عازيميو ال كيليمنغو أهوسو زي هاكي زاكي بينادامو
مقدمة
 -1ها مواكينيشو أوكايا هو كوبالي ي شيو شاهو أوبيندامو بيا فامويجا ني زي
هاكي زا واجيبو زاهو أوساوا،زاهاو ،أووندو مشيندزي واهو أوهوريا ،نو
مليندزانيسو هاكي ،ني أماني ياهي دنيا كامل.
 -2ها مواكينيشو أوكايا أوبوزي نو أونييا زي هاكي زاكي بينادامو زيكا تسونغيزا
يازيترنيدوا زاكي جينغا زا أوتونغيزا نا أوكايا ومزاليهانو وا دنيا إيجو استيحي
أوهوريا واما كاولو ،نا إيماني،دينا إيجو أوبوكانا نا مشنغازا نا أوسيكيني
سيكي،أورينديها بومبيو ال مواندو ال هاينا موانادامو.
 -3ها مواكينيشو أوكايا زو موهيمو هو هيفاظي زيهاكي زاكي بينادامو هريموا
داووال إي رومياو شريعة إيلي يموانادامو ياتسي جيهونتري هاريموا واجيبو
ياوهيما ها شاري،كينومي نو أورينزوا مفو نو كداميزيوا.
 -4ها مواكينيشو أوكايا زو موهيمو هو أوتريا جتهادي أومبارانو نو أوانزاني بين
ياهي زي داووال.
 -5ها مواكينيشو أوكايا هاريموا ليكاتيبا مشندزي الهي ليكونغومانو المادووال
يزي أمة زي تيكيليزا همارا ياسايا أوأميني زيهاكي مشيندزي زاهي موانادامو،
هاريموا ما استيحي نا مفامو أونترو واكي بينادامو،فامويجا نا أوساوا وهي
زيهاكي زاهو ونادامو وناواشي نو وانادامو واناومي .تسيباهي زي أمة إيزو
زيتيكيليزا أووتعاريفو واهازو أوسايديا أومبو انغايو وا ماعيشا ياكي مجتمعة نا
أوسيميزا شروطي نجيما زايدي زا ماعيشا هاريمو أونافاسيا مونجي.
 -6ها مواكينيشو أوكايا زي داووال واناشاما زيجيتوليا أوظاميني فامويجا ني
ليكونغومانو الهي جمعية يا مادوال ،أومستيهيضا ها كويلي نو أوليمينغو كاميلي،
واهي زي هاكي زاكي بينادامو ني زي هاكي نيهوريا مشيندزي زاهاهي.
-7ها مواكينيشو أوكايا مويليوانو ساوى وفادزيما واهي زي هاكي ني زي
نيهوريا إيزو نترونغو موهيمو هاكو هاريمو أوتيكيليزا هاوجيمليفو ي عهادي
يمجيتولياو إينو.

 -8ليبرازا كو الهي جمعية يا مادووال نغواتيكيليزاو هاجي مو أوكايا لي كاتيبا
الكيليمنغو الهي زي هاكي زاكي بينادامو ندو فاليكي ياهي زي أمة ني زي داوال
زونتسي إيلي هاينا موانادمو هاو كونغومانو ال وانا دامو هاريمو أومجتمعة واجو
أوكانا لي كاتيبا لينو هو روهوني،وكازاني ها ندزيا زاهو مسومو ني ماليزي،وا
ينيزي هو مستيهيضا واهي زي هاكي ني زي نيهوريا زينو،وارودي وساني
واينيزي ها ترتيب زا فرصة زاكي داووال زا أوبولي نا زاكي ما داووال زا
مباتانو أو كوباليوا نو متريضا ندزياني ها مسينادي ني زي راعيا زاهي زي
داووال وانا شاما نا ني زي راعيا زاهي زي انتسي زيليو هونتسيني موا زي
ظمانا زاهازو.
فصل يا هندا ()1
أو وانادامو بيا أوزالو نا هوريا نا أوساوى واكي أونترو نا أوهاكي .أو وافواوا
عقيلي نا أورامبوزي هايزو إيالزيمو وروالياني هازي ترنيدوا نا فيكيرا زاكي
أونانا.
فصل يا فيلي ()2
 -1هاينا موانادامو نغوجو جوا أوجيناسيبيشا ني زي هاكي ني زي نيهوريا
زونتسي زا تيكليزيوا هاريموا ليكاتيبا لينو،فاتسينا أوبانغوزي أوتسوكا
ونتسي،تسي واكابيال،ورانغي ،وا أونترومي هاو أونترووشي،وا لغة،وا
ديني،وافيكيرا زا سياسا هاو أوبانغوزي مترواجي أوتسوكاو ونتسي.
 -2نا واجاو كايتسو الزيمو فاكاي أوبانغوزي وا موانادامو ياالوا هاريموا نتسي
هاو إيباندي شا أرضي ها سبابو ندو مكايو واهي ينتسي هاو يي أرضي إيو واكي
سياسا،شريعة هاو جيرما هاريموا أو أوليمينغو واكي مادووال .ريكا نتسي إيليو
أوهوري،هاو يتاواليوا هاو ياليزيوا داووال نيترواجي،هاو يتسو أوجيميليكي،هاو
ياتسو تيمو أوهوريا هيزيجيها بيا.
فصل يارارو ()3
هاينا مترو نغينا هاكي يا عيشي،ياكي هوريا،أو ونترو وا هاهي أوفاموا.
فصل ياني ()4
كفاتسي مترو ياالزيمو ياريندوا متروانا ها مروموا ،او أوترانوا ني بياشارا يا
تروانا يهاراميشيوا هي زي صوروايا بيا.

فصل يا تسانو ()5
كفاتسي رهوسا يا او أوندووا موانادامو،هاو أومفانيليا زينتريدوا زا بيو زاكيناما
هاو زا أوفنغووا أوبينادامو هاهي.
فصل يا سيت ()6
هاينا موانا دامو نغينا هاكي ياوكوباليوا يماهاال بيا ياجيهونتراو أوونترو واكي
شريعة واهاهي
فصل يافوكاري ()7
أو وانادامو بيا أو ساوى هو أوسوني موي شريعة ناو نغواونا يهاكي ياوهفاظيوا
ني شريعة .أو وانادامو بيا نغواونا هاكي ياوحيفاظيوا هاو ساوى نا هاينا
أوبا نغوزي أوجو أوتعاديا لي كاتيبا نا هاينا نتسونغيزا يا أوبانغوزي.
فصل ياناني ()8
هاينا موانادامو نغينا هاكي ياوهونترا ماريجيي يا كويلي أوسوني موا يزي محكما
زاالزيمو هاوداي زيهاكي مشيندزي ياكوباليوا زو زو ني شريعة مشيندزي هاو
زي شريعة مبالي نا مبالي.
فصل يا شيندا ()9
كفاتسي موانادامو أوجوجووا أوباليليوا،يا فونغوا هاو يا تووضا سيستاني هاجي ال
يزي.
فصل ياكومي ()11
هاينا مترو نغينا هاكي ،هاريموا ووساوى واتيميا ياإيشيليوا ها أوعاديليفو هاريمو
ترينغوي ني محكم يالونا أوهوريا فاتسينا بنزيليا .محكم ياجو أوتيكيليزا يزي
هاكي ني زي واجيب وهاهي ،هاو ياجو أونيسا وكويلي واهي إيزو ياتهوملو نيزو
هاريموا أوباندي وامحكما يا زترنيدوي زي دزيرو.
فصل يا كومي نا مويجا ()11
-1هاينا مترو ياتوهوملو نا إيترندوا شا تعاديا يشريعة يكاجي أوكا ظمانا وا هاشو
راها أو ظمانا أوو ويجا فينوضا كيهاكي هاريمو محكم با موباها يامنيكا زي
هاكي زا الزيمو زا جيدافعو.

 -2كفاتسي مترو أوجو جوا أوفونغوا هازي تريندوا هاو مبوزي نترونغو وا زايا
خطر ،إيكاو كازيجاك زا زيضا ني شريعة شاهي انتسي يهاهي هاو يشا
كيليمينغو .أو وكاتي شي إيترندو هاو أومبوزي نترونغو وافانيشيها تسيباهي
يمتروو كان أوجووا هوكوملو زيفونغو زي دزيرو زا زايديا إيزو زاكاهوينديليا
أو واكاتي شي إيترندو شا فنيشيها.
فصل ياكومي نابيلي ()12
كفاتسي روهوسا ياموانا دامو أوجيلو كينغوزي شام فو هاروموا يمايشا يانداني
يهاهي،ياهي فمي يا هاهي ني ليداهو ال هاهي هاو يماصليان ياهاهي ها أوبولو
شيو نا شرفو .هاينا مترو نغينا هاكي يا هيفاظيلو ني شريعة ها أوبوكانا نا زي
تريندوا جيزي.
فصل يا كومي نا نترارو ()13
 -1هاينا مترو نغينا روهوسا يا أوزونغوليا ها أونافاسي نا أوتسونغوا يماكازي يا
هاهي هاريمو ينتسي.
 -2هاينا مترو نغينا هاكي يا أوجووا يا الوي هاريمو هاينا نتسيب يشي ندي يا
هاهي يارودي ياريجيي.
فصل كومي نا نني ()14
 -1هاينا مترو يا دونغو ها شاري ،نغينا هاكي يا أوتساها حيفاظي ها أوبوا ماكايو
إيلي يا جيهونتري هاريمو نتسي زينترواجي.
 -2إي هاكي إينو كاينا أوفاي يكا يمترو ها توهومولو نا أوتساهوا ها سبابو
زيتريندوا زا هكومولو أوكا زابيوو ني شريعة شيروميلو أو وانترو بيا هاو ها
سبابو زيترويندو كينومي ني زي فاليكي ني زي فيكيرا مشيندزي زاهي جمعية يا
ماداوال.
فصل ياكومي نا نتسانو)15( :
 -1هاينا مترو نغينا هاكي يا أوكانا أوراييا وا داووال.
 -2كفاتسي مترو ووأوجووا أوفوهوا أو راعيا واهاهي،هاو يهاكي يا أوباديلي
أوراعيا فاتسينا أوستيحي شريعة.
فصل يا كومي نا سيت ()16

-1هاينا مترو يا بالغي متروممي هاو مترمشي فاتسينا أوبانغوزي وا كابيال ،وا
أوراع يا هاو وا ديني ،نغي أحقو يا فاني ندووال يا ووندي فمي .مترومشي نا
متروممي انغواوون هاكي زا ساوا هو فونغوا ي ندووال،هاريمو أوو مودا
وامعيشي هاو،نو متسمباليو هايو.
-2ي ندووال كاينا أوجووا أوفونغيها فاتسينا وومكوبالي ها راضي يا ميو واهي
بوان ني بيب هاروسي
 -3يفامي ندو نغوزو إيهيميساو أومجتمعا نيو نغيو أحقو يحيفاظيضا نو مجتمعا
ني داووال.
فصل يا كومي نا مفوكاري ()17
 -1هاينا مترو نغينا هاكي يا أوميليكي مباهنترو وايتشي هاو ها فامويجا نا وانترو.
 -2كفاتسي مترو أوجوجووا أوفوها ي ميليكي يا هاهي هانزيا زيتسو زا حقي.
فصل يا كومي نا ناني ()18
هاينا موانادامو نغينا حوريا وا فيكيرا ،نا حيسي ،نا وا ديني .أوحوريا أوو
وتسنغانا أ ومترو أووجوا أوباديلي ديني هاو يقيني فامويجا نا أوتيكيليزا يديني هاو
ي ياكيني يهاهي وايتشي هاو فامويجا نا وانترو،ها ريموا تريغوي هاو هونداني
هاهي،مسومو نا زيتريندوا ،نا أوتيكيليزا زي نغوزو زاهايو نا ني زيداستوري.
فصل يا كومي ناشيندا ()19
هاينا موانا دامو نغينا هاكي يا أوهوريا وا أووني نا أوجيتيكيليزا،إيزو
نغازيفاسيريو أوكايا كانا أوجووا أوتعابيشيوا ها سبابو ندو ووني وا هاهي .ناي
نغينا هاكي يا أوتساها ،نا أوهونترا ،نا أوترنغازا فاتسينا إيزنغيري يا ميباكا يا
نتسي،ي زي تعاريفا،ني زي فيكيرا هي زيندزيا زونتسي زا ماترانغازو نا
متامكو.
فصل يا عشرين ()21
 -1هاينا مترو نغينا هاكي يا هو أوجيليانا نا نا أوتسنغانيها نا وانترو ها أماني.
-2كفاتسي هاكي يامترو أورندزوا فوو يا نجي هاريمو شاما شيتسوكاو.

فصل يا عشرين نا مويجا ()21
 -1هاينا مترو نغينا هاكي يا أوجووا أوترنديا زي نترنغو زاكي داووال زاهي
ينتسي يا هاهي ،ريكا نداي واي،ريكا هاو وكيلي وانترو ياوا تسنغو وا ها
أونافاسي.
 -2هاينا مترو نغينا هاكي يا أونجيا هاريموا زي هازي زاكي داووال ها شروطي
زا ساوا.
 إي ماووني يا تيكيليزيوا ني ما راعيا يو ندو مشيندزي واهو موينديسو ي إيزيواهي ماظامان وا داووال .ي ماوني يايو واجيبو يا تيكيليزيوا بنزا ها بنزا،ها
فوتي نتراهافو ،زا هونتسانيا ي ماراعيا بيا وباسيوا نيزو ها أوساوا ،نا أوستيحي
ي سيري يا فوتي هاو ها أودونغا ندزيا زي فاناو نيزو زيجو أوستيحي أوحوريا
وا فوتي.
فصل يا عشرين نابيلي ()22
هاينا مترو نغينا هاكي ،هوليهو يي موانا شاما ،هاريموا أومجتمعا يا هونتري ي
حيفاظي يا الوانا نوو،نغينا روهوسا واجاو يا هونترا متيكيليزو واهي زي هاكي
زكي تومو نا أنكيبا زاكي داووال،نا ني زي هاكي زاكي مجتمعا نا أوتمادوني
زيليو وا جيبو هوجموا ومكايو مترو هاهي نا ني مسعد واهي زي داووال
زينترواجي ،ها أوفيميسا زي نتشيدا زاكي مالي زاهي زي نتسي.
فصل يا عشرين نا نترارو ()23
 -1هاينا مترو نغينا هاكي يا فاني هازي تسينا نغينا أووهوريا وا أوتسونغوا يا
هازي يا نزاو هاريموا ماشروطي يا هازي يا هاكي يجو هومجيفيا يارودي يا
حيفاظي نو أوبوري.
 -2أوو وانترو بيا انغواونا حقي فاتسينا أوبانغوزي وتسوكاو واليفوا مشاهارا وا
ساوا هاريمو هازي زا ساوا.
 -3هاينا مترواهازي نغينا حقي ياليفوا مشاهارا واكياسي أوجو هومتوشا أوظاميني
ماعيشا يا كي بينادامو ياهاهي ني أهلي يا هاهي أوجو أودوغوا يكا زيالزيمو ني
زي حيفاظي زيترواجي زا الزيمو.

 -4ها ينا مترو نغينا هاكي يا ترونغي سنديكا نداينا وانترو وا سايا ،هاو يا جيي
هاريمو سينديكا هاو دافعو زي هاكي زاكي ما عيشا زا هاهي.
فصل يا عشرين نا ني ()24
ها ينا مترو نغينا هاكي يا أوفوميزا نا أوجي فخاريا مبافي،خصوصا ندو أوجيميزا
مودا وا هازي واكياسي نا كونجي زا مترو أوليفوا زيجو أوكايا زام ودا حتى
مودا.
فصل يا عشرين نا نتسانو ()25
 -1هاينا مترو نغينا حقي يا كينا ما عيشا يا أوتوشا يا كنغي يصيحا ،مكايو نترو وا
وا
أوباندي
خصوصا
هاهي،
يا
أهلي
ني
هاهي
شاهوال،مفازي،نومبا،أونونو،فامويجا نا أوحيفاظيوا أونترو واهاهي واكاتي ياتسو
هازيني،يالو موادي،هاو ياتسو شيندا،هاو يا فيوا ني مشي هاو ي متروممي هاو
يكا ها بوزيزيوا ني زي نتشيدا زا أوعيشي ها سبابو نترونغو زامجيريا ياتسو
زيتسونغا ي مويني.
 -2أووزازي نو أوليزي إيالزيمو زي سايديوا ها مسعد مخصوص .أو وانا بيا وا
زاضا هاريموا نكاحي هاو فاتسينا نكاحي نغواونا حقي واحيفاظيوا ساوا.
فصل يا عشرين نا سيت ()26
 -1هاينا مترو نغينا حقي يا أوهونترا مسومو نا ماليزي يا بوري،خصوصا ندو
مسومو وا نتسيني نو مسومو مشيندزي .أوومسومو واكي تقنيكي نو مسومو وا
هازي نغيالزيميو ويني .ومسومو واجوو نغيال زيميو إيبوليوا أووانترو بيا هاو
ساوا نا أودونغا ي أوجوزي وا هاينا مترو.
-2أومسوم و نغا أوالزيميو أوكاني فاليكي زا أوباساووا أوبينادامو واهي موانا،نا
أوتريا مفو هو اوستيحي زي حقي زاكي بينادامو ني زي نفاسي مشيندزي .نغيال
زيميو أومسومو أوتري مفو أومويليوانو،أومجوليانو،نو أوانزاني بين ياهي زي
داووال ني زيكوري زاكي ماكابيال هاو ديني ،فامويجا نو أوسايديو زي هازي
زاهي ي جمعية يا مادووال زا أوسميزا ي أماني.
أوواندوزا واهو وانا،نغواونو هامواندو ي حقي يا أوتساووا ي ماليزي وانزاو
وانيكي أو وانا هاو.

فصل يا عشرين نا مفوكاري ()27
 -1ها ينا مترو نغينا حقي يا نجي هاريموا يماعيشا ياكي تمادوني ياهو مجتمعا،
ياهونتري زي فايدا زاهو أوجيزي واكي صنعا يانجي هاريموا يمايديليو ياكي
سايانس ني زي فايدا زاهايو.
 -2ها ينا مترو نغينا حقي يا هونتراني نا حيفاظي ياهي زي فايدا زاكي ميو نا
زاكي ما عيشا زا الوانا نا هاينا مترونغو وا هاهي ملكي،واكي
ساياسي،مندزيشي،هاو واكي صنع.
فصل يا عشرين نا ناني ()28
هاينا موانا دامو نغينا حقي فاكاي معيش هاريموا أوومجتمعا واكي ليمينغو وا هاوا
يا أوروهوسو أوحيفاظي زي حقي ني زي نيهوريا زا تيكليزيوا هاريموا ليكاتيبا
لينو.
فصل يا عشرين ناشيندا ()29
 -1إي موانا دامو نغينيا واجاو زي واجيبو زا هاهي هو جومو أو مجتمعا إيكاو
ندو أوروهوسيو أووتشي ومالمحو ني زي كوليو زاهو أونترو وا هاهي هاو
نفاسي واتيمو أوكوبالي.
 -2زي حقي ني زي نفاسي زا هاينا مترو كازيتينا إيزينغيري إيتسو ندي زا
هانتسيوا ني شريعة ويسوتشي إيلي أوحيفاظي،أوكوبالي نا يا أوستيحي زي حقي
ني زي نفاسي زاهو أو وانترو واندرواجي نا أوجيبو زي واجيبو زاكي ماليزي
يابينادامو ،نا أوستيحي أو تورليفو ،نو مكايو ندرو والزيمو مجتمعا واكي
ديموقراطي.
 -3زي حقي ني زي نافاسي إيز نكازينا أوجو،هاينا نمنا يونتسي زيندي كينومي
ني زي فاليكي ني زي عازيما زاهي ي جمعية يا مادوال.
فصل يا مينغو ميرارو ()31
كفاتسي فصل يا هي ليكاتيبا لينو ليجو أوجوا لي فاسيريوا ني داووال،إيكوندي شا
واندرو،هاو مدرو إيتسوكايو ها أوظومانيا ندرونغو هاو إيتريندوا إيلي أوتريا
شاكا ها أومينا يزي حقي ني نفاسي زا تيكيليزيوا هاريمويلو.

