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 ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ
 

    ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
 

ܼܒܵܪܐ ܘܦܼܘܪܵܩܵܢܐ ܦܼܝܫܵܠܲܗ ܡ ܸܚܕܝܼܘܵܬܐ ) ܟܵܠܲܗ ܒܪܼܝܵܬܐ...(ܒܠܼܝܵܬܐ ܘܼܣܲ  
ܼܟܵܣܐ ܕܩܵܝܡܵܬܐ    ܐ؛  ܼܛܲ ܐ ܘܵܡܬܵܘܸܬ̈ ܐ ܦܵܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܢܛܼܝܵܪܐ ܒܵܪܵܒܐ ܡܕܼܝܵܢܸܬ̈ ܕܵܐܦ ܵܐܕܼܝܵ

ܫ ܗܵܡܐ ܒܸܫܵܡܐ ܕܚܼܘܵܓܵܝܐ ܗ.ܕ. ܸܟܐ ܵܚܼܒܸ ݇ܕ ܼܣܲ ܵܣܐ ܝܵܠܲܗ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܫܸܡܥ ܠܵܐܵܗܐ  ܼܚܲ ܸܚܵܓܐ. ܼܒܲ
ܠܵܨܵܝܐ ܗ.ܕ. ܸܫܵܡܐ ܕܵܝܸܕܥ ܡܘܼ  ܥܵܢܵܝܐ ܼܐܲ ܥܵܬܐ ܵܬܐ ܡܼܘܕܸ ܪܵܘܵܙܐ ܘܸܚܕܝܘܼ ܕܼܝ ܝܸܠܗ ܼܡܲ

ܥܡܵ  ݇ܕ ܼܛܲ ܼܟܵܣܐ ܸܒܫܵܩܵܠܐ ܝܸܠܗ ܼܚܲ ܕܼܝܵܫܐ ܒܙܼܘܵܝܵܚܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܸܚܵܓܐ ܥܼܒܼܝܵܪܐ ܒܼܛܲ ܐ ܼܩܲ
ܕܼܟܼܘܪܸ  ݇ܕܡ ܸܩܼܒܼܘܵܬܐ ܕܵܡܪܵܝܐ؛ ܕܸܚܕܝܼܘܵܬܐ ܘܼܡܲ ܐ؛ ܼܩܲ ܐ ܝܸܠܗ ܠܵܗܝ ܸܚܕܝܼܘܵܬܐ ܕܵܕܘܼܝܕ ܢܼܒܼܝܵ

ܕܵܠܲܗ ܸܐܸܠܗ ܕܵܪܸܩܕ ܘܵܙܸܡܪ. ) ܪܵܓܐ ܫܩܼܝܠܵܬܐ ܡܼ  ܕܡܼܘܥܼܒܸ ܪܵܚܝܵܬܐ ܕܼܡܲ ܠܵܬܐ ܼܝܲ ܢ ܡܼܓܼܲ
ܸܝܐ ܕܐܼܝܵܪܢܵܢܝܵܬܐ ܕܵܩܬܲܘܠܼܝܵܩܸܝ̈ܐ ܕܬܵ ܥܸ  ݇ܕܵܡܵܝܐ ـܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ܐܬܵ  0171ܐܸܫ݇ܢܬܵ  ـ ܸܡܢܵܝܵܢܐ ܼܩܲ    2ܐ ܼܦܲ

ܢ  ܼܢܲ ܵܠܵܡܐ ܕܵܡܪܝ ܝܼܘܼܚܲ                                           (ܝܼܝ.ܥܼܝܣܵ ܒܼܩܲ

ܐ     ܡܸܗ̈ ܐ ܒܼܝܫ ܡܼܫܲ ݇ܕ ܼܡܢ ܵܐܢܼܝ ܸܥܐܵܕܵܘܸܬ̈ ܢ ܵܐܘ ܸܥܐܵܕܐ ܓܼܘܵܪܐ ܼܚܲ ܸܥܐܵܕܐ ܕܩܵܝܡܵܬܐ ܕܵܡܼܪܲ
ܚ: ܕܸܡܠܼܲ  ܬܵܪܐ ܕܐܼܘܪܡܼܝ. ܸܟܐ ܵܚܫܼܒܼܲ ܐ ܒܼܐܲ ܢ ܝܸܠܗ ݇ܗܘܼܝܵ ܢ ܼܬܲ ܚܼܢܲ ܸܝܐ ܕܐܼܝܵܪܢ ܗ.ܕ. ܐܵ ܼܐܲ ܬܼܘ̈ܖܵ

ܪܒܵܝܐ ܕܩܼܘܪܸܕܣܵܬܢ ܕܐܼܝܵܪܢ( ܕܼܝܵܢܐ  ܐܼܘܪܡܵܝܸܝ̈ܐ ܝܵܬܐ ܘܼܓܲ ܥܪܼܒܵ ܢ ܼܡܲ ܪܵܒܝܓ ܵ ܵܟܸܪܐ، ܵܐܼܙܲ )ܼܗܲ
ܐ ܓܼܘܵܪܐ ܢܵܦܠܵܬܐ ܕܸܥܐܕܵ  ܼܝܵܠܗܲ ܕܸܥܠܵܬܐ ܐ ܩܼܘܵܠܵܣܐ ܘܪܵܘܵܙܐ ܠܵܗܵܢܐ ܸܥܐܵܕܐ: ܝܗܼܝܒܸܼ̈ 

ܪܵܚܐ ܕܢܝܼ  ܪܼܲ ܗ.ܕ.  ܚܼܘܵܕܵܬܐ ܕܸܫ݇ܢܵܬܐ ܐܼܝܵܪܵܢܝܵܬܐ ܵܣܢ ܕܼܝܸܠܗܠܼܝܲ ܝܵܬܐ ܕܸܫ݇ܢܵܬܐ ܵܢܘܪܼܘܙ ܘܼܫܲ
݇ܕ ܒܢܼܝܵܣܢ(. ܸܝܐ )ܼܚܲ ݇ܕܬܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘ̈ܖܵ                                            ܼܚܲ

ܚ ܒܸܩܢܛܪܲܘܢ ܐܼܝܬܵ     ܚ ܵܟܼܠܲ ܐ ܕܵܐܵܗܐ ܸܥܐܵܕܐ ܵܡܼܨܲ ܚ ܼܡܢ ܣܼܘܵܟܸܠ̈ ܢ ܵܥܼܒܼܪܲ ܐ ܸܐ
ܚ ܠܙ ܟܼܪܲ ݇ܕ ܫܼܘܦܵܪܐ ܼܘܵܝܵܚܐ ܕܵܗܵܢܐ ܸܥܐܵܕܐܕܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܐܼܘܪܡܼܝ ܘܼܦܲ ܚ ܼܚܲ ܘܚܵܕܐ  ܸܒܕ ܵܚܼܙܲ  
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ܚ ܚ ܵܐܡܼܪܲ ܠ ܵܓܸܢܗ ܕܵܡܼܨܲ ܣܼܝܡܼܘܵܬܐ ܪܫܼܝܡܵܬܐ ܕܼܝܸܠܗ ܸܒܫܵܩܵܠܐ ܵܐܵܗܐ ܸܥܐܵܕܐ ܼܥܲ ܸܠܗ  ܼܒܲ
ܩܵܡܐ ܕܵܚܕܼܘܵܬܐ.                                                      ܼܐܲ

ܸܝܐ ܕܐܼܘܪܡܼܝ ܟܵܠܵܢܐܝܼ     ܝܵܡܢܼܘܬܼܲ ܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ܠ ܼܗܲ ܪܵܬܐ ܕܼܥܲ ܼܟܲ  ܵܬܘܕܼܝܵܬܵܢܝܵܬܐ ܗܝܝܬ ܕܵܠܐ ܼܦܲ

ܪܼܝ ܸܠܗ ܸܥܐܵܕܐ ܼܡܢ ܡܗܲܘܸܪܵܫܐ ܕ ܵܫܐ ܗ.ܕ. (ܥܪܼܘܼܒܵܬܐܥܵܪܼܒܵܬܐ )ܸܟܐ ܼܫܲ ܡܵܬܐ  ܕܼܚܲ ܵܩܝܼܕܲ
ܠܸܕܐ ܸܟܐ ݇ܕ ܸܟܐ ܵܫܸܩܠ ܸܒܣܡܵ  ܓ ܼܲ ܵܘܸܬܐ ܕ݇ܐܵܢ̈ܫܼܘܗܝܐ ܘܟܸ ܵܩܝܡܼܝ ܘܟܠ ܼܚܲ ܼܒ̈ܖܵ ܠ ܼܩܲ  ܐ ܵܐܸܣܩ ܼܥܲ

ܩ ܢܬܸ ܕܼܡܲ ܐ ܘܼܬܲ ܝܗܝ ܸܪܼܒ ܨܵܠܵܘܸܬ̈ ܼܠܲ ܡܫܼܝܢܵܙܘܵܕܐ ܼܡܢ ܐ ܵܐܸܦܢ ܕܵܗܘܼܝ ܫܼܘܢܝܸ̈  ܢ ܸܒܣܵܡܐ ܼܥܲ  ܼܚܲ
ܕ ܵܪܵܒܐ ܸܡܢܼܲ ܸܫܸܢ̈ܐ ܸܙܐ. ܵܟܸܘܬܵܪܐ ܸܟܐ  ܗܝ ܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ܸܡܠܸܝ̈ܐ ܝܵܕܝܪܼܝ ܼܡܢ ܸܕܫܵܬܐ ܼܟܲ

݇ܕܡ ܵܗܵܕܼܟ ܼܡܢ  ܗܝܝܠܟܼܝܵܣܬܼܲ  ܐ ܕܸܥܐܵܕܐ. ܼܡܢ ܼܩܲ ܩܵܬܐ ܕܸܒܸܥ̈ ܣܼܡܲ ܸܥܩܵܪܐ ܕܦܲܘܵܬܐ ܵܩܐ ܼܡܲ
ܐܟܵܠܝ ܵܐܢܼܝ ܒܵ  ܐ ܼܡܢ ܵܒܬ݇  ܸܬ̈ ܢܼܝܸܕ̈ ܝ ܸܠܗ ܼܥܲ ܪܵܬܐ ܕ݇ܗܘܼܝܵ ܚܼܒܲ ܪ، ܸܟܐ ܵܝܗܼܒܼܝ ܼܡܲ ܥܼܒܼܲ ܪ ܸܥܐܵܕܐ ܼܕܲ

ܒܠܼܝ ܐ݇  ܸܢܐ ܕܸܒܕ ܼܩܲ ܡܵܬܐ ܕܸܪܵܫܐ. ܟܠܼܲ ܠܥܼܘܡ̈ܖܵ ܼܣܲ ܐ ܵܩܐ ܼܒܲ ܢܸ̈  ܗܝܝܵܢܸܫ̈ ܐ ܸܟܐ ܵܦܝܫܼܝ ܐ ܸܫܵܡܢܸ̈ ܼܐܲ
ܪܵ  ܠ ܼܘܲ ܐ ܼܥܲ ܠ ܵܩܐ ܘܸܡܚܝܸ̈ ܣܕܼܝ̈ܖܸ ܪܥܵ ܐ ܼܥܲ ܐ ܒܩܵܪܝܬܼܲ ܓܼܘܵܕܐ ܕܼܬܲ ܸܢܐ. ݇ܐܵܢܸܫ̈  ܗܝܝܐ ܕܥܼܘܡ̈ܖܵ

ܢܸܗܪ ܪܵܓܐ ܸܟܐ ܵܚܕܪܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܪ ܵܟܸܘܬܵܪܐ ܕܥܪܵ ܘܵܒܬ݇  ܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢܸܟܐ ܼܡܲ ܵܫܐ، ܒܓ ܼܲ ܼܒܵܬܐ ܕܼܚܲ
ܠ ܟܵܡܐ ܵܐܢܼܝ ܵܒܬܵܘܬܸ̈  ܓܸܪܵܫܐ ܵܐܵܗܐ ܬܵܦܩܵܬܐ ܵܩܐ ܼܗܲ ܐ ܕܵܡܵܪܐ ܕܵܡܘܵܬܵܢܐ؛ ܵܕܐܼܟܼܝ ܕܸܟܐ ܼܡܲ

ܝܸܠܐ.                                                     ܕܵܥܼܒܵܪܐ ܼܡܢ ܼܠܲ

ܒܬܵ     ܼܟܵܣܐ  ܗܝܝܟܠܼܲ  ܐܐ ܕܸܥܐܕܵ ܵܝܘܵܡܐ ܕܼܫܲ ܸܢܐ ܸܟܐ ܵܗܘܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܛܲ ܸܙܐ ܥܼܘܡ̈ܖܵ ܕ݇ܐ̈ܖܵ
ܬ ܠ ܵܣܼܥܲ ܠܵܡܐ ܨܼܝܵܡܐ ܵܩܐ ܼܗܲ ܡܵܫܐ ܸܟܐ ܵܗܸܘܐ ܸܒܨܠܼܘܵܬܐ ܘܬܵܝܼܒܼܘܵܬܐ ܸܥܣܵܪܐ  ܘܼܥܲ ܕܼܪܲ

ܪܵܬܐ  ܼܕܲ ܡ ܸܝܵܡܬܼܲ ܡܕܵܓܵܢܐ ܵܩܐ ܵܝܘܵܡܐ ܕܩܵܝܡܵܬܐ. ܒܖܼܲ̈ ܘܼܗܲ ܐ ܼܥܲ ܒܵܬܐ ܒܵܢܸܬ̈  ܗܝܝܵܫܸܢܐ ܕܼܫܲ
ܐ  ܸܬܐ ܕܐ ܸܟܐ ܵܗܘܼܝ ܒܠܼܝܓܸ̈ ܘܵܟܵܠܸܬ̈ ܠܵܬܐ ܕܩܼܘܣ̈ܖܵ ܼܫܲ ܨܵܬܐ ܘܝܵܦܝܵܬܐ ܸܡܐܼܟܼܘܠܬܵ ܒܼܒܲ ܼܪܲ ܐ، ܼܬܲ
ܐ ܦܼܲ  ܝܸܟ̈ ܪܼܝܵܣܐ ܕܼܟܲ ܼܒܵܬܐ ܕܼܗܲ ܼܬܲ ܐ، ܼܡܲ ܐ ܘܵܟܸܕ̈ ܐܛܼܝ̈ܖܸ ܩܵܬܐ ܕܸܒܸܥ̈ ܣܼܡܲ ܙܵܝܬܸ  ܘܼܡܲ ̈ܖܼܩܲ ܡ ܼܩܲ                  ܐ، ܼܥܲ

ܼܘܼܠܲ  ܐ ܕܓ  ܠܵܝܸܬ̈ ܼܩܲ ܐ ܘܼܣܲ ܝܬܼܲ ܝܸܣܩܸܠ̈ ܝܬܵ  .ܗܝܝܗܝ ܘܼܒܲ ܕܪܼܝ ܐܼܘ̈ܖܵܙܸܢܐ ܕܼܒܲ ܠ݇ܗܲܘܢ ܐ ܸܙܐ ܸܟܐ ܼܗܲ  
ܢܼܲ  ܡ̈ܖܵ ܩܼܲ ܝܼܚܲ ̈ܖܼܲ ̈ܖܵܣܢܼܲ ܝܗܝ ܘܼܥܲ ܕܝܼܲ ܗܝ ܡܼܘܚܡܝܼ ܝܗܝ( ܕܼܝܵܢܐ ܒܵܓܢܼܲ ܝܒܼܝܪܼܲ ܗܝ )ܝܗܝ ܘܼܐܲ  ܗܝ؛ ܼܩܲ

ܢܼܲ  ܚܸܒ̈ܖܵ ܫܬܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܒܼܣܲ ܸܝܵܪܢܵܬܐ  .ܗܝܝܼܡܲ ܐ ܗ.ܕ. ܕܵܠܐ ܼܗܲ ܪ ܸܢܩܼܒܸ̈ ܼܨܲ ܐ ܕܼܒܲ ܒܵܪܵܒܐ ܵܒܸܬ̈
ܠ ܦܵܪܕܵܬܐ ܕܸܕܢܵܚܐ. ܓܸܪܫܼܝ ܼܗܲ ̈ܖܵܝܸܬܐ ܸܟܐ ܼܡܲ ܼܕܲ ܙܵܝܸܬܐ ܘܼܗܲ ̈ܖܼܩܲ ܸܢܐ ܼܩܲ ܝܵܬܐ، ܼܐܲ     ܕܵܡܪܵܬܐ ܕܼܒܲ
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ܕ݇     ܢܸܓܪ ܵܗܐ ܼܡܢ ܦܼܘܵܡܐ ܕܡܗܲܘܸܪܵܫܐ ܟܵܡܐ ܵܝܘܵܡܐ ܕܼܚܲ ܸܢܐ ܸܟܐ ܼܙܲ ܵܒܐ ܸܙܵܓܐ ܕܥܼܘܡ̈ܖܵ ܒܼܫܲ
ܙܸ  ܪܼܝ ܘܵܚܬܡܼܝ. ݇ܐܖܵ̈ ܐ ܵܒܬ݇ ݇ܐ̈ܖܵ ܸܒܐ ܸܟܐ ܫܼܲ ܪ ܚܵܕܸܕܐ ܸܟܐ ܼܫܲ ܲ ܬܵܫܥܵܬܐ )ܪܼܝ ܒܸܙܐ ̈ܖܼ  (ܵܣܼܥܲ
݇ܕ ܕܡܗܲܘܪܸ  ܸܥܣܵܪܐܕ ݇ܕ ܥܼܘܡܵܪܐ )ܕܵܓܸܢܗ(. ܼܛܲ ܸܟܐ ܵܐܸܙܠ ܵܫܐ؛ ܟܠ ܼܚܲ ܼܟܵܣܐ ܕ݇ܐܵܪܵܙܐ ܠܼܚܲ

ܐ  ܐ ܒܙܵܡ̈ܖܸ ܣܼܝܸܡ̈ ܸܝܐ ܸܟܐ ܵܗܘܼܝ ܵܪܵܒܐ ܼܒܲ ܸܢܐ ܠܼܘܵܬܝ̈ܖܵ ܐ ܕܥܼܘܡ̈ܖܵ ܸܬ̈ ܕܢܵܚܐ ܘܸܚܠܼܡܲ ܐ ܕܼܡܲ ܕܸܥܵܕܸܬ̈
ܐ ܢܼܝܵ ܐ ܒܵܩܵܠܐ ܼܗܲ ܐ ܡܙܼܝܼܓ̈ ܐ ܘܐܲܘ̈ܖܓܸ  ܐܘܩܼܝܵܢܸܬ̈ ܠ ܐ؛ ܘܸܟܐ ܵܝܪܕܩܼܝܵܛ̈ܖܸ  ܵܫܥܵܬܐܼܟܼܝ ܼܗܲ
݇ܕ ܵܒ݇ܬܪ ܵܟܸܘܬܵܪܐ ܢ ܼܚܲ ܪ ܼܝܲ ܵܡܥܼܲ ܬܸܪܥܼܣܲ ܐ ܕܨܠܲܘܵܬܐ ܼܓܲ ܸܬ̈ ݇ܕ ܸܪܐܵܙܐ . ܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ ܸܚܠܼܡܲ ܬ ܒܼܚܲ

ܐ  ܸܬܐ ܓܼܘ̈ܖܸ ܸܢܐ. ܐܼܝܵܬܐ ܵܠܚܲܘܵܡܐ ܸܟܐ ܵܦܠܵܛܐ ܼܡܢ ܥܼܘܡܵܪܐ ܘܸܟܐ ܵܨܠܵܝܐ ܠܵܕ̈ܖܵ ܕܥܼܘܡ̈ܖܵ
ܐ ܸܟܐ ܒܼܲ  ܐ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܐܼܟܵ ܢܫܼܘܩܵܬܐ.ܼܠܲ           ܪܼܟܼܝ ܸܥܐܵܕܐ ܕܚܵܕܸܕܐ ܒܚܼܘܵܒܐ، ܐܼܝܵܩܵܪܐ ܘܼܡܲ

ܫܵܪܝܵܬܐ ܕܸܚܙܡܸ̈     ݇ܕܡ ܵܗܵܕܼܟ ܵܩܐ ܼܡܲ ܝܵܬܐ ܸܟܐ ܵܗܸܘܐ ܗܕܼܝܵܪܐ ܼܡܢ ܼܩܲ ܸܢ̈ܐ ܵܪܵܒܐ ܐ ܘܚܝܵ ܟܠ ܼܒܲ
ܗܼܲ ܝܩܼܘܪܵܒܐ ܕܵܓܢܼܲ  ܐ ܠܸܟܣ ܵܐܼܒܵ ܝܼܟ ܵܝܸܠ̈ ̈ܝܗܝ ؛ܗܝܝܗܝ ܼܐܲ ܐ ܠܸܟܣ ܵܝܼܠܲ ܐ ؛ܵܐܘ ܵܣܼܒܸ̈  ܵܐܘ ܵܚܸܠ̈

ܐ ܐ؛ ܵܚܬܵܘܸܬ̈ ܠܵܬܵܘܸܬ̈ ܐ. ܼܚܲ ܚܲܘܢܵܘܸܬ̈ ܝܵܬܐ ܸܟܐ ܵܗܸܘܐܒܕ ܼܐܲ ̈ܖܸܚܐ  ܵܐܵܗܐ ܸܪܐܵܙܐ ܟܠ ܼܒܲ ܸܠܗ ܼܐܲ
                                 ܵܩܐ ܵܟܸܘܬܵܪܐ ܕܸܥܐܵܕܐ ܓܼܘܵܪܐ ܕܵܠܐ ܫܢܼܘܙܵܝܐ.

ܝܗܝ ܸܟܐ ܵܐܙ݇ܠܼܝ ܢ ܫܵ ܡܼ  ܝܼܬܲ ̈ܝ ܼܒܲ ܡ ܒܼܢܲ ܠܵܡܐ ܣܩܼܝܵܠܐ ܼܥܲ ܪܒܵܥܐ ܵܒ݇ܬܪ ܵܟܸܘܬܵܪܐ ܼܥܲ ܥܵܬܐ ܼܐܲ
ܼܟܵܬܐ ܕܸܥܐܵܕܐ ܕܵܩܐ  ܼܪܲ ܒܲܘܢܲܘܵܬܐ )ܐ(؛ܼܒܲ ܐ ܗܝܝܠܐܼܝܵܕܐ ܕܵܟܗܸܢ̈ܐ ܕܟܠܼܲ ܘܵܒ݇ܬܪ ܵܗܵܕܐ  ܼܐܲ  .ܸܥܵܕܸܬ̈

ܐ  ݇ܕ ܼܡܢ ܸܥܵܕܸܬ̈ ܐ ܟܠ ܸܫ݇ܢܵܬܐ ܼܚܲ ݇ܕܡ ܵܗܵܕܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܕܼܝܵ ܥܵܕܵܢܐ ܸܟܐ ܵܦܝܵܫܐ ܡܼܘܪܸܝܙܵܬܐ ܼܡܢ ܼܩܲ
ܠܵܠܸܢ̈ܐ ܼܟܵܬܐ ܕܸܥܐܵܕܐ ܕܼܥܲ ܼܪܲ ܬ ܵܩܐ ܼܒܲ ܵܡܼܥܲ ܐ ܵܠܲܗ ܓ ܼܲ ܫܪܼܝܵ . ܵܐܵܗܐ ݇ܗܘܼܝܵܬܐ )ܒ( ܒܵܢܘܵܒܐ ܸܟܐ ܼܡܲ

ܪܵܬܐ ܘܥܵ ܝܵܠܲܗ ܵܪܵܒܐ ܵܠܚܲܘܡܵܬܐ ܕܐܼܝܬ  ܙܼܓܲ ܠܵܡܐ ܒܼܝܫ ܵܙܘܵܕܐ ܸܒ݇ܗܵܘܸܝܗ ܵܠܲܗ ܣܼܘܵܟܵܠܐ ܕܼܣܲ
ܐ  ܡܥܼܝ ܒܵܕܪܵܬܐܘܝܸܠܗ ܥܵܕܵܢܐ ܵܩܐ ܚܵܙܝܵܬܐ ܕܚܵܕܸܕܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܵܝܸܠ̈ ܐ ܟܵܠܵܢܐܼܝܬ ܸܟܐ ܓ ܵ  ܒܵܢܸܬ̈

ܐܠܼܝ، ܵܪܩܕܼܝ، ܵܫܘܪܼܝ، ܵܚܕܪܼܝ ܘܵܚܙܼܝ ܐܼܘܵܕܸܠܐ؛ ܓܼܘܪܵܬܐ ܕܵܡܪ݇  ܡ. ܵܬܵܡܐ ܸܟܐ ܼܛܲ ܪܼܝܲ ܬܝ ܼܡܲ  
ܸܝ̈ܐ. ܚܼܝ ܵܙܘܵܓܐ ܕܼܚܲ ݇ܫܟ  ܢܸ ܵܝܘܵܡܐ ܕܼܡܢ  ܘܸܟܐ ܼܡܲ ܡ̈ܖܵ ܸܝܐ ܼܥܲ ܵܒܐ ܕܸܥܐܵܕܐ ܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ݇ܕܒܼܫܲ ܗܵܡܐ ܼܚܲ ܐ ܕܼܣܲ
ܵܝܐ ܕܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܗ.ܕ.  ܥܪܼܒܵ ܐ  ܼܡܲ ܓ ܵ )ܼܡܢ ܵܥܠܲܘܵܠܐ ܕܵܡܘܬܼܒܵ ݇ܬܪ ܝܼܝ(، ܼܡܢ ܒܵ ܐܫܼܒܼܝܵܠܐ ܕܼܪܲ

̈ܖܸܚܐܵܟܸܘܬܵܪܐ ܸܟܐ ܵܝܬܼܒܼܝ  ܠܵܬܐ ܕܼܐܲ ܼܒܲ ܝܵܬܐ ܵܩܐ ܼܩܲ ܸܢܐ ܕܸܥܐܵܕܐ؛ ܼܒܲ ̈ܖܼܟܵ ̈ܖܵܥܢܼܲ  ܼܒܲ ܕ ܼܬܲ ܗܝ ܝܼܟܲ  
ܝ̈  ܐ، ܡܼܝܼܙܲ ܝܗܝ ܗܝܦܬܼܝܸܚ̈ ܲ ܐ؛ ܫܼܝ̈ܖܼܝܢܼܝܸܓܐ،)ܵܦܬܲܘ̈ܖܼ ܝܸܟ̈ ܐ ܦ̈ܖܼܝܸܫܐ ܛܥܵ  ( ܸܡܠܸܝ̈ܐ ܼܡܢ ܼܟܲ   ܸܡ̈
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ܐ ܐ،ܫܵܬܵܝܬܸ̈  ܦ̈ܖܼܝܸܫܐ، ܝܵܬܐ  ܸܒܸܥ̈ ̈ܝ ܼܒܲ ܐ ܘ...! ܒܼܢܲ   ܗܝܝܫܵܝܬܼܲ ܵܐܢܼܝ ܠܼܒܝܼ  ܗܝܝܠܼܒܼܝܫܼܲ ܡܼܘܣܸܡܸܩ̈
ܐ؛ ܒ ܡ ܵܠܚܲܘܸܡ̈ ݇ܕ ܟ ܸ ܒܠܝܼ ܼܚܲ ܠܵܡܐ ܸܚܕܵܝܐ ܸܟܐ ܼܩܲ ̈ܖܚܼܲ  ܼܝܲ ܠ ܟܵܡܐ ܗܝܝܠܼܐܲ ܐ ܼܗܲ . ܵܐܵܗܐ ܸܟܐ ܵܝܪܼܟܵ

ܝܸܠܐ. ܠܵܓܐ ܕܼܠܲ ܵܪܐ ܼܡܢ ܼܦܲ                                               ܥܼܒܵ
ܵܒܐ ܕ    ܒܠܼܝ ܸܥܐܵܕܐ ܼܡܢ ܵܥܠܲܘܵܠܐ ܕܸܐܵܡܡ ܚܼܘܡܼܲ ܬܵܠ݇ܬܒܼܫܲ ܐ ܸܟܐ ܼܩܲ ܠ ܵܡܘܬܼܒܵ ܝܢܼܝ ܼܗܲ
̈ܖܚܼܲ ܠܗ݇  ܵܒܐ ܕܸܥܐܵܕܐ ܵܢܘܵܒܐ  ܼܡܢ ܬܵܠܬ݇  ܗܝܝܲܘܢ ܼܐܲ ܥܒܼܫܲ ܪܼܒܲ ܸܢܐ ܕܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ. ܼܐܲ ܐ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܗܸܡ̈ ܼܣܲ

̈ܝ ܵܡܪ݇  ܠ ܵܥܠܲܘܵܠܐ ܕܸܐܵܡܡ. ܝܸܠܗ ܕܒܼܢܲ ܗܵܪܐ ܕܐܼܘܪܡܼܝ ܼܗܲ ܡ ܗ.ܕ. ܼܡܢ ܼܢܲ ܪܼܝܲ ܬܝ ܼܡܲ
ܕܢܚܵ  ܗܵܡܐ ܼܡܲ ܵܒܐ ܸܙܐ ܵܢܘܵܒܐ ܕܼܣܲ ܡܵܫܒܼܫܲ ܐ ܼܚܲ ܙܼܝܵܪܼܒܵ ܝܵܕܢ ܕܼܘܲ ܵܝܐ ܕܐܼܘܪܡܼܝ ܝܸܠܗ ܗ.ܕ. ܼܡܢ ܼܡܲ

ܗܵܪܐ. ܕܢܵܚܝܵܬܐ ܕܼܢܲ ܠ ܸܣܦܵܬܐ ܼܡܲ                                            ܼܗܲ

ܐ ܕܸܟܐ ܵܗܘܵܝܐ ܼܡܢ ܵܒܬ݇  ܼܡܢ ܵܝܘܵܡܐ ܕܥܪܼܘܼܒܵܬܐ   ܸܫܐ ܕܸܒܝܬ ܩܼܒܼܘ̈ܖܸ ܕ̈ܖܵ ܼܟܵܣܐ ܕܼܡܲ ܪ ܼܛܲ
ܪ ݇ܕ ܼܡܢ ܼܐܲ ܐ ܕܟܠ ܼܚܲ ܐ ܡܗܲܘܸܪܵܫܐ؛ ܵܒ݇ܬܪ ܵܟܸܘܬܵܪܐ ܵܐܢܼܝ ܵܒܸܬ̈ ܐ ܕܝܬܼܝܼܒܸ̈ ܗܸܡ̈ ܝܵܢܐ ܒܵܥܐ ܼܣܲ

ܲܘܢ؛ ܡܐܼܘܵܕܸܠܐ  ݇ܕܵܡܝܵܬܐ ܒܬܼܝܠܼܝܦ  ܪܵܬܐ ܼܩܲ ܚܼܒܲ ̈ܖܸܚܐ؛ ܢܼܝܵܚܐ ܢܼܝܵܚܐ ܒܼܡܲ ܠܵܬܐ ܕܼܐܲ ܼܒܲ ܵܩܐ ܼܩܲ
ܚܸܒܪܼܝ ܸܠܚܵܕܸܕܐ. ܵܐܵܗܐ  ܠ ܸܟܐ ܼܣܲ ݇ܕܵܡܐ ܵܩܐ ܼܗܲ ܣܼܘܵܠܵܩܐ ܸܥܐܵܕܐ ܕܛܼܘܵܟܵܣܐ ܸܟܐ ܵܐܸܙܠ ܵܠܼܩܲ

ܪܒܥܼܝܢ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܵܒ݇ܬܪ ܸܥܐܵܕܐ. ܚܵܙܝ ܗ.ܕ. ܼܐܲ ܵܬܐ ܼܡܢ ܛܼܘܵܟܵܣܐ ܕܸܥܐܵܕܐ ܵܐܵܗܐ ݇ܗܵܘܐ ܚܵܕܐ ܼܡܲ
ܢ ܒܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܐܼܘܪܡܼܝ. ܢ  ܕܩܵܝܡܵܬܐ ܕܵܡܼܪܲ                 ܒܪܼܝܼܟܵܬܐ.ܩܵܝܡܵܬܐ ܕܵܡܼܪܲ

              

 ܢܘܗܪܐ:

ܛܵܪܢ ܕܵܩܬܲܘܠܼܝܵܩܸܝ̈ܐ ܕܵܐܕܼܝܵܐ ܝܸܠܗ ܵܡܪܝ ܬܐܲܘܵܡܐ  ܐ ـ ܒܲܘܵܢܐ ܕܼܝܸܠܗ ܼܡܲ ݇ܕ ܼܐܲ ܼܝ ܼܚܲ ܚܟ  ܒܐܼܘܪܡܼܝ ܐܼܝܬ ܼܐܲ
                                                                      ܡܼܝܵܪܡ.

ܡܥܼܝ  ܝܵܡܢܼܘܵܬܝ ܸܟܐ ܓ ܵ ܡ ܟܵܠܝ ܵܟܗܸܢ̈ܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܵܠܐ ܦܼܘܪܫܼܘܢܵܝܐ ܕܼܗܲ ܛܵܪܢ ܼܥܲ ܒ ـ ܟܠ ܸܫ݇ܢܵܬܐ ܼܡܲ
݇ܕܡ ܵܗܵܕܐ ܵܗܘܼܝ ܪܫܼܝܡܼܘܲܗ ܸܒܝܠ ܵܓܵܢܝ.                      ܒܚܵܕܐ ܼܡܢ ܵܬܵܘܸܢ̈ܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܢ ܼܩܲ
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 ܥܐܕܐ ܕܢܝܣܢ
 

ــܪܵܢـܵܫــــــ           ـــܬܸ̈ ܵܚــܸܒــ ܐܼܒܲ ܐ          ܵܝـــــــܐ ܵܓــــܘ ܸܓــܦــܼܝܵ  
ــ           ـܨܵܪܐ ܕܼܡܲ ܠ ܼܩܲ ܐܼܘܦـܵܝــܩـ̈ܖܼܝـܸܦـــܐ ܪܕܼܘܵܬܐ ܼܥܲ ܸܬ̈  
ܢ ܸܠܐ           ܡܘܼ ܝ ܸܐ ̈ܖܵܝــܚـܸܢــܐ ܕܼܘܪܼܘܢ ܠܸ ܬܲܘܢ ܼܗܲ ܸܬܐܼܦܲ  
ܝܠ ܵܐܬܼܘܪ               ܪܕܼܘܵܬܐ ܵܩܐ ܸܬܼܒܸ ܵܠܲܗ ܼܡܲ ܝܸܗܼܒܸ  

܀܀܀                           
ܸܝـــــܐ ݇ܗܵܘܘ ܕܵܐܬܘܼ            ــــܸܪܐ ܠــܒــ̈ܖܵ            ܵܬܐܪܕܘܼ ݇ܗܲܘܢ ܼܡܲ
ܫܼܘܬܸܐܣܠ݇ܗܲܘܢ ܒܼܘܫ ܓܼܘܪܵܬܐ ܸܐܡܦܵܪܛܼܘܪܼܘܵܬܐ            
ܐ ܕܐ ܠـܡܼܘܠܗܝܼܵ            ܗܵܪܢـܵܬܐ ܫܵܪܼܓܵ ܩـ݇ܗܲܘܢ ܼܒܲ ܼܘܵܬܐܼܗܲ  
݇ܕܵܡܝܵܬܐ ܵܐܬܼܘܪ               ܐ ݇ܗܸܘܐ ܵܠܲܗ ܼܩܲ ܒܸܐܡܵܘܸܬ̈  

܀܀܀                           
ܠـ݇ܗܲܘܢ ܠـܸܫ݇ܢـ           ܪܒـܦـܼܘܸܠـܼܓ݇ ܩــܵܬܐ ܠـܼܐܲ ـܵܥـܐ ܼܐܲ             ܐܸܡ̈
ـܒـ           ܩــܸܡــܡܼܘܪܸܝـܵܙܐ ܠـ݇ܗܲܘܢ ܒܵܬܐ ܼܫܲ ܲ ـܼܒܵܥــܐ ̈ܖܼ ܐܼܫܲ  
ـܐ ܒـܬܢܼܝــܵܣـܸܒܝـ ܠܟـܒ           ــܸܢ̈ ـܵܝـܢـܵܬܐ ܕܸܝـܩـܸܢ̈ ـܓ  ܐܼܡܲ  
  ܸܠܗ ܸܥܐܵܕܐ ܵܩܐ ܐܼܘܡܵܬܐ ܵܐܬܼܘܪ ݇ܗܸܘܐ ܢܼܝܵܣܢ           

܀܀܀                           
ـــܢܼܝــܵܣܢ ܵܝـܗܼܒܵ            ـܝـܼܘܵܬܐ ܼܚܲ ـܒـܵܪܐ ܡـܼܚܲ             ݇ܕܬܵܬܐܐ ܼܚܲ
ܵܪܕܵܬܐܵܢܐ ܸܛܠܵܝــܐ ܕܸܣــܬܵܘܐ ܼܡܢ ܸܫـܢـܵܬܐ ܦـܟܝܵ             
ܢܡܼܲ ܪ ܼܓܠܼܝܒܵܬܐ ܠܬܵܝـܸܐܫܬܵ            ܚܼܡܲ ܵܬܐܬ ݇ܗܘܼܝܵܬܐ ܼܢܲ  
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ܚܸܡܐ ܕܵܐܬܼܘܪ            ܲ ܠ ̈ܖܼ ܝܗܝ ܵܝܕܥܼܝ ܼܥܲ ܵܩܐ ܕܟܼܠܲ  
܀܀܀                           

ܪ           ܚܵܬܐ ܠܸܟܐܢـܼܘܵܬܐ ܕܐܼܘܡـܵܬܐ ܓܼܲ ܼܡܲ ܪܵܬܐ݇ܢܵܒـܼܘܲ  
ـ ܒܵܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܕܵܟܗܸܢ̈ܐ           ܝܟـܵܠܐ ܥܼܒܵ ܪܵܬܐܵܓـܘ ܼܗܲ  
ـܠـܵܟــ           ܠـܐ ܡܼ ܼܡܲ ܐ ݇ܐܼܟܵ ܦـܼܘܸܠ̈ ܲ ܐ ܟ ܼ ܒ ܵܟـܗܸܢ̈               ܵܬܐܢ ܼܪܲ
ܝܗܝ ܠܸܟܐܢܼܘܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘܪ             ܵܩܐ ܕܵܚܙܼܝ ܟܼܠܲ  

܀܀܀                           
ـܩـ ܵܐܵܗܐ           ـܝــܗܝ ܼܡܢ ܸܥــܐܵܕܐ ܕܼܒܵ ܵܬܐ ـ݇ܗܵܘܐ ܢܼܝـܼܫܲ  
ܚـ           ܼܝܲ ̈ܝ ܐܼܘܡܵܬܐ ܠܵܝܘܡܼܘܗܝ ܡܼܙܲ ܝܗܝ ܒܼܢܲ               ܵܬܐܟܼܠܲ
ـــܵܓــܬܼܲ            ܓ  ـܼܪܲ ــܬܸܥ̈ـــܐ ܼܚܲ ܐ ܠـܼܡܲ ܵܟـــ̈ܖܸ ܐ ܘܼܐܲ ܵܬܐ̈ܖܸ  
              ܵܗܘܵܝܐ ܣܢܼܝܩܼܘܵܬܐ ܵܓܘ ܐܼܘܡܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘܪ ܕܵܠܐ          

܀܀܀                          
ܐܵܡــܵܐܦ ܐܼܝܬ ܸܠܗ ܸܦܬܼܓܵ            ܸܢܐ ܸܐܡܵܘܸܬ̈               ܐ ܠ݇ܐܸܚ̈ܖ݇
ܐܸܨܠܸܝ̈ܐ ܠـܵܒܒܸܼ            ܐ ܘܵܡܬܵܘܸܬ̈ ܠ ܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܡܵܙܘܸܡ̈  
ــܡܸ ܙܼܝ ܘܵܚــ ܝܼ ܥـܡـܵܩــܐ ܕܵܫـ           ــܐ ܼܚܲ ܐܢـܕܵܝـܸܢ̈               ݇ܕܸܬ̈
݇ܢܒܵ             ܪܕܼܘܵܬܐ ܼܓܲ ܦܸܪܣܼܝ ܠܼܡܲ ܪܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘܪܼܡܲ  

܀܀܀                           
ܐܒـܵܛـܠـܸܒܢ ܼܡܢ ܵܡـܪܵܝـܐ ܒܸܠـܵܫـܢـܼܝ ܡܚـܼܝـܵܠــ            
ܩܠܝܼ ܒܪ           ܠ ܼܐܲ ܸܟܠܵܝܐ ܲܘܵܢܐ ܕܵܐܬܼܘܪ ܐܼܘܡܵܬܐ ܼܥܲ  
ـܠـ           ــــܐ ܼܡܲ ܢ ܵܗܸܘܢ ܸܫـܘܼ ܸܟــܐܸܦ̈ ܵܝـــــܐܠـܦـܼܝ ܕܸܐ  

ܪܕܼܘܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘܪܠܘܼ              ܩܸܘܚܼܝ ܠܼܡܲ ܐ ܒܼܡܲ ܸܚ̈  
܀܀܀                           
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ܚ ܫـܬܼܝـ ܵܣܢܼܝـܵܝـܐ ܢ           ــܐ ݇ܗܼܘܲ ܐܸܐܕܝـܲܘܡ ݇ܗܘܼܝܸ ܸܩ̈  
ܢ ܒــܵܐܗ ܕܼܘܢــܸܝ̈ܐܢ ܘܒܒـܢـܲܘܢܼܲ            ܐܙܼܝــܒــ ܵܢــܼܬܲ                ܸܩ̈
ܝـ           ܸܝـܐ ܩـܠܼܝــܼܟـܕܢܘܼ  ܐܪܵܘܵܢــܠـܐܸ ܝ ܗ̈ ܝـܢܼܲ ܼܥܲ ܐ̈ܖܵ ܸܩ̈  
ܸܕ̈ܖ݇ܗܲܘܢ ݇ܬܚـܵܝܐ ܡܵ            ܲܘܬ ܵܐܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘܪܪܵܝܐ ܼܡܲ  

 
 ܓܝܘܪܓܝܣ ܥܝܣܐܚܢܝ

 ܐܘܪܡܝ
 ܀܀܀

ܐ ܟ̈ܖܝܐ
̈
 ܡܘܫܚܬ

 
ܵܝـܪ ܼܡܢ ܸܢــܫܵܪܐܘܢــܼܝ ܸܗܫܵܝـ  

ܵܝـܸܕܸ̈ܐ ܕܬܚـܲܘܬ ܓܸ  ܵܪܐܫـܼܡܢ ܼܨܲ  
ـܵܬܵܠܼܟـܝ ܡـܐܼܘܵܕܸܠܐ ܦܵـܪ ܚܼܚܲ  

ܢ ܚܼܘܵܒܐ ܒܸܛܫܵܘܐ ܠ ܐܼܝܼܡܲ  ܼܗܲ
 ܀܀܀܀܀

ــ ܢــــܼܘܵܪܐ ܟـܵܣـــܵܝـــܼܦܲ ܐـܐܬ ܼܬܲ  
ܠ ܵܩܵܝـ ܵܝܵܠܐ ܐـܵܠــܐ ܟ̰ـܪܼܘܚ ܼܥܲ  

ــ݇ܕ ܪܦܵ  ـܠܸ ܐ ܦܵـــܼܚܲ ܠ݇ܝـܬܼܘܼܒ ܼܫܲ  
ܥܵܝܐ ܕܩܼܘܪܵܕܵܝܐ!  ܚܼܘ ܸܠܐ ݇ܝ݇ܘܬ ܼܙܲ

 
ܒܒܓ ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ                         

ܐܘܪܡܝ                               
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 ܝܘܡ ܐ ܚ݇ܕܐܬ
 

݇ܕܵܬܐ ܸܒـܙܵܪܵܩـܐ ܝܸܠـــܵܝـܘܡܵ        ܗܐ ܼܚܲ  
ܪ ܸܒܦܵܪܵܩـܐ ܝܠܸ                             ܥـܼܒܼܲ ܗܸܚܫـܵܟـܐ ܕܼܕܲ  

ܸܝ̈ــ       ܐ ܗܼܘܸܕܪܵܬܐܕܼܘܢـܸܝــܐ ܵܩــܐ ܼܚܲ  
ܗܵܪܐ ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ܚܕܼܝܪܵܬܐ                           ܠܸܓܵܒܐ ܕܼܒܲ  

ܸܝ̈ܐ ܡܠܼܝܵܬܐ ܡܫܼܘܼܒܵܚܐ        ܐܼܘܪܵܚܐ ܕܼܚܲ  
ܩܘܼܘܵܚـ                           ܐܒܵܩـܵܠـܐ ܕܚܼܘܵܒܐ ܝܵܠـܲܗ ܼܡܲ  

ܵܬܐ ܵܝܐ ܵܓܵܢܐ ܒܪܼܝܼܟܵܬܐ ܕܵܕܵܪܐ        
ܗܵܪܐܫܩܲܘܠ ܦܵ                            ܣܲܘܥܵܬܐ ܠܸܓܵܒܐ ܕܼܒܲ  

ــܵܪܵܝــ       ܪ ܸܒـܓ  ــܐ ܼܗܲ ܸܝ̈ ــܗܵܪܐ ܕܼܚܲ ܐܼܢܲ  
݇ܢܬ ݇ܗܘܼܝ ܫܵܪܓܼ݇  ܠܸܚܫܵܟܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ                        ܵܝܐܼܐܲ  

ܸܝ̈ܐܕܵܛܠܩܼܝ ̈ܖܵܦܦܸ ܵܠܐ ܫܼܒܲܘܩ        ܐ ܕܼܚܲ  
ܙܠــ݇ܗܲܘܢ ܟܠ ܗܸ                             ܒـ̈ܖܸ ̈ܐܼܒـܵܠــܐ ܼܡܲ ܼܝܸ  

ܵܗܐ ܵܐܗ ܕܼܘܢܸܝܐ ܓܼܘܪܵܬܐ ܪܘܼܝܚܵܬܐ        
ܢ ܦܬܼܝܚܵܬܐܕܚܼܘܵܒܐ ܵܩـܚܵܒܵܩܐ                            ܼܬܲ  

ܫܵܬܐ        ـܬܼܡܲ ܪܵܡـܐ ܸܨܗܵܝـ ܚܼܝܲ ܐܠـܼܟܲ  
ܐ ܕ                           ܐ ܸܨܼܒܵܝܐܸܠܐ ܝܸܠܗ ܡܚܼܘܵܒـܒܵܕ̈ܖܸ  

ܩܵܠܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ       ܵܙܪܼܥܲܚ ܫܵܠܵܡܐ ܒܼܚܲ  
      ܛܥܼܘܢܬܼܘܗܝ ܵܗܘܵܝܐ ܒܵܥܠܵܡܐ ܫܪܼܝܵܬܐ                      

ܸܝܐ       ܒܵܐܵܗܐ ܕܼܘܢܸܝܐ ܸܠܐ ݇ܝ݇ܘܚ ܢܼܘܼܟ̈ܖܵ  
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ܸܝــ                                ܐܚـܼܘܛـܵܪܐ ܕܐܼܝـܵܕܐ ݇ܝ݇ܘܚ ܵܐܬܼܘ̈ܖܵ
ܚ ܵܐܢ݇ܝ ܸܥܵܠܸܝ̈ܐ       ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ܵܗܼܘܲ  

ܝܼܟ ܣܼܘ̈ܖܵܝـܸܝـ                         ܚ ܠܒܪܼܝـܵܬܐ ܼܐܲ ܩܼܠܲ ܐܼܣܲ  
 

0227ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܼܘܪܝܐܢ                                   
                                            

ܗܵܬܐ ܘܝܲܘܸܠܝܬ  0227ܐ ܐ ܠܼܝ ܒܸܫ݇ܢܬܵ ܡܼܘܠܸܚܡܵ  ܵܐܵܗܐ ܡܫܼܘܚܵܬܐ ܼܡܲ ܵܡܪܵܬܐ ܡܼܫܲ ܵܩܐ ܼܙܲ
ܪܓܼܝܙ ܦܼܝܪܼܘܵܬܐܙܡܼܝܵܪܐ ܵܠܲܗ ܒܵܗܝ ܘ ܝܼ ܼܣܲ ݇ܕ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܡܫܲܘܚܵܬܐ ܒܵܪܝܵܬܐ ܕ ܫܝܼ ܢܝܼ  .ܼܫܲ ܼܚܲ
ܼܒܵܪܐ ܕ݇ ܵܩܐ ܡܵܛܝܵܬܐ ܠܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ ܒܸܠܵܒܐ ܕܟܠ  ܝܸܠܗ ܼܣܲ ܥܬܼܝܕ ܼܚܲ ܗܵܪܵܢܐ.          ܼܕܲ ܼܒܲ  

 ܀܀܀܀
ܐ ܟ̈ܖܝܐ

̈
 ܡܘܫܚܬ

            

ــܵܫــــܐ ܵܝـــــܐ ܵܒـܵܒـܵܠــܐ ܥـ                 ܢ       ܼܒـܲܘܕ ܼܚܲ ̰ܓܵ  
ܢ                ــܝـܬ ܠــܼܘܼܟ ܸܐܕܝـܠܼܲ ܸܐ ـܫــܼܒܵ ܐ    ܸܢܸ̈ـܲܘܡ ܼܚܲ  
ܠ ܸܒܝܬ ܩܼܒܼܘܪܼܘܼܟ                  ܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ ܵܡܘܬܼܘܼܟ ܼܥܲ  
ܖܸܸ̈ܕܐ ܒــܵܕܪܼܝ ܵܚــــ               ــــــܐ!ܼܘܲ ــــــܐ ܵܚـــܸܢܸ̈ ܸܢܸ̈  

 ܀܀܀܀܀
ܡـــܙܼܲ  ܵܪܵܪܐܡــــܵܵܬ ܼܡܢ ܸܟـــــܐܢ ܘܫـܼܗܲ  

ـܒـܵܠــܐ ܸܠـــܗ ܸܠـܩـ ـــܵܪܐܸܪܵܫـــܐ ܒܼܠܲ ܼܒܵ  
ܢ  ـܣــܼܝــܵܡــــܐ ܵܚــܸܝــ ܸܥܝـــܬܵܒـܸܐ ܬܼܒܲ  

ܸܓܠ، ܚܩܲܘܪ، ܐܼܘܦ ܥܼܒܲܘܕ ܫܼܘܼܒܵܗܵܪܐ  ܼܕܲ
ܪܝܐܢܙܒܒܓ ܢ ܠܥ  
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 ܫܘܚܠܦܐ
 

ܝܵܡܐ    ݇ܕ ܥܼܠܲ ܕ ܼܚܲ ܚܸܠܸܦܢ ܠܒܪܼܝܵܬܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܪܸܥܫܠܝܼ  ܒܸܥܐ ܠܝܼ  ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܼܟܲ ܕܵܪܵܒܐ  ܕܼܫܲ
ܦܵܬܐ  ܚܼܠܲ ܣܵܩܐ ݇ܗܵܘܐ ܫܼܘܚܵܠܵܦܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ، ܵܗܝܵܓܗ ܚܼܘܸܦܛܠܼܝ ܠܼܫܲ ܕܐܼܘܡܬܼܝ.    ܼܥܲ  

ܚܸܠܸܦܢ    ܫܠܼܝ ܕܸܠܐ ܵܡܸܨܝܢ ܼܫܲ ܢ ܕܪܼܓܸ ܢܛܪܼܘܸܢܐ ܠ ܐܼܝܼܡܲ ܐܼܘܡܬܼܝ، ܫܼܘܸܪܐ ܠܼܝ ܠܼܩܲ
ܠ ܡܕܼܝ݇ܢܬܼܝ. ܠܵ  ܢܬܼܝ ܼܥܲ ܚܼܡܲ ܚܸܠܸܦܢ ܠܡܕܝܼ ܠܼܬܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܫܵ ܐ ܡܸܨܐ ܠܼܝ ܕܼܫܲ ܝܼܟ ܼܚܲ ܐ ݇ܢܬܼܝ، ܘܼܐܲ

ܚܸܠܸܦܢܒ ܥܼܒܼܝܵܪܐ ܝܬܼܝ.                       ܸܫܸܢ̈ܐ، ܚܼܘܸܦܛܠܼܝ ܕܼܫܲ ܐ ܕܼܒܲ ܵܕܸܡ̈ ܠܼܗܲ  
ܠܚܼܘܕ  ܵܗܝܵܓܗ    ܚܸܠܸܦܢ ܠܵܓܢܼܝ ܼܒܲ ܫܠܼܝ ܕܵܐܵܢܐ ܸܟܐ ܵܡܸܨܝܢ ܼܫܲ ܐ، ܪܼܓܸ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܣܼܒܵ ܝܼܟ ܼܚܲ ܼܐܲ

ܫܠܼܝ ܕܐܸ  ܼܝ(. ܸܡܢܸܫܠܵܬܸܢܐ ܪܼܓܸ ܚܟ  ݇ܕܡ)ܼܐܲ ܵܗܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܫܼܘܚܸܠܦܼܘܲܗ ܵܓܢܼܝ،  ܥܵܕܵܢܐ ܢ ܼܡܢ ܼܩܲ
ܝܗܸܒܕ ܵܗܸܘܝܢ ݇ܗܵܘܐ  ܝܬܝܼ  ܝܫܼܒܼܝܼܩܲ ̈ܝ ܼܒܲ ܥܼܒܵܕܢܼܘܬܝܼ  ܒܼܢܲ ܕܵ ݇ܬܚܲܘܬ ܼܡܲ ܝܬܼܝ ܸܙܐ . ܼܗܲ ܐ ܕܼܒܲ ܸܡ̈
ܥܼܒܵܕܢܼܘܵܬܐ  ܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܠ ܡܕܼܝܢ݇ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܡܲ ܥܼܒܵܕܢܼܘܵܬܐ ܕܼܥܲ ܝܗܝ ܸܒܕ ܝܼܼܲ ܵܬܐ. ܘܼܡܲ

ܐ ܐܵ ܵܗܘܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܫܼܘܚܸܠܦܬܵ  ܵܢܐ ܸܙܐ ܸܒܕ ܵܗܸܘܝܢ ݇ܗܵܘܐ ܫܼܘܚܸܠܵܦܐ ܐ ܠܐܼܘܡܵܬܐ ܘܵܗܕܼܟܵ
                                                                 ܠܒܪܼܝܵܬܐ. 

ܐܢܬܝܪܢܝܬ        ܫܩܼܝܠܵܬܐ ܼܡܢ                                     
  ܦܘܫܩܐ ܼܡܢ ܐܢܓܠܣܢܝܐ ܒܝܕ:                                              

ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ                                                   
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ܐ ܒܝܕ ܕܟܬܪ ܡܕܠܢ ܕܼܒܝܣ  ܟܬܼܒ̈
 

ܸܢܐ ܟܬܵ  ܐܟܵܠܝ ܼܐܲ  :           ܸܟܐ ܵܗܘܵܝܐ ܕܵܦܝܫܼܝ ܙܼܒܼܝܸܢ̈ܐ ܼܡܢ ܼܒܸ̈

www.lulu.com 

 Madeleine Davis)ܟܬܲܘܼܒܲܘܢ Search Boxܵܓܘ )       
ܠܼܘܸܕ̈ܐـ  ܐ ܐ ܕܼܝܲ  ܟܵܬܼܒܸ

ܦ ـ ܹܒܝ ܐ ܕܵܐܼܠܲ ܐ( 031( )0200ܬ ܘܕܸܡܢܵܝܸܢ̈ܐ )ܟܵܬܼܒܵ  ܵܦܬܵܘܸܬ̈
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ܠܼܘܸܦܐ ܝܸܠܗ ܠܵܩܢܲܘܸܢ̈ܐ ܕܟܵܬܼܒܵܬܐ ܕ ܐ ܼܡܲ ܐ ܒܵܗܝ  00ܵܐܵܗܐ ܟܵܬܼܒܵ ܠܼܘܸܕ̈ ܐ ܠܼܝܲ ܵܐܬܵܘܸܬ̈
ܢܵܩܝܵܬܐܕܐܵ  ܐ ܕܵܗܸܘܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܚܵܕܐ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܗܐ ܼܡܢ ܙܥܘܲ  ܼܢܲ  ܪܼܘܵܬܝ ܵܦܝܫܼܝ ܚܼܘܦܸܛ̈

ܐ  ܐ، ܸܡܢܵܝܸܢ̈ܐ ܸܙܐ ܸܟܐ ܵܗܘܵܝܐ ܕܵܦܝܫܼܝ ܡܼܘܠܸܦ̈ ܡ ܵܐܬܵܘܸܬ̈ ܵܡܐ ܼܥܲ ܦܼܝܪܵܬܐ ܘܵܠܚܲܘܡܵܬܐ. ܼܥܲ ܼܫܲ
ܐ ܐܼܝܬ ܩܼܘܪܵܒܐ ܠ  ܣܼܘܵܪܐ ܕܐܼܝܬ ܠ݇ܗܲܘܢ ܸܡܚܵܕܸܕܐ. ܵܓܘ ܟܵܬܼܒܵ ܐ 522ܒܲܘܬ ܼܐܲ ܫܵܚܸܬ̈  ܼܚܲ
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ܢܕܪܲܘܣ ܵܝܘܸܣܦ ܵܐܼܒܵܪܵܗܡ )ܐܵ   ܐ ܵܐܠܼܝܟܼܣܲ ܐ ܕܡܵܝܩ̈ܖܸ ܐ ܼܡܢ ܵܓܘ ܦܼܘܵܫܩ ـ ܸܡܸܠ̈ ܬܲܘܵܪܵܝܐ ܫܩܼܝܸܠ̈
ܣ )ܵܦܪـ  ܪܼܡܲ ܡ ܨܼܘ̈ܖܵܝܵܬܝ.ܸܐܢܓܸܠܣܵܢܵܝܐ( ܘܸܘܠܵܝܡ ܼܣܲ ܠܼܘܸܕ̈ܐ ܸܟܐ  ܵܣܵܝܐ ـ ܵܐܬܲܘܵܪܵܝܐ( ܼܥܲ ܼܝܲ

ܸܢܐ ܨܼܘ̈ܖܵܝܸܬܐ. ܵܗܕ ܡ ܟܠ ܵܐܬܼܘܵܬܐ ܸܟܐ ܵܡܨܼܝ ܵܫܩܠܼܝ ܒܼܘܵܣܵܡܐ ܒܵܓܘܵܢܢܵܬܐ ܕܼܐܲ ܐ ܼܥܲ ܼܟܵ
ܥܵܢܵܝܐ  ܪܼܘܸܝܐ ܝܵܢܐ ܒܕܵܗܝ ܵܐܬܼܘܵܬܐ. ܼܡܲ ܐ ܕܡܼܫܲ ܫܵܚܸܬ̈ ܐ ܠܼܚܲ ܐ ܵܦܝܫܼܝ ܡܼܘܠܸܦ̈ ܠܼܘܸܕ̈ ܵܗܘܵܝܐ ܕܼܝܲ
ܠܵܓܐ  ܵܕܵܝܐ ܒܼܝܼܦܲ ܒܼܓܲ ܐ ܒܸܪܐܵܙܐ ܼܐܲ ܐ ܝܵܢܐ ܟܬܼܝܼܒܸ̈ ܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܸܐܢܓܸܠܣܵܢܵܝܐ ܦܼܝܸܫ̈ ܫܵܚܸܬ̈ ܕܼܚܲ

ܢܓܼܝܠܝܲܘܢ ܦ ܐ ܸܐܣܛܼܪܲ ܐ ܕܦܵܪܩܵܬܐ ܵܐܦ ܵܐܬܵܘܸܬ̈ ܐ. ܵܐܬܵܘܸܬ̈ ̈ܐ.ܕܟܵܬܼܒܵ ܐ ܝܵܢܐ ܡܼܘܚܙܼܝܸ  ܼܝܸܫ̈
 

ܐ ܠܼܘܸܕ̈ ܐ ̈ܖܼܘܵܚܵܢܸܝܐ ܵܩܐ ܼܝܲ ܸܬܐ ܘܡܼܘܫܵܚܸܬ̈ ܐ ܕܙܡܼܝ̈ܖܵ  ܟܵܬܼܒܵ
ܐ( 031( )0203)  ܵܦܬܵܘܸܬ̈

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ  ܐ ܚܼܒܵ ܸܬܐ ܘ 002ܵܐܵܗܐ ܟܵܬܼܒܵ ܠܼܘܸܕ̈ܐ؛  30ܙܡܼܝ̈ܖܵ ܐ ̈ܖܼܘܵܚܵܢܸܝܐ ܵܩܐ ܼܝܲ ܡܼܘܫܵܚܸܬ̈
ܕ ܡܢܵ  ܐ ܼܡܢ ܸܠܵܫܸܢ̈ܐ ܸܐܢܓܸܠܣܵܢܵܝܐ ܘܵܦܪܵܣܵܝܐ ܒܼܝܲ  ܸܕܼܒܼܝܣ ܘܒܵܪܸܬܗܵܚܐ ܵܪܒܼܝ ܝܼܘܸܐܝܠ ܦܼܘܫܸܩ̈

ܥܵܬܐ، ܟܵܠܝ 0113ܵܡܕܸܠܢ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ  ܛܼܒܼܲ ܐ ܕܼܡܲ ܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܵܐܬܵܘܸܬ̈ ܕ ܼܠܲ ܼܒܵܢܐ ܼܟܲ . ܒܵܗܘ ܼܙܲ
ܐ ܒܝܼܲ  ܸܬܐ ܘܸܣܕܵܪܝ ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܟܬܼܝܼܒܸ̈ ܐ ܟܘܼ ܙܡܼܝ̈ܖܵ ܩ̈ܖܸ ̈ܖܨܲܘܸܦܐ ܡܼܝܲ ܝܵܥܐ ܕ ܬܸܪܝܢ ܼܦܲ ܸܪܫ ܼܙܲ

ܙ. ܡܼܪܲ ܪܓܼܝܣ ܼܬܲ ܚܵܬܐ  ܓܼܘܓܵܬܵܦܗ ܘܓܼܝܼܘܲ ܐ ܚܼܫܲ ܐܼܟܵ   (Action Rhythm)" ܡܫܼܘܚܵܬܐ"ܼܠܲ

 
܇ܫܡܝܪܡ02܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇0202                                       02  



 

ܚ ܝܡܼܘܦܸܠܚܼܘܗ ܐ ܝܼܘܲ ܐ ܩܼܝܵܢܸܬ̈ ܸܬܐ ܵܡ̈ܖܸ ܼܡܢ ܵܐܢܼܝ   (Musical Notes)ܵܩܐ ܦܵܪܫܵܬܐ ܕܙܡܼܝ̈ܖܵ
ܐ ܐܝܼ  ܐ. ܡܵܢܵܬܐ ܪܼܲ ܕܵܠܐ ܩܼܝܵܢܸܬ̈ ܘܼܘܓ ܵ ܐ ܓ  ̈ܖܸܝܐ ܵܢܐ ܵܡ̈ܖܸ ܐ ܼܟܲ ܸܬܐ ܘܡܼܘܫܵܚܸܬ̈ ܒܵܬܐ ܕܙܡܼܝ̈ܖܵ

ܐ ܩܵ ܘܦܫ ܐ ܝܵܢܐ ܡܼܘܠܸܚܸܡ̈ ܐ ܝܵܢܐ ܒܵܗܝ ܕܦܼܝܸܫ̈ ܐ ܕܼܝܸܛ̈ ܠܼܘܸܕ̈ ܠ  3ܐ ܼܝܲ ܠܦܼܝ ܸܫܸܢ̈ܐ ܕܝܵ  5ܼܗܲ
ܦܸܠܚܝܼ  ܸܬܐ  ܘܼܡܲ ܒܸܣܵܡܢܵܬܐ.ܙܡܼܝ̈ܖܵ ݇ܕ ܐܼܘܪܵܚܐ ܵܣܘܵܕܢܵܬܐ ܘܼܡܲ ܠܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ ܒܼܚܲ

ܠ  ̈ܐ ܼܥܲ ܐ ܝܵܢܐ ܦܼܘܠܼܓܼܝܸ ܐ ܦܼܝܸܫ̈ ܝܼܟ  00ܘܡܼܘܫܵܚܸܬ̈ ܐ( ܦ̈ܖܼܝܸܫܐ ܼܐܲ ܸܬ̈ ܓ ܼܲ ܐ )ܼܗܲ ܡܠܼܘܸܐ̈
ܫܵܣܼܓܲܘܕܼܘܵܬܐ،  ܡ  ܐܢܸ̈ ܼܕܲ ܢ، ܚܼܘܵܝܵܕܐ ܼܥܲ ܢ،ܡܫܼܝܵܚܐ ܘܚܼܘܒܼܘܗܝ ܠܸܟܣܼܠܲ ܵܠܵܗܐ ܵܩܼܬܲ ܕܼܐܲ

ܫܵܬܐ  ܕܼܪܲ ܼܝ ܵܩܐ ܼܡܲ ܚܟ  ܸܡܵܢܸܢ̈ܐ، ܸܥܐܵܕܐ ܙܥܲܘܵܪܐ، ܸܥܐܵܕܐ ܓܼܘܵܪܐ ܘܫܪ. ܕܠܵܚܵܡܐ ܝܵܢܐ ܵܠܐ ܼܐܲ ܼܗܲ
ܐ  ܚܵܙܵܝܸܬ̈ ݇ܕܼܒܸܫܵܒܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܦ ܵܩܐ ܼܡܲ ܐ ܵܩܐ ܕܼܚܲ ܸܗ̈ ܼܒܵ ܐ.ܼܐܲ ܐ ܕܸܥܵܕܸܬ̈ ܵܕܸܡ̈  ܘܼܗܲ

 
ܐ ) ܐ ܛܠܼܝܸܩ̈ ܥܼܘܸܝܐ ܵܒ݇ܬܪ ܵܐܬܵܘܸܬ̈ ܐ( 32( )0200ܼܛܲ  ܵܦܬܵܘܸܬ̈
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ܐ  ݇ܕܵܡܵܝܐ ܼܡܢ ܸܪܐܵܙܐ ܕܟܵܬܼܒܸ̈ ܐ ܼܩܲ ܐ"ܟܵܬܼܒܵ ܸܬܠܵܝܸܬ̈ ܝܬ ݇ܗܵܘܘ ܼܡܲ ݇ܕ  "ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܘ ܼܠܲ ܐ ܕܼܚܲ ܬܸܠ̈  ܼܡܲ
ܨܸܝܬ ܗ݇ ܵܡܢ ܝܼ ܒܸܫܵܡܐ ܕܪܵ  ܵܝܠܲܘܵܦܐ ܚܦܼܝܵܛܐ ܡܼܝܵܢܐܼܝܬ ܸܟܐ ܼܡܲ ܠܦܵ ܵܠܲܗ ܕܼܐܲ ܕ ܵܘܐ ܠܼܡܲ ܢܸܬܗ. ܼܟܲ

ܢܵܩܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ  ܐ ܕܵܐܼܢܲ ܐ ܛܠܼܝܸܩ̈ ܐ ܒܵܐܬܵܘܸܬ̈ ܫܵܚܸܬ̈ ܠܵܦܢܸܬܗ ݇ܐܸܡܵܪܲܗ ܕܐܼܝܬ ܼܚܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܡܲ ܼܚܲ
ܢܵܩܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܛܸܥܐ  ܐ ܝܸܠܗ ܕܵܐܼܢܲ ܝܢܼܝ ܝܵܢܐ: ܵܗܘ ܚܵܫܼܒܵ ܥܼܝ ܵܒ݇ܬܵܪܝ ܘܵܝܕܥܼܝ ܕܼܐܲ ܕܼܛܲ

ܫܵܬܐ ܒܼܕܲ ܝܵܬܐ ܘܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܼܘܲ ܕܼܝܵܕܐܘܵܪܵܒܐ  ܵܒ݇ܬܵܪܝ ܵܓܘ ܼܒܲ  ܗܕ ܸܠܐ ܝܠܸ ݇ܗܵܘܵܝܐ ܝܸܠܗ ܩܼܲ  ܼܒܲ
ܠܼܘܸܕ̈ܐ ܵܝܠܦܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ  ܐ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ ܕܼܝܲ ܚܠ݇ܗܲܘܢ. ܢܼܝܵܫܐ ܕܵܐܵܗܐ ܟܵܬܼܒܵ ܫܟ ܸ ܱܲ ܡܵܨܵܥܐ ܕܼܡܲ
ܐ ܘܵܒܠܓܼܝ ܒܵܓܘܵܢܢܵܬܐ ܕܨܼܘ̈ܖܵܝܸܬܐ ܕܵܓܘ ܟܠ  ܐ ܛܠܼܝܸܩ̈ ܐ ܕܐܼܝܬ ܠ݇ܗܲܘܢ ܵܐܬܵܘܸܬ̈ ܫܵܚܸܬ̈ ܼܚܲ

ܐ.   ܵܦܵܬܐ ܕܟܵܬܼܒܵ
 

ܐ( 32( )0200ܥܼܘܩܒܵܪܐ ܸܐܓܵܪܐ )  ܵܦܬܵܘܸܬ̈
ܐ ܬܸܪܵܝܵܢܐ ܼܡܢ ܸܪܐܵܙܐ ܕܟܵܬܒܸܼ̈  ܐ"ܐ ܟܵܬܼܒܵ ܸܬܠܵܝܸܬ̈ ܝܬ ݇ܗܵܘܘ ܼܡܲ ܐ ܕܬܸܪܝܢ" ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܘ ܼܠܲ ܬܸܠ̈  ܼܡܲ

ܐ ܪܝܵܠܗܲ  ܵܐܚܲܘܢܵܘܸܬ̈ ܓܼܝܵܪܐ ܘܵܗܘ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܼܬܲ ݇ܕ ܼܒܲ ܒ : ܼܚܲ ܸܚܻܸ ܓܼܝܵܪܐ ܸܟܐ ܼܡܲ  ݇ܗܵܘܐܵܒܵܢܐ. ܵܗܘ ܼܒܲ
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ܼܓܪܵ  ܐ ܵܡܸܪܐ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܵܩܐ ܼܦܲ ܠܼܘܸܦܐ ܝܸܠܗ ܠܵܐܚܲܘܸܢܗ ܕܵܗܘܠܸܡܐܼܟܼܘܠܵܝܸܬ̈ ܠ  ܸܙܐ ܐ ܘܼܡܲ ܵܐܼܟܸ
ܐ ܦ̈ܖܼܝܸܫܐ ܐܼܝܵܢܐ ܡܵܨܵܥܐ ܝܵܢܐ  ܐ. ܒܟܠ ܕܵܗܝ ܕܐܼܝܬ ܠ݇ܗܲܘܢ ܕܼܝܵܠܵܝܸܬ̈ ܐ ܵܛܼܒܸ̈ ܠܸܡܐܼܟܼܘܠܵܝܸܬ̈

ܒܚܘܼ ܕܒܸܡܬܵܚܐ  ܫܵܠܵܡܐ ܼܘܲ ܼܒܼܘܵܬܐ ܕܸܐܚܵܕܸܕܐ.ܠܕܵܪܵܒܐ ܸܫܸܢ̈ܐ ܵܚܝܼܝ ܼܒܲ  ܵܡܵܢܐ ܵܓܘ ܫܼܒܵ
 

ܐ ܐ ܵܩܐ ܓܼܘ̈ܖܸ  ܒ ـ ܟܵܬܼܒܸ̈
 32( 0200) ܼܝ ܸܠܵܫܵܢܐ ܸܐܢܓܸܠܣܵܢܵܝܐ(ܵܐܢܼܝ ܕܸܟܐ ܵܝܕܥܕܩܵܪܝܵܬܐ )ܵܩܐ ܐ ܟܵܬܒܼܵ 

ܐ(   ܵܦܬܵܘܸܬ̈
ܘܸܥ̈ܐ ܵܓـܘ ܸܐܸܫـܬ ܬܵܦـܩـܵܝـ ܐ ܘܼܙܲ ـܠـܼܘܸܦـܐ ܝـܸܠـܗ ܠـܵܐܬܵܘܸܬ̈ ـܐ ܼܡܲ ܐ ܵܐܵܗܐ ܟܵܬܼܒܵ ܐ: ܵܗܕܼܟܵ ܸܬ̈

ܣܵܩܐ. ܢ ܼܥܲ ܪܼܝ ܩܵܪܵܝܐ ܠܟܠ ܚܵܕܐ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܦܫܼܝܛܵܬܐ ܼܝܲ ܐ ܵܡܨܼܝ ܕܼܫܲ  ܕܵܝܠܲܘܸܦ̈
 

ܐ  ܬ 0ܸܩ̈ܖܵܝܸܢܐ ܕܣܵܘܵܕܐ )ܟܵܬܼܒܵ ܐ( 010( 0200ܸܐܵܣܵܝܐ( )ܼܫܲ  ܵܦܬܵܘܸܬ̈
ܐ، ܸܒܕ ܵܗܸܘܐ ܵܡܘܬܵܪܵܢܐ ܠܵܐܢܼܝ  ܬܸܐܸܣ̈ ܪܒܵܥܐ ܒܸܣܕܵܪܐ ܕܼܫܲ ݇ܕܵܡܵܝܐ ܼܡܢ ܼܐܲ ܐ، ܵܗܘ ܼܩܲ ܵܐܵܗܐ ܟܵܬܼܒܵ
ܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܸܥܣܵܪܐ ܸܩ̈ܖܵܝܸܢܐ:  ܐ ܕܸܟܐ ܵܡܨܼܝ ܵܩܪܼܝ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ. ܵܗܘ ܚܼܒܵ ܵܝܠܲܘܸܦ̈

ܣܵ  ݇ܕ ܛܼܘܦ  ܐ ܝܸܠܗ ܼܚܲ ݇ܕܵܡܵܝܐ ܒܵܝܗܼܒܵ ܗܵܡܝ ܼܩܲ ܝܢܼܝ ܕܼܣܲ ܐ ܼܡܢ ܣܵܘܵܕܐ ܦܫܼܝܵܛܐ. ܵܗܘ ܼܐܲ
ܐ  ܼܒܵܢܐ ܕܵܩܸܐܡ ܕܸܡܠܵܬܐ ܐܼܝܬܼܘܵܬܵܢܝܵܬܐ. ܢܼܝܸܫܗ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ ܕܵܝܠܲܘܸܦ̈ ܠܼܘܸܦܐ ܝܸܠܗ ܠܼܙܲ ܼܡܲ

ܡܸܙܡܼܝ ܒܼܘܬ ܕܼܝܵܠܵܝܵܬܝ. ܸܢܐ ܘܼܗܲ ܠ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܕܥܼܝ ܠܵܓܵܢܝ ܼܘܲ  ܵܝܠܦܼܝ ܕܼܡܲ
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ܘ̈ܖܝܐܡܬ̈ܠܐ ܐܬ  
  ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ                                 

                      
ܐ ݇ܐܵܬܐ ݇ܐܼܟܘܲ  ܠܼܝ!܀ ܸܕܐܼܒܵ  

ܝܗܝ ܘܸܟܐ ܫܵ  ܵܐܢܝܼ ܠ ܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܼܕܲ ܚܸܡܢܼܝ ܒܼܘܬ ܦܵܠܵܛܐ ܕܥܼܒܵ ܩܠܼܝ ܕܸܠܐ ܼܬܲ
ܐ ݇ܕܟܵܡܐ ܵܦܣܲܘܥܵܝܸܬ̈                                         ܝ ܸܩܢܵܛܐ.ܵܡܖܼܲ̈  ܼܚܲ

ܝܢܼܝ ܛܼܘܵܪܐ ܡܼܝܵܬܐ ܝܸܠܗ؟ ܐ ܵܒ݇ܬܪ ܼܐܲ  ܀ ܸܕܐܼܒܵ

ܥܵܬܐܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܼܕܲ ܵܒܐ ܝܵܠܲܗ ܒܼܘܬ ܚܵܕܐ  ܼܡܲ ܡܵܬܐܩܼܲ ܕܥܼܘܓ ܵ ܸܘܵܡܐ ܥܵܝܵܕܐܼܝܬ ܼܘܲ . ܕܸܠܐ ܼܩܲ  

ܐ ܸܙܐ ܙܥܲܘܵܪܐ ܝܸܠܗ.  ܗܼܒܵ  ܀ ܼܕܲ

ܒܸܣܵܪܐ ܼܡܢ ܛܼܝܵܡܐ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ.ܕܩܼܘܡܵܬܐ ܵܬܐ ܸܟܪܝܘܼ ܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܸܠܐ ܼܡܲ  

ܚ ݇ܕ ܵܟܵܕܐ ܵܗܘܵܝܐ ܼܐܲ ܢ ܼܚܲ ݇ܕ ܸܩܛܥܼܘܗܝ ܵܩܐ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܸܒܕ ܵܡܸܛܐ.܀ ܕܼܘܢܸܝܐ ܸܐ ܼܝ ܼܚܲ ܟ   

ܒ ܟܠ ݇ܐܵܢܵܫܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܒܲ ܝܼܘܵܬܐ ܼܣܲ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܠܐ ܵܓܵܪܓ ܵܗܸܘܐ ܸܠܗ ܣܵܒܪܵܬܐ ܵܪܵܒܐ ܼܡܢ ܼܚܲ
ܝܵܟܵܢܝܼܘܵܬܐ ܦܪܼܝܫܵܬܐ ݇ܕܟܵܡܐ ܦܼܘ̈ܖܸܣܐܘ ܸܒܵܚܵܝܐ ܝܸܠܗ ܒܚܵܕܐ ܼܐܲ .ܦ̈ܖܼܝܸܫܐ ܐܼܝܬ ܸܠܗ ܼܚܲ  

ܪ ܵܗܕܵ ܀ ܕܼܘܢܸܝܐ ܵܕܐܼܟܼܝ ܕܵ  ܼܒܵܪܐ.ܥܵ ܸܙܐ ܸܟܐ  ܟܼ ܼܒܸܩܬ ܵܠܲܗ ܼܗܲ  

ܚ ܢܕܼܝ ܵܗܸܘܐ ܒܓܡܼܝܪܼܘܵܬܐܡܸ  ܟܠܕ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܵܠܸܙܡ ܚ ܕ ܸܐܵܠܐ ܸܟܐ ܵܡܼܨܲ ܵܬܦܼܩܲ
ܕܒ ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܒ݇ܐܵܣܵܢܝܼܘܵܬܐ ܼܩܲ ̈ܢ ܒܵܚܕܼܘܵܬܐ ܵܥܼܒܪܼܝ. ܟܠ ܼܚܲ ܼܝܲ                     ܼܚܲ

ܐ ܸܠܐ ܵܚܸܕܪ.܀ ܸܕܵܡܐ ܠܡܝܼ̈ܵ   

ܢܗܼܘܵܪܐ ܝܸܠܗ ܕܝ ܣܼܘܵܪܐ ܕܸܒܝܠ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܼܘܬ ܡܵܩܘܵܝܢܼܘܵܬܐ ܕܸܚܙܵܡܝܼܘܵܬܐ ܝܸܠܗ ܘܼܡܲ  
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݇ܕ ܸܕܵܡܐ ܝܵܢܐ ܸܠܐ ܵܦܸܐܫ ܸܢܫܝܵ ܐܵ  ܐ.ܢܼܝ ܕܼܡܢ ܼܚܲ  

 ܀ ܵܕܥܬܼܘܗܝ ܡܼܘܩܸܪܡܼܘܲܗ ܝܸܠܗ.

݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ.ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܢܦܼܝܵܠܐ ܝܸܠܗ ܬ݇  ܢ ܼܚܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܝܲ ܚܲܘܬ ܵܟܐܪ ܕܼܚܲ  

ܠ ܡܝܼ̈ܵ  ܐ܀ ܸܕܪܝܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܼܥܲ .ܐ ܕܸܙܠܸܦ̈  

ܐ ܕܸܦܵܠܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܗܵܘܵܠܸܬ̈ ܵܪܵܒܐ ܸܚܪܵܒܐ ܝܵܢܐ. ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܐܲ  

ܐ ܐ ݇ܐܟܼܘܸܡ̈ ܢ ܵܡܸܫ̈ .܀ ܸܗܼܒܼܝܼܲ  

ܝܵܠܢܵܬܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܬ ܚܵܕܐ ܸܗܼܒܼܝ ܼܚܲ .ܵܩܐ ܡܵܛܝܵܬܐ ܠܢܼܝܵܫܐ ܼܠܲ  

ܐ ܝܸܠܗ ܪܼܝܼܟܵ ܐ ܸܠܐ ܵܦܝܵܫܐ، ܕܼܘܢܸܝܐ ܛܼܘܦܪܼܘܲܗ ܼܝܲ  ܀ ܵܗܕܼܟܵ

ܵܠܐ ܸܒܕܒܸ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܢ. ܕ ܵܐܸܬܐ ܫܼܘܚܵܠܵܦܐ ܘܼܚܲ ܵܗܸܘܐ ܒܸܠܼܒܲ  

ܪܸܙ̈ܖܼܝ ܵܓܘܼܘܗܝ. ܢ، ܵܗܘ ܚܠܼܘܵܠܐ ܕܵܐܵܢܐ ܵܠܐ ܵܪܩܕܸ  ܐ ܼܙܲ ܫܼܒܲܘܩ ܚܵܡ̈ܖܸ  

݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܵܩܬܼܝ ܸܠܐ ܵܡܸܛܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐܸ  ܪ ܵܠܐ ܵܗܸܘܐ.ܒܘܼ ܢ ܼܚܲ ܫ ܨܵܦܝܼܝ ܝܵܠܲܗ ܕܼܗܲ  

ܠ ܐܼܝܵܕܐ ܕܸܦܵܠܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ  ܝܵܢܐ ܕܼܥܲ ܵܝܐ.ܘܵܗܘܵܝܐ ܟܼܘܸܪܐ ܗܵ ܀ ܵܗܝ ܼܥܲ  

݇ܕ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܡܢ ܸܦܵܠܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܼܝܸܠܗ ܼܛܲ  ܥܵܟܐܪ ܘܩܡܼܝܵܢܐ، ܸܠܐ ܵܡܸܛܐ ܼܚܲ      ܼܡܲ
ܐܘ ܪܼܝܼܟܵ ݇ܕ ܸܡܬܵܚܐ ܼܝܲ ݇ܕ ܕܵܗܸܘܐ ܒܸܗܼܒܼܝ ܕܵܛܼܒܬܼܘܗܝ ܸܒܕ ܵܣܸܒܪ ܼܚܲ       .ܟܠ ܼܚܲ

ܠܵܩܐ ܸܟܐ ܵܙܸܕܥ.ܵܗܘ ܕܚܼܘܸܘܐ ܵܗܸܘܐ ܢܗܼܝܣܼܘܗܝ، ܼܡܢ ܚܼܲ  ܀ ܼܒܵܠܐ ܼܒܲ  

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܩܼܲ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܪܵܬܐ ܸܒܕ ܵܙܸܕܥܼܚܲ ܠ ݇ܐܼܚܲ ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܼܗܲ ܼܡܢ ܟܠ  ܸܒܠ ܙܵܝܵܢܐ ܼܡܢ ܼܚܲ
ܠܼܘܗܝ. ܡܵܝܵܢܐ ܼܥܲ  ܸܡܢܕܼܝ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܼܕܲ
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.ܵܨܐ ܵܒܵܒܐ ܕܵܗܘ ܵܦܵܓܐ ܝܸܠܗ܀ ܵܗܘ ܵܩܪܘܼ   

ܐ ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܐܼܘܵܕܸܠܐ. ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܟܵܬܐ( ܠܚܼܝܸܡ̈ ܼܒܵܪܐ ܘܼܒܲ ܝܗܝ )ܼܓܲ ܸܬ̈ܖܼܘܲ  

ܪܝܼ  ܵܗܘܵܝܐ ܒܪܼܝܼܟܵܬܐ،܀  .ܼܟܵܬܐܵܠܐ ܟܪܼܝܵܬܐ ܘܵܠܐ ܼܝܲ  

݇ܕ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܡܵܛܝܵܬܐ ܕܸܪܼܓܵܫܐ ܕܵܚܕܼܘܵܬܐ ܠܼܚܲ ݇ܕ ܸܡܐܡܵܪܐ ܣܩܼܝܵܠܐ ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܼܡܲ ܼܚܲ
ܪܨܲܘܵܦܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ.  ܼܦܲ

ܼܘܠܼܘܗܝ ܸܟܐ ܵܬܪܼܝ.܀ ܵܗܘ ܕܵܓܘ ܡܝܼ̈ܵ  ܪ ܓ  ܐ ܵܥܼܒܸ  

ܢ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܚܵܠܲܗ ܵܓܼܢܲ ܕܼܪܲ ܵܠܐ، ܵܓܵܪܓ ܼܗܲ ݇ܕ ܫܼܘܼܓ݇ ܚܸܠܗ ܼܚܲ ܼܪܲ ܢ ܕܼܫܲ ܚ ܒܵܪܵܒܐ ܕܐܼܝܼܡܲ ܵܬܦܼܩܲ
ܐ  .)عواقب(ܸܩܸܨ̈  

ܒܼܘܸܠܐ ܸܒܕ ܵܚܸܨܕ.܀ ܵܗܘ ܕܠܦܵ  ܪܼܕܲ ܘܵܚܐ ܵܙܸܪܥ ܠܼܓܲ  

ܵܕܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܗܼܘܵܦܼܟ ܥܼܒܵ ܵܕܐ ܐܼܝܬ ܸܠܗ ܼܚܲ ݇ܕ ܥܼܒܵ ܪܵܢܵܫܐ ܵܘܸܠܐ  )عکس العمل(ܟܠ ܼܚܲ ܘܼܒܲ
ܪܩܼܘܼܒܠܼܘܗܝ. ܕܼܘܗܝ ܕܵܠܐ ܵܕܝ̈ܖܼܝ ܼܒܲ             ܝܵܠܲܗ ܕܵܗܸܘܐ ܙܗܼܝܵܪܐ ܼܡܢ ܦܵܠܵܛܐ ܕܥܼܒܵ

݇ܕ ܕܼܘܟܵܬܐ ܕܵܦܠܛܼܝ ܡܝܼ̈ܵ  ܝܬܼܘܗܐ ݇ܬܚܘܼ ܀ ܵܗܘ ܸܠܐ ܵܕܸܡܼܟ ܼܚܲ  

ܵܠܐ ܕܵܗܸܘܐ ܵܗܘ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܪܵܒܐ ܵܗܘܢܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܫܼܘܼܓ݇ ܕ ܼܚܲ ܙܵܝܢܼܘܗܝ.ܠܸ ܵܢܐ ܝܸܠܗ ܘܸܠܐ ܵܥܼܒܸ  

ܼܟܵܬܐ ܵܥܼܒܵܕܐ ܸܠܗ ܐܼܘܦ ܟܼܲ  ܀ ܵܗܘ ܢ ܸܠܐ ܵܥܼܒܕܼܝ ܸܠܗ.ܸܡܢܕܼܝ ܕܼܒܲ ܐ ܘܟܼܘܼܬܲ ܸܠ̈  

ܼܟܵܬܐ ܵܪܵܒܐ ܵܫܵܩܐ:ܦܘܼ  ܥ ܼܒܲ ܝܬܼܘܬܵ ܵܡܪ ܵܟܐܪܼܒܵܕܢܵܬܐ )ܼܡܲ ܝܼܘܵܬܐ ܕܚܵܕܐ ܼܒܲ ܘܸܠܐ  ܐ( ܝܵܠܲܗ ܒܼܚܲ
                                             ܵܦܝܵܫܐ ܚܫܼܝܼܒܵܬܐ. ܵܗܘܵܝܐ ܕܵܠܐ

ܝܬܼܘܟܼ  ܢ ܵܓܘ ܼܒܲ ܝܢܘܼ  ܀ ܗܲܘܵܫܵܪܐ ܸܐ ݇ܕܵܡܝܵܬܐ ܼܥܲ ܪ ܼܩܲ ܠ ܸܡܢܕܼܝܼܘܼܟ ܸܒܕ ܵܢܦܵܠܐ ܵܥܼܒܸ ܗܝ ܼܥܲ
ܼܟܬܼܘܼܟ. ܠ ܼܒܲ  ܘܐܼܝܵܬܐ ܼܥܲ
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ܝܢܼܘܗܝ ܼܘܼܟ ܬܼܘܼܟܵܠܵܢܐܵܠܐ ܵܗܸܘܐ ܠ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܼܘܬܼܘܼܟ ܒܵܗܝ ܕܵܠܐ ܼܥܲ ܕ݇ ܗܲܘܵܫܵܪܐ ܒܼܚܲ ܠ ܼܚܲ  ܼܥܲ
                                          .ܸܙܐ ܐܼܝܕܼܘܗܝܕܼܟܼܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܘܵܠܐ 

ܐ  ܗܼܒܵ ܢ ܼܕܲ ܼܝܒܼܘܼܟ ܵܠܐ ܵܕܸܪܬܸܙܐ ܀ ܗܲܘܵܫܵܪܐ ܸܐ ܸܠܗ. ܵܗܸܘܐ ܵܓܘ ܓ   

ܬܵܠܐ ܕܸܥܸܠܠ ܝܵܠܲܗ. ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܼܟ ܼܡܲ ܪ ܼܐܲ ܼܗܲ  

ܫܠܵ ܕܸܬܪܸܬܝܢ  ܐܪܬܵ ܩܼܘܣܼܲ ܀ ܵܗܝ  ܐ ܵܗܸܘܐ ܵܠܲܗ ܸܟܐ ܵܨܝܵܢܐ.ܼܒܲ ܢܵܝܸܬ̈  

݇ܕ ܫܼܘܼܓܵܠܐ ܵܠܸܙܡ ܝܵܠܲܗ ܕܵܗܸܘܐ ܬ݇  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܵܪܢܼܘܵܬܐ ܟܠ ܼܚܲ ܟܠ  ܕܩܼܲ ܚܲܘܬ ܚܵܕܐ ܡܼܕܲ
ܵܠܐ ܸܠܐ ܵܐܸܬܐ ܒܸܪܵܫܐ. ܢ ܵܠܐ ܵܗܘ ܫܼܘܼܓ݇                       ܸܡܢܕܼܝ ܵܗܸܘܐ ܒܸܪܐܵܙܐ ܸܐ

ܠ ܕܚܵܕܐ ܡܸ  ܵܩܠܸ̈ ܀ ܼܗܲ ܲ ܐ ܵܢܬܪܼܝ.ܐ ܟܸ ܫܸܡܫܵܬܐ ܵܢܬܵܪܐ، ܸܐܵܡܐܐ ܟ ܼ  

ܐ ܝܵܢܐ ܘܵܡܪ ܸܢܣܵܝܵܢܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܼܘܫ ܵܙܘܵܕܐ ܡܵܩܘܵܝܸܢ̈ܐ ܵܐܸܦܢ ܕܵܗܘܼܝ ܒܸܫܸܢ̈ܐ، ܵܐܢܼܝ ܕܓܡܼܝ̈ܖܸ
ܵܗܠ ܝܵܢܐ ܐܼܝܵܢܐ ܝܵܢܐ ܼܡܢ ܵܐܢܼܝ ܕ ܝܬ ܠ݇ܗܲܘܢ ܸܢܣܵܝܵܢܐ.ܓ ܵ                           ܼܠܲ

ܐ ܥ̈ܖܸ ܠ ܸܚܨܵܕܐ ܕܼܣܲ .܀ ܼܗܲ  

ܥܵܕܐ ܕܸܠܐ ܝܸܠܗ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܠ ܚܵܕܐ ܼܘܲ ܠܕܼܘܵܬܐ.ܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗ ܼܥܲ ܒܓ ܼܲ  

ܙ. ܐ ܒܸܪܵܫܐ ܕܓܼܘܢܼܒܲ ܝܼܟ ܵܓܘܸܙ̈ ܪ ܼܐܲ  ܀ ܼܗܲ

ܡ ܸܦܵܠܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܡܵܬܐ ܼܥܲ ܡܼܙܲ ܝܬ ܵܠܗܲ  ܼܗܲ ܒܵܪܐܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܘ ܼܠܲ ܸܒܠ ܠܼܚܲ  ܵܗܘ ܸܠܐ ܼܩܲ
ܸܢܐ .ܕ݇ܐܸܚ̈ܖ݇  

ܥܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ                                                   
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 ܚܫܠ ܩܛܡܐ
 )ܚܕܐ ܗܘܩܝܬܐ ܕܐܼܒܗ̈ܬܐ(

 

ܝܬ ݇ܗܵܘܐ،     ݇ܕ ܥܵܕܵܢܐ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ، ܼܠܲ ܠܵܟܐ. ܵܐܵܗܐ ܡܼܲ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܡܲ ܠܵܟܐ ܐܼܝܬ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ
ܪ ܸܫܸܢ̈ܐܘ ܐܵܙܘܓܵ ـ ݇ܗܵܘܐ ܸܠܗ ܚܵܕܐ ܒܵܪܬ  ܥܼܣܲ ܸܢܐ  ܚܵܕܐ ܒܵܪܵܬܐ ܵܒ݇ܬܪ ܸܬܠܼܬܲ ܕܸܫܡܼܘܲܗ ܫܼܘܼܫܲ

ܠܵܟܐ .݇ܗܵܘܐ ܐ  ܼܡܲ ܠܸܟ̈ ܝܗܝ ܼܡܲ ܝܼܟ ܟܼܠܲ ܢܸ ܼܐܲ ܬܸܪܗ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܠ ܼܐܲ ܸܟܡ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܐ ؛ ܐ ܸܟܐ ܼܗܲ ܵܓܸܗ̈
ܐ ܒܛܠܼܘܡܵܝܐ. ݇ܕܟܵܡܐ ܥܵܕܵܢܸܬ̈                                   ܒܸܟܐܢܼܘܵܬܐ ܘܼܚܲ

ܐ     ܕ ܝܬܼܝܼܒܵ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܟܲ ܨܪܼܘܗܝ ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ ܡܙܘܼ ܒܼܩܲ ܼܟܬܼܘܗܝ ܒܼܲ ݇ܗܵܘܐ ܸܡܐ ܘܼܗܲ ܡ ܼܒܲ ܩܼܘܵܪܐ ܼܥܲ
ܢ "ܸܡܢܼܘܲܗ:  ܝܸܠܗ ܢܼܝ ܠܼܝ ܸܐ ܼܟܵܬܐ ܸܟܐ ܵܒܢܵܝܐ ܸܠܗܼܬܲ ܢ ܐܼܘܪܵܙܐ ܼܒܲ ܝܵܬܐ ܼܝܲ ܼܟܵܬܐ  "؟ܼܒܲ ܼܒܲ

ܘܼܘܒܸ  ܼܟܵܬܐ ܵܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ":ܐ ܝܵܠܗܲ ܓ ܼܲ ܢ ܼܒܲ ܢܵܕܐ. ܸܐ ܝܼܟ ܼܒܲ ܼܟܵܬܐ ܼܐܲ ܐ ܝܸܠܗ ܘܼܒܲ ܝܼܟ ܡܼܝܵ̈ ܐܼܘܪܵܙܐ ܼܐܲ
ܐ ܸܒܕ  ݇ܕܡ ܡܼܝܵ̈ ܢܵܕܐ ܼܩܲ ܡܥܼܝ ܐܼܝܵܢܐ ܼܒܲ ܐ ܸܠܐ ܓ ܼܲ ݇ܬܸܝܐ ܙܼܘܸܙ̈ ܡܵܥܢܵܬܐ، ܟܵܡܐ ܕܐܼܘܪܵܙܐ ܼܡܲ ܓ ܼܲ

ܠܵܟܐ  "ܵܕܼܒܵܩܐ ܸܠܗ. ܒܪܘܸܠܐ ܝܸܠܗ ܩܼܲ ܵܪܵܒܐ ܸܒܟܵܪܵܒܐ ܝܸܠܗ ܼܡܲ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ  ܼܘܗܲ ܒܼܘܠܼܘܗܝ ܼܚܲ
ܩܪܸ "ܝܸܠܗ:  ܢ ܼܡܢ ܒܵܪܬܼܝ ܕܼܝܵܠܲܗ ܙܥܲܘܪܵܬܐ ܸܙܐ ܼܒܲ ܢܸܐ ܸܘܵܒܐ ܕܸܐ  ܢ ܵܗܝ ܸܟܐ ܵܡܨܵܝܐ ܕܓ ܼܲ

ܐ  ݇ܬܸܝܐ ܙܼܘܸܙ̈ ݇ܕ ܐܼܘܪܵܙܐ ܵܠܐ ܼܡܲ ܝܵܬܐ، ܼܚܲ ܡܵܥܐ ܘܵܒܢܵܝܐ ܵܓܘ ܼܒܲ ܼܟܵܬܐ ܸܟܐ ܵܡܨܵܝܐ ܕܓ ܼܲ ܵܕܐܼܟܼܝ ܼܒܲ
ܝܵܬܐ. ܝܵܓܗ "ܼܒܲ ܩܼܘܪܼܘܗܝ ܝܸܠܗ  ܼܗܲ ܢܸ ܗܼܡܢ ܒܵܪܬܸ  ܗܒܼܘܵܩܪܸ ܼܒܲ ܘܼܘܒܸ . ܫܼܘܼܫܲ ܕܵܠܐ "ܐ ܝܵܠܲܗ: ܐ ܓ ܼܲ

ܡܵܥܐ.݇ܬܝܸ ܐܼܘܪܵܙܐ ܸܟܐ ܡܼܲ  ܸܫܟ ܼܟܵܬܐ ܸܟܐ ܓ ܵ ܐ ܘܼܒܲ ܠܵܟܐ ܒܸ  "ܐ ܙܼܘܸܙ̈ ܟܵܪܵܒܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ
݇ܕ ܡܸ  ܦܼܘܵܢܵܝܐ ܐܼܝܵܢܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܼܘ ܼܚܲ                        .ܢܕܼܝ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ݇ܐܵܡܵܪܐ ܟ 

ܵܪܐ     ܸܢܐܥܼܒܵ ܪܘܼܘܣܸ  ܝܵܢܐ ܟܵܡܐ ܸܫܸܢ̈ܐ ܘܫܼܘܼܫܲ ܵܪܐ.  ܡܵܛܵܝܐܐ ܝܵܠܲܗ ܘܼܓܲ ܝܵܠܲܗ ܠܸܫܸܢ̈ܐ ܕܓܼܒܵ
ܠܵܟܐ  ܙܼܝܪܸ ܼܡܲ ܸܪܵܢܗܲ ܵܐܵܢܐ " ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ܗܸܒܩܵܪܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܼܘܲ ܓܼܒܸ  ܒܵܪܬܼܝ. ܡܼܘܕ݇  ܵܒܥܸܝܢ ܼܡܲ

ܚ؟ ܚ ܵܥܼܒܼܕܲ ܘܼܘܵܒܐ ܝܸܠܗ:  "ܵܡܼܨܲ ܙܼܝܵܪܐ ܓ ܼܲ ܝܼܟ "ܼܘܲ ܣܼܝܵܡܐ، ܸܒܕ ܵܗܸܘܐ ܼܐܲ ܠܵܟܐ ܕܵܗܸܘܝܬ ܼܒܲ ܼܡܲ
ܚ ܸܨܼܒܵܝܢܼܘܼܟ. ܚܸܒܼܪܲ ܬܵܪܐ ܟܸܠܗ ܵܓܘ  ܸܒܕ ܼܡܲ ܕ ܼܐܲ ܠܵܟܐ ܵܒܸܥܐ ܡܼܲ ܼܩܲ ܵܪܗܲ ܼܡܲ ܘܟܠ   ܒܵܪܸܬܗ ܓܼܒܸ  
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݇ܕ   ܨܵܪܐܼܚܲ ܠܵܟܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ".ܕܚܫܼܝܵܚܐ ܝܸܠܗ ܵܡܸܨܐ ܵܐܸܬܐ ܠܼܩܲ ܐ  .ܵܠܐ"ܐܼܝܵܢܐ ܼܡܲ ܵܗܕܼܟܵ
ܙܸܒܸܛܢ ܕܸܠܐ  ܼܟܵܬܐܸܠܗ  ܸܟܐ ܵܒܸܢܐ ܐܼܘܪܵܙܐܵܗܘܵܝܐ. ܵܐܵܢܐ ܵܒܸܥܝܢ ܼܡܲ ܝܵܬܐ ܘܵܠܐ ܼܒܲ ܗ ܵܗܝܓܵ  ".ܼܒܲ

ܙܼܝܵܪܐ  ܘܼܘܒܸ ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ܼܘܲ ܠܵܟܐ ܕܵܗܘܸ "ܐ ܝܸܠܗ: ܓ ܼܲ ܣܼܝܵܡܐ، ܼܡܲ ܝܼܟ   ܸܒܕ ܵܥܼܒܸܕܢ ܵܐܵܢܐ ܝܬ ܼܒܲ ܼܐܲ
ܠܵܟܐ  "؟ܡܼܘܕܝ ܝܸܠܗ ܦܼܘܩܵܕܢܼܘܟܼ  ،ܠܼܘܟܼ ܕܵܒܣܵܡܐ  ܩܼܘܕܸ ܸܙܐ ܼܡܲ ܙܼܝܵܪܐ ܵܐܸܙܠ ܐ ܝܸܠܗ ܕܼܦܲ ܼܘܲ

ܬ݇  ܢܵܩܐ ܘܼܡܲ ܼܘܲ ܚ ܸܠܗ ܵܗܘ ܒܼܘܫ ܸܡܣܸܟܵܢܐ ܓ  ܫܟ ܸ ܬܵܪܐ ܘܼܡܲ ܸܠܗ ܵܩܐ  ܸܝܐܘܵܚܸܕܪ ܵܓܘ ܟܸܠܗ ܼܐܲ
ܒܵܪܸܬܗ.                                                  ܪ ܵܩܐ ܕܵܓܒܸܼ   

ܙܼܝܵܪܐ ܘܸܒܚܵܕܵܪܐ ܝܸܠܗ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܠܸ     ܬܵܪܐ ܵܗܘ  ܗܠܸ ܟܵܓܘ ܗ ܼܘܲ ܠ ܪܘܼܝܵܚܐ ܼܐܲ ܼܗܲ
ܚܒܼܘܪܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܝܼ  ܕܼܡܲ ܚܟ  ܢܵܩܐ ܕܐܼܝܬ ܸܠܗ ܼܐܲ ܼܘܲ ݇ܕ ܓ  ܠ  ܒܼܘܬ ܼܚܲ ܚܵܕܐ ܸܝܵܡܐ ܵܣܼܒܵܬܐ ܘܼܗܲ

ܐܬܸ  ܐ ܝܵܠܲܗ ܚܙܼܝܬܼܘܗܲ ܵܐܦ ܸܫܡܵܫܐ ܠܸ  ܵܗܘ ܵܝܘܵܡܐ ܢܼܘܵܪܐ  ܒܵܗܝ ܗܼܦܲ ܕܸܟܐ ܵܚܸܝܐ ܵܓܘ ܼܬܲ
ܝܬܸ  ܩܼܘܪܸ  ܗܕܼܒܲ ܙܼܝܵܪܐ ܕܵܐܵܪܐ ܸܫܐܵܕܵܢܐ ܝܸܠܗ ܵܗܘ ܘܸܠܐ ܵܦܸܠܛ ܼܡܢ ܵܬܵܡܐ. ܼܒܲ ܐ ܝܸܠܗ ܼܘܲ

ܢܵܩܐ؟ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܢܐ ܕܵܗܘܵܢܵܢܐ ܝܸܠܗ ܐܼܝܵܢܐ ܵܗܕ ܼܘܲ ܐ ܝܠܼܝܵܦܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܙܥܲܘܪܼܘܬܸ ܓ      .ܗܼܟܵ

ܝܵܬܐ ܕ    ܐ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܵܢܐ ܠܼܒܲ ܡ ܟܵܡܐ ܵܢܛܼܘ̈ܖܸ ܙܼܝܵܪܐ ܼܥܲ ܢܵܩܐ ܵܩܐ ܚܵܙܝܬܘ ܗܵ ܼܘܲ ܼܘܲ  .ܼܘܗܝܓ 
ܡ ܸܝܡܸ  ܵܬܵܡܐ ܡܙܼܘܸܡܐ ܝܵܢܐ ܼܥܲ ܠ ܒܪܼܘܢܘܼ  ܗܼܗܲ ܩܼܘܸܪܐ ܝܵܢܐ ܼܥܲ ܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܓܘ ܲܗ. ܵܗܝ ݇ܐܵܡܪܵ ܘܼܒܲ

ܢ ܕܵܫܓܼ݇  ܢܼܘܵܪܐ ܝܸܠܗ ܘܐܼܝܼܡܲ ܢܼܘܵܪܐ ܸܟܐ ܵܦܸܠܛ ܼܬܲ ܪ ܵܓܘ  ܗܼܡܢ ܵܓܘܸ ܵܪܐ ܸܠܗ ܼܬܲ ܘܸܟܐ ܵܥܼܒܸ
ܢܘܼ  ݇ܕ ܼܬܲ ܩܼܘܪܸ ܼܚܲ ܙܼܝܵܪܐ ܼܒܲ ݇ܐܵܡܵܪܐ  ܗܸܝܡܸ ܐܼܝܵܢܐ  .ܝܸܠܗܐ ܝܸܠܗ ܕܵܐܵܪܐ ܸܫܐܵܕܵܢܐ ܵܪܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ. ܼܘܲ
ܐ ܝܠܼܝܵܦܐ ܝܸܠܗ."ܝܵܠܲܗ:  ܼܝ ܼܡܢ ܙܥܲܘܪܼܘܵܬܐ ܵܗܕܼܟܵ ܚܟ  ܩܼܘܸܪܐ ܝܵܢܐ  "ܵܠܐ، ܼܐܲ ܵܗܝܵܓܗ ܼܒܲ

ܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ."ܝ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ: ܘܗܵ  ܗܸܫܡܸ ܠ ܙܼܝܵܪܐ ܘܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܸܠܗ  "ܼܚܲ ܸܒܕܵܝܵܪܐ ܝܸܠܗ ܼܘܲ
ܩܼܘܵܕܐ ܝܠܸ  ܠܵܟܐ ܼܦܲ ܚܒܼܘܪܼܘܗܝ ܝܸܠܗ ܒܼܘܬ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ. ܼܡܲ ܠܵܟܐ ܘܼܡܲ ܗ ܠܸܟܣ ܼܡܲ

ܪܵ  ܓܼܒܸ ܸܢܐ ܵܬܵܡܐ ܘܼܡܲ ܸܒܵܠܲܗ ܫܼܘܼܫܲ ܸܩܛܵܡܐ.                       ܲܗ ܵܩܐ ܵܚܸܫܠ ܕܼܠܲ  

ܚܒܼܘܪ   ܸܢܐ ܐ ܼܘܲܗ ܝܢܵ ܼܡܲ ܵܪܐ. ܕܗܼܲ ܫܼܘܼܫܲ ܕܵܪܐ ܵܠܲܗ ܵܓܢܼܘܲܗ ܒܵܗܝ ܕܸܒܕ ܵܐܵܙ݇ܠܐ ܵܩܐ ܓܼܒܵ  
ܵܠܐܐܼܝܵܢܐ  ܠܟܵܬܐ ܥܵܕܵܢܐ ܵܗܝ . ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܦܼܘܩܵܕܵܢܐ ܵܗܝ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܸܒܩܼܒܵ ܪܦܼܘܸܠܐ  ܵܪܵܒܐܼܡܲ ܼܦܲ

ܪ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܫܼܘܓܼ݇ ܝܵܠܲܗ ܒܡܼܲ  ܸܢܐ ܵܠܐ، ܠܵܟܐ ܕܵܥܼܒܸ ܒܼܘܸܠܐ. ܫܼܘܼܫܲ ܠܵܟܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܼܩܲ ܐܼܝܵܢܐ ܼܡܲ  
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ܕܼܘܸܪܐ ܝܵܠܲܗ  ܩܬܼܘܸܩܐ ܝܵܢܐܼܗܲ ܝܵܬܐ ܕܵܣܼܒܵܬܐ. ܼܬܲ ܙܼܝܵܪܐ ܠܼܒܲ ܡ ܼܘܲ ܪܵܥܐ  ܘܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܵܠܲܗ ܼܥܲ ܠܼܬܲ
ܪܥܵ ܗ ܝܵܠܲܗ ܘܵܣܼܒܵܬܐ ܦܵܬܚܸ  ܙܝܼ  ܐܼܬܲ ܐ ܪܵ ܘܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܠܒܵܪܵܬܐ ܘܼܘܲ ܡ ܟܵܡܐ ܵܢܛܼܘ̈ܖܸ ܐ ܼܥܲ
ܐ ܘܠ ܝܵܢܐܕܵܡܢܼܝ  ܒܼܝܵܕܵܥܐ ܐܼܝܵܢܐ ܸܠܐ ܝܵܠܗܲ                       ܝܵܢܐ. ܡܼܘܕܼܝ ݇ܐܬܼܝܸ

ܙܼܝܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܵܣܼܒܵܬܐ:     ܠܬܵ ܵܐܵܗܐ ܒܵܪܵܬܐ ܼܡܢ ܸܐܕܝܲܘܡ ܸܒܕ ܵܗܘܵܝܐ "ܼܘܲ . "ܼܟܝܼܟܲ
ܘܼܘܸܒܐ ܝܵܠܲܗ: ܵܣܼܒܵܬܐ ܐܼܝܵܢܐ ܸܒܢܵܦܵܠܐ ܝܵܠܲܗ ܒܬܸ  ܝܬ "ܫܸܘܫܵܬܐ ܘܓ ܼܲ ܵܟܘܣܼܝ ܸܓܪܵܝܐ. ܵܐܵܢܐ ܼܠܲ
ܵܠܐ. ܵܕܐܼܟܝܼ  ܚܵܡܐ ܕ݇ܐܼܟܵ ܡܵܝܵܢܲܗ ܵܐܵܗܐ ܒܵܪܵܬܐ ܠܼܝ ܐܼܘܦ ܼܠܲ ܙܼܝܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ "؟ܵܡܨܵܝܢ ܼܚܲ  ܼܘܲ

ܠܵܟܐ ܝܸܠܗܵܐܵܗܐ ܵܩܬܼܘܲܗ ܕ ܩܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܒܵܪܵܬܐ ܵܬܡܵ ܵܗܝܵܓܗ  .ܦܼܘܩܵܕܵܢܐ ܕܼܡܲ ܐ ܘܸܒܕܵܝܵܪܐ ܸܒܫܼܒܵ
ܨܵܪܐ ܵܒܐ ܵܣܼܒܵܬܐ ܦܵܝܫܵ ܘ ܝܸܠܗ ܠܼܩܲ ܡܵܬܐܼܡܢ ܐ ܝܵܠܲܗ ܒܥܼܘܓ ܵ ܼܘܲ                .ܵܐܵܗܐ ܼܩܲ

ܢܸ     ܩܼܘܸܪܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܵܣܼܒܵܬܐ ܒܼܘܬ ܒܪܼܘܢܼܘܗܲ ܠܵܝܘܵܡܐ ܕܬܸܪܝܢ ܫܼܘܼܫܲ            :ܐ ܼܒܲ
ܢܼܘܵܪܐ ܝܸܠܗ؟ ܒܪܲܘܵܢܼܟܝ ܵܩܡܼܘܕܝܼ "ـ                                      "ܵܓܘ ܼܬܲ
ܢ"ـ  ܐ ܸܐ ܢܼܘܵܪܐ. ܵܐܕܼܝܵ ܵܪܸܢܗ ܸܒܕ ܵܢܸܕܐ ܵܓܘ  ܵܗܘ ܸܠܐ ܵܦܸܠܛ ܼܡܢ ܵܓܘ ܼܬܲ ܢܼܘܵܪܐ ܵܫܼܓ݇ ܵܐܵܗܐ ܼܬܲ

                                                         "ܵܗܘ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ.

ܢܸ  ݇ܕܟܵܡܐ ܸܕܩܸ̈ ܐ ܸܒܛܵܠܵܒܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܵܣܼܒܵܬܐ ܕܫܼܘܼܫܲ ܐ ܼܚܲ ܬܼܒܵ ̈ܖܸܫܐ(ܼܡܲ ܩܵܕܢܸ̈  ܐ )ܼܩܲ ܐ ܵܓܘ ܘܼܝܲ
ܝܗܝ ܬܼܲ  ܙܝܼܘܸܕܐ ܝܵܠܲܗ: ܸܬܪܼܘܲ ܐ ܘܼܡܲ ܢ ܕ"ܢܼܘ̈ܖܸ ݇ܕܵܡܵܝܐ،  ܦܸܠܛܸܠܗ ܼܡܢܐܼܝܼܡܲ ܢܼܘܵܪܐ ܼܩܲ ܵܓܘ ܼܬܲ

ܵܪܢܸ  ܕ.ܵܐܵܢܐ ܸܒܕ ܵܫܼܓ݇ ܚ ܡܼܘ݇ܕ ܸܒܕ ܵܥܼܒܸ ܵܕܐ ܝܵܠܲܗ ܵܣܼܒܵܬܐ ܥܒܼܵ  "ܗ ܵܗܘ ܕܬܸܪܝܢ ܵܗܝܵܓܗ ܵܚܼܙܲ
ܢܸ  ܚܵܬܐ ܕܫܼܘܼܫܲ ܚܼܫܲ ܝܼܟ ܼܡܲ ܦܠܲܘܛ ܘܥܼܒܲܘܪ ܵܓܘ  ܩܼܘܡ"ܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ܒܪܼܘܢܼܘܲܗ: ܼܐܲ

ܢܼܘܵܪܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܪ ܒܵܗܘ ".ܵܗܘ ܼܬܲ ܗ ܼܡܢ ܵܓܘ ܝܠܸ ܦܵܠܵܛܐ  ܸܩܛܵܡܐܵܚܸܫܠ ܪܵܦܵܦܐ ܕ ܼܗܲ
ܢܼܘܵܪܐ، ܢܸ  ܼܬܲ ܢܼܘܵܪܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐܫܼܘܼܫܲ ܪܼܘܗܝ ܝܵܠܲܗ ܵܗܘ ܼܬܲ ܸܫܠ ܸܩܛܡܵ . ܐ ܸܒܵܫܼܓ݇ ܼܘܸܪܐ ܼܚܲ ܪܟ  ܲ ܐ ܟ ܼ

ܝܼܟ ܸܫܐܵܕܵܢܐ ܘ ܪܵܥܐ ܦܵܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܸܥܨܵܝܐ ܕܵܝܸܬܼܒ ܝܸܠܗ ܼܐܲ ܐ ܢܼܝܵܚܐ ܢܼܝܵܚܐ ܸܒܝܵܠܦܵ ܠܼܐܲ ܐ . ܵܗܕܼܟܵ
ܢܼܘܵܪܐܵܚܸܝܐ ܝܸܠܗ ܕ ܪ ܼܡܢ ܼܬܲ ܢܵ ܘ. ܵܣܼܒܵܬܐ ܠܼܒܲ ܠܼܘܦܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܘܡܼܲ  ܝܼܘܪܼܘܗܝܗܼܲ ܐ ܸܙܐ ܫܼܘܼܫܲ

ܝܼܘܵܬܐ ܥܵܝܵܕܝܵܬܐ.                                               ܝܵܢܐ ܒܼܘܬ ܼܚܲ

ܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܟܵܡܐ ܥܵܕܵܢܐ   ܸܢܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ: . ܥܼܒܵ ܕ݇ ܵܝܘܵܡܐ ܫܼܘܼܫܲ       ܼܚܲ
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ܸܕܵܪܲܗ ܵܓܢܘܼ " ݇ܠܚ ܠܫܼܘܵܩܐ.ܼܗܲ ܚܙܼܘܝܼܘܗܝܵܬܵܡܐ  "ܼܟ ܸܐܕܝܲܘܡ ܸܒܕ ܵܐܼܙܲ  ܵܓܘ ܫܼܘܵܩܐ ܼܡܲ
ܝܕܼܘܥܼܘܗܝ ܕܼܘܪܼܘܗܝ ܝܵܠܲܗ ܠܫܼܘܵܩܐ ܝܵܠܲܗ ܵܪܵܒܐ ܸܡܢܕܵܝܸܢ̈ܐ. ܒܵܝܘܵܡܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܫܼܲ  ܘܼܡܲ

ܸܫܗ ܦ  ܐ ܗܸܡܢܸ ܘܸܒܛܵܠܵܒܐ ܝܵܠܲܗ  ܒܼܢܲ ܵ ܢ. ܵܚܸܫܠܘ ܕܵܩܬܼܘܲܗ ܵܦܪܟ  ܐ ܵܙܼܒܸ  ܚܵܡܵܛܐ ܘܓܵܕܸܠ̈
ܝܗܐ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܸܠܗ ܠܫܼܘܵܩܐ ܘܸܒܙܒܼܵ ܸܩܛܡܵ  ܝܗܝ ܝܸܠܗ ܟܼܠܲ ܸܢ̈ܐ ܝ ܵܐܢܼܝ ܼܢܲ ܗ ܼܟܬܸ ܕܒܼܲ ܸܡܢܕܼܝܵ

ܝܗܝ ܢܸ . ܝܵܠܗܲ  ܛܠܼܝܒܼܬܲ ܪܼܘܵܝܐ ܝܠܵ ܫܼܘܼܫܲ ܕܼܘܪܸ ܐ ܸܙܐ ܼܫܲ ܐ ܘܼܗܲ ܵ ܠ ܵܦܪܟ  ܐ ܝܵܠܲܗ ܲܗ ܸܒܠܵܩܵܛܐ ܼܥܲ
ܕܼܘܪܚܵܕܐ ܵܝܠܼܲ  ܼܒܪܼܘܲܗ ܕܵܐܸܙܠ ܠܫܼܘܵܩܐ ܕܗܼܘܵܕܸܝ̈ܐܼܘܗܝ ܝܵܠܲܗ ܚܵܬܐ ܠܩܼܝܛܵܬܐ ܘܼܫܲ  ܼܓܲ

ܩܼܘܪܸ  ܸܒܵܢܲܗ. ܼܒܲ ܚܵܬܐ ܘܛܝܼ ܐ ܕܒܡܼܘܕ݇ܝ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܡܵ ܐ ܝܸܠܗ ܘܼܙܲ ܸܒܵܢܲܗ ܵܝܼܠܲ ݇ܐܵܡܵܪܐ  ܵܗܝܵܡܐ ܼܙܲ
ܒܸܢܵܢܲܗ  ܢܼܝ ܵܐܵܢܐ ܸܒܕ ܼܙܲ ܕ݇ ܝܵܠܲܗ: ܼܬܲ ܬ( ܐܸܡܠܟܵ  ܵܩܐ ܼܚܲ ܨܼܝܼܗܲ                          .)ܼܢܲ

ܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܸܠܗ      ܠ  ܗܼܘܵܕܸܝ̈ܐ ܘܸܒܚܵܕܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܬܵܡܐܝ݇ ܕܠܫܼܘܵܩܐ ܼܚܲ ܼܗܲ
݇ܕ ܡܵܛܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܸܟܣ ܕ ܩܼܘܪܸ ܝ݇ ܼܚܲ ܚܵܬܐ. ܐ ܝܸܠܗ ܠܛܼܝܡܵ ܗܼܘܵܕܵܝܐ ܘܵܗܘ ܼܒܲ ܵܚܸܫܠ ܐ ܕܵܝܼܠܲ

ܘܼܘܒܸ  ܸܩܛܵܡܐ ݇ܕ "ܝܸܠܗ:  ܐܓ ܼܲ ܬ(ܛܼܝܡܼܘܲܗ ܼܚܲ ܨܼܝܼܗܲ ܗܼܘܵܕܵܝܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝ݇  "ܝܸܠܗ. ܸܡܠܵܟܐ )ܼܢܲ
݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܪ݇ "ܝܸܠܗ:  ܢ ܼܚܲ ܪ( ܘܗܵ ܵܪܵܒܐ ܨܵܦܝܼܝ. ܸܐ ܼܦܲ  ܸܘܐ ܠܼܘܟܼ ܸܚܫܠܼܘܼܟ ܠܚܙܼܘܩܵܝܐ )ܼܣܲ

ܥܵܢܐ ܵܠܐ  ܬ ܵܓܘ ܼܛܲ ܬ. ܵܠܐ ܸܐܵܠܐ ܟܠܵܪܼܓܘܲ ܵܝܬܼܒܸ ܠ ܛܼܘܵܪܐ ܵܝܬܼܒܸ ܵܚܸܫܠ  "ܥܵܕܵܢܐ ܼܥܲ
ܚܵܬܐ ܘܸܒܕܵܝܵܪܐ ܝܸܠܗ ܸܩܛܡܵ  ܝܵܬܐ.                    ܐ ܒܵܝܗܼܒܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܵܝܼܠܲ ܠܼܒܲ  

ܢܸ ܫܘܼ ܒܵܗܘ ܵܝܘܵܡܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ     ܕܼܘܪܼܘܗܝ ܐ ܼܫܲ ܚܵܬܐ ܘܼܫܲ ܸܒܠܵܩܵܛܐ ܝܵܠܲܗ ܚܵܕܐ ܵܝܼܠܲ
ܼܒܪܼܘܲܗ ܠܫܼܘܵܩܐ ܩܼܘܪܸ ܝܵܠܲܗ ܼܓܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܒܲ ܚܬܵ . ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ܼܚܲ ܐ ܘܵܗܘ ܐ ܝܸܠܗ ܠܛܼܝܵܡܐ ܕܵܝܼܠܲ

݇ܕ ܸܡܠܵܟܐ"ܗ: ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸ  ܼܒܵܢܵܢܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:  ".ܼܚܲ ܢ ܡܸܛܐ ܠܼܘܼܟ "ܼܙܲ ݇ܕ ܕܼܘܵܟܐ ܠܸܐ ܼܚܲ
ܸܢܝܬ:  ܘܒܼܘܸܩܪ݇ܗܲܘܢ ܸܡܢܼܘܼܟ ܕܡܼܘܕܼܝ ܝܸܠܗ ܵܗܘ ܒܼܘܫ ܸܚܠܵܝܐ ܸܡܢܕܼܝ ܵܓܘ ܵܐܵܗܐ ܕܼܘܢܸܝܐ، ܼܬܲ

ܒܵܝܗܼܒܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ  "ܵܗܘ ܸܡܢܕܼܝ ܕܸܠܵܒܐ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܛܸܠܒܸܠܗ.
ܚܵܬܐ ܘܸܒܕܵܝܵܪܐ ܝܸܠܗ ܝܵܬܐ. ܵܝܼܠܲ                                          ܠܼܒܲ

ܢܸ     ݇ܕ ܸܡܬܵܚܐ ܫܼܘܼܫܲ ܵܪܐ ܝܵܢܐ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܘܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ ܐ ܥܼܒܵ ܝܵܠܲܗ  ܵܠܸܙܡ"ܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ: ܵܗܕܼܟܵ  
݇ܢܬ ܵܦܠܚܸ  ܚ ܡܘܼ ܕܼܐܲ ݇ܠܚ ܵܓܘ ܫܼܘܵܩܐ ܘܵܚܼܙܲ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܵܢܐ " ؟ܬ ܵܥܼܒܸܕܬܝܕܼܝ ܵܒܥܸ ܬ. ܵܐܼܙܲ  
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ܵܓܪܼܘܵܬܐ ܠܫܼܘܵܩܐ  ܵܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:  ܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐܘܚܵ ܘܸܒܡܵܛܵܝܐ ܝܵܢܐ ܠܚܵܕܐ ܸܩܵܠܝܵܬܐ ܕܼܬܲ
ܵܓܪܼܘܵܬܐ ܵܝܠܸܦܢ." ܵܪܐ ܝܵܢܐ ܵܓܘ ܸܩܵܠܝܵܬܐ ܘ "ܵܐܵܢܐ ܵܒܸܥܝܢ ܼܬܲ ܸܢܐ ܐ ܵܬܡܵ ܥܼܒܵ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܫܼܘܼܫܲ

ܠܕ ܵܬܐ ܝܵܘܢ ܕܸܡܢܼܘܼܟ ܵܛܠܵܒܢ݇ܐܬܝܼ "ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ܵܡܵܪܐ ܕܸܩܵܠܝܵܬܐ:  ܢܵܩܐ ܼܡܲ ܼܘܲ ܸܦܬܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܓ 
ܝܼܟ ܕܼܝܼܘܼܟ. ܵܓܵܪܐ ܼܐܲ ݇ܕ ܼܬܲ ܕ  "ܕܵܗܸܘܐ ܼܚܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܘܼܟܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܛܼܒܵ ܵܡܵܪܐ ܕܸܩܵܠܝܵܬܐ ܼܚܲ

ܸܢܐ ܕ ܒ̈ܖܵ ܸܢܐܸܒܫܵܡܵܥܐ ܝܸܠܗ ܠܼܚܲ ܝܬܼܘܵܬܐ ܸܥܵܠܝܵܬܐ ܸܒܪܵܥܵܫܐ ܝܸܠܗ ܕܵܗܝ ܼܡܢ  ܫܼܘܼܫܲ ܚܵܕܐ ܼܒܲ
ܼܒܪܼܘܗܲ ܝܵܠܲܗ  ܸܠܦܸܠܗ ܼܓܲ ܒܼܘܸܠܐ ܝܸܠܗ ܕܼܡܲ ܵܓܪܘܼ  ܒܼܘܬ ܘܼܩܲ                    ܵܬܐ.ܼܬܲ

ܢܸ     ܝܵܬܐ ܘܫܼܘܼܫܲ ܝܵܠܲܗ ܵܠܸܙܡ ܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܠܸ "ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ܵܣܼܒܵܬܐ:  ܐ ݇ܐܵܡܵܪܐܸܒܕܵܝܵܪܐ ܝܵܢܐ ܠܼܒܲ
݇ܢܬܝ ܵܦܠܵܚܬܝ ܐ ܘܸܒܕ ܵܩܢܵܝܢ ܙܼܘܙܸ̈  .ܕܼܐܲ ܚܵܝܸܬ̈ ܪܵܬܐ ܵܐܵܢܐ ܸܒܕ ܵܚܝܵܛܢ ܵܝܼܠܲ ܚܼܕܲ ܐ ܵܩܐ ܼܡܲ

ܢ. ܝܼܘܼܬܲ ܵܠܵܗܐ ܘܚܼܘܵܒܐ ܕܒܵܪܵܬܐ ܸܒܙܵܝܵܕܐ ܝܸܠܗ ܵܓܘ ܠܸ  "ܕܼܚܲ ܟܼܘܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܠܼܐܲ ܒܼܘܲܗ ܵܣܼܒܵܬܐ ܼܫܲ
ܩܼܘܪܸ ܐܼܝܵܢܐ ܸܠܐ ، ܼܝܬܵܝܘܵܡܐ ܐ ܒܵܪܵܬܐ ܸܦܠܵܚܵܢܐܝܵܠܲܗ ܼܒܲ ܝܵܠܲܗ  ܐ ܸܡܢܼܘܲܗ ܕܵܡܢܼܝ ܝܵܠܲܗ. ܵܗܕܼܟܵ

ܼܒܪܼܘܲܗ  ܡ ܚܕܵ ܘܼܓܲ  ܫܵܝܪܵܬܐܕ. ܵܡܵܪܐ (ܵܟܪܵܘܢܫܵܝܪܵܬܐ ) ܐܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܸܠܗ ܠܚܙܼܘܩܵܝܐ ܼܥܲ
ܚܼܘܒܼܘܗܝ ܝܸܠܗ  ܝܵܠܵܢܐ. ܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܡܵ ܵܪܵܒܐ ܼܡܲ ܵܠܵܚܐ ܝܸܠܗ ܘܼܚܲ ܐ ܒܵܗܝ ܕܼܦܲ

ܢܩܸ̈  ܼܘܲ ܸܢܐ ܕܵܓܘ ܓ  ܚܼܘܸܠܐ ܝܵܢܐ ܒܼܝܼܘܗܝ. ܵܪܵܒܐ ܫܵܝܪܵܬܐ ܐ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇                      ܼܒܲ

ܚܵܬܐ. ܵܬܵܡܐ ܵܓܘ     ܢܼܝܲ ݇ܕ ܸܡܬܵܚܐ ܸܒܟܵܠܵܝܐ ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܼܡܲ ܸܒܝܬ ܫܵܝܪܵܬܐ ܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ
ܵܪܐ  ܫܵܝ̈ܖܵܝܸܬܐܵܪܵܒܐ  (ܪܵܘܢܵܣܵܪܐܟܵ ) ܸܢܐ ݇ܗܵܘܵܝܐ ܝܵܢܐ ܸܟܠܸܝ̈ܐ. ܸܡܚܵܕܐ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܸܒܕܼܟܵ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇

ܕܼܘܥܕܝ݇ ܝܸܠܗ ܠܸܡܠܵܟܐ  ܩܼܘܪܸ ܸܪܫ ܫܵܝܪܵܬܐܝܸܠܗ ܠ ܼܘܗܝܗܼܘܵܕܵܝܐ ܘܼܡܲ ܐ ܝܸܠܗ . ܵܗܘ ܸܙܐ ܼܒܲ
ܥܵܢܐ ܼܥܲܠ ܛܼܘܵܪܐ؟ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ  ܐ ܕܵܡܢܼܝ ܸܒܕ ܵܓܸܪܫܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܼܛܲ ܵܠܸܚ̈ ܼܡܢ ܼܦܲ

ܵܠܐ ܵܐܵܢܐ ܸܒܕ"ܝܸܠܗ:  ܥܵܢܐ  ".ܵܥܼܒܸܕܸܢܗ ܵܐܵܗܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܵܗܝܵܓܗ ܸܒܓܵܪܫܼܘܗܝ ܝܸܠܗ ܟܸܠܗ ܼܛܲ
ܐ ܝܵܢܐ ܵܬܵܡܐ ܸܒܝܬ ܼܥܲܠ ܛܼܘܵܪܐ. ݇ܕ ܸܡܬܵܚܐ ܸܒܕܒܼܵ ܼܒܵ ܚܵܬܐ ܘܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ ܢܼܝܲ ܵܩܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ܼܡܲ

ܝܵܠܢܵܬܐ ܸܡܛܵܪܐܚܵܕܐ  ܐ .ܼܚܲ ܐ ܝܵܠܲܗ ܘܡܝܼ̈ܵ  )ܸܣܝܠ( ܸܣܝܵܠܼܒܵ ܝܗܝ ܸܒܫܵܦܼܟܵ ܒܼܘܸܠܐ ܝܵܢܐ ܠܟܼܠܲ ܐ ܼܠܲ
ܐ ܵܡܵܪܐ ܕ ܫܵܝ̈ܖܵܝܬܸ  ܚܼܘܒܸ ܵܪܵܒܐ  ܫܵܝܪܵܬܐܕܸܟܠܸܝ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ ܒܸܐܠܸܬܚ݇ܬ. ܵܗܕܼܟܵ   ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܐܼܡܲ

ܐ ݇ܐܸܚܖ݇̈ ܵܚܸܫܠ   ܵܠܸܚ̈ ܚܼܘܸܠܐ ܝܵܢܐ ܒܝܸܼ ܸܩܛܵܡܐ ܘܵܐܢܼܝ ܼܦܲ ܠܩܼܘܕܸܡܐ  .ܗܸܢܐ ܒܼܘܫ ܵܙܘܵܕܐ ܼܒܲ
݇ܕ  ܕܵܗܘ ܵܝܘܵܡܐ، ܸܒܢܵܦܵܠܐ ܝܵܢܐ ܠܐܼܘܪܵܚܐ ܘܵܒ݇ܬܪ ܟܵܡܐ ܥܵܕܵܢܐ ܡܵܛܵܝܐ ܝܵܢܐ ܠ ܐ. ܼܚܲ ܪܼܝܵ ܼܒܲ

ܐ، ܦܵܝܵܫܐ ܝܵܢܐ ܵܬܵܡܐ  ܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܒܼܝܵܕܵܥܐ ܕܵܠܐ ܡܼܝܵ̈        ܝܵܢܐ ܕܵܬܵܡܐ ܐܼܝܬ ܸܨܗܸܝ̈ܐ ܘܫܼܘ̈ܖܫܼܝܸ
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݇ܕ ܩܼܘܢܵܝܐ ܕܸܡܠܵܝܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܡܝܼ̈ܵ  ܪ ܵܓܘܸ ܐ ܘܟܠ ܼܚܲ ݇ܕ ܕܵܥܼܒܸ ܵܐܸܦܢ  ܵܦܸܠܛܵܡܸܨܐ ܸܠܐ  ܗܼܚܲ
                                                 ܐ ܸܙܐ ܵܗܸܘܐ ܫܩܼܝܵܠܐ.ܕܡܝܼ̈ܵ 

ܐ ܘܩܼܘܢܵܝܐ ܘܫܪ. ܪܸ     ܡܙܼܘܸܡܐ ܝܵܢܐ ܒܼܘܬ ܡܼܝܵ̈ ܕ ܼܗܲ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܫ ܫܵܝܪܵܬܐ ܼܟܲ
ܐ:  ܵܠܸܚ̈ ܢܵܩܐ "ܼܦܲ ܼܘܲ ܵܢܵܢܐ ܘܵܡܪ  )ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ(ܵܐܵܗܐ ܓ  ܼܘ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܠܐ ܼܛܲ ܬ ܝܸܠܗ. ܟ  ܩܼܝܼܪܲ

݇ܕ ܩܼܘܢܵܝܐ ܐܼܝܬ ܗܸܢܐ ܵܩܬܸ ܬܼܲ  ܐ ܼܚܲ ܐܼܟܵ ܵܕܐ ܵܐܸܬܐ ܒܸܪܫܸ ܕܼܠܲ ݇ܕ ܼܩܲ ܢ ܼܚܲ ܸܨܝܢ ܵܐܵܢܐ ܸܠܐ ܡܵ  ܗ. ܸܐ
ܟܼ  ܐܵܬܐ ܕܼܒܲ ܒ ܕܣܼܘܦܼܝܬܼܘܗܝ ܝܵܠܲܗ  ܸܬܗܕܵܓܫܸܩܢ ܵܓܘ ܼܦܲ ܼܒܲ ܕ ܐܼܝܵܢܐ ܦܼܲ  "ܼܝ.ܒܝܼ ܼܣܲ ܐ ܼܟܲ ܵܠܸܚ̈

ܚܼܘܸܠܐ ܝܵܢܐ ܒ ܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐܼܒܲ ܡܙܼܘܸܡܐ ܝܵܢܐ ܕ ܼܚܲ ܐ ܼܗܲ ܫܵܗܕܼܟܵ ݇ܕ  ܵܪܼܓܸ ܒܼܘܬ ܩܼܘܢܵܝܐ. ܼܚܲ
ܝܗܝ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:  ܢ ܵܠܐ؟ ܵܡܢ"ܸܡܼܢܲ ܐ ܩܼܘܢܵܝܐ ܐܼܝܬ ܼܝܲ ܐܼܟܵ ݇ܕ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ  "ܒܵܕܵܥܐ ܝܸܠܗ ܕܼܠܲ ܘܼܚܲ

ܘܼܘܒܸ  ܐ "ܐ ܝܸܠܗ: ܓ ܼܲ ܐܼܟܵ ݇ܕ ܩܼܘܢܐܼܝܬ ܸܗܐ، ܼܠܲ ܐ ܸܒܙܵܕܵܥܐ ܼܝܵܢܐ ܵܐܢܵ ܐ ܸܠܗ ܐܼܝܬܐ ܸܙܐ ܘܡܝܼ̈ܵ  ܐܝܵ ܼܚܲ
ܵܐܵܢܐ ܒܵܨܸܠܝܢ ܵܓܘ ܩܼܘܢܵܝܐ ܘܒܵܓܪܸܫܢ "ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:  ".ܸܘܗܝܸܘܢ ܕܵܨܸܠܝܢ ܓܵ 

ܐ  "ܐ.ܡܝܼ̈ܵ  ܢܸܩ̈ ܼܘܲ ܸܢܐ ܸܒܛܵܠܵܒܐ ܝܵܢܐ ܸܡܢܸ ܓ  ܼܘ ܸܡܢܕܝܼ  ܗ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܸܢܐ ܟ  . ܸܪܫ ܫܵܝܪܵܬܐ ܵܩܐ ܕܵܠܐ ܼܬܲ
ܘܼܘܸܠܐ ܸܙܐ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ  ܚܸܒܪ ܵܩܐ ܸܪܫ ܫܵܝܪܵܬܐ.   ܝܸܠܗܼܩܲ               ܕܵܠܐ ܼܡܲ

ܚܙܼܘܝܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܩܼܘܢܵܝܐ ܩܵ     ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܸܪܫ ܫܵܝܪܵܬܐ ܘܵܗܘ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܸܠܗ ܠܸܟܣ  ܸܬܗܼܡܲ
݇ܕ "ܝܸܠܗ:  ܐ ܐܼܝܬ ܼܚܲ ܐܼܟܵ ܩܼܘܪܸ  ܸܪܫ ܫܵܝܪܵܬܐ ".ܐܩܼܘܢܵܝܐ ܕܐܼܝܬ ܸܠܗ ܡܝܼ̈ܵ ܵܡܪܼܝ ܼܠܲ  ܐ ܝܸܠܗܼܒܲ

ܘܼܘܒܸ  "؟ܵܩܬܼܘܟܼ  ܵܡܢܼܝ ݇ܐܡܼܝܵܪܐ ܝܸܠܗ": ܗܸܡܢܸ  ܼܘ ݇ܐܵܢܫܵ "ܐ ܝܸܠܗ: ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܓ ܼܲ ܐ، ܵܐܵܢܐ ܟ 
݇ܕ ܸܒܙܵܥܐ. ܒܵܓܢܼܝ ܚܸܙܐ ܐ ܐܼܝܬ ܼܚܲ ܐܼܟܵ ܐ "݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ܸܪܫ ܫܵܝܪܵܬܐ  "ܠܼܝ ܼܠܲ ܸܢܐ ܸܟܐܸܦ̈ ܵܬܐ ܼܐܲ

ܸܦܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܡܢ ܵܓܘ ܵܚܢܘܼ  ܵܠܐ(.ܵܬܐ ܓܪܲܘܫ ܐܼܝܕܵ ܼܟ )ܼܪܲ ܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ "ܐ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܫܼܘܼܓ݇  ܘܼܚܲ
ܘܼܘܒܸ                                     "ܵܐܵܢܐ ܸܠܐ ܝܸܘܢ ܸܒܙܵܕܵܥܐ."ܐ ܝܸܠܗ: ܓ ܼܲ

ܠ ܵܚܨܸ ܸܒܝܵܣܪܘܼ     ܼܒܵܠܐ ܼܥܲ ܵܓܘ ܩܼܘܢܵܝܐ ܘܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܸܠܗܝܸܠܗ ܘܸܒܨܵܠܵܝܐ  ܗܗܝ ܝܸܠܗ ܼܚܲ  
ܕܵܪܐ ܵܓܘ . ܦܼܲ ܝܵܢܐ ܸܠܐܨܠܘܼ̈ ܕܵܪܵܒܐ  ܐܪܝܼܘܬܵ ܦܸ ܒ ܐܐ ܐܼܝܬ ܡܝܼ̈ܵ ܕܵܬܡܵ   ܫܼܘܛܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܼܘܲ

ܐ ܸܦܠܵܚܵܢܐ ܝܸܠܗ ܡܵܠܝܘܼ  ܩܼܘܢܵܝܐ ܘܵܗܘ ܗܝ ܝܸܠܗ ܘܵܐܢܼܝ ܸܒܓܵܪܫܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܸܥܸܠܠ. ܵܗܕܼܟܵ  
݇ܕ  ܠ ܘܸܒܓܵܪܵܫܐ ܝܸܠܗ ܡܝܼ̈ܵ  ܸܡܬܵܚܐܵܩܐ ܼܚܲ ܵܣܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ"݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ܸܪܫ ܫܵܝܪܵܬܐ ܕܐ ܼܗܲ ܼܒܲ  

ܐ ܸܟܪܵܝܐ "ܵܬܐ ܣܺܘܩ ܸܥܸܠܠ. ݇ܕ ܵܣܼܒܵ ܪܵܥܐ، ܼܚܲ ܩܸܠܗ ܼܡܢ ܼܐܲ ܸܪܡ ܵܠܲܗ ܼܐܲ ܕ ܒܵܥܵܝܐ ܝܸܠܗ ܕܼܡܲ ܼܟܲ  
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ܪܼܝܟܼܵ ܒܩܼܘܡܵܬܐ،  ܩܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܚܵܕܪܬܼܘܗܝ ܸܕܩܢܼܘܗܝ ܚܵܘܵܪܐ ܘܼܝܲ ܪܵܥܐ ܸܒܕܼܒܵ ܠ ܼܐܲ ܐ ܼܗܲ
݇ܢܬ ܩܵ "ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:  ܝܼܐܲ ܐ ܕܓܷܪܼܝܼܫܲ ܸܢܐ ܡܼܝܵ̈ ܸܘܸܒܬ ܠܝܼ ܐ ܼܐܲ  .ܗܝ ܝܸܘܬ ܵܠܸܙܡ ܝܵܠܲܗ ܕܓ ܼܲ

ܒ ܕܚܼܘܸܪܫܼܝ ܝܵܢܐ ܘܵܗܝ ܸܦܵܩܐ  ܼܒܲ ܐ ܝܸܘܢ ܼܣܲ ܐܼܟܵ ܕܸܒܚܵܙܝܼܘܲܗ ܝܸܘܬ، ܒܵܪܵܬܐ ܸܙܐ ܵܐܵܢܐ ܼܠܲ
ܠܟܵ  ܢ ܝܢܵ ܸܬܪܵܘܢ ܝܵܠܲܗ.  ܣܡܲܘܩܵܬܐܐ ܕܵܝܵܡܐ ܕܼܡܲ ݇ܢܬ ܵܫܡܸܛܬ ܸܠܗܐ ܚܼܘܸܪܼܫܲ ܢ ܼܐܲ ܵܐܵܗܐ  ܘܸܐ

ܐ ܸܙܐ ܵܓܪܸܫܬ ܡܠܼܝܣܸ ܛܸ  ܒܬܸܪܝܢ  ܡܠܼܝܣܸ . ܵܐܵܗܐ ܛܸ ܟܵܡܐ ܕܵܒܸܥܝܬ ܵܡܸܨܝܬ ܵܐܸܙ݇ܠܬ ܘܡܼܝܵ̈
ܫܵ  22ܸܙܡ ܵܠܲܗ ܕܠܵ  ܡܠܼܝܣܸ . ܵܩܐ ܒܵܛܠܵܬܐ ܕܛܸ ܵܒܸܛܠ ܸܒܕܦܼܘܩܵܕܸܢ̈ܐ  ܪܸܡܢ݇ܗܲܘܢ. ̈ܖܸ ܸܢܐ ܼܦܲ

ܠ ܸܐܕܝܲܘܡ  ܝܗܝ  31ܼܗܲ ܵܫܸܢܐ ܸܡܚܼܝܲ ܝܗܝ ܝܸܘܬ ܢܝܘܸ ̈ܖܸ ܖ̈  ܕܒܵܓܢܼܘܼܟ ܸܒܚܵܙܼܝܲ ܝܗܝ ܼܩܲ ܦܵܝܼܬܲ ܼܩܲ
ܕ݇ ܘ ܸܘܸܒܬ ܸܠܗ ܒܼܘܵܩܪܼܝ  .ܸܪܵܫܐ ܦܵܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܚܲ ܢ ܐܼܘܪܵܚܐ ܕܬܸܪܝܢ ܵܐܵܗܐ ܝܵܠܲܗ ܕܓ ܼܲ ܘܸܐ

݇ܢܬ ܸܘܸܒܬ ܸܛܠܼܝܸܣܡ ܸܒܕ ܵܫܸܡܛ ܘܼܐܲ ܪܸܩܬ ܬܪܼܘܵܨܐ ܓ ܼܲ ܢ ܵܠܐ ܸܒܕ ܼܦܲ ܵܐܵܢܐ ܒܵܩܛܸܠܢܼܘܼܟ.  ܸܐ
݇ܕ  ܸܡܢܕܼܝ ܒܼܘܫ ܸܚܠܸܝ̈ܐ ܝ݇ ܵܓܘ ܵܐܵܗܐ ܕܼܘܢܸܝܐ ܡܼܘܕܒܼܘܵܩܵܪܐ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ ܕ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܟܠ ܼܚܲ

                                                              "ܢܕܼܝ؟ܡܸ 

ܵܪܐ      ܒܵܪܐ ܕܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܸܒܕܼܟܵ ܵܗܘ ܸܡܢܕܼܝ "ܗܼܘܵܕܵܝܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ܝ݇ ܝܸܠܗ ܠܼܚܲ
ܪ ܒܵܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܦܵܩܵܥܐ ܝܵܠܲܗ ܫܼܘܠܼܘܚܬܵ   "ܵܛܸܠܒܸܠܗ. ܕܸܠܵܒܐ ܐ ܘܦܵܠܵܛܐ ܼܗܲ ܐ ܕܵܣܼܒܵ

ܘܼܲ  ݇ܕ ܓ  ܝܼܟ ܢܼܘ݇ܪܒܼܵ ܝܸܠܗ ܼܚܲ ܐ. ܐܼܘܦ ܫܼܘܠܼܘܚܵܬܐ ܕܸܦܵܩܐ ܣܡܲܘܩܵܬܐ ܦܵܩܵܥܐ ܢܵܩܐ ܼܐܲ ܗܼܒܵ ܐ ܕܼܕܲ
ܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:  ܐ. ܵܣܼܒܵ ̈ܖܼܝܸ ܝܼܟ ܼܦܲ ܐ "ܝܵܠܲܗ ܘܦܵܠܵܛܐ ܝܵܠܲܗ ܚܵܕܐ ܒܵܪܵܬܐ ܼܐܲ ܐ ܕܵܗܕܼܟܵ ܵܐܕܼܝܵ

ܐ ܛܼܝܵܡܸܢ̈ܐ ܕܒܼ  ܠ ܝܵܠܲܗ ܟܠ ܸܡܢܕܼܝ ܕܵܓܘ ܵܐܵܗܐ ܕܼܘܢܸܝܐ ܵܒܸܥܝܬ ܸܠܗ ܼܡܢ ܸܟܐܸܦ̈ ܲܘܩ ܼܗܲ
ܸܬܐ ̈ܖܵܓܢܼܝܵ ܐ ܘܼܡܲ ܗܼܒܵ ܢܼܘܟܼ  ܼܕܲ                                "ܒܸܦܪܝܼܘܵܬܐ. ܸܒܕ ܵܝܗܼܒܸ

ܘܼܘܒܸ     ܼܘ ܸܡܢܕܼܝ ܸܠܐ ܵܒܸܥܝܢ.": ܐ ܝܸܠܗܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܓ ܼܲ ܼܝ  ܵܐܵܢܐ ܟ  ܚܟ  ܫܼܒܲܘܩ ܕܵܐܸܙ݇ܠܢ. ܼܐܲ
ܦܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܡܝܼ̈ܵ  ܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:  "ܐ ܕܵܥܠܵܡܐ ܵܫܸܬܐ.ܼܪܲ ܥܼܘܬܵܪܐ  ܵܠܐ، ܵܐܵܢܐ ܵܪܵܒܐ"ܵܣܼܒܵ

݇ܬܝܵ  ".)ܵܕܸܘܠܵܬܐ( ܐܼܝܬ ܠܝܼ  ܗܐ ܝܸܠܗ ܵܗܝܵܓܗ ܼܡܲ ܐ ܛܼܝܵܡܸܢ̈ܐ ܘܼܕܲ ܐ ܐ ܘܸܣܐܡܸ̈ ܒܸܼ̈ ܸܟܐܸܦ̈ ܐ ܒܩܼܘܸܚ̈  
ܝܗܝ ܸܠܗ ܸܥܸܠܠ.  ܕܼܘܼܪܲ ܕܵܪܐ ܘܼܫܲ ܝܗܝ ܸܠܗ ܵܓܘ ܼܘܲ ܬܼܘܼܒܲ ܝܗܝ ܫܵܝܪܵܬܐ ܸܪܫ ܘܼܡܲ ܕ ܸܒܚܵܙܼܝܲ ܼܟܲ  

ܸܢ̈ܐ ܝܸܠܗ  ܝܢ̈ ܼܐܲ ܵܡܐ ܸܥܸܠܠ. ܼܘܗܝ ܸܒܩܵܠܵܩܐ ܝܵܢܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܕܵܓܪܫܼܝ ܸܠܗ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܼܥܲ
ܐ ܝܸܠܗ  ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܸܒܐܵܣܵܩܐ ܝܸܠܗ ܒܵܪܐ ܒܵܝܗܼܒܵ ܠܕܼܘܵܬܐܘܼܚܲ ܐ ܸܒܕ ܵܐܬܼܝ ܒܓ ܼܲ   ܕܡܼܝܵ̈

ܐ ܟܵܡܐ ܕܵܡܨܼܝ ܵܓ̈ܖܫܼܝ ܡܝܼ̈ܵ  ܵܠܸܚ̈ ܐ.ܘܼܦܲ  
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ܐ     ܝܗܝ ܘܠܸܒܓܵܪܵܫܐ ܝܵܢܐ ܡܼܝܵ̈ ܥܼܬܲ ܢܝܼܘܸܚܐܬܝܒܸ ܵܓܗ ܵܗܝܨܼܒܵ ܐ ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܼܡܲ ܸܪܫ ܫܵܝܪܵܬܐ .ܼܒܵ  
ܩܼܘܵܪܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ  ܐ ܕܵܓܘ ܩܼܘܢܵܝܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܒܘܼ ܐ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܡܵ ܼܒܲ ܡܵܝܸܬ̈ ܼܘܲ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐܬ ܼܩܲ  

ܝܗܝ ܵܐܢܼܝ  ܸܪܫ ܫܵܝܪܵܬܐ. ܵܬܵܡܐ ܵܠܵܝܐ ܠܵܗܘ ܸܡܢܕܼܝ ܕܩܼܘܸܘܵܡܐ ܝܸܠܗܸܒܓ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܸܙܐ ܟܼܠܲ
ܗܒܸܼ̈ ܟܸ  ܐ، ܼܕܲ ܐ ܛܼܝܵܡܸܢ̈ ܢܕܼܘܵܩܐ ܐ ܘܸܣܐܡܸ̈ ܐܸܦ̈ ݇ܕ ܼܨܲ ܝܗܝ ܸܠܗ ܵܓܘ ܼܚܲ ܬܼܘܼܒܼܲ ܠ ܵܚܵܨܐ ܐ ܼܡܲ ܼܥܲ

ܐ  ܝܗܝ ܸܠܗ ܩܵ ܕܓܼܘܡܸܠ̈ ܕܼܘܼܪܲ ܼܟܵܬܐ ܕܵܚܸܫܠ ܐ ܘܼܫܲ ܝܗܝ ܵܐܢܼܝ ܸܒܕܵܝܵܪܐ ܸܩܛܵܡܐܼܒܲ . ܵܗܝܵܓܗ ܟܼܠܲ
ܝܵܬܐ ܕܵܚܸܫܠ  ܐ ܸܙܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܵܢܐ ܠܼܒܲ             ܸܩܛܵܡܐ. ܝܵܢܐ ܠܐܼܘܪܵܚܐ ܘܓܼܘܡܸܠ̈

ܢܸ     ܚ ܼܡܢ ܫܼܘܼܫܲ ܼܩܲ ܐ ܼܗܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܐ. ܵܐܕܼܝܵ ܢܸ ܼܚܲ ܐ ܫܼܘܼܫܲ ܐ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܕܟܵܡܐ ܓܼܘܡܸܠ̈
ܥܢܼܲ  ܕ ܦܵܬܚܼܘܗܝ ܵܠܲܗ ܼܛܲ ܝܗܝ ܘܼܟܲ ܝܼܬܲ ܪܵܥܐ ܕܼܒܲ ݇ܕܡ ܼܬܲ ܝܗܝ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܸܒܟܵܠܵܝܐ ܝܵܢܐ ܼܩܲ

ܐ ̈ܖܵܓܢܵܝܸܬ̈ ܗܒܸܼ̈ ܘ ܠܼܡܲ ܚܡܘܼ . ܐܘܸܣܐܡܸ̈  ܐܼܕܲ ܵܒܐ. ܼܬܲ ܵܢܐ ܝܵܠܲܗ ܠܸܟܣ ܵܓܢܼܘܲܗ ܦܵܝܵܫܐ ܝܵܠܲܗ ܒܥܼܘܓ ܵ
ܩܫܵ  ܕ݇ ܼܢܲ ܚ "ܐ ܚܵܡܬܼܘܲܗ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ: . ܵܗܝܵܓܗ ܩܵ ܐܘܸܒܓܵܪܵܫܐ ܝܵܠܲܗ ܼܚܲ ܲ ܚܨܼܝܼ ܵܠܸܙܡ ܝܵܠܲܗ ܕܼܨܲ

ܚ ܚ، ܵܚܼܙܲ ܩܼܪܲ ܚ ܸܠܗ ܩܵ ܵܡܢܼܝ ܸܒܕ ܙܼܲ  ܘܼܒܲ ܕ ܵܙܼܒܼܢܲ ܝܬܼܘܗܝ ܼܩܲ ܢ. ܐܸܒܸܢܗ ܼܒܲ                     "ܵܓܼܢܲ

ܢܸ     ܡ ܚܵܡܬܼܘܲܗ ܫܼܘܼܫܲ ܦܼܝܵܪܐ ܘܸܒܬܵܦܵܩܐ ܝܵܢܐ ܐ ܼܥܲ ܝܵܬܐ ܼܫܲ ݇ܕ ܼܒܲ ܥܼܘܸܝܐ ܝܵܢܐ ܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ ܼܛܲ
ܚܵܝܬܼܘܲܗ ݇ܗܵܘܐ.ܗܼܘܵܕܵܝܐ ܕܵܙܒܼ ܝ݇ ܠܵܗܘ  ܕܸܒܕ ܵܙܼܒܵܢܐ ܸܠܗ  ܗ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܬܸ  ܵܢܵܢܐ ܕܵܝܼܠܲ

݇ܕ ܛܼܝܵܡܐ ܵܪܵܒܐ  ܗܝܬܸ ܒܼܲ  ܒܼܘܠܸ  ܨܵܦܝܼܝ؛ܒܼܚܲ ܢܸ ܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܵܗܘ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܼܩܲ ܵܢܐ ܫܼܘܼܫܲ ܐ ܸܙܐ ܸܒܙܼܒܵ
ܝܵܬܐ ܕܝ݇  ܪܵܥܐ ܠܸܕܦܵܢܐ ܕܼܒܲ ܨܵܪܐ ܗܼܘܵܕܵܝܐܝܵܠܲܗ ܚܵܕܐ ܼܐܲ ܒܢܼܘܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܚܵܕܐ ܼܩܲ . ܓܼܘܪܵܬܐ ܘܼܡܲ

ܵܢܐ ܝܵܠܲܗ ܸܒܢܵܝܵܢܐ ܕܵܒ݇ܬܪ ܦܵܪܩܵܬܐ ܕ ܨܵܪܐ ܸܒܙܼܒܵ ݇ܕ ܼܩܲ ܠܵܬܐ  ܸܡܢܕܝܼ ܟܠ ܼܚܲ ܼܩܲ ܛܼܝܵܡܵܢܐ ܵܩܐ ܼܣܲ
ܨܵܪܐ ܵܓܵܘܸܬܐ ܕܼܩܲ ܵܩܐ ܝܵܠܲܗ ̈ܖܸ ܡ ܚܵܡܬܘܼ . ܸܒܕܼܒܵ . ܒܵܢܘܵܝܵܚܐ )ܵܪܵܗܬܼܘܵܬܐ(ܲܗ ܘܸܒܵܚܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܼܥܲ

ܨܵܪܐ ܗܼܘܵܕܵܝܐ ܝ݇  ܕ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܫܼܘܦܵܪܐ ܕܼܩܲ ܚܼܘܠܸ ܼܟܲ ܚܼܝܠܼܘܵܬܐ ܵܪܵܒܐ ܼܒܲ ܐ ܝܸܠܗ ܘܵܐܵܗܐ ܼܒܲ  
ܟܵܬܐ                                          .ܗܦܵܝܵܫܐ ܝܵܠܲܗ ܵܓܘ ܸܠܒܸ  )ܟܼܝܢ( ܘܼܐܲ

ܡܵܫܐ ܸܫܸܢ̈ܐ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ   ܪܒܵܥܐ، ܼܚܲ  ܗ݇ܢܵܬܐ ܕܵܓܢܸ ܡܵܛܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܡܕܝܼ  ܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ ܼܐܲ
ܝܬܸ  ܫܟ ܸ ܡܵܨܵܝܐ ܕܐܼܝܵܢܐ ܸܠܗ ܝܸܠܗ  .ܗܘܸܒܚܵܕܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܒ݇ܬܪ ܼܒܲ ܩܘܼ ܚܸܠܗܼܡܲ  ܗܠܸ ܝـܐ ܪܸ . ܼܒܲ

ܩܬܼܘܩܼܲ ܼܡܢ  ܐ ܘܼܬܲ ̈ܖܵܥܸܢܐ ܝܗܝ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܠ ܕܝܸܠܗ ܼܬܲ ܝܵܬܐ ܕܝ݇ ܼܗܲ  ܗܼܘܵܕܵܝܐ.ܡܵܛܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܼܒܲ
ܩܼܘܪܸ  ܟܼ  ܸܡܗܗܼܘܵܕܵܝܐ ܕܝܸ ܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܝ݇ ܼܒܲ ܝܵܟܐ ܝܵܢܐ ܖ݇̈  ܸܬܗܘܼܒܲ ܕܼܡܢ     ܸܙܐ ܚܼܝܸܫܐ. ݇ܝܗܼܘܵܕܵܝܐܼܐܲ  
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ܝܢܸ  ܠܸܕܐ ܼܥܲ ܢܸ  ܠܢܦܼܝܠܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ ܥܼܲ  ܗܓ ܼܲ ݇ܐܵܡܵܪܐ  ܼܘܗܝ،ܐ ܘܵܗܝ ܸܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܚܫܼܝܼܒܬܫܼܘܼܫܲ
ܼܘ ܕܼܘܵܟܐ ܸܠܐ ܝܵܢܐ ܖ݇̈ "ܝܸܠܗ:  ܝܗܝܟ  ܨܵܪܐ ܕܸܒܚܵܙܝܼܘܲܗ ܝܸܘܬ ܕܼܝܼܝܲ ܝܵܠܲܗ.  ܚܼܝܸܫܐ. ܵܐܵܗܐ ܼܩܲ

ܟܼ  ܒܣܼܘܡܸ  ܵܬܐ ܕܕܼܝܼܘܟܼ ܼܒܲ ܚܲܘܸܡܐܐ ܝܸܙܐ ܨܵܦܝܼܝ ܼܡܲ ܵܚܸܫܠ  ".ܵܩܐ ܵܓܢܼܘܗܲ  ܵܠܲܗ ܘܐܼܝܬ ܵܠܲܗ ̈ܖܵ
ܼܘܒܸ ܸܩܛܡܵ  ܓ  ܚܡܼܲ ܐ ܝܠܸ ܐ ܵܪܵܒܐ ܼܥܲ ܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܓܘ ܼܬܲ ܢ ܕܡܵܛܵܝܐ ܢܵܬܐ. ܗ ܘܥܼܒܵ ܝܸܠܗ ܐܼܝܼܡܲ

ܼܘܡܼܘܲܗ ܝܸܠܗ  ܡܟ  ܲ ܵܪܐ، ܸܒܫܵܩܵܠܐ ܘܟ ܼ ܝܵܬܐ، ܵܗܵܠܐ ܵܠܐ ܥܼܒܵ ܼܟܬܸ ܠܼܒܲ ܼܡܢ ܵܟܸܘܐ ܵܓܘ ܵܕܪܵܬܐ  ܗܼܒܲ
ܝܗܝ  ܼܒܼܲ ܢ ܕܸܝܡܸ ܘܗܼܘܵܕܵܝܐ. ܝ݇ ܕܫܼܒܵ ܩܼܘܪܸ  ܗܐܼܝܼܡܲ  ܗܠܸ ܫܼܘܓܼ݇ ܵܐܵܗܐ ܸܥܠܵܬܐ ܕܐ ܝܵܠܲܗ ܒܼܘܬ ܼܒܲ

ܩܼܘܝܸ  ܸܢܐ ܕܼܗܲ ܒ̈ܖܵ                                    ܗܼܘܵܕܵܝܐ.ܝ݇ ܐ ܝܸܠܗ ܒܼܘܬ ܼܚܲ

ܕ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܗܝ݇     ܢܸ ܼܘܵܕܵܝܐ ܼܟܲ ܪܵܥܐ،  ܐܫܼܘܼܫܲ ܠ ܼܐܲ ܸܒܫܵܩܠܼܘܲܗ ܕܢܦܼܝܠܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܼܥܲ
ܥ ܗܝܸܠܗ ܵܓܘ ܚܵܒܩܸ  ܢܸ ܝܵܬܐ. ܼܒܼܘܪܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܵܓܘ ܒܼܲ ܘܼܡܲ ܕ ܒܸ ܫܼܘܼܫܲ ܝܵܠܲܗ ܠܵܓܢܼܘܲܗ ܐ ܬܵܐܪܵ ܐ ܼܟܲ

ܝܵܟܐ ܝܵܠܗܲ  ܢ ܸܒܚܵܫܒܼܵ "ܗܼܘܵܕܵܝܐ: ܝ݇  ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ،ܘܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܕܼܐܲ ܼܬܲ ܐ ܝܵܘܢ ܕܸܩܣܼܡܲ
ܚ ܐܼܘܵܕܸܠܐ.ܵܐܵܗܐ ܝܵܠܲܗ ܕܓܵ  ݇ܕ ܵܩܵܫܐ ܫܩܲܘܠ ܚܼܘܫܪ݇  ܼܒܼܪܲ ݇ܬܝܼܝ  ܼܚܲ ܐ ܘܼܡܲ ܐܼܟܵ ܸܠܗ ܼܠܲ

ܢ. ܸܪܼܟܼܠܲ ܠܼܘܲܗ ܘܒܸ ܝ݇  "ܕܼܒܲ ܨܝܼܘܵܬܐ ܝܸܠܗ ܼܥܲ ܢܸ ݇ܬܪ ܵܩܵܫܐ. ܪܵܚܵܫܐ ܝܸܠܗ ܒܵ ܗܼܘܵܕܵܝܐ ܼܡܲ ܐ ܫܼܘܼܫܲ
ܝܗܝ ܝܵܠܲܗ ܠܼܒܼܝ̈ܫܵܝܸܬܐܸܙܐ  ܼܫܲ ܢܓܸ ܠܗܼܘܵܕܵܝܐ ܘܸܒܫܵܩܵܠܐ ܝܵܠܲܗ ܕܝ݇  ܸܒܠܼܒܵ ܐ ܘ ܗܬܼܘܼܦܲ ܸܒܪܵܟܼܒܵ

ܬܵܪܐ. ܘܦܵܠܵܛܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ  ܗܣܼܘܣܸ ܝܵܠܲܗ ܠ ܵܒ݇ܬܪ ܟܵܡܐ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܡܵܛܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܠܚܵܕܐ ܼܐܲ
ܐ ܝܵܢܐ ܡܼܝܸܥ̈ ܐ ܓ  ܫܼܘܵܩܐ  ܸܕܫܵܬܐ ܪܘܼܝܚܵܬܐ ܘܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܕ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܵܬܵܡܐ. ܸܒܟܵܠܵܝܐ ܘܼܓܲ

ܩܼܘܪܸ ܵܗܝܵܓܗ ܝܵܠܲܗ.  ܘܼܘܵܒܐ ܝܵܢܐ: ܼܒܲ ܒܵܪܐ ܝܸܠܗ. ܓ ܼܲ ܐ ܕܡܼܘܕ ܼܚܲ ܸܐܕܝܲܘܡ "ܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ݇ܐܵܢܸܫ̈
݇ܕܬܵ  ܠܵܟܐ ܼܚܲ ܠܟܼܲ ܼܡܲ ܠܵܟܐ ܡܼܝܵܬܐ ܝܸܠܗ. ܵܩܐ ܦܵܪܫܵܬܐ ܕ ܢܐ ܸܒܕ ܵܦ̈ܖܫܼܝ ܸܠܗ، ܒܵܗܝ ܕܼܡܲ ܼܡܲ

ܝܵܪܐ  ܦܸܪܚܼܝ ܸܠܗ ܼܛܲ ܠ ܪܸ ܵܩܐ ܕܸܟܐ ܼܡܲ ݇ܕ ܕܵܝܸܬܼܒ ܵܗܘ ܸܒܕܦ  ܼܥܲ ܠܵܟܐ. ܵܗܸܘܐ ܵܫܐ ܕܟܠ ܼܚܲ ܼܡܲ  

ܐ ܝܸܠܗ    ܝܵܪܐ، ܦܵܪܵܚܐ ܝܸܠܗ ܵܓܘ ܸܕܫܵܬܐ ܘܸܒܝܵܬܼܒܵ ܦܼܘܝܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܼܛܲ ܸܢܐ ܼܪܲ ܕ ܓܼܘ̈ܖܵ ܼܟܲ  
ܵܫܐ ܕ ܦ  ܠ ܼܪܲ ܢܸ ܼܥܲ ܼܘܒܸ ܫܼܘܼܫܲ ܓ  ܐ ܼܥܲ ܝܗܝ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܢܩܵ ܐ ܝܵܢܐ ܕܵܡܢܼܝ ܝܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܐ. ܟܼܠܲ ܼܘܲ ܐ ܘܼܡܢ ܓ 

ܝܵܪܐ ܚܠܼܝܵܛܐ ܝܸܠܗ. ܵܩܐ ܵܓܵܗܐ  ݇ܕܟܵܡܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܢܐ ܕܼܛܲ ܐ. ܼܚܲ ܝܵܟܐ ܝܸܠܗ ݇ܐܬܼܝܵ ܕܬܸܪܝܢ ܼܐܲ
ܝܵܪܐ ܘܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ܒܸ  ܦܼܘܝܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܼܛܲ ܵܫܐ ܕܼܪܲ ܦ  ܠ ܼܪܲ ܐ ܝܸܠܗ ܼܥܲ ܢܸ ܝܵܬܼܒܵ  ܐ. ܵܩܐ ܵܓܵܗܐܫܼܘܼܫܲ

ܪ ܕܬܵܠ݇ܬ ܸܙܐ  ܬ ܵܐܵܗܐ ܼܗܲ ܘܼܘܡܸ ܸܩܼܨܲ ܝܵܪܐ ܸܠܐ"ܐ ܝܵܠܲܗ. ܚܵܘ̈ܖܸܕܩܸܢܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܢܐ: ܼܩܲ   ܼܛܲ

ܠܟܼܲ ܸܒܚܵܠܛܵ  ܝܸܠܗ ܢܵܩܐ ܼܡܲ ܼܘܲ ܢܸ  " ܝܸܠܗ. ܢܐ. ܵܐܗ ܓ  ܘܼ ܸܙܐ ܸܠــܐ ܫܼܘܼܫܲ      ܐ ܝܵܠܲܗ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܟ 
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ܒܵܪܐ. ܡ  ܼܚܲ ܢܸ ܚܵܘ̈ܖܸܕܩܸܢ̈ܐ ܼܥܲ ܕ ܫܼܘܼܫܲ ܨܵܪܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܼܟܲ ܚܪܵܫܐ ܝܵܢܐ ܠܼܩܲ ܒܠܼܒܼܝܫܵܬܐ ܵܗܝ ܐ ܸܒܼ
ܩܼܘܸܕܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܓܪܫܼܝ ܸܠܗܐ ܝܵܠܲܗ. ܸܢܩܒܼܵ ܐ ܝܵܠܲܗ، ܸܠܐ ܝܵܢܐ ܒܼܝܵܕܵܥܐ ܕܕܐܼܘ̈ܖܙܸ  ܼܘܲܗ ܸܫܟܠ ܼܦܲ
ܪܸܠܗ ܵܓܘ  ܘܵܬܠܝܼ  ܬܵܪܐ ܵܘܵܙܐܼܕܲ ܪ ܼܡܢ  ܕܼܐܲ ݇ܕ ܕܵܥܼܒܸ ܪܵܘܵܙܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܕܟܠ ܼܚܲ ܘܵܟܸܠܐ ܼܕܲ

ܒܵܪܐ ܨ ݇ܕ ܼܚܲ ݇ܕܡ ܸܫܟܵܠܐ ܘܼܚܲ ܸܢܐ، ܼܩܲ ܢ ܸܚܪܵܒܐ ܼܬܲ ݇ܬܝ ܵܫܩܠܝܼ ܵܦܝܼܝ ܼܝܲ    .ܸܟܣܠܼܘܗܲ ܸܠܗ  ܝܼ ܘܼܡܲ

ܐ ܵܕܝܪܼܲ     ܝܵܬܐ ܕܵܣܼܒܵܬܐ. ܵܬܵܡܐ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܡܵ ܵܐܕܼܝܵ ܐ ܘܒܵܥܵܝܐ ܐ ܸܒܼܟܵܝܐ ܝܸܠܗ ܵܪܒܵ ܚ ܠܼܒܲ
ܗ ܸܒܕܵܝܵܪܐ ܝܠܸ  ܵܕܵܝܐ. ܼܡܢ ܕܵܗܘ ܸܓܵܒܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ݇ܝܗܼܘܵܕܵܝܐܗܘܼ ܝ݇  ܗܝܸܠܗ ܵܐܸܙܠ ܘܵܩܸܛܠܸ 

ܝܸܬܗ ܘܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܸܠܗ ܕ ܸܢܐܠܼܒܲ ܚܡܼܘܢܸ  ܫܼܘܼܫܲ ܝܵܟܐ ܕܵܗܘܕܐ ܝܸܠܗ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܵܬܵܡܐ. ܼܬܲ  ܵܝܐܼܐܲ
ܫ݇  ܚܸ ܸܒܕ ܼܡܲ ܕܟܠ ܸܦܨܵܠܐ ܕܵܗܘܵܝܐ  ܗܐ ܸܙܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܠܸܟܣ ܵܓܢܸ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܡܵ . ܵܠܗܲ ܟ 
ܫܟ   ܵܦܵܠܐ ܝܸܠܗ ܠܐܼܘܪܵܚܐ ܘܸܒܢ ܗܓܸ ܢܘܬܼܘܦܼܲ  ܗܼܘܣܸ . ܸܒܫܵܩܵܠܐ ܝܸܠܗ ܣܼܟܬܝܼ ܲܗ ܒܼܲ ܢܵ ܚܸ ܸܒܕ ܼܡܲ

ܘܼܘܠܸ ܘ ܫ݇ ܵܩܐ ܸܝܡܤܗ ܝܸܠܗ  ܐܼܩܲ ܠ ܵܠܐ ܼܡܲ ܼܟܬܸ ܕܼܗܲ ܚ ܵܠܲܗ ܼܒܲ ܝܵܬܐ. ܵܠܐ ܵܕܸܝܪ  ܗܟ ܸ      ܠܼܒܲ

݇ܕ ܸܓܵܒܐ ܘܝ݇     ݇ܪܵܢܐ ܸܒܚܵܕܵܪܐ ܝܵܢܐ ܵܒ݇ܬܪ ܢ ܵܗܘ ܸܓܵܒܐ ݇ܐܚܸ ܗܼܘܵܕܵܝܐ ܡܼ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܼܡܢ ܼܚܲ
݇ܕ ܸܡܬܚܵ  ܸܢܐ. ܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ ܐ ܐ ܫܼܘܼܫܲ ܪܼܝܼܟܵ ܬܵܪܐ ܡܵܛܵܝܐܼܝܲ ܸܢܐ  ܝܵܢܐ ܠܵܗܘ ܼܐܲ ܸܒܵܚܵܝܐ ܕܫܼܘܼܫܲ

ܝ ܝܵܠܲܗ ܵܓܘܼܘܗܝ. ܵܫܐ ܝܸܠܗ ܕܡܵ  ܐ ܝܵܠܗܲ ܗܼܘܵܕܵܝܐ ܸܒܩܵܝܬܵ ܐ ܕܝ݇ ܢܵ ܼܥܲ ܪܼܓܵ ܠ ܸܫܟܵܠܐ ܘܸܒܼ ܢܼܝ ܼܥܲ
ܡܙܼܘܡܸ  ܒܼܘܠܼܘܗܝܗܐ ܵܩܐ ܵܓܢܸ ܝܵܠܲܗ ܘ݇ܗܵܘܵܝܐ ܝܸܠܗ ܼܗܲ ܩܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܘܼܠܲ ܐ ܸܒܕܼܒܵ ܝܵܢܐ  . ܵܢܛܲܘ̈ܖܸ

ܠܵܟܐ. ܨܵܪܐ ܠܸܟܣ ܼܡܲ ܕ  ܠܼܩܲ ܸܢܐ ܼܟܲ ܼܡܢ ܸܪܚܵܩܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ: ܸܒܚܵܙܝܼܘܗܝ ܝܵܠܲܗ ܫܼܘܼܫܲ
ܒܠܲܘܢ ܸܠܗ ܕܸܪܡܲܘܢ ܸܠܗ ܵܓܘ " ܪܕܵ ܼܠܲ ݇ܕ ܘ )سرداب( ܐܒܼܵ ܼܣܲ ܐ ܼܚܲ ܐܼܟܠܲܘܢ ܸܠܗ       ܵܗܕܼܟܵ ܼܡܲ

ܼܝ ܵܠܐ ܵܡܸܐܬ. ܚܟ  ܫܬܼܝܡܲܘܢ ܸܠܗ ܕܼܐܲ                                      "ܘܼܡܲ

݇ܕܡ  ܐ ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܘܡܵܛܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܵܗܘܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܙܸ     ܬܵܪܐ ܘܼܩܲ ܪܵܘܵܙܐ ܼܐܲ ܵܬܐܕܡܕܼܝܢ݇ ܼܕܲ  
ܝ ܸܢܐܕ ܸܒܩܵܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܠܸܫܟܵܠܐ ܸܢܗܼܥܲ ܵܕܵܥܐ ܝܼ ܒܝܸܠܗ ܒܕܼܘܡܵܝܐ ܕܐܼܘܪܵܙܐ ܝܵܠܲܗ. ܸܠܐ ܕ ܫܼܘܼܫܲ

ܚܼܘܢܼܘܲܗ. ܢ ܼܐܲ ܒܼܘܠ ܕܵܓܢܼܘܲܗ ܝܵܠܲܗ ܼܝܲ ܠܵܟܐ.ܠܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܵܗܘ ܸܙܐ ܸܒܫܵܩܠܼܘܗܝ ܝܵܢܐ ܘܼܠܲ  ܸܟܣ ܼܡܲ
ܕ ܸܒܚܵܙܝܼܘܗܝ ܝܵܠܲܗܼܡܢ ܸܪܚܵܩܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ: ܸܢܐ ܼܟܲ ܒܠܲܘܢ ܸܠܗ ܵܓܘ ܚܵܕܐ" ܫܼܘܼܫܲ ܨܪܵ   ܼܠܲ ܐ ܼܩܲ

ܠ ܕܵܦܸܐܫ ܕܼܝܵܢܐ.                                                    "ܼܗܲ
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ܝܗܝ ܝܵܠܗܲ      ܬܵܪܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ:  ܵܓܘ ܸܒܝܬ ܕܼܝܵܢܐ ܸܒܩܵܪܼܝܲ ܸܢܐ ܕܼܐܲ ܥܵܕܵܢܐ "ܓܼܘ̈ܖܵ
݇ܬܸܝܡܲܘܢ ܠ݇ܗܲܘܢ ܐܵ ܕܕܵܝܢܵܬܐ ܝܵܠܗܲ  ܐ.. ܼܡܲ ܕ ܸܒܟܵܠܝܵ  "ܢܼܝ ܬܸܪܝܢ ܵܓܵܢܸܬ̈ ܐ ܝܵܢܐ ܵܐܢܼܝ ܬܸܪܝܢ ܼܟܲ
݇ܕܡ ܸܗܙܼܘܪܼܘܲܗ( ܠܩܼܘܕܡܼܘܗܲ  ܩܼܘܪܸ  )ܼܩܲ ݇ܢܬ ܵܩܡܼܘܕܼܝ ܟܸܠܐ ܠܼܘܼܟ "ܗܼܘܵܕܵܝܐ: ܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܝ݇ ܼܒܲ ܼܐܲ

ܠܵܟܐ؟ ݇ܕܡ ܸܫܟܵܠܐ ܕܼܡܲ ܘܼܘܒܸ ܝ݇  "ܼܩܲ ܣܼܝܵܡܐ، ܵܐܵܢܐ ܸܠܐ "ܐ ܝܸܠܗ: ܗܼܘܕܵܝܐ ܓ ܼܲ ܬ ܼܒܲ ܠܵܟܐ ܕܵܗܸܘܷ ܼܡܲ
ܠܵܟܐ ܐܼܝܵܢܐ ܐܼܝܬ ܼܒܬܵ ݇ܗܘܵ  ܵܝܕܸܥܸܢܗ ܼܡܲ ܠ ܵܐܵܗܐ ܐ ܠܼܝ ܚܵܕܐ ܫܼܒܵ ܐ ܕܵܪܵܒܐ ܸܟܐ ܵܕܡܵܝܐ ܼܥܲ

ܩܼܘܝܸ  "ܸܫܟܵܠܐ. ܪܵܬܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܗܝܵܓܗ ܼܗܲ ܠ ݇ܐܼܚܲ ݇ܕܡܵܬܐ ܼܗܲ ܬ ܼܡܢ ܼܩܲ ܐ ܝܸܠܗ ܠܸܩܼܨܲ
ܼܝܒ(ܕܵܪܵܒܐ  ܓ  ܼܟܦܵܬܐ )ܼܢܲ ܩܼܘܸܪܐ ܝܵܠܲܗ ܐ. ݇ܗܵܘܐ ܵܗܝ ܒܵܪܬܵ  ܼܢܲ ܼܡܢ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܸܙܐ ܼܒܲ

ܘܼܘܒܵ  ݇ܕܡ ܸܫܟܵܠܐ ܘܵܗܘ ܓ ܼܲ ܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܩܲ ܣܼܝܵܡܐ، "ܐ ܝܸܠܗ: ܕܵܩܡܼܘܕܼܝ ܒܼܟܵ ܠܵܟܐ ܕܵܗܸܘܝܬ ܼܒܲ ܼܡܲ
ܬ ܕܝ݇  ܬ ܕܼܝܼܝ ܝܵܠܲܗ. ܵܐܵܗܐ ܸܫܟܵܠܐ ܸܒܕܡܵ ܵܐܵܗܐ ܸܩܼܨܲ ܵܝܐ ܗܼܘܩܵܝܐ ܸܠܗ ܸܩܼܨܲ ܵܝܐ ܝܸܠܗ ܗܼܘܷܕܵ
ܼܟܬܼܝ. ܠ ܼܒܲ ܩܼܘܝܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܸܩܨܼܲ  "ܼܥܲ ܪܵܬܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ܘܼܗܲ ܠ ݇ܐܼܚܲ ܵܐܵܢܐ ܸܠܐ ܝܸܘܢ "ܬ ܼܗܲ

݇ܢܬ ܵܪܵܒܐܒܝܼ  ܐ ܝܸܠܗ ܒܸܪܫܼܘܲܗ ܐܼܝܵܢܐ ܼܐܲ ܠܼܘܲܗ.ܸܒܕܵܡܵܝܐ ܝܸܘܬ  ܵܕܵܥܐ ܕܡܼܘܕܼܝ ݇ܐܬܼܝܵ      "ܼܥܲ

ܢܸ     ܠ ܸܪܫܼܘܲܗ ܘܫܼܘܼܫܲ ܝܗܝܐ ܸܒܫܵܩܠܼܘܲܗ ܝܵܠܲܗ ܟܼܘܣܼܝܵܬܐ ܼܡܢ ܼܥܲ ܐ  ܟܼܠܲ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܵܢܐ ݇ܐܵܢܸܫ̈
ܪ ܵܗܝ  ܩܼܘܝܸ ܵܗܝܵܓܗ ܝܵܠܲܗ. ܕܵܓܘ ܸܫܟܵܠܐ ܐ ܸܢܩܒܼܵ ܕܼܗܲ ܠ ܵܗܝ ܐ ܝܵܠܲܗ ܠܚܼܲ ܼܗܲ ܝܼܘܬܼܘܲܗ ܼܗܲ

ܪܵܬܐ ܐ ܝܸܠܗ ܒܗܼܘܵܕܵܝܐ ܒܼܝܵܫܐ ܡܼܘܕܼܝ ܥܼܒܼܝܕܵ ܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܕܝ݇ ܵܫܥܬܵ  ܸܪܫܼܘܲܗ ܘ݇ܐܼܚܲ
ܙܝܼܘܕܸ  ܝܵܬܐ ܕܵܓܢܼܝ."ܐ ܝܵܠܲܗ: ܼܡܲ ܬܵܪܐ ܸܠܐ ܝܵܢܐ  "ܵܐܵܢܐ ܵܒܥܵܝܢ ܵܕܝܵܪܢ ܠܼܒܲ ܸܢܐ ܕܼܐܲ ܓܼܘ̈ܖܵ

ܒܪܼܘܲܗ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܗܲ  ܠ ܼܚܲ ܒܼܘܸܠܐ ܐܼܝܵܢܐ ܒܵܪܵܬܐ ܸܒܟܵܠܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܼܥܲ ݇ܕ " :ܼܩܲ ܦܪܲܘܫܼܘܢ ܼܚܲ  
ܠܵܟܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܬܵܪܐ ܼܡܲ ܩܼܘܕܸ  ".ܵܩܐ ܼܐܲ ܩܠܐ ܝܵܠܲܗ ܒܼܘܬ ܝ݇ ܼܦܲ ݇ܕ ܼܐܲ ܼܘܗܝ ܗܼܘܕܵܝܐ ܕܟܠ ܼܚܲ

ܐ ܵܩܐ ܕ ܵܐܣܪܼܝ ܵܠܗܲ  ܪܸܚܛܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܣܼܘܵܣܵܘܸܬ̈ ݇ܕ ܣܼܘܵܣܐ ܘܼܡܲ ܢܓ ܸ ܒܼܚܲ ܪ ܘܵܓܸܪܫ ܐܼܝܵܕܐ ܓ ܼܲ  
ܚܼܝܠܼܘܵܬܐ. ܢܸ ܵܗܝܵܓܗ  ܼܡܢ ܒܼܝܫܼܘܵܬܐ ܘܼܒܲ ܡ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܡܐܼܘܵܕܸܠܐ ܸܒܕܵܝܵܪܐ ܫܼܘܼܫܲ ܐ ܼܥܲ

ܕ ܒܸ  ܝܗܝ. ܵܣܼܒܵܬܐ ܵܪܵܒܐ ܸܒܚܵܕܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܘܼܟܲ ܝܵܬܐ ܕܵܓܼܢܲ ܫܵ ܝܵܢܐ ܠܼܒܲ ܠܬܼܘܲܗ ܪܼܓܵ ܐ ܝܵܠܲܗ ܕܼܟܲ
ܐ ܝܵܠܗܲ ܒܵܪܬܵ  ܠܵܟܐ ܝܵܠܲܗ، ܸܡܫܬܼܘܵܬܐ ܒܵܝܗܼܒܵ   ܚܸܡܐ.          ܘܖܼܲ̈  ܐܵܩܐ ܸܚܙܵܡܢܸ̈  ܐ ܕܼܡܲ

ܚ ܼܡܢ ܵܒܵܒܐ ܘܸܝܵܡܐ ܕܵܐܕܝܼܵ     ܼܩܲ ܢܸ ܐ ܼܗܲ ܵܪܐ ܝܵܢܐܫܼܘܼܫܲ ܡܵܬܐ ܐ. ܵܪܵܒܐ ܸܫܸܢ̈ܐ ܥܼܒܵ ܼܘܲ .ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܼܩܲ  
݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ  ܙܝܼ ܼܚܲ ܠܵܟܐ ܸܒܩܵܪܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܼܘܲ ܐ "ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:  ܸܪܗܼܡܲ ܥܵܕܵܢܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܡܸܚܬܵܐܕܼܝܵ  

ܡܼܘܼܟ ܘܪ݇ ܚܼܲ  ܐ ܼܥܲ ܠ ܒܵܪܬܼܝ. ܫܩܲܘܠ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܙܼܝܵܪܐ "ܚܲܘܫ ܘܚܙܼܝ ܵܕܐܼܟܼܝ ܝܵܠܲܗ.݇ܕ ܸܪܵܫܐ ܼܥܲ ܼܘܲ  
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ܦܼܝܵܪܐ ܒܵܫܘܵܦܐ  ܨܵܪܐ ܼܫܲ ݇ܕ ܼܩܲ ܕ ܡܵܛܵܝܐ ܝܸܠܗ ܵܬܵܡܐ، ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܸܠܗ ܼܚܲ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܸܠܗ ܘܼܟܲ
ܬܼܝܵܩܐ ܘܫ ܝܵܬܐ ܼܥܲ ܩܼܘܸܪܐܼܘܚܸܠܦܵܬܐ ܝܠܵ ܕܵܗܘ ܼܒܲ ܝܸܠܗ ܼܡܢ  ܲܗ ܟܵܠܲܗ ܵܗܝ ܕܼܘܟܵܬܐ. ܼܒܲ

ܐ ܒܼܘܬ ܵܣܼܒܵܬܐ ܘܒܪܼܘܢܼܘܲܗ. ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܢܐ:  ܐ "݇ܐܵܢܸܫ̈ ܐܼܟܵ ܐ ܼܠܲ ܐ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܸܗܐ، ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܵܗܕܼܟܵ
ܝܗܝ ܝܸܠܗ. ܝܵܬܐ ܕܼܝܼܝܲ ܼܘܒܸ  "ܘܵܐܵܗܐ ܼܒܲ ܓ  ܨܵܪܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܼܥܲ ܙܼܝܵܪܐ ܒܫܼܘܦܵܪܐ ܕܼܩܲ ܐ ܝܸܠܗ ܼܘܲ

ܐ:  ܢܼܝܡܲܘܢ ܩܵ "ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܵܢܛܲܘ̈ܖܸ ̈ܖܸܚܐ ܼܡܢ ܸܒܝܬܼܬܲ ܠܵܟܐ ܕܐܼܝܬ ܵܠܼܟܝ ܼܐܲ  ܐ ܒܵܪܬ ܼܡܲ
                                                            "ܵܒܵܒܼܟܝ.

ܕ     ܡ ܵܢܛܲܘ̈ܖܼܘܗܝ ܠܼܟܲ ܙܼܝܵܪܐ ܼܥܲ ܨܵܪܐ، ܡܵܛܵܝܐ ܝܵܢܐ ܼܘܲ ܨܵܪܐ ܼܩܲ ܵܪܐ ܝܵܢܐ ܵܓܘ ܼܩܲ ܥܼܒܵ
ܢܸ ܘ ܙܼܝܵܪܐ ܵܪܵܒܐ ܸܒܚܵܕܵܝܐ ܝܸܠܗ ܸܒܚܐ ܫܼܘܼܫܲ ܝܵܢܐ. ܼܘܲ ܝܗܝ ܵܠܲܗ ܒܼܫܲ ܒܼܘܼܠܲ ܩܼܘܪܸ ܵܙܝܬܼܘܲܗ ܘܼܩܲ ܐ ܼܒܲ

ܝܼܘܬܼܘܗܲ ܝܸܠܗ  ܦܵܬܐ ܕܼܚܲ ܚܼܠܲ ܘܼܘܸܒܐ  ܵܗܝ. ܸܡܢܼܘܲܗ ܒܼܘܬ ܵܕܐܼܟܝܼܘܵܬܐ ܕܼܫܲ ܕ ܵܐܵܢܐ ܒܸ "ܝܵܠܲܗ: ܓ ܼܲ
ܬ ܐܼܝܵܢܐ ܐ ܩܵܝܵܢܲܗ ܸܩܼܨܲ ܸܢܝܬܼܗܲ ܢ ܕܸܕܪܼܘܼܟ ܵܩܐ ܵܒܒܼܝ ܼܬܲ ܪܚܼܘܵܬܐ ܚܵܕܐ ܵܢܐ ܐܵ ܕ ܼܝܼܡܲ ܓܼܘܪܵܬܐ ܼܐܲ

ܢ ܵܩܬܸ ܕ ܒܸ  ܬܵܪܐ ܘ ܗܵܝܗܼܒܵ ܸܢܐ ܕܼܐܲ ܝܗܝ ܓܼܘ̈ܖܵ ܡ ܟܼܠܲ ܪܵܚܐ ܵܗܘ ܼܥܲ ܝܬܝ. ܵܓܘܘܼܝ ܸܒܕ ܗܵ ܼܐܲ    "ܼܒܲ

ܙܼܝܵܪܐ  ܸܒܕܵܝܵܪܐ ܝܸܠܗ     ܬ ܘܼܘܲ ܩܼܘܝܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܸܩܼܨܲ ܕܼܟܼܘܪܸ ܘܼܗܲ ܝܵܬܐ( ܐܸܛܒܵ ܐ ܝܸܠܗ ܠܼܡܲ ܼܦܲ  )ܼܣܲ
ܸܢܐ.  ܝܗܐ، ܠܟܵ ܡܼܲ ܕܫܼܘܼܫܲ ܠܟܵܬܐ ܘܟܼܠܲ ܢܸ ܓܼܘܖܵ̈  ܝܼܡܲ ܨܵܪܐ. ܫܼܘܼܫܲ ܡ ܸܢܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܵܢܐ ܠܼܩܲ ܐ ܼܥܲ

ܒܼܘܼܠܲ ܗ ܵܚܸܫܠ ܸܩܛܵܡܐ ܘܸܝܡܸ  ܝܗܝ ܘܼܩܲ ܕ  ܝܗܝ ܝܵܢܐ ܒܐܼܝܵܩܵܪܐ.ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܝܵܢܐ ܠܩܼܘܕܼܡܲ ܼܟܲ
ܵܪܐ ܨܪܵ ܝܵܢܐ  ܥܼܒܵ ܼܘܒܸ̈ ܐ، ܵܓܘ ܼܩܲ ܓ  ܝܗܝ ܼܥܲ ܨܵܪܐ. ܵܗܝܐ ܝܵܢܐ ܟܠܲܘܢܼܬܲ  ܵܓܗܒܥܼܘܬܵܪܐ ܕܵܓܘ ܼܩܲ

ܠܵܟܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܟܼ  ܐ ܗܼܘܸܡܢܝܼ ܵܐܕܝܼܵ " :ܵܩܐ ܒܵܪܸܬܗ ܼܡܲ ܢ ܕܙܠܼܝܵܡܐ ܦܵܫܵܡܐ ܝܘܸ ܵܪܵܒܐ  ܝ.ܒܼܝܵ
ܵܠܼܟܝ. ܢܸ ܘ "ܝܸܘܢ ܼܥܲ ܘܼܘܒܸ ܫܼܘܼܫܲ ܕܼܝ ܵܩܘܵܡܐ ܕ"ܐ ܝܵܠܲܗ: ܐ ܓ ܼܲ                    ".ܵܐܵܗܐܼܓܲ

    ܘܝܘܠܝܬ ܣܤܓܝܙܝܗܘܩܝܬܐ ܒܝܕ          
ܘܝܕܦܘܪܝܐ  ܫܡܝܪܡ ܕܡܘܪܝܙܬܐ ܒܝܕ   
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        اخبار... اخبار... اخبار                  
 

 

 7291یم دلی درسال با نام امانوئل کردرگذشت. وی که ک بابل مار امانوئل دلی پاتریار ܀

به  معه آشوری به شمار می رفت وو در تل کیپه عراق متولد شد، از شخصیت های مهم جا

بود.             خاطر احترام و همکاری با رهبران سایر کلیساها و ادیان دیگر شناخته شده   

افت یقاء به مقام کاردینال ارتیکت شانزدهم  توسط پاپ بند 9001اکتبر  مار امانوئل دلی در

مسیحی کلدانی عراقی را عالوه  000،000زمان رسیدگی به امور مذهبی بیش از واز آن 

رالیا و امریکا را کرسی متعلق به ایران، لبنان، سوریه، مصر، ترکیه، اروپا، است 8بر 

امی مسیحیان عراق برعهده داشت. ایشان در این مقام نه تنها به کلیسای کلدانی بلکه به تم

در شهر سان دیگو امریکا در سن   9072در تاریخ هشتم نیسان  وی  کردند.خدمت می 

درگذشت.                                                                        هشتاد و شش سالگی  
در مورحاج که از فعاالن شناخته شده جامعه آشوری بشمار می رفت )عدی( جورج  ܀

در  7991در اول اردیبهشت وی درگذشت. در امریکا قلبی بر اثر بیماری  90/7/29

 ودوران تحصیل متوسطه را در اورمیه طی کرد  ،به دنیا آمدروستای دیزج تکیه ارومیه 

به تهران مهاجرت  دانشگاه صنعتی آریامهر)شریف(در رشته مهندسی برق پس از قبولی 

یامهر فارغ نشگاه صنعتی آربه عنوان اولین دوره دانش آموختگان دا 7922در سال . دکر

سسان و هم چنین مدیر عامل شرکت تأسیساتی وارن بود که تا وی از مؤ التحصیل گردید. 

شد.                             بر پا بود و سپس به علت بیماری ایشان بر چیده  7981سال   

واج سه ازد نکه حاصل ای با فرانسیس میرزا ازدواج کرد 1279در سال جورج مورحاج 

 (مهندسی شیمیی دکترا)دارای رایان (، دکترا مهندسی مواد)دارای پسر به نامهای رامون 

از افراد فعال جامعه در عین حال وی  می باشد. (مهندسی عمران یدکترا)دارای و رامسس 

سازمان عضو عضو هیئت مدیره انجمن آشوری ها و سالهای  بسیار به عنوان و  ما بود

                                                            .به جامعه خود خدمت کردشوری آفرهنگی جوانان 

توسط عالی جناب مارنرسی اسقف کلیسای یوبالیت آلدو شماس اردیبهشت  90روز جمعه ܀  

شرق آشوری به عنوان کشیش دست گذاری شد. این واقعه فرخنده را به ایشان و تمامی 

                     آشوری به ویژه عالی جناب مارنرسی تبریک می گوئیم. اعضای کلیسای شرق 
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 اکیتو، سال نوآشوری

 امانوئل قنبر

 
نهرین آغاز هر سال را جشن می گرفتند. این جشن در حقیقت جشن اجداد ما در بین ال   

جشن های ملی و مذهبی بین النهرین به شمار می حیات طبیعت و یکی از مهم ترین تجدید 

و تموز که ساکنان  این جشن از دو اسطوره یعنی اسطوره آفرینش و اسطوره ایشتار رفت.

ی بسیاراهمیت  از. افسانه آفرینش در بابل هرین به آنها اعتقاد داشتند نشأت گرفته بودبین الن

                                                    بود.  با جشن سال نو آمیختهزیرا برخوردار بود 

ن است که در ابتدا  در جهان سانه آفرینش که شامل هفت لوحه می باشد، حاکی از آاف   

 از)الهه آب های شور(.  تتیاما پسو)خدای آب های شیرین( وچیزی وجود نداشت به جز ا  

مو ،نخستین جفتآمدند. خدایانی به وجود  ،این دوبه هم پیوستن  که انشار و  بودند ل خمو و ل خ 

و ِاآ خدای زمین و آب  خدای آسمانآنو  به نوبه خود،نیز  کیشار را  به وجود آوردند. این دو

. سپس ( را می آفرینندشناخته شده است )که به عنوان خدای دانش و منبع تمامی جادوها نیز

 پس از آن)نوع آشوری و معادل مردوک( را می آفریند. اسطوره  آشور یعنی قهرمان ،ِاآ

خدایان د. سروصدای نزاعی بین خدایان اولیه و آنها که بعدأ به وجود آمده اند پیش می آی

پسو است مشورت ا   وزیرپسو و تیامات می شود. این دو با مومو که اراحتی ا  تر موجب ن جوان

خود است فرزندان بیابند. تیامات مخالف نابودی  جوان می کنند تا راهی برای نابودی خدایان

 .که خدایان از آن آگاهی یافته و هشیار می شوند پسو و مومو نقشه ای طرح می کننداما ا  

 د وپسو می پاشا  بر خواب یک طلسم . او طراحی می کند دیگریِاآ )دانش کامل( نقشه  لیکن

مقدس  اطاق ِاآ .  سپسدرانبینی او می گذ زامی کند، مومو را می بندد و طنابی ذبح او را 

                                          صورت می گیرد.در آن تولد آشور  که خود را بنا می کند

تیامات آمادگی برای یک مبارزه جدید بین خدایان اولیه و خدایان جوان تر به پیش می رود.    

 کینگواو  .می شودسط سایر فرزندانش سرزنش تو ،پسوبه خاطر سکوت در هنگام نابودی ا  

را به او می ورد، او را مسلح می کند و الواح سرنوشت را به وجود می آرهبر یورش یعنی 

قرار  مانند می آفریند و کینگو را در راس این گروه  دهد. سپس گروهی از موجودات هیوال

را دریافت آتی ایان اخبار حمله پسو انتقام بگیرد. مجمع خدمی دهد و آماده می شود که از ا  

خود هدف می کند. سپس آنو با اختیارات مجمع خدایان جهت منصرف کردن تیامات از 

نشار در مجمع خدایان بر پا می خیزد ا  از آن پس ی شود، اما ناموفق باز می گردد. فرستاده م

یعنی در آشور شود. پگذاشته ان جوان مقهر ،آشوروظیفه ای بر عهده و پیشنهاد می کند که 

          که آن راراضی می شود موافقت کند و آشور این وظیفه توصیه می کند که با به وی ِاآ 
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او  مجمع خدایان به او داده شود و سخندر مساوی که قدرت کامل و  به این شرط بپذیرد 

                                                                           .ده سرنوشت باشدتعیین کنن

  .خدایان رضایت می دهند و اعالم می کنند که آشور پادشاه است. سپس آشور مسلح می شود

که چهار گوشه آن توسط تیر و کمان، چماق، روشنائی و یک تور عبارت است از اسلحه او 

می سهمناک را د، هفت گردباد می کنپر  شعله ازنگاه داشته شده اند.  او بدنش را  چهار باد

با آشور گروه او می تازد. و به سوی تیامات و باال می برد ارابه  طوفان خود را آفریند، 

تورش را پهن می کند تا او را بگیرد و هنگامی که تیامات دهان خود را  ،می جنگد تیامات

و کند  متورم تا تیامات را جلو می راندشیطانی را به را ببلعد، آشور باد  اوتا باز می کند 

تیامات می حامی یوهای د .و قلبش را می شکافدکرده  را بی حرکتبا تیر خود او سپس 

می شود.  گرفتار طورهمان نیز  (کینگو)رهبر آنها . ر می شونداسیر آشور ا در توگریزند ام

               سینه خود می بندد.  برو محکم گرفته کینگو  ح سرنوشت را ازسپس آشور الوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ماردوک )آشور( وسیروش )اژدها(                                 

 

داده، مین قرار او بدن تیامات را دو قسمت می کند، نیمی از آن را به صورت آسمان باالی ز

د و به آنها امر می کند که مانع فرار انی می گمارا ثابت می کند، نگهبانن ربا میله هایی آ

شوند. آشور قصد خود را برای آفریدن انسان به منظور خدمت به خدایان  سمان()آ آنآب ِ

تا  نابود شود رهبر شورش بایدکینگو اعالم می کند. با توصیه ِاآ تصمیم گرفته می شود که 

    تا در خدمت می آید  به وجودانسان  و از خون اوذبح می شود . کینگو به وجود آید انسان
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بنا می کنند و به امر آنو پنجاه اسم خدایان قرار بگیرد. سپس خدایان معبدی برای آشور 

                                                                                         اعطا می کنند. به اوافتخار 

 ،دومین اسطوره که موجب شده تا اول نیسان شروع سال نو آشوری و بابلی به شمار آید   

ر و برادرش اوتو ی بین ایشتاتموز است. این اسطوره با گفتگوی او قو معشواسطوره ایشتار 

ر می دهد در حالی که اوتو ترجیح ایشتار ازعشق خود به زارع خب ابتدا شروع می شود. در

ی شود تا توصیه برادرش را در نهایت ایشتار مجبور م می دهد که او با شبان ازدواج کند.

تموز نیز به نوبه خود از  ر می شود وبه عشق او گرفتاایشتار  ،د. بعد از دیدار با تموزبپذیر

شبان که  با تموزِ  ،الهه عشق ،ارد. به این ترتیب ایشتازدواج او درآی که به می خواهد یشتار ا

می بخشد  زمین فراوانیبه  می کند. ازدواج آن دوارتقاء یافته است ازدواج  فراوانی به خدای

                                                              .زمین تضمین می شودو تجدید حیات 

را نیز می آموزیم. نسخه اصلی شت به سرزمین بی بازگفرود ایشتار  ،از این اسطوره   

می کند اما نسخه آشوری آن توضیح می دهد که ایشتار سطوره دلیلی برای این سفر ارائه نا

به دروازه سرزمین بی بازگشت می ایشتار هنگامی که  تعدادی از مردگان را آزاد می کند.

                                                   گوید:  رسد این کلمات را خطاب به دروازه بان می 

                                                    ،بگشا"ای دروازه بان، دروازه ات را      

                                                         شوم!وارد  دروازه ات را بگشا تا     

                                                      وارد شوم،تا دروازه را نگشائی اگر

                                                              . خرد خواهم کردرا  وازهدر     

                                                                   خواهم شکست، را کلون     

                                                       م کرد،در را خرد خواه چهارچوب     

                                                          داشت،از جا بر خواهم درها را      

                                        می خیزانم تا زندگان را بخورند، مردگان را بر       

                                                               ."فزونی یابد زنده هابر ردگان تا شمار م     
 

می شود و شاد اگرچه ارشکیگال خواهر ایشتار است، اما از فکر دریافت چنین جایزه ای    

 هنمد که به ایشتار اجازه ورود داده شود. در هر یک از هفت در جامر می کندروازه بان  به

بیرون بیاورد: را  خودپوشاک تا بخشی از مجبور می شود می گذرد، از آنها که ایشتار 

ساخته شده بهایی  که از فلز گران ش، سینه بندهابند ، گردنها، سپس گوشواره نخست تاج

در نهایت  و مچ بندهابند ها،  که از "سنگ های تولد" ساخته  شده، دستش کمربنداست، 

                                                                       ه می شود. مصادر اوباشکوه جامه 

شده پژمردهاین حوادث در سرزمین بی بازگشت، همه چیز بر روی زمین  در حین وقوع    
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قبأل ند، حیوانات و انسان ها عقیم شده اند. اما ایشتار است. درختان و گیاهان سبز نمی شو  

بعد که  اگر تا سه روز خواسته است خدایان بزرگ است  که وزیرکال پیام رسان کپسوپ  از 

سه روز می گذرد و خبری از  ِاآ ، خدای دانش را از عدم موفقیتش مطلع کند.  بازنگردد

یبایی فریبنده به نام با زردار می شود موجودی خب از این امرایشتار نمی شود. هنگامی که ِاآ 

مشک می آفریند و به دنیای زیرین می فرستد تا با  جلب نظر ارشکیگال  را آسوشونامیر 

 خود در این کار موفق می شودجذابیت استفاده از آب حیات را از او بگیرد. آسوشونامیر با 

دهد تا آب حیات را بر ایشتار بپاشد. خود نمتار دستور می  وزیربه   با بی میلیو ارشکیگال 

 بازرا  آالت و پوشاک خود و در حین بازگشت تمامی زیور ایشتار آزاد شده و باز می گردد

را خود تاوان بپردازد: ارشکیگال به نمتار می گوید، "اگر او تاوان پس می گیرد. اما او باید 

                                                                              نپردازد او را بازگردان."

 ،این که این بها  چه خواهد بود مشخص نیست اما نام بردن از تموز در انتهای اسطوره   

تموز به دست می آورد که مشخص می کند که ایشتار آزادی خود را به قیمت از دست دادن 

وز به روی زمین باز از آن به بعد در دنیای زیرین زندگی خواهد کرد و فقط سالی یک ر

ن روز مراسمی به اجرا در می آمد. این مراسم همان آئین ِتکلیم تو بود که می گردد ودر آ

 شده وه ای از تموز به حمام برده در ماه دوموزی )تموز( انجام می گرفت و طی آن مجسم

گرفت.                                      تدهین می شد و در معرض تماشای عموم قرار می   

ار روز نخست در آشور )یا بابل( جشنواره سال نو به مدت دوازده روز ادامه داشت. چه   

نوما اِ اسطوره های ضروری اختصاص داشت و همین طور تطهیران به تهیه مقدمات و نیس

در پنجمین روز کاهن اعظم در داخل مقبره آشور )یا مردوک( معبد خوانده می شد. در لیش اِ 

 تمثالدر مقابل می گرفت و او را  سلطنتی را از اولباس در مقابل شاه قرار می گرفت و 

و مجبور می کرد تا زانو بزند و بی گناهی  هزدر می داد. سپس به صورت او سیلی خدا قرا

کاهن سپس  .  ناهی مرتکب نشده ام، ای خداوند سرزمین ها ..."خود را اعالم کند: "من گ

شنیده شده و او  اعالم می کرد که نیایش وی ب قرار داده وخطااو را مورد از طرف خدا 

را به او پس لباس سلطنتی خواهد کرد. سپس افزون  را و وفاداریتوسعت داده تو را قلمرو   

به ) از چشمان شاه اشک جاری می شد خت. اگرگر به صورت او سیلی می نواداده و بار دی

حکومت شده و  تطهیرمراسم جالب شاه خوبی بود. در این  نشانهنشانه باران بارور کننده؟( 

بازسازی جهان که باید در آن شرکت می کرد تجدید می شد. در جهت آمادگی  کسب برای او

ود، قدرت مرگ او را در دید شده بها مملو از هیجان می شد. خدا ناپ همان روز خیابان

ال بازگشتو مضطرب شده و آشفتگی در حکوهستان به اسارت گرفته بود، طبیعت بی جان   

دویدند، چشم مردم به بود. جماعات مردم در حال شیون و زاری  به دور و اطراف می  

  در تاریکین جا او بود. در آ ن قرار داشتجایی که مقبره آشور در آسمت زیگورات، 

زندانی شده بود و احتیاج به کمک آنها )عزاداری( داشت. سرزمین بی بازگشت  ودغبارآل  
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در طول سواحل رودخانه عیتهیجان بود. جماز پر یروزروز بعد یعنی ششم نیسان،      
 می رسیدند اسکلهبه خود  قایق های مقدسر د کهرا خدایان تمثال تا رسیدن  موج می زد 

 ،  تمثال . آنها از نیپور و اوروک، از کوثا و کیش آمده بودند. مهم تر از همه دمشاهده کن

اجی پدرش آمده بود. احتماأل م بورسیپا بود به عنوان نینبو، فرزند ماردوک بود.  نبو که مق

ی رودخانه هدایت می کرد: پادشاه آنجا پیروزمندانه ای از تمامی خدایان را از باالرژه  او

پدرش  اندشمنریخت. در روز هفتم نبو خدایان را بر علیه می جرعه شراب  بود و یک

وماردوک از کوهستان رهایی می یافت. روز هشتم تمام تمثال خدایان در  ههدایت کرد

در اولویت اوبشوشیناک که در ضمن محل اجتماع خدایان بود جمع می شدند. آنها به ترتیب 

به او  که قدرت متحد خود را به او بخشیده بودند  قرار می گرفتند و کسییعنی مقابل آشور 

دند. در حین این که شاه، کاهنان و تمثال ها در میان دیوارهای بی همتا اعطا می کرسرنوشتی 

اگیال و خدایان از ایسایساگیال جا می گرفتند جمعیت باید خاموش می بود. در روز نهم مردم 

ایشتار سرانجام ی می کردند. های زیبا واقع شده بود راه پیمای که در باغآکیتو  به طرف خانه

جلو می رود،  )بابل(آشورخداوند رفت، و شاه اعالم شروع کرد: )یا ماردوک( با آشور 

او زانو میزنند. سارپانیتوم )ایشتار( جلو می رود، گیاهان  معطر می در مقابل سرزمین ها 

،  نش فلوت می نوازند. در کنار ایشتار، در حین این که خدمتکاراو عطر می پراکنند دسوزن

                                                              آشور پیروزمندانه به پیش می رود.  

این قسمت از مراسم در شب می گذرد و مراسم ازدواج مقدس آشور و ایشتار از طریق    

نمایشی شاه و کاهنه جشن گرفته میشود که منجر به تجدید حیات طبیعت می شود.  ازدواج

همانند کتاب نوشت را تعیین کنند. روز یازدهم خدایان مجمع دیگری برگزار می کردند تا سر

. روز دوازدهم بود بعد از آفرینش دنیای طبیعینیز آفرینش انسان در انوما الیش  ،پیدایش

                                                                                                         بود. عزیمتنیسان روز 

د که در این روز در مقاله خود ششمین روز جشن را این چنین توصیف می کن آقای کانون    

اد افراطرافش را برای حکومت بر کشور در طول روز برگزیده می شود که  ولگرد یک

 می شوندنظمی غارت و تجاوز می زنند و موجب بی وانه و بی قانون که دست به قتل و دی

لباس های  از تخت سلطنت به زیر کشیده شده وفریب کار .  هنگام غروب شاه گرفته اند

ادآوری فواید ی ،نمایشاین سلطنتی او خلع شده و به شاه قانونی بازگردانده می شود. هدف از 

است.                 به مردم  ،پایدار و همین طور پیروزی نظم بر آشفتگی کومتعدالت و ح  

ه تا طوری کگذاشته است آشوری های معاصر بر جا  خود را بر سال نو نشان جشنواره     

. همین طور امروزه ال بینی می کنندف ،شانس خود در سال بعدآگاهی از مید به ا هم به امروز  

تازه های ای بت ناهرین در نخستین روز نیسان ظرفی از سبزه های ساکن روستاه یرآشو

خانه هبر آستان ،نامیده می شود)ریش نیسان(  "ܸܕܩܵܢܐ ܕܢܼܝܵܣܢ"آشوری زبان را که به روئیده   
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         باشد.در سال نو مییابی  کام و انی، فراونشانه ای از مراتع سرسبز ود می گذارند تاخ

یا روز  روز دهم نیسان ، مربوط بهرسم دیگری که از این جشنواره اقتباس شده است    

های مختلف متعددی در شهردر این روز مراسم ازدواج است. مقدس آشور و ایشتار  ازدواج 

دام از این مراسم جداگانه که هر کامکان وجود نداشت د. در نتیجه چون این آشوری برپا می ش

 نیز می کردند. تا به امروز دخانه های شهر بازدی تک تک برگزار شود عروس ها از 

روز صعود )کلو سوالقا( حفظ کرده اند که در آن تعدادی  به صورت آشوری ها این رسم را  

زنند و به تمام خانه های روستا )یا شهر( سر می دسته جمعی عروس جوان به صورت 

بین خود قسمت می کنند. همچنین می توانیم به روز "احمق آوریل" اشاره  ایایی دریافت وهد

  شود.  حاکم میکنیم که مربوط به روز پنجم جشنواره است که مردوک ناپدید و بی نظمی  

 

شامیرام داودپوریان ترجمه :       
 

 

قنبر در مورد مانوئل ایادداشت مترجم: الزم به توضیح است که غالوه بر مواردی که آقای 

رسوم دیگری مانند سیزده بدر و حاجی رسوم اقتباس شده از جشنواره اکیتو متذکر شده است 

                        فیروز نیز از آن اقتباس شده است که هم چنان درایران برگزار می شود.
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"سیفو" گردسال مین نود و نه        

 
 

حاکم  ،و یونانی ها آغاز شد. جودت بیگ هقتل عام آشوری ها، ارامن 9191آوریل  42در    

ایالت وان در ترکیه عثمانی اعالم کرد: " ما اقدام به پاک سازی ارامنه و آشوری های 

سرباز ترک   42،222 9191آوریل  42ر ی بود که دشخصهمان او  "ده ایم.کر آذربایجان 

عملیات این روع عملیات قتل عام رهبری می کرد و نتیجه سرباز کرد را در ش 92،222و 

  بود.                 یونانی 122،222ارمنی و  9،122،222آشوری و  012،222کشته شدن 

گرد قتل عام را برگزار آوریل امسال آشوری ها، ارامنه و یونانی ها نود و نهمین سال 42در    

پیشرفت بیشتری حاصل شده است. تا کنون  9191کردند. در زمینه شناسائی قتل عام از سال 

قتل عام آشوری ها را  ، فرانسه، ارمنستان، بلژیک و امریکا سوئد استرالیا،مانند  ییکشورها

ی به این و بناهای یادبودکه به قتل عام سیفو )شمشیر( معروف است، به رسمیت شناخته 

قتل عام  نیز "قتل عاممحققین انجمن بین المللی "اند. مناسبت در فضاهای عمومی نصب کرده 

ترکیه هنوز قتل یعنی اما مهم ترین کشور  .ه استآشوری ها و یونانی ها را به رسمیت شناخت

و این در حالی است که  عام را انکار می کند و مانع شناسایی آن در سراسر جهان می شود.

بیانیه ای  ،تبعید در پارلمان کردستان   9111آوریل  42حتی کردها قتل عام را پذیرفته اند. در 

رنج خود را در درد و  ،در تبعید صادر کرد مبنی بر این که اعضای پارلمان کردستان  

می کنند.آن را محکوم  و این عمل غیر انسانی و عاملین دانسته شریک  قتل عام بازماندگان   

مدارک مربوط به قتل عام از منابع متعددی قتل عام هنوز مورد بحث و مناقشه است.  وقوع   

و هم چنین تعداد  به دست آمده است. قتل عام توسط آرنولد توین بی مورخ مشهور انگلیسی

 صفحه  022بی شامل  و انگلیسی ثبت شده است. مدرک توینامریکائی  بشرانم ی ازبیشمار

نولد توئین بی در مورد رفتار ترک ها با مسیحیان ارامنی  و آشوری، " مدارک آربا تیترمطلب 

های ملی شمال غربی پرسیا" می باشد. آرشیو، در امپراطوری عثمانی و 9191ـ  9190

ند. به بریتانیا، فرانسه و امریکا حاوی مجموعه های بزرگی در رابطه با قتل عام می باش

 9191جلد درباره موضوع آشوری ها از  21امل ماتیک فرانسه شعنوان مثال آرشیوهای دیپل

است. وجودمهستند. هم چنین شهادت هزاران آشوری، یونانی و ارمنی در این زمینه  9122تا   

ست، حداقل نه تا زمانی که برای آشوری ها، یونانی ها و ارامنه قتل عام هنوز پایان نیافته ا   

شناسایی نایت تا زمانی که توسط مرتکبین آن ن را انکار می کند. زخم های روحی این جترکیه آ

              پایان نیافته بلکه تا به امروز ادامه دارد.  9191نشود باقی خواهد ماند. قتل عام در 

  (آیناآژانس بین المللی خبری اشوری )منبع:    
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داستان یک بازمانده                         

 
 

خانه واقع در یک ر شمال عراق، زنی بر در ، در ارتفاعات کردستان د9102سال  در   

را  یزن سالمند کردکرکوک کوبید. صاحب خانه در را گشود و نشین شهر بخش آشوری 

د که بالفاصله بعد چنان آشفته و شوکه شده بودیدار به گفته میخائیل، او از این مشاهده کرد. 

             رد. کبا صدای بلند گریه در اطاق نشیمن خود نشست و به مدت دو ساعت  ،از آن

میخائیل ماحصل این دیدار را یادداشت کرد و آن را به مدت سیزده سال حفظ کرد و در     

 به شیکاگو )امریکا( مهاجرت کرد. 9111مورد آن با هیچ کس صحبتی نکرد. وی در سال 

به شیکاگو مهاجرت کرده بود. هنگامی  9112او نوشته اش را به دلیله داد که در  9110در 

 ،نگفته استبه او  در مورد یادداشت خودچیزی همان زمان که چرا در دکه دلیله از او پرسی

قتل آن از یادآوری  وی ل جواب داد که در آن زمان او می خواست  مانع از ناراحتیمیخائی

برای او یادآور  زیرا این واقعه ؛ه بود شودرا نیز گرفت دلیله() پدر خودشعام که جان 

را حق این  شساس می کرد که دلیله و خانواده ابود. اما اکنون اح یدردناکبسیار خاطرات 

می رسید تا قتل عام هرگز  داشتند که از قضیه آگاه شوند و این موضوع باید به اطالع همه

                به رحمت ایزدی پیوستند. 9110و میخائیل در  1091فراموش نشود. دلیله در 

بعد از شنیدن صدای درمیخائیل : به آشوری نوشته شده بود چنین استمیخائیل که یادداشت    

گفت:                   . زنی به زبان کردی و آشوری دست و پا شکسته چنین کرد در را باز  

                                                                          د.""همسایه شما مرا به اینجا فرستا

                                                                        من برمی آید؟ " " آیا کمکی از دست

و او مرا من به همسایه عرب شما گفتم که آشوری هستم  " بله. من به دنبال اقوامم می گردم.

                                                                                              "اینجا فرستاد. به 

                                                                                          "اسم شما چی است؟"

                                         است." اسم آشوری من شوشن ی من نور ز است. اما" اسم کرد

                                                                                  "شما آشوری هستید یا کرد؟"

در ترکیه به دنیا آمدم. من از دهکده ایشتازین هستم. پدرم  9122"من آشوری هستم. در سال 

                                                                                                 وخنه داوید بود."ی

  " من هم میخائیل هستم."

و  ن گذشتجان ماز کشته شدند. او توسط یک کرد  9191 سالپدرم و دو برادرم در ،"مادرم

اهم اقوام خودم را پیدا کنم. من دو عمو و یک مجبورم کرد که با او ازدواج کنم. من می خو

                                                                                         دائی و یک خاله دارم."
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                                                                                               آنها چیست؟" امی"اس

و برادرش پولوس بود. زایا ازدواج  شواات  ر نام  داشتند. خاله ام باو  "عموی های من زایا و ت

                                     کرده بود و یک پسر به اسم متی و یک دختر به اسم دلیله داشت."

ستای وی کند. من تقریبأ مطمئنم که از ر"زنی به اسم دلیله چهار خانه دورتر از ما زندگی م

                                                                                                       ایشتازین است."

                                                                                      عمو زایا؟" "دلیله؟ دختر  

            لطفأ بفرمائید داخل." ر ببینم زنم چیزی در این مورد می داند؟ائن نیستم. بگذ"من مطم

                                                                                                                "نه"

که آیا نام پدر دلیله زایا بوده و  داخل خانه رفت و از همسرش پرسیدطبق گفته میخائیل، او به 

                                                                             آیا او از روستای ایشتازین است؟

تازین است. به احتمال زیاد آنها قوم "همسر من می گوید که دلیله دختر زایا و از روستای ایش

                                                                                                  و خویش هستند."

در حالی که به دوردستها چشم های شوشن حلقه زده بود و میخائیل بعد ها گفت که اشک در 

                                                         .ساکت مانده بود به مدت پنج دقیقه خیره شده بود

رید من شما را پیش او ببرم."ازن خوش شانسی هستید. بیائید، بگذ"من فکر می کنم که شما   

"نه" او فریاد زد:  

 "اما شما برای همین آمده اید، این طور نیست؟"

کرد هستم، من فرزند و نوه دارم.""بله...اما نمی توانم بمانم، من االن یک   

 "شما مجبور نیستید بمانید، فقط او را ببینید."

بروم. من...االن یک مسلمان هستم."نمی توانم از اینجا دیگر  "من...اگر او را ببینم   

""کجا زندگی می کنید؟  

                                                                                                       "سلیمانیه."

اگر او فامیل شماست نباید بدون دیدن او اینجا را ترک "شما راه درازی را طی کرده اید. 

                                                                                                                کنید."

   ن باید بروم.""نه! نه! من همین اال

 هیچدیگر و مانند تیری که از کمان رها شود به راه افتاد  چابکی میخائیل گفت که شوشن با

                                                                                                                                   شد.ندیده  گاه

بری بین المللی آشوری )آینا( : آژانس خمنبع           
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 دو بیتی های بهاری

 

اـد خـدایـــد، بهـار آمـــار آمـــبهـ  

اـه بار آمـد خـدایـــحرا اللـبه ص  

ر عشقـه ای زد از سـده نغمـنپر  

اـــخدای ار آمدـی هان خندید کـجه  

***** 

دــه برآمـه آاللــک ،ن راــت و دمـن دشــبی  

ببین ژاله برآمد ،بر برگ و گل هر صبح  

ردـه به تن کـشد موسم نیسان، زمین جام  

دــه برآمــل و اللــد، گـن شــل به چمـلبـب  

***** 

ی به روی و مـــوی گلــشــــد دستـبـــاد بــهـــاری مــی ک  

وی گلـری بر ســـپروانـــه هـــــر دم می زنـــد بــال و پــ  

 چون شب برون رفت از جهان، صبح بردمید در این زمان

وی گلــم بر کـــو هــق، بازآ تـــل عشـصده فـــاز ره رسی  

------- 

                    شامیرام داودپوریان
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 زندگی

  

صدای روشن یک برگ                 

جست و خیز یک سمور                 

پرواز پروانه و مگس روی گل های وحشی جنگل                  

صدای پرستو                 

وجودات اطرافخواهش زندگی در تک تک سلول های م                 

نگاه خیره یک غاز                 

احساس سنگینی درخت                  

جست و خیز یک وزغ                

انساناینهاست که زندگی در موجودی به نام                  

ها پوشانده ها و نباید که خود را زیر قشری از باید                 

ستو کر و کور ا                 

هیچ عالقه و آگاهی از اطراف خود ندارد و                 

آغاز می گردد.                 

 

فلورا قاجاریان                                 

 

23                                       0202܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇02ܫܡܝܪܡ܇  



 بیداری

 

ظهر تابستان است                 

جنگلی انبوه در                 

در سکون وآرامش محض                 

صدای غوک را می شنوم                 

خود را با عنکبوتی که با جدیتی تمام                 

بین تنه دو درخت تار می تند                 

هماهنگ می بینم                 

باد مالیمی می وزد                 

ی از سنگینی محیط می کاهدو کم                 

نگران اینم  که مبادا کسی به سراغم آید                 

باز دارد! بیداریو مرا از این                  

 

فلورا قاجاریان                                            
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 امروز

 

روزــــد امـــی تابــر نمگــده او دیــر دیــده ام بــدی  

دود دلم ز روزن سینه دیگر بر نمی آید امروز                                      

رــت آخــادار مشقت اســه وفــردون بس کـچرخ گ  

سوگ جدائی اش دیگر وصلت نمی ساید امروز                                     

ن هوای دل که در من است سرگردان سودای اوستای  

اید امروزـا را نشــگر مـدار رخش دیـک دیـلی                                       

ت و یا این که عادتــاین که می گویند، عدالت اس  

گر نمی باید امروزـال دیـان را وصـه عاشقـک                                       

اــاده ام از پـــتــش درافـــطــار عــم، از بـــبیبــش  

م آید امروزـوشـگه زم گر صدایش بـا خیـپه ب                                        

                                                                

شمعون بیت ایشو                                               
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سریانی درفارسیزبان تأثیر   

 

 شامیرام داودپوریان

 ܫ
                                 ال و تقاضا کند. در فارسی سائل است.شائل به معنی سؤ ܵܫܸܐܠ:

                     تلفظ می شود.یا شوید  تا سبزی خوراکی است که در فارسی شبت شبِ  :ܸܫܸܒܵܬܐ

   شویال )شبیال( به معنی راه و مسیر که به صورت سبیل وارد فارسی شده است. ܫܼܒܼܝܵܠܐ:

ܼܒܵܟܐ                                   ش وکا )ش بکا( به معنی تور و همان شبکه فارسی است. :ܼܫܲ

ܗܵܠܐ ܗܵܠܵܢܐ شهال به معنی رنگ سیاه متمایل به آبی است. لغت :ܼܫܲ نیز از آن مشتق شده  ܼܫܲ

ܗܵܠܸܢ̈ܐکه در ترکیب  ܝܸܢ̈ܐ ܼܫܲ                                 .می آید به معنای چشمان شهال ܼܥܲ

    .ده  داردال مورد استفابه صورت سؤی ال به معنی پرسش است و در فارسشوا   ܫܼܘܵܐܵܠܐ:

 میشولطانا به معنی حکومت است که در فارسی به صورت سلطه استفاده  ܫܼܘܠܵܛܵܢܐ:

  .استبه معنای حکومت کردن اکدی  (Shalatu) ریشه آن لغت شاالطو د.شو

                                      شوما به معنی بد یمن و در فارسی همان شوم است. ܫܼܘܵܡܐ:

  معنی بازار است در فارسی به صورت سوق وارد شده است. شوقا به ܵܩܐ:ܫܘܼ 

به معنای پریدن. در فارسی به صورت شور وارد شده است مانند شور و  شوارا: ܫܵܘܵܪܐ

 غوغا.
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ه صورت سوردیده می شود. ا به معنی دیوار است و در متون قدیمی فارسی بشور :ܫܼܘܵܪܐ

آمل را  "سورهای"در تاریخ طبرستان آمده: آورده اند که چون در اصفهند مازیار بن قارن 

                                                                                         خراب کرد....
ان بگذشت وبظاهر بهاطیه نزول طان محمود از ناحیت مولتدر ترجمه تاریخ یمنی آمده: سل

                                                                 فرمود، و این شهر "سوری" داشت.

ܝܫܘܼ  ܪܒܼܝܵܢܐ:  ܵܢܐ:ܪܼܒܲ ریشه  است.خانواده کاج  درخت همیشه سبز ازشورونا یا ش رونا ܼܫܲ

ن شرویسی به شکل ِشربین یا اکدی است. همین کلمه در فار (Sharmenu)این لغت از شرمنو 

  است.درآمده 

     در فارسی سوسمار تلفظ می شود. شوشمارا به معنی مارمولک  کوچک ، :ܫܼܘܫܵܡܵܪܐ

ܵܢܐ:                                  سوسن است.همان در فارسی نا به معنی گل زنبق و شوش   ܫܼܘܼܫܲ

       شیاف فارسی از این ریشه است. لغت مالیدنی، شیافا به معنی داروی  شیاپا یا :ܫܵܝܵܦܐ

                                ، در فارسی همان شیپور است.و کرنا شیپورا به معنی بوق ܫܼܝܦܼܘܵܪܐ:

 و )شیرانا( ܫܼܝܵܪܵܢܐ  در فارسی همان شیره است. لغات شیرا به معنای عصاره، و :ܫܼܝܵܪܐ

ܐ نام . هستند و شیرینی از این ریشه)نوچ(  شیرینییه( به معنای آغشته به شیره) ܫܼܝ̈ܖܼܝܢܼܝܸ

شیرینه نیز که از اسامی متداول آشوری می باشد هم از این ریشه است که در ܫܼܝܪܼܝܸܢܐ 

فارسی به صورت شیرین تلفظ شده و استفاده میشود. یکی از زنان خسرو پرویز نیز نام 

در کتاب خود به  شیرین را داشته که شرح دلدادگی آنها را نظامی گنجوی به صورت شعر

  نام خمسه نظامی به رشته تحریر کشیده است.

. شیرا به معنای شعر و غزل می باشد که ریشه آن اکدی و به معنای نظم است ܫܼܝܵܪܐ:

ܸܬܐاصطالح  مالحظه  می )شیرات شیراته( به معنای غزل غزل ها در تورات  ܫܼܝܵܪܬ ܫܼܝ̈ܖܵ

                                        . تتی آشوری اسشود و بنا براین لغت شعر در اصل لغ
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                                 شیشا به معنای بلور شفاف است. در فارسی همان شیشه است. :ܫܼܝܵܫܐ

ܟܵܪܐ: ه صورت سکر و سکرآور مورد کرا یا شخرا به معنای الکل است که در فارسی بش   ܼܫܲ

                                                                                     استفاده قرار می گیرد.

ܵܠܐ: در فارسی هم لغت شل مترادف  به معنای شل و چالق است.یا ِشال  ال ش    ܸܫܵܠܐ: ܼܫܲ

                                                            چالق به کار می رود.                           

ال به معنای نوعی غذای آبکی است که در فارسی هم به صورت ُشله در لغت شله شِ  ܵܠܐ:ܫܸ 

                             له ها پخته می شود.زرد مورد استفاده دارد. در آشپزی آشوری انواع شِ 

ܠܸܓܵܡܐ:   لغم است.ما همان شگِلش   ܼܫܲ

ܸܠܠ وشالال به معنای دوخت ܫܵܠܵܠܐ:  در زبان لِل یه معنای بدوزد است. شالل زدن ش   :ܼܫܲ

                                                                                              از این ریشه است.فارسی 

              به صورت سالم است.در فارسی  بوده وو آشتی صلح  ه معنایما بشال ܫܵܠܵܡܐ:

ܠܬܼܘܵܟܐ: .مان شلتوک به معنی پوسته برنج می باشدشلتوکا ه ܼܫܲ  

ܵܝܐ:  ما وارد شده است.یا به معنی آسمان، در فارسی به صورت س  شم  ܫܼܡܲ  

ܡܵܥܐ:   م است که در فارسی به صورت شمع تلفظ می شود.معا به معنی موش   ܼܫܲ

معا به معنی  ܸܫܡܵܥܐ: است.رد شده رسی به صورت سمع واشنیدن، در فا ش   

ܡܵܫܐ:                                            شمشا به معنای خورشید است و همان شمس. ܸܸ

ܡܵܫܵܪܐ:             در فارسی به صورت شمشاد تلفظ می شود. شمشارا درخت ساج است. ܼܫܲ

݇ܢܵܬܐ:      نه وارد شده است.س   و در فارسی به صورت تا یا شنتا به معنای سال می باشدش   ܫܱܼܲܲ

   

܇ܫܡܝܪܡ02܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇0202                                        32  



 

      است.فارسی همان ساعت  واحد زمانی به مدت شصت دقیقه می باشد وشاعتا  :ܵܫܥܵܬܐ

قسمتی از گیاه است که از ریشه باال آمده و برگ و گل را در بر می قا به معنی ش   ܵܫܵܩܐ:

                                                                  ساقه است.رد. در فارسی همان گی

ܵܪܐ:    ر در فارسی از این ریشه است.را لغتی اکدی به معنای بزرگ و شاه است. لغت س  ش  ܼܫܲ

ܪܲܘܟܼܝܵܢܐ نام آشوری               ه عادل از این کلمه مشتق شده است.               به معنای شا ܼܫܲ

ܵܪܐ:                                   ر است.در فارسی همان ش   ش را به معنای بد می باشد و ܼܫܲ

ܐ:           .تلفظ می شودبه معنای فانوس است. در فارسی به صورت چراغ  شراغاܫܵܪܼܓܵ

ܪܵܝܵܢܐ:                                  فارسی است. در همان شریان شریانا به معنای سرخرگ و ܼܫܲ

در زبان لتا به معنای زنجیر و همان سلسله لشِ لتا یا در اصل شِ شِ شِ  ܸܫܸܫܠܵܬܐ: ܸܫܠܸܫܠܵܬܐ:

                                                                                           است.فارسی 

ܵܠܐ: ܪܼܒܵ ܵܠܐ ܼܫܲ سی به صورت شلوار و در شرواال  پوشش مردانه است که در فار: ܸܫܪܼܒܵ

                                                              ال تلفظ می شود.ربعربی به صورت  س  
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(3)آشوری ها بعد از آشور  

سیمو پارپوالرپروفسو                                      

 

ند و در قرن هشتم آرامی در ادارات عالی وجود داشت از قرن نهم به بعد مردانی با اسامی   

در شروع قرن هفتم تمامی د. دننوشته شده بود رسمی به هر دو زبان اکدی و آرامی اسنتمام 

اغلب مکاتبات اداری دیگر، زیرا  به طور کامل دو زبانه شده بود، عأطبقه حاکم قط

که به خط میخی می نوشتند از کاتبان . تعدادی از صورت می گرفت امپراطوری به آرامی

می کردند. به عنوان مثال کاتبی که تکلم به عنوان زبان اول خود  به زبان آرامی آن پس

، برای کتابخانه آشور بانی پال تهیه کرداولین لوحه حماسه گیلگمش  رونوشت زیبایی را از

ممکن است چنان اشتباهی را مرتکب شود. زبان فرد آرامی یک که فقط مرتکب اشتباهی شد 

به کار برد زیرا لغت  " را برای نوشتن لغت فرزند "پسر"ارباب"او عالمت میخی لغت 

شود.      تلفظ می)به معنای پسر( مارا  مانند  لغت اکدی   به معنای ارباب )ܵܡܵܪܐ(آرامی مارا   

در پایان قرن هفتم قبل از میالد، زبان آرامی و فرهنگ  قطعأ می توان مالحظه کرد که   

متحد کننده بخش های اساسی هویت آشوری شده بودند. در حالی که آرامی زبان امپراطوری 

امپراطوری بود، در خارج از آن مورد استفاده قرار نمی گرفت. همین امر در مورد فرهنگ 

یان محلی همچنان توسط بخش های و مذهب امپراطوری نیز صادق بود. در حالی که خدا

)آشور( مختلف امپراطوری پرستش می شدند، تمامی امپراطوری به یک خدای قادر مطلق  

                                                                 ایمان داشت. شاه آشورپادنماینده زمینی او یعنی  و

و کمک کرد تا  آشور جان سالم بدر برد امپراطوری سقوطاز ویژگی ها تمامی این    

معرفی شدند، جدید اربابان رسوم بیگانه و عناصر فرهنگی که توسط علیرغم  امپراطوری

بیگانه عادات که ممکن است   گمان کرد بزند.  می توان آشوری ویژه مهر بر جانشینان خود 

این احتماأل باشد. شده  ی مردمهویت آشوری توده ها نروایان جدید حتی موجب تقویتفرما

بوده اند مانند ایالت هخامنشی  آتورا آشور  تری ضمیمهبه مدت طوالنی  امر در مناطقی که  

البته در مورد سرزمین اصلی  ونامیده شد، )سوریه( که در زمان رومی ها به نام سیریا 

                                                                                             بوده است.صادق  آشور

الزم به توضیح نیست که در قرون بعد از سقوط آشور، فرهنگ امپراطوری آشور دچار    

رهنگ ف ،تغییرات مشخصی شد. اما این امر طبیعی است زیرا حتی تحت حکومت آشوری  
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 یک از دوره های هر  تمام جوانب دریافت می کرد.جدیدی را از  به طور مداوم ضربات آن

ها، مقدونی ها، رومی ها، بیزانطی ها، ساسانیان و در نهایت اعراب و ترک  حاکمیت پارس  

خود را بر میراث فرهنگ آشوری باقی گذاشتند که اکنون به طور مشخص ماندگار ها، آثار 

است که سه هزار سال قبل داشتند. اما همان تغییر بر سایر فرهنگ  متفاوت تر از فرهنگی

ها نیز واقع شده است: فرهنگ یونانی امروز همان فرهنگ دوران باستان نبوده و یونانی 

های عصر حاضر نیز همان یونانی ها نیستند. نکته اساسی این است که علیرغم این که 

دوران  بخصوص درستم فراوانی تحت  قدرت سیاسی خود را از دست داده وآشوری ها 

اند. حفظ کرده هنوز هویت قومی، فرهنگی و زبانی خود را مسیحیت قرار گرفته اند ترویج   

ادر نبود که قنیز تحت سلوکی ها، رومی ها و بیزانس حتی حاکمیت هزار ساله یونانی    

برخالف ت درسهویت فرهنگی آشوری را از خاور نزدیک ریشه کن کند.  زبان آرامی و

امپراطوری سلوکی به زودی تبدیل به امپراطوری آشوری ـ مقدونی شد. "مورخ رومی  ،آن

دو شاهد قرن دوم پیش از میالد به نام مانیلوس و تیتوس  وشته هاینبا مطالعه به نام لیوی 

ها )آشوری( و ایی سیریه مقدونی های سلوکیه و بابل ب " کهبه این نتیجه رسید فالمینیوس 

  بود.               )آشوری( سیریایی ،... تمامی ارتش آنتیوخوس سومها تبدیل شده اند  پارت

متأخر که در سوریه روم متولد شده دوران باستان نویسندگان و فیلسوف های متعددی از    

بودند در نوشته هایشان خود را به عنوان آشوری معرفی می کردند، برای مثال لوسین 

کالم قرن دوم بود و خود را به عنوان "یک آشوری ... که هنوز در ادیب یک ساموستایی که 

نویسنده قرن  یک " " معرفی می کند.تی به سبک آشوری می پوشد.اغلب کُ  بربر است و

" اصالتأ از بود یک سری رمان در بابل نوشته که  شناخته شده مبلیخوسر، یک ل  دومی دیگ

ریایی نه به معنای  یونانی هایی که در یک سیو ،سیریایی بود پدری و مادری هر دو طرفِ 

بومی، و آشنا با زبان آشوری که طبق رسوم  یافته بودند بلکه از سیریایی های سکونتسیریا 

 فیلسوف نوافالطونی به نام یک نویسنده، این  ها زندگی می کردند." هم نام مشهورآن
 هک یونانی نام آرامی ل  ـ میلیک است تلفظ مبلیخوساصالتأ سیریایی بود. نام ل   نیز مبلیخوسل  

                                                          شده است.قبأل در منابع سلطنتی آشوری دیده 

ا بودند اما در عین نبه فرهنگ یونانی به خوبی آش  ،خود آموختهتمامی این آشوری های     

رن ق کشیش تاتیان که یکمأل آگاهی داشتند.  ارزش میراث فرهنگی خود کا و حال به قدمت 

عنوان "کسی که به  به ،  خود را نام دارد Oratio adversus Graceus دوم بود در کتاب

در  وتولد شده، در وحله اول اصول شما روش بربرها فلسفه می بافد، در سرزمین اسیریا م

 به سپس معرفی می کند و  م آموخته است."دهمی آموزش وحله دوم آنچه را که  من اکنون  
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 کند.ادامه می دهد تا فرهنگ یونانی را به عنوان یک فرهنگ بی ارزش رد خود گفتار

که آنها را  توضیحاتی از این قبیل را علیرغم عقیده عمومی من  ،مورد هویت آشوری در   

ری در خاور ند و در موجودیت فرهنگ آشونساده به سابقه زبانی نویسنده می بی جوع هایر

برجا  آن رسومی کند، جدی تلقی می کنم. چگونه ممکن است که نزدیک یونانی شده شک م

 ،متأخر باستانتا دوران فالت باشند در حالی که می دانیم که یونا نی ها و رومی ها ی  نمانده 

ز ا سریانی  خطشکسته  فرم آشوری ها و بابلی ها  می آموختند؟  روحانیت و علوم را از 

 ادبی آرامی در قرون نووسیع جریان  از وجود یکحاکی ظهور خود، به تنهایی  ابتدای

ه که آشور آنچ زبانِ  میللر، "ساکنان سریانی براساس یادداشت های فرگوس .می باشدشوری آ

کرخه دی بت  می بردند ... سالنامه سریانینج نتاریخی رفراموشی از  ظاهرأ ،قدیم بوده

وسط یک شاه که در حدود قرن ششم یا هفتم نوشته شده، با بنای شهر ت یا کرکوک فعلیسلوخ 

 ذکرساخت و ساز توسط سلوکی ها را یادآوری می کند و با سپس می شود و  آشوری آغاز

دوران آشوری ها رجوع  که به مکتوب یبدون اسناد  د. "ی ادامه می یابشهدای دوران ساسان

بود.                                            ممکن نخواهدچنان جزئیات تاریخی وجود ند، کن  

تشکیل سریانی خود بخش اساسی هویت آشوری را  ءجزمسیحیت در ، ن متأخراز دورا   

وری ها سعی کرده ام نشان دهم که قبول مسیحیت برای آش داده است. همانطور که من نیز

آسان بوده است زیرا تعدادی از آموزه های کلیسای اولیه با اصول مذهبی امپراطوری آشور 

دگم های و  خصوصیاتتعدادی از که  دند. در اصل می توان این گونه مطرح کردبو هم آوا

مرکزیت ایده ئولوژی و در واقع مسیحیت اولیه بر اساس اعمال و ایده هایی که )تعصبات( 

ی اصول ریاضت ن جزئیات شامل نقش مرکزد. ایبو ،یل می دادندها را تشک مذهب آشوری

رزند او و روح و اعتقاد به خدای پدر، ف ره مقدس، باکمادر خدا تفکردر مسیحیت سریانی، 

                                                          تثلیث خدا فرموله شده  می باشند.اصول القدس که در 

 بعد از میالد 052صول تثلیث فقط در قرن سوم میالدی وارد مسیحیت شده است. در سال ا   

شوکه بود. اوریگن عقاید  پیشنهادی اوریگن ذات از ایده سه پاپ دئونیزیوس رومی هنوز

آموزگار او کلمنت اسکندریه ای بود که او نیز به نوبه خود خود را از کجا کسب کرده بود؟ 

نمی دانیم که تاتیان از کدام بخش  ام تاتیان آموزش دیده بود. ما دقیقأ توسط یک آشوری به ن

 بود  سنت مذهبی آن  بخشی ازاز سیریا آمده بود اما می دانیم که او یک آشوری و  از آشور/

به احتمال که  اذعان کنم. من باید که عقاید تثلیثی در آن به مدت چندین قرن رواج داشت

  یی تثلیث اوریگن است.                                                منشأ نها وی ،زیاد بسیار

که ارتباط بین امپراطورینیست مشکل خواهد بود  برای یک ناظر بیرونی که ازحقایق آگاه  
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ه و تحت فشار را تشخیص دهد. و اگرجه شدو آشوری های مسیحی آرامی زبان شکنآشور   

خود را در خواهد بود که جایگاه از دست رفته تر ها سختشخیص باشد برای آشوری این ت  

که حقایقی که این ارتباط را ثابت  استضروری  از این روبه دست آورند. اکمحمیان ملل  

.کنندمطرح اطعانه قشوند که موضوع را  و به روشی ارائهجمع آوری منظم به طور  کنند  

 

 

5752فرا رسیدن نیسان، سال آشوری   

 و عید قیام مسیح 

 بر همه آشوری های گرامی

 مبارک باد.
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 پزشکی در بین النهرین
از شامیرام داودپوریانتهیه و تنظیم                                             

 

پزشکی بین النهرین را به سه علت در خور مطالعه  (George Roux) ژورژ رو      

و اغلب بد فهمیده شده است. مردم  می باشد ، بی اندازه جالببوده کامأل مستندویژه می داند: 

ه ناهانی کبین النهرین بر این باور بوده اند که بیماری مجازاتی است که خدایان به خاطر گ

ت نه تنها شامل جنایا گناه  انسان مرتکب شده بر او نازل می کنند. در باور مردم بین النهرین

کوچک و غفلت در انجام تکالیف مذهبی یا نقض گناهان های اخالقی می شود بلکه  و لغزش

اند می  خدایانی که رنجیدهبه عقیده آنها غیر عمدی بعضی منهیات را نیز شامل می گردد. 

                                    ضربه بزنند.  مستقیمبه طور توانند 

" میله های مرزی بابل را جابجا  در مجموعه قوانین حمورابی قید شده است که هر کس    

دچار بیماری های  ، کند" یا معاهده های سیاسی خاور نزدیک باستان را دستکاری کند"

که در بیماران  بیماری خدایان گوناگون را در عالئم تو پزشکان دس ؛دردناک خواهد شد"

پدیدار می شود تشخیص می دادند. همچنین خدایان می توانستند به شیاطین اجازه بدهند که 

خشی از بدن بیمار حمله شخص بیمار را تصاحب کند و هر یک از شیاطین به میل خود به ب

ربانی طلسم و جادوی یک جادوگر یا مرد یا زنی قبگذارند که یا می توانستند  .ور می شد

گو تقاضا می شد با هر شیوه ای که می  "بارو" یا غیب ساحره شوند. در این موارد از کاهن

"آشیپو" مأمور بود با اجرای  داند  گناه پنهانی را که موجب خشم خدایان شده است بیابد و کاهن

سازد و خدایان در اثر دعاهایی شیطان را از جسم بیمار خارج  ، وردهامراسم خاص و خواندن 

                                           که خوانده و قربانی هایی که تقدیم می شد تسکین می یافتند.

در بین النهرین علت بیماریها به خدایان یا دیوان نسبت داده می شد. دیوان مجریان خدایان   

ی شدند. این کیفرها همان بیماریها بودند. در به کیفر رساندن گناهکاران در زمین محسوب م

این کیفرها که در قالب بیماری از سوی خدایان مشخص می شدند گاه با نام آنها عجین بودند 

(. حتی داروهای 331، 3131مثل" دست خدا"، "دست ایشتار"، " دست شمش )بلک و گرین، 

 " دارویانند م داشتند خود روی درمانگران، اسامی خدایان را بدر نظر گرفته شده از س

(. ظاهرأ بین بیماری های جسمانی و روانی تفکیکی قائل بوده اند 331)بلک وگرین،  ش"م  ش    

 و این دومی را بیشتر ناشی از عملکرد دیوان یا سحر و جادو می دانستند، پس تفاوتی بین 
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یماری ها با منشأ ایزدی یا شیطانی و بیماری ها در شرایط طبیعی قائل بودند، هر چند عوامل ب

                                                                                              آنها ناشناخته بود.

نان بودند که نقش پزشک درمانگران بیماری های جسمانی ناشی از عوامل طبیعی تر، کاه    

عمومی امروزی را داشتند و درمان امراض روانی توسط جادوگران و جن گیران صورت 

درمانگر  باید توجه داشت که در مواردی که نوع بیماری مشخص نبود، هر دو نوع  می گرفت.

د بی تردیبود )همان منبع(. برای درمان احضار می شدند و شیوه های درمانی آنها مکمل هم 

موجهی تعلق  بین النهرین باستان بوده و به حوزه نا جنبه ای طبیعی از زندگی مردم ،جادو

نوعی آرامش روحی  ،ر و غیب گویی و فال بینیضرته است. استفاده از روشهای بی نداش

همچنان که جادوی هدفمند وجود داشته،  مسلمبطور اشته و روانی را برای مردم به همراه د

                                                                                 یز موجود بوده است.جادوی پر گزند ن

درمانگری که از داروهای گیاهی، عصاره ها، ضمادها، اماله ها و جراحی استفاده می     

 کرد، "آشیپو" نام داشت و فردی که به معنای خاص تری یک پزشک بود، "آسو" خوانده می

آشیپو به معبد و روحانیت وابسته به آن تعلق داشت، اما اعمالی چون غیب گویی و دفع  شد.

(. پزشک )اسو( نه کاهن بود و نه جادوگر، 702)همان منبع  شر در عهده غیب گویان بود

بلکه صاحب حرفه ای بود که تعلق به طبقه متوسط باالی جامعه آشوری ـ بابلی داشت. وی 

به تحصیل علوم پایه دوران خود در مدرسه پرداخته و سالیان دیگری را به  یسالیان دراز

                                                  ش گذرانده بود. حرفه امهارت  در کسب اتفاق همکارانش به 
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احشاء، نواختن و روش های غیب گویان در درمان بیماران شامل غیب گویی از روی امعاء 

)اجرای فردی و گروهی(، پخت و تهیه غذاها و نوشیدنی های  و اجرای سرودهای خاص

ویژه، تطهیر با روغن و تعبیر خواب می شد. این افراد پوشش خاصی داشتند که آنها را 

                                                                                          (. 712) همان،  دمشخص می کر

پزشکی بین   قرار گرفته استکه تا کنون در اختیار متخصصین اما مطالعات دقیق متونی    

واقعی وجود داشته النهرین را از زاویه متفاوتی نشان می دهد. در بین النهرین باستان پزشکان 

عوامل بیماری  ضمندر اما  ؛اند که به ریشه فوق طبیعی بسیاری از بیماریها معتقد بوده اند 

غبار، کثافت، خوردنی و آشامیدنی و حتی شیوع بیماریهای  زای طبیعی از قبیل گرد و

 ،حجامت (. استفاده از حمام آب گرم و111ص  واگیردار را می شناخته اند )بین النهرین باستان

از نکات قابل توجه درمانی آن دوره است. توجه به سالمت عمومی و استفاده از سایبان ها، 

به منظور دفع فاضالب و احداث  هایی زیرآب مگس کش ها، تهیه امکانات بهداشتی از جمله 

)همان  گودال های وسیع برای دفع اجساد طی جنگ ها، از دیگر موضوعات قابل توجه است

در خصوص پزشکی، تشخیص مسری بودن جذام و طرد  لی ها(. از توفیق های باب331منبع  

مبتالیان از اجتماع به منظور حفظ سالمت جامعه بوده است. تدوین نظام مدیریت حرفه ای و 

ه دستمزدهای پزشکان در متن قوانین حمورابی دیده می شود. در مجموعه قوانین حمورابی ن  

وجود دارد که دستمزد بعضی از عملهای جراحی را تعیین و  )در واقع جراحی( ماده پزشکی

گیرد.              می نظر در مجازات نقص عضو و حتی مرگ را برای خطاهای حرفه ای  

دست آمده ه دی نامه که برای پزشکان نوشته شده بزیا تعداد کشف شده، پزشکی متون از   

ت از البالی لوحه های متعددی که در فاصله که پزشکان به آنها جواب داده اند.  پروفسور البا

ش سده های هشتم تا پنجم قبل از میالد نوشته شده توانسته است "رساله کامل تشخیص و پی

. فصل اول این رساله مربوط به کسانی است که شیطان را را بازسازی کند " بینی بیماری ها

ر خانه بیمار تشخیص داد بدین از جسم بیمار خارج می کنند و عالئم شومی را که می توان د

                                                                                             سان شرح می دهد:

 وقتی جن گیر به خانه بیمار می رود، اگر چشمش به یک خوک سیاه بیفتد بیمار خواهد مرد   
بیمار در  ،چشم جن گیر به یک خوک سفید بیفتد .اگرپس از رنج بسیار شفا خواهد یافت.. )یا(

.                                                   سومین ماه )یا( در دومین روز جان خواهد سپرد"  

   ذیل درج شده است: چند نمونه از تشخیص بیماری ها در

گر یده می شود، ااگر گردن بیمار مرتب به سمت چپ می پیچید، اگر دست و پایش کش :صرع

      باز می ماند، اگر کف از دهانش می ریزد، اگر کاملبه طور چشمانش به آسمان دوخته و 
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" بیماری بزرگ"  این یک حمله خرخر می کند، اگر هوش و حواسش را از دست می دهد...

                                                                                  ن" در آن دیده می شود."سی است و دست

باید  ،)این ـ موش ـ تینی( اگر بیمار به مدت سه روز سنگی در مثانه داشته باشد :سنگ مثانه

ر زیادی آب جو مقدا جو بنوشد تا سنگ حل شود. اگر بیمار به جای آب آببه مقدار زیاد 

مرد.(                                              خواهد رفت )خواهد  خود نوشد به سوی سرنوشتب  

اگر بدن انسان زرد شود، صورتش زرد و سیاه شود و روی زبانش به رنگ سیاه  :رقانی

امی زد. برای چنین بیماری نباید دست به هیچ اقد هزو( شده است...)ا   درآید، او دچار یرقان

                                                                                             این شخص خواهد مرد.

در حالیکه تشخیص بیماری پزشکان بین النهرین آمیزه ای از خرافات و معاینات واقعی    

دیمی ترین "رساله طرز تهیه ی به جادو و جنبل نداشت. قطبود، درمان شناسی آنان هیچ ارتبا

داروها" که تا به امروز شناخته شده مجموعه نسخه هایی است که مربوط به سومین سلسله 

شاهان اور می باشد و طرز تهیه روغن ها، آب داروها، ترکیب امالح معدنی و گیاهان را 

رو به هر دا سیصد سال پیش از آن نوشته شده باشد. ،توصیف می کند که احتمال دارد دویست

شکلی به استثنای تزریق، به انحاء مختلف تجویز می شد: شربت، بخور، قطره، مرهم، روغن، 

 ی را که اخیرأ متروک شده مواد)تنقیه(، شیاف. در بسیاری از موارد می توان  ضماد، اماله

خوردن تریاک و  ،در نسخه زیربرای مثال به کار می روند، شناخت. در داروسازی  یا هنوز

                          فاده موضعی از داروی ملین برای رفع حبس ادرار تجویز شده است:است

د. قدری صبر زرد را در هاون دهیجو بریزید و به بیمار ب "دانه های خشخاش را در آب

بکوبید و با روغن مخلوط کنید و با یک لوله برنجی به درون مجرای ادرار او بدمید. گل 

                                  الپانو( بریزید و به بیمار بدهید.)ا   جو ید و در آبکنخرد شقایق را 

تنگی نفس  پیچیده ولی منطقی برای تهیه ضمادی است که برای درمان فرمولیک  این هم    

"کیل"  31" خرما و یلبردارید با نیم "ک"یک تکه از قلوه گوسفند را  :به کار برده می شده 

"کیل" 30 "کیل" صمغ اوپوپاناکس،  31"کیل" صمغ درخت غار،  31صمغ درخت کاج، 

"کیل" کانتاریس.... این داروها را در هاون بریزید و با روغن و  7"کیل" خردل،  2نقوزه، آ

ست را تا کنید و روی محل درد را روی پوست آهو بمالید. پووط سپس مخل .خرما بکوبید

. او باید غذای دهیدین بجوی شیر بیمار آب باید به  بگذارید سه روز بماند. در این مدت ،هگذاشت

                     را بردارید." ند. روز چهارم کداغ بخورد و در محل گرم استراحت  تبه شد

را درباره معالجه خون  خود  نظرپال در نامه ای  ارا ـ ننا پزشک مخصوص آشور بانی      
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                                                                                              چنین بیان می کند:دماغ 

چون اگر مرهم را جلو بینی بیمار  ؛به کار برده نمی شود ممره "در مورد خون دماغ...

ید بینی تا نفس کشیدن را مسدود می کند و خون به درون حلق بیمار می ریزد. با هبگذارند را

       ریزی قطع خواهد شد". د هوا بسته شود، در این صورت خونراه ورو تا  ه شودته  بست

                    لعمل را نمی توانند تغییر دهند. پزشکان امروزی حتی یک کلمه از این دستورا

مردم بین النهرین از  ،یک متن شگفت انگیز دیگر ثابت می کند که برخالف اعتقاد عمومی   

ماری اطالع داشته اند. زیمری ـ لیم پادشاه ماری که در حدود بهداشت و جلوگیری از شیوع بی

 نام شنیده ام که خانم ن  " می نویسد:چنین سال قبل از میالد می زیسته به همسرش شیبو  3230

ی از بانوان در خانه اش دیدار می بسیارزیادی با افراد کاخ دارد. با  بیمار شده است. او تماس

چیزی ننوشد و در جایی  می نوشدد که هیچ کس از جامی که او دهیکند. اکنون دستور اکید ب

نباید بانوان دربار وی که او می نشیند ننشیند و در بستری که او می خوابد نخوابد. از این پس 

است".                                                 را در خانه اش بپذیرد، چون بیماری او مسری   

ر پزشکان سومری از طریق دوره های تجربی و تئوریک کسب تجربه می به احتمال بسیا   

جادویی و طلسم که یکی از اجزاء  متون دوران متأخر می وردهای کردند. هیچ  شواهدی از 

به عنوان مثال در تعدادی از نسخه های سومری پس از توصیه به معاینه  باشد، دیده نمی شود.

تهیه شده بشوید.  م آسیب دیده را با محلولی که از قبلندابیمار از پزشک خواسته می شود که ا

                  سپس بالفاصله آن عضو را با موادی که حاوی خاکستر سوخته  است بپوشاند. 

داروهایی که توسط پزشکان نیپور تجویز می شد شامل  ضمادها، داروهای خوراکی و    

با منشأ گیاهی، حیوانی و معدنی استفاده می محلول ها می شد. پزشکان سومری از داروهایی 

بود. مواد  خام غنرو رودخانه و قیر طبیعی کردند. مواد معدنی مورد استفاده آنها نمک،

، بیشترین مدرن خود اخالفحیوانی شامل پشم، شیر، الک الکپشت و آب مار بود. اما مانند 

، گالبی، انجیر، آلودل، درخت از آویشن، خر که اغلب ای آنها از گیاهان تهیه می شدداروه

                 منشأ داشتند.جو، شراب و روغن گیاهی  کاج و موادی مانند آب، شاه درخت، بید

 دوآشبورو دانه های  خار شاخه های گیاه "ز نیپور شامل دستور زیر می باشد: یک نسخه ا   

ید و خمیر حاصل را روی با روغن گیاهی مالش ده زید،رقیق بری جو ید. روی آن آببسایرا 

                                                                                 ."محل آسیب دیده محکم ببندید

اه را بسایید، با آب رقیق کنید، بت: " گ ل رودخانـک نسخه دیگر چنین نوشته شده اسـدر ی  

                                                       ."مالش دهید و به صورت ضماد ببندید خامن روغ
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خشک رودخانه را  و قیر طبیعی درخت؟ریشه های "زیر می باشد:  دستورسوم شامل  نسخه

                       ."اد ببندیدجو بریزید، با روغن مالش دهید و به صورت ضم ید، روی آن آببسای

 7300ساله دارد یعنی متعلق به  1000اما قدیمی ترین نسخه پزشکی جهان که قدمت      

در خرابه های شهر نیپور عراق کشف شده و هم  3210سال پیش از میالد می باشد، در سال 

                 قرار است:اکنون در موزه دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری می شود. متن نسخه از این 

)بیمار(  ل کنید، بگذارید مردحجو  در آب ،یدیبی سفید و ریشه گیاه ماه را بسادرخت گال"   

جو حل کنید،  بآید، در یبسارا آویشن  و رکازیام صمغ ،اه درودگربنوشد. بذر گی آن را

                                                                                     .")بیمار( ان را بنوشد بگذارید مرد

                                                                                                            منابع:

                                                                      ـ بین النهرین باستان نوشته ژورژ رو 3

                                          11 ص  3132اردیبهشت  37مجله دارو و درمان شماره  ـ  7

   اینترنتـ  1

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 یک نسخه آشوری به خط میخی
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 گاو بالدار و معنای آن
 

سو     نام دارد، یک خدای محافظ آشوری است که  (Lamassu)گاو بالدار که در اکدی ل م 

غالبأ با بدن یک گاو یا شیر و سر انسان نمایش داده شده است. البته در بعضی از نوشته ها 

صورت یک خدای مونث رسم شده است. گاو بالدار دارای نام دیگری یعنی شیدو به 

(Shedu)  سو سوی مونث اپس   نام داشت.  (Apsasu)نیز بوده است. ل م 

گاوهای بالدار آشوری مجسمه هایی از سر تاجدار یک انسان هستند که از سنگ آهک تراشیده 

بدست آمدند. آنها نشانگر ارواح محافظ اند که از حفاری های خورساباد،  نینوی و نمرود 

به معنای دورکننده شیطان بودند. نمونه هایی از این  (Sheedu Lamassu)"شیدو لمسو" 

گاوهای بالدار در موزه های لندن )بریتیش میوزیوم(، موزه پاریس )لوور(، موزه ملی عراق 

وران د لمسو درنمونه  و موزه هنر متروپولیتن نیویورک به نمایش گذاشته شده است. اولین

 در آشور دیده شد. سلطنت تیگالت پیالسار 

 

 

 

 

 

 

 

 

سو در ورودی یک شهر قرار داده می شد به طوری که در معرض دید هر آن که     یک ل م 

سو ایستاده است اما از  وارد می شد قرار بگیرد. در نگاه از روبرو به نظر می رسد که ل م 

ال قدم زدن است و این حالت بدین منظور به وجود آمده  پهلو چنین حس می شود که در ح

سو به عنوان یک سمبل قدرت استفاده می شد. بود  که قدرتمند به نظر برسد. در حقیقت از ل م 
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سو جنبه هنری نیز دارد  زیرا او را از ابعاد مختلف و به و به غیر از این، این حالِت ل م 

صورت فعال نشان می دهد. اگر پاها به هم چسبیده باشد، از پهلو فقط یک پا دیده می شود. 

سکه توانسته اند حرکت را نشان دهند. ل  و این داللت بر هوش و ابتکار آشوری ها دارد   و م 

حافظان سلطنتی شدند. و شیدو ارواح محافظ مردم عادی بابل بودند که بعدها تبدیل به م

سوها بر الواح گلی حک و سپس زیر آستان خانه دفن می شدند. همین طور در ورودی  ل م 

بزرگ شهرها در دو طرف دروازه نصب و طوری قرار داده می شدند که نگاه هر کدام به 

 یک طرف باشد و قدرت محافظت آن ها را القا کنند.

ا شیر( و به آن هوش انسان، قدرت یک گاو )ی گر قدرت آشور بود که این طرح نمایان   

این نمادها همواره به صورت جفت بودند و به توانایی پرواز یک عقاب اعطا  شده است. 

می شدند. آنها به کاخ های مهم ترین شاهان اشوری ازآشور نصب عنوان محافظان دروازه 

قبل از میالد(  جذابیت  779ـ 726قبل از میالد( تا اسرحدون ) 998ـ  958بانی پال دوم )

 می بخشیدند. 

 متن زیر از کاخ اسرحدون بدست آمده است:    

سلطنت مرا محافظت می کند، همواره نام مرا تا هنگامی که تخت باشد که گاو محافظ که 

 پاهایش از جای خود حرکت کند در شادی و افتخار حفظ کند...(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53                                        0202܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇02ܫܡܝܪܡ܇  



بر یکی از گاوهای بالدار نوشته ای به خط میخی از سارگون دوم دیده می شود با این    

"باشد که هر آن که این مخلوق دست های من را خراب کند، آشور، خدای بزرگ  مضمون:

 سل او را از روی زمین نابود کند."نام او و ن

 

گاوهای بالدار از معانی خاصی برخوردار بودند که در مجموع به آنها  هر کدام از اجزای

 قدرت الزم برای محافظت از شهر و ساکنانش را اعطا می کرد.

یک شاه آشوری را دارد. چهره هر مجسمه  واست گر هوش  سر انسان تاج دار، نمایانسر: 

 صورت وی را داشتند. طرح  ،بیشتر مجسمه های گاو بالدار یافت شده از کاخ سارگون دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاله های شاخ دار: این موجودات کالهی با دو شاخ و گاهی حتی سه شاخ به عنوان سمبل 

الوهیت بر سر داشتند. در دوران نو آشوری شاخ ها نمایانگر خدای آشور بودند. گاهی اوقات 

 سه شاخ نمایشگر آشور، آنو و انلیل یعنی سه خدای بین النهرین بودند.

کامل  تاج: گاهی تاج شاهی با پرهای عقاب و گل سرخ تزئین می شد. معنای گل به طور

مشخص نیست. بعضی بر این عقیده هستند که سمبل خورشید است و بعضی دیگر آن را 

ستاره  می دانند. در آثار نو آشوری، یک گِل تنها اغلب به عنوان تزئین کمربند مردان و 

 شده است.موجودات خارق العاده  دیده 
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 بال ها: آشوری های باستان به مجسمه های خود بال های قدرتمند ترین موجود آسمان یعنی 

 عقاب را به عنوان سمبل قدرت پادشاهی داده اند که نمایانگر حاکمیت بر قدرت هستند.

 علت این که چرا بدن گاو  .نیز گوش ها ) یا بدن یک شیر با پنجه ها(بدن: بدن گاو و گاهی 

 برای این منظور در نظر گرفته شده این است که در دوران نو آشوری متأخر این حیوان در

 وان ــسراسر بین النهرین شمال غربی زمانی که توسط شاهان آشوری شکار می شدند به عن

شی باید در واقع یک جانور ترسناک  با شانه هایی باقی مانده بود. گاو وحخاص یک نوع 

به بلندی شش پا و یک جفت شاخ  بزرگ  تیز بوده باشد. در سفال های نقاشی شده اولیه، 

گاوها به عنوان سمبل خدای طوفان تصور شده اند. همچنین این موجودات با کمربندها یی 

 د.که نمایشگر قدرت های فوق بشری آنها بود تزئین شده بودن

پاها: اغلب گاوهای بالدار آشوری دارای پنج پا و گاهی چهار پا می باشند. نمای روبرویی 

این موجود به طور محکم در جای خود ایستاده است و از پهلو به نظر می رسد که به جلو 

حرکت می کند. سر بعضی از مجسمه ها به نظر می رسد که به یک طرف چرخیده و بعضی 

 شان توله شیر یا آهو دارند. های از آنها در دست

پس از غلبه بر ماد، رس را میالد ، هنگامی که کوروش دوم کشور پا در قرن ششم قبل از   

شهر ین برای خود بنا کند. ا یتصمیم گرفت تا پایتخت ، توسعه داد آسیای صغیرو بابل، آشور

رفته  انه به کار گ. در بنای پرسپولیس معمارانی از تمام نقاط خاورمیپرسپولیس نام گرفت

هنر، معماری و میراث آشوری را آورده  روش نها از آشور بودند و با خوداز آشدند. تعدادی 

ن استفاده کردند. گاوهای بالدار از این میراث به شمار رای بنای پرسپولیس از آبودند که ب

د دانش هنری خومی روند که نشان آشوری ـ بابلی و تأثیر آن را آشکار می کند. آنها نه تنها 

 وده س نمرا به پارس ها منتقل کردند بلکه کوروش جشنواره سال نو آشوری ها را نیز اقتبا

 د. رک مورد احترام قرار گرفتن توسط مردمفرصتی برای جشن گرفتن و تبدیل به و آن را 

 ایتنرنت منبع:                                                                            

اودپوریاند شامیرام: از ترجمه                                                        
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 مطالب ارسالی خوانندگان بولتن

 

ه رفتار با کودک برای مطلبی در زمیناز اورمیه نینوی پطرس دوست بسیار گرامی ما خانم    

پطرس  . از خانممی شودخوانندگان گرامی تقدیم تهیه و ارسال نموده اند که " شامیرام"بولتن 

داریم.و برای ایشان آرزوی سالمتی و سعادت سپاسگزاریم دارند  "شامیرامبابت لطفی که به "  

 کودک لج باز را این گونه رام کنید

ز رایج ترین مشکالت کودکان ارجاع شده به درمانگاه ی بوده و یکی امسئله رایجلجاجت    

روانشناسی را تشکیل می دهد. کودک پیوسته درخواستها و فرمان های والدین را نادیده می 

گیرد و مایل است در مقام مجادله یا سرزنش برآید و به گونه ای عمل می کند که مخالف با 

لجاجت می کنند عالئم دیگری عالوه بر درخواست دیگران باشد. در کودکانی که با دیگران 

                                                    مشکل لج کردن مشاهده می شود. این عالئم عبارتند از:

              پائین بودن اعتماد به نفس، تحمل کم برای ناکامی، خلق افسرده و حمله های کج خلقی

                                                                                        علل لجاجت در کودکان:

والدین بیشتر فرمان می دهند، بیشتر می پرسند و بیشتر به کودکان اهانت می کنند. فرمان ܀ 

               ر منفی است . به صورت خشم یا اهانت توأم با نق نق صادر می شود.تهای والدین بیش

موأل والدین این کودکان با یکدیگر اختالف نظرهای شدیدی دارند و دائمأ در حال مجادله مع܀ 

                                  با یکدیگر بوده و احساسات خود را نیز به طور علنی  بروز می دهند.

در  اوقات لج بازی کودکان توسط والدین تقویت می شود و این رفتار ناخوشایندبسیاری از ܀ 

                                                                                       کودک تقویت می شود.

معموأل ناکامی نیز می تواند در کودک علت لج بازی شود. باید تالش شود که کودکان کمتر ܀ 

یا مبتال به ناتوانی رشد عاطفیشان دچار تأخیر شده ناکامی را تجربه کنند. در کودکانی که 

                                                      یادگیری هستند لج بازی بیشتری گزارش شده است.

نیاز به گسستن از والدین  ن است لج کردن به عنوان تظاهری ازدر سنین نوجوانی نیز ممک܀ 

                                                                       و برقراری هویتی مستقل مشاهده شود.
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 سادت دیده میحآخرین فاکتور عامل حسادت است. لجاجت کودکان بیشتر مواقع به خاطر ܀ 

  کنند.                                         شود. پس والدین نباید به رشد حسادت در کودک کمک

                                                                                                    درمان اولیه:

اطفال                 ی اداره کردن لدین در مهارت هادرمانی کودک: مشاوره مستقیم واروان   

درمانگران والدین را آموزش می دهد که چگونه رفتار لج بازی کودک را تضعیف نموده و 

ابر لجاجت و عناد کودک ردر و مادر در بتقویت کنند زیرا واکنش پ رفتار مناسب را در وی

                                                                                   در رفتار لجوجانه تأثیر دارد.

نادیده گرفتن و عدم توجه اطرافیان به لج بازی کودک این رفتار را در وی کاهش می دهد.܀   

فت لج بازی دریا ذف امتیاز و پاداش که به دنبالرا با حهم چنین می توان  لج بازی کودک ܀ 

                                                                                               می کند درمان کرد.

                                           هرگز به کودکان به خاطر توقف لجبازی نباید رشوه داد.܀ 

حذف پاداش به دنبال لج بازی کودک و محروم نمودن او به خاطر لج بازی شیوه خوبی ܀ 

                                   گاه از تنبیه برای حذف لج بازی کودک نباید استفاده کرد. است اما هیچ

والدین باید نمونه خوبی باشند. یعنی خود هیچ گاه لج بازی نکنند. والدین آینه فرزندان خود ܀ 

                                                                                              محسوب می شوند.

منبع: اختالالت رفتاری کودکان و نوجوانان                                                      
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 آشپزی آشوری
بقلم شامیرام داودپوریان                                                  

 غذاهای کلدانی

 
 برای بولتنسیروس هرمزی  جناب آقای زدستور پخت غذاهای کلدانی را دوست عزی

یاور که همواره یار و  برای ایشان .ما است که موجب امتنان بسیار ده نموتهیه "شامیرام" 

بوده اند، آرزوی سالمتی و ایام  "شامیرام"ویژه بولتن ه و بانجمن بانوان آشوری شامیرام 

                                                                                                     خوش داریم.  

         

 خمسا )ܸܚܡܵܨܐ(                                                         

عدد  92کلم ـ گرم  922)ویژه هلیم( ـ  گندم پوست کندهلیوان  9نخود ـ لیوان  9مواد الزم: 

                                                       کره گرم  422رب گوجه ـ  ق. غ  2 آلوچه پخته ـ

این را اضافه می کنیم. پس از پخته شدن  و کرهابتدا نخود و گندم را می پزیم. سپس آلو و کلم 

                 دقیقه دیگر بپزد تا جا بیفتد. 92ریم وجه و نمک را اضافه کرده و می گذامواد رب گ

  

ܐ(                                                             بِِشه )ܸܒܸܫ̈

                                                     روغن کرمانشاهینیم کیلو آرد ـ کیلو  9مواد الزم: 

روی این خمیر را نقش می . تا سفت شود. یموغن ورز داده و خمیر درست می کنآرد را با ر

برای نقش دادن به رویه آن در ایام قدیم  .تفت می دهیم  تابه  را با روغن در ماهی و آن دهیم

حیوانات ساخته شده بود باز می کردند و شکل از روده  شهایرکه تا یخمیر را روی غربال

                                                            .مراسم تدفین سرو می شد می دادند. این غذا در

                                                            

ܐ(                                                       ܗܵܝܸܬ̈ ܼܪܲ  َجَره یاتی )ܓ ܼܲ

                    ق.غ روغن 1ق.غ آرد ـ  9عدد تخم مرغ ـ نیم کیلو سبزی کوکو ـ  1مواد الزم: 

) مایه باید آبکی باشد( و در روغن سرخ می کنند.  مواد فوق را مخلوط کرده و بهم می زنیم

                                 کردند. متوفی می بردند و میل می  این غذا را در ایام قدیم سر خاک
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ܐ(                                           ܡܼܘܸܨ̈ ܸܢ̈ܐ ܼܚܲ  بانجانی خاموصی )ܵܒܢܓ ܵ
استکان بلغور ـ  نیم کیلو  9گرم گوشت ـ  412ود ـ لیوان نخ 9عدد بادنجان ـ  2مواد الزم: 

                  .ق.چ نمک و فلفل 9ق.غ روغن ـ   1استکان سماق ـ   9عدد پیازـ  9 سبزی آش ـ

 . داخل قابلمه می ریزیم شدهگوشتی که قبأل پخته سبزی و پیاز را در روغن سرخ می کنیم و با 

که )آب سماق  سپس و به بقیه مواد اضافه می کنیم. و کمی سرخ می کنیمبادنجان ها را خرد 

و می کرده فلفل و بلغور را هم اضافه  ، نمک ، (حاضر شده شاندن سماق در آببا جوقبأل 

                                                  گذاریم جا بیفتد. این غذا نوعی آش محسوب می شود. 

 

ܐ( ܵܠܸܫ̈  َکلَشی )ܼܟܲ

روغنق.غ  2آرد ـ ق.غ  9تخم مرغ ـ عدد  1مواد الزم:   

مایه تخم مرغ را  تخم مرغ ها را با کمی آرد بهم می زنیم. ته تاوه را با روغن چرب کرده و

می گردانیم  تا خودش را بگیرد. سپس آن را بر صورت یک الیه نیم سانتی درآن می ریزیم  هب

                                 .شودصرف میبرای صبحانه غذا تا طرف دیگرش سرخ شود. این 

 

ܵܟܵܘܐ(  یََکوا)ܼܝܲ

       .زردچوبهق غ  9روغن ـ ق.غ  1پیاز ـ عدد  9برنج ـ پیمانه  2لپه ـ پیمانه  9مواد الزم: 

می کنیم.   دم در نهایت و  ادویه را اضافهلپه پخته شده و برنج و بعد پیاز را سرخ می کنیم.   

 

 باستورما )ܵܒܣܬܼܘܪܵܡܐ(

رخ کرده ـ دنبه گوسفند ـ کاری ـ نمک ـ سیرگوشت چ  

مواد را مخلوط کرده و ورز می دهیم. مثانه گاو را برگردانده و شسته و با چاقو داخلش را 

به نام سنگ ) مثل سنگ را یک شئی سنگین تمیز می کنیم. مایه گوشتی را داخل مثانه ریخته و

روز طول می کشد تا این  94تا  29یم. دهمی  قرارسپس جلوی باد  گذاشته وو پرد( رویش 

آن را با چاقو می بریم  ،تهیه شود. بعد از خشک شدن در زمستان باید شود زیرا  غذا خشک

آماده شود.       تابه با یک قاشق آب می پزیم تا جهت خوردن  و پوست آن را کنده و در ماهی  

 پطاِخن )ܦܵܛܸܚܢ(
همان حلوا این غذا که  به آن اضافه می کنیم. کنجد را چرخ کرده و شیره انگور را مواد الزم:  
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                        اهای ویژه روزه بزرگ است.ذو یکی از غ می شود صرفارده است  با نان 

ܐ(  قلوطه )ܩܠܼܘܸܛ̈

نام این غذا به لهجه  مانند پفک می شود.رخ شدن پس از سدنبه را ریز کرده و سرخ می کنیم. 

ܐ( است.                                                                             ܙܘܼܝܸܙ̈ زویزه )ܓ ܸ  آشوری ج 
 ِکپَیه )ܸܟܵܦܸܝ̈ܐ(

ین تکه پوست دارچ 2استکان لپه ـ  9لیوان برنج ـ 9عدد شکمبه ـ نیم کیلو گوشت ـ  9مواد الزم:

                                                 ق.چ نمک  9ق.چ فلفل سیاه دانه ای ـ  9ق.چ زیره ـ 9ـ 

پوست  ، برنج ازه یک دستمال کاغذی شود.که هر تکه به اندخرد می کنیم طوری  شکمبه را 

و  ه پل ،تکه های ریز یا چرخ شده (صورت به  ) خام گوشت گوساله ، فلفل سیاه ، دارچین

 در آب پاچه و را دوخته آن دورسپس و داخل کیسه شکمبه می ریزیم. کرده  مخلوط زیره را

سر سفره می بریم.              کرده و  خردرا  شکمبه  ،می پزیم. پس از پخته شدندار نمک   
ادامه در شماره آینده                                                                                               

 

 

 

 

           
که به انجمن بانوان شامیرام کمک مالی از دوستان گرامی            

نموده اند  سپاسگزار هستیم.                               

تومان 022،222خانم بال سیمونو                                              

"   022،222ناهرین یوسفی                        خانم                   

"    52،222دوستان از اورمیه                                           
     :شماره حساب انجمن شامیرام جهت واریز کمک های مالی             

  871 ، بانک ملی شعبه مفید، کد 1812899892112               
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