
48        ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး

အပိုင္း ငါးအပိုင္း ငါး

ယေန႔ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ



ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး        49

ယေန႔ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ
ဤအပိုင္းတြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တီထြင္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း သိလာလိမ့္မည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္  
တက္ႂကြသြက္လက္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ဘက္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေလးစားခံရေသာ ကမၻာ့နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားသည္ နိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေနျခင္းတို႔အတြက္ အေျခခ်လူအသစ္မ်ား၏  
အက်ိဳးျပဳမႈကို တန္ဖိုးထားပါသည္။

ကုန္းေျမ
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆုံး ေျမသားထုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေျခာက္ခုေျမာက္အႀကီးဆုံးနိုင္ငံျဖစ္ၿပီး  
အႀကီးဆုံးကၽြန္းနိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အျပားဆုံးႏွင့္ အေျခာက္ေသြ႕ဆုံး လူေနတိုက္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားေျမအမ်ားစုမွာ ေျမဆီလႊာ ညံ့ဖ်င္းၿပီး  
မိုးနည္းေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးရ ခက္ခဲေစသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အတြင္းပိုင္းေနရာမ်ားကို ‘ကုန္းတြင္းလြင္တီးေခါင္ေဒသမ်ား’ (outback) ဟု ေခၚၾကၿပီး  
အထူးသျဖင့္ ေဝးလံၿပီး ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံတြင္ ေရသည္ အလြန္တန္ဖုိးရိွေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု  
ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသည္ အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔သ္ျဖင့္ ရာသီဥတုမ်ား သိသိသာသာကြျဲပားျခားနားေသာ ေဒသမ်ားရိွသည္။ ဩစေၾတးလ်ားတုိက္၏ ေျမာက္ပုိင္းတြင္  
မုတ္သုန္ေဒသမ်ားရိွၿပီး တုိက္၏ အလယ္ပုိင္းတြင္ သဲကႏၲာရမ်ားရိွသည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ အပူခ်ိန္မ်ားသည္ ေတာင္ေပၚတြင္ ဆီးႏွင္းမ်ားက်ေသာေအးျမသည့္  
ေဆာင္းဥတုမ်ားမွ အပူလုိွင္းထေသာ ေႏြရာသီမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲနုိင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအစိုးရသည္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုႏွင့္ ျပည္မေဒသႏွစ္ခုအျပင္ ေအာက္ပါေဒသမ်ားကိုလည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္ -

• အက္ရ္ွမိုး (Ashmore) ႏွင့္ ကာတီယာကၽြန္းမ်ား (Cartier Islands) 

• ခရစၥမတ္ကၽြန္း (Christmas Island) 

• ကိုးကိုးစ္ (ကီးလင္း) ကၽြန္းစု (Cocos (Keeling) Islands) 

• ဂ်ားဗစ္စ္ ပင္လယ္ေအာ္ေဒသ (Jervis Bay Territory) 

• ကိုရယ္လ္ ပင္လယ္ကၽြန္းစု (Coral Sea Islands)

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္၏ အႏၲာတိတ္ေဒသ (Australian Antarctic Territory) ရွိ ဟာ့ဒ္ကၽြန္း (Heard Island) ႏွင့္ မက္က္ေဒၚနယ္ ကၽြန္းမ်ား  
(McDonald Islands) 

• ေနာ္ေဖာ့လ္ခ္ ကၽြန္း (Norfolk Island)။

ကမာၻ့ေရွးေဟာင္း ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဝင္ ေနရာမ်ား
ေအာက္ပါ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအတြင္းရွိ ေနရာမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ  
ပညာေရး၊ သိပၸႏွံင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္း (ယူနက္စကုိ) (the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO))  
၏ ကမာၻ့ေရွးေဟာင္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဝင္ ေနရာမ်ားစာရင္းတြင္  
ပါဝင္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ေနရာမ်ား

• ဘတ္ဂ်္ ဘင္ (Budj Bim) ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ရႈခင္းမ်ား

• မယ္လ္ဘန္ရိွ ေတာ္ဝင္ျပတုိက္ အေဆာက္အဦ (Royal Exhibition Building)  

ႏွင့္ ကာလ္တန္ဥယ်ာဥ္ (Carlton Gardens)

• ဆစ္ဒနီေအာ္ပရာေဟာက္စ္ (Opera House)

ဆစ္ဒနီေအာ္ပရာေဟာက္စ္ (Sydney Opera House)
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သဘာဝဆိုင္ရာ
• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကြင္းစလန္ျပည္နယ္ရွိ ဩစေၾတး 

လ်ားနိုင္ငံ နို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား၏ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းရွိရာေနရာမ်ား 
(ေရးဗားေလး/နာရာေကာ္တီ (Riversleigh/Naracoorte))

• ဖေရဇာကၽြန္း (Fraser Island)
• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံရွိ ေဂါန္ဒြာနာ (Gondwana) မိုးသစ္ေတာမ်ား  

ဂရိတ္ဘယ္ရီယာ 
• သႏၲာေက်ာက္တန္း (Great Barrier Reef)

• ဘလူးေမာင္းတိန္း ေတာင္တန္းႀကီး (Greater Blue Mountains Area)

• ဟာ့ဒ္ႏွင့္ မက္ေဒၚနယ္လ္ကၽြန္းမ်ား (Heard and McDonald Islands)

• ေလာ့ဒ္ေဟာင္းဝ္ကၽြန္း (Lord Howe Island)

• မက္ေကာ္ရီ (Macquarie) ကၽြန္း
• နီဂါလူးကမ္းရိုးတန္း (Ningaloo Coast)

• ပါႏူးလူးလူးအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (Purmululu National Park)

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္ရွိ ရွာ့ခ္ပင္လယ္ေအာ္  
(Shark Bay)

• ကြင္းစလန္ရွိ မိုးမ်ားသည့္ အပူပိုင္းေဒသစ္ေတာ

အမ်ိဳးစုံ
• ကာကဒူး (Kakadu) အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္
• တက္စ္ေမးနီးယား ေတာကႏၲာရ 
• ဦးလု႐ူးကာတာ ဂ်ဴတာ (Uluru-Kata Tjuta) အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္
• ဝီလန္ဒရာ ေရကန္ (Willandra Lakes)

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ အေနာက္တိုင္းအထင္ကရ အမွတ္သညာမ်ားႏွင့္ သဘာဝအံ့ဖြယ္ရာမ်ားအျပင္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္  
ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားအတြက္ ထူးျခားလွသည့္ အထြတ္အျမတ္ထားရာေနရာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဤေနရာမ်ားသည္  
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ စုစည္းမႈ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ အေရးပါပါသည္။  
အထြတ္အျမတ္ေနရာမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔ေ္သာ ရႈခင္းမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈစံတန္ဖုိးမ်ား၊ တစ္စိတ္တည္း တစ္သေဘာတည္းျဖစ္ေစသည့္  
ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ လူမႈအဆင့္မ်ားျမႇုပ္ႏွံသြတ္သြင္းေပးခဲ့ၾကသည့္ ေရွးဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ား၊ ၎တို႔၏ အခန္းက႑မ်ား ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္  
ဆက္စပ္ေနေလ့ရွိသည္။ 

ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္ေသာ နိုင္ငံ
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္လ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားသည္  
ဤေျမႏွင့္ ထူးျခားေသာဆက္ႏႊယ္မႈ ရိွသည္။ ၎တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏  
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကုိ အျမဲတန္ဖုိးထားၿပီး ေတြ႕ဆံုရန္  
ခရီးေဝးႀကီးမ်ား သြားေလ့ရိွသည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္  
ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကား ကၽြန္းသားမ်ား၏ အိပ္မက္လမ္းေၾကာင္း  
(‘song-lines’) မ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံတစ္ခြင္ရိွ မတူညီေသာ  
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား အုပ္စုမ်ားကုိ ျဖန႔က္်က္လ်က္ ရုိးရာဥပေဒ၊  
သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ပထဝီအေနအထားျဖင့္ ဆက္စပ္ေပးသည့္  
ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ကုိ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခ့ဲၾကၿပီး  
က်င့္သံုးလ်က္ရိွၾကပါသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာတြင္ လူမ်ားသည္  
အျခားဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ား အေလးမမူမိၾကသည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊  
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဈးဆိုင္မ်ားကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  
လက္လွမ္းမီရရွိနိုင္ရန္ အကန႔္အသတ္ရွိေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္  
ေဝးလံေခါင္သီေသာ အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ 
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို  
ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေကာင္းေသာ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားက  
နည္းလမ္းသစ္မ်ားရွာေဖြၾကျခင္းႏွင့္ တီထြင္မႈအသစ္မ်ားကုိ  
ျပဳလုပ္ၾကျခင္းအားတို႔ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကသည္။

ဦးလု႐ူးကာတာ ဂ်ဴတာ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ထဲရွိ ဧရာစ္ေရာ့္ခ္ (Ayers Rock) ဧရာမသဲေက်ာက္ေတာင္  
ေအာက္ေျခတြင္ လွိုင္းလုံးပုံေက်ာက္ေဆာင္ပုံစံ တည္ေဆာက္ထားျခင္း

တက္စေမးနီးယားေတာရိုင္းေျမ
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ေျခနင္းစက္ျဖင့္ အားသြင္းသည့္ေရဒီယို
1929 ခုႏွစ္တြင္ အက္ဒီလိတ္ဒ္မွ အဲလ္ဖရက္ဒ္ထေရဂါ (Alfred Traegar) 

ဆိုသူက တီထြင္ခဲ့သည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားက ေျခကိုနင္းကာ  
လည္ပတ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပာဆိုနားေထာင္နိုင္ၾကေသာ  
ေရဒီယိုကို အသုံးျပဳနိုင္သည္။ ဤတီထြင္မႈျဖင့္လူသူေဝးရာ အိမ္မ်ား၊  
ေဝးလ့ေသာသာသနာျပဳဌာနမ်ားႏွင့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္  
ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသား လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး  
အက်ိဳးခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ေျခနင္းစက္ျဖင့္ အားသြင္းရသည့္ ေရဒီယိုက  
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံမွ ထူးကဲေသာ အဖြ႕ဲအစည္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ေလယာဥ္ျဖင့္  
ပ်ံသန္းကုသေပးေသာ ေတာ္ဝင္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (Royal Flying 

Doctor Service) ႏွင့္ ေလလွိုင္းစာသင္ေက်ာင္း (School of the Air)  
တို႔ကိုတည္ေထာင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ်ံသန္းကုသေပးေသာ  
ေတာ္ဝင္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဖလင္းန္ (Reverend John Flynn) သည္ ေဝးလံေသာ  
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ႏွင့္အတူ  
အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ သူ၏ အႀကံအစည္မွာ ေဝးလံေသာ ေဒသေန  
လူမမာထံသို႔ ဆရာဝန္ကို ေလယာဥ္ျဖင့္ အျမန္ဆုံးပင့္လာေပးရန္  
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္ သူသည္ အစုိးရ၊ Qantas ေလေၾကာင္းႏွင့္  
အျခားေသာ ကုသုိလ္ျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီ ရယူခဲ့သည္။  
ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ်ံသန္းကုသေပးေသာ ေတာ္ဝင္က်န္းမာေရး  
ဝန္ေဆာင္မႈသည္ 1982 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို  
ေခၚယူၿပီးသုံးနိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေဝးလံသည့္ ေဒသေန လူမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။  
ေျခနင္းစက္ျဖင့္ အားသြင္းရသည့္ ေရဒီယိုေပၚေပါက္လာျခင္းက  
ပိုမိုေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ လူအမ်ားထံသို႔ ဆရာဝန္ကို  
အျမန္ဆုံးပင့္နိုင္ေစခဲ့သည္။

ေလလွိုင္းစာသင္ေက်ာင္း
1950 ႏွစ္မ်ားမတိုင္မီက ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ  
ကေလးမ်ားသည္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ရွိေသာ ေက်ာင္းတြင္ေနလၽွင္ေန၊  
မေနလၽွင္ သူတို႔၏ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို စာတိုက္မွတစ္ဆင့္  
သင္ယူၾကရသည္ (အထက္ပါပံုအတုိင္း)။ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရိွ  
ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ်ံသန္းကုသေပးေတသာ ေတာ္ဝင္က်န္းမာေရး  
ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ဒုတိယဥကၠဌ အဲဒိလိတ္ဒ္ မိသ္ေခး (Aldlaide Miethke) 

သည္ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ပ်ံသန္းကုသေပးေသာ ဆရာဝန္ ေရဒီယိုႏွင့္  
ဝန္ေဆာင္မႈေပးက ကေလးမ်ားကို သူတို႔၏ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္  
စကားေျပာဆိုနိုင္ရန္လည္း ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု သတိျပဳမိသည္။  
အဲလစ္စ္စပရင္းဂ္ (Alice Springs) ၌ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈသည္ 1948  
ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေျပာဆိုနားေထာင္နိုင္ၾကေသာ  
သင္ခန္းစမ်ားကုိ စတင္အသံလႊင့္ခ့ဲသည္။ ေလလုိွင္းစာသင္ေက်ာင္းကုိ  
ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာမွ တရားဝင္တည္ေထာင္ျဖစ္သည္။  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ေလလွိုင္းစာသင္ေက်ာင္းအေတြ႕အၾကဳံသည္  
အျခားနိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အလားတူအစီအစဥ္မ်ား  
ဖြင့္လွစ္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။

ယခင္ေျခနင္းစက္ျဖင့္အားသြင္းရသည့္ ေရဒီယုိကုိ တုန္ခါႏႈန္းျမႇင့္မားသည့္  
အသံဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ အင္တာနက္ျဖင့္ 
အစားထိုးအသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေတာ္ဝင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္  
ေလလွိုင္းပညာသင္ေက်ာင္းတို႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏  
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား  
ဆက္လက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနၾကၿပီး ဆက္လက္အက်ိဳးျပဳဆဲျဖစ္ပါသည္။
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ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ဝိေသသ
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ဝိေသသကို ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသား ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏  
မတူကြျဲပားမႈမ်ား ၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ ေန႔စဥ္ဘဝကုိ လမ္းျပေနေသည့္ စံတန္ဖုိးမ်ား၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ေနထုိင္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ေလးစားရသည့္  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားအပါအဝင္ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာက ပုံေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။

အပိုင္း 6 ၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္င ံဇာတ္ေၾကာင္းသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔သမိုင္းကို ျပေနသည္။ ၎သည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ကိုလိုနီအတိတ္ႏွင့္  
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏ လတ္တေလာႏွင့္ လက္ရိွအခ်ိန္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ  
မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ဇာတ္ေၾကာင္းတြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ မတူကြဲျပားေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံသည့္ လူ႔ေဘာင္ႏွင့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္  
ကၽြန္ုပ္တို႔အတူရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ မူလဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ သဘာဝမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

ဤအခန္း၏က်န္အပိုင္းမွာ ကၽြန္ုပ္တို႔ က်င့္သုံးေနသည့္ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေလးစားရသည့္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕အေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါမည္။ 

အားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖမႈ
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားစြာသည္ အားကစားကို ႏွစ္သက္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အားကစားအဆင့္တြင္ ခ်ီးက်ဴးရေလာက္ေသာ  
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ သမုိင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ အားကစားသည္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားမ်ား၏ စရုိက္လကၡဏာကုိ ျဖစ္ေစကာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကုိလည္း စည္းလံုးညီညြတ္ေစခ့ဲသည္။  
အစဦးပုိင္း အေျခခ်ျခင္းအခ်ိန္မ်ားမွ စတင္ၿပီး အားကစားသည္ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္ေသာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ သက္သာမႈရေစခ့ဲသည္။ စစ္ျဖစ္ခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ပင္  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတပ္မေတာ္သည္ စစ္ေျမျပင္၏ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းငွာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

အားကစားျခင္းသည္ ပါဝင္ကစားသူမ်ားေရာ ပြဲၾကည့္သူမ်ားကိုပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ စလုံး၌ ပါဝင္စပ္ဆိုင္မႈရွိျခင္းအျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ  
လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ အေရးပါေသာ အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ကုိလည္းေကာင္း ဘံုအားျဖင့္ ခံစားရေစသည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကား  
ကၽြန္းသားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားသည္ နိုင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆုံး အားကစားသမားမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားစြာသည္ အဖြဲ႕လိုက္ကစားရေသာ အားကစားမ်ားတြင္ပါဝင္ၾကသည္။ ဥပမာ ခရစ္ကတ္၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ၊ နက္တ္ေဘာႏွင့္  
ေဟာ္ကီ။ ေဘာလံုး၊ ရပ္ဂ္ဘီလိဂ္၊ ရပ္ဂ္လီ ယူနီယံႏွင့္ ဩစေၾတးလ်န္း ႐ူးလ္စ္ ေဘာလံုး (‘ေအာ္စီ႐ူးလ္စ္’ (‘Aussie Rules’)) တုိ႔မွာ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံရိွ ၾကည့္ရႈ  
ကစားေလ့ရွိေသာ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အားကစားမ်ားျဖစ္သည္။ ေရကူး၊ တင္းနစ္၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေဂါက္ရိုက္၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ခ်ဳံေတာေျမအတြင္း  
လမ္းေလၽွာက္ျခင္း၊ ေရလွိုင္းစီးျခင္းႏွင့္ ေရခဲျပင္စကိတ္စီးျခင္းတို႔မွာ ေရပန္းစားေသာ အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံက ခရစ္ကတ္ကစားနည္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေအာင္ပြဲမ်ားရျခင္းကို အထူးသျဖင့္ ဂုဏ္ယူသည္။ 19 ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္ၿပီး  
ဩစေၾတးလ်ားႏွင့္ အဂၤလန္ ခရစ္ကတ္အသင္းတို႔သည္ ျပင္းထန္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။

‘နိုင္ငံတစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းေစေသာ ၿပိဳင္ပြဲ’ ဟု ေခၚတြင္သည့္ မယ္လ္ဘြန္းဖလား (Melbourne Cup) ၿပိဳင္ပြဲသည္ ကမၻာေပၚတြင္  
အႀကီးဆံုးျမင္းၿပိဳင္ပြတဲစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး မယ္လ္ဘြန္းဖလားၿပိဳင္ပြကုိဲ 1861 ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ မယ္လ္ဘြန္းဖလားၿပိဳင္ပြကုိဲ ႏွစ္စဥ္နုိင္ဝင္ဘာလ၏  
ပထမအဂၤါေန႔တြင္ က်င္းပၿပီး 1877 ခုႏွစ္ကစၿပီး ဗစ္က္တိုးရီးယားျပည္နယ္မွာ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္တစ္ရက္ ျဖစ္ပါသည္။

Sir Donald Bradman (1908–2001)
ဆာေဒၚနယ္ဘရက္ဒ္မဲန္းသည္ (Sir Donald Bradman)  
ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အထူးခၽြန္ဆံုးခရစ္ကတ္ဘက္ရုိက္သူျဖစ္ၿပီး  
ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အားကစားေလာကတြင္  
ကမၺည္းထိုးမွတ္တမ္းတင္ရသူျဖစ္သည္။ သူ႔ကို  
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္၊ ဘိုရယ္လ္ (Bowral) ၿမိဳ႕တြင္  
ေမြးဖြားၿပီး ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ခရစ္ကတ္အသင္းအတြက္ 1928  
ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

သူသည္ ေျခအလြန္သြက္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 1930 ခုႏွစ္ အဂၤလန္သို႔ 
သူ၏ပထမဆုံးအႀကိမ္သြားေရာက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ သူသည္  
ဘက္ရုိက္စံခ်ိန္အားလံုးနီးပါးကုိ ခ်ိဳးခ့ဲသည္။ အသက္ 21 ႏွစ္အရြယ္တြင္ပင္  
သူသည္ ကမၺည္းထိုးမွတ္တမ္းတင္ရသူ ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား  
ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 1948 ခုႏွစ္ သူ၏ ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပြခဲရီးစဥ္တြင္ သူ၏အသင္းမွာ  
အဂၤလန္အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲအားလုံးတြင္ သူတို႔ကသာ အနိုင္ရသျဖင့္  
‘မနိုင္စြမ္းနိုင္သူမ်ား’ (The Invincibles) ဟု အမ်ားသိလာၾကသည္။
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အႏုပညာလက္ရာမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားနုိင္ငံတြင္ နုိင္ငံ၏အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားပါဝင္သည့္ အေရာင္အေသြးစံု  
အႏုပညာအခင္းအက်င္းတစ္ခု ရွိပါသည္။ ႐ုပ္ရွင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ျပဇာတ္၊ ေတးဂီတႏွင့္ အကတို႔အပါအဝင္ ၾသစေၾတးလ်ား ႐ုပ္သံႏွင့္ ေျဖေဖ်ာ္မႈ အႏုပညာရွင္မ်ားမွာ  
ၾသစေၾတးလ်ေရာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပါသည္။

စာေပ
ၾသစေၾတးလ်ားနုိင္ငံတြင္ စာေပက႑၌ ခုိင္မာေသာအစဥ္အလာတစ္ခု ရိွပါသည္။ ၎သည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား  
၏ ရိုးရာပုံျပင္မ်ားေျပာျပျခင္းႏွင့္ အစျပဳခဲ့ၿပီး 18 ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအေၾကာင္းကို ႏႈတ္အားျဖင့္ ေျပာျပခ်င္းအထိ  
ဆက္လက္ခဲ့သည့္ ခိုင္မာေသာ စာေပအစဥ္အလာရွိပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ေရွးဦးပိုင္းစာေပမ်ားမွာ ခ်ဳံေတာေျမရိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိုမၽွ ၾကမ္းတမ္းဆိုးရြားလွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနခဲ့ၾကရေသာ  
အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္းကို ဖြဲ႕ႏြဲ႕ထားသည္။ ဟင္နရီေလာ္ဆန္ (Henry Lawson) ႏွင့္ မိုင္းလ္စ္ ဖရင္ကလင္ (Miles Franklin) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ  
စာေရးဆရာႀကီးမ်ားမွ ခ်ဳံေတာေျမရိုင္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးတို႔၏ ဘဝေနထိုင္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကဗ်ာမ်ား၊ ပုံျပင္မ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳး ဝတၳဳေရးဆရာ ပက္ထရစ္ ဝွိုက္ (Patrick White) သည္ 1973 ခုႏွစ္တြင္ စာေပဆိုင္ရာ နိုဗယ္ဆု ရရွိခဲ့ပါသည္။ အျခားနာမည္ႀကီးေခတ္ေပၚ  
ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား စာေရးဆရာမ်ားမွာ ပီတာကယ္ရ ီ(Peter Carey) ၊ ေကာလင္း မက္ကလာ (Colleen McCullough) ၊ ရွယ္လီေမာ္ဂန္ (Sally Morgan) ၊  
တင္မ္ ဝင္တန္ (Tim Winton) ၊ တြမ္ ကနဲလ္လီ (Tom Keneally) ႏွင့္ ဘရိုက္စ္ ေကာ့တနီ (Bryce Courtenay) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

Judith Wright (1915–2000)
ဂ်ဴးဒစ္သ္ ရိုက္ထ ္(Judith Wright) သည္ ထင္ရွားေသာ ကဗ်ာ  

ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသ ူ
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့ ္
အေရးမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားသူ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ၾသစေၾတးလ်ား 
နိုင္ငံႏွင့္ ၎၏ျပည္သူမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ သူမ၏ေမတၱာကို  
ကဗ်ာမ်ားတြင္ ေဖာ္က်ဴးခ့ဲပါသည္။ သူမသည္ အင္ဆုိက္ကလုိပီးဒီးယား  
ၿဗိတိန္ နိကား၏ စာေပဆိုင္ရာဆု (Encyclopaedia Britannica Prize)  

ႏွင့္ ဘုရင္မ၏ ကဗ်ာဆိုင္ရာ ေရႊတံဆိပ္ဆု (Queen’s Gold Medal)  

အပါအဝင္ ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရပါသည္။ သူမသည္  
ၾသစေၾတးလ်ားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္  
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏  
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဂ်ဴးဒစ္သ္ ရိုက္ထ္ ကို ကဗ်ာဆရာမတစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊  
ၾသစေၾတးလ်ားစာေပ၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔တြင္ တိုးတက္ေအာင္  
ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း သတိတရရွိၾကသည္။

ျပဇာတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္
ၾသစေၾတးလ်ားနုိင္ငံမွ ျပဇာတ္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ရုိက္ကူးသူမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌သာမက ျပည္ပကပါ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားမင္းသား  
ကိတ္ထ္ ဘလယ္န္ခ်က္ (Cate Blanchett) ၊ ဂ်က္ဖရီရပ္ရ္ွ (Geoffrey Rush) ၊ နစ္ကုိးကစ္ဒ္မန္ (Nicole Kidman) တုိ႔ႏွင့္ ဟု ဂ်က္ခ္မန္ (Hugh Jackman)  
႐ုပ္ရွင္ရုိက္ကူးသူ ပီတာဝီယာ (Peter Weir) ႏွင့္ ဘက္ဇ္လာမန္ (Baz Luhrmann) တုိ႔မွာ ႐ုပ္ရွင္ပညာတြင္ ထူးခၽြန္သည့္အတြက္ နုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳဆု  
အေျမာက္အျမားဆြတ္ခူးခ့ဲပါသည္။

ပန္းခ်ီအႏုပညာ
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အႏုပညာလက္ရာမ်ားအနက္ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အထင္ကရပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ ေတာ္မ္ ေရာဘတ္စ္ (Tom Roberts) ၊ ဖရက္ဒရစ္  
မက္ကဘ္ဘင္ (Frederick McCubbin) ႏွင့္ အာသာ စထရီတင္ (Arthur Streeton) တုိ႔ကဲ့သို႔ ပန္းခ်ီဆရာႀကီးမ်ား ၏ 19 ရာစုႏွစ္ ခ်ဳံေတာေျမရိုင္းသ႐ုပ္ေဖာ္  
ရႈခင္းမ်ားသည္ အမ်ားဆုံးအသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ 20 ရာစု အလယ္ပိုင္းတြင္ အႏုပညာရွင္ ရပ္ဆလ္ ဒရိုင္းဆ္ေဒးလ္ (Russell Drysdale) ႏွင့္ ဆစ္ဒနီ နိုလန္ 
(Sidney Nolan) တို႔သည္ ခ်ဳံေတာေျမရိုင္းေဒသ၏ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္မႈကို ရဲရင့္ေသာ စုတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးမီက ဘရက္  
ဝုိွက္တလီ (Brett Whiteley) သည္ သူ၏တမူထူးျခားၿပီး သြက္လက္ေသာ ေရးဆြဟဲန္ေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ အဲလ္ဘတ္ နာမတ္ဂ်ီးရား  
(Albert Namatjira) ၊ အမ္မလီ ကိမ္း နာဝါးအုိင္း (Emily Kame Kngwarreye) ၊ ဂေလာ္ရီယာ ပတ္တဲရာ (Gloria Petyarre) ၊ ရုိဗာေတာမတ္စ္ (Rover Thomas) ႏွင့္  
ကလစ္ဖို႔ဒ္ ပိုဆမ္ တာပဲလ္ ဂ်ာရီ (Clifford Possum Tjapaltjarri) တို႔အပါအဝင္ ေရွးဦးတုိင္းရင္းသား အႏုပညာကို ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္  
သိသိသာသာ လူႀကိဳက္မ်ားပါသည္။ 
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ေတးဂီတႏွင့္ အက
တမုဟုတ္ခ်င္း အသိသာေစဆုံးေသာ ၾသစေၾတးလ်ားသံစစ္စစ္မွာ ဒစ္ဂ်ရီဒူး (didgeridoo) ဟုေခၚေသာ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေရွးေဟာင္းတူရိယာ၏  
အသံျဖစ္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဂီတႏွင့္ဆိုင္ေသာ အႏုပညာရပ္အားလုံးကို ႏွစ္သက္ၿပီး ထူးခၽြန္မႈရွိၾကသည္။ သူတို႔၏ ဂႏၲဝင္ေတး၊ ေက်းလက္ဂီတႏွင့္  
ေရာ့ခ္ တီးမႈတ္သီဆိုျခင္းကို ကမာၻတစ္ဝန္းက အသိအမွတ္ျပဳၾကရသည္။ 

နာမည္ေက်ာ္ၾသစေၾတးလ်ဂီတပညာရွင္မ်ားတြင္ ကိုင္လီမီနမ္ (Kylie Minogue) ၊ ဂ်င္မီ ဘားန္စ္ (Jimmy Barnes) ၊ ေပါလ္ကယ္လီ (Paul Kelly) ၊ အိုလီဗာ  
နယူတန္-ဂၽြန္ (Olivia Newton-John) ၊ ဂၽြန္ဖာ့ဘမ္း (John Farnham) ၊ နစ္ခ္ေက့ဗ္ (Nick Cave) ႏွင့္ ေရွးဦးတုိင္းရင္းသားအႏုပညာရွင္ အာခီ ရုိ႔ခ္ (Archie Roach) ၊  
ဂူ႐ူမယ္ (Gurrumul) ႏွင့္ ဂ်က္ဆီကာ ေမာဘြိဳင္း (Jessica Mauboy) တို႔ ပါဝင္သည္။ AC/DC ႏွင့္ INXS ကဲ့သို႔ ၾသစေၾတးလ်ားေတးဂီတအဖြဲ႕မ်ားသည္  
ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးမွ ပရိတ္သတ္ေပါင္း မ်ားစြာရရွိခဲ့ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ားအကသည္ ဆာေရာဘတ္ ဟဲလ္ပ္မန္း (Sir Robert Helpmann) ၊ မယ္ရီးလ္တန္းကတ္ (Meryl Tankard) ၊ စတီဖွင္ ေပ့ခ်္ (Stephen Page) 

ႏွင့္ လီကူရွင္ (Li Cunxin) တို႔ကဲ့သို႔ ထူးခၽြန္အကပညာရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ႏွင့္ ကကြက္ဖန္တီးသူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။  
ဘန္ဂါရာ (Bangarra) မွာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏ အကကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သူ၏တမူထူးျခားသည့္ ကနည္းကဟန္၊  
အသံေနအသံထား၊ ေတးဂီတႏွင့္ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံတဝန္းေရာ ကမာၻမွာတြင္ပါ အထူးအမႊန္းတင္ခံရပါသည္။ 

သိပၸံပညာဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ထီထြင္မႈမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားတို႔သည္ ေဆးပညာ၊ နည္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ပယ္တို႔တြင္ ခိုင္မာေသာ  
သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား ရွိပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားစြာမွာ သိပၸံႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားအတြက္ နိုဗယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ၾကရသည္။ 

သိပၸံပညာဆိုင္ရာေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္လည္း ထူးခၽြန္ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ 2005 ခုႏွစ္တြင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ 
အေရျပားအသစ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဖ်န္းေဆးရည္ တီထြင္သူ ပါေမာကၡ ဖွီေယာ္နာ ဝုဒ္ (Professor Fiona Wood) က ရရွိခဲ့သည္။ 2006 ခုႏွစ္တြင္  
သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ေသာ ပါေမာကၡ အီယံ ဖေရဇာ (Professor Ian Frazer) က ဆြတ္ခူးသည္။ 2007 ခုႏွစ္တြင္  
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းသိပၸံပညာရွင္ ပါေမာကၡ တင္မ္ ဖလယ္န္နရီ (Professor Tim Flannery) ဆုရရွိခဲ့ပါသည္။ 

ပါေမာကၡ ဝုဒ္ (Professor Wood) ႏွင့္ ပါေမာကၡ ဖေရဇာ (Professor Frazer) တုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ၿဗိတိန္မွ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  
ပါေမာကၡ ဖေရဇာ၏ ပူးတြတီဲထြင္သူမွာ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၿပီး ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာေသာ ကြယ္လြန္သူ ေဒါက္တာ က်န္ဇုိး (Jian Zhou)  
ျဖစ္သည္။

Dr Fiona Wood AM  
(1958 ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္)
ေဒါက္တာဝုဒ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ 
ႏိုင္စြမ္းအရိွဆံုးႏွင့္ ေလးစားျခင္းအခံရဆံုး ခြစိဲတ္ဆရာဝန္ႏွင့္  
သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ျပင္ခြစိဲတ္ကုသမႈႏွင့္  
ပံုတူအစားထိုးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္  
ခြစိဲတ္အထူးကုဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း  
ေလာင္ကၽြမ္းဒဏ္ရာ အထူးကုတစ္ဦးျဖစ္သူ သူမသည္  
ေလာင္ကၽြမ္းဒဏ္ရာ ေဆးပညာရပ္တြင္ သုေတသနႏွင့္  
နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲပါသည္။  
 

2002 ခုႏွစ္ ဘာလီဗံုးေပါက္ကြမဲႈမွ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားအား  
ကုသမႈေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ 2003 ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာဝုဒ္သည္  
ၾသစေၾတးလ်ားထူးခၽြန္သူအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး (Member of the 

Order of Australia) အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 2005 
ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အေတာ္ဆုံး  
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားဆု (Australian of the Year)  
ခ်ီးျမွင့္ခံရခ်ိန္တြင္ ေလာင္ကၽြမ္းဒဏ္ရာမ်ားအတြက္  
သူမ၏ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။
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Professor Fred Hollows (1929–1993)
ပါေမာကၡ ဖရက္ဒ္ေဟာလိုးစ္ (Professor Fred Hollows)  
သည္ ၾကင္နာစိတ္ျပင္းျပမႈရွိေသာ မ်က္စိအထူးကုပညာရွင္ႀကီး  
(မ်က္စိဆရာဝန္ႀကီး) တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္  
ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်က္စိလူနာေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ကို  
မ်က္စိအလင္းျပန္ရေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ဖရက္ဒ္ေဟာလိုးစ္ကို 
နယူးဇီလန္နိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ 1965 ခုႏွစ္တြင္ သူသည္  
ၾသစေၾတးလ်ကိုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆစ္ဒနီေဆး႐ုံ  
မ်က္စိဌာနတြင္ ဌာနမႉးတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

သူသည္ လူတိုင္းအတြက္ တန္းတူညီမၽွေရးကို  
အျပည့္အဝယုံၾကည္လက္ခံ ၿပီး အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးမ်ား 
အတြက္ ပထမဆုံး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ခဲ့သည္။  
ယခုအခါ၌ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ  
ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

1980 ခုႏွစ္၌ ဖရက္ဒ္ေဟာလိုးစ္သည္ တစ္ကမာၻလုံး  
ခရီးလွည့္လည္ကာ ဖြံၿ့ဖိဳးဆဲ နုိင္ငံမ်ားတြင္ မ်က္စိကုသေရးအစီအစဥ္မ်ား  
တည္ေထာင္ရန္ ကူညီခဲ့သည္။ သူသည္ 1989 ခုႏွစ္တြင္  
ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ပါေမာကၡ ေဟာလုိးစ္၏ အက်ိဳးျပဳမႈကုိ ဖရက္ဒ္ေဟာလုိးစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း  
(Fred Hollows Foundation) မွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။
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ထူးခၽြန္ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားဆု ရရွိၾကသူမ်ား
1960 ျပည့္ႏွစ္မွစၿပီး ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ေအာင္ျမင္ၿပီး၊ အက်ိဳးသယ္ပိုးခဲ့ၾကေသာ ထိပ္တန္းၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ထူးခၽြန္ဩစေၾတးလ်ား  
နုိင္ငံသားဆုမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲပါသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္း၊ ေလာကအဝန္းမွမဆုိ ၾသစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားတစ္ဦးဦး အား မည္သူကမဆုိ ဆႏၵျပဳနုိင္သည္။ 

ထူးခၽြန္ၾသစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရသူမ်ားမွာ သူတုိ႔၏အလုပ္တာဝန္တြင္ ထူးခၽြန္စြာေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား၊ နုိင္ငံေတာ္ကုိ အမ်ားသူငါထက္ ပုိမုိထူးကဲစြာ  
အက်ိဳးျပဳသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံကို ဖန္တီးရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လာေရးအတြက္ စိတ္ကူးသစ္မ်ား  
ရရွိေစၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔အား အကဲစမ္းစိန္ေခၚခဲ့သည္။ 

ဆုမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္လူငယ္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသား၊ ထူးခၽြန္ သက္ႀကီးဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံေတာ္၏ အရပ္ေဒသ  
သူရဲေကာင္းဘြ႕ဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

လက္ရွိႏွင့္ ယခင္ကဆုရသူမ်ား စာရင္းကို www.australianoftheyear.org.au တြင္ ရရွိနိုင္ပါသည္။ 

ေဒါက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ မက္ကီ ေအအမ္း  
(Dr James Muecke AM) 
မ်က္စိခြဲစိတ္ဆရာဝန္ႏွင့္ မ်က္စိကြယ္ျခင္း ကာကြယ္တားဆီးေရး  မ်က္စိခြဲစိတ္ဆရာဝန္ႏွင့္ မ်က္စိကြယ္ျခင္း ကာကြယ္တားဆီးေရး  
ေရွ႕ဦးလုပ္ေဆာင္သူ ေရွ႕ဦးလုပ္ေဆာင္သူ 2020 ထူးခၽြန္ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားဆု ထူးခၽြန္ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားဆု 

ေဒါက္တာ မက္ကီသည္ သုေတသန၊ ပညာေရး၊  
အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ မိတ္ဖက္နုိင္ငံမ်ားရိွ  
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္  
မ်က္စိကြယ္ျခင္းကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္  
အလႉအသင္းအဖြ႕ဲတစ္ခု ျဖစ္ေသာ အားလံုးအတြက္ အျမင္အာ႐ံုအဖြ႕ဲ  
(Sight For All) ကုိ ပူးတြတဲည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ 

ေဒါက္တာ မက္ကီသည္ အျမင္အာ႐ုံဆုံးရႈံးျခင္းသည္  
လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္လက္ခံထားၿပီး  
လူတိုင္းျမင္နိုင္သည့္ ကမၻာတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

Professor Michelle Simmons  
(1967 တြင္ ေမြးဖြားသည)္
2018 ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အေတာ္ဆုံး  ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အေတာ္ဆုံး 
ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားဆုၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားဆ ု( (Australian of the Year))

ရရိွခ့ဲသည့္ ကြမ္တမ္႐ူပေဗဒ (quantum physics) ပါေမာကၡဆင္မြန္စ္သည္  
အက္တမ္အီလက္ထရြန္းနစ္ႏွင့္ ကြမ္တမ္တြက္ခ်က္မႈပညာတြင္  
စြန္႔ဦးတီထြင္သူျဖစ္သည္။ သူမဦးဆံုးေခၚေဝၚခ့ဲသည့္ “တြက္ခ်က္မႈဆိုင္ရာ  
အာကာသၿပိဳင္ပြဲေခတ္”တြင္ ပါေမာကၡဆင္မြန္စ္သည္  
ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီၾကာျမင့္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားကို  
မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ကြမ္တမ္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးကို  
တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ အဆုိပါ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈသည္  
ေဆးဝါးဒီဇုိင္းမ်ား၊ ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္၊ ကိုယ္တုိင္ေမာင္းယာဥ္မ်ား၊  
ဥာဏ္ရည္တုမ်ားႏွင့္ အျခားမ်ားစြာတုိ႔ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မည့္  
အလားအလာရွိေနပါသည္။ 

2018 ခုႏွစ္တြင္ ပါေမာကၡဆင္မြန္စ္သည္ သူမ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္  
ကြမ္တမ္သတင္းအခ်က္အလက္ သိပၸံပညာအေပၚ  
စူးစုိက္ႏွစ္ျမွဳပ္ထားမႈတုိ႔အတြက္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အေတာ္ဆုံး  
ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားဆု (Australian of the Year)  
ခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 2019 ခုႏွစ္တြင္ သူမသည္ သူမ၏  
“ကြမ္တမ္ပညာႏွင့္ အက္တမ္အီလက္ထရြန္းနစ္ပညာရပ္တြင္  
ဦးေဆာင္သူႏွင့္ စံျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သိပၸံပညာအေပၚ ထူးျခားစြာ  
ပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္း” ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္  
ၾသစေၾတးလ်ားထူးခၽြန္သူအရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။

http://www.australianoftheyear.org.au
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ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသုံး ေငြေၾကး
ကၽြနု္ပ္တုိ႔နုိင္ငံသံုးေငြေၾကးေပၚမွ ႐ုပ္ျပပံုမ်ားမွာ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္ သေကၤတအမွတ္အသားမ်ားကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္သည္။ 

ကၽြနု္ပ္တုိ႔နုိင္ငံသံုးေငြေၾကးအေပၚတြင္ ေဖာ္ျပရန္ အေရြးခ်ယ္ခံၾကရေသာ နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳ လ္မ်ားမွာ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံလူမႈအဖြ႕ဲအစည္း၏ တုိးတက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊  
သိပၸပံညာႏွင့္ နည္းပညာ၊ နုိင္ငံေရး၊ စက္ဘက္ေရးရာထူးခၽြန္မႈႏွင့္ အႏုပညာေလာကမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၿပီး လက္ဦးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အထူးပါရမီရွင္မ်ား  
ျဖစ္ၾကသည္။

Queen Elizabeth II (1926 ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည)္

ဒုတိယေျမာက္ အယ္လိဇဘက္သ္ ဘုရင္မသည္ (Queen Elizabeth II)  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အဓိပတိ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံႏွင့္  
ၿဗိတိန္နိုင္ငံတို႔၏ ဘုရင္မျဖစ္သည္။ သူမ၏ရွည္လ်ားၿပီး လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားသည့္  
စိုးမိုးမႈတစ္ေလၽွာက္ သူမသည္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ခိုင္မာေသာရပ္တည္မႈေပးခဲ့သည္။

Dame Mary Gilmore (1865–1962)

ေဒးေမရီဂီးလ္မိုးသည္ (Dame Mary Gilmore) စာေရးဆရာမ၊ သတင္းေထာက္၊  
ကဗ်ာဆရာမႏွင့္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းတုိးတက္မႈအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္သည္။  
သူမေရးသားေသာ စာေပမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္  
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားကိုယ္စား  
ေျပာၾကားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ သတိရျခင္းခံရသည္။

AB ‘Banjo’ Paterson (1864–1941)

အင္ဒ႐ူး ဘာတန္ ပက္တာဆင္သည္ (Andrew Barton Paterson) ကဗ်ာဆရာ၊  
သီးခ်င္းေရးဆရာႏွင့္ သတင္းေထာက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ‘ဘင္ဂ်ိဳ’  
ပက္တာဆင္အမည္ႏွင့္ေရးသားခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္  
အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ေသာ ရုိးရာသီခ်င္းျဖစ္သည့္ ‘ေဝါ့လ္ဇင္း မတီးလ္ဒါ’  
(Waltzing Matilda) သီခ်င္းစာသားေၾကာင့္ သတိတရရိွရသည္။

Reverend John Flynn (1880–1951)

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ ဖလင္းန္သည္ (Reverend John Flynn) ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ  
ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ်ံသန္း၍ ေဆးကုသေပးသည့္ ေတာ္ဝန္ ဆရာဝန္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ  
စတင္ျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ပ်ံသန္း၍ ေဆးကုသသည့္  
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုိ စတင္ခ့ဲသည္။ သူ႔အား ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏  
ေဝးလံသီေခါင္ေသာေနရာမ်ား၌ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးကာ  
အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကယ္တင္ခ့ဲသျဖင့္ အမွတ္တရရိွၾကသည္။

ပါလီမန္လြတ္ေတာ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦးေရွ႕မ်က္ႏွာစာ အေျပာက္အမႊမ္းမ်ား
ပါလီမန္လြတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအစီအစဥ္ကို ပါလီမန္လြတ္ ေတာ္  
ေဆာက္လုပ္ေရးအာဏာပိုင္မွ ေပးသည့္ ရႈခင္းပုံေဖာ္သည့္ဒီဇိုင္း အစီအစဥ္ကို  
အေျခခံထားပါသည္။ အေဆာက္အဦးေရွ႕မ်က္ႏွာစာ အေျပာက္အမႊမ္းမ်ားကို  
‘Possum and Wallaby Dreaming’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိုက္ကယ္နယ္လ္ဆန္ ဂ်ာဂါမရာ 
(Michael Nelson Jagamara) ေရးဆြသဲည့္ အလယ္ပုိင္း သဲကႏၲာရ အစက္အေျပာက္စတုိင္  
ပန္းခ်ီကား (Central Desert dot-style painting) ကို အေျခခံထားပါသည္။



58        ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး

Edith Cowan (1861–1932)

အီးဒစ္သ္ ကိုဝမ္သည္ (Edith Cowan) လူမႈေရးဝန္ထမ္း၊ နိုင္ငံေရးသမားႏွင့္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးအတြက္ ေျပာေဟာသူျဖစ္သည္။ သူမသည္  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ပါလီမန္မ်ားတြင္ ပထမဆုံးေရြးခ်ယ္ခံရေသာ  
အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။

Mary Reibey (1777–1855)

ေမရီ ရိုက္ေဘးသည္ (Mary Reibey) နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ ကိုလိုနီအတြင္း  
ေရွ႕ဦးစြန႔္စားခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားအျဖစ္  
ေရာက္ရိွအေျခခ်ၿပီး လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း၏ ေလးစားခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး  
ျဖစ္လာခ့ဲသည္။

David Unaipon (1872–1967)

ေဒးဗစ္ ယူေနပြန္သည္ (David Unaipon) စာေရးဆရာ၊ လူထုပရိတ္သတ္ကို  
ေဟာေျပာသူႏွင့္ တီထြင္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ သိပၸံပညာႏွင့္ စာေပအျပင္  
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားအတြက္  
ပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ အမွတ္တရရွိၾကသည္။

Sir John Monash (1865–1931)

ဆာ ဂၽြန္ မုိးနက္ရ္ွသည္ (Sir John Monash) အင္ဂ်င္နီယာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူျဖစ္သည့္အျပင္  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆုံးေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္  
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ဦးေဆာင္မႈ၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈႏွင့္ ႏႈတ္စလၽွာစတို႔ေၾကာင့္  
နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။

Dame Nellie Melba (1861–1931)

ေဒးမ္ နယ္လီ မဲလ္ဘားသည္ (Dame Nellie Melba) ကမၻာေက်ာ္သံစဥ္ျမင့္ 
အဆုိေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမကုိ ‘သီခ်င္းဘုရင္မ’ ဟု ကမၻာကသိၾကၿပီး  
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ပထမဆံုးေသာ ဩစေၾတးလ်ား 
အဆိုေတာ္ ျဖစ္သည္။
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နိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာေန႔မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳေန႔မ်ား
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံဆုိင္ရာ အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားသည္ ဂုဏ္ျပဳေန႔ မ်ားႏွင့္ ဉေရာပတုိက္သားမ်ား လာေရာက္အေျခခ်ခ်ိန္မွစတင္ေသာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔နုိင္ငံ၏  
သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။

ပုံေသသတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ား
• ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ဇန္နဝါရီလ• ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ဇန္နဝါရီလ 1 ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုသည့္ အခမ္းအနား က်င္းပသည္။

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေန႔ ဇန္နဝါရီလ• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေန႔ ဇန္နဝါရီလ 26 ရက္ေန႔သည္ ဩစေၾတးလ်ား နိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ရျခင္း၏အဓိပၸါယ္ကို အေလးအနက္စဥ္းစားရန္၊  
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဩစေၾတးလ်ားပြဲနိုင္ငံကို ဂုဏ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဘုံပိုင္ဆိုင္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္  
ထိုေန႔သည္ 1788 ခုႏွစ္ ဆစ္ဒနီပင္လယ္ေကြ႕သို႔ ပထမဆုံးေလွအုပ္စုတစ္ခု ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျဖစ္သည္။

• အဲန္းဇက္က္ေန႔ ဧၿပီလ• အဲန္းဇက္က္ေန႔ ဧၿပီလ 25 ရက္ေန႔ကုိရက္ေန႔ကုိ ဩစေၾတးလ်ားႏွင့္ နယူးဇီလန္ တပ္ဖြ႕ဲ (ANZAC) တုိ႔ ပထမကမၻာ့စစ္ပြကဲာလ၌ ဂလစ္ပလီ ကမ္းေျခတက္ေရာက္ျခင္းကုိ  
အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ ထိုေန႔သည္ ဝမ္းနည္းစရာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲ၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ  
ပါဝင္အမႈထမ္းခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အသက္ေပးခဲ့ၾကေသာ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ား၏ စြန႔္လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားကိုလည္း ေလးစားစြာ ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။  
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ သတၱိႏွင့္ ယုံၾကည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုလည္း ေလးစားဂုဏ္ျပဳသည့္အျပင္ စစ္ပြဲ၏  
အျခားအဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားပါသည္။

• ခရစၥမတ္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ• ခရစၥမတ္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ 25 ရက္ေန႔သည္ရက္ေန႔သည္ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္မ်ား အမွတ္တရက်င္းပသည့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားသန႔္စင္ေသာေန႔ကို အေျခခံ၍  
လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးသည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။

• ေဘာက္ဆင္ေဒး ဒီဇင္ဘာလ• ေဘာက္ဆင္ေဒး ဒီဇင္ဘာလ 26 ရက္ေန႔သည္ရက္ေန႔သည္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲမႈရွိေသာ ေန႔ရက္မ်ား
• အလုပ္သမားေန႔ သို႔မဟုတ္ ရွစ္နာရီေန႔သည္• အလုပ္သမားေန႔ သို႔မဟုတ္ ရွစ္နာရီေန႔သည ္ကမၻာ့ပထမဆုံးေသာ အလုပ္သမားေရးရာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ အလုပ္သမားမ်ားက  

တစ္ေန႔လၽွင္ ရွစ္နာရီ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြက္ အနိုင္ရျခင္းေန႔ကို အမွတ္တရ ေအာင္ပြဲခံသည္။

• အီစတာေန႔သည္• အီစတာေန႔သည ္ခရစ္ယန္အယူဝါဒျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အသက္စြန႔ေ္တာ္မႈျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရွင္သန္ထေျမာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ အမွတ္တရ က်င္းပသည္။

• ဘုရင္မေမြးေန႔သည္• ဘုရင္မေမြးေန႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏အဓိပတိ ဒုတိယေျမာက္အယ္လိဇဘက္ဘုရင္မ ေမြးေန႔ကို အမွတ္တရ က်င္းပသည္။  
အေနာက္ပိုင္းဩစေၾတးလ်ားျပည္နယ္ႏွင့္ ကြင္းစလန္းျပည္နယ္မွမွတပါး ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအားလုံး၌ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္ တနလၤာေန႔တြင္  
အမွတ္တရ က်င္းပၾကသည္။

အျခားေသာအမ်ားျပည္သူ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား
အျခားေသာအမ်ားျပည္သူ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား၊ ေဒသမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအလိုက္ ျပဳလုပ္သည္။ ဥပမာ - ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသက  
ကယ္န္ဘရာေန႔၊ ေတာင္ပိုင္းဩစေၾတးလ်ားျပည္နယ္က ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေန႔၊ အေနာက္ပိုင္းဩစေၾတးလ်ားျပည္နယ္က အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ေန႔ဟု  
က်င္းပၾကသည္။

အျခားအေရးႀကီးေန႔ရက္မ်ား (အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ မဟုတ္ပါ)
• စိတ္သေဘာထားညီညြတ္သည့္ ရက္သတၱပတ္ • စိတ္သေဘာထားညီညြတ္သည့္ ရက္သတၱပတ္ ((Harmony Week)) ကို မတ္လ 21 ရက္အပါအဝင္ ယင္းရက္သတၱအတြင္း က်င္းပၿပီး ၎မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏  

မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳက်င္းပသည့္ပြဲျဖစ္သည္။ 

• စက္တင္ဘာလ• စက္တင္ဘာလ 17 ရက္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားေန႔ရက္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားေန႔ သည္ ဩစေၾတးလ်ား နုိင္ငံသားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ဘံုေႏွာင္ႀကိဳးကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေသာ  
ေန႔ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔နိုင္ငံ၏အနာဂတ္ကို ပုံေဖာ္ထုဆစ္ရာတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ပါဝင္သည့္ အခန္းက႑ကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

• ေမလ• ေမလ 27 ရက္မွ ဇြန္လရက္မွ ဇြန္လ 3 ရက္ေန႔အထိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္သည့္ ရက္သတၱပတ္ရက္ေန႔အထိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္သည့္ ရက္သတၱပတ ္သည္ စည္းလုံးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို ေထာက္ခံၿပီး  
ပိုမိုတရားမၽွတေသာ၊ တန္းတူညီမၽွေသာနိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသည့္ ရက္သတၱပတ္ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူမ်ိဳးစုကြဲျပားမႈ အမ်ားဆုံးနိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ သုံးရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္မွာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ အျမဲတန္းေနထိုင္သူမ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံေက်ာ္မွာ နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္  
ေမြးဖြားခဲ့ၾကၿပီး နိုင္ငံေပါင္း 200 ေက်ာ္မွ လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူဦးေရတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဩစေၾတလ်ားနိုင္ငံတြင္  
ဘာသာစကား၊ ယုံၾကည္မႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ အစဥ္အလာမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားမႈ ႂကြယ္ဝသည္။

ဓနသဟာယနိုင္ငံမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိသည္။

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားျဖစ္ရျခင္းကို ဂုဏ္ယူၾကၿပီး ၎မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းထဲ မွ  
အေရးပါေသာစည္းလုံးညီညြတ္မႈေႏွာင္ႀကိဳးျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ 17 ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပပါသည္။ ၎မွာ  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔နိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရာႏွင့္ ကၽြန္ုပ္နိုင္ငံ၏အနာဂတ္ကို ထုဆစ္ပုံေဖာ္ရာတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အခန္းက႑ကို  
ထင္ဟပ္ေစသည့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္ ျဖစ္သည္။



60        ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ရိွသည့္အျပင္ ၎၏အေရာင္အေသြးစံုညီၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈရိွေသာ လုပ္သားထုကုိ  
တန္ဖုိးထားသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားမ်ား ရရိွခံစားေနၾကေသာ လူေနမႈအဆင့္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္မ်ားဆံုးအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

Dick Smith (1944 ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည)္ 
ဒစ္ခ္ စမစ္သည္ (Dick Smith) သည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္၊ စြန႔္စားသူႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ခ်စ္ခင္တတ္သူျဖစ္သည္။  
သူသည္ အီလက္ထရြန္နစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ စတင္ၿပီးေအာင္ျမင္ခ့ဲၿပီး  
မိမိ၏ ဉစၥာဓနကိုသုံးကာ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတိုးတက္မႈကို  
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဩစေၾတးလ်ားကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ 
သုံးစြဲေသာ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့၍  
ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို  
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားမ်ားက ဆက္လက္ပုိင္ဆုိင္ေနၾကေရးအတြက္  
ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

သူသည္ 1986 ခုႏွစ္တြင္ ထူးခၽြန္ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားဘြဲ႕  
အပ္ႏွင္းခံရၿပီး နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္  
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္လည္း ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။  
သူသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအေပၚမွႏွင့္ တက္စေမးနီးယား  
ပင္လယ္အေပၚမွ မိုးပ်ံပူေဖာင္းျဖင့္ ပထမဆုံး ျဖတ္သန္းခဲ့သူလည္း  
ျဖစ္သည္။ သူ၏စြန႔္စားလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္  
ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္တို႔ေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးသည္။

စီးပြားေရး ေဈးကြက္
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ၿပီး ေခတ္မီေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက စီးပြားေရး  
လုပ္ငန္းမ်ားကို ခိုင္မာမႈရွိေစသည္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား စုစုေပါင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (gross domestic product) ပမာဏကို သိသိသာသာ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေနရာတစ္ခုကို ျဖစ္ေစသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ 
စေတာ့ေဈးကြက္သည္လည္း အာရွပစိဖတ္ေဒသတြင္ အႀကီးဆုံးေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရး
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးကုန္သြယ္ဘက္နုိင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ အိႏၵယိ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္နုိင္ငံတုိ႔  
ျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏ အဓိကပုိ႔ကုန္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သံသတၱဳရုိင္း၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ရည္ႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  
ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးစနစ္မွာ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈသည္ ဩစေၾတးလ်ား၏ စီးပြားေရးႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈကုိ အဓိကေထာက္ပ့ံေပးသည္။ 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးနီ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္ႏွင့္ သတၱဳေရာ သံေျမမ်ားကဲ့သို႔ သယံဇာတမ်ားႂကြယ္ဝသည္။ ၎တို႔ကို  
ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးတြင္ မ်ားစြာလိုအပ္မႈရွိသည္။ 
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ကမၻာ့နိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ကမာၻ့နိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ ရပ္တည္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးရွိ  
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသူမ်ားကို ကူညီျခင္းျဖင့္ သက္ေသထူသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ထားစာနာမႈဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံအစုိးရ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ အစီအစဥ္မ်ားက ဖြံၿ့ဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားကုိ ဆင္းရဲမြေဲတမႈေလၽွာ့ခ်ၿပီး စဥ္ဆက္ထိန္းသိမ္းနုိင္စြမ္းရိွေသာ  
တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးမႈရရွိေအာင္ ပံ့ပိုးသည္။ ဤပံ့ပိုးမႈကို ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကို ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသည္။

နုိင္ငံတြင္းႏွင့္ နုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ၾကဳံၾကရေသာအခါ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားမ်ားက ရက္ေရာစြာကူညီေပးကမ္းနုိင္စြမ္းကုိ ျပသၾကသည္။  
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဘးဒုကၡခံစားေနၾကရေသာ နိုင္ငံမ်ားကိုလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ လႉဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ား၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္  
ပုံမွန္လႉဒါန္းပါသည္။

2018 ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာ ရစ္ခ်တ္ဟာရစ္ (Dr Richard Harris) ႏွင့္ ေဒါက္တာ ခရိတ္ခ္ခ်ဲလန္ (Dr Craig Challen) တုိ႔ကုိ ထုိင္းနုိင္ငံရိွ ေရေအာက္ဂူစနစ္တစ္ခုမွ  
ဆယ္ေက်ာ္သက္ 12 ေယာက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဘာလုံးနည္းျပဆရာကို ကယ္ဆယ္ခဲ့သည့္ ၎တို႔၏အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ဩစေၾတးလ်ားသူေကာင္းဆု 
(OAM) ႏွင့္အတူ ဒုတိယအျမင့္ဆုံးဩစေၾတးလ်ား အရဲရင့္ဆုံးဘြဲ႕၊ သူရသတၱိဘြဲ႕ ၾကယ္တံဆိပ္ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ
1945 ခုႏွစ္၌ ကုလသမဂၢ (UN) တြင္ စတင္အဖြဲ႕ဝင္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ တက္ႂကြေသာ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ 1951 ခုႏွစ္၌ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ပဋိဉာဏ္စာတမ္းပါအတိုင္း ဒုကၡသည္မ်ားဟု သတ္မွတ္ခံထားရသူမ်ားကို  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးပါသည္။ ၎သည္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္၎၊ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားကို စာနာေထာက္ထားမႈအရႏွင့္  
အေရးေပၚအေျခအေနအရ ကူညီရာတြင္၎ ပါဝင္လႈပ္ရွားၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸႏွံင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ အဖြ႕ဲတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားေနသည္။

1971 ခုႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (OECD) ၏ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္  
ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ OECD မွ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘဝႀကံခိုင္သန္စြမ္းေရး  
တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအေနျဖင့္ အာရ-ွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ခိုင္မာစြာအားေပးသည္။ ၎သည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ  
စီးပြားေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပစိဖိတ္ကၽြန္းေဒသ အဖြဲ႕အစည္းတို႔တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံျဖစ္သည္။  
၎သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕အစည္းအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေရး ပါတနာျဖစ္ၿပီး ၎၏ေဒသတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

Dr Catherine Hamlin AC (1924 ခုႏွစ္တြင္  
ေမြးဖြားၿပီး –2020 ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသည)္
ေဒါက္တာ ကက္သရင္းဟယ္မ္လင္ (Catherine Hamlin)  
သည္ မီးယပ္ပါရဂူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အီသီယိုပီးယားနိုင္ငံမွ  
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားစြာကို တစ္သက္တာဆင္းရဲဒုကၡၾကဳံၾကရျခင္းမွ  
ကင္းေဝးေစခဲ့သည့္အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။ 1959  
ခုႏွစ္မွစၿပီး ကက္သရင္း ဟယ္မ္လင္သည္ အီသီယိုပီးယားနိုင္ငံ  
အက္ဒစ္စ္အဘာဘာၿမိဳ႕တြင္ ‘ေအာ့ဘ္စတတက္ထရစ္ ဖစ္စ္က်ဴလာ’ 
ေခၚ မီးဖြားစဥ္ျဖစ္တတ္ေသာ ႏွစ္ဖက္ပြင့္ေရာဂါျဖစ္သူမ်ားကုိ  
ကုသေပးခ့ဲသည္။ ဤအတြင္းပုိင္းထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရိွထားသည့္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ခႏၶာကုိယ္၏ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ  
မထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ၾကေတာ့သျဖင့္ အရွက္တကြ ဲျဖစ္ၿပီး အသုိင္းအဝုိင္းမွ  
ဝုိင္းပယ္ျခင္းကုိ ခံၾကရသည္။  
 
ေဒါက္တာဟယ္မ္လင္ႏွင့္ သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ အက္ဒစ္စ္အဘာဘာ  
ဖစ္စ္က်ဴ လာေဆး႐ံုကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲၾကသည္။ သူတုိ႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက  
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏အိမ္သုိ႔ျပန္ၾကကာ  
ပံုမွန္အတုိင္း လံုးဝပကတိက်န္းမာေသာ ဘဝျဖင့္ေနထုိင္နုိင္ေစခ့ဲသည္။ 
 
1995 ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာ ဟယ္မ္လင္အား ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံမွ  
အျမင့္ဆုံးခ်’ီျမႇင့္သည့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္၏ သူရဲေကာင္းဘြဲ႕  
(Companion of the Order of Australia) ကို ခ်ီးျမႇင့္သည္။ 
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ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္၏ နိုဘယ္ဆုရွင္မ်ား
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နာမည္ရသည္။ ဤနယ္ပယ္မ်ားတြင္  
ေအာက္ပါဩစေၾတးလ်နိုင္ငံသားမ်ား နိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

• ပါေမာကၡ ဝီလီယံဘရက္ဂ္ (Professor William Bragg) (1862–1942) ႏွင့္ ေလာရင့္စ္ဘရက္ဂ္ (Lawrence Bragg)  
(1890–1971) ႐ူပေဗဒပညာရွင္မ်ား  
ဝီလီယံဘရက္ဂ္ (ဖခင္) ႏွင့္ ေလာရင့္စ္ဘရက္ဂ္ (သား) တို႔သည္ ‘သူတို႔၏ပုံေဆာင္ခဲဖြဲ႕စည္းပုံကို အိတ္စေရး ဓာတ္ေရာင္ျခည္မ်ားသုံးကာ  
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသျဖင့’္ 1915 ခုႏွစ္တြင္ ႐ူပေဗဒပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိုဘယ္ဆုကို ပူးတြဲဆြတ္ခူးၾကသည္။

• ဆာ ေဟာင္းဝါ့ဒ္ ဖေလာ္ရ ီ(Sir Howard Walter Florey) (1898–1968) ေရာဂါေဗဒပညာရွင္ကို  
ေတာင္ဩစေၾတးလ်ားျပည္နယ္ အဲ့ဒလိတ္ဒ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေဟာင္းဝါ့ဒ္ ဖေလာ္ရီသည္ ‘ပယ္နီဆလင္ကို၎၊ ကူးစက္ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ  
ပယ္နီဆလင္၏ ကုသနုိင္စြမ္းကုိ၎ စတင္ေတြ႕ရိွခ့ဲသျဖင့္’ 1945 ခုႏွစ္တြင္ ဇီဝကမၼေဗဒ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ နုိဘယ္ဆုကုိ ပူးတြခဲ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

• ဆာ ဖရင့္ခ္ မက္ခ္ဖားလိန္း ဘားနက္ (Sir Frank Macfarlane Burnet) (1899–1985) ေဆးပညာဆိုင္ရာ  
သိပၸံပညာရွင္ႏွင့္ ဇီဝေဗဒပညာရွင္  
ဗစ္က္တုိးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ေမြးဖြားခ့ဲၿပီး ဖရင့္ခ္ ဘားနက္သည္ ‘ေမြးရာပါ မဟုတ္ေသာ၊ ခႏၶာကုိယ္၏ခံုခံစြမ္းအားဆုိင္ရာ တုန႔ျ္ပန္မႈကုိ စတင္ေတြ႕ရိွခ့ဲသျဖင့္’  
1960 ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဇီဝကမၼေဗဒ သို႔မဟုတ္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိုဘယ္ဆုကို ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

• ဆာ ဂၽြန္ ကယ္႐ူး အက္ကလစ္စ္ (Sir John Carew Eccles) (1903–97) သက္ရွိသတၱဝါမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏  
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ပညာရွင္  
ဂၽြန္ အက္ကလစ္စ္ကို မဲလ္ဘြန္းၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ‘အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ ကလာပ္စည္း အေျမႇးပါး၏အဖ်ားပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေသာ ႂကြက ္
တက္မႈႏွင့္ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈတြင္ အိုင္ယြန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ပတ္သက္ပုံကို စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့’္ 1963 ခုႏွစ္တြင္ ဇီဝကမၼေဗဒ သို႔မဟုတ္ ေဆးပညာရပ ္
ဆိုင္ရာ နိုဘယ္ဆုကို ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

• ဆာ ဘားနက္ ကတ္ဇ္ (Sir Bernard Katz) (1911–2003) မွာ သမားေတာ္တစ္ဦးႏွင့္ ဇီဝ႐ူပပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  
ဂ်ာမနီတြင္ ေမြးဖြားခ့ဲသည္။ ဘားနက္ ကတ္ဇ္သည္ 1941 ခုႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ သူသည္ ‘အာ႐ံုေၾကာအစြန္အဖ်ားမ်ားတြင္  
ခႏၶာကိုယ္ခုခံအားအရည္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ထိန္းသိမ္းထားမႈ၊ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ သြားလာမႈစသည့္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ  
စတင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားအတြက’္ 1970 ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဇီဝကမၼေဗဒ သို႔မဟုတ္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိုဘယ္ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။

• ပါေမာကၡ ဂၽြန္ ဝါးကပ္ပ္ ေကာန္ေဖါ့သ္ (Professor John Warcup Cornforth) (1917–2007) ဓါတုေဗဒပညာရွင္  
ဂၽြန္ ေကာန္ေဖါ့သ္ကုိ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားကာ 1975 ခုႏွစ္တြင္ ‘အင္ဇုိင္းမ္ အေထာက္အကူျပဳ ဓာတ္တုန႔ျ္ပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆုိင္ရာ  
ဓာတုေဗဒပညာရပ္ကုိႀကိဳးပမ္းေလ့လာခဲ့သျဖင့’္ ဓာတုေဗဒပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိုဘယ္ဆုကို ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

• ပါေမာကၡ ပီတာ ဒိုဟာတီ (Professor Peter Doherty) (1940 ျပည့္ႏွစ္ ေမြးဖြားသည)္ ခႏၶာကိုယ္၏  
ခုခံအားဆိုင္ရာ ပညာရွင္  
ပီတာ ဒိုဟာတီကို ကြင္းစလန္ျပည္နယ္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ‘ခႏၶာကိုယ္၏ ကလာပ္စည္းမွတဆင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ တားဆီးခုခံအား၏ ထူးျခားမႈကို  
စတင္ေတြ႕ရွိခဲသ့ျဖင့’္ 1996 ခုႏွစ္တြင္ ဇီဝကမၼေဗဒ သို႔မဟုတ္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိုဘယ္ဆုကို ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

• ပါေမာကၡ ဘယ္ရီ မာရွယ္လ္ (Professor Barry Marshall) (1951 ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည)္ အစာအိမ္ႏွင့္  
အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ ပညာရွင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေရာ္ဘင္ ဝါရယ္န္ (Doctor Robin Warren)  
(1937 ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည)္ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္  
ဘယ္ရီ မာရွယ္လ္ႏွင့္ ေရာ္ဘင္ ဝါရယ္န္တို႔သည္ ‘ဟယ္လီကို ဘက္ခ္တာ ပိုင္ေလာရီ ေရာဂါပိုးကို၎၊ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အစာအိမ္ႏွင့္  
အူသိမ္ေရာဂါျဖစ္ျခင္းအေပၚ ထုိေရာဂါမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ၎ စတင္ေတြ႕ရိွသျဖင့္’ ဇီဝကမၼေဗဒ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ နုိဘယ္ဆုကုိ 
2005 ခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

• ပါေမာကၡ အယ္လီဇဘက္သ္ ဟယ္လန္န္ အလက္က္ဘန္းန္ (Professor Elizabeth Helen Blackburn)  
(1948 ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည)္ ဇီဝေဗဒပညာရွင ္
အယ္လီဇဘက္သ္ အလက္က္ဘန္းန္သည္ ဟိုးဘတ္တ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ ‘တီေလာ္မီရယ္စ္ႏွင့္ တီေလာ္မီေရးစ္ အင္ဇိုင္းတို႔က ခရိုမိုဆုန္းမ်ားအား  
မည္သို႔ကာကြယ္ေပးသည္ကို စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့’္ 2009 ခုႏွစ္တြင္ ဇီဝကမၼေဗဒ သို႔မဟုတ္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိုဘယ္ဆုကို ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

• ပါေမာကၡ ဘရုိင္ယန္ ပီ ရွမိဒ္ (Professor Brian P. Schmidt) (1967 ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္) နကၡတၱေဗဒပညာရွင္  
ဘရိုင္ယန္ ပီ ရွမိဒ္သည္ ‘အေဝး၌ စူးရွစြာေတာက္ပေနေသာ ၾကယ္တစ္ပြင့္ကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ စၾကဝဠာ၏ တိုးခ်ဲ႕မႈႏႈန္းကို စတင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိသျဖင့’္  
2011 ခုႏွစ္တြင္ ႐ူပေဗဒပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိုဘယ္ဆု ပူးတြဲရရွိခဲ့သည္။

 
ေအာက္ပါဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားသည္ စာေပဆိုင္ရာ နိုဘယ္ဆုရရွိခဲ့သည္။

• ပက္ထရစ္ ဝွိုက္ထ္ (Patrick White) (1912–90) စာေရးဆရာႏွင့္ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာ  
လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ဩစေၾတးလ်ားမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားခ့ဲၿပီး ပက္ထရစ္ ဝုိွက္ထ္သည္ ‘စာေပေလာကတြင္ က႑ႀကီးတစ္ခုစတင္ျဖစ္ခ့ဲေသာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားၿပီး၊  
စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေျပာသည့္နည္းျဖင့္ စတင္ေရးသားခ့ဲသျဖင့္’ 1973 ခုႏွစ္တြင္ စာေပဆုိင္ရာ နုိဘယ္ဆုကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။
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အပိုင္း ေျခာက္အပိုင္း ေျခာက္

ကၽြန္ုပ္တို႔၏  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ  

ဇာတ္ေၾကာင္း
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ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ  
ဇာတ္ေၾကာင္း
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ဇာတ္ေၾကာင္းကို လူေပါင္းမ်ားစြာ၊ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔က ပုံေဖာ္ထားပါသည္။ 

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးေနထိုင္သူမ်ားမွာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔တြင္ ကမၻာေပၚမွာ  
သက္တမ္းအၾကာဆုံး စဥ္ဆက္မျပတ္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား ရွိပါသည္။ 

ေရွးေဟာင္းသုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားအရ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားတိုက္သို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း 65,000 မွ 40,000  
ခန႔္ၾကားတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္၊ သို႔ေသာ္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ လူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔သည္ ဤတိုင္းျပည္အား ဖန္တီးခဲ့သည့္အတိတ္  
ဇာတ္ေၾကာင္းပုံျပင္မ်ား၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဖန္တီးမႈအတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားမွာ အခ်ိန္စတင္ခ်ိန္ကပင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ၎တုိ႔ကုိ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ အလြန္ေရွးက်သည့္ အယူအဆမ်ားႏွင့္  
ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား ရိွသည္။ ၎တုိ႔တြင္ ၎တုိ႔၏ပံုျပင္မ်ား၊ အႏုပညာႏွင့္ အကတုိ႔တြင္ ေဖာ္က်ဴးထားသည့္ နုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလးနက္ေသာဆက္ႏႊယ္မႈတစ္ခု  
ရွိသည္။

ဘာသာစကားမ်ား
ၿဗိတိသၽွတို႔အေျခမခ်မီ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားက ဘာသာစကားအမ်ိဳးေပါင္း 700 ေက်ာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။  
ဘာသာစကားအမ်ိဳးေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန႔္ေအာက္သာ ကေလးငယ္မ်ားထံသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာစကား 100 ေက်ာ္ကို ယေန႔ထိတိုင္  
သုံးစြဲေနၾကပါသည္။ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာကာ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကေသာ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ ဤေျမႏွင့္ လူမ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို  
ဆင့္ျပန္ထားသျဖင့္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္။

စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း
စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းမွာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဘဝကုိ  
လမ္းညႊန္ေပးေနေသာ ဗဟုသုတ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အေလ့အက်င့္စနစ္ကုိ  
ေဖာ္ျပရန္ မၾကာခဏအသံုးျပဳသည့္ အေနာက္တုိင္းစကားရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပုံျပင္မ်ားကို မိဘမ်ားႏွင့္ လူႀကီးသူမတို႔က  
ကေလးမ်ားကုိ ေျပာျပၾကသည္။ ဤပံုျပင္မ်ားက ကေလးမ်ားအား သူတုိ႔၏  
ကုန္းေျမျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ မည္သုိ႔ေနထုိင္မႈအစျပဳလာၾကသည္တုိ႔ကုိ  
သင္ျပေပးပါသည္။ ပံုျပင္မ်ားမွ ကေလးမ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်ၿပီး တန္ဖုိးရိွေသာ  
သင္ခန္းစာမ်ား၊ ဥပမာ - ခ်ဳံေတာေျမရုိင္းမ်ားရိွ မည္သည့္ေနရာတြင္  
အစားအစာမ်ားကုိ ရွာေဖြရမည္ကုိ သင္ေပးပါသည္။

စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပုံျပင္မ်ားကို ေတးဂီတ၊ သီခ်င္းႏွင့္  
အကတို႔ကို အသုံးျပဳ၍ ေျပာျပၾကသည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္  
ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား သီခ်င္း သီဆုိျခင္းႏွင့္ ကျခင္းျပဳလၽွင္  
မိမိတုိ႔၏ဘုိးေဘးမ်ားႏွင့္ နက္ရုိွင္းစြာေသာ ဆက္သြယ္မႈကုိ ခံစားၾကရသည္။

ေရွးဦးတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အႏုပညာမူရင္းသ႑ာန္မွာ  
ေက်ာက္ထြင္းလက္ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ ေျမေပၚဆြဲေသာ  
ပုံစံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းမွ လူတို႔မွာ  
စိတ္ကူယဥ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေၿမ သို႔မဟုတ္ ပုံျပင္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ရန္  
အစက္အေျပာက္မ်ား၊ စက္ဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ  
သီးသန႔္သေကၤတမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ပန္းခ်ီအႏုပညာကိုယ္စားျပဳပုံမ်ား  
ေရးဆြဲၾကၿပီး ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွလူတို႔မွာမူ လူမ်ား၊  
တိရစၧာန္မ်ား၊ သေကၤတမ်ားႏွင့္ ဝိညာဥ္ေလာကဆိုင္ရာပုံမ်ားကို  
ေရးဆြဲၾကသည္။

စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းဟူသည္ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ ယေန႔တိုင္  
ဆကလ္က္အေရးပါဆဲျဖစ္သည္။

ကာကဒူး အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နယ္ အႏုပညာ
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ဩစေၾတးလ်ားတိုက္တြင္ ပထမဆုံးေျခခ်ေသာ  
ဥေရာပတိုက္သားမ်ား
ဥေရာပတိုက္သားတို႔၏ ေရွးဦးပိုင္းနယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြေလ့လာေရးခရီးမ်ား
17 ရာစုတြင္ ဥေရာပတိုက္သား နယ္ေျမသစ္ရွာေဖြေလ့လာသူမ်ားက သူတို႔အေခၚအရ ‘တယ္ရာလစ္စ္ ဩစၾတားလစ္စ္ အင္န္ေကာ္ဂနီးတာ’ ဟု ေခၚတြင္ေသာ  
ေတာင္ပိုင္းအရပ္ေဒသရွိ လူမ်ားမသိၾကေသးေသာနယ္ေျမ၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၾကသည္။ 1606 ခုႏွစ္တြင္ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳး ဝီလယ္မ္ ယန္ဇူးန္  
(Willem Janszoon) သည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားရွိ ကိတ္ပ္ ေရာ့ခ္ အငူ (Cape York Peninsula) အေနာက္ဘက္ျခမ္းကို တိုင္းတာကာေျမပံုဆြခ့ဲဲသည္။  
ထုိအခ်ိန္ဝန္းက်င္မွာပင္ လူဝီဗယ္စ္ ေဒေတာရယ္စ္ (Luís Vaez de Torres) ဦးေဆာင္သည့္ စပိန္သေဘၤာတစ္စီးသည္ ဩစေၾတးလ်ားတိုက္ေျမာက္ဖ်ားရွိ  
ေရလက္ၾကားမွ ရြက္လႊင့္သြားခဲ့သည္။

1600 ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဒတ္ခ်္သေဘၤာသားမ်ားသည္  
ဩစေၾတးလ်ားတိုက္အေနာက္ပိုင္းကမ္းေျခကို ေတြ႕ရွိေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး  
ဤေျမကို ‘နယူးေဟာ္လန’္ (New Holland) ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။

1642 ခုႏွစ္တြင္ ေအဘယ္လ္ တတ္စမန္ (Abel Tasman) သည္  
နယ္ေျမသစ္တစ္ခု၏ ကမ္းေျခကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရိွၿပီး ‘ဖန္ ဒီးမဲန္း လဒန္းဒ္’  
(Van Diemen’s Land) (ယခု တက္စေမးနီးယား) ဟု အမည္ေပးခ့ဲသည္။  
သူသည္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏ ကမ္းေျခမုိင္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း  
တုိင္းတာခ့ဲသည္။ သူ၏မျပည့္စံုေသာေျမပံုအရ သူ႔အေနႏွင့္ ဤေနရာသည္  
ေျမာက္ဘက္ရိွ ပါပူအာ နယူးဂီနီႏွင့္ ဆက္ေနသည္ဟု ယူဆခ့ဲေၾကာင္း  
ေပၚလြင္သည္။

ဝီလီယမ္ ဒယ္မ္ပါ (William Dampier) သည္ ဩစေၾတးလ်ားေျမေပၚ  
အေျခခ်သည့္ ပထမဆုံးေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 1684 ခုႏွစ္တြင္  
အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကမ္းေျခတြင္ သူေျခခ်ခဲ့သည္။ ထိုေျမေနရာ၏ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး ဖုန္ထူထပ္မႈအရ ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး သို႔မဟုတ္  
အိမ္ေျခရာေျခတည္ေထာင္ေရးအတြက္ အသုံးဝင္မည္ဟု သူက မယူဆခဲ့ပါ။

ကပၸတိန္ ဂ်ိမ္းစ္ ကြတ္ခ္ (Captain James Cook)
1770 ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားအေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခသုိ႔ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဂ်ိမ္းစ္ ကြတ္ခ္ မေရာက္ရိွမီတြင္ ၎ေနရာကုိ ဥေရာပတုိက္သားမ်ား မေလ့လာခ့ဲၾကပါ။  
ကြတ္ခ္ကုိ ၿဗိတိသၽွအစုိးရက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေတာင္ပုိင္း၌ အမ်ားမေတြ႕ရိွေသးသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ရွာေဖြေရးခရီးထြက္ရန္ ေစလႊတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္  
အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခကုိ တုိင္းတာၿပီး ေျမပံုထုတ္ကာ သူ၏ သေဘၤာ အန္ဒီေဗာ္ (Endeavour) ကုိ ယေန႔ ဆစ္ဒနီ၏ ေတာင္ဘက္သာသာတြင္ရိွေသာ ေဘာ္တနီ  
ပင္လယ္ေအာ္ (Botany Bay) တြင္ ကမ္းကပ္ခ့ဲသည္။ ဂ်ိမ္းစ္ ကြတ္ခ္က ဤေနရာကုိ ‘နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္’ ဟု အမည္ေပးကာ တတိယေျမာက္ေဂ်ာ့ဘုရင္  
(King George III) ၏ ပုိင္နက္အျဖစ္ ေၾကျငာခ့ဲသည္။

ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံက အမ်ားႏွင့္မတူ ထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ နိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးေျခခ်ခဲ့ေသာ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား 
ျဖစ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လြတ္လပ္ေရးရသြားေသာအခါ ၿဗိတိန္နိုင္ငံက မိမိတို႔၏ ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားကို  
ဆက္လက္မပို႔နိုင္ေတာ့ေပ။ ၿဗိတိသၽွအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အလြန္ျပည့္က်ပ္လာသည္။ 1786 ခုႏွစ္တြင္ ဂရိတ္ၿဗိတိန္က ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကို 
ကိုလိုနီနယ္ေျမသစ္ နယူး ေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္သို႔ ပို႔ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ 

ပထမဆုံးေသာ ကိုလိုနီ
ကိုလိုနီနယ္ေျမသစ္ နယူး ေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္၏ ပထမဆုံးေသာ ဘုရင္ခံမွာ  
ကပၸတိန္ အာသာ ဖိလစ္ပ္ (Captain Arthur Phillip) ျဖစ္သည္။ သူသည္ ၿဗိတိန္မွ  
သေဘၤာ 11 စီးကို အျခားကမၻာတစ္ဘက္ျခမ္းသို႔ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ  
ယူေဆာင္လာၿပီး ‘ပထမသေဘၤာအုပ္စ’ု ကို 1788 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ 26  
ရက္တြင္ ဆစ္ဒနီပင္လယ္ေကြ႕သို႔ ဦးႏွင္လာခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္  
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဤေန႔ဤရက္၏ႏွစ္ပတ္လည္ကို ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေန႔ဟု  
ႏွစ္စဥ္အမွတ္တရ က်င္းပၾကသည္။

အေျခခ်ေနထိုင္မႈ ကနဦး အစႏွစ္မ်ား
ကိုလိုနီအေျခခ်ေနထိုင္မႈ ကနဦးအစႏွစ္မ်ားသည္ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္။  
လူအမ်ား အစာမငတ္ေစရေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဘုရင္ခံ  
ဖိလစ္ပ္သည္ သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူ၏အရာရွိမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္းအတြက္  
ရိကၡာခြဲတမ္းတစ္မ်ိဳးတည္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သူ၏ပိုင္းျခားေဝဖန္တတ္ေသာ  
အသိဉာဏ္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာသႏၷိဌာန္တို႔က အခက္အခဲမ်ားျပားခဲ့သည့္  
ေရွးဦးႏွစ္မ်ားတြင္ ကုိလုိနီကုိ ဆက္လက္ရွင္သန္ေစရန္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစခ့ဲသည္။

ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ကနဦးအေျခခ်ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိ 
င္ခ့ဲသည္။ ျပစ္ဒဏ္ၿပီးဆံုးၾကသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္သူမ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး လူမူအဖြ႕ဲ 
အစည္းအတြင္းဝင္ကာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္၊ မိသားစုမ်ား တည္ေထာင္ၾကသည္။

နယူးေဟာ္လန္၏ အက္ဘဲလ္ တပ္စ္မယ္န္ ေျမပုံ၊ 1644 

1788 ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္မွ ရြက္လႊင့္ထြက္လာၿပီး  
Sydney Cove ၌ ဆိုက္ကပ္ခဲ့ေသာ ပထမသေဘၤာအုပ္စု
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အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ား
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ဥေရာပတိုက္သားလူဦးေရတြင္ အဂၤလိပ္ ၊စေကာ့၊ ေဝလႏွင့္ အိုင္းရစ္ရွ္ လူမ်ိဳးတို႔ပါဝင္ၾကသည္။ စေကာ့၊ ေဝလႏွင့္  
အုိင္းရစ္ရ္ွတုိ႔သည္ အတိတ္က အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္ မၾကာခဏ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခ့ဲၾကေသာ္လည္း ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံတြင္မူ ဤလူမ်ိဳးစုေလးစုသည္ စည္းစည္းလံုးလံုး  
ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ယခင္က အက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ကိုလိုနီတြင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား စတင္ေတြ႕ရွိၾကသည္။ ယခင္က  
အက်ဥ္းသားျဖစ္ခ့ဲၾကသူမ်ားသည္ ကုန္သည္မ်ားအျဖစ္ မိမိတုိ႔ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တည္ေထာင္လာၾကသည္။ အျခားေသာသူမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား၊  
ကုန္သည္မ်ား၊ ေဈးဆိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အရက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ 

Caroline Chisholm (1808–77)
ကယ္လုိရုိင္း ခ်စ္ဇန္မ္ (Caroline Chisholm) သည္ ကုိလုိနီမ်ား၏  
ေရွးဦးအစပုိင္းတြင္ အိမ္ေထာင္မရိွၾကေသးသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏  
အေျခအေနကို တိုးတက္ေစခဲ့ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ထိန္တန္းဦးေဆာင္ခ့ဲသူ ျဖစ္သည္။  
သူမသည္ ဩစေၾတးလ်ားသုိ႔ သူမ၏စစ္ဗုိလ္ခင္ပြန္းသည္၊ ကေလး  
ငါးေယာက္တုိ႔ႏွင့္အတူ 1838 ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရိွလာခ့ဲသည္။  
သူမသည္ ဆစ္ဒနီလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေနၾကေသာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အကူအညီေပးခ့ဲသည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း  
သူမသည္ ကုိလုိနီနယ္ေျမအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနေသာ  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေဆာင္ 16 ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခ့ဲပါသည္။

သူမသည္ ကုိလုိနီမ်ားသုိ႔ လူမ်ားခရီးသြားရာ၌ သေဘၤာေပၚတြင္  
ပုိမုိေကာင္းစြာ ေနထုိင္နုိင္ၾကရန္ အထူးႀကိဳးစားခ့ဲသည္။  
ထုိ႔အျပင္ သူတစ္ပါးကုိ အားကုိးေနရျခင္း၊ ဆင္းရဲမြေဲတျခင္း  
သံသရာတုိ႔ကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္အတြက္ သူမသည္  
စားစရာေနစရာမရွိၾကေသာသူမ်ားအား ေငြေခ်းသည့္  
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ စီစဥ္ေပးခ့ဲသည္။

ယေန႔ကာလတြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ေက်ာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို  
ကယ္ရိုလိုင္း ခ်စ္ဇန္မ္အား ဂုဏ္ျပဳၿပီး အမည္ေပးၾကသည္။  
သူမကို ‘ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ား၏ မိတ္ေဆြ’ ဟု သိရွိၿပီး  
လူအမ်ား ဘဝသစ္စတင္နိုင္ၾကရန္ မေမာနိုင္မပန္းနိုင္  
ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးသည္။

ဘုရင္ခံ မက္ေကာရီ (Governor Macquarie)
ဘုရင္ခံ ဖိလစ္ပ္ကဲ့သို႔ပင္ ဘုရင္ခံ လာ့ခ္လန္ မက္ေကာရီ (Governor Lachlan Macquarie) သည္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သမိုင္းအစပိုင္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ  
ေနရာတြင္ရွိခဲ့သည္။ သူသည္ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္ ကိုလိုနီကို 1810 မွ 1821 ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၎ကို အက်ဥ္းသားကိုလိုနီကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ  
လြတ္လပ္စြာ အေျခခ်သည့္ ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကို တိုးတက္ေစၿပီး လမ္းသစ္မ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊  
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေဆာက္အဉီမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဩစေၾတးလ်ားတိုက္အား ေလ့လာျခင္းကို အားေပးခဲ့သည္။

ဘုရင္ခံ မက္ေကာရီသည္ ပညာေရးအတြက္လည္း ရန္ပုံေငြထည့္ေပးၿပီး တစ္ခ်ိန္က အက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ၾကသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားခဲ့သည္။ သူသည္  
တစ္ခ်ိန္က အက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို တရားသူႀကီးမ်ားအျဖစ္၎၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္၎ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

ဘုရင္ခံ မက္ေကာရီကို ကိုလိုနီအဖို႔ ထူျခားေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည့္အတြက္ သူ႔အား သမိုင္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ၾကရသည္။  
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ရွိ မက္ေကာရီတကၠသိုလ္သည္ သူ႔အား ဂုဏ္ျပဳၿပီး အမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသား ဘိုးဘြားအေမြမ်ား
ဘုရင္ခံ၏ရာထူးအဆင့္သည္ လူတစ္ဦးတည္းအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မ်ားလြန္းသည္ဟု ယူဆၾကသျဖင့္ 1823 ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဘုရင္ခံအား  
အႀကံေပးရန္ႏွင့္ ကိုလိုနီကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

ၿဗိတိန္နိုင္ငံမွေန၍ အက်ဥ္းသားမ်ားပို႔ျခင္းကို နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္တြင္ 1840 ႏွစ္တြင္၎၊ တက္စေမးနီးယားကို 1852 ခုႏွစ္တြင္၎၊  
အေနာက္ပိုင္းဩစေၾတးလ်ားတြင္ 1868 ခုႏွစ္တြင္၎ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ဩစေၾတးလ်ားသို႔ အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း 160,000 ဦးေက်ာ္ကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။  
အက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားအၾကားဝယ္ ခြဲျခားမႈ တေျဖးေျဖးေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ 1850 ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး  
ကိလိုနီနယ္ေျမတြင္ အေျခခ်သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ဘာသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိၾကၿပီး အမ်ားကေလးစားၾကည္ညိဳရေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္လိုၾကသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားစြာတို႔သည္ ၎တို႔၏အက်ဥ္းသား အေမြအႏွစ္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူလာၾကသည္။
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အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားသည္ ဥေရာပတိုက္သားမ်ား  
အေျခခ်ေနထိုင္မႈေနာက္ပိုင္း ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
1788 ခုႏွစ္ ဥေရာပတိုက္သားမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္မႈအစတြင္ ဩစေၾတးလ်ား တြင္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား 
750,000 ႏွင့္ 1.4 သန္းၾကား ရွိခဲ့သည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေရအတြက္တြင္ သီးျခားနိုင္ငံငယ္ေပါင္း 250 ခန႔္ရွိၿပီး ဘာသာစကားအုပ္စု 700 ေက်ာ္  
ပါဝင္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားတိုက္တြင္ ၎၏ကိုလိုနီမ်ားကို အေျခခ်ေနထိုင္သည့္အခါ ၿဗိတိသၽွအစိုးရသည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္  
မခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါ။ ၿဗိတိသၽွအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔သည္ နိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ရန္ တရားဝင္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း လက္ခံယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ 

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးမ်ားရွိခဲ့ၾကၿပီး ေရွးပေဝသဏီကပင္ ဤေျမႏွင့္  
ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့ၾကသည္။ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနလာခဲ့ၾကသည့္သူမ်ားသည္ ယခုအခါ အသစ္ဝင္လာသူမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားကို လက္ခံရန္  
ဖိအားေပးခံလာရသည္။ အသစ္ဝင္လာသူမ်ားကို လာေရာက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ၎တို႔ကို အမ်ားအားျဖင့္ လက္ကမ္းမႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါ။

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏ ဘဝသည္ ၿဗိတိသၽွကုိလုိနီမ်ား ေရာက္ရိွလာျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲလာခ့ဲသည္။  
ကုိလုိနီမ်ားမွ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအမိန႔မ္်ား ခ်မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသျဖင့္ အသက္အုိးအိမ္မ်ား ဆံုးရႈးံခ့ဲရၿပီး နုိင္ငံကုိ သိမ္းပုိက္ခ့ဲၾကသည္။  
တိရစၧာန္သစ္မ်ား၊ အပင္သစ္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါသစ္မ်ား စတင္ေရာက္ရိွလာခ့ဲသည္။ 

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳးမ်ားကို မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ အေစာပိုင္းဘုရင္ခံမ်ားကို ေျပာထားခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိသၽွအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားသည္  
၎တုိ႔၏ နယ္ေျမမ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္လာသျဖင့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပား ေသဆံုးခ့ဲရသည္။ အေျခခ်ေနထုိင္လာသူမ်ားကုိ  
ထုိက့ဲသုိ႔ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ အျပစ္ေပးျခင္း မခံခ့ဲရပါ။ 

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္သား အေျခခ်ေနထိုင္လာသူမ်ားသည္ အတူတကြၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါသည္။  
အခ်ိဳ႕အေျခခ်ေနထိုင္လာသူမ်ားသည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳးမ်ားကို သိုးႏွင့္ ႏြားေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ငွားရမ္းခဲ့ၾကပါသည္။  
ဘုရင္ခံ မက္ေကာရီသည္ အေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေမြးျမဴေရး အတြက္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမမ်ား ေပးခဲ့ၿပီး အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္  
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္တိုင္းရင္းသားတို႔မွာ ၎တို႔၏  
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ထုံတမ္းစဥ္လာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္လိုသည့္အတြက္ အလြန္နည္းပါးသည့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္တိုင္းရင္းသားမ်ားကသာ  
အေျခခ်ေနထိုင္လာသူမ်ားေနထိုင္သကဲ့သို႔ ေနထိုင္လိုခဲ့ၾကသည္။

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳးအမ်ားအျပား နယ္ေျမလုစစ္ပြမဲ်ားတြင္ အသတ္ခံခ့ဲရသည္။ တိက်သည့္အေရအတြက္ကုိ မသိရိွသျဖင့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳး  
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ခံခ့ဲရေၾကာင္း ခန႔မွ္န္းထားသည္။ ဥေရာပတုိက္သားမ်ား ယူေဆာင္လာသည့္ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္တုိင္းရင္းသား  
အေရအတြက္ပို၍ပင္ မ်ားျပားစြာ ေသဆုံးခဲ့ၾကရသည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘဝဆုံးရႈံးမႈမွာ အလြန္ႀကီးမားခဲ့သည္။ 

သမိုင္းေၾကာင္း မွတ္တိုင္မ်ား
ကုန္းတြင္းပိုင္း စူးစမ္းေလ့လာေရး
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္တြင္ ေရွးဦးပိုင္းကိုလိုနီအေျခခ်သူမ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာ ဘဝႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရသည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့ ္
ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားသည္ ဤပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေနထုိင္ရွင္သန္ၾကရန္အတြက္ အေတြ႕အၾကဳံရိွထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကလင့္ကစား  
သူတို႔သည္ပင္ မိုးေခါင္ေရရွားခ်ိန္မ်ား၌ ငတ္မြတ္ျခင္းဒဏ္ကို ခံၾကရေသးသည္။

(ဆစ္ဒနီ၏အေနာက္ဘက္ 50 ကီလုိမီတာခန႔တ္ြင္ရိွေသာ) ဘလူးေမာင္တိန္စ္ (Blue Mountains) သည္ ဆစ္ဒနီ၏အေစာပုိင္း ကုန္းတြင္းေလ့လာစူးစမ္းသူမ်ားကုိ  
ႀကီးမားေသာ အခက္အခက္မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 1813 ခုႏွစ္တြင္ ဂရီေဂၚရီ ဘလက္စ္လယ္န္ (Gregory Blaxland) ၊ ဝီလီလ်ံ ခ်ားစ္ ဝဲ့န္တန္ဝါသ္ (William 

Charles Wentworth) ႏွင့္ ဝီလီလ်ံ ေလာ္စန္ (William Lawson) ဆိုသူ လူသုံးဦးသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဤေတာင္တန္းႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။  
ယခုအခါတြင္ ဘလူးေမာင္တိန္စ္ကို ျဖတ္ေသာကားလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္း သည္ သူတို႔အသုံးျပဳခဲ့ေသာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေတာင္တန္းႀကီး၏အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ စူးစမ္းေလ့လာသူမ်ားက သိုးႏွင့္ ႏြားေမြးျမဴေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမျပန႔္ကို ေတြ႕ရွိၾကသည္။  
ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ပိုၿပီးေရာက္ရွိေသာအခါ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး သဲကႏၲရဆန္ေသာ ေနရာကို ေရာက္ၾကသည္။ 

ဥေရာပတိုက္သားစူးစမ္းေလ့လာသူမ်ားသည္ ေရရွာရန္ခက္ခဲၿပီး အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေလာက္ငေသာအစားအစာကို သယ္ရန္ခက္ခဲမႈ ၾကဳံၾကသည္။  
ဂ်ာမနီနိုင္ငံဖြား လူ႔ဒ္ဝစ္ခ္ လိုက္ခ္ဟာ့ဒ္ (Ludwig Leichhardt) ဆိုသူ စူးစမ္းေလ့လာသူသည္ ဩစေၾတးလ်ားတိုက္ကို အေရွ႕ဘက္မွ အေနာက္ဘက္သို႔ျဖတ္ရန္  
1848 ခုႏွစ္တြင္ ႀကိဳးစားရင္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။

1860 ခုႏွစ္တြင္ ေရာဘတ္ အုိ ဟာရာ ဘာ့ခ္ (Robert O’Hara Burke) ႏွင့္ ဝီလီလ်ံ ဂၽြန္ ဝီးလ္စ္ (William John Wills) ဆုိသူတုိ႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားတုိက္ကုိ  
ေတာင္ဘက္မွ ေျမာက္ဘက္သုိ႔ ျဖတ္သန္းရန္ ခရီးစၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ႀကီးမားေသာေလ့လာေရးအဖြ႕ဲႀကီိးတစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း  
သူတုိ႔၏စြန႔စ္ားေရးခရီးမွာ အလြန္ခက္ခဲခ့ဲသည္။ ဘာ့ခ္ႏွင့္ ဝီးလ္စ္တုိ႔သည္ ခ်ဳံေတာတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ အေတြ႕အၾကဳံရိွသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သူတုိ႔၏ခရီးတြင္  
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ ယန္ဒ႐ူဝါန္ဒါ (Yandruwandha) လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာအကူအညီကုိ ရရိွခ့ဲၾကေသာ္လည္း စူးစမ္းေလ့လာသူႏွစ္ဦးစလံုးသည္  
အျပန္လမ္းခရီးတြင္ေသဆံုးခ့ဲၾကသည္။ ဘာ့ခ္ႏွင့္ ဝီးလ္စ္တုိ႔က သူတုိ႔၏ေလ့လာေရးခရီးကုိ အဆံုးမသတ္နုိင္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း သူတုိ႔အေၾကာင္းကုိ ပန္းခ်ီႏွင့္  
စာေပတြင္ မွတ္တမ္းတင္ၾကသည္။ ဤဝမ္းနည္းဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ေျမသည္ မည္မၽွၾကမ္းတမ္းသည္ကုိ နမူနာျပသည္။
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အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဦးစြန႔္စားသူမ်ား
အေျခခ်သူမ်ားက ေျမေကာင္းေနရာေကာင္းရရွိထားခဲ့သည္တိုင္ ဘဝမွာ  
ၾကမ္းတမ္းခ့ဲေလသည္။ ေရလၽံွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မုိးေခါင္ေရရွားျခင္းကာလမ်ား  
ၿပီးဆံုးေသာအခါ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ သက္ေမြးအလုပ္အကုိင္  
ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး လယ္သမားမ်ားမွာ အစမွျပန္စရန္ အျမဲလိုပင္ လိုအပ္ခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ လူအမ်ားက ျပန္လည္ႀကိဳးစားၿပီး ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ၾကျပန္သည္။  
‘တုိက္ပြဝဲင္သူ ဪစီ’ ဟူေသာ စကားရပ္မွာ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားတုိ႔၏  
အနိုင္မခံ အရႈံးမေပးေသာစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အရႈံးမွ ျပန္လည္အနုိင္ယူလုိေသာ  
ဇြတုိဲ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ ထုိခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာအခ်ိန္ကာလက  
ေရွးဦးစြန႔စ္ားသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ သတိၱဗ်တိၱအတြက္ ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။  
အမ်ိဳးသားမ်ားအေဝးသြားေနခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လုပ္ေနဆဲလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ လယ္ယာမ်ားကုိ  
ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခ့ဲၾကရသည္။

ဤခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ေရွးဦးအခ်ိန္ကာလတြင္  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားတို႔၌ ဘဝတူေရာင္းရင္းဟူေသာ စိတ္ဓါတ္  
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေဝးလံေသာကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသ 
မ်ားတြင္သြားလာကာ သိုးမ်ားေက်ာင္းၿပီး၊ သိုးေမြးညႇပ္ၾကေသာ  
အမ်ိဳးသားမ်ားသ႑ာန္ဝယ္ ဤစိတ္ဓါတ္ ျပင္းျပခဲ့ၾကသည္။  
အေျခခ်သူမ်ား အခက္အခဲၾကဳံၾကရေသာအခါ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး  
အျပန္အလွန္ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ဤစိတ္ဓာတ္အစဥ္အလာသည္  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားတို႔၏ ဘဝတြင္ စြဲက်န္ေနခဲ့သည္။ 

ေရႊထြက္ရာေဒသမ်ားသို႔  
အလုအယက္သြားၾကျခင္း
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္တြင္ 1851 ခုႏွစ္စပုိင္း၌  
ေရႊစတင္ေတြ႕ရိွျခင္းအား ‘နိုင္ငံတစ္ခုကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့ေသာ  
စတင္ေတြ႕ရွိမႈတစ္ခ’ု ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။ မ်ားမၾကာမီမွာပင္  
သီးျခားကိုလိုနီနယ္ေျမသစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗစ္က္တိုးရီးယားတြင္လည္း  
ေရႊေတြ႕ၾကသည္။ 

1852 ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ဩစေၾတးလ်ားတုိက္တစ္ဝန္းႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ  
လူေပါင္း 90,000 ခန႔္သည္ ေရႊရွာရန္အတြက္ ဗစ္က္တိုးရီးယားကို  
ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ယူေရးခါး (Eureka) ပုန္ကန္ထႂကြမႈကို  
ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ၾကသည္။  
အစိုးရတပ္မ်ားက ေရႊတူးရန္ လိုင္စင္ခေကာက္ခံေသာအခါ  
ေရႊတူးသူမ်ားအေပၚ အလြန္ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။  
1854 ခုႏွစ္ နိုင္ဝင္ဘာလ 11 ရက္ေန႔တြင္ လူေပါင္း 10,000 ခန္႔က  
တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ ေရႊတူးခြင့္လိုင္စင္မ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္  
ဗစ္က္တုိးရီးယားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မဲေပးေရြးခ်ယ္ရန္  
အရည္အခ်င္းအပါအဝင္ အေျခခံဒီမိုကေရစီအခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ  
ပဋိဉာဏ္စာတမ္းတစ္ေစာင္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ဘာလာရတ္  
(Ballarat) ရွိ ေဘကာရီေတာင္ကုန္း (Bakery Hill) တြင္ စု႐ုံးခဲ့ၾကသည္။
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၎ေနာက္တြင္ ယူေရးခါးေရႊတူးရာေနရာမ်ားတြင္ ‘ယူေရးခါးခံတပ’္ (Eureka 

Stockade) ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ ေရႊတူးသူမ်ားသည္  
တစ္ဦးအတြက္ တစ္ဦးရပ္တည္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္  
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ ခုခံတိုက္ပြဲဝင္ရန္ (ေတာင္ဘက္ပိုင္းၾကက္ေျခခတ္ပုံ  
(Southern Cross) ပါသည့)္ ေတာ္လွန္ေရးအလံကို ကိုင္စြဲ၍ သစၥာဆိုခဲ့သည္။  
1854 ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 3 ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရအရာရိွမ်ားက ထုိခံတပ္ကုိ  
တုိက္ခုိက္ရန္ စစ္သားမ်ား ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ စစ္ပြငဲယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေနာက္  
ေရႊတူးသူမ်ားမွာ စီးနင္းျခင္းခံရၿပီး လူေပါင္း 30 ခန႔္ အသတ္ခံလိုက္ရသည္။

ပုန္ကန္သူေခါင္းေဆာင္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆး  
ေသာအခါ မည္သည့္ဂ်ဴရီအဖြဲ႕ဝင္ကမၽွ အျပစ္ေပးလိုျခင္းမရွိခဲ့ပါ။  
ေတာ္ဝင္ေကာ္မရွင္က အစိုးရ၌သာလၽွင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ေတြ႕ရွိရၿပီး  
နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳရန္အတြက္ ၎တို႔၏ဆႏၵမ်ားအပါအဝင္  
ေရႊတူးသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားစြာကို လိုက္ေလ်ာရသည္။  
တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ပုန္ကန္သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ပီတာေလလာ  
(Peter Lalor) သည္ ဗစ္က္တိုးရီးယားပါလီမန္တြင္  
အမတ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာအခါ ယူေရးခါးပုန္ကန္မႈသည္ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ‘တရားမၽွတစြာဆက္ဆံေရး’ ယုံၾကည္မႈ၏ အထိမ္းအမွတ္သေက ၤတတစ္ခု  
ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေရႊထြက္ရာေဒသမ်ားသို႔ အလုအယက္သြားၾကျခင္းသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံကို အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေရႊထြက္ရာေဒသမ်ားသို႔  
အလုအယက္သြားၾကသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ေရွးတိုင္းရင္းသားမ်ားမဟုတ္ၾကသည့္သူမ်ား လူဦးေရသည္ 1851 ခုႏွစ္တြင္  
430,000 ရွိရာမွ 1871 ခုႏွစ္တြင္ 1.7 သန္းခန႔္အထိ တိုးပြားသြားခဲ့သည္။ တိုးပြားလာေသာလူဦးေရးကို ဆက္သြယ္ေပးရန္အတြက္ ပထမဆုံးေသာ  
မီးရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ၾကရသည္။

ႀကီးမားေသာေရႊေၾကာႀကီးမ်ားကို ေတာင္ဩစေၾတးလ်ားမွလြဲလၽွင္ ကိုလိုနီအားလုံး၌ ရွာေတြ႕ၾကသည္။ စီးပြားေရးမွာ အလြန္အားေကာင္းေနၿပီး  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္ဆုံး ပို႔ကုန္အျဖစ္ ေရႊက သိုးေမြးကို ေနရာေက်ာ္ယူလိုက္သည္။ 1890 ခုႏွစ္ခန႔္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္  
အျမင့္ဆုံး လူေနမႈစနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

က်ဴးေက်ာ္အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား
ကိုလိုနီကာလ၏ အေစာပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ‘က်ဴးေက်ာ္အေျခခ်သူမ်ား’ ဟု ေခၚတြင္သူတို႔က လယ္ယာလုပ္ကိုင္ၾကရန္ က်ယ္ျပန႔္ေသာေျမဧရိယာမ်ားစြာကို  
သိမ္းယူၾကသည္။ သူတို႔အေနႏွင့္ ဤေျမအတြက္ ေငြေပးခဲ့ရျခင္းမရွိေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္အေျခခ်သူမ်ားက သူတို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။  
ေရႊထြက္ရာေဒသမ်ားသို႔ လူမ်ားအလုအယက္သြားၾကျခင္း ပထမအႀကိမ္ၿပီးဆုံးသည့္အခါ က်ဴးေက်ာ္အေျခခ်သူမ်ားထံမွ ဤေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူရန္  
အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

1860 ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရက ပ်ံက်အေျခခ်သူမ်ား၏ေျမကို အလုပ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေရာင္းခ်လိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္  
ပ်ံက်အေျခခ်သူမ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ တတ္နိုင္သမၽွ ေျမအမ်ားဆုံးယူထားရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ 

မီးရထားလမ္းမ်ား မေဖာက္မီတြင္ ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ေဝးေနသည့္ေနရာတြင္ ရွိေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္လယ္သမားအသစ္မ်ားသည္  
ခက္ခဲေသာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လစာမ်ားမ်ားရွာနိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းက လယ္ေျမေပၚေနထိုင္ရသည့္ဘဝႏွင့္  
အက်ိဳးအျမတ္အနည္းငယ္သာ ရရွိေစသည့္ လယ္ယာလုပ္ရျခင္းတို႔ကို ဆြဲေဆာင္မႈမရွိေအာင္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

လယ္လုပ္ငန္းအတြက္ ပုိမုိလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ စက္ယႏၲရားထုတ္လုပ္ျခင္း အေလ့အထသည္ ဩစေၾတးလ်ားေတာင္ပုိင္းတြင္  
စတင္ခ့ဲသည္။ ဥပမာ - လယ္ထြန္စက္ (stump-jump plough) (1870s) သည္ ေကာက္ပဲသီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ၾကမ္းတမ္းေသာေျမမ်ားကုိ အလြယ္တကူ  
ထြန္ယက္ေစနုိင္ခ့ဲသည္။

1800 ခုႏွစ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ျခင္းမ်ား
1800 ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္၊ စေကာ့၊ ေဝလႏွင့္ အိုင္းရစ္ရွ္ အေျခခ်သူမ်ားသည္ ကိုလိုနီမ်ားတြင္ အဓိကအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံ၏  
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ ဥေရာပႏွင့္ အာရွတိုက္မွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေသာအဖြဲ႕ငယ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 1800 ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္  
အေျခခ်ေသာ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားတြင္ အီတာလ်ံ၊ ဂရိ၊ ပိုးလ္၊ ေမာလ္တီးစ္ႏွင့္ ႐ုရွလူမ်ိဳးမ်ားအျပင္ ဝိုင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကေသာ  
ျပင္သစ္လူမ်ိဳးမ်ားလည္းပါဝင္ၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ခ်မ္းသာမႈတို႔ကို ရွာေဖြၾကေသာ လူငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏  
သေဘၤာမ်ားကို စြန႔္ခြာလာခဲ့ၾကေသာ သေဘၤာသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

1842 ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံထဲသုိ႔ စတင္ေရာက္ရိွလာၾကၿပီး ေရႊစတင္ေတြ႕ရိွခ်ိန္မွစ၍  
သူတုိ႔၏အေရအတြက္ တုိးပြားလာပါသည္။ ေရႊတူးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ခ့ဲၾကၿပီး ၎က 1854 ခုႏွစ္ ဘယ္န္ဒီဂုိ (Bendigo) တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ  
ဆူပူမႈက့ဲသုိ႔ တ႐ုတ္မ်ားကုိ တစ္ခါတစ္ရံ ဆန႔က္်င္ေသာ ဆူပူမႈမ်ားစတင္ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ လူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာတင္းမာမႈေၾကာင့္ ဗစ္က္တုိးရီးယားတြင္ 1855 ခုႏွစ္၌၎၊  
1861 ခုႏွစ္တြင္ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္တြင္၎၊ ပထမဆံုးေသာ လႈဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ ကန႔သ္တ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေစခ့ဲသည္။ 

ယူေရးခါးအလံ



70        ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး

ေရႊရွာၾကေသာ 1850 ခုႏွစ္မ်ားအၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ 
မူရင္းေဒသသုိ႔ ျပန္ၾကသည္။ ေနရစ္ခ့ဲေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတုိ႔မွာ ေရရွားပါးေသာ  
အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ အလြန္လိုအပ္သည့္ လတ္ဆတ္ေသာသီးႏွံႏွင့္  
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေပးပို႔သည့္ ေဈးကြက္ေရာင္းခ်သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

1860 ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး အီရန္၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ တူရကီမွ လူမ်ားသည္  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ား၌ ကုလားအုပ္ ‘လွည္း’တန္းမ်ား’  
ကို ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ကုလားအုပ္စီးသူ  
အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတူၾကသျဖင့္၎၊  
အစ္စလမ္ဘာသာယုံၾကည္မႈ တူညီၾကသျဖင့္၎၊ သူတို႔ကိုလည္း  
‘အာဖဂန္မ်ား’ ဟု လြယ္လြယ္ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ဤကုလားအုပ္စီးသူတို႔ကို  
‘ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ား၏ ေရွ႕ဦးစြန႔္စားသူမ်ား’ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ 

ကြင္းစလန္တြင္ရွိေသာ ငွက္ေပ်ာစိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ သၾကားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္အားခအနည္းငယ္ႏွင့္ ဆုိးရြားလွသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္  
အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပစိဖတ္ကၽြန္းသားလူမ်ိဳးတို႔ ရွိသည္။ 

1880 ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသို႔ လက္ဘႏြန္မွ  
အလုပ္သမားမ်ား ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ အမ်ားအျပားမွာ အထည္အလိပ္ႏွင့္  
အဝတ္အစားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပတ္သက္မႈရိွၾကၿပီး လက္ဘနီးစ္မိသားစုမ်ားသည္  
ဩစေၾတးလ်ားတစ္ဝန္း အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို  
ပိုင္ဆိုင္လာၾကသည္။

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနထိုင္ရာသီးသန႔္ေျမမ်ား
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ အေျခခ်ေနသူမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေသာ အေစာပိုင္းေျမလုစစ္ပြဲမ်ား ၿပီးဆုံးသည့္အခါ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳးတို႔  
သည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားရွိ သိုးႏွင့္ ႏြားေမြးျမဴေရးၿခံႀကီးမ်ားတြင္  
အလြန္ပင္နည္းပါးလွသည့္ လစာမ်ား ရရွိၾကေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို လုပ္ခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ လစာမရရွိဘဲ ရွိခဲ့သည္။ ကိုလိုနီအစိုးရက  
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳးတို႔ ေနထိုင္ၾကနိုင္ရန္ သီးသန႔္ေျမမ်ား တည္ေထာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ၎တို႔အား ၎တို႔၏ရိုးရာထုံးစံအတိုင္း  
ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမထားပါ။ ဥပမာ - သူတို႔သည္ ဆႏၵရွိလၽွင္ရွိသလို အမဲလိုက္ျခင္း၊ စုေဝးနိုင္ျခင္းမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္မျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ေပ။ 

1800 ခုႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုလိုနီအစိုးရမ်ားသည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို  
႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ သူတုိ႔က အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား ေနထုိင္ရမည့္ ေနရာႏွင့္ မည္သူကုိ လက္ထပ္နုိင္သည္ကုိ  
သတ္မွတ္ေပးသည္။ သူတို႔က အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကား ကၽြန္းသားမ်ား ကေလးမ်ားစြာကို မိမိတို႔မိဘမ်ားထံမွ ခြဲလိုက္ၿပီး  
ထိုကေလးမ်ားကို ‘လူျဖဴ’ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေဂဟာထံသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ ထိုမူဝါဒမ်ားသည ္20 ရာစုအလယ္ပိုင္းအထိ  
ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ဤ ‘မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အခိုးခံရျခင္း’ ကိစၥသည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကား ကၽြန္းသားမ်ားႏွင့္  
အျခားဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလြန္ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲစရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိေနၿပီး 2008 ခုႏွစ္ ဩစေၾတးလ်ား ပါလီမန္တြင္  
နိုင္ငံေတာ္မွဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္
‘ဆတ္ဖရာဂ်က္တ္စ္’ (Suffragettes) ဆုိသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္အတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခ့ဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ေခၚေသာ  
အမည္ျဖစ္သည္။ 1880 ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ 1890 ခုႏွစ္မ်ား၌ ကိုလိုနီတိုင္းတြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ အနည္းဆုံးတစ္ဖြဲ႕စီရွိခဲ့သည္။  
ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ကိုလိုနီပါလီမန္မ်ားထံပို႔ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ေပၚတြင္ ထိုးျမဲလက္မွတ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။

1895 ခုႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားေတာင္းပိုင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါလီမန္တြင္ ဝင္အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ကို ေအာင္ျမင္စြာရရွိခဲ့သည္။  
1899 ခုႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားအေနာက္ပုိင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 

1902 ခုႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပါလီမန္တြင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ေပးအပ္ခ့ဲသည့္ ပထမဆံုးေသာ  
နိုင္ငံျဖစ္သည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား သည္ 1962 ခုႏွစ္အထိ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ မရခဲ့ၾကပါ။

1923 ခုႏွစ္တြင္ အီးဒစ္ ကိုဝါန္ (Edith Cowan) သည္ ဩစေၾတးလ်ားအေနာက္ပိုင္း ပါလီမန္တြင္ အေရြးခံရၿပီး ပထမဆုံးေသာ အမ်ိဳးသမီး ပါလီမန္အမတ္  
ျဖစ္လာသည္။ 1943 ခုႏွစ္တြင္ အီးနစ္ဒ္ လိုင္းယြန္းစ္ (Enid Lyons) သည္ ဩစေၾတးလ်ားပါလီမန္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ပထမဆုံးေသာ  
အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။

ေဝးလံေသာဩစေၾတးလ်ားတိုက္ အတြင္းပိုင္းရွိ ‘အာဖဂန္’ ကုလားအုပ္ပိုင္ရွင္မ်ာ
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Catherine Spence (1825–1910)
ကက္သရင္းစပင့္ဆ္သည္ (Catherine Spence) စာေရးဆရာမ၊ 
ေဟာေျပာသူ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမၽွ အခြင့္အေရးရရိွေရး  
တိုက္ပြဲဝင္သူႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္အတြက္  
ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသူလည္း ျဖစ္သည္. သူမသည္ ဩစေၾတးလ်ားသို႔  
စေကာ့တလန္နုိင္ငံမွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာၿပီး ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္  
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ လူမႈဘဝဆုိင္ရာ ဆုရဝတၳဳမ်ားကုိ ေရးသားခ့ဲသည္။ 

သူမသည္ အိုးအိမ္မဲ့ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို  
တည္ေထာင္ၿပီး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္  
အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးခဲ့သည္။

သူမသည္ ပါလီမန္တြင္ဝင္ေရာက္အေရြးခံသည့္ ပထမဆုံးေသာ  
အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သည္။ သူသည္ မဲမ်ားစြာရခဲ့ေသာ္လည္း မဲမနိုင္ခဲ့ပါ။  
1891 ခုႏွစ္တြင္ သူမသည္ ဩစေၾတးလ်ားေတာင္ပိုင္း မဲဆႏၵေပး 
ပုိင္ခြင့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္း၏ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။

ကက္သရင္းစပင့္ဆ္သည္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည့္  
အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ပင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက မည္မၽွအထိ  
စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္ကို ျပသေသာ ျပယုဒ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဖယ္ဒေရးရွင္း 
ကိုလိုနီမ်ားသည္ သီးျခားတိုးတက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း 19 ရာစုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္  
ကုိလုိနီမ်ား၌ နုိင္ငံေတာ္အမ်ိဳးသားေရးအပုိင္းအရ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ  
ဘံုစိတ္ဓာတ္ ပြားမ်ားလာၿပီျဖစ္သည္။ 

19 ရာစုႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ ကုိလုိနီမ်ားကုိ စုစည္းရန္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ႀကိဳးစားခ့ဲၾကသည္။  
1889 ခုႏွစ္တြင္ ဆာ ဟင္နရီ ပါ့ခ္စ္ (Sir Henry Parkes) သည္  
ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ နိုင္ငံသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။  
ဩစေၾတးလ်ားဖက္ဒေရးရွင္းဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္ကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးၾကရန္  
ဩစေၾတးလ်ားဖက္ဒေရးရွင္း ညီလာခံကို 1890 ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

1893 ခုႏွစ္တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈအနည္းငယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဖယ္ဒေရးရွင္းဆီသို႔  
အေရြ႕မွာ အရွိန္ရလာခဲ့သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခ ံ
ဥပေဒအရ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပမည့္ ညီလာခံအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို  
ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဩစေၾတးလ်ားဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခ 
ခံဥပေဒကို ဆႏၵခံယူပြဲႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

ၿဗိတိသၽွအစိုးရက ဩစေၾတးလ်ားသည္ မိမိဘာသာ အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္သည္ဟု  
သေဘာတူခဲ့သည္။ 1901 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 1 ရက္ေန႔တြင္  
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္တြင္ ဖယ္ဒေရးရွင္းျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္  
လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္သည့္ အက္ဒ္မန္ ဘာရ္တန္ (Edmund Barton)  
သည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။  
သူ၏အစိုးရသည္ ဆစ္ဒနီႏွစ္တရာပန္းၿခံထဲရွိ လူအုပ္ႀကီးေရွ႕တြင္  
က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ၿဗိတိသၽွအင္ပါယာလက္ေအာက္ခံ  
နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 1931 ခုႏွစ္မတုိင္မီအထိ နုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္  
နိုင္ငံျခားေရးရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အာဏာအျပည့္အဝ မသုံးနိုင္ခဲ့ေခ်။ 1948  
ခုႏွစ္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသား အက္ဥပေဒမျဖစ္ေပၚလာမီအထိ  
ဩစၾတးလ်ားျပည္သူတုိ႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ ၿဗိတိသၽွတုိ႔၏  
အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားအျဖစ္သာ ဆက္လက္ရိွေနခ့ဲၾကသည္။  
အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ႀကီးထြားလာေသာ္လည္း ၿဗိတိသၽွျဖစ္ေနရျခင္း၏  
ခံစားမႈမွာ ခုိင္မာေနဆဲျဖစ္သည္။ ဘရစ္စဘိန္းၿမိဳ႕ ရွိဖယ္ဒေရးရွင္းေန႔၊ 1901



72        ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး

Edith Cowan (1861–1932)
အီးဒစ္သ္ ကိုဝမ္သည္ ဩစေၾတးလ်ားလႊတ္ေတာ္တြင္  
ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး  
ၾသစေၾတးလ်ားေဒၚလာ ငါးဆယ္တန္ေပၚတြင္  
ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။  
 
အီးဒစ္သ္ ကိုဝမ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မဲေပးပိုင္ခြင့္ရရွိေရး  
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီး အစိုးရပညာေရးႏွင့္  
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္  
ဦးေဆာင္ေထာက္ခံစည္း႐ုံးခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။  
အီးဒစ္သည္ 1915 ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး  
1920 ခုႏွစ္တြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ 1921 ခုႏွစ္တြင္  
အီးဒစ္ကို အေနာက္ပိုင္းၾသစေၾတးလ်ား၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္  
အမ်ဳိးသားပါတီ (Nationalist Party) ၏ အဖြ႔ဲဝင္တစ္ဦးအျဖစ္  
ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပုံ
1880 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ (ယူနီယ)ံ မ်ား တည္ေထာင္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။  
စီးပြားေရးကပ္ဆုိက္ခ်ိန္ႏွင့္ မုိးေခါင္ေရးရွားျဖစ္ခ်ိန္က့ဲသုိ႔ အခက္အခဲမ်ားၾကဳံၾကရသည့္အခါ ထုိယူနီယံမ်ားက မိမိတုိ႔၏ လစာႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္  
ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

1891 ခုႏွစ္တြင္ ဤအလုပ္သမားမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ေလဘာပါတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ၎၏အဓိကအေလးထားရမည့္အရာမွာ အလုပ္သမားမ်ား၏  
လစာႏွင့္ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ ျဖစ္သည္။ အလယ္အလတ္လူတန္းစားမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာေနၾကရေသာ္လည္း  
သူတုိ႔က အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနကုိ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ လစာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားနုိင္ရန္ တရားဝင္ဘုတ္အဖြ႕ဲမ်ား  
ဖြ႕ဲစည္းလာၾကသည္။ 1907 ခုႏွစ္တြင္ ဓနသဟာယ ဘက္မလုိက္ေသာ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေရးဆုိင္ရာ တရား႐ံုးက အလုပ္လုပ္သူတစ္ဦး၊ ထုိသူ၏ဇနီးႏွင့္ ကေလးသံုးဦး  
ေခၽြတာစြာစားလၽွင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာေနနုိင္သည့္ အနည္းဆံုး လစာအဆင့္အတန္းကုိ ဆံုးျဖတ္ၿပီး သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။

1910 ခုႏွစ္တြင္ လစ္ဘရယ္ပါတီ ပထမမူကြဲကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဤပါတီတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ ယူနိုက္တက္  
ဩစေၾတးလ်ားပါတီအပါအဝင္ အမည္မ်ားစြာရွိလာခဲ့သည္။ 1944 ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ယေန႔သိရွိေနေသာ လစ္ဘရယ္ပါတီကို ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏  
သက္တမ္းအရွည္ဆုံး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သူ ေရာဘတ္မဲန္ဇီးစ္ (Robert Menzies) က တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပထမကမၻာစစ္ၿပီးခ်ိန္ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ကန္ထရီပါတီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ  
နယ္ရွင္နယ္လ္ပါတီအျဖစ္ သိလာၾကၿပီး ၎သည္ အမ်ားအားျဖင့္ လစ္ဘရယ္ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

1901 ခုႏွစ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသည့္ ဥပေဒ 
‘အသားျဖဴဩစေၾတးလ်ား’ မူဝါဒသည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိသည့္ ဥပေဒကို 1901 ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္  
ဥပေဒျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎ဥပေဒက လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ားအား ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ကန႔္သတ္ၿပီး ‘အသားျဖဴ မဟုတ္ေသာ’  
လူမ်ိဳးမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ျခင္းကိုလည္း ကန႔္သတ္လိုက္သည္။

ဥေရာပေနာက္ခံသမိုင္းမရွိသည့္ လူမ်ားသည္ ဥေရာပသုံး ဘာသာစကားတစ္ခုခု၏ စကားလုံး 50 ကို သတ္ပုံေခၚေပးသည့္ စာေမးပြဲကို ေျဖရသည္။  
တ႐ုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝတ္လုံေတာ္ရေရွ႕ေန ဝီလ်ံ အားကက္ (William Ah Ket) ႏွင့္ အျခားေသာတ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားက လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ မတတ္နိုင္ခဲ့ၾကပါ။

ဥေရာပမွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားသည္ အသစ္ဖြ႕ဲလုိက္ေသာ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံတြင္ နာမည္ႀကီးသည္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵယိ၊ ပစိဖိတ္ကၽြန္းသားမ်ားႏွင့္  
အေရွ႕အလယ္ပုိင္းမွ လူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ား၏ လူမႈေရးလကၡဏာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါဝင္ေနခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။
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Dorothea Mackellar (1885–1968)
ေဒၚ႐ုိသီယာမက္ကဲလာသည္ ‘I love a sunburnt country’  
(ေနေလာင္ထားလုိ႔ ညိဳေမာင္းေနသည့္ တုိင္းျပည္ကို  
ကၽြန္မခ်စ္တယ)္ ဟု ေမာ္ကြန္းတင္ ကဗ်ာစာသားပါဝင္ေသာ  

1908 ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးထုတ္ေဝခဲ့သည့္ My Country  

(ကၽြန္မရဲ႕တိုင္းျပည္) ကဗ်ာျဖင့္ လူသိမ်ားခ့ဲသည္။ သူမ၏ကဗ်ာကုိ  
စံျပဳေလာက္ဖြယ္ ႐ုိးရာႏႈတ္ျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းကဗ်ာအျဖစ္  
သတ္မွတ္ခ့ဲၾကၿပီး နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း၊  
ဂြန္နီဒါၿမိဳ႕အနီး သူမအစ္ကုိ၏ လယ္ယာအတြင္း  
ႀကဳံေတြ႔ခ့ဲရသည့္ သူမ၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ  
စိတ္ကူးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

1968 ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚ႐ုိသီယာကို ၾသစေၾတးလ်ားစာေပအတြက္ 
သူမ၏ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ၏  
ထူးခၽြန္သူအရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ပထမကမၻာစစ္ (1914–18)
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳးတို႔အၾကား စစ္ပြဲငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမွအပ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ထူးျခားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ  
နိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား မျဖစ္ခဲ့ေပ။ 

ဩစေၾတးလ်ားမ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ၿဗိတိသၽွအင္ပါယာကို အလြန္သစၥာရွိၾကသည္။ 

အာရွတုိက္ႏွင့္နီးကပ္သည့္ ဥေရာပ၏ ေရွ႕ေျပးစခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသည္ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံက အင္အားႀကီးနုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာေသာအခါ  
မိမိလည္းဒုကၡေရာက္နိုင္သည္ဟု ယူဆလာသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားကို ခုခံကာကြယ္ရန္ ၿဗိတိသၽွအင္ပါယာႏွင့္ ၎၏ေရတပ္အင္အားကို  
အားကိုးရသည္။ ၿဗိတိသၽွအင္ပါယာ ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံက ကမာၻစစ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဩစေၾတလ်ားသည္ 1914 ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ပထမကမၻာစစ္ကုိ ဝင္ေရာက္ခ့ဲၿပီး 1915 ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီနုိင္ငံ၏ မဟာမိတ္ တူရကီနုိင္ငံႏွင့္ တုိက္ခုိက္ရာတြင္  
ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ဩစေၾတးလ်ားစစ္သားမ်ားႏွင့္ နယူးဇီလန္တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား (Anzacs) အား ဂလစ္ပလီကၽြန္းဆြယ္တြင္ တုိက္ခုိက္ရမည့္ေနရာအသီးသီးကုိ  
သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။

သူတုိ႔သည္ တူရကီစစ္သားမ်ား ပစ္ခတ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ မတ္ေစာက္ေသာ ကမ္းပါးမ်ားကုိ တက္ခ့ဲၾကသည္။ လူငယ္မ်ားစြာ အသက္ေပးဆံုးရႈးံခ့ဲရသည့္ၾကားမွ  
သူတို႔သည္ တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ကမ္းပါးမ်ားကို ရေအာင္တက္ခဲ့ၾကၿပီး ကတုတ္က်င္းမ်ားတူးကာ ႀကံ့ႀကံ့ခံခဲ့ၾကသည္။ အမိေျမရွိ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားက  
ဩစေၾတးလ်ားႏွင့္ နယူးဇီလန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကို အံ့မခန္းဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည္။

ဂလစ္ပလီၿပီးလၽွင္ ဩစေၾတးလ်ားတပ္မ်ားသည္ ျပင္သစ္နိုင္ငံႏွင့္ ဘယ္လဂ်ီယံနိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ဤေနရာတြင္  
သူတို႔သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကတုတ္က်င္းတူးၾကျခင္း၊ ျပင္ဆင္ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ‘ဒစ္ဂါး’ ေခၚ ေျမတူးသူမ်ား အမည္ကို ရခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ တပ္မႉး  
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာ ဂၽြန္ ေမာနက္ရ္ွ (Sir John Monash) ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားတပ္ဖြ႕ဲဝင္ ေျမတူးသူအမည္ရသူမ်ားသည္ ဂ်ာမနီႏွင့္ တုိက္ခုိက္သည့္  
ေနာက္ဆုံးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ပြဲမ်ားစြာ ရခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကူညီေပးခဲ့သည့္ ျပင္သစ္တို႔၏ ၾကာရွည္ခံေသာ ေက်းဇူးတင္မႈကို ရရွိခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ်ားတပ္ဖြဲ႕ဝင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စူးအက္ဇ္ တူးေျမာင္း ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္းနိုင္းကၽြန္းဆြယ္စစ္ပြဲတြင္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္အတူ  
ပါဝင္ဆင္ႏြဲ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ျခင္းတို႔ျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။



74        ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး

Simpson ႏွင့္ သူ၏ျမည္း — 
John Simpson Kirkpatrick (1892–1915)
တပ္သား ဂၽြန္ စင္မ္စန္ (John Simpson) သည္ ေဆးသူနာျပဳတပ္ဖြ႕ဲ၌  
ထမ္းစင္ထမ္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ ဂလစ္ပလီတြင္ စစ္မႈထမ္းခဲ့သည္။  
ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ၾကားမ်ားတစ္ေလၽွာက္ ထမ္းစင္မ်ားကို  
သယ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲခ့ဲသည္။ စစ္မိန႔မ္်ားကုိ ဆန႔က္်င္ကာ သူသည္  
ဒပ္ဖ္ဖီ (Duffy) အမည္ရိွ ျမည္းတစ္ေကာင္ကုိ ဒဏ္ရာရစစ္သည္မ်ား  
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရာေနရာသုိ႔ သယ္ပုိ႔ရန္အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ေန႔ေရာညပါ သူတို႔သည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ ကမ္းနားရွိ  
မိမိစခန္းတုိ႔ၾကား သူတုိ႔၏အသက္ကုိ စြန႔က္ာ ေခါက္တုန႔ေ္ခါက္ျပန္  
ဆက္တိုက္သြားခဲ့ၾကသည္။

တပ္သား ဂၽြန္ စင္မ္စန္သည္ ဂလစ္ပလီသို႔ 1915 ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 25  

ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေလးပတ္မၽွသာၾကာၿပီးေနာက္တြင္  
သူသည္ ရန္သူ႔စက္ေသနတ္မ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္ က်ဆုံးရသည္။  
ကမ္းေျခစခန္းရွိ စစ္မႈထမ္းမ်ားက ဒဏ္ရာရစစ္သားတစ္ဦးကို  
သယ္ေဆာင္ကာ အနားတြင္ မိမိ၏သခင္ လူငယ္စစ္သည္  
မပါဘဲ ေသာ့ႏွင္လာသည့္ ဒပ္ဖ္ဖီ (Duffy) အား ဝမ္းနည္းၿပီး  
တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ ၾကည့္ေနခ့ဲၾကရသည္။ ဂၽြန္ စင္မ္စန္  
ကတ္က္ ပက္ထရစ္စ္ (John Simpson Kirkpatrick) သည္  
ဩစေၾတးလ်ား ဒ႑ာရီသူရဲေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။
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အဲန္းဇက္က္ ေမာ္ကြန္း
အဲန္းဇက္က္တုိ႔၏ အစဥ္အလာကုိ တူရကီနုိင္ငံ ဂလစ္ပလီကၽြန္းဆြယ္တြင္  
ပုံသြင္းခဲ့သည္။

1915 ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 25 ရက္ ဂလစ္ပလီသို႔ ကမ္းတက္သည့္အခ်ိန္ကို  
ရွစ္လၾကာျမင့္ခ့ဲေသာ စစ္ဆင္ေရးႀကီး၏ အစလကၡဏာျဖစ္ၿပီး ေရာဂါေၾကာင့္  
သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ေသဆုံးခဲ့ရသူ 8000 ေက်ာ္အပါအဝင္  
ဩစေၾတးလ်ားတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ဒဏ္ရာရသူမ်ား 26,000 ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။  
ဂလစ္ပလီကၽြန္းဆြယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲၾကသူမ်ား၏ ရဲဝ့ံစြန႔စ္ားမႈႏွင့္  
စိတ္ဓာတ္က ေမာ္ကြန္းကမၺည္းတင္ခဲ့ၿပီး ‘အဲန္းဇက္က’္ စကားလုံးမွာ  
ဩစေၾတးလ်ားႏွင့္ နယူးဇီလန္ဘာသာစကား၏ ေဝါဟာရတစ္ခု  
ျဖစ္လာခဲ့သည္။

1916 ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 25 ရက္တြင္ ကမ္းတက္ခဲ့သည့္ ပထမႏွစ္ပတ္လည္  
အထိမ္းအမွတ္ကို ဩစေၾတးလ်ား၊ နယူးဇီလန္၊ အဂၤလန္အျပင္ အီဂ်စ္ရွိ  
တပ္ဖြဲ႕မ်ားကပါ က်င္းပၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဧၿပီလ 25 ရက္ကို  
‘အဲန္းဇက္က’္ ေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

1920 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အဲန္းဇက္က္ အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ားကို  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတစ္ဝန္း က်င္းပၾကၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက  
အဲန္းဇက္က္ေန႔ကို အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ 

ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္လည္း က်ဆံုးသူမ်ားအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တုိင္ႀကီးမ်ား  
စုိက္ထူၾကၿပီး နုိင္ငံတစ္ဝန္းရိွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေက်ာက္႐ုပ္ထုမ်ား  
ထုိစစ္ပြႏွဲင့္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ပြားေသာ စစ္မက္မ်ားတြင္ အသက္ေပးခ့ဲၾကေသာ  
လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ 
အဲန္းဇက္က္ေန႔သည္ စစ္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး  
တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသူအားလုံးႏွင့္  
ဒုကၡႀကီးစြာၾကဳံေနရခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ရွိျခင္း၊  
ႀကံ့ခံရည္ရွိျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏အနာဂတ္အတြက္  
စြန႔္လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ေန႔ျဖစ္သည္။  
စစ္ပြဲ၏မ်ားျပားလွေသာအျခားအဓိပၸါယ္မ်ားကိုလည္း  
ထင္ဟပ္ေစသည့္ ေန႔လည္းျဖစ္သည္။ 

ယခုအခါ အဲန္းဇက္က္ေန႔ကို ဩစေၾတးလ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးတြင္  
ဂုဏ္ျပဳကာ အထိမ္းအမွတ္ေန႔အျဖစ္ က်င္းပၾကသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားစစ္ျပန္စ္မႈထမ္းေဟာင္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ  
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ကလည္း အဲန္းဇက္က္ေန႔ ခ်ီတက္ပြဲတြင္  
အားလုံးစုေပါင္းကာ ဂုဏ္ယူဝင္ႂကြားစြာ ခ်ီတက္ၾကသည္။
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စီးပြားေရးကပ္ႀကီး (1929–32)
စီးပြားေရးကပ္ႀကီးသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္  
အဆိုးရြားဆုံး အခက္အခဲၾကဳံေတြ႕ရခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎သည ္1929  
ခုႏွစ္ နယူးေယာက္စေတာ့ေဈးကြက္ ပ်က္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ စီးပြားကပ္ႀကီးျဖစ္ေစသည့္ အျခားအခ်က္မ်ားတြင္  
ဩစေၾတးလ်ားလူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဈးထိုးက်ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက  
အလုပ္ႏွင့္ လုပ္ခလစာမ်ား ေလၽွာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္သည့္အတြက္ စက္႐ံုလုပ္ငန္း  
မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 1932 ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းတြင္  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား 32 ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

စီးပြားေရးကပ္ႀကီးက ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းကုိ အႀကီးအက်ယ္ 
ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။ မလုပ္မရွိ၊ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိႏွင့္ လူအမ်ားစုမွာ  
အိမ္ေျခရာမဲ့ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အေႏြးဓာတ္မရွိ သို႔မဟုတ္  
သန႔္ရွင္းေသာအိမ္သာမရွိသည့္ ယာယီအမိုးအကာမ်ားျဖင့္သာ  
မေနခ်င္ဘဲေနခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဖခင္ျဖစ္သူမ်ားက မိသားစုကို  
စြန႔္ပစ္သြားၾကသည္ သို႔မဟုတ္ အရက္စြဲကုန္ၾကသည္။  
အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ကေလးမ်ားက အသက္ 13 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္  
14 ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းစထြက္ကုန္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာတုိ႔က  
မိမိတုိ႔၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ မိမိဘာသာၾကည့္ရႈရင္း  
အေျခခံအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးကပ္ႀကီးဆုိက္သည့္အခ်ိန္အထိ အစုိးရတြင္ အလုပ္လက္မ့ဲမ်ားအတြက္  
ဗဟိုမွစီမံခ်က္တစ္စုံတစ္ခုမၽွ မရွိခဲ့ပါ။ ကုသိုလ္ျဖစ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္း  
အခ်ိဳ႕မွလြဲလၽွင္ ဆင္းရဲသူမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္  
ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိသာ အားထားခ့ဲၾကရသည္။ စီးပြားေရးမွာ  
1932 ခုႏွစ္တြင္ စၿပီးတုိးတက္လာေသာ္လည္း အမ်ာအားျဖင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္  
ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္အဖတ္မဆယ္နိုင္ေတာ့ပါ။ 

စီးပြားေရးကပ္ႀကီးဆိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ  
ကုသိုလ္ျဖစ္အသင္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဓိကပါဝင္အက်ိဳးျပဳမႈကို  
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

Sir Charles Kingsford Smith  
(1897–1935)
ဆာ ခ်ားလ္စ္ ကင္းဂ္ဖို႔ဒ္ စမစ္သ္ (Sir Charles Kingsford Smith)  
သည္ ေရွ႕ဦးဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား ေလယာဥ္မႉးတစ္ဦးျဖစ္သည္။  
ပထမကမၻာစစ္ႀကီးတြင္ သူသည္ ဂလစ္ပလီတြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး  
ၿဗိတိသၽွတို႔၏ ေတာ္ဝင္ေလတပ္တြင္ ပါဝင္ပ်ံသန္းခဲ့သည္။ 
 
သူ၏အႀကီးမားဆုံးေသာေအာင္ျမင္မႈမွာ 1928 ခုႏွစ္တြင္  
ကယ္လီဖိုးနီးယားမွ ကြင္းစလန္းအထိ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကိုျဖတ္ၿပီး  
ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပ်ံသန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ေလယာဥ္  
‘ဆတ္သန္းန္ခေရာ့စ’္ ေခၚ ေတာင္ပိုင္းၾကယ္စုသည္  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ သက္ဆင္းေသာအခါ ပရိသတ္ 25,000  
က သူတို႔ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကေသာ သူတို႔၏သူရဲေကာင္း ‘စမစ္သ’ီ  
ကို ေစာင့္ၿပီး ဩဘာေပးႀကိဳဆိုၾကသည္။ 1932 ခုႏွစ္တြင္  
သူသည္ သူ၏ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ အက်ိဳးျပဳမႈေၾကာင့္  
သူရဲေကာင္းဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။  
 
1935 ခုႏွစ္ ဝမ္းနည္ဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ သူသည္ အဂၤလန္မွ  
ဩစေၾတးလ်ားသို႔ ပ်ံသန္းလာရင္း ေလယာဥ္ႏွင့္အတူ ပ်က္က်ၿပီး  
သူ၏အေလာင္းကို ယေန႔ထက္တိုင္ ရွာေဖြ၍မေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 
ဆာ ခ်ားလ္စ္ ကင္းဂ္စ္ဖုိ႔ဒ္ စမစ္သ္ကုိ ကမၻာ့အထူးခၽြန္ဆံုးေလယာဥ္ေမာင္း  
ဟု ေခၚၾကၿပီ စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ကာလၾကားတြင္ သူသည္ လူအမ်ား  
အထင္ႀကီးေလးစားရမည့္ သူရဲေကာင္းစစ္စစ္ ျဖစ္ခ့ဲျခင္းအတြက္  
အမွတ္တရရွိခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားပ်က္ကပ္အတြင္း စြပ္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးရာေနရာ
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ဒုတိယကမၻာစစ္ (1939–45)
ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ဥေရာပ၊  
ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ေျမာက္အာဖရိကတို႔တြင္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္အတူ  
ဂ်ာမနီကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္  
ပစိဖိတ္ေဒသတို႔တြင္ဂ်ပန္ႏွင့္လည္း တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ 

ေျမာက္အာဖရိ၏ သဲကႏၲာရမ်ားတြင္ ဩစေၾတးလ်ားတပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္  
ဂ်ာမန္ႏွင့္ အီတာလ်ံတပ္မ်ားက တိုဘရြတ္ခ္ၿမိဳ႕ကို အလုံးအရင္းျဖင့ ္
ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးခံစစ္မွာ  
အီဂ်စ္နုိင္ငံသုိ႔ ဂ်ာမန္တုိ႔ဝင္ေရာက္မႈကုိ ခုခံျခင္းျဖစ္သည္။ ရွစ္လအၾကာတြင္ 
ဤလူတုိ႔သည္ (အမ်ားအားျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ား) သည္ ဂူမ်ားႏွင့္  
အက္ေၾကာင္းနက္ႀကီးမ်ားတြင္ ေနၿပီး ျပင္းထန္ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္  
ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားကုိ ႀက့ံႀက့ံခံခ့ဲသည္။ ၎တုိ႔တပ္မႉးမ်ား၏  
မာန္ပါေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ ၎တုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈ၊  
ရဲရင့္မႈႏွင့္ ဟာသဉာဏ္ရႊင္မႈတုိ႔သည္ စစ္ပြ၏ဲ အေမွာင္ဆံုးကာလမ်ားအတြင္း  
စိတ္အားတက္ဖြယ္ရာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္  
၎တုိ႔သည္ ‘တုိဘရြတ္ခ္ၿမိဳ႕ႂကြက္မ်ား’ (‘Rats of Tobruk’) အျဖစ္  
ထာဝရေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ရရိွခ့ဲသည္။ 

1941 ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္သည္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ၎၏စစ္ပြကုိဲ စတင္ခ့ဲသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားစစ္သည္မ်ားႏွင့္ စစ္သမီးမ်ားမွ ပါပူအာ နယူးဂီနီကို  
ကာကြယ္ရန္ သြားခ့ဲသည္။ ဤတာဝန္ကုိ အျမဲတန္းစစ္သားမ်ားႏွင့္  
ေလ့က်င့္မႈနည္းပါးေသာ စစ္မႈထမ္း စစ္သည္လူငယ္မ်ားကုိ လႊအဲပ္ေပးခ့ဲသည္။  
သူတို႔သည္ မတ္ေစာက္ၿပီး ရႊံ့ထူေသာ ကိုကိုဒါေတာလမ္းဟု  
ေခၚေသာ ေတာတြင္းေနရာတြင္ ရန္သူအားတိုက္ခိုက္ၾကသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားစစ္သည္မ်ားက ရန္သူဂ်ပန္စစ္သည္မ်ား၏  
ထိုးေဖာက္လာျခင္းကို ရပ္တန႔္သြားေစသည္။ ဂလစ္ပလီရွိ  
အဲန္းဇက္က္ပင္လယ္ေကြ႕ငယ္တြင္ ကိုကိုဒါလမ္းေၾကာင္းသည္  
မ်ားစြာေသာဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားတို႔ ဂါရဝျပဳအပ္ရာေနရာတစ္ခု  
ျဖစ္လာသည္။

1942 ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္တို႔က စင္ကာပူရွိ ၿဗိတိသၽွအေျခခ်စခန္းကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးၿပီး ထိုင္း-ျမန္မာ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္  
အလုပ္လုပ္ရန္ ေခၚေဆာင္သြားခံရသူမ်ားတြင္ ဩစေၾတးလ်ားစစ္သည္ေပါင္း 15,000 ခန႔္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဤထိုင္း-ျမန္မာ မီးရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ရာတြင္  
ဩစေၾတးလ်ားစစ္သည္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဂ်ပန္တုိ႔က ရက္စက္စြာဆက္ဆံခ့ဲၾကသည္။ ဩစေၾတးလ်ားစစ္သံု႔ပန္းမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းအေကာင္းဆံုး  
ေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ ဩစေၾတးလ်ားစစ္သုံ႔ပန္း 2700 ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

Sir Edward ‘Weary’ Dunlop (1907–93)
ဆာ အက္ဒ္ဝါ့ဒ္ ‘ဝီးရီး’ ဒန္းန္ေလာ့ပ္ (Sir Edward ‘Weary’ Dunlop) 
သည္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိၿပီး ၾကင္နာတတ္ေသာ ခြဲစိတ္ပါရဂူတစ္ဦးျဖစ္သည္။  
ထို႔အျပင္ သူသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ စစ္သူရဲေကာင္းတစ္ဦးလည္း  
ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက သူ႔ကို ဂ်ပန္တို႔က ဖမ္းဆီးၿပီး  
ထိုင္း-ျမန္မာ မီးရထားလမ္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔  
ေခၚသြားျခင္းခံရသည္။ ထုိအလုပ္မွာ အလြန္ပင္ပန္းဆင္းရဲသည္။

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ဝီးရီးသည္ သူ၏ငယ္သားမ်ားအတြက္  
တာဝန္ယူေျပာဆိုခဲ့ၿပီး သူတို႔၏ခြဲစိတ္ပါရဂူတစ္ဦးအေနႏွင့္  
နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ကုသမႈျပဳလုပ္သည္။ သူ႔အား စခန္းတြင္  
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေသာ္လည္း သူက အာခံၿပီး ကုသမႈ ဆက္လုပ္ခဲ့သည္။

1969 ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးျပဳမႈအတြက္  
သူရဲေကာင္းဘြ႕ဲ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ လူေပါင္း 10,000  

က မဲလ္ဘြန္းၿမိဳ႕လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ‘ရထားလမ္းေပၚမွ ခြဲစိတ္ဆရာဝန’္  
ဟု သူတုိ႔ေခၚၾကေသာ သူရဲေကာင္း၏ နုိင္ငံေတာ္ဈာပနအခမ္းအနားတြင္  
တန္းစီးဂုဏ္ျပဳၾကသည္။

ကိုကိုဒါေတာလမ္း၌ ဒဏ္ရာရ ဩစေၾတးလ်ားစစ္သည္တစ္ဦးအား ပါပူအာ အထမ္းသမားတစ္ဦးက ကူညီေနပုံ



78        ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး

အျခားေသာ ပဋိပကၡမ်ား
ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ 1950 ခုႏွစ္မွ 1953 ခုႏွစ္အထိ ဩစေၾတးလ်ား စစ္တပ္မ်ားကို ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ားအား  
ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံမွ ခုခံကာကြယ္ရန္ ကုလသမဂၢ နိုင္ငံေပါင္းစုံတပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ 

မ်ားမၾကာမီ ဩစေၾတးလ်ားသည္ နိုင္ငံကို ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ အင္အားစုမ်ားကို ဆန႔္က်င္ရန္  
ေတာင္ပိုင္းဗီယက္နမ္အစိုးရကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အေမရိကန္တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးဆုံးကတည္းက  
ဩစေၾတးလ်ား၏ အႀကီးမားဆုံးလက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 1962 ခုႏွစ္မွ 1973 ခုႏွစ္အထိ ၾကာရွည္ၿပီး ထိုအခ်ိန္က  
ဩစေၾတးလ်ားစစ္သမုိင္းတြင္ အၾကာရွည္ဆံုးေသာ စစ္ပြတဲစ္ခု ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ၎မွာ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားလူငယ္ေလးမ်ားအား  
စစ္မႈမထမ္းေနရ ဥပေဒျဖင့္ စစ္တပ္တြင္း အမႈထမ္းေစျခင္းအား ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ျပသရန္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားအေျမာက္အျမား လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပခဲ့ရ  
သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာပါဝင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲသည္ အေရွ႕တီေမာ၊ အီရတ္၊ ဆူဒန္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တုိ႔ရိွ ပဋိပကၡမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခ့ဲၿပီး အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္  
အာရွပစိဖတ္ေဒသအပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးရွိ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္လာခဲ့သည္။ 

ေအာက္ေမ့ရေန႔
အဲန္းဇက္က္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားတို႔က စစ္ပြဲအတြင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး အသက္ေပးသြားၾကသူမ်ားကို  
ေအာက္ေမ့ရေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ နုိဝင္ဘာလ (11 ခု ေျမာက္လ) 11 ရက္ 11 နာရီတြင္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားမ်ားက ေခတၱတန႔ဆုိ္င္းၿငိမ္သက္ၾကၿပီး  
စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ က်ဆုံးၾကသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအျပင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလုံးကိုပါ  
အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ ထို႔ေန႔တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ေပၚပီပန္း အနီေရာင္ကို အကၤ်ီတြင္ တပ္ဆင္ၾကသည္။ 

1900 ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေစာေစာပိုင္းက  
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ျခင္းမ်ား
ပထမႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္တို႔၏ ၾကားကာလတြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသို႔  
ဝင္ေရာက္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၌ ကန႔္သတ္မႈမ်ား  
ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားအနက္  
အထူးသျဖင့္ဥေရာပတိုက္ေတာင္ပိုင္းမွ အမ်ိဳးသားမ်ား၏  
အေရအတြက္တိုးပြားလာသည္။ သူတို႔ႏွင့္အတူ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊  
ပညာေရးႏွင့္ သူတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ပါလာၾကသည္။ 
သူတုိ႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းတို႔တြင္  
ပါဝင္ကူညီခ့ဲၾကသည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အီတာလ်ံ ေက်ာက္သားပန္းရံဆရာမ်ားက  
ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား  
ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

1930 ခုႏွစ္မ်ားအကုန္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးဒုကၡသည္မ်ား ဥေရာပမွစ၍  
ေရာက္လာၾကသည္။ သူတို႔သည္ နာဇီဂ်ာမနီ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ  
ထြက္ေျပးလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ဂ်ာမနီ၊ ဩစေၾတးလ်ား၊  
ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယား၊ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ပုိလန္နုိင္ငံတုိ႔မွ လာၾကသည္။  
မ်ားစြာမွာ ပညာရည္ျမင့္မားၾကၿပီး ဩစေၾတးလ်ား စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ  
ေလာကအတြက္ လြန္စြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါသည္။ 

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဖမ္းဆီးရမိေသာ အီတာလ်ံစစ္သား 18,000 ခန႔္ကို ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ စစ္သုံ႔ပန္းစခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိခဲ့သည္။ 
၎တို႔သည္ စစ္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္တိုတိုသာေနခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ၎တို႔ကို ေကာင္းစြာဆက္ဆံၿပီး လူအမ်ားအျပားတို႔သည္ ဤနိုင္ငံေျမႏွင့္  
လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ စစ္အၿပီးတြင္ လူမ်ားစြာက ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားအျဖစ္ ျပန္လာၾကသည္။

ကမာၻစစ္အၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား
ကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံက လူဦးေရ တုိးပြားလာေစရန္အတြက္ အျခားေသာ ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာၾကရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။  
လူဦးေရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာ နာဇီဂ်ာမနီလက္မွ ထြက္ေျပးစြန႔္ခြာရသည္ သို႔မဟုတ္ ယခုဆိုဗီယက္ ႐ုရွမွ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာမ်ားကို  
မျပန္နိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ဤသို႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့သူဦးေရ 170,000 နီးပါးကို ဘဝသစ္စတင္ရန္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ လက္ခံခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားဦးေရ ရွားပါးမႈကိုလည္း ႀကီးမားစြာ ၾကဳံေတြ႕ေနခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဩစေၾတးလ်ားအစိုးရသည္  
လူဦးေရတုိးပြားမႈက နုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္အတြက္ ပဓာနက်သည္ဟု ခံယူခ့ဲသည္။ အသက္ 45 ႏွစ္ေအာက္ရိွသည့္ က်န္းမာေရးေကာင္းေသာ  
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူ လူႀကီးဆုိလၽွင္ 10 ေပါင္၊ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားဆိုလၽွင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံကို အခမဲ့လာနိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား  
သို႔မဟုတ္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံမွလြဲ၍ အျခားနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ကိုမူ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိဆဲျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဥေရာပေရႊ႕ေျပာင္းအေခ်ျခေနထိုင္သူတစ္ဦး
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စနိုးဝီးေမာင္တိန္ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း  
(The Snowy Mountains Hydro-Electric Scheme)
1949 ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသည္ စနုိးဝီးျမစ္မွေရမ်ား ဗစ္က္တုိးရီးယားျပည္နယ္  
အေရွ႕ပိုင္းရွိ ပင္လယ္ထဲသို႔ စီးမဝင္မီ တားထားနိုင္မည့္ ရဲရင့္ေသာ  
စီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤေရမ်ားကို  
ဆည္ေျမာင္းသြယ္ျခင္းအတြက္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္ယူရာတြင္  
အသုံးျပဳရန္အတြက္ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ စီးဆင္းရန္ လမ္းလႊဲေပးခဲ့သည္။  
ယင္းမွာ ၿပီးေျမာက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း 25 ႏွစ္ၾကာေအာင္  
အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ရသည့္ ဧရာမစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ဤစီမံကိန္းသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး  
စက္မႈအတတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻေပၚရွိ  
အႀကီးမားဆုံး ေရအားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအနက္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး  
ကမာၻေပၚရွိ ေခတ္မီစက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာအံ့ဖြယ္ရာမ်ားအနက္မွာ တစ္ခုအျဖစ္  
အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ 

စနိုးဝီးေမာင္တိန္စီမံကိန္းသည္ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ ျပည္နယ္၊  
ေကာ္ရႉးစ္ဇကုိ (Kosciusko) အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွသည္။  
စီမံကိန္းတြင္ ေရကာတာႀကီး 16 ခု၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ  
7 ခု၊ ေရစုပ္ စက္႐ံုတစ္႐ံုအျပင္ ဥမင္လုိဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ပုိက္လုိင္းမ်ား၊  
ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား စုစုေပါင္း 225 ကီလိုမီတာ ပါဝင္သည္။  
၎တို႔အမ်ားစုမွာ ေျမေအာက္တြင္ျဖစ္သည္။ 

ဤစီမံကိန္းသည္ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ႏွင့္ ဗစ္က္တိုးရီးယားျပည္နယ္  
ကုန္းတြင္းပိုင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ေရကို  
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ၎၏ ဓာတ္အားေပး႐ုံမ်ားသည္လည္း  
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား၏ 10 ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ  
ထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

ဤစီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို 1949 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး 1974 ခုႏွစ္တြင္  
ၿပီးစီးခဲ့သည္။ စီမံကိန္းတြင္ နိုင္ငံေပါင္း 30 ေက်ာ္မွ အလုပ္သမားေပါင္း  
100,000 ေက်ာ္ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ ထုိအလုပ္သမားမ်ား၏ 70 ရာခုိင္ႏႈန္းသည္  
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စီမံကိန္းၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္  
ဥေရာပတိုက္မွ အလုပ္သမားအမ်ားစုက ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္  
ဆက္လက္ေနထုိင္ၾကကာ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳ းစံုပါဝင္ေသာ  
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အဖိုးတန္ေသာ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳမႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

စနိုးဝီးေမာင္တိန္ စီမံကိန္းသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ၿပီး၊  
ယဥ္ေက်းမႈ မ်ိဳးစုံပါဝင္ကာ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ေပါမ်ားသည့္  
နိုင္ငံေတာ္ဝိေသသ၏ အေရးႀကီးေသာ သေကၤတလကၡဏာတစ္ရပ္  
ျဖစ္ပါသည္။
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အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားကို ဆက္ဆံပုံ
1940 ႏွင့္ 1950 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအစိုးရ၏ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒမွာ  
ေရာေႏွာသမသည့္ မူဝါဒမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္း၏ ဆိုလိုခ်က္မွာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားအေနျဖင့္  
ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားကဲ့သို႔ ေနထိုင္ရမည္ဟု ေစခိုင္းသည္။ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားမ်ားက သူတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားကို  
မေပ်ာက္ပ်က္ေစလိုၾကသျဖင့္ ဤမူဝါဒမွာ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ပါ။
1960 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစည္းေရး မူဝါဒသုိ႔ေျပာင္းလဲသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုသည္ 1850 ခုႏွစ္မ်ားတြင္  
မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိၾကေသာ္လည္း အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးကို 1962 ခုႏွစ္တိုင္ ဓနသဟာယ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္မေပးအပ္ခဲ့ပါ။  
ေပါင္းစည္းေရးမူဝါဒေၾကာင့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ လူမ်ိဳးမ်ားအား ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔ကို ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ  
ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေနထိုင္ရမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိခဲ့သည္။ 
1967 ခုႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ား၏ 90 ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က သမိုင္းဝင္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကား  
ကၽြန္းသားမ်ားအား ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေကာက္ယူသည့္ လူဦးေရႏွင့္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေရတြက္ရန္ ‘သေဘာတူ၏’  
ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္က ဩစေၾတးလ်ားျပည္သူအမ်ားစုသည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကား ကၽြန္းသားမ်ားကိုလည္း  
အျခားသူမ်ားနည္းတူ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္ေရးမ်ားကိုလည္း ရေစလိုေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဤလူ႔ေဘာင္၏ စံတန္ဖိုးမ်ား က်ယ္ျပန႔္လာျခင္းႏွင့္ အားေကာင္းေသာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပမႈသည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္  
ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူတစ္ခုအျဖစ္ မိမိတို႔ကံၾကမၼာကို  
မိမိတို႔ဘာသာဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္ဟူေသာ မူဝါဒေပၚေပါက္လာေစရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးခဲ့သည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကား  
ကၽြန္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေျပာဆိုခြင့္ရွိရမည္ဟု  
ဩစေၾတးလ်ားအစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳ သေဘာတူလာခဲ့သည္။ 
ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေဝ့ဗ္ဟီးလ္ (Wave Hill) ႏြားေမြးျမဴေရး စခန္းႀကီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဂူရင္ဒ္ဂ်ီ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပျခင္း (Gurindji Strike) က ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ 
အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပျခင္းကို အမ်ားျပည္သူ သတိျပဳေစခဲ့သည္။ ဗင္းဆင့္တ္ လင္ဂီယာရီ (Vincent Lingiari) ဦးေဆာင္ေသာ တိရစာၦန္ထိန္း 
ေက်ာင္းသူမ်ားက ေမြးျမဴေရးစခန္းႀကီးမွထြက္ကာ လစာႏွင့္အလုပ္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကန႔က္ြက္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ သူတုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားက အယ္ဒီမာဘုိ  
(Eddie Mabo) ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္လမ္းအျဖစ္ ေပၚေပါက္သြားေစခဲ့သည္။
1976 ခုႏွစ္တြင္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္လူမ်ိဳးမ်ား ေျမရာပိုင္ဆိုင္မႈ (ေျမာက္ပိုင္းေဒသ) အက္ဥပေဒအရ ဩစေၾတးလ်ားအတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားတြင္  
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ လူမ်ိဳးမ်ားအား က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေျမဧရိယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေစခဲ့သည္။ 1990 ႏွစ္စု အဦးပိုင္းတြင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္၏ မာဘိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္  
1993 ခုႏွစ္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ အက္ဥပေဒ တို႔က အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏  
ရိုးရာဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို အေျခခံၿပီး ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ 
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာ အပုိင္းကုိ ေရွးဦးတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဤအရပ္ေဒသမ်ားတြင္  
ရုိးရာလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားမွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ထြန္းကားဆဲျဖစ္သည္။

1997 ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဩစေၾတးလ်ားပါလီမန္၌ ‘သူတုိ႔အား အိမ္သုိ႔ျပန္ေခၚလာျခင္း’ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပသည္။ အေရအတြက္မ်ားစြာေသာအက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္  
ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသား ကေလးမ်ားအား သူတို႔၏ မိသားစုမ်ားထံမွာ ဖယ္ရွားျခင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရာမွ ဤအစီရင္ခံစာ  
ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကေလးမ်ားကို ‘အခိုးခံရေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ား’ ဟု သိရွိလာၾကသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားတို႔က 1998 ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပေသာ နိုင္ငံေတာ္၏ ‘ေတာင္းပန္သည့္ေန႔’ တြင္ အတူတကြ စုေပါင္းခ်ီတက္ၾကၿပီး  
ေရွးဦးတိုင္းရင္းသား ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။

အခိုးခံရေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားအား  
နိုင္ငံေတာ္မွေတာင္းပန္ျခင္း (2008 ခုႏွစ္)
2008 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 13 ရက္ေန႔တြင္ ဩစေၾတးလ်ားပါလီမန္အတြင္း  
ဩစေၾတးလ်ားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားအားလုံးကိုယ္စား  
အခိုးခံရေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ေတာင္းပန္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရွးဦးတိုင္းရင္းသား ဩစေၾတးလ်ား နိုင္ငံသားမ်ားအား  
အတိတ္ကာလက ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း၊  
အထူးသျဖင့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏  
ကေလးမ်ားအား မိဘမ်ားထံမွ ဖယ္ရွားယူင္ခဲ့ေသာ နည္းလမ္းသည္  
မွားယြင္းပါေၾကာင္း ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။
ထိုမိန႔္ခြန္းကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္သည္။  
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူစုေဝး 
ရာေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ‘ေတာင္းပန္သည့’္ မိန႔္ခြန္းကို  
နားေထာင္ရန္ စုေဝးၾကသည္။ ထိုမိန႔္ခြန္းသည္ အတိတ္က မတရားမႈမ်ားကို  
တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ျပၿပီး ၎မတရားမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္သည္။ 
၎သည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏  
ခံစားခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစရန္ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ဤကဲ့သို႔  
မတရားမႈမ်ား ထပ္မံလံုးဝမျဖစ္ေပၚရန္ အေရႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းျဖစ္သည္။  
‘ေတာင္းပန္သည့္’ မိန႔ခ္ြန္းသည္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္လည္း  
ေရွ႕သို႔လွမ္းသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ဆစ္ဒနီ မိုးေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ‘ေတာင္းပန္ပါသည္’ ကို ေလယာဥ္ႏွင့္ စာလုံးေဖာ္ေနသူ



ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး        81

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ဝိေသသအား အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ အက်ိဳးျပဳမႈျဖင့္ ပံ့ပိုးခဲ့ျခင္းကို  
ယခုအခါ အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳၾကပါသည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားစြာသည္ တရားစီရင္ေရး၊ နိုင္ငံေရးရာ၊  
အႏုပညာႏွင့္ အားကစားအပါအဝင္ ဩစေၾတးလ်ားလူေဘာင့္တစ္ခုလုံးအတြင္း ဦးေဆာင္သမႈျပဳေနၾကေသာ အဆင့္ေနရာမ်ားစြာတြင္ ရွိေနပါသည္။ 

Eddie Mabo (1936–92)
အယ္ဒီ ကိုအီကီ မာဘိုသည္ နိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္ၿပီး  
ေရွးဦးတိုင္းရင္းသား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္  
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႔အား ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားရိွ  
မာရီယမ ္(Meriam) လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ရုိးရာေျမျဖစ္ေသာ မာေရးကၽြန္း (Murray 

Island) တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 

ငယ္စဥ္ကပင္ မည္သည့္သစ္ပင္မ်ား၊ မည္သည့္ေက်ာက္တုံးမ်ားက  
သူ႔မိသားစု၏ ပိုင္ေျမနယ္နိမိတ္ျဖစ္သည္ကို သူ႔အား တိတိက်က်  
သင္ေပးခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးမွ သူ႔ဘိုးဘြားေျမသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ  
ဥပေဒအရ သူ႔မိသားစုမပိုင္ဘဲ နိုင္ငံပိုင္ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း  
အယ္ဒီသိခဲ့ရသည္။ သူသည္ သူ၏အမ်က္ေဒါသကို လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္  
ေျပာင္းလဲၿပီး မာေရးကၽြန္းလူထုကိုယ္စား သူ၏ စံနမူနာျပအမႈကို  
တရား႐ုံးတင္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီး 1992 ခုႏွစ္တြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၌ အယ္ဒီ  

(Eddie) အမႈ နုိင္လုိက္သည္။ မာဘုိအမႈတြင္ အကယ္၍အက္ေဘာ္ 
ရစ္ဂ်င္နလ္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရႏွင့္  
ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံအရ သူတုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔ေနထုိင္ရာေျမအၾကား  
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္မႈရိွေၾကာင္း သက္ေသျပနုိင္ပါက ထုိေျမကုိ  
သူတစ္ပါးက တင္ျပေတာင္းခံျခင္းမရိွလၽွင္ ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္  
ေလၽွာက္ထားနုိင္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမိန႔ထု္တ္သည္။  
ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေျမဧရိယာမ်ားစြာကုိ မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ  
ျပန္လည္ေပးအပ္ေစခ့ဲသည္။

အယ္ဒီမာဘိုကို သူ၏သတၱိႏွင့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္  
ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကား ကၽြန္းသားမ်ား၏ ေျမရာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို  
ရရွိေစသည့္အတြက္ အမွတ္တရရွိၾကသည္။

Albert Namatjira (1902–59)
အဲလ္ဘတ္ နာမတ္ဂ်ီးရား (Albert Namatjira) သည္  
ဩစေၾတးလ်ားရႈခင္းမ်ားကုိ ပန္းခ်ီဆြေဲရးနည္းပံုစံအသစ္စက္စက္တစ္ခုကုိ  
စတင္ခဲ့သည့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္  
အေက်ာ္အေမာ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အာရ္ရယ္န္ေတး (Arrernte) အမ်ိဳးသား  
လူငယ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ အဲလ္ဘတ္၌ ပန္းခ်ီပါရမီ ရွိခဲ့သည္။ သူသည္  
ေက်ာင္းစာအေျခခံအလြန္နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ဩစေၾတးလ်ား  
ေက်းလက္၏ ေရေဆးပန္းခ်ီမ်ားမွာ အလြန္ေခတ္စားခဲ့ၿပီး အားလုံးမွာ  
လ်င္ျမန္စြာေရာင္း၍ ကုန္သည္။

သူႏွင့္သူ႔ဇနီးတို႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံသားအျဖစ္  
ခြင့္ျပဳခံရေသာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ လူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ ပထမဆံုးျဖစ္ၾကသည္။  
၎၏ အဓိပၸါယ္မွာ သူတုိ႔၌ မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္ရိွသည္၊ ဟုိတယ္တစ္ခုခုအတြင္း  
ဝင္နိုင္သည္၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သူတို႔ 
အိမ္ေဆာက္နုိင္သည္ကုိ ဆုိလုိသည္။ အဲလ္ဘတ္၏ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသား  
ျဖစ္လာျခင္းက အျခားေရွးဦးတုိင္းရင္းသား ဩစေၾတးလ်ားမ်ားထံ၌  
ဤအခြင့္အေရးမ်ားမရိွေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေစခ့ဲသည္။

သူ႔ဘဝက ေရွးဦးတုိင္းရင္းသား မဟုတ္ၾကသူ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားမ်ားကုိ  
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားေသာ ဥပေဒ၏ တရားမၽွတမႈမရွိပုံကို ျပသခဲ့ၿပီး  
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏  
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။
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ယဥ္ေက်းမႈစုံ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း 
1950 ႏွစ္မ်ားႏွင့္ 1960 ႏွစ္မ်ားတြင္ အာရွသားမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးက ‘အျဖဴေရာင္ ဩစေၾတးလ်ား’ မူဝါဒကို ရပ္ဆိုင္းရန္  
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

1958 ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသည္ သတ္ပံုေခၚေပးသည့္ စာေမးပြကုိဲ ဖယ္ရွားလုိက္ၿပီး 1966 ခုႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသည္ ဥေရာပတုိက္သား-မဟုတ္ၾကသူမ်ားႏွင့္  
ကၽြမ္းက်င္မႈရိွသူ အာရွတုိက္သားမ်ားကုိ စတင္ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ အဆံုးတြင္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားတုိ႔က ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားဆုိင္ရာ  
အစီအစဥ္တြင္ နိုင္ငံအားလုံး ပါဝင္ေစျခင္း၏ တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ 

1973 ခုႏွစ္တြင္ ‘အျဖဴေရာင္ဩစေၾတးလ်ား’ မူဝါဒပ်က္ျပယ္ၿပီး ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံ မူဝါဒဘက္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္မွစ၍  
အစုိးရသည္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးအရ လုိအပ္ခ်က္အားလံုးကုိ ဖယ္ရွားလုိက္သည္။ 1975 ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြၿဲပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္  
အာရွဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵယိတုိ႔မွ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနသူမ်ား၏ စံခ်ိန္တင္ေလာက္သည့္ အေရအတြက္ကုိလက္ခံခ့ဲသည္။

1945 ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စစ္ပြေဲၾကာင့္ ထိခုိက္ခ့ဲၾကရသည့္ တုိင္းျပည္မွ ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာအပါအဝင္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ရန္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ  
လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ကၽြန္ုပ္တို႔ထံ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားမွာ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားတိုင္း၊ မ်ိဳးႏြယ္တိုင္း သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈတိုင္း၏ မ်ိဳးႏြယ္ဝင္တစ္ဦးစီသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္  
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္သည္ဟု ခံစားေစနိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ ပါဝင္မႈရွိျခင္း မူဝါဒရွိပါသည္။ ဤမူဝါဒသည္ အစိုးရမူဝါဒမ်ားအပါအဝင္  
ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း၏ ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ ကိန္းေအာင္းတည္ရိွေနပါသည္။ ယင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားဘဝမွ တကၠသုိလ္တက္ေရာက္သည္အထိ  
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတိုင္းတြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးၾကပါသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၌ ညီတူညီမၽွႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကင္းစြာ ဆက္ဆံခံရမည့္ အခြင့္အေရးကို ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အစိုးရ၏  
ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားက ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသအားလုံးတြင္ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို  
လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ရႈံ႔ခ်ၿပီး ၎သည္ တရားဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ စည္းလုံးညီညာၿပီး သေဘာထားညီညြတ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံပါဝင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဤနိုင္ငံသည္  
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ား၊ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသား ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားၾကသူမ်ား မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို  
လြတ္လပ္မႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရယူနိုင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ 

Dr Victor Chang (1936–91)
ေဒါက္တာ ဗစ္က္တာခ်န္းသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အေတာ္ဆုံး  
ႏွလုံးေရာဂါ ခြဲစိတ္ကုဆရာဝန္မ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။  
ဗစ္က္တာပီတာခ်န္း ယမ္မ္ဟင္းမ ္(Victor Peter Chang Yam Him)  

ကုိ 1963 ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေမြးဖြားခ့ဲၿပီး ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသုိ႔  
15 ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

သူသည္ ဆစ္ဒနီရွိ စိန႔္ဗင္းဆင့္တ္ ေဆး႐ု ံ(St Vincent’s Hospital)  

တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး 1984 ခုႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏  
ပထမဆံုး ႏွလံုးအစားထုိး အထူးကုဌာနကုိ စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။  
1986 ခုႏွစ္တြင္ ဗစ္က္တာအား ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏  
သူေကာင္းျပဳခံရသူဘြဲ႕ (Companion of the Order of Australia)  

ကို ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ 

ဗစ္က္တာသည္ ႏွလံုးအလႉရွင္မ်ား အလံုအေလာက္မရိွျခင္းကုိ  
ပူပန္ၿပီးႏွလံုးအတုကို စတင္တီထြင္သည္။ သူ 1991 ခုႏွစ္၌  
ေၾကကြဲစရာ အသတ္ခံရခ်ိန္၌ ႏွလုံးအတုမွာ  
ၿပီးစီးလုနီးပါးျဖစ္ေနခဲ့သည္။

သုေတသနဌာနအသစ္တစ္ခုကို သူ႔အား အမွတ္တရအျဖစ္  
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သူ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေကာင္းဘက္မွ  
ျမင္တတ္မႈ၊ နည္းလမ္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားေၾကာင့္  
သူ႔အားအမွတ္တရရွိၾကသည္။
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နိဂုံး
ဤစာမ်က္ႏွာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားက သင့္အား ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအေၾကာင္း အနည္းငယ္မၽွကို သိရွိေစခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔က  
သင္ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိၿပီး ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ပါရင္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ 

နုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္သည္ အျခားဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံသားမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ တူညီေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးမ်ားအားလံုးကုိ မၽွေဝၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး  
ဩစေၾတးလ်ားအသုိက္အဝန္း၏ အျပည့္အဝ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ သင့္ေနရာကုိ ျဖည့္ဆည္းရပါမည္။ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကုိ  
ကူညီပုံေဖာ္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားကို မၽွေဝရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္တြင္ သင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ 
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စာေမးပြဲမစစ္သည့္အပိုင္းတြင္  
ပါဝင္ေသာ စကားလုံးမ်ား၏  
အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းခ်က္
သံအမတ္
နိုင္ငံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုကို ကိုယ္စားျပဳသူ သို႔မဟုတ္ အမ်ားသိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ

ဘုတ္အဖြဲ႕
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူတစ္စု၊ ဥပမာ ကုမၸဏီတစ္ခုကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ရမည္စသည္

ေဘာ္ဒါေဆာင္ရွိေသာေက်ာင္း
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ေနထိုင္ပညာသင္ၾကၿပီး စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံး အိမ္သို႔မျပန္ၾကဘဲ ေနၾကရေသာေက်ာင္း

ခ်ဳံေတာေျမရိုင္း
သဘာဝအတိုင္းရွိေနေသးေသာ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသ

ႏြားေမြးျမဴေရးစခန္းႀကီး
ႏြားမ်ားေမြးျမဴထားသည့္ ႀကီးမားေသာ ၿခံႀကီး

ပဋိညာဥ္စာတမ္း
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို တရားဝင္ေရးသားေဖာ္ျပထားမႈ

ဘုံရပ္တည္မႈ
အက်ိဳးစီးပြားျခင္းတူသည့္ အပိုင္းအဝန္း

အဓၶမဆင့္ေခၚခံ စစ္သား
တပ္မေတာ္ထဲဝင္ရန္ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္မက္ကာလတြင္ စစ္တပ္ထဲဝင္ရေသာသူ

ဘုရင္မပိုင္ေတာ္ဝင္ေျမ
အစိုးရပိုင္ေသာေျမ

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
စာေပသင္ၾကားရာတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ျပဌာန္းထားေသာ သင္ခန္းစာ အတြဲတစ္ခု

စားစရာေနစရာမရွိေသာ ခိုကိုးရာမဲ့
ေငြမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြရေပါက္ရလမ္းမရွိျခင္း

ဒစ္ဂ်ရီဒူး (didgeridoo)

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ လူမ်ိဳးမ်ားက သစ္အလုံးေခါင္းပြမွ ျပဳလုပ္ထားေသာ တူရိယာပစၥည္းတစ္ခု

တရားမၽွတစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာၿပီး မမၽွတေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ရယူျခင္းမရွိျခင္း၊ လူမ်ားအေပၚ တရားမၽွတၿပီး ရိုးသားစြာ ဆက္ဆံျခင္း

က်ဆုံးစစ္သည္မ်ားႏွင့္ စစ္သမီးမ်ား
စစ္ပြဲ သို႔မဟုတ္ တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးေသာ စစ္သည္မ်ားႏွင့္စစ္သမီးမ်ား

ပုံေဖာ္သည္
တည္ေဆာက္သည္ သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးသည္

အမ်ိဳးသားေရး စုစုေပါင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP)

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံက တစ္ႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံး၏ တန္ဖိုး
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အပူလွိုင္း 
ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ထက္ၾကာေသာ အလြန္ပူအိုက္သည့္ ရာသီဥတု

နိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ
နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းပါဝင္သည့္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္မႈ

အထင္ကရ အမွတ္သညာ
လူသိမ်ားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ဓါတ္ပုံ 

အထင္ကရ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသား ပန္းခ်ီကားမ်ား
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏ တမူထူးျခားၿပီး ၎တို႔အား ကိုယ္စားျပဳေသာ အႏုပညာ

ေရွးဦးတိုင္းရင္းသား
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံရွိ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေတာ္ရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား

ေျမထု
ႀကီးမားေသာေျမဧရိယာပမာဏတစ္ခု

သမိုင္းမွတ္တိုင္
သမိုင္းတြင္ အေရးပါေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခု

ေဒသခံမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ရပိုင္ခြင့္
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံဥပေဒအရ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားေသာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ  
ေျမ၊ ေရပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား

ႏႈတ္ေျပာသမိုင္း
လူမ်ား၏ ႏႈတ္ေျပာ အမွတ္တရေရွးျဖစ္ေဟာင္းမ်ား

ေရွးဦးစြန႔္စြားသူ
ေရွးဦးအေျခခ်သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦး၊ ကိုလိုနီအေျခခ်ကာလ ေစာေစာပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရသူတစ္ဦး

နိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳျခင္း
နိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက ပါလီမန္တြင္ ကိုယ္စားျပဳေပးျခင္း

ျပစ္ဒဏ္ကာလ
ျပစ္မႈတစ္ခုတြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသူတစ္ဦးအတြက္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးမွ ခ်မွတ္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ ဥပမာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည့္ ကာလကဲ့သို႔ 

လစာသတ္မွတ္ခ်က္
အလုပ္သမားမ်ားကို သူတို႔လုပ္ေပးေသာ အလုပ္အတြက္ မည္မၽွေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္

လူမႈေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္အသြင္မဟုတ္ဘဲ တေျဖးေျဖး တိုးတက္ေစျခင္း

နိုင္ငံေတာ္ဈာပန
နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးျပဳမႈတစ္ခုခုကို လုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံသားတစ္ဦးအား နိုင္ငံေတာ္က ကုန္က်ခံေပးေသာ ဈာပန

ခံတပ္
သစ္သားတိုင္မ်ား၊ သစ္သားတုတ္ခၽြန္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ျပဳထားေသာ ခုခံသည့္ေနရာတစ္ခုခု

ႏြားထိန္းေက်ာင္းသူ
ႏြားမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ ခန႔္ထားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား

သပိတ္ေမွာက္ျခင္း
အလုပ္ရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္သျဖင့္ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပျခင္း ဥပမာ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္မလုပ္ဘဲ အလုပ္ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း

ဆႏၵမဲေပးခြင့္
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္

က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္း
တရားဝင္က်င္းပေသာ အခမ္းအနားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ႐ုံးတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ လက္ခံျခင္း 

လူ႔အလႊာ
လူမႈအဆင့္အတန္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ခံ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ရာထူးအဆင့္
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ပိုမိုသိေကာင္းစရာမ်ား 
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း 
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား မည္သို႔ျဖစ္နိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.citizenship.gov.au တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ 

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ 
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ရရွိနိုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ  
ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကလည္း ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာမ်ားကို ပံ့ပိုးနိုင္ပါသည-္ 

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအေၾကာင္း www.australia.gov.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ ္www.dfat.gov.au

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာမ်ားကိ ုwww.australia.gov.au ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္  
ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္

ျပည္ေထာင္စုအမတ္ သို႔မဟုတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးစုံလင္ေသာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္၏  
ျပည္ေထာင္စုအမတ္ သို႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ၏ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ထံမွ ရရွိနိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ စာရင္းကိ ုwww.aph.gov.au တြင္ ေတြ႕နိုင္ပါသည္။

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
မွီျငမ္းစာအုပ္တြင္ ရည္ညႊန္းထားသည့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  
ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ သင္ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။ 

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတပ္မေတာ ္www.defence.gov.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္www.aec.gov.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႕ www.afp.gov.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင ္www.humanrights.gov.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ အားကစားေကာ္မရွင္ www.sportaus.gov.au 

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ အခြန္႐ုံး www.ato.gov.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ www.awm.gov.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္ဘဏ ္www.rba.gov.au

http://www.citizenship.gov.au
http://www.australia.gov.au
http://www.dfat.gov.au
http://www.australia.gov.au
http://www.aph.gov.au
http://www.defence.gov.au
http://www.aec.gov.au
http://www.afp.gov.au
http://www.humanrights.gov.au
http://www.sportaus.gov.au
http://www.ato.gov.au
http://www.awm.gov.au
http://www.rba.gov.au
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အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
မွီျငမ္းစာအုပ္တြင္ ရည္ညႊန္းထားသည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  
ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ သင္ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည-္ 

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ဘရက္ဒ္မန္းေဖာင္ေဒးရွင္း www.bradman.com.au

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဟယ္မလင္ ဖစ္စက်ဴလာ www.hamlinfistula.org

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ်ံသန္းကုသမႈေပးေသာ ေတာ္ဝင္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ www.flyingdoctor.org.au

• ေလလုိွင္းစာသင္ေက်ာင္း www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au

• စနိုးဝီေမာင္တိန္ ေရးလၽွပ္စစ္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ www.snowyhydro.com.au

• ဖရက္ဒ္ေဟာလိုးစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း www.hollows.org 

• ယူနက္စကို ကမာၻ့သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားဌာန whc.unesco.org 

• ကုလသမဂၢ www.un.org

• ဗစ္က္တာခ်န္း ႏွလံုးသုေတသနဌာန www.victorchang.edu.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း www.volunteeringaustralia.org

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ရွာၾကည့္ပါ- 

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ www.aph.gov.au

• ထူးခၽြန္ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားဆုမ်ား www.australianoftheyear.org.au

• ‘သူတို႔အားအိမ္သုိ႔ျပန္ေခၚလာျခင္း’ အစီရင္ခံစာ www.humanrights.gov.au

• ဓနသဟာယ ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေတာမ်ား www.environment.gov.au

• ဆုိက္ဘာလုံၿခဳံေရး www.esafety.gov.au

• အိမ္တြင္းႏွင့္ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈ ပံ့ပိုးေရး www.respect.gov.au, www.1800respect.org.au,  

www.dss.gov.au/women/help-is-here-campaign

• နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ား - ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတိၱမ်ား အဘိဓာန ္adb.anu.edu.au 

• ပါလီမန္တြင္ တင္ထားဆဲ ဥပေဒမူၾကမ္းစာရင္း www.aph.gov.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ပါလီမန္ www.aph.gov.au

• ပါလီမန္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား www.peo.gov.au

• အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား www.australia.gov.au

• လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ humanrights.gov.au

• ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားအား ေတာင္းပန္ျခင္း www.australia.gov.au 

http://www.bradman.com.au
http://www.hamlinfistula.org
http://www.flyingdoctor.org.au
http://www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au
http://www.snowyhydro.com.au
http://www.hollows.org
http://whc.unesco.org
http://www.un.org
http://www.victorchang.edu.au
http://www.volunteeringaustralia.org
http://www.aph.gov.au
http://www.australianoftheyear.org.au
http://www.humanrights.gov.au
http://www.environment.gov.au
http://www.esafety.gov.au
http://www.respect.gov.au
http://www.1800respect.org.au
http://www.dss.gov.au/women/help-is-here-campaign
http://adb.anu.edu.au
http://www.aph.gov.au
http://www.aph.gov.au
https://www..peo.gov.au
http://www.australia.gov.au
https://humanrights.gov.au
http://www.australia.gov.au
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ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဌာနမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္ -
p50  - တက္စ္ေမးနီးယား ေတာကႏၲာရ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဌာနမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္ -
p5  - ကယ္န္ဘရာ၊ အဲလ္ဘာ့တ္ခန္းမရွိ နိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူပြဲအခမ္းအနား

p5  - ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားလက္မွတ္

p11  - မွိုင္းတိုက္ပြဲအခမ္းအနား၊ ကယ္န္ဘရာ

p34  - ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား ခံယူပြဲအခမ္းအနားတစ္ခုမွ မိသားစု၊ ကယ္န္ဘရာ

ေအာက္ပါပုံမ်ားကို ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းတိုက္မွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္ -
p51  - နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ သိုးေမြးၿခံအတြင္းမွ ကေလးမ်ာ၊ 1962 ခုႏွစ္မွ ဓာတ္ပုံ၊ ေလလွိုင္း စာသင္ေက်ာင္း (ရည္ညႊန္း A1200:L42511)

P60  - ဒစ္ခ္ စမစ္သ္၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ဥကၠဌ 1991 ခုႏွစ္ (ရည္ညႊန္း - A6135:K23/5/91/1)

p65  - နယူးေဟာ္လန္၏ အက္ဘဲလ္ တပ္စ္မယ္န္ ေျမပုံ၊ 1644 (ရည္ညႊန္း - A1200:L13381)

p68  - 1851 ခုႏွစ္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ ေရႊကို အလုအယက္ရွာေသာကာလ သမိုင္းဝင္ဓာတ္ပုံမ်ား (ရည္ညႊန္း - A1200:L84868)

P70  - ေဝးလံေသာဩစေၾတးလ်ားတိုက္ အတြင္းပိုင္းရွိ ‘အာဖဂန္’ ကုလားအုပ္ပုိင္ရွင္မ်ား (ရည္ညႊန္း - A6180:25/5/78/62)

p77  - ဆာအက္ဒဝပ္ဒ္ ‘ဝီရီ’ ဒန္းန္ေလာ့ပ္ကိုသူ၏ ႐ုံးတြင္ေတြ႕ရစဥ္၊ 1986 ခုႏွစ္ (ရည္ညႊန္း -  A6180:1/9/86/12)

p78  -  ဥေရာပသား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာၾကစဥ္၊ ကဲန္းစ္ၿမိဳ႕ရွိ ဖလာမီနီယာ သေဘၤာေပၚမွ အီတာလ်ံလူမ်ိဳး  
ႀကံခုတ္အလုပ္သမားမ်ား၊ 1955 ခုႏွစ္ (ရည္ညႊန္း - A12111:1/1955/4/97)

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုမ်ားကုိ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္မွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္ - 
p53  - 1940 ခုႏွစ္မ်ားက ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဂ်ဴးဒစ္သ္ ရိုက္ထ္၏ ပုံတ ူ(ရည္ညႊန္း - nla.pic-an29529596)

p65  -  Sydney Cove ရွိ ပထမသေဘၤာအုပ္စု၊ 1788 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ 27 ရက္၊ ဂၽြန္အဲေကာ့တ္မွ ဖန္တီးသည ္1888 – 1973  

(ရည္ညႊန္း - nla.pic-an7891482)

p66  - ကယ္ရိုလိုင္း ခ်စ္ဇန္မ္၏ ပုံတူပန္းခ်ီ၊ ထုတ္ေဝသ ူ- ေသာမတ္စ္ ဖဲလန္းဒ္၊ 1804 – 1852 (ရည္ညႊန္း - nla.pic-an9193363)

p71  - ကက္သရင္းန္ ဟယ္လယ္န္ စပဲန္စ္၏ ပုံတူပန္းခ်ီ၊ 1890 ခုႏွစ္မ်ားက ထုတ္ေဝသည ္(ရည္ညႊန္း - nla.pic-an14617296)

p74  - ဂၽြန္ စင္မ္စန္ ကတ္က္ပက္ထရစ္ခ္ႏွင့္သူ၏ ျမည္းပုံ၊ ဂလစ္ပလ ီ1915 ခုႏွစ္ (ရည္ညႊန္း - nla.pic-an24601465)

p76  - ဆာခ်ားလ္စ္ အပ္ဒ္ဒဝပ္ဒ္ ကင္းဂ္ဖို႔ဒ္ စမစ္သ္၏ ပုံတူ 1919 ခုႏွစ္ႏွင့ ္1927 ခုႏွစ္အၾကားထုတ္ေဝသည ္(ရည္ညႊန္း - nla.pic-vn3302805)

p81  -  ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ဟာမန္းဘာ့ဂ္ မစ္ရွင္ရွိ အဲလ္ဘတ္ နာမတ္ဂ်ီးရား၏ ပုံတူ၊ 1946 သို႔မဟုတ ္1947 ခုႏွစ္တြင္ အာသာဂ႐ူးမ္က ထုတ္ေဝသည ္ 

(ရည္ညႊန္း - nla.pic-an23165034)

ေအာက္ပါပုံမ်ားကိ ုiStock မွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္ -
ေရွ႕   မ်က္ႏွာဖုံး - မီမိုဆာေႏြဦးပန္းမ်ား၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/ST-art (ရည္ညႊန္း 1135566007)

p6  -  ဩစေၾတးလ်ားအေနာက္ပိုင္း၊ လပ္ကီး ပင္လယ္ေအာ္ရွိ သားပိုက္ေကာင္မိခင္ႏွင့္ သားေပါက္ေလး၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/NeoPhoto  

(ရည္ညႊန္း - 1142608453)

p9  - ဟြမ္းကန္၊ ဗစ္က္တိုးရီးယားျပည္နယ္၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/tsvibrav (ရည္ညႊန္း - 675826394)

p15  - ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံထြက္ မဟူရာဖလားအနက္ေရာင္၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/Alicat (ရည္ညႊန္း - 173691056)

p17  - ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္အလံ၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/davidf (ရည္ညႊန္း - 471630390)

p19  - တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးစုံပါဝင္ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသူအုပ္စု၊ မူပိုင္ ©iStockphoto.com/FatCamera (ရည္ညႊန္း- 877714382)

p23  - ဩစေၾတးလ်ား ပါလီမန္ အေဆာက္အဦ၊ ကယ္န္ဘရာ မူပိုင္©iStockphoto.com/felixR (ရည္ညႊန္း- 157193181)

p33  - လူအုပ္စု ၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/davidf (ရည္ညႊန္း -913541808)
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p36  - တရား႐ုံးသုံးတူႏွင့္ တရားမၽွတမႈခ်ိန္ခြင္၊ မူပိုင္ ©iStockphoto.com/studiocasper (ရည္ညႊန္း - 1004781908)

p37  - မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စု၊ မူပိုင္ ©iStockphoto.com/SolStock (ရည္ညႊန္း - 1203934273)

p39  -  ဂရင္းဝတ္တဲလ္ေခ်ာင္းမီး နယူးေဆာက္သ္ဝဲလ္ (Green Wattle Creek fire NSW)၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏ္ိုင္ငံ၊ ဒီဇင္ဘာလ 2019၊ ©iStockphoto.com/ 

PetarBelobrajdic (ref: 1198579743)

p47  - လက္ျဖင့္ဆြဲထားေသာ ဒစ္ဂ်ရီဒူးမ်ား၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/lore (ရည္ညႊန္း - 185011099)

p48  - ေဘာ္န္ဒုိင္း ကမ္းေျခ၊ ဆစ္ဒနီ၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/Edd Westmacott (ရည္ညႊန္း - 91095176)

p49  - ဆစ္ဒနီ ေအာ္ပရာေဟာက္စ္၊ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/slowstep (ရည္ညႊန္း - 607986870)

p50  - ဦးလူ႐ူးကာတာ ဂ်ဴတာ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/bennymarty (ရည္ညႊန္း - 1184425004)

p63   - ဦးလူ႐ူးဂ်ဴတာ ၊ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/bennymarty (ရည္ညႊန္း - 539027478)

p64   - အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ ေက်ာက္စီပန္းခ်ီ - စာရာတိုဂါငါး၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/Alpen Gluehen (ရည္ညႊန္း - 2761924)

p75   - ဩစေၾတးလ်ားစစ္သမိုင္းျပတုိက္နံရံမ်ား၊ ကယ္န္ဘရာ၊ မူပိုင္©iStockphoto.com/ Matt Palmer (ရည္ညႊန္း - 1125736631)

ေအာက္ပါပုံမ်ားကိ ုShutterstock မွ ေက်းဇူးျပဳပါသည ္-
p7  - အိမ္ကြင္းပြဲေတာ္ရွိ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသား ကေခ်သည္မ်ား၊ ဆစ္ဒနီ၊ မူပိုင္ ©shutterstock.com/PomInOz (ရည္ညႊန္း - 345113882)

p21  - မဲေပးသူမ်ား၊ မူပိုင္©shutterstock.com/Nils Versemann (ရည္ညႊန္း - 446229916)

p31  - ဩစေၾတးလ်ား ဗဟိုတရား႐ုံး၊ မူပိုင္©shutterstock.com/Greg Brave (ရည္ညႊန္း - 1051621895)

အျခားပုံမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္ -
p24  -  ဓနသဟာယ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 1900 - အမ်ားျပည္သူမူရင္းမွတ္တမ္းမိတၱဴ၊ စုေဆာင္းထားရွိသည့္ လက္ေဆာင ္

ပစၥည္းမ်ားပံု၊ ပါလီမန္အေဆာက္အဦတြင္ စုေဆာင္းထားရိွသည့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ ပါလီမန္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန၊ ကယ္န္ဘရာ၊ ေအစီတီ

p40  -  ဟာ့ဒ္ကၽြန္း (Heard Island) ႏွင့္ မက္က္ေဒၚနယ္လ္ ကၽြန္း (McDonald Islands) ဓာတ္ပုံ၊ ဩစေၾတးလ်ား အႏၲာတိတ္ေဒသမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္၊  
မူပိုင္© ဓနသဟာယဩစေၾတးလ်ား၊ အယ္ အီး လာ့ဂ်္ ရိုက္ကူးသည ္(ရည္ညႊန္း - 1892A2)

p52  -  ဆာေဒၚနယ္ ဘရက္ဒ္မဲန္းဓာတ္ပုံ ဘရက္ဒ္မဲန္းခရစ္ကတ္ ျပတိုက္မွ ေက်းဇူးျပဳသည္။ ဆာေဒၚနယ္ ဘရက္ဒ္မဲန္းက သူ၏ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ  
တက္စ္ ခရစ္ကတ္ ဦးထုပ္ကို ေဆာင္းထားၿပီး 1931-32 ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ခရစ္ကတ္ရာသီတြင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးထားသည္

p54  - ေဒါက္တာဖီအုိနာဝုဒ္ ေအအမ္ပုံ၊ အမ်ဳိးသား ၾသစေၾတးလ်ားေန႔ေကာင္စီမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္

p55  - ပါေမာကၡ ေဟာလိုးစ္၏ ဓာတ္ပံု၊ ဖရက္ဒ္ေဟာလိုးစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္။ ဖရယ္န႔္ခ္ဗီယိုလီမွ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးသည္

p56  - ေဒါက္တာဂ်ိမ္းစ္မက္ကီေအအမ္ပုံ၊ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အေတာ္ဆုံး ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားဆုမ်ားမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္

p56  - ပါေမာကၡမီရွဲလ္ဆင္မြန္စ္ပုံ၊ အမ်ိဳးသား ၾသစေၾတးလ်ားေန႔ေကာင္စီမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္။

p61  - ေဒါက္တာကက္သရင္း ဟယ္မ္လင ္AC ၏ ဓာတ္ပုံ၊ ဟယ္မ္လင္ ဖစ္စ္က်ဴလာ ကုသေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္

p71  -  ေလာ့ဒ္ လယ္မင္ဂ္တန္ က 1901 ခုႏွစ္ ဘရစ္စဘိန္းၿမိဳ႕ ဖယ္ဒေရးရွင္းေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ပရိသတ္ႀကီးကို မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားစဥ္၊ ဓာတ္ပုံကို  
ကြင္းစလန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္စာၾကည့္တိုက္မွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္။ အိတ္ခ်္၊ ဒဗလ်ဴ ေမာ့ဘ္စ္ဘီက ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးသည္ (ရည္ညႊန္း - 47417)

p72  - အီးဒစ္သ္ကိုဝမ္ပုံ၊ ၾသစေၾတးလ်ားအမ်ဳိးသားျပတုိက္မွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္

p73  - ဒၚ႐ိုသီယာ မက္ကဲလာပုံ၊ NSW ျပည္နယ္စာၾကည့္တုိက္မွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္        

p76  -  စြပ္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးရာေနရာ ဓာတ္ပံု၊ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ ျပည္နယ္ ျပည္နယ္စာၾကည့္တုိက္ (မစ္တ္ခ်ယ္လ္ စာၾကည့္တုိက္မွ) ေက်းဇူးျပဳပါသည္  

1934 ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ 2 ရက္ေန႔ ဘဲလ္မိုး ေျမာက္ပိုင္း အစိုးရေက်ာင္း၊ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကေလးမ်ား  
အခမဲ့စြပ္ျပဳတ္ႏွင့္ ေပါင္မုန႔္တစ္ခ်ပ္ရရန္ တန္းစီေနၾကစဥ္၊ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးသူ စယ္မ္ ဟုဒ္ (ရည္ညႊန္း - H&A 4368)

p77   - ကိုကိုဒါေတာလမ္းေပၚ၌ ဒဏ္ရာရ ဩစေၾတးလ်ားစစ္သည္တစ္ဦး ဩစေၾတးလ်ား စစ္သမိုင္းျပတိုက္မွ ေက်းဇူးျပဳသည ္(ရည္ညႊန္း - 014028)

p81  - အယ္ဒီမာဘို ဓာတ္ပုံ၊ ဘာနီတာႏွင့္ ေဂးလ္ မာဘိုတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ကူးယူကာ ေဖာ္ျပပါသည္ 

P82  - ေဒါက္တာ ဗစ္က္တာ ခ်န္း ဓာတ္ပုံ၊ ဗစ္က္တာ ခ်န္း ႏွလုံးေရာဂါကု သုေတသနဌာနမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္
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