
ਪਿਹਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 60,000 ਸਾਲਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

 ਪਿਹਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੱਥ� ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕਈ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਤ�
ਸੱਿਭਆਚਾਰ � ਸਦਮੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ 13 ਫਰਵਰੀ 2008 � ਸਾਬਕਾ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਿਵਨ ਰੁਡ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ
ਸਦਨ ਿਵੱਚ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਖਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਵਰ� ੇਗੰਢ � ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਪਛਲੇ
ਕਾ�ਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ � ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਪਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ; ਬ��ਡਨ ਨੈਲਸਨ (ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ) ਨੇ
ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।

 ਿਖਮਾ ਯਾਚਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ ਚ�ਬਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ� ਵੱਡੀਆਂ ਸ�ੀਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਅਨ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਸਨ। 

ਿਖਮਾ ਯਾਚਨਾ � ਪੂਰੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਿਵਨ ਰੂਡ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਲਈ ਿਖਮਾ ਯਾਚਨਾ

 ਮ� ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹਾ:ਂ

ਿਕ ਅੱਜ ਅਸ� ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਮਨੱੁਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆ ਂਸਭ ਤ� ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਸੱਿਭਆਚਾਰਕ
ਸੰਸਿ�ਤੀਆ ਂਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਅਸ� ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਿਪਛਲੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਮੁਆਫ਼ੀ ਿਦਵਸ

 ਫਰਵਰੀ 13 2023
ਇਿਤਹਾਸ:



ਅਸ� ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਤੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਸਨ - ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕਲੰਕ ਭਿਰਆ ਅਿਧਆਏ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ � ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ
ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।

ਅਸ� ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾ�ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਵਾਿਸਆਂ � ਗਿਹਰਾ ਦੱੁਖ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸ� ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ�ੇਟ ਆਈਲ�ਡਰ ਬੱਿਚਆਂ � ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਦੱੁਖ ਅਤੇ ਦੱੁਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਸ� ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।

ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਲਈ, ਅਸ� ਮਾਂ-ਿਪਉ, ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤ� ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ �ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪਤਨ
ਲਈ, ਅਸ� ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸ� ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ � ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਿਨਵਾਰਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਅਸ� ਤਹੇ ਿਦਲ ਨਾਲ; ਸੰਕਲਪ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ
ਪੰਨਾ ਹੁਣ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਸ� ਅਤੀਤ � ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਚੱੁਕਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਵਾਿਸਆਂ � ਗਲੇ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਭਿਵੱਖ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹ�
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹ� ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਭਿਵੱਖ ਿਜੱਥੇ ਅਸ� ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੂਰੀਆਂ � ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਵਾਸੀ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਦ�ੜ
ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਭਿਵੱਖ ਿਜੱਥੇ ਅਸ� ਸਥਾਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਨਵ� ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ � ਅਪਣਾ�ਦੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ
ਪਹੰੁਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਸੀ ਆਦਰ, ਆਪਸੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਿਵੱਖ।

ਇੱਕ ਭਿਵੱਖ ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਵਾਸੀ, ਭਾਵ� ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼, ਆਸਟ�ੇਲੀਆ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਏ � ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।


