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අද ඕස්ට්ෙර්ලියාව
ෙමම ෙකාටෙස්දී, ඔබට ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සංස්කෘතිය, නව නිපැයුම් සහ ජාතික අනන්යතාව පිළිබඳව දැනගත 
හැකිය. ඕස්ට්ෙර්ලියාව විවිධත්වෙයන් යුත් ව්යාපාරික සහ ෙවළඳ පාර්ශ්වකරුෙවකු ෙමන්ම ෙගහරවාන්විත ෙගාලීය 
පුරවැසිෙයකුද වන්ෙන්ය. රෙට් අඛණඩ වර්ධනය සහ නවීනත්වය ෙවනුෙවන් නව සංක්රමණිකයින්ෙග් දායකත්වය 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් අගය කරති.

්

භූමිය
ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙලාකෙය් පැරණිතම භූමි ෙකාටස්වලින් එකකි එය ෙලාකෙය් සයෙවනි විශාලතම ෙද්ශය සහ 
විශාලතම දිවයින සහිත ජාතිය ෙව්. එය මිනිසුන් ජීවත්වන පැතලිතම සහ වියළිතම භූමිභාගයද ෙව්. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
වැඩි භූමි ප්රමාණයක් වගාකිරීමට අපහසු වන පරිදි නිසරු පසකින් සමන්විත වනවාක් ෙමන්ම ඊට ඇදහැෙලන 
වර්ෂාවද ඉතා අඩුය. අභ්යන්තර වියළි ප්රෙද්ශ ග්රාමීය ප්රෙද්ශ නමින් හැඳින්ෙවන අතර, ඒවා සුවිෙශ්ෂීව දුරස්ථ සහ 
කටුක පරිසරවලින් යුක්තය. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජලය ඉතාමත් වටිනා සම්පතකි.

් ්

විශාල රටක් ෙලස, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් තරමක් ෙවනස් කාලගුණ තත්ත්වයන් සහිත කලාප පිහිටා ඇත. උතුරු ඕස්ට්ෙර්ලියාව 
ඝර්මකලාපීය ප්රෙද්ශයක් වන අතර, මධයෙය් කාන්තාර පිහිටා ඇත. දකුණු ෙකාටෙස් උෂ්ණත්වය, හිමවලින් පිරි කඳු 
දිස්ෙවන ශීත කාලෙය් සිට වියළි උණුසුම් තාපධාරා හමා යන ග්රීෂ්ම සෘතුව දක්වා ෙවනස් විය හැකිය. 

ප්රාන්ත හයට හා ප්රධාන ෙටරිටරි ෙදකට අමතරව, ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජය විසින් පහත සඳහන් ෙටරිටරිද පරිපාලනය 
කරයි:

• ඈ ෂ්ෙමා්ර් සහ කාර්ටියර් දූපත් 

• ක් රිස්මස් දූපත 

• ෙ කාෙකාස් දූපත් (කීලිං) දූපත් 

• ජ ර්විස් ෙබ් ෙටරිටරි 

• ෙ කාරල් සී දූපත්

• ඕ ස්ට්ෙර්ලියානු ඇන්ටාර්ක්ටික් ෙටරිටරිෙය් පිහිටි හර්ඩ් දූපත සහ මැක්ෙඩානල්ඩ් දූපත් 

• ෙ නාර්ෙෆා්ර්ක් දූපත්

ෙලාක උරුම අඩවි්
පහත සඳහන් ඕස්ට්ෙර්ලියානු අඩවි එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
අධයාපනික, විද්යාත්මක සහ සංස්කෘතික සංවිධානෙය් 
(UNESCO) ෙලාක උරුම අඩවි ලැයිස්තුෙව් දක්වා ඇත.්

සංස්කෘතික
• ඕ ස්ට්ෙර්ලියානු රැඳවියන්ෙග් අඩවි

• බු ජ් බිම් සංස්කෘතික භූමිභාගය

• ෙ මල්බර්න්හි පිහිටි රාජකීය ප්රදර්ශන ෙගාඩනැගිල්ල 
සහ කාල්ටන් උද්යානය

• සි ඩ්නි ඔෙපරා හවුස්
ස ඩින් ි ඔපෙරා හව සු ්
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ස්වාභාවික
• ද කුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව්හා ක්වීන්ස්ලන්තෙය් 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ක්ෂීරපායි ෙපාසිල අඩවි

• ෆ් ෙර්සර් දුපත

• ඕ ස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙගාන්ඩ්වානා වැසි වනාන්තර

• ම හා බාධක පරය

• ග් ෙර්ටර් බ්ලූ මවුන්ටන් ප්රෙද්ශය

• හ ර්ඩ් සහ මැක්ෙඩානල්ඩ් දූපත්

• ෙ ලාර්ඩ් හව් දූපත් සමූහය්

• ම ැක්වරි දූපත

• නි න්ග්ලූ ෙවරළ තීරය

• පු ර්ම්ලූලූ ජාතික උද්යානය

• ශ ාර්ක් ෙබ්, බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියාව

• ක් වීන්ස්ලන්තෙය් ෙතත් වැසි වනාන්තර

මිශර
• ක කඩු ජාතික උද්යානය

• ත ස්ෙම්නියානු ඝන වනාන්තර

• උ ලුරු-කාටා යුටා ජාතික උද්යානය

• වි ලන්ඩ්රා ෙල්ක්ස් කලාපය

ඉහත සඳහන් බටහිර සංෙක්ත සහ ස්වාභාවික අරුමයන්ට අමතරව, ආදිවාසීන්ට වැදගත් වන ශුද්ධ භූමි රැසක් 
ෙද්ශය පුරා පිහිටා ඇත. ෙම් අඩවි ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සංස්කෘතික සැකැස්ෙමහි වැදගත් ෙකාටසක් වන අතර, සියලුම 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් හට වැදගත් ෙව්. පූජනීය අඩවි මුතුන්මිත්තන්ෙග් පුරාවෘත්තයන්ට සම්බන්ධතාවක් දක්වන අතර, 
විශාල භූමිභාගයක් නිර්මාණය කිරීෙමහි ලා, සංස්කෘතික සාරධර්ම, මිත්ර සම්බන්ධතා සහ සමාජ නියමය ස්ථාපිත 
කිරීෙමහිලා එහි භූමිකාව හා සම්බන්ධ ෙව්. 

විශාල රටක්
ආදිවාසීන්ට ෙමම භූමිය සමඟ විෙශ්ෂ සම්බන්ධතාවක් 
ඇත. ඔවුහු සෑමවිටම සිය අසල්වැසියන් සමඟ සම්බන්ධතා 
පැවැත්වීම අගය කරන ලද අතර, ඔවුන් මුණගැසීමට ඉතා 
දුර සංචාරය කරති. ආදිවාසීන්ෙග් ගී පද ඕස්ට්ෙර්ලියාව 
පුරා විහිද ඇති විවිධ සංස්කෘතික හා භාෂා කණඩායම්වල 
භූෙගාලීය මට්ටම් සමඟ සාම්ප්රදායික නීතිය, ඉතිහාසය 
සහ සංස්කෘතිය සම්බන්ධ ෙකෙරන වෘත්තාන්තයන් 
ෙව්. ඒවා වසර දහස් ගණනක් පුරා පවත්වාෙගන, පුහුණු 
ෙකෙර්. 

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙබාෙහා ්ෙකාටස්වල ජනතාවට අෙනක් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් තමන්ට ලැබිය යුතු යැයි සිතන පාසැල්, 
සුව ෙස්වාවන් සහ ෙවළඳසැල් වැනි ෙස්වාවන් ලබාගැනීමට 
සීමිත ඉඩකඩ ඇත. දුරස්ථ ප්රෙද්ශවල ජීවත් වන 
ජනතාවට උපකාර කිරීම සඳහා අපි එක්ව වැඩ කරමු. 
අවධානයට ලක්වූ ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් දක්ෂතාවය සහ 
නව නිපැයුම් මගින් දුරස්ථභාවය පිළිබඳ ගැටලු විසඳීමට 
උපකාරී වී ඇත.

උලුරු කාටා ජාතික වෙනා්ද්යානෙය් 
අයර්ස් ෙරාක් ෙබ්ස්හි රළ හැඩැති ෛශල සැකැස්ම

තස්ෙම්නියානු ගන වනාන්තර
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ෙපඩල් ගුවන් විදුලිය
1929දී, ඇඩිෙල්ඩ් හි සිට පැමිණි ඇල්ෆර්ඩ් ට්ෙර්ගර් 
විසින් ෙපඩලය භාවිතෙයන් බලගන්වන ලද පළමු 
ගුවන් විදුලිය නිර්මාණය කරන ලදී. ෙමය භාවිත 
කරන්නන් විසින් සිය පාදෙයන් ෙපඩල තල්ලු කිරීම 
මගින් ද්වි-මාර්ග ෙර්ඩිෙයාව්ක් ෙලස භාවිත කරන 
ලදී. ෙම් නව නිපැයුෙමන් නිෙවස්වල තනිව සිටි අය, 
දුරස්ථ ෙමෙහයුම් ෙස්වාස්ථානවල සිටි පුද්ගලෙයා ්සහ 
ආදිවාසී ප්රජාව යන සියලුමෙදනා ප්රෙයාජ්න ලදහ. 
රාජකීය ගුවන් ෛවද්ය ෙස්වාව සහ ගුවන් පාසල යන 
ශ්ෙර්ෂ්ඨ ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආයතන ෙදක ස්ථාපිත කිරීම 
සඳහා ෙපඩල් ගුවන් විදුලිය උපකාරී විය.

රාජකීය ගුවන් ෛවද්ය ෙස්වාව
පූජ්ය ෙජාන් ෆ්ලින් දුරස්ථ ෙපෙදස්වල ජනතාව සමග 
ජීවත් වී, වැඩ කෙළ්ය. ග්රාමීය ෙපෙදස්වල ෙරාගීන් 
ෙවත හැකි ඉක්මණින් ෛවද්යවරුන් රැෙගන ඒමට 
ඔහුට අදහසක් තිබිණි. ෙමය යථාර්ථයක් බවට පත් 
කිරීමට, ඔහු රජෙයන්, ෙකාන්ටාස් ගුවන් ෙස්වෙයන් 
සහ පුණයායතනවලින් උදව් ඉල්ලා සිටිෙය්ය. රාජකීය 
ගුවන් ෛවද්ය ෙස්වාව 1928දී ආරම්භ කරන ලද නමුත්, 
ග්රාමීය ප්රෙද්ශවල ෙමම ෙස්වය ඇමතීමට ෙනාහැකි 
පුද්ගලෙයා් සිටියහ. තනි වූ ප්රජාවන්හි ජනතාවට 
හැකිතාක් ඉක්මණින් ෛවද්යවරෙයකු ඇමතීමට 
හැකි බව ෙපඩල් ගුවන් විදුලිය හඳුන්වාදිම මගින් 
තහවුරු ෙකරිණි.

්
්

ගුවන් පාසැල
1925වන ෙතක්, තනි වූ ස්ථානයන්හි ජීවත් වූ දරුවන්ට 
ෙන්වාසික පාසලකට යාමට ෙහා් තැපැල් මගින් සිය 
පාඩම් සම්පූර්ණ කිරීමට සිදු විය. (පින්තූර ඉහළින් 
දක්වා ඇත) දකුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රාජකීය ගුවන් 
ෛවද්ය ෙස්වාෙව් උප සභාපති ඇඩිෙල්ඩ් මිත්ෙක්ට 
ෙමම ෙස්වාව මගින් නිෙවස්වල සිටින දරුවන්ට සිය 
ගුරුවරුන් සමඟ කථා කිරීමට ද උපකාර කළ හැකි බව 
අවෙබාධ විය. 1948දී ඇලිස් ස්ප්රින්ග් ෙස්වාව විසින් 
ද්විත්ව මාර්ග පාඩම් ගුවනට මුදාහැරීම ආරම්භ කරන 
ලදී. ඉන් වසර කිහිපයකට පසුවගුවන් පාසැල විධිමත් 
ෙලස ස්ථාපනය කරන ලදී. ෙමවැනි වැඩසටහන් සිය 
රටවල ස්ථාපනය කිරීමට ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අත්දැකීම් 
ෙබාෙහා් රටවලට උපකාරී විය.

්

පැරණි ෙපඩල් ගුවන් විදුලිය ෙවනුවට අධි සංඛයාත 
ගුවන් විදුලි සම්ප්ෙර්ෂක භාවිත ෙකෙරන අතර, 
දැන් ඒ ෙවනුවට අන්තර්ජාලය භාවිත ෙකෙර්. 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රාජකීය ගුවන් ෛවද්ය ෙස්වාව 
සහ ගුවන් පාසැල ෙමම ෙද්ශෙය් දුරස්ථ ප්රජාවන්හි 
ජනතාවට ෙස්වය කිරීමට සහ ප්රතිලාභ ලබා දිමට 
අඛණඩව කටයුතු කරයි.
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ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අනන්යතාවය
අපෙග් ආදිවාසී උරුමය සහ සංස්කෘතීන්, අපෙග් ජනතාවෙග් විවිධත්වය, අෙප් ඉතිහාසය, අපෙග් එදිෙනදා ජීවිතයට 
මගෙපන්වන සාරධර්ම, අපෙග් ජීවන රටාවන් හා අප අගය කරන ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් ඇතුළු ෙබාෙහා් කරුණු මගින් 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අනන්යතාව හැඩගැසී ඇත.

6 වන ෙකාටස, අපෙග් ඕස්ට්ෙර්ලියානු වෘත්තාන්තය මගින් අපෙග් ඉතිහාසය ෙදස අවධානය ෙයාමු ෙකෙර්. ෙමමගින් 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් යටත්විජිත අතීතය සහ ආදිවාසීන්ෙග් මෑතකාලීන හා වර්තමාන සිදුවිම් පිළිබඳව අවධාරණය 
ෙකෙර්. ෙමම වෘත්තාන්තය තුළ ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් විවිධාකාර, බහුසංස්කෘතික මූලයන් සහ ස්වභාවයන් හා ජාතියක් 
ෙලස අප මුහුණ දී ඇති යුද්ධ වැනි අභිෙයාග පිළිබඳව ද ඇතුළත්ය. ්

ෙමම පරිේෙජ්දෙය් ඉතිරි ෙකාටස තුළ අප අනුගමනය කරන ජීවන රටාවන් සහ අප අගය කරන පුද්ගලයින් ෙදස 
අවධානය ෙයාමු ෙකෙර්. 

ක්රීඩා සහ විෙනාද්ාත්මක ක්රියාකාරකම්
ෙබාෙහා් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් ක්රීඩාවලට ඇලුම් කරන අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියානු ක් රීඩකයින් ජාත්යන්තර මට්ටම්වල 
විශිෂ්ට ජයග්රහණ ලබා ඇත.

අපෙග් ඉතිහාසය පුරාම, ක්රීඩා මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජනතාව එකතු කිරීම ෙමන්ම වටිනාකම් එක් කර ඇත. මුල් 
පදිංචි කරවීෙම් සිට ක්රීඩාව මගින් කටුක පැවැත්ෙම් යථාර්ථෙයන් පලා යාමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. යුධ සමයන්හිදී 
පවා, ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආරක්ෂක අංශවල සාමාජිකයින් යුධබිෙම් පීඩනය මගහරවාගැනීම උපකාරී වන ෙලස ක්රීඩා 
තරඟ සංවිධානය කරන ලදී.

ක්රීඩාව, ක්රීඩකයින්ට සහ ප්ෙර්ක්ෂකයින්ට එහි ෙකාටසක් ෙලස සහ සමාජයට වැදගත් යම් කරුණක ෙකාටසක් 
ෙලස හැඟී යාමට ඉඩ සලසන ෙපාදු කරුණක් ද සපයයි. රෙට් වඩාත්ම සාර්ථක ක්රීඩකයින් අතර ආදිවාසී සහ 
සංක්රමණික ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් සිටිති. 

ෙබාෙහා් ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් ක්රිකට්, පැසිපන්දු, දැල්පන්දු හා ෙහාකී වැනි කණඩායම් ක්රීඩාවල නිරත ෙවති. 
ෆුට්ෙබා්ල් ෙකාඩ්ස් ඔෆ් ෙසාකර්, රග්බි ලීග්, රග්බි යූනියන් සහ ආෙව්ණික ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෆුට්ෙබා්ල් ෙමම ෙද්ශෙය් 
ක්රීඩා කරන සහ නරඹන වඩාත් ජනප්රිය ක්රීඩාවන් ෙව්. පිහිනීම, ෙටනිස්, මලල ක්රීඩා, ෙගාල්ෆ,් බයිසිකල් පැදීම, 
කඳු නැගීම, දිය මත ලිස්සා යාම සහ හිම මත යාම ද ජනප්රිය විෙනාදාත්මක ක්රියාකාරකම් ය. 

්

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාව ක්රිකට් ක්රීඩාෙවන් ලබා ඇති ජාත්යන්තර සාර්ථකත්වය පිළිබඳ විෙශ්ෂෙයන් ආඩම්බර ෙව්. 19වන 
සියවෙස් අග සිට ඕස්ට්ෙර්ලියානු හා එංගලන්ත ක්රිකට් කණඩායම් දැඩි ප්රතිවාදින් වි ඇත.

ෙමල්බර්න් කප් ‘the race that stops the nation’, ෙලාකෙය් විශාලතම තුරඟ තරඟවලින් එකකි. පළමු ෙමල්බර්න් කප් 
තරඟය 1861දී පැවැත්විය. ෙමල්බර්න් කප් තරඟය ෙනාවැම්බර් මාසෙය් පළමු අඟහරුවාදා දින පැවැත්ෙවන අතර, 
1877 සිට එදින වික්ෙටා්රියා ප්රාන්ත රජෙය් නිවාඩු දිනයක් බවට පත්වී ඇත.

්

ශරීමත් ෙඩානල්ඩ් බ්රැඩ්මන්  
(1908-2001)
සර්ව කාලීන ශ්ෙර්ෂ්ඨතම පිතිකරුවා වන වන 
ශ්රීමත් ෙඩානල්ඩ් බ්රැඩ්මන් ඕස්ට්ෙර්ලියානු ක් රීඩා 
පුරාවෘත්තයකි. ඔහු නිව් සවුත් ෙව්ල්සෙය් ෙබාව්රල්හි 
හැදී වැඩුණු අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙවනුෙවන් සිය 
ප්රථම තරඟය 1928දී ක්රීඩා කෙළ්ය.

ඔහුෙග් පාද විශ්මයජනක ෙලස ඉතා ෙව්ගවත් විය. 
1930 ඔහුෙග් ප්රථම එංගලන්ත සංචාරෙය්දී, ඔහු 
ආසන්න වශෙයන් සියලුම පිතිකරණ වාර්තා බිඳ 
ෙහලීය. වයස අවුරුදු 21වන විට, ඔහු ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරාවෘත්තයක් බවට පත්වී හමාරය. 1948 ඔහුෙග් 
අවසන් සංචාරෙය්දී, ඔහුෙග් කණඩායම ඉන්වින්සිබල් 
යනුෙවන් හැඳින්වූෙය්, එංගලන්තයට එෙරහිව ක්රීඩා 
කළ කිසිදු තරඟයක් ඔවුන් පරාජය ෙනාවූ ෙහයිනි.
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කලාවන්
ජාතිෙය් ආදිවාසීන්ෙග් සංස්කෘතික සම්ප්රදායන් ඇතුළත් විශිෂ්ට කලාවන් ඕස්ට්ෙර්ලියාව සතුය. චිත්රපට, 
ෙව්දිකාව, සංගීතය හා නර්තන ඇතුළු ඕස්ට්ෙර්ලියානු දෘශ්ය හා රංග කලා ශිල්පීන් ෙමරට ෙමන්ම විෙද්ශයන්වලද 
මහත් ෙස් ඇගයීමට ලක් ෙව්.

සාහිත්යය
ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ශක්තිමත් සාහිත්ය සම්ප්රදායක් ඇත. ෙමය, ආදිවාසීන්ෙග් කථාන්තර කීෙම් කලාවත් සමඟ 
ආරම්භ වූ අතර, 18වන සියවෙස් අග කාලෙය්දී පැමිණි රැඳවියන්ෙග් වාචික කථා සමඟ දිගටම පැවතිණි.

මුල් කාලෙය් ඕස්ට්ෙර්ලියානු ලීවීම් ෙබාෙහාමයක් කැළෑ සහ එවැනි කටුක පරිසරයක ජීවත්වීෙම්දී විඳීමට සිදුවන 
දුෂ්කරතා පිළිබඳ ඇතුළත් විය. ෙහන්රි ෙලාසන් සහ මයිල්ස් ෆ්රෑන්ක්ලින් වැනි ෙල්ඛකයින් කැළෑ සහ ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
දිවිය පිළිබඳව කවි සහ කථා ලියන ලදී.

්

පැට්රික් වයිට් නම් ඕස්ට්ෙර්ලියානු නවකථාකරුවාට 1973දී සාහිත්යය සඳහා පිරිනමන ෙනාෙබල් ත්යාගය හිමි විය. 
ෙවනත් ජනප්රිය නූතන ඕස්ට්ෙර්ලියානු ගත්කතුවරුන් වන්ෙන් පීටර් ෙක්රි, ෙකාලීන් මැකෙලා, සැලී ෙමාර්ගන්, ටිම් 
වින්ටන්, ෙටාම් කිනීලි සහ බ්රයිස් කර්ට්නි යන අයයි.

්

ජුඩිත් රයිට් (1915-2000)
ජුඩිත් රයිට් යනු විශිෂ්ට කිවිඳියක්, සංරක්ෂණවාදිෙයක් 
ෙමන්ම ආදිවාසීන්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් සටන් කළ 
අෙයකි. ඇය ඕස්ට්ෙර්ලියාව සහ එහි ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ඇෙග් ප්ෙර්මය කවිවලින් ප්රකාශ කළාය. සාහිත්යය 
සඳහා එන්සයික්ෙලාපීඩියා බ්රිටැනිකා ත්යාගය සහ 
කවි කලාව සඳහා රැජිණෙග් රන් පදක්කම ඇතුළු 
ෙබාෙහා් ත්යාගයන්ෙගන් ඇය පිදුම් ලැබුවාය. ඇය 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සංරක්ෂණ කමිටුෙව් සහ ආදිවාසී 
කමිටුෙව් සාමාජිකෙයකු ද වූවාය. 

ජුඩිත් රයිට් කිවිඳියක ෙලස ඇෙග් කුසලතාවටද 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාහිත්යය වැඩිදියුණු කිරීම හා සමාජීය 
සහ පාරිසරික ප්රතිසංස්කරණ ෙවනුෙවන් සිහිපත් 
ෙකෙර්.

ෙව්දිකාව සහ චිත්රපටි
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙව්දිකා නාට්ය, චිත්රපටි සහ නිර්මාණකරුවන් ෙමරට ෙමන්ම විෙද්ශයන්වලද පිළිගැනිමට ලක් ෙව්.  
ෙක්ට් බ්ෙලාන්ෙෂත්, ෙජාෆ්රි රෂ්, නිෙකාල් කිඩ්මන් සහ හියු ජැක්මන් වැනි ඕස්ට්ෙර්ලියානු රංගන ශිල්පීන් ෙමන්ම 
පීටර් ෙවයර් සහ බස් ලුඅර්මන් වැනි සිනමාකරුවන් සිය සිනමා විශිෂ්ටත්වය උෙදසා අන්තර්ජාතික සම්මාන රැසකින් 
පිදුම් ලබා ඇත.

දෘශය කලා
වඩාත් ජනප්රිය ඕස්ට්ෙර්ලියානු දෘශ්ය කලාවන් අතරට සංෙක්තාත්මක ආදිවාසි චිත්ර හා ෙටාම් ෙරාබර්ට්ස්, 
ෙෆඩ්රික් මැකබින් සහ ආතර් ස්ට්රිටන් වැනි චිත්ර ශිල්පීන්ෙග් 19වන සියවෙස් කැළෑ පිළිබඳ සිතුවම් ඇතුළත් ෙව්. 
20වන සියවෙස් මැදදී, රසල් ඩ්රයිස්ෙඩ්ල් සහ සිඩ්නි ෙනාලන් වැනිශිල්පීන් ග්රාමිය ප්රෙද්ශවල දුෂ්කරතාවන් පැහැදිලි 
වර්ණවලින් මතුකර දක්වන ලදී. මෑත කාලෙය්දී, බ්ෙරට් වයිට්ලි සිය ආෙව්ණික හා විවිධත්වෙයන් යුතු ෛශලිය 
ෙවනුෙවන් අන්තර්ජාතික වශෙයන් සම්මානයට පාත්ර විය. ඇල්බර්ට් නමජිරා, එමිලි ෙකම් වරායී, ග්ෙලා්රියා 
ෙපට්යාර්, ෙරාවර් ෙතාමස් සහ ක්ලිෆර්ඩ් ෙපාසම් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ආදිවාසී කලාවන් සඳහා ෙමරට ෙමන්ම 
විෙද්ශයන්වලද ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇත. 

්

් ්



54 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

සංගීතය හා නර්තනය
ඉතා ඉක්මණින් හඳුනාගත හැකි ඕස්ට්ෙර්ලියානු සංගීත නාදය වන්ෙන් ඓතිහාසික ආදිවාසී සංගීත භාණඩයක් වන 
ඩිෙගරිඩූහි නාදයයි. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් සියලුම ආකාරෙය් සංගීත ෛශලීන් වැළඳගන්නා ෙස්ම එම ෛශලීන්හි විශිෂ්ටත්වයට පත්ව ඇති 
අතර, ශාස්ත්රීය, ගැමි හා ෙරාක් සංගීතය ෙවනුෙවන් සිය දායකත්වය ජාත්යන්තර වශෙයන් පිළිගැනීමට ලක්ව ඇත. 

ජනප්රිය ඕස්ට්ෙර්ලියානු සංගීතඥයින් අතරට කයිලි මිෙනාග්, ජිමී බාර්න්ස්, ෙපාල් ෙකලී, ඔලිවියා නිව්ටන්-ෙජාන්, 
ෙජාන් ෆාර්න්හැම්, නික් ෙක්ව් හා ආදිවාසී ශිල්පීන් වන ආර්චි ෙරාේ සහ ෙජසිකා ෙමාෙබායි ඇතුළත් ෙව්. ඒසී/ඩීසි සහ 
INXS වැනි ඕස්ට්ෙර්ලියානු සංගිත කණඩායම් සඳහා ද ෙලාව පුරා රසිකයින් ඇත.

් ් ්
් ් ් ්

ශ්රීමත් ෙරාබර්ට් ෙහල්ප්මාන්, ෙමරිල් ටැන්කාර්, ස්ටීවන් ෙප්ජ් හා ලී කන්ෂින් වැනි ශ්ෙර්ෂ්ඨ නර්තන ශිල්පීන් සහ 
නර්තන නිර්මාණකරුවන්ෙග් දැඩි උත්සාහයන් ෙහ්තුෙවන් ඕස්ට්ෙර්ලියානු නර්තනය වර්ධනය වී ඇත. බන්ගාරා 
ආදිවාසී නර්තන ආයතනයක් වන අතර, එහි ෙවනස් වූ ආරකින් යුතු නර්තන, නාදරටාවන්, සංගීතය හා සැකැස්ම 
නිසාෙවන් ජාතිකව හා ෙලාකය පුරා මහත් ෙස් පිළිගැනීමට ලක්ව ඇත. ්

විද්යාත්මක ජයග්රහණ සහ නව නිපැයුම්
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ට ෛවද්ය විද්යාව, තාක්ෂණය, කෘෂිකර්මය,කැණීම් සහ නිමැවුම් සම්බන්ධ විද්යාත්මක 
ජයග්රහණ පිළිබඳ ශක්තිමත් වාර්තාවක් ඇත.

විද්යාත්මක සහ ෛවද්ය විද්යාත්මක ෙසායාගැනීම් සඳහා ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් ගණනාවක් ෙනාෙබල් ත්යාගෙයන් 
පිදුම් ලබා ඇත. 

විද්යාත්මක ෙසායාගැනීම් සිදු කරන ලද පුද්ගලයින් ෙවත වසෙර් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවා සම්මානයද හිමි වී ඇත. 2005 
වර්ෂෙය්දී, පිළිස්සුම් තුවාල ලත් වින්දිතයින්ෙග් සම මත ඉසිය හැකි දියරයක් නිපදවීම ෙවනුෙවන් මහාචාර්ය 
ෆිෙයානා වුඩ් ෙවත ෙමම සම්මානය පිරිනමන ලදී. 2006 වසෙර්දී ෙමම සම්මානය ගැබ්ෙගල පිළිකාව සඳහා එන්නතක් 
වැඩිදියුණු කළ මහාචාර්ය ඉන් ෆ්ෙර්සර් ෙවත පිරිනමන ලදී. 2007 වසෙර්දී ප්රමුඛ ෙපෙල් පරිසර විද්යාඥෙයකු වන 
මහාචාර්ය ටිම් ෆ්ලැනරි ෙවත ෙමම සම්මානය හිමි විය. 

්

මහාචාර්ය වුඩ් සහ මහාචාර්ය ෆ්ෙර්සර් යන ෙදෙදනාම බ්රිතාන්යෙය් සිට ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සංක්රමණය වූ අය ෙවති. 
මහාචාර්ය ෆ්ෙර්සර්ෙග් සහාය නව නිපැයුම්කරු වූෙය් මිය ගිය ආචාර්ය ජියැන් ෂූ ය. ඔහු චීනෙය් සිට සංක්රමණය වී, 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු බවටද පත් වූෙය්ය.

ෙදාස්තර ෆිෙයාන්ා වුඩ් ඒ්එම් 
(උපත 1958)
ෛවද් ය වුඩ් ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් වඩාත්ම නව් ය 
හා ෙගහරවනීය ශල් ය ෛවද් යවරුන්ෙගන් 
සහ පෙර්ය්ෂකයන්ෙගන් ෙකෙනකි. 
ඉතා දක්ෂ ප්ලාස්ටික් හා ප් රතිනිර්මාණය 
කිරීෙම් ශල් ය ෛවද් යවරියක් සහ ෙලාව 
පිළිස්සුම් විෙශ්ෂඥවරියක් වන ඇය පිළිස්සුම් 
ෛවද් ය විද් යාෙව් පෙර්ය්ෂණ හා තාක් ෂණ 
සංවර්ධනය සඳහා පුෙරාගා් මී වූවාය.

2002 බාලි ෙබාම්බ්  ප් රහාරයට ෙගාදුරු වූවන් 
සමඟ ඇය කළ කටයුතුවලින් අනතුරුව, 
ආචාර්ය වුඩ් 2003 දී ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් ඕඩර් ඔෆ් 
ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් සාමාජිකාවක් ෙලස නම් 
කරන ලදී. පිළිස්සුම් සත්කාර සඳහා ඇයෙග් 
දායකත්වය 2005 වසෙර් ඕස්ට් ෙර්ලියානු 
සම්මානෙයන් පිදුම් ලැබීය.
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මහාචාර්ය ෆේරඩ් ෙහාෙලාස්් (1929-1993)
මහාචාර්ය ෆ්ෙරඩ් ෙහාෙලාස් උෙද්යා්ගිමත් 
අක්ෂි ෛවද්යවරෙයකු වූ අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
හා සංවර්ධනය වන රටවල මිලියනයකට වැඩි 
පුද්ගලයින්ෙග් ඇස් ෙපනීම යථා තත්ත්වයට 
ෙගන ඒමට උපකාර වූෙය්ය. ෆ්ෙරඩ් ෙහාෙලාස් 
උපත ලැබුෙව් නවසීලන්තෙය්ය. 1965දී ඔහු 
ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිණි අතර, පසුව සිඩ්නිහි 
ෙරා්හලක අක්ෂි අංශෙය් ප්රධානියා බවට පත් විය.

්

්

ඔහු සියලුම මිනිසුන් සඳහා සමානාත්මතාව පිළීබඳව 
තරෙය් විශ්වාස කළ අතර, පළමු ආදිවාසී ෛවද්ය 
ෙස්වාව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපකාර කෙළ්ය. දැන් 
එයඕස්ට්ෙර්ලියාව පුරා ව්යාප්තව ඇත.

1980වන විට, ෆ්ෙරඩ් ෙහාෙලාස් සංවර්ධනය 
වන රටවල අක්ෂි ෙසහඛය වැඩසටහන් ස්ථාපිත 
කිරීමට ආධාර කිරීම සඳහා ෙලාව පුරා සංචාරය 
කරමින් සිටිෙය්ය. 1989 අප්ෙර්ල් මාසෙය්දී ඔහු 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු බවට පත් වීය.

්

ඔහුෙග් යහපත් කාර්යයන් ෆ්ෙරඩ් ෙහාෙලාස් 
පදනම මගින් දිගටම පවත්වාෙගන යයි.

්
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වසෙර් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවා සම්මානය
1960 වර්ෂෙය් සිට ප්රමුඛ ෙපෙල් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ෙග් ජයග්රහණ සහ දායකත්වයන් ෙමම සම්මානය මගින් 
සැමෙර්. ඕනෑම අෙයකුට ෙමම සම්මානය සඳහා ඕනෑම ක්ෙෂ්ත්රයකින් යම් ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවකු නම් කළ හැකිය. 

සිය කාර්යයන්හි විශිෂ්ටත්වයට පත්ව, ජාතියට ෙස්වයක් කළ පුද්ගලෙයා් වසෙර් ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් ෙවති. වඩා 
යහපත් ඕස්ට්ෙර්ලියාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපෙග් දායකත්වයන් සැපයීමට ඔවුහු අපව දිරිමත් කර, අභිෙයාග 
කරති. 

්

ෙමම සම්මානවලට වසෙර් තරුණ ඕස්ට්ෙර්ලියානුවා, ෙජ්යෂ්ඨ ඕස්ට්ෙර්ලියානුවා සහ ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙද්ශීය වීරයා 
සම්මාන ඇතුළත් ෙව්.

වර්තමාන සහ අතීත සම්මානලාභීන්ෙග් ලැයිස්තුවක් www.australianoftheyear.org.au ෙවතින් ලබාගත හැකිය. 

ෛවද්ය ෙජ්ම්ස් මියුක් ඒඑම් 
අක්ෂි ශල්ය ෛවද්ය හා අන්ධභාවය 
වැළැක්වීෙඕ පුෙරා්ගාමි 2020 වසෙර් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවා 

ෛවද්ය මියුක් “Sight For All” (සැමට ෙපනීම) 
පුණයායතනෙය් එක් ෙකාටස්කරුෙවකු වන අතර, 
එහි අරමුණ වන්ෙන්, පෙර්ය්ෂණ, අධයාපනය, 
යටිතල පහසුකම් හා පාර්ශ්වකාර රටවල 
වෘත්තිකයින් පුහුණු කිරීම මගින් අන්ධභාවය 
මුලිනුපුටා දැමිමයි. 

අන්ධභාවය මානව හිමිකම් ගැටලුවක් බව ඔහු 
විශ්වාස කරන අතර, සෑමෙදෙනකුටම දැකිය හැකි 
ෙලාවක් නිර්මාණය කිරීමට ඔහු කටයුතු කරයි. 

මහාචාර්ය මිෙෂල් සිමන්ස් (උපත 1967) 
ක්ෙවාන්ටඕ ෙභෟතික විද්ය ාව පිළිබද 
මහාචාර්ය  
2
 

018 වර්ෂෙය් වසෙර් ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජාතිකයා  

මහාචාර්ය සිමන්ස් පරමාණුක ෙද්ශන හා 
ක්ෙවාන්ටම් පරිගණකකරණෙය් පුෙරා්ගාමිෙයකි. 
“පරිගණක යුගෙය් අභ් යවකාශ ධාවන තරඟය”  
ෙලස ඇය හඳුන්වන ක්ෙවාන්ටම් පරිගණකකරණෙය් 
ප  රමුඛයා වන මහාචාර්ය සිමන්ස්, විසඳීමට වසර  
දහස් ගණනක් ගතවන ගැටළු මිනිත්තු කිහිපයකින්  
විසඳීමට හැකි ක්ෙවාන්ටම් පරිගණකයක් තැනීම 
අරමුණු කරයි. එවැනි ෙසායා ගැනීමකට ඖෂධ 
සැලසුම් කිරීම, කාලගුණ අනාවැකි, ස්වයංක් රීයව 
ධාවනය වන වාහන, කෘතිම බුද්ධිය සහ තවත් 
ෙබාෙහා් ෙද් පිළිබද විපලවීය ෙවනසක් කළ හැකිය. 
 
ක්ෙවාන්ටම් ෙතාරතුරු විද් යාව සඳහා ඇය කළ කැපවීම 
සහ ෙමෙහවර ෙවනුෙවන් 2018 දී මහාචාර්ය සිමන්ස් 
වසෙර් ඕස්ට් ෙර්ලියානු ජාතිකයා ෙලස නම් කරන ලදී.  
ක්ෙවාන්ටම් හා පරමාණුක ඉෙලක්ට් ෙරානික 
ක්ෙෂ්ත් රෙය් ප රමුඛයා ෙලසත් ආදර්ශමත් චරිතයක් 
ෙලසත් ඇය විද් යා අධ් යාපනයට කළ විශිෂ්ට ෙස්වය 
අගයමින් 2019  
දී ඇය Officer of the Order of Australia ෙලස නම් කරන ලදී.



57ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

ඕස්ට්ෙර්ලියානු මුදල්
අෙප් මුදල් මත ඇති පින්තූර මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියාවට වැදගත් පුද්ගලයින් සහ සංෙක්ත ෙපන්නුම් ෙකෙර්. 

අෙප් මුදල් මත ෙපන්නුම් කිරීමට ෙතාරාෙගන ඇති පුද්ගලයින් සමාජ ප්රතිසංස්කරණ, විද්යාව, ෙද්ශපාලනය, හමුදා 
ජයග්රහණ සහ කලාවන් යන ක්ෙෂ්ත්රවල මූලිකත්වය හා දක්ෂතාවය ෙපන්වා ඇති පුද්ගලෙයා් ෙවති.

්

ෙදවන එළිසෙබත් මහරැජිණ  
(1926 උපත ලබන ලදී)
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රාජ්ය නායකයා ෙදවන එළිසෙබත් 
මහරැජිණය. ඇය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් හා එක්සත් රාජධානිෙය් 
රැජිණය. සිය දීර්ඝ, ජනප්රිය පාලන සමය තුළ ඇය ශක්තිමත්, 
ස්ථාවර පාලන ක්රමයක් ෙපන්වා ඇත.

පාර්ලිෙම්න්තු නිවස සහ ෙෆාේකාට්් ෙමාසැයික
පාර්ලිෙම්න්තු නිවෙස් ක්රමානුකූල සැලැස්ම, පාර්ලිෙම්න්තු නිවස 
ඉදිකිරීෙම් අධිකාරිය විසින් ලබා ෙදන ලද සැලසුම් සංවර්ධන 
භූමිදර්ශන සැලැස්ම මත පදනම් විය. ෙෆාෙකාට් ෙමාසැයික්, 
ෙපාසම් හා ෙවාලබි සිහිනය යන මැෙයන් මයිකල් ෙනල්සන් 
ජගමාරා විසින් අඳින ලද මධය කාන්තාරික තිත් ෛශලිෙය් සිතුවම
මත පදනම් ෙව්.

් ්

 

ෙඩ්ම් මාරි ගිල්ෙමාර්් (1865-1962)
ෙඩ්ම් මාරි ගිල්ෙමා්ර්, ගත්කතුවරියක්, මාධයෙව්දිනියක්, 
කිවිඳියක් හා සමාජ ප්රතිසංස්කරණ ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ 
ක්රියාකාරිනියක විය. ඇයෙග් ලිවිම් හා කාන්තාවන්, දුප්පතුන් 
හා ආදිවාසීන් ෙවනුෙවන් කථා කිරීම උෙදසා ඇයව සිහිපත් 
ෙකෙර්.

ඒබී බැන්ෙජා ්ෙපටර්සන් (1869-1941)
ඇන්ඩෘ බාර්ටන් ෙප්ටර්සන් කවිෙයක්, ගීත රචකෙයක් හා 
මාධයෙව්දිෙයක් විය. ඔහු බැන්ෙජා් ෙප්ටර්සන් යන නමින් 
ලියන ලද අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් වඩාත්ම ජනප්රිය ජන ගීය 
වන ෙවාල්ට්සින්ග් මැටිල්ඩාහි ගී පද ලිවීම ෙවනුෙවන් ඔහුව 
සුවිෙශ්ෂි ෙලස සිහිපත් ෙකෙර්.

්

පූජ්ය ෙජාන් ෆල්ින් (1880-1951)්
පූජ්ය ෙජාන් ෆ්ලින් ෙලාකෙය් ප්රථම ගුවන් ෛවද්ය ෙස්වාව 
වන ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජකීය ගුවන් ෛවද්ය ෙස්වාව ආරම්භ 
කෙළ්ය. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් දුෂ්කර ෙපෙදස්වලට සුව ෙස්වාවන් 
ෙගනයාම මගින් ජීවිත රැසක් ෙබ්රාගැනීම ෙවනුෙවන් ඔහුව 
සිහිපත් ෙකෙර්.

් ්
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ෙම්රි ෙරයිෙබ් (1777-1855)
ෙම්රි ෙරයිෙබ් නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් ප්රාන්තෙය් සිටි ප්රමුඛ 
ෙපෙල් ව්යාපාරික කාන්තාවකි. තරුණ රැඳවි පදිංචිකරුෙවකු 
ෙලස ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිණීෙමන් අනතුරුව ඇය ප්රජාෙව් 
ෙගහරවයට පාත්ර වූ නායිකාවක වූවාය.

එඩිත් ෙකාවන් (1861-1932)
එඩිත් ෙකාවන් සමාජ ෙස්විකාවක්, ෙද්ශපාලනඥෙයක් හා 
ස්ත්රීවාදී ක්රියාකාරිනියක විය. ඕනෑම ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පාර්ලිෙම්න්තුවකට ෙත්රී පත්වූ පළමු කාන්තාව ඇයයි.

ෙඩ්විඩ් යුෙනයිෙපාන් (1872-1967)
ෙඩ්විඩ් යුෙනයිෙපාන් ෙල්ඛකෙයකු, මහජන ෙද්ශකෙයකු හා 
නව නිපැයුම්කරුෙවකු විය. විද්යාව හා සාහිත්යය සඳහා සිය 
දායකත්වය ෙවනුෙවන් හා ආදිවාසීන්ෙග් තත්ත්වය වැඩිදියුණු 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඔහුව සිහිපත් ෙකෙර්.

ශරීමත් ෙජාන් ෙමානෑෂ් (1865-1931)්
ශ්රීමත් ෙජාන්් ෙමානෑෂ් ඉංජිෙන්රුෙවකු හා පරිපාලකෙයකු 
ෙමන්ම ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ශ්ෙර්ෂ්ඨතම හමුදා ෙස්නාධීනායකයින් 
අතරින් එක් අෙයකි. සිය නායකත්වය, බුද්ධිමත්භාවය හා චතුර 
කථිකත්වය ෙවනුෙවන් සිහිපත් ෙකෙර්.

ඩාම් ෙනලී ෙමල්බා (1861-1931)
ඩාම් ෙනලී ෙමල්බා ෙලාක ප්රසිද්ධ ෙසාප්රාෙනා් 
ගායිකාවක් විය. ගීතෙය් රැජිණ ෙලස ෙලාව පුරා ප්රචලිත 
වූ ඇය ජාත්යන්තර වශෙයන් ප්රසිද්ධියට පත් වූ ප්රථම 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ගායිකාවයි.

්
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ජාතික දින හා සැමරුම්
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජාතික නිවාඩු දින මගින් යුෙරාපා පදිංචිවීම් සිට අපෙග් ඉතිහාසෙය් සන්ධිස්ථාන ෙමන්ම සැමරිම් ද 
නිරූපණය ෙකෙර්.

්

නිශචිත දින
• ජ නවාරි 1වන දින නව අවුරුදු දිනය දා නව වර්ෂය සමරයි.
• ජ නවාරි 26 ඕස්ට්ෙර්ලියානු දිනය යනු ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවකු වීම යන්ෙනන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් කුමක්ද යන්න 

ආවර්ජනය කිරීමට හා වර්තමාන ඕස්ට්ෙර්ලියාව සැමරීමට සහ අපෙග් සාමූහික ඉතිහාසය හඳුනාගැනීමට 
කාලයක් ෙව්. 1788දි සිඩ්නි ෙකාව් ෙවත පළමු බලඇණිය පැමිණීම ෙමදින සමරයි.්

• අ ප්ෙර්ල් 25 දින ඇන්සැක් දිනය මගින් පළමු ෙලාක යුධ සමෙය්දී ඕස්ට්ෙර්ලියානු හා නවසීලන්ත හමුදාවන් 
ගැලිෙපාලි ෙවත ෙගාඩබැසීෙම් සංවත්සරය සමරයි. ෙමය ඉතා සංෙව්දී දිනයක් වන්ෙන්, යුද්ධවලදී, ගැටුම්වලදී හා 
සාමසාධක ෙමෙහයුම්වලදී ෙස්වය කර, මිය ගිය සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ෙග් පරිත්යාගය අප සිහිපත් කරන දින 
ෙහයිනි. අපි සියලුම හමුදා ෙසබලුන්ෙග් සහ කාන්තා ෙසාල්දාදුවන්ෙග් ෛධයර්ය හා කැපවිමට ගරු කරන අතර, 
යුද්ධෙය් විවිධ අර්ථ පිළිබඳව ආවර්ජනය කරමු.

්

• ෙද සැඕබර් 25 දින නත්තල් ෙජ්සුස් ක්රිස්තුස් වහන්ෙස්ෙග් උපත සමරන ක්රිස්තියානි සැමරීම මත පදනම් වූ 
තෑගි ලබාෙදන දිනයයි.

• ෙද සැඕබර් 26 ෙබාක්සින් දිනය නත්තල් සැමරුෙමහි ෙකාටසකි.

ෙවනස් වන දින
• ක ඕකරු දිනය ෙහා් පැය අෙට් දිනය ෙලාකෙය් පළමු වරට ඕස්ට්ෙර්ලියානු වැඩ කරන ජනතාව පැය අෙට් වැඩ 

කිරීම ලබාගැනීම සමරයි.
්

• ප ාස්කු දිනය දා ෙජ්සුස් වහන්ෙස්ෙග් ස්වර්ගස්ථ වීම හා උත්ථාන වීම සමරයි.
• රැ ජිණෙග් උපන්දිනය දා ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් රාජ්ය නායකයා වන ෙදවන එළිසෙබත් මහරැජිණෙග් උපත සැමෙර්. 

ෙමම සැමරීම බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් හා ක්වීන්ස්ලන්තය හැර අන් සියලුම ප්රාන්තවල හා ෙටරිටරිවල ජුනි 
මාසෙය් ෙදවන සඳුදා පැවැත්ෙව්. 

ෙවනත් රජෙය් නිවාඩු 
ෙවනස් ප්රාන්තවල, ෙටරිටරිවල හා මහා නගරවල ෙවනත් රජෙය් නිවාඩු ක්රියාත්මක ෙව්. නිදසුනක් ෙලස, 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු කැපිටල් ෙටරිටරිෙය් කැන්බරා දිනය, දකුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ස්ෙව්ේඡා ෙස්වකයින්ෙග් දිනය හා 
බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පදනම් දිනය ක්රියාත්මක ෙව්.

ෙවනත් වැදගත් දිනයන් (රජෙය් නිවාඩු ෙනාවන)
• ස ංහිඳියා සතියi මාර්තු 21 ඇතුළත් සතිෙය් පැවැත්ෙවන අතර, එය අපෙග් සංස්කෘතික විවිධත්වය සැමරීමකි.

• ස ැප්තැඕබර් 17 දින ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසි දිනය පුරවැසිභාවය නිෙයාජනය කරන ෙපාදු බැඳීම සමරන හා 
අපෙග් රෙට් අනාගතය හැඩගැස්වීෙම්දී අපෙග් භූමිකාව ආවර්ජනය කරන දිනයකි.

්

• ම ැයි 27 සිට ජුනි 3 දක්වා ජාතික සංහිඳියා දිනය එක්සත්බව හා අෙනාන්ය ගරුත්වය ජයග්රහණය කරවමින් 
වඩාත් සාධාරණ, සමාන ජාතියක් ඇති කිරීමට ප්රයත්න දරන සතියකි.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජනතාව
ෙලාකෙය් විවිධත්වෙයන් වැඩිම සමාජවලින් එකකි, ඕස්ට්ෙර්ලියාව. ජනගහනෙයන් ආසන්න වශෙයන් සියයට තුනක් 
ආදිවාසීන් ෙලස හඳුනාගැෙන්. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පදිංචිකරුවන්ෙගන් තුෙනන් එකකට වඩා විෙද්ශ රටවල උපන් අය වූ 
අතර, රටවල් 200කට වැඩි ප්රමාණයකින් සංක්රමණය වී ඇත. ජනගහනෙය් විවිධත්වය ඕස්ට්ෙර්ලියාවට භාෂාවල, 
විශ්වාසයන්හි, සම්ප්රදායන්හි සහ සංස්කෘතිවල පරිපූර්ණ විවිධත්වයක් ලබා ෙද්.

්

ෙපාදුරාජ්ය මණඩලීය ජාතීන්ෙග් සාමාජිකෙයකු වශෙයන් ඕස්ට්ෙර්ලියාවට තවමත් එක්සත් රාජධානිය සමඟ සමීප 
සම්බන්ධතා ඇත.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජනතාව පුරවැසිභාවය පිළිබඳ ආඩම්බර වන්ෙන්, එය අපෙග් විවිධත්වෙයන් යුතු සමාජෙය් එකට බැඳ 
තබන වැදගත් බැඳීමක් වන ෙහයිනි. සෑම වර්ෂයකම සැප්තැම්බර් 17වන දින ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසි දිනය සැමෙර්. 
අපෙග් ජාතිය ෙගාඩනැංවීෙම්දී හා රෙට් අනාගතය හැඩගැස්වීෙම්දී අපෙග් භූමිකාව පිළිබඳ ආවර්ජනය කිරීම සඳහා 
සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසියන්ට ලැෙබන දිනයකි.
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ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ආර්ථිකය
ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ස්ථාවර හා තරඟකාරී ආර්ථිකයක් ඇති අතර, එහි විවිධත්වෙයන් යුතු නිපුණතා සහිත ශ්රම 
බලකාය අගය ෙකෙර්. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජනතාව අත්විඳින ගුණාත්මක ජීවන රටාව ෙලාකෙය් ඉහළම ෙපෙල් ජීවන 
රටාවන්ෙගන් එකකි.

්

ඩික් ස්මිත් (1944දී උපත ලදී)
ඩික් ස්මිත් ඕස්ට්ෙර්ලියානු ව්යාපාරිකෙයකු, 
ගෙව්ෂකෙයකු හා මානුෂවාදිෙයකු ෙව්. ඔහු විද්යුත් 
උපකරණ ව්යාපාරෙයන් සිය වාසනාව ළඟාකරගත් 
අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අභිවෘද්ධිය උෙදසා සිය ධනය 
වැය කෙළ්ය. ඔහු ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආහාර සමාගමක් 
ආරම්භ කළ අතර, සමාගම් ඕස්ට්ෙර්ලියාව සතුව 
තබාගැනීමට ෙඩාලර් මිලියන ගණන් ආෙයාජය කර 
ඇත.

්

1986දී ඔහුව වසෙර් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවා ෙලස නම් 
කරන ලද අතර, තාක්ෂණික වැඩිදියුණුකිරීම් 
හා පාරිසරික සංරක්ෂණය සඳහා සම්මානයක් 
දිනාගන්නා ලදී. උණුසුම් වායු බැලුනයක නැගී 
ඕස්ට්ෙර්ලියාව සහ ටැස්මන් මුහුද තරණය කළ 
පළමු පුද්ගලයා වූෙය් ඔහුය. ගෙව්ෂණයට ඇති 
ඇල්ම, ව්යාපාරවල සාර්ථකත්වය හා ඔහුෙග් 
ෙද්ශප්ෙර්මීත්වය ෙවනුෙවන් ඔහු ප්රසිද්ධීයට පත්ව ඇත.

ෙවළඳෙපාල
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නූතන ස්ථාවර මූල්ය ආයතන සහ බදු හා ෙවළඳ ෙරගුලාසි මගින් ව්යාපාර ක්රියාකාරකම්වලට 
නිශ්චිත බවක් ලබා ෙද්. සංචාරක, අධයාපන හා මූල්ය ෙස්වාවන් ඇතුළු ෙස්වා කර්මාන්ත මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
ශුද්ධ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය තුළ සුවිෙශ්ෂී අගයක් ජනනය කරයි.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ආර්ථික ස්ථායිතාව ආෙයාජන සඳහා යහපත් පසුබිමක් සලසයි. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙකාටස් 
ෙවළඳෙපාල ආසියා පැසිෆික් කලාපෙය් ඇති විශාලතම ෙකාටස් ෙවළඳෙපාලවලින් එකකි.

්

ෙවළඳාම
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් විශාලතම ෙවළඳ පාර්ශ්වකරුවන් වන්ෙන්, චීනය, ජපානය, එක්සත් ජනපදය, දකුණු ෙකාරියාව, 
සිංගප්පූරුව, ඉන්දියාව, නවසිලන්තය හා එක්සත් රාජධානියයි. ෙමරට ප්රධාන අපනයන භාණඩ වන්ෙන් 
අඟුරු, යපස්, ස්වාභාවික වායු සහ අධයාපන හා සංචාරක ෙස්වාවන්ය. ආර්ථිකය විවෘත අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
ආර්ථිකෙසහභාග්යය ෙකෙරහි ෙවළඳාම වැදගත් දායකත්වයක් දක්වයි. 

පතල් කැණීම්
ඕස්ට්ෙර්ලියාව අඟුරු, තඹ, ද්රවීකෘත ස්වාභාවික වායු හා ඛනිජ වැලි වැනි ස්වාභාවික සම්පත්වලින් ෙපාෙහාසත්ය. 
ඒවාට ෙලාකය පුරා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇත. ්
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ෙගාල්ීය පුරවැසිෙයකු ෙලස ඕස්ට්ෙර්ලියාව
ෙගාලීය පුරවැසිෙයකු ෙලස සිය භූමිකාව පිළිබඳ ඕස්ට්ෙර්ලියාව ආඩම්බර ෙව්. ෙලාකය පුරා අඩු අවස්ථාවන් සහිත 
ෙකාටස්වලට උදව් කිරීම මගින් ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙමය ෙපන්නුම් කරයි.

් ්

ජාත්යන්තර ආධාර සහ මානුෂීය පරයත්නයන්
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රජෙය් ජාත්යන්තර ආධාර වැඩසටහන මගින් දරිද්රතාව අවම කර, තිරසර සංවර්ධනය 
ළගාකරගැනීම සඳහා සංවර්ධනය වන රටවලට සහාය ලබා ෙද්. පුද්ගලයින් හා රජයන් ෙවත සහාය ලබාදීම මගින් 
කලාපය තුළ හා ෙලාකය පුරා ෙමම සහාය ලබාෙද්.්

අප රෙට් ෙහා් විෙද්ශ රටවල ආපදා ඇති වූ විටදී, ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් දැඩි ත්යාගශීලී බවක් ෙපන්නුම් කරති. අපි 
නිරන්තරෙයන් ෙපහද්ගලික ප්රදාන හා ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආධාර වැඩසටහන මගින් දුෂ්කරතාවලට මුහුණෙදන 
රටවලට ද ආධාර කරමු.

2018දී, තායිලන්තෙය් ගංවතුරින් පිරි ගුහාවක සිරවුණු කුඩා ළමුන් 12ෙදෙනකු හා ඔවුන්ෙග් ෙසාකර් පුහුණුකරු 
ෙබ්රාගැනීමට දරන ලද ප්රයත්නය ෙවනුෙවන් ෛවද්ය රිචර්ඩ් හැරිස් හා ෛවද්ය ක්ෙර්ග් චැලන් ෙවත ෙදවන ඉහළම 
නිර්භීත පදක්කම, ෛධර්යෙය් පදක්කම හා ෙමඩ්ල් ඔෆ් ඕස්ට්ෙර්ලියා සමඟම පිරිනමන ලදී.

ජාත්යන්තර සංසදවලදී සක්රීය ක්රියාකාරිත්වය
ඕස්ට්ෙර්ලියාව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ආරම්භෙය් සිට එනම් 1945 සිට ක්රියාකාරී සාමාජිකෙයකුව සිටියි. 
ඕස්ට්ෙර්ලියාව, 1951 එක්සත් ජාතීන්ෙග් සරණාගත සම්මුතිය යටෙත් සරණාගතයින් ෙලස හඳුනාගනු ලබන 
පුද්ගලයින් ෙවත ආරක්ෂාව ලබා ෙදයි. එමගින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාමසාධක ප්රයත්නයන් සහ සංවර්ධනය වන 
රටවල් සඳහා මානුෂීය හා හදිසි ප්රතිචාර ෙවනුෙවන්ද දායකත්වය ලබා ෙදන අතර, එක්සත් ජාතීන්ෙග් අධයාපනික, 
විද්යාත්මක සහ සංස්කෘතික සංවිධානය සමඟ ශක්තිමත් බැඳීමක් ඇත.

1971දී, ඕස්ට්ෙර්ලියාව ආර්ථික සහෙයාගිතාව සහ සංවර්ධනය සඳහා වන සංවිධානෙයහි පූර්ණ සාමාජිකෙයකු බවට 
පත් විය. එම සංවිධානෙය් අරමුණ වන්ෙන්,ෙලාක ෙවළඳාම පුළුල් කරමින්, ෙලාව පුරා ජනතාවෙග් ආර්ථික සහ සමාජ 
මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීමයි. 

්
්

ඕස්ට්ෙර්ලියාව ආසියා - පැසිෆික් කලාපය තුළ සමීප සහෙයාගිතාව ෙවනුෙවන් උපරිම සහාය දක්වයි. එය, ආසියා-
පැසිෆික් ආර්ථික සහෙයාගිතාවෙය්, නැෙගනහිර ආසියා සමුළුෙව් හා පැසිෆික් දුපත් සංසදෙය් ක්රියාකාරී 
සාමාජිකෙයකි. එය, ගිණිෙකාණදිග ආසියානු සංවාද පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් සංවිධානයක් වන අතර, එහි කලාපීය 
සංසදයට සහභාගි ෙවයි.

්
්

ෛවද්ය කැතරින් ෙහම්ලින් ඒසී 
(උපත 1924-2020)
ෛවද්ය කැතරින් ෙහම්ලින් ප්රසව හා නාරිෙව්ද 
ෛවද්යවරියක් වන අතර, තරුණ ඉතිෙයාප්ියානු 
කාන්තාවන් දුක්ඛිත ජීවිතයකින් ගලවා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ඇය ප්රසිද්ධියට පත් වූවාය. 1959 සිට 
ඇය ඉතිෙයාප්ියාෙව් අඩිස් අබාබාහි ෙස්වය කරන ලද 
අතර, ඔබ්ස්ෙටට්රික් ෆිස්ටුලා යන නමින් හැඳින්ෙවන 
දරු උපතකදී සිදුවන තුවාලයක් සම්බන්ධෙයන් 
කාන්තාවන්ට උපකාර කළාය. ෙමම අභ්යන්තර තුවාලය 
සහිත කාන්තාවන්ට සිය ශාරීරික ක්රියාකාරකම් 
පාලනය කළ ෙනාහැකි අතර, ඔවුන්ව උපහාසයට 
ලක්වන අතර, ප්රජාව තුළ ෙකාන්වීමට ලක් ෙව්. 

ඇය සහ ඇෙග් සැමියා අඩිස් අබාබා ෆිස්ටුලා ෙරා්හල 
ස්ථාපනය කළහ. ඔවුන්ෙග් උත්සාහයන් මගින් කාන්තාවන් 
දහස් ෙදෙනකුට පූර්ණ ෙසහඛයමත් ජීවිතයක් ගත කිරීම 
සඳහා නැවත සිය නිවසට යා හැකි විය.

1995දී, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඉහළම සම්මානය වන ඕඩර් ඔෆ් ඕස්ට්ෙර්ලියාහි පාර්ශ්වකරුෙවකු බවට ෛවද්ය 
හැමිලින් පත් කරනු ලැබීය. 
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ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙනාෙබල් ත්යාගලාභීන්
ඕස්ට්ෙර්ලියාව විද්යාත්මක හා ෛවද්ය විද්යාත්මක පෙර්ය්ෂණ සඳහා ප්රසිද්ධියක් උසුලයි. පහත සඳහන් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් ෙමම ක්ෙෂ්ත්රයන්හි ෙනාෙබල් ත්යාගයක් දිනා ඇත.

• ම හාචාර්ය විලියම් බ්රැග් (1862-1942) හා ෙලාරන්ස් බ්රැග් (1890-1971), ෙභෟතිකෙව්දීන්
විලියම් බ්රැග්(පියා) සහ ෙලාරන්ස් බ්රැග් (පුතා) 1915දී ෙභහතික විද්යාව සඳහා 1915දී ඒකාබද්ධ ජයග්රාහකයන් 
වූෙය්,එක්ස් ෙර් කිරණ මගින් පළිඟු සැකැස්ම විශ්ෙල්ෂණය කිරීම සඳහා සිදු කරන ලද ෙස්වය ෙවනුෙවනි.

්
්

• ශ රීමත් ෙහාවාර්ඩ් ෙවාල්්ටර් ෆේලාර්ි (1898-1968), ව්යාධිෙව්දී,
දකුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඇඩිෙල්ඩ්හි උපත ලද අතර, 1945දී ව්යාධිෙව්දය ෙහා ්ෛවද්ය විද්යාව (එක්ව) සඳහා ෙනාෙබල් 
ත්යාගය ලද්ෙද්, ෙපනිසිලින් සහ විවිධ ෙබාව්න ෙරාග් සඳහා එහි සුවය සැලසීෙම් හැකියාව ෙසායාගැනීම ෙවනුෙවනි.

• ශ රීමත් මැක්ෆාර්ෙල්න් බර්ෙනට් (1899-1985), ෛවද්ය විද්යාඥ හා ජීවවිද්යාඥ, 
වික්ෙටා්රියාහි උපත ලද අතර, 1960දී ව්යාධිෙව්දය ෙහා් ෛවද්ය විද්යාව (එක්ව) සඳහා ෙනාෙබල් ත්යාගය ලද්ෙද්, 
discovery of acquired immunological tolerance ෙවනුෙවනි.

• ශ රීමත් ෙජාන්් කැරූ එක්ෙලස් (1903-97), ව්යාධිෙව්දී, 
ෙමල්බර්න්හි උපත ලද අතර, 1963දී ව්යාධිෙව්දය ෙහා් ෛවද්ය විද්යාව (එක්ව) සඳහා ෙනාෙබල් ත්යාගය ලද්ෙද්, 
discoveries concerning the ionic mechanisms involved in excitation and inhibition in the peripheral and central portions of 
the nerve cell membrane ෙවනුෙවනි.

• ශ රීමත් බර්නාර්ඩ් කැට්ස් (1911-2003), කායික ෙරාග් විෙශෂඥ හා ෛජවෙභෟතිකෙව්දී,
ජර්මනිෙය් උපත ලද අතර, 1941දී ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු බවට පත් විය. ඔහුට ව්යාධීෙව්දය ෙහා් ෛවද්ය 
විද්යාව සඳහා 1970දී ෙනාෙබල් ත්යාගය හිමි වූෙය්, discoveries concerning the humoral transmitters in the nerve 
terminals and the mechanism for their storage, release and inactivation ෙවනුෙවනි.

• ම හාචාර්ය ෙජාන්් ෙවාර්්කප ෙකාන්ේ ෆාර්්ත් (1917-2007), 
රසායන විද්යාඥ, ඔහු සිඩ්නිහි උපත ලැබූ අතර, 1975දී රසායන විද්යාව සඳහා (එක්ව) ෙනාෙබල් ත්යාගය 
හිමිකරගන්නා ලද්ෙද් his work on the stereochemistry of enzyme-catalysed reactions ෙවනුෙවනි.

• ම හාචාර්ය පීටර් ඩූහර්ටි (උපත 1940),  
ප්රතිශක්තිකරණෙව්දී, ඔහු ක්වීන්ස්ලන්ඩ්හි උපත ලැබූ අතර, 1996දී ව්යාධීෙව්දය හා ෛවද්ය විද්යාව සඳහා 
(එක්ව) ෙනාෙබල් ත්යාගය හිමිකරගන්නා ලද්ෙද් discoveries concerning the specificity of the cell mediated immune 
defence ෙවනුෙවනි.

• ම හාචාර්ය බැරි මාර්ෂල් (උපත 1951), ආන්ත්රික විෙශෂඥ, හා ෛවද්ය ෙරාබින් ෙවාරන් 
(උපත 1937), ව්යාධීෙව්දී, 
2005දී ව්යාධීෙව්දය ෙහා් ෛවද්ය විද්යාව සඳහා (එක්ව) ඔවුන් ෙනාෙබල් ත්යාගය හිමිකරගන්නා ලද්ෙද් discovery of 
‘the bacterium Helicobacter pylori and its role in gastritis and peptic ulcer diseaseෙවනුෙවනි.

• ම හාචාර්ය එළිසෙබත් ෙහලන් බ්ලැක්බර්න් (උපත 1948), ජීවවිද්යාඥ, 
ෙහාබ්ාර්ට්හිදී ඇය උපත ලද අතර, 2009දී ව්යාධීෙව්දය ෙහා ්ෛවද්ය විද්යාව සඳහා (එක්ව) ෙනාෙබල් ත්යාගය 
හිමිකරගන්නා ලද්ෙද් the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase ෙවනුෙවනි.

• ම හාචාර්ය බ්රයන් පී.ශමිඩ්ට් (උපත 1967), ගගනගාමී, 
2011දී ෙභහතික විද්යාව සඳහා (එක්ව) ෙනාෙබල් ත්යාගය හිමිකරගන්නා ලද්ෙද් the discovery of the accelerating 
expansion of the universe through observations of distant supernovaeෙවනුෙවනි.

පහත සඳහන් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවා සාහිත්යය සඳහා ෙනාෙබල් ත්යාගය හිමිකරෙගන ඇත.

• පැ ට්රික් වයිට් (1912-90), නවකට්ාකරු හා නාට්ය පිටපත් රචක, 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙදමව්පියන්ට දාව ලන්ඩනෙය්දි උපත ලද අතර, ඔහුට සාහිත්යය සඳහා 1973දී ෙනාෙබල් ත්යාගය 
හිමිවූෙය් an epic and psychological narrative art which has introduced a new continent into literature ෙවනුෙවනි.
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සයවන ෙකාටස
අපෙග් ඕස්ට්ෙර්ලියානු 

වෘත්තාන්තය
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අපෙග් ඕස්ට්ෙර්ලියානු වෘත්තාන්තය
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් වෘත්තාන්තය විවිධ පුද්ගලයින්ෙගන් හා සිදුවීම්වලින් හැඩගැසී ඇත. 

ආදිවාසී ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් (Aboriginal and Torres Strait 
Islander peoples)
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් මුල්වැසියන් වන්ෙන් ඇෙබාරිජිනල් හා ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් දූපත්වාසීන්ය. දැනට ෙලාකෙය් පවතින 
පැරණීතම සංස්කෘතීන් හා සම්ප්රදායයන් ඔවුන් සතු ෙව්. 

්

පුරාවිද් යා වාර්තාවල දැක්ෙවන්ෙන් ආදිවාසී ජනයා මීට වසර 65,000 ත් 40,000 ත් අතර කාලයකට ෙපර 
ඕස්ට් ෙර්ලියාවට පැමිණි බවයි; ෙකෙස් ෙවතත්, ආදිවාසී ජනයා විශ්වාස කරන්ෙන් ෙමම භූමිෙය් මැවීෙම් කථා වල 
ෙක්න්ද් රීය ඒවා වන අතර ඔවුන්ෙග් නිර්මාණ කථා ආරම්භ වන්ෙන් කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් බවයි.

ආදිවාසීන් සතුව අදටද ඔවුන් ෙවත මගෙපන්වනු ලබන අතිශයින් පැරණි විශ්වාස සහ සම්ප්රදායයන් පවතී. ඔවුන්ට 
භූමිය සමඟ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවක් පවතින අතර, සිය වෘත්තාන්ත, කලාව හා නර්තනය මගින් ප්රකාශ ෙකෙර්.

භාෂා
බ්රිතාන්ය පදිංචිකිරීම්වලට ෙපර,ආදිවාසීන් විසින් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 700කට වඩා භාෂා සහ ප්රෙභ්ද භාවිත කරන 
ලදී. භාෂා විස්සකට වඩා අඩුෙවන් දරුවන්ට ලබා දුන්නද, ෙමම භාෂාවලින් 100කට වැඩි ප්රමාණයක් අදටත් භාවිත 
ෙකෙර්. ආදිවාසී සංස්කෘතින් තුළ ඇති වාචික ඉතිහාසයන් අතිශයින් වැදගත් වන්ෙන්, එමගින් ජනතාවෙග් හා 
භූමිෙය් කථාව ෙහලිකරන නිසාෙවනි.

ඩ්රීමින් (Dreaming)
ඇෙබාරිජිනල් ජනතාවෙග් ජීවිතයට මගෙපන්වන 
දැනුෙම්, විශ්වාසෙය් හා පුහුණුෙව් ක්රමය විස්තර 
කිරීමට නිතර ෙයාදාගන්නා බටහිර ෙයදුමකි, ඩ්රීමින්. 

ෙදමව්පිෙයා් හා වැඩිහිටිෙයා් දරුවන්ට ඩ්රීමින් 
වෘත්තාන්ත කියා ෙදති. ෙමම වෘත්තාන්ත මගින් 
ඔවුන්ෙග් භූමිය හැඩගැසුෙණ සහ ජනාවාස වූෙය් 
ෙකෙස්ද යන්න පිළිබඳව උගන්වනු ලැෙබ්. ෙමම 
වෘත්තාන්ත මගින් කැළෑව තුළ ආහාර ෙසායාගන්ෙන් 
කවර ස්ථානවලින්ද වැනි වටිනා ප්රාෙයාගික පාඩම් 
කියාෙදනු ලැෙබ්.

්

ඩ්රීමින් වෘත්තාන්ත සංගීතය, ගීත හා නර්තනය 
ෙයාදාගනිමින් කියාෙදනු ලැෙබ්. ආදිවාසීන් ගී ගයා 
නටන විට, ඔවුන්ට සිය මුතුන්මිත්තන් සමඟ ඉතා 
ගැඹුරු සම්බන්ධතාවක් දැෙන්.

ආදිවාසී කලාවන්හි මුල් ස්වරූපයන් වූෙය් ෛශල 
කැටයම් ෙහා් සිතුවම් සහ භූමි සැකසුම්ය. මධයම 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජනයා සාමාන්යෙයන් තිත්, රවුම් 
සහ නිශ්චිත සංස්කෘතික සංෙක්ත භාවිතා කරමින් 
ස්වප්නගත භූමි ෙහා් කථා නිරූපණය කළහ, 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් උතුරු ප්රෙද්ශවල මිනිසුන්, සතුන්, 
සංෙක්ත සහ ආත්මයන්ෙග් රූප පින්තාරු කළහ.

අදටත්, ඇෙබාරිජිනල් ජනතාවට ෙම් සිහින වැදගත්ය.
කකඩු ආදිවාසී චිත්ර
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ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පළමු යුෙරාප්ීයන්
මුල්කාලීන යුෙරා්පා ගෙව්ෂණය
17වන සියවෙස්දී, යුෙරා්පා ගෙව්ෂකෙයා ්-ෙටරා ඔස්ට්රාලිස් ඉන්ෙකාග්නිටා - දකුණු ෙදස හඳුනාෙනාගත් භූමිය 
යනුෙවන් ඔවුන් හඳුන්වන ෙකාටස් ෙසායාගත්හ. 1606දී, ලන්ෙද්සි ජාතික විෙලම් ජන්සූන් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් උතුරු 
තුඩුෙව් ෙක්ප් ෙයාර්්ක් අර්ධද්වීපෙය් බටහිර ෙකාටස සිතියම්ගත කෙළ්ය. ෙමම කාලය වන විට, ලුයිස් වාස් ඩි ෙටාරස් 
විසින් නායකත්වය ෙදන ලද ස්පාඤ්ඤ නැවක් සමුද්ර සන්ධිය හරහා ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් උතුරට යාත්රා කෙළ්ය.

පසුව, 1600දී, ලන්ෙද්සි නැවිෙයා් බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙවරළ තීරය ගෙව්ෂණය කරන ලද අතර, ෙමම භූමිය නව 
ඕලන්දය ෙලස නම් කළහ.

1642දී, අෙබල් ටැස්මාන් නව භූමියක ෙවරළ තීරයක් 
ෙසායාගන්නා ලද අතර, ඔහු එය වැන් ඩීමන්ෙග් භූමිය (දැන් 
තස්ෙම්නියාව) ෙලස නම් කරන ලදී. ඔහු ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
ෙවරෙළ් සැතපුම් දහස් ගණනක් සිතියම්ගත කෙළ්ය. 
ඔහුෙග් අසම්පූර්ණ නිව් ෙහාලන්ඩ් සිතියම මගින් 
දැක්ෙවන්ෙන් එම භූමිය උතුරින් පැපුවා නිව් ගිනියාවට 
සම්බන්ධව තිබූ බව ඔහු විශ්වාස කළ බවයි.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු භූමියට පය තැබූ පළමු ඉංග්රීසි ජාතිකයා 
වූෙය් විලියම් ඩැම්ප්ලර්ය. 1684දී, ඔහු වයඹ දිග ෙවරළ 
තීරයට ෙස්න්දු විය. එම භූමිය ෙකතරම් වියළි ෙහා් 
දූවිල්ෙලන් පිරි එකක්ද තියෙතාත්, ඔහු එය ෙවළඳාම 
ෙහා ්පදිංචිකරවීම සඳහා සුදුසු යැයි සැලකුෙව් නැත.

කපිතාන් ෙජ්ම්ස් කුක්
1770දී ඉංග්රීසි ජාතික ෙජ්ම්ස් කුක් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නැෙගනහිර ෙවරළ තීරයට ළඟාවනෙතක්, යුෙරාපා ජාතිකයින් 
විසින් එය ගෙව්ෂණය කර ෙනාතිබිණි. බ්රිතාන්ය රජය විසින් ඔහුව දකුණු පැසිෆික්හි ගෙව්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා 
එවන ලදී. ඔහු නැෙගනහිර ෙවරළ තීරය සිතියම්ගත කර, නූතන සිඩ්නිහි දකුණට වන්නට ඇති ෙබාට්නි ෙබ්හි 
එන්ඩීවර්හි සිය නැව නැංගුරම් ලෑෙව්ය. ෙජ්ම්ස් කුක් ෙමම භූමිය නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් යන නමින් හඳුන්වන ලද අතර, එය 
3වන ෙජාර්ජ් රජු නමින් කැප කරන ලදී.

්

්

රැඳවියන් පරවාහනය කිරීම
ඕස්ට්ෙර්ලියාව අද්විතීය වන අතර, එහි පළමු යුෙරාපා පදිංචිකරුවන් වූෙය් රැඳවියන්ය. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
නිදහස ලබාගැනීෙමන් පසුව, මහා බ්රිතාන්යයට එහි රැඳවියන් එහි යැවීමට ෙනාහැකි වූ අතර, බ්රිතාන්ය සිරෙගවල් 
පිරී ඉතිරී ගිෙය්ය. 1786දී, මහා බ්රිතාන්යය රැඳවියන් ෙකාටසක් නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් යටත්විජිතයට ප්රවාහනය කිරීමට 
තීරණය කෙළ්ය. 

්

පළමු යටත්විජිතය
නිව් සවුත් ෙව්ල්සෙය් පළමු ආණඩුකාරවරයා වූෙය් 
කපිතාන් ආතර් පිලිප්ය. 1788 ජනවාරි 26දින සිඩ්නි ෙකාව් 
ෙවත පළමු බලඇණියත් සමඟ ඔහු බ්රිතාන්යෙය් සිට 
ෙලාකෙය් අෙනක් පසට නැව් 11ක් ආරක්ෂිතව ෙගන 
ආෙව්ය. අපි සෑම වර්ෂයකම ෙමම දිනය ඕස්ට්ෙර්ලියානු දින 
සංවත්සරය ෙලස සමරමු.

්

්

යටත්විජිත පදිංචිකිරීම්හි මුල් වර්ෂ
යටත්විජිත පදිංචිකිරීම්හි මුල් වර්ෂ ඉතාමත් දුෂ්කර විය.  
මිනිසුන් නිරාහාරව ෙනාසිටින බව තහවුරු කරගැනීම 
සඳහා, ආණඩුකාර පිලිප් තමා ෙමන්ම තමාෙග් නිලධාරින්ද 
ඇතුළුව සියලුමෙදනා එකම සලාකයකට ඇතුළත් කෙළ්ය. 
එම මුල් දුෂ්කර වර්ෂවල යටත්විජිතය රැකගැනීමට ඔහුෙග් 
සාමාන්ය දැනීම සහ අධිෂ්ඨානය උපකාරී විය.

රැඳවිෙයා් මුල් පදිංචිකිරීම්හි ෙවෙහස වී වැඩ කළහ. 
සිය දඬුවම් කාලය අවසන් කරන ලද පුරුෂයින් හා 
කාන්තාවන්ට නිදහස හිමි වූ අතර, වැඩ කර, පවුල් 
නඩත්තු කිරීම සඳහා සමාජයට ප්රෙව්ශ විය.

අෙබල් ටැස්මන්ෙග් නව ඕලන්ද සිතියම, 1644

1788දී බ්රිතාන්යෙයන් පිටත් වූ පළමු බල ඇණිය  
සිඩ්නි ෙකා්ව් ෙවත ළඟාවීම
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නව අවස්ට්ා
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් මුල් යුෙරාපා ජනගහනය විශාල වශෙයන් ඉංග්රීසි, ස්ෙකාට්, ෙව්ල්ස් සහ අයිරිෂ් ජනතාවෙගන් 
සමන්විත විය. ස්ෙකාට්, ෙව්ල්ස් සහ අයිරිෂ් ජාතිකයින් සෑමවිටම ඉංග්රීසි ජාතිකයින් සමඟ යුධ වැදුණු නමුත්, ෙමම 
කණඩායම් හතර ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් එක්ව ජීවත් වී, වැඩ කෙළාය.

්

්

රැඳවියන් හා මුල් රැඳවියන් විසින් යටත්විජිතෙය් නව අවස්ථා ෙසායා යාම ආරම්භ කරන ලදී. ඇතැම් රැඳවිෙයා් 
ෙවෙළන්ඳන් ෙලස ඔවුන්ෙග්ම ව්යාපාර ආරම්භ කළහ. ෙගාවියන්, ෙවෙළන්ඳන්, ෙවළඳසල්හිමියන් හා ජනතාව ෙමන්ම 
අන් අයද ෙහාඳින් මුහුණ දුන්ෙනා්ය. 

කැෙරාලින් චිෙෂාම් (1808-77)
කැෙරාලින් චිෙෂාම් මුල් යටත්විජිතවල තනිකඩ 
කාන්තාවන්ෙග් තත්ත්වය නගාසිටුවන ලද ප්රමුඛ 
සමාජ ප්රතිසංස්කරණවාදිෙයකි. ඇය සිය හමුදා 
නිලධාරි ස්වාමිපුරුෂයා සහ දරුවන් පස්ෙදනා සමඟ 
1838දී ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිණියාය. ඇය සිඩ්නිහි 
වීදිවල ජීවත් වූ සංක්රමණික කාන්තාවන්ට උදව් 
කළාය. වසර කිහිපයක් තුළ ඇය යටත්විජිතය 
පුරා සංක්රමණික කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් 
ෙන්වාසිකාගාර 16ක් පිහිටුවන ලදී.

යටත්විජිතවලට ගමන් කරන පුද්ගලයින්ට නැෙවහි 
ජීවිතය පහසු කිරීම සඳහා කැෙරාලින් ෙවෙහස වී 
ක්රියා කළාය. ඇය යැපීෙම් හා දරිද්රතාවෙය් චක්රය 
බිඳීමට උපකාර කිරීම සඳහා අසරණ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ණය සැලසුමක්ද සකස් කරන ලදී.

අද, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙබාෙහා ්පාසැල්කැෙරාලින් 
චිෙෂාම් නමින් නම් කර ඇත. ඇය සංක්රමණිකයාෙග් 
මිත්රයා ෙලස හැඳින්ෙවන අතර, නව ජීවිතයක් 
ආරම්භ කිරීමට මිනිසුන්ට උදව් කිරීමට ගන්නා ලද 
ප්රයත්නයන් ෙවනුෙවන් ඇයව සිහිපත් ෙකෙර්.

ආණඩුකාර මැක්වරි
ආණඩුකාර පිලිප් සමඟ ආණඩුකාර ලැක්ලාන් මැක්වරි අපෙග් මුල් ඉතිහාසෙය් වැදගත් ස්ථානයක් උසුලයි. ඔහු 1810 
සහ 1821 අතර කාලය තුළ නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් යටත්විජිතය පාලනය කළ අතර, එය රැඳවියන්ෙග් යටත්විජිතයක් ෙලස 
ෙනාව, නිදහෙස් පදිංචි විය හැකි ස්ථානයක් ෙලස සංවර්ධනය කෙළ්ය. ඔහු වගාකිරිෙම් පුරුදු වැඩිදියුණු කර, නව 
මාර්ග හා ෙපාදු පහසුකම් ෙගාඩනගා, ඕස්ට්ෙර්ලියාව ගෙව්ෂණය කිරීම දිරිමත් කෙළ්ය.

ආණඩුකාර මැක්වරි අධයාපනය ෙවනුෙවන් මුදල් ලබාදුන් අතර, මුල් රැඳවියන්ෙග් අයිතීන්වලට ගරු කෙළ්ය. ඔහු 
සමහර මුල් රැඳවියන් ෙවත විනිශ්චයකාරවරුන් හා රාජ්ය ෙස්වකයින් ෙලස රැකියාව ලබා දුන්ෙන්ය.

ආණඩුකාර මැක්වරි යටත්විජිතයට සිදු කරන ලද යහපත් ෙවනස්කම් ෙවනුෙවන් ඓතිහාසික ෙලස ෙගහරවයට 
පාත්ර ෙව්. නිව් සවුත් ෙව්ල්සෙය් මැක්වරි විශ්වවිද්යලය නම් කර ඇත්ෙත් ඔහුෙග් නමිනි.

රැඳවි උරුමය
ආණඩුකාර ධුරය එක් පුද්ගලෙයකු සතු වීම බලතල ඉක්මවා යාමක් ෙලස සිතුණු ෙහයින්, 1823දී මීළඟ 
ආණඩුකාරවරයා ෙවත උපෙදස් ලබාදීම සඳහා හා යටත්විජිතය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් 
ව්යවස්ථාදායක සභාව පිහිටුවන ලදී. 

මහා බ්රිතාන්යය 1840දී නිව් සවුත් ෙව්ල්සයට, 1852දී තස්ෙම්නියාවට හා 1868දී බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියාවට රැඳවියන් 
යැවීම නතර කරන ලදී. සමස්තයක් ෙලස, රැඳවියන් 160,000කට වඩා වැඩි සංඛයාවක් ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පිටත් කර 
හැරුණි. ෙපර රැඳවියන් හා පදිංචිකරුවන් අතර ෙබදීම නැති වී යන ලදී. 1850 සිට යටත්විජිතවාදීන් ස්වයං පාලනෙය් 
ෙයදුණු අතර, ඔවුන්ට ෙගහරවාන්විත සමාජ ෙගාඩනැගීමට අවශ්ය විය. ෙබාෙහා් ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් සිය රැඳවි 
උරුමය පිළිබඳව ආඩම්බර ෙවති.
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යුෙරාප්ා පදිංචිකිරීම්වලින් පසුව ආදිවාසී ජනතාව
1788දී, යුෙරාපා පදිංචිකිරීම් ආරම්භෙය්දී, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ආදිවාසීන් 750,000ත් මිලියන 1.4ත් අතර ප්රමාණයක් 
ජීවත් වූවා යැයි ඇස්තෙම්න්තු ෙකෙර්. ඊට තනි ජාතීන් 250ක් හා 700කට වැඩි භාෂා කණඩායම් ඇතුළත් විය.

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සිය යටත්විජිත පිහිටුවීෙම්දී, බ්රිතාන්ය රජය ඇෙබාරිජිනල් ජනතාව සමඟ සම්මුතියකට එළඹුෙණ 
නැත. තමන්ට ෙමම භූමියට නීත්යනුකූලව හිමිකම් කිව හැකි බව බ්රිතාන්ය බලධාරීහු විශ්වාස කළහ. 

ආදිවාසීන්ට තමන්ෙග්ම ආර්ථිකයක් ද, භූමියට ඓතිහාසික සහ ෙනාබිෙඳනසුළු සම්බන්ධතාවක් ද තිබිණි. 
තමන්ෙග්ම නීතිය යටෙත් වරක් ජීවත්වූ ස්ථානෙය්ම ඔවුන්ට අලුතින් පැමිණි අයෙග් නීති පිළිගන්නා ෙලස බල 
ෙකරිණි. අලුතින් පැමිණි අයට ආරාධනා ෙනාලැබුණු අතර, සාමාන්යෙයන් ඔවුන්ව පිළීගත්ෙත් නැත.

ආදිවාසීන්ෙග් ජීවිත බ්රිතාන්ය යටත්විජිතවාදීන්ෙග් ආගමනයත් සමඟ විශාල වශෙයන් ෙවනස් විය. ජීවිත අහිමි වූ 
අතර, ඉඩම් ලබාගත් යටත්විජිතවාසීහු නව සමාජීය, ආර්ථික හා ආගමික නියමයන් පැනවීමට උත්සාහ කළහ. නව 
සතුන්, පැළෑටි හා ෙරාග හඳුන්වා ෙදන ලදී. ්

ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින්ට හානි ෙනාකරන ෙලස මුල් ආණඩුකාවරුන්ට පවසා තිබුණද, බ්රිතාන්ය ජාතික 
පදිංචිකරුෙවා් ඔවුන්ෙග් ඉඩම්වලට ෙගාස් ෙබාෙහා් ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින්ව මරා දැමූහ. එවැනි අපරාධ 
සම්බන්ධෙයන් පදිංචිකරුවන්ට දඬුවම් කෙළ් නැත. 

ඇතැම් ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින්ට සහ යුෙරාපා පදිංචිකරුවන්ට සාමකාමීව එකට ජීවත්වීමට හැකි විය. සමහර 
පදිංචිකරුෙවා් ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින්ව සතුන් බලාගැනීම සඳහා ෙයදවූහ. ආණඩුකාර මැක්වරි වගාකිරීම සඳහා 
ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින්ට ෙවනම ඉඩම් ලබා දී, ඔවුන්ෙග් දරුවන් සඳහා පාසැලක් ස්ථාපිත කෙළ්ය. ෙකෙස් වුවත්, 
ඉතාමත් සීමිත ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින් ප්රමාණයක් පමණක් පදිංචිකරුවන් ජීවත් වන ආකාරයට ජීවත්වන්නට 
කැමැත්ත පළ කෙළ්, සිය සංස්කෘතික සම්ප්රදායන් අහිමිකරගැනීමට ඔවුන්ට අවශ්ය ෙනාවූ ෙහයිනි.

්

ෙබාෙහා් ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලෙයා් ඉඩම්වලට ඇතිකරගන්නා ලද ගැටුම්වලින් මරණයට පත් වූහ. නිශ්චිත සංඛයාව 
ෙනාදනිතත්, ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලෙයා් සිය ගණන්, දහස් ගණන් මිය ගියහ. යුෙරාපීයන් ෙමරටට රැෙගන ආ 
ෙරාගවලින් ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින් විශාල සංඛයාවක් මිය ගිෙය්ය. ඇෙබාරිජිනල් ජීවිතය අහිමි වීම ෙඛදජනකය. 

්
්

ඔෙතිහාසික සන්ධිස්ට්ාන

අභ්යන්තර ෙද්ශ ගෙව්ෂණය
නිව් සවුත් ෙව්ල්සෙය් මුල් කාලීන යටත්විජිතවාසිෙයා් අධීක දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන්හ. ආදිවාසීන් නියංකාලවලදී 
දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන්නද, ෙමම වියළි පරිසරෙය් ජීවත්වන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න ඔවුන් ඉෙගන ෙගන තිබිණි. 

බ්ලූ මවුන්ටන් (සිඩිනිවලට ආසන්න වශෙයන් කිෙලාමීටර් 50ක් බටහිරට) සිඩ්නිහි මුල්කාලීන ගෙව්ෂකයින්ට විශාල 
අභිෙයාගයක් විය. 1813දී, ග්ෙරගරි බ්ලැක්ස්ලන්ඩ්, විලියම් චාර්ල්ස් ෙවන්ට්වර්ත් හා විලියම් ෙලාසන් යන තිෙදනා 
අවසානෙය් ෙමම කඳු පන්තිය තරණය කිරීමට සමත් වූහ. අද, බ්ලූ මවුන්ටන් හරහා ඇති මාර්ගය හා දුමිරිය මාර්ගය 
ඔවුන් ගමන් කළ මාර්ගය හරහා දිෙව්.

්
් ්

ෙමම කඳුවලට අෙනක් පසින් ගෙව්ෂකෙයා් බැටලුවන් හා ගවයින් ඇති කිරීමට ෙහාඳ විවෘත රටක් ෙසායාගත්හ. 
අභ්යන්තරයට පැමිෙණන විට, ඔවුන්ට වියළි කාන්තාරමය රටක් හමු විය. 

යුෙරාපීය ගෙව්ෂකයින්ට දිවි රැකගැනීම සඳහා ජලය ෙසායාගැනීමටත්, ප්රමාණවත් ආහාර රැෙගනයාමත් 
ගැටලුවක් විය. ජර්මනිෙය් උපත ලද ලුඩ්විග් ෙලයිශ්හාර්ඩ්ට් මහාද්වීපෙය් නැෙගනහිර සිට බටහිරට තරණය කිරීමට 
උත්සාහ කිරීෙම්දී 1848දී අතුරුදහන් විය.

්

1860දී, ෙරාබර්ට් ඔ හාරා හා විලියම් ෙජාන් විල්ස් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් දකුෙණ සිට උතුරට යාමට ෙමල්බර්න්වලින් පිටත් 
වූහ. ඔවුන් විශාල ගෙව්ෂණයක් සිදු කළත්, එය අපහසු කාර්යයක් විය. බර්ක් හා විල්ස්ට කැළෑව පිළිබඳ අත්දැකීම් 
ෙනාවීය. ඔවුන්ට ඇෙබාරිජිනල් යන්ද්රැවන්දා පුද්ගලයින්ෙග් විෙශ්ෂඥ සහාය හිමිවුණ නමුත්, ගෙව්ෂකෙයා් නැවත 
පැමිෙණන අතරතුර මිය ගියහ. ඔවුන්ට සිය චාරිකාව අවසන් කිරීමට ෙනාහැකි වුවද, ඔවුන්ෙග් කථාව කලාෙව් හා 
සාහිත්යෙය් සිහිපත් ෙකෙර්. අපෙග් භූමිෙය් කර්කශ බවට එය දුක්ඛදායක නිදසුනකි.

්
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පදිංචිකරුවන් හා පරමුඛයින්
පදිංචිකරුවන්ට ෙහාඳ ඉඩම් තිබුණද, ජීවිතය දුෂ්කර 
විය. ගංවතුර ෙහා් නියඟයකට පසුව, පදිංචිකරුවන්ට 
සිය ජීවෙනාපාය අහිමි වූ අතර, ෙගාවියන්ට නැවත 
ආරම්භ කිරීමට සිදු විය. එෙස් වුවත්, ජනතාව ඔවුන්ව 
නගාසිටුවා, සටන් කළහ. ඔසී බැට්ලර් ෙයදුෙමන් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සටන්කිරීෙම් සහ ඔෙරාත්තු දීෙම් 
හැකියාව නිෙයා්ජනය කරයි. ෙමම දුෂ්කර කාලවලදී 
ප්රමුඛයින්ෙග් ෛධර්යයට ගරු ෙකෙර්. පිරිමින් 
පිටතට ගිය විට ෙහා් මිය ෙගාස් ඇති විෙටක, 
කාන්තාවන්ට සිය ව්යාපාරයන් ෙහා් ෙගාවිෙපාලවල් 
පවත්වාෙගන යාමට සිදු විය.

්

ෙමම දුෂ්කර කාලවලදී ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් මිත්රත්වෙය් 
ජීවගුණය ආරම්භ විය. ග්රාමීය ප්රෙද්ශ හරහා සතුන් 
දක්කමින්, ෙලාම් කපමින් ගමන් කළ පිරිමින් අතර 
ෙමය ප්රබල විය. දුෂ්කර කාලවලදී පදිංචිකරුෙවාද 
එකිෙනකාට උදව් කරගත්හ. ෙමම සම්ප්රදාය 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු දිවිෙය් තවමත් වැදගත් ෙකාටසකි. 

්

රත්රන් ෙසායා යාම
1851 මුල් කාලෙය් නිව් සවුත් ෙව්ල්සෙය් රත්රන් 
ෙසායාගැනීම ජාතියක් ෙවනස් කළ ෙසායාගැනීමක් 
ෙලස විස්තර ෙකෙර්. ඉන් ටික කලකට පසු, නව 
ස්වාධින වික්ෙටා්රියා ප්රාන්තෙය්ද රත්රන් ෙසායා 
ගැණිනි. 

1852 අවසන් වන විට, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සියලුම 
ෙකාටස්වලින් හා ෙලාකය වටින් පුද්ගලයින් ආසන්නව 
90,000 පමණ රත්රන් ෙසායා වික්ෙටා්රියාවට පැමිණ 
තිබිණි.

්

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ඉතිහාසෙය් එක් ශ්ෙර්ෂ්ඨ 
ප්රජාතාන්ත්රික ෙමාෙහාතක් ෙලස යුෙර්කා විප්ලවය 
සිහිපත් ෙකෙර්. රත්රන් හෑරීම සඳහා බලපත්ර 
ගාස්තු එකතු කිරීෙම්දී, කණින්නන් සම්බන්ධෙයන් 
රජෙය් හමුදා ඉතා රළු විය. 1854 ෙනාවැම්බර් 11වන 
දින, මිල අධීක රත්රන් බලපත්ර ඉවත් කිරීම ඇතුළු 
මූලික ප්රජාතාන්ත්රික අයිතීන් හා වික්ෙටා්රියානු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයා්ජිතයින් සඳහා ඡන්දය 
පාවිේචි කිරීෙම් හැකියාව පිළිබඳ සම්මුතියක් අදාල 
කරගැනීමට ආසන්න වශෙයන් පුද්ගලෙයා 10,000ක් 
බැලරාට්හි, ෙබ්කරි හිල් ෙවත රැස් විය.

්
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ෙමයින් පසු ‘යුෙර්කා දඬුවැට’ ඉදිකරන ලද්ෙද් යුෙර්කා 
කැණීම්වල ය. එකිෙනකා ෙවනුෙවන් නැගී සිට සිය අයිතීන් 
හා නිදහස ෙවනුෙවන් සටන් කරන බවට විප්ලව ධජයක් 
(සදර්න් ක්ෙරාස් රැගත්) සහිතව කණින්නන් විසින් ශපථ 
කෙළ් ෙමතැනදීය. ෙමම කණඩායමට පහරදීමට 1854 
ෙදසැම්බර් 3වන දින උදෑසන රජෙය් නිලධාරින් විසින් 
ෙසබලුන් පිටත් කර හරින ලදී. ෙකටි ගැටුමකින් රත්රන් 
කණින්නන්ව මැඩලූ අතර, 30ෙදෙනකු පමණ මිය ගියහ.

ඉහළ රාජද්ෙරාහ්ීභාවය ෙවනුෙවන් විප්ලවකාරී 
නායකයින්ට එෙරහිව නඩු විභාගයක් පවත්වන ලද නමුත්, 
කිසිදු ජූරි සභාවක් විසින් ඔවුන්ව වැරදිකරුවන් කෙළ් නැත. 
රජය වැරදි බව රාජකීය ෙකාමිසමක් මගින් තීරණය කරන 
ලද අතර ෙද්ශපාලන නිෙයාජ්නය සඳහා සිය අෙප්ක්ෂාවන් 
ඇතුළු පතල් කණින්නන්ෙග් ඉල්ලීම් ෙබාෙහාම්යක් ඉටු විය. 
වසරක් තුළ විප්ලවවාදීන්ෙග් නායකයා වූ පීටර් ලාෙලා්ර් 
වික්ෙටාර්ියානු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්ත්රීවරෙයකු විය.

වසර ගණනාවක් පුරා, යුෙර්කා විප්ලවය අරගලවල සංෙක්තයක් ෙමන්ම සාධාරණ අවස්ථා පිළිබඳ විශ්වාසයක් බවට 
පත්ව ඇත.

රත්රන් ෙසායාගිය ගමන ඕස්ට්ෙර්ලියාව විවිධාකාරෙයන් ෙවනස් කෙළ්ය. රත්රන් ෙසායා ගිය වර්ෂවලදී, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
ආදිවාසී ෙනාවන ජනගහනය 1851දී ආසන්න වශෙයන් 430,000 සිට 1871දී මිලියන 1.7 දක්වා ඉහළ ගිෙය්ය. වර්ධනය වන 
ජනගහනය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පළමු දුම්රියමාර්ග සහ විදුලි පණිවුඩ ෙස්වාව ඇති කරන ලදී.

දකුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් හැර අෙනක් සියලුම ප්රාන්තවල විශාල රත්රන් සංචිත හමු විය. ආර්ථිකය වර්ධනය ෙවමින් 
තිබුණු අතර, රත්රන් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් වටිනාකමින් වැඩිම අපනයන භාණඩය ෙලස ෙලාම් පැරදවීය. 1890 පමණ වන 
විට, ෙලාකෙය් ඉහළම ජීවන මට්ට්ම්වලින් එකක් ඕස්ට්ෙර්ලියාව සතු විය.්

අනවසර පදිංචිකරුවන් සහ ෙගාවියන්
ප්රාන්තවල මුල් කාලෙය්දී වගාකිරීම සඳහා අනවසර පදිංචිකරුවන් විසින් ඉඩම් විශාල ප්රමාණයක් ලබාගන්නා ලදී. 
ඔවුන් ෙමම භූමිය සඳහා ෙගවීම් ෙනාකළද, අනවසර පදිංචිකරුෙවා ්ඒවා තමන්ෙග් යැයි සිතූහ. පළමු රත්රන් ෙසායායාම 
අවසන් වූ විට, අනවසර පදිංචිකරුවන්ෙගන් ෙමම ඉඩම් නැවත ලබාගැනීමට රජයට අරගල කිරීමට සිදු විය.

1860දී, ෙමම අනවසර පදිංචිකරුවන්ෙග් ඉඩම් වගාකිරීම සඳහා වැඩකරන පුරුෂයින්ට හා කාන්තාවන්ට විකිණීමට 
රජයට අවශ්ය විය. අනවසර පදිංචිකරුෙවා් හැකිතාක් ඉඩම් තමන් සතුව තබාගැනීමට උත්සාහ කෙළාය. ්

දුම්රිය මාර්ග සාදන ෙතක්, ෙවළඳෙපාලින් ඈතින් පිහිටි ෙගාවිෙපාලවල නව ෙගාවිෙයා් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ 
පෑෙවාය. මහා නගරවල ඉහළ ෙව්තනයක් ඉපැයිෙම් අවස්ථාව ෙගාවිෙපාලවල ජීවිතය ෙගනයාෙම් සහ කුඩා 
ප්රතිලාභයක් ෙවනුෙවන් වැඩකිරීම අසතුටුදායක විය.

්

වගාකිරීම පහසු කිරීම සඳහා යන්ත්ෙරා්පකරණ නිපදවීෙම් ඕස්ට්ෙර්ලියානු සාම්ප්රදාය දකුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙවන් 
ආරම්භ විය. නිදසුනක් ෙලස, වගාකිරීම සඳහාස්ටම්ප්-ජම්ප් නගුල (1870) මගින් පහසුෙවන් කර්කශ භූමිය පිරිසිදු කළ 
හැකි හැකි විය.

1800දී සංක්රමණය වීම
1800 මුල් සමය වන විට, ප්රාන්තවල ජීවත් වූ ප්රධාන කණඩායම් ඉංග්රීසි, ස්ෙකාට්, ෙව්ල්ස් හා අයිරිෂ් සම්භවයකින් 
යුක්ත විය. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙබාෙහා ්විෙනා්දාංශ, සංස්කෘතික ක්රියාකාරකම් හා ආගමික ක්රියාකාරකම් මගින් 
බ්රිතාන්ය සාරධර්ම නිරූපණය විය. යුෙරාප්ෙයන් සහ ආසියාෙවන් පැමිණි කුඩා සංක්රමණික කණඩායම් ද විය. 1800දී 
පැමිණි යුෙරා්පා ජාතිකයින් අතරට ඉතාලි, ග්රික, ෙපාල්න්ත, ෙමා්ල්ටා සහ රුසියානු ජාතිකයින් ඇතුළත් වූ අතර, වයින් 
කර්මාන්තෙය් ෙස්වය කරන ප්රංශ පදිංචිකරුෙවාද් ඇතුළත් වූහ. ඔවුන්ෙගන් ෙබාෙහාමයක් රැකියා සහ වාසනාව 
ෙසායා ගිය තරුණෙයා ්සහ සිය නැව්වලින් අතරමං වූ නැවිෙයා ්වූහ. 

1842න් පසු, චීන සංක්රමණිකයින් ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිණීම ආරම්භ වූ අතර, රන් ෙසායාගැනීෙමන් අනතුරුව, 
එම සංඛයාව ඉහළ ගිෙය්ය. රත්රන් සහිත භූමි ෙවනුෙවන් ජාතිවාදී ෙනාරිස්සුම් ඇති වු අතර, ෙම්වා ඇතැම් 
අවස්ථාවන්හිදී චීන ජාතිකයින්ට එෙරහි අරගල බවට පත් විය. එයින් එකක් වූෙය්, 1854දී ෙබන්ඩිෙගාහි ඇති වූ 
අරගලය දැක්විය හැකිය. ෙමම ජාතිවාදී ෙනාරිස්සුම්භාවය ෙහ්තුෙවන් 1855දී වික්ෙටා්රියා ප්රාන්තෙය් සහ 1861දී නිව් 
සවුත් ෙව්ල්ස් ප්රාන්තෙය් සංක්රමණය පිළිබඳ පළමු සීමාවන් පනවන ලදී. 

්

යුෙර්කා ධජය



70 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

1850 රන් ෙසාය යාෙමන් අනතුරුව, ෙබාෙහා් චීන 
ජාතිකෙයා් නිෙවස් බලා පිටත් වූහ. එෙස් රැඳී සිටිය 
අය අතර, ජලය හිඟ ෙපෙදස්වලට අත්යවශ්ය අලුත් 
පලතුරු සහ එළවළු සපයන ලද ෙවළඳෙපාල ෙවනුෙවන් 
වගාකරන්ෙනා් සිටියහ. 

1860 ගණන්වල සිට, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ග්රාමීය ප්රෙද්ශවල ඔටු 
දුම්රිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉරානෙයන්, ඊජිප්තුෙවන් 
හා තුර්කිෙයන් පුද්ගලෙයා ්පැමිණියහ. ඉන්දියානු ඔටුවන් පිට 
යන්නන් සමඟම, ඔවුන් සරල ෙලස ඇෆග්න් ජාතිකයින් ෙලස 
හඳුන්වන ලද අතර, එය විශාල වශෙයන් ඔවුන්ෙග් සමාන 
ඇඳුමි හා ෙපාදු ඉස්ලාමීය ආගමික විශ්වාසයන් නිසා සිදු විය. 
ෙමම ඔටුවන් පිට යන්නන් අභ්යන්තර ප්රෙද්ශවල ප්රමුඛයින් 
ෙලස හැඳින්වීය. 

ෙබාෙහා් විට ඉතා අඩු ෙව්තනයකට සහ අවම ෙස්වා 
තත්ත්වයන් යටෙත් ක්වීන්ස්ලන්තෙය් සීනි හා ෙකෙසල් 
කර්මාන්තවල ෙස්වය කළ ඉන්දියානුෙවා් ෙමන්ම 
පැසිෆික් දූපත් වැසියන් ද සිටියහ.

1880 සිට, ෙලබනනෙය් සිට ඕස්ට්ෙර්ලියාවට වැඩකරුෙවා් 
පැමිණියහ. ෙබාෙහා ්අය ෙරදිපිළි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ 
වී සිටි අතර, ෙලබනන් පවුල් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඈත 
ෙපෙදස්වල තිරෙරදි ව්යාපාර රැසක අයිතිකරුෙවා ්වූහ. 

ආදිවාසී රක්ෂිත
ආදිවාසීන් සහ පදිංචිකරුවන් අතර ඉඩම් ෙවනුෙවන් සිදු කරන ලද මුල් කාලීන ගැටුම්වලින් අනතුරුව, ආදිවාසින්ට 
සමාජෙයන් ෙකාන්වී ජීවත්වීමට සිදු විය. සමහර පුද්ගලෙයා් ග්රාමීය ප්රෙද්ශවල ඉතා අඩු ෙව්තනයකට බැටලුවන් හා 
ගවයින් ඇති කරන ස්ථානවල වැඩ කරන ලද අතර, ෙබාෙහා් අවස්ථාවන්හිදී ඔවුන්ට ෙගවීම් සිදු කෙළ් නැත. ප්රාන්ත 
රජයන් විසින් ආදිවාසී ජනතාවට ජීවත් විය හැකි රක්ෂිත පිහිටවූ නමුත්,ෙමම ප්රෙද්ශ තුළ ඔවුන්ෙග් සාම්ප්රදායික 
ජීවිත ෙගවීමට ඉඩක් ෙනාමැති විය. නිදසුනක් ෙලස, ඔවුන්ට කැමති පරිදි දඩයම් කිරීමට ෙහා් එක්රැස්වීමට නිදහස 
ෙනාමැති විය. 

1800 අග කාලෙය්දී, ප්රාන්ත රජයන් විසින් ආදිවාසී ජනතාවෙග් අයිතීන් උදුරා ගන්නා ලදී. ආදිවාසී ජනතාවට ජීවත් 
විය හැක්ෙක් ෙකාෙහ්ද සහ ඔවුන් විවාහ විය යුත්ෙත් කා සමඟද යන්න ඔවුහු තීරණය කළහ. ඔවුන් ෙබාෙහා් ආදිවාසී 
ෙදමව්පියන්ෙගන් සිය දරුවන් රැෙගන යන ලද අතර, එම දරුවන් සුදු ජාතික පවුල් ෙවත ෙහා් රජෙය් අනාථ නිවාස 
ෙවත යවන ලදී. ෙමවැනි ප්රතිපත්ති 20වන සියවෙස් මැද දක්වා එෙලසම පැවතිණි. ෙබාෙහා් ආදිවාසී ජනතාවට සහ 
ෙවනත් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ට ෙසාරකම් කරන ලද පරම්පරාවන්ෙග් ගැටලුව අතිශය දුක්ඛදායක කරුණක් වූ අතර, 
2008දී ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලීමට තරම් කරුණක් විය. 

ඡන්ද බල අයිතිය සඳහා සටන් කරන්නන්
ඡන්ද බල අයිතිය සඳහා සටන් කරන්නන් යන ෙයදුම මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිචිචි කිරීෙම් අයිතිය සඳහා 
සටන් කරන ලද කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ෙලාකය පුරා භාවිත කරන ලදී. 1880 සහ 1890 අතර කාලසීමාව තුළ 
සෑම ප්රාන්තයකම ඡන්ද බල අයිතිය සඳහා සටන් කරන එක් සංගමයක් අවම වශෙයන් තිබිණි. සිය ප්රාන්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුවලට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඡන්ද බල අයිතිය සඳහා සටන්කරුෙවා් ෙපත්සම්වලට අත්සන් දහස් 
ගණනක් එකතු කෙළාය.

්

්

1895දී, දකුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් කාන්තාෙවා් ඡන්දය පාවිේචි කිරීමට සහ පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රීපත්වීමට අයිතිය 
දිනාගත්හ. 1899දී, බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් කාන්තාෙවා් ඡන්ද අයිතිය දිනාගත්හ. 

1902දී, කාන්තාවන්ට ඡන්දය පාවිේචි කිරීෙම් අයිතිය සහ පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වීෙම් අයිතිය යන අයිතීන් 
ෙදකම ලබා දුන් ප්රථම රට වන්ෙන් ඕස්ට්ෙර්ලියාවයි. 1962 වන ෙතක් ආදිවාසී ජනතාව ෙවත ඡන්ද බල අයිතිය ලබා 
දුන්ෙන් නැත.

1923දී, බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ විට එඩිත් ෙකාවන් පළමු පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරිය 
බවට පත් විය. 1943දී, ඊනිඩ් ලිෙයාන්ස් ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වූ පළමු කාන්තාව විය.

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ග්රාමීය පළාත්හි ෙවෙසන ඇෆ්ගන් 
ජාතික ඔටුවන් පිට යන්නන්
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කැතරින් ස්ෙපන්ස් (1825-1910)
කැතරින් ස්ෙපන්ස් ෙල්ඛිකාවක, ෙද්ශකෙයකු, 
ස්ත්රී ක්රියාකාරිකෙයකු ෙමන්ම ඡන්ද බල අයිතිය 
සඳහා සටන් කරන ලද ක්රියාකාරිකෙයකුද විය. ඇය 
ස්ෙකාට්ලන්තෙය් සිට ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සංක්රමණය 
වූ අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියානු දිවිය පිළිබඳ පාසල් ෙපාත් 
සහ ත්යාග දිනන ලද නවකථා ලිව්වාය. 

ඇය නිවාස අහිමි දරුවන්ට උදව් කිරීම සඳහා 
සංවිධානයක් පිහිටුවීමට ආධාර කළ අතර, ගැහැණු 
දරුවන් සඳහා නව ෙපරපාසල් සහ රජෙය් ද්විතීයික 
පාසැල් සඳහා සහෙයාගය ලබා දුන්නාය.්

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රීපත්වීම සඳහා තරඟ වැදුණු 
ප්රථම කාන්තාව ඇයයි. ඇයට ෙබාෙහා් ඡන්ද 
ප්රමාණයක් හිමි වුවද, ආසනය දිනාගැනීමට 
ෙනාහැකි විය. 1891දී, ඇය දකුණු ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
කාන්තාවන්ෙග් ඡන්ද බල අයිතිය ලබාගැනීෙම් 
ලීගෙය් උප සභාපති බවට පත් විය.

සීමාසහිත කාලසීමාවක වුවද කාන්තාවකට කුමක් ජයගතහැකිද යන්න සඳහා කැතරින් ස්ෙපන්ස් කදිම 
සලකුණකි.

සමූහාණඩුව
යටත්විජිත ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සංවර්ධනය වී තිබුණද, 
19වන සියවෙස් අග වන විට, ජාතික වශෙයන් එක්වීෙම් 
ෙපාදු අදහසක් වර්ධනය වී තිබිණි. 

19වන සියවෙස් අවසානෙය්දී, යටත්විජිත එක්කිරීමට 
ප්රයත්නයන් ෙදකක් දරන ලදී. 1889දී, ශ්රීමත් ෙහන්රි 
පාර්ක්ස් විසින් නව ශක්තිමත් ජාතියක් බිහි කිරීම සඳහා 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමූහාණඩුවක් 
බිහි කිරීෙම් අදහස පිළිබඳව සාකේඡා කිරීම සඳහා 1890දී 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙෆඩෙර්ෂණ සමුළුව පවත්වන ලදී. 

ෙපඩරල රාජ්යයක් ෙවනුෙවන් ඉදිරියට යාම යම් යම් 
ප්රමාදයන්ෙගන් අනතුරුව 1893දී ෙව්ගවත් විය. 
ඡන්දදායකෙයා ්මීළඟ ආණඩුක්රම ව්යවස්ථා සම්මුතිෙය් 
සාමාජිකයින් ෙතාර්ාගත්හ. නව ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණඩුක්රම 
ව්යවස්ථාවක් ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් ඡන්දදායකෙයා ්ජනමත 
විචාරණ වට ෙදකකදී ඡන්දය පාවිේචි කළහ. 

ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ස්වයං නිර්ණය කළ හැකි බව බ්රිතාන්ය 
රජය එකඟ විය. 1 නිව් සවුත් ෙව්ල්ස්හි ෙපඩරල රා 
ජ්යෙවනුෙවන් හඬ නගන ලද එඩ්මන්ඩ් බාර්ටන් 1901 
ජනවාරි 01වන දින ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පළමු අගමැතිවරයා 
බවට පත් විය. ඔහුෙග් රජය සිඩ්නිහි ෙසන්ටනියල් 
පාර්ක්හිදී විශාල ජනකායක් ඉදිරිෙය් දිවුරුම් ෙදන ලදී. 

ඕස්ට්ෙර්ලියාව එවකට බ්රිතාන්ය අධිරාජ්යය තුළ පැවති 
එක් ජාතියක් විය. 1931 වන ෙතක් ඊට ආරක්ෂාව සහ 
විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ පූර්ණ බලතල හිමි වූෙය් නැත. 
1948 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසි පනත ෙගන එන ෙතක්, 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් ෙමහි පුරවැසියන් වනවාට වඩා 
බ්රිතාන්ය ජනතාව ෙලසට සැලකිණි. ජාතික හැඟීම 
වර්ධනය වී තිබුණද, බ්රිතාන්යයට අයත් යන හැඟීම 
තවදුරටත් ශක්තිමත්ව පැවතිණි.

1901 දී බ්රිස්ෙබ්න් නුවර පවත්වන ලද ෙෆඩෙර්ෂණ දිනය
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එඩිත් ෙකාවන් (1861-1932)
එඩිත් ෙකාවන් ඕස්ට් ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙත්රී පත් වූ පළමු කාන්තාව වන අතර එය 
ඕස්ට් ෙර්ලියාෙව් ෙඩාලර් පනහ ෙනාට්ටුෙව් 
දැක්ෙව්.

්

්

එඩිත් කාන්තාවන්ෙග් ඡන්දය ප්  රකාශ 
කිරීෙම් ව් යාපාරෙය් ප්  රමුඛයා වූ අතර 
මහජන අධ යාපනය සහ දරුවන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ 
ප්  රමුඛ ෙපෙළ් උපෙද්ශකෙයකි. එඩිත් 1915 දී 
මෙහ්ස්ත් රාත්වරයකු ෙලසත් 1920 දී සාමාදාන 
විනිශ්චයකරුවකු ෙලසත් පත් කරන ලදී. 
1921 දී එඩිත් බටහිර ඕස්ට්ෙර් ලියාෙව් ව් යවස්ථාදායක සභාවට ජාතිකවාදී පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයකු ෙලස 

ෙද්ශපාලන පක්ෂවල උපත
1880 වන විට, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් වැඩ කරන ජනතාව ශක්තිමත් වෘත්තීය සංගම් නිර්මාණය කළහ. ආර්ථික අවපාත සහ 
නියං සමයකදී, ෙමම සංගම් ෙව්තන සහ වැඩකිරීෙම් තත්ත්වයන් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා වැඩවර්ජන පැවැත්වූහ. 

1891දී, ෙමම වැඩ කරන ජනතාව විසින් කම්කරු පක්ෂය නමින් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් නිර්මාණය කරන ලදී. එහි 
ප්රධාන අවධානය ෙයාමු වූෙය්, වැඩ කරන ජනතාවෙග් ෙව්තන හා තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීමයි. වැඩ කරන 
පුද්ගලයින්ට වඩා මධයම පන්තිෙය් පුද්ගලයින් ෙහාඳින් ජීවත් වූ නමුත්, ඔවුහු වැඩ කරන ජනතාවෙග් තත්ත්වය 
ෙත්රුම් ගත්හ. ෙව්තන නියම කිරීමට සහ වැඩවර්ජන වැළැක්වීමට නිලධාරි මණඩල පිහිටුවන ලදී. 1907දී, ෙපාදුරාජ්ය 
මණඩලීය සංහිඳියා සහ ෙබ්රුම්කරණ අධිකරණය මගින් වැඩ කරන පුරුෂෙයකුට, ඔහුෙග් බිරිඳට සහ දරුවන් 
තිෙදෙනකුට සාමාන්ය ෙලස පහසුෙවන් ජීවත් විය හැකි මට්ටමක අවම ෙව්තනයක් නිර්ණය කරන ලදී.

1910දී, ලිබරල් පක්ෂෙය් පළමු මට්ටම නිර්මාණය කරන ලදී. ෙමම පක්ෂයට වසර ගණනාවක් විවිධ නම් භාවිත 
වූ අතර, ඊට ජාතීන්ෙග් පක්ෂය සහ එක්සත් ඕස්ට්ෙර්ලියා පක්ෂය ඇතුළත් විය. 1944දී, අද ලිබරල් පක්ෂය ෙලස 
හඳුන්වන පක්ෂය ෙරාබර්ට් ෙමන්සිස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද අතර, ඔහු ඕස්ට්ෙර්ලියාව දීර්ඝ කාලයක් පාලනය 
කරන ලද අගමැතිවරයා බවට පත් විය.

පළමු ෙලාක යුද්ධෙයන් පසු, ෙගාවියන්ෙග් ගැටලුවලට මැදිහත්වීම ඉහළ නැංවීම සඳහා කන්ට්රි පක්ෂය නිර්මාණය 
කරන ලදී. දැන් එයජාතික පක්ෂය වශෙයන් හඳුන්වන අතර, සාමාන්යෙයන් ලිබරල් පක්ෂය සමඟ සන්ධානගතව 
කටයුතු කරයි.

්

1901 සංක්රමණ සීමාකිරීෙම් පනත 
1901 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී සංක්රමණ සීමාකිරීෙම් පනත සම්මත කළ අවස්ථාෙව්දී, ‘White Australia’ ප්රතිපත්තිය 
නීතියක් බවට පත් විය. ෙමමගින් සංක්රමණිකයින් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් වැඩ කිරීම සහ සුදු ෙනාවන පුද්ගලයින් 
සංක්රමණය වීම සිමා කරන ලදී.

යුෙරා්පීය ෙනාවන සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයින්ට යුෙරා්පීය භාෂාවකින් වචන 50ක කියවන විට ලිවීෙම් 
පරීක්ෂණයකට මුහුණ දීමට සිදු විය. චීන ෙවළඳ සංගමෙය් සාමාජිකයින්, බැරිස්ටර්වරෙයකු වූ විලියම් අහ් ෙකට් සහ 
ප්රමුඛ ෙපෙල් චීන ජාතික ව්යාපාරිකයින් ප්රසිද්ධිෙය් විෙරාධතාව දැක්වූවද, ෙමම නීතිය ෙවනස් කිරීෙමහි ලා එය 
සාර්ථක වූෙය් නැත.

්

යුෙරාපෙයන් පැමිණි සංක්රමණිකෙයා් අලුතින් බිහි කරන ලද ෙපඩරල රාජ්යය ෙය් පුෙරාගාමිෙයා් වූහ. ෙකෙස් 
වුවත්, චීන, ඉන්දියානු, පැසිෆික් දූපත්වාසීන් සහ මැදෙපරදිගින් පැමිණි පුද්ගලයින්ෙග් සංස්කෘතික දායකත්වයන් 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සමාජ අනන්යතාවෙය් ෙකාටසක් බවට පත්ව තිබිණි.

් ්
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ෙඩාරතිය මැෙකලර්  
(1885-1968)
ෙඩාරතිය මැෙකලර් යනු 1908 දී ප්  රථම වරට 
ප්  රකාශයට පත් කරන ලද මෙග් රට කාව් යය 
සඳහා වඩාත් ප්  රසිද්ධියට පත් කිවිදියකි. එහි 
‘මම අව් රශ්මිය ඇති රටකට ආදෙරයි’ යන 
පාදය අමරණීය විය. වයඹදිග නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් 
හි ගුෙනඩා අසල ඇෙග් සෙහාද්රයන්ෙග් 
ෙගාවිපලවල් පිළිබඳ ඇෙග් අත්දැකීම් මගින් 
නිමැවුණු ඇෙග් කවි ඉතා වැදගත් බුෂ් කවි ෙලස 
සැලෙක්.

1968 දී ෙඩාරතිය ඕස්ට්ෙර් ලියානු සාහිත් යයට 
දැක්වූ දායකත්වය ෙවනුෙවන් Officer of the Order 
of the British Empire ෙලස නම් කරන ලදී.

පළමු ෙලාක යුද්ධය (1914-18)්
පදිංචි කරවූ පුද්ගලයින් හා ඇෙබාරිජිනල් ආදිවාසීන් අතර ගැටුම් හැරුණුෙකාට, ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සාමකාමී 
ඉතිහාසයක් පැවතිණි. ෙමහි කිසිදු සිවිල් යුද්ධයක් ෙහා් විප්ලවයක් ෙහා් තිබුෙණ නැත. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු පරම්පරා ගණනාවක් බ්රිතාන්ය අධිරාජ්යයට පක්ෂපාතීව සිටිෙය්ය. 

විෙශ්ෂෙයන් ජපානය බලවත් වීෙමන් අනතුරුව, ආසියාවට ආසන්න ප්රත්යන්ත යුෙරාපා ජනපදයක් ෙලස 
ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ඓතිහාසික අවදානමක් ඇති බවක් දැනුණි. ඕස්ට්ෙර්ලියාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපි බ්රිතාන්ය 
අධීරාජ්යය සහ එහි නාවික ශක්තිය මත රඳා පැවතිෙයමු. බ්රිතාන්ය අධිරාජ්යය ශක්තිමත්ව පවත්වාෙගන යාමට 
සහ ඕස්ට්ෙර්ලියාව ආරක්ෂා කිරීමට ඕස්ට්ෙර්ලියාව ෙලාක යුද්ධ ෙදෙක්දීම සටන් කරන ලදී.

්

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාව පළමුවන ෙලාක යුද්ධයට අවතීර්ණ වූෙය් 1914 අෙගාස්තු මාසෙය්දී වන අතර 1915 දී ජර්මනිෙය් සගයා 
වන තුර්කියට පහර දීමට සහභාගී විය. ඕස්ට්ෙර්ලියානු සහ නවසීලන්ත හමුදා බලඇණිවල (ඇන්සැක්) පිරිමින්ට 
සටන් කිරීම සඳහා ගැලිෙපාලි අර්ධද්වීපෙය් ඔවුන්ෙග්ම ෙකාටසක් ලබා ෙදන ලදී.

් ්

තුර්කි හමුදාවන් ෙවඩි තබන විට ඔවුන්ට බෑවුම් සහිත කඳු නැගීමට සිදු විය. ෙකෙස් වුවද, ෙබාෙහා් තරුණයින් මිය 
ගියද. ඔවුහු කඳු මුදුන් තරණය කර, උමං හෑරීමට පටන් ගත්හ. ෙමරට සිටි ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් ඇන්සැක්හි උද්දාමය 
අසීමිත ආඩම්බරයකින් යුතුව විඳගත්හ.

ගැලිෙපාලිවලින් පසුව, ඕස්ට්ෙර්ලියානු හමුදාවන් ප්රංශෙය් සහ ෙබල්ජියෙම් බටහිර ෙපරමුෙණ සටන් වැදුණි. 
ඔවුන්ට හාරන්නන් යන නම ලැබුෙණ ඔවුන් වැඩි ෙව්ලාවක් හෑරීමට සහ අගල් සෑදීමට වැය කළ ෙහයිනි. සිය 
ෙස්නාධිනායකයා වූ ලුතිනන් ජනරාල් ශ්රීමත් ෙජාන් ෙමානෑෂ් විසින් නායකත්වය ලබා ෙදන ලද ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
හාරන්ෙනා් ජර්මනියට එෙරහි අවසන් ගැටුම්වලින් ජය ලද අතර, ඔවුන්ට සහාය පල කළ ප්රංශ ජාතිකයින්ෙග් 
කෘතඥතාවද දිනාගන්නා ලදී.

්

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙසබල ෙසබලිෙයා් සූවස් ඇෙල් ආරක්ෂාව සහ සිනායි අර්ධද්වීපෙය් සහ පලස්තීනෙය් මිත්ර 
ආක්රමණවලට සහභාගිෙවමින් මැද ෙපරදිගද ෙස්වය කර ඇත.
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සිම්පසන් සහ ඔහුෙග් බූරුවා - 
ෙජාන්් සිම්පසන් කර්ක්පැට්රික් 
(1892-1915)
ප්රයිවට් ෙජාන් සිම්ප්සන් ගැලිෙපාලිහි ගිලන්රථ 
ෛවද්ය බල ඇණිෙය් ෙලඩුන් ෙගනයන මැස්ස 
රැෙගනයන්ෙනක් ෙලස ෙස්වය කෙළ්ය. කඳු සහ 
නිම්න හරහා ගිලන් මැස්ස රැෙගන යාම දුෂ්කර විය. 
හමුදා නිෙයාගයට පටහැනිව ඔහු තුවාලලත් ෙසබලු 
ආරක්ෂිතව නැවත රැෙගන ඒමට උපකාරවීම සඳහා 
ඩෆී නමින් හඳුන්වන ලද බූරුෙවකු ෙයාදාගත්ෙත්ය.

්

්

දවල් රෑ, පැෙයන් පැය, සිම්ප්සන් සහ ඔහුෙග් බූරුවා 
ගැටුම් ඇති ස්ථානය සහ ෙවරළ කඳවුර අතර ගමන් 
කරමින් සිය ජීවිත අවදානෙම් ෙහලීය.

1915 අප්ෙර්ල් 25වන දින ප්රයිවට් ෙජාන්් සිම්ප්සන් 
ගැලිෙපාලි ෙවත ළඟාවිය. සති හතරකට පසුව 
සතුරන්ෙග් මැෂින් තුවක්කුවලින් ඔහුව මරා දමන 
ලදී. සිය තරුණ හිමිකරුවා ෙනාමැතිව තුවාලලත් 
ෙසබෙලක් පිට දරාෙගන ෙවරළ ෙදසට ඇෙදන ඩෆි 
දකින විට ෙවරළ කඳවුෙර් සිටි ෙසබල පිරිස නිහඬව 
දුක්මුසු මුහුණින් බලා සිටිෙය්ය. ෙජාන්් සිම්ප්සන් 
කර්ක්පැට්රික් යනු ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරාවෘත්තයකි.



75ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

ඇන්සැක් පුරාවෘත්තය
ඇන්සැක් සම්ප්රදාය තුර්කිෙය් ගැලිෙපාලි අර්ධද්වීපය 
මත ආරම්භ විය.

1915 අප්ෙර්ල් 25 වන දින ගැලිෙපාලිහි ෙගාඩබැසීම 
එක් ව්යාපාරයක ආරම්භය සනිටුහන් කරන ලද 
අතර, එය මාස අටක් පුරාවට පැවතිණි. එය, ෙරා්ග 
නිසාෙවන් මියගිය ෙහා ්මරා දමන ලද 8000කට වැඩි 
සංඛයාව ඇතුළු 26,000කට අධික ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් 
සංඛයාවක් මියයාමට ෙහ්තු විය. ගැලිෙපාලි 
අර්ධද්වීපය මත ෙස්වය කළ අයෙග් නිර්භීතභාවය 
සහ ආධයාත්මය පුරාවෘත්තයක් නිර්මාණය කරන 
ලද අතර, ඇන්සැක් යන වදන ඕස්ට්ෙර්ලියානු සහ 
නවසීලන්ත භාෂාෙව් ෙකාටසක් බවට පත් වී ඇත.

1916 අප්ෙර්ල් 25 වන දින, ඕස්ට්ෙර්ලියාව, නවසීලන්තය, 
එංගලන්තය සහ ඊජිප්තුෙව් බල ඇණි ෙමම 
ෙගාඩබැසීෙම් පළමු සංවත්සරය අත්විඳින ලදී. එතැන් 
සිට, අප්ෙර්ල් 25 ඇන්සැක් දිනය ෙලස හැඳින්ෙව්. 

1920 වන විට, ඕස්ට්ෙර්ලියාව පුරා ඇන්සැක් දින 
සැමරුම් පවත්වන ලද අතර, ප්රාන්ත විසින් ඇන්සැක් 

දිනය රජෙය් නිවාඩු දිනයක් ෙලස නම් කරන ලදී. 
අගනුවරවල්හි ප්රධාන යුධ අනුස්මරණ ස්මාරක 
ෙගාඩනගා ඇති අතර, ෙද්ශය පුරා නගර සහ 
මහානගරවල දක්නට ඇති ස්මාරක එම ගැටුම්වලදී 
ෙහා් පසුව ඇති වූ ගැටුම්වලදී මිය ගිය තරුණ, 
තරුණියන් ෙවත උපහාරයකි.

ඇන්සැක් දිනය, යුද්ධවලදී, ගැටුම්වලදී සහ සාමසාධක 
ෙමෙහයුම්වලදී ෙස්වය කළ සියලුමෙදනාට සහ 
ඔවුන්ෙග් මිත්රත්වය, විෙරාධතාව ඉදිරිෙය් ඉවසීම 
හා අපෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් සිදු කරන ලද 
පරිත්යාගයන්වලට ගරුත්වය පල කරන දිනයකි. 
එදින යුද්ධෙය් විවිධ අර්ථ නිරූපණ කරන දිනයක් ද 
ෙව්. 

්

අද, ඇන්සැක් දිනය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙමන්ම ෙලාකය 
පුරා සැමෙර්. නැවත පැමිණි ඕස්ට්ෙර්ලියානු යුධ 
ෙසබල, ෙසබලිෙයා, ෙවනත් රටවල සිට පැමිණි 
සාමසාධක හමුදා සාමාජිකෙයා් හා විශ්රාමික 
යුධ හමුදා නිලධාරිෙයා් සියලුෙදනා ඇන්සැක් දින 
ෙපළපාලිෙය්දී ආඩම්බරෙයන් ගමන් කරති.

්

්



76 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

මහා ආර්ථික අවපාතය (1929-32)
මහා ආර්ථික අවපාතය ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජනතාව ෙවත 
අතිශයින් දුෂ්කර කාලසීමාවක් විය. 1929 ඔක්ෙතා්බර් 
මාසෙය්දී නිෙව්යා්ර්ක් ෙකාටස් ෙවළඳෙපාල හුවමාරුව 
කඩාවැටීමත් සමඟ එය ආරම්භ විය. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
සිදු වූ අවපාතයට ෙහ්තු වූ කරුණු අතරට ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
භාණඩවල මිල පහත වැටීම සහ ෙස්වාෙයාජකයින් විසින් 
රැකියා සහ ෙව්තන කප්පාදු කිරීම නිසා ඇති වූ කාර්මික 
අංශෙය් අසහනකාරී බව ඇතුළත්ය. 1932 වර්ෂෙය් 
මැද වන විට, ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ෙගන් සියයට 32ක 
ප්රමාණයක් රැකියා විරහිත විය.

්

අවපාතය නිසා ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජයට වූ බලපෑම 
අතිවිනාශකාරීය. ෙබාෙහා් ජනතාවට රැකියාවක් ෙහා් 
ස්ථිර ආදායමක් ෙනාමැතිව නිවාස අහිමි විය. ඔවුන්ට 
උණුසුම් කිරීෙම් යන්ත්රයක් ෙහා් සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් ෙනාමැති තාවකාලික නිවාසවල ජීවත්වීමට 
බල ෙකරිණි. ඇතැම් පියවරු සිය පවුල් අනාථ කළහ; 
ඇතැම්හු මත්පැනට ඇබ්බැහි වූහ. වැඩ කරන පන්තිෙය් 
ෙබාෙහා් දරුෙවා් වයස අවුරුදු 13 ෙහා 14දී පාසල් හැර 
ගියහ. ෙබාෙහා් කාන්තාෙවා් තමන්ම දරුවන් සහ නිවස 
රැකබලාගනිමින් කුඩා රැකියාවන් කෙළාය.

්

්

අවපාතයට ගමන් කරමින් සිටි සමෙය්දී, රජයට මධයම 
රැකියා වියුක්ති වැඩසටහනක් ෙනාතිබිණි. පුණයායතන 
හා ඇතැම් ෙපහද්ගලික සංවිධාන හැරුණු ෙකාට, දුප්පත් 
මිනිසුන් හට ෙපාදු වැඩ සහ රැකියා ව්යාපෘති මත 
රඳාපැවතීමට සිදු විය. 1932දී ආර්ථිකය දියුණුවීම ආරම්භ 
වූ නමුත්, ෙබාෙහා් අවස්ථාවලදී, පවුල්වලට වූ හානිය යථා 
තත්ත්වයට ෙගන ඒමට ෙනාහැකි විය. 

මහා අවපාත සමෙය්දී ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුණයායතන සහ 
ස්ෙව්ේඡා ෙස්වකයින්ෙග් භූමිකාව අවධාරණය ෙකරිණි.

ශරීමත් චාර්ල්ස් කින්ග්ස්ෆර්ඩ් 
ස්මිත් (1897-1935)
ශ්රීමත් චාර්ල්ස් කින්ග්ස්ෆර්ඩ් ස්මිත් මුල් කාලෙය් සිටි 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු ගුවන් නැවිෙයකි. පළමු ෙලාක ් යුද්ධෙය්දී, 
ඔහු ගැලිෙපාලිහිදී සටන් කළ අතර, බ්රිතාන්ය රාජකීය 
ගුවන් හමුදාවත් සමඟ පියාසර කෙළ්ය.

ඔහුෙග් විශිෂ්ටතම ජයග්රහණය වූෙය්, 1928දී 
කැලිෙෆා්නියාෙව් සිට ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ෙවත පැසිෆික් 
සාගරය හරහා මුලින්ම ගුවන් යානාවක් පදවාෙගන 
යාමයි. සදර්න් ක්ෙරාස් නම් ඔහුෙග් ගුවන් යානය 
ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිණිෙය් 25,000ක පිරිසෙග් 
ආදරණීය වීරයා වන ස්මිතිට පල කරන ලද සුබපැතුම් 
මධයෙය්ය. 1932දී,ගුවන් ෙස්වය සඳහා සිදු කරන ලද 
ෙස්වය ෙවනුෙවන් ඔහුට නයිට් පදවියක් පිරිනැමිණි. 

1935දී, එංගලන්තෙය් සිට ඕස්ට්ෙර්ලියාවටගුවනින් එන 
අතරමගදී ගුවන් යානය අවාසනාවන්ත ෙලස කඩා 
වැටුණු අතර කිසිදාක ෙසායාගැනීමට ෙනාහැකි විය.

ශ්රීමත් චාර්ල්ස් කින්ග්ස්ෆර්ඩ් ස්මිත් ෙලාකෙය් 
ශ්ෙර්ෂ්ඨතම ගුවන් යානා පදවන්නා ෙලස 
හැඳින්ෙවන අතර, අවපාත සමෙය්දී මිනිසුන් ෙවත 
ප්රදානය කිරීම ෙවනුෙවන් සිහිපත් ෙකෙර්, 
ෙසායා බැලිය යුතු සත්ය ඕස්ට්ෙර්ලියානු වීරෙයකි.

්

මහා ආර්ථික අවපාත සමෙය්දී පවත්වාෙගන යන ලද සුප් 
සෑදීෙම් මුළුතැන්ෙගයක්
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ෙදවන ෙලාක් යුද්ධය (1939-45)
ෙදවන ෙලාක යුද්ධෙය්දී, ඕස්ට්ෙර්ලියාව මිත්ර හමුදා 
සමඟ යුෙරා්පෙය්දී, මධයධරණී කලාපෙය්දී සහ උතුරු 
අප්රිකාෙව්දී ජර්මනියට එෙරහිව යුධ වැදුෙණය. ඔවුන් 
ගිණිෙකාණ ෙදසින් හා පැසිෆික් කලාපෙය්දී ජපානය 
සමඟ ද යුධ වැදුණි. 

්

ඕස්ට්ෙර්ලියානු බල ඇණි උතුරු අප්රිකාෙව් කාන්තාරවල 
ෙටාබෘක් නගරෙය් ජර්මන් සහ ඉතාලි ජාතිකයින් ඇති 
කරන ලද දීර්ඝ අරගලය මැඩපවත්වන ලදී. එය ඊජිප්තුෙව් 
ජර්මන් ජාතිකයන්ෙග් කඳවුරට එෙරහි අවසන් ආරක්ෂක 
ප්රයත්නය විය. දීර්ඝ මාස අටක් පුරාවටම ෙමම මිනිසුන් 
(ෙබාෙහා ්ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්) ගුහාවල සහ විවරයන් තුළ 
ෙවෙසමින්, දරුණු ප්රහාරවලට සහ කටුක තත්ත්වයන්ට 
මුහුණ ෙදන ලදී. තම ෙස්නාධිනායකයින්ෙග් ආෙව්ගශීලී 
උපක්රම සමඟ සංයුක්ත වූ ඔවුන්ෙග් අධිෂ්ඨානය, නිර්භීත 
බව සහ හාස්යය, යුද්ධෙය් සමහර අඳුරුතම දිනවලදී 
උෙද්යාග්ය දනවන කරුණක් විය. එෙස් සිදු කිරීෙමන් ඔවුන් 
ෙටාබෘක්හි මීයන් ෙලස ප්රසිද්ධියට පත්විය. 

1941දී ජපන් ජාතිකයින් විසින් පැසිෆික්හි සිය යුද්ධය දියත් 
කරන ලදී. ඕස්ට්ෙර්ලියානු යුධ ෙසබල ෙසබලිෙයා ්පැපුවා 
නිව් ගිනියාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පිටත්ව ගිෙයා්ය. 
ෙමම කාර්යය සාමාන්ය ෙසබලුන්ට සහ නිසි පුහුණුවක් 
ෙනාලද තරුණ රැදවි ෙසාල්දාදුවන්ට භාර ෙදන ලදී. ඔවුහු 
ෙකාෙකාඩ්ා තීරය නමින් හඳුන්වන බෑවුම් සහිත මඩ 
වගුරුවලින් පිරි තීරයක් ඔස්ෙස් වනාන්තරෙය් සිට සිය 
සතුරන්ට එෙරහිව සටන් වැදුෙණා්ය. ඕස්ට්ෙර්ලියානු යුධ 
හමුදා කණඩායම් විසින් කලින්ම ජපන් ජාතිකයින් නවතා 
සිටින ලදී. ගැලිෙපාලිහි ඇන්සැක් ෙකා්ව් ෙමන්, ඇතැම් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ට ෙකාෙකාඩ්ා තීරයද වන්දනාමාන 
කරන ස්ථානයක් බවට පත්ව තිබිණි.

1942දී ජපාන ජාතිකයින් විසින් සිංගප්පූරුෙව් පිහිටි බ්රිතාන්ය යුධ හමුදා කඳවුර අල්ලාගන්නා ලදී. අල්ලාගැනීෙමන් 
පසු තායි-බුරුම දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීෙම් වැඩකටයුතු සඳහා ෙගනගිය පිරිස අතර, 15,000කට ආසන්න 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු හමුදා කණඩායම් ප්රමාණයක් සිටිෙය්ය. එහි ඉදිකිරීම් සිදු කරන කාලෙය්දී, ෙබාෙහා ්ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
හමුදා කණඩායම් ජපන් ජාතිකයින්ෙග් කෘර වධ හිංසාවට ලක් විය. ඕස්ට්ෙර්ලියානු යුධ සිරකරුවන් එකිෙනකා 
රැකබලාගැනීමට සිය ෙහාඳම උත්සාහය දැරුවද, 2700කට අධික යුධ සිරකරුෙවා ්ප්රමාණයක් මිය ගිෙයා්ය.

ශරීමත් එඩ්වර්ඩ් ෙවයරි ඩන්ෙලාප 
(1907-93)
ශ්රීමත් එඩ්වර්ඩ් ෙවයරි ඩන්ෙලාප් යනු නිර්භීත සහ 
මානුෂීය ශල්ය ෛවද්යවරෙයකු ෙමන්ම ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
යුධ වීරෙයකි. ෙදවන ෙලාක ් යුධ සමෙය්දී, ජපන් 
ජාතිකයින් විසින් ඔහුව අල්ලාෙගන, තායි-බුරුම දුම්රිය 
මාර්ගය සෑදීෙම් වැඩකටයුතුවලට බුරුමයට ෙගන යන 
ලදී. එය ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් විය.

ෙස්නාධිනායකෙයකු ෙලස ෙවයරි සිය මිනිසුන් 
ෙවනුෙවන් කථා කළ අතර, ඔවුන්ෙග් ශල්ය 
ෛවද්යවරයා ෙලස, ඔවුන්ව සුව කිරීම සඳහා පැය 
ගණන් ෙවෙහස වීය. ඔහුව කඳවුෙර්දී වධබන්ධනයට 
ලක් කළ නමුත්, අවංකව ෙස්වය කිරීමට කැප වූෙය්ය.

ෛවද්ය වෘත්තිය ෙවනුෙවන් සපයන ලද දායකත්වය 
උෙදසා 1969දී ඔහුට නයිට් පදවියක් පිරිනමන ලදී. 
ඔහු මියගිය අවස්ථාෙව්දී, 10,000කට වැඩි ජනතාවක් 
දුම්රිය මෙග් ශල්ය ෛවද්යවරයා නමින් හඳුන්වන 
ලද විරයාෙග් රාජ්ය අවමංගල්යය ෙවනුෙවන් 
ෙමල්බර්න්හි වීදි පුරා ෙපළ ගැසුෙණය.

ෙකාෙකා්ඩා තීරය මතදී  
පැපුවා නිව් ගිනියානු ආධාරකරුවකුෙග් උපකාර කරන 

ලද තුවාලලත් ෙසබෙලක්



78 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

ෙවනත් ගැටුම් 
ෙදවන ෙලාක යුද්ධය අවසන් වී ෙනාෙබා් දිනකින්, 1950 සිට 1953 දක්වා කාලය තුළ ඕස්ට්ෙර්ලියානු සන්නද්ධ 
හමුදාවන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් බහුජාතික බලකාෙය් ෙකාටසක් ෙලස යවන ලද්ෙද්, උතුෙර් ෙකාම්යුනිස්ට් 
බලකායන්ෙගන් දකුණු ෙකාරියාව ආරක්ෂා කිරීමටය. 

්

වැඩි කාලයක් ෙගවී යන්නට මත්ෙතන්, රට එක්සත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටි වියට්නාම් ෙකාම්යුනිස්ට් බලකායන්ට 
එෙරහිව දකුණු වියට්නාම් රජයට සහාය පල කරමින් ඕස්ට්ෙර්ලියාව ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට සම්බන්ධ විය. 
ෙදවන ෙලාක යුද්ධෙයන් පසුව ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් විශාලතම ආයුධ සන්නද්ධ බලකායන් ෙමෙහයුම් සිදු කෙළ් වියට්නාම් 
යුද්ධෙය්දීය. 1962 සිට 1973 දක්වා ඕස්ට්ෙර්ලියාව සටන් කළ එවකට පැවති දීර්ඝතම යුද්ධයද වූෙය් එයයි. ෙමය 
මතවාදයට තුඩුදුන් මැදිහත්වීමක් වූ අතර ෙමම කරුණට විෙශ්ෂෙයන් තරුණ ඕස්ට්ෙර්ලියානු පිරිමි ළමයින් යුද්ධය 
තුළ රඳවාතබාගැනීමට එෙරහිව සිය විෙරාධය පල කිරීමට ෙබාෙහා් ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් වීදිවලට බටහ.

්

්

ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආරක්ෂක අංශය නැෙගනහිර ටිෙමාරෙය්, ඉරාකෙය්, සුඩානෙය් සහ ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් ගැටුම්වලට 
සම්බන්ධ වී ඇති අතර, අප්රිකාව, මැද ෙපරදිග සහ ආසියා-පැසිෆික් කලාපය ඇතුළු ෙලාකෙය් ෙබාෙහා් ෙකාටස්වල 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාමසාධක ෙමෙහයුම්වලට සහභාගි වී ඇත. 

්
්

සිහිපත් කිරීෙම් දිනය
ඇන්සැක් දිනය දා ෙමන්ම, සිහිපත් කිරීෙම් දින ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් යුද්ධෙය්දී ෙස්වය කර මිය ගිය අය පිළිබඳව 
ස්මරණය කරති. සෑම වසරකම ෙනාවැම්බර් (11වන මාසෙය් ) 11වනදා ෙපරවරු 11ට ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් යුද්ධවලදී 
සහ ගැටුම්වලදී මියගිය ෙහා් තුවාල ලද පුරුෂයින් සහ කාන්තාවන් ෙමන්ම ඒ ෙවනුෙවන් ෙස්වය කරන ලද අයෙග් 
පරිත්යාගයන් සිහිපත් කිරීම සඳහා ෙමාෙහාතක් නතර ෙවති. එම දිනෙය්දී අපි රතු ෙපාපි මලක් පලඳිමු. 

1900 මුල් කාලෙය්දී සංක්රමණය වීම
පළමු ෙලාක යුද්ධය සහ ෙදවන ෙලාක යුද්ධය 
අතර කාලසීමාව තුළ ඕස්ට්ෙර්ලියාවට ඇතුළු වීම 
සම්බන්ධෙයන් සිමාසහිත ෙකාන්ෙද්සි පැවතිණි. 
එෙස් වුවද, පුද්ගලයින්, විෙශ්ෂෙයන් දකුණු යුෙරාපෙය් 
සිට පුරුෂයින්, සංක්රමණය විෙම් වැඩිවීමක් තිබිණි. 
ඔවුන් පැමිණිෙය් ෙබාෙහා් කුසලතා, අධයාපනය සහ 
ඔවුන්ෙග්ම සංස්කෘතික සාරධර්ම ද රැෙගනය. ඔවුන් 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ග්රාමීය කර්මාන්ත සංවර්ධනය 
කිරීමට සහ මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග ඉදි කිරීමට 
සහාය ලබා ෙදන ලදී. ෙපාදු ෙගාඩනැගිලි සහ නිවාස 
ඉදිකිරීෙම්දී පුහුණුව ලත් ඉතාලි ජාතික ෛශල 
වැඩකරුවන්ෙගන් සුවිෙශ්ෂි දායකත්වයක් හිමි විය.

් ්

්

1930 ගණන්වල අවසානෙය්, යුෙරාප්ෙය් සිට යුෙදව් 
සරණාගතයින් පැමිණීම ආරම්භ විය. ඔවුහු නාසි ජර්මනිෙය් 
තර්ජනවලින් පලා යමින් සිටියහ. ඔවුන් පැමිණිෙය් ජර්මනිෙය්, 
ඔස්ට්රියාෙව්, ෙචෙකාස්ෙලාවැකියාෙව්, හංෙග්රියාෙව් සහ 
ෙපා්ලන්තෙය් සිටය. ෙබාෙහා ්ෙදෙනක් ඉහළට ඉෙගන ගත් 
අය වූ අතර, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ආර්ථීක සහ සංස්කෘතික දිවිය 
සඳහා විශාල වශෙයන් ඔවුහු දායක වූහ. 

ෙදවන ෙලාක යුධ සමෙය්දී ග්රහණයට ගන්නා ලද ඉතාලි ෙසාල්දාදුවන් ආසන්න වශෙයන් 18,000ක් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
යුධ කඳවුරුවල සිරකරුවන් ෙලස තබාගන්නා ලදී. ඔවුන් ෙකටි කලක් පමණක් කඳවුරුවල නැවතී සිටින ලද නමුත්, 
ඔවුන්ට සාධාරණ ෙලස සලකන ලදී. ෙබාෙහා් ෙදෙනක් ෙමම භූමිය සහ පුද්ගලයින් පිළබඳව ඉෙගන ගත්හ. යුද්ධෙයන් 
පසුව, ෙබාෙහා් පුද්ගලෙයා් සංක්රමණිකයින් ෙලස ඕස්ට්ෙර්ලියාවට නැවත පැමිණියහ.

්

පශචාත් යුධ සරණාගතයින්
යුද්ධෙයන් පසු, ජනගහනය වර්ධනය කිරීෙම් අරමුණින් ෙවනත් යුෙරාපා රටවලින් සංක්රමණය වන ෙලස 
ඕස්ට්ෙර්ලියාව උනන්දු කෙළ්ය. මිලියන ගණනින් පුද්ගලෙයා් නාසි ජර්මනිෙයන් පලා ෙගාස් ෙහා් එවිට ෙසාවියට් 
රුසියාව විසින් අල්ලාෙගන තිබූ සිය මව් රටවලට නැවත යාමට ෙනාහැකිව සිටියහ. ආසන්න වශෙයන් 170,000ක 
අවතැන් වූ පුද්ගලයින් නව දිවියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පිළිගන්නා ලදී. 

්
්

එකල ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් උග්ර ශ්රම හිඟයක් පැවතිණි. එවකට සිටි රජය විශ්වාස කෙළ් රෙට් අනාගතය සඳහා 
ජනගහන වර්ධනය අවශ්ය බවයි. වයස අවුරුදු 45ට අඩු නිෙරාගී වැඩිහිටි සංක්රමණිකයින්ට පවුම් 10ක් ෙගවා 
ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සංචාරය කළ හැකි වු අතර, ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට ෙනාමිෙල් සංචාරය කළ හැකි විය. එෙස් වුවත්, 
සංක්රමණිකයින් සිය බ්රිතාන්යෙහා් යුෙරාපා ජාතිකත්වයට සීමා ෙකරිණි.

්

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිෙණන සංක්රමණිකෙයක්
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ස්ෙනාව්ි මවුන්ටන්ස් ජල විදුලි ෙයාජ්නා ක්රමය
1949දී, ස්ෙනාව්ි ගෙඟ් වතුර නැෙගනහිර 
වික්ෙටාර්ියාෙවන් මුහුදට ගලායාමට ෙපර නවතාලීමට 
රජය විසින් අවදානම්සහගත ෙයාජ්නා ක්රමයක් 
ෙවනුෙවන් වැඩ ආරම්භ කරන ලදී. වාරිමාර්ග සඳහා 
අභ්යන්තරයට ගලා යාමට සහ විදුලි බලය ජනනය 
කිරීම සඳහා ෙයාදාගැනීමට ෙමම ජලය හරවන 
ලදී. එය, අවසන් කිරීමට වසර 25ක් ගත වූ විශාල 
ව්යාපෘතියකි. 

එය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් විශාලතම ඉංජිෙන්රු ව්යාපෘතියයි. 
එය ෙලාක්ෙය් විශාලතම ජල විදුලි ෙයාජ්නා ක්රමවලින් 
එකක් ද වන අතර, ෙලාක්ෙය් නවීන සිවිල් ඉංජිෙන්රු 
විශ්මයන්ෙගන් එකක් ෙලසට හඳුනාගැෙන්. 

ස්ෙනාව්ි මවුන්ටන් ෙයාජ්නා ක්රමය නිව් සවුත් 
ෙව්ල්සෙය් ෙකාසියුස්ෙකා ්ජාතික වෙනාද්්යානෙය් 
පිහිටා ඇත. එය ප්රධාන ෙව්ලි 16කින්, බලාගාර 
හතක්, ෙපාම්පාගාරයක් සහ කිෙලා්මීටර් 225ක් දිග 
උමං මාර්ග, ජලනල සහ ජලධරවලින් සමන්විත ෙව්. 
ඒවායින් ෙබාෙහාම්යක් ෙපාෙළාවට යටින් පිහිටා ඇත. 

ෙමම ෙයාජනා ක්රමය මගින් නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් සහ 
වික්ෙටා්රියාහි අභ්යන්තර ෙගාවිෙපාලවල් ෙවත 
අත්යවශ්ය ජලය සපයනු ලබයි. එහි බලාගාර මගින් 
නිව් සවුත් ෙව්ල්ස්හි සියයට 10ක් දක්වා විදුලිය ජනනය 
කරනු ලබයි.

්

1949දී ෙමම ෙයාජනා ක්රමෙය් වැඩ ආරම්භ කළ 
අතර, 1974දී වැඩ අවසන් විය. රටවල් 30කට වඩා 
වැඩි සංඛයාවකින් පැමිණි 100,000කට අධික 
පුද්ගලෙයා් ෙමම ව්යාපෘතිෙයහි ෙස්වය කෙළාය. 
ෙමම ෙස්වකයින්ෙගන් සියයට හැත්තෑවක් 
සංක්රමණිකෙයා් වූහ. ෙමම ව්යාපෘතිය අවසන් වූ විට, 
ෙබාෙහා් යුෙරාපා ජාතිකෙයා් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් නතර 
වූ අතර, ෙමරට බහුසංස්කෘතික සමාජය ෙවත සිය 
වටිනා දායකත්වය දිගටම ලබා දුන්ෙනා්ය.

්

්

්

ස්වාධීන, බහුසංස්කෘතික හා සම්පත් පිරි රටක් 
ෙලස ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් අනන්යතාව දක්වන වැදගත් 
සංෙක්තයකි, ස්ෙනා්වි මවුන්ටන් ෙයාජනා ක්රමය.්
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ආදිවාසීන් ෙවත දක්වන ලද සැලකීම
1940 සහ 1950 ගණන්වලදී, ආදිවාසීන් ෙකෙරහි රජෙය් ප්රතිපත්තිය පදනම් වූෙය් අන්තර්ග්රහණය කරගැනීම 
මතය. ෙමයින් අදහස් කෙළ්, ආදිවාසී ජනතාවට ආදිවාසී ෙනාවන ජනතාව ජීවත් වන ආකාරයටම ජීවත් වන ෙලස 
ඉල්ලා සිටීමයි. ෙමය ක්රියාකාරී ෙනාවූෙය්, ඔවුන්ට සිය සාම්ප්රදායික සංස්කෘතීන් නැතිකරගැනීමට අවශ්ය ෙනාවූ 
නිසාය.

1960 ගණන්වලදී, ෙමම ප්රතිපත්තිය අනුගතකිරීමකට ෙවනස් කරන ලදී. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ෙබාෙහා් පුරුෂයින්ට 
1850 ගණන්වලදී ඡන්දය භාවිත කිරීෙම් අයිතිය හිමි වූනමුත්, සියලුම ඇෙබාරිජිනල් ජනතාව ෙවත 1962 වන ෙතක් 
ෙපාදුරාජ්ය මණඩලීය ඡන්ද අයිතිය හිමි වූෙය් නැත. ෙමම අනුගතකිරීෙම් ෙකාටසක් ෙලස, ආදිවාසීන් ෙවත සිවිල් 
නිදහස ලබා දුන් නමුත්, ඔවුන් ආදිවාසි ෙනාවන ඕස්ට්ෙර්ලියානු සංස්කෘතියට අනුගතවීම අෙප්ක්ෂා කරන ලදී. 

1967දී, ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් සියයට අනූවකට වැඩි පිරිසක් ෙමම ඓතිහාසික ජනමත විචාරණෙය්දී ඔව් ෙලස ඡන්දය 
පාවිේචි කළ අතර, එමගින් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් වසර පහකට වරක් පැවැත්ෙවන ජනගහන සහ නිවාස ෙල්ඛනගත 
කිරීෙම්දි ආදිවාසීන් ගණන්ගැනීමට ඉඩ සලසන ලදී. එම සමෙය්දී ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් බහුතරයක් ආදිවාසීන්ට අන් 
අයට ෙස්ම සමාන අයිතීන් ලබාදිය යුතු බවට සිතන ලද බව ෙමයින් ෙපන්නුම් කරන ලදී.

සමාජෙය් සාරධර්ම පුළුල් වීම හා ශක්තිමත් ඇෙබාරිජිනල් අරගල මගින් ස්වයං නිර්ණය කිරීෙම් සංකල්පයට 
මගපෑදුණු අතර, එය ආදිවාසීන්ට අදාලව ප්රතිපත්ති සෑදීෙම්දී මූලික මගෙපන්වීෙම් මූලධර්මයක් විය. ආදිවාසීන් සිය 
ෙද්ශපාලනික, ආර්ථීක, සමාජීයය සහ සංස්කෘතික සංවර්ධනය පිළීබඳව හඬනැගීෙමහි ඇති වැදගත්කම රජය විසින් 
හඳුනාගන්නා ලදී. 

1960 ගණන්වලදී ෙනාදර්න් ෙටරිටරිෙය් ෙව්ව් හිල්හි ගුරින්ජි වැඩ වර්ජනය සමඟ ඉඩම් අයිතීන් පිළීබඳ අරගල මහජන 
අවධානය දිනාගන්නා ලදී. ෙගවිම් හා වැඩ කිරීෙම් තත්ත්වයන්ට එෙරහිව වින්සන්ට් ලින්ජියාරි විසින් නායකත්වය 
ලබා දුන් ඇෙබාරිජිනල් සතුන් බලාගන්ෙනා් සත්ත්ත්ව ෙගාවිෙපාලවලින් ඉවත්ව ගියහ. ඔවුන්ෙග් ක්රියාකාරකම් එඩී 
මාෙබා් සහ අෙනක් අයට ඉඩම් අයිතීන් ෙවනුෙවන් සටන් කිරීමට මගපාදන ලදී.

1976 ඇෙබාරිජිනල් ඉඩම් හිමිකම් (ෙනාදර්න් ෙටරිටරි) පනත යටෙත් ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින් ෙවත ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
ඈතින් පිහිටි ඉඩම් ෙකාටස් ප්රදානය කරන ලදී. 1990 මුල් කාලෙය්දී, ශ්ෙර්ෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා ෙදන ලද මාෙබා් 
නඩු තීන්දුව සහ 1993 ආදිවාසී හිමිකම් පනත මගින් ආදිවාසීන්ට සිය සාම්ප්රදායික නීති සහ සිරිත් මත පදනම්ව 
භූමියකට හිමිකම් කිව හැකි බව හඳුනාගන්නා ලදී. 

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් වැඩිෙවන භූමි ප්රමාණය ආදිවාසී හිමිකම් නිර්ණය කිරීම් මගින් ආවරණය ෙකෙර්. ෙම් ප්රෙද්ශවල 
සාම්ප්රදායික සමාජෙය් අංග දිගටම පැවතිණි.

1997 මැයි මාසෙය්දී, ඔවුන් නැවත නිවසට රැෙගන ඒම යන මැෙයන් වූ වාර්තාව ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් ෙකරිණි. ෙමම වාර්තාව, ආදිවාසී පවුල් විශාල සංඛයාවකින් සිය දරුවන් උදුරාෙගනයාම පිළිබඳ 
විමර්ෂණයක ප්රතිඵලය විය. ෙම් දරුවන් ෙසාරාගත් පරම්පරාවන් (Stolen Generations) ෙලස හඳුන්වන ලදී. ෙමම 
වාර්තාෙව් ප්රතිඵලයක් ෙලස, 1998 පළමු ජාතික සමාව ඉල්ලීෙම් දිනය දා ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා් දහස් ගණනක් එකට 
ගමන් කරමින් සිය මිත්ර ආදිවාසීන් ෙවත සිය සහාය පල කළහ.

ෙසාරාගත් පරම්පරාවන්  
(Stolen Generations) ෙවත ජාතික 
වශෙයන් සමාව ඉල්ලීම (2008)
2008 ෙපබරවාරි 13වන දින, ඕස්ට්ෙර්ලියානු අගමැතිවරයා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් ෙවනුෙවන් 
කථාවක් කරමින් ෙසාරාගත් පරම්පරාවන් සම්බන්ධෙයන් 
ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලා සිටිෙය්ය. අතීතෙය් සිට 
ආදිවාසීන්ට සලකන ලද ආකාරය පිළිබඳව, විෙශ්ෂෙයන්ම 
ආදිවාසීන්ෙග් දරුවන් ඔවුන්ෙග් පවුල්වලින් උදුරාෙගන 
යාම පිළිබඳව ද අගමැතිවරයා විසින් සමාව ඉල්ලා සිටින 
ලදී.

ෙමම කථාව රූපවාහිනිෙය් ෙමන්ම ගුවන් විදුලිය මගින් 
ද ප්රචාරය ෙකරිණි. ෙමම සමාව ඉල්ලීෙම් කථාවට 
සවන්දීම සඳහා ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් දහස් ගණනක් ෙපාදු 
ස්ථානවලට සහ සිය ෙස්වා ස්ථානවලට එක්රැස්වන 
ලදි. ෙමම කථාෙව් නිල වශෙයන් අතීතෙය් සිදු කරන ලද 
අසාධාරණකම් පිළිබඳව සඳහන් කර, ඒ සඳහා සමාව 
ඉල්ලා සිටින ලදී. ෙමය, ආදිවාසීන් ෙවත සහනය ලබාදීෙම් 
සහ ෙමවැනි අසාධාරණ ක්රියා නැවත සිදු ෙනාවන බව 
තහවුරු කරගැනීමට වැදගත් වූ පියවරක් විය. සමාව 
ඉල්ලීෙම් කථාව සියලුම ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්ට වැදගත් වන  
ඉදිරි පියවරක් විය.

අහෙස් රටා මවන්ෙනකු සිඩ්නිවලට ඉහළින් “සමාෙවන්න” 
යැයි ලියයි
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ඇල්බර්ට් නමජිරා (1902-59)
ඇල්බර්ට් නමජිරා ශ්ෙර්ෂ්ඨ ඕස්ට්ෙර්ලියානු කලාකරුෙවකු 
වූ අතර,ඕස්ට්ෙර්ලියානු භූමි දර්ශන සිතුවම් කිරීෙමහි ලා 
නව මගක් ෙපන්වා ෙදන ලද පුෙරාගාමිෙයකු විය. තරුණ 
ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලෙයකු ෙලස, ඇල්බර්ට් සිතුවම්කරණය 
සඳහා උපතින් ලද දායාදය ෙපන්වීය. ඔහු සතුව සීමිත 
විධිමත් පුහුණුවක් තිබූ නමුත්, ඕස්ට්ෙර්ලියාව පිළිබඳ 
ඔහුෙග් දියසායම් සිතුවම් ඉතා ජනප්රිය වූවාක් ෙමන්ම 
ඉතා ඉක්මණින් අෙලවි විය.

්

ඔහු සහ ඔහුෙග් බිරිඳ, ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පුරවැසියන් බවට 
පත්වීමට අවසර ලද පළමු ඇෙබාරිජිනල් පුද්ගලයින් වූ 
හ. ෙමයින් අදහස් කෙළ්, ඔවුන්ට ඡන්දය පාවිේචි කළ 
හැකි බවත්, ෙහාටලයකට ඇතුළු විය හැකි බවත් සහ 
ඔවුන් කැමති ස්ථානයක නිවසක් සෑදිය හැකි බවත්ය. 
ඇල්බර්ට්ෙග් ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවෙයන් අෙනක් 
ආදිවාසී ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් හට ෙමම අයිතීන් ෙනාමැති 
බව යන කරුණ මතු කර දක්වන ලදී.

්

ඔහුෙග් දිවිෙයන් ජාතිවාදී නීතිවල ඇති අසාධාරණ බව 
ආදිවාසී ෙනාවන ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන් ෙවත ෙපන්නුම් කරන 
ලද අතර, ආදිවාසී පුද්ගලයින් සඳහා සිදු කරන ෙවනස් 
කිරීම් සඳහා දායකත්වය ලබා ෙදන ලදී.

එඩී මාෙබා ්(1936-92)
එඩී ෙකායිකි මාෙබා්, ආදිවාසී ඉඩම් අයිතීන් පිළිබඳ 
ක්රියාකාරිකෙයකු ෙමන්ම කථිකෙයකි. ඔහු ඉපදුෙණ 
ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට්හි ෙමරියම්වාසීන්ෙග් සාම්ප්රදායික 
භූමිය වන මෙර් දූපත්හිය. 

වසර ගණනක සිට කුමන ගස් හා පර්වත මගින් සිය 
පවුෙල් භූමිෙය් සිමා සටහන් ෙකෙර්ද යන්න පිළිබඳව ඔහු 
නිශ්චිතවම දැන සිටිෙය්ය. 

වසර ගණනාවකට පසු එඩී හට දැනගැනිමට ලැබුෙණ 
ඔහුෙග් මව් භූමිය රැජිණෙග් භූමියක් ෙලස සලකන 
ලද බවත්, එය ඔහුෙග් පවුලට අයත් ෙනාවන බවත්ය. 
ඔහු සිය ෙකාපය ක්රියාවට හරවා මෙර් දූපත්වාසීන් 
ෙවනුෙවන් ඔහුෙග් නඩුව අධිකරණය ෙවත ෙගන යන 
ලදී.

්

වසර ගණනාවකට පසු, එනම් 1992දී, එඩීෙග් නඩුව 
ශ්ෙර්ෂ්ඨාධිකරණෙය්දී ජය ගන්නා ලදී. මාෙබා ් තීරණය 
මගින් දැක්ෙවන්ෙන්, ආදිවාසීන් හට සිය භූමියට 
ඓතිහාසික ෙලස ෙහා් දැනට පවතින සාම්ප්රදායික 
සම්බන්ධතාවක් පිළිබඳව සනාථ කළ හැකි නම්, එම 
භූමිෙය් අයිතිය ඉල්ලා ෙනාමැති නම්, එහි අයිතිය ඉල්ලා 
සිටිය හැකි බවයි. ෙමම තීරණය මගින් විශාල භූමි 
භාගයක් ඒවාෙය් මුල් අයිතිකරුවන් ෙවත නැවත ලබාදීම 
අත්දැක ඇත.

එඩී මාෙබාව සිය ෛධයර්ය සහ ආදිවාසීන්ෙග් ඉඩම් 
අයිතිය ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් සිහිපත් ෙකෙර්.

්

අද වන විට, ඕස්ට්ෙර්ලියානු අනන්යතාව උෙදසා ආදිවාසීන්ෙග් අමිල දායකත්වය හඳුනාෙගන, පුළුල් ෙලස සැමෙර්. 
ෙබාෙහා් ආදිවාසීහු අධීකරණ පද්ධතිය, ෙද්ශපාලනය, කලාවන් සහ ක්රීඩා ඇතුළු ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජෙය් ඉහළ 
තනතුරු දරති. 



82 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

බහුසංස්කෘතික සංක්රමණය 
1950 සහ 1960 ගණන්වලදී, ෙබාෙහා් ආසියානු, පල්ලි සහ ෙවත් කණඩායම් ඇතුළත් වර්ධනය වන කඳවුරක් විසින් 
ධවල ඕස්ට්ෙර්ලියා ප්රතිපත්තිය ඉවත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටින ලදී.

1958දී, රජය විසින් කියවන විට ලිවීෙම් පරීක්ෂණය ඉවත් කර, 1966දී යුෙරාප්ීය ෙනාවන සහ නිපුණතාව සහිත ආසියානු 
සංක්රමණිකයින් ෙතා්රාගැනීම ආරම්භ කරන ලදී. ෙකෙමන් ෙකෙමන්, සෑම ෙපෙදසකම සිටි ඕස්ට්ෙර්ලියානුෙවා ්ෙමරෙට් 
සංක්රමණ වැඩසටහන සඳහා සියලුම ජාතීන් ඇතුළත්කරගැනීෙම් වටිනාකම හඳුනාගත්හ. 

1973දී ධවල ඕස්ට්ෙර්ලියා ප්රතිපත්තිය අවසන් කර, ඕස්ට්ෙර්ලිවාය බහුසංස්කෘතිකවාදී මාර්ගයට එළඹිණි. ෙම් 
කාලෙය් සිට, රජය විසින් සංක්රමණය සඳහා පනවන ලද සියලුම ජාතිවාදී කාර්ය පටිපාටින් ඉවත් කරන ලදී. 1975දී, 
වියට්නාම් යුද්ධෙයන් පසුව, ඕස්ට්ෙර්ලියාව විසින් ෙබාෙහා් විට වියට්නාමය, චිනය සහ ඉන්දියාව වැනි රටවලින් 
වාර්තාගත ආසියානු සරණාගතයින් සහ සංක්රමණිකයින් සංඛයාවක් ෙමරටට පිළිගන්නා ලදි.

1945 සිට යුද්ධෙයන් පීඩිත රටවල සිට පැමිණි සරණාගතයින් ෙබාෙහාෙදෙනක් ඇතුළුව මිලියන ගණනින් පුද්ගලයින් 
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජීවත්වීමට පැමිණ ඇත. අද වන විට, ෙලාකෙය් සෑම ෙදසින්ම ඕස්ට්ෙර්ලියාවට සංක්රමණීකයින් 
පැමිණ ඇත. 

්
්

ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඉතාමත් ක්රියාකාරී අන්තර්කරණ ප්රතිපත්තියක් ඇති අතර, සෑම ජාතියකම, වාර්ගික 
ෙකාටසකම ෙහා් සංස්කෘතියකම පුද්ගලයින් හට අපෙග් සමාජෙය් ෙකාටසක් ෙලස හැඟීමක් ඇති විය හැකිය. රජෙය් 
ප්රතිපත්ති ඇතුළු ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජෙය් සියලුම අංශවල ෙමම ප්රතිපත්තිය අනුගමනය ෙකෙර්. එය, පූර්ව ළමා 
අවධීෙය් සිට විශ්වවිද්යාලය දක්වා අපෙග් අධයාපන විෂය නිර්ෙද්ශය තුළ පිළිඹිබු වන අතර, සෑම ෙස්වා ස්ථානයකදීම 
අනුගමනය ෙකෙර්.

ඕස්ට්ෙර්ලියානු මානව හිමිකම් ෙකාමිසම සහ සෑම ප්රාන්තයකම හා ෙටරිටරියකම ඇති රජෙය් ෙවනස් ෙකාට 
සැලකීමට එෙරහි නිෙයාජිතායතන මගින් සෑම පුරවැසිෙයකුටම සමානව සැලකීෙම් හා ෙවනසක් රහිතව සැලකීෙම් 
අයිතිය ආරක්ෂා කර ඇත. ජාතිවාදී ෙලස ෙවනස් ෙකාට සැලකීම ප්රසිද්ධිෙය් ෙහලා දකින අතර, නීතිය යටෙත් එය 
අපරාධයකි.

්

ඕස්ට්ෙර්ලියාව, සාමෙයන් හා පිළිගැනීෙමන් සමන්විත බහු සංස්කෘතික සමාජයක් බවට පත්ව ඇත. 
සංක්රමණිකයින්, ආදිවාසීන් සහ ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් උපත ලද සියලුෙදනාටම සාමකාමීව සිය අරමුණු ළඟකාරගැනීමට 
බිය ෙනාවිය යුතු රටකි ෙමය. 

ෛවද්ය වික්ටර් චෑන්ග් (1936-91)
ෛවද්ය වික්ටර් චෑන්ග් ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් සිටි ෙහාඳම 
හදවත් ශල්ය ෛවද්යවරුන්ෙගන් ෙකෙනකි. වික්ටර් 
පීටර් චෑන්ග් යෑම් හිම් 1936දි චීනෙය් උපත ලද අතර, 
ඔහුට වයස අවුරුදු 15දී ඕස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිණිෙය්ය.

ඔහු සිඩ්නිහි ශාන්ත වින්සන්ට් ෙරාහෙල් ෙස්වය කරන 
ලද අතර, 1984දී ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් පළමු හදවත් බද්ධ 
කිරීෙම් මධයස්ථානය පිහිටුවන ලදී. 1986දී වික්ටර් 
ඕඩර් ඔෆ් ඕස්ට්ෙර්ලියාහි ෙකාටස්කරුෙවකු බවට පත් 
කරන ලදී. 

්

දායකයින්ෙග් අඩුවක් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වූ වික්ටර් 
කෘත්රිම හදවතක් නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කරන 
ලද අතර, 1991දී දුක්ඛිත ෙලස ඔහු මිය යන විට එය 
සෑෙහන දුරකට අවසන් කර තිබිණි.

ඔහුව සිහිපත් කිරීම සඳහා නව පෙර්ය්ෂණ 
මධයස්ථානයක් පිහිටුවා ඇත. සිය ප්රාගුණයය, 
සුබවාදී බව සහ නව නිපැයුම් සම්බන්ධෙයන් ඔහුව 
සිහිපත් ෙකෙර්.
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අවසානය
ෙමම පිටු මගින් අෙප් ඕස්ට්ෙර්ලියානු වෘත්තාන්තෙය් අංශු මාත්රයක් පමණක් ලබා දී ඇත. ඕස්ට්ෙර්ලියානු 
පුරවැසිභාවය සඳහා අපි ඔබව පිළිගන්නා අතර, අපෙග් සාමකාමී ප්රජාතන්ත්රවාදී රට තුළ පූර්ණ 
සහභාගිත්වය ලබා දිම සඳහා ආරාධනා කරමු. 

පුරවැසිෙයකු ෙලස ඔබ අන් පුරවැසියන් ෙස්ම සමාන වගකීම් සහ වරප්රසාද ලබාගන්නා ෙස්ම 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සමාජය තුළ පූරුණ සාමාජිකෙයකු ෙලස ඔබෙග් ස්ථානය ලබා ගනි. ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් 
අනාගතය හැඩගැස්වීමට උදව්වීෙම් වගකීම ඔබ විසින් ෙබදාහාදාගන්නා අතෙර්ම, ෙමම ජාතික 
ව්යාපෘතිෙයහි ඔබෙග් සක්රීය දායකත්වය ෙවනුෙවන් අපි මග බලා සිටිමු. 
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විභාග ෙනාකරන ෙකාටෙස් 
පාරිභාෂිතය
තානාපතිවරයා
රටක් ෙහා් ක්රියාකාරකමක් නිෙයාජනය කරනු ලබන ෙහා් ප්රවර්ධනය කරනු ලබන පුද්ගලෙයකු්

මණඩලය
උදාහරණයක් ෙලස, සමාගමක් පාලනය කළ යුත්ෙත් ෙකෙස්ද යන්න පිළිබඳව තීරණය කිරීම සඳහා ෙතාරාගන්නා 
ලද පුද්ගලයින් කණඩායමක්

්

ෙන්වාසික පාසැල
පාසැෙල් ජීවත්වන, මුළු පාසැල් කාලය පුරාවටම නිෙවස් බලා ෙනායන සිසුන් සිටින පාසැලක්

පඳුරු සහිත ගම්මාන ෙපෙදස්
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් තවමත් ස්වාභාවිකව පවතින ගම්මාන ප්රෙද්ශ 

ගව පට්ටිය
ගවයින් ඇති කරන විශාල ෙගාවිෙපාලක්

සම්මුතිය
අයිතීන් හා වගකීම් පිළිබඳ විධිමත් ලිඛිත ලියවිල්ල

ෙපාදු විෂයයන්
සමාන උනන්දුවක් සහිත විෂයයන්

බලහත්කාර ෙසාල්දාදුවා
ආරක්ෂක හමුදාවට බැඳීමට තීරණය ෙනාකළ, එෙහත් යුධ සමයකදී හමුදාවට බැඳීමට සිදු වු ෙසබෙලකු

රැජිණට අයත් භුමිය
රජයට අයත් භූමිය

විෂය නිර්ෙද්ශය
අධයයන පාඨමාලාවක විෂයයන් හා මාතෘකා

අසරණ
මුදල් ෙනාමැතිකම ෙහා් මුදල් ලබාගැනීමට මගක් ෙනාමැති වීම

ඩිෙගරිෙඩා්
ඇතුළතින් දිග සිදුරක් සහිතව ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආදිවාසීන් විසින් සාදන සංගීත භාණඩයකි

සාධාරණත්වය
නීති අනුගමනය කිරීම සහ අනිසි ප්රෙයාජන ෙනාගැනීම; මිනිසුන්ට සාධාරණව හා අවංකව සැලකීම්

මියගිය ෙසබලුන් සහ ෙසබලියන්
යුද්ධයකදී ෙහා් අරගලයකදී මියගිය ෙසබලුන් සහ ෙසබලියන්

ද්රව්ය උණුකර නිර්මාණය කිරීම
ෙගාඩනැගීම ෙහා් නිර්මාණය කිරීම

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය
වසරකදී රට තුළ නිපදවනු ලබන සියලුම භාණඩ හා ෙස්වාවන්හි අගය

අධිතාප කාලගුණය 
එක දිගට දින ෙදකකට වඩා පවතින අධි උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වය

දරුණු රාජද්ෙරා්හීභාවය
රජය ෙනරපාහැරීම සඳහා ප්රයත්නයක් ඇතුළත් අතිශයින් දරුණු අපරාධමය වරදක්



85ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

සංෙක්තය
ජනප්රිය සහ නිෙයා්ජනය ෙකෙරන පින්තුරයක් 

සුවිෙශෂී ආදිවාසී චිත්ර
ආදිවාසීන් හට ආෙව්ණික සහ ඔවුන් නිෙයා්ජනය කරන කලාව

ආදිවාසීන්
ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ආදිවාසීන්

භූමි භාගය
විශාල භූමිභාගයක්

සන්ධිස්ට්ානය
වැදගත් ඓතිහාසික සිදුවිමකි

ආෙව්ණික අයිතිය
ඕස්ට්ෙර්ලියානු නීති පද්ධතිය තුළ තීරණය කර ඇති භූමියට සහ ජලයට ආදිවාසීන් සතු සාම්ප්රදායික අයිතිය

වාචික ඉතිහාසය
අතීතෙය් සිදුවූෙය් කුමක්ද යන්න පිළිබඳව මිනිසුන්ෙග් වාචික මතකය

පුෙරා්ගාමියා
යටත් විජිත සමෙය් මුල් දිනවලදී ලාභිෙයකු වූ මුල්ම පදිංචිකරුවන්ෙගන් එක් අෙයකු

ෙද්ශපාලන නිෙයා්ජනය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙද්ශපාලනඥෙයකු විසින් නිෙයා්ජනය ෙකෙරන

දඬුවම
අපරාධයකට වරදකරුෙවකු කරන ලද පුද්ගලෙයකු සිරගත කරන කාලසීමාව ඇතුළුව විනිශ්චයකාරවරෙයතු විසින් 
තීරණය කරන දඬුවම

වැටුප තීරණය කිරීමට
සිය වැඩ සඳහා ෙස්වකයින්ට ෙකාපමණ ෙගවිය යුතුද යන්න තිරණය කිරීමට

සමාජ පරතිසංස්කරණ
අරගල ෙනාමැතිව ෙසමින් ෙසමින් සමාජය සංවර්ධනය කරමින්

රාජ්ය අවමංගල්ය උත්සව
ජාතිය ෙවනුෙවන් වැදගත් දායකත්වයක් දැක්වූ පුරවැසිෙයකු ෙවත ෙගහරව කිරීම සඳහා රජය විසින් වියදම් දරන ලද 
අවමංගල්ය උත්සවයක්

දඬුවැට
දැවවලින් සාදන ලද ආරක්ෂක වැස්මක්

සතුන් රැකබලාගන්නන්
පිරිමින් ගවයින් බලාගැනීම සඳහා ෙයදවිණි

වැඩ වර්ජනය
ෙස්වකයින් වැඩකිරීම නතර කළ විට, උදාහරණයක් ෙලස, සිය වැටුපට ෙහා් වැඩ කිරීෙම් ෙකාන්ෙද්සිවලට එෙරහින 
අරගල කිරීම සඳහා

සර්වජන ඡන්ද බලය
මහජන මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිචිචි කිරීෙම් අයිතිය

දිවුරුම් ෙදන ලද
නිල උත්සවයකදී රජෙය් කාර්යාලය සඳහා පිළිගැනීමට 

ජීවන වෘත්තාන්තය
සමාජ තත්ත්වය ෙහා් පසුබිම, රැකියාව, නිලය



   
  

    
  

 
     

  
  

   

    
     

 

      
      

       

     

  
    

 
  

  

    
  

    

   
    
   

තවත් ෙතාරතුරු සඳහා 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිෙයකු වන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න පිළිබඳ තවත් ෙතාරතුරු සඳහා, 
www.citizenship.gov.au ෙවත පිවිෙසන්න. 

ඕස්ට්ෙර්ලියාව 
ඔබට ඕස්ට්ෙර්ලියාව පිළිබඳ තවත් ෙතාරතුරු ඔෙබ් ප්රෙදේශෙය් පුස්තකාලෙයන් ලබා ගත හැකිය. පහත 
සඳහන් ෙවබ් අඩවිවලද ප්රෙයා්ජනවත් ෙතාරතුරු තිබිය හැක: 
• ඕස්ට්ෙර්ලියාව පිළිබඳ www.australia.gov.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියාව පිළිබඳ ෙකටිෙයන් www.dfat.gov.au 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජය වැඩසටහන් හා ෙස්වාවන් 
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජ්ය වැඩසටහන් හා ෙස්වාවන් තවත් ෙතාරතුරු සඳහා www.australia.gov.au ෙවබ් 
අඩවියට පිවිෙසන්න 

ෙසෙනට් සභිකයා ්ෙෆඩරල් පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරයා ෙහා
ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජ්ය වැඩසටහන් හා ෙස්වාවන් පිළිබඳ ෙතාරතුරු රැසක් ඔෙබ් ප්රාෙදේශීය ෙෙඩරල් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරයා ෙහා් ඔෙබ් ප්රාන්තය ෙහා් ෙටරිටරිය නිෙයා්ජනය කරන ෙසෙනට් සභිකයා 
සතුව ඇත. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ෙග් හා ෙසෙනට් සභිකයින්ෙග් ලැයිස්තුවක් www.aph.gov.au හි දැක්ෙව්. 

ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජය සංවිධාන 
ෙමම සම්පත් ෙපාෙතහි සඳහන් රාජ්ය සංවිධාන පිළිබඳ තවත් ෙතාරතුරු සඳහා පහත සඳහන් ෙවබ් 
අඩවිවලට පිවිෙසන්න 
• ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආරක්ෂක හමුදාව www.defence.gov.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියානු මැතිවරණ ෙකාමිසම www.aec.gov.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙෙඩරල් ෙපාලීසිය www.afp.gov.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියානු මානව හිමිකම් ෙකාමිසම www.humanrights.gov.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියානු ක්රීඩා ෙකාමිසම www.sportaus.gov.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියානු බදුකරණ කාර්යාලය www.ato.gov.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියානු යුධ අනුස්මරණ ස්මාරකය www.awm.gov.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියා මහ බැංකුව www.rba.gov.au 
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රාජය ෙනාවන සංවිධාන 
ෙමම සම්පත් ෙපාෙතහි සඳහන් රාජ්ය ෙනාවන සංවිධාන පිළිබඳ තවත් ෙතාරතුරු සඳහා 
පහත සඳහන් ෙවබ් අඩවිවලට පිවිෙසන්න 
• බ්රැඩ්මන් පදනම ඕස්ට්ෙර්ලියාව www.bradman.com.au 

• හැම්ලින් ෆිස්ටුලා www.hamlinfstula.org 

• ඕස්ට්ෙර්ලියානු රාජකීය ගුවන් ෛවදේය ෙස්වය www.fyingdoctor.org.au 

• ගුවන් පාසැල www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au 

• ස්ෙනා්වි කන්ෙදහි පිහිටි ජල විදුලි අධිකාරිය www.snowyhydro.com.au 

• ේෙරඩ් ෙහාෙලාස් පදනම www.hollows.org 

• යුෙනස්ෙකා් ෙලාක උරුම මධයස්ථානය whc.unesco.org 

• එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය www.un.org 

• වික්ටර් චෑන්ග් හෘදෙරාග පෙර්ය්ෂණ ආයතනය www.victorchang.edu.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ස්ෙව්ච්ඡා ෙස්වෙය නිරතවීම www.volunteeringaustralia.org 

ෙවනත් 
පහත සඳහන් මාතෘකා පිළිබඳව වැඩිදුර ෙතාරතුරු සඳහා පහත සඳහන් ෙවබ් අඩවිවල ෙසායන්න: 
• ඕස්ට්ෙර්ලියානු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව www.aph.gov.au 

• වසෙර් ඕස්ට්ෙර්ලියානුවා සම්මාන www.australianoftheyear.org.au 

• “ඔවුන් නැවත රැෙගන ඒම” පිළිබඳ වාර්තාව www.humanrights.gov.au 

• රාජ්ය උදේයාන සහ රක්ෂිත www.environment.gov.au 

• මාර්ගගත ආරක්ෂාව www.esafety.gov.au 

• ගෘහස්ථ ෙහා් පවුල් ප්රචණ්ඩත්වය උපකාර www.respect.gov.au, www.1800respect.org.au,   
www.dss.gov.au/women/help-is-here-campaign 

• ජනප්රිය ඕස්ට්ෙර්ලියානුවන්: ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජීවන පුරාවෘත්ත එකතුව adb.anu.edu.au  

• පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් දැනට ඇති පනත් ෙකටුම්පත්වල ලැයිස්තුව www.aph.gov.au 

• ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තුව www.aph.gov.au 

• පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ අධයයන කාර්යාලය www.peo.gov.au 

• රජෙය් නිවාඩු www.australia.gov.au 

• වර්ගවාදය: humanrights.gov.au 

• ඇෙබාරිජිනල් හා ෙටාරස් ස්ට්ෙර්ට් අයිලන්ඩර්වාසීන්ෙගන් සමාව අයැදීම www.australia.gov.au 
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හඳුන්වාදීම්
පහත සඳහන් ඡායාරූප කෘෂිකර්ම, ජලය සහ පරිසර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අනුග්රහෙයන් ලැබිණි: 
පිටු අංක 50 තස්ෙම්නියානු වනගහණය

පහත සඳහන් ඡායාරූප පුරවැසි සහ සංක්රමණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අනුග්රහෙයන් ලැබිණි:
පිටු අංක 5 කැන්බරාහි ඇල්බර්ට් ශාලාෙව් පවත්වන ලද පුරවැසිභාවය ලබාදීෙම් උත්සවය
පිටු අංක 5 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසි සහතිකය
පිටු අංක 11 දුම් ගැසීෙම් උත්සවය, කැන්බරා
පිටු අංක 34 කැන්බරාහි පවත්වන ලද ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය ලබාදීෙම් උත්සවයකට සහභාගි වු පවුලක්

පහත සඳහන් ඡායාරූප ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුග්රහෙයන් ලැබිණි:
පිටු අංක 51 නි ව් සවුත් ෙව්ල්ස්හි බැටලුවන් ගැවෙසන ඉඩමක සිටින ළමුන් - ගුවන් පාසැල, ඡායාරූපය ගන්නා 

ලද්ෙද් 1962දීය(ෙයාමු අංකය: A1200:L42511)

පිටු අංක 60 ඩි ක් ස්මිත්, සිවිල් ගුවන් ෙස්වා අධීකාරිෙය් සභාපති, 1991 
(ෙයාමු අංකය: A6135:K23/5/91/1)

පිටු අංක 65 අෙබල් ටැස්මන්ෙග් නව ඕලන්ද සිතියම, 1644 (ෙයාමු අංකය: A1200:L13381)

පිටු අංක 68 1851දී ඕස්ට්ෙර්ලියාවට රන් ෙසායා පැමිණීෙම් ඓතිහාසික ෙස්යාරුව (ෙයාමු අංකය: A1200:L84868)

පිටු අංක 70 ඕ ස්ට්ෙර්ලියාෙව් ග්රාමිය ප්රෙද්ශවල සිටින “ඇෆ්ගන්” ජාතික ඔටුවන් පිට යන්නන්  
(ෙයාමු අංකය: A6180:25/5/78/62)

පිටු අංක 77 ශ් රීමත් එඩ්වර්ඩ් “ෙවයරි” ඩන්ෙලාප් සිය කාර්යාලෙය්දී, 1986 (ෙයාමු අංකය: A6180:1/9/86/12)

පිටු අංක 78 ඕ ස්ට්ෙර්ලියාවට පැමිෙණන යුෙරාපා සංක්රමණීකයින්, ෙකයාර්න්ස්හි ෆ්ලැමිනියා ෙවත ඉතාලියානු 
උක්වතු ෙස්වකයින් නංවමින්, 1955 (ෙයාමු අංකය: A12111:1/1955/4/97)

්

පහත සඳහන් ඡායාරූප ඕස්ට්ෙර්ලියානු ජාතික පුස්තකාලෙය් අනුග්රහෙයන් ලැබිණි:
පිටු අංක 53 ජූඩිත් රයිට්ෙග් චිත්රය, 1940 ගණන්වලදී ප්රකාශයට පත් කරන ලද, (ෙයාමු අංකය: nla.pic-an29529596)

පිටු අංක 65 සි ඩ්නි ෙකාව් ෙවත පැමිණි පළමු බල ඇණිය, 1788 ජනවාරි, ෙජාන් ඕල්ෙකාට් විසින් 1888-1973 අතර 
නිර්මාණය කරන ලද (ෙයාමු අංකය: nla.pic-an7891482)

් ්

පිටු අංක 66 ක ැෙරාලින් චිෙෂාම්ෙග් චිත්රය , 1804-1852 අතර ෙතාමස් ෙෆයාර්ලන්ඩ් විසින් ප්රකාශයට පත් 
කරන ලද, (ෙයාමු අංකය: nla.pic-an9193363)

්

පිටු අංක 71  කැතරින් ෙහලන් ස්ෙපන්ස්ෙග් චිත්රය , 1980දී ප්රකාශයට පත් කරන ලද,  
(ෙයාමු අංකය: nla.pic-an14617296)

පිටු අංක 74 ෙජාන්් සිම්ප්සන් කර්කපැට්රික් සහ ඔහුෙග් බූරුවා, ගැලිෙපාලි, 1915, (ෙයාමු අංකය: nla.pic-an24601465)

පිටු අංක 76 ශ් රීමත් චාර්ල්ස් එඩ්වර්ඩ් කිංග්ස්ෆර්ඩ් ස්මිත්, 1919 හා 1927 අතර ප්රකාශයට පත් කරන ලද, (ෙයාමු 
අංකය: nla.pic-vn3302805)

පිටු අංක 81  ෙනාදර්න් ෙටරිටරිහි හර්මන්ස්බර්ග් මිෂනාරිෙය් ඇති ඇල්බර්ට් නමජිරාෙග් චිත්රය, ආතර් ග්රූම් 
විසින් 1946දී ෙහා 1947දී ප්රකාශයට පත් කරන ලද, (ෙයාමු අංකය: ් nla.pic-an23165034)

පහත සඳහන් ඡායාරූප අයිස්ෙටාක්හි අනුග්රහෙයන් ලබා ෙදන ලදී:
කවරය   වසන්ත සෘතුෙව් මිෙමාසා මල්, ©iStockphoto.com/ST-art (ෙයාමු අංකය: 1135566007)්
පිටු අංක 6 ල කී ෙබ්හි කැන්ගරු මව හා ෙජායි, බටහිර ඕස්ට්ෙර්ලියාව, ©iStockphoto.com/NeoPhoto  

(ෙයාමු අංකය: 1142608453)
්

පිටු අංක 9 හියුම් විල, වික්ෙටා්රියා, ©iStockphoto.com/tsvibrav (ෙයාමු අංකය: 675826394)

පිටු අංක 15 ඕස්ට්ෙර්ලියානු ඕපල්, ©iStockphoto.com/Alicat (ෙයාමු අංකය: 173691056)

පිටු අංක 17 ඕස්ට්ෙර්ලියානු ධජය, ©iStockphoto.com/davidf (ෙයාමු අංකය: 471630390)



89ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙේ ෙපාදු බැඳීම

පිටු අංක 19  බහු වාර්ගික ප්රාථමික පාසල් ගැහැණු ළමුන් කණඩායමක්, ©iStockphoto.com/FatCamera  
(ෙයාමු අංකය: 877714382)

පිටු අංක 23 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පාර්ලිෙම්න්තු නිවස, කැන්බරා, ©iStockphoto.com/felixR (ෙයාමු අංකය: 157193181)

පිටු අංක 33 මිනිසුන් සමූහය, ©iStockphoto.com/davidf (ෙයාමු අංකය: 913541808)

පිටු අංක 36 නීතිෙය් ෙදවඟන මූර්තිය, ©iStockphoto.com/studiocasper(ෙයාමු අංකය: 1004781908)

පිටු අංක 37 ඩයිවර්ස් සමූහය, ©iStockphoto.com/SolStock (ෙයාමු අංකය: 1203934273)

පිටු අංක 39 පි ටුව ග් රීන් ෙවාට්ල් ක් රීක් ගින්න NSW, ඕස්ට් ෙර්ලියාව, 2019 ෙදසැම්බර්, © iStockphoto.com
PetarBelobrajdic (ref: 1198579743)

 

පිටු අංක 47 දෑතින් පින්තාරු කරන ලද ඩිෙජරිඩූ, ©iStockphoto.com/lore (ෙයාමු අංකය: 185011099)

පිටු අංක 48 ෙබාන්ඩයි ෙවරළ, සිඩ්නි, ©iStockphoto.com/Edd Westmacott (ෙයාමු අංකය: 91095176)

පිටු අංක 49 සිඩ්නි ඔෙපරා හවුස්, නිව් සවුත් ෙව්ල්ස්, ©iStockphoto.com/slowstep (ෙයාමු අංකය: 607986870)

පිටු අංක 50 උ ලුරු-කාටා යුටා ජාතික වෙනාද්යානය, ෙනාදර්න් ෙටරිටරි, ©iStockphoto.com/bennymarty  
(ෙයාමු අංකය: 1184425004)

්

පිටු අංක 63 උලුරු, ෙනාදර්න් ෙටරිටරි, ©iStockphoto.com/simonbradfield (ෙයාමු අංකය: 539027478)

පිටු අංක 64 ඇ ෙබාරිජිනල් ෛශල කලාවන් - සරෙටාගා මාළුවා, ©iStockphoto.com/Alpen Gluehen  
(ෙයාමු අංකය: 2761924)

්

පිටු අංක 75  ඕස්ට්ෙර්ලියානු යුධ අනුස්මරණ ස්මාරකෙය් බිත්ති, කැන්බරා, ©iStockphoto.com/Matt Palmer (ෙයාමු 
අංකය: 1125736631)

පහත සඳහන් ඡායාරූප ෂටර්ස්ෙටාක් අනුග්රහෙයන් ලබා ෙදන ලදී:
පිටු අංක 7 සි ඩ්නිහි ෙහාම්ග්රවුන්ඩ් උත්සවෙය් ආදිවාසී නර්තන ශිල්පීන් ©් shutterstock.com/PomInOz  

(ෙයාමු අංකය: 345113882)

පිටු අංක 21 ෙවා්ටර්, ©shutterstock.com/Nils Versemann (ෙයාමු අංකය: 446229916)

පිටු අංක 31 ඕස්ට්ෙර්ලියානු ශ්ෙර්ෂ්ඨාධිකරණය, ©shutterstock.com/Greg Brave (ෙයාමු අංකය: 1051621895)

අෙනක් සියලුම ඡායාරූප පහත සඳහන් සංවිධාන/පුද්ගලයින්ෙග් අනුග්රහෙයන් 
ලබා ෙදන ලදී:
පිටු අංක 24   1900 ෙපාදුරාජ්ය මණඩලීය ඕස්ට්ෙර්ලියා පනත: මුල් මහජන වාර්තා පිටපත, ඡායාරූප අනුග්රහය 

ත්යාග එකතුව, පාර්ලිෙම්න්තු නිවෙස් චිත්ර එකතුව, පාර්ලිෙම්න්තු ෙස්වා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
කැන්බරා ඒසීටී

පිටු අංක 40 හ ර්ඩ් දිවයින සහ මැක්ෙඩානල්ඩ් දිවයින, ඡායාරූප අනුග්රහය ඕස්ට්ෙර්ලියානු ඇන්ටාර්ක්ටික් 
අංශය © ෙපාදුරාජ්ය මණඩලීය ඕස්ට්ෙර්ලියා, ඡායාරූපය එල්.ඊ.ලාර්ජ් විසිනි (ෙයාමු අංකය: 1892A2)

පිටු අංක 52 ශ් රීමත් ෙඩානල්ඩ් බ්රැඩ්මන්, ඡායාරූප අනුග්රහය බ්රැඩ්මන් ක්රිකට් ෙකහතුකාගාරය 1931-32 
ක්රිකට් සමය තුළ ගන්නා ලද, සිය ඕස්ට්ෙර්ලියානු ෙටස්ට් ක්රිකට් ක්රීඩා හිස් ආවරණය පැළඳ 
සිටින ශ්රීමත් ෙඩානල්ඩ් බ්රැඩ්මන්

පිටු අංක 54 පි ටුව ආචාර්ය ෆිෙයානා වුඩ් ඒඑම් අනුග්ර හය ජාතික ඕස්ට් ෙර්ලියානු දින කවුන්සිලෙය් 
අනුග් රහෙයනි

්

පිටු අංක 55 ම හාචාර්ය ෆ්ෙරඩ් ෙහාෙලාස්, ඡායාරූප අනුග්රහය ෆ්ෙරඩ් ෙහාෙලාස් පදනම, ඡායාරූපය ෆ්රෑන්ක් 
විෙයාලි විසිනි

් ්
්

පිටු අංක 61 ෛ වද්ය කැතරින් හැම්ලින් ඒසී, ඡායාරූප අනුග්රහය හැම්ලින් ෆිස්ටුලා සහන සහ ආධාර පදනම
පිටු අංක 71  ෙෆඩෙර්ෂණ දින ෙසනඟ අමතන ලැමින්ටන් සාමිවරයා, බ්රිස්ෙබ්න්, 1901, ඡායාරහප අනුග්රහය, 

ක්වීන්ස්ලන්තය ප්රාන්ත පුස්තකාලය, ඡායාරූපය එේ.ඩබ්ලිව්.ෙමාබ්ස්බි විසිනි (ෙයාමු අංකය: 47417)

පිටු අංක 72 පි ටුව එඩිත් ෙකාවන් ඡායාරූප අනුග්රහය ඕස්ට්ෙර්ලියාෙව් ජාතික ෙකහතුකාගාරය්
පිටු අංක 73  පිටුව ෙඩාරතිය මැෙකලර් ඡායාරූප අනුග්රහය එන්එස්ඩබ්ලිව් රාජ්ය පුස්තකාලෙය් අනුග්රහෙයනි
පිටු අංක 76 සු ප් පිළිෙයල කරනු ලබන මුළුතැන්ෙගය, ඡායාරූප අනුග්රහය නිව් සවුත් ෙව්ල්ස් ප්රාන්ත 

පුස්තකාලය (මිෙචල් පුස්තකාලය) ෙනාමිෙල් ලබා ෙදන සුප් සහ පාන් ෙපත්තක් ලබා ගැනීමට ෙපල 
ගැසී සිටින පාසැල් දරුවන්, උතුරු ෙබල්ෙමා්ර් රජෙය් පාසැල, නිව් සවුත් ෙව්ල්ස්, 1934 අෙගාස්තු 2, 
ඡායාරූපය සෑම් හුඩ් විසිනි (ෙයාමු අංකය: H&A 4368)

්

පිටු අංක 77 ෙ කාෙකාඩ්ා තීරය මත තුවාල ලද ෙසබෙලක්, අනුග්රහය ඕස්ට්ෙර්ලියානු යුධ අනුස්මරණ ස්මාරකය
පිටු අංක 81  බර්නිටා සහ ෙග්ල් මාෙබා්ෙග් අනුමැතිය සහිතව ප්රතිනිර්මාණය කරන ලදි
පිටු අංක 82  ෛවද්ය වික්ටර් චැන්ග්, ඡායාරූප අනුග්රහය වික්ටර් චෑන්ග් හෘද පෙර්ය්ෂණ ආයතනය



90 ඕස්ට්ෙර්ලියානු පුරවැසිභාවය: අපෙග් ෙපාදු බැඳීම

සටහන්








