
48        அவுஸததிரரலியக் குடியுரினம: நம்மினடரய உளள பபொதுப்பபினனப்பு

பகுதி ஐந்து

இன்்றைய அவுஸ்திரரலியா



அவுஸததிரரலியக் குடியுரினம: நம்மினடரய உளள பபொதுப்பபினனப்பு        49

இனனறய அவுஸதிரரலியா் ்

இந்தப் பபிரிவபில், நீங்கள அவுஸததிரரலியொவபின் கலொச்சொரம், புதுனமவொததிகள மற்றும் ரதசிய அனடயொளம் ஆகதியனவ பற்றித் 
பதரிந்து பகொளவீர்கள. அவுஸததிரரலியொ, ஒரு ஆற்றல்மிக்க வனிகம் மற்றும் வர்த்தகக் கூட்டொளியும், மததிப்பபிற்குறிய 
உலகளொவபிய குடிமகனுமொகும். அவுஸததிரரலியர்கள, நொட்டின் பதொடர்ந்த வளர்ச்சி மற்றும் புதுனமப்படுத்தலுக்கு புததிதொய்ப் 
புலம்பபயர்ந்ரதொரது பங்களிப்னப மததிக்கதிறொர்கள.

அவுஸதிரரலிய பூமி்
உலகதின் மிகப் பணனடய நதிலப்பரப்புகளில் அவுஸததிரரலியொவும் ஒன்றொகும். இது உலகதின் ஆறொவது பபரிய நொடும்,  
மிகப்பபரய் தீவு நொடுமொகும். இது தொன் மிகத்தட்னடயொனதும் மிக வரணடதுமொன பூமியொகும். அவுஸததிரரலியொவபின்  
பபரும்பகுததி ரமொசமொன மண பகொணடதும், குனறவொன மனழயளவு பகொணடதுமொக இருந்து, அனத வபிவசொயத்ததிற்கு 
ஏற்றதல்லொததொக்குகதிறது. கொய்ந்த உட்பகுததிகனள ’உளளகப்பகுததி’ (The Outback) என்று அனழக்கதிரறொம், அரதொடு அனவ 
குறிப்பொகத் பதொனலதூரத்ததில் அனமந்தனவயும், கடும் சுற்றுச்சூழனலக் பகொணடனவயுமொகும். அவுஸததிரரலியொவபில்,  
தணனீர் மிகவும் வபினலமததிப்புனடய வளமொகும்.

இவ்வளவு பபரிய நொடொக இருக்கும் கொரனத்தொல், அவுஸததிரரலியொவபின் பவவ்ரவறு பகுததிகளில் தட்பபவப்ப நதினல 
மொறுபடுகதிறது. அவுஸததிரரலியொவபின் வடக்கொக பவப்பமணடலப் பகுததிகளும், மத்ததியபில் பொனலவனங்களும் அனமந்துளளன. 
பதற்கதில், பவப்பநதினலகள, மனலகள பனியொல் மூடப்படும் அளவபிற்கு குளுனமயொன குளிர்பருவத்ததில் இருந்து, அனல்கொற்று 
வீசும் ரகொனட வனர மொறக்கூடும். 

ஆறு மொநதிலங்கள மற்றும் இரு பபருநதில எல்னலப்பகுததிகள மட்டுமின்றி, பபின்வரும் எல்னலப்பகுததிகனளயும் அவுஸததிரரலிhயொ 

நதிர்வொகதித்து வருகதிறது.

• ஆஷ்ரமொர் மற்றும் கொர்ட்டியர் தீவுகள 

• கதிருத்துமஸ தீவு 

• ரகொகஸ (கீலிங்) தீவுகள 

• பஐர்வபிஸ வபிரிகுடொ பகுததி 

• ரகொரல் கடல் தீவுகள

• அவுஸததிரரலிய அணடொர்க்டிக் எல்னலப்பகுததியபிலுளள பஹர்ட் தீவு மற்றும் பமக்ரடொனல்டு தீவுகள 

• ரநொர்ஃரபொக் தீவு.

உலன வரலாறறு 
முனனியததுவம  
வாயநத இடஙனள

்
் ் ்
் ் ் ்

பபின்வரும் அவுஸததிரரலிய இடங்கள ஐக்கதிய நொட்டு சனபயபின் 
கல்வபி, வபிஞஞொன மற்றும் கலொசொர அனமப்பபின் (UNESCO) 
உலகப் பொரம்பரிய அட்டவனனயபில் இடம்பபற்றுளளன.

னலாசசாரம சாரநதவவ் ் ் ்
• அவுஸததிரரலிய சினறக்னகததிகள இடங்கள

• பட்ஜ் பபிம் கலொச்சொர நதிலப்பகுததி

• பமல்பர்ன் நகரிலுளள ரரொயல் எக்ஸிபபிஷன் கட்டிடம்,  

கொர்ல்டன் ரதொட்டங்கள

• சிட்னி ஒபபரொ ஹவுஸ. சிட்னி ஒபபரொ ஹவுஸ
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இயறவன சாரநதவவ் ் ்
• பதற்கு அவுஸததிரரலியொவபிலும், குயபின்ஸலொந்ததிலுமுளள 

புனதபடிவ பொலூட்டி கொட்சி இடங்கள (Riversleigh/Naracoorte)

• ஃபபிரரஸர் தீவு

• அவுஸததிரரலியொவபிலுளள ரகொணடுவொனொ மனழக்கொடுகள

• கதிரரட் ரபரியர் ரீஃப்

• பபரும் நீல மனலத்பதொடர் பகுததி

• பஹர்ட் தீவு மற்றும் பமக்ரடொனல்டு தீவுகள

• ரலொர்ட் ரஹொவபி தீவுக்கூட்டங்கள

• பமக்குவொரி தீவு

• நதிங்கொலூ கடற்கனர

• பர்முலூலூ ரதசியப் பூங்கொ

• சுறொ வபிரிகுடொ, ரமற்கு அவுஸததிரரலியொ

• குயபின்ஸலொந்து மொநதிலத்ததிலுளள ஈர பவப்ப வனலயப் பகுததிகள

னலபபானவவ்
• கக்கொடு ரதசியப் பூங்கொ

• தஸரமனிய வனப்பகுததிகள

• Uluru-Kata Tjuta ரதசிய வனப்பு+ங்கொ

• Willandra ஏரிகள பபிரொந்ததியம்.

ரமரல பட்டியலிட்டுளள, ரமற்கதில் இருக்கதிற முக்கதியத்துவம் 
வொய்ந்த இடங்கள மற்றும் ரதசிய அததிசயங்களுக்குக் 
கூடுதலொக, நொபடங்கதிலும் பூர்வீகக் குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ 
ஸட்பரயபிட் தீவு வொசிகளுக்குக் குறிப்பபிடத்தக்க முக்கதியத்துவம் 
வொய்ந்த ஆயபிரக்கனக்கொன புனிதமொன இடங்கள 
இருக்கதின்றன. இவ்வபிடங்கள, அவுஸததிரரலியொவபின் கலொச்சொர 
கட்டனமவபிற்கு முக்கதியமொனரதொர் பகுததியும், அனனத்து 
அவுஸததிரரலியர்களுக்கும் முக்கதியமொனனவயுமொகும். 
புனிதமொன இடங்கனள வழக்கமொக முன்ரனொர்களொக 
இருந்தவர்களின் கனதகரளொடும், கலொச்சொர மததிப்னபயும், 
பநருங்கதிய உறவுகனளயும், சமுதொய ஒழுங்னகயும் பபொததியச் 
பசய்து, இப்பபரும் நதிலப்பகுததினய உருவொக்கதியததில் 
அவர்களது பங்ரகொடும் இனனந்தனவயொகும். 

பரநதுபடடததாரு ரதசம் ் ்
பூர்வீகக் குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸட்பரயபிட் தீவு மக்களுக்கு 
இந்த நதிலத்ரதொடு ஒரு பபிரத்ததிரயக உறவுளளது. இவர்கள 
எப்ரபொதுரம அயலகத்தொரரொடு பதொடர்பு பகொளவனத 
மததித்து வந்ததிருக்கதிறொர்கள அரதொடு மற்றவர்கனளச் 
சந்ததிக்க பவகுதூரம் பயனிக்கதிறொர்கள. பூர்வீகக் குடிகள 
மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரய்ட் தீவு வொசிகளின் ‘பொடல்-வரிகள’, 
அவுஸததிரரலிய எங்கதிலுமுளள பல்ரவறு கலொச்சொரம் மற்றும் 
பமொழி வனர நீளகதிற, பொரம்பரிய சட்டம், வரலொறு மற்றும் 
பூரகொளத்ரதொடு இனனந்த கலொச்சொரம் ஆகதியவற்னற 
இனனக்கதிற கனதகளொகும். அவற்னறப் பல ஆயபிரம் 
ஆணடுகளொகப் பரொமரித்துப் பயன்படுத்ததி பசய்து 
வருகதிறொர்கள. 

அவுஸததிரரலியொவபின் பல பகுததிகளில், மக்களுக்கு 
பொடசொனலகள, சுகொதொரச் ரசனவகள மற்றும் 
கனடகளுக்கு பசன்றுவருவதற்கொன வொய்ப்பு குனறரவ, 
மற்ற அவுஸததிரரலியர்கள இனத சொதொரனமொக 
எடுத்துக்பகொளகதிறொர்கள. பதொனலதூரப் பகுததிகளில் 
வசிக்கும் சமுதொயத்ததினருக்குத் துனனபுரிய நொம் இனனந்து 
பனியொற்றுகதிரறொம். குறிப்பபிடத்தக்க அவுஸததிரரலியர்கள, 
புத்ததிசொலித்தனத்ததினொலும், புதுனமயபினொலும் இந்த 
பதொனலதூரம் என்ற பபிரச்சினனக்குத் தீர்வு கொன 
உதவபியபிருக்கதிறொர்கள.

உலுரு-கட்டொ ஐுட்டொ ரதசியப் பூங்கொவபில் அரயர்ஸ பொனறயபின் 
அடித்தளத்ததில் அனல வடிவ பொனற அனமவு

தொஸரமனியப் பொனலவனம்



அவுஸததிரரலியக் குடியுரினம: நம்மினடரய உளள பபொதுப்பபினனப்பு        51

மிதிவிவச வாதனாலி
கொல்மிததி வபினசயொல் மின்சக்ததி பபற்று இயங்கும் 
வொபனொலினய முதல்முனறயொக அடிபலய்டு நகனரச் 
ரசர்ந்த ஆல்ஃப்ரட் டிரரகர் என்பவர் 1929-ஆம் ஆணடு 
வடிவனமத்தொர். தமது பொதங்களொல் வபினசகனள 
அழுத்துவதன் மூலம் பொவனனயொளர்கள இருவழி 
வொபனொலித் பதொடர்னப ரமற்பகொளள இயலுமொயபிருந்தது. 
பதொனலதூரங்களில் இருந்த பணனன வீடுகள, 
பதொனலதூர சமயப்பரப்பு னமயங்கள மற்றும் 
பூர்வீகக்குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவு வொசிகளது 
சமூகங்கள அனனத்தும் இக்கணடுபபிடிப்பபின் மூலம் 
பயனனடந்தன. ’ரரொயல் வபிமொன மருத்துவர் ரசனவ’ (Royal 
Flying Doctor Service) மற்றும் ‘வொபனொலிப் பளளி’ (School of the 
Air) என்ற இரு புகழ்பபற்ற அவுஸததிரரலிய நதிறுவனங்கள 
உருவொக இந்த மிததிவபினச வொபனொலி கொரனமொயபிருந்தது.

ரராயல் விமான மருத்துவர் ரசவவ
ரபொதகர் ஐொன் ஃப்னளயபின் என்பர் பதொனலதூரச் 
சமூகங்களுடன் வொழ்ந்து மக்களுக்குச் ரசனவ 
புரிந்து வந்தொர். உளளகப் பகுததியபில் உளள 
ரநொயொளர்களிடம் வபிமொனம் மூலம் மருத்துவனரக் 
கூடிய வபினரவபில் பகொணடுவர ரவணடும் என்பது 
இவரது கருத்தொகும். அரசொங்கத்ததிடமிருந்தும், 
குவொணடொஸ வபிமொன நதிறுவனத்ததிடமிருந்தும், சில 
தரும ஸதொபனங்களிடமிருந்தும் இவருக்கு உதவபி 
கதினடத்தது. 1928-ஆம் ஆணடு ‘ரரொயல் வபிமொன 
மருத்துவ ரசனவ’ துவக்கப்பட்டது, ஆனொலும் 
இச்ரசனவனயப் பபற இயலொரதொர் பதொனல தூரப் 
பகுததிகளில் இன்னும் இருந்தனர். மிததிவபினச வொபனொலி 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் கொரனமொக மிகவும் ஒதுக்குப் 
புறங்களிலிருந்த மக்களொல் மருத்துவனரக் கூடிய 
வபினரவபில் அனழப்பது சொத்ததியமொனது.

வாதனாலிப பளளி் ்
1950கள வனரயபிலும், ஒதுக்குப் புறங்களில் வொழ்ந்துவந்த 
குழந்னதகள தங்கதிப் பயபிலும் பொடசொனலகளுக்குச் 
பசல்ல ரவணடியபிருந்தது, அல்லது அஞசல் மூலம் தமது 
பொடங்கனள பூரனப்படுத்த ரவணடியபிருந்தது. பதன் 
அவுஸததிரரலிய மொநதில ரரொயல் வபிமொன மருத்துவ 
ரசனவயபின் உப-தனலவர் அடிபலய்ட் மியத்ரக என்பவர், 
வபிமொன மருத்துவ ரசனவக்கொகப் பயன்படுத்தப்படும் 
வொபனொலியபின் மூலம் வீட்டிலிருக்கும் குழந்னதகள 
தமது ஆசிரியர்களுடன் ரபசலொம் என்பனத உனர்ந்தொர். 
அனலஸ ஸபபிரிங்ஸ ரசனவயொனது 1948-ஆம் 
ஆணடில் இந்த இருவழி வொபனொலிப் பொடங்கனள 
ஆரம்பபித்தது. இனதயடுத்து சில ஆணடுகளுக்குப் 
பபிறகு சம்பபிரதொயப்படியொன வொபனொலிப் பளளி 
ஸதொபபிக்கப்பட்டது. இன்னும் இதர பல நொடுகளிலும் இது 
ரபொன்ற பொடத் ததிட்டங்கள உருவொக அவுஸததிரரலியொவபின் 
வொபனொலிப் பளளி உதவபியபிருக்கதிறது.

தற்கொலத்ததில், உயர் அனலவரினசகனளப் 
பயன்படுத்தும் நவீன வொபனொலிச் சொதனங்கள பனழய 
மிததிவபினச வொபனொலிகனள பபிரததியீடு பசய்துளளன, 
இப்ரபொது அதற்குப் பததிலொக இனனயம் வந்துளளது. 
அவுஸததிரரலிய ரரொயல் வபிமொன மருத்துவ ரசனவயும், 
வொபனொலிப் பளளியும் அவுஸததிரரலியத் பதொனலதூர 
சமூகத்ததினருக்கு இன்றும் ரசனவ புரிந்து வருகதின்றன.



52        அவுஸததிரரலியக் குடியுரினம: நம்மினடரய உளள பபொதுப்பபினனப்பு

அவுஸதிரரலியாவின ரதசிய அவடயாளம் ் ்
அவுஸததிரரலியொவபின் அனடயொளம் அரனகக் கொரனிகளொல் வடிவனமக்கப்பட்டிருக்கதிறது, அததில் நமது தனித்துவப் பொரம்பரியம், 
கலொச்சொரம், நமது பபிரித்தொனிய அடித்தளங்கள, மக்களினடரய கொணும் ரவற்றுனம, நமது வரலொறு, அன்றொட வொழ்னவ 
வழிநடத்தும் மததிப்புகள, நமது வொழ்க்னக முனறகள மற்றும் நொம் இரசிக்கும் அவுஸததிரரலியர்கள ஆகதியனவ அடங்குகதின்றன.

பகுததி 6 – நமது அவுஸததிரரலிய வரலொறு நமது வரலொற்னறப் பொர்னவயபிடுகதிறது இது, அவுஸததிரரலியொவபின் குடிரயற்றக் கடந்த 
கொலம் மற்றும் பூர்வீகக் குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவு வொசிகளின் சமீபத்ததிய மற்றும் தற்கொல சூழல்கள பதொடர்பொன 
வபிடயங்கனளச் சிறப்பம்சப்படுத்ததிக் கொணபபிக்கதிறது. இந்த வரலொற்றில், அவுஸததிரரலியொவபின் ரவற்றுனமயொன, பல்கலொச்சொர 
சமுதொயம், மற்றும் ஒரு ரதசமொக நொம் எததிர்ரநொக்கதியபிருக்கதிற ரபொர்கள ரபொன்ற சவொல்கள ஆகதியனவயும் அடங்குகதின்றன. 

இந்த அத்ததியொயத்ததின் மீதப்பகுததி, நொம் பபின்பற்றுகதிற சில வொழ்க்னக முனறகள மற்றும் நொம் இரசிக்கதிறவர்கள ஆகதியவற்றில் 
பொர்னவனயச் பசலுத்துகதிறது. 

விவளயாடடு மறறும தபாழுதுரபானகு் ் ் ்
அவுஸததிரரலியர் பலர் வபினளயொட்டின் மீது பபரு வபிருப்பு பகொணடவர்களொவர், பலர் சர்வரதச அளவபில் உன்னதமொன  
சொதனனகள பனடத்துளளனர்.

வபினளயொட்டு, நமது வரலொறு பநடுகதிலும், அவுஸததிரரலிய மக்களது அனடயொளமொகவும், நம்மனனவனரயும் 
ஒன்றுபடுத்தக்கூடியதொகவும் இருந்து வருகதிறது. குடிரயற்றத்ததின் ஆரம்ப கொலத்ததிலிருந்ரத, கடினமொனபதொரு வொழ்க்னகயபின் 
யதொர்த்தங்களிலிருந்து வபிடுபட உதவும் ஒரு வடிகொலொக வபினளயொட்டு இருந்து வந்துளளது. யுத்தகொலத்ததிலும் கூட, 
ரபொர்க்களத்ததின் தொக்கத்ததிலிருந்து சிறுது நதிவொரனம் பபற அவுஸததிரரலியப் பொதுகொப்புப்பனட வீரர்கள வபினளயொட்டுப் 
ரபொட்டிகனள நடத்ததி அவற்றில் கலந்து பகொணடனர்.

வபினளயொட்டு வீரர்கள, பொர்னவயொளர்கள ஆகதிய இருபகுததியபினருரம தொம் சமூகத்ததின் ஒர் அங்கம் என்பதற்கு வபினளயொட்டு 
பபொதுக்களம் அனமத்துக் பகொடுப்பதுடன் அது அவுஸததிரரலிய சமூகத்ததின் முக்கதிய ஓரம்சமொக வபிளங்குகதிறது. பூர்வீகக்  
குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவு வொசிகள மற்றும் புலம்பபயர்ந்த அவுஸததிரரலியர்கள, நொட்டின் மிக பவற்றிகரமொன 
வபினளயொட்டு வீரர்களொவர். 

அனிகளொய்ப் பபிரிந்து வபினளயொடும் கதிரிக்கட், கூனடப்பந்து, வனலப்பந்து, ஹொக்கதி ரபொன்ற வபினளயொட்டுகளில் அரனக 
அவுஸததிரரலியர்கள பங்கு பபறுகதின்றனர். அவுஸததிரரலியொவபில் வபினளயொடவும், கணடுகளிக்கவும் மிகவும் பபிரபலமொன 
வபினளயொட்டுப்ரபொட்டிகள, சொக்கர் கொல்பந்து வபிததிகள, ரக்பபி லீக், ரக்பபி யூனியன் மற்றும் தனித்துவமொக அவுஸததிரரலிய 
வபினளயொட்டொன அவுஸததிரரலிய வபிததிகனளக் பகொணட கொல்பந்து (’ஆஸஸி ரூல்ஸ’) ஆகதியனவயொகும். நீச்சல், படன்னிஸ, 
களவபினளயொட்டுகள, ரகொல்ஃப் மற்றும் னசக்கதிள மிததித்தல் ரபொன்றனவ பபிரபல பபொழுதுரபொக்கு நடவடிக்னககளொகும். 

குறிப்பொக, கதிரிக்கட் ஆட்டத்ததில் பன்னொட்டு அளவபில் தொன் பபற்றுளள பவற்றிகள குறித்து அவுஸததிரரலியொ பபருனம 
பகொளகதிறது. 19-ஆம் நூற்றொடின் இறுததிய்லிருந்ரத அவுஸததிரரலிய, இங்கதிலொந்து கதிரிக்கட் அனிகளுக்கதினடரய கடும் ரபொட்டி 
மனப்பொன்னம இருந்து வருகதிறது.

‘ரதசத்னதரய ஸதம்பபிக்க னவக்கும் பந்தயம்’ எனப்படும் ‘பமல்பர்ன் கதிணனம்’ உலகதின் மிகச்பசல்வந்த மற்றும் 
ரபொட்டித்தன்னம மிக்க குததினரப் பந்தயங்களில் ஒன்றொகும். முதலொம் பமல்பர்ன் கதிணனப் ரபொட்டி 1877- ஆம் ஆணடு 
நடத்தப்பட்டது. அந்த நொளிலிருந்ரத, நவம்பர் மொதத்ததில் வரும் முதல் பசவ்வொயன்று நனடபபறும் ‘பமல்பர்ன் கதிணன ததினம்’ 
வபிக்ரடொரிய மொநதிலத்ததில் பபொதுவபிடுமுனற நொளொகும்.

Sir Donald Bradman (1908–2001)
சர் ரடொனொல்ட் பபிரொட்மனனப் ரபொல சிறந்த மட்னடப்பந்து 
வீரர் எவரும் இதுவனர இருந்தததில்னல - இவர் வரலொற்றில் 
இடம் பபிடித்துவபிட்ட அவுஸததிரரலிய வபினளயொட்டு 
வீரரொவொர். நதியு+ சவுத் ரவல்ஸ மொநதிலத்ததில் Bowral எனும் 
இடத்ததில் வளர்ந்த பபிரொட்மன் அவுஸததிரரலிய அனிக்கொக 
தனது முதல் கதிரிகட் ஆட்டத்னத 1928-ல் வபினளயொடினொர்.

அவர் கொல்களில் வபியப்பனடய னவக்கும் அததிரவகம் 
பகொணடவர். 1930-ல் அவர் ரமற்பகொணட முதல் 
இங்கதிலொந்துச் சுற்றின்ரபொது கதிட்டத்தட்ட அனனத்து 
மட்னடயடி சொதனனகனளயும் இவர் முறியடித்தொர். 
21 வயதொனரபொது, இவர் ஏற்கனரவ வரலொற்று 
நொயகனொகதியபிருந்தொர். 1948-ல், பபிரொட்மனின் இறுததி 
இங்கதிலொந்துச் சுற்றின்ரபொது, இங்கதிலொந்னத 
எததிர்த்து வபினளயொடிய எந்தபவொரு ஆட்டத்ததிலும் 
அவர்கள ரதொல்வபியனடயொததொல் அவரது அனியபினர் 
‘ரதொற்கடிக்கப்படவபியலொரதொர்’ ‘The Invincibles’ என அனழக்கப்பட்டனர்.
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னவலனள்
ரதசத்ததின் பூர்வீகக்குடிகளது கலொசொரப் பொரம்பரியங்கனளயும், பல்ரவறுபட்ட புலம்பபயர்ந்ரதொரது சிறப்பொன 
கலொசொரங்கனளயும் உளளடக்கும் கொத்ததிரம் வொய்ந்த கனலக் கொட்சிகள அவுஸததிரரலியொவபில் உணடு. ததினரப்படம், கனல, 
அரங்க நதிகழ்ச்சிகள, இனச மற்றும் நடனம் உட்பட அவுஸததிரரலிய நொட்டின் அனனத்துவபித கொட்சி மற்றும் நடனக் கனலகள, 
இங்கும் கடல்தொணடிய நொடுகளிலும் ரபொற்றப்படுகதின்றன.

இலனனியம் ்
அவுஸததிரரலியொவபிற்கு இலக்கதியத்ததில் ஒரு வலுவொன பொரம்பரியம் உளளது. இது, பூர்வீகக்குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் 
தீவுவொசிகள கனத பசொல்வததில் ஆரம்பபித்து, 18 ஆம் நூற்றொணடின் பபின்பகுததியபில் வந்து ரசர்ந்த சினறக்னகததிகளின் 
வொய்வழிக் கனதகளொகத் பதொடர்ந்தது.

அவுஸததிரரலியொவபின் ஆரம்பகொல எழுத்துக்கள பபரும்பொலும், முட்புதர்கள மற்றும் இதுரபொன்ற கடும் சூழலில் வொழ்வபின் 
சிரமங்கள குறித்தனவயொகரவ இருந்தன. அவுஸததிரரலியொவபின் முட்புதர்கள மற்றும் அவுஸததிரரலிய வொழ்க்னகமுனறகள 
ஆகதியவற்னற னமயமொகக் பகொணடு பஹன்றி லொவ்சன் மற்றும் னமல்ஸ ஃப்ரொங்ளின் ஆகதிரயொர் கனதகனளயும் 
கவபினதகனளயும் எழுததினர்.

அவுஸததிரரலியப் புததின எழுத்தொளரொன Patrick White 1973-ம் ஆணடு இலக்கதியத்ததிற்கொன ரநொபல் பரினசப் பபற்றொர். 
Peter Carey, Colleen McCullough, Sally Morgan, Tim Winton, Tom Keneally மற்றும் Bryce Courtenay ஆகதியவர்கள இதர பபிரபல புததினப் 
பனடப்பொளர்களில் அடங்குவர்.

Judith Wright (1915–2000)
ஐூடித் னரட் ஒரு மிகச் சிறந்த கவபியும், இயற்னகச்சூழல் 
பொதுகொப்பொளரும், அபபொரிஐினிப் பூர்வீகக்குடியபினரது 
உரினமகளுக்கொகப் ரபொரொடியவரும் ஆவொர். இவர் 
தனது கவபினதகளில் அவுஸததிரரலிய நொட்டின் மீதும் 
அவுஸததிரரலிய மக்கள மீதும் தொன் பகொணடுளள ஆழ்ந்த 
அன்பபினன பவளிப்படுத்ததினொர். இலக்கதியத்ததிற்கொன 
என்னசக்ரளொபீடியபிஆ பபிரிட்டொனிகொ பரிசு மற்றும் 
கவபியபியலுக்கொன அரசியரது தங்கப்பதக்கம் உட்பட 
பல பரிசுகனள இவர் பபற்றொர். இவர் ‘அவுஸததிரரலிய 
சுற்றுச்சூழல் கொப்புக் குழு’ மற்றும் ‘அபபொரிஐினிப் 
பூர்வீகக்குடிகள ஒப்பந்தக் குழு’ ஆகதியவற்றின் 
அங்கத்ததினரொக இருந்தொர். 

அவரது கவபித் ததிறனமக்கொகவும், அவுஸததிரரலிய 
இலக்கதியத்ததின் முன்ரனற்றத்ததிற்கு அவர் ஆற்றிய 
பனிக்கொகவும், அவரது சமுதொய, சுற்றுச்சூழல் 
சர்ததிருத்தத்ததிற்கொகவும் அவர் நதினனவு கூரப்படுகதிறொர்.ீ

நாடன அரஙகு மறறும திவரபபடம் ் ் ் ்
அவுஸததிரரலிய நொடகங்களும், ததினரப்படங்களும், ததினரப்படத் தயொரிப்பொளர்களும் இங்கும் பவளிநொடுகளிலும் புகழ் 
பபற்று வபிளங்குகதின்றனர். ததினரப்படத் துனறயபில் தொம் பனடத்துளள சொதனனகளுக்பகன, Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Nicole 
Kidman மற்றும் Hugh Jackman ரபொன்ற நடிகர்களும், Peter Weir மற்றும் Baz Luhrmann ரபொன்ற ததினரப்படத் தயொரிப்பொளர்களும் பல 
சர்வரதச வபிருதுகனளப் பபற்றுளளனர்.

னவல
ரதசியச் சின்னமொய் வபிளங்கும் பூர்வீகக்குடியபினரது ஓவபியங்களும், Tom Roberts, Frederick McCubbin மற்றும் Arthur Streeton ரபொன்ற 
ஓவபியர்களொல் 19-ஆம் நூற்றொணடில் தீட்டப்பட்ட புதர்க்கொட்டுப்புறக் கொட்சிகளும் மிகவும் பபிரசித்ததி பபற்ற அவுஸததிரரலியக் 
கனல ரவனலப்பொடுகளொகும். 20-ஆம் நூற்றொணடின் மத்ததிய பகுததியபில் Russell Drysdale மற்றும் Sidney Nolan ஆகதிய ஓவபியர்கள 
பதொனலதூரப் புதர்ப்பபிரரதசங்களின் வரணட கடுனமனயப் பளரிடும் வணனங்களில் சித்ததிரமொய்க் கொட்டினர். தனது 
தனித்துவத்னதயும், பதளளத்பதளிவொன பொனினயயும் முன்னிட்டு Brett Whiteley சமீப கொலத்ததில் உலகநொடுகளின் பொரொட்னடப் 
பபற்றொர். Albert Namatjira, Emily Kame Kngwarreye, Gloria Petyarre, Rover Thomas மற்றும் Clifford Possum Tjapaltjarri, ஆகதிரயொரது 
உளநொட்டுக் கனல, வரவர அவுஸததிரரலியொவபிலும், அயல்நொடுகளிலும் அததிகமததிகமொக வபிரும்பப்படுகதின்றன. 

ீ
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இவச மறறும நடனம் ் ்
பணனடய உளநொட்டு இனசக்கருவபியொன டிட்பஐரிடூ எனபதன் ஒலி உடரன அனடயொளம் கொனப்படக்கூடிய 

அவுஸததிரரலியொவுக்ரக உரித்தொன ஒலியொம். 

பொரம்மரிய இனச, நொட்டுப்புற இனச, ரொக் இனச ஆகதியவற்றிற்குத் தொம் ஆற்றியுளள பங்கதிற்கொகவும் அவுஸததிரரலியர்கள 

சர்வரதச அளவபில் புகழ்பபற்றுளளனர். 

மிகவும்-அங்கீகொரம் பபற்ற அவுஸததிரரலிய இனசக் கனலஞர்களில், Kylie Minogue, Jimmy Barnes, Paul Kelly, Olivia Newton-John, 
John Farnham, Nick Cave, மற்றும் உளநொட்டு கனலஞர்கள Archie Roach, Gurrumul மற்றும் Jessica Mauboy ஆகதிரயொர் அடங்குவர் 

அவுஸததிரரலிய ரபணடுகளொன, AC/DC மற்றும் INXS ஆகதியனவ உலபகங்கதிலும் இரசிகர்கனளப் பபற்றன.

அவுஸததிரரலிய நடனம் பபரும் நடனக் கனலஞர்களின் முயற்சிகள மற்றும், Sir Robert Helpmann, Meryl Tankard, Stephen Page மற்றும் 

Li Cunxin ரபொன்ற ஒப்பனனக் கனலஞர்களது முயற்களினொலும் பசழித்ரதொங்கதியது. பங்கர்ரொ என்பது பூர்வீகக் குடிகள மற்றும் 

ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவு வொசிகளின் நடன நதிறுவனமொகும், இது இதன் தனித்துவமொன நடனம், ஒலியனமப்பு, இனச மற்றும் 

வடிவத்ததிற்கு, ரதசபமங்கதிலும், உலபகங்கதிலும் பரவலொக பொரொட்டுப் பபற்றதொகும். 

விஞஞான சாதவனனளும னணடுபிடிபபுனளும் ் ் ் ்

வபிஞஞொனத் துனறயபிலும், மருத்துவம், பதொழில்நுட்பம், வபிவசொயம், சுரங்கத்பதொழில், உற்பத்ததி ஆகதிய துனறகளிலும் 

அவுஸததிரரலியர்கள பபரும் சொதனனகள பல புரிந்துளளனர்.

வபிஞஞொன மற்றும் மருத்துவக் கணடுபபிடிப்புகளுக்பகன அரனக அவுஸததிரரலியர்கள ரநொபல் பரிசு பபற்றுளளொர்கள. 

வபிஞஞொனத் துனறயபில் சொதனன பனடத்த அவுஸததிரரலியர்கள ‘ஆணடின் சிறந்த அவுஸததிரரலியர்’ வபிருதுகனளயும் 

பபற்றுளளனர். தீக்கொயங்களொல் பொததிக்கப்பட்ரடொரின் ரதொலின் மீது பதளிப்பதற்கொன மருந்து ஒன்னறக் கணடுபபிடித்ததற்கொக 

2005 ஆம் ஆணடிற்கொன வபிருததினனப் ரபரொசிரியர் Fiona Wood பபற்றொர். கர்ப்பப்னப புற்றிற்கொன ஊசிமருந்னதக் கணடுபபிடித்த 

ரபரொசிரியர் Ian Frazer 2006-ஆம் ஆணடிற்கொன வபிருனதப் பபற்றொர். சுற்றுச்சூழல் அறிவபியலில் முன்னனி வபிஞஞொனிகளில் 

ஒருவரொன ரபரொசிரியர் Tim Flannery இவ்வபிருததினன 2007-ல் பபற்றொர். 

ரபரொசிரியர் Wood மற்றும் ரபரொசிரியர் Frazer இருவரும் பபிரிட்டனிலிருந்து அவுஸததிரரலியொவபிற்குப் புலம்பபயர்ந்தவர்களொவர். 

சீனொவபிலிருந்து அவுஸததிரரலியொவபிற்குப் புலம்பபயர்ந்து, பபின்னர் அவுஸததிரரலியப் பபிரனசயொன கொலஞபசன்ற டொக்டர் Jian 
Zhou என்பவர் ரபரொசிரியர் Frazer உடன் இனனந்து பனியொற்றிய துனனக் கணடுபபிடிப்பொளரொவொர்.

டாகடர. ஃபியானா வுட AM  

(பிறபபு 1958)

் ் ்

்

டொக்டர் ஃபபியொனொ வுட் அவர்கள, அவுஸததிரரலியொவபில் 
புதுனமகனளப் புகுத்ததிய, மிகவும் மததிப்பபிற்குரிய 
அறுனவச் சிகதிச்னச நதிபுனரும், ஆரொய்ச்சியொளர்களில் 
ஒருவருமொவொர். இவர் மிகத் ததிறனம வொய்ந்த 
ஒட்டுறுப்பு அறுனவச் சிகதிச்னச மற்றும் மறுசரனமப்பு 
அறுனவச் சிகதிச்னச நதிபுனரொவொர் அரதொடு இவர் 
உலகதின் முன்னனி தீப்புண சிகதிச்னச சிறப்பு 
நதிபுனரொவொர், இவர் தீப்புணகள மருத்துவத்ததில் 
ஆரொய்ச்சி மற்றும் பதொழில்நுட்பத்ததில் 
முன்ரனொடியொகத் ததிகழ்பவரொவொர்.

ீ

2002 ஆம் ஆணடில் பொலி குணடுபவடிப்புகளில் 
பொததிக்கப்பட்டவர்கரளொடு இவர் பனியொற்றியனதத் 
பதொடர்ந்து, டொக்டர் பொலி அவர்கனள 2003 ஆம் 
ஆணடில், அவுஸததிரரலியொவபின் ‘பமம்பர் 
ஆஃப் ததி ஆர்டர்’ என்ற உயரிய வபிட்து பகொடுத்து 
கவுரவபித்தொர்கள.

2005 ஆம் ஆணடில் அவனர மிகச் சிறந்த 
அவுஸததிரரலியர் என்று பசொன்ன ரபொது, 
மிகச்தீப்புண சிகதிச்னசயபில் அவரளித்த பங்களிப்னப 
அங்கீகரித்தொர்கள.
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ரபராசிரியர Fred Hollows (1929–1993)்

அவுஸததிரரலியொவபிலும், முன்ரனறிவரும் மற்ற 
நொடுகளிலும் பத்து இலட்சத்ததிற்கும் ரமலொன 
மக்களுக்குக் கண பொர்னவ ததிரும்பக் கதினடக்க உதவபிய 
மனிதரநயம் மிக்க கணமருத்துவர் ரபரொசிரியர் 
ஃபபிரட் ஹொரலொஸ. ஃபபிரட் ஹொரலொஸ நதியு+சிலொந்ததில் 
பபிறந்தொர். 1965-ல் அவுஸததிரரலியொவபிற்குக் குடிபபயர்ந்த 
இவர், பபின்னர் சிட்னி மருத்துவமனன ஒன்றில் 
கணமருத்துவத்துனறயபின் தனலனம மருத்துவரொனொர்.

அனனவரும் சமரம என்பததில் ஆழ்ந்த நம்பபிக்னக 
பகொணடிருந்த இவர் முதன்முதலொக அரபொரிஐினிப் 
பூர்வீகக்குடியபினருக்கொன மருத்துவ ரசனவனய 
அனமக்க உதவபினொர். தற்பபொழுது அவுஸததிரரலியொ 
பநடுக இதுரபொன்ற அரனக ரசனவகள உளளன.

1980-ஆம் ஆணடின் துவக்கத்ததின்ரபொது, வளர்ந்துவரும் 
நொடுகளில் கணமருத்துவத் ததிட்டங்கனள 
ஆரம்பபிப்பதற்பகன இவர் உலகபமங்கும் பயனம் 
பசய்துபகொணடிருந்தொர். 1989-ஆம் வருடம் ஏப்ரல் 
மொதத்ததில் இவர் அவுஸததிரரலியப் பபிரனசயொனொர்.

The Fred Hollows Foundation மூலமொக ரபரொசிரியர் 
ஹொரலொஸ அவர்களது ரசனவ பதொடர்கதிறது.
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ஆணடின சிறநத அவுஸதிரரலியரனள் ் ் ் ் ்
1960-ஆம் ஆணடின் பதொடக்கத்ததிலிருந்து, முன்னனி அவுஸததிரரலியர்களது சொதனனகளும் பங்களிப்புகளும் ‘ஆணடின் 
சிறந்த அவுஸததிரரலியர்’ வபிருதுகள மூலம் பொரொட்டப்படுகதின்றன. எத்துனறனயச் சொர்ந்த எந்த ஒரு அவுஸததிரரலியனரயும், 
யொரும் இவ்வபிருததிற்பகன முன்பமொழியலொம். 

தனது பனியபில் சிறந்து வபிளங்கதி நொட்டிற்குத் பதொணடொற்றியுளளவர்கரள ‘ஆணடின் சிறந்த அவுஸததிரரலியர்களொவர். 
அவர்கள, நம் மனனதக் கவர்ந்து, இன்னும் சிறப்பொன அவுஸததிரரலியொனவ உருவொக்குவததில் நமது பசொந்தப் பங்கதினன 
அளிக்க நமக்கு சவொல் வபிடுக்கதிறொர்கள. 

வபிருதுகளில், ஆணடின் இளம் அவுஸததிரரலியர் வபிருது, ஆணடின் மூத்த அவுஸததிரரலியர் வபிருது, அவுஸததிரரலியொவபின் 
உளநொட்டுக் கதொநொயகன் ஆகதியனவ அடங்குகதின்றன.

தற்ரபொனதய மற்றும் முன்னொள வபிருது பபற்ரறொர்களது பட்டியல் இந்த இனனயதளத்ததில் கதினடக்கதிறது  
www.australianoftheyear.org.au. 

Dr James Muecke AM 

கண் மருத்துவர் மற்றும் பார்னவயிழப்புத் தடுப்பு 

முன்்னாடி, 2020 ஆண்டின்  

தனலசிறந்த அவுஸதி்ரலியர் 

Dr Muecke அவர்கள தொன் அனனவருக்கும் பொர்னவ 
என்ற, தன்னொர்வத் பதொணடு நதிறுவனத்னத ரசர்ந்து 
நதிறுவபியவரொவொர், இத்பதொணடு நதிறுவனம், ஆரொய்ச்சி, 
கல்வபி, உளகட்டனமப்பு மற்றும் கூட்டு நொடுகளில் 
இருக்கதிற உடன் பனியொற்றுரவொர்களுக்கொன பயபிற்சி 
ஆகதியவற்றின் வொயபிலொகப் பொர்னவயபிழப்னபக் 
குனறக்க குறிக்ரகொள னவத்துளளது. 

Dr Muecke அவர்கள பொர்னவயபிழப்பு என்பது ஒரு மனித 
உரினமப் பபிரச்சினன என்ரற நம்புகதிறொர், அரதொடு அவர்  
அனனவரும் பொர்க்க முடிகதிறரதொர் உலனக உருவொக்குவதற்கொக  
உனழத்துக் பகொணடிருக்கதிறொர். 

ரபராசிரியர னமகரகல சிமமனஸ  

(பிறபபு 1967)

் ் ் ் ் ்

்

இவர் குவாண்டம் இயற்பியலில் ் பராசிரியராவார் 

2018 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ஆஸதி்ரலியப் 

ரபரொசிரியர் வபிருதுபபற்ற சிம்மன்ஸ அவர்கள, 
அணுக்கரு மின்னணுவபியல் மற்றும் குவொணடம் 
கனினி இயக்கத்ததில் ஒரு முன்ரனொடி ஆவொர். ”கனினி 
கொலத்ததின் இடப் பந்னதயம்” என்று இவர் பசொல்லும் 
ஒன்றின் முன்னினலயபில், ரபரொசிரியர் சிம்மன்ஸ 
அவர்கள, தீர்க்க ஆயபிரக்கனக்கொன ஆணடுகளொகும் 
பபிரச்சினனகனள நதிமிட ரநரங்களில் தீர்க்க ஒரு 
குவொணடம் கனினினய உருவொக்கும் குறிக்ரகொனளக் 
பகொணடுளளொர்.

அது ரபொன்றரதொர் கணடுபபிடிப்பபிற்கு, மருந்து 
வடிவனமப்பு, வொனினல முன்னறிவபிப்பு, சுயமொக ஓடும் 
வொகனங்கள, பசயற்னக நுணனறிவு மற்றும் இன்னும் 
பலவற்றில் புரட்சி ஏற்படுத்தும் ஆற்றல் உளளது.

2018 ஆம் ஆணடில், ரபரொசிரியர் சிம்மன்ஸ அவர்களுக்கு, 
குவொணடம் தகவல் அறிவபியலில் அவர் ஆற்றிய 
பனிக்கொகவும், அர்ப்பனிப்பபிற்கொகவும், ஆணடின் 
சிறந்த அவுஸததிரரலியர் என்று வபிருதளித்தொர்கள. 

2019 ஆம் ஆணடில், குவொணடம் மற்றும் அணுக்கரு 
மின்னணுவபியலில் ஒரு தனலவரொக, அறிவபியல் 
கல்வபிக்கு தன்னிகரற்ற ரசனவயளித்தனதயும், ஒரு முன் 
மொததிரியொக வபிளங்கதியனதயும் அங்கீகரிக்கும் வபிதமொக, 
‘ஆர்டர் ஆஃப் அவுஸததிரரலியொவபில்’ ஒரு அலுவலரொக 
நதியமனம் பபற்றொர்.
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அவுஸ்திரரலியப் பண ரநாட்டுனள் மற்றும் நாணயங்னள்
அவுஸததிரரலியொவுக்கு முக்கதியமொனவர்கனளயும், அவுஸததிரரலியொவபின் அனடயொளமொன சின்னங்கனளயும் நமது பன 
ரநொட்டுகளும், நொனயங்களும் சித்தரிக்கதின்றன. 

சமூக சீர்ததிருத்தம், வபிஞஞொனம், அரசியல், இரொணுவ சொதனனகள மற்றும் கனலகள ஆகதிய துனறகளின் ஆரம்ப கர்த்தொக்களொன 
புகழும் புலனமயும் பபற்ற அவுஸததிரரலியர்கள நமது நொனயங்களில் ரதொன்றுவதற்பகனத் பதரிவு பசய்யப்பட்டுளளனர்.

Queen Elizabeth II (பிறபபு 1926)்

Queen Elizabeth II அவுஸததிரரலியொவபின் தனலனம ஆட்சியொளர் 
ஆவொர். அவுஸததிரரலியொவபிற்கும், ஐக்கதிய இரொச்சியத்ததிற்கும் 
அரசியொரொன இவர் இங்கதிலொந்ததில் வசிக்கதிறொர். அவரது நீணட, 
பபிரசித்ததி பபற்ற ஆட்சி பநடுக இவர் ஒரு வலுவொன, ஸததிரமொன 
ஆட்சினயக் பகொடுத்துவந்துளளொர்.

Dame Mary Gilmore (1865–1962)
Dame Mary Gilmore ஒரு எழுத்தொளர், பசய்ததியொளர், கவபிஞர் மற்றும் 
சமூக சர்ததிருத்தவொததி ஆவொர். அவரது எழுத்துக்கொகவும், பபணகள, 
பூர்வீகக்குடி அவுஸததிரரலியர்கள மற்றும் ஏனழ எளிரயொருக்கொக 
அவர் எழுப்பபிய குரலுக்கொகவும் அவர் நதினனவுகூரப்படுகதிறொர்.

ீ

AB ‘Banjo’ Paterson (1864–1941)
Andrew Barton Paterson ஒரு கவபிஞரும், பொடல் எழுத்தொளரும், 
பசய்ததியொளருமொவொர். ‘ரபஞரஐொ’ ரபடர்சன் எனும் பபயரில் 
எழுததி வந்த அவர் ‘வொல்ட்ஸிங் பமடில்டொ’ எனும் புகழ்பபற்ற 
அவுஸததிரரலிய பழங்கனதப் பொடனல இயற்றியதற்கொக 
நதினனவுகூரப்படுகதிறொர்.

Reverend John Flynn (1880–1951)
Reverend John Flynn மருத்துவ ரசனவ’என அனழக்கப்படும் 
உலகதிரலரய முதலொவதொன வபிணணூர்ததி மூலமொன மருத்துவ 
ரசனவனய பரவரணட் ஐொன் ஃ பபிளின் துவங்கதினொர். 
அவுஸததிரரலியொவபின் பதொனலதூரப் பகுததிகளுக்கு மருத்துவ 
ரசனவனயக் பகொணடுவந்ததன் மூலம் பல உயபிர்கனளக் 
கொத்தனமக்கொக அவர் மக்களது நதினனவபில் நதிற்கதிறொர்.

பாராளுமனற அரஙகமும, முறற அனமபபும் ் ் ் ் ்

பொரொளுமன்ற அரங்கதின் முனறப்படியொன கட்டிடத் ததிட்டம், பொரொளுமன்ற 
அரங்கக் கட்டுமொன ஆனனயம் வழங்கதிய ‘டினசன் படவலப்பமணட் 
ரலணட்ஸரகப் பபிளொன்’ அடிப்பனடயபிலொனதொகும். முற்ற அனமப்பு, 
‘ரபொஸஸம் அணடு வல்லொபபி டிரமிங்’ என்று தனலப்பபிட்டு னமக்ரகல் 
பநல்சன் ஐகமரொ வனரந்த ‘பசணட்ரல் படசர்ட் டொட்-ஸனடல்’ 
அடிப்பனடயபிலொனதொகும்.

ீ
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Edith Cowan (1861–1932)
Edith Cowan ஓர் சமூக ரசவகர், அரசியல்வொததி மற்றும் மகளிர் 
உரினமப் ரபொரொளி. அவுஸததிரரலியப் பொரொளுமன்றம் ஒன்றிற்கு 
முதலில் ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பபணமனி இவரர.

Mary Reibey (1777–1855)
Mary Reibey நதியூ சவுத் ரவல்ஸ குடிரயற்றத்ததின் முன்ரனொடி வர்த்தகப் 
பபணமனியொவொர். இளம்பபிரொயத்ததிய தணடனனக்னகததியொக 
அவுஸததிரரலியொவுக்கு வந்த இவர் சமூகத்ததினரினடரய மததிப்பு 
வொய்ந்தரதொர் முக்கதியமொன நபரொக வளர்ந்தொர்.

David Unaipon (1872–1967)
David Unaipon ஒரு எழுத்தொளரும், பபொதுப் ரபச்சொளரும், 
கணடுபபிடிப்பொளரும் ஆவொர். வபிஞஞொனம் மற்றும் 
இலக்கதியத்ததிற்குத் தொன் அளித்த ரசனவக்கொகவும், அபபொரிஐினி 
மக்களது வொழ்க்னக நதினலகனள ரமம்படுத்த தொன் ரமற்பகொணட 
முயற்சிகளுக்கொகவும் இவர் பபயர் பபற்றுளளொர்.

Sir John Monash (1865–1931)
Sir John Monash ஒரு பபொறியொளர், நதிர்வொகதி மற்றும் 
அவுஸததிரரலியொவபின் சிறந்த இரொணுவ அததிகொரிகளில் ஒருவர். 
வழிநடத்துத் ததிறன், அறிவுக்கூர்னம மற்றும் ரபச்சுத்ததிறனுக்கு 
இவர் பபயர் பபற்றவர்.

Dame Nellie Melba (1861–1931)
Dame Nellie Melba உலகப் புகழ் பபற்ற உச்சக்குரல் பொடகரொவொர். 
‘பொடல் அரசி’ என உலபகங்கும் அனழக்கப்படுபவர், இவர் 
பன்னொட்டு அளவபில் புகழீட்டிய முதல் அவுஸததிரரலியப் பொடகர்.
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ரதசிய தினஙனள மறறும தனாணடாடடஙனள் ் ் ் ் ் ் ்
அவுஸததிரரலியொவபின் ரதசிய வபிடுமுனறகள ஐரரொப்பபியக் குடிரயற்றத்ததிற்குப் பபிறகு அவுஸததிரரலிய அனடயொளம் ஒன்றினன 
உருவொக்க வழியனமத்த தனலயொய நதிகழ்ச்சிகனளயும் பபிரததிபலிக்கதின்றன.

நிவலயான தினஙனள்
• புத்தாண்டு தினம் சனவரி 1 ஆம் திகதி புத்தொணடின் ஆரம்பத்னத நொம் பகொணடொடுகதிரறொம்.

• அவுஸதி்ரலிய தினம் சனவரி 26 ஆம் திகதி ஓர் அவுஸததிரரலியன் என்றொல் என்ன பபொருள என்பது குறித்து பபருமிதம் 

பகொளளும் நொம் 1788-ஆம் ஆனடு சிட்னி வனளகுடொவபில் ‘முதலொம் கப்பல் பதொகுததி’ வந்ததிறங்கதிய நொனள நதினனவுகூர்கதிரறொம். 

இந்தத் ரதததி, 1788 ஆம் ஆணடில், கதிரரட் பபிரிட்டனில் இருந்து, முதல் கப்பற்பனட சிட்னி ரகொவ்-இல் வந்து ரசர்ந்த நொளொகும்.

• ஆன்ஸக் தினம் ஏப்ரல் 25 இது முதல் உலக மகொயுத்தத்ததின் ரபொது அவுஸததிரரலிய மற்றும் நதியூஸிலொந்து இரொணுவத் துருப்புகள 

(Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC)) கலிபபொலியபில் தனரயபிரங்கதியனத நதினனவுகூர்கதிரறொம். யுத்தங்களில் பனியொற்றிய, 

உயபிர்நீத்த சகல அவுஸததிரரலியர்கனளயும் நொம் பகளரவபிக்கதிரறொம். அனனத்து இரொணுவ வீரர்கள மற்றும் வீரொங்கனனகளது 

னதரியத்னதயும், நொட்டுப்பற்னறயும் நொம் மரியொனத மததிப்புடன் நதினனவு கூர்கதிரறொம்.

• கிருத்துமஸ தினம் டிசம்பர் 25 இது, ஒருவருக்பகொருவர் அன்பளிப்புகள பகொடுத்து ஏச கதிருஸது பபிறந்த ததினத்னத கதிருத்துவர்கள 

பகொணடொடும் ததினம்.

• பாக்சிங் தினம் டிசம்பர் 26 இது, கதிருத்துமஸ பணடினகக் பகொணடொட்டத்ததின் ஒரு பகுததி.

மாறிவரும விழாத தினதினள் ் ்
• ததாழிலாளர் தினம் அல்லது ‘எட்டு மணித்தியாள தினம்’ எட்டு மனி ரநரம் மட்டுரம பனியொற்றும் உரினமனய உலகதில் முதல் 

முனறயொக அவுஸதி்ரலியத் ததாழிலாளர்கள் தவன்றனதக் தகாண்டாடும் தினம்.

• ஈஸடர் ஏசு கதிருத்து மரித்தனதயும், உயபிர்த்பதழுந்தனதயும் பசொல்லும் கதிருத்துவக் கனதயபினன நதினனவுகூரும் ததினம்.

• அரசியாரது பிறந்த தினம் அவுஸததிரரலியொவபின் தனலனம ஆட்சியொளரொன இரணடொம் எலிசபபத்து அரசியொரின்பபிறப்னபக் 

பகொணடொடும் நொள. ரமற்குக் அவுஸததிரரலிய மொநதிலத்னதத் தவபிர்த்த ஒவ்பவொரு மொநதிலத்ததிலும், எல்னலப்பகுததியபிலும் ஐூன் 

மொதத்ததின் இரணடொம் ததிங்கட்கதிழனம இத்ததினம் பகொணடொடப்படுகதிறது.

இதர தபாது விடுமுவற நாடனள்
பவவ்ரவறு மொநதிலங்கள, எல்னலப்பகுததிகள மற்றும் நகரங்களில் இதர பபொது வபிடுமனற நொட்கள உணடு. உதொரனமொக 
அவுஸததிரரலியத் தனலநகர எல்னலப்பகுததியபில் ‘ரகன்பரொ ததின’மும், பதற்கு அவுஸததிரரலிய மொநதிலத்ததில் 
‘சுயவபிருப்புத்பதொணடர் ததின’மும்;, ரமற்கு அவுஸததிரரலிய மொநதிலத்ததில் ‘ரதொற்றுவபிப்பு ததின’மும்; பகொணடொடப்படுகதின்றன.

மறற முனனியமான தினஙனள (தபாது விடுமுவற நாடனள அலல)் ் ் ் ் ் ்
• இணக்க வாரத்னத, இணக்க வாரத்னத, 21 மார்ச் ் ததி உள்ளிட்ட வாரத்தில் கனடபிடிக்கி்றாம், அ்தாடு இது நமது 

கலாச்சார ் வற்றுனமனயக் தகாண்டாடுவதாகும்21 மார்ச் ் ததி உள்ளிட்ட வாரத்தில் கனடபிடிக்கி்றாம், அ்தாடு இது 

நமது கலாச்சார ் வற்றுனமனயக் தகாண்டாடுவதாகும்

• அவுஸதி்ரலிய குடிமக்கள் தினம், 17 தசப்டம்பர் அன்று, அவுஸததிரரலியபிஅக் குடியுரினமயொல் நொம் பபிரததிபலிக்கதிறொ பபொதுவொன 

பபினனப்னபக் பகொணடொடுகதிரறொம், அரதொடு இது நமது நொட்டின் எததிர்கொலத்னத வடிவனமப்பததில் நொம் ஆற்றும் பங்கதினனப் 

பபிரததிபலிக்கதிறது.

• ்தசிய ஒப்புரவாகுக்தல் வாரம் – 27 ் ம முதல் 3 ஜூன் வனர இது இன்னும் ஒற்றுனம மற்றும் பரஸபர மரியொனதயபில் மிகச் 

சிறந்தவர்களொகத் ததிகழ்வதன் மூலம், இன்னும் அததிகமொன நீததியும், சமத்துவமுமொனரதொர் ரதசத்னத ரநொக்கதி பொனதயபில் பசல்ல 

வபினளகதிறரதொர் வொரமொகும்.

அவுஸதிரரலிய மனனள் ் ்
ஏறத்தொழ 22 மில்லியன் மக்களபதொனகனயக் பகொணட அவுஸததிரரலியொ உலகதின் பலதரப்பட்ட மக்கனள அடக்கதிய 
சமுதொயங்களில் ஒன்றொகும். பூர்வீகக்குடி அவுஸததிரரலியர்கள பமொத்த சனத்பதொனகயபில் 2.5 வபிழுக்கொடு ஆவர். 
அவுஸததிரரலியக் குடிமக்களில் கொல் பகுததிக்கும் ரமலொரனொர் கடல் கடந்த நொடுகளில் பபிறந்தவர்கள, மற்றும் இவர்கள 200-
க்கும் ரமற்பட்ட நொடுகளிலிருந்து புலம்பபயர்ந்து வந்ரதொரொவர். சனத்பதொனகயபின் இந்த பரந்துவபிரிந்துபட்ட தன்னமயபின் 
கொரனமொக பலவனகப்பட்ட பமொழிகளும், சமய நம்பபிக்னககளும், மரபுகளும், கலொசொரங்களும் அவுஸததிரரலியொவபில் 
கொனப்படுகதின்றன.

கொமன்பவல்த் நொடுகளின் ஒரு உறுப்பபினரொக, அவுஸததிரரலியொ இன்னமும் ஐக்கதிய இரொச்சியத்துடன் பநருங்கதிய உறவுகனள 
னவத்துளளது.

அவுஸததிரரலியர்கள, அவுஸததிரரலியக் குடியுரினமயபில் பபருனம பகொளகதிறொர்கள, இது நமது ரவற்றுனமயுளள சமுதொயத்னத 
ஒன்றினனக்கும் முக்கதியமொனரதொர் பபினனப்பொகும். அவுஸததிரரலிய குடியுரினம ததினத்னத, ஒவ்பவொரு ஆணடும் 17 பசப்டம்பர் 
ரதததியன்று பகொணடொடுகதிரறொம். இது, நமது நொட்னடக் கட்டனமப்பததிலும், நமது நொட்டின் எததிர்கொலத்னத வடிவனமப்பததிலும் நொம் 
வகதிக்கும் பங்கதினனப் பபிரததிபலிப்பதற்கொன, அனனத்து அவுஸததிரரலியக் குடிமக்களுக்குமொனரதொர் ததினமொகும்.



60        அவுஸததிரரலியக் குடியுரினம: நம்மினடரய உளள பபொதுப்பபினனப்பு

அவுஸதிரரலியாவின தபாருளாதாரம் ்
அவுஸததிரரலியொவபிற்கு நதினலயொனதும், ரபொட்டியபிடக்கூடியதுமொன பபொருளொதொரம் இருக்கதிறது, அரதொடு இநொடு, தனது 
துடிப்புளள, ததிறனமயொன பனியொளர்கனள மததிக்கதிறது. அவுஸததிரரலியொவபில் மக்கள அனுபவபித்து வருகதிற வொழ்க்னகத் தரம், 
உலகதில் மிக உயர்ந்தவற்றில் ஒன்றொகும்

Dick Smith (பிறபபு 1944)்

Dick Smith அவுஸத்ததிரரலியொவபின் முன்னனி 
வர்த்தகர்களில் ஒருவர், துனிகரபசயல்வொததி மற்றும் 
பரரொபகொரி. மின்னணு சொதனத் பதொழிலில் தனது 
முதல் பவற்றினயச் சந்ததித்தொர், அவுஸததிரரலியொவபின் 
ரமம்பொட்டிற்பகன தனது பசல்வத்னத இவர் 
பயன்படுத்ததியுளளொர். அவுஸததிரரலியப் பபொருட்கனள 
மட்டுரம பயன்படுத்ததி உனவு வனககனள உற்பத்ததி 
பசய்யும் நதிறுவனம் ஒன்னற இவர் துவக்கதினொர், மற்றும் 
பல நதிறுவனங்கள அவுஸததிரரலியொவபின் னகனய வபிட்டு 
அகலொமல் இருப்பதற்கொக பல மில்லியன் டொலர்கனள 
இவர் முதலீடு பசய்துளளொர்.

1986-ல் ‘ஆணடின் சிறந்த அவுஸததிரரலிய’ரொக 
இவர் ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்டொர், மற்றும் பதொழில்நுட்ப 
முன்ரனற்றம், சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்பு 
ஆகதியவற்றிற்கொன வபிருது ஒன்னறயும் இவர் பபற்றொர். 
பவப்ப வொயு பலூன் மூலமொக அவுஸததிரரலியொனவயும், 
டொஸமன் கடனலயும் முதலில் கடந்தவர் இவர்தொன். 
தனது துனிகர மனப்பொன்னம, வர்த்தக பவற்றி மற்றும் 
அவுஸததிரரலியொவபின் மீது பகொணட ஆழ்ந்த பற்று 
ஆகதியவற்றிற்கு இவர் பபயர் பபற்றவர்.

ததாழில சநவத் ்
அவுஸததிரரலியொவபின் ஸததிரமொன நவீன நதிததி நதிறுவனங்களும், கறொரொன வரி மற்றும் வர்த்தக வபிததிமுனறகளும் 
அவுஸததிரரலியத் பதொழில் நடவடிக்னககளுக்கு வலுவூட்டுகதின்றன. சுற்றுலொ, கல்வபி மற்றும் நதிததிசொர் ரசனவகனள 
உளளடக்கதிய ரசனவ வழங்கும் பதொழில் துனறயொனது அவுஸததிரரலிய பமொத்த உளநொட்டு உற்பத்ததியபில் குறிப்பபிடத்தக்க 
அளனவ உருவொக்குகதின்றன.

அவுஸததிரரலியொவபின் பபொருளொதொர ஸததிரத்தன்னம, அனத முதலீட்டிற்கொன கவர்ச்சிகரமொன இலக்கொக ஆக்குகதிறது. 
அவுஸததிரரலியொவபின் பங்குச் சந்னதயொனது ஆசியொ-பசுபபிக் பகுததியபில் ஐப்பொனுக்கு அடுத்து இரணடொவது பபரிய 
சந்னதயொகும்.

வரததனம் ் ்
ஐப்பொன், சீனொ, அபமரிக்க ஐக்கதிய நொடுகள, பதன் பகொரியொ, நதியூசிலொந்து மற்றும் ஐக்கதிய இரொச்சியம் ரபொன்ற நொடுகள 
அவுஸததிரரலியொவபின் பபரும் வர்த்தகப் பங்கொளிகளொகும். அவுஸததிரரலியொவபின் முக்கதிய ஏற்றுமததிகள, நதிலக்கரி, 
இரும்புத்தொது, இயற்னக எரிவொயு மற்றும் கல்வபி மற்றும் சுற்றுலொ ரசனவகளொகும். நமது பபொருளொதொரம் அனனவனரயும் 
வரரவற்பதொகும், மற்றும் நமது பபொருளொதொர வளத்ததில் வர்த்தகம் முக்கதிய பங்கு வகதிக்கதிறது. 

சுரஙனதததாழில் ் ்
நதிலக்கரி, பசம்பு, ததிரவ இயற்னகவொயு மற்றும் தொது மனல் ஆகதியனவ இயற்னக வளங்கள அவுஸததிரரலியொவபில் அததிகம் 
உளளன. இனவ உலபகங்கதிலும் அததிகத் ரதனவயபில் உளளன. 
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ஒரு உலனப பிரவசயான அவுஸதிரரலியா் ்
உலக நொடுகளில் ஒரு முக்கதியமொன நொடொக தொன் வபிளங்குவது குறித்து அவுஸததிரரலியொ பபருமிதம் பகொளகதிறது. நம்னம வபிடக் 
குனறவொன வசததிவொய்ப்புகனளக் பகொணட நொடுகளுக்கு உதவுவதன் மூலம் இனத அவுஸததிரரலியொ நதிரூபபிக்கதிறது.

சரவரதச உதவி மறறும மனிதாபிமான முயறசினள் ் ் ் ்
வளர்ந்துவரும் நொடுகளில் கொனப்படும் வறுனமனயக் குனறக்கவும், இந்த நொடுகளின் நீடித்த முன்ரனற்றத்னத உறுததி 
பசய்யவும் அவுஸததிரரலியொவபின் சர்வரதச நொடுகளுக்கொன உதவபித் ததிட்டம் ஒத்தொனச பசய்கதிறது. நமது மணடலப் பகுததியபிலும், 
உலகதில் உளள இதர நொடுகள பலவற்றிற்கும், அங்குளள மக்களுக்கும் இவ்வுதவபினய நொம் வழங்கதி வருகதிரறொம்.

நமது நொட்டிரலொ அல்லது பவளிநொடுகளிரலொ இயற்னக அழிவுகள நதிகழும்ரபொது தனது பரந்த தொரொள மனப்பொன்னமனய 
அவுஸததிரரலியொ கொணபபிக்கதிறது. பதொடர்ந்து இன்னல்கனளச் சந்ததித்துவரும் நொடுகளுக்கும் தவறொமல் நன்பகொனட அளித்து 
வருகதிரறொம். நமது மனிதொபபிமொனத் ததிட்டங்களில் அவுஸததிரரலியொ பகொணடுளள பற்றுறுததி அவுஸததிரரலியொவபிற்ரக 
உரித்தொன தன்னமனயக் கொட்டுகதிறது.

2018 ஆம் ஆணடில், டொக்டர் ரிச்சர்டு ஹொரிஸ மற்றும் டொக்டர் கதிபரய்க் சல்பலன் ஆகதிரயொருக்கு இரணடொவது மிக உயர்ந்த 
அவுஸததிரரலிய வீரதீர அலங்கொர வ ிருனதயும், ததி ஸடொர் ஆஃப் கரரஜ் வபிருனதயும், அரதொடு கூட பமடல் ஆஃப் ததி ஆர்டர் ஆஃப் 
அவுஸததிரரலியொ (OAM) வபிருனதயும், தொய்லொந்ததில் பவளளம் புகுந்த குனக ஒன்றிலிருந்து 12 கொல்பந்தொட்ட இளம் வீரர்கனளயும் 
அவர்களது பயபிற்சியொளனரயும் மீட்டதற்கொக வழங்கதினொர்கள.

உலன அரஙகுனளில அவுஸதிரரலியாவின தீவிரப பஙகு் ் ் ் ் ்
1945-ஆம் ஆணடு ஐக்கதிய நொடுகள சனப United Nations (UN) துவங்கதியததில் இருந்ரத அதன் முக்கதிய உறுப்பபினரொக அவுஸததிரரலியொ 
இருந்து வந்துளளது. 1951-ஆம் ஆணடின் ஐக்கதிய நொட்டு அகததிகள உடன்படிக்னகயபின் கீழ் அகததிகபளன அனடயொளம் 
கொனப்படுரவொருக்கு அவுஸததிரரலியொ பொதுகொப்பு வழங்கதி வருகதிறது. வளரும் நொடுகளில் ஐக்கதிய நொட்டு சனப ரமற்பகொளளும் 
அனமததி கொக்கும் முயற்சிகளுக்கும், மனிதொபபிமொன மற்றும் பநருக்கடி ரநர உதவபிகளுக்கும் நொம் பங்களிப்பொற்றுகதிரறொம், 
மற்றும் ஐக்கதிய நொட்டு சனபயபின் கல்வபி, வபிஞஞொன மற்றும் கலொசொர அனமப்பபிலும் நொம் தீவபிர ஈடுபொடு பகொணடுளரளொம்.

அவுஸததிரரலியொ 1971-ஆம் ஆணடி, ‘பபொருளொதொர ஒத்துனழப்பு மற்றும் முன்ரனற்றத்ததிற்கொன அனமப்பு’ (Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD)) எனும் அனமப்பபின் முழு உறுப்பபினொகதியது. தனது உறுப்பபினர்களொக உளள 30 
நொடுகளிலும், இதர வளரும் நொடுகளிலும் பபொருளொதொர, சமூக மற்றும் ரவனலவொய்ப்புச் சூழ்னினலகனள முன்ரனற்றம் 
அனடயச் பசய்வனத இந்த OECD அனமப்பு தனது குறிக்ரகொளொய்க் பகொணடுளளது. அரத ரவனளயபில், உலக வர்த்தகத்னதயும் 
வபிரிவுபடுத்த hhhh முயலுகதிறது. 

ஆசிய பசுபபிக் மணடல நொடுகளினடரய பநருங்கதிய ஒத்துனழப்பு இருக்க ரவணடும் என்ற கருத்னத அவுஸததிரரலியொ வலுவொக 
ஆதரிக்கதிறது. ’ஆசிய-பசுபபிக் மணடலப் பபொருளொதொர ஒத்துனழப்பு’ (Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)), ‘கதிழக்கு ஆசிய 
உச்ச அரங்கு (The East Asia Summit (EAS)), ’பதன்கதிழக்கு ஆசிய நொடுகளின் கூட்டனமப்பபிற்கொன பபிரொந்ததிய அரங்கு (The ASEAN 
Regional Forum (ARF)) மற்றும் ‘பசுபபிக் தீவுகள அரங்கு’ (The Pacific Islands Forum (PIF)) எனும் அனமப்புகளின் முக்கதிய உறுப்பபினரொக 
அவுஸததிரரலியொ வபிளங்கதி வருகதிறது.

Dr Catherine Hamlin AC (பிறபபு 1924–2020)்

துன்பம் மிக்க வொழ்க்னகயபிலிருந்து எத்ததிரயொப்பபிய 
நொட்டு இளம் பபணகனள மீட்டனமக்கொக மகளிர் 
மருத்துவரொன Dr Catherine Hamlin பபிரபல்யமனடந்தொர். 
1959-ஆம் ஆணடிலிருந்து ஆடிஸ அபொபொ நகரில் தங்கதி 
பபிரசவத்ததின் ரபொது பபணகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய 
‘அப்ஸபடட்ரிக் ஃபபிஸடுலொ’ எனப்படும் கொயத்ததினொல் 
பொததிப்பனடயும் பபணகளுக்கு ரகத்தரின் ரஹம்லின் 
உதவபி வருகதிறொர். இப்படிப் பொததிக்கப்பட்ட பபணகளொல் 
தமது உடல் இயக்கங்கனளக் கட்டுப்படுத்த இயலொது 
எனும் கொரனத்ததிற்கொக இப்பபணகள சமூகத்ததினரொல் 
தீணடப்படொதவரொக ஒதுக்கதி னவக்கப்படுகதின்றனர். 

ரகத்தரினும், அவரது கனவரும் ‘ஆடிஸ அபொபொ 
ஃபபிஸடுலொ மருத்துவமனன’ எனும் அனமப்னப நதிறுவபினர். 
இவர்களது முயற்சிகளின் கொரனமொக ஆயபிரக்கனக்கொன 
பபணகள குனமனடந்து தமது கதிரொமங்களுக்குத் 
ததிரும்பபி எப்பபொழுதும் ரபொல ஆரரொக்கதியமொக வொழ்ந்து 
வருகதின்றனர்.

1995-ஆம் ஆணடில் ‘கம்ரபனியன் ஆஃப் ததி ஆர்டர் ஆஃப் 
அவுஸததிரரலியொ’ எனும் அவுஸததிரரலியொவபின் மிகவும் 
உயர்ந்த வபிருது டொக்டர் ரகத்தரின் ரஹமில்டனுக்கு 
வழங்கப்பட்டது 
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ரநாபல பரிசு தவனற அவுஸதிரரலியரனள் ் ் ்
வபிஞஞொன மற்றும் மருத்துவ ஆய்வுகளுக்குப் பபயர் பபற்ற நொடொகும் அவுஸததிரரலியொ. பபின்வரும் அவுஸததிரரலியர்கள 
இத்துனறகளில் ரநொபல் பரிசுகள பவன்றுளளனர்.

• ரபராசிரியர றWilliam Bragg (1862 – 1942) மறறும Lawrence Bragg (1890 – 1971) பபளதீகவியல துனற 
வலலுநரகள  
‘எக்ஸ-ரர’க்கனளப் பயன்படுத்ததி படிகங்களின் அனமப்பபினனப் பகுப்பொய்வு பசய்த தமது ரசனவக்கொக தந்னதயொன வபில்லியம் பபிரொக், மற்றும் 

புதல்வொரன லொரன்ஸ பபிரொக் ஆகதிரயொர் 1915-ஆம் ஆணடிற்கொன ரநொபல் பரினச இனனவொகப் பபற்றனர்.

் ் ் ்
் ் ்

• Sir Howard Walter Florey (1898 – 1968) ரநாய ஆயவு மருததுவர  
‘பல பதொற்றுரநொய்கனளக் குனப்படுத்தவல்ல பபனிசிலின் எனும் மருந்னதக் கணடுபபிடித்ததற்கொக’ சவுத் அவுஸததிரரலிய மொநதிலத்ததில், 

அடிபலய்ட்- இல் பபிறந்த ரஹொவர்ட் ஃப்ரளொரி 1945-ஆம் வருட உடலியல் அல்லது மருத்துவத் துனறக்கொன ரநொபல் பரினச இன்பனொருவருடன் 

இனனந்து பபற்றொர்.

் ் ் ்

• Sir Frank Macfarlane Burnet (1899 – 1985) மருததுவ விஞஞானி, உயிரியலாளர  
‘ரநொய் எததிர்ப்புத் ததிறன் அளிக்கப்படும் முனறனயக் கணடுபபிடித்த’னமக்கொக வபிக்ரடொரியொ மொநதிலத்ததில் பபிறந்த ஃபபிரொங்க் பர்னட் அவர்களுக்கு 

1960-ஆம் ஆணடிற்கொன உடலியல் அல்லது மருத்துவத் துனறக்கொன ரநொபல் பரிசு இனனவொய் வழங்கப்பட்டது.

் ் ்

• Sir John Carew Eccles (1903 – 1997) உடலியல நிபுணர  
நரம்பணுச் சவ்வபின் ஓரப் பகுததி அல்லது னமயப் பகுததிகளில் உனர்வுகள அததிகமொவது அல்லது குனறவது ஆகதியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

மின்னணுச் பசயற்பொடுகள பதொடர்பொன கணடுபபிடிப்புகளுக்பகன பமல்பர்ன் நகரில் பபிறந்த ஐொன் எக்கதிளஸ -க்கு 1963-ஆம் ஆணடின் உடலியல் 

அல்லது மருத்துவத் துனறக்கொன ரநொபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

் ்

• Sir Bernard Katz (1911–2003), மருததுவர மறறும உயிரியலாளர  
பஐர்மனியபில் பபிறந்த பபர்னொர்டு கொர்ஸ 1941 ஆம் ஆணடு அவுஸததிரரலியக் குடிமகனொனொர். இவர், உடல் இயங்கதியல் அல்லது மருத்துவத்ததில், 

நரம்பு முனனகளில் மனித சமிக்னக கடத்ததிகள மற்றும் அவற்றின் இருப்பு னவத்தல், வபிடுவபித்தல், பசயல்முடுக்குதல் ஆகதிய பசயல்பொடு 

சம்பந்தமொன கணடுபபிடிப்புகளுக்கொக, 1970 ஆம் ஆணடில் ரநொபல் பரிசினனப் பபற்றொர்.

் ் ் ் ்

• ரபராசிரியர John Warcup Cornforth (1917 – 2007) ரவதியியலாளர  
ஐொன் கொர்ன்ஃபர்த் சிட்னியபில் பபிறந்தவர். ‘என்னசம் எனும் ரவததிப் பபொருளொல் தூணடப்பட்ட எததிர்ச்பசயல்களின் ரவததியபியல் தன்னம குறித்த 

தமது ஆய்வுகளுக்கொக 1975-ஆம் வருடத்ததின் ரவததியபியல் துனறக்கொன ரநொபல் பரிசு இனனவொக வழங்கப்பட்டது.

் ்

• ரபராசிரியர Peter Doherty (பிறபபு 1940) ரநாபயதிரபபுத திறன ஆயவாளர  
பீட்டர் ரடொஹர்டி குவீன்ஸலொந்து மொநதிலத்ததில் பபிறந்தவர். ‘உயபிரணுக்களின் (பசல்) உதவபிரயொடு ஏற்படுத்தப்பட்ட ரநொய் எததிர்ப்புத் ததிறனின் 

குறிப்பபிட்ட தன்னம’ குறித்து தொம் ரமற்பகொணட ஆய்வுகளுக்பகன 1996-ஆம் வருடத்ததிற்கொன உடலியல் அல்லது மருத்துவத் துனறக்கொன 

ரநொபல் பரிசு இவருக்கு (கூட்டொக) வழங்கப்பட்டது.

் ் ் ் ் ் ் ்

• ரபராசிரியர டBarry Marshall (பிறபபு 1951) குடலரநாய நிபுணர (வயிறறு-சீரணக ரகாளாறு 
மருததுவர) மறறும டாகடர  
Robin Warren (பிறபபு 1937) மருததுவர ‘பஹலிபகொரபக்டர் னபபலொரி எனும் ரநொய்நுணமத்னதக் கணடுபபிடித்ததற்கொகவும், குடல்வொயு மற்றும் 

குடல் புண ஆகதிய ரநொய்களில் இந்த ரநொய்நுணமத்ததின பங்கு என்ன என்று ஆய்வு பசய்ததற்கொகவும் 2005-ஆம் வருட உடலியல் அல்லது 

மருத்துவத் துனறக்கொன ரநொபல் பரிசு பபரி மொர்ஷல் மற்றும் ரொபபின் வொரன் ஆகதிரயொருக்கு (கூட்டொக) வழங்கப்பட்டது.

் ் ் ் ் ் ்
் ் ் ் ் ்

் ் ்

• ரபராசிரியர நElizabeth Helen Blackburn (பிறபபு 1948), உயிரியலாளர  
எலிஸபபத் பபிளொக்பர்ன் ரஹொபர்ட் நகரில் பபிறந்தவர். “குரரொரமொரசொம் எனப்படும் மரபுக் கூறுகள எவ்வொறு படலிமியர்களொலும் மற்றும் 

என்னஸம் படரலொபமரரஸகளொலும் பொதுகொக்கப்படுகதின்றன என்று கணடுபபிடித்தனமக்கொக” 2009-ஆம் ஆணடில் உடற்கூற்றியல் மற்றும் 

மருத்துவத்ததிற்கொன (கூட்டொக) ரநொபல் பரிசினன இவர் பபற்றொர்.

் ் ்

• ரபராசிரியர Brian P. Schmidt (born 1967), வானியல அறிஞரான  
Brian P. Schmidt 2011 (கூட்டொக) ஆம் ஆணடில், ‘பதொனலதூர சூப்பர்ரனொவொக்கனளக் கணகொனித்ததன் வொயபிலொக, பபிரபஞசத்ததின் முடிக்கதிவபிட்ட 

வபிரிவொக்கத்னதக் கணடுபபிடித்தனமக்கொக ரநொபல் பரிசினனப் பபற்றொர்.

் ்

இலக்கதிய உலகதிற்கொன ரநொபல் பரினசயும் அவுஸததிரரலியர் ஒருவர் பவன்றுளளொர்.

• Patrick White (1912 – 1990) புதினப பனடபபாளர மறறும நாடகாசிரியர.  
‘இலக்கதிய உலகதில் புது சகொப்தம் ஒன்னறப் பனடக்கும் வனகயபில் கொவபியத் பதொனியபில் மனரததியொகக் கனத பசொல்லும் ததிறனன 

அறிமுகப்படுத்ததியதற்கொக’, அவுஸததிரரலியப் பபற்ரறொருக்கு லணடனில் பபிறந்த ரபட்ரிக் னவட் அவர்களுக்கு 1973-ஆம் ஆணடிற்கொன 

இலக்கதியத்’ துனற ரநொபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

் ் ் ் ் ்
ீ
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பகுதி ஐந்து

நமது அவுஸ்திரரலிய 
வரலாறு
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நமது அவுஸதிரரலிய வரலாறு்

அவுஸததிரரலியொவபின் வரலொற்னற பலரும், பல நதிகழ்வுகளும் வடிவனமத்ததிருக்கதின்றன 

பூரவீனன குடினள மறறும ரதாரஸ ஸடதரயிட தீவு மனனள் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ்
உலகதின் பதொடர்ந்து நீடித்துவரும் கலொசொரங்களில் மிகத் பதொன்னமயொனது அவுஸததிரரலியப் பூர்வீகக் குடிமக்களது 

கலொசொரங்களொகும். 

பதொல்பபொருள ஆரொய்ச்சிப் பததிரவடுகள, இத்தனகய பூர்வீகக் குடிகள 65,000 ஆணடகளுக்கும் 40,000 ஆணடுகளுக்கும் 

இனடப்பட்ட கொலத்ததிற்கு முன்ரப அவுஸததிரரலியொவபிற்கு வந்தனடந்ததொகச் பசொல்கதின்றன; இருந்தொலும், பூர்வீகக் குடிகரளொ, 

இந்த மண உருவொன வரலொற்றிற்ரக இவர்கள தொன் முதன்னமயொனவர்கள என்பதொகவும், இவர்களது ஆக்க வரலொறு கொலம் 

ஆரம்பபிப்பததிலிருந்து துவங்குகதிறது என்பதொகவும் நம்புகதிறொர்கள.

பூர்வீகக் குடிகளிடத்ததிலும், ரதொர்ஸ ஸட்பரயபிட் தீவு வொசிகளிடத்ததிலும், இன்னறக்கும் அவர்கனள வழிநடத்ததிச் பசல்கதிற 

புரதொன கொல நம்பபிக்னககளும், பொரம்பரியங்களும் இருக்கதின்றன. இவர்களுக்கு இம்மணரனொடு ஆழமொன பதொடர்பு 

இருக்கதிறது, அது அவர்களது கனதகளிலும், கனலயபிலும், நடனத்ததிலும் பவளிப்படுகதிறது.

தமாழினள்
பபிரித்தொனியக் குடிரயற்றத்ததிற்கு முன்பொக, ஏறத்தொழ 700 பமொழிகளும், கதினள பமொழிகளும் அரபொரிஐினி மற்றும் ட பொரஸ 

நீர்ச்சந்ததித் தீவகத்ததினரொல் ரபசப்பட்டு வந்தன. இன்றும் கதிட்டத்தட்ட 100 பமொழிகள இப்ரபொதும் பயன்பொட்டில் இருக்கதின்றன, 

இருந்தொலும், இருபது பமொழிகளுக்கும் குனறவொனவற்னறரய அவர்களது குழந்னதகளுக்கும் எடுத்துச் பசல்கதிறொர்கள. 

பூர்வீகக் குடிமக்களது வொய்வழி வரலொற்றுக் கனதகள மிக முக்கதியமொனனவ, ஏபனனில் இக்கனதகள இந்த மணனனப் 

பற்றியும் இம்மக்கனளப் பற்றியும் பசொல்பனவயொகும்.

னனவு
‘கனவு’ என்ற ரமனலனொட்டுப் பதத்னத, அறிவு, நம்பபிக்னக 

மற்றும் பூர்வீகக் குடிகளின் வொழ்க்னகனய வழிநடத்ததிச் 

பசல்கதிற பழக்கம் ஆகதியவற்றின் அனமப்னப வபிவரிக்கரவ 

பபரும்பொலும் உபரயொகதிக்கதிரறொம். 

கனவுக் கனதகனளக் குழந்னதகளுக்கு அவர்களது 

பபற்ரறொர்களும், மூத்ரதொர்களும் பசொல்லி வந்தனர். 

இம் மக்கள வொழும் நதிலம் உருபவடுத்தது எப்படி என்றும், 

இததில் வொழும் மொந்தர் எப்படித் ரதொன்றினர் என்றும், 

குழந்னதகள எவ்வொறு நடந்துபகொளள ரவணடும் என்றும் 

இதற்கு என்ன கொரனம் என்றும் இக்கனதகள கற்பபித்தன. 

உனவு எங்கு கதினடக்கும் என்பது ரபொன்ற பசயல்முனற 

சொர்ந்த பபருமததிமிக்க பொடங்கனளயும், இக் கனதகள 

குழந்னதகளுக்கு ரபொததித்தன.

கனவுக் கனதகனள இனச, பொடல்கள மற்றும் நடனம் 

என்பனவற்றின் மூலமொகரவ பசொன்னொர்கள. 

பூர்வீகக்குடியபினர் ஆடல் பொடல்களில் ஈடுபடும் ரபொது 

தமது மூதொனதயருடன் ஆழ்ந்த பதொடர்பு பகொளவதொக 

உனர்கதின்றனர்

கற் பசதுக்கல்கள அல்லது ஓவபியங்கள மற்றும் நதிலச் 

சித்ததிரங்கள அரபொரிஐினி மக்களது ஆரம்பகொலக் கனல 

வடிவங்களொகும். மத்ததிய அவுஸததிரரலியப் பகுததி மக்கள 

தமது நதிலத்னத அல்லது கனவுக்கனதகனளக் கொட்டும் 

வபிதத்ததில் புளளிகள மற்றும் வனளயங்கனளக் பகொணட 

ஓவபியங்கனளத் தீட்டினர். அவுஸததிரரலியொவபின் வட 

பகுததிகளில் உளளவர்கள மனிதர்கள, வபிலங்குகள மற்றும் 

ஆவபிகளின் உருவங்கனள ஓவபியமொய் வனரந்தனர்.

கனவுலகம் என்பது பூர்வீகக் குடியபினருக்கு இன்றும் 

முக்கதியமொனதொக வபிளங்குகதிறது.
கக்கொடு பூர்வீகக் குடிகள ஓவபியம்
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அவுஸதிரரலியாவிறகு வநத முதல ஐரராபபியரனள் ் ் ் ் ் ்

ஆரமபனால ஐரராபபியன னடறபயணஙனள் ் ் ் ் ்
‘Terra Australis Incognita’ என்று தொம் அனழத்த பதன் ததினசயபிலுளள பபயர் பதரியொத நதிலப் பரப்பபின் சில பகுததிகனள ஐரரொப்பபிய 
கடற்பயனியர்கள 17-ஆம் நூ ற்றொணடில் கணடுபபிடித்தனர். 1606-ல் றWillem Janszoon எனும் டச்சுக்கொரர் அவுஸததிரரலியொவபின் 
வட முனனயபிலுளள Cape York Peninsula தீபகற்பப் பகுததியபின் ரமற்குப் புறக் கடல்வழிப் பொனதனயக் வனரந்தொர். ஏறத்தொழ இரத 
சமயத்ததில் டLuís Vaez de Torres என்பவரொல் வழி நடத்தப்பட்ட ஸபபயபின் நொட்டுக் கப்பல் ஒன்று இக்கணடத்ததின் வட புறமொயுளள 
நீர்ச்சந்ததியபின் ஊரட பயனித்தது.

1600-களின் பபிற்பகுததியபில் ரமற்கு அவுஸததிரரலியக் கடற்கனரப் பகுததிகனள டச்சு மொலுமிகள கணடறிந்தனர். இவர்கள 
இந்நதிலப்பகுததினய ‘நதியூ ஹொலந்து’ என்றனழத்தனர்.

1642 ஆம் ஆணடில் Abel Tasman எனும் கடற்பயனி புததிய 
நதிலப்பகுததி ஒன்னறக் கணடறிந்து, அதற்கு ’வொன் 
டீமன் பூமி’ (இப்ரபொது தொஸமொனியொ) எனப் பபயர் 
சூட்டினொர். ஆயபிரக்கனக்கொன னமல்கள பதொனலவுளள 
அவுஸததிரரலியக் கடற்கனரப் பகுததிகனள இவர் வனரயவும் 
பசய்தொர். இவரது ‘நதியூ ஹொலந்து’ நதிலப் பகுததியபின் 
பூரனப்படுத்தப்படொத வனரபடம் வட புறத்ததில் இந்த 
நொடு பபுவொ நதியூ கதினி-யுடன் இனனகதிறது என்ற இவரது 
நம்பபிக்னகனயப் பபிரததிபலித்தது.

அவுஸததிரரலிய மணனில் கொலடி னவத்த முதல் ஆங்கதிரலயர் 
றWilliam Dampier என்வரொவொர். 1684-ஆம் ஆணடில் இவர் 
அவுஸததிரரலியொவபின் வடரமற்குக் கனரயபில் இறங்கதினொர். 
இங்குளள நதிலப்பகுததி வறணட புழுததிமணனொக 
இருந்தததினொல் வனிகத்ததிற்ரகொ அல்லது குடிரயற்றத்ததிற்ரகொ 
இவ்வபிடம் உகந்ததல்ல என்று இவர் எணனினொர்.

Captain James Cook
‘நுபனநயஎழரச’ எனும் தன் கப்பலில் தJames Cook எனும் ஆங்கதிரலயர் 1770-ஆம் ஆணடில் அவுஸததிரரலியொவபின் கதிழக்குக் 
கனரனய வந்தனடயும் வனரயபிலும் இப்பகுததி கணடறியப்படொத பகுததியொக இருந்துவந்தது. பசிபபிக் மகொ சமுத்ததிரத்ததின் 
பதன் பகுததியபில் புது நதிலங்கனளக் கணடறியும் பபொருட்டு கடற்பயனம் ஒன்றிற்கொக இவர் பபிரிட்டிஷ் அரசினொல் 
அனுப்பப்பட்டிருந்தொர். அவுஸததிரரலியொவபின் கதிழக்குக் கனரனயக் கணடறிந்த இவர், தற்கொல சிட்னி நகருக்குச் சிறிது பதன் 
புறமொயுளள Botany Bay எனும் இடத்ததில் கனரயபிறங்கதினொர். இந்நதிலப்பகுததினய ‘நதியூ சவுத் ரவல்ஸ’ என அனழத்த ரஐம்ஸ குக், 
இனத King George III மன்னருக்பகன உரினம பகொணடொடினொர்.

தணடவனன வனதினளின வரவு் ் ்
முதல் ஐரரொப்பபியக் குடிரயறிகளில் பபரும்பொலொரனொர்; தணடனனக் னகததிகள என்ற வனகயபில் அவுஸததிரரலியொ தனித்துவம் 
பபறுகதிறது. ஐக்கதிய அபமரிக்க நொடுகள சுதந்ததிரம் அனடந்த பபிறகு, பபிரித்தொனியொவொல் தனது தணடனனக் னகததிகனள 
அங்கு அனுப்ப இயலொமல் ரபொனது. 1786 இல் பபிரித்தொனியொ தணடனனக் னகததிகனள தனது புததிய குடிரயற்றமொன நதியூ சவுத் 
ரவல்ஸிற்கு அனுப்பத் தீர்மொனித்தது. 

முதல குடிரயறறம் ் ்
நதியூ சவுத் ரவல்ஸ குடிரயற்றங்களின் முதல் கவர்னர், 
ரகப்டன் ஆர்தர் ஃபபிலிப் என்பவரொவொர். பபிரிட்டனிலிருந்து 
புறப்பட்ட முதல் 11 கப்பல்கனள உலகதின் மறுபக்கத்ததில் உளள 
அவுஸததிரரலியொவபிற்கு இவர் ஐனவரி 26 1788 ஆம் ஆணடு, 
பத்ததிரமொய்க் பகொணடுவந்து ரசர்த்தொர். ஒவ்பவொரு ஆணடும் 
இந்த நொனளத்தொன் ‘அவுஸததிரரலிய ததினமொக’ (யAustralia Day) 
நொம் பகொணடொடுகதிரறொம்.

குடிரயறறததின ஆரமப வருடஙனள் ் ் ் ் ்
குடிரயற்றத்ததின் துவக்க ஆணடுகள மிகவும் கடினமொனனவ. 
யொரும் பட்டினி கதிடக்கக் கூடொது என்பதற்கொக தொன் மற்றும் 
தனது அததிகொரிகள உட்பட அனனவருக்கும் ஒரர அளவொன 
உனரவ தரப்பட ரவணடும் என்று ஆளுநர் ஃபபிலிப் 
உத்தரவபிட்டிருந்தொர். அவரது சமரயொசித புத்ததியும், ததிடமமன 
மன உறுததியும் இந்தக் கடினமொன ஆரம்பகொல வருடங்களில் 
குடிரயற்றம் நடீிக்க உதவபியது.

தணடனனக் னகததிகளின் கட்டொய உனழப்பபின் மூலமொகரவ 
ஆரம்பகொலக் குடிரயற்றத்ததின் ரபொது ரமற்பகொளளப்பட்ட 
கடினமொன ரவனலகள பசய்து முடிக்கப்பட்டன. தணடனனக் 
கொலம் முடிந்த பபிறகு சுதந்ததிரமொய் பவளிரயறிய ஆணகளும், 
பபணகளும் சமூகங்களில் கலந்து பனியொற்றவும், பசொந்த 
குடும்ப வொழ்க்னகயபில் ஈடுபடவும் பதொடங்கதினர்.

ஆரபல் தஸமொன் அவர்களின் நதியூ ஹொலந்து வனரபடம், 1644

பபிரித்தொனியொவபிலிருந்து வந்த முதல் கப்பல் பதொகுததி,  
1788 ஆம் ஆணடில் Sydney Cove க்கு வந்ரத ரசருதல்
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புது வாயபபுனனள் ் ் ்
அவுஸததிரரலியொவபில் குடிரயறிய முதல் ஐரரொப்பபிய சனங்களில் ஆங்கதிரலயர்களும், ஸபகொடிஷ் மக்களும், பவல்ஷ் மக்களும், 
ஐரிஷ் மக்களும் அடங்குவர். ஸகொட்லொந்து, ரவல்ஸ மற்றும் அயர்லொந்து மக்கள ஆங்கதிரலயருடன் அடிக்கடி ரபொரிட்டு வந்தனர், 
ஆனொல் அவுஸததிரரலியொவபில் இந்த நொன்கு வகுப்பபினரும் சுமுகமொகவும் ஒற்றுனமயொகவும் வொழ்ந்து, கூடி உனழத்தனர்.

னகததிகளுக்கும், முன்னொள னகததிகளுக்கும் குடிரயற்றங்களில் புததிய வொய்ப்புகள கதிட்டின. இரொணுவ அததிகொரிகள வபியொபொரம் 
பசய்து பனம் சம்பொததிப்பததில் தமது ரநரத்னத பசலவபிட்டனர், மற்றும் தமக்கு உதவுவதற்கொக னகததிகனளயும், முன்னொள 
னகததிகனளயும் ரவனலக்கு அமர்த்ததினர். வபினரவபில், பனழய னகததிகளில் சிலர் வபிவசொயபிகளொகவும், னகத்பதொழிலர்களொகவும், 
கனட நடத்துபவர்களொகவும், பபொதுவொழ்வபில் ஈடுபடுபவர்களொகவும் பவற்றிகரமொன பதொழில்கனள ரமற்பகொணடனர். 

Caroline Chisholm (1808–77)
Caroline Chisholm என்பவர் ஆரம்பகொலக் 
குடிரயற்றங்களில் பபணகளது சூழ்நதினலகளில் 
முன்ரனற்றம் ஏற்படுத்ததிய முன்னனி சமூக 
சீர்ததிருத்தவொததி ஆவொர். இரொணுவ அததிகொரியொன 
தனது கனவருடனும், ஐந்து குழந்னதகளுடனும் 
1838-ஆம் வருடம் ரகரலின் அவுஸததிரரலியொவுக்கு 
வந்தொர். சிட்னி நகரில், பதருக்களில் வொழ்ந்து 
வந்த புலம்பபயர்ந்த பபணகளுக்கு இவர் 
உதவபி வந்தொர். சில ஆணடுகளுக்குளளொகரவ, 
புலம்பபயர்ந்த மகளிருக்கொன 16 தங்கும் வபிடுததிகனள 
இக்குடிரயற்றபமங்கும் இவர் நதிறுவபினொர்.

குடிரயற்றங்களுக்குக் கப்பல் மூலமொகப் பயனித்து 
வருரவொரது கப்பல் பயன வொழ்க்னக நதினலகனள 
ரம்படுத்த இவர் பொடுபட்டொர். கததியற்ற மக்கள 
சுதந்ததிரமொக வொழவும், வறுனமயபிலிருந்து மீளவும் வழி 
பசய்யும் வனகயபில் அவர்களுக்கு கடன் வழங்கும் ததிட்டம் 
ஒன்னற இவர் ஏற்பொடு பசய்தொர்.

இன்று, அவுஸததிரரலியொவபில் உளள பல 
பொடசொனலகளுக்கு ரகரலின் சிரஷொம் நதினனவொக 
அவரது பபயர் சூட்டப்பட்டுளளது. ‘புலம்பபயர்ந்ரதொரது 
நணபர்’ என அனழக்கப்படும் இவர், மக்கள புததியபதொரு வொழ்க்னகனயத் துவங்க அயரொது பொடுபட்டனமக்கொக  
நதினனவு கூரப்படுகதிறொர்.

Governor Macquarie
ஆளூநர் பபிளிப் அவர்களுடன் ரசர்ந்து, கவர்னர் ரலக்லன் பமக்பகொயர் அவர்களும் நமது ஆரம்பகொல வரலொற்றில் ஒரு 
முக்கதியமொன இடத்னதப் பபிடித்துளளொர். 1810- ஆம் ஆணடிலிருந்து 1821 வனர நதியூ சவுத் ரவல்ஸ குடிரயற்றத்னத இவர் 
ஆளுனக பசய்து வந்தொர், இவர் இக்குடிரயற்றத்னத னகததிகளின் குடிரயற்றமொகவன்றி சுதந்ததிரமனபதொரு குடிரயற்றமொக 
மொற்றியனமத்தொர். வபிவசொய முனறகனள ரமம்படுத்ததிய இவர், புது சொனலகனளயும், பபொதுமக்களுக்கொன வசததிகனளயும் 
அனமத்தொர்.

கல்வபி வசததிகளிலும் பனத்னதச் பசலவபிட்ட பமக்கொரி பனழய னகததிகளது உரினமகனளயும் மததித்தொர். முன்னொள 
குற்றவொளிகள சிலனர நீததிபததிகளொகவும், அரசொங்க ஊழியர்களொகவும் இவர் நதியமித்தொர்.

இக்குடிரயற்றத்ததில் கொத்ததிரமொன மொற்றங்கனள ஏற்படுத்ததியதற்கொக நமது வரலொற்றில் மததிப்பு மிக்கபதொரு இடத்னத இவர் 
பபறுகதிறொர். நதியூ சவுத் ரவலஸ மொநதிலத்ததிலுளள பமக்கொரி பல்கனலக்கழகத்ததிற்கு இவரது பபயர் சூட்டப்பட்டுளளது.

நமது வனதியர பாரமபரியம் ்
பமக்கொரியபின் பதவபிக்கொலத்னத அடுத்து, தனிபயொரு மனிதருக்கு அததிகூடிய அததிகொரத்னதத் தரும் பதவபியொக ஆளுநர் பதவபி 
இருப்பதொக எணனப்பட்டது, எனரவ அடுத்த ஆளுநருக்கு ஆரலொசனன வழங்குவதற்பகன ‘நதியூ சவுத் ரவல்ஸ சட்டமன்றக் 
குழு’ ஒன்று 1823 இல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

கதிரரட் பபிரிட்டன் நதியூ சவுத் ரவல்சுக்குக் னகததிகனள அனுப்புவனத 1840 இலும், தஸரமனியொவுக்கு அனுப்புவனத 1852 இலும், 
ரமற்கு அவுஸததிரரலியொவுக்கு அனுப்புவனத 1868 இலும் பபிரித்தொனியப் ரபரரசு நதிறுத்ததியது. ஒட்டு பமொத்தமொக, 160 000 சினறக் 
னகததிகள அவுஸததிரரலியொவுக்கு ஏற்றி அனுப்பப்பட்டனர். முன்னொள னகததிகளுக்கும், குடியமருரவொருக்கும் இனடரய இருந்த 
ரவறுபொடு பமதுவொக மனறந்தது. 1850-ஆம் ஆணடிலிருந்து தம்னமத் தொரம ஆணடு வந்த குடிரயற்றவொசிகள மததிக்கத்தக்க 
சமுதொயொங்கனள உருவொக்க வபிரும்பபினர். அரனக அவுஸததிரரலியர்கள, தங்களது குற்றப் பொரம்பரியத்னதப் பபருனமயொகக் 
கருத ஆரம்பபித்தனர்.
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ஐரராபபியன குடிரயறறததிறகுப பிறகு பூரவீனன குடினள மறறும ரதாரஸ ஸடதரயிட தீவு மனனள் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ்
1788 ஆம் ஆணடில், ஐரரொப்பபியக் குடிரயற்றம் துவங்கதிய ரபொது 750,000-த்ததிலிருந்து 1.4 மில்லியன் வனரயபிலொன அரபொரிஐினி 

மற்றும் படொரஸ நீர்ச்சந்ததித் தீவக மக்கள அவுஸததிரரலியொவபில் இருந்தனர் என்று மததிப்பபிடப்படுகதிறது. இந்த மக்கள 250 

தனித்தனி ரதசங்கனளயும் 700 பமொழிக் குழுக்கனளயும் சொர்ந்தவர்களொக இருந்தனர்.

அவுஸததிரரலியொவபில் முதலில் குடிரயறிய ரபொது பபிரித்தொனிய அரசு அரபொரிஐினி மக்களுடன் உடன்படிக்னக எனதயும் 

ரமற்பகொளளவபில்னல. எனரவ அரபொரிஐினிகள நதிலத்ததிற்கு உரினம பகொணடொடும் எணனம் இல்லொதவர்கள என்று 

அரசொங்கம் எணனியது. ஆகரவ, நதிலங்கனள அரசொங்கம் சுதந்ததிரமொகத் தன்வயப்படுத்ததியது. 

பூர்வீகக்குடி மக்கள தமக்ரக உரித்தொன பபொருளொதொர முனறகனளயும் புரொதன கொலம் பதொட்ரட தமது நதிலத்ரதொடு 

பபினனப்னபயும் பகொணடிருந்தனர். ஒரு கொலத்ததில் தங்களது பசொந்த ஆட்சியபின் கீழ் வொழ்ந்த அவர்கள, இப்ரபொது புததிதொக 

வந்தவர்களின் சட்டததிட்டங்கனள ஏற்றுக்பகொளளக் கட்டொயப்படுத்தப்பட்டனர். புததிதொக வருபவர்கனள வரரவற்றிருக்கவபில்னல, 

அவர்கனளப் பபொதுவொக வரரவற்கரவ இல்னல.

பபிரிட்டிஷ் குடிரயற்றங்கள வந்ததன் கொரனமொக, பூர்வீகக் குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவு வொசிகளின் வொழ்க்னக 

கடுனமயொக மொறிப்ரபொனது. குடிரயற்றங்கனள அனமப்பவர்கள புததிய சமுதொய, பபொருளொதொர மற்றும் மத உத்தரவுகனள 

அமல்படுத்த முயன்றதொல் உயபிரிழப்புகள ஏற்பட்டன, நதிலங்கள னகப்பற்றப்பட்டன. புததிய வபிலங்கதினங்கள, தொவரங்கள மற்றும் 

ரநொய்கள அறிமுகமொயபின. 

அரபொரிஐினி மக்களுக்குத் தீங்கதினழக்கக் கூடொபதன ஆரம்ப கொல ஆளுநர்களுக்கு பசொல்லப்பட்டிருந்தது, ஆனொல் 

பபிரிட்டிஷ் குடிரயறிகள அரபொரிஐினிகளுக்கு பசொந்தமொன நதிலங்களில் ஊடுருவபினர், அத்துடன் அரநக அரபொரிஐினி மக்கள 

பகொல்லப்பட்டனர். பபொதுவொக, இப்படிப்பட்ட குற்றங்களுக்கொக குடிரயறிகள தணடிக்கப்பட்டததில்னல. 

சில அரபொரிஐினி மக்களும், ஐரரொப்பபியக் குடிரயறிகளும் அனமததியொகவும், ஒற்றுனமயொகவும் வொழ்ந்தனர். சில குடிரயறிகள 

அரபொரிஐினி மக்கனள ஆட்டு மந்னத மற்றும் கொல்நனடப் பணனனகளில் ரவனலக்கு அமர்த்ததினர். ஆளுநர் பமக்கொரி 

அவர்கள அரபொரிஐினி மக்களுக்குச் பசொந்தமொக வபிவசொயத்ததிற்பகன நதிலங்கனள வழங்கதியரதொடு அபபொரிஐினிக் 

குழந்னதகளின் கல்வபிக்பகன பொடசொனல ஒன்னறயும் நதிறுவபினொர். இருப்பபினும், மிகச் சில அரபொரிஐினி மக்கரள 

குடிரயறிகனளப் ரபொல வொழ வபிரும்பபினர். தமது கலொசொரப் பொரம்பரியங்கனள இவர்கள இழக்க வபிரும்பவபில்னல.

நதிலத்ததிற்கொக ஏற்பட்ட ரமொதல்களில் பல அரபொரிஐினி மக்கள பகொல்லப்பட்டனர். நதிலத்ததிற்கொக ஏற்பட்ட ரமொதல்களில் 

எத்தனன பூர்வீகக் குடிமக்கள பகொல்லப்பட்டனர் என்று அறியப்படவபில்னல, ஆனொல் பல்லொயபிரக்கனக்கொன அரபொரிஐினி 

மக்கள மொணடனர் என்பனத நொமறிரவொம். ஐரரொப்பபியர்களொல் இந்த நொட்டிற்குள பகொணடுவரப்பட்ட ரநொய்களின் கொரனமொக 

பல அரபொரிஐினி மக்கள இறந்தனர். அரபொரிஐினி மக்களது உயபிரிழப்பு பபரும் துன்பகரமொனது. 

வரலாறறு வமலனறனள் ் ் ்

உளளனபபகுதினவளன னணடறிதல் ் ் ் ்
நதியூ சவுத் ரவல்ஸின் ஆரம்பகொலக் குடிரயறிகள கடும் இன்னல்கனள எததிர்பகொணடனர். அவுஸததிரரலியொவபின் மிகக் 

குனறவொன நதிலங்கரள வளமொனதொகும் வரட்சி கொலங்களில் அல்லலுற்றொலும், இப்படிப்பட்ட சூழனலச் சமொளிக்கவும், அங்கு 

பதொடர்ந்து வொழவும் அரபொரிஐினி மக்கள அறிந்ததிருந்தனர்.

நொட்டின் உட்புறப் பகுததிகனளக் கணடறியும் முயற்சிகளில் சிட்னியபில் குடிரயறியவர்களுக்குப் பபரும் தனடயொய் இருந்தது 

சிட்னிக்கும் ரமற்கொக 50 கதிரலொ மீட்டர் பதொனலவபில் அனமந்துளள நீலமனலத் பதொடர்தொன். இறுததியொக, 1813-ல் Blaxland, 

Wentworth மற்றும் Lawson ஆகதிய மூவர் இந்த மனலத் பதொடனரக் கடந்தனர். இன்றும், நீல மனலகளின் ஊடொகச் பசல்லும் இரயபில் 

பொனதகளும், சொனலகளும் இந்த மூவரும் பசன்ற வழிகளிரலரய அனமந்துளளன.

இந்த மனலகளின் மறு பக்கம் ஆடு மொடுகள வளர்ப்பதற்கு ஏற்றொ பரந்த நதிலப்பகுததிகள இருப்பனத இவர்கள கணடறிந்தனர். 

இருப்பபினும், இப்பகுததினயக் கடந்து இன்னும் உட்பக்கமொகச் பசன்ற ரபொது வரணட பொனல நதிலங்கரள பதன்பட்டன. 

இங்கு தணனீர் கதினடப்பது அரிதொயபிருந்தது, மற்றும் உனவு வனககனள உடன் எடுத்துச் பசல்வதும் கடினமொக இருந்தது. 1848-

ஆம் ஆணடில் இக்கணடத்னத கதிழக்கதிலிருந்து ரமற்கொய்க் கடக்க முயன்ற பஐர்மொனியக் கணடுபபிடிப்பொளரொன Ludwig Leichhardt 
என்பவர் கொனொமற் ரபொனொர்.

1860-ல் Robert O’Hara Burke மற்றும் William John Wills என்ற இருவர் பமல்பர்ன் நகரிலிருந்து புறப்பட்டு பதற்கதிலிருந்து வடக்கொக 

அவுஸததிரரலியொனவ ஊடறுக்க முற்பட்டனர். பபரிய பயனக் குழு ஒன்னற இவர்கள வழிநடத்ததினர், ஆனொல் பயனம் மிகக் 

கடினமொனதொக இருந்தது. பர்க், வபில்ஸ ஆகதிரயொர் கரடுமுரடொன கொட்டுப் பகுததிகளில் அனுபவமற்றவர்கள. ‘Yandruwandha’ 

எனப்படும் அரபொரிஐினியரிடமிருந்து னகரதர்ந்த உதவபினய இவர்கள பபற்றிருந்தரபொததிலும் இந்த இருவரும் ததிரும்பும் 

வழியபில் மொய்ந்தனர். பர்க்கும், வபில்சும் தம் முயற்சியபில் ரதொல்வபியுற்றொலும், கனல மற்றும் இலக்கதியத்ததில் அவர்களது 

பபயர் இன்றும் நதினலத்துளளது. நம் நொட்டின் நதிலப்பகுததி எவ்வளவு கடுனமயொனது என்பனத எடுத்துக்கொட்டும் ஒரு துயர 

நதிகழ்ச்சியொகும் இது.
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குடிரயறினளும முனரனாடினளும் ் ்
குடிரயறியவர்களுக்கு நல்ல நதிலங்கள கதினடத்த 
ரபொததிலும், வொழ்க்னக மிகவும் கடுனமயொனதொகரவ 
இருந்தது. பவளளப்பபருக்கு அல்லது கடும் வரட்சினயத் 
பதொடர்ந்து, வபிவசொயபிகள அனனத்னதயும் மீணடும் 
பதொடங்க ரவணடியபிருந்தது. ஆயபினும், மக்கள னகயூன்றி 
எழுந்து, தொங்கரள ரபொரொடி மீணடனர். இப்படிப்பட்ட கஷ்ட 
கொலங்கனளக் கடந்து பவல்பவர்கனள ‘அவுஸததிரரலிய 
வபிடொமுயற்சியொளர்’ (Aussie Battler’) என்பர். இத்தனகய 
கடினமொன கொலங்களின் ரபொது னதரியமொகச் பசயல்பட்ட 
முன்ரனொடிகளுக்கு மரியொனத பசய்யப்படுகதிறது. 
வீட்டிலுளள ஆணகள பதொனல தூரத்ததில் இருக்கும் ரபொது 
அல்லது அவர்கள இறந்து வபிட்ட பபிறகும், பபணகரள 
வபியொபொரத்னதரயொ அல்லது பணனனனயரயொ கவனித்து 
வந்தனர்.

இன்னல்கள மிக்க இந்த ஆரம்ப கொலங்களில்தொன், 
அவுஸததிரரலியருக்ரக உரித்தொன ‘ரதொழனமயுனர்வு’ 
(Mateship’) எனும் பொரம்பரியம் உருவொனது. ஆட்டு உரரொமம் 
கத்தரிப்பதற்கொகவும், ஆடு-மொடுகனள ரமய்ப்பதற்கொகவும் 
உளளகப்பகுததிகளில் பயனம் பசய்துவந்த 
ஆணகளினடரய இவ்வுனர்வு வலுவூன்றியபிருந்தது. கஷ்ட 
கொலங்களில் குடியபிருப்பொளர்கள ஒருவருக்பகொருவர் 
உதவபியொயபிருந்தனர். இப்பொரம்பரியம் இன்றளவும் 
அவுஸததிரரலியரது வொழ்க்னகயபின் ஒரு அங்கமொகரவ 
இருக்கதிறது.

தஙன எழுசசி் ்
1851-ஆம் ஆணடில் நதியூ சவுத் ரவல்ஸ மொநதிலத்ததில் 
தங்கம் கணடுபபிடிக்கப்பட்ட நதிகழ்ச்சி ‘ரதசத்னதரய 
மொற்றிய நதிகழ்ச்சி’ என்று வபிவரிக்கப்படுகதிறது. சிறிது 
கொலம் பசன்ற பபிறகு, புததிய சுதந்ததிரக் குடிரயற்றமொன 
வபிக்ரடொரியொவபிலும் தங்கம் கணடுபபிடிக்கப்பட்டது. 

1852-ஆம் ஆணடின் இறுததியபில், அவுஸததிரரலியொவபின் 
அனனத்துப் பகுததிகளிலிருந்தும் மற்றும் 
உலபகங்குமிருந்தும் தங்க ரவட்னடக்கொக 
வபிக்ரடொரியொவுக்கு 90 000 மக்கள வந்ததிருந்தனர்.

‘Eureka புரட்சி’ அவுஸததிரரலிய வரலொற்றில் 
ஐனநொயகத்னத எடுத்துக்கொட்டும் ஒரு பபரும் 
நதிகழ்வொய் நதினனவு கூரப்படுகதிறது. தங்கத்னத 
அகழ்ந்பதடுப்பதற்கொன அனுமததிக் கட்டனங்கனள 
வசூலிக்கும் ரபொது அகழ்ரவொனர அரசுப் பனடகள மிகவும் 
கடுனமயொய் நடத்ததினர். அடிப்பனட ஐனநொயக உரினமகள 
சொசனம் ஒன்னற அங்கீகரிக்கக் ரகொரி 1854 ஆம் வருடம் 
நவம்பர் மொதம் 11-ஆம் ததிகததியன்று 10,000 மக்கள ‘Bakery 
Hill இல் உளள Ballarat எனும் இடத்ததில் ஒன்று ததிரணடனர். 
தங்க அகழ்வு அனுமததிக்கு ஏகப்பட்ட பனத்னதக் 
கட்டனமொய்ச் பசலுத்த இவர்கள தயொரொயபில்னல. 
அத்துடன் வபிக்ரடொரியப் பொரொளுமன்றத்ததில் தம்னமப் 
பபிரததிநதிததித்துவப்படுத்துவதற்கொன மக்கனளத் பதரிவு 
பசவ்வதற்கொன வொக்குரினமனயயும் இவர்கள ரகொரினர்.
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இனதத் பதொடர்ந்து, ‘Eureka Stockade ‘ Eureka சுரங்கங்களில் 
கட்டப்பட்டது. இங்கு தொன் அகழ்ரவொர் ஒரு ரபொரொட்டக் 
பகொடினயக் (பதற்கத்ததிய சிலுனவனயக் பகொணடுளளது) 
பகொணடு, ஒருவருக்பகொருவர் துனன நதின்று, அவர்களது 
உரினமகனளயும், சுதந்ததிரங்கனளயும் கொப்பதற்கொகப் 
ரபொரொடுவது என்று சத்ததியம் பசய்தனர். 3 டிசமப்ர் 1854 
அன்று கொனலயபில், ரபொரொட்டக்கொரர்கனளத் தொக்க 
அரசொங்க அலுவலர்கள ரபொர்வீரர்கனள அனுப்பபினொர்கள. 
இம்ரமொதலின்ரபொது தங்க அகழ்ரவொர் வபினரவபில் 
ரதொற்கடிக்கப்பட்டதுடன், சுமொர் 30 ரபர் பகொல்லப்பட்டனர்.

இப் புரட்சினய முன்னின்று நடத்ததியவர்கனள ரதச 
துரரொகதிகள என்று குற்றம் சொட்டி வபிசொரனனக்கு 
ஆட்படுத்ததிய ரபொது, ஐூரிகள எவரும் இவர்கனளத் தணடிக்க 
முன்வரவபில்னல. தவறு அரசினுனடயரத என இரொசொங்க 
ஆனனயம் ஒன்று கணடறிந்தது. தங்கம் அகழ்ரவொரது 
பல ரகொரிக்னககள ஏற்றுக்பகொளளப்பட்டன. அரசியல் 
பபிரததிநதிததித்துவத்ததிற்கொன அவர்களது வபிருப்பத்ததிற்கும் 
இனசவளிக்கப்பட்டது. ஒரு வருடத்ததிற்குளளொகரவ, 
ரபொரொட்டக்கொரர்களது தனலவரொன Peter Lalor என்பவர் வபிக்ரடொரியப் பொரொளுமன்றத்ததின் உறுப்பபினரொனொர்.

கொலப் ரபொக்கதில், எததிர்ப்புத் பதரிவபிப்பதற்கும், சகலரும் நதியொயமொக நடத்தப்பட ரவணடும் எனும் கருத்ததிற்கும் இந்த யுரரகொ 
ரபொரொட்டம் ஒரு சின்னமொயபிற்று.

இந்தத் தங்க எழுச்சி அவுஸததிரரலியொனவப் பல வழிகளிலும் மொற்றியனமத்தது. தங்க ரவட்னடக்கொக மக்கள ததிரணடு வந்த இந்த 
ஆணடுகளில், 1851 இல் 43,000 ஆக இருந்த அவுஸததிரரலியொவபின் சனத்பதொனக 1870 இல் 1.7 மில்லியனொக உயர்ந்தது. கூடிவரும் 
சனத்பதொனககனள இனனப்பதற்கொக 1850-களில் முதல் இரயபில்பொனதகளும், தந்ததி தகவல் முனறகளும் நதிறுவப்பட்டன.

பதற்கு அவுஸததிரரலியொ தவபிர, அனனத்து குடிரயற்றங்களிலும் பபருமளவபில் தங்கம் இருப்பது கணடுபபிடிக்கப்பட்டது. 
பபொருளொதொரம் பவகுவொய்ச் பசழிப்பனடந்தது, மற்றும் மிக முக்கதியமொன ஏற்றுமததிப் பபொருளொய் இருந்த கம்பளியபின் 
இடத்னதத் தங்கம் பபற்றது. 1890-ஆம் ஆணடு வொக்கதில் அவுஸததிரரலிய மக்களது வொழ்க்னகத் தரம் உலகதிரலரய மிக 
உயர்ந்ததொக இருந்தது என்று பசொல்லலொம்.

நில ஆனனிரமிபபாளரனளும பணவணயாளரனளும் ் ் ் ் ் ்
குடிரயற்றங்களின் ஆரம்ப கொலங்களிலிருந்ரத, ‘அமர்ரவொர்’ (Skuatters) என அனழக்கப்படும் ஆக்கதிரமிப்பொளர்கள பரந்த 
நதிலப்பகுததிகனள வபிவசொயத்ததிற்பகனக் னகப்பற்றியபிருந்தனர். பபொதுவொகரவ, இந்த நதிலத்னத இவர்கள பனம் ஏதும் 
பசலுத்தொமரலரய பபற்றொர்கள என்றொலும், இந்த அமர்ரவொர் இந்த நதிலங்கனளத் தமது பசொந்த நதிலங்களொகரவ கருததினர். 
முதலொம் தங்க எழுச்சிக் கொலங்கள முடிவுற்ற பபிறகு, ‘அமர்ரவொர்’ரிடமிருந்து இந்த நதிலங்கனளத் ததிரும்பப் பபற பபரும் 
ரபொரொட்டம் ஒன்று இடம் பபற்றது.

1860-களில், ‘அமர்ரவொ’ரது நதிலங்கனள பதொழிலொளர்களுக்கும், அவர்களது குடும்பத்ததினருக்கும் வபிவசொயத்ததிற்கொகத் தர 
அரசு வபிரும்பபியது. பல குத்தனக உரிமங்கனளக் ரகொருவதன் மூலமொக, ஆக்கதிரமிப்பொளர்கள எவ்வளவு இயலுரமொ அவ்வளவு 
நதிலங்கனள, பபரும்பொலும் நல்ல நதிலங்கனள, தம் வசம் னவத்துக்பகொளள முயன்றனர். 

இரயபில் பொனதகள அனமக்கப்படும் வனரயபிலும் இந்தப் புததிய வபிவசொயபிகள கஷ்டங்கள நதினறந்த சூழல்கனளச் சந்ததித்தனர். 
நகரங்களில் அததிக ரவதனம் ஈட்ட இயலுமொயபிருந்ததொல், குனறந்த ரவதனத்ததிற்கு நதிலங்களில் ரவனல பசய்வது 
கவர்ச்சியற்றதொகத் ரதொன்றியது.

வபிவசொய முனறகனள எளிதொக்கும் இயந்ததிரங்கனளக் கணடுபபிடிக்கும் அவுஸததிரரலியக் கலொசொரம் அங்கு ரதொன்றியது. 
உதொரனமொக, (1870-களில்) பயன்படுத்தப்பட்ட ‘ஸடம்ப்- ஐம்ப்’ எனும் கட்னட பொய்ச்சல் கலப்னப கரடு-முரடொன நதிலங்கனள 
பயபிர்ச்பசய்னகக்கொக துப்புரவு பசய்வனத எளிதொக்கதியது.

1800-னளில புலபதபயரவு் ் ்
1800-களின் ஆரம்பத்ததில் குடிரயற்றக்கொரர்கர்களில் பபரும்பொலொரனொர் ஆங்கதிரலயர்களொகவும், ஸபகொட், ரவல்ஸ மற்றும் 
அயர்லொந்துக் கொரர்களொகவும் இருந்தனர். அவர்களது பொரம்பரியம் புததியபதொரு ரதசத்ததின் அடிக்கலொய் அனமந்தது. 
அவுஸததிரரலியொவபின் பபொழுதுரபொக்கு முனறகள, கலொச்சொர நடவடிக்னககள மற்றும் மதப் பழக்கவழக்கங்கள என்பன 
ஐக்கதிய இரொஜ்ஐியத்ததினனத ஒத்ததிருந்தன. ஐரரொப்பொ மற்றும் ஆசியொவபிலிருந்து புலம்பபயர்ந்த சிறு குழுக்களும் இருந்தனர். 
1800-களில் வந்த ஐரரொப்பபியர்களில், இத்தொலியர், கதிரரக்கர், ரபொலந்ததினர், ரமொல்த்ததியர், ரஷ்யர், மற்றும் மதுரச உற்பத்ததித் 
பதொழிலில் பனிபுரிந்த பபிரொன்சியர் ஆகதிரயொர் அடங்குவர். இவர்களில் பபரும்பொலொரனொர் ரவனலனயயும், பசல்வத்னதயும் 
நொடி வந்ரதொர், அல்லது தமது கப்பல்கனள வபிட்டுத் தப்பபிரயொடி வந்தவர்கள.

1842-க்குப் பபிறகு சீனக் குடிவரவொளர்கள அவுஸததிரரலியொனவ வந்தனடயத் துவங்கதினர். தங்கக் கணடுபபிடிப்புக்குப் பபிறகு 
இவர்களது எணனிக்னக அததிகரிக்கத் பதொடங்கதியது. அத்தடன் தங்க வயல்களில் இனப் பு+சல்கள கொனப்பட்டன. அனவ 1854-
ஆம் ஆணடு Bendigo-வபில் சீனர்களுக்பகததிரொக ஏற்பட்டனதப் ரபொன்ற கலவரங்களுக்கு சில சமயங்களில் இட்டுச்பசன்றன. 
இனப் பூசல்கள கொரனமொக 1855-ஆம் ஆணடில் வபிக்ரடொரியொவபிலும், 1861-ல் நதியூ சவுத் ரவல்சிலும் புலப்பபயர்வுக் 
கட்டுப்பொடுகள முதல் முனறயொகக் பகொணடுவரப்பட்டன. 

யுரரக்கொ பகொடி
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1850-களில் கொனப்பட்ட தங்க எழுச்சிக் கொலத்ததிற்குப் 
பபிறகு, பபரும்பொலொன சனர்கள தமது நொடு ததிரும்பபினர். 
தணனீர் பற்றொக்குனற உளள இடங்களில் வசிப்ரபொருக்கு 
கொய்கறிகனளயும், பழங்கனளயும் எடுத்துச் பசல்லும் சீன 
சந்னதத் ரதொட்டக்கொரர்கள இங்ரகரய தங்கதிவபிட்டவர்களில் 
அடங்குவர். 

ீ

1860-களிலிருந்து அவுஸததிரரலிய உளளகப் 
பகுததிகளுக்குள ஒட்டகங்கனள ஓட்டிச் பசல்வதற்கொக 
ஈரொன், எகதிப்து மற்றும் துருக்கதி ஆகதிய நொடுகளிலிருந்து 
மக்கள வரத் துவங்கதினர். இந்ததிய ஒட்டக ஓட்டிகனளப் 
ரபொன்ரற ஒரர உனடயனமப்னபயும், பபொதுவொன 
இஸலொமிய மத நம்பபிக்னககளும் பகொணடவர்களொக 
இவர்கள இருந்தனமயொல், இவர்களும் ‘ஆஃப்கொனியர்’ 
எனப் பபொதுவொக அனழக்கப்பட்டனர். இந்த ஒட்டக 
ஓட்டிகரள அவுஸததிரரலிய உளளகப் பபிரரதசங்களின் 
முன்ரனொடிகளொய்க் கருதப்படுகதின்றனர். 

இந்ததியர்களும், பசுபபிக் தீவுக்கொரர்களும் 
குயபின்சுலொந்ததிலுளள சர்க்கனர மற்றும் வொனழத் 
ரதொட்டங்களில் ரவனல பசய்துவந்தனர், அவர்கள 
பபருமபொலும் மிகவும் குனறந்த சம்பளத்ததிலும், மிகவும் 
ரமொசமொன சூழல்களிலும் இருந்தனர்.

1880-களிலிருந்து பலபனொன் நொட்டு ரவனலயொட்கள 
அவுஸததிரரலியொவுக்கு வரத் பதொடங்கதினர். அரநக 
பலபனொனியர் ஆனட மற்றும் துனி உற்பத்ததித் பதொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அவுஸததிரரலியொவபின் உட்புறங்களிலுளள 
பபருமளவு யன்னல் ததினரச்சனல பதொழில்கள பலபலொனியக் குடும்பங்களுக்குச் பசொந்தமொனனவயொக இன்றளவும் நீடித்து 
வருகதின்றன.

ீ

அரபாரிஜினி மனனளுனதனன ஒதுனனபபடட பகுதினள் ் ் ் ் ்
அரபொரிஐினி மக்களுக்கும், குடிரயறிகளுக்கும் இனடரய நடந்த நதிலத்ததிற்கொன ஆரம்பகொல ரமொதல்கள முடிவுற்ற பபின்னர், 
அரபொரிஐினி மக்கள சமூகங்களின் வபிளிம்புகளில் வொழ்ந்து வந்தனர். உளளகப் பகுததிகளில் அனமந்ததிருந்த ஆடு மற்றும் மொட்டு 
நதிறுத்தங்களில் சில அரபொரிஐினி மக்கள மிகவும் குனறந்த கூலிக்கு ரவனல பசய்து வந்தனர். அரபொரிஐினி மக்களுக்பகன 
குடிரயற்ற அரசொங்கங்கள ஒதுக்கதியபிருந்த பகுததிகளில் அரபொரிஐினி மக்களொல் வொழ முடிந்தது, ஆனொல் தமது பொரம்பரிய 
வொழ்க்னகனய வொழ அவர்கள அனுமததிக்கப்படவபில்னல. உதொரனமொக, தொம் வபிரும்பபியது ரபொல ரவட்னடயொடவும், உனனவச் 
ரசகரிக்கவும் அவர்களொல் இயலவபில்னல. 

1800-களின் இறுததியபில் அரபொரிஐினி மக்களது உரினமகனளக் குடிரயற்றொ அரசொங்கங்கள பறித்தன. அரபொரிஐினிகள 
மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவு வொசிகள எங்ரக வொழலொம் மற்றும் யொனர மனம் பசய்து பகொளளலொம் என்பனதயும் 
அரசுகள தீர்மொனித்தன. அத்துடன் அனவ பல அரபொரிஐினிக் குழந்னதகனள அவர்களது பபற்ரறொர்களிடமிருந்து பறித்து, 
அக்குழந்னதகனள ‘பவளனள’ குடும்பங்களுக்கு அல்லது அரசு அனொனத இல்லங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன. இது ரபொன்ற 
பகொளனககள 20-ஆம் நூற்றொணடின் மத்ததியபில் வனர பதொடர்ந்து வந்தன. இத்தனகய ‘ததிருடிய சந்தததிகள’ அரனக பூர்வீகக் 
குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவு வொசிகளுக்கும் மற்ற அவுஸததிரரலியர்களுக்கும் ஆழமொன ரசொகத்ததிற்கொன 
கொரனமொகரவ பதொடர்ந்து இருந்து வருகதிறது, அரதொடு இது 2008 ஆம் ஆணடில் அவுஸததிரரலிய பொரொளுமன்றத்ததில் ரதசிய 
மன்னிப்பு ரகொருவதற்கொன ஒரு பபொருளொக இருந்தது. 

மனளிர வானகுரிவம் ்
ரதர்தல்களில் மகளிர் வொக்குரினமக்பகன உலபகங்கும் ரபொரொடிய பபணகள ‘மகளிர் வொக்குரினமப் ரபொரொளிகள’ 
(‘Suffragettes’) எனும் பதத்ததினொல் குறிப்பபிடப்படுகதின்றனர். 1880-களிலும், 1890-களிலும் ஒவ்பவொரு குடிரயற்றத்ததிலும் 
பபணகளது வொக்குரினமக்கொகப் ரபொரொடுகதின்ற பபிரிவபினர் குனறந்தது ஒன்றொவது கொனப்பட்டது. தமது குடிரயற்றப் 
பொரொளுமன்றங்களிடம் சமர்ப்பபிப்பதற்பகன பபண வொக்குரினமப் ரபொரொளிகள மனுக்களில் ஆயபிரக் கனக்கொன 
னகபயழுத்துக்கனள வொங்கதினர்.

பதற்கு அவுஸததிரரலியப் பபணகள 1895-ஆம் ஆணடு நனடபபற்ற பரொளுமன்றத் ரதர்தலில் வொக்களிப்பதற்கும், ரதர்தலில் 
ரபொட்டியபிடுவதற்குமொன உரினமனய பவன்றனர். ரமற்கு அவுஸததிரரலியப் பபணகள வொக்களிக்கும் உரினமனய 1899-ல் 
பபற்றனர். 

1902-ல், ரதசப் பொரொளுமன்றத் ரதர்தல்களில் வொக்களிக்கவும், ரபொட்டியபிடுவதற்குமொன உரினமனய மகளிருக்கு வழங்கதிய 
முதல் நொடு அவுஸததிரரலியொவொகும். பூர்வீகக்குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவுவொசி மகளிருக்கும் வொக்களிக்கும் உரினம 
1962-ஆம் ஆணடு வனரக்கும் வழங்கப்படவபில்னல.

1923-ல் ரமற்கு அவுஸததிரரலியப் பொரொளுமன்றத்ததிற்குத் ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட Edith Cowan என்பவரர அம்மொநதிலத்ததின் 
முதலொவது மகளிர் பொரொளுமன்ற உறுப்பபினரொவொர். 1943-ல் ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட Enid Lyons என்பவர் அவுஸததிரரலியப் 
பொரொளுமன்றத்ததிற்குத் ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முதல் பபணமனியொவொர்.

’ஆப்கன்’ ஒட்டகம் ஒட்டுபவர்கள,  
அவுஸததிரரலிய உளளகப் பகுததியபில்
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கூடடரசு்
குடிரயற்றங்கள தனித்தனிரய வளர்ந்த ரபொததிலும், 19-ஆம் 
நூற்றொணடின் இறுததியபில் அனனவரும் ஒரர ரதசத்தவர் எனும் 
பபொதுக்கருத்து ஒன்று உருவொகதியபிருந்தது. 

19-ஆம் நூற்றொணடின் இறுததி வொக்கதில், இக்குடிரயற்றங்கனள 
ஒன்றினனக்கும் இரு முயற்சிகள ரமற்பகொளளப்பட்டன. 1889-
ல் Sir Henry Parkes அவர்கள புததிய வலுவொன ஒரர நொடு ஒன்று 
அனமக்கப்பட ரவணடுபமன்று ரகொரினொர். ‘அவுஸததிரரலியக் 
கூட்டரசு’ எனும் கருத்து பற்றிக் கலந்துனரயொடும் பபொருட்டு 
‘அவுஸததிரரலொசிய கூட்டினனப்புக் கருத்தரங்கு’ 1890 இல் 
நடத்தப்பட்டது.

சில தொமதங்களுக்குப் பபின்னர், 1893 இல் கூட்டினனப்பு 
முயற்சிகளில் ரவகம் ஏற்பட்டது. அடுத்த அரசியல் 
சொசன மொநொட்டிற்கொன உறுப்பபினர்கனள வொக்கொளர்கள 
பதரிவு பசய்தனர். இரு கட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட 
கருத்துக்கனிப்புகளில் வொக்களித்த வொக்கொளர்கள அரசியல் 
சொசனத்னத ஏற்றுக்பகொணடனர். 

அவுஸததிரரலியொ தன்னனத் தொரன ஆட்சி பசய்து பகொளளலொம் 
என்பனத பபிரிட்டிஷ் அரசொங்கம் ஒத்துக்பகொணடது. இனதத் 
பதொடர்ந்து 1901-ஆம் ஆணடு, சனவரி 1-ஆம் ததிகததி Edmund 
Barton நதியூ சவுத் ரவல்ஸ மொநதிலத்ததில் கூட்டரசு முயற்சிகனள 
முன்னின்று நடத்ததி புததிய ரதசத்ததின் முதலொவது பபிரதம 
மந்ததிரியொனொர். அவரது அரசொங்கம் சிட்னி நகரில் உளள 
நூற்றொணடு வபிழொ பூங்கொவபில் பொரியபதொரு மக்கள ததிரளுக்கு 
முன்பொக சத்ததியப் பபிரமொனம் எடுத்துக்பகொணடது. 

இப்ரபொது ஆஸததிரரலியொ பபிரிட்டிஷ் சொம்ரொஜ்ஐியத்ததிற்குள 
ஒரு ரதசமொக இருந்தது. பொதுகொப்பு மற்றும் பவளிநொட்டு 
வபிவகொரங்களில் 1931 வனரயபிலும் அவுஸததிரரலியொவபிற்கு 
முழு அததிகொரம் கதினடக்கவபில்னல. 1948 ஆம் ஆணடின் 
அவுஸததிரரலிய குடியுரினமச் சட்டம் வனரக்கும், 
அவுஸததிரரலியர்கள அப்ரபொதும், அவுஸததிரரலியக் 
குடிமக்களொக இருப்பனத வபிட, பபிரிட்டிஷ் குடிமக்களொகரவ 
இருந்தொர்கள. ரதசிய உனர்வு வளர்ந்ததிருந்தொலும், நொம் 
இன்னும் பபிரித்தொனியர்கரள எனும் கருத்து மக்களினடரய  
வலுவொயபிருந்தது.

Catherine Spence (1825–1910)
Catherine Spence ஒரு எழுத்தொளரும், ரபொதகரும், 
பபணணுரினமயொளரும் மற்றும் மகளிர் 
வொக்குரினமப் ரபொரொளியுமொவொர். ஸபகொட்லந்ததிருந்து 
அவுஸததிரரலியொவுக்கு ரகத்தரின் ஸபபன்ஸ புலம் 
பபயர்ந்தொர். அவுஸததிரரலிய வொழ்க்னகனயப் பற்றி இவர் 
எழுததிய புத்தகங்கள பரிசுகள பவன்றுளளன. அத்துடன் 
இவர் பொடசொனலப் புத்தகங்கனளயும் எழுததினொர். 

வீடற்ற குழந்னதகளுக்பகன அனமப்பு ஒன்னற நதிறுவ 
இவர் உதவபினொர், மற்றும் புததிய பொலர் பளளிகளுக்கும், 
சிறுமியருக்கொன அரசு பசகணடரி பொடசொனலகளுக்கும் 
இவர் ஆதரவளித்தொர்.

பொரொளுமன்றத்துக்குப் ரபொட்டியபிட்ட முதல் 
பபணனொவொர். இவர் அததிக வொக்குகனளப் பபற்ற 
ரபொததிலும் பவற்றியனடயவபில்னல. 1891-ல் இவர் பதற்கு 
அவுஸததிரரலியொவபின் ‘மகளிர் வொக்குரினம அனமப்’பபின் 
துனனத் தனலவரொனொர்.

ஒரு பபணனொல் என்னபவல்லொம் சொததிக்க இயலும் 
என்பதற்கு ரகத்தரின் ஸபபன்ஸ ஒரு உதொரனமொக 
அனமகதிறொர்.

பபிரிஸரபனில் கூட்டனமப்பு ததினம், 1901
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அரசியல னடசினளின ரதாறறம் ் ் ் ்
1880-களில், அவுஸததிரரலியத் பதொழிலொளர்கள வலுவொன பதொழிற் சங்கங்கனள ஏற்படுத்ததியபிருந்தனர். பபொருளொதொரத் 
ரதக்கம் மற்றும் வரட்சி ரபொன்ற இன்னல் மிக்க கொலங்களில் தமது ரவதனங்கனளயும், ரவனல சூழ்நதினலகனளயும் 
பொதுகொத்துக்பகொளவதற்பகன இத்பதொழிற் சங்கங்கள ரவனல நதிறுத்தங்கனள ரமற்பகொணடன. 

இனதத் பதொடர்ந்து பதொழிலொளர்கள அரசியல் பக்கம் ததிரும்பபினர். 1891 இல் இவர்கள பதொழிலொளர் கட்சினய உருவொக்கதினர். 
பதொழிலொளர்களது ரவதனங்கனளயும், அவர்களது ரவனலச் சூழ்நதினலகனளயும் மீளப் பபற்று அவற்னற ரமம்படுத்துவரத 
பதொழிலொளர் கட்சியபின் முதல் ரவனலயொய் அனமந்தது. மத்ததிய வகுப்னபச் சொர்ந்த மக்கள பதொழிலொளனரக் கொட்டிலும் 
வசததியொய் வொழ்ந்த ரபொததிலும் பதொழிலொளர்களது சூழ்நதினலகனள அவர்கள நன்கு உனர்ந்ததிருந்தனர். சம்பளங்கனள 
நதிர்னயபிக்கவும், ரவனல நதிறுத்தங்கனளத் தவபிர்க்கவுபமன அததிகொரபூர்வ அனமப்புகள உருவொக்கப்பட்டன. ஒரு 
பதொழிலொளியும், அவரது மனனவபி மற்றும் மூன்று குழந்னதகளும் ‘கனிசமொன’ வசததியபில் வொழ வழி பசய்யும் வனகயபில் 
குனறந்த பட்ச ஊததியமொக ஒரு பதொனகனய ‘பபொதுநல அரசின் சமரசப் ரபச்சுவொர்த்னத நீததிமன்றம்’ 1907 இல் நதிர்னயபித்தது.

1910 இல், சுதந்ததிரக் கட்சியபின் முதல் அத்ததியொயம் உருவொனது. ஆணடுகள பசல்லச் பசல்ல இந்தக் கட்சிக்கு அரனகப் 
பபயர்கள இருந்தன, அததில் ரதசியவொதக் கட்சி, மற்றும் ஐக்கதிய அவுஸததிரரலியக் கட்சி ஆகதியனவ அடங்கும். நொம் இன்று 
அறியும் லிபரல் கட்சி 1944-ஆம் ஆணடு Robert Menzies அவர்களொல் நதிர்மொனிக்கப்பட்டது, அவர் தொன் அவுஸததிரரலியொவபில் 
நீணட நொட்கள பதவபியபில் இருந்த பபிரதமரொனொர்.

முதலொம் உலக மகொயுத்தத்ததிற்குப் பபிறகு வபிவசொயபிகளது நலனன ரமம்படுத்துவதற்பகன ‘கன்ட்ரி பொர்ட்டி’ எனும் கட்சி 
அனமக்கப்பட்டது. ரதசியக்கட்சி என இப்ரபொது அனழக்கப்படும் இக்கட்சி பபொதுவொக லிபரல் கட்சியுடன் ரசர்ந்து பசயல்படுகதிறது.

1901 இன குடிவரவுன னடடுபபாடடுச சடடம ் ் ் ் ் ் ் ்
1901 இல் குடிவரவு கட்டுப்பொட்டுச் சட்டம் அமுலுக்கு வந்த ரபொது ‘பவளனள அவுஸததிரரலிய’க் பகொளனக சட்டமொனது. 
புலம்பபயர்ந்து வந்தவர்கள அவுஸததிரரலியொவபில் ரவனல பசய்வனதயும், ‘பவளனளயர் அல்லொரதொர்’ புலம்பபயர்ந்து 
வருவனதயும் இச்சட்டம் கட்டுப்படுத்ததியது.

ஐரரொப்பபியர் அல்லொத பபின்னனியபிலிருந்து வரும் எவரும், ஐரரொப்பபிய பமொழி ஒன்றில் 50 வொர்த்னதகனளக் பகொணட ‘ரகட்டுச் 
பசொல் எழுதும் பரீட்னச’ ஒன்றிற்குத் ரதொற்ற ரவணடியபிருந்தது. சன வனிக அனமப்பபின் உறுப்பபினர்கள, சட்ட நதிபுனர் William Ah 
Ket மற்றும் முன்னனி சன பதொழிலததிபர்கள ஆகதிரயொர் பகதிரங்க எததிர்ப்புத் பதரிவபித்தனர், ஆனொல் இவற்றொல் இச்சட்டத்னத 
மொற்ற இயலவபில்னல.

ீ
ீ

ஐரரொப்பொவபிலிருந்து வந்த குடிவரவொளர்களில் பபரும்பொன்னமரயொர் புததிதொக அனமந்த அவுஸததிரரலியொவபில் இருந்தனர். 
ஆயபினும், சீனர்கள, இந்ததியர்கள, பசிபபிக் தீவுவொசிகள மற்றும் மத்ததியக் கதிழக்கதிலிருந்து வந்தவர்களின் கலொச்சொரப் 
பங்களிப்புகள, ஏற்பகனரவ அவுஸததிரரலியொவபின் சமுதொய அனடயொளத்ததின் ஒரு அங்கமொக இருந்தன.

Edith Cowan (1861–1932)

எடித் ரகொவன் அவர்கள தொன், அவுஸததிரரலியப் 
பொரொளுமன்றத்ததிற்குத் ரதர்ந்பதடுக்கப்பபற்ற 
முதல் பபணமனியொவொர், அரதொடு இவரது படம் 
அவுஸததிரரலியொவபின் ஐம்பது டொலர் ரநொட்டில் 
இடம்பபற்றிருக்கதிறது.

எடித் அவர்கள, பபணகளின் வொக்குரினம 
இயக்கத்ததில் முன்ரனொடியொவொர், அரதொடு 
இவர் பபொதுக்கல்வபி மற்றும் குழந்னதகளின் 
உரினமகள ஆகதியவற்றுக்கு வொதொடுவததில் 
முன்ரனொடியொனவரொவொர். எடித் அவர்கனள, 1915 
ஆம் ஆணடில் ஒரு மொவட்ட நீததிபததியொகவும், 1920 
ஆம் ஆணடில் சமொதொன நீததிபததியொகவும், நதியமனம் 
பபற்றொர். 9121 ஆம் ஆணடில், எடித் அவர்கனள, ரமற்கு 
அவுஸததிரரலியொவபின் சட்ட மன்றத்ததிற்கு, ரதசியக் 
கட்சியபின் உறுப்பபினரொகத் ரதர்ந்பதடுத்தொர்கள.
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முதல உலன மனா யுததம, 1914 - 1918் ் ்
குடிரயறிகளுக்கும், அரபொரிஐினி மக்களுக்கும் இனடரய ஏற்பட்ட சிறுசிறு ரமொதல்கனளத் தவபிர, அவுஸததிரரலியொ ஒரு 
வபியக்கத்தக்க சொந்தமொன நொடொக இருந்துவந்துளளது. உளநொட்டுப் ரபொர்கள அல்லது புரட்சிகள என்று எதுவும் இங்கு 
நடந்தததில்னல. 

இங்கு வந்த முதல் குடிரயறிகள பபிரிட்டிஷ் ரபரரசுக்கு மிக வபிசுவொசமொய் இருந்தனர். 

இருந்தொலும், குறிப்பொக ஐப்பொன் ஒரு வல்லரசொக ஆன பபிறகு, ஆசியொவபிற்கு அருகதிலுளள ஐரரொப்பபியக் கொவல் முகொம் 
என்ற முனறயபில் அவுஸததிரரலியொ தொன் தொக்கப்படக்கூடுமொன நதினலயபில் இருப்பதொக உனர்ந்தது. நம்னமப் பொதுகொப்பதற்கு 
பபிரிட்டிஷ் ரபரரனசயும், அதன் கடற்பனடனயயும் அவுஸததிரரலியொ சொர்ந்ததிருக்க ரவணடியபிருந்தது. பபிரிட்டிஷ் ரபரரசுக்கு 
பக்கபலமொகவும், நமது பொதுகொப்புக்கொகவும் இரணடு உலக மகொயுத்தங்களிலும் அவுஸததிரரலியொ ரபொரிட்டது.

பஐர்மொனியருடன் கூட்டு ரசர்ந்ததிருந்த துருக்கதியபின் மீது தொக்குதல் ஒன்னற நடத்ததியதன் மூலம் அவுஸததிரரலியொவபின் 
இரொணுவ வீரர்கள முதல் உலக மகொ யுத்தத்ததில் 1915 இல் நுனழந்தனர். அவுஸததிரரலிய மற்றும் நதியூசிலொந்து வீரர்கள 
தமக்பகன ஒதுக்கப்பட்டிருந்த கலிப்பபொலி தீபகர்ப்பப் பகுததினயத் தொக்க ரவணடியபிருந்தது.

இந்த வீரர்கள துருக்கதியப் பனடகளின் துப்பொக்கதிச் சூட்னடயும் மறி, பசங்குத்தொன மனலப் பொனறகள மீது ஏற ரவணடியபிருந்தது. 
எப்படிரயொ, இந்த மனலகளின் மீது ஏறிய வீரர்கள குழிகனளத் ரதொணடி அததில் மனறந்ததிருந்தனர். இததில் பல இளம் வீரர்கள 
உயபிரிழந்தனர். இந்த ஆன்ஸக் வீரர்களது துனிவபில் அவுஸததிரரலியர்கள அதீதப் பபருமிதம் பகொணடனர்.

ீ

கலிப்பபொலிக்குப் பபிறகு அவுஸததிரரலியத் துருப்புக்கள ரமற்குப் ரபொர் முனனயபில் பபிரொன்சில் ரபொரிட்டன. பதுங்கு குழிகனளத் 
ரதொணடியனமக்க இவர்கள அததிக ரநரம் எடுத்துக் பகொணடதொல் இங்கு இவர்களுக்கு ‘ரதொணடிகள’ (‘diggers’) எனும் பபயர் 
வழங்கப்பட்டது. General Sir John Monash எனும் இரொணுவ தளபததியொல் வழி நடத்தப்பட்ட அவுஸததிரரலியத் ரதொணடிகள 
பஐர்மொனிக்கு எததிரொன கனடசி ரபொர்களில் பபரும் பவற்றிகனளக் கணடனர்.

சூயஸ கொல்வொய் பொதுகொப்புப் பனிகளிலும், சினொய் தீபகற்பப் பகுததினய ‘கூட்டுப்பனடயபினர்’ னகப்பற்றியததிலும் பங்ரகற்ற 
அவுஸததிரரலிய வீரர்களும் வீர மகளிரும் மத்ததிய கதிழக்குப் பகுததியபிலும் ரசனவ புரிந்தனர்.

ரடாரதியா பமககலலர (1885-1968)் ் ்

ரடொரததியொ பமக்கல்லர் அவர்கள, என்னுனடய 
நொடு என்ற அவரது பொடலுக்கு மிகவும் 
பபயர்பபற்றவரொவொர், இது முதலில் 1908 ஆம் 
ஆணடில் பபிரசுரம் பபற்றது, அததில் உளள ‘பவயபிலில் 
பவந்த என் நொட்னட நொன் ரநசிக்கதிரறன்’ என்ற 
வரிகள அழியொப் புகழ்பபற்றதொகும். அவரது 
பொடனல, மிகச்சிறந்த முட்புதர்ப் பொடல் என்ரற 
கருதுகதிறொர்கள, இது வட-ரமற்கு நதியூ சவுத் ரவல்ஸின், 
குன்ரனடொ அருகதில் உளள அவரது சரகொதரர்களின் 
பணனனகளில் அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தல் 
உத்ரவகம் பபற்றதொகும்.

1968 ஆம் ஆணடில், அவுஸததிரரலிய இலக்கதியத்ததிற்கு 
அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பபிற்கொக, ரடொரததியொ 
அவர்கனள, பபிரிட்டிஷ் ரபரரசின் ஆட்சியபில் ஒரு 
அததிகொரியொக நதியமித்தொர்கள.
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சிமபஸனும அவரது கழுனதயும—  

John Simpson Kirkpatrick (1892–1915)
் ் ் ்

பபினரரவட் ஐொன் சிம்ப்ஸன் கலிப்பபொலியபில் மருத்துவப் 
பபிரிவபில் அவசர சிகதிச்னச வொகனப் படுக்னக தூக்கதியொகப் 
பனியொற்றி வந்தொர். இங்குளள மனலகள மற்றும் 
பளளத்தொக்குகள வழியொக இப்படுக்னககனளத் 
தூக்கதிச் பசல்வது மிகக் கடினமொக இருந்தது. இரொணுவ 
உத்தரவுகனளயும் மீறி, Duffy எனும் பபயனரக் பகொணட 
கழுனதயபின் மீது கொயமுற்ற வீரர்கனள பொதுகொப்பொன 
இடங்களுக்குக் பகொணடுவர இவர் உதவபினொர்.

பகல் இரவொக இனடபவளி ஏதுமின்றி, ரபொர்முனனக்கும், 
கடற்கனரயபிலுளள தமது முகொமுக்கும் தமது உயபினரப் 
பனயம் னவத்து இவர்கள பயனித்தனர்.

பபினரரவட் ஐொன் சிம்ப்ஸன் கலிப்பபொலிக்கு 1915, ஏப்ரல் 
25-ஆம் ததிகததியன்று வந்துரசர்ந்தொர். பவறும் நொன்கு 
வொரங்களுக்குப் பபின்னர் எததிரிகளின் இயந்ததிரத் 
துப்பொக்கதிச் சூட்டில் இவர் பகொல்லப்பட்டொர். பபினரரவட் 
ஐொன் சிம்ப்ஸன் துனனயொக வரொமல், Duffy மட்டும் 
கொயமுற்றிருந்த வீரர் ஒருவனரச் சுமந்து பகொணடு 
தனிரய கடற்கனர முகொமிற்கு வந்த ரசொகம் மிக்க 
கொட்சினய இரொணுவ வீரர்கள கணடனர். John Simpson 
Kirkpatrick ஒரு அவுஸததிரரலிய அமர கொவபியமொவொர்.
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ஆனஸான அமரனாவியம் ் ்
துருக்கதியபில் இருக்கதிற கலிப்பபொலியபில் தொன் ஆன்சக் 
பொரம்பரியம் அனமயப்பபற்றது.

ஏப்ரல் 25, 1915 ஆம் ஆணடு கல்லிரபொலியபில் இறங்கதியது, 
எட்டு மொதங்கள நீடித்த ரபொர்க்கொல நடவடிக்னகயபின் 
துவக்க நொளொகும், 26000 அவுஸததிரரலிய ரபொர் வீரர்கள 
இததில் பொததிப்புக்குளளொயபினர், இவர்களில் கொயங்களொலும் 
அல்லது ரநொய்களொலும் மடிந்த 8000 வீரர்களும் அடங்குவர். 
கலிப்பபொலி தீபகற்பத்ததில் ரபொரிட்ரடொரது னதரியமும், 
வீர உனர்வும் ஒரு அமரகொவபியத்ததிற்ரக வடிவளித்தது 
என்று கூறலொம். ‘ஆன்ஸக்’ எனும் பதம் அவுஸததிரரலிய, 
நதியுசிலொந்து பமொழிவழக்கதின் ஒரு அங்கமொகரவ 
ஆகதிவபிட்டது.

கலிப்பபொலியபில் தனரயபிறங்கதிய நதிகழ்னவ முதல் 
முனறயொக 1916-ஆம் ஆணடில் அவுஸததிரரலியொ, 
நதியூசிலொந்து, இங்கதிலொந்து மற்றும் எகதிப்து ஆகதிய 
நொடுகளில் உளள துருப்புக்கள நதினனவு கூர்ந்தன. 
அந்த ஆணடுதொன், ஏப்ரல் 25-க்கு ‘ஆன்ஸக் ததினம்’ எனப் 
பபயரிடப்பட்டது. அன்றிலிருந்து, 25 ஏப்ரல் அன்ஸக் ததினம் 
என்றறியப்படுகதிறது. 

1920-களில் அவுஸததிரரலியொ எங்கும் ‘ஆன்சக் ததின’ 
சடங்குகள நடத்தப்பட்டன. மொநதிலங்களில் ‘ஆன்சக் 
ததினம்’ பபொது வபிடுமுனற நொளொக அறிவபிக்கப்பட்டது. 
தனலநகர்களில் பபிரதொனமொன ரபொர் நதினனவொலயங்கள 
நதிறுவப்பட்டன. 

ரதசம் பநடுக உளள பபருநகரங்களிலும் 
சிறுநகரங்களிலும், ரபொர்களில் இறந்த இனளஞர்களுக்கும், 
யுவததிகளுக்கும் நதினனவுக்கூடங்கள எழுப்பப்பட்டன.

யுத்தங்களிலும், ரபொர்களிலும், அனமததி கொக்கும் 
பனிகளிலும் ரசனவ புரிந்த அனனவனரயும், கடும் 
பனகயபின் முகத்ததிலும் அவர்களது ரதொழனமனயயும், 
சகதிப்புத்தன்னமனயயும், நமது எததிர்கொலத்ததிற்கொன 
ததியொகங்கனளயும் பகளரவபிக்கும் ததினமொக ‘ஆன்சக் 
ததினம்’ தற்ரபொது அனுஷ்டிக்கப்படுகதிறது. அரதொடு 
இது ரபொரின் அரனக வபித்ததியொசமொன அர்த்தங்கனளப் 
பபிரததிபலிக்கும் ஒரு ததினமொகும். 

இன்று, அவுஸததிரரலியொவபிலும் மற்றும் உலபகங்கும் 
‘ஆன்சக் ததினம்’ அனுஷ்டிக்கப்படுகதிறது. சணனடகளிலும் 
ரபொரிட்ட வீரர்களும், வீரொங்கனனகளும், 
ஒருங்கதினனந்து ரபொரிட்ட நொடுகனளச் ரசர்ந்த முன்னொள 
வீரர்களும், அனமததிகொக்கும் பனிகளில் ஈடுபட்ரடொரும் 
‘ஆன்சக் ததின’ அனிவகுப்புக்களில் பபருமிதத்துடன் 
நனடரபொடுகதின்றனர்.
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ரதகக காலம, 1929 – 1932் ்

இந்தப் பபரும் பபொருளொதொரத் ரதக்க கொலமொனது 
அவுஸததிரரலிய மக்களுக்குக் கடும் இன்னல் மிக்க 
கொலமொயபிருந்தது. நதியூயொர்க் நகர பங்குச் சந்னத வீழ்ந்த 
அரத ரநரத்ததில் இது ஆரம்பமொனது என்றொலும், இத்ரதக்க 
நதினலக்குக் கொரனமொய் அனமந்த ரவறு கூறுகளும் உணடு. 
ஏற்றுமததிப் பபொருட்களின் வபினலகள மற்றும் வபிற்பனனகளி
ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி, பவளிநொட்டுக் கடன், அரசின் பசலவபினம் 
மற்றும் கட்டுமொனப் பனிகள ஆகதியவற்றில் ஏற்பட்ட 
வீழ்ச்சி ஆகதியனவயும் கொரனங்களில் உளளடங்கும். 1932 
இன் மத்ததியபில் கதிட்டத்தட்ட 32 சத அவுஸததிரரலியர்கள 
ரவனலயபில்லொமல் இருந்தனர்.

ல் 

அவுஸததிரரலிய சமூகத்ததின் மீது இத்ரதக்க நதினல பபரும் 
பொததிப்புகனள ஏற்படுத்ததியது.ு ரவனலயும், நதினலயொன 
வருமொனமும் இல்லொத கொரனத்தொல் பலர் தமது வீடுகனள 
இழந்தனர். சுகொதொர வசததிகள அற்ற தற்கொலிகக் 
பகொட்னடகளில் இவர்கள வொழும் நதிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. சில 
தந்னதயர்கள தமது குடும்பத்ததினனர நதிர்கததியொய் வபிட்டுச் 
பசன்றனர் அல்லது குடிப்பழக்கத்ததிற்கு அடினமயொயபினர். 
பதொழிலொளர் குடும்பத்துக் குழந்னதகள 13 அல்லது 14 வயததில்
பொடசொனலனய வபிட்டு அகல ஆரம்பபித்தனர். அரநகப் பபணக
பபிரதொன வருமொனம் ஈட்டுபவர்களொக இருந்தது மட்டுமின்றி, 
குழந்னதகனளயும், வீட்னடயும் யொருனடய உதவபியுமின்றித் 
தொமொகரவ கவனிக்க ரவணடியபிருந்தது.

 
ள 

பபொருளொதொரத் ரதக்கநதினல ஏற்படுவதற்கு முன்பொக 
அவுஸததிரரலிய அரசொங்கத்ததில் ரவனலயற்ரறொருக்கு உதவும் 
மத்ததிய ததிட்டம் எதுவும் கதினடயொது. தரும ஸதொபனங்கள மற்றும்
சில தனியொர் அனமப்புகள ஆகதியன தவபிர, ரவனலவொய்ப்புத் 
ததிட்டங்கனளயும், பபொதுப் பனித் ததிட்டங்கனளயுரம ஏனழ 
மக்கள நம்பபியபிருக்க ரவணடியபிருந்தது. 1932-ல் பபொருளொதொர 
நதினல முன்ரனற ஆரம்பபித்தது, ஆனொல், பபரும்பொன்னமத் 
தருனங்களில், குடும்பங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த பொததிப்னப சரி 
பசய்ய இயலவபில்னல. 

 

இந்த பபருந் ரதக்க கொலத்ததின் ரபொது அவுஸததிரரலிய தரும  
ஸதொபனங்களும், சுவபிருப்புத் பதொணடர்களும் பபரும் பங்கொற்றினர்.

Sir Charles Kingsford Smith (1897–1935)
Sir Charles Kingsford Smith (1897–1935) துனிவு மிக்க ஒரு 
வபிமொன ஓட்டியும், வபிணணூர்ததிப் பயன முன்ரனொடியும், 
ஒரு அவுஸததிரரலிய ஹீரரொவும் ஆவொர். முதலொம் உலக 
மகொ யுத்தத்ததில் கலிப்பபொலியபில் ரபொரிட்ட சர் சொர்லஸ 
கதிங்ஃபர்ட் ஸமித் பபிரித்தொனியரின் ‘ரொயல் ஃப்னளயபிங் 
ரகொர்’ வபிமொனங்கனள ஓட்டி வந்தொர்.

1928 இல், கலிஃரபொர்னியொவபிலிருந்து குயீன்சுலொந்து 
வனர பசிபபிக் மகொசமுத்ததிரத்னத முதல் முனறயொய்க் 
கடந்தது இவரது மிகப் பபரும் சொதனனயொகும். 
‘சதர்ன் கதிரொஸ’ என்ற அவரது வபிமொனம் இறுததியொக 
அவுஸததிரரலியொனவ வந்தனடந்த ரபொது அவர் மீது 
அரமொக அன்பு னவத்ததிருந்த 25,000 மக்கள ஹீரரொ 
‘ஸனமததி’க்குப் புகழொரம் சூட்டக் கொத்ததிருந்தனர். அவரது 
வபிண பயன ரசனவகளுக்பகன 1932 இல் ‘சர்’ பட்டம் 
அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

துயரகரமொன வனகயபில், 1935-ல் இங்கதிலொந்ததிலிருந்து 
அவுஸததிரரலியொவபிற்கு வரும் வழியபில் அவரது 
வபிமொனம் வபிபத்துக்குளளொனது , அதனனயடுத்து அவர் 
கணடுபபிடிக்கப்படரவயபில்னல.

உலகதின் மிகச் சிறந்த வபிமொனி என்று 
அனழக்கப்பட்டுளள சர் சொர்லஸ கதிங்ஃரபொர்டு ஸமித், 
ரதக்க கொலத்ததின் மத்ததியபிலுங்கூட மற்றவர்களுக்கு 
உதொரனமொக இருந்த ஒரு உணனமயொன அவுஸததிரரலிய 
நொயகனொக வபிளங்கதினொர்.

பபரும் பநருக்கடியபின் ரபொது ஒரு இரச் அடிப்படி
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இரணடாம உலக மகாயுததம 1939 -1945் ் ் ்

இரணடொம் உலக மகொ யுத்தத்ததின் ரபொது வட ஆப்பபிரிக்கப் 
பொனலவனங்களிலும், இதர பல இடங்களிலும் கூட்டனி 
நொடுகரளொடு ரசர்ந்து ஐரரொப்பொவபில் பஐர்மனிக்கு 
எததிரொகவும், மத்ததியதனரக்கடல் மற்றும் வடக்கு 
ஆப்ரிக்கொவபிர்கு எததிரொகவும் அவுஸததிரரலியர்கள 
ரபொரிட்டனர். இவர்கள, பதன் –கதிழக்கு ஆசியொவபிலும், 
பசிபபிக்கதிலும் ஐப்பொனுக்கு எததிரொகப் ரபொரிட்டனர். 

வட ஆப்பபிரிக்க பொனலவனங்களில், பதொப்ருக் நகரில் 
பஐர்மொனியரும், இத்தொலியரும் இட்டிருந்த, எகதிப்ததில் 
பஐர்மொனிய பனடக்குக் எததிரொன கனடசி அரனொக 
இருந்த, நீணடபதொரு முற்றுனகனய முறியடிக்க இவர்கள 
ரபொரிட்டனர். எட்டு மொதங்களொக, இந்த ஆட்கள (பபரும்பொலும் 
அவுஸததிரரலியர்கள) கடும் தொக்குதல்கனளயும், 
கடுனமயொன சூழ்னினலகனளயும் தொங்கதி, குனககளிலும், 
இடுக்குகளிலும் வொழ்ந்து வந்தனர். ரபொரின் ஒருசில 
இருணட நொட்களின் ரபொது, அவர்களது தீர்மொனம், வீரதீரம், 
நனகச்சுனவரயொடு கூடிய, அவர்களது பனடத்தளபததிகளின் 
தவீபிர தந்ததிரங்களுரம மனனத மயக்கும் மூலொதொரமொக 
ஆகதின. அப்படிச் பசய்னகயபில், இவர்கள ‘பதொப்ருக் எலிகள’ 
என்ற அழியொப் புகனழப் பபற்றொர்கள. 

1941 ஆம் ஆணடில், பசிபபிக்கதில் ஐப்பொன் தனது ரபொனரத் 
துவங்கதியது. அவுஸததிரரலியப் பனடவீரர்களும், 
வீரொங்கனனகளும் பப்புவொ நதியூ கதினினயத் 
தொக்குதலிலிருந்து கொக்கச் பசன்றொர்கள. இந்தப் பனி 
சொதொரன சிப்பொய்களிடமும், மிகவும் குனறந்த பயபிற்சி 
பபற்ற புது இளம் சிப்பொய்களிடமு ஒப்பனடக்கப்பட்டது. 
‘பகொரகொடொ பொனத’ எனப்படும் சகததி நதினறந்த, பசங்குத்தொன 
கொட்டுப் பொனத பநடுக இவர்கள எததிரியுடன் ரபொரிட்டனர். 
ஐப்பொனியப் பனடகளின் முன்ரனற்றத்னத அவுஸததிரரலியத் 
துருப்புக்கள தடுத்து நதிறுத்ததின. கலிப்பபொலியபின் ஆன்சக் 
குடொரவொடு பகொகொடு பொனதயும் அவுஸததிரரலியர் பலர் வபிஐயம் 
பசய்யும் புணனியத் தளமொனது.

சிங்கப்பூலிருந்த பொரிய பபிரித்தொனியத் தளத்னத 1942-ல் ஐப்பொனியர் னகப்பற்றினொர்கள. எததிரிகளிடம் பபிடிபட்டு தொய் - பர்மொ 
இரயபில் பொனத அனமக்கும் ரவனலகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டவர்களில் 15,000 அவுஸததிரரலியத் துருப்புக்களும் அடங்குவர். 
இரணடொம் உலக மகொயுத்தத்ததின் ரபொது ஐப்பொனியர்கள அவுஸததிரரலிய துருப்புக்கனளக் பகொடூரமொக நடத்ததினொர்கள. 
தம்மொல் இயன்ற வனரயபிலும் அவுஸததிரரலியப் ரபொர்க்னகததிகள ஒருவருக்பகொருவர் உதவபிகரமொக இருந்த ரபொததிலும், இங்கு 
தொன் 2700 அவுஸததிரரலிய ரபொர்க்னகததிகள மொணடனர்.

Sir Edward ‘Weary’ Dunlop (1907–93)
Sir Edward ‘Weary’ Dunlop துனிவும், கருனனயும் மிக்கபதொரு 
அறுனவ சிகதிச்னச மருத்துவரும், அவுஸததிரரலியப் 
ரபொர்க் கொல நொயகனும் ஆவொர். ஐப்பொனியரொல் பபிடிபட்ட 
இவரும் இவரது சகொக்களும் தொய் - பர்மொ இரயபில் பொனத 
ரவனலயபில் ஈடுபடுத்தப்படுவதற்கொக பர்மொவுக்குக் 
பகொணடு பசல்லப்பட்டனர். இது மிகநீணட கடும் 
ரவனலயொகும்.

தளபததி எனும் முனறயபில் வபியரி தனது வீரர்களுக்கொக் 
குரல் பகொடுத்தொர் மற்றும் அவர்கனளக் 
குனப்படுத்துவதததிலும் நீணட ரநரம் பசலவபிட்டொர். 
இவர் முகொமில் வனதக்கு ஆளொக்கப்பட்ட ரபொததிலும், 
அடிபனியொது பதொடர்ந்து தமது பனினய ஆற்றி வந்தொர்.

மருத்துவத் துனறக்குத் இவர் பசய்த பங்களிப்புக்கொக 
1969-ஆம் ஆணடு இவருக்கு ‘சர்’ பட்டம் வழங்கப்பட்டது. 
இவர் இறந்த ரபொது 10,000 மக்கள பமல்பர்ன் நகரத் 
பதருரவொரங்களில் நதின்று, ‘இரயபில் பொனத மருத்துவர்’ 
என்று தொம் அன்பொய் அனழத்த நொயகனின் இறுததி 
யொத்ததினரயபில் மரியொனத பசலுத்ததினர்.

பகொக்கொடொ பொனதயபில் கொயமனடந்த ரபொர் வீரர் ஒருவருக்கு 
பப்புவொ சுனம தொங்கதி உதவுவது
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மறற சணவடனள் ் ்
இரணடொம் உலகப்ரபொனர அடுத்து வபினரவபிரலரய, 1950 முதல் 1953 வனர, ஐக்கதிய நொடுகளின் பன்னொட்டுப் பனடயபின் 
ஒரு பகுததியொக, அவுஸததிரரலிய ஆயுதப்பனடகனள, வடக்கதின் கம்யூனிசப் பனடகளில் இருந்து தற்கொப்பதற்கொகத் 
பதன்பகொரியொவபிற்கு அனுப்பபி னவத்தனர். 

பவகு கொலம் பபிடிக்கும் முன்ரப, நொட்னட மறுபடியும் ஒன்றொக்க வபிரும்பபிய, வபியட்னொமிய கம்யூனிசப் பனடகளுக்கு எததிரொக 
பதற்கு வபியொட்னொமிய அரசொங்கத்ததிற்கு ஆதரவொக அபமரிக்க ஐக்கதிய நொடுகரளொடு அவுஸததிரரலியொ கூட்டு ரசர்ந்தது. 
இரணடொம் உலகப்ரபொரில் இருந்து, வபியொட்னொம் ரபொரர, அவுஸததிரரலியொவபின் மிகப்பபரிய ஆயுதரமந்ததிய பனடப் பனியொக 
இருந்து வருகதிறது. 1962 இல் ஆரம்பபித்து 1973 ஆம் ஆணடு வனர நீடித்த இந்தப் ரபொர், அந்தக் கொலத்ததில், அவுஸததிரரலியொ 
ரபொரிட்ட மிக நீணட ரபொரொகரவ இருந்தது. இது ஒரு முரணபொடொன ஈடுபொடொக இருந்தது, இதற்கு எததிர்ப்புத் பதரிவபித்து, 
குறிப்பொக, இளம் அவுஸததிரரலிய ஆணகனளக் கட்டொயப் பனியபில் ஈடுபடுத்ததியதற்கு எததிர்ப்புத் பதரிவபித்து, அரனக 
அவுஸததிரரலியர்கள பதருவபில் இறங்கதிப் ரபொரிட்டனர்.

அவுஸததிரரலியப் பொதுகொப்புப் பனட, கதிழக்கு னதமொர், ஈரொக், சூடொன் மற்றும் ஆப்கொனிஸதொன் ஆகதிய நொடுகளில் நனடபபற்ற 
சணனடகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தது, அரதொடு, ஆப்ரிக்கொ, மத்ததியக் கதிழக்குக் மற்றும் ஆசிய-பசிபபிக் பபிரொந்ததியம் உளளிட்ட, உலகதின் 
அரனகப் பகுததிகளில் அனமததி கொக்கும் பனிகளில் ஐக்கதிய நொடுகளிலும் பங்ரகற்றிருக்கதிறது. 

நிவனவஞசலி நாள் ்
ஆன்சக் ததின சடங்குகனளப் ரபொலரவ, நதினனவஞசலி ததினத்தன்றும் யுத்தத்ததில் ரபொரிட்டு உயபிர் நீத்ரதொனர 
அவுஸததிரரலியர்கள நதினனவு கூருகதின்றனர். ஒவ்பவொரு வருடமும், நவம்பர் மொதம் (11-வது மொதம்) 11-ஆம் ததிகததி 11 மனிக்கு 
ரபொர்கள, மற்றும் ரமொதல்களில் உயபிர் நீத்த அல்லது அல்லலுற்ற ஆடவனரயும், மகளினரயும் மற்றும் யுத்தங்களில் ரசனவ 
புரிந்த அனனவரது ததியொகங்கனளயும் அவுஸததிரரலியர்கள ஒரு கனம் நதின்று நதினனவு கூருகதின்றனர். இத்ததினத்தன்று நொம் 
பசம்னம நதிற பபொப்பபி மலர் ஒன்னறச் சூடிக் பகொளகதிரறொம். 

1900-ஙனளின ஆரமபனால 
புலமதபயரவு

் ் ்
் ்

முதல் மற்றும் இரணடொம் உலக மகொ யுத்தங்களுக்கு 
இனடப்பட்ட கொலத்ததிலும் அவுஸததிரரலியொவுக்குள 
நுனழவது குறித்த கடுனமயொன வனரமுனறகள நடப்பபில் 
இருந்தன. எனினும், ஐரரொப்பொவபின் பதன் பகுததியபிலிருந்து 
புலம்பயர்ரவொரில், குறிப்பொய் ஆடவரது வருனகயபில் 
அததிகரிப்பு கொனப்பட்டது. பல வனகப்பட்ட ததிறன்கனளயும், 
கல்வபியறினவயும் தமது கலொசொர வபிழுமியங்கனளயும் 
இவர்கள தம்முடன் பகொனர்ந்தனர். அவுஸததிரரலியொவபின் 
கதிரொமியத் பதொழில் அபபிவபிருத்ததிக்கும், சொனலகள மற்றும் 
இரயபில் பொனதகனள அனமக்கவும் இவர்கள உதவபினர். 
ததிறன் மிக்க இத்தொலியக் பகொத்தனொர்கள நமது அரசொங்கக் 
கட்டிடங்கள மற்றும் வததிவபிடங்னள நதிர்மொனிக்கக் 
குறிப்பபிடத்தக்க பங்களிப்பு பசய்தனர்.

1930-களின் முடிவபில், யுத்த அகததியர்கள 
ஐரரொப்பொவபிலிருந்து வரத் பதொடங்கதினர். பஐர்மொனிய 
நொஸிகளின் அச்சுறுத்ததிலில் இருந்து இவர்கள 
தப்பபிரயொடிக் பகொணடிருந்தனர். பஐர்மனி, ஆஸததிரியொ, 
பசக்ரகொஸரலொவொகதியொ, ஹங்ரகரி மற்றும் ரபொலந்து 
ஆகதிய நொடுகளில் இருந்து இவர்கள வந்தனர். இவர்களில் உயர் 
கல்வபியும், ததிறனும் ஒருங்ரக அனமயப்பபற்ற பல அகததிகள 
அவுஸததிரரலியொவபினது கலொசொர வொழ்க்னகக்குப் பபரும் பங்களிப்பொற்றியுளளனர். 

இரணடொம் உலக மகொயுத்தத்ததின் ரபொது பபிடிபட்ட 18000 இத்தொலிய இரொணுவ வீரர்கள அவுஸததிரரலிய ரபொர்க் னகததி 
முகொம்களில் னவக்கப்பட்டிருந்தனர். அவர்கள குறுகதிய கொலம் மட்டுரம முகொம்களில் தங்கதியபிருந்தொர்கள, இவர்கள 
நதியொயமொன முனறயபில் நடத்தப்பட்டனர், அததில் அரனகர் இந்த மணனனக் குறித்தும், மக்கனளக் குறித்தும் பகொஞசம் பதரிந்து 
பகொணடொர்கள. யுத்தத்ததிற்குப் பபிறகு பலர் புலம்பபயர்ந்ரதொரொக அவுஸததிரரலியொவபிற்குத் ததிரும்பபினர்.

யுதத னாலதவதத ததாடரநது வநத அனதியர் ் ் ் ் ் ்
சனத்பதொனகனயப் பபருக்கும் ரநொக்கத்துடன், யுத்தத்ததிற்குப் பபிறகு, மற்ற ஐரரொப்பபிய நொடுகளிலிருந்து புலம்பபயர்ரவொனர 
அவுஸததிரரலியொ உளபளடுத்தது. நொஸி ஆததிக்க பஐர்மனியபிலிருந்து இலட்சக் கனக்கொன மக்கள தப்பபிரயொட 
ரவணடியபிருந்தது அல்லது ரசொவபியத்து ருஷ்யொவபினொல் ஆக்கதிரமிக்கப்பட்டிருந்த தமது பசொந்த இடங்களுக்கு இவர்களொல் 
ததிரும்ப இயலொமலிருந்தது. இடம் பபயர்த்தப்பட்ட இவர்களில் ஏறத்தொழ 170,000 ரபனர ஏற்றுக்பகொணட அவுஸததிரரலியொ புது 
வொழ்க்னக ஒன்னற ஆரம்பபிக்கும் வொய்ப்னப இவர்களுக்கு வழங்கதியது. 

அவுஸததிரரலியொவபில் பபரும் பதொழிலொளர் பற்றொக்குனறயும் கொனப்பட்டது. நொட்டின் எததிர்கொலத்ததிற்கு சனத்பதொனக 
வளர்ச்சி இன்றியனமயொதது என அவுஸததிரரலிய அரசு நம்பபியது. 45 வருடங்களுக்குக் குனறந்த வயதுனடய ஆரரொக்கதியமொன 
புலம்பபயர்ரவொர் பவறும் 10 பவுணடு கட்டனத்ததிற்கு அவுஸததிரரலியொவுக்கு வர இயலுமொயபிருந்தது, மற்றும் இவர்களது 
பபிளனளகளொல் இனொமொய்ப் பயனிக்க இயலுமொயும் இருந்தது. ஆயபினும், ஐக்கதிய அரசு அல்லது ஐரரொப்பபிய நொடுகனளச் 
சொர்ந்ரதொர் மட்டுரம வர இயலும் என்ற கட்டுப்பொடு நீடித்தது.

ஐரரொப்பபியக் குடிவரவொளர் ஒரு 
வர் அவுஸததிரரலியொவபிற்கு வந்து ரசருதல்
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ஸரநாவி மவல நீர-மின உறபததித திடடம் ் ் ் ் ் ் ்
1949 ஆம் ஆணடில், ஸரநொவபி ஆற்றின் தணனீர் கதிழக்கு 
வபிக்ரடொரியொவபில் கடலில் பொய்வதற்கு முன்பொக அனதப் 
பபிடிக்கும் ததிடமொன ததிட்டபமொன்னற அரசு ஆரம்பபித்தது. 
இத்தணனீனர நீர்பொசனத்ததிர்கொக உளநொட்டிற்குத் 
ததிருப்பபி வபிடப்பட்டது, அரதொடு அது மின்சக்ததினய உற்பத்ததி 
பசய்யவும் உபரயொகதிக்கப்படவபிருந்தது. இதுபவொரு 
மொபபரும் ததிட்டமொகும், இனத நதினறரவற்ற  
25 ஆணடுகளொனது. 

இதுரவ அவுஸததிரரலியொவபில் ரமற்பகொணட மிகப்பபரிய 
பபொறியபியல் ததிட்டமொகும். இது, உலகதின் மிகப்பபரிய 
நீர்-மின்சொரத் ததிட்டங்களில் ஒன்றொகும், அரதொடு இனத 
உலகதின் நவீன கட்டுமொனப் பபொறியபியல் அததிசயங்களில் 
ஒன்றொக அங்கீகரித்ததிருக்கதிறொர்கள. 

நதியூ சவுத் ரவல்ஸ மொநதிலத்ததில் Kosciusko ரதசிய 
வனப்பூங்கொவபில் ஸரநொவபி மனலத் ததிட்டம் 
அனமந்துளளது. 16 பபிரதொன நீர்த் ரதக்கங்களும், ஏழு 
மின்னுற்பத்ததி நதினலயங்களும், நீரரற்று நதினலயம் 
ஒன்றும் 225 கதிரலொ மீட்டர் பதொனலவு நீளும் குனகப் 
பொனதகளும், குழொய்வழிகளும், நீர்க்கொல்வொய்களும் 
இத்ததிட்டத்ததில் அடங்கும். பபரும்பகுததி நதிலத்தடியபில் 
அனமந்ததொகும். 

இத்ததிட்டம், நதியூ சவுத் ரவல்ஸ மற்றும் வபிக்ரடொரியொவபின் 
உளளகப் பகுததியபின் பணனனகளுக்கு இன்றியனமயொத 
தணனீனர வழங்குகதிறது. இதன் மின் உற்பத்ததி 
நதினலயங்கள, நதியூ சவுத் ரவல்ஸ மின்சொரத்ததில் 10 சதவீத 
அளனவ உற்பத்ததி பசய்கதின்றன.

இச் பசயற்றிட்டத்ததின் ரவனலகள 1949-ல் பதொடங்கதி 1974-
ல் முடிவுற்றன. 30 நொடுகனளச் ரசர்ந்த ஒரு இலட்சத்ததிற்கும் 
ரமற்பட்ட மக்கள இத்ததிட்டத்ததில் ரவனல பசய்தனர். 
இத்பதொழிலொளர்களில் 70 சதத்ததிற்கும் ரமலொரனொர் புததிய 
குடிரயறிகளொவர். இத்ததிட்டம் பூரனமனடந்த பபின்னர் 
அவுஸததிரரலியொவபிரலரய தங்கதிவபிட்ட பபரும்பொன்னம 
ஐரரொப்பபியத் பதொழிலொளர்கள இந்நொட்டினது பல்கலொசொர 
சமுதொயத்ததிற்கு பபரும் பங்கொற்றியுளளனர்.

அவுஸததிரரலியொ ஒரு சுதந்ததிர, பல்கலொசொர, சொதுரியமொன 
நொடு என்பனதக் கொட்டும் பபிரதொன அனடயொளச் சின்னமொக 
ஸரநொவபி மனலத் ததிட்டம் வபிளங்குகதிறது.



80        அவுஸததிரரலியக் குடியுரினம: நம்மினடரய உளள பபொதுப்பபினனப்பு

பூரவீனன குடிமனனள நடததபபடட விதம் ் ் ் ் ் ் ்
அரபொரிஐினி மக்கனளப் பபொறுத்த அவுஸததிரரலிய அரசின் பகொளனகயொனது 1940-களிலும் 1950-களிலும் 
ஒருனமப்பொடுனடயதொக மொறியது. இதன் அர்த்தம், பூர்வீகக் குடிமக்கள அல்லொத ஏனனய மக்கள வொழ்வது ரபொலரவ 
பூர்வீகக்குடியபினரும் வொழ ரவணடும் என அவர்களுக்குச் பசொல்லப்பட்டது. ஆனொல், தமது பொரம்பரிய கலொசொரத்னத 
பூர்வீகக்குடியபினர் இழக்க வபிரும்பொததொல் இந்த பகொளனக பயனளிக்கவபில்னல.

1960-களில் இக்பகொளனகத் ததிட்டம் ஒருங்கதினனப்புக் பகொளனகயொக மொறியது. அவுஸததிரரலியொவபிலிருந்த பபரும்பொலொன 
ஆணகள வொக்களிக்கும் உரினமனய 1850-களில் பபற்றனர், ஆனொல், பபொதுநல அரசு வொக்களிப்பு உரினமகள என்பது சகல 
பூர்வீகக்குடி அவுஸததிரரலியர்களுக்கும் 1962-ஆம் ஆணடு வனரயபிலும் அளிக்கப்படவபில்னல. பூர்வீகக் குடிமக்களுக்கு குடிவொழ் 
சுதந்ததிரங்கள வழங்கப்பட்டரபொததிலும் பூர்வீகக்குடி சொரொ அவுஸததிரரலியக் கலொசொரத்னத ஏற்றுக்பகொளளுமொறு அவர்கள 
எததிர்பொர்க்கப்பட்டனர். 

1967-ஆம் ஆணடில், அரபொரிஐினிப் பூர்வீகக்குடிகளும் நொட்டின் சனத்பதொனகக் கனக்பகடுப்பபில் ரசர்த்துக்பகொளளப்பட 
ரவணடுபமன 90 வீதத்ததிற்கும் ரமலொன அவுஸததிரரலியர்கள ‘ஆம்’ என்று பசொல்லி வபிருப்பம் பதரிவபித்தனதயடுத்து, ரமலும் 
மொற்றங்கள ஏற்பட்டன. இக்கருத்துக்கனிப்பொனது வரலொற்றில் ஒரு னமல்கல்லொகக் கருதப்படுகதிறது. பூர்வீகக் குடிமக்களும் 
உளளடக்கப்பட்டு, ஏனனரயொருக்கு அளிக்கப்படும் அரத உரினமகள இவர்களுக்கும் அளிக்கப்பட ரவணடும் என்று 
பபரும்பொன்னம அவுஸததிரரலியர்கள வபிரும்புகதின்றனர் என்பனத இது கொட்டியது.

இவ்வவுஸததிரரலியத் ததிறந்த மனப்பொங்குகளும் அப்ரபொததிருந்த அரபொரிஐினிப் பூர்வீகக்குடிகளின் கடும் எததிர்ப்பும் 1970-களில் 
பூர்வீகக் குடிமக்களின் சுயநதிர்னயக் பகொளனகக்கு வழியனமத்தது. தமது அரசியல், பபொருளொதொர, சமூக மற்றும் கலொசொர 
வளர்ச்சியபில் பூர்வீகக்குடி அவுஸததிரரலியர்களது வபிருப்பங்களும் கவனத்ததில் பகொளளப்பட ரவணடும் என்ற கருத்னத 
அவுஸததிரரலிய அரசு உனர்ந்து, ஏற்றுக்பகொளளத் துவங்கதியது. 

நதில உரினமகள மீதொன ரபொரொட்டங்கள, வடக்குப் பபிரரதசத்ததில் Wave Hill பகுததியபில், Gurindji ரபொரொட்டத்னத அடுத்து, 1960 ஆம் 
ஆணடுகளில் பபொதுமக்களின் கவனத்னத ஈர்த்தது. Vincent Lingiari தனலனமயபில் வந்த, பூர்வீகக் குடிகளின் மந்னதயொட்கள, 
சம்பளம் மற்றும் ரவனல நதினலனமகள குறித்து எழுந்த ரபொரொட்டத்ததில், மொட்டுப்பணனனகனள வபிட்டு பவளிரயறினர். 
அவர்களது பசயல், Eddie Mabo மற்றும் மற்றவர்கள நதில உரினமகளுக்கொகப் ரபொரொட வழி வகுத்தது.

1976 ஆம் ஆணடின் பூர்வீகக் குடிகள நதில உரினமகள (வடக்குப் பபிரரதசம்) சட்டத்ததின் கீழ், பூர்வீகக் குடிகளுக்கு உளளக 
அவுஸததிரரலியொவபில் நதிலப் பகுததிகள பகொடுக்கப்பட்டன. 1990 ஆம் ஆணடுகளின் முன் பகுததியபில், உயர் நீததிமன்றத்ததின் Mabo 
முடிவும் Native Title Act 1993 சட்டமும், பூர்வீகக் குடிகளும், ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவு வொசிகளும், அவர்களது பசொந்தப் பொரம்பரிய 
சட்டங்கள மற்றும் பழக்கவழக்கங்களின் ரபரில் நதிலத்னதக் ரகொரிப்பபறுவதற்கொன உரினம இருக்கதிறது என்பனத அங்ககீரித்தன. 

வரவர அததிகமொக அவுஸததிரரலியொவபில் பசொந்த பத்ததிரத் தீர்மொனங்கள அடங்கதியபிருந்தன. இத்தனகய பகுததிகளில், பொரம்பரிய 
சமுதொயக் ரகொனங்கள பதொடர்ந்தன.

1997 ஆம் ஆணடு ரம மொதத்ததில், அவுஸததிரரலியப் பொரொளுமன்றத்ததில், ‘வீட்டிற்கு அனழத்து வருதல்’ அறிக்னக 
சமர்ப்பபிக்கப்பட்டது. இந்த அறிக்னக, பபரும் எணனிக்னகயபிலொன பூர்வீகக் குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸடிபரயபிட் தீவு வொசிகளின் 
குழந்னதகனள அவர்களது குடும்பங்களில் இருந்து அகற்றியதற்குள பசய்தரதொர் வபிசொரனனயபின் வபினளரவயொகும். 
இத்தனகய பபிளனளகனள, ‘ததிருடிய சந்த்ததிகள’ என்று அறியப்பட்டனர். இந்த அறிக்னகயபின் வபினளவொக, 1998 ஆம் ஆணடில் 
முதல் ரதசிய ‘மன்னிப்பு ததினத்’தன்று, தங்களது உளநொட்டு பசொந்த அவுஸததிரரலியர்கரளொடு ஒன்றொக நனடபயனம் 
ரமற்பகொணடு, ஆயபிரக்கனக்கொன அவுஸததிரரலியர்கள தங்களது ஆதரனவக் கொணபபித்தனர்.

னளவுரபான சநததியரிடம 
ரனடனபபடட மனனிபபு, 2008

் ்
் ் ் ் ்

2008-ஆம் ஆணடு, பபிப்பபிரவரி மொதம் 13-ஆம் ததிகததி 
அவுஸததிரரலியப் பபிரதம மந்ததிரி ‘களவொடப்பட்ட சந்தததிய’ரிடம் 
ரதசத்ததின் சொர்பொக அவுஸததிரரலியப் பொரொளுமன்றத்ததில் 
மன்னிப்பு ரகொரினொர்.அனனத்து அவுஸததிரரலியர்கள 
சொர்பொக இவர் உனரயொற்றினொர். கடந்த கொலங்களில் 
பூர்வீகக்குடி அவுஸததிரரலியர்கள நடத்தப்பட்ட வபிதத்ததிற்கொக 
தனது வருத்தத்ததினன இவர் பதரிவபித்தொர். குறிப்பொக, தமது 
பபற்ரறொரிடமிருந்து பூர்வீகக்குடிக் குழந்னதகள பறிக்கப்பட்ட 
வபிதத்ததிற்கொக இவர் மன்னிப்பு ரவணடினொர்.

இவரது இந்த உனர வொபனொலி மற்றும் பதொனலக்கொட்சி 
நதினலயங்களொல் ஒளிஃஒலிபரப்பப்பட்டது. ஆயபிரக் 
கனக்கொன அவுஸததிரரலியர்கள பபொது இடங்களிலும், 
தமது பனியபிடங்களிலும் கூடி நதின்று இந்த ‘மன்னிப்பு’ 
உனரயொடனலச் பசவபிமடுத்தனர். கடந்தகொல அநீததிகனள 
இந்த உனர அட்டவனனயபிட்டுக் கொணபபித்து அவற்றிற்கொக 
மன்னிப்பு ரகொரியது. பூர்வீகக்குடி மக்களது கொயங்கனள 
ஆற்றும் பனியபிலும், இது ரபொன்ற அநீததிகள இனி எப்ரபொதும் 
இனழக்கப்படமொட்டொது என உறுததிப்படுத்துவததிலும் இது ஒரு 
முக்கதியமொன படிக்கல்லொகும். அனனத்து அவுஸததிரரலியரும் 
எடுத்து னவத்துளள முன்ரனற்றக் கொலடியொகும் இந்த 
மன்னிப்பு உனர.

வொனத்ததில் எழுதுபவர் ‘மன்னிப்பு’ என்பனத  
சிட்னியபின் வொனில் எழுதுகதிறொர்
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அவுஸததிரரலிய அனடயொளத்ததிற்கு பூர்வீகக்குடி மக்கள ஆற்றியுளள பங்களிப்பபினன அங்கீகரித்து அது குறித்து நொமனனவரும் 
இன்று பபருமிதம் பகொளகதிரறொம். நீததித்துனற, அரசியல், கனலகள மற்றும் வபினளயொட்டுகள உட்பட அவுஸததிரரலியத் 
பதொழிற்பனடயபில் அரபொரிஐினிகளும், டொரிஸ நீரினனத் தீவக மக்களும் முன்னனிப் பதவபிகனள வகதிக்கதின்றனர். 

Eddie Mabo (1936–92)
Eddie Koiki Mabo ஒரு பபொதுநல பசயல்வீரர் மற்றும் பூர்வீகக் 
குடிமக்களது நதில உரினம குறித்து கருத்து பவளியபிடும் 
மக்கள சொர்பொளர். இவர் Murray Island தீவபிலுளள ரதொர்ஸ 
ஸடிபரயபிட் தீவபின் பமரியம் இனப் பபிரிவபினரத பொரம்பரிய 
பூமியபில் பபிறந்தொர். 

தமது குடும்ப நதிலங்களது எல்னலனயக் கொட்டும் 
மரங்களும், கற்பொனறகளும் எனவ என்பனத மிகச் சிறு 
வயததிலிருந்ரத இவர் துல்லியமொக கற்றிருந்தொர்.

அவுஸததிரரலிய சட்டத்ததின் கீழ் அவரது ஐன்ம பூமி 
அரசமுடிக்குச் பசொந்தமொனதொய்க் கருதப்பட்டனம, 
பல வருடங்களுக்குப் பபின்னர்தொன் அவருக்குத் 
பதரியவந்தது. தனது சினத்னத பசயலில் கொணபபித்த 
அவர் பரிரசொதனனனயபயொத்த தனது வழக்னக 
ஆரசசயல தீவு மக்களின் சொர்பொக நீததிமன்றத்ததிற்கு 
எடுத்துச் பசன்றொர்.

1992-ல், பல வருடங்களுக்குப் பபிறகு, உச்சநீததிமன்றத்ததில் 
எடீயபின் வழக்கதிற்கு பவற்றி கதிட்டியது. தமது பூமியுடன் 
வரலொறு பதொட்டுத் பதொடர்ந்துவரும் பொரம்பரியப் பபினனப்பு 
உளளதொக பூர்வீகக் குடிமக்களொல் நதிரூபபிக்க இயலுபமனில், 
உரினம பகொணடொடப்படொமல் இருக்கும் பட்சத்ததில் அந்த 
நதிலத்ததிற்கு அம்மக்கள பசொந்தம் பகொணடொடலொம் என 
மொரபொ வழக்கதில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. இத்தீர்ப்பபின் 
வபினளவொக பபரும் நதிலப்பரப்புகள ஆரம்பகொலத்து 
உரினமயொளர்களுக்ரக ததிருப்பபித் தரப்பட்டன.

தனது னதரியத்ததிற்கொகவும், பூர்வீகக்குடி 
அவுஸததிரரலியர்களுக்கு நதில உரினமகனள ஈட்டித் 
தந்தனமக்கொகவும் எடீ மொரபொ நதினனவு கூரப்படுகதிறொர்.

Albert Namatjira (1902–59)
Albert Namatjira அவுஸததிரரலியொவபின் மிகச் சிறந்த 
கனலஞர்களில் ஒருவர், இன்றுவனர பதொடர்கதின்ற 
ஒரு கனலப் பளளினய இவர் ரதொற்றுவபித்தொர். ஆரந்ததி 
பபிரினவச் ரசர்ந்த ஆல்பர்ட் இனளஞரொக இருக்கும் 
ரபொரத ஓவபியக் கனலயபில் இயற்னகயொன ததிறன் 
உனடயவரொய் இருந்தொர். சம்பபிரதொயப்படியொன பயபிற்சி 
ஏதும் இவர் அததிகம் பபற்றிருக்கவபில்னல, ஆனொலும் 
நீர்க்குழனவ வணனங்கனளக் னகயொணடு இவர் தீட்டிய 
அவுஸததிரரலிய நொட்டுப்புறத்னத சித்தரிக்கும் ஓவபியங்கள 
பபிரபலமொயபிருந்தன அத்துடன் அனவ வபினரவொக 
வபிற்பனனயொயபின.

இவரும் இவரது மனனவபியும் அவுஸததிரரலியப் 
பபிரனசகளொவதற்கு அனுமததிக்கப்பட்ட முதல் பூர்வீக்குடி 
மக்களொவர். வொக்களிக்கவும், ஓட்டல் ஒன்றில் நுனழயவும், 
தொம் வபிரும்பும் இடத்ததில் வீபடொன்னறக் கட்டவும் இவர்களொல் 
இயலுமொயபிற்று என்பது இதன் அர்த்தம். ஆல்பர்ட்டுக்கு 
வழங்கப்பட்ட அவுஸததிரரலியக் குடியுரினமயொனது இதர 
அரபொரிஐினிப் பூர்வீகக்குடிகளுக்கு இருக்கவபில்னல என்ற 
உணனமனயக் ரகொடிட்டுக் கொட்டியது.

பூர்வீகக்குடி சொரொ அவுஸததிரரலியர்களுக்கு 
இனரவற்றுனமச் சட்டங்களின் அநீததினய இவரது வொழ்க்னக 
உனர்த்ததியது, அத்துடன் அரபொரிஐினிப் பூர்வீகக்குடிகளது 
வொழ்க்னகயபில் மொற்றங்கள ஏற்பட உதவபியது.
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புலமதபயரவு – படிபபடியான மாறறஙனள ் ் ் ் ் ்
1950-களிலும் 1960-களிலும், ஆசிய சமூகத்ததினரும், கதிருத்துவ ரதவொலயங்களும், சமூக அனமப்புகளும் ‘பவளனள 
அவுஸததிரரலிய’ பகொளனகனயக் னகவபிடுமொறு ரகொரிப் ரபொரொடின.

1958-ல், ரகட்டுச் பசொல்பலழுதும் பரீட்னசனய அவுஸததிரரலிய அரசு னகவபிட்டது, அத்தடன் 1966 இல் ஐரரொப்பபியரல்லொத ஆசியக் 
கணடத்ததினரது ததிறனடிப்பனடப் புலம்பபயர்வுக்கு அவுஸததிரரலியொ தனது கதனவத் ததிறந்தது. நமது குடிவரவுத் ததிட்டத்ததில் 
அனனத்து ரதசத்ததினருக்கும் இடமளிப்பததினொல் ஏற்படும் பலனன நொபடங்குமுளள அவுஸததிரரலியர்கள இறுததியொக 
உனர்ந்தனர். 

1973-ல் ‘பவளனள அவுஸததிரரலிய’ பகொளனக னகவபிடப்பட்டு, பல்கலொசொரப் பொனதயபில் நொடு நனடரபொடத் துவங்கதியது. இந்தக் 
கொலத்ததிலிருந்ரத, அரசொங்கம் குடிவரவபிற்கொன அனனத்து இனவொத வரன்முனறகனளயும் அகற்றிவபிட்டது. 1975-ல், வபியட்நொம் 
ரபொருக்குப் பபின்னர், என்றும் கொனொத எணனிக்னகயபில் ஆசிய அகததியர்கனளயும், புலம்பபயர்ந்ரதொனரயும் அவுஸததிரரலியொ 
ஏற்றுக்பகொணடது.

1945 ஆம் ஆணடிலிருந்ரத, ரபொரொல் சீரழிந்த நொடுகளில் இருந்து வந்த அரனக அகததிகள உட்பட, அவுஸததிரரலியொவபில் 
வசிப்பதற்கொக இலட்சக்கனக்கொரனொர் வந்ததிருந்தொர்கள. இன்னறக்கு, அவுஸததிரரலியொவபின் குடிவரவொளர்கள உலகதின் 
எல்லொப் பகுததிகளிலிருந்தும் வருகதிறொர்கள. 

எல்லொ இனத்னதயும் சொர்ந்த எல்ரலொரும் சமூகத்ததின் அங்கமொய் வபிளங்க வழி பசய்யும் ‘அனனவனரயும் உளளடக்கும்’ 
பகொளனகத் ததிட்டம் ஒன்று இன்னறய அவுஸததிரரலியொவபில் நடப்பபிலுளளது. அவுஸததிரரலிய கலொசொரத்ததின் அனனத்து 
அம்சங்களிலும் இக்பகொளனகயபின் பசல்வொக்கு கொனப்படுகதிறது. இது ஆரம்பகொல குழந்னதப்பருவக் கல்வபியபிலிருந்து 
பல்கனலக்கழக கல்வபி வனரக்குமொன பொடத்ததிட்டங்களின் ஒரு அங்கமொகும்.

ரவற்றுனமப்படுத்தப்படொமல் சமமொய் நடத்தப்படுவதற்கொன ஒவ்பவொரு தனிமனிதனது உரினமனய அவுஸததிரரலிய மனித 
உரினமகள ஆனனயமும், ஒவ்பவொரு மொநதிலத்ததிலும், எல்னலப்பகுததியபிலும் உளள பொகுபொட்டுத் தடுப்பு முகொனமகளும் 
கொபந்து பசய்கதின்றன. இனபவறிப் பொகுபொடு பகதிரங்கமொகக் கணடிக்கப்படும் பசயலொகும், அத்துடன் சட்டத்ததின் கீழ் இது ஒரு 
குற்றமொகும்.

ஒற்றுனமயும், அனனவனரயும் அரவனனக்கும் பொங்னகயும் பகொணட்பதொரு பல்கலொச்சொர சமூகமொக அவுஸததிரரலியொ 
உருபவடுத்துளளது. புலம்பபயர்ந்ரதொரும், பூர்வீகக் குடிகளும், அவுஸததிரரலியொவபில் பபிறந்த ஏனனரயொரும் தமது 
இலட்சியங்கனள அனடய சொந்தமொன வழிகளில் முயலும் ஒரு நொடொகும் இது. 

Dr Victor Chang (1936–91)
Dr Victor Chang அவுஸததிரரலியொவபின் மிகச் சிறந்த இருதய 
அறுனவ சிகதிச்னச நதிபுனர்களில் ஒருவரொவொர். 1936-ம் 
வருடம் சனொவபில் பபிறந்த வபிக்டர் பீட்டர் சொங் யொம் ஹிம் 
தமக்கு 15 வயதொகும் ரபொது அவுஸததிரரலியொவுக்கு வந்தொர்.

ீ

சிட்னியபில் St Vincent’s மருத்துவமனனயபில் பனியொற்றிய 
இவர் அங்கு 1984-ஆம் ஆணடு அவுஸததிரரலியொவபிரலரய 
முதலொவதொன இதய மொற்று னமயம் ஒன்னற ஸதொபபித்தொர். 
‘கம்ப்ரபனியன் ஆஃப் ததி ஆர்டர் ஆஃப் அஸட்ரொலியொ’ 
எனும் அவுஸததிரரலியொவபின் மிக உயர்ந்த வபிருது 1986-ல் 
இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

மிகக் குனறவொனவர்கரள இதயத்னத நன்பகொனடயொய்த் 
தர முன்வருவது குறித்து கவனலப்பட்ட வபிக்டர் பசயற்னக 
இதயம் ஒன்னற வடிவனமக்கும் முயற்சியபில் இறங்கதினொர். 
அவரது முயற்சி ஏறத்தொழ முடிவனடயும் தருனத்ததில், 
1991-ஆம் ஆணடு துயரகரமொன வனகயபில் இவர் 
பகொல்லப்பட்டொர்.

அவரது நதினனவொக புது ஆய்வு னமயம் ஒன்று 
நதிறுவப்பட்டுளளது. அவரது பசயல்ததிறன், அதீத நம்பபிக்னக 
மற்றும் புததினவொதம் ஆகதியவற்றிற்கொக அவர் நதினனவு 
கூரப்படுகதிறொர்.
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முடிவில்
நமது அவுஸததிரரலிய வரலொற்றின் ஒரு சிறு பகுததினயரய நீங்கள இப்பக்கங்களில் கொணகதிறீர்கள. அவுஸததிரரலியக் 
குடியுரினமச் சடங்கதிற்கு உங்கனள வரரவற்கதிரறொம், அத்துடன் எமது அனமததி தவழும் ஐனநொயக நொட்டிற்கு நீங்கள 
அளிக்கவபிருக்கும் முழுப் பங்ரகற்பபிற்கும் அனழப்பு வபிடுக்கதிரறொம். 

ஒரு குடிமகனொக, நமது பணனடய கட்டிடங்களில் பபொரிக்கப்பட்டுளள ததிகததிகனள ரநொக்கதி அவற்றின் பபின்னனியபில் 
பபொததிந்துளள வரலொற்றுடன் அவற்னற நீங்கள ஒப்பபிடத் துவங்கலொம். நவம்பர் மொதம் 11-ஆம் ததிகததியன்று பபொப்பபி மலர் 
ஒன்னற அனியச் பசொல்லி உங்களிடம் ஒருவர் தரும் ரபொது, ரபொரில் வீழ்ந்த நமது வீரர்கனளயும், வீரொங்கனனகனளயும் 
நதினனவுகூரத்தொன் இப்படி பசய்கதிரறொம் என நீங்கள அறிவீர்கள. 
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பரீடனச சாரா பகுதிககான 

பசாறபறாகுதி

் ்

்

தூதர்

ஒரு நொட்னட அல்லது ஒரு கொரியத்னத பபிரததிநதிததித்துவப்படுத்துபவர் அல்லது பபிரபல்யப்படுத்துபவர்

வொரியம்

தீர்மொனங்கள எடுப்பதற்பகனத் ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட நபர்கள அடங்கதிய குழு, உதொரனமொக ஒரு நதிறுவனம் எப்படி நடத்தப்பட 
ரவணடும் என்பது குறித்து தீர்மொனித்தல்

தங்கதிப் பயபிலும் பொடசொனல

ஒரு பளளிப் பருவம் முழுதும் இல்லங்களுக்குத் ததிரும்பொமல் மொனவர்கள தங்கதிப் பயபிலும் பொடசொனல

புதர்க்கொடு

இன்னமும் ஆரம்பத்ததிய இயற்னக நதினலயபிரலரய இருக்கும் அவுஸததிரரலிய நொட்டுப்புறம்

கொல்நனட நதிறுத்தம்

இனறச்சி உற்பத்ததிக்பகன மொடுகள வளர்க்கப்படும் பபரிய பணனன

உரினம சொசனம்

உரினமகள மற்றும் பபொறுப்புகனள எடுத்துக்கொட்டும் சம்பபிரதொயப்படியொன எழுத்து மூலக் கூற்று

பபொது ஆர்வம்

மற்றவர்களுடன் ஒத்துப் ரபொகும் ஆர்வங்கள

ரபொர்க்கொல வீரர்

சுயவபிருப்பப்படி இரொணுவத்ததில் ரசரொத, ஆனொல் ரபொர்க் கொலத்ததில் பனடயபில் ரசர்ந்து ரபொரிட நதிர்ப்பந்தப்படுத்தப்பட்ட 
இரொணுவ வீரர்

அரசமுடிக்குரிய நதிலம்

அரசொங்கத்ததிற்கு பசொந்தமொன நதிலம்

பொடத்ததிட்டம்

பயபில ரவணடிய பொடத் பதொகுததி

வறுனமயபிலுளள

வொழ வழியற்ற அல்லது பனரமதும் ஈட்ட வழியற்ற

didgeridoo
நீணட குழொய் ரபொன்ற மரக்கட்னடயொல் ஆன அபபொரிஐினி அவுஸததிரரலியரது இனசக் கருவபி

ரநர்னமயொன பங்ரகற்பு

பலரும் ரசர்ந்து ரமற்பகொளளும் ஒரு குழு முயற்சியபில் பங்ரகற்றல், அனனவரும் பலனனடயும் வபிதத்ததில் வபிததி முனறகனளப் 
பபின்பற்றுதல், அனியபிலுளள ஏனனரயொருடன் ஒத்துனழத்துப் பனியொற்றல்

உயபிர் நீத்த இரொணுவ வீரர்கள மற்றும் வீர மகளிர்

ரபொரிரலொ அல்லது யுத்தத்ததிரலொ உயபிரிழந்த இரொணுவ வீரர்கள மற்றும் வீரமகளிர்

உழன்று முன்ரனற்றமனடதல்

நதிர்மொனித்தல் அல்லது உருவொக்குதல்

பமொத்த உளநொட்டு உற்பத்ததி

ஒரு நொட்டிற்குளளொக ஒரு வருடத்ததில் உற்பத்ததியொகும் பபொருட்கள மற்றும் ரசனவகளின் ஒட்டு பமொத்த மததிப்பு

அனல்கொற்று 

இரணடு நொட்களுக்கும் ரமலொகத் பதொடர்ந்து நீடிக்கும் அததிகரித்த பவப்ப நதினல

ரதச துரரொகம்

அரசொங்கத்னதக் கவபிழ்க்கும் முயற்சினய உளளடக்கதிய பபரும் குற்றச் பசயல்

சின்னம்

ஒரு மிகச் பபிரபலமொன பபிரததிநதிததித்துவப்படுத்தும் ஒரு உருவம் 
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பூர்வீகுடியபினரது ஓவபியச் சின்னங்கள

பூர்வீகக்குடி மக்கனளக் குறிக்கும் அவர்களுக்ரக உரித்தொன கனல

பூர்வீகவொசிகள

அவுஸததிரரலியொவபின் பூர்வீகக் குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸட்பரயபிட் தீவு மக்கள

பபருநதிலப் பகுததி

ஒரு பபரும் நதிலப்பகுததி

னமல்கல்

வரலொற்று முக்கதியத்துவம் வொய்ந்த ஒரு நதிகழ்ச்சி

பூர்வீகக்குடியபினரது உரினம

அவுஸததிரரலிய சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நதிர்னயபிக்கப்பட்ட பூர்வீகக்குடி மக்களுக்குளள பொரம்பரிய நதில மற்றும் நீர் உரினமகள

வொய்பமொழி வரலொறு

கடந்தகொல நதிகழ்வுகள குறித்து மக்கள பசொல்லும் ஞொபகக் கனதகள

முன்ரனொடி

பதொடக்கநதினலக் கொல குடியமர்வு நொட்களில் சொதனன புரிந்த முதல் குடிரயறிகளில் ஒருவர்

அரசியல் பபிரததிநதிததித்துவம்

பொரொளுமன்றத்ததில் அரசியல்வொததி ஒருவரொல் பபிரததிநதிததித்துவப்படுத்தப்படல்

சினறத் தணடனன

னீததிபததி ஒருவர் முடிவு பசய்த தணடனன, குற்றம் பசய்ததொக பதரியும் ஒருவருக்கு சினறயபில் இருக்கும் கொலம் ரபொன்றது

ரவதன நதிர்னயபிப்பு

பனியொட்களுக்குத் தரப்பட ரவணடி நதிர்னயபிக்கப்பட்டுளள ரவதனம

சமூக தீர்ததிருத்தம்

புரட்சி மூலமொக சொததிப்பனத வபிட படிப்படியொய் சமுதொய முன்ரனற்றங்கனள ஏற்டுத்தல்

இரொசொங்க இறுததிச்சடங்கு

ரதசத்ததிற்கு முக்கதிய ரசனவ புரிந்துளள பபிரனச ஒருவருக்கு அரச பசலவபில் ரமற்பகொளளப்படும் இறுததிச்சடங்கு

தடுப்பரண

மர முட்டுக் கட்னடகளொல் எழுப்பப்பட்ட தடுப்பு அரண

கொல்நனடயொளர்

கொல்நனடப் பரொமரிப்புக்பகன அமர்த்தப்பட்டுளளவர்கள

ரவனலநதிறுத்தம்

பதொழிலொளர்கள தொம் பசய்யும் ரவனலனய நதிறுத்துதல், உதொரனமொக முதலொளிகள எடுக்கும் முடிவுக்கு எததிர்ப்பு பதரிவபித்து

வொக்குரினம

பபொதுத்ரதர்தல்களில் வொக்கு பசலுத்துவதற்கொன உரினம

பதவபிப் பபிரமொனம் எடுத்தல்

சம்பபிரதொயப்படியொன சடங்கு மூலமொக அரச பதவபி ஒன்னற ஏற்றுக்பகொளளல் 

வொழ்வு முனற

சமூகப் பபிரிவு அல்லது பபின்புலம், பசய்யும் பதொழில், தகுததிநதினல
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ரமலதிகத தகவலுககு ் ்

அவுஸதிரரலியன குடியுரிவம ் ்
அவுஸததிரரலியப் பபிரனசயொவது எப்படி என்பது குறித்து ரமலததிகமொய்த் பதரிந்து பகொளள, அவுஸததிரரலியக் குடியுரினம 
இனனயத்தளம் www.citizenship.gov.au எனும் முகவரிக்கு வபிஐயம் பசய்யுங்கள. 

அவுஸதிரரலியா ்
உங்களது உளளுர் நூலகத்ததிலிருந்து அவுஸததிரரலியொ குறித்த ரமலததிக வபிபரங்கனள நீங்கள அறியலொம். கீழ்வரு

இனனயதளங்களும் ரமலததிக வபிபரங்கனள தரக்கூடும்: 

ம் 

• அவுஸததிரரலியொ, குறித்து www.australia.gov.au

• அவுஸததிரரலியொ, சுருக்கமொக www.dfat.gov.au

அவுஸதிரரலிய அரசினது திடடஙனளும ரசவவனளும் ் ் ் ்
அவுஸததிரரலிய அரசொங்கததின் ததிட்டங்கள மற்றும் ரசனவகள குறித்த ரமலததிகத் தகவல்கனள www.australia.gov.au எனும் 
இனனயதளத்ததிலிருந்து பபறலொம்.

கூடடரசு எம.பி அலலது தசதனடடர ் ் ் ் ்
உங்களது உளளுர் கூட்டரசு பொரொளுமன்ற உறுப்பபினர் அல்லது உங்களது மொநதில அல்லது எல்னலப்பகுததிக்கொன பசனட்டர் 
அவர்களிடமிருந்து அவுஸததிரரலிய அரசினது ததிட்டங்கள மற்றும் ரசனவகள குறித்த பலதரப்பட்ட தகவல்கள கதினடக்கும். 

எம்.பபி மற்றும் பசனட்டர்களது அட்டவனன hhh.hhh.hhh.hh எனும் இனனயதளத்ததில் கொனப்படும்.

அவுஸதிரரலிய அரசாஙன அவமபபுனள் ் ் ்
இந்தத் தகவல் ஏட்டில் குறிப்பபிடப்பட்டுளள அவுஸததிரரலிய அரசின் நதிறுவனங்கள அல்லது அனமப்புகள பற்றிய ரமலததிகத் 

தகவல்கனளக் கீழ்வரும் இனனயத்தளங்களில் இருந்து நீங்கள பபறலொம்: 

• அவுஸததிரரலியப் பொதுகொப்புப் பனடகள www.defence.gov.au

• அவுஸததிரரலியத் ரதர்தல் ஆனனயம் www.aec.gov.au

• அவுஸததிரரலிய கூட்டரசுப் பபொலிஸ www.afp.gov.au

• அவுஸததிரரலிய மனித உரினமகள ஆனனயம் www.humanrights.gov.au

• அவுஸததிரரலிய வபினளயொட்டுகள ஆனனயம் www.sportaus.gov.au 

• அவுஸததிரரலிய வரியபிறுப்பு அலுவலகம் www.ato.gov.au

• அவுஸததிரரலிய ரபொர் நதினனவொலயம் www.awm.gov.au

• அவுஸததிரரலிய ரிசர்வ் வங்கதி www.rba.gov.au
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அரசு சாரா அவமபபுனள ் ்
இந்தத் தகவல் ஏட்டில் குறிப்பபிடப்பட்டுளள அரசு சொரொ நதிறுவனங்கள அல்லது அனமப்புகள பற்றிய ரமலததிகத் தகவல்கனளக் கீழ்வரும் 

இனனயத்தளங்களில் இருந்து நீங்கள பபறலொம்:

• அவுஸததிரரலிய பபிரொட்மன் நதிறுவனம் www.bradman.com.au

• ரஹம்லின் ஃபபிஸடுலொ இன்ட்டர்ரநஷனல் www.hamlinfistula.org

• அவுஸததிரரலிய ரொயல் வபிமொன மருத்துவ ரசனவ www.flyingdoctor.org.au

• வொபனொலிப் பளளி www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au

• ஸரனொவபி மனல நீர்-மின் உற்பத்ததி அததிகொரசனப www.snowyhydro.com.au

• ஃபபிபரட் ஹொரலொஸ நதிறுவனம் www.hollows.org 

• யுபனஸரகொ உலகப் பொரம்பரிய னமயம் whc.unesco.org 

• ஐக்கதிய நொடுகள சனப www.un.org

• வபிக்டர் சொங்க் இருதய ரநொய் ஆய்வு நதிறுவனம் www.victorchang.edu.au

• அவுஸததிரரலிய சுயவபிருப்பத் பதொணடர் ரசனவ www.volunteeringaustralia.org

மறறவவ்
கீழ்வரும் தனலப்புகள குறித்த ரமலததிகத் தகவல்கனளக் பபற பபின்வரும் இனனயதளங்களில் ரதடுங்கள: 

• அவுஸததிரரலிய அரசியல் சொசனம் www.aph.gov.au

• ஆணடின் சிறந்த அவுஸததிரரலியர் வபிருதுகள www.australianoftheyear.org.au

• ‘அவர்கனளத் தொயகத்ததிற்கு அனழத்து வருரவொம்’ அறிக்னக www.humanrights.gov.au

• பபொதுநல அரசின் வனப்பகுததிகள மற்றும் ஒதுக்கப்பகுததிகள www.environment.gov.au

• இனனயப் பொதுகொப்பு www.esafety.gov.au

• வீட்டு அல்லது குடும்ப வன்முனற ஆதரவு www.respect.gov.au, www.1800respect.org.au, www.dss.gov.au/women/help-is-here-campaign

• புகழ்பபற்ற அவுஸததிரரலியர்கள: அவுஸததிரரலிய வொழ்க்னகச் சரித அகரொததி - இனனயப் பததிப்பு adb.anu.edu.au 

• தற்சமயம் பொரொளுமன்றத்ததின் முன்பு சமர்ப்பபிக்கப்பட்டுளள மரசொதொக்களின் அட்டவனன www.aph.gov.au

• அவுஸததிரரலியப் பொரொளுமன்றம் www.aph.gov.au

• பொரொளுமன்றம் குறித்த கல்வபி அளிக்கும் ரசனவகள www.peo.gov.au

• பபொது வபிடுமுனற நொட்கள www.australia.gov.au

• இனபவறி humanrights.gov.au

• பூர்வீகக் குடிகள மற்றும் ரதொர்ஸ ஸட்பரயபிட் தீவு மக்களிடம் மன்னிப்பு ரகொரியது www.australia.gov.au 
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ஏறபுனரகள் ்

’சுறறாடல, நீரவளம, பாரமபரியம மறறும னவலனள திவணனனள’ததின அனுசரவணயால 

பதினானகு ‘உலனப பாரமபரிய இடஙனளது’ படஙனளும, னீழவருரவாரது படஙனளும 

வழஙனபபடடன:

் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ்

் ் ் ் ் ் ் ் ்

் ் ்

p50 தொஸரமனியப் பொனலவனம்

பினவரும படஙனவள உளதுவற விவனார அவமசசனம வழஙனியது:் ் ் ் ் ் ்

p5 குடியுரினமச் சடங்கு, ஆல்பபர்ட் ஹொல், ரகன்பபரொ

p5 அவுஸததிரரலிய குடியுருனமச் சொன்று

p11 புனகப்பபிடித்தல் பகொணடொட்டம், ரகன்பபரொ

p34 அவுஸததிரரலிய குடியுரினமச் சடங்கதில் ஒரு குடும்பம், ரகன்பபரொ

பினவரும படஙனவள, அவுஸதிரரலிய ரதசிய ததாகுபபுனள வழஙனியது:் ் ் ் ் ் ்

p51 NSW ஆட்டுச் பசொத்ததில் குழந்னதகள – வொபனொலிப்பளளி, புனகப்படம் எடுத்தது 1962 இல் (ref: A1200:L42511)

p60 Dick Smith, பபொதுமக்கள வபிமொனப் ரபொக்குவரத்து ஆனனயத் தனலவர், 1991(ref: A6135:K23/5/91/1)

p65 ஆரபல் தஸமொன் அவர்களின் நதியூ ஹொலந்து வனரபடம், 1644 (ref: A1200:L13381)

p68 1851 இல் அவுஸததிரரலியொவபில் தங்க ரவட்னட குறித்த வரலொற்றுப்பூர்வப் படம் (ref: A1200:L84868)

p70 ’ஆப்கன்’ ஒட்டகம் ஒட்டுபவர்கள, அவுஸததிரரலிய உளளகப் பகுததியபில் (ref: A6180:25/5/78/62)

p77 Sir Edward ‘Weary’ Dunlop அவரது அலுவலகத்ததில், 1986 (ref: A6180:1/9/86/12)

p78 ஐரரொப்பபிய புலம்பபயர்ந்ரதொர் அவுஸததிரரலியொவபில் வந்ததிறங்குதல், பகய்ர்ன்ஸில் உளள ஃப்ளொமினியொவபில் 
இத்தொலியக் கரும்பு பவட்டும் பதொழிலொளி, 1955 (ref: A12111:1/1955/4/97)

பினவரும படஙனவள அவுஸதிரரலிய ரதசிய நூலனம வழஙனியது:் ் ் ் ் ்

P53 Judith Wright அவர்களின் உருவப்படம், பபிரசுரித்தது 1940s (ref: nla.pic-an29529596)

p65 சிட்னி ரகொவபில் முதல் கப்பல் பதொகுததி, ஐனவரி 27, 1788, ஆக்கதிரயொர் John Allcot 1888 – 1973 (ref: nla.pic-an7891482)

p66 Caroline Chisholm அவர்களின் உருவப்படம், பபிரசுரித்தவர் Thomas Fairland 1804 – 1852 (ref: nla.pic-an9193363)

p71 Catherine Helen Spence அவர்களின் உருவப்படம், பபிரசுரித்தது 1890s (ref: nla.pic-an14617296)

p74 John Simpson Kirkpatrick மற்றும் அவரது கழுனத, கல்லிப்ரபொலி, 1915 (ref: nla.pic-an24601465)

p76 Sir Charles Edward Kingsford Smith அவர்களின் உருவப்படம், பபிரசுரித்தது 1919 மற்றும் 1927 ஆணடுகளுக்கதினடரய (ref: nla.
pic-vn3302805)

p81 Namatjira அவர்களின் உருவப்படம் Hermannsburg Mission, Northern Territory-இல், பபிரசுரித்தது 1946 அல்லது 1947 -Arthur Groom 
அவர்கள (ref: nla.pic-an23165034)

பினவரும படஙனவள iStock வழஙனியது:் ் ் ்

அட்னட Mimosa வசந்த கொலப் பூக்கள, ©iStockphoto.com/ST-art (ref: 1135566007)

p6 Lucky Bay, Western Australia-வபில் கங்கொருத் தொயும், குட்டியும், ©iStockphoto.com/NeoPhoto (ref: 1142608453)

p9 Lake Hume, Victoria, ©iStockphoto.com/tsvibrav (ref: 675826394)

p15 Australian black opal, ©iStockphoto.com/Alicat (ref: 173691056)

p17 Australian Flag, ©iStockphoto.com/davidf (ref: 471630390)

p19 ஒரு பல்-கலொச்சொர குழுவபின் பபண பபிளனளகள ஆரம்பப் பொடசொனல, ©iStockphoto.com/FatCamera (ref: 877714382)

p23 அவுஸததிரரலிய பொரொளுமன்ற சனப, ரகன்பபர்ரொ, ©iStockphoto.com/felixR (ref: 157193181)

p33 மக்கள கூடுனக, ©iStockphoto.com/davidf (ref: 913541808)

p36 Gavel And Scales Of Justice, ©iStockphoto.com/studiocasper (ref: 1004781908)

p37 பல்லின மக்கள கூடுனக, ©iStockphoto.com/SolStock (ref: 1203934273)

p39 கதிரீன் வொட்டில் கதிரக் தீவபிபத்து NSW, அவுஸததிரரலியொ, டிசம்பர் 2019, ©iStockphoto.com/PetarBelobrajdic (ref: 1198579743)ீ

p47 டிட்பஐரிடூஸ னக ஓவபியம், ©iStockphoto.com/lore (ref: 185011099)

p48 ரபொணடி கடற்கனர, சிட்னி, ©iStockphoto.com/Edd Westmacott (ref: 91095176)

p49 சிட்னி ஒபபரொ ஹவுஸ, நதியூ சவுத் ரவல்ஸ, ©iStockphoto.com/slowstep (ref: 607986870)
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p50 உலுரு-கட்டொ ஐுட்டொ ரதசியப் பூங்க, வடக்குப் பபிரரதசம், ©iStockphoto.com/bennymarty (ref: 1184425004)

p63  உலுரு-வடக்குப் பபிரரதசம், ©iStockphoto.com/simonbradfield (ref: :539027478)

p64 பூர்வீகக் குடிகளின் பொனற ஓவபியம் – சரட்ரடொகொ மீன், ©iStockphoto.com/Alpen Gluehen (ref: 2761924)

p75  அவுஸததிரரலியப் ரபொர் நதினனவுச் சின்னச் சுவர்கள, ரகன்பபர்ரொ, ©iStockphoto.com/ Matt Palmer (ref: 1125736631)

பினவரும படஙனவள ஷடடரஸடான வழஙனியவவ:் ் ் ் ் ் ் ்

p7 சினி ரஹொம்கதிரவுணடு வபிழொவபில் உளநொட்டு நடனக்கனலஞர்கள ©shutterstock.com/PomInOz (ref: 345113882)

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

p31 அவுஸததிரரலிய உயர்நீததி மன்றம், ©shutterstock.com/Greg Brave (ref: 1051621895)

மறற அவனததுப படஙனவளயும பினவரும நிறுவனஙனள/மனனள வழஙனியவவயாகும:் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ் ்

p24 அவுஸததிரரலிய பபொதுநல அரசியலனமப்புச் சட்டம் 1900: பபொதுமக்கள பததிவு மூலப்பபிரததி, அனுசரனன பரிசுப் 
பபொருட்கள ரசகரிப்பு, பொரளுமன்றக் கட்டட கனலச் ரசகரிப்பு, பொரொளுமன்ற ரசனவகள ததினனக்களம், கன்பபரொ ACT

p40 ஹியர்டு தீவு மற்றும் பமக்படொனொல்டு தீவுகள படம், அவுஸததிரரலிய அணடொர்டிக் பபிரிவு வழங்கதியது © 
அவுஸததிரரலியப் பபொதுனல அரசு, புனகப்படம் எடுத்தவர் L. E. Large (ref:1892A2)

p52 சர் படொனொல்டு பபிரொட்ரமன்ப்டம், பபிரொட்ரமன் கதிரிக்பகட் மியூசியம். சர் படொனொல்டு பபிரொட்ரமன், அவரது அவுஸததிரரலிய 
படஸட் பதொப்பபினய அனிந்து, 1931-32 ஆணடின் ரபொது எடுத்தது

p54  Dr Fiona Wood AM பட உதவபி National Australia Day Council 

p55 ரபரொசிரியர் ஃபபிபரட் ஹொல்ரலொஸ, படம் - ஃபபிபரட் ஹொல்ரலொஸ அனமப்பு, புனகப்படம் எடுத்தவர் ஃபபிரொங் வபிரயொலி

p56  Dr James Muecke AM பட உதவபி Australian of the Year Awards

p56  Professor Michelle Simmons பட உதவபி National Australia Day Council

p61 டொக்டர் ரகத்தரின் ரஹம்லின் AC புனகப்பட அனுசரனன Hamlin Fistula Relief and Aid Fund

p71 1901-ஆம் ஆணடு, ஃபபடரரஷன் ததின வபிழொவபின் ரபொது ததிரணட மக்கள கூட்டத்ததில் லொர்டு ரலமிங்டன் 
உனரயொற்றுகதிறொர். அனுசரனன – குயபின்ஸலொந்து மொநதில தனலனம நூலகம், புனகப்படம H.W. Mobsby (ref: 47417)

p72  Edith Cowan பட உதவபி National Museum of Australia

p73  Dorothea Mackellar பட உதவபி State Library of NSW

p76 சூப் சனமயல்கட்டு, அனுசரனன – நதியு+ சவுத் ரவல்ஸ மொநதிலத் தனலனம நூலகம் (மிட்ஷல் நூலகம்). இனொமொக 
வழங்கப்படும் சூப் மற்றும் பொன் சவல் துணனடப் பபற வடக்கு பபல்ரமொர் அரச பொடசொனலயபில் ஆகஸடு 2, 1934 அன்று 
வரினசயொய் நதிற்கும் பளளிக் குழந்னதகள, புனகப்படம் – சொம் ஹூட்(ref: H&A 4368)

ீ

p77 பகொக்ரகொடொ பொனதயபில் கொயமனடந்த ரபொர்வீரர் - அனுசரனன அவுஸததிரரலிய ரபொர் நதினனவொலயம (ref: 014028)

p81 எடீ மொரபொ – பபர்னிடொ மற்றும் பகய்ல் மொரபொ அவர்களது அனுமததியுடன் பவளியபிடப்பட்டது

p82 டொக்டர் வபிக்டர் சொங்க், அனுசரனன – வபிக்டர் சொங்க் இதய ரநொய் ஆய்வு நதிறுவனம்
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