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 އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޢިމްރާން މިނިސްޓަރ  ހަފްލާގައި "ދޮގު ޚަބަރު ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕޭން 
 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ޢަބުދު 

 (2019ނޮވެމްބަރ  04)

 

 و  .والمرسلين األنبياء أشرف علي والسالم الصالة و   .العالمين رب هلل الحمد - الرحيم الرحمن هللا بسم

 .أجمعين أصحابه و آله علي

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ސްޓޭޓް  ، ކްޓަރ ޙަސަން ޙަމީދުޑޮޔުނިވަރސިޓީގެ ޗަރންސެލަރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ،އާ ތަކުގެ މަންދޫބުންޑިމީ ،މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ޙުސެއިން ފިޔާޒް ،މިނިސްޓަރުން

ރީގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްވަރުގަދަ ޓީމުގެ ހުރިާހ ޓްމިނިސް ހޯމް  އަދި ،ކެމްޕޭންގެ އެމްބެސެޑަރުން ،މިކެމްޕޭންގެ ޕާޓްނަރސް
 .ވަބަރަކާތުހޫهللا އިކުމް ވަރަޙްމަތުމެމްބަރުން. އައްސަލާމު ޢަލަ

 މި ކެމްޕޭން މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވަރަށް އާލަސްކަންފުޅާ އުޅުއްވަމުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޙަފްލާ ނުވަތަ !އާދެ
ޑޮކްޓަރ ަޙސަން ވަޑައިގެންދެއްވީތީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. ކުރިން ހަމަޖެހިފައޮތީ ޑޮކްޓަރ  ފައްޓަވާ ދެއްވުމަށް

އެއްޗެއް ވިދާޅުވާގޮތަށް އެހެންަނމަވެސް ޑޮކްޓަރ އާލަސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ އެންމެފަހުން އަުޅގަނޑު ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް 
  ބަދަލުކޮށްލީ.ބުނާގޮތަށް

ކޮންމެއަކަސް މިދެބޭފުޅުން ތަފާތުގޮތަކަށް ގެންދިޔައިމަ އަޅުގަނޑަށް އުނދަގޫ ތަންކޮޅެއް އެހެންރާގެއްގައި ވާހަކަދައްކަން. 
ހަމަރާއްޖޭެގ  މިތިބީއިމިތާނގަ ނާއެކުކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑުމެން !އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުވެސް ބަދަލުކޮށްލާނީ އެކަހަލަގޮތަކަށް. އާދެ 

ނިޔޭގެ މިއަދު ެއންމެ މަޝްހޫރު އެއްބަހަކަްށ މިވަނީ ދުމީޑިއާތަކުގެ މޭގަނޑު ނުވަތަ ހިްތތައް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެްނ ަގބުލުކުރޭ 
 !ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއްރުކުނަކަށްމިވަނީ މީޑިއާ. ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބައޮތް. އާދެ .ކަންޑިމޮކްރަސީ

މިއައިސްފައިވާ ޮބޑު އިންގިލާބީ ބަދަލުގެ ތެރޭގަިއ ޙަޤީގަތު ގައި މީޑިއާއަކީ ބޮެޑތި މީޑިއާ ކުންފުނިތަކެްއނޫން.  ނިޔެއަށްމިދު
މެ މީހަކީ އި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރުދެއް. ކޮންނުވަތަ މެއިންސްޓްރީމް މީޑިއަށްއެއްނޫން. އަދި ކިއެއް މިއަދުގެ މީޑިއާއަކީ މުޖުތަމަޢުގަ



ކޮންމެ މީހެއްގެ މުށުތެރޭގައި މީޑިއާ ސްޓޭޝަންތައް ހުރޭ. މިއީ މިއަދު ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ނޫސްވެރިއެއް. 
އަޅުގަނޑުހިތުން ދިވެހީންަނކީ އަދި މާކުރިއަރާފައިތިބި ީމހުން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންެމ  !ގަތް. ާއދެޤީޙަ ގެބަދަލެއް މިއަދު

ހުރިހާ މީޑިއާތަކުގެ  ސް ކުންފުންޏެއްވެސްނޫން. މިއަދުސްޓޭޝަނެއްވެސްނޫން. ނޫދިވެއްސަކީ ނޫސްވެރިއެއްނޫން. ނޫސް 
ސް އަދި . އެއީ ރަނގަޅަށް ކަމަށްވިއަރުންކީ ހަމައެކަމުގަ އެންމެ ވަރުގަދަ މާހިހިންނަކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެ

ހަނގުރާމައިގެ  މިސްރާބުހިފާ އެއްޗަކީ ބޮޑެތި ވިއަސް. މިމަޢުލޫމާތުގެ ރަންޒަމާނުގައި ދުނިޔޭގެއެނޫންގޮތަކަށް ދިޔަކަމަށް
ން. މިއަދު ދުނިޔޭގެ މިސްރާބު އަމާޒުކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ނުވަތަ ބަރު ހަތިޔާރެއްވެސް ނޫން. ލަޝްކަރުތަކެއްއްނޫ

މުގެ  މުއައްސަސާތަކާއި ގައުއި ބޮެޑތިމީޑިއާ. ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ޮބޑެތި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާ
 ،ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންވެގެންދަީނ ފެތުރިގެންދާ ޙަޟާރަތުތަކާއި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް. އެހެންކަމުން ފެތުރެމުންދާ ޙަޟާރާތް

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް  މަޢުލޫމާތުކަމަށް ވެއްޖެނަމަ މުޅި ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ރުއެއީދޮގުޚަބަ .މަޢުލޫމާތަކީ
ބަރު ފެތުރުްނ ޚަނަންޖެހޭ. މިކަމަކީ ކޮންކަމެއްކަން ތިހުރިހާ ބޭފުޅުންަނށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ާއދެ ދޮގު ވިސް

ތަކަކީ ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ. ދޮގު ޚަބަރެއް ފެތުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އާއިލާއެއް ރޫޅިހަލާކުވެ ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާނެކަމެއް. ދޮގުޚަބަރު
 އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުވެ އިނދަޖެިހގެންދާކަމެއް. ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން ފެތުރި ދައުލަތުގެ ުނފޫޒާއި ބާރު ގެއްލި އެއްގައުމާއި  ހަމަނުޖެހުމާއި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ
މުގެ މެދުގައި ބޮޑެިތ ހަނގުރާމަތައް ފެށިެގންދާކަމެއް. އެހެންކަމުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫާމތަީކ އެންމެ ނާޒުކު އެއްވަސީލަތް. އަނެއް ގައު

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ދޮގު ޚަބަރު ހުއްޓުވަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ގިނަވަނީ ދޮގު ޚަބަރުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަްށ  !އާދެ
ދޮގުޚަބަރެއް ފެތުރުމުގެ  ކަމެތިަކމަކުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޒިންމާ ކޮންމެ މީހަކުގެ ކޮނޑުގައި އެޅޭތީ.ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާއި ނި

މުޖުތަމައުގެ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ  ކުރުމަކީގައުމަށް ިލބިދާނެގެއްލުަމކުން ސަލާމަތް އަދި ފަރުދަަކށް ،ސަބަބުން މުޖުތަމަައށް
 ޒިންމާއެއް. 

އާޔަތްތަކުން ޙަޤީގަތުގައިވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުގެ ތެދުކަމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކިޔެވިދިޔަ  !އާދެ
ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލެވިފަިއވޭ. ޙަޤީގަތުގައި އިސްލާމްދީުނގައި އައިސްފައިމިވާ އުސޫލުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ މީޑިއާގެ 

 ފެތުރުމުގެ ތެރެއަށް ގެނެސްފައިވާނަމަ ކޮންމެ މުޖުތަމައަކީ ތެދު ޚަބަރެއް ނޫނީ ނުފެތުރޭ އަދި ތެރެއަށްދާ ޚަބަރު
ދޮގުޚަބަރެއް މުޖުތަމައުގައި ފެތުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުްނ  !ދޮގުޚަބަރުގެސަބަބުން ގެއްލުމެްއ ނުލިބޭ މުޖުތަމައަަކށްވާނެ. އާދެ

هللا އްކޮށް ގެއްލިގެންދާ އެއްޗަކަށްވާތީވެ ޤުރުާއނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެމުޅިމުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އެ
މީދެން ވަރަށް  ަދ މީހަކު އާދެ!އަންގާވާފައިމިވަނީ ތިޔަބައިމީހުްނގެ ގާތަށް ފާސިގަކު މާނައަކީ އެމީހެއްގެ ބަސް ތެދުނުކުރެވޭފަ

ރަގަޅަށް އެޚަބަރު  ،ހަކު ޚަބަރެއް ހިފައިގެން އަިއއްސިއްޔާކްރިޓިކަލް ޕޮއިންޓެއްކަންނޭގޭ. ެއމީހެއްގެ ބަސް ތެުދނުކުރެވޭފަދަ މީ
ވެރިފައިކުރާށޭ. އެހެންނޫނީ އޭެގ ސަބަބުން އެއްވެސް ކަހަލަ ުކށެއްގައި ބައިވެރިނުވާ މީހަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދެވިާދނެ. 

ބަލައިގެންފިއްޔާ ކަމެއްގެ ބައިވެރިނުވާ މީހަކަށް އޭގެސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެްނ ނޫނީ ،ދޮގު ޚަބަރެއް ތެދުކޮށްފިއްޔާ
ޚަބަރެއް ހިފައިގެން އައިއްސިއްޔާ އެންމެފުރަތަމަވެސް އެޚަބަރު  ވެރިފައިކުރާށޭ.  މީހަކު ހިނގައިދާނެ. އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ 

  ގެ ފަހުގަ ދެން އެޚަބަރު ފަތުރާށޭ.އޭ



މީހެއްގެ  "سمع ما بكل    يحدث أن إثما   بالمرء كفى"ކުރައްވަނީ ޙަދީޘު. ވަރަށް މުހިންމު ޙަދީޘުފުޅެއް ملسو هيلع هللا ىلصهللا ރަސޫލު !އާދެ
 އިވޭފަރުދެއްގެ ފާފައަކަށް ފުދިއްޖެޭއ އޭނަ އަޑުއަހާ ކޮންމެ ވަހަކަެއއް އެހެންމީހުން ކާރީގަދައްކަންަފށައިފިއްޔާ. އޭނައެއް އަޑު

. އޭނައަށް ފާފައެއްގެގޮތަށް ފުދިއްޖެ. މާނައަކީ އަސްލު ފަށައިފިއްޔާއްކަންކޮންމެ ވާހަކައެއް އެހެން މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަތުރާ ދަ
މިއަދު ކޮންމެއަަކސް މިކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރެވިގެން  . އެހާ ބޮޑުާފފައެއްއެއީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީއެއީވަރަށް ބޮޑުކަމެކޭ

. ޚަބަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފަތުރާ މީކަމަށްވިއަސް ވަރަށް ދުރާލާ ތިބޭފުޅުން ތައްޔާރުވަމުންއައި ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއްދިޔަ
ޚަބަރަކީ ތެދުކަން ކަށަވަރުކުރުން ނުވަތަ އެޚަބަރަކީ  އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ޚަބަރު ފަތުރާއިރު އެފަތުރާ

ޚަބަރު ފަތުަރނީ  އްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަމާ ހިނގާށޭ.ނޫންކަން ޔަގީންުކރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެމީހެދޮގު ޚަބަރެއް
 ން އެގޮތު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ފަތުރާ ޚަބަރުގެ ތެދުކަން ނުވަތަ ދޮގުނޫްނކަން ކަށަވަރުކުރަން. .ގަނޑުމެންޅުއަ

 !މިފާހަގަކުރަނީ. އާދެ ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފެށޭ ވަރަށް ބޮޑު ކެންޕޭނެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ
އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު  ތެރޭގައި ކޮންޓިނިުއވެގެންދާއިރުމަސްދުވަހުގެ 4މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްއޮތް 

. ށްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެކަމެ ށްހިންމު ވިސްނުްނތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި މުޖުތަމައަފެތުރުމަށް މު
ކެންޕޭނެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާއިރު އިސްކޮށްތިއްބަވާ ބޭފުޅުްނތިއްބަވާެނ ތް މަސައްކަމިއަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ. 

 އެންމެން މުޖުތަމައުގެ ހުރިހާ އަފްރާދުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

މުގަ އިސްނަންގަވާއިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުނަށް އަދި އެހެންކަމުން ފުރަތަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ މިކަ !އާދެ
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބައިސްކޯފުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓުނަރުންގެގޮތުގައި 

ހަމައެހެންމެ މިކެމްޕޭންގެ އެމްބެސެޑަރސްއިންނަކީ ވަރަށް މުހިންމު  !އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރާ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ
ރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑު ވަ ށްވެސް ބޭފުޅުންކޮޅެއް އެހެންކަމުން އެބޭޫފޅުންނަ

ލުމާިއ  އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ހުރިާހ ރުދެއްވުމަށް ހުރިހާ މީޑިއާތަކުން ހުރިހާ ނޫސްވެރިން ދެއްވާ އެއްބާމިމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ
ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ޙަމީދު ވަރަށް ކުރުގައި ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މިޝުކު

އުޅުއްވަމުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވީތީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު   އާލާސްކަންފުޅާ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު ނުވަތަ މި ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުެގ ދުޢާއަކީޝުކުރު

ދޮގުޚަބަރުނޫންަކން ޔަގީންކުރުމުގެ ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ތެދުކަން ކަށަވަރުކުރުން ނުވަތަ
ހިފަހަްއޓާބައެއްކަމުގައި  ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިިބ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ މުުޖަތމައުގެ 

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު މިންވަރުކޮށްދެއްވުން.


