HIỆP ƯỚC
WAITANGI
Người Māori trao cho Nữ
Hoàng nước Anh quyền
có một thống đốc ở
New Zealand.

Nữ Hoàng đồng ý rằng
người Māori giữ nền độc
lập của họ và giữ quyền
kiểm soát đất của họ và
mọi thứ quan trọng đối
với họ. Họ trao cho Nữ
Hoàng quyền mua đất,
nếu họ muốn bán đất.

Nữ Hoàng trao cho người
Māori các quyền giống
như người Anh.

ĐIỀU THỨ TƯ
(LỜI HỨA MIỆNG)

Thống đốc hứa bảo vệ các
phong tục tập quán Māori
và các tôn giáo khác nhau
ở New Zealand.

Tangata Tiriti - Treaty People
Education Programme

A resource from the Tangata Tiriti - Treaty People Education Programme. Other languages and source materials available from www.treatypeople.org/languages

TE TIRITI o WAITANGI

BẢN TÓM TẮT HIỆP ƯỚC
TE TIRITI O WAITANGI
Bản Hiệp ước được kí lần đầu vào ngày mùng 6 tháng Hai năm 1840 và được viết bằng
ngôn ngữ Māori, tên tiếng Māori là Te Tiriti o Waitangi. Dưới đây là bản dịch tóm tắt

LỜI GIỚI THIỆU
Nữ Hoàng muốn người Māori giữ đất và sự độc lập của họ và bà muốn tất cả mọi
người chung sống hòa bình. Bản hiệp ước này nhằm lập ra một chính quyền cho
những người dân của bà đang sinh sống tại New Zealand và cho những người sẽ di cư
đến trong tương lai.

Bảng dưới đây tổng hợp những điểm chính trong từng văn bản.

ĐIỀU 1
ĐIỀU 2

ĐIỀU THỨ HAI

ko te tuatoru

Nữ Hoàng trao cho người Māori các quyền giống như người Anh.
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ĐIỀU 4

(LỜI HỨA
MIỆNG)

PHIÊN BẢN TIẾNG ANH

Người Māori trao cho Nữ Hoàng
nước Anh quyền có một thống đốc
ở Aotearoa/New Zealand.

Người Māori trao cho Nữ Hoàng
quyền lực tối cao với toàn bộ
Aotearoa / New Zealand.

Nữ Hoàng đồng ý rằng người
Māori giữ nền độc lập của họ và
giữ quyền kiểm soát đất của họ
và mọi thứ quan trọng đối với họ.
Người Māori trao cho Nữ Hoàng
quyền mua đất, nếu họ muốn bán
đất.

Nữ Hoàng đảm bảo tất cả các
quyền về đất, rừng và đánh bắt cá
của người Māori. Nếu người Māori
muốn bán đất, họ chỉ được bán
cho Nữ Hoàng.

Nữ Hoàng trao cho người Māori
các quyền giống như người Anh.

Nữ Hoàng trao cho người Māori
các quyền giống như người Anh.

Thống đốc hứa bảo vệ các phong
tục tập quán Māori và các tôn
giáo khác nhau ở Aotearoa/New
Zealand.

BẢN HIỆP ƯỚC NÀO?

ko te tuarua

Nữ Hoàng đồng ý rằng người Māori giữ nền độc lập của họ và giữ quyền kiểm soát đất
của họ và mọi thứ quan trọng đối với họ. Họ trao cho Nữ Hoàng quyền mua đất, nếu
họ muốn bán đất.

ĐIỀU THỨ BA

ĐIỀU 3

HIỆP ƯỚC WAITANGI

ko te tuatahi

Người Māori trao cho Nữ Hoàng nước Anh quyền có một thống đốc ở New Zealand.

(LỜI HỨA MIỆNG)

Thống đốc hứa bảo vệ các phong tục tập quán Māori và các tôn giáo khác nhau ở
New Zealand.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
treatypeople@gmail.com để tổ chức hội
thảo cho cộng đồng của bạn về Hiệp ước
Waitangi.

NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA VĂN BẢN TIẾNG MĀORI
VÀ PHIÊN BẢN TIẾNG ANH CỦA HIỆP ƯỚC WAITANGI

nội dung Hiệp ước.

ĐIỀU THỨ TƯ

Bạn có muốn tìm hiểu thêm
về Hiệp ước Waitangi không?

ĐIỀU THỨ HAI

ĐIỀU THỨ BA

ĐIỀU THỨ NHẤT

Chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu và tôn
trọng Hiệp ước Waitangi.

ĐIỀU THỨ NHẤT

-

LỜI GIỚI THIỆU

Nữ Hoàng muốn người Māori giữ đất và
sự độc lập của họ và bà muốn tất cả mọi
người chung sống hòa bình. Bản hiệp ước
này nhằm lập ra một chính quyền cho
những người dân của bà đang sinh sống
tại New Zealand và cho những người sẽ di
cư đến trong tương lai.

The Differences between the Māori and English texts of the Treaty of Waitangi | Vietnamese

Tất cả chúng ta, những người đã định cư
trên miền đất này có thể gọi chúng ta là
tangata tiriti - người dân của Hiệp ước,

BẢN TÓM TẮT HIỆP ƯỚC
TE TIRITI O WAITANGI

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Vietnamese

Trong the Treaty of Waitangi, người Māori
cho phép những người mới đến được định
cư tại miền đất này, miễn là những người
định cư này sẽ tôn trọng chủ quyền, đất
đai, ngôn ngữ và văn hóa của người Māori.

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Vietnamese

Hiệp ước Waitangi
bằng ngôn ngữ
của chúng tôi

Bản Hiệp ước được kí lần đầu vào ngày mùng 6 tháng Hai năm 1840 và được viết bằng ngôn ngữ Māori,
tên tiếng Māori là Te Tiriti o Waitangi. Dưới đây là bản dịch tóm tắt nội dung Hiệp ước.

-

Hiệp ước Waitangi được viết bằng ngôn
ngữ Māori và theo ngôn ngữ Māori, hiệp
ước được gọi là Te Tiriti o Waitangi.
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-

Māori là những người đầu tiên sinh sống
tại Aotearoa/New Zealand. Họ gọi bản
thân là tangata whenua - người dân của
miền đất này.

Tải về bản tóm tắt Hiệp ước
bằng Tiếng Việt

-

Tại sao Hiệp ước Waitangi
lại quan trọng cho tất cả mọi
người dân tại New Zealand?
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BẢN HIỆP ƯỚC BẰNG NGÔN NGỮ MĀORI

PHIÊN BẢN TIẾNG ANH

Được kí bởi 503 thủ lĩnh người Māori và
Thống đốc Anh đại diện cho Nữ Hoàng.

Được kí bởi 39 thủ lĩnh người Māori

Đây là Bản Hiệp ước được hỗ trợ bởi Luật
pháp Quốc tế.
Luật pháp Quốc tế trao quyền ưu tiên cho
văn bản tiếng Māori theo quy tắc contra
proferentem.
Điều đó có nghĩa rằng, khi văn bản thỏa
thuận không rõ ràng, nó sẽ được dịch chống
lại bên đưa ra văn bản đó.

Đây là bản Hiệp ước mà người Anh muốn.
Chính phủ New Zealand Government dựa
vào thẩm quyền của phiên bản này.

Bản Hiệp ước này xác nhận quyền của
người Māori tại Aotearoa / New Zealand

Phiên bản này trao toàn bộ quyền lực cho
Nữ Hoàng.
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Hãy gửi email cho chúng tôi để đặt bộ áp
phích đã được in sẵn cho cộng đồng của
bạn theo địa chỉ.
treatypeople@gmail.com

Bạn có thể tìm hiểu về Hiệp ước
Waitangi bằng Tiếng Việt - dành cho
cộng đồng, trường học và gia đình
Hội thảo | Video | Các tài liệu tải về
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Te Tiriti o Waitangi | Vietnamese
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