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ܡܝܐܢ̈ܫܐ ܘܠܫܢܐ ܝ  
 ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ

 

ܪܵܬܐ  8ܕ ܒܟܠ ܸܫ݇ܢܵܬܐ ܵܝܘܵܡܐ    ܼܩܲ ܒܵܐܵܕܪ ܸܟܐ ܵܦܸܐܫ ܡܙܼܘܸܝܵܚܐ ܒܢܼܝܵܫܐ ܕܡܼܝܲ
ܟܼܘܸܡܐ  ܐ ܕܼܣܲ ܪܼܘܸܨܐ( ܕܸܢܸܫ̈ ܠܵܓܐ )ܼܬܲ ݇ܕ ܩܼܘܛܵܢܐ )ܸܟܢܵܫܐ( ܸܒܫ ܵܙܘܵܕܐ ܼܡܢ ܼܦܲ ܝܵܢܐ ܠܼܚܲ

̈ܖܵܝܸܢܐ ܕܩܼܘܛܵܢܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ. ܚ̰ܟܼܝ ܼܒܲ ܐ ܵܠܐ ܼܐܲ ̈ܖܵܝܸܢܐ  ـ ܸܢܸܫ̈ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܼܒܲ
ܪܢܵ  ܝܼܟ ܒܵܢܬ ـ ܼܘܵܬܐܫܕܼܒܲ ܓܒܼܘܖܸ̈ ܘܓܸ̈ ܙܵ  ـ ܝܵܢܐ، ܸܐܵܠܐ ܼܐܲ ܝܗܝ ܐ ܼܬܲ ܝܼܬܲ ܐ ܝܵܢܐ ܠܼܒܲ

ܝܗܝ ܝܼܬܲ ܐ ܕܼܒܲ ܵܕܸܡ̈ ܝܼܘܵܬܐ ܕܼܗܲ ܪ ܒܲܗܝ  ܘܠܼܚܲ ̰ܓܼܘܖܸ̈ ܘܼܗܲ ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܸܝܵܡܐ ܼܒܲ ܐ ܥܵܕܵܢܐ ܼܐܲ
ܥܬܼܝܕ ܕܟܠ ܚܵܕܐ ܐܼܘܡܬܵ  ܢܵܝܸܢ̈ܐ ܕܼܕܲ ܝܗܝ ܕܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ܼܒܲ ̈ܖܼܥܲ ܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܝܵܢܐ ܠܼܙܲ

ܐ  ܐ ܐܼܝܬ ܠ݇ܗܲܘܢܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܸܢܫܸ̈  ̈ܖܸ ܢܵܩܝܸ̈ ܼܓܲ ܡ ܵܐܼܢܲ ܝܵܬܐ ܐ ̰ܟܸ ܸܢܐ ܵܓܘ ܼܒܲ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇
                                                    ܘܵܓܘ ܐܼܘܡܵܬܐ.

ܪ     ܼܕܲ ܐ ܦܵܠܵܚܐ ܝܵܢܐ ܠܼܒܲ ܗܵܡܐ ܓܼܘܵܪܐ ܕܸܢܸܫ̈ ݇ܕ ܼܣܲ ܸܐܕܝܲܘܡ ܵܓܘ ܟܵܠܲܗ ܒܪܼܝܵܬܐ ܼܚܲ
ܐ  ܚܠܸܦ̈ ܵܠܸܢ̈ܐ ܡܼܫܲ ܝܵܬܐ ܒܫܼܘܼܓ݇ ܠܵܦܢܼܘܵܬܐ، ܵܣܦܪܼܘܵܬܐ، ܵܐܣܼܡܢ ܼܒܲ ܝܼܟ ܼܡܲ ܝܼܘܵܬܐ، ܡܼܐܲ

ܵܠܚܼܘܵܬܐ ܘܫܪ.  ܟܼܝܠܼܘܵܬܐ(، ܼܦܲ ܪܣܸܢܼܓܪܼܘܵܬܐ )ܼܘܲ ܡ ܼܒܲ ܵܡܐ ܼܥܲ ܝܗܝ  ـ ܘܼܥܲ ܵܙܘܼܓܲ
ܝܗ ܝܼܬܲ ܝܵܬܐ ܕܼܒܲ ܝܵܟܵܢܝܼܘܵܬܐ ܸܐܩܢܼܘܡܼܝܵ ܝܵܠܢܵܬܐ ܕܼܐܲ ܐ ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܼܚܲ ܝܼܘ̈ܖܸ  ܝܼܗܲ

ܒܬܵ ܘܐܝܼ  ܥܼܒܵܕܢܼܘܵܬܐ ܼܪܲ ܝܗܝ ܐ ܬܠ݇ܗܲܘܢ ܚܵܕܐ ܼܡܲ ܝܼܬܲ ܐ ܕܼܒܲ ܚ̰ܟܼܝ ܒܸܐܩܢܼܘܡܼܝܵ ܵܠܐ ܼܐܲ
ܝܗܝܸܐܵܠܐ ܒ ܬܼܪܲ ܐ ܕܼܐܲ ܡܵܠܐ ܗ.ܕ. ܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܪܼܝܵܬܐ. ܘܵܐܵܗܐ ܘܟܵܠܲܗ ܒ ܸܐܩܢܼܘܡܼܝܵ ܼܥܲ

ܐ ܝ ܬܼܘܼܒܸ ܝܵܬܐ ܼܡܲ ܪ ܼܡܢ ܼܒܲ ܼܕܲ ܼܓܵܪܐ ܠܼܒܲ ܠ ܼܦܲ ܥܼܒܵܕܢܼܘܵܬܐ ܡܪܼܝܵܡܢܵܬܐ ܼܥܲ ܸܠܗ ܚܵܕܐ ܼܡܲ
ܥܵܢܐ  ܘܪܼܘܵܚܐ ܕܟܠ ܚܵܕܐ ܐ ܕܬܚܲܘܬ ܼܛܲ ܩܼܘܵܪܐ ܸܢܩܼܒܵ ܐ ܼܝܲ ܐܵܠܢܵܘܸܬ̈ ܕܬܹܪܝܢ ܸܡܫܼܬܲ

ܥܒܼ  ܸܩܫܸܝ̈ܐ ܝܵܠܲܗ. ܐܼܝܵܢܐ ܒܟܵܠܲܗ ܵܐܵܗܐ، ݇ܕܬܵܬܐ ܼܡܲ ܝܼܘܵܬܐ ܒܵܐܵܗܐ ܒܪܼܝܵܬܐ ܼܚܲ ܼܘܸܕܐ ܼܚܲ
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ܒܵܪܢܵܬܐ  ܩܵܠܐ ܕܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܘܵܚܦܛܼܝ ܵܩܐ ܡܼܕܲ ܐ ܵܥܼܒܪܼܝ ܵܓܘ ܼܚܲ ܝܵܠܲܗ ܕܸܢܸܫ̈
ܝܗܝ.                         ܝܬܼܘܼܬܲ                              ܕܼܒܲ

ܵܪܐ     ݇ܕ ܼܓܲ ܐ ܐܼܝܬܠ݇ܗܲܘܢ ܼܚܲ ܐ، ܸܢܸܫ̈ ̈ܖܸ ܐ ܡܼܘܕܼܟܸ ̈ܖܸ ܝܗܝ ܼܓܲ ܐܼܝܵܢܐ ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܟܼܠܲ
ܪܵܒܐ  ܢܵܩܵܝܐ ܒܒܪܼܝܵܬܐ ܕܼܝܸܠܗ ܼܫܲ ܡ ܵܐܼܢܲ ܩܵܠܐ ̰ܟܸ ܕܢܵܛܪܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ. ܒܵܐܵܗܐ ܼܚܲ

ܝܵܠܵܢܐ ܼܡܢ  ܝܵܬܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܸܒܫ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܒܲ ܐ ܕܼܚܲ ܵܕܸܡ̈ ݇ܕ ܼܡܢ ܼܗܲ ܥܼܒܵܕܢܼܘܵܬܐ ܕ̰ܟܼܘ ܼܚܲ ܼܡܲ
ܼܒܪܼܘܗܲ  ܸܝܵܡܐ، ܲܗܝ ܕܼܡܢ ܲܗܘ ݇ܕܵܡܵܝܐ ܕܒܵܪܝܵܬܐ ܕܼܫܲ ܡܙܼܘܸܡܐ ܝܵܠܲܗ  ،ܪܵܦܵܦܐ ܼܩܲ ܼܗܲ

ܠܵܦܢܵܬܐ ܩܼܲ  ܸܡܗ ܘܸܒܙܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܸܬܗ. ܘܸܟܐ ܵܐܡܪܼܝ ܕܸܝܵܡܐ ܲܗܝ ܼܡܲ ݇ܕܵܡܝܵܬܐ ܼܥܲ
ܪܵܢܵܫܐ. ݇ܕ ܼܒܲ ܝܼܘܵܬܐ ܕܟܠ ܼܚܲ ܪܼܘܸܪܐ ܝܸܠܗ  ܝܵܠܲܗ ܒܼܚܲ ܵܪܐ ܝܸܠܗ ܕܡܼܫܲ ܪ ܵܐܵܗܐ ܼܓܲ ܘܼܗܲ

ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܸܝܵܡܐ( ܵܩܐ ܢܵܛܪܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ  ܐ )ܼܐܲ ܐܵܠܢܼܘܵܬܐ ܕܸܢܩܼܒܵ ܠܸܡܫܼܬܲ
̈ܖܥܼܘܲܗ. ܦܵܬܐ ܕܸܠܵܫܢܼܘܲܗ ܠܼܙܲ ܼܠܲ                      ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܕܚܼܘܵܦܵܛܐ ܵܩܐ ܼܡܲ

ܢ ܸܐܕܝܲܘܡ ܒܸ     ܢ ܕܸܠܐ ܝܵܢܐ ܕܵܠܐ ܸܫܟ ܸܐ ܝܼܡܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܼܡܢ ܥܼܠܲ ܚ ܒܼܚܲ ܬܵܦܵܩܐ ܝܼܘܲ
ܚܼܘܸܒܐ  ܢ ܸܠܐ ܝܵܢܐ ܡܵܨܵܝܐ ܼܡܲ ܡܸܙܡܼܝ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܡܵ ܼܝܲ ݇ܕ  ܵܝܐ،ܕܼܗܲ ܗܵܡܐ ܓܼܘܵܪܐ ܼܚܲ ܼܣܲ

ܐܵܠܢܼܘܵܬܐ ܕܵܐܵܗܐ ܓܼܘܢܵܚܐ ܸܒܩܕܵ  ܐ( ܝܸܠܗܼܡܢ ܸܡܫܼܬܲ ܝܼܟ ܸܝܵܡܸܬ̈ ܐ )ܼܐܲ ܢ ܵܠܐ ܕܸܢܸܫ̈ . ܸܐ
ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ ܕܢܵܛܪܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܝܸ  ܠ ܵܐܼܢܲ ܵܡܵܝܐ ܘܒܐܼܘܪܵܚܐ ܟܠ ܚܵܕܐ ܸܝܵܡܐ ܵܪܥܵܫܐ ܼܥܲ

ܪܸܥܵܫܐ  ܝܗܝ ܘܼܡܲ ܼܡܲ ܡܵܬܐ ܨܦܼܝܵܬܐ ܼܥܲ ܡܼܙܲ ̈ܖܥܼܘܲܗ ܵܚܦܵܛܐ ܠܼܗܲ ܣܵܬܐ ܕܼܙܲ ܪܼܘܲ ܕܼܓܲ
ܚ  ܝܗܝ، ܲܗܝܵܓܗ ܸܟܐ ܵܡܼܨܲ ܝܗܝ ܓܼܘܪܵܬܐ ܵܩܐ ܢܵܛܪܵܬܐ ܕܸܠܵܫܼܢܲ ܠ݇ܗܲܘܢ ܠܵܘܠܼܝܼܬܲ

ܢ ܸܒܕ  ܚ ܕܸܠܵܫܼܢܲ ܠܸܡܼܢܲ ܘܵܩܐ ܡܵܛܝܵܬܐ ܠܵܐܵܗܐ ܢܼܝܵܫܐ  ܘܸܠܐ ܵܛܸܠܩ.ܵܚܸܝܐ ܼܨܲ
ܢܵܩܝܵܬܐ ܝܵܠܗ ܕܟܠ ܚܵܕܐ ܝܸ  ܦܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܕܡܼܲ  ܚܸܦܵܠܐܵܡܐ ܵܠܐ ܡܼܲ ܵܐܼܢܲ ܼܠܲ

ܢܵܩܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ  ܼܘܲܗ ܘܒܵܢܬܼܘܲܗ.ܕ݇ ܠܵܡܵܝܐ ܵܩܐ ܝܼܲ ܝܸ  ܸܝܐ ܵܐܼܢܲ ܢ ܝܵܠܦܵܬܐ ܕܸܠܵܫܸܢ̈ܐ ܢܼܘܼܟ̈ܖܵ ܸܐ
ܝܗܝ ܢܵܬܝܼܬܲ ܢ ܒܲܗܝ ܕܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ܸܥܠܵܬܐ ܕܼܡܲ ̈ܖܼܥܲ ܒܩܵܢܝܵܬܐ ܕܥܼܘܬܵܪܐ  ܵܩܐ ܼܙܲ

ܐ ܝܵܠܦܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ ܸܙܐ ܐܵ ، ܘܸܫܕܵܬܐ ܪ ܵܗܕܼܟܵ ܢܵܩܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܒܗܲ ܼܗܲ ܝ ܕܸܒܕ ܼܢܲ
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ܪܨܼܘܵܦܝܼܘܵܬܐ ܓܡܼܝܪܵܬܐ ܵܗܘܸ  ܝܗܝ ܒܩܵܢܝܵܬܐ ܕܚܵܕܐ ܼܦܲ ܢܵܬܝܼܬܲ ܐ ܸܥܠܵܬܐ ܕܼܡܲ
ܝܗܝ ܝܼܘܼܬܲ ܐܼܘܡܵܬܵܢܝܵܬܐ.                           ܒܸܡܨܵܥܝܼܘܵܬܐ ܕܩܵܢܝܵܬܐ ܕܗܼܝܵ  

ܝܼܘܵܬܐ ܒ    ܣܩܼܘܵܬܐ ܕܼܚܲ ܼܒܵܢܐ ܵܐܸܦܢ ܕܼܥܲ ܥܼܒܼܘܸܕܐ ܝܠܵ ـ ܵܐܵܗܐ ܼܙܲ ݇ܕ  ܗܲ ܕܼܡܲ ܕܟܠ ܼܚܲ
ܝܼܘܸܬܗ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܗܸܘܐ ܸܒܪܵܚܵܛܐ ܵܩܐ ܩܵܢܝܬܵ  ܐ ܕܼܚܲ ܦܵܩܸܬ̈ ܟܵܠܝܵܬܐ  ـ ܐ ܕܼܢܲ ܚܵܕܐ ܼܡܲ

݇ܕܡ ܵܐܵܗܐ ܢܼܝܵܫܐ، ܐܼܝܵܢܐ ܢܵܛܪܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ  ܕܸܐܵܣܐ ܸܝܵܡܵܝܐ ܓܼܘܪܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܼܩܲ
ܢ ܝܼܘܼܬܲ ܬܸܐܵܣܵܝܐ ܕܢܵܛܪܵܬܐ ܕܗܼܝܵ ܢܵܩܵܝܐ ܝܸܠܗ ܕܸܟܐ ، ܝܸܠܗ ܼܫܲ ܡ ܵܐܼܢܲ ܪܵܒܐ ̰ܟܸ ݇ܕ ܼܫܲ ܼܚܲ

ܢܵܩܝܘܼ  ܗܵܪܢܵܬܐ ܕܵܐܼܢܲ ܚܵܬܐ ܕܥܵܕܵܢܐ ܘܥܼܘܬܵܪܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܵܩܐ ܼܒܲ ܵܬܐ ܵܕܸܩܪ ܠܕܼܒܵ
ܝܵܠܵܢܐ ܕܟܠܼܲ  ،ܕܢܵܛܪܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܚ ܠܚܼܘܵܦܵܛܐ ܼܚܲ ܐ ܝܼܘܲ ܐܵܠܸܢ̈ܐ ܝܗܝ ܡܸ ܣܢܼܝܸܩ̈ ܫܼܬܲ

ܵܫܢܸ  ܠ ̈ܖܸ ܐ ܼܗܲ ܸܒ̈ ܐ ܘܼܓܲ ܵܫܸܢܐ ܕܵܡܘܬܼܒܸ̈ ܢ، ܼܡܢ ̈ܖܸ ܐ ܕܸܟܐ ܵܡܨܼܝ ܵܗܘܼܝ ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܐ ܕܸܥܵܕܸܬ̈
ܫܸܚܵܕܸܢ̈ܐ ܕܵܐܵܗܐ ܵܘܠܼܝܵܬܐ ܝܵܠܢ ܼܡܲ ܥܼܒܵܕܢܼܘܵܬܐ ܼܚܲ ܬܼܒܼܝ ܚܵܕܐ ܼܡܲ ܠ ܘܼܡܲ ܵܬܐ ܼܥܲ
ܢ ̈ܝ ܐܼܘܡܼܬܲ ܐ ܕܒܼܢܲ ܢܵܝܸܬ̈ ܚܼܡܲ ܪ ܒܲܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܵܘܸܠܐ ܝ .ܼܬܲ ܚ ܘܼܗܲ ܕܼܪܲ ܢ ܕܼܗܲ ܼܠܲ ܵܠܲܗ ܼܥܲ

ܐ ܠܚܼܝܡܸ̈  ܝܵܟܵܢܝܵܘܸܬ̈ ܐ ܠܼܐܲ ܵܝܼܒܸ̈ ܢ ܵܠܐ ܼܚܲ ܣܼܝܵܡܐ. ܘܸܐ ܢ ܼܒܲ ܠܵܦܢܼܘܵܬܐ ܕܸܠܵܫܼܢܲ ܐ ܵܩܐ ܼܡܲ
ܫܥܼܝܵܬܐ. ݇ܕܡ ܼܬܲ ܚ ܼܩܲ                                           ܝܼܘܲ

 

 

 

 

 

ܐ ܐ ܵܗܸܘܐ ܒܪܼܝܼܟܵ  ܵܝܘܵܡܐ ܹܬܝܼܒܼܝܵܠܵܝܐ ܕܸܢܸܫ̈
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ܐܬܝܘܢܡܕܝܐ ܕܬܫܪܓܘܢ ܕܗ̈ܖܝܝܬ ܢܒ  

ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܵܗܝܕܘܼ                                            

 

ܦܵܪܐ     ܗ̈ܖܼܝܢ ܨܸܡܚܸܠܗ ܼܫܲ ܦܵܪܐ( ܒܹܒܝܬ ܼܢܲ ܕܵܡܝܵܬܐ )ܼܨܲ ܡܕܼܝܵܢܝܼܘܵܬܐ ܼܩܲ ܼܕܲ
ܦܵܪܬ ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܸܒܢܸܝ̈ܐ ܡܕܝܼ  ܬ ܼܘܲ ܐ ܕܸܕܩܼܠܲ ܡܼܝ̈ܖܸ ܐ ܼܫܲ ܠ ܣܼܝܸܦ̈ ܐ ܒܵܥܠܵܡܐ: ܘܼܥܲ ܵܢܸܬ̈

ܐ  ܼܒܸܫܛܸܚ̈ ܐ. ܼܘܲ ܕܵܡܵܝܸܬ̈ ܗܼܝܸܢ̈ܐ ܼܩܲ ܕܵܡܵܝܐ ܼܟܲ ܪܵܢܵܫܐ ܼܩܲ ܗ̈ܖܼܝܢ ܦܸܣܥܸܠܗ ܼܒܲ ܕܹܒܝܬ ܼܢܲ
ܝ̈  ܼܦܲ ܵܘܸܬܐ ܦܼܝܫܵܠܲܗ  ܠܼܐܲ ܗ̈ܖܵ ܪܕܼܘܵܬܐ. ܘܹܒܝܬ ܵܗܹܠܝܢ ܬܹܪܝܢ ܼܢܲ ܫܼܘܘܵܫܵܛܐ ܘܼܡܲ

ܬܼܝܵܪܐ  ܗܼܝܵܢܐ ܘܼܥܲ ܬܵܪܐ ܼܟܲ ܫܼܟܼܝܚܵܬܐ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ )ܵܟܬܲܘܼܒܼܘܵܬܐ(. ܒܲܗܘ ܼܐܲ
ܩܖܵ̈ ܩܼܝܡ ܐ ܼܘܲ ݇ܢܵܒ̈ܖܸ ܐ ܼܓܲ ܠܸܟ̈ ܐ.ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܡܲ ܟܼܝܸܡ̈ ܐ ܵܬܵܡܐ ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܣܼܝܡܸ̈  ܼܒܵܬܸܢܐ ܘܼܚܲ

ܐ ܝܼܘܵܬܐ ܟܢܼܘܫܵܝܝܵܬܐ.  ܵܢܡܲܘܸܣ̈ ܣܵܬܐ ܕܼܚܲ ܼܟܲ ܡܼܛܲ ܕܵܡܸܝ̈ܐ ܼܠܲ ܡܠܸܝ̈ܐ ܼܩܲ )ܵܩܢܲܘܸܢ̈ܐ( ܡܼܫܲ
ܐ ܗܘܼ  ܕܵܡܵܝܐ: ܗ.ܕ. ܗܼܘܵܡܵܣܐ ܵܬܵܡܐ ܦܼܝܫܸܠܗ ܟܬܼܝܼܒܵ ܵܡܵܣܐ ܦܲܘܹܐܝܵܛܵܝܐ ܼܩܲ

ܒܪܼܝܵܬܐ. ܵܬܵܡܐ  "ܸܓܠܵܓܸܡܫ"ܕ ܵܥܠܡܼܝܵܢܵܝܐ )ܡܬܲܘܵܡܵܝܐ( ܬܡܼܝܵܗܐ ܘܫܲܘܥܼܝܵܬܐ ܼܕܲ
ܵܘܸܬܐ ܥ ܗ̈ܖܵ ܐ( ܕܼܢܲ ܐ )ܣܼܝܸܦ̈ ܠ ܣܵܦ̈ܖܸ ܝܵܣܸܝܐ( ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܸܚܙܸܝ̈ܐ ܼܥܲ ̈ܖܼܕܲ ܹܕܵܢܸܝ̈ܐ )ܼܦܲ

ܐ ܵܫ̈ܖܵܘܸܝܐ ܕܝܼܘܠܵܦܵܢܐ ܘܵܐܣܝܼܘܵܬܐ ܘܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ. ܼܒܵܢܐ ܵܬܵܡܐ ܸܐܣܛܼܘܼܟܸܣ̈ ܒܼܙܲ                     ܼܘܲ
ܝܵܣܐ(  "ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ"ܕܫܼܘܠܵܛܢܼܘܵܬܐ  ܵܪܵܝܐ )ܼܓܲ ܣܼܟܲ ܝܵܠܐ ܼܥܲ ܦܼܝܫܸܠܗ ܡܛܼܘܟܵܣܐ ܼܚܲ

ܡܸܨܐܸܠܗ ܩܵܢܐ ܼܕܲ ݇ܕ ܙܵܢܐ ܡܼܬܲ ܕܵܪܐ ܒܼܚܲ ܝܠܵܬܵܢܐ ܡܼܣܲ ܬܸܐܣ  ܼܚܲ ܡܼܫܲ ܼܕܲ
ܫܼܝܢܵܬܐ.                              ܸܐܡܦܵܪܛܲܘܪܼܘܵܬܐ ܪܘܼܝܚܵܬܐ ܘܼܥܲ

ܘܸܡܐ ܸܥܵܠܸܝ̈ܐ:     ܡ̈ܖܵ ܡܵܢܐ ܕܵܓܠܲܘܦܼܘܵܬܐ ܼܠܲ ܸܝܐ ܡܸܛܐܸܠܗ ܼܐܲ ܼܒܵܢܐ ܕܵܐܬܲܘ̈ܖܵ ܒܼܙܲ ܼܘܲ
ܐ ܸܓܠܵܦܵܢܸܝ̈ܐ  ܬܼܝܵܪܐܼܝܬ ܒܵܬܘ̈ܖܸ ܐ ܘܼܝܲ ܚܠܸܦ̈ ܐ ܡܼܫܲ ܠܼܝܸܦ̈ ܫܵܡܐ ܒܼܓܲ ܲܗܘ ܕܦܼܝܫܸܠܗ ܡܼܓܲ

ܝ ܼܪܲ ܐ ݇ܐܵܢܵܫܸܝ̈ܐ ܕܟܸ  ـ ܼܡܲ ܐ ܘܵܦܵܠܛܼܝܸܢ̈ܐ ܸܪܸܫ̈ ܨ̈ܖܸ ܥܵܠܸܢ̈ܐ ܕܼܩܲ ܩܠܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܠܼܡܲ ܐ ܡܼܣܲ
ܐ ܘܸܟܐ ܵܪܡܙܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܠܬܼܘܦܵܩܐ ܕ ܠܸܟ̈ ܠܼܝܠܼܘܵܬܐ ܘܸܚܼܟܡܵܬܐ. )ܼܡܲ ܝܵܠܐ( ܘܼܩܲ ܼܚܲ
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ܕܵܡܵܝܐ ܘܵܬܵܡܐ ݇ܗܸܘܐܸܠܗ ܚܼܘܵܫܵܚܐ  ܒܵܐܬܲܘܪ ܦܼܝܫܸܠܗ ܥܼܒܼܝܵܕܐ ܓܼܝܼܓܵܠܐ ܼܩܲ ܼܘܲ
ܼܒܵܬܐ ܩܵܪܒܼܵ  ܪܼܟܲ ܚܵܬܐ( ܕܼܡܲ ܦܼܠܲ ܐ)ܼܡܲ ܬ ܬܹܪܝܢ ܓܼܝܼܓܸܠ̈ ܕܵܡܝܵܬܐ ܵܡܼܪܲ ܼܒܵܫܐ ܘܟܸ  :ܝܵܬܐ ܼܩܲ

ܐ ܩܵܪܒܼܵ  ܵܟ̈ܖܸ ܕ ܼܐܲ ܒܼܝܲ ܐ. ܼܘܲ ܣܼܝܸܢ̈ ܸܡܐ ܘܼܚܲ ܐ ̈ܖܵ ܸܝܐ ܦܼܝܫܸܠܗ ܵܝܐ ܘܵܣܚܲܘܵܦܐ ܕܫܼܘ̈ܖܸ ܵܐܬܲܘ̈ܖܵ
ܩܵܢܐ )ܡܬܼܘܪ ܸܢ̈ܐ ܘܒܼܘܣܵܬܸܢ̈ܐ.ܡܼܬܲ ̈ܖܵܥܸܬܐ ܘܼܓܲ ܕܵܡܵܝܐ ܠܸܫܩܵܝܐ ܕܼܐܲ ܵܨܐ( ܵܢܥܲܘܵܪܐ ܼܩܲ  

ܐ     ܕܸܣܐܵܡܐ ܘܸܟܐܸܦ̈ ܐ ܼܘܲ ܗܼܒܵ ܚܵܫܵܠܐ ܕܼܕܲ ܝܵܢܝܼܘܵܬܐ ܼܘܲ ܘܵܐܦ ܒܐܼܘܵܡܢܼܘܬ ܼܩܲ
ܩ ܸܬܐ، ܵܐܬܘܲ ܼܝܲ ܪܦܸ ܼܝ̈ܖܵ ܝܬ ݇ܗܵܘܘ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܒܲ ܸܝܐ ܼܠܲ ܠ̈ܖܵ ܵܗܵܢܐ  ܚܵܡܐ ܵܦܣܲܘܵܩܐܼܝܬ. ܘܼܥܲ

ܵܙܐ ܕܸܢܡܪ"ܫܵܪܵܪܐ ܵܣܸܗܕ  ܕ ܬܡܼܝܵܗܐ ܲܗܘ ܕ "ܼܘܕܼܓܲ ܦܼܝܫܸܠܗ ܡܼܘܫܟܵܚܐ ܒܼܝܲ
ܢܸ̈  ܩܼܒܵ ܝ̈ ܡܼܥܲ ܼܦܲ ̈ܖܟܝܲܘܠܲܘܼܓܵܝܸܝܐ( ܠܼܐܲ ܸܬܐ  ܐ )ܼܐܲ ̈ܖܼܒܵ ܝܢ ܒܼܚܲ ܫܼܘܵܠܡ ܵܕܵܪܐ ܕܸܥܣ̈ܖܹ

ܝܸ  ܵܝܸܬܐ ܕܵܐܬܲܘ̈ܖܵ ̈ܖܫܼܟܵ ܐ ܼܐܲ ܐ. ܘܲܡܢ ܼܝܸܠܗ ܕܵܠܐ ܕ)ܵܟܠܚܲܘ(، ܚܵܕܐ ܼܡܢ ܡܕܼܝܵܢܸܬ̈
ܐ ܕ ܠ ܸܛܸܒ̈ ܠܵܝܵܬܐ"ܫܸܡܥܸܠܗ ܼܥܲ ܸܢ̈ܐ ܼܬܲ ܡܼܝܵܪܡ ܛܼܒܼܝܼܒܬܵ  "ܼܓܲ ܠܟܵܬܐ ܕܼܫܲ ܐ ܼܡܲ

ܐ ܝܵܢܐ ܵܬܐ ܕܵܥܠܵܡܐ  ܕܵܐܬܲܘܪ ܘܵܒܸܒܠ ܕܦܼܝܸܫ̈ ܥ ܸܬܕܡ̈ܖܵ ܐ ܚܵܕܐ ܼܡܢ ܫܼܒܼܲ ܚܫܼܝܼܒܸ̈
ܬܼܝܵܩܐ؟!                                                      ܼܥܲ

ܩܼܝܵܪܐܸܐܵܠܐ ܲܗܘ ܸܡܢܕܼܝ ܒܼܘܫ     ܪܕܼܘܡܵܝܐ ܒܡܼܲ  ܼܝܲ ܝܬܸܠܗ ܼܒܲ ܐܵܬܐ ܕܼܠܲ ܼܣܲ
ܡ ܪܕܼܘܵܬܐ ܼܕܲ ̈ܖܸܟܐ )ܕܼܡܲ ܐ( ܕܵܐܫܲܘܪ ܕܼܝܵܢܝܼܘܵܬܐ، ܼܝܸܠܗ ܹܒܝܬ ܼܐܲ ܟܵܬܼܒܸ̈ ܵܙܐ ܼܕܲ ܹܒܝܬ ܼܓܲ

ܠܵܟܐ  ܡܗܼܝܵܪܐ ܒܐܼܘܵܡܢܼܘܬ ܵܟܬܲܘܼܒܼܘܵܬܐ. ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܡܵܗܘܵܢܐ ܼܘܲ ܩܼܝܵܦܐ ܼܘܲ ܵܒܢܼܝܵܦܠ ܼܬܲ
ܝܼܟ  ܕܼܝܵܫܐ ܼܐܲ ܐ ܼܩܲ ܟܵܬܼܒܵ ݇ܢܵܒܵܪܐ ܕܦܼܝܫܸܠܗ ܕܼܟܼܝܵܪܐ ܼܒܲ ܠܵܟܐ "ܼܓܲ ܵܦܪ ܼܡܲ ܵܒܐ ܐܼܘܣܼܢܲ ܼܪܲ

ܩܼܝܵܪܐ ܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܢܼܝܢܸܘܐ  "ܘܼܝܲ ܵܒܐ ܼܒܲ ̈ܖܸܟܐ ܼܪܲ ݇ܕ ܹܒܝܬ ܼܐܲ ܫܵ ܡܛܼܘܸܟܣܸܠܗ ܼܚܲ ܐ ܸܒܚܼܒܵ
ܐ )ܠܼܘܚܸ̈  ܐ ܛܸܒܠܵܝܸܬ̈ ܠܸܦ̈ ܡܵܫܐ ܼܐܲ ܬܼܝܪ ܼܡܢ ܸܥܣܪܼܝܢ ܘܼܚܲ ܐ ܐ( ܛܼܝܵܢܝܸ̈ ܼܝܲ ܐ ܟܬܼܝܼܒܸ̈

ܢܵܝܐ )ܟܬܝܼ  ܡܠܵܠܐ ܵܐܬܲܘܪܵ ܒܼܩܲ ܒܼܡܲ ܸܢܐ ܼܒܵܬܐ( ܸܨܵܨܵܝܐ ܼܘܲ ܝܗܝ ܣܼܘܥ̈ܖܵ ܠ ܟܼܠܲ ܵܝܐ ܼܥܲ
ܸܝܐ  ̈ܖܸܟܐ ܦܼܝܫܸܠܗ ܘܝܼܘܠܵܦܵܢܸܝ̈ܐ ܘܸܣܦ̈ܖܵ ܗ̈ܖܼܝܢ. ܵܐܵܗܐ ܹܒܝܬ ܼܐܲ ̈ܖܕܼܘܵܬܵܢܸܝܐ ܕܹܒܝܬ ܼܢܲ ܼܡܲ

ܥܣܼܝܵܪܵܝܐ ܘܸܟܐ ܵܦܸܐܫ ܢܛܼܝܵܪܐ  ܡܼܘܫܟܵܚܐ ܸܢ̈ܐ ܒܸܦܠܵܓܐ ܕܵܕܵܪܐ ܬܼܫܲ ܩܼܒܵ ܕ ܡܼܥܲ ܒܼܝܲ
ܢ. ܼܝܵܕܥܵܬܐ ܕܵܥܠܵܡܐ  ܢܼܕܲ ܝܵܬܐ ܼܠܲ ܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܵܐܸܪܫܼܟܵ ܐ ܒܪܼܝܵܬܵܢܵܝܐ ܼܒܲ ܒܹܒܝܬ ܸܥܬܸܩ̈
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ܸܝܐ ܦܪܼܝܫܵ  ܫܥܼܝܵܬܐ ܕܵܐܬܲܘ̈ܖܵ ܪܵܒܐ ܘܼܬܲ ܠ ܼܫܲ ܗ̈ܖܼܝܢ ܵܓܵܘܵܢܐܼܝܬ،ܐܼܝܬ ܘܒܹ ܼܥܲ  ܝܬ ܼܢܲ
ܣܼܝܪܵܬܐ )ܒܨܼܝܪܵܬܐ(  ܚܵܬܐ݇ܗܵܘܬ ܼܚܲ ܫܼܟܲ ̈ܖܸܟܐ ܕܵܐܫܲܘܪ  ܼܡܢ ܩܵܕܡ ܼܡܲ ܕܹܒܝܬ ܼܐܲ

ܠ  ܐ( ܘܼܥܲ ܨܲܘ̈ܖܸ ܐ )ܼܒܲ ܠܼܝܸܠ̈ ܐ ܵܝܘܵܢܸܝ̈ܐ ܼܕܲ ܒܼܘ̈ܥܸ ܠ ܼܡܲ ܒܢܼܝܵܬܐ ݇ܗܵܘܬ ܼܥܲ ܵܒܢܼܝܵܦܠ ܼܘܲ
ܚܵܬܐ ܫ̰ܟܼܲ ܕܼܝܵܫܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ ܼܡܲ ܐ ܼܩܲ ܟܵܬܼܒܵ ܐ ܼܕܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܸܣܦ̈ܖܸ ܵܙܐ  ܼܚܲ ܕܵܐܵܗܐ ܼܓܲ

ܐ ܘܵܐܓܼ ܛܼܝܵܡܵܢܐ،  ܠ ܠܼܘܸܚ̈ ܐ ܼܥܲ ܨܵܚܸܚ̈ ܐ ܼܘܲ ܟܬܼܝܼܒܼܘܬ ܸܨܸܨ̈ ܫܵܪܵܝܐ ܘܦܼܘܵܫܵܩܐ ܼܕܲ ܐ ܼܘܲ ܲܘ̈ܖܸ
ܕ ܝܵ  ̈ܖܸܟܐ ܒܼܝܲ ܐ، ܡܸܨܐܸܠܗ ܵܥܠܵܡܐ ܕܵܩܸܪܐ ܕܘܲ ܕܹܒܝܬ ܼܐܲ ܦܸܩ̈ ܥܵܬܸܢ̈ܐ ܸܐܘ̈ܖܲܘܵܦܸܝܐ ܡܼܢܲ

ܠܵܝܐܼܝܬ ܗ̈ܖܼܝܢ ܼܡܲ ܡܼܘܚܵܬܢܼܝܵܬܐ ܕܹܒܝܬ ܼܢܲ ܫܥܼܝܵܬܐ ܫܼܒܼܝܚܵܬܐ ܘܼܨܲ  ܠܲܗܝ ܼܬܲ
ܗܼܝܵܪܐܼܝܬ.                                                    ܘܼܢܲ

 
ܐ  ܦܼܘܵܫܩ ـ ܸܡܸܠ̈

ܫܵܬܐ یاریآب چرخܵܢܥܲܘܵܪܐ:                  ܸܫܛܵܚܐ: ܸܦܬܝܼܘܵܬܐ، ܼܕܲ  
̈ܝ: ܠܸܓܵܒܐ ܼܦܲ ܫܵܩܵܝܐ: ܫܵܬܵܝܐ                           ܠܼܐܲ  

ܪܙܵܠܐ                             ܵܗܠܼܝܢ: ܵܐܢܝܼ  ܠ ܼܦܲ ܝܵܢܝܼܘܵܬܐ: ܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܼܥܲ ܼܩܲ  
ܠܵܓܐ ܸܬܐ: ܛܼܝܵܡܸܢ̈ܐ                       ܹܒܝܬ: ܹܒܝܬ ܼܦܲ ܩܼܝ̈ܖܵ ܵܬܐ: ܼܝܲ ܩܼܝ̈ܖܵ   ܼܝܲ

ܐ: ܡ̰ܟܝܼ  ܡܵܝܵܢܐ                         ܵܚܐܫܚܼܝܼܟܵ ܪ ܸܦܚܵܡܐ: ܼܕܲ ܼܒܲ  
ܡܠܵܝܐ: ܟܡܼܝܵܠܐ، ܓܡܼܝܵܪܐ اختصار بهܸܟܪܵܝܐܼܝܬ،  ܵܦܣܲܘܵܩܐܼܝܬ:                ܡܼܫܲ  

ܙܵܬܐ ܪܼܝܲ ܣܵܬܐ: ܼܡܲ ܼܟܲ ܡܼܲ                      ܡܼܛܲ ܗܵܬܐܛܼܒܼܝܼܒܵܬܐ: ܡܼܫܲ  
ܕܵܪܐ: ܡܼܘܪܸܝܵܙܐ   ܵܬܐ: ܸܬܕܡܼܘ̈ܖܵܝܬܸ                       ܡܼܣܲ هامعجزهܐ، ܸܬܕܡ̈ܖܵ  

ܡܵܢܐ: ܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ ܩܼܝܵܦܐ:                         ܼܐܲ ܝܵܠܵܢܐܼܬܲ ܼܚܲ  
ܐ ܠܸܡ̈ ܨܵܬܐ ܕܼܨܲ ܼܪܲ ܐ              ܵܓܠܲܘܦܼܘܵܬܐ: ܼܬܲ ܐ: ܟܬܼܝܼܒܵܝܸܬ̈ ܸܣܦ̈ܖܸ  

ܫܵܡܐ: ܵܡܵܪܐ ܕܓܼܘܫܵܡܐ   ܐܐ: ܢܼܘܣܨܵܚܚܸ̈                 ܡܼܓܲ ̈ ܼܟܸ  
ܵܪܐ ܥܵܠܸܢ̈ܐ: ܐܼܘ̈ܖܵܚܸܬܐ، ܕܼܘܵܟܸܢ̈ܐ ܕܥܼܒܵ ܠܵܓܐܡ         ܼܡܲ ܐܵܬܐ: ܹܒܝܬ ܼܦܲ ܼܣܲ  

ܐ ܨ̈ܖܸ ܣܼܝܸܢ̈ܐ: ܸܩܘܸܝ̈ܐ                        ܵܦܵܠܛܼܝܸܢ̈ܐ: ܼܩܲ ܼܚܲ  
ܐ ܟܵܠܵܝܸܬ̈ ܐ، ܼܡܲ ܸܕ̈ ܐ: ܼܣܲ ݇ܗܵܘܬ: ݇ܗܵܘܐ )ܸܢܩܒܵܬܵܢܝܵܬܐ(                   ܸܟܼܒܸܫ̈  

ܸܝܐ: ܕܼܝ ܦܵܠܵܫܐ ܼܒܵ ܦܩܸ̈                       ܩ̈ܖܵ ܦ̈ܖܵܣܢܸ ܐ: ܡܼܢܲ ܐܼܡܲ ܐ ܕܣܵܝܸܡ̈  
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 ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܝܡܝ
ܚܢܼܘܸܝܐ ܝܸܘܢ       ܚܵܡܐ ܘܡܹ ܼܡܲ ܐܼܟܼܘܠܵܬܐ ܕܸܝܡܝܼ ܼܡܢ ܼܠܲ  

ܫܵܬܐ ܕܵܦܬܵܘܬܼܝ̈ ܒܐܝܼ  ܘܼܡܢ      ܓܼܝܲ ܬܸ ܼܡܲ ܟܼܝܼܟܵ ܲ ܐܵܕܵܬܲܗ ̈ܖܼ  

ܝܝܼ̈ ܵܒܥܹ       ܝܗܝ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܕܼܚܲ ܪܸܩܸܠܢ ܟܼܠܲ ܡܼܥܲ ܝܢ ܼܕܲ  

ܕܵܪܲܗ،      ܠ ܼܨܲ ܠܼܘܵܕܐ ܼܥܲ ݇ܕ ܼܝܲ ܒܥܼܘܡܵܪܐ ܕܼܚܲ  

ܢ ܡܼܝܬܠܝܼ       ܒܲܗܝ ܕܸܐ  

ܠܼܝ.      ̈ܝܵܢܲܗ ܼܥܲ ܐ ܕܼܥܲ ܸܒܬ ܵܢܼܟܸܦܢ ܵܡܐ ܕܵܫܚܠܼܝ ܸܕܡܸܥ̈  

܀܀܀                      

݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ      ܢ ܕܥܼܝܪܼܝ ܼܚܲ ܸܝܡܼܝ! ܸܐ  

ܝ ܥܼܒܼܘܕ      ܐ ܕܼܥܲ ܥܛܵܦܐ ܠܸܬܡ̈ܖܸ ܵܢܼܟܝ̈ ܠܼܝ ܼܡܲ  

̈ܖܡܝܼ ܘܼܲ       ܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܓܲ ܡܵܟܼܣܲ  

ܼܟܝܼܘܵܬܐ ܕܸܥܩܵܒܵܬܼܟ̈ܝ.      ܥܡܼܝܕ ܸܠܗ ܒܼܕܲ ܒܸܓܵܠܐ ܼܕܲ  

ܘ݇ܐܣܼܘܪܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܐܼܝܵܕܬܼܝ̈ ܒܨܼܘܨܵܝܵܬܼܟܝ̈        

ܐ ܕܣܼܘܕܵܪܼܟܝ      ܕ ܸܓܵܕܐ ܦܠܼܝܵܛܐ ܼܡܢ ܫܦܼܘܸܠ̈ ܵܐܘ ܒܼܚܲ  

ܪ ܕܵܦܝܸܫܢ ܡܩܼܘܕܵܫܐ      ܟܼܒܲ  

ܢ ܡܨܸ       ܐ ܕܸܠܵܒܼܟܝ.ܠܼܝ ܕܵܡܛܹ ܐܸܐ ܝܢ ܠܥܼܘܡܸܩ̈  
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ܕ ܼܡܢ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ      ܢ ܕܥܼܝܪܼܝ ܒܼܚܲ ܘܸܐ  

ܢܼܘܵܪܼܟܝ      ܬܝ ܠܼܝ ܝܼܘܩܵܕܵܢܐ ܠܼܬܲ ܵܥܼܒܼܕܲ  

ܠ ݇ܐܵܓܵܪܼܟܝܵܐܘ       ܼܒܵܠܐ ܕܼܥܲ ܼܚܲ  

ܬܝ ܠ݇ܗܲܘܢ.      ܐ ܕܵܡܣܼܝܲ ܬܝ ܠܼܒܼܘܸܫ̈ ܸܠܗ ܸܟܐ ܵܫܛܼܚܲ ܕܼܥܲ  

܀܀܀                      

ܩܵܠܬܝܼ̈       ܠ ܼܐܲ ܕ ܵܐܵܢܐ ܸܟܠܵܝܐ ܼܥܲ ܣܩܼܝܕ ܠܼܝ! ܼܟܲ  

ܡܵܫܐ.      ܨܵܠܵܘܵܬܼܟ̈ܝ ܒܸܥܵܕܢ ܼܪܲ ܘܵܠܐ ܫܵܡܸܥܗ ܵܩܵܠܐ ܼܕܲ  

܀܀܀                      

ܕܼܘܬܵ       ܕܸܥܪܝ ܵܠܲܗ ܼܚܲ ܼܒܪܼܘܬܝܼ ܣܼܝܼܒܠܼܝ! ܼܡܲ ܐ ܕܼܫܲ  

ܕ ܵܐܵܢܐ ܒܐܼܘܪܚܼܝ ܕܵܥܵܪܐ ܠܸܩܵܢܼܟܝ      ܼܟܲ  

ܐ ܙܥܲܘ̈ܖܲܘܸܢܐ      ܚܙܼܘܩܝܼܝ݂ܼ ܠܸܨܦ̈ܖܸ ܪܸܟܢ ܼܒܲ ܡܼܫܲ ܼܕܲ  

ܬܝ.      ܬܵܪܐ ܕܵܓܸܘܗ ܣܵܒܪܼܝ ܝܼܘܲ ܠܼܐܲ  

 

ܕ ܵܕܢܼܝܸܐܝܠ ܵܕܘܼܝܕ ܕܸܒܝܬ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢܬܼܘܪܵܓܵܡܐ  ܒܼܝܲ  
ܪܘܼܝܫ ܼܡܢ ܡܫܼܘܚܵܬܐ ܕܵܐܡܲܘܵܪܐ )ܵܫܸܥܪ( ܚܡܼܘܕ ܼܕܲ ܡܵܗܐ: ܼܡܲ ܣܛܼܝܵܢܵܝܐ ܡܼܫܲ ܵܦܼܠܲ  

ܠܵܬܐ: ܸܗ̈ܖܸܓܐ ܐܵ ܫ   3002، 1ܸܡܢܵܝܵܢܐ ، 32ܐ ܵܟܕܼܝܵܡܸܝ̈ܐ ܵܐܬܲܘܵܪܸܝܐ، ܕܼܘܵܒܩܵ ܩܼܝܠܵܬܐ ܼܡܢ ܡܼܓܼܲ
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ܐ ܕܡܫܼܘܚܵܬܐ  "ܸܐܵܓܪܵܬܐ ܵܩܐ ܸܝܡܝܼ "ܦܼܘܵܫܩ ܸܡܸܠ̈  
 

ܫܵܬܐ: ܕܵܩܪܵܬܐ، ܓܼܝܲ کردن لمس ܼܡܲ  
ܸܬܐ: ܸܢܩܒܵܬܵܢܵܝܐ ܟܼܝܼܟܵ ܲ ܐ ̈ܖܼ ܟܼܝܼܟܸ ܲ ܕ̈ܖܼ  

ܠܼܘܵܕܐ ݇ܕ ܼܝܲ ܠܼܘܵܕܐ: ܒܸܫܸܢ̈ܐ ܕܼܚܲ ݇ܕ ܼܝܲ  ܒܥܼܘܡܵܪܐ ܕܼܚܲ
ܕܵܪܗܲ  ܕܪܼܘܗܲ ܼܨܲ : ܼܨܲ  

ܪܝܼ   ܵܫܚܠܼܝ: ̰ܓܵ
 ܕܥܼܝܪܼܝ: ܸܕܪܝܼ 

ܥܛܵܦܐ: ܵܝܸܠܚܵܬܐ ܪܵܦܐ، ܼܡܲ ܼܫܲ  
ܐ ܐ: ܸܬܠܵܦܸܦ̈  ܸܬܡ̈ܖܸ

ܟܣܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܝ ܠ݇ܗܲܘܢ: ܼܡܲ  ܡܵܟܼܣܲ
هایتپاشنهܸܐ̰ܟܵܟܵܬܼܟܝ، ܸܥܩܵܒܵܬܼܟ̈ܝ:   

ܢ  ܵܐܘ: ܼܝܲ
ܠܸܟܕ ܪ: ܵܩܘܵܡܐ، ܼܒܲ  ܟܼܒܲ

ܩܵܕܵܢܐ،  سوختܝܼܘܩܵܕܵܢܐ: ܼܝܲ  
ܬܝ ܬܝ: ܵܫܬܼܚܲ  ܵܫܛܼܚܲ

ܐ، ̰ܓܼܘܠܸ̈  ܐ: ܠܼܒܼܝܫܵܝܸܬ̈ ܐܠܼܒܼܘܸܫ̈  
ܸܪܸܟܢ ܪܸܟܢ: ܼܫܲ  ܡܼܫܲ
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 ܝܘܒܼܒܐ ܕܚܡܫܝܢ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ     

 
ܢ ܕܘܼ       ܡܵܫܐ ܸܡܼܢܲ ܡܫܼܝ ܼܚܲ ̈ܖ݇ܗܲܘܢܼܚܲ ܝܵܢܐ ܥܼܒܸ  
̈ܖ݇ܗܲܘܢ      ܢ ܥܼܒܸ ܼܪܲ ܢ، ܼܡܢ ܓܼܒܵ ܢ، ܓܢܼܘܼܢܲ ܼܡܢ ܚܠܼܘܼܠܲ  
ܡܝܼ̈       ܫܝܼ̈  ،ܼܚܲ ܝܝܼ̈  ܼܚܲ ܡ ܸܚܼܒܸܝ̈ܐ ܕܼܚܲ ܼܥܲ  
ܐ ܕܸܫܡܵܫܐ      ܗܵܪܐ ܘܵܠܘ̰ܓܵ ܐ ܠܼܣܲ ܐ ܠܸܫܡܵܫܐ؛ ܚܕܼܝ̈ܖܸ ܚܕܼܝ̈ܖܸ  

ܵܘܵܝܐ:ܩܼܘܪܵܒܐ ܠܵܕܘܵܪܐ ܝܵܢܐ ܵܗܐ ܸܒܗ݇        
̈ܖ݇ܗܲܘܢ      ܢ ܥܼܒܸ ܼܠܲ ̈ܖ݇ܗܲܘܢ، ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܕܚܸܕ̈ܖ݇ܗܲܘܢ ܘܼܡܢ ܼܥܲ ܠܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܕܥܼܒܸ  
ܸܠܐ ܝܸܘܢ ܦܵܫܵܡܐ       
ܪܵܬܐܘܠܵ       ̈ܖ݇ܗܲܘܢ ܐ ܸܙܐ ܦܫܼܝܵܡܐ؛ ܼܡܢ ܥܼܒܵ ܢ ܥܼܒܸ ܼܠܲ ܡܵܫܐ ܕܼܥܲ ܡܫܼܝ ܼܚܲ ܕܼܚܲ  
ܵܫܐ ܦܝܼ       ܵܫܐܵܠܐ ܸܙܐ ܬܼܒܼܝܵܪܐ؛ ܘܵܠܐ ܸܙܐ ܥܼܒܼܝܵܪܐ ܒܼܚܲ  
ܬܝ ݇ܗܘܼܝܵܬܐ ܸܫܡܵܫܐ ܘܡܗܲܘܸܪܫܝܼ       ݇ܢܬܝ ܝܼܘܲ ܒ ܼܐܲ ܼܒܲ ܼܣܲ  
ܐ ܕܸܪܫܝܼ       ܬܝ ܒܟܠܥܵܕܢ ܸܒܢܵܦܪ ܘܵܬܼܓܵ ݇ܢܬܝ ܝܼܘܲ ܒܲܗܝ ܕܼܐܲ  
ܵܛܵܪܐ ܕܵܓܢܝܼ       ܝܼܝ، ܼܢܲ ܸܡܠܵܚܐ ܕܼܚܲ  
ܡܼܝ ܘܵܡܵܙܐ ܕܵܡܐܢܝܼ       ܠܼܝ؛ ܼܚܲ ݇ܐܼܟܵ  
ܝܬܼܝ ܸܒܢܼܝ ܘܸܚܩܵܪܐ ܕܸܫܡܝܼ       ܼܒܲ  
ܝܬܼܝ؛ ܣܼܲ       ܬܝ؛ ܵܙܼܓܬܼܝ ܼܙܲ ܬܝ ݇ܗܘܼܝܵܬܐܵܒܒܼܝ ܘܸܝܡܼܝ ܝܼܘܲ ܼܒܬܼܝ ܘܸܩܢܼܝ ܝܼܘܲ  

܀܀܀܀܀                           
ܡ ܕܲܗܝ ܣܵܢܝܵܬܼܟܝ؛ ܵܐܸܦܢ ܕܙܥܲܘܪܵܬܐ      ܪܵܒܼܟܝ ܼܥܲ ݇ܕ ܼܟܲ ܟܠ ܼܚܲ  
ܠܸܟܐ ܸܙܐ ܵܪܵܒܐ ܓܘܼ       ܪܵܬܐܵܗܵܠܐ ܼܒܲ  
ܡܵܬܼܟܝ؛        ܪܼܣܲ ܚܵܕܐ ܼܒܲ ܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ؛ ܼܒܲ ܼܒܲ  
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ܠܸܕܐ ܼܡܢ ܵܒܠܼܝ ܝܵܠܲܗ ܥܼܒܼܝܪܵܬܐ.      ܟܵܠܲܗ ̰ܓܼܲ  
܀܀܀܀܀                           

ܐ ܵܐܵܢܐ ܕܵܠܐ ܚܵܕܐ ܚܼܘܫܵܬܐ      ܒܵܓܸܗ̈  
ܠ ܵܒܠܼܝ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܦܼܝܫܵܬܐ:ܘܟܵܡܐ       ܐ ܵܗܵܠܐ ܼܥܲ ܵܓܸܗ̈  
ܐ؛       ܝܵܬܐ ܦܼܝܵܫܐ؛ ܒܵܒܸܬ̈ ܪ ܼܡܢ ܼܒܲ ܼܕܲ ܢ ܵܓܘ ܸܕܫܵܬܐܒܠܼܒܼܲ ܐ ܼܝܲ ܵܥܠܲܘܵܠܸܢ̈  
ܪܵܒܐ      ܝܗܝ ܸܚܡܵܬܐ؛ ܼܟܲ ܩܼܘܵܝܵܬܼܟܝ؛ ܵܩܵܬܼܟܝ ܝܸܘܢ ܝܗܼܝܼܒܼܲ ܐ ܠܼܗܲ ܠܸܙܕܸܩ̈  
ܪܵܬܐ؛ ܸܪܵܫܼܟܝ ܠܣܵܒܕܼܝܬܼܝ؛ ܵܓܵܢܼܟܝ ܠܵܘܬܝܼ ܐܼܝܵܢܐ ܚܼܲ        
ܐܬܝܼ       ܡܵܝܵܬܼܟܝ ܡܵܚܵܝܐ ܠܼܦܲ ̈ܖܼܛܲ ̰ܦܵܫܼܟܝ ܵܓܘ ܵܢܬܼܝ؛ ܼܛܲ ܼܢܲ  
ܡܼܝܵܢܼܟܝ ܝ݇ ܸܣܵܡܵܠܟܼ       ܗܵܝܐ؛ ܒܼܝܲ ܕܵܪܼܟܝ ̰ܓܸ ܬܝ ܛܼܘܸܠܙܬܝܼ ܝ ܠܼܨܲ ܼܘܲ  
ܦܼܘܸܚܠܬܼܝ ܘܣܼܘܙܸܓܪܬܝܼ        
݇ܕ ܸܕܼܒܵܚܐ ܸܕܵܡܵܢܐ      ܝܼܟ ܼܚܲ ܵܐܵܢܐ ܼܐܲ  
ܕܒܵܚܐ ܕܚܘܼ       ܠ ܼܡܲ ܐܩܼܘܪܵܒܵܢܐ ܕܼܥܲ ܵܒܐ ܸܢܕܵܪܼܟܝ ݇ܗܘܼܝܵ  
ܕܼܒܼܝܵܩܐ ܢܼܘܵܪܐ ܸܒܝܵܩܵܕܐ       

܀܀܀܀܀                           
ܼܒܥ      ܼܒܵܥܐ ܘܵܠܐ ܼܫܲ ܐ ܼܡܢ ܵܓܗܵ ܵܠܐ ܼܫܲ ܐ ܕܬܵܡܢܝܼ ܼܝ؛ ܵܙܘܵܕܐ ܝܵܢܐ ݇ܗܘܼܝܸ  
ܝܗܝ ܝ݇       ܝܗܝ ܘܦܼܘܵܚܠܼܬܲ ܝܗܝ؛ ܡܼܘܟܸܝܫܼܬܲ ܪܼܬܲ ܬܝ ܓܵܢ̈ܗܝܼ ܡܼܘܥܼܒܸ ܼܘܲ  
ܝܗܝ ܝ݇       ܐܬܝܼ ܘܵܠܐ ܸܙܐ ܡܚܼܝܼܬܲ ܠ ܼܦܲ ܬܝ ܼܥܲ ܼܘܲ  

݇ܢܬܝ ܝ݇       ܬܝ ܚܼܘܵܣܝܝܼ ܼܐܲ ܼܘܲ  
܀܀܀܀܀                           

ܪ ܠܚܼܘܵܒܐ      ܵܡܢܼܝ ܵܡܸܨܐ ܕܵܬܼܒܸ  
ܐ      ܪ ܫܼܘ̈ܖܸ ܝܼܟ ܓܐܼܝܠܵܓܸܡܫ ܵܫܼܒܸ ܼܐܲ  
ܐ      ܪ ܵܬܘ̈ܖܸ ܵܬܼܒܸ  
ܐ ܝܸܬܼܒܸܠܗ ܒܸܚܡܵܬܐ      ܕܒܸܐܼܒܸܠ̈  
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ܐ      ܪܼܝܪܼܘܵܬܐܒܼܟܸ ܸܠܗ ܒܼܡܲ  
ܼܒܸܪܗ      ܠ ܚܼܘܵܒܐ ܕܼܚܲ ܼܥܲ  
ܢ      ܪ ܼܝܕܼܘ ܟܲܗܘ ܼܐܲ .ܸܪܥܵܝܸܢܗـ ܼܒܲ  
ܼܒܵܪܐ      ܼܒܵܪܐ ܠܼܚܲ ܠ ܚܼܘܵܒܐ ܕܼܚܲ ܝܗܝ ܣܸܗܕܠ݇ܗܲܘܢ ܼܥܲ ܟܼܠܲ  
ܵܪܐ؟      ܼܒܵܪܐ ܥܼܒܵ ܒܲܗܝ ܕ... ܵܡܢܼܝ ܵܡܸܨܐ ܼܡܢ ܼܚܲ  

ܢܵܐܢܝܸ      ܙ ̰ܓܵ  
̈ܖ݇ܗܲܘܢ      ܢ ܥܼܒܸ ܼܠܲ ܡܫܼܝ ܡܼܥܲ ܠ ܼܚܲ ܡܵܫܐ ܼܥܲ ܼܚܲ  
ܢ ݇ܐܸܡ̈ܖ݇ܗܲܘܢ:ܵܚܫܒܸܼ       ܠ ܝ݇ܗܵܘܐ ܕܵܩܼܬܲ ܢ ܕܸܐܬܼܡܲ  
ܩܼܘܕܸܡܐ ܝܸܠܗ ܚܠܼܘܵܠܘܼܟܲܘܢ       
ܕܸܡܐ ܸܒܕ ܵܗܸܘܐ ܓܢܼܘܵܢܘܼܟܲܘܢܩܘܼ        

܀܀܀܀܀                           
ܐ ܕܵܫܘܵܕܐ      ܢ؛ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܠܵܡܐ ܕܵܓܘ ܚܠܼܘܼܠܲ ܲܗܘ ܼܥܲ  
ܢ ܼܡܢ ܵܦܘܵܕܐ ܼܡܢ ܫܵܪܵܪܐ ݇ܝܗܵܘܘ ܸܚܕܸܝ̈ܐ      ؟ܼܝܲ  
ܢ ܵܩܐ ܦܼܝܠܵܡܐ ݇ܗܵܘܐ؟       ܪ ܵܩܐ ܵܣܘܵܕܐ؟ܼܝܲ ܼܗܲ  
ܢ ܵܩܘܵܕܐ      ܩܼܠܲ ܐܼܝܵܢܐ ܚܼܘܵܒܐ ܝ݇ܗܵܘܐ ܝܣܼܝܵܪܐ ܠܼܐܲ  
ܦ̰       ܚܫܵ ܼܪܲ ̰ܦܵܫܐ؛ ܐܼܝܵܕܐ ܒܐܼܝܵܕܐ ݇ܝܼܘܲ ݇ܢܬܝ ܐ ܒܼܪܲ ݇ܗܵܘܐ ܵܐܵܢܐ ܘܼܐܲ  
ܵܥܠܵܡܐ ܵܓܘ ܸܪܩܵܕܐ ݇ܗܵܘܐ ܘܫܵܘܵܪܐ؛        
ܢ ܸܒܦܵܪܵܚܐ      ܚܼܢܲ ܚ ݇ܗܵܘܐ ܼܐܲ ܐ ܝܼܘܲ ܐܼܟܸ ܼܠܲ ܝܼܟ ܼܡܲ ܼܐܲ  

܀܀܀܀܀                            
ܠ ݇ܗܸܘܐ      ܢ؛ ܸܐܬܼܡܲ ܠ ݇ܗܸܘܐܸܠܗ ܓܢܼܘܼܢܲ ܢܸܐܬܼܡܲ ܸܠܗ ܚܠܼܘܼܠܲ  
ܢܸܐܕܝܲܘܡ ܝܸܠܗ ݇ܗܵܘܵܝܐ ܝܵ       ܸܝ̈ܐ ܵܩܼܬܲ ݇ܕܡܵܬܐ ܕܼܚܲ ܘܵܡܐ ܕܼܩܲ  
ܪ ܗܲ       ܬܝ ܼܗܲ ݇ܢܬܝ ܝܼܘܲ ܡܵܬܐܼܐܲ !ܝ ܼܚܲ  
ܠܵܡܼܟܝ ܸܚܠܵܝܐ      ̈ܖܵܝܬܼܝ ܠܼܝܲ ܼܟܲ ܸܒܣܵܡܐ ܕܼܦܲ  
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݇ܕ ̰ܓܵܘܢܵܩܐ ܒܸܕܦܵܢܼܟܝ ܸܟܠܵܝܐ      ܝܼܟ ܼܚܲ ܕܼܘܝܸܘܢ ܵܐܵܢܐ ܼܐܲ  
݇ܠܬܝ ܸܒܕ ܵܐܸܙ݇ܠܢ؛ ܵܟܠܝܼܲ       ܬܝ؛ ܸܒܕ ܵܟܸܠܢ؛ ܒܵܚܕܼܘܵܬܼܟܝ ܸܒܕ ܵܚܸܕܢ ܵܐܼܙܲ  
ܬܝ      ܢ ܵܟܪܼܒܲ ܢ ܚܵ  ،ܘܸܐ ܸܡܵܢܼܟܝ ܸܗ̰ܟ ܸܠܐ ܵܕܝܸܪܢ ،ܬܝܡܨܼܲ ܘܼܝܲ  

܀܀܀܀܀                           
ܣܡܼܝ ܠܝܼ       ܼܟܝ ܸܟܐ ܼܒܲ ܙܵܡ̈ܖܵ  
ܡܵ       ܠܝܼ ܼܟܝ ܸܟܐ ܵܐܸܣܐܼܣܲ  
ܬܝ ܸܗܼܒܝܼ       ݇ܢܬܝ ܝܼܘܲ ܼܒܪܝܼ  ܼܐܲ ܘܼܣܲ  

ܢ ܵܫܼܒܵܩܐ      !ܠܼܝ ܕܵܪܥܢܝܼ ܸܠܐ ܵܫܼܒܸܩܵܢܼܟܝ ܸܐ  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ܨܘܪܬܐ ܕܪܒܝ ܫܡܥܘܢ ܥܡܨܘܪܬܐ ܕܪܒܝ ܫܡܥܘܢ ܥܡ                      
3012ܢܝܙ ܒܫܢܬ ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܐ                 1290ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܐܢܝܙ ܒܫ݇ܢܬ   
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 ܫܬܩܐ ܕܝܬܡܐ
 

ܵܬܐܓـܵܢـܝـܐ ـܐ ܵܩـــܡـܵܫـܸܫــܕ ܵܢــܐܪܸܒـܵܢـܲܗ ܥـܕܵ ܘܼ ܩـ  
ـ̰ܦـܫـܼܝ ܒـܕ ܵܗܸܘܢ ܒـ݇ܫ ܸܒـܕܪܸ ݇ܢـܸܡـ ــܼܢܲ ܵܬܐـܝـܕܵܐܗ ܼܒܲ  
ܪ ݇ܪܵܚـܫـܵܬܐ ـܵܟـܫـܘ ܸܚـܵܓـ ܵܬܐܝــ݇ܐܬܵ ܐ ܕܵܐܘܵܬܼܓ ܼܗܲ  

ܚـܵܬܐ ܡــܼܘܪܸܦـܣــܼܝ ܦـــܵܓـܢـ ܵܬܐܝــܵܢــܠـܼܝــܵܬܐ ܼܡܲ  
 ܀܀܀

ܠܥܸ ܵܢـܫܸܠܗ ܵܗܘ ܕܵܪܥ݇ܪܚܸ  ܢ ݇ܗܵܘܐܐ ܕܵܓܘܼܘܗܝ ܟܼܛܲ  
ܕܵܪܐ ܕܸܝـܡـ ܠـܼܝ ܕـܘܵܗܘ ܼܨܲ ܸܩܢ ݇ܗܵܘܐܒـܼܘܗܝ ܟـܵܚـܼܥܲ  

ܫܡـܠـܘܼ ܵܪܐ ܕܲܗܘ ܵܩـܵܡـܙܠ ܸܥܢ ݇ܗܵܘܐܲܗ ܸܚܠܵܝـܐ ܟܼܡܲ  
ܝـܢـ ܢ ݇ܗܵܘܐܵܚـــܙܸ ܵܬܐ ܟـܠܼܝـܫـܝـܼܝ ܼܘܲܗ ܕܼܘܢـܵܓܘ ܼܥܲ  

 ܀܀܀
ــܪܼܝـــܠــܼܝــܡــܐܲܘܵܬܼܓــܼܝ  ܵܪܐܵܬܐ ܡــܵܦــܘܵܚـــܐ ܼܩܲ  

ܝــܬ ܵܓـܘܼ ـܢـ ـܒــܵܬܼܟܝ ܼܠܲ ـܼܚܲ ܵܪܐܘܼܘܗܝ ܫـܼܝــܵܪܐ ܕܼܡܲ  
ܠ  ـܟـܵܬܵܢــܐ ܕܣـܵܒـܕܼܝـܬܼܝ ܼܥܲ ܵܪܐـܕܼܝـܝـܵܣـــܐ ܚـܼܩܲ  

ܝܬܠܼܝ ܐܼܘܦ ݇ܬܫܘܼܝܵܬܐ ܡܦܪܝܼ  ܣܼܝܵܪܐܣܵܬܐ ܼܠܲ ܕܼܗܲ  
 ܀܀܀

ܪ ܕܐ ـܵܢـܸܕܦـܐ ܠــܵܢـܼܡܢ ܸܕܦـ ܐـܪܬܼܘܸܠـܼܘ݇ܝ݇ܘܢ ܦܼܲ ܼܗܲ  
ـܼܡܢ  ـــܵܫـܪܼܝ ܩـܵܝـܼܓـܙܕܼܘܥــܬܼܝ ܼܦܲ ܐـܼܘܸܠــܒـܐ ܘܼܚܲ  
ــܵܫـܘܼ ܫـ ـــܢـܐ ܕܼܦܲ ܠـܵܓـܪܼܝ ܡـ̰ܓܵ ــܼܬܲ ܐـܕܼܘܸܠــܓـܐ ܼܡܲ  

ـܢـܬܼܝ ܚܼܒـܼܝــ ܚـܼܡܲ ܪܵܕܒـܼܘܸܠـܘܼܬܲ ܝـܼܟ ܼܓܲ ܐܛـܵܬܐ ܼܐܲ  
 ܀܀܀

ܠـܼܘܸܝـــܐ ܘܸܒـܼܟـ ܗܵܘܠــــܵܝــــܐ ܠــܒـܸܪܟـܠــܼܝ ܼܨܲ ܝܼ ܼܐܲ  
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ـܡ ܫܵ ݇ܪܬܝ ܠܼܝ ܕܵܡـܛܸܠܒ ܪܼܝܲ ܝܼ ܠܵܩـܗ ـܸܠـ ܐܵܥـܡـܼܡܲ  
ـܠــܸܟــܕ ܵܕܼܟــــܦـܼܘܪܸܦــܠــܼܝ ܒـܼܝــ ܝܼ ܠـ ܵܪܐـܼܘܲܗ ܕܼܒܲ  

ـ ܠـܼܘܗܲ ـܐ ܡـܸܟـܣــܐ ܸܝـܵܡـܕܵ ـܚـܠـܘ ܝܼ ܠـܕܵܪܐ ـܵܐܸܝܢ ܼܫܲ  
 ܀܀܀

ـــܝــܠـــܸܠـ ܐـــــܐܵܬܵܝــــܬܼܝ ܸܒــــܢــܼܘܵܪܐ ܘܸܫـــــܩـܼܝ ܼܝܲ  
ـ ܢ ܸܠـܝـܟـܵܡـܐ ܕܼܥܲ ܐܵܝــܐ ݇ܗܸܘܢ ܸܒـܛܵܠــܢــܼܝ ܚܵܠـܸܨ  

ـܪܥـܦـܢــܼܡܢ ܸܟـ ـ݇ܪܣــܼܝ ܼܡܲ ܵܝــܐܵܠــܫـܐ ـܼܘܲܗ ܵܠــܼܝ ܼܟܲ  
ܐܵܝــܙܵܕܥـܸܒـܢ ܼܘܫ ݇ܝܘ݇ ܸܥܢ ܒـܡـܘܠܟـܠ ܵܩـܵܠـܐ ܕܵܫـ  

 ܀܀܀
ܢ ܕܵܓـܐ ܡܵ ܸܘܢ ܸܠــ݇ܝــܐ ܲܘܪܵ ـܙܥـ ـܪܸܩـܵܢـــܢــܸܨ ܗܲ ܼܝ ܼܦܲ  
ـ ـ݇ܕ ݇ܐܵܢـܵܫـܼܠܲ ܐـܝـܬ ܠـܼܝ ܼܚܲ ܓـܸܒـܸܪܵܢـــܼܟــܐ ܼܕܲ ܲܗ؟ـ݇ܝ ܼܬܲ  

ـܵܝـــܐ ܝـܵܠـــܫــܼܝ ܒـܸܝـܡــ ܲܗ؟ـܵܡـܸܛـܵܢــ ܐܼܟــܝܼ ܲܗ ܕܼܲ ܼܡܲ  
ܗܲ ــܵܢــܼܝ ܵܓـܪܸܫــܼܝ ܕܨܼܘܪܬܼܘܲܗ ܠـܸܕܦـܢــܢــܬܼܘܚـܸܡـ  

 ܀܀܀
ܪܒـܲܘܒــܝܼܵ  ܝܼ ܠـܫـܸܩــ ܐـܵܪܵܫــܼܘܸܪܐ ܠـܼܝ ܓــܐ ܘܫـܠـܼܐܲ  

ـ ܐ ݇ܝـܸܬܼܒـܠـܼܝ ܠـܸܓـܚـܟــܒـܵܣـܼܥܲ ܐـܢـܵܩـܵܫــܼܘܲܗ ܸܒــܸܬ̈  
ـ ܠـܡـܼܘܲܗ ݇ܗܸܘܐ ܠـܼܝ ܒܚـܵܢـܢـܼܘܲܗ ܸܒـܪܼܓܵ ܐـܵܫــܼܡܢ ܼܨܲ  

ܐـܲܗ ܦܵܝـܵܫــܼܝ ܝܠܵ ܣـܠـܠـܵܝــܐ ܸܟـܵܐܕܠܸ ܼܝ ܕܠـ ܸܕܐܚـ  
 ܀܀܀

ܼܓܪܼܝ ܙܢܵܪܥܲܘܬ ܕ݇ܬܚـ ܝܼ ܠــܲܘܵܪܐ ܟܼܘܪܸܡܟܼ ܥـܼܘܲܗ ܼܦܲ  
ܝܼ ܵܬܐ ܵܓܘ ܚܵܒܩܼܘܲܗ ܕܸܡܼܟܠــܼܝـܢܵܬܐ ܚܠܐ ܫܸ ܕܵ ܠܚـ  

ܢــܵܓـܘ ܗܼܘܫـ ܝܼ ܠــܬ ܠـܸܪܝـܚـܼܘܲܗ ܡـܼܘܸܡܚـܸܝــܼܝ ܼܬܲ  
ـܢ ܡܼ  ـܼܝ ܸܕܡــܢـܝــܼܥܲ ܝܼ ܠـܸܦـܼܟــܼܘܲܗ ܬܘܼ ܐ ܠـ̰ܓـܼܘܠـܸܥ̈  
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 ܀܀܀
ـܵܕܐ ܫܪܵ ܠـܼܝ ܚـܼܝ ܚܸܙܐܘ ܚܼܘܠܡـܵܓــ ܗܲ ـܵܠـܠܗܸ ܐ ܼܓܵ  

ܚـܘܚـܵܕܐ ܐܼܝـ ܲ ـܐ ܼܡܢ ܫــܸܡـܵܕܐ ܕ̈ܖܼ ܗܲ ܐܵܠـܐ ܨܸܠــܵܝـܼܡܲ  
݇ܪ݇ܝــܪܼܘ̰ܦـܫـܼܘܲܗ ܠـܬ̈ ܵܥـܒܨܸ  ܗܲ ـܵܠـܼܘܸܬܼܒـــܵܪܐ ܡـܼܝ ܼܩܲ  

ـܐܼܟــܵܬܐ ܵܩــ ـܼܠܲ ـܸܥــܬܼܝ ــܼܡܲ ــܡـܼܡܲ ܗܲ ـܐ ݇ܐܸܬܐܵܠـــܪܼܒܵ  
 ܀܀܀

ـܫـܸܘܐ ܵܠـــܗ݇  ܪܘܼܘܕܼܝ ܘܼܓܲ ــܐ ܒـــܼܘܸܩــــܲܗ ܼܕܲ ܐܬܝܼ ـܼܦܲ  
ܪ ـ݇ܐܸܡܵܪܲܗ ܵܡ݇ܪܬܝ ܼܡܲ ܬܝܼ ܲܗ ܠܨܠܼܘܵܝـܵܠــܡ ܫܸܡـܥـܼܝܲ  

ܬܝܼ ܼܘܸܕܪܵܠــܲܗ ܵܩـــܐܼܘܡــܬܼܝ ܫــܵܕܐ ܸܝـܵܡـــܐ ܡــܚـ  
ـܫــܝܼ ܲܗ ـܵܠـ ܪܵܫـܐܕܵܓـ ܣـܵܡـ ܼܚܲ ܬܝܼ ـܐ ܠܒـ̈ܖܼܝـܵܢــܘܼܒܲ  

 ܀܀܀
ܦܵܓـ ܫܠـܘ ܼܩܲ ܐܬܲܘܵܡـــܵܝـܐ ܝـܸܘܢ ܼܝ ܕܸܠـܠܼܘܲܗ ܸܪܼܓ݇  

ܐܲܘܵܡـــܚـܘܣــܼܘܲܗ ܠܵ ـܡـܼܘܸܟـܣـܵܠــܲܗ ܵܩـــܬܼܝ ܒـܵܟـ  
ܠ ܸܫܬܩܼܝ ܘܠܕܗܲ  ܘ ܸܚܫܟܼܝ ݇ܐܟܼܘܵܡܐܫܸܡܛܵܠܲܗ ܼܥܲ  

ܐܵܡــܵܡـܐ ܵܠـܲܗ ܵܓـܢـܼܘܲܗ ܸܝـܡـܼܝ ܒـܵܕܐܗ ܵܝـܘܘܪܫܼܝـ  
 

            ܡܪܝܢܐ ܒܢܝܡܝܢ
 

ܐ: ܸܓܵܨܐ: ܪܒܲܘܒܼܝܵ ݇ܕ ܸܩܛܵܥܐ ܕܸܓܵܨܐ ܵܩܐ ܟܵܬܼܒܵܬܐ ܼܐܲ ܼܚܲ  
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!ܬܠܝܐ ܡܝܠ ܐܼܟܝܕ  
 ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܼܝܫܘ
 
 

ܫܵܬܐ ܕܵܡܵܬܐ،     ܕܼܪܲ ܢ ܼܡܢ ܼܡܲ ܢ ܕܦܪܼܝܩܼܠܲ ܵܓܵܪܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܵܡܵܬܐ. ܐܼܝܼܡܲ ݇ܕ ܼܢܲ ܵܒܒܼܝ ܼܚܲ
ܚ ݇ܗܵܘܐ ̈ܖܵܝܸܢܐ ܵܩܐ ܕܵܗܼܘܲ ܫܵܬܐ  ،ܼܩܲ ܕܼܪܲ ܚ ܒܼܡܲ ܚ ܸܠܗ ܠܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܵܩܼܪܲ ܠܼܘܒܼܠܲ

ܢ ܚܵܕܐ ܐܲܘܵܬܼܓ ܓܼܘܪܵܬܐܒܵܥܠܲܘܵܠܐ ܕܝܗܵܬܵܡܐ  .ܸܡܨܵܥܝܵܬܐ . ܼܘܵܕܸܝ̈ܐ ܕܼܒܼܝܩܼܠܲ
ܡ ܐܫܼܘܘܸ  ܐ ܼܥܲ ܣܼܝ̈ܖܸ ܢ ܟܵܡܐ ܼܗܲ ܪܵܥܐܼܠܲ ܬܼܝܩܵܬܐ ܠܼܐܲ ܕܐܲܘܵܬܼܓ  ܚܵܕܐ ܦܪܼܝܣܵܬܐ ܼܥܲ

ܢ  ܐ ܩܕܼܝܚܼܲ ܘܵܩܐ ܕܵܡܼܟܼܬܲ ܚܸܬ̈ ܼܘܸܪܨܸܠܗ ܸܠܗ ܵܒܒܼܝ ܸܠܚܵܕܸܕܐ ܘܬ ܝܗܝܸܙܐ ܟܵܡܐ ܼܬܲ
ܐ،ܚܵܕܐ ܵܩܵܪܵܘܬ ܕܬܸܪܝ ܵܒܸܩ̈ . ܵܩܐ ܵܩܐ ܵܐܚܲܘܢܝܼ  ܸܐܠܸܬܚܬ݇ ܵܩܬܼܝ ܘ ܸܥܸܠܠ ܢ ܼܛܲ

ܠܵܬܐ ܵܪܐ ܵܚܸܢܡ ܝܗܼܘܵܕܝܵܬܐ ܡܵܣܵܝܐ ܸܙܐ ܣܘܚܵܝܵܦܐ  ،ܫܵܬܝܵܬܐ ،݇ܐܼܟܵ ܢ ݇ܗܵܘܐ ܒܼܣܲ ܼܘܦܼܝܲ
̈ܐ ݇ܗܵܘܘܕܼܝ݇ܗܵܘܐ ܒܪܵ  ܚܡܼܘܗܝ ܕܚܼܝܸ ݇ܕ ܼܡܢ ̈ܖܵ ܒܐܼܘܪܼܘܸܣܬ ܸܡܚܵܕܸܕܐ  ܵܬܐ ܕܼܚܲ

ܐ( ܘܸܬܦܠܼܝܣ  ܐ.                                  ܕ̰ܓܲܘܪ̰ܓܝܼܵ )ܪܼܘܣܼܝܵ  

ܫ    ܕܼܪܲ ܐ ܒܸ ܒܼܡܲ ܝܗܝ ܵܬܐ ܸܡܨܵܥܝܵܬܐ ܵܝܸܠ̈ ܝܼܢܲ ܐ.ܫ ܵܙܘܵܕܐ ܼܥܲ  ܸܟܐ ܵܗܘܼܝ ܦܬܼܝܸܚ̈
ܝܗܝ، ܼܠܲ ܵܠܗ ܼܥܲ ܝܵܢܐ ܕܼܐܲ ܐ ܕܐܼܘܪܡܼܝ ܸܙܐ ܼܥܲ ܐ  ܵܝܸܠ̈ ܝܵܬܐ ܦܠܼܝܸܛ̈ ݇ܕ ܼܡܢ ܼܒܲ ܟܠ ܼܚܲ

ܐ ܝܗܝ ܸܟܐ ܵܦ̈ܖܫܼܝ ܗ݇  ،ܵܠܐ ܦܠܼܝܸܛ̈ ܢ ܸܡܤܵܩܐ ܵܓܼܢܲ ܚܼܢܲ ܼܒܪܵܬܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܼܐܲ ܐ ܸܟܢܸ̈ ܵܘܘ ܼܚܲ
ܢ؟ ܼܠܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܸܪ̰ܓܵ ܐ، ܵܡܢܼܝ ݇ܗܵܘܐ ܲܗܝ ܒܵܪܵܬܐ ܕܼܦܲ ܵܐܵܢܐ  ܼܡܢ ܵܡܵܬܐ ܦܠܼܝܸܛ̈

ܚ̰ܟܼܝ  ܢ ܼܐܲ ̈ܖܵܣܼܬܲ ܝܗܝ ܼܕܲ ܐ ܸܪܵܫܐܘܚܼܘܢܼܝ ܸܙܐ ܒܟܼܠܲ ܚ  ܐ ܟܸ  ܼܡܢ ܛܼܘ̰ܦܸܣ̈ ܵܦܠܼܛܲ
ܛܼܝܩܼܝ ܡܼܲ ܬܸ ܠܡ ܕܟܵܝܵܢܐ. ܒܲܗܝ ܕܡܵ ܥܸ ܸܙܐ ܼܡܢ ܸܐܢܓܸܠܣ ܘܵܠܐ ܼܡܢ ݇ܗܵܘܐ، ܵܠܐ 

ܝܗܝ ܵܪܵܒܐ ܥܼܲ )ܚܸ  ܐ ܸܟܐ ܵܒܥܼܝ ܣܵܩܐ ݇ܗܘܵ ܫܒܼܘܵܢܐ( ܸܙܐ ܵܩܐ ܟܼܠܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܵܝܸܠ̈ ܐ، ܼܚܲ
ܚ ݇ܗܵܘܐ ܠ݇ܗܲܘܢ. ܸܝܼܪܲ ܢ ܕܼܗܲ ܢ ܝܸܕܥܝܸ̈ ܒܘܲ  ݇ܗܵܘܘ ܸܡܼܢܲ ܠܸܕܐ ܦܼܝܫܼܠܲ ܐ ܬ ܵܐܵܗܐ ̰ܓܼܲ

ܚ ܒܩܼܘܒܼܘܚܬܵ  ܡܼܪܲ ܢ ܼܐܲ ܸܝܐ ܼܝܲ ܟܸܪܣܛܵܝܸܢ̈ܐ.                     ܐ ܕܵܐܬܼܘ̈ܖܵ  
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ܚܵܣܐ     ݇ܕ ܩܲܘܵܠܝܝ ܣܼܘܵܪܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܘܸܝܡܼܘܲܗ ܼܝܲ ܣܼܝܪܲܘ ܵܩܐ ܕܵܒܒܼܘܲܗ ܼܚܲ
ܸܪܡܵܢܝܵܬܐ... ܚܕܵ  ݇ܕܡ ܬܼܲ ܼܐܲ ܠܵܒܵܛܐ. ܟܠܼܝܵܬܐ ܼܩܲ ܠ ܐ ܒܵܪܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܒܲ ܝܗܝ ܼܥܲ ܪܼܥܲ
ܸܩܕ!" ݇ܐܸܡܪܝܼ  "ܵܬܐ ܵܚܙܵܝܢ...! ܵܝܵܠܐ ܵܗܝ" ܐܼܘܪܚܼܝ ܸܩܪܸܝܵܢܗܲ  ܫܼܘܸܪܐ ܵܠܲܗ ܒܸܠܵܫܵܢܐ  "ܼܦܲ

ܡܙܼܘܸܡܐ. ݇ܐܸܡܪܝܼ  "ܸܢܗܪܼܝܪ1 ܐܵ ܵܢܐ ܵܪܵܒܐ ܵܩܼܒܵܪܼܓ ܸܠܐ ܝܵ ܕܸܥܸܢܗ  ܐܵ ܸܪܡܵܢܝܵ ܐ ܸܣܦܵܪܵܝܐ ܼܗܲ
ܢ  ܸܠܵܫܵܢܘܼܟܲܘܢ، ݇ܐܡܼܘܪܼܝ ܒܵܐܣܲܘܸܪܐ  "ܸܪܡܵܢܵܝܐ؟ܸܠܐ ܝܸܘܬ ܐܵ " ݇ܐܸܡܵܪܗܲ  ".ܬܼܘܪܸܟܐܒܼܝܲ

ܝ̈  ܐ،ܠܵ " ݇ܐܸܡܪܝܼ  ܐ... ܗܸ " ܝܼ ݇ܐܸܡܪ "ܵܒܵܒܪܼܝ!!" ݇ܐܸܡܵܪܗܲ  "ܵܒܵܒܪܼܝ ܝܸܘܢ. ܵܐܵܢܐ ܒܼܢܲ
ܵܢܐ ܝܸܘܬ" ݇ܐܸܡܵܪܗܲ  "ܵܚܬܼܝ... ܝܢܼܝ ܸܓܼܗܲ ̈ܝ ܕܼܐܲ ܵܠܐ. ܒܼܢܲ ܝܬ ܠܼܝ ܫܼܘܼܓ݇ ݇ܗܘܼܝ. ܚܙܼܝ  ،ܼܠܲ

ܸܢܐ ܬܸܪܝܢ، ܬܵܠ݇ܬ  ܪ ܸܦܚܡܼܘܵܝܬܸ̈ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܐܲ ܠ (معادلهܐ )ܼܒܲ ܒܪܕܼܐܲ ܵܡܸܨܝܬ  ،(جبر) ̰ܓܼܲ
ܬܝ؟ܕܼܲ " ݇ܐܸܡܪܝܼ  "ܸܪܬ ܠ݇ܗܲܘܢ ܵܩܬܼܝ؟ܫܵ  ܢܵܝܐ ܝܼܘܲ ݇ܢܬܝ ܸܙܐ ܟܵܠܣ ܬܼܡܲ  "ܐܼܟܼܝ ܐܼܘܦ ܼܐܲ

ܠ݇ܗܲܘܢ ܵܚܙܵܝܢ!  ݇ܐܸܚ݇ܪܢ ܵܠܐ ݇ܐܸܡܪܼܝ ܸܣ̰ܓܼܝܠܼܝ ܸܙܐ ܦܬܼܘܚܵܠܲܗ. ܸܕܐ ܫܪܝܼ " ݇ܐܸܡܵܪܗܲ 
ܩܠܼܝ ܸܓܠܸܝ̈ܐ ܝܵܢܐ، ܠ  ܼܐܲ ܒܼܘܸܠܐ ܝܵܢܐ ܼܥܲ ܐܼܚܲ ܦܵܩܸܦ̈                   .   "ܼܩܲ

ܪ ܐܼܝܕܵ     ܖܵ̈ ܐ ܒܐܼܝܵܕܐ ܬܸܪܝܢ ܡܸ ܼܗܲ ܝܗܝ ܸܫܪܵܝܝ ܠܼܝ. ܼܘܲ ܝܗܝ ܵܠܗܲ ܼܢܲ  ܩܼܘܲܗ ܫܩܼܝܼܠܲ
ܝܬܼܲ  ܪܵܥܐ ܕܼܒܲ ܵܪܲܗ ܼܡܢ ܼܬܲ ܐ ܥܼܒܸ ܪ ܒܵܐܵܗܐ " ܝܗܝ ܘ݇ܐܸܡܵܪܗܲ ܘܒܣܼܘܪܵܗܼܒܵ ܣܼܝܵܡܐ. ܼܗܲ ܼܒܲ

ܸܢܐ  ܝܵܬܐ  "݇ܗܲܘܢ.ܸܒܕ ܵܫܪܵܝܢܐܼܘܪܵܚܐ ܵܐܢ݇ܝ ܬܸܪܝܢ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܪܵܥܐ ܕܼܒܲ ܕ ݇ܗܸܘܐ ܵܠܲܗ ܼܬܲ ܼܟܲ
ܝܢܼܘܲܗ ܟܼܘܚܵܠܸܢ̈ܐ ܘܒܚܕܵ  ܟܼܘܣܼܘܗܝ، ܒܼܥܲ ܠܼܘܚܵܬܐ ݇ܐܸܡܵܪܗܲ  ܐܼܡܲ ܡܵܬܐ ܼܡܲ ܪܼܣܲ  ܼܒܲ

ܠܸܦܬ ܠܝܼ " ܡ ܼܡܲ ݇ܗܲܘܢ ܵܦܝܵܫܸܢ̈ܐ ܕܒܚܵܕܐ ܐܼܘܪܵܚܐ ݇ܐܵܣܵܢܝܼܝ ܵܫܪܵܝܢ ܵܣܘܵܕܵܢܐ؛ ܼܩܲ
ܸܙ݇ܠ ܵܝܵܠܐ ܵܗܘܵܢܵܢܐ؛ " ܵܠܲܗ ܘ݇ܐܸܡܵܪܗܲ ܕܼܘܲܗ ܡܼܘܪܵܡܐܐܝܼ ܲܗܝܵܓܗ  "ܕܛܼܘ̰ܦܣܼܝ.

ܪܼܝܵܪܐ.ܸܙܐ ܐܼܘܪܚܼܘܼܟ ܸܪܚܵܩܐ ܝܵܠܲܗ، ܵܗܵܘܐ  ܪܵܥܐ  "ܼܩܲ ܘ݇ܐܸܙܵܠܲܗ.    ܡܼܘܸܟܣܵܠܲܗ ܼܬܲ  

ܠܼܝ ܵܒ݇ܬܪ ܩܵܕܠܼܝ ܫܼܘܸܪܐ ܸܠܐ ܸܒܫܵܚܵܢܐ. ܠܼܝ ܒܵܫܘܦܼܝ. ܚܸܙܐܵܐܵܢܐ ܡܼܘܓܕܸ    
ܵܕܐ؟ܵܝܵܠܐ ܡܘܼ " . ݇ܐܸܡܪܼܝ ܵܩܐ ܵܓܢܝܼ ܐܲܘܗ.. ܐܼܝܵܢܐ ܡܼܘ݇ܕ ܵܐܡܸܪܢ،  "ܕܼܝ ܝܸܘܬ ܸܒܥܼܒܵ

                                                           
ܠܵܬܐ )ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܸܪܡܵܢܵܝܐ(                                                                                                          1 ܼܚܲ  ܼܦܲ



5302܇ܣܬܘܐ܇32ܫܡܝܪܡ܇  
19 

ܐ ܚܸܕܐ ݇ܕ̰ܟܵ ܐ ܦܫܸ ܼܚܲ ݇ܕ̰ܟܵ ܐ ܠܼܝ، ܼܚܲ ݇ܕ̰ܟܵ ܢܵܬܐ، ܼܚܲ ܚܼܡܲ ܪܼܝ ܒܼܬܲ ܐ ܥܼܒܸ ݇ܕ̰ܟܵ ܡܠܼܝ، ܼܚܲ
ܬ ܕܥܼܘܡܵܪܐ ܕܵܩܬܲܘܠܼܝܵܩܝܸ̈ ܫܸܡܥܠܼܝ ܠܵܩܵܠܐ ܕܸܙܵܓܐ . ܒܕܼܘܵܡܵܪܐ...  ܐ ܒܵܣܼܥܲ

ܠܕܸ  ܡܵܫܐ. ̰ܓܼܲ ܼܒܵܥܐ ܕܼܪܲ ܡ، ܬܸܪܝܢ ܼܫܲ ܪܼܝܲ ܡܵܫܐ ܫܵܠܵܡܵܠܼܟܝ ܼܡܲ ܐ، ܼܚܲ ܐ ܪܸܫܡܠܼܝ ܨܠܼܝܼܒܵ
ܬܼܝ. ܪ ܼܡܢ ܚܛܼܝܵ ܵܠܵܗܐ ܵܥܼܒܸ ܵܝܐ، ܛܸܠܒܠܼܝ ܕܼܐܲ ܵܐܵܗܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܠܐ،  ܵܒܵܒܢ ܕܸܒܫܼܡܲ

ܝܼܟ  ܵܠܐ ܝܸܪܼܟܵܠܲܗ، ܼܐܲ ܼܣܲ ܸܣܐܙܡܵ ܼܡܲ ܝܣܘܼ " ܪܵܬܐ ܕܵܐܼܓܵ ܲܗ ܲܗܝ ܸܥܣܸܪܝܢ ܫܸܩܵܠܲܗ، ܵܐܵܢܐ ܼܩܲ
ܠ ܵܡܢܼܝ  ܵܩܬܼܝ ܝܸܘܬ ݇ܐܵܡܵܪܐ، "ܠܼܝ.ܼܟܼܝܵܠܐܐ݇  ܢ ܼܥܲ ܟܼܘܸܪܐ ܼܝܲ ܝܵܟܐ ܕ݇ܗܸܘܐܠܼܝ ܼܦܲ ܵܐܵܢܐ ܼܐܲ

ܪ ܲܗܝ ܨ ܐ، ܼܗܲ ܪܼܘ̰ܓܸ ݇ܕܡ ܠܵ ܼܘܪܵܬܐ ܵܡܠܲܘܚܵܬܐ ܕܣܼܝܪܲܘ ܟܸܠܐܼܦܲ .ܲܗ ܼܩܲ ܝܢܼܝ̈      ܼܥܲ

ܵܪܐ    ܠܼܝ، ܵܩܬܼܝ ܣܼܝܪܲܘ. ܟܵܡܐ ܕܨܼܘܸܠܐ ܵܚܸܢܡ ܝܗܼܘܵܕܝܵܬܐ ܸܙܐ ݇ܗܸܘܐܵܠܗܲ  ܐܼܘܦ ܼܣܲ
ܝܵܬܢܝܼܵ ܟܡܵ  ܐ ܼܠܲ ܪܕܼܝܵ ݇ܕ ܕܼܘܟܵ ܐ ܼܘܲ ܕ ܵܠܐ ܡܸܛܐܠܗ݇ ܐ ܠܼܚܲ ܲܘܢ. ܐ ܵܠܐ ܡܸܛܐܠ݇ܗܲܘܢ ܼܩܲ

݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܕܼܝܘܸ  ܕ ܼܚܲ ܠ ܕܼܩܲ ܝܗܝ، ܸܝܡܘܼ ܼܗܲ ܵܪܐ ܼܡܢ ܵܥܠܲܘܼܠܲ ܚܵܣܐ ܢ ݇ܗܵܘܐ ܸܒܥܼܒܵ ܲܗ ܼܝܲ
ܠ ܕܡܸܛܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܸܒܪܵܓܵܕܐ. ܩܠܼܝ ܫܼܘܸܪܐܠܼܝ ܸܟܣܠܼܘܲܗ، ܐܼܝܕܐܼܲ ܸܩܪܸܝܵܢܲܗ. ܼܗܲ

ܪܵܝܢܵܬܐ. ܐ ܚܵܕܐ ܨܦܵ ܵܗܘܝܵ  ܵܢܐ، ܵܒܥܵܝܢ ܣܼܝܪܲܘ ܒܵܪܬܝܼ ܵܝܵܠܐ ܵܗܘܢܵ "݇ܐܸܡܵܪܲܗ  ܝܼܝ ܼܩܲ
݇ܕܟܵܡܐ ܵܓܗܸ̈  ܢ ܼܚܲ ܡܸܪܝܬ ܐܼܝܵܬܐ ܸܒܛܵܠܵܒܐ ܝܵܘܢ ܸܡܢܼܘܼܟ ܕܵܐܬܼܝܸܬܢ ܸܟܣܼܠܲ ܐ، ܼܡܲ

ܢ. ܬ ܸܠܐ ܵܦܝܵܫܐ ܸܟܣܼܠܲ ܠܼܒܲ ̈ܖܵܣܬܼܘܲܗ. ܼܗܲ ܠ ܼܕܲ ܠܼܝ ܫܼܘܸܪܐ، ܠܝܼ ܵܪܵܒܐ ܚܸܕܐ "ܸܪܵܫܐ ܼܥܲ
ܪܒ ܢ ܒܼ ܥܵ ܒܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܕܥܪܼܘܼܒܵܬܐ ܼܐܲ ܫܵܬܐ ܵܝܬܼܒܸ ܕܼܪܲ ܒܵܬܐ ܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ ܼܡܲ ܵܒܐ ܕܟܠ ܼܫܲ ܼܫܲ

̈ܖܵܣܬܼܘܲܗ.ܠܸܦܢܗ݇ ܣܼܝܪܲܘ ܘܡܼܲ ܠܸܟܣ                                ܲܘܢ ܼܕܲ

ܚܵܣܐ  ܝܼ ܐ ܕܵܢܘܪܼܘܙ ݇ܗܵܘܐ، ݇ܐܸܡܪܩܼܘ̈ܖܵܒܒܸ     ݇ܠܚ ܠܵܡܵܬܐ "ܵܩܐ ܛܼܝܟܼܝܢ ܼܝܲ ܸܒܕ ܵܐܼܙܲ
ܡ ܵܩܐ ܪ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐܫܼܲ ܼܚܲ ܐ ܢܬܵ ܝܵ ܡܵܠܲܗ ܚܵܕܐ ܟܲܘܬ ܕܼܲ ܐܡܼܘ݇ܬܝܵ ܠܼܝ ܐ ܚܸܙܐܐܼܝܬܵ  ".ܥܼܣܲ

ܠܼܝ. ݇ܐܸܡܵܪܗܼܘܪܵܒܐܠܸܓܠܵܕܐ ܘܓ̰  ܪ ܵܝܵܠܐ ܵܗܘ" ܵܠܲܗ ܼܥܲ ܠ ܵܩܘܡܼܘܼܟ ܵܢܵܢܐ؛ ܼܗܲ ܡ ܼܥܲ ̰ܟܸ
ܵܪܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ.ܠܒܼ  ،ܗܲ ܝܠܵ  ܼܘܪܸܘܵܣܐ ܕܼܘܝܵܠܲܗ ܓ ܼܘܫܵܠܲܗ. ܵܐܵܗܐ ܟܲܘܬܼܘܼܟ ܵܡܪ ـ ܼܥܲ

ܪܵܬܐ ܒܠܸ  "ܝܸܘܬ. ܼܥܲ  ܐ ܸܙܐ ܣܼܘܸܥܵܪܲܗ ܵܩܐ ܵܒܒܼܝ. ݇ܐܸܡܵܪܗܲ ܵܫܵܢܐ ܕܪܼܘܣܵܢܝܸ̈ ܚܵܕܐ ܼܣܲ
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݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܠܗ ܩܢܼܝܵܡܐ! ܸܠܐ ܸܬܦܠܼܝܣ ܵܪܵܒܐ ܸܟܐ ܵܚܙܵܝܢ ݇ܗܵܘܐ  ܵܓܘ" ܸܠܗ. ܼܚܲ
                                                        "ܵܚܸܪ̰ܓ ܵܪܵܒܐ.

ܪ݇ܗܲܘܢ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ    ܝ .ܥܼܒܸ ܕ ܼܨܲ ܪܵܚܐ ܕ݇ܐܵܝܪ ݇ܗܵܘܐ ܼܩܲ ܵܕܐ ܦܼܝܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܩܼܘܪܵܒܐ ܠܼܝܲ
ܐ. ܐܼܝܬ ܵܠܲܗ ܬܸܪܝܢ ܚܘܼ ܵܕܐ. ܣܼܝܪܲܘ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܝܵ ݇ܐܣܼܝܵܪܐ ܼܡܢ ܨ ݇ܢܵܒ̈ܖܸ ܐ ܼܓܲ ܵܢܵܘܸܬ̈

ܐ ܘܸܟܐ ܵܦܠܚܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܕܦܸܪܙܠܵ  )ܕܼܘܵܟܵܢܐ( ܠ݇ܗܲܘܢ ܚܵܕܐ ܵܚܢܼܘܵܬܐ݇ܗܵܘܘ 
ܝܵܬܐ ܕܣܼܝܪܲܘ ܵܕܢܼܝ ܠܚܵܕܐ ܩܼܘܢ̰ܓܼܝܵܬܐ ܕܵܥܠܲܘܵܠܐ ݇ܗܵܘܐ، ܬܵܠ݇ܬ  ܒܸܩܫܝܼܘܵܬܐ. ܼܒܲ

ܐ ܸܟܐ  ܩܸܠ̈ ܝܗܝ ܕܬܸܪܝܢ ܼܐܲ ܪܵܙܡܼܝܼܢܲ ܐ. ܵܓܘ ܼܙܲ ܵܒܸܩ̈ ܼܡܢ ܵܕܪܵܬܐ، ܬܸܪܝܢ  ܵܨܠܵܝܐ ݇ܗܵܘܐܼܛܲ
ܐ  ܐ ܸܟܐ ܵܚܝܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܘܚܵܕܐܚܼܘܵܢܵܘܸܬ̈ ݇ܕܵܡܵܝܐܵܚܵܬܐ ܼܡܢ ܟܲܘܣ ܵܐܼܒܵ ܵܒܵܩܐ ܼܩܲ ، . ܘܒܼܛܲ

ܝܵܥܐ ܕܵܡܪܝ ܡܪܼܝ ܗ݇ ܥܵ  ܸܟܐ ܝܗܝ ܼܡܢ ܵܡܵܬܐ ܕܼܙܲ ܚܲܘܼܢܲ ܡ ܼܐܲ ܐ ܼܥܲ ܵܘܘ ܬܸܪܝܢ ܵܚܬܵܘܸܬ̈
ܐ ܕܐ ܐ ܒܵܢܸܬ̈ ܝܗܝ ܵܝܸܠ̈ ܝܼܟ ܟܼܠܲ ܪ ܼܐܲ ܐ ܡܼ ܢܼܘܵܚܐ. ܼܗܲ ܢ ܼܘܪܡܼܝ، ܵܐܢܼܝ ܸܐܫܵܬܐ ܵܓܵܢܸܬ̈

ܵܒܵܩܐ ܸܥܵܠܵܝܐ ܸܙܐ ܣܼܝܪܲܘ ܘܸܝܡܼܘܲܗ  ،ܸܓܵܒܐ ܕܩܵܪܝܵܬܐ ܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܠܚܵܕܸܕܐ. ܒܼܛܲ ܥܫܼܝܸܩ̈
ܝܗܝ ܚܠܝܼ  ܡ ܬܸܪܝܢ ܚܼܘܵܢܵܘܬܼܘܲܗ ܩܵܕܼܠܲ ܸܒܵܚܵܝܐ ݇ܗܵܘܘ.                     ܵܡܐܼܥܲ  

ܵܠܐ ܵܠܐ ܬܸܪܝܢ ܸܐܵܠܐ ܬܵܠ݇ܬ  ܐ، ܼܗܲ ܵܐܢܼܝ ܵܬܵܡܐ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܘ ܠ݇ܗܲܘܢ ܬܸܪܝܢ ܐܲܘܵܬܼܓܸ̈
ܝܗܝ  ܐ. ܒܲܗܝ ܕܵܩܵܘܵܚܼܢܲ ܵܪܸܠܼܓ ܵܪܵܒܐ ܓܼܘܪܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ، ܕܐܵ )ܨܲܘܵܦܝܗܝ( ܐܲܘܵܬܼܓܸ̈

ܢܼܲ  ܝܗܝ ܝܼܒܲ ܝܗܝ ܵܬܵܡܐ ܸܟܐ ܵܗܘܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ، ܩܵ ܘܼܬܲ ܠܼܬܲ ܼܫܲ ܝܗܝ ܸܙܐ ܗܲ ܼܒܲ ܝ ܐ ܝܵܬܼܒܼܬܲ
ܐܐܲܘܵܬܼܓ ܒܸ  ܒܵܥܐ ܘܚܵܕܐ ܵܩܐ ܫ ܓܼܘܪܵܬܐ ܩܼܘܪܵܒܐ ܠܸܥܣܸܪܝܢ ܹܡܝܬ̈ܖܸ  ܕܡܼܪܲ

̈ܖܸܚܐ، ܐ݇  ܢ ܲܗܝ ܕܼܐܲ ܝܗܝ ܼܝܲ ܐ ܸܚܪ݇ ܕܵܡܼܟܼܬܲ ܠܵܒܠܼܝ.            ܢ ܸܠܐ ܝܵܢܐ ܦܼܝܸܫ̈  

ܕ ܵܐܵܢܐ ܚܢܼܝܵܩܐ ܒܸܪܼܓܵܫܐ    ܢ  ܼܟܲ ܕܚܼܘܒܼܝ ܵܩܐ ܣܼܝܪܲܘ ܘܠܸܟܣ ܵܓܢܼܝ ܸܟܐ ܵܚܫܼܒܸ
ܝܼܟ ܕܼܝܼܝ ܝܵܠܗܲ ݇ܗܵܘܐ ܲܗܝ ܙܸ  ܪ ܵܕܐܼܟܼܝ ܼܐܲ ܡܸܫܢ ܗ݇ ܐܝܼ  ،ܐ ܼܗܲ ܵܘܐ ܵܓܘ ܵܢܐ ܵܩܐ ܕܵܠܐ ܼܛܲ
ܠܼܘܸܝܐ ܸܟܐ ܵܗܸܘܝܢ ݇ܗܵܘܐ، ܚܛܼܝܵܬܐ!!  ܕܢܵܚܐ ܼܨܲ ܡܵܫܸܢܐ، ܵܒܠܼܝ ܠܼܡܲ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܒ̈ܖܼܲ

ܠܼܝ ܼܡܢ ܸܓܒܼܝ..." ܪ ܸܡܢܼܝ، ܼܨܲ ܐ ܕܢܼܲ ܐܼܝܵܢܐ  "ܵܥܼܒܸ ܐ ܵܘܬܸ ܖܵ̈ ܗܡܼܝܵ̈ ܐ ܕܚܼܘܵܒܐ ܐܼܘܚ̰ܟܵ
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݇ܕ ܟܸ  ܕ ܟܠ ܼܚܲ ̈ܖܵܒܸܢܐ ܝܵܢܐ ܼܩܲ ܢܕܼܘܵܠܐ ܼܙܲ  ؛ܸܒܠ݇ܗܲܘܢܒܵܟܸܢܫ ܘܸܒܕ ܼܠܲ  ܕܵܗܸܘܐ،ܐܵܦܐ ܘܼܓܲ
ܐ ̈ܖܕܼܝܸ ̈ܐ، ܸܙܐ ܸܠܐ  ܼܘܲ ܝܵܬܢܼܝܸ ܟܠܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܡܢ ̰ܓܵܪܵܝܐܼܠܲ                  .ܵܡܨܼܝ ܼܡܲ

݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ    ܪܵܚܐ. ܣܼܝܪܘܲ  ܼܚܲ  ܵܠܲܗ ܐܼܝܕܼܝ ݇ܐܸܡܵܪܗܲ ܕܼܒܼܝܵܩܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܫܼܘܵܢܵܝܐ ܕܢܼܝܵܣܢ ܼܝܲ
ܝܬ. ܚܼܘܵܢܵܘܬܼܝ ݇ܐܸܙܠ݇ܗܲܘܢ ܝܸ " ܝܵܕܐ، ܵܬܐ ܥܠܡܼܝ ܼܠܲ ܢ(. ܼܒܲܘܪܼܨܲ ܝܼܬܲ ܢ )ܠܼܒܲ  "ܠܒܼܝܼܲ
ܪܼܝ ܥ ܢ ܥܼܲ ܼܒܸ ܢ ܵܓܘ ܕܲܗܝ ܐܲܘܵܬܼܓ ܓܼܘܪܵܬܐ،ܡ ܚܵܕܸܕܐ ܠܘܝܸܬܼܒܼܠܲ ܢܼܘܸܝܐ  ܚܼܘܼܕܲ ܼܬܲ
ܢ ܵܓܘ ܐܼܝܵܕܐ ܕܐܼܘܵܕܸܠܐ.ܸܓܚܵܟܐ، ܒܵܪܵܟܐ ܠܸܒܪܟܼܲ ܘ ܒܸܥܠܼܝ ܕܵܦܬܼܝ  ܢ، ܐܼܝܼܕܲ

ܪܒܸ  ܵܠܐ ܵܢܲܗ ܠܵܦܬܼܘܲܗ. ܢܸ ܼܩܲ ܼܒܵܪܐ  ܸܗܟ̰ ܼܗܲ ܵܕܐ، ܩܕܼܝܵܠܐ ܚܸܕܸܪܗ ܒܼܕܲ ܸܡܢܕܼܝ ܵܠܐ ܥܼܒܵ
ܪܵܥܐ ܚܸܕܸܪܗ ܠܵܕܵܒܢܕ ܪܵܥܐ ܕܵܕܪܵܬܐ، ܼܬܲ ܪܵ ܗܝ. ̰ܟܘܼ ܘܼ ܼܬܲ  ܲܗ ܣܼܝܪܲܘ ܘ݇ܐܸܡܵܪܗܲ ܪ̰ܟܸ
ܡ" ܼܓܪܼܝ. ܵܩܵܠܐ  ".ܝܵܢܐ ܚܼܘܵܢܵܘܬܝܼ  !ܼܟܲܘܠ ܼܚܲ ܵܢܐ ܼܦܲ ܫܼܘܸܪܐ ܠܼܝ ܸܒܪܵܓܵܕܐ ܘܸܒܬܼܒܵ

ܪܵܥܐ ܕܐܲܘܵܬܼܓ. ܵܐܵܢܐ  ݇ܕܡ ܼܬܲ ܵܟܸܢ̈ܐ ܡܵܛܵܝܐ ܼܩܲ ܼܠܲ ܐ ܸܒܐܵܣܵܩܐ ܼܡܢ ܼܦܲ ܩܸܠ̈ ܸܙܐ ܕܼܐܲ
ܵܠܵܗܐ  ܪܦܼܘܸܠܐ ܒܼܐܲ ܪ ܸܡܢܼܝ ܵܐܗ"ܸܒܪܵܓܵܕܐ ܼܦܲ                    "ܵܟܵܣܐ. ܵܥܼܒܸ

ܪܵ    ܢ̰ܓܵ ܢ ܕܲܗܘ ܚܼܘܵܢܐ ܵܘܐ. ܐܝܼ ܵܠܐ ܕܲܗܝ ܐܲܘܵܬܼܓ ܦܬܼܝܚܵܬܐ ܗ݇ ܐ ܕܵܓܘ ܵܥܠܘܲ ܼܦܲ ܼܡܲ
ܢܓ ̰ܦܸܫܗ ܦܸܬܚܸܠܗ  ܓܼܘܵܪܐ ܬܼܘܼܦܲ ܝܵܕܐ ܠܼܪܲ ܐ ܕܼܨܲ ܪܵܥܐ، ܵܐܵܢܐ ܒܣܼܘܪܵܗܼܒܵ ܠܼܬܲ

ܐܡ ܵܪܐ ܕܐܲܘܵܬܼܓ ܕܵܥܠܲܘܵܠܐ، ܢܝܼ ܼܘܡܛܼܝܵ ܢ̰ܓܵ ܠܼܝ ܐܪܼܘܦܵ  ܚܼܘܢܵܬܐܠܼܝ ܵܓܢܼܝ ܠܼܦܲ
ܝ ܪܵܥܐ ܕܵܥܠܲܘܵܠܐ. ܢܸܦܠܼܝ ܵܪܵܒܐ ܒܼܚܲ ܠ ܼܐܲ ܸܠܗ ܥܵܬܐ. ܩܟܸ̰ ܠܘܼ ܵܓܢܼܝ ܕܵܢܦܸܠܢ ܼܥܲ

ܪܵܥܐ ܕܸܫܡܵܛܐ ܵܐܦ ܸܪܫܼܝ ܸܙܐ.  ܝܵܠܐ ܕܼܡܲ ̰ܦܫܼܝ ܼܡܢ ܼܚܲ                    ܼܪܲ

ܝܢܝܼ̈     ܝܕܼܘܢ ܒܪܼܝܵܟܐ ݇ܬܚܲܘܬ ܸܪܫܝܼ  ܼܥܲ ܚܲܘܢܼܝ ܦܼܪܲ ܝܗܝ ܠܼܝ ܐܼܝܵܢܐ ܼܐܲ  ܦܬܼܝܼܚܲ
ܚ ܒܸܫܢܵܬܐܩܼܘܡ ܚܼܘܢܼܝ ܦܼܝܫܸ̈ " ܗ݇ܐܸܡܪܸ  ܚܵܡܐ  . ܩܼܘܡܐ ܝܼܘܲ ݇ܕ ܸܬܵܟܐ ܕܼܠܲ ܚ ܼܚܲ ܵܐܼܟܼܠܲ

ܚܵܨܝܵܬܐ ܵܐܙܼܲ ܘܓܼܘܒܵܬܐ ܘܢܼܝܦܼܘܚܵܬܐ  ܫܵܬܐ. ܸܐܕܝܲܘܡ ܵܐܵܢܐ ܐܼܝܬܠܼܝ ܼܨܲ ܕܼܪܲ ݇ܠܚ ܠܼܡܲ
ܸܕ̈ܖܵܘܢܼܝ ܘ "ܕܡܼܘܵܠܵܝܐ. ܼܡܢ ܕܲܗܝ ܵܪܡܼܘܵܬܐ  ܵܠܐ ܝܸܕܥܠܼܝ ܵܕܐܼܟܝܼ ܓܼܘܸܫܩܠܼܝ ܠܼܚܲ

                                      ܡܼܝܬ ܠܼܝ! ܐܼܝܵܢܐ ܵܠܐ ܢܸܦܠܝܼ 
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ܐ ܐܬܘ̈ܖܝܐܡ̈ܬܠ  

ܦܘܪܝܐܢ ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ                                   

 ܠ

ܵܦܐ ܝܸܠܗ، ܵܠܐ ܸܒܬܵܝܵܟܐ ܝܸܠܗ. ܀ ܵܠܐ ܸܒܢܼܟܵ  

ܪܨܲܘܵܦܐ ܕ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܼܦܲ ܦ ܘܵܠܐ ܸܟܐ ܵܙܸܕܥ ܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗ ܠܼܚܲ ܵܠܐ ܸܟܐ ܵܢܼܟܸ
ܵܠܐ ܸܟܐ ܵܦܸܠܛ ܼܡܢ ܐܼܝܕ                          ܼܘܗܝ.ܘܒܼܘܬ ܵܗܵܕܐ ܟܠ ܫܼܘܼܓ݇

ܝܢܼܘܗܝ ܝܵܠܲܗ؛ ܵܠܐ ܒܓܼܒܼܝܢܼܘܗܝ.  ܀ ܵܠܐ ܒܼܥܲ

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܒܼܘܬ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܫܸܟܪܕܸܠܐ  ܝܸܠܗܼܚܲ ܸܢܐ  ܼܡܲ ܐ ܕ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܸܬ̈ ܘܸܠܐ ܼܡܢ ܵܛܼܒܵ
ܕ ܵܛܼܒܵܬܐ ܒܵܢܘܵܒܐ ܕܵܓܸܢܗ.    ܵܚܸܦܛ                            ܕܵܥܼܒܸ

ܡܼܘܸܚܐ.܀ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܸܦܩܵܚܐ ܕܡܼܲ   

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܸܠܐ ܝܸܠܗ ܵܪܵܒܐ  ܥܵܬܐ ܕܼܚܲ ܼܕܲ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܸܟܐ ܵܦܸܐܫ ܡܼܘܦܸܠܵܚܐ ܵܩܐ ܼܡܲ
ܐܵܪܵܒܐ ܸܥܵܠܵܝܐ ܘܐܼܝܬ ܸܠܗ  ܩܵܪܵܢܐ.         ܗ.ܕ ܸܠܐ ܝ ܒܼܘܵܨ̈ܖܸ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܕܲ ܸܠܗ ܼܚܲ  

ܪܵܥܐ.܀  ܦܸܪܚܸܠܗ ܸܪܵܫܐ ܕܼܩܲ ܵܠܐ ܼܡܲ  

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐܝܸܠܗ ܸܟܐ ܵܐܡܪܼܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܙܗܼܝܵܪܐ ܕܵܠܐ ܵܓܸܠܐ ܠܲܗܘ ܕܵܗܘܸ  ܵܩܐ ܼܚܲ
                                        )݇ܐܵܪܵܙܐ( ܕܸܛܫܵܝܐ ܝܸܠܗ. ܸܣܪ

ܠ ܸܫܡܫܼܘܗܝ ܘܵܠܐ ܼܥܲܠ ܛܵܠܢܼܝܬܼܘܗܝ.  ܀ ܵܠܐ ܼܥܲ
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ܠܼܘܗܝ ܐ:ܦܼܘܵܫܩܵ  ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܠܗ ܕܸܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ݇ܐܵܣܵܪܐ ܵܚܵܨܐ ܼܥܲ ܒܲܗܝ  ܒܼܘܬ ܼܚܲ
ܢܬܘܼ  ܕܟܠ ܚܼܡܲ ܚܸܠܦ ܵܠܲܗ ܼܬܲ                               .ܝܗܥܵܕܵܢܐ ܸܟܐ ܼܫܲ

.ܵܬܐܥܼܒܼܝܕ ܵܠܐ ܵܩܛܼܘ ܥܼܒܼܝܪܵܬܐ ܝܵܠܲܗ، ܵܠܐ ܙܵܝܵܢܐ܀   

ܕ݇ ܟܸ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕ ܵܥܼܒܕܼܝ ܼܚܲ ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܒܼܘܬ ܵܐܢܼܝ ܕܼܟܲ  ܫܼܘܼܓܵܠܐ ܸܚܠܵܛܐ ܐ ܼܡܲ
ܝܗܝ. ܼܕܲ ܚܸܡܢܼܝ ܒܼܘܬ ܥܼܒܵ ܸܢܐ، ܸܠܐ ܼܬܲ ܢ ܵܡܚܼܝ ܙܵܝܵܢܐ ܠ݇ܐܸܚ̈ܖ݇                     ܼܝܲ

ܠ ܙܼܘܠܵܬܐ ܡܼܘܬܒܸܼ̈ ܀ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܥܲ ܕ ܡܘܼ "ܘ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ݇ܐܸܡܸܪ݊ܗ ܐ ݇ܗܵܘܐ، ܗܲ ܠܼܚܲ
ܩ ܝܵܠܲܗ؟ ܵܩܼܬܲ                                                   "ܼܬܲ

ܢ̰ܓܸܪܵܦܠܚܼܝ ܘܐ ܵܐܢܼܝ ܝܸܠܗ ܕܠܸ ܒܼܘܬ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܗܝ ܐܼܝܵܢܐ ܸܠܐ ̰ܓܼܲ ܼܝ ܵܠܲܗ ܵܓܼܢܲ
ܪܛܼܘܸܡܐ ܸܢܐܒܸ  ܸܟܐ ܵܗܘܼܝ ܼܛܲ                         .ܫ ܵܙܘܵܕܐ ܼܡܢ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇

ܵܘܸܬܐ!ܚܲܘܡܵܬܐ ܕܫܼܲ ܀ ܠܵ  ܗ̈ܖܵ  

ܡܵܬܐ ܒܼܘܬ ܲܗܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܦܼܝܪ ܝܸܠܗܼܚܲ ܵܬܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܪܵܒܐ ܕܵܐܸܦܢ ܕܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܼܫܲ
ܐ ܒܵܓܢܼܘܲܗ.                                               ܸܟܐ ܵܚܫܼܒܵ

ܚܵܡܐ ܼܡܢ ܬ݇  ܚܲܘܬ ܸܟܐܵܦܐ ܸܟܐ ܵܦܸܠܛ ܸܠܗ.܀ ܼܠܲ  

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܠܗ ܕ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܠܵܚܐ ܘܡܼܲ ܒܼܘܬ ܼܚܲ ܨܵܝܵܢܐ ܝܸܠܗ ܘܸܠܐ ܵܦܸܐܫ ܵܪܵܒܐ ܼܦܲ
ܐ ܵܓܘ ܩܵܢܝܵܬܐ ܕ ܝܬܼܘܗܝܵܢܦܵܩܸܬ̈ .                                  ܕܼܒܲ  

ܠ ܸܒܪܟܼܘܗܝ ܝܸܠܗ. ܚܡܼܘܗܝ ܼܥܲ  ܀ ܼܠܲ

ܘܟܠ ܵܛܼܒܵܬܐ ܕܵܥܼܒܕܼܝ  ܵܝܕܸܥܐ ܨܵܦܝܼܘܵܬܐ ܝܸܠܗ ܕܸܠܐ ܒܼܘܬ ܲܗܘ ܦܼܘܵܫܵܩܐ:
                                          .ܸܠܐ ܵܛܸܥܢ ܸܡܢܵܬܐ ܝܗܵܩܬܘܼ 
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ܪ ܗܲ  .ܸܠܗ ܘ ܸܡܢܕܼܝ ܸܒܕ ܵܐܼܟܸܠܬ܀ ܠܟܠ ܸܡܢܕܼܝ ܕܵܬܪܸܕܬ، ܼܗܲ  

ܥܵܬܐ ܕܵܐܵܗܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܕܲ ܚ؛ ܵܩܐ ܼܡܲ ܵܕܐ ܕܵܥܼܒܼܕܲ ݇ܕ ܥܼܒܵ ܢ ܨܵܦܝܼܝ  ܝܸܠܗ ܕܟܠ ܼܚܲ ܸܐ
ܪ ܢ ܸܚܪܵܒܐ ܦܵܠܛܼܘܗܝ ܼܗܲ ܢ ܵܗܵܕܼܟ ܸܒܕ ܵܗܸܘܐ ܼܝܲ                           .ܵܩܐ ܵܓܼܢܲ

 ܡ

ܐ ܫܘܼ ܀  ܵܠܐ ܕܸܬܫ̈ܖܼܝܸ ܝܼܟ ܼܟܲ ܐ ܝܸܘܢ.ܪܡܼܐܲ ܫܼܝܵ  

ܪܫܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܩܵܝܵܢܐ ܼܡܢ ܼܫܲ ܠ ܼܗܲ ܕܡܼܘܝܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܵܓܢܼܘܲܗ ܼܥܲ ݇ܕ ܝܵܬܐ ܼܡܲ ܠܵ ܼܚܲ ܐ ܼܟܲ
ܩܵܡܐܝ ܕܒܗܲ  ܐ ܕ ܒܼܐܲ ܥܵܬܐ ܕܵܗܸܨܠ ܝܠܵ )ܸܬܫ̈ܖܼܝܸ ܼܡܲ  ܲܗ(ܕܥܵܕܵܢܐ ܕܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܘ̰ܓܼܲ

ܐ  ܸܠ̈ ܐܵܪܵܒܐ ܟܸ ܼܟܲ ܼܡܢ ܸܩܫܝܼܘܵܬܐ ܕܦܼܘܠܵܚܵܢܐ.                 ܐ ܵܗܘܼܝ ܫܼܘ̈ܖܫܼܝܸ  

ܝܼܟ ܸܣܐܵܡܐ ܨܼܲ ܀  ܚܼܝܵܚܐ ܚܡܼܐܲ ܝܸܠܗ. (: ܵܣܵܠܵܡܬ)ܼܨܲ  

ܐ ܕܚܼܘܠܵܡܵܢܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܪܼܓܵ ܥܵܬܐ ܕܼܕܲ ܼܕܲ ܬܵܠܐ ܒܼܘܬ ܼܡܲ ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܸܟܐ ܼܡܲ
݇ܕ ܦܼܲ  ݇ܕ ܦܪܸ ܪܨܼܘܵܦܐ، ܒܗܲ ܕܼܚܲ ܵܢܐ.ܝ ܕܸܣܐܵܡܐ ܼܚܲ ܪܼܒܵ          ܙܵܠܐ ܝܸܠܗ ܵܠܐ ܸܡܬܼܚܲ

ܝܼܟ ܵܬܘܪ ܀ ܐ ܝܵܠܲܗ ܘܡܼܐܲ ܚܠܼܘܼܒܸ ̈ܖܸܕܐ ܼܡܲ ܪܵܬܐ ܡܚܵ ܵܬܐ ܼܙܲ ܦܵܣܐ ܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܼܚܲ ܼܪܲ
ܦܼܘܼܟܘܼ  ܐ ܗܝ ܝܵܠܗܲ ܘܼܬܲ                                    .ܲܗܘ ܵܚܠܼܒܵ

݇ܕܡܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܪܨܼܘܵܦܐ ܝܸܠܗ ܕܼܩܲ ݇ܕ ܼܦܲ ܠܵ ܝܒܼܘܬ ܼܚܲ ܕ ܫܼܘܼܓ݇ ܐ ܵܬܐ ܸܟܐ ܵܥܼܒܸ ܸܢ̈ܐ ܵܛܼܒܸ̈
ܕ ܵܟܸܪܒ، ܪܵܨܐ( ܸܟܐ ܵܦܠܸ ܒܸܗܦܵܟܐ  ܐܼܝܵܢܐ ܼܟܲ ܐ ܚ ܘܸܟܐ ܵܒܸܛܠ ܠ)ܼܬܲ ܸܬ̈ ܵܛܼܒܵ

                                                    ܕܵܓܢܼܘܗܝ.

ܐ ܐܼܝܬ ܚܫܼܘܸܠܐ؟܀ ܡܼܘܕ ܓܠܼܘܸܠ̈ ܠܼܘܼܟ ܵܩܐ ܼܡܲ  
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݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܠܗ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܢܼܝܵܫܐ ܸܛܫܵܝܐ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܸܠܗ ܠܸܟܣ  ܒܼܘܬ ܼܚܲ ܕܒܼܚܲ
ܸܢܐ. ܬܵܠܐ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ: ܡܼܘܕܝ݇  ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܥܵܢܵܝܐ ܕܼܡܲ ܬ   ܼܡܲ ܐܼܝܬ ܠܼܘܼܟ ܒܸܠܒܼܘܼܟ. ܸܐܢܼܝܲ  

ܸܓܠ ܘܵܠܐ ܵܓܸܢܼܒ ܀ ܡܼܘܸܫܠܵܡܵܢܐ ܐܸ  ܪ. ،ܢ ܵܠܐ ܼܕܲ ܵܝܘܡܼܘܗܝ ܸܠܐ ܵܥܼܒܸ  

ܡܼܝܵܢܐܼܝܬ ܸܟܐ ܵܗܘܼܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܕܡܼܘܸܫܠܵܡܸܢ̈ܐ ܕܼܐܲ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܠܕܼܝܵܠܵܝܸܬ̈ ܼܡܲ
ܡܵܥܵܢܐ ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܙܼܘܵܗܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ܼܫܲ ܐ ܘܵܐܵܗܐ ܼܐܲ ܐ ܘܸܒܓܵܢܼܒܵ ܓܼܘܸܠ̈ ܕܵܠܐ ܵܗܸܘܐ  ܼܕܲ

ܠ ܚܼܲ                                  .݇ܕ ܡܼܘܸܫܠܵܡܵܢܐܸܠܗ ܬܼܘܼܟܵܠܵܢܐ ܼܥܲ

.ܚܲܘܬ ܸܬܼܒܸܢ̈ܐ ܝܸܠܗܕܬ݇  ܐ܀ ܡܝܼ̈ܵ   

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܠܗ ܵܢܼܟܘܲ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕܸܥܐ ܒܼܘܬ ܼܚܲ ܐܵܬܐ ܸܠܐ ܼܡܲ ܵܠܐ )ܸܡܸܙܐ( ܕܼܡܢ ܼܦܲ
ܝܼܟ ܐܵ  ܐ ܸܟܐ ܵܦܸܠܚ ܸܠܙܵܝܵܢܐ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ؛ܐܼܝܵܢܐ ܒܸܛܫܘܵ  ܠܢܼܝܸܫܗ ܪ ܼܐܲ ܐ ܕܵܗܘܼܝ  ܢܝ݇ ܼܗܲ ܡܼܝܵ̈

ܐ ܬܚܲܘܬ ܚܸܪܼܒܼܝ ܠܸܬܼܒܵܢܐ.      ܸܚܙܸܝ̈ܐܼܝ ܐ ܕܸܠܐ ܵܦܝܫܸܬܼܒܢܵ  ܦܼܝܸܫ̈ ܐܼܝܵܢܐ ܸܟܐ ܼܡܲ  

ܝ̈  ܗܝ ܸܠܐ ܵܐܙ݇ܠܼܝ ܵܓܘ ܚܵܕܐ ܵܫܩܼܝܵܬܐ.܀ ܡܼܝܼܝܲ  

ܢ ܸܒܫ ܵܙܘܵܕܐ(  ܬܸܪܝܢܠܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܬ)ܼܝܲ ܐ ܕܼܠܲ ܠ݇ܗܲܘܢ ܵܓܵܢܸܬ̈
ܝܗܝ.                                       ܢܼܬܲ ܚܼܡܲ ܙܵܓܪܼܘܵܬܐ ܒܼܬܲ  ܼܣܲ

.ܪܦܼܝܵܬܐ ܝܵܠܗܲ  ܀ ܸܡܠܼܘܗܲ   

ܐ  ܒܼܘܬ ܚܵܕܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܪܵܬܐ.ܠܣܼܲ ܕܒ݇ܐܵܣܵܢܝܼܘܵܬܐ ܸܟܐ ܵܐܬܵܝܐ ܝܸܠܗ ܸܢܩܼܒܵ  ܙܼܓܲ
݇ܕ ܵܕܵܢܐ ܕܙܩܼܘܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܕܐܸ  ܥܵܢܵܝܐ ܕܼܚܲ ܛܵܘܐ، ܵܪܵܒܐ ܢ ܸܡܵܠܐ ܒܼܡܲ ܪܵܬܐ ܼܡܢ ܼܩܲ ܲ ̰ܟܼ

ܠܸܕܐ ܸܟܐ ܵܦܝܵܫܐ ܫܩܼܝܠܵܬܐ.                                         ̰ܓܼܲ

ܪܕܼܘܢ܀ ܼܡܢ ܓܸ  ܵܪܵܒܵܢܐ )ܼܓܲ ܐ، ܼܥܲ ܸܠ̈ ܪܟ̰  (ܵܒܐ ܕܼܟܲ ܲ ܼܘܸܪܐ ܝܵܠܲܗ.̰ܟܼ  
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ܐ ܸܟܐ ܵܦܠܚܼܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ̰ܟܵ ܝܗܝ ܒܼܘܫ ܼܚܲ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܒܼܘܬ ܵܐܢܼܝ ܕܼܡܢ ܟܼܠܲ ܼܡܲ
ܪܸܛܡܼܝ.                                   ܐܼܝܵܢܐ ܒܼܘܫ ܵܙܘܵܕܐ ܸܟܐ ܼܛܲ

ܝܗܝ ܓܵ  ܀ ܡ ܸܚܠܵܝܐ ܝܸܠܗ ܗܼܲ ܼܡܢ ܟܼܠܲ ܼܓܵܪܐ ܸܠܵܫܵܢܐ ܝܸܠܗ ܐܼܝܵܢܐ ܼܗܲ ܪܼܝܵܪܐ.ܘ ܼܦܲ ܡ ܼܡܲ  

ܕܼܘܸܥܐ ܝܠܸ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܢܗ ܼܡܲ ܪܵܢܵܫܐ ܸܟܐ ܵܡܸܨܐ ܵܩܸܢܐ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܸܐ ܦܸܠܚ  ܕܼܒܲ ܼܡܲ
ܟܖ̈  ܝܟܼ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܟܲ ܪ ܼܐܲ ܢ ܸܚܠܵܝܐ ܵܗܸܘܐ  ܼܘܗܝ ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܬܪܼܝܨܵܬܐ؛ ܼܗܲ ܸܠܵܫܢܼܘܗܝ ܕܸܐ

ܸܢܐ ܘܵܡܸܛܐ݇ܐܵܢܵܫܐ ܟܸ                    ܠܢܼܝܫܼܘܗܝ.  ܐ ܵܡܸܨܐ ܵܩܸܢܐ ܠܚܼܘܵܒܐ ܕ݇ܐܸܚ̈ܖ݇

ܦܵܢܐ ܩܼܝܵܡܐ ܝܸܘܬ، ܸܪܫܼܘܼܟ ܡܵܪܥܵܝܐ ܝܸܠܗ ݇ܕܡ ̰ܓܸ .܀ ܼܡܢ ܼܩܲ  

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܠܗ ܕܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܗܼܘܫܼܘܗܝ ܒܸܪܫܼܘܗܝ ܘܸܠܐ ܝܸܠܗ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܼܘܬ ܼܚܲ
ܕܝܼ ܒ ܚܵܡܐ ܼܟܲ ܵܫܩܠܼܝ  ܵܕܵܥܐ ܡܼܘܕܼܝ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ؛ ܒܲܗܝ ܕܥܵܕܵܢܐ ܕܝܵܦܝܵܬܐ ܕܼܠܲ

ܝܵܫܐ ܼܡܢ ܵܓܘ ܓܸ̰  ܩ ݇ܗܵܘܘ ܼܠܲ ܢܼܘܵܪܐ ܸܟܐ ܵܕܼܒܸ ݇ܗܵܘܐ ܦܵܢܐ ܘܵܝܦܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܸܠܗ، ܸܬܵܢܐ ܕܼܬܲ
ܝܗܝ ܸܟܐ ܵܡܪܸܥܐ                                  ܐ.݇ܗܘܵ  ܠ݇ܗܲܘܢ ܘܸܪܼܫܲ

݇ܕܡ ܸܡܛ ܐ.ܚܲܘܬ ܕܵ ܵܪܐ ܬ݇ ܀ ܼܡܢ ܼܩܲ ܠܲܘܸܦ̈  

ܪܨܲܘܵܦܐ ܝܸܠܗܒܘܼ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܼܦܲ ܝܵܟܵܢܝܼܘܵܬܐ ܵܠܐ ܨܦܵ  ܕܼܡܢ ܚܵܕܐ ܬ ܼܚܲ ܝܼܝ ܼܐܲ
ܝܵܟܵܢܝܼܘܵܬܐ ܒܸ  ܐ ܝܸܠܗ ܒܚܵܕܐܸܒܥܵܪܵܩܐ ܝܸܠܗ ܐܼܝܵܢܐ ܸܒܢܵܦܠܵ  ܸܚܪܵܒܐ.       ܫ ܼܐܲ  

ܝܸܢ̈ܐ ܕ݇ܐܸܚܖ݇̈  ܠܼܘܼܛܲ ܀ ܼܡܢ ܸܪܚܵܩܐ ܼܥܲ    ܕܵܓܢܼܘܗܝ.ܐ ܝܸܠܗ ܘܼܡܢ ܩܼܘܪܒܵ  ܝܗܝܸܢܐ ܼܦܲ

ܝܼܘܬܼܘܗܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܸܟܐ ܵܚܫܼܒܼܝ ܕܼܚܲ ܝܗܝ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܪܨܲܘܵܦܐ ܝܸܠܗ ܕܟܼܠܲ ݇ܕ ܼܦܲ ܒܼܘܬ ܼܚܲ
ܕ ܸܠܗ ܝܵܠܲܗ  ܸܚܠܼܝ ܒܼܝܼܘܗܝ ܼܟܲ ܝܗܝ ܨܵܦܝܼܝ ܝܵܠܲܗ ܘܸܟܐ ܼܒܲ ܝܼܟ ܚܵܫܼܒܼܬܲ ܸܙܐ ܘܲܗܘ ܼܐܲ

ܐ ܝܸܠܗ ܐܼܝܬ  ܣܩܵܘܸܬ̈                                     ܕܵܓܸܢܗ. ܼܥܲ

ܪܼܘܸܨܐ ܝܵܢܐ.܀ ܼܡܢ ܖ̈  ܼܘܸܩܐ ܚܼܒܼܝܵܨܐ ܼܬܲ  



5302܇ܣܬܘܐ܇32ܫܡܝܪܡ܇  
27 

ܥܒܼܘܬ ܚܼܲ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܡܲ ܐ ܩܡܼܝܸܢ̈ܐ )ܼܛܲ ܪ( ܝܸܠܗ ܕ݇ܕܟܵܡܐ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܕܵܠܐ  ܵܒܥܝܼ ܼܟܲ
ܕ ̈ܖܼܘܸܩܐ  ܝܼܟ ܵܐܢܼܝ ܕܒܼܝܲ ܪ ܼܐܲ ܵܠܐ ܼܗܲ ݇ܕ ܫܼܘܼܓ݇ ܐ ܵܥܼܒܕܼܝ ܸܠܗ ܼܚܲ ̰ܓܵܬܐ ܕܙܼܘܸܙ̈ ܼܪܲ ܼܚܲ
ܵܠܐ ܸܠܐ ܵܐܸܬܐ ܠܸܪܸܫܐ.      ܪܨܼܝ ܚܼܒܼܝܵܨܐ ܕܸܩܘܵܝܐ ܝܸܠܗ ܘܵܐܵܗܐ ܫܼܘܼܓ݇  ܵܒܥܼܝ ܼܬܲ

ܪܫܼܘܸܪܐ ܝܸܠܗ.܀ ܡܼ  ܝܦܼܘܗܝ ܸܕܵܡܐ ܼܫܲ ܢ ܸܪܵܫܐ ܕܼܣܲ  

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܠܗ ܟܪܝܼ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܒܐ ܘܸܡܠܵܝܐ ܼܡܢ ܸܚܡܵܬܐ ܕܗܕܼܝܵܪܐ ܝܸܠܗ ܒܼܘܬ ܼܚܲ
                                                   ܵܩܐ ܦܵܠܵܫܐ.

ܪܵܬܐ ܕܡܝܼ̈ܵ  ܪܼܫܲ ܵܠܐ ܀ ܼܡܢ ܼܫܲ ܼܣܲ ܬܵܠܐ( ܐ ܝܸܕܥܠܼܝ ܼܡܲ ܡܼܘܕܼܝ ܝܵܠܲܗ.)ܼܡܲ  

ܢܵܝܵܢܐ ܵܐܵܗܐ ܕܐ ܝܸܠܗ ܠܸܒܪܵܡܙܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܢܼܝܵܫܢܵܩܐ ܪܥܼܝܵܫܐ ܼܬܲ ܒܸܡܨܵܥܝܼܘܵܬܐ ܕܼܚܲ
ܪܵܒܐ ݇ܕ ܼܫܲ ܵܩܐ ܛܼܘ̰ܦܵܣܐ ܼܡܢ ܸܦܨܵܠܐ ܕܲܗܘ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܕܥܵܝܐ  .ܝܸܠܗ ܠܫܵܪܵܪܐ ܒܼܚܲ

ܚܡܼܘܸܢܐ ܝܸܠܗ.                                                 ܝܸܠܗ ܕܡܼܘܕܼܝ ܼܬܲ

ܠ ܒܸ ܀ ܸܡܢܕܼܝ ܕ݇ܐܢܵ  ܐ، ܼܗܲ ܡܫܸ  ܝܬ݇ ܸܫ̈ ܲ ܐ.̈ܖܼ  

ܝܵܢܐ ܵܦܸܐܫ ܦܼܘܸܪܥܝܵ  :ܦܼܘܵܫܵܩܐ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܕܵܠܸܙܡ ܝܵܠܲܗ ܕܼܕܲ ܠܕܼܘܵܬܐ ܼܡܲ ܡ ܒ̰ܓܼܲ ܐ ̰ܟܸ
ܸܫܐ ܘܘܐܸ            ܦܵܝܫܵܬܐ ܕܸܠܵܒܐ.ܸܒܕ ܵܗܸܘܐ ܸܥܠܵܬܐ ܕܢ ܵܠܐ ܸܒܕ ܵܒܸܪܐ ܕܼܘ̈ܖܵ

ܣܵܬܐ ݇ܐܟܼܘܡܵܬܐ ܝܵܠܲܗ.  ܀ ܼܡܲ

݇ܕ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܠܼܚܲ ܒܵܪܐ  ܕܸܪܩܵܝܵܢܐ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܡܲ ݇ܕ ܼܚܲ ܕ ܵܐܸܡܪ ܼܚܲ ܝܸܠܗ ܘܼܟܲ
                                                .ܸܢܗܸܠܐ ܵܕܸܝܪ ܡܸ 

ܠ ܦܼܘܵܡܐ ܕܵܩܛܼܘ ܵܠܐ ܡܸܛܐ ܵܠܲܗ، ݇ܐܸܡܵܪܗ: ܟܼܘܡܵܬܐ ܝܵܠܲܗ. ܣܵܬܐ ܼܥܲ  ܀ ܼܡܲ

݇ܕ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܡܵܨܵܝܐ ܕܵܡܸܛܐ ܠܼܚܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܼܟܲ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܠܼܚܲ ܼܡܲ
                                         ܸܡܢܕܼܝ، ܸܒܣܵܢܝܼܘܗܝ ܝܸܠܗ.
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ܣܵܬܐ ܣܼܘܦ ܼܘܲܗ ܝܵܢܐ ܒܵܩܛܼܘ.ܝ܀ ܼܡܲ  

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܠܐ ܡܗܼܘܡܵܢܐ ܒܲܗܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܸܡܢܕܼܝ ܣܼܘܦܝܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܒܐܼܝܵܕܐ ܕܼܚܲ
ܣܵܬܐ ܵܦܝܵܫܐ ܣܼܘܦܼܝܵܬܐ ܒܵܩܛܼܘ، ܲܗܝ ܸܒܕ ܵܐܼܟܵܠܐ ܵܠܗܲ  ܢ ܼܡܲ              .ܕܸܐ

ܣܵܬܐ ܩܫܼܝܵܬܐ ܵܓܘ ܵܫܩܼܝܵܬܐ.  ܀ ܼܡܲ

ܵܠܐ ܸܚܠܵܛܐ ܝܸܠܗ ܕܦܵܠܵܛܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܫܼܘܼܓ݇ ܝܬܸܠܗ. ܵܩܐ ܒܼܘܬ ܼܚܲ ܼܠܲ
ܐ  ܢ ܵܕܪܼܝ ܵܠܲܗ ܵܓܘ ܵܫܩܼܝܵܬܐ، ܸܒܕ ܵܓܪܵܫܐ ܡܼܝܵ̈ ܣܵܬܐ ܩܫܼܝܵܬܐ ܸܐ ܛܼܘ̰ܦܵܣܐ: ܼܡܲ

ܐ.                                            ܠܵܓܢܼܘܲܗ ܘܸܒܕ ܵܚܪܼܒܵ

ܝܸܠܗ. ܝܼܘܗܲ ܥܵ ܸܒܡܥܵܬܐ ܼܡܢ ܸܐܫܬܼܘܲܗ ܝܡܵ ܀   

ܕܼܘܗܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܪܵܨܐ ܥܼܒܵ ܵܠܐ ܼܬܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܫܼܘܼܓ݇ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܠܼܚܲ ܘܸܠܐ  ܝܸܠܗܼܡܲ
݇ܕ ܸܠܗ ܸܘܐܗܵ  ܢ ܵܡܝܥܵܬܐ ܼܡܢ ܵܗܘ ܸܪܫܼܘܲܗ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܵܡܝܥܼܝ  ،ܦܵܠܵܛܐܼܚܲ ܒܲܗܝ ܕܸܐ

ܘܸܥ̈ܐ ܪܵܥܐ ܸܠܐ ܵܦܸܠܛ ܼܡܢ ܼܕܲ                                             .ܵܠܲܗ ܼܟܲ

ܸܪܗ. ܪܵܥܐ ܕܼܒܸ ܸܪܗ، ܼܬܲ ܢ ܥܼܒܸ  ܀ ܵܡܼܪܲ

݇ܕ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܬܼܚܲ ܐ ܝܸܠܗ ܘܸܩܼܨܲ ܵܠܐ ݇ܗܘܼܝܵ ܘܸܠܐ  ܸܚ݇ܪܵܢܐܦܪܼܝܩܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܐ݇  ܫܼܘܼܓ݇
                                              .ܵܗܘܵܝܐ ݇ܪܵܚܵܫܐ ܵܒ݇ܬܪܼܘܗܝ

ܢ ܢܒܸܪܫܵ  ܀ ܸܡܫܵܚܐ ܕܵܓܼܢܲ .ܐ ܕܵܓܼܢܲ  

ܚ ܘܵܠܐ ܙܸ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܥܡܵܠܐ، ܵܠܐ ܸܩܢܸܝ̈ܐ ܝܼܘܲ ݇ܕ ܼܡܲ ܚܐ ܙܵܝܵܢܐ ܵܓܘ ܼܚܲ ܐ ܝܼܘܲ ، ܩܼܘܒܸܠ̈
ܢ.           ܢ ܦܼܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܵܩܼܬܲ ܪ ܲܗܘ ܸܡܢܕܼܝ ܕܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܠܲ      ܸܐܵܠܐ ܼܗܲ

 ܐܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ
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داعش جنگ در هاآشوری  

 

 و عراق نساک هایآشوری بحرانی وضعیت ادامه از حاکی ، اخبار آخرین  
: اندشده خود کاشانه و خانه ترک به مجبور که است افرادی چنینهم و سوریه  

 نیروهای، است نشینآشوری مناطق از و سوریه شهرهای از یکی که هاساکه در܀ 

 ترک را منطقه یا بپردازند جزیه باید یا که اندکرده تهدید را هاآشوری داعش
.                                              شد خواهند کشته صورت این غیر در، کنند  

 باز را ایمغازه است عراق شهرهای از یکی که موصل در داعش نیروهای܀ 

 آشوری هایکلیسا و هاخانه از که را ویوماکرو و یخچال مانند اموالی تا اندکرده
.                                                        برسانند فروش به اندگرفته غنیمت به  

 را آن ساکنان و شده هرمزد تل شهر وارد داعش نیروهای ،سوریه هاساکه در܀ 

.    بردارند هاکلیسا باالی از را هاصلیب که اندکرده مجبور باشندمی آشوری که  

 انتحاری عملیات یک در اول دفر. اندرسیده قتل به آشوری دو سوریه در܀ 

 نیروهای و اکراد بین جنگ در دوم فرد و شده کشته (اتوموبیل یک گذاریبمب)

.                                                     است رسیده شهادت به سوریه دولتی  

 هاآشوری عام قتل علیه اعتراضی راهپیمایی در نفر دوهزار سوئد شهر شش در܀ 

  .                    اندرسانده جهان مردم گوش به را خود اعتراض و کرده شرکت

 و داعش با مقابله برای که آشوری نفر 2000 از مرکب نیرویی عراق در܀ 
  .          اندگرفته قرار نظامی آموزش تحت اندکرده نام ثبت نینوا دشت از حفاظت

 برای عراقی نیروهای عملیات شروع با دارند قصد داعش کارجنایت نیروهای ܀

 شهر مانده باقی دیوار این. کنند منفجر را نینوا تاریخی دیوار موصل آزادسازی

.     کرد سقوط میالد از قبل 913 سال در که است آشور امپراطوری پایتخت ،نینوا  
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   ܢ ܥܡ ܫ݇ܢܬܐ ܚ݇ܕܬܬܐܡܘܠܕܐ ܕܡܪ      

ܼܟܐ!ܒ̈ܖܝ  

میالدی 3012 و حلول سال میالد مسیح   

  مبارک باد!

 

 
                        

                       کمک مالی دوستان عزیز "شامیرام"      

تومان 300،000خانم لورن دیویس                                   

"     20،000    رگیز     " ریناس گیو                       

"     100،000" ویویان آغاسی                                  

"  1،200،000 آقای ژوزف پیوس                              

"    100،000" فیودور استپانس                                                                   

"    100،000" استنلی سیمونز                                 

سپاس!                                             
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دوانا انهه  
 نخستین شاعر زن جهان

 
یانداودپور یرامشام                                                         

 
 

سال  0011وی بود.  (یالداز م یشپ 44ـ  4332)انهه دوانا دختر سارگون اکدی   
که را شاهزاده خانم  یناسال پیش از هومر زندگی می کرد.  0011پیش از ساپو و 

خود شهرت  یادب یاهیت)نانا( در اور بود و به سبب فعال رتبه ماه ـ خدا یکاهنه عال
مربوط به آشور و  یخیند. از او در آثار تارایدهشاعر زن جهان نام ینداشت، نخست

به افتخار  یمدح یننچمعبد و هم یاز سرودها یامجموعه نده رایس  بابل به عنوان 
 یانسومر یناست که بر لوح سفال یشعر ینشعر او نخست ست.اشده یادـ اشتار  یناناا

 یشرا ستا یناناکه عاشقانه ا ییبانو ،شاعر جهان است ینرتیمیست. او قدانوشته شده
 بلکه فراتر یستن یگرر بر شاعران دشاع یک یرشعر انهه دوانا تنها تأث یرند. تأثکیم

و فرهنگ جهان است. شعر او  یاتنقش زنان در ادب یراز آن، نشانه سهم انکارناپذ
دارد.                 نام  یبهو ا یناناست که بخش نخست آن اار سه بخش سروده شدهد  

ر )اوتو( است و د یدخورش یزدر اتو خواهر بزرگ یسومر یبانو یزدا یناناا    
در  اربیبتبا هر حادثه مص یوردآهم یکوه )هکر( خود را برا یاهقله ینبلندتر

 یناناا است. یزدبانوانا یانا در مهندها و تاز  هنبرد یند. او بانوکیجهان آماده م
که همان اینانا است تار شا ید. در تمدن اکدشیم یدهاه نامگاه و شامگصبح یزدبانویا

 یاندر م ، در روم ونوس ویتآفرود یوناندر  ،(ید)ناه یتام آناهبه نا اشیرانیا یهمتا
 یدنه تنها به خاطر تول یدر تمدن سومر یناناا د.شیم یدهزهره نام یقوم سام
د. شیم یشستا اشیزنانه و قدرت بارور یاهیگیژهو بلکه به خاطر اشیکشاورز

برگ  یشرمساربا هند و دیاو بر عکس حوا که گناه نخست را به او نسبت م
خود را به  یتجنس ؛ودشیرانده م و از بهشت یردگی، مورد خشم قرار مپوشدیم

 یشدرست مانند تالش بر کاشت، داشت و برداشت محصول ستا ،یشعنوان نماد زا
را به   "بهشت یکشت "بلکه   ودشیکه نه تنها از بهشت رانده نمند و باز اوست کمی

                                                                               کند.یم یتمقصد هدا
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ای اخترشناسی را هرین و تأثیرگذارترین اسطورهتهماینانا یا ستاره ناهید یکی از م   
غروب خورشید در آسمان ورد. ستاره ناهید همیشه پیش از طلوع یا بعد از آفراهم می
به دنبال غروب آفتاب  روز در مغرب و 420مدت  ود. این ستاره برایشپدیدار می
              ود و در این حالت نماد عشق است.شود که شباهنگ نامیده میشنمایان می

اکدی، خدای نگهبان مردم، عشق، باروری و  اینانا ایزدبانوی سومری، ایشتار     
 ،اهر توسط سامیبعد از اشغال سوماما ت. جنگ بوده است و نماد آن ستاره پنج پر اس

                                                        ویی او حفظ شده است.جتنها ویژگی جنگ

نخست  بخش شامل پنج بخش است. ،نانا یزدبانوا یششعر جهان در ستا ینرتکهن  
است که او را  یناناا یش  ستا ،بخش دوم اشد.بیم یناناا یفدر توص است و یایشن

واند" نام خیم یناناا"امد. در بخش سوم که نیبلور م یو درخشنده ینزر یهیزدوش
که کوهستان  .یدوگیند و از نبرد خود با کوهستان مکیم یدارد، او خود را معرف

. در بخش یدواهد که او را بستاخیاز کوه م ینانارسد و اتیاو نم ازایبه نام دارد 
او که گرز هفت سر در دست دارد  ،بخش ینا . درودریآنو م یشستابه   یناناچهارم ا

 گاهیشند و به پکیعبور م یآسمان از دروازه سرگردان یوحش یسوار بر پشت ورزا
. یدوگینوبرانه درخواست خود را به او م یاهیوهش بردن مکیشود و با پریخدا م

الند و او را میرسند و پوزه بر خاک نمتیند که از او نمکیا گله مهاز کوهستان او
وید:                                                          گمی ینانا به آنو چنینا .یندتاسینم  

آنو، پدر من                                                                   

!به سالمت                        

و                         سخنانم را بشن                        

ده...فرا و به من گوش                        

                    .............................  

انوبمن، بزرگ                      

نزدیک آمدم                      
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ا نترسیدندهو کوه                      

                    ...............................  

نزدیک آمدم                      

ایبه کوه                      

و کوهساران نترسیدند                      

نه به لرزه افتاد                      

از آهنگ لرزش خویش                      

نه پوزه بر خاک مالید                      

نه لب بر زمین نهاد و                      

یرم این نوخاستگان راگان میشبه چنگ                      

ندازماان میشلرزه بر اندام                      

ند و کیم یکار خوددار یناما آنو از ا .کند اشواهد که در نبرد کمکخیو از او م  
                                                                       هد: دیپاسخ م ینبه او چن

عزیزکم!                      

عزیزک من!                      

واهیختو کوهسار را می                      

قلب آن را                      

به تو چنین است اشپاسخ                      

ای بزرگ بانو                      
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ند:کها او را از تصمیم خویش آگاه میانتو در      

امسهم یتک ضربهمن،                       

اهبر شکوه بی پایان آن                      

ا نخواهم رفت.جنمن با تو، آ                       

                                                                یناناا یزهدوش یا                    

تو نخواهم داد یمن سر برا                      

 یدشاگیجنگ را م یکه خشمش صد چندان شده است به ناگهان دروازه خدا یناناو ا   
ورد و به آیمبه چرخش در اشبازوان یانگردباد را در م ،ندکیو شروع به نبرد م

                           ند.کیپرتاب مرا بدون خطا  اشیهاریرستد و تفیم ینزم یسو

اهغژ پاشنهبا غژا                      

جنگ را یخانهی اینانا دروازه                      

شاید.گاگهان از هم مینبه                      

کلون را اشدستان                      

شندکیش بیرون مااز در الژوردی                      

با هیاهو ـ جنونی رها از کمان                       

رستدفیممیز را فروآبر جنونت                      

وردآیمبه چرخش در اشدر میان بازوان گردباد را                      

رستدفمی اشبه سوی زمین گاهآن                      

شدکزن می نازک زه را                      
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رها شدن یطا آمادهختیرهای بی                      

و گردبادها                      

نیچ و نشترزپدن، تنککوب و زمینزمین                      

رواز با خشم ایناناپهم                      

دکنممی رها در هوای خوش را به درون زمین   یله                      

نددبش راه بر هر پلک و نفس میاغبار                      

ای شرر زدههای شکسته و شکستههو با خرده                      

رخدچمی با کبود خاک آلود                      

کوه را  یا پهلوهصخره ند. طوفان  کیکند و آن را خرد مشیم مهکوه را در یناناا
 یاهتوفنده به سبزه یاهرد و شرارهبیم ینوزاند و از بسیا را مهرکاند ، جنگلتیم

و  یدرگیورد و کوهستان مآیکوهستان را به زانو در م یناناا ارد.بیپژمرده فرو م
بخش  ینکند. و اکیم یروزیپ  اعالم را بنا و اشیروزیکوه پشمعبد با یناناسرانجام ا

                                                                                        سرود:  ینآخر ا

      گسن یسنگ رو           

                                                                             ازمسیمعبد م           

                                             تا قلمرو حکومت خود را مشخص کنم            

                                              رمبیم اشیانبا شکوه و جالل به پا          

                                         یستدایاستوار م یپا اشیابر بستر صخره          

خشد بیو گاه نشست را جلوه م            

                                     *  
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فرا خوان یایشن یکورگا را برا یک            

  مقدس، گرز و خنجر را یارهدست افزا          

دار یبر او ارزان            

                                     *  

گارا را فراخوان  یک             

ذار راگاندوه یخوان یهمرث             

عبادت را یبزارهاا             

ا را بدو بخشهیرها و تبهطبل             

                                       *  

خادمان مقدس را فرا خوان             

واژگون کردن ینآئ یبرا             

ودشیزن م ،کاهن             

کاهنه مرد.             

                                      *  

ازمسیمعبد باشکوه را م ینمن ا             

تاختن هابر کوه یارستکه  یکس             

ستایستادها یروزمندکه اکنون پ یکس             

مدهرآب یلیآبشار ـ س             
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ستممن سبزه زاران را ش               

بلند و تندآهنگ یبه آب             

بردم ا را به تاراجهینو پرچ             

ارانسکوه             

ماشده یروزمن پ             

یبها             

ماشده یروزمن پ             

دختر ماه یننخست             

یرا نابود کرد یبهکه ا             

                                       *  

یزهدوش ینانایا             

شو یشستا             

                                       *  

یساباباد بر ن یشو ستا             

یسندگینو یبانو یزدا             

منابع:     

ترین شعر ها و کهنرودان، تمدن سومری، مقاله: میان؟شماره  یستاـ مجله چ 0  
، سروده ی کاهن بانوی شهر اور، انهدوانا، نوشته خورشید مومنیگیتی  

گوندولین لیک، ترجمه دکتر رقیه بهزادیشرق باستان،  یرـ فرهنگ اساط 4   
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ی دیگرهازبان لغات اکدی در  
 شامیرام داودپوریان

 خ

همین  ست.ا آمده  Huburuرودی در عراق است. در اکدی به صورت  خابور:
 آمده است. ܵܚܒܼܘܪدر آشوری به صورت  نی به صورت خابوراس وکلمه در یونا

اشد، در زبان اکدی بدرختی از تیره پروانه داران می ایاین لغت که به معن روب:خ  
 Kgarroubuیا  charroubaبوده که در زبان یونانی به صورت  Kharubuبه صورت 

در آشوری به  ست.ابه وام گرفته شده  Carrubiumدرزبان التینی به صورت و 
ܪܢܼܘܵܒܐصورت   شود.تلفظ می ܼܚܲ

به صورت قرباخو آمده و همین لغت در  نوعی گیاه است که در متون اکدی ق:رب  خ  
کلمات  ست. ابه وام گرفته شده  Helleborosیا   Helleborusیونانی به صورت 

Helleboros  وElleborus  التینی هم منشأ اکدی دارند.      زبان در 

 Khurasuای از زر و سیم است که در متون اکدی به صورت به معنای حلقه رص:خ  
 Khrossus یا Khricos یا Chrusos لغت در یونانی به صورت و همین ثبت شده

 باشد. این واژه در التین هم به صورتطال میکه به معنی  اقتباس شده Chrysos یا
Chrysallis فلز تزیینی لگام اسب  آن تغییر یافته و به اما بعدها معنی وارد شده
  به معنی روی )زینک( آمده است. ܵܨܐܚܼܘܪدر آشوری به صورت  ست.ااطالق شده 

 

 د
( به معنای هلو میدارقن  باشد که در زبان اکدی به صورت: این لغت )داِرقن 

Duraqu  ثبت شده است. این لغت در یونانی به صورتDhorakinon  یاDorakinon 
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 زبان دراز اکدی به وام گرفته شده است.  Duracinum  و در زبان التینی به شکل
                         گیرد.مورد استفاده قرار می ܕܼܘܪܩܼܝܵܢܐورت آشوری به ص

بوده و در  Tukkanu: این واژه همان دکان است که در زبان اکدی به صورت نک  د  
در آشوری به صورت  به وام گرفته شده است. Dikheinon زبان یونانی به صورت

 شود.تلفظ میܕܼܘܵܟܵܢܐ 

 ز
ریشه دارد که همین لغت در )به زبان اکدی(  Azupiranuواژه زعفران از  ر:عف  ز  

به وام گرفته شده است. درآشوری به صورت  Safranumیونانی به صورت 
ܥܦܵܪܢܵ   شود.تلفظ میܐ ܼܙܲ

این لغت که به معنای سنگی به رنگ سبز براق و قیمتی است، در زبان  زمرد:
 Smurites و Smaragdosو در یونانی به صورت  آمده Musirgrriاکدی به صورت 

( یا  رکد س  ܪܓܵܕܐ گرفته شده است. در زبان آشوری نیز به صورت  به وام)سم  ܙܼܡܲ
 گیرد.     مورد استفاده قرار می

 Azamilluتراش است که در اکدی به صورت به معنای قلم سنگ :یا زمل ازمیل
 که به معنای کارد از اکدی اقتباس شده است Zimil آمده و در یونانی به صورت
های باستانی های کهن کتیبه. این لغت از واژهباشدکفاشی یا قلم حجاری می

ای بزرگ به صورت توری برای حمل اشیاء اطالق النهرین بوده که به کیسهبین
 آمده است.به معنی چاقوی کوچک ܵܝܐ ܠܡܸ ܙدر آشوری به صورت  شده است.می

و است که برگی معطر و خوشب یا زوف: گیاهی بیابانی و طبی از تیره نعنایان وفاز  
 ثبت شده، Zupuو طعمی تند و تیز دارد. نام این گیاه در متون اکدی به صورت 

 زبان التینی به صورت و در Hussopos یا Ussops زبان یونانی به صورت رد
Hypssopus .آمده است. ܵܙܘܵܦܐاین لغت در آشوری به صورت    اقتباس شده است     
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 س

در  ثبت شده است. Sabattuدر زبان اکدی به شکل  وز شنبه،به معنای ر  :سبت
از اکدی به وام گرفته شده است. همین لغت در  Sabbatonزبان یونانی به شکل 
ܒܵܬܐ در آشوری  آمده و Sabbatumزبان التین به صورت   است.آمده ܼܫܲ

 سبع: لغت سبعه )عدد هفت( در زبان اکدی به شکل "سبتی" آمده و در زبان یونانی
در  از اکدی اقتباس شده است. Septumو در زبان التینی به شکل  Heptaبه شکل 

ܼܒܵܥܐ زبان آشوری به صورت  .استآمده  ܼܫܲ

ر متون ، د(رودای فلزی که برای شکافتن چوب به کار میوسیلهسفین )واژه اِ سفن: 
از  Sfinثبت شده و همین واژه در زبان یونانی به شکل  Suppinuاکدی به صورت 

 برقی یمتهبه معنی ܸܦܵܢܐ ܣدر آشوری به صورت  کدی به وام گرفته شده است.ا
 است.یا چوبی 

 در متون اکدی به شکل "سلقو" ثبت شده است سلق: این واژه )با معانی گوناگون(
 ته شده است.از اکدی به وام گرف Sikelosو در زبان یونانی به صورت 

است که در متون اکدی به صورت ، یکی از شهرهای تاریخی عراق ءسامرا سمر:
Summurim  مین واژه اکدی اقتباس " در زبان یونانی از هسومیره"ثبت شده و واژه
  شده است.
 Asmurهای عراق باستان به صورت واژه سامور )الماس خام( در کتیبه سامور:
و در زبان التین به شکل  Smyrisو همین واژه در زبان یونانی به شکل  ثبت شده

Smiriglum .این لغت در آشوری به صورت  از اکدی به وام گرفته شده است
ܡܼܘܵܪܐ   آمده است.ܼܫܲ



5302܇ܣܬܘܐ܇32ܫܡܝܪܡ܇  
41 

 Samxuchionاست در متون اکدی به شکل  ق که نام نوعی گیاهمس  واژه س   سمسق:
از اکدی به وام گرفته  Sampsikhonآمده و همین واژه در زبان یونانی به شکل 

 شده است.

وچک سرخ رنگ( در متون زبان اکدی به شکل مِسم )مورچه کواژه سِ  سمسم:
Shamshammu رت ثبت شده و در زبان یونانی به صوSesamon  یاSicamon  و در

این لغت به آشوری   از اکدی به وام گرفته شده است. Sesamum زبان التینی به شکل
 باشد.می ܫܼܘܫܵܡܵܢܐ

 ش
در متون اکدی به روید( واژه ش ربین )درخت ارز که بیشتر در لبنان می شرب:
 Terminthosثبت شده است و همین واژه در زبان یونانی به شکل  Sarmenuشکل 

همین  از اکدی به وام گرفته شده است. Terabinthusو در زبان التینی به شکل 
ܝܵܢܐیا  ܵܢܐܝܪܘܼܲ ܫܼܲ لغت در آشوری به صورت  ܪܼܒܼܲ  آمده است. ܼܫܲ

ثبت شده  Shahiruبه صورت  ای مشهور( در متون اکدیشعر: واژه شعراء )ستاره
  اقتباس شده است. Seiriosاست و همین واژه در زبان یونانی به شکل 

 ص
ثبت شده است و به نوعی خاص  Sirduواژه صرد در متون اکدی به شکل  صرد:

 Sardioشود. این واژه در زبان یونانی به صورت ای اطالق میاز زیورآالت شیشه
 از اکدی به وام گرفته شده است. Sardaو در زبان التینی به شکل 

ثبت شده  Sipruواژه صفیر )به معنای یاقوت کبود( در متون اکدی به شکل  صفر:
از اکدی به  Sappheriosیا  Sapfirosاست و همین واژه در زبان یونانی به شکل 

 آمده است. Sapphirusوام گرفته شده است. این واژه در زبان التینی به صورت 
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 وم آشوریآداب و رس
 شامیرام داودپوریان

 

آشوری است که از قرن ششم تا کنون توسط کلیسای ی نینوا: از رسوم روزه   
شرق آشوری، کلیسای کاتولیک )کلدانی( و کلیسای سریانی ارتودوکس حفظ شده 

های نینوا، بیت گرمای و آتور است. در قرن ششم میالدی بیماری مهلکی در شهر
ه بپیدا کرد که موجب هالکت اکثریت ساکنان آن شهر و شیوع از سرزمین پارس 

مار ساوریشو اسقف ساکنان شهر از وحشت بسیار زیاد باقی مردم شد. وجود آمدن 
برای رهایی از این بیماری پیدا ای چارهبیت سلوخ درخواست کردند تا سراسقف 

 و در کردمار ساوریشو به درگاه خدا دعا و استغاثه  ،ای مذهبیهطبق نوشتهکند. 
گوید: "روزه بگیرید تا مرگ  شما را ترک حین دعا صدای فرشته را شنید که می

های مقدس جستجوی فراوان کرد تا به داستان یونس نبی و پس از آن در کتابکند" 
 رسید.

ه فرماید "بر پا خیز و بطبق داستان یونس نبی، خداوند به یونس نبی چنین می   
 آگاه کن." یونس نبی کنان آن را از گناهان و پلیدیشانسا شهر بزرگ نینوا برو و

ند. رفتاهالی نینوا دشمن بنی اسراییل به شمار میقلبأ خواهان رهایی نینوا نبود زیرا 
 رود تا چنین وانمود کندمی اه وی از طریق دریا به ترتیش ) اسپانیای کنونی(گآن

 خیزدوفانی سهمگین برمیط ،که امر خداوند را اطاعت کرده است. در راه ترشیش
نس ن رو که یوافتند و از آحان کشتی از غرق شدن کشتی به وحشت میچنان که مال

ای که یونس اندازند. در لحظهدانند او را به دریا میمی در این امر مقصرنبی را 
ی که یونس در تاریکی شکم بلعد. هنگام، ماهی بزرگی او را میافتدنبی در آب می

پس از سه روز و  کند.شود برای نجات خود به درگاه خدا دعا میمی ماهی بیدار
ا جرود و آنبه سمت ساحل میده است ـ که بیمار شـ ماهی حالی که  رد وسه شب 

 .آوردباال می ی خود را که حاوی یونس نبی است،محتویات معده

در اه گآنود. شو عازم  نینوا می س نبی خداوند را شکر گفتهپس از آن یون   
گوید که اگر توبه نکنند خداوند کند و به اهالی آن شهر میوعظ میمهای نینوا خیابان



5302܇ܣܬܘܐ܇32ܫܡܝܪܡ܇  
43 

یونس ی خواهد کرد. هنگامی که خبر موعظه چهل روز نابودنینوا را در عرض 
خواند و از آنان شود و مردم را فرا میرسد، سرآسیمه میشاه نینوا میپادنبی به 

وردن و ز خو تا چهل روز ا بپوشند ی خشنز پارچهی الباسخواهد که همگی می
ند دعا کنند و درخواست بخشش به درگاه خداو نینچآشامیدن خودداری کنند، هم

 بخشد و از نابودیرا میکنند و خداوند گناهانشان د. مردم نینوا نیز چنین مینماین
 .گذردنینوا می

کند تا به مدت سه لی امر میخواند، به اهااسقف نینوا چون این داستان را می   
و پس از سه روز بیماری از بین  کنندا نیز اطاعت میه، روزه بگیرند. آنروز
ها به پردازند. از آن زمان تا کنون آشوریرود و روز چهارم مردم به شادی میمی

گیرند و در این مدت تا زمان غروب آفتاب از خوردن و مدت سه روز روزه می
 کنند. زمان این روزه سه هفته قبل از عید قیام مسیح است. می آشامیدن خودداری

به این ی دیگری نیز پیدا کرده است. اما این رسم مذهبی در میان مردم جلوه   
جوانان(  قبل از خوابیدن، نوعی  ترتیب که در آخرین شب روزه، مردم )اکثرأ

وع آرد شامل: کنند. این خوراکی از هفت نخوراکی ویژه  این شب را صرف می
 و دانه کنف، شاهدانه، گندمدانه گردان، ی آفتابی هندوانه، تخمهی کدو، تخمهتخمه

ل تشکیاست و با نمک مخلوط شده درآمده پودر به صورت و کنجد که همگی بوداده 
دهند و در شب یک شب در صحن کلیسا قرار می ،این آرد را جهت تبرکشود. می

خورند شش انگشت شست از آن و یک انگشت نمک می ـ قبل از خوابـ آخر روزه 
خوابند. و اعتقاد عموم بر این است که اگر خواب و پس از آن بدون خوردن آب می

 به همسری او درخواهند آمد.واقعیت ا آب بدهد در هآن که به فردی را ببینند 

ست. به این ترتیب این رسم مذهبی در میان مردم به روز محبت تبدیل شده ا   
هایمان از به خواب دیدن بسیاری اوقات  پیش آمده است که مادر یا مادر بزرگ

اند و این که خوابشان به واقعیت شان در شب یونس نبی حکایت کردههمسر آینده
و  اند تشکیل خانه و خانواده دادهاست و با همان فردی که در خواب دیدهپیوسته 

 .اندردههای سال به خوبی و خوشی زندگی کسال
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 رویا
 

خواب من یک رویا بود            
و رویای من            
یک خواب شیرین... که در آن            
سرزمین من، ماهی و قرص نان :بود            
عسل یو شیر مادرم، چشمه            

سرزمین من            
به چشم کودکان یک رویا بود            
اججستند که در آنمی ایبه ستاره            

از ستاره تا ماه را در آغوش گیرند.            
بافی که درون من استدر رویاهای خیال            
ماسرزمین یدان گشادهتوشه            
بودچشمان و تنگگرسنگان  یسفرهقوت             
ای بودآری، سرزمین من وزنه            
نکف ظالما نه در            
.متوازن مردم یکه در کفه            
مااه سرزمینگو آن            
سر بلند نمود از بستر بیماری.            

 
مرا ببخش که از خواب بیدارت کردم!            
و من             
به خیال زادگاهم     در خواب، گرم            
ناگه، تنگ نفس و بیدار            
یابم!م را به کابوس درمیامیهن            
آه... ای مام وطن            
چرا دیگران سرزمین خود را            
بخت به تن کردهپوشی نیکون تنچهم            
اند؟و چون خیال خویش آن را زیسته            
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تو ی... و من درمانده با نقشی از اندوه بر چهره            
به جستجوی رویای تو!هنوز در خواب،             
تو یگوئی که مرا به گواهی آزار و شکنجه            
عادتی دیرینه است!            
ا، به رنج و عذاب من!...یا تو ر            
"دالله" را بس بود تنها یکی            
قربانی پایداری پل خابور             

 
ترینو اما ای گران            
جان جانان راچندین             
در طلب خواهد بود؟            
اتپایداری هستی            

 
اندیشمبا خود می            
شاید سرنوشت من آن است...            
که از برای تو            
شم صلیببر دوش ک            
از گهواره تا گور.            
آه ای موطن من            
!در شگفتم از تو            
... براستی تو چیستی            
داز؟گانگیز، یا نفرینی جانموهبتی دل            

 
 

االصلاز"نینب ل م سو" شاعر آشوری عراقی                                   
ترجمه از: انکیدو                                    
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ناسدشکسی مرا نمی  

 
ناسدشکسی مرا نمی            

هیچ کجای جهان            
چه باک!            
بی پروا هستم            
آواره هستم            
بی کس هستم            
دیوانه هستم            
ناسدشکسی مرا نمی            
؟وید این کیستگکسی نمی            
های تو در توی تاریخ در داالن            
سیاه و نمناک            

دردناک و غمگین            
م           و  می د   
ناسدشکسی مرا نمی            
پس            
پیپی مقوائی بر دهان            
ذارمگکاله جنگی از کاغذ بر سرم می            

چشمان سبز            
می پرپشت           د   
وشمپشلواری کوتاه می            
ورمآشکلک درمی "هاملک"دوان برای عکس  دوان            
ناسدشکسی مرا نمی            
وشمپسپس لباس پاره می            
فشمکبا پاهای بی            
وشدتفنگی چوبی بر            
، در راهشکل سربازان همدان و بادکوبه            
آی            
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ندمخناگهان می            
ریمگناگهان می            
امدیوانه            

امزنجیری            
از نژاد زنجیرم            
چه باک!            
ناسد.شکسی مرا نمی            
ِل کلیسایی ویران و محزون در دهی دورگگاه روی دیوار کاهآن            
شمکبا زغال شکل صلیب می            

و دستم را روی صورتم            
گریمو می            
خندم.و می            
ناسدشکسی مرا نمی            
چه باک!            
ها سوی آبناگهان در شهری آن            
هادر خیابان            
هامملو سفید            
هاسیاه            
هاها و سرخزرد            
دار و پهن و سیاه از مقوا بر سرمکالهی لبه            
ذارمگزوار میریشی سیاه و ب              

کتی سیاه و بلند            
وشمپا میهی زبالهاز کیسه            
هاای نانواییهبرای کارگر            
هاای رستورانهوپاد            
هاهای ساختماننقاش            
آورممیشکلک در            

اهخندم به ریش مهاجرو می            
مو می           و  د   

انم تا کجادنمی            
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کسی مرا نمی شناسد            
به درک            
ریم!گمی گاهو این             
هاها و باربار            
کسان جهانبه تعداد بی            
هابه تعداد فلسطینی            
هابه تعداد کولی            
هاها و آشوریی آشوریاهربه تعداد قب            
هاها و باربار            
ناسدشکسی مرا نمی            

 
ورده ادوارد بت                                           
اورمیه 22/7/2211                                            
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 غول خودخواه
وایلد اسکار                                    

 
آمدند عادت داشتند که به باغ غول بروند کودکانی که بعد از ظهر از مدرسه می   

شیده شده ا باغی بزرگ و زیبا بود که از علف سبز و نرمی پوجو بازی کنند. آن
و دوازده درخت هلو که در شد دیده می روی سبزهجا به جا های زیبایی بود. گل

های فراوانی شده و در پائیز میوه ای صورتی رنگ های زیبفصل بهار پر از شکوفه
ها نشسته و چنان . پرندگان روی شاخهتوجود داش در آن باغ  ه بودرا به بار آورد

 آنبه تا  کشیدنددست می بازی خوداز  ودکانخواندند که کهای زیبایی را مینغمه
شاد چقدر نجا گفتند " ما ایا با صدای بلند به هم میهگوش کنند. آن هانغمه

                                                                                     هستیم!"  

رفته و به مدت هفت سال  اشزها غول برگشت. او به دیدار دوستروزی از رو   
گفت گفته او تمام آن چیزی را که باید می هفت سال، گذشتا مانده بود. بعد از جآن
رسید از راه غول تصمیم گرفت به قصر خودش بازگردد. هنگامی که  پس ،دبو

ایی بسیار خشن فریاد زد "شما کنند. او با صدکودکان را دید که در باغ بازی می
  گذاشتند.            پا به فراربا شنیدن فریاد او کنید؟" و کودکان ا چه کار میجاین

ت، و من به کسی اجازه نخواهم داد که در اسمن متعلق به باغ این غول گفت "    
بنا کرد و تابلوی هشداری نصب  باغزی کند." پس دیوار بلندی اطراف باغ من با

                                                               کرد که روی آن نوشته شده بود:   

فت.        اجازه وارد شوند مورد تعقیب قرار خواهند گرکسانی که بی  

بود.                                                                      ی خودخواهبسیار او غول   

ها تالش کردند روی جاده چاره جایی برای بازی نداشتند. آناکنون کودکان بی   
و کودکان آن های سخت بود بازی کنند اما جاده بسیار گرد و خاکی و پر از سنگ

یافت دور هایشان پایان میا عادت داشتند هنگامی که درسها دوست نداشتند. آنر
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 نند  و به هم بگویند "ما دیوار بلند پرسه بزنند و درباره باغ زیبای داخل صحبت ک
                                                                  "    !شاد بودیمچقدر ا جآن

تنها  های کوچک شد.ها و پرندهاز شکوفه رسرزمین پآن ید و تمام سپس بهار رس   
ها اهمیتی به خواندن در پرندهبود. برقرار غول خودخواه هنوز زمستان  در باغِ 

ا ندادند چون هیچ کودکی آنجا نبود و درختان هم فراموش کردند شکوفه بدهند. جآن
که تابلوی هشدار رد اما وقتی ها بیرون آویک بار گل زیبایی سرش را از میان علف

زمین برگشت و رفت زیِر د که دوباره به تأسف خور کودکان ر حالرا دید چنان ب
ا ه" بودند. آنیختا در خواب فرو رود. تنها موجوداتی که شاد بودند "برف" و "

مانیم." فریاد زدند "بهار این باغ را فراموش کرده است. پس ما تمام مدت سال می
ا به رنگ ، تمام درختان ریخپوشاند و  اشرا با پوستین سفید و بزرگ ، سبزهبرف
باد ا بماند و او آمد. همال را دعوت کردند که با آنباد ش ای درآورد. سپس نقره

اد زد و فری هایی از خز پیچیده بود و تمام روز را در باغ خود را در پوستشمال 
ا خوشایندی است. م یاین جا نقطه "سپس گفت. پائین انداختهای بخاری را لوله

ا بیابد." پس تگرگ آمد. هر روز به مدت سه جباید از تگرگ دعوت کنیم به این
های بام را که بیشتر سفال تا زمانی سروصدا به راه انداخت  ساعت روی بام قصر

او اطراف باغ چرخید و چرخید. ممکن بود شترین سرعتی که یشکست و بعد با ب
بود.                                          چون یخ هم اشپوشیده بود و نفس رنگ خاکستری  

 اشو به بیرون، به باغ سرد و سفید هغول خودخواه در حالی که پشت پنجره نشست   
در دیر کرده است؛ من امیدوارم قشوم چرا بهار این" من متوجه نمیکرد گفتنگاه می

."                                                          تغییری در زمستان پیش بیاید  

طالیی داد، اما به باغ  هایاما نه بهار آمد و نه زمستان. پاییز به هر باغ میوه   
ا همیشه جی خودخواه است". به این ترتیب آنخیل)غول( گفت" او  و غول چیزی نداد

در میان درختان به رقص و  برفو  زمستان بود، و باد شمال و تگرگ و یخ
وبی پرداختند.                                                                                   کپای  

صدای  ،در حالی که غول در بستر خود دراز کشیده بودپذیر دلگاه در یک صبح   
ان دکرد باید موسیقی فکرغول که زیبا بود نوازی را شنید. آن صدا چنان دل یموسیق

آواز او  یدر واقع فقط یک بلبل کوچک بیرون از پنجره ر باشد.اپادشاه در حال گذ
شنیده  اشباغکه غول آواز یک پرنده را در  خواند، اما زمان زیادی از آن هنگاممی
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رسید که این زیباترین موسیقی جهان است. سپس تگرگ  او و به نظر ذشتگمیبود 
باز به  یویی از میان پنجرهبشاالی سر او دست کشید و عطر خواز رقصیدن ب

 اشبسترالخره بهار آمده است"، و از رسید. غول گفت" من ایمان دارم که با اشمشام
                                                      بیرون پرید و به بیرون نگاه کرد. چه دید؟  

ک  در دیوار دید. کودکان از میان یک سوراخ کوچ بسیار عجیبی یاو منظره   
هر درختی که میان های درختان نشسته بودند. در و در میان شاخه به داخل خزیده 

قرار داشت. و درختان چنان از بازگشت کودکان کودک توانست ببیند یک او می
هستگی ان را به آششکوفه پوشانده بودند، و بازوهای شاد بودند که خودشان را با

چهچهه لذت ها در حال پرواز بودند وبا دادند. پرندهباالی سر کودکان حرکت می
زیبایی  یخندیدند. صحنهکردند و میها از میان سبزه باال را نگاه میزدند و گلمی

باغ بود  یبود اما در یک گوشه از باغ هنوز زمستان بود. آن جا دورترین گوشه
توانست به در کوچک بود که نمیقبود. او آن ن پسر کوچکی ایستادهآکه در 
چرخید. کرد دور آن میهای درخت برسد و در حالی که به تلخی گریه میشاخه

ن می وزید آو باد شمال باالی  ،ف پوشیده شده بوددرخت بیچاره هنوز با یخ و بر
توانست ا که میجفت" بیا باال پسر کوچک!" و تا آنکشید. درخت گه میزو زو
الغر بود.                              ش را خم کرد اما پسر کوچک خیلی اهایخهشا  

د. او گفت" من چه قدر به درد آم اشمی که غول به بیرون نگاه کرد قلبو هنگا   
آمد. من آن پسر کوچک ا نمیجدانم که چرا بهار به اینکنون میام. اخودخواه بوده

باغ من تا ابد  و خراب خواهم کردپس دیوار را گذارم و سن درخت میآرا روی 
متأسف  خیلی ه که انجام داده بودچزی کودکان خواهد شد." او برای آنزمین با
                                                                                        بود.  

و به سمت باغ  نرمی باز کرد هجلویی را ب درِ  و  یین رفتپا ها پس او از پله   
و دوباره در  یدند چنان ترسیدند که فرار کردندرفت. اما هنگامی که کودکان او را د
در پر از قآن اشفرار نکرد زیرا چشمان بود که  باغ زمستان شد. تنها پسر کوچک

اشک بود که آمدن غول را ندید. و غول پشت او پیچید و به آهستگی او را در دست 
اره شکوفا شد بدرخت گذاشت. و درخت به یکمیان ذاشت و باال برد و در خود گ
را دراز کرد  شااز خواندند. و پسر کوچک دو بازویها آمدند و روی آن آوو پرنده

کرد و او را بوسید. و وقتی سایر کودکان دیدند که غول  حلقهو دور گردن غول 
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آمد. غول ا هراه آنهمبه هار نیست دوان دوان برگشتند و  ب شریر ودیگر بدجنس 
، و یک تبر بزرگ برداشت و دیوار "ا، اکنون این باغ متعلق به شماستهگفت" بچه

را در هم کوبید. و هنگامی که مردم در ساعت دوازده برای خرید رفتند غول را 
کند.                     میا بازی هترین باغی که دیده بودند با بچهدیدند که در زیبا  

ا تمام مدت روز را بازی کردند و هنگام غروب به طرف غول آمدند تا با او هآن   
درخت  رویان، پسری که او را تگفت" اما رفیق کوچکغول خداحافظی کنند. 

بود. را بوسیده  آن پسر اوگذاشتم کجاست؟" غول او را خیلی دوست داشت زیرا 
." غول گفت" شما باید به او بگویید انیم. او رفته استدکودکان پاسخ دادند "ما نمی

د نکدانند او کجا زندگی میا بیاید." اما کودکان گفتند که نمیجو فردا به این نترسدکه 
و غول خیلی غمگین شد.                               و قبأل هرگز او را ندیده بودند  

و با غول بازی مدند آشد کودکان میبعدازظهر وقتی مدرسه تمام میروز هر    
داشت دیگر هرگز دیده نشد. غول با  اشردند. اما پسر کوچکی که غول دوستکمی
بود و اغلب  اشما هنوز در فکر نخستین دوست کوچکاکودکان مهربان بود  یهمه

           ببینم!"دوست دارم او را چقدر کرد و عادت داشت بگوید" من از او یاد می

یلی پیر و ضعیف شده بود. او دیگر قادر به بازی نبود، ها گذشت و غول خسال   
کرد، و در حین بازی نگاه می نشست و کودکان راپس در یک صندلی بزرگ می

                                                               کرد.   را تحسین می اشباغ

ود از پنجره به بیرون بلباس غول که در حال پوشیدن  ،صبح یک روز زمستان   
دانست که زمستان همان نگاه کرد. او اکنون از زمستان نفرتی نداشت، زیرا می

را  اشاحت هستند. ناگهان از تعجب چشمانها  در حال استربهار خفته است و گل
 یبود. در دورترین گوشهدوست داشتنی  ایمالید و نگاه کرد. بدون شک منظره

  شهای تمام سبزشاخهاز . قرار داشتهای سفید کوفهدرختی پوشیده از ش ،باغ
داشت زیر می اشدوستغول و پسر کوچکی که  دای آویزان بوی نقرهیهامیوه

بود.                                                                                         درخت ایستاده   

یین رفت و داخل باغ شد. او به سرعت از میان ها پااز پله سیارغول با شادی ب   
ها عبور کرد و به نزدیکی بچه رسید. و هنگامی که کامأل به او نزدیک شد سبزه

از خشم قرمز شد و گفت" چه کسی جرات کرده ترا مجروح کند؟" زیرا  اشصورت
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شد و اثر دو میخ هم بر روی پاهای های کودک اثر دو میخ دیده میروی کف دست
وجود داشت.                                                                              او   

ی کند؟ به من بگو تا شمشیر را زخمو غول فریاد زد" چه کسی جرأت کرده ت   
های ها زخمشقه کنم."  کودک جواب داد" نه! ایندو را بردارم و او را ام بزرگم

د" تو که هستی؟" و ترس عجیبی بر او مستولی شد و عشق هستند." غول فریاد ز
یک بار به من  جلوی کودک زانو زد. و کودک به غول لبخند زد و به او گفت" تو

که همان بهشت  اممن به باغ همراهبازی کنم، امروز تو باید  اتاجازه دادی در باغ
                                   است بیایی."                                                   

ها به باغ دویدند غول را پیدا کردند که و هنگامی که بعداز ظهر آن روز بچه   
                              ها او را پوشانده بودند.زیر درخت خوابیده بود و شکوفه

 
 ترجمه از: شامیرام داودپوریان
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نال ما!مهاجرت، هویت، زبان و ژور  
“Azoukh Bakhoukh  

Lazoukh Bakhoukh” 

                           

 دکتر هلن ساخو

 

بسیار گرامیخوانندگان   

ر طور که به کرات متذکقبل از اینکه داستان واقعی زیر را تقدیمتان نماییم، و همان
ند ـ اایم، متأسفانه تعداد زیادی از مهاجرینی که در سنین باال ترک وطن کردهشده

 (Global Cities)های جهانی ها ملل دیگری که در شهرچه ایرانی باشند و چه از ده
ـ قادر به تکلم به زبان کشور میزبان نمیمتمرکز شده و زندگی می ند.  دالیل باشکنند 

که  (Globalisation)متعددی برای پدیدار شدن این روند و پروسه جهانی شدن 
ترین و قابل یکی از مهم (International Migrations)المللی های بینمهاجرت

جذب شدن در  آید، وجود دارد که شاملهای آن به حساب میترین شاخصلمس
و سطح پایین مانند  (Segmented Labour Market) ای بدنیهبازارهای کار

های جهانی، ساعات کار های شهرها یا رستورانای ساختمانی، کار در هتلهکار
های معمول حفاظتناشی از آن و عدم وجود  های مفرط ر طوالنی و خستگیبسیا

تکلیف بودن که خود موجب تشویش روانی ناشی از غیرقانونی یا بالجانی و مالی 
و غیره  ـ ی کشورها باالتر از دیگران  استکه بین مهاجران در همهشود ـ می
انگاری ی شخصی، سهلعالقهالبته عوامل متعدد دیگری نیز مانند عدم  2باشد.می

ث تر نیز باعتر و موفقریزی دراز مدت برای زندگی سالمو یا عدم توان به برنامه
 وشوند که چنین مهاجرینی قادر به برقراری ارتباط الزم با بطن جامعه نباشند می

د در محیط کار با دیگر مهاجرین به زبان مادری )در صورت و به احتمال زیا

                                                           
اشاره  Shadow Economyی علوم انسانی به این پدیده به عنوان ما در علم اقتصاد و در همه2 

 کنیم.می
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ولی به طور ناقص و شکسته بسته با ـ ر میزبان و یا به زبان کشو بودن( وطنهم
تکلم کنند. در نتیجه ـ اند شده "حبس"دیگر مهاجرینی که در همین بازارهای کاری 

های سال و اغلب به طور همیشگی و دایم از یادگیری صحیح زبان سالیانِ  هاآن
 ا ضعیفهیژه نگارش آنو یا در تکلم و به وشوند اصلی کشور میزبان محروم می

کرده و یا مترجمی ارزان ا همیشه محتاج دوستی تحصیله. آنمانندو ناتوان باقی می
 هان دفاع کند و این امرمتأسفانشخود و فرزندانقیمت هستند که از حق و حقوق 
  دارد.ان نگه میشها را در موقعیت ضعیفآن تقریبأ همیشه اثر معکوس دارد و

ا! با پوزش از توضیح باال که باالجبار طوالنی شد، داستان واقعی و اما ژورنال م
 کنیم و امیدواریم مورد پسندتان قرار گیرد:زیر را به شما عزیزان تقدیم می

گاه به خاطر مسایل امنیتی فرود م. صف مسافرینبه فرانسه هستدر حال سفر از لندن 
شود. همه چیز و همه می تر و کندترو خطر تروریسم جهانی، روز به روز طوالنی

 کس باید چک شود، از موبایل و کامپیوتر گرفته تا آب آشامیدنِی آدم و کمربندش.
به دیگری اطمینان ندارد و همه جا جو امنیتی  "انسانی"عجب دنیایی شده است. هیچ 

 .شده است

عصر شود. درمشغول می شرسیم و هر کس به کار خودپیما میباالخره به هوا
 اب را خود ،مسافرین مطلق اکثریت ،ܸܬܼܒܼܝܵܠܝܼܘܵܬܐ خودمان زبان به یا دنش جهانی

مدرن در اختیار انسان قرن بیست و  انواع و اقسام وسایل کامپیوتری که تکنولوژیِ 
یل کنند، با دوست یا فامخوانند، بازی میکنند. کتاب مییکم قرار داده غرق یا گم می

گیرند . آن را فورأ عکس می ان جالب باشدشهر چیزی که برایزنند، از حرف می
 و دهند و غیره.فرستند یا در فیس بوک قرار میبه جایی در این عالم پهناور می

ی شخص یمن نیز به خاطر عالقهاگر موبایل شان گم شود، تاریخ هم گم خواهد شد! 
ستم "شامیرام" که تازه به د 12شماره به طورهمینبرم و به قلم و کاغذ پناه می

حت ت برای تدریس در یک دانشگاهی مطلبی م که پس از تهیههست رسیده. مشتاق
 عنوان:

“We cry if we go 
We cry if we stay” 
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اش که فعأل مرسوم و نوع التینی آشوری عبارت دیگر و به یک زبان اصیلبه 
 شده:

“Azoukh Bakhoukh 
Lazoukh Bakhoukh” 

 برای کالسی است در رابطه با جهانی شدن، "شامیرام" را بخوانم. مطالب باال
                                                                              هویت و زبان.

شما دارید چکار  پرسد"سفر من که مشغول خواندن "نیویورک تایمز" است میهم
ی دهم که مشغول تهیهفهمم که امریکایی است. پاسخ میی او میکنید؟" از لهجهمی

فقط "آخر  گویدمطلبی در مورد زبان، هویت، مهاجرت و جهانی شدن هستم. می
اید به انگلیسی است. پس این دومی دیگر چه زبانی چیزی که شما نوشتهبخشی از 
فهمم چیست! البته پوزش بینم که الفبای التین را دارد اما اصأل نمیاست؟ می

ی خاصی به زبان دارم. دارم ولی من عالقهر کردن وامیخواهم که شما را از کامی
 خوانم بسیار جالب  که راجعای میببینید در این شماره "نیویورک تایمز" دارم مقاله

که متأسفانه دیگر نه  )چوهو(”Choaho“به یک زبان قدیمی در تایلند است به نام 
نوشتند حاال همگی یمهایی که زمانی آن را شود و نه نوشته. قدیمیخوانده می

اندن ها نه خوترکنند و جوانتکلم میبه آن  فقط  هستند ایی که حاال پیرهاند، آنمرده
 زنند و برای. بعضأ تا حدودی آن را حرف میاش راآن را بلدند و نه نوشتن

رد گیکه معموأل از طریق الکترونیکی انجام می قومان خودارتباط با هم برقراریِ 
 کنند."تین استفاده میاز حروف ال

از طریق مادرش به او منتقل شده و او  ،دهد که عشق به زبانسپس توضیح می
: ژاپنی را از طریق کاری آموخته، اسپانیایی را کندخود به چندین زبان صحبت می

ی باشد تا بتواند با خانوادهو در حال حاضر در حال یادگیری فارسی می ،در مدرسه
د گلیسی بلد نیستنل حاضر اکثرأ مقیم امریکا می باشند ولی اننامزدش که در حا

 باط برقرار کند. ارت

 پرسم وتکلم به زبان کشور میزبان می ی نامزدش درعدم توانایی خانواده از علل
توان حدس زد او تقریبأ به تمامی عللی که در مقدمه توضیح دادیم طور که میهمان

ساعات بسیار سپری کردن ادر در زمان مهاجرت، کند: سن باالی پدر و ماشاره می
مله نامزد خود ایشان( ج)من فرسا برای فرستادن فرزندانطوالنی در کارهای طاقت
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به دانشگاه، افسردگی و غیره. سپس از من راجع به کار، ملیت، زبان و هویت 
م تدهم که من آشوری هستم و متولد ایران. چند زبانه هسپرسد. توضیح میخودم می

المللی است. اکثرأ به های بینام اقتصاد، جهانی شدن و مهاجرتو تخصص کاری
کنم ولی طبیعتأ بسیاری از اوقات به علت دلتنگی و دوری از انگلیسی تدریس می

به خاطر جلب توجه دانشجویان انگلیسی زبان  طورینقومان خودم و هموطن و هم
های ای فرهنگی دیگر، مطالبی به زبانهای دیگر و از این طریق به دنیاهبه زبان

س این روش تدریه معموأل کنویسم و اینروی تخته میمختلف ولی با حروف التین 
ی جهانی شدن، ا در عمل این پدیدههگیرد و آنم قرار میای دانشجویانمورد عالقه

ها را لمس زبان ، مذاهب، باورها وهاها، ملتنی اختالط اقتصادها و فرهنگیع
 ی جهانی شدنایی که زبان انگلیسی فعأل زبان غالب در پروسهجکنند و از آنمی
ا رکه معنی آنبه حروف التین بخوانند بدون این توانند هر چیزی راباشد همه میمی

های عجیبی ها و جداییدهم که این تیترخاص راجع به مهاجرتتوضیح می بفهمند.
کند و عاقبت کارش معلوم و پنجه نرم می هاست با آن دستاست که ملت خودم سال

 35گویم" البته! حدود اید؟" میپرسد" آیا شما در این زمینه نیز کار کردهنیست. می
ی خاتمهکه ام. آرزویم این است ام و نوشتهسال است که در این باره تحقیق کرده

 کتابم در ایران نوشته شود."

انگلیسی و هم به که هم ـ گاهی بنده ط عنوان مطلب درس دانشارتبااو که حاال 
 گویدرا به خوبی متوجه شده است میـ آشوری ولی به حروف التین و در کنار هم 

ژورنال "شامیرام" است  شهایی است؟" منظورها به چه زبان" پس دیگر این نوشته
د. "شامیرام" را به او نشان کشغذهای بنده انتظار خوانده شدن را میکه زیر کا

شناسم! من از گوید" از جلدش حدس زدم. بله من این ژورنال را میمی دهم.می
خواند با ژورنال شما آشنایی پیدا ا میریق نامزدم که همیشه بخش فارسی آنطر
اش فارسی زبانند ولی دوستان آشوری زیادی دارند. عجب ام. او و خانوادهکرده

 دنیای کوچکی است!"

 دمـسیوی پرزدگـی تـوأم با کنجکـام کـه با بهتراف کنـی، باید اعتـخوانندگان گرام
ود زبانتان زهای همها برخالف انگلیسیگویید؟ شما امریکایی" شما واقعأ درست می

اش خواهی از نوع انگلیسیبا پوزشراه هم امالبته پرسش شوید"...زده میهیجان
 ِص خا رنگیِ خنده و یک )یعنی مودبانه ولی با طنز و کمی کنایه( است. او نیز با

گوید" اختیار دارید، یعنی حرف بنده را قبول ندارید؟! ها میخیلی از امریکایی
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من هم گویید استاد دانشگاه هستید؟ خوب توانید مرا امتحان کنید. مگر نمیمی
صادقانه و منطقی است.  اشم که صحبتبیننم به شما شک کنم، مگر نه؟" میتوامی

ار بسی" گویمغیرت کردن این امریکایی! می: ل ر به در پیش دارممن تنها یک راه 
 دانم ادعای آشناییخوب، پس اسم این ژورنال را به فارسی، بله به فارسی، چون می

اید، همین حاال و بدون خیره شدن به جلد این شماره، و به طور با آشوری را نکرده
ی به فارستقبل این شرایط و هم با ه فرصت دارید!" اده ثانی واضح بنویسید."

 شامیران". " نویسدمی

طور که واقف هستید ژورنال ما فعأل عمدتأ دوزبانه است. نکته دوستان عزیز، همان
جاست که ایشان اول به جلد مجله به زبان آشوری نگاه کرده و نه فارسی. این

ی یهثانگیرم که منظور ایشان این است که تا ده بنابراین من فرض را بر این می
ام از دیگر اسم ژورنال را به آشوری خواهد نوشت و تعجب همراه با تحسین اولیه

دهد که اسم ژورنال این بابت است. به هر صورت دوست امریکایی ما توضیح می
را به هر دو زبان و در صف فرودگاه ـ زمانی که بنده مشغول جابجایی اوراق خود 

ر دو روی جلد دیده است. با تشکر از توضیح ام ـ در هبرای بازرسی امنیتی بوده
دقیقه یا حتی بیشتر به شما وقت بدهم  20پرسم" خوب حاال اگر ی او میصادقانه

هم بنویسید؟ توجه کنید که تمامی توانید همین یک حرف را به زبان مادری منمی
ت سی ما به زبان سطح باالی مادری خود جنابعالی که انگلیسی دانشگاهی امکالمه

 پرسدگوید" باور کنید یادگرفتن آشوری آرزوی من است." سپس میبوده!" می
دهم که "آرزوی شما چیست؟ چه زبانی را دوست دارید بیاموزید؟" من هم پاسخ می

و آرزویم این است که ی کافی زبان بلد هستم  به اندازهخوشبختانه یا متأسفانه 
های تخصصی خودم ا به تدریس رشتههزودی در کشور خودم به هر کدام از آنبه

 بپردازم.

 ی ایشان است که با استفاده از تکنولوژیِ نوشتهاز خوانندگان گرامی، عکس زیر 
 عکاسی از طریق موبایل برداشته شده و تقدیم شما عزیزان، به ویژه تمامی جدیدِ 

اریخ ر تباستانی زیرا که د شود،می آموزندآنانی که زبان باستانی و مقدس ما را می
ی تمدن یا گهواره  (The cradle of civilisation)ی تمدن آشوریان چند هزار ساله

عزیزمان ایران تا چین و هند و آمریکا  ها، از کشوراز کشوربر بسیاری بشری، 
 ـ مستقیمغیر چه از طریق مستقیم و چه از طریق تأثیرگذاری ا ـو اروپا و آفریق
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ܕܼܝܵܫܐ(و جادویی داشته و زبانی مقدس اثری ملموس، غیرقابل انکار  زیرا است  )ܼܩܲ
 .باشدکه زبان حضرت مسیح می

  

 ملتی که از گذشته و تاریخ خود آگاهی نداشته باشد،

تواند روح شادی داشته باشد.نمی  

 میالن کوندرا فیلسوف اهل چک



܇ܫܡܝܪܡ                                                                                              32܇ܣܬܘܐ܇3025  
60 

 نقش زنان در حفظ محیط زیست
یانشامیرام داودپور                                  

    

به منظور مورد بحث  ترین مسایلیط زیست از مهمبهداشت مح ،های اخیردر دهه
محیط زیست از  یزیستن بوده است. مسئلهبرای ایجاد دنیایی سالم و مناسب 

النهرین هایی مانند تمدن بیناالیام همواره مورد توجه مردم و بخصوص تمدنقدیم
مانده از آشور و بابل از سخنانی که شاه یبوده است. به عنوان مثال در متون باق
در حضور کاهن اعظم )مراسم جشن سال نو( بابل به هنگام برگزاری مراسم اکیتو 

در این مراسم شاه سوگند یاد توان به اهمیت آب پی برد. آورد، میبر زبان می
آب یکی  در دین زردشت نیز ام.""من آب را آلوده نکرده گویدد و چنین میکنمی

ها رود. هم چنین مندائیاز عناصر اساسی در کنار خاک و آتش به شمار می
های خود را در کنار رودها بنا باشند خانهکه پیرو حضرت یحیی می)صابعین( 

باشد.  نمیپذیر ا بدون آب جاری امکانهآن ی کنند زیرا مراسم مذهبی روزانهمی
ها و مراسم مذهبی سیاری ازجشنبهندوها نیز برای آب ارزش زیادی قایل هستند و 

ها سالی یک بار و طی مراسمی به عنوان مثال آنآنان در رابطه  با آب است. 
در ادیان دیگر مانند اسالم و یهودیت نیز کنند. استحمام می مذهبی در رود گنگ 

                                                                رود.  آب عامل پاکیزگی به شمار می

حاضر و  ای انسانسبی برگاه مناو سالم که زیست یزهمسئولیت ایجاد دنیایی پاک
شد. زیرا باها از هر قشر و جنسیت میهمه انسان یهای آینده باشد، بر عهدهنسل

است که اگر به جد گرفته نشود نه تنها زندگی انسان  این امر چنان خطیر و حیاتی
در این میان زنان  بلکه موجب تخریب کره زمین خواهد شد.اندازد را به خطر می

به عنوان  سان ساکن کره زمین بر عهده دارند ـگذشته از نقشی که به عنوان یک انـ 
 نه تنها مربوط به تأثیر تری را دارا هستند. این نقشمدیر و مادر  نقش پررنگ

نیز کنند ر خانه ایفا میباشد، بلکه نقش آموزشی که دا در این زمینه میهمستقیم آن
                                                                                       باشد.بسیار حیاتی می
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جلوگیری ازآلوده شدن آب محیط، جویی در مصرف آب، ها شامل صرفهاین فعالیت
یی با مواد طبیعی که زینی مواد شیمیاگها، جایروش صحیح دفع زبالهبه کار بردن 

               باشد. طور محیط زیست آسیب نرسانند... میبه سالمتی انسان و همین

  است:                       پذیرامکان های بسیار سادهروش به صرفه جویی در آب

نین به کار چروش با جلوگیری از نشتی آب و هم الف ـ جلوگیری از اتالف آب: این
توان از به عنوان مثال می گیرد.آب در شستشو و استحمام صورت می قلِ بردن حدا

یرای شستشوی ماشین استفاده کرد یا برای شستن و مواد شوینده یک سطل آب 
نگ که آب فراوانی را ای مانند شیلو غیره الزم نیست وسیلهحیاط و پارکینگ 

مقدار کمی آب نیز این  که با استفاده از جارو وبل به کار برده شود کندمصرف می
های کم مصرف در حمام و تعمیر به موقع استفاده از دوش. پذیر استامر امکان

باشد.           جویی در مصرف آب میهای صرفههای خراب نیز یکی از راهشیر  

ب ـ بازیافت آب: در این مورد می توانیم از آبی که برای شستشوی سبزیجات و 
اده کنیم یا آب مانده را برای یم برای شستن کف آشپزخانه استفبرها به کار میمیوه
                                                  مورد استفاده قرار دهیم.و باغچه ها اری گلدانیآب

به جای مواد شیمیایی: به عنوان مثال زباله و کردن آب به ه آلودخودداری از ـ  ج
توانیم از مواد طبیعی مانند نمک و یا سرکه برای یماستفاده از مواد شیمیایی 

ها استفاده کنیم. این روش از آلودگی آب جلوگیری سبزیجات و میوهضدعفونی کردن 
های آلوده به مواد شیمیایی از طریق فاضالب به زیرزمین منتقل کند زیرا آبمی

                       شوند.               شده و باعث آلودگی منابع زیرزمینی آب می
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پزشکیاطالعات مهم   
حفظ سالمتی برای  

 

های های ناشی از باکتریگیری از بیماریواند در پیشتمصرف دارچین می܀ 
زا کمک کند. محققان معتقدند که استفاده از روغن دارچین در صنایع غذایی بیماری

کاربرد داشته باشد. برای  طبیعی کش()میکروب می تواند مانند یک آنتی باکتلایر
قطره از روغن دارچین در یک لیتر آب کافی است تا تمامی  20این منظور فقط 

را از بین ببرد. )که در روده بزرگ قرار دارد( مانند ای. کوالی  هاییباکتری
گزارش دیگری حاکی از آن است که دارچین به مانند سدی در مقابل پیشرفت 

                                                       کند.   میپارکینسون در مغز عمل 

  های کبدی درداروها یکی از عوامل مهم بروز آسیب یمصرف بیش از اندازه܀ 
های کبدی می توان از از دیگر عوامل آسیب باشد.یژه جوانان میوهمردم و ب

ادراری مانند نگه نین مشکالت مصرف غذاهای نامناسب مانند فست فودها و هم چ
                                                           ن ادرار به مدت طوالنی نام برد.داشت

اند که مصرف گروهی از پزشکان استرالیایی در مطالعات جدید خود دریافته܀ 
ها گروهی ها می تواند در پایین آوردن فشار خون موثر باشد. پروبیوتیکپروبیوتیک

های مفید هستند که در ماست و دیگر مواد غذایی تخمیر شده وجود دارند ز باکتریا
ها با کنند . پزشکان معتقد هستند که پروبیوتیکو به بهبود عملکرد روده کمک می

                     دهند.میزان فشار خون را کاهش می ،پایین آوردن کلسترول بد خون

ذایی اند که یک رژیم غم در بتسدای امریکا دریافتهدانشمندان انستیتوی ملی چش ܀
می تواند از بروز بیماری تحلیل رفتن ماکوالی وابسته  2حاوی منابع غنی از امگا ـ 

 رترین علل نابینایی دشده به سالمندی پیشگیری کند. این بیماری یکی از شناخته
شوند.         مشکل ا در نوشتن و خواندن دچار هشود آنسالمندان است و باعث می  
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عمر طوالنی،  کاهش کلسترول، خوردن موجبر غذابه گفته محققان، اعتدال د܀ 
علت این پدیده این است  شود.های قلبی و عروقی و دیابت میمبتال نشدن به بیماری

گذارد و موجب سوخت و ساز که محدود کردن کالری در متابولیسم بدن تأثیر می
                                                                        ود.بدن در سنین باال می ش

 هاند تا آمیلوئید بتانند سیستم ایمنی را تحریک کنتواویتامین دی و زردچوبه می܀ 
                            کنند ، پاک شوند.های مسئول آلزایمر را درمغز تولید میکه پالک

از  ،ی با اشاره به این که نشستن طوالنی مدت برای سالمتیمحققان امریکای܀ 
سیگار کشیدن مضرتر است اعالم کردند به ازای هر یک ساعت نشستن، دو ساعت 

شود. این مطالعه که توسط محققان کالج قلب و عروق از طول عمر انسان کم می
یماری قلبی، ابتال به ب دهد که نشستن طوالنی مدت، خطرامریکا انجام شد، نشان می

دهد. به گزارش ایرنا، بت، سرطان و حتی مرگ زودهنگام را افزایش میچاقی، دیا
ماه تمامی کارهای خود، حتی غذا خوردن  لوییس ادکینسون انگلیسی برای مدت یک

و پس از یک ماه به طور  و مالقات با دوستان را به صورت ایستاده انجام داد
کارشناسان، به ازای هر ساعتی که انسان به انگیزی الغرتر شد. به گفته حیرت

                                      وزاند.سکالری می 23 ،کندایستاده کار میصورت 

توانید های شایع کنونی است میبرای رهایی از بیماری کبد چرب  که از بیماری܀ 
اهی که باعث تصفیه قابل دسترس استفاده کنید. تعدادی از این مواد گیاز مواد گیاهی 

دهد(، زنجبیل شوند عبارتند از: چای سبز )متابولیسم را افزایش میکبد می
دهد(، سویا )استفاده از آن به جای گوشت چربی کبد را )متابولیسم را افزایش می

شود(، زرشک دهد(، زردچوبه، آب لیمو)باعث از بین رفتن چربی کبد میکاهش می
سازی تره )باعث کاهش کلسترول و پاککاسنی و شاهو عرقیاتی مانند خارشتر، 

ها به صورت قرص باشند. گیاه خارمریم نیز که در داروخانهشوند( میکبد می
شود.                  و درمان کبد چرب می موجود است باعث کاهش جذب چربی   

 

  2232شهریور  7و  2232شهریور  5های شماره منبع: نشریه اخبار پزشکان،
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النهرینهای جدید پزشکی از تاریخ بینیافته           
 

 ،گروهی از محققان دانشگاه انگلیا راسکین در کمبریج انگلستان در مطالعات خود
مروزی( را مورد بررسی النهرین )عراق امتون باستانی بازمانده از بین یترجمه

استرس عصبی پس از  اند که موقعیت مبتالیان بهنتیجه رسیده ینو به ا قرار داده
                                                               عمری به درازای تمدن بشری دارد. ،حادثه

بالینی در وزارت دفاع ناسی ششین روانپروفسور جیمی هکر هیوز که مشاور پی
 ،گوید" نخستین تعاریف از بیماری استرس عصبی پس از حادثهبریتانیا است می

این استاد دانشگاه،  یبه گفته "اغلب به هرودوت مورخ یونانی نسبت داده شده است.
هرودوت با اشاره به یکی از رزمندگان سپاه یونان به نام اپیزلوس که در نبرد 

اش را از دو چشم او ناگهان بینایی هرنویسد "اه ایران جنگیده بود، میماراتون با سپ
 برخورد کند." اما بنا به تحقیقات پروفسور هیوز، او ه چیزی بهکدست داد، بدون آن

 ،النهرینمتون بازمانده از تمدن آشوری در بین رد ،ارجاعاتی به این اختالل عصبی
                                پیش از میالد هم وجود دارد. 902تا  1200های سال یدر فاصله

های به مدت یک سال در پروژه ،نبرد یدر آن دوران، مردان پیش از اعزام به جبهه
ند. بعد یک سالی را در خط مقدم جبهه شدسازی مشغول به کار میسازی و پلجاده
پیوستند تا این چرخه های خود میجنگیدند و پس از آن برای یک سال به خانوادهمی

                                                                                               تکرار شود.

ایی هیبی عوارض بعد از نبرد، همان چیزهای تقرنشانهگوید "پروفسور هیوز می
این محقق با اشاره به شود." صبی پس از حادثه نامیده میبوده که امروزه استرس ع

ا صدا و هآنگوید"باستان را توصیف کرده، می متونی که وضعیت رزمندگان
کسانی  شاید اشباح   کردند کها صحبت میهاند که با آنحی را شرح دادهاشباتصاویر 

بودند. این دقیقأ همان شده همین رزمندگان در میدان نبرد کشته توسط اند که بوده
ای است که سربازان دوران مدرن با آن مواجه هستند. یعنی کسانی که در تجربه
  اند."                                    داشتهنزدیک به دشمن حضور یهایی با فاصلهجنگ
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های پس از جنگ استرس عصبی پس از حادثه، در سال یدرک بهتر از عارضه
"از زمانی که تمدن بشری و جنگ  گویدویتنام تشخیص داده شد. پروفسور هیوز می

 31 بوده، استرس پس از حادثه هم وجود داشته است. این موضوع مربوط به قرن
                                                                                                نیست."

39بهمن  7روزنامه سپید،  به نقل از:                                            
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زنان در دنیای امروزحقوق   
شامیرام داودپوریان        

 
زنان و دختران. در بعضی از نقاط دنیا این به  مربوطهستند  یحقوق زنان حقوق
یا حمایت اند نون، رسوم محلی و رفتارهای مردم رسمیت یافتهحقوق  توسط قا

شوند. شوند در حالی که در نقاط دیگر این حقوق سرکوب شده یا نادیده گرفته میمی
ان، این حقوق شامل: حق رای دادن، حق کار کردن، حق گرفتن حقوق برابر با مرد

خدمت  د، حق ازدواج و بچه دار شدن، حقداشتن حق  تحصیل، حق بستن قراردا
نقض حقوق زنان یکی از معضالت دنیای امروز بوده است.   سربازیدر ارتش  یا  

برای رفع آن برپا شود و زنان  های متعددیاست که موجب شده است جنبش
                   یت بپردازند.ماری در سراسر جهان برای احقاق حقوق خود به فعالشبی

احقاق حقوق زنان در دنیا  ی های قابل توجهی در زمینهاخیر پیشرفت در صد سال
زنان )پیمان زنان ملل متحد(  حقوقِ  جهانیِ  حاصل شده است. چند دهه قبل یک پیمانِ 

مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان توسط اکثریت ملل دنیا به تصویب 
نیز یک پروتوکل به منظور حفاظت از حقوق زنان تصویب  3005سال  رسید. در

های فرهنگی، سیاسی های بسیاری در زمینهشد و به اجرا درآمد. اما هنوز کاستی
های جمعی روزانه به زنانی با و اقتصادی  وجود دارد. با وجود اینکه در رسانه

، پزشک، مددکار، مناصب باال مانند رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر بهداشت
کنند، اما وضعیت عمومی زنان در بسیاری از کشورها نویسنده، وکیل و... اشاره می

                                                                        هنوز مطلوب نیست. 

                         توان به این موارد اشاره کرد:های حاصل میدر مورد پیشرفت

                        ـ  در امریکای التین رسیدگی به امور کودکان بهبود یافته است. 2

اند. در بعضی موارد تعداد ـ در سراسر افریقا زنان بیشتری وارد پارلمان شده 3
                            باشد.مینمایندگان پارلمان افریقا بیش از کشورهای غربی 
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حقوق زنان در ازدواج و طالق به تصویب  یقوانین جدیدی در زمینهـ در مراکش  2
                                                                                     است.رسیده 

علیه زنان پذیرفته شده  انونی برای حذف  تبعیضات جنسی برـ در هند تکالیف ق 2
                                                                                       است.

ت علیه خشونت که مجازا نون جدیدی تصویب شدهقا 3007ـ در مکزیک در سال  5
                                                      است.کرده تشدید نسبت به زنان را 

                  است.ن اضافه شده به تعداد مناصب زنا %20ـ در سازمان ملل  6

ا هقوق زنان هنوز تعدادی از آنسال بعد از تصویب پیمان ح 20که گفت اما باید    
های مساوی برای پی بردن به حقوق قانونی خود برخوردار نیستند. هنوز از فرصت

ی از ر تعدادشود. داجازه تحصیل داده نمیدر بعضی از نقاط دنیا به دختران 
رث ببرند. قتل ناموسی، به ا یتوانند مالک چیزی باشند و یا زمینها زنان نمیکشور
ناقض حق زنان در برخورداری  ،د و فروش زنان و ازدواج زودهنگامخری ،ختنه

شوند.              میا هبیماری و مرگ آنمیزان از سالمتی هستند و باعث افزایش   

ت که در بعضی از کشورها حقوق حقوق بشر حاکی از آن اس دیدبانگزارش    
کافی تغییر  یبه اندازه انشیهاشود زیرا سیاستزنان در حد مورد نظر رعایت نمی

رعایت حقوق زنان را فراهم کنند. در بعضی از کشورها نیز  یاند تا زمینهنیافته
گیرد. مورد استفاده قرار می ،مذهب یا سنت به عنوان سدی در مقابل حقوق زنان

وان مثال حکومت بنگالدش سعی در انکار حقوق  زنان از طریق  پنهان شدن به عن
های ناموسی متعددی حتی به دالیل بسیار پشت سپر قانون دارد و در پاکستان قتل

در افریقای جنوبی تعداد زنانی که در خانه با ضرب گلوله گیرد. جزئی صورت می
انه و توسط فردی غریبه به شوند بیش از آنانی است که در خارج از خکشته می
ین های جنسی علیه زنان در نقاط مختلف ااند. در سودان نیز خشونتقتل رسیده

هنوز در کشورهایی مانند بوتان، لبنان )در بعضی  کشور افزایش زیادی داشته است.
در  توانند رای بدهند.زنان نمیواتیکان مناطق آن(، برونئی، عربستان صعودی و 

زنان حق رای دادن را به دست  2372ویس تنها بعد از سال کشوری مانند س
د از عراق، عمان، اند عبارتنه به زنان حق رای دادهاند. آخرین کشورهایی کآورده

ملل متحد  حقوق زنان  پیمانتعدادی از کشورها هنوز قطر و امارات.  درعین حال 
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 را امضا نموده ین پیمان ه اکایاالت متحده امریکا با وجود این اند.را امضا نکرده
                                                     است.   هنوز آن را تصویب نکرده اما 

ـ  3022های اولین سند جامع نقض حقوق بشر در انگلستان مربوط به  سال   
صفحه منتشر شده است، به موارد متعددی از نقض حقوق  10که اخیرأ در  3022

موارد  کند که نقض حقوق زنان )به ویژه تجاوز جنسی( یکی از آنمی بشر اشاره
، از دیگر در انگلستانمیزان تبعیض جنسی ، 3022باشد. بنا بر این سند در سال می

                                                                             کشورها بیشتر بوده است.

 %20دهند و کار دنیا را انجام می 2/3از این است که زنان آمار جهانی حاکی    
کوبند و کنند و خرمن میکارند، درو میآورند. زنان میدرآمد دنیا را به دست می

کنند. برای بسیاری از زنان، کار بدون مزد بیش از نصف غذای دنیا را تولید می
دهد و حتی هنگامی بیشترین ساعات روزشان را به خود اختصاص می  ،داریخانه

ا هستند که حداکثر کاِر خانه هکنند، باز هم آنو مزد دریافت میکه مشغول کار شده 
های یک سان ی( نه تنها در شغلدهند. زنان )حتی در کشورهای غربرا انجام می

د. حقوق نآورا به دست میری رتهای کمگیرند بلکه داراییقوق میراز مردها حتکم
شود. میزنان آوری سرمایه توسط درآمد خانه، مانع جمع بر رتکمر و کنترل تکم

 2/3ای است که متأسفانه در دنیای امروز رو به افزایش است. زنانه شدن فقر پدیده
 رین ضربه را به زنانتطالق از مواردی است که بیشزنان هستند.  ی جهان فقرا

ندترین کشور مکا که ثروتمریآدر شود. ا میهکند و باعث فقیر شدن آنوارد می
کنند.          میاری د، زنانی هستند که از کودکان نگاهجهان است فقیرترین قشر  

رانش  سیل،حتی در مواردی مانند تغییرات آب و هوا )و  هاها، ناآرامیدر جنگ   
ل تحممرین آسیب را تبیشزمین و فعال شدن آتشفشان( باز هم این زنان هستند که 

ری برای تایی بسیار کمزیرا با وجود بچه و نداشتن امکانات کافی، توان ندشومی
های ارائه شده با توجه به گزارشدارند. ایی نسبت به مردان فرار از حادثه و جابج

احقاق برای  رسید که  نتیجهتوان به این می ،های اخیر در زمینه حقوق زناندر سال
راه ز است و هنوز تا رسیدن به این هدف های بیشتری مورد نیافعالیت حقوق زنان

                                                دارد. درازی پیش روی زنان جهان قرار

 منبع: اینترنت
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