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ܕܕܥܬܝܕܣܡܝܐܠ ܕܕܥܒܪ، ܣܡܝܐܠ           
 

ܼܒܵܥܐ   ݇ܕ ܣܝܼ  ܼܫܲ ܚ ܼܚܲ ܼܒܲ ܪܼܝܵܪܐ ܠܸܟܣܩܼܘܵܡܐ ܝܸܠܗ ܒܼܛܲ ܐܼܘܡܵܬܢ ܕܟܠ ܥܵܕܵܢܐ  ܼܡܲ
ܐ ܚܲܘܬ ܨ݇ܗܘܼܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܬ݇  ܕܸܫ̈ ܐ ܕܼܐܲ ܵܪܐ  82 .(ܐ)ܸܕ̰ܫܸܡܢܸ̈ ܐ ܕܵܣ̈ܢܐܸ ܵܦܚܵܝܸܬ̈ ܸܫܸܢ̈ܐ ܥܼܒܵ
ܢ ܟܠ ܸܫ݇ܢܵܬܐ ܒܵܐܵܗܐ ܸܥܵܕܵܢܐ ܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ ܘܝܵܢܐ ܼܡܢ ܓܼܘܢܚܵ  ܲ ܢ ܘܵܐܡܲܘ̈ܖܼ ܵܣ̈ܝܲܘܼܡܲ

ܐ ܵܟܬܼܒܼܝ ܸܟܐ  ܕܸܫ̈ ܡܕܼܐܲ ܐ ܐ ܠܸ̈ ܠܼܡܲ  ܵܐܢܝܼ  ܢ ܕܼܲ ܵܣܗ̈  3111ܠܕܼܘܼܟܵܪܵܢܐ ܕܘܡܼܘܫܵܚܸܬ̈
ܐ ܒܐܼܘܚܵܕܵܢܐ ܕܸܣܸܡܝܸܠܐܕܡܼܝܬ ܐ ܵܛܠܲܘܸܡ̈ ܼܒܸ̈         .ܠ݇ܗܲܘܢ ܒܐܼܝܵܕܐ ܕܒܸܥܠܕܼܒܵ

ܐ ܕܩܼܘܸܘܡܸ     ܪܼܝ̈ܖܸ ܐ ܼܡܲ ܢܸ ܐܼܝܵܢܐ ܓܼܘܢܸܚ̈ ܢ ܒܼܐܲ ̈ܝ ܐܼܘܡܼܬܲ ܠ ܒܼܢܲ ̈ܖܚܸ ܐ ܝܵܢܐ ܼܥܲ ܐ ܐ ܼܝܲ
ܐ ܝ ܪܼܘ̈ܖܸ ܸܝܐ ܡܼܫܲ ̈ܖܵ ܢ ܵܢܐ ܕ݇ܐܼܚܲ ܼܡܲ ܢܓܼܘ̈ܖܵܝܸܬܐ ܵܩܐ ܼܡܢ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܦܪܝܼ ܸܗܫ ܼܥܲ ܲ ̰ܟܼ

ܐ ܕܛܠܼܘܡܵܝܐ ܘ ݇ܕܸܬ̈ ܐ ܼܚܲ ܼܒܸ̈ ̈ܐ ܝܵܢܐ ܒܸܥܠܕܼܒܵ ܪܒܵܪܝܼܘܵܬܐ ܕܡܼܘܚܙܼܝܸ ܵܡܘܵܬܐ. ܼܒܲ
ܢ  ܝܗܝ ݇ܗܘܼܝܵܬܐ ܝܠܵ ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܸܢܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ. ܡܖܵ̈ ܥܼܲ ܲܗ ܸܥܠܵܬܐ ܕܬܗܼܝܪܼܘܵܬܐ ܕܟܼܠܲ

ܠ ܐ ܼܡܢ ܡܫܼܝܚܵ ܒܼܐܲ ܐ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܡܵܢܸܝܐ(ܽ ܝܸ̈ ܸܦ̈ ̈ܖܸ ܸܝܐ ܘܼܐܲ ܐ ܥ̈ܖܼܝܩܸ  ܸܝ̈ܐܘܫܼܝܥܵ  ܹܝܙܼܝܵܕܸܝܐܐ )ܵܐܬܼܘ̈ܖܵ
݇ܕܡ  ܐ ܕܝܵܢܐ ܼܡܢ ܼܩܲ ܐ ܝܸܠܗ ܨܵܦܚܵܝܸܬ̈ ܕܵܡܵܪܐ  ܫܼܘܠܵܛܵܢܐ ܸܐܣܵܠܵܡܵܝܐ ܕܸܒܚܵܫܼܒܵ

ܐ ܠܕܵܝܢܵܬܐ ܕܝܸܠܗ ܕܸܙܕܵܩܐ  ܐܵܢܦܲܘܸܩ̈ ܸܬ̈ ܒܵܥܸܢ̈ܐ( ܕܵܬܘܕܼܝܵ ܸܢܐ.         )ܼܬܲ   ݇ܐܸܚ̈ܖ݇

ܐ ܕܢ ܫܼܒܲܘܩ ܡܼ     ܕܸܫ̈ ܗܵܘܐ، ܚܵܛܵܦܐ ܘܼܐܲ ܝܼܟ ܸܟܦܵܢܐ، ܼܨܲ ܵܡܘܵܬܐ، ܐܼܘܠܵܨܸܢ̈ܐ ܡܼܐܲ
ܢ،  ܼܡܲ ܝܗܝ ܝܸܠܗ ܼܥܲ ܝܗܝܕܒܢܼܲ  ܥܵܪܩܵܬܐܕܓܪܼܝܼܫܲ ܩܵܬܐ ܕܡܕܼܝܵܢܼܬܲ ܢ ܘܫܼܒܵ  ̈ܝ ܐܼܘܡܼܬܲ

ܫܥܼܝܵܬܵܢܸܝ̈ܐ  ݇ܕ ܓܼܘܢܵܚܐܼܬܲ ܪܵܥܵܢܐ  ܸܙܐ ܼܚܲ ܝܸܠܗ ܵܩܐ  یر قابل جبران(غ)ܵܠܐ ܸܡܬܼܦܲ
ܢܐܼܘܡ     . ܕܣܢܼܝܩܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܠܚܵܕܐ ܸܒܝܬ ܵܓܘܵܣܐ ܵܩܐ ܢܵܛܪܵܬܐ ܕܵܓܢܼܘܗܲ  ܼܬܲ

ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܕ    ܸܢܐ 29ܼܟܲ ܡ̈ܖܵ ܝܼܟ ܵܝܘܵܡܐ ܕܼܥܲ ܒ ܪܫܼܝܵܡܐ ܝܸܠܗ ܼܐܲ       ܒܼܘܼܟܵܢܸܝ̈ܐ ܒܼܐܲ
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ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ ܕ( بومی)  ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܠܵܐܼܢܲ ܝܗܝܘܼܡܲ ܬܵܪܐܒܟܠ  ܢܵܛܪܵܬܐ ܕܸܙ̈ܕܼܩܲ ܕ݇ ܼܐܲ  ܼܚܲ

ܚ  ܪ ܒܵܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܼܘܲ ܚ̰ܟܝܼ ܐܼܝܵܢܐ ܼܗܲ  ܐܐ ܸܙܕܩܸ̈ ̰ܟܠܼܝܓܸ̰̈  ܦܵܝܵܫܐ ܝܵܢܐ ܕܵܠܐ ܼܐܲ
ܢ ݇ܐܵܢܵܫܸܝ̈ܐ  ̈ܝ ܐܼܘܡܼܬܲ ܐ ܒܵܐܵܗܐ ܸܐܵܠܐ ܦܵܝܵܫܐ ܝܵܢܐ ܸܡܚܸܝ̈ܐ ܘܩܛܝܼ ܕܒܼܢܲ ܵܬܐ ܚܛܝܼ ܸܠ̈

ܬܵܪܐ ܵܐܸܦܢ ܕܸܠܐ ܝܵܢܐ ܵܢܦܲܘܩܸ̈  ܵܢܐܕܐ ܕܵܬܘܕܼܝܵܬܐ ܪܼܘܫܵܡܝܵܬܐ ܕܼܐܲ ܸܢܐ  ܵܐܢܝ݇  ܼܝܑܼ ܡ̈ܖܵ ܼܥܲ
݇ܕܵܡܸܝܐ  ܬܵܪܐ.ܕܼܩܲ                                                 ܼܐܲ

ܐܵܠܵܢܐ ܠܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ  ܒܼܘܵܩܵܪܐ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ ܕܵܡܢܝܼ     ܢܼܘܵܪܐ ܕܢܦܼܝܵܠܐ ܝܸܠܗ ܸܡܫܼܬܲ
ܝܢ ܗ̈ܖܸ ܐ  ؟ܵܓܘ ܸܒܝܬ ܼܢܲ ܐ ܕ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܠܸܦ̈ ܠܵܦܸܝ̈ܐ ܕܼܐܲ ܐܵܠܵܢܐ ܠܵܡܘܵܬܐ ܕܼܐܲ ܵܡܢܼܝ ܝܸܠܗ ܸܡܫܼܬܲ

ܐ؟ ܡܵܝܵܬܐ ܝܵܢܐ ܼܡܢ ܡܵܚܘܵܬܐܕ ܐ ܘܓܼܘܠܵܠܸܬ̈ ݇ܕ ܕܵܗܸܘܐ  ܐܼܝܵܢܐ ܟܠ ܕܦܵܩܵܥܸܬ̈ ܼܚܲ
ܐܵܠܵܢܐ ܘܒܟܠ ܚܵܕܐ  ܐ ܠ)ܵܡܵܗܵܢܐ( ܚܼܘܫܵܬܐ ܸܡܫܼܬܲ ܵܗܐ ܢܼܘܵܪܐ، ܐܵ ܕܵܗܸܘܐ ܡܼܘܠܗܼܝܵ

݇ܕ ܠ ܸܠܐ ܵܐܬܵܝܐ ܪܒܵܪܵܝܐ ܘܸܪܚܵܩܐ ܼܡܢ ܟܠ ܼܚܲ ݇ܕ ܦܵܠܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܒܲ ܐ ܕܵܐܵܗܐ ܼܚܲ ܣܵܪܼܒܵ
ܫܬܵ  ܵܩܢܲܘܵܢܐ ݇ܐܵܢܵܫܵܝܐ.ܘܐܼܝܬܘܼܝܩܼܘܢ  ܵܨܝܵܬܐ ܘ ܼܒܵܬܐ، ܦܵܪܡܵܬܐܐ، ܨܠܵ ܟܼܒܵ ܡܼܥܲ

ܝܵܠܐ  ܗܝ ܒܼܚܲ ܩܵܬܐ ܕܵܬܘܕܼܝܼܬܲ ܸܢܐ ܠܫܼܒܵ ܐ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܸܬ̈ ܐ ܕܵܬܘܕܼܝܵ ܝܵܦܐ، ܕܵܢܦܲܘܸܩ̈ ܕܼܣܲ
ܵܪܵܘܫܼܘܵܬܐ(ܕܸܢܩ (ܓܵܢܼܒܵܬܐܚܵܛܦܵܬܐ ) ܡܬܼܘܵܬܐ )ܼܩܲ ܝܗܝ ܠܼܐܲ ܢܼܬܲ ܼܒܲ ܐ ܘܼܙܲ  ܘܫܪ. ܼܒܸ̈

ܝܗܝ ܵܪܐ  ܟܼܠܲ ܸܢܐ ܕܵܐܵܗܐ ܸܒܝܬ ܼܕܲ ܒ̈ܖܵ ܪܼܘܸܪܐ ܝܵܢܐ ܠܟܵܝܵܢܐ ܒܼܝܵܫܐ ܕܡܼܕܲ ܸܢܐ ܡܼܫܲ ܼܐܲ
݇ܕ ܪܼܘܫܵܡܐ ܼܡܢ  (معرکه) ܝܬ ܠ݇ܗܲܘܢ ̰ܟܼܘ ܼܚܲ                  ݇ܐܵܢܫܼܘܵܬܐ. ܕܼܠܲ

ܪܼܝܵܪܐܼܝܬ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܦܪܼܝܵܩܐ ܸܦܪܵܡܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ ܘܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ ܐ݇     ܸܚ݇ܪܵܬܐ ܼܫܲ
ܚ  ܐ. ܬܼܘܼܒ )ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ( ܚܛܼܝܬܵ ܩܛܼܝܸ̈ܠܐ ܕܵܠܐ ̰ܟܼܘ ܚܵܕܐ ܛ̈ܖܼܝܸܕܐ ܘܦܵܝܵܫܐ ܝܼܘܲ

̈ܖܥܼܘܗܲ  ܠܼܘܸܩܐ ܝܵܠܲܗ ܠܼܙܲ ܢ ܼܛܲ ܵܟܵܝܐ ܘܸܒܨܵܝܵܦܐ ܝܸܠܗ ܸܕܡܼܘܗܲ  ܐܼܘܡܼܬܲ ܬܼܘܼܒ . ܼܙܲ
ܢ ܢ ܒܸ  ܡܕܼܝܵܢܼܬܲ ܢ. ܣܵܦܵܩܐ ܝܵܢܐ ܘܵܡܬܵܘܼܬܲ ܵܩܐ ܝܵܢܐ ܠܵܫܘܼܦܲ ܸܝܐ ܸܒܕܼܒܵ ܢ ܘܢܼܘܼܟ̈ܖܵ ܼܡܲ ܼܡܢ ܼܥܲ

ܢ ܵܗܸܘܐ  ܣܼܝܵܡܐ.ܸܪܼܫܲ                                                   ܼܒܲ
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 ܵܪܒܼܝ ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܵܗܝܕܘܲ 
ܠܵܦܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ ܐ ܘܼܡܲ  ܡܗܼܝܵܪܐ  ܵܟ̣ܬܲܘܒ ܵ
ܕ:   ܡܼܘܪܸܝܵܙܐ ܒܼܝܲ

ܠܵܦܢܼܝܵܬܐ ̰ܓܼܘܵܐܢ   ܵܪܝܵܗܵܢܐ ܵܝܘܸܣܦܼܡܲ
ܼܝܣܝܘܵܕܟܸܬܪ ܵܡܕܹܠܝܢ ܕܵ   ܒ 

 

 
ܐ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ     ܵܒܢܼܝܵ ، 2923ܵܪܒܼܝ ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܵܗܝܕܲܘ ܸܕܢܵܚܐ ܦܼܝܫܹܠܗ ܼܝܠܼܝܵܕܐ ܒܼܗܲ

ܐ ـܹܥܝܢ "ܘܓܼܘܪܸܘܣܹܠܗ ܒܵܡܵܬܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܝܵܬܐ  ܪܵܘܪܼܝ  "ܢܼܘ̈ܢܹ ܦܢܼܝܵܬܐ ܕܼܒܲ ܵܒܵܠܐ  ـܼܒܲ
ܪܒܵܝܐ ܕܹܒܝܬ ܢܼܲ  )بروری باال( ܕܗܒܼܓܲ ܝܵܟܐ ܕܦܼܘܸܪܩܹܠܗ ܠܼܡܲ ܫܵܬܐ̈ܖܼܝܢ، ܼܐܲ  ܼܪܲ
ܪܵܘܝܵܬܐ  .ܼܫܲ
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ܕ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܹܠܗ ܚܼܘܵܒܐ ܕܵܝܸܠܦ ݇ܗܵܘܐ ܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ، ܬܼܘܸܡܡܹܠܗ     ܼܟܲ
ܫܼܝܵܫܐ  ̮ܦܵܫܐ ܼܩܲ ̈ܝ ܵܚܠܲܘܵܢܐ ܕܸܝܹܡܗ ܢܼܝܚܼܢܲ ܠ ܐܼܝܼܕܲ ܐ ܼܥܲ ܙܡܼܘ̈ܖܸ ܐ ܕܼܡܲ ܟܵܬܒ ܵ ܸܩܪܵܝܵܢܐ ܼܕܲ

ܪܵܘܪ.ܸܫܡܥܲܘܢ ܵܟܗܵܢܐ ܕ ܪܥܼܝܵܬܐ ܕܼܒܲ ܹܝܐ ܒܼܡܲ ܕܢܵܚܐ ܕܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ  ܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ

ܫܵܬܐ ܸܥܵܠܝܵܬܐ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ     ܕܼܪܲ ܢ ܕܦܼܘܸܪܩܹܠܗ ܠܼܡܲ  ܦܼܝܫܹܠܗ ܪܫܼܝܵܡܐ ،2959ܐܼܝܼܡܲ
ܫܵܬܐ  ܕܼܪܲ ܚܵܕܐ ܼܡܲ ܠܵܦܵܢܐ ܼܒܲ ܪܵܘܪܼܝ  ܪܵܘܝܵܬܐܫܼܲ ܼܡܲ ܦܢܼܝܵܬܐ ܕܼܒܲ ܝܵܟܐ  ـܼܒܲ ܵܒܵܠܐ ܼܐܲ

ܵܝܐ ܘܸܐܢܓܸܠܵܣܵܝܐ. ܪܒ ܵ  ܕܡܼܘܩܸܪܐ ܹܠܗ ܸܠܵܫܵܢܐ ܼܐܲ

ܕܪܵܫܢܼܘܵܬܐ ܐܼܝܵܢܐ ܫܸܒܩܹܠܗ    ܦܵܩܢܼܘܵܬܐ  ܠܼܡܲ ܪ ܚܵܕܐ ܸܫ݇ܢܵܬܐ ܚܵܠܦ ܸܡܣܼܬܲ ܵܒܼܬܲ
(to devote oneself to something)  ܐ ݂ܟܵܣܵܢ̈ܝܹ ܐ ܼܛܲ ܟܵܬ̈ܒܹ ܹܫܐ ܘܸܩܪܵܝܵܢܐ ܼܕܲ ܠܕܼܘ̈ܖܵ

ܪ ̣ܡܢ  ܹܝܐ ܣܼܛܲ ܕܢܵܚܐ ܕܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ ܕܼܝܵܫܐ.   (in addition to)ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ ܐ ܼܩܲ ܟܵܬܒ ܵ
ܠ ܦܲܘܠܲܘܛܼܝܩܼܝ ܘܦܼܝܵܠܣ ܐ ܼܥܲ ܫܥܼܝܵܬܐ ܵܐܦ ܕܸܪܫܹܠܗ ܵܪܵܒܐ ܟܵܬ̈ܒܹ ܐ ܘܼܬܲ ܲܘܦܼܝܵ

ܥܵܬܐ ܪܘܼܝܚܵܬܐ.  ܩܹܢܐ ܹܠܗ ܼܝܼܕܲ ܹܝܐ ܼܘܲ ܫܥܼܝܵܬܐ ܕܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܼܬܲ  ܼܘܲ

ܵܝܹܬܗ ܵܓܘ ܹܒܝ̣ܬ     ܗܵܛܐ ܕܩ̈ܖܵ ܥܵܘܐ  ـܦܼܘܸܪܩܹܠܗ ܠܼܪܲ ܵܕܕ ܒܼܦܲ ܓ  ܵܨܘܵܒܐ ܕܼܒܲ
ܕܵܡܵܝܐ ̣ܡܢ ،2925ܕܸܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܸܐܢܓܸܠܵܣܝܵܬܐ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ  ܪܵܚܐ ܕܸܬܫܪܼܝܢ ܼܩܲ  ܘܒܼܝܲ

ܐ ̇ܗܝ ܸܫ݇ܢܵܬܐ ܦܼܝܫܹܠܗ ܪܫܼܝܵܡܐ ܡܼܲ  ܫܵܝܹܬܐ ܸܥܵܠ̈ܝܹ ܕ̈ܖܵ ܠܵܦܵܢܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܐܢܓܸܠܵܣܵܝܐ ܠܼܡܲ
ܪ ܪ ܒܼܓܲ ̣ܬܵܪܐ ܘܵܒܼܬܲ ܐ  3ܒܵܝܐ ܕܼܐܲ ܵܕܕ. ܘ ܫܹܠܗܝܼ ܦܸܫ̈ܢܹ ܓ  ܢܵܝܐ ܠܼܒܲ  ܦܼܝܫܹܠܗܡܼܫܲ

ܠܵܦܢܼܘܵܬܐ ܵܩܐ ܸܡܬܵܚܐ  ݂ܟܵܣܐ ܕܼܡܲ ܐ. 32ܒܼܛܲ  ܸܫ̈ܢܹ

ܪ ܵܢܦܲܘܩܼܘܵܬܐ     ܪܼܘܫܵܡܵܝܐ  (declaration)ܕܒܼܘܵܕܵܩܐ  (issuance)̣ܡܢ ܵܒܼܬܲ
ܐ ܟܵܢܢܼܘܬ ܸܙܕ̈ܩܹ ̈ܖܕܼܘܵܬܢܵ  (granting rights) ܕܸܡܫܼܬܲ ܠܵܠ̈ܝ ܸܠܵܫܵܢܐ ܼܡܲ ܡܼܡܲ ܹܝܐ ܼܠܲ

ܐ ܘܣܵܝـܣܼܘܪܝܵ  ܠܵܕ̈ܝܹ ܹܝܐ ܘܼܟܲ ܕܵ ܸܠـ݇ܗܘܸ ، 2991ܵܬܐ ܸܫـ݇ܢـܼܘ̈ܖܵܝܹܝܐ( ܒܐ )ܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ  ܐ ܵܡـܗ ܼܗܲ
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ܹܝܐ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ"ܕ ܪܕܼܘܵܬܵܢܝܵܬܐ ܕܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ ܵܕܕ ܘܦܠܸ  "ܼܡܲ ܓ   ܚܹܠܗ ܒܣܼܝܥܵܬܐܒܼܒܲ
ܠܵܬܐ  ܕ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ  "ܡܼܘܪܸܕܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ"ܕܵܣܝܲܘܡܼܘܬ ܡܓ ܼܲ ܦܪܼܝܣܵܬܐ ܒܼܝܲ

ܠܵܬܐ  ܐ ܕܵܐܵܗܐ ܡܓ ܼܲ ܐܬܵܘ̈ܬܹ ܠ ܼܦܲ ܚܵܕܐ ܸܫ݇ܢܵܬܐ؛ ܘܼܥܲ ܥܗܼܝܕܵܬܐ ܠܸܡܬܵܚܐ ܼܕܲ
ܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ  ܬܹܪܝܢ ܸܠܵܫ̈ܢܹ ܐ ܼܒܲ ܐ ܘܒܼܘܵܨ̈ܝܹ ܐ ܘܡܼܘܫܵܚ̈ܬܹ ܦܸܪܣܹܠܗ ܵܪܵܒܐ ܹܡܐܡ̈ܖܸ

ܵܝܐ. ܪܒ ܵ ܕ ̣ܡܢ ܕܵܐܢܼܝ ܹܡܐܡ ܘܼܐܲ ܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ ܼܝܗܵܘܐ: ܼܚܲ ܠ ܸܫܪܵܫܐ "̈ܖܸ ܼܥܲ
ܢ ܘܫܼܘܵܡܹܗܗ ܵܝܐ ܼܝܗܵܘܐ: " ܕܸܠܵܫܼܢܲ ܕ ܸܡܵܢ̈ܝ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܪܒ ܵ ܵܐܵܪܵܡܵܝܐ، ܣܼܘܪܵܝܵܝܐ " ܘܼܚܲ

ܢ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ   "؟ܼܝܲ
ܝ݂ܟ ܒܚܼܝܵܪܐ     ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܒܣܼܝܥܵܬܐ  (expert)ܒܵܐܵܗܐ ܸܥܵܕܵܢܐ ܵܐܦ ܦܸܠܚܹܠܗ ܼܐܲ

ܐ  ܟܢܼܘܫܵܝܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ  (idioms and expressions)ܕܸܠܟܣܼܝܩܲܘܢ ܘܛܼܘ݂ܟ̈ܢܹ ܼܒܲ
ܪܕܼܘܵܬܵܢܝܵܬܐ  ܵܕܵܡܐ ܕܟܢܼܘܫܵܬܐ ܼܡܲ ܗܸܘܹܠܗ ܼܗܲ ܚܵܕܐ ܹܫ݇ܢܵܬܐ. ܼܘܲ ܣܼܘܪܵܝܵܝܐ ܠܸܡܬܵܚܐ ܼܕܲ

ܐ ܘܣܼܘ̈ܖܵܝܹܝܐ( ܠܵܕ̈ܝܹ ܹܝܐ ܘܼܟܲ ܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܣܼܘܪܵܝܵܝܐ )ܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ ܵܠ̈ܠܹ ܒܵܝܐ  ܘܦܼܝܫܹܠܗ ،ܕܼܡܲ ܡܼܓܲ
ܬܼܝܪ ̣ܡܢ  ܒܵܪܢܼܝܵܬܐ ܠܼܝܲ ܵܕܵܡܐ ܕܣܼܝܥܵܬܐ ܡܼܕܲ ܐ ܫܸ  ܬܵܠܬ݇  (for more than)ܼܗܲ ̈ܢܹ

ܵܕܵܡܐ ܒܣܼܝܥܵܬܐ ܕܵܣܝܲܘܡܼܘܵܬܐ  ܒܵܐܵܗܐ ܸܡܬܵܚܐ ܦܼܝܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܦܪܼܝܵܫܐ ܼܗܲ ܼܘܲ
ܠܵܬܐ  ܡܓ ܼܲ ܦܸܪܣܹܠܗ ܵܒ̇ܗ  "ܵܩܵܠܐ ܣܼܘܪܵܝܵܝܐ"ܼܕܲ ܪܕܼܘܵܬܵܢܝܵܬܐ ܼܘܲ ܕܟܢܼܘܫܵܬܐ ܼܡܲ

ܵܝܐ. ܪܒ ܵ ܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ ܘܼܐܲ ܬܹܪܝܢ ܸܠܵܫ̈ܢܹ ܐ ܼܒܲ ܼܝ̈ܣܹ ܐ ܣܒ   ܹܡܐܡ̈ܖܸ

ܵܕܵܡܐ ܕܚ    ܹܢܐ، ܵܪܒܼܝ ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܼܝܗܵܘܐ ܼܗܲ ܲܘܩ ̣ܡܢ ܕܼܐܲ ܐ ܫܒ  ܼܘܵܝܵܕܐ ܕܵܣܦ̈ܖܸ
ܐ  ܵܩܹܝܐ (Union of writers)ܘܵܣܝܲܘ̈ܡܹ ܐ ،ܥܼܝ̈ܖܵ ܐ ܘܵܣܝܲܘ̈ܡܹ ܵܕܵܡܐ ܕܚܼܘܵܝܵܕܐ ܕܵܣܦ̈ܖܸ  ܘܼܗܲ
ܡܠܼܝܠܹ̈  ܪ ܒܗܵ ܼܕܲ ܵܕܵܡܐ ܕܣܼܝܥܵܬܐ ܝܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܣܼܘܪܵܝܵܝܐ. ܘܼܗܲ  ܸܥܵܕܵܢܐ ܼܝ݇ܗܵܘܐ ܼܗܲ

ܠܵܬܐ ܕܚܼܘܵܝܵܕܐ  ܐ ܕܡܓ ܼܲ ܘܵܐܦ ܵܬܵܡܐ ܦܸܪܣܹܠܗ  "ܵܣܦܵܪܐ ܣܼܘܪܵܝܵܝܐ"ܕܵܣܝܲܘܡܼܘܵܬ̣
ܪ ̣ܡܢ ܵܪܵܒܐ ܹܡܐܡܖܸ̈  ̈ܖܓܹܡܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ  (in addition to)ܐ ܣܼܛܲ ܐ ܡܼܬܲ ܡܠܲܘ̈ܐܹ
ܒܵܝܐ ܠܹܪܫܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ ܘ ܵܝܐ ܘܦܼܝܫܹܠܗ ܡܼܓܲ ܪܒ ܵ ܚܵܕܐ  ܼܐܲ ̇ܗ ܠܸܡܬܵܚܐ ܼܕܲ ܵܣܝܲܘܡܲܘܵܬ̣

 ܸܫ݇ܢܵܬܐ.
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ܦܵܩܐ     ܐ ܼܝ݇ܗܵܘܐ ܒܚܼܝܵܪܐ )ܡܼܢܲ ܓܼܘܫܵܡܐ ) ܒܵܢܐ ܫܵ ( ܕܠܸ expertܵܩܐ ܵܪܵܒܐ ܸܫ̈ܢܹ
ܟܢܼܘܫܵܝܐ ܝܼܘܠܵܦܵܢܵܝܐ  (under control of)ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܣܼܘܪܵܝܵܝܐ( ܕܼܝ݇ܗܵܘܐ ܵܢܦܵܩܐ  ܼܠܲ

ܪ ܫܼܘܚܵܠܵܦܐ ܦܲܘܠܼܝܛܼܝܵܩܵܝܐ ܕܗܸܘܹܠܗ ܒܥܼܝܵܪܩ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ  ܥܼܝܵܪܵܩܵܝܐ. ̣ܡܢ ܵܒܼܬܲ
ܐ ،1113 ܐ   ܕܫܼܘܵܟ̈ܢܹ ݂ܟܬܒ ܵ ܚܠܼܘܵܦܐ   ܕܹܪܵܫܐ   ܕܼܡܲ  ܦܼܝܫܹܠܗ   ܪܫܼܝܵܡܐ    ܼܬܲ

ܡܫܼܝܵܚܸܝ̈ܐ      (Office   of     Endowments    of    the    Christians) ܼܕܲ
ܐ ܪܓ ܵ ܪܵܢܵܣܐ ܵܓܵܘܵܢܵܝܐ  ܒܼܕܲ ܝܼܘܵܡܐ ܕܸܥܕܵܬܐ (director general) ܕܼܦܲ ܝ݂ܟ ܼܩܲ ܼܐܲ

ܐ  ܵܕܵܡܐ ܕܣܼܝܥܵܬܐ ܕܵܣܝܲܘܡܲܘ̣ܬܵ ܒܵܝܐ ܼܗܲ ܹܝܐ. ܵܐܦ ܦܼܝܫܹܠܗ ܡܼܓܲ ܕܢܵܚܐ ܕܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ ܕܼܡܲ
ܠܵܬܐ ܦܪܼܝܣܵܬܐ ܒܵܐܵܗܐ ܫܼܘܬܵܐܵܣܐ. ܡܓ ܼܲ  ܼܕܲ

ܕ ܚܼܘܕܵܪܐ ܵܪܒܼܝ ܝܼܘܵܐܪܵ     ܪܼܘܫܵܡܵܝܐ  (course, seminar)ܫ ܡܼܘܸܠܦܹܠܗ ܒܼܚܲ
ܠܦܼܝ ܸܠܵܫܵܢܐ  ܐ ܕܼܡܲ ܹܝܐ ܕܵܗܘܼܝ ܵܡܨܵܝ̈ܢܹ ܐ ܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ ܠܵܦ̈ܢܹ ܠܸܠܵܫܵܢܐ ܣܼܘܪܵܝܵܝܐ ܠܼܡܲ
ܠܵܝܵܢܐ  ܕ ܸܡܢܵܝܵܢܐ ܼܡܲ ܝܵܟܐ ܕܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ ܫܵܝܹܬܐ ܕܵܐ̣ܬܵܪܐ ܼܐܲ ܲ ܕ̈ܖܼ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ ܵܓܘ ܼܡܲ

ܐ ݇ܝܹܠܗ ݇ܕ ܸܡܬܵܚܐ ܵܐܦ ܡܼܘܩܪܼܝܵ ܹܝܐ. ܘܒܼܚܲ ܐ  ܕܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ ܫܵܬܐ ܕܵܟܗ̈ܢܹ ܕܼܪܲ ܵܓܘ ܼܡܲ
ܠܡܼܝܵܕܘ̈ܗܝ ܠܸܡܬܵܚܐ  ܵܕܕ؛ ܘܬܹܪܝܢ ̣ܡܢ ܼܬܲ ܓ  ܹܝܐ ܒܼܒܲ ܕܢܵܚܐ ܕܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ

ܝܡܵܢܐ ܕܸܗܢܕܲܘ. ܕܢܵܚܐ ܒܼܬܲ ܐ ̣ܡܢ ܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ ܫܼܝ̈ܫܹ ܐ ܼܝܗܵܘܘ ܼܩܲ ܪܹܬܝܢ ܸܫ̈ܢܹ  ܕܼܬܲ

ܫܸܒܩܹܠܗ ܠܥܼܝܵܪܩ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ  2998ܵܗܐ ̣ܡܢ ܸܫ݇ܢܵܬܐ     ܠ ܼܕܲ ܘ݇ܐܸܙܹܠܗ  1115ܘܼܗܲ
ܐ  ܠܵܐܹܡܝܪܼܝܵܟܐ، ܵܪܒܝܼ  ܵܕܵܡܐ ܒܣܼܝܥܵܬܐ ܕܵܣܝܲܘܡܲܘ̣ܬܵ ܐ ݇ܝܹܠܗ ܼܗܲ ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܗܘܼܝܵ

ܠܵܬܐ  ܡܓ ܼܲ ܕܦܼܝܫܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ  (The Harp of the Spirit)" ܸܟܵܢܵܪܐ ܕܪܼܘܵܚܐ"ܼܕܲ
ܕ ܸܩܵܠܝܵܬܐ ܡܼܝܛܵܪܦܲܘܹܠܝܵܛܝܵܬܐ ܕܸܥܕܵܬܐ  ܐ ܒܼܝܲ ܬܵܠܵܬܐ ܸܠܵܫ̈ܢܹ ܦܪܼܝܣܵܬܐ ܼܒܲ

ܹܝܐ ܕܢܵܚܐ ܕܵܐ̣ܬܲܘ̈ܖܵ ܵܬܢܘܼ  ܕܼܡܲ ܒܵܪܢܼܘܵܬܐ ܘܵܪܥܝܼܘܵܬܐ ܕܛܼܘܒ  ̣ܬ ܵܡܪܝ ܬܚܼܘܬ ܡܼܕܲ
ܠܵܬܐ. ܡܼܓܲ ܪܵܣܵܢܐ ܼܕܲ ܐ ܘܼܦܲ ܚܠܼܘܵܦܐ ܕܸܪܫ ܵܣܝܲܘ̈ܡܹ ܐ، ܘܼܝ݇ܗܵܘܐ ܼܬܲ ܪܓܼܝܣ ܨܠܼܝܒ ܵ  ܓܼܝܼܘܲ

ܠܵܬܐ ܦܼܝܫܵ  ܒܵܝܐ ܠܥܼܘܗܵܕܵܢܐ ܡܬܘܲ ܸܫܵܡܐ ܕܡܓ ܼܲ ܵܒܐܐ ݇ܗܵܘܐ ܡܼܓܲ ܠܵܦܵܢܐ ܼܪܲ  ܵܡܵܝܐ ܕܼܡܲ
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ܝ ܕܹܟܐ ܵܦܸܐܫ ܸܩܪܵܝܐ ܵܟܘܟܒ ܵ  ܪܼܣܲ ܕܢܵܚܐ ܘܸܟܵܢܵܪܐ ܕܪܼܘܵܚܐ ܕܩܼܘܕܵܫܐ.ܵܡܪܝ ܼܢܲ  ܐ ܕܼܡܲ

ܼܝܵܪܐ ݇ܝܹܠܗ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ     ܝܹܢܐ ܸܕܢܵܚܐ  2929ܵܪܒܼܝ ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܓܒ  ܪܵܬܐ ̰ܓܵ ܼܩܲ ܠܡܼܝܲ
ܐ: ܠܼܘܵܢܐ 3ܵܕܘܼܝܕ ܘܐܼܝܬ ܠܗܲܘܢ  ܵܠܢܬܼܝܵܢܐ ܘܵܐܡܼܝܠܵܝܐ ،ܒܵܢ̈ܬܹ ܕ ܒܪܲܘܵܢܐ: ،ܒ ܵ  ܘܼܚܲ

ܩܹܪܐ ܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ  ܐ ܫܼܲ  ̈ܖܵܘܹܝܐܠܫܼܲ ܵܪܵܡܢ. ܵܪܒܼܝ ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܹܟܐ ܼܡܲ  adult)ܠ̈ܡܹ
beginners)  ܼܝܵܣܐܼܝܬ ܠܵܬܐ ܕ (copiously)ܘܹܟܐ ܵܟܹܬܒ  ܣܒ  ܡܓ ܼܲ ܠܵܬܐ"ܼܒܲ  " ܹܡܐܼܙܲ

 

 
 

ܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ ܡ ܵܝܠܲܘ̈ܦܹ  ܵܪܒܼܝ ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܵܗܝܕܲܘ ܼܥܲ
 

(march or procession)  ܐ ܐܼܘܡܵܬܵܢܵܝܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ ܕ ܵܡܘܬܒ ܵ ܦܪܼܝܣܵܬܐ ܒܼܝܲ
ܐ: ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܝܵ  ܬܵܠܵܬܐ ܸܠܵܫ̈ܢܹ ܵܝܐ.ܕܸܐܠܼܝܢܲܘܝ ܼܒܲ ܪܒ ܵ  ܐ، ܸܐܢܓܸܠܵܣܵܝܐ ܘܼܐܲ
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ܹܝܐ ܦ̈ܖܼܝܹܣܐ ܕܵܪܒܼܝ ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܐ ܵܣܦ̈ܖܵ ̈ܬܹ ܟܬܼܝܒ ܵ ܹܢܐ ܼܘܲ       :ܝܵܢܐ ܣܼܘܥ̈ܖܵ
ܐ ܕ ـ 2 ܡܠܵܠܐ ܵܦܣܼܝܵܩܵܝܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ"ܟܵܬܒ ܵ ܡ  "ܬܼܘܵܪܨ ܼܡܲ ܠܵܦܢܼܝܵܬܐ ܼܥܲ ܼܡܲ

ܐ ̰ܓܼܘܵܐܢ ܵܪܝܵܗܵܢܐ ܝܵ  ܝܒ ܵ ܐ ܡܼܛܲ ܵܥܐ( (ready)ܘܸܣܦ. )ܟܵܬܒ ܵ ܛܒ ܵ  ܝܹܠܗ ܼܠܲ
ܐ ܕ ـ 1 ܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ"ܟܵܬܒ ܵ ܠܵܦܢܼܝܵܬܐ ̰ܓܼܘܵܐܢ ܵܪܝܵܗܵܢܐ  "ܸܗܠ̈ܩܹ ܡ ܼܡܲ ܼܥܲ

ܼܝܥܵܬܐ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ، 1119ܼܝܵܟܓܲܘ ܫ ـܵܝܘܸܣܦ  ܵܝܢܼܝܵܬܐ ܛܒ  ܚܵܬܐ ܬܼܪܲ ܼܨܲ . ܵܐܵܗܐ 1121 ܼܐܲ
ܐ ܵܪܵܒܐ ܵܡܘܬܵܪܵܢܐ ܝܹܠܗ ܠܵܐܢܼܝ ܕܹܟܐ ܵܝܕܥܼܝ ܸܠܵܫܢܵ  ܐ ܸܐܢܓܸܠܵܣܵܝܐ ܘܵܒܥܼܝ ܟܵܬܒ ܵ

ܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܝܬ ܠ݇ܗܲܘܢ ܸܥܵܕܵܢܐ ܕܵܐܙ݇ܠܼܝ ܠܸܣܕ̈ܖܸ  ܕܵܝܠܦܼܝ ܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ، ܐܼܝܵܢܐ ܼܠܲ
(language classes) . ܐ ܵܐܦ ܐ ݇ܝܵܢܐ ܟܬܼܝܒ ̈ ܹܫܐ ܦܼܝ̈ܫܹ ܐ ܟܵܠܝ ܕܼܘ̈ܖܵ ܵܓܘ ܟܵܬܒ ܵ

ܐ ܹܟܐ ܵܡܨܼܝ ܕܵܝܠܦܼܝ ܕܵܠܐ ܣܼܘܵܝܵܥܐ ) ܠܡܼܝ̈ܕܹ ( helpܒܸܠܵܫܵܢܐ ܸܐܢܓܸܠܵܣܵܝܐ ܘܼܬܲ
ܠܦܵ   ܵܢܐ. ܕܼܡܲ

ܢ ܚܠܼܝܵܩܐ̇ܗܘ ܬܼܲ "ܬܼܘܪܸܓܡܹܠܗ ܠܸܠܵܫܵܢܐ ܸܐܢܓܸܠܵܣܵܝܐ ܬܼܘܵܢܵܝܐ ܕ ـ 3  "ܪܼܥܲ
ܐ ܡܼܝܵܫܹܐܝܠ ܵܠܵܥܵܙܪ ܥܼܝܵܣܐ، ܫܼܝܵܟܓܲܘ،   .1119ܠܵܟܬܲܘܒ ܵ

ܐ ܕ ـ 2 ܐ"ܟܵܬܒ ܵ ܒ̈ܝܹ ܐ ܡܼܓܲ ܐ: ܟܼܘܵܢܫ ܹܡܐܡ̈ܖܸ ܗܪܼܝ̈ܖܸ ܵܕܕ،  ،"ܼܙܲ ܓ   .1111ܼܒܲ
ܐ ܕ ـ 5 ̈ܖܹܓܐ"ܟܵܬܒ ܵ ̈ܖܹܕܐ ܕܼܡܲ ܵܕܕ،  ،"ܼܘܲ ܓ   .2988ܼܒܲ
ܐ ܕ ܬܼܘܪܸܓܡܹܠܗ ـ 2 ܐ"ܠܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐ̣ܬܲܘܵܪܵܝܐ ܟܵܬܒ ܵ ܼܝܵ ܒܵܪܢ  "ܢܒ  ܐ ̰ܓܼܲ ܠܵܟܬܲܘܒ ܵ

ܵܕܕ،  ܓ  ܒܵܪܢ، ܼܒܲ ܠܼܝܠ ̰ܓܼܲ  .2988ܼܚܲ
ܵܝܐ ܬܼܘܵܢܵܝܐ ܕ ـ 9 ܪܒ ܵ "  The Rogue Registrar"ܬܼܘܪܸܓܡܹܠܗ ܠܸܠܵܫܵܢܐ ܼܐܲ

ܵܬܐ ܸܐܢܓܸܠܵܣܝܵܬܐ  ܝܪܼܘܬ ،"  Leany Collins" ܠܵܟܬܲܘܒ   2989 ،ܼܒܲ
 

ܐ، ܵܡܨܸ     ̈ܖܵܝܸܢܐ ܡܼܘܸܚܸܒ̈ ܸܢܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐܬܼܘܢ ܕܵܩܸܪܬܲܘܢ ܠܼܩܲ ܒ̈ܖܵ   ܕܼܚܲ
ܣܵܩܐ ܕܵܐܵܗܐ ܣܵܝܵܡܐ   ܐܵܬܐ ܼܥܲ ܠܕ 29ܕ ܒܼܦܲ   (ܵܣܝܲܘܡܼܘܵܬܐ) ܠܵܬܐ.ܡܼܓܲ
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 ܚܘܒܐ ܘܙܼܒܢܐ
ܝܕܘܼ  ܫܝܼܘܵܐܪܵ                                         ܼܗܲ  

  

ܝܵܟܐ ܕܟܠܗ݇ ܐ ܟܸ     ܪܵܬܐ ܼܐܲ ܼܓܸܫܐ ܵܐܡܪܼܝ ܕܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܚܵܕܐ ܵܓܼܙܲ ܝܗܝ( ̈ܖܸ ܲܘܢ )ܟܼܠܲ
ܵܫܐ(، ܼܝܕܼܲ )ܸܟܐ ܵܚܝܼܝ ݇ܗܵܘܘ( ݇ܗܵܘܘ ܸܟܐ ܵܥܡܪܝܼ  ܕܼܘܵܬܐ، ܟܡܼܝܪܼܘܵܬܐ )ܼܚܲ ܥܵܬܐ، : ܼܚܲ

ܪܵܟܐ ܕܚܘܼ  ܸܢܐ.ܵܒܐ ܘܼܫܲ ܼܓܸܫܐ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇                                   ̈ܖܸ

ܼܓܸܫܐ ܕܓܵ     ݇ܕ ܼܡܢ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܦܼܝܫܵܠܲܗ ܓܠܼܝܵܬܐ ܠ̈ܖܸ ܪܵܬܐ ܸܒܕܒܼܚܲ ܵܦܝܵܫܐ  ܼܙܲ
ܩܠ݇ܗܲܘܢ  ܕܠ݇ܗܲܘܢ ܸܐܠܵܦܐ ܘܫܼܒܸ ܼܓܸܫܐ ܥܼܒܸ ܵܡܐ. ܟܠ݇ܗܲܘܢ ̈ܖܸ ܛܡܼܝܪܵܬܐ ܒܼܝܲ

ܪ ܼܡܢ )ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ( ܚܼܘܵܒܐ. ܚܼܘܵܒܐ ܠܚܲܘܸܕܗ ܪܵܬܐ ܣܼܛܲ ̰ܦܸܫܗ( ܠܵܓܼܙܲ  )ܒܼܢܲ
ܪ ܼܒܲ ܪܵܬܐ. ܲܗܘ ܒܸܥܐ ܸܠܗ ܕܼܣܲ ܵܪܵܝܐ  )ܵܣܸܒܪ( ܦܼܝܫܸܠܗ ܒܵܓܼܙܲ ܠ ܪܵܦܵܦܐ ݇ܐܼܚܲ ܠܼܗܲ

ܪܵܬܐ ܫܼܘܸܪܐ ܵܠܲܗ ܸܠܛܵܒܵܥܐ، ܡܼܘܩܸܘܚܸܠܗ ܒܵܩܵܠܐ ܵܪܵܡܐ ܕܲܗܘ ܢ ܕܵܓܼܙܲ  ܘܐܼܝܼܡܲ
ܪܵܬܐ(.                           ܼܝܲ  ܸܒܚܵܢܵܩܐ ܝܸܠܗ ܘܵܒܸܥܐ ܥܼܘܕܵܪܵܢܐ )ܼܗܲ

ܵܪܐ ݇ܗܵܘܐ ܡܼ ܘܟܼܲ     ܩܸܪܐ ܸܠܗ  ،ܐ ܸܐܠܵܦܐܢ ܵܬܵܡܐ ܵܓܘ ܚܕܵ ܕ ܥܼܘܬܵܪܐ ܸܒܥܼܒܵ
ܐ "ܚܼܘܵܒܐ ܘ݇ܐܸܡܸܪܗ:  ܢ ܵܒܣܵܡܐ ܠܼܘܼܟ ܵܬܐ ܒܣܼܘܪܵܗܼܒܵ ܐܲܘ ܥܼܘܬܵܪܐ ܸܐ

ܙܵܬܐ(  ܠܼܝܲ ܥܸܢܐ ܸܠܗ )ܘ̰ܓܼܘܸܘܒܸܠܗ( ܥܼܘܬܵܪܐ:  "ܘܵܦܸܪܩܠܼܝ.)ܒܼܡܲ ܦܵܫܵܡܐ ܝܸܘܢ، "ܼܘܲ
ܬܼ  ܝܬ ܦܵܝܵܫܐ ܼܐܲ ܐ ܘܸܣܐܵܡܐ ܘܼܠܲ ܗܼܒܵ ܢ، ܸܐܠܦܼܝ ܡܠܼܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܼܕܲ ܵܪܐ ܸܠܐ ܵܡܸܨ

                                                               "ܸܐܠܼܘܼܟ. ()ܕܼܘܟܵ 
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ܵܪܐ ܵܐܦ ܲܗܘ ܼܡܢ ܵܬܵܡܐ ܵܓܘ ܚܵܕܐ     ܘܚܸܙܐ ܸܠܗ ܚܼܘܵܒܐ ܠܫܼܘܼܒܵܗܵܪܐ ܸܒܥܼܒܵ
ܦܼܝܪܵܬܐ، ܘ ܢ ܵܒܣܵܡܐ ܠܼܘܼܟ ܵܬܐ ܵܦܸܪܩܠܼܝ."݇ܐܸܡܸܪܗ: ܸܐܠܵܦܐ ܼܫܲ  "ܐܲܘ ܫܼܘܼܒܵܗܵܪܐ ܸܐ

ܥܸܢܐ ܸܠܗ ܫܼܘܼܒܵܗܵܪܐ:  ݇ܢܬ ܬܼܲ "ܼܘܲ ܢ. ܼܐܲ ܝܸܘܬ )ܸܬܪܵܝܐ( ܪܵܝܐ ܦܵܫܵܡܐ ܝܸܘܢ، ܸܠܐ ܵܡܸܨ
ܩܲܘܵܪܐ ܘܸܒܕ                                    "ܵܥܼܒܸܕܬ ܙܵܝܵܢܐ ܠܸܐܠܦܼܝ. ܘܼܝܲ

ܵܪܐ ܼܡܢ ܩܘܼ ܘܚܸܙܐ ܸܠܗ ܚܘܼ     ܟܡܼܝܪܼܘܵܬܐ ܸܒܥܼܒܵ ܸܠܗ ܸܡܵܢܲܗ  ܒܸܥܐܪܵܒܐ ܘܵܒܐ ܼܠܲ
ܡܼܝ ܘܵܦܸܪܩ ")ܸܡܢܼܘܲܗ( ܥܼܘܕܵܪܵܢܐ ܘ݇ܐܸܡܸܪܗ:  ܝܒܼܘܵܬܐ ܼܥܲ ܟܡܼܝܪܼܘܵܬܐ ܥܼܒܲܘܕ ܼܛܲ

ܐܲܘܗ ܚܼܘܵܒܐ ܵܐܵܢܐ "ܸܐܵܠܐ )ܐܼܝܵܢܐ( ܟܡܼܝܪܼܘܵܬܐ ܥܸܢܐ ܵܠܲܗ:  "ܠܼܝ ܼܡܢ ܛܵܠܵܩܐ.
ܢ ܕܵܗܘܵܝܢ ܠܚܲܘܕܼܝ. ܢ ܘܣܢܼܝܩܵܬܐ ܝܼܘܲ ܢܵܬܐ ܝܼܘܲ ܼܫܲ                       "ܵܪܵܒܐ ܼܚܲ

ܕܼܘܵܬܐܐܵ     ܐ ܦܨܼܝܚܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ  ܦ ܼܚܲ ݇ܕ ܵܗܕܼܟܵ ܐ ܘܼܚܲ ܵܪܲܗ ܼܡܢ ܵܬܵܡܐ ܒܣܼܘܪܵܗܼܒܵ ܥܼܒܸ
ܢ ܕܩܸܪܐ ܸܠܗ. ݇ܕ  ܕܵܐܦ ܵܠܐ ܫܸܡܥܵܠܲܗ ܠܵܩܵܠܐ ܕܚܼܘܵܒܐ ܐܼܝܼܡܲ ܼܡܢ ܸܫܠܵܬܸܢܐ ܼܚܲ

ܕ ܸܒܐܵܡܵܪܐ:  ܵܐܵܗܐ  "ܼܟ.ܵܬܐ ܚܼܘܵܒܐ، ܵܐܵܢܐ ܸܒܕ ܵܫܩܸܠܢܘܼ "ܵܩܵܠܐ ܦܼܝܫܸܠܗ ܫܡܼܝܵܥܐ ܼܟܲ
ܟܼܝܵܡܐ. ݇ܕ ܼܚܲ ܕܼܘܸܬܗ ܘܪܵܘܸܙܗ ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ )ܦܨܼܝܚܼܘܸܬܗ( ܢܸܫܐ ܸܠܗ  ܚܼܘܵܒܐ ܼܡܢ ܼܚܲ

ܸܩܪ ܼܡܢ ܗܲ  ܵܢܐܘ ܕܼܒܲ ܛܼܒܵ ܕ ܡܸܛܐ  ܼܡܲ ܝܵܟܐ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ݇ܗܵܘܘ ܘܼܟܲ ܚܵܡܵܢܐ( ܕܠܼܐܲ )ܡܼܪܲ
ܝܵܢܐ ܩܸܠܗ ܠܚܼܘܵܒܐ ܒܼܫܲ ܟܼܝܵܡܐ ܫܼܒܸ ܼܒܵܫܐ )ܠܸܒܪܵܙܐ(، ܲܗܘ ܼܚܲ ܘ݇ܐܸܙܸܠܗ. ܠ݇ܗܲܘܢ ܠܼܝܲ  

ܥܵܬܐ:     ܕܵܪܵܢܐ؟"ܒܼܘܸܩܸܪܗ ܚܼܘܵܒܐ ܼܡܢ ܼܝܼܕܲ ܥܵܬܐ  "ܲܡܢ ܼܝ݇ܗܵܘܐ ܵܐܵܗܐ ܡܼܥܲ ܼܝܼܕܲ
ܼܒܵܢܐ.ܵܐܗܵ "݇ܐܸܡܵܪܲܗ:  ܼܒܵܢܐ؟" "ܐ ܼܝ݇ܗܵܘܐ ܼܙܲ ܒܼܘܸܩܸܪܗ ܚܼܘܵܒܐ ܒܸܬܡܵܗܐ )ܒܕܼܘܵܡܵܪܐ،  "ܼܙܲ

ܵܒܐ(:  ܼܒܵܢܐ ܵܩܡ "ܒܥܼܘ̰ܓܵ ܸܕܪܠܼܝ؟ܐܼܝܵܢܐ ܵܩܐ ܡܲܘ ܼܙܲ                      "ܡܼܥܲ

ܛܼܝܢܼܘܵܬܐ )ܸܚܟܸܼ     ܚܵܕܐ ܼܦܲ ܥܵܬܐ ܼܒܲ ܡܼܝܩܬܵ ܓܸܚܟܵܠܲܗ ܼܝܼܕܲ ܐ ܘ݇ܐܸܡܵܪܲܗ: ܡܵܬܐ( ܼܥܲ
ܠܚܲܘܕ ܼܝܸܠܗ ܸܡܬܵܡܨܵܝܵܢܐ ܕܵܝܸܕܥ " ܼܒܵܢܐ ܼܒܲ       "ܟܵܡܐ ܛܼܝܵܡܵܢܐ ܝܸܠܗ ܚܼܘܵܒܐ.ܼܙܲ
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ܝܐ  ܐܬܘܖܐ
ܐ

 ܡܬ̈ܠ

  ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ

 ܙ

ܐܙܸܕܥ ܼܡܢ ܵܐܢܼܝ ܛ܀  ܸܢ̈ܐ( ܠܲܘܸܫ̈ ܘ̰ܓܵ ܐ. ،)ܢܼܝܵܚܐ ̰ܓܵ ܵܠܐ ܙܸܕܥ ܼܡܢ ܵܐܢܼܝ ܵܦܠܲܘܸܫ̈  

ܡܸܙܡ ܘܵܟܸܪܒ ܸܠܐ ܵܡܸܚܐ ܙܝܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܢܐ ܸܐܵܠܐ ܵܗܘ ܕܵܩܠܼܘܗܝ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܵܪܵܒܐ ܼܗܲ
 ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܦܵܠܵܛܐ ܵܩܘܵܡܐ ܕܒܼܘܫ ܙܵܝܵܢܵܢܐ ܵܗܸܘܐ.

ܐ ܸܒܕ ܵܓܸܪܫܸܠܗ ܸܡܢܼܘܼܟ.ܢܸ ܀ ܙܼܘܵܠܐ ܕܵܩܫܘܲ   

ܡܼܘܼܟ ) ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ̰ܓܸܙܠܼܘܟܼ ܒܸܩܫܝܼܘܵܬܐ ܸܒܕ ܵܬܸܦܩ ܼܥܲ (.ܸܒܕ ܼܥܲ  

 ܀ ܙܼܘܪܵܢܐ ܼܡܢ ܸܐܫܬܼܘܲܗ ܡܵܚܝܼܘܲܗ ܝܸܠܗ.

ܕܼܘܗܝ ܝܸܠܗ.ܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܪܵܨܐ ܥܼܒܵ ܵܠܐ ܼܬܲ ܫܼܘܼܓ݇  

 ܚ

ܪܵܬܐ ܦܼܘܪܸܦܨܵܠܲܗ.ܒܼ ܚܼܲ  ܀ ܵܠܐ ܩܸܛܥܸܠܗ ܘܼܟܲ  

ܕ݇    ܼܘܵܬܐ ܦܪܼܝܩܵܬܐ ܝܵܠܲܗ.ܵܡܵܝܐ ܸܫܪܵܝܐ ܝܸܠܗ ܘܸܚܙܵܡܝܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܗܘ ܝܣܼܘܵܪܐ ܼܩܲ

݇ܕ  ܝܼܟ ܕܡܝܼ̈ܵ ܀ ܼܚܲ ܪܼܝܵܕܐ.ܼܐܲ ܐ ܵܟܠܼܝ ܵܓܘ ܼܣܲ  
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݇ܕ ܸܡܢܕܝܼ  ܝܵܬܝܼܘܵܬܐ ܕܼܚܲ ܕܼܘܵܥܐ ܝܸܠܗ ܠܼܠܲ ܝܵܡܢܼܘܵܬܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܡܲ ܝܼܟ ܚܼܘܵܒܐ، ܼܗܲ ܼܐܲ
ܪܼܝܵܕܐ . ܒܵܗܝܘܫܪ ܐ ܸܠܐ ܵܟܠܼܝ ܵܓܘ ܼܣܲ                            .ܕܡܼܝܵ

ܚ ܐ ܝܼܘܲ ݇ܕ ܡܼܘܬܼܒܸ̈ ܚ ܘܼܚܲ ݇ܕ ݇ܐܼܟܼܝܵܠܐ ܝܼܘܲ ܢ ܀ ܼܚܲ .݇ܬܚܲܘܬ ܸܪܼܫܲ  

ܸܢ̈ܐ ܛܼܝܵܡܸܢ̈ܐܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕܟܵܡܐ ܸܡܢܕܼܝܵ ܪܵܬܐ ܕܼܚܲ ܼܕܲ ܢ ܡܵܨܝܵܬܐ ܠܼܗܲ ܝܬ ܼܠܲ .ܼܠܲ  

݇ܕ ܀  ܥܵܠܐ ܡܵܚܵܝܐ ݇ܗܵܘܘ، ܦܸ ܼܚܲ ܩܠܼܘܲܗ ܘ݇ܐܸܡܵܪܲܗ: ܕܼܘܵܟܐ ܼܢܲ ܵܩܐ ܦܼܘܫܵܛܐ ܵܠܲܗ ܼܐܲ
ܐ ܸܦ̈ ܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܕܙܥܲܘ̈ܖܼܘܸܢܐ(.                 ܵܐܵܢܐ ܸܙܐ ܐܼܝܬ ܠܼܝ ܼܦܲ ܩܸܠ̈ )ܼܐܲ  

ܫܼܘܛܼܘܲܗ  ܸܦܵܠܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܪܵܒܐ ܸܒܟܵܝܠܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܵܓܢܼܘܗܲ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܩܠܼܘܗܝ ܼܦܲ ܘܼܐܲ
ܸܢܐ ܩܵܠܐ ܕܓܼܘ̈ܖܵ ݇ܕ ܒܼܐܲ .ܝܸܠܗ ܼܚܲ  

ܸܦܐ ܸܠܗ ݇ܕ ܸܫܐܵܕܵܢܐ ܼܪܲ ݇ܕ ܸܟܐܵܦܐ ܕܼܚܲ ܠܵܦܐ ܵܗܘܵܢܸܢ̈ܐ ܸܠܐ ܵܡܨܼܝ ܵܓܘ ܩܼܘܢܵܝܐ،  ܀ ܼܚܲ ܼܐܲ
                                                          ܕܵܦܠܛܼܝ ܸܠܗ.

ܵܕܐ ܝܸܠܗ  ܵܠܐ ܸܚܠܵܛܐ ܥܼܒܵ ݇ܕ ܫܼܘܼܓ݇ ܼܟܵܠܐ ܼܚܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܣܲ ܢ ܕܼܚܲ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐܼܝܼܡܲ
ܣܵܩܐ ܝܵܠܗܲ  ܨܬܼܘܗܝ ܵܪܵܒܐ ܼܥܲ ܼܪܲ ݇ܕ ܸܡܢܵܝܵܢܐ ܓܼܘܵܪܐ ܼܡܢ ܵܗܘܵܢܢܸ̈ ܵܐܦ ܵܩܐ  ܼܬܲ ܐ.  ܼܚܲ  

݇ܕ ݇ܬܚܼܘܬܼܘܲܗ. ܠܼܘܲܗ، ܼܚܲ ݇ܕ ܸܟܐܵܦܐ ܼܥܲ  ܀ ܼܚܲ

ܕ݇  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܠ ܼܚܲ ܡܵܬܐ ܼܥܲ ܡܼܙܲ ܪܵܒܐ ܵܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ܼܗܲ ܐ ܕܵܠܐ ܵܝܕܥܝܼ  ܼܫܲ   .      ݇ܐܵܢܸܫ̈

̈ܖܸܡܐ، ܸܠܐ ܵܚܸܪܐ ܸܟܦܸܬܐ. ܠ ܼܓܲ ܠܵܒܐ ܕܵܐܼܟܸ ݇ܕ ܼܟܲ  ܀ ܼܚܲ

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܒܼܝܵܫܐ ܘܸܣܪܵܝܐ ܸܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ܣܵܒܵܪܐ ܠܵܛܼܒܵܬܐ. ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܡܢ ܼܚܲ  
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ܵܠܚܵ  ܠܵܒܐ ܕܼܡܢ ܼܨܲ ݇ܕ ܼܟܲ ܵܣܐ܀ ܼܚܲ ܵܨܒܵܚܵܢܐ، ܵܢܐ )ܸܒܝܬ ܢܼܟܵ ܪܵܡܐ ܵܓܸܢܼܒ ܼܩܲ ݇ܕ ܼܓܲ  ( ܼܚܲ
ܩܵܠܐ                                         ܕܵܓܢܼܘܗܝ ܸܟܐ ܵܩܸܛܥ ܵܠܲܗ.ܼܐܲ

ܝܡܵܢܐ ܠܵܐܢܼܝ ܕܒܵܛܼܒܼܘܬܵ  ݇ܕ ܕܵܠܐ ܵܗܸܘܐ ܡܼܗܲ ܐ ܐ ܸܒܬܵܦܵܩܐ ܝܢܵ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܟܠ ܼܚܲ
ܡܼܘܗܝ، ܦܠܚܵ                              ܐ ܝܸܠܗ ܸܠܙܵܝܵܢܐ ܕܵܓܢܼܘܗܝ.ܼܥܲ

ܵܪܐ ܘܚܼܲ  ݇ܕ ܼܡܢ ܼܗܲ ܵܪܐ.܀ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܡܢ ܼܒܲ  

ܝܵܬܝܼܘܵܬܐ ܕܸܪܐܵܙܐ.ܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܵܛܐ ܘܼܠܲ ܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗ ܠܚܼܒܵ  

 ܀ ܚܵܕܐ ܐܼܝܵܕܐ ܸܠܐ ܵܗܸܘܐ ܵܠܲܗ ܵܩܵܠܐ.

ܐ ܒܟܠܦܼܘܵܫܵܩܐ ܝܵܠܵܘܸܬ̈ ܝܬܵ  : ܚܼܘܵܝܵܕܐ ܕܼܚܲ ܢܼܬܲ ܵܠܐ ܸܥܠܵܬܐ ܕܼܡܲ ܐ ܝܸܠܗ.ܫܼܘܼܓ݇  

ܐ ܸܠܗ ܸܫܵܡܐ ܕܟܵܠܲܗ ܸܒܩܵܪܐ.܀ ܚܵܕܐ ܵܬܸܘܪܵܬܐ ܙܵܝܵܢܢܵܬܐ ܟܸ  ܚܸܪܼܒܵ ܐ ܼܡܲ  

ܠ ܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܵܟܐ ܼܥܲ ݇ܕ ܸܟܢܵܫܐ، ܸܒܕ ܵܝܸܬܼܒ ܼܠܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܒܼܝܵܫܐ ܵܗܸܘܐ ܵܓܘ ܼܚܲ ܢ ܼܚܲ ܸܐ
                                            ܸܫܵܡܐ ܕܟܸܠܗ ܵܗܘ ܸܟܢܵܫܐ.

ܗܠܼܘܗܝ ܸܟܐ ܵܐܵܙܠ݇ ܀ ܚܼܘܵܘܐ ܡܼ  ݇ܕܡ ܸܩܢܼܘܗܝ ܸܟܐ ܵܦܠܵܛܐ.ܢ ܸܢܢܵܚܐ ܼܙܲ ܲܗ ܘܵܗܝ ܼܩܲ  

ܢ ܕܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܐܼܝܼܡܲ ܬܵܠܐ ܸܟܐ ܼܡܲ ܐ ܵܬܦܩܝܼ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ݇ܕ  ܵܪܵܒܐ ܵܓܸܗ̈ ܒܼܚܲ
ܸܚܒܼܝ ܸܠܗ                               .ܘܸܠܐ ܵܒܥܼܝ ܕܵܚܙܼܝ ܸܠܗ ܕܸܠܐ ܼܡܲ

ܦܸܩܥ ܸܠܗ. ܝܵܠܵܢܐ ܵܡܐܵܢܐ ܕܵܓܢܼܘܗܝ ܸܟܐ ܼܡܲ ܵܠܐ ܼܚܲ  ܀ ܼܚܲ

ܡܵܬܵܢܐ ܸܒܙܵܝܵܢܐ ܕܵܓܢܼܘܗܝ ܸܟܐ ܵܦܸܠܚ.ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܟܪܲܘܵܒܐ ܘܚܸ   
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ܢ ܸܒܣܵܪܐ ܕܸܚܙܡ ܸܠܗ ܐܼܝܢܵ ܀ ܸܚܙܵܡܐ ܸܐ ܪܡܼܘܗܝ ܸܟܐ ܵܛܸܫܐ ܠ݇ܗܲܘܢ.ܼܘܗܝ ܵܐܼܟܸ ܐ ܼܓܲ  

ܢܫܸ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܸܚܙܵܡܐ ܟܵܡܐ ܕܸܚܪܵܒܐ ܵܗܸܘܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܗܝ ܐ ܠܸܚܙܵܡ̈ܢܼܘܗܝ ܒܸܠܐ ܼܡܲ
                                        ܐ.ܦܠܼܝ ܒܐܼܘܠܵܨܢܵ ܥܵܕܵܢܐ ܕܵܐܢܼܝ ܢܵ 

ܡܼܝܵܢܐ  ܥܵܟܪ( ܀ ܚܵܡܵܛܐ ܕܼܩܲ ܼܡܲ ܢ ܸܠܐ ܛܵ )ܼܛܲ ܐ ܕܟܼܘܼܬܲ ܠܵܩܐ.ܵܓܘ ܟܪܼܝܼܒܵ  

ܥܵܟܪ  ܼܡܲ ܕ݇ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܛܲ ܥܼܘܬܪܼܘܗܝ  ܸܟܐ ܵܗܸܘܐ ܼܡܢ (ܸܗܫܵܝܪܵܪܵܒܐ ܙܗܼܝܵܪܐ )ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܚܲ
ܼܒܵܪܐ.                    ݇ܕ ܸܚܙܵܡܐ ܘܼܚܲ ܸܝܪ ܠ̰ܟܼܘ ܼܚܲ              ܘܸܠܐ ܼܗܲ

ܪܵܥܐ. ،܀ ܚܵܡܵܛܐ ܵܪܸܦܝܬ ܠ ܼܐܲ ܸܠܐ ܵܢܦܵܠܐ ܼܥܲ  

݇ܕ ܕܼܘܵܟܐ ܕܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐܸܠܗ ܠܼܚܲ ܘܸܠܐ ܵܗܘܵܝܐ  ܡܠܼܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ݇ܐܵܢܸܫ̈  
ܐ ܵܓܘܼܘܲܗ.                                                 ̰ܓܵܘ̰ܓܵ

ܪ ܵܗܘ ܚܡܵ ܀  ܚ̰ܟܼܝ ܵܦܵܠܢܼܘܗܝ ܫܘܼ ܚܵܡܵܪܐ ܼܗܲ ܲܗ.ܚܸܠܦܵܬܐ ܝܠܵ ܵܪܐ ܝܸܠܗ ܼܐܲ  

ܦܸܪܵܢܲܗ ܵܓܢܼܘܗܝ ܐܼܝܵܢܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܚܸܠܦ ܸܠܗ ܸܦܨܠܼܘܗܝ ܘܼܫܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܫܲ ܟܵܡܐ ܕܼܚܲ
ܚܸܠܵܦܲܗ.ذاتشܵܝܬܼܘܗܝ )                                     ( ܸܠܐ ܼܫܲ

ܵܒܐ  ܵܡܵܪܐ ܸܙܐ ܒܵܕܵܥܐ ܝܸܠܗ܀ ܚ ݇ܕܒܼܫܲ   ܝܸܠܗ. ܪܵܝܐܥܼܲ ܕܼܚܲ

ܪܵܒܐ ܵܗܸܘܐ ܸܓܠܝܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܼܫܲ ܢ ܕܼܚܲ ܗܵܪܵܢܐ ܸܟܐ ܵܦܸܐܫ ܡܼܘܦܸܠܵܚܐ ܐܼܝܼܡܲ ܐ ܘܼܒܲ
ܐ ܝܗܝ ݇ܐܵܢܸܫ̈ .ܵܩܐ ܟܼܠܲ  

ܨܵܠܘܗܝ ܢ ܸܙܐ ܼܡܢ ܼܚܲ ܪܵܛܘܗܝ ܼܝܲ ܢ ܼܡܢ ܼܐܲ .܀ ܚܵܡܵܪܐ ܼܝܲ  
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ܝܬ ܸܠܗ ܕܝܼ  ܼܡܢ ܵܗܘ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܛܵ ܵܠܝܵ ܕܼܠܲ ܚܸܬ̈ ܚ ܵܝܠܼܦܲ ܐ ܸܠܐ ܵܡܼܨܲ ݇ܕ ܡܸ  ܼܒܸ̈ .ܢܕܝܼ ܼܚܲ  

ܪ ܵܗܘ ܚܡܵ  ܵܪܐ ܝܸܠܗ.܀ ܚܵܡܵܪܐ ܟܵܡܐ ܕܵܣܩܸܠܬ ܸܠܗ ܼܗܲ  

ܚܘܼܝܵܬܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܪܵܝܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܼܬܲ ܪܨܼܘܵܦܝܼܘܵܬܐ  )دلیل( ܫܼܘܦܵܪܐ ܼܒܲ ܠܚܵܕܐ ܼܦܲ
݇ܕ  ܐ ܕܟܠ ܼܚܲ ܪܨܼܘܵܦܝܼܘܬܼܘܗܝ. ݇ܐܵܢܵܫܐ ܸܟܐ ܵܒܢܝܼ ܸܥܵܠܝܵܬܐ، ܸܐܵܠܐ ܕܼܝܵܠܵܝܸܬ̈      ܠܼܦܲ

ܚ̰ܟܼܝ ܛܼܘܦܪܼܘܗܝ ܀ ܚܵܡܵܪܐ ܫܼܘܠ ܚ ܼܐܲ ܝܸܠܗ. ܵܫܐܦܝܼ ܚܼܘܗܝ ܝܼܘܲ  

ܗܵܡܐ ܵܙܘܵܕܐ ܕܚܼܲ ܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܼܣܲ ݇ܕ ܼܡܲ ܚ ܘܼܚܲ ܵܠܐ ܥܼܒܼܝܕܼܘܗܝ ܝܼܘܲ ݇ܕ ܫܼܘܼܓ݇
ܗܵܡܐ ܙܥܲܘܵܪܐ ܸܡܢܼܘܗܝ ܦܵܝܵܫܐ ܝܸܠܗ.                                       ܼܣܲ

ܪܵܥܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܡܵܚܝܼܘܗܝ. ܠ ܼܐܲ  ܀ ܵܚܨܼܘܗܝ ܼܥܲ

ܵܡܘܕܼܘܸܝܐ ܝܸܠܗ  ܝܸܠܗ ܐܼܝܵܢܐ ܸܠܐܵܝܐ ܸܚܛܵܐܸܦܢ ܕܸܦܵܠܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: 
                                                    .ܼܘܗܝܚܛܼܝܬܠ

ܓܵܪܐ.ܨܼܝܵܢܐ ܠܸܓܵܒܐ ܕܵܓܢܼܘܲܗ ܸܟܐ ܢܵ ܀ ܚܼܲ   

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܼܘܬ  ܚ̰ܟܼܝ ܸܦܠܵܚܵܢܐ ܝܸܠܗ ܝܸܠܗ ܕܼܚܲ ܕܵܓܢܼܘܗܝ ܠܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܼܐܲ
ܸܢܐ.                                         ܚܸܡܢ ܒܼܘܬ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇  ܘܸܠܐ ܼܬܲ

 ܛ

ܡ̰ܟܼܝ  ܀ ܝܸܠܗ.)ܵܫܘܵܛܐ( ܛܼܘܦܵܪܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ، ܼܩܲ  

ܪܦܘܼ  ܝܠܼܘܗܝ ܸܒܪܵܥܵܩܐ ܝܸܠܗ ܼܗܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܒܟܸܠܗ ܼܚܲ ܵܫܵܩܐ: ܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗ ܠܼܚܲ  
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ܩ ܸܠܗ ܛܼܘܦܪܼܘܗܝ ܬܪܼܘܵܨܐ ܘܸܟܐ ܥܵܠܐ ܕܒܥܵܕܵܢܐ ܕܥܵܪܵܩܐ ܸܟܐ ܵܕܼܒܸ ܝܼܟ ܼܬܲ  ܼܐܲ
ܠܼܝܠܼܘܵܬܐ ܵܥܸܪܩ ܙܬܵ  ܒܼܩܲ ܠܼܝܲ                                             .ܐ()ܒܼܡܲ

ܛܼܘܦܪܼܘܗܝ ܼܡܢ ݇ܬܚܲܘܬ ܓܕܼܝܵܠܐ ܦܠܼܝܵܛܐ ܝܸܠܗ.܀   

ܵܠܐ ܸܒܙܵܕܵܥܐ ܘܝܸܠܗ ܠܼܘܗܝ ܥܼܒܼܝܕܼܘܗܝ ܝܸܠܗ ܘܸܠܐ ܓܼ݇ ܫܘܼ ܸܦܵܠܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ:
ܐ ܠ̰ܟܘܼ ܸܙܐ  ܕ݇  ܸܒܚܵܫܼܒܵ                                                .݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܚܲ

ܥܵܢܐ ܸܓܠܵܝܐ ܝܸܠܗ.  ܀ ܛܼܝܵܙܐ ܕܼܘܲ

ܠܵܬܐ ܕ :ܦܼܘܵܫܵܩܐ ݇ܕ ܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܵܠܲܗ ܠܩܼܒܵ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܚܲ ܝܗܝ ܵܩܐ ܕܼܚܲ ܫܼܘܼܓܵܠܐ ܕܟܼܠܲ
ܕܼܘܗܝ ܝܵܢܐ  ܐ ܥܼܒܵ ܕ ܵܗܘ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܝܗܝ ܐܼܝܵܢܐ ܼܟܲ ܼܠܲ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܦܵܝܵܫܐ ܗܼܘܡܸܙܡܵܬܐ ܼܥܲ

ܕܼܘܗܝ ܝܸܠܗ ܵܣܐ  ܥܼܒܵ                                    .ܦܵܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܡܼܘܢܼܟܸ

ܸܪܫܵܠܲܗ.ܵܠܲܗ، ܵܟܸܘܬܵܪܐ ܟܬܲܘܵܪܲܗ ܡܘܲ ܀ ܛܵܥܡܵܬܐ ܛܥ ܡܵܫܐ ܼܚܲ ݇ܠܼܪܲ ܘ݇ܐܼܟܵ  

ܠ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗ ܼܥܲ ܪܼܓܵ ܐ ܼܕܲ ݇ܕ ܼܡܢ ܥܵܕܵܢܸܬ̈ ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ ܕܟܠ ܼܚܲ ܕܵܐܼܢܲ
ܡܵܫܐ ܸܠܐ  ܠܼܪܲ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܕܛܵܥܡܵܬܐ ܘ݇ܐܼܟܵ ܠܵܬܐ ܘܼܡܲ ܐ ܝܵܢܐ ܕ݇ܐܼܟܵ ݇ܕ ܵܗܕܼܟܵ ܼܚܲ

ܝܼܟ ܵܟܸܘܬܵܪܐ. ܢܵܩܸܝ̈ܐ ܼܐܲ                                           ܵܐܼܢܲ

 ܐܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ 
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 ܦܘܫܩ ܡ̈ܠܐ ܕܡܡܠܠܐ:

 ܪܒܝ ܝܘܐܪܫ ܗܝܕܘ
 

ܦܵܩܐ:             اعالمیه  ܵܒܕܲܘܩܼܘܵܬܐ:    پیرو تابع، ܼܢܲ

ܠܼܝܵܦܐ،  به فراوانی ܣܼܒܼܝܵܣܐܼܝܬ:            متخصصܒܚܼܝܵܪܐ: ܼܝܲ  

ܪ ܼܡܢ:                  دوره ܚܼܘܕܵܪܐ: ، عالوه بربجز ܣܼܛܲ  

ܠ ܐܼܝܵܕܐ ܕ ...:             ضرب المثل ܛܼܘܼܟܵܢܐ: زیر دست، توسط ܼܥܲ  

ܬܼܝܪ ܼܡܢ: ܪܵܢܵܣܐ ܵܓܵܘܵܝܐ:                ش ازبی ܼܝܲ مدیر کل ܼܦܲ  

مقر اسقفی ܸܩܵܠܝܵܬܐ ܡܼܝܛܵܪܦܲܘܠܼܝܵܛܝܵܬܐ:                   گیتار ܸܟܵܢܵܪܐ:  

راهپیمائیرفتن،  ܸܡܐܵܙܠܵܬܐ:  

مطلب ܸܡܐܡܵܪܐ:  

ܕܪܵܫܢܼܘܵܬܐ: یستدر ܼܡܲ  

ܐ: ܼܟܬܼܒܵ دفتر ܼܡܲ  

̈ܝ ܸܠܵܫܵܢܐ ܡܠܼܠܲ متکلمان، سخنگویان :ܼܡܲ  

وقف کردن، اختصاص دادن ܸܡܣܵܬܦܵܩܢܼܘܵܬܐ:  

ܢܵܝܐ: منتقل ܡܼܫܲ  

ܐ:            اعطای حقوق ܸܡܫܵܬܟܵܢܢܼܘܬ ܸܙܕܸܩ̈
                                ابدی   ܡܬܲܘܵܡܵܝܐ:
صدور ܵܢܦܲܘܩܼܘܵܬܐ:  
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ܢ؟ ܐ ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܝܵܟܐ ܝܵܢܐ ܵܦܠ̈ܚܹ  ܼܐܲ

ܼܝܣܝܢ ܕܵ ܝܵܕܟܸܬܪ ܵܡܕܠܹ                                    ܒ 

 

ܼܝܚ ܢܼܲ ܟܠ ܐܘܼ  ܐ ܕܒ  ܪܝܼ ܡܵܬܐ ܐܼܝܬ ܵܠ̇ܗ ܵܦܠ̈ܚܹ ܐ ܕܹܟܐ ܵܥܒ  ̣ܡܢ ܒܼܘܵܣܵܡܐ  ̮ܦ̈ܫܹ
ܢܬܼܲ  ܚܹܡܢܼܝ ܵܦܪܨܲܘܵܦܵܝܐ، ܼܡܲ ܝܵܬܐ ܵܦܪܨܲܘܵܦܝܵܬܐ، ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܵܦܪܨܲܘܵܦܵܝܐ ܘܹܟܐ ܼܬܲ

ܢܬܼܲ ܠܒܼܲ  ܵܢܐ ܐ ܝܖܸ̈ ܝܵܬܐ ܕܐܼܘܡܵܬܝ. ܵܐܢܼܝ ܵܐܦ ܗܕܝܼ ܚܼܘܕ ܒܼܘܬ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܘܼܡܲ
ܚܼܝ  ܵܝܝ ܠܢܼܝܵܫܐ ܕܢܛܵ ܕܵܕܒ   ܪܵܬܐ ܕܐܼܝܬܼܘܵܬܐ ܕܐܼܘܡܵܬܝ. ܠܼܚܲ

ܝܬ ܦܵܝܵܫܐ ܵܦܠܚܹ̈ ܐܼܝܵܢܐ ܵܓܘ ܐܼܘܡܬܼܲ  ܠܵܡܐ ܐ. ܒܼܘܵܫܝܼܘܵܬܐ ܕܥܵ ܢ ܵܐܬܲܘܵܪܝܵܬܐ ܼܠܲ
ܚܡܼܘܹܢܐ ܝܵܢܐ  ܐ ܼܬܲ ܝ̈ܡܹ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܥܼܠܲ ܠܚܼܘܬ ܒܼܘܬ ܒܼܘܵܣܵܡܐ، ܵܐܬܲܘܵܪܵܝܐ ܼܘܲ ܼܒܲ

ܢܬܼܲ   ܝܵܬܐ، ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܘܚܼܘܠܵܡܵܢܐ ܕܵܓܵܢܝ.ܼܡܲ

ܸܝܪܼܝ   ܚ ܸܡܵܢܝ ܕܼܗܲ ܢ ܵܛܠܼܒܲ ܩܪܼܝ: ܸܐ ܐܼܘܡܵܬܐ ܡܼܘܕܼܝ "ܠܢܼܝܵܫܐ ܐܼܘܡܵܬܵܢܵܝܐ ܸܒܕ ܼܒܲ
ܢ؟ܝܼ ܝܵܠ̇ܗ ܥܒ    " !ܕܵܬܐ ܸܐܼܠܲ

ܝ ܕܫܼܲ  ܚ ܒܼܝܵ ܝܼܕܲ ܢ ̰ܟܵ ܢ ܸܐ ܐ ܕܡܼܘܪܝܸ ܼܝܲ ܚ ܕܵܝܠܦܼܝ ܩܵܪܝܵܬܐ ܸܪܟܼܝ ܵܓܘ ܟܵܠ̈ܣܹ ܵܙܝ ܝܼܘܲ
ܢܼܝ: ܬܵ ܘܟܵܬܒ   ܢ، ܸܒܕ ܼܬܲ ܚܵܡܐ ܹܠܐ ܵܦܸܠܛ."ܐ ܒܸܠܵܫܼܢܲ  ! "̣ܡܢ ܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܬܲܘܵܪܵܝܐ ܼܠܲ

ܢ ܹܠܐ ܵܙܕܥܼܝ ܗ݇  ܵܗܼܬܲ ܼܝ ܗ݇  ܵܘܘ ̣ܡܢܵܐܒ ܵ ܐ ܸܒܩܵܕܵܠܝ ܘܹܠܐ ܵܣܪܒ  ܵܘܘ ܕܵܪܝܵܬܐ ܕܨܠܼܝܒ ܵ
ܝܵܡܢܼܘܵܬܐ ܵܐܸܦܢ ܕ݇ܐܚܹ  ܣܸܚܪܼܝ ܗ݇ ܖ݇̈ ܠܼܗܲ ܝ ܘܹܟܐ ܵܩܛܠܼܝ ܗ݇ ܹܢܐ ܹܟܐ ܼܡܲ ܵܘܘ ܵܘܘ ܒܼܝܵ

ܐܸܐܕܝܲܘܡ ܵܪܵܒܐ ̣ܡܢ ܒܢܼܲ  .ܝܵܡܢܼܘܵܬܝܲܘܢ ܒܼܘܬ ܗܼܲ ܠܗ݇  ܢ ܕܵܪܵܝܐ ܝܵܢܐ ܨܠܼܝܒ ܵ  ̈ܝ ܐܼܘܡܼܬܲ
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ܚܵܙܝܵܬܐ ܘܩܢܵ   ܹܢܐ !ܖ݇̈ ܝܵܬܐ ܕܐܼܝܵܩܵܪܐ ܘܚܼܘܵܒܐ ܕ݇ܐܚܹ ܸܒܩܵܕܵܠܝ ܠܢܼܝܵܫܐ ܕܼܡܲ

ܣ  ܪܝܼ ܼܒܲ ܐ ܼܫܲ ܝܸܡܵܢ̈ܢܹ ܝܵܟܐ ܝܵܢܐ ܼܗܲ ܝܸ ܖܸ̈ ܼܐܲ ܼܝܚ ܢܼܲ ܖܵ̈ ܐ، ܼܗܲ ܐ ܘܡܼܲ ܹܢܐ ܕܒ  ܵܡܹܢܐ ܕܸܫܵܡܐ ܖ̈ ̮ܦ̈ܫܹ
ܕ݇  ܢ ܟܠ ܼܚܲ ܢ؟ ܸܐ ܝܵܟܐ  ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܠܚܼܘܕ ܒܼܘܬ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܕܵܓܹܢܗ ܼܐܲ ܚܸܡܢ ܼܒܲ ܢ ܼܬܲ ܸܡܼܢܲ

ܢ؟  ܵܦܝܵܫܐ ܐܼܘܡܼܬܲ

ܝ̈  ܵܪܐ ܝܵܢܐ ܠܢܼܘܟ݂ ܸܐܕܝܲܘܡ ܥܼܠܲ ܢ ܓܒ ܵ ܐ ܵܝܹܬܐ ܖܵ̈ ܼܡܲ ܕ ܹܠܐ ܝܵܢܐ ܪܵܕܵܝܐ ܒܼܝ ܒܵܢ̈ܬܹ ܼܟܲ
ܩܼܘܹܡܐ ܝܵܠ̇ܗ  ܝܵܬܐ ܵܐܬܲܘܵܪܵܝܐ ܘܼܡܲ ܚܠܼܘܹܦܐ ܝܵܠ̇ܗ ܠܼܒܲ ܢ. ܢܼܘ݂ܟܵܪܝܵܬܐ ܼܫܲ ܕܐܼܘܡܼܬܲ

ܝ݂ܟ ܵܓܢܲܘ̇ܗ ܕܵܗܘܼܝ ܣܼܲ ܠܵܝܠܘ̈ܲ  ܐ ܕܐܘܼ ̇ܗ ܼܐܲ ܢ ܢܼܝܵܚܐ ܢܼܝܵܚܐ ܒܢܵܝ̈ܢܹ ܢ. ܐܼܘܡܼܬܲ ܵܪܐ ܨܵ ܡܼܬܲ
ܝܡܹ̈  ܝܵܟܐ ܝܵܢܐ ܥܼܠܲ ܣ ܼܐܲ ܪܼܝ ܠܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܐ ܐܼܘܡܵܬܵܢܝܹ̈ ܝܵܠ̇ܗ ܒܸܡܢܵܝܵܢܐ. ܼܒܲ ܐ ܕܵܓܒ 

ܢ ܐ ܵܐܬܘܲ  ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܸܩܡܼܝ ܵܝ̈ܠܹ ܙܸܝܕܼܝ ܖܵ̈ ܘܼܡܲ ܢ ܘܼܡܲ ܵܪܐ ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܒ  ܹܝܐ ܕܵܗܘܼܝ ܼܣܲ
ܢ؟  ܠܸܡܢܵܝܼܢܲ
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 ܣܡܘܩܐ ܫܦܝܐ
 ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ                            

 

 ܦܵܝܐ، ܣܡܲܘܵܩܐ ܒܵܓܘܵܢܐܫܬܼܝ ܼܡܢ ܫܼܲ     
 ܐܵܗܘܵܢـܩـܸܪܢ ܠـܵܠܐ ݇ܗܸܘܐ ܵܙܘܵܕܐ ܕܝܼܲ      

ܝܼܟ ܢܼܘܵܩܵܝܐ                                              ܵܕܐܼܟܼܝ ܕܒܥܼܘܡܵܪܐ ܡܼܐܲ
ܦܸܠـܚ ܵܟـܗܵܢـܐ ܵܩـܐ ܚܼܘܵܣـܵܝـ                               ܐܟܼܡܲ

ܡܵܫܐ       ݇ܕ ܼܪܲ ܦܵܝܐ ܒܟܠ ܼܚܲ  ܵܫܸܬܝܬܕܼܫܲ
ܸܡܢ ܒܵܡܸܛܝܬܵܠــܠܵܗܘܵܢܐ ܟܡܝܼ        ܐ ܼܗܲ

ܸܠܠ ܵܗܘܵܢܐ                                             ܚܸܡܐ ܘܼܨܲ ܲ ܡ ̈ܖܼ  ܫܬܼܝ ܼܥܲ
ܼܒܵܢܐܸܫـܬ ܸܪܕܵܝـܐ ܒـܝـܕܦܵ                               ܐ ܕܼܙܲ                 ݇ܐܵܢܸܫ̈

ـ݇ܕ ܛܼܘ̰ܦܵܣـܐ ܼܡܢ ܦܵܪܢܵܣܵܝـ       ܐܫܩـܲܘܠ ܼܚܲ
ܡܫܵ       ݇ܕ ܼܪܲ ܦܸܠܚ ܣܡܲܘܵܩܐ ܒܟܠ ܼܚܲ  ܐܕܟܼܡܲ

ܢ ܕܵܫܸܬܝـܐܝܼ                            ܡܵܪܐܗ ܬ ܚܣܼܘܼܟ ܠܸ ܼܡܲ                 ܼܚܲ
ܢ                            ܵܪܐܡـܒـܵܕ݇ܗܸܘܬ ܟܘܼ  ܐܸܠܵܒـ ܠܟܼܘܪܼܗܲ

 
ـ                ܕܵܚـܐ ܒܟܠ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܩܲ ܪ ܼܚܲ ܡܵܫܐܼܗܲ  ݇ܕ ܼܪܲ

 ܼܘ ܕܵܪܵܫܐܐ ̰ܟـܕܵܠـ ܲܘܢܸܫܡܥ ܸܬܐܟܵܫــ               
 

ܦܵܝܐ: ܚܼܲ        ܸܨܦܵܝܐ ܡܵܪܐܼܫܲ
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 ܠܼܟܝ ܩܘܡ
 

 ܵܐܬܼܘܪ  ܝܩܼܘܡ ܵܠܟܼ          

ܠ ܵܓܵܢܼܟܝ            ܬܥܲܘܪ ܼܥܲ

ܐ           ݇ܢܵܒ̈ܖܸ ܝܼܟ ܼܓܲ ܝܵܠܼܟܝ ܼܐܲ ܡܥܼܝ ܼܚܲ  ̰ܓܼܲ

 ܵܗܐ ܥܵܕܵܢܐ ܝܵܠܗܲ           

ܩܵܠܼܟܝ            ܕܵܩܝܵܡܬܝ ܠܼܐܲ

̈ܖܵܥܼܟܝܘܵܚܒܵܩܬܝ             ܠܼܙܲ

ܐ           ܡܸܢ̈ܐ ܘܒܵܕ̈ܖܸ  .ܕܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܛ̈ܖܼܝܸܕܐ ܒܼܙܲ

 ܸܝܵܡܐ ܝܩܼܘܡ ܵܠܟܼ           

ܼܟܝܡܛ            ܼܝ ܠܵܣܚܲܘ̈ܖܵ

 ܕܸܒܛܵܠܵܩܐ ܝܵܢܐ ܵܓܘ ܵܓܠܼܘܵܬܐ          

ܝܗܝ           ܝܗܝ ܠܵܚܼܨܲ ܝܼܬܲ  ܘܼܒܲ

 .ܸܒܥܵܪܵܩܐ ܝܵܢܐ ܡܥܼܘܕܵܝܝܼܘܵܬܐ          
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 ܵܠܼܟܝ ܵܐܬܼܘܪ ܩܼܘܡ          

ܩܵܠܼܟܝ           ܠ ܼܐܲ  ܩܼܘܡ ܼܥܲ

̈ܖܵܥܼܟܝ            ܐ ܕܼܙܲ ܩܸܠ̈  ݇ܐܸܚ݇ܪܢ ܸܟܠܸܝ̈ܐ ܝܵܢܐ ܼܡܢ ܸܡܐܵܙܠܵܬܐܕܼܐܲ

ܝܗܝ ܩܛܼܝܵܥܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܩܒܼܵ             .ܠܵܬܐܘܵܩܼܠܲ

 ܐܩܼܘܡ ܵܠܼܟܝ ܸܝܡܵ           

ܐ ܵܝܵܠܟܼ̈            ܗܸܕ̈  ܝܕܵܦܸܩܚ ܸܕܵܡܐ ܕܼܣܲ

ܝܗܝ ܵܐܢ           ܠ݇ܕܵܬܵܬܼܟܝ ܝ݇ ܘܵܫܠܚܼܝ ݇ܐܟܼܘܼܡܲ  .ܼܝܲ

 ܸܝܵܡܐ ܝܩܼܘܡ ܵܠܟܼ           

ܐ ܸܫܸܢ̈ܐ ܛܸܠܐ ܵܠܟܼ            ܠܸܦ̈  ܐܝ ܒܸܫܢܬܵ ܕܒܼܐܲ

ܐ ܵܚܵܝܐ ܒܸܡܢܵܬܐ           ܝܼܟ ܵܝܬܲܘܸܡ̈ ̈ܖܵܥܼܟܝ ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܼܐܲ  .ܘܼܙܲ

ܟܼ             ܸܠܗ ܢܼܘܵܪܐܠܼܒܸ

 ܢܸܫܸܪܗ ܵܡܘܵܬܐ          

ܼܓܪܵ             ܼܝܵܡܐܼܟܝ ܢܠܼܦܲ

ܥ           ܪܵܥܼܟܝ ܛܠܼܝܡܵ ܘܨܼܒܸ ܪܵܥܐ ܡܸܕܵܡܐ ܣܡܲܘܵܩܐ ܕܼܙܲ  ܐܵܠܲܗ ܼܐܲ
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݇ܢܬܝ             ܘܵܗܵܠܐ ܼܐܲ

ܐ           ܝܵܢܼܟܝ ܥ̰ܟܼܝܸܡ̈  ܼܥܲ

 ܵܠܐ ܸܒܪܵܥܵܫܐ          

ܵܫܐ            ܘܵܠܐ ܸܒܪܼܓܵ

ܕ ܥܵܕܵܢܐ ܝ            ܵܠܲܗ ܕܵܩܝܵܡܬܝ ܘܵܟܠܵܝܬܝܼܟܲ

ܸܝ̈ܐ ܵܡܠܵܝܬܝ           ܕܡܼܘܬ ܩܲܘܩܢܼܘܣ ܼܡܢ ܵܓܘ ܢܼܘܵܪܐ ܡܼܚܲ  .ܘܼܒܲ

 ܩܼܘܡ ܵܠܼܟܝ ܵܐܬܼܘܪ          

ܕܼܝܫܵܬܐ            ܕܵܝܪܵܡܐ ܵܐܵܬܼܟܝ ܵܗܝ ܼܩܲ

 ܘܵܝܸܪܡ ܵܩܵܠܐ ܕܼܝ ܗܼܘܵܠܵܠܐ ܒܟܵܠܲܗ ܸܕܫܵܬܐ.          

 ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ                                      
 1122ܐܕܪ                                            

 

ܐ ܩܦܼܘܫܵ         ܸܡܸܠ̈

ܪܼܝܒܼܘܵܬܐ       ܐ ـ ܵܣܚܲܘܵܪܐ: ܵܐܵܘܵܪܐ ـ ܵܓܠܼܘܵܬܐ:     ܥܼܘܕܵܝܝܼܘܵܬܐ: ܼܩܲ ܡܸܢ̈ܐ: ܥܵܕܵܢܸܬ̈ ܼܙܲ  

ܐ       ܸܡܐܵܙܠܵܬܐ: ݇ܪܵܚܫܵܬܐ ـ ܢܼܝܵܡܐ: ܕܡܼܝܼܟܵ  
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 ܒܒܐ ܘܬܠܐܬ ܒ̈ܢܬܘܗܝ
 ܚܕܐ ܗܘܩܝܬܐ ܕܐܼܒܗ̈ܬܐ

 

ܕ݇     ܝܬ ݇ܗܵܘܐ، ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ  ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܸܠܗ ܬܵܠܬ݇  ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ، ܼܠܲ
ܐ ܪܵ  ܐܵܒܐ ܫܼܲ ܒܵܢܸܬ̈ ܸܢ̈ܐ ܬܵܠܬ݇ ܕܸܡܛܸܝ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ ܠܸ  ܦܼܝ̈ܖܸ ܵܪܐ. ܼܐܲ ܝܬ ݇ܗܵܘܘ  ܓܼܒܵ ܐ ܼܠܲ ܒܵܢܸܬ̈

ܝܗܝ ܫܼܘܢܼܝܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ ܡܼ  ܕ ܵܐܢܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܸܝܵܡܐ ܒܵܗܝ ܕܸܝܼܡܲ ܢ ܵܐܵܗܐ ܵܥܠܵܡܐ ܼܟܲ
ܐ ݇ܗܵܘܘ.                                                  ܙܥܲܘ̈ܖܸ

ܢܵܩܐ ܸܒܐܬܵ     ݇ܕ ̰ܓܼܘܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܚܲ ܐ ܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܵܛܠܼܝܒܼܘܵܬܐ ܕܵܗܝ ܒܵܪܬܵ ܼܚܲ
ܪܵܓܢܼܝܬܵ ܕܸܫܡܼܘܲܗ  ܐܓܼܘܪܬܵ  ܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗܐ ݇ܗܵܘܐܼܡܲ ܵܠܵܒܐ . ܵܒܵܒܐ ܕܒܵܢܸܬ̈  :ܵܩܐ ܼܛܲ

ܠ ܥܼܲ ـ  ܐ ܝܸܘܬ ܼܥܲ ܝܵܢܐ ݇ܐܬܼܝܵ ܝܬ ܠܼܝ ܢ. ̈ܝܢܼܲ ܒܼܫܲ ݇ܕ ܵܐܵܢܐ ܼܠܲ ܒܵܪܐܼܚܲ ܒܼܘܬ  ܼܚܲ
ܕ݇ ܥܵܝܵܕܐ ܵܒܥܼܘܬܼܘܼܟ، ܕܸܥܢ݇ܗܲܘܢ  ܐܼܝܵܢܐ ܐܼܝܬ ܠܼܝ ܼܚܲ ݇ܕܡܵܬܐ ܸܒܕ ܼܡܲ ܬ( ܕܼܡܢ ܼܩܲ )ܵܥܼܕܲ

ܐ ܨ̈  ܕܼܘܵܒ̈ܖܸ ܪܵܬܐܵܩܐ ܕܒܸ ܕܒܵܢܬܼܝ ( ܵܝܸܬܐ)ܼܚܲ ܵܐܵܗܐ  ܠܵܬܐ.ܩܒܼܵ ܵܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ̰ܟܼܘ  ݇ܐܼܚܲ
݇ܕ ܸܠܵܫܵܢܐ  ܐ ܘܼܡܢ ܟ̰ ܵܪܵܒܐ ܒܵܪܬܼܝ ܓܼܘܪܵܬܐ ܐܼܝܬ ܵܠܲܗ ܼܚܲ ܪܼܝܼܟܵ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܝܲ ܼܘ ܼܚܲ

̰ܓܼܝܒ ܦܼܝܪܵܬܐ ܘܼܢܲ ܼܟܦܵܬܐ( ܐܼܘܪܵܚܐ ܸܠܐ ܵܐܵܙ݇ܠܐ. ܵܐܸܦܢ ܕܼܫܲ ܝܵܠܲܗ ܐܼܝܵܢܐ ܸܠܵܫܢܼܘܲܗ  )ܼܢܲ
ܢ ܵܐܵܢܐ ܵܗܸܘܝܢ ܼܡܢ  ܠܼܘܲܗ. ܸܐ ܡܸܙܡ ܼܥܲ ܸܘܵܒܐ ܠܟܠ ܕܼܗܲ ܪܼܝܵܪܐ ܝܸܠܗ ܘܸܟܐ ̰ܓܼܲ ܵܪܵܒܐ ܼܡܲ

ܢ  ܵܡܸܨܝܬ ܵܓܼܒܸܪܬ ܵܠܲܗ ܵܗܝ  ܒܵܣܡܼܘܼܟ ܝܵܠܗܲ ܸܓܒܼܘܼܟ ܸܠܐ ܵܓܼܒܸܪܵܢܲܗ، ܐܼܝܵܢܐ ܸܐ
ܪܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܒܵܪܬܼܝ ܕ ܒܼܘܸܠܐ ܝܸܠܗ ܘܸܒܓܼܒܵ ܢܵܩܐ ܸܙܐ ܼܩܲ ܡܵܪܝܵܬܐ ܬܸܪܝܢ. ̰ܓܼܘܲ ܼܫܲ
ܒܵܗܝ ܕܼܝ݇ܗܵܘܐ  ܪܵܓܢܼܝܬܵ ܒܵܪܵܬܐ ܕܬܸܪܝܢ ܘܼܠܲ ܝܬܼܘܗܝ. ܼܡܲ    ܐ ܸܙܐܼܘܠܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܠܼܒܲ
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݇ܕ ܵܪܵܒܐ ܸܒܟܵܪܵܒܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܐܼܝܵܕܐ ܕܵܒܒܼܘܲܗ ܐܼܝܵܢܐ ̰ܟܼܘ  ܵܠܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܫܼܘܓܼ݇ ܼܚܲ
                                                      ܦܵܠܵܛܐ ܼܡܢ ܐܼܝܕܼܘܲܗ.

ܵܠܵܒܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܝܸܠܗ ܵܩܐ    ݇ܕ ܼܛܲ ܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܟܵܡܐ ܥܵܕܵܢܐ ܘܼܚܲ  ܥܼܒܵ
ܪܵܓܢܼܝܬܵ  ܝ̈ ـ  ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ܵܒܒܼܘܗܲ  .ܐܼܡܲ ܠ ܼܥܲ ܐ ܝܸܘܬ ܼܥܲ ܝܵܢܐ ݇ܐܬܼܝܵ . ܢܢܼܲ ܒܼܫܲ

݇ܕ ܥܵܝܵܕܐ ܕܟܠ ܸܡܢܕܼܝ ܒܕܼܘܙܼܘܵܬܐ ܟܸ ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܵܢܐ ܐܝܼ  ܐ ܵܐܡܸܪܸܢܗ ܵܩܐ ܬ ܠܼܝ ܼܚܲ
ܐ.  ܵܠܸܒ̈ ܐ ܝܘܸ ܵܐܵܗܐ ܼܛܲ ܠܼܝܒܼܘܬܼܘܲܗ ܵܪܵܒܐ ܵܟܪܲܘܒܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܬ ܠܛܵ ܒܵܪܬܼܝ ܕ݇ܐܬܼܝܵ

ܪܼܝܵܪܐ. ܐ ܘܼܡܲ ܪܼܝܼܟܵ ܕ݇ ܸܠܵܫܵܢܐ ܼܝܲ ܢ ܵܗܸܘܝܢ ܼܡܢ ܸܓܒܼܘܼܟ ܸܠܐ ܵܓܼܒܸܪܵܢܲܗ؛  ܘܐܼܝܬ ܵܠܲܗ ܼܚܲ ܸܐ
ܒܼܘܸܠܐ ܵܡܸܨܝܬ ܵܗܝ ܙܥܲܘܪܵܬܐ ܵܓܼܒܸܪܬ ܵܠܲܗ. ܐܼܝܵܢܐ  ܵܠܵܒܐ ܸܙܐ ܼܩܲ ܝܸܠܗ ܼܛܲ

ܪܼܘܲܗ ܝܸܠܗ  ܼܓܕܵܠܝܬܵ ܘܸܒܓܼܒܵ ܒܼܘܠܼܘܲܗ ܝܸܠܗ  ܕܬܵܠܬ݇ ܵܗܝ ܒܵܪܵܬܐ ܕܼܝ݇ܗܵܘܐ ܐ ܼܡܲ ܘܼܠܲ
ܝܬ ܪܵܒܐ ܕܒܵܐܵܗܐ ܵܓܵܗܐ ܒܼܘܫ . ܼܘܗܝܠܼܒܲ ܪܵܓܢܼܝܬܵ ܸܒܙܵܝܵܕܐ ܝܸܠܗ ܼܟܲ ݇ܕ  ܐܼܝܵܢܐ ܐܼܡܲ ܼܚܲ

                                  ܸܡܢܕܼܝ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܡܵܨܵܝܐ ܕܵܥܼܒܵܕܐ.

ܵܪܐ ܝ    ݇ܕ ܸܡܬܵܚܐ ܲܗ ܥܵܕܵܢܐ ܠܵ ܥܼܒܵ ܵܠܵܒܐ ܸܟܪܵܝܐ ܘܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܛܲ ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܝܸܠܗ ܼܚܲ
ܝܗܝ. ܝܼܬܲ ܪܼܘܝ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܠܼܒܲ ܩܝܵ ܝܸܠܗ  ܼܘܗܲ ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ܵܒܵܒܐ ܼܫܲ ܪ ܵܐܢܼܝ  ܼܘܗܝܬܼܗܲ ܘܼܗܲ

ܸܢܐ  ܒ̈ܖܵ ݇ܕܵܡܸܝ̈ܐ ܼܚܲ ܝܗܝ ܸܠܗ. ܐܼܝܵܢܐ ܼܩܲ ܘܼܘܒܸ ܒܵܐܵܗܐ ܵܓܵܗܐ ݇ܐܵܡܼܪܲ ܵܠܵܒܐ ̰ܓܼܲ  ܗ:ܐ ܝܠܸ ܼܛܲ
ܝܗܝـ  ܐ ܵܒܵܒܐ ܙܸ  .ܕܸܚܪܵܒܐ ܼܘܲܗ ܕܼܝܵܠܵܝܬ ܵܐܢܝ݇  ܵܐܵܢܐ ܸܒܕ ܵܓܼܒܸܪܵܢܲܗ ܒܵܪܬܼܘܼܟ ܒܟܼܠܲ

ܵܠܒܵ ܒܵܝܗܼܒܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܒܵܪܬܼܘܗܝ ܘ ܒܸܠܵܢܲܗ ـ  ܵܪܐ ܝܸܠܗ:ܐ ݇ܐܡܵ ܼܛܲ ܣ ܵܐܵܢܐ ܸܒܕ ܼܠܲ ܼܒܲ
ܪܵܓܢܼܝܬܵ  ܬܼܘܒܸܼ ܠܡܐ ܼܡܲ ܠ ܒܵܪܵܬܐ ܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܵܓܢܼܝ. ܵܗܝܵܓܗ ܼܡܲ ܐ ܝܸܠܗ ܢܼܝܵܫܢܵܩܐ ܼܥܲ

ܠ ܵܝܘܵܡܐ ܼܘܗܝܘܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܸܠܗ ܠܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܵܓܢ ܵܒܐ.  ܼܗܲ ݇ܕܼܒܼܫܲ            ܕܼܚܲ

݇ܕܒܼ     ܕ݇ ܒܵܝܘܵܡܐ ܕܼܚܲ ܐ݇ܬܵܝܐ ܝܸܠܗ ܼܚܲ ܡܼܘܗܝ ܼܡܲ ܵܒܐ ܸܚܬܵܢܐ ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܝܸܠܗ ܘܼܥܲ ܼܫܲ  
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݇ܕ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ  ܼܘܗܝܣܼܘܵܣܐ ܵܩܐ ܵܓܢ ܡ  ܵܟܠܘܼ  ܵܩܐܸܙܐ ܘܼܚܲ ܠܵܒܐܼܥܲ ݇ܕ ܼܟܲ . ܙܥܲܘܵܪܐ ܼܚܲ
ܝܗܝ  ܕ ܦܵܪܵܩܐ ܝܸܠܗ  ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܵܢܐ ܠܥܼܘܡܵܪܐ ܵܩܐܡܐܼܘܵܕܸܠܐ ܟܼܠܲ ܐ. ܼܟܲ ܒܼܘܵܪܼܟܵ

ܐ ܸܚܬܵܢܐ  ܼܟܵܣܐ ܕܒܼܘܵܪܼܟܵ ܡܵܝܢܼܛܲ ܠ݇ܗܲܘܢ ܦܵܣܵܣܐ  ܼܘܗܝܸܒܛܵܠܵܒܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܼܚܲ ܕܵܝܗܼܒܸ
ܝܵܬܐ  ܝܗܝ. ܕܵܐܙ݇ܠܼܝ ܠܼܒܲ                                      ܕܵܓܼܢܲ

ܬܘܼ     ܪܵܓܢܼܝܬܵ  ܼܒܼܘܲܗ ܝܸܠܗܵܗܝܵܓܗ ܼܡܲ ܠ ܵܚܵܨܐ ܕܣܼܘܵܣܐ ܘܒܸ ܼܡܲ ܐ ܝܵܢܐ ܬܵܪܥܵ ܐ ܼܥܲ
ܝܬܸܓܵܒܐ ܕܠ ܕܗܝܘܼ ܼܒܲ ܣܵܬܐ  ܗܲ ܢܵܦܵܠܐ ܝܠܵ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܵܢܐ ܠܐܼܘܪܵܚܐ، ܒܸ  . ܼܟܲ  ܼܕܲ
ܪܕܸ̈ ܕ ܪܵܓܢܼܝܬܵ ܐ ܼܘܲ ܩܼܘܸܕܐ ܝܠܸ ܼܒܪܵ ܐ ܼܡܢ ܐܼܝܕܼܘܲܗ. ܓܼܲ ܕܼܡܲ ܠܵܒܐ ܕܵܐܸܙܠ ܐ ܼܦܲ ܗ ܵܩܐ ܼܟܲ

ܸܝ݇ܬܐ ܠܵ  ܣܵܬܐ ܕ ܗܲ ܘܼܡܲ ܪܕܸ̈ ܼܕܲ ܠܵܒܐ ܼܘܲ ܒܪܕܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܼܟܲ ܪܡܼܘܸܝܐ ܠܼܚܲ  ܼܘܗܝܸܠܐ ܝܸܠܗ ܼܦܲ
ܐ. ܵܗܝܵܓܗ  ܼܘܗܝܸܒܟܵܠܵܝܐ ܝܸܠܗ ܒܵܫܘܦ ܐ ܡܵܚܵܝܐ ܝܸܠܗ ܪܵ ܒܼ ܓܼܲ ܘܸܠܐ ܝܸܠܗ ܸܒ̰ܓܵܘ̰ܓܵ

ܠܵܒܐ ܐ )ܓܼܘܠܵܠܐ( ܚܵܕܐ ܓܠܼܘܠܬܵ                   ܝܸܠܗ.  ܼܘܗܝܘܸܒܩܵܛܠܵܓܘ ܸܩܵܨܐ ܕܼܟܲ
ܪܵܓܢܼܝܬܵ  ܡܵܬܐ ܒܚܵܙܝܵܬܐ ܕܵܐܵܗܐ ܐ ܼܡܲ ܼܘܲ ܸܠܐ ܘ ܪܵܓܵܕܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܙܕܼܘܥܬܼܘܗܲ ܒܸ ܼܩܲ

ܒܵܪܐ.  ݇ܕ ܼܚܲ ܕ ܝܵܠܲܗ ݇ܐܵܡܵܪܐ ̰ܟܼܘ ܼܚܲ ܝܼܟܲ ܩܼܘܸܪܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܵܬܐ ܡܵܛܵܝܐ ܝܵܢܐ ܠܼܒܲ ܼܒܲ
ܼܒܪܼܘܲܗ: ݇ܢܬ ݇ܐܸܡܪܼܘܟܼ ܐܼܝܵܢܐ ـ  ܼܓܲ ܸܚܸܒܬ ܸܠܗ ܼܐܲ ܠܵܒܐ  ܕܸܟܐ ܼܡܲ ܒܼܘܫ ܵܙܘܵܕܐ ܵܐܵܗܐ ܼܟܲ

ܸܗܐ ܸܟܐ ܵܒܸܥܝܢ ݇ܗܵܘܐ ܸܠܗ ܐܼܝܵܢܐ ܵܒ݇ܬܪ ـ ܸܠܗ: ܐ ܝܼܘܸܘܒܸ ܐ ܓܼ̰ܲ ܼܒܪܵ ܼܡܢ ܵܓܢܼܘܼܟ. ܓܼܲ 
ܠܼܝ ܵܠܸܙܡ ݇ܗܵܘܐ ܕܡܵ ܕܵܠܐ ܡܘܼ   ܸܒܫܵܩܠܼܘܗܲ  ܼܘܗܝܒܵܓܢܵܗܝܵܓܗ ܐ. ܬ ݇ܗܘܵ ܝܸ ܨܸܝܬܸܠܗ ܼܥܲ
ܖ̈ ܝܸܠܗ  ܣܵܬܐ ܕܼܘܲ ܼܟܬܘܼ ܐ ܝܸܠܗ ܠܐܼܝܕܵ  ܘܒܵܝܗܼܒܼܘܗܲ ܐ ܕܸ ܼܕܲ ܗܝ.              ܕܼܒܲ  

ܗܵܪܐ ܩܼܘܪܵܒܐ  ܸܡ݇ܢܕܸܪܫ݇     ܠ ܚܵܕܐ ܼܢܲ ݇ܕܵܡܐ ܘܡܵܛܵܝܐ ܝܵܢܐ ܼܥܲ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܵܢܐ ܵܠܼܩܲ
ܝܗܝ. ܝܼܬܲ ܡܙܼܘܸܡܐܐ ܼܒܪܵ ܓܼܲ  ܠܼܒܲ ܡ ܝܸܠܗ  ܼܗܲ ܪܵܓܢܼܝܬܵ ܣܼܘܵܣܐ ܕܼܥܲ ܩܼܘܸܕܐ  ܐܼܡܲ ܘܼܦܲ

ܐ ـ  :ܝܸܠܗ ܵܩܬܼܘܗܝ ܸܪܬ ܸܒـܵܗܕܼܟܵ ܥܼܒܸ ܗܵܪܐ ܓܵ ܼܡܢ ܼܘ ܠـܲܗ ܟܵ ܵܠـܕ ܼܡܲ    ܵܐܦ ܕܘ ܼܢܲ
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ܠ ̰ܓܼܘܠܼܘܲܗ.ܚܵܕܐ  ܐ ܵܠܐ ܵܢܕܵܝܐ ܼܥܲ ܵܪܐ  ܵܢܛܲܘܦܵܬܐ ܕܡܼܝܵ̈ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܣܼܘܵܣܐ ܥܼܒܵ
ܗܪܵ  ܪܵܓܢܼܝܬܵ  ܐܼܢܲ ܠ ܸܒܪܘܼܡܲ ܼܒܪܵ ܟܼܘܲܗ ܸܒܬܵܪܵܝܐ ܝܵܠܲܗ. ܐ ܼܗܲ ܕ ܸܒܚܵܙܝܼܘܗܝ ܼܓܲ ܐ ܼܟܲ

ܐ ܝܸܠܗ ܚܵܕܐ ܓܠܼܘܠܵܬܐ ܵܓܘ ܸܩܵܨܐ ܕܣܼܘܵܣܐ ܬܼܘܼܒܸ  ܝܸܠܗ ܵܐܗ ܸܡܢܕܼܝ ܼܡܲ
ܪܵܓܢܼܝܬܵ  .ܗܝ ܝܸܠܗܘܸܒܩܵܛܠܘܼ  ܩܼܘܪܸ ܼܡܲ ܼܒܪܼܘܗܲ  ܐ ܝܵܠܗܲ ܐ ܼܒܲ ܡܼܘ ܵܠܐ ܩܵ ـ  :ܼܡܢ ܼܓܲ

ܼܒܪܼܘܲܗ ܓܼܲ ؟ ܵܓܘ ܡܕܼܝ݇ܢܬܼܘܟܼ  ܝܸܠܗܫ ܨܵܦܝܼܝ ܣܼܘܵܣܐ ݇ܐܸܡܪܼܘܼܟ ܕܵܐܵܗܐ ܵܗܘ ܒܘܼ 
ܘܼܘܸܒܐ ܝܸܠܗ: ܒܪܵ  .ܸܗܐـ  ̰ܓܼܲ ܪܵܓܢܼܝܬܵ ܐ ܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ ܸܟܐ ܵܐܡܸܪܸܢܗ. ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܵܢܐ ܼܚܲ ܐ ܼܡܲ

݇ܕ  ܥܬܼܘܲܗ ܘ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐܸܒܪܵܓܵܕܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܙܕܘܼ  ܸܡܢܕܼܝ.  ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ݇ܐܵܡܵܪܐ ̰ܟܼܘ ܼܚܲ  

ܕܵܪܐ ܼܡܢ ܙܵܘܸܕ̈ܐ ܼܒܪܵ ܸܒܩܵܝܵܡܐ ܝܸܠܗ ܓܼܲ     ݇ܕ ܼܩܲ ܵܩܐ ܐܼܘܪܵܚܐ ܐ ܲܘܠܵܝܬܸ̈ )ܸܡܐܟܼ ܐ ܘܼܚܲ
ܠ ܵܚܵܨܐ ܕܡܼܲ ܕܚܙܼܘܩܵܝܐ(  ܝܗܝ ܝܸܠܗ ܼܥܲ ܪܵܓܢܼܝܬܵ ܬܼܘܼܒܼܲ ܐ ܘܵܦܝܵܫܸܢ̈ܐ ܸܙܐ ܼܡܲ

ܠ ܕܡܛܵ  ܼܘܗܝܝܗܝ ܝܸܠܗ ܒܵܓܢܸܒܛܵܥܢܼܲ  ܵܝܐ ܝܵܢܐ ܘܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܵܢܐ ܢܼܝܵܚܐܼܝܬ ܼܗܲ
ܝܵܬܐ. ܝܵܬܐ  ܠܼܒܲ ܼܟܸܬܗ:ܵܬܵܡܐ ܵܓܘ ܼܒܲ ݇ܢܬܝ ܼܡܢ ܸܐܕܝܲܘܡ ـ  ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܼܒܲ ܼܐܲ
ܼܟܵܬܐ ܕ ܝܵܬܐ ܸܒܕ ܵܐܵܗܐ ܼܒܲ ܬܝ.                                      ܼܒܲ ܵܗܘܼܝܲ  

̈ܖܸܚܐ    ܐ ܝܵܢܐ ܬܵܠ݇ܬ ܼܝܲ ̈ܖܵ ܐ ܥܼܒܵ ܝܗܝ. ܵܗܕܼܟܵ ܼܪܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܡܢ ܓܼܒܵ ܼܒܵܪܐ  ܼܚܲ ܼܓܲ
ܝܵܬܐ ܘ݇ܐܡܵ ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܝܸܠܗ  ܼܟܬܘܼ ܠܼܒܲ ܸܠܐ ܵܒܥܵܝܬܝ ܵܐܵܙ݇ܠܬܝ ـ  :ܝܗܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܼܒܲ

ܝܵܬܐ ܕܵܒܵܒܼܟܝ ܵܩܐ ܚܵܙܝܬܵ  ܵܗܼܟܝܐ ܕܐܼܲ ܠܼܒܲ ܪܵܓܢܼܝܬܵ ؟ ܼܒܵ ܘܼܘܒܸ ܐ ܼܡܲ ܸܗܐ  ـ ܐ ܝܵܠܲܗ:̰ܓܼܲ
ܵܠܵܗܐ ܩܼܘܕܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܕܵܓܘ  ܵܪܵܒܐ ܨܵܦܝܼܝ ܸܒܕ ܵܗܘܵܝܐ.، ܒܼܐܲ ܼܒܵܪܐ ܼܦܲ ܵܗܝܵܓܗ ܼܓܲ

ܡܫܵ  ܵܪܐ ܝܵܢܐ ܼܚܲ ܕ ܥܼܒܵ ܕܵܪܐ ܵܠܲܗ ܵܓܢܼܘܲܗ. ܼܟܲ ܐ ܼܗܲ ܩܼܝܸܩ̈ ܡܵܫܐ ܼܕܲ ܐܼܚܲ ܩܼܝܸܩ̈  ܚܵܙܵܝܐܒܸ ܘ ܐ ܼܕܲ
ܼܟܬܼܘܗܝ ܝܸܠܗ ܕܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܗܕܼܝܪܵܬܐ ܢܓ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ـ  :ܵܩܬܼܘܗܲ  ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܼܒܲ   ܸܕܼܪܲ
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  ݇ܐܸܚܪܵܬܐ.                     ܥܵܕܵܢܐ ݇ܗܘܼܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ؛ ܵܦܝܵܫܐ ܵܩܐ ܚܵܕܐ

ܕ݇ ܵܒ݇ܬܪ  ܼܟܬܼܘܗܝ ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܐܚܵ ܪܝܼܲ  ܼܚܲ ܐـ  :ܵܩܐ ܼܒܲ ܩܼܝܸܩ̈ ܡܵܫܐ ܼܕܲ ܼܚܲ  
ܕܪܼܲ ܥܵܕܵܢܐ ܐܼܝܬ ܵܠܼܟܝ  ܝܵܬܐ ܕܵܒܵܒܼܟܝ. ܵܩܐ ܕܼܗܲ ݇ܠܚ ܠܼܒܲ ܬܝ ܵܠܲܗ ܵܓܵܢܼܟܝ ܕܵܐܼܙܲ

ܪܵܓܢܼܝܵܬܐ  ܐܵܐܵܗܐ ܵܓܗܵ ܒ ܐ ܗܼܲ ܼܡܲ ܩܼܝܸܩ̈ ܬܼܘܒܼ ܵܓܘ ܬܵܠܵܬܐ ܼܕܲ  ܼܘܗܝܕܼܘܸܪܐ ܝܵܠܲܗ ܘܼܡܲ
݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܵܓܘ ܝܵܠܲܗ  ܼܒܬܵ ܡܼܲ ܟܠ ܼܚܲ ܐ ܕ ܒܸ ܟܼܲ  .)ܵܟܸܠܣܵܟܐ(ܐ ܪܼܟܲ ܐܵܬܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܝܬܼܒܵ
ܪܟܼܲ  ܵܓܘ ݇ܕ ܼܡܲ . ܼܡܢ ܸܪܚܵܩܐ ܕܸܥ̈ܖܸܒܐ ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܝܵܠܗܲ  ܸܝܠܵܚܐܼܒܵܬܐ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܕܼܚܲ
ܐ ܸܝܠܵܚܐ ܚܙܼܝ ܡܼܘܕ ـ ܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:ܼܒܪܵ ܓܼܲ  ܼܟܵܬܐ ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܝܵܠܗܲ  ܕܸܕܐܼܒܸ̈ ! ܼܒܲ

ܘܼܘܸܒܐ  ܼܒܪܵ  ܵܠܐ، ܸܥ̈ܖܸܒܐ ـܝܵܠܲܗ: ̰ܓܼܲ ܐ. ܼܓܲ ܫܼܘܸܩܐ ܝܸܠܗ ܝܵܢܐ، ܸܠܐ ܝܵܢܐ ܸܕܐܼܒܸ̈ ܐ ܼܓܲ
ܐ ܒܼܘܫ ܝܸܘܢ ܸܐܕܝܲܘܡ ܸܡܛܵܪܐ ܸܒܕ ܵܥܪܵܝܐ؛  ܵܓܘ ܵܗܵܘܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ـ ܸܒܚܵܫܼܒܵ

ܝܵܬܐ. ܵܗܝܵܓܗ ܸܒܕܵܝܵܪܐ ܝܵܢܐܵܕܝܨܵܦܝܼܝ ܝܵܠܲܗ  ܚ ܠܼܒܲ ܝܵܬܐ.            ܼܪܲ   ܠܼܒܲ

ܪܚܵ     ݇ܕ ܼܝܲ ܸܢܐ ܐ ܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ ܼܒܵܪܐ ݇ܐܡܵ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܢ ܵܒܥܵܝܬܝ ܵܐܙܼܲ ܼܓܲ ݇ܠܬܝ ܵܪܐ ܝܸܠܗ: ـ ܸܐ
ܝܵܬܐ ܕܵܒܵܒܼܟܝ ܩܼܝܩܸ̈  ܠܼܒܲ ܡܵܫܐ ܼܕܲ ܸܕܵܪܲܗ ܵܓܵܢܼܟܝ.ܵܩܐ ܼܚܲ ܸܢܐ ܼܗܲ ܬܸܪܝܢ  ܪܵܒܬ݇  ܐ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇

ܕܼܘܸܪܐ ܝܵܠܗܲ  ܐ ܼܗܲ ܩܼܝܸܩ̈ ܪܵܓܢܼܝܬܵ  ܼܕܲ ܠܐܼܘܪܵܚܐ . ܦܵܠܵܛܐ ܝܵܢܐ ܐ ܵܩܐ ݇ܪܵܚܫܵܬܐܼܡܲ
ܕ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܝܵܢܐܘ ݇ܕܟܡܵ  ܼܟܲ ܐ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܵܢܐ ܠܼܚܲ ܝ̈ܖܸ ܵܝܐ. ܐ ܼܛܲ ܕܦܵܪܵܚܐ ܝܵܢܐ ܵܓܘ ܫܼܡܲ

ܼܒܪܵ  ܝܵ ܚܙܼܝ ܟܵܡܐ ܸܢܫܖܸ̈ ـ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ܐ ܼܓܲ ܪܵܓܢܼܝܬܵ ܐ. ܐ ܦܵܪܵܚܐ ܝܵܢܐ ܵܓܘ ܫܼܡܲ ܐ ܼܡܲ
ܘܼܘܸܒܐ ܼܒܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ:  ̰ܓܼܲ ܐ ܝܵܢܐ. ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ܼܓܲ ܐ، ܵܝܘܵܢܸܬ̈ ܝܵܠܲܗ: ـ ܸܠܐ ܝܵܢܐ ܸܢܫ̈ܖܸ

ܚ. ܸܡ݇ܢܕܸܪܫ݇ ـ  ܐ ܝܸܘܢ ܕܸܡܛܵܪܐ ܸܒܕ ܵܥܪܵܝܐ، ܵܕܝܼܪܲ ܝܵܬܐ. ܸܒܕܵܝܪܵ  ܸܒܚܵܫܼܒܵ ܐ ܝܵܢܐ ܠܼܒܲ  

ܪܵܚܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܓܼܲ  ܪܵܒܬ݇     ݇ܕ ܼܝܲ      ܕܵܪܐ ܵܩܐܼܒܵܪܐ ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܕܗܼܲ ܼܚܲ
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ܝܬܵ ݇ܪܚܵ  ܕ ܦܵܠܵܛܐ ܝܵܢܐ ܵܓܘ ܐܼܘܪܵܚܐ، ܸܒܬܵܦܵܩܐ ܝܵܢܐ ܕ ܐܫܵܬܐ ܠܼܒܲ ܵܒܒܼܘܲܗ ܘܼܟܲ
݇ܕ ܸܒܩ ܼܒܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ـ ܟܡܵ ܒܼܚܲ ܐ ܸܥ̈ܖܸܒܐ ܝܵܢܐ!ܵܪܐ. ܼܓܲ ܦܼܝ̈ܖܸ ܒܵܐܵܗܐ  ܐܼܝܵܢܐ ܐ ܼܫܲ

ܪܵܓܢܼܝܬܵ  ܐ ܝܵܢܐ. ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ: ـ ܸܗܐ، ܵܪܵܒܐܐ ܵܓܵܗܐ ܼܡܲ ܦܼܝ̈ܖܸ ܸܒܐܵܙܵܠܐ  ܵܗܝܵܓܗ݇  ܼܫܲ
ܝܬܵ  ܠ ܕܡܵܛܵܝܐ ܝܵܢܐ ܠܼܒܲ ݇ܕܵܡܐ ܼܗܲ ܪܵܓܢܼܝܬܵ  ܵܒܵܒܐܕ ܐܝܵܢܐ ܵܠܼܩܲ           ܐ. ܕܼܡܲ

ܝܵܬܵܡܐ     ܕܘܼ ܒܼܫܲ ܝܗܝ ܝܵܢܐ ܘܵܒܵܒܐ ܼܫܲ ܒܼܘܼܠܲ ܢܼܝ ܬܸܪܝܢ ܸܪܐ ܝܸܠܗ ܵܒ݇ܬܪ ܐܵ ܵܢܐ ܼܩܲ
ܡ  ܸܢܐ ܼܥܲ ܢ ܕܸܒ̰ܓܡܵ ܒܵܢܬܼܘܗܝ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܝܗܝ ܸܚܬܵܢܵܘܬܼܘܗܝ. ܐܼܝܼܡܲ ܵܥܐ ܝܵܢܐ ܟܠܲܘܢܼܬܲ

ܝܗܝ: ܵܬܵܡܐ، ݇ܐܡܵ  ܠ ـ ܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܩܼܬܲ ܚܬܲܘܢ ܩܼܘܪܵܒܐ ܼܥܲ ܐ ܖܸ̈ ܓܼܒܝܼ  ܐܸܫܢܸ̈  ܬܸܪܝܢܼܐܲ
ܝܢܼܝ ܸܡܵܢܘܼܟܲܘܢ ܒܼܘܫ ܵܙܘܵܕܐ  ܝܼܘܸܬܗܝܬܲܘܢ. ܵܒܥܸܝܢ ܵܝܕܸܥܢ ܕܼܐܲ . ܸܚܕܵܝܐ ܝܸܠܗ ܒܼܚܲ

݇ܕ ܕܵܩܸܪܡ ܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܡܼܘܵܪܵܝܐ  ܐ )ܵܟܵܣܐ( ܼܘܪܵܬܐ ܵܙܒܼ  ܚܵܕܐ )مسابقه(ܟܠ ܼܚܲ ܗܼܒܵ ܕܼܕܲ
ܫܵܢܐ ܸܡܢܼܝ.ܸܒܕ  ܸܒܠ ܼܕܲ                                                         ܼܩܲ

݇ܢܬ ܓܼܘܵܪܐ ܵܩܐ ܸܚܬܵܢܐ ܒܫܼܘܵܪܵܝܐ     ܢ ܼܐܲ ܵܩܸܪܝܬ ܵܠܲܗ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ـ ܸܐ
ܐ ܝܸܘܬ ܼܟܬܼܘܼܟ، ܸܒܚܵܫܼܒܵ ܘܼܘܸܒܐ ܝܸܠܗ  ܼܒܲ ܐ ܸܒܕ ܵܐܬܵܝܐ؟ ܵܗܘ ̰ܓܼܲ ܩܼܝܸܩ̈ ܵܓܘ ܟܵܡܐ ܼܕܲ

ܩܼܝܵܩܐ. ܵܒܵܒܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ݇ܕ ܼܕܲ ܣـ : ܵܓܘ ܼܚܲ ܚܵܠܲܗ  ܝܼ ܩܪ ܼܒܲ ܼܙܲ  ܟܵܡܐ ܒܵܓܪܵܫܗܲ  ܼܚܲ
ܠ ܕܵܐܬܵܝܐ ܼܟܬܼܘܗܝܗ ܸܚܬܢܵ . ܵܗܝܓܵ ܼܗܲ ܐ ܒܼܒܲ . ܵܗܝ ܸܙܐ ܐ ܸܒܕܵܪܵܝܐ ܝܸܠܗ ܵܩܸܠ̈

ܘܼܘܒܸ  ܐ ܸܒܕ ܵܐܬܵܝܢ.̰ܓܼܲ ܡܵܫܐ ܕܼܲ  ܐ ܝܵܠܲܗ: ـ ܵܐܕܼܝܵ ܠ ܐܼܝܵܢܐ ܼܚܲ ܐ ܸܒܓܵܪܵܫܐ ܝܵܠܲܗ ܼܗܲ ܩܼܝܸܩ̈
ܝܗܝ ܵܝܐ ܝܵܠܗܲ ܕܡܛܵ                                                  .ܸܟܣܼܠܲ

ܪ ܵܗܘ ܒ    ܘܼܘܸܒܐ ܼܡܢ ܸܚܬܵܢܐ ܕܬܸܪܝܢ ܸܙܐ ܼܗܲ ܩܼܘܪܼܘܗܝ ܝܸܠܗ ܘܵܗܘ ̰ܓܼܲ ܼܘܵܩܵܪܐ ܼܒܲ
ܩܼܝܵܩܐ. ܐ ݇ܕ ܼܕܲ ܼܟܬܼܘܗܝܝܸܠܗ: ـ ܵܓܘ ܼܚܲ ܕ ܸܒܩܵܪܵܝܐ ܝܸܠܗ ܠܼܒܲ ܼܡܢ ܵܗܝ ܸܙܐ  ܼܝܵܢܐ ܼܟܲ
ܐ ܡܛܵ  ܩܼܝܸܩ̈ ܝܗܝ.ܵܒ݇ܬܪ ܸܐܫܵܬܐ ܼܕܲ                         ܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܠܸܟܣܼܠܲ
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ܵܪܵܝܐ    ܩܼܘܸܪܐ ܵܗܝܵܓܗ ܼܡܢ ܸܚܬܵܢܐ ݇ܐܼܚܲ ݇ܢܬ ܡܼܘ݇ܕ ܸܒܚܫܵ  ܼܒܲ ܐ ܝـܝܸܠܗ: ـ ܼܐܲ ܬ؟ ܘܸ ܼܒܵ  
ܸܫܩ ܘܚ ܵܗܘ ܘܼܘܸܒܐ ܝܸܠܗ: ـ ܼܓܲ ܩܼܝܩܸ̈ ܙܼܝ ܵܓܘ ܟܡܵ ̰ܓܼܲ ܐ!ܕ ܵܡܛܵܝـܐ ܒܸ ܐ ܼܕܲ ܐܼܟܵ  ܐ ܼܠܲ

ܼܟܬܼܘܗܝ ܝܸܠܗ ܐܵܗܝܵܓܗ ܸܒܩܵܪܝܵ  ܪܵܓܢܼܝܬܵ ܫܵܡܥܵܬܐ ܕܵܩܵܠـ. ܒܠܼܒܲ ܼܒܪܼܘܲܗ ܼܡܲ ܐ ܐ ܕܼܓܲ
ܦܼܘܝܼܘܗܝ ܝܵܠـ ܡܲܗ ܵܡܐܵܢܐ ܕܵܓܘ ܐܼܝܕܼܘܲܗ ܘܸܒܪܵܚܛܵ ܼܪܲ ܛܼܘܝܼܘܲܗ ܝܵܠܲܗ ܵܓܢܼܘܲܗ ܐ ܼܡܲ

                                                       ܵܬܵܡܐ.
ܢ݇ܬ ܩܸܪܡܠܼܘܼܟ.     ܐ ܸܙܐ ܕܼܝܼܘܼܟ  ܼܘܪܵܬܐܒܼ ܙܵ ܵܒܵܒܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ـ ܼܐܲ ܗܼܒܵ ܕܼܕܲ

ܐ ܝܵܠܲܗ. ܐܼܝܵܢܐ ݇ܐܡܼܘܪܼܝ ܵܕܐܼܟܼܝ ܒܵܪܬܼܝ  ݇ܕ ܵܗܕܼܟܵ ܫܼܘܚܸܠܦܵܬܐ ܝܵܠܲܗ؟ ܸܚܬܵܢܐ ܼܚܲ
ܼܒܵܪܐ ܵܓܵܪܓ ܵܝܕܥܸ ܟܠ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ: ـ  ݇ܕ ܼܓܲ ܼܟܬܼܘܗܝ ܐ ܵܕܐܼܟܝܼ ܼܚܲ ܸܡܐ ܵܠܲܗ ܼܒܲ . ܼܚܲ

ܼܟܵܬܐ ܒܼܘ̰ܓܵܪܐ  ܚܙܼܝ ܼܡܢ ܵܗܝ ܒܵܪܵܬܐ ܕ݇ܐܸܡܪܼܘܼܟ ܵܪܵܒܐ ܸܠܵܫܵܢܢܵܬܐ ܝܵܠܲܗ، ܡܼܘܕ ܼܒܲ
ܠ ܸܐܕܝܲܘܡ  ܠܟܵܬܐ ܸܟܐ ܵܚܕܵܪܐ ܘܼܗܲ ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܼܡܲ ̰ܟܼܘ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܩܠܼܘܲܗ ܸܙܐ ܝܸܘܢ. ܼܐܲ

ܘܼܘܒܸ  ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܫܡܼܝܥܼܘܗܝ. ܼܘܪܵܬܐ ܒܼ ܝܒܼܘ ܵܩܬܼܘܼܟ. ܘܙܵ ܐ ܝܸܠܗ: ـ ܟܼ̰ܲ ܵܒܵܒܐ ̰ܓܼܲ
ܐ ܒܵܝܗܼܒܼܘܲܗ ܝܸܠܗ ܵܩܬܼܘܗܝ. ܵܗܝܵܓܗ  ܗܼܒܵ ܪܼܘܸܝܐ ܝܵܠܲܗ ܸܡܫܬܼܘܵܬܐ ܕܼܕܲ ܼܫܲ

ܵܠܐ ܘܸܒܫܵܬܵܝܐ ܝܵܢܐܘ ܝܗܝ ܸܒܐܼܟܵ ܕܼܘܵܬܐ.                      ܟܠܲܘܢܼܬܲ   ܒܼܚܲ

ܡܼܝܵܪܡ ܵܕܘܼܝܕܦܼܘܪܵܝܐܢ                                ܕ ܼܫܲ ܡܼܘܪܸܝܙܵܬܐ ܒܼܝܲ  
ܪܓܼܝܙܝܼ                                    ܕ ܘܝܲܘܸܠܝܬ ܼܣܲ     ܗܼܘܩܼܝܵܬܐ ܒܼܝܲ
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 ܟܬܼܒܐ ܚ݇ܕܬܐ
ܡܼܝܵܪܡ)ܕܦܼܘܵܬܐ ܡܼܘܢܸܬܐ ܵܠܲܗ ܵܫܘܬܵ      ܸܝܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ܒܦܵܪܣܵܬܐ  (ܸܢܸܫ̈

ܐ  ܢܵܝܐܕܟܵܬܼܒܵ ܕܼܝܵܕܐ: ܣܵܝܵܡܐ ܕ ܕܝܸܠܗ 2ܼܩܲ ܠܵܦܵܢܐ ܼܝܲ . ܸܫܡܥܲܘܢ ܸܒܝܬ ܐܼܝܫܘܲ ܵܪܒܼܝ ܼܡܲ
ܐ  ܐ،  92ܕܵܐܵܗܐ ܟܵܬܼܒܵ ܐܵܘܸܬ̈ ݇ܕ ܼܦܲ ܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܼܚܲ ܗܵܡܐ ܼܡܢ ܸܒܚܼܒܵ ܐ ܼܣܲ ܡܼܘܫܵܚܸܬ̈

ܐ  ܦܼܝ̈ܖܸ ܐ ܼܫܲ ܩܵܝܸܬ̈ ܐ ܘܼܗܲ ܣܼܝܸܡ̈ ܝܗܝ ܝܸܠܗ ܵܪܒܼܝ ܼܒܲ ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܟܵܡܐ ܸܫܡܥܲܘܢ ܕܟܬܼܝܼܒܼܲ
ܪ.  ܥܼܒܼܲ ܐܒܸܫܸܢ̈ܐ ܼܕܲ ܚ ܵܐܦ  ܵܐܵܗܐ ܟܵܬܼܒܵ ܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܒܸܒܬܵܦܵܩܐ ܝܼܘܲ ܟܵܡܐ ܡܼܘܫܵܚܸܬ̈

ܪܼܘܸܪܐ ܝܵܢܐ  ܵܦܪܵܣܵܝܐ، ܙ ܕܡܼܫܲ ܸܬܐ ܕܵܗ̰ܦܸ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܦܼܘܵܫܵܩܐ ܕܚܵܕܐ ܼܡܢ ܫܼܝ̈ܖܵ
ܝܒܼܘܬܵ ܠܡܗܼܝܪܼܘܵܬܐ ܕܵܣܝܲܘܵܡܐ ܒܸܠܵܫܢܵ  ܢ ܩܼܘܵܒܠܼܛܲ ܒܵܬܐ ܐ ܐ ܵܦܪܵܣܵܝܐ. ܐܼܝܬ ܼܠܲ ܼܪܲ

ܩܵܪܐ  ܢ ܗܲܘܪܡܲܘܙܝܼ ܼܡܢ ܡܼܝܲ ܥ ܗܼܘܼܡܲ ܐ ܵܩܐ ܚܼܘܵܦܸܛܗ ܠܦܼܘܬ ܛܼܒܵ ܵܬܐ ܕܟܵܬܼܒܵ
ܚ ܕ ܼܒܵܪܐ ܝܼܘܲ ܚ ܠܘܒܼܣܲ ܚ ܵܦܪܼܣܲ ܵܢܐ ܕܵܡܼܨܲ ܥܬܼܝܕ ܢܵܝܐܩܼܲ ܕܼܘܵܒܵܩܐ ܬܪܼܝܵ     . ܒܼܕܲ
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 ܝܠܘܦ ܠܫܢܐ ܐܼܬܘܪܝܐ

 

 

 

 

ܢ  ܐ ܚܸܒܼܪܲ ܸܢܐ ܥܵܕܵܢܸܬ̈ ݇ܕ ܦܼܘܵܬܵܚܐ ܕܒܼܘܬ ܒܼܐܲ ݇ܕܵܬܐ ܸܒܝܬ ܼܚܲ ܵܦܐ ܼܚܲ ܦܵܬܐ  ܵܩܐܼܕܲ ܼܠܲ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܼܡܲ
ܕ ܵܕܟܸܬܪ ܵܡܕܸܠܝܢ ܵܕܝܦܼܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܡܫܕܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ  ܕܵܬܐ ܼܒܼܝܣ ܕܼܝܵܠܲܗ ܚܵܕܐ ܵܥܼܒܘܲ ܼܘܬܸܐܵܣܐ ܒܼܝܲ

ܩܵܠܐ ܕܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܐܼܘܡܵܬܵܢܝܵ  ܫܼܝܪܵܬܐ ܒܼܚܲ ܪܵܬܐ ܵܕܟܸܬܪ ܵܡܕܹܠܝܢ ܕܵ ܼܟܲ ܼܩܲ ܐ ܝܐ. ܡܼܝܲ ܼܒܼܝܣ ܵܗܕܼܟܵ
ܥܵܬܐ ܕ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ܼܕܲ ܵܦܐܸܒܝܬ ܼܡܲ ܥܗܼܝܵܕܐ:                                     ܼܕܲ  

ܐ: ܒܸܡܨܵܥܵܝܐ ܕܟܬܵ  ܐ ܡܼܘܸܚܸܒ̈ ܠܡܼܝܸܕ̈ ܠܵܦܸܢ̈ܐ ܘܼܬܲ ܽܐ ܼܡܲ ܸܗ̈ ܼܒܵ ܢ ܸܨܐ ܝܬܘܲ ܘܼܝ ܸܒܬ ܡܵ ܼܝ ܘܙܼܘܠܸܚܙ̈ ܒܼ̈ ܼܐܲ
ܠܦܝܼ  ܩܪܼܝܬܲܘܢ ܘܼܡܲ ܠܡܝܼ̈ ܬܲܘܢ ܠܵܝܵܠܘ̈ ܕܼܡܲ ܢ ܵܝܠܦܼܝܬܲܘܢ ܸܠܵܫܵܢܐ ܼܟܲܘܢ ܘܠܼܬܲ ܵܕܘܼܟܲܘܢ ܘܼܝܲ

ܕ:  ܵܐܼܬܲܘܵܪܵܝܐ ܘܟܵܬܼܒܼܝ ܦܵܝܵܫܐ     ܝܵܢܐ ܙܼܘܒܸܢ̈ܐ ܒܼܝܲ

www. Lulu.com 

ܸܝܐ، ܘܵܐܢܼܝ ܕܒܸܠܵܫܵܢܐ  ܐ ܵܐܼܬܲܘ̈ܖܵ ܠܼܘܸܕ̈ ܐ ܵܩܐ ܼܝܲ ܐ ܝܵܢܐ ܡܼܘܠܸܚܸܡ̈ ܐ ܕܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܼܬܲܘܵܪܵܝܐ ܦܼܝܸܫ̈ ܟܵܬܼܒܸ̈
ܐ. ܐ ܓܲܘ̈ܖܸ ܢ ܣܵܘܵܕܐ ܠܵܝܠܲܘܸܦ̈ ܦܵܬܐ ܕܩܵܪܝܵܬܐ ܼܝܲ ܼܠܲ ܐ ܝܵܢܐ ܒܢܼܝܵܫܐ ܕܼܡܲ  ܸܐܢܓܸܠܣܵܢܵܝܐ، ܡܛܼܘܟܸܣ̈

ܝܼܒܼܝܬܲܘܢ ܸܪܟܼܝܬܲܘܢ( ܸܟܐ ܵܡܸܨܐ ܝܬܲܘܢ ܕܡܼܛܲ ܐ،  )ܡܼܫܲ ܐ ܒܚܵܙܝܵܬܐ ܕܙܼܘܠܸܚܙܸܘ̈ ܒܟܵܠܸܣ̈
ܠܘܼ  ܐ ܕܩܪܼܝܵܬܝ ܝܵܘܢ.ܘܼܝܲ ܸܬܠܵܝܸܬ̈ ܫܡܥܼܝ ܠܼܡܲ ܐ ܸܟܐ ܵܡܨܼܝ ܕܼܡܲ                           ܸܕ̈
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 اخبار...اخبار...اخبار
 

شب شعری را در   خرداد بیست و نهمانجمن بانوان آشوری شامیرام در تاریخ  ܀ 

محل سالن ویلیام دانیال انجمن آشوری های تهران برگزار نمود. در این برنامه که 

د، به اجرا درآم ندان شعر و ادب آشوریبا حضور تعداد قابل مالحظه ای از عالقم

در این د. به قرائت اشعار خود پرداختن شناخته شده جامعه ما هنرمندان تعدادی از

 س، شامیران اطانوس، شرمیال شرما،لن استپانشامیرام داودپوریان، ماد :خانم ها شب

سیروس هرمزی، باباجان ، هم چنین آقایان: شمعون بت ایشوناهرین یوسفی و

اشعاری را به سمع حضار و سایمون کرمی سنگر یولیوس عیسائی  اریان،الز

و شرمیال شرما سیروس هرمزی  مندان محبوب: خانم ویولت سرگیزی،رساندند. هنر

جلوه خاصی بخشیدند. در این شب به یاد نیز با اجرای ترانه های ملی به این شب 

 امی آقای شمعون بت ایشو معلم گرکه مجموعه اشعار و مقاالت  2ماندنی کتاب قنیا 

 می باشد به حضور جامعه آشوری معرفی و تقدیم شد.                                       

وی شاعری توانا یک سال از درگذشت شاعر نامدار آشوری نینوس آهو گذشت. ܀ 

بود و اشعار بسیار زیبایی در امور ملی می سرود که همواره  مورد استقبال بسیار 

                                                                     قرار می گرفت. یادش گرامی باد. مردم

به شمار می رفت به رحمت  اوید اوشانا که از مفاخر جامعه آشوریمهندس د܀ 

در  8031این هنرمند طراح، نقاش، معمار و موزیسین زمستان سال  ایزدی پیوست.

فارغ التحصیل رشته معماری از دانشکده معماری  شد. او شهر کرمانشاه متولد

التحصیلی به استخدام شرکت نفت درآمد و پس از پس از فارغدانشگاه  تهران بود. 

بازنشسته شد و البته به موازات کار در شرکت  96بیست و هفت سال فعالیت در سال 

توسط او به اجرا  از پروژه هایی که. اش نیز فعال بودنفت در دفتر شخصی معماری

پرورشگاه  ری تهران، کلیسای پروتستان تهران ودرآمد بنای کلیسای شرق آشو

مهندس داوید اوشانا در تاریخ چهارم مرداد  کودکان کرمانشاه را می توان نام برد.

                                                                                         امسال درگذشت. روحش شاد.
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    عکس هایی از مراسم شب شعر

 انجمن بانوان آشـوری شامیـرام

            13/3/2393  

 



 در سالگرد سمیل

 

ی گذراند. تمامی رسانه های قوم آشور اکنون یکی از بحرانی ترین ایام خود را م   
دنیا روزانه گزارشات متعددی از اوضاع کشورهای عراق و سوریه را به سمع و 
نظر جهانیان می رسانند. در این دو کشور خاورمیانه که دارای جمعیت قابل توجهی 
از آشوریان هستند مدت هاست که جنگی ناعادالنه بر علیه اقلیت های دینی شروع 

نایتکار دولت اسالمی که  روش کشتن و سر بریدن و تجاوز را شده است. گروه ج
برای نیل به اهداف خود برگزیده، منطقه را به آشوب کشیده است و در این میان 
آشوریان نیز در کنار ایزدی ها، شبک ها و شیعیان هدف یورش ها و تجاوزات این 

ن آشوری از گروه قرار گرفته اند. خبرهای ایام گذشته حاکی از فرار هزارا
شهرهای تاریخی خود مانند موصل، قره قوش، بارِطال و کرملیس می باشند و 

شده اند. رفتارهای وحشیانه  درعین حال تعداد بیشماری کشته، زخمی شده و یا بیمار
این گروه مانند به صلیب کشیدن افراد، فروش زنان به بردگی، اجبار مردم به تغییر 

و زنده به گور کردن انسان ها حیرت انگیز است.  دین با زور و تهدید به مرگ   
 

فرانسیس پیشوای کاتولیک های جهان، دبیر کل  پاپدر پی این اعمال سبعانه،    
سازمان ملل، روسای جمهوری های فرانسه و امریکا خواستار رسیدگی به مردم 
محنت زده عراق شده اند. عالی جناب ماردنخای چهارم پاتریارک کلیسای شرق 

شوری نیز طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار توجه این سازمان به آ
آشوریان شده اند. آشوریان نیز با تجمعات اعتراضی خود در کشورهای مختلف 
دنیا، صدای خود را به گوش جهانیان می رسانند. آنچه که اکنون موجب نگرانی و 

امنیت آشوری های عراق و ناراحتی آشوریان سراسر جهان شده نه فقط سالمتی و 
سوریه بلکه از دست دادن سرزمین های مادری نیز می باشد. بر طبق آمار ارائه 

میلیون  2تا  8.1شده، جمعیت آشوری های عراق که قبل از تغییر رژیم آن حدود 
تقلیل یافته است که خود فاجعه ای دیگر  0/8نفر بوده است، در چند ساله اخیر به 

امید است که با اقدامات ارگانهای بین المللی هر چه زودتر این به شمار می رود. 
جنگ  سبعانه به پایان برسد و مردم عراق و سوریه به ِویژه آشوری ها در صلح 
 و آرامش به زندگی خود ادامه دهند.                                                                        
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 سایت جدید آموزش زبان آشوری

 

اخیرأ سایت جدیدی به منظور آموزش زبان آشوری به عالقه مندان این زبان بر    

)آشوری بیاموزید( نام دارد،  Learn Assyrianپا شده است. مؤسس این سایت که 

نی و درخشان در امور فرهنگی خانم دکتر مادلن ِدیویس می باشد که سابقه ای طوال

 جامعه آشوری دارد. وی در دعوت از آشوری ها چنین نوشته است:

از طریق کتب و ویدیوهای من قادر  "والدین، آموزگاران و دانش آموزان گرامی:

خواهید بود به فرزندان و دانش آموزان خود زبان آشوری را آموزش دهید و یا 

 . اینکه خود این زبان را بیاموزید

تهیه کنید.  WWW.LULU.comشما می توانید کتاب های من را از طریق سایت 

کتاب های زبان آشوری برای کودکان و کتاب های انگلیسی به منظور آموزش 

شما قادر خواهید بود از طریق مشاهده ویدیوها  افراد بزرگسال طراحی شده اند.

ت کنید و کودکان نیز می توانند به قصه هایی که قرائت کرده ام در کالسها شرک

 گوش فرا دهند."

خانم دکتر مادلن دیویس از فعاالن جدی جامعه آشوری به شمار می رود که همواره 

ارتقاء سطح فعالیت های خود کوشیده است. برای ایشان آرزوی موفقیت  در

 روزافزون در نیل به اهداف فرهنگیشان داریم
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 مویه
 

چشمانت مرگ را دید               

.هایت دشت های خون را درنوردید و قدم                 

در این وادی تاریکی. تنت بوی درد، بوی وحشت گرفت                 

می گریزی از مرگ                 

.از شمشیر خون چکان جالدان سیه پوش                 

ترا به بردگی می فروشند در بازارهای موصل                 

  .ند در گور سرد و تاریکه می خوابو فرزندانت زند               

!خواهرم                 

لباس سیاهت را بپوش                  

ره شدو مویه کن بر روزهای روشنی که تی                 

.و خنده ای که زهر شد بر لبان تشنه ات                 

!خواهرم                 

مویه خواهم کرد                 

بر جوانیت که پرپر شد                 

و بر قلب نازکت که هزار پاره شد                 

از ظلم مومنان بی ایمان                 

می ستایند  لمت راکه ظ                 

و بر زمین بذر مرگ می پاشند.                 

رسوالن اهریمن راآه، شرم باد                  

که شادی را می کشند                  

.و امید را به رگبار می بندند                 

شرم باد.                 

 
شامیرام داودپوریان                                   

2393مرداد  15                                    
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 لغات سریانی در زبان فارسی

شامیرام داودپوریان                 

 ܬ

ܗ:  فارسی از این ریشه است. در  لغت تباه. شود به معنی خراب و نابود بِهت  ܵܬܼܒܸ  

ܐ: باشد.     رایج می  به صورت تاجبه معنی افسر است که در فارسی  تاغا ܵܬܼܓܵ  

ܵܓܵܪܐ:  (Tamkaru) ریشه اکدی تمکارو:از ت گارا به معنی بازرگان است. این لغت  ܼܬܲ
 در فارسی به صورت تاجر وارد شده است.شد و می با

                        توقا به معنی حلقه طال و در فارسی همان طوق است. ܬܼܘܵܩܐ:

ا همان گاو است که به صورت ثوریا یکی از بروج آسمانی می باشد تور ܵܬܘܵܪܐ:

به همین سیاق کتاب ارتنگ مانی را  وارد فارسی شده است.که با تبدیل ت به ث 

ت به صورت ث تلفظ می  نیز ارثنگ نوشته اند زیرا در سریانی )آرامی( حرف

االبنیه عن حقایق االدویه با "ث" نوشته و تفل )تفاله ـ لِرد( در  ه کتیراشود. دو واژ

 شده است. 

 رعهکه به صورت ت  می باشد و ورودی  گذرگاه تورعا به معنی ܬܼܘܪܵܥܐ: ܬܵܪܵܥܐ:

 ریشه این لغت از تراعا به معنی عبور کردن و .در فارسی در متون دیده می شود

ܪܵܥܐو لغت  است جریان   د.      باش )تارعا( به معنی در نیز از همین ریشه می ܼܬܲ

 (Titu)از ریشه اکدی تیتو است که  سفید یا قرمزشیرین همان میوه توتا  ܬܼܘܵܬܐ:

 در فارسی به صورت توت وارد شده است.می باشد و 
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شوری زبان آ در است که در فارسی هم وارد شده است.  توتیا همان سرمه :ܬܼܘܬܵܝܐ

ܝܼܟ ܬܼܘܬܵܝܐ( ) :ترشی یاد می شود از آن به عنوان مثال ܡܼܘܵܨܐ ܝܸܠܗ ܼܐܲ مانند  یعنیܼܚܲ

                                                                            توتیا ترش است.

ܚܸܡܢ به معنی فکر کن است که در فارسی هم به صورت تخمین وارد شده  تخمن :ܼܬܲ

ܢܵܬܐ  یشه لغاتاست. از این ر ܚܼܡܲ که به معنای را می توان نام برد )َتخَمنتا( ܼܬܲ

                                                           فکر کردن و حدس زدن می باشد.

ܣܵܬܐ: ܬܼܲ  مصه در فارسی این لغت تبدیل به دخمعنی خجالت است.  صتا بهخم  ت  ܚܼܡܲ

ط سریانی نیز ح و خ ند و در رسم الخبه جای هم می نشینشده است زیرا ت و دال 

، و در اصل به معنای از این ریشهبه هم تبدیل می شوند. کسی را به دخمصه انداختن 

خجالت دادن بوده است اما این واژه امروزه به معنای دردسر و اشکال پدید آوردن 

                                                                        برای کسی به کار می رود.

       است.ِتکا به معنای قسمت است. در فارسی به صورت تکه وارد شده  ܸܬܵܟܐ:

ܵܠܐ:  است  (Tilu). ریشه آن لغت اکدی ِتلوال به معنای تپه و برآمدگی خاک استتَ  ܼܬܲ

 که در فارسی به صورت تل که همان معنا را می دهد معمول است.

ܠܡܼܝܵܕܐ: شاگرد و پیرو است که به صورت تلمید در متون فارسی  َتلمیدا به معنای ܼܬܲ

ܠܸܡܕدیده می شود. این کلمه از ریشه    .( به معنای آموزش ببیند می باشدَتلِمد) ܼܬܲ

به معنای از  (پتالِ ) ܵܬܸܠܦ از بین رفتن است که از ریشه یتالپا به معنا ܬܵܠܵܦܐ:

است.                     بین برود می باشد. در فارسی هم کلمه تلف شدن بسیار معمول  

ܸܡܙ: َتِمز به معنای پاک. در فارسی همان تمیز است.                                  ܼܬܲ  
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ܡܼܘܙ ه ب . این لغت در زبان اکدی است تموز به معنای ماه چهارم در تقویم بابلی :ܼܬܲ

   ثبت شده است. (Dumuzu)" ویا "دوموز  (Tammuzu)زوشکل "تمو

ܐ: ܢܼܒܵ       َتنبا به معنای مجازات است. لغت تنبیه در فارسی از این ریشه است. ܼܬܲ

ܢܼܘܵܪܐ وسیله ای است که در زمین کار گذاشته می شود و جهت َتنورا به معنای  :ܼܬܲ

در "تینورو" است  از ریشه اکدی پختن نان مورد استفاده قرار می گیرد. این لغت

                                                 فارسی به صورت تنور وارد شده است.

ܣܵܡܐ  .سمه معمول استبه صورت تَ  و در فارسی َتسما به معنی کمربند  :ܼܬܲ
است. وارد شده به صورت تاپ تاپه  تاپتاپا به معنای نان گرد، در فارسی :ܦܵܬܵܦܐܬܵ   

ܪܸܓܡ: ܪܓܵܡܵܢܐ:تورجاما، وܬܼܘܪܵܓܵܡܐ:  ت رِجم، ܼܬܲ متارجمانا هر سه از زبان  ܡܼܬܲ

                                        فردوسی می نویسد:سریانی وارد فارسی شده اند. 

 ز ترکش برآور کمان مرا     به کار آور آن ترجمان مرا

                         در این بیت از شاهنامه ظاهرأ معنای ترجمان سخنان می باشد.

                 هم چنین ابوریحان بیرونی می نویسد: "زبان مترجمی است شنونده را"

                                                                      خاقانی نیز گفته است:

 کنم تفسیر سریانی ز انجیل     بخوانم از خط عبری معما

مورد استفاده معنای دارو است که در فارسی به صورت تریاک  ِتریاقا به ܸܬܪܵܝܵܩܐ:

                                                                                            قرار می گیرد.

   تریدا به معنای نان خرد شده در غذای آبکی است که در فارسی هم به  ܬܪܼܝܵܕܐ:
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به معنای خرد کردن  (ترادا) ܬܵܪܵܕܐصورت ترید وارد شده است. این کلمه از ریشه 

                                                                   است. آش یا سوپ در نان 

ܪܒܼܝܵܬܐ: به معنی  )رابه( ܵܪܸܒܐسی است که از ریشه  تربیتا همان تربیت در فار ܼܬܲ

                                                                                      پرورش دهد می باشد.

ܝܢ:  تشرین نام یکی از ماه های سریانی و هم چنین تقویم خورشیدی عربی ܸܬܫ̈ܖܸ

" ثبت شده است. تشرین ماه هفتم است. این لغت در متون اکدی به صورت "تشریتو

                                                    ادامه مطلب در شماره آینده        تقویم بابلی است.

                                                             

                                                                                

 

 کمک های مالی
تومان    000،050شمعون بت ایشو                                             

"                 000،000یولیوس عیسائی                                              

"       000،000مادلین دیویس                                                

دالر             00           س بت ایشو              فلوران                   

تومان     000،000                        پطروس     یولیه                    

"        000،50ریموند یونان                                                 

"       000،000سرگیزی                        ویکتوریا                   

!سپاس                                                         
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 آسورستان

 

بعد از میالد( بود. این  240تا  002آسورستان ایالتی تابع امپراطوری ساسانی )   

از آسورستان ایالت تحت حکومت پارتیان می باشد.  لت در ارتباط با ایالت بابلایا

. در حالی که دین اصلی امپراطوری ساسانی را در برگرفته بودموصل تا ادیابن 

دین زردشت بود، دین آشوری ها از قرن اول و دوم میالدی به بعد مسیحیت کلیسای 

یرو دین باستانی بین النهرین بودند. شرق بود، هر چند که هنوز تعدادی از آنها پ

خدای آشور حداقل تا اواخر قرن سوم میالدی هنوز در شهر خود مورد پرستش 

مهم ترین بعضی از در آسورستان شکوفا شد زیرا قرار می گرفت. یهودیت نیز 

جمعیت  اکنان بومی آن جا بودند و از نظرآشوری ها س کارهایش محصول آنجا بود.

رایج در آسورستان زبان آرامی بود. ساکنان ری داشتند. زبان اصلی پارسیان برتبر 

ن اغلب کشاورز یا تاجر و بازرگان بودند. شهر تیسفون پایتخت هر دو امپراطوری آ

رفت.در آن زمان بزرگ ترین شهر جهان به شمار می  پارتیان و ساسانیان بود و  

با دنیا برقرار کرد که در  ایالت ساسانی آسورستان ارتباطات فرهنگی بی همتایی   

                                                                   :ذیل شرح داده خواهد شد

مرکز کلیسای شرق بود که در زمان خود گسترده ترین کلیسای مسیحی  آسورستان

لرسوتوماس این کلیسا توسط جهان بود و تا آسیای مرکزی، چین و هند رسیده بود.   

لهجه سریانی آرامی برای  و ازاست بنا شده ر توما( و تادئوس مقدس )مار اََدی( )ما

اصلی کلیسای شرق کتب مقدس یکی از  خود استفاده می نماید.مقدس  کتبتألیف 

در مسیحیت شکرگذاری یعنی راز مقدس اََدی و ماری، یکی از قدیمی ترین دعاهای 

شورای سلوکیه ـ  د. کلیسای شرق بعد ازاز میالد سروده شبعد  000در حدود سال 

 ر آسورستان تشکیل شد وسیعأمیالدی در پایتخت ساسانی د 400تیسفون که در سال 

سال به عنوان مقر  200و گسترش یافت. سلوکیه ـ تیسفون به مدت بیش از تحکیم 

   "نستوری"با نام به اشتباه  رق از کلیسای شگاهی اسقفی کلیسای شرق باقی ماند. 
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بعد از میالد( در واقع فقط  082ـ  450شده است هرچند که پیروان نستوریوس )یاد 

           دند.سکونت کرنستوری در امپراطوری پارس تفرقه  بعد ازدر قرن پنجم 

ـ  072نی که توسط مانی )ما ه دیگر سریانی  ـ آرامی یعنی جهان بینییک پدید    

نشأت گرفت آسورستان کمی بعد از کلیسای شرق از و ( بنا شد، در قرن سوم 002

از کلیسای  مانی جهان بینی ،های وسیعی منتشر شد. در بعضی مناطق و در محدوده

پراطوری در ام به طوری که حتی در یک مقطع به طور وسیع شرق هم پیشی گرفت

 سریانیِ  در حالی که هیچ کدام از شش دست نوشته اصلی  روم هم انتشار پیدا کرد.

نوشته  یکی از سریانیِ  به طور کامل موجود نیستند، یک بخش طوالنیِ  مانی ها

خوِنی توسط تئودور بارمی باشد اعتقادات اساسی آنها در بر گیرنده ا که های آنه

سکولیون که ا دِ بکلیسای شرق از بیت گرمای( در کتابش به نام ِکتَ  ای از )نویسنده

مانند کلیسای شرق، هنیز  مرکز جهان بینی مانی. حفظ شد نوشته شده بود 790در 

                                                                    در سلوکیه ـ تیسفون بود.

مه اداآشور ساسانی که با امپراطوری ساسانی شروع شده و تا قرن یازدهم     

ین ب، لمود بابلیاب اصلی یهودیت یعنی تَ در جهان بود. کت کز یهودیتمر ،داشت

یهودی نوشته شده بود. ـ بابلی  و به زبان آرامیِ در آسورستان قرن سوم تا پنجم 

ند. کیه ـ تیسفون مستقر شده بودسلولمودی بابلی تقریبأ در نزدیکی آکادمی های تَ 

شد. یکی از موثرترین  ه بنادر سوری 000ی در حدود سال لموداولین آکادمی تَ 

و خداشناسی  مانویجدل ( که تحت تأثیر 070ـ  050مربیان تلمودی به نام راوا )

تحصیل کرده  (Pumbedita)زردشتی بود، در آکادمی تلمودی دیگری در پومبدیتا 

 بود.

به نظر  نای تعمید دهنده هستند، وکه معتقدان به آن پیروان اصلی یوحدین مندائی    

مین زمان از باقی مانده در جهان هستند، نیز در هعرفانی د که تنها گروه می رس

. زبان و نوشتار آنها فرم مندائی آرامی بود که بسیار نزدیک آسورستان نشأت گرفت

آنها که هر دو در حدود قرن دوم و سوم اصلی و کار بابلی است. د به آرامی تلمودِ 

                         مندائی یوحنا هستند. نوشته شده بودند کتاب ِگنزا رابا و کتاب
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 بود شخصأ با هر دو نفر یعنی اول که دومین شاه امپراطوری ساسانی شاپور   

( که 025ـ  057بود و شموئیل )( که بنیانگذار جهان بینی مانی 002ـ  072) مانی

بود آشنائی داشت. مانی تنها نوشته خود،  (Nehardea)می در ِنهاردیا رئیس آکاد

شاپوراگان را که به زبان پهلوی میانه بود به شاپور اول تقدیم کرد. از شاپور اول 

                                                  نام برده شده است. شاه بارها در تلمود بابلی به عنوان شاپور 

های  نمونهند، موجود هستنوشتار های اصلی این گروه ها که امروزه  از غیره ب    

می توان در هزاران  دست خط آرامی رانیز باستان شناسی هر سه این لهجه ها و   

ط در حالی که خیافت. سورستان مصنوعات سرامیک از عهد آ کاسه طلسم آرامی و

تی یعنی تفاده در آرامی سلطنبای آرامی مورد اسعبری فرم مربعی اصلی الف آرامیِ 

پیشرفت کرد هنگامی الفبای سریانی و الفبای مندائی  الفبای آشوری را حفظ کرد،

 پارتی به وجودخط توسعه خط مندائی خود از . آرامی پدیدار شدشکسته که فرم 

                  آمد.                                                                                  

جمعیت نسبتی از میالدی، منطقه آسورستان به دست اعراب افتاد و  240بعد از    

بومی آشوری که اعراب آن را آشوریون می نامیدند به تدریج تبدیل به یک اقلیت 

و بعدها ترکها به آن کردها  اب،در سرزمین مادری خود شد. تعداد بسیاری از اعر

سال )از قرن هشتم تا سیزدهم(   500ین منطقه به مدت منطقه سرازیر شدند. ا

پایتخت خالفت اسالمی و مرکز تمدن اسالمی شد. به هرحال، یک فرهنگ مسیحی، 

ـ  بین النهرینی زبان آرامی شرق میان یک نسبت قابل مالحظه در ی و هویت آشوری 

سیزدهم و و آنها تا قتل عام مغول ها در قرن  آشوری ها بومی پایدار ماند ای از

چهاردهم، به صورت بخش مشخصی از جمعیت باقی ماندند. به هر حال آشوری 

آشوری در منطقه حضور   سکونت گاه های ها تا کنون با تعدادی شهر، روستا و

یی مانند موصل، کرکوک، اربیل، د و جماعات آشوری در اطراف شهرهادارن

                                                             د هوک و آِمدیا باقی مانده اند. 
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 اسم و اهمیت آن                 
                                   
 شامیرام داودپوریان                                                

 
هویت آن را مشخص می کند. هنگامی که به مفهوم یک اسم پی ئ ینام هر ش   

بریم، متعاقبأ اطالعاتی را که آن اسم به همراه دارد درک خواهیم کرد. نخستین ب

اسم گفته با نامیدن یکدیگر آغاز می شود. در نظریه  ،مرحله شناخت انسانها از هم

شد. "افسانه آفرینش" ندارد مگر اینکه دارای اسم با فهومیمی شود که هیچ چیزی م

د وبی شود که در ابتدا فقط آشفتگی که نخستین منظومه بشریت است چنین آغاز م

                                                                  نداشت: نام و هیچ چیزی
                                      "هنگامی که آسمانها در باال هنوز نام نداشته     

                                     و هیچ مسکنی در زیر با نام نامیده نشده بود     

                                                   "....وقتی هیچ اسمی ثبت نشده بود       

ده است که خداوند پس از شش روز کار و آفریدن پدیده ـدر کتاب مقدس نیز آم   

ی توان نتیجه گرفت ـدر نتیجه مر کدام از آنها نامی برگزید. ـختلف برای ههای م

 هـی هم نداشت. از آنجا کـود خارجـام نداشت وجـامی که هیچ چیزی نـا هنگـه تـک

 وسیلهیک بنوعی آفریدن بشمار می رود، نام شخص مفهومی بیش از  گذاری نام

                                               تشخیص او بوده است. برای

نابود کردن در روزگاران گذشته نام، منشأ شخصیت و سرزندگی هر فرد است.     

های باستانی به  نام شخص به مفهوم نابودی ابدی شخص بود و بنابراین بیشتر نام

به یک خدای ویژه به  مفهوم فرا خواندن نیروهای آسمانی و حاکی از سرسپردگی

. امید که شخص، تحت حمایت ویژه آن خدا یا الهه قرار بگیرد بدان ،شمار می رفت

وک نام هایی چون "ایشتار محبوب من است" یا "اََدد وارثی اعطا کرده است"، "مرد

روند.       نمونه هایی از نام های باستانی به شمار می  ،غیرهحامی من است" و   
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ک بودند. آنها شترنقطه نظرهای مدارای در زمینه نام، بابلی ها با مصری ها    

استان تباط دارد. مصری های بند که نام هر چیزی با طبیعت اساسی آن ارعقیده داشت

                    ص است.   یک شخص نمود موثری از خود آن شخند که نام معتقد بود

اولین نتیجه وجود یک اسم این است که باعث شناخته شدن حامل آن می شود.    

خوب معادل سرنوشت خوب است و  یک نام نان خاوردور اعتقاد داشتند کهساک

چون این اسم روی زندگی دارنده آن اثر خوب می گذارد، حتی شاهزاده ها از 

دان خدایان هستند و این اسامی اسامی خاصی استفاده می کردند تا ادعا کنند که فرزن

نام شهر بابل به معنی "دروازه  المثبه عنوان عطا کرده اند. را خدایان به آنها ا

و این نام را به این منظور به شهر داده بودند تا اطمینان حاصل کنند که  است "خدا

انتخاب ه هایی ک نام ،ها اثر خوبی بر روی شهر و مردم آن دارد. در مورد انسان

باشد.                تعریفیا  ، برکت وگر یک آرزو ی کردند می توانست نمایانم  

نوعی در رسوم آنها گذاری را دارند.  بومی های امریکا پیچیده ترین روش نام      

به عنوان مثال اسب وحشی، گذاشته می شد که توصیفی باشند.  اسامی بر فرزندان

همچنین در طول زندگی یک فرد امکان  .با گرگ ها می رقصد، رعد غرنده و... 

شخص در آن داشت چند بار نام او تغییر یابد و این امر بستگی به تجارب زندگی 

گل و مروارید از  ،بیشتر اسامی بومی ها  مانند صدفطول زندگیش  داشت. 

                                                                                         طبیعت گرفته شده بود.

از نظر روانشناسی چنین مطرح می شود که نام شخص در شکل گیری شخصیت    

او در حین رشد  نقش بسیار مهمی دارد. تحقیقات روانشناسی نشان گراین امر است 

که کودکانی با اسامی نامناسب در حین تحصیل دچار افت می شوند و در طی دوره 

دارند. در دوران  خود کمتری در میان همکالسی های بیتابتدایی تحصیل محبو

 تحصیل در دبیرستان هم بیشتر این افراد تمایل به روان پریشی دارند و دچار آسیب

                                                            ند.می شوهای روانی بیشتری 

یرات بسیاری شده است. گذاری در طول تاریخ شامل تغی در جامعه آشوری نام   

 اسامی باستانی آشوری اسامی ترکیبی بوده اند که باورها و برداشتهای آنها را از 
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برادرها شمار   زندگی نشان می داد. به عنوان مثال سناخریب به معنای" خدای سین  

  یـآشور بان و به معنای" آشور یک برادر داده است" اسرحدون ،را ازدیاد بخشد "

، نین لیل، ی. نام هایی مانند نینومی باشد ه پسر است"عنی" آشور آفرینندبه مپال هم 

نین گیرین و نین سون از کلمه  نین به معنی بانو مشتق شده است. در کنار این نام 

نیز  ...شیرین، شامرتا و وها اسامی خاصی مانند دیسان و ِبروز و شامیرام، رامینا 

امپراطوری آشور و بابل  که متعلق به دوران متأخر مورد استفاده قرار می گرفت

                                                                                 می باشند. 

قبول پس از گرویدن به مسیحیت در قرن سوم بعد از میالد، آشوری ها از اسامی م 

در دیانت جدید استفاده کردند. اسامی ذکر شده در تورات و انجیل مانند یعقوب، 

از آنجا که آشوری . و....متداول شدند  ، سارا، راخیل، ربقهیوسف، ایشو، شموئیل

ها بعلت تغییر مذهب اسامی قبلی را که یادآور باورشان به بت ها بود را کنار 

ر آشوری و بخصوص در مناطق کوهستانی گذاشته بودند، در ایاالت خود مختا

اسامی خاصی مانند بریخا ـ ممو ـ  منتو ـ زنگو ـ منگو ـ کتوـ خمو ـ َگگو ـ آشور، 

ی رمی ـ گولی ـ چورکتو ـ خَ زِ ی مردان( و )براو... َبرخو ـ ِخندو ـ مریوا ـ جندو 

)برای و... نو ــ ش ـ ـ َهَمنی ـ نَ شمِ ندی ـ سولطی ـ صادی ـ سورمی ـ نازی ـ کِ ـ هِ 

در عین حال اسامی بیگانه نیز گاهی  و مورد استفاده قرار می گرفتهم چنان زنان( 

های بیگانه ای است که در مجاورت کلنی  شنیده می شد که نشان از تأثیر فرهنگ

عنوان مثال اسامی زرتشتی مانند فریدون، بهنام، ه های آشوری مستقر بوده اند. ب

لتأ زردشتی بوده اند. اسامی ایحی می باشند که اصور قدیسان مسهرمز و...یادآ

مبین نیز کردی مانند گلیزار، گالویژ، خاتون و... و همچنین اسامی ترکی و عربی 

                                                                                   امر فوق می باشند.

غربی به مناطق آشوری نشین کردستان و از نیمه دوم قرن نوزدهم که رسوالن    

مانند غیر مذهبی آذربایجان اعزام شدند تا مسیحیت را تبلیغ کنند، اسامی غربی 

هم وارد فرهنگ جامعه آشوری اسامی مانند دیزی، جانی، ویولت، نلی، آلبرت و ...   
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و  شدن اسامی توراتی نیز کم کم به لهجه انگلیسی و فرانسوی تلفظ . عالوه بر آشد

قا ، ربدر نتیجه یوحنا تبدیل به جان، پطروس تبدیل به پیتر، یوسپ تبدیل به ژوزف

مهاجرت های بی شمار این قوم از طرف دیگر به ربکا،  راخیل به راشل و... شد.

گوناگونی را وارد های  اسامی ملتجهانی بال دیده بخصوص بعد از دو جنگ 

فرهنگ ما کرد. برای مثال اسامی روسی مانند والودیا، یورا، سریوژا، سرگئی، 

ان و اوکراین در روسیه و گرجستزندگی  هحاصل چندین ده دا، آکسینیا و...زینا، لی

اسامی عربی که حاصل صدها سال همزیستی با  د. و به همین ترتیب استمی باش

                                                                         باشد.    اعراب می

اما چرا اسامی بیگانه نفی می شود؟ آیا این اسامی نشان از مدرنیسم نیست و آیا    

؟ آیا زمان و چهره ای مدرن و امروزی داشته باشیم نباید طبق زمانه پیش برویم

 متذکر شدیم نامی که بر فرزندانأل گونه که قب اسامی قدیمی سر نیامده است؟ همان

می گذاریم بر شکل گیری شخصیت آنها تأثیر می گذارد. هنگامی که فرزند  خود

خود را ژاک، ژان یا لوسی می نامیم، او قطعأ با جامعه اصلی خود احساس یگانگی 

گونه خواهد بود که وی  نخواهد کرد. تأثیر این بیگانگی بر روان فرزندانمان بدین

نخواهد دانست و در قبال آن احساس مسئولیت  مادریمتعلق به جامعه  خود را

نخواهد کرد. از آن گذشته فردی که در یک جامعه زندگی کند بدون این که تعلق 

با آن جامعه احساس همبستگی نخواهد داشت خاطری به آن داشته باشد بدون شک 

در نهایت انزوای  موجب آسیب دیدن ارتباطات وی با افراد جامعه و و همین امر

دنیا ه هم از این رو است که به آنان که خواستار تشکیل خانواده و ب وی خواهد شد.

آشوری اصیل آوردن فرزند هستند توصیه می شود که بر فرزندان خود اسامی 

ناخوشایند دیگری  اما تأثیرشوند. بگذارند تا دارای هویت و شخصیت مستقل و سالم 

ی دارد این است که با استفاده از اسامی بیگانه افراد آن جامعه که استفاده از این اسام

یا قوم در واقع در جامعه بزرگتر دیده نمی شوند، به عبارت دیگر نامرئی شده و 

هویت خود را از دست می دهند و این بی هویتی یکی از عوامل نابودی آن جامعه 

                                                                          و یا قوم خواهد شد.  

که یتاریخ یا و معروف اسامی از تعدادی که کرد نشان خاطر باید پایان در     
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 به عنوان مثال نام. باشند می آشوری اسامی از بودهن روشن ما برای آنها منشأ

فرم مالحظه می شود، بحری  داستان سندباد کتاب هزار و یک شب در سندباد که در

         تغییر یافته "سین باالت" است که خود از مشتقات نام سین یعنی خدای ماه سومری 

نام ننه که . )مقاله آشوری ها بعد از آشور نوشته پروفسور سیمو پارپوال( می باشد

"نانا" یا "اینانا" مشتق شده است. این  در فارسی به معنی مادربزرگ  است از الهه

میرام ع  نام در آشوری ها به صورت ننو هنوز متداول می باشد. نام سمیرا فرم م   رب ش 

. یونانی ها این نام را به صورت سمیرامیس است که ش اول اسم تبدیل به س شده است

شین حرف تلفظ می کنند ) در زبان یونانی حرف شین وجود ندارد در نتیجه به جای 

                                                                          .سین را به کار می برند(

ن اِ  در افسانه گیلگمش و آگا، حریف گیلگمش فردی است به نام آگا یا آغا که فرزندِ    

اسی بسیار ـ مه ـ بارآغا ـ سی می باشد. از آنجا که در آشوری ها نام و نام فامیلی آغ

متداول بوده است آیا منطقی نیست که ارتباط نزدیکی با نام ذکر شده در افسانه داشته 

به هر حال دقت و توجه در امر نام گذاری فرزندان نشانه احساس مسئولیت  باشد؟

افراد و در عین حال پیش گیری از آثار سوء برگزیدن نام  نامتناسب در آینده فرزندان 

                                                                                                   می باشد. 
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یا نینوا؟ باغ های معلق بابل  

 ترجمه: شامیرام داودپوریان

 

این باغ ها توسط  بابل می باشد.باغ های معلق یکی از عجایب هفت گانه جهان    

دیودوروس سیکولوس ثبت شده اند اما به هر حال  و مورخان یونانی مانند استرابو

نی بر وجود آنها وجود دارد. گفته شده است که این باغ ها به منظور تمدارک کمی مب

شاد کردن همسر بیمار نبوکد نصر یعنی آمیتیس ساخته شده بود. آمیتیس دختر شاه 

به منظور ایجاد اتحاد بین دو ملت به همسری نبوکد نصر درآمد. سرزمینی که  ماد،

بوده او از آن جا آمده بود به احتمال زیاد سرسبز و دارای صخره های کوهستانی 

شاه تصمیم پس و او سرزمین پست و آفتابی بین النهرین را افسرده کننده یافت. 

ن مصنوعی با باغ های پشت بامی گرفت تا سرزمین مادری او را با ساخت کوهستا

البته روایتی دیگر  آن احیا کند. باغ های معلق به احتمال زیاد واقعأ معلق نبودند.

نیز وجود دارد مبنی بر این که این باغ ها به دست نینوس،  پادشاه بابل در سرزمین 

بابل که اینک بخشی از عراق و بین النهرین می باشد بنا شد. نینوس برای رفع 

دستور ساختن باغ های بسیار زیبایی را در کرانه رود فرات  ندوه ملکه سمیرامیسا

شدند. داد. بهترین صنعتگران و معماران برای ساختن این باغ  به بابل فرا خوانده   

زن ساکنان آن را داشت ل میان تهی بود به طوری که تحمل وباغ های معلق باب   

عماران وجود داشت ساختن ستون های و خراب نمی شد. تنها راهی که برای م

در ساختن این ستون ها از تخته سنگ  سنگی بود که قدرت تحمل بنا را داشته باشند.

متر بود استفاده شده است. کارگران  50های سنگین و چهارگوش که هر ضلع آن 

مسیرهای دور به این مجبور بودند برای ساختن این بنا سنگ های بزرگی را از 

. در حقیقت باغ های معلق بابل بر مزار جنگلی از ستون های ل کنندمنطقه منتق

 ساخته شده بود. مسأله جالب دیگر ت تراس و طبقاتیبه صور و مرتفع و سنگی

نیست چه وسیله که بر روی هم قرار داشتند. مشخص بودن تپه ها بود پذیر نفوذ نا  
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می بردند که آب برف و باران از هر یک از باغ ها به طور مستقیم  به به کار 

نکند.                                                                                        نفوذ پائین   

فر شده کانال هایی ح ،بنا به اعتقاد باستان شناسان برای آبیاری باغ ها و تونل ها   

بود که آب را از طریق چرخ چاه و قرقره از رود فرات به سمت باال و به مرتفع 

 هرودوت تاریخکنند. ندند تا بتوانند درختان را آبیاری ترین قسمت باغ ها می رسا

در مورد باغ های بابل نوشت که دیوارهای  م. ق. 450نگار مشهور یونانی در سال 

داشتند.       متر ارتفاع  000وت ضخامت و ف 80مایل طول و  52آنها خارجی   

چشم  باغ های معلق بابل، مرتفع و بر همه شهر همانند دژی مستحکم مسلط بوده،   

و از فراز آن، منظره رود، شهر، سربازان، جاده ها و  اندازی بسیار زیبا داشته

دند، های تجاری بورب در تردد و حمل کاالر و مرور قافله ها که بین شرق و غعبو

سدی بر فراز رود فرات  ،ده است. بعدها از آجرهای باغ های معلققابل مشاهده بو

گفته می شود که در مرکز باغ های معلق به دستور پادشاه نینوس فواره  ساخته شد.

ای از طالی خالص ساخته شده بود. دست یافتن به  های زیبا،  یک معبد و مجسمه

ایی باستان شناسان شده است اما جستجوی بقایای باغ های معلق به نوعی هدف غ

               امروزی( تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.محل بابل )نزدیک شهر الهالل 

لی که یک متخصص در زمینه تمدن اولیه بین لدر این زمینه خانم دکتر استفانی دَ    

را ارائه  دیمی باشد نظریه جدیاز انستیتوی شرق شناسی دانشگاه آکسفورد النهرین 

که باغ های  زبان بابلی باستانی تخصص دارد معتقد است داده است. وی که در

اما سوء تفاهمی در مورد محل آنها موجب گمراهی یونانی ها  معلق وجود داشته اند

ه های بروزوس . در این زمینه، یونا نی ها به نوشتبنویسند شد تا محل باغ ها را بابل

ه است.          نیامد اصل نوشته بروزوس هیچ گاه به دست اما بابلی استناد کردند  

لی قرار گرفت این بود که در سایر منابع لیکی از نکاتی که مورد توجه دکتر دَ    

ساختمانی خود را ثبت قدیمی که نبوکد نصر دوم در آنها جزئیات سایر پروژه های 

ن مانند هرودوت، گزنفون نویسندگاسایر  های معلق نام برده نشده است.کرده از باغ 

ع حفاری وسیی نبرده اند. از این باغ ها اسم لینی که از بابل دیدار کرده اند نیزو پ  
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ید سال به طول انجام 09ن آلمانی که به مدت بابل توسط باستان شناسامشقت و پر  

                                  وجود این باغ ها به دست آورد.نیز نتوانست دلیلی بر 

در بین النهرین قدیم دو تمدن اصلی وجود داشت. یکی از آنها بابل در جنوب بود    

           و دومی آشور در شمال که مرکز آن شهر نینوا نزدیک موصل امروزی بود.

نصر را شاه آشور و محل  نوشته های کالسیک و مذهبی که نبوکدبعضی از در 

زندگی او را نینوا ذکر می کند همواره این دو شهر با هم اشتباه شده اند. در حالی 

نویسندگان عرب از یک شاه قدیمی  زندگی می کرد.بابل که نبوکد نصر در واقع در 

در نینوا او  در بابل بوده در حالی که در واقعتر به نام سناخریب نام می برند که 

پس از تسخیر بابل للی چنین مطرح می کند که خانم دکتر دَ ی کرد. ی محکمران

توسط  آشور این شهر نام بابل جدید بر خود گرفت زیرا در واقع در بین النهرین 

که در روشنگر این امر بوده دکتر َدللی بیش از یک بابل وجود داشت. تحقیقات 

ام برده شده است. وی بورسیپا با عنوان "بابل دیگر" ن م از شهر ق. 00قرن 

نام دروازه های بابل را  س از تسخیر بابل توسط سناخریب، اوهمچنین پی برد که پ

نینوا تبدیل به   ین ترتیب  روشن شد که در واقعگذاشت و بدبر دروازه های نینوا 

هر دو شهر متوجه زمین شناسی للی با مراجعه به نقشه یک بابل جدید شد. دکتر دَ 

اطراف بابل واقعی باید امکان انتقال آب کافی برای بقای باغ های  شد که زمین های

کرده باشند. با پیشرفت معلق را همانطور که در منابع قدیمی تشریح شده است فراهم 

باشند.در بابل ساخته شده  باغ های معلقکامأل مشخص شد که امکان ندارد تحقیقات   

نیم دایره  با ارتفاع  تقریبأ مانندِ باغ های معلق به صورت یک تپه مصنوعی تئاتر   

آن استخری قرار داشت که از جریان های کوچک آبی پایه متر بنا شده بود. در  05

باغ در زمین  که از اطراف آن سرازیر می شدند تغذیه می شد. درختان و گلهای

سرپوشیده کاشته شده باالی ردیفی از ستون های در  های مصنوعی کوچک بنا شده

طبق محاسبات انجام شده با حداقل بود و  متر 000ت تمامی باغ حدود وسعبود. 

 ،آبیاری می شد. داخل خود باغ سیستم کانال و قناتلیتر آب از طریق یک  05000

بدین ترتیب تحقیقات این آب توسط پمپ های برنزی بزرگی به باال منتقل می شد. 

که باغ مبنی بر این اسان للی ثابت کرده است که تصور تعدادی از تاریخ شندَ دکتر

                        اینترنت  منبع:اشتباه می باشد.  کامأل بابل صرفأ یک افسانه است، های معلق 
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 لیال و حیوانات باغ وحش

دکتر هلن ساخو                                                             

 

خوانندگان گرامی، داستان زیر داستانی است واقعی و مربوط به لیال، دختر هشت    

ساله ای که با مادرش در لندن زندگی می کند. آنها مهاجر هستند و پاکستانی االصل 

برای تعطیالت تابستان و دیدار اقوام و هم چنین آشنائی بیشتر لیال با که هر سال 

                                                    ی به پاکستان سفر می کنند.زبان مادر

در آخرین سفرشان، مادر لیال او را به باغ وحش برده بود. او که مانند خیلی از     

مند است بعد از این دیدار که سال خود شدیدأ به حیوانات عالق بچه های هم سن و

و حال عادی خود  هباشد، به شدت مضطرب شد برایش دیداری تفریحیقرار بود 

را از دست داده بود چرا که او شاهد رفتار خشن و زورگویانه نگهبانان باغ وحش 

با حیوانات اسیر بود. به گفته مادرش شب ها نمی توانست بخوابد و همواره به فکر 

شان به حیوانات دربند بود و این که چرا آنها باید از طبیعت و از محیط طبیعی خود

م منفعت صاحب باغ وحش مجبور به انجادور باشند و برای سرگرمی مردم و 

مانند  ، کارهاییکارهایی باشند که برایشان طبیعی نیست و یا اینکه دردآور است

                                                       رقصیدن، از روی آتش پریدن و شالق خوردن.

ود را به صورت معلمش و هم چنین نگارنده، لیال اضطراب خ به تشویق مادر و   

عینأ از زبان خود او از انگلیسی ترجمه و به شما تقدیم زیر داستانی نوشته که در 

قبل  تجربه اش، لیال آرام گرفته و مانند می شود. پس از ابراز عقیده و شرح داستان

ی روانشناسی کودک و مثبت فکر می کند. این داستان نمونه ای است از روش ها

بیان احساسات و تجارب منفی از طریق داستان نویسی و یا نقاشی که به کودک 

کمک می کند از حالت اضطراب خارج شده و مثبت فکر و عمل کند. امیدواریم که 

                                                                  این داستان مورد توجه شما قرار  بگیرد.
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نظر من می باشد: حیوانات و آدم ها هر دو بخشی از " اسم من لیال است و این      

طبیعت هستند و آدم ها نباید حیوانات را مورد ضرب و شتم و ستم قرار دهند. من 

ها را مجبور به انجام کارهایی در سیرک دیدم که حیوانات را کتک می زدند و آن 

می کردند که هدفشان فقط سرگرم کردن بینندگان و دست یابی به پول و منفعت 

                                                                                          مالی بود.

صحبت فقه و اخالقم  به نظر من این کار باید متوقف شود. من در این باره با معلم   

کردم و او گفت که آدم هایی که حیوانات را اذیت کنند به جهنم خواهند رفت و 

                                آنهایی که با حیوانات خوش رفتاری می کنند به بهشت.

من با او موافقم و می خواهم اضافه کنم که ما در دنیای خودمان نیز شاهد نمونه    

هنم و بهشت می باشیم. برای مثال گربه ای که از آن خوب نگهداری می هایی از ج

شود و تغذیه می شود، حتی اگر مریض شد به دکتر برده می شود و در بهشت 

                       زندگی می کند و حیواناتی را که من دیدم زندگی جهنمی دارند.

مه به بهشت برویم. من من فکر می کنم که ما باید طوری رفتار کنیم که ه   

ما باید حیوانات را  د.پیشنهادات خود را به معلمم ارائه کردم و او آنها را قبول کر

ریم تا بتوانند با خانواده خود در صلح و صفا و امنیت کامل زندگی کنند راحت بگذا

و شاد باشند. ما نباید به آنهایی که حیوانات را به زور اسیر کرده و آنها را مجبور 

که برایشان طبیعی نیست پول بدهیم تا آنها به کارشان ه انجام کارهایی می کنند ب

لوقات در مخادامه دهند. ما باید به کل طبیعت احترام بگذاریم و کاری کنیم که همه 

           "این دنیا به زندگی خود ادامه دهند و سالم و راحت از زندگیشان لذت ببرند.
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 کودکان زندگی را از ما می آموزند!

دکتر هلن ساخو                                                            

 

خوانندگان گرامی، نکات زیر چکیده ای است از برخی از دانستنی های علم       

ن تابع پروسه طبیعی انعکاس واقعیت های روانشناسی کودک. طبق این نکات، رشد کودکا

ن تأثیر گرفته اند. باید از آ آنچه در روند رشد و بلوغ خود موجود در اطراف آنهاست و

قوانین کلی می باشند و بدیهی است که هر کودک یک سری متذکر شد که این نکات 

 ییمجزا متعدد و شخصیت و ذات خودش را نیز دارد و هم چنین تحت تأثیر عوامل بسیار

منجمله  داق ندارد،می باشد که در مورد همه کودکان یکسان نیست و به طور مساوی مص

طرز برخورد مختلف بزرگترها با کودکانی که ممکن است متعلق به یک جامعه و یا حتی 

نکته مهم این است که مراعات و در نظر گرفتن این نکات به والدین و  یک خانواده باشند.

گان کودک کمک خواهد کرد تا حد امکان تربیتی مثبت و پربار را در دیگر پرورش دهند

                                                                     پروسه رشد کودک نهادینه کنند.

           کودکانی که مکررأ سرزنش می شوند، یاد می گیرند که دیگران را محکوم کنند.܀ 

     محیط ناآرام بزرگ می شوند، یاد می گیرند که بجنگند و دعوا کنند.کودکانی که در ܀ 

                             کودکانی که مسخره می شوند، خجول و شرمنده بار خواهند آمد.܀ 

                                 کودکانی که تشویق می شوند، اعتماد به نفس خواهند داشت.܀ 

                  طرافیان خود صبر و تحمل می بینند، صبور بار خواهند آمد.کودکانی که در ا܀ 

        کودکانی که مورد مرحمت قرار بگیرند، یاد می گیرند که بردبار و بخشنده باشند.܀ 

انصاف ببینند، عادل خواهند  کودکانی که در محیط خانواده، مدرسه و اجتماع حقانیت و܀ 

                                                                                                  شد.

کودکانی که بزرگترها قدرشان را می دانند، یاد می گیرند که قدر خود و زندگی را ܀ 

                                                                                                  بدانند.

کودکانی که با آنها رفتار دوستانه شده است، در دنیای بزرگتر، دوست، محبت و عشق ܀ 

                                                                                واقعی خواهند یافت.

 کودکانمان را دوست بداریم.
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رسیدهمطالب   

 

در این شماره از بولتن شامیرام نیز مطلبی از دوست گرامی، خانم            
تقدیم حضور خوانندگان عزیز بولتن می شود با این  ،نینوی پطرس           
بتوانـد در امـرنکات بهداشتی مندرج در آن  به کار بردن ه ـد کـامی           
ی سالم تر راهنمای ما باشد. پرورش  فرزندان           

آلودگی هوا به ویژه برای گروه های سنی کودکان و نوجوانان آسیب های زیادی    

به همراه دارد و ممکن است با عالئمی مانند تنگی نفس، افزایش ضربان قلب، 

حلق و گلو،  ، استمرار بیماری های پوست، سرفه مکررافزایش سرعت تنفس

تی اختالالت حلقی و تحریک پذیری بیشتر خود را تحریک چشم، آب ریزش و ح

نشان می دهد. این روند در طوالنی مدت باعث کاهش سیستم دفاعی بدن شده و به 

ایمنی کودکان و نوجوانان آسیب می رساند و روی حافظه کودکان اثر می گذارد. 

زندگی کالن مشکالت با توجه به این که پدیده آلودگی هوا به عنوان بخشی از 

، دانش آموزان و خانواده ها باید توصیه به شمار می رودشهرها در ایران و جهان 

دهند.                                                        های زیر را مورد توجه قرار   

                                   ر و روی در غذای دانش آموزانسف  کلسیم، آهن، ف   ܀

آموزان باید از مواد غذایی که سرشار از مواد فوق است استفاده در غذای دانش 

شود که این مواد جذب آالینده ها را در بدن کاهش دهد. مصرف شیر به عنوان 

لیوان در روز همراه با مخلوط عسل، ارده و گردو مفید است. مصرف  0تا  0مثال 

د.               شوسیب، آجیل های خام تازه، سبوس دار و جوانه نیز توصیه می   

                                                                                 ویتامین ث و افزایش ایمنی ܀

 این ویتامین باعث افزایش ایمنی بدن و بهترین منبع آن میوه جات و سبزیجات تازه
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مانند گوجه فرنگی، کلم بروکلی، انبه، لیمو، اسفناج، نارنگی و منابعی که دارای 

                                                       ویتامین ث هستند توصیه می شود.

  کند.           میجلوگیری ویتامین ای از تخریب دیواره سلول ها توسط سموم  ܀

وغنی مثل آجیل، روغن سبوس گندم، روغن آفتاب گردان، از دانه های گیاهی ر

بادام، ذرت و زیتون استفاده کنید. توصیه می شود خانواده ها در وعده های غذایی 

شرایط د. در ن آفتاب گردان و زیتون استفاده کننهای پر سبزی با روغ از ساالد

 ،اجبار دانش آموزان به هیچ وجه از خانه خارج نشوند و در صورت ،اضطراری

را تعویض و خوب بشویند. از نوشابه ها  لباس های خودبه خانه از بازگشت پس 

هم و مواد غذایی بدون بسته بندی شده که در معرض گرد و غبار قرار دارند و 

غذاهای غذاهای چرب و سرخ شده، مصرف خرید از دست فروشان و از چنین 

 وزهای آلوده پرهیز کنید.به ویژه در ر ،و چیپس شده و غذاهای کنسروآماده 

غذاهایی که دانش آموزان مورد استفاده قرار می دهند باید قبل از مصرف خوب 

شسته و ضد عفونی شده باشند. دانش آموزان باید در شستن دست های خود دقت 

                                                                                        بیشتری به عمل آوردند.

. غرغره دانش آموزان روزی چند مرتبه چشم ها، دهان و بینی را شستشو دهند ܀

آب نمک نیز به دفع آالینده ها کمک می کند. حتمأ لباس مدرسه را از لباس منزل 

لباسها خارج شود.  ند تا آالینده ها ازطور مرتب لباس مدرسه را بشوی جدا کنند و به

                                            کنند.خودداری  نیزه از ورزش در هوای آلود

ن مبتال به اختالالت خونی، ایمنی، مشکالت تنفسی از ماسک استفاده دانش آموزا ܀

چرا که با این  ی هوا زیر باران حضور پیدا نکنند،و بعد از روزهای طوالنی آلودگ

سیب های بسیاری برای دانش آموزان باران ها باران اسیدی می گویند که می توانند آ

                                                                                   داشته باشند.

منبع: گروه اینترنتی پرشین تی وی                              
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باستانو بابل آشور  در آشپزی  

شامیرام داودپوریان                                                           

 

را از زمان کشف آتش تا کنون تکان آشپزی که دنیای  یکی از داغ ترین مواردی   

داده است غذا های خاورمیانه ای می باشد و نخستین ترجمه چاپ شده قدیمی ترین 

در سال ایی مکتوب  بخش مهمی را به تاریخ غذا اضافه می کند. دستورهای غذ

توسط یک آشور شناس جهان لوحه های حاوی دستور پخت قدیمی ترین  0998

سه عدد از این لوحه  ویکشف رمز شد. به گفته  "ژان بوته رو"فرانسوی به نام 

رهای ن دستوحاوی چناسال قبل از میالد بودند،   0700که متعلق به  ی اکدیها

                        نیست.   بود که قابل تصور و پیشرفته ای غذایی غنی، آراسته

قبل از میالد بازمی گردد. بر  0000قدیمی ترین دستور غذایی شناخته شده به    

می ر، پوست مار، آب جو و آلوی خشک با هم مخلوط و سپس طبخ طبق این دستو

دوره زمانی محتوی قدیمی ترین دستور تهیه  شدند. یک لوحه دیگر متعلق به همان

 آب جو می باشد. یکی از دوازده لوح بابلی که در دانشگاه ییل نگهداری می شوند 
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از و شیر ترش توضیح ـیر، پیـه را با سـالـوشت بزغـیه خورشتی از گنیز طرز ته

 می دهد. بقیه خورشت ها از کبوتر، گوشت گوساله و طحال تهیه می شدند.

ه مواد اصلی غذاهای مردم خاورمیانه را سبزیجات تشکیل می دادند هرچند ک    

گوشت خوک . بز( نیز استفاده  می شد ،سفند،  گاو، گوسالهاز گوشت )گوشت گو

گوشت قبل از میالد حرام شد.  0400قرا می گرفت اما بعد از در اور مورد استفاده 

گنجشک، لک لک، درنا، حواصیل، مرغ ماهی خوار، غاز، اردک، انی مانند پرندگ

راجچکاوک، کبک،  گرفت. قرار می استفاده مورد ذا نیز برای تهیه غو کبوتر   د   

هایی که از ورمیانه محبوبیت زیادی داشت و نهرگوشت ماهی در میان مردم خا   

سال  0000در مدارک مربوط به آشور می گذشتند منبع خوبی برای تهیه آن بودند. 

آن ها ماهی قبل از میالد از حدود پنجاه نوع ماهی در خاورمیانه نام برده شده است. 

ماهی های بزرگ را تمیز  را به صورت تازه و خشک شده مصرف می کردند.

خشک شوند. می کردند و پس از خالی کردن شکم، آنها را آویزان می کردند تا 

 بلوکآفتاب گذاشته و بعد آنها را به صورت یک  ماهی های کوچک تر را جلوی

فروش ماهی های سرخ شده از شغل های معمول در  جامد فشرده درمی آوردند.

                                                             خیابان های پیچ در پیچ شهر اور بود. 

مورد دیگر مواد  ازآن )کره، شیر ترش و پنیر( نیز مختلف شیر و فرآورده های    

 حیواناتآن ها از بز، گوسفند، غزال، اردک و سایر . بود ساکنان خاورمیانه استفاده

نیز برای انواعی دیگری از چربی مانند روغن کنجد  وحشی روغن تهیه می کردند.

                                                                              رفت. پخت و پز به کار می

. به صرف نمی شدبود اما به اندازه شربت خرما مای عسل غذای شناخته شده    

وری ها " بود. " غذا، شراب و عسل آش ، خرماگفته هرودوت مورخ مشهور یونانی

  به شمار می رفت.             ذاهای مورد مصرف آنهاغ دیگرنجیر هم از شربت ا

نه تنها به عنوان یک  شور سه نوع گندم مورد استفاده قرار می گرفت. جودر آ   

    نان جو ازبود. نیزایی بلکه به عنوان یک وسیله پرداخت بها )مانند پول(  ماده غذ
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ن نام برده شده آ در منابع تاریخی از انواع  متعدد اهمیت ویژه ای برخوردار بود و  

گاهی به نان گوشت، سبزیجات، روغن نان مردم خاورمیانه تخمیر نشده بود. است. 

برنج اضافه می کردند.  عصاره میوه و دانه کنجد ، میوه،گیاهی، شیر، کره و پنیر

 080برای تهیه غذا به کار برده می شدند. بنا بر نوشته آریستوپولوس درو ذرت نیز 

                                              قبل از میالد، در بابل برنج به عمل می آمد. 

نان و پیاز اساس رژیم غذایی مردم آشور و بابل را تشکیل می دادند. نان را به    

ی شود تهیه می کردند یعنی به صورت الیه های شرق پخته م شکلی که هنوز در

پخته می شد. پیاز یک غذای  نازکی که روی یک سطح فلزی باز می شد و در اجاق

ا صرف می کردند. پیاز را به صورت خام همراه با غذ. روستایی به شمار می رفت

در باغچه های حاصل خیز خاورمیانه پیاز، تره فرنگی و سیر به فراوانی کشت 

 0000مو که در نَ ردوخ باالدان دوم و هم چنین اورمَ این مواد در باغ های د. می ش

کاهو، کلم، خیار، هویج، تربچه، روایی می کرد کشت می شد.  قبل از میالد حکم

بیا مانند لوبیا سبز، نخود فرنگی و انواع سبزیجات از خانواده لو ، کدوچغندرشلغم، 

 یک خوراک خوب حاوی دو نوعوجود بود. خاورمیانه به فراوانی مو نخود نیز در 

لوبیا همواره در دسترس بود، ارزن جوشیده،  سبزیجات مانند عدس که همچون

 خته می شود تهیه می شد، و به احتمال زیادجویی که مانند برنجی که امروزه پ

باغ های خاورمیانه نیز در  و خربزه  هندوانهرت بود. موادی مانند کدو، خیار، ذ

آمد. اما نکته قابل توجه این است که در دستورهای غذایی آنها از  به عمل می

است.                                            روغن زیتون و انگور به ندرت یاد شده   

ای تهیه غذا استفاده می شد. مردم نیز بر و قارچ دنبالن  در خاورمیانه از قارچ   

یکی دیگر  اکی به خوبی تشخیص می دادند. قارچ سمی را از قارچ خورخاورمیانه 

از مواد غذایی مورد استفاده  مردم آشور و بابل ملخ بود که به صورت کبابی )بر 

به همین آنها توسط مستخدمین پذیرایی با از  یو تصویر روی سیخ( تهیه می شد

                                                              صورت از خورساباد کشف شده است.

یز، زیره، مانند گشن مردم خاورمیانه  غذای خود را با چاشنی های مختلفی مانند      
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     مزه و خردلرازیانه، انیسون  ،زماری، ر  وش، نعنازعفران، زردچوبه، مرزنج

                                                                               دار می کردند. 

به طور دقیق مشخص نیست که از چه تاریخی سومری ها، آشوری ها و بابلی    

کشف شده  اما لوحه های متعددی  ده اند،ها نوشیدن آب جو و شراب را آغاز کر

ر آب جویی که از عالوه بشراب را ثبت کرده اند. است که بر روی آنها تجارت 

آب جو نخل به دست می آمد.  شد نوع دیگری از آن از شراب درخت جو تهیه می

و آنها با استفاده از گندم و جو به عالوه  یک نوشابه ملی بابلی ها به شمار می رفت

از نظر جو  انواع مختلف آببعالوه . عسل، شانزده نوع آب جو تهیه می کردند

شن، تیره و کدر تهیه می شد. آب جو را با استفاده از مانند سفید، حنایی، رورنگ 

لوله های از جنس نی که در انتهای آنها صافی تعبیه شده بود از ظرف اصلی می 

تا زمان حمورابی باید گفت که اما شراب را در فنجان و یا جام می نوشیدند. نوشیدند. 

چنان اهمیتی  ازآب جو نزد بابلی ها جو توسط زنان انجام می شد.  تخمیر آب

برخوردار بود که حقوق کارگران قصرهای شاهان را با آن پرداخت می کردند. از 

مدارک به دست آمده چنین بر می آید که جیره آب جوی هر کدام از کارکنان کاخ 

داده البته به نظر می رسد که آب جو بر شراب ترجیح  روزی یک گالن بوده است.

می آمد. در  به عملاز انگور خاورمیانه بهتر  د زیرا جو در آب و هوای گرممی ش

                        مده برای تهیه آب جو به کار می رفت.گندم بدست آ %40سومر 
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عمومأ در خاورمیانه مصرف می شد عالوه بر خرما شامل که  انواع میوه هایی   

و پسته توت و شاه توت، انار، به آلو، زردآلو  گیالس، انجیر، ازگیل، سیب، گالبی،

میوه ها را در عسل کنسرو می کردند تا از ) که در آشور به عمل می آمد( بود. 

بی را خشک خراب شدن آنها جلوگیری کنند. بعضی از میوه ها مانند سیب و گال

میوه در خاورمیانه  ریناما مهم ت می کردند تا در آینده مورد استفاده قرار دهند.

در خاورمیانه از میوه ها   خرما بود که حاوی مقادیر زیادی شکر و آهن می باشد.

       ترشی نیز تهیه می شد و حتی ملخ را به صورت ترشی نگهداری می کردند.

به کار می بردند. آنها از شعله آتش یا  برای پختن غذا آتش راساکنان خاورمیانه    

هایی مانند پختن روی می کردند. روشاز ذغال و یا منقل برای این کار استفاده 

 دند. پختن غیر مستقیم در آتش به واسطهخاکستر داغ یا تنور را نیز بعدها ابداع کر

اصلی یعنی دیگ  یک مایع را نیز به کار می بردند و برای این کار از دو ظرف

بزرگ روش پختن در آب یک نوآوری برنزی و قابلمه سفالی استفاده می کردند. 

گوشت را به و گامی به جلو بوده که موجب غنی شدن و تنوع غذایی شده است. 

برای نگهداری  صورت سرخ کرده یا جوشیده در آب و یا کبابی به کار می بردند.

  کردند.                                   یگوشت آن را خشک، نمک سود یا دودی م

 

 

 

 

 

 

 زنان خاورمیانه در حال نوشیدن آب جو
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البته گوشت را اغلب در مراسم جشن و بعد از مراسم مذهبی می خوردند. در    

برگزار می شد تعداد زیادی از  روزهایی که به افتخار یکی از خدایان مراسم

حیوانات را ذبح می کردند. در این مراسم کاهنان غذای پخته شده را در جلوی 

خدایی که به شکل مجسمه بود قرار می دادند و یک پرده جلوی آن می کشیدند تا 

ه را کنار می زدند و باقی خدای مذکور غذا را میل کند. پس از مدتی کاهنان پرد

. طبق اسناد تاریخی جشنواره های افسانه ای در ف می کردندخود صر غذا را

خاورمیانه بر پا می شده است. در قرن نهم قبل از میالد در یک جشن که توسط 

 نفر حضور داشتند. طی ده روز 29574آشور بانی پال دوم برگزار شد تعداد 

 000،00غزال،  500گوزن،  500سفند، بره و گو 000،05برگزاری این جشن 

قرص نان و هزاران گالن شراب و آب جو  000،00تخم مرغ،  000،00رنده، پ

                                                              مورد مصرف قرار گرفته بود.

یکی دیگر از اشکال پخت غذا نزد مردم خاورمیانه تهیه سوپ بود. آن ها بیش    

 تر یشخیلی پن نکته نیز جالب است که آنها دانستن ایاز صد نوع سوپ می پختند. 

اروپا بود( انواع ساندویچ را به کار  دویچ )که ابداع کننده ساندویچ دراز لرد سان

می بردند. حتی نوعی کاسرول بادنجان سرخ شده می پختند که بنا بر گفته یک 

شپزی آ رهللا در کتابی که در زمینه تاریخوال نصپروفسور ادبیات انگلیسی به نام نَ 

نوشته است، این غذا مادر تمام موساکاهای موجود در دنیا است. موساکا غذایی 

 گوشت چرخ کرده  سرخ شده با پنیر است. حاوی بادنجان سرخ شده ویونانی است 

قبل از میالد بابلی ها از گوشت ادویه زده در روده حیوانات سوسیس  0500حدود 

  (Salsus)دند و رومی ها آنها را سالسوستهیه می کردند. یونانی ها از آنها خور

                                                     . نامیدند که ریشه لغت سوسیس می باشد

می و چشیدن آنها با پختن چند دستور غذایی مربوط به خاورمیانه باستان  در پایان  

                                             توانید به کیفیت غذاهای خاورمیانه باستان پی ببرید.

                                                                ـ ساسکو )پوره با خرما( 1

 ساسکو یک پوره است که در مدارک کاخ ماری ثبت شده است. این پوره را می 
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توان از گندم یا جو که با شیر، روغن یا آب پخته شده تهیه کرد. هنگامی که غذا 

                   به پوره اضافه می کردند.خرما را باالی جامعه تهیه می شد اقشار برای 

خرما  فنجان آرد جو ـ مقداری نمک و شربت  4/0فنجان شیر یا آب ـ  0مواد الزم: 

                                                                         .فنجان آجیل خرد شده 4/0ـ 

طرز تهیه: آرد جو را در یک قابلمه بریزید. شیر را به آهستگی و در حالی که 

مرتب به هم می زنید اضافه کنید. زیر قابلمه را روشن کنید و وقتی محتوی قابلمه 

دقیقه بپزد. سپس نمک و  5د به مدت به جوش آمد حرارت را کم کنید و بگذاری

مای خرد اصل را داخل فنجان بریزید و با خرشربت خرما را اضافه کنید. پوره ح

                                                                             شده تزئین کنید. 

 

                                                                              : کیک قصر 2

به دست آمده است. در  "اور"دستور تهیه این کیک از اسناد کشف شده از قصر 

رین دستور تهیه یک کیک است. الزم به یادآوری است حقیقت این فرمول قدیمی ت

است.           که وارد اغلب زبانها شده  یک لغت اکدی می باشد "کیک"کلمه  که  

قاشق غذاخوری  0فنجان کشمش ـ  0/0فنجان خرما ی خرد شده ـ  0مواد الزم: 

فنجان کره که در حرارت اطاق  0فنجان پنیر خانگی ـ  0/0رازیانه یا  انیسون  ـ 

فنجان  0/0عدد تخم مرغ که در حرارت اطاق هم زده شده اند ـ  0ذوب شده باشد ـ 

                                  فنجان آرد. 0/0شیر که به حرارت اطاق رسیده باشد ـ 

درجه سانتی گراد برسد. خرما،  020طرز تهیه: اجاق را روشن کنید تا به حرارت 

پنیر را از صافی رد کشمش و ادویه را مخلوط کنید و در یک قالب کیک بریزید. 

کنید تا لخته های پنیر خرد شوند. پنیر را با کره ذوب شده، تخم مرغ و شیر مخلوط 

ه آهستگی و در حال هم زدن داخل آرد بریزید. حاال مخلوط حاصل را کنید و ب

دقیقه بپزید. برای جلوگیری از چسبیدن  50روی میوه های خشک بریزید و به مدت 

کیک به ته قالب می توانید از کاغذ پوستی برای زیر کیک استفاده کنید و یا اینکه 

ن را پس از پخته شدن کیک آتفاده کنید. به روش قدیمی خاورمیانه از برگ مو اس  
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بکنید.از ته آن و برگ های مو را  در یک ظرف برگردانده  

 

کمپوت میوه های خشک                                                                  ـ  3  

لبالوی فنجان آ 0/0چهار قسمت شده اند ـ  شک کهفنجان انجیر خ 0/0مواد الزم: 

قاشق غذاخوری رب انار  0آلوی خشک شده ـ  برگه های زردفنجان  4/0خشک ـ 

قاشق غذاخوری شربت خرما ـ آب برای پوشاندن میوه های خشک به اندازه  0ـ 

                                                                                           الزم.

دستور تهیه: تمام مواد فوق را در یک قابلمه بریزید و حرارت دهید تا بجوشد. 

ید. میوه ها را با کفگیر دقیقه تا نرم شدن میوه ها ادامه ده 00جوشاندن را به مدت 

و کنار بگذارید. تا به دست آمدن یک شربت رقیق، به جوشاندن آب کمپوت درآورده 

      ت اضافه کنید. ره میوه های آب پز شده را به کمپواز آن دوبا ادامه دهید. پس

خرما، انجیر، انگور و موادی که شیرینی نامیده می شد به  ههر روز "اور"در    

هولت جویدن حضور خدایان تقدیم می شد. نرم کردن میوه های خشک موجب س

    ندان پزشکی بود.و می توان گفت که این از ابتدایی ترین روشهای د می شدآنها 

   منبع: اینترنت                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

܇ܫܡܝܪܡ12܇ܩܝܛܐ܇1122                                     28  



چهاردهمین جشنواره فرهنگی، ورزشی تموز           

اورمیهدر                                

ناهرین یوسفی                                                       

 

آشوریان جهان چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی مرداد امسال  21روز یکشنبه    

محل باشگاه فرهنگی ورزشی آشور در شهر زیبای اورمیه ودر ( 2922جام تموز )

دست یکی از ورزشکاران رشید اورمیه  اورمیه برگزار شد. مشعل این مسابقات به

شعله ور شد و سوت آغاز این بازیها بدین طریق نواخته شد. حضور گرم و صمیمانه 

و آذربایجان غربی، روحانیون گرانقدر کلیساهای آشوری مسئولین محترم استان 

وابسته به آنها در این روز بخوبی احساس آشوری و گروه های مسئولین انجمن های 

نفر از ورزشکاران دختر و پسر خارجی از کشورهای عراق،  195داد تع شد.

ورزشکاران ایرانی از شهرهای ارمنستان، گرجستان، روسیه و دانمارک و همچنین 

تهران، اهواز، فردیس کرج و اورمیه در این رقابت ها شرکت داشتند. رقابت ها 

ز و تنیس خاکی بسکتبال، شطرنج، تنیس روی میوالیبال، در شش رشته فوتبال، 

                                                                                 شد.    برگزار 

این رقابت ها با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. یکی از روزهای برگزاری    

یا روز شهدای آشوری مصادف بود با این مسابقات یعنی روز شانزده مرداد امسال 

برگزار مراسم این روز که در سالن اجتماعات انجمن آشوریان  روز هفتم طاباخ. در

تعدادی  زدند به این ترتیب که ابتکار بسیار جالبی مجریان این برنامه دست به شد 

 رفت انجمن به فروشدردر غرفه های برپاشده توسط گروه جوانان فعال  شاخه گل

نمادین نثار  ینها را در جایگاهبودند آ ین گل ها را خریداری کردهو مردمی که ا

احساسات حضار را به شدت برانگیخته و موجب آن مراسم این روح شهدا نمودند. 

هیچ گاه ملت ما دچار چنین ظلم  از این پس شد که با چشمانی پر اشک دعا کنند که  
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                                                                            نشود. و ستمی 

 تموز امسال به خاطر اعمال وحشیانه گروه رقابت های مراسم هرچند     

برگزار نشد اما راوان فسالهای پیش با شور و شادی هم چون ش ی  داعتروریست

توسط انجمن و باشگاه  یمشامیهمانی  ،روحیه ورزشکارانارتقاء جهت تشویق و 

 ه شده بود. دید محلی زیبا و سرسبز می باشد تدارک  در محل تفرج گاه بند که

با شکوه  در یک باغ زیبا و با نهار و موزیک آشوری و پایکوبی نیز دای آن روزرف

ی به دور از رقابت هاو همه ورزشکاران  از ورزشکاران پذیرائی به عمل آمد

 دست در دست هم  به اجرای رقص ملی جانیمانزشی و تنش های ورحرفه ای 

  پرداختند.                                                                                 

رقابت این برگزار شد و بازی ها مرداد مراسم اختتامیه  28بدین ترتیب در شب    

کشنبه نیز به معرفی و دادن روز ی . های ورزشی بعد از هشت روز به پایان رسید

جوائز و کاپ های ورزشی به نفرات و تیم های برتر در رشته های مختلف 

سال آینده شاهد  با امید اینکه  درآمد.اختصاص داده شد و سوت پایان بازیها به صدا 

برقراری صلح و آرامش در سراسر جهان باشیم و این رقابت ها با روحیه ای بهتر 

شود.                                                                     تر برگزار  و شاد  
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