كاتيبا بينا ياهي زيندوال أوهوسو زي هاكي زاكي أنكيبا ،نا زاكي مجتمعا  ،ني زاكي
تمادوني
أوكوباليوا أوتريلوا مهون ،نا أوصاهيهيشوا نا أوفاهاروا ني ليبارازا كوو الهي
جمعية يا مادووال هاريموا لي أعازيميو ال  )XXI ( A 0022الهي مويز كومي نا
سيتى وا ديسمبر مواها شيهوي نا مجانا شندا نام نغو ميرندارو نا سيتى.
لي نجيا نزياني ي مويزي نترارو يا جنفي مواها شيهوي نا مجانا شندا نا مينغو
مفوكاري نا سيتى.
مقدمة:
زي داووال زا كوبالي أومكاتابا أونو
ها أوا كينيشا أوكا:
ها أوستيهي زي أعازيما زا تيكيليزيوا هاريموا ليكاتيبا مشندزي الهي جمعية يا
مادوال
ها أوكوبالي ي ما ستيهي ياهو أونترو وا هاينا موانادامو نو أوساوى جموا زي
هاكي زا واجيبوا إيكاو إيز ندو مشندزي واهو أوهوريا،نو ويزاني وهاكي ،ني
أماني ياهي دونيا.
ها أوكوبالي أوكايا زي هاكي زينو زي زاليهانا هو مفامو واهو أونترو واهاينا
موانادامو.
ها أوكوبالي فامويجا ني مي أعازيميو ال دونيا الهي زيهاكي زاكي بناداموا ،أوكا
يفاليكي نكو يا موانادامو هوري ،يابوكانا نا أوهارا واهو أوسيكيني سيكي ،كاينا
أوباريهانا إيستو مباكا هاينا مترو نغينا هالي زا ماعيشا زا أوروهوسو ني وي هاكي
زكي أنكيبا ،زاكي مجتمعة نا أوتمادوني فامويجا نو مباريهانو واهي زي هاكي زاكي
ما عيشا نا سياسا.
ها وكينيشا أوكايا ليكاتيبا مشندزي الهي ي جمعية يا مادووال لي الزيميشا ماستيحي

يا كويلي يا هي زيهاكي ني زي نيهوريا زا كي بينادامو.
ها أوفيميسا أوكايا هاينا مترو نغينا واجيبوا زا أوتيكيليزا أوسوني موي موانانا نا
أوسوني موا و مجتمعة وا هاهي ها أوكازانا ياتري أنفو نا أوستيحي زي هاكي زا
كوباليهانا هاريموا لي كاتيبا لينو.
وا وفيكيانا هاريموا زي فصل زا دونغا زينو
جزء يا هندا
فص يا هندا ()1
-1هاينا وانترو تغونا يهاكي يا أوجيتساوليا يزيليو موافاكا ناو .هوليهو ندي هاكي
إينو ،نغواجو أوجووا أوتسونغوا ها أونافاسي ي هالي يا مكايو واكي سياسا نا
أوتساووا ها أونافاسي ي هالي لي تومو الكي أنكيبا ،نا نو مكايو واكي ما عيشا نا
أوتمادوني.
-2ها أوكاميليشا زي عازيما زا هاو هاينا وانترو نغواجو أوجووا أوتاماالكي
هونافاسي أو تاجيري واهاو نا ني معديني مشيندزي،فاتسينا أوظولومو زي واجيبوا
زا الوانا نو مشيريكيانو واكي أنكيبا واهاو ني زي داووال زا دونيا،زا كاعانتسي
هاروموا نغسزو ياهي زي فايدا زا هاينا داوال ني ميشندزي ياهي زي حكما زا كي
دنيا زا ما دووال .هاينا هالي يونتسي كفاتسي أمتي أوجو جوا أوفوهوا ي زانا وا
أوتسونغيزا أومعيشي واهاو.
-3ي زي داوال زا هوسولوا نو مكاتبا أونو ،فامويجا ني زي داووال ظمانا زاهي
زينتسي زيتسو هوريا ني زي أرض زي لو جوموا أوفيريليزي وا دووال
زنيترواجي ،إي الزيمو وساهيليشي ومتيكيليزو واهي زي هاكي زاهي زي أومتي
زا أوجيكايا نا أوستيحي يهاكي إيو،ها أودونغا ي ميشندزي ياهي لي أنزيميو
مشندزي الهي جمعية يا مادوال.
.جزء يا فيلي
فصل يافيلي ()0

 -1هاينا دوال يا هوسولوا نو مكاتابا أونو نغيرنغاو عهد يا أوسايديا و متيكيزو زي
هاكي زاكوباليوا هاريموا لي كاتيبا لينو هي زي جيهة زونتسي ،هوسوصان ها ندزيا
زا أوفوتي شريعة ،ريكا نديو ويتشي هاو ها أوتسنغانيها نا داووال زنترواجي،
خصوصا هوباندي وكي أنكيبا نا صنعا زا كي تكنيكي ،ها أوروميا زي نتشيدا إيلو
نيزو ،ها أوروهوسو ومتريو ندزياني ها مبافي ها مبافي زي هاكي زا ذكورولوا
فانو.
 -2زي داوال زا هوسوضا ني لي كاتيبا لينوا نغازيجيتولياو إيلي أوظاميني أوكا زي
هاكي زا فوبوضا هاريمو لو نغازيجو أوتيكليزيوا فاتسينا أوبانغوزي أوتسوكا ونتسي
وكي كابيال ،رانغي  ،موانا مشي هاو مومي ،لغة،ديني فكيرا زا سياسا هاو فكيرا
زنترواجي،فاتسينا أوبانغوزي و مزاليهانو هاريموا دووال فوالني،هاو بوالسي
فوالني يامترو هاريموا أو مجتمعة،أوتاجيري،مزاليهانو هاو نترونغو زينترواجي.
 -3زي نتسي زيلو نزياني زا مانديليو  ،هاو تريا ويزانيني زي هاكي زاكي بينادامو
ني أنكيبا يا هازو ،انغازيجو أوجوا زي بانغي ينامنا يا أوظاميني زي هاكي زاكي
أنكيبا زا كوباليوا ني لي كاتيبا لينو.
فصل يارارو ()3
ي زي داووال زا باسيوا ني لي كاتبا لينو نغازي جيتولياو إيلي ظاميني وأوساوى و
هاكي ومترومشي نا مترومي هاريموا زي هاكي بيا زاكي أنكيبا نا مجتمعة نا
أوتامادوني هما نديهالي زاتيكيليزيوا ني لي كاتيبا لينو.
فصل ياني ()4
زي داووال زا باسيوا ني لي كاتيا لينو زيك وبالي أوكايا كازينا أوتريا باهو هاريمو
زيهاكي زا ظامينيوا ني داو وال يتسو باهو الكي شريعة ها أوستيحي أومويليانو
واهي زي هاكي إيز نو مكايو نترو جيمال هاريموا داووال ياكي ديمقراسي.
فصل ياتسانو ()5

 -1كفاتسي روهوسا يا داووال هاو إيكوندي شا وانترو هاو مترو يتسوكاو أونتسي
ولونا فرصة يا هوانداليا زيترنيدوا زاو رانغانا هاكي هاو أونافاسيا زاكوباليوا
ني لي كاتيبا لينو ويلو هاو مترو أوزيبايا مفيا ها تفسير يتسو دي ياالزيمو.
 -2كايجا وافيكيوا أو مكازيوا كارو واهي زي هاكي مشتدزي زاكي بيندامو زا
هيسا زانجيا نزياني هاريمو هينا نتسي هاو تينغيميا ترتيبو زاكي شريعة،
موافيكيانو ،هاو ميال ها فسيري ياوكايا كازيجا أندزيهوا هاريموا لي كاتيبا لينو
هاو كازيجا فينوضا هالي يا أوتوشا.
جزء يرارو
فصل يا سيت ()6
 -1زي داووال زاجيفونغاتسانا نيلي كاتيبا لينو إيبيدي زي ستيحي يكي هازي،
هاينا مترو يافني هازي ياجو أويريضوا نيو هاو تومايني ي كوتسي يجو
أوروليا وو حياتي واهاهي .زي هاتووا وا أودافعي يهاكي إينو نغيزو واجيبوا
هو جوموا مونا شاما.
 -2زي هاتو وا زا أودافعي ها كويلي يهاكي يا هازي إيالزيمو زي دونغاني نا
جتهادي زا هو عليميشا أو مسومو وا فاني نا هوانداليا برنامج زيجو أوفاليكي
مانديليو يا أنكيبا سياسا ماعيشا نا أوتمادوني.
 -3ندو أوجاديديشا واجاو هازي زا أوزيماميزا لو تومو نا أوتسينغا مشيندزي يجو
أوفاما زي نافاسي موهيمو زا سياسا نا أنكيبا.
فصل يا فوكاري ()7
زي نداووال ونا شاما واهي لي كاتيبا لينو،نغازي هو تاجيضاو زيفامي ي هاكي يا
هينا مترو يا أوكانا مشارطي ميما يا هازي خصوصا.
 -1هاينا مترو وا هازي ياهونتراني نا مليفو

 مشاهارى ولينغانا ،نا ماليفو يجيبوو ي هازي يامترو فاتسينا أوتنغوزي أصالنياهوسو أو وانترو واشي ،وانوا وباسيوا وكوسوديوا نامنا يا أوفانا هازي زي
تسوجوكا متسيني ني زاهو ونترواومي .وومشاهارا أوتسيكاي تفاوت ،أوكاي ويزاني
مزيما ني هازي.
 معيشي واستارا وهاهو أو ونترو واشي ني زي جمعا زا هاو هما ني هيليزواكينيشيوا ني لي كاتيبا لينو.
 -2نغي الزيمو هيفاظ نا أوراهافو هاريمو زي هازي
 -3ندي بهاتي يهو وانترو بيا ياو هيزيوا مكامو يا هازي فاتسينا شرطي يكا تسندو
وينجي واماها يهازي نو أوجوزي.
 -4أوو فومزي ،زي يشريعة ،ي هازي يكاني مودا واكي بينادامو ،ني ماليفو ياهي ي
فيتي ني زي كونجي يا باريهاني.
فصل ياناني ()8
 -1زي داووال وناشاما وهي ليكاتيبا لينو نغورينغاو عهدي يوندافع زيهاكي زينو:
 يهاكي يامترو أوجونغانا نا ونترو هاو جيميزا مازاما ياكي نترو هازي .يمترواهازي نغينا هاكي ياجيي هاريموا ي شاما يندزو إيلي أووانيا زي فايدا زا هاهي زاكي
أنكيبا،نا ماعيشا.
 يي هاكي إينو يو أوجوا هو أهيريشيوا هاريمو طايفا الكي ديمفراطي يكا ييإحيفاظي،أوتروليفو واهي ينتسي زيهاكي نو أونافاسيا نغيزو إيفيليلي جو.
 يهاكي إيلو ني مازاما ياكي وانتروا هازي يا أوجيميزا ميكونتسي نا مارينغوي ياكيطايفا ،نا ني فرصة يا أوهانتسي نا أوشيركيانا نا مازاما ياكي نتروهازي ها دراج يا
دنيا.
 -يمازاما يانو نغايونا يهاكي يا أوتيكيليزا زي ظمانا زاهاو بيال أوترينيوا باهو

ليتسوكا لونتسي ني ماباهو ياكي شريعة ها مضمون يا أوهوي ووأوتروليفو،زي
هاكي ي نو أوهوريا وا هاينا مترو.
 يهاكي يامزيو هازي إيالزيمو يدونغي زي شريعة زا هينا نتسي -2يفصل إينو نغاي روهوسييو أو مزيليليو واكي شريعة وا سنديكا زاهي بوليسي،
جيش ني إيدارا ياهي هازي زا سريكالي هو أوروميا يفرصة يا غريفو.
 -4ي زيداووال زا وافيكي لي أنزيميو الهي لي شاما الهي زي هازي ()OIT
الهو  1441كازيتسينا روهوسا يا أورواريا وي نافاسي زاكي سينديكا ني
حيفاظي يهازوـنا أوزيروميليا شريعة شا اوزي كداميزا ني زي هاكي
زاذكوروضا ني لي كاتيبا لينو.
فصل ياشيندا()9
زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو زيك وبالي أورينغيا جوكومو أو مكايو نترو وا
هاينا مترو ها درج ياهي لي صندوق ال مالي ال أوروميليا أومكايو نترو أونو.
فصل يا كومي)12(:
زي داووال زا باسيوا ني لي كاتيبا لينو زي كو بالي:
 -1أومحيفاظي نا هو هيميليا لي داهو يكاو ندو نغوزو ياهي لي طايفا ها أوليبانغ
نا أوسومي سا أوومودا بيا لي داهو لينو ليجو كايا مبينغا ياهو متندو نو وليزي
واهو وانا أوليو هونتسيني موي زي ظامانا زاه الو .ي ندووال نغاي هوتاجياو
ي أولوولو ني أولوضا وارذياني فاتسينا أورنتذزوا نفو.
 -2حيفاظي مخصوص نا أوتوندي نغيالزيميو زيكوسوديوا ووانترو واشي وا
أوزايا هاريمو مودا واستحيقي قبليا نا بعديا أو زايا.
-3أوو و ازازي وا فناو هازي إيالزيمو وا هونتري أوفومزي أوجو أوليفوا هاو
أوفومزي أوجو أودونغانا ني زي شرطي زاهي لي صندوق ال مالي ال أوهاريميا أو

معيشي وا هاو.
 -4فرصة مخصوص زا أوهيفاظي نا أوسايديا ووانا واتيتي بيا نا نو
واباليغي،فاتسينا أوبانغوزي أوتسوكا ونتسي ها ترنيديزا سبابو زامزاليهانو هاو
أوندوهوزو.
 -5أووانا بيا نو وانا مبالغ نغيالزيميو واحيفاظيوا نا أوريندوا زومبو زا أوتومي
ها سالح هاريمو و مجتمعة-6 .يمترو أوجو روما أوانا وانو هاريمو هازي
زيجو أوتريا شاك أوبينادامو واهاو ،ي صحة واجاو إزورو زينتشيدا زا
أوجيكيمو هاريمو ي ماعيشا ،الزيما يا هوكوموضى ني زي شريعة .زي
داووال نغيزونا ي ظمانا يا أوجيتمكا أوهوسو أووشاشي وماها يا روهوسيوا
ني شريعة موانا سكسنا هازي يا مشاهارا.
فصل كومي نا مويجا ()11
 -1زي داووال زا باسيوا ني لي كاتيبا لينو ،زيك وبالي هاينا مترو أوكانا درجة يا
ماعيشا يأ أوجيتوشا نداي ني ليداح ال هاهي رانغو شا هوال،مفازي،مكايو(
نومبا)،أومعيشي هاهي نغيالزيميو إيدوهيندا نا أوباريكي.
 -2زي داووال زينو نغيزونا ي جوكومو يا أودافعي يهاكي إينو هايزو نغازي
كوباليو أو مهيمو وا أوترينيا مفوو أومشيريكيانو ها دراجا يا دنيا.
 -3زي داووال زا باسيوا نو مكاتابا أونو هوليهو نغازي كوباليو يهاكي مشيتدزي
با هاينا موانا دامو يا بوكاني ني طاووني يافو زي باسيوا هوتعاريشا ها
مشيريكيانو نو أوليمنغو برنامج زنيجي أوفاليكي لي تراجييو لينو.
 -4نغيو واجيبو زي داووال زيجيميزي ترتيبو زا أوباريكيشا لي تومو نو ميشيهو
واهالو،نا ني لي بوانيسو ال معادن ياليواو ها أوروميا نيجوزي مبالي نا مبالي،
نا أوستعاربو واكي سياسا .نيو مهيمو فا بنغو معيليمشو ي نمنا يا أوجوا نا
أوتسونغوا شا هوال شيندزا ف ايدا ،نا جوسا لي ديما إيلي هوليكيزا يزي نيعيما

زاهو أوالنغا.
 -5نغي هوتاجيلواو بوانيسو الساوى الهي شاهوال شاهو أوليمنغو أوالوانا ني
ماهوتاجيو يا هينا نتسي بيشي ي ميهيما يا دنيا كايتسي ميشاشي هاريموا زي نتسي
زيه وزاو ني زي هوالو ي شاهوال.
فصل ياكومي نابيلي ()10
 -1زي داووال زا باسيوا ني لي كاتيبا لينو زي وافيكي يهاكي يا هينا مترو
أوهونترانا نا صحة نجيما يا أنكيلي نا زيونغو
 -2موينغوني موي زي عزما زا أوتريا ندزياني ندو أوفانا يكا إينو يفينوهي.
 -aهايزو ندو أووانا نو وينجي واهي زي نفاتي خصوصا ندي زاهو ونانيلي واتيتي
هاو توندا أومهو نترو واهاو.
 -bندو مرنغيزو ي دراج ياهو أوراهافو هاريموا ي ميفا يونتسي يا ماعيشا نا يا
هازي زاكي لوزي.
 - cندو أوكاليليا نا أوزيهيرا زي مبوادي زي شومبياو ني زافونتسي جو ني زا
سابابيشيوا ني زي هازي نا زينترواجي فامويجا نو موانو ني زيمبوادي إيزو.
 -dندو أوبانغا ي زانا مخصوص زا أوسايديا زي ال بتالي بيا نا أوفيها مسعد واكي
طبيب وا أوديريكي وانترو إيكا فاظيهيري أووادي.
فصل ياكومي نا نترارو ()13
 -1زي داووال ونا شاما واهي لي كاتيبا لينو نغازيكوباليو يهاكي يا مسومو يا هينا
مترو ،زي وافيكيانا ي عليمو يكاي سالحا يا هاينا موانادامو ياجو وي يا جيكيمو ها
أوحيفاظي ي شيو شا هاهي،نا أوفاليكي زايدي ي ماستيحي ياهي زي هاكي زاكي
بينادمو نو أوهوريا واهاهي.
زيكوبالي واجاو ي عيليمو يروخوصو مترو يا جيبنغي ياكي مترو وامعانا هاريموا

لي طايفا ياتسنغي أو مترواليانو ،أو مويشيليانو نو مبارانو بين ياهي ما طايفا فاتسينا
أوتنغووا رنغي ،كابيال ،هاو ديني هاو أوترينيا شيونو أو موجا واما طايفا أوفيريلي ي
اماني.
 -2زي داووال زا باسيوا ني لي كاتيبا لينو زي وافيكيانا يهاكي إينو يا عيليمو ي
تيكليزيهي.
نغيو واجيبو أو مسومو مشندزي أوتسيليفيسيوا ،أو هاكي أونترو بيا.
 -aأومسومو وا هاري واهي زي أينا زوعونتسي خصوصا ندي ميسومو يا فني ني
يا هازي،نغايبيديو يندي نا أوكايا بوري إيلي أووانترو بيا وبا هاتيشي.
 -bومسومو واجو نغي الزيميو أوروخوصو هاينا مترو ياهونتري ي فرصة ياهو
أ ودونغا أوالوانا ني زي نتشيدا زا هاهي ني عقيلي وندي نا أوكايا بوري.
 -cومسومو مشندزي نا أوترينيوا جتهادي أوكاني جيرما ها فايدا ياهو وانترو واتسو
تميزي ميسومو ياتيسني بيا.
 -dإيالزيمو ومسومو أوهيزيوا جو هيميفا يونتسي ،فاكي نترازي زا أوسييديا ها
مالي ي مناشيوني أو واروميشي واهي زي إيدارا زا مسومو واتسي بوزيزيوا ني
زانا زاهازي.
 -3زي داووال وناشاما وهي لي كاتيبا لينو زيجيتوليا أوستيحي ي زي نافاسي زاهو
واندوهوزي واهو وانا واتسو ليفا أو وانا هاو زي ليكولي وندزاو يكا نغا زيتيكليزاو
زي شرطي زا هانتسيوا ني داووال .خصوصا ندو مسومو ي ديني يكا نغواوناو
مصلحة.
 -4كفاتسي روخوسا يا أورينغا عازيما يجو أوفاسيري ي فصل إينو هاو أوزييا أو
ونافسيا واهي مراييا ني مازاما يهاو هاو جيميزا مجومبا يا مسومو نا يا أونديسا يكا
نغايو هاروموا ي زي ندزيا زا هنزيوا ني داووال.
فصل ياكومي نا ني ()14

هاينا داووال موانا شاما وهي لي كاتيبا لينو إيكاو نكاي جا واهي يا هانتسي أو مسومو
وانتسيني هاريمو درج يتسو يا ماليفيو نا أوالزيميشيوا نغايالزيميو إيبانغي مدرا جوا
أوستيحي ي نقطة إينو هاريموا مودا وا مها مييلي .نا أوونيسا ترتيب زا تيمو أوكايا
هاريمو بانزا ال ماها ميشاشي ومسومو مشندزي كوجو أوالزيميشيوا أورودي اوكاي
بوري.
فصل ياكومي نا نتسانو ()15
 -1زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو زيكوبالي ي هاكي يا هينا مترو
 - aيا رينغي فونفو هاريموا ومعيشي وا كي تمادوني
 -bياهونتراني ني زي فايدا زاهو مونديلييو أوسوني واكي سينعسي
 -cياهونتراني ني حيفاظي ياهي زي فايدا زاكي بيندامو نفسيا ني زاكي مالي
زاالوانا نو مترونغو واكي سايعسي،معنزيشي نا وكي صنع وهاهي ملكي.

 -2زي هاتووا زيجو أورينغيشيها ني زي داووال ونا شاما واهي لي كاتيبا لينو إيلي
أوتريا ي هاكي ين يالزيمو زي سيتري بافوني ومسيماميزو ي مينديليو نو مشاعيشي
ي سيانسي نو أوتمادوني.
 -3زي داووال زيكوبالي أوستيحي أوونفاسيا واهو متفيتي واكي سيانسي ني زي نانوو
زا مترونغو زونتسي.
 -4زي داووال زي وافيكي زي تنافو زاالوانا نو مترينيو نفو أومشيريكيانو نو مبارانو
ها دراج ياكي دنيا هاريموا ي سيانعسي نو تمادوني.
جزء ياني
فصل ياكومي نا سيت ()16

 -1ي زي داووال،،زيكوبالي أوليها ميجارادا ياهوسو ليباكيا لينو الهي ليكاتيبا
إيجودو فينووا زي نغاو زا بولوا إيلي أومستيحيلوا واهي زي هاكي زا ذكوروضا ني
ليكاتيبا لينو.
 -2هاما ندي هيلي زواكينيشيوا هاريموا لي كاتيبا ي مداراجا يونتسي نغايجو
أوفيشيوا ي مواندزيشي جيمال واهي جمعية يا مدوال،إيلي يا إيواصيليشي ليبرازا ال
أنكيبا نا ماعيشا هاو إيرا ماتسو.
 -3إي موانزيشي جيمال واهي جمعية يا ماداووال نغوجو فيحا يميجارادا إينو هريمو
ي مجومبا يا دونيا يا ميطالع مخصوص هاو بعض يا مجومبا ياهي زي داووال
وناشاما واهي مجومبا يانو ني ما هاال بيا إيلو واجيبو هوليهو نغيزونا أوجوزي وا
أوتوندا نا أوطاليا هاينا سؤاال.
-4زيداووال وناشاما زيهوتاجيا زيدو إيليها ي ميداراجا ها دراج نا دراج ،أوالوانا نا
برنامجي إيجو أوفانيوا ني لي برازا ال أنكيبا نا ماعيشا هاريمو مودا وا مواحا رانغو
يتاريخ ياهو مجيو نزياني ني الهي ليكاتيبا لينو ها موفيكيانو واهي زي داووال ني
مجومبا مخصوص يا مطالع يا باسيوا.
 -5إيمي دراج إينو يو أوجوا أوذكورو ي زي زنغيري زيليو زيتسو أوروخوصو زي
داووال زا تيكليزا ها أوراجي ي ماشرطي ياهي ليكاتيبا.
 -6إيكا يندو مكينيها زيه باري زينو زي جوزيوا لي كنغومانو الهي جمعية يا
ماداووال هاو جومبا مخصوص ال مطالع ني داووال موانا شاما واهي ليكاتيبا،غيو
نغيجو أوتوشا .تسي شرطي زي داووال وناشاما بيا زيفيشيوا إي ميداراجا ،يو
أوتوشيزا هو أوجوزا زي عالما زا أوروخوسو وانترو واباريسي ي ميداراجا بيا.
فصل يا كومي نا مفوكاري ()17
 -1إي زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو نغازيجو أوفيحا ي ميجارادا يهازو هبافي
هبافي ها أودونغا برنامجي إيجو أوهنتسيوا ني شي إيكاو شي شوهوليهاو ني أنكيبا نو

معيشي واكي مجتمعا هاريموا مودا وا مواها أوالوانا ني تاريخ يا متريلوا نزياني
ياهي ليكاتيبا لينو،بعد هو أوزيسا زي داووال زا وافيكي لي كاتيبا لينو ني ماجومبا
مخصوص ياكي داووال يا مطالع ياجو أوشهوليها.
 -2إيمي جارادا إيو نغايجو أوجوا أوجوزا ي زي نترونغو زا تريا أوزيرو زا سياسا
داووال إيزو زاتسو شيندا زا ستيحي ها أونترو يزي واجيبو زا عاداليوا ني ليكاتيبا
لينو.
-3إيكا إيتسوكا فاهيسا فافيهيلو تعاريفا زا خوسو أومفا وذوكورولو فانو هارومو
يجمعية يا مادوال هاو جومبا مخصوص الكي داووال ال مطالعا النتسي موناشاما
واهي ليكاتيبا،كاينا أوكايا مهيمو يا أورودي تسينا وانترو وا فيهي زي تعاريفا زيال
ويزو .إيساييو هوجوزا زي عالما مشنيدزي زاهي زي تعاريفا زاهيسا زا فيهوا زو
أوتوشا.
فصل يا كومي نا ناني ()18
ها موجيبو ياهي جوكومو ياريهوا لي براز ال أنكيبا نا ماعيشا ني قانون ياهي جمعية
يا ماداووال أوهوسو ي زي هاكي زاكي بينادامو ني زي هاكي مشيندزي ،غيلونا
يفرصة يا أوكوباليانا ني مجومبا مخصوص يا مطالعا أومويليهو زينغاو زا باريهانا
بعد أوتوندوزي واهي ميواكينيشو ياهي ليكاتيبا ياهيسا ياتريلو نزياني.
إيمي جرادا إينو نغايجو أوونيسا ميفانو جمعة زي عازيما ني مهوتاجيو ياكوباليوا ني
زي مباوا ني مجومبا ياكي داووال مخصوص يا ميطالعا أوهوسو أومكاترو شاويري.
فصل ياكومي ناشيندا ()19
يشي إيكاو شي شوهوليهاناو ني أنكيبا نو معيشي نغاشيجو أوجوا شي ريجيزي إيمي
داراجا ياهي زي داووال هاريمو إي شي يكاو شي شهوليهاناو ني زي هاكي زاكي
بينادامو إيلي شي إيطاليي شي توي ماووني جيمال هاو ها مضموني يا أوتسو شي
جوزا ،يكا زي باسا ،إيمي دراجا ياهوسو زي هاكي زاكي بينادامو زافيهو ني زي

داووال ،هاو دونغا زي فصل زا كومي نا سيت ،كومي نا مفوكاري نا ني ميداراج يا
خوسو زي هاكي زاكي بينا دامو زا فيهو ني مجومبا مخصوص ياكي داووال ها
أودونغا إي فصل كومي نا ناني.
فصل عشرين ()02
إيزي داووال زا كوباليوا لي كاتيبا لينو ني مجومبا مخصوص ياكي داووال يامطالعا
يجو أوتراجيا نغاجو جووا وصيليشا هاريمو شي إيكاو شي شوهوليهاناو ني أنكيبا نو
معيشي ،ماووني هوجوموا ي ماهوتاجيو جيمال يا تيكيليزيوا ها أودونغا يفصل
ياكومي نا شيندا،هاو هو جوموا هاينا وصيا جيمال أوليو هاريمو مداراجا واهي شي
إيكاو شي شوهوليشيهاناو ني زي هاكي زاكي بينادامو.
فصل عشرين نومويجا ()01
إي شي إيكاو شي شوهوليهاناو ني أنكيبا نو معيشي واهو مجتمعا نغاشيجو أوجووا
أوفيها وكاتي حتى وكاتي ميجارادا هو هاريموا لي برازا كو الهي جمعيا يا مادووال
يجو أوباليا مجيمليسو واهي زي هباري زاالوا ني زي هباري أوالوانا ني زي
داووال زيني أوتريا مهونو لي كاتيبا لينو ني ماجومبا مخصوص ياكي داووال يا
مطالعا واهي زي هاتوا زا رينغوا ني زينغاو زا بوضا ها أوستيحي زي هاكي جيمال
زا كوباليوا هاريمو لي كاتيبا لينو.
فصل عشرين نابيلي ()00
شي إيكاو شي شوهوليهاو ني أنكيبا نو معيشي واكي موجتمعا نغاشيجو أوجوا
أونينيزا ي زيكاو زا سايا زاهي جمعيا يا ماداووال ني زيكاو زا سايا زاهي جمعيا يا
ما دوال ني زيكاو زيفاناو نيزو نا ني ماجومبا مخصوص ياكي داووال يامطالعا ياجو
أوتاراجيا إيكاو يو أوشهوشوهوليها نا مسعادا واكي تكنيكي،هاينا سؤاال،يا توكيا
هاريموا إي ميجارادا،ياذكوريوا ني لي كاتيبا لينو ،ليجو أوسايديا ماكونغومانو مبالي
نا مبالي ياتيكيلزي هاينا زيما أووني هاريموا أوومفا واهالو هو جوموا زي عازيما
زافامويجا زاكي مادووال زيجو أوشيندا زي سايدي هو متريو نزياني واكويلي،نغايو
ها نغايو،ليكاتيبا لينو.

فصل يا عشرين نا نترارو ()03
 إيزي داووال زا كوبالي لي كاتيبا لينو زي وافيكي أوكايا مونغوني موي زي فرصةزاكي مادووال زا أوتسونغيزا أو متريو نزياني يزي هاكي زاكوباليوا هاريموا ليكاتيبا
لينو نغافو مكوباليانو ما عازيميو ،نا متاراجيو ،نا مساعدا واكي تكنيكي ،نا ميونانو
فامويجا ني زي سيريكالي زيتساهاو ،ها دراج يا بافو نا ميونانو ياكي تكنيكي يا
فليكي مباديليانو فيكيرا نا ميطالعا.
فصل ياعشرين نا نني ()04
كفاتسي فصل ياهي لي كاتيبا لينو ليجو أوجووا أوتفسيريوا كينومي ني زي قانون
زاهي لي عازيميو مشيندزي الهي جمعيا يا مادوال نا ني زي شاريعا مشيندزي
زاهي ي ماجومبا مخصوص يا طالياو زي ظمانا مبالي نا مبالي زاهي ي
ماكنغومانو ياهي ي جمعيا يا ما دوال فامويجا ني ما جومبا مخصوص يا كي داووال
يا شوهوليهاناو ني ما سوءاال يا ذكورولو هاريمو لي كاتيبا لينو.
فصل ياعشرين نا نتسانو ()05
كفاتسي فيكيرا ياتوكيا هاريموا لي كاتيبا لينو يجو أوجوا أوتفسيريوا ها أونيسا
مكاداميزو واهي يهاكي يواجيبو يا هاينا أمتي وا فايديشيهي ها أوروميا فافو نا فافو،
تسينا ها أونفاسيا أوتاجيري ني معاديني ياهو أوالنغا واهاو.
جزء ياتسانو
فصل يا عشرين نا سيت ((26
 -1لي كاتيا لينو ليبوليوا أومتريو مهونو هالو هاينا داووال مونا شاما واهي جمعية
يا ما دووال هاو موانا شاما واجومبا مخصوص الكي داوال ال مطالعا
ليتسوكاو،هاو داووال ياكوبالي شي إيكاو شا محكما يا ماداوال،هاو داووال يا
الليكيوا ني لي برازا كوو الهي جمعية يا مادوال إيلي أوكايا موناشاما واهي
ليكاتيبا لينو.
 -2ي ليكاتيبا لينو نغي الزيميو لي كوباليوا كيداووال ني زانا زاهو مكوبالي
نغازيجو فيشيوا ي موانزيشي جيمال واهي ي جمعية يا مادووال.

 -3ليكاتيبا لينو نغاليجو أوبوليوا هاينا ناو يا داوال ياذكوروضا هاريمو ليكيفو ال
هندا الهي ي فصل إينو.
 -4هو مكوباليوا أوكايا موانا شاما واهي ليكاتيبا لينو نغاوجو باريهانا ها أوفيها
هوتاجيو رسمي هو فونغو إي مونزيشي جيمال واهي جمعية يا مادوال.
 -5موانزيشي جيمال واهي جمعية يا مادوال نغوجو جوزا زي داووال زا سينا
أومكاتابا أونو هاو زا أوكوبالي ي ماهوتاجيو يا مكوباليهانو كي رسمي
يافيشيوا.
فصل يا عشرين نا مفوكاري ()07
 -1لي كاتيبا لينو نغاليجو أونجيا نزياني ميزي ميرارو بعد أوسيكو واهو مبيهو لي
هوتاجيو ال مينغو ميرارو نا نتسانو ال أوكايا مواناشاما واهي ليكاتيبا لينو.
 -2أوهوسو هاينا داووال إيجو أوتريا مهونو كيراسمي ليكاتيبا لينو هاو إيجو
أوليكوبالي بعديا لي هوتاجيو ال مينغو ميرارو نا نتسانو ال أوكايا موانا شاما
هاو ال أوكوبالي زي فيكيرا زاهي ليكاتيبا،ليكاتيبا لينو نغاليجو أونجيا نزياني
ميزي مرارو بعديا أومبيهو لي هوتاجيو رسمي ال هايو ال أوتريا مهونو لي
كاتيبا هاو أوكوبالي زي فيكيرا زاهاو.
فصل عشرين نا ناني ()08
زي ساتوا زاهي لي كاتيبا لينو نغازيجو أوروميضا فاتسينا مباكا ،هاو عذري،
فوالني ني ميكونتسي مبالي نا مبالي يابنغا زي داووال زي متسنغانيهو.
فصل عشرين نا شيندا ()09
-1هاينا داووال يا نجيا هاروموا ليكاتيبا لينو نغايجو أوجووا يفيهي هوتاجيو ال
مباديليشو نترونغو هاو فيها ي منزيشي يا أونيساو ي مباديليهو يا أنزيوايو هو هاهي
موانزيشي جيمال واهي جمعية يا مادووال .أوي فاهي نغوجو فيها ليهوتاجييو لينو
هاريمو زي داووال وانا شاما واهي ليكاتيبا ها أوواوزيسا يكايا نغوانزاو فاباروا

شيوارا ني جمعية يا مادوال أوهوسو لي هوتاجيو ال مباديليشو .هاينا ما باديليهو
ياكوباليوا نو وينجي واهي زي داووال واناشاما زا فوتي هاريموا يشيوارا نغا جو
يليشيوا لي برازا كو الهي جمعية يا مادووال إيلي أوتراجيا هومكوباليوا رسمي.
 -2إيما باديليهو نغاياجو أوجيا نزياني يكا يكوباليو ني لي برازا كو ال هي ي جمعية يا
مادووال ها أودونغا زي شريعة زاه الو ها وينجي وا مفونفو مايلي هريموا مرارو
ياهي زي داووال وانا شاما واهي ليكاتيبا لينو.
-3إيكا إيما باديليهو يانو يانجيا نزياني ،يا الزيمو يا باسي يزي داووال زا كوبالي
أوزيفوتي،يزي داووال زا باكي زي باسيوا ني زي فيكيرا زاهي ليكاتيبا لينو نا ني ما
باديليهو يافيرا إيكاو وا ياكوبالي.
فصل مينغو ميرارو ()32
فاتسينا أوديوازا يزا هامبو هاريموا لي كيفو ال تسانو ال هي فصل يا عشرين نا سيت،
إي موانزيشي جيمال واهي يجمعية يا مادووال نغوجو جوزا زي داووال زا ذكوروضا
هاريمو لي كيفو ال هندا الهي ي فصل يا فومبولو فانو.
 -aنغ و جو جوزا زي داووال واسينا ليكاتيبا لينو،فامويجا ني ما هوتاجيو يا
أوكوبالي كيراسمي ني يا أوكوبالي زي فيكيرا ياجو أوفيشيوايو ها أودونغا
يفصل يا عشرين نا سيت.
 -bنغوجو ترانغازا واجاو أووسيكو وامتريو نزياني ليكاتيبا لينو هاما ندي هالي زا
همبوا هاريموا يفصل يا عشرين نا سابا نا نو أوسيكو يما باديليهو ياجو
هوانديسا أوروميضا عاما ندي هالي زا ذكوروضا هاريموا يفصل يا عشرين
ناش يندا.
فصل مينغو ميرارو نا مويجا ()31
 -1ليكاتيبا لينو إيكاو لي أندزيهوا كي شينوا كي اسبانيا كي فرنتسا كي روسي
إيكاو زيلغة إيزو زونتسي نغيزو شهودا،نغاليجو أويهوا هريموا ي مكاتابا
بيشيو يا جمعية يا مادووال.

 -2إي موانزيشي جيمال واهي ي جمعية يا ما دووال نغوجو فيها كوبي ياهي ليكاتيبا
لينو يا حقيقيشيوا سافوزي يا يريي زي داووال بيا وانا شاما واهي ليكاتيبا لينو.

