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ވެހި ޑަން ދި ޮމ

މިއީ އިނގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހިބަސް ވަރަށް ބޮޑަށް މައްސުނިވެގެން އުފެދިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މިހާރުގެ ގިނަ ޒުވާނުން 

މޮށިއުޅެނީ މިބަހުރުވައިންނެވެ. އަދި ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް އިންޓަވިއުދީ އުޅެނީ ވެސް މިބަހުރުވައިންނެވެ. ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި 

ގެ  ދިވެހީ”  “މޮޑަން  ދެނީ  މިގެނެސް  ތިރީގައި  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  އޮތް  ދުރުގައި  ވުމީވެސް  ބަހަށް  ލިޔެކިޔާ  އާއްމުކޮށް  މިބަސް 

މިސާލެކެވެ.     

“އެއްވެސް ޓްރީޓްމެންޓެއް ނުނަގާ އެންމެ ފަހުން ސަކްސަސްފުލްވީ. ގޯޑް މެދުވެރިކުރެއްވި ގޮތް މިއީ. ވަރަށް މުހިންމު 

ކަމެއް ދުޢާކުރުމަކީ. އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ނުވިސްނާ އަމިއްލަޔަށް ސްޓްރޯންގުވުން. ސްޓްރޯންގްވެފަ ގިވްއަޕް ނުކުރަންވީ” ދިމްނާ 

ބުންޏެވެ.” ހުރިހާ ވިސްނުމެއް ދުރުކޮށް ޕޮޒިޓިވްވީމަ ރަނގަޅު ވާނެ. ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ވިސްނާށޭ. ގިވްއަޕް 

ނުކުރާށޭ.”

                                                   )“މިާހރު” ނޫސް  ަޖނަވަރީ 2018(  

ވެހި ޅެން ޑަން ދި ޮމ

ޅެންވެސް  ދިވެހި”  “މޮޑަން  ނަމަވެސް  މަދުމަދުން 

މިހާރު ހެދެން ފަށައިފިއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އިންޓަރނެޓުގައި 

ދައުރުވާ އެފަދަ ޅެމެކެވެ. ޅެންވެރިޔާ އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

އައި ލަވް ކަލާ ދެކެ އިންތިހާ ޝައި ބަޓް މިހެން ލިޔެފާ މިތާ

      ބައި ދެޓް ޓުޑޭ މައި ލައިފްގާ އައި މީ ބަހާރޭ ހިތް އުފާ

ވެން ފަސްޓް އައިސޯ ޔޫ އެރޭ ހެން ހީވީ ހާޓަށް ޕިން ހެރޭ

     ދެން މުޅި ބޮޑީ އެކުގާ ވިރޭހެން ފީލްވީ ވައި؟ ކަން ނޭނގިފާ 

               އައި ހޭޓް ކަލާ ދެކެ އިންތިހާ

އައި އޭމް ޓެލިން މީ ހަމަ ތެދޭ މައި ހާޓް އޮތްބެއް ނޯވެޔޭ

     ޑޫ ކަންސިޑާރ މީ ލޯބިވާ ޔޫ ކަމްޓުމީ މައި ލޯބިވާ

ހޫކަން މަމީ އެނގި ފާޅުގައި ޑޫ ސަމް ކެއާރ ހިނިތުންވެފާ  

ސޯ ހޭންޑްސަމް އަދި ސޯ ނައިސް ނޯވަން މިދުނިޔޭގާ އައިސް

    ފޯ ޔޫ ފްރޮމް އޯލް ދީސް ވުމަން ލޯބީގެ މިޕޮޔަމް ލިޔެވިފާ  

ފިޠުރަތުގެ  ދިއުމީ  ބަދަލުވަމުން  ބަހެއް  ދިރިހުރި 

ބަސް  ވާންވާނީ  ވާޖިބަކަށް  އަހުލުވެރީންގެ  ބަހުގެ  އުސޫލެވެ. 

ބަދަލުވިޔަ ނުދީ އިހު އޮތް ގޮތަށް ތަޅުއަޅުވާފައި ބޭއްވުމެއް ނޫނެވެ. 

ހެދި  ޒާތުގައި  އޭގެ  ވެސް  ބަސް  އެއްފަދައިން  ގަސްގަހާގެއްސެކޭ 

ބަދަލުތައް  އަންނަމުންދާ  ބަހަށް  މިގޮތުން  ދޫކޮށްލުމެވެ.  ބޮޑުވާން 

ބަލައިގަތުމެވެ. ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި، ޒަމާނަށް ބޭނުންވާ އައު 

ބަސްބަހުން ބަހަށް ފެންދީ ކާނާ ދިނުމެވެ. މާދަރީ ބަހުން ވީހައި 

ބޭރު  އަދި  ހެދުމެވެ.  ޅެންތައް  ލިޔުމެވެ.  ލިޔުންތައް  ގިނަ  ވެސް 

ޅެންތައް  ލިޔުންތަކާއި  އިލްމީ  އަދަބީ  މޮޅު  ހުންނަ  ބަސްބަހުން 

ބަސް  އިސްޕޭނީ  ބަސް  އިނިގިރޭސި  އެނބުރުމެވެ.  ބަހަށް  މާދަރީ 

ފަދަ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ އެތައް ސަކޭތަ މިލިޔަނެއްގެ މީހުން މޮށިއުޅޭ 

ބޮޑެތި ބަސްބަސް ވެސް މުއްސަނދިވެފައި ވަނީ މިގޮތުންނެވެ. 
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ތާރީޚަކުންނެވެ.  ކުރީގެ  ފަށައިގަންނަންޖެހެނީ  ވާހަކަ 

ކުރުމަށްޓަކައި  ހާސިލު  ތަޢުލީމު  ރަހުމަތްފުޅުން  ހެޔޮ  މާތްهللاގެ 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   1944 ދެވުނެވެ.  މާލެ  ނޑަށް  އަޅުގަ

ދާރުލް އިގާމާއަށް އަތޮޅުތަކުން ކުދިން ފޮނުއްވިއިރު ފާދިއްޕޮޅުން 

ނޑަށް  އަޅުގަ ގޮތުގައެވެ.  ކުއްޖެއްގެ  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ފޮނުއްވި 

އެންމެ  މަދަރުސާގެ  އެ  ވަދެވުނީ  ސަފިއްޔާއަށް  މަދަރްސަތުލް 

“ޢިލްމީ  ޒަޢީމު  ޤައުމުގެ  އެއީ  ހެނެވެ.  ފެށުންތަނާ  ރަންޒަމާން 

ފެއްޓެވި  އޭވިދާޅުވެ  ބާރެއްލަމާތޯ”  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ގުލްޝަން 

ދުވަސްވަރެވެ. އެއީ ދިވެހިބަހަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވި 

އެންމެ  ވެސް  މަދަރުސާގައި  ދެންނެވިދާނެއެވެ.  ވެސް  ދައުރޭ 

ނަތީޖާއެއްގެ  ހަރަކާތްތަކެވެ.  އަދަބީ  ދިވެހި  މާއްދާއަކީ  ބާރުއެޅޭ 

ގޮތުން މަދަރުސާގައި އައްރާބިޠާ އުފެދި ހިނގަމުން ދާންފެށިއެވެ. 

އެދުވަސްވަރު  އެއްކަމަކީ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އޭގެތެރެއިން 

އެކި  ފެށުމާއެކު  ލިޔަމުންދާން  ރާބިތާ  މަޖައްލާ  ރާބިޠާގެ 

ލިޔަންފެށުމެވެ.  މަޖައްލާ  ކުލާސް  ކުދިން  ވެސް  ކުލާސްތަކުގައި 

ނޑުމެން ދަރިވަރުން ވެސް މަޖައްލާއެއް )ސްކޫލް  މިގޮތުން އަޅުގަ

ނަމަކީ  މަޖައްލާގެ  އެ  ފެށީމުއެވެ.  ލިޔަން  ނޑުގައި(  ގަ ފޮތުގެ 

އަދަބީ  ފުރަތަމަ  ބައިވެރިވެވުނު  ނޑަށް  އަޅުގަ މިއީ  އާބާރެވެ. 

ހަރަކާތެވެ. 17 ޖޫން 1945 ގައި ދާރުލް އިގާމާ ހުޅުވެންދެން 

ބެލެނިވެރިކަމުގެ  މަނިކުގެ  މުޙައްމަދު  ފަހާގޭ  ހުރީ  ނޑު  އަޅުގަ

ނޑުގެ ހުޅަނގު  ދަށުގައި އެގޭގައެވެ. އެ ގެ ހުރީ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަ

އުތުރު ކަންމަތީ ހިސާބުގައެވެ. 

މާ  އިޤާމާގައި  ދާރުލް  ނޑަށް  އަޅުގަ ގޮތުން  ކަންދިމާވީ 

)ނައިފަރު  ނުލިބުނެވެ.  ނަސީބެއް  ހުރުމުގެ  ދުވަސްތަކަކު  ގިނަ 

އަތޮޅުގެ  ރަނގަޅީ  ދުވަސްވަރަށް  މި  ބައިތިއްބުމަށްވުރެ  ދެކުދިން 

ފެނިވަޑައިގެން(  ކަމުގައި  ތިބުން  ކުދީން  ދެ  ރަށުން  ދެ  އެހެން 

ބެލެނިވެރިކަމުގެ  ޖަމީލުގެ  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޙު  ނޑު  އަޅުގަ

ދަށަށް ކުއްޅަވައްގެއަށް އަނެއް ދަރިވަރު އަލް އުސްތާޛު އިބްރާހިމް 

ޝިހާބުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށަށް ބަގީޗާގެއަށް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. )މި 

ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ދާރުލް އިގާމާގެ ދެ މުގާރިބުންނެވެ(

ރޮނގެއްގައި  ހުރިހާ  އަވަށުވާދަ  މާލޭގައި  ދުވަސްވަރަކީ 

ހިނގަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ބާޒީ ހޯދަން އަވަށްތަކުން ލަވަހަދައި 

ލަވަކިޔަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ހަކުރާގޭގައި އަވަށްތަކުން ވާދައިގެ 

ލަވަ ހުށަހަޅަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. މުޙައްމަދު ޖަމީލަކީ އަވަށުގެ 

ހަރަކާތްތަކަށް  ދެންނެވި  މި  ވުމާއެކު  އެއްބޭފުޅަށް  އިސް  އެންމެ 

ނޑު  އަޅުގަ ކުއްޅަވައްގޭގައެވެ.  ކުރަމުންގެންދެވެނީ  ޕްރެކްޓިސް 

އައިސްވުމުގައި  ގޮސް  މަދަރުސާއަށް  ހުރިއިރު  ގޭގައި  ކުއްޅަވައް 

ވަދެއުޅޭ އެއްގެއަކުން )މިހާރު މާނެލް އެ ހުންނަ ކަންމަތީ ހުންނަ 

ދުވަސްވަރު  އެ  މަންޒަރާ  ހަދަމުންދާ  ލިޔެ  އައްރާބިޠާ  ގެއެއް( 

މަދަރުސާގެ މަތީ ކުލާހުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވެ އުޅެވެމުންދިޔައެވެ. 

މުޙައްމަދު ޖަމީލަކީ ލިޔުންތެރި ފޮތްތެރި ބޭފުޅަކަށްވެފައި 

ދުވަސްވަރު  އެ  ވެވަޑައިގަންނަވާތީ  ސެކްރެޓަރީއަކަށް  އަދި 

ނޑު  ނުކުންނަމުންދިޔަ ސަރުކާރުގެ ޚަބަރާ ނޫރާނީމާފަދަ ފޮތް އަޅުގަ

uDnwg uL wa ia wg ur ut wd Ib wd wa

ޔާ އް ރި ކަ ދު ޒަ މަ އް ޙަ މު

ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން 

ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ  އިނާމް  ގައުމީ  ޝަރަފްވެރިކަމުގެ 

ވެސް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އަކީ  ޒަކަރިއްޔާ  މުޙައްމަދު 

މަދްރަސަތުލް  ނައިފަރު  އެގޮތުން  ހިދުމަތްތެރިއެކެވެ. 

މަޖައްލާތަކަށް  ގެންދިޔަ  ނެރެމުން  ދަރިވަރުން  އިފްތިތާހުގެ 

ލިޔުއްވި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް ރަސްމީ ފެންވަރުގެ ބައެއް 

މީގެ  އެވެ.  ލިޔުއްވި  ނޫސްތަކަށް  ހަފުތާ  މަޖައްލާތަކާއި 

އިތުރުން ދަންމަރު ނޫހުގެ އެޑިޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި އެވެ.



112113 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ބަގީޗާގޭ  މުދައްރިއްސަކީ  ކުލާހުގެ   2 އެއާއެކު  ކިޔާލަންލިބެއެވެ. 

ބައި  ނޑުގެ  އަޅުގަ އަދި  ރަޝީދުއެވެ.  މުހައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

އެ  ވެސް  ޝިހާބު  އިބްރާހީމް  އަލްއުސްތާޛު  ކާނި-މުރިޝިދު 

މަނިކުފާނުގެ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވާނީ ކުއްޅަވައްގޭގައެވެ. 

މި  ދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް  މާއްދާއިން  ދިވެހި  އެހެންކަމަށްވުމާއެކު 

ނޑުގެ ހިތުގައި ޝައުގުވެރިކަމެއް އުފެދިފައި  ކަންތައްތަކުން އަޅުގަ

ހުރެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އެ އަހަރު 2އިން ދިވެހި އެއް ވަނަ 

ނޑަށެވެ.  އިނާމު ލިބުނީ އަޅުގަ

ފާދިއްޕޮޅާ ތިލަދުންމަތީ އެކުވެގެން އުފެއްދި ރާޤީ ޠަލީބު 

ނޑަށް ބަދަލުވާން ޖެހުނީ  1363 ހ. ގައި ހުޅުވުމުން ދެން އަޅުގަ

އެ ބޯޑިންއަށެވެ. )ރުވާގު ހުރީ މާފަންނުކޮޅު ރުވާގު ގޯޅި އެއޮތް 

މާއްދާއަށް  ދިވެހި  ނޑު  އަޅުގަ ވެސް  ގައި  -3ހ  ހިސާބުގައެވެ.( 

ނޑު  އަޅުގަ ރުވާގުގައި  ކުރީމެވެ.  މަސައްކަތް  ކަމެއްދީ  ޚާއްޞަ 

ލިޔުމުގައި  މަޒުމޫނު  އެކުވެރިންނަށް  ބައެއް  ދުވަސްކޮޅު  ހޭދަކުރި 

ނިއްމާލެއްވުމަށް  ދައުރު  ތަޢުލީމީ  ފޯރުކޮށްދޭކަމުގައި  އެހީތެރިކަން 

ފަހުވެސް ބައެއް ބޭކަލުން ބުނުއްވަމުން ގެންދަވައެވެ.

އައިސް  ރަށަށް  ވަކިވެ  ދައުރުން  ތަޢުލީމީ  މާލޭގެ 

ނޑަށް މަދުރަސަތުލް އިފްތިތާހަށް އަނެއްކާ ވެސް ވަދެވުނެވެ.  އަޅުގަ

ވަރަށް  ފޯރި  އަދަބީ  ވެސް  މަދަރުސާގައި  އެ  ދުވަސްވަރުވީ  އެ 

ގަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ފިރިހެންކުދިންގެ އަދަބީ ޖަމްޢިއްޔާ އަލަށްއައި 

މަތިވަރުން ވަނީ އަތުން ލިޔެ މަޖައްލާ ނެރެންފަށާފައެވެ. މަތިވަރުގެ 

ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ އުޅެންފެށުމާއެކު ފުރަތަމަ ލިބުނީ މަތިވަރު 

ލިޔަމުން  މަޖައްލާއަށް  މުޙައްރިރުކަމެވެ.  ނާއިބު  އަދަދުގެ  ދެވަނަ 

ފެށުންކަމުގައި  ދަތުރުގެ  އަދަބީ  ނޑުގެ  އަޅުގަ އެއީ  ގެންދިއުން 

ސަރުކާރުގެ  ނޑު  އަޅުގަ ދުވަސްކޮޅު  އެ  ނޑުދެކެމެވެ.  އަޅުގަ

ނޑަށް އަރަތް އެއްޗެހި ހަދައި ފޮނުވަމުން  ޚަބަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ގަ

ގެންދަންފެށީމެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ މަދަރުސާގެ އިސްދަރިވަރުންގެ 

ޖަމްއިއްޔާގެ  އެ  ޖަމްއިއްޔާ(އުފެދި  )އ.އ.ދ  ޖަމްޢިއްޔާ 

ޖަމިއްޔާގެ  އެ  އުޅެންފެށިއްޖެއެވެ.  ނޑަށް  އަޅުގަ ހަރަކާތްތަކުގައި 

ވަނީ  ދެކިފައި  އަލިކަން  ދުނިޔޭގެ  “އުއްމީދު”  މަޖައްލާ  އަދަބީ 

ހިޖުރީގޮތުން 1375 ވަނަ އަހަރު ރަބީއުލްއައްވަލްމަހުގެ ފުރަތަމަ 

ނޑު ހަދާންވާގޮތުން މަޖައްލާ އާދައިގެ ގޮތެއްގައި  ދުވަހުއެވެ. އަޅުގަ

ތަކުގެ  އަދަދު  ކައިރިކުރާ  ވިއްސާ  ނެރެވުނު  ދިޔައިރު  ކުރިޔަށް 

ނޑު އިސް ދައުރެއްކުޅެ  ތެރެއިން މަދު އަދަދެއްގައި ނޫނީ އަޅުގަ

މަދަރުސާއިން  އެކި  އަދި  ފުރަމުންގެންދެވުނެވެ.  ސަފުހާތަކެއް 

ނެރެމުން ދިޔަ އަހަރީ މަޖައްލާ “ބަހާރު” ވެސް ލިޔަމުން ދިޔައީމެވެ. 

ނައިފަރުގެ މި އަދަބީ ފޯވަހީގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ “އައުރޫހު” ކިޔާ 

ނައިފަރުގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ނެރުނު “އައު ރޫހު” ކިޔާ މަޖައްލާއިން 

ކޮންމެވެސް  ކޮންމެފަހަރަކު  ފުރުޞަތުދެއްވި  ނޑަށް  އަޅުގަ ވެސް 

ލިޔުމެއް ލިޔެވޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިޔައީމެވެ.

1377 ހ. ވަނައަހަރުތެރޭގައި ފާދިއްޕޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން 

އަތޮޅަށް  ލިބިވަޑައިގެންނެވުމުން  ހަމީދަށް  އަބްދުهللا  އަލްއުސްތާޛް 

ލިބެންފެށި ތަރައްގީއާ ކުރިއެރުންތަކުގެތެރޭގައި އ.އ.ދ ޖަމިއްޔާއަށް 

އިހުނަށްވުރެ  އަދަދުތައް  އިތުރު ދިރުމެއްލިބި “އުއްމީދު”ގެ  ވެސް 

އަތޮޅުވެރިކަމުގައި  ހަމީދުގެ  ފެށުނެވެ.  ނެރެވެން  ގިނައިން 

އެ  ސެކްރެޓެރީއަކަށެވެ.  އެއް  އަތޮޅުވެރިންގެ  ނޑުވީ  އަޅުގަ

ޗާޕު  ފޮނުއްވީ  މާލެ  ފުރަތަމަ  ނޑު  އަޅުގަ ހަމީދު،  ދުވަސްވަރު 

މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ސަޢާދާ ޗާޕުޚާނާއަށް އަލްފާޟިލް 

އަބްދުهللا އިސްމާއިލް )ތުއްތު ސާހިބު( ގާތަށެވެ. ޗާޕުގެ މަސައްކަތް 

ސިނަމާ  ދިޔަ  ޗާޕުކުރަމުން  އެތަނުން  ދިޔައިރު  ދަސްކުރަމުން 

އަދި ހަދާންވާގޮތުން މާލޭޓައިމްސްފަދަ ނޫހެއްގެ ލިޔުންތައް ވެސް 

ނޑާ ހަވާލުކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ޗާޕުހާނާގައި އުޅުނުއިރު  އަޅުގަ

ވިޔަފާރިމިއަދަށް އަދި ފަތިހަށް ހިސާބަކަށް ލިޔެވުނެވެ. 

މާ  ރަށަށްގޮސް  ދަސްކުރުމަށްފަހު،  މަސައްކަތް  ޗާޕުގެ 

އަލުން  ނުލިބުނެވެ.  ފުރުޞަތެއް  ކުރެވޭނެ  ދުވަސްތަކަކު  ގިނަ 

ނޑު  އަޅުގަ އަތޮޅުވެރިޔާ  ތަމްރީނުހޯދުމަށް  ދާއިރާއަކުން  އެހެން 

މާލެފޮނުއްވައިފިއެވެ. އެއީ ޝަރުއީ ދާއިރާއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން 

އެއީ  ކުރިމަތިލުމަށެވެ.  ކޯހަކަށް  އެހެން  އެންގެވީ  ފެށުމާއެކު 

އެސިސްޓެންޓް  ހެލްތު  ހުޅުއްވާލެއްވި  އަތޮޅުތަކަށް  ސަރުކާރުން 

ކޯހަށް ފާދިއްޕޮޅުން ކުރިމަތިލާ އެކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ފެށުނު  ކުރިން  ކުޑަތަންކޮޅެއް  އަހަރުގެ  ވަނަ   1960

ރޫހަކާއެކު  އާ  ހިނގައިގަތުމާއެކު  ކިޔަވައިދިނުންފެށި  ކޯހުގެ  މި 

ފަށައިގަނެވުނެވެ.  ލިޔަން  ނޫހަށް  އަލުން  ނޑަށް  އަޅުގަ

ޞިއްޙީގޮތުން ލިޔެއުޅުއްވާ ބޭފުޅުން އެއިރު މަދުކަމާއެކު ސިއްހީ 

ފިލާވަޅުތައް  ބައެއް  ލިބޭ  ނޑަށް  އަޅުގަ މަޢުލޫމާތުތަކަކަށެވެ. 
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ބައެއް  ގެންނަމުންނެވެ.  ސިފަ  މަޒުމޫނެއްގެ  ތަފްޞީލުކޮށްލައި 

އެހީ  މެގަޒިންތަކުން  ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ  އެހީއާއެކު  ރަހުމަތްތެރިންގެ 

ހޯދަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި އެއިރު ފެތުރިފައިވާ ބޮޑެތި ބަލިބައްޔާމެދު 

ގެންދިޔައީމެވެ.  ލިޔަމުން  ނޑު  އަޅުގަ އަހައްމިއްޔަތުކަންދީގެން 

އަދި  މެހި  ފަނިވުން،  ފައިލޭރިޔާ،  މެލޭރިޔާ،  ލެޕްރަސީ،  ޓީ.ބީ، 

މަދިރި ފަދަ މަޢުލޫޢުތަކަށެވެ. ވިޔަފާރި މިއަދާ ފަތިސް ނޫހަށެވެ. 

އާފަތިހަށެވެ. މ.މ.ދ ޖަމިއްޔާގެ މަޖައްލާ އިލްމީ އޮއިވަރަށެވެ. 

ހިންގަމުންގެންދިޔަ  މާދޫގޭގައި  ހެންވޭރު  ދުވަސްވަރު  މި 

އަލްމަރުހޫމް  އަލްފާޟިލް  އުޅުއްވި  ހަރަކާތްތަކުގައި  އަދަބީ 

ލަޠީފް  އަބްދުއް  އަލްފާޟިލް  ނިޒާރާއި  އަބްދުއްރަޝީދު 

އެ  ވުމާއެކު  ރަޙުމަތްތެރިންކަމުގައި  ގާތް  ނޑުގެ  އަޅުގަ އުމަރަކީ 

އޭގެ  ފިރުކެމުންދެވުނެވެ.  ވެސް  ޅެންވެރިކަމުގައި  މީހުންނާއެކުވެ 

މަޖައްލާއަށް  ދަރުމަ  އަދި  މިމްބަރަށް  އަލް  ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން 

މާލޭގައި  ކޯހުގައި  ކޮންމެއަކަސް  ލިޔެހެދީމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ ވެސް 

ނޑުގެ އަދަބީ ދަތުރުގައި ވަރަށް ފަހި  ހޭދަކުރި ދުވަސްވަރަކީ އަޅުގަ

ދަތުރެއްކުރަމުން ދެވުނު އަހަރުތަކެކެވެ. 

ރާއްޖޭތެރޭގައި  އާދެވުނީ  ރަށަށް  އަހަރު  ވަނަ   1964

ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ އަތޮޅު ހެލްތުސެންޓަރުގައި ޚިދުމަތްކުރާ ހެލްތު 

އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ހުރި ނަމަވެސް 

މަދަރުސަޠުލް  ނުކުރަމެވެ.  ދުލެއް  ޚިދުމަތެއް  އަދަބީ  ނޑު  އަޅުގަ

އިފްޠިޠާޙުގެ ދިވެހި މުދަރިއްސެއްގެ  މަގާމު ފުރަމުން އަލަށް އައި 

މަތިވަރުގެ ރައީސްކަމާ، އަންހެން ކުދީންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އެކުވެރިޔާގެ 

ރައީސްކަން ވެސް އެކި ދައުރުގައި އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައީމެވެ. 

ފަހުގެ  ކުލާހެއްގެ  ގެންދިޔަ  ދެމުން  ކިޔައި  ނޑު  އަޅުގަ

ހަރަކާތްތަކެއްގެ، ވާހަކަ ދަންނަވައި މިލަނީ އެ ދުވަސްވަރު އަދަބީފޯރި، 

ހުރި މިންވަރު ހާމަކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ދުވަސްވަރަކީ ކްލާސްތަކުން 

ދުވަސްވަރެވެ.  ދިޔަ  ނެރެމުން  ނޫސް  ފާރު  ކަމާއެކު  ވާދަވެރި 

އެކުލާހުން ފާރު ނޫސް ނެރުނީ ބިއްލޫރި ފުރޭމަކަށް ލައިގެންނެވެ. 

ޤައުމީ ދުވަހަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. )ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ 

ނޑު  އަޅުގަ ބޭއްވުމަކީ  ފެންވަރުގައި  ކުލާހު  ޖަލްސާތައް  ބައެއް 

ދިވެހި ކިޔަވައިދޭ ކުލާސްތަކުގައި ކުރަމުން ދިޔަ ކަމެކެވެ.( ޤައުމީ 

ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލާސް މަޖައްލާއެއް “އާރު” ގެ ނަމުގައި 

އިސްޓެންސިލް ލިޔެ ޗާޕްކޮށްގެން އެ ދުވަހު ނެރުނެވެ. މިއީ ވަރަށް 

ދުވަހަކުން  އެއް  ކުދިބަޔަކަށް  ކިޔަވާ  ހުރެގެން  ފޯރީގައި  ޖޯޝާއި 

ތައްޔާރުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ދޮގެއްތޯއެވެ؟  

ތާރީޚަށް  ދިވެހިބަހާއި  ނަމަވެސް  ހުރި  ނައިފަރުގައި 

ފަރާތްތަކުން  އެހެނިހެން  މަޖިލީހުންނާއި  ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރާ 

ނޑު  ހުޅުވާލައްވާ އަދަބީ ބައެއް މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އަޅުގަ

ގައި  ހޯދަމުންނެވެ. މި ރޮނގުން މިނިވަން 25  ކާމިޔާބު  ދިޔައީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުޑަކުދީންގެ ވާހަކަ މުބާރާތުގައި 

12 ކުދި ވާހަކަ ލިޔެ ރަތް ވަނަތައް ލިބުނެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން 

ދަންނަވާލަމެވެ. 1986 ވަނަ އަހަރު ކުރު ވާހަކަ ލިޔުމުން 3 ވަނަ 

ލިބުނުއިރު 1987 ވަނަ އަހަރު 4 ވަނަ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތުން 

ވާހަކަ  ކުރު  ވަނަ   4 އަހަރު  ވަނަ   1988 ލިބުނެވެ.  ވަނަ   1

ލިޔުމުންވެސް 3 ވަނަ ހޯދުނެވެ. 1989 ވަނަ އަހަރު 2 ވަނަ 

ލިބުނެވެ. ދެން ހަމަ އެއަހަރު ހާޞިލުކުރެވުނު އަނެއް ފަޚްރުވެރި 

ކާމިޔާބަކީ 5 ވަނަ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން 1 ވަނަ )ތަށި( 

ލިބުމެވެ. 

ސަރުކާރުން  ލިޔުމަށް  ޚާއްޞަފޮތް  ކުޑަކުދިންނަށް 

މުބާރާތުން  ލިޔުމުގެ  ފޮތް  ހުޅުވާލެއްވި  )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ( 

1999، 2000، 2001 ގައި ރައީސް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 

ނޑަށް ހާޞިލުކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން 2000 ވަނަ އަހަރު  އަޅުގަ

 2 މުބާރާތުން  ޅެންހެދުމުގެ  ހުޅުވާލެއްވި  ފަރާތުން  އެއްގެ  ޓީވީ 

ހިސާބުން  މިހާ  އަދި  ހަނދާންކޮށްލަމެވެ.  ލިބުނުކަންވެސް  ވަނަ 

ދަންނަވަމެވެ.  ވާހަކަ  ޝަރަފެއްގެ  އިތުރު  ލިބުނު  ނޑަށް  އަޅުގަ

އެއީ 1995 ވަނަ އަހަރު ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ 

ރައީސްގެ  ގަލަން  ރަން  ދެއްވި  ސަރުކާރުން  މުނާސަބަތުގައި 

އަތްޕުޅުން ލިބިފައިވެއެވެ. 

1999 ވަނަ އަދަބީ ފަންނުގެ ތެރެއިން ސަމާސާ އަދަބުގެ 

ނޑު ފެށީމެވެ. އެ ދުވަސްވަރު  ރޮގުން ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަ

ނެރުއްވަމުން  އިން  ކަލްޗަރ  އެންޑް  އާރޓްސް  އިންފޮމޭޝަން 

ގެންދެވި ފުރަދާނަ ނޫހުން ދެއްވި ތަރުހީބާއެކުގައެވެ. އެ މަޖައްލާގެ 

ނޑުގެ ވާހަކައެއް ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅެއްގެ  ފަހު ސަފްހާގައި އަޅުގަ

މަދުފަހަރުތަކުގައެވެ.  ނުލިޔެވޭ  ނޑަށް  އަޅުގަ އޮންނާނީ  ލިޔުމެއް 

ގެންދެވޭތޯ  ލިޔަމުން  ފަހުކޮޅާހަމަޔަށް  އުމުރުގެ  މަޖައްލާގެ 

ބެލީމެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރު ސަމާސާ އަދަބު 1 ގެ ނަމުގައި 
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އެ ވާހަކަތަކުން ބަޔެއް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ސާއިޢުކޮށް ވިކެމުން 

ގޮސްފައިވެއެވެ. 2 ވަނަ ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން ފޮތެއް މިހާރު 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ބަހާއި  ދިވެހި  މަހު  އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު  ވަނަ   2001

އެކުލަވާލި  ނޑު  އަޅުގަ މަރުކަޒުން  ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް 

ކުރައްވާ  ޝާއިޢު  ލިޔެ  ފަސްވާހަކަ  ނޑުގެ  ހަށިގަ އިންސާނާގެ 

ހަނދާނަށް  ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު  ފައްޓަވާފައިވާކަން  ވިއްކަން 

ގެންނަމެވެ. 

ނޑު އެއް ހޮބީއަކަށް ވެފައިވަނީ ލިޔުންތެރިކަމެވެ.  އަޅުގަ

އެހެންކަމުން 1970 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ސިއްޙީ ދާއިރާއިން 

އިންޑިއާ-ސްރީލަންކާ- ތެރެއިން  ކޯސްތަކުގެ  ލިބުނު  ނޑަށް  އަޅުގަ

ފަހަރުމަތިން  އެކި  ޤައުމުތަކަށް  ފަދަ  އިންޑޮނޭޝިއާ-ތައިލެންޑް 

ހަނދާނެއްގެ  ދަތުރުގެ  ދަތުރުނާމާތައް  ދަތުރުތަކުގެ  ކުރެވުނު 

ހެޔޮ  ގެ  އިތުރުން هللا  މީގެ  ހުއްޓެވެ.  އެބަ  ލިޔެވިފައި  ގޮތުގައި 

ރަޙުމަތްފުޅުން ހައްޖު އުމްރާތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް ލިޔެވިފައިވެއެވެ. 

ނޑު އެކުލަވާލި 2017 މާރޗް ގައި  މި ރޮގުން އެންމެފަހުން އަޅުގަ

ކުރެވުނު  އަރަބިޔާއަށް  އަދި ސަޢޫދީ  މިޞްރު  ޖޯޑަން-ފަލަސްތީން 

ތާރީޚީ އަދި ބަރަކާތްތެރި ދަތުރުގެ ޞަފަރު ނާމާއެވެ. 

ނޑަށް  އަޅުގަ މިހާތަނަށް  ތެރޭގައި  އަހަރު  ވަނަ   2000

އެކި ރޮގު ރޮގުން ކުދި ވިއްސަކަށްފޮތް އެކުލަވައިލެވިއްޖެއެވެ. އޭގެ 

އަލްމަރްޙޫމް  ލިޔެވުނީ  ފޮތަކަށް  ގިނަ  ސަފުހާ  އެންމެ  ތެރެއިން 

ޢަބްދުލްޙަކީމް ކާންނަ ކަލޭގެފާނުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް 

އެކަޑަމީއަށް  ބަހުގެ  ޗާޕްކުރެވޭތޯ މިއުޅެނީ  ލިޔެވުނުފޮތެވެ. މިފޮތް 

ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 

ކުރިއެރުވޭތޯ  ލިޔުންތެރިކަން  ދިވެހިބަހާއި 

ސަރުކާރުން  މަސައްކަތް  ކުރަމުންދާ  ނޑު  އަޅުގަ

ހެއްކަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  މީގެ  ކުރައްވައެވެ.  ވަޒަން 

ގޮތުން  ކުރިއެރުވުމުގެ  ލިޔުންތެރިކަމަށް  ދިވެހިބަހާ 

ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވަނައަހަރު   2014

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމާއި އައްޑަނަ ރައީސްގެ އަތްޕުޅުން ލިބުމުގެ 

ނޑުގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީތީ ދިވެހި  ޝަރަފެވެ. މި މަގާމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.  ބަހުގެ އެކަޑަމީއަށް އަޅުގަ

ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަމެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު 

ނޑު  މެޑެލް ޖަހާލެވުނު ނަމަވެސް މާތްهللاގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު އަޅުގަ

އެކި  މިގެންދަނީ  އަދިވެސް  ނުބާއްވަމެވެ.  ގަލަމެއް  އަދިވެސް 

ފޮތްފޮތް ލިޔަމުންނެވެ. މާތްވެގެންވާ 4 ޚަލީފާގެ ނަމުގައި ފޮތެއް 

ލިޔުމަށްފަހު، ސުވަރުގެ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނޭކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު 

ދެއްވާފައިވާ އިތުރު 8 ޞަހާބީންގެ ވާހަކަ ވެސް ލިޔެފީމެވެ. އަދި 

މާތް 8 ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ވާހަކަވެސް ލިޔެވިއްޖެއެވެ. 

2017 ގައި ލިޔުނީ ރީތި ސަމާސާ ގެ މައްޗަށް ލިޔުނު 

ތިންފޮތެވެ. 2018 ގައި މިހާތަނަށް ލިޔެވުނީ ކުޑަކުދީންނަށްޓަކައި 

އައިސް  ފަހަކަށް  ވާހަކަތަކެވެ.  ކުދި  ހައިވާނުންނާގުޅޭ  ލިޔެވުނު 

ނޑުމެން  ނޑުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއަށް މިގެންދެވެނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

އެހީތެރިކަމާއެކު  މޫސާގެ  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޚު  އަޚު  ރަށުގެ 

އެކަމަށްޓަކައި  ބިނާކޮށެވެ.  މައްޗަށް  ވާހަކަތަކުގެ  ކިޔާދެއްވާ  އޭނާ 

ނޑު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.  އަޅުގަ

ނޑު  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ވެސް އަޅުގަ

މާތްهللا  ދެއްވާނީ  ތައުފީގު  ދެމިހުންނާނަމެވެ.  ދަތުރުގައި  މި 

އަދަށްވުރެ  އަދަބިއްޔާތަށް  ލިޔުންތެރިކަމާއި  ދިވެހި  ތަޢާލާއެވެ. 

ނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ ފަށްފަށުން  ފަހި މާދަމާއެކެވެ. އަޅުގަ

ޝުކުރިއްޔާއެވެ. 

ދިވެހި  ދާއިރާއިން،  އަދަބިއްޔާތުގެ  ބަހާއި  ދިވެހި 

ގޮތުން  ކުރިއެރުވުމުގެ  ލިޔުންތެރިކަން  ބަހުގެ 

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމް މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ 

ލިބިގަންނަނީ. ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
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ދުށް  ރާއްޖެ  ތާރީޚުގައި  އަހަރުގެ   75 ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މެދަކު  ކަމާ  ނޫސްވެރިކަން  އޮންލައިން  ބަދަލަކީ  ބޮޑު  އެންމެ 

ޝައްކެއް ނެތެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކާއި އިންޓަނެޓާ އެކު 

ތެރެއިން  އިންގިލާބުގެ  މައުލޫމާތުގެ  އައިސްފައިވާ  އަށް  ދުނިޔެ 

އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިކަން ވެސް މި އޮތީ 

ޒަމާނީ މި ހަރުފަތް ގިރާކޮށްފައެވެ. މިއަދު އޮތީ ޗާޕުކޮށްގެން ނެރޭ 

ދެ ދުވަހު ނޫހެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި 

 70 އަދަދު  ނޫސްތަކުގެ  އޮންލައިން  ހިންގާ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 

އަށް ވުރެ ގިނައެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ އާއި ޕްރިންޓް މީޑިއާގެ 

ވަސީލަތްތައް ވެސް ހިންގަމުން އަންނަނީ ގުޅިފައިވާ ވެބްސައިޓްތަކާ 

އެކުގަ އެވެ. ވަކިވަކި މީހުން ޝާއިއުކުރާ ބްލޮގްތަކާއި ރަށު އަދި 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ވެބްސައިޓްތައް ވެސް ނުހަނު ގިނަ މެ 

އެވެ.

މިހާރު  ފެށުމަކީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އޮންލައިން  ރާއްޖޭގައި 

ހުއްޓާލާފައިވާ ދުވަހު ނޫސް “ހަވީރު” އިން 1994ގައި ތައާރަފްކުރި 

އަށް  ރާއްޖެ  އެވެ.  ނެޓް”  “ހަވީރު  ސިސްޓަމް،  ބޯޑު  ބުލެޓިން 

އިންޓަނެޓް ތައާރަފްކުރުމުގެ ކުރިން “ހަވީރު” އިން ދޭން ފެށި އެ 

ޚިދުމަތުގައި، މޯޑަމެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ނޫހުގެ ނަމްބަރަކަށް ޑަޔަލް 

ޚަބަރުތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  ޚަބަރުތަކާއި  ދުނިޔޭގެ  ބޭރު  އަޕްކުރުމުން 

އޮންލައިން  އެއީ  އެވެ.  ބަލައިލެވެ  ކޮމްޕިއުޓަރުން  ސުރުޚީތައް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފެށުން ކަމަށް ބެލެވެނީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ގިނަ ބަޔަކަށް 

ދު ޢީ ދު ސަ މަ އް ޙަ ތު މު ޔަ އާސި

މަސައްކަތް  ފުރަތަމަ  ކުރި  އިން  މީޑީއާ  ފޯރުކޮށްދޭން  މައުލޫމާތު 

ކަމަށް ވާތީ އެވެ. “ހަވީރު” އާއި “ހަވީރު އޮންލައިން”ގެ ކުރީގެ 

އެޑިޓަރު ޑރ. އަލީ ރަފީގުގެ ޚިޔާލަކަށް އޭނާގެ މޭސްތިރިކަމުގައި 

އޮންލައިން  ދުނިޔޭގައި  އިރު  ތައާރަފްކުރި  ނެޓް”  “ހަވީރު 

ނޫސްވެރިކަން އޮތީ ޅަފަތުގެ ދައުރުގަ އެވެ. އޮކްޓޫބަރު 1996ގައި 

ރާއްޖެ އަށް އިންޓަނެޓް ތައާރަފްކުރިތާ ތިން މަސް ފަހުން ޖެނުވަރީ 

1، 1997ގައި “ހަވީރު އޮންލައިން” ވެބްސައިޓް ވުޖޫދަށް އައީ 

ބޭރުގެ ބޮޑެތި ނޫސްތަކުން ވެސް ވެބްސައިޓް ތައާރަފްކުރަން ފެށި 

ނޑިވަޅުގަ އެވެ. ދަ

“ހަވީރު”  ތައާރަފްކުރުމުގައި  ނޫސްވެރިކަން  އޮންލައިން 

އިން ތަޖުރިބާކުރީ އޭރު ހުރި، އެކަމަކު މިހާރު ޚިޔާލަށް ގެންނަން 

އާއި  ޓެކްނޮލޮޖީ  ބޭނުންވާ  ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ.  ދަތިވެދާނެ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދަން އުނދަގޫވުމާއި ޚަރަދު ބޮޑުވުމެވެ. މި ދާއިރާގެ 

ފަންނީ މީހުން މަދުވުމެވެ. އިންޓަނެޓް ނުލިބުމާއި ހަމައެކަނި ޑަޔަލް 

އަޕް އިންޓަނެޓްގެ ޒަމާނެވެ. ވެބްސައިޓުން ތާނަ ފޮންޓް ނުދެއްކޭތީ 

ވެސް  އޭރު  ޖެހުމެވެ.  އަޕްލޯޑްކުރަން  ސްކޭންކޮށްފައި  ޚަބަރުތައް 
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ނޫސްވެރިކަމުގެ  ސައީދަކީ  މުޙައްމަދު  އާސިޔަތު 

ކަންކަން  ލިޔުއްވައި  މައްސަލަތަކަށް  ތަފާތު  ތެރެއިން، 

އިސްލާހުކުރެއްވުމުގައި އޭނާގެ ގަލަމުގެ ނުފޫޒުގެ ގަދަކަން 

އޭނާގެ  ނޫސްވެރިއެކެވެ.  ކުޅަދާނަ  ސާބިތުކުރައްވާފައިވާ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު އެކުވުމުން 

އޭނާގެ އުފެއްދުންތަކުގައި މީރު ރަހައެއް ލައްވައިދެ އެވެ.
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ދިވެހިން ތިބީ އޮންލައިން މީޑިއާ އަށް ބޭނުންވެފަ އެވެ. މަހު ފީ 

ދައްކައިގެން ގޭގެ އާއި އޮފީސްތަކުގައި “ހަވީރު ނެޓް” ބޭނުންކުރި 

އެވެ. “ހަވީރު އޮންލައިން”އަކީ އިންޓަނެޓް ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކު ކިޔާ 

ނޫހަކަށްވި އެވެ. 

“ހަވީރު” އަށް ފަހު “އާފަތިސް” އާއި “މިއަދު” ވެސް 

މީޑިއާ  އޮންލައިން  ވަދެ  ތެރެއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އޮންލައިން 

އެންމެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހި  މިއަދު  އައިސް  ތަރައްގީވަމުން 

ވާދަވެރި ދާއިރާއަކީ އެއީ ކަމަށް މި އޮތީ ވެފަ އެވެ. “ހަވީރު ނެޓް” 

އިންޓަނެޓާއި  ތެރޭ  އަހަރު   24 ވޭތުވެދިޔަ  ފަހުން  ތައާރަފްކުރި 

ކުރިއެރުންތަކާއި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ލިބި  އިންޓަނެޓް  ބްރޭންޑްބޯޑް 

މީހުން  ފަންނީ  އިން  ދާއިރާ  މި  ތައާރަފްވެ  އުފެއްދުންތައް  އާ 

ފުޅާވުމުގެ  ނޫސްވެރިކަން  އޮންލައިން  ރާއްޖޭގައި  އުފެދުމަކީ 

ނޑު ސަބަބުތަކެވެ. މި ކުރު މާޒީ ވޭތުވީ ނުހަނު  މައިގަ

ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ވެސް އެކުގަ އެވެ. އޮންލައިން 

ނޫސްތައް ފަރުމާކޮށް އުފެއްދުމުގެ ފަންނީ ގާބިލްކަމާއި 

ފަރާތްތަކަކަށް  ހިންގާ  މީޑިއާ  ހޯދަން  ވަސީލަތްތައް 

ކިޔައި  މަރުހަބާ  އަށް  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނީ  ޖެހުނެވެ. 

ވާން  ނޫސްވެރިން  އާއި  މީޑިއާ  ބަޔަކަށް  ބޭނުންކުރާ 

ނޑަކުން އެކަނި ފުއްދާލެވުނު ޒަމާން  ޖެހުނެވެ. ލިޔުންގަ

އަޑާއި  މަންޒަރާއި  ރިޕޯޓްތައް  ޚަބަރުތަކާއި  ފާއިތުވެ، 

ގްރެފިކްސް އިން މުއްސަނދިކުރަން މަޖުބޫރުވި އެވެ. 

މަސައްކަތްކުރަމުން  ސުންގަޑިއަކަށް  އެންމެ  ދުވާލަކު 

އައި ޕްރިންޓް ނޫސްވެރިން “ހިނދުން ހިނދަށް” ޚަބަރު ތައްޔާރުކުރާ 

ބަޔަކަށް ވި އެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ، ނޫސްވެރިކަމަކީ 

24 ގަޑި އިރުގެ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލު ވެގެންދިޔަ އެވެ. 

އޮންލައިން މީޑިއާއާ އެކު ހުޅުވިގެން ދިޔައީ ޗާޕު ނޫހަކުން 

ނުލިބޭނެ އެތައް ފުރުސަތެކެވެ. ވަގުތުން ވަގުތަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު 

އާއްމުންނަށް ލިބުމެވެ. ލިޔެފައި ހުންނަ ފޮޅުވަތްތަކެއްގެ އިތުރުން 

މަންޒަރުތަކާއި ކުރެހުންތަކާއި ޗާޓުތައް އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް 

މިންވަރަށް ދައްކައިދެވޭނެ ޖާގަ އެވެ. ޚަބަރު ހޯދައި އުފެއްދުމުގައި 

އާއްމުންގެ ބައިވެރިވުމެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ފަސޭހަ އިން، 

އެކު،  ކަންކަމާ  މި  މަގެވެ.  ޚިޔާލުފާޅުކުރެވޭނެ  ނެތި  ޖެހިލުމެއް 

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ދަތުރުގައި އަދި ޑިމޮކްރެސީގައި އޮންލައިން 

އޮންނަ  އަށް  މީޑިއާ  ބޮޑެވެ.  ނުހަނު  ހިއްސާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ވަރުގަދަކޮށް  ދައުރު  އަސާސީ  ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ  ހާމަކުރުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި  ލިބުމާއި  މައުލޫމާތު  ލިބިގެންވާ  ރައްޔިތުންނަށް 

ބަސް ކިޔުމުގެ ހައްގު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކަށަވަރުކޮށްދެވުނެވެ. 

މަގްބޫލުކަން  މީޑިއާގެ  ސޯޝަލް  މެދުގައި  ދިވެހިންގެ 

ނޫސްތަކަކީ  އޮންލައިން  ވެސް  ފަހުން  ކުރިންނާއި  ބޮޑުވުމުގެ 

ސިޔާސީ، އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސޯދީ މައްސަލަތަކާ މެދު ޝުއޫރު 

ނޑު މައިދާނެކެވެ. ރައްޔިތުންނަކީ  ފާޅުކޮށް، ބަހުސްކުރުމުގެ މައިގަ

މައުލޫމާތު ލިބިގެންވާ ހޭލުންތެރި ބައެއްގެ އިތުރުން ބާރުވެރި އަދި 

ޑިމޮކްރެސީގައި ބައިވެރިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގައި އޮންލައިން މީޑިއާގެ 

ނުހަނު  ތެރޭ،  އަހަރު   15 ވޭތުވެދިޔަ  މި  ޚާއްސަކޮށް  ދައުރު، 

ބޮޑެވެ. 

ބަދަލުތައް  ބޮޑެތި  ނޫސްތަކަށް  އޮންލައިން  އެކު  ޒަމާނާ 

ވަނީ އައިސްފަ އެވެ. ވެބްސައިޓްތަކުގެ ސިފަ އާއި ކޮންޓެންޓާއި 

ކިޔުންތެރިންނަށް ލިބޭ ފަސޭހަތަކާއި ފުރުސަތުތަކާއި އިޝްތިހާރުކުރާ 

ފަރާތްތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތްތަކުގައި ވެސް މެ އެވެ. 

ޚަބަރު ހޯދައި އުފެއްދުމުގައި ނޫސްވެރިން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް 

ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ  އޮންލައިން  އާއި  ޓެކްނޮލޮޖީ  ގޮތްތައް  ލުއިވާނެ 

ތެރެއިން ވަނީ އީޖާދުކޮށްފަ އެވެ. “މިހާރު ބޮޓް”އާ އެކު މި އަހަރު، 

ޚަބަރު  އޮޓޮމޭޓެޑް  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ދިވެހި 

ޝާއިއުކުރަން ފެށުން ފަދަ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެވެ. އެހެންކަމުން 

މީގެ 24 އަހަރު ކުރިއާ އަޅާބަލާ އިރު އޮންލައިން ނޫސްވެރިކަމުގައި 

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ މި ވަނީ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.   
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ނަމަވެސް ތަރައްގީގެ ދުވެލި މިހާރަށް ވުރެ ބާރުކޮށް ޒަމާނީ، 

އުފެއްދުންތެރި، ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ނޫސްވެރިކަމެއް 

ކުރުމުގައި އޮންލައިން މީޑިއާ ދާން ޖެހޭ ހިސާބު އަދިވެސް ދުރުކަން 

އަގުގައި  ހެޔޮ  ފަސޭހައިން  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެވެ.  ޖެހެ  ފާހަގަކުރަން 

ލިބެން ހުރި ޒަމާނެއްގައި ހޯދޭނެ ކުރިއެރުންތައް ނުހަނު 

ގިނަ އިރު، މަލްޓިމީޑިއާ ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ބޭނުން  ފުރުސަތުގެ  ލިބިދޭ  ޕްލެޓްފޯމުން  އޮންލައިން 

ޖެހިފަ  ވަނީ  މަސައްކަތްކުރަން  ހިފަން  ފުރިހަމައަށް 

ވުރެ  މިހާރަށް  ބައިވެރިވުން  ކިޔުންތެރިންގެ  އެވެ. 

އާޓިކަލްތައް  ގޮތްގޮތަށް  ޝައުގުވެރި  ބޮޑުކުރުމަށާއި 

ހުށަހަޅައިދީ ކިޔުންތެރިޔާގެ “ޔޫޒާ އެކްސްޕީރިއެންސް” 

އިތުރު  ނޫސްތަކުން  ނޫސްވެރިންނާއި  ވަރުގަދަކުރަން 

ވަސީލަތްތަކާއި  އެވެ.  ޖެހިފަ  ވަނީ  ލާން  ހިތްވަރެއް 

އޮތް  ކުރިމަތިވެފައި  އަށް  މީޑިއާ  ދިވެހި  ގޮތުން  މާލީ 

ރަނގަޅު  ޖެހުނަސް  އިހުސާސްކުރަން  ގޮންޖެހުން 

ކަންކަން  ތެރެއިން  ރޭވުންތަކެއްގެ  ތަސައްވުރަކާއި 

ހާސިލްކުރެވިދާނެތޯ ބެލުން ނުހަނު މުހިއްމެވެ. 

ވާދަވެރިކަން ބޮޑު، 24 ގަޑި އިރު ހިނގާ، “ބްރޭކިން 

ނިއުސް”ގެ މި ނޫސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ސިކުންތަކީ ވެސް ބައިވަރު 

ވަގުތަށް ވެފައި އޮތް އިރު ނޫސްތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަބަރު ގެނެސްދޭ ބަޔަކަށް ވުމެއް ނޫނެވެ. ސައްހަ، 

ނެތި  ފޫހިކަމެއް  ވަރުބަލިވުމެއް،  ގެނެސްދިނުމެވެ.  ޚަބަރު  ތެދު 

އެޑިޓަރުންނަށް  ނޫސްވެރިންނަށާއި  އޮންލައިން  ތިބި  ޚިދުމަތުގައި 

ތައްޔާރުކުރުމެއް  އާޓިކަލްތަކެއް  ގޮންޖެހުމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އޮތް 

ނޫނެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު އާޓިކަލްތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމެވެ. 

ކޮމްޕިއުޓަރުން ނޫސް ކިޔޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރި ފުރަތަމަ 

ވަނަ  ތައާރަފްކުރުމަށް 1994  ނެޓް  ހަވީރު  ކަމަށްވާ  ސިސްޓަމް 

އަހަރު ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން: މިއީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އިންގިލާބީ ބަދަލެއް.

ގެއްލިފައިވާ، ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު 

ރިލްވާ އަބްދުهللاގެ ހައްގުގައި 

މާލޭގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމެއްގެ 

ތެރެއިން
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ސުންނާފަތިވެ  ދުނިޔެ  ފެށި  ހަނގުރާމަ  ބޮޑު  ވަނަ  ދެ 

ރާއްޖެ  މިކުޑަކުޑަ  އެވެ.  ޖެހެމުންދަނީ  ނޑަށް  ބަ ބަޔަކު  އެތައް 

ވެގެން  ކަމެއް  އެވެ.  ނުލަ  ވެސް  ހިރުވައި  ކަހާތަން  އަށް 

އުޅޭކަން ވެސް އެނގުނީ ހަނގުރާމަ ފެށިތާ 16 ދުވަސް ފަހުން، 

“ކިސްތީފަތޭ”  ބޯޓް  ބަނގަލާ  އަކުބަރުއަލީގެ  ވޯރާވިޔަފާރިވެރިޔާ 

އިން އައި ސިޓީއަކުންނެވެ. އެހިސާބުން ރައީސް ސުމުއްވުލް އަމީރު 

ހަނގުރާމައިގެ  ނިންމެވީ  ކިލެގެފާނު  ދޮށިމޭނާ  އަމީން  މުހައްމަދު 

ހަބަރުތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނޫހެއް ނެރުއްވާށެވެ. 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރުނު ނޫސް “ސަރުކާރުގެ ހަބަރު” 

މުހިއްމު  އެ  ފެއްޓެވި  އެމަނިކުފާނު  އެވެ.  އެއީ  ފެށުމަކީ  ގެ 

ދިވެހި  އެވެ.  ފުރިއްޖެ  އަހަރު   75 އަހަރު  މި  މަސައްކަތްޕުޅަށް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަހުރުވެރި އަލިމަސްޔޫބީލެވެ.

އް؟ ހިނެ ކު؟ ކި އިރަ ތާކު؟ ޮކން ވެ؟ ޮކން އް ކު؟ ކީ ކާ

ސިފައިގައި  މަޖައްލާގެ  ވެސް  ކުރިން  އޭގެ  އެކަމަކު 

ނޫސްވެރިކަން ރާއްޖޭގައި އޮތީ ފެށިފަ އެވެ. ތާރީހީ އިލްމުވެރިޔާ 

ހ. ޝަފީގުގޭ މަރްހޫމް އަހުމަދު ޝަފީގް ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި 

ފެށީ  ދުވަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވަސް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ރާއްޖެއަށް 

ޔޫރަޕަށް އައި ސިނާއީ އިންގިލާބާ އެކު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ އޮއިވަރު 

ނޑު ހުރަސްކޮށް 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ  އިންޑިއާ ކަ

ގޮތުގައި  ލިޔުއްވާފައިވާ  އޭނާ  ތެރެއިންނެވެ.  އައުމުގެ  އައި  އަށް 

އޭރު ގިނަ ދިވެހިން ތިބީ “ތަނުން” އެނގުނު އެއްޗަކާއި ލިބުނު 

އެއްޗަކުން ފުއްދާލައިގެންނެވެ.

ނޑުމެންނަށް އިލްމަކީ، ދީނީ އިލްމެވެ. އިލްމު  “އޭރު އަޅުގަ

ލިބިގަންނަނީ އަރަބި ފޮތްފޮތުންނެވެ. އެ މީހަކު ދަންނަ އިލްމެއް، 

އެއްވެސް  އައެވެ.  ރައްދުކުރަމުން  ބަހުން  އަނގަ  ހިތަށް  ހިތުން 

ބަހަކުން ލިޔެ ކިޔަން ދަންނަ މީހުން ވަރަށް ވެސް މަދެވެ. މާދަރީ 

އެހައި  ފޮތްތައް  ލިޔެވިގެންވާ  އޮތުމުން،  ފެންވަރުގައި  މި  ބަސް 

ދޫން މް ދު ޙަ މަ އް ޙަ މު

އެވެ،”  އަތްމަތީގަ  އެދުރެއްގެ  އޮންނާނީ  އޮތަސް  މަދެވެ.  ވެސް 

ޝަފީގު ލިއުއްވި އެވެ.

އް މެ ގު ނެ ސް ގެ އި ން ނު ވާ : ޒު ލާ އް ޖަ މަ މަ ތަ ރަ ފު

އޮއްވައި އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާއިން  އެހެން  ކަން 

އަދި މިސްރުން ކިޔަވައިގެން މަދު ޒުވާނުންކޮޅެއް އައިސް ގައުމަށް 

އެއްވެ  ޒުވާނުން  ތައުލީމީ  އެވެ.  ފައްޓަވައިފަ  ހިދުމަތްކުރައްވަން 

ދުނިޔެއަށް އަންނަމުން ދިޔަ އާ ހިޔާލުތަކުގެ ވާހަކަދައްކަން ފެށި 

ދަމެއް  އެތައް  ނޑުގެ  ރޭގަ މައިޒާންތަކުގައި  ޒުވާނުން  އެ  އެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތެރޭގައި  ވާހަކަތަކުގެ  ދެއްކި  ތިބެ  ވަންދެން 

ތެރެއިން ލާފައި އާއްމުން ހޭލެއްވުމުގެ ވާހަކަ ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަށް 

އަމަލީ ސިފަ ގެނެސް ނޫސްވެރިކަން ފަށަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް 

ތައުލީމް  ބޭފުޅުންނަކީ  ގިނަ  ތެރެއިން  އޭގެ  މައްސަލައަކީ  ދިމާވި 

uf Wk cswf eg ur wh wa     eg um wk ir ev csUn ih ev id75

ޝައުގާއި  އޮންނަ  އެކަމާމެދު  ނޫސްވެރިކަމަކީ 

ލިބިގަނެވޭ  ސަބަބުން  ރޫހެއްގެ  ހުންނަ  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

ނަމޫނާ  އެފަދަ  ޙަމްދޫނަކީ  މުޙައްމަދު  ހުނަރެކެވެ. 

ޚާއްޞަ  ދާއިރާއަށް  ކުޅިވަރުގެ  ނޫސްވެރިއެކެވެ. 

ގައި  "މިހާރު"  ދުވަހުނޫސް  ގޮތުގައި  ނޫސްވެރިއެއްގެ 

ލިޔުންތަކަކީ  ފީޗަރ  ހަމްދޫނުގެ  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް 

ކިޔުންތެރީންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުންދާ ލިޔުންތަކެކެވެ.
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ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  ފެށިގެން  ތުއްޕުޅުއިރުން  ހާސިލްކުރައްވަން 

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވާތީ ދިވެހި ބަހަށް ކޮށިވުމެވެ.

ތާރީހުގެ  ދިވެހި  ބަހާއި  ދިވެހި  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންވެ 

ތެރެއަށް ވެންނެވުމަށްޓަކައި ދިވެހި ބަހުގެ އުސްތާޒް އައްޝައިހް 

ހުސެއިން ސަލާހުއްދީނުގެ އެހީފުޅު ހޯއްދެވި އެވެ. އުރުދޫ ބަހުންނާއި 

އެ  ލިޔުން  އެކި  މަޒުމޫނާއި  ބައެއް  ހުންނަ  ބަހުން  އިނގިރޭސި 

ސަލާހުއްދީންގެ  ކުރައްވައި  ތަރުޖަމާ  ބަހަށް  ދިވެހި  ބޭބޭފުޅުން 

އަރިހުން އިސްލާހު ކުރައްވަނީ އެވެ. އެހެންކަމުން އެއް ނަޒަރުން 

ބަލާއިރު ސަލާހުއްދީނަކީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ 

އެޑިޓަރެއްގެ ދައުރު އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅާ ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެވެ.

އަލިކަމެއް  ރެޔަކަށް  ކަނުއަނދިރި  ހަނދަކުން  ހުޅެވި 

އެއީ  ގޮތުގައި  ހެކިދޭ  ތާރީޚު  ދިވެހި  ހެއްޔެވެ؟  ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ 

އަށް  ރާއްޖެ  ދުނިޔެ  ލިޔުންތެރިކަމުގެ  އިލްމާއި  ކަމެކެވެ.  ވެދާނެ 

ފޯރުކޮށްދިނީ ރާއްޖޭގައި  އަލިކަމެއް  އެފަދަ  އޮއްވައި  އަނިދިރިކޮށް 

ކުރިން  އެއީ  އެވެ.  “ހުޅެވިހަނދު”  މަޖައްލާ  ފުރަތަމަ  ނެރުނު 

ދެންނެވި ބޭފުޅުން ފެއްޓެވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ނަތީޖާ އެވެ. އެއްވެސް 

ސިފައެއްގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މަސައްކަތަކީ އެއީ ކަމަށް ތާރީޚު ހެކިދެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ 

ގާނޫނު އަސާސީ ލިޔުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ އެ ދުވަސްވަރު 

ދެ  މި  މަޖައްލާއެއް ނެރުނެވެ.  މި ނަމުގައި ވެސް  ''ނަޔާހިޔާލު'' 

މަޖައްލާ އަށް މުޙައްމަދު އަމީން ލިޔުއްވި އެވެ.

މަހަކު އެއް ފަހަރު ނެރެމުން އައި އަށެއްކަ އިންޗީގެ ދިގު 

މިން ހުންނަ ފަސްދޮޅަހަކަށް ސަފުހާގެ މި ދެ މަޖައްލާގެ ތެރެއިން 

އަދި  ތާރީޚީ،  އަޚުލާގީ،  ހުންނަނީ  ބޮޑަށް  ގައި  “ހުޅެވިހަނދު” 

ސަފާގީ މަޒްމޫންތަކެވެ. މަޖައްލާ ނުކުތީމާ އެ ބޭފުޅުންގެ އާއިލީ 

ނޑުވަރުތަކަށް ގެންދަވައި ފަރިތަކޮށް ކިޔާ މީހުން ލައްވައި  އެކި ގަ

ކިޔުއްވަނީ އެވެ.

އަތުން ލިޔެގެން މި ދެ މަޖައްލާ ނެރެމުން ގެންދިޔައިރު 

ވެސް  ހިޔާލު  ނެރުމުގެ  މަޖައްލާ  ނޫސް  ޗާޕްކޮށްގެން 

ފުރަތަމަ  އެންމެ  ހިޔާލު  އެ  އެވެ.  އައިސްފަ  ވަނީ 

ސަލާހުއްދީނާއި  ތެރޭގައި  ބޭފުޅުންގެ  ފާޅުކުރެއްވި 

މަނިކުފާނު  ދޮށިމޭނާ  އިސްމާއިލް  އައްނަބީލް  ކަކާގޭ 

ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެ ހިޔާލު ނުކުތީ، 

ރާއްޖެ އަށް ގެނައި ފުރަތަމަ ޗާޕް މެޝިން އައްޝައިހް 

އިބްރާހީމް ބަހާއުއްދީން އައްޑޫ އަށް ގެންދެވުމަށް ފަހު 

ހޯދަން  ގޮތެއް  ހިފޭނެ  ބޭނުން  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އޭގެ 

އެކަމަކު  އެވެ.  ނޑިވަޅުގަ  ދަ ގެނައި  މާލެ  ވެގެން 

އެކަމަށް އަމަލީ ސިފައެއް އައިސްފައެއްނުވެ އެވެ.

ން ރު އް ނެ އެ ލާ އް ޖަ ށް މަ ރަ ހަ މަ ފަ ތަ ރަ ން ފު ގެ ށް ޮކ ޕް ޗާ

ފެށުމަށް  ނޫސްވެރިކަން  އެއްކަލަ  އޮއްވާ  ކަން  އެހެން 

ބާރު އެޅި ޒުވާނުން ހިމެނިގެން، އޭރުގެ ރަސްގެފާނު އައްސުލްތާން 

އަސާސީ  ގާނޫނު  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ  ޝަމްސުއްދީން  މުޙައްމަދު 

އެކަށައެޅުމަށް މަޖިލީހެއް އުފެއްދެއްވި އެވެ. އެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

މޫސާ  އާއި  ދީދީ  ހިލްމީ  ހުސެއިން  އާއި  ދީދީ  ކާމިލް  އަހުމަދު 

މުހައްމަދު ދީދީ އަދި މުހައްމަދު އަމީން ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ.

ފާޅުކުރުމުގެ  ހިޔާލު  އަސާސީގައި  ގާނޫނު  އެ 

މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު ރައްޔިތުންނަށް ދީފައި އޮތްއޮތުމަކީ މިއަދު 

ނޑުމެން އެކަމާ މެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު  ވެސް އަޅުގަ

“ޝަރީއަތާއި ގާނޫނު ހިލާފު ނުވާ ގޮތުން، މީސްތަކުންގެ ބުއްދިއަށް 

ފެންނަ ކަންކަން ދުލާއި ގަލަމުން ފާޅުކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް 

ކަމަށް” ލިޔެވި ގަރާރު ކުރެވުނީ ހަގީގަތުގައި ދެ ތިން ބޭފުޅެއްގެ 

ގަދަބާރު އެޅުއްވުމާ އެކު ހޫނު ބަހުސްތަކެއް ހިނގުމަށް ފަހު އެވެ. 

އެ ގާނޫނު އަސާސީ އަކީ އެއް ވިސްނުމުން ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ލިބިގެން  ބާރު  ހަމަތަކުން  ގާނޫނީ  ފެށުމެވެ.  ނޫސްވެރިކަމުގެ 



120121 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ލިޔެވިގެންވާ  ފެށީ  ފެތުރެން  ނޫސްވެރިކަން  ރާއްޖޭގައި  ދިވެހި 

ގާނޫނު އަސާސީއަކުން ބާރު ލިބިގެން އުފެދުނު ސަރުކާރުން ކުރި 

މަސައްކަތުންކަން ތާރީހު ހެކިދެ އެވެ.

ޗާޕުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ނެރުނު ފުރަތަމަ މަޖައްލާ “އަލް-

އިސްލާހް” ގެ ފެށުމަކީ އެއީ އެވެ. އެ މަޖައްލާ ނެރެން ސަރުކާރުން 

ދުލާއި  ގޮތުން  ހޭއެރުވުމުގެ  މައްޗަށް  ގާނޫނުގެ  މީސްތަކުން  ފެށީ 

ގަލަމުން ސިޔާސަތު ހާމަކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ފެނިގެންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ މި މަޖައްލާ 

ނެރުނު ދުވަސް ކަމަށްވާ ޖުލައި 8، 1933 އާ ދިމާކޮށެވެ. ފުރަތަމަ 

ސަރުކާރުގެ  އާ  އެޑިޓަރަކީ  ހިމެނުނެވެ.  ސަފުހާ   54 އަދަދުގައި 

ވަޒީރުލްމައާރިފް  އަދި  މިނިސްޓަރު(  )ހޯމް  ވަޒީރުއްދާހިލިއްޔާ 

އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ އެވެ.

އޮފް  ކޯޑް  ނުވަތަ  ގަވާއިދެއް  ވަރުގަދަ  މަޖައްލާގައި  މި 

ދީނާއި  “ދިވެހީން  މަގުސަދަކީ  އަސާސީ  އޮތެވެ.  އެތިކްސްއެއް 

އަހުލުވެރިކުރުމަށް  ގާނޫނަށް  އެރުވުމެވެ.  ހޭ”  ފަރާތަށް  ދުނިޔޭގެ 

ތެރޭގައި  މަގުސަދުތަކުގެ  ނަމަވެސް  ކަމުގައިވީ  މަޖައްލާއެއް  ހެދި 

ސިޔާސީ، އިގްތިސާދީ، އަދި އިޖްތިމާއީ، ތައުލީމީ، ގޮތް މަތީން 

ތާރީހީ  ރާއްޖޭގެ  ޚަބަރުތަކާއި  ތަންތަނުގައި  އެކިއެކި  ދުނިޔޭގެ 

ޚަބަރުތައް  ހާލުތަކާއި  ތަންތަނުގެ  އެކިއެކި  ރާއްޖޭގެ  ހަބަރުތަކާއި 

ބާވަތުގެ  ބާވަތް  އެކިއެކި  އެހެންމެ  ހަމަ  އެވެ.  ހިމެނެ  ލިޔުން 

އިއުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ލިޔުން ހިމެނެ އެވެ.

އަބުރުތަކާއި  މީސްތަކުންގެ  ނުވަތަ  ޒާތަކާއި  “މީހެއްގެ 

ބެހޭ ނުވަތަ ދައުލަތަށް ނުވަތަ މީހަކަށް އެ ވާހަކައަކުން ގެއްލުމެއް 

ލިބޭނެ އެއްވެސް ހަބަރެއް ޝާއިއެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ،” މަޖައްލާގެ 

ގަވާއިދުގެ ނުވަ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޮންމެ  ވެސް  މަޒްމޫނެއް  ބެހޭ  ކަމަކާ  ކޮންމެ  އެއިން 

މީހަކު ފޮނުވިޔަސް މަޖައްލާގެ އިދާރާއިން ފާސްވުމުން ޖަހައިދޭނެ 

އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އާއްމު މަސްހަލަތަށް ފައިދާހުރި މަޒްމޫންތައް 

ޗާޕްކޮށްދެނީ ހިލެ އެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ނަމަ އަގު 

ދިނީމަ އެވެ.

ހަދީސެއްގެ  ވަނީ  ސަލާހުއްދީން  އަދަދުގައި  ފުރަތަމަ 

ތަރުޖަމާ ލިޔުއްވައިފަ އެވެ. އޭރު ހިނގަމުން ދިޔަ ގާނޫނީ ދައުލަތާ 

އޮތްއިރު  ލިޔުއްވާފައި  މަޒްމޫނެއް  ކާމިލް  އަހުމަދު  ގޮތުން  ބެހޭ 

ސަލާހުއްދީން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީހާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ދިވެހި 

ލިޔުއްވާފަ  ގޮތުން  ބެހޭ  އަޖާއިބުތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ހަކުރު 

ނުހޯއްދަވައި  އާގުބޯޓެއް  ދައުލަތަށް  ދިވެހި  އިތުރުން  މީގެ  އެވެ. 

ތިއްބެވުން ހެޔޮނުވާނެ މިނަމުގައި ދާހިލީ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ކާމިލް 

ލިޔުއްވި މަޒްމޫން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. ފުރަތަމަ އަދަދުގައި މުޅިން 

ވެސް ހިމެނެނީ މި ދެ ބޭފުޅުންގެ ލިޔުއްވުންތަކެވެ. އެކަމަކު ދެ 

ވަނަ އަދަދުން ފެށިގެން އެކި ބޭފުޅުން ލިޔުއްވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 

ޝައިހް  އަމީނާއި  މުޙައްމަދު  ފަރީދާއި  މުޙައްމަދު  އަލްއަމީރު 

މުހައްމަދު ޖަމީލްދީދީ ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ.

އެ  އެކު  ވެއްޓުމާ  ސަރުކާރު  އުވި  އަސާސީ  ގާނޫނު 

ނޫސް ހުއްޓި ނޫސްވެރިކަން ވެސް އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުނީ އެވެ. 

ވަނިކޮށް  ނުކުމެފައި  އަދަދު  އަށް  ގޮތުގައި  ފަހަރުގެ  އެއް  މަހަކު 

އޭރުގެ ސަރުކާރު އިންގިލާބަކުން އުވުމާ ގުޅިގެން މަޖައްލާ ވެސް 

އުވައިލެވުނީ އެވެ.

ށް އަ ރި ރު ކު ހަ 75 އަ  : ށް ށު ގެ ފެ ހު މަ ނޫ ތަ ރަ ފު

ފަހުން ނޫސްވެރިކަމައިގެން އުޅޭނެ މީހަކު ނެތި ދިޔަ އެވެ. 

އިސްލާހު”ން  “އަލް  މައްޗަށް  އަލިކަމުގެ  ދިން  “ހުޅެވިހަނދު”ން 



122123 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ގެނައި އަލިކަން މަޑުވެ ދިވެހި އުދަރެސް އޮތީ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ 

ގޮތުން އަނދިރިވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ 

މައްޗަށް ވެސް ވެރިފައި އޮތް އަނދިރިކަމުގެ އިހުސާސް ސަރުކާރަށް 

ކުރެވި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަލިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެދުން 

އަމީން  ރައީސް  ނެރުއްވަން  ހަބަރު”  “ސަރުކާރުގެ  އެވެ.  ބޮޑުވި 

ނިންމެވީ ސަބަބަކީ އެއީ އެވެ. ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައާ އެކު 

ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްޓޯރު އުފެއްދުމާއި ކާބޯތަކެތި ރޭޝަންކުރުމާ 

ހަބަރު”  “ސަރުކާރުގެ  ބަދަލަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ގެނައި  އެކު 

ނެރެން ފެށުމެވެ. އެޑިޓަރަކީ އަމީން ދީދީ އެވެ.

ނޑުމެން މި އަހަރު މި ފާހަގަކުރާ ނޫސްވެރިކަމުގެ  އަޅުގަ

 75 މީގެ  މުނާސަބަތެވެ.  ފެށުމުގެ  ނޫސް  މި  އަލިމަސްޔޫބީލަކީ 

އަހަރު ކުރިން ޖޫން 5، 1943 ގައި ނުކުންނަން ފެށި ސަރުކާރުގެ 

ހަބަރަކީ ފޫޓެއްހާ ދިގު މިނުގެ ހަ ސޮފުހާގެ ނޫހެކެވެ. ކޮންމެ ހިޖްރީ 

މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނެރެމުން އައި ނޫހުގެ ހާއްސަ އަދަދެއްގެ 

ގައުމީ ދުވަހު ނެރުނެވެ. ނޫހުގެ އަގަކީ 30 ލާރި އެވެ.

ނޑުކޮށް ހުރީ  ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމެންދެން މައިގަ

ހަނގުރާމައިގެ ހަބަރުތަކާއި މައުލޫމާތު އަދި ޗާޓްތަކެވެ. ރާއްޖެ އޮތީ 

އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވުމުން އެފަދަ ހަބަރުތައް 

ގެނެސްދޭން ޖެހުނީ ވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ.

އެކު  ވާތީއާ  އުސްތާޒަކަށް  ބަހުގެ  އަކީ  ދީދީ  އަމީން 

ބަސްތަކާއި  އާ  އަހުލުވެރިކުރުވަން  ބަހަށް  ދިވެހިންގެ  އާއްމު 

މިސާލު ބަސްތައް މި ނޫހުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. އެގޮތުން 

ނޑު،  ނޑަށް ތެމާކަ ބޭނުންކުރި އާ ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕެސިފިކް ކަ

ނޑު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް  ނޑަށް، މެދުތެރޭގެ ކަ މެޑިޓެރޭނިއަން ކަ

މެދުތެރޭގެ  ސަރަހައްދަށް  ގާތް  އިންޑިއާއާ  އަދި  އެތެރެވަރި، 

އެތެރެވަރި، ފާއީސްޓް އޭޝިއާ އަށް ދުރުއިރުމަތި، މިޑްލްއީސްޓަށް 

މެދުއިރުމަތި ކިޔުނެވެ. އަދި ހިތްވަރުގެ ބަސްތައް ބޭނުންކުރެއްވި 

އެވެ. އެގޮތުން ލިޔުމެއްގައި ވެ އެވެ. “ސިންގާ އެއް ފަދަ ޗާޗިލްގެ 

މިއަލަނިއަތުން ވަރު ހުރެގެން ހިޓްލަރުގެ ކަންކަށިމަތީގައި ތަފާލެއް 

އަޅައިފި އެވެ.” ތާޒާ ހަބަރު ހޯދީ އާރްއޭއެފް އިން ބަހައްޓައިދިން 

ރޭޑިއޯ  އަދި ސަރުކާރުގެ  މެދުވެރިކޮށްގެން  ވަޔާލެސެޓް  ވަޔަލެސް 

އިންނެވެ. މީހެއްގެ ފޮޓޯ އަތުކުރެހުމެކުން ފުރަތަމަ ޗާޕްކުރީ މިސްރުގެ 

ބައްލަވައިގެން  ފޮޓޯއަކުން  ަނޖީބުގެ  ޖެނެރަލް  ރައީސް  ފުރަތަމަ 

އަލްއުސްތާޒް ނ.ތ ހަސަން ދީދީ ކުރެއްސެވި ކުރެހުމެކެވެ.

އޮތްއިރު  ފުރިފައި  ނޫސް  ހަބަރުތަކުން  ހަނގުރާމައިގެ 

ކަހަލަ  އެކި  އަދި  ގަވާއިދުތަކާއި  ގާނޫނާއި  މަޒްމޫންތަކާއި  އިލްމީ 

ދުވަސްވަރު  އެ  ގެނައުމަށްޓަކައި  ނަތީޖާ  މުބާރާތްތަކުގެ  ގައުމީ 

ސަރުކާރުގެ ހަބަރުގެ ހާއްސަ އަދަދެއް ވެސް ނެރުނެވެ. ރާއްޖޭގައި 

ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ދިވެހި ބަހުގެ އަދަބީ މުބާރާތް 

ހާއްސަ  ނަތީޖާ ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ  މަޒްމޫންގެ  ޅެމާއި  ބާއްވައި، 

އަދަދުގަ އެވެ. އެހެންވެ އެ ނޫސް ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި އަދަބާއި 

ބަހާއި ލިޔުންތެރިކަމަށް ވެސް ކުރިއެރުން ގެނެސްދިން ނޫހަކަށެވެ.

އެކަމަކު މުހައްމަދު އަމީން އިންދެވި އެ ގަހުގެ ފަތްތައް 

ވެރި އިސާހިތަކު މަރުވި އެވެ. ނެރެވުނީ 197 އަދަދެވެ. އެކަމަކު 

އޭރު މަދަރަސާތަކުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ފޯރި އޮތީ ގަދަވެފަ އެވެ. 

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ތިބި ދަރިވަރުން ވެސް ކުދިކުދި ނޫސް 

މަޖައްލާތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ދިޔަ އެވެ. އެހެންވެ ކުދި ގަސްތައް 

ކުލަވަރުތައް  ކަމުގެ  އަންނަ  ހެދެމުން  ގަހެއް  ބޮޑު  ބިޔަ  ފަޅައި 

ފެށިގެން  “މޫންލައިޓު”ން  މިއަދާ”އި،  “ވިޔަފާރި  އެވެ.  ދައްކާލި 

އަދި  ފޮޅުނެވެ.  ގަހުގައި  އެ  މާތައް  ފަދަ  “ހަފުތާ”  “ފަތިސް”، 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ޔޫބީލް 1993ގައ ފާހަގަކުރި އިރު އެ ގަހުގައި 

މޭވާ އަޅަން ފަށައިފި އެވެ. “ހަވީރު”، “އާބާރު”، “ސަންލައިޓް” 

އަދި “އާފަތިސް” ފަދަ ރަހަމީރު މޭވާތަކެވެ. މިއަދު އަލިމަސްޔޫބީލް 

މި ފާހަގަކުރަނީ އެ ބިޔަ ބޮޑު ގަހުގެ ހިޔަލުގައި ތިބެއެވެ.

* މައުލޫމާތު: ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ 

މުނާސަބަތުގައި ނެރުނު ފޮތް.
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ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލު ކުރިން 

ބަށްޓަންވެފައި އޮތްގޮތުން ބެލެވިފައިވަނީ އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭނީ 

ވަޒީފާގެ  އެހެންކަމުން  މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށެވެ.  ކަހަލަ  ވަކި 

ދާއިރާ  ތަޢުލީމީ  ފެނިފައިވަނީ  ގިނައިން  އަންހެނުން  މާހައުލުގައި 

އާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިންނެވެ. އެ ދެ ދާއިރާގައި ވެސް ޓީޗަރުންނާއި 

އިދާރީ  އޮފީސްތަކުގެ  އިތުރުން  މީގެ  ގޮތުގައެވެ.  ނަރުހުންގެ 

މަސައްކަތްތަކުންނެވެ. 

އަންހެނުން  މަސައްކަތްތަކަށް  ދާއިރާތަކުގެ  އެކި  ތަފާތު 

ނުކުންނަށް ފަށައިފައި ވަނީ 1980 ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް 

އާ  ވަރަށް  ވެސް  އޭރު  އަންހެނުންނަށް  ދިވެހި  ނޫސްވެރިކަމަކީ 

ފުރިފައި  އަހަރު   75 ނޫސްވެރިކަމަށް  ރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތެކެވެ. 

ވަރަށް  އަދި  ޢުމުރު''  ''އަންހެނުންގެ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ވިޔަސް 

ހަގެވެ.  

؟ ކު ރަ އި ން ތީ ޮކ ކު ށް ނު މަ ކަ ރި ވެ ސް ން ނޫ ނު ެހ ން އަ

މީޑިއަމްތައް  ތަފާތު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު 

ޢަދަދެކެވެ.  މަދު  ވަރަށް  އެއީ  ކުރިން  ވިއަސް  އޮތްކަމުގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓިން މީޑިއާއަށް ބަލާލިއަސް އޭރު އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަޑާއި ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސްއެވެ. އެއީ މިހާރު ޕަބްލިކް ސާރވިސް 

މީޑިއާއެވެ. އެ ތަނުގައި ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް 

އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަކަމުގައި ވިއަސް ނޫސްވެރިންގެ 

ވަރަށް  ވަނީ  ފަށައިފައި  މަސައްކަތްކުރަން  އަންހެނުން  ގޮތުގައި 

ފަހުންނެވެ. އެއީ 1990 ގެ ތެރޭގައެވެ. 

ގޮތުގައި  ނޫސްވެރިންގެ  ވެސް  ނޫސްތަކުގައި  ދުވަހު 

ފަހުންނެވެ.  ވަރަށް  ފަށައިފައިވަނީ  މަސައްކަތްކުރަން  އަންހެނުން 

މަސައްކަތްތަކުގައި  އިދާރީ  ލިޔުމާއި  ނޫސް  ނަމަވެސް 

ޚަބަރު  އަދި  ވެއެވެ.  މަސައްކަތްކޮށްފައި  އަންހެނުން 

ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި ވެސް އަންހެނުން މަސައްކަތްކޮށްފައި 

ވެއެވެ. 

ur ua wd eg cn un eh cn wa ia wg um wk ir ev csUn

ސާ ސާ ޢީ މޫނި

މޫނިސާ އީސާ އަކީ "އާފަތިހު"ގެ ތެރެއިން ދިވެހި 

ކުޅަދާނަ  ހޯއްދެއްވި  ޖާގަ  ސަފުން  ކުރީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ރާއްޖޭން  އަދި  ހިނގި  ރާއްޖޭގައި  އޭރު  ނޫސްވެރިއެކެވެ. 

ބޭރުގައި ހިނގި ރާއްޖެއާ ގުޅުން ހުރި މުހިއްމު އިވެންޓްތައް 

ކަވަރުކުރެއްވި އެވެ. ފަހުން މަސައްކަތްކުރެއްވީ އެ ނޫހުގެ 

އިސް އެޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. 

އަބުރުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފާސްކުރި ދުވަހު 

ނޫސްވެރިން މަޖިލީސްކުރާ ގޭގެ ބޭރުގައި އިހުތިޖާޖުކުރަނީ:  

އެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް ގިނަ ނޫސްވެރިން އަޑުއުފުލި.
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ނޑު ހޯދި މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި  އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށީ 

ޝެހެނާޒް ޢަބްދުއްރަޙްމާންއެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގައެވެ. 

ބުނީ  ޝެހެނާޒް  ވާހަކަދައްކާލުމުން  ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ 

އަޑުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުކުމެވުނީ  ދާއިރާއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަތާ ގާތްގަޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން 

މަސައްކަތްކުރަން  ޝެހެނާޒް  އަޑުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމުގައެވެ. 

ފަށައިފައި ވަނީ 1983 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އޭނާގެ 

މަސައްކަތަކީ ރޭޑިއޯ ޓެލެފޯނު މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތު 

ލިޔުންތެރިން  ތަރުޖަމާކުރާ  ޚަބަރު  ނޫސްވެރިންނާއި  އެއްކުރުމާއި 

ނޫސްވެރިކަމަށް  ލިޔުމެވެ.  ރީތިކޮށް  ލިޔުންތައް  ރަފްކޮށްލިޔާ 

ޝަޢުޤުވެރިވީ މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންކަމަށް ޝެހެނާޒް ބުންޏެވެ. 

ރާއްޖޭގައި  އޭރު  ފެށީ  ކުރަން ޝެހެނާޒް  ނޫސްވެރިކަން 

ތަމްރީނު  ބޭސިކް  ހިންގާ  ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  ނޫސްވެރިން 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  ވެވޭނީ  ނޫސްވެރިއަކަށް  އޭރު  ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 

ބޭސިކް ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. ޝެހެނާޒް ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ނަމަވެސް  އެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   1993 ފެށީ  ކުރަން  މަސައްކަތް 

ވަޒީފާ ރަސްމީކޮށް ހަމަޖެހުނީ 1994 ގައެވެ. 

ޝެހެނާޒަކީ މިހާރު ޕީއެސްއެމްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ 

ދާއިރާގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޫސްވެރިޔާއެވެ.  އެއް  ތަޖުރިބާކާރު 

ބޮޑެތި  ދިޔަ  ހިނގައި  ރާއްޖޭގައި  ފަހުން،  ފެށި  ހަރަކާތްތެރިވާން 

ހުރިހާ ޙާދިސާތަކެއް ކަވަރުކުރުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ޝެހެނާޒް ވަނީ 

ބައިވެރި ވެފައެވެ. މިހާރު ޝެހެނާޒަކީ ޕީއެސްއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް 

އެޑިޓަރެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން ޝެހެނާޒަށް އެންމެ 

ރަށްރަށުން  ކާރިސާގައި  ސުނާމީ  މަސައްކަތަކީ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ބުރަ މަސައްކަތްތެކެވެ.

ނޑިފައި  މެދުކެ ޚިދުމަތް  މުޢާސަލާތީ  ރާއްޖެއިން  ''މުޅި 

މަޢުލޫމާތު  ރަށްރަށުން  މެދުވެރިކޮށް  ޓެލެފޯނު  ރޭޑިއޯ  ވަނިކޮށް 

އެހެން  ސަރުކާރުން  އަހަރެމެން.  ގެންދިޔައީ  އެއްކުރަމުން 

މީޑިއާތަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދިޔައީ އަހަރެމެން ހޯދަމުން 

ދިޔަ މަޢުލޫމާތުތައް'' ޝެހެނާޒް ކިޔައި ދިނެވެ. 

ޝެހެނާޒުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާއިން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި 

އަނެއް ކަމަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ދިރާސާކުރުމަށް އޭރު ކުރަންޖެހޭ 

ރޑް ހެލިކޮޕްޓަރ ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާއާ  ބުރަ މަސައްކަތެވެ. ހަމިންބާ

ގުޅިގެން ކުރީގެ ހާދިސާތައް ދިރާސާކުރަން ދަންވަރު ގަޑީ ނޫސް 

ފަހަރަކު  އަތުރައިގެން  ބިންމަތީ  ނޫސްތައް  ހުޅުވައިގެން  ގުދަން 

ނޫހެއް ބަލައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް އޭނާ 

ފާހަގަކުރިއެވެ. މި ނޫން ވެސް ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ޙަޔާތުގައި ޝެހެނާޒު ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ޝެހެނާޒްގެ ފަހުން، ނޫސްވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން 

އެއީ  ނޫހުގައެވެ.  އާފަތިސް  ވަނީ  ފަށައިފައި  ކުރަން  މަސައްކަތް 

1996 ގައެވެ. އެ އަހަރު ތެރޭގައި އާފަތިސް ނޫހުން ތިން އަންހެން 

ނޫސްވެރިން ނޫސްވެރިކަމަށް ނެރުނެވެ. އާފަތިސް ނޫހުގައި ފުރަތަމަ 

ނޫސްވެރިއަކަށް މަސައްކަތްކުރީ މަރިޔަމް ސަޢީދެވެ. ދެން އައިމިނަތު 

ނޑެވެ. މަރިޔަމް ސަޢީދާއި ޝާނީ ވަނީ  އަޅުގަ ޝާނީއެވެ. ދެން 

ވަކި ހިސާބަކުން ނޫސްވެރިކަން ދޫކޮށްލާފައެވެ. 

ގަތަރުގެ އަލް ޖަޒީރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި 

އަންހެން ނޫސްވެރިޔާ ޒަހީނާ ރަޝީދު ޖަލްސާއެއްގައި 

ވާހަކަދައްކަނީ: މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓުގެ ކުރީގެ 

އެޑިޓަރު ޒަހީނާ ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގައި މުހިއްމު 

މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައި.
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ނޑުގެ ނޫސްވެރިކަން ފެށުނީ މަދުރަސީ ހަޔާތުންނެވެ.  އަޅުގަ

ލަވަކިއުންތެރިންނާއި  ކުޅުންތެރިންނާއި  ފުޓްބޯޅަ  މޮޅު  އެތައް 

އެތައް  ކުޅަދާނަ  ދެއްކުންތެރިންނާއި  ވާހަކަ  ޅެންވެރިންނާއި 

ނޫސްވެރިންނެއް އެ ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް ނެރެދިން 

މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލް )އެމްއީއެސް( އިންނެވެ. 

2000 ވަނަ އަހަރު މާލެ ބަދަލުވެ، ވަންނާނެ ސްކޫލެއް 

ނޑާއި އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ  އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގައި އަޅުގަ

މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވިއެވެ. ކިޔެވުމަށް މޮޅީ މަޝްހޫރު މަޖީދިއްޔާ 

ކަމުން އެ ސްކޫލަށް ދާން މައިންބަފައިން ބާރުއެޅިއެވެ. އެކަމަކު 

ވުމުން  މީހަކަށް  ނޫސްކިޔާ  ނޑަކީ  އަޅުގަ ކުޑައިރުއްސުރެ  ވަރަށް 

ނޫހުގެ ޒަރީއާއިން ލިބިފައިހުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އިލްމާއިހިލްމު 

ތައްޔާރުކޮށްދޭ  މީހާ  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ޚިދުމަތަށް  ގައުމީ  ލިބި، 

ޚާއްސަކޮށް  އެމްއީއެސްއެވެ.  ފެނުނީ  ނޑަށް  އަޅުގަ ތަނަކަށް 

ނޑު ވަރަށް ގަޔާވާ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް  އަޅުގަ

ގޮތް  ވަދެވޭނެ  ސްކޫލަށް  އެ  ނިސްބަތްވާތީވެ  އެމްއީއެސްއަށް 

އަމިއްލައަށް ވެސް ބެލީމެވެ.

ބޭނުންވި  ދާން  އަށް  އެމްއީއެސް  އަޅައިގެން  ޔުނީފޯމް 

ހަވީރާއި  ބުސްތާނެވެ.  އަދަބީ  އެމްއީއެސްގެ  ސަބަބަކަށްވީ  ހަގީގީ 

އެއީ  ގޮތުގައި  އެނގިފައިވާ  ނޑަށް  އަޅުގަ ނޫހުން  އާފަތިސް 

ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ އަދަބީ ޖަމިއްޔާއެވެ. މާލޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގެ 

ދަރިވަރުން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަނީ އަދަބީ ބުސްތާނުގެ 

ހަރަކާތްތަކަށެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސްކަން ކުރާ މީހަކަށް ދިވެހި 

އިނާމު  ޙަމީދު  އަބުދުهللا  އަލްއުސްތާޛު  މަރުހޫމް  ރައީސް  ނާދީގެ 

އިސް  ބުސްތާނުގެ  ހޯދުމުގައި  ވަޒީފާ  ދެއްވަމުންގެންދެވިއެވެ. 

ސަބަބުތަކާހުރެ  މި  އޮވެއެވެ.  މަގެއް  ފަސޭހަ  ދަރިވަރުންނަށް 

ނޑުގެ ހިތް އެމްއީއެސްއާ ދިމާއަށް ގޮސް އޮބާލިއެވެ.  އަޅުގަ

ކުޅިވަރާއި  އަދި  މިއުޒިކް  ލަވައާއި  އެމްއީއެސްއަކީ 

ން މީ ޒު ދުهللا އަ ބް ޢަ

ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމާއި ނޫސްވެރިކަން ފަދަ ދާއިރާތަކުން މީހުން 

އާދަ  ޑިމޮކްރަސީގެ  ރާއްޖޭގައި  ހަބެވެ.  މައި  ކުރުމުގެ  ތަމްރީނު 

ސިފައަކީ  ހާއްސަ  އެންމެ  ސްކޫލުގެ  ވެސް  ޒަމާނެއްގައި  ނެތް 

ހަރަކާތްތައް  ދަރިވަރުންގެ  އުސޫލަކަށް  ޑިމޮކްރަޓިކް  ވަރަށް 

ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމެވެ. މި ގޮތުން އަދަބީ ބުސްތާނުގެ ރައީސް ހޮވަނީ 

ކެމްޕޭންކޮށް،  ދަރިވަރުންތަކެއް  ނޮމިނޭޓްކުރާ  އޮފީހުން  ސްކޫލް 

ވޯޓުލައިގެންނެވެ. އެއަށްފަހު ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލަނީ އިންތިހާބު 

ކުރާ ރައީސް އަމިއްލަ އަށެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް  އޮންނަނީ  ވެސް  ހަރަކާތްތައް  ހިންގާނެ 

ޕްލޭން  މައްޗަށް  ޚިޔާލުތަކުގެ  ދަރިވަރުންގެ  ދޫކޮށްލާފައެވެ. 

ތައްޔާރުކޮށް، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުން ސްކޫލް އޮފީހުން 

ޚާއްސަކޮށް ޕްރިންސްޕަލް ޢަލީ މުޞްޠަފާ  އާއި އޭނާގެ ހިންގުންތެރި 

ސްކޫލަކުން  އެއްވެސް  އެހެން  ދެއްވަނީ  ސަޕޯޓް  އެކަމަށް  ޓީމް 

: csea Ia cm ea cn ia Wb ir uj wt eg uDnwg uL wa

ca er ih Wv wj un ub il cS wm wk ir ev csUn ih ev id

ސްކޫލް  އިންގްލިޝް  މާލޭ  ދައުރުގައި  މަދަރަސީ 

ތެރެއަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތެރެއިން  ގެ  )އެމްއީއެސް( 

ވެންނެވި ޢަބްދުهللا އަޒްމީނަކީ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިކަމުގައި 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް ނަމެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކޮމެންޓްރީ 

ދިނުމުގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް އަޑެވެ. ޒުވާން ނޫސްވެރިޔާ 

އަދި  އިނާމު  ގައުމީ  އިން  ދާއިރާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ވަނީ 

ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމު ހާސިލްކުރައްވައިފަ އެވެ.
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ދަންނަވާލާނަމެވެ.  މިސާލެއް  މިންވަރަކަށެވެ.  މަތިވެރި  ނުދޭހާ 

ނޑުކުރީ 2004 އެވެ. އެ އަހަރުގެ  ބުސްތާނުގެ ރައީސްކަން އަޅުގަ

ބުސްތާނު ޚަރަދުކުރި ޖުމުލަ ބަޖެޓަކީ 63000 ރުފިޔާއެވެ. މާލޭގެ 

ހަރަކާތްތަކަށް  ދުވަހުގެ  ބުސްތާނު  ބައިވެރިވި  ހުރިހާ ސްކޫލަކުން 

އެކަނިވެސް ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލް އޮފީސް ގުޅިގެން 16000ރ. 

ހޭދަކުރިއެވެ. މިއީ އެ އަހަރު މަޖީދިއްޔާގެ ދަރިވަރުންގެ އެންމެހާ 

ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރެވުނު ޖުމުލަ އަދަދެވެ. 

ވަރަށް  އޮތީ  ދެވިފައި  ނޫސްވެރިކަމަށް  އެމްއީއެސްގައި 

އަމީން  މިނިސްޓަރ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ކުރީގެ  މަގާމެކެވެ.  ޚާއްސަ 

އަހަރުން  ވަނަ   1990 ރައީސްކަމުގައި  ބުސްތާން  އިބްރާހީމްގެ 

އާ  ނޫސްވެރިކަމަށް  ޒަމާނީ  ނަމުގައި  ''ބުސްތާން''ގެ  ފެށިގެން 

ނެރުމުގެ  ނޫސްތައް  ތަފާތު  ލިޔުމާއި  ހުޅުވައިދިނެވެ.  ދޮރޯއްޓެއް 

މުބާރާތް ބާއްވައި ބުސްތާނުގެ ނަމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ޚާއްސަ 

މަޖައްލާއެއް ނެރުނެވެ. އެހެން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް 

ތަފާތު މައުޟޫތަކަށް އެ މަޖައްލާގައި ލިޔަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. 

އޭގެ ފަހުން “އާރުކާޓީ” އާއި “މުޑުވައް” ފަދަ މަޖައްލާތައް ވެސް 

އަމީންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނެރުނެވެ. މިއިން ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި 

އިސްކޮށް އުޅުނު ދަރިވަރުން ފަހުން ވެގެންދިޔައީ ކުޅަދާނަ ވާހަކަ 

މެދުގައި  ސްކޫލްތަކުގެ  ލިޔުންތެރިންނަށެވެ.  ދެއްކުންތެރިންނާއި 

ބަލިކޮށްލުމަކީ  އެމްއީއެސް  މުބާރާތްތަކުން  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ބާއްވާ 

ހޭލައި  ދަރިވަރުން  މިކަމަށް  ައބަދުމެ  ނުވަނީ  ކަމަކަށް  ''ލާހިކު'' 

ތިބޭތީއެވެ. ނޫސް ލިޔުމުން ބުސްތާނު ބަލިވެގެން ނުވާނެއޭ ބުނާ 

މޮޓޯ  އެ  ފަހުން  އަހަމެވެ.  ގިނައިން  ވަރަށް  ނޑު  އަޅުގަ އަޑު 

ނޑުމެން ވެސް ތަކުރާރުކުރީމެވެ.  އަޅުގަ

ނޑަށް ބުސްތާން ހިންގަން ލިބުނުއިރު ކޮންމެ ދެ  އަޅުގަ

ހަފުތާއަކުން ދަރިވަރުން މެދުގައި ދެ ނޫހެއް ނެރެމުން ދިޔައެވެ. 

ނޫހެކެވެ.  ދެ  ކިޔާ  ފަންވަތް”  “ޚަބަރު  ފާރުނޫހަކާއި  އެއީ 

ނޯޓިސް  ނެރެނީ ސްކޫލުގެ  ނޫސްތައް  މި  ލިޔެ  ބްރިސިލްބޯޑުގައި 

ޖެހޭ  ގެންނަން  ބަދަލެއް  ބޮޑު  ޒަމާނީ  ބުސްތާނުގައި  ބޯޑަށެވެ. 

ވެސް  ކުރެވުނީ  ފާހަގަ  ވެސް  ފުރަތަމަ  ނޑަށް  އަޅުގަ ކަމަކަށް 

މި ކަމަށެވެ. މިހެންވެ ކުދިންގެ މެދުގައި ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް 

ހުށަހެޅުމުން  އޮފީހަށް  ސްކޫލު  ތަރައްގީކުރަން  ހުނަރު  މި  އޮތް 

ފުރާޅުގެ  އެމްއީއެސްގެ  ސަބަބަކީ  ބަހުސަކަށެވެ.  ބޮޑު  އެކަންވީ 

ކަންކަމަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ނޫސްވެރިންނަކީ  ގިނަ  ނުކުތް  ދަށުން 

ފާޑުކިޔާ ބަޔަކަށްވުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ ގަލަން 

ސްކޫލަށް ވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން އަމާޒުވާތީއެވެ. އެއިރު މީޑިޔާގައި 

ތިބި ގިނަ ނޫސްވެރިންނަކީ ވެސް އެމްއީއެސްގެ ދަރިވަރުންނެވެ.

ނަމަވެސް ދިގުލައި ދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ފެށި ކޯސް 

ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ހަރަކާތަކަށެވެ. ކިޔަވާދެއްވި ހަވީރުގެ 

ކޯހަށް  މަތިން  ލަފާގެ  ޝަހީބުގެ  މުޙައްމަދު  އެޑިޓަރު  އެއިރުގެ 

ފަހު، ތައާރަފުކުރީ ކުލާސްތަކުގެ މެދުގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ނޫސް 

ނެރުމުގެ މުބާރާތެކެވެ. ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކޮންމެ ގްރޭޑަކުން 

އެންމެ މޮޅު ނޫހާއި އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ އަދި އެންމެ މޮޅު ފީޗަރ 

ނޫސްވެރިޔާ ހޮވައި އިނާމު ދޭން ފެށުނެވެ. އިނާމު ހުށަހެޅީ ހަވީރު 

ނޫހުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސްކޫލުގައި ނޫސް ނެރުމުގެ ފޯރި 

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގަދަވިއެވެ. އެ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި 

ދުވަސް  ބުސްތާނު  އެމްްއީއެސްގެ 

ވަނަ   2004 ފާހަގަކުރަން 

ހަރަކާތެއްގެ  ބޭއްވި  އަހަރު 

އަކީ  އެމްއީއެސް  ތެރެއިން: 

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ވަރަށް ގިނަ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރި ސްކޫލެއް.
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ނޫސް މުބާރާތްތަކުން މުޅިން ވެސް އެއްވަނަ ހޯދީ އެމްއީއެސްއެވެ. 

ބަޔަކު  ކުދި  ވެސް  ކޮންމެ  އައީ  ނިމުން  ފޯރިއަށް  އެ  އެކަމަކު 

ފާޑުކިޔާފައި  ޒާތާބެހި  ވެރިންގެ  ބައެއް  މެނޭޖްމަންޓާއި  ސްކޫލުގެ 

ކޮންބައެއްތޯ  ކުރީ  އެކަން  ''އިއްޔެ'' ނޫހާ ހިސާބުންނެވެ.  ނެރުނު 

ނޑުނީ  ކެ ފޫޅު  ކަމުގެ  ހިންގިއެވެ.  ވެސް  ތަހުގީގެއް  ބަލަން 

ބުސްތާނުގެ ދަރިވަރުންގެ ބޮލަށެވެ. ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅު 

ޕްރިންސްޕަލް  އެސިސްޓެންޓް  އިސްކަންދެއްވާ  ނުހަނު  ކުރަން 

ނޑަށް ކަތިނަޒަރަކުން ބަލަންފެށިއެވެ. ސަބަބަކީ އަބަދު ވެސް  އަޅުގަ

ނޑުވާތީއެވެ.  ނޫސްވެރިންނާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ދަރިވަރަށް އަޅުގަ

ނޑު  އަދި އެއިރު ވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން އާފަތިސް ނޫހަށް އަޅުގަ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ.  އޭޕީއަށް  ލިޔާކަން  ޚަބަރު  ކުޅިވަރު 

އަންވަރާއި  މޫސާ  އެކުވެރި  އުޅޭ،  ގާތްކޮށް  ވަރަށް  ނޑާ  އަޅުގަ

ޝައްކު  ދިޔަ  ކުރައްވަމުން  އޭޕީ  ވެސް  މެދު  މުނާޒާ  އިބްރާހީމް 

''އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި'' އިމުންބޭރުވެގެންދިޔައެވެ. 

މިހެންވެ ބުސްތާނު އޮފީހުގައި ބޮޑުތަޅުއަޅުވައި ''ވަކިގޮތަކަށް 

ހިންގެވި  ޕްރިންސިޕަލް  އެސިސްޓެންޓް  ނިންމަން''  މައްސަލަ 

''ކަލޭމެން  ނޑެވެ.  އަޅުގަ ހާޒިރުކުރީ  ވެސް  ފުރަތަމަ  ތަހުގީގަށް 

ތިން މީހުންނަކީ އުތީމު ތިން ބަދަވިން. އެއްބަހެއް ނުވާނެ،'' މިއީ 

ނޑާލަން  އޭޕީގެ ނިންމުމެވެ. އެއްވެސް ހެތްކެއް ނެތި ސްކޫލުން ކަ

ވެސް ނިންމިއެވެ. އެ ވަގުތު އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ދިގުކޮށްލާނެ 

ހަމަ އެކަކު ވެސް ނެތެވެ. ދަރިވަރުންނާ އެންމެ ގާތް މަދަދުގާރަކީ 

އަބަދުވެސް އޭރުގެ ބުސްތާނު ކޯޑިނޭޓަރު އަމީނެވެ. ދަރިވަރުންނަށް 

އޮފީހާއި  ސްކޫލް  ހޯދައިދީ  ހައްލު  ކަންކަމަށް  އުނދަގޫ  ދިމާވާ 

ނޑުގެ  ދަރިވަރުން ގުޅުވައިދޭ ފާލަމަކީ އަބަދުވެސް އަމީނެވެ. އަޅުގަ

ދައުރުގެ ބޮޑުބައެއްގައި އަމީން ހުންނެވީ މާސްޓާސް އަށް ކިޔަވާ 

''އަމީން  ދިމާވިއިރު  ''ބޮޑުކަމެއް''  މެލޭޝިޔާއެވެ.  ވިދާޅުވާން 

ވަރަށް  ނޑަށް  އަޅުގަ އެދުވަހު  އުނިކަން  ނެތުމުގެ  މުދައްރިސް'' 

ބޮޑަށް އިހުސާސްވިއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ 

ނޑާމެދު އޭޕީ ބަހައްޓާ  ގޮތްދޫނުކުރެއްވުމާއި ހަރުކަށިކަމާއި، އަޅުގަ

''އޯގާތެރި'' ގޮތުގެ ސަބަބުން އޭނާއާ ޑީލް ކުރުމުގައި އެންމެ ފަސޭހަ 

ނޑަށް އެނގެއެވެ.  މަގަކީ އަމީންކަން އަޅުގަ

ނޑިނޭޅި  ކެ ރަނގަޅުކުރުމަށް  އަޚުލާގު  ދަރިވަރުންގެ 

މި  ސަބަބުން  ޕްރިންސިޕަލްގެ  އެސިސްޓެންޓް  މަސައްކަތްކުރައްވާ 

މައްސަލާގައި ޕްރިންސްޕަލާ ބައްދަލެއް ވެސް ނުވިއެވެ. ނަމަވެސް 

ހަވީރުން  ހޯދީ  ހިތްވަރު  ނޑުމެން  އަޅުގަ ނެތުމުން  ފުރުސަތު  އެ 

ވާހަކަތަކުންނެވެ.  ދަސްކޮށްދިން  ޝަހީބު  ނޫސްކޯހުގައި  ހިންގި 

ނަގާފައި  އެންޓަނާއެއް  ހުންނަންވާނީ  އަބަދުވެސް  ނޫސްވެރިޔާގެ 

ކަމަށާއި އޭގެ އެހީގައި ''އަމާން އައްސޭރިއެއް'' ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ 

އަބަދުވެސް ބުނެއެވެ. 

ވަރަށް  އަބަދުވެސް  އަކީ  މުޞްޠަފާ  ޢަލީ  ޕްރިންސިޕަލް 

އޯގާތެރި އެހާމެ ހިކުމަތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ. ''އިއްޔެ'' ނޫހުގައި ހުރީ 

ވަރަށް އާދައިގެ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި ސްކޫލުގެ ވެރިންގެ ޒާތީ ވާހަކަ 

ލިޔާނަމަ ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތަފްސީލާއި އެނޫން ވަރަށް ގިނަ 

ނޫހެއް  ކޮލިޓީ  ފެންވަރުގެ''  ''އެމްއީއެސް  ހިމަނައިގެން  ވާހަކަތައް 

ސާބިތުކޮށްދިނީ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ޕްރިންސިޕަލަށް  ނެރެވިދާނެކަން 

ބައެއް  ގެންދިއުމުން  ސަސްޕެންޑްކުރަން  ނާދެވޭގޮތަށް  ސްކޫލަށް 

ވާހަތަކަށް  އެ  ތަފްސީލާއެކުގައެވެ.  ތަފާސްހިސާބާއި  ކަންކަމުގެ 

ވަނަ  ދެ  ނިންމީ  ޕްރިންސިޕަލް  ވިސްނަވާފައި  ފުންކޮށް  ވަރަށް 

މައްސަލަ  އަލުން  ދޫކޮށްލައި  ނޑުމެން  އަޅުގަ ފުރުސަތަކަށް 

ތަހުގީގުކުރުމަށެވެ. ފަހުން ކުރި ތަހުގީގުން އެނގުނީ އެކަން ކުރީ 

ބައެއް އިސްދަރިވަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސްކޫލާ މެދު ނުރުހިފައި 

ތިބި ކުދިބައެއްކަމެވެ. ސްކޫލުގެ އެކި މަގާމުތަކުގެ ވާދަވެރިކަމާހުރެ 

މާހައުލުގެ  ފަހި  އޮންނަ  ހުޅުވާލެވިފައި  ދަރިވަރުންނަށް  އާއި 

އެމްއީއެސްގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް ފެކްޝަންސްތައް 

ބޭރުކޮށްލަނީ  އުދާސްތައް  ދަރިވަރުންގެ  ފަހަރު  ގިނަ  އޮވެއެވެ. 

ނޫހުގެ ޒަރީއާއިންނެވެ.

ނޑިއެއް ބޮއި،  މިހެންވެ އެމްއީއެސް ވެފައިވަނީ އެތައް ބޮ

އެތައް ފަރުވާއެއް ލިބި، ނޫސްވެރިކަމަށް އެތައް ދަރިވަރުންތަކެއް 

އެމްއީއެސްގެ  ހަގީގަތުގައި  ހާއްޔަކަށެވެ.  ވަރުގަދަ  ބިސްފީކޮށްލި 

ރަންދެލިން ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް ވެރިވީ ހާއުފާވެރިކަމެވެ. އެއީ 

ދެ ވަނަ ފުރުސަތަކަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި އެތައް ދަރިވަރުންތަކެއް 

އިލްމީ  ވަރުގަދަ  އެންމެ  ހޭލައްވައިދިން ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޒަމާނަށް 

ހިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ޢަލީ މުޞްޠަފާ އާއި އޭނާގެ ޓީމުގެ 

ތަޢުރީފު  އޮތީ  ހިންގުންތެރިންނަށް  އިސް  ބުސްތާނުގެ  އިތުރުން 

ހައްގު ޝުކުރެކެވެ. 
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ނޫސްވެރިކަން  ގޮތެއްގައި  ރަސްމީ  މިރާއްޖޭގައި 

ތައާރަފުވެ އެކަން ކުރެވެމުން އަންނަތާ މިހާރު 75 އަހަރުވީއެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަފާތު ޒަމާންތައް ދެކި، އަލިމަސް ޔޫބީލެއް ފާހަގަ 

ވަނީ  މިގައުމުވެސް  ނޫސްވެރިކަމަށް  ޒަމާނީ  ދާއިރު،  ކުރެވިގެން 

މައުލޫމާތު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި  މައުލޫމާތު  ފަށައިފައެވެ.  ހުޅުވެން 

ލިބިގަތުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކާއި މީސްމީޑިއާގެ 

މިނިވަން  އެހެންކަމުން  ކުރެވެއެވެ.  ބޭނުން  ވަސީލަތްތައްވެސް 

ނޫސްވެރިކަމަކަށް މަގުކޮށައިދީ، ނޫސްވެރީން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށާއި 

އިދާރާތަކެއްވެސް  ފާރަވެރިވުމަށް  މަސައްކަތްތަކަށް  ނޫސްވެރީންގެ 

ވަނީ ގާއިމު ކުރެވިފައެވެ. 

އަކީ،  )އެމްއެމްސީ(  ކައުންސިލް  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް 

ދެމެހެއްޓުމަށާއި،  އެކަށައަޅައި  މިނިވަންކަން  މީޑިއާގެ  ރާއްޖޭގައި 

އަދި  މީޑިއާތަކާއި  ނޑުތަކާއި،  މިންގަ އަޚްލާގީ  ނޫސްވެރީންގެ 

ނޫސްވެރީން  ބުނެދީ،  މިންތައް  އިންތަކާއި  އުޅެންވީ  ނޫސްވެރީން 

ފެތޭގޮތަށް  އުސޫލުތަކަށް  ހަމަތަކާއި  ގާނޫނީ  ބާރުވެރިކުރުވައި، 

ފިޔަވަޅުތަކާއި  އަޅަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ނޫސްވެރިކަމެއް  ޒިންމާދާރު 

ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ރާއްޖޭގައި އޮތް އެއް ފާރަވެރިޔާ އަދި 

ބާރުވެރިޔާއެވެ. 

ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ، މިނިވަން ގާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ 

ގޮތުގައި އެމްއެމްސީ ވުޖޫދުވެފައި ވަނީ، ވަކި ގާނޫނެއްގެ ދަށުން 

ބާރު ލިބިގެން، 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 29 ވަނަ 

ހަރަކާތްތެރިވާ  ގޮތެއްގައި  ފުރިހަމަ  މިނިވަންކަމާއެކު  ދުވަހުއެވެ. 

ނޑިވަޅެއްގައި، ޤާނޫނު  މީޑިއާއަކަށް ގައުމު ބޭނުންވެފައި އޮތް ދަ

ނަންބަރު: 2008/15 )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ގާނޫނު(ގެ 

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ  ދަށުން އުފެދިފައިވާ މި ކައުންސިލްގެ މައިގަ

ތެރޭގައި ގާނޫނުން ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި، މުޖުތަމައުގެ 

ގޮތެއްގައި  ޒިންމާދާރު  ފެތޭގޮތަށް،  ނޑުތަކަށް  މިންގަ އަޚްލާގީ 

މީޑިއާތައް ހަރަކާތްތެރި ކުރުވައި، މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން އެކަށައަޅައި، 

މީޑިއާތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން 

ބާ ޖްޠަ ދު މު މަ ޙް އަ

ހިމެނެއެވެ. އަދި މީޑިއާތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޝަކުވާތައް ބަލައި، 

އެކަންކަން ތަހުގީގުކޮށް، ފިޔަވަޅުއެޅުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

އަދި  ލިބިދީފައިވާ،  ބާރުތަކެއް  ބޮޑެތި  ގޮތުން  ގާނޫނީ 

ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް ވެސް މަތިކޮށްފައިވާ އެމްއެމްސީ އެކުލެވިގެން 

ވަނީ، އިންތިޚާބު ކުރެވޭ 15 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން، 

ނޑައަޅަނީ، މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ 8  އެ 15 މެންބަރުން ކަ

މެންބަރަކާއި، އާންމުންގެ ތެރޭން އިންތިޚާބުކުރާ 7 މެންބަރުންގެ 

މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް އެދި މީޑިއާތަކުން 

ކުރިމަތިލާ އެންމެންނާއި، އާންމުގެ ތެރޭން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ 

ނޑައަޅާ 14 މެންބަރުންގެ މެދުގައި  ތެރޭން، ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަ

ވޯޓު ލައިގެން، ދެބައިން ވެސް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ފަރާތްތައް 

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގައި 

ސެކްރެޓަރީ  ކުރުމަށް،  ކަންކަން  ޖެހޭ  ކުރަން  ގޮތުން  އިދާރީ 

ޖެނެރަލެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް އޮވެއެވެ. 

ނޑައަޅަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގެ  އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކަ
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ކުޅިވަރު ފޮޓޯގްރާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އަޙްމަދު  ގުޅިވަޑައިގެންނެވި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދާއިރާއާ 

ކުޅިވަރު  ނޫސްވެރިއެކެވެ.  ސީނިއާ  މިހާރު  އަކީ  މުޖުތަބާ 

ދާއިރާގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިއާއި އިޖުތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ 

ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ވެސް ލިޔުއްވައެވެ. މިހާރު މުޖްޠަބާއަކީ 

ސަން އޮންލައިންގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރެވެ. 
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ދަށުންނެވެ. 

މެންބަރުންގެ  ކުރެވޭ  އިންތިޚާބު  ކައުންސިލަށް  މީޑިއާ 

އެއްވެސް  އަދި  ދުވަހެވެ.  އަހަރު  ދެ  މުއްދަތަކީ  މެންބަރުކަމުގެ 

ކަމެއް  މެންބަރު  ދައުރުގައި  ދެ  ވިދިވިދިގެން  މެންބަރަކަށް 

ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ތެރޭން،  މެންބަރުންގެ   15 އިންތިޚާބުވާ  ކައުންސިލަށް 

ނޑައެޅޭނެއެވެ. ރައީސާއި ނައިބު  ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު ކަ

ނޑައަޅާނީ، އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ  ރައީސް ކަ

ވޯޓަކުންނެވެ. ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާނީ، އެދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެފައި 

ހޮވޭ  ރައީސްކަމަށް  އެގޮތުން  މެންބަރުންނެވެ.  ކައުންސިލްގެ  ތިބި 

އެންމެހައި  ކައުންސިލްގެ  އެދައުރެއްގައި  ވެގެންދާނީ،  މެންބަރު 

ވެރިޔާއަށެވެ.  އިސް  އެންމެ  ހިންގުމުގެ  ބަލަހައްޓައި  ކަންކަން 

ވާނީ،  މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް  ރައީސްގެ  ނައިބު  ކައުންސިލްގެ  އަދި 

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް 

އުޒުރުވެރިވެއްޖެ  ނުވަތަ  ހާލަތެއްގައި،  ނުކުޅެދިއްޖެ  އޭނާ 

އޭނާގެ  ޙާލަތެއްގައި،  ހުސްވެއްޖެ  މަޤާމު  އެ  ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރުމެވެ، އަދި މީގެ 

އިތުރުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް 

ނައިބުރައީސް އަދާކުރަން ޖެހެއެވެ.

އިރުޝާދުގެމަތިން،  ލަފަޔާއި  ރައީސްގެ  ކައުންސިލުގެ 

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ 

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރާން 

ޖެހެނީ، މިނިވަންކަމާއެކު ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކުއެވެ. 

އަދި އެ މެންބަރަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އަދާކުރާން ޖެހެނީ، 

ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި، ގާނޫނު އަސާސީއަށާއި ގާނޫނަށް 

އިޚުލާސްތެރިކަން އަދާކުރާ ހާލުގައެވެ.

މަސައްކަތްތައް  ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލްގެ  މީޑިއާ 

ކޮމިޓީތަކެއް  ދާއިމީ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް،  ހަރުދަނާކަމާއެކު 

ލީގަލް  އެންޑް  އެތިކްސް  ކޮމިޓީތަކަކީ،  އެ  ނޑައެޅިފައިވެއެވެ.  ކަ

ކޮމިޓީ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ އަދި މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް 

ކޮންމެ  ކައުންސިލްގެ  ކޮމިޓީއެވެ.  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް 

މެންބަރަކުވެސް މަދުވެގެން މިއިން އެއް ކޮމިޓީއެއްގައި ބައިވެރިވާން 

މުއްދަތެވެ.  ކައުންސިލްގެ  މުއްދަތަކީ  ކޮމިޓީތަކުގެ  މި  ޖެހެއެވެ. 

ގުޅޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ  އެކިއެކި  ކައުންސިލްގެ  އިތުރުން  މީގެ 

މައްސަލަތަކާއި  ބަލާ  ކައުންސިލުން  އަދި  މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، 

ވެސް  ކޮމިޓީތައް  ވަގުތީ  އަވަސްކުރުމަށް  ކަންކަން  އެހެންނިހެން 

އުފައްދައެވެ. އެގޮތުން އުފެދޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ 3 މަސް 

ދުވަހެވެ. 

މި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަލާއިރު، އެތިކްސް 

މީޑިއާގެ  ތެރޭގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  ލީގަލް  އެންޑް 

މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 

ކަންކަން،  ގޮތަށްކުރާ  ހުރަސްއެޅޭ  މިނިވަންކަމަށް  ލިބިގަތުމުގެ 

ހިމެނެއެވެ.  ޙައްލުކުރުން  ހުށަހަޅައިގެން  އިދާރާތަކަށް  ކަމާބެހޭ 

ތެރޭގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް 

ކޮންމެ އަހަރަކު މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ 

ތައްޔާރުކުރުމާއި، މީޑިއާ  ޕްލޭން  ވޯކް  އެކުލަވައިލެވޭ  މައްޗަށް،  

މަސައްކަތްކުރާ  މީޑިއާގައި  ރައްޔިތުންނާއި  ދައުރު  ކައުންސިލުގެ 

ފަރާތްތަކަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް 

މިނިވަންކަމާއި  މީޑިއާގެ  ތެރޭގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ 

ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  މިނިވަންކަމާއި  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ކަމާބެހޭ  ކަންކަން،  ކުރާ  ގޮތަށް  ހުރަސްއެޅޭ  މިނިވަންކަމަށް 

އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ޙައްލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ކައުންސިލްގައި އާންމު ގޮތެއްގައި އެކުލަވައިލެވޭ ވަގުތީ 

ކޮމިޓީ،  އިނާމު  ކޮމިޓީ،  މައްސަލަބަލާ  ބަލާއިރު،  ކޮމިޓީތަކަށް 

ކަންކަމާ  ތަފާތު  ފަދަ  ކޮމިޓީ  ކުރާ  އަގުވަޒަން  ނޫސްވެރީންގެ 

ގުޅިގެން އެކުލަވައިލެވޭ ކޮމިޓީތައް ހިމެނެއެވެ.

ކައުންސިލް  މީޑިއާ  ބަލައިލާނީ،  މިލިޔުމުގައި  ދެން 

އުފެދުނު ފަހުން، ފާއިތުވި ހަތަރު ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 

ހުރިހާ  އިންތިޚާބުވި  ކައުންސިލަށް  މީޑިއާ  މިހާތަނަށް  އެގޮތުން 

މީޑިއާތަކާއި  ތަމްސީލުކުރެއްވި  މެންބަރުން  އެ  މެންބަރުންނާއި، 

މި  ނަންތައް  ބޭފުޅުންގެ  ކުރެއްވި  ރައީސްކަން  ކައުންސިލްގެ 

ލިޔުމުގައި ހިމަނައިލާނަމެވެ. 

ދައުރު  ވަނަ   4 ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް 

ޑިސެންބަރު   11 ން   2016 ޑިސެންބަރު   12 ދިޔައީ  ކުރިއަށް 
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2018ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިވަނީ، 4 ވަނަ ދައުރަށް 

މީޑިއާތަކުން އިންތިޚާބުވި ފަރާތްތަކެވެ.

ން ރު ބަ ތް މެން ގަ އި ޑަ ވަ ވި އިން ޮހ ގެ ތެރެ އާ ޑި މީ

y  ،ްއަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަނ

   ބަހުރު މަޖައްލާ )ރައީސް(

y ްނޑި ނޫސ ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު، އަސްދަ

y ާފަޔާޟް ޔޫސުފް، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއ

y ާއަޙްމަދު މުޖްތަބާ، ސަން މީޑިއ

y ާއަޙްމަދު ރިފާޢު، ވީ މީޑިއ

y ުމުޙައްމަދު ޙަމްދޫން، މިހާރ

y ީމިސްބާޙް ޢައްބާސް، ވީއެފްޕ

y  2016 ީމުޙައްމަދު އަފްޒަލް، އަވަސް  )13 ފެބުރުވަރ

އިން 22 ޑިސެންބަރު 2016 އަށް(

y  2017 ީޢަލީ ޔޫސުފް، ރާއްޖެ ޓީވީ    )04 ފެބުރުވަރ

އިން 03 ފެބުރުވަރީ 2019 އަށް(

ން ރު ބަ ތް މެން ގަ އި ޑަ ވަ ވި އިން ޮހ ގެ ތެރެ މުން އާން

y )ްއަޙްމަދު ޢަބީރު އިސްމާޢީލް، )ނައިބު ރައީސ

y ީމުޙައްމަދު އާޡިމް ޢަބްދުލްހާދ

y ްއަސްޢަދު ޝަރީފ

y ްމަރްޔަމް ޚަލީލ

y  ްއަންވަރު އިބްރާހީމ

y ްޝައުފާ ޙުސައިނ

y  25 ްމުޙައްމަދު ޙައްސާން )26 އޯގަސްޓް 2016 އިނ

އޯގަސްޓް 2018 އަށް(

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރު ކުރިއަށް 

ދިޔައީ 03 ޑިސެމްބަރު 2014 އިން 02 ޑިސެމްބަރު 2016ގެ 

ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިވަނީ 4 ވަނަ ދައުރަށް މީޑިއާތަކުން 

އިންތިޚާބުވި ފަރާތްތަކެވެ.

ން ރު ބަ ތް މެން ގަ އި ޑަ ވަ ވި އިން ޮހ ގެ ތެރެ އާ ޑި މީ

y )ްމުޙައްމަދު ޢާޞިފް، ވީޓީވީ – )ރައީސ

y  ްމުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު، ދުވަސް އޮންލައިނ

y ީހިދާޔަތުهللا، ދިޓީވ

y ުއަޙްމަދު ޙަމްދޫން، ހަވީރ

y ްޙުސައިން ޙަސަން، ސަން އޮންލައިނ

y ީމުޙައްމަދު ރަފީޢު، އެޓޯލް ޓީވ

y ްޙަފްސީ ޢަބްދުهللا، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސ
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y  2014 ުމިއުސަމް ޢައްބާސް، އުތުރު.ކޮމް  )03ޑިސެންބަރ

އިން 16 ޖަނަވަރީ 2016 އަށް(

y  13(  ްމުޙައްމަދު އަފްޒަލް ޢާމިރު، އަވަސް އޮންލައިނ

ފެބުރުވަރީ 2016 އިން 22 ޑިސެންބަރ 2016 އަށް(

ން ރު ބަ ތް މެން ގަ އި ޑަ ވަ ވި އިން ޮހ ގެ ތެރެ މުން އާން

y )ްއަޙްމަދު ޝަރީފް ނަފީސް )ނައިބުރައީސ

y ްޑރ. އަޙްމަދު ޒަކީ ނާފިޒ

y  ުޢަބްދުއްލަތީފް އަޙްމަދ

y ްއައިމިނަތު ޙަސަނ

y ުއަޙްމަދު މިޒްމާދ

y ުމުޙައްމަދު މުރާދ

y  25 ްލީޝާ މުޙައްމަދު    )03 ޑިސެންބަރު 2014 އިނ

ޖުލައި 2016 އަށް(

y   ްމުޙައްމަދު ޙައްސާނ

)26 އޯގަސްޓް 

2016 އިން 25 

އޯގަސްޓް 2018 

އަށް(

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 

ވަނަ   2 ކައުންސިލުގެ 

ދިޔައީ 1  ކުރިއަށް  ދައުރު 

 30 ން   2012 ޖުލައި 

ޖޫން 2014 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިވަނީ 2 ވަނަ 

ދައުރަށް މީޑިއާތަކުން އިންތިޚާބުވި ފަރާތްތަކެވެ.

ން ރު ބަ ތް މެން ގަ އި ޑަ ވަ ވި އިން ޮހ ގެ ތެރެ އާ ޑި މީ

y  2012 ިއިބްރާހީމް ޚަލީލް، ވީޓީވީ – )ރައީސް، 1 ޖުލައ

ން 03 ޖެނުއަރީ 2013 އަށް(

y ްއަޙްމަދު ޒާހިރު، ސަން އޮންލައިނ

y ުއިސްމާޢީލް ނަޞީރު، ހަވީރ

y ީމުޙައްމަދު އަފްޒަލް، އެމްބީސ

y  ްހުޝާމް މުޙައްމަދު، މިނިވަން ޑެއިލީ )ނާއިބު ރައީސްކަނ

– 14 ޖެނުއަރީ 2013 ން 04 އޯގަސްޓް 2013 އަށް( 

އަދި )ރައީސްކަން – 05 އޯގަސްޓް 2013 ން 10 

ފެބްރުވަރީ 2014 އަށް(

y ްއިބްރާހީމް ޒަކީ، އަށާވީސ
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y ީމިދުހަތު އާދަމް، ދި ޓީވ

y ްޢަބްދުهللا ޝިނާން، ރޭޑިއޯ އެޓޯލ

ން ރު ބަ ތް މެން ގަ އި ޑަ ވަ ވި އިން ޮހ ގެ ތެރެ މުން އާން

y  ްޢަބްދުهللا މުޢާޛް ޔޫސުފް )ނައިބު ރައީސް، ޖުލައި 2012ނ

03 ޖަނަވަރީ 2013 އަށް(

y  ްޖައުފަރު ރަޝީދު )ނާއިބު ރައީސް، – 05 އޯގަސްޓ

2013 ން 27 ފެބުރުވަރީ 2014 އަށް(

y ުމުޙައްމަދު ޢަބްދުهللا ޝަފީގ

y ްމުޙައްމަދު ނަދީމ

y  30 ްޢަލީ ރަޝީދު )ނާއިބު ރާއީސް – 3 މާޗް 2014 ނ

ޖޫން 2014 އަށް(

y ްޒިހްނަތު ޙަސަނ

y ްއައްޝައިޚު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޙުސައިނ

ދައުރު  ވަނަ   1 ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް 

ކުރިއަށް ދިޔައީ 28 އެޕްރީލް 2010 ން 12 އެޕްރީލް 2012ގެ 

ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިވަނީ ފުރަތަމަ ދައުރަށް މީޑިއާތަކުން 

އިންތިޚާބުވި ފަރާތްތަކެވެ.

ން ރު ބަ ތް މެން ގަ އި ޑަ ވަ ވި އިން ޮހ ގެ ތެރެ އާ ޑި މީ
 

y )ްމުޙައްމަދު ނަޒީފް، ރޭޑިއޯ އެޓޯލް -  )ރައީސ

y ްސައިފް އަޒްހަރު،  ހާމަ ނޫސ

y 1 ީއަޙްމަދު މުޙުސިން، އެމް.އެން.ބީ.ސ

y ީޝިހާމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު،  ވީޓީވ

y ިމުޙައްމަދު ޙަލީމް، ސުންގަޑ

y ްއަޙްމަދު ޢަބްދުهللا ސަޢީދު،  ހަވީރު ނޫސ

y ާއިސްމާޢީލު ރަޝީދު،  އާއިލާ މަޖައްލ

y ްމަސްޢޫދު ޙިލްމީ،  ދިއެފްއެމ

ން ރު ބަ ތް މެން ގަ އި ޑަ ވަ ވި އިން ޮހ ގެ ތެރެ މުން އާން

y )ްއަޙްމަދު ޢަބްދުهللا،  )ނާއިބު ރައީސ

y ީފާޠިމަތު އިޝާން ޢަލ

y ީމުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްޙާދ

y ުޢަލީ ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކ

y ުއަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރ

y ްއަޙްމަދު ފައިޞަލ

y ުމުޙައްމަދު ފަރީދ

y ުއަޙްމަދު ޢަބްދުهللا ސަޢީދ

y  ުމެންބަރުކަން – 28 އެޕްރީލް 2010 ން 2 ނޮވެންބަރ

2011 އަށް

y ްއަޙްމަދު ފައިޞަލް، ހ. ކްރެސެޓ

y  ުމެންބަރުކަން – 28 އެޕްރީލް 2010 ން 23 ސެޕްޓެމްބަރ

2011 އަށް 

އެއްފަދައިން  މުއައްސަސާތަކެކޭ  އެހެން  މިނިވަން 

އުޖޫރަ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ކައުންސިލްގެ  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް 

ނޑައަޅާފައިވާ  ނޑައަޅަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. މިހާރު ކަ ކަ

އުޖޫރައަކީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 5000 ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް، ބުރަ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި ޒިންމާތަކެއް މަތިކޮށްފައިވާ މިކައުންސިލްގެ 

މެންބަރުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރައަކީ، މިފަދަ އެހެން ކައުންސިލްތަކާއި 

ކޮމިޝަންތަކަށް ދޭ އުޖޫރައަށްވުރެ “ނިކަމެތި” އުޖޫރައެއް ކަމަށް 

މެންބަރުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ފާރަވެރިވެ،  މީޑިއާތަކަށް  ނޫސްވެރީންނާއި،  ރާއްޖޭގައި 

އެފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އޮތް އެންމެ މިނިވަން މުއައްސަސާގެ 

ސަބަބަކީ  ކައުންސިލެވެ.  މީޑިއާ  ތަނަކީ  ފާހަގަކުރެވޭ  ގޮތުގައި 

ހިއްސާކުރާ  އަދި އާންމު މެންބަރުންވެސް  މީޑިއާތަކާއި  އެތަނަކީ، 

ގޮތަށް އެކުލަވައިލެވިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ވީތީއެވެ. ނަމަވެސް، 

ޒިންމާދާރު  މުއައްސަސާއެއްގައި  ޒިންމާދާރު  މިފަދަ  މިޒަމާނުގައި 

ރަނގަޅު  މެންބަރުންނަކީ،  ތިބޭ  ހަވާލުވެފައި  މަސައްކަތްތަކަކާ 

އުޖޫރައެއް ލިބޭ، އަދި ދާއިމީ މެންބަރުންތަކެއް ކަމަށް ވާނަމަ މި 

މުއައްސަސާ މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަވެފައި ބާރުވެރިވާނެއެވެ.



132133 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ޖައްސައިދިނީ  ކުލަ  ޒަމާނީ  ނޫސްވެރިކަމުގައި  ދިވެހި 

އުފެއްދުންތެރި  ނެތެވެ.  ޝައްކެއް  މެދު  ކަމާ  ނޫހުން  “ހަވީރު” 

ލިޔުންތަކުންނާއި ކުޅަދާނަ ނޫސްވެރިންގެ ފުށުންނާއި އާ ހިޔާލުތަކުން 

އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާ އިންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 

75 އަހަރު ފުރޭ މި މުނާސަބަތުގައި، އެ ހަނދާންތައް އާކުރާއިރު، 

އެންމެ ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން ޖެހޭ އެއް ފަރާތަކީ، އެ ހުރިހާ 

ނޑި ކަމަށްވާ ޑރ.  ކަމެއްގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި ވަރުގަދަ ސިކު

އިސްޓައިލާއި،  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޒަމާނުގެ  މި  ރަފީގެވެ.  އަލީ 

އަދި  ތައާރަފްކުރައްވައި،  ރާއްޖެއަށް  ނޫސްވެރިކަން  އޮންލައިން 

ދިވެހި  ފުރަތަމަ  ހާސިލުކުރެއްވި  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ނޫސްވެރިކަމުން 

ދިވެއްސަށް، ވެވަޑައިގަތުމުގެ ޝަރަފު ހޯއްދެވި ފަހުރުވެރި ބޭފުޅަކީ 

އެއީ އެވެ.

އީޕީއެސްގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު، 

ނެރުއްވުމަކީ  ނޫހެއް  ބަހުން  އިނގިރޭސި  އަހަރު  ވަނަ   1983

އިން  ދާއިރާ  އެ  އަދި  ފެށުމެވެ.  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ރަފީގުގެ  އަލީ 

ބޭބޭފުޅު  ލިބިވަޑައިގަތީ،  ހިތްވަރެއް  އިތުރު  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ “ހަވީރު” ނޫހަށް ލިޔުއްވަން 

ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތުމުންނެވެ. 

އަލީ  ގޮތުގައި  ރިޕޯޓަރެއްގެ  ޓައިމް  ޕާޓް  އެގޮތުން 

ރަފީގް ވަނީ އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ބޭރުގެ 

އިއްޒަތްތެރިންނާ އިނގިރޭސި ބަހުން އިންޓަވިއުކުރައްވައިފަ އެވެ. 

އޭގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ ލީޑަރު ޔާސިރު އަރަފާތާއި މެލޭޝިއާގެ 

ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ސްކޫލް ދައުރަށް ފަހު އެ ނޫހާ ރަސްމީކޮށް ގުޅިވަޑައިގެން 

ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސީދާ ހޭދަކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ މަދު 

ދުވަސްކޮޅެއްގަ އެވެ. އެއީ 1987 ވަނަ އަހަރު ނޫހުގެ އެޑިޓަރުގެ 

ކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވުމުންނެވެ. އެ މަގާމު 23 އަހަރު ފުރުއްވި 

އިރު އަލީ ރަފީގް ވަނީ އެ ނޫހުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ކުޅަދާނަ 

ތެރޭގައި  އޭގެ  ނުކުތެވެ.  އަށް  ދާއިރާ  ނޫސްވެރިންތަކެއް  އެތައް 

ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ  އިނާމު  ގައުމީ  ރޮނގުން  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މޫސާ ލަތީފާއި މުހައްމަދު ޝަހީބު ހިމެނެ އެވެ.
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ދޫން މް ދު ޙަ މަ އް ޙަ މު

ޝައުގާއި  އޮންނަ  އެކަމާމެދު  ނޫސްވެރިކަމަކީ 

ލިބިގަނެވޭ  ސަބަބުން  ރޫހެއްގެ  ހުންނަ  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

ނަމޫނާ  އެފަދަ  ޙަމްދޫނަކީ  މުޙައްމަދު  ހުނަރެކެވެ. 

ޚާއްޞަ  ދާއިރާއަށް  ކުޅިވަރުގެ  ނޫސްވެރިއެކެވެ. 

ގައި  "މިހާރު"  ނޫސް  ދުވަހު  ގޮތުގައި  ނޫސްވެރިއެއްގެ 

ލިޔުންތަކަކީ  ފީޗަރ  ޙަމްދޫނުގެ  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް 

ކިޔުންތެރީންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުންދާ ލިޔުންތަކެކެވެ. 
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ނޫސް  “ހަވީރު”  ދައުރުގައި  ރަފީގުގެ  އަލީ 

ޒަމާނީ  އޮތީ  ދެމި  ގޮތުގައި  ނޫހުގެ  މަގުބޫލު  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ 

އޭރު  ވަނީ  ނޫހުން  އެ  އެގޮތުން  ގެންނެވުމުންނެވެ.  ބަދަލުތަކެއް 

ނޑަކާއި  މިންގަ އަހުލާގީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ސްޓައިލް  ލޭއައުޓުގެ  ލިޔުންތެރިކަމާއި 

ގައިޑެއް ތައާރަފްކުރައްވައިފަ އެވެ. މިއީ މި 

ނަމަވެސް  ބެލި  ނިސްބަތުން  ސަރަހައްދުގެ 

ބޮޑު  ވަރަށް  ބަލާއިރު  ދުވަސްވަރާ  އެ 

ކުޑައިގެ  ނޫހުގެ  އެ  އަދި  ކުރިއެރުމެކެވެ. 

ހާއްސަ  ބަހުން  އިނގިރޭސި  ދަށުން 

އެވެ.  ނެރުއްވި  މަޖައްލާތައް  އަދަދުތަކާއި 

އެ ނޫހުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް ދެއްވި 

އެންމެ އެއް ބޮޑު އެއް ހަދިޔާއަކީ 2001 

“ހުވާސް”  ތައާރަފްކުރެއްވި  އަހަރު  ވަނަ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ  އެއީ  އެވެ.  މަޖައްލާ 

ބަދަލުކޮށްލި  ވައްޓަފާޅި  ލިޔުމުގެ  ރިޕޯޓް  ފީޗާ  ހަބަރުތަކާއި  ލުއި 

މަޖައްލާއެކެވެ.

ނޑުއްވަން  އަލީ ރަފީގަކީ ރަތްގަލަމެއް ހިއްޕައިގެން ކުށް ކަ

ހުންނަވާ އެޑިޓަރެއްގެ ބަދަލުގަައި ލިޔުމުގެ އިސްޓައިލް ބަދަލުކުރެއްވި 

އެޑިޓަރެކެވެ. އަދި ނޫސްވެރިން ލިޔާ ހަބަރާއި ރިޕޯޓްތަކަށް، ވަރުގަދަ 

ސުރުހީތައް ދެއްވި އެޑިޓަރެއް ވެސް މެ އެވެ. ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ޖެހިވަޑައިގަތުމުން  ނަންގަވަން  ޒިންމާ  ބުރަ  ހިންގެވުމުގެ  ނޫސް 

އެކަމަކު  މަދުންނެވެ.  ނިސްބަތުން  ލިޔުއްވެވެނީ  ރަފީގަށް  އަލީ 

ނޫސްވެރިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ފޭރާން މޮޅު، އިލްމީ ލިޔުންތަކެއް 

ލިޔުއްވި އެވެ. ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން މޮޅު ފީޗާތަކެއް 

ލިޔުއްވި އެވެ.

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ދުނިޔެ އަށް އަންނަމުން 

ދިޔަ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ބަދަލުތައް ދިވެހިންނަށް އަލަސް އަލީ ރަފީގް 

ހުންނެވީ އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ރޯފިލައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭރު ވެސް 

ވިސްނަވަމުން ގެންދެވީ އެ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިކަމުގައި 

ނަތީޖާއަކީ،  އޭގެ  އެވެ.  މެދުގަ  ކުލައެއްތޯއާ  ކޮން  ޖެއްސޭނީ 

ކޮމްޕިއުޓަރުން ހަބަރު ކިޔޭނެ ނިޒާމެއް 1994 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ 

އަށް ތައާރަފްކުރެއްވުމެވެ. “ހަވީރު” ނޫހުގައި ހުންނަ ހަބަރުތައް 

ހެދުމަށް  ގޮތް  ކިޔޭނެ  ކޮމްޕިއުޓަރުން  މެދުވެރިކޮށް  އިންޓްރާނެޓް 

ރާއްޖޭގައި  އިރު  ތައާރަފްކުރެއްވި  ނެޓް”  “ހަވީރު 

ކޮމްޕިއުޓަރު ވެސް ނުހަނު މަދެވެ.

އަށް  ރާއްޖެ  އަހަރު  އައި  ޖެހިގެން  އަދި 

އިންޓަނެޓް ތައާރަފުވުމާ އެކު، 1997 ވަނަ އަހަރު 

“ހަވީރު އޮންލައިން” ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ 

ގާއިމުކުރެއްވި  ވެބްސައިޓެއް  ނިއުސް  ފަހަރަށް 

އެވެ. އިންޓަނެޓާއި ކޮމްޕިއުޓަރު އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ޒަމާނެއްގައި  އަޑުނާހާ  ދިވެހިން  ވަސީލަތްތައް 

ބަދަލެއް  އިންގިލާބީ  އިން  އޮންލައިން”  “ހަވީރު 

އެކަންޏެއް  ނޫސްވެރިކަމަކަށް  ހަމައެކަނި  ގެނައީ 
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ވެސް  ދާއިރާއަށް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންފޮމޭޝަން  ރާއްޖޭގެ  ނޫނެވެ. 

މެ އެވެ. އެއީ ނޫސްވެރިކަމަށް ހިދުމަތްކުރުމުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ 

އިނާމު އެ އަހަރު ހާސިލުކުރެއްވި ޢަލީ ރަފީޤުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ހަޔާތްޕުޅުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އުއްއައްޔެެވެ.

އެންމެ  ނެތުމުން  ފޮންޓް  ބޭނުންކުރާނެ  އިންޓަނެޓުގައި 

ފުރަތަމަ “ހަވީރު އޮންލައިން” އަށް ހަބަރުތައް އަރުވަނީ ގްރެފިކް 

ފޮންޓެއް  އަހަރު  ވަނަ  އެކަމަކު 2000  އެވެ.  ގޮތުގަ  އިމޭޖެއްގެ 

އެވެ.  ފެށި  ލާން  ހަބަރުތައް  ގޮތުގައި  ޓެކްޓްސްގެ  ތައާރަފްކޮށް 

އޭރު ވެބްސައިޓަށް ލަނީ ހަމައެކަނި މަދު ހަބަރުތަކެކެވެ. އެކަމަކު 

މަޑުމަޑުން ތަރައްގީކުރަން ފެށި އެވެ. އެގޮތުން 2000 ވަނަ އަހަރު 

މެޗުތައް  މުބާރާތުގެ  ފުޓްބޯޅަ  ޖުބިލީ  ގޯލްޑަން  ބޭއްވި  މާލޭގައި 

އެވެ. ނޫސް  ލިޔެ  ވެބްސައިޓަށް  ވަގުތުން  ގޮތް  ދިޔަ  ހިނގަމުން 

ބަދަލުކޮށް  ދިއުން  ދިޔަ  ލަމުން  ހަބަރުތައް  ނޫހުގެ  ޗާޕުވުމުން، 

2009 ވަނަ އަހަރު ވެބް ނޫހެއްގެ ގޮތުގައި “ހަވީރު އޮންލައިން” 

އެ  އެވެ.  ފެށި  ލާން  ހަބަރު  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ރަޖިސްޓްރީކޮށް 

ދާއިރާ  މި  ގިނަވެ  ނޫސްތައް  އޮންލައިން  ރާއްޖޭގައި  ހިސާބުން 

ފުޅާވެގެން ދިޔަ އެވެ.

އަދި  ގުޅުވައިދީ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ނޫސްވެރިކަމާއި  ރާއްޖޭގެ 

ނޑިތައް  ނޫސްވެރިކަމަށް އާ ހިޔާލުތައް ގެނެސްދީ ނޫސްވެރިންގެ ސިކު

މި  ދިޔައީ  ވެގެން  ރަފީގް  އަލީ  ގޮތުގައި  އެޑިޓަރުގެ  ހުޅުވާލި 

އެކުއެވެ.  މަސައްކަތާ  ކުރެއްވި  ހޯއްދެވުމަށް  އިލްމު  ދާއިރާއިން 

އެގޮތުންް މެލޭޝިއާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީން 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކުރެއްވި ފަހުން 

އަލީ ރަފީގް ފަސް އެނބުރި ބައްލަވާފައެއް ނުވެ އެވެ. މާސްޓާސް 

ޑިގްރީ 2003 ވަނަ އަހަރު ހާސިލުކުރެއްވީ ނިއުޒީލެންޑުގެ ކެންޓަބަރީ 

ޔުނިވާސިޓީންނެވެ. މާސްޓާސްގެ ތީސީސް ބިނާކުރެއްވީ އޮންލައިން 

ނޫސްވެރިކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޯހުން މަތީ ވަނައެއް ހޯއްދެއްވުމުން 

ޕީ.އެޗް.ޑީ ހައްދަވަން ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ރޮނގުން ޑޮކްޓަރޭޓް ސަނަދު ހާސިލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަށް 

2007 ވަނަ އަހަރު ވެވަޑައިގެންނެވީ، ހަނގުރާމަ ކުރާ ގައުމުތަކުގެ 

ސަރުކާރުތަކުންނާއި އަސްކަރިއްޔާއިން ޚަބަރުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ 

ވަރުގެ މައްޗަށް ހެއްދެވި ފުރިހަމަ ދިރާސާއާ އެކު އެވެ.

ފާހަގަކުރެއްވީ  ރަފީގް  އަލީ  މިޒާޖެއްގެ  މަޑުމައިތިރި 

އިލްމާއި ތަޖުރިބާއާ އެކު އަދި ހިލްމު ވެސް ބޭނުންކުރައްވައިގެން 

މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެގޮތުން އަލީ ރަފީގާ އެކު 

މަސައްކަތްކުރި މީހުން ފާހަގަކުރަނީ އޭނާ އަކީ އެންމެ ގޮވައިގެން 

ކުރިމަތިލައްވައި  ގޮންޖެހުންތަކާ  އަދި  ދެނެވަޑައިގަންނަވާ  އުޅެން 

ރަނގަޅު ނިންމެވުންތައް ނިންމެވި ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. 

އަބަދުވެސް ހުންނެވީ ދެ ތިން ފިޔަވަޅު ކުރީގަ އެވެ. ޔޫއޭއީގައި 

ނޫސްވެރިކަން ކިޔަވައިދެއްވަމުން އަންނަ ޕްރޮފެސަރެއްގެ ގޮތުގައި 

މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރައްވާ ކުރެއްވުން އެއީ އެކަމުގެ އަލި ގަދަ 

ހެއްކެކެވެ.

އަލީ ރަފީގު “ހަވީރު” 

ނިއުސްރޫމުގައި: އޭނާ ވަނީ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ 

ސްޓައިލާއި އަދި ނޫސްވެރިކަމަށް 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބަދަލު ގެނައުމުގައި 

މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރައްވާފައި. 
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ނޫސްވެރިން  ރާއްޖޭގެ  އަހަރެވެ.  ވަނަ   1990 އެއީ 

ނޑު ފަޅާލާފައި ނުކުތް އަހަރެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ އާ ބާބެއް  ތޮށިގަ

ފެށުނު އަހަރެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ އެތައް ކުލަތަކެއް ފެނި އެތައް 

ކަމެއް ހިންގި އަހަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 25 އަހަރު 

ފުރުނު އަހަރެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ވައިރޯޅީގައި އެތައް ކަމެއް 

ނިންމީ  ޑިޕާޓްމަންޓްއިން  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ފަހު  ވެދިޔުމަށް 

ނޑެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ. 1993  ނޫސް ވެރިކަމުގެ އަޚުލާގީ މިންގަ

ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުނުއަހަރެވެ. 

ނޑެއް  މިންގަ އަޚުލާގީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހި  ދިމާކޮށް  އެއަހަރާ 

އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން އެ އަހަރު އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ން 7 ކަށް 

ނޑައެޅިއެވެ.  ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ  އެންޑް  އިންފޮމޭޝަން  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކުރި މި ބައްދަލުވުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި 

ދިރާސާކޮށް  ނޑުތައް  މިންގަ އަޚުލާގީ  ބޭނުންކުރާ  ގައުމުތަކުގައި 

އެކުލަވާލައި  ދެލިކޮޕީ  ނޑެއްގެ  މިންގަ ކަމުދާކަހަލަ  ރާއްޖެއަށް 

ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅިއެވެ.  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެ ދެލިކޮޕީއަށް 

ނޑު އެކުލަވާލުމަށް ތާވަލު  ބަހުސް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެ މިންގަ

ކުރެވުނު މަހާސިންތާ ގެ މުއްދަތު ހަމަ ވިއިރު ވެސް ގޮތްތަކެއް 

ނޑަނޭޅި ބައްދަލުވުން ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިޔައެވެ. އެޕްރީލް  ކަ

އިރު  އައި  ބައިވެރިން  ދަންފަޅިއަށް  ހަވީރުގެ  ދުވަހުގެ  ވަނަ   8

ނޑު  މޭޒުމަތީގައި އޮތީ ނޯޓެކެވެ.  ބަހުސް ކުރަމުން ދިޔަ މިންގަ

ބައްދަލުވުންތައް  އެ  ގޮތަކަށް  ކުއްލި  ކުރިން  ކުރުމުގެ  ފާސް 

ކުރެވުނު  ޚަރަދާއެކު  އުންމީދާއި  ނުހަނު  ނޯޓެވެ.  ހުއްޓާލިކަމުގެ 

މަސައްކަތް ދިޔައީ ފަނު ފުލުންނެވެ. 

ނޑެއް  މިންގަ އަޚުލާގީ  ކުރާނެ  އަމަލު  ވެރިން  ނޫސް 

އެކުލާވާލަން އުޅުނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެ 

ބައްދަލުވުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވި އަދި މިހާރު ކޮމިއުނިޓީ 

ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ރޮގުން ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވާފައިވާ ޑރ. 

ނޑެއް އެކުލަވައިލަން  އަހުމަދު ޒަކީ ނާފިޒު ވިދާޅުވީ އެފަދަ މިންގަ

ދިމާވާ  ނެތުމުން  ނޑެއް  މިންގަ އެފަދަ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އުޅުނީ 

ހުރިހާ  މަތީން  ހަމައެއްގެ  ވަކި  ކުޑަކުރުމަށާއި  މައްސަލަތައް 

ނޑެއް ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.  ނޫސްވެރިން ތަބާވާ އެއް މިންގަ

އެފަދަ  އިދާރާއެއްގައި  ނޫސް  އެއްވެސް  ރާއްޖޭގެ  އޭރު 

ނޑެއް ހެދިފައެއް ނޯވެއެވެ. އަދި އެއީ މުޅީން އާ ކަމެކެވެ.  މިންގަ

ނޑެއް ހެދުމުގެ ގާބިލުކަން ވެސް  އަދި އަމިއްލައަށް އެފަދަ މިންގަ

ހުރިހާ ނޫސްތަކަކު ނެތެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓައިލަން ޖެހުނު ސަބަބާ 

ހޫނުވެ  ބަހުސް  ބުނީ  ބައިވެރިއަކު  ބައްދަލުވުމުގެ  އެ  ބެހޭގޮތުން 

ޚިޔާލު  އުފެދުނު  މެދުގައި  އިސްބޭފުޅުންގެ  ނުޖެހުނީ  ކޮޅެއްގައި 

ތަފާތުވުން ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައެވެ. 

ދެއްކި  ވާހަކަ  ނޑުގެ  މިންގަ އަޚުލާގީ  އެދުވަސްވަރު 

ނަމަވެސް ފަހުން އެ ވާހަކަތައް އޮބުނީއެވެ.

ގަބޫލު  އެމީހުން  ތަކުން  އިދާރާ  ނޫސް  ބައެއް  އެކަމަކު 

uDnwg cn im Iq Wl uK wa eg um wk ir ev csUn

މް ޔާ ދު ޝި މަ ޙް އަ

އަޙްމަދު ޝިޔާމަކީ މީޑިއާގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި 

ބޭފުޅެކެވެ.  ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ  މުއްދަތަކަށް  ދިގު 

އިސްކޮށް  ވުޖޫދުވުމުގައި  މަޖައްލާތައް  ނޫސް  ބައެއް 

މަޖައްލާ  ފުރަދާނަ  ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޝިޔާމަކީ 

ވަރަށް  ގެންދެވުމުގެ  ކުރިއަށް  މަޖައްލާތައް  ބައެއް  ފަދަ 

ހުންނެވީ  މިވަގުތު  ޝިޔާމް  ބައިވެރިއެކެވެ.  މުހިންމު 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލެއްގެ 

މަޤާމުގައެވެ.
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އަމަލުކުރަމުން  އެއަށް  ހަދާ  ނޑެއް  މިންގަ އަޚުލާޤީ  ކުރާ 

ނޑުމެއްނެތި  މެދުކެ ރާއްޖޭގައި  ވެއެވެ.  ގެންގޮސްފައި 

އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ނެރެމުން ދިޔަ ހަވީރު ނޫހުން އަޚުލާޤީ 

ފަހުން  އަދި  ކުރިއެވެ.  އަމަލު  އެއަށް  ހަދާ  ނޑެއް  މިންގަ

ނުކުތް ބައެއް ނޫސް މަޖައްލާތަކުގައި ވެސް އާންމު ނުކުރާ 

ނޑެއް ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް  އަޚުލާގީ މިންގަ

އެއީ ވަރަށް މަދު ނޫހެއް އަދި މަޖައްލާއެއް ގައެވެ.   

ކީއްކުރަންތޯ  ހަދަނީ  ނޑެއް  މިންގަ އަޚުލާޤީ 

އެޖެންސީ  ނޫސް  ބޮޑެތި  ދުނިޔޭގެ  ޖެހެއެވެ.  ބަލައިލާން 

ވެސް  އިސްޓޭޝަންތަކުގައި  ރޭޑިއޯ  އަދި  ޓީވީ  ތަކާއި 

އިދާރާއެއްގެ  އެ  އޮވެއެވެ.  ހަދާފައި  ނޑެއް  މިންގަ އަޚުލާޤީ 

ނޫސް  ރާއްޖޭގެ  މަތީންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ސިޔާސަތާއި 

އިދާރާތަކުގައި ލިޔެވިފައި އޮތް ސިޔާސަތަކާއި އަޚުލާގީ މިންގަޑެއް 

އޮންނަނީ ކިތައް އިދާރާގައި ތޯއެވެ؟ އެނގޭ އެއް ހަގީގަތަކީ އާންމު 

ނޑެއް ފެންނާން ނޯންނަ ކަމެވެ.  ކުރެވިފައި އޮތް އަޚުލާގީ މިންގަ

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން ފެށުނީންސުރެ އެ ނޫހެއް ނުވަތަ 

ހިފަހައްޓަމުން  އެޑިޓަރުން  އަދި  މަސްއޫލުވެރިން  މަޖައްލާއެއްގެ 

ނޑުތަކެއް އޮންނަކަމަށްވެއެވެ. އެ ދުވަސް ވަރަކާގުޅޭ  އަންނަ މިންގަ

ބޭފުޅުންގެ  އެ  އެއީ  ނަމަވެސް  ގެންގުޅެއެވެ.  ނޑެއް  މިންގަ ފަދަ 

ނޫސް  ކުރުމެކެވެ.  ރައްކާކުރެވޭ  ހިތުގައި  ނުވަތަ  ނޑީގައި  ސިކު

އޮންނަ  އެނގިހާމަވެފައި  ހުދުން  ކަޅާ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ 

އިދާރާއެއްގައި  އެ  ގެއްލުމާ  އެކަމުގެ  ނޯވެއެވެ.  ސިޔާސަތެއް 

ޖެހިފައިވަނީ  ކުރިމަތިލާން  މާޒީގައި  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ 

މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ.

ދުވަހު ނޫސްތަކުގެ ގޮތުގައި ހަވީރު، އާފަތިސް، މިއަދު 

ނޫސްތަކުގެ  އެ  ވެސް  ނުކުތްއިރު  ވާދަވެރިކަމާއެކު  ނޫސް، 

ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ގޮތުގައި  މަސްއޫލުވެރިންގެ 

ވަރަށް ގާތުން ނޫސް ޗާޕަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ބައްލަވައެވެ. އަދި 

ކިތަންމެ ލިޔުމެއް، ލޭއައުޓް ހަދާފައިވަނިކޮށް ނުޖަހާން އަންގައެވެ. 

ނޑެއް ނެތުމެވެ.  އެހެން ދިމާވުމުގެ އަސްލަކީ ލިޔެވިފައި އޮތް މިންގަ

އަހަރުތަކުގެ  ގެ   1990 ފޯރި  ނެރުމުގެ  މަޖައްލާ  އެގޮތަށް  ހަމަ 

ދިޔަ  ނެރެމުން  ވެސް  ދިޔައިރު  ގަދަވެގެން  ފެށިގެން  ފަހުކޮޅުން 

ނޑެއް  ބައެއް މަޖައްލާތަކުގައި ވެސް ލިޔެވިފައި އޮތް އަޚުލާޤީ މިންގަ

އޮތް ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އެހެންވެ ބައެއް ފަހަރަށް މުޅި މުޖުތަމަޢު 

ބަލައި ނުގަންނަ ލިޔުންތައް ވެސް ޝާއިއު ކުރެވޭގޮތް ވިއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ  ވާހަކަދައްކާއިރު  ނޑުގެ  މިންގަ އަޚުލާގީ 

ސީއެންއެންއަށް  ޗެނަލްކަމުގައިވާ  ޓީވީ  އެއް  އެންމެބޮޑު 

ވައިޓްހައުސްއިން އަންގާފައި އޮންނަ އެންގުމެއް އޮވެއެވެ.  އެއީ 

އެ ގައުމުގެ ރައީސް އެ ޗެނަލުން ދައްކާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ 

ވާގޮތުން  ލިޔުމުގައި  އެ  ލިޔުމެކެވެ.  އެކުލަވާލައިފައިވާ  މައްޗަށް 

އެމެރިކާގެ ރައީސް ތަގުރީރު ކުރައްވާއިރު ތަރުހީބު ދިނުމުގެ ގޮތުން 

އަތްތިލަބަޑި ޖަހާވަގުތު ދައްކަން ވާނެ ގޮތާއި ރައީސް ތަންތަނަށް 

ވަގުތު  ކުރައްވާ  ސަލާމް  އާންމުންނާ  ވަގުތު  ކުރައްވާ  ޒިޔާރަތް 

ދައްކަންވާނެ ގޮތް ވެސް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އޮންނަ  ހަދާފައި  ސަރުކާރުން  ނިއުޒިލޭންޑްގެ 

ކަންކަން  ނޑުގައިވާ  މިންގަ އެ  އޮންނަނީ،  ނޑެއްގައި  މިންގަ

ގަބޫލުކޮށް ސޮއިކުރާ ނޫސް އިދާރާތަކަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެ 

ނެރެ  ނޫސްތައް  ވެސް  ނުކޮށް  ސޮއި  އޭގައި  އެކަމަކު  ގޮތަށެވެ. 

ޝާއިއުކުރެވެއެވެ.  ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އެޑިޓަރުން ގަބޫލުކުރާ އެ 

ނޑެއް ވެސް ހަދައިގެން ގެންގުޅެއެވެ. މީހުން އެއްބަސް ވާ މިންގަ

ނޫސްވެރިކަމަކަށް  މިނިވަން  ނޑަކުން  މިންގަ އަޚުލާގީ 

ދުނިޔޭގެ  ނުވާނެކަން  އެގޮތަށް  އެކަން  ހެއްޔެވެ؟  އެޅޭ  ހުރަސް 

ބޮޑެތި ނޫސް އެޖެންސީތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްދީފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ 

ކޮށްފައެވެ.  ތަޖުރިބާ  އެކަން  ވަނީ  އެ  ވެސް  ނޫސްތަކުން  ބައެއް 

ނޑަކީ އެއަށް އަމަލުކުރަން އެ އިދާރާއެއްގެ ހުރިހާ  އަޚުލާޤީ މިންގަ

މީހެއްގެ  އެންމެ  ވުމެކެވެ.  އެއްބަސް  އެއްބަސްވާ  މުވައްޒަފުން 

ނޑެއް ނޫނެވެ. ނޑީގައި ފޮރުވިފައި އޮންނަ މިންގަ ސިކު



138139 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ނޫސްވެރިކަމަކީ ފަންނެކެވެ. ހުނަރާއި ކެރުމުގެ ތެރެއިން 

އުފަންވާ ސިފައެކެވެ. މި ސިފަ ލިބިގަނެވެނީ އެ ސިފަ ލިބިގަތުމަށް 

ޚުދު އެ މީހަކު ބޭނުންވުމުންނެވެ. އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ 

އޮންނަ  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ދާއިރާއިން  އެ  ޝައުގުވެރިކަމަކާއި 

ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. މި ލޯބި މުޑުވައްކޮށްދީ އާލާކޮށްދޭ އެންމެ 

ފުރަތަމަ އުނގަކީ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކެވެ. އެހެނިހެން ކަންކަމަށް 

ނޫސްވެރިކަމަށް  ދިވެހި  ފަދައިންނެވެ.  އުފައްދައިދޭ  ލޯބި  ވެސް 

އައުމުގައި  ދިރިގެން  ނޫސްވެރިކަން  ނޫސްވެރިންނާއި  ބަލާއިރު 

މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަން އަދާކޮށްފައިވަނީ ކުޑަ ދައުރެއް ނޫނެވެ. 

ގިނަ  މާ  ފެށުނުތާ  ރަސްމީކޮށް  ނޫސްވެރިކަން  ދިވެހި 

ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ޚާއްޞަ  ދެއްވެވި  ތަޢުލީމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންދުނެވެ.  އޮށް 

ސްކޫލު  މުޑުވައް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދެންނެވި  މި  ސަމާލުކަމާއެކު 

އަޙްމަދު  ދިޔައެވެ.  ކުރެވެމުން  ނޑުތަކުގައި  ދަ މަދަރުސާތަކުގެ 

ކިޔަވާނެ  ކުދިން  ފިރިހެން  ވިދާޅުވަނީ   )1993( ޝަފީޤު 

އައު  މަދަރުސާއެއް  ކިޔަވާނެ  ކުދިން  އަންހެން  މަދަރުސާއަކާއި 

ކުދީންގެ  ފިރިހެން  ތަނާހެން  ހިނގައިގަތް  ރަނގަޅަށް  ރޫހަކާއެކު 

ދަރިވަރުންގެ  ނަމުގައި  ރާބިޠާ''ގެ  ''ޖަމިއްޔަތުއް  މަދަރުސާގައި 

ޖަމާޢަތެއް އުފެދި، އަންހެން ކުދިންގެ މަދަރުސާގައި ''އެކުވެރިކަމުގެ 

ކަމަށެވެ.  އުފެދުނު  ޕާޓީއެއް  އެފަދަ  ހަމަ  ނަމުގައި  ގެ  ޗޭނު'' 

ސްކޫލު  ނަމުގައި  ރާބިޠާ''ގެ  ''މަޖައްލަތުއް  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ 

މަޖައްލާއެއްގެ ފުރަތަމަ ޢަދަދު 1365ގެ މުހައްރަމު މަހު ފުރަތަމަ 

ދުވަހު އަތުން ލިޔެގެން ފިރިހެން ކުދިން ނެރުނު ކަމަށެވެ. މާގިނަ 

ނަމުގައި  ގެ  އަންހެންދަރިޔާ''  ''ޤައުމުގެ  ނުވެ  ދުވަސްތަކެއް 

)މަދަރުސަތުއް ސަނިއްޔާގައި( އަންހެން ކުދީން ވެސް މަޖައްލާއެއް 

އަތުން ލިޔެގެން ނެރެން ފެށިކަމަށެވެ. 

ފެށުމޭ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މަދަރުސީ  ސްކޫލު  މިއީ 

އުފެއްދީ  ނޫސްވެރިކަމުން  ދެންނެވި  މި  ބުނެވިދާނެއެވެ. 

ޝައުގުވެރިކަމެވެ. ލިޔުންތެރިކަމާއި ބަހުގެ އަދަބައިގެން ކުރިއަށް 

މި  ފޯރިއެވެ.  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އެކުގައި  ރޫހެވެ.  ދިއުމުގެ 

ފޯރީގައި ކުރެވުނު ނޫސްވެރިކަން މަޑުމަޑުން ކުރިއަރަމުން ދިޔައީ 

ސަމާލުކަމެއްގެ  ޚާއްޞަ  ބެހެއްޓި  ނޫސްވެރިކަމަށް  ސްކޫލުތަކުން 

ސަބަބުންނެވެ. އެދުރުންނާއި ވެރިންގެ ހިތްޕުޅުގައި ނޫސްވެރިކަމަށް 

އޮތް ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުން ވެސް މެއެވެ. މިކަމަށް ބާރުލިބޭ އެންމެ 

ބޮޑު ދަލީލަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން އަތުން ލިޔެގެން ނެރުނު 

ފަންސޫރު  ގަލަމާއި  ދެއްޔާއި  ކަރުދާހާއި  ނެރުމަށް  މަޖައްލާތައް 

ދެއްވަމުން  އަމީނު  މުޙައްމަދު  މަޙުމަކަމަތުއްދާޚިލިއްޔާއިން 

ހެދުމުގެ  ލޭއައުޓް  ނުވަތަ  އެއްކުރުން''  ''ފޮތް  އަދި  ގެންދެވުމެވެ. 

ޗާޕުޚާނާއަށް  ސަރުކާރުގެ  ސެކްރެޓަރީން  މަޖައްލާގެ  މަސައްކަތް 

ގެންދަވައިގެން ދަސްކޮށްދެއްވާފައިވުމެވެ. މި ކަންކަމުން އެނގެނީ 

ސްކޫލު ނޫސްވެރިކަމަށް އެދުވަސްވަރު ދެވިފައިވާ ސަމާލުކަމާއި އެ 

ކަމަށް ދެއްވެވި އެއްބާރުލެއްވުމެވެ. 

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަން ތަރައްގީވެ ކުރިއަރައިގެން ދިއުމުގައި 

ވެސް ސްކޫލު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދައުރު ކިތަންމެހައި ވެސް ބޮޑެވެ. 
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މް ހީ ރާ ބް ވަރު އި އަން

އަންވަރު އިބްރާހީމަކީ އަދަބީ، އިލްމީ ޖައްވުގައި 

އެކަމަކު  ތަރިއެކެވެ.  ޒުވާން  އަންނަ  ފިޔަޖަހަމުން 

އެވެ.  ހުރެ  ޝައުގުވެރިކަން  ނޫސްވެރިކަމަށް  އަބަދުވެސް 

ސްކޫލް ދައުރަށް ފަހު ފުލްޓައިމް ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 

މިހާރު  އަންވަރު  މަސައްކަތްކުރެއްވި  ނޫހުގައި  "ޖަޒީރާ" 

ވެސް ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތަކަށް ލިޔުއްވައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 

އިލްމީ މަޒުމޫނުތަކާއި ޅެން އަދި ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.



138139 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

މި ކަމަށް ބާރުދެއްވަމުން އަޙްމަދު ޝަފީޤު )1993( ވިދާޅުވަނީ 

އެ  މަދަރުސާތަކުގައި  ފެށީ  އާއްމުވާން  ރާއްޖެއަށް  ނޫސްވެރިކަން 

ކަމުގެ ބިންގާ އެޅުމުން ކަމަށެވެ. 

''އެއީ މާލޭގެ މަދަރުސާތަކުން ކިޔަވައިގެން ރާއްޖެތެރޭގެ 

އިސްނެގީ  ރާއްޖެތެރެއިން  ދިއުމުންނެވެ.  ޚިދުމަތަށް  ކުދިން 

ލަސްތަކެއްނުވެ  ފަހުން  އޭގެ  އިފްތިތާޙެވެ.  މަދަރުސަތުލް 

މިކަމަށް  ދަރީން  ޒުވާން  ރަށްތަކުގެ  ދެމެދުގެ  'ކެލައައްޑޫ' 

ތަރުހީބުދީ އަތޮޅު މަދަރުސާތަކާއި ބޮޑެތި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހުރި 

ނެރެން  މަޖައްލާތައް  ލިޔެގެން  އަތުން  މަދަރުސާތަކުގައި  ޚާއްޞަ 

ދެންނެވި  މި  ޞ.28(.   ،1993 ޝަފީޤު،  ފެށޫއެވެ'')އަޙްމަދު 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ބިންގާ ސްކޫލު ދައުރުގައި އެޅުމަކީ އެ ބިންގަލުގައި 

ބޮޑުވި ދަރިވަރުންގެ ޢަމަލީ ޙަޔާތުގައި އެކަން ކުރުމަށް ލިބިގެން 

ދިޔަ ހިތްވަރެކެވެ. ޒުވާން ނޫސްވެރިން އެ ފަންނައިގެން ކުރިއަށް 

ދިއުމަށް ހުޅުވިގެން ދިޔަ ފަހި ދޮރެކެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ސްކޫލު 

ދައުރުގައި އުފެދުނު ނުވަތަ އެ ދާއިރާގައި މެކި، ހޭކި އުޅުނު އެތައް 

ދަރިވަރުންނެއް ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަންނަށް ލޯބިޖެހި އެ ދާއިރާގައި 

މާގްރެޓް  އެޑަމްސް،  ވުޑް  ޖެނިފަރ  ފެށުމެވެ.  މަސައްކަތްކުރަން 

ފިޗް ހޯސަރ، ބްރިގްޓަރ ބުރޫނަރ )2008( ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި 

ނޫސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަވާ ދަރިވަރުން އެ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަވުމުގެ 

ކުރި  ދައުރުގައި  ސްކޫލު  ދަރިވަރުން  އެ  ސަބަބަކީ  ނޑު  މައިގަ

މިފަދަ  ހިނގީ  ކަން  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނޫސްވެރިކަމެވެ. 

ގޮތަކަށެވެ. އެހެންވީމާ އާ ނޫސްވެރިން އުފެއްދުމަށާއި މި ދާއިރާއަށް 

ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަން ފުޅާކުރަން 

ޖެހެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ  އަހަރުތަކުގައި  1960ގެ 

އައި  އިންގިލާބެއް  ބޮޑު  ނިޒާމަށް  ތައުލީމީ 

ފެންވަރުގައި  ދުވަސްވަރުގެ  އެ  ނަމަވެސް 

ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު 

ކުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިނގިރޭސި ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ވެސް 

ނޫންކަމަށް  ކުޑަ  ފުރުޞަތު  ޖާގައާއި  ދީފައިވާ  ކުރުމަށް  މިކަން 

އިނގިރޭސި  ދަރިވަރުން  ސްކޫލުގެ  މަޖީދިއްޔާ  ދެންނެވިދާނެއެވެ. 

ތެރޭގައި  ދުވަސްކޮޅެއްގެ  ކުޑަ  ބަދަލުވިތާ  ކިޔެވުން  މީޑިއަމަށް 

ޖަމިއްޔާއެއް  ދަރިވަރުންގެ  ނަމުގައި  މި  ގުޅުން''  ''އެކުވެރިންގެ 

އުފެއްދިއެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ތަފާތު އަދަބީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުން 

ނަމުގައި  މި  ''އެކުވެރިޔާ''  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  އެ  ދިޔައެވެ. 

ދިޔައެވެ.  ނެރެމުން  މަޖައްލާއެއް  ގުޅުވައިގެން  މުނާސަބަތާ  އެކި 

އެކި  ތިބެގެންނެވެ.  އިސްވެ  ދަރިވަރުން  އެކި  ދުވަސްވަރު  އެކި 

ޢަދަދު   19 އޭގެ  ކޮށްދެއްވައިގެންނެވެ.  ވިލަރެސް  މުދައްރިސުން 

ނެރެފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ. 1979 ވަނަ އަހަރުން 

ފެށިން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ''އެކުވެރިކަމުގެ ޗޭނު'' އަލުން އުފައްދައި 

މި  ''ކެވެލި''  ގޮފިން  ޖޫނިއަރ  ''އެހީތެރިޔާ''  ގޮފިން  ސީނިއަރ 

ނަމުގައި މަޖައްލާއެއް ނެރެމުން ދިޔަކަން ވެސް ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ދައްކައެވެ. މި ކަންކަމުން އެނގިގެންދަނީ މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަން 

އެދުވަސްވަރާއި ހާލަތަށް ބަލާއިރު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވެމުން 

ނޫސްވެރިކަމަށް  މަދަރުސީ  މަދަރުސާތަކުން  ސްކޫލު  ދިޔަކަމެވެ. 

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން ދީފައިވާކަމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މާލޭގައި ހިންގި އަމިއްލަ ސްކޫލުތަކުގައި 

ހިފި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފޯރި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މަދަރުސީ  ވެސް 

ސްކޫލަކީ  އެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އެގޮތުން  ދިޔައެވެ.  ދުވަސްވަރެއް 

މާލޭ އިންގުލިޝް ސްކޫލު )އެމްއީއެސް( އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ އަދަބީ 

ފޯރި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތަނުގައި  އެ  ބުސްތާނެވެ.  އަދަބީ  ޖަމިއްޔާ 

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިކަމުގެ 

މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މާލޭ 

ސްކޫލުތަކަށް ހުޅުވައިލި ނޫސްލިޔުމުގެ 

މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ނޫސް ލިޔަނީ.



140141 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

އޮތްވަރަށް އެހެން އެއްވެސް ސުކޫލަކު އެ ފޯރި ނެތްކަމަށް ވެސް 

މާހައުލެއްގައި  ވާދަވެރި  ފޯރިއާއެކު  ހައިވެސް  އެ  ބުނެވިދާނެއެވެ. 

ނޫސްތައް ނެރެމުން ދިޔައެވެ. ސްކޫލު ފެންވަރުގައި ނެރުނު ނޫސް 

މަޖައްލާތަކާއި ހައުސް ފެންވަރުގައި ނެރުނު ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި 

ބަހުގެ  މި  މަޖައްލާތައް  ނޫސް  ނެރުނު  ފެންވަރުގައި  ކުލާސް 

ހެއްކަކަށް ފުދެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އިންގްލިޝް ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެންޑް 

ވެސް  އެލްސީއެސްއަކީ  ގެ  )އީޕީއެސްއެސް(  ސެކަންޑްރީ ސްކޫލު 

މާލޭގައި  އިތުރުން  މީގެ  ޖަމިއްޔާއެކެވެ.  މުހިންމު  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ހިންގަމުން ދިޔަ ކޮންމެ ސްކޫލަކުންހެން މަޖައްލާއެއް ނުވަތަ ނޫހެއް 

ނެރެމުން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަހަރީ ފޮތްތައް 

ގަވައިދުން ނެރެމުން ދިޔަކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަތޮޅު ތެރެއަށް ބަލާއިރު ވެސް، މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަން 

ދިޔައީ ތަޢާރަފުވެ ކުރިއަރައި ތަރައްގީވަމުންނެވެ. މިފަދަ އެއް ތަނަކީ 

ނައިފަރުގެ މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހެވެ. އަޙްމަދު ޝަފީޤު )1993( 

ފެށިގެން  މިކަން  އިފްތިތާޙުގައި  މަދަރުސަތުލް  ގޮތުގައި  ވިދާޅުވާ 

ބައިވެރިވި  ދިޔައީ މަދަރުސަތުލް މަޖީދިއްޔާގައި ނޫސްވެރިކަމުގައި 

މަސައްކަތްކުރައްވަން  އިފްތިތާހުގައި  މަދަރުސަތުލް  ދަރިވަރުން 

ޖެހެން  ފަހަކާ  ވަރަށް  ސްކޫލުން  އެ  ހިސާބުންނެވެ.  ފެއްޓެވި 

ދެންވެސް ''ބަހާރު''ގެ ނަމުގައި މަޖައްލާއެއް ނެރެމުން ދިޔައެވެ. 

'' އެހެންކަމާއެކު އަދިވެސް އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް 

ނޑަށް  އަޅުގަ ކަމަށް  އެތަނުގައި  އޮތީ  ނޫސްވެރިކަން  އިސްކޫލު 

ތަޢުލީމީ  ހއ.  މަރުކަޒެވެ.  ތަޢުލީމީ  ބ.  ދެން  ދެންނެވޭނެއެވެ. 

ބ.ތައުލީމީ  ''އޮއިވަރު''  މަދަރުސާގެ  ކެލާ  ''އަލިތަރި''  މަރުކަޒުގެ 

މަރުކަޒުގެ ''އަލިވިލުން'' ނ. މޭނާ ސްކޫލުގެ ''އަލަށްފަރިވާ'' ރ. 

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ''އިރު'' ގއ. ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ''އަޑު'' ސ. 

ސްކޫލުގެ  ސ.ނޫރާނީ  ޚަބަރު''  ''ޖަމާޢަތުގެ  މަރުކަޒުގެ  ތަޢުލީމީ 

ނޑާ ހަމައަށް  ''ދޯދި'' މި ނޫސް މަޖައްލާތަކަކީ ރާއްޖެތެރެއިން އަޅުގަ

އަޑުފޯރާފައިވާ )އެކި ދުވަސްވަރުގެ( ނޫސް މަޖައްލާތަކެވެ )އަޙްމަދު 

މަޖައްލާތަކުން  ނޫސް  މި  ޞ.105،106(.   ،1993 ޝަފީޤު، 

ގޮތާއި  އޮތް  ނޫސްވެރިކަން  މަދަރުސީ  އިއްޔެގެ  ހާމަވަނީ  އެނގި 

އޮތް މިންވަރެވެ. 

2000 ގެ އަހަރުތައް ފެށުނު އިރު މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަމުގެ   

ފަށާފައެވެ. ސްކޫލުތަކުގައި  އަންނަން  ބަދަލުތަކެއް  ވަނީ  ފޯރިއަށް 

ކަންކަމަށް  އެފަދަ  ނޑި،  ކެ ބާރު  ޖަމިއްޔާތަކުގެ  އަދަބީ  އޮތް 

ދަށަށް  މަޑުމަޑުން  ވަނީ  ސަމާލުކަން  އައި  ދެމުން  ސްކޫލުތަކުން 

ދާންފަށާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ސްކޫލު ނޫސްވެރިކަން މަޑުމަޑުން އައީ 

ނޑުވަމުން ދިޔަ ގޮތަށެވެ.  ނޑުވަމުންނެވެ. އަދަބީ ޙަރަކާތްތައް ފަ ފަ

މަރުވަމުން  ރޫހު  ޙަރަކާތްތަކުގެ  އެ  ބާރާއި  ޖަމިއްޔާތަކުގެ  އަދަބީ 

ލިޔެގެން  އަތުން  އުނދަގުލާއެކު  ދަތި  އިއްޔެ  ފަދައިންނެވެ.  ދިޔަ 

ދަރިވަރުން ނެރުނު ފޮތްތަކާއި މަޖައްލާތަކެއް މިއަދަކު ނުފެނެއެވެ. 

ކަންކަމަށް  މަދަނީ  ޙަރަކާތްތަކުން  ހިންގި  ގުޅިގެން  ދަރިވަރުން 

މިއަދަކު  ސުކޫލެއް  ލަވައިދޭނެ  ސުވާ  ލަވައިދިން  ހިތްޖައްސައި 

ނޫސްވެރިކަން  ފަސޭހަކަމާއެކު  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ނަމަވެސް  ނެތެވެ. 

ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް މިވަނީ ފަހިވެ، ފަސޭހަވެފައެވެ. އޭގެ މުހިންމު 

ކަން މިވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އެ ފަންނުގެ ބޭނުންތެރިކަން މި އޮތީ 

އިންތިހާގައެވެ. 

ސުވާލަކީ ސުކޫލު މަދަރުސާތަކުން ސްކޫލު ފެންވަރުގައި 

ނޫސް  ނެރުނު  ފެންވަރުގައި  ހައުސް  ނޫސްމަޖައްލާތަކާއި  ނެރުނު 

މަޖައްލާތަކާއި ކުލާސް ފެންވަރުގައި ނެރުނު ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް 

ނުކުރެވުނަސް  އަދި  ކުރެވުނަސް  ގަބޫލު  ހެއްޔެވެ؟  ކިހިނެއް  ވީ 

ފެންނަމުން  ނޫހަކުން  ކޮންމެ  ނެރެމުން  ސްކޫލަކުން  ކޮންމެ 

ކުރިއަރައިގެން  ހުނަރުވެރިކަމެވެ.  ހިތްވަރާއި  ކުދިބައެއްގެ  ދިޔައި 

ދިޔައީ  އާލާވެގެން  ފަންނުވެރިކަމެވެ.  ލިޔުންތެރިކަމާއި  ދިޔައީ 

ދިޔައީ  ދިރިގެން  ފޯރިއެވެ.  ކުރުމުގެ ރޫހާއި  އެކުގައި މަސައްކަތް 

ނޫސްވެރިކަމަށް އޮތް ޝައުގުވެރިކަމެވެ. މި ދެންނެވި ފޯރި ގަދަވެ 

މާހައުލުގައި  ސްކޫލު  ވެސް  'ފޮޅި'ތައް  ގުރޫޕުތަކުން  ވަކިވަކި 

ނެރެމުން ދިޔައެވެ. ސްކޫލުތެރެއަށް ނުރަސްމީ ނޫސްވެރިކަން ވެސް 

ތައާރަފުވަމުން ދިޔައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ދަރިވަރުންނަކަށް 

އަދަބު ވެސް ލިބިގެންދިޔައެވެ. އެތައް ދަރިވަރުންނެއްގެ ތައުލީމީ 

ހަޔާތަށް އަސަރު ވެސް ކުރިއެވެ. 

ޒަމާނީ  ވަސީލަތްތަކާއެކު  ޒަމާނީ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ނޫސްވެރިކަން ކުރެވެން އޮތް އިރު ސުކޫލުތަކުގައި އެ ފޯރި އޮތް 

ވެބްސައިޓް  ސްކޫލުތަކުގެ  ގިނަ  ނުފެނެއެވެ.  މިއަދަކު  މަންޒަރެއް 

ވެސް އަދާހަމައެއް ނުކުރެވެއެވެ. ދަރިވަރުން މުހިންމު ލިޔުންތައް 

ކުޑަކުޑަ  ނުކުރެވެއެވެ.  ގާއިމެއް  ގޮތެއް  ފެންނާނެ  އޮންލައިންކޮށް 

ޚަރަދަކުން ނޫސްވެރިކަމަށް ފަހި މަންސައެއް ގާއިމު ކުރެވެން އޮތް 



140141 ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ ސް މަ ލި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

ނަމަވެސް އެކަންކަން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިނގަމުންދާ ތަނެއް 

ނުފެނެއެވެ. މިއީ މިހާރުގެ ހާލަތުކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. 

ހިތްތަކުގައި  ދަރިވަރުންގެ  ނޫސްވެރިކަމުން  މަދަރުސީ 

ކަމުގެ  ގުޅުންތެރި  ހަމައެކަނި  ދެނީ  އުފައްދައި 

ރޫހެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުން މަދަނީ ރޫހަކީ 

ވެސް އުފައްދައިދޭ ރޫހެކެވެ. މަދަނީ ކަންކަމުގައި 

ބައިވެރިވުމާއި ބަސްކިޔުމާއި އެފަދަ ކަންކަމާމެދު 

ވިސްނުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ވެސް މި ދެންނެވި 

ދަސްކޮށްދެވޭނެ  ތެރެއިން  ވެރިކަމުގެ  ނޫސް 

ކަންކަމެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން މިކަން ވަނީ 

އާއި  ސްކޯފީލްޑް  ލީން  ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ. 

ހާމަކުރައްވާ   )2011( މަންސަރާޓޭ  ރޭޗަލް 

ކުރާ ނޫސްވެރިކަމުގެ  ގޮތުގައި ސްކޫލުތަކުގައި 

އުފެދެއެވެ.  ބައިވެރިވުން  މަދަނީ  މެދުގައި  ޒުވާނުންގެ  ސަބަބުން 

ބައިވެރިވުމުގެ  ދަރިވަރުން  ހަރަކާތްތަކުގައި  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ މުހިންމު މައްސަލަތައް ބަލައި އެ ކަންކަން 

މަދަނީ  ބައިވެރިވެ  ކަންކަމުގައި  އެފަދަ  އަދި  ދެނެގަނެވެއެވެ. 

މަސައްކަތްތައް ދަސްވެ، އެ ކަންކަމަށް ޝައުގު އުފެދިގެން ދެއެވެ. 

ނަތީޖާއަކީ ދަރިވަރުގެ ސްކޫލު ހަޔާތް ނިންމުމަށް ފަހު ވެސް މަދަނީ 

ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމެވެ )ޖެފްރީ ނީލީ، 2013(. 

މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަމަކީ ވަރަށް ތަފާތު ކަންތައްތަކެއްގެ 

މައްޗަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތެކެވެ. މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަމުގައި ވެސް 

ޚަބަރު ހޯދަން ޖެހެއެވެ. ޚަބަރު ލިޔެ އުފައްދަން ވެސް ޖެހެއެވެ. 

ކަންކަމާމެދު މިނިވަންކަމާއެކު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ވެސް ކުރަންޖެހޭ 

ކަމެކެވެ. ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލާ މެދު ވިސްނުން ހިންގަން 

ދަރިވަރަކުމެ  ކޮންމެ  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  މި  ޖެހެއެވެ.  ވެސް 

އަދާކުރަންޖެހޭ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާއެއް އޮތްކަން ނޫސްވެރި ކޮންމެ 

ދަރިވަރަކަށް އިހުސާސް ވެއެވެ. ތިބާއަށާއި އަނެކާއަށް ލިބިފައިވާ 

މިފަދަ  ހޭލުންތެރިވެއެވެ.  މިނިވަންކަމަށް  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ހުނަރުތަކުގެ ސަބަބުން މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 

ބައިވެރިވާ  ކަންކަމުގައި  މަދަނީ  ފަހު  ބޮޑެތިވުމަށް  ދަރިވަރުން، 

މިންވަރު އިތުރުވެއެވެ )ދަވަން ވީ ޝާހް، ޖެކް މެކްލައުޑް އަދި 

ނަމް ޖިން ލީ، 2009(. 

ނޫސްވެރިކަމަކީ ސްމޭކް މީޑިއާއަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރި 

ކުރުވާނެ މަންސައެކެވެ. އާ ވަސީލަތްތަކާއި ފަހުގެ އާ އީޖާދުތަކަށް 

ޖެންކިންސް  ހެންރީ  ދާއިރާއެކެވެ.  ލޯހުޅުވައިދޭނެ  ދަރިވަރުން 

ނޫސްވެރިކަމަކީ  މަދަރުސީ  ގޮތުގައި  ހާމަކުރައްވާ   )2009(

ސުމޭކު މުއާމަލާތްތަކުގެ އާލަތްތައް ބޭނުން ކުރަން ތަމްރީނުކޮށްދޭ 

ޕްރޮގުރާމުތަކެކެވެ. އެފަދަ އާލަތްތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 

ބާރުއަޅައި ޙަރަކާތްތަކެކެވެ. މިފަދަ ނޫސްވެރިކަމެއް ސްކޫލުތަކުގައި 

ހަރުދަނާވެ،  ވެބްސައިޓްތައް  ސްކޫލު  ކުރެވިއްޖެނަމަ  ތަޢާރަފު 

ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ބްލޮގުތައް އިތުރުވާނެއެވެ. 

ދިރުވާ  ނޫސްވެރިކަން  ވިސްނާލާއިރު  ރާއްޖެއަށް 

ވަނީ  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  އާލާކުރުމަށްޓަކައި 

މީޑިއާ  ސުކޫލުތަކުގައި  ގޮތުން  މި  ފަށާފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުލަބުތައް ތަޢާރަފުކޮށް މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަންނަށް ދަރިވަރުން 

ހިނގިފައިވެއެވެ.  ޙަރަކާތްތަކެއް  ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި  އާއްމުން  ދާއިރާއިން  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ޙަރަކާތްތަކެއް  ފަދަ  ހޯދައިދިނުން  ފުރުޞަތުތައް  ދަރިވަރުންނަށް 

 2014 ވާއިރު،  ކުރެވިފައި  ފެންވަރުގައި  އެކި  ދުވަސްވަރު  އެކި 

މީޑިއާގެ  ސްކޫލުތަކުގައި  އަހަރު  ވަނަ   2015 އަހަރާއި  ވަނަ 

ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މަގުޞަދުގައި  ފުޅާކުރުމުގެ  ޙަރަކާތްތައް 

ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައި ވެއެވެ. 

މިގޮތުން ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި މި މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް 

ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މީޑިއާ ކުލަބު އިފުތިތާޙުކުރުމަށް ފަހު 

އެ ކުލަބުގެ ބައެއް ބައިވެރިން މީޑިއާ ކަައުންސިލްގެ ބައެއް 

މެންބަރުންނާއެކު. އަތޮޅު ތެރޭގެ ބައެއް ސުކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި 

މީޑިއާ ކުލަބުތައް ޙަރަލަތްތެރިވޭ. 
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ތައްޔާރީތައް  މިކަމުގެ  ސުކޫލުތަކުގައި  އަނެއްބައި  ފެށިފައިވާއިރު 

ފެށިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ބ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ''މީޑިއާ ކްލަބް'' 

ގެ ނަމުގައި ބ.ދަރަވަންދޫގައި )ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި( މީޑިއާ 

ހުންނަ  ހިތަދޫގައި  ސ.  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  އިފުތިތާހު  ކްލަބެއް 

އޭޕްރީލް  އަހަރުގެ  ވަނަ  ކްލަބް 2014  މީޑިއާ  ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ 

މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާހު ކުރެވުނެވެ )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 

ކައުންސިލް، 2014(.

މީގެއިތުރުން ސުކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި މީޑިއާ ކުލަބުތައް 

ތައާރަފުކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން، 

ބައްދަލުކުރެވި  ވެރިންނާ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސްކޫލު  އަދި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޝްވަރާތައް  ފެންވަރުގައި  އެކި 

އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި މީޑިއާ ކްލަބްތައް ތައާރަފުކުރުމާ މީޑިއާގެ 

ޙަރަކާތައް ހިންގުމަށް އެތައް ފަހަރަކު ހުށަހެޅުނެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ 

އެދެވޭ ޖަވާބެއް މި ކަމުގައި ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  އުފެއްދުމަށް  ކުލަބް  މީޑިއާ  ސްކޫލުތަކުގައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި މަޝްވަރާކޮށް ކަމާބެހޭ އެންމެހާ 

ލިޔެކިޔުންތައް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވެސް ވެއެވެ. މީގެ 

ނޑައެޅުމުގެ  އިތުރުން މީޑިއާ ކްލަބުތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ކަ

ގޮތުން ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއް ވެސް ތައްޔާރުކުރިއެވެ )މޯލްޑިވްސް 

މީޑިއާ ކައުންސިލް، 2015(. ނަމަވެސް މި މުހިންމު މަސައްކަތް 

އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ 

އެއްބާރުލެއްވުން  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބަކީ  އެއް  ނުވިއެވެ.  ގޮތެއް 

ނުލިބުމެވެ. އަނެއް ސަބަބަކީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާނެ މާލީ 

ދައްކައިގެން  އުޒުރަކަށް  ދެ ސަބަބު  މި  ނެތުމެވެ.  ތަނަވަސްކަން 

ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަން ނުކޮށް ތިބުމަކީ 

ދެރަކަމެކެވެ. 

ސްކޫލުތަކުގައި ނޫސްވެރިކަން ތަޢާރަފު ނުކުރަނީ ނުވަތަ 

ޖެހޭ  އުފައްދަން  މިއަދު  މިއީ  ކީއްވެތޯ  ނުވަނީ  ބޭނުން  ކުރަން 

ވާހަކައާއި  ނޭނގޭ  ނޫސްވެރިކަން  ނޫސްވެރިންނަށް  ސުވާލެކެވެ. 

އުސޫލެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ވާހަކައާއި  ލިޔާ  ޚަބަރުތައް  ދޮގު 

ނުގެންގުޅޭ ވާހަކަތައް ދައްކާއިރު އެފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެފައިވާ 

ލޯބި  ފަންނަށް  އޮތީ ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޫސްވެރިންތަކެއް ނެރެވެން 

ކުރާ ދަރިންތަކެއް ނެރެވިގެންނެވެ. އެކަން ކުރެވެން އޮތީ އެކަން 

ކަށަވަރު  މާހައުލުން  ސްކޫލު  ފުރުޞަތުތަކެއް  ފަދަ  ކުރެވޭނެ 

ކޮށްދެވިގެންނެވެ. 

އެމެރިކާގެ 88 އިންސައްތަ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލުތަކުގައި 

އިޚުތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ކުލާސްތައް ހިންގައެވެ. 

ހުށަހެޅުމުގެ  ނޫހަށް  ދަރިވަރުންގެ  އުފެއްދުންތައް  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ފުރުޞަތު 64 އިންސައްތަ ސްކޫލުތަކުގައި އޮވެއެވެ. އަދި ސްކޫލު 

ސްކޫލުގައި  އިންސައްތަ   27 ފުރުޞަތު  ލިޔުމުގެ  ވެބްސައިޓަށް 

ފޮތް  އަހަރީ  ނެރޭ  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  އިތުރުން  މީގެ  އޮވެއެވެ. 

94 އިންސައްތަ ސްކޫލުގައި ނެރެއެވެ )ޕިއޯޓް ބްބްކޯސްކީ، މާކް 

ގްޑްމަން އަދި ކެންޑޭސް ޕާރކިންސް ބުވޮން 2012(. 

ރާއްޖެއަށް ވިސްނާލާއިރު ނޫސް މަޖައްލާ ނެރުމަކީ އިއްޔެގެ 

ސ.ހިތަދޫ ސުކޫލުގެ މީޑިއާ 

ކުލަބު އިފުތިތާޙުކުރުމަށް ފަހު 

އެ ކުލަބުގެ ބައެއް ދަރިވަރުން 

މީޑިއާ ކަައުންސިލްގެ ބައެއް 

މެންބަރުންނާއެކު. މި ކުލަބު 

އިފުތިތާހުކުރީ 2014 ވަނަ 

އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 19 ވަނަ 

ދުވަހު. 
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ނަމަވެސް  ކަމެކެވެ.  އައި  ކުރަމުން  ގަވާއިދުން  ސްކޫލުތަކުގައި 

ފެންވަރެއްގައިތޯ  ކޮން  ވަރަކަށް،  ކިހައި  ކުރެވެނީ  މިކަން  މިއަދު 

ފޮތްތައް  ނޫސްތަކާއި  ސުވާލެކެވެ.  ޖެހިފައިވާ  އުފައްދަން  މިއީ 

ނެރުމަށް މި ޒަމާނުގައި ކޮންމެހެން ޗާޕުގެ ޚަރަދު ނުހިނގާއިރު، 

ކޮންމެ ގެއަކުހެން ކޮންޕިއުޓަރުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި އިރު ޒަމާނީ 

ކީއްވެ  ނުކުރަންވީ  ތަޢާރަފު  ސްކޫލުތަކުގައި  ނޫސްވެރިކަން 

ހެއްޔެވެ؟  ކީއްވެ  ނުއުފައްދަންވީ  ލޯބި  ފަންނަށް  އެ  ހެއްޔެވެ؟ 

ނޑުމެން ކަންކަމުގައި ނަމޫނާއަކަށް ބަލައި އެމެރިކާގެ ސާނަވީ  އަޅުގަ

އެކްޓިވިޓީއެކެވެ.  ކަރިކިއުލަރ  ނޫސްވެރިކަމަކީ  ސްކޫލުތަކުގައި 

އިތުރު ޙަރަކާތެއް ނޫނެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ކުލާސްތައް ނިންމުމުން 

އިލްމީ ގޮތުން އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހި ވެފައި 

އޮވެއެވެ )މާކް ގުޑްމަން، ކެންޑޭސް ޕާރކިންސް ބުވޮން އަދި ޕިއޯޓް 

ބްބްކޯސްކީ،2011(. މިފަދަ ކަންކަން ނަމޫނާއަކަށް ބަލައި ސާނަވީ 

ފަހިކޮށްދޭން  ފުރުޞަތުތައް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ފުރާތަކަށް  އުމުރު 

ޖެހެއެވެ.  

އެހެން  ހިންގައި  ސްކޫލުގައި  ނޫސްވެރިކަމަކީ  މަދަރުސީ 

ގައުމީ  ފެންވަރުގަޔާއި  މުޖުތަމައުގެ  ބޮޑަށް  ހަރަކާތްތަކަށްވުރެ 

ފެންވަރުގަޔާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް 

ދަރިވަރުންގެ ލޯހުޅުވައިދޭނެ ޙަރަކާތެކެވެ. މި ގޮތަށް މެދުވެރިވަނީ 

ދެނެގަތުމަށް  ކަންކަން  މުހިންމު  ކަންކަމާއި  ތާޒާ  ކަންކަމާއި  އާ 

ނޫސްތަކުން މަސައްކަތް ކުރާތީއެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް 

ސަބަބުން  ކަންކަމުގެ  މި  ބައިވެރިވާނެތީއެވެ.  ދަރިވަރުން 

ކުރާނެ  އެހެންކުދިންނަށް  ކިޔަވާ  އެކުދިންނާއެކު  ދަރިވަރުންނަށާއި 

އަސަރުތަކަށް ވެސް ނޫސްތަކުން ލޯ ހުޅުވައިދޭނެތީއެވެ. މިގޮތަށް 

ކޮށްފައިވާ  މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ  ކުރާ  ނޫސްވެރިކަން  މަދަރުސީ 

ދިރާސާއަކުން އެނގިފައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން 

އެ ނޫން ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ އިތުރަށް ސިޔާސީ އިގުތިސާދީ އަދި 

ސަގާފީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާކަމެވެ )ޖޭ ޗައިލްޑަރސް، 2012(. 

ކޮށްދޭނެ  އުޖާލާ  މުސްތަގުބަލު  ދަރިވަރުންގެ  ބައިވެރިވުމަކީ  މި 

އިރު  ނުކުންނަ  ދަރިވަރުން  ދިރިއުޅުމަށް  އާއްމު  ބައިވެރިވުމެކެވެ. 

އެފަދަ ކަންކަމަށް ލޯހުޅުވިގެންދާނެ ބައިވެރިވުމެކެވެ. 

މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަމަކީ މުއާމަލާތު ކުރާނެ ހާލަތްތަކާއި 

ދަރިވަރުން  ގޮތްތަކަށް  ކުރާނެ  މުވާސަލާތު  ހާލަތްތަކުގައި  އެ 

ކުލާސްތަކަކީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ހަރަކާތެކެވެ.  ކުރުވާނެ  އަހުލުވެރި 

ހެދުމަށް  ބަހުސްކޮށް  ވާހަކަދައްކާ  ކަންކަމާމެދު  ޚިޔާލުތަފާތުވާ 

އޮންނަ ރައްކާތެރި މާހައުލެކެވެ )އޮސްމާން ޖޯން 2013(. ޚަބަރު 

ދަސްކުރުމަށް  ހުނަރު  މުއާސަލާތުކުރުމުގެ  އާއްމު  އުފެއްދުމަކީ 

ބާރުއަޅައި ކަމެކެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގެ އޮއްޓަރު 

ރަނގަޅުވެ، އާއްމު މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް މުއްސަނދި ކުރެވޭނެ ކަމެވެ. 

ދާއިރާއަށް  އެ  ދަސްވެ،  ހުނަރު  ލިޔުންތެރިކަމުގެ  އިތުރުން  މީގެ 

ބޯމަންޓް  އެލިޒަބަތު  ކަމެއްކަމަށް  އިތުރުވާނެ  ޝައުގުވެރިކަން 

)2011( ހާމަކުރައްވައެވެ. ނަމް ޖިން ލީ، ދަވަން ވީ ޝާހް އަދި 

ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ  ހާމަކުރައްވާ   )2013( މެކްލައުޑް  ޖެކް 

އިތުރުވެ،  ގާބިލުކަން  މުއާސަލާތުކުރުމުގެ  ލިބުމަކީ  ތަޖުރިބާ 

ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ކަންތައްތަކުގެ ވާނުވާ ބެލުމުގެ އާދަ ހަރުލައްވާނެ 

މުއާމަލާތުކުރާނެ  ކަންކަމުގައި  އިޖުތިމާޢީ  އާއްމު  އަދި  ކަމެކެވެ. 

ކޮންމެ  ކަންކަމަކީ  މި  މެއެވެ.  ވެސް  ދަސްވާނެކަމެއް  ގޮތްތައް 

ތަކެކެވެ.  ހުނަރު  ބޭނުންވާ  އަދި  މުހިންމު  ވެސް  ދަރިވަރަކަށް 

ސްކޫލު ދައުރު ނިމޭ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިން ފެންނަން އެދޭ 

ނޫސްވެރިކަން  މަދަރުސީ  ސުވާލަކީ  ނަމަވެސް  ސިފަތަކެކެވެ. 

އެ  ހެއްޔެވެ؟  ކީއްވެ  ނުކުރަނީ  މަސައްކަތް  ތަރައްގީކުރަން 

ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތް ނުކުރަނީ ކީއްވެ ބާއެވެ؟ 

ތަފާތެވެ.  މިހާރު  އެހާރާއި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މަދަރުސީ 

އިސްވެ  ދިރުވުމަށް  އެކަން  ސްކޫލުތަކުން  ތަފާތަކީ  ބޮޑު  އެންމެ 

އެފަދަ  ދަރިވަރުންނަށް  މަދުވުމެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ 

އެއީ  ނަމަވެސް  ކުޑަވުމެވެ.  މިންވަރު  ހޯދައިދެވޭ  ފުރުޞަތުތައް 

އިއްޔެއެކޭ އެއްފަދައިން ރޫހާއި ފޯރި އިތުރުކުރަންޖެހޭ ދާއިރާއެކެވެ. 

އެކަމުގެ އެތައް ފައިދާއެއް ދަރިވަރުންނަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ކުރާތީއެވެ. 

މަދަރުސީ ނޫސްވެރިކަމުން މަދަނީ ބައިވެރިވުމަށް ލޯބި ޖެހި އެ ރޫހު 

ލޯ  ދަރިވަރުންގެ  ޒަމާނަށް  މަޢުލޫމާތުގެ ސްމޭކު  އުފައްދައިދޭތީވެ. 

ދަސްކޮށްދޭތީއެވެ.  ގޮތްތައް  ކުރާނެ  މުއާމަލާތު  ހުޅުވައިދޭތީއެވެ. 

ޝައުގުވެރިކަން  އެ  އަހުލުވެރިކުރުވައި  ލިޔުންތެރިކަމަށް 

ދަމަހައްޓައިދޭތީއެވެ. 
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އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ.   
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އޮސްމާން ޖޯން. )2013(. ވެން ޕްރައިވެޓް ޓޯކް ބިކަމްސް ޕަބްލިކް ޕޮލިޓިކަލް އެކްސް ޕްރެޝަން: އެގްޒަރމައިނިންގ އެ 
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