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 ދިވެހިބަހުގެ އެެކޑަމީ 

 ދުނިޔޭގެ ޅެންވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި

 ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 މިސް އައިރީނާ ބޮކާވޯ ދެއްވި ޚިތާބު 

 އިންސާނީ ސިންދަފާތުގެ ކުންނުތައް ދައްކައިދޭ އާނގަ ޅެންވެރިކަން: 

 2017 މާރިޗު 21

 

 އަޅުގަނޑުމެން ގައި ފިޔަގަނޑެއް ނެތެވެ. 

 އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުއުދުހެވެެއވެ. 

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެފައިތިލަ ލިބިފައިވެއެވެ. 

 އެއީ ހަރުފަތުން އެރުމަށާއި ހިނުގމަށެވެ. މަޑުމަޑުންނެވެ. ކުރިއަށެވެ. ހައްތަހާ ކުރިއަށެވެ. 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޒަމާނުގެ އުހުގައިވާ ކުންނު ވަނީ ވިލާތަކުން ޮފރުވިފައެވެ. 

 

 އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިލާން ެޖހިފައިވަނީ ގޮންޖެުހންތަކަކާއެވެ. މޫސަމަށް ބަދަލު އައުމާއި 

ހަމަހަމަ ނޫންކަމާއި ފަޤީރުކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ދިއުން މި ވަނީ އެނޭގ ވަރަށް ވުރެ ކަިތ 

 ވެފައެވެ. ޅެންވެރިޔާ ހެންރީ ވާރޑްސްވާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުއްމީދެއް އެބަ ދެއްވައެވެ. 

ނާ ދިމާކުރަން ވީއެވެ. ލަފުޒުތަކެއް އަތުރައި ޚިޔާލުތަކަކަށް ކުލަ ގެނެސް ރަނގަޅު ވަޒަ

ޅެންވެރިކަމުގައި ބާރު އެބަހުއްޓެވެ. އެހެން އެއްޗަކަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން 

އަޅުގަނޑުމެން ތަޅުވައިލައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަށައިގެން މިވާ ީރތިކަން ހަނދާންޮކށްދިނުމުގައެވެ. އެއީ އިންސާނީ 

  ގެނެސް ދެވިދާނެކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ބާރެވެ. ރޫޙުން ދިރުން

ޔުނެސްކޯއިްނ  އިންސާނީ ސިންދަފާތުގެ ކުންުނތައް ދައްކައިދޭ އާނގައެވެ.ޅެންވެރިކަމަކީ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަޢުނަވީ ތަރިކަިއގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ޅެން ބަހުރުވައާއި އެ ނޫން ވެސް އަނގަބަހުން ކިޔައި 

 ޑަރުޖަނެއްގެ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. ސައިފުރަސްގެ ސިއާޓިސްޓުގެ ޅެން ަބހުރުވައާއި ވިއެޓުނާމުގެ ކަޓޫުރ އުޅޭ އެތައް

ޅެންވެރިކަމާއި އަލް ޓަޣްރޫދާއާއި އޮމާނާއި އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ ބަދަވީންގެ ޅެންބަހުރުވައެވެ. އެއީ ބަސްބަހާިއ 

 ޒަމާންވީ އެއްޗެއްސެވެ. 



 

 2 

 ބޭނުންވެަފއިވާ މިންވަރު އެހެން އެއްވެސް ޒަމާނަކަށް ވުރެ ބޮޑު މިއަދު ޅެންވެރިކަމަށް

ވެއްޖެއެވެ. އެއީ ހަލަބޮލިކަމާއި ހަމަނުޖެހުނު ޒަމާނަަކށް ވާތީއެވެ. އުއްމީދު އައު ކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ޅެންވެރިކަްނ 

 ދޭ އެއްޗަކަށް ޅެންވެރިކަްނ ވާތީއެވެ. އަދި މި ދުނިޔޭގައި ހިއްސާވެގެން ދިރިއުޅުމުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން އަންގައި

 ވާތީ ވެސް މެއެވެ. 

ޅެންވެރިޔާ ހަބްލޯ ނެރޫދާ ލިޔުއްވައިފައި ވެއެވެ. "ޅެންވެރިކަމަކީ އަމާންކަމަށް މަގުފަހިކޮްށޭދ 

ކަމެކެވެ. ޅެންވެރިކަމަކީ ޒަމާންތަކުގެ ރޮނގުތައް ހުރަސްކޮށް އިްނސާނީ ސަގާފަތްތައް ގިރާކޮށް ޮކންމެ ތަނެއްގައި 

އްގެ ހިތަށް ވެސް އަސަރު ފޯރު ކުރުވާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ މެސެޖު ބަދަލު ކުރުމަށާއި ނުވިސްނޭ ނުވިސްނުން އުޅޭ ބައެ

ވިސްނުމަށް ބަދަލުކޮށް ދޭ ފެންއާރެވެ. އަބަދުވެސް ޅެންވެރިކަން ވެފައި އޮންނަނީ ބޭއިންސާފާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި 

 ކަމަށް ވެފައެވެ. ޔުނެސްކޯގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް މަގުފަހިޮކށްދޭ ވަސީލަތެއް

އުފެއްދުންތެރިކަމާ ބެހޭ ދަރުމަވެިތ ސަފީރު ދިޔާ ޚާން ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވަނީ އޭގެ ތެރޭގައި 

ދެކޮޅު ހެދުމާއި އަނިޔާވެރިކަމާ  ޅެންވެރިކަން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން، ހަމަ ކޮންމެ ފަންނެއް ވަނީ،  "ނޭދެވޭ ކަންކަމަށް

 ދެކޮޅަށް ތެދުވުމާއި އިޙްތިޖާޖު ކުރުމާއި އުއްމީދު އެކުލެވޭ ކަމަކަށެވެ.  

 ޅެންވެރިކަމަކީ ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަނދި ކަމެއް ނޫނެވެ. 

ޅެންވެރިކަމަކީ މިއަދު އެކުގައި މި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެންނުންގެ ހިތެވެ. މާޒީިވ 

ލެއްގެ ސަގާފަތުން ބާރު ލިބިގެން އަންނަން ތިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށާއި ދަރީންގެދަރީންނަށް ތަރިކަ އެތައް ޖީ

 ވާސިލުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަކަށް ޅެންވެރިކަންވަނީ ވެފައެވެ.  

މިއަދު ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަ ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކުގައި 

އިވާ ފުރުޞަތު އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމާނުގެ ވިލާތަކުްނ އުޅުމަށް ލިބިފަ

ގެ ދެމެހެއްެޓނިވި ތަރައްޤީެގ 2030ބަނަވެފައިވާ ކުްނނަށް އެރުމަްށ މަޑުމަޑުން ހިނގަމުން ދިއުމަށެެވ. މި ކަން 

ތިމާވެށްޓާ ެބހޭ ޕެރިސް ސަމިޓްގެ އެއްބަސްވުން ހަޤީޤަތަކަްށ އެޖެންޑާއާ ހިސާބަށް ގެންދަން އެބަ ޖެހެއެއެވެ. އެއީ 

ހެދުމަށް ޓަކައެވެ. އެއްވެސް ފިިރހެނަކު ނަމަވެސް ނުަވތަ އަންެހަނކު ނަމަވެސް ދޫކޮށް ބާީކނުކޮށް ެއންމެން އެކުގައި 

 ގެންދިއުމަށެވެ. 

 =އައިރީނާ ބޮކާވޯ=          

އްވީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ މުޝްތަޝާރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަހީދު *އިނގިރޭސިބަހުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރެ

 (މަޑުލު)

 

 

 


