
भाग पाँच 

आजकरो अष्ट् रेलिया 

48        अष्ट् रेलियन नागरिकता हाम्रो साझा सम्बन्ध 



अष्लियन नागरिकता: हाम्रो साझा सम्बन्ध 49         

 
        

        
      

             
              

         
    

        
   

      
     
  

  

   
    
     
  

 
 

  

   

    

  
  

आजकरो अष्ट् रेलिया 
यरो खण्डमा तपाईं अष्ट् रेलियाकरो संस्कृ लत, अग्रजहरू ि िालष्ट् य पलहचानकरो बािरेमा जान्न सक्नु हुनरे छ । अष्ट् रेलियािाई एउटा गलतशीि 
व्यवसाय ि व्यापाि साझरेदाि ि सम्ाननीय लवश्वव्यापी नागरिककरो रूपमा लिइनछ। अष्ट् रेलियािीहरू नयाँ आप्रवासीहरूिरे दरेशकरो 
लनिन्ति लवकास ि सनुधािमा गिरेकरो यरोगदानकरो कदि गछ्छ न् । 

भूलम 
अष्ट् रेलिया लवश्वकरो सबैमध्रे एक पनुिानरो भूलमलपण्ड हरो। यरो लवश्वकरो छैठौं ठू िरो दरेश ि संसािकरो सबैभन्ा ठू िरो टापू दरेश हरो । त्यसै्, अष्ट् रेलिया 
सबैभन्ा समथि ि सनुख्ा आवाद जलमन पलन हरो । अष्ट् रेलियाकरो माटरो त्यती िाम्रो छैन ि यहाँ पानी पलन धरेि पददैन । अत: यहाँ ककृ लि कम्छ 
गन्छ मनुस्स्ि हुनछ । लभत्ी सनुक्ा जलमनिाई ‘आउटब्ाक’ ‘the outback’ भलननछ। यी क्रेत्हरू दू ग्छम ि वाताविणीय रूपमा जलटि पलन 
छन् । अष्ट् रेलियामा जिश्रोत लनकै महत्वपूण्छ श्रोत हरो । 

ठू िरो दरेश भएकािरे अष्ट् रेलियकरोा मौसम लवलवधतापूण्छ छ । अष्ट् रेलियाकरो उत्तिी भागमा उष्ण क्रेत् ि मध् भागमा मरूभूलम छ। दलक्णी 
भागमा, जाडरोमा पहाडी भागमा लहउँ पद्छछ भनरे गममीमा तातरो हावा बहनछ। 

छ िाज्य ि दनुई मनुख्य भूलम प्रदरेशकरो अिवा अष्ट् रेलियाकरो सिकाििरे लनम्न क्रेत्मा पलन शासन गछ्छ : 
• आशमरोि ि काट्छि आईयाण्ड 
• लरिशमस आईसल्ाण्ड 
• करोकरोज (लकलिङ्ग) आइल्ाण्ड 
• जालभ्छस बरे टरेरिटरोिी 
• करोिि लस आइल्ाण्ड 

• अष्ट् रेलियािी एन्ट् ालटक भूभागमा पनने हड्छ हाइल्ाण्ड ि म्ाकडरोनाल्ड आइल्ाण्ड 
• निफरोक आइल्ाण्ड । 

लवश्व सम्पदा सूची 
लनम्न अष्ट् रेलियािी सथानहरूिाई United Nations Educational, 
Scientifc and Cultural Organization (UNESCO) करो लवश्व 
सम्पदा सूचीमा िास्खएकरो छ । 

सांस्कृ लतक 
• अष्ट् रेलियािी कनलभक्ट सथिहरू 

• बनुड्ज लबम कलचिि ल्ाण्डस्रे प (Budj Bim Cultural 
Landscape) 

• मरेिवन्छमा िहरेका िरोयि एस्जिलबसन लबस्ल्डङ ि काि्छटरोन 
गाडनेनहरू 

ल  सड्न ी अपरेिा हाउस  
• लसड्नी अपरेिा हाउस 

ट् रे 



       

     

   
   
   
    
    
     
  

   
   
   
    

   
  

  

     

    
        

         
      

 
  

   
     

 
     

  
     

   

    
    

 
      

     

  
    

  

प्राककृ लतक 
• अष्ट् रेलियाकरो पनुिातास्त्वक पशनुपक्ीकरो भूभाग साउथ अष्ट् रेलिया ि 

क्ीन्सल्ाण्ड (रिभिस्रे/नािाकरोट्छ) 
• फ् यासि आइल्ाण्ड 

• अष्ट् रेलियाकरो गरोन्ावान विा्छवन 

• ग्ररेट बरेरियि रिफ 

• ग्ररेटि ब्नु माउन्रेन क्रेत् 

• हड्छ ि म्ाकडरोनाल्ड आइल्ाण्ड 

• िड्छ हावरे टापू समूह 

• म्ाक्ािी आइल्ाण्ड 

• ननगािरो तट 

• पिमनुिनुिनु िालष्ट् य लनकनु ञ्ज 

• साक्छ बरे, पलचिमी अष्ट् रेलिया 
• स्क्न्सल्ाण्डकरो ओलसिरो टट् ालपक्स (Wet Tropics) 

लमलश्त 
• काकाडनु िालष्ट् य लनकनु ञ्ज 

• टास्ालनयन वन क्रेत् 

• उिनुरु काटा ज्यनुटा िालष्ट् य लनकनु ञ्ज 

• लविान्ट् ा ताि क्रेत् । 

मालथ उस्लिस्खत पलचिमी सम्पदा ि प्राककृ लतक आचिय्छका अलतरिक्त यरो दरेशमा आलदवासी तथा टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डवासीहरूका हजािौ ँ 
महत्वपूण्छ तीथ्छ सथिहरू छन् । यी सथिहरू पलन अष्ट् रेलियािी संस्कृ लतकरो महत्वपूण्छ भाग हुन् । यी सथिहरू सबै अष्ट् रेलियािीहरूका 
िालग महत्त्वपूण्छ छन् । तीथ्छ सथिहरू प्राचीय व्यस्क्तहरूकरो कथाहरू जरोलडएका हुनछन् । यी सथििरे कसिी लवशाि भूलम सकृजना भयरो, 
कसिी सांस्कृ लतक मूल् मान्यताहरू, सम्बन्ध ि सामालजक व्यवसथा कायम गरियरो भन्नरे बािरेमा कथा भनछन् । 

एक लवशाि दरेश 
आलदवासी ि टरोिस स्ट् ैट आइल्ाण्डि जनताहरू भूलमसँग 
अन्यरोन्यालश्त भएि जरोलडएका हुनछन् । उनीहरू आफना लछमरेकीसँग 
सम्बन्धिाई महत्व लदनछ ि साथी भाइ भरेट्न िामरो यात्ा गछ्छ न् । 
आलदवासी तथा टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूका गीतिरे पिम्पिागत 
काननुन, इलतहास ि संस्कृ लत ि भूगरोिकरो सम्बन्धकरो कथाहरू 
बताउँछन् । यी गीतहरूिरे अष्ट् रेलियाभरिका लवलभन्न सांस्कृ लतक 
ि भालिक समूहकरो प्रलतलनलधत्व गछ्छ न् । यरो संस्कृ लत तथा पिम्पिा 
हजािौ ँवि्छदरे स्ख चलिआएकरो छ । 

अष्ट् रेलियाकरो धरेिै सथानमा लवद्ािय, स्ास्थ्य सरेवा ि पसिजस्ा 
कनु िाहरूकरो सनुलवधा छैन ति अरू अष्ट् रेलियािीिाई यरो कनु िाकरो 
जानकािी छै न । हामी दनुग्छममा बस्रे जनताहरूिाई सहयरोग 

ँ गन्छ सहकाय्छ गछ्छ । चलच्छत अष्ट् रेलियािीहरूिरे आफनरो ज्ान ि 
आलवश्ाििरे दनुग्छम क्रेत्करो समस्ा समधान गन्छ मद्दत गिरेका छन् । 

उिनुरु काटा ज्यनुटा िालष्ट् य लनकनु ञ्जकरो 
आयस्छ िककरो फरे दमा छाििरे बनाएकरो चट्ानी स्रूप 

तास्ाल  नयन  वन  क्रेत्  

50 अष्ट् रेलियन नागरिकता हाम्रो साझा सम्बन्ध 



        

 
   

     
     

  

   
        

 

   
  

  
     

   
   

      
   

    
   

  
  

   
  

    
    

   
      
   

     
  

      
    

     
      

पाइडिबाट चलनरे िरे लडयरो 
सन् 1929, ऐलडिरेडका अफ् िरेड टट् रेगििरे पलहिरो परेडिबाट 
चलनरे िरे लडयरोकरो आलवष्ाि गिरे । मालनसहरूिरे खनुट्ािरे 
परेडि चिाएि दनुई तफमी िरे लडयरो सनुन्न सक्दथरे। घिमा एकै् 
बस्रेहरू, दग्छम लमसन स्रेशन ि आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट 
आइल्ाण्डका समनुदायहरू यस आलवष्ािबाट िाभास्वित 
भए। परेडि िरे लडयरोिरे दनुई महत्वपूण्छ अष्ट् रेलियन संसथाहरू 
िरोयि फ्ाईङगस् डाक्टि ि सू् ि अफ लद एअि सथापना गन्छ 
सहयरोग गिरेकरो लथयरो। 

लद िरोयि फ्ाईङग डाक्टि सलभ्छस 
रिभ्रन् जरोन स्फ्न दू ग्छम समनुदायका मालनसहरूसंग काम गददै 
वसरेका लथए। उहाँिरे डक्टििाई आउटब्ाकमा जलतसक्दरो 
चाँडरो हवाई साधनकरो माध्मद्ािा ल्ाउनरे उपाय सनुझाउननु भयरो 
। यरो काम गन्छ उहाँिरे सिकाि, क्ान्ास (Qantas) एअििाईन्स 
ि चन्ाबाट सहयरोग पाउननुभयरो। िरोयि फ्ाईङग डाक्टि 
सलभ्छस सन् 1928 दरे स्ख प्रािम्भ भएकरो हरो, ति आजसम् पलन 
दू ग्छम सथानमा मालनसहरूिरे यरो सरेवा अझै पाउन सकरे का 
छैनन्। परेडि िरे लडयरोकरो शनुरूवातिरे धरेिै पकृथक भएका 
मालनसहरूिरे डक्टििाई जलतसक्दरो चाँडरो बरोिाउन सक्रे। 

स्नु ि अफ एअि 
सन् 1950 सम् पलन, पकृथकस क्रेत्मा बसरेका 
बािबालिकाहरूिरे पढ्नका िालग आवालसय लवद्ाियमा पढ्ननु 
पर्थ्यो वा पत्ाचािबाट पनुिा गननु्छ पर्थ्यो। एलडिरेड मैईथकरे , िरोयि 
फ्ाईङग डाक्टि सलभ्छस करो उपाध्क्िरे ल्ाईङग डक्टि 
सरेवाबाट बािबलिका हरूिरे घिमै बसरेि पलन लशक्कसंग 
कनु िागन्छ सक्रे महसनुस गिरे । ऐिाईस स्पीङ्गस सलभ्छस िरे दनुई 
तफमी पाठ गन्छ सन् 1948 बाट शनुरू भएकरो लथयरो। करे लह बि्छ 
पलछ स्नु ि अफ एअि औपचारिक रूपमा सथापना भयरो। 
अष्ट् रेलिया कै अननुभवकरो आधािमा अरू थनुपै्र दरेशहरूिरे यसै् 
खािरे काय्छरिम चिाएका छन् । 

पनुिानरो परेडि िरे लडयरो अलहिरे उच्च लफक्रे न्सीकरो सरेवाहरूिरे 
प्रलतसथालपत भयरो । अलहिरे आएि यसकरो ठाउँमा इन्िनरेट 
आएकरो छ । िरोयि फ्ाईङग डाक्टि सलभ्छस ि स्नु ि अफ 
एअििरे सरेवा िगाताि नै गिरे ि अष्ट् रेलियाकरो दूग्छम समनुदायका 
मालनसहरू िाभास्वित भए। 

अष्ट् रेलियन नागरिकता: हाम्रो साझा सम्बन्ध 51 



       

 
   

       

         
         

         

       

      

        
      

 

         
      

          
      

   

          
   

      
           

  

   
   

    
     

     
    

     
   

     
    

     

अष्ट् रेलियाकरो पलहचान 
अष्ट् रेलियाकरो पलहचान आलदवासी सम्पदा ि संस्कृ लत, हाम्रो बरेिायती आधाि, मालनसहरू बीचकरो लवलवधता, हाम्रो इलतहास, हाम्रो दैलनक 
जीवन लनदने लशत गनने मूल् मान्यता, हाम्रो जीवन शैिी ि हाम्ा प्ािा अष्ट् रेलियािी नागरिकहरूिरे बनाएकरो हरो । 

भाग 6 - हाम्रो अष्ट् रेलियाकरो कथा िरे हाम्रो इलतहासकरो बािरेमा जानकािी लदनछ । यसिरे अष्ट् रेलियाकरो औपलनवरेलशक लवगत ि आलदवासी 
ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डका मानछरे हरूकरो लवगतकरो ि अलहिरेकरो परिस्सथलतसम्बन्धी लवियमा जानकािी लदनछ । यसिरे अष्ट् रेलियाकरो 
लवलवधतापूण्छ, वहुसांस्कृ लतक समाजकरो उत्पलत ि प्रककृ लत तथा हामीिरे िडरेका यनुद्ध जस्ा चनुनौतीहरूकरो बािरेमा पलन जानकािी लदनछ । 

यरो अध्यकरो बाँकी भागमा हाम्रो जीवन शैिी ि हामीिरे मन पिाउनरे मानछरे करो बािरेमा जानकािी लदइएकरो छ । 

खरेिकनु द तथा मनरोिञ्जन 
धरेिै अष्ट् रेलियनहरूिरे खरेिकू द मन पिाउँदछन् ि धरेिै अष्ट् रेलियािी खरेिाडीहरू अन्तिा्छलष्ट् य तहमा प्रभावकािी नलतजा हालसि गिरेका छन्। 

हाम्रो इलतहास भि अष्ट् रेलियन मालनसहरूिाई खरेिकनु दिरे एलकककृ त गिरेकरो छ। प्रािम्भमा बस्स् बसालनरेहरूकरो समय दरे स्ख नै खरेिकनु दिरे 
मालनसहरूिाघ कलठन बास्लवकताकरो यथाथ्छबाट पिै िाखरेकरो छ। िडाईंकरो बरेिामा पलन अष्ट् रेलियान सनुिक्ाकममीहरू िणभूलमकरो थकान 
मरेट्न खरेिकनु द प्रलतयरोलगताकरो आयरोजना गद्छथरे। 

खरेिकनु दिरे साझा चौि जहाँ खरेिाडी ि दश्छकहरूिाई करे लह महत्वपूण्छ लवियमा आफू समरेत सरिक एक पात् बनरेकरो महशनुस गिाउँछ जनुन 
अष्ट् रेलियान समाजमा अलत महत्वपूण्छ छ। आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरू सबैभन्ा सफि खरेिाडी भएका छन् । 

धरेिै अष्ट् रेलियािीहरू लरिकरे ट, बास्रे टबि, नरेटबि ि हकी जस्ा समूहमा खलिनरे खरेि खरेलछन् । फनु टबि वा सकि, िग्ी लिग, िस्ग् 
यूलनयन ि अष्ट् रेलियन रूि फनु टबि (‘Aussie Rules’) अष्ट् रेलियामा खरेलिनरे ि हरेरिनरे िरोकलप्रय खरेिहरू हुन् । पौडी, टरेलनस, एथिरेलटक्स, 
गल्, साइस्क्ङ, बनुसवालकङ, सलफ्छ ङ ि स्स्इङ पलन िरोकलप्रय मनरोिञ्जनतात्मक खरेिहरू हुन् । 

अष्ट् रेलिया लविरेश गिरे ि लरिकरे ट खरेिकरो सफितामा अन्तििा्छलष्ट् य जगतमा नै गौिव गद्छछ। 19 औं शताब्ी दरे स्ख नै अष्ट् रेलिया ि अंग्ररेज 
लरिकरे ट लटमबीच गहन प्रलतस्पधा्छ हँुदै आएकरो छ। 

मरेिवन्छ कप, ‘एउटा दौड जसमा दरेश नै स्म्भ बन्छ (the race that stops the nation) संसािकरो सबैभन्ा ठू िरो मध्रेकरो घरोडा 
दौड हरो । प्रथम मरेिवन्छ कप सन् 1861 मा भएकरो लथयरो। मरेिवन्छ कम नरोभरेम्बिकरो पलहिरो मंगिबाि हुनछ । सन 1877 दरे स्ख यरो लदन 
लभक्टरोरियामा लबदा हुनरे गिरेकरो छ । 

Sir Donald Bradman (सन् 1908-2001) 
सि डरोनाल्ड ब्ाडमन अष्ट् रेलियाकरो खरेिजगतका प्रलतमा, अलहिरे 
सम्मा सबैभन्ा िाम्रो लरिकरे ट ब्ाटस्मान हुननुहुन्थरो । नू्य 
साउथ वरेल्सकरो बरोििमा हुलक्छ ननु भएकरो डरोनाल्ड ब्ाडमनिरे 
उहाँकरो पलहिरो लरिकरे ट खरेि सन् 1928 मा खरेलननु भएकरो लथयरो। 

उहाँकरो खनुट्ा भनरे अदभनुत रूपमा लछटरो लथयरो। उहाँकरो 
इंगल्ाण्डकरो पलहिरो भ्रमण सन् 1930 मा भएकरो लथयरो, जसमा 
उहाँिरे सबैजसरो ब्ालटङ्ग िरेकड्छ कटाएका लथए। 21 बि्छकै 
उमरेिमा उहाँ अष्ट् रेलियाकरो प्रलतमा बलनसक्नुभएकरो लथयरो। 
उहाँकरो अस्न्तम भ्रमण सन् 1948 मा, उलनहरूकरो लटमिरे 
इंगल्ाण्ड संगकरो खरेिमा एउटा पलन खरेिमा पिालजत नहुननु 
पिरेकरोिरे उहाँकरो लटमिाई लद ईस्नभलसबिकरो नामिरे लचलनन्थरो। 
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किा 
अष्ट् रेलियासँग रुमानी कािाकारिता छ । यरो किाकारितामा आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूकरो सांस्कृ लतक धिरोहि पलन 
समावरेश हुनछ । लसनरेमा, नाटक, संगीत ि नकृत्यमा आवद्ध अष्ट् रेलियािी िङ्गकममी तथा किाकािहरू अष्ट् रेलिया ि लवश्व मै चलच्छत छन् । 

सालहत्य 
अष्ट् रेलियनहरूकरो बलियरो सालहत्य पिम्पिा िहदै आएकरो छ । आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरू कथा बाचनबाट सनुरु भएकरो यरो 
पिम्पिािाई 18 औं शताब्ी करो अस्न्तमलति आइपनुगरेका कै दीहरूकरो मौस्खक कथािरे अलघ बढायरो । 

प्रायजसरो अष्ट् रेलियाकरो िरेख बनुसकरो बािरेमा छ ि कलठन वाताविणमा जीवनकरो शंघस्छकरो बािरेमा छ। बनुस ि अष्ट् रेलियन जीवन शैिीकरो 
बािरेमा हरेनिी िसन ि माईल्स फयाङकलिनिरे िरेखरेकरो कथा कलवताहरू िरेखरेका छन्। 

सन् 1973 मा अष्ट् रेलियाकरो उपन्यासकाि प्ालटट् क व्ाईटस्रे सालहत्यमा नरोबरेि पनुिस्ाि प्राप्त गिरेका छन्। अन्य प्रख्यात आधूलनक 
अष्ट् रेलियािी िरेखकमा लपटि करे िी, करोलिन म्ाकनु ल्ह, स्ािी मरोगा्छन, लटम लवन्सटरोन, लटम लवन्न, टरोम करे नरेिी ि ब्नुस करोट्छनरे पछ्छ न् । 

Judith Wright (सन् 1915-2000) 
जनुलडथ िाईट प्रख्यात कलव, हुननुहुन्थरो, संिक्क ि आवासी 
हरूकरो हकालधकािकरो आन्रोिक हुननुहुन्थरो। उहाँकरो कलवतामा 
अष्ट् रेलिया ि यहाँका मालनसहरू प्रलतकरो माया व्यक्त भएकरो 
हुन्थरो। उनिरे सालहत्यका िालग ईन्साईक्रोलपलडया लब्टालनयाि 
कलवताकरोिालग स्क्न्स गरोल्ड मरेडि िगायत धरेिै पनुिस्ािद्ािा 
लवभूलित भएका लथए। उहाँ अष्ट् रेलियन संिक्ण सलमलत ि 
अवरोरिलजनि समझौता सलमलतकरो सदस् पलन हुननुहुन्थरो। 

जनुलडथ िाईट उहाँकरो काव्य दक्ता ि अष्ट् रेलियन सालहत्यकरो उत्ान 
ि सामालजक ि वाताविणीय परिवत्छनका िालग संमझनछौ।ं 

नाचघि ि चिलचत् 
अष्ट् रेलियािी नाटक, चिलचत् ि चिलचत् लनमा्छताहरू अष्ट् रेलिया ि संसि मै चलच्छत छन् । करे ट ब्रेन्सरेट ि जरोफिी िस, लनकरोि लकडम्ान 
ि ह्ज ज्याकम्ान ि चिलचत् लनमा्छताहरू जसै् लपटि लवयि ि ब्ा िनुहिम्ान जस्ा अष्ट् रेलियन किाकािहरूिरे ख्यातीकरो िालग धरेिै 
अन्तिालष्ट् य पनुिस्ािहरू लजतरेका छन्। 

लभजनुअि आट्छ 
सबैभन्ा प्रख्यात अष्ट् रेलियन किा ककृ लतहरूमा लचत्कािहरू जसै् टम िरोवट्छ, फरे डरिक मस््बन ि आथ्छि स्स्ट् टटनहरूकरो ककृ लत 

न्यात्मक लचत्हरू पदछन आवासीहरूकरो पलहचानात्मक लचत्किा ि 19 औं शताब्ीका सौं ्छ ्छ ्। 20 औं शताब्ीकरो मध्लति, लचत्काि 
िसि डट् ाईडरेि ि सीड्नी नरोिान ठू िा ठू िा आउटब्ाकका व्यकनु िताकरो वण्छन गरिएकरो लचत्किा बनाए। हािसािै, ब्रेट स्खट्िीिरे 
उनकरो अपूव्छ ि सजीव तिीकाकरो िालग अन्तिा्छलष्ट् य जय जयकाि हालसि गिरे । अल्बट्छ नामाटलजिा, इलमिी करे म क्रेवािरेयरे, ग्रोरिया परेटयािरे , 
िरोभि थरोमस ि स्क्फरोड्छ परोसनुम ज्यापाल्टज्यािी जस्ा कािाकािहरूिरे बनाएकरो आलदवासी किा अष्ट् रेलिया ि संसािभि चलच्छत छ । 
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संगीत ि नाच 
हािकरो सबै भन्ा प्रख्यात आवाज लडडगरेरिडरो करो हरो, यरो आलदवासीहरूकरो प्रालचन बाजा हरो। 

अष्ट् रेलियनहरूिरे सबै प्रकािका संगीतहरूमा परोख्त ि दक् छन् ि शास्तीय, काँठरे ि िक संगीत अन्तिा्छलष्ट् य स्िमा ख्याती कमाएकरो छ। 

लचि परिलचत अष्ट् रेलियािी संलगलतज्हरूमा करे िी लमनरोग, लजमी बान्छ, पि करे िी, ओलिलभया न्यनुटन जरोन, जरोन फन्छह्ाम, लनक करे भ 
ि आलदवासी किाकािहरू आचमी िरोच, गनुरुमनुि ि जलसक माउबरोइ पछ्छ न् । AC/DC ि INXS जस्ा अष्ट् रेलियािी ब्ाण्डहरूका 
प्रशंसकहरू संसािभरि छन् । 

अष्ट् रेलियानहरूकरो नाच सि िरोवट्छ हरेल्पम्ान, मरेिीि टानकाड्छ, स्रेफन परेज ि िी कनु नलछन् जस्ा व्यस्क्तहरूकरो नचाई ि व्यािरेमा ठू िरो 
यरोगदान पनुया्छएकरोिरे मौिाएकरो छ। बाङ्गािा आफनरो पकृथक नकृत्य शैिी, ध्वलन, संगीत ि लडजाइनकरो िालग अष्ट् रेलिया ि संसािभि प्रलसद्ध 
आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूकरो नकृत्य कम्पनी हरो । 

वैज्ालनक उपिब्ी ि आलवष्ाि 
अष्ट् रेलियनहरूकरो वैज्ालनक उपिब्ीमामा बलियरो िरेकड्छ कायम छ ि औिधी, प्रलवलध, ककृ लि, खानी ि उत्पादनका क्रेत्मा परोख्त छन्। 

औिधी ि वैज्ालनक आलवष्ािमा धैिै अष्ट् रेलियनहरूिरे नरोवरेि पनुिस्ाि लजतरेका छन्। 

वैज्ालनक उपिब्ी हालसि गिरेकाहरूिरे बि्छकरो अष्ट् रेलियन भन्नरे पनुिस्ाि प्राप्त गिरेका छन्। सन् 2005 मा, आगिालगका लशकाि 

बनरेकाहरूकरो िालग छािाकरो उपचािकरो स्परेकरो आलवष्ाि गिरेकरोमा प्राध्ापक फओना ऊडिरे यरो पनुिस्ाि प्राप्त गिरेका लथए। सन् 

2006 मा, घाँटीकरो क्ान्सिकरो सनुईकरो लवकाश गिरेबापत प्राध्ापक ईयन फरे जििाई यरो पनुिस्ाि लदइएकरो लथयरो। सन् 2007 मा प्रख्यात 
वाताविण वैज्ालनक प्रध्ापक लटम फ्ानरेिीिाई यरो पनुिस्ाि लदएकरो लथयरो। 

प्राध्ापक उड ि प्राध्ापक फरे जि दनुवैजना बरेिायतबाट अष्ट् रेलिया बसाईं सिरे ि आएका हुन्। प्राध्ापक फरे जिकरो सह-आलवष्ि डा 
लजयान झनु, जरो चीनबाट बसाईं सिरेि आएका लथए ि अष्ट् रेलियन नागरिक बनरेका लथए। 

Dr Fiona Wood AM (जन्म 1958) 
डा. उड अष्ट् रेलियाका मौलिक ि सम्ाननीय शल् 

लचलकत्सक वा शरोधकता्छ मध्रेकरो एक हुननुहुनछ 

। अत्यालधक लसपािनु प्ास्स्क सज्छन ि परोिरेकरो 
घाउसम्बन्धी लवश्वकरो उत्कृ ष् लवशरेिज्करो रूपमा 
िहननुभएकी वहाँ उहाँिरे परोिरेकरो उपचािसम्बन्धी 
शरोध ि प्रलवलध लवकासमा अग्रणी भूलमका लनवा्छह 
गननु्छभएकरो छ । 

सन 2002 मा भएकरो बािी बम लवस्रोटका 
घाइतरेिाई उहाँिरे गिरेकरो सरेवाकरो कदि गददै उहाँिाई 
2003 मा Member of the Order of Australia 
िरे लवभनुलित गरियरो । सन 2005 उहाँिाई वि्छकरो 
अष्ट् रेलियािीकरो घरोिणा गिरे ि परोिरेकरो घाउकरो 
उपचािमा गननु्छभएकरो उहाँकरो यरोगदानकरो कदि 
गरियरो । 
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प्राध्ापक फरे ड हरोिरोज् (सन् 1929- 1993) 
एक फनु लत्छिरो नरेत् लवशरेिज् (आँखाकरो डाक्टि) हुननुहुन्थरो, 
जसिरे अष्ट् रेलियामा ि लवकाशरोन्मनुख दरेशहरूमा दशौं िाख 
मालनसहरूकरो पनुनरू आँखा दरेख्रे बनाउनमा मद्दत गिरेका 
लथए। फरे ड हरोिरेज् नू्यलजल्ाण्डमा जन्मननु भएकरो लथयरो। सन् 
1965 मा अष्ट् रेलिया आउननुभयरो ि पलछ लसड्नी अस्पतािकरो 
नरेत् लवभागकरो प्रमनुख बन्ननु भइकरो लथयरो। 

उहाँ सबै मालनसहरूमा समानताकरो कठरोि लवश्वास िाख्रे 
हुननुहुन्थरो ि उहाँिरे पलहिरे अवरोरिलजनि मरेलडकि सरेन्ि 
खरोलनमा मद्दत गननु्छ भएकरो लथयरो। हाि अष्ट् रेलिया भिमा यस्ा 
धरेिै करे न्द्रहरू छन्। 

सन् 1980 सम्मा, फरे ड हरोिरेज् लवकाशरोन्मनुख दरेशहरूमा 
नरेत् स्स्थ्य यरोजनाकरो िालग लवश्वभि नै यात्ा गन्छ शनुरू 
गरिसक्नुभएकरो लथयरो। उहाँ सन् 1989 करो एलप्रिमा 
अष्ट् रेलियन नागरिक बन्ननु भएकरो लथयरो। 

प्राध्ापक हरोिरेज्रो िाम्ा कामहरू फाउण्डरेसन 
(Fred Hollows Foundation) माफ्छ त चलििहरेकरो छ। 
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वि्छका अष्ट् रेलियनहरू 
सन् 1960 दरे स्खए दरेशका लवलभन्न क्रेत्मा यरोगदान प्रयास गिरेका अष्ट् रेलियनहरूकरो सम्ानमा वि्छकरो अष्ट् रेलियन पनुिस्ाि लदनरे गरिनछ। 
पनुिस्ािकरो िालग जसिरे पलन जीवनमा भरेटरेका कनु नैपलन अष्ट् रेलियनिाई चनुन्न सक्दछ। 

मालनसहरू जसिरे आफनरो काममा अत्यन्त िाम्रो सफिता हालसि गददै दरेशिाई सरेवा गिरेकरो छ लतलनहरू वि्छकरो अष्ट् रेलियन हुनरेगछ्छ न। 
उनीहरू हामीिाई अष्ट् रेलियािाई अझ िाम्रो बनाउन यरोगदान लदन उत्परेिण ि चनुनौती लदनरे गछ्छ न् । 

यी पनुिस्ािहरूमा बि्छकरो यनुवा अष्ट् रेलियन, बि्छकरो अष्ट् रेलियन ि अष्ट् रेलियाकरो सथानीय नायक पछ्छ न् । 

हाि ि लवगतमा यरो पनुिस्ाि प्राप्त गननेहरूकरो सूची www.australianoftheyear.org.au मा लदइएकरो छ । 

डा. जरेम्स म्नुकरे AM 
आँखाको शल्य चिचकत्सक तथा अन्धता रोकथाम गर्ने 
अचरिर्ी2020 करो वि्छकरो अष्ट् रेलियािी 

डा. म्नुकरे  Sight For All नामक सामालजक संसथाकरो 
सह-संसथापक हुननुहुनछ । यरो संसथा शरोध, लशक्ा, पूवा्छधाि ि 
सहकममीहरूिाई तालिम लदएि अन्धताकरो समस्ा समाधान 
गनने प्रयास गछ्छ । 

डा. म्नुकरे अन्धता मानव अलधकािसम्बन्धी मनुद्धा हरो भन्नरे 
कनु िामा लवश्वास गननु्छ हुनछ । उहाँ अन्धतािलहत दनुलनयाँ सकृजना 
गन्छ काय्छ गददै हुननुहुनछ । 

Professor Michelle Simmons (जन्म: 1967) 
क्ान्टम चिचिक्सका फ्ोिे सर अष्ट् ेचियािी 
2018 का वर्षको अष्ट् ेचियािी 

लसमन्स एटरोलमक इिरोक्टट् रोलनक्स ि क्ान्म कमप्नुलटङ 
क्रेत्का अग्रणी व्यस्क्तत्व हुननुहुनछ । उहाँ कै शब्मा 
“कमप्नुटिकरो यनुगकरो अन्तरिक् दौड” करो अग्रभागमा 
िहरेि प्ररोफरे सि लसमन्स हजािौं वि्छ िाग्रे समस्ा एकै क्णमा 
समाधान गनने क्ान्म कमप्नुटि बनाउन चाहननुहुनछ । यस्रो 
आलवस्ाििरे औिधीकरो लडजाइन, मौसम पूवा्छननुमान, आफैं 
चलनरे सवािी साधन ि ककृ लतम ज्ान ि अन्य कनु िाहरूमा रिास्न्त 

ल्ाउन स्छ । 

2018 मा उहाँिरे क्ान्म सूचना लवज्ानमा गिरेकरो कामकरो 
िालग उहाँिाई वि्छकरो अष्ट् रेलियािी घरोलित गरियरो । सन 

2019 मा उहाँिाई उहाँकरो “distinguished service to 
science education as a leader in quantum and atomic 
electronics and as a role model” कदि गददै “Offcer of 
the Order of Australia” िरे लवभनुलित गरियरो । 
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अष्ट् रेलियन मनुद्ा 
हाम्रो मनुद्ामा अष्ट् रेलियाकरो महत्वपूण्छ मालनसहरू ि आककृ लत लचन्ह िास्खएकरो हुनछ। 

सामालजक सनुधाि, लवज्ान, िाजनीलत, सैन्य उपिब्ी ि किामा ठू िरो यरोगदान लदनरे ि महान सीप भएका व्यस्क्तहरू मध्रेबाट छालनएका 
व्यस्क्तहरूकरो तस्स्ि हाम्रो मनुद्ामा हुनछ । 

Queen Elizabeth II (जन्ममः सन् 1926) 
Queen Elizabeth II अष्ट् रेलियाकरो िाज्य प्रमनुख हुननु हुनछ । उहाँ अष्ट् रेलिया 
ि बरेिायतकी महािानी हुननुहुनछ । उहाँकरो िरोकलप्रय उपस्सथलत लवश्वभि 
बलियरो, सथायीत्वपूण्छ छ। 

संसद भवन ि फरोिकरोट्छ मरोजाइक 

संसद भवनकरो लनमा्छण लडजाइन लडभिपमरेन् ल्ाण्डस्रे प प्ानकरो आधािमा 
भएकरो हरो । यरो प्ान संसद भवन लनमा्छण प्रालधकिणिरे उपिब् गिाएकरो 
हरो । फरोिकरोट्छ मरोजाइक नरेल्सन जागामािाकरो ‘Possum and Wallaby 
Dreaming’ शीि्छक भएकरो करे न्द्रीय मनुरुभूलम डट-शैिीकरो लचत्किामा 
आधारित छ । 

Dame Mary Gilmore (सन् 1865-1962) 
डामरे मरेिी लगिमरोि िरेस्खका, पत्काि, कलव ि सामालजक उत्ानकरो िालग 
अलभयान गनने हुननुहुन्थरो। उहाँिाई मलहिाकरो पक्मा बरोलनरे, उलनहरूकरो 
प्रलतलनलधत्वकरो बािरेमा, आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूकरो ि 
गरिब मालनसहरूकरो बािरेमा िरेख्न भएकरोमा समझना गरिनछ। 

AB ‘Banjo’ Paterson ( सन् 1864-1941) 
एनद् बाट्छन प्ाटिसन कलव, लगतकाि ि पत्काि हुननुहुन्थरो। उहाँिरे ‘बानजरो’ 
लपटिसन बनरेि िरेख्न हुन्थरो ि उहाँिाई लवशरेिगिी सबैभन्ा प्रख्यात 
अष्ट् रेलियािी ‘िरोकगीत वास्ल्टलजङ्ग मलटल्डा’ बाट समझनछौ। ं 

Reverend John Flynn (सन् 1880-1951) 
िरेभरेिरेण्ड जरोन स्फ्निरे िरोयि फ्ाईङ्ग डक्टि सलभ्छस अफ अष्ट् रेलिया 
नामक पलहिरो पटक लवश्वमा लवमान माफ्छ त औिधी सरेवा उपिब् गिाउनरे 
व्यवसथा प्रािम्भ गननु्छभयरो। अष्ट् रेलियाकरो लवकट क्रेत्हरूमा औिधी सरेवा 
उपिब् गिाएि धरेिैकरो जीवन बचाएकरोमा उहाँिाई सबैिरे समझनछन्। 
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Mary Reibey (सन् 1777-1855) 
मरेिी रिईव नू्य साउथ वरेल्स क्रेत्करो अग्रगामी व्यपािी मलहिा हुननुहुन्थरो। 
यनुवा कै दी बालसन्ाकरो रूपमा अष्ट् रेलिया आइपनुगरेपलछ, उनी समनुदायमा 
सम्ानलनय नरेत्कृ बन्ननु भयरो। 

Edith Cowan (सन् 1861-1932) 
ईलडथ करोवान एउटा समालजक, िाजनरेतकृ, मलहिावादी काय्छकता्छ 
हुननुहुन्थरो। उलन अष्ट् रेलियाकरो संसदमा लनवा्छलचत पलहिरो मलहिा 
हुननुहुन्थरो। 

David Unaipon (सन् 1872-1967) 
डरेलभड उनाईपरोन एउटा िरेखक, साव्छजलनक वक्ता ि आलवष्ािक 
हुननुहुन्थरो। उहाँिाई लवज्ानकरो ि सालहत्यकरो यरोगदान ि आलदवासी ि 
टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूकरो अवसथामा सनुधाि गिरेकरोमा संमझनछन्। 

Sir John Monash (सन् 1865-1931) 
सि जरोन मरोनाश एउटा ईनजीलनयि, प्रशासक ि अष्ट् रेलियाकरो ठू िरो सैन्य 
कमाण्डि हुननुहुन्थरो। उहाँकरो नतकृत्व, चिाख ि वाङमय यनुक्त हुननुहुनछ। 

Dame Nellie Melba (सन् 1861-1931) 
डामरे नरेलिई मरेल्बा लवश्व प्रख्यात सनुरििरो गाएक हुननुहुन्थरो। संसाि भरि नै 
‘Queen of Song’ करो रूपमा प्रख्यात, अन्तिालष्ट् य ख्याती प्राप्त पलहिरो 
अष्ट् रेलियन गायक हुननुहुन्थरो। 
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िालष्ट् य लदवस ि उत्सवहरू 
अष्ट् रेलियािी िालष्ट् य लबदािरे यनुिरोपरेिीहरूकरो बसरोबासपलछका हाम्ा उत्सव ि उपिब्ीहरूकरो इलतहास झल्ाउँछन् । 

तरोलकएका लदनहरू 
• र्याँ बर्ष को चिर् िर्वरी 1 हामी नयाँ बि्छकरो शनुरूवात मनाउँदछौ।ं 
• िर्वरी 26 मा पर्ने अष्ट् ेचिया चिवसमा हामी अष्ट् रेलियन हुननुकरो अथ्छ करे छ भन्नरे कनु िामा लवमश्छ गददै समकालिन अष्ट् रेलिया ि हाम्रो 

साझा इलतहासकरो उत्सव मानउँछौ ँ। 1788 मा ठ्ाकै् यही लदन बरेिायतबाट फस् स्फ्ट अष्ट् रेलिया आइपनुगरेकरो वि्छगाठमा यरो लदवस 
मनाइनछ । 

• अचरिि 25 मा पर्ने एन्ज्ाक डेमा पलहिरो लवचियनुद्धदौिान गालिपरोलिमा अष्ट् रेलियन ि नू्यलजल्ाण्डकरो सरेना (ANZAC) िरे टरेकरे करो 
ँ वि्छगाँठ मनाइनछ । यस लदन हामी िडाइ, द्न् ि शास्न्त सरेनामा भाग लिनरे ि मकृत्यनु बिण गनने सबै जनािाई स्िण गछ्छ । हामी ती 

ँ साहसी ि दायीत्व लनभाएका सरेवाित मलहिा ि पनुरूिहरूकरो सम्ान गद्छछौं ि यनुद्धकरो लवलवध अथ्छकरो बािरेमा लवमश्छ गछ्छ । 

• चडसेम्बर 25 मा पर्ने चरिसमश डे लरिलश्वयन क्ािरेण्डिकरो आधिमा उपहाि लदनरे लदन यशनुकरो जन्म लदनकरो रूपमा मनाइनछ। 

• चडसेम्बर 26 मा पर्ने बक्क्सङ्ग डेिाई पलन लरिसमश उत्सवकरो रूपमा मनाइनछ । 

परिवत्छन हुनरे लदनहरू 
• मििू र चिवस वा आठ घणे् चिवस चवश्वकै पचििो - अष्ट् रेलियन मजदूिहरूकरो आठ घण्रेकरो रूपमा मनाउनरे गरिनछ। 
• ईस्टर यरो पव्छ लरिलचियन कथा अननुसाि यशनु लरिष्िाई झनुण्डाएकरो लदनकरो रूपमा मनाइनछ। 

• मिारार्ीको िन्मचिर् अष्ट् रेियाकरो िाष्ट् प्रमनुख महािानी एलिजावरेथ द्लतयकरो जन्मरोत्सव मनाउँदछौ । यरो उत्सव वरेस्न्छ अष्ट् रेलिया 
बाहरेक , जनुन मलहनाकरो लद्लतय सरोमबाि हिरेक िाज्य ि प्रदरेशहरूमा मनाइनछ। 

अन्य साव्छजलनक लबदाहरू 
फिक फिक िाज्य, प्रदरेश ि शहिहरूमा अन्य साव्छजलनक लबदाहरू पद्छछन्। उदािहणकरो िालग अष्ट् रेलियन क्ालपटि टरेरिटरोिी करो 
क्नबरेिा लदवस छ, साउथ अष्ट् रेलियाकरो स्यंमसरेवा लदवस (भरोिन्ि डरे) ि वरेस्न्छ अष्ट् रेलियाकरो फउण्डरेसन डरे छ। 

अन्य महत्वपूण्छ लदवसहरू (लबदा नहुनरे) 
• सिभाव सप्ािमाच्छ 21 समावरेश हुनरे हप्तामा मनाइनछ । यरो लदन सांस्कृ लतक लवलवधताकरो उत्सव मनाइनछ । 

• सेपे्म्बर 17 मा मर्ाइरे् अष्ट् ेचियािी र्ागररकता चिवसमा हामी अष्ट् रेलियािी नागरिकतािरे प्रलतलनलधत्व गनने एकताकरो उत्सव 
ँ मनाउँदै दरेश लनमा्छणमा हामीिरे खरेलन सक्रे भूलमकाकरो बािरेमा लवमश्छ गछ्छ । 

• मे 27 िेक्ख िुर् 3 सम्म मर्ाइरे् राचष्ट् य मेिचमिाप सप्ािमा हामी एकता ि पिास्परिक सम्ानमा जरोड लदँदै अझै न्यायसंगत, 
समानतापूण्छ िाष्ट् लनमा्छणमा अग्रसि बनछौ ँ। 

अष्ट् रेलियाका मालनसहरू 
अष्ट् रेलिया संसािकरो सबैभन्ा लवलवधतापूण्छ दरेशहरू मध्रेकरो एक दरेश हरो । अष्ट् रेलियाकरो जनसंख्याकरो िगभग तीन प्रलतशत आलदवासी ि 
टरोिस स्ट् ैट आइल्ाण्डि लपपनुिहरू छन्। अष्ट् रेलियाकरो जनसंख्याकरो िगभग एक चौथाईभन्ा बढी बालसन्ाहरू लवदरेशमा जन्मरेकाहरू 
छन् ि 200 भन्ाबढी दरेशहरूबाट बसाईं सिरेि आएका छन्। यस लवलवधता यनुक्त मालनसहरूिरे अष्ट् रेलियािाई लबलभन्न भािाहरू, आसथा, 
चािचिन ि रिलतरिवाजकरो धनी बनाएकरो छ। 

िाष्ट् मण्डिकरो सदस् भएकािरे अष्ट् रेलिया ि बरेिायतकरो अझै नलजककरो सम्बन्ध छ । 

अष्ट् रेलियािी नागरिकहरू लवलवधतापूण्छ समाजमा एकताकरो प्रलतककरो रूपमा िहरेकरो अष्ट् रेलियािी नागरिकताप्रलत गव्छ गछ्छ न् । 
अष्ट् रेलियािी नागरिता लदवस हिरेक वि्छ 17 सरेप्रेम्बिका लदन मनाइनछ । यस लदन सबै अष्ट् रेलियािी नागरिकहरू दरेश लनमा्छणमा हामीिरे 

ँ खरेलन सक्रे भूलमकाकरो बािरेमा लबचाि लवमश्छ गछ्छ । 
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अष्ट् रेलियाकरो अथ्छतन्त्र 
अष्ट् रेलियाकरो अथ्छतन्त्र स्सथि ि प्रलतस्पधमी छ । अष्ट् रेलियामा जरोलशिरो ि सीपयनुक्ता मानव संशाधनिाई महत्त्व लदइनछ । अष्ट् रेलियािीहरूकरो 
जीवनकरो गनुणस्ििाई संसािकरो िाम्रो मध्रेकरो एक मालननछ । 

Dick Smith (जन्म सन्: 1944) 
लडक स्स्थ एउटा व्यावसायी जरोस्खम पूण्छ यात्गन्छ रूचाउनरे 
यात्ी ि मानवप्ररेमी हुननुहुनछ। उहाँिरे लवद् तीय सामानहरूकरो 
व्यवसायमा िाम्रो सफिता हालसि गननु्छभयरो ि आफनरो सम्पलत 
अष्ट् रेलियाकरो उन्नती गन्छ प्रयरोग गननु्छभयरो। उनिरे अष्ट् रेलियाकरो 
मातै् भएकरो खानरेकनु िा बरेच्रे कम्पनीकरो सथापना गिरे ि उनिरे 
किरोडौं खच्छ गिरेि भनरे पलन यरो कम्पनी बचाई िाखरेका छन्। 

सन् 1986 उहाँिाई प्रालवलधक उन्नती ि वाताविणीय 
संसक्णकरो िालग अष्ट् रेलियन अफ लद यीअि पनुिस्ाििरे 
लवभूलित गरिएकरो लथयरो। हट एअि बिनुनमा अष्ट् रेलियामालथ 
ि तासमान समनुन्द्र पािगनने उहाँ पलहिरो व्यास्क्त हुननुहुन्थरो। 
उहाँ एउटा जरोस्खम पूण्छ यात्गनने उत्सनुक, सफि व्यावसायी ि 
दरेशप्ररेमीकरो रूपमा परिलचत हुननुहुनछ। 

बजाि 
अष्ट् रेलियाकरो स्सथि ि आधूलनक लवलत्तय संसथानहरू ि कि प्रणािी ि व्यापारिक लनयमहरूिरे व्यावसायीक ककृ याकिापमा लनचियता लदनछ। 
पय्छटन, लशक्ा ि लवत्तीय सरेवा सलहतका सरेवा उद्रोगहरूिरे अष्ट् रेलियाकरो कू ि ग्राहसथ उत्पादनमा ठू िरो यरोगदान लदनछन् । 

अष्ट् रेलियाकरो आलथ्छक सथायीत्विरे िगानीका िालग आकि्छक सथान बनाएकरो छ। अष्ट् रेलियाकरो सरेयि बजाि एलसया प्रशान्त क्रेत्करो ठू िरो 
सरेयि बजाि मध्रेकरो एक मालननछ । 

खलनज 
अष्ट् रेलियाकरो ठू िा व्यापिी साझरेदािहरूमा चीन, जापान, संयनुक्त िाज्य अमरेिीका, दलक्ण करोरिया, लसंगापनुिा, नू्यलजल्ाण्ड ि बरेिायत 
पद्छछन्। अष्ट् रेलियािरे मनुख्यतया करोइन, फािमकरो घाउ, प्राककृ लतक गाँस ि लशक्ा एवं पय्छटन सरेवा लनया्छत गछ्छ । हाम्रो अथ्छतन्त्र खनुलिा छ ि 
व्यापाि हाम्रो अथ्छतन्त्रकरो लवकासकरो िालग महत्वपूण्छ िलहआएकरो छ। 

खलनज 
अष्ट् रेलिया प्रककृ लतक साधनहरूकरो िालग धलन छ जसै् करोइिा, तामा, तिि प्रककृ लतक गास ि खलनज बािनुवाहरू। यी कनु िाकरो माग 
संसािभरि उच्च छ । 
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संसािकै नागरिककरो रूपमा अष्ट् रेलिया 
अष्ट् रेलियािरे िाम्रो अन्तिालष्ट् य नागरिककरो भूलमका खरेलन पाउँदा गौिव ठान्छ। संसािभि 
नै हामी भन्ा कम भागाशािीहरूिाई हामी मद्दत गिरे ि दरेखाउँछौ।ं 

अष्ट् रेलियाकरो अन्तििालष्ट् य सहयरोग ि मानवीय प्रयासमा यरोगदान 
अष्ट् रेलियाकरो अन्तििालष्ट् य सहयरोग ि मानवीय प्रयासमा यरोगदानअष्ट् रेलिया सिकािकरो अन्तिालष्ट् य सहायता यरोजनािरे लवकाशरोन्मनुख 

ँ दरेशहरूकरो िालग गरिबी लनवािण ि लदगरो लवकाश गद्छछ। हामी संसािभिका जनता ि सिकाििाई सहयरोग प्रदान गछ्छ । 

अष्ट् रेलियनहरू जब हामै् दरेश वा लवदरेशमा आपत पद्छछन त्यसबरेिामा उलनहरूप्रलत उदािपन दरेखाउँछन्। व्यस्क्तगत दान ि अष्ट् रेलियािी 
सहायता काय्छरिम माफ्छ त् हामी दरेशहरू जनुन िगाताि रूपमा आपत परििहरेकरो छ उनीहरूिाई चन्ाकरो रूपमा सहयरोग गद्छछौ। ं 

सन 2018 मा डा. रिचाड्छ ह्ारिस ि डा. रिाएग च्ािनिाई अष्रेलियाकरो दरोस्रो ठू िरो वहादू िी पनुिस्ाि Star of Courage Medal of the 
Order of Australia (OAM) प्रदान गरियरो । थाइल्ाण्डकरो बाढीग्रस् गनुफाबाट 12 लकशरोि ि उनीहरूकरो फनु टबि करोचिाई बचाउन 
सफि भएकरोमा उनीहरूिाई यरो पनुिस्ाि प्रदान गरिएकरो हरो । 

अन्तिा्छलष्ट् य मन्चमा सलरिय सहभालगता 
िाष्ट् संघकरो सथापना काि सन् 1945 दरे स्ख नै अष्ट् रेलिया सिकाि सककृ य सदस्करो रूपमा िलह आएकरो छ। अष्ट् रेलियािरे सन् 1951 संयनुक्त 
िाष्ट् संघकरो शिणाथमी सम्बन्धी संम्रेिन अन्तग्छत, शिणाथमीकरो रूपमा पलहचान गरिएकाहरूिाई संिक्ण गद्छछ। अष्ट् रेलिया संयनुक्त 
िाष्ट् संघकरो शास्न्त प्रयास, लवकाशरोन्मनुख दरेशहरूकरो मानलवय ि आकस्स्क सरेवाहरू गछ्छ ि संयनुक्त िाष्ट् संघकरो लशक्ा, वैज्ालनक ि 
सामनुदायीक संसथाहरूमा यसकरो बलियरो संिग्ता छ। 

सन् 1971 मा, अष्ट् रेलिया Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) करो पनुिा सदस् बन्यरो। OECD 
लवश्व व्यापाििाई प्रवध्छन गददै संसािभरिका मानछरे हरूकरो आलथ्छक ि सामालजक कल्ाण अलभवकृस्द्ध गनने प्रयास गछ्छ । 

ष्ट् रेलियािरे एलसया प्ालसलफक क्रेत्मा बलियरो रूपमा सहायताकरो िालग अडान लिनछ। अष्ट् रेलिया Asia-Pacifc Economic 
Cooperation, East Asia Summit ि Pacifc Islands Forum (PIF) करो सककृ य सदस् हरो। अष्ट् रेलिया दलक्णपूवमी एलसयािी िाष्ट् हरूकरो 
संवाद साझदाि पलन हरो ि यरो संसथाका क्रेत्ीय फरोिममा सहभालगता जनाउँछ । 

Dr Catherine Hamlin AC 
(1924–2020) 
डा- क्ाथरिन हास्लिन स्तीिरोग लचलकत्सक हुननुहुन्थरो । उहाँ 
यनुवती इथरोलपयन मलहिािाई पीडाकरो जीवनबाट मनुक्त 
गिाएकरोमा प्रख्यात हुननुहुनछ । सन् 1959 दरे स्ख डाक्टि हास्लिन 
ईथरोलपयाकरो अलदस अवावामा ‘obstetric fstula’ करो नामिरे 
लचलननरे मलहिाहरूकरो बच्चा जन्माउँदा हुनरे दनुघ्छटना सम्बन्धी 
सहायतामा काय्छित हुननुहुन्थरो । यरो समस्ा भएका मलहिाहरू 
आफनरो शारििीक ककृ याकिापमा लनयन्त्रण गन्छ सकै्दनन् ि 
समाजबाट लतिस्कृ त ि बलहष्कृ त हुनछन् । 

क्ाथरिन ि उहाँकरो श्ीमानिरे अलदस अवावा लफस्नुिा 
हस्स्पटिकरो सथापना गिरेका छन्। यसकरो सहायतािरे हजािौ 
मलहिाहरू स्ास्थ्य भएि फक्छ न सक्म भएका छन्। 

सन् 1995 मा, डा हास्लिनिाई अष्ट् रेलियाकरो सबैभन्ा ठू िरो 
कमप्ालनयन अफ लद अडि अफ अष्ट् रेलिया (Companion of 
the Order of Australia) पनुिस्ाििरे लवभनुलित गरियरो । 
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नरोबि पिस्ाि लबजता अष्लियािीहरू 
अष्लियनहरू वज्ालनक ि लचलकत्सलकय अध्यनमा प्रख्यात छन। लनम्न व्यस्क्तहरूि नरोबि पिस्ाि प्राप्त गिका छन । 

• प्रध्ापक लवलियम ब्ाग (सन 1862-1942) ि ििन्स ब्ाग (सन 1890-1971) भौलतक शास्ती। 
लवलियम ब्ाग (बाब) ि ििन्स ब्ाग (छरोिा) भौलतक शास्तमा सन 1915 मा ‘for their services in the analysis of crystal structure 
by means of X-rays’ करो िालग सयक्त नरोबि पिस्ाि लवजता भएका लथए। 

• सि हवाड वाल्टि ल्रोि (सन 1898-1968) शािीरिक िरोग शास्ती। 
साउथ अष्लियाकरो एलडिडमा जन्मन भएका, हावड ल्रोिि शािीरिक िरोग लवशिज् ि लचलकत्सामा ‘for the discovery of 
penicillin and its curative effect in various infectious diseases’ करो िालग सयक्त नरोबि पिस्ाि लवजता भएका लथए। 

• सि फयाङ्क म्ाकफाििन बनट (सन 1899-1985) लचलकत्सा लवज्ा ि जीव लवद्ा। 
लभक्टरोरियामा जन्मन भएका, फयाङ्क बनटिाई शिीिलरिया लवज्ान वा लचलकत्सामा सन 1960 मा ‘for discovery of acquired 
immunological tolerance’ करो िालग सयक्त नरोबि पिस्ाि लवजता भएका लथए। 

• सि जरोन कािय ईक्स (सन 1903-1997) शिीिलरिया लवज्। 
मिवनमा जन्मन भएका जरोन ईक्स ि शिीिलरिया लवज्ान वा लचलकत्सामा सन 1963 मा ‘for discoveries concerning the 
ionic mechanisms involved in excitation and inhibition in the peripheral and central portions of the nerve cell 
membrane’ करो िालग सयक्त नरोबि पिस्ाि लवजता भएका लथए। 

• सि बनाड काटज (1911–2003), लफलजलसयन ि बायरोलफलचलसस् 
जमनीमा जन्मनभएका बानाड काटज सन 1941 मा अष्लियािी नागरिक बन्नभएकरो लथयरो । उहाि 1970 मा शिीि लवज्ान वा 
लचलकत्साशास्तमा ‘discoveries concerning the humoral transmitters in the nerve terminals and the mechanism for 
their storage, release and inactivation’ का िालग नरोबि पिस्ाि प्राप्त गनभएकरो लथयरो । 

• प्राध्ापक जरोन वािकप कनफरोथ (सन 1917-2007) िसायनशास्ती। 
लसडनीमा जन्मन भएका जरोन कनफरोथि िसायनशास्तमा सन 1975 मा ‘for his work on the stereochemistry of 
enzymecatalyzed reactions’ करो िालग सयक्त नरोबि पिस्ाि लवजता भएका लथए। 

• प्राध्ापक लपटि डरोथमी (जन्म सन: 1940) िक्ाशास्ती। 
स्क्न्सल्ाण्डमा जन्मन भएका लपटि डरोथमीि शिीिलरिया लवज्ान ि लचलकन्सामा सन 1996 मा ‘for discoveries concerning the 
specifcity of the cell mediated immune defence’ करो िालग सयक्त नरोबि पिस्ाि लवजता भएका लथए। 

• प्राध्ापक ब्ािी माशि (जन्म सन 1951) पाचन प्रणािी लवशिज् तथा डाक्टि िरोलवन वािन (जन्म सन
1937) शािीरिक िरोग शास्ती। 
ब्ािी माशि ि िरोलवन वािन दवि शिीिलरिया लवज्ान वा लचलकत्सा मा सन्न 2005 मा ‘the bacterium Helicobacter pylori and its 
role in gastritis and peptic ulcer disease’ करो आलवष्ािकरो िालग सयक्त नरोबि पिस्ाि लवजता भएका लथए। 

• प्राध्ापक एलिजावथ हिन लब्ाकबन (जन्म सन 1948) जीव लवद्ा। 
हरोवाट मा जन्मनभएका प्राध्ापक लब्ाकबन शिीिलरिया लवज्ान ि लचलकन्सामा सन 2009 मा ‘for the discovery of how 
chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase’ करो िालग सयक्त नरोबि पिस्ाि लवजता भएका 
लथए। 

• प्ररोफसि ब्ायन लप. स्स्लमडट (जन्म:1967), खगरोिशास्ती 
स्स्लमडटि ‘for the discovery of the accelerating expansion of the universe through observations of distant 
supernovae’ का िालग सन 2011 मा सयक्त रूपमा नरोबि पिस्ाि प्राप्त गनभयरो । 

लनम्न व्यस्क्तहरूि सालहत्यमा नरोबि पिस्ाि प्राप्त गनभएकरो छ । 

• प्ालटक ह्ाईट (सन 1912-1990) उपन्यासकाि ि नाटक िखक। 
िण्डनमा अष्लियन अलवभावकबाट जन्मन भएका प्ालटक ह्ाईटिाई सन 1973 मा ‘for an epic and psychological narrative 
art which has introduced a new continent into literature’ करो िालग नरोबि पिस्ाि लवजता भएका लथए । 
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हाम्रो अष्ट् रेलियन कथा 
अष्ट् रेलियाकरो गाथा धरेिै मानछरे ि घटनािरे गन्छ सकृलजत भएकरो हरो । 

आलदवासी ि टरोिस स्ट् ैट आइल्ाण्डि लपपनुि 
अष्ट् रेलियाकरो पलहिरो बालसन्ाहरू आलदवासी ि टरोिस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरू हुन् । उनीहरूकरो संस्कृ लत तथा पिम्पिा संसािकरो सबैभन्ा 
पनुिानरो जीलवत संस्कृ लत ि पिम्पिा हरो । 

पनुिातास्त्वक अलभिरेखका अननुसाि आलदवासीहरू बढीमा 65,000 वि्छ पलहिा ि घलटमा 40,000 वि्छ पलहिा अष्ट् रेलिया आएका लथए । ति 
आलदवासीहरू भनरे आफू िाई यरो भूलमकरो सकृलष्सम्बन्धी कथाकरो करे न्द्रमा िाख्छन् । उनीहरूकरो सकृलष्करो कथा समय सनुरु भएकरो बरेिादरे स्ख 
सनुरु हुनछ । 

आलदवासी ि टरोिस स्ट् ैट आइल्ाण्डिहरूमा अझै पलन प्राचीन आसथा ि पिम्पिाहरू छन् जसिरे उनीहरूिाई अझै पलन लनदने लशत गछ्छ । 
लतलनहरूकरो जलमनसंग गलहिरो सम्बन्ध छ जनुन लतलनहरूकरो कथा, किा ि नकृत्यमा प्रदलश्छत छन्। 

भािाहरू 
बरेिायतीहरू आउननु अगालड, अवरोरिलजनि ि टरोिस स्ट् रेटस् आइल्ाण्डिहरूकरो 700 भन्ा बढी भािाहरू ि बरोिीहरू लथए। करिब 
100 भन्ा बढी भािाहरू आजसम् पलन प्रयरोगमा आएकरो छ। ति वीस भािाभन्ा कम भािाकरो मात् पनुस्ान्तिण हुनरे गिरेकरो छ । 
आप्रवासीहरू (इस्न्लजनस) करो वाक् इलतहास लनकै महत्वपूण्छ छ, जसिरे मालनसहरू ि भूलमकरो बािरेमा कथा भन्छ। 

स्प्न 
आलदवासी जनताहरूकरो जीवनिाई लनदने लशत गनने ज्ान, आसथा ि 
अभ्ासकरो प्रणािीिाई जनाउनरे पलचिमाहरूिरे प्रयरोग गिरेकरो शब् 
हरो- स्प्न । 

आलदवासी बािबालिकाका बा आमा ि अग्रजहरूिरे स्प्नसम्बन्धी 
कथाहरू भन्नरे गछ्छ । यी कथा सनुनरेि बािबालिकहरू आफनरो 
भूलम कसिी बन्यरो ि यहाँ कसिी बसरोबास सनुरु भयरो भन्नरे बािरेमा 
जानकािी हालसि गन्छ स्छन् । यी कथा सनुनरेि बच्चाहरू 
महत्वपूण्छ व्यवहारिक ज्ान पलन हालसि गछ्छ जस्रो लक उनीहरू 
झाडीकरो कनु न भागमा खानरे कनु िा हुनछ भन्नरे थहा पाउँछन् । 

स्प्नसम्बन्धी कथाहरू संगीत, गीत ि नकृत्यकरो माध्मबाट भलननछ 
। आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डहरू नाँच्छन् तथा गाउँछन् 
। यसिी नाँच गान गदा्छ उनीहरू आफनरो पनुखा्छसँग मलहन पािािरे 
जरोलडएकरो महसनुस गछ्छ न् । 

सक्िी खािका आलदवासी किामा चट्ानमा करोनने वा िंग ि 
जलमनकरो परिकल्पनात्मक किा पद्छछन्। लवशरेि गिी करे न्द्रीय 
अष्ट् रेलियाबासीहरूिरे थरोप्रो, वकृत ि जमीन वा स्प्नकरो कथा 
जनाउनरे लवशरेि सांस्कृ लतक लचन्हहरूकरो प्रयरोग गिी लचत् बनाउथरे 
भनरे उत्तिी भागमा बस्रे अष्ट् रेलियािीहरूिरे मानव, जनवाि ि संकरे त 
ि आत्माहरूकरो लचत् बनाउथरे । 

काकाडू आलदवासी किा अझै पलन अष्ट् रेलियाका आलदवासीहरू स्प्निाई महत्वपूण्छ ठानछन् । 

64 अष्ट् रेलियन नागरिकता हाम्रो साझा सम्बन्ध 



        

 

           
      

     

          

       
  

     
      

    

    
  

       
  

    
          

       

    
      
    

   
 

  
 

  

    
     

      
  

 

     
    

  

      

   
      

अष्ट् रेलिया आउनरे पलहिा यनुिरोपरेिीहरू 

पलहिरेका यूिरोपरेिी अविरेिण 
17 औं शताब्ीमा, यूिरोपरेिी अविरेिकहरूिरे ‘Terra Australis Incognita’ भन्नरे दलक्णकरो थाहा नभएकरो भूलम पत्ता िगाए। सन् 1606 
लवलियम जानस्रोन नामका हल्ाण्डबासीिरे अष्ट् रेलियाकरो उत्तिी भागमा पनने करे प यरोक्छ प्रायद्ीप छरे उमा आएका लथए। त्यलह बरेिालति 
िनुईस भाज डरे टरोिसकरो नरेतकृत्वका स्परेलनस जहाज महालदपकरो उत्तिी भागकरो सागनुिरो ठाउँबाट गएका लथयरो। 

पलछ सन् 1600 लति, हल्ाण्डबासी नालवकहरूिरे वरेस्न्छ अष्ट् रेलियाकरो अविरेिण गिरे ि यस भूलमिाई ‘नयाँ हल्ाण्ड’ भनरे । 

सन् 1642 एबि तासमानिरे लकनािकरो नयाँ भूलम पत्तािगाए, 
उनिरे यस भूलमिाई नाम ‘Van Diemen’s Land’ लदए (अलहिरेकरो 
तासमालनया)। उहाँिरे अष्ट् रेलियाकरो लकनािकरो हजािौं माईिकरो 
यात्ा गिरे । उहाँकरो पनुिा नभएकरो नयाँ हल्ाण्डकरो नक्ामा यरो 
जलमन उत्तिकरो पापनुवा नू्य लगलनयामा जरोलडएकरो लवश्वास गिरेकरो 
पाइनछ। 

लवलियम डामलपयि नामका पलहिरो अंग्ररेजिरे अष्ट् रेलियाकरो भूलममा 
पाईिा टरेकरे का लथए। सन् 1684, उनी उत्ति पलचिमी लकनािमा 
उलत्एका लथए। जलमन सनुक्ा ि धनुिरो मैिरो लथयरो । त्यसैिरे उनिरे 
बाससथानकरोिालग उपयनुक्त ठानरेनन् । एबि  तासमानकरो  नयाँ हल्ाण्डकरो  नक्ा,  सन् 1644 

कप्तान जरेम्स कनु क 
सन् 1770 मा जरेम्स कनु क नामका अंग्ररेज नपनुगनुनजरेि यूिरोपरेिीहरूिरे अष्ट् रेलियाकरो पूवमीतट अविरेिण गिरेका लथएनन्। बरेिायतका सिकाििरे 
कनु किाई दलक्णी प्ालसलफक पत्ता िगाउनकरो िालग यात्ामा पठाएका लथए। उहाँिरे पूवमी तटकरो यात्ा गिरे ि आधूलनक लसड्नीकरो दलक्णी 
पट्ी बरोटनी बरेमा आफनरो जहाज ‘Endeavour’ उतािरे । जरेम्स कनु किरे यस भूलमिाई नू्य साउथ वरेल्स नाम लदए, ि िाजा जरोज्छ 3 करो दाबी 
गिरे । 

कै दी प्रलतसथापन 
पलहिरो यनुिरोपबासी आप्रवासीहरू प्रायजसरो कै दी लथए यसकािण अष्ट् रेलिया अपूव्छ लथयरो। संयनुक्त िाज्य अमिरे ीकाकरो स्तन्त्रता पचिात, 
बरेिायतिरे कै दीहरू पठाउन सकरे न ि वरेिायतकरो झ्ािखानाहरू एकदमै खाँलदए। सन् 1786 मा, वरेिायतिरे करे ही कै दीहरूिाई नयाँ 
उपलनवरेश् नू्य साउथ वरेल्समा पठाउनरे लनण्छय गय्यो । 

प्रथम उपलनवरेश 
कप्तान आथ्छि लफलिप नू्य साउथ वरेल्स उपलनवरेशवादका िाज्यपाि 
लथए। उनिरे 26 जनविी 1788 मा 11 पानी जहाजहरू, पलहिरो 
जहाजहरू वरेिायतबाट लवश्वकरो अक्यो भाग लसड्नी करोभमा 
सफितापूव्छक ल्ाएका लथए। यही लदनकरो वि्छगाँठमा हामी हिरेक 
वि्छ अष्ट् रेलिया लदवस मनाउँछौ ँ। 

बसरोबासका शनुरूका वि्छहरू 
उपलनवरेलशक बसरोबासकरो सनुरुका वि्छहरू लनकै जलटि लथए । 
करोही नमरून् भन्नरे कनु िा सनुलनलचित गन्छ गभन्छि लफलिपिरे आफू , 
आफना अलधककृ त ि अरूमा एउटै िासन प्रणािी िागू गिरे । उहाँकरो 
सामान्य सरोचाई ि दृढतािरे उपलनवरेशिाई बचाउन शनुरूका कलठन 
बि्छहरूमा सहयरोग पनुगरेकरो लथयरो। 

अपिाधीहरूिरे प्रािस्म्भक कािमा ठू िरो परिश्म गिरे । सजायँ पनुिा गनने 
अपिाधीहरू स्तन्त्र मलहिा वा पनुरूि हुन्रे ि उलनहरूिाई आफनै 
समाजमा काम ि परिवािकरो पािनपरोिण गन्छमा िगाइन्थरो। बरेिायतबाट  सन् 

1788 मा  ल  सड् न  ी  करोभमा  पल  हिरो  जहाज  आईपनुगै् 
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नयाँ अवसि 
पलहिरो यूिरोपरेिी जनसंख्यामा मनुख्यतया अंग्ररेज, स्लटस, वरेल्स ि आईरिसहरू लथए। लवगतमा स्लटसए वरेल्स ि आईरिसहरूकरो 
कलहिरेकरोहह अंग्ररेजहरूसंग यनुद्ध हुन्थरो, ति अष्ट् रेलियामा यी चाि समूहहरू एकजनुट भएि लमलिजनुिी काम ि बसरोबास गिरे । 

उपलनवरेशमा पलहिरेका ि हािका अपिाधीहरूिरे नयाँ अवसि पाउन थािरे। लवगतका करे लह अपिाधीहरूिरे व्यापािीकरो रूपमा आफनै 
व्यापाि शनुरू गन्छ थािरे। लवगतका अन्य अपिाधीहरूिरे ककृ लि, पसिरे, कनु लिी ि प्रकाशक बन्न थािरे। 

Caroline Chisholm (1808-1877) 
शनुरूका उपलनवरेशकरो बरेिा एक्रो मलहिाहरूकरो अवसथामा 
सनुधाि ल्ाएि क्ािरोिाईन लचसहरोल्मिरे सामालजक उत्ान 
गिरेकी लथइन। सन् 1838 मा उनी आफनरो सैलनक श्ीमानका 
साथ पाँच बािबच्चा सलहत अष्ट् रेलिया आएकी लथइन्। 
लसड्नीकरो सडकमा बसरेका बसाईं आएका मलहिाहरूिाई 
उनिरे मद्दत गिरेकी लथइन। करे लह बि्छ लभत् नै उपलनवरेश 
वरिपिी उनिरे 16 बसाईं सिरेि आएका मलहिाहरूकरो िालग 
हरोस्ि सथापना गरिन्। 

क्ािरोलिनिरे जहाजद्ािा उपलनवरेशमा बसाईं 
आएकाहरूिाई जहाजकरो यात्ाकरो सनुधाि गन्छ धरेिै कडा 
परिश्म गरिन्। उनिरे गरिवी बाट मनुक्त हुन चाहानरेहरूकरो 
िालग ऋणकरो पलन बन्रोबस्रो गरिकी लथइन। 

आज, धरेिै अष्ट् रेलियाकरो लवद्ाियहरू क्ािरोलिन 
लचसहरोल्मकरो नामबाट िास्खएकरो छ। उलन ‘बसाईं सिरेि 
आउनरेहरूकरो साथी’करो रूपमा परिलचत हुननुहुन्थरो ि 
मालनसहरूकरो नयाँ जीवन शनुरू गन्छकरो िालग थलकत नभई 
गिरेकरो यरोगदानकरो िालग हामी उनिाई समझनछौ। ं 

गभन्छि मक्ािी 
गभन्छि लफलिपका साथै, गभन्छि िाचिन मक्ािीिरे पलन हाम्रो शनुरूका इलतहासमा महत्वपूण्छ सथान ओगटरेका छन्। उनिरे नू्य साउथ 
वरेल्स उपलनवरेशमा सन् 1810 दरे स्ख सन् 1821 सम् शासन गिरेका लथए। उलनहरूिरे उपलनवरेशिाई अपिाधीहरूकरो सथिकरो रूपमा 
नभई स्तन्त्र मालनसहरूकरो बस्ीकरो रूपमा लवकाश गिरेका लथए। उनिरे ककृ लि अभ्ासकरो सनुधाि गिरे ि नयाँ सडक ि साव्छजलनक 
सनुलबधाहरूकरो लनमा्छण गिरे तथा अष्ट् रेलियाकरो अविरेिण गन्छ प्ररोत्सहान गिरे । 

मक्ािीिरे लशक्ामा ि लवगतका अपिाधीहरूिाई सम्ानगन्छ पैसा िगाए। उनिरे करे ही पलहिरेका अपिाधीहरूिाई समाजकरो न्यायलधश ि 
सामाज सरेवाकरो जालगि लदिाए। 

गभन्छि मक्ािीिाई इलतहासमा उपलनवरेशिाई उनिरे गिरेका सकािात्मक परिवत्छनकरो िालग सम्ान गरिनछ। नू्य साउथ वरेल्सकरो मक्ािी 
लवश्वलवद्ािय उहाँ कै नामबाट िास्खएकरो हरो। 

हाम्रो अपिालधक लवगत 
गभन्छकरो पद पकदमै कलठन भयरो, एक मालनसकरो िालग ठू िरो शस्क्त भयरो, त्यसैिरे सन् 1823 मा अक्यो गभन्छिकरो सनुझवकरो िालग नू्य 
साउथ वरेल्स िरेलजसिरेलटभ काउस्न्सि (New South Wales Legislative Council) करो सथापना भयरो। 

बरेिायतिरे सन् 1840 मा नू्य साउथ वरेल्समा, सन् 1852 मा तासमालनयामा ि सन् 1868 मा वरेस्न्छ अष्ट् रेलियामा अपिाधीहरू पठाउन 
बन् गय्यो। 160,000 भन्ा बढी अपिाधीहरू अष्ट् रेलिया पठाइएकरो लथयरो । भनुतपूव्छ अपिाधी ि अरू बीचकरो लवभाजन लवस्ािै हट्न 
थाल्रो । सन् 1850 दरे स्ख उपलनवरेशहरू आफैं स्-संचालित हुन थाल्रो ि सम्ान सलहतकरो समाजकरो लनमा्छणकरो चाहना भयरो। धरेिै 
अष्ट् रेलियािीहरू आफनरो अपिालधक लवगत प्रलत गौिव महसनुस गछ्छ न् । 
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यनुिरोपरेिी बसरोबासपलछ आलदवासी ि टरोिस स्ट् ैट आइल्ाण्डि लपपनुि 
सन् 1788 मा यनुिरोपरेिी बसरोबास सनुरु हँुदा अष्ट् रेलियामा 750,000 ि 14 िाखकरो बीचमा आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरू लथए । 
यहाँ 250 दरेशहरू लथए ि 700 भािा बरोलिन्थरो । 

अष्ट् रेलियामा उपलनवरेश सथापना गदा्छ बरेिायत सिकाििरे आलदवासीहरूसँग कनु नै सन्धी गिरेकरो लथएन। बरेिायतीहरू आफू सँग यहाँकरो 
जलमन ओगट्नरे काननुनी अलधकाि भएकरो कनु िामा लवश्वास गथने । 

आलदवासी ि टरोिस स्ट् ाट आइल्ाण्डिहरूकरो आफनै अथ्छतन्त्र लथयरो । उनीहरू जलमनसँग अन्यरोन्यालस्त भएि जरोलडएका लथए । आफनै 
लनयम अननुसाि शासन गरििहरेका उनीहरूिाई आगन्तनुकहरूकरो काननुन मान्न िगाउन थालियरो । आगन्तनुकहरूिाई बरोिाइएकरो पलन 
लथएन । अत: आगन्तनुकहरूकरो उपस्सथलत स्ीकाय्छ लथएन । 

बरेिायतीहरूकरो आगमनपलछ आलदवासी ि टरोिस स्ट् ाट आइल्ाण्डिहरूकरो जीवनमा ठू िरो परिवत्छन आयरो । बरेिायतीहिरूिरे नयाँ 
समालजक, आलथ्छक ि धालम्छक व्यवसथा कायम गन्छ खरोज्ा कयौं रे ज्यान गनुमाउननु पय्यो, कयौं ँ ि करो जलमन खरोलसयरो । नया िरोग, बरोट लबरुवा ि 
िरोगहरू लभत्ाइए । 

शनुरूमा गभन्छिहरूिरे अवरोरिलजनि मालनसहरूिाई हालन नगननु्छ भलनएकरो लथयरो, ति बरेिायतीहरू अवरोरिलजनिहरूकरो जलमनमा सिरे ि 
उलनहरूिाई मािरे । सामन्यतया यस्ा अपिालधक ककृ याकिापमा बसाईं सिरेि आएकाहरूिाई सजायँ लथएन। 

करे लह अवरोरिलजनिहरू ि यूिरोपरेिी हरू शास्न्तपूव्छक एकसाथ बस् सक्रे। करे लह बसाईं सिरे ि आउनरेहरूिाई भरेडा ि गाईबस्नु 
गरोठािाकरो रूपमा िरोजगाि लदइयरो। गभन्छि मक्ािीिरे अवरोरिलजनि मालनसहरूिाई उलनहरूकरो ककृ लिकरो िालग जलमन ि अवरोरिलजनि 
बािबालिकाहरूकरो िालग पाठशािाकरो प्रस्ाव गिरे । ति धरेिै कम अवरोरिलजनि मालनसहरू मात् बसाईं सिरेि आएका मालनसहरू जसिी 
बस् रूचाउँथरे लकनकी लतलनहरू आफनरो साम्प्रदालयक पिम्पिा गनुमाउन चाहन्नथरे। 

भूलमसम्बन्धी िडाइमा थनुपै्र आदावासीहरू मारिए । ठ्ाकै् कलत आलदवासी मारिए भन्नरे कनु िाकरो िरेखाजरोखा छैन । िाखौ ँआलदवासीहरू 
मारिएकरो अननुमान गरिनछ । यनुिरोपरेिीहरूिरे लभत्ाएकरो िरोगकरो कािणिरे त झनै बढी आलदवासीहरूकरो मकृत्यनु भयरो । अवरोरिलजनिहरूकरो 
जीवन गनुमाएकरो घटना लनन्लनय लथयरो। 

ऐलतहालसक घटनाहरू 

जलमन लभत्करो खरोजी 
नू्य साउथ वरेल्समा शनुरूका उपलनवरेशकहरूिरे साघै गाघरो सहननु पिरेकरो लथयरो। सनुख्ा मौसमकरो बरेिा उलनहरू भागरेि लहंड्ननु पिरेपलन 
अवरोरिलजनि मालनसहरूिाई त्यस्रो स्सथलतमा कसिी बाँच्रे भन्नरे जानकािी लथयरो। 

लसड्नीकरो प्रािस्म्भक अविरेिणकता्छहरूकरो िालग (लसड्नीकरो 50 लकमी पलचिमसम् फै लिएकरो) ब्नु माउन्रेन चनुनौतीकरो रूपमा िहरेकरो 
लथयरो । 1813 मा ग्ररेगरोिी ब्ाक्सल्ाण्ड, लवलियम चाल्स्छ वरेन्वथ्छ ि लवलियम िसन नाम गिरेका तीन जना मानछरे हरू अस्न्तममा यरो पव्छत 
लछचरोलन सफि भए । हािकरो ब्नु माउन्रेन पाि गनने सडक ि िरेिकरो बाटरोिरे उलनहरूिरे लिएकै बाटरो पछ्ाएकरो छ। 

अविरेिकहरूिरे यी लहमािकरो अक्यो भागमा खनुिा दरेश फरे िा पािरे । यरो दरेश भरेडापािनकरो िालग सनुहाउँदरो लथयरो । अलघ बढ्दै जाँदा सनुखा ि 
मरूभूमीय दरेश भरेलटयरो । 

यनुिरोपरेिी अविरेिकहरूिरे पानी भरेट्न सकरे नन् । बाँच्का िालग पया्छप्त खानरेकनु िा लिएि जान पलन मनुस्स्ि लथयरो । 1848 मा यरो महादरेश 
पूव्छबाट पलचिमलति जाँदै गदा्छ जम्छनीमा जस्न्मएका अविरेिक िनुडलवग िरेचहाड्छ्ट हिाए । 

सन् 1860 मा िरोबट्छ ओहािा बक्छ ि लवलियम जरोन लवल्स मरेिवन्छबाट दलक्णदरे स्ख उत्तिकरो यत्ा गददै अष्ट् रेलिया महादरेश लछचरोलनरे हरेतनुिरे लहँडरे 
। उलनहरूिरे ठू िरो अविरेिण गिरे ति उलनहरूकरो यरो यात्ा लनकै कलठन लथयरो। बक्छ ि लवल्स झाडीमा लहड्न अननुभवी मालनसहरू लथएनन्। 
लतलनहरूिरे अवरोरिलजनि यानदरूवान्ा बासीहरूबाट लबशरेि सहयरोग पाए ति फक्छ नरे रिमा उलनहरू दनुवैकरो मकृत्यनु भयरो। उलनहरूिरे यात्ा 
पूिागन्छ नसकरे पलन उलनहरूकरो नाम किा ि सालहत्याका कथामा उलिरेख गरिएकरो छ। यरो हाम्रो कलठन भूलमकरो दनुमःखद उदािहण हरो। 
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सनुनकरो खरोजी गनने िहि द गरोल्डिस 
बसाईं सिरेि आएकाहरू ि अग्रगामीहरू बसाईं सिरेि 
आउनरेहरूकरो जलमन िाम्रो भएपलन जीवन अझै कलठन 
लथयरो। खडरेिी वा बढीपलछ बसाई सिरे ि आएकाहरूिरे आफनरो 
जीलवकरोपाज्छनकरो उपाय गनुमाउननु पर्थ्यो तथा ककृ िकहरूिरे 
फरे रि खरेती गन्छ सनुरु गननु्छ पर्थ्यो । ति पलन मानछरे हरू आफू िाई 
सम्ाल्रे ि अलघ बढ्थरे । ‘Aussie battler’ शब्िरे 
अष्ट् रेलियािीहरूकरो िडाकनु स्भाव ि िचकताकरो प्रलतलनलधत्व 
गछ्छ । अग्रगामीहरूिाई यस कलठन समयकरो सहासप्रलत 
सम्ान गरिनछ। जब पनुरुिहरू टाढा जान्रे वा मथने त्यसबरेिा 
मलहिाहरूिरे व्यवसाय ि ककृ लि खरेलतपाती धान्ननु पर्थ्यो। 

लवगतका लत कलठन लदनहरूमा अष्ट् रेलियामा भाइचािाकरो 
भावना शनुरुवात भएकरो हरो। जसिरे दनुग्छम सथानपाि गदछ्छ उ 
पनुरुिहरूकरो माझ त्यस्रो व्यस्क्त बहादनुि ठहरिन्थरो। बसाईं 
आएकाहरूिरे पलन एक अका्छिाई कलठनाई पिरेकरो बखतमा 
मद्दत गद्छथरे । यरो पिम्पिा अष्ट् रेलियाकरो जीवनकरो एउटा भाग 
भएकरो छ। 

गरोल्ड िस 
सन् 1851 करो नू्य साउथ वरेल्समा सनुन खानी फरे िापािरेपलछ 
अविरेिणिाई अविरेष्ण जसिरे दरेश नै परिवतन्छ गरिलदयरो 
(‘discovery that changed a nation’) भनिरे लचलननछ। 
त्यसकरो िगतै भख्छिै स्तन्त्र भएकरो उपलनवरेश लभक्टरोरियामा 
पलन सनुन फरे िा पिरेकरो लथयरो। 

सन् 1852 करो अन्त्यलतिसम्मा, करिब 90.000 मालनसहरूिरे 
अष्ट् रेलियाकरो सबै भागबाट ि लवश्वकरो धरेिै भागबाट सनुन खरोज्न 
लभक्टरोरिया तफ्छ करो यात्ा गिरेका लथए। 

अष्ट् रेलियाकरो इलतहासमा यनुिरेका रिवरेलियन सबै भन्ा ठू िरो 
प्रजातास्न्त्रक क्ण लथयरो। सिकािी सरेनाहरूिरे सनुन खन्नरे 
व्यस्क्तहरूसँग लनकै िकम असनुलनरे गथने । सन् 1854 नरोभरेम्वि 
11 का लदन, आधािभूत प्रजातास्न्त्रक हक अलधकािकरोिालग 
िगभग 10,000 मालनसहरूकरो Bakery Hill, Ballarat 
भरेिा भएका लथए। लतलनहरूकरो मागमा उलनहरूिाई सनुन 
खन्नकरोिालग महंङगरो अननुमलत शनुल् निाग्रे हरोस् भन्नरे 
लथयरो। लतलनहरूकरो अक्यो मागमा लभक्टरोरियाकरो संसदमा 
उलनहरूिाई प्रलतलनलधत्व गनने प्रलतलनलधकरो िालग भरोट गन्छ 
पाउननु पनने लथयरो। 
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यसपलछ यिका खानी सथिमा ‘यिका स्रोकड’ बनाइयरो । यही 
सथानमा सन खन्नहरूि लवद्रोहीकरो झण्ड (साउदन रिस भएकरो) 
करो कसम खाएि एक भएि आफनरो अलधकाि ि स्न्त्रताकरो िालग 
िडन कसम खाए । सन 1854 लडसम्बि 3, का लदन लबहान
सिकािि उक्त लकलिामा हमिा गन लसपाहीहरू पठाएका लथए। 
कही बिकरो िडाइपलछ सन खन्नहरूकरो हाि भयरो ि िगभग 30 
जना सन खन्नहरूकरो मारिए । 

िबि नताहरूिाई िाजद्रोह मद्दा हालियरो ति कन जिीि
उनीहरूिाई दरोिी सालबत गन सकनन । शाही आयरोगि
सिकािकरो गल्ी ठहयाय ि धि खानीकरो मजदिहरूकरो माग 
पिा भयरो। लतलनहरूकरो िाजनीलतक प्रलतलनलधत्व हुनपन माग 
पलन पिा भयरो। एक बि लभत् न िबिहरूकरो नता लपटि िािरोि 
लभक्टरोरियाकरो ससदकरो सदस् भए। 

समय लबतद जादा यिका िबिसन एउटा लबिरोध प्रदशन ि ‘न्यायरोलचत अवसि’ प्रलतकरो हाम्रो लवश्वासकरो रूपमा लचलनन थाल्रो। 

अष्लियािाई सनखानीि धि तविमा परिवतन ल्ाईलदयरो। सनखानी करो बिा, अष्लियाकरो गिआलदवासीहरूकरो जनसख्या सन 1851 
करो 430000 बाट बढि सन 1870 सम्मा 17 िाख भयरो। सन 1850 मा बढदरो जनसख्यािाई सम्पक गिाउनकरोिालग पलहयरो ििमाग ि 
लटलिग्राफकरो लनमाण भयरो। 

साउथ अष्लिया बाहक अन्य सब उपलनवशहरूमा एकदम धि सन खानी फिा पय्यो। अथतन्त्र करो लवकाशमा सब भन्ा महङ्गरो उनकरो 
लनयातिाई सनि लजत्यरो। सन 1890 सम्मा अष्लिया ससािकरो सबभन्ा िाम्रो जीवन स्ि भएकरो दश बलनसककरो लथयरो । 

गाईवस्पािक ि लकसानहरू 
उपलनवशकरो पलहिका लदनहरूमा, मालनसहरू जरो गाइबस् पािक (‘squatter’) करो रूपमा लचलनन हरूि कलिकरो िालग ठिरो जलमन 
हात पाि। गाईबस् पािकहरूि पसा लतिि लिएकरो जलमन नभएपलन उलनहरूि आफनरो जलमनकरो रूपमा लिए। पलहिरो गरोल्ड िस 
सलकएपलछ सिकािि गाईबस्पािकहरूबाट यरो जमीन लफता लिन सघि गन पय्यो । 

सन 1860 मा, सिकािि कलिकरोिालग गाईबस् पािकहरूकरो जलमन कामदाि त उलनहरूकरो परिवाििाई बच् चाह्रो। गाईबस्
पािकहरूि सकसम् बढी जमीन आफसग िाख् खरोज । 

ििमाग नबनजिसम् बजािदस्ख लनक टाढा खत भएका लकसानहरूि मस्स्ि सहन पय्यो । सहिमा धि िकम कमाउन सक् भएकाि
मानछहरू खती लकसानी गन उत्सक भएनन । 

दलक्णी अष्लियामा कलि कमिाई सहज बनाउन मलसनकरो आलवश्ाि गन पिम्पिा सरु भयरो । जस् सन 1870 करो स्मप जम्प प्रो 
(एक लविश प्रकािकरो हिरो) ि नलमिकरो जलमन पलन सलजि सग सफा गरि कलि यरोग बनाउन सक् भए। 

सन 1800 करो बसाई सिाइ 
सन 1800 करो शरूमा उपलनवशकरो मख्य समहकरो रूपमा अग्रज, स्लटस, वल्स ि आइरिस उपलनवशहरू िहका लथए । अष्लियाका 
फसदका लरियाकिाप, धालमक अभ्ास ि सास्लतक गलतलवलध पलन बिायत क जस्रो लथयरो । यिरोप ि एलसयाबाट पलन कही 
आप्रवासीहरू आएका लथए । सन 1800 मा आइपगका यिरोपिीहरूमा, इटालियन, लग्रक, परोिस, मास्ल्टज, िलसयनका साथ साथ
वाईन उद्रोगमा कामगन फान्सका मालनसहरू लथए। लतलनहरूमा मख्यतया यवा परूिहरूजरो काम ि भाग खरोलजिहका, वा समद्का 
मालनसहरू जसकरो जहाजहरू काम नगन भएका लथए उलनहरू पदथ। 

1842 पलछ लचलनयाहरू पलन अष्लियामा आउन थाि । सन पत्ता िागपलछ उनीहरूकरो सख्या बढ्रो । सन क्त्मा जातीय द्न् हुन गर्थ्यो 
। यसकरो कािणि कलहिकाही लचलनयाहरू लवरुद्ध दगा पलन हुन गर्थ्यो । बस्न्गरोमा 1854 मा भएकरो दगािाई यसकरो उदाहिणकरो 
रूपमा लिन सलकनछ । यी जातीय दगाकरो कािणि 1855 मा लभक्टरोरिया ि 1861 मा न्य साउथ वल्समा आप्रवासीहरूिाई लनिध गरियरो । 

यिका  झण्डा  
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1850 करो दशककरो गरोि िसपलछ धरेिै लचलनयाँहरू घि फलक्छ ए । 
लत मध्रे जरो बसरे लतलनहरूिरे बजािकरो रूपमा पानी कम भएका 
क्रेत्हरूमा फिफू ि ि तिाकािीहरू लबतिण गन्छ थािरे। 

सन् 1860 दरे स्खए इिान, इलजप्, टकमी बाट अष्ट् रेलियाकरो लवकट 
भागबाट उँट ‘िरेि’ चिाउन आएका लथए। उसै् प्रकािकरो िवाई 
ि ईस्ाम धम्छ प्रलतकरो आसथािरे गदा्छ भािलतय उँट मालिकहरूका 
साथै, अफगालनस्ानका आप्रवासीहरू पलन एकै मा गलनन्रे। 
यी उँट मालिकहरूिाई ‘लभत्ी भू भागकरो अग्रगामीकरो’ रूपमा 
लचलनन्रे। 

स्क्न्सिरेन्करो लचनी उद्रोग ि करे ि उद्रोगमा काम गनने भाितीय ि 
परेलसलफक आइल्ान्िहरू पलन लथए । लयनीहरू अत्यान्त कम 
ज्यािामा नाजनुक स्सथलतमा काम गथने । 

सन् 1880 दरे स्ख, िरेबनन बाट कामदािहरू अष्ट् रेलिया आउन थािरे। 
धरेिैजसरो िरेबलनजहरू ित्ता कपडाकरो उद्रोगमा सस्म्लित भए 
ि िरेवलनज परिवािहरू अष्ट् रेलियामा आफनै वस्त व्यावहाि लिएि 
आएका लथए । 

आलदवासी आिक्णहरू 
बसाईं सिरेि आउनरेहरूकरो ि ओबिलजनिहरूकरो जलमनकरो िालग भएकरो शनुरूका द्न् पलछ, अवरोरिलजनि बालसन्ाहरू समाजकरो 
धािमा िहरे। करे लह थरोिै ज्यािामा लवकटका भरेडा ि गाईबस्नुकरो गरोठािा भए। उनीहरू कलहिरेकाही ँआफनरो कामकरो पैसा पलन पाउँदैन 
लथए । उपलनवरेशकरो सिकाििरे अवरोरिलजनिहरू बस् सक्रे आिक्ण घरोिाणा गरिलदए, ति त्यस भागमा उलनहरूिरे उलनहरूकरो 
पािम्परिक तरिकािरे जीवन यापन गन्छ पाउँदैनथरे। जसै् उनीहरू आफू िरे चाहरे जसिी लसकाि गन्छ ि जमघट हुन पाउदैनन् लथए । 

सन् 1800 करो अन्त्यलति, उपलनवरेशकरो सिकािरे आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूकरो हक अलधकाि िनुटरे। उनीहरूिरे 
आलदवासीहरूिरे कहाँ बस्नु पछ्छ ि करोसँग लववाह गननु्छपछ्छ भन्नरे कनु िाकरो लनयम बनाए । उनीहरूिरे आलदवासी ि टरोिरेस टट् रेट आइल्ाण्डिका 
बच्चाहरू खरोसरेि ‘गरोिा’ परिवािकरो मा वा सिकािी अनाथाियमा पठाए । यरो नीलत वीसौ ँशताब्ीकरो मध्सम् िागू भयरो । आलदवासी 
ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ान्िहरू ‘चरोरिएकरो पनुस्ा’ सम्बन्धी मनुद्दािाई लतक्ततापूण्छ रूपिरे हरेनने गछ्छ न् । यही लवियिाई लिएि सन् 2008 मा 
अष्ट् रेलियािी संसदमा िालष्ट् य रूपमा क्मा मालगएकरो लथयरो । 

मतालधकाि 
‘Suffragettes’ भन्नरे वाक् मलहिाहरूिरे चनुनावमा मतालधकािकरो िालग गिरेकरो जागिणकरो िालग लवश्वभि नै प्रयरोग गरिनछ। सन् 1880 ि 
1890 लति, हिरेक उपलनवरेशमा एउटा मतालधकािसम्बन्धी समाज हुनरे गद्छथरे। ‘Suffragettes’ हरूिरे उपलनवरेशकरो संसदमा उलनहरूकरो 
प्रलतलनलधत्व हुनरे मागकरो िालग हजािौं हस्ाक्ि बटनुिरेका लथए। 

सन् 1895 मा साउथ अष्ट् रेलियाकरो मलहिाहरूिरे मतदानमा भागलिन पाउनरे अलधकाि हालसि गिरेका लथए। वरेष्न्छ अष्ट् रेलियाका 
मलहिाहरूिरे सन् 1899 मा मतालधकाि हालसि गिरेका लथए। 

सन् 1902 मा, अष्ट् रेलिया मलहिाहरूिाई मतालधकाि लदनरे ि संसदमा चनुलनन पाउनरे पलहिरो दरेश लथयरो। आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट 
आइल्ान्िहरूिरे भनरे सन् 1962 सम् यरो अलधकाि हालसि गिरेका लथएनन्। 

यलडथ करोवान सन् 1923 मा वरेष्न्छ अष्ट् रेलियाकरो संसदकरो पलहिरो मलहिा सांसदकरो रूपमा चनुलनएकी लथइन। सन् 1943 मा अष्ट् रेलियाकरो 
संसदमा पलहिरो मलहिा सांसद ईलनड लियौन लवजयी भइन् । 

अष्ट् रे ल  ियाकरो आउटब्ाक  ‘अफगान ी’  ऊट व्यापाि ीहरू  
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Catherine Spence (1825-1910) 
क्ाथरिन स्परेन्स िरेस्खका, धम्योउपदरेशक, मलहिावादी ि 
मतालधकािकरो िालग आवाज उठाउनरे गननु्छहुन्थरो। क्ाथरिन 
स्परेन्स अष्ट् रेलियामा स्टल्ाण्डबाट बसाईं सिरेि आएकी हुन्। 
उहाँिरे उलन अष्ट् रेलियाकरो जीवनमा आधारित पनुिस्ाि लवजरेता 
उपन्यास ि लवद्ाियाका पठ्रिमहरू िरेख्नभएकरो छ । 

उनिरे घिबाि लबलहन बािबालिकाहरू ि नयाँ बाि आश्म ि 
करे टीहरूकरो िालग सिकािी लनम्न माध्ालमक लवद्ािय जस्ा 
संसथाहरू सथापना गरिन। 

उहाँ संसदकरो चनुनावकरोिालग उम्रेद्ािी लदनरे पलहिरो मलहिा 
हुननुहुन्थरो । उहाँिरे धरेिै मत ल्ाए पलन उहाँ चनुनावमा लबजय हुन नु 
सक्नुभएन । सन् 1891मा उहाँ साउथ अष्ट् रेलियाकरो ओमन्स 
सफ्छ िाज लिग करो उपाध्क् भएकी लथइन्। 

क्ाथरिन स्परेन्स एउटा लनिरेलधत समयमा पलन एकजना मलहिािरे 
करे गन्छ सक्म िलहन भन्नरे कनु िाकरो एउटा उदाहिण हुन्। 

संघीय सिकाि 
उपलनवरेशहरू छनु ट्ा छनु टै लवकलसत भएकरो भए पलन19औ ंशताब्ीकरो 
अन्त्यसम्मा िालष्ट् य एकताकरो भाव लवकास भइसकरे करो लथयरो । 

19 औं शताब्ीकरो अन्त्यलति उपलनवरेशहरूिाई एकीककृ त गनने 
दनुईटा प्रयासहरू गरिए । सन् 1889 मा सि हरेनरेिी पाकने सिरे 
एउटा शस्क्तशािी िाष्ट् बनाउन आव्ान गननु्छभयरो । सन् 1890 मा 
अष्ट् रेलियािी संघीयताकरो बािरेमा छिफि गन्छ अष्ट् रेलियािी संघीय 
सम्रेिनकरो आयरोजना गरियरो । 

करे ही लढिाइपलछ सन् 1893 मा अष्ट् रेलिया संघीयताप्रलत द्नुत 
रूपमा अग्रसि भयरो । मतदाताहरूिरे अक्यो संलवधान सभाकरो 
सदस्हरूकरो छनौट गिरे । दनुई चिणमा भएकरो जनमत संग्रहमा नयाँ 
अष्ट् रेलियािी संलवधान पारित भयरो । 

बरेिायती सिकाििरे पलन अष्ट् रेलियाकरो स्लधनतािाई मनजनुिी लदयरो । 
सन् 1901 जनविी 1 का लदन न्यनु साउथ वरेल्सकरो संघीय अलभयानका 
नरेता एडमन् बाट्छन अष्ट् रेलियाका पलहिरो प्रधानमन्त्री बनरे । 
उनकरो सिकाििरे लसड्नीकरो सरेस्न्लनयि पाक्छ करो ठू िरो भीडकरो 
अगालडसपथग्रहण गय्यो । 

यसिी अष्ट् रेलिया बरेिायती साम्ाज्यकरो एक िाष्ट् बन्यरो । सन् 1931 
सम् पलन यसिरे लवदरेश मालमिा ि सनुिक्ामा पूिा शस्क्त हालसि 
गिरेकरो लथएन। 1948 मा अष्ट् रेलियािी नागरिकता ऐन आउननुअलघ 
अष्ट् रेलियािीहरू बरेिायती नागरिककरो रूप मै िहरेका लथए । 
िालष्ट् यताकरो भावना बढरेकरो भए पलन बरेिायतीकरो भावना भनरे अझै 
बलियरो लथयरो। 

ल  ब्सबरेिमा 1901 मा  मनाइएकरो  संघ  ीयता  ल  दवस  
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Edith Cowan (सन् 1861-1932) 
इलडथ करोवान अष्ट् रेलियािी संसदमा लनवा्छलचत हुनरे पलहिरो 
मलहिा हुननुहुनछ । पचासकरो डििमा उहाँकरो तस्स्ि छ । 

इलडथ मलहिा मतालधकाि अलभयानकी अग्रणी तथा 
सव्छजलनक लशक्ा तथा बाि अलधकािकी अलधवक्ता 
हुननुहुन्थरो । इलडथिाई 1915 मा म्ालजस्ट् रेट ि 1920 मा 
शास्न्तकरो न्यायधीस बनाइएकरो लथयरो । 1921 मा उहाँ 
नरेसनलिष् पाटमीकरो सदस्करो रूपमा पलचिमी अष्ट् रेलियाकरो 
लवधान सभामा लनवा्छलचत हुननुभएकरो लथयरो । 

िाजनीलतक पाटमीहरूकरो जन्म 
सन 1880 सम्मा, अष्लियाकरो मजदिहरूि बलियरो व्यापारिक सगठनकरो गठन गरिसकका लथए। आलथकमन्ी ि आपतकरो बिा यी 
सगठनहरूि तिब ि यसका शतहरूकरो सिक्णकरो िालग हडताि गदथ। 

सन 1891 मा यी कामदािहरूि िबि पाटमी नाम गिकरो िाजनलतक पाटमी बनाए । यरो पाटमीकरो मख्य िक्ष्य भनकरो कामदािकरो ज्यािा 
बढाउन तथा कायसथिकरो वाताविण सधाि गन लथयरो । मध्यम वलगय मालनसहरू मजदिकरो तिनामा अलि आिामि लजउथ
ति लतलनहरूि मजदिहरूकरो अवसथा बझ। तिब तरोक् ि हडताि िरोक् आलधकारिक बरोडकरो सथापना भयरो। सन 1907 मा, 
Commonwealth Court of Conciliation and Arbitration ि मजदि, उसकी श्ीमती ि तीन बािबालिकाहरूहरू लमतव्ययी भएि 
बाचदा खरि पग् लहसाबि न्यनतम ज्यािा तरोलकलदयरो । 

1910 मा लिबिि पाटमीकरो पलहिरो सस्िण सथापना गरियरो । यरो पाटमीकरो नाम पटक पटक फरियरो । कलहि यसिाई नसनलिस् पाटमी 
भलनयरो भन कलहि यनाइटड अष्लिया पाटमी भलनयरो । अलहि हामीि लिबिि पाटमी भन्न गिकरो पाटमी 1944 मा सथापना भयरो । यसका 
ससथापक िरोबट मस्नजज सबभन्ा िामरो समय अष्लियाका प्रधानमन्त्री भए । 

पलहिरो लवश्वयद्ध पलछ, लकसानहरूकरो हक अलधकािकरो िालग कन्ी पाटमीकरो गठन भयरो। अलहि नशनि पाटमी भलनन यरो दि 
साधािणतया लिविि पाटमीकरो सयरोजकत्वमा काम गदछ। 

सन 1901 करो अध्ागमन बन्ज लनयम 
जब सन 1901 लडसम्बिमा अध्ागमन बन्ज लनयम सन 1901 (The Immigration Restrictions Act 1901) पारित भयरो ‘White 
Australia’ नीलत कानन भयरो। यसि बसाई सिि आउनहरूकरो िालग काम गन बन्ज ि ‘non-white’ हरूिाई बसाई सिि आउन 
बन्ज गरिलदयरो। 

यिरोप बाहक अन्तबाट बसाई सिि आउनहरूकरो िालग यिरोपिीहरूकरो भािामा 50 शब्करो लिस्खत परिक्ा लदनपन लनयम िाग गरियरो। 
लचलनयािी उद्रोग बालणज्य सघका सदस् अलधवक्ता लवलियम आह कट ि लचलनयािी व्यापािीहरूि सावजलनक लविरोध प्रदशनी गि, ति 
यसि कानन न परिवतन गन भन सकन। 

यिरोपिी आप्रवासीहरूिााई नया अष्लियािी सघमा प्रलतलठित मालनन्थरो । ति लचलनया, भािलतय, प्ालसलफक आइल्ाण्डि ि मध्पवबाट 
बसाई सिि आउनहरूकरो रिलतरिवाजकरो यरोगदान भन अष्लियाकरो समाजकरो पलहचानकरो िालग अलभन्न अग भइसककरो लथयरो । 
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Dorothea Mackellar (1885–1968) 
डरोिरेथा म्ाकरे िि एक कलव हुननुहुनछ । उहाँ 1908 मा 
छालपएकरो ‘My Country’ कलवताकरो िालग परिलचत 
हुननुहुनछ । उक्त कलवतमा िहरेकरो ‘I love a sunburnt 
country’ हिपिाई अमि हिपकरो रूपमा लिइनछ । 
उहाँकरो कलवतिाई गाउँिरे कलवताकरो रूपमा लिइनछ 
। उहाँिरे आफना कलवतामा गनरेडा, नथ्छ वरेस् न्यनु साउथ 
वरेल्समा आफना दाजनु भाइका फाम्छमा आफू िरे गिरेकरो 
अननुभव कलवतामा उताननु्छ भएकरो छ । 

उहाँिरे अष्ट् रेलियािी सालहत्यमा गिरेकरो यरोगदानकरो 
कदि गददै सन 1968 मा उहाँिाई “Offcer of the 
Order of the British Empire” िरे लवभूलित गरिएकरो 
लथयरो ।t 

प्रथम लवश्व यद्ध, (सन 1914-1918) 
अवरोरिलजनिहरू ि बसाई सिि आउनहरू बीचकरो झगडा बाहक अष्लिया अलत न शास्न्तपण दश हरो। यहा कन गहयद्ध वा परिवतन 
भएकरो छन। 

पलहिरो बसाई सिि आउनहरू बिायती साम्ाज्य प्रलत अत्यन्त बफादाि लथए। 

लविशगिि जापान शस्क्तवान दश भएपलछ, यिरोपिीहरूकरो लकलिाकरो नलजककरो एलशया, अष्लियाकरो नलजकका दशहरूि
अस्सथिताकरो अनभव गन थाि। अष्लिया बिायती साम्ाज्यवाद ि उसका जिसन्यद्ािा आफनरो सिक्ा गन किामा लनभि भयरो। 
अष्लियाि दव लवश्व यद्धमा बिायती साम्ाज्यवादिाई दरििरो िाख् ि आफनरो दश बचाउन सघि गरिन िह। 

अष्लियन लसपाहीहरू सन 1915 मा प्रथम लवश्वयद्धमा जमनीकरो पक्मा िहकरो टकमीसग यद्धमा प्रवश गिका लथए। अष्लिया ि 
न्यलजल्ाण्डका लसपाहीहरूिाई हमिाकरो िालग उलनहरू क गालिपरोलि प्रायलद्प लदएकरो लथयरो। 

लतलनहरूिाई गित सथानमा खटाइएकरोि लतलनहरूि चट्नकरो लभि चढन पय्यो त्यसबिा टकमीकरो लसपाहीहरूि गरोलि हालनलदए। धि यवा 
जबानहरूकरो मत्य भएपलन कसिी कसिी लतलनहरू लभिमालथ चढ ि आफनरो मरोचा कस । स्दशमा अष्ियनहरूि Anzacs करो उक्त 
सहासी कदमप्रलत गौिवास्वित महशस गि। 

गालिपरोलि पचिात, अष्लियाकरो लसपाहीहरूि फान्सकरो पलचिमी भागमा यद्ध गि। लतलनहरूि जलमनकरो शरूङ्ग खन्मा धि समय 
खचकरो कािण लतलनहरूिाई ‘diggers’ करो नाम लदइयरो। कमाण्डि जरोन मरोनाशद्ािा नतत्व गरिएकरोए अष्लियन लसपाहीहरूि जमन 
मालथ ठिरो लवजय हालसि गि । यसका कािणि फान्सि अष्लियािी फौजप्रलत कतज् भयरो । 

Suez Canal ि Allied conquest of the Sinai Peninsula करो सिक्ण गन अष्लियन मलहिा ि परूि लसपाहीहरूि मध्पवमी भागमा 
काम गिका लथए। 
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लसमसन ि उनका गधा- जरोन लसम्पसन 
कक्छ प्ालटट् क (1892–1915) 
लसपाही जरोन लसमसनिरे गालिपरोलिमा एम्बनुिरेन्सकरो स्ट् रेचि 
बरेरियिकरो रूपमा काम गिरे । पहाड ि उपत्यकामा स्ट् रेचि 
बरोक्रे काम ज्यादै गाघरो लथयरो। घाईतरे सैलनकहरूिाई संिलक्त 
सथानमा ल्ाउन, सैलनकहरूकरो आदरेशकरो लवपरित उनिरे 
डलफ नाम गिरेकरो गधा प्रयरोग गिरे । 

लदनिात, घणै् लपच्छरे लसम्पसन ि उनकरो गधािरे आफनै लजन्गी 
खतिामा िाखरेि िणभूलम ि क्ाम्पमा काम गद्छथरे। 

सन् 1915 अलप्रि 25 का लदन लसपाही जरोन लसम्सन 
गालिपरोलिमा पनुगरेका लथए। त्यसकरो िगतै्त चािहप्तामा नै 
शत्नुकरो मरेलसनगनकरो गरोलिद्ािा उलन मारिए। लबच क्ाम्प 
स्सथत सैलनकहरूिरे डफीिरे अझैपलन घाईतरे लसपाहीहरूिाई 
आफनरो मालिक लबना नै ओसारििहरे करो स्सथलत दरेखरेि मौन 
रूपमा दनुरूखी भए। जरोन लसम्पसन कक्छ प्ालटट् क एक महान 
अष्ट् रेलियािी नालगिक लथय । 
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Anzac करो महानता 
एनज्याक पिम्पिाकरो सनुरुवात टकमीकरो गालिपरोिी प्रायद्ीपमा 
भएकरो लथयरो । 

25 अलप्रिमा 1915 मा गालिपरोिीमा पनुगरेपलछ आठ मलहनरे यनुद्द 
अलभयान सनुरु भयरो । यरो अलभयानमा िरोगकरो कािणिरे मिरेका 
8000 जना सलहत 26,000 जना अष्ट् रेलियािीहरूकरो मकृत्यनु 
भएकरो लथयरो । गालिपरोलि प्रायलद्पमा सरेवाितहरूकरो बहादनुिी 
ि जरोशिरे प्रलसद्ध कमाएकरो छ ि ‘Anzac’ शब् अष्ट् रेलिया ि 
नू्यलजल्ाण्डकरो भािाकरो भाग बनरेकरो छ। 

25 अलप्रि 1916 मा अष्ट् रेलिया, न्यनुलजल्ाण्ड, बरेिायत ि 
इलजप्मा िहरेका सरेनाहरूिरे यहाँ पाइिा टरेकरे करो पलहिरो वि्छगाँठ 
मनाए । त्यसपलछ यरो लदनिाई एनज्याक लदवसकरो रूपमा 
लचलनन थाल्रो । 

सन् 1920 सम्ा ‘Anzac Day’ महरोत्वसव अष्ट् रेलिया भि 
मनाइन थाल्रो ि प्रदरेशहरूमा साव्छजलनक लबदाकरो रूपमा 
‘Anzac Day’ िाई मनाइयरो। 

िाजधानी शहिहरूमा मनुख्य यनुद्ध स्म्भहरू लनमा्छण 
गरियरो, ि दरेशभिीका शहिहरूमा ि नगिहरूमा यनुवा 
पनुरूि ि मलहिाहरू जरो यनुद्धमा मारिएका ि पलछ लववादमा 
मारिएकाहरूकरो स्ारिका खडा गरियरो। 

एनज्याक लदवस एउटा यस्रो लदन हरो जनुन लदन यनुद्ध, द्न् ि 
शास्न्त सथापनाथ्छ खलटएका सबै जना ि उनीहरूकरो लमत्ता, 
उनीहरूिरे प्रलतकू ि परिस्सथलतमा दरेखाएकरो सहनलशिता 

ँ ि हाम्रो भलवष्यकरो िालग गिरेकरो त्यागकरो स्िण गछ्छ ि 
ँउनीहरूिाई सम्ान गछ्छ । यरो लदन यनुद्धकरो लवलवध अथ्छकरो 

ँ बािरेमा पलन लवमश्छ गछ्छ । 

‘Anzac Day’ आज अष्ट् रेलियामा ि लवचिभरि नै स्िण गरिनछ। 
यनुद्धबाट फलक्छ एका मलहिा ि पनुरुि, शास्न्त सरेना ि अरू दरेशमा 
भनुपनु सैलनकहरू ‘Anzac Day’ करो पिरेडमा गौिवका साथ भाग 
लिनछ । 
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बकृहत मन्ी (सन् 1929-1932) 
द ग्ररेट लडप्ररेसन भन्नरे गरिएकरो भयङ्कि ठू िरो आलथ्छक मन्ीकरो बरेिा नै 
अष्ट् रेलियाबासीहरूिरे एकदमै कलठन स्सथलतबाट गनुलरिननु पिरेकरो लथयरो। 
यसकरो सनुरुवात 1929 करो अक्टरोबिमा नू्य यरोक्छ करो स्क एक्सचरेनज 
खस्रे पलछ भएकरो लथयरो । अष्ट् रेलियामा आलथ्छक मन्ी हुननुकरो अरू 
कािणहरूमा अष्ट् रेलियािी उत्पादनकरो मूल् घट्ननु ि िरोजगािदातािरे 
काम ि ज्यािा कटौती गिरेका कािण उत्पन्न औद्रोलगक अस्सथिता 
आलद लथए । सन् 1932 सम्मा करिब 32 प्रलतशत अष्ट् रेलियनहरू 
बरेिरोजगाि भएका लथए। 

अष्ट् रेलियन समाजमा मन्ीकरो असि एकदमै भयानक लथयरो। काम 
ि स्सथि आम्ानी नहुनका कािण धरेिै मालनसहरूिरे घि गनुमाउननु 
पिरेकरो लथयरो। लतलनहरू ढि ि तातरो लबनाकरो असथायी लनवासमा बस्नु 
पिरेकरो लथयरो। करे लह लपताहरूिरे त परिवाि त्याग गिरे ि िक्सी लपउन 
थािरेका लथए। कामगनने वग्छमा परिवािका धरेिै बािबालिकाहरू 13 
वा 14 बि्छकरो उमरेिमा नै लवद्ािय छरोड्न थािरे। धरेिै मलहिाहरूिरे 
आधािभूत कामगन्छ थािरे ि एकै्िरे बािबालिकाहरूकरो िरेखदरेख 
गन्छ थािरे। 

मन्ी चलक्छ िहरेकरो बरेिा, अष्ट् रेलिया सिकािकरो करे स्न्द्रय बरेिरोजगाि 
यरोजना लथएन। करे लह दान ि करे लह लनजी संसथाहरू बाहरेक, 
मालनसहरू िरोजगािी यरोजना ि साव्छजलनक लनमा्छण यरोजनामा भिपननु्छ 
पद्छर्थरो। सन् 1932 मा अथ्छतन्त्रमा सनुधाि आउन थाल्रो, ति धरेिै 
परिवािहरूमा भएकरो क्लतकरो मम्छत भनरे हुन सकरे न। 

उक्त बकृहत मन्ीकरो बरेिा अष्ट् रेलियामा दान गनने संसथा ि सं्यम 
सरेवकहरूकरो भूलमकािाई कलहलै् लबस्छन सलकन्न। 

सि चाल्स्छ लकङ् सफरोड्छ स्स्थ 
(सन् 1897-1935) 
सि चाल्स्छ लकङ्सफरोड्छ स्स्थ पलहिरो पनुस्ाका अष्ट् रेलियािी 
पाइिट लथए । प्रथम लवश्वयनुद्धकरो बरेिा उनी गालिपरोलिमा 
लभडरेका लथए ि Britain’s Royal Flying Corps संग उडान 
गिरेका लथए। 

उनकरो पलहिरो ठू िरो काम सन् 1928 मा क्ालिफरोलन्छया दरे स्ख 
स्क्न्सल्ाण्ड सम्करो प्ालसलफक समनुन्द्र पाि गननु्छ लथयरो। 
उहाँकरो साउदन्छ रिस नामक प्रेन अष्ट् रेलिया आउँदा 25,000 
अष्ट् रेलियािीहरू उनिाई ‘स्स्लथ’ भन्नरे स्ागत गिरेका लथए । 
सन् 1932 मा वायनुसरेवामा पनुया्छएकरो यरोगदान बापत उनिाई 
knighted पदिरे लवभूलित गरिएकरो लथयरो। 

दनुखद रूपमा, सन् 1935 मा उलन इंगल्ाण्डबाट अष्ट् रेलिया 
आएकरो बरेिा उनकरो लवमान सलहत हिाए ि उनिाई कलहलै् 
फरे िा पान्छ सलकएन। 

सि चाल्स्छ लकङ्गसफरोड्छ स्स्थिाई लवश्वकै सबैभन्ा ठू िरो 
वायनुसरेवा इलतहासकरो पात् भलनन्थरो। उनिाई दानी व्यस्क्तकरो 
रूपमा लचलननछ ि आलथ्छक मन्ी आकालसएकरो बरेिा एकजना 
वास्लवक अष्ट् रेलियन अलभनरेता खरोज्ननु पिरेमा। 

आल थ्छक मन् ी दौिान सनुप ल कचरेन 
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दरोस्रो लवश्वयनुद्ध (1939–45) 
दरोस्रो लवश्वयनुद्धमा अष्ट् रेलियािीहरूिरे Allies सँग लमिरेि यनुिरोप, 
भूमध् सागि ि उत्तिी अलफकामा जम्छनीसँग िडाई गिरे । 
उनीहरूिरे दलक्ण पूवमी एलसया ि प्रशान्त क्रेत्मा जापानसँग पलन 
िडाईँ गिरे । 

उत्तिी अलफकाका मरुभूलममा िहरेकरो टरोब्क सहिमा अष्ट् रेलियािी 
फौजिरे जम्छनी ि इटालियनहरूकरो िामरो घरेिाबन्ी लवरुद्ध िडरे 
। यरो इलजप्मा िहरेका जम्छनहरू लवरुद्धकरो अस्न्तम िक्ादि लथयरो 
। संघि्छपूण्छ आठ मलहनासम् यी सरेना (मनुख्य रूपिरे अष्ट् रेलियािी 
सरेवा) हरूिरे ठू िरो आरिमण ि प्रलतकू ि परिस्सथलतकरो समाना गिें 
। उनीहरूिरे गनुफा ि लहम दिािमा िनुकरे ि िडाई गिें । प्रलतवद्धता, 
वीिता ि हलसमजाकका साथै कमान्िहरूकरो आरिमक 
यरोजनािरे यनुद्धकािीन अन्धकािमा उत्परेिणाकरो श्रोतकरो रूपमा 
काम गय्यो । यही कािणिरे उनीहरूिरे “टरोब्नुकका मनुसा” करो 
उपाधी प्राप्त गिें । 

1941 जापानिरे प्रशान्त क्रेत्मा यनुद्धकरो घरोिणा गय्यो । 
अष्ट् रेलियािीहरू पपनुआ न्यनु लगनीकरो िक्ा गन्छ थािरे । यरो काम 
लनयलमत सरेना ि नयाँ भतमी भएकाहरूिाई लदइएकरो लथयरो । नयाँ 
भतमी भएकाहरू पया्छप्त रूपमा तालिम प्राप्त लथएनन् । लतलनहरूिरे 
शत्नुहरूसंग बन, लभि पाखा खरोकरोडा टट् याकिरे लचलननरे लहिरो माग्छमा 
िडाईं गिरेका लथए। अष्ट् रेलियािी सरेना जापानीहरूिाई िरोक् सफि 
भयरो । करे ही अष्ट् रेलियािीहरूकरो िालग गालिपरोिीकरो एनज्याक करोभ 
झै पलवत् लतथ्छ सथि बन्न सक्रो । 

1942 मा जापानीहरूिरे बरेिायतीहरूकरो लसंगापनुिमा िहरेकरो 
आधाि लसलविमालथ लवजय हालिि गिरे । त्यहाँबाट िगभग 
15,000 अष्ट् रेलियािी सरेनािाई लगिफ्ाि गिी थाई-बम्छ िरेिमाग्छमा काम गन्छ 
सरेनाहरूसँग लनककृ ष् व्यवहाि गरिएकरो लथयरो । अष्ट् रेलियािी यनुद्द बन्ीहरूिरे एक अका्छकरो हरेिचाि गन्छ खरोजरेकरो भए पलन यहाँ 2700 भन्ा 
बढी अष्ट् रेलियािी यनुद्ध बन्ीकरो लनधन भयरो । 

िलगएकरो लथयरो । यरो लनमा्छण दौिान धरेिै अष्ट् रेलियािी 

पापनुवान  
भि  ीयाद्ािा  घाइतरे  ल  सपाह  ीिाई  करोकरोडा  टट्  याकमा  मद्दत  गददै  

सि एडवड्छ ‘Weary’ डनिप (1907–93) 
एकजना बहादनुि तथा हरोलशयाि शल् लचलकत्सक ि अष्ट् रेलियािी 
यनुद्धका एकजना वीि यरोद्धा हुननुहुन्थरो। दरोस्रो लवश्वयनुद्ध दौिान 
जापानीहरूिाई उहाँिाई लगिफ्ाि गिी थाई-बमा्छ िरेिमाग्छमा 
काम गन्छ िगरो । त्यहाँकरो नाम लनकै मनुस्श्ि लथयरो । 

कमाण्डिकरो नातािरे, वरेईिीिरे उहाँकरो मालनसहरूसँग शल् 
लचलकत्सककरो नातािरे कनु िागनने ि उपचािकरो िालग िामरो समय 
लबताएका लथए। क्ाम्पमा उहाँिाई यातना लदननुकरो बाबजनुदपलन 
उहाँिरे सरेवा भनरे गरिनै िाख्नभयरो। 

लचलकत्सलकय यरोगदानकरो िालग उहाँिाई सन् 1969 मा 
यरोद्धा उपाधी (नाईट्स) िरे लवभूलित गरिएकरो लथयरो। जब 
उहाँकरो दरेहावसन भयरो, ‘The Surgeon of the Railway’ 
भनै् 10,000 भन्ा बढी मालनसहरू उहाँकरो िाजलकय 
दाहासंकािमा मरेिवन्छकरो सडकमा भरेिा भएका लथए। 

अष्ट् रेलियन नागरिकता: हाम्रो साझा सम्बन्ध 77 



       

     
  

        
       

           
          

         
        

    
       

     

  
  

  
       

    
  

   
    

 

  
   

  
     

   

        
            
  

     
           

     

           
      

      
    

       

अरू द्न्हरू 
दरोस्रो लवश्वयनुद्ध भएकरो करे ही समयपलछ 1950 दरे स्ख 1953 करो बीचमा अष्ट् रेलियािी सशस्त सरेनािाई संयनुक्त िाष्ट् संघीय शास्न्त सरेना 
अन्तग्छत दलक्ण करोरियािाई उत्ति करोरियािी कम्नुलनष्हरूबाट बचाउनरे काममा खटाइयरो। 

त्यसकरो करे ही समयपलछ अष्ट् रेलियािरे अमरेरिकाकरो समथ्छन गददै दलक्णी लभयतनामिाई सहयरोग गय्यो । यरो यनुद्धमा अष्ट् रेलियािी सरेनािरे 
लभयतनामािाई एकीककृ त गन्छ खरोज्नरे कम्नुलनष् शासन लवरुद्ध िडाई गय्यो । लभयतनाम यनुद्द दरोस्रो लवश्व यनुद्धपलछ सबैभन्ा िामरो समय 
चिरेकरो यनुद्ध हरो । 1962 दरे स्ख 1973 सम् भएकरो यरो यनुद्ध अष्ट् रेलिया सहभागी भएकरो सबैभन्ा िामरो यनुद्ध हरो । यनुद्धमा भएकरो अष्ट् रेलियाकरो 
यरो सहभालगतािाई लववादस्पद मालननछ । धरेिै अष्ट् रेलियािीहरूिरे यरो यनुद्धकरो उदरेश्य ि यनुवाहरूिाई यनुद्धमा भतमी गिरेकरो लवियिाई लिएि 
सडक आन्रोिन गिरेका लथए । 

अष्ट् रेलियािी िक्ा दि पूवमी लटमरोि, इिाक, सनुडान ि अफगालनस्ानमा भएकरो यनुद्धमा सहभागी भएकरो छ । त्यसै्, यरो दि संयनुक्त िाष्ट् संघीय 
शास्न्त सरेना अन्तग्छत अलफका, मध् पूव्छ ि एलसया प्रशान्त क्रेत् जस् लवलभन्न छरे त्मा पलन खलटएकरो छ । 

स्िण लदवस 
एनज्याक लदवसका अलतरिक्त स्िण लदवसमा पलन अष्ट् रेलियािीहरू यनुद्धमा भाग लिएका ि मकृत्यनु विण गिरेका व्यस्क्तहरूकरो स्िण 
गछ्छ न् । प्रत्यरेक वि्छ 11 नरोभरेम्वि (11 औ मलहना) का लदन लबहान 11 बजरे अष्ट् रेलियािीहरू यनुद्धमा मनने ि पीलडत हुनरे, तथा सरेवा गनने 
अष्ट् रेलियािीहरूकरो स्िणमा िरोलकनछन् । हामी त्यरो लदन िातरो परोपी िगाउँछौ ँ। 

शनुरूका सन् 1900 लतिकरो अध्ागमन 
प्रथम ि दरोश्रो लवश्व यनुद्धकािकरो बीचमा, अष्ट् रेलियामा प्रवरेश 
गनने लनिरेलधत शत्छहरू कायमै िहरे। तैपलन, लविरेशगिी दलक्णी 
यूिरोपका पनुरूिहरूकरो बसाईं सिरेि आउनरे रिममा भनरे बकृस्द्ध नै 
भइिह्रो। उलनहरूिरे आफनरो साथमा लशप, लशक्ा ि रिलतरिवालजय 
मान्यताहरू ल्ाएका लथए। लतलनहरूिरे अष्ट् रेलियाकरो दनुग्छम 
क्रेत्का उद्रोग ि सडक ि िरेिमाग्छ लनमा्छण लवकाशमा सहयरोग 
पनुया्छए। दक् इटालियन लशल्पकािहरूिरे हाम्ा साव्छजलनक भवन ि 
बाससथानकरो लनमा्छणमा अतनुिलनय यरोगदान पनुया्छए। 

सन् 1930 करो अन्त्य लति, यूिरोपबाट यहूदी शिणथमीहरूकरो 
आगमन शनुरू भयरो। उलनहरू नाजी जम्छनीहरूकरो त्ासबाट 
भागरेका लथए। लतलनहरू जम्छनी, अलष्ट् या, चरेकरोस्रोभालकया, हंगरेिी 
ि परोल्ाण्डबाट आएका लथए। धरेिैजसरो शिणाथमीहरू लशलक्त लथए 
। उनीहरूिरे जसिरे अष्ट् रेलियाकरो अथ्छतन्त्र ि रिलतरिवाजमा ठू िरो 
यरोगदान पनुया्छए। 

अष्ट् रेलियाकरो यनुद्धबन्ीहरूकरो क्ाम्पमा दरोश्रो लवश्व यनुद्धकरो 

िगभग सत् हजाि इटालियन लसपाहीहरूिाई बन्ी बनाइएकरो लथयरो। उनीहरूिरे करे 
ठीकै व्यवहाि गरिन्थरो । उनीहरू मध्रे धरेिैिरे यहाँकरो भूलम ि जनताकरो बािरेमा जानकािी हालसि गिें । यनुद्ध पचिात प्रायजसकरो अष्ट् रेलियामा 
बसाईं सिरे ि आएका लथए। 

ही समय मात् क्ाम्पमा बस्नु पय्यो । उनीहरूसँग 

यनुद्ध पलछका शिणाथमीहरू 
यनुद्धपलछ, अष्ट् रेलियािरे आफनरो जन घनत्व बढाउनकरोिालग अन्य यूिरोलपयन दरेशहरूका मानछरे हरूिाई बसाइ सिरे ि यहाँ आउन प्ररोत्सालहत 
गय्यो । नाजी जम्छनीिरे धपाएकरो िाखौं मालनसहरू वा हािकरो सरोलभयत रूसिरे कब्ा गिरेकाहरू जरो आफनरो मातकृभूलम फक्छ न असमथ्छ 
भएका लथए। करिब 170,000 घिबाि लबलहनहरूिाई अष्ट् रेलियािरे नयाँ जीवन प्रािम्भ गन्छ स्ीकाि गिरेका लथए। 

अष्ट् रेलियामा उपयनुक्त कामदािहरूकरो पलन कमी भएकरो लथयरो। दरेशकरो भलवष्यकरो िालग त्यस बरेिाकरो सिकाििरे जनसंख्या बकृस्द्ध गन्छ 
आवश्यक भएकरो लवश्वस गिरेका लथए। स्स्थ्य 45 वि्छ मनुलनकाहरू अष्ट् रेलियामा 10 पाउण्डमा ि उलनहरूकरो बािबच्चाहरू लसतै्तमा 
आउन सक्दथरे। आप्रवासीहरू भनरे संयनुक्त िाज्य (बरेिायत) ि यनुिरोपकरो नागरिकहरूिाई मात् लसलमत गरिएकरो लथयरो। आप्रवासीहरू भनरे 
बरेिायती ि यनुिरोपकरो नागरिकहरूिाई मात् लसलमत गरिएकरो लथयरो। 

एक  यनुिरोपरेि  ी  आप्रवास  ी  अष्ट्  रे ल  ियामा  बसाईं सिरे  ि  आउदै गिरे  करो  
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स्रोई माउन्रेन जि लबद् त परियरोजना 
अष्ट् रेलियन सिकािकरो सन् 1949 करो बकृहत यरोजना अन्तग्छत 
लहम नलदकरो पानी लभक्टरोरियाकरो पूवमी समनुन्द्रमा जाननु अघी बाँध 
बनाउनरे लथयरो। यरो पानीिाई लभत्ी जलमन लति िलग लसंचाई ि 
लवद् त उत्पादन गरिएकरो लथयरो। यरो एउटा बकृहत यरोजाना लथयरो 
जनुन पनुिाहुन 25 बि्छ िागरेकरो लथयरो। 

यरो अष्ट् रेलियाकरो सबै भन्ा ठू िरो ईस्नजलनयारिङ्ग यरोजना हरो। 
संसाि कै ठू िरो जिलवद् त परियरोजना मध्रेकरो एक मालननरे यरो 
परियरोजनािाई इस्नजलनयरिङ क्रेत्करो आधनुलनक आचिय्छकरो 
रूपमा लिइनछ । 

स्रोई माउन्रेन परियरोजना नू्य साउथ वैल्सकरो करोशीयनुज्रो 
िालष्ट् य लनकनु ञ्जमा अबस्सथत छ। 
यसमा 16 प्रमनुख बाँधहरू, सात पावि स्रेसनहरू, 
एउटा पस्म्पङ्ग स्रेशन ि 225 लकिरोलमटि िामरो सनुरूङ्ग, 
पाइपिाईन ि नहिहरू पद्छछन्। यसकरो प्रायसजरो भाग 
भूलमगत छ । 

यस परियरोजनािरे न्यनु साउथ वरेल्स ि लभक्टरोरिया क्रेत्मा लसँचाइ 
सनुलवधा उपिब् गिाउँछ । यहाँबाट न्यनु साउथ वरेल्सकरो 10 
प्रलतशत जि लवद् त उत्पादन गछ्छ । 

सन् 1949 मा प्रािम्भ भएकरो यस परियरोजना सन् 1974 मा 
समाप्त भएकरो लथयरो। 30 दरेशहरू भन्ाबढीका 100,000 
भन्ा बलढ मालनसहरूिरे यस परियरोजनामा काम गिरेका लथए। 
यी मध्रे सत्तिी प्रलतशत कामदािहरू आप्रवासी (बसाईं सिरेि 
आएका) हरू लथए। यस परियरोजना समाप्त भएपलछ प्रायजसरो 
यूिरोपका कामदािहरू अष्ट् रेलियाकरो बहुसांस्कृ लतक समाजिाई 
अमूल् यरोगदान पनुया्छउँदै अष्ट् रेलियामा नै बसरे। 

स्रोई माउन्रेन परियरोजना अष्ट् रेलियाकरो एउटा स्तन्त्र बहु 
सांस्कृ लतक ि साधन श्रोत सम्पन्न यरोजनाकरो प्रलतक हरो। 
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आलदवासी ि टरोिस स्ट् ैट आइल्ाण्डिहरू प्रलत गरिएकरो व्यवहाि 
सन् 1940 ि 1950 करो दशकमा सिकाििरे आलववासी तथा टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूिाई समाजमा घनुिमीि गिाउनरे नीलत लियरो । 
अथा्छत् आलदवासी ि टरोिस स्ट् ैट आइल्ाण्डिहरूिाई गैि-आलदवासी जसिी नै जीवन यापन गन्छ िगाइयरो । उनीहरू आफनरो संस्कृ लत 
गनुमाउन चाहन्न थरे । त्यसैिरे उनीहरू यरो कनु िा मान्न तयाि भएनन् । 

1960 करो दशकमा भनरे सिकाििरे समायरोजनकरो नीलत लियरो । सन् 1850 मा अष्ट् रेलियाकरो प्रायजसरो मालनसहरूिरे मताअलधकाि प्राप्त गिरे ति 
सन् 1962 सम् पलन संघीय िाज्य (Commonwealth) करो मतालधकाि भनरे लदइएकरो लथएन। समायरोजनकरो भागकरो रूपमा आलदवासीहरूिाई 
जनुन स्तन्त्रता लदइयरो ति लतलनहरूबाट साधािण (अवरोरिलजनि बाहरेककरो) अष्ट् रेलियन जनताकरो रिलतरिवाज स्ीकाि गन्छ भलनयरो। 

सन् 1967 मा 90 प्रलतशत भन्ाबढी अष्ट् रेलियनहरूिरे आलदवासी ि टपिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डहरूिाई प्रत्यरेक पाँच वि्छमा हुनरे जनसंख्या 
ि घिकरो जनगणनामा संिग् गरिननु पद्छछ भलन भरोट खसािरेका लथए। यसिरे बहुसंख्यक अष्ट् रेलियाबासीहरूिरे आलदवासी तथा टरोिरेस स्ट् रेट 
आइल्ाण्डिहरूिाई संिग् गिाइननु पद्छछ ि समानालधकाि लदननु पद्छछ भन्नरे कनु िा लवश्वास गिरेकरो दरे स्खयरो । 

सामालजक मूल्करो लवस्ाि ि आलदवासीहरूकरो ठू िरो लविरोधिरे आलदवासी तथा टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूकरो सन्भ्छमा नीलत बनाउँदा 
स्यत्तता लदइननु पनने अवसथा सकृजना गय्यो । सिकाििरे पलन आलदवासी तथा टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डहरूसँग िाजनीलतक, आलथ्छक, 
सामालजक ि सांस्कृ लतक लवकासका सन्भ्छमा आत्मा लनण्छयकरो अलधकाि हुननु पछ्छ भन्नरे कनु िा स्ीकाि गय्यो । 

नद्छन क्रेत्करो वरेभ लहिमा भएकरो गनुरिन्जी हड्तािपलछ भूलम मालथकरो स्ालमत्वसम्बन्धी असन्तनुलठि ि लविरोधकरो प्रचाि भयरो । लभन्सरेन् 
लिङलगआिीकरो नरेतकृत्वमा आलदवासी पशनुपािकहरूिरे तिव बढाउनरे ि काय्छ सथिकरो वाताविण सनुधाि गनने माग गददै काम छरोडरेि लहँडरे । 
उनीहरूकरो यरो कामिरे इडी माबरो ि अरूिाई भूलम अलधकािकरो िालग िड्न प्ररोत्सालहत गय्यो । 

अवरोरिलजनि ल्ाण्ड िाइटस् (नदन्छ टरेरिटरोिी) एनरे 1976 अन्तिगत अवरोरिलजनि समनुदायका मालनसहरूिाई अष्ट् रेलियाकरो लभत्ी क्त्रे का 
बालहिी भागहरूकरो ठू िरो क्त्रे प्रदान गरियरो। सन् 1990 करो दशककरो शनुरु लतिकरो उच्च न्यायियकरो माबरो फै सिा ि नरेलटभ टाइटि ऐन 
1993 िरे आलदवासी समनुदायका मालनसहरूकरो लतनका पिम्पिागत कानून ि चािचिनका आधािमा त्यस्रो जलमनमालथकरो स्ालमत्व 
दावी गन्छ पाउनरे कनु िािाई स्ीकाि गिरेकरो छ। 

अलहिरे अष्ट् रेलियाकरो धरेिै ठाउँमा आलदवासीहरूिरे भूअलधकाि प्राप्त गिरेका छन् ि यरो संख्या बढ्दै छ । यी क्रेत्हरूमा समाज पिम्पिागत 
रूपिरे चलििहरेकरो छ । 

सन् 1997, अष्ट् रेलियाकरो संसदमा ‘Bringing them home’ रिपरोट्छ परेस गरियरो । उक्त रिपरोट्छ बहसंख्यक रूपमा अवरोरिलजनि ि टरोिरेस 
स्टट् रे आइल्ाण्डिहरूकरो बािबालिकाहरूिाई लतलनहरूकरो परिवािबाट लछनरेकरो कािणिरे एउटा छानलवनकरो अस्न्तम प्रलतवदरेन लथयरो। 
यी बािबालिकाहरू चरोरिएका (‘Stolen Generations’) करो नामिरे परिलचत छन् । उक्त रिपरोट्छका कािण, सन् 1998 करो पलहिरो िालष्ट् य 
क्मा लदवस (‘Sorry Day’)करो रूपमा हजािौ ँमालनसहरूिरे एकजटनु भई प्रद्छशन गददै आफना आलदवासी सहकममी अष्ट् रेलियानहरूप्रलत 
समथन्छ जनाएका लथए। 

चरोरिएकरो पनुस्ासँग िालष्ट् य क्मायचना (2008) 
सन् 2008 फरे ब्नुअिी 13 का लदन, अष्ट् रेियन प्रधानमन्त्रीिरे 
अष्ट् रेलियािीहरूकरो पक्बाट संसदमा चरोरिएका पनुस्ाहरूप्रलत 
िालष्ट् य क्मायाचना गननु्छभयरो। उहाँिरे आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट 
आइल्ाण्डिहरूसँग लवगतमा गरिएकरो व्यवहािकरो िालग 
क्मायाचना गननु्छभयरो। उहाँिरे लवशरेिगिी उनीहरूका बच्चाहरू बाबनु 
आमाबाट लछनरेि िगरेकरोमा क्मा माग्नुभयरो। 

उक्त सन्रेश टरेलिलभजन ि िरे लडयरोमा प्रत्यक् प्रसािण गरिएकरो लथयरो। 
उक्त ‘क्मा’ सन्रेश सनुन्नका िालग हजािौ ँअष्ट् रेियनहरू एलकककृ त 
भई साव्छजलनक तथा काय्छ सथिहरूमा भरेिा भएका लथए। उक्त 
सन्रेशमा लवगतमा भएकरो अन्यायहरूकरो सूची आलधकारिक 
रूपमा पजीकंिण गरिएकरो लथयरो ि त्यसकरोिालग क्मायाचना 
गरिएकरो लथयरो। त्यस्ा अन्याय फरे रि नहरोस् भन्नकरो िालग आलदवासी 
ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डि जनतािाई आश्वास् तनुल्ाउनरे तफ्छ सरो 
कदम लनकै महत्वपूण्छ लथयरो। उक्त क्मायाचना (Sorry) सन्रेश 
सबै अष्ट् रेियनहरूका िालग एक कदम अगालड बढाउन महत्वपूण्छ 
लथयरो।आज, अष्ट् रेलियाकरो परिचयका िालग आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट 
आइल्ाण्डिहरूू करो अतनुिलनय यरोगदानकरो कदि गददै हामीिरे 
त्यसप्रलत गव्छ गनने गिरेका छौ । न्यालयक प्रणािी, िाजनीलत, किा ि 
खरेिकनु द िगाएतका काय्छ शस्क्तहरूमा धरेिै अवरोरिलजनि ि टरोिरेस 
स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरू अष्ट् रेलियाकरो ठू िा ठू िा पदहरूमा काय्छित छन्। 

ल  सड्न ीकरो आकासमा ‘Sorry’ िरे स् खँदै 
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अल्वट्छ नामातलजिा (1902–59) 
अल्वट्छ नामातलजिा एक महान अष्ट् रेलियािी किाकाि लथए । 
उनी नयाँ तरिकािरे अष्ट् रेलियाका िमणीय सथिहरूकरो लचत् 
बनाउनरे अग्रणी किाकाि लथए । एकजना यनुवा अिन्छट पनुरूि 
अल्वट्छिरे लचत्किामा गहन प्रलतभा प्रस्नुत गिरेका लथए। उनिरे 
लनकै लसलमत मात्ामा मात् औपचारिक तालिम लिएका लथए 
ति उनकरो अष्ट् रेलिया दरेशबािरेकरो पानी िंगका लचत्किा लनकै 
िरोकलप्रय बनरे लत सबै लनकै छरोटरो समयमा लबरिी भएकरो लथयरो। 

उलन ि उनकी श्ीमती अष्ट् रेलियाकरो नागरिक बन्नरे अनमनुलत 
प्राप्त पलहिरो अवरोरिलजनि समनुदायका मालनसहरू लथए। 
यसकरो मतिब उलनहरू मतदान गन्छ सक्रे हरोटिमा प्रवरेि 
पाउँथरे ि मनपिरेकरो ठाउँमा घि बनाउन पाउँथरे । अल्वट्छकरो 
अष्ट् रेलियािी नागरिकतािरे अन्य आलदवासीहरूमा उक्त 
अलधकाि नभएकरो कनु िाकरो तर्थिाई प्रकाशमा ल्ाएकरो छ। 

उहाँिरे गैि आलदवासी अष्ट् रेलियािीहरूिाई नश्ीय काननुनिरे 
भरेदभाव दरेखाउननु भयरो । उहाँकरो जीवनकरो आधािमा 
आलदवासी ि टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूकरो िालग 
परिवत्छनहरू गरिए । 

इडी माबरो (1936–92) 
इडी करोइकी माबरो आलदवासीहरूकरो जलमनमालथकरो 
अलधकािका िालग िड्नरे एकजना कायक्छ ता्छ तथा प्रवक्ता 
लथइन। उनी टरोिरेस स्ट् रेटका मरेरियम जातका जनताकरो भूलम 
मनुिरे लद्पमा जन्मरेकी हुन् । 

सानै उमिरे दस्ख नै उनिाई कननु कननु रूखहरू ि कननु कननु 
चट्ानहरूिरे आफनरो परिवािकरो जलमनकरो साँध छनु ट्ाउँछ 
भन्नरे लसकाइएकरो लथयरो। 

धिै वि्छ पलछ मात् एड्ीिरे उनकरो घि भएकरो जलमनिाई 
उनकरो परिवािकरो स्ालमत्वमा िहरेकरो नभै अष्ट् रेलियाकरो 
कानून अन्तिगत रिाउनकरो स्ालमत्वमा िहरेकरो जलमनमा 
परिणत गरिएकरो थाह पाए। उनिरे आफनरो रिरोधिाइ 
काममा परिणत गददै मनुिमी लद्छपका जनताकरो तफ्छ बाट उक्त 
लवियिाई न्यायियमा पनुया्छए । 

सन् 1992 मा धरेिै वि्छपलछ एड्ीकरो मद्दाकरो फै सिा उच्च 
न्यायियमा भयरो जनुन उनिरे लजतरे । लद माबरो फै सिा भलनएकरो 
उक्त लनण्छयमा यलद आलदवासी समदायका मालनसहरूिरे 
लतनका जग्ामा एलतहालसक सम्बन्ध वा पिम्पिागत 
रूपमा भरोगचिन गरि आएकरो कनु िा प्रमालणत गन्छ सकरे मा 
ि त्यसिाई अरू कसैिरे दावी नगिरेमा उलनहरूिरे त्यस्रो 
जलमनकरो स्ालमत्व दावी गन्छ पाउनरे कनु िा उलिरेख छ। 
सरो लनण्छय पलछ जलमनकरो ठू िरो क्रेत् करो स्ालमत्व लतनका 
वास्लवक मालिकहरूकरो हातमा दरे स्खनछ। 

एड्ी माबरोिाई उनकरो सहास ि आलदवासी तथा टरोिरेस स्ट् रेट 
आइल्ाण्डहरूका िालग जलमनमालथकरो स्ालमत्व प्राप्त 
गन्छ सघाउ पनुया्छएकरोमा स्िण गरिनछ। 
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बहुसास्कृ लतक आप्रवास 
सन् 1950 ि 1960 मा ‘White Australia’ लनलतकरो अन्त्यकरो िालग एलशयन समनुदाय, लगजा्छघिहरू ि सामालजक समूहहरूिरे प्रदश्छनी गिरे । 

सन् 1958 मा, अष्ट् रेलियाकरो सिकाििरे आदरेशमूिक परिक्णकरो अन्त्यगय्यो ि सन् 1966 मा छनौट गरिएका यूिरोलपयन ि दक् 
एलशयनहरूकरो अध्ागमनकरोद्ाि खनुलिा गरिलदयरो। समग्रमा सबै ठाउँमा अष्ट् रेलियनहरूकरो आफनरो दरेशमा सबै िाष्ट् हरूिाई अध्ागमन 
यरोजना सस्म्लित गनने मान्यताकरो िालग परिलचत भए। 

सन् 1973 मा ‘White Australia’ लनलतकरो अन्त्य भयरो, ि अष्ट् रेलिया बहु संस्कृ लतक माग्छ तफ्छ िस्मकयरो। यसपलछ सिकाििरे 
आप्रवाससम्बन्धी सबै जातीय मापदण्ड हटायरो । लभयतनाम यनुद्ध पचिात सन् 1975 मा अष्ट् रेलियािरे एलशयाकरो (मनुख्यतया लभयतनाम, चीन 
ि भाितका) शिणथमी ि बसाईं आउनरेहरूिाई स्ीकाि गय्यो। 

1945 पलछ दसौं िाख मानछरे हरू अष्ट् रेलियामा बसाइ सिरे ि आएका छन् । यसिी बसाइ सिरे ि आउनरेहरूमा धरेिै व्यस्क्तहरू यनुद्धग्रस् 
क्रेत्का शिणाथमीहरू पलन छन् । अलहिरे अष्ट् रेलियामा संसािभरिबाट आप्रवासीहरू आउँछन् । 

अष्ट् रेलियािरे समावरेलशताकरो नीलत अविम्बन गिरेकरो छ । त्यसैिरे, हिरेक जात, जातीयता ि संस्कृ लतका मानछरे हरू आफू िाई यरो समाजकरो 
अलभन्न अंग भएकरो महसनुस गछ्छ न् । यरो नीलत अष्ट् रेलिया समाजमा सव्छव्यापी छ । यरो नीलत प्राथलमकदरे स्ख लवश्वलवद्ाियसम् हाम्रो शैलक्क 
पाठ्रिममा झस्ल्नछ । त्यसै्, यरो नीत सबै काय्छसथिमा अभ्ास गरिनछ । 

अष्ट् रेलियाकरो हिरेक प्रदरेश ि िाज्यकरो मानवअलधकाि सलमलत ि सिकािकरो पक्पात लनवािण लनकायिरे हिरेक व्यस्क्त समाननुपालतक ि 
पक्पात लबलहनताका साथ व्यवहाि गरिननु पनने कनु िािाई सूलनलचित गिरेकरो छ। जालतय भरेदभावकरो साव्छजलनक रूपमा लविरोध तथा लनन्ा 
गरिनछ ि कानून बमरोलजम त्यस्रो काय्छगननु्छ अपिाध हुनछ। 

अष्ट् रेलिया आपसमा मरेिलमिाप िहरेकरो बहुसांस्कृ लतक समाज स्ीकाय्छ दरेश बनरेकरो छ। यरो बसाईं सिरेि आउनरेहरू, आप्रवासी मालनसहरू 
ि अन्य अष्ट् रेलियामा नै जन्मरेकाहरूिरे स्तन्त्रताका साथ उलनहरूकरो िक् शान्तीपूण्छ तरिकािरे हालसि गनने दरेश भएकरो छ। 

Dr Victor Chang (1936 – 1991) 
अष्ट् रेलियाका सव्योत्तम मनुटनु लचलकत्सकहरू मध्रे एक हुन्। लभक्टि 
लपटि चाङ् यम लहम सन् 1936 मा चीनमा जन्मरेका लथए ि उलन 
15 वि्छकरो उमरेिमा अष्ट् रेलिया आएका लथए। 

उनिरे लसड्नी स्सथत सरेन् लभन्सरेन् अस्पतािमा 
(St. Vincent’s Hospital)काम गिरे ि उनिरे सन् 1984 मा 
अष्ट् रेलियामा मनुटनु प्रत्यािरोपण गनने पलहिरो करे न्द्र सथापना गिरे । सन् 
1986 मा लभक्टि चाङ् िाई अष्ट् रेलियाकरो कमप्ालनयन अफ लद 
अडि अफ अष्ट् रेलियाद्ािा लवभूलित गरिएकरो लथयरो। 

मनुटनु दाताहरूकरो अभावका कािण लचस्न्तत भएका लभक्टििरे 
नक्िी मनुटनुकरो नमूना तयाि गन्छ शनुरू गिरे जनुन सन् 1991 मा 
उनकरो दनुखद लनधन हँुदा िगभग सलकनै िागरेकरो लथयरो। 

उनकरो स्कृलतमा नयाँ अननुसन्धान करे न्द्र सथापना गरिएकरो छ। 
उनिाई लवशरेिज्ता, आशावादी सरोच ि उनिरे गिरेका उन्न्यनका 
िालग स्िण गरिनछ। 
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संक्रेपमा 
यी पानाहरूिरे तपाईंिाई अष्ट् रेलियाकरो कथाकरो बािरेमा करे वि छरोटरो झल्रो लदनछ। अष्ट् रेलियािी नागरिक हुननु भएकरोमा हामी तपाईंिाई 

ँ ँ स्ागत गछ्छ ि हाम्रो शान्त प्रजातास्न्त्रक दरेशमा पूण्छ रूपिरे सहभागी हुनरे लनमन्त्रणा गछ्छ । 

नागरिककरो रूपमा तपाईंसँग पलन अरू अष्ट् रेलियािी नागरिकहरूसँग भएकै दालयत्व तथा सनुलवधाहरू हुनरे छन् । तपाईं पलन अष्ट् रेियािी 
ँ समनुदायकरो पूण्छ सदस् हुननु हुनरे छ । तपाईंिरे पलन अष्ट् रेलियाकरो भलवष्य लनमा्छणमा यरोगदान लदननु पनने छ । हामी आसा गछ्छ तपाईं दरेश 

लनमा्छण गनने यरो अलभयानमा सलरिय रूपिरे सहभागी हुननु हुनरे छ । 
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परिक्ण हुन नसक्रे शब् संग्रह 
िाजदू त 
एउटा व्यस्क्त जसिरे दरेशकरो प्रलतलनलधत्व वा दरेशका लवलभन्न ककृ याकिापहरूिाई प्रवद्ध्छन गद्छछ 

समूह 
लनण्छय गन्छकरो िालग छालनएका मालनसहरूकरो समूह उदाहिणकरो िालग एउटा कम्पनी कसिी चिाउननु पद्छछ भन्नरे बािरेमा 

आवालसय लवद्ािय 
एउटा लवद्ािय जहाँ लवद्ाथमीहरू लवद्ाियमा नै बस्दछन् ि लवद्ाियकरो समू्पण्छ पाठ्ावलध भरि नै घि फलक्छ दैनन् 

झाडी (दू ग्छम) 
अष्ट् रेलियाकरो ग्रामीण भागहरू अझैपलन आफनै प्राककृ लतक अवसथामा छन् 

वस्नु भाउकरो सथि 
एउटा ठू िरो खरेत जहाँ वस्नु भाउहरू मासनु उत्पादन गन्छकरो िालग िास्खनछ 

बडापत् 
अलधकाि ि लजम्रेवािी एउटा औपचारिक लिस्खत लवविण 

साझा सम्पदा 
एउटा समान चाहना वा स्ाथ्छ भएकरो सथि 

बिपूव्छक भना्छ गरिएका लसपाही 
िक्ा शस्क्तमा भतमी हुन नचाहरेका ति िडाईंकरो बरेिा भतमी हुननु पिरेका लसपाही 

िाजलकय जग्ा 
सिकािी स्ालमत्व भएका जग्ा 

पाठ्रिम 
अध्यनकरो पाठ्रिम 

लनध्छन 
पैसा नहुनरे वा पैसा प्राप्त गनने उपाय 

नािीकरो आकािकरो आलदम अष्ट् रेलियाकरो वायनु वाद्यन्त्र (didgeridoo) 
नािीकरो आकािकरो आप्रवासी (ओवलज्छनि) अष्ट् रेलियावासीहरूकरो वायनु वाद्यन्त्र 

समान अवसि 
एउटा संतनुलित वा सबैिरे िाम्रो गन्छ सक्रे अवसि; समानता 

मकृतक पनुरूि वा मलहिा सैलनक 
िडाईं वा यनुद्धका बरेिा मिरेका पनुरूि वा मलहिा सैलनक 

लनमा्छण गननु्छ 
सकृजना गननु्छ वा तयाि गननु्छ 

कू ि गाहा्छसथ उत्पादन 
वालि्छक रूपमा दरेश लभत् लनलम्छत सामान वा सरेवाहरूकरो मूल् 

तातरो तिंग 
धरेिै गममी मौसम जनुन िगाताि दनुई लदन भन्ाबढी लटक्दछन् 

उच्चस्रिय दरेशद्रोह 
एउटा गस्म्भि अपिालधक ककृ याकिाप जसमा सिकाि हत्याउनरे प्रयास संिग् हुनछ 
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पलहचान मूिक 
परिलचत ि प्रलतलनलध लचन्ह 

पलहचान मूिक स्दरेशी (इस्न्लजलनयस) लचत्किाहरू 
स्दरेशी (इस्न्लजलनयस) मालनसहरूकरो ि उलनहरूिाई प्रलतलनलधत्व गनने अतनुिनीय किा 

आलदवासी 
अष्ट् रेलियाका आलदवासी ि/वा टरोिस स्ट् ाट आइल्ाण्डि जनताहरू 

भूलम खण्ड 
एउटा जलमनकरो भाग 

माईिस्रोन 
इलतहासकरो एउटा महत्वपूण्छ घटना 

आलदवासी अलधकाि 
आलदवासी तथा टरोिरेस स्ट् रेट आइल्ाण्डिहरूसँग भएकरो जलमन, पानी मालथकरो पिम्पिागत अलधकाि । यरो अलधकाि काननुनिरे नै लदएकरो 
छ । 

मौस्खक इलतहास 
लवगतमा करे भएकरो लथयरो भन्नरे बािरेमा मालनसहरूकरो मौस्खक समझनाहरू ा 

अग्रामी 
सबभन्ा पलहिा बस्ी बसालन आउनरेहरू औपलनवरेलशक बस्ी बसाउँन सफि मालनसहरू 

िाजनीलतक प्रलतलनलधत्व 
िाजनीलतक प्रलतलनलधत्व संसदमा िाजनीलतज्हरूद्ािा प्रलतलनलधत्व गरिएका 

सजायँ 
न्यायधीसिरे लदएकरो सजाय । दरोिीिाई जरेि सजाय तरोक्रे जस्ा काम 

तरोलकएकरो तिब 
िरोजगािदातािरे उलनहरूकरो कामदाििाई नू्यनतम कलत लदनै पद्छछ भलन लनण्छय गन्छ 

सामालजक सनुधाि 
समाजमा रिलमक रूपिरे सनुधाि गनने काम 

िाजकीय दाहासंस्ाि 
दरेशकरो िालग महत्वपूण्छ यरोगदान गनने नागरिककरो सम्ानमा सिकािद्ािा आयरोलजत दाहासंकाि 

लकलिा 
काठ ि अड्ाउनरे लकिाद्ािा तयाि पारिएकरो सनुिक्ा घरेिा 

गरोठािा 
बस्नुभाउकरो हरेिलबचािकरो िालग िरोजगािी लदएका मालनसहरू 

हडताि 
जब कामदािहरू कामगन्छ िरोक्दछन्, उदाहिणकरो िालग, िरोजगािदाताहरूकरो लनण्छयकरो लवरूद्ध प्रदश्छन 

मतालधकाि 
साव्छजलनक चनुनावमा भरोट लदनरे अलधकाि 

शपथग्रहण लिनरे 
साव्छजलनक पदमा स्ीकािका िालग गरिनरे औपचारिक समािरोह 

जीवनका यात्ा 
सामालजक तह वा पकृठिभूलम, नरोकिी, पद 
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थप जानकािीकरो िालग 

अष्ट् रेलियन नागरिकता 
कसिी अष्ट् रेलियन नागरिक हुनरे भन्नरे बािरेमा थप जानकािी हालसि गन्छ पिरेमा www.citizenship.gov.au हरेननु्छहरोस् । 

अष्ट् रेलिया 
तपाईिं रे अष्ट् रेलियाकरो बािरेमा थप जानकािी लिन चाहरेमा सथानीय पनुस्काियमा लिन सक्नुहुनरेछ। लनम्न वरेबसाइटमा पलन उपयरोगी 
जानकािी लदइएकरो छ: 
• अष्ट् रेलियाकरो बािरेमा www.australia.gov.au 

• संक्रेपमा अष्ट् रेलिया www.dfat.gov.au 

अष्ट् रेलिया सिकािकरो यरोजना ि सरेवाहरू 
अष्ट् रेलिया सिकािकरो यरोजना ि सरेवाहरूकरो बािरेमा थप जानकािीकरो िालग www.australia.gov.au हरेननु्छहरोस् । 

संघीय संसद ि लसनरेटि 
तपाईंकरो क्रेत् वा ईिाकाकरो संघीय सांसद सदस् वा सभासद् हरू संग अष्ट् रेलिया सिकािकरो यरोजना ि सरेवाहरूकरो बािरेमा जानकािीहरू हुनछ। 

संघीय सांसद ि लसनरेटिहरूकरो नामाविी www.aph.gov.au मा लदइएकरो छ । 

अष्ट् रेलियाकरो सिकािी संगठनहरू 
यरो श्रोत पनुस्स्कामा उस्लिस्खत अष्ट् रेलियाका सिकािी संगठनहरूसम्बन्धी थप जानकािीकरो िालग लनम्न वरेबसाइटमा जाननुहरोस्: 
• अष्ट् रेलियन सनुिक्ा शस्क्त (Australian Defence Force) www.defence.gov.au 

• अष्ट् रेलियन लनवा्छचन आयरोग (Australian Electoral Commission) www.aec.gov.au 

• अष्ट् रेलियन संघीय पनुलिस (Australian Federal Police) www.afp.gov.au 

• अष्ट् रेलियन मानब आलधकाि आयरोग (Australian Human Rights Commission) www.humanrights.gov.au 

• अष्ट् रेलियन खरेिकनु द आयरोग (Australian Sports Commission) www.sportaus.gov.au 

• अष्ट् रेलियन कि काया्छिय (Australian Taxation Offce) www.ato.gov.au 

• अष्ट् रेलियन यनुधद स्ारिका (Australian War Memorial) www.awm.gov.au 

• अष्ट् रेलियन िाष्ट् बैंक (Reserve Bank of Australia) www.rba.gov.au 
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गैि सिकािी संसथाहरू 
यरो श्रोत पनुस्स्कामा उस्लिस्खत अष्ट् रेलियाका गैि-सिकािी संगठनहरूसम्बन्धी थप जानकािीकरो िालग लनम्न वरेबसाइटमा जाननुहरोस्: 
• ब्ाडम्ान फाउण्डरेसन अष्ट् रेलिया (Bradman Foundation Australia) www.bradman.com.au 

• हामलिन लफस्नुिा www.fstulatrust.org 

• िरोयि फ्ाईङ्ग डक्टि सलभ्छस अफ अष्ट् रेलिया www.fyingdoctor.net 

• स्नु ि अफ एअि (School of the Air) www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au 

• स्रोई माउन्रेन हाईडट् रो-ईिरेस्क्टट् क अथरोरिटी www.snowyhydro.com.au 

• लद फरे ड हरोिरोस् फाउण्डरेसन (The Fred Hollows Foundation) www.hollows.org 

• यूनरेस्रो वल्ड्छ हरेरिटरेज सरेन्ि whc.unesco.org 

• संयनुक्त िाष्ट् संघ (United Nations) www.un.org 

• लभक्टि चाङ्ग कालड्छयाक रिसच्छ ईस्ीच्नुट www.victorchang.edu.au 

• भरोिन्रिङ अष्ट् रेलिया (Volunteering Australia) www.volunteeringaustralia.org 

अन्य 
लनम्न लवियकरो बािरेमा थप जानकािीकरो िालग लनम्न वरेबसाइटमा जाननुहरोस्: 
• अष्ट् रेलियािी संलवधा (Australian Constitution) www.aph.gov.au 

• अष्ट् रेलियन अफ लद ईयि अवाड्छ www.australianoftheyear.org.au 

• ‘लतलनहरूिाई घि ल्ाउ’ रिपरोट्छ www.humanrights.gov.au 

• कमनवरेल् पाक्छ हरू ि रिजभ्छहरू www.environment.gov.au/parks/index.html 

• साइबि सनुिक्ा www.esafety.gov.au 

• घिरेिनु लहंसा वा पारिवारिक लहंसासम्बन्धी सहायता www.respect.gov.au, www.1800respect.org.au, 
www.dss.gov.au/women/help-is-here-campaign 

• पलसद्ध अष्ट् रेलियािीहरू: जीवनकरो अष्ट् रेलियािी शब्करोश (The Australian Dictionary of Biography) adb.anu.edu.au 

• अष्ट् रेलियािी संसदमा हाि परेस भएका लवधरेयकहरू www.aph.gov.au 

• अष्ट् रेलियाकरो संसद www.aph.gov.au 

• संसदीय लशक्ा काय्छिय www.peo.gov.au 

• साव्छजलनक लवदाहरू www.australia.gov.au 

• नश्वाद humanrights.gov.au 

• आलदवासी ि टरोिस स्ट् ैट आइल्ाण्डिहरू प्रलतकरो क्मा याचाना www.australia.gov.au 
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आभािी 
लनम्न तस्स्िहरू ककृ लि, जि तथा वताविण लवभागिरे प्रदान गिरेकरो हरो: 
p50 तास्ालनयन वन क्रेत् 

लनम्न तस्स्िहरू गकृह लवभागिरे प्रदान गिरेकरो हरो: 
p5 अल्वट्छ हि क्ानबरेिामा भएकरो नागरिकता उत्सव 

p5 अष्ट् रेलियन नागरिकताकरो प्रमाण पत् 

p11 धूम्पान उत्सव, क्ानबरेिा 
p34 अष्ट् रेलियािी नगारिता उत्सव क्ानबरेिामा उपस्सथत परिवाि 

दरेहायका तस्ीिहरू नरेशनि आका्छईभ अफ अष्ट् रेलियाकरो सहयरोगद्ािा उपिब् गिाईएकरो हरोमः 
p51 एन एस डब्नुकरो भरेडाकरो जग्ामा बािबालिकाहरू - वायनुकरो पाठशािा, तस्ीि सन् 1962मा लिइएकरो (ref: A1200:L42511) 

p60 लडक स्स्थ, नागरिक उड्न लवभागका अध्क्, सन् 1991 (ref: A6135:K23/5/91/1) 

p65 एबि तासमानकरो नयाँ हल्ाण्डकरो नक्ा, सन् 1644 (ref: A1200:L13381) 

p68 सन् 1851 करो अष्ट् रेलियामा सनुनखानी करो ऐलतहालसक तस्ीि (ref: A1200:L84868) 

p70 अष्ट् रेलियाकरो आउटब्ाक ‘अफगानी’ ऊट व्यापािीहरू (ref: A6180:25/5/78/62) 

p77 सन् 1986 मा सि एडवड्छ ‘Weary’ डनिप उहाँकरो काया्छियमा, (ref: A6180:1/9/86/12) 

p78 यनुिरोपरेिी आप्रवासी अष्ट् रेलिया आउँदै, फ्ालमलनयामा चढरेका बरेत काट्नरे इटालियनहरू, 1955 (ref: A12111:1/1955/4/97) 

दरेहायका तस्ीिहरू नरेशनि िाइब्रेिी अफ अष्ट् रेलियाकरो सहयरोगद्ािा उपिब् गिाईएकरो हरोमः 
p53 1940 मा प्रकालशत, जनुलडथ िाईटकरो तस्ीि ; (ref: nla.pic-an29529596) 

p65 सन् 1788 जनविी 27 का लदन लसड्नी करोभमा आईपगरेकरो पलहिरो जहाज, जरोन अिकरोटद्ािा 1888 - दरे स्ख 1973 मा श्कृजना 
गरिएकरो (ref: nla.pic-an7891482) 

p66 क्ािरोिाईन लचसहरोल्मकरो तस्ीि, सन् 1804 - 1852 मा थरोमस फअिल्ाणड द्ािा प्रकालशत (ref: nla.pic-an9193363) 

p71 सन् 1890 मा प्रकालशत क्ाथरिन हरेिरेन स्परेनशकरो तस्ीि (ref: nla.pic-an14617296) 

p74 जरोन लसम्पसन कक्छ प्ालटट् क ि उनकरो गदा (1892–1915), गालिपरोिी 1915 (ref: nla.pic-an24601465) 

p76 1919 ि 1927 करो बीचमा छालपएकरो सि चाल्स्छ एडवाड्छ लकङ् सफरोड्छ स्स्थकरो तस्स्ि (ref: nla.pic-vn3302805) 

p81 नद्छन टिरेटरोिीमा सन् 1946 वा 1947 मा आथ्छि ग्रनुमद्ािा प्रकालशत अल्बट्छ नामातलजिा करो हरेिमानवग्छ लमसनमा अवस्सथत 
तस्ीि (ref% nla.pic-an23165034) 

दरेहायका तस्ीिहरू iStock करो सहयरोगद्ािा उपिब् गिाईएकरो हरोमः 
आबिण Mimosa spring fowers, ©iStockphoto.com/ST-art (ref: 1135566007) 

p6 माऊ काङ्गािरो ि बच्चा, पलचिमी अष्ट् रेलियाकरो िकी बरेमा, ©iStockphoto.com/NeoPhoto (ref: 1142608453) 

p9 ह्म ताि, लभक्टरोरिया, Victoria, ©iStockphoto.com/tsvibrav (ref: 675826394) 

p15 अष्ट् रेलियाकरो कािरो मरोती, ©iStockphoto.com/Alicat (ref: 173691056) 

p17 अष्ट् रेलियािी झण्डा, ©iStockphoto.com/davidf (ref: 471630390) 

p19 प्राथलमक लवद्ाियमा पढ्नरे करे टीहरूकरो बहुजातीय समूह, ©iStockphoto.com/FatCamera (ref: 877714382) 

p23 अष्ट् रेलियािी संसद भवन, क्ानबरेिा, ©iStockphoto.com/felixR (ref: 157193181) 

p33 मानछरे हरूकरो समूह, ©iStockphoto.com/davidf (ref: 913541808) 
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p36 ह्ामि ि काननुनकरो तिाजनु, ©iStockphoto.com/studiocasper (ref: 1004781908) 

p37 लवलवधतायनुक्त समूह, ©iStockphoto.com/SolStock (ref: 1203934273) 

p39 Green Wattle Creek fire NSW, Australia, लडसरेम्बि 2019, ©iStockphoto.com PetarBelobrajdic 
(ref: 1198579743) 

p47 हातिरे िंगाइएका लडडगरिडरोस, ©iStockphoto.com/lore (ref: 185011099) 

p48 बरोण्डाई बीच, लसड्नी ©iStockphoto.com/Edd Westmacott (ref: 91095176) 

p49 लसड्नी अपरेिा हाउस, न्यनु साउथ वरेल्स, ©iStockphoto.com/slowstep (ref: 607986870) 

p50 उिनुरु काटा ज्यनुटा िालष्ट् य लनकनु ञ्ज, नद्छन टरेरिटििी, ©iStockphoto.com/bennymarty (ref: 1184425004) 

p63 उिनुरु, नद्छन टरेरिटिी, ©iStockphoto.com/simonbradfeld (ref: :539027478) 

p64 सथालनय आप्रवासीहरूकरो पत्िकरो लचत्किा - सािाटरोङ्गा लफस, ©iStockphoto.com/Alpen Gluehen (ref: 2761924) 

p75 अष्ट् रेलियािी यद्ध स्ािकका लभत्ताहरू, क्ानबरेिा, ©iStockphoto.com/ Matt Palmer (ref: 1125736631) 

दरेहायका तस्ीिहरू सटिस्क सहयरोगद्ािा उपिब् गिाईएकरो हरोमः 
p7 हरोमग्राउन् फरे स्स्भि, लसड्नीका आलदवासी नत्छक नत्छकीहरू ©shutterstock.com/PomInOz (ref: 345113882) 

p21 मतदाता, ©shutterstock.com/Nils Versemann (ref: 446229916) 

p31 अष्ट् रेलियाकरो उच्च अदाित, ©shutterstock.com/Greg Brave (ref: 1051621895) 

अन्य थप तस्ीिहरू लनम्न संघ संसथाहरू ि मालनसहरूबाट उपहाि लदइएकरो हरोमः 
p24 अष्ट् रेलियािी संलवधान ऐनकरो कमनवरेल् 1900: सक्िी साब्छजलनक िरेकड्छकपी, तस्ीिकरो संसद भवनकरो किा संङ्किन 

लवभाग, संसदीय सरेवा, क्ानबरेिा, ए लस लट 

p40 हड्छ लद्प ि म्ाकडरोनाल्ड लद्पकरो तस्स्ि, अष्ट् रेलियािी एन्ट् ालट्छक लडलभजिरे उपिब् गिाएकरो 
© Commonwealth of Australia, photograph by L. E. Large (ref:1892A2) 

p52 ब्ाडमान लरिकरे ट संग्रहाियद्ािा उपहाि लदइएकरो सि डरोनाल्ड ब्ाडम्ानकरो तस्ीि। आफनरो टरेस् क्ाप िगाइिहरेका सि 
डरोनाल्ड ब्ाडमान, सन् 1931-32 करो अष्ट् रेलियाकरो खरेि दौिान स्खलचएकरो 

p54 डा. लफओना वनुड AM, National Australia Day Council िरे उपिब् गिाएकरो तस्स्ि 

p55 फरोफरे सि फरे ड हरोिरोसकरो तस्स्ि, फरे ड हरोिरोस फाउन्रेसनिरे उपिब् गिाएकरो ि फान्क लवओिीिरे स्खचरेकरो तस्स्ि 

p56 डा जरेम्स मनुइकरे AM, अष्ट् रेलियन अफ लद ईयि अवाड्छिरे उपिब् गिाएकरो तस्स्ि 

p56 डा. लमसरेि लसमन्स, National Australia Day Council िरे उपिब् गिाएकरो तस्स्ि 

p61 ह्ामलिन फस्नुिा रिलिफ एण्ड एड फण्डद्ािा उपहाि लदइएकरो क्ाथरिन हामीि ए लसकरो तस्ीि 

p71 1901 मा िड्छ िालमङटिरे संघीय लदवसमा भरेिा भएकरो भीडिाई सम्बरोधन गछ्छ न्, स्क्न्सल्ाण्डकरो िाज्य पनुस्काियिरे उपिब् 
गिाएकरो ि एच.डब्लनु मरोब्ाइिरे स्खचरेकरो तस्स्ि (ref: 47417) 

p72 इलडथ करोवान, National Museum of Australia िरे उपिब् गिाएकरो तस्स्ि 

p73 डरोिरेथा म्ाककरे िि, State Library of NSW िरे उपिब् गिाएकरो तस्स्ि 

p76 न्यनु साउथ वरेल्स िाज्यकरो पनुस्काियिरे उपिब् गिाएकरो सनुप लकचरेनकरो तस्स्ि (लमचरेि पनुस्कािय) । लन:शनुल् सनुप ि 
पाउिरोटीका िालग िाइनमा बसरेका स्नु िरे बािबालिकाहरू, बरेिमरोि नथ्छ पस्ब्क स्नु ि, NSW, 2 अगस् 1934, फरोटरोग्राफि: 
साम हुड (ref: H&A 4368) 

p77 करोकरोडा टट् ्याकमा घाइतरे भएका सैलनक, अष्ट् रेलियािी यनुद्ध स्ािकिरे उपिब् गिाएकरो (ref: 014028) 

p81 बरेलन्छटा ि गरेि मावरोसंग अननुमलत लिएि पनुनमः प्रकालशत एड्ी माबरोकरो तस्ीि 

p82 लभक्टि चाङ्ग कालड्छयाक रिसच्छ ईस्न्च्नुटद्ािा लदइएकरो डा लभक्टि चाङ्गकरो तस्ीि 
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