމާނުގެ ނޫސްވެރިން 

ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތްތަކެކެވެ. އެ ލިޔުންތަކުގައި 

އަބަދުވެސް ބެލީ އާންމުކޮށް ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވައިން އެންމެނަށް 

ވެސް  ވީހާ  މައްސަލަ  މުއާމަލާތްކުރުމަށެވެ.  ގޮތުގައި  ހަމަހަމަ 

ތިލަކޮށް ސާފުކޮށްދީ ވަކި މީހަކަށް އިނގިލި ދިއްނުކޮށް ވަކި މީހަކު 

މެދު  މައްސަލައާ  އެ  ނޑިއަށް  ސިކު އެންމެންގެ  ބަދުނާމުނުކޮށް 

ވިސްނަން މަޖުބޫރުކުރުވާ ގޮތަށެވެ. ފަރުދީ ޒިންމާއާމެދު ވިސްނުމަށް 

ފުރުސަތު ހުޅުވައި ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ އާޓިކަލެއްގައި 

ގިނަ  އިތުރު  ފޮޓޯތަކުން  އެ  ހިމަނައި  ފޮޓޯތައް  އެކަމާގުޅޭ  ވެސް 

ވާހަކަތައް ދައްކުވައިދެމެވެ. 

އަމަލީ  މިދާއިރާގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކޮންމެއަކަސް 

ގާތް  އެންމެ  ނޑުގެ  އަޅުގަ ދިޔައިރު  ކުރަމުން  މަސައްކަތް 

މަނިކެވެ.  ޙަސަން  މައިޒާން  މަރްހޫމް  ހުރީ  މަދަދުގާރަކަށް 

ގޮތުގައި  ނަމެއްގެ  ގަލަމުގެ  ލިޔުންތަކުގައި  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ބޭނުންކުރުމަށް “މީމުޒަވިޔަނި” އެކަށައަޅައި ދެއްވީ ވެސް މައިޒާން 

ޙަސަން މަނިކެވެ. ލިޔުންތެރިކަމުގައި، މަރްހޫމް އަޙްމަދު ޝަފީޤާއި 

ހައްދެއްނެތި  އެހީތެރިކަން  މަނިކުގެ  އަޙްމަދު  ޙަސަން  މަރްހޫމް 

ނިއުމަތް  ދާއިމީ  ސުވަރުގޭގެ  އެފަރާތްތަކަށް  ލިބެމުންއައެވެ. 

ގައުމުގެ  މި  އިތުރުން  ބޭބޭފުޅުންގެ  މި  އާމީން!  ލައްވާށިއެވެ. 

ނޑަށް  އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި ޢިލްމުވެރިން މި ރޮނގުން އަޅުގަ

ދެއްވި މަޢުލޫމާތާއި ޢިލްމީ ފިލާވަޅުތައް އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި 

ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ  ހުންނާނެއެވެ. އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ފުންމިނުން ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެވެ.

ނޑުމެންގެ  “އަޅުގަ ނޑި  މެދުނުކެ ރޮނގުން  ތިމާވެށީގެ 

ގެންދާތީ  ލިޔަމުން  ނޫހުގައި  “ހަވީރު”  ސަފުޙާ  މި  މާޙައުލުން” 

ކުރި  ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި  މީހުން  ރޮނގުން  ތިމާވެށީގެ 

އާންމު  ދައުލަތުން  ވަޒަންކުރައްވައި  އަގު  މަސައްކަތްތަކުގެ 

ކޮންމެއަކަސް  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1989 އިނާމުދެއްވީ  ޚިދުމަތުގެ 

މިއަހަރު ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަރ. ރަޖީވް ގާންދީގެ 

ދަތުރުފުޅެއް  އިންޑިއާއަށް  މައުމޫން  ރައީސް  ދަޢުވަތަކަށް 

ކޮންމެވެސް  ނޫސްވެރިން  ދަތުރުތަކުގައި  މިފަދަ  ކުރެއްވިއެވެ. 

ނޑު މިފަދަ އެތައް ދަތުރެއްގައި  ވަރަކަށް ބައިވެރިކުރައްވައެވެ. އަޅުގަ

ބައިވެރިވެފައިވާތީ، އެފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ކަންހިނގާ އާދަކާދައިގެ 

ރައީސް  ނޫސްވެރިންނާ  މިގޮތުން  އެނގެއެވެ.  ނޑަށް  އަޅުގަ ގޮތް 

މައުމޫން މަތިންދާބޯޓުގައި ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވާ ހާލުއަހުވާލު 

އޮޅުން ފިލުވާ ބޭނުންކަމެއް އޮތްތޯ އައްސަވާ ހައްދަވައެވެ. މިގޮތުން 

ނޑު ގާތުގައި ވެސް މި ސުވާލުތައް ކުރެއްވިއެވެ.  މި ފަހަރު އަޅުގަ

އާންމު  ދެއްވާފައިވާ  ނޑަށް  އަޅުގަ ދެންނެވީމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ

އިނގިރޭސި  ރަސްމީ  ސެޓުފިކެޓުގެ  ދެއްވި  އިނާމާއެކު  ޚިދުމަތުގެ 

ތަރުޖަމާއެއް ލިބިދާނެތޯއެވެ. ތީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމެއް 

ނޫންކަމަށާ ކޮންމެ ބަހަކުން ވެސް ދޭންޖެހޭނެކަމަށާ މާލެގޮސްފައި 

ނޑު  އަޅުގަ ވިދާޅުވިއެވެ.  ދެއްވަންވާނެކަމަށް  ހަނދާންކޮށްލަ 

ދެންނެވީމެވެ. ސެޓުފިކެޓުގެ އިނގިރޭސި ކޮޕީއެއް މި ހޯދަނީ އދ.ގެ 

އޮފް  ރޯލް   500 “ގްލޯބަލް  ދެއްވާ  އިދާރާއިން  ބެހޭ  ތިމާވެއްޓާ 

ކަމަށެވެ.  ހުށަހަޅަން  ނޑު  އަޅުގަ ވޭތޯ  ނޮމިނޭޓް  އަށް  އޮނަރ” 

މިހެން ދެންނެވުމުން މިކަމާ ވަރަށް އުފާކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިތްވަރު 

ދެއްވިއެވެ. 

މާލެއައިސް  ނިންމާލުމަށްފަހު  ދަތުރު  އެ  ކޮންމެއަކަސް 

ރައީސް  ތައްޔާރުކޮށްގެން  ނޯޓެއް  ނޑު  އަޅުގަ ފަހުން  ހަފުތާއެއް 

ޞޯދިޤު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  މ.މުރިނގު  ގޮސް  އޮފީހަށް 

އަތްޕުޅަށް އަރުވާފައި މި ނޯޓު ރައީސް އަރިހަށް ފޯރުކޮށްލަދެއްވުމަށް 

ގުޅާލުމުން  ސޯދުއަށް  ފަހުން  ދެދުވަސް  އޭގެ  ދެންނެވީމެވެ. 

ޙުސައިންގެ  ޢަބްދުއްރަޝީދު  އޮތީ  އެނޯޓު  މިހާރު  ވިދާޅުވީ 

މޭޒުކޮޅު މަތީގައެވެ. ތިމަންނާ ބުނިކަމަށް ނުހަދައި ޒާހިރު ސީދާ 

މި  ހިސާބުގައި  މި  ކޮންމެއަކަސް  ގުޅުއްވާލައްވާށެވެ.  އަބްސީއަށް 

ނޑުގެ  އަޅުގަ ބައްދަލުކުރީ  ނޑު  އަޅުގަ އުޅޭތީ  ތާށިވެގެން  ނޯޓު 

އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އިސްމާއީލް ޝަފީޢުއާއެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ 

ކުރި  އިންޑިއާއަށް  އަރިހުގައި  ރައީސް  ވަދެ،  ކޮޓަރިކޮޅަށް 

އެ  އޮފީހުގައި  ރައީސް  މިހާރު  ހަމައިން  ކަންވީގޮތާ  ދަތުރުގައި 

ނޯޓު ވެއްޖެކަމާއި އޭގެ ޚަބަރެއް ބައްލަވައި ދެއްވާތޯ ދެންނެވީމެވެ. 

ވަން  ޒާހިރު  އެހުރީ  “ޒާހިރުއެވެ.  ވިދާޅުވިއެވެ.  މަނިކުފާނު  އެ 

ހޯދަން  ތަނެއް  ވަންނާނެ  ތިމަންނަވެސް  ނުކުންނަވާށެވެ.  ދޮރެވެ. 

ޖެހޭނެއެވެ.” ކޮންމެއަކަސް ނުކުމެގެނެ އައީއެވެ. ހިތްވަރުކޮށްލާފައި 

ަޢބްދުއްރަޝީދު ހުސެއިންއަށް ފޯނުން ދެންނެވީމެވެ. ވިދާޅުވީ “އެއީ 

ޒާހިރު ކީއްކުރަން އެ ވަރަކުން ހޯދަން އުޅޭ މެޑެއްޔެއް ހެއްޔެވެ؟” 



7879 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ދެން  ކޮންމެއަކަސް  ނޑުއްވާލެއްވިއެވެ.  ކަ ފޯނު  ވިދާޅުވެފައި 

މިކަމުގައި ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ހަމަޖެހިލައިގެން ވިސްނީމެވެ. 

އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ނޮމިނޭޝަން ފޯމް ފުރުމަށްފަހު 

އާންމު ޚިދުމަތާއެކު ދެއްވި ސެޓުފިކެޓުގެ ފޮޓޯކޮޕީއަކާއެކު ސެޓުފިކްޓު 

“އަން  މަތީގައި  ތަރުޖަމާކޮށް  އަމިއްލައަށް  އިނގިރޭސިބަހުން 

އޮފިޝަލް ޓްރާންސްލޭޝަން” މިހެން ޖެހުމަށްފަހު ސީ.ވީ އާއެކީ 

)ޔުނެޕް(  ޕްރޮގުރާމު  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް 

ދިރާގުން  ދުވަސްފަހުން  މަހެއްހައި  އޭގެ  ހުށަހަޅައިފީމެވެ.  އަށް 

ނޑު  ނޑާ ގުޅައި ޓެލެގްރާމެއް އޮތް ވާހަކަ އެންގިއެވެ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ގޮސް އެ ޓެލެގްރާމް ނަގައި ހުޅުވިއިރު މިއީ ޔުނެޕްގެ މެސެޖެކެވެ. 

ލިޔުންތަކުގެ  އެ  ނޫސްތަކާއި  ލިޔެފައިވާ  ޒާހިރު  ވަނީ  އޭގައި 

ތެރޭގައި  ހަފްތާއެއްގެ  ފަހު  ލިޔުމަށް  އިނގިރޭސިން  ޚުލާސާ 

ނޑު ބައެއް ރަޙްމަތްތެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  ހުށަހެޅުމަށެވެ. އަޅުގަ

މި މަސައްކަތްކޮށް ޑީ.އެޗް.އެލް މެދުވެރިކޮށް މި ތަކެތި ޔުނެޕަށް 

ފޮނުވައިފީމެވެ. އޭގެ ދެ މަހެއްހައި ދުވަސްފަހުން އަނެއްކާ ވެސް 

ނޑަށް ގުޅައި ޓެލެގްރާމެއް އޮތް ވާހަކަ އެންގިއެވެ.  ދިރާގުން އަޅުގަ

އޮތީ  އޭގައި  ބެލިއިރު  ހުޅުވާ  ޓެލެގްރާމް  އެ  ގޮސް  ނޑު  އަޅުގަ

ނޑު “ގްލޯބަލް 500” އަށް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެކަމަށާއި 1990  އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އދ. ގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ 

އިދާރާއިން ރަސްމީކޮށް މެކްސިކޯގައި ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި 

މެކްސިކޯއަށް  ހަވާލުވުމަށް  އެވޯޑާ  ހަފްލާގައި  ރަސްމީ  ދުވަހުގެ 

ނޑު  އައުމަށް ދައުވަތުދީފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް މި ޓްލެގްރާމް އަޅުގަ

ހިފައިގެން ގޮސް “ހަވީރު” ގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު 

ޒާހިރު ޙުސެއިން އަތްޕުޅަށް އެރުވީމެވެ. އަދި މެސެޖު ވިދާޅުވުމަށްފަހު 

ވަރަށް އުފަލާއެކު ވިދާޅުވީ މީމުޒަވިޔަނި މިހަފްލާއަށް މެކްސިކޯއަށް 

ދާންޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ދުވަސް  ދެތިން  އޭގެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ގެންދަވާނެކަމަށް  ކުރިއަށް 

ނޑު ގެންދަވައި ވިދާޅުވީ ވިސާގެ ކަންތައްތައް  ފަހުން ޒާހިރު އަޅުގަ

ގެންގޮސް  މިނިސްޓްރީއަށް  ފޮރިން  ޕާސްޕޯޓު  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޝާހިދުއާ ހަވާލުކުރުމަށެވެ. އަދި މެކްސިކޯއަށް 

ދިއުމުގެ ޓިކެޓް “ހަވީރު” އާއި މުލިއާގެއިން ހަމަޖައްސައިފިކަމަށް 

މިނިސްޓްރީއާ  ފޮރިން  ޕާސްޕޯޓު  ނޑުވެސް  އަޅުގަ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ދުވަހަކަށް  ދެ  ފުރަން  ތައްޔާރުވެއްޖައީމެވެ.  ދަތުރަށް  ހަވާލުކޮށް 

ނޑު ގެންދަވާ ހުރިހާ ކަމެއް  ވީތަނާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އަޅުގަ

ހުރީ ހަމަޖެހިފައިކަމަށާއި އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ހަމަޖެހޭނެކަމަށް 

އޭގައި  ޕާސްޕޯޓެވެ.  ނޑުގެ  އަޅުގަ ދެއްވީ  ނޑަށް  އަޅުގަ ވިދާޅުވެ 

ނޑެއްހާ ހިސާބު ވެސް ނެތެވެ.  އެއްވެސް ކަހަލަ ތައްގަ

ދިއުމަށް  ބަލައި  އެވޯޑް  ނޑު  އަޅުގަ ކޮންމެއަކަސް 

ފުރައިފީމެވެ. މާލެ – ކޮލަމްބޯ – ސިންގަޕޯރ – ޓޯކިޔޯއާ ހަމައަށް 

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތި ސިންގަޕޯރ އެއާލައިންގެ ފްލައިޓުން 

ދަތުރުކުރީމެވެ. ޓޯކިޔޯ އެއާޕޯޓުން ލޮސްއެންޖަލަސްއަށް ޓްރާންސިޓް 

ބުނީ  ގާތުގައި  ނޑު  އަޅުގަ އިމިގްރޭޝަނުން  ޓޯކިޔޯ  ދާތީ  ވާން 

ނެތިއްޔާ  ވިސާ  ސަރަހަށްދަށޭ  އެމެރިކާ  ލެޓިން  ދަނީ  ތިޔަ  ކަލޭ 

ނޑު އަތުގައި ހުރި ޔުނެޕްގެ  ވަރަށް މައްސަލަ ޖެހޭނެއެވެ. އަޅުގަ

ނޑު ދަތުރައިގެން ފުރީއެވެ.  ބައެއް ލިޔުންތައް ދެއްކުމަށްފަހު އަޅުގަ

ޒާހިރު”  “މިސްޓަރ  ފޭބުމާއެކު  އެއަރޕޯޓަށް  ލޮސްއެންޖަލަސް 

ނޑު އެ މީހުން  ބޯޑެއްގައި ޖަހައިގެން ތިބި ދެމީހުން ފެނުމުން އަޅުގަ

ގާތަށް ހިނގައްޖެއީމެވެ. އިސްކޮޅުން ބިޔަ ބަބުރުންގެ ދެ މީހުންނެވެ. 

ނޑު އެ މީހުން ގާތަށް ދިޔުމުން ޕާސްޕޯޓު އަތުލައި ނިކަން  އަޅުގަ

ނޑު  ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު ވިސާ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ. އަޅުގަ

އޮން  ވަނީ  ވިދާޅުވެފައި  މިނިސްޓްރީން  ފޮރިން  ރާއްޖޭގެ  ވެސް، 

އޭރު  އަދި  ބުނީމައެވެ.  އޮތްކަމަށް  ހަމަޖެހިފައި  ވިސާ  އެރައިވަލް 

އަތުގައި ހުރި ޔުނެޕް / މެކްސިކޯ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް ދެއްކީމެވެ. އެ 

މީހުން ވަރަށް ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށް މި ތަކެތި ބެލުމަށްފަހު ބުނީ 

ސިންގަޕޫރު  ދިޔަތަނާ  ތަންކޮޅަކަށް  ދިއުމަށެވެ.  މީހުންނާއެކު  އެ 

އެ  ކައިރިވީމެވެ.  ތަނަށް  އެ  ފެނިގެން  ކައުންޓަރެއް  އެއާލައިންގެ 

ނޑަށް މަޖުބޫރު ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެ  ވަގުތު އެ މީހުން އަޅުގަ

މީހުންނާ އެކުގައި ދިއުމަށެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެ ޑެސްކު ކައިރީގައި 

ހުރުމާއެކު  މެނޭޖަރު  އެއާރލައިންސް  ސިންގަޕޫރު  ވަގުތު  އެ 

އެ  ކިޔައިދިނީމެވެ.  އޭނާއަށް  ގޮތް  މިއުޅޭ  ވެގެން  ނޑަށް  އަޅުގަ

ނޑު ގޮވައިގެން ދާން އުޅޭ ދެ  ވަގުތު އެއަރލައިންގެ މެނޭޖަރ އަޅުގަ

މީހުންނާ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ 

ނޑު އަބްދުهللا ޝާހިދުއާ އެ  އަށް ފޯނުކުރިއެވެ. އެ ފޯނުން އަޅުގަ

ނޑަށް ކުރިމަތިވެގެން މި އުޅޭ  ވަގުތު ވާހަކަދެއްކީމެވެ. އަދި އަޅުގަ

މައްސަލައިގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނީމެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ “ތި ޔައީ 

ވަރަށް ފާޑެއްގެ ބަޔެކެވެ. މިހާރު މި އުޅެނީ ތިކަން ހަމަޖައްސާށެވެ.” 



8081 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ދެ  ތިބި  ގާތުގައި  ނޑު  އަޅުގަ ބޭއްވުމަށްފަހު  ފޯނު  ކޮންމެއަކަސް 

ދެ  އެ  ބިޑިއެކެވެ.  ނައްޓާލީ  ބެލްޓުން  އޭނާގެ  އެކަކު  މީހުންކުރެ 

މީހުންނަކީ ފުލުހުންނެވެ. އެ މީހުންގެ އަތުގައި ހަތިޔާރު ހުއްޓެވެ. 

ނޑަށް ދެއްކޭނީ ކޮން ގަދައެއްތޯއެވެ.  އަޅުގަ

އަދި  ހިނގައިގަތީއެވެ.  މީހުންނާއެކީ  އެ  ނޑު  އަޅުގަ

ކާރަކަށް   ޕޮލިސް  ކަޅުކުލައި  އޮތް  އެތާނގައި  ނިކުމެ  އެއާޕޯޓުން 

ބާރު  ބައިގަޑިއެއްހާއިރު  ގެންދިޔައެވެ.  އަރުވައިގެން  ނޑު  އަޅުގަ

ބޮޑު  ހުޅުވުނު  ދިޔައީ  ވަދެގެން  ދުއްވުމަށްފަހު  ސްޕީޑެއްގައި 

ދޮރަކުންނެވެ. އެ ތާނގެ އެތެރެއަށް ވެހިކަލު ވަދެގެން ގޮސް ވަކި 

ނޑު  ދަގަ ހުރި  ކުރިމަތީ  އަދި  ބޭލިއެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ ހިސާބަކުން 

އަދި  ވެއްދިއެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ ތަނަށް  އެ  ފަހު  ހުޅުވުމަށް  ދޮރެއް 

ކޮޓަރިއެއް  ބޮޑު  އެއީ  ތަޅުލިއެވެ.  ބޭރުން  ލެއްޕުމަށްފަހު  ދޮރު 

ތަފާތު  ހުއްޓެވެ.  ނޑިއެއް  ގޮ ބޮޑު  އިށީންނާނެ  ތަނެކެވެ.  ކަހަލަ 

ސޮފްޓު ޑްރިންކްސް އަޅާފައިހުރި ވެންޑިންގ މެޝިނެއް ހުއްޓެވެ. 

ނެތެވެ.  އެއްޗެއް  އިތުރު  ހުއްޓެވެ.  ޓީވީއެއް  ދައްކާ  އިޝްތިހާރު 

ދޮރުގެ  އަދި  ތަޅުލާފައެވެ.  ހުރީ  ހިފާލިއިރު  ދޮރުގައި  ނޑު  އަޅުގަ

މަތީގައި ހިއްލާލެވޭނެ ގޮތަށް ހުރި ގޮޅިއެއް ހުރުމުން ހިއްލާލީމެވެ. 

ތިއްބެވެ.  ފޯރިޔަށް  ހިފައިގެން  ހަތިޔާރު  މީހަކު  ދެތިން  ބޭރުގައި 

ނޑު އެ ތަން ހުޅުވުމުން އެކަކު އައިސް ކިހިނެއްވީތޯ ސުވާލު  އަޅުގަ

ބުނީ  އޭނާ  ބުނީމެވެ.  ބޭނުންކަމަށް  ބޯފެން  ނޑު  އަޅުގަ ކުރިއެވެ. 

ނޑު  ވެންޑިން މެޝިނަށް ލާރި ލައިގެން ފެން ގަންނާށެވެ. އަޅުގަ

ނޑު އަރުވާލުމަށްފަހު  އަތުގައި ލާރި ނެތްކަމަށް ބުނުމުން އޭނާ ދެ ކޮ

ދިޔައީއެވެ. 

ޑިޓެންޝަން  ހުރީ  ބަހައްޓާފައި  ނޑު  އަޅުގަ

ވިސާނެތި  ކުށަކީ  ޖަލެއްގައެވެ.  ނުވަތަ  ސެންޓަރެއްގައެވެ. 

ނޑީގައި  ލޮސްއޭންޖަލަސް އެއާރޕޯޓުގައި ޓުރާންސިޓް ކުރުމެވެ. ގޮ

އިށީނދެލައިގެން ހަމަޖެހިލައިފީމެވެ. އެކަމަކު ލޮލުން ފައިބަން ފެށި 

ނޑުގެ ކަނެކްޓިންގް  ކަރުނަތައް ގިނަވެ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. އަޅުގަ

ފްލައިޓް މިހާރު ނައްޓާލާފާނެއެވެ. ގަޑިއެއްނެތެވެ. ހިތުލަފައަށް ގަޑި 

ގޮތަކަށް އެ  ކަހަލަ  ބަލަމުން މި  ބޭރު  ގޮޅިން  އެއްކަލަ  ބަލަމުން 

ނޑުވެ އަދިރި ވެއްޖެއެވެ. ބޭރުގައި ފޯރިމަރަން  ތަނުގައި އިނދެ ރޭގަ

ހުރި މީހާއަށް ގޮވާލާފައި ފާޚާނާއަށް ދާން ބޭނުން ވެއްޖެކަމުގައި 

އޯޕަން  ހުރި  ޖެހިގެން  ގެންގޮސް  ނެރެގެން  ނޑު  އަޅުގަ ބުނުމުން 

ޓޮއިލެޓެއް ދެއްކުމުން އެ ތަނަށް ވަދެ ފާޚާނާ ކޮށްލައިފީމެވެ. އޭރު 

ނިމުނީމާ  ފާޚާނާކޮށް  ހުއްޓެވެ.  ގާތުގައި  ނޑުގެ  އަޅުގަ މީހާ  އެ 

ނޑު ގެންގޮސް އަނެއްކާ ވެސް އެއްކަލަ ތަނަށް ވައްދައިފިއެވެ.  އަޅުގަ

ހިއްލައިލާފައި  ގޮޅި  އެއްކަލަ  ފަހުން  އިރުކޮޅެއް 

ނޑަށް މީހަކު ދިއްކޮށްލީ ސޭންޑްވިޗެކެވެ. ދެން އެ ކާލައިގެން  އަޅުގަ

ގޮޅީގައި އިންދާ ނިދިއްޖެއެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ހޭލެވި ނިދި މި ކަހަލަ 

މި  ފެށިއްޖެއެވެ.  އަލިކަން  ދުވާލުގެ  ހުސްވެ  ނޑު  ރޭގަ ގޮތަކަށް 

ވެސް  އަނެއްކާ  ދިޔައީއެވެ.  ނިމި  ވެސް  ދުވަސް  އެ  ގޮތުގައި 

ނޑު އެ ތަނަށް ގެނައި  ނޑެވެ. ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އަޅުގަ ރޭގަ

ނޑު ނެރެގެން ގެންގޮސް  ދެ މީހުން އައިސް ދޮރު ހުޅުވާފައި އަޅުގަ

ނޑު  އެއްކަލަ ކާރަށް އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަޅުގަ

އެއްކަލަ  ހަވާލުކުރީ  ގެންގޮސް  އެއަރޕޯޓަށެވެ.  ގެންދިޔައީ 

ނޑަށް ވަރަށް  ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންގެ މެނޭޖަރާއެވެ. އޭނާ އަޅުގަ

ކަމޭ ހިތިއެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ލައުންޖަކަށް 

އިރުކޮޅެއް  އޭގެ  ހަމަޖައްސައިދިނެވެ.  ކަންކަން  ކެއުމާ  ގެންގޮސް 

ނޑު ގޮވައިގެން ގޮސް  ފަހުން އެއްކަލަ ދެ މީހުން އައިސް އަޅުގަ

ނޑު އެ މީހުން ބޭންދި ސީޓްގައި  އެރުވީ މަތިންދާބޯޓަށެވެ. އަޅުގަ

އިންދާ ފްލައިޓް ނައްޓާލައިފިއެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ބޯޓުގެ 

ނޑުގެ ޕާސްޕޯޓް ދިނެވެ.  ނޑު ގާތަށް އައިސް އަޅުގަ ކެޕްޓަން އަޅުގަ

އަދި މި ދަނީ މެކްސިކޯއަށް ކަމަށާ ލަގެޖް ފްލައިޓްގައި އެބަހުރިކަމަށް 

ބުންޏެވެ. 

ނޑު މެކްސިކޯ އެއަރޕޯޓަށް ފޭބިއިރު އެތަނުންވެސް  އަޅުގަ

ދެމީހަކު  ހިފައިގެން  ބޯޑެއް  ޖަހާފައިހުރި  ޒާހިރު”  “މިސްޓަރ 

އެ  ޕޮލިސްއެވެ.  މެކްސިކަން  އެއީ  އައެވެ.  ގާތަށް  ނޑު  އަޅުގަ

ބޭނުންވާ  ގެންދަން  އެމީހުން  ގޮވައިގެން  ނޑު  އަޅުގަ މީހުންވެސް 

ޔޫއެން  ދިޔަތަނާ  ތަންކޮޅަކަށް  ހިނގައިގަތެވެ.  ދިމާއަށް  ތަނަކާ 

ލައިގެން  މީހުން  އެ  ދިމާވެއްޖެއެވެ.  މީހަކާ  ދެ  ސިފައިންގެ 

ހުރި  ފޮނުވާފައި  ނޑަށް  އަޅުގަ ޔުނެޕްއިން  ޔުނިފޯމަކީ  ތިބި 

ނޑު ވަގުތުން  ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގައި ބުނެދީފައިވާ ޔުނީފޯމެވެ. އަޅުގަ

އެ  ވާހަކަ  ނޑުގެ  އަޅުގަ އަދި  ގޮވާލައިފީމެވެ.  މީހުންނަށް  އެ 

ނޑު ގާތުގައި  މީހުންނަށް ކިޔައިދިނީމެވެ. އެ ވަގުތު އެމީހުން އަޅުގަ

ނޑު ގެންދިޔައީ ވަކިން  ތިބި ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު އަޅުގަ

ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ޑޭގެ  އެންވައިރަމަންޓް  އެއީ  މޭޒަކަށެވެ.  ހުރި 


