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එමරාති කාන්තා දිනය 
සෑම වසරකම අෙගා්ස්තු 28 වනදා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යෙය් 'එමරාති කාන්තා දිනය' සමරයි. ප්
 රජාෙව් තිරසාර සංවර්ධන ක් රියාවලියට කාන්තා කාර්ය යභාරය සහ දායකත්වය හඳුනා ගැනීම 
පිණිස ෙමම අවස්ථාව සැමෙර්. ඊට අමතරව, සියළුම ක් ෙෂ්ත් රයන්හි ඔවුන්ෙග් අඛණ්ඩ දායකත්වය 
අගය කිරීම සහ ඔවුන් දිරිමත් කිරීම උෙදසා ෙමම දිනය සමරණු ලබයි. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යෙය් 
නායකත්වය, කාන්තාවන්ෙග් කටයුතු, රැකවරණය සහ ඔවුන්ව සමාජය තුල සවිබල ගැන්වීෙම් අවශ්
 යතාවය දිරිමත් කිරීම,ෙමදින සැමරීෙම් අදහස ෙව්.
1975 අෙගා්ස්තු 28 වන දින පිහිටුවන ලද ෙපාදු කාන්තා සංගමය ස්ථාපිත කරන ලද සැමරුම් 
උත්සවෙය්දී, ෙපාදු කාන්තා සංගමෙය් සභාපතිනි ෙෂ්කා ෆාතිමා බින්ත් මුබාරක් මැතිනියෙග් 
මගෙපන්වීම යටෙත්, පවුල් සංවර්ධන පදනෙම් ගරු සභාපතිතුමිය හා මාතෘ සහ ළමා සඳහා ශ්
 ෙර්ෂ්ඨාධිකරණය සභා සභාපතිවරයාෙග් උපෙදස් මත පිහිටුවන ලදි.

2018 කාන්තා දිනෙය් උද් ෙයා්ග පාඨය 
"සායිද් වසර" සැමරීම හා එමරාති කාන්තා දිනය ජීවිතය තුළ ස්ථාපනය කිරීම පිණිස ෙගෟරවනීය 
ෙෂ්කා ෆාතිමා බින්ත් මුබාරක් මැතිනිය විසින් "සායිද් අඩි පාෙර් ගමන් මත කාන්තා" නමැති 2018 
උද් ෙයා්ග පාඨය  සම්මත කර ගත්තාය.

විස්තීර්ණ වාර්තාවක් 
එමරාති කාන්තා දිනය පළමුවන සංස්කරණය ජාතිෙය් ෙස්වය සඳහා කාන්තා හමුදා නිලධාරීන්, 
ඔවුන්ෙග් කාර්ය යභාරය, කැපවීම හා නිමක් නැති දායකත්වය ෙගෟරව කිරීමට 2015 දී සමරන ලදී. 
වසර 2016 දී, කාන්තාවන්ෙග් දිනය සැමරීමට, ඩිජිටල් ෙව්දිකාවක් දියත් කරන ලද අතර සමාජය 
තුළ ඵලදායී සන්නිෙව්දනයක් විවෘත කිරීම සහ එම කාන්තාවන්ව දිරි ගැන්වීම සහ  සාෙප්ක් ෂ 
සපයන ෙස්වාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට සහාය වන ප් රජාවන්ෙග් ෙස්වාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
ෙයා්ජනා ඉදිරිපත් කිරීම.  
2017 දී, එමරාති කාන්තා කාර්ය යභාරය අවධාරණය කිරීම සහ ෙලාව ඕනෑම තැනක ඔවුන්ෙග් පුණ්
 යාධාර හා උදව් උපකාර ලාදීෙම් නිරන්තර දායකත්වය ඉස්මතු කිරීම පිණිස"යහපත්කම සහ ත්
 යාගශ් රීලී සහකාරියක ෙලස කාන්තාෙවා්" යන උද් ෙයා්ග පාඨය, මාතෘකාවක් ෙලස ෙතා්රා ගන්නා 
ලදී.

 



සායිද් අඩි පාෙර් කාන්තා 
ඉහත සඳහන් මාතෘකාව සෑම ෙද්ශීය පුරවැසිෙයක්ම ෙබෙහවින් අගය කරන බැවින් එය ෙහාඳ ප්
 රෙබා්ධයක් ඇති කරයි. විෙශ්ෂෙයන්ම, කාන්තාවන්ට ෙගෟරව දක්වමින්, නැසීගිය දිවංගත ෛෂයික් 
සායිද් තුමා  ඔවුන්ෙග් ප් රයත්නයන් ෙනාකඩවා ෙගන යෑමට ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටියි. ප් රශ්නයට 
ලක්වූ ස්ත් රී පුරුෂ දපක් ෂයම එක හා සමාන ෙලස සැලෙක්. කාන්තාවන් සඳහා ඔහුෙග් ප් රඥාවන්ත 
නායකත්වය තුලින් ෙබාෙහා් ෙස්වා ලබා දුන්ෙන්ය. ඔහු කාන්තාවන්ව දිරි ගැන්වීමට  ප් රමාණවත් 
උනන්දුවක් දැක්වූ අතරම ඔවුන් ෙග් ප් රගතියට සහ පූර්ණ අයිතීන්ට හානි පමුණුවන බාධාවන් ඉවත් 
කිරීමට ෙවෙහස මහන්සි විය. අතිගරු ෛෂයික් කලීෆා බින් සයිද් අල්-නහ්යාන් (අල්ලාහ් ඔහුව 
ආරක් ෂා කරත්වා) විසින්  එම නුවණැති දැක්ම අනුමත කර පවත්වාෙගන යන අතරම යහපත් 
අනාගතයක් සඳහා සුභසාධනය, සංවර්ධනය හා ප් රගතිය සඳහා ඔවුන්ට අවශ් ය සියලු ෙද් ලබා 
දුන්ෙන්ය. ෙම් ෙහ්තුෙවන්, වර්තමානෙය් එක්සත් එමීර් රාජ් යෙය් කාන්තාවන් ඉහළ නිලතල දැරීම 
දක්නට ලැෙබ්. සෑම ආකාරයකම අධ් යාපනික, පුහුණු සහ වැඩසටහන්වලට සහභාගිත්වය ලබා දුන් 
නිසා, එමීර් රාජ් යෙය් කාන්තාවන් ඉහළ නිලතලවල දැරීමට එය මග ෙපන්වීමක් විය.

ජාත් යන්තර ඇගයීම්
2017දී ෙලා්ක ආර්ථික සමුළුෙව් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවට අනුව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යෙය් ස්ත් රී 
පුරුෂ සමානාත්මතාව අතින් සහ ගල්ෆ් රටවල් අතර පළමු තැනද සහ කලාපයට අයත් අරාබි රටවල් 
අතර ෙදවැනි තැන ගනි. කාන්තා අයිතිවාසිකම් සුරක් ෂිත කර ගැනීම සඳහා සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් නායකත්වය පිළිබඳ ජාත් යන්තර පිළිගැනීමක් ෙලස ෙමම වාර්තාව ක්
 රියා කෙළ්ය. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යෙය් ජනාධිපති අතිගරු ෛෂයික් කලීෆා බින් සයිද් 
අල්-නහ්යාන් (අල්ලාහ් ඔහුව ආරක් ෂා කරත්වා) සමාජෙය් ස්ත් රීන්ෙග් ෙක්න්ඳ් රීය කාර්ය යභාරය 
යලි යලිත් අවධාරණය කෙල්ය. එමාරාති කාන්තාවන් ශක්තිමත්ව සහ බාධාවකින් ෙතාරව දැකීමට 
වඩා ප් රසන්න කිසිවක් මට නැත, යැයි ඔහු පැවසුෙව්ය. අදාළ සුදුසුකම් ඇති කාන්තාවන්ට ඉහළම 
තනතුරු කරා ළඟා වීමට ඔවුන්ට අයිතියක් ලබා දී. 

කාන්තාවන් සහ ෙපාදුජන ෙස්වය
ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් නිසා, ෙද්ශීය කාන්තාවන් සෑම ක් ෙෂ්ත් රයකම, විෙශ්ෂෙයන් ජාතික ප්
 රමුඛතාවයක් හා ෙගා්ලීය වශෙයන් වැදගත්  අය ෙලස ආදර් ශයට ගත හැකිය. නිදසුනක් වශෙයන්, 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යෙය් කාන්තාවන් 8 ෙදෙනකු ආණ්ඩුෙව් ඇමති තනතුරු දරති. ඔවුන්ෙග් 
දායකත්වයට අමතරව බලශක්ති, අවකාශය, ෙසෟඛ් ය, ආරක් ෂාව, විනිශ්චය, විද් යාව, කර්මාන්තය, 
සංස්කෘතිය සහ විශිෂ්ටත්වය වැනි ක් ෙෂ්ත් රයන්හි ඔවුන්ෙග් අත්දැකීම් හා විෙශ්ෂඥ දැනුම සමඟින් 
ඔවුන් තම ෙද්ශෙය් ශ් රම බලකායට දායක ෙවති.



කාන්තා තත්වයට සහාය වීම
ස්ත් රී පුරුෂ ෙදපාර්ශවය අතර පරතරය පියවා ගැනීම සඳහා වන ෙලා්ක ආර්ථික සංසදෙය් වාර්තාවක් 
මගින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යෙය් පහත සඳහන් ශ් ෙර්ණිගත තත්වයන් ෙපන්නුම් කර ඇත:
• ප් රථම ස්ථානය  (සාක් ෂරතා උප දර්ශකය);
• ප් රථම ස්ථානය  (ද්විතීයික අධ් යාපනය සිසුන් බඳවා ගැනීම උප දර්ශකය);
• ප් රථම ස්ථානය  (ස්ත් රි පුරුෂ උපත් අනුපාත උප දර්ශකය);
• අටවන ස්ථානය  (වැටුප් සමානාත්මතා උප දර්ශකය).
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යය ෙද්ශීය ෙමන්ම ජාත් යන්තර වශෙයන් කාන්තාවන් ෙග් තත්වයට සහාය 
දැක්වීමට නිරන්තරෙයන් කටයුතු කරන අතරම සිය උත්සාහය කිසි විෙටක නතර ෙනාකරයි. ෙම් 
අනුව,  2015 මැයි මාසෙය් කැබිනට් තීරණය පරිදි, සියලූම රැකියා ක් ෙෂ්ත් රයන් සම්බන්ධෙයන්  
සමතුලිතය පිහිටුවීම. පිණිස "එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යෙය් ලිංගෙභ්ද ෙශ්ෂ සභාව" පිහිටු විය.
2021 වන විට ස්ත් රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සම්බන්ධෙයන් ඉහළම රටවල් 25 අතරට එක්වන 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යෙය් දැක්ම සමග අන් ෙයා්න් ය ස්වරූපය ෙවනස් කිරීම හා තීරණ ගැනීෙම් 
මධ් යස්ථානවල සමතුලිතතාවය වැඩිදියුණු කිරීමට උත්සාහ දරයි. 

සායිද් නිවස සහ එමරාති කාන්තා දිනය
 ෙමම අවස්ථාව ෙවනුෙවන් එහි විෙශ්ෂ සැලකිල්ලක් විදහාපෑම ෙවනුෙවන්, ZHIC ක් රියාකාරකම් 
ගනනාවක් සංවිධානය කරයි. සෑම වසරකම ෙමම වැඩසටහන්වලට, එහි කාර්ය ය මණ්ඩලය, 
ෙස්වාලාභීන් සහ අවට සමාජය ඉලක්ක කරයි. විෙශ්ෂෙයන්ම, එමරාති කාන්තා දිනය පිළිබදව ප්
 රදර්ශනය, කාන්තා කාර්ය යභාරය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් ෙද්ශන, සමාජය ෙවත කාන්තාවන්ෙග් 
මූලික දායකත්වය, උරුමය ප් රදර්ශනය හා අදාළ සංස්කෘතික ප් රකාශන ආදිය පිළිබඳව අවධාරණය 
කරන ලදි. 
අවසාන වශෙයන්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යෙය් කාන්තාවන්,  ඔවුන්ෙග් රට ෙවනුෙවන් සහ එහි 
ෙගාඩනැගීෙම් ක් රියාවලියට සහභාගි වීම සඳහා ෙවෙහස මහන්සි වීමට සිදුෙව්. විෙශ්ෂෙයන්ම 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් යය කාන්තා කටයුතු සම්බන්ධව දැඩි සත්කාරෙයන් කටයුතු කර ඇති අතර, 
අනාගත පරම්පරාවට අනුගමනය කිරීම සඳහා මගෙපන්වීම මගින් සෑම ක් ෙෂ්ත් රයකම ශක්තිමත් 
ආරම්භයකට පදනම දැමීමට කාන්තාවන්ට කළ හැකි වන පරිදි සියලු දුෂ්කරතා ජය ෙගන තිෙබ්.




