ሕብረ ባህላዊ ኣውስትራሊያ – ዝተሓባበረ፤ ብርቱዕ፤ ዝተዓወተ ናይ ሕብረ ባህላዊ
ኣውስትራሊያ ንምፍጣር ዕላማ ናይ መንግሥቲ ሕዝባዊ ጽሑፍ መግለጺከምዝኾነ፤ ንቐጻላይ
ዓመታት ቕድሚያ ንዝውሃቦምን ንናይ ኣሰራርሓ መምርሒታት የዳልው።

1

መዕተዊ
ናይ ኣውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስተር
ኣብ ዓለም ውሽጢ ካብዘለዉ ናይ ሕብረ ባህላዊ ሕብረተሰብ ኣውስትራሊያ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውጽዒት ከምዘለዋ እዩ።
ከምናይ ኣውስትራሊያ ተወላዲ ምዃና መጠን ናይ ቐደም ከምዝኾና፤ እሞ ኣብዛ መሬት ናይ ጥንቲ ሰብዓዊ ባህሊ ዘለዋን ልዕሊ
50,000 ዓመታት ዝኸውን ነዛ ሃገር ሓልየት ይገብረላ ከምዝነበረ እዩ።
ካብ ዝኾነ ዓለም ዘሎ፤ እምነት፤ ዓሌት ንዝመጹ ማይግራንት/ስደተኛ ትቕበል ኣዶ ሃገር ከምዃና መጠን ንሕና ከም ቆልዓ ጋና
ክንምዕብል ኢና።
አውስትራሊያ የኢሚግሬሽን ሃገር ናት። አሁን ያለው ህዝብ ግማሹ በውጭ አገር የተወለደ ወይም ቢያንስ አንደኛው ወላጅ በውጭ
አገር የተወለደ ነው።
ኸምኡ’ውን ንሕና ካብ ዝተፈላለየ ባህሊ፤ ዓሌት፤ እምነት ተኸተልቲ ሃገራት ዝመጻእና ኢና።
ብዝመጻእናዮ ዓሌት፣ ሓይማኖት ወይኻዓ ባህሊ መሰረት መንነትና ብምግላጽ ከይኾነስ፤ የግዳስ ንነጻነት፤ ንዲሞክራሲ፤ ንሕጊ
ብምኽታልን ናይ ማዕርነት መሰል እድል ብምሃብ – “ንኹሉ ሰብ ማዕሮ ከይዲን” ክብሪ ብምሃብ ብሓባር ምስታፍ ይኸውን።
ንኹላትና ዘተኣሳስር ብሓባር ምኽብባር– ነንሕድሕዲና ብማዕርነት ምኽብባር፤ እሞ ተመሳሳሊ ማዕረግ፤ ተመሳሳሊ ዕድላት ንክንረኽብ
ዓቢ ናይ መፋለጦ ሓገዝ ይህብ እዩ።
ኸምኡ’ውን ሃገር ድሕንነት - ንሃገርና፤ ሕዝብናን ንኣና መንነት ክብሪ ዋጋ ንምክልኻል ዘየጠራጥር ውሳነ ብምክያድ - ንናትና ነጻነት
ምዕባለን ንክጸንሕ መሰረታዊ ትሕዝቶ ይኸውን።
ኣብ ኣህጕራዊ ፍርሓትን ዘይምእማን ዝተፈጠረሉ እዋን፤ ኣውስትራሊያ ንሰባት ውሕደት ስምምዕነት፤ ብሰባት መዓሮ መሰላት እምነት
ዘለዋ ሃገር እያ።

ብሕብረ ባህላዊ ኣውስትራሊያ ናትና ጽሑፋዊ መግለጺ: ዝተሓባበረ፤ ዝተዓወተ ተሓድሶ ኸምኡ‘ውን ብናይ ሕብረ ባህላዊ
ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ንዘሎ ፍጻመ እንደጋና ንክትፈልጥ ምግባር፤ እዚ’ውን ንዓሌታዊነትን ንኣድልወ ምፍጣር ቦታ ከምዘይብሎም
እዮም።

ብሕብረ ባህላዊ ኣውስትራሊያ ናትና ጽሑፋዊ መግለጺ: ዝተሓባበረ፤ ጥንኵርን ዝተዓወተ ንሙሉእ ኣውስትራሊያ ምስ ሰላምታ
ኣዳልዉ።

The Hon Malcolm Turnbull MP
ናይ ኣውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስተር
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ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሚኒስተርን ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምክትል ሚኒስተር
ኸምኡ‘ውን ካብ ሕብረ ባህላዊ ጕዳይ ብሓባር ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ
ብዘለና ብርቱዕን ዝተዓወተ ሕብረ ባህላዊ ሕብረተሰብ ኩሉ ኣውስትራሊያዊ ምኹራዕ ይኽእል። ናይ ኣውስትራሊያ ታሪኽ ኣብዝጀመሮ
ነዊሕ ግዘ ምስ ኣውስትራሊያዊ ኣቦርጅናልን ቶረስ ስትራት ኣይላንደርስ ብሓባር ንናይ ብርቴን እንግሊዝ ተቋማት ብምምስራትን ምስ
መሬት ዚተቐናጀወ ብዕሙቅን ብገፊሑ ሥራሕቲ ብምቕጻል እዩ።
ንደልዮ ነጻነትን ድሕንነት ኣብ ሓደጋ ደረጃ ኣይኾነን። ነቲ ዝመጻእናዮ ሃገር ፈሊኻ ብምጥቓስ ውሕደት ዘለዎ ናይ ሕዝቢ ረብሓ በቲ
ቐጻላይ መንግሥቲታት ንናትና ሕብረተሰብ ብዙሕነት ተቀባልነት ንዘለዎ ራዕይ ኣዳሊዩ ኣሎ።
ብዛዕባ ሽብርተኝነትን መኽረርቲ ፍርሓት ብብዙሕ ሰባት ንዓመታት እንዳወሰኸ ብምኻዱ፤ እሞ ንዲሞክራሲ፤ ዕድላትን ንዘለና ኽብሪ
ዋጋ ብምግላጽ ንዘለና ቕልጡፍ ምላሽ ንምርግጋፅ ዝሓሸ ግዘ ከምዘየለ እዩ።
ንሃገርና ድሕንነትን ንሕዝብና ነጻነት ምንባር ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ የረጋግጽ እዩ። ብናትና ሕብረ ባህላዊ ኣውስትራሊያ
ጽሑፋዊ መግለጺ: ብዛዕባ ዝተሓባበረ፤ ብርቱዕ፤ ዝተዓወተ ብዝሃለፈ ግዘ ለንዝረኸብናዮ ጽቡቕ ውጽዒትን ንቕድሚት ንምቕጻል
መንግሥቲ ንዘለዎ ግምት ሓሳብ የቅምጥ እዩ።
ናይ ብዙሓት ባህላዊ ውሕደት ካብቶም ዘለውና ብርቱዕ ዚባሃሉ ሓደ ከምዝኾነ በዚ ጽሑፋዊ መግለጺ የፍልጥ፤ ስለዙይ ሓደ ሰብ
ካብዝኾነ ቦታ ይምጻእ የግዳስ ንኩላሕትና ዘሳትፍ ናይ ቕድሚት ጽቡቕ ሕይወት ንምምስራት ዕድል ይኸፍተልኻ እዩ። እዚ ንዘለና ናይ
ዲሞክራሲ ትኻልን ናይ ሕጊ ሉዓላዊነት ማእከል ብምግባር ከምዝኾነ እሞ ካባና ንዝቕጽሉ ኣውስትራሊያውያን ኩላሕትና ክነኽብሮም
ሓላፍነት ከምዘለና በዚ ጽሑፍ ብንጹር ተዳሊዩ ኣሎ።
ንናትና ሕብረ ባህላዊ ሕብረተሰብ ብዝበለጸ ንምጥንኻር እዚ ጽሑፋዊ መግለጺ መሰረት ከምዝኾነን ንዘሎ ነጻነትን ናይ ቕድሚት
ዚመጽእ ጽቡቕ ኵነታ ብዘይምድኻም ንምቕጻል ምስ ኩሉ ኣውስትራሊያዊ ብሓባር ንምስራሕ ድሌትና እዩ።

The Hon Christian Porter MP
ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሚኒስተር

Senator The Hon Zed Seselja
ረዳት ሚኒስተር ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ናይ ሕብረ ባህላዊ ጉዳይ
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ሕብረ ባህላዊ ኣውስትራሊያ: የዝተሓባበረ፤ ብርቱዕ፤ ዝተዓወተ
ንናትና ታሪኽ ምኽፋል

ኣብ ዓለም ውሽጢ ኣውስትራሊያ ብጣዕሚ ዝተዓወተ ናይ ሕብረ ባህላዊ ሕብረተሰብ ከምዘለዋ፤ እዚ’ውን ናይ ብዙሕ
ባህሊታት፤ ልምዲታት፤ እምነታትን ወግዒ ልምዲ ብሓባር ዝነብሩላ ሃገር እያ። ከም ሃገር መጠን ካብ 300 ንላዕሊ
ዝተፈላለዩ ትውሊዲታት ብምስታፍ ዝግበኣና ጌርና ኢና — ካብ ቐዳማይ ናይ ኣውስትራሊያ ተወላዲ ክሳብ ሕጂ
ዝበጽሓ ትውሊዲ ኣብጽሕና ኢና።
ብኸፊል ንሃገር ስለጸበቕና ንኣና በብዝሕ ዝተፈላለየ ባህላዊነት የምስግን፤ እዚ‘ውን ብናትና ሓባራዊነት ዋጋ ተሳትፎን
መስዋዕትነት ነጻነት፤ ደህንነትን ናይ ቕድሚት ዕድል ስለተመስረተ እዩ።
ሃገርና ብናይ ኣቦርጂናልና ብቶረስ ስትራት ኣይላንደርስ ሕዝቢ ዝተመልኣት ከምዝኾነ፤ እዚ’ውን ኣብ ፕላኔት ናይ
ቐደም ዝጸንሓ ባህሊ ዝነብረላን ብሚሊዮን ዝቑጸሩ ሕዝቢታት ሓዱሽ ሕይወት ናብራ ንክምስርቱ ዝጓየዩላ ሃገር እያ።
ናይ ቐዳሞት ኣውስትራሊያውያን፤ ሕጂ ኣውስትራሊያ ኢልና ንጽውኣ መሬት ካብ ልዕሊ 50,000 ዓመታት
ከምዝነበሩ፤ ከምተማሃሩን ባህሎም ከምተለቓቕሑ እዩ። ብሓባር ብምንባር ካብ 250 ንላዕሊ ናይ ቛንቛ ጉጅለታት
ወይኻዓ ‘ሃገራት’ ኣብ ሙሉእ ኣህጉር ውሽጢ ዚተወጻጽኣ ከምዘለዋ፤ እሞ ነንሕድሕዲኡ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ባህሊታት፤
እምነታትን ቛንቛታት ኣለዎም። በዞም ሃገራት ንዝተወለዱ ሰባት ኣብ ፕላኔት ንዘሎ ናይ ቐደም ባህሊ ንክጸንሕ
ተወከልቲ ይኾኑ ኸምኡ’ውን ዝኾነ ኻልእ ሰባት ክዝኽርዎ ካብዝኽእሎ ላዕሊ ናይ ግዘን ቦታታት ታሪኽ ኣለዎም።
ዘመናዊ ኣውስትራሊያዊ ምስ ብሪቴንን ምስ ኣይሪሽ ሰፈራ መስረቲ እቲ ታሪኽ ከምዝቐጸለን ብድሕሪኡ‘ድማ ናትና
ፓርሊያመንታሪ ዲሞክራሲ፤ ትኻላት፤ ኸምኡ’ውን ናይ ሕጊ ምስረታው ታርኽ ከምዝቐጸለ እዩ። ኣብ ሙሉእ ኣህጉራት
ብዝመጹን ኣውስትራሊያዊ ከም ገዙ ቆጺሩ ጌሩ ብሚሊዮን ንዝቑጸር ሕዝብ ዘኻተተ ካብ ግዘ ግዘ ታሪኽና እንዳማዕበለ
እዩ።
ኣብ ቐረባ እዋን ናብዚ ሃገር ንዝመጹ ሰባት ብናትና ናጻን ግልጺ ብዝኾነ ሕብረተሰብ ውሽጢ ተሳትፎ ንኽኾኑ
ኣውስትራሊያ ትዕድም ኣላ፤ ስለዙይ ናብራ ሕይወቶም መስሪቶም ንሃገርና ኣስተዋጽኦ ከምዝገብሩ እዩ።
በብግዚኡ ሰባት ክሰባሰቡ እንከሎ ንናትና መሰረተ ልምዓት፤ ንማሕበረሰብና ድምቐት፤ ንዘለና ባህላዊ ልምዲታት
ምዕባለ፤ ንዘለና ዕድላት ከምዝውስኽን ምስ ዓለም ንዘለና ርክቢን ኣመልኻኽታ ሜላ ንክማሓሽ ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ።
ኣብ ሞንጎ መንግሥቲ፤ ማሕበረሰብን ግለሰባት – ብሃገራዊነት ከይፈሌኻ– ንዘለና ስሚዒት ጥንኻረ ከይፈሌኻ
ንሓባራዊ ግዴታት ምምሕያሽ ይኸውን።
ብሓባር ንዘለና ርዕይቶ/ግምት፤ መሰላትን ሓላፍነታት ብሓባር ብምጥቓም ሎሚ ንዘለና ዘመናዊን ሓብታም
ኣውስትራሊያ ሓኒጽና ኢና።
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ንዘለኻ ወግዒ/ባህሪ ምኽፋል

ናትና ወግዒ/ባህሪ ናብ ሓንድነት ከምዝጥርፈናን ኣሞንጎና ናይ ማሕበራዊ ርክቢ ይፈጥረልና እዩ። ንናትና ሕብረተሰብ
ከምዝምስርትን እሞ ንቅድሚት ነንሕድሕዲኡ ብዝመጸሉ ጉጅለ ከምዝሳተፍ እዩ። ብናትና ወግዒ/ባህሪ መሰረት:
ማክበር

ንኣውስትራሊያ ሕገ ደንቢን ተዓማንነት ንምፍጻም ኽብረት ንህብ ኢና።
ንናይ ኩሉ ውልቀሰባት መሰልን ክብሪ ኣድናቖት ንህብ ኢና።
ብዙሓት ንምዃና ሓበራዊ ምኽብባር ክነብር ማለት ብግቡእ ምዃንን ምርሕራሕ ብዝተመልኦ ምስትዕንጋድ ዘካተተ።

ማዕርነት

ንናይ ኣወዳትን ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ንድግፎ ኢና።
ቕድሚ ሕጊ ንማዕርነት ንኣምን ኢና።
ንኹሉ ናይ ማዕርነት እድል ከምዝረኽብ ንኣምን።

ነጻነት

ንነጻነት ዘለና መስዋዕቲ መሰረታዊ እዩ።
ንዘለኻ ኣተሓሳስባ፤ ዘረባ፤ ሃይማኖት፤ መራሒነት ኣብ ግምት ብምእታው ብሓላፍነት ምስራሕን ማሕበር ንምድርጃ
ንድግፎ ኢና።
ንፓርሊያመንታሪ ዲሞክራሲ ንኽተል።
ንናትና ሲቪል ሥራሕቲ ንክፍጸም ሓላፍነት ንወስድ ኢና።
ንናትና ወግዒ/ባህሪ ብዝግበር ናይ ምንዓቕ ተግባራትን ባህሪያት ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ቦታ የብሎምን እዩ።
ብናይ ሃገርና ኢኮኖሚ ምዕዋት፤ ናይ ባህሊን ሓይማኖት ነጻነት ኸምኡ’ውን ውሕደት ብዙሕ ምዃን ኹላሕትና
ንጥቐመሉ ኢና። ንኣውስትራሊያ ሕዝቢ ድሌት ብጽቡቕ ኵነታ ንክማላዕ ተገሩ ንምሃዝ እሞ ንዘለና ክብሪ ወግዒ ከቢድ
መስዋዕትነት ክኽፈል ኣለዎ።
መሰላትን ሓላፍነታት ብሓባር ምኽፋል

ብሓባር ምኽብባርን ሓላፍነት ምውሳድ ጠቓሚ ከምዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ከም ሕብረ ባህላዊ ሕብረተሰብ ምዃና
ጽቡቕ ውጽዒት ክነምጽእ ንኽእሎ መሰላትን ሓላፍነት ብምምዝዛን እሞ ዝተረጋግኣ፤ ቐልጢፉ ዚምሓሽን ንኹሉ
ዚሰማማዕ ሕብረተሰብ ንምዃኑ ብምርግጋፅ፤ ብዘለና ሓብቲ ረብሓ ንክረኽብ— ኹሉ ሰብ ኣስተዋጽኦ ምእንታን
ክገብር ዕድል ማሃብ ንደሊ ኢና።
ሕብረተሰብና ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዝረኽቦ ብሊብራል-ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ልምዲ መሰረት ብሕድሕዲኡ ውልቐሰብ
ብዘይርኣዩ መሰረታዊ መሰላት ይኸውን።
ዜግነት ፍሉይ መሰል ከምዝኾነን ኣብ ኣውስትራሊያ ናይ ዜግነት ምረቓ ስነ-ስርዓት ከም ሓደ ኣካል ኾይኑ፤ ሓደሽቲ
ዜጋታት ቓል ኪዳን ይፍጽሙ እዚ’ውን ‘ንኣውስትራሊያን ንሕዝባ ተዓማኒ ንምዃን፤ ብዝኾነ ናይ ዲሞክራሲያዊ
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እምነት ብሓባር ንምስታፍ፤ ንዝኾነ ሰብ መሰላትን ነጻነታት ንምክባርን ንዘለው ሕጊታት ደገፍ ምሃብን ምኽትታል
ከምዘለኒ ኣረጋግጽ እየ።
ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝኾነ ሰብ ዋላ ናይ ኣውስትራሊያ ዜጋ ይኹን ኣይኹን የግዳስ ንኣውስትራሊያ ሕጊታት ምኽታል፤
ንናትና ዲሞክራሲያዊ ኣሰራር ምድጋፍ፤ ከምኡ’ውን ንኹሉ ሰብ ብ ኣኽብሮት ክስተና ሁሉንም ሰው በአኽብሮት
ምስትዕንጋድ ከምዘለዎ ይጽበይ።
ድሕንነት ዝተሓለወ ኣውስትራሊያ

ዝተፈላለየን ብዙሓት ዘለዋን ሓብታም ኣውስትራሊያ ብምፍጣር ናይ ሃገርና ድሕንነት ይኸውን። ናይ ኣውስትራሊያ
መንግሥቲ ቕድሚያ ዝህቦ ንኩሎም ኣውስትራሊያውያን ድሕንነት ይኸውን። ብቐረባ እዋን ኣብ ዓለም ዙሪያ
ንዝተፈጠረ ናይ ሽብርተኛ መጥቓዕቲ ብናይ ኣውስትራሊያ ማሕበረሰብ ውሽጢ ግልጺ ዝኾነ ዘተሓሳስብ ጕዳይ ፈጢሩ
እዩ።
ነዞም ዝተፈጥረ ፍርሓት መንግሥቲ ዝሃቦ ምላሽ ብናይ ከባቢ ሽበርተኝነት ምፅራይ፤ ጽኑዕ ዶባትን ሓለዋ ድሕንነት
ብዘይምቁራፅ ምኽያድ ከምዝኾነ እዩ። እዚ ዝሕግዞ፤ ኣብ ኣውስትራሊያ ግልጺ፤ ንኹሉ ዘጠቓለለ፤ ናጻን ድሕንነት
ዘለዎ ሕብረተሰብ ከምዘሎ ንምርግጋፅ እዩ።
እንተኾነ‘ውን ነዞም ፍርሓት ከጋጥም እንከሎ፤ ብዘለና ወግዒ ልምዲ ተውሳታፋይነትን ሃገራዊ ሓንድነት ንስምምዕነት
ኣይንደራድርን። ብናይ ኣውስትራሊያ ማሕበረሰብ ጽቡቕ ድሕንነት ንክነብር ነተባብዖ፤ ናብ ሓንድነት እንታይ
ከምዘምጽኣናን ብሓባር ተኸባቢርኻ ንዘለና ኣፈላላይ ተግባራዊ ንምግባር ጠመት ክግበረሉ መንግሥቲ የተሓሳስብ።
ንቕድሚት ንዘለና ራዕይ ምኽፋል

ሓንድነት ኣውስትራሊያ ዝመጾ ንሃገርናን ንዘለና ዲሞክራሲያዊ ትኻላትን ወግዒ ልምዲታት በሓባር ብምኽፋል
ዝተገብረ መስዋዕትነት ከምዝኾነ እዩ። ሰባት ንዘለዎም ቕቡልነትን ምርድዳእ ንምብርትታዕ ኩላሕትና ንፍትን ስለዙይ
ናትና ሕብረተስብ ድሕንነት፤ ሓንድነትን ሓብታምነት ቐጻላይ ምዃኑ ንምርግጋጽ እዩ።
በዙይ ጽሑፋዊ መግለጺ ውሽጢ መንግሥቲ ብዛዕባ ሓባራዊ ምኽብባር ስርዓትን ናይ ዓሌታዊ ጽልዒት ጽልዒትን
ኣድልወ ምፍጣር ኣብ ኣውስትራሊያ ሕብረተሰብ ውሽጢ ተቐባልነት ስለዘይብሉን ግውገድ ከምዘለዎ ብተኸታታላይ
የተሓሳስብ።
ንኻልእ መንግሥቲ ፖሊሲታትን ፕሮግራማት ዘኻተተ እዩ፤ እዚ’ውን ካብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብን
ብፍቓደኝነት ሥራሕቲ፤ ማነቓቅሒ፤ ደገፍ ሓገዝብ ንዘሎ ሓንድነት ቐጻላይ ምግባር። ንኣብነት:
● ናይ ጐርዞ ማይግራንት/ስደተኛ እንግሊዝኛ ፕሮግራም ደገፍ ንዝፍቐደሉ ማይግራንት/ስደተኛታትን ብስብዓዊነት
ንዝኣተዉ መሰረታዊ ናይ እንግሊዝኛ ቛንቛ ንክማሃሩን ብናይ ኣውስትራሊያ ሕብረተሰብ ውሽጢ ዘሎ
ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊ ንምስታፍ ዘኽእሎም ናይ ሰፈራ ክዕለት ትምህርቲ ይዳለወሎም እዩ።
● ናይ መንግሥት ሕብረ ባህላዊ መገልገሊን ናይ ግቡእ ፍትሓዊ ዝኾነ ፖሊሲ መረጋገጺ ፕሮግራምን ኣገልግሎታት
ኣቢሉ ሓደ ሰብ ካብየትም ባህሊን ቛንቛ ዝዝረበሉ ሃገር ንዝመጹ ኣውስትራሊያውያን ኩሉ ንዘለዎም ድሌት
ይማላእ እዩ።
● ንሓዱሽ ማይግራንት/ስደተኛታት ብናይ ሲቪክ ሕብረተሰብ ውሽጢ ሙሉእ ናይ እንቕስቓሰ ምስታፍ ብምግባር
ናብ ዜግነት መሰጋገሪ መገዲ ንኽረኽቡ ዕድል ይፈጥረሎም እዩ።
● መንግሥቲ ጥንኽር ዝበለን ብዝተፈላለየ ሕብረ ባህላዊ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ብራዲዮ፣ ጽሑፍ ሕትመት፤ ኣብ
መስመር ኸምኡ’ውን ብተለቪዥን ንዝብተን ሓገዝ ይገብር እዩ።
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● ናይ ውሕደት መዓልቲ/Harmony Day ዝተመስረቶ ብ1999 ዓ.ም ውሽጢ ከምዝኾነን ኣብዚ እዋን
በብዓመቱ ብሺሓት ዝቁጸሩ ኣውስትራሊያውያን ከምዘኽብርዎ፤ እዚ‘ውን ብሓባር ጣምራ ምዃን፣ ምኽብባርን
እቲ በዓል ንኹሉ ከምዝኾነ መልእኽቲ የማሓላልፍ እዩ።
● ናይ ኣውስትራሊያ ሕብረ ባህላዊ መማክርቲ/Australian Multicultural Council ከም ዋና ቐንዲ
ተወኻላይ ኣኻል ከምዝኾነ እሞ ንመንግሥቲ መልእኽቲ ዘማሓላልፍን ብርእሱ ዚምራሕን ብማንም ተጽዕኖ
ዘይብሉ ኣማኻሪ እዩ።
ንናትና ሓንድነት ውሕደትን ናይ ቕድሚት ጽቡቕ ኵነታ ኣውስትራሊያዊያን ኣይቕበሉዎን። ብሓባር— ከም
ውልቐሰባት፤ ጉጅለታትን ኣብ ኩሉ ናይ መንግሥቲ ደረጃታት ዘለዉ — በቲ ንህቦ ምኽሪ ዋጋን ናይ ኣሰራርሓ
መምርሒ ብምኽታል ጥንኽር ዝበለ፤ ብዝበለጸ ንዝተቐናጀወን ሓብታም ማሕበረሰባት ብምሕናጽ ንቕጽለሉ ኢና።

ኣብ ቐረባ እዋን ንዝመጹ ብናይ ኢኮኖሚን ማሕበራዊ ተሳትፎ ንክገብሩ ምትብባዕ
ኣውስትራሊያ ብናይ ማይግራንት/ስደተኛታት ኣቢሉ ዝግበር ኣስተዋጽኦ ንናትና ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊ ምትዕስሳር
ዓቢ ታሪኽ ኣለዋ። እዙይ ምስናትና ዘሎ ኹሉ ሕብረ ባህላዊ ሕብረተሰብ ዘኻተተ ዓወት ንዘለዋ ሃገርና ብናይ ሓዱሽ
ማይግራንት/ስደተኛታት ኣስተዋጽኦ ንክገብሩ ዕድል ብምፍጣር ሎሚ’ውን ቐጻላይ ይኸውን።
ምስ ማህበረሰባት፤ ቤት ትምህርቲታት፤ ዘይኣትራፊ ንዝኾኑ ድርጅታት፤ ናይ እምነት ድርጅታት፤ ሥራሕ ቆጸርቲን
መንግሥቲታት ብሓባር ጽዕረት ንናይ ኣውስትራሊያ ሕብረተሰብ ሕዝቢ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ንምድላው ዕድላት
ይኸፍተሎም።
ናብ ኣውስትራሊያ ተሰዲዶም ዝሓሸ ሕይወት ንምጥያሽ ወይኻዓ ሓዱሽ ዕድላት ንምጥያሽ ንዘለዎም ሓሳብ የኻፍሉ።
ብተመሳሳሊ ግዘ፤ ሓዱሽ ማይግራንት/ስደተኛታትን ስድራቤቶም ምስ ኢኮኖሚን ማሕበራዊ ርክቢ ውሕደት ንቕድሚት
ጠቃሚ ይኸውን። ምስ ሓዱሽ መንበሪ ገዝኦም ከምተራኸቡ ጌሩ ይስምኦም እሞ ብናይ ኣውስትራሊያ ሕብረተሰብ
ኣኻል ተሳታፊ ንምዃን ስሚዒት ክፈጥረሎም ይኽእል።
ሓዱሽ ማይግራንት/ስደተኛታት ብናይ ኣውስትራሊያ ሕይወት ናብራ ምንቕስቓስ ብጽቡቕ ንኽጠያሹ ተባሂሉ ዝተዓቐደ
ናይ ሰፈራ ምጥያሽ ኣሰራርሓ ከይዲ መንግሥቲ ኣዳሊዩ ኣሎ። ማይግራንት/ስደተኛታት ርዕሶም ኪኢሎም ክመሓዳደሩን
ብናይ ኣውስትራሊያ ማሕበረሰብ ተሳተፍቲ ኣባላት ምእንታን ኽኾኑ ናይ ሰፈራ ፕሮግራም ይሕግዝ እዩ።
ሓደሽቲ ንዝመጹ ሓደሓዲኦም፤ ብስደተኛን ብስብዓዊ ፕሮግራም ናብ ኣውስትራሊያ ዚኣተዉ ፍሉይ ዝበለ ናይ ደገፍ
ጥቕሚ ይረኽቡ። በዚ ዚጠቓለል ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ሓገዝን ጠቓሚ ዝኾነ ትምህርቲ ወይኻዓ ንሥራሕን
ሰራሕተኛ ክዕለት ሞያ ምርኻብ ይኸውን። ብፍላይ ብናይ ሰብዓዊነት መገዲ ንዝኣተዉ ንመጀመርታ ሓሙሽተ
ዓመታት ኣውስትራሊያ ምጽናሕ ሓገዝ ንምሃብ መንግሥቲ የረጋግፅ፤ ስለዙይ ዝሓሸ ሕይወት ንምሕናፅ ከምዝኽእሉን
እሞ በቲ ሕብረተሰቡ ኣባላት ብቕዓት ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ እዮም። ብስብዓዊነት መገዲ ንዝኣተዉ ስደተኛታት
ዝኸውን ዝሓሸ እንግሊዝኛ ቛንቛ፤ ትምህርቲን ናይ ሥራሕን ሰራሕተኛ ጽቡቕ ውጽዒት ንምርኻብ፤ ኣብዚ እዋን ናይ
ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ንሰፈራ ኣገልግሎታት ንድፊ ኣዳሊዩ ኣሎ።

ንዘለና ብዙሕነት ውሕደትን ሃገራዊ ድሌት ረብሓ ብሓባር ኾይንኻ ምቕንጃው
እንግሊዝኛ ናይ ሃገርና ብሔራዊ ቛንቛ ኸምዝኾነ እሞ እዚ ንማይግራንት/ስደተኛ ውሕደት ቑልፊ መሳርሕ ይኸውን።
ብተመሳሳሊ ግዘ፤ ንዘለና ናይ ሕብረ ቛንቛ ሥራሕ ምቕንጃው ንንግዲ ሥራሕ መስኪታት ከምዘግፍሆን ብናይ
ኣህጉራዊ ንዘሎ ኢኮኖሚ ንናይ ኣውስትራሊያ ምውድዳር ልውስኽ ይገብሮ።
ናትና ባህላዊ ውሕደት ካብቶም ዘለዉና ሓብቲ ንብረታት ሓዲኡ ከምዝኾነ – እሞ ንሓዱሽ ውጽዒት፤ ፈጠራን
ንዓቢይ ምጥንኻር የበረታትዕ እዩ። ናትና ኢኮኖሚ ዝምዕብል ብዘለና ናይ ሰራሕተኛታት ውሕደት ክዕለት፤ ፍልጠት፤
ናይ ቛንቛ ክዕለት፤ ናይ ርክቢ ትኻልን ናይ ፈጠራ ኣስተዋጽኦ ውሕብቶ ይኸውን። ናትና ዓወታዊን ተወዳዳራይ ምዃን
ብናይ ኣህጉራዊ ንዘሎ ኢኮኖሚ ርክብ ፍልጠት እድል ክንረኽብ ንዘለና ክዕለት የጠናኽሮ እዩ።
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በዙይ ውሽጢ ዚኻተት መብዛሕቶም ናይ ግዚያዊ ማይግራንት/ስደተኛታት ኣብዚ ዝነብሩሉ እዋን ንኣውስትራሊያ
ኢኮኖሚን ሕብረተሰብ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ እዮም። መብዛሕቶም ብቛምነት ኣውስትራሊያ ውሽጢ ንዝሰፈሩ፤
ካልኦት’ድማ ናብ ሃገሮም ወይኻዓ ናብ ካልእ ሃገር እንተኸዱ’ውን፤ ኣብ ወጻእ ሃገር ንዘለና ባህላዊ፤ ንግዲን ኢኮኖሚ
ዕድላት ብዝበለጸ የጠናክሮ እዩ።
መንግሥቲ፤ የንግዲ ትኻላትን ኢንዱስትሪ ኹሎም ንናትና ናይ ብዙሓት ውሕደት ዘለዎ ሰራሕተኛታት ጥቕሚ
ብምትብባዕ ዓቢይ ሚና ይጻወት እዩ።

ሓብታምን ማሕበራዊ ሓንድነት ንዘለዎ ማሕበረሰባት ብምሕናፅ ምቕጻል
ብናይ ኣውስትራሊያዊ ወግዒ/ባህሪ ብሓባር ምስታፍ ንናትና ናይ ቕድሚት ኢኮኖሚን ንናትና ዝተጣምረ ናይ
ማሕበራዊ ሕብረተሰብ ንምጥንኻር መሰረት ይኸውን።
ንዘለና ባህላዊ ቅርሲ ንኻልእ ብምኽፋል፤ እሞ ኣውስትራሊያዊ ማለት እንታይ ከምዝኾነ ንምፍላጥ በቲ ዚኻየድ ክብረ
በዓል ውሽጢ ሓደ ኣኻል ይኸውን፤ እዚ’ውን ብዘለና ሕብረተሰብ ውሽጢ ነንሕድሕዲኡ ከምዝተኻተተ ስሚዒት
ንክሓድረሉ ይሕግዝ። ናይ ማሕበረሰብ ምርድዳእ ንሃገራዊ ሓንድነት ይፈጥር እዩ። ብሓባር ናይ ሥራሕ ልምዲታት
ንዘሎ ታሪኽን ገጽታን ብሓባር ምጥቓም ክፍጠር ይገብር።
ብኣንጻራዊ’ድማ ኣብ ሕብረተሰብና ውሽጢ ዓሌታዊን ኣድልወ ምፍጣር ዝተኸልከለ እዩ። ንዓሌታዊ ጽልዒት
ዝደፋፋኡ ሰባት ንቓወም ኢና።
ብዙሕ ግዘ ብዝተፈላለየ እምነትን ባህላዊ ዘረባ ምግባር ብናይ ማህበረሰባት ውሽጢ ኽፍተር፡ኝዥክእል ጸገም
ብምቕናስ እሞ ሓንድነትን ምትሕብባር ይፈጥር እዩ። እዚ ዓይነት ኣዘራርባ ንዘለኻ ጽሊዒት ባህሪ ብምቕናስ፤ ኣሞንጎ
ዝተፈላለዩ ባህሊታት ምርድዳዕ ክነብር፤ ብዘለዎም ዝተፈላለዩ ናይ ሓይማኖት ጉጅለን ናይ መንነት ስሚዒትን እምነት
የምዕብሎ እዩ።
ኣብዝኾነ ባህላዊ ዘለዎ ሃገር ይምጻእ፤ ትውዝመጽእ ዝኾነ ሰብ ምስ ነንሕድሕዲኡ ንክረዳዳእ ሓለፍነት ከምዘለዎን እሞ
ንዝኾነ ዓይነት ናይ ዓሌታዊን ናይ ምብኣስን መኽረርቲነት ባህሪ ጠጠው ከብል ኣለዎ።
መጠቓለሊ

ቐጻላይ ናት ኣውስትራሊያ መንግሥቲታት ንሕብረ ባህላዊ ኣውስትራሊያ ንክምስረት ጥንኽር ዝበለ ሓሳብ ኣለዎም።
በዚ ጽሑፋዊ መግለጺ ንዘለና ናይ መንግሥት ኣፈጻጽማ በብግዚኡ ምሕዳስን ምፍላጥ: ነቲ ሕብረተሰብና ንዘጠናኽር
ዘለና ርዕይቶ ዋና ሓልፍነታት በዙይ መልእኽቲ ውሽጢ ብግልጺ ከምዝቐረበ፤ እዚ‘ውን ንድሌት ሃገርና ደገፍን
ብኸመይ ንጸገማት ከምንውጻዕ መምርሒ የዳልዉ እዩ። በዚ ራዕይ ዝዳለው ንቕድሚት ብርትዕ ዝበለን ዓወታዊ ዝኾነ
ናይ ሕብረ ባህላዊ ሃገር ብምፍጣር፤ እሞ ንኣውስትራሊያ ነጻነትን ዕቤት ብናትና ተዓማኒነት ሓንድነት ንምፍጣር እዩ።
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