كاتيبا باينا ياهي زي دووال أوهوسو زي هاكي زاكي راعيا نا سياسا
زي كوباليوا نا أوروهوسيضا أوتريضا مهونو ،نا أوراسميشيوا نا هو يليشيوا لي
برازا كوو الهي الهي جمعية يا ما دووال إيلي أوهوتاجيا أوو مكوباليو هالو.
لينجيا ندزياني :إي مويزي  32عشريني با نترارو مارس مواها  6791شيهوي نا
ماجانا شيندا نا مينغو مفوكاري نا سيت -ها أودونغا ي فصل يا  97أربعين
ناشيندا.
مقدمة:
إي زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو زي واكينيشا أوكايا،ها مشيريكيانو ني
زي فيكيرا زا تيكليزيوا هاريمو لي أعازيميو جيمال الهي جمعية يا مادووال ،زي
داووال زينو زيك وبالي أوكايا أومشيندزي واهو أوهوريا ،نو أوساوى وا حكما،
ني أماني ياهي دونيا،ندو مكوبالي أوونترو واهو وانادامو بيا نا نو أوساوا
واحاكي أوتسوجو بارو زيليهانا.
ها أو وافيكي أوكايا زي هاكي زينو زي الوانا نو مستيحي أو ونترو واكي
بينادامو،
ها أوافيكي أوكايا،ها مشيريكيانو ني لي عازيميو الكي ليمينغو أوهوسو زي
هاكي زاكي بينادامو :ي تعبير نكو يا هينا موانادامو هورو،أولونا زي نافاسي
زاكي راعيا نا زا سياسا،يا رودي يا بوكانا نو أوهارا واهو أومسكيني سيكي،
نكاينا أوبارو رينديها كويلي را ها زي شروطي زا أوروهوسو هاينا مترو يا
روميي زي هاكي زاكي راعيا ني زاكي سياسا زا هاهي ،ني زي هاكي زاكي
أنكيبا،مجتمعا نا أوتمادوني ،زي جا كاميليها.
ها أوواكينيشا أوكايا لي أعازيميو مشيندزي الهي جمعيا يا مادووال نغالي
الزيميشاو هو أوشاعيشي ي ماستيحي يا مسينادي ،هاينا فاهانو،ياهي زي هاكي
نو أونافاسي واكي بينادامو،
ها أوجوا أوكايا ي مترو موانادامو نغينا واجيبو هو أوسوني موي موانانا نو
أوسوني مواهي أو مجتمعا يا عيشيو،نوكا واجاو ها الزيميشا ياساني يا هيزي جو
نا أوستيهي زي هاكي زا كوباليوا هاريموا لي كاتيبا لينو.
زي داووال زينو زيك وباليانا أوكايا:
جزء يا هندا

فصل يا هندا ()1
-6هاينا وانترو نغوا ونا يهاكي يا أوجيجينغا .هايزو نغواوونا ي هاكي يا
أوتساووا ها نافاسي إي سياسا وا ندزاو نا أوتماالكي ها أونافاسيا أوومونديليو
أوسوني واهي ي أنكيبا يا هاو نو معيشي واكي مجتمعا نو أوتمادوني.
 -3هو أوواصيلي زي فاليكي إيزو ،أووانادامو بيا نغواجو أوجووا أوتماالكي زي
نيتاجيري زا هاو ني معاديني ياهو أوالنغا واهاو فاتسينا أوفوندزا ي ميكاتابا ياكي
أنكيبا يا هاو ني زي داووال زا سايا،ميكاتابا إيكاو إي شينجيها جوموا زي فايدا زا
هاينا مزيما مويني أوتريا مهونو أومشيريكيانو أوو،ها أودونغا زي شاريعا زا كي
دنيا .هاينا هالي يونتسي ،كفاتسي أمتي أوجو أوجووا أوفوهوا إي زي فايا زا
أوروهوسو أومعيشي واهاو.
 -2إي زي داووال زا وافيكي ليكاتبا لينو،فامويجا نو واندرو وا ليزي وا نتسي زي
تسيو هورو نا أرضي زي ليو جوموا ي جوكومو ياكي شريعة ياهايو،والزيمو وا
سيدي أومستيحي واهي حاكي يا هاينا واندرو هو أوجووا أوجيجنغا نا أوستيحي
أوويني ي حاكي إيو ها أودونغا زي كانون زاهي لي أعازيما مشيندزي ال هي
جمعيا يا مادوال.
جزء يافيلي
فصل يا فيلي ()2
-6زي داووال زا وا فيكي لي كاتيبا لينو،نغازيرينغاو ميعادي أوكايا هاينا واندرو
واليو هاريموا زي أرضي زا هازو وا زي تاروميو،نغواجو أوهوندرانا ني ما
ستيحي وهي زي هاكي زا ذوكوروضا هاريموا لي كاتيبا لينو نا أوزيظامينيا
هاينا مترو،فاتسينا أوبانغوزي وا قابيال،رانغي ،أوشي هاو أومي،لغة،ديني،
ماووني يا سياسا ،هاو ماوني ياتسوكاو،فاتسينا أوبانغوزي وا ما هاال يا
مزاليهانو،هاو أوبانغوزي أوونتسي.
 -3إي زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو نغازي رينغاو ميعادي يا أوروميا زي
ترتيبو زيجو أوروهوسو أومكوباليهانو واهالو ها ندزيا زا كي شاريعا هاو زي
ندرواجي ،زيجو أوروهوسو زي هاكي زا فوبوضا فانو زي نجيي
ندزياني،خاص ندي زاتسو نجيا ندزياني راها .زينو بيا ها أوستيحي زي شريعا
مشيندزي زا هازو فامويجا ني زي قانون زاهي لي كاتيبا لينو.
 -2إي زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو نغازي رينغاو عهادي:

يا أوظاميني أوكايا هاينا مدرو أوجو ظولوميوا أونافاسيا ها هاكي مينغوني مويزا فوبوضا فانو نغوجو نيكيوا نافاسي يا أوزيداي يا ريجيزيوا زو،باينغوا وا
ظولومو زي هاكي زا هاهي هاو وونافاسيا،وازي فانا ها أوستيحي ي هازي
رسمي يا هاو.
 يا أوظاميني أوكايا ي مظامانا وا باسيوا ني محكم،سيريكالي ،هاو هاينا ظمانا ياباسيوا ها أودونغا ي زي شاريعا زاهي داووال،نغيجو را ماتسو هاريموا زي
هاكي زاهي موانادامو يا فانا ي ماداي ،نا أونجيزا زي نافاسي زا ما داي زاكي
محكم.
 يا أظاميني أوكايا ي ماداي ياهي يا ظولوميوا نغاياجو أودونغيضا ني ماظاماناوا استاحيقي إي لي أوهونترانا نا أوشيندزي هو أوسوني موي ماجومبا يا أوفيها ما
داي،يا كوباليوا ني داووال،يا رودي يا دونغا ندزيا.
فصل يا رارو ()3
إي زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو نغازي رينغاو عهادي يا أوظاميني ي
هاكي يا أوساوا بينا ياهو واندرو واشي نو واندروا وومي هاريموا هو أوروميا
زي هاكي زاكي راعيا نا سياسا زا ذوكوروشا هاريموا لي كاتيبا لينو.
فصل يا ني ()4
 -6أو واكاتي،خطر ندزيرو كابيسا نغاي شنغازاو أومكايو واهي داووال
نيو،إيترنغازيوا كي رسمي ،زي داووال زا وافيكي أومكاتابا أونو نغازيجو
أوجووا أورينغا خطوة زا أوزيا زي واجيبو زا ذوكوروضا هاريموا لي كاتيبا
لينو ،فاتسينا أوتومبا مباكا ،نا أوستيحي زي واجيبو زاهي ي شاريعا زاكي
مادووال .كايتسو ال زيمو تسينا زي خطوة زينو زيتسونغيزي أوبانغوزي وا
شينجيها باسي هو جوموا ي كابيال،ي رانغي ،أوشي هاو أومي،لغة،ديني هاو
أومبوهو هاريمو ما هاال فوالني كيموجتمعا.
 -3ي قانون يا تريندي كايتسو روهوسو أوتراوا ي زي حقي زا هامبوا هاريموا
زي فصل زا ( 1سيت)( 9 ،مفوكاري)  ( 8ناني) ( بارا  6نا  3كيفو ال هندا نا ال
فيلي).
 -2زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو،زيجو أوروميا ي هاكي يا أورواريا بعض
زا كينومي،نغاالزيميو زي جوزي ها ندزيا زاهي مواندزيشي جيمال واهي جمعيا
يا ماداووال ي زينتسي زي نترواجي زي قانون زا رواريضا فامويجا ني زي

نتسونغيزا زاهو أومرواريو أوو .ها أودونغا زي ندزيا زينو ويزو زي داووال
إيزو نغازيجو أوجوزا تسينا،أووسيكو زيجو أوزيا أومروارويو أونو.
فصل يا تسانو ()5
كفاتسي قانون ياهي لي كاتيبا لينو إيجو أوجووا أوتفسيريها نامنا يا أوروهوسو
داووال،إيكوندي شا واندرو هاو موانادامو مزيما واجينيكي فرصة يا أوفانا
ندرونغو هاو زيتريندوا زا أوتريا شاكا نا أومينا زي حقي ني زي نافاسي زا
كوباليوا هار يموا لي كاتيبا لينو،هاو مساسانو زي حقي واتسو دونغانا ني
زافيكيريضا هاريمو لي كاتيبا لينو.
جزء يا رارو
فصل يا سيت ()6
 -6إي حقي يا أوعيشي إيباترانا نو أوبينادامو أوو ،ي حقي إيو نغيو واجيبو
يحيفاظيوا ني شاريعا .كفاتسي مدرو أوجو جووا أوظولومضا ي ماعيشا يا هاهي
ها أوضايا فاتسينا حقي.
 -3هاريموا زي نتسي راها زا تسو زيما ي حكما يا مرواضا هيتسوا ،حكا جا
إينو كاينا أوجووا أورينغوا إيتسو ها سبابو يا زي تريندوا زاكي فوجاري
زيدزيرو زيندا منو ،ها أودونغا زي شاريعا زي روميشيهاو أوواكاتي .إيكا شي
إيتريندوا شاجيريسيوا كاشيتسي كينومي ني زي قانون زاهي لي كاتيبا لينو واال
كينومي ني لي أعازيميو ال أوكاديميا نا أووانا نو أوفوجاري وا هنغاميزا نيماتي
زا ماكابيال ،ي حكما إينو كاينا أوجوا أوروميضا إيتسو ها أودونغا حكما يا ميوسو
يا توضا ني محكما أحقو يا أوحوكومي زي تريندوا جيزي.
 -2إيكا أوو مرو هيتسوا أوندونغانا نام رو هيتسوا واظومانيا أوتوا داخالني
ماكابيال هاو ني أومتي مخصوص ،بو مغوا هوفينزي كفاتيس فيكيرا يا هي فصل
إينو إيجو أوروهوسو داووال إيتسوكاو يندي كينومي ني زي قانون زاهي لي
أعازيميو ال أوكاديميا نا أووانا ني زيتريندوا زاكي فوجاري جيزي.
 -9هاينا مدرو يا هوكومضا أوراضا هيستوا نغينا حقي ياتساهي يا ريضا هوري
هو فونغوا ني رئيسي حاكيمو مهو واهي داووال،هاو يا تساهي ي حوكما يا
أوراضا هيتسوا إيباديليوا ها يا زيفونعو زا ما ها .هو مساميهيضا ي زي فونغو،
هاو هومريضا هوري،هاو هو مباديلي هوكما نغازيجو أوجووا أوكوباليوا.
 -5إي حوكما يا مراضا هيتسوا كاينا أوجووا أورينغوا موانا،أمتسيني موا ماها

كومي نا ميناني .هاو واندرو وازادي والو حاميلي.
 -1كفاتسي قانوني ياهي لي كاتيبا لينو إيجو أوجووا أوذوكوروضا ها مظموني يا
أولمبيزا هاو أوهارازا أومفانغوو واهي ي حوكما يا أوراضا هيتسوا.
فصل يا فوكاري ()7
كفاتسي روهوسا يا أوعازيري مترو إي زي ونغو ،هاو أوروميليا موانادامو
إنذارا زا بيوو ،زاكي إناما ،هاو زا أوسيسا نتسيني أووبينادامو وا هاهي.
خصوصا إيهارازيوا هو مدرو أوريندزوا نفو مدرو يا كوبالي يافانيليوا داوزو
هاريموا متسنتساو واكي دكتورا هاو واكي سايعاسي.
فصل يا ناني ()8
 -6كفاتسي روهوسا يا مدرو أوريندا موانا دامو متروانا،أووتروانا ني لي جوزو
الهو واتروانا،هي زي جيها بيا زي زيضا.
-3كفاتسي موانادامو أوجو جووا أوساميزيوا أورومواني.
-2كفاتسي روهوسا يا مترو أوريندزو نفو يافاني هازي زا ظولومو.
 -9إي نقطة يا هندا ياهي ليكيفو لينو كاينا أوجووا هو تفسيريوا هاو زيا ،هاريموا
زي نتسي إيكاو بعض يا زي تريندوا زاكي فوجاري زو أوجووا أوهوكومضا
هازي فونغو زا الجولي نا هازي زا زولومو زا أوريندزوا نفو ،زا أمريشيوا ني
محكم ياالزيمو.
-5كايجا هوكوملو " هازي يا زولومو يا أوريندزوا نفو" هي تفسيري ياهي لي
كيفو لينو:
 -1هاينا هازي هاو أوروموا،زاتسو ذكوروضا هاريموا ي نقطة يا فيلي (ب)،يا
تساشيوا يفانيوا ني مترو يا فونغوا بيريزو بعدا محكما رسمي ،هاو مترو إيكاو
بعد يا هوكوموضا أوفونغوا بيريزو فونغوضا ها ما شروطي.
 -9هاينا أوروموا وا سوروايا زاكي جيعيشي،هاريموا زي نتسي زا روهوسو
مترو أوجووا أوهارايا أوتيكيليزا ي واجيبو يا أوفايا أوجيعيشي ها أودونغا ي
شاريعا.
 -8هاينا أوروموا وا فرضيوا ها وكاتي ضرورة مخصوص هاو كافا إي ترياو
هاريموا خطري ي ماعيشا هاو أومكايو نترو واهو وانترو.

 -7هاينا هازي هاو هاينا أوروموا زا باتانا ني زي واجيبو زاكي راعيا زاكي
قواعيدا.
فصل يا شيندا ()9
 -6هاينا موانادامو نغينا هاكي يا هونتري أوهوريا نا حيفاظي ياهي ذاتي يا هاهي.
كفاتسي روهوسا يا مترو أوزيضا ني بوليسي هاو أوفونغو فاتسينا سبابو .كفاتسي
مترو أوجوجووا يا زيليليوا أو هوريا وا هاهي،إيكا تسي سبابو زا نونغا شاريعا
ني زي ندزيا زا محكم زا هانتسيوا ني شاريعا .هاينا مترو يا باليوا هو بوليسي
نغيالزيميو يا جوزيوا،أوواكاتي أوو يازينغاروا،شا تسونغيزا نا ي نغيالزيميو
ياهو نترانا نا معادزيشي يا مايليزو،ها واكاتي مفوفي يافينووي زي ندرونغو يا
كازيوا زو.
 -3هاينا مترو أوجو زيليليوا أووهوريا واهاهي هاو ها فونغوا بيريزو نغينا هاكي
ياتساهي مسعادا فونغوا محكما ياجو أوفيميسا ها حراكا أو وسطا واهي زيفونغو
زا هاهي ياجو الزيميشا أو مفونغوضا هاهي إيكا إي باريهانا أوكايا ها فونغوا
بوري.
 -2هاينا مترو أوجو زينغاروا هاو ها فونغوا بيريزو هاسبابو إيتريندوا شا
هيسابوضا شيدزيرو،إيالزيمو يافيهوا ها مودا وا حراكا هاريموا جويجي هاو
ظامانا مرواجي يا روهوسيوا يا فاني هازي زاكي شاريعا .نغايالزيميو يا
هوكوموضا ها مودا مفوفي هاو يا تشيليليوا .كيتسو الزيمو يا فونغوا ها مودا
إيكاي كواعيدا .شا هو مفونغوضا ها شروطي نغوجو أوجووا أودونغانا نا ما
شاروطي ياجو أوظاميني هومباريهانو واهي مترو ياتوهوموضا نا إيتريندوا ي
نتسيهو ي محكما ياهاهي ياجو أوجيميزيوا ،نا نا هاريموا هاينا واكاتي يا جو
أوتساهوا ني محكما،نو أوسيكو واهي ي حكما إيجوكا أوتوضا.
 -9هاينا موانادامو يا هونتروا ني مكاسوا وا أوغاماتريوا هاو أوفونغوا بوري نغينا
هاكي يا أوتساها زيليفوا زا لينغانا ني تعابو يا مجيريا.
فصل يا كومي ()11
-6هاينا مترو أوجو باليليوا نو هوريا واهاهي نغوجو أنغاليوا كيبينادامو نا
ماستيحي ياهي أوونترو واباسا هاينا موانا دامو.
أووانترو وافونغوا راها واتسو هوكومولو،إيالزيمو واتسي تسنغانيوا نوواهوكومولو ،بادي إيكا نغافو هالي مخصوص ياجيري،نو وانترو وانو أوو وايلي

كاوانا أووجووا أوروميضا نامنا نزيما يا زيفونغو،وانو واتسو هوكوموضا نغي
الزيميو وا باليوا ها نامنا يالينغانا نو أوكايا راها كواجا هوكوموضا أوكايا وافانا
إيتريندوا شا أوفونغوا.
أوو وانازيجانا مابيريزوني نغي الزيميو واتنيغولو نو وانترو وادوهازي،ناوإيالزيميو واتريندي وا حوكمولو كابوال.
 -3إي هالي ياهي زيفونغو نغيونا نامنا يا هونغاليا أو وافونغوا إيلي وا هونتري
ماجيتسو هي زيتريندوا وافانا ،إيلي أوريجي هاريموا أوو مجتمعا ها أونينيكيفو.
أوو وانا زيجانا ما بيريزوني إيكاو وا تينغوضا نو وانترو وادوهازي نغواجو
هونغاليوا ها هالي يالينغانا ني ماها ياهاو ني هالي وا فونمبولو كي شاريعا.
فصل يا كومي نا مويجا ()11
كفاتسي مترو أوجو جووا أوفونغوا هاسبابو كجا استيحي درنغو زا أندزيهوا
هاريموا مكاتابا وا هاهي نا مدرو.
فصل يا كومي نابيلي ()12
 -6هاينا مدرو أوعيشي هاريموا انتسي ها أوروهوسوضا ني شاريا،نغينا
هاكي يا أوزونغوليا ها نافاسي هاريميو نا أوفانا ماكازي يافو ياندزاو.
 -3هاينا مدرو نغينا هاكي يا أوجووا أوالوا هاريموا نتسي إيتسوكاو،با حتى
إياهاهي.
 -2إي زي هاكي زا فوبوضا هاريموا زي فصل زاترينديا إينو نكازينا أوجووا
أوساسانيوا بادي إيكا إي شاريعا ندي شا تريندي شا هابا،إيكا أوو مساسانيو
أوو أوليانا ني حيفاظي ياهي داووال،ني أماني ياهو مجتمعا،أوو نونو،هاو
أومسيميزو طابيا نجيما هاريموا أومجتمعا،هاو إيكا كوتسو هيندا كينومي
ني زي هاكي ني نافاسي ياهو واندرواجي نا أودونغانا ني زي هاكي زا
سايا زا ذوكوروضا هاريموا لي كاتيبا لينو.
 -9كفاتسي مدرو أوجو جووا يافوهوا هاجي ال إيزي،ي حقي يا أوريجيي
هاريموا ينتسي يا هاهي.
فصل ياكومي نا نترارو ()13
مجيني أوجيهونترو ها ندزيا زا حقي هاريمو أرض يا داووال نزيما يا وافيكي
لي كاتيبا لينو،كانا أوجووا أودومبيزيوا بادي ها نزيا زا شاريعا،بادي إيكا
نغافو سبابو مهيمو زاه وسو إي حيفاظي يا داووال زي روهوسو أوو

مدوبيزيوا نغيالزيميو يانيكيوا نافاسي يا تيكيليزي زي سبابو زي زي ياو
أوومدوبيزو وا هاهي ،إيكاو نغازيجو أوويليشيوا إي ظامانا يا باسيوا ني زي
ندرونغو إيزو ،هاو واندرو واجو أوليوا ني ظامانا أوو إيلي واتوندي زي
سبابو غيزو باداال يا هاهي.
فصل يا كومي نا ني ()14
 -6أوو واندرو بيا أوو ساوا هو أوسوني موي محكاما جيمال ني زومبا زا
هاو .هاينا مدرو نغينا حقي يا إيشيليوا زي ندرونغو زا هاهي ها أوماكينيفو نا
أواضيحي هاريموا تريبينالي نا محكاما ياستحيقي،يا تسونا بينتدزيليا ،يا هنتسيوا
كيشاريعا،إيجو أوفيميزا زي سافوزي زاهي زي توهوما زا باسا محكاما
مادزيرو،هاو مزيليهانو واهي زي حقي زا هاهي ني زي واجيبو زيلونا سورايا
زي تسو زاكي ظاليمو .محاكما يا سيري نغاجو أوجووا أوجيميزيوا هاريموا ي
بيا ياهي محاكام ا،هاو بعض ياهو وكاتي ياهو أومفانيو هاو ،ها فايدا ياهي زي
هايا زاكي بينادامو .هاو أوتروليفو واهي داووال هاريموا مجتمعا أوستيحيو ي
ديمقراطي،هاو ها فايدا ياهو أومعيشي نافسيا وا نداني واهو واندرو وا باسيوا ني
محاكما ،هاو إيكا ي محاكيمو واو ونو ماصيالحا كابيسا هو سيري ي محاكاما ها
أوريا أوكايا إيكايا بيضا نغاياجو أومينا أوتروليفو وا هايو،هاينا حكما يارينغوا هو
أوباندي واهي ي محكما يا أووفونغا واندرو بيريزو هاو ي محكما يا نتسيني يا
تسونا زيف ونغو زا بيريزو ،الزيما إيترانغازيوا،بادي إيكا،أوومترانغازو أوو
نغوجو أوم ينا ي فاييدا ياهو وانا زيجانا واتسو تيمو ماها إيكا ي محكما يا هوسو
تعابو زاكي ندووال هاو زا أوجووا إي ياالزيمو ياكينا أووانا.
 -3هاينا مدرو يا توهومضا نا إيتريندوا إيدزيرو شا الزيمو محكما يا أوفونغيسا ي
أوهنتسيوا أوكايا كاتسينا بندا ليتسوكايو،حتى ي شاريعا شيجو أوجيتامكا أوكايا ي
ندي مويني شي إيتريندوا.
 -2هاينا مدرو يا توهوموضا نا إيترندوا إيدزيرو شا الزيمو محاكما يا
أوفونغيسا،نغينا حقي هوليهو ندي شاريعا يانيكيوا زي بهاتي زينو:
 ندو أوجوزيوا،ها هاراك،هاريموا لغة ياجو هو يليوا ،تسينا ها نمنا نيفي نوفوكابي سا،ي نوع ياهي شي إيتريندوا ني زي سبابو زا تسونغا يا كازيواو شو.
 نغي الزيميو يانيكيوا أوو واكاتي ني زي نافاسي زيلو مهيمو إيلي يا رينغيزيإي دفاع يا هاهي يارودي يانجي مهاديسيني نداي نا ي موشاويري ياجو
هومتسونغووا.

نغيو واجيبو يا حوكومضا فاتسينا أوهوندي واتومبا مباكا. يا واصيليشيوا هاريموا ي توربينالي ياجووي ياجي دافعي واي مويني هاو ياساإيديوا ني مدعي ياجو هو متسونغووا،إيكا كاتيسنا مدعي،الزيمو يا جوزيوا إي
حقي ياهاهي يا أونيكيوا مزيما ،نا واجاو هاينا واكاتي ي شيو شاهي محكما شيجو
أوالزيميشا ،يا تساشيوا مدعيني سيريكالي نغيالزيميو يا تساهوا.
 يا سوؤالي هاو ياتساهي مدرو يا سوؤالي إي شاهيدي كينومي ناي ياتساهيواجاوو أومباروا نو مهوجيوا ني محكما،واهي مازاهيدي ياهاهي ،ها أوستيحي
زي ندزيا ويزو زا روميضا إي ما زاهيدي كينومي ناي.
يا جووي يا سا إيديوا بوري ني متافسيري لغة ،إيكا كاتسو غيليوا هاو كاتسورونغوا إي روميضاو هو محاكاما.
 ياتسي ريندزوا نفو يا توي أوشاهيدي ويجو هومذورو هاو يا كوبالي أوكايا يندي ياريندا شي إيتريندوا يا كازيوا شو.
-9ي زيندزيا زا محكما زي روميضاو أوانا زيجانا راها واتسو باليغي ماها هو
أوسوني موي محكاما يا أوفونغيسا،نغازيجو أوفيميسا ي ماها يا هاو ني فاييدا
ياهو مريكيبيشو ي ماليزي ياهاو.
 -5هاينا مدرو يا ريهوا إيتريندوا شا أوفونغيسا ني محكاما نغينا حقي يا أوتساها ي
حكما يا هاهي إيتريضا ماتسو ني محكما يا جوو إيلي أوفيما مارا ياسايا أو
مهوصيانو وا هاهي ني شي إيترندوا شا مفونغيسا ني زيفونغو يانيكيوا.
 -1إيكا زيفونغو زا بيريزو زا كعاتسي،زيجا زيفوتروا هاالفو هاو إيكا أومريضا
حوري أوفانيوا هاسبابو مظيهيري وا ندرونغو زا نوميني زي ذيبتيشاو أوكايا ي
محكما يافانا خالطي،إي مدرو ووال ياكا يا فونغوا إيالزيمو ياليفوا ها أودونغا إي
شاريعا ،بادي إيكا إي باريهانا أوكايا زي ندرونغو زا نوميني زا زووها كازيجا
فينوها قبل ها خالطي بيا ياهي إيمدرو هاو نوصو ياهي خالطي.
 -9كفاتسي مدرو أوجو جووا أوروشيوا ني محكما هاو أوفونغوا هاسابابو
إيتريندوا إيكاو ها هيسا ها حكومضا هيشو ها فونغوضا ،هاو ها فونغوضا ني
حكما يا كعاتسي ها أودونغا زي ندزيا زا شاريعا زا هاينا نتسي.
فصل ياكومي نا نتسانو ()15
 -6كفاتسي مدرو أوجو جووا أوفونغوا ها زيتريندوا هاو مزيهو ندرونغو

زيتسو أووازيوا خالطي ني محكما يانتسي،هاو ياكي جمعيا يا مادوال أو
واكاتي زي ندرونغو زا فانيها .وا جاو كفاتسي مدرو أوجو جووا أورينغيوا
حكما ندزيرو راحا نا ياكا يا هانتسيوا ني شاريعا أووكاتي أوو .إيكا،بعديا
شي إيتريندوا يا شاريا شي هانتسي حكما نانغو راها ني ياكايا،غي مويني
أوريندا شي إيتريندوا نغيالزيميو ياهونتراني ني حكما يا نوميني.
-3كفاتسي ندرونغو هاريموا يفصل إينو إيزياو حوكوما هاو أوفونغا
مدرو،ها سبابو زيتريندوا هاو مدزيهو ندرونغو زي كاو زي حكومضا زا
بيو ني زي شاريا زي كوباليوا هاريمو زي نتسي بيا.
فصل ياكومي نا سيت ()16
هاينا مدرو نغينا حقي يا كوباليوا هاينا فاهانو أو ووندرو واكي شاريعا وا
هاهي.
فصل ياكومي نا مفوكاري ()17
 -6كفاتسي روهوسا يا أوجي فومبيها فاتسينا حقي هاريموا ي ماعيشا يا
نداني يا مدرو بينافسي،هاو يا هي ي فامي ،هاو لي داهو ال هاهي ،هاو
أوتسنتساووا زي بارووا ني ماصيليانو ياهاهي نا أوتريا نكودي ها نمنا
إيتسو ياحقي،ي شيو شا هاهي،نو مجوليهانو ندرو وا هاهي.
 -3هاينا مدرو نغينا حقي ياحيفاظيوا ني شاريعا إيلي ياتسي جيريزيسيوا
ميجيفومبيهو جا إينو.
فصل ياكومي نا ناني ()18
 -6هاينا مدرو نغينا حقي يا كاني أوهوريا وا فيكيرا،إيماني نا ديني،غي حقي
إيو نغاي دونغاناو نا أوجووا أوتسونغووا ديني هاو إيماني ياجوكا
هونزا،فامويجا نو أوهوريا وا أوظاهيريشا ي ديني يا هاهي هاو ي عقيدة
ياهاهي،وايتشي،هاو فامويجا نا واندرو،ها أوفينوها ترنيغويني هاو ها
أوجيا نداني،ها أوفانا ي زينتريندوا بيا زاهي ديني إيو،نا نا هو إيسوميسا.
 -3كفاتسي روهوسا يا أوريندزا مدرو نفو يا فاني زي تريندوا زيجو أوذورو
ي ديني يا هاهي،هاو يا أوالزيميشا مدرو يا باديلي ي ديني،هاو ي عقيدة
ياتسونغووا.
 -2ي حقي يا أوفينووا ي ديني هاو ي عقيدا يامدرو كاينا أوجووا أوساسانيوا
إيتسو هي زي سبابو زاكي شاريعا زيلو واجيبو هي حيفاظي،أو
تروليفونهاو ي صيحا ياهو وينجي،هاو زي حقي مشيندزي،نو أونافاسيا ني

شي إيماني شاهو وندرواجي.
 -9إي زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو زيجيتوليا ها أوستيحي أو وهوريا
واه ونادوهوزي واهو وانا .هاو أو واليزي واهاو إيلي وسميسي أووانا ي
ديني ني إيماني زي دونغاناو ني زي أعقيبدا وا هاو.
فصل كومي ناشيندا ()19
-6كفاتسي مدرو أوجو جووا أوشنغازيوا هاسبابو ها تيكيليزا زي فيكيرا زا هاهي.
 -3هاينا مدرو نغينا حقي ياتيكليزي ها أونافاسي زي فيكيرا زا هاهي ،ي حقي إينو
إي تسنغانا أو حوريا وا متسانتساوو،نا أوجوزيوا خباري نا أوترنغازا خباري ،نا
فيكيرا زا هاينا نامنا،فاتسينا أوازا ميباكا يا نتسي .ها نمنا يا أورونغوا ،يا
هانزيها،يا مندزيشي يا شنمبا،هاو صنع،هاو ها أوروميا زيفايا زيندرواجي.
 -2أومتريضا ندزياني واهي زي فيكيرا زا ذكوروضا هاريموا لي كاتيبا ال فيلي
( )3الهي ي فصل إينو نغاي الزيميشاو واجيبو مخصوص،نا أوظامانا،نا
أوبالغيفو مخصوص .هايزو نغايجو جووا أوهوندرانا نا بعض زا مزيليهانو،شا
زيالزيمو زي هينتسيوا ني شاريعا زير ودي زيكي كازيتسينا مبوهو.
 -aهوليهو ندي ما استيحي ياهي زي حقي هاو أو صيفوضا نا شيو زاهو وسايا.
-bهوليهو ندو مفامو ي حيفاظي يا داووال،نو أوتريليفو واهو مجتمعا ني صيحا
هاو أومجيباليو نترو واهي ما راعيا.
فصل يا عشريني ()21
 -6هاينا مهابيلي فيكيرا زا نكودو أوهارازيزيوا ني شاريعا.
 -3هاينا مهابيلي أوينغيفو وا داووال ،هاو كابيال هاو ديني ديني إيكاو نغاو
فونغاتساناو نا أوبانغوزي،نا شاري نا أوفوجاري أوهارازيوا ني شاريعا.
فصل ياعشرين نا مويجا ()21
ي حقي يا هو أونجيليانا ها أماني غي كوباليوا .هو متريو ندزياني ي حقي إينو
كاينا أوجووا أوزيليهانيها إيتسو هي زي ندزيا زا هانتسيوا ني شاريعا ،زيرودي
زيليو واجيبو هاريموا مجتمعا واكي ديمقراطي ها فاييدا ياهي حيفاظي يا داووال،
نو أوتروليفو واهي ما راعيا،ها أوحيفاظي ي صيحا ني زي هايا زاهو مجتمعا
هاو زي هاكي ني زي نافاسي زاهو واندرواجي.
فصل ياعشرين نا مبيلي ()22

 -6هاينا مدرو نغينا روهوسا يا أوبارانيها ها أونافاسي ناينا وانترو واسايا،واجاو
نا أوترونغا زاما زا سينديكا هاو وا زينجيي ها أوحيفاظي نا أودافعي زي فاييدا زا
هاهي.
 -3أومتريو ندزياني ي حقي إينو نكاونا أوجووا أوزيليهانا إيتسو هي مازيليهانو يا
هانتسيوا ني شاريا يا ليو واجيبو هاريموا مجتمعا واكي ديمقراطي،ها فاييدا ياهي
حيفاظي يا داووال .أو أوتريفو واهي أومجتمعا،أوويما وا مجيباليو واهي ما راعيا،
هاو زي حقي ني زي نفاسي زاهو واسايا .ي فصل إينو كايتسو هارازا أو مزيو
نوسو ها ندزيا يا شاريعا أو مروميضا واهي حقي إينو ني ماجيعيشي ني بوليسي.
-2كفاتسي قانون ياهي فصل إينو إيروهوسو ي زي داووال زا وافيكي لي
أعازيميو الهو مواها شيهوي نا مجانا شيندا نا مينغو ميني نا ناني )6798( .الهي
لي تشاما ال دونيا الهي زي هازي أوهوسو أوونافاسيا واهي ماتشاما يا سينديكا نا
أوحيفاظي زي حقي زاكي سينديكا،زي رينغي عازيما زاكي شاريعا زا
أوظولومو هاو أوروميا ي شاريعا ها نمنا يا أوظولومو ي ميعادي يا رينغوا ني
لي أعازيميو ال فومبوضا لينو.
فصل ياعشرين نا ندرارو ()23
 -6إيفامي،إينو ندي نغازي مشيندزي ياهي أوو مجتمعا،نيو نغيو واجيبو إي
حيفاظيوا نو مجتمعا أوو ني داووال.
 -3ي حقي يا أوفونغا ندووال نا أوبانغا فامي إيكوباليهانا حو جوموا ي
مدرومي ني مترومشي وا باليغي زيونغو.
 -2كفاتسي ندوال إيتسوكاو إيجو جووا أوفونغيها فاتسينا أومكوبالي ها
أونافاسي واهي إي ملوال ني ملووضا.
 -9إي زي داووال زا وافيكي ليكاتيبا لينو نغازيجو أورينغا زي فرصة زا
الزيمو إيلي أوحيفاظي أووساوا وا حقي نا ألوظامانا واهو وا
ل والنا،هاريموا أو مودا واهي ندووال،هاو أوواكاتي يا تسينزيها .إيكا ي
ندووال إيتسزنيزيها،إيالزيمو فارينغوا فرص زا حيفاظي زي حقي زا
واجيبو زاهو وانا.
فصل ياعشيرين نا نني ()24
 -6هاينا موانا ياتسو باليغي ماها نغينا حقي ،ياحيفاظيوا ني فامي،نو مجتمعا
ني داووال،فاتسينا أوبانغوزي وا كابيال،رانغي ،أومي هاو أوشي،لغة،ديني،
مبوهو هاريموا داووال فوالني هاو مجتمعا فوالني،مالي هاو مزاليهانو.

إيزو بيا ها أوستيحي يكياسي ياهي ماها ميشاشي ياهاهي.
 -3هاينا موانا نغي الزيميو يا أندزيها هاريموا لي دفتاري ال مزاليهانو إيسا يا
زاضا يارودي يا كازيوا دزينا.
 -2هاينا موانا نغينا حقي يا أوكانا أوراعيا.
فصل يا عشرين نا تسانو ()25
هاينا راعيا نغينا حقي نا نافاسي،فاتسينا أوبانغوزي مزيما وا ذوكوروضا هاريموا
ي فصل يا فيلي ( )3فاتيسنا مفونغوزو ي حقي إينو ها ندزيا زي تسو هونيسا
أنكيلي:
يا أوري نغا ظامانا هاريموا أو موينديسو واهي زي خباري زاكي داووال،إيكا ندايمويلي هاو مدرو أومواكيلي يا متسونغووا ها أونافاسي.
 يا أوتشنغووا هاو أوتشنغوضا هاريموا زي نيتشانغوزي زا مودا حتى مودا .زيتسونا ماتراترا ،ها فوتي زاهو واندرو بيا وا الزيمو ها أوتشنغوزي وا
سيري،أوجو أوفاما أومتامكو ها نافاسي واهي ي عازيما يا هو ويني أوفوتي.
 يا أووصيلي هاريموا شروطي جيمال زا أوساوا ،هاريموا زي ظامانا زاسيريكالي زا هي نتسي يا هاهي.
فصل يا عشرين نا سيت ()26
هاينا واندرو أوساوا هوسوني موي شاريعا نيو يو حقي إي شاريعا شي حيفاظي
أوو ساوا هو سوني موي شاريعا نيو يو حقي ي شاريعا شي حيفاظي أوساوا أوو
أوحارازا أوبانغوزي وا كابيال،رانغي أومي هاو أوشي،لغة،ديني فيكيرا زا سياسا
هاو ماووني ماندرواجي،مبوهو هاريموا داووال هاو مجتمعا فوالني،مالي هاو
مزاليهانو هاو ندرونغو زيتسو ندازينو.
فصل يا عشرين نا سابا ()27
هاريموا داووال زي لونا باكيا ال وانادامو وا شاشي الجيتينغا ها جينزي،ديني هاو
لغة ،أوو وانادامو واهي لي باكيا لينو كوانا أوجووا أوزيليوا ي حقي يا
أوكانا،فامويجا نو واندرو جاوو،ي ماعيشا ياكي مجتمعا،ي حقي يا أوسوميسا نا
أودونغا ي ديني ياهاو،ها أوروميا ي لغة ياهاو.
جزء ياني
فصل يا عشرين نا ناني ()28

فا بانغيها إيكاو شي شوهوليهاناو ني زي حقي زاكي بينادامو (شي بوارواو
هاريموا لي كاتبا لينو ندي كوميتي) .شي إيكاو شينو شي بانغيها ها واندرو كومي
نا واناني،نيشو شي ريهوا زي هازي زيجو أوذكوروضا بعد فانو.
-6إي كوميتي إي بانغيها ها ماراعيا واهي زي نتسي زا وافيكي لي كاتيبا لينو،
يا الزيمو واكي واندرو وا أمينيفو نا واعاديليفو وا جو كابيسا وا لوونا أوجوزي
واكوباليوا هاريموا أومفا واهي زي حقي زاكي بينادامو .نغايجو أوكايا نجيما هو
بارا واندرو واسايديزي هاريموا زي هازي زاهي كوميتي،واندرو إيكاو نغواونا
أوزويفو وا هازي زاكي شاريعا.
 -3أوو وانا شاما واهي ي كوميتي أوفوتيوا شا أوجيتامكا هاريموا زي هازي
هاجي ال كيبينافسي.
فصل يا عشرين ناشيندا ()29
-6أووانا شاما واهي ي كوميتي أووفوتيوا شا سيري هاريموا أوروضا وا واندرو
وا كاميليشا ي ما شروطي يا إيليهوا هاريموا ي فصل يا عشريني نا ناني ()38
واتسونغوضا ني زي نتسي زا وافيكي لي كاتيبا لينو.
 -3هاينا داووال نغيجو أوجووا إي يليهي واندرو وا إيلي هو وينيجي .أو واندرو
واوو الزيما واكاي ما راعيا واهي ي نتسي يا وايليها.
-2مدرو مزيما كانا أوجووا هو يليهوا نكادو بيلي.
فصل يا ثالثين ()31
 -6أوتشاغوزي وا هنداني نغوجو أوفانيها،ها أولي ميزي سيتا بعدا ي تاريخي يا
متريضا ندزياني لي كاتيبا لينو.
-3ميزي ميني هو أوشاشي،كابال ياهي تاريخي يا فوتي هاريموا ي كوميتي،
إيتسو فو تي زا أومبايا بنزا المدرو زا فينوها أوكايا ها الوا ها أودونغا ي زاهابوا
هاريموا ي فصل يا ثالثين نا نني.ي موانزيشي جيمال واهي ي جمعيا ما داووال
نغوجو فيها ماندزيشي يا مالليهو زي داووال زي إيليهي هاريموا مودا وا ميزي
ميرارو إي مادزينا ياهو وأندرو وا تسونغوضا أوكايا وانا شاما واهي كوميتي.
 -2إي مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادوال نغيجو أندزيها أوروضا يا هو
واندرو ها ترتيبو زا أوهوال ي مادزينا يا يليشيوا يو ها أوستيحي زي نغايو زاهي
ي أليفوبي ،يا إيفيشي زي داووال وانا شاما واهي لي كاتيبا ها أوفينووا ي زي

نتسي زاهو واندرو وا إيليهوا هاريموا،مودا واميزي ميرارو ندو وينجي قبل ياهي
تاريخي يا هينا فوتي.
 -9أووانا شاما واهي إي كوميتي انغواجو أوفوتيوا هاريموا بونجيليو الهي زي
نتسي وانا شاما واهي لي كاتيبا ليجو هابيليوا ني ماندزيشي جيمال واهي جمعيا يا
مادووال ليجو أوفانيها هاريموا ي مكازي رسمي ياهي جمعيا يا مادوال .هاريموا
لي بونجيليو لينو ي كياسي يا روهوسو لي أنديسيوا ندو أوتيميا غيسابو شا فونفو
دزيما ي كياسي يا روهوسو لي أنديسيوا ندو أوتيميا إيسابو شا فونفو دزيما
هاريموا مرارو ياهي زي داووال وانا شاما واهي ي كوميتي،أو واندرو واجو
أوحوندرا زي نقطة ي زينجي زا زايديا ي نوسو ياهو وا فوتي.
فصل يا ثالثين نا مويجا ()31
 -6إي كوميتي نكاينا أوجوا أوكانا زايدي يا مدرو مزيما هاينا نتسي.
 -3ها مضمون ياهي زي فوتي زاهي كوميتي ،إيالزيمو واندرو واستيحي لي
بوانيسو الكي جغرافي ياهي ما بارا.
فصل يا ثالثين نا مبيلي ()22
 -6أووانا شاما واهي كوميتي نغواجو أوفوتيوا ها مودا وا ماها ميني .ناو نغواجو
أوجووا وا فوتيوا مارا يا فيلي إيكا وا يليهوا ني زي نتسي زا هاو .شا ي ماندا يا
واندرو شيندا وا فوتيوا هاريموا زي فوتي نغايجو أوكوما بعد ماها مييلي،رانغو
وا فوتيوا مارا يا هندا ،إي مادزينا ياهو واندرو شيندا واو نغاياجو أوتسونغوضا
ها كوريا ليجو أوريضا ني رائيسي واهي لي بونجيليو ال فوبوضا هاريموا لي
كيفو ال نني ( )9الهي فصل يا ثالثين (.)23
 -3بعدا أو مويسو واهي ماندا،زي فوتي نغازيجو أوفانيوا ها أودونغا زي قانون
زاهي زي فصل زا تريندي زاهي لي كاتيبا لينو.
فصل يا ثالثين نا ندرارو ()33
 -6إيكا أوجيمليفو واهي أووانا شاما وا كوبالي أوكايا مواناشاما مدزيما واهي ي
كوميتي هازيا هازي نو تسي ها مودا،ي رئيسي واهي كوميتي نغوجو جوزا ي
مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادوالنفاهي يا ترنغازي كي رسمي أوكايا
نغافو بالسي إيلو بوري نا ندي يا كايا ياهي ي مواناشاما يا زيا هازي.
 -3ها سبابو زا مفاريكي دونيا هاو أوجيزولو ني زي ظامانا،وا ناشاما واهي

كوميتي ي رايسي واهاشو نغوجو جوزا ها حراكا ي موندزيشي جيمال واهي
جمعيا يا مادوال .أوتيكيلزا كي رسمي أومكايو بوري واهي بوالسي راندزي
يتاريخي يا هو مفاريكي دنيا هاو هو جيزولو.
فصل يا ثالثين نا نني ()34
 -6إيكا فابوها بوالسي إيليو بوري ها أودونغا ي فصل يا ثالثين نا ندرارو،يكا ي
ماندا ياهي مواناشاما يا بوزا يا الزيمو يا رينغيوا إي بادال كايستو هيسا هاريموا
ي ميزي سيت يا دونغا ي تاريخي يا هو أومكايو بوري واهي بوالسي،ي
مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادوال نغوجو جوزا زي داووال واناشاما واهي
لي كاتيبا لينو واجو أوشيندا هاريموا مهوال وا ميزي مييلي،وافيهي ما هوتاجيو يا
واندرو ياندزاو واجي وا فوتيوا ،ها أودونغا يا فصل يا عشرين ناشيندا إيلي
أوتساها ي باداال ياهي إي يا الوا.
 -3إي مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادووال نغيجو أندزيها ي أوروضا يا هو
واندرو يا فيشيوا ها أودونغا ي ترتيب ياهي زي خروفو زاهي أليفوبي،يا إيفيشيي
زي نتسي زا وافيكي لي كاتيبا لينو أووروضا .غي زي فوتي زا أوتسوتغووا ي
باداال نغازيجو أوفانيشيها ها أودونغا زي قانون زا الزيمو زاهي لي كاتيبا لينو.
 -2هاينا موانا شاما واهي ي كوميتي،يا فوتيوا هاريموا يوالي يا فينوها أوكايا نغيو
بوري ها أودونغا ي فصل يا ثالثين نا ندرارو ( )22نغي مواناشاما ،حتى
يتاريخي يا مكازو كيفو لي بانزا الهي ماندا ياهي مدرو ياكا هومرنغيا ي بادال،ها
أودونغا ي فصل يا فومبوضا فانو.
فصل يا ثالثين نا نتسانو ()35
أووانا شاما واهي كوميتي نغواجو أوهوندرا ماليفو ياجو أوالوانا ني بيجي ياهي
لي كونغومانو الهي جمعيا يا ما داووال،ماليفو ياجو أووالوانا نا مواكينيشو واهي
لي بارازا كوو،ها أوليندزانيسيوا نو مهيمو واهي زي هازي زاهي كوميتي.
فصل يا ثالثين نا ندرادارو ()36
إي مواندزيشي جيمال واهي ي جمعيا يا مادووال نغوجو تساشيا ي كوميتي أوو
واروميشي ،ني زانا زا هازي زي هوتاجيواو إيلي أوتيكليزا ها أوندرو زي
هازي زا ظامينيشيوا غي كوميتي ني لي كاتيبا لينو.
فصل يا ثالثين نا سابا ()37

 -6إي مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادووال نغوجو كاربيشا أو واناشاما
واهي ي كوميتي هاريموا لي بونجيليو ال هندا .ها روموا لي جومبا رسمي الهي
لي كونغومانيو لينو.
 -3بعدا لي بونجيليو ال هندا،ي كوميتي نغايجو هو أوجوليانا ها أوفانا ي شاريعا
شا نداني شا هايو.
 -2إي ما بونجيليو ياهي ي كوميتي نغاياجو أوفيرا هاريموا لي جومبا رسمي
الهي يجمعيا يا ما دووال،هاو هاريموا ي بيرو ياهي جمعيا يا مادوال إيهو جينيف.
فصل يا ثالثين نا ناني ()38
هاينا موانا شاما واهي ي كوميتي،قبل يجا أنديسا هازي نغوجو جي أمويوا
هاريموا لي ترينغوي ها أونيسا أوكايا نغوجو تيكيليزا زي هازي زاهاهي فاتسينا
بينزيليا ها أودونغا ي حيكما ياهاهي.
فصل يا ثالثين ناشيندا ()39
-6إي كوميتي نغايجو وفوتي ي ماظامانا واهي بيرو ياهايو واجو أوباك يماها
مييلي.ناو نغواجو أوجووا أوفوتيوا مارا يا سايا.
-3ي كوميتي نغايجو أوهانتسي ويو ي شاريعا شا نداني شاهايو .نيو نغاي
الزيميو يكاني زي قانون زينو:
 يكياسي يا أوجووا هوانديسا ي زي هازي إيكانتسي ها وندرو كومي نا وايليواناشاما.
غ ي زي أعازيما زاهي ي كوميتي نغازيجو أورينغوا نو أوينجي واهو واناشاماواليو حاضر.
فصل يا أربعين ()41
 -6زي داووال زا وفيكي لي كاتيبا لينو نغازيرينغاو أعهادي يا أوفيها ميجارادا يا
أويليزا ي زي فرصة ياريغو إيلي أوتريا ندزياني زي حقي زا كوباليوا هاريموا
لي كاتيبا لينو ني زي ينغاو زا بوضا هاريموا أومروميضا واهازو.

 هاريموا بانزا ال مواها رانغو أوو تريضا ندزياني واهي ليكاتيبا لينو ،أوهوسوهاينا داووال.
هاالفوا،هاينا واكاتي ي كوميتي إيجو أوتاماني. -3إي ميجارادا بيا نغايجو أوفيشيوا ي موانزيشي جيمال واهي ي جمعيا يا
مادوال،فاهي يا إفيشي ي كوميتي إيلي إيطاليي .إي ميجارادا نغيالزيميو
إذوكورو،إيكا إيالزيمو،إي ميهيما يا زيا أوو متريو انزياني واهي زي قانون
زاهي لي كاتيبا لينو.
 -2إي مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادووال نغوجو جووا بعدا أوشاوري ي
كوميتي يافيهي كوبي هاريموا ي مجومبا مخصوص ياكي داووال يا مطالعا ياهي
ماهاال إي ميجاراد إينو يا خوصو ي ميفا يهايو.
-9ي كوميتي نغايجو أوطاليي يميجاراد يا فيهوا ني زي داووال زا وفيكي لي
كاتيبا لينو،بعد يافو شي فيهي ياهايو يا باليا ي ماووني جيمال هي مصلحا ياهايو.
نغايجو أوجووا وا جاوو شي فيهي إيميجارادا إينو هاريموا شي إيكاو شي
شوهوليهاناو،ني أنكيبا نو معيشي واكي مجتمعا،ماوني ياجو أودونغانا ني زي
كوبي زاهي ميجارادا ياال وانا ،ني زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو.
 -5إي زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو نغازيجو أوجووا زي إيليشيي ي
كوميتي ماووني هو جوموا هاينا ماووني يا فانيوا ها أودونغا ي لي كيفو الني ال
هي فصل إينو.
فصل يا أربعين نا مويجا ()41
 -6هاينا داووال يا وافيكي لي كاتيبا لينو نغايجو أوجووا ،ها سبابو ندي فصل إينو،
إيكوبالي أوكايا ي كوميتي نغيونا ي فرصة يا أوهندرانا نا أوطاليي ميجارادا إي
توهوميو أوكايا نغافو داووال نيدرواجي إيتسو أوفانا ي زاالزيمو أوخوصو لي
كاتيبا لينو .إي ميجارادا يجو أوفيها ها أوستيحي ي فصل إينو نكينا أوجووا
أوكوباليوا نا أوطاليوا إيتسو مباكا إيالوانا نا داووال ياوافيكي لي كاتيبا،تسي باهي
ياكوبالي ها أوفينوفو زي ظامانا زاهي كوميتي .ي كوميتي كاينا أوجووا أورينغا
مجارادا إيتسوكاو أوالوانا نا داووال ياتسو تيكيليزا ها أوفينوفو أومكوبالي هازي

جما نديزي زي فانيوا ني كوميتي .إي زي ترتيبو زيجو أودونغا فانو نغازيجو
أوروميليوا ي ميحارادا يافيهوا ها أوستحي ي فصل إينو:
 إيكا داووال يا وافيكي لي كاتيبا لينو نغايتهومويو داووال نيدرواجي مواناشاماأوكايا نكايتسو استيحي لي كاتيبا لينو،نغايجو أوجووا هو إيشيليزيزا ها ماندزيشي
ي داووال إيو أوومبيهوا هايو .هاريموا بانزا الميزي ميرارو إي داووال ويني هو
يشيليزيزيوا نغايجو أوفيها مجارادا،هاو معادزيشي ياتسوكاو يونتسي،يا هو يليزا
يماسوؤاال يا أوزيسيوا نا أوجيبو ها هاينا نمنا إيجو أوكانا فاييدا،زي ترتيبو زا
دونغوا ني زي هالي زا ماريجيي زا روميضا،هاو زيروميضاو هاو زا فيكيريضا
أوروميضا ها مريكيبشو زي خالطي.
إيكا هاريموا مهوال وا ميزي سيت ها أوالوانا ني تاريخي يا مواصيليواأومجارادا واهندا ني داووال ياكوسوديواوو ،لي سوؤاال كاليجا هونترا جوابو ال
وافيكيوا ني زي داووال زو مبيلي،هاينا ندزيما نغايجو أوكانا حقي هو هويليها لي
سوؤاال هاريموا ي كوميتي ،ها أوعاريفيا،نا أوجوزا ي داووال يا باسيوا ني لي
سوؤاال.
 إي كوميتي نكاينا أوجووا أوكوبالي مجارادا وا يليشيواوو،قبل ويجا تسنتساوواواجووا إيكا ي زانا زا ماصيالها زا نداني زيروميضا بيا حتى زي حيسا ،ها
أودونغا زي واجيبو زاهي شاريعا هي بيا ياهي زي داووال زا كوباليوا ها
أوجيمليفو .ي ندزيا إينو نكاينا أوروميضا إيكا زي ترتيب زا متساهو ماصيالها
زيتسوها حاكو أوومودا واالزيمو.
 إي كوميتي نغايجو أوفانا مكونتسي وا سيري إيكا نغاي طالياوو إي ميجارادا ياذوكوروضا هاريموا ي فصل إينو.
 بادي ها ما استيحي ياهي قانون ياهو مسيتيري وا باليا ي شامبا شا ( -cج) ،يكوميت ي نغايجو أوجووا أوتوا أومساعدا واهايو ها ترتيب زا أوتساها مصيالها نا
موافيكيانو واهي زي داووال زو مبييلي ،ها أوستيحي زي حقي زاهو أوبينادامو
نو أوهوريا حاما ندي هالي زا تيكيليزيوا هاريموا لي كاتيبا لينو.
 -هاريمو هاينا سوؤاال يا إيليهوا،ي كوميتي نغيونا روهوسا يا هو أوزيسا ي زي

داووال زيلو باووني هوليهو ندو مسيتيري وا شامبا شا (ب)،هاينا ندرونغو إيجو
أوهوكومو أوكا نغيزو ماصيالها فوهاووجو.
 إي زي داووال زا ذوكوروضا هاريموا أومسيتيري وا شابا شا (ب) نغيزونا يفرصة ياوفوهوا واندرو باداال ،أوو واكاتي ي ماسوؤاال يا واخوصو يا جوكا
هوانغاليا ني كوميتي،ناو نغواجو أوجووا هو جيليزا ها ماقولي هاو ها
ماندزيشي،هاو هي زينمنا زو مبيلي.
ي كوميتي نغي الزيميو إيفيهي رابورو هاريموا مهوال وا ميزي كومي نا مييليها أووازا رانغو ي شامبا شا (ب)،أوجو أووا واصيليا.
إيكا فاشيندي فا باريهانا موافيكيانو ها أودونغا ي زي ترتيبو زا هو مسيتيري واشامبا شا (هـ) ،ي كوميتي نغايجو أوفوفيزا ي ربورو ها أويليزا ها مختصاري ي
زاجيري نا ني ماصيالها يا باريهانا.
 إيكا كينومي كفاجا باريهانا مويليوانو ها أودونغا ي زا هامبوا هاريمواأومسيتيري وا شامبا شا (هـ) ي كوميتي نغايجو أوفانا ي رابورو يا هايو إي
يليزي ندرو ي زاجيري إي ي دونزي نا ماووني يا أندزيهوا ،نا نو مثيبيتشو ها
ماندزيشي ي ما قاوولو يافيهوا ني زي داووال زي وافيكي لي كاتيبا لينو.
أوخوصو هاينا مكوترانو ي رابورو نغايجو أوفيشيوا زي داووال زا باسيوا.
-3ي زي قانون واهي فصل إينو نغازيجو أونجيا ندزياني يكا داووال كومي زا
وافيكي لي كاتيبا لينو إيكاو،واجي تمكا حما ندي هيلي زا تيكيليزيوا هاريموا لي
كيفو ال هندا ال هي يفصل إينو .لي تمكو ليفومبوضاو لينو نغاليجو أوفيهوا ني
داووال ني داووال نواناشاما هو هاهي ي مواندزيشي جيمال واهي ي جمعيا يا
مادووال،فاهي يا فيشيي كوبي زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو .إي لي تامكو
نغاليجو أوجووا أوفوروا ترينغويني فاتينا أوزيا،أوموانغاليوا وا ما سوؤاال ما
ندرواجي يا تريندي يافيهوا ها أوستيحي ي فصل إينو.
فصل يا أربعين نا مبيلي ( )42
 -6إيكا سوؤاال ال يليشيوا يكوميتي،ها أودونغا ي فصل يا أربعين نا مويجا كا ليجا
هونترا ندرازي يا وافيكيوا ني زي نتسي زا باسيوا نيلو ،ي كوميتي ها روهوسا

ياهي زي داووال زا خصوضا ني لي سوؤاال نغايجو أوجووا أوبانغا إيكاو
ضرورة شا صولوحو ( شيجو باروا فانو ندي كوميسيو) .ي كوميسيو نغايجو
أوجيتولييا ها أوسايديا زي داووال مبيلي زي شينداناو إيلي أوهوندرانا نا
موافيكيانو وا أوساالما هو جوموا لي سوؤاال،أوجو واشيها جوموا أومستيحي لي
كاتيبا لينو.
 ي كوميسيو نغايجو أوواشيها ها وندرو وا تسانو وا ليوا ني زي داووال واناشامازيجو أوجيتوليا .إيكا زي داووال زينو كازيجا هوندرا شاويري هاريموا نوسو هاو
ي بياي اهو وناشاما واهي كوميسيو،هاريموا مهوال وا ميزي ميرارو،أووناشاما
واهي ي كوميسيو واتسو كوباليوا نو وينجي نغواواجو أوتسونغوضا ها فوتي يا
سيري ياهو وانشاما واهي كوميسيو،ها وينجي وا مافونفو ماييلي هاريموا
مارارو.
 -3أوواناشاما واهي كوميسيو أووفانا هازي ها دراجا ياكي مدرو بينافسي .كيتسو
الزيمو واكاي ما راعيا واهي زي نتسي زي شينداناو ،ما راعيا وانتيس زيتسو
وانشاما واهي لي كاتيبا لينو .هاو ما راعيا وا نتسي زاتسو جيتمكا هاما ندي هيلي
زا هامبوا هاريموا ي فصل يا أربعين نا مويجا(.)96
-2ي كوميسيو نغيجو أوفوتي ي رائيسي واهايو إيرودي إي وافيكي ي شاريعا شا
نداني
-9ي كوميسيو نغايجو أوجيميزا كيكاوا عيدا ي موابوجيليو ياهايو هاريموا لي
جومبا رسمي الهي جمعيا يا ماداووال هاو هو بيرو ياهي ي جمعيا يا مادووال
إيجو جينيف.شا واجاو نغايجو أوجووا أوجيميزا ماهاال ماندرواجي ياستحيقي
ياجو أوجووا أوتسونغوضا ني كوميسيو ها أورا ندرازي نديو نا ي مواندزيشي
جيمال واهي جمعيا يا مادووال فامويجا ني زي نتسي زا كوسوديوا.
-5ي بيرو يا أوواندزيشي يا ذوكوروضا ها ريمو يفصل يا ثالثين نا سيت،نغايجو
أوسايديا هي زي إيدارا زا هازي زا هايو ي زيكايو زا هازي زيجو بانغوا نا
أدونغا ي فصل إينو.
-1ي زي خباري زاهوندرانا ني كوميتي زا رودي زا تسوجوا نيو نغازيجو
أوييريوا ي كوميسيو،نا فايو ي كوميسيو نغايجو أوجووا أوتساها مايليزو زايدي
ني زي داووال زا باسيوا.
 -9بعدا أوطاليي لي سوؤاال هي زي مبادي مبيا شا هاريموا مهوال وا ميزي كومي
نا مييلي،ندو وينجي،بعدا يا هوندرانا ني لي سوؤاال،ي كوميسيو نغايجو هويليشيا

رابورو ي رائيسي واهي كوميتي فايو إيفيشي زي داووال زا با سيضا ني لي
سوؤاال.
إيك ا ي كوميسيو نكاينا أوشيندا يا تيميزي أومطالعا واهي لي سوؤاال هاريموامودا وا ميزي كومي نا مييلي،نغايجو أوجينيكا ي واجيبو يا هو نيسا يافو يا
هوندرا هاريموا أومطالعا واهي لي سوؤاال ،هاريموا ي رابورو يا هايو.
إيكا واندرو واشيندي وا واصيلي هاريموا موافيكيانو هاريموا ليسوؤاال،موافيكيانو وا دونغا زي حقي زاكي بينادامو زا كوباليوا هاريموا لي
كاتيبا لينو،ي كوميسيو نغايجو أوجيتهادي إي أونيسي ها أوفوفي هاريموا ي
رابورو ياهايو إي زاجيري نا نو موافيكيانو وا باريهانا.
إيكا فاباريهانا مويشيليانو أوالوانا نو مسيتيري وا شامبا شا (ب)،ي كوميسيونغايجو أوتريا هاريموا ي رابورو يا هايو،نقطة ها نقطة ي زاالوانا ني ما سوؤاال
يا هاديسوا بينا ياهي زي داووال وانا شاما زا باسيضا ني سوؤاال فامويجا ني زي
شيريهي زاهايو،هو جوموا ي زي ترتيب زا موافيكيانو زاكي أونانا .ي رابورو
نغايجو هو نيسا واجاو ي ماووني يا حوضا نا ني ماقولي يا ذيبيتشيوا هاريموا
معدزيشي،إيكاو يا الوانا ني زي داووال زا باسيضا ني لي سوؤاال.
 إيكا ي رابورو ياهي كوميسيو ي إيليهوا ها أوستيحي أو مسيتيري وا شامبا شا(ج) ،ي زي داووال زا باسيضا ني زي مشكيلي زا كايا،نغازيجو أوجوزا ي
رايئسي واهي ي كوميتي ،هاريموا بانزا ال ميزي ميرارو بعدا أوستكاباضي ي
رابورو،إيلي أوصاحيخيشا أو مكوبالي هاو أومهارايو واهي زي نقطة زاهي
رابورو.
 ي زي قانون زا بانغا ي فصل إينو كازينا أوجووا هويندا كينومي ني زي ظامانازاهي كوميتي يا فوبوضا هاريموا ي فصل يا أربعين نا مويجا(.)96
 ي زي ندروميو زا مالي زاهو واناشاما واهي ي كوميسيو نغازيجو هوانيسيوابين ياهي زي داووال زا باسيضا ني لي سوؤاال الكا أوطاليليوا .ها أودونغا
زيسابو زا مجيمليسو تقريبا زي غاراما،مجيمليسو أوجو أوفانيوا ني مواندزيشي
جيمال واهي جمعيا يا مادوال.
ي مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادووال نغينا ي روهوسا،يكا إيبيدي ياريجيزي أوواناشاما واهي ي كوميسيو زي غاراما زا هاو.
فصل يا أربعين نا ندرارو ()43

أووانا شاما واهي ي كوميتي نو واهي زي كوميسيو ضرورة زا مصيليهيشو
زيجو أوكايا زي بانغوا ها أودونغا ي فصل يا كومي نا مبيلي،نغواوونا حقي زا
أوهوندرانا نا بعض،زا ندرونغو زا أووانغوسيزا ي ماعيشا،نا داراجا زي
أوتوكوفو،نا ني زا حيفاظي مخصوص،زا كوسوديوا أو وتعلمو وا جوو واهي
جمعيا يا مادووال،جي هيلي زا ذوكوروضا خاريموا نكادي زا خوصو أو
موافيكياو هو جوموا زي داراجا زا أوتوكوفو نا حيفاظي مخصوص زاهي ي
جمعيا يا مادووال.
فصل يا أربعين نا نني ()44
إي زي قانون زا متريو ندزياني لي كاتيبا لينو نغازيجو أوفانيها فاتسينا أومينا زي
ترتيبو زا هانتسيوا ها أوباندي واهي زي حقي زاكي بينادامو ،هاريموا
أومتامكوضا واهازو نا أودونغا ي زانا زا شاريعا زا أوزيفاما ني ميواكينيشو
ياهي جمعيا يا مادووال ني ماجومبا مخصوص يامطالعا ياكي داووال .إيزو بيا
كازيتسو زيا ي زي داووال واناشاما،هو أوتسونغووا ترتيبو نا ندزيا زيندرواجي
زا أوالزا زي مشاكل ها أودونغا ي ميكاتبا جيمال ها مخصوص وافونغاتسانا نيو.
فصل يا أربعين نا نتسانو ()45
ي كوميتي نغايجو أوفيها رابورو هاينا مواها،هاريموا لي بارازا كوو الهي
جمعيا يا مادووال،ها ندزيا زاهي شي إيكاو شي شوهوليهاناو ني أنكيبا نو معيشي
واكي مجتمعا،رابورو إيجو أونيسا زي هازي زا هايو.
جزء ياتسانو:
فصل يا أربعين نا سيت ( )46
كفاتسي قانون ياهي لي كاتيبا لينو غيجو أوتفسيريها ها أودنغانا زي قانون زاهي
لي أعازيميو مشيندزي زاهي ماجومبا مخصوص ياكي داووال ياميطالعا هوليهو
ندي ما سوؤاال يا طاليليوا هاريموا لي كاتيبا لينو.
فصل يا أربعين نا سابا ()47
كفاتسي قانون ياهي ليكاتيبا لينو إيجو أوتفسيريها ها أودنغانا يحقي يا هاينا أومتي

يا أوجووا وارومي ها أونافاسي ي زي نيتاجيري وا لو نيزو نا ني معاديني يا هو
أولنغا وا هازو.
جزء يا سيت
فصل يا أربعين نا ناني ()48
 -6لي كاتيبا لينو لي بوليوا أوجووا أوتريضا مهونو نو وانا شاما بيا واهي ي
جمعيا يا ما دووال هاو واهي ما جومبا مخصوص يا ميطالعا يا هايو ،نا هاينا
داووال يا نجيا هاريموا أومكاتابا واهي محكما يا دنيا يا أتدابيشا واندرو وا فانا
زيتريندوا زابيو زيندا منو ،فامويجا واجاو نا هاينا داووال إيجو أوتساهوا ني لي
بارازا كوو الهي جمعيا يا مادووال إيكاي مواناشاما واهي لي كاتيبا لينو.
 -3إي ليكاتيبا لينو لي باسيضا أورسميشيوا ها أوتريضا مهونو،فامويجا ني زيفايا
مخصوص زا روهوسو زيندرونغو زيجي ندزياني .نيزو نغازيجو أوهنتسيوا
هوهاهي ي موندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادووال.
-2ليكاتيبا لي نو نغاليجو أوبوليوا هاينا داووال يا ذوكوروضا لي كيفو ال هندا ال هي
فصل إينو.
 -9أومكايو مواناشاما نغا أوجو فانيها ها أوفيرا ندزيا زا مكاتابا نا زيفايا زيليو
هوهاهي ي مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادووال.
 -5إي مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا مادووال نغوجو جوزا ي زي داووال بيا
زا تريا مهونو لي كاتيبا لينو هاو زاكوبالي زي فيكيرا ،أومباريهانيهو وا هاينا
مجارادا وا روهوسو أومكايو مواناشاما.
فصل يا أربعين ناشيندا ()49
 -6لي كاتيبا لينو نغاليجو هوانديسا أوروميشيها ميزي مبرارو بعدا ي تاريخي يا
مفيهو هوها ي مواندز يشي جيمال واهي جمعيا يا مادووال ياهي لي حوتاجيو ال
ثالثين نا نتسانو ال أوكايا موانا شاما.
 -3أوهوسو هاينا داووال إيجو أوكوبالي لي كاتيبا لينو ها أوليتريا مهونو هاو
أوكوبالي زي فيكيرا بعديا أومفيهوا واهي لي هوتاجيو ال ثالثين نا نتسانو ال

أوكايا مواناش اما لي كاتيبا لينو نغاليجو أونجيا ندزياني ميزي ميرارو بعدا ي
داووال إينو ي فيها أو مجارادا واهو إيرخوصو إيكاي مواناشاما.
فصل يا خمسين ()51
إي زي قانون زاهي لي كاتيبا لينو نغازيجو أوروميضا،فاتسينا مباكا هاو
أوتينغوزي أوتسوكاو ،هاريموا ي مابافو يا ليو هاريموا داووال يا متسنغانيهو.
فصل ياخمسين نامويجا ()51
 -6هاينا داووال يا وافيكي لي كاتيبا لينو نغايجو أوجووا أوتساها مباديليشو واهالو.
هايزو نغايجو أوفيها هوتاجيو ال ماندزيشي هاريموا ي مواندزيشي جيمال واهي
جمعيا يا مادووال،فاهي نغوجو فيها ي ماهوتاجيو يا ما باديليشو هاريموا زي
داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو ،هاو أواوزيسا إيكا نغوانزاو فاجيميزيوا مونانو
واهي زي داووال وناشاما،إيلي أوطاليا ي ماهوتاجيو يا مباديليشو ها أوياتريا
هاريموا ندزيا زا فوتي .إيكا فونفو دزيما هاريموا مرارو واكوبالي أومجيميزو
واهي لي بونجيليو،إي موندزيشي جيمال واهي جمعيا مادووال نغوجو بارا أو
مونانو ها دزينا الهي جمعيا ما دووال .هاينا مباديليشو أوجو أوكوباليوا نو أوينجي
واهي زي داووال زيليو حاضر ،زيلونا روخوصا يا أوفوتي،نغواجو هو إيليشيوا
لي باراوزا كوو ال جمعيا يا مادووال ها امتساهو أومكوباليوا كيرسمي.
 -3إي ماباديليهو يايو نغاياجو أوجيا ندزياني إيكا يا كوباليوا ني لي بارازا كوو ال
جمعيا يا مادووال .نا أوكوباليوا ها أودونغا زي ترتيب زاهي شاريعا مشيندزي زا
هاينا نتسي،ها وينجي وا مافونفو ماييلي هاريموا مارارو.
 -2إيكا ي ماباديليليهو ياهيسا يا نجيا ندزياني،نغايو واجيبو يا روميضا ني هاينا
داووال يا يكوبالي،زي داووال زيندرواجي إيزو نغازيجو أوباكي هاريموا
أوستيحي ي زي فانون زاهي لي كاتيبا لينو ،نا ني ماباديليهو يا كوباليوا
نيزو،قبليا.
فصل يا خمسين نا مبيلي ()52
فاتسينا أورا دنغوني ي زي تغاريفا زا ذوكوروضا هاريموا لي كيفو ال نتسانو ال
فصل يا أربعين نا ناني ،ي مواندزيشي جيمال واهي ي جمعيا يا مادووال،نغوجو

جوزا زي داووال بيا زا فومبوضا هاريموا ليكيفو ال هندا ال هي ي فصل إينو.
 نغوجو جوزا واجاو أوواندرو وا تريا مهونو لي كاتيبا ني زي فايا زا تعاريشيواأوجو روميضا ها أودونغا ي فصل يا أربعين نا ناني.
 نغوجو جوزا تسينا ي تاريخي يا مجيو ندزياني واهي لي كاتيبا ها أودونغا يفصل يا أربعين ناشيندا نا ني تاريخي يا أوروميضا ي ما باديليهو يا فيكيريضاو
هاريموا ي فصل يا خمسين نا مويجا.
فصل يا خمسين نا ندرارو ()53
 -6لي كاتيبا لينو،إيكاو لي أندزيهوا ها لوغا يا كينغيريزا ،كي شينووا،كي فرنتسا،
نا كي روسي،زي لوغا زينو بيان غازي ترياو أوشاهيدي واهي لي كاتيبا
لينو،نيلو نغاليجو أوفيهوا هاريموا ي ماكاتيبا بيشيو ياهي ي جمعية مادووال.
-3ي مواندزيشي جيمال واهي جمعيا يا ما دووال نغوجو فيها كوبي يا
صاحيحيشيوا أوكايا يو ياكويلي،ياهي لي كاتيبا لينو هاريموا زي داووال بيا زا
ليوافيكي ها أودونغا ي فصل يا أربعين نا ناني.

