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ނޫސްބަޔާން
ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް
ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ނޫސްވެރިންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ.
ތރިކަން
ނ ެ
ނ ނޫސްވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި މެދު ހޭލު ް
ފންވަރެއްގައި މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މިނިވަ ް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ެ
ކށްދީ ބާރުއެޅުމެވެ.
އިތުރުކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށް ނެގެހެއްޓުން ހަނަދާން ޮ
މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރުގެ ގޮތުގައި ޔުނެސްކޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،
”“Journalism without Fear or Favour
މި ޝީޢާރުގައި ބާރުއަޅާފައިވަނީ ބިރުވެރިކަމެއްނެތި އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި ނޫސްވެރިކަން ކުރުމަށެވެ .މި ޝިޢާރުގެ
ދަށުން ވަކިން ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ތިންކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ
ރައްކާތެރިކަމާއި ،ސިޔާސީ އަދި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނުފޫޒެއްނެތި މިނިވަންކަމާއެކު ޕްރޮފެޝަންލްކޮށް ނޫސްވެރިކަންކުރުމާއި ،މީޑިއާގެ ހުރިހާ
ދާއިރާއެއްގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަންއޮތުން ހިމެނެއެވެ .ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭއިން ފާއިތުވި އަހަރު ހޯދާފައިވާ
ކުރިއެރުން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ނޖެހިފައި މިވަނީ ކޮވިޑް  19ބަލިމަޑުކަން މުޅި ދުނިޔެ
މިއަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސްފާހަގަކުރަ ް
ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ އުނދަގޫ ވަގުތުގައެވެ .ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ޙާލަތު ހިގަމުންދާ މިދަނޑުވަޅުގައި ،ކޮވިޑާ ގުޅޭ ގޮތުން
އޙަ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް
ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .އަދި ޞަ ް
ނ
ގެނެސްދިނުމަށް ނޫސްވެރިން ކުރަމުން ގެންދާ ބުރަ މަސައްކަތްވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތާއި ،ބަލި ް
ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތާއި ،ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފާރަވެރިވެ
ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ނޫސްވެރިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ތ
ކށްދިނުމުގައި ނުފޫޒެއް ނެ ި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުގައި ،ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރު ޮ
މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނޫސްވެރިންނަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ދޭންޖެހެއެވެ .އަދި ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ށ
ރމަ ް
އޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް މައުލޫމާތު ނުފެތު ު
ގެނެސްދިނުމުގައި ،ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް އިސްކަންދީ ،ރަ ް
ސަމާލުކަންދޭން އިލްތިމާސްކުރަމެވެ .އަދި ނޫސްވެރިން ކުރައްވާ އިޖްތިމާޢީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ކޮވިޑް ފަދަ
ނތެރިކުރުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް އިތުރުކުރުމުގެ
ހން ހޭލު ް
ބަލިތަކަށް މީ ު
މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ކޮވިޑު ފަދަ ބައަދި ކޮވިޑުގެ ބަލި ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކުގެ ޒާތީ
ށވެސް
ބރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ނަސޭޙައްތެރިވަމެވެ .އަދި ނޫސްވެރިކަން ކުރެއްވުމުގައި ،ހުރިހާ ފަރާތްތަކަ ް
ހ ަ
މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ަ
ރމެވެ.
އިޙްތިރާމްކޮށް ،އިންސާނީ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމާއި ،މުޖުތަމަޢުގެ އާއްމު އަޚްލާޤީ މިންގަޑު އަބަދުމެ ހިފެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކު ަ
ބނެ މަގު
ލ ޭ
ރން ި
އރާގެ ތަޢްލީމާއި ތަމް ީ
ނސްވެރިން ބިނާކުރުމަށް ،އެދާ ި
މސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށްޫ ،
ނޫސްވެރިން ކުރައްވަމުންދާ ަ
ތތައް އިތުރުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.
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