
  ما نهیس یژچ
  زن مه ح سه

 ی هییفسوناو و ئه جوان  ھانهیو ج ئه یئاشنا مجار كه هی ۆب ی كه,  وه ته هینا رمیب  به,  یواو ته  به   
ر  نابرابه  ندهھ ڕ شه و رخ, كات جوان ده  ندهھ َ تاله  عهیو واق ئه  كه كھانیج,  بومه ما نهیس
 خ هیبا پ  ندهھ ۆڤمر یی وروه گه  وه والشه له,  ۆییمر یست ھه و نیو ئه,  زۆروا س ھه, خات رده ده
,  داب ڵ گه له یشۆم ئه, كرد دای په ایل گه له رمۆز یت هیر زوو ئاشنا ھه مۆخ ۆمن ب, دات شاندهیپ

, ئازاد یك هی من قوتابخانه ۆب ما نهیس یایروا دن ھه,  ینا تاۆك  له ۆیب میگرۆھ ڵسا انی ده یدوا
 ۆب یشۆرام فه,  وه هۆیھ به,نممرك دادهپ یكانم گرتوهگ  زه حه  كه,  هیایج ایج یژچ  له و پ  كراوه

 و ت اسهیس, گا مهۆوك ندنگاخو ڵپا  همن ل ۆب ما نهیس. م كه ر ده به سته كانم ده رمه و شه وتن كه
, كان زوه ژوئارهچ یركردنت ۆب ك هیگاج یاو,  كهیدیكان شته و  وه ندنهخو, انیژ یزمون ئه
 یخ هیبا پ یك هی رچاوه من  سه ۆب ما نهیس, ربردن سه كاتبه و وتن سرهۆب, بوو شیك هیگاج

زانم  ده م به, نا انی ندنرخو به  نازانم چوبومه م به,  تد رمیب  به.  بوه یشارستان ویكولتتور
ك  وه, بوورم  ھانده كان وكراوهب و بكت ی وه ندنهخو ۆب شیو ر ئه دواتر ھه كه, م  كه وره برا گه

 و وه دادامه دهل ڕیئاو  ناوه  ناوه, بزربم  یل  كه هۆوھن یت شامه حه ون بادا له نه ی وه ئه
 و خاندگ مدهۆخ و شتھاو نگاوم ده ھه یقورس به شیمن, گرت ده یكانم سته توندده شیجارجار

  وه زه حه  به رۆز, بووم  ڕێ چاوه, ر ده نهب  كه هۆھ  له كان ره نهیب یواو ته كو بووم به وه ئه یَر چاوه
 یروناك یكردن دزه ۆب كست ربه ك به ستور وه ئه یش ره یك هی رده په به  كه, یوانڕ ده م هیرگا و ده له
 انیمرا پ حه یما نهیس وكات له ئه, چوبم نه ه ھه ربه گه, بویشۆپۆدا ی رگاكه ده  كه هۆوھن ۆب

 و وان هو پا من ئه یچ كه, وه ره ده ھاتنه ران نهیب یواو ته, )یفلس 40( واته یچل یناح گوت جه ده
! نمیانبیب  وه كهینز له كو به, بوم   ڕێ چاوه وه شهۆر په  به كه, وه ره ده  نهب ینیب م نه جوانانه  رهست ئه
و  كدادادانپ و ڕ شه له,بوو  یپ  كه, بوو ییژوم یكداستان  كه لمهیوا بزانم ف,  ماب رمیب  ر له گه
 نین الن ونازه رسه قزل ئه, رستۆمارك ف,  ڵ رقه ك ھه وه یكان لمهیف ی وهش له یرانبازۆز
  له ِپ ڵد و خۆش  كچه, ئازاكان  وانه هپا,  رانه كته وئه ئه ۆئاخ,  وه كرده ده رمیر ب ھه شیدواتر..تاد..
و  ن مهیو د وه ئه, نیبژ  رهول وھه ئه یكو و له  وه ره ده  رگا ھاتبنه كام ده له  ب ده, كان نهیو وئه زۆس

  كات ت له نانه ته,وژاندڕو ده یكانم زه حه و ڵای خه  هك لمهیف یكۆریچ یكان هیی فسانه و ئه رم گه  روداوه
تا  ینیھاو یمرا حه یما نهیس یكان لمهیف یچراپ ینگ ده,  نیوت خه ربان ده سه له  كه نانیھاو
 یستنیب  نھا به ته, كردم ده انیكان لمهیف یروداو ون, بون ت ده كه شه كانم شهند ئه و ڵای خه
 ژۆر مجار كه ئه,  هی كه لمهیف یكن مهیو د قته چ له یمزان ده, كان لمهیف یقایسۆم و یرانۆوگ نگ ده
بون  پ  كه,كان لمهیف ی جوانانه  نه مهیو د مان ئه ھه م كه كه هڕ گه ین مه ھاوته یمنداالن ڵ گه له,  وهۆب ده
 یكان  ژوره  له یك هی  له  بگره,  وه كرده ده دوباره  وه ته رائه به  به, یجوان و شقیع, نیو ئه  له

, كرد  دروستده  كه ژوره یرگا ده  بچوكمان له یككون, بون مانۆخ یر خزم ھه  كه,  كمان هیدراوس
ر ال  سه  تهنژبپ  مهئ ی جوله و واتب   كه كهیتار  ژوره ون  به یژیت  تاو به ھه یشكیت ی وه ئه ۆب
  .كرد ده انیماشا ته  وه ژوره له ڵكمندا هی ژماره كه,  كه كهیتار  ژوره ی كه وارهید
 ییتاۆو ك راست ناوه   تهو كه ش ده مه وده ئه  ارهید, وت ركه ده مۆب میمندا ین مه ته ینگ دره یكم ده 

  له یتوان هپا یداستان و ییژوم یكان لمهیف ۆیپ شه اتریدا ز مه رده و سه له كه,  وه كانه سته شه
 وانن یملمالن یژوم  گرنگ له یكش به  لمانهیوف ئه یكان روداوه, وه مهیدواتر زان  كه, ئارادابو

 یزان ر وامده من ھه ئه, مدایمندا ی مه رده وسه له,  نكدپ یت هیاۆڤمر ینۆك یكۆرید و كان رهۆمپراتیئ
 مۆت خ نانه ته ,ینیب ده انیتنید  وه كهینز  له ونم به خه و ن نهیق راسته ۆڤیمر  رانهست ئه و وانو پا ئه
 و نگا ره نه مهیو د روداو ونم به خه, كرد دهید وان به ئه یی فسانه وئه شهند هئ  له پ یایدن ون له



و  ر ئه ھه, كان كهۆریچ یوان هپا  بومه ده مۆخ یای و خه ون خه له,ینیب ده كان لمهیف یكان نگه ره
الم  انۆییمر یزۆس و ست وھه رد گهب ینیو و ئه رم گه یشقیع ینو ھه  من بونه ۆب ش لمانهیف
  .كرد ماناترپ

 و نهیق راسته یروداو ندوویز یر كته ئه  وانه ئه  كه,  وهۆرونب مۆل نۆزانم چ ده مۆر خ ھه پاشان
 ی رده ر په سه له یحراویس ین مهیو د جوله كه, كانن هیینگاو ره  شكهیت كو به,   هییرم ن رماوگه گه
  .ن كه دروستده  ماكه نهیس ۆیھ
 ما نهیس ی هییفسوناو ئه ایودن به یمن مجار كه هی ۆب  كه,  ممۆخ ی هیو برا ئه یتبار منه رۆز من ئه

 ش ندهھ, دانا ندنر خو به له انیمجارمن كه هی ۆب كه,  بوه الم گرنگه نۆك چ روه ھه, ئاشنا كرد
 یك هیایدن ی ره نجه په,  ما نهیس ئاشنا بونم به  چونكه, , خبوه هیبا منپ ۆب ما نهیس چونه مجار كه هی
 یكان و بواره  قوتابخانه,  گه مهۆوكن له ی وانه له  هییمتر ن كه ك هیایدن, وه تهیروو كرا  به م كهید
قولتر  یك هیمانا و  كهید یك هیھا به ما نهیس یایدن و لمیف یت زه له و ژچ, تیب ده انیرف انیژ ی كهید

  یكان هیینو نھ و شاراوه جوان یروو ی وه ئه ۆب,  خش به ده ۆڤمر ینیوانت  به
 انی وه ئه یرك ف نه ما نهیس ی به,   هی ھه  كه ی وه له ینیروونتر بب  ندهییئا و یستیو شهۆخ,انیژ

 نو ھه  من بوه ۆب ما نهیس كو به, رمبژ ھه مۆخ ۆب انیژ ی كه نهیق راسته وهید م بدهو ھه كه,كردم 
 و نی بكه نیبفكرت,  امانت نۆج, تب ر نه ھه,میبژ دایت ۆڤك مر وه ی وه ئه ۆو ھاوكارم ب 

,  دواوه ۆك ب نه كڕئاو شیجار  ێند ھه,  نینگاوبن ھه  نی و سبه ره به  رچاورونانه و به  ئازادانه
  .كانمان هییر وه رهیب ۆب  هییمكدار ئه  نیمتر ش كه وه ئه, رابردو ۆب كو به
و  روداو یئاسان  تا به, دات دهپ ت قهیل سه پ  ندهھ یك هیدگاید ما نهیس  مجار چونكه ئه 
دوو  و زۆئا  هۆڤمر  له كانۆو راستگ  ساده  هۆڤمر,  وه تهینبخو  ندهییو ئا  نوكه ھه یكان شھاتهپ

  هییان جوانكاری یف لسه فه و یر ھونه یھا به  له ی وانه ئه  هۆیب,  وه تهی بكه ایكان ج رووه
,   گرنگه  ره و ھونه له رگرتن وهل ژو چ سود  له ننیب ده یت حمه زه, بن نهیحا ما نهیس یكان شاراوه

, مانۆر(  ڵ گه له و  ێگر ده ۆیخ یش باوه  له,  اتیب ده و ئه كولتور و كهید یكان ره ھونه ی ربهۆز  كه
 ما نهیس یژچ  هۆیب, كات فراندن ده ئه..)تاد.. قاویسۆو م ما سه, تیر دابونه,  فه لسه فه,  عریش

  ننهڕۆ نزم ده  وانه ئه  هۆیب, كات كان دروستده جوانه  تاكه ی سته و جه ناخ ون  له  وره گه یكتام
  .  گرن رنه وه شیئاسا یانیژ  له ژچ  وانه ئه  نگه ره, ما نهیس
  


