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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ّيتسراخفإلا رمتؤملا متتخي يذلا ،لافتحالا اذه ةياهن يفو "ركّشلا" ينعت اّيتسراخفإلا
ةّيراغنهلا ةّيحيسملا ةلئاعلل اًركش .يبلق ّلك نم ،ركشأ نأ ديرأ ،تسبادوب ىلإ يترايزو
كيلوثاكلا تاوخألاو ةوخإلا يفو ،اهخيراتو ،اهسوقط يف اهقناعأ نأ يف بغرأ يتلا ،ةريبكلا
يبلق نم يّيحأ ،ددّصلا اذه يفو .ةلماكلا ةدحَولا وحن ةريسم يف ّلكلا ،ىرخألا فئاوّطلا عيمجو
ةفقاسألا يتوخإل اًصوصخ اًركشو .هروضحب انفّرشي يذلا خألا ،سواملثرب كريرطبلا
ريبك ٌركشو !ءاّزعألا نونمؤملا اهّيأ ،اًعيمج مكلو ،تاسّركملاو نيسّركملاو ،ةنهكلاو ،ءاّبحألا
.مويلا اذه دادعإو ،ّيتسراخفإلا رمتؤملا قيقحت لجأ نم ّدجب اولمع نيذلل

köszönöm لوقأ نأ ّدوأ ،يِب تبّحر يتلا ةّينيدلاو ةّيندملا تاطلّسلل يركش ديدجت يفو
:لوقتو مكبطاخت رمتؤملا تقفار يتلا ةمينرّتلا .ّيراغنهلا بعشلا اهّيأ ،كل اًركش :[اًركش]
دعولا حيسملا ةمالع كل نكتل نآلا ىّتحو ،ةنس فلأ ةّدمل كصالخ دومع بيلّصلا ناك"
يضاملا نيب رسجلا مكل بيلّصلا نوكي نأ ،اذه مكل ىّنمتأ ."لضفأ لبقتسمب
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.اهروذجب اًديدش اًطابترا ةطبترملا ،ةّمألا هذه نايرش يه ةّينيدلا رعاشملا ّنإ !لبقتسملاو
هيعارذ عفري ،اًدّيج رّذجتن نأل انتوعد ىلإ ةفاضإلاب ،ضرألا يف سورغملا بيلّصلا ّنكلو
ىلع قلغنن نأ نود نم نكلو ،ةّيوق انروذج ىلع ظفاحن نأ ىلع انّثحي هّنإ :عيمجلا وحن اهّدميو
يتينمُأ .اننامز يف شاطِع مه نم ىلع انسفنأ حتفنو ،عيبانيلا نم يقتسن نأو ،انسفنأ
ّنإ [!انيناهت] !Isten éltessen .نيمِرتحمو نيرّذجتمو ،نيحتفنمو نيِسَّسؤُم :اذكه اونوكت نأ يه
نانحل رِّرحُملا ليجنإلاب ،مكتايحب ،اورِّشبتل مكْدُقيْلف :رمتؤملا اذه زمر وه "ةلاسّرلا بيلص"
.ّبحلا ىلإ عوجلا نمز يف ،مويلا ناسنإلا هرظتني يذلا ءاذغلا هّنإ .دحاو ّلكل دودحمالّلا هللا

لانيدراكلا :نيَيوابوط ليجنإلل نيَدهاش وسراو يف نالعإ متيس ،انه نع اًديعب سيل ،مويلا
تامداخ تايناكسيسنرفلا تاوخألا ةسِّسؤم ،اكاشت اتيبازيلإو يكسنيزيو نافيتس
ضبقلا مت يذلا ،ادنلوب ةفقاسأ سيئر :بثك نع بيلّصلا اتفرع ناتيصخش .بيلّصلا
.ناسنإلا ةماركو ةّيرحلاب اًرشبمو ،حيسملا بلقل اًقفو اًعاجش اًيعار اًمئاد ناك ،هلزعو هيلع
ةدعاسمل اهّلك اهتايح تّسرك دق تناك ،اًدج ةريغص يهو اهرصب تدقف يتلا ،اتيبازيلإ تخألاو
.ّبحلا ةوقب رون ىلإ مالظلا لّدبن نأ نيَديدجلا نيَيوابوطلا لاثم انثحي .نيفوفكملا

.سدقألا ميرم مسا هيف مّركن يذلا مويلا يف ،ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص يّلصنس ،اًريخأو
نوقلطت متنك نكلو ،ميرم مسا نيّيراغنهلا متنأ اوقطنت مل ،مارتحالا باب نمو ،اًميدق
مكتعيفش ،ةكرابملا ةكلملا" مكقفارتل .ةكلملل مدختسُملا هسفن ّيرخفلا بقلّلا اهيلع
ةّصاخو ،عيمجلا ىلإ لصت نأ ديرت ،ةريبكلا ةنيدملا هذه نم ،يتكرب !مككرابتو "ةميدقلا
:لوقأ مكلجأ نمو مكعم .نيدعبَتسُملاو ءارقفلاو ،ىضرملاو ّنّسلا رابكو ،بابّشلاو ،لافطألا
Isten, áldd meg a magyart! [نيّيراغنهلا هللا كراب!]
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