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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ኣውስትራሊያ ኣብዚ እዋን’ዚ
ነዚ ሃገር ፍሉይ ዝገብሮ ኩነታት በዚ ገጽታት ትምሃሩ። ብዛዕባ ባሕሊታት፣ መስረቲ ሰባት፣ ንዝለና ሃገራዊ መንነትና ብዝበለፀ ትፈልጡ። ኣብ
እዋን’ዚ ኣውስትራሊያ ሓያል ሥራሕን ንግዲን ዝካየደላ ከምዝኾነትን ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ዜጋታት ዝኽበረሉ ሃገር እያ። ኣብ ሃገርና ዕቤትን
ተሓድሶን እሞ ብቐረባ ዝመጹ ሓደሽቲ ስደተኛታት ንዝህብዎ ኣስተዋጽኦ ዋጋ ንህቦ ኢና።

መሬት
ኣውስትራሊያ በብዙሕ መንገዲ ዝተፈለየት እያ። ካብ ዓለም ሸውዓተ ክፍለ ኣህጉራት ውሽጢ ብሓደ ዓዲ ትፍለጥ ኣውስትራሊያ ጥራይ እያ።
ኣብ ዓለም ውሽጢ ዝውሓደ ናይ ሕዝቢ ብዝሒ ዘለናን እሞ ኣብ ሓደ ኪሎ ሜትር ስኮር ክልል ውሽጢ ክልተ ሰባት ጥራይ ከምዝነብር እዩ።
ኣብ ዓለም ዝጸንሓ ገፊሕ መሬት ዘለዎም ውሽጥ ኣውስትራሊያ ሓንቲ እያ። እዚ’ውን ኣብ ዓለም ዓበይቲ ሃገራት ኣውስትራሊያ መበል
ሻድሻይ እያ። ኣውስትራሊያ ብጣዕሚ ንቘጽ ዝኾነ መሬት ስለዘለዋ እሞ ኣብ መብዛሕትኡ ክፍሊ ዘሎ ማይ ብጣዕሚ ጠቃሚን ክቡር ተፈታዊ
ሃብቲ እዩ።
መብዛሕትኡ መሬት ጽቡቅ ሓመድ ከምዘይብሉን ካብ ሚእቲ 6 ኢድ ዝኸውን መሬት ጥራይ ንሕርሻ ሥርሕ ይውእል። ብማይ ዝተኸበቦ
ደረቕ መሬት ‘ርሑች ቦታ’ ይብሃል። እዞም ከባቢ ብጣዕሚ ርሑቕን ንሰባት ክነብሩሉ ዘይጥእምን እሞ በዚ ከባቢ ንዝነብሩ ሰባት ክብሪ
ይውሃቦም እዩ። መብዛሕትኦም ንናይ ኣውስትራሊያ ስድራቤት ባህሊ ኣካል ኾይኑ።
ኣውስትርሊያ ዓቢ ሃገር ከምዝኾነት መጠን ኣብዝተፈላለዩ ከባቢ ዘሎ ኩነታ ኣየር ይፈላለይ። ኣብ ሰሜናዊ ኣውስትራሊያ ናይ ትሮፒካል
ክልላትን ኣብ ማእኸል ሃገር ድማ ምድረ በዳ በርሀ እዩ።
ናብ ደቡባዊ ሃገር ክትኸይድ እንከሎ ዘሎ ኣየር፣ ኣብ ክረምቲ ዝሑልን ኣብ ጎቦታት’ድማ በረዶ ክኸውን እንከሎ ኣብ ወቅቲ ሓጋይ ናይ
ሙቀት ማዕበል ይኸውን።
ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ዘመሓድሮ ሽድሽተ መምሕድዳር ግዝዓትን ክልተ ብማይ ዘይተኸበባ ተሪቶሪስ ተወሳኺ ከም ተሪቶሪስ፣ ኣሽሞር/
Ashmore ከምኡ’ውን ካርተር ኣይላንድ/Cartier Islands፣ ክሪስማስ ኣይላንድ/Christmas Island፣ ዘኮኮስ (ኪሊንግ) ኣይላንድ/the
Cocos (Keeling) Islands፣ ጀርቪስ ባይ ተሪቲርይ/Jervis Bay Territory፣ ዘኮራል ሲ ኣይላንድ/the Coral Sea Islands፣ ሂርድ
ኣይላንድ/Heard Island ከምኡ’ድማ ኣብ ኣውስትራሊያ ኣንታርቲካ ተሪቶርይ ውሽጢ ማክዶናልድ ኣይላንድስን/McDonald Islands፣
ኖርፎልክ ኣይላንድ/Norfolk Island እዮም።

ክፍሊ 4 – ኣውስትራሊያ ኣብዚ እዋን’ዚ
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ናይ ዓለም ውርሻ ቦታታት
ኣብ ክፍለ ኣህጉርና ካብሚእቲ 11 ኢድ ንላዕሊ ንናይ ወደባት መሬት፣ ንዝተዓቀበ ቦታታት ወይካዓ ንማሕበራዊ መናፈሲ ዝኾኑ ቦታታት፣
ኣህጉራዊ ብዝኾነ ሓለዋን ቁፅፅርን መሠረት ምክንኻን ከምዝግበረሉ እዩ። ብናይ ሕቡራት መንግሥቲ ናይ ትምህርቲ፣ሳይንሳዊን ባህላዊን
ዝኾነ ድርጅት (UNESCO) ኣቢሉ ንዓለም ውርሲታት ዝኾኑ ኣሰርተ ሸውዓተ ናይ ኣውስትራሊያ ስፍራታት ከምዝተመዝገቡ እዮም።
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ናይ Australian Fossil Mammal ቦታ ኣብ ሳውዝ
ኣውስትራሊያን ኩዊንስላንድን

ናይ Gondwana Rainforests ኣብ ኒው ሳውዝ
ዌልስን ኩዊንስላንድ

ናይ Kakadu National Park ኣብ ኖርዘርን
ተሪቶርይ

ናይ Fraser Island off the coast ኣብ ሳውዘርን
ኩዊንስላንድ

ናይ Great Barrier Reef ኣብ ኩዊንስላንድ

ናይ Lord Howe Island off the coast ኣብ ኒው
ሳውዝ ዌልስ

ናይ Greater Blue Mountains ኣብ ምእራብ
ስይድነይ

ናይ Heard Island ከምኡ’ድማ McDonald
Islands ኣብ ኣውስትራሊያ ኣንታርክቲክ ተሪቶርይ

ናይ Macquarie Island ናብ ሳውዝ ታስማኒያ

ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ናይ Purnululu National Park ኣብ ዌስተርን
ኣውስትራሊያAustralia

ናይ Sydney Opera House

ናይ Wet Tropics ኣብ ኩዊንስላንድ

ናይ Royal Exhibition Building እና Carlton
Gardens ኣብ መልበርን

ናይ Tasmanian Wilderness

ናይ Willandra Lakes ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ

ብኣውስትራሊያ ዘለኩም ተመኩሮ
ንክተማሓሽ ነዞምን ዘኣመሰሉ ካልኦት
ጽቡቅ ቦታታት ክትርእይዎም ንሕብር።
ኣብ ምድረ በዳ በርሀ ወይካዓ ገምጋም
ባህር፣ ጎቦታት ወይካዓ ኣብ ተፈትሮ
ጫካታት ብእግሪ ንምጉዓዝ ትኽእል።
ነዞም ወነ ዝቅስቅስ ቦታታት ንምርኣይ
ናትኹም ስጉምቲ ወሳናይ ይኸውን።

ናይ Shark Bay ኣብ ዌስተርን ኣውስትራሊያ

ናይ Uluru-Kata Tjuta National Park ኣብ
ኖርዘርን ተሪቶርይ
ክፍሊ 4 – ኣውስትራሊያ ኣብዚ እዋን’ዚ
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ገፊሕ ሃገር
ናይ ኣውስትራሊያ ገፊህ ምዃን ንወራርን ንምዕባለ ጽቡቅ ዕድል
ከምዝሃበ እዩ።
ቐደም ካብ ኸተማ ርሕቅ ብዝበለ ቦታ ዝነብሩ ሰባት ሓኪም
ንምርካብ ብዙሕ መዓልታት ይጉዓዙ። ኣብ ርሑቅ ቦታ ዘለው
ሕጻውንቲ ናይ ቅትሪ ቤት ትምህርቲ ንምኻድ ብጣዕሚ ይርሕቆም
እዩ።
ክብ ኸተማ ርሑቅ ንዘሎ ስድራቤት ስለዝኾነ ከቡድ እዩ። ዓበይቲ
ከብቲ መፍረ ሕርሻ ቦታ ስፍሓት ብሺሕ ዝቁጸር ኪሎ ሜትሪታት
ክነብሮም ይኽእል። ኣብዚ ቦታ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑት
ንብዙሕ ኣዋርሒ ካልእ ሰብ ክርእዩ ኣይኽእሉን። ናይ ተሌፎን
ስልኪ ብዘይምንባሩ ሰባት ብጣዕሚ ግሉል ምዃን ከምዝስምኦምን
ንሓደጋ ከምዝተጋልጹ እዩ።
ሕዝቢ ኣውስትራሊያ ብሓባር ብምዃን ሜላታት ብምፍጣር ነዞም
ጸገማት ክፈትሕ ከምዝኻኣለ እዩ።

ናይ ፐዳል ራዲዮ

ናይ ኣየር መተሓላለፊ ቤት ትምህርቲ
ክስብ 1950 ዓመታት ኣብ ሓገረሰብ ዝነብሪ ሕጻውንቲ ናብ ሓዳሪ
ቤት ትምህርቲ ክኸዱ እንከሎ ወይካዓ ትምህርቶም ብኢሜል
ጌሮም ይጠናቅቁ።
ኣብ ሳውዝ ኣውስትራሊያ ውሽጢ Adelaide Miethke ዝተብሃሉ፤
ናይ ሮያል ነፋሪ ዶክተር ኣገልግሎት ምክትል ፕሬዚደንት እሞ ነዚ
ነፋሪ ዶክተር ራዲዮ ኣገልግሎት ንሕጻውንቲ ኣብገዛ ኾይኖም ምስ
መምሃራን ንክዘራረቡ ይሕግዝ እዩ። ብኣሊስ ስፕሪንግስ/Alice
Springs እዞም ናይ ኣየር ራዲዮ ትምህርቲ ዝጀመረ ብ1948
ዓ.ም እዩ። ብራዲዮ ኣቢሉ ዝውሃብ መደብ ቤት ትምህርቲ ጠጠው
ዝበለ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት እዩ። ኣብ ኣውስትራሊያ ናይ ኣየር
ቤት ትምህርቲ ምድላው ንብዙሓት ሃገራት ናይ ባዕሎም ፕሮግራም
ንከውጽኡ ሓጊዙዎም እዩ።
ኣብዚ እዋን እቲ ኣረጊት ናይ ፐዳል ራዲዮ ብዘመናዊ ሓያል
ፍረኩወንሲ ዘለዎ ከምዝተቀየረን፣ ይኹን’ምበር ኣብ ኣውስትራሊያ
ሓገረሰብ ውሽጢ ንዝርከቡ ኣባል ማሕበረሰባት ጥቅሚ ክብሃል
ብናይ ኣውስትራሊያ ሮያል ነፋሪ ዶክተር ኣገልግሎትን ናይ ኣየር
መተሓላለፊ ቤት ትምህርቲ ኣገልግሎት ብቀጻልነት ይዳለው።

Alfred Traegar ዝተብሃሉ ስብ ካብ ኣደላይድ ብእግሪ ዝሰርሕ
ናይ መጀመርታ ራዲዮ ብ1929 ዓ.ም ኣውጺኦም። ብክልተ
መንገዲ ዝሰርሕ ራዲዮን ነቲ ፐዳል ብእግሪ ምጽቓጥ ይኸውን።
እብ ገዛ ውሽጢ በይንቶም ንዝውእሉ ሰባት፣ ኣብ ሓገረሰብ
ተወከልቲ ጣቢያን ናይ ኣቦርጂናል ማሕበረሰባት በዚ ምዕባለ
ከምዝጥቀሙ እዩ። ኣብ ሕጂ እዋን ግሉል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ
ብናይ ኣየር መተሓላለፊ ኣቢሉ ዕርክና ምፍጣር ከምዝኽእላ እየን።
ናይ ፔዳል ራዲዮ ንኽልተ ናይ ኣውስትራሊያ ተቋማት ንክምስረታ
ከምዝሓገዘን፣ እዚ’ውን ናይ ሮያል ነፋሪ ዶክተር ኣገልግሎትን ናይ
ኣየር መተሓላለፊ ቤት ትምህርቲ እዮም።

ናይ ሮያል ነፋሪ ዶክተር ኣገልግሎት
Reverend John Flynn ዝተብሃሉ ኣብ ሓገረሰብ ምዘሎ
ማሕበረሰ ሓቢርካ ብምንባር ሰሪሖም። ኣብ ሓገረሰብ ንዘለው
ሕሙማት ዝሕግዝ ሐኪም ብቁልጡፍ ብነፍሪት ጌርካ ንክተምጽእ
ናቶም ዕላማ ከምዝነበረ እዩ። ካብ መንግሥቲ፣ ኳንታስ/
Qantas ኣየር መንገድን ገባረ ሰናይ ካብዝኾኑ ድርጅታት
ሓገዛት ከምዝረኸቡ እዩ። ናይ ሮያል ነፋሪ ዶክተር ኣገልግሎት
ዝተጀመረ ብ1928 ዓ.ም ይከውን ይኹን’ምበር ሕጂ’ውን ነዚ
ግልጋሎት ንምርካብ ንምድዋል ጸገም ዝኾኖ ሩሁቅ ቦታ ዝነብሩ
ሰባት ከምዘለው እዩ። ኣብ ሩሑቅ ቦታ ዘለው ሰባት በቅልጡፍ ነዚ
ግልጋሎት ንምሕታት ብናይ ፐዳል ራዲዮ ምድዋል ርግጸኛ ምዃን
ይኻኣል።
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ውሽጢ ህጻውንቲ ብናይ ኣየር መተሓላለፊ ቤት ትምህርቲ
ጌሮም ይማሃሩ

መንነት ኣውስትራሊያ
መንነት ኣውስትራሊያ ዝተፈጥረ ካብ ፍሉይ ዝኾነ ውርስና፣ ባሕልናን ብሕዝብና ጥንካረ መንፈስ ይኸውን።

ስፖርትን ምዝንጋዕ
መብዛሕትኡ ኣውስትራሊያዊ ስፖርት ከምዝፈትውን ኣሞንጎ
ኣህጉራዊ ጽቡቅ ውጽዒት ከምዝረኸቡ እዩ።
ፍሉጥ ናይ ሃገራዊ ‘ጽቡቅ ስፖርቲታት’ ስለዘለና የኵርዕና እዩ። ናይ
ኣውስትራሊያ ስፖርት ንኣወዳትን ኣንስትዮ ከም ኣምባሳደር መጠን
ንዘብርክትዎ ከቢድ ጻዕሪን ሥራሕ፣ ጽቡቅ ፀወታን ጉጅላዊ ሥራሕ
ምስግና ይብጽሃዮም።
ኣብ ታሪኽና ውሽጢ ስፖርት ንሕዝቢ ኣውስትራሊያ መንፈስ
ብምጥንኻር ናብ ሓንድነት የተኣሳስረና እዩ። ሰፈራ ክጅምር
እንከሎ ካብ ዝነበረ ከቢድ ኣነባብሮ ንምውጻእ ስፖርት ይሕግዝ
እዩ። ካብ ውግዕ ጦር ንዝፍጠር መንፈስ ጭንቐት ንምርሳዕ ተባሂሉ
ኣብ እዋን ጦርነት ግዘ’ውን ናይ ስፖርቲ ውድድር ብኣውስትራሊያ
መከላከሊ ሓይሊ ኣባላት ከምዝዳለው እዩ።
ከምኡ’ውን ስፖርት ንናይ ተጻዋቲን ተመልካቲ ሓባራዊ ስሚዒት
ብምፍጣር ኣብ ኣውስትራሊያ ሕብረተሰብ ውሽጢ ኣገዳሲ ዝኾነ
ክፍሊ እዩ።
ብጉጅለ ብዝተዳለወ ስፖርቲ ብዙሓት ኣውስትራሊያውያን ይሳተፉ
እዮም። ካብ ብጣዕሚ ፍሉት ዝኾኑ ጸወታታት ውሽጢ ናይ
ክሪኬት፣ ባስኬት ቦል፣ መርበብ ኔት ቦል፣ ናይ ቃርሳ ጸወታን ኵዕሶ
እግሪ ይኾኑ።
ሓመሳ፣ ቴኒስ፣ ጉያ፣ ጎልፍን ናይ ብስክሌታ ውድድር ካብቶም
ፍሉጣት ናይ መዘናግዕ ምንቅስቓስ እዮም። ከምኡ’ውን ኣብ
ኣህጉራዊ ውድድራት ውሽጢ ፍሉይ ዝበሉ ናይ ኣ ኣውስትራሊያ
ውድድር ስፖርቲ ኣሎ። ካልኦት ንይ ምንቅስቓስ ኣካል’ድማ ኣብ
ዱር ጫካ ጕዕዞ እግሪ፣ ኣብ ማዕበል ባህሪ ዝመሰለ ምጕዓዝን
ሸተት ምባል ዘካተተ እዩ።

ኢያን ቶርፐ/Ian Thorpe ዝተብሃሉ ሓሙሽተ ግዘ ናይ ኦሎምፒክ ወርቂ ሜዳይ
ተሸላሚ

ብተወሳኺ ኣውስትራሊያውያን ናይ እግሪ ኵዕሶ ጸወታ፣ ራግብይ/
rugby ጸወታ፣ ራግብይ/rugby ማሕበርን ንናይ ኣውስትራሊያ
እግሪ ኵዕሶ ምጽዋትን ምክትታል ይፈትዉ እዮም። ‘ናይ ኣውሲ
ደንቢታት/Aussie Rules’ ኣብ ኣውስትራሊያ ፍልይ ዝበለ ጸወታ
እዩ።
ኣውስትራሊያ ብዘለዋ ናይ ክሪኬት ጸወታ ኣህጉራዊ ጽቡቅ ውጽዕት
የኹርዓ እዩ። ካብ መበል 19 ምእተ ዓመት መወዳእታ ጀሚሩ
ናይ ኣውስትራሊያን እንግሊዝ ክሪኬት ቡድናት ከቢድ ተቐጻጽነት
ከምዝነበረን እዩ።
ናይ መልበርን ዋንጫ ውድድር/Melbourne Cup፣ ‘ንመንግሥቲ
ጠጠው ክገብር ዝኽእል ውድድር’፤ እዚ ኣብ ዓለም ተፈታዊን
ብጣዕሚ ኣሰጋሚ ዝኾነ ናይ ፈረስ ውድድር ይኸውን። ቐዳማይ
ናይ መልበርን ዋንጫ ዝተኻየደሉ ብ1861 ዓ.ም ከምዝነበረ እዩ።
ካብ 1877 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ኣብ ወርሂ ህዳር/
November ናይ ቐዳማይ ሰሉስ መዓልቲ ናይ መልበርን ዋንጫ
ውድድር ዝኽበረሉ ሕዝባዊ በዓል ይኸውን።
ኣብ ኣውስትራሊያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊ ኵዕሶ እግሪ ቡድን ኣባል
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ክቡር ዶናልድ ብራድማን/Sir Donald Bradman (1908 – 2001)
Sir Donald Bradman ኩልግዘ ብክሪኬት ጸወታ ፍሉጥን ኣብ ኣውስትራሊያ ስፖርት ጽቡቅ ኣስተዋጽኦ
ዝገበሩ ሰብ እዮም።
ዕቤቶም ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ውሽጢ ቦውራል/Bowral ከምዝኾነን ዶናልድ ብራግማን/Donald
Bradman ብናይ ኣውስትራሊያ ክሪኬት ጸወታ ቡድን ብ1928 ዓ.ም ከምዝጀመሩ እዩ።
እዚ ብቚልጡፍ እግሪ ምትካል ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ። ብ1930 ዓ.ም ናብ እንግሊዝ ሃገር ንመጀመርታ
ግዘ ዝተገብረ ጕዕዞ ብኹሉ ውድድር ሪኮርዲ ከምዘሸነፈ እዩ። ዕድሚኡ 21 ዓመት ክኾኖ እንከሎ ፍሉጥ
ናይ ኣውስትራሊያ ሰብ ኾነ።
ብ1948 ዓ.ም ናይ ብራድማን/Bradman’s ጉዕዞ ንቶም ቡድን ምስ እንግሊዝ ዝተገብረ ጸወታ
ስለዘይተሸነፉ እሞ ነቲ ቡድን ‘ዘይርእ/The Invincibles’ ብዝብል ይጽዋእ።
Sir Donald Bradman, ዝፍለጡ ብናይ ‘The Don’ ክኸውን እንተሎ ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ፍሉጥ
መገልገላይ እዮም። ንውድድር ከሽንፉ ብማእከላይ ካብ ሜቲ 99.94 ኢድ ከምዝነበረ እዩ።

ስነ ጥበባት
ኣውስትራሊያ ስሚዒት ኣበራባሪ ዝኾኑ ስነ-ጥበባት ትርኢት ኣለዋ፣
እዚ’ውን ብናይ ወደባት ሃገራዊ ባሕሊን ልምድን ከምኡ’ድማ
ካብ ማይግራንት/ስደተኛ ዝተወጻጽኣ ባሕሊታት ዘካተተ እዩ። ኣብ
ኣውስትራሊያ ዝፍለጡን ብመድረኽ ዝዳለው ስነ-ጥበባት ኩሉ
ማለት ፊልም፣ ስነ-ጥበብ፣ ቲያትር፣ ሙዚቃን ዳንሲን፣ ብወጻእ
ሃገርን ኣብዚ ዓዲ ዘንጸባርቚ ስእሊታት ዘካተተ ይኸውን።

ስነ ጽሑፍ
ኣውስትርሊያ ብዛዕባ ባህላዊ ልምዲታት ጥንክር ዝበለ ስነ-ጽሑፍ
ከምዘለዋን፣ እዚ’ውን ብዛዕባ ተወልጀ ኣውስትራሊያ ብድሕሪኡ’ድማ
ኣብ መበል 18 ምእተ ዓመት መወዳእታ ብዛዕባ ወንጀለኛታት ናብ
ኣውስትራሊያ ምእታው ኣፈ ታሪክ ይኸውን።
ቅድም ክብል ዝነበረ ናይ ኣውስትራሊያ ጽሑፍ ብዛዕባ ናብራ
ዱር/ጫካ ከቢድ ምዃኑን እሞ በዚ ከባቢ ናብራ ዘሎ ፀገማት
ዝምልከት እዩ። ከም ሀንርይ ላውሶን/Henry Lawson
ከምኡ’ውን ሚለስ ፍራንክሊን/Miles Franklin ዜኣመሰሉ ጸሓፍቲ
ብዛዕባ ዱር/ጫካን ናይ ኣውስትራሊያዊ ኣነባብሮ ሜላ ግጥሚታትን
ታሪካት ከምዝጸሓፉ እዮም።
ኣብ ኣውስትራሊያ ወናኒ ኖበል ዝኾኑ ፓትሪክ ዋይት/Patrick
White፣ ብ1973 ዓ.ም ብናይ ጽሑፍ ኖብል ሽልማት ረኺቦም።
ኣብ ኣውስትራሊያ ካልኦት ፍሉጥ ዘመናዊ ተሸለምቲ ኖብል ከም
Peter Carey, Colleen McCullough ከምኡ’ውን
Tim Winton ከምዝካተቱ እዮም።
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ጁዲት ራይት/Judith Wright
(1915 – 2000)
ጁዲት/Judith Wright
ዝተብሃላ ብዛዕባ መሰል
ኣቦርጂናል ክብሪ ምሃብ
ዝምልከት ብዝግበር ዘመቻ
ፍሉጥ ናይ ግጥሚ ጸሓፊ
ኔረን።
ኣብ ኣውስትራሊያ ፍሉጥ
ግጥሚታት ናተን ሓደ እዩ።
ንኣውስትራሊያ ዝነበረን ፍቅሪ
ብግጥሚ ጌረን ግሊጸንኦ
እየን። ብዙሕ ሽልማት ከምዝረኸባን ብዛዕባ ናተን ጽሑፍድማ
ብናይ ኣውደ ጥበብ ጽሑፍ ብሪታኒካ ሽልማት/Encyclopaedia
Britannica Prize ከምኡ’ውን ንግጥሚ ጥበባዊነት ናይ ንግሥቲ
ወርቂ ሜዳል/Queen’s Gold Medal ሽልማት ዘካተተ እዩ። ናይ
ኣውስትራሊያ ተቆጻጻሪ ኮሚቴን ናይ ኣቦሪጂናል ውዕል ስምምዕነት
ኮሚቴ ኣባል ከምዝነበራ እየን።
ጁዲት ራይት/Judith Wright ዝነበረን ኽዕለት ግጥሚ፣ እሞ
ንናይ ኣውስትራሊያ ስነ ጽሑፍን ማሕበራዊ ካባቢ ክመሓየሽ
ብምግባረን ንዝክረን።

ቲያትርን ፊልም
ናይ ኣውስትራሊያ ጸወታታት፣ ፊልምታትን ቐረጽቲ ፊልም ኣብዚ
ዓዲ ኾነ ወጻእ ሃገር ተፈታውነት ኣለዎም። ናይ ኣውስትራሊያ
ዓያዩ/ተዋስኢ ማለት ከም Cate Blanchett ከምኡ’ውን
Geoffrey Rush ዜኣመሰሉ ከምኡ’ድማ ናይ ፊልም ቀረጽቲ
ዝኾኑ ከም ፐተር ዌር/Peter Weir ብናይ ፊልም ሥራሕ
ንዝገበርዎ ጽቡቅ ኣስተዋጽኦ ኣህጉራዊ ንዝኾነ ሽልማት ረኺቦም።

ስነ-ጥበብ
ንናይ ወደባት ተወላዲ ምስል ቅርጺ ምስኣልን ንናይ መበል 19
ምእተ ዓመት ናብራ ዱር/ጫካ ዘንጸባርቅ ዘውጽኡ ስእሊታት ከም
Tom Roberts, Frederick McCubbin ከምኡ’ውን Arthur
Streeton ብጣዕሚ ተፈታዊነት ዘለዎም ናይ ኣውስትራሊያ
ውጽዒት ሥራሕ እዮም። ኣብ መበል 20 ምእተ ዓመት ፍርቂ
ኣቢሉ ሩሰል ድርይስዳል/Russell Drysdale ከምኡ’ውን ሲድነይ
ኖላን/Sidney Nolan ብዝተብሃሉ ተዋንያን ጸገማት ኣብ ሓገረሰብ
ዘሎ ዘንጸባርቅ ብድሙቅ ሕብረ ቀለማት ገሊጾም። ኣብ ቀረባ እዋን
ብረት ዋይትለይ/Brett Whiteley ፍሉይን ንጹር ብዝበለ ግጥሚ
ኣብ ዓለም አቀፍ ዓቢ ኣድናቆት ከምዝረኸቡ እዩ።

ሙዚቃን ዳንሲን
ኣውስትራሊያ ብጣዕሚ ጽቡቅ ዝኾነ ዓይነት ሙዚቃን ዘለዋን
ክላሲካል ሙዚቃ፣ ብካንትሪን ሮክን ሙዚቃ ዓቢ ኣስተዋጽኦ
ስለተግብረ ብዓለም ተቐባልነት ረኺቡ። እቲ ናይ ኣውስትራሊያ
ድምጺ ብቅልጡፍ ተቐባልነት ከምዝረኸበን ዲድገሪዶ/didgeridoo
ብዝብል ይጽዋእ፣ እዚ’ውን ናይ ቀደም ኣውስትራሊያ ሕዝቢ
መጻወቲ መሳርሒ ሙዚቃ እዩ።
ዳንሲ ኣውስትራሊያ እንዳጸበቀ ዝመጸ ብናይ ዳንስ እያማረ
የመጣው ብዳንሰኛታት ዓቢ ምጽ ዓር ከምዝኾነን እሞ
ኮረግራፈርስ/choreographers ማለት ከም Sir Robert
Helpmann, Meryl Tankard ከምኡ’ውን Stephen Page
ዜኣመሰሉ ከምዘማሓየሽዎ እዩ።

ረኽቢ ሳይንሳዊን ፈጠራ
ኣውስትራሊያ ውሽጢ ብመዳሓኒት፣ በተክኖሎጂ፣ ብሕርሻ፣ ብማእድ
ምውጻእን ብፋብሪካ ውጽዒት ስራሕቲ ሳይንሳዊ ፈጠራን መምሕያሽ
ዝምልከት ጽቡቅ ሪኮርዲታት ከምዘሎ እዩ።
ብሳይንሳዊን ሜዲካል ፈጠራታት ኣሰርተ ኣውስትራሊያውያን
ንኖብል ሽልማት ኮይኖም።
ብትወሳኺ’ድም ጽቡቅ ሳይንሳዊ ውጽዒት ንዝረኸቡ
ኣውስትራሊያውያን በብዓመት ሽልማታት ከምዝረኽቡ እዩ።
ብ2005 ዓ.ም ሽልማት ንዝተቓጸለ ቆርበቶም ቃንዛ መንጸጊ
ንዝርኸቡ ፕሮፈሶር ፊዮና ውድ/Professor Fiona Wood
እዩ። ብ2006 ዓ.ም ሽልማት ንፕሮፈሶር ኢያን ፍራዘር/
Professor Ian Frazer ከምዝተውሃበን እዚ’ውን ንመንሽሮ
ማህጸን መከላኸሊ ዝኸውን ክትባት ስለዝረኸቡ እዩ። ብናይ 2007
ዓ.ም ሽልማት’ድማ Professor Tim Flannery ነቲ ሽልማት
ከምዝረኸቡ እዩ።
ፕሮፈሶር ውድ/Professor Wood ከምኡ’ውን ፕሮፈሶር ፍራዘር/
Professor Frazer ክልቲኦም ካብ ብሪቴን ናብ ኣውስትራሊያ
ዝመጹ/ዝተሰደዱ እዮም። ናይ ፕሮፈሶር ፍራዘር/Professor
Frazer ሓጋዚ ሰበሞያ ዝነበሩ ድ/ር ጂያን ዝሁ Dr Jian Zhou
ንቀጻላይ ተሸላሚ ኾኖም፣ እዞም ሰብ ካብ ቻይና ብስደት ዝመጹን
ብድሕሪኡ ናይ ኣውስትራሊያ ዜጋ ኾይኖም።

ካብ ዌስተርን ኣውስትራሊያ ናይ ኦከስትራ ሙዚቃ ሲሞፎኒ ኣማኻሪን ኣብዚ እዋን
ዜግነት ዘለዎም ቭላዲሚር ቨርቢትስክይ/Vladimir Verbitsky እዮም

ፕሮፈሶር ፍረድ ሆሎውስ/Professor
Fred Hollows (1929 – 1993)
ፕሮፈሶር ፍረድ ሆሎውስ/
Fred Hollows ብጣዕሚ
ብርቱዕ ስምዒት ዘለዎም
ናይ ዓይኒ ሕክምና ሰበሞያ/
ophthalmologist (ሐኪም
ዓይኒ) ክኾኑ እንከሎ ኣብ
ኣውስትራሊያን ገና ዘይማዕበሉ
ሃገራት ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን
ንዝኸውን ዓይነ ስውራት ካልኣይ
ንክርዕዩ ጌረሞም እዮም።
ፍረድ ሆሎውስ/Fred
Hollows ኣብ ኒው ዚላንድ
ውሽጢ ተወሊዶም። ብ1965 ዓ.ም ናብ ኣውስትራሊያ ብምኻድ
እሞ ብናይ ስይድነይ ኣስቤዳለ ናይ ዓይኒ ሕክምና መምርሒ ሓላፊ
ኾይኖም።
ብሰባት መሰል ማእርነት ዓቢ እምነት ከምዝነበሮምን እሞ ቐዳማይ
ናይ ኣቦርጂናልን ሕክምና ኣገልግሎት ንክምስረት ዝሓገዙ ሰብ
እዮም። ኣብ እዋን’ዚ ኣውስትራሊያ ውሽጢ 60 ናይ ኣብርጂናል
ሜዲካል ኣገልግሎት መውሃቢ ይርከብ እዩ።
ፍረድ ሆሎውስ/Fred Hollows ኣብ ዘይማዕበሉ ሃገራት ናይ
ዓይን ሓለዋ ጥዕና ፕሮግራማት ንምቅንጃው ሓገዝ ኢሎም
ብ1980 ዓ.ም ብሙሉእ ዓለም ውሽጢ ተጓዒዞም። ሚያዚያ/April
1989 ዓ.ም ናይ ኣውስትራሊያ ዜጋ ኾይኖም።
ናይ ፕሮፈሶር ሆሎውስ ጽቡቅ ሥራሕ ብሰበይቶም፣ ጋቢ/Gabi
ከምኡ’ውን ብፍረድ ሆሎውስ ፋውንዴሽን/Fred Hollows
Foundation ኣቢሉ ቐጻላይ ከምዝኾነ እዩ።
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ኣብ ኣስትራሊያ በብዓመት ተሸለምቲ
ካብ 1960 ዓ.ም ጀሚሩ ብናይ ኣውስትራሊያ ኣመራርሓ ሥራሕ ንክዕወት ጽቡቅ ኣስተዋጽኦ ንዝገበሩ ሰባት ኣውስትራሊያ በብዓመት
ተሸለምቲ ክብረ በዓል ይግበር እዩ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ኣነባብሮ ኩነታ ንሽልማት ብቅዓት ንምርጫ ተወዳዳሪ ክተዳልው ይኻኣል። ፍሉይ
ብዝበለ ክዕለት ነታ ሃገር ዘገልገሉ ሰባት፣ ንናይ ኣውስትራሊያ ዓመታዊ ተሸላሚ ይኾኑ።

2009

Professor Michael Dodson AM

1995

መራሕ ወደባት/ተወልጀ
2008

Lee Kernaghan OAM

አርቲስት/Artist
1994

ዘማሪ፣ ሙዚቀኛን ‘ብናይ ዙሪያ ባርኔጣ ምሕላፍ/Pass
the Hat Around’ ንዝብል ጉዕዞ መስራቲ
2007

Professor Tim Flannery

Professor Ian Frazer

1992

Professor Fiona Wood AM

1991

Steve Waugh

ናይ መርመራ ክሪኬት/Test Cricket ኣዛዚን
ብሰብዓዊነት ደገፍ ውሃቢ
2003

1990

2002

2001

2000

1989

Lt General Peter Cosgrove AC MC

1988

1987

1986

1985

Sir Gustav Nossal AC CBE FAA FRS

1984

Cathy Freeman

Professor Peter Doherty

Doctor John Yu AM

ሐኪም/Paediatrician

46

ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

Lowitja O’Donoghue CBE AM

መራሒ ተወልጀ
1983

Robert de Castella MBE

ናይ ዓለም ማራቶን ጕያዪ ተሓላቒ
1982

Sir Edward Williams KCMG KBE

ናይ ሮያል ኣውስትራሊያ ኮሚሽነር
ንናይ ፈውሲታት መሕተቲ ኮሚሽን
1981

Sir John Crawford AC CBE

ቅድሚ ጦርነት ምዕባለ ናይ አውስትራሊያ ኣርክተክት

ብሕክምና ዓቢ ክብሪ ኖብል ዝረኸበ
1996

Paul Hogan AM

ዓያዩ/Actor

ናይ ዓለም ኦሎምፒክ ኣትሌቲክስ ኣሸናፊን አምባሳደር
ናይ ወደባት ተወለድቲ
1997

Dick Smith

ብገባረ ስናይ ምግባር ፍሉጥ

ናይ መርመራ ክሪኬት/Test Cricket ኣዛዚ
1998

John Farnham

ዘማራይን ሙዚቀኛ

ናይ ኣውስትራሊያ ሓይሊ ጦር ኣዛዚ 2000-2002
ዓ.ም

Mark Taylor

Kay Cottee AO

ደቁ ኣንስትዮ በይና ብናይ ጅልባ ሪኮርድ ዝመጽኣት

ናይ ባዮሎጂ ተማራማራይ
1999

Allan Border AO

ናይ መርመራ ክሪኬት/Test Cricket ኣዛዚ

Patrick Rafter

ናይ US Open Tennis Champion ከምኡ’ውን
‘Cherish the Children Foundation’ መስራቲ

Professor Fred Hollows AC

ናይ ዓይኒ ሕክምና ተማራማሪ/Ophthalmologist

Professor Fiona Stanley AC

ናይ ሕጻንን ተመሓላልፊ ሕማም ሕክምና ሰበሞያ

Archbishop Peter Hollingworth AO OBE

ማሕበራዊ ፍትሒ መማኽርቲ

ናይ ፕላስቲክ መጥባሕታዊ ሕክምና ሰበሞያ
2004

Mandawuy Yunupingu

መራሒ ተወልጀ

ብሕክምና ናይ ሕማም መከላኸሊ ሰበሞያ
2005

Ian Kiernan OAM

‘ጽሬት ኣውስትራሊያ/Clean Up Australia’ ወፈራ
መዳለዊ

ሳይንቲስት፣ ጽሑፋዊ ደራሲን ሓላይ ተፈጥሮ ሐብቲ
2006

Arthur Boyd AC OBE

1980

Manning Clark AC

ናይ ታሪክ ጸሐፊ

ሃገርና ብናይ ታሪኽ ጸሓፍቲ ንዝተረኽበ ውጽዒት ብዘይምቁራፅ ምእካብ እሞ ንወደፊት ንሃገርና እንታይ ክንገብር ዘለና ኩነታ ብዝበለጸ
ክሕብረና ይኽእል። ኣብ እዋን’ዚ ሽልማት ውሽጢ ዝካተቱ ከም ኣብ ኣውስትራሊያ ዓመታዊ መንእሰይ፣ ኣብ ኣውስትራሊያ ዓመታዊ ናይ
ዓበይቲን ኣብ ኣውስትራሊያ ከባቢ ዓመታዊ ጀግና ተሸለምቲ እዮም።

1979*

Senator Neville Bonner AO

1969

ናይ መጀመሪያ አቦርጅናል ውሳነ ሕጊ ቤት ምኽሪ አባል
1979*

Harry Butler CBE

ናይ ኣውስትራሊያ ርእሰ መንግሥቲGovernorGeneral 1965-69

ናይ ሓለዋ ተፈትሮ ሓብቲ ሞያተኛ/Conservationist
and Naturalist
1978*

Alan Bond

1968

Galarrwuy Yunupingu AM

1967

Sir Murray Tyrrell KCVO CBE

1966

Dame Raigh Roe DBE

1965

Sir Edward ‘Weary’ Dunlop AC CMG OBE

1964

Sir John Cornforth AC CBE

1963

Major General Alan Stretton AO CBE

ድሕሪ Cyclone Tracy ኣብ ዳርዊን ጸገም
ንክተውግድ ዘተሓባብር ኮማንደር
1974

1973

1962

Patrick White

Alexander ‘Jock’ Sturrock MBE

ብናይ ኣሜሪካ ዘለላ ምንጣር ዋንጫ ውድድር ዘሸነፈ
1961

Dame Joan Sutherland OM AC DBE

ዓቢ ድምጺ ዘለዎ ደራፊ

Sir Bernard Heinze AC

ናይ ሙዚቃ መራሒን ሙዚቀኛ

Sir John Eccles AC

ብሕክምና ዓቢ ክብሪ ኖብል ዝረኸበ

ብከሚስትሪ ዓቢ ክብሪ ኖብል ዝረኸበ
1975*

Dawn Fraser MBE

ብናይ ኦሎምፒክ ሓመሳ ውድድር ዘሸነፈ

ንጦር ሰራዊት ናይ መጥባሕቲ ሓኪም
1975*

Sir Robert Helpmann CBE

ዓያዩ፣ ደናሳይ፣ ናይ ደርፊ ደራሲን ዘዳልው

ኣብ ገጠር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማህበር መራሒት
1976

Sir Jack Brabham OBE

ናይ ዓለም ሞተር ኣዘዋውራ ውድድር ዘሸነፈ

ናይ ርእሰ መንግሥቲ ድሕንነት ቢሮ
1977*

The Seekers

ብናይ ሙዚቃ ጨንፈር

ናይ ወደባት ተወላዲ መራሕ
1977*

Lionel Rose MBE

ናይ ዓለም ናይ ቦክሲ ውድድር ዘሸነፈ

ንናይ ንግዲ ድርጅት ሓላፊ/Entrepreneur
1978*

The Rt Hon Richard Gardiner Casey Baron
of Berwick, Victoria and of the City of
Westminister KG GCMG CH

1960

Sir MacFarlane Burnet OM AK KBE

ብሕክምና ዓቢ ክብሪ ኖብል ዝረኸበ

ብስነ-ጽሑፍ ዓቢ ክብሪ ኖብል ዝረኸበ
1972

Shane Gould MBE

ናይ ኦሎምፒክ ሓመሳ ውድድር ዘሸነፈ
1971

Evonne Goolagong Cawley AO MBE

ኣብ Wimbledon ከምኡ’ውን French ግልጺ ዝኾነ
ፀወታ መዳ ተኒስ ዘሸነፈ
1970

* ከ
 ምኡ’ድማ ኣሞንጎ 1975‘ን 1979 ዓ.ም ንዘሎ ግዘ ብናይ
ካንበራ ኣውስትራሊያ መዓልቲ ቤት ምኽሪን ብናይ ኣውስትራሊያ
ዓመታዊ በዓል ተጌሩ ንዘሎ ደገፍ ይገልጽ።
እቲ ሽልማት ኣብዝውሃበሉ ግዘ ናይቲ ተሸላሚ ስም ተወዳዳራይ
ይልጠፍ እዩ።

His Eminence Cardinal Sir Norman
Gilroy KBE

ናይ መጀመሪያ ኣውስትራሊያ ተወላዲ ዝተኸበረ ቐሺ
ካህን
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ናይ ኣውስትራሊያ ገንዘብ
ናትና ገንዘብ ብዛዕባ ጠቃሚ ናይ ኣውስትራሊያ ሕዝቢ ዘንጸባርቅ ምስል ምልክት ዝሃዘ እዩ። ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጥ ንዝፍለጡ ሰባት
ብምምራጽ በቲ ገንዘብ ንክርኣዩ ይግበር፣ እዚ’ውን ኣብ ማሕበራዊ ምስረታ፣ ሳይንስ፣ ፖለቲካ፣ ብውትድርናን ኣፈጻጽማ ከምኡ’ውን ኣብ ስነጥበብ እጀማምራ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ንዝገበሩ እዩ።

ናይ ቐደምን ሓዱሽ መቐመጢ ፓርሊያመንት

48

ንግሥቲ ኢሊዛበት/
Queen Elizabeth II (1926 ዓ.ም ተወሊደን)

ናይ $5 ዶላር ወረቐት ገንዘብ ኣብ ካንበራ ውሽጢ ንዘለው
ክልቲኡ ማለት ናይቀደምን ሓዱሽ መቐመጢ ፓርሊያመንት
ከምዘርእይ እዩ።

ንግሥት ኢሊዛበት/Queen Elizabeth II ናይ ኣውስትራሊያ
መምሕድዳር ዋና ሹም እየን። ናይ ኣውስትራሊያን ዩናይትድ
ኪንግዶም/United Kingdom ንግሥት ክኾና እንተለዋ የግዳስ
ናብርኣን ኣብ እንግሊዝ ሃገር/England እዩ። ንግሥቲ ኢልዛበት
ኣብዝነበራሉ ነውሕን ፍሉጥ ዘመን ጽኑዕን ዘይለዋወጥ ኣቋም
ከምዝነበረን እዩ።

ዳመ ማርይ ጅልሞር/
Dame Mary Gilmore (1865 – 1962)

አንድረው ባርተን ፓተርሶን/
AB ‘Banjo’ Paterson (1864 – 1941)

ዳመ ማርይ ጅልሞር/Dame Mary Gilmore ጽሑፍ ደራሲ፣
ጋዜጠኛ፣ ግጥሚ ጸሓፊትን ንማሕበራዊ ምስረታ ዝዘመታ ሰበይቲ
እየን። ንደቂ ኣንስትዮ፣ ተወልጀ ወደባት ንዝኾኑ ኣውስትራሊያን
ድኻታት ብምድጋፍ ንዝጸሓፍዎን ንዝተዛረብዎ ክስታወሳ ይነብራ።

አንድረው ባርቶን ፓተርሶን/Andrew Barton Paterson ናይ
ግጥሚ፣ ደርፊ ደራሲን ጋዜጠኛ ኔሮም። ‘Banjo’ ብዝብል ስያመ
ከምዝጸሓፉን እሞ ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ብጣዕሚ ተፈላጣይ
ናይ ባሕሊ ሙዚቃ/መዝሙር ‘Waltzing Matilda’ ዝብል
ስለዝጸሓፉ ንዝክሮም።

ረቨረንድ ጆን ፍልን/
Reverend John Flynn (1880 – 1951)

ማርይ ሪበይ/Mary Reibey (1777 – 1855)

ረቨረንድ ጆን ፍልይንግ/Reverend John Flynn ኣብ ዓለም
ናይ መጀመሪያ ኣየር ወለድ ሕክምና ኣገልግሎት፣ ሮያል ነፋሪት/
ፍልይንግ ዶክተር ኣገልግሎት ንዝብሃል ዝጀመሩ ሰብ እዮም። ኣብ
ኣውስትራሊያ ከባቢ ሓገረሰብ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ብምጅማር
ንናይ ብዙሕ ሕይወት ክድሕን ስለዝገበሩ ንዝክሮም።

ማርይ ሪበይ/Mary Reibey ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሰፈራ ግዝዓት
ውሽጢ ሓሳብ ብምፍጣር እሞ ንደቂ ኣንስትዮ ንግዲ ሥራሕ
ዝኸውን መንገዲ ከፋቲ ከምዝነበሩ እዩ። መንእሰይ እንዳሃለው ናብ
ኣውስትራሊያ ሰፋሪ ከምዝኾኑን እሞ ናይቲ ማሕበረሰብ ዝተኸበሩ
መራሒ ኾኑ።

ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ኢድት ኮዋን/Edith Cowan (1861 – 1932)

ዳቪድ ዩናፖን/David Unaipon (1872 – 1967)

ኢድት ኮዋን/Edith Cowan ንናይ ማሕበራዊ ሠራሕተኛ፣
ፖለቲከኛን ንደቂ ኣንስትዮ ማእርነት መሰል ዝከራኸራ ዝነበራ
ሰበይቲ እየን። ኣብ ኣውስትራሊያ ፓርሊያመንት ንመጀመርታ ግዘ
ዝተመረጻ ሰበይቲ እየን።

ዳቪድ/David Unaipon ጸሓፊ፣ ውሃቢ ቃል ሕዝቢን ፈላስፋ
ኔሮም። ንናይ አቦርጂናል ሕዝቢን ኩነታ ንክመሓየሽ ብሳይንስን
ብስነ-ጽሑፍ ንዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ይዝከሩ እዮም።

ሰር ጆን ማናሽ/
Sir John Monash (1865 – 1931)

ዳመ ነሊ መልባ/
Dame Nellie Melba (1861 – 1931)

Sir John Monash ኢንጂነር፣ ኣማሓዳዳሪን ካብ ፍሉጥ
ጀግና ጦር ኮማንደራት ኣውስትራሊያ ውሽጢ ንሶም ሓደ
ኔሮም። ብዝገበርዎ ኣመራርሓ፣ መረዳእታ ኣተኣኽባን ሓንደበተኛ
ብምዃኖም ንዝክሮም።

Dame Nellie Melba ኣብ ዓለም ፍሉጥ ድምጺ ደራፊት
ኔረን። ኣብ ሙሉእ ዓለም ‘ናይ ደርፊ ንግሥት/Queen of
Song’ ብዝብል ክፍለጣ እንከለዋ፣ እሞ ኣብ ዓለም ካብዝፍለጡ
ደረፍቲ ናይ መጀመሪያ ኣውስትራሊያዊት ደራፊት ኔረን።

ክፍሊ 4 – ኣውስትራሊያ ኣብዚ እዋን’ዚ
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ሃገራዊ ዝኾነ መዓልቲን ኽብረ በዓላት
ንዘለና ክርስቲያንዊ ቅርሲ/Judaeo-Christian ንገልጸሉ ብናይ ኣውስትራሊያ ሃገራዊ ኽብረ በዓላት ኣቢሉ ከምዝኾነን እሞ ክሳብ
ኣውሮፓውያን ዝሰፈሩ ግዘ ንኣውስትራሊያውነት መግለጺ ታሪካዊ ኣመጻጽኣ በዚ በዓል ይኽበር እዩ።

ውሱን ዕለታት

ዝተፈላለዩ መዓልታት

ሓዱሽ ዓመት ጥሪ/January ዕለት 1

ናይ ሠራሕተኛ መዓልቲ/Labour Day ወካዓ ናይ ሽሞንተ ሰዓት
Eight Hour Day

ኣብ ሓዱሽ ዓመት መጀመርታ ነኽብሮ እና።
ናይ ኣውስትራሊያ መዓልቲ ጥሪ/January ዕለት 26
ነዚ ነክብረሉ ምክንያት ኣውስትራሊያዊ ምዃን እንታይ ከምዝኾነ
ንክተርእይን፣ ብ1788 ዓ.ም ናይ መጀመሪያ ጦር መርከብት
ሲይድነይ ንዝኣተውሉ መዓልቲ ንምዝካር እዩ።
ናይ ኣንዛክ መዓልቲ/Anzac Day ሚያዚያ/April ዕለት 25
ኣብ እዋን ቐድማይ ዓለም ጦርነት ጦር ብርጌድ ካብ ጋሊፖሊ/
Gallipoli ተበጊሶ ናብ ኣውስትራሊያን ናብ ኒው ዚላንድ መሬት
ንዝኣረፈሉ መዓልቲ ነዝኽር። ከምኡ’ድማ ኣብ እዋን’ዚ ግርጭት
ንዘገልገሉን ንዝሞቱ ኣውስትራሊያውያን ምስሙሉእ ኽብሪ
ነዝኽሮም።
ናይ ልደት መዓልቲ/Christmas Day ታህሳስ/December 25
ጕይታ እየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ መዓልቲ ብምዃኑ፣ ተውህቦ
ብምልጋስ ነቲ መዓልቲ ነዝኽሮ።
ናይ ቦክሲ መዓልቲ/Boxing Day ታህሳስ/December 26
ንልደት በዓል ሓደ ክፍሊ ይኸውን።

ኣብ ዓለም ቐዳማይ ዝኾነ – ብናይ ኣውስትራሊያ ሠራሕተኛ
በዓል ብዛዕባ ናይ ሸሞንተ ሰዓት ሥራሕ ምሽናፍ ይኸውን።
ትንሳኤ ፋሲጋ/Easter
ናይ ጕይታ እየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤ ዝኾነሉ ናይ
ክርስቲያን ምዘከርታ ታሪኽ በዓል ንምክባር እዩ።
ልደት ንግሥቲ/Queen’s Birthday
ኣብ ኣውስትራሊያ መምሕድዳር ዋና ኣዛዚ ንዝኾና ናይ ንግሥቲ
ኤልዛቤት/Queen Elizabeth II ዕለት ልደት ይኽበር እዩ። እዚ
ኽብረ በዓል ብጀካ ዌስተርን ኣውስትራሊያ ኣብኹሉ መምሕድዳር
ግዝ ዓትን ተሪቶርይ ብወርሂ ሰነ/ June ኣብ መበል ካልኣይ ሰኑይ
መዓልቲ ይኽበር እዩ።

ካልእ ሕዝባዊ በዓላት
እዞም ሕዝባዊ በዓላት ብዝተፈላለየ መምሕድዳር ግዝዓት፣ ተሪቶርይ
ብዘለዋ ከተማታት ከምዝኻየድ እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ኣውስትራሊያ
ተሪቶርይ ርእሰ ከተማ መዓልቲ ካንበራ/Canberra Day በዓል
ይኽበር፣ ኣብ ሳውዝ አውስትራሊያ መዓልቲ ፍቓደኛታት/Volunteers
Day በዓል ከምኡ’ውን ኣብ ዌስተርን ኣውስትራሊያ መዓልቲ
መስረቲ/Foundation Day ሕዝባዊ በዓላት ከምዝኽበር እዩ።

ናይ ሓዱሽ ዓመት ድሮ ዋዜማ ምሽት ጠራዕራዕ ኣብ ስይድነይ ሀርቦር/Sydney Harbour 2005 ዓ.ም
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ሕዝቢ ኣውስትራሊያ

ዕዳጋs

ኣውስትራሊያ ናብ 22 ሚሊዮን ዝኸውን ብዝሒ ሕዝቢ
ከምዘለዋን እሞ ኣብ ዓለም ውሽጢ ብጣዕሚ ብዙሕን ዝተፈላለየ
ሕብረተሰብ ዝነብረላ ሃገር እያ። ኣብናይ ኣውስትራሊያ ጠቅላላ
ሕዝቢ ውሽጢ ካብ ሚእቲ 2.5 ኢድ ዝኸውን ናይ ወደባት ተወላዲ
ሕዝቢ እዩ። ካብናይ ኣውስትራሊያ ነበርቲ ውሽጢ ርብዒ ዝኾኑ
ኣብ ወጻእ ሃገር ከምዝተወለዱን እሞ ካብ ልዕሊ 200 ሃገራት
ብዝደት ዝመጹ እዮም። ናይ ኣውስትራሊያ ሕዝቢ ካብዝተፈላለየ
ሃገራት ዝመጸ ስለዝኾነ ብዙሕ ቛንቛታት፣ እምነታት፣ ልምዲታትን
ባሕሊታት ንክነብራ ጌሩ።

ኣውስትራሊያ ዘመናዊን ዘይለዋወጥ ናይ ፋይናሻል ተቋማት
ከምዘሎን እሞ ንናይ ንግዲ ሥራሕ ብዘይጎድእ ኩነታ
ንክመሓዳደር ደንቢታት ክነብሮ እንከሎ ብግብሪ/ቐረፅ ምቁጽጻር
ሸለል ዜይብል እዩ። ናይ ኣገልግሎት ውሃብቲ ኢንዱስትሪትታ
ማለት ንናይ ቱሪዝም፣ ትምህርቲን ፋይናሻል እገልግሎት ዘካተተ
ካብ ሚእቲ 70 ኢድ ዝኸውን ናይ ኣውስትራሊያ ጠቅላላ ምህርቲ
ውጽኢት (GDP) ካብዞም ኣገልግሎታት ይኸውን።

ምስ ግሬት ብሪቴን ዘሎ ናይ ኣውስትራሊያ ምትእስሳር ካብ ግዘ
ናብ ግዘ እንዳጠፍኣ ይኹን’እምበር ኣብናይ ኣውስትራሊያ ተቋማት
ውሽጢ ናይ ግሬት ብሪቴን ተጽእኖ ከምዘሎ እዩ። እዚ’ውን ብሕብረ
ባህልናን ልምዲና ውሽጢ ከምዘሎን እሞ ንናይ ሃገራዊ ቛንቛና
ብናይ ብሪቴን ይኸውን። ኣብታ ሃገርን ማሕበረሰብ ውሽጢ ካብ
ልዕሊ 200 ዝተፈላለዩ ቛንቛታት (ንናይ ወደባት ተወልጀ ብዙሕ
ቛንቛታት ዘካተተ) ከምዘሎን፣ ይኹን’እምበር እንግሊዝኛ ኣገዳሲ
ዝኮነ ናይ ብሔራዊ ቛንቛና ይኸውን።

ኢኮኖሚ ኣውስትራሊያ
ኣውስትራሊያ ዚይለዋወጥን ብቅዓት ዘለዎ ኢኮኖሚ ኣለዋ። ጎበዝን
ሞያተኛ ንዝኾኑ ሠራሕተኛታት ንዝገብሩልና ኽብሪ ዋጋ ንህቦ
ኢና። ኣብ ኣውስትራሊያ ሰባት ዘለዎም ናይ ኣነባብሮ ጽሬት ደረጃ
ካብ ዓለም ዘሎ ናይ ጽቡቅ ኣነባብሮ ውሽጢ ሓዲኡ ይኸውን።

ናይ እውስትራሊያ ኢኮኖሚ ብዘይምልውዋጡ እሞ ኢንቨስተራት
ንክመጹ ይገብር። ኣብ ኣውስትራሊያ ኣቐሓ መሸጣ ዕዳጋ ብዕቤት
ካብ ኤሽያ-ፓስፊክ/Asia-Pacific ከባቢ ካልኣይ ከምዝኾነን
እዚ’ውን ካብ ጃፓን ቀጺሉ ይኸውን።

ንግዲ
ናይ ኣውስትራሊያ ንግዲ መሻርኽቲ በብዝሒ ጃፓን/Japan፣
ቻይና/China፣ ዩናትድ ስታትስ/the United State፣ ሳውዝ
ኮሪያ/South Korea፣ ኒው ዚላንድ/New Zealand ከምኡ’ውን
ዩናይትድ ኪንግዶም/the United Kingdom እዮም። ንወጻእ
ንግዲ ንቅርቦ መብዛሕትኡ ስርናይ፣ ሱፍ፣ ናይ ሓጺን ጸጸር፣
ማዕድናትን ወርቂታት እዮም። ከምኡ’ውን ናይ ተፈጥሮ ጋዝን
ከሰልን ብፈሳሲ መልክእ ተጌሩ ናብ ወጻእ ሃገር ይልኣኽ እዩ።
ዘለና ኢኮኖሚ ግልጺ ብምዃኑ እሞ ንሥራሕ ንግዲ ኢኮኖሚ
ኩልግዘ ዕድል ብምክፋት ጠቃሚ ይኸውን። ኣን እዋን’ዚ ናይ
ኣውስትራሊያ ኤክስፖርት ንግዲ ብጠቅላላ ደሓን ከምዝኾነን ካብ
ልዕሊ $200 ቢሊዮን ዶላር ይኸውን።

ምውጻእ ማዕድን

ዲክ ስሚዝ/Dick Smith
(ብ1944 ዓ.ም ተወሊዶም)

ኣውስትራሊያ ብዙሕ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ከምዘለዋን ከም ከሰል፣
ኮፐር፣ ፈሳሲ ናይ ተፈጥሮ ጋዝን ሑጻ ማዕድናት እዮም። እዞም
ማዕድናት ዓቢ ተደላይነት ከምዘለዎም ብፍላይ ብናይ ኤሽያ ዕቤት
ኢኮኖሚ ይድለዩ እዮም።

Dick Smith ኣብ
ኣውስትራሊያ ፍሉጥ ነጋዳይ፣
ጀግናን ብናይ ገባረ ሰናይ ፍሉጥ
ዓቢ ሰብ ኔሮም።
ናይ Dick Smith ቐዳማይ
ሃብቲ ብኤሌክትሮኒክ ንግዲ
ጌሮም። ንብረቶምን ሃብቶምን
ንዕቤት ኣውስትራሊያ ጌሮሞ።
ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ
ጥራይ ኩባንያ መግቢታት
ከምዝጀመሩን ብሚሊዮናት
ዝቁጸር ዶላር ገንዘብ ንብረትነቶን ናይ ኣውስትራሊያ ንዝኾኑ
ኩባንያታት ሥራሕ ክውእል ጌሮሞ።
ኣብ 1986 ዓ.ም ናይዚ ዓመት ኣውስትራሊያዊ ዝብል ስም
ከምዝተውሃቦምን እሞ ንከባቢ ድሕንነትን መምሕያሽ ቴክኒካል
ንዝተዳለወ ሽልማት ኣሰኒፎም። ብናይ ሙቕ ዝተመልኣ መንፈሪ
ፍሕኛ ውሽጢ ኾይኖም ንናይ ኣውስትራሊያን ታዝማን ባሕሪ
ዘቋረጹ ሰብ ኔሮም። ንሥራሕ ንግዲ ምስኻእን ንኣውስትራሊያ
ዝነበሮም ልባዊ ፍቅሪን ጀግና ብምዃን ይፍለጡ እዮም።
ናይ ኣውስትራሊያ ኤክስፖርት ንግዲ መብዛሕትኡ ብማዕድናትን ነዳዲ ይኸውን
ክፍሊ 4 – ኣውስትራሊያ ኣብዚ እዋን’ዚ
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ኣውስትራሊያ ከም ዓለም ለኻዊ ዜጋ
ኣውስትራሊያ ናይ ኣህጉራዊ ዜጋ ንምዃን ብዝትገብሮ ኩነታ
ዘኩር ዓ እዩ። ነዚ’ውን ኣብ ዓለም ዕቤት ካባና ንዘይሃሹ ሃገራት
ሓገዝ ንገብር ኢና።

ናይ ኣውስትራሊያ ኣህጉራዊን ናይ ሰብዓዊነት
ጻዕሪ
ኣብ ዝምዕብላ ሃገራት ንዘሎ ድሕነት ንምቅናስን ዝተርጋግኣ
ልምዓት ንምሕናጽ ምእንታን ክሕግዝ ብዝብል ኣውስትራሊያ
መንግሥቲ ብናይ ኣህጉራዊ ሓገዝ ፕሮግራም ኣቢሉ ደገፍ
ይግበረሎም እዩ። ነዚ ሓገዝ ብዞባናን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኾይንካ
ንሕዝቢን መንግሥቲ ንሕግዝ ኢና።
ኣብ ሃገርና ወይካዓ ኣብ ወጻእ ሃገር ሕማቅ ሓደጋ ክፍጠር እንከሎ
ኣውስትራሊያውያን ብጣዕሚ ለጋሳት እዮም። ከምኡ’ውን ቐጻላይ
ዝኾነ ጸገም ንዘለዎን ሃገራት መጽዋት ንህብ ኢና። በቲ ንገብሮ
ሓገዝ ፕሮግራም ኣቢሉ ንናይ ኣውስትራሊያ ትህዝቶ ባሕሪያት
ከምዘርእይ እዩ።

ኣብ 1971 ዓ.ም ኣውስትራሊያ ንናይ ኢኮኖሚክ ማሕበርን ዕቤት
ድርጅት (OECD) ሙሉእ ኣባል ከምዝኾነት እያ። ናይቲ ድርጅት/
OECD ዕላማ ኣብናታ 30 ኣባል ሃገራትን ካልኦት ኣብ ገና
ዘይማዕበላ ሃገራት ውሽጢ ብኢኮኖሚ፣ ማሕበራዊን ብሥራሕን
ሠራሕተኛ ኩነታት ክመሓየሽ ንምግባር እዩ። ከምኡ’ድማ
ንእግረ መንገዲ ናይቲ ድርጅት ዕላማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንግዲ
ንምዝርጋሕ እዩ።
እብ ኤሽያ-ፓስፊክ ክልላዊ ዞባ
ኣውስትራሊያ ብጣዕሚ ትድግፎ
ተሓባባሪ (APEC)፣ ኣብ ኢስት
Asia Summit (EAS)፣ ኣብ
ASEAN Regional Forum
ኣይላንድ ምይይጥ ዋዕላ/(PIF)

ውሽጢ ተቀራሪብካ ንምሕተሕብባር
እያ። ኣብ ኤሽያ-ፓስፊክ ኢኮኖሚ
ኤሽያ ናይ መራሕቲ ጉባኤ/East
አሲን ክልላዊ ምይይጥ/the
(ARF) ከምኡ’ውን ኣብ ፓስፊክ
ኣውስትራሊያ ተሳታፊት ኣባል እያ።

ዶ/ር ካትሪነ ሀምሊን/
Dr Catherine Hamlin AC
(ብ1924 ዓ.ም ተወሊዶም)
Dr Catherine Hamlin ናይ
ማህጸን ሕክምና ሰበሞያ ኾይነን
ንመንእሰያት ኢትዮጵያውያን
ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምስቓይ
ሕይወት ዘትረፉ ብምዃነን
ይፍለጣ እየን። ከስቃይ
በማትረፋቸው ይታወቃሉ።
ካተሪን/Catherine Hamlin፤
ካብ 1959 ዓ.ም ጀሚሩ
‘ንዘይልሙድ ምውላድ ሕክምና/
obstetric fistula’ ብዝብል
ምስናይ ምውላድ ዝተትሓዘ
ጉድዓት ንኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ብምሕጋዝ አዲስ አበባ
ኢትዮጵያ ከምዝሰርሓ እየን። እዚ ዓይነት ጸገም ዘለዎን ደቂ
ኣንስትዮ ንናይ ሰብነተን ኣሰራርሓ ክቆጻጸራ ብዘይምኽኣለን ካብቲ
ሕብረተሰብ ንክግለላ ይገብረን።

ድሕሪ 2004 ዓ.ም ናይ ሕንድ ውቂያኖስ ማዕበል/ tsunami ናይ ኣውስትራሊያ
ረድኤት ጉጅለ ኣብ ኢንዶኖዝያ ሃገር

ኣብ ኣህጉራዊ መድረክ ዋዕላ ናይ ኣውስትራሊያ
ተሳታፊ ምዃን
ናይ ሕቡራት መንግሥቲ (UN) ክጅምር እንከሎ ካብ 1945
ዓ.ም ጀሚሩ ኣውስትራሊያ ክምዝሳተፍን ኣባል ከምዝኾነት እያ።
ብ1951 ዓ.ም ናይ ሕቡራት መንግሥቲ (UN) ስምምዕነት ስደተኛ
መሰረት፤ እሞ ንናይ 1951 ዓ.ም ናይ ሕቡራት መንግሥቲ (UN)
ደንቢ ስደተኛ ንዘማልኡ ሰባት ኣውስትራሊያ ናይ መከላኸሊ
መሰሎም ትሕልዎሎም እያ። ከምኡ’ውን ገና ንዘይማዕበላ ሃገራት
ህጹጽ ዝኾነ ፀገም ከጋጥመን እንከሎ ብናይ ጻዕሪ ሰላም ሕቡራት
መንግሥቲ (UN) ኣቢልን ኣስተዋጽኦ ንገብር ኢና። ብተወሳኺ’ድማ
ብናይ ሕቡራት መንግሥቲ (UN) ትምህርቲ፣ ሳይንሳዊን ባሕላዊ
ብዝኾነ ድርጅት ዓቢ ተሳትፎ ይነብረና እዩ።
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ካትሪንን/Catherine ሰብኣየን ንናይ ኣዲስ አበባ ፊስቱላ/ማዋለዲ
ኣስቤዳለ ዝመስረቱ እዮም። ብዝገበርዎ ጻዕሪ ንብዙሕ ኣሽሓት ደቂ
ኣንስትዮ ካብ ኣስቤዳለ ናብ ሃገረሰብ ገዝኣን ተመሊሰን ጥዕንኣን
ተሃልዩ ጽቡቅ ኣነባብሮ ከመርሓ ሓጊዙ እዩ።
ኣብ 1995 ዓ.ም Dr Catherine Hamlin ናይ ኣውስትራሊያ
ትዕዛዝ/Order of Australia ተሓባባራይ ብምዃነን ንናይ
ክቡር ኣውስትራሊያ ሽልማት ረኺበን። ንኢትዮጅያ ደቂ ኣንስትዮ
ንምስራሕ ከምዝቐጸላሉ እየን።
ሎሚ ኣውስትራሊያ ገፍሕን ምዕባለ ዘለዋ ሃገር ከምዝኾነትን
ብስፖርቲ፣ ብስነ-ጥበባትን ሳይንስ ዘለዋ ዓወት ውጽዒት ዘኵርዕ
እዩ። ንናይ ሕዝብና ጽሬት ኣነባብሮ ዋጋ ንሃቦ እምበር የግዳስ
ኩልግዘ ዝበለጸ ንምርካብ ኣትኵሮት ንገብር።
ኣውስትራሊያ ብኣህጉራዊ ደረጃ ትህቦ ሓገዝን ልምዓትን ኣብ
ኣህጉርዊ ምስዘሎ ማሕበረሰ ንዝግበር ናይ ስፖርቲ ጸወታ ስሚዒት
ከምዝሰሓበ እዩ።

ናይ ኣውስትራሊያ ዓቢ ክብሪ ማዕረጋት
ኣውስትራሊያ ብሳይንሳዊ ሕክምና ምርመራ መጽናዕቲ ብጣዕሚ ፍሉጥ ሃገር እያ። ኣውስትራሊያ በዞም መስኪታት ኣሰርተ ዓቢ ክቡራን
ተፈለጥቲ ብምዃን ተሸሊሞም ኣለው።

ፕሮፈሶር ዊሊያም ብራግ/Professor William Bragg (1862 – 1942) ከምኡ’ውን ላውረንሰ ብራግ/
Lawrence Bragg (1890 – 1971) ናይ ሕክምና ሊቃውንቲ ኔሮም።
ዊሊያም ብራግ/William Bragg (ኣቦ) ከምኡ’ውን ላውረንስ ብራግ/Lawrence Bragg (ወዲ) ኣብ 1915 ዓ.ም ናይ ፊዚክስ ክብሪ
ሽልማት ብሓባር ኣሸነፍቲ ከምዝኾኑን እዚ’ውን ‘ብራጂ ምርመራ/ X-rays ጌርካ ንጹር ትንታነ ብምግባር ስለዝሃብዎ ኣገልግሎት’ ይኸውን።

ሰር ሀዋርድ ዋልተር ፍሎረይ/Sir Howard Walter Florey (1898 – 1968) ናይ ሕማም
ተማራማሪይ/Pathologist ኔሮም።
ኣብ ሳውዝ አውስትራሊያ፣ አደላይድ ውሽጢ ተወሊዶም፣ ሆዋርድ ፍሎረይ/Howard Florey ‘ንብዙሕ ተመሓላላፊ ዝኾነ ሕማም ንከድሕኑ
ፔኒሲሊን ዝተብሃለ ፈውሲ መድሃኒት ስለዘውጽኡ’ ብ1945 ዓ.ም ብናይ Physiology ወይካዓ ብመድሃኒት (ሓባራዊ) ምስራሕ ተፈላጥነቶም
ሽልማት ረኺቦም።

ስር ፍራንክ ማችፋርላን/Sir Frank Macfarlane Burnet (1899 – 1985) ናይ ሕክምና ሳይንቲስትን ናይ
ባዮሎጂስት/Scientist and Biologist ተማራማሪ እዮም።
ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ተወሊዶም፣ ፍራንክ ቡርነት/Frank Burnet ‘ንይ ሕማም መከላኸሊ ሓይሊ ንምቁቋም ዝኽእል መድሓኒት
ብምርካቦም’ ብ1960 ዓ.ም ብናይ Physiology ወይካዓ ብመድሃኒት (ሓባራዊ) ምስራሕ ተፈላጥነቶም ሽልማት ረኺቦም።

ሰር ጆን ካረው ኢክለስ/Sir John Carew Eccles (1903 – 1997) ናይ ስብነት ኣሰርርሓ ሰበሞያ
ፊዚዮሎጂስት ኔሮም።
እዝም ሰበሞያ ኣብ መልበርን ውሽጢ ከምዝተወለዱን ‘ብሰብነት ነርቭ ናይ ሕብረ ዋህስ ማእከልን ሽፋን ዙሪያ ንዘሎ ናይ ኣሰራርሓ ጸገም
መፍትሒ ብምርካቦም’ ብ1963 ዓ.ም ብናይ Physiology ወይካዓ ብመድሃኒት (ሓባራዊ) ምስራሕ ተፈላጥነቶም ሽልማት ረኺቦም።

ፕሮፈሶር ጆን ዋርኩፕ ኮርንፎርት/Professor John Warcup Cornforth (1917 – 2007)
ከሚስት/Chemist ሰበሞያ ኔሮም።
John Cornforth ኣብ ስድነይ ውሽጢ ተወሊዶም እሞ ‘ብስተሪኦ ኬሚስትሪ ብዛዕባ ንጥረ ነገራት ምውሕሓድ ኬሚካላዊ ለውጢ ንዝገበርዎ
ሥራሕ’ ብ1975 ዓ.ም ብኬሚስትሪ ተፈላጥነቶም ሽልማት ረኺቦም።

ፕሮፈሶር ፐተር ዶሀርትይ/Professor Peter Doherty (እብ 1940 ዓ.ም ተወሊዶም) ናይ ሕማም መከላኸሊ/
Immunologist ሰበሞያ እዮም።
Peter Doherty ኣብ ኩንስላንድ ውሽጢ ከምዝተወለዱን ‘ብፍልይ ብዛዕባ ሕማም መከላኸሊ ሓይሊ ዋህዮት/ሴል ዝምልከት ዝረኸብዎ
ጽቡቕ ውጽዒት’ ብ1996 ዓ.ም (በጣምራ) ብናይ Physiology ወይካዓ ብመድሃኒት (ሓባራዊ) ምስራሕ ተፈላጥነቶም ሽልማት ረኺቦም።

ፕሮፈሶር ባርይ ማርሻል/Professor Barry Marshall (ኣብ 1951ዓ.ም ተወሊዶም) ናይ ጨጓራ ስነ መግቢ
ሰበሞያ/Gastroenterologist ከምኡ’ውን ዶክተር ሮቢን ዋረን/Doctor Robin Warren (ብ1937 ዓ.ም
ተወሊዶም) ናይ ሕማም ሰበሞያ/Pathologist ኔሮም።

Barry Marshall ከምኡ’ውን Robin Warren ብሓባር ኾይኖም ‘ብዛዕባ ባክቴርም/ bacterium Helicobacter pylori ጸገም
ንዝመጽእ ናይ ሕማም ጨጓራን መግቢ ብዘይምሕቃቅ ንዝመጽእ ሕማም ስለዝፈለጡ’ ብ2005 ዓ.ም ብናይ Physiology ወይካዓ መድሃኒት
ብምስራሕ ተፈላጥነቶም ሽልማት ረኺቦም።

ፕሮፈሰር ኤልዛበት ሄለን ብላክበርን/Professor Elizabeth Helen Blackburn (ኣብ 1948 ዓ.ም ተወሊደን)
ናይ ባዮሎጂ/Biologist ሞያተኛ እየን።
ኤልዛበት ብላክበርን ዝተወለዳሉ ቦታ ኣብ ሆባር/ Hobart ውሽጢ ከምዝኾነን ናይ ክብሪ ኖብል ሽልማት ብፊዚዮሎጂ ከምዝረኸባ ወይካዓ
ኣብ 2009 ዓ.ም ምስናይ ሕክምና ‘ብዝገብርኦ ምርምርመጽናዕቲ እንተሎ እሞ ብከመይ ናይ ተሎመርስን ተሎማርስ ኢንዛይም ንጥረ ነገራት
ንናይ ክሮሞሶምስ ምክልኻል ከምዝኽእል ይኸውን’።
ብተወሳኺ ኣውስትራሊያ ብስነ-ጽሑፍ ሓደ ፍሉጥ ማዕረግ ኣሎ።

ፕትሪክ ዋይት/Patrick White (1912 – 1990) ናይ ኖቭል ክብሪ ተሸላማይን ናይ ቲያትር ደራሲ ኔሮም።
ካብ ኣውስትራሊያውያን ዝኾኑ ወለዲ ኣብ ሎንዶን ውሽጢ ከምዝተወለዱን፤ Patrick White ‘ሓዱሽ ኣርእስቲ ንዝኾነ ግጥሚ ጀግናታትን
ስሚዒት ወነ ቀስቃሲ ዝኾኑ ናይ ጽሑፍ ደራሲ ስለዝኾኑ’ ብ1973 ዓ.ም ብናይ ስነ-ጽሑፍ ደራሲ ተፈላትነት ሽልማት ከምዝረኸቡ እዩ።

ክፍሊ 4 – ኣውስትራሊያ ኣብዚ እዋን’ዚ
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ክፍሊ 5
ታሪኽ ኣውስትራሊያና
ናይ ኣውስትራሊያ ወደባት ተወለድቲ ባሕሊታት ካብ ቐደም
ጥንቲ ጀሚሩ ብዓለም ከምዝነበረን እዚ’ውን ቀጻላይ ይኸውን።
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ታሪኽ ኣውስትራሊያና
እዚ ናይ ኣውስትራሊያ ሓጺር መግለጺ ይኹን’እምበር ሙሉእ
ታሪኽ ኣውስትራሊያ ኣይኾነን፤ የግዳስ ንናይ ሃገርና ባሕሊታትን
መል ኸእ ንምልዋጥ ከምሓሳብ ይኸውን። እቲ መሬት ንብዙሕ
ሺሕ ዓመታት ብናይ ወደባት ተወለድቲ ከምዝተሓዘን ሓለየት
ይግበረሉ ከምዝነበረ እዩ። ብ1788 ዓ.ም ናይ መጀመርታ ጦር
መርከብ ከምዝበጽሓን ብድሕሪኡ’ድማ ኣነባብሮ ከምዝለወጡ እዩ።
ኣውስትራሊያ ኣብዝሓለፈ 200 ዓመታት ውሽጢ ናብ ሕብረ
ባሕላውነት ዝመርሕ መገዲ ማለት ናይ ዕርቒ ድርድር ክትገብር
እንከላ ብዛዕባ ወዲሰብ መሰል ማእርነት ትምህርቲ ከምዝረኸበት
እያ። ዝገበርናዮ ምስረታ ማለት ሕጂ ንዘለናዮ ናይ ኣውስትራሊያ
ማሕበረሰብ ንኹሉ ሰብ ዘካተተን ዋጋ ክብሪ ክውሃቦ ሓጊዙ እዩ።

ናይ ኣውስትራሊያ ወደባት ተወለድቲ
ናይ ኣውስትራሊያ ወደባት ተወለድቲ ባሕሊታት ኣብ ዓለም ውሽጢ
ናይ ቐድምን ቀጻልነት ዘለዎ ባሕሊ ይኸውን። ናይ ኣውስትራሊያ
ወደባት ተወለድቲ ታሪኽ ካብ 40 000 ክሳብ 60 000 ዓመታት
ከምዝኾኖ እዩ።
አቦርጂናልና ቶረስ ስትሬት አይላንደር ነንሕድሕዲኦም ዝተፈላለየ
ባሕሊታት ይነብሮም። ናይባዕሎም ዝኾነ ቛንቛታትን ልምዲ
ባህሊታት ኣለዎን።
ናይ አቦርጂናል ሰባት ብታሪኽ ብማይ ዘይተኸለለ ናይ
ኣውስትራሊያን ታዝማኒያ መሬት ዝመሱ እዮም። ናይ ቶረስ
ስትሬርት አይላንደርስ ሰባት’ድማ ኣብሞንጎ ኩዊንስላንድን ፓፑዋ
ኒው ጉኒያን/Papua New Guinea ዘለዋ ደሴትት ዝመጹ
እዮም። ናይ ቶረስ ስትሬርት አይላንደርስ ባሕሊታት ምስናይ ፓፑዋ
ኒው ጉኒያ/Papua New Guinea ከምኡ’ውን ምስናይ ካልኦት
ናይ ፖሲፊክ ደሴታት/Pacific islands መብዛሕቶም ባሕሊታት
ትመሳሳሊ እዩ።

ቛንቛታት
ቅድሚ ሰፈርቲ ብሪቲሽ ልዕሊ 700 ቛንቛታት ብናይ አቦሪጅናልን
ቶረስ ስትሬት አይላንደር ሕዝቢ ይዝረቡ ከምዝነበረ እዩ። ኣብ
እዋን’ዚ ናብ 145 ዝኾኑ ቛንቛታት በዘረባ ይጥቅሙ እዮም። ናይ
ጽሑፍ ቛንቛ ኣይነበረን። ናይ ወደባት ተወለድቲ ባሕሊታት ብዘረባ
ታሪኽ ምዝራብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይኸውን ምክንያቱ ብዛዕባ ታሪኽ
ሕዝቢን መሬትን ስለዝዝረብ እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ቪክቶሪያ ብዝዕባ
ፖርት ፊሊፕ ባይ/Port Phillip Bay ውሕጅ ክንገር እንከሎ
እሞ እዚ ዘርእዮ ቅድሚ 10 000 ዓመታት ስለዝተፈጠረ ጸገም
ኩነታ ስለዝዛረብ እዩ።

ናይ ወደባት ተወለድቲ ስነ-ጥበባትን ትምኒት
ዝተፈላለዩ ናይ ወደባት ተወላዳይ ዓሌት ናይባዕሎም ስም
ከምዘለዎምን እዚ’ውን ብእንግሊዝኛ ‘ትምኒት/Dreaming’
ይብሃል። እዚ ትምኒት ወይካዓ ሕልሚ እንጀራ ወደባት ሕይወቶም
ንክመርሑ ዝነብሮም ክዕለት፣ እምነትን ተግባር መግለጺ ሜላ
ይኸውን። ከምኡ’ውን ሰባት ብኸመይ ጌሮም ከምዝነብሩን ካብ
ሕማቕ ኩነታ ክርሕቚ ከምዘለዎም የርእይ። ንደንቢ ሕጊታት
ንዘይኽተሉ ሰባት ይቅኡ እዮም።

ካካዱ ናይ አቦርጂናል ስነ-ጥበብ/Kakadu Aboriginal art

ሕጻውንቲ ብዛዕባ ትምኒት ታሪኻት ብወለዲን ብዕድመ ዓበይቲ
ዝኾኑ ሰናት ከምዝተነገሮም እዩ። ብኸመይ ጌሩ መሬቶም መልክዕ
ከምዝሓዘ፣ ብከመይን ንምንታይ ጽቡቅ ጠባይ ክተርእይ ከምዘለካ
በዞም ታርኻት ሕጻውንት ይምሃሩ እዮም። ብተውሳኺ’ድማ
ሕጻውንቲ ጠቃሚን ተግባራዊ ዝኾነ ትምህርቲታት በዞም ታሪኻት
ኣቢሎም ይረኽቡ፤ ን ኣብነት፡ ምግቢ ኣበይ ከምዝረኽቡ።
ናይ ወደባት ተወላዲ ሙዚቃ፣ ደርፍታትን ዳንሲታት ዘርእዮ ንናይ
ቅድሚት ዕለታዊ ኣነባብሮ ታሪኻዊ ትምኒት ይኸውን። ወደባት
ተወላዲ ክድንስን ክደርፍ እንከሎ ምስናቶም ትውልዲ ሐረግ
ዝተትሓዘ ስሚዒት እዩ።
ናይ መጀመሪያ አቦርጂናል ስነ-ጥበብ ዝተሰርሓ ኣብ እምንታት
ቅርጺ ወይካዓ ቀለማት ብምልካይን ኣብ ሓመድ መሬት ቅርጺ
ብምስራሕ ኔሩ። ካብዞም ስነ ጥበባት ውሽጢ ሓድሓዲኦም ክሳብ
30 000 ዓመታት ዕድመ ኣለዎም። ኣብ ማእከላይ ኣውስትራሊያ
ዘለው ሰባት ብዝተቐብኣ ነጠብጣብን ቀለበትን ጌሮም ንናቶም
መሬት ወይካዓ ታሪኻት ንዘለዎም ትምኒት ይገልጹ። ኣብ ሰሜናዊ
ኣውስትራሊያ ክፍሊታት’ድማ ንናይ ወዲሰብ፣ እንስሳትን ትምኒት
ብስእሊ ጌሮም ይግልጹ እዮም።
ኣብ እዋን እዚ ትምኒቲ ንወደባት ተወላዲ ጠቃሚን ቀጻላይ
ከምዝኾነ እዩ።

ክፍሊ 5 – ታሪኽ ኣውስትራሊያና

55

ንመጀመሪያ ኣውሮፓውያን ናብ
ኣውስትራሊያ
ኣብ መበል 17 ምእተ ዓመት፣ ኣውሮፓዊ/European መርማሪ
ዝኾኑ ኣብ ደቡብ ክፍሊ ዘይተፈልጠ መሬት፣ ‘Terra Australis
Incognita’ ንዝተብሃሎ ከምዝርኸብዎ እዮም። ብ1606 ዓ.ም ናይ
ደትች ተወላዲ ዝኾኑ፣ ዊለም ጃንስዙን/Willem Janszoon፣ ኣብ
ሰሜናዊ ኣውስትራሊያ ጫፍ ኣብ ምዕራባዊ ክፍሊ ንዘሎ Cape
York Peninsula ካርታ ከምዝሰርሑ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ
ሉስ ቫዝ/Luis Vaez de Torres ዝተብሃሉ ብመርከብ ጌሮም
ብናይ ሰሜናዊ ኣህጉር ባሕርታት መራኸቢ ጌሮም ኣቋሪጾም።
ብድሕሪኡ’ድማ ብመበል 1600 ዓመታት፣ ናይ ደትች መርከብ
ተጓዓዝቲ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራሊያ ንዘሎ ጠረፍ ባሕርታት
ተዘዋዊሮም ዳህሲሶሞ። ደትች ነዚ መሬት ‘ኒው ሆላንድ/New
Holland’ ዝብል ስም ከምዝሃብዎ እዩ።
ብ1642 ዓ.ም አበል ታዝማን/Abel Tasman ዝተብሃሉ ኣብ
ባሕር ጠረፍ ሓዱሽ መሬት ከምዝረኸቡን ናይዚ ስም’እውን ‘ቫን
ዴመንስ ላንድ/Van Diemen’s Land’ (ናይ ሎሚ ታዝማኒያ)
ከምዝበልዎ እዩ። ከምኡ’ውን ብሺሓት ማይልስ ዝቁፀር ርህቀት
ንናይ ኣውስትራሊያ ገምገም ባሕሪ ብካርታ ዘስፈሩ ሰብ እዮም።
ንናይ ኒው ሆላንድ/New Holland ማፕ/ካርታ ዘየጠናቐቁሉ
ምክንያት እቲ መሬት ምስናይ ስሜናዊ ፓፑ ኒው ጉኒ/Papua
New Guinea ክፍሊ ዝተትሓዘ ንምዃኑ ንምርኣይ እዩ።
ዊሊአም ዳምፔር/William Dampier ዝተብሃሉ ኣብ
ኣውስትራሊያ ሓመድ ዝረገጹ ናይ መጀመሪያ ኢንግሊዛዊ ሰብ
ኔሮም። ብ1684 ዓ.ም ኣብ ሰሜን ምዕራብ ገምጋም ባሕሪ
በጺሆም። እቲ መሬት ንቘጽን ኣቧራ ስለዝነበረ እሞ ንንግዲ
ወይካዓ ንሰፈራ ከምዝኸውን ኣብ ግምት ኣይወሰድዎን።

ንወንጀለኛ ምጕዐዝ
ንኣውስትራሊያ ፍሉይ ዝገብራ እንተሃለወ ናይ መጀመሪያ
አውሮፓውያን ሰፈርቲ መብዛሕትኦም ወንጀለኛታት ከምዝነበሩ እዩ።
ድሕሪ ናይ ሕቡራት አሜሪካ (USA) ነጻነት ምርካብ ግሬት ብሪቴን
እስረኛታት ናብ አሜሪካ ምስዳድ ጠጠው ኣበለት። ኣብ ብሪቴን ዘሎ
ማእሰርቲ ቦታ ከምዝተጻበበ እዩ። ኣብ ብሪቴን ሃገር ቁፅሪ ወንጀለኛ
ብጣዕሚ ስለዝበዝሓ እሞ መንግሥቲ ንእስረኛታት ዝኸውን ሓዱሽ
ቦታ ክደሊ ከምዘለዎ እዩ። ብ1786 ዓ.ም ሓዱሽ ቅኝ ግዝኣት
ናብዝኾነት ኒው ሳውዝ ዌልስ/ New South Wales ንእስረኛታት
ንምልኣኽ ግሬት ብሪቴን ከምዝወሰነት እያ። እዚ’ውን ‘መጓዓዕዚያ/
transportation’ ብዝብል ይፍለጥ።

ናይ መጀመሪያ ቅኝ ግዝኣት
ቀዳማይ ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ/New South Wales ቅኝ
ግዝኣት ኣመሓዳሪ ካፕቴን አርቱር ፊሊፕ/Captain Arthur
Phillip ይብሃሉ። ናይ መጀመሪያ 11 ጦር መርከባት ብዘይጸገም
ካብ ብሪቴን ናብ ካልእ ክፍለ ዓለም ዘምጽኡ ሰብ እዮም።
ንወንጀለኛታት ብምምጋብን ድሕንነቶም ብጣዕሚ ዝተሓለወን እሞ
ውሑዳት ኣብቲ ጕዕዞ ከምዝሞቱ እዩ።
Captain Phillip ናይ መጀመሪያ ጦር መርከብ ኣዛዚ ኾይኖም
ናብ ስይድነይ ገምገም ባሕሪ/Sydney Cove ብወርሂ ጥሪ/
January ዕለት 26፣ 1788 ዓ.ም በጺሖም። እዚ’ውን ኣብ
መዘኸርታ በዓላት ውሽጢ ዘሎን ንሕና’ውን በብዓመት ናይ መዓልቲ
ኣውስትራሊያ ብዝብል ነኽብሮ ኢና።

ክፒቴን ፓመስ ኮክ/Captain James Cook
ናይ ምብራቕ ኣውስትራሊያ ገምጋም ባሕሪ ክሳብ እንግሊዛዊ
ዝኾኑ ጃመስ ኩክ/James Cook፣ ‘ኢንዲቮር/Endeavour’
ብዝተብሃለ መርከቦም ብ1770 ዓ.ም ምብጽሖም ቅድሚኡ ብናይ
ኢሮፓውያን ምድህሳስ ከምዘይተረኽበ እዩ። ኩክ/Cook ንናይ
ደቡባዊ ፓሲፊክ ተዘዋዊሮም ከጽንዑ ብዝብል ናይ ብሪቲሽ
መንግሥቲ ንነውሕ ጕዕዞ ከምዝልኣኾም እዩ። ኣብ ቦታንይ
ገምገም ባሕሪ/Botany Bay ጠጠው ብምባል ንናይ ምብራቕ
ገምገም ባሕሪ ካርታ ሰሪሖም፤ እዚ’ውን ብዘመናዊ ስይድነይ
ደቡባዊ ክፍሊ ከምዝርከብ እዩ። ጃመስ ኩክ/James Cook ነዚ
መሬት ‘New South Wales’ ብዝብል ከምዝሰየሙዎን ብናይ
ንጉሥ ጂወርጅ/King George III ስም ክጽዋእ ሓቲቶም።

ናይ መጀመሪያ ጦር መርከብ ካብ ብሪቴን ተበጊሱ ናብ ሲድነይ ገምገም ባሕሪ
ብ1788 ዓ.ም ኣተወ

ቀዳሞ ዓመታት
ኣብ መጀመርታ ናይ ሰፈራ ዓመታት እቲ ኩነታ ከቢድ ኔሩ።
ኣመሓዳሪ ፊሊፕ ንብባዕሎምን ንናቶም መኮንናት ከይጠምዩ እሞ
ኩሉ ሰብ ተመሳሳሊ ናይ ምግቢ ውህብቶ ንክረክብ የረጋግጹ
እዮም። ኣብ ቅኝ ግዝኣት ዘሎ ናይ መጀመርታ ዓመታት ጸገማት
ንምፍታሕ ናቶም ቅኑዕ ኣተሓሳስባን ጽኑዕ ውሳነ ሓጊዙ እዩ።
ኣብ መጀመርታ ሰፈራ ዓመታት ብወንጀለኛ ጉልበት ሓይሊ ከቢድ
ሥራሕቲ ተፈጺሙ። ወንጀለኛታት ብጣዕሚ እንተዘይሠሪሖም
ወይካዓ ካብ ሥራሕ ንድሕሪት ኢሎም ወይካዓ እንተሰኺሮም
መግረፍቲ ይበጽሖም። ከቢድ ገበና ወንጀል እንተሰሪሖም ናብ
በርሓ ሰፍራ ቦታ ይልኣኹ ወይካዓ ይሕነቚ እዮም። ናይ ማእሰርቲ
ግዘ ንዝወድኡ ወንጀለኛታት ኣብ ማህበረሰብ ውሽጢ ተሓዊሶም
ንምሥራሕን ስድራቤት ንክምስርቱ ናጻ እዮም።

ናይ ኒው ሆላንድ አበል ታስማን/Abel Tasman’s ማፕ ካርታ፣ 1644 ዓ.ም
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ሓዱሽ ዕድላት

ሓዱሽ ኣማሓዳሪ ምፍላጥ

ኣብ ኣውስትራሊያ ናይ መጀመሪያ አውሮፓ ሕዝብ ካብ እንግሊዝ፣
ስኮቲሽ፣ ወልሽን አይሪሽ ሃገራት ዝመጹ እዮም። ስኮቲሽ፣
ወልሽን አይሪሽ ብዙሕ ግዘ ምስ እንግሊዝ ጦርነት ዝነበሮምን
ይኹን’እምበር ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ዓርባዕቲኣን ጉጅለታት
ብሓባር ኾይኖም ንምንባርን ንምሥራሕ ጀሚረን።

ብጀካ ኣማሓዳሪ ፊሊፕ/Governor Phillip ናይ ኣማሓዳሪ ላችላን
ማኳሪ/Governor Lachlan Macquarie ስልጣን ቅድም ክብል
ንዝነበሮ ታሪኽና ጠቃሚ ቦታ ዝሓዘ እዩ። ንናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ
ግዝኣት ካብ 1810 ክሳብ 1821 ዓ.ም ኣመሓዳዲሮም። እሞ እቲ
ቅኝ ግዝኣት ናጻ ናይ ሰፈራ ቦታ ክኸውን እምበር ናይ ወንጀለኛ
ግዝኣት ንምግባር ኣይነበረን። ናይ ሕርሻ ሥራሕ ንክመሓየሽን ሓዱሽ
መንገዲታት ብምሥራሕ ንሕዝቢ ኣገልግሎት ንክመሓየሽ ጌሮም
እዮም። ኣብ ኣውስትራሊያ ዝሓሸ ውጽዒት ፍተሻ ክነብር ሓጊዞም።

እብ ቅኝ ግዝኣት ውሽቲ ንወንጀለኛን ወንጀለኛ ንዝነበረ ብምፍላይ
ሓዱሽ ዕድል ተጀመረ። ናይ ጦር መኮንናት ገንዘብ ንክረኽቡ
ንዘለዎም ግዘ እገለ ወንጀለኛ ወይካዓ ወንጀለኛ ንዝነበረ ሥራሕ
ምሃብ ብዝብል ንግዲ የካይዱ ኔሮም። ሓደሓደ ወንጀለኛ ዘይነበሩ
ሰባት ብቑልጡፍ ንናይባዕሎም ሥራህ ንግዲ ከም ነጋዳይ ብምዃን
ጀሚሮም። ካልኦት’ድማ ከም ሓረስታይ፣ ናይ ወዲ ነጋዳይ፣ በዓል
ሹቅን ሕዝቢ ኣተኣናጋዲ ብምዃን ሠሪሖም። ከምኡ’ውን ወንጀለኛ
ንዘይነበራ ደቂ እንስትዮ ብንግዲ ሥራሕ ሕጉሳትን ካብ እንግሊዝ
ሃገር ዘለዋ ኣንስትዮ ዝሓሸ መሰልን ነጻነት ከምዘለዎን እዩ።

ካሮሊን ቺሾልም/Caroline Chisholm
(1808 – 1877)
Caroline Chisholm
ዝተብሃላ ቅድም ክብል
ብዝነበረ ቅኝ ግዝኣታት ሓዳር
ንዘይነበረን ደቂ ኣንስትዮ
ማሕበራዊ ኩነታ ንክመሓየሽ
ኣመራርሓ ኔረን።
ካሮሊን/Caroline ምስ
ሰብዓየን ጦር መኵንን
ከምኡ’ውን ምስ ሓሙሽተ
ሕጻውንት ብምዃን ብ1838
ዓ.ም ናብ ኣውስትራሊያ
መጺኣን። ኣብ ስድነይ መንገዲ
ንዝሓድራ ማይግራንት
ስደተኛታ ደቂ ኣንስትዮ ሓጊዘን
እየን። እዚ’ውን ኣብ ቁሩብ ዓመታት ውሽጢ 16 ናይ ማይግራንት
ደቂ ኣንስትዮ ሆስተላት ኣብቲ ግዝኣት ውሽጢ ክምስረት ጌረንs።
ናብርኦም ንከማሓይሹ ኢሎም ብመርከብ ጌሮም ናብ ቅኝ
ግዝኣታት ንዝጓዓዙ ሰባት ካሮሊን/Caroline ብጣዕሚ ሓጊዘን
እየን። ከምኡ’ድማ ንዝተሸገሩ ሰባት ካብ ጽግዕተኛን ድሕንነት ናጻ
ንምግባር ገንዘብ ልቃሕ ዝረኽቡሉ እቅድ ብምንዳፍ ሓጊዘን።
እብ እዋን’ዚ ብዙሕ ናይ ኣውስትራሊያ ቤት ትምህርትታት ብናይ
Caroline Chisholm ስም ይጽውኡ እዮም። እዘን ሰበይቲ ‘ከም
ናይ ማይግራንት መጠን ዕርኽና ብምፍጣር’ ዝተፈለጣን እሞ ሰባት
ንሓዱሽ ኣነባብሮ ንምጅማር ዝገበርኦ ሓገዝ ክዝከራ ይነብራ።

ብተወሳኺ’ድማ ማኳሪ/Macquarie ገንዘቦም ኣብ ትምህርቲ
ብምግባርን ናይ ቀደም ወንጀለኛታት ምመስል ክሕለው ከምዝገበሩ
እዮም። ሓደሓደ ወንጀለኛ ዝነበሩ ሰባት ከም ዳኛታትን ናይ ሕዝቢ
ኣገልግሎት ሥራሕ ክኣትው ጌሮም።
ኣማሓዳሪ ማኳሪ/Macquarie ኣብ ቅኝ ግዝኣት ኣካይዳ ኣወንታዊ
ዝኾነ ለውጢ ስለዝረኸቡ ክቡርነቶ ብታሪኽ ተመዝጊቡ እዩ።
ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ናይ ማኳሪ ዩኒቨርሲቲ/Macquarie
University ብንቶም ስም ይጽዋእ እዩ።

ውርሻ ብናትና ገበነኛ ዝኾኑ
ድሕሪ ማኳሪ/Macquarie’s መምሕድዳር እቲ ስልጣን ንሓደ
ወዲ ክውሃብ እዩ ዝብል ጥርጣረ ስለዝነበረ ስለዙይ ብ1823
ዓ.ም ንዝግበር ናይ ኣመሓዳድራ ስልጣን መደብ ከም ምኽሪ
ክኸውን ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ናይ ሕጊ ቤት ምኽር ቤት
ደንቢታት ኣውጺኦም። ብድሕሪኡ እቲ ናይ ሕጊ ቤት ምኽሪ ንናይ
ቅኝ ግዝኣት ንክምስርት ከምዝፈተነን እሞ እቶም ወንጀለኛታት
ብደንቢ ስለትቐጽኡ ብድሓን ኣይነብሩን ኔሮም። ይኹን’እምበር
ኣብ ቀዳማይ መበል 19 ምእተ ዓመት ኣብ ኒው ሳውስ ዌልስን
ኣብ ኣውስትራሊያ ከባቢ ዝተመስረቱ ቅኝ ግዝኣታት ንዝነብሩ
ወንጀለኛታት ጽቡቅ ኣነባብሮ ክፈጠር ከምዘይተኻኣለ እዩ።
ብሓፈሽኡ ልዕሊ 160 000 ገበነኛ ዝኾኑ ሰባት ናብ ኣውስትራሊያ
ተጓዒዞም። ብ1840 ዓ.ም ግሬት ብሪቴን ወንጀለኛታት ናብ
ኒው ሳውስ ዌልስ ምልኣኽ ጠጠው ኣበለት፤ ብ1852 ዓ.ም ናብ
ታዝማኒያን ብ1868 ዓ.ም ናብ ዌስተርን ኣውስትራሊያ ምስዳድ
ጠጠው ኣበለት።
መብዛሕትኡ ግዘ ሕጻውንቲ ካብ ገበን ናጻ ስለዝኾኑ እሞ ኣብቲ
ሰፈራ ዝነበረ ወንጀለኛ ድሕሪ ግዘ ከምዝጠፍኣ እዩ። ኣብ መበል
1850 ዓመታት ጀሚሩ ናይ ቅኝ ግዝኣታት ብናተን መምሕድዳር
ከምዝጀመራን እሞ እዚ ጽቡቅ ዝኸባበር ሕብረተሰብ ክምስርታ
ከምዝደለያ እዩ። ብእዋን ቅኝ ግዝኣት ስለዝነበሩ ወንጀለኛታት ምሕፋር
ጀሚሮም ከምኡ’ውን ብዛዕባዚ ጉዳይ ክዛረቡ ኣይደልዩን። ድሕሪ
ሓደ ምእተ ዓመት እዚ ዓይነት ሓፍረት ከዝጠፍኣ እዩ። ኣውስትራሊያ
ብወንጀለኛታት ኣጀማምራ ከምዘኹርኣን ኣብ እዋን ሕጂ ብዙሕ ሰባት
ናይ ገበነኛ ዘርዕ ትውልዶም ክፈልጡ ከምዝደልዩ እዮም።
ነዚ ኣተሓሳስባ ቅቡል ብምግባር፣ እውስትራሊያዊ ዝኾነ ብዛዕባ
ስድራቤት ሓረግ ምቁጻር ወይካአ ንዘሓለፈ ሕማቅ ኩነታ
ኣይጭነቁን። ምስ ሰባት ክንራኸብ እንከለና ምክብባርን ብጽቡቅ
ኩነታ ሰባት ረኽቢ ንክፈጥሩ ዕድል ምክፋት እዩ።
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ድሕሪ ናይ አውሮፓ ምስፋር ሕዝቢ ወደባት
ተወለድቲ
ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ናይ ኣውሮፓ ሰፈርቲ ምምጻእ ክጅምር
እንከሎ ሕዝቢ አቦርጂንን ናይ ቶረስ ስትሬት አይላንደር ቁፅሪ
ብግምት ካብ 750 000 ክሳብ 1.4 ሚሊዮን ክምዝነበረ እዩ።
ክሳብ 250 ውልቀ ሃገራትን ካብ ልዕሊ 700 ቛንቛታት ዘለዎ
ጉጅለታት ዘካተተ እዩ።
ኣብ ኣውስትራሊያ መጀመሪያ ሰፈራ ክኻየድ እንከሎ ኣሞንጎ
ብሪቴን መንግሥቲን ናይ አቦርጂናል ሕዝቢ ስምምዕነት
ኣይተገብረን እዩ። ናይ ወደባት ሕዝቢ ተወልጀ ናይባዕሉ ቁጣበ
ኢኮኖሚ ከምዘለዎን ምስናይ ቐደም መሬት ዝተትሓዘ እዩ’ኔሩ።
መንግሥቲ ንዙይ ኩነታ ኣብ ግምት ከእትዎ ኣይኻኣለን ምክንያቱ
ኣብ አውሮፓ ውሽቲ ከምዚ ዓይነት እምነት ወይካዓ ሜላ ስለዝየለ
እዩ። ሕዝቢ አቦርጂናል እኽሊ እናምረተ ዝነብር እምበር ከም
ብሪቴን ኣብሓደ ቦታ ንምባር ገዛ ኣይሰርሑን፣ ስለዙይ ብዓል
ንብረት ንምዃን ብዙህ ኣይግደሹን ኔሮም። መንግሥቲ ነቲ መሬት
ንምውሳድ ናጻን ዘስግእ ነገር እይነበሮን።

ሓደገኛ ጉነጽ
ቅድም ክብል ዝነበረ ኣማሓዳሪ ንናይ አቦርጅናል መደብ
ንዘይምትንካፍ ይዛረብ ከምዝነበረ እዩ፤ ይኹን’እምበር ናይ ብሪቴን
ሰፈርቲ ብናይ አቦርጅናል መበሪ ዝኾነ መሬት ብምእታው ንብዙሓት
ሕዝቢ አቦርጂናል ምሟት ምኽንያት ኾይኑ። ብዙሕ ግዘ ሰፈርቲ
ከምዚኣመሰለ ወንጀል ክፍጽሙ እንተሎ ኣይቅጽኡን ኔሮም።
ሓደሓደ ናይ አቦርጅናል ሰባትን ናይ አውሮፓ ሰፈርቲ ሰላማዊ
ብዝኾነ ብሓባር ይነብሩ ኔሮም። ሓደሓደ ሰፈርቲ ብናይ መርብሒ
ኣባጊዕን ከብቲ ሥራሕ ንአቦርጂናል ይቆጽሩዎም። ኣማሓዳሪ ማኳሪ/
Macquarie ንናይ አቦርጂናል ሕጻውንቲ ዝኸውን ቤት ትምህርቲ
ንከስርሑ ናይባዕሎም ሕርሻ መሬት ንአቦርጂናል ከምዝሃቡ
እዮም። ስለዙይ ቁሩብ ናይ አቦርጂናል ስባት ከም ሰፈርቲ ኣነባብሮ
ክሕልዎም ይደልዩ እዮም። ባሕሎምን ልምዶምን ከጥፍእዎ
ኣይደልዩን ኔሮም።
ብናይ መሬት ዘይምስምማዕ ጉነጽ ጦርነት ክንደይ ናይ አቦርጂናል
ሰባት ከምዝሞቱ ንፈልጥ፣ ስለዙይ ብብዙሕ ሚእቲ ሽሓት ዝቁፀሩ
አቦርጂናል ከምዝተቐተሉ እዩ። ንመብዛሕትኡ ሞት አቦርጂናል
ምክንያት ሕማም ከምዝነበረን እዚ’ውን አውሮፓውያን ናብቲ
ሃገር ምስቲ ሕማም ሂዞም ስለዝመጹ እዩ። ናይ አቦርጅናል ሕይወት
ምጥፋእ ዓቢ ኪሳራ ከምዝነበረ እዩ። ብመበል 1830 ዓመታት
ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ሕዝቢ አቦርጂናል ብዝሒ ናብ 10 000
ከምዝነበረ እዩ። ብ1853 ዓ.ም ውሽጢ ሕዝቢ አቦርጂናል ቁፅሪ
1907 ጥራይ ኔሩ።

ታሪኻዊ ድርጊታት
ብውሽጢ ሃገር ምድህሳስ
ቐድሞት ቅኝ ገዛእቲ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ውሽጢ ከቢድ ጸገም
ኣጋጢሙዎም እዩ። ኣብ ኣውስትራሊያ ብጣዕሚ ቁሩብ ፍርያማ
ዝኾነ መሬት ከምዘሎ እዩ። በዚ ከባቢ ንዘሎ ኩነታ ኣቦርጂናል
ከምዝፈልጥዎን እሞ ኣብ ወቅቲ ድርቂ ብጣዕሚ ተጸጊሞም እዮም።
ብናይ ስይድነይ ሰፈርቲ ዘጋጠመ ቀዳማይ ጸገም ብ50 ኪ.ሜትር
ርሕቀት ንዘሎ ጎቦታት እሞ ናብ ምዕራብ ስይድነይ ንዝወስድ ብሉ
ማውንቴንስ/Blue Mountains ንምርካብ ከምተጸገሙ እዮም።
ብ1813 ዓ.ም ሰለስተ ኣወዳት፣ ማለት ብላክስላንድ/Blaxland፣
ወንትዎርዝ/Wentworth ከምኡ’ውን ላውሶን/Lawson ንዝተብሃሉ
ጎቦታት ከምዘቋረጹ እዮም። ኣብ Blue Mountains ዝነበረ
መንገዲን ናይ ባቡር ሓዲድ ሕጂ’ውን ከምዘሎ እዩ።
በዞም ጎቦታት ካልኣይ ሽነክ ተማራመርቲ ንበጊእን ከብቲ ጽቡቅ
መፍረይ ዝኸውን ክፍቲ መሬ ከምዝረኸቡ እዮም። ብድሕሪኡ
ዝበጽሕዎ መሬት ንቁጽን፣ በርሓ ዝኾነ ሃገረሰብ ከምዝነበረ
እዩ። ንመነባብሮ ዝኸውን እኹል ማይ ምርካብ ከምዝተሸገሩን
እኹል ምግቢ ክሽከሙ ኣኽኣሉን። ናይ ጀርመን ተወላዲ ዝኾኑ
ተማራማሪ፣ ሉድዊግ ሌችሀርድት/Ludwig Leichhardt፣ ብ1848
ዓ.ም ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ንዘሎ ክፍለ ዓለም ንከቛርጹ
ክብሉ ጠፍኦም።
ብ1860 ዓ.ም ቡርክ/Burke ከምኡ’ውን ዊልስ/Wills ካብ
መልበርን ተበጊሶም ናብ ሰሜን ኣውስትራሊያ ከቛርጹ ዕቅድ
ነዲፎም። ብዙሕ ጕዕዞታት ከምዝመርሑን ይኹን’እምበር ከቛርጹ
ብጣዕሚ ከምተጸገሙ እዮም። ቡርክ/Burke ከምኡ’ውን ዊልስ/
Wills ናይ ዱር ጫካ ተመኵሮ ልምዲ ኣይነበሮምን። ካብ
አቦርጂናል ያንድሩዋንድሃ/Yandruwandha ዝኾኑ ናይ
ኤክስፐርት ሓገዝ ከምዝረኸቡን ይኹን’እምበር ክልቲኦም ክምለሱ
እንከሎ ኣብ መንገዲ ሞይቶም። ዋላ እንኳዕ ቡርክ/ Burke
ከምኡ’ውን ዊልስ/Wills ዝተለምዎ ጕዕዞ ኣይሳኻእ’እምበር ናቶም
ታሪኽ ብናይ ስነ ጥበብን ጽሑፍን ይዝከር እዩ። ናትና መሬት
ኣጸጋምነት በዚ ዘሕዝን ኩነታ ይፍለጥ።

ቡርክ/ Burke ከምኡ’ውን ዊልስ/Wills ኣብ ክልል ኣውስትራሊያ ጕዕዞ ዳህሳሲ፣
1860 ዓ.ም
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ሰፈርቲን ዳህሳስቲ
ዋላ እንኳዕ ሰፈርቲ ጽቡቅ መሬት እንተሃለዎም ናብራ ብጣዕሚ
ኣጸጋሚ ከምዝነበረ እዩ። ድሕሪ ድርቂ፣ ውሕጅን ማዕበል ሓረስቶት
ናብ ምዱብ ሥራሕቶም ይምለሱ እዮም። ኣብ 1838 ዓ.ም ናይ
ኣውስትራሊያ ቐንዲ ኤክስፓርት ንግዲ ሱፍ ከምዝኾነን ድርቂ
ክመጽእ እንከሎ ወይካዓ ኣብ ወጻእ ሃገር ናይ ሱፍ ዋጋ ክረክስ
እንከሎ ብሰፈርቲ ኣነባብሮ ጸገም ከምዝፈጥር እዩ። ስለዙይ ሰባት
ባዕሎም ዝመረጽዎ ስለዝኾነ ባዕሎም ይቃለሱሉ። ከምዚ ዓይነት
ጸገም ንዝነበሮ ሰብ ‘አውዚ ተጋዳላይ/Aussie battler’ ዝብል
ስም ከምዝተውሃቦ እዩ። ናይ ‘አውዚ ተጋዳላይ/Aussie battler’
ምሳለነት ንኣውስትራሊዊ ተጋዳላይ ምዃንን ተዓጻጻፍነት ባህሪ
የርእይ። ወዲን ሰበይቲ ዳህሰስቲ ኣብ ጸገም ግዘ ንዝነበሮም
ሥራሕቲን ምትብባዕ ክብሪ ይውሃቦም እዩ። ኣወዳት ርሒቆም
ክገይሹ እንከሎ ወይካአ ክሞቱ እንተለው ነቲ ንግዲ ሥራህን
ሕርሻ ባዕልተን ይሠርሓ።

ወርቂ ንምኵዓት ፍቃድ ንምርካብ ኣብዝግበሮ ክፍሊት ብናይ
መንግሥቲ ወታደራት ብጣዕሚ ጸገም ይፈጥሩሎም። ሕዳር/
November ዕለት 11 1854 ዓ.ም 10 000 ንዝኾኑ ሰባት
ዲሞክራቲክ መሰሎም ንክፈልጡ ባከርይ ሂል፣ ባላራት/Bakery
Hill, Ballarat እኺቦሞም እዮም። እዚ’ውን ብዘይክፍሊት ፍቃድ
ንምርካብን ወርቂ ንምኵዓት ከምዝደልዩ ገሊሶም። ብተወሳኺ’ድማ
ኣብ ቪክቶሪያ ፓርሊያመንት ውሽጢ ክውክሎም ዝኽእል ሰብ
ክመርጹ ከምዝደለዩ እዩ።
ኣብ ኢረካ/ Eureka ምኵዓት ብቁሩብ ዝተሰባሰቡ ጉጅለታት
ተቓውሞ ብምግባርን ኣብ ሳውዘርን ክሮስ ብናይ ተቓውሞ
ባንዲራታት ገሊጾም። ላይ አውለበለቡ። ነዞም ተቓውሞ ሓይሊትት
ንምቕላስ ታህሳስ/December ዕለት 3 1854 ዓ.ም ንጉሆ ናይ
መንገሥቲ ሰበስልጣናት ንጦር ሰራዊት ልኢኾም። ናይ ወርቂ ኵዓቲ
ሓይሊ ብዙሕ ከይጸንሓ ተዳኺሙ 30 ዝኾኑ’ውን ሞይቶም።

በዞም ቀደሞት ናይ ጸገም ዓመታት ኣብ ኣውስትራሊያ ዕርክነትን
ምቅርራብ መንፈስ ተጀመረ። ካብ ከተማ ርሑቅ፣ ሓቢሮ ንዝጓዓዙ
ኣወዳት ብጣዕሚ ዕርክነት ፈጢሩሎም። ከምኡ’ውን ሰፈርቲ
ካብዘልዎም ጸገም ምእንታን ክወጹ ይተሓጋገዙ እዮም። ሎሚ ኣብ
ኣውስትራሊያ ናብራን እዚ ባሕሊ ብጣዕሚ ልሙድ እዩ፤ ንኣብነት፡
በብዓመት ንናይ ዱር ሓዊ ንከጥፍእ ብሺሓት ዝቁጸሩ ፍቃደኛ
ዝኾኑ ሰባት ይዘምቱ እዮም።

ናይ ወርቂ ምድላይ ግስጋሰ
ብመጀመርታ 1851 ዓ.ም ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ወርቂ ምርኻብ
ማለት ነቲ ሃገር ዝልውጥ ኩነታ ከምዝተረኽበ ተጌሩ ተገሊጹ።
ድሕሪ ቁሩብ ጊዚያት ወርቂ ኣብ ቪክቶሪያ ከምዝተረኽበን ብርእሳ
ትምራሕ ሓዳሽ ግዝኣት ኾነት።
ብ1852 ዓ.ም መወዳእት ኣቢሉ 90 000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ
ሙሉእ ኣውስትራሊያን ዓለም ወርቅ ንምድልይ ናብ ቪክቶሪያ
ተጓዒዞም።

ኢረካ ባንዴራ/Eureka flag

ብዓቢ ወንጀል ናይ ተቓውሞ መራሕቲ ንፍርዲ ቐሪቦም
ይኹን’እምበር እቲ መቅጻዕቲ ብዳኛታት ኣኼባ ኣቢሉ ከምዘይነበረ
እዩ። ናይ መንግሥቲ ጥፍዓት ስለዝኾነ ብሮያል ኮሚሽን መርመራ
ተጻርዩ ንናይ ብዙሓት ማዕድን ኩዓቲ ድሌት ክማላእ ተጌሩ።
ከምኡ’ውን ንፖለቲካዊ ውክልና ንምሃብ በቲ ዝደልዩ መንገዲ
ተፈቂዱ። ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ፐተር ላሎር/Peter Lalor፣
መራሒ ተቓውሞ ብናይ ቪክቶሪያ ፓርሊያመንት ኣባል ኾይኖም።
ድሕሪ ዓመታት ብኢረካ ዝተገብረ ተቓውሞ ከም ምሳለ ኾይኑ
እምነትና ብግቡእ ምጕዓዝ እምነት ኣሕደረሉ።

ወርቂ ዝተረኽበ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶሪያ ቅኝ ግዝኣታት ብ1851 ዓ.ም
ከምዝነበረ እዩ

ናይ ኢረካ/Eureka ተቓውሞ ኣብ ኣውስትራሊያ ታሪኽ ዓቢ ናይ
ዲሞክራቲክ ምንቅስቃስ ስለዘርኣየ ይዝከር እዩ። ብ1854 ዓ.ም
ኣብ ባላራት/ Ballarat ናይ ወርቂ መዳልያ ቦታ ዝሰርሑ ቆፈርቲ
ኣቢሉ ብዛዕባ መንግሥቲን ሰበስልጣናት ዝገበርዎ ሕማቅ ኣቀራርባ
ብድምጺ ተቃውሞ ኣስሚኦም።

ናይ ወርቂ ኣወጻጽኣ ግስጋሰ ንኣውስትራሊያ በብዙሕ መንገዲ
ከምዝለወጣ እዩ። ኣብ ወርቂ ኣወጻጽኣ ግስጋሰ ዓመታት ውሽጢ ናይ
ኣውስትራሊያ ጠቅላላ ሕዝብ ቁፅሪ ከምዝወሰኸን እዚ’ውን ብ1851
ዓ.ም ክሳብ 43 000 ከምዝነበረን ብድሕሪኡ’ደማ ኣብ 1870
ዓ.ም ናብ 1.7 ሚሎዮን ሕዝቢ ኾይኑ። ብመበል 1850 ዓመታት
እንዳወሰኸ ንዝመጸ ሕዝቢ ንክራኸብ ተባሂሉ ናይ መጀመሪያ ባቡር
ሐዲድን ተሌግራፍ ተሓነጸ።
ብጀካ ሳውዝ አውስትራሊያ ኣብ ኩሉ ቅኝ ግዝኣት ውሽጢ ብዙሕ
ናይ ወርቂ ማዕድን ተረኺቡ። ምዕባለ ኢኮኖሚ እንዳወሰኸ
ብምኻዱ ናብ ወጻእ ዝልኣኽ ምህርቲ ፍርያት ውሽጢ ወርቂ ንናይ
ሱፍ ቦታ ብምትካእ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ናይ ኤክስፖርት
ውጽኢት ኾነ። ኣብ 1890 ዓ.ም ኣቢሉ ኣውስትራሊያ ኣብ ዓለም
ዘሎ ጽቡቅ ናይ ኣነባብሮ ደረጃ ክነብራ ይኽእል።
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ብዘይፍቓድ ሰፈርቲን ሓረስቶት
ካብ መጀመሪያ ቅኝ ግዝኣት ዝጅምረሉ መዓልታት ሰባት
‘ብዘይፍቓድ ሰፈርቲ/squatters’ ብዝብል ከምዝፍለጡን እዚ’ውን
ንዘሎ መሬት ብምውሳድ ንሕርሻ ይጥቐሙሉ። ዋል እኳዕ
ብዘይክፍሊት ፍቓድ ንዝወሰድዎ መሬት ከምናቶም ይቁጸር። ናይ
መጀመሪያ ወርቂ ምድላይ ግስጋሰ ጠጠው ክብል እንከሎ እሞ
ነዞም መሬት ንክምለስ ብዙሕ ቓልሲ ከምዝነበረ እዩ።
ብመበል 1860 ዓመታት መንግሥቲ ነዞም ብዘይፍቓድ ኣብጥቅሚ
ንዘለው መሬት ብሕርሻ ሥራሕ ዝውፍሩ ሰባት ንምሻጥ ደለየ።
ብዘይፍቓድ ተጠቐምቲ ንዝሃዝዎ መሬት ንዘይምሃብን ብፍላይ ኣብ
ጽቡቅ ከባቢ ንዘሎ መሬት ኩንትራት ውዕል በብዝሕ ክሓቱ ይፍትኑ
ኔሮም።
ክሳብ ናይ ባቡር ሐዲድ ዝዝርጋሕ ሓደሽቲ ንዝኾኑ ሓረስቶች
ጸገም በጺሕዎም እዚ’ውን ንእዳጋ ምኻድ ስለዝርሓቆም እዩ። ኣብ
ከተማ ውሽጢ ብዙሕ ደመወዝ ናይ ምርካብ ዕድል ስለዘሎ እሞ
ብሕርሻ ሰሪኻ ትረኽቦ ንናይ ኣነባብሮ ድሌት ኣይስሕብን እዩ።

ኣብ መበል 1860 ዓመታት ጀሚሩ ሰባት ካብ ኢራን፣ ግብጺን
ቱርክ ኣብ ኣውስትራሊያ ክብቢ ሓገረሰብ ብገመል ‘ባቡራት/trains’
ንምሥራሕ ከምጽመጹ እዮም። ምስናይ ህንዳውያን ገመል/
cameleers ተከተልቲ ኾይኖም ‘ንአፍጋንስ/Afghans’ ብጣዕሚ
ይመስሉ ምኽንያቱ ተመሳሳሊ ኽዳንን ናይ ሓባር ሓይማኖት
እስልምና እምነት ስለዘለዎም እዩ። እዞም ገመል ተከተልቲ/
cameleers ከምቲ ‘ቀዳማይ ሰፋሪ’ ይብሃሉ ኔሮም። ክሳብ 4000
ዝኾኑ ሕንዲታትን 6000 ናይ ፓሲፊክ አይላንደርስ/Pacific
Islanders ኔሮም ንሳቶም’ውን ብናይ ኩውንስላንድ ዘሎ ናይ
ስኳርን ሙዝ ፋብሪካካታት ውሽጢ ይሰርሑ ኔሮም።
ካብ መበል 1880 ዓመታት ጀሚሩ ሰባት ካብ ለባቦን ሃገር
ንሥራሕ ኣውስትራሊያ ኣቲኦም። መብዛሕቶም ሊባኖን ኣብ
ጨቃ ጨርቂን ክዳውንቲ ኢንዱስትሪታት ከምዝጀመርሩ እዮም።
ናይ ሊባኖን ቤተሰብ ክመጽእ እንከሎ ኣብ ኣውስትራሊያ ንግዲ
ጨርቃጨርቂ ንምሃዝ ከምዝነበረን ሕጂውን እዚ ባሕሊን ልምዲ
ቀጻላይ ከምዝኾነ እዩ።

ሓረስቶት ኣብ ሳውዝ አውስትራሊያ ጽቡቅ ከምዘካይዱን ዘመናዊ
ዝኾነ ናይ ሕርሻ መሳርሒ ስለዘሎ ብቀሊሉ ነቲ ሥራሕ ተካይዶ።
stump-jump plough (1870s) ብዝተብሃለ ማሕረሲ መሳርሒ
ጌርካ ሃባጥ ጎባጥ ንዝኾነ ናይ ሕርሻ መሬት ብቀሊሉ ምድላው
ይኻኣል።

ማይግሬሽን ኣብ መበል 1800 ዓመታት
ኣብ መበል 1800 ዓመታት መጀመርታ ናይ እንግሊዝ፣ ስኮቲሽ፣
ወልሽን አይሪሽ ሰፈርቲ ኣብ እዋን ቅኝ ግዝኣት ዋና ጉጅላዊ
ሰፈርቲ ከምዝነበራ እየን። ሓዱሽ ሃገር ምምስራት ናቶም ዕላማ
ከምዝነበረ እዩ። ኣብ ኣውስትራሊያ ዝሓለፉ ግዚያት፣ ባሕላዊ
ምንቅስቃሳትን ሓይማኖት እምነት ምስናይ ዩናይትድ ኪንግዶም/
United Kingdom ዝሎ ተመሳሳሊነት ኣለዎ። ይኹን’እምበር
ብቁፅሪ ውሑድ ዝኾነ ካብ አውሮፓን ኤሽያ ዝምጹ ሰፈርቲ
ኔሮም። ብመበል 1800 ዓመታት ካብ አውሮፓ ዝመጹ ማለት
ከም ጣሊያን፣ ግሪክ፣ ፖለስ፣ ማልተስን ራሺያን ከምኡ’ውን ንናይ
ፍረን ሰፈርቲ ዘካተተን እሞ ብወይኒ ኢንዱስትሪ ውሽጢ ይሠርሑ
እዮም። በዚ ሥራሕ መብዛሕትኡ መንእሰያት ኣወዳት ሥራሕ
ደለይቲ ወይካዓ ካብ መርከባት ንዝጠፍኡ ሰባት ይቁጸሩ።
ናይ ቻይና ማይግራንትስ ናብ ኣውስትራሊያ ምእታው ዝጀመረ
ድሕሪ 1842 ዓ.ም እዩዩ ድሕሪ ወርቂ ማዕድን ምርካብ ቁፅሪ
ቻይና ከምዝወሰኸን እሞ በቲ ወርቂ ዝምረተሉ ቦታ ብዓሌት
ምፍልላይ ጸገም ከምዝነበረ እዩ። ሓደሓደ ግዘ እዚ ብናይ
ቻይናውያን ጸገም ከምዝፈጠረን እዚ’ውን ብ1854 ዓ.ም
ኣብ በንዲጎ/Bendigo ዝተገብረ ጎንጺታት ይኸውን። ብዓሌት
ፈሊኻ ጸገም ዝነበረ ብ1855 ዓ.ም ኣብ ቪክቶሪያ ከምኡ’ድማ
ብ1861 ዓ.ም ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ንዝተገብረ ቀዳማይ ዕቃበ
ኢሚግሬሽን ምኽንያት ኾይኑ።
በእ ንምእል 1850 ዓመታት ካብ ወርቂ ምኵዓት ግስጋሰ
መብዛሕትኡ ቻይናውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ካብቶ ዝተረፉ
ቻይናውያን ውስጢ ንቻይና እዳጋ ኣትኽልተኛ ብምዃኖም እሞ
ናይ ማይ ሕጽረት ብዘለዎ ከባቢ ሓዱሽ ፍራፍረን ኣትኽልቲታ
የዳልው ኔሮም።
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ‘አፍጋን/Afghan’ cameleers

ንአቦርጅናል ዝተቐመጠ
ብዛዕባ መሬት ምሃዝ ጕንጺ አሞንጎ አቦርጂናልን ሰፈርቲ ዝነበረ
ጦርነት ክውዳእ እንከሎ ሕዝቢ አቦርጂናል ካብቲ ሕብረተሰብ ርሕቅ
ኢሉ ይነብሩ። ሓድሓዲኦም ካብ ከተማ ርሑቅ ብዝኾነ ቦታ ብናይ
በጊእን ከብቲ መፍረይ ሕርሻ ብጣዕሚ ውሑድ ብዝኾነ ደመወዝ
ይሰርሑ። ናይ ቅኝ መንግሥታዊ ኣማሓዳሪ ንአቦርጂናል መንበሪ
ጥራይ ዝኸውን ቦታ መዲቡ ይኹን’እምበር እዞም ከባቢታት ንናይ
አቦርጂናል ባሕላዊ ኣነባብሪ ንምኽታል ኣይፈቅድን። ከምድላዮም
እንስሳት ምህዳንን ምሃዝ ኣይከኣሉን።
ኣብ መበል 1800 ዓመታት መወዳእታ መሰል አቦርጂናል ብናይ
ቅኝ መንግሥቲ ኣማሓዳሪ ተገሲሱ። ሕዝቢ አቦርጂናል ኣበይ ቦታ
ክነብር ከምዘለዎ ነጊሮሞም። ሓዳር ምስ መን ክገብሩ ከምዘለዎም
ነጊሮሞም። ከምኡ’ውን ናይ አቦርጂናል ሕጻውንቲ ካብ ወለዶም
ተገሊሎም። እዞም ሕጻውንቲ ናብ ‘ጻዕዳ/white’ ቤተሰባት ወይካዓ
ብናይ መንግሥታዊ ጕደፍቻ መጕዚት ዝኾኑ ድርጅታት ተወሲዶም።
እዞም ተግባራት ንብዙሕ ግዘ ኣይጽንሑ እምበር ንአቦርጅናልን
ንመብዛሕትኡ ኣውስትራሊያዊ ክሓዝን ምኽንያት ኾይኑ።

መሰል ምምራጽ

ርእሰ ምምሕድዳር ዘለዎ/ፌደረሽን

‘መሰል ንምምራጽ/Suffragettes’ እዚ ኣበሓላ ዝጠቅም ኣብ ከባቢ
ዓለም ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ብናይ ሕዝቢ ምርጫ ዘመቻ ድምጺ
ናይ ምሃብ መሰለን ክኽበር ምግባር እዩ። ኣብ መበል 1880
ከምኡ’ውን 1890 ዓመታት ውሽጢ ነንሕድሕዲኡ ቅኝ ግዝኣት
ብውሑድ ሓደ ናይባዕሉ ሕብረተሰብ ንምርጫ ክወዳደ መሰል
ይውሃቦ። ኣብ ቅኝ ኣማሓዳደርቲ ፓርሊያመንት ዝውክሎም ክነብር
ብሽሓት ዝቁጸሩ ፊርማታት ብምእካብ ንናይ ምርጫ መሰሎም
ክሕለው ምግባር እዩ።

ምዕባለ ቅኝ ግዝኣት ብተናጸል ከምዝነበረን ኣብ መበል 19 ምእተ
ዓመት መወዳእታ ብናይ ሃገራዊ ዝኾነ ንብረት ሓበራዊ ዝኾነ
ስሚዒት ተፈጠረ። እዚ ስሚዒት ‘ጽቡቅ ዕቤት ኣውስትራሊያ/
Advance Australia Fair’ ብዝብል መዝሙር ይግለጽ
እዩ። እዚ መዝሙር ፐተር ዶድስ ማኮርሚክ/Peter Dodds
McCormick ከምዝጸሓፍዎን ብ1878 ዓ.ም ኣብ ስይድነይ
ውሽጢ ንመጀመሪያ ግዘ ተዘሚሩ። ኣብዚ እዋንዚ ናይ ሃገራዊ
መዝሙርና እዩ።

ኣብ ሳውዝ አውስትራሊያ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ድምጺ ንምሃብ
መሰለን ከምዝተሃለወን ብ1895 ዓ.ም ንፓርሊያመንት ምርጫ
ድምጺ ናይ ምሃብ መሰለን ተሓልዩ። ኣብ ዌስተርን አውስትራሊያ
ውሽጢ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 1899 ዓ.ም ብናይ ምርጫ
ድምጺ ምሃብ መሰል ረኺበን።

ኣብ መበል 19 ምእተ ዓመት መወዳእታ ነቶም ቅኝ ግዝኣት
ንክጣመራ ክልተ ግዘ ተፈቲኑ እዩ። ብ1889 ዓ.ም ሰር ሀንርይ
ፓርከስ/Sir Henry Parkes ዝተብሃሉ ጽንዕ ዝበለ ሓያል ሓዱሽ
ሃገርን መንግሥቲ ንክምስረት ጽውዒት ኣመሓላሊፎም። ብዛዕባ
ናይ ኣውስትራሊያ ፌደራዊ ማእከላዊ ምምሕድዳር ሓሳብ ምይይጥ
ንምግባር ብ1890 ዓ.ም ናይ ኣውስትራሊያ ፌደሬሽን ኮንፈረስ
ኣኼባ ተጌሩ።

ኣብ 1902 ዓ.ም ውሽጢ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ኣውስትራሊያ
ፓርሊያመንት ንክመርጹን ንክመርጹ መሰል ዝሃበት ሃገር
ኣውስትራሊያ ናይ መጀመሪያ እያ። ናይ ወደባት ተወለድቲ ደቂ
ኣንስትዮ (ከምኡ’ውን ኣወዳት) ክሳብ 1962 ዓ.ም ክመርጹን
ክምረጹ መሰል ኣይነበረን።
ኢዲት ኮዋን/Edith Cowan በ1923 ዓ.ም ኣብ ዌስተርን
አውስትራሊያ ፓርሊያመንት ክምረጻን ናይ መጀመሪያ ኣብል
ፓርሊያመንት ኮይነን። ብ1943 ዓ.ም ኢኒድ ልዮንስ/
Enid Lyons፣ ክሳብ ተመረጻሉ እዋን ካለ ጓል ኣንስታይ
ኣውስትራሊያዊት ፓርሊያመንት ኣይተመረጸን እዩ።

ድሕሪ ቁርሩብ ምድንጓይ ኣብ 1893 ዓ.ም ውሽጢ ብዛዕባ ፌደሬሽ
ኣኼባ ብቁልጡ ተኻየደ። ንዝቅጽል ሕገ መንግሥቲ ጉባኤ ኣባላት
ብድሌት መረጺቲ ይኸውን። ነቲ ሕገ መንግሥቲ ንክጸድቅ መረጺቲ
ብክልተ ሕዝባዊ ውሳነ ምርጫ ድምጺ ይሕብቡሉ እዮም። ሕዝባዊ
ውሳነ ኣወሓሕባ ሓቃዊ ኣሰራርሓን ብድሌት ሕዝብ ዝተመስረተ
ንምዃኑ ዝርኣይ ክንደየናይ ኣውስትራሊያ ከምዝተመሓየሸት
ይኸውን።

ካተሪን ስፐንስ/Catherine Spence
(1825 – 1910)
ካትሪን ስፐንስ/Catherine Spence ዝተብሃላ ጸሓፊት፣ ሰባኪት፣
ንደቂ ኣንስትዮ ማእርነት
ዝተሟገታን ንምርጫ መሰል
ተሟጋቲት ሰበይቲ ኔረን።
ካትሪን ስፐንስ/Catherine
Spence ናብ አውስትራሊያ
ዝመጻ ካብ ስኮትላንድ
ሃገር እዩ። ብዛዕባ ናብራ
ኣውስትራሊያ ‘prizewinning
novels’ ብዝብል ኣርእስቲን
ንቤት ትምህርት ምጽሓፍቲ
ጽሒፈን እየን።
ምርደቀሲ ገዛ ንዘይብሎም
ሕጻውንቲን ሓዱሽ ናይ ምውኣለ ሕጻናት ሓጋዚ ድርጅት ክምስረትን
ንመንእሰይ ኣጓላት ናይ መንግሥቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ
ንምክፋት ሓጊዘን እየን።
ኣብ ፓርሊያመንት ናይ መጀመሪያ ምርጫ ጠጠው ዝበላን
ብዙሕ ድምጺ ምርጫ ከምዝረኸባን ይኹን’እምበር ንናይ
ፓርሊያመንት መቀመጢ ወንበር ኣየሸነፋን። ብ1891 ዓ.ም ናይ
ሳውዝ ኣውስትራሊያ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ምርጫ ሓላዊ ምክትል
ፕሬዚደንት ኾይነን።
ኣብ ጸገም ግዘ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክገብራ ከምዘለወን ክተምህር
ካትሪን ስፐንስ/Catherine Spence ጽቡቅ ምሳለ እየን።

ኣብ ብሪስባን መዓልቲ ፌደሬሽን፡ 1901 ዓ.ም
ክፍሊ 5 – ታሪኽ ኣውስትራሊያና
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ኣውስትራሊያ ብናይባዕላ ኣመሓዳድራ ክትምራሕ ከምትኽእል
መንግሥቲ ብሪቲሽ ስለዝተሰማምኣ ንመጀመርታ ናይ ኣውስትራሊያ
መንግሥቲ፣ ጥሪ/January ዕለት 1 1901 ዓ.ም ኣብ ስይድነይ
ሰንተኒያል ፓርክ/Sydney’s Centennial Park መናፈሲ
ቅድሚ ዝተኣከበ ሕዝቢ ቃሎ መሓላ ተጌሩ። ናይታ ሃገር ቀዳማይ
ጠቅላይ ሚኒስተር ኢድሙንድ ባርቶን/Edmund Barton ይብሃሉ
ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ውሽጢ ኾይኖም ንናይ ፌደራዊ ማእከላዊ
መምሕድዳር መሪሖም።
ሕጂ ኣውስትራሊያ ሃገር ትኹን’እምበር ብናይ ብሪቲሽ ንጉሳዊ
ኣማሓድራ ውሽጢ እያ። መከላኸሊን ንናይ ወጻእ ሃገራት ጉዳ
ዝምልከት ኣውስትራሊያ ክስብ 1931 ዓ.ም ሙሉእ ስልጣን
ኣይነበራን እዩ። ዋላ እኳዕ ናይ ሃገራዊ ሓንድነት ድሌት
ትሓለወ’ውን ሕጂ’ውን ድሌት ብሪቲሽ ምዃን ብርትዕ ዝበለ እዩ።

ናይ ሽቃሎ ፓርቲ/Labor Party ዕቤት ክገብር እንከሎ፣ ብ1910
ዓ.ም ምስካልኦት ፓርቲታት ብሕብረት ናይ ሊብራል ፓርቲ/
Liberal Party መሰሪቶም። እዚ ፓርቲ ብዙሕ ስማት ኔሮሞ።
ኣብ እዋን ጦርነት ናይ ብሄራዊ ፓርቲ/Nationalist Party
ብድሕሪኡ’ድማ ናይ ሕቡራት ኣውስትራሊያ ፓርቲ/United
Australia Party ተባሂሉ። ብ1944 ዓ.ም ናይ ሎሚ ሊብራል
ፓርቲ/Liberal Party ተመስሪቱ። ብድሕሪኡ ብዝሑይ ናይ
ሠራሕተኛ ዘይኾኑ ፓርቲታት ዘይሳተፉሉ ኣኼባታት ብሮበርት
መንሲስ/Robert Menzies ኣቢሉ ተካይዱ ኣሎ። ሰር ሮበርት/
Sir Robert Menzies ኣብ ኣውስትራሊያ ንነዊህ ግዘ ብጠቅላይ
ሚኒስተርነት ኣገልግሎም።
ድሕሪ ቀዳማይ ዓለም ጦርነት ንናይ ሓረስቶት ጸገም ንክፍታሕ ናይ
ሓገሰብ ፓርቲ/Country Party ዝብል ተመስሪቱ። ሎሚ ብሄራዊ
ዜጋታት/Nationals ከምዝብሃልን ብዙሕ ግዘ ምስናይ ሊብራል
ፓርቲ ብሕብረት ይንቀሳቀስ እዩ።

ዕቀባ ኢሚግሬሽን ሕጊ አንቀጽ 1901 ዓ.ም
ታህሳስ/December 1901 ዓ.ም ናይ ዕቀባ ኢሚግሬሽን ሕጊ
አንቀጽ ዝተመሓላለፈሉን ‘ናይ ጻዕዳ ኣውስትራሊያ/White
Australia’ ፖሊሲ ናብ ሕጊ ዝተለወጠሉ ግዘ እዩ። እዚ
ማይግራንት/ስደተኛታት ኣውስትራሊያ ውሽጢ ከይሰርሑ ዝገብርን
‘ጻዕዳ ዘይኾኑ’ ሰባት ናብ ኣውስትራሊያ ከይመጹ ዘክልኽል ሕገ
ደንቢ እዩ።
አውሮፓዊ ንዘይኾነ ሰባት 50 ቃላት ዝሓዘ ፈተና ብናይ
አውሮፓውያን ቋንቋ ክፍተን ኣለዎ። ናይ ቻይና ንግዲ ቤት ምኽሪ
ኣባላት ዝኾኑ ሕጊ ጠበቃ William Ah Ket ከምኡ’ውን ናይ
ቻይና ነጋዶ ሕዝባዊ ተቓውሞ ጌሮም፣ ይኹን’እምበር ነቲ ሕጊ
ንምልዋጥ ጽቡቅ ውጽዒት ኣይተረኽበሉን።

ሰር እድሙንድ ባርቶን/Sir Edmund Barton

ናይ ፓለቲካ ፓርቲታ ምፍጣር
ኣብ መበል 1880 ዓመታት ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ብርቱዕ
ማሕበራት ንግዲ ብሰራሕተኛታት ኣቢሉ ተሃነጸ። ኣብ እዋን ከቢድ
ናይ ኢኮኖሚ ጸቕጢ፣ ድርቅን እሞ ንሰራሕተኛ ደመወዝ ኩነታ
ንምክልኻል ተባሂሉ ማሕበራት ተቓውሞ ጌረን። ብድሕሪኡ እቶም
ሠራሕተኛታት ፖለቲካ ቀይረሞ። ብ1891 ዓ.ም ናይ ሸቃሎ
ፓርቲ/Labor Party ሃኒጾም።
የወዛደር ፓርቲ ቀዳሚ ተግባሩ የሠራተኛን ደመወዝና ሁኔታ
ማስመለስና ለማሻሻል ነበር። በማሀከለኛ መደብ ያሉት ሰዎች
ከወዛደር ሠራተኛው የተሻለ ይኖራል፤ ይሁን እንጂ የሠራተኛውን
ሁኔታ ይረዱት ነበር። ደመወዝና በማስተካከል አድማን ለለማቆም
ህጋዊ ቦርድ ተመሰረተ። በ1907 ዓ.ም በኮመንዌልዝ ማረጋጊያ
ፍርድ ቤት እና ሽምግልና በኩል አነስተኛ ደመወዝ በሥራ ደረጃ
ሲወስኑ፣ ታዲያ ሚስትና ሶስት ልጆቹ በቁጠባ ተደስተው መኖር
ይችላሉ።
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ንሓዱሽ ፌደራዊ ኣውስትራሊያ ምስረታ ናይ ቻይና፣ ሕንዲ፣
ፓስፊክ አይላንደርስን ካብ ሚድል ኢስት ዝመጹ ሰባት
ብናይ ደቡባዊ ኢሮፕ ማይግራንት መብዛሕትኦም ተተኺኦም፡
ይኹን’እምበር ናቶም ባህላዊ ኣስተዋጽኦ ንናይ ኣውስትራሊያ
ማሕበራዊ መንነት ምፍለይ ሓደ ክፍሊ ይኸውን።

ኣብ ዓለም ቀዳማይs ጦርነት/World War I,
1914 - 1918
ኣሞንጎ ሰፈርቲን አቦርጂናል ጎንጺ ብጀካ ቁሩብ ጦርነት ሰላማዊ
ሃገር ከምዝነበረት እያ። ኣብ ኣውስትራሊያ ዓሌታዊ ጦርነትን
ኣብዮት ዝብሃል ነገር ኣይነበረን። ናይ መጀመሪያ ሰፈርቲ ንናይ
ብሪቲሽ ንግስቲ ብጣዕሚ ተኣመንቲን ተኣዘዝቲ ኔሮም።

ይኩን እምበር አውሮፓ ንጦር ብርጌዳ ናብ ኤሽያ ምስፋር
ክተጅምር እንከላ እሞ ብፍላይ ድሕሪ ጃፓን ሓያል ሃገር ምዃን
ብናይ ኣውስትራሊያ ከምትቃለዕ ምጥርጣር ሓዲሩዋ። ኣውስትራሊያ
ብናይ ብሪቲሽ ንግሥቲ ዝተኣማመነትን ንኣና ንምክልኻል ሓያል
ናይ ባህር ሃይል ስለዘለዋ እዩ። ናይ ብሪቲሽ ንጉሳዊ ኣማሓዳድራ
ሓያል ንክኸውንን እሞ ንኣና ንምክልኻል ብዝብል ብክልተ ጦር
ግንባራት ተቓሊሳ ኣላ።
ብ1915 ዓ.ም ናይ ኣውስትራሊያ ሠራዊት ብቀዳማይ ዓለም
ጦርነት ዝበጽሓ ምሽናፍ ንምክልኻል ምስ ሕቡራት ናይ ጀርመንን
ቱርከይ ብሓባር ተዋፊራ እያ። ናይ ኣውስትራሊያን ኒው ዚላንድ
ክፍለ ቦታ ንዝኾኖ ጋሊፖሊ ፐኒሱላ/Gallipoli Peninsula
ስለዝተውሃበ ተቓሊሳን።
ኣብ ገምገም ባሕሪ ብጌጋ ስልዝነበሩ እሞ ብናይ ቱርክ
ሠራዊት ተኩሲ ክጅመር እንከሎ ናብ ጎቦታት ልወጹ ኣለዎም።
ብዝኾነ ኩነታ ናብቲ ጎቦ ወጺኦም እምንኒ ክኹዕቱ እንከሎ
ብዙሓት መንእሰያት ሞይቶም። ብናይ Anzacs ሓቦ መንፈስ
ኣውስትራሊያዊ ንሃገሩ ዝተገበ ብጣዕሚ ከምዘኹርእ እዩ።

ናብ ጋሊፖሊ ዝተበጽሓሉ ዕለት (ሚያዚያ/April 25) ብሄራዊ
በዓል እዩ። እዚ ንኣውስትራሊያን ኒውዚላንድ ጦር ብርጌዳት
መዘከርታ ኣንዛክ መዓልቲ/Anzac Day ይብሃል።
ድሕሪ ጋሊፖሊ/Gallipoli ናይ ኣውስትራሊያ ሓይሊ ብምዕራባዊ
ፍራንስ ጦር ውገዕ ተሳቲፋ እያ። ኣብ እዋን’ዚ ‘ኵዓቲ/diggers’
ዝብል ስም ተዋሂቡዎም ምኽንያቱ ብዙህ ግዘ ዘሕለፍዎ ኣብ
ጉድጓድ ብምኵዓት ከምዝነበረ እዩ። ምስ ጀርመን ዝተገብሮ ናይ
መጨረስታ ጦርነት ናይ ኣውስትራሊያ ጉድጓድ ኵዓቲ ከምዘሸነፉን
እዚ’ውን ብናይ ኽቡር ኮማንደር ጀኔራል ጆን ሞናሽ/General
John Monash መራሕነት ኔሩ።
ከምኡ’ውን ናይ ኣውስትራሊያ ደቂ ኣንስትዮን ኣወዳት ኣብ
ማእኸላይ ምብራቕ ግልጋሎት ብምሃብ ሱዊዝ ካናል/Suez
Canal ከምኡ’ውን ሲናይ ፐኒንሱላ/Sinai Peninsula ናይ
ሓባር ጦርነት ግዘ ንምክልኻል ተሳቲፎም ኣለው።

ሲምፕሶንን/Simpson ኣድጊታት –
John Simpson Kirkpatrick
(1892 – 1915)
ጆን ሲምፕሶም ኪርክፓትሪክ/
John Simpson Kirkpatrick
ናይ ኣገልግሎት ሰራሕተኛ
ከምዝነበሩን ኣብ ኣውስትራሊያ
ውሩይ ሰብ እዮም።
ፕራይቬት ጆን ሲምፕሶም
ኣብ ጋሊፖሊ ውሽጢ ብናይ
ኣምቡላንስ ሕክምና ጉጅለ
ከም ተሸካማይ ቃሬዛ ኾይኖም
ኣገልጊሎም። ኣብ ዓቐበትን
ሩባታት ኣራት ቃሬዛ ትሸኪምካ
መንገዲ ብጣዕሚ ከቢድ ኔሩ።
ንዝቆሰለ ኣባል ሠራዊት ኣጓዒዝካ ንክድሕን ክሕግዞም ካብቲ
ሰራዊት ትዕዛዝ ወሳእ ዱፍይ/Duffy ብዝተብሃለ ኣድጊ ተጠቂሞም።
ቀትሪ ኾነ ምሸት በብሰዓቱ ኣሞንጎ ጦርነትን ገምገም ባህሪ ዘሎ
ካምፒ ብምጓዓዝ ንሕይወቶም ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል።
ኣብ ሚያዚያ/April ዕለት 25 1915 ዓ.ም ፕራይቬት ጆን
ሲምፕሶም/Private John Simpson ናብ ጋሊፖሊ/Gallipoli
በጺሆም። ካብ ዝኣትውሉ ድህሪ ኣርባዕተ መዓልታት ብጸላዕቲ
ማሽን ገን ጠበንጃ ተቐቲሎም። ኣብ ገምገም ባህሪ ካምፒ
ንዘገልገሉ ሠርሕተኛ ዘሕዝን ኩነታ ጸሎት ብናይ ዱፍይ/Duffy
ስም ከምዝግበርን ሕጂ’ውን ጉድዓተኛ ብዝኾኑ ወታደራት ብዘይ
መንእሰያት ምቚጽጻር ኣብ ገምገም ባሕሪ ይጎይዩ እዮም።

ኣብ እዋን ቀዳማይ ዓለም ጦርነት ጋሊፖሊ ፐንሱላ/Gallipoli Peninsulas
ክፍሊ 5 – ታሪኽ ኣውስትራሊያና
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ናይ አንዛክ/Anzac አፈ-ታሪኽ
ናይ ኣውስትራሊያን ኒው ዚላንድ ጦር ብርጌድ (ANZAC) ሚያዚያ/April ዕለት25 1915 ዓ.ም ኣብ ቱርክ ውሽጢ ጋሊፖሊ ፐኒሱላ/
Gallipoli Peninsula ኣዕለበ ዝብል ናይ (ANZAC) ልምዳዊ ኣባሕላ ናይ ሓሶት ኔሩ።
ኣብዚ እዋን ንሸሞንተ ኣዋርሒ ዝወድኣ ዘመቻ ከምዝተገብረን በዚ ጎንጺ 25 000 ዝኾኑ ኣውስትራሊያዊ ተጎዲኦም፤ ካብዞም ጉድዓተኛታት
8700 ዝኾኑ ብቁስሊ፣ ብሕማምን ብሞት ተፈሊዮም። ኣብ ጋሊፖሊ ፐኒሱላ/Gallipoli Peninsula ንዘልገሉ መንፈሳዊ ጅግንነት ኣፈታሪኽ ንምስትኽኻል ተባሂሉ ‘አንዛክ Anzac’ ናይ ኣውስትራሊያን ኒውዚላንድ ቋንቋ ኣካል ክኸውን ተጌሩ።
ኣብ ኣውስትራሊያ፣ ኒው ዚላንድን ኢንግላንድ ከምኡ’ውን ብናይ ግብጺ ወታደራት ብዛዕባ ምዕላብ ቀዳማይ ዓመታዊ በዓል ብ1916 ዓ.ም
ተራእዩ። በዚያን ዓመት ሚያዚያ/April 25 ‘Anzac Day’ ተብሎ ተጠራ።
ኣብ መበል 1920 ዓመታት ናይ አንዛክ መዓልቲ/Anzac Day ኣብኩል ኣውስትራሊያን መምሕድዳር ግዝኣታት ውሽጢ ንናይ አንዛክ መዓልቲ
ከም ናይ ሕዝባዊ በዓል ኾይኑ ተወሲኑ ኣሎ። ኣብ ርእሰ ከተማታት’ድማ እቶም ቀንዲ መዘከርታ ጦርነት ሓውልቲ ተሓኒሱ፤ ከምኡ’ውን ኣብቲ
ጦርነትን ብድሕሪኡ ንዝሞቱ መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ኣወዳትን ኣብ ኣናእሽቶ ርእሰ ከተማታት ብዘሎ ሓውልቲ ንዝኽሮም ኢና።
ኣብ ጦርነት፣ ጎንጺን ብናይ ሓለይቲ ሰላም ተግባራት ንዘገልገሉ ተባሂሉ ኣብዚ እዋን’ዚ ናይ አንዛክ መዓልቲ/Anzac Day ይኽበር
እዩ። እዚ ንጦር ሰራዊት ጥራይ ተባሂሉ ዝኽበር በዓል ኣይኾነን። ንዝሰዓሩ ክብረት ዝውሃብ ኣይኾነን - ናይ ጋሊፖሎ/Gallipoli ዘመቻ
ኣይተዓመተን። ናይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ኣወዳት ጽሬት ሥራሕ ዘኹርእ እዩ: ብዙሕን ዝተፈላለዩ ሰባት ክራከቡ እንተሎ ከም ዓርኺ
ምዃን፣ ምክብባርን ምርድዳእ የርእዩ። ሎሚ ናይ አንዛክ መዓልቲ/Anzac Day ኣብ ኣውስትራሊያን ብዓለም ይኽበር እዩ። ኣብ ካልኣይ
ዓለም ጦርነትን ካልኦት ጎንጺታት ከምኡ’ውን ኣብ ሕቡራት ሓለይቲ ሰላም ሃገራትን ብውትድርና ዘገልገሉ ሰባት አንዛክ መዓልቲ ወታደራዊ
ሰልፍታት ብምግባር ይኽበር እዩ።

ኣብ ጋሊፖሊ/Gallipoli ናይ አንዛክ መዓልቲ አገልግሎት/Anzac Day Dawn Service at Gallipoli
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ዓቢ ጸቕጢ ኢኮኖሚ፡ 1929 – 1932
በዚ ቚጠባዊ ጸቕጢ ንሕዝቢ ኣውስትራሊያ ከቢድ ጸገም ከምዝፈጠረ እዩ። ብተመሳሳሊ እዋን ናይ ኒው ዮርክ/New York እዳጋ ሽያጭ
ዋጋ ዝወረደሉን እሞ ነዙይ ቚጠባዊ ምውራድ ካልኦት ምክንያታት ኔሮም። እዚ’ውን ኤክስፖርት ሽያጭ ዋጋ ምቅናስ፣ ብናይ ወጻእ ሃገር
ልቃሕን ንሕንጻ ሥራሕ ባጀት መንግሥቲ ምቅናስ ዘካተተ እዩ። ብ1932 ዓ.ም ፍርቂ ዝኾኑ ካብ ሚእቲ 32 ኢድ ኣውስትራሊያዊ ሥራሕ
ኣይነበሮምን።
ብምክንያት ኢኮኖሚ ጸቕጢ ናይ ኣውስትራሊያ ሕብረተሰብ
ብጣዕሚ ኣሰቢዱ ከምዝነበረ እዩ። ብሰንኪ ሥራሕን እቶት
ዘይምንባርን ብዙሓት ሰባት ገዝኦም ስኢኖም። ኩነታ ሓለዋ ጥዕና
ብዘይብሉ ወይካዓ መሚቂ ሂተር ብዘይብሉ ጊዚያዊ መጽለሊ ቦታ
ክነብሩ ተጌሩ እዩ። ሓደሓደ ኣቦታት ስድርኦም ገዲፎም ከይዶም
ወይካዓ ንናይ አልኮሆል ተገዛዕ ኾይኖም። ሕጻውንቲ ንሥራሕ
ኢሎም ትምህርቶም ካብ እድመ 13 ወይካአ 14 ዓመት ጠጠው
ኣቢሎም። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዝኾነ ሥራሕቲ ተሳቲፈን
ደቀንን ስድራቤተን ሓጊዘን እየን።
በአውስትራሊያ የኢኮኖሚ ውድቀት በሚከሰትበት ጊዜ መንግሥት
ማእከላዊ የሆነ የሥራ አጥ ፕሮግራም አልነበረውም። እርዳታ
ከሚያደርጉ ድርጅቶች ባሻገር አንዳንድ የግል ድርጅቶች፣
ድሀ የሆኑ ሰዎች በሥራና ሰራተኛ ፕሮጀክቶችና በህዝባዊ ሥራ
ፕሮጀክቶች ላይ ይመኩ ነበር።
ብ1932 ዓ.ም እቲ ኢኮኖሚ ብብዙሕ መገዲ ከምዝተማሓሸን
ይኹን እምበር ጉድዓት ስድራቤት ክስተኻከል ኣይኸኣለን።
ብእዋን ዓቢ ውድቀት ኢኮኖሚ ብናይ ኣውስትራሊያ ገባረ ሰናይ
ድርጅታትን ብፍቃደኛ ሠራሕተኛታት ዝተገብረ ኣስተዋጽኦ ክብሪ
ይውሃቦ እዩ።
ብእዋን ጸቕጢ ኢኮኖሚ ናይ ኮሸና መረቕ

ሰር ቻርለስ ኪንግስፎርድ ስሚዝ/Sir Charles Kingsford Smith (1897 – 1935)
ሰር ቻርልስ ኪንግስፎርድ ስሚዝ ዝተብሓሉ ደፋር መራሒ ነፋሪት፣ ናይ ኣየር ነፋሪት መርማሪ ጀግና ሰብ
ኔሮም።
እብ ቀዳማይ ዓለም ጦርነት ቻርልስ ኪንግስፎርድ ስሚዝ ብጋሊፖሊ ዝተዋጕን ምስናይ ብሪቴን ሮያል
ነፋሪት ብርጌድ ብሓባር ኾይኖም ሠሪሖም እዮም።
ካብ ካሊፎርኒያ ተበጊሶም ንናይ ፓስፊክ ውቂያኖስ ኣቋሪጾም ናብ ኩዊንስላንድ ብ1928 ዓ.ም ዝበጽሑ
ናይ መጀመሪያ ፍሉጥ ሰብ እዮም። ንደቡባዊ ክልል እቋሪጹ ኣይሮፕላኖም ኣውስትራሊያ ውሽጢ ክበጽሕ
እንከሎ 25 000 ተኣመንቲ ሰባት ንናቶም ጀግና ኣንጠረኛ ብእልልታ ተቀቢሎሞም። ብ1932 ዓ.ም
ብናይ ኣየር ነፋሪት መርማሪ ሳይንስ ምስጉን ኣገልጋላይ ኔሮም።
ብ1935 ዓ.ም ከይሓመሙ ካብ ኢንግላንድ ናብ ኣውስትራሊያ ክጉዓዙ እንከሎ ነፋሪቶም ወዲቓ
ሕይወቶም ከምዘይተረኽበ እዩ።
ሰር ቻርልስ ኪንግስፎርድ ስሚዝ ናይ ዓለም ፍሉጥ ናይ ነፋሪት ሊቃውንት ይብሃሉ ክምዝነበሩን ኣብ እዋን ጸቕጢ ኢኮኖሚ ንሕዝቢ
ብምህጋዝ ፍሉጥ ጀግና ኣውስትራሊያ ብምዃኖም ንዝኽሮም።

ክፍሊ 5 – ታሪኽ ኣውስትራሊያና
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ካልኣይ ናይ ዓለም ጦርነት/World War II,
1939 - 1945
ኣብ ካልኣይ ዓለም ጦርነት ኣውስትራሊያውያን ምስካልኦት
ሕቡራት ጉጅለ ኾይኖም ብሰሜን ኣፍሪቓን ካልኦት ብዙሕ ቦታታት
ውግእ ተሳቲፎም። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቓ ውሽጢ ቶብሩክ/Tobruk
ከተማ ምስናይ ጀርመንን ጣሊያን ጦር ኾይኖም ንነዊህ ግዘ
ተዋጊኦም። ንጸላዕትኦም ‘ኣንጭዋ ቶብሩክ/Rats of Tobruk’
ይብልውዎ ምክንያቱም ኣብ ሓደገኛ ቦታ ብምዃኖምን ንዝረኸብዎ
ዓይነት ምግቢ ይበልኡ ስለዝነበረ እዩ። ኣውስትራሊያውያን በዘን
ሕማቅ ኩነታት ስለተዋግኡ እዚ ስም ተዋሂቡዎም። እዞም ሰባት
ኣብናይ ቀዳማይ ዓለም ጦርነት ጉድጓድ ኵዓቲ ንምውጋእ ስሚዒት
ከምዝነበሮም በዚ ምክባብ ተራእዩ። ወተሃደራት ናይ ባዕሎም
ባህላዊ ኣነባብሮ ከምዝነበሮም ይፍልጡ እዮም።

በዙይ ጦርነት ጃፓናውያን ዝገበርዎ ንኣወዳት ሕማቅ ጭካነ ንናይ
ኣውስትራሊያዊ ካብዘይርሳእ ጭካነታት ሓደ ይኸውን። ዋላ እንኳዕ
እሞንጎ ኣውስትራሊያ ጦር እስረኛታት ምርድዳእ፣ ምስ መኮንነታን
ኣወዳት ብማእርነት ጽቡቅ ኣቀራርባ መንፈስ እንተሃለወ’እውን ብዙሕ
ኣውስትራሊያውያን ሞይቶም።

መዓልቲ መዘኸርታ
ካብ አንዛክ መዓልቲ/Anzac Day ክብረ በዓል ብተወሳኺ ኣብ
ጦርነት ከግልግሉ እንከሎ ንዝሞቱ ኣውስትራሊያውያን ብጸሎት
ንምዝኻር ይኽበር እዩ። በብዓመት ኣብ ወርሒ ሕዳር/November
ዕለት 11 (ብመበል ወርሒ 11) ንጉሆ 11am ሰዓት ክኸውን
እንከሎ ብጦርነትን ጎንጺ መስዋእትነት ንዝኸፈሉን ንዝሞቱ
ኣውስትራሊያዊ ኣወዳትን ኣንስትዮ በዚ ሓጺር ጸሎት ኣቢሉ
ንዝክሮም። ኣብዚ መዓልቲ ቀይሕ እምባባ ንክደን ኢና።

ናይ ጃፓን ጦር ሰራዊት ኣብ ፓሲፊክ ከባቢ ድሕሪ ምብጻሕ፣
ናይ ኣውስትራሊያ ኣገልጋላይ ሰብኣይን ሰበይቲ ናብ ሃገሮም
ተመሎሶም። ይኹን’እምበር ቅድሚ ምምላሶም ንናይ ፓፑ ኒው
ጉኒ/Papua and New Guinea መከላኸሊ ሓይሊ ኣድለየ።
እዚ ከቢድ ተግባር ንመደበኛ ወተሃደርን ብግቡዕ ንዘይሰልጠኑ
መንእሰይ ወተሃደራት ተዋሂቡ። ንጸላእቶ ኣብ ዱር/ጫካ፣ ጸዳፍ
ጎቦትታን ኣብ ኮኮዳ/Kokoda Track ዝተብሃለ ጭቃ ዝኾነ
መገዲ ተዋጊኦም። ናይ ጃፓን እንቅስቃሴ ብኣውስትራሊያ
ብርጌድ ኣቢሉ ምዕጋድን ናይ ኮኮዳ/Kokoda Track መንገድ
ኣብ ጋልፖሊ ምስ አንዛክ ገምገም ባሕሪ/Anzac Cove
ስለዝራኸብ ብዙሓት ኣውስትራሊያውያን ከም ቅዱስ ሓይማኖታዊ
ጕዕዞ ጌሮም ይርእይዎ።
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ብናይ ኮኮዳ/Kokoda Track እግሪ ምጕዓዝ ንዝቆሰለ ወተሃደር ናይ ፓፓውያን/
Papuan ብምሽካም ሓጊዙ

ካብ ቀዳማይ ዓለም ጦርነት ጀሚሩ ንዝነበረና ንምዝካር እዚ ቀይሕ እምባባ
መግለጺ ምልኽት እዩ

ብ1942 ዓ.ም ጃፓን ኣብ ሲንጋፖር ንዝርከብ ናይ ግሬት
ብሪቲሽ ጦር ሠፈር ክትወስዶ እንከላ እሞ ካብቶም ዝተትሓዙ
ጦር ብርጌዳት ውሽቲ 15 000 ኣውስትርሊያውያን ከምዝነበሩን
ብናይ Thai-Burma Railway ባቡር ሀዲድ ክሰርሑ ተወሲዶም።
እዚ’ውን ኣብ ካልኣይ ዓለም ጦርነት ጃፓናውያን ንናይ ThaiBurma Railway ባቡር ሀዲድ ዘስሩሁሉ ግዘ ከምዝነበረን እሞ
ብሺሓት ዝቁፀሩ ናይ ብሪቲሽ ጦር እስረኛታት ከምዝሞቱ እዮም።

ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ኢስት ቲሞር/East Timor፣ ኢራክ/Iraq፣
ሱዳን/Sudan ከምኡ’ውን ምስ አፍጋኒስታን/Afghanistan
ብዝነበረ ግርጭት ናይ ኣውስትራሊያ መከላኽሊ ሓይሊ ተዋጊኡ
እዩ፤ ከምኡ’ውን ብናይ ሕቡራት መንግሥታቲ (UN) ሓላዊ ሰላም
ትስሳፍቲ ብምዃን ኣብ ብዙሓት ክፍለ ዓለማት ማለት ኣፍሪቓ/
Africa፣ መማእከላይ ምብራቐ/Middle East ከምኡ’ውን ኣብ
ኤሽያ ፓስፊክ/Asia-Pacific መምሕድዳር ዞባታት ዘካተተ እዩ።

ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ሰር ኢድዋርድ ‘ዊርይ’ ዳንሎፕ/
Sir Edward ‘Weary’ Dunlop
(1907 – 1993)

በቲ ማእሰርቲ ንሓጺር ግዘ ክምዝጸንሑን ይኹን’እምበር ብዛዕባ
ናይ ኣውስትራሊያ መሬትን ሕዝቢ ተማሂሮም። ድሕሪ ጦርነት
መብዛሕትኦም ከም ኢሚግራንት/ስደተኛ ኾኖም ተመሊሶም እዮም።

ሰር ኢድዋርድ ‘ዊርይ’
ዳንሎፕ/Sir Edward
‘Weary’ Dunlop ዝተብሃሉ
ሓቦኛን ሓኪም መጥባሕቲን
ናይ ኣውስትራሊያ ጦር ጀግና
ኔሮም።
ኣብ ካልኣይ ዓለም ጦርነት
ዊርይ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም
ኔሮም። ንሶምን ናቶም
ተኸተልቲ ብናይ ጃፓናውያን
ተታሂዞም ብታይ-ቡርማ/
Thai-Burma Railway
ባቡር ሀዲድ ንክሠርሑ ናብ ቡርማ/Burma ተወሲዶም። እዚ’ውን
ብጣዕሚ ነዊሕን ከቢድ ሥራሕ ከምዝነበረ እዩ።
ዊይር ከም ናቶም ኮማንዶ ኣዛዚ መጠን ነቶም ኣወዳት ወኪሎም
ይዛረቡ፤ ከም ሓኪም መጠን ንኣቶም ንከድሕኑ ብዙሕ ሰዓታት
ይወስዱ። ኣብ ካምፕ ውሽጢ መግረፍቲ በጺሕዎም ይኹን’እምበር
ካብቲ ግልጋሎት ምሃብ ጠጠው ኣየበሉን።
ብ1969 ዓ.ም ብዛዕባ መድሓኒት ንዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ መዓርግ
ረኺቦም። ኣብዝሞቱሉ እዋን 10 000 ሕዝብ ብናይ መልበርን
መንገዲታት ተሰሊፎም ናይ ክብሪ ቐብሪ ስነ ስርዓት ነቲ ቦታ’ውን
‘ናይ ባቡር ሀዲዱ ሓኪም/The Surgeon of the Railway’
ዝብል ስም ሂቦሞ።

ኣብ መበል 1900 ቀዳሞት ዓመታት
ማይግሬሽን/ስደት
ኣብሞንጎ ቀዳማይን ካልኣይ ዓለም ጦርነት ዝነበረ ግዘ ናብ
ኣውስትራሊያ መጺእኻ ንምትራፍ ቀያዲ ኩነታት ከምዝነበረ
እዩ። ይኹን’እምበር ዝመጽእ ቁፅሪ ሕዝቢ ከምዝወሰኸን ብፍላይ
ኣወዳት ካብ ደቡባዊ አውሮፓ ይመጹ ንኢሮም። ክዕለት/ሞያን፣
ትምህርቲን ናይ ባዕሎም ባሕሊን ልምዲ ሂዞም ኣእቲዮም። ኣብናይ
ኣውስትራሊያ ገጠራዊ ልምዓት ኢንዱስትሪ፣ መንገዲታትን ኣብናይ
ባቡር ሀዲዳት ሥራሕ ሓጊዞም። ብናይ ጣሊያን ወቓሪ እምኒ
ሞያተኛ ኣቢሉ ንሕዝቢን መንበሪ ዝኸውን ሕንጻታት ብምጅማር
ዓቢ ኣስተዋጽኦ ተጌሩ እዩ።
ኣብ መበል 1930 ዓመታት፣ ካብ አውሮፓ ውሽጢ ናይ ጀዊሽ
ስደተኛታት ምእታ ጀሚሮም። እዞም’እውን ካብ ናዚ ጀርመን/
Nazi Germany ፈርሒ ዘምለጡ ኔሮም። ካብ ጀርመን፣
አውስትሪያ/Austria፣ ቸኮዝሎቫኪያ/Czechoslovakia፣ ሀንጋሪ/
Hungary ከምኡ’ውን ካብ ፖላንድ/Poland ዝመጹ እዮም።
ብዙሓት ስደተኛታት ዝተማሃሩን ንፉኣት ስለዝነበሩ ንናይ
ኣውስትራሊያ ባሕልዊ ኣነባብሮ ዓቢ ኣስተዋስኦ ከምዝገበሩ እዮም።

ናይ አውሮፓ ስደተኛ/ማይግራንት ናብ አውስትራሊያ ምእታው

ድሕሪ ጦርነት ስደተኛታት
ኣውስትርሊያ ድሕሪ ጦርነት ናይ ሕዝባ ቁፅሪ ንክውስኽ ካብ
ካልኦት አውሮፓ ሃገራት ስደተኛታት ኣምጺኣ። ብሚሊዮን ዝቁጸር
ሕዝቢ ካብ ናዚ ጀርመን ገዲፎም ወጹ ወይካዓ ኣብዚ ግዘ ብናይ
ሶቪየት ራሺያ/Soviet Russia ስለትተሃዘት እሞ ናብ ትውልዲ
ሃገሮም ክምለሱ ኣይኻኣሉን። ካብዞም ዝፈለሱ ሰባት 170 000
ዥኮኑ ብናይ ኣውስትራሊያ ሓዱሽ ናብራ ክጅምሩ ተፈቂዱሎም።
ከምኡ’ውን ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ከቢድ ናይ ሰራሕተኛ
ሕጽረት ከምዝነበረ እዩ። ናይ ሕዝቢ ቁፅሪ ምውሳኽ ንቅድሚት
ጠቃሚ ከምዝኸውን ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ከምዝኣመነሉ
እዩ። ዕድሚኦም ትሕቲ 45 ዓመት ዝኾኖን ጥዑይ ጕርዞ
ስደተኛታት ናብ ኣውስትራሊያ ትራንስፖርት መጓዓዚያ £10
ፓውንድን እሞ ንሕጻውንቲ ብዘይ ክፍሊት ይጓዓዙ ኔሮም።
ይኹን’እምበር ካብ ዩናይትድ ኪንግዶምን አውሮፓ ንዝመሱ
ዓሌታት ክሳብ እቲ ግዘ ንክጕዓዙ ቀይዲ ገደብ ከምዝነበረ እዩ።
ንኣውስትራሊያ ብዝበለጸ ንምጥንኻር ተባሂሉ ካብ በረዶ እርቧ እቲ
ማይ ቅድሚ ናብ ምብርቓዊ ቪክቶሪያ እርቧ ምፍሳሱ፤ ብ1949
ዓ.ም ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ናይ ሥራሕ ፕሮግራም
ጀሚሩ። እዚ ማይ ንመስኖን ንኤሌክትሪክ ኃይሊ ጅነሬተር
ንክኸውን እቲ ፈሳሲ ማይ ናብ መሬት ክፈሥ ተጌሩ። ዓቢ ናይ
ሥርሕ ፕሮጀክቲ ስለዝነበረ ንምውዳእ 25 ዓመታት ከምዝወሰደ
እዩ። ኣብዚ ፕሮጀክቲ ካብ ሚእቲ 70 ኢድ ዝኸውን ሠራሕተኛ
ስደተኛታት ኔሮም።

ኣብ ካልኣይ ዓለም ጦርነት ግዘ 17 000 ናይ ጣሊያን ወተሃደራት
ተታሂዞም ናብ ኣውስትራሊያ ማእሰርቲ ጦር ካምፕ ተወሲዶም።
ብጽቡቅ ምትዕንጋድ ከምዝተገብረሎም እዩ።

ክፍሊ 5 – ታሪኽ ኣውስትራሊያና
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በረዷማ ዝኾኑ ጎቦታት ንሀይድሮ ኤሌትሪክ ሥራሕ
ኣውስትራሊያ ከም ብርዕሳ ትምራሕ፣ ብናይ ሕብረ ባሕላዊ ዝማዕበለት ሃገር ምዃና መጠን ንመንነታ መግለጺ ምልክት ይኸውን።
ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ እዚ ዝዓበየ ናይ ኢንጅነሪንግ ፕሮጀክቲ እዩ። ከምኡ’ውን ኣብ ዓለም ዝሎ ዓቢ ናይ ሀይድሮ-ኤሌትሪክ ሥራሕ
ቀዳማይ ደረጃ ኣለዎ።
ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶሪያ ብዘሎ መሬት ንሕርሻ ኢንዱስትሪታት ዝጠቅም ማይ በዚ ኣሰራርሓ ይውሃብ። ከምኡ’ውን ካብ ሚእቲ 10
ኢድ ዝኸውን ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ውጺኢት ኤሌትሪክ ሓይሊ በዞም ጣቢያታት ኣቢሉ ይኸውን።
በረዷማ ጎቦታት ኣሰራርሓ፤ ካብ ሚእቲ 2 ኢድ ጥራይ ብመሬት ይርኣይ። በዙይ ኣሰራርሓ 16 ቀንዲ ግድባት፣ ሸዋእተ ናይ ሓይሊ ምንጪ
ጣቢያታት፣ ማጻረዩን 225 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ መተሓላለፉ ጉድጓድ፣ መስመር ቧንቧታትን ናይ ማይ ቧንቧታት ዘካተተ እዩ።
እዚ ሥራሕ ብ1949 ዓ.ም ተጀሚሩ 1974 ዓ.ም ተወዲኡ። ካብ ልዕሊ 30 ሃገራት ዝመጹን ልዕሊ 100 000 ሰባት በቲ ፕሮጀክቲ
ሰሪሖም። ካብዞም ሠራሕተኛታት ውሽጢ ካብ ሚእቲ 70 ኢድ ዝኮኑ ብስደተኛ ዝመጹ ኔሮም። እቲ ፕሮጀክቲ ክውዳእ እንከሎ መብዛሕትኡ
ናይ አውሮፓዊ ሠራሕተኛ ኣብ ኣውስትራሊያ ከምዝተረፉን እሞ ንናይ ኣውስትራሊያ ሕብረ ባህላዊ ሕብረሰተስብ ጠቃሚ ኣስተዋጽኦ
ከምዝገበረ እዩ።
ናይ በረዷማ ጎቦታት ኣሰራርሓ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ውሽጢ ብኮስኩዝኮ ብሄራዊ መናፈሲ/Kosciuszko National Park ይርከብ እዩ።
እቲ ፕሮጀክት ብከባቢ ንዘምጽኦ ጸገማት ምኽትታልን ሓልየት ይግበረሉ እዩ። ናይዚ ፕሮጀክቲ ጽቡቅ ገጽታ፣ ኣብ ሓደሓደ ቦታ በረዷማ
ወሓዚ/Snowy River ዝህዝዎ ዝነበረ ማይ ሕጂ ካብ ሚእቲ 1 ኢድ ጥራይ እዩ።
ንጽቡቅ ሓለዋ ከባቢ ብዝብል ካብ ሚእቲ ለጥሩ 28 ኢድ ዝኸውን ፈሳሲ ወሓዚ ማይ ንምዕቋር ናይ ቪክቶሪያን የኒው ሳውዝ ዌልስ
መንግሥቲ ተስማሚኦም።

ኣብ በረዷሟ ጎቦታት አሰራርሓ ዘሎ ሠራሕተኛ
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ንወደባት ተወልዲ ኣተሓሕዛ
ብመበል 1940 ከምኡ’ውን 1950 ዓመታት ናይ መንግሥቲ
ኣውስትራሊያ ፖሊሲ ብዛዕባ ናይ አቦርጂናል ሕዝቢ ምልዋጥ
እዩ። እዚ ማለት ወደባት ተወለድቲ ከምናይ ካለ ሕዝቢ ኾይኖም
ክነብሩ ተነጊሩዎም። ሕዝቢ አቦጅንል ባህላዊ ልምዲታት ከጥፍእዎ
ስለዘይደለዩ እቲ ፖሊሲ ኣይሠርሓን።
ኣብ መበል 1960 ዓመታት እቲ ፖሊሲ ናብ ሓንድነት ተለወጠ።
ኣብ ኣውስትርያ ውሽጢ ብዙሓት ኣወዳት ብናይ መበል 1850 ናይ
ምርጫ ድምጺ ምሃብ መሰል ርኺቦም፤ የግዳስ ንኩሉ ወደባት
ተወለድቲ ክስባ 1962 ዓ.ም ብናይ ኮመንዌልዝ መንግሥቲ ምርጫ
ድምጺ ምሃብ መሰል ኣይነበሮምን። ናብ ሓንድነት ምምጻእ ንናይ
አቦርጂናል ሲቪል ናጻነት ይሃብ እምበር ንናይ ተወለድቲ ዘይኾነ
ናይ ኣውስትርራያ ባሕሊ ክኽበር ከምዘለዎ እዩ።
ብ1967 ዓ.ም ዝበለሰ ለውጢ ከምዝመጸን እዚ’ውን ብናይ ሕዝቢ
ቆፀራ ሕዝቢ አቦርጂናል ክቁጸር ከምዘለዎ ካብ ሜቲ 90 ኢድ
ናይ ኣውስትራሊያ ሕዝቢ ‘አወ/YES’ ዝብል ብድምጺ ኣሕሊፍዎ።
እዚ ሕዝባዊ ውሳነ ታሪኻዊ መግለጺ ኔሩ። እዚ’ውን ከማንኛውም
ወዲሰብ ንናይ አቦርጂናል ሕዝቢ’ውን መሰል ማእርነት ክውሃቦ
መብዛሕትኡ ኣውስትራሊያዊ ይደሊ ከምዝነበረ መግለጺ እዩ።
እዙይ ዓይነት ናይ ኣውስትራሊያዊ ኣተሓሳስባን ብእዋኑ ዝነበረ
ናይ አቦርጅናል ዓቢ ተቓውሞ ስለዝነበረ ኣብ መበል 1970
ዓመታት ናይ ወደባት ተወለድቲ ብባዕሎም ምውሳን ፖሊስ
ክነብሮም መገዲ ኸፊቱ። ወደባት ተወለድቲ ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ፣
ኢኮኖሚ፣ ማሕበራዊን ባሕላዊ ዕቤት ክምርሑ ከምዘለዎም ብናይ
ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ቅቡል ብምግባት ተስማሚኡ።

ማይግሬሽን/ስደት - በብግዚኡ ለውጢ
ኣብ መበል 1950 ከምኡ’ውን 1960 ዓመታት፣ ናይ ኢሺያ
ማሕበረሰብ፣ ቤተክርስቲያናትን ናይ ማሕበራዊ ጉጅለታት ‘ንናይ
ጻእዳ ኣውስትራሊያ/White Australia’ ፖሊሲ ጠጠው ንክብል
ኩሎም ተቓውሞ።
ብ1958 ዓ.ም መንግሥቲ ኣውስትራሊያ ናይ ምግዳድ ሕቶ ጠጠው
ኣበለ፣ ብ1966 ዓ.ም ብዝተገብረ ምርጫ አውሮፓዊ ንዘይኾነን
ሞያ ንዘለዎ ኤሺያዊ ድምጺ ንክህብ ኣውስትራሊያ ዕድል
ከምዝውሃበት እያ። ብማይግሬሽን ፕሮግራማትን ንዝተጠቀሱ ናይ
ኩሉ ሃገር ባሕልን ልምዲ ድሕሪ ግዘ ኣብ ኩሉ ናይ ኣውስትራሊያ
ቦታ ተቀባልነት ረኺቡ። ብ1973 ዓ.ም ‘ናይ ጻእዳ ኣውስትራሊያ/
White Australia’ ፖሊሲ ጠጠው ከምዝበለን ናይ ሕብረ ባሕላዊ
ተኸታሊት ሃገር ኾነት።
ኣብ 1973 ዓ.ም መንግሥቲ ኣውስትራሊያ ብናይ ኢሚግሬሽን
ኣመራርጻ ዝኾነ ዓሌታዊ ምፍላይ ክይግበር ኾነ። ብ1975 ዓ.ም
ድሕሪ ቬትናም ጦርነት፤ ኣውስትራሊያ ካብ ኤሺያ ብዙሓት
ስደተኛታትን ማይግራንት ከምዝተቐበለት እያ።

እዞም ሰባት ካብ ቬትናም ከምዝነበሩን ብተወሳኺ’ድማ ካብ
ቻይናን ሕንዲ ብብዝሕ መታው ከምዝጀመሩ እዮም።
ኣውስትራሊያ ክሳብ 1975 ዓ.ም ብጦርነት ዝተጎድኡ ሃገራት
ብዙሓት ስደተኛታት ከምዝተቐበለትን እዚ’ውን ቦስኒያንያን
ሀርዘጎቪና/Herzegovina፣ ከምኡ’ውን ካብ ማእኸላይ ምብራቕን
ኣፍሪቓ ሃገራይ ዘካተተ እዩ። ሎሚ ናይትና ስደተኛታት ካብ ኩሉ
ዓለም ዝመጹ እዮም።
ኣውስትራሊያ ኩሉ ዓይነት መሬት ስለዘለዋ ንዘመናዊ ምዕባለ
ምቹው ሃገራት ሓንቲ ከምዝኾነት እያ። ክሳብ 1945 ዓ.ም 6.5
ሚሊዮን ሕዝቢ ናብ ኣውስትራሊያ መጺኦም። ሩቡዕ ዝኸውን
ሕዝቢ ኣውስትራሊያ ዝተወለዱ ኣብ ወጻእ ሃገራት እዩ።
ማይግራንት/ስደተኛታት ናብ ኣውስትራሊያ ንምምጻእ ስለዝመረጹ
እሞ ኣብዚ ክመጹ እንከሎ ንዘለና ባሕሊ ብሓባር ክትግብሩ
ኣለዎም። ብዘሎ ናይ ኣውስትራሊያዊ ኣነባብራ ንናቶም’ውን
ይሓውስ እዩ።

መጠቓለሊ
ኣብዚ እዋን ኣውስትራሊያ ናይ ሕብረ ባሕላዊ ሕብረተሰብ
ዝነብረላን ነንሓዲኡ ሰብ ውልቃዊ መሰል እምነትን ባሕሊ ክነብሮ
እሞ ካብቲ ሕጊ ኣሰራርሓ ደንቢ ክወጽእ የብሉን።
ኣውስትራሊያ ሕጂ ንኹሉ ፖሊሲ ዘጠቓለለ ከምዘለዋን ውልቐሰባት
ናይ ዓሌት ብሄራት ተወለድቲ ዝኾኑ ኣባል ሕብረተሰብና ከምዝኾኑ
ይፈልጡ እዮም። ናይ ኣውስትራሊያ ጉዳይ ባሕሊ ዝምልከት እዚ
ፖሊሲ ይድህሦ እዩ። ካብ ቀዳማይ ቁልዕነት ክሳብ ዩኒቨርሲቲ
ብዘሎ ስርዓተ ትምህርትና እዚ ፓሊስ ሃደ ክፍሊ ከምዝኾነን
ብሥራሕ ቦታን ብናይ ኣገልግሎት ውሃብቲ ኢንዱስትሪ ተግባራዊ
ይኸውን።
ኣውስትራሊያ ሕጂ ንኹሉ ፖሊሲ ዘጠቓለለ ከምዘለዋን ውልቐሰባት
ናይ ዓሌት ብሄራት ተወለድቲ ዝኾኑ ኣባል ሕብረተሰብና ከምዝኾኑ
ይፈልጡ እዮም። ናይ ኣውስትራሊያ ጉዳይ ባሕሊ ዝምልከት እዚ
ፖሊሲ ይድህሦ እዩ። ካብ ቀዳማይ ቁልዕነት ክሳብ ዩኒቨርሲቲ
ብዘሎ ስርዓተ ትምህርትና እዚ ፓሊስ ሃደ ክፍሊ ከምዝኾነን
ብሥራሕ ቦታን ብናይ ኣገልግሎት ውሃብቲ ኢንዱስትሪ ተግባራዊ
ይኸውን።
ኣውስትራሊያ ዝሰማማእን ተቐባልነት ዝለዎ ናይ ሕብረ ባሕላዊ
ሕበረተሰብ ኾነት። ማይግራንት፣ ወደባት ተወለድቲን ካልኦት
ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ዝተወለዱ ሰባት ብሰላም ንዝደለይዎ
ንምግባር ነጻነት ዘለዋ ሃገር እያ። ኣብ ዝሃለፍ ግዘ ንዝነበረ
ኣፈላልዩ ቅረታ ንምግዳፍ ትኽእለሉ ቦታ እያ።
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ድ/ር ቪክቶር ቻንግ/Dr Victor Chang (1936 – 1991)
ዶክተር ቪክቶር ቻንግ ዝተብሃሉ ካብቶም ፍሉጥ ናይ ልቢ ሓኪማት ውሽጢ ሓዲኡ ኔሮም።
ቪክቶር ፐተር ቻንግ ፓም ሂም/Victor Peter Chang Yam Him ብ1936 ዓ.ም ኣብ ቻይና
ከምዝተወለዱን ዕድሚኦም 15 ዓመት ክኸውን ናብ ኣውስትራሊያ መጹ።
ኣብ ስይድነይ ዝርከብ ናይ ሴንት ቪንሰንት ሆስፒታል/St. Vincent’s Hospital ይሰርሑ ከምዝነበሩን
ብ1984 ዓ.ም ኣብ ኣውስትራሊያ ቀዳማይ ናይ ልቢ መሰጋገሪ መጥባሕቲ ማእከል ዝመስረቱ ሰብ እዮም።
ብ1986 ዓ.ም ቪክቶር ቻንግ ንናይ ኣውስትራሊያ ስርዓተ ሕጊ ስለዘውጽኡ ናይ ኣውስትራሊያ ፍሉጥ
ተሸላሚ ኾኑ።
ቪክቶር/Victor ብዝዕባ ለገስቲ ልቢ ሕጽረት ስለዝሕልው ብዝብል ስግዓት ናይ አርቲፊሻል/ተፈጥሮ ዘይኾነ
ልቢ ንምሥራሕ ዓቂዶም ብ1991 ዓ.ም ሕማቅ ብዝኾነ ኩነታ ክቅተሉ እንከሎ ዳርጋ ተወዲኡ ኔሩ።
መዘኸርታ ንዞም ስብ ተባሂሉ ሓዱሽ ናይ ምርምር ጣቢያ ተመስሪቱ። ብዝገበርዎ ሞያዊ ኣሰትዋጽኦ፣ ብዝነበሮም ትሑትን ኪዒላ ፈጣራ
ንዝክሮም።

አልበርት ናማትጂራ/Albert Namatjira
(1902 – 1959)

ኢዲ ማቦ/Eddie Mabo
(1936 – 1992)

ኣልበርት ናማትጂራ/Albert
Namatjira ኣብ ቤት
ትምህርቲ ውሽጢ ብዛዕባ
ስእሊ ምቕባእ ክጅመርን ኣብ
እዋን’ዚ ቐጻላይ ክንኸውን
ዝገበሩ ካብቶም ፍሉጥ ናይ
ኣውስትራሊያ ስነ-ጥበባዊ ዝኾኑ
ሰባት ሓደ እዮም።

ኢዲ ማቦ/Eddie Mabo
ብዛዕባ ናይ ወደባት ተወለድቲ
መሰላት መሬት ተሳታፋይን
ተዛራባይ ኔሮም።

አልበርት/Albert ከም
መንእሰይ Arrernte፣
ብምስኣል ንዘለዎም ተፈጥሯዊ
ከእለት ኣርእዮም።
ብታዕሚ ውሱን ስልጠና ትምህርቲ ከምዘለዎም እዩ የግዳስ ንናይ
ኣውስትራሊያ ሃገር ብማይን ሕብረ ቀለማት ብምስኣል ብጣዕሚ
ፍሉጥ ስለዝነበሩ ናቶም ስእሊታት ቀልጢፎም ይሽየጡ ኔሮም።
ካብ ሕዝቢ አቦርጂናል ምስ ሰብዓየን ናይ መጀመሪያ ዜግነት
ኣውስትራሊያ ዝተፈቐድደን እየን። እዚ ማለት ኣብ ምርጫ ድምጺ
ምሃብ፣ ናብ ሆቴላት ንምእታውን ኣብዝደለዩሉ ቦታ መንበሪ ገዛ
ምሥራሕ ይኽእሉ። አልበርት ንናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት ምርካብ
ዘርእዮ ካልኦት ናይ አቦርጂናል ሰባት ዜግነት ንምርካብ መሰል
ከምዘይነበሮም እዩ።
ወደባት ተወላዲ ንዘይኾኑ ኣውስትራሊያውያን ዝወጸ ዓሌታዊ
ኣድልወ ሕጊታት ፍትሓዊ ከምዘይኾነ ሰበይቶም ከምዘርኣያን
ንሕዝቢ አቦርጅናል ለውጢ አስተዋጽኦ ጌረን።

ኢዲ ኮኪ ማቦ/Eddie Koiki
Mabo ዓሌቶም ኣብ ጥንቲ
መሬት ከምዝኾነን ኣብ ሙራይ
ደሴት/Murray Island
ተወሊዶም። ካብ ቁልዕነቶም
ጀሚሩ ብዛዕባ ወለዶም ዶብ
መሬትን በይኑ ገረብን ከውሒ
እምኒ ክምዝኾነ ይሃስቡ ኔሮም።
ብናይ ኣውስትራሊያ ሕጊ መሰረት ናቶም ትውልዲ ስፍራታት ከም
ነገሥታት መሬት/Crown land ዝኾነ ተጌሩ ስለዝቁጸር እሞ ናይ
ወለዶም መሬት ከምዘይኾነ ክሳብ ብዝሕ ዓመታት ኢዲ/Eddie
ኣይፈልጡን ኔሮም። በዚ ጉዳይ ብታዕሚ ከምዝተበሳጨውን ንናይ
ሕዝቢ ሙራይ ደሴት/Murray Island ወኪሎም ነቲ ጉዳይ
ንምክርካር ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶሞ።
ድሕሪ ብዙህ ዓመታት ብ1992 ዓ.ም ናይ ኢዲ/Eddie ጉዳይ
ባናይ ላዕላዋይ ቤት ፍርዲ ቐሪቡ ስዒሮም። ናይ ማቦ/Mabo
ውሳነ ከምዝበሎ ወደባት ተወለድቲ ምስናይ መሬቶም ዝዛመድ
ታሪኽን ባሕሊታት እንተሃልዩ እሞ እቲ መሬት ጥርሑ እንተኾይኑ
ብወንኒነት ምሕታት ይኽእሉ። ድሕሪ እዚ ውሳነ ዓበይቲ መሬታት
ናብ ቀደም ሰብንብረት ተመሊሱ እዩል።
ኢዲ ማቦ/Eddie Mabo ንወደባት ተወላዲ መሰል መሬት ምርካብ
ንዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ንዝክሮምስ።
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ሕዝቢ ወደባት ተወለድቲ – ናይ ክልተ ኣሰርተ
ዓመታት ለውጢ
ብመበል 1960 ዓመታት ብዝዕባ መስለላት መሬት ኣብ ሰሜናዊ
ተሪቶርይ፣ ጉሪንድጂ ስትሪክ/Gurindji Strike ናይ ዋቭ ሂል/
Wave Hill cattle ከብት መራህቢ ጣቢያ ዝተገብረ ተቛውሞ
አቦርጂናል ንናይ ሕዝቢ ድሌት ከምዝቀስቀሰ እዩ። ብናይ ቪንሰንት/
Vincent Lingiari ዝምራሕ ናይ አቦርጂናል ሓይሊ ካብቲ ናይ
ከብት መፍረዩ ሥራሕ ጣቢያ ከምዝወጹ እዮም። እቲ ተቓውሞ
ብዛዕባ ክፍሊትን ናይ ሥራሕ ኩነታት ከምዝነበረን ድሓር ናብ
መሰል መሬት ሰበንብረትነት ሕቶ ተለዊጡ። ወደባት ተወለድቲ
ንመሰል መሬት ምርካብ ከምዝተቃለሱን ንናይ ኢዲ ማቦንን
ካልኦት ፈለግ ተኸቲሎም እዮም።

ሎሚ ንናይ ኣውስትራሊያ መንነት ብወደባት ተወለድቲ ዝግበር
ኣስተዋጽኦ ቅቡል እዩ። ሕዝቢ አቦርጂናልን ቶረስ ስትሬት አይላንደር
ኩሎም ኣብናይ ኣውስትራሊያ ዘለው ሥራሕቲ ብመራሒነት ስልጣን
ኣለዎም፤ እዚ ማለት ፍትሃዊ አሰራርሓ፣ ፖለቲካዊ፣ ስነ-ጥበባትን
ስፖርትን ዝተካተተ ይኸውን። ብማርቪን/MARVIN ፕሮግራም፤ ናይ
አቦርጂናል ምዕባለ ምድፍፋእ ብዙሕ ሽልማት ከምዝረኽበን እዚ’ውን
ኣብ ከብቢ ዓለም ልዕሊ እስራ ዝኾኑ ሃገራት ዘለው ናይ ትምህርቲን
ንግድ ተቋማት ከምዝጠቅም እዩ።

ብአቦርጂናል መሰላት መሬት (ሰሜናዊ ተሪቶርይ) አንቀጽ ሕጊ/
Act 1976 ዓ.ም መሰረት ካብ ኣውስትራሊያ ከተማ ርሕቅ ዝበሉ
ገፊህ መሬታት ንሕዝቢ አቦርጂናል ከምዝተውሃቡ እዩ። ብመበል
1990 ዓመታት መጀመርታ ብላዕላዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ማቦ ውሳነን
መሰል ተወለድቲ/Native Title አንቀጽ ሕጊ/Act 1993 ዓ.ም
መሰረት ወደባት ንዘለዎም ባሕላዊ ሕጊ ልምዲታት ተቂሶም ንመሬት
ከምልክቱ ይፍቀደሎም እዩ። ኣብ እዋን’ዚ መሬት ኣውስትራሊያ ካብ
ሚእቲ ልዕሊ 10 ኢድ ዝተትሓዘ ብናይ ወደባት ተወለድቲ መሰል
ዝተውሃበ ውሳነ መሰረት እዩ። ኣብዚ እዋን ብህብርተሰብ ባሕላዊ
ልምዲ ኣሰራርሓ ከምዘሎ እዩ። ስለዙይ ናይ ወደባት ተወለድቲ
ባሕሊ ከምዝነብርን ግፍሕ ብዝበለ ማሕበረብ ይድነቕ እዩ።
ግንቦት/May 1997 ዓ.ም፤ ‘ወደናብ ገዝኦም መምጻእ/Bringing
them home’ ዝብል ጸብጻብ ሪፖርቲ ናብ ኣውስትራሊያ
ፓርሊያመንት መድረኽ ቐሪቡ። ናይዚ ሪፖርቲ ትሕዝቶ ብዛዕባ
ናይ አቦርጂናልን ቶረስ ስትሬት አይላንደር ሕጻውንቲ ካብ ወለዶም
ምፍላ ዝቐረበ ሕቶ ኔሩ። እዞም ሕጻውንቲ ‘ዝተሰረቀ ትውልዲ/
Stolen Generations’ ብዝብል ስም ይፍለጡ። ድሕሪ እዚ
ሪፖርቲ ብበዝሕ ሺሓት ዝቁጸሩ ኣውስትራሊያውያን ንዘለዎም ደገፍ
ኣብ 1998 ዓ.ም ናይ መጀመሪያ ሃገራዊ ‘መዓልቲ ይቅርታ/Sorry
Day’ ብሓባራዊ ሰልፊ ገሊጾም።

ንዝተሰረቐ ትውልዲ ይቅርታ ምሕታት፣
2008 ዓ.ም
ጥሪ/February ዕለት 13 2008 ዓ.ም ቅድሚ ኣውስትራሊያ
ፓርሊያመንት ንዝተሰረቁ ትውልዲታት ሃገራዊ ዝኾነ ሕቶ ይቅርታ
ብናይ ኣውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣቢሉ ቐሪቡ እዩ። ንኩሉ
ኣውስትራሊያዊ ብምውካል ተዛሪቦም። ኣብዝሓለፈ ግዘ ንወደባት
ተወለድቲ ስለዝተገብረ ኣተሓሕዛ ይቅርታ ኢሎም። ብፍላይ’ድማ
ንሕጻውንቲ ካብ ወለዶም መንጢልካ ብምውሳድ ዝተገብረ ሕማቅ
ኩነታ ይቅርታ ኢሎም።

ናይ ጽሑፍ ሊቅ/Skywriter ብዛዕባ ስይድነይ ‘ሕቶ ይቅርታ/Sorry’ ተጻሒፉ

መደምደምታ
በዞም ገጺታት ብዛዕባ ታሪኽ ኣውስትራሊያ ቁሩብ ቍላሕታ
ይህበኩም። እዙይ ሓዱሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ከባቢኩም ንዘሎ ኩነታ
ንክትፈልጡ መንገዲ ከርእይ ይኽእል። ኣብናይ ቀደም ሕንጻ ንዘሎ
ጽሑፍ ዕለት ብምርኣይ ኣበይኑታሪኻዊ ኩነታ ክምደብ ከምዘለዎ
ምሕሳብ ትጅምር። ኣብ ጦርነት ግልጋሎት ንዝሞቱ ኣወዳትን
ኣንስትይ ንምዝካር ሕዳር/Novembe ዕለት 11 ቀይሕ ዕምብባ
ክትውሃብ እንተሎ ትፈልጦ። ኣውስትራሊያዊ ምስ ወደባት ተወልጀ
ክራኸብ እንተሎ ብዝዛባ ናይ ቐደም ዝነበረ ባሕሊታ ስሚዒት
ይሓድረሉ። ብናይ ከባቢ ዘሎ መገልገሊ ምንጪታ ተዘዋዊርካ
ብምጥቃም ንዘለካ ፍልጠት ክተማሃይሽ ንሕብር። ብዝበለጸ
እንተፈሊጥካ ዝሓሸ ተስተውዕል።
ንዜግነት ኣውስትራሊያ እንኳዕ ድሓን መጹ ከም ኡ’ውን ሰላም
ብዘለዋ ዲሞክራቲክ ሃገር ሙሉእ ተሳትፎ ክነብረኩም ንሓትት።

እቲ ዝገበርዎ ዘረባ ብተሌቪዥንን ብራዲዩ ጣቢያ ተጌሩ
ተመሓላሊፉ እዩ። ‘ናይ ይቅርታ/Sorry’ ሕቶ ዘረባ ንምስማእ
በብዙሕ ሺሓት ዝቁጸር ኣውስትራሊያዊ ኣብ ሕዝባዊን ሥራሕ
ቦታታት ተዓኪቦም። ኣብ ዝሓለፈ ፍትሓዊ ንዘይኾነ ኩነታ ይቅርታ
ምሕታት ብዝል እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ኣዘራርባ ተመዝገበ። ወደባት
ተወላድቲ በዚ ናይ ዝሓለፈ ቁስሊ ክፈኵሰሉን ንምግባር ጽቡቅ
ስጉምቲ ከምዝኾነን እዚ ዓይነት ፍትሃዊ ዘይኾነ ካልኣይ ከይደገም
ንምርግጋጽ እዩ። ሕቶ ይቅርታ ዘረባ ንኩሉ ኣውስትራሊያዊ ጠቃሚ
ዝኾነ ስጉምቲ ኔሩ።

ክፍሊ 5 – ታሪኽ ኣውስትራሊያና
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መርመራ ዘየድልዮ ትርጓመ ቃላት ክፍሊ
ኣምባሳዶር
ንዕቤት ሃገር ወይካዓ ሥራሕ ተወካላይ ሰብ
ቦርዲ
ውሳነ ንምሃብ ብሕዝቢ ዝምረጽ ጉጅለ፤ ንኣብነት፡ ብከመይ ንሓደ ኩባንያ ክመሓዳደር ከምዘለዎ
መንበሪ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ
ተማሃሮ ዝማሃሩሉን ዝነብሩሉ ቤት ትምህርቲ ከምዝኾነን በቲ ፈረቃ ተርሚ ናብ ገዝኦም ኣይምለሱን
ዱር/ጫካ
ናይ ኣውስትራሊያ ሃገረሰብ ሕጂ’ውን ተፈጥሮ ኣይተለወጠን
ከብት መራብሒ ጣቢያ
ከብቲታ ንሥጋ ዝኾኑ ተራባሓሉ ዓቢ ሕርሻ እዩ
ሕገ ደንቢ
ብዛዕባ መሰላትን ሓላፍነታት ብጽሑፍ ሕጋዊ መግለጺ
ዓሌት
ብደም ወይካዓ ብሓዳር ምዝማድ ዝፍጠር ጉጅለን ብተመሳሳሊ ዞባ ከባቢ ንዝነብሩ ሰባት
ናይ ሓባር ባይታ
ብድሌት ሓቢርካ ምስታፍ
ግዳጃው ወተሃደር
ብናይ ሓይሊ ጦር መከላኸሊ ክሳተፍ ዘይደለየ ወተሃደር ይኹን’እምበር እዋን ጦርነት ዝሳተፍ
ናይ ንጉሳውያን መሬት
ናይ መንግሥቲ መሬት
ስርዓተ ትምህርቲ
ትምህርታዊ ትሕዝቶ
ዝተጸገመ
ገንዘብ ዘይብሉ ወይካዓ ናይ ገንዘብ ምንጭ ዘይብሉ
ሙዚቃ መሳርሒ/didgeridoo
ብናይ ኣውስትራሊያ አቦርጂናል ሰባት ካብ ነዊሕ ነዃል ዝስራሕ ናይ ሙዚቃ መስርሒ
ብግቡዕ ምጕዓዝ
ኩሉ ሰብ ጽቡቅ ንክሰርሕ ዝውሃብ ዕድል
ብግቡዕ ምጽዋት
ብጉጅለ ኾይንካ ክትሳተፍ ንናይ ውልቀሰባት ጽቡቅ ግጀላዊ ሥራሕ ጥቅሚ ንዘሎ ደንቢታት ምኽታል
ብጦርነት ግልጋልሎ ንዝሞቱ ኣወዳትን ኣንስትዮ
ኣብ ጦርነት እንዳሃለው ንዝሞቱ ኣወዳትን ደቂ ኣንስትዮ
ኣምሲሉ ምሥራሕ
ንምስራሕ ወይካዓ ንምፍጣር
ጠቅላላ ዓመታዊ ውጽዒት
ኣብ ዓመት ውሽጢ በቲ ሃገር ምርት ኣቁሑትን ግልጋሎት ዋጋ ተመን
ናይ ሙቐት ማዕበል
ብተኸታታሊ ንኽልተ መዓልታት ብጣዕሚ ሙቐት ዝኾነ ኣየር ኩነታ
ዓቢ ክሕደት ሃገር
ንመንግሥቲ ንምግልባጥ ዝግበር ከቢድ ፈተናን ሓያል ገበናዊ ወንጀል
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ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት፡ ናይ ሓባር መተኣሳሰሪና

ወደባት ተወላዲ ብስእላዊ ምስሊ
ንናይ ወደባት ተወለድቲ ዘርእይ ፍሉይ ስነ-ጥበብ
ግዙፍ መሬት
ገፊሕ መሬት
ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ
ኣብ ታሪኽ ዝተገብረ ጠቃሚ ፍጻመ
መሰል ወደባታዊ
ብዛዕባ ወድባታዊ መሬትን ማይ ንምርካብ ባሕላዊ መሰል፣ ብናይ ኣውስትራልያ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝተወሰነ
አፈ ታሪኽ
እብዝሓለፈ ግዘ እንታይ ከምዝተገብረ ሰባት ዘኺሮም ዝዛረብዎ
ዳህስሲ ሰፈርቲ
ኣብ መጀመርታ ቅኝ ግዝኣት ጀመርቲ ሰፈራ ውሽጢ ሓዲሁ ይኸውን
ፖለቲካዊ ውክልና
ኣብ ፓርሊያመንት ውሽቲ ብናይ ፖለቲካ ሰባት ውክልና ምርካብ
ዕቁብ መሬት
ንአቦርጂናል ሰባት ተባሂሉ ብመንግሥቲ ጥራይ ዕቁብ ኽልኩል ዝኾነ ቦታ
ፍርዲ ውሳነ
ወንጀለኛ ከመቅጽእቲ ንዝተወሰነ ግዘ ማእሰርቲ
ደመውዝ ምውሳን
ተቆፀርቲ ንዘስርሑዎ ክንደይ ክኽፈል ከምዘለዎ ምውሳን
ማሕበራዊ ለውጢ
ብሓደ ግዘ ከይኾነ በብግዚኡ ንሕብረተሰብ ንክመሓየሽ ምግባር
ስልፊ ስርዓተ ቀብሪ
ንሃገራዊ ጥቅሚ ኣስተዋጽኦ ንዝገበረ ጀግና ዜጋ ኣብዝሞተሉ እዋን መንግሥቲ ናይ ስርዓተ ቀብሪ ሰልፊ ይገብር
ምሽግ
ብእንጨይቲ ዋልታን ትሽካልን ዝተኸበበ ቦታ
ሓላዊ ከብቲ
ከብቲ ንምሕላው ዝተቆጸሩ ኣወዳት
ኣድማ
ተቆጸርቲ ሥራሕ ጠጠው ከብሉ፤ ንኣብነት፡ ብቆጸርቲ ተቓውሞ ክተርእ
መሰል ምርጫ
ብናይ ሕዝቢ ምርጫ ናይ ድምጺ ምሃብ መሰል
ብማሓላ ዝጸንኣ
መደበኛ ብዝኾነ ስነስርዓት ኣብናይ ሕዝቢ ቢሮ ተቐባልነት ምርካብ
ሪፖርት መድለዊ
ኣብ ፓሪያመንት ምይይጥ ወይካዓ ሪፖርት ንምድላው ብሕጊ ውክልና ነአብነት፡ ኣብ መድረኽ ጸብጻብ ምሃብ
ደርጃ ኣነባብራ
ማሕበራዊ ደረጃ ወይካዓ ኣመጻስኣ፣ ሥራሕ፣ ማዕረግ
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ንዝበለጸ መረዳእታ
ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት
ከመይ ናይ ኣውስትራሊያ ዜጋ ከምትኸውን ንዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት ብዝብል ዌብሳይት
www.citizenship.gov.au ምርኣይ።

ኣውስትራሊያ
ኣብ ከባቢኹም ብዘሎ ቤተ መጽሐፍ ብዛዕባ ኣውስትራሊያ ብዝበለጸ መረዳእታ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ብተወሳኺ’ድማ በዚ ታሕቲ ዘሎ ዌብሳይት
ሓበሬታ ክዳለው ይኽእል፥

• ናይ ኣውስትራሊያ ሓጺር መግለጺ				

www.dfat.gov.au/aib

• ናይ ብሕሊን መዘናጌእ መራኸቢ 				

www.cultureandrecreation.gov.au

ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ፕሮግራማትን ኣገልግሎታት
ብዛዕባ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ፕሮግራማትን ኣገልግሎታት መረዳእታ ካብ ዌብሳይት፡ www.australia.gov.au ክርከብ ይኻኣል።

ኣብል ፌደራል ፓርሊያመንት/MP ወይካዓ ኣባል ሕጊ መወሰኒ ቤት ምኽሪ
ብዛዕባ ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ፕሮግራማትን ኣገልግሎት ብዝምልከት ዝተፈላለየ መረዳእታ ብናይ ከባቢኹም ዘሎ ኣባል ፌደራል
ፓርሊያመንት/MP ይርከብ ወይካዓ ብናይ መምሕድዳር ግዝኣት ተሪቶርይ ኣባል ሕጊ መወሰኒ ቤት ምኽሪ ኣቢሉ ከምዝርኸብ እዩ።
ኣባል ፓርሊያመንትን/MPs ዝርዝር ኣባላት ቢቤ ምኽሪ ኣብ ዌብሳይት www.aph.gov.au ምርካብ ይካኣል።

ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ድርጅታት
ብዝዕባ ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ድርጅታት ብዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ካብዚ ዝስዕብ ዌብሳይት ብዘሎ መሓበሪ መጽሓፍ ውሽጢ
ምርካብ ይኻኣል እዩ፥

• ናይ ኣውስትራሊያ መከላኸሊ ሓይሊ Australian Defence Force		

www.defence.gov.au

• ናይ ኣውስትራሊያ ምርጫ ኮሚሽን Australian Electoral Commission

www.aec.gov.au

• ናይ ኣውስትራሊያ ፌደራል ፖሊስ Australian Federal Police 		

www.afp.gov.au

• ናይ ኣውስትራሊያ ሓላዊ ሰብዓዊ መሰል ኮሚሽን 				

www.humanrights.gov.au

Australian Human Rights Commission
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• ናይ ኣውስትራሊያ ስፖርት ኮሚሽን Australian Sports Commission		

www.ausport.gov.au

• ናይ ኣውስትራሊያ ቅረጽ መገበሪ ቢሮ Australian Taxation Office		

www.ato.gov.au

• ናይ ኣውስትራሊያ መዘክር ኵናት Australian War Memorial		

www.awm.gov.au

• ናይ ኣውስትራሊያ ቁጠባዊ/ረዘርቭ ባንኪ Reserve Bank of Australia		

www.rba.gov.au
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ዘይመንግሥታዊ ድርጅታት
ብዛዕባ መንግሥታዊ ንዘይኾኑ ድርጅታት ብዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ካብዚ ዝስዕብ ዌብሳይት ብዘሎ መሓበሪ መጽሓፍ ውሽጢ
ምርካብ ይኻኣል፥

• Bradman Foundation Australia

www.bradman.com.au

• Hamlin Fistula International

www.fistulatrust.org

• Royal Flying Doctor Service of Australia

www.flyingdoctor.net

• School of the Air

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

• Snowy Mountains Hydro-Electric Authority

www.snowyhydro.com.au

• The Fred Hollows Foundation

www.hollows.org.au

• UNESCO World Heritage Centre

whc.unesco.org

• ሕቡራት መንግሥታት/United Nations

www.un.org

• ቪክቶር ቻንግ ካርዲክ ምርምር ተቋም/

www.victorchang.edu.au

Victor Chang Cardiac Research Institute

• ኣውስትራሊያ ፍቃደኛ ብምዃን/

www.volunteeringaustralia.org

Volunteering Australia

ካልኦት
ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ኣርእስቲታት ብዝብለጸ መረዳእታ ንምርካብ ኣብናቶም ዌብሳይት ምድላይ፥

• ናይ ኣውስትራሊያ ሕገ መንግሥቲ

www.aph.gov.au/senate/general/constitution

• ኣብ ኣውስትራሊያ ናይ ዓመት ስልማት ህያብ

www.australianoftheyear.org.au

• ‘ናብ ገዛ ምለስዎም/Bringing them home’ ሪፖርቲ

www.humanrights.gov.au/social_justice/bth_report/
index.html

• ብኮመንዌልዝ ናይ መናፈሲ ዕቁብ ቦታ

www.environment.gov.au/parks/index.html

• ፍሉጥ ኣውስትራሊያውያን: ብሰብ ሕይወት ታሪኽ ጽሑፍ

http://adbonline.anu.edu.au/adbonline.htm

ኣብ መስመር ዝተዳለወ ጽሑፍ ናይ ህይወት ታሪክ ጽሁፍ፤
ናይ ኣውስትራሊያ መዝገበ ቃላት

• ናብ ፓርሊያመንት ዝቐረበ እዋናዊ ናይ ሕጊ መምሕያሽ

www.aph.gov.au/bills/index.htm

ሕቶ ዝርዝራት

• ናይ ኣውስትራሊያ ፓርሊያመንት

www.aph.gov.au

• ፓርሊያመንታዊ ባይቶ ትምህርቲ ኣገልግሎት

www.peo.gov.au

• በዓላት ሕዝቢ

www.australia.gov.au/topics/australian-facts-and
figures/public-holidays

• ንዝተሰረቑ ትውልዳት ይቕሬታ ምሕታት

www.abc.net.au/news/events/apology/text.htm

ንዝበለጸ መረዳእታ
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ናይ ኣውስትራሊያ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ናይ ሥራሕ ክቡርንርት በዚ ዝስዕብ ታሪኻዊ ጽሑፋት ይግለጽ እዩ፥
p42 - C
 hildren on sheep property NSW – School of the Air, photograph taken in 1962
(ref: A1200:L42511)
p51 - Personalities – Dick Smith, Chairman of Civil Aviation Authority, 1991(ref: A6135:K23/5/91/1)
p56 - Tasman’s map of Australia, 1644 (ref: A1200:L13381)
p59 - Historical photographs of the gold rush in Australia in 1851 (ref: A1200:L84868)
p60 - ‘Afghans’ and their camels working in inland Australia (ref: A6180:25/5/78/62)
p67 - Personalities – Sir Edward ‘Weary’ Dunlop in his office, 1986 (ref: A6180:1/9/86/12)
p67 - Immigration – Migrant Arrivals in Australia - Italian canecutters aboard the Flaminia in Cairns, 1955
(ref: A12111:1/1955/4/97)

ናይ ኣውስትራሊያ ብሄራዊ ቤተመጽሓፍ ክቡርነት በዚ ዝስዕብ ይግለጽ፥
p18 - D
 emonstrators assembled to hear speakers at the Anti War Protest Rally held at Garema Place,
Civic, Canberra, 15 February, 2003, photograph by Greg Power (ref: nla.pic-vn3063592)
p44 - Portrait of Judith Wright, published 1940s (ref: nla.pic-an29529596)
p52 - Indonesian women greeting Australian Defence Force personnel during the relief operation in Aceh,
Indonesia after the tsunami, 30 December 2004, photograph by Dan Hunt (ref: nla.pic-vn3510861)
 he First Fleet in Sydney Cove, January 27, 1788, created by John Allcot 1888 – 1973
p56 - T
(ref: nla.pic-an7891482)
p57 - Portrait of Caroline Chisholm, published by Thomas Fairland 1804 – 1852 (ref: nla.pic-an9193363)
p58 - Return of Burke and Wills to Coopers Creek, created by Nicholas Chevalier 1828 – 1902 and
published in 1868 (ref: nla.pic-an2265463)
p61 - Portrait of Catherine Helen Spence, published 1890s (ref: nla.pic-an14617296)
p63 - John Simpson Kirkpatrick and his donkey, Gallipoli, 1915 (ref: nla.pic-an24601465)
p65 - P
 ortrait of Sir Charles Edward Kingsford Smith, published between 1919 and 1927
(ref: nla.pic-vn3302805)
p70 - P
 ortrait of Albert Namatjira at Hermannsburg Mission, Northern Territory, published 1946 or 1947
by Arthur Groom (ref: nla.pic-an23165034)

ንመምርሒ ካባቢ፣ ማይ፣ ቅርሲ ውርሻ ቤት ጽህፈትን ንስነ-ጥበባት ከም ኡ’ውን በዚ ዝስ እብ ንዘለዉ ሰባት ክብሪ
ዘድንቕ ብኣሰርተ ዓርባዕተ ናይ ዓለም ቅርሲ ታርኽ መርኣዩ ቦትታት አቢሉ ይዳለው እዩ፥
p40 - Australian Fossil Mammal Sites photograph by Colin Totterdell
p40 - Blue Mountains National Park photograph by Mark Mohell
p40 - Fraser Island photograph by Shannon Muir
p40 - Gondwana Rainforests of Australia photograph by Paul Candlin
p40 - Kakadu National Park photograph by Sally Greenaway
p40 - Lord Howe Island photograph by Melinda Brouwer
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p40 - Macquarie Island photograph by Melinda Brouwer
p41 - Purnululu National Park photograph by Rod Hartvigsen
p41 - Royal Exhibition Building and Carlton Gardens photograph by Michelle McAulay
p41 - Shark Bay photograph by Kelly Mullen
p41 - Tasmanian Wilderness photograph by Nicola Bryden
p41 - Uluru-Kata Tjuta National Park photograph by Andrew Hutchinson
p41 - Wet Tropics of Queensland photograph by Colin Totterdell
p41 - Willandra Lakes Region photograph by Mark Mohell

በዚ ዝስዕብ ብዛዕብ ስቶክ ፎቶ/iStockphoto ዘድንቕ ኩነታ ይገለጽ እዩ፥
Front cover - Wattle, ©iStockphoto.com/Ressy (ref: 3322510)
p14 - Australian black opal, ©iStockphoto.com/Alicat (ref: 8323912)
p22 - Parliament House, ©iStockphoto.com/Tim Starkey (ref: 2256743)
p22 - Gavel and book, ©iStockphoto.com/Dem10 (ref: 2397687)
p27 - Coins on finance graph, ©iStockphoto.com/Robyn Mackenzie (ref: 2335549)
p27 - Doctor writing, ©iStockphoto.com/Carlos Arranz (ref: 6498434)
p38 - Bondi Beach, ©iStockphoto.com/Edd Westmacott (ref: 3048786)
p38 - Kings Canyon, ©iStockphoto.com/Francois Marclay (ref: 5733853)
p51 - Reclaimer on iron ore mine site, ©iStockphoto.com/Christian Uhrig (ref: 9819736)
p54 - Digeridoos, ©iStockphoto.com/Adam Booth (ref: 834207)
p55 - Aboriginal rock art – Saratoga fish, ©iStockphoto.com/Alpen Gluehen (ref: 2761924)

በዚ ዝስዕብ ብዛዕብ ድርጅታት/ሰባት ንዘለዎም ክብሪ ብካልእ መገዲ ይግለጽ፥
p8 - S
 potted gums with a floor covering of Burrawang palms, Murramarang National Park, NSW,
photograph by Dario Postai
p20 - Person placing their vote into the ballot box image courtesy of the Victorian Electoral Commission
p24 - Commonwealth of Australia Constitution Act 1900: Original Public Record Copy, image courtesy
of Gifts Collection, Parliament House Art Collection, Department of Parliamentary Services,
Canberra ACT
p27 - Children sitting in a row image courtesy of Getty Images, photograph by Mel Yates
p28 - High Court image courtesy of the High Court of Australia
p40 - Big Ben Heard Island image courtesy of Australian Antarctic Division © Commonwealth of Australia,
photograph by L. E. Large (ref:1892A2)
p40 - Great Barrier Reef image courtesy of Great Barrier Reef Marine Park Authority
p41 - Sydney Opera House image courtesy of City of Sydney, photograph by Patrick Bingham-Hall
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ምስጋና
p43 - የ
አውስትራሊያ ስፖርት ኮሚሽንን ለማድነቅ ከአውስትራሊያ ብሄራዊ የሴቶች እግር ኳስ ቡድን (Matildas) የቡድን አባል
ምሳሌነት
p44 - የ
ብራድማን ክሪከት ሙዚየምን ለማድነቅ በ Sir Donald Bradman ገለጻ። ሰር ዶናልድ ብራድማን በአውስትራሊያ 1931-32
ዓ.ም ወቅት ለተደረገ ውድድር የሳቸውን ቡድን የሚያሳይ ለብሰው እንደነበር ነው።
p45 - ስለ ፕሮፈሰር ፍረድ ሆሎውስ አድናቆት በፍረድ ሆሎውስ ፋውንዴሽን፣ በፍራንክ ቪዮሊ/ Frank Violi በተድውረገ ፎቶግራፍ
ይታያል።
p50 - የ
ሲድነይ ከተማ አድናቆትን በቅድመ አዲስ ዓመት ምሽት በስድነይ ሃርቦር/ Sydney Harbour ላይ በሚደረግ የእሳት ርችት
ይገለጻል
p52 - የ
 Dr Catherine Hamlin AC ታዋቂነት በሃምሊን ፊስቱላ ሪሊፍ/ Hamlin Fistula Relief እና በእርዳታ ገንዘብ/ Aid
Fund ይገለጻል
p61 - ሎ
 ርድ ላሚንግቶን/Lord Lamington በፈደሬሽን ቀን ስለ መሰባሰብ በብሪስባን/ Brisbane፣ በ1901 ዓ.ም ለህዝብ ንግግር
በማድረግ ታዋቂነታቸው በኩውንስላንድ መስተዳድር ግዛት ቤተ መጽሐፍ፣ በ H.W. Mobsby (ref: 47417) በተካሄደ ፎቶግራፍ
በኩል ይገለጻል
p65 - የማድቤት ሾርባ/ Soup kitchen ተደናቂነት በኒው ሳውዝ ዌልስ (ምሚቸ/Mitchell Library) መስተዳደር ግዛት ቤተመጽሐፍ በኩል
ይገለጻል። በበልሞር/ Belmore North Public School, NSW፤ ነሐሴ/August 2 ቀን 1934 ዓ.ም የትምህርት ቤት ህጻናት
በነጻ ሾርባና ቁራጭ ዳቦ ለማግኘት ስሰለፉ በሳም ሁድ/Sam Hood (ref: H&A 4368) በኩል ፎቶግራፍ ተቀርጿል።
p66 - Kokoda Track image courtesy of the Australian War Memorial (ref: 014028)
p66 - Red poppies at the Australian War Memorial, photograph by Torie Brims
p70 - የዶ/ር ቪክቶር ቻንግ/Dr Victor Chang ተደናቂነት በVictor Chang Cardiac የምርምር ተቋም ይገለጻል
p70 - የኢዲ ማቦ/Eddie Mabo ሃሳብ የሚገለጸው ከበሪንታ/Bernita እና ጋይል ማቦ/Gail Mabo ፈቃድ ሲገኝ ነው።
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