அறிமுகம்
மாவோ�ாரி மக்்கள் தங்்கள் நிலங்்களையும்
சுதந்திரத்ளதயும் ள�த்திருக்்க வோ�ண்டும்
என்று ராணி �ிரும்பு்கிறார், அளைத்து
மக்்களும் நிம்மதியா்க �ாழ வோ�ண்டும் என்று
அ�ர் �ிரும்பு்கிறார். இபவோபாது நியூசிலாந்தில்
இருக்கும் தன் மக்்களுக்கும், எதிர்்காலத்தில்
�ரபவோபாகும் மக்்களுக்கும் ஒரு அரசாங்்கத்ளத
உரு�ாக்கு�வோத இந்த ஒபபந்தம்.

முதலறாவது

தே ேிரிேி ஓ
வைடாங்்கி
நியூசிலாந்தில் ஓர்
ஆளுநளர நியமிக்கும்
உரிளமளய மாவோ�ாரி
இங்்கிலாந்து ராணிக்கு
�ழங்கு்கிறார்்கள்.

இரண்்டறாவது

மாவோ�ாரி தங்்கள்
சுதந்திரத்ளத ள�த்துக்
கொ்காண்டு, தங்்கள்
நிலங்்கள் மற்றும்
அ�ர்்களுக்கு முக்்கியமாை
எல்லா�ற்ளறயும்
்கட்டுபபாட்டில் ள�த்திருக்்க
ராணி ஒபபுக்கொ்காள்்கிறார்.
ஒருவோ�ளை அ�ர்்கள்
நிலத்ளத �ிற்்க
�ிரும்பிைால், அளத
�ாங்கு�தற்்காை உரிளமளய
ராணிக்கு �ழங்கு்கிறார்்கள்.

மூன்றறாவது

ராணி மாவோ�ாரி மக்்களுக்கு
பிரிட்டிஷ் மக்்களைப
வோபாலவோ� உரிளம்களையும்
�ழங்கு்கிறார்.

நறான்கறாவது

)தேசப்ேட்்ட வறாக்குறுதி(

நியூசிலாந்்தில்
உள்்ள மாவோ�ாரி
பழக்்க�ழக்்கங்்கள்ளயும்
வ�வ்வோ�று ம்தங்்கள்ளயும்
பாது்காப்ப்தா்க ஆளுநர்
உறு்திய்ளிக்்கிறார்.
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பத திரிதி ஓ
வவ்டாங்கியின் சுருக்கம்
இந்த ஒபபந்தம் முதன்முதலில் 1840 பிபர�ரி 6 அன்று ள்ககொயழுத்தாைது. இந்த ஒபபந்தம் மாவோ�ாரி கொமாழியில்
எழுதபபட்்டது மற்றும் அதன் மாவோ�ாரி கொபயர் தே ேிரிேி ஓ வைடாங்்கி. இங்வோ்க அந்த ஒபபந்தத்தின்

வைடாங்்கி ஒப்பந்ேத்ேின் மாதைாரி உவரக்கும்
ஆங்்கில பேிப்பிற்கும் உள்்ள தைறுபாடு்கள்
இந்்த பக்்கம் ஒவ்வொரு ஆவணத்்ததிலும் உள்்ள முக்்கதிய புள்்ளளி்கள்ள சுருக்்கமொ்கக் கூறு்கதிறது

தே ேிரிேி ஓ வைடாங்்கி

ஆங்்கில பேிப்பு

ஷரத் 1

நியூசிலாந்்தில் ஓர் ஆளுநரை நியமிக்கும்
உைிரமரய மாவோ�ாைி இங்்கிலாந்து
ைாணிக்கு �ழங்கு்கிறார்்கள்.

அரைத்து ஆட்்டடெவோைா�ா /
நியூசிலாந்துக்்காை இரறயாண்ரமரய
மாவோ�ாைி ைாணிக்கு �ழங்கு்கிறார்்கள்.

ஷரத் 2

மாவோ�ாைி ்தங்்கள் சு்தந்்திைத்ர்த ர�த்துக்
்ட்காண்டு, ்தங்்கள் நிலங்்கள் மற்றும்
அ�ர்்களுக்கு முக்்கியமாை எல்லா�ற்ரறயும்
்கட்டுப்்பாட்டில் ர�த்்திருக்்க ைாணி
ஒப்புக்்ட்காள்்கிறார். ஒருவோ�ரை அ�ர்்கள்
நிலத்ர்த �ிற்்க �ிரும்்பிைால், அர்த
�ாங்கு�்தற்்காை உைிரம ைாணிக்கு
�ழங்கு்கிறார்்கள்.

மாவோ�ாைிக்கு நிலம், ்காடு்கள் மற்றும்
மீன்்பிடித்்தல் ஆ்கிய�ற்றின் உைிரம்கரை
�ழங்்க ைாணி உத்்தை�ா்தம் அைிக்்கிறார்.
ஒருவோ�ரை அ�ர்்கள் நிலத்ர்த �ிற்்க
�ிரும்்பிைால், அர்த ைாணிக்கு மட்டுவோம
�ிற்்கலாம்.

ஷரத் 3

ைாணி மாவோ�ாைி மக்்களுக்கு ்பிைிட்டிஷ்
மக்்கரைப் வோ்பாலவோ� உைிரம்கரையும்
�ழங்கு்கிறார்.

ைாணி மாவோ�ாைி மக்்களுக்கு ்பிைிட்டிஷ்
மக்்கரைப் வோ்பாலவோ� உைிரம்கரையும்
�ழங்கு்கிறார்.

ஷரத் 4

ஆட்்டடெவோைா�ா / நியூசிலாந்்தில் உள்ை
மாவோ�ாைி ்பழக்்க�ழக்்கங்்கரையும்
்ட�வ்வோ�று ம்தங்்கரையும் ்பாது்காப்்ப்தா்க
ஆளுநர் உறு்தியைிக்்கிறார்.

சுருக்்கம், கொமாழிகொபயர்பபில்.

அறிமுகம்

இதனால் தான் நாம் வைடாங்்ககி உடண்்படிக்்ககையை
விழங்்ககி அதற்கு மரியாதை செழுத்்த வேண்டும்.

மாவோ�ாரி மக்்கள் தங்்கள் நிலங்்களையும் சுதந்திரத்ளதயும் ள�த்திருக்்க வோ�ண்டும் என்று ராணி
�ிரும்பு்கிறார், அளைத்து மக்்களும் நிம்மதியா்க �ாழ வோ�ண்டும் என்று அ�ர் �ிரும்பு்கிறார். இபவோபாது
நியூசிலாந்தில் இருக்கும் தன் மக்்களுக்கும், எதிர்்காலத்தில் �ரபவோபாகும் மக்்களுக்கும் ஒரு அரசாங்்கத்ளத
உரு�ாக்கு�வோத இந்த ஒபபந்தம்.

(தபசப்பட்ட
ைாக்குறுேி)

முதலாவது

ko te tuatahi

நியூசிலாந்தில் ஓர் ஆளுநளர நியமிக்கும் உரிளமளய மாவோ�ாரி இங்்கிலாந்து ராணிக்கு �ழங்கு்கிறார்்கள்.

இரண்்டாவது

ko te tuarua

மாவோ�ாரி தங்்கள் சுதந்திரத்ளத ள�த்துக் கொ்காண்டு, தங்்கள் நிலங்்கள் மற்றும் அ�ர்்களுக்கு முக்்கியமாை
எல்லா�ற்ளறயும் ்கட்டுபபாட்டில் ள�த்திருக்்க ராணி ஒபபுக்கொ்காள்்கிறார். ஒருவோ�ளை அ�ர்்கள் நிலத்ளத
�ிற்்க �ிரும்பிைால், அளத �ாங்கு�தற்்காை உரிளமளய ராணிக்கு �ழங்கு்கிறார்்கள்.

மூன்றாவது

ko te tuatoru

ராணி மாவோ�ாரி மக்்களுக்கு பிரிட்டிஷ் மக்்களைப வோபாலவோ� உரிளம்களையும் �ழங்கு்கிறார்.

நான்காவது

)பேசப்ேட்்ட வாக்குறுதி(

நியூசிலாந்தில் உள்ை மாவோ�ாரி பழக்்க�ழக்்கங்்களையும் கொ�வ்வோ�று மதங்்களையும் பாது்காபபதா்க ஆளுநர்
உறுதியைிக்்கிறார்.
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வைடாங்்ககி உடண்்படிக்்ககை
பற்்றறி மேலதிகமாக கற்்க
விரும்புகிரீர்்களா?

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

Te Tiriti o Waitangi

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Tamil

இங்கு குடியேறியுள்்ள நாம் அனைவரும் நம்்மமை
tangata tiriti - உடண்்படிக்்ககையின் மக்்கள் என
அழைக்்கலாம்.

தத திரிதி ஓ வவ்டறாங்கியின் சுருக்கம்

-

The Treaty of Waitangi இன்்படி, மாவோ�ோரி
இறையாண்்மமை, நிலம், மொ�ொழி மற்றும் கலாச்்சசாரம்
போ�ோன்்றவற்்றறை, குடியேறுபவர்்கள் மதிக்கும்
வரை, மாவோ�ோரி புதிதாய் வருபவர்்களுக்கு இங்கு
குடியேற அனுமதி வழங்்ககினர்.

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Tamil

இந்்த ஒப்பந்்தம் மு்தன்மு்தலில் 1840 பிப்ர�ரி 6 அன்று ள்கவயழுத்்தானது. இந்்த ஒப்பந்்தம் மாவோ�ாரி வமாழியில் எழு்தப்பட்்டது
மற்றும் அ்தன் மாவோ�ாரி வபயர் தே ேிரிேி ஓ வைடாங்்கி. இங்வோ்க அந்்த ஒப்பந்்தத்்தின் சுருக்்கம், வமாழிவபயர்ப்பில்.

-

வைடாங்்ககி உடண்்படிக்்ககை மாவோ�ோரி மொ�ொழியில்
எழுதப்்பட்டுள்்ளது, அதை Te Tiriti o Waitangi என
அழைப்்பர்.

www.treatypeople.org/languages

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

எந்ே ஒப்பந்ேம்?
மாதைாரியில் ஒப்பந்ேம்

ஆங்்கில பேிப்பு

503 மாவோ�ாைி ்தரல�ர்்களும், ைாணியின் சார்்பா்க
்பிைிட்டிஷ் ஆளுநரும் ர்க்டயாப்்பமிட்டெைர்.

39 மாவோ�ாைி ்தரல�ர்்கள் ர்க்டயாப்்பமிட்டெைர்.

இது சர்�வோ்தச சட்டெத்்தால் ஆ்தைிக்்கப்்படும்
ஒப்்பந்்தமாகும்.
Contra proferentem எைப்்படும் ஒரு �ி்தியின் கீழ்
சர்�வோ்தச சட்டெம் மாவோ�ாைி உரைக்கு முன்னுைிரம
அைிக்்கிறது.
இ்தன் ்ட்பாருள் என்ை்ட�ன்றால், ஒரு ஒப்்பந்்தம்
்ட்தைி�ா்க இல்லா்தவோ்பாது, ஒப்்பந்்தத்ர்த �ழங்்கிய
்கட்சிக்கு எ்திைா்க அது �ிைக்்கப்்படெ வோ�ண்டும்.

இது்தான் ்பிைிட்டென் �ிரும்்பிய ஒப்்பந்்தம்.
நியூசிலாந்து அைசாங்்கம் இந்்த ்ப்திப்்பின் அடிப்்பரடெயில்
்தைது அ்தி்காைத்ர்த ்ட்காண்டுள்ைது.

இந்்த ஒப்்பந்்தம் ஆட்்டடெவோைா�ா / நியூசிலாந்்தில்
மாவோ�ாைி அ்தி்காைத்ர்த ்தக்்க ர�த்துக் ்ட்காண்டுள்ைது
(அல்லது உறு்தி்படுத்து்கிறது).

இந்்த ்ப்திப்பு ைாணிக்கு அரைத்து அ்தி்காைத்ர்தயும்
�ழங்கு்கிறது.

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

உங்்கள் சமூகத்துக்்ககாக அச்்சசிடப்்பட்்ட
சுவரொ�ொட்டிகளின் தொ�ொகுப்்பபைப் பெற்றுக்கொள்்ள
மின்்னஞ்்சளில் தொ�ொடர்பு கொ�ொள்்ளவும்.
treatypeople@gmail.com

வைடாங்கி உடண்படிக்கை பற்றி உங்கள்
சமூகத்துக்காக கற்பிக்கும் ஒரு நாளை ஒதுக்க
treatypeople@gmail.com இல் எம்மைத்
தொடர்பு கொள்ளவும்.

எங்்கள் மொ�ொழியில்
வைடாங்்ககி
உடண்்படிக்்ககை

-

மாவோ�ோரி மக்்கள் அவடிஓரோ�ோவா / நிவு சீலாந்்ததின்
முதல் மக்்கள். அவர்்கள் தங்்களை tangata whenua மண்்ணணின் மக்்கள் என அழைப்்பர்.

கையொ�ொப்்பத்்ததின் சாராம்்சத்்ததின்
ஒரு பிரதியை தமிழ் மொ�ொழியில்
பதிவிரக்்கம் செய்்யலாம்

-

ஏன் நிவு சீலாந்்ததில் உள்்ள
அனைவருக்கும் வைடாங்்ககி
உடண்்படிக்்ககை முக்்ககியத்துவம்
வாய்்ந்்தது?

TREATY
FOR EVERYONE

Te Tiriti o Waitangi | Tamil

வைடாங்்ககி உடண்்படிக்்ககையை தமிழ்
மொ�ொழியில் கற்்கலாம் – சமூகம்,
பாடசாலைகள் மற்றும் குடும்்பங்்களுக்கு
செயலமர்வுகள் | காணொ�ொளிகள்
பதிவிறக்்கங்்கள்

Tangata Tiriti - Treaty People
Education Programme

