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

ޔުނެޕްގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ކަންކަން  ޑިޕްލޮމޭޓުންގެ  ބޭރުންއަންނަ 

ދިއުމާއެކު  ނޑު  އަޅުގަ ޑެސްކެކެވެ.  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން 

ހަމައިން  ޓޯކިޔޯއާ  ސުވާލުކުރުމަށްފަހު  ވަރުވަރުން  އެމީހުން 

ނޑުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭކަމަށާއި ވަރަށް ގިނަގުނަ  އަޅުގަ

ކުޑައިރުކޮޅަކުން  ބުންޏެވެ.  ކުރެވިއްޖެކަމުގައި  މަސައްކަތްތައް 

ނޑުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ވިސާޖަހާއި ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމުމަށްފަހު  އަޅުގަ

ނޑު ގާތުގައި އެ މީހުން އެހީ ބޭނުންވަނީ ހޮޓަލަށް ދާންތޯ،  އަޅުގަ

ސެރަމަނީ  އެވޯޑިންގް  ދާންތޯއެވެ.  ހޯލަށް  ކޮންވެންޝަން  ނުވަތަ 

ނޑު  ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް ބުންޏެވެ. އަޅުގަ

ވަރަށް  ދިއުމަށެވެ.  އަވަހަށް ސެރަމަނީއަށް  ބޭނުންވަނީ  ބުނީމެވެ. 

އޮތް  ޖަހާފައި  ދިދަ  ރާއްޖޭގެ  ނެރެ  ބޭރަށް  ނޑު  އަޅުގަ އަވަހަށް 

ނޑު ލައިގެން ވަރަށް ބާރަށް ދުއްވިއެވެ. ވިއްސަކަށް  ކާރަކަށް އަޅުގަ

ވައްދައި  ހޯލަށް  އެ  ގެންގޮސް  ނޑު  އަޅުގަ ދުއްވުމަށްފަހު  މިނެޓު 

ނޑީގައި ބޭންދިއެވެ. އޭރު ހަމަ  ނޑަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ގޮ އަޅުގަ

ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ތެރޭގައި  ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ  ފެށުނީއެވެ.  ޖަލްސާ 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ފަށައިފިއެވެ.  ހަވާލުކުރަން  އެވޯޑުތަކެއް 

ދެން  ފަހު  އިއުލާންކުރުމަށް  ނަން  ތެޗަރގެ  މާގަރެޓް  ބޮޑުވަޒީރު 

ނޑު ވެސް ސްޓޭޖަށް  ނޑުގެ ނަމެވެ. އަޅުގަ އިއުލާން ކުރެވުނީ އަޅުގަ

އަރާ ޔުނެޕްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. މުސްތަފާ ކޭ ތަލްބާގެ 

 5 މަހުގެ  ޖޫން  ކޮންމެއަކަސް  ލިބިގަތީމެވެ.  އެވޯޑް  އަތްޕުޅުން 

މެކްސިކޯ  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ތިމާވެށި  ދުވަހު  ވަނަ 

ދުނިޔޭގެ  ރަސްމިއްޔާތަކީ  ކުލަގަދަ  އެންމެ  ބޭއްވުނު  ސިޓީގައި 

މީހުންނަށް  ކޮށްފައިވާ  ޚިދުމަތް  ތިމާވެއްޓަށް  ކަންކޮޅުތަކުން  އެކި 

“ގްލޯބަލް 500 ރޯލް އޮފް އޮނަރ” ގެ ޝަރަފާއި ބެޖު ދިނުމުގެ 

ރަސްމިއްޔާތެވެ. އެއަށްފަހު ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްފަހުން މެކްސިކޯގެ 

އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެކި ފެންވަރުގެ ތިމާވެށީގެ ހަރަކާތްތައް 

ފުރިހަމައަށް  ޕްރޮގުރާމުތަކުގައި  މި  ގެންދިޔައެވެ.  ކުރިއަށް 

ނޑު  ނޑު އެނބުރި ރާއްޖެ އައީމެވެ. އަޅުގަ ބައިވެރިވުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑަށް މަރުހަބާ  މާލެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ފޭބިއިރު އަޅުގަ

ނޑުގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިންނާއި “ހަވީރު”ގެ ބައެއް  ކިއުމަށް އަޅުގަ

ބޭފުޅުން އެއަރޕޯޓުގައި ތިއްބެވިއެވެ. 

ފަރާތުން  “ހަވީރު”ގެ  އައުމުން  މާލެ  ނޑު  އަޅުގަ

ނޑަށް މަރުހަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ހަފުލާއެއް “ހަވީރު”ގެ  އަޅުގަ

ނޑުގެ ކާމިޔާބީ  އިދާރާގައި ބޭއްވިއެވެ. އަދި އެ ހަފުލާގައި އަޅުގަ

ސޮއިކުރައްވާފައިވާ  ބޭފުޅުން  އެންމެހާ  ގެ  “ހަވީރު”  ވަޒަންކޮށް 

އެއްވެސް  ނޫން  އެ  ދެއްވިއެވެ.  ނޑަށް  އަޅުގަ ލިއުމެއް  ޚާއްޞަ 

ނޑުގެ މި ކާމިޔާބީ ފާހަގައެއް ނުކުރައްވައެވެ. އޭގެ  ފަރާތަކުން އަޅުގަ

ނޑާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނީ ތަފާތު އުނދަގޫތަކަކާއެވެ.  ބަދަލުގައި އަޅުގަ

އައި  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ނޑު  އަޅުގަ ފަހުން  ދުވަސްކޮޅެއް  ކުޑަ 

ލިޔުންތައް  ލިޔާ  ނޑު  އަޅުގަ އެންގީ  ނޑަށް  އަޅުގަ މިނިސްޓްރީން 

އެއްވެސް  ނޫނީ  ދެއްވުމުން  ހުއްދަ  ބައްލަވައި  ވެރިއަކު  އޮފީހުގެ 

އެންގެވުމުން  މިހެން  ނުވާނެކަމަށެވެ.  ޝާއިޢުކޮށްގެ  ނޫހެއްގައި 

އާޓިކަލް  ހަފުތާއެއްގެ  އެ  ކުރީކޮޅު  ވަރަށް  ހަފްތާގެ  ނޑު  އަޅުގަ

ލިޔުމަށްފަހު އޮފީހުގެ ވެރިއަކަށް ދައްކާ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ހަވީރަށް 

ފެށި  ނުކުންނަން  ދުވަސްކޮޅަކުން  ގެންދިޔައީމެވެ.  ފޮނުވަމުން 

ނޑުގެ ލިޔުން ކިޔައި ފާސްކޮށްދޭނެ ވެރިއަކާ  މައްސަލައަކީ އަޅުގަ

ދިމާވާގޮތް ނުވުމެވެ. ހުރިހާ ވެރިން ބިޒީކަމުން އެ ކަން ކޮށްލަދެވެން 

ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވާން ފެށުމެވެ. މި މައްސަލަ އެއް ހަފުތާއިން އަނެއް 

ނޑުގެ އާޓިކަލް  ހަފުތާއަށް އިތުރުވެ “ހަވީރު” ޗާޕަށް ދާއިރު އަޅުގަ

“ހަވީރު” އަށް ފޮނުވޭ ގޮތްނުވެ ގަވާއިދުން “ހަވީރު”ގައި ލިޔުން 

ނޑަށް  އަޅުގަ އެންމެފަހުން  ނުވާންފެށީއެވެ.  ކުރެވޭގޮތް  ޝާއިޢު 

ނޑު  މަޖުބޫރުވީ ލިޔުންތެރިކަމާ ދުރަށްޖެހިލާށެވެ. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މާޙައުލުން” މި ސިލްސިލާ  ލިޔަމުން ގެންދިޔަ “އަޅުގަ

ހުއްޓުމަކަށް އައިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު 

ފުރިގެން 1993ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި 

އެވޯޑާއި ސެޓްފިކެޓް ވެސް  ގަލަން” ގެ  ލިޔުންތެރިކަމުގެ “ރަން 

ނޑަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.  އަޅުގަ

ބީދައިން  މިދެންނެވި  ލިޔުންތެރިކަން  ނޑުގެ  އަޅުގަ



8283 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

މޮޔަ  ގެންގުޅުއްވާ  ޙުސެއިން  ޒާހިރު  “އެއީ  ދިޔައީ  ހުއްޓިގެން 

ބޭފުޅުންކޮޅެއްގެ  ދެކިވަޑައިގެންނެވި  ކަމަށް  ކުދިންކޮޅެއް” 

ނޑު  އަޅުގަ ފަހުން  އޭގެ  ދަންނަވާލަންޖެހެއެވެ.  ނުފޫޒުންކަމުގައި 

މަސައްކަތްކުރީ ހަވީރު ނޫހުގައި އެހެން ލިޔުންތެރިން އެ ދާއިރާއިން 

ކުރިއަރުވައި ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށެވެ. 

އެރޮނގުން  މީޑިއާތަކުގައިވެސް  އެހެން  އިތުރުން   މީގެ  އަދި 

މަސައްކަތްތައްވެސް  ކޮންސަލްޓަންސީގެ  ދިނުމާއި  އިންޓަވިއުތައް 

ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ. 

ބޮޑު ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި “ގްލޯބަލް 500” ގެ ވާހަކަ 

ގިނަ ބަޔަކު ކޮށްއުޅުނެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް އެކި 

ވެސް  ލިޔުންތައް  ތަފާތު  ގޮތުން  އެކަމާބެހޭ  ޖަޖްކޮށް  ގޮތްގޮތަށް 

ނޑު  ލިޔެފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީ  މި ހާމަކުރީ މި ވަގުތުގައެވެ. އަޅުގަ

ނޑު  މިކަމަށް ހަމަ މުނާސަބު ވަގުތެކެވެ. ދަންނަވަން އޮތީ އަޅުގަ

ނޑާ  “ގްލޯބަލް 500” ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށި ހިސާބުން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނެއް  އެތައް  ދިޔަ  ކިލަނބުވެގެން  ހިތްޕުޅު  ގޮތުން  ޒާތީ 

ޖަލުގައި  ލޮސްއެންޖަލިސް  ގޮސް  ބަލައި  އެވޯޑް  ތިއްބެވިކަމެވެ. 

ގަސްތުގައި  އެއީ  ނޫނެވެ.  އިއްތިފާގެއް  ވެސް  ޖެހުނީ  އޮންނަން 

ޑިޕްލޮމެޓިކް  މައްސަލައަކީ  ވިސާގެ  ކަމެކެވެ.  ހިންގި  ރާވައިގެން 

ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި އަމުދުން 

ވެސް  ރަނގަޅަށް  މާ  އޮންނާނެގޮތް  އެކަން  ނޑުގައި  ހިސާބުގަ އެ 

ކުރެއްވީއެވެ.  ގޮތަށް  އެ  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް  އެނގޭނެއެވެ. 

ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  އެ  ބޭނުމަކަށްވީ 

ގެއްލުވާލުމެވެ. އޭރުން އެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި 

ނޑު ނުހުންނާނެއެވެ. ތާރީޚުން  އަދި އެހެނިހެން ރެކޯޑުތަކުގައި އަޅުގަ

މެދުވެރި  އެގޮތަށް  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް  ފުހެވިގެންދާނެއެވެ. 

ނޑު  އަޅުގަ ރަޙްމަތްފުޅުން  ތަނަވަސް  މާތްهللاގެ  ނުކުރެއްވީއެވެ. 

ކިބަފުޅަށް  ކަލާނގެ  މިކަމަށްޓަކައި  ނުކުރައްވަތެވެ.  އެއްކިބާ 

ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. 

ލިޔުންތެރިކަމުގެ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ތިމާވެއްޓާ  ރާއްޖޭގެ 

ނޑަށް ކުރެވުނު  ރޮނގުން، ނޫސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ

މަސައްކަތްތަކާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނެވެ. ހަމަ ގައިމު ވެސް 

މި ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ހޭލުންތެރިވެގެން ދިޔަ 

ޝައްކެއް  ކަމާމެދަކު  ލިޔުންތައް  ނޑުގެ  އަޅުގަ ވަސީލަތަކީ  އެއް 

ލޯތްބާއި  ބައެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  މިކަމުގައި  އަދި  ނުކުރަމެވެ. 

ލިބެމުން  ނޑަށް  އަޅުގަ ވެސް  މިހާރު  އަދި  އޭރުވެސް  އިޙްތިރާމް 

މީމުޒަވިޔަނި  ނޭގުނަސް  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު  ގިނަބަޔަކަށް  ދެއެވެ. 

ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން  އެނގެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު އަޅުގަ

އަރިސް  އުޚުތުންނަށް  އަޚުންނާއި  އެންމެހާ  އިޙްތިރާމް  ލޯތްބާއި 

ކުރަމެވެ.

“ހަވީރު” ނޫހުގެ ސީނިއާ 

ނޫސްވެރިން )ކ-ވ( އިސްމާއިލް 

ނަސީރު، ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ، 

މޫސާ ލަތީފް، އަހުމަދު ހަމްދޫން 

އަދި އަހުމަދު އަބްދުهللا ސައީދު: 

މި ފަސް ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ 75 އަހަރުގެ 

“ގަލަން” ހާސިލުކުރައްވާފައި.



8283 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 27 

ވަނަ މާއްދާ އިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ހައްގެކެވެ. އެއީ، 

އަސްލަކާ  ދީނުގެ  އިސްލާމް  ކުރުމާއި  ފިކުރު  އެކު  މިނިވަންކަމާ 

ފެންނަ  ބުއްދިއަށް  އެމީހެއްގެ  މަތިން،  ގޮތެއްގެ  ނުވާ  ޚިލާފު 

ގޮތްތަކާއި ޚިޔާލުތައް ދުލާއި ގަލަމުން އަދި މިނޫން ވެސް ގޮތްގޮތަށް 

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެވެ.

މި ހައްގުގެ ބޭނުން، ވީހާ ފުޅާ ގޮތެއްގައި ހިފުމަށް މުޅި 

ވަސީލަތަކީ  އާންމު  އެންމެ  ބޭނުންކުރާ  މިހާރު  ވެސް  ދުނިޔޭގައި 

ނޫސްވެރިކަމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރޭޑިއޯ، ޓީވީ، ނޫސް، މަޖައްލާ، 

އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނެ އެވެ.

ފާޅުކުރުމުގެ  ޚިޔާލު  މިނިވަންކަމަކީ،  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ޚިޔާލު  ވީހިނދު،  ހައްގަކަށް  ލާމެހިފައިވާ  ގުޅި  މިނިވަންކަމާ 

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ވިދިގެން، ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަށަވަރު 

ކޮށްދީފައި އޮތީ ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 

ފާޅުކުރުމާއި  ޚިޔާލުތައް  ގޮތްތަކާއި  ފެންނަ  މައުލޫމާތާއި  ޚަބަރާއި 

ޝާއިއުކުރުމާއި ފެތުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހިމެނެ އެވެ.

މިނިވަންކަމުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ވެސް،  އިތުރުން  މީގެ 

ހައްގު ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނު އަސާސީގައި ކިތަންމެ ވާހަކައެއް 

ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ގޮތުން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، 

ނޫސްވެރިން ޝާއިއުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި، ކާކު ދިން މައުލޫމާތެއް 

ކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް އާންމުކޮށްފައި ހުންނަ މައުލޫމާތުގެ މަސްދަރު 

ހިމާޔަތް ކޮށްދީފައިވުމެވެ.

ނުވަތަ  ފަތުރާ  ނުވަތަ  ޝާއިޢުކުރާ  ގޮތުން  މި   ...“

ފާޅުކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ މަޞްދަރު ހާމަކުރުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް 

ވަނަ   28 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެވެ،”  ނުވާނެ  މަޖުބޫރުކޮށްގެން 

މާއްދާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގައި މިހެން ލިޔެފައި އޮތުމުން އެނގެނީ، 

އެއްޗެއްގައި  އެއްވެސް  ޝާއިއުކުރާ  ވަސީލަތެއްގައި  މީޑިއާގެ 

އޮތް  ކޮށްފައި  މަސްދަރު ސިއްރު  މައުލޫމާތެއްގެ  އާންމުކޮށްފައިވާ 

ދު ޢީ ދުهللا ސަ ބް ދު ޢަ މަ ޙް އަ

ނަމަ، އެ މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތް ހޯދުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުމުގެ ބާރު 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން ތަހުގީގީ 

އިދާރާއަކަށް ވެސް އަދި ޝަރުއީ ކޯޓަކަށް ވެސް އެ ބާރު ލިބިގެން 

ނުވެ އެވެ.

ދުސްތޫރީ  ލިބިދީފައިވާ  މިނިވަންކަމަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އަނެއް ހިމާޔަތަކީ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ 

މިނިވަންކަމާއި  ފާޅުކުރުމުގެ  ޚިޔާލު  ވިޔަސް،  ހާލަތެއްގައި 

ކަމަށް،  ނުވާނެ  ހިފަހައްޓައިގެން  މިނިވަންކަން  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ޢިބާރާތުން  ޞަރީޙަ  މާއްދާގައި  ވަނަ   255 ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ 

އަދި ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރެއަށް މިހާ މިނިވަން ގޮތެއްގައި ދޫކޮށްލާފައި 

އޮތް ހައްގެއް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް، ވެއަތުވެ ދިޔަ ދެ ތިން އަހަރުގެ 

iDnog wdnwa ih ej ia wg um wk ir ev csUn ih ev id : un Un Wg eg ur ub wa

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކުރީކޮޅު  އަހަރުތަކުގެ  ދެހާހުގެ 

ޢަބްދުهللا  އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ވެންނެވި  ދާއިރާއަށް 

ސިޔާސީ  އަދި  މަޖިލީސް  ރައްޔިތުންގެ  ސަޢީދަކީ 

ނޫސްވެރިއެކެވެ.  ކުޅަދާނަ  ކަވަރުކުރެއްވި  ހަބަރުތައް 

"މިއަދު" އަދި "ހަވީރު" ނޫހަށް ފަހު "މިހާރު" ނޫހުގައި 

މިވަގުތު  އަޙްމަދު  އަންނަ  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން 

އެޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ނަމަވެސް ތަފާތު 

އެކި މައްސަލަތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓް ލިޔުއްވައެވެ.
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ހާލަތެއްގަ  ބިރުވެރި  ވަރަށް  އޮތީ  ނޫސްވެރިކަން  ދިވެހި  ތެރޭގައި 

އެވެ. އެއީ އޭރު )ނޮވެމްބަރ 17، 2013 – ނޮވެމްބަރ 17، 

2018( ވެރިކަން ކުރި ޕާޓީ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

)ޕީޕީއެމް( އަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ލިބިފައި އޮތް ތަނަވަސް 

އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިއްޕަވައިގެން، އޭރުގެ 

ބައެއް  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،  ޔާމީން  ޢަބްދުهللا  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ބައެއް  ގެނައި  ގާނޫނުތަކަށް  ބައެއް  ހަދައިގެންނާއި  ގާނޫނުތައް 

ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެ ފަދަ އެއް ގާނޫނަކީ އޮގަސްޓު 11، 2016 ގައި އަމަލު 

ކުރަން ފެށި، އަބުރު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2016/15( އެވެ.

މި ގާނޫނުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

ކުރަމުން ދިޔަ އިރު، ނޫސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުވެ، އެ ބިލާ މެދު ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި 

ފުރުސަތު  ކުރުމުގެ  ހިއްސާ  މަޖިލީހާ  ކަންބޮޑުވުންތައް  ހުރި 

ކައުންސިލްގެ  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ލިބުނެވެ.  ނޑަށް  އަޅުގަ

ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި  ދިރާސާކޮށް،  ބިލު  އެ  މަތިން  އެދުމުގެ 

ދިރާސާ  މައްޗަށް  ހުރަސްތަކުގެ  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ކުރިމަތިވާނެ 

ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިދިނީމެވެ.

ކަންތައް  ކަންބޮޑުވާ  ނޫސްވެރިން  މެދު  ބިލާ  އަބުރުގެ 

އިސް  އިދާރާތަކުގެ  މީޑިއާ  ބޮޑެތި  ރާއްޖޭގެ  ކުރުމަށް،  ހިއްސާ 

ކޮމިޓީގެ  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  މަޖިލީހުގެ  ވެރިން، 

މެމްބަރުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ 

ބިލްގެ ބެލެނިވެރިން ކަމުގައިވާ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ތަކުރާރުކޮށް 

ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ، އެ ބިލަކީ ނޫސްވެރިކަމަށް އަމާޒުކުރާ ބިލެއް 

ނޫން ކަމަށާއި އެ ބިލް ގާނޫނަކަށް ވިޔަސް، ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 

އެއްވެސް ހުރަހެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ތަކުރާރުކޮށް  ނޑު  އަޅުގަ ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  ނަމަވެސް 

ދަންނަވަމުން ދިޔައީ، އެ ބިލަކީ އެނޫން އެހެން އެއްވެސް މަގްސަދެއް 

އަމާޒުކޮށްފައިވާ  ނޑާލުމަށް  ފު ނޫސްވެރިކަން  ހަމައެކަނި  ނެތި، 

އެކަމުގެ  ވުމުން،  ގާނޫނަކަށް  ބިލް  އެ  އަދި  ކަމަށެވެ.  ބިލެއް 

ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ލިބޭނީ، އަމިއްލަ )ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ފިޔަވައި( 

ބޭރުކޮށްލުމަށް  މަޖިލީހުން  ބިލް  އެ  ފެންނާތީ  ކަމަށް  މީޑިއާތަކަށް 

ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް އެދުނީމެވެ. އަޅުގަ

ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރި 

އަބުރުގެ  ގައި   2016  ،11 އޮގަސްޓު  ގާނޫނަކަށްވެ،  ބިލް  އެ 

ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށީއްސުރެ، އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 

ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތައް ނިންމި ގޮތަށް ބަލާއިރު 

ނޑި  ވެސް، އެ ގާނޫނަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަން އަނދަގޮ

ޖެހުމަށް ސަރުކާރުން ހެދި ގާނޫނެއް ކަން ސާބިތުވެ އެވެ. އެފަދަ 

ބައެއް މައްސަލަތައް ވެސް މި ތަނުގައި ފާހަގަ ކޮށްލާނަމެވެ.

އާއްމު  ޕީޕީއެމްގެ  ބޭއްވި  ގައި   2017  ،4 އެޕްރީލް 

ރައްޔިތުންގެ  ބިލް  އަބުރުގެ 

ދުވަހު  ފާސްކުރި  މަޖިލީހުގައި 

ނޫސްވެރިން މަޖިލީސްކުރާ ގޭގެ 

ބޭރުގައި އިހުތިޖާޖުކުރަނީ:  އެ 

ގިނަ  ވަރަށް  ދެކޮޅަށް  ބިލާ 

ނޫސްވެރިން އަޑުއުފުލި.
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ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަބުރަށް  ނަސީރުގެ  އުމަރު  ދޮންޖޭމުގޭ  ހ.  ފަލާޙް،  އިބްރާހިމް 

)ޓީވީއެމް(  ޓީވީން  ދައުލަތުގެ  ވާހަކަތައް  ދެއްކެވި  އަރައިގަނެ 

ކުންފުނި  ހިންގާ  ޗެނަލް  ޓީވީ  އެ  ފޮނުވާފައިވާތީ، 

-/200,000ރ.  މީޑިއާ  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް  ކަމަށްވާ 

)ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާ ކުރި އެވެ.

އަބުރަށް  ނަސީރުގެ  އުމަރު  ހާލަތުގައި،  މި 

ހަގީގަތުގައި އަރައިގަތީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް 

ފަލާޙް ކަމަށް ވިޔަސް، ޖޫރިމަނާ ކުރީ އޭނާއެއް ނޫނެވެ. 

މި ގާނޫނަކީ އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި 

ހެދި ގާނޫނެއް ނަމަ، ޖޫރިމަނާ ކުރަންޖެހޭނީ އަބުރަށް 

އަރައިގަތް މީހާ އެވެ.

ޓީވީ  ރާއްޖެ  ގައި   2016  ،19 ނޮވެމްބަރު 

އިން ދެ ވަގުތެއްގައި ފޮނުވި ޚަބަރުގައި، ސ. ހިތަދޫގައި ހިނގި 

ރޭޕްގެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކުރި އިރު، އައްޑޫގައި ހުންނަ ޖެންޑާ 

ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފަކު އެ މައްސަލަ އޮއްބާލަން އުޅޭ ކަމަށް، އެ 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މީހުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ 

އިރު، އެ މުވައްޒަފުގެ ބަހެއް ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ، ރާއްޖެ ޓީވީ 

ތައްޔާރުކުރި  ޚަބަރު  އެ  ކޮށް،  ޖޫރިމަނާ  އިން  -/200،000ރ 

ރިޕޯޓަރު އާލާ އިބްރާހީމް -/50،000ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރި އެވެ.

މިއީ އަބުރަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް ބަލާ ނަމަ، ހަގީގަތުގައި 

ރާއްޖެ  މީހުންނެވެ.  އާއިލާގެ  ކުއްޖާގެ  އެ  އަރައިގަތީ،  އަބުރަށް 

ޓީވީން ގެނެސްދިނީ އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މީހުން، ޖެންޑާ ޔުނިޓްގެ 

މުވައްޒަފާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށް ދިން މައުލޫމާތުތަކެވެ. 

ކުރެވިފައި  ތުހުމަތުތަކެއް  މުވައްޒަފަށް  އެ  މައުލޫމާތުތަކުގައި  އެ 

ހުއްޓަސް، އެއީ ރާއްޖެ ޓީވީން އެ މުވައްޒަފަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކެއް 

ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރީ އެ ވާހަކަތައް ރިޕޯޓްކުރި ރާއްޖެ 

ޓީވީ އެވެ.

ރާއްޖެ  ރޭ  ދުވަހުގެ  ހުކުރު  ވީ   2017  ،28 ޖުލައި 

ޓީވީން ވަގުތުން ފޮނުވި ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ދެއްކެވި  މުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ތިމަރަފުށީ 

އަބްދުهللا  ރައީސް  ނުކުމެ،  ރައްޔިތުން  ރާއްޖޭގެ  ވާހަކައިގައި، 

ޔާމީން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައިވާތީ، އެ ވާހަކަތަކަކީ ''ގައުމުގެ 

ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ އިސްތިގުލާލަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ފަދަ ޚިޔާލު 

ފާޅުކުރުން'' ކަމަށް ބަލައި، އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ޓީވީ 

500،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރި އެވެ.

މި ކަމުގެ ވެސް ހަގީގަތަށް ބަލާއިރު، ގައުމުގެ ސިޔާދަތާއި 

ފާޅުކުރި  ޚިޔާލު  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ލިބޭނެ  ގެއްލުން  އިސްތިގުލާލަށް 

ގާނޫނުގެ  އަބުރުގެ  ނަމަވެސް  އެވެ.  މުސްތަފާ  މެމްބަރު  ފަރާތަކީ 

ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރީ އެ ވާހަކަތައް ދުރަށް ދެއްކި މީޑިއާ އެވެ.

ޑިސެމްބަރ 8، 2017 ދުވަހުގެ ރޭ ވީޓީވީން ވަގުތުން 

ދެއްކި، ''ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ'' ގައި މެންބަރު 

މުސްތަފާ، ރައީސް އަބްދުهللا ޔާމީންގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓިން  ގޮވާފައިވާތީ،  އަވަގުރާނަ  ކޮށް،  ތުހުމަތުތަކެއް 

އަބުރުގެ  ބަލައި،  މައްސަލަ  އެ  އިސްނަގައިގެން  ކޮމިޝަނުން 

ގާނޫނުގެ ދަށުން ވީޓީވީ 200،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރި 

އެވެ. އަދި ވީއެފްއެމް އިން ވެސް އެ ވާހަކަތައް ލައިވްކޮށްފައިވާތީ، 

ކުރި  ޖޫރިމަނާ  އިން  ރުފިޔާ   200،000 ވެސް  ސްޓޭޝަން  އެ 

އެވެ. ހަމަ އެ ވާހަކަތައް ސަންގު ޓީވީން ލައިވްކޮށްފައިވާތީ އެ ޓީވީ 

ސްޓޭޝަން ހިންގާ ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ވެސް، 100،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރި އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، 

ތިން މީޑިއާއަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅިއިރު ވެސް، ރައީސް ޔާމީންގެ 

އަތެއް  ދިގު  ގާނޫނުގެ  އެ  މެމްބަރަށް،  އަރައިގަތް  އަބުރުފުޅަށް 

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އާސިފް )ވ( އާއި ނައިބް 

ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ނަފީސް )މ( އަދި މެމްބަރު އަހްމަދު 

ހަމްދޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި.
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ނުފޯރި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުން ބުނި 

ފަދައިން އެ ގާނޫނަކީ، މީހުންގެ އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެދި 

ގާނޫނެއް ނަމަ، އެ މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ކުރިން ފިޔަވަޅު 

އަޅަންޖެހޭނީ އަބުރަށް އަރައިގަތް މީހާއަށެވެ.

އިދިކޮޅު  ރޭ  ދުވަހުގެ  ހުކުރު  ވީ  މާރޗް 16، 2018 

ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާ ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވް ކުރި އިރު، އެ ޓީވީ 

މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އިންނަވައިގެން،  ސްޓޫޑިއޯގައި  ޗެނަލްގެ 

ދެއްކެވި  ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް  މެމްބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު 

ވާހަކައިގައި، ގައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން ނަގައިލެވޭ އަދި ރައީސް 

ޔާމީންގެ އަބުރުފުޅު ގެއްލޭ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމި އެވެ. އަދި އެ ވާހަކަތަކުގެ 

ސަބަބުން އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދެ މާއްދާއަކާ ރާއްޖެ ޓީވީ ޚިލާފުވި 

ނޑައެޅި އެވެ. ކަމަށް ވެސް ކަ

އޭގެ ތެރެއިން އެ ގާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

އިސްތިގުލާލަށް  ނުވަތަ  )ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް  ވަނަ ނަންބަރު   1

ގެއްލުން ލިބޭނެ ފަދަ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން(އާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ، ރާއްޖެ 

އެ  އަދި  އެވެ.  ކުރި  ޖޫރިމަނާ  އިން  ރުފިޔާ   750،000 ޓީވީ 

ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )1( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  ގާނޫނުގެ 10 

ނޑައަޅައި  ބަޔާންކުރާ ފަދަ އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް ކަ

1،250،000 ރުފިޔާ )ޖުމްލަ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ( އިން ރާއްޖެ 

ޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރި އެވެ.

މިލިއަން  ދެ  ޓީވީ،  ރާއްޖެ  ވެސް،  މައްސަލައިގައި  މި 

ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރި އިރު، އަބުރުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ކުށުގެ 

އެއީ  އެވެ.  އަދަބެއް ނުލިބެ  އެއްވެސް  އަށް  މީހާ  ހިންގި  އަމަލު 

ވުޖޫދުކުރުވި  ގާނޫނު  އަބުރުގެ  އެވެ.  ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް  މެމްބަރު 

މަގްސަދަކީ، މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުން ހުއްޓުވުން ކަމުގައިވާ ނަމަ، 

ފިޔަވަޅު  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މުއައްސަސާތަކުން  ދައުލަތުގެ 

އަޅަން ޖެހޭނީ އެކުށް ކުރި މީހާއަށެވެ.

ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމުން، އެއިން 

ދައުލަތަށް  ފައިސާ  އެ  އެ ސްޓޭޝަނުން  ވެސް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ 

ދައްކާފައިވަނީ، ''އަބުރުފުޅު ފަންޑު''ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައި، 

އާންމުންނަށް ސަލާން ޖަހައިގެން އެއްކުރި ފައިސާއިންނެވެ. މިއީ 

ނޫސްވެރިކަން ދިރުވައި އާލާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން އާލާކޮށް ދަމަހައްޓަން ދައުލަތުން 

ހޭދައެއް  އެއްވެސް  އަދި  ނުދީ  އެހީތެރިކަމެއް  ފަންނީ  އެއްވެސް 

ނުކުރާ އިރު، އަބުރުގެ ގާނޫނު ހަދައިގެން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން 

ނޑާލަން ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތުން ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް  ފު

އިން  ތަޖުރިބާ  ނޑުގެ  އަޅުގަ އައިކަން  ހީނަރުކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް 

ގާނޫނުއަސާސީން  ކުރަމުންދާ  އަމަލު  މިހާރު  އެވެ.  ކަށަވަރުވި 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  އެކު،  ހައްގުތަކާ  އަސާސީ  ކަށަވަރުކޮށްދިން 

މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު، - މަދު މީހަކު ފިޔަވައި - ދިވެހި ނޫސްވެރިން 

ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައީ ނުހަނު ޒިންމާދާރު ކަމާ އެކުގަ އެވެ.

ތިބި  މަގާމުތަކުގައި  ޒިންމާދާރު  ދައުލަތުގެ  ނަމަވެސް 

ހަމައަށް  އާންމުންނާ  ވާހަކަ  ކަންތައްތަކުގެ  ނަހަމަ  ކުރާ  މީހުން 

ނޫސްވެރިން ގެނެސްދިނުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށް ކެތް ކުރެވޭ 

ކަމަކަށް ނުވި އެވެ. އެފަދަ ވާހަކަތައް ނޫސްވެރިން އާންމު ކުރުމަކީ 

އަބުރަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް ބަލައި، އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ 

ނަމުގައި ގާނޫނެއް ހަދައި، ނޫސްވެރިކަމުގައި ކަރުމަޅި އެޅުވީ އެވެ.

ބޮޑަށް  އެންމެ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  އަބުރު 

ނޫސްވެރިން  ރާއްޖޭޓީވީގެ  އެޅި  ފިޔަވަޅު 

ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ޖޫރިމަނާއަށް  ކުރި 

 3.7 ނޫހުންވަނީ  އެ  މަސައްކަތުގައި. 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައި. 
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ހަގީގަތްތައް،  ނުކުރެވުނު  ކެތް  ވެރިންނަށް  ސަރުކާރުގެ 

އޮޑިޓަރ  ރިޕޯޓްތަކުންނާއި  ކޮމިޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި 

އޭރު  ސާބިތުވާށެވެ.  އޮތީ  އެ  މިހާރު  ރިޕޯޓްތަކުން  ޖެނެރަލްގެ 

މިއަދު  ކަން  ވާހަކަތަކެއް ނޫން  ޔޯލަ  ތޯތޯ،  ލިޔުނީ  ނޫސްވެރިން 

މުޅި ގައުމަށް އެއޮތީ ބޭޒާރުވެފަ އެވެ.

ނޫސްވެރިކަމަށް  ސަބަބުން،  ގާނޫނުގެ  އަބުރުގެ 

ހުރަސްއެޅެނީ ހަމައެކަނި ޖޫރިމަނާތަކަކުން ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ 

ބޮޑު އަދި އެންމެ އިތުބާރު ހިފޭ ނޫސް ''މިހާރު''ގެ އެޑިޓަރ މޫސާ 

ލަތީފް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެ ގާނޫނަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވެސް، މިނިވަން 

ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރި ހުރަހެއް އަދި އެހާމެ ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ.

މުހިންމު،  ވަރަށް  ހުންނަ  އެނގިފައި  ''އަހަރެމެންނަށް 

މައުލޫމާތުތައް  ޖެހޭ  އެނގެން  ކޮންމެހެން  ރައްޔިތުންނަށް  އަދި 

ބަހައްޓާފައި  ނުކޮށް  ޝާއިއު  އަތުވެދާނެތީ  ޖޫރިމަނާއެއް  ވެސް، 

ހުންނާނެ. އެއީ އެ ގާނޫނުން ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއްތާ 

ބޮޑެތި  ވެސް،  ނޫސްވެރިން  ވަކިވަކި  ކުރާއިރު.  ނޫސްވެރިކަން 

ގިނަ  ވަރަށް  ހުންނާނެ  ޖެހިދާނެތީ  ކުރިމަތިލާން  ޖޫރިމަނާތަކާ 

މައުލޫމާތު ޝާއިއުނުކޮށް ބަހައްޓާފައި. އެއީ އެ ވާހަކައެއް ރައްދުވާ 

އަބުރުގެ  ޝާއިއުކޮށްފިއްޔާ  ނުހޯދައި  ބަހެއް  ފަރާތުގެ  ވަނަ  ދެ 

ގާނޫނުން ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތައް އަންނާނެތީ. އޭގެ ތެރޭގައި ހުންނާނެ 

ވެސް  ޚަބަރެއް  ކިތަންމެ  މުހިންމު  ވަރަށް  ބަލާއިރު  ވަގުތަށް  އެ 

ނުޖަހާ ބަހައްޓަން ޖެހިފައި،'' މޫސާ ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މޫސަގެ ނަޒަރުގައި މި ގާނޫނުން ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު 

ގޮންޖެހުމަކީ، ޖޫރިމަނާ ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި، ބައެއް ޒާތުގެ 

ޚަބަރު ޝާއިއުނުކޮށް ހިފަހައްޓަން ޖެހުމެވެ. އަދި “މިހާރު” ނޫހަކީ 

މަދަދެއް ނެތި،  ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ  އެއްވެސް 

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ހިންގާ ނޫހަކަށް ވާއިރު، 

ޖޫރިމަނާ  އެ  ކޮށްފިއްޔާ،  ޖޫރިމަނާ  މިލިއަނުން  ދެ  މިލިއަނުން 

ދެއްކުމަކީ “މިހާރު” އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ގޮތުގައި  އޮންނަ  އެނގިފައި  އަދި  ފެނި  ބަޔަކަށް  ގިނަ 

ޓީވީ  ޖެހުނީ  ކުރިމަތިލާން  ހުރަސްތަކާ  ގާނޫނުން  އަބުރުގެ 

ނޑު މަސައްކަތް ކުރާ  ސްޓޭޝަންތައް އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަ

“މިހާރު” ނޫހަށް، އެ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ހުރަސްތަކާއި 

ގޮންޖެހުންތައް މަދު ނޫން ކަން، އެޑިޓަރ މޫސާ ލަތީފްގެ ވާހަކަ 

އިން ވެސް އެނގެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން “މިހާރު” ނޫހާއި “މިހާރު” ނޫހުގެ ބައެއް 

ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް، އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް 

ނޑުމެން  މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި އެތައް މައްސަލައަކަށް އަޅުގަ

ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދައުލަތުގެ ބައެއް 

ހުށަހަޅައިގެން  ވެރިން  ބައެއް  މުއައްސަސާތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ 

ގާނޫނުގެ  އެ  ހަމަ  އަދި  މައްސަލަތަކެވެ.  ބެލި  ކައުންސިލުން  އެ 

ދަށުން “މިހާރު”ގެ ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ބައެއް 

މައްސަލަތައް ނިންމަން ޖެހުނީ ކޯޓު މަރުހަލާއިންނެވެ.

އެހެންވީމާ، އަބުރުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދުވުމަށް ފަހު، ދިވެހި 

ނޫނެވެ.  ދުވަސްތަކެއް  ފަހި  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  ނޫސްވެރިކަމާ 

ފަހު  ވެރިކަމުގެ  ަޢބްދުލްޤައްޔޫމްގެ  މައުމޫން  ރައީސް  ކުރީގެ 

ދައުރުގައި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަން މިނިވަންކަމާ އެކު ދިރެން ފަށާފައި 

ވަނިކޮށް، އެ މަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު، ރައީސް ޢަބްދުهللا ޔާމީން 

ގާނޫނު  އަބުރުގެ  ކުރުވި  އުފަން  ވެރިކަމުގައި  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ 

ނޑިއަކަށެވެ. ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގައި ޖެހި އަނދަގޮ

ނޑިން ދިވެހި ނޫސްވެރިން މިންޖުވީ، އަބުރުގެ  މި އަނދަގޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެކު  ވައުދާ  ކަމުގެ  އުވާލައްވާނެ  ގާނޫނު 

ކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު 

ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވައިލުމަށް މަޖިލީހަށް 

ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ 

ގޮތުގައި އޭރު ހުންނެވި އަދި މިހާރު ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި 

ހުންނެވި އަބްދުهللا ޝާހިދެވެ.

އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވައިލުމުގެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ، 

ރައީސް ޢަބްދުهللا ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމެން ތިން ދުވަހަށް ވެފައި 

 ،17 ނޮވެމްބަރ  އެވެ.  2018ގަ   ،14 ނޮވެމްބަރ  ވަނިކޮށް، 

ނޮވެމްބަރ  ފަހު،  ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް  ވެރިކަމާ  2018ގައި 

22، 2018ގައި އެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައި އަބުރުގެ ގާނޫނު 

މިއީ  ސޯލިހެވެ.  މުހައްމަދު  އިބްރާހީމް  ރައީސް  އުވައިލެއްވީ 

އެމަނިކުފާނު ތަސްދީގު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ބިލެވެ.



8889 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ކުރެވޭވަރުގެ  ފާހަގަ  ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ފެނިގެން ދިޔައީ އިންޓަނެޓުގައި 

ނޫސްތައް ޝާއިއު ކުރަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. ރާއްޖެއަށް 1996 

ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ  ކުރުމާއެކު  ތައާރަފް  އިންޓަނެޓް  އަހަރު  ވަނަ 

އިންޓަނެޓް ނޫހުގެ ޝަރަފް ޖެނުއަރީ 1، 1997 ގައި ހޯދާފައި 

ވަނީ ހަވީރު ނޫހުގެ ފަރާތުންނެވެ. 

އިންޓަނެޓް ނޫހާއެކު ވެސް އަވަހަށް ޚަބަރުތައް އޮންލައިނަށް 

ޗާޕްވެގެން  ފަހުންނެވެ.   ދުވަސްތަކެއް  ހިފީ  ފޯރި  އެރުވުމުގެ 

ނޫސްތައް ނުކުންނަންދެން ބައެއް ޚަބަރުތައް އިންޓަނެޓުގައި ޝާއިއު 

ނުކޮށް ލަސްކުރަން ޖެހުނު ޒަމާނެއް ވެސް މާޒީވި އެވެ. އޮންލައިން 

ދުވަސްވަރު  އެ  ނޫސްތައް  ނެރޭ  ޗާޕްކޮށްގެން  ވުރެ  ނޫސްތަކަށް 

މަގުބޫލުވުމުންނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް މީހުން 

އޮންލައިން  ވަސީލަތަކީ  ނޑު  މައިގަ ކިޔުމުގެ  ޚަބަރު  އަހުލުވެރިވެ 

ނޫސްތައް ކަމަށް އިސާހިތަކު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ އެވެ. އެ ޓްރެންޑް 

މިއަދު މިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް އާ ކަންތައް ތައާރަފް ކުރުމުގައި 

ހަވީރު އަބަދުވެސް އޮތީ އެންމެ ކުރީގަ އެވެ. ޗާޕްކޮށްގެން ނެރޭ 

ނޫހުގެ ލޭއައުޓުގެ އިތުރުން އިންޓަނެޓުގައި ޝާއިއު ކުރެވޭ ހަވީރު 

އޮންލައިނުން ވެސް އެ ތަފާތު ފެނިފައިވެ އެވެ.

ނޫސްތަކުގެ  ވެސް  ގައުމުތަކުގައި  އެހެން  ދުނިޔޭގެ 

ހަވީރުގައި  މީޓިން  ބަޖެޓް  ނިއުސް  ގޮތުން  ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް 

ބާއްވަން ފަށާފައި ވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި ހިސާބުގަ 

އެވެ. ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ނޫސްވެރިންނަށް ހަވާލު ކުރުމުގައި އެއީ 

މުހިންމު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ދުވާލު 

ދެ އިރަށް ނެރޭ އެޑިޝަންތަކުގައި ވެސް މިއީ ކޮންއުޅޭ ކަމެކެވެ.

އިތުބާރު  ބޭނުމަކީ ނޫސްވެރިންގެ  އެއް  މީޓިންގެ  ބަޖެޓް 

ކަވަރު  ދިއުމެވެ.  ރަނގަޅުވެގެން  ފެންވަރު  ޚަބަރުތަކުގެ  ބޮޑުވެ 

ކުރަންވީ ދާއިރާތައް ފާހަގަވެގެން ދިއުމެވެ.

ފެނިގެން  ނޫސްވެރިކަމުން  ރާއްޖޭގެ  މާޒީގައި  ފަހުގެ 

ރު މި ން ޢާ ޙަސަ

ސެކްޝަންތައް  އާ  ތަފާތު  ނޫސްތަކުން  ބަދަލަކީ  އެއް  ދިޔަ 

ތައާރަފްވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތަކާއި ކުޅިވަރާއި ބޭރު ދުނިޔޭގެ 

ޚަބަރުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވި ބަދަލަކީ ވިޔަފާރި އަށް 

ވަކި ސެކްޝަނެއް ގާއިމްކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވިޔަފާރި ޚަބަރުތައް 

ހަފުތާއަކު  ވެސް  އޭރު  ނަމަވެސް  ގެންދިއުމެވެ.  ކުރަމުން  ކަވަރު 

ސަފްހާ  ތިމާވެށި  އާއި  ސަފްހާ  ދީނީ  ގެނެސްދޭ  ފަހަރު  އެއް 

ހަވީރު ނޫހުގައި ގަވާއިދުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. މިއީ ވެސް 

ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގައި ހަވީރު ނޫހުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރި ކަމަށް 

ގެނައި ބަދަލެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ 

ޕްރޮފައިލްތައް ގެނެސްދޭން ފެށި އެވެ.

އަހަރުތަކުގެ  ނުވަދިހައިގެ  ނޫސްވެރިކަމަށް  ރާއްޖޭގެ 

ފަހުކޮޅާއި ދެހާސް ވަނަ އަހަރު ފެނިގެން ދިޔަ މުހިންމު ބަދަލަކީ 

ދިން  ޚަބަރުތަކަށް  އަތޮޅުތަކުގެ  ގާއިމްކޮށް  ބިއުރޯތައް  އަތޮޅު 

އެންމެ  ނޫހަކުން  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  މި  ބޮޑުވުމެވެ.  ސަމާލުކަން 

ފުރަތަމަ އަތޮޅު ބިއުރޯ ހަވީރު ނޫހުން ގާއިމްކުރީ އައްޑު އަތޮޅު 

ca wt ul wd wb In Wm wz eg um wk ir ev csUn

ޢާމިރު  ޙަސަން  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ރާއްޖޭގެ 

ހާއްސައީ  އެންމެ  އެކަމަކު  ދާއިރާއެއް ނެތެވެ.  ނުލިޔުއްވާ 

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށެވެ. "ހަވީރު" ނޫހުގެ މަޝްހޫރު ފަހު 

ތިމާވެށްޓާ  ފުރުއްވަމުން  ހަބަރުތަކުން  ކުޅިވަރު  ސަފުހާ، 

ބެހޭ ލިޔުންތައް ވެސް ގަވާއިދުން ލިޔުއްވި އެވެ. ޙަސަން 

އާމިރަކީ "މިހާރު" ނޫހުގެ ސީނިއާ އެސިސްޓަންޓް އެޑިޓަރު، 

ފޮރިން އެވެ.
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ފޭދޫގަ އެވެ. މާލޭގައި ހުންނަ ހަވީރުގެ މައި އޮފީހުން ރިޕޯޓަރުން 

ދިޔައީ  ވެސް ނޫސްވެރިން  އަތޮޅުން  އައްޑު  އިތުރުން  ފޮނުވުމުގެ 

“ހަވީރު އައްޑޫ ބިއުރޯ”ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން 

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ހަވީރުގެ ބިއުރޯއެއް 

ކުޅުދުއްފުށީގަ  ހދ.  ގާއިމްކުރީ 

އެވެ.

ރާއްޖޭގައި  މިއީ 

އޮންލައިންކޮށް  ޗާޕްކޮށްގެންނާއި 

ކޮންމެ ދުވަހަކު ނެރޭ ތިން ނޫހެއް 

ފެނިގެން  ދުވަސްވަރެއްގައި  އޮތް 

ހަވީރު  ބަދަލުތަކެވެ.  ބައެއް  ދިޔަ 

ދުވަސްވަރު  އެ  އިތުރުން  ނޫހުގެ 

ދުވަހު ނޫހެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެމުން 

ދިޔައީ އާފަތިހާއި މިއަދު ނޫހެވެ.

ހަވީރު ނޫހަކީ 31 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެންމެ ފުޅާކޮށް 

ގިނަ  އެންމެ  ނޫހެއްގައި  އެ  ނޫހެވެ.  ދުވަހު  ހިނގި  ރާއްޖޭގައި 

މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވި އަދި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން 

ހޯދި ނޫސްވެސް މެއެވެ. 

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، މުހައްމަދު ޒާހިރު ނަސީރު )ރަހިމަހުهللا( 

އެތައް  ފަދަ  އަގުނުކުރެވޭނެ  ކުޅިވަރަށް  ރާއްޖޭގެ  އެވެ.  ބައްޕަ  ކުޅިވަރުގެ  ދިވެހި  އަކީ 

ނޫސްވެރިކަމުގައި  ދިވެހި  އެމަނިކުފާނަކީ  ނަމަވެސް  ކޮށްދެއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ޚިދުމަތްތަކެއް 

ނެރުއްވައި  މަޖައްލާތައް  ނޫސް  ގިނަ  ވަރަށް  އެގޮތުން  ޝަހުޞިއްޔަތެކެވެ.  ވަރުގަދަ  ވެސް 

އަދި ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ. ނޫސްވެރިކަން ފެއްޓެވީ ސްރީލަންކާގައި ކިޔަވާވިދާޅުވާން ހުންނެވި 

ދުވަސްވަރު ސެންޕީޓަރސް ކޮލެޖްގެ ޕީޓަރ ރައިޓް މެގަޒިން އިންނެވެ. އަދި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން 

“ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު” ނޫހަށް ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އޭނާ ލިޔުންތައް ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނޫސްތަކުގެ ތެރޭގައި ”ވިޔަފާރި 

މިއަދު”، ”މުންނާރު”، ” މޫންލައިޓް” ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒާހިރު ނަޞީރުގެ އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުން ”މޯނިންގސަން” 

އަދި އެން.އެސް.އޭ ”ނިއުސް ލެޓަރ” ގެ ނަމުގައި ވެސް ނޫހެއް ނެރުއްވިއެވެ. އޭނާ ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް ކުރެއްވި ޚިދުމަތުގެ 

އަގުވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި 1993 ވަނަ އަހަރު ވަނީ، 

”ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން” ދައުލަތުން އޭނާއަށް އަރުވައިފައެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަނީ އޭނާ އަށް 

ލައިފްޓައިމް އެވީޗްމަންޓް އެވޯޑް ދެއްވައިފައެވެ.

ވ( ރު )ނޢޢ ޞީ ހިރު ނަ ދު ޒާ މަ އް ޙަ ލް މު ފާޟި އަލް
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މީޑިއާތައް  ރާއްޖޭގެ  އިރު  ބަލާ  ތަކަށް  އަހަރު  ފާއިތުވި 

ހިންގުމާއި މެނޭޖުކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް 

އައިސްފަ އެވެ. ކިޔުންތެރީންނާއި ބެލުންތެރީންނާއި އެހުންތެރީންގެ 

ބޭނުންތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް މީޑިއާތައް މެނޭޖު ކުރުމުގެ މުޅީން އާ 

ނިޒާމުތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ 

ތަކަށް ވެސް ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. އެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 

އައި ފަސޭހަތައް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ 

އިންގިލާބެއް ގެނެސްފައެވެ. 

މީޑިއާއެއް  ގޮތުގައި  ނެތް  ޝައްކެއް  އެއްވެސް 

މެނޭޖުކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ވާނީ ވަގުތުން ވަގުތަށް 

ތެދު މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ. 

ހަރުދަނާ  އެކު  ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާ  އެކަމަށް  ކުރެވެނީ  އެކަން 

ގާބިލު  ކަމަށް  ތަންފީޒުކޮށްގެންނެވެ.  ގާއިމުކޮށް  ސިޔާސަތުތަކެއް 

ޓީމެއް ބިނާކޮށް އެ ޓީމަށް އިތުބާރު ހޯދައިދީ ބޭނުންވާ މެނޭޖްމެންޓު 

ސަޕޯޓު ދިނުމަކީ މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމަކުން އެންމެ އެދޭ 

އަދި އަބަދުވެސް އެންމެ ބޭނުންވާނޭ ކަންތަކެވެ. 

އަޅައި  މަސައްކަތްތަކާ  އާންމު  ތަކާއި  ވަޒީފާ  އާންމު 

ބަލާއިރު، މީޑިއާގެ މީހުންނަކީ ޖިސްމާނީ ނުރައްކަލަށް އެންމެ ބޮޑަށް 

ނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެ އެވެ.  ހުށަހެޅިފައި ތިބޭ މީހުންކަމަށް އަޅުގަ

އެ މީހުންނަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ރިސްކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ފަދަ  ކޮންމެ  އެހެންކަމުން  އެވެ.  ކުރެވެ  ގަބޫލު  ކަމަށް  މީހުން 

މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް  އެކީގައި  ވެސް  ހާލަތެއްގައި 

އުފުލާނެ  އަޑު  ހައްގުގައި  އޭނާގެ  ހިނދު  މެދުވެރިވާ  ދެރަކަމެއް 

ކަމުގެ ޔަގީންކަން މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 

މާޒީގައި  މީޑިއާއިން  ރާއްޖޭގެ  އެވެ.  ޖެހޭނެ  ހޯދައިދޭން  ވެސް 

މަސައްކަތްކުރާ  މީޑިއާގައި  ހޯދައިދީފައިވުމަކީ  މިކަށަވަރުކަން 

މީހުންނަށް ލިބޭ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. 

ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން، 

ނޑިއަށް  ސިކު ބުރަ  ވަރަށް  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މީހުން  މީޑިއާގެ 

ކުރުން  ކަވަރު  ޑިޒާސްޓަރ  ބޮޑެތި  މަސައްކަތެކެވެ.  ބާރުކުރާ 

ލީ ން ޢަ ނާ ސި

ނުވަތަ މީހުން މަރުވެގެން އުޅޭ ހާދިސާއެއް ފެށިގެން ނިމެންދެން 

ފުނަށް  އެންމެ  ހާދިސާގެ  އެ  މީހުން  މީޑިއާގެ  އިރު،  ކަވަރުކުރާ 

ވަދެ އޭގެ ކޮންމެ ސިކުންތެއް ވަރަށް ކައިރިން އިހުސާސް ކުރެ 

އެވެ. އެހިނދު އެމުވައްޒަފަށް ވެސް ހުންނާނީ ނަފުސާނީ ގޮތުން 

އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިކަން ގަބޫލުކޮށް ހާލަތަށް ބަލައިގެން އޭނާއަށް 

ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  އެންމެ  ދިނުމަކީ  ސަޕޯޓު”  “ބެކް  ބޭނުންވާ 

އެހެންމެ  ހަމަ  ކަމެކެވެ.  ބޭނުންތެރި  ކުރުމަށް  މެނޭޖު  ޓީމެއް 

ކުރިމަތިކުރުވާ  ގުޅިގެން  ޒަރޫރަތްތަކާ  އަމިއްލަ  މުވައްޒަފުންގެ 

ހިތާމަވެރި ވަގުތުތަކުގައި މޯރަލް ސަޕޯޓު ދިނުމަކީ ޓީމުގެ ގުޅުން 

އެހާމެ  ބޭއްވުމަށް  ޓީމު  ގޮތުގައި  އާއިލާއެއްގެ  އެއް  ހަރުދަނާކޮށް 

މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

ޚާއްސަކޮށް  ވަކީން  އޯގަނައިޒޭޝަންތައް  މީޑިއާ 

ތަކުގައި  ގައުމު  ދުނިޔޭގެ  މެނޭޖްކުރުމުގައި  ނިއުސްރޫމަތައް 

ކުރީއްސުރެ ގެންގުޅެމުން އައި ހަރުކަށި އުސޫލުތަކަކީ އެންމެ ކާމިޔާބު 

މޮޑެލް ނޫންކަން ގަބޫލުކޮށް އެ ސިޔާސަތަށް ބަދަލުތައް ގެންނަން 

: cn ut oa ca em IT uD ob cn uL ug   

 cl eD om ub Wy im Wk em cn ea eg um ur uk uj En em Wa iD Im  

ގޮތުގައި  ނޫސްވެރިއެއްގެ  އަކީ  އަލީ  ސިނާން 

"މިއަދު" އަދި "ހަވީރު" ނޫހުން ފާހަގަކުރެއްވުނު ބޭފުޅެކެވެ. 

އެކަމަކު ފަހުން ބޮޑަށް ފެންނަނީ ނޫސް ހިންގުމުގެ ދާއިރާ 

ސީއީއޯގެ  ގްރޫޕުގެ  މީޑިއާ  ސަން  އެގޮތުން  އިންނެވެ. 

މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އެތަނުގެ ކުޑައިގެ ދަށުން ވަރަށް 

އަބަދުވެސް  އެކަމަކު  އެވެ.  ހިންގެވި  މީޑިއާތަކެއް  ގިނަ 

ތަފާތު މައުޟޫތަކަށް ކޮލަމާއި ރިޕޯޓް ލިޔުއްވަ އެވެ.
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ޖެހޭ ކަމަށް ސީނިއަރ އެޑިޓަރުން މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ. 

ހަގީގަތުގައި އެއްވެސް މީހަކު ޕްރެޝަރުގައި މަސައްކަތް 

ކުރާކަށް ބޭނުމެއްް ނުވާނެ އެވެ. މީޑިއާތައް އަދި އެތަންތަން މެނޭޖު 

ކުރާން ތިބޭ އެޑިޓަރުން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް މީހުން ޕްރެޝަރުގައި 

ތިބުމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިފައިވާ ތޮބީއީ ކަމެއް ކަމަށް 

ނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެ އެވެ. އެހެނީ މީޑިއާއެއްގެ ޒިންމާ އަކީ  އަޅުގަ

ތެދު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާ އެކު، ނުރަނގަޅު މަގުން ހުންނަ ކަންކަން 

ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. މި ސަބަބަށް ޓަކައި 

ނޑެއްގެ  މައްސަލަގަ ކޮންމެވެސް  އަބަދުމެ  ވަނީ  މީހުން  މީޑިއާގެ 

މީހުން  ތިބޭ  މެނޭޖްމެންޓުގައި  ބަޔަކަށެވެ.  ޖެހޭ  އުޅޭން  ތެރޭގައި 

ވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ވާހަކަތައް ގެނެސްދެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ 

މީހުންގެ  މީޑިއާ  ކަމުން  އެހެން  ބަޔަކަށެވެ.  ޖެހޭ  ކަށަވަރުކުރާން 

ޕްރެޝަރަކީ އެމީހުންގެ ޕްރޮފެޝަންއާ ވެސް ގުޅިފައި އޮތް ކަމެއްގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެވެ. 

އެންމެ  ކުރުމަށް  މެނޭޖު  ކަމާއެކު  ކާމިޔާބު  މީޑިއާއެއް 

މުހިންމީ ގުޅުން ބޮޑު ޓީމެއް އުފެއްދުންކަން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކާ 

މެދު ވިސްނައިލުމުން ވެސް އެނގޭނެ އެވެ. އެތަންތަނުގެ ކާމިޔާބު 

ގުޅިފައި އޮތީ ތަނުގެ ނަމަށް ވުރެ ނުވަތަ ތަން ހިންގާ މީހާއަށް 

ވުރެ ބޮޑަށް ތަނުގައި އޮންނަ ޓީމަށެވެ. އެޓީމުގެ ގުޅުންތެރިކަމަށެވެ. 

އެންމެ  އިރު  ބަލާ  ހުރިގޮތަށް  މީޑިއާތައް  ރާއްޖޭގައި 

ކާމިޔާބު ގޮތުގައި އެމީޑިއާތައް މެނޭޖުކޮށް ހިންގުމަށް ހުރި ބައެއް 

ހުރަސްތަކުގެ ވާހަކަވެސް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. 

ސިޔާސަތަށް  ސަރުކާރުގެ  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

ގެންނަ  ޕޮލިސީއަށް  އެޑިޓޯރިއަލް  މީޑިއާތަކުގެ  ބަދަލަކުން  އަންނަ 

ބަލިކަށިިކަމެވެ. ނުވަތަ މީޑިއާ ތަކަށް ގެނުވާ ބިރުވެރިކަމެވެ. މިދިޔަ 

ސާފުކޮށް  މިކަން  މީޑިއާތަކުން  ބައެއް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ފަސް 

ފެންނާން އޮންނާނެ އެވެ. ދެވަަނަ ކަމަކީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް 

ކުރާން ފުރުސަތު ދޭ މެނޭޖްމެންޓެއް އޮތުމެވެ. ރާއްޖޭގައި ގިނައީ 

ސިޔާސީ ގޮތުން ނުފޫޒު ހުރި ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ މަގުސަދަށް 

ޓަކައި ހިންގާ މީޑިއާތައް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެތަންތަނުން ވެސް 

ތެދު ހާމަކުރުމުގައި ދެވޭން އޮތް އެންމެ ފުޅާ ފުރުސަތެއް ދިނުމަކީ 

ކުރީން މިދެންނެވި ފަދަ ޓީމެއް ބިނާވެ އޮތުމާ އެކު ރައްޔިތުންގެ 

މީހުންނަކީ  މީޑިއާގެ  ގޮތެވެ.  ހަމައެކަނި  ދެމެހެއްޓޭނެ  އިތުބާރު 

މިނިވަންކަމަށް ލޯބިކުރާ އަދި އިސްލާހުކުރާން ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގެ 

ދެއްކުމުގެ  އެވާހަކަ  ވާއިރު،  ބަޔަކަށް  ބޭނުންވާ  ދައްކަން  ވާހަކަ 

ފުރުސަތު ގެއްލޭ ނަމަ ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތުން އެކުލަވައިލި ޓީމު 

ރޫޅިގެން ދާން ގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގާނެއެވެ. 

ކުރުމަށް  މެނޭޖު  މީޑިއާއެއް  ކަމާއެކު  ކާމިޔާބު  އެންމެ 

ދެމެހެއްޓުމަށް  އެޓީމު  އޮތުމެވެ.  ޓީމެއް  ގުޅުންބޮޑު  ވަނީ  ބޭނުން 

ބޭނުންވަނީ ހަގީގަތް ހާމަކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ޔަގީންކަމެވެ. 

މަސައްކަތު  ބޭއްވި  ތާޒާކުރުމަށް  ތަމްރީނުކޮށް  ނޫސްވެރިން 

ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން. ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކި 

ދުވަސްވަރު ވަނީ ތަފާތު ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގާފައި. 
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މުޖުތަމަޢަށް  ދިރިއުޅޭ  އޭނާ  ލިޔުންތެރިޔާއަކީ، 

މީހެކެވެ.  ކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ޚިދުމަތެއް  ރޮނގުން  ލިޔުންތެރިކަމުގެ 

މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކޮށް ދިނުމަށް ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ވާކަން 

ޝާއިޢުކުރުމަކީ  ލިޔެ  ވާހަކަތައް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ޤަބޫލުކޮށް 

އޭނާގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ. މިކަން، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގައި 

ވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނޫހަކުން ނުވަތަ މަޖައްލާއަކުން ލިޔުމެއް ދޭތޯ 

އުނދަގޫކުރާތީ ވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ޒަމީރު ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމެއް 

ހިނގަމުންދާތީ އެކަން އިސްލާޙުވޭތޯ ބެލުމަށް ވެސް ލިޔެވިދާނެއެވެ. 

ނޫނީ ތިމާއަށް އެނގިހުރި މަޢުލޫމާތެއް ފާޅުކޮށްލައި އެހެން މީހުންނާ 

ޙިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ ވެސް ލިޔެވިދާނެއެވެ. ނޫނީ އަމިއްލަ 

ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ބޭނުން އޮތްކަމަށް ހިތަށް ވަދެގެން 

ވެސް ލިޔެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް  ލިޔުނު  ބޭނުމެއްގައި  ކޮންމެ  މިއިން   

ވާހަކައެއްގެ  ބޭނުންވާ  ބުނަން  ޚިޔާލުކޮށްލައިގެން  ލިޔާންވާނީ 

ޕޮއިންޓްތައް  އެ  ނޯޓްކޮށްލައިގެން  ޕޮއިންޓްތައް  ނޑު  މައިގަ

ތަރުތީބުކޮށްލައިގެންނެވެ. 

ފިކުރެއް، ޚިޔާލެއް ކޮށްލުމެއް ނެތި އިށީނދެފައި ލިޔުމެއް   

ލިޔެލުމަކީ، ބުއްދިވެރިގޮތެއް ނޫނެވެ. އެއީ، އެފަދަ ލިޔުމެއް ކިޔާ 

އުފެދޭނެ  ތަޞައްވުރެއް  ރަނގަޅު  ލިޔުންތެރިޔާއާމެދު  މީހާއަށް، 

ގޮތެއް ވެސް ނޫނެވެ. ވިސްނުމެއް ފިކުރެއް ނެތި ލިޔާ އެއްޗެހި 

ގިނަވީ ވަރަކަށް، ފޮތްކިޔާ މީހުން ނޫސް މަޖައްލާ ކިޔާ މީހުން، 

ނޑު ދެކެމެވެ.  ކިޔުންތެރިކަމާ ދުރަށް ގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ކުރާ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތިއްޔާ   

އެހެން  ކަމެކެވެ.  ނެތް  އޮށްޓަރެއް  ކަމެކެވެ.  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނީ 

ރަހަ  ހެޔޮވަރުކޮށް،  ލޮނު  ކަމެކެވެ.  ފަދަ  ފޫހިކުރުވާނެ  މީހުން 

ރަނގަޅުވާނެ ގޮތަށް ކިޔާ މީހާ ފިކުރުކޮށްލާނެ ގޮތަކަށް ލިޔުމަކީ 

ނޑާ ގޮތަށް ލިޔުންތެރީން ލިޔަން  ނޑުކަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެވެ. ލަ

ކިޔުންތެރީން  ފޫހިކުރުވާނެއެވެ.  ކިޔުންތެރީން  ފަށައިފިނަމަ، 

ފޮތްތެރިކަމާ ދުރަށް ޖައްސާނެކަމެކެވެ. އެންމެ ފަހުން ފޮތް ކިޔުން 

ލު ޑު ދު މަ ޙީ ދު ވަ މަ އް ޙަ މު

ނެތް ގަމާރު މުޖުތަމައަކަށް ތަން ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. 

ނޑުގެ ޚިޔާލަކީ، ލިޔުމެއް ލިޔާނަމަ، އެ ލިޔުމެއްގެ  އަޅުގަ  

މައުޟޫޢެއް އޮންނަންވާނެއޭ ދެންނެވުމެވެ. އެ މައުޟޫޢުގެ ދަށުން 

ނޑު  ނޑު ނުކުތާތަކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. އެ މައިގަ ގެންނާނެ މައިގަ

ނުކުތާތަކުގެ ދަށުގައި ގެންނާނެ ޕޮއިންޓްތައް ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. 

ނޑައަޅަން  ކަ ތަރުތީބު  ގެންނާނެ  ނުކުތާތައް  ނޑު  މައިގަ އެ 

ވާނެއެވެ. ދެން އެވީ ލިޔަންފަށާށެވެ. ލިޔެ ނިންމައިފައި އެއްކޮޅުން 

އެއްޗެއްތޯ  ތާކުންތާކުޖެހޭ  މިއީ  ކިޔައިލަންވާނެއެވެ.  އަނެއްކޮޅުން 

އޮތްނަމަ  ކުށް  ޢިބާރާތުގެ  އިމްލާކުށެއް  ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

ރަނގަޅު ކޮށްލަންވާނެއެވެ. ހިމަނަން ޖެހޭނެ ނުކުތާއެއް ނުހިމެނި 

އޮތްތޯ ވިސްނައިލަންވާނެއެވެ.

ނޑެއް  އަޅުގަ ވެސް  ހަމަގައިމު  ނުލިޔެވޭނަމަ،  މިގޮތަށް   

ނުލިޔާނަމެވެ. މިއީ، އުނދަގޫ، ގިރާކުރަން ދަތި ހަރުފަތްތަކެއްކަމަށް 

ވާނަމަ، ލިޔުމަށްވުރެ ނުލިޔެ ހުރުން މާ ބުއްދިވެރިއެވެ. 

?ev ca Ik Iv cn wy il  

މަޑުލު މުހައްމަދު ވަހީދު ގިނަ ބަޔަކު ދަންނާނީ 

ވާހަކަތަކާއި  ކުރު  ގޮތުންނެވެ.  ލިޔުންތެރިއެއްގެ  އަދަބީ 

މަޒުމޫނުތަކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކީ ޒުވާން ދުވަސްވަރުން 

ފެށިގެން ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ. އެގޮތުން ބޭރު 

ތަރުޖަމާ  ނޫސްތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ހަބަރުތައް  ދުނިޔޭގެ 

ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ލިޔުންތެރިއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް 

ނޫސްވެރިކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި އެވެ.



9293 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ލިޔުންތެރިކަމަކީ ގަދީމީ ފަންނެކެވެ. އިންސާނީ ތާރީޚުގެ 

އިސްޒަމާންތަކާ ހަމައަށް ވެސް ގުޅުން ހުރި ހުނަރެކެވެ. ހިލަޔާ، 

ދިރޭ ތަކެތީގެ ކަށްޓާ، ހަމާ، މިނޫންވެސް ބައެއް މާއްދާ ތަކުގައި 

ލިޔެ އުޅުނު ކަމަށް ތާރީޚު ބުނެދެއެވެ.

ތާރީޚީ،  އަދަބީ،  އިލްމީ،  ތެރޭގައި،  ލިޔުންތެރިކަމުގެ 

އިޖްތިމާޢީ، ވަސްފީ، ލިޔުންތައް ފަދަ ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ ލިޔުން 

ހިމެނެއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ބައެއް އިތުރު އެތައް ބައިތަކަކަށް 

ތެރޭގައި  ލިޔުމުގެ  އިޖްތިމާއީ  މިސާލަކަށް  ދެއެވެ.  ބެހިގެން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ، ތާރީޚާ މަލާމާތާ، މަޖަލާ، ޖަދަލާ، ގުޅުވުމާ، 

ރޫޅުމާ، ޚަބަރު ފެތުރުން ފަދަ އެތައް ބައިތަކެއް ހިމެނެއެވެ. 

މި ބައިތަކުގެ މައްޗަށް ބެހިގެންވާ ލިޔުންތެރިކަމަކީ ވަރަށް 

ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ. މި އަމާނާތް ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ. ފުރަތަމަ 

ބަޔަކީ އެލިޔުމެއް ލިޔާ ބަހުގެ ހަމަތަކާ ގަވައިދު ތަކާ އުސޫލުތަކާ 

އެއްގޮތަށް އެލިޔާ ލިޔުމެއްގެ އިބާރާތްތައް ބައްޓަން ކުރުމެވެ. އަދި 

ނިޝާންތައް  ފިލިތަކާ  އަކުރުތަކާ  ބޭނުންކުރާ  ލިޔާން  އެލިޔުމެއް 

ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހަމަތަކާ ގަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމެވެ.

ފަށައިގަތުމަށް ޓަކައި މާދުރު މާޒީއަކަށް ނުދިޔަ ނަމަވެސް 

ބޭރުވުމެއް  މައުޟޫޢުން  އެބަޖެހެއެވެ.  ޖެހިލަން  ކައިރިމާޒީއަކަށް 

ކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަތުން އެދެމެވެ.

ކަމަށްވުމާއެކުވެސް  ދިވެހިން  ނޑުމެންނަކީ  އަޅުގަ އާދެ! 

މިދަންނަވާ މާޒީގައި ބޮޑަށް ތަރުހީބު ދެވުނީ ތާނަލިއުމަށްވުރެ ޢަރަބި 

ލިއުމަށެވެ. ކިޔަން ދަސްކުރުމަށެވެ. އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކަށްވެފައި 

ތާނަ  ނަތީޖާއަކީ  ދަސްކުރުމެވެ.  ކިޔަވަން  ޤުރުޢާން  ކީރިތި  އޮތީ 

ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ އަދި ތާނައިގެ އަކުރުތައްވެސް ނުދަންނަ 

ކިތަންމެ ބަޔަކު އަރަބި އަކުރު ދަސްކޮށް އަރަބި ކިޔަން ދަސްކޮށް 

ލިޔަންވެސް ދަސްކުރުމެވެ. އެދުވަސްވަރު އެއްވެސް އަކުރަކުންކުރެ 

ކިޔަވައިގެން  އަޑުދަށުން  އެދުރުމީހާގެ  މީހުން  ނުދަންނަ  އަކުރެއް 

ޤުރުއާން ޚަތިމު ކުރިއެވެ. ވައްޟުޙާއިން ތިރީގެ ސޫރަތްތައް ހިތުން 

ދަސްކުރިއެވެ.

ދަސްކުރުމަށް  ކިޔަން  ލިޔަން  ދުވަސްވަރަކީ  މިދަންނަވާ 

މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދިން ދުވަސްވަރެއް ނޫނެވެ. ލިޔަން ދަންނަ 

މީހުންނަކީ މަދުބައެކެވެ. ގަލަމުން ނުވަތަ ފަންސުރުން ކަރުދާހުގައި 

ލިޔަން  ފަންވަތުގައި  ކޮށާވަޅިން  ނުދަންނަނަމަވެސް  ލިޔަން 

ގޮސް  އެތިކޮޅަކުން  ތޫނު  ނުވަތަ  އިލޮށިކޮޅަކުން  ދަންނަމީހުންނާ 

ގަހުގެ ފަތްފަތުގައި ލިޔަން ދަންނަ މީހުން އެދުވަސްވަރު އުޅުނެވެ. 

އެދުވަސްވަރު ލިޔަން ދަންނަކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް މީހުންގެ ލިޔުމުގެ 

ހާލެއްގައެވެ.  ދެރަވަރު  އާދައިގެ  ވަރަށް  ހުރީ  ފެންވަރުވެސް 

ދެމިސާލެއް ދަންނަވާލާނަމެވެ.

''ގަބު މޮހޮދު ޔޫސުބު ކަލަސަލަ ކަލަ ރިހަކު ގަނުވާ ބިލެ 

އަނެއް  އޭނާގެ  ރައްޓެއްސަކު  ރާއްޖެތެރޭގެ  މިއީ  ގުނަކަ''  ފޮވަތި 

ޔޫސުބު  ލިޔަނީ  މިފަންވަތް  ފަންވަތެކެވެ.  ފޮނުވި  ރައްޓެއްސަކަށް 

މުޙައްމަދަށެވެ.  ގަބުޅި  ލިބެންވީ  ފަންވަތް  މީހެކެވެ.  ކިޔާ  ކަލޭ 

މުޙައްމަދަށް  ގަބުޅި  އެވަނީ  ބަލާފައި  ލިޔެވޭތޯ  ފަންވަތުގައި 

ޔޫސުބުކަލޭ ސަލާން. ކަލޭ ރިހާކުރު ގަންނައްޏާ ބިލެތް ފޮނުވާށޭ. 

ފެންވަރެވެ.  ރާއްޖެތެރޭގެ  މިއީ  މިހެންނެވެ.  ގުޅިޔަކާ،  )އަޅާނެ( 
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ން މާ ޙު ރަ އް ދު ބް މް ޢަ ދަ އާ

ކުރުމުގައި  މުއްސަނދި  ދާއިރާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އަދަބީ ފަންނުވެރިންގެ ދައުރު ނުހަނު ބޮޑެވެ. ޅެންވެރިކަމުން 

އުތީމު  ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ  އިނާމް  ޝަރަފްވެރިކަމުގެ 

އޭނާގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  އެފަދަ  އަބްދުއްރަހްމާނަކީ  އާދަމް 

ޅެންތަކާއި ލިޔުންތައް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ނޫސްތަކުގައި 

ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.



9495 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ނޫނެވެ.  ސަހަލެއް  ވަކި  ހާލުކޮޅުވެސް  ބޭފުޅުންގެ  ބައެއް  މާލޭގެ 

ފިރިހެން  ފުޅެކެވެ.  ސިޓީ  ފޮނުއްވި  އަނެއްބޭފުޅަކަށް  އެއްބޭފުޅަކު 

ރަޑެހި  ނުނެ  އިނަކަ  ދޮދީދީއޭ،  ބޭފުޅަކަށެވެ.  އަންހެން  ބޭފުޅަކު 

ކަމުއެ'' )ދޮންދީދީއޭ އިންނާކަށްނޫނެވެ. ރައްޓެހި ކަމުގައެވެ.(

ލިޔެވިފައިހުންނަ  ލިޔުންތައް  ސަރުކާރުގެ  އޮތީ  ދެން 

ފެންވަރެވެ. މިއީ ކުރީގެ ދެ ލިޔުން ކޮޅަށްވުރެ ފަހުގެ ލިޔުން ކޮޅެއް 

ލިޔަން  ތާނަ  މަތިން  ގަވައިދެއްގެ  ލަފާކުރެވެނީ  ފެނެއެވެ.  ކަމަށް 

ފެށުމުގެ ދުވަސް ވަރުކަމަށެވެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށަކުން ސަރުކާރުގެ 

އިދާރާ އަކަށް ކާށިކޮޅެއް ދެއްކީއެވެ. މިއީ އަހަރުން އަހަރަށް ދައްކާ 

''ދެއްކި  އޮތްކަމަށްވަނީ:  ލިޔުއްވާފައި  ވެދާނެއެވެ.  އެއްޗަކަށްވެސް 

ކާށި ވަރުވާކާށި 2000 ކާށި،'' މިގޮތަށެވެ. މިލިޔުން ކޮޅުން ވަރަށް 

 2000 ދެއްކީ  ކާށިކަމާ  ދެއްކި  ވަރުވާއަށް  މިއީ  ތަފްސީލުކޮށް 

އިބާރާތް  މި  މިއަދު  އެހެންނަމަވެސް  އެބައެނގެއެވެ.  ކާށިކަން 

މިގޮތަކަށް ނުލިޔާނެ ދޮގެއްތޯއެވެ؟

ދެމިސާލަށް  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  މިސާލުގެ  މިތިން 

އެއްވެސް  މަދުކަމާ  އަކުރު  ބައެއް  ދެލިޔުމުގައިވެސް  ބަލާލާއިރު 

ތަނެއްގައި ސުކުނެއް ބޭނުން ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުރުމުގައި  ސުކުން  މީހަކުވެސް  ކުރާ  ސުކުން  އެދުވަސްވަރު 

އިތުރުން  މީގެ  ނުވެއެވެ.  ކަމަކަށް  ހިފަހައްޓާ  ހަމަތަކެއް  މާބޮޑު 

ދެވަނަ ލިޔުންކޮޅަށް ބަލާލާއިރު ނުބައިކޮށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަން 

އެނގެއެވެ. ތިންވަނަ ލިޔުމަށް ބަލާލާއިރު ކުރީގެ ދެ ލިޔުމުގައި ހުރި 

ބޭނުންވާ  ބުނަން  ނަމަވެސް  ނެތެވެ.  ކުށްތަކެއް  ފަދަ  މިދެންނެވި 

ވާހަކަ، ދޭހަވާގޮތަށް ލިޔުމަށް ވަރަށް ބުރަ އުފުއްލަވާފައި އެބަވެއެވެ. 

މިވާހަކަތައް މިދަންނަވާލީ އޭރުގެ ލިޔުންތަކަށް ފާޑުކިޔައި މަލާމާތެއް 

ރައްދުކުރުމުގެ ކުޑަވެސް ނިޔަތެއް އޮވެގެނެއް ނޫނެވެ. ހަމަ އެކަނި 

ހާލަތު ދަންނަވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.

ވެއްޖެ  ދުވަސްތަކެއް  އުމުރުން  ވެސް  ބަހަކީ  ދިވެހި 

ބަހެކެވެ. ތަފާތު މަރުހަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިހުރިހާ 

މަރުހަލާތަކެއްގައި ލިޔުންތެރިކަން ވެސް ބުރު ޖަހަމުން އަންނާނެކަމީ 

ކަށަވަރު ކަމެކެވެ.

ބޮޑު  ވެގެންވާ  ޢާންމު  ލިޔުންތެރިކަމަށް  އަކަސް  ކޮންމެ 

ބަދަލެއްއައީ ހިޖްރައިން 1368 ވަނަ އަހަރު ސުމުއްވުލް އަމީރުލް 

މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީން ލިއުއްވައި ޝާއިޢު ކުރެއްވި ''ދިވެހި ބަސް 

ދަރިވަރުންގެ އެހީތެރިޔާ'' ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފުވެ 

އެފޮތުގެ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި 

މުޙައްމަދު އަމީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް ދިވެހި ބަހަށް ދެއްވި 

މަތިވެރި އަހަންމިއްޔަތު އެކުގައި ވެސްމެއެވެ.

ބަހާ ބެހޭގޮތުންނާއި ތާނަ ލިޔުމުގެ ޤަވާޢިދާ ބެހޭ ގޮތުން 

ދިވެހި ބަހުން ފުރަތަމަ ފޮތެއް ލިއުއްވި ދިވެއްސަކީ ފަޟީލަތުއް 

ޝައިޚުލް މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން އެވެ. ދިވެހި އަދަބީ 

ލިއުއްވި  މިފޮތް  އޭނާ  ތުއްތުއެވެ.  ނައިބު  މަޝްހޫރު  ދުނިޔޭގައި 

ރާއްޖޭގައި  އެދުވަސްވަރަކީ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1308 ހިޖްރައިން 

ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ އެދުވަސްވަރު 

އަތްތަކާ  އާންމުންގެ  ނުވެއެވެ.  ލިބޭގޮތެއް  މިފޮތް  ޢާންމުންނަށް 

ޙުސައިން  މަރްހޫމް  ޝައިޚުލް  ފަޟީލަތުއް  މިފޮތްއައީ  ހަމައަށް 

ވަނަ   1350 ހިޖްރައިން  މަސައްކަތްޕުޅާއެކު  ޞަލާޙުއްދީންގެ 

އަހަރުއެވެ. ފޮތް ލިޔުންތާ 42 އަހަރު ފަހުންނެވެ.

ނައިބު ތުއްތު މިފޮތް ލިއުއްވުމުގައި އަސްލަކަށް ބެއްލެވީ 

ބަސްމަގާ  އަންނަ  ދައްކަމުން  ވާހަކަ  ދިވެހީން  ޒަމާނުއްސުރެ 

އެކުލަވާލުން  ލިއުއްވުންތަކާ  ައދަބީ  ފެންނަންހުރި  އެދުވަސްވަރު 

ނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯގެ ރައިވަރު  ތަކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބަ

ތަކެވެ.

ޤަވާޢިދު  ތާނަލިއުމުގެ  ނުވަތަ  ބަހުގެ  ދިވެހި  މިއަށްފަހު 

މަރްޙޫމް  ޝައިޚުލް  ފަޟީލަތުއް  ލިއުއްވީ  ދިވެހިބަހުން  ފޮތެއް 

މިޞްރުގެ  އެމަނިކުފާނަކީ  އަޒްހަރީއެވެ.  ރުޝްދިލް  އިބްރާހީމް 

ޖާމިޢުލް އަޒްހަރުން އުނގެނިވަޑައިގެން ހުންނެވި ދީނީ އަދި ބަހުގެ 

 1355 ހިޖްރައިން  ލިޔުއްވީ  މިފޮތް  ޝައިޚް  ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. 

ހިޖުރައިން   ނުކުތީ  ޗާޕުވެގެން  ފޮތް  ނަމަވެސް  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ 

ތަކުގެ  ޤަވާޢިދު  ހަމަތަކާ  ބަހުގެ  މިއީ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1359

މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބައްލަވައި ގެން ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް 

ލިއުއްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ. ފޮތުގެ ނަމަކީ ''ސުއްލަމުލް އަރީބް'' އެވެ.

ބަސް-   ''ދިވެހި  އަމީން  މުޙައްމަދު  އަމީރު  ސުމުއްވުލް 

ލިޔުއްވުންތައް  މިދެންނެވި  ލިއުއްވީ  އެހީތެރިޔާ''  ދަރިވަރުންގެ 

ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ. އަދި އެދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި 

ކޮޅެއްގެ  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ކުރިއަށް  ތެރެއިން  އިލްމުވެރިންގެ 

އަމީން  މުޙައްމަދު  އެކުގައެވެ.  އެހީތެރިކަމާ  މަޝްވަރާއާ  ލަފައާ 



9495 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

އަމިއްލަފުޅަށް ހިތްޕުޅަށް އައި ހައި އެއްޗެއް ލިއުއްވީ އަކީ ނޫނެވެ.

މުޙައްމަދު އަމީންގެ މިފޮތުގައި ބަހުގެ އެކުލެވުމާ، ދިވެހި 

ނޑު ބައިތަކާ، ބަހުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބައިތަކާ،  ބަހުގެ މައިގަ

ދިވެހިބަހުގެ ޒަމާންތައް ބެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާފައި 

ވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ފިލިޖެހޭ ހަމަތަކާ، ސުކުންކުރެވޭ ހަމަތަކާ 

އަކުރުތައް ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

ނިޝާންތަކާ އެނިޝާންތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތް މިސާލާއެކު ދައްކަވާ 

އޮޅުން ފިލުއްވައި ދެއްވާފައިވެއެވެ. ކުރުކޮށް އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް 

ސާބިތުކަމާއެކު ދަންނަވަން ޖެހެނީ މިފޮތަކީ ބުރަމަސައްކަތްޕުޅާއެކު 

ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނު ކޮށްޓަވައި ދެއްވި ބަހާބެހޭ 

ލުއިފަސޭހަ މަގެއް ކަމުގައެވެ.

އެއްވެސް  ލިއުއްވުންތަކަށް  މިފަދަ  އެދުރުންގެ  އިހު 

ގެންދިއުމަކީ  ލިޔަމުން  ދަރީން  މިއަދުގެ  ނުބަހައްޓައި  ހުރުމަތެއް 

ގޮތް  ފެންނަ  ތިމާއަށް  އެފަހަރަކު  ކަމެއްނޫނެވެ.  ކޮށްގެންވާނޭ 

އެއީ ޤަވާޢިދު އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތްކަމަށް ދެކެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ގެއްލިގެން  އަސްލު  އަރައި  އޮޅުންތައް  ބޮޑެތި  ވެއްޖެނަމަ  އެހެން 

ހިނގައިދާނެއެވެ. ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ކޮމާ އާއި 

ފުލުސްޓޮޕް ފަދަ ނިޝާންތައް ބޭނުން ނުކުރުމުން އަރާ އޮޅުންތަކާ 

ބަދަލުވާ މާނަތައް ވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ. ލިޔާ ވާހަކައިން ދޭހަވާންވީ 

އެތި ދޭހަނުވެ އެނގެންވީ އެއްޗެއް ނޭނގޭގޮތްވެސް ވަނީއެވެ.

ދެންނެވި  ނޑު  އަޅުގަ ލިޔަންފެށިއިރު  މިމަޒުމޫނު  މިއީ 

ފަދައިން ލިޔުންތެރި ކަމުގައި  ރައްކައުތެރިވާންޖެހޭ އެއްއަމާނާތެވެ. 

އުސޫލުތަކަށް  ހަމަތަކާ  ޤަވާޢިދުތަކާ  ހިފަހައްޓާންޖެހޭ  ލިޔުމުގައި 

ޚިޔާނާތްތެރި  މިއަމާނާތަށް  އަމާނާތެކެވެ.  މިއީ  ރައްކާތެރިވުމެވެ. 

ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ލިޔުންތެރިކަން އަދާކުރާ ވަރަށް މުހިންމު އެއް ދައުރަކީ 

އިންސާނީ ހަޔާތުގެ ތަފާތު ބައިތަކާ ތަފާތު މައިދާންތަކާ ބެހޭގޮތުން 

ތެދުވެރިކަމާ  ހާމަކުރުންތައް  މިފަދަ  ހާމަކުރުމެވެ.  ދެކޭގޮތް 

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހާމަކުރުމަކީ ލިޔުންތެރީން ރައްކައުތެރިވާންޖެހޭ 

ވަރަށް ބޮޑު އަނެއް އަމާނާތެވެ. 

މުހިންމު  އިސްކަންދެވޭ  ވަރަށް  ލިޔުންތެރިކަމަކީ 

ފަންނެކެވެ. ވަރަށް މަތިވެރި މަގާމެއް ލިބިގެންވާ މަސައްކަތެކެވެ.

އެންމެ  ދަންނަވާލާނަމަ  އެއްޗެއް  ނަޒަރަކުން  އިލްމީ 

ތަރަހައިގެ  އިސްލާމްދީނުގެ  ޖެހެނީ  ވަދެލަން  ފުރަތަމަވެސް 

ޤުރުއާންގެ  ކީރިތި  ކަމުގައިވާ  ޤާނޫނު  އެމާތްދީނުގެ  ތެރެއަށެވެ. 

ހިޔަލަށެވެ. އެމާތް ޤުރުއާނަކީ އެންމެ މަތިވެރި ހިދާތެވެ.

އެއްވެސް  ގުޅިފައިވާކަމީ  ގަލަމާ  ލިޔުންތެރިކަމާ 

ގެ  ޤުރުއާން  މާތްވެގެންވާ  ކަމެކެވެ.  ނުވާނެ  ތަފާތު  ވިސްނުމެއް 

ހިދާޔަތު ފެށުމުގައި ގަލަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާފައިވާ 

ކަމީ އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތް ކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުން އެންމެ 

ފުރަތަމަ ބާވައިލެއްވި 5 އާޔަތުގެ މާނާގައި ވަނީ:

އިސްމުފުޅުން  ވެރިރަސްކަލާނގެ  ''ކަލޭގެފާނުގެ 

ކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވާށެވެ.! އެކަލާނގެއީ )ހުރިހާ އެއްޗެއް( 

އެކަލާނގެ  ނޑުލޭކޮޅަކުން،  ގަ  )1( ރަސްކަލާނގެއެވެ.  ހެއްދެވި 

ވިދާޅުވާށެވެ.!  ކިޔަވައި  ކަލޭގެފާނު   )2( ހެއްދެވިއެވެ.  އިންސާނާ 

ވަންތަ  ދީލަތި  އެންމެ  ރަސްކަލާނުގެއީ  ވެރި  ކަލޭގެފާނުގެ  އަދި 

)ލިޔަން(  ގަލަމުން  އެކަލާނގެއީ   )3( އެވެ.  ރަސްކަލާނގެ 

އުނގަންނަވައި ދެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. )4( އިންސާނާއަށް އޭނާ 

ނުދަންނަ ކަންތައް އެކަލާނގެ އުނގަންނަވައި ދެއްވި އެވެ. )5('' 

)ސޫރަތުލް ޢަލަޤު 1-5(

ހަމަ މިއާއެކު ފެންނަން އޮތީ ކީރިތި ޤުރުއާންގައި ގަލަމުގެ 

ޤުރުއާންގެ  ކީރިތ  ދެއްވާފައިވާތީއެވެ.  ނަން  ސޫރަތަކަށް  ނަމުން 

68 ވަނަ ސޫރަތް ކަމުގައިވާ ސޫރަތުލް ޤަލަމް އެވެ. މިސޫރަތަށް 

ގަލަމުން  ގަލަމާއި  އިތުރަށް  ދެއްވައިފައިވުމުގެ  ނަން  ގަލަމުގެ 

ލިޔާތަކެތި ގަންދެއްވައި ވަހީ ބަސްފުޅު އައިސްފައިވެއެވެ، ''ނޫނު. 

)މިއަކުރުގެ މުރާދު ދެނެވޮޑިގަތުން ވަނީ މާތްهللا އެވެ.( ގަލަމާއި 

)އެގަލަމުން( އެއުރެން ލިޔާތަކެތި ގަންދެއްވައި ވަހީކުރައްވައެވެ.'' 

)ސޫރަތުލް ޤަލަމް 1-(

ވަތައާލާ  ސުބުޙާނަހޫ  هللا  ޝައްކެއްނެތެވެ.  އެއްވެސް 

އެއްޗެއް ގަންދެއްވައި ވަހީކުރައްވައިފިނަމަ އެއެއްޗެއް ވާނީ ވަރަށް 

މީސްތަކުން  އެގަލަމުން  ގަލަމް  ވީމާ،  އެއްޗަކަށެވެ.  މުހިންމު 

ނެތި  އޮޅުމެއް  އެއްޗެއްކަން  މުހިންމު  ވަރަށް  ލިޔުންތަކަކީ  ލިޔާ 

މިއޮތީ ފެންނާށެވެ. އެނގޭށެވެ. މި ކަންކަން ޤަބޫލުކުރާ މީހާ ތިމާ 

އެބަދޭންޖެހެއެވެ.  ސަމާލުކަމެއް  ހާދަބޮޑު  މެދު  ލިޔުންތަކާ  ލިޔާ 

ކުރުމާއި  ސާބިތު  ޙައްޤުތައް  އެބަޖެހެއެވެ.  ފަރުވާތެރިވާން  ހާދަ 

ހިމާޔަތްކުރުން  ލިޔުންތެރިކަމާ ގުޅިފައިވެއެވެ. މިއީ ކުޑަކަމެއް 
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ނޫނެވެ. ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. މިއީ ވިސްނައިނުލާ ދޫކޮށްލައިގެން 

ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން 

ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ގަލަމަށާއި އެގަލަމުން ލިޔާތަކެއްޗަށް މިފަދަ އަހަންމިއްޔަތެއް 

ޤުރުއާންގައި  ކީރިތި  ލިޔުމަށް  މުޢާމަލާތުތައް  ދެއްވާފައިވުމާއެކު 

އާޔަތަކީ  ކުރައްވާފައިވާ  ބަޔާން  މިވާހަކަތަށް  އަންގަވާފައިވެއެވެ. 

ނުލިޔެ  އާޔަތް  މުޅި  ކަމުން  އެހެން  އާޔަތެކެވެ.  ދިގު  ތަންކޮޅެއް 

ނޑުގެ ގަލަމަށް ލުޔެއް ދެމުން މިދަންނަވާލަނީ އެއާޔަތުގައިވާ  އަޅުގަ

ނޑުގެ މިލިޔުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ  އެންގެވުން ތަކުގެތެރެއިން އަޅުގަ

މުހިންމު ތިން ނުކުތާއެވެ.

އަންގަވާފައިވެއެވެ.  ލިޔަން  )މުޢާމަލާތްތައް(   -1

ވެއެވެ.  އަންގަވާފައި  ލިޔުމަށް  ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު  މީހާ  ލިޔާ   -2

މީހެއްގެ  ދަންނަ  ލިޔަން  ލިޔެދިނުމަށް  ލިޔުމެއް  އެފަދަ   -3

އުނގަންނަވައި  ލިޔަން  މާތްهللا  އަށް  އޭނާ  އެދެފިނަމަ  ކިބައިން 

މިވާހަކަތައް  އަންގަވާފައިވެއެވެ.  ލިޔެދޭންވާނެކަން  ދެއްވިފަދައިން 

ބަޤަރާގެ  ސޫރަތުލް  ޤުރްއާންގެ  ކީރިތި  ކުރައްވާފައިވަނީ  ބަޔާން 

282 ވަނަ އާޔަތުގައެވެ.

ކަމެކެވެ.  ހިނގާ  މެދުގައި  މީސްތަކުންގެ  މުޢާމަލާތަކީ 

ޖަމާޢަތާއެވެ.  ގުޅެނީ  ކަންކަން  ހިނގާ  މެދުގައި  މީސްތަކުންގެ 

ޖަމާޢަތާ ގުޅޭ ކަންކަމަކީ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމެވެ.

ކަންއޮތީ މިހެންކަމުން ކޮންމެ އަމާޒަކަށް މިސްރާބު ހިފާ 

ލިޔުންތެރި އަކުވެސް ހިނގާންވާނީ މިމަގުންނެވެ. ހަގީގީ ޙާދިސާއެއް 

ކަމެއް  ކުރިޔަސް  ބައްޓަން  ވާހަކައެއް  ޚިޔާލު  ބަޔާންކުރިއަސް، 

މީހަކުބުނާ  ކަމަށްވިއަސް،  ގެނެސްދިނުމަށް  ޚަބަރު  ހިނގިގޮތުގެ 

ވާންވާނީ  ލިޔުން  ލިޔާ  ވިއަސް،  ކުރުންކަމަށް  ނަކަލު  ބުނުމެއް 

އަދުލުވެރި ކަމާއެކު ލިޔެވޭ ލިޔުމަކަށެވެ. މުޖްތަމައަށް ބޭނުންތެރި 

ފައިދާހުރި ލިޔުމަކަށެވެ.

މަގުތައް  ފަސޭހަ  ކަމުގެ  ލިޔުންތެރި  ޒަމާނަކީ  މި 

ލުއި  ވަރަށް  ޒަމާނެކެވެ.  ލިޔެކިއުމުގެ  ތަނަވަސްވެފައިވާ 

އުނދަގޫ  މިއަދު  ލިޔެލުމަކީ  އަކުރުން  ރީތި  ރީތި  ހަރަކާތްތަކުން 

ކަމެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް ފަސޭހަކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަސޭހަކަމާއެކު 

ލިޔެވިފައިހުންނަ ބައެއް ލިޔުންތައް ކިޔާލާކަން މާފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. 

ފަސޭހައެއް  އެހާ  ފިލުވާކަށްވެސް  އޮޅުން  ބުނާއެއްޗެއް  ލިޔުމުގައި 

ފެށިގޮތް  ގޮސް  ދިގުލައިގެން  ފޫނުބެދި  އިބާރާތް  ބައެއް  ނޫނެވެ. 

އެބަފެނެއެވެ.  ހުއްޓާ  ހަމައަކުން ނިމިފައި  ހަނދާން ނެތި ނުބައި 

ބައެއް ލިޔުންތައް ކިޔާލުމުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މިހުރީ ބަސްތަކެއް 

ތަކުގައި  ލިޔުން  ބައެއް  އަދި  ހީވާގޮތްވެއެވެ.  ކަމަށް  މަދުވެފައި 

އެ އިބާރާތަކަށް ނުވަތަ އެޖުމުލައަކަށް ބޭނުންނުވާ، ވަދެގެންވެސް 

ނުވާނެ ބަސްތައް ވަދެފާހުރެއެވެ.

ކިޔާމީހުންގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  މުޅި  ލިޔުންތެރިއެއްގެ 

ސަމާލުކަން ހޯދުން ކަމަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިވެނި ޚަބަރެއް އެންމެ 

ކަމަށްވެސް  ހޯދުން  އުފާ  ބުނުމުގެ  ތިމާއޭ  ގެނެސްދިނީ  ފުރަތަމަ 

ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ލިޔާ ލިޔުން ވާންވާނީ ތެދުބަހުން ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ. 

ހަގީގަތާ  އެލިޔުމާ  ލިޔުމަކަށެވެ.  ފެތޭ  ނޑުތަކަށް  މިންގަ އަޚްލާޤީ 

ނުގެއްލޭފަދަ  އިތުބާރު  ލިޔުނުމީހާގެ  ގެނައުމުން  ހާޒިރަށް  އެއް 

ލިޔުމަކަށެވެ.

ލިޔުމެއް  ފަދަ  އުފެދިދާނެ  ފަސާދައެއް  މުޖްތަމަޢުގައި 

ލިޔުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން )އެލިޔުމެއް ލިޔުމުގެކުރިން( އެބަ 

ވިސްނާލަން ޖެހެއެވެ. މޮޅުކަމެއް ކޮށްލުމުގެ މަގުސަދުގައި އޮޅުންތައް 

ނޫންކަން  ކަމެއް  ކޮށްގެންވާނެ  ލިޔުމަކީ  އިބާރާތުން  އަރާފަދަ 

އަނެކާއަށް  ގެއްލި  ޙައްގު  އެކެއްގެ  ޖެހެއެވެ.  އެބަ  ގަބޫލުކުރަން 

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށް ލިޔުންތައް ލިޔުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ 

މާނަ  ވާހަކައިގެ  މުޅި  ބުނުމަކުން  ބުނާ  މީހަކު  ނޫނެވެ.  ކަމެއް 

ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެވާހަކައަކުން ބައެއް ދޫކޮށްލައި އަނެއްބައި 

ދޫކޮށްލުމަކީ  ތެރެއަށް  މުޖްތަމަޢުގެ  ލިޔުންތައްލިޔެ  ނަގައިގެން 

ޚަބަރު  އުފައްދައިގެންނާ  ޚަބަރު  ދޮގު  ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ. 

ބަދަލުކޮށްގެން ލިޔުމަކީ އެކަމުގެ ޒިންމާ ލިޔުނުމީހާ އުފުލަން ޖެހޭނޭ 

ކަމެކެވެ. ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ އާއި ހިނގާފައިވާނަމަ ހަގީގަތަކީ 

ކޮބައިތޯ ނުބަލައި ހަމަ އެކަނި މީހަކު )ފާސިގަކު( ބުނާ ބުނުމެއްގެ 

އުފުލަން  ހިތާމަ  ފަހުން  ފެތުރުމަކީ  ލިޔެ  ޚަބަރު  ބުރަވެ  މައްޗަށް 

ޖެހިދާނެ ކަމެކެވެ. 

ޒިންމާއެކެވެ.  ލިޔުންތެރިކަމަކީ  ޝައްކެއްނެތެވެ. 

ވާޖިބެކެވެ. ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ.
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ދުނިޔޭގައި  ލިޔުންތެރިކަމުގެ  ނޫސްވެރިކަމާއި  ދިވެހި 

އަލްފާޟިލް ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދަކީ، ވަރަށް މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސް މަޖައްލާތައް ނެރުއްވުމުގައި އިސްދައުރެއް 

އަދާކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ކޮޕީ ރަޝީދުގެ މި ޚިދުމަތުގެ ފެށުން 

ގުޅިފައިވަނީ، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރައްވަން 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ފަންނުގައި  އަތުލިޔުމުގެ  ދުވަސްވަރާއެވެ.  އުޅުއްވި 

ލިޔުއްވަން  މަޖައްލާތައް  އެކި  ސްކޫލްގެ  ވާތީއެވެ.  ދަރިވަރަކަށް 

ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. ސުރުޚީތައް އަތުރުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. 

ރަޝީދުގެ  ކޮޕީ  ތެރޭގައި  އަހަރުތަކުގެ  ގެ   1960

އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުން ]އެކުވެރިންގެ ރޫޙު[ ގެ ނަމުގައި އަތުން 

ލިޔެގެން މަހަކު އެއް ފަހަރު މަޖައްލާއެއް ނެރުއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. 

ދެމެދުގެ  ސޮފުހާއާ   400 ސޮފުހާއާއި   350 ނޑަކަށް  ގާތްގަ

ބޯމިނުގެ މަޖައްލާއެކެވެ. އޭރު އެ މަޖައްލާ ގޭގެއަށް ކިޔަން ދެއްވަނީ 

ދުވާލަކަށް އެއް ރުފިޔާއަށެވެ. އެ މަޖައްލާގައި ރަޝީދުގެ ވަރަށް ގިނަ 

ޅެންތަކާއި ވާހަކަތައް ޝާއިޢު ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެއްހައި 

ދުވަސް ފަހުން، ސޮފުހާގެ އަދަދު ވަރަށް މަދުކުރައްވައިގެން ޗާޕު 

ޖައްސަވައިގެން ]އެކުވެރިންގެ ރޫޙު[ ނެރުއްވިއެވެ. 

އެއަށްފަހު އަނެއްކައިވެސް ރަޝީދުގެ އަދަބީ ޚިދުމަތުގެ 

އެޑިޓަރުގެ  ރަޝީދުގެ  އެގޮތުން،  ފެށުނެވެ.  ދައުރެއް  އައު 

މަޖައްލާތައް  ނޫސް  ނަންނަމުގައި  އެކި  ދުވަސްވަރު  އެކި  ދަށުން 

ޝާއިޢުކުރައްވައިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުން 

އަދި  ]އާރޫޙު[   ، ]ޙަރަކާތް[  މަޖައްލާތަކުގެތެރޭގައި  ނެރުއްވި 

]މޫރިތި[ ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މިއީ މުޅިންވެސް މަހަވީ މަޖައްލާއެވެ. 

ލިޔުއްވި  ރަޝީދު  ކޮޕީ  މަޖައްލާގައި  ]މޫރިތި[  މީގެތެރެއިން 

ސިލްސިލާއަކީ،  ]ބޯއެބަހުރި[  އާއި  ވާހަކަ[  ނުލައި  ]ވާހަކައާއި 

ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބުނު ސިލްސިލާއެކެވެ. ]ބޯއެބަހުރި[ 

ސިލްސިލާގައި މަދުމަދުން އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ލިޔުއްވުންތައް 

ވެސް ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. މޫރިތީގައި ރަޝީދު ގެންދެވީ ވާހަކައާއި 

ދު މަ އް ޙަ ރު މު ކި ން ޝާ ޙަސަ

އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ވެސް ލިޔުއްވަމުންނެވެ. 

މަސްއޫލުވެރިކަމާއި  ގެ ނަމުގައި ރަޝީދުގެ  ]ދިޔަވަރު[ 

އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުގައި 5 އަހަރެއްހައި ދުވަސްވަންދެން މަހަކު 4 

ވެއެވެ.  ނެރުއްވައިފައި  ވެސް  މަޖައްލާއެއް  ވާހަކަ  ނުކުތް  ފަހަރު 

ކުޑަކުދިންގެ މަޖައްލާ ]ހިޔާ[ އަކީ، ކޮޕީ ރަޝީދު މަސްއޫލުވެރިކަމާއި 

ވަރަށް  ނެރުއްވި  ފަހަރު  އެއް  މަހަކު  ދަށުން  އެޑިޓަރުކަމުގެ 

މަޝްހޫރުވި މަޖައްލާއެކެވެ. އެ މަޖައްލާގައި ކުޑަކުދީންގެ މަސައްކަތު 

ސޮފުހާތަކެއް ހިމަނުއްވައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރާ ކުދީންނަށް 

 3 ހިޔާވެސް  ގެންދަވައިފައިވެއެވެ.  ދެއްވަމުން  ހަދިޔާ  އިނާމާއި 

އަހަރެއްހައި ދުވަހު ނެރުއްވައިފައިވެއެވެ. މި މަޖައްލާ ނެރުއްވާފައި 

ވަނީ 1970 ގެ ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. 

1977 ވަނަ އަހަރަކީ، ރާއްޖޭގެ ލިޔެކިޔުމުގެ ތާރީޚުގައި 

އިންގިލާބެއް އައި އަހަރެއްކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ. ތާނައަކުރުގެ 

ބަދަލު އިނގިރޭސި ލެޓިން އަކުރުން ދިވެހިބަސް ލިޔެކިޔުމަށް އޭރުގެ 

M ud Ixwr ud wm ca wH um Ip ok cl iFWf cl wa

ކުޅަދާނަ  މުޙައްމަދަކީ  ޝާކިރު  ޙަސަން 

ޅެންވެރިއެއް  މޮޅު  އިތުރުން  ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެއްގެ 

ފެށިގެން  ދުވަސްވަރުން  ޒުވާން  އެކަމަކު  މެއެވެ.  ވެސް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އައީ ކުރައްވަމުންނެވެ. 

މަސްއޫލުވެރިކަމާއި  މަޖައްލާތަކުގެ  ނޫސް  ބައެއް  އެގޮތުން 

އެޑިޓަރުކަން ވަނީ ކުރައްވައިފަ އެވެ. ޝާކިރުގެ ލިޔުންތަކާއި 

ވަނީ  މަޖައްލާތަކުގައި  ނޫސްތަކާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ޅެންތައް 

ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.

 : ރި އް ތަ ދަ އެ ގަ ލި މެ އަ ން ޔަ އެ ދި ން މު ދަ އި ވި ގަ މު ވު އް ރު ލާ ނެ އް ޖަ ސް މަ ނޫ



9899 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

މިއައި  ލިޔެކިޔުމަށް  ސަބަބުންނެވެ.  ނިންމެވުމުގެ  ސަރުކާރުން 

ބަދަލާއި ގުޅިގެން ލެޓިން އަކުރުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖައްލާއެއް 

ނެރުއްވީ ވެސް ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. އެއީ، ވާހަކަ މަޖައްލާ 

ނެރުއްވާފައިވަނީ،  ގިނައިން  މަޖައްލާގައި  މި  އެވެ.  ]ވަރަ[ 

ރަޝީދުގެ ވާހަކަތަކެވެ. މި މަޖައްލާ ވެސް ދެ އަހަރެއްހައި ދުވަހު 

ނެރުއްވިއެވެ. 

ޚިދުމަތަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ރަޝީދުގެ  މުޙައްމަދު  ކޮޕީ 

ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ  އަލްފާޟިލް  މ.މަނަދޫގޭ  ބަލައިލާއިރު، 

]މޯނިންގ  ނޫސް  ދުވަހު  ނުކުތް  ދަށުން  މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ 

ޕޯސްޓް[ އާއި ]ސަންލައިޓް[ ގެ އެޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ކޮޕީ 

ރަޝީދު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 

އެއަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް 

ނޫސް  ދުވަހު  އޮފްސެޓް  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ  އަދި   ގެނައި، 

އެޑިޓަރަކީ،  މެނޭޖިންގ  އެނޫހުގެ  އައިއިރު  ފެށިގެން  ]ހަވީރު[ 

އަޅުއްވަމުން  ސުރުޚީތަކެއްހެން  ހުރިހާ  އަދި  ރަޝީދެވެ.  ކޮޕީ 

އިތުރުން  އޭގެ  އަތުލިޔުއްވުމުންނެވެ.  ފަންނުވެރި  އޭނާ  ގެންދެވީ 

ކޮޕީ ރަޝީދު ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ތައްޔާރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި 

]ހަވީރުގެ ތަރި[ އަކީ، ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި 

ބޭބޭފުޅުންނާއި  ގިނަ  ވަރަށް  މަޝްހޫރު  ރާއްޖޭގެ  ސޮފުހާއެކެވެ. 

ސްކޫލްތަކުން  އެދުވަސްވަރު  މީހުންނާއި  ގިނަ  ވަރަށް  އާންމުންގެ 

ހޮވުނު  ގޮތުގައި  ދަރިވަރުންގެ  ރަނގަޅު  އެންމެ  ގޮތަކުން  ހުރިހާ 

އެ  ހިމަނުއްވައިފައިވެއެވެ.  ބަސްދީގަތުން  ދަރިވަރުންތަކެއް  ގިނަ 

ސޮފުހާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ، ތަރީގެ ފޮޓޯއެވެ. 

ބޮޑުކޮށް  އެއްބައިވަރަށް  ދެބައިކުޅަ  ސައިޒުގެ  އޭރުގެ  ހަވީރުގެ 

ފޮޓޯތަކަކީ،  އެ  އޮންނަ  ޗާޕުޖެހިފައި  އޮފްސެޓުން 

ބައެއް ރައްކާކުރަމުން ގެންދިޔަ ހަނދާނެކެވެ.   

ނޫސް  ލިޔުއްވާފައިވާ  ރަޝީދު  ކޮޕީ 

ލިސްޓެއް  ކުރު  ވެސް  ލިސްޓަކީ  މަޖައްލާތަކުގެ 

ނޫނެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނޫސްތަކުގެތެރޭގައި 

 ، ނިއުސް[  ]އިވްނިންގ   ، ]މޫންލައިޓް[ 

]އާފަތިސް[   ، ]ފަތިސް[   ، ]ސަންލައިޓް[ 

ލިޔުއްވާފައިވާ  ހިމެނެއެވެ.  ]ހަވީރު[   ،

މަޖައްލާތަކުގެތެރޭގައި، ]އާބާރު[ ، ]ހިންމަތް[ ، 

]މިންނަތް[ ، ]މުރިތި[ ، ]ހުވަނދު[ ، ފަތްތޫރަ[ 

މަޖައްލާއެއް  އެތައް  ފަދަ  ]އާރޫޙު[   ، ]ދިވެހިޑައިޖެސްޓް[   ،

ހިމެނެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ވަނީ، ރާއްޖޭގެ 

ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަންޔޫބީލުގެ މުނާސަބަތުގައި 

ސަރުކާރުން ދެއްވި ]ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ރަން 

ގަލަން[ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.  

އަލްފާޟިލް ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދަކީ، ވާހަކަލިޔުއްވުމުގެ 

ފަންނުގައި ވެސް ވަރަށް ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެކެވެ. ކޮޕީ ރަޝީދަކީ ދުވަހު 

ނޫސް ]މޫންލައިޓް[ ގައި ވެސް ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. 

ޚާއްސަ  އޭނާގެ  ލިޔުމަކީ،  ވާހަކަ  ތަމްސީލާއި  ޅެންވެރިއެކެވެ. 

އަދި  މެއެވެ.  ކުޅުންތެރިއެއްވެސް  ތަމްސީލު  އަދި  ރޮނގެކެވެ. 

އަތުލިޔުމުގެ ފަންނުވެރިއެކެވެ. އޭނާއަށް ވަނީ ތަމްސީލު ކުޅުމުގެ 

އިނާމާއި  ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  ޚިދުމަތުގެ  އާންމު  ރޮނގުން 

ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން އާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު 

ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.
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ތި މަ ޅު ގެ ޮކ މު ޔު ބާ ކި ޙަ ރު ށް މަ ނަ ން ގެ ފަ މު ކަ ރި ވެ ސް ނޫ
 

ނޫސްވެރިކަމަކީ އެންމެ އުފާވެރި ވަޒީފާއެވެ. މި ޝިއާރަށް 

ދުނިޔެއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތާއީދުކުރަމުން  ހުރުމަތްތެރިވެ 

ނޑީގެ  ނޑުގެ ސިކު ނޑު ނޭވާލީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚިޔާލު އަޅުގަ އަޅުގަ

ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ދިއުމުގެ  ކުރަމުން  ރަސްކަން  މަޙްކަމާގައި 

ހާމަކުރަމުން  ޚިޔާލުތަކެއް  މިނިވަން  ބިނާކުރަނިވި  އައި  ފޫދިގެން 

ނޑުގެ  އަޅުގަ ކުރުމުންނެވެ.  މަޖްބޫރު  ޟަމީރު  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ޟަމީރު  ވިއަސް  މަޤާމެއްގައި  ކޮންމެ  ނުލައެވެ.  ރުހުމަކާވެސް 

ޚަލާސްކޮށް  ހިތްނިޔަތް  އަދާކުރުމުގެ  ވާޖިބު  މި  މަޖުބޫރުކުރި 

ދުނިޔޭގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ވަފާތެރިކަމާއެކު  ތެދުވެރިކަމާ 

ނޑުގެ ނުކުޅެދޭ  ހާމަކުރަންޖެހުނު ޚިޔާލާއި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ޢިލްމުން ކުރަކިވެފައިވާ ކަރުދާސްތަކެއްގައި އެތަސްވީރު ކޮންމެވެސް 

ސިފައެއްގައި ކުރަހައިލިޔެ ހާމަކުރެވޭތޯ ބެލީ އުފަލުންނެވެ.

ބޯމަތިވާނީ  ދުނިޔޭގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އެކަމަކު   

ކުރަންޖެހޭނީ  ދަރުތު  ކަމެއް،  ކަޅުވިލާތަކެއް  ކިހާވަރެއްގެ 

ނޑެއްގައި ކިހާވަރެއްގެ ބާރު އޮއިވަރެއްގައި އަދި  ކޮންފަދަ ފުންކަ

އެއޮއިވަރުގައި ބާނިލައި ނަގައި ހޮޅިދަށުލައި ގެނބިގެންދާނީ ކިހާ 

ނޑު ނޫސްވެރިކަމުގެ  ބޮޑެތި ރާޅުތަކެއްގެ ދަށުވެގެން ކަމެއް އަޅުގަ

އެފަދަ  ނުކުރަމެވެ.  ޚިޔާލެއް  ކުޑަވެސް  ނޭވާލިއިރު  ދުނިޔެއަށް 

މަންޒިލަކަށް  ކޮން  ދާނީ  ރެކެން  އެނުރައްކަލަކުން  ހާލަތެއްގައި 

އަދި  ކުރެވިފައި ނުމެ ނެތްމެއެވެ.  ތަޖްރިބާ  ކުޑަކޮށްވެސް  ކަމެއް 

ނޑަކުން  ބަވައްޗަކުންވެސް އެނގިފައިނެތް ހާލު ބޯމަތިވެދާނެ ކޮޅިގަ

ބިޔަ  ލައިނަގާ  ބާނި  އޮއިވަރާއި  ގަދަ  ހުރަސްއެޅިދާނެ  ނުވަތަ 

ރާޅުތަކަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ދާނީ ކޮން އައްސޭރިއަކަށް ކަމެއް 

ފުރުޞަތެއް  ކުޑަވެސް  ކުރުމުގެ  ޚިޔާލެއް  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް 

ނޑުގެ ޟަމީރު ޖާގައެއްނުދިނެވެ. އެއީ ތަޤްދީރު  ދިނުމަކަށް އަޅުގަ

ނިޔާކުރިގޮތެވެ.

) ފުށި ދަ ދު )އޭ މަ ޙް ދުهللا އަ ބު ޢަ

ން ކަ ސް ނު އި ވު ށް ދެ ރާ އަ އި ގެ ދާ މު ކަ ރި ވެ ސް ނޫ

ނޑު ހަޔާތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ބިސްމި  އަޅުގަ

މަދުރަސާގެ  ދައުރުގައި  މަދުރަސީ  ނޑުގެ  އަޅުގަ ދިމާވީ  އަޅާލަން 

“އާދީއްތަ”އިގެ  ނޫސް  ހަފްތާ  ނެރެވުނު  އަތުންލިޔެގެން  ފަރާތުން 

ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ހާލަތު ނިޔާކުރި ހިސާބުންނެވެ. 

ނޑުގެ އުމުރުން 14 އަހަރުގައި  ދަރިވަރެއްގެ ގިންތީގައި ހުރެ އަޅުގަ

1956 ގައެވެ. 

މަދްރަސީ ދައުރު ނިންމައި މުދައްރިސްކަމުގެ ވަޒީފާގައި 

އަޚް  ނޑުގެ  އަޅުގަ ނޑާ  އަޅުގަ ދުވަސްވަރު  ހަރަކާތްތެރިވި 

ގ.ސަންސަންގޭ އާގޭ ދޮންފަނު މުޙައްމަދު ޔޫސުފްއާ ދެއެކުވެރިން 

އަމިއްލަ ގޮތުން “ފަޖުރުގެ އަލި” މިނަމުގައި އަތުންލިޔެގެން މަހަކު 

އޭދަފުށީ  އެއީވެސް  ލިބިގަތީމެވެ.  އުފާ  ނޫހެއްނެރުމުގެ  ފަހަރު   1

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ތެރޭގައެވެ.  އިދާރާގެ  ސަނިއްޔާ  މަދުރަސަތުލް 

ކުރުވުމުގެ  ހޭލުންތެރި  ދަރިވަރުން  ދައުރުގައި  މުދައްރިސްކަމުގެ 
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އަބްދުهللا އަޙްމަދަކީ ރިޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ 

ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފަރާތެވެ. "މޫންލައިޓް" އަދި 

"ހަވީރު" ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި، ބ. އޭދަފުށީގައި 

މަސައްކަތްކުރައްވައި ވަރަށް ގިނަ ހަބަރާއި ރިޕޯޓް ލިޔުއްވި 

ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ  ގަލަން  ރިހި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އެވެ. 

މުހިއްމު  ކުރީގެ  ނޫހުގެ  "ހަވީރު"  އަޙްމަދަކީ  ޢަބްދުهللا 

ނަމެކެވެ.
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ގޮތުންނެވެ. ދިމާވި ސަބަބުތަކަކާހުރެ ދެތިން މަސްދުވަހަށްފަހު އެ 

ނޫހަށްވެސް އަލްވަދާޢު ކިޔަންޖެހުނީއެވެ.

ރު އު ގެ ދަ މު ކަ ރު ޓަ ޯޕ އި ރި ގަ މު ކަ ރި ވެ ސް ގެ ނޫ ރު ވަ ން މީ ފެ އު ޤަ

ނޑު ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަޔާތަށް  އަޅުގަ  

އޭރު  ދުވަހު  ވަނަ   27 ޖެނުއަރީ   1974 ދިމާވީ  ކުރިމަތިލާން 

އިނގިރޭސި  ހުންނެވި  ނޑައަޅުއްވާފައި  ކަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އެމްބެސެޑަރ އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ކުރު ޒިޔާރަތެއްގައި ހިނގައިދިޔަ 

ހަރަކާތްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކުރެވުނު ޚިޔާލުތަކަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އަތޮޅުގައި  ބ.  ތެރޭގައި  ހަރަކާތްތަކުގެ  މިދެންނެވި   

އޭރުކުރަމުން އައި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އަތު މަސައްކަތާއި އަތްތެރި 

މަސައްކަތާއި އެނޫންވެސް މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ މަޝްހޫރު އަތޮޅުގެ 

ފަންނާނުން އޭދަފުއްޓަށް ޖަމާކުރުވައި އެމަސައްކަތެއްކުރަމުންދާގޮތް 

ޕްރޮގްރާމް އެއް  ވަގުތުން އިގިރޭސި އެމްބެސެޑަރަށް ދައްކާލުމުގެ 

ކުޅުނު  ގޮތުން  ސަގާފީ  އޭދަފުށީގައި  އޭރު  އިތުރުން  ހިންގުމުގެ 

ނެގުމުގެ  ބިލެއްދަފި  ނެށުމާއި  ގާއޮޑިލަވައަށް  ކުޅިވަރެއްކަމުގައިވާ 

ކުޅިވަރު ޝޯވއެއް ބޭއްވުން ހިމެނުނެވެ. ޤައުމީ ފެންވަރުގައެވެ.

ޚުލާޞާ  ސާދާ  ސާފު  ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ  ޙާދިސާ  މި   

ނޑުގެ  އަޅުގަ ސިފައިގައި  ސިޓީއެއްގެ  ލިޔެ  ނޑު  އަޅުގަ ރިޕޯޓެއް 

ސައިކުރާ  އަލްމަރްހޫމް  އަލްފާޟިލް  ރަހުމަތްތެރިއެއްކަމަށްވި 

އިބްރާހީމް ނަޢީމަށް ފޮނުވީމެވެ.

އެޑިޓަރ  ނޫހުގެ  “މޫންލައިޓް”  ނަޢީމަކީ  ނަތީޖާއަކަށްވީ   

ނޑު މިދެންނެވި ރިޕޯޓް  ''އޭދަފުށިން ސިޓީއެއް''  ކަމަށްވެފައި އަޅުގަ

ނޑު ނަމުގައި ''މޫންލައިޓް''  ނޫހުގައި ޝާއިޢު ކުރުމެވެ. މިމައިގަ

ނޑާއި ނަޢީމް އާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު  އެހާތަނުން އަޅުގަ  

ސިޓީތަކަކާ ގުޅިގެން 30 އޮކްޓޯބަރު 1977 ގައި “މޫންލައިޓް'” 

ނޑަށް ދެއްވުމުން 1978 ގައި އެ ނޫސް  ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރުކަން އަޅުގަ

ނޑު އަދާކުރީމެވެ. އެއީ  އުވެންދެން އެ ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރުކަން އަޅުގަ

ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތަކުން ނޫނެވެ. ހޮބީއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ހަމައެކަނި 

ނޫސް ލިބޭގޮތަށެވެ.

އޭރު “މޫންލައިޓް”ގެ ރިޕޯޓަރކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި   

އޮންނަނީ ލިބެންއޮތް ގޮތަކުން ޚަބަރުތައް ހޯދައި، ނޫހުގެ އިދާރާއިން 

ނޑަށް ފޮނުއްވާފައި ހުންނަ “މޫންލައިޓް”ގެ އެޑްރެސް ޗާޕުކުރި  އަޅުގަ

ކަރުދާހުގައި ޚަބަރާއި އެކިއެކި ނޫސްބަޔާން ލިޔެ އަތޮޅުވެރިޔާއަށް 

ނުވަތަ އެމަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އަރިހަށް ގޮސް އެބޭފުޅަކު 

ފޮނުވާ  ނޫހަށް  އެލިޔުމެއް  ދެއްވުމުން  ސޮއިކޮށް  އެލިޔުމެއްގައި 

ގޮތަށެވެ.

ޚަބަރާއި  ނޫހަށްފޮނުވާ  ނޑު  އަޅުގަ ގޮތުގެމަތިން  އެ   

މާލެދާ  އޭދަފުށީން  އަވަހަށް  އެންމެ  ފޮނުވާއުޅުނީ  ލިޔުންތައް 

ހުންނަވާ  މާލޭގައި  ފޮނުވައި  މާލެ  ހަވާލުގައި   ރައްޓެއްސެއްގެ 

ސަންސަންގޭއާގޭ  ގ.  ކަމަށްވާ  ރަޙުމަތެރިއެއް  ނޑުގެ  އަޅުގަ

ނޫހުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ޔޫސުފް  މުޙައްމަދު  ދޮންފަނު  އަލްފާޟިލް 

އިދާރާއަށް ރައްދުކުރާ ގޮތަށެވެ. އެއީ އޭރު މުވާޞަލާތުގެ ހާލަތު  

އޮތްގޮތެވެ.



100101 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

“މޫންލައިޓް”ގެ ރިޕޯޓަރެއްގެ ޚިދުމަތުގައި ދޮޅުއަހަރެއްހައި   

ގައި   1979 އުވެންދެން(  )އެނޫސް  ހޭދަކުރުމަށްފަހު  ދުވަހު 

“ހަވީރު” ނޫސް ނެރެން ފެށުމާއެކު ރިޕޯޓަރއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ދިމާވި ސަބަބު  ފައްޓައި  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  އެނޫހަށް 

ނޑުމަކަށްފަހު 1985  ތަކަކަށްޓަކައި 4 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެ

ގައި އަލުން އެނޫހުގެ ރިޕޯޓަރުކަމުގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓީމެވެ.

ފުރުމުގެ  އަހަރު   20 ނޫހަށް  “ހަވީރު”  ނަމަވެސް   

ދައުރު  ރިޕޯޓަރުކަމުގެ  ގައި  ޖެނުއަރީ   1999 މުނާސަބަތުގައި 

ނިންމާލީ އިންސާފުވެރި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުން ކުޑަކަމަށް 

ނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވުނު ސިޔާސަތަކާއި ޚިޔާލު ތަކެއް އުފަންވެ،  އަޅުގަ

ފަންނުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޚަޤީގީ  ޚިޔާލުތަކަކީ  ސިޔާސަތާއި  އެ 

ނޑުގެ  އަޅުގަ ކަމަށް  ހިޔާލުތަކެއް  އިންސާފުވެރި  އަދި  ރައްޓެހި 

ޟަމީރު އިއްތިފާޤު ނުވީތީއެވެ. 

ލިޔުންތަކުގައި  ނިސްބަތްކުރެވޭ  ވަކިފަރާތަކަށް  އެހެނީ،   

އޮފުއަރުވާ  ފުށަށް   އޮމާން  ހަމައެކަނި  އޮއްބާލައި  ފަތިފުށް 

ސޫރަ  ދެފުށްދެގޮތްވުމުގެ  ހާމަކުރުމަކީ  ލިޔެ  އަރުވައިގެން  ދިހުން 

މަންޒަރު ސިފަވާކަން  ކަމަށް  ލިޔުމެއް  ދޭހަވެދާނެ  ލިޔުމަކުން  އެ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ.  އަޅުގަ

ކޮންމެއަކަސް “ހަވީރު” ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރ ކަންވެސްކުރީ   

ގޮތުގައެވެ.  ހޮބީއެއްގެ  ހަމަ  ގޮތަކުންނޫނެވެ.  ވަޒީފާއެއްގެ  ދާއިމީ 

ނޫސް ލިބޭގޮތަށެވެ.

ހަވީރަށްވެސް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަމުން ގެންދިޔައީ   

ނޑު ރަށުގައި ހުރެގެން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އެކިފަރާތްތަކުން  އަޅުގަ

ހޯދައި )ރަށުން ބޭރުންނަމަ ވޯކީޓޯކީ ގެ ޒަރިއްޔާއިން( އެތަކެތިލިޔެ 

މަސްއޫލުވެރިޔާ  “ހަވީރު”ގެ  ހަވާލުގައި  ރައްޓެއްސެއްގެ  މާލެދާ 

މާލޭގައި  އެޑްރެސްކޮށް  ޙުސައިނަށް  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު  ޑޮކްޓަރ 

ނޑުގެ ރަޙުމަތްތެރި ގ. ސަންސަންގޭއާގޭ އަލްފާޟިލް  ހުންނަ އަޅުގަ

ދޮންފަނު މުޙައްމަދު ޔޫސުފް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ދައުރު  ރިޕޯޓަރކަމުގެ  ނޫހުގެ  “ހަވީރު”  ގައި   1985  

ނޑަށް  އަލުން ފެށުމާއެކު މަހަކު -/100 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް އަޅުގަ

ދެއްވަން ފައްޓަވައި އެކިފަހަރުމަތީން އެލަވަންސްގެ މިންވަރު އިތުރު 

 400/- ނިންމާލިއިރު  ދައުރު  ރިޕޯޓަރކަމުގެ  ގޮސް  ކުރައްވަމުން 

ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ކޮންމެ 

ވެސް  އުވެންދެން  ނޫސް  “ހަވީރު”  ކޮޕީއެއް  ނޫހުގެ  ދުވަހެއްގެ 

ދިޔައީ ލިބެމުންނެވެ.

ކުރަމުންދިޔަ  ޚިދުމަތް  ދާއިރާގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ   

އެންޑް  އިންފޮރމޭޝަން  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ދުވަސްވަރު 

ގައި   1988 ކުރައްވައިގެން  އިންތިޒާމު  އިން  ބްރޯޑްކާސްޓް 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް )45 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް( ކޯހާއި 1992 ގައި )27 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް( 

ނޑު  ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގައި އަޅުގަ

ބައިވެރިވެ ކޯސްފުރިހަމަކޮށް، ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައި ވެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކަމާއެކު  އެހެން   

އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ފަރާތުން 01 އޯގަސްޓް 1990 ގައި 

ހަމައެއާއެކު  ދެއްވާފައެވެ.  ނޑަށްވަނީ  އަޅުގަ ކާޑު  ރިޕޯޓަރކަމުގެ 

“ހަވީރު” ނޫހުގެ ފަރާތުންވެސް ރިޕޯޓަރކަމުގެ ކާޑު ދެއްވާފައިވެއެވެ. 

ކުރުމަށާއި،  ޚިދުމަތް  ފަންނުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މިއީ   

ނޫސްވެރިކަމަށް އަހްލުވެރިވުމަށް ލިބިގެންދިޔަ އައު ހިތްވަރެކެވެ.

ން ވު ރި ވެ ލު ހު ށް އަ މަ ކަ ރި ވެ ސް ނޫ

ދެންފަހެ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަންނުގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ   

ގިންތީގައި ހިމެނިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ރިޕޯޓަރކަމުގެ ދައުރު ގައި 

އިދާރާއިން  ޤައުމީ  ނޫސްވެރިކަމާބެހޭ  އަހަރުތަކުގައި  1990ގެ 

އިދާރާތަކުން  އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ  ކުރައްވައިގެން  އިންތިޒާމް 

ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ސިލްސިލާކޮށް ހިންގަމުން 

ނޑު  އަޅުގަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ބައެއް  ނޫސްވެރިންގެ  ގެންދެވި 

ބައިވެރިވެ ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓަރުކަމުގެ ދައުރުގައި ޚަބަރާއި ނޫސްބަޔާނުގެ އިތުރަށް   

މުޖުތަމައުގައި  ވެށްޓެއް  ތަމައްދުންގެ  ތަހުޒީބާއި  އެދޭ  ޤައުމު 

ލަފާކުރެވޭ  ނޑަށް  އަޅުގަ މަގުފައިވެދާނޭކަމަށް  ކުރުމަށް  ޤާއިމް 

ހިނގަމުންދާ  މަތިން  އޮތްގޮތުގެ  ހާލަތު  ރާއްޖޭގެ  އޭރު  މޭރުމުން 

މަންފާ  ލާބައާއި  ޤައުމަށް  އުއްމީދުކުރެވޭ  މުސްތަގްބަލަށް  އަދި 

ލިބުމަށް އެދޭހާލު އެ މާތް މަޤްޞަދުގައި އެކިއެކި މަޒުމޫން، ޅެން، 

ކުރުވާހަކަ، ކުރުތަމްސީލު، މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ހެއްވާ މަޖާ 

ހާސަރު ފަދަ ގިނަ ލިޔުންތައް ނޫހުގައި ޝާއިޢު ކުރީމެވެ.



102103 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ނޑު ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގައި  އެއިން ކޮންމެ ލިޔުމަކީ، އަޅުގަ  

އިސްލާމް ދީނާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިވެ 

ޤައުމާއި ފަރުދުންގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތަށް ރައްކައުތެރިވެ އަނެކުންގެ 

އެދި  ބަދަލުތަކަށް  ހެޔޮ  އިސްލާހީ  އިޙްތިރާމްކޮށް  ހައްޤުތަކަށް 

ބެލުމެއްނެތި  ވަކިފަރާތަކަށް  ނަޒަރުން  ފާޑުކިޔުމުގެ  ބިނާކުރަނިވި 

އެ  ލިޔުމެކެވެ.  ކުރެވިފައިވާ  ބައްޓަން  އެއްގޮތަށް  ހަޤީގަތާ 

އެއްވެސް  ނުވަތަ  މަންފާއަކަށް  ލިބިދާނެ  ސަބަބުން  ލިޔުމެއްގެ 

ފަރާތަކުން ކޮށްފާނެ ނަފްރަތަކަށް ބެލުމެއްނެތިއެވެ. ހެޔޮ ނިޔަތުގައި 

އުންމީދުކުރެވޭ ސާބިތު އަޒުމެއްގައެވެ. ޒިއްމާދާރުކަމާއެކުގައެވެ.

ޝާއިޢު  ލިޔުންތައް  ނޑުގެ  އަޅުގަ އާއްމުގޮތެއްގައި   

އާއްމު  ޚިޔާލުކުރުމުގައި  މިނިވަން  ބިނާކުރަނިވި  ކޮށްފައިވާނީ 

ހަރުފަތުގައި ދިވެހި ވެށީގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން އެއީ 

ރޮނގުރޮނގުން  އެކި  އިޖްތިމާޢީ  ބަލައިގެންނެވެ.  އަސްލެއްކަމަށް 

ނަޒަރު ކޮށްގެންނެވެ. އެއިން ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި މާނަވީ ޢިބުރަތެއް 

ހިމަނައިގެންނެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތި ހަމައެކަނި ނޫހުގެ ކޮލަމްތައް 

ޝައްކާއި  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ނޫނެވެ.  ފަޅުފިލުވާލުމަކަށްވެސް 

ވަހުމްގެ ޝުޢޫރު އުފަން ނުކުރާނެ ކަމަކަށްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ. 

ޤައުމީ މަސްލަހަތަށްވެސް އިސްކަން ދީގެންނެވެ. 

ތަރައްޤީ  ދީފައިވާނީ  އިސްކަމެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އެގޮތުން   

އާރޯކުރުމަށާއި  ފެންދީ  ނޑުތަކަށް  ދަ އަދަބީ  ދިވެހި  ކުރުމާއެކު 

ސަލާމަތްކޮށް  އުއްމަތް  ބަހުރުވައިން  ބަދުއަޚުލާގީ  ހުތުރު  ހަޑި 

ރާޢްޖޭގެ ސަޤާފީ ރީތި އާދަކާދަތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، ބަދުއަޚުލާގީ 

އަސާސްތައް  މިދެންނެވި  މިންޖުކުރުމަށާއި،  ޤައުމު  ބަލިމަޑުކަމުން 

މާތް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  މުޖުތަމަޢު  މުޅި  ދެމެހެއްޓުމަށް  ދިރުވައި 

މަޤްޞަދުގައެވެ. ދިވެހި ވަތޮނުގެ ހައްޤުގައެވެ. ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ކާޑު މިލްކުވެފައި ވާތީއެވެ.

އެލިޔުމެއްގެ  ޝާއިޢުކުރީ  ލިޔުމެއް  ކޮންމެ  އެފަދަ   

މޭޒެއްގެ  ތަޙްޤީގީ  އޮވެ  ސުވާލުތަކެއް  ކުރިމަތިވެދާނެ  ސަބަބުން 

ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓެން ޖެހިދާނެކަމަށް ޚިޔާލާއި ފިކުރުގެ ތަރާދުން 

ބަރީއަވުމަށްޓަކައި  އެކަމަކުން  ފަހުގައެވެ.  ކުރުމަށް  ކިރައިވަޒަން 

ނޑު އިތުބާރުކުރާ އީޖާބީ  ޖަވާބުދާރީވާނެ މަޤުބޫލު ވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ހިޔާލީ ބޯޑުގައި ސާފު ސާދާ ރިވެތި  ޖަވާބު ކަރުދާސް އަޅުގަ

އިތުބާރުހުރި  އެކަށައަޅައި  ޢިބާރާތްތަކެއް  އަމުނާލެވޭ  ބަސްތަކުން 

ނޑުނުވާނޭ ކުލަގަދަ އުޖާލާ ޗާލު ދެއްޔަކުން  ލޫޅާފަތި ގަލަމަކުން ފަ

ކުރެހުންތަކަކުން  ހުނަރުވެރި  ކުލަޖައްސައި  ތަސްވީރުގައި  އޭގެ 

އަތްކަންއަޅައި ކުލަރީތި ސޫރައަކުން ފަވާލައި ތައްޔާރީ ހާލަތެއްގައި 

ފަހަކުން  ރައްކަލެއް  ނުވި  “އިހަށް  ކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ގަރާރު 

ތާއީދު  ފުންމިނުން  އެންމެ  ހިތުގެ  މޮޓޯއަށް  ބުނާ  ނުވެވޭނެއޭ” 

ވާހަކައެއް  ނުފެންނާނެ”  “ެބދޭމަޅިއެއް  މިދެންނެވި  ކުރަމުންނެވެ. 

ނޫނެވެ.

އަދާކުރީ  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޑު  އަޅުގަ  

ހަމައެކަނި އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްކަމަށް ބަލައިގެންނެއް ނޫނެވެ. އަދި 

އެހެނީ،  ނޫނެވެ.  ވެސް  ވެގެންނެއް  ބަރޯސާ  އުޖޫރައަކަށް  ލިބޭ 

ބެލުމެއްނެތި  ނުފޫޒަކަށް  ވަކިފަރާތެއްގެ  ނުވިކި  ވަކިފަރާތަކަށް 

ރާއްޖޭގެ  އުޞޫލުތަކާ  އިސްލާހީ  ވަފާތެރިކަމާއެކު  ހެޔޮނިޔަތުގައި 

ޙަޤީގަތަށް  ބުރަވެ  ހަމަތަކަށް  ދުންޔަވީ  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި 

ތަބަޢަވެ، ބިނާކުރަނިވި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުރުބާރުހުރި މިނިވަން 

އަމިއްލަ ނޫސްވެރިއެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކުއެވެ. 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުޝާމަދުކުރުމަކަށް، ވަކިފަރާތަކަށް ނަފްރަތުގެ 

ނޑުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޤަލަން ތާއީދެއް  އިގިލި އަމާޒުކުރާކަށް އަޅުގަ

ނުކުރިއެވެ.

މީ  އު ޤަ ނު  ވު ވެ ރި ވެ އި ބަ އި  ގަ ތު ޔާ ޙަ ގެ  މު ކަ ރި ވެ ސް ނޫ

 . ން ވު ލު ދަ އް އް ބަ އެ މު ބަ އް ހި ގެ މު ރު ވަ ން ފެ

)ޖުލައި  ބޭއްވި  އަމާޒުކޮށްގެން  މުޅިރާއްޖެއަށް   *
1994( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޤައުމީ ޖަލްސާ )ބ. އަތޮޅު 

މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން( 

ފުރުމުގެ  އަހަރު   50 ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި   *

އެންޑް  އިންފޮރމޭޝަން  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މުނާސަބަތުގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ރަންޔޫބީލް ޙަފްލާ )3 ޖޫން 1993(

މަރުކަޒުގެ  ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާ   *

ފަރާތުން ބޭއްވި ދިވެހިބަސް ދިވެހިކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 

) 1 ނޮވެމްބަރު 1995(

* ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާރސްޓްގެ 



102103 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ނޑައެޅުމުގެ  ނޑު ކަ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން )1995(

* ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ 

ފަރާތުން ބޭއްވި ދިވެހި ލިޔުންތެރިންގެ ޤައުމީ ބައްދަލުވުން )20، 

19 ޖުލައި 2000(

* ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ 

ޤައުމީ  ބެހޭ  ތަރިކައާ  ތާރީޚާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭއްވި  ފަރާތުން 

ސެމިނާރ )2007( )ބ. އަތޮޅު މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން(

ވި  ތި މަ ރި އި ކު ގަ މު ރު ކު ދާ ތު އަ ޔަ އް ލި އޫ ސް ގެ މަ މު ކަ ރި ވެ ސް ނޫ

އް ތަ ތި އި ދަ ކާ ތަ ސް ރަ އް ހު އެ ބަ

ނޑު ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި  އަޅުގަ  

ޚިދުމަތްކުރަން ފެށި ދުވަސްވަރަކީ މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ތަރައްޤީވެފައިވާ  ތަޢާރަފްވެ  ރާއްޖެއަށް  ވަސީލަތްތައް  ފަސޭހަ 

ދުވަސްވަރެއްނޫނެވެ.

ނޑު ރަށުގައި ހުރެގެން ޚަބަރާ މަޢުލޫމާތު  ވުމާއެކު އަޅުގަ  

ލިޔެ ނޫހުގެ އިދާރާއަށް ވާސިލުކުރުމަށް ހަމަ އެކަނި އޮތް މަގަކީ 

ފޮނުވައި  މާލެ  ޙަވާލުގައި  ރަޙުމަތްތެރިއަކުގެ  ނޑުގެ  އަޅުގަ މާލެދާ 

ނޑުގެ ރަޙުމަތްތެރި ގ. ސަންސަންގޭއާގޭ  މާލޭގައި ހުންނެވި އަޅުގަ

ނޫހުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ޔޫސުފް  މުޙައްމަދު  ދޮންފަނު  އަލްފާޟިލް 

އިދާރާއަށް ރައްދުކުރުމެވެ.

މަޢުލޫމާތު  ޚަބަރާއި  އެކިރަށްރަށުން  ގޮތެއްގައި  އާއްމު   

އޮފީހުގައި  އަތޮޅު  އެއީވެސް  ޒަރިއްޔާއިންނެވެ.  ވޯކީޓޯކީގެ  ހޯދަނީ 

ލިބޭހިނދަކުންނެވެ.  ފުރުސަތެއް  ސެޓުން  ވޯކީޓޯކީ  ހުންނަ 

އޭގެއިތުރުން އެކިއެކި ރަޙުމަތްތެރިންގެ ފުށުންނެވެ.

ގެ   1990 ހޭދަވުމަށްފަހު  މުއްދަތެއް  ދިގު  އެގޮތުގައި   

ކުރީކޮޅު އަތޮޅު އޮފީހުގައި ފޯނު ބެހެއްޓުމުން އޭގެ ޚިދުމަތް ލިބުމަށް 

އެ ދުވަސްވަރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް އުސޫލުން ޢާއްމުންނަށް ފޯނުގެ 

ވަގުތުތަކެއްގައި  އޮންނަ  ނޑައެޅިފައި  ކަ ލިބިދިނުމަށް  ޚިދުމަތް 

އެތަނަށް ގޮސް ކިޔުގައިޖެހި ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ 

ނޑަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ކުއްލި އަދި  މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް އަޅުގަ

އިދާރާއަށް  ނޫހުގެ  ސީދާ  ޒަރިއްޔާއިން  ފޯނުގެ  ޚަބަރު  އަވަސް 

ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުމުން ދެން ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިޔައީ 

އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މިއީ ދަތި އުނދަގޫ އުސޫލެއްކަމަށް ވިޔަސް އެދުވަސްވަރު   

ކަންއޮތްގޮތްކަމަށްވާތީ ކެތްތެރިކަމާ ހީވާގިކަމާއެކު މިދަތި އުނދަގޫ 

މަރުހަލާ ވެސް ތަހައްމަލުކުރީ އުފަލުންނެވެ.

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް އެޅުނު އަނެއްހުރަހަކީ ސަރުކާރުގެ   

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެކިއެކި 

ފަހަރަކު  ކިތަންމެ  އަރިހަށް  ވެރިންގެ  އެކިއެކި  އޮފީހަށް  އޮފީސް 

އެއްކަމެއްގައި ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ދާންޖެހުމެވެ. އަދި ސާފު 

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު )ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން( ދެއްވުމުގައި ބައެއް 

ގެންދެވުމެވެ.  ބުރަވެވަޑައިގަންނަވަމުން  ފަހަތުފަޔަށް  ފަރާތްތަކުން 

އެދި  ޖަވާބަކަށް  ފަހަރަކު  އެތައް  ފަރާތުން  އެކިފަރާތް  އެގޮތުން 

ހުށަހެޅުނު އެތައް ސުވާލަކަށް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އިންތިޒާރުގައި 

ޒަމާނަކުން  ކޮންމެވެސް  މުސްތަގްބަލުގެ  ޖެހުމެވެ.  ހުންނަން 

މިހެން  ތޯއްޗެކެވެ.  ލިބޭނޭ  އެޖަވާބު  ނަމަވެސް  ނުސީދާގޮތެއްގައި 

މިދެންނެވީ ނުލިބި މާޒީގެ އުދަރެހާ ނިވާވެ މޫނުއެޅި ފޮރުވިފައިވާ 

ޒަމާނުގެ  ނަމަވެސް  ގޮތުން  އަމަލީ  ޖަވާބު  ސުވާލުގެ  ބައެއް 

ތަރަހައިން ހާމަވަމުންދާކަމަށް ލަފާކުރެވެމުން ދާތީއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމަށް  މިނިވަން  ބިނާކުރަނިވި  ދެންއޮތީ   

އެޅެމުންދިޔަ ކަޅުއަނދިރި ކަމެވެ. ނުވަތަ ހިތިހިތާމަކުރެވެމުންދިޔަ 

ފުން އަސަރުތަކެން ފުރިގެންވި ސުވާލުތަކާއި ބޭގަރާރު ނާއުންމީދީ 

ޚިޔާލުތަކަށް އަމަލީ ސިފަގެނައުމެވެ. އެޚަބަރެއް ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތެއް 

ނޫހުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފިނަމަ ކުރިމަތިވާނީ އަދި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނީ 

ލިސާނަކުންވެސް  ދަރުބާރެއްގައިކަން  ކިހާބިރުވެރި  ކޮންފަދަ 

ފެންނަށް، އެނގެންނެތް މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރަންޖެހިދާނެ ކަމުގެ 

ބިރުވެރި ހުވަފެން ފެންނަމުން ދިއުމެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ    

ނޑަށް ރައްދުވަމުންދިޔަ  މައިދާނުގައި އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން އަޅުގަ

ނެތެއްނޫނެވެ.  މެސެޖްތައް  ޝުކުރުގެ  ބަސްތަކާއި  ތައުރީފްގެ 

ކުރިމަތި  އިދާރާތަކުން  ބައެއް  ގުޅުންހުރި  ސަރުކާރާ  އެހެނަސް 

އެކަމަކު  މަދެއްނޫނެވެ.  ތަޙްޤީޤުތައްވެސް  ސުވާލުތަކާއި  ކުރެއްވި 

އަދި  ދެމުން  ނޫހަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ޚަބަރަކާއި  ކޮންމެ  ނޑު  އަޅުގަ

ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެލިޔުމަކާއި ގުޅިގެން އައުން އެކަށޭނަ 

ސުވާލުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ތަޙްޤީޤްތަކަށް ދަންނަވާނެ ޖަވާބު 



104105 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ކުރެއްވި  ސުވާލަކާއި  ކޮންމެ  ކުރިމަތިވީ  ކަމަށްވެފައި،  އޮވެގެން 

ތަޙްޤީޤްތަކަށް ތެދުވެރިކަމާއެކު ޖަވާބުދާރީވީމެވެ. ގޮޅިއަކަށް ނުފެތި 

ސަލާމަތް ދުނިޔެއެއްގައި ލެހެއްޓެވިކަން އެއީ ނަސީބެވެ. 

ނޑު  އަޅުގަ ހަޔާތުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޑުގެ   އަޅުގަ

ކުރަން  ޚިދުމަތް  އެފަންނުގައި  ނޫސްވެރިން  ޒުވާން  ފަދައިން 

ނޑު މިދެންނެވި ސަބަބު  ޝައުޤުވެރިނުވި އެއް ސަބަބަކަށް އަޅުގަ

ވެގެންދިޔައެވެ. އެކަން ދޭހަވަމުން ދިޔައީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަންނަށް 

ޒުވާން ނޫސްވެރިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްމެވެސް ވަރަކަށް 

ނޑު ކުރަމުން ދިޔަދިއުމުގައެވެ. އަޅުގަ

ވިދާބަބުޅަމުން  އުދަރެހުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ   ތެދެކެވެ. 

އަރަމުން  މޫނުމައްޗަށް  ތަރިންތަކެއްގެ  އެތައް  ދިޔަ  ފިޔަޖަހަމުން 

އަލިކަން  އޭގެ  ސަބަބުން  ފުސްވިލާތަކެއްގެ  ބޯ  ބަނަ  ދިޔަ 

ދިވެހި  ތަރިންތަކެއް  ކިތަންމެ  ކިޔާފައިވާ  އަލްވަދާޢު  ދުނިޔެއަށް 

އުޑުދަށުން އޮއްސިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ކައިރި މާޒީގައި އެތަކެއް 

ނޑުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަޔާތުގައި( އެމީހުންގެ  ނޫސްވެރިން )އަޅުގަ

ޅައެއްޗެއްގެ  އެޅުނު  ދުވެލީގައި  ޚިދުމަތުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ސަބަބުން ނުވަތަ ބިނދެވުނު ގިއްޗެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބެލެވިގެން 

އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓި ވޭނާ ހިތާމައިގެ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވާކަން 

އެއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ދިރިހުރި މިސާލެކެވެ. ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ 

ނިޝާނެކެވެ. 

މު ނާ އި އި ފާ ރަ ވާ ޝަ އި ފަ ބި ލި

ޚިދުމަތުގެ  އަދާކުރެވުނު  ދާއިރާގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ   

ޝަރަފާއި  ލިބިފައިވާ  ނޑަށް  އަޅުގަ ގޮތުން  އަގުވަޒަންކުރުމުގެ 

އިނާމު މިދަންނަވަނީއެވެ.

އަގު  ޚިދުމަތުގެ  ކޮށްދީފައިވާ  ނޫހަށް  ''ހަވީރު''   *

ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެނޫހުގެ 15 ވަނަ އަހަރީ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ 

ހަނދާނީ  ދެއްވާފައިވާ   )1993 ޖެނުއަރީ   6( މުނާސަބަތުގައި 

ލިޔުމަކާއި ފައިސާގެ އިނާމު

* ''ހަވީރު'' ނޫހަށް 20 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި 

)6 ޖެނުއަރީ 1999( އެނޫހުގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ ހަނދާނީ 

ލިޔުމާއި ފައިސާގެ އިނާމު

* ''ހަވީރަ''ށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާތީ އެނޫހުގެ 

 )2004 )ޖެނުއަރީ  މުނާސަބަތުގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރީ  ވަނަ   25

ދެއްވާފައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ފައިސާގެ އިނާމު

* ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުން ގިނަދުވަހު ''ހަވީރު'' ނޫހަށް 

ނޫހުގެ  އެ  ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން  އަގު  ޚިދުމަތުގެ  ކޮށްދީފައިވާ 

ފަރާރުން )2014 ގައި( ދެއްވި ހަނދާނީ ފިލާ

ދުވަސްތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  ރޮގުން  ނޫސްވެރިކަމުގެ   *

އަގުވަޒަން  އެކަމުގެ  އަދާކޮށްފައިވާތީ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭ 

ފުރުމުގެ  އަހަރު   50 ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 

ދެއްވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   )1993 ޖޫން   5( މުނާސަބަތުގައި 

ދިވެހި  ގަލަމާއި  ރިހި  ޚިދުމަތުގެ  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ނޫސްވެރިކަން 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުން.

ބާ ރި ޖް ވާ ތަ އި ފަ ވި ރެ ކު

ބިނާކުރަނިވި ޒިންމާދާރު ހަގީގީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކީ   

ދިރިހުރި  ތަމައްދުންގެ  ތަރައްޤީއާއި  މުޖުތަމައެއްގެ  ތަހްޒީބު 

ފަނާކުރަނިވި  ހަމައެހެންމެ  އަސާސެވެ.  އެއް  ނުފޫޒުގަދަ 

ފަސާދައާއި  ފިތުނަ  ނިސްބަތުގައި  ޤައުމެއްގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ 

ބޭއިންސާފާއި ނާތަހްޒީބުގެ ބަލިމަޑުކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ، އާރާސްތު 

ތޫނު  ކޮށްލައިފަނިވި  ނޑު  ނޑުފު ފު އިމާރާތް  ޤައުމީ  ވަމުންދާ 

ހަންޖަރެއްކަމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ.

ހަޔާތުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޑުގެ  އަޅުގަ އެހެންކަމުން   

ރިޕޯޓަރކަމުގެ ދައުރުގައި އެ ޚިދުމަތް އަދާކުރީ ވަރަށް ކުރާހިތްވި 



104105 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ތެދުނިޔަތުގައި  ހިތަކައިގެން  އުފާވެރި  ގޮތުގައެވެ.  މަސައްކަތެއްގެ 

ސާބިތުކަމާއެކު އެފަންނުގައި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އިޙްލާސްތެރި 

ދިވެހި  އަޒުމެއްގައެވެ.  ނުގުޑާފަދަ  އަދާކޮށްދެވޭތޯ  ޚިދުމަތެއް 

ލޯބީގެ  ޤައުމީ  ހައްގުގައި  ރައްޔިތެއްގެ  ގޮތުން  މުވާތިނެއްގެ 

ކުރާ  ނިޔަތުގައި  ހެޔޮ  ވަފާތެރިކަމާއެކު  ތެދުވެރިކަމާ  ރޫހުގައެވެ. 

ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ އުޖޫރަ ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ކޮންމެވެސް 

ނޑަށް  އަޅުގަ ހައްގެއްކަން  އެޚިދުމަތްދާރުގެ  ލިބުންއެއީ  ދުވަހަކުން 

ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

ގޮތެއްގައި  އެދެވޭ  ވާޖިބު  އެޚިދުމަތުގެ  ނޫސްވެރިކަމަކީ   

އަދާކުރާ ބަޔަކަށް އުފަލާއި ހިތާމަ ދައްޗާއި ތުރާ އެތައް ގޮތަކުން 

ނޑަށް  އަޅުގަ ވަޒީފާއެއްކަން  ކުރިމަތިވާނެ  ސިފަސިފައިގައި  އެކި 

ނޫސްވެރިންނަށް  ދިމަދިމާއިން  އެކި  ކުރެވިފައެވެ.  ތަޖްރިބާ  ވަނީ 

އަމާޒުވެގެން އުފާވެރި މާހައުލުތަކާއި، ހިތާމަވެރި ވޭނީ އުދާސްތައް 

އަންނާނެކަން  ޚާއްސަވެގެން  ނޑިވަޅުތައް  ދަ ކުރުވާނެ  ކުރިމަތި 

ނޑަށްވަނީ ޔަގީންކަމާއެކު އެނގި ހާމަވެފައެވެ. ކެތްތެރިކަމާއެކު  އަޅުގަ

އުންމީދުކުރާ މަންޒިލް މަގުސޫދަށް ވާސިލުވުމަށް ހަމަޔާ އިންސާފުން 

އެއްކިބާނުވެ ޒިންމާއަދާކުރުމަކީ ނޫސްވެރިޔާގެ ކާމިޔާބު މިންކުރާނޭ 

ތަސައްވަރެކެވެ.

މަސައްކަތެއްނޫނެވެ.  ފަސޭހަ  ނޫސްވެރިކަމަކީ  ތެދެކެވެ.   

ޚިޔާލާ  ނަޒަރުކޮށް  އަބަދު  އަބަދާ  މާހައުލަށް  ވަށައިގެންވާ  އޭނާގެ 

ފިކުރު އެކަމަށްޓަކައި އިސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމަކީ 

ފަރުވާކުޑަކަމަކީ  ކަންނެތްކަމާ  ނިގާރައެވެ.  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ އަނދަވަޅެވެ.

ދީނާއި ޤާނޫނާ ދުންޔަވީ ހަމަތަކަށް ތަބާވެ އިންސާފުގެ   

ސިފަތަކެވެ.  ރީތި  އެންމެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޚިޔާރުކުރުމަކީ  މަގު 

އަދަބީ ޖައްވު ޤަބޫލުކުރާ އަމާން އޮމާން ރިވެތި ބަސްމަގުން ނޫހުގެ 

މައިދާނުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކުރުމަކީ،  ބައްޓަން  ޞަފްޙާތައް 

އެއްކިބާވެ  ތައައްސުބުން  ޒާތީ  ރޫހެވެ.  ވަތަންގެ  ހުއްބުލް 

ބިނާކުރަނިވި މިނިވަން ހިޔާލުގެ ދިރިހުރި އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ވުމަކީ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެންމެ ފޮނި މީރު މޭވާއެވެ. އިޖުތިމާއީ އަޚުވަތްތެރި 

ކަމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޫހީ ޣިޒާއެވެ. ހުޝާމަދުކުރުމާއި އެއްވެސް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދިއްކުރުމަކީ  އިނގިލި  ނަފުރަތުގެ  ފަރާތަކަށް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  އުސްވަމުންދާ  އަރައި  ތަރައްގީވެ  ބޭއިންސާފެވެ. 

ބިނާ ގުޑައިގެން ދިއުމަށް އެޅޭ ރެނދެކެވެ. ނޭދެވޭ އަމަލެއްކަމަށް 

ނުވަތަ އިސްލާޙަށް މަގުފަހިވުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ނޫސްވެރިޔާދެކޭ 

ލިޔެ  ޒަރިއްޔާއިން  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނަމަވެސް  މަންޒަރެއް 

ޙައްޤުގެ ސަރަހައްދަށް  މިނިވަންކަމުގެ  އަނެކުންގެ  ހާމަކުރަންވާނީ 

ނުވަދެ ތިމާގެ އަމިއްލަ އިމުގެ ތެރޭގައި ސާބިތުވެހުރެ އެ މަންޒަރުގެ 

ސިފަ ބަދަލުވެފައިވާ ރިވެތި ޢަމަލުތަކެއް ދުށުމަށް އެދޭކަން ދޭހަވާ 

ފަދަ ބަސްމަގު ރީތި މޭރުމަކުންނެވެ. 

ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ  ސިފަތަކުން  ހަގީގީ  މިދެންނެވި   

ނޫސްވެރިއެކެވެ.  ކާމިޔާބު  އަދި  މަގުބޫލު  ނޫސްވެރިޔާއަކީ 

ޒިއްމާދާރު  ޙައްޤުވާނެ  މެޑެލް  ވިދަވިދާހުރި  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ނޫސްވެރިއެއްކަން ޔަގީންއެވެ.

ތަޖްރިބާ  ހަޔާތުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޑުގެ  އަޅުގަ މިއީ   

ހާސިލް  ޢިބުރަތެއް  ފިލާވަޅެކެވެ.  އަގުބޮޑު  ނުހަނު  ކުރެވިފައިވާ 

ރޫހުގެ  ހިތާ  ނޑުގެ  އަޅުގަ ރައްދުކުރާ  ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  ކުރަން 

ހަދިޔާއެކެވެ.

ސް ބަ ޮޔ ގެ ހެ ފް ރީ އު އި ތަ ރާ ކު ޝު

ނޑު  އަޅުގަ ދާއިރާގައި  ޚިދުމަތުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މުއްދަތުގައި  ދިގު  އަހަރުގެ  ތިރީހަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ 

ނޑުގެ ޚިދުމަތްތައް އެކި ރޮނގުރޮނގުން ހިތްވަރު ދެއްވައި  އަޅުގަ

އެހީތެރިވެ ދެއްވި ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ލަފާދާރު ސަހަރޯވެރިންނަށާއި 

އަދާކުރަންޖެހޭ  މަދަދުގާރުންނަށް  އަމާނާތްތެރި  ވަފާތެރި  ނިޔަނެތި 

ނޑުގެ  އަޅުގަ ކުރުމުގައި  ބަރުތީލަ  ތައުރީފު  ޝުކުރާއި  ޙައްޤު 

އަލްމަރްޙޫމް  ކަމުގައިވާ  ރަހުމަތްތެރިން  ދާއިމީ  އިޙްލާސްތެރި 

ޒާހިރު  މުޙައްމަދު  ޑޮކްޓަރ  ނަޢީމާއި  އިބްރާހީމް  ސައިކުރާ 

ހުސައިންއާއި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔޫސުފްގެ ނަންފުޅު ޚާއްޞަ  

ނޑަށްލިބޭ ނުހަނު މަތިވެރި އުފަލެކެވެ.    ކުރުމަކީ އަޅުގަ

]ފިނިފެން މަލުން ދަސްތާ ހަދައި ހިނިތުންވަމުން ހިތުގައި ހިނގާ 

މިނިވަން ހަޒާރުގެ މިޔުޒިކީ ހަމައިން މި ތަހްފަތު ފޮނުވަނީ[   



106107 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ފެށިތާ  ނިކުންނަން  މަޖައްލާއެއް  ޗާޕުވެގެން  ރާއްޖޭގައި 

މިވީ 85 އަހަރެވެ. މިއީ މީހެއްގެ އުމުރަށް ބަލާއިރު ދިގު އުމުރެއް 

ނަމަވެސް ބަޔަކު މޮށިއުޅޭ ބަހެއްގެ އުމުރަށް ނިސްބަތްކުރާ ނަމަ 

ކުޑަ ހިނދުކޮޅެކެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ލިޔެ ކިޔުން އާންމުވާން ފެށީ މުޙައްމަދު އަމީނު 

ހޭލުން  އާންމު  ދެއްވި  ގެނެސް  ރާއްޖެއަށް  ކިލެގެފާނު  ދޮށިމޭނާ 

ތެރިކަމެއްގެ ދަށުން ރަށްރަށު މަކުތަބުތަކާއި އަތޮޅު މަދަރުސާތައް 

އަދި މާލޭގައި މަދުރަސަތުއް ސަނިއްޔާ އުފެއްދެވުމާ ވިދިގެންނެވެ. 

ސަނިއްޔާގައި އޮންނަނީ އަންހެން ގޮތްޕަކާއި ފިރިހެން ގޮތްޕެކެވެ. 

މަދުރަސާ އުފެދި ހިނގާން ފެށީ 1940 ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. އެއީ 

ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރެވެ. 

އޭގެ ކުރިން ވެސް ލިޔެކިއުން އާންމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

މިގޮތުން  ފެށިފައެވެ.  އޮތީ  ނަމަވެސް  ގޮތެއްގައި  ފެން  ވަރަށް 

1920ގެ އަހަރުތަކުގައި ޞަލާހުއްދީނު ވަނީ ބަގީޗާގޭ ފެންޑާގައި 

އުނގަންނަވައި  އިލްމު  ކުދިންކޮޅަކަށް  ރާއްޖޭތެރޭގެ  މާލެޔާއި 

ދެއްވަން ފައްޓަވާފައެވެ. މިކުލާސް ޚާއްސަވެފައި އޮތީ ޢަރަބި ބަހުން 

ދެވޭ އިސްލާމް ދީނުގެ ތައުލީމަށް ނަމަވެސް ދަރިވަރުންގެ ދިވެހި 

ލިޔެކިޔުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން އެއީ ވެސް ކުލާހުގެ މަގުސަދެކެވެ. 

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، އާންމުންނަށް އިޝްތިރާކު ދެވޭ ގޮތަށް، 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި މަޖައްލާއެއް ޗާޕުކޮށްގެން ނެރުއްވާން 

ކުރުމަށް  އާންމު  ލިޔެކިއުން  ވެސް  އެއީ  ފެއްޓެވުން  ފެއްޓެވި 

ގެ  އިޞްލާޙުގެ”  “އަލް  މިދަންނަވަނީ  ދޮރެކެވެ.  ހުޅުވާލެވުނު 

ވާހަކައެވެ. މިމަޖައްލާގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ނިކުތީ 8 ޖުލައި 1933 

ވާހަކަތައް  ގެންގުޅޭ  ލިޔެގެން  ރާއްޖޭގައި  މިމަޖައްލާއަކީ  ގައެވެ. 

ފާސްކުރުމަށް އުފެއްދެވި “ވާހަކަ ކޮމެޓީ” ގެ މަސައްކަތް ފުޅާވެގެން 

ދިއުމުގެ މޭވާ ކަމަށް ދަންނަންވަން ޖެހެއެވެ.  

“އަލްއިޞްލާހު”ގެ ދުވަސްވަރުއް ސުރެ މިއަދާ ހަމަޔަށް، 

މިވޭތުވެ ދިޔަ ތާނގައި، ދިވެހި ބަހަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް 

މި  މިތާ  ނޑު  އަޅުގަ ގޮތުން  ހިންގާލުމުގެ  ކަޅިއެއް  އަވަސް 

ނަކަލުކޮށްލަނީ އޭރާއި މިހާރުގެ ހޮވާލެވުނު ބައެއް ލިޔުންތަކެވެ. 

wv ur uh wb eg um wk ir et cn uy il Wd cn um wv ul wd wb

ކު އިން މަނި މް ޙުސަ ހީ ރާ ބް އި

ނޫސްވެރިންގެ ކިބައިގައި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު 

ހުރުމަކީ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދިއުމުގައި މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 

އިބްރާހިމް ހުސެއިން މަނިކަކީ، ވަރަށް ގިނަ ނޫސްވެރިން 

ނަމޫނާ އަކަށް ބަލާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އިބްރާހިމް ހުސެއިން 

މަނިކުގެ ވާހަކަތަކަކީ ނޫސް ކިޔުންތެރިންގެ ވަރަށް މަގުބޫލު 

ވާހަކަތަކެކެވެ.

އް  ޓެ ގު ޯބ ތަށް އާ އުލަ ވެހި ދަ މި ދި

ވެ.  އެ ވާނެ ޮއ ނު ވަން ހެ ބަ އް ވާ ތި ދަ އް ޯހ ނު
)وزيرالداخلية أمحد كامل ديدى(

އަހަރެމެން ދިވެހީންގެ ހާލަކީ. މިދައުލަތުގެ ޕޯސްޓް.

އެއީ. އެހެނިހެން ދައުލަތުގައި. އެންމެ އަގުހުރި. ޚާއްޞަ

އެއްޗެކެވެ.  ހިގާ  ނަންފުޅުގައި  ރަސްގެފާނުންގެ 

ބިދޭސީ  ޖެހެނީ.  ހަދާން  ގެނެސް  ފޮނުވާ  މިޕޯސްޓު 

ބަގަލާ  ދުއްވާ.  އަރުވައިގެން  ހަޑޫ  މަހާއި  ވިޔާފާރިވެރީންގެ 

ދިވެހި  އަހަރެމެން  އެއީ  ކީއްވެހެއްޔެވެ.  އެއީ  ފަހަރުގައެވެ. 

دولة ގައި އެފަދަ އެއްޗެއް. މަސްމަހަށް ހަމަޔަށް ގެންދާނޭވެސް 

ހަމަ އެކަތިގަޑު ވެސް .ނެތި ގެންނެވެ.
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މިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ.  މިރާއްޖެއަށް.  ކޮޅުބުން 

ނުވަތަ.  އަމާނާތެއް.  ފަދަ  ކޮންމެ  ގެ  دولة  މި  ކޮޅުބަށް 

އަވަހަކަށް  ކިތައްމެ  އަދި  ބޮޑުވެގެންވާ  ބޭނުންކަން  ކިތައްމެ 

އެބަގަލާ  ހަމަ  ހަދާންވިޔަސް.  ގެނެސް  ގެންގޮސް  އެއްޗެއް 

ފަހަރު މެނުވީ. އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތެވެ.އަދި عجائب 

ބިދޭސީ  އެކަމެއް.  ހިދު.  ޖިހޭ  ކަމެއް  އެހެން  ކަމަކީ.  ވާ 

ނުކުޅަދޭނޭ  މައްޗަށް  ކޮއްދިނުމުގެ  އެކަމެއް  ވިޔާފާރިވެރިން. 

އި  دولة  އެމީހުންނާއި  އެއްވެސް  عهدنمة  ކަހަލަ  އެއްވެސް 

ދެމެދުގައި ލިއެވިފައެއްވެސް ނެތެވެ. އެހެން ކަމުން. ކިތަންމެ 

عزة  ބޭ  ލަދާއި  ބޮޑު  ނެއްހާ  ކޮޅެއް  ށް  دولة  މި  ފަހަރަކު. 

ވެސް  އެކަމަކު  ޖެހިވަޑައިގެންފިއެވެ.  ވެސް  އުފުއްލަވާން 

ކުރިކަމަކަށް  އަސަރެއް  ހިތައް  އަހަރަމެންގެ  ހިތާމަހުއްޓޭ. 

ނުފެނެއެވެ.

ކިތަންމެ މާތް އަދި عزة ތެރި ބެއިފުޅަކު. ކަރަޔަށް 

އެހެންނާ  ވިޔަސް.  ވަޑައިގަންނަވާން  ކަރައިން  ނުވަތަ 

ޖެހޭނީ. عزة ގެ خزانة އިން ދިހަބާރަހާސް. ވިހި ތިރީސްހާސް 

ކުރާށެވެ. މިހެން  ބޯޓެއް ޗާޓަރު  އާގު  ހޭދަކޮއްގެން.  ރުފިޔާ 

ދަތުރުކުރައްވާށެވެ.  ބަގަލާޔަކުން  ވަނީ  ދެން  ނުހެއްދެވިއްޔާ 

އެބަގަލާފަހަރުގެ އެންމެހައި ކަމެއްމެ ހުންނަނީ. مدنية އް ނެތް. 

وحشى ބީދާގެ މައްޗަށެވެ. އެނޫން އެހެން ގޮތެއް އޮންނަނަމަ. 

އެއްވެސް މާތް މީހަކު. އެބަގަލާޔަކުން ދަތުރެއް ނުކުރާނެކަން 

يقي ވެ. އެފަދަ. އޭގެ ހާލު ވިޔާނުވެފައި ބިރުވެރިކަން ބޮޑެވެ.                  

      )“އަލް އިޞްލާޙު” 8 ޖުލައި 1933( 

ރު. ހަކު ވެހި. ދި
)- حسي صلح الدين(-

ސާހިބާ. جملة اإلصلح ގެ مدير މަނިކުފާނުއެވެ.

ދިވެހި  ވެސް  .މީރީ  ރާއެރީންނަށް  އަޅުގަޑުމެން 

ހަކުރެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން މީގެ ފަސްދޮޅަހަކަށް އަހަރުގެ 

ކުރިއަކުން ބަޑުކެއިމަކަށް. ހުދު އުއްސަކުރު. ދޯބުރާލު ނަބާޒު 

ކަޔެއް ނުއުޅެތެވެ.އެތަކެތި ހުންނަނީ ބޭސްވެރިކަމަށް  ހަކުރު 

ފުޅިފުޅިއަށް  ރަންފިލާމަތީގައި.  މަތާ  ގޭގޭގެ  ގެންގުޅޭން 

އަޅައިފައެވެ. އެކަމަކު ތިޔާގިކަމީ. ކަންނެއްކަމާއި ބަލާތަކުގެ 

ފަދައިން.  ބުނާ  މުސްކުޅީން  އަންނަކަމެކޭ.އިހު  ކުރިމައްޗަށް 

ރާއެރުން  ތޯއްޗެކޭ.  ވެސް  ތިޔާގިކަމަކުން  އައި  ރާއްޖެއަށް 

ހުއްޓި މީހުން ކަންނެތްވެ. ބަޑުކެއިމަކަށް ހުދު އުއްސަކުރާއި.

ދޯބުރާލުވީ ތަނާ. އަދި ރާއެރީންގެ މައްޗަށް دولة ގެ ފަރާތުން 

ބައްލަވައިލެއްވި ބެއްލެވުމެއްގެ ދަތިކަމުން. ރާއެރުން ހުއްޓި 

ގޮސް މިހާރަކުވާ ދެން މީރު ދިވެހި ހަކުރުފޮދެއް ލިބޭ ގޮތެއް 

ނެތެވެ. މީހުންގެ ހަށިތައް ދެރަވެ ބަލި ގިނަވެ.މިވާ ގޮތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި. ދިވެހި ހަކުރު ދޫކޮއްލައި. އުއްސަކުރާއި. ދޯބުރާލު 

ބަޑުކެއިމަކަށް ގެންގުޅުއްވާ ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން އެގުނީހީ. 

އެކަހަލަ ކަންތައް ބަލައި އުޅޭ ޒާތުގެ ބޭސްވެރީން މިތާގައި 

ތިބި ނަމަޔޭ...  

 )اإلصلح 8 ޖުލައި 1933(

“ حوادث  و  ر  ا أخب  “

ނަންހުރި.ރައީސާ. مشهور  ގެ  އައިރުލެންޑު. 

މިސްޓަރްޑީ. ވެލިރާއެވެ. ކިއާ މީހާ.މިދާކަށް ދުވަހު. އޭނާގެ 

ބުންޏެވެ.  ވާހަކައެއްގައި  ދެއްކި  ކުރިމަތިކޮއް  އެކުވެރިން 

ރަސްކަލަކު ވެރިކަން ހިންގަވާ ތަނެއްގެ ގޮތުން. އައިރުލެންޑާއި 

އެއްކަމަކައްފަހު.އަނެއްކަމެއް  حقތައް  ކަޑައަޅައިފައިވާ  މެދު 

ފިލުވައިލަމާ ހިގާށެވެ. އެގޮތީ. އަހަރެމެން ވެރިކަން. ހިންގާ 

دولة. ރިޕަބްލިކް. ވެރިކަމެއް ކަމުގައި ވުމަށެވެ.

              )އަލްއިޞްލާހު 8 ޖުލައި 

)1933

     ------------------------

މިސްޓަރް.ގާންދީ. އަނެއްކާވެސް. މިދިޔަ މެއިމަހުގެ 

އައްޑުވަހުން ފަށައިގެން. އެކާވީސް ދުވަހުގެ ރޯދައެއް ހިފުމަށް 

قصدކޮއް. އެދުވަހު ރޯދަހިފާން ފަށައިފިއެވެ. އޭނާގެ ބޭނުމަކީ. 
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ހިންދީންގެ އެއްބަޔަކު. އަނެއް ބަޔަކު ނިކަމެތި ބައެކޭ ހީކޮއްގެން 

އެކުއުޅޭ  އޭނާޔާ  އަދި  އޭނާގެ نفس  ފިލާތޯއާއި.  އުޅޭތީ.އެގޮތް 

މީހުންގެ نفس طاهر ވޭތޯއެވެ.  

                 )اإلصلح 8 ޖުލައި 1933(

ފާހަގަކުރެވޭ  ބަލާލާއިރު  ލިޔުންތަކަށް  ވާ  މަތީގައި 

ކަންކަމަކީ ތިކިތެޅި ތާނަ އޭރު އަދި ތައާރަފު ނުވާކަމެވެ. ޢަރަބި 

ބަސްބަސް ލިޔެ އުޅުނީ ޢަރަބި އަކުރުން ކަމެވެ. ޖުމްލައެއްގެ ނިމުން 

ފާހަގަކުރަން ވެސް އަދި ކޮމާއަކަށް ވެސް ގެންގުޅުނީ ނުކުތާ ކަމެވެ. 

ނޑުމެން ށަވިޔަނި ސުކުން  ސުކުންސުކުނަށް ބަލާއިރު މިހާރު އަޅުގަ

ކުރާ ބައެއް ތަންތާނގައި އޭރު ކޮށް އުޅުނީ އަލިފު ސުކުން ކަމެވެ.

ނޑުމެން އާއްމުކޮށް  މިސާލަކަށް: ކުރިމަތިކޮއް.( އަދި މިހާރު އަޅުގަ

ނޫނު ސުކުން ކުރާ ބައެއް ތަންތާނގައި ވެސް އަލިފު ސުކުން ކޮށް 

އުޅުނު ކަމެވެ. މިސާލަކަށް: ކިތައްމެ. މިއީ މިބަސް އިހަށް ލިޔެ 

ގޮތުން  ފެއްތުމުގެ  އަޑަށް  ކިޔޭ  ފަހުން  ގޮތެވެ.  ރަނގަޅު  އުޅުނު 

ނޫނު ސުކުން ކުރަން ފެށީއެވެ. “އަލްއިޞްލާޙު”ގެ ދައުރުގައި ވެސް 

މިބަދަލު އަންނަން ފަށާފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެއީ އަޙްމަދު 

ގޮތަށް  މި  “ކިތަންމެ”  އެއްތާނގައި  ލިޔުއްވުމުގެ  ދީދީގެ  ކާމިލް 

ލިޔުއްވާފައި އަނެއްތާ “ކިތައްމެ” މިހެން ލިޔުއްވާފައި އޮތީމައެވެ.  

އެއީ  ނަމަވެސް  އުޅެއެވެ.  ކިޔާ  ވެސް  އޭރު  ހުސްނޫނު 

ނޑުގެ މަދުރަސީ  ލިޔުމުން ފެންނަން އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަ

ދައުރު )1960ގެ އަހަރުތަކާއި ހަތްދިހައިގެ ކުރީ ކޮޅުގެ އަހަރުތައް( 

ގައި ވެސް މިކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. ހުސްނޫނު ލިޔުން އާއްމުވާން 

ފެށީ 1978 “ފަތްތޫރަ” މަޖައްލާ ޝާޢިއު ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމާ 

ވިދިގެން އެމަޖައްލާ އިން މިކަމުގައި ހިފަހައްޓަވާނެ ވަކި އުސޫލެއް 

ނޑައެޅުމާ ވިދިގެންނެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން ޖެހުނީ ރާއްޖޭގެ  ކަ

ދާއިރު،  ވަޒަންވެރިވަމުން  މާލޭގައި  ބަޔަކު  ގިނަ  ހިސާބުން  އެކި 

ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބު މީހުން )ޚާއްސަކޮށް ދެކުނު މީހުން( ހުސްނޫނު 

އެންމެން  މިކަމުގައި  ވާތީ،  ތަފާތުކަމުގައި  ގޮތްތައް  ކުރާ  ބޭނުން 

ބޮޅުން  އޮޅުން  ބަސްތައް  ނަމަ  ނެތް  އުސޫލެއް  އާންމު  ތަބާވާ 

ވެދާނެތީއެވެ. 

އޮތް  ދަށުގައި  މިސުރުޚީ  ވަޙަވާދިޘު”  “އަޚުބާރުން 

ކިރިޔާ  އަދި  އޭރު  ނޫސްވެރިކަން  ދިވެހި  ބަލާލުމުން  ޚަބަރު  ދެ 

ކުރެވެއެވެ.  ދޭހަ  ލީކަން  ނޭވާ  ދުނިޔެއަށް  ބޭރުވެ  ނޑުން  މައިބަ

ދުވަސްވަރު  ހަނގުރާމައިގެ  ނޑު  ބޮ ފެށީ  ފިރުކެން  ނޫސްވެރިކަން 

“ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު” ނެރެން ފެށުމާ ވިދިގެންނެވެ. ނޫހުގެ ބާނީއަކީ 

މުޙައްމަދު އަމީނު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެވެ. އަދި ނޫހުގައި ހުންނަ ގިނަ 

ޚަބަރުތަކާއި ލިޔުންތަކަކީ ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ލިޔުއްވުންތަކެވެ. 

ނޑުމެން މިދެކޭ ފަށުވި ދިވެހި ލިޔުންތަކުގެ  މިއަދު އަޅުގަ

ވެސް  މޭސްތިރިއަކީ  ބިނާކުރެއްވި  ނޑު  ތަރާގަ ތަނބުތަކާއި 

ނޑުން  “ކަ އޭނާގެ  ޖެހެއެވެ.  ދަންނަވަން  ކަމަށް  އެކިލެގެފާނު 

ވަރަށް  މީގެ  އަކީ  މިދަތުރުނާމާ  އުދުހެމުން”  ވައިން  ފިރުކެމުން، 

ފުރިހަމަ މިސާލެކެވެ. ތިރީގައިވާ ލިޔުންކޮޅު ނަކަލު ކުރެވިފައި ވަނީ 

އެދަތުރުނާމާ އިންނެވެ.  

ގޮތުން  ދިރިވުމުގެ  ނޫސްވެރިކަން 

ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މީޑިއާ 

ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްލިޔުމުގެ 

ނޫސްވެރީންތަކެއް  މުބާރާތަކަށް 

އިންސާފުކުރަނީ. 
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ވަށް....” ޑު އް އިން އަ މާލެ

“ޑަންގީ”ގެ ބައްތެލި މިޔޮއް ދަނީ މަޑުމަޑުން، އެކަމަކު 

އޮތް  އަޅާފައި  ބޮއިގާ  އެވާ  ބޭރުގައިލާފައިވާ  ނޑިންމާގެ  މާލޭގެ ކަ

ނޑުގެ  “ޑަންގީ” އާ ދިމާއަށެވެ. އުޑުމަތި މާކަ ސާފެއް ނޫނެވެ. ރޭގަ

ގަދަވާން  މައްޗަށް  ދުނިޔެ  މަޑުމައިތިރިކަން  ހަމަހިމޭންކަމާއި، 

ފަށައިފިއެވެ. އުޑުގެ އެތަން މިތަނުން ތަރިތައް ފިޔަޖަހާލެއް ނުލާހިކު 

ފަރިއެވެ. ވިހިވިލޭރޭގެ ހަނދު އެރުމަށް އެހެރަގެން ފަރިވަނީއެވެ. 

އެތުރިފައިވާ  ފަދައިން،  މުތީތަކެއް  ރަންހާރުތަކެއްގައިވާ  އެކަމަކު 

ނޑުވަމުންނެވެ.... ފަ އަސަރުން  ކެރީގެ  އެދަނީ،  މިހާރު  ތަރިތައް 

ނޑުމެންގެ ގެޔެއް ކަމުގައިވާނޭ  އަސްތާ!އަސްތާ! ދުވަސްކޮޅަކަށް އަޅުގަ

“ޑަންގީ” ޔަށް، މިޔޮއް އެރެނީއެވެ! “ޑަންގީ” ގެ އެތަން މިތަނުން 

ފަޅުވެރިންތޯއެވެ؟  ނެވިނިޔަމީންނާއި،  އޭގެ  އުތުރެނީ،  އެތިބަ 

މާލެއިން  އެރަހައްޓާން  ނޑުމެން  އަޅުގަ އެއީ،  ނޫނެކޭ!  ނޫނެކޭ! 

ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ބެއިކަލުންނެވެ.

އިސްތަށިފުޅުގައި ބޮލަށް ކޮއްޕިއެއް ތުރުކުރައްވައިގެން “ޑަންގީ” އަށް ކުރީން އަރާތިބި ދެފާސިންޖޯރުންގެ މައްޗަށް 

މަ އޯގާވެރި ލޯފުޅަކުން ބައްލަވަބައްލަވާ އެހުންނެވީ ކޮން ބެއިފުޅެއްތޯއެވެ؟ އެއީ މީރުބަހުރުގޭ މުޙަންމަދުދީދީ ފިއަވައި އެހެން 

މީހެއް ނޫނެވެ. އެހުންނެވީ ޒުބައިރެވެ. އަތްބުރި ގަމީހެއް ތުރުކުރައްވައިގެން 

“އަރިއަހުން ދުރުވުމަކަށް، ނުއެދެމެ އޭނާ ތެދެކޭ،

   ތަރިތަކެއް ފެންނަވިއަސް، ކަމުފަލަކުން ދެން މިއަރާ”

އޭ ހިތްޕުޅަށް އަރައަރާ ހުންފުޅު އަންނާން ހީފުޅުކަރުވަކަރުވާ އެހުންނެވީ، އިބްރާހީމް ޝިހާބުކަން ޔަޤީނެވެ. ކެހެރި 

ނޑު ހޫނުކަންމަތީގައި ބެހެއްޓޭތޯ، އެހެރަ މަސައްކަތްކުރަނީ، މަލިމްމޫސާ ފަތްލިޔާ ކަލޭފާނެވެ. ބޮލުގައި  ލިބާހެއް ލައިގެން ހަށިގަ

ދޮންމަނިކެވެ.  މާކޮށާރު  އެއީ،  އެނގިއްޖއެވެ.  އާދެ!  ކާކުބާވައެވެ؟  އަނެއްކާ  މީހަކީ،  ފަލަފަލަ  އެހެރަ  އޮޅައިގެން  ފޮށައެއް 

މާދެރައެއްވެފައި، “ދޮޅިން ދަތް އަތް ނުނެއްޓޭ ފަދަ” ގޮތެއްގައި އެހެރީ، މާދޫގޭ އަޙްމަދު ކަލޭފާނު....ތުކި- “ހަރުތޯ-މަޑުތޯ” 

ކެރަފާ މުޙަންމަދުފުޅެވެ. އެހެރީ، މަނިކު މުޙަންމަދު، މައިޒާނެވެ! އެހެރީ...”      

)1944 ވަނަ އަހަރުގެ ލިޔުމެއް(

“ސަމާސާ  ގޮތެއްގައި  އާއްމު  އަމީނަކީ  މުޙަންމަދު 

އަދަބު” ގެ ބޭފުޅެއް ގޮތުގައި ބެލެވޭ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް 

ބައްލަވައިލެއްވުމުން  ދެޕެރެގްރާފަށް  ފަހު  ލިޔުއްވުމުގެ  މަތީގައިވާ 

އެއީ ގާތް ރައްޓެހި ރަހުމަތްތެރީންގެ ތެރޭގައި މުނާސަބު ގޮތެއްގައި 

ސަމާސާވެރި ވެސް ބޭފުޅެއް ކަން ދޭހަކުރެއްވޭނެއެވެ.

ނޑުގެ މަދުރަސީ ދައުރުގައި، ފަށުއި ދިވެހި ބަހުން  އަޅުގަ

ނޑަށް ބެލެވުނު ބޭފުޅުން ކޮޅެއް ހެޔޮ  ލިޔުމަށް ނަމޫނާއަކަށް އަޅުގަ

ހާލުކޮޅުގައި ގަދަވެ ދުނިޔޭގައި ތިއްބެވިއެވެ. އެއީ މުޙައްމަދު ޖަމީލު 
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ބޭނުންކުރާ، ޢީދު މިބަހަކީ ޢަރަބި ބަހެކެވެ. އީދު، އެއީ ދިވެހި 

ކަމެއް  މުހިންމު  ބަލާއިރު  މާނައަށް  ބަހެކެވެ.  ކުރެވިފައިވާ 

ދަރުމަވަންތަ  ނުވަތަ  ކަމުގެ،  ހިނގި  ކަންތައްތަކެއް  ނުވަތަ 

ބޭނުމަކަށްޓަކައި  އެފަދަ  ނުވަތަ  ހަނދާންކުރުމެއް،  ފަރާތެއްގެ 

ކޮންމެ  ދުވަހެކެވެ.  ކޮންމެ  އޮންނަ  އެއްވުމެއް  އެއްވާ 

އެނބުރިއައިސް،  އުފާތަކަކާއިއެކު  އައު  އެއްފަހަރު،  އަހަރަކު 

ތަކުރާރުވަމުން އިޢާދަވަމުން ދާތީ، ޢީދޭ ކިއިފައިވެއެވެ.

)މޫންލައިޓް” ނޫސް 11 ނޮވެމްބަރު 1978(     

މް! ޑަ ، މެ ތީ ރު ނެ ހަކު
-ޢަބްދުهللا ޞާދިޤް-

ނޑުގެ ރައްޓެއްސަކު ކިޔައިދިނެވެ. އޭނާ ބުނީ  އަޅުގަ

ނަން ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެނގޭ އެއް ކަމަކީ މިހާރު

ވިއްޔާ  ގެއެއްގައި  ފޯރާ  ވެސް  ކިރިޔާ  ކިރިޔަ 

ދެމީހަކު  ނުވަތަ  ކަމަށެވެ.  ހުންނާނެ  އެކަކު  ބަނގްލާދޭޝްގެ 

ތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ބަހަކުން  ޒާތެއްގެ  ކިޔާ  “ބަންގާވެހި”  މިމީހުންނަކީ 

ވާހަކަދައްކާ ބައެކެވެ. އެ ދައްކާ ވާހަކަ މުޅިން ދިވެއްސަކަށް 

ވެސް ނުވާނެ އެވެ. އަދި އެ ރަށު ބަހަކަށް ވެސް ނުވާނެ އެވެ. 

މިސާލެއް ލިޔެލާނަމެވެ.

ފޮނުވި  ގަންނަން  ކަރާ  ގެއަކުން  ފަހަރަކު  އެއް 

މީހަކު މާރުކޭޓަށް ގޮސް ކަރާތައް ބަލާހަދާފައި ގެއަށް އައިސް 

އަލުން  މައުލޫމާތާއެކު  ލިބުނު  ބުނެދިނީމާ  އަގުތަކާއި ސައިޒާ 

މާރުކޭޓަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ގޮސްފައި ބުންޏެވެ.”ބޮސް ބުނަނީ 

ކުޑަ ކަރާ ކުޑަކަމުދަނީ. ބޮޑު ކަރާ ބޮޑުކަމުދަނީ)މާނައަކީ ކުޑަ 

ކަރާ އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑު ކަރާ 

ބޮޑު  ގަންނާނީ  އެހެންވީމާ  އެވެ.(  ވާހަކަ  ރަނގަޅު  ވަރަށް 

ކަރައެވެ.”

)“ހަވީރު” ނޫސް 3 މޭ 2015(

ޢަބުދުهللا  އަލްއުސްތާޒު  ޝިހާބު،  އިބްރާހީމް  އަލްފާޞިލް  ދީދީ، 

މ.މުލީ  ނަޢީމު،  އިބްރާހީމް  ސައިކުރާ  އަލްފާޞިލް  ޙަމީދު، 

ވަރަށް  އަދި  ބޭބޭފުޅުންނެވެ.  މި  ޞާދިޤް  ޢަބްދުهللا  އަލްފާޞިލް 

އައްޝައިޚު  އުޅުއްވި  ލިޔުއްވާ  ގޮތަކަށް  ދިވެހި  ވަންތަ  އަމިއްލަ 

ޢަބްދުهللا  އާއި  ދީދީ  ޖަމީލް  ތެރެއިން  މީގެ  ޢީސާއެވެ.  އުމަރު 

އުސްތާޒުން  ނޑުގެ  އަޅުގަ ނަމަވެސް  ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް  ޙަމީދަކީ 

ކަމުގައިވީ ދެބޭފުޅުންނެވެ. 

އިސްވެ ދެންނެވުނު ބޭފުޅުންކޮޅު ނޫނަސް ފަށުވި ދިވެހި 

ބަހުން ލިޔުއްވި އެހެން ވެސް ބައެއް ލިޔުންތެރީން އެދުވަސްވަރު 

ނޑުގެ ފޯކަހަށް އަރާފައި  އުޅުއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެބޭބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނެތީއެވެ. އެހެން ކަމުން މިފުރުޞަތުގައި، އެބޭބޭފުޅުންގެ އަރިހުން 

ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  މައްސަލައަކީ  އެދެމެވެ.  މާފު  ނިހާޔަތަށް 

ނޑުގެ  އެބޭބޭފުޅުންގެ މައްސަލައެއް ނޫން އިނގޭތޯއެވެ. ޚުދު އަޅުގަ

ފެނުމުގައި ހުރި އުނި ކަމަކެވެ. 

ގޮތުން  މިސާލެއްގެ  ލިޔުމުގެ  ދިވެހި  ރީތި  ފަހުގެ ސާދާ 

ނޑުގެ ކުރު ލިސްޓަށް އަރައިފައިވާ ދެބޭފުޅުންގެ  މިގެނެސްދެނީ އަޅުގަ

ދެ ލިޔުމެކެވެ. 

ކު ރި ބާ ދު މު ޢީ
-މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ

އުފާވެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާއާއި 

މުބާރިކު ހެޔޮއެދުންތައް ފައުޅުކޮށް ދަންނަވަމެވެ. ހެއު ދުޢާ 

ކުރަމެވެ. މިފަދަ ޢީދުތައް އުފާފާގަތިކަން މަތީ ތަކުރާރުވަމުން 

އަންނާށިއެވެ!

ހިޖުރައިން  ފަދައިން،  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ދެވަނަ އަހަރަކީ އިސްލާމީ މުޖުތަމިޢާބެހޭ، އަދި މުސްލިމުންގެ 

ދިޔަ  ހަމަޖެހިގެން  ކަމެއް  އެތައް  ޙަޔާތާއިބެހޭ  އިޖުތިމާޢީ 

ފިޠުރު  ޒަކާތް،  ފިޠުރު  ރޯދަ،  އޭގެތެރޭގައި،  އަހަރެކެވެ. 

ޢީދާއި އަޟްޙާ ޢީދު މިކަންތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ.

ނޑުމެން  ޢީދަކީތޯއެވެ؟ ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު، އަޅުގަ


