
 ްކަރިއްޔާއިން އަންހެނުން ހޯދި ޖާގަ އެމެރިކާގެ އަސ

 އަންވަރު އިބަރާހީމް

އެހެން އަންހެނުންނެކޭ އެއްފަދަ އަންހެނެކެވެ. ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ އެމެރިކާގެ ޑެބޯރާ ސެމްސަންއަކީ 

އަންހެނުންނަށް އަސްކަރިއްޔާއިން އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރުމެވެ. އެކަމާމެދު ހިތްހަމަ 

 ފިރިހެނުންގެ ހެދުން އަޅައިގެންނުޖެހުމެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ އެމެރިކާގެ އިންގިލާބީ ހަނގުރާމާގައި 

މާގައި އޭނާގެ ހަނގުރާހަނގުރާމަ ނިމެން އުޅެނިކޮށް، ވެ. "ފިރިހެނަކަށްވެ ހުރެ" ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމެ

އާޚިރު  އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެނގިގެން ދިޔައެވެ.އެއީ އަންހެނެއްކަން އެހިސާބުން  ފައި ޒަޚަމްވުމެވެ.

ވަކިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޑެބޯރާ ސެމްސަންއަށް ލިބިގެންދިއުމެވެ.  އަސްކަރިއްޔާއިންޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  ނަތީޖާއަކީ

 މިފަދަ އެތައް އަންހެނުންނެއްގެ ޚިދުމަތް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ތާރީޚްގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވެސް  އަސްކަރިއްޔާގައި މުޅިންހެން އެމެރިކާގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު އެ ގައުމުގެ އިންގިލާބީ ދުވަސްވަރު 

ނަމަވެސް އެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ޖާގައެއް އަސްކަރިއްޔާއަކު ނެތެވެ. ޙަރަކާތްތެރިވީ ފިރިހެނުންނެވެ. 

އަނބީންނަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. މާމަމެންނާއި މަންމައިންނާއި ދައްތައިންނާއި މަންޒަރުތައް ބަލާކަށް 

ބައިވެރިވާން މަޖުބޫރުވެފައި ވާތީ އަންހެނުން ުރާމައިގައި ފިރިން ހަނގކާފައިންނާއި ބައްޕައިންނާއި ބޭބެމެންނާއި 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން ކައްކާބައެއްގެ ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ނިންމީ ވެވުނު ގޮތަކުން 

 ސިފައިންނާއަންހެނުން ދިޔައީ ގޮތުގައި  ބައެއްގެއެއްޗެހި ދޮންނަ ގޮތުގަޔާއި ނަރުހުންގެ ގޮތުގަޔާއި 

ނަމަވެސް މިފުރުޞަތު މިފުރުޞަތު އަސްކަރިއްޔާއިން އަންހެނުން ހޯދީ އަމިއްލައަށެވެ. ވެރިވަމުންނެވެ. ބައި

 އަންހެނުންނަށް ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ ހަނގުރާމަ ހިނގާ މައިދާންތަކުގައެއް ނޫނެވެ. 

ހިނގާ ސަފުތަކާ  އަންހެނުންނާއި ހަނގުރާމައެމެރިކާގެ އަހުލީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރަށް ބަލާއިރު، 

ހުންނަ  ހަނގުރާމައިގެ މައިދާންތަކުގައިރިއަށްވުރެ ކައިރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ވިއެވެ. ކު

މި ފުރުޞަތުވެސް އަންހެނުންނަށް ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ތެރޭއިން އެންމެ ީހުންގެ ގުރުބާނީންނެވެ. ހުޅުވުނީ އަންހެނުންގެ މަސައްކަތުންނެވެ. އެމ

ަރއެވެ. އޭނާގެ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު، އެއީ ފުރަތަމަ އަންހެން އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކަށްވީ ޑޮކްޓަރ މޭރީ ވޯކ

ދުޝްމަނުންގެ ސަފުތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރި ހީވާނި އަންހެނެކެވެ. ހިތް ނަމޫނާ ކަނބަލެކެވެ.

ޒަޚަމްވެފައި ތިބޭ އާއްމުންނަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ. ދުޝްމަނުންގެ އަތްދަށުގައި ހަނގުރާމައިގެ 



ހަނގުރާމަ ނިމިގެން ވެސް ވިއެވެ.  ެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހައްޔަރު ވެސް ވިއެވެ. އަދި އެކަމުން ސަލާމަތްއަސީރ

 ުނު ހަމައެކަނި އަންހެނަކީ މޭރީ ވޯކަރ އެވެ. ިބޝަރަފުގެ މެޑަލް ލ

ފުރަތަމަ ބޮޑުހަނގުރާމަ ފެށުމުން އަންހެނުން އެކި އެކި ހަނގުރާމަތަކުގައި އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރުތަކަށް 

މި ކަރިއްޔާއިން ހުޅުވާލިއެވެ. އެމެރިކާގެ އަސްބަލައި، ރަސްމީކޮށް އަސްކަރިއްޔާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ތު ހުޅުވާލީ އަންހެނުންގެ އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަސްކަރިއްޔާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ފުރުޞަ

އާ  1918އާއި  1917 އެގޮތަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައިކުރިއެރުންތަކާއި ފަސޭހަތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ހަނގުރާމައިގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ރެވުނު ނަމަވެސް ކުހާސް އަންހެނުން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުނެވެ.  30ދެމެދު 

އަންހެނުން ހިސާބުން  އެގުރާމާގައި މަރުވެގެން ދިޔައެވެ. ނަހ އަންހެނުންއެތައް ސަތޭކަ  ސަބަބުން

އްޞަ ގައުމީ ޚާސުވާލު އުފައްދަން ފެށިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޖެނެރަލުން ކަރިއްޔާގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު އަސް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަން ފެށިއެވެ.  ިކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތްކަމަށް ްހެނުން ބައިވެރހާލަތެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް އަނ

 ރުމާމެދު ބަހުސްކުރަން ފެއްޓިއެވެ. ރުކުއިޚްތިޔާރިއްޔާ އަސްުގައި އަންހެނުން، ގޮތ ެއްގެކެރިއަރ

ބައިވެރިވާން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމާގައި ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެނުން ނަމަވެސް 

ިނަ ތަފާތު ދައުރުތައް އަންހެނުން އަދާކުރަންޖެހުނެވެ. ޕައިލެޓުންނަށް ވުމަށާއި ގ މަޖުބޫރުވިއެވެ. މާ

 ޑްރައިވަރުންނަށް ވުމަށާއި މެކޭނިކުންގެ ގޮތުގައި ވެސް އަންހެނުން ޙަރަކާތްތެރިވާން ޖެހުނެވެ. އަދި

ތަފާސް ޖެހުނެވެ. މައިގައި އަންހެނުން އަދާކުރަންދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާކުރިންވެސް އަދާކުރި ދައުރުތައް 

އެ ހަނގުރާމާގައި ބައި މިލިއަން އަންހެނުން ބައިވެރިވިއެވެ. އެ ހަނގުރާމާގައި ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 

ޔާއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންހެނުން އަދާކުރި އަގުހުރި ދައުރު ފެނިގެން އޭރުގެ ރައީސް ހެރީ ޓްރޫމަން އަސްކަރިއް

"ވުމަންސް އަރމްޑް ސަރވިސަސް އިންޓަގްރޭޝަން އެކްޓް"  ވިއެވެ. އެގޮތަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުންގެންނެ

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެނުންނަށް ދަށުން  ވެ. މި ގާނޫނުގެެއް ފާސްކުރެއްވިއެކިޔައި ގާނޫނ

މަސައްކަތް ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގައި  އެއްގަމާއިޞަތު ފަހިވެގެން ދިޔައެވެ. ރަސްމީކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރު

އަންހެނުންނަށް ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. މިއަދު އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެނުންނަށް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

މި ގާނޫނު ވުޖޫދުވާން ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކުގެ ހަގީގީ ފެށުން ގުޅިފައިވަނީ ކުރިން ދެންނެވި ގާނޫނެވެ. 

 ހެނުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އަގުކުރެވެން ނެތް މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޖެހުނީ އަން

އަސްކަރިއްޔާގައި އަންހެނުންނަށް ބައިވެރިވެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް މަތީ މަގާމުތަކާ 

އެމެރިކާއަށް ގެ އަހަރުތަކުގައި ކުރެވުނު ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަށް ފަހު 1960ހަމައަށް ދެވެން ފެށުނީ 



ވެސް އިސްކޮށް ތިބީ  ވެ. އެބަދަލުތައް ގެނައުމުގައިަކާ ގުޅިގެންނެއައި ބޮޑެތި ބަދަލުތއިޖުތިމާއީ ގޮތުން 

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތައް އުފެދި މަސައްކަތުގެ އަންހެނުންނެވެ. 

އެގޮތުން ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ަން ހޯދަން މަސައްކަތް ފެށީ އެ ދުވަސް ވަރުއެވެ. މާހައުލުގައި ހަމަހަމަކ

ގިނަ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ވެސް  ވެ. އަދި މަތީ ތަޢުލީމަށްގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވާލެވުނެށް ައަންހެނުންނ

ަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ުރާ ގޮތްތއަންހެނުންނާމެދު އަމަލުކ މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ އަސްކަރިއްޔާއިންވެ. ދިޔައެ

އަންހެނުންނަށް ހުޅުވާލަން ޖެހުމެވެ. ދޭ ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ް ޓްރޭނިންގމަޖުބޫރުވުމެވެ. އަސްކަރީ 

ވެސް ފުރުޞަތު އަންހެނުން ވަނުމުގެ މަތީ ވަޒީފަތަކަށް  އަސްކަރީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތާއެކު އަސްކަރީ ދާއިރާގެ

ަޔަކު ދިން ފުރުޞަތު ތަކެއް ނޫނެވެ. އަންހެނުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތުން ހޯދި ހުޅުވިގެން ދިއުމެވެ. މިއީ ބ

 ފުރުޞަތު ތަކެކެވެ.  

އެމެރިކާގެ އަންހެން ސިފައިން ބައިވެރިވީ  ޢަމަލީގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމައަސްކަރީ ހަނގުރާމަތަކުގައި 

އަންހެނުން ވަރަށް ހަނގުރާމައިގައި ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މި  1991އިގައެވެ. ފުރަތަމަ ގަލްފު ހަނގުރާމަ

ލެޓުންގެ ިބޮންއަޅާ މަތިންދާ ބޯޓްތަކުގެ ޕައމި ހަނގުރާމައިގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދައުރުތައް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. 

މަނަވަރު އޭގެ ފަހުން އަންހެނުން ހޯދިއެވެ. ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

 ވެސް އަންހެނުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. މަނަވަރުން މަތިންދާ ބޯޓު އުދުއްސުމުގެ ފުރުޞަތުދުއްވުމާއި 

ތައް ކާމިޔާބީއޮތީ އަންހެނުންނަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރެއިން ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު  21

އަންހެނުންނަށް  މިގޮތުން އަސްކަރީ ފައުޖުތަކުގެ ކޮމާންޑަރުކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުލިބެން ފަށާފައެވެ. 

ންޑަރެވެ. ހަނގުރާމަ ައުޖެއްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ކޮމާކަރނަލް ލިންޑާ މެކްޓެގޫ އަކީ ފލިބިގެންދިޔައެވެ. 

އޭރު ހުރި ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުވަރީ މަހު،  2013ރިވުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން، ތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެ

ދެ އަންހެނަކު ވަނަ އަހަރު  2015ީ އުވާލައްވާފައެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ލިއޯން ޕަނޭޓާ ވަނ

ޞަތު އެއާއެކު ހަނގުރާމައިގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުެޖުއޭޓްވުމެވެ. އާމީ ރޭންޖަރ ސްކޫލުން ގްރ

ތީ ރޭންކްތަކާ އޭގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ މައަންހެނުންނަށް ހުޅުވިގެން ދިއުމެވެ. 

 ްދިޔުމެވެ. ހަމައަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށް ލިބިގެނ

އިންސައްތައަކީ އަންހެނުންނެވެ. މި ހިސާބަށް އެމެރިކާގެ  15ކަރީ އާބާދީގެ މިއަދު އެމެރިކާގެ އަސް

ކެއް މާޒީއަށް ވަޅުތަގުރުބާނީއަކުންނެވެ. އެތައް ފިޔަ އަންހެނުންނަށް ދެވުނީ އެތައް މަސައްކަތަކާއި އެތައް



އަންހެނުން ހޯދި އެމެރިކާގެ ކުޅަދާން މިއީ ބަޔަކު ދިން ފުރުޞަތު ތަކެއް ނޫނެވެ. ދޫކުރުމަށް ފަހުއެވެ. 

 ޖާގައެކެވެ. ޝަރަފުވެރި 


