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 نيوزی لينڈ ميں رہنے والے ہر باشــندے
 کــے  ليــۓ وائيٹانگی معاہدہ کے بارے

ميــں جاننا کيوں ضروری ہے؟

 تو درج ذیل پتہ پر ای میل کر کے ورکشاپ کے 
  لیئے ایک دن مقّرر کروا سکتے ہیں۔

treatypeople@gmail.com 

 وائٹانگــی معاہــدہ کا خالصه اردو زبان
 ميں درج ذيل  ويب ســائٹ پر حاصل کر

ہيں سکتے 

وائٹانگی ک
معاہدے

اپنی سرزمین  ملکہ چاہتی ہے کہ ماؤری لوگ 
اور آزادی برقرار رکھیں اور وہ چاہتی ہے کہ 
تمام لوگ مل کر سالمتی سے رہیں۔ یہ معاہدہ 

بنائے گا اس کے لوگوں کے لئے  حکومت 
میں  اور مستقبل  ہیں  میں  لینڈ  نیوزی  ابھی  جو 

آنے والے لوگوں کے لئے۔

تعارف

Urdu  |  A Summary of Te Tiriti o Waitangi

میں - لینڈ  نیوزی  گورنر 
ماؤری رسم و رواج اور 

کا  تحفظ  کے  مذاہب  مختلف 
وعدہ کرتا ہے۔

-

کو  لوگوں  ماؤری  ملکہ 
وہی حقوق دیتی ہے 

لوگوں  برطانوی  جیسے 
ہیں۔ کے پاس 

کہ ماؤری - متفق ہے  ملکہ 
آزادی کو برقرار رکھیں  اپنی 
زمینوں  اپنی  رکھیں  قابو  اور 

پر اور ہراس چیز پر جو 
کے ان کے لئے اہم ہے۔ وہ 

کا  زمین خریدنے  کو  ملکہ 
حق دیتے ہیں، اگر وہ اسے 

ہیں۔ چاہتے  بیچنا 

دوسرا

-

کی  انگلستان  نے  ماؤریوں 
ملکہ کو یہ حق دیا ہے کہ 
آؤٹیروا میں   / لینڈ  نیوزی 

ایک گو رنر ہو۔

پہال

وائٹانگی کے معاہدے کا خالصہ

تیسرا

چوتھا
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 اس معاہدے پر پہلی بار ۶ فروری۱۸۴۰ کو دستخط کیے گئے تھے۔ یہ ماؤری زبان میں لکھا گیا تھا اور اس
کا ماؤری نام ٹی ٹریٹی او وائٹانگی ہے۔ اس معاہدے کے خالصہ کا یہ ہے ترجمہ۔

)زبانی وعدہ(

Urdu 

 وائيٹانگی معاہدہ
اردو زبان ميں

آپ ہمیں درج ذیل پتہ پر ای میل کر سکتے ہیں۔  آپ اپنے سکول، اہل خانہ اور برادری کے
 لئے وائیٹانگی معاہدہ کےبارے میں معلومات

اردو زبان میں حاصل کر سکتے ہیں

ورکشاپ       |       وڈيوز      |       ڈاؤن لوڈز

Tangata Tiriti - Treaty People
Education Programme
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 فرق مابین ماؤری متن وائٹانگی کے معاہدے اور
انگریزی ترجمے کا

اس صفحے میں ہر دستاویز کے اہم نکات کا خالصہ کیا گیا ہے

وائٹانگی کا معاہدہ  انگریزی ترجمھ     
 ماؤریوں نے ملکہ کو تمام نیوزی لینڈ /

آؤٹیروا کا اختیار دیا
 ماؤریوں نے انگلستان کی ملکہ کو یہ حق
 دیا ہے کہ نیوزی لینڈ / آؤٹیروا میں ایک

گو رنرہو

 مضمون ١

 ملکہ ضمانت دیتی ہے سارے ماؤریوں
 کی زمین، جنگالت اور ماہی گیری کے
 حقوق کی۔ اگر ماؤری اپنی زمین بیچنا

چاہتا ہے تو صرف ملکہ کو ہی بیچ
سکتا ہے 

 ملکہ متفق ہے کہ ماؤری اپنی آزادی
 کو برقرار رکھیں اور قابو رکھیں اپنی
 زمینوں پر اور ہراس چیز پر جو کے
 ان کے لئے اہم ہے۔ وہ ملکہ کو زمین

 خریدنے کا حق دیتے ہیں، اگر وہ اسے
بیچنا چاہتے ہیں

 مضمون ٢

 ملکہ ماؤریوں کو بھی وہی حقوق دے گی
جو کہ برطانوی لوگوں کے پاس ہیں

 ملکہ ماؤری لوگوں کو وہی حقوق دیتی
ہے جیسے برطانوی لوگوں کے پاس ہیں

 مضمون ٣

 گورنر نیوزی لینڈ / آؤٹیروا میں ماؤری
 رسم و رواج اور مختلف مذاہب کے تحفظ

کا وعدہ کرتا ہے

   مضمون ۴  
(زبانی وعدہ)

انگریزی ترجمھ ماؤری میں معاہدہ
٣٩ ماؤری رہنماؤں نے دستخط کیے

 یہ وہ معاہدہ ہے جسے برطانیہ چاہتا تھا۔ نیوزی
 لینڈ حکومت نے اپنے اختیار کی بنیاد اس معاہدہ پر

رکھی ہے

 یہ وہ معاہدہ ہے جس کو بین االقوامی قانون کی
 حمایت حاصل ہے۔ بین االقوامی قانون ایک قاعدہ

کے تحت ماؤری متن کو ترجیح دیتا ہے جسے
 contra proferentum کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب 

 یہ ہے کہ جب معاہدہ واضح نہیں ہوتا تو اس کی
 ترجمانی اس فریق کے خالف ہونی چاہئے جس نے

معاہدہ پیش کیا تھا

یہ معاہدہ ملکہ کو تمام اختیار دیتا ہے  یہ معاہدہ ماؤری کا اختیار برقرار رکھتا ہے آؤٹیروا
/ نیوزی لینڈ میں

کون سا معاہدہ؟

Tangata Tiriti - Treaty People
Education Programme

ddd ماؤری رہنماؤں،اور برطانوی گورنر نے
ملکہ کیجانب سے دستخط کیے

۵۰٣
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۶ فروری۱۸۴۰ کو دستخط کیے گئے تھے۔ یہ ماؤری زبان میں لکھا گیا تھا اور  اس معاہدے پر پہلی بار 
اس کا ماؤری نام ٹی ٹریٹی او وائٹانگی ہے۔ یہ ہے ترجمہ اس معاہدے کے خالصہ کا۔
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وائٹانگی کے معاہدے 
کا خالصہ

تعارف
ملکہ چاہتی ہے کہ ماؤری لوگ اپنی سرزمین اور آزادی برقرار رکھیں اور وہ چاہتی ہے کہ تمام لوگ مل 

ہیں  لینڈ میں  نیوزی  ابھی  بنائے گا اس کے لوگوں کے لئے جو  یہ معاہدہ حکومت  کر سالمتی سے رہیں۔ 
لئے۔ لوگوں کے  آنے والے  اور مستقبل میں 

لینڈ / آؤٹیروا میں ایک گو رنر ہو۔ ماؤریوں نے انگلستان کی ملکہ کو یہ حق دیا ہے کہ نیوزی 

ko te tuatahiپہال

تیسرا
ہیں۔ ملکہ ماؤری لوگوں کو وہی حقوق دیتی ہے جیسے برطانوی لوگوں کے پاس 

ko te tuatoru

دوسرا
اپنی زمینوں پر اور ہراس چیز پر  اپنی آزادی کو برقرار رکھیں اور قابو رکھیں  ملکہ متفق ہے کہ ماؤری 

جو کے ان کے لئے اہم ہے۔ وہ ملکہ کو زمین خریدنے کا حق دیتے ہیں، اگر وہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔

ko te tuarua

چوتھا    
لینڈ میں ماؤری رسم و رواج اور مختلف مذاہب کے تحفظ کا وعدہ کرتا ہے۔ گورنر نیوزی 

)زبانی وعدہ( 

Tangata Tiriti - Treaty People
Education Programme
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 کيــا آپ وائٹانگــی معاہدہ کے بارے ميں
 مذيــد معلومات حاصل کرنــا چاہتے ہيں؟

FOR EVERYONE
TREATY

ماؤری قوم آوٹی اورا / نیوزی لینڈ میں آباد ہونے 
والی سب سے پہلی قوم تھی۔ ان کو

tangata whenua مقامی لوگ کہا جاتا ہے۔

وائٹانگی معاہدہ ماؤری زبان میں لکھا گیا تھا۔ اور یہ 
معاہدہ Te Tiriti o Waitangi کہالتا ہے۔

The Treaty of Waitangi معاہدہ کی رو سے اس 

خّطے میں آنے والے ہر فرد  کو یہاں آباد ہونے 
کی اجازت ہے اگر وہ یہاں کے ماؤرری لوگوں کی 
زبان، تہذیب، سرزمین، خود مختاری اور آزادی کا 

احترام کرتا ہے۔

ہم سب لوگ جو یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں وہ
tangata tiriti یعنی معاہدہ کی پاسداری کرنے والے 

لوگ کہالتے ہیں۔

اسی وجہ سے ہم سب کے لیئے وائٹانگی معاہدہ کو 
سمجھنا اور اس کی عّزت کرنا ضروری ہے۔ 

www.treatypeople.org/languages


