
ميلشروأ نم نلعن 

سدقلا حورلا 0او نب1ا 0ا ،ب1ا 0ا مساب

.عوسي انبر ،كول;ا كل; ذيمNتك انصNخإ  نع ربعن نحن .عوسي اهيف دلو يتلا دNبلا يف  انلباقت ، "ةيناكيلجنIا لبقتس;" ي;اعلا رمتؤ;ا يف نوكراش;ا  نحن  

قبس ام ءوض يف .عيمجلل  لوحتلاو ررحتلا ،صNخلا نع راسلا ربخلا وه توكل;ا ةراشب  .دNبلا هذه يف ةرم لوI تنلُعأ يتلا هتكلمم ةقيقح نلعن ناب ،هتيصو رورسب لبقن نحن  
ةديقعلاب  ةيلاتلا ئداب;ا ةيمسر ةروصب pنلعم  ،ملاعلا ىلا ةلاسرلاو  ةيليجن1ا ةراشبلا يمحتو ززعتس يتلاو ً اعم مدقتن نا اندعاستس يتلا قيرط ةطيرخ مسرب قفاون نحن  

.ةيناكيلجن1ا انتيوه معدت يتلا ةيسكذوثرIا  

رمث رضحن pنمؤمكو هبحن نحن ،ةيادبلا يف انبحا 0ا ن1 .سدقلا حور ةوقبو حيس;ا عوسيب نامي1او ةمعنلاب انصNخ مت دق ةراشبلا هذه لNخ نم ن1 ،0ا ةراشبب حرفن نحن ١(  
.ءيش لك يف 0 ركشو يح لمأ ،ةرمتسم ةبوتو ،ةبح;ا

 بجيو ،مجرُتي نا سدق;ا باتكلل بجي .صNخلا لجا نم ةيرورضلا ءايش1ا لك يوتحت اهنابو ةبوتكم 0ا ةملك اهنأب ،ديدجلا دهعلاو ميدقلا دهعلاب ةسدق;ا بتكلاب نمؤن نحن )٢
   .ةلدابت;ا ةقفاو;اب ةءارقلاو ةسينكلا خيرات رابتع1ا pعب ذخIا عم ،موهف;ا هانعمب ليجن�ا ةعاطيو هتساردو هريشبتو هتئارق

   

.ةدحاو ةيلوسر ةسينكو ةسدقم ةيكيلوثاك ةسينكب نامي�ا ةدعاق نع ربعت يتلا ةيخيراتلا ةثNثلا دئاقعلاو ةعبرIا هينوكس;ا سلاج;اب كسمتن نحن )٣

ةحيحصلا ةسينكلا ةديقع ىلع يوتحت يتاوللا ةلاقم نوثNثو ةعستب كسمتن نحن )٤   
.مويلا ناكيلجنNل اهب قوثومو 0ا ةملك عم قفتت يتلا

نكي مل يتلا ةايحلا شاع نم .ميحجلاو مكحلا نمو ةئيطخلا نم ةيرشبلل ديحولا صلخ;ا ،0ا نبا ، ةي;اعلاو ةديرفلا حيس;ا عوسي ةدايس ىلا عضخنو رورس لكب نلعن نحن )٥  
.نامي�او ةبوتلاب هيلا نوتأي نيذلا عيمجل ءادفلاب زاف وه ،ةديج;ا هتمايقو  ةرافكك هتوم ةطساوب .هقحتسن انك نحن يذلا تو;ا تامو اهشيعن نا انتعاطتساب  

نأ بجي ،ةNصلاو ةدابعلل قوثومو يقيقح رايعمك ١٦٦٢ ةنس نم ةكرتش;ا ةNصلا باتك معدن نحنو ،ليجن�ل ريبعتك ثارتلا سوقطو ةسدق;ا ةيناكيلجن1ا مسار;اب حرفن نحن )٦  
.ةفاقث لكل هفييكت متيو مجرتي

يناكيلجن1ا ببيترتلا معدن نحن .ملاعلا يف ةمدخلل 0ا بعش عيمج زيهجتل ةيلاوتم ةلسلسب خيراتلا بسح هسمامشلاو ةنهكلا ،ةفقاس�ل بهاوم ىطعاو ىعد دق 0ا ناب كردن نحن )٧  
.نيدلا لاجر رماوا نم ةطلس تاذو قوثوم رايعمك يكيسNكلا

.ةرسIا ساسأو ةيسنجلا ةقNعلل بسان;ا ناك;ا وه كلذو ،ةدحاولا ةأر;او لجرلا pب يحيس;ا جاوزلل تباثلا رايع;او ىثنIاو ركذلا ثيح ةيرشبلل 0ا ةقيلخب فرتعن نحن )٨
.pجوزتم ريغلا ء1ؤهل سنجلا ةسرامم نع عانتم1او ةايحلا ىدم جاوزلا يف صNخ�او ددجت;ا مازتل1ا ىلإ ةوعدلاو رايع;ا اذه ىلع ظافحلا يف انلشف اهيف يتلا تار;ا نع بوتن نحن

ىلإ ددجلا pنمؤ;ا بلجنو ملعنو ،دمعن ناو حيس;ا نوفرعي 1 نيذلا ء1ؤه نع ثحبن ناب ،ممIا عيمج ذملتن نا يهو  ،ماق يذلا برلا نم ىمظعلا ةيلاسر�ا رورس لكب لبقن نحن )٩  
.جضنلا ةلحرم

.pجاتح;او ءارقفلا pكمتو ةثاغ�ا ىلإ يعسلاو ،عمتج;ا يف ةلادعلل وعدنو معدن ناو ،0ا ةقيلخب نيديج pفرشم نوكن نأب انتيلوؤسم كردن نحن )١٠

نامي1اب نوكسمتي نيذلا ناكيلجن1ا ء1ؤهل ءاضقلا ةطلسو ةئف كردن نحن .سئانكلا pب ةليصأ تاقNع ةيانبو حيس;ا نوبحُيو نوفرعي نيذلا ء1ؤه عيمج ةدحو ىلا نومزتلم نحن )١١  
.اذه ِنNعا يف انيلا اومضني ناب مهعجشن نحنو ،هتسراممو يسكُدوثر1ا

روم1ا يف حيس;ا ركف نع ثحبن نابوً اعم لمعلاب دهعتن نحن .ةيوناثلا رومIا يف ةيرحلا كردن نحنو .اننيب ةي;اعلا ةدو;ا ززعي يذلا ،اننيب 0ا ُهحنم يذلا عونتلاب لفتحن نحن )١٢  
.اننيب قرفت يتلا

.برلا ىلا ةدوعلاو مهِتبوتل وعدنو مِهلجأ نم يلصن نحن .لعفلاب وأ ةملكلا يف يسكُدوثر1ا نامي�ا اوفن نيذلا تادايقو سئانكلا ء1ؤه ةطلس ضفرن نحن )١٣

ةايح رييغتب ،هحور لNخ نم هتسينك اهيف ينبي وه يتلا ةقيرطلل هحدمن نحن ،خيراتلا يف ريخIا ثدحلا اذهل رظتنن نحن امنيبو ،دج;اب ًةيناث عوسي ءيجم ةفرعمب حرفن نحن )١٤  
.ةبوجعأب نيريثكلا  


