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ܝܐܝܘܡܐ ܕܣܗܕܐ ܐܬܘܪ  

 ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

 

ܕܼܟܼܘܪܹܐ ܝܵܢܐ  ܹܹ̈ܐ ܕܼܡܲ ܐ ܝܕܼܝܥܝ ܹܹ̈ ܢ ܐܼܝܬ ܬܪܹܝܢ ܵܝܘܵܡܢ ܒܣܼܘܪܵܓܵܕܐ ܕܐܼܘܡܼܬܲ
ܠܦܹܹ̈ ܠܩ   ܹܹ̈ܐ ܕܼܐܲ ܢ ܐ ܵܡܝ ܐ ܼܝܲ ܠܦܹܹ̈ ݇ܕ ܛܵܠܐ ܕܼܐܲ ܝܹܐ ܕܼܚܲ ܗ ܐ ܵܐܬܼܘܖܹ̈ܵ ܝܗܝ ܝܠ  ܼܢܲ ܡ 

ܝܵܦܐ )ܩܼܛܲ  ܵܡܐ ܵܝܘܵܡܐ ܕܼܣܲ ܚ  7ܚܹ݇ܪܵܢܐ ܵܝܘܵܡܐ ܕ( ܘܲܗܘ ܐ݇ 1914ܠܼܥܲ ܼܒܲ ܒܼܛܲ
ܢ ܩܼܛܲ  ܡܹ ܼܝܲ ܵܡܐ ܕܣ  ܗ ܕܩܼܘܘ ܡܠ ܗ ܒܫܹ݇ܢܵܬܐ ܠܼܥܲ            .1933ܝܹܠܐ ܝܠ 

ܵܡܐ ܐܼܝܵܢܐ ܡܼܘܕܼܝ  ܠܼܥܲ ܗ ܩܼܛܲ ؟ ܡܼܘܕܼܝ ܝܵܢܐ ܕܼܝܵܠܵܢܝܵܘܬܼܘܗܝܘܝܠ 
ܗ ܼܡܢ ܩ ܛܵܠܐ ܩܼܛܲ  ܵܫܐ ܝܠ  ܗ ܕܒ ܚܼܒܵ ܕܵܫܐ ܕܩ ܛܵܠܐ ܝܠ  ݇ܕ ܼܐܲ ܵܡܐ ܼܚܲ ܠܼܥܲ

ܢܝܵܵܢܐ ܓܼܘܵܪܐ ܕ݇ܐܵܢܫܹܹ̈  ݇ܕ ܡ  ݇ܕ ܥܵܕܵܢܐ ܕܼܚܲ ܝܬ ܠ݇ܗܲܘܢ ܐ ܒܼܚܲ ܐ ܼܠܲ ܕ ܩܛܼܝܹܠܹ̈ ܼܟܲ
݇ܕ ܣܼܘܵܬܵܪܐ  ܐ ܡܵ ̰ܟܼܘ ܼܚܲ ܼܒܵܢܐ ܗ.ܕ. ܠ  ܝܗܝ. ܒܵܗܘ ܼܙܲ ܬܪܼܝ ܵܠܲܗ ܵܓܼܢܲ ܨܼܝ ܕܡܼܣܲ

ܗ ܦܼܘܫܵܩܐ:ܩܼܛܲ  ܵܡܐ ܦܼܝܵܫܐ ܝܠ  ܕ݇  ܠܼܥܲ ܐ ܕ ܟ ܢܵܫܐ ܩ ܛܵܠܐ ܕܼܚܲ ܦܝܵܵܫܐ ܕ݇ܐܵܢܫܹܹ̈
ܐ  ܝܗܝ، ܒܼܘܬ ܝܵܢܐ ܩܛܼܝܹܠܹ̈ ܝܗܝ، ܛܼܘܗܼܡܲ ܝܼܘܼܬܲ ܝܗܝ ܝܼ ܵܬܘܕܵܚܬ ܪ ܕܗܼܝܵ ܼܬܲ

ܝܗܝ  ܢܼܬܲ ܼܡܲ ܼܚܲ ܢ ܼܬܲ ܵܢܝܵܬܐ( ܕܵܗܘ ܵܕܢܼܘܵܬܐ ܒܒܢܼܝܵܫܐ ܕܵܡܘܘܼܝܲ )ܼܦܲ
                                                                  ܐ.ܟ ܢܫܵ 

ܒ ܢ ̰ܓܹܝܢܲܘܵܣܐܝܕ ܼܚܲ ܵܡܐ ܼܝܲ ܠܼܥܲ ݇ܕܵܡܝܵܬܐ ܵܩܐ ܓܵ  (Genocide) ܵܪܐ ܕܩܼܛܲ ܵܗܐ ܼܩܲ
ܵܚܐ  ܐܹܝܠ ܹܠܝܦܼܝܵܫܐ ܝܠ ܗ ܡܼܘܦܠ   (Raphael Lemkin)ܡܟܼܝܢ ܒܼܝܲܕ ܵܪ̰ܦܵ
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ܥܵܬܐ ܕܵܗܘ ܩ   ܼܕܲ ܗ ܵܩܐ ܼܡܲ ܬܵܚܐ  (ܥܼܒܼܝܵܕܐܣܥܼܝܵܪܐ )ܛܵܠܐ ܕܦܼܝܫܠ  ܒܡ 
ܐ ܵܢܐ  ܕܩܵܪܼܒܵ ܬܵܪܐ ܕ̰ܓܹܝܪܡ  ܬܼܹܒܼܝܵܠܝܵܐ ܬܪܼܝܵ ܢܼܝ ܝܒܼܝܲܕ ܫܼܘܠܵܛܵܢܐ ܕܼܐܲ

ܐ )ܒܪ ܵܫܢܼܘܵܬܐ ܕܗܼܝܬܹܠܝܪ(  ܹܹ̈  ܕܝܼܘܪܲܘܦ.                    ܼܡܢ ܝܗܼܘܵܕܝ

ܪܵܢܵܫܐ ܚ̰ܟܼܝ ܫܵܩܠܵܬܐ ܕܵܓܵܢܐ ܕܼܒܲ ܗ ܼܐܲ ܐ ܝܠ  ܵܡܐ ܠ  ܠܼܥܲ ܐ ܵܠܐ  ،ܐܼܝܵܢܐ ܩܼܛܲ
ܪܨܼܘܵܬܐ )ܩ ܫ ܚܵܬܐ ܕܟܠ ܚܵܕܐ ܼܩܲ ܦܼܠܲ ݇ܕ ܟ ܢܼܡܲ ܩܵܬܐ ܕܼܚܲ ܼܠܲ ܐ ܫܵ ܝܼܘܵܬܐ( ܵܩܐ ܼܛܲ

ܐ  ܕܵܫܐ ܕ݇ܐܵܢܫܹܹ̈ ݇ܕ ܼܐܲ ܵܡܐ ܙܹܐ ܼܚܲ ܠܼܥܲ ܪܵܒܐ ܝܵܠܲܗ. ܕܩܼܛܲ ܐ ܕܼܫܲ ܹܹ̈ ݇ܕܟܵܡܐ ܼܡܢ ܵܒܨܲܘܝ ܼܚܲ
ܵܡܐ  ܠܼܥܲ ܼܒܵܬܐ ܘܒܵܙܙܬܵ ܕܩܼܛܲ ܚܼܪܲ ܡܼܘܢܹܐ ܝܵܢܐ ܕܼܡܲ ܵܐܫܼܘܪ ܐ )ܣܵܠܒܵܬܐ( ܕܼܗܲ

ܼܒܵܬܐ ܕ ܚܼܪܲ ܐ ܼܡܲ ܪ ܵܗܕܼܟܵ ܹܐ  (Athena)ܵܢܐ ܒܼܝܲܕ ܵܐܼܬܝܼ  (Melos)ܹܡܝܠܲܘ ܘܼܗܲ ܒܵܕܖܹ̈
ܢ )ܒܦܵܠܵܫܐ ܕܦܹܝܠܲܘܦܲܘܢܹܝܙܵܝܐ(  ݇ܕܡ ܵܡܼܪܲ ܗ ܼܡܢ ܙ ܐ ܚܼܲ ܕܼܩܲ ݇ܕ ܛܼܘ̰ܦܵܣܐ ܝܠ 

ܐ )ܵܦܣܲܘܵܩܐ  ܹܹ̈ ܢܝܵܢ ܦܵܪܐ ܕܡ  ܐ ܕܣ  ܵܡܐ. ܒܟܵܬܼܒܵ ܠܼܥܲ ܐ ܦܼܝܫܵܬܐ ( ܵܗܕܟܼܵ 31ܩܼܛܲ
ܝܹ̈ ܐܼܝܣܵܪܐܹܝܠ ܦܵܠܵܫܐ ܵܕܢܵ ܥܝܵܠܲܗ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܕܒ ܐ ܕܡܼܘܫܹܐ ܢܼܒܼܝܵܐ ܒܼܢܲ

ܪܩܼܘܼܒܠ ܹܹ̈ܐ ܘܒ ܩܵܛܵܠܐ ܝܢܵ  ܝܵܢܐ ܼܒܲ ܹܐܡܼܝܕܵܝܵܢܝ ܼܒܖܹ̈ ܝܗܝ ܼܓܲ . ܐܼܝܵܢܐ ܐ ܠܟܼܠܲ
ܣܼܝܪܼܘܵܬܐ  ܐܒ ܫܵܩܵܠܐ ܝܵܢܐ ܒܼܐܲ ܹܐ ܘܢ ܩܼܒܹܹ̈ ܼܒܖܹ̈ ܝܗܝ ܼܫܲ ܕܵܒ݇ܬܪ ܵܗܵܕܐ  ،ܠܟܼܠܲ

ܐ  ܐ ܒܦܼܘܩܵܕܵܢܐ ܕܡܼܘܫܹܐ ܦܝܵܵܫܐ ܝܵܢܐ ܩܛܼܝܹܠܹ̈ )ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܒܬܼܘܵܠܬܹܹ̈
ܝܗܝ  ܢܝܼܵܢܲ                                              ݇ܗܵܘܐ(. 32000ܕܡ 

ܡܟܼܝܢ ܵܪܦ̰ܵ  ܢ ܐܹܝܠ ܠ  ܵܡܐ ܼܝܲ ܠܼܥܲ ܒܵܪܐ( ܕܩܼܛܲ ܚܵܬܐ )ܼܚܲ ܡܠ ܗ ܠܚܼܫܲ ܕܡܼܘܠܚ 
 1220ܩ ܛܵܠܐ ܕܩܼܘܘ ܡܠ ܗ ܒܣܼܝܩܼܘܵܡܐ ܕܗ  ܠܵܗܘ ܝܢܲܘܵܣܝܕ، ܪܡܼܝܙܠ  ̰ܓܹ 
݇ܕ ܼܡܢ ܵܐܢܼܝ ܒܐܼܘܚܵܕܵܢܐ ܕܵܠܢܓܕܼܘܟ ܕܦܵܪܢܵܣܐ ـ ـ  1209ـ  ܝܼܟ ܼܚܲ ܼܐܲ

ܐ )ܩܛܼܝܥܹܹ̈ܐ( ܐ ̰ܟ ܡ ܦܣܼܝܹܩܹ̈ ܹܡܹ̈
ܠܼܥܲ ܫܥܼܝܵܬܐ ܵܬܘܕܼܝܵܬܵܢܝܵܬܐ. ܵܐܵܗܐ  ܩܼܛܲ  ܒܼܬܲ

 ܐ ܦܵܢܝܬܵ ܫܼܘܪܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܼܝܲܕ ܵܦܵܦܐ ܐܼܝܢܲܘܵܣܢ ܬܠܼܝܵܬܵܝܐ ܒܢܼܝܵܫܐ ܕܵܫܐ ܦܠܵ 
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ܩܵܬܐ( ܼܠܲ ܹܐ ܬܵ ܕܟܵ  )ܼܛܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܹ  ܬܲܘܠܼܝܵܩܝܵܬܐܩܵ  ܕܥ ܕܵܬܐܵܐܢܼܝ ـ  (Cathars)ܖܹ̈
ܪܝܼ  ܹܹ̈ܐ ܼܫܲ ܝܼܟ ܡܫܼܝܵܚܝ ܝܗܝ ܼܐܲ ܒܼܘܼܠܲ ܹܐ.ܼܩܲ ݇ܕ ܡܼܝܠܝܲܘܢ  ܖܹ̈ ܠ ܼܚܲ ܒܵܐܵܗܐ ܦܵܠܵܫܐ ܼܗܲ

ܐ.ܼܡܢ ܨܠܼܝܒܼܵ  ܹܹ̈ܐ ܕܵܟܵܬܪ ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܩܛܼܝܹܠܹ̈  ܝ

ܥܣܼܝܵܪܵܝܐ ܡܘܲ  ܹܹ̈ܐ ܒܪܹܵܫܢܘܼ ܢܒܵܕܵܪܐ ܬ ܠܼܬܲ ܢܓܼܝܙ ܵܚܐܢ ܼܓܲܘܵܠܝ ܲ ܵܬܐ ܕ̰ܟܼ
ܠ ݇ܗܲܘܢܩܛܼܝܠ ܓܲܘܠܝܵܐ. ܵܒ݇ܬܪ ܵܓܐ ܕܩܼܘܛܵܢܐ )ܟ ܢܵܫܐ( ܕܡܲܘܢܠܼܦܲ
ܢܓܼܝܙ ܲ ܥܪܼܝܪܼܘܬܼܘܗܝ،  ،̰ܟܼ ܡܵܗܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܼܘܬ ܼܒܲ ܢܵܓܐ ܕܡܼܫܲ ܬܼܝܡܼܘܪ ܼܠܲ

ܗ( ܵܪܵܒܐ ܩ   ܗ )ܥܼܒܼܝܕܠ  ܵܢܝܵܬܐ ܕܘ ܠܝܵܡ ܣܥܼܝܪܠ  ܝܼܟ ܼܬܲ ܐ. ܼܐܲ ܛܹܠܹ̈
ܹܹ̈ܐ ܢܡܘܲ ،  (William Rubenstein)ܹܒܝܢܫܵܬܐܝܢܪܵ   ـ 1394) ܒܵܐܫܼܘܪܼܓܲܘܵܠܝ

݇ܕ ܐܵ 1392 ܗܝ ܬܼܘܵܪܵܝܐ ܕܬܦܼܝܩܠ݇ܗܲܘܢ ܒܼܝܘܼ ( ܩܛܼܝܠ݇ܗܲܘܢ ܠܟܠ ܼܚܲ
ܐ ܦܘܼ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܒܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܬܼܝܟܪܼܝܬ ܘ ܠܥ ܕܵܬܐ  ܪܦ ܣܠ݇ܗܲܘܢܵܗܕܼܟܵ

ܝܹܐ ܕܢܵܚܐ ܕܵܐܬܼܘܖܹ̈ܵ ܢܵܓܐ  .ܕܼܡܲ ܗܵܐܦ ܬܼܝܡܼܘܪ ܼܠܲ ܠܵܪܵܒܐ ܼܡܢ  ܩܛܼܝܠ 
ܵܟܝܹܐ. ܵܣܝܹܐ ܘܬܼܘܖܹ̈ ܵܒܝܹܐ، ܵܦܖܹ̈ ܲ ܖܹܼ̈ ܝܹܐ، ܵܐܖܹ̈ ܡܵܢܝܹܐ، ܼܥܲ ̰ܓܵ ܐ، ܓܼܘܖܹ̈ ܹܹ̈ ܹܹ̈ܐ، ܝܗܼܘܵܕܝ  ܫܼܝܵܥܝ

ܢ ܦܪܼܝܵܩܐ، ܐܼܝܼܡܲ ܕܐܼܘܚܵܕܵܢܐ ܚܹܐܵܪܐ ܕܟܲܘܢܓܲܘ ܬܚܼܘܬ ܫܼܘܠܵܛܵܢܐ  ܒܼܐܲ
ܵܢܐ  ܠܵܟܐ ܕܒ ܠܓܼ̰ܝܟ ܝ݇ܗܵܘܐ،  (Leopold2)ܕܠܼܝܲܘܦܲܘܠܕ ܬܪܼܝܵ ܠ ܬܪܹܝܢ ܼܡܲ ܼܗܲ
ܐ ܪ ܡܼܝܠܝܼܘܢܹܹ̈ ܥܼܣܲ ܡܼܫܲ ܢܹܐܼܡܢ ܥܼܲ  ܼܚܲ ܐ. ܕ ܡܖܹ̈ܵ ܟܲܘܢܓܲܘ ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܩܛܼܝܹܠܹ̈

ܵܙܝܹܪ ܕܬܚܘܲ  ܲ
ܠܓ̰ܼ

ܓܒܵܪܢܼܘܵܬܐ ܕܦܵܪܢܵܣܐ ݇ܗܵܘܐ، ܬܵܠܬܒܦܵܠܵܫܐ ܕܼܐܲ  ܬ ܼܬܲ
ܐ ݇ܐܵܢܫܹܹ̈  ܬܵܚܐ ܕܦܵܠܵܫܐ ܕܡܼܝܠܝܲܘܢܹܹ̈ ܐ ܒܡ  ܪ  1830ܐ ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܩܛܼܝܹܠܹ̈ ܘܼܗܲ

ܐ  ܹܹ̈ܐ ܫܼܘܠܵܛܵܢܐ ܕܦܵܪܢܵܣܐ. 30ܵܗܕܼܟܵ                                                    ܫ ܢ

ܐ ܒܼܝܲܕ ܫܼܘܠܵܛܵܢܐ ܕ̰ܓܹܝܪܹܡܝܢܼܝ ܐ ܫܵܬܐ ܩ ܛܵܠܐ ܕ ܹܹ̈ ܐ ܕܗܼܘܵܕܝ ܡܼܝܠܝܼܘܢܹܹ̈
ܡܵܗܐ ܝܠ   ܵܡܐ ܡܼܫܲ ܠܼܥܲ ݇ܕ ܩܼܛܲ ܦܼܝܵܫܐ ܗ ܕܒܪ ܵܫܢܼܘܵܬܐ ܕܗܼܝܬܹܠܝܪ ܙ ܐ ܼܚܲ
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ܥܪܼܝܵܪܝܼܘܵܬܐ ܘܟܹܘܼܝܼܘܵܬܐ  ݇ܕ ܛܼܘ̰ܦܵܣܐ ܕܼܒܲ ܝܼܟ ܼܚܲ ܗ ܝܕܼܝܥܝܵܐ ܼܐܲ ܝܠ 
ܫܥܼܝܵܬܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ                                                    .ܒܼܬܲ

ܵܡܐܦܵܠܵܛܐ ܕ ܠܼܥܲ ܹܹ̈ܐ ܙ ܐ ܵܡܘܵܬܐ  1914ܕ ܩܼܛܲ ܐ ܥܼܘܼܬܵܡܵܢܝ ܝܵܠܵܘܬܹܹ̈ ܒܼܝܲܕ ܼܚܲ
ܝܹܐ ܘ 750،000ܵܐܖܹ̈ ܡܵܢܝܹܐ،  000،500،1ܕ ܹܹ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ. 502،000ܵܐܬܼܘܖܹ̈ܵ ܵܐܵܗܐ  ܵܝܘܵܢܝ

ܝܵܦܐ  ܵܡܐ ܕܼܣܲ ܠܼܥܲ ܗ ܒܫ ܵܡܐ ܕܩܼܛܲ ܝܹܐ ܟ ܐ ܵܝܕܥܼܝ ܠ  ܵܡܐ ܕܵܐܬܼܘܖܹ̈ܵ ܠܼܥܲ ܩܼܛܲ
ܐ  ܹܡܹ̈ ܠܼܥܲ ݇ܕ ܼܡܢ ܩܼܛܲ ܗ ܒܼܚܲ ܙܕܵܥܵܢܐ(  ݇ܗܵܘܐ ܕܩܼܘܘ ܡܠ  ܣܪܵܕܵܢܐ )ܼܡܲ ܐܼܘܡܵܬܐ ܼܡܲ

ܵܡܐ ܕ ܠܼܥܲ ܒ  7ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ. ܩܼܛܲ ܗ ܝܕܼܝܥܝܵܐ ܕܙ ܐ  1933ܒܼܐܲ ܦܼܝܵܫܐ ܝܠ 
ܹܡܝܹܠܐ،  ܝܹܐ  3000ـ  5000ܗܝ ܵܡܘܵܬܐ ܕܦܵܠܛܘܼ ܒܫ ܵܡܐ ܕܦ ܪܵܡܐ ܕܣ  ܵܐܬܼܘܖܹ̈ܵ

ܐ ܕܚܵܕܪܼܘܲܗ ݇ܗܵܘܐ.                                 ܬܵܘܬܹܹ̈ ܹܡܝܠ ܘܼܡܲ ܢܹܐ ܕܣ  ܡܖܹ̈ܵ  ܼܥܲ

ܐ ܝܵܠܲܗ  ܗܒܼܼܲ ܐܼܝܵܢܐ ܐܼܘܡܵܬܐ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ ܵܗܵܠܐ ܠ  ܠܵܬܐ ܦܪܼܝܩܵܬܐ ܼܡܢ ܼܝܲ
ܼܘܲܗ ܦܝܵܵܫܐ ܝܵܢܐ  ܕܵܣܗܕܹܹ̈ܐ ܠܐܼܘܪܵܚܐ ܕܚ ܐܪܼܘܬܼܘܗܲ  ܘܐܼܝܬܼܘܬܼܘܲܗ. ܵܗܵܠܐ ܙ ܕܩܹ̈

ܕܢܵܚܐ ܕܘܼ  ܕܒܵܚܐ ܕܼܡܲ ܗ ܕ ܵܡܐ ܕܵܣܗܕܹܼ̈ܘܲܗ ܒܼܡܲ ܐ ܝܠ  ܐ ܘܒ ܫܵܦܼܟܵ ܫܕ ܫܹܹ̈
ܢ  ܼܕܲ ܚ ܠܵܣܗܹ̈ ܕ ܟܠ ܫ ݇ܢܵܬܐ ܒ ܕܼܟܵܪܐ ܝܼܘܲ ܝܵܕܢ ܼܟܲ ܨܵܥܝܵܬܐ. ܘܒܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܡ 

ܵܟܝܵܐ، ܘܵ  ܝܗܝ ܼܙܲ ܚܬܵ ܘܠܕ ܼܡܲ ܩܼܘܲ ܚ ܼܡܢ ܼܡܲ ܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܠܐ ܵܫܼܠܲ ܐ ܘܼܡܢ ܠ 
ܢ  ܹܹ̈ܐܛܵܠܒܵܬܐ ܕܙ ܕܼܩܲ ܠ ܵܠܐ ، ݇ܐܵܢܵܫܝ ܹܹ̈ܐ، ܒܲܗܝ ܕܼܗܲ ܹܹ̈ܐ ܘܫܼܘܵܝܵܫܝ ܐܼܘܡܵܬܵܢܝ

ܚ ܛܵ  ܢ ܘܵܠܐ ܵܚܦܼܛܲ ܲ ܚ ܠ݇ܗܲܘܢ ܙ ܕܩܹܼ̈ ܝܗܝ ܠܼܒܲ ܠ ܠܩܵܢܝܼܬܲ ܚ ܼܥܲ ܐ ܵܡܼܛܲ ܠ 
݇ܕ ܦܵܠܵܛܐ.                                                    ̰ܟܼܘ  ܼܚܲ  
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 ܚܫܐ ܕܠܚܡܐ

 ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ

 

ــــــܨܼܘܪܵܬܐ ܵܒـ                 ܐܪܹܝـــܢ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܵܓـܘܢ ܹ̈  

ــــ ܼܡܢ ܕܵܐܢـܝ݇                  ــــܵܓـܘܢ ܹ̈ ܒܵܠܐ ܵܗܘܢ ܹ̈ ܐܐ ܼܠܲ  

ـܫــܬܼܝ ܡܵ                  ــــܩ  ܢ ܵܓـــܘܼܘܲܗ ܵܝــܘܢ ܹ̈ ܐـــܼܪܲ  

ܢܵ  ܚܡܵ ܵܠܐ ܫܼܒܼܝܩ  !ܐܲܗ ܚ ܵܫܐ ܕܼܠܲ  

 ܀܀܀܀܀

ـــ                 ܵܡܢـ  ܖܹ̈ ܐܵܢـــــܨܼܒ ـܢ ݇ܗܵܘܐ ܐ ܵܡــــܐܐ ܕܼܟܲ  

ܪ ܗܼܲ                  ܢـــــــܼܗܲ ــــــــــܼܡܢ ܼܐܲ ܵܡـــܢـ  ܖܹ̈ ܐܠ ܼܬܲ  

ـــ                 ـــܐ ܵܚـــܢ ܹ̈ ܕ ܐ ܵܓـــܒܹــܝــܢ ܒܵܚــܢ ܹ̈ ܖܹ̈ ܐܼܘܲ  

ܚܡܵ  ܵܢܲܗ ܚ ܵܫܐ ܕܼܠܲ !ܐܵܠܐ ܫܼܒܼܝܩ   

 ܀܀܀܀܀

ܠ ܩܵܦܝــܵܬܐ ܵܒܢܹܝـــ                 ܢ ݇ܗܵܘܐܩܵܦܝܵܬܐ ܼܥܲ  
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ܢ ݇ܗܵܘܐܐ ܕܚܼܘܵܒــܐ ܒܵܬܢܹܝـــܵܬܹ ܼܘܫܵܚــܡ                  

ـܒـــܠܹ ܵܗܘܵܢــــܐ ܕܵܚـ                 ܐ ܼܠܲ ܢ ݇ܗܵܘܐܵܡــــܬ ܹ̈  

ܚܡܵ  ܵܢܗ ܚ ܵܫܐ ܕܼܠܲ !ܐܵܠܐ ܫܼܒܼܝܩ   

 ܀܀܀܀܀

ܠـܼܘܵܪܐ ܒـܵܚـܕܪܹܝܢ ݇ܗܵܘܐ ܠܢـ                 ܐܵܒܵܛــܼܒܲ  

ــܐ ܘܒܝܵـܘܵܡــܐ ܒ ـܪܵܚـܵܛــ                 ـܝـܠ  ܐܒـܼܠܲ  

ܪܵܢܵܫــܐ ܵܠܐ ݇ܐܙ ܠ ܠܚܵܠܵܛــ                 ܐܵܩــܐ ܕܼܒܲ  

ܚܡܵ  ܵܢܲܗ ܚ ܵܫܐ ܕܼܠܲ !ܐܵܠܐ ܫܼܒܼܝܩ   

 ܀܀܀܀܀

ܼܟܵܬܐ ܘܵܚــܩـܼܘܘ                   ܵܬܐܵܠܐ ܝ݇ܘܢ ܵܩــܐ ܼܒܲ  

ــܬܠ                 ܵܬܐܲܗ ܵܡــܼܘܘ ܐ ܕܼܝـܵܠــܵܓــܘ ܵܣܼܥܲ  

ܪܥـــ                 ــܝܢ ܼܬܲ ـܝــܵܬܐ ܵܒـܢـ  ܼܘܗܝ ܵܐܵܬܐܼܒܲ  

ܚܡܵ  ܢ ܵܫܼܒܵܩܐ ܠܼܝ ܚ ܵܫܐ ܕܼܠܲ !ܐܐ   

܀܀܀܀܀                              
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ـ݇ܕ ܠ                   ܵܕܐܩܼܝـ̰ܟ ܡ ܝܵܒــܐ ܐ ܕܝــܲܘܡ ܒܼܚܲ  

ــܐ ܝـܘ ܢ ܕ ܪܵܝـــܐ ܐܼܝــ                 ܵܕܐܼܝــܵܕܐ ܠܐܠ   

ܗ ܩܼܝܵܕܐ                 ܚܵܡܐ ܕܣܼܘܦܪܼܝ ܝܠ  ܐܼܘܦ ܼܠܲ  

ܚܡܵ  ܐ ܥܼܒܼܝܕܵܠܲܗ ܚ ܵܫܐ ܕܼܠܲ ܐܵܗܕܼܟܵ  

ܐܘܪܡܝ 2017  
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 ܩܬܢ ܙܡܪܐ

 ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ  
 

ـܒـܼܝــ   ــــܕ ܵܠـــܐ ܡـــܐܲܘ ܼܫܲ ـܨ ܐ ܠــܼܘܼܟ ܵܙܡــــܪ ܬ ܙܵܡــــܵܪܐ ܵܒــܐ، ܼܟܲ  

ـــ݇ܕܹ̈ܢ ܒـ   ــܼܠܲ ܢ، ܕܵܦــܠــܛـــܼܝ ܵܡـــــܵܪܐ ܒـܝܵــ، ܵܙܡــܪܼܝ ܼܝܲ ـܼܠܲ ܠـــܼܝ ܼܥܲ  

ــܐ ܐ ܕܝــܲܘܡ ܵܝـܘܵܡـــ ݇ܕܡܼܡܢ ܵܩــ   ــܗܵܪܐܕܵܓܢـ  ـــܗ ܼܒܲ ܐ، ܵܕܐܼܟـــ݇ܝ ݇ܝܠ   

ـ   ـــܟـܵܡـــܐ  ܼܩܲ ــܐ ܕܼܲ ܐ ܝـܵܢــܐ ܵܗܵܠـــܐ ــܕ ܠ  ܝـ  ܪܵܥـــܐ، ܕ ܖܹ̈
ܵܪܐ ܼܒــܠـܼܬܲ  

ܢـܼܝ ܥـܒܼ ܵܠـــܐ ݇ܐܡــ   ـــܐ ܝـܘ ܢ ܙܥــܼܝـܲܘܪ ܡ  ـــܐ، ܠ  ܲܘܵܪܐ ـܪ݇ܗܲܘܢ ܫ ـܢ ܹ̈  

ܩܠــܼܘܼܟ، ܦܠ   ܠ ܼܐܲ ݇ܢــܬ ܦܵܠܵܚܐ، ܵܩـــــܐ ܕܵܐܗ ܵܕܘܵܪܐܟܠܼܝ ܼܥܲ ܲܘܚ ܼܐܲ  

ـــــ݇ܕܵܡــܐ ܵܩـــܗ ܟ ܠـܝܵـــــܕܼܝܠ     ݇ܕ ܵܢـــܐ ܕܼܦܲ ܝـܼܟ ܼܚܲ ܘܵܪܐـܐܬܼܘܼܟ ܡـــܼܐܲ  

ـــܐܢܵ ܘܵܪܐ، ܘܡــܐ݇ ـܵܦـܟ ـܪ ܠـܵܢــ   ــܫ ـܢـ ܫ ܹ̈ ـܼܒـــܐ ܵܠـܐ ݇ܗܘ ܝـــܝ ̈ـܹ ܵܪܐـܬ ܼܚܲ  

ــ   ܵܠــܐ، ܵܠـــ݇ܕ ܚـܵܡــܼܡܢ ܼܚܲ ܚـ̰ܟـܼܝ ܫـܼܘܼܓ݇ ܪ ܙܵܡـــܵܪܐ ܐ ܣܒــܘܼ ـܵܪܐ ܕܼܐܲ  

ܵܪܐ ـܘ ܬ ݇ܐܵܡـــܼܘ݇ܕ ܝـــܕܵܚـــــܙܼܝ ̰ܓ ܦـܢـܼܘܼܟ، ܵܥܓ̰ܒـܼܝ ܒܼܝــــܼܘܼܟ ܕܡـ    

ــ   ܐ ܕ݇ܐܵܡـܼܝ ܣـܩــܼܝـــــܡ ܕܵܐܢــܕܪܲܘܫ ܼܥܲ ــــܵܪܐܵܪܐ ــܕ ܹ̈ ܢ ̰ܟܵ ـܝـــܬ ܼܠܲ ܼܠܲ  

ــــ   ܚ ܵܫـــــܗܵܪܐ ܕܼܩܲ ܢ، ܵܥـــܼܒـــܼܕܲ ܪܼܥܲ ܚ ܼܬܲ ܵܪܐ ܵܕܐ ܵܥـــܼܒــــــܘܵܕܼܒـــܼܪܲ  
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ܼܝـܵܢـــܐ، ܵܬܪ ܨ ܛـــܼܘܵܪܐ ܵܓـــܘ ܛܼܘܼܟ، ܥــܼܒـܲܘܪ ـܢـܼܝ ܕܵܪܥــܵܩـܪܛـ    

ܚــ   ــܙܼܝ ܩـܼܝــܼܡܲ ـܠـܝ ̈ـܹ ـــܡ ܼܛܲ ܥـܠ  ܬ، ܼܬܲ ـܼܒــܵܪܐ ܼܝ ܒــܐ، ܕܵܡـܠـــܼܪܲ ܼܣܲ  

ـــܦ   ܠ  ܝـــܗܝ ܐܼܘܡـܵܬܝـــܵܩــ ܼܡܲ ـــــܵܪܐ ـܼܘܵܬܐ ܘܒـܩـܼܝـــــܼܬܲ ܬ ܥــܼܒܵ ܼܪܲ  

ــܼܘܡــܵܬܐ، ܵܦܠـܚـܝܼ ـܡـܼܝ ܒـܩــܕܵܩܝـ   ܵܪܐ  ܠــܐܼܘܡـܵܬܐ ܘܵܥـܼܒـܕܼܝ ̰ܟܵ  

ـܝــܗܝ ܓـܵܦـ   ــܐ، ܚ ـܠـܼܛܲ ـܠـܵܛܢ ܹ̈ ـܠـܵܛــܐ ܕܵܐܢــ݇ܝ ܼܚܲ ܼܘܵܪܐ ــܟ ــܪ ܠܚ   

ـܫ ܕܵܦـܠـܛــܼܝ ܼܡܢ ܵܓـܼܡܲ    ـــܵܟـــܐ، ܵܦـܚ ـܫـ ܘــܪܥـ  ܗܵܪܐ  ـܪܡܼܝ ܠـܼܒܲ  

ـ   ܢ، ܒـܵܓـܼܢܲ ـܐ ܥـܼܒــܼܝـــــܖܹ̈ ܐ ܵܒـܵܒــܵܘܼܬܲ ܝــــܗܝ ـܒـܫ ـــܢ ܹ̈
ܖܹ̈ ܐ ـܟـܦـܼܝـــ  

ܢ ܗܼܲ ـܵܐܗ ܐܼܝــܼܘܡـܝܵــــܐ ܠـ݇ܗܲܘܢ ܠــــܐܼܟـــܝ ܚـܕܵ    ܠ ܵܐܗ ܵܕܘܵܪܐ ܬܼܘܼܬܲ  

ـܐ ܘܒ ـܣـــܵܪܐ   ـܠـܼܒܵ ܠـܵܬܐ ܕܼܚܲ ــܕ ܵܚـܝــܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܟܦܼܝـܪ݇ܗܲܘܢ ܡ݇ܐܼܟܵ ܼܩܲ  

݇ܗܲܘܢ ܦـܝܵـܵܫـــܐ ܡـܵܕܘܵܪܐ ܠــــܵܕܘܵܪܐــܵܠــــܲܗ ܕܦـܼܝـܫـܠـ ܵܐܵܗܐ ݇ܗܘ ܐ    

ـܥـــــܼܘܵܪܐــܡـــܲܘ݇ܕ ܝــܘ ܬ ܟ ـܠـܝܵــــܐ: ܕܵܕܐܼܟـ   ܪ ܼܦܲ ܚ ܼܗܲ ܼܝ ܵܥـܼܒـــܼܕܲ  

ܩـــܠـــــܐܼܝــ   ـــܼܘܟܼ ـܕܼܘܼܟ ܼܐܲ ــܐـ ܫ ـܠـܝ ̈ـܹ ܥـــܼܘܵܪܐ ܐ ܫـܡــܼܝـــܛܹܹ̈ ܪ ܼܨܲ ܼܗܲ  

ܢ ݇ܐܵܡܵܪܐ ݇ܝــ݇ܘ ܬ: ܩـܼܘܡـ   ـܲܘܢ ـܠܟ ـܢـܼܫܲ ــܚ ܼܡܢ ܵܕܐܗ ܼܚܲ ܼܒــܵܪܐــܵܥـܪܼܩܲ  

ــ   ܼܟܵ ݇ܠــܚ ܡـܼܐܲ ــــܐ ܒـــܡـܵܫـــܐ ܫ ــــܐ، ܵܬܵܡــܵܐܼܙܲ ܘܵܪܐــܕ ܵܚـــܼܘܫ ܒ   
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ܚ ܝـܬܼܝـܟܵܡـܐ ܕ݇ܝـ   ܐܼܘܲ ـ، ܼܒ ܹ̈ ܝܼܟ ܼܚܲ ܢ ܒܵܥـ ܐــ݇ܕ ܩـܼܘܵܚــܡܼܐܲ ܼܠܲ ܼܒـܵܪܐ ܼܥܲ  

ــܠ ܩ ܛܵܡــܐܒـܵܢـ   ـ، ܚ  ـܼܒــܒܵܟܣ  ݇ܠـܚ ܠـܼܩܲ ܢ ܒـܵܐܼܙܲ ܵܪܐـܐ ܠܩـܼܘܡـܼܬܲ  

ـــ ܡـــܲܘܕ݇    ــܕ ܵܐܡـــܒ  ـܼܠܲ ܢ ܼܝܲ ݇ܕܹ̈ܢ ܙܥـــܲܘܖܹ̈ ܐ ـܪܼܝ ܼܡܢ ܵܒـــ݇ܬܪ ܵܡـــܘܼܬܲ  

ــ   ــــܕ ܼܡܲ ـܕ ܵܠــܝــܒ  ܢ، ܒ  ܪ ܒــــܵܕܐܗ ܵܕܘܵܪܐ ــܢــܫــܡــܼܝ ܼܠܲ ܢ، ܼܗܲ ܼܝ ܼܠܲ  

ـ   ـــ݇ܕ ܼܚܲ ـــ݇ܕ ݇ܐܝܼܟ ܼܚܲ ܠ ܕܩـܼܝــܼܚܲ ܬ ܕܐܼܘܡـــܪܼܕܲ ܢ ܵܥـܼܒـــــܼܪܲ ܲ ܵܪܐܵܬܐ ܒـܼܝܼ  

ـܒܵܫـ   ـــܩـܼܠܲ ـܝــܵܦــܐ، ܵܩـܪܼܒܼܲ
ــܚ ܚ ܼܣܲ ܵܫــــܩــܵܪܼܒܵ ـܼܒــܵܪܐ ـܐ، ܢـ  ܐ ܘܼܓܲ  

ܢ ܒــܵܡــܚــــܒـ   ـــــܐ ܐܼܘܦ ܵܣــܢــܝܵــــܼܢܲ ـــܦ ܹ̈ ܼܝ ܗܼܘܵܪܐـܵܓـــܪܫــــܼܝ ܼܟܲ  

ܼܒـــܵܬܢـ ــܐ ܩــܵܩـــــ   ــــــــــܖܹ̈ܵ ܝـ  ܵ ــــܐ ܕܵܐܬܼܘܖܹ̈  ܵܕܐ ܵܫــــــܗܵܪܐ ـܐ ܥـــܼܒܵ  

ــــܐ، ܵܝــܵܫـــ   ـــــܐ، ܕܵܠــــܘܵܬܵܦـܝ ̈ـܹ ـــــــܕܲܘܥــܵܬܢ ܹ̈ ــܦــــܵܪܐـܐ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܥܲ  

ܕ  ــܵܣــــــــܐܵ    ܖܹ̈
ܐ، ܘܼܐܲ ـــــــــܼܟــــܵܘܬ ܹ̈ ــــــــܐ ܕܵܠــــــــــܐ ܼܚܲ ܬܵܪܐ ܠ  ݇ܕ ܼܐܲ  

ـܡــܐܼܝــــܵܕܐ ܒـ   ــܼܝـــܐܼܝــــܵܕܐ ܒـܼܚܲ   ܗܵܪܐـܵܕܐ ܵܫــــــܡـــــܼܘܵܬܐ ܥــܼܒܵ

ܝـܵܟــــ   ـܝــܐ ܕܼܝـܵܢܐ، ܫ ـܼܐܲ ـܼܠܲ ــܡـܵܫـــܐ ܡܼܥܲ ــܵܪܐ ܐ ܝـܵܠـܲܗ ܥـܗܝ ܠ  ـܼܒܵ  

ــ   ـــــܐܡــــܵܐܵܗܐ ܡ  ܢ ݇ܐܵܡــــܵܪܐـܵܪܵܝــــــܲܘܼܟــ݇ܕ ܢـܵܪܐ ܡـܼܚܲ ܐ ܕܵܩـــــܼܬܲ  

ܢ، ܒــــܒــܼܘܕ ܝـ   ــܼܘܠـܵܦــܼܢܲ ــــ݇ܕ ܒـــــܼܘܕ ܼܡܲ ܢ ܕܵܠـــܐ ܼܚܲ ܵܨܵܪܐـܪܕܼܘܼܬܲ  

݇ܢـ   ܒـܼܝـܠــܚـܠـܲܘܨ ܼܐܲ ݇ܬܵܪܐـܲܘܩـܵܠـܲܗ ܠـܵܒـܼܘܵܬܐ ܫܼܒـــܬ ܚܵܠــܵܨܐ، ܼܩܲ  
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ــــܵܬܐ ܘ݇ܐܚـܲܘܢܵ ـــܵܚـ   ܪܵܙܐ ܦܼܝــܫ ܹ̈ ܵܕܘܵܪܐ ـܐ ݇ܝـ݇ܘܚ ܡــܐ ܵܚـܵܠـܐ ܘܚــܼܘܲ  

ــܡـܵܪܐ  ܐ ܕܵܝܗܼܒـܼܘܗܝ ݇ܝ݇ܘܢ ܵܩــܼܝ ܼܡܢ ܵܟܵܣــܫـــܬ   ܬܼܘܼܟ ܼܡܢ ܕܵܐܗ ܼܚܲ  

ـܡــ   ــــ݇ܕܵܬܐ، ܵܩــــܵܬܐ ܚـܠـܼܝـــܼܚܲ ܼܒـܵܢـــܐ ܼܚܲ ܢ ܒـܵܙܡـــܵܬܐ ܕܼܙܲ ܵܪܐـܼܬܲ  
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 ܫܡܝܪܡ

    ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

 

ܡܼܝـــܐ ܕܫـܼܘܦـܨܼܘܪܬܵ            ܵܪܡܵܪܐ ܒܟـܵܠـܲܗ ܒـܪܼܝـܵܬܐ ܼܫܲ  

ܫܥـܘ ـܫـܵܡـܐ ܕܚ ـܩـܵܪܐ ܵܓـܪܘܼ            ـܡـܼܝــܼܬܲ ܵܪܡܼܝــܵܬܐ ܼܫܲ  

ــ           ـ݇ܢـܼܒܲ ـܫـܼܝــܒــܼܘܫ ܼܓܲ ـ݇ܢـܵܒـܖܹ̈ ܐ ܘܼܥܲ ـــܪܵܬܐ ܼܡܢ ܼܓܲ ܐܢ ܹ̈  

ـܐ ܝܵܠـܼܠܲ            ܝܼܟ ܕܼܝܼܘܲܗ ܘܠ  ܡܼܝــܝܬ ܼܐܲ ܵܪܡܲܗ ݇ܗܘܼܝܵܬܐ ܼܫܲ  

 ܀܀܀܀܀

ܩܵܠܬܼܘܗܲ ݇ܬܚــܵܬܐ ܪܼܝــ ܒـܗܲ ܟܵܠـ           ܐ ܒ ܫܵܡܵܛــ ܲܘܬ ܼܐܲ  

ـܝـܵܠـــ           ܵܚــܵܓـــ ܵܘܬܼܘܗܲ ܼܚܲ ــܫــܵܪܵܛــܘ ܐܼܘܖܹ̈ ܐـــܬ ܐ ܒ   

ـܪ ݇ܗܘ ܐ ܵܠــܲܗ ܒـܵܐܬܘܼ ܵܐܵܬܐ ܕ           ܼܘܪ ܐܪܦــܐܼܝـــܕܼܘܲܗ ܼܦܲ  

ـܵܛــܗܬܡܼܝـــܫ ـܡـــܼܘܲܗ ܵܪܵܡــــܐ ܒـ           ܐܼܘܵܬܐ ܒ ـܚـܼܒܵ  

 ܀܀܀܀܀
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ܝـܵܠــܵܙܐ ܪ ܡــ           ܫـܥـܼܝــܵܗܵܪܐ ܐ ܵܐܦ ܫـܼܘܼܒـܕܼܚܲ ܵܬܐܒܼܬܲ  

ــܗ           ـ݇ܢـܵܒــܪܼܘܵܬܐ ܠܟـܠ  ܚـܘܼܝــ ܒـܼܓܲ ܵܬܐܵܥܠـܵܡــܐ ܼܬܲ  

ـܒــ           ܐ ܫ ـܢ ܹ̈ܐ ܗܼܘܟ ܡــܵܬܐ ܝܵܠــܲܗ ܒـܠ  ܠــܦ ܹ̈ ܐܒـܼܐܲ ܵܘܬ ܹ̈  

ܠܟܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ، ܵܗܝ ܒܼܘܫ ܚܩܼܝܪܵܬܐ ܵܓܘ ܒܪܼܝܵܬܐ           ܼܡܲ  

 ܀܀܀܀܀

ܐܐ ܥ ܵܠܝܵــܪܵ ܐ ܚ ܩܵܪܐ، ܣܩܼܝܠܵܬܐ ܒܫܼܘܦـܠܼܒܼܝܫܬܵ             

ܒ ܼܡܲ            ܝܼܟ ܼܪܲ ܠܵܟܝܵــܼܐܲ ܐ ܝܬܼܝܼܒܵܬܐ ܠܟܼܘܪܣܼܝ ܼܡܲ ܐܠܟ ܹ̈  

ܼܟܼܘܵܬܐ           ܦܫܼܝܛܵܬܐ ܐܼܝܕܼܘܲܗ ܠܐܼܘܪܵܚܐ ܦܬܼܝܚܵܬܐ ܕܼܙܲ  

ـ           ــ݇ܕ ܵܩܵܠــܵܩـ݇ܕܡ ܼܩܲ ܚــܬܼܘܲܗ ܟܠ ܼܚܲ ܐܫـܵܠـܝܵــܐ ܒ  ܼܘܲ  

 ܀܀܀܀܀

ـܡـܼܝــܵܪܡ ܫ ـܡܐܼܲ            ــܝܼܟ ܼܫܲ ܚــܼܘܲܗ ܵܪܵܡـــܐ ܵܬܐ ܵܓܫـܼܩܲ  

ــ ܙ ܐܖܹ̈ ܡ           ـܝـــܼܘܵܬܐ ܵܬܐ ܵܦـܫـܼܩܲ ܐ ܵܩـــܐ ܼܚܲ ــــ݇ܕܬ ܹ̈ ܚܼܚܲ  

ـܝـܵܦــܐ ܕܵܗܘܵܢܐ ܵܐܦ ܒܚ             ــܼܟـܒܼܣܲ ܟܒ ـܼܢܲ ܲ ܚܡـܵܬܐ ̰ܟܼ  

ــܼܘܡܵܬܐ ܠܵܪܘܵܡܐ ܕܫـܫ ܵܡܐ ܕܐ           ܪܼܡܲ ܝܵــܐ ܵܬܐ ܼܡܲ ܚܼܡܲ  
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 ܚܘ̈ܖܓܐ )ܙ̈ܖܥܐ ܐܘ̈ܓܐ(

 ܕܟܬܪ ܡܕܠܢ ܕܝ݂ܒܣ

 

ܹܐ ܗ݇ ܕ݇ ܚܼܲ  ܢ ܕ݇ܐܙܼܝܠܹ̈ ܚܼܡܲ ܲ ܪ ܠܟܢܼܘܫܝܵܐ ܟܵܡܐ ̣ܡܢ ܖܹܼ̈ ܥ݂ܒܼܲ ݇ܢܵܬܐ ܕܼܕܲ ܵܘܘ ܒܼܫܲ
ܐ  ܹ ܦܨܼܝܚܹ̈ ܹܐ ܼܘܲ ܹܡܝܪܼܝܵܟܐ: ܵܪܵܒܐ ܚ ܕܝܹ̈ ܝܹܐ ܕܼܐܲ ܹܐ ܕܵܐܬܲܘܖܹ̈ܵ ݇ܢܵܬܵܝܐ ܕܵܫܘܵܬܦܵܘܬܹ̈ ܼܫܲ
ܹܐ  ܡܼܘܩܹ̈ ܹܐ ܘܼܥܲ ܹܐ ܓܡܼܝܖܹ̈ ܡܠܠܹ̈ ܢ ܒܼܘܬ ܼܡܲ ܕܼܝܪܗܲܘܢ ܘܗܼܘܹܩܐ ܠܗܲܘܢ ܥ ܼܠܲ

ܹܐ ܗ݇  ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܵܐܢܼܝ ܵܪܵܒܐ ܬܡܼܝܗܹ̈ ܠܝܹܹ̈ܐ ̣ܡܢ ܘܵ ܕܫܡܼܝܥܹܹ̈ܐ ܗܵܘܘ. ܼܘܲ ܘ ܘܡ 
ܫܵܡܥ ݂ܒܵܪܐ ܼܒܲ ܹܐ ܼܣܲ ܕܬܹ̈ ܹܐ ܼܚܲ ܚܝܵܬܹ̈ ܚܼܫܲ ܹܐ ܘܼܡܲ ܢܝܵܬܹ̈ ܚܼܡܲ ܵܬܐ ܕܖܹ̈ ܥܝܵܢܹܐ ܘܼܬܲ

ܕ݇  ܝܕܼܚܲ ܐ ܘܥܼܠܲ ܹ ܝܡܹ̈ ܢ ݇ܐܡܝܼ ܟܵܡܐ ̣ܡܢ ܥܼܠܲ ܚܼܡܲ ܲ ܝܹܐ. ܖܹܼ̈ ܹܐ ܵܐܬܲܘܖܹ̈ܵ ܢ ܵܡܬܹ̈ ܪܗܲܘܢ ܥ ܼܠܲ
ܡܼܘܢܹܐ ܗ݇  ܝ ܕܼܗܲ ܹܐ ܒ ܕ ܵܫܪܹܐ ܠܗܲܘܢ ܟܼܠܲ ܝܵܡܬܹ̈ ܐ ܘܥܼܠܲ ܹ ܝܡܹ̈ ܢܹܐ ܥܼܠܲ ܵܘܘ ܕܼܐܲ

ܕ݇  ܢ ܘܒ ܕ ܵܒܢܼܝ ܠܼܚܲ ܕ݇  ܩ ܛܼܪܲ ܢ ܕܵܡܨܝܵ ܫ݂ܒܼܝܵܠܐ ܼܚܲ ܐ ܵܦܨܵܥܐ ܵܬܐ ܠܐܼܘܡܼܬܲ
ܟܵܠܝܵܬܐ. ܕܵܡܐ ܕܵܠܐ ܼܡܲ  ܠܼܩܲ

݇ܢܵܬܐ ܥ݂ܒܼܝܪܵܬܐ ܝܵܠ̇ܗ ܘ̰ܟܼܘ ܫܼܘܚܵܠܵܦܐ ܹܠܐ ܝܹܠܗ ܩܼܘܘ ܵܡܐ ܵܓܘ  ܚܵܕܐ ܼܫܲ
ܢ  ݇ܕܵܬܐ ܼܝܲ ܹܡܝܪܼܝܵܟܐ: ̰ܟܼܘ ܵܥ݂ܒܲܘܕܼܘܵܬܐ ܼܚܲ ܝܹܐ ܕܼܐܲ ܝܹܹ̈ܐ ܵܫܘܵܬܵܦܝܹܹ̈ܐ ܕܵܐܬܲܘܖܹ̈ܵ ܼܚܲ

ܐ ܠܐܼܝܬܼܘܵܬܐ ܘ̰ܟܼܘ  ݇ܕ ܚܼܘܪܵܙܐ ܬܡܼܝܵܗܐ ܹܠܐ ܝܹܠܗ ݇ܐܬܼܝܵ ܹܐ ܹܠܐ̣ܡܢ ܩ  ܼܚܲ  ܛܖܹ̈
ܝܹܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܥܵ  ܹܐ ܫ ܖܹ̈ ܹܐ ܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ ݇ܐܚܪܹܵܬܐ ܝܵܢܐ ܦܼܝܫܹ̈ ܠܵܡܐ ܘܵܫܘܵܬܦܵܘܬܹ̈
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ܹܐ ܕܒ ܕ ܵܓܕܫܼܝ  ܚܵܙܵܝܬܹ̈ ܹܐ: ܘܼܡܲ ܫܬܼܘܵܝܬܹ̈ ܹܐ: ܡ  ܬܵܦܩܝܵܬܹ̈ ܪܩܼܘܙܹܐ ܝܵܢܐ ܼܠܲ ܼܩܲ
ܟܢܼܘܫܝܵܐ ܕܵܐܵܗܐ ܫ ݇ܢܵܬܐ.  ܡܼܘܢܹܐ ܝܵܘܢ ܕܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ ݇ܐܚܹܪ݇ ܼܒܲ ܵܬܐ ܒ ܕ ܵܐܬܼܝ ܼܗܲ

ܩܪ ݂ܒܝܼ  ܹܐ ܘܒ ܕ ܼܡܲ ܝܵܡܬܹ̈ ܐ ܘܥܼܠܲ ܹ ܝܡܹ̈ ܹܐ  ܥܼܠܲ ܡܼܘܩܹ̈ ܹܐ ܘܼܥܲ ܹܐ ܬܡܼܝܗܹ̈ ܡܠܠܹ̈ ܼܡܲ
ܦܼܝܵܩܐ. ݂ܒܵܪܐ ܼܣܲ ܹܐ ̣ܡܢ ܼܣܲ ܵܒܵܘܬܹ̈  ܘܒ ܕ ܵܡܠܼܝ ܠܠ 

ܹܡܝܪܼܝܵܟܐ ܝܹܐ ܕܼܐܲ ܖܹ̈ ܹܐ ܒ  ܝܵܡܬܹ̈ ܐ ܘܥܼܠܲ ܹ ܝܡܹ̈ ܢܹܐ ܥܼܠܲ  ،ܫܵܪܵܪܐ ܵܐܵܗܐ ܝܹܠܗ ܕܼܐܲ
ܝܬ ܠܗ݇ ܐܼܝܬ ܠܗ݇  ܵܪܵܩܐ: ܐܼܝܵܢܐ ܼܠܲ ܠ ܼܘܲ ܹܐ ܼܥܲ ܦܼܝܖܹ̈ ܹܐ ܵܪܵܒܐ ܼܫܲ ܢܝܵܬܹ̈ ܚܼܡܲ ܲܘܢ ܲܘܢ ܼܬܲ

ܡܼܘܵܩܐ ܐܼܘܡܵܬܵܢܝܵܐ ܘܕ݂ܒܼܝܚ ـ ܢܼܲ  ܡܼܘܹܡܐ ܚܼܘܵܒܐ ܼܥܲ ܢܵܩܝܹܹ̈ܐ ܠܼܬܲ ̮ܦܫܼܘܵܬܐ ܵܐܼܢܲ
ܝ ܵܐܢܼܝ  ܢ ܘܟܼܠܲ ܵܫܼܢܲ ܡܙ ܡܼܝ ܒܠ  ܹܐ. ܵܐܢܼܝ ܵܐܦ ܹܠܐ ܵܡܨܼܝ ܕܼܗܲ ݇ܢܵܒܖܹ̈ ܹܐ ܼܓܲ ܕܹ̈ ܠܥ݂ܒܵ
ܕ݇  ܢ ܼܚܲ ܩܪ ݂ܒܼܝ ܠܗܲܘܢ. ܐ  ܵܫܵܢܐ ܢܼܘ݂ܟܵܪܵܝܐ ܟܹܐ ܼܡܲ ܹܐ ܒܠ  ܹܐ ܬܡܼܝܗܹ̈ ܡܠܠܹ̈  ܼܡܲ

ܵܫܵܢܐ ܐܝܼ  ܢ ܚܼܘܵܒܐ ܕܵܝܠ ܦ ܹܠܗ ܠ  ܝܬ ܝܹܠܗ ܥ ܵܕܵܢܐ ܼܝܲ ܬܵܝܐ ݇ܐܵܢܵܫܝܵܐ ܼܠܲ
ܚ ܕܐܼܘܡܬܹܗ ܕܵܡܨܹܐ ܗܼܲ  ܒܼܪܲ ܚ ܼܨܲ ܝܹ̈ ܐܼܘܡܬܹܗ: ܵܕܐ݂ܟܼܝ ܵܡܼܨܲ ܡ ܒܼܢܲ ܡܙ ܡ ܼܥܲ

ܹܐ ܵܩܐ ܐܼܘܡܬܹܗ؟  ݇ܢܵܒܖܹ̈ ܹܐ ܕܼܓܲ ܕܹ̈ ܥ݂ܒܵ ܡܼܘܹܡܐ ܼܠܲ ܢܹܗ ܕܵܕ݂ܒ ܚ ܠܥ ܵܕܢܹܗ ܵܩܐ ܼܬܲ  ܡ 

ܚ ܠܗ݇  ܚ ܵܩܼܪܲ ܹܐ ܕܵܡܼܨܲ ܝܵܡܬܹ̈ ܐ ܘܥܼܠܲ ܹ ܝܡܹ̈ ܢܹܐ ܥܼܠܲ ܢ ܼܐܲ ܼܥܲ ܖܹ̈ ܢ ܼܙܲ ܢ ܼܝܲ ܼܓܲ ܲܘܢ ܚܼܘܖܹ̈
ܝܹܐ ܝܵܢܐ ܢ ܝ ܵܡܐ ܢܼܘ݂ܟܖܹ̈ܵ ܝ ̣ܡܢ ܓܹܵܒܐ ܕܵܒܵܒܐ ܼܝܲ ܹܐ، ܒ̇ܗܝ ܕܒܼܘܵܫܝܼܘܼܬܲ : ܐܼܘܓܹ̈

ܠܚܼܘܕ ܝ ܟܹܐ ܪܵ  ܼܒܲ ݇ܢܵܬܐ ܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ ܕ ܼܡܲ ܹܐ ܼܫܲ ܝܹܐ: ܘܒܥ ܵܕܵܢܬܹ̈ ܚܪ ܚ ܠܵܐܬܲܘܖܹ̈ܵ
ܢܹܐ ܹܐ ܒܼܚܲ  ݇ܐܚܹܖܹ̈݇ ݇ܢܵܬܐ ܟܹܐ ܵܗܘܼܝ ܒܠܼܝܓܹ̈ ܹ̈ ܕܼܫܲ ܨܼܝܲ ܖܹ̈ ܲܘܵܦܝܹܐ ܘܟܹܐ ܝ ܵܝܘܵܡܝܹܹ̈ܐ ܘܼܦܲ

ܝ ܐܵ  ܼܝܵܟܝܹܐ. ܵܐܢܼܝ ܟܹܐ ܵܫܩܠܼܝ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ̣ܡܢ ܟܢܼܘܫܝܵܐ ܵܚܙܼܝ ܵܠ̇ܗ ܵܓܼܢܲ ܹܡܝܖܹ̈
ܝܹܐ ܕܵܐܙ݇ܠܼܝ ܘܼܡܲ  ݇ܢܵܬܵܝܐ ܕܵܐܬܲܘܖܹ̈ܵ ܝ ܚܙܼܝ ܠܵܓܵܢܝ ܘܠܵܗܘܵܢܝ ܘܠܼܫܲ ܝܼܬܲ ܪܼܡܲ ܼܦܲ

ܒܼܝ ܐܼܝܼܡܲ  ܚ  ܹܐ ܘܟܹܐ ܼܡܲ ܹܐ ܠ݇ܐܵܢܫܹ̈ ܦܹ̈ ܲ ܝܹܐ ܵܚܩܪܼܝ ܠܗܲܘܢ ܘܵܡܚܼܝ ̰ܟܼ
ܢ ܕܵܐܬܲܘܖܹ̈ܵ

ܝ.   ܵܩܼܬܲ
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ܹܐ ܥ ܵܠܝܹܹ̈ܐ ܹܠܐ ܝܵܢܐ  ܚܝܵܬܹ̈ ܚܼܫܲ ݂ܒܵܬܐ ܕܼܡܲ ܩܼܪܲ ܹܐ ܘܼܡܲ ܹܐ ܓܼܘܖܹ̈ ܚܵܙܝܵܬܐ ܕܚ ܠܵܡܢܹ̈
ܹܐ ܵܩܐ  ܦܼܝܖܹ̈ ܹܐ ܼܫܲ ܹܐ ܘܟܠ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܡܨܹܐ ܕܵܚܙܹܐ ܚ ܠܵܡܢܹ̈ ܣܩܹ̈ ܹܐ ܼܥܲ ܫܼܘ݂ܓܵܠܢܹ̈

ܵܠܐ ܕܟܠ ܐܘܼ  ܙܹܐ ܥ ܵܠܝܹܹ̈ܐ ܹܠܐ ܝܹܠܗ ܫܼܘ݂ܓ݇ ܡܵܬܐ ܕܚܼܘܖܹ̈ ܼܡܲ ܢ: ܐܼܝܵܢܐ ܼܬܲ ܡܼܬܲ
ܵܫܵܢܐ ܕܐܼܘܡܬܹܗ  ܦܹܠܗ ܠ  ܪܨܲܘܵܦܐ ܕܵܐܦ ܹܠܐ ܵܒܥܹܐ ܕܵܝܠ  ܕ ܼܦܲ ݇ܐܵܢܵܫܐ. ܼܚܲ
ܚܵܒܵܢܐ ܕܐܼܘܡܬܹܗ. ܐܼܝܵܬܐ  ܪܼܝܵܪܐܼܝܬ ܼܡܲ ܙܒܼܘܛܹܐ ܝܹܠܗ ܕܹܠܐ ܝܹܠܗ ܼܫܲ ܼܡܲ

 ܵܕܐ݂ܟܼܝ ܒ ܕ ܵܕ݂ܒ ܚܵܠ̇ܗ ܵܓܢܹܗ ܵܩܐ ܫܼܘܘܵܫܵܛܐ ܘܦܼܘܪܵܩܵܢܐ ܕܐܼܘܡܬܹܗ؟ 

ܚܵܨܝܵܬܐ ܵܪܵܒܐ ܨܵܦܝܼܝ ܝܹܠܗ  ܵܫܵܢܐ ܚܵܕܐ ܼܨܲ ܪܼܝܵܪܐܼܝܬ ܝܼܘܠܵܦܵܢܐ ܕܠ  ܼܫܲ
ܹܐ! ܐ ̣ܡܢ ܐܼܘܓܹ̈ ܹ ܖܹ̈ܥܹܐ ܵܕܘ݂ܓܡܹ̈ ܦܵܪܫܵܬܐ ܕܼܙܲ ܹܐ، ܼܠܲ ܵܓܠܹ̈ ܹܐ ̣ܡܢ ܼܕܲ ܪܼܝܖܹ̈ ܦܵܪܫܵܬܐ ܕܼܫܲ  ܼܠܲ
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 ܣ ܘܬܡܝܬܝܘܦܪܘ
̈
  ܐܪܝܢ ܫܒܝܠ

 ܦܘܫܩܐ: ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

 

ܢܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܕܙܹܝܲܘܣ ܡ  ݇ܕܵܡܝ ܹ̈ܐ ܵܝܘܵܢܝ ܹ̈ܐ ܟ ܐ ܼܗܲ ܐ ܼܩܲ ܝܗܝ  ܒܝܵܵܡܢ ܹ̈ ܠܵܟܐ ܕܟܼܠܲ ܼܡܲ
ܗ  ܵܠܵܗܐ ܝܠ ܗ ܕܒ ܪܵܝܐ ܝܠ  ܐ ܝܠ ܗ ܘܦܪܲܘܹܡܝܬܹܝܲܘܣ ܵܗܘ ܼܐܲ ܵܠܗ ܹ̈ ܼܐܲ

ܪܵܢܵܫܐ.                                                                 ܠܼܒܲ

݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܙܹܝܲܘܣ ܩܪ ܐ ܠ ܗ ܠܦܪܲܘܹܡܝܬܹܝܲܘܣ ܘ݇ܐܡܼܝܪ ܗ: ܵܐܢܵ  ܩܼܘܕܼܘܼܟ ܼܚܲ ܐ ܼܦܲ
ܚܙܹܝܬ ܵܠܗܲ  ܼܒܕܼܘܵܬܐ ܵܩܐ ܐܼܘܪܵܚܐ ܕܚ ܐܪܼܘܬܵ  ܝܘ ܢ ܕܼܡܲ ܐ ܘܐܼܘܪܵܚܐ ܕܼܥܲ

ܐ. ܝܗܝ ݇ܐܵܢܫ ܹ̈                                                       ܟܼܠܲ

ܦܪܲܘܹܡܝܬܹܝܲܘܣ ݇ܐܡܼܝܪ ܗ: ܐܼܘܪܵܚܐ ܕܚ ܐܪܼܘܵܬܐ ܒܫܼܘܵܪܝܼܘܲܗ ܒ ܕ ܵܗܘܵܝܐ 
ܟܪܵ  ܡ ܣ  ܐ ܘܢܵܬܐ ܼܥܲ ܟܵܠܝܵܬ ܹ̈ ݇ܕܟܵܡܐ ܼܡܲ ܐܼܚܲ ܩܝܵܬܹܹ̈ ܼܣܲ ܐ ܵܗܘܼܝ ̰ܟܼܘ ܡܼܝܹܵ̈ܐ . ܼܡܲ ܠ 

ܐ ܵܗܘܼܝ  ܥܠܫܵܬܵܝܐ، ܠ  ܵܪܐ( ܐܼܒܖܹ̈  ܼܡܲ ܹܹ̈ܐ ܕܥܼܒܵ ܠܚܼܘܕ ܒ ܕ ܵܗܘܼܝ  ،)ܕܼܘܵܟܢ ܼܒܲ
ܐ( ܐ )ܟ ܬܘ ܹ̈ ܚ̰ܟܼܝ( ܟܼܘܒ ܹ̈ ܐ ܠܟܠ ܓ ܵܒܐ. ܐܼܝܵܢܐ  .)ܼܐܲ ܘܵܬܵܡܐ ܒ ܕ ܵܗܘܼܝ ܩ ܢܛ ܹ̈

ܛܵܚܐ )ܡܘܼ ܚܵܕܐ ܕ ܫܵܬܐ  ܒ ܕ ܵܗܘܵܝܐܒܦܵܪܩܬܼܘܲܗ  . ܒ ܕ ܵܗܘܼܝ (ܫܘܼܝܵܬܐܡܼܫܲ
ܐ ܕܐܼܘܪܵܚܐ. ܝܗܝ ܓ ܵܒܢ ܹ̈ ܗܖܹ̈ ܐ ܠܬ ܪܼܘܲ ܐ ܕܦ ܐܖܹ̈ ܐ ܘܼܢܲ ܣܩܼܘܵܬܐ ܒ ܕ ܥܼܲ  ܐܼܝܵܠܢ ܹ̈

ܐ ܒ ܕ ܵܡܨܝܼ  ܢܝ ܚܼܝ. ܵܐܢܼܝ ܒ ܕ ܵܡܛܼܝ  ܵܐܬܵܝܐ ܠܫܼܘܵܠܵܡܐ. ݇ܐܵܢܫ ܹ̈ ܕܼܡܲ
ܐܪܼܘܵܬܐ.                                                             ܠܚ 
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ܗ ܦܪܲܘܹܡܝܬܹܝܲܘܣ  ܼܒܕܼܘܵܬܐ ܘ݇ܐܡܼܝܪ ܗ: ܐܼܘܪܡܼܘܙܝ ܕܠ  ܒܫܼܘܵܪܝܼܘܲܗ ܵܚܐ ܕܼܥܲ
ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܕܼܲ  ܟ ܐ ܵܫܪܵܝܐ ܛܚܵ ܼܐܲ ܥܼܒܖܹ̈ ܐܫܵܬܐ ܡܼܫܲ ܠܝ ܹ̈ܐ ܼܡܢ ܒ ܕ ܗܵ  ܐ، ܼܡܲ ܘܼܝ ܡ 
ܐ ܢ ܐ ܘ ܦ ܩܚ ܹ̈ ܬ(ܒ ܕ ܗܵ ܐܼܘܪܵܚܐ ܫ ܛܖܹ̈ܵ ، ܘܵܝܐ ܵܪܵܒܐ ܡܢܼܝܵܚܢܵܬܐ )ܵܪܼܗܲ
ܝܵܠܲܗ ܠܓ ܒ ܚ ܐܪܼܘܵܬܐ.  ܒܗ ܦܵܟܐ ܕܵܗܝ ܐܼܘܪܵܚܐ ܕܒ ܐܵܙܵܠܐ ܼܝܬܵܨܐܬܪܝܼ 

ܠܚܼܘܕ ܒ ܕ ܵܗܘܼܝ  ܵܬܪܟ ܢ )ܵܒ݇ܬܪ ܵܗܵܕܐ( ܐܼܝܵܢܐ ܒܵ  ܩܝܵ ܼܒܲ ܼܣܲ ܐ، ܼܡܲ ܟܵܠܝܵܬ ܹ̈ ܐ ܼܡܲ ܬ ܹ̈
ܐ ܘ ܝܗܝ ܫܩܼܝܦܹܹ̈ ܐ. ܠܟܼܠܲ ܹܹ̈                                              ܓܹܵܒܢ

 ܡܒܘܥܐ:

http://shortstoriesshort.com/story/prometeus and the two roads 
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ܐ ܕܡܠܠܐ ܢܨܪܐܠܕܝܢ
̈
 ܡܬܠ

 ܐܩܦܬܐ ܼܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܥܼܒܪ

 ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܣܘܠܝܡܢ

 

 ܡܬܠܐ ܝܛ

ܢ  ܚܵܕܐ ܼܕܵ ܼܡܲ ܠܵܠܐܫ ݇ܢܵܬܐ ܒܼܝܲܪܵܚܐ ܕܼܪܲ ܠܕܼܝܢ ݇ܐܡܼܝܪ ܗ: ܚ ܫܒܼܘܢܵ  ܼܡܲ ܨܪܼܐܲ ܐ ܼܢܲ
ܡ   ܪܵܚܐ ܒ ܕ ܼܚܲ ܝܼܟ ܵܥܠܵܡܐ: ܐܼܝܵܢܐ ܵܩܐ ܕܵܐܵܗܐ  ܝܢ ܗܕܵܐܵܗܐ ܼܝܲ ܐܼܘܦ ܵܐܵܢܐ ܼܐܲ

ܬ ܨܵܦܝܼܝ ܵܐܵܗܐ ܝܵܠܗܲ  ܼܗܲ ܨܼܠܲ ܝܗܝ ܼܡܲ  :ܚܵܕܐ ܐܼܘܪܵܚܐ ܵܠܙ ܡ ܝܵܠܲܗ: ܼܡܢ ܟܼܠܲ
ܐ ܵܕܪ ܢ݇ܗܲܘܢ ܵܓܘ ̰ܓܼܝܒܝܼ ܓܵ  ܡ  ܢ ܬܵܠ݇ܬܝ ܚܼܘܖܹ̈ ܓ ܵܫܩܠ  ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ : ܼܪܲ ܟܠ ܼܚܲ

ܐ. ܒܟܠ ܥܵܕܢܵ  ܝܗܝ ܒ ܕ ܵܕܪ ܵܢܲܗ ܵܓܘ ܵܩܵܙܢ̰ܟܵ ܼܢܲ ܐ ܚܵܕܐ ܡ  ܡ  ܐ ܕܚܼܘܖܹ̈
ܬ ܪ̰ܓܼܲ  ܪܵܚܐ ܦܪܝܼ ܡܦܪܼܝܩܠ݇ܗܲܘܢ، ܼܚܲ ܐ ܥ ܒ ܕ ܵܗܘܹܝܢ ܕܼܝܲ ܗ: ܵܐܕܼܝܵ ܵܩܐ ܝܠ 

ܢܠ   ܥܵܕܵܢܐ ܝܵܠܲܗ: ܝܼܟ ܬܼܘܚܡ  ܗ.ܗ ܗܵ ܼܐܲ                        ܵܕܐ ܙ ܐ ܥܼܒܼܝܕܠ 

ܫܒܼܘܢ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܕ ܼܚܲ ܐ ܒܵܪܬܼܘܗܝ ܚܙ ܐ ܵܠܗܲ  ܼܟܲ ܡ  ܕ ܚܼܲ  :ܚܼܘܖܹ̈ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܟܲ
ܕܵܪܐ ܚ ݇ܕ ܼܩܲ ܝܗܝ ܵܠܲܗ ܼܘܖܹ̈ ܵܒܒܼܘܲܗ ܵܠܐ ܵܬܵܡܐ ܫܩܼܝܵܠܲܗ ܼܚܲ ܦܼܝܖܹ̈ ܐ ܕ ܪܼܝܲ ܐ ܼܫܲ ܡ 

ܐ: ܪܵܚܐ ܵܓܘ ܵܩܵܙܢ̰ܟܵ ݇ܗܲܘܢ ܒܼܝܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܵܝܘܵܡܢ ܹ̈ܐ ܥܼܒܼܝܖܹ̈ : ܢܦܼܝܵܠܲܗ ܼܚܲ
ܕ  ܚ ܒܼܝܲܪܵܚܐ؟ ܼܟܲ ܡܵܬܐ ܵܓܘ ܵܥܠܵܡܐ: ܟܵܡܐ ܵܝܘܵܡܢ ܹ̈ܐ ܥܼܒܼܝܖܹ̈ ܐ ܝܼܘܲ ܡܼܙܲ ܼܗܲ

ܐ ݇ܗܵܘܘ  ܝܵܠܢܵܬܐ: ܵܗܝܵܓܗ ܼܡܢ ܕܵܗܘ ݇ܗܘ ܐ ܵܠܲܗ ܕܵܪܫܵܬܐ ̰ܟ   ܒܼܝܵܕܵܥܐ:ܠ  ܡ ܼܚܲ
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ܗ ܠܐܼܲ ܓ   ܠܵܠܐ ܩܼܝܡܠ  ܩ ܕܼܘܟܵܬܐ ܵܒܐ ܼܡܲ ܝ ݇ܐܡܼܝܪ ܗ: ܵܩܡܼܘ ܵܢܐܼܗܲ ܩܠܼܘܗܹ̈
ܠ  ܠܒܼܐܲ ܪ ܼܐܲ ܬ ܚ ܫܒܼܘܵܢܐ ܕܼܘܙ ܒ ܕ ܒ ܕܵܪܵܫܐ ܝܬܲܘܢ؟ ܼܗܲ ܒܵܐܵܗܐ ܵܣܼܥܲ

ܝ݇ܬܝ   ܠܒܐܼܲ ܵܢܘܼܟܘܲ ܼܡܲ ܗ ܼܐܲ ܐ ܢ: ܩܼܝܡܠ  ܡ  ܠ ݇ܪܚܼܝܫܠ ܗ ܠܡܵܢܝܵܐ ܠܚܼܘܖܹ̈
ܝܗܝ ݇ܗܵܘܐ  ܗܕܕ ܪܼܝܲ ܢܼܝܲܝܗܝ ܠ  ܕ ܡ  ܐ: ܼܟܲ ܝܼܟ ܗ݇  ܵܓܘ ܵܩܵܙܢ̰ܟܵ ܘ ܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܐܲ
ܗܵܓܢ ܗ ܥ ܠܟ ܣ ܐ ܵܡܐ ܘܥ ܣܪܼܝܢ: ܢ ܟܠ  ܗ: ݇ܐܡܼܝܪ ܗ: ܐ  ܐ ܵܐܗܵ  ܼܘ̰ܓ ܒܠ 

ܢ ܗ ܗ   ܕ݇ ̰ܟ ݇ܐܢܵ ܚ ܫܒܼܘܵܢܐ ܵܝܗܼܒܼ ܣ ܼܚܲ ܠܼܝ: ܼܒܲ ܢ ܼܥܲ ܡ  ܐ ܼܗܲ ܬܠܼܝܵܬܵܝܐ ܒ ܕ  ܵܫܐ ܠ 
ܠ ܙܵܬܐ ݇ܐܡܼܝܪ  ܵܬܢܹܝܢ: ܵܗܝܵܓܗ ܼܡܲ ܠܼܝܲ ܗ ܒܼܡܲ ܲܘܡ ܼܡܢ ܗ: ܐ ܕܝܵܠܐ ݇ܐܬ ܐ ܠ 

ܠܵܠܐ:  ܐ ݇ܐܡܼܝܪ݇ܗܲܘܢ ܵܩܐ ܼܡܲ ܵܪܐ ܝܵܢܐ: ݇ܐܵܢܫ ܹ̈ ܐ ܒ ܥܼܒܵ ܪܒܥܼܝܢ ܵܝܘܵܡܢ ܹ̈ ܪܵܚܐ ܼܐܲ ܼܝܲ
ܐ ܓܼܘܵܪܐ؟ ܵܐܵܗܐ ܵܕܐܼܟ݇ܝ ܒܹ  ܵܩܡܘܼ  ܪܵܚܐ ܐܼܝܬ ܵܬܵܦܘܼܘܬ ܐܼܘܚ̰ܟܵ ܝܠ ܼܝܲ
ܵܪܐ ܵܠܐ ܝܠ ܗ؟ ܟܡܵ ܫܼܘܓܼ݇  ܐ ܒ ܥܼܒܵ ܚ ܐ ܕܝܲܘܡ ܐ ܫܵܬܐ ܵܝܘܵܡܢ ܹ̈ ܐ ܕܟ ܐ ܵܝܕܼܥܲ

ܪܵܚܐ ݇ܢܬ ܒ ܐܵܡܵܪܐ ܝܘ ܬ ܐܼܲ ܝܵܢܐ ܼܡܢ ܼܝܲ ܠܵܠܐ : ܼܐܲ ܐ: ܘܵܗܝܵܓܗ ܼܡܲ ܪܒܥܼܝܢ ܵܝܘܵܡܢ ܹ̈
ܗ: ܵܐܝ ܵܐܚܲܘܢܵܘܬܼܝ: ܵܐܵܗܐ  ܢܼܘܝܼܘܲܗ ܝܘ  ̰ܓܼܘܘ ܒܠ  ܢ ܙ ܐ ܒܐ ܢܼܝܲܬ ܼܬܲ ܢ: ܐ 

ܚ ܐ ܕܝܲܘܡ ܐ ܵܡܐܐ ܘܥ ܣܪܼܝܢ  ܫܒ ܼܢܲ ܐ ܼܚܲ ܐ ܵܓܘ ܵܩܵܙܢ̰ܟܵ ܡ  ܫܒܼܘܵܢܐ ܕܚܼܘܖܹ̈ ܒܚ 
ܵܪܐ ܝܵܢܐ. ܪܵܚܐ ܥܼܒܵ ܐ ܼܡܢ ܼܝܲ                                            ܵܝܘܵܡܢ ܹ̈

 ܡܬܠܐ ܟ

ܬ ܟܼܝܡ ܕܗܼܲ  ܙ ܟ ܐ ܵܥܼܒ ܕ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܨܲܘܗܼܒܲ ܚܵܕܐ ܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܵܪܵܒܐ ܼܗܲ
ܨܪܵܐܠ ܠܵܠܐ ܼܢܲ ܐ: ܐܼܝܵܢܐ ܼܡܲ ܼܟܵܬܬ ܹ̈ ܬ ܕܼܒܲ ܨܼܝܼܗܲ ܗ ܼܢܲ ܕܼܝܢ ܟ ܐ ܵܝܗܼܒ ܠ ݇ܗܵܘܐ ܠ 

ܟܼܝܡ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ  ܵܠܐ: ܐܼܝܵܢܐ ܼܗܲ ܵܡܵܫܐ ܵܩܐ ܕܵܪܚ ܩ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܕܵܐܵܗܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܼܗܲ
ܟܼܝܡ:  ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ݇ܐܡܼܝܵܪܲܗ ܵܩܐ ܼܗܲ ܗ ܚܵܕܐ ܵܩܵܪܵܘܫ ܵܪܵܒܐ ܫ ܛܵܪܢܵܬܐ: ܵܗܝ ܼܚܲ ܠ 
ܠܵܠܐ ܵܪܵܒܐ  ܗ ܕܼܡܲ ܐ؟ ̰ܓܼܘܘ ܒܠ  ܼܟܵܬܬ ܹ̈ ܐ ܟ ܐ ܵܥܪܩ ܬ ܼܡܢ ܼܒܲ ܵܩܡܼܘ ܐܼܘܚ̰ܟܵ
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ܢܼܟܼܘܣܝܼ  ݇ܢܬ ܼܡܲ ܣ ܼܐܲ ܢܕܼܝ: ܵܗܝ ݇ܐܡܼܝܵܪܲܗ: ܼܒܲ ܗ ܵܪܙܼܝ ܒܵܐܵܗܐ ܡ  ܐ ܝܠ  ܗ ܘܠ   ܠ 
ܠܵܠܐ ܐܵ  ܼܒܠܼܝ ܵܩܐ ܼܡܲ ܡܙܼܘܹܡܐ:ܼܗܲ ܝܵܢ ܗ ܼܡܢ ܠܼܗܲ ܫܠ  ܵܪܵܒܐ ܨܵܦܝܼܝ:  ܵܢܐ ܒ ܕ ܼܡܲ

ܐ ܵܠܲܗ  ܠܵܠܐ: ܵܩܵܪܵܘܫ ܡܼܘܚܠ  ܗ ܠܼܡܲ ܟܼܝܡ ܩܪ ܐ ܠ  ܪ ܒܵܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܼܗܲ ܼܗܲ
ܙ ܟ ܐ ܵܥܼܒ ܕ ݇ܗܵܘܐ  ݇ܕܵܡܝܵܬܐ ܵܪܵܒܐ ܼܗܲ ܠܵܠܐ ܙ ܐ ܼܡܢ ܼܩܲ ܵܩܬܼܘܗܝ: ܼܡܲ

ܵܠܐ ܵܗܵܕܐ ܢܦܝܼ  ܡ ܵܩܵܪܵܘܫ: ܫܼܘܼܓ݇ ܬ ܼܥܲ ܝܵܦܐ ܒܨܲܘܗܼܒܲ ܝܼܟ ܼܟܲ ܗ ̰ܟ ܡ ܼܐܲ ܠ 
ܠܵܠܐ:  ܠܵܠܐ ܕܼܡܲ ܐ ܘܒܐܼܝܵܡܵܡܐ ܼܡܲ ܝܠ  ܪ ܟ ܐܒܼܠܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܒܥܝ   ܼܗܲ

ܡ ܵܩܵܪܘܵ  ܐ ܼܥܲ ܡܙܼܘܡ  ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܠܼܗܲ ܗ: ܼܚܲ ܫ: ܐܼܝܵܢܐ ܵܗܝ ܟ ܐ ܵܟܡܵܪܐ ݇ܗܵܘܐ ܠ 
ܐ ܡܛ ܐ ܵܠܲܗ ܠܵܓܢܘܼ  ܓ̰  ܐܼܘܚ̰ܟܵ ܢ ܡ  ܠܵܠܐ: ܐ  ܬ ܕ ܟ ܐ ܵܒܥܹܝܲܗ ݇ܐܡܼܝܵܪܲܗ ܠܼܡܲ

ܕܼܘܵܬܐ ܓܼܘܪܵܬܐ ܠܼܝ  ܠܵܠܐ ܙ ܐ ܒܼܚܲ ܠ ܵܚܨܼܘܼܟ. ܼܡܲ ܛܥܲܘܢܠܼܝ ܼܥܲ
ܢܵܬܐ ܒ ܛܵܥܵܢܐ ܝܘ ܢ: ܣܼܲ  ̰ܓܼܘܘ ܒܠ ܗ: ݇ܢܬܝ ܵܐܵܢܐ ܡ  ܕܼܘܵܬܐ ܼܐܲ ܢ ܒܼܚܲ ܒ ܕܐ  ܼܒܲ

ܬܝ ܵܩܬܼܝ: ܵܩܵܪܵܘܫ ݇ܐܡܼܝܵܪܲܗ: ܐܼܝܵܢܐ  ܩܵܠܐ ܝܼܘܲ ܠ ܵܚܨܼܝ ܣ  ܬܝ ܼܥܲ ܵܝܬܼܒܵ
ܠ ܚܵ  ܒܵܐܵܗܐ ܩܲܘܵܠܐ ܢ ܼܥܲ ܬܼܒܵ ܪܵܓܐ ܒ ܕ ܼܡܲ ݇ܕ ܼܣܲ ܵܡܐ ܙ ܐ ܒ  ܕܼܚܲ ܼܓ݇ ܕ ܨܼܘܼܟ: ܼܠܲ

ܠ ܦܼܘܡܡܵ  ܠ ܼܘܼܟ: ܼܡܲ ܚܝܵܢ ܼܥܲ ܠܒܼܐܲ ܗ: ܼܐܲ ܕܼܘܵܬܐ ܵܪܙܼܝ ݇ܗܘ ܐ ܠ  ܠܵܠܐ ܒܼܚܲ
ܟܼܝܡ: ܵܗܝ ܙ ܐ ܣܼܘܪܓ ܵܠܲܗ ܠܼܡܲ ܵܩܵܪܵܘܫ ܒܛ ܫܵܘܐ ܡܼܘܚܒ ܵܪܲܗ ܩܵ  ܠܵܠܐ ܐ ܼܗܲ

ܚܕܼܘܪ ܗ ܵܓܘ ܵܕܪܵܬܐ: ܼܡܢ  ܠ ܵܚܨܼܘܗܝ: ݇ܗܘ ܐ ܵܠܲܗ ܼܡܲ ܘܪܟܼܝܼܒܵܠܲܗ ܼܥܲ
ܗܵܘܐܠ:  ܠܵܠܐ ܒܵܐܵܗܐ ܼܐܲ ܗ ܠܼܡܲ ܗ ܘܚܙ ܐ ܠ  ܟܼܝܡ ݇ܐܬ ܐ ܠ  ܵܢܓ ܣܵܬܢ ܼܗܲ

ܬ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܝ ܵܩܐ ܕܵܐܵܢܐ ܵܪܚܩ ܢ ܗܼܲ  ܢܼܟ ܣ  ݇ܢܬ ܟ ܐ ܼܡܲ ܠܵܠܐ ܼܐܲ ܟܼܝܡ ݇ܐܡܼܝܪ ܗ: ܼܡܲ
ܢ݇  ܵܠܐ: ܐܼܝܵܢܐ ܼܐܲ ܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܚܣܼܝܪ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܵܗܕܼܟܵ ܐ ܝܘ ܬ ܼܝܲ ܬ ܒܵܓܢܼܘܼܟ ݇ܗܘܼܝܵ

ܗ ܘ݇ܐܡܼܝܪ ܗ: ܵܐܵܢܐ  ܠܵܠܐ ܙ ܐ ̰ܟ ܡ ܒܵܪܵܒܐ ܫܼܘܼܒܵܗܵܪܐ ̰ܓܼܘܘ ܒܠ  ܼܟܵܬܐ: ܼܡܲ ܠܼܒܲ
ܬ ܕܵܪܚܩ ܬ ܗ݇  ܨܼܝܼܗܲ ܵܠܐ ܵܩܐ ܟ ܐ ܵܝܗܼܒ ܢ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܘܼܟ ܼܢܲ ܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܗܕܼܟܵ
ܗܵܘܐܠ ܕܒ ܚܵܙܝܝܼ                        ܝܘ ܬ!  ܕܵܠܐ ܵܢܦܠ ܬ ݇ܗܵܘܐ ܒܵܐܵܗܐ ܼܐܲ
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 ܡܬܠܐ ܟܐ

ܠܕܼܝܢ ܒ ܚܵܕܵܪܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܓܘ  ܨܪܼܐܲ ܠܵܠܐ ܼܢܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܡܲ ܗ ܼܚܲ ܐ: ܚܙ ܐ ܠ  ܪܼܝܵ ݇ܕ ܼܒܲ ܼܚܲ
ܬ ܦܼܘܟ ܪ ܗ ܠܓܼܘܡܵܠܐ ܕܡܼܝܼܟܵܬܐ: ܼܡܲ ܚܵܕܐ ܓܼܘܡ ܵܠܐ: ܠܵܠܐ ܒܵܪܵܒܐ ܕ ܼܩܲ
ܒ ܵܐܗܵ  ܼܒܲ ܗ ܠܓܼܘܡܵܠܐ: ܼܣܲ ݇ܕܵܡܝܵܬܐ ܚܙ ܐ ܠ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܵܗܝ ܵܓܵܗܐ ܼܩܲ

ܗ ܵܪܵܒܐ: ݇ܐܡܼܝܪ ܗ: ܵܐܵܗܐ ܡܼܘܕܼܝ  ܢܠ ܗ ܠܟ ܣ ܵܓܢ ܗ ܘܥܼܘ̰ܓ ܒܠ  ܬܼܘܚܡ 
ܐ ܘܦܼܘܵܙܐ؟ ܝܢ ܹ̈ ܗ ܼܥܲ ܣ ܵܩܡܼܘܕܼܝ ܐܼܝܬ ܠ  ܗ ܼܒܲ ܢ ܟ ܐܵܦܐ ܝܠ   ܒ ܕ ܵܗܘ ܐ؟ ܐ 

ܕ݇  ܢ ܵܐܵܗܐ ܼܚܲ ܝ؟ ܚ ܠܵ  ܐ  ܩܵܠܬܼܘܗܹ̈ ܝܵܟܐ ܝܵܢܐ ܼܐܲ ܣ ܼܐܲ ܗ ܼܒܲ ܝܵܘܢ ܝܠ  ܵܨܐ ܼܗܲ
ܠܵܠܐ ܵܪܵܒܐ  ܢܵܬܐ ܒܼܘܬܼܡܲ ܚܼܡܲ ܓܼܘܡܵܠܐ.             ܥܼܒܼܝܪ ܗ ܒܦ ܟܼܝܪ ܘܼܬܲ  

ܪܓܼܘܲܗ ܨܵܦܝܼܝ ܕܼܘܟܵܬܐ ܕܝܬܼܝܼܒܵܬܐ ܝܵܠܲܗ:  ܠ ܼܣܲ ܗ ܼܥܲ ܠܵܠܐ ܓܼܘܫ ܩܠ  ܼܡܲ
ܪܵܓܐ ܕܓܼܘܡܵܠܐ: ܼܡܢ ܗ ܵܓܘ ܼܣܲ ܗ ܘܝܬܼܝܼܒܠ  ܠ ݇ܐܣܼܝܩܠ  ܼܐܲ ܠܼܒܲ ܵܢܓ ܣܵܬܢ  ܼܐܲ

ܠܵܠܐ  ܐܵܙܵܠܐ ܒܐܼܘܪܚ ܗ: ܼܡܲ ܗ ܠ  ܝ ܘܫܼܘܪ ܐ ܠ  ܩܠܼܘܗܹ̈ ܗ ܠܼܐܲ ܓܼܘܡܵܠܐ ܩܼܝܡܠ 
ܗ ܕ ܒܼܘܠܼܘܗܝ ܚܙ ܐ ܠ  ܗ ܵܡܘܵܬܐ ܼܠܲ ܼܘܝܵܠܲܗ ݇ܐܣܼܝܩܵܬܐ ܵܓܘ ܵܗܵܘܐ: ܚܫܼܝܼܒܠ 

ܗ ܐ ܼܡܢ ܵܚܵܨܐ ܕܓܼܘܡܵܠܐ: ܝܠ  ܝܬ ܡܼܘܡܟ ܢ ܕܵܡܨ ܐ ܵܨܠ 
ܠ ܥ ܠ  : ݇ܐܚ ݇ܪܵܢܐ ܼܠܲ

ܠܵܠܐ ܒ ܦܵܪܚܵ  ܝܖܹ̈ ܐ: ܒܼܲ ܼܡܢ ܪ ܵܫܐ ܕܼܡܲ ݇ܕ ܪܹܝܵܦܐ ܕܼܛܲ ܝܗܝ ܠܓ ܵܒܐ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ ܼܠܲ
ܢܕ   ܼܒܲ ܖܹ̈ ܝܖܹ̈ ܐ: ܵܐܝ ܗܼܘܼܢܲ ܝܬܼܘܗܝ ݇ܗܵܘܐ: ܵܗܝܵܓܗ ݇ܐܡܼܝܪ ܗ ܵܩܐ ܼܛܲ  :ܐ ܕܵܗܵܘܐܕܼܒܲ

ܐ ܵܐܡܪܼܝܬܲܘܢ ܵܩܐ ܐܼܝܼܡܲ  ܢ ܕܡܛ ܐ ܵܠܘܼܟܲܘܢ ܠܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܵܒܒܼܝ ܵܗܕܼܟܵ
ܗ  ܬ: ݇ܪܚܼܝܫܠ  ܵܠܼܡܲ ܠ ܼܥܲ ܗ ܼܥܲ ܵܒܒܼܝ: ܵܬܢܼܝܬܲܘܢ: ܒܪܼܘܢܼܘܼܟ ܪܟܼܝܼܒܠ 

ܬ!                                                                 ܠܩܝܼܵܡܲ
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ܟܬܐ ܕܚ̈ܝܐܚ݇ܕܟܡܐ ܢܘܩ̈ܙܐ ܩܐ ܡܪܝ  

 ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

 

ܪ  ܥܼܒܼܲ ܣܵܩܐ ܝܵܠܲܗ ܼܡܢ ܼܕܲ ܝܼܘܵܬܐ ܒܼܘܫ ܼܥܲ ܒܕܼܘܢܝ ܐ ܕܐ ܕܝܲܘܡ ܼܚܲ
ܡ ܵܕܖܹ̈ ܐ ܥܼܒܼܝܖܹ̈ ܐ( ܘܡܠܼܝܵܬܐ ܝܕ)ܡܘܼ  ܵܠܲܗ ܼܡܢ ܬ ܫܘ ܫܵܬܐ ܼܒ ܩܵܬܐ ܼܥܲ

ܼܒܢ ܹ̈ܐ .(اضطراب) ܘܕܠܼܘܚܝܵܐ)ܢܼܝܵܓܵܪܢܼܘܵܬܐ(  ܝܼܘܵܬܐ ܥܼܒܼܝܖܹ̈ ܐ  ܒܼܙܲ ܼܚܲ
ܠ ܕܵܥܠܵܡܐ ܒܢܼܝܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ ܐ ܼܥܲ ܵܡܝܵܬܐ ܕܩ ܢܝܵܢ ܹ̈  ܫ ܛܵܚܐܘ ،ܙܪܲܘܥܵܬܐ ܘܼܚܲ

ܗ ܫܼܘܦܪܼܘܗܝ ܘܫ ܠܝܼܘܬܼܘܗܝ  ܵܠܢ ܹ̈ܐ ܟܝܵܵܢܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܟܠ  ܢ ܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܝ ܼܐܲ ܕܬ ܪܼܘܲ
ܼܓܵܪܐ ܘܪܼܘܵܚܐ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܪܵܘܵܚܢܼܝ ܠܼܦܲ ܪܵܢܵܫܐ.                     ܕܒܝܵܗܼܒܵ ܕܼܒܲ  

ܕ ܡܼܘܢܬ   ܐ ܵܩܐ ܐܼܝܵܢܐ ܼܟܲ ܹܹ̈ ܐ ܕܵܡܫܼܝܢ ܕܫ ܹ̈ ܪܵܢܵܫܐ ܒܒܵܪܝܵܬܐ ܕܼܐܲ ܗ ܼܒܲ ܐ ܠ 
ܗ  ܚܵܬܐ ܕܐܼܝܵܕܐ، ܦܼܝܫܠ  ܦܼܠܲ ܵܠܢܼܘܗܝ ܒܵܠܐ ܼܡܲ ܕܵܬܐ ܕܫܼܘܼܓ݇ ܥܼܒܼܲ

ܼܡܲ
ܨܢܥ ܹ̈ܐ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܵܦܠ ܚ ݇ܗܵܘܐ ܵܓܘ ܼܡܲ ܡܼܘܪܚ ܵܩܐ ܼܡܢ ܟܝܵܵܢܐ ܒܲܗܝ ܕܵܘܠ 

ܐ ܕܦ ܠܵܚܵܢܐ(  ܹܹ̈ ܹܹ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ ܼܡܢ ܵܚܝܵ ܒ  ܘ)ܕܼܘܵܟܢ ܠܝ ܐ ܕܡ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܓܘ ܡܕܼܝܵܢܬܹܹ̈
ܪܵܢܫܼܘܵܬܐ ܘ ܝܵܬܐ،ܼܒܲ ܡܵܐܐ ܵܩܵܠܐ ܘܩܲܘܵܚܐ،  ܪܵܚܫܵܬܐ ܘ݇ܐܼܬܲ ܘܵܗܵܘܐ ܼܛܲ

ܐ  )ܫ ܚܵܬܵܢܐ(. ܢ ܐ ܥ ܵܠܠ ܹ̈ ܝܼܟ ܘܼܐܲ ܐ ܡܼܐܲ ܖܹ̈ܥܹܐ ܵܨܵܘܢ ܹ̈ ܠܚܼܘܕ ܒܵܪܵܝܐ ܝܵܢܐ ܼܡܲ ܵܠܐ ܼܒܲ
ܪܵܛܵܢܐ، ܐ ܵܠܐ  ܐ ܕܼܣܲ ܚܠܦܹܹ̈ ܐ ܡܼܫܲ ܕܫܹܹ̈  ،(یرقرابی) ܐܐܼܘܼܟܵܦܢܵ ܒܵܪܵܝܐ ܝܵܢܐ ܼܐܲ

ܒܕܵ ܘ ܬ ܫܘ ܫܵܬܐ ܪܵܢܵܫܐ (افسردگی) ܵܬܐܢܘܼ ܡܼܕܲ ܹܹ̈ܐ ܗܼܲ  .ܒܪܼܘܵܚܐ ܕܼܒܲ ܡܼܘܢܹܐ ܵܐܣܝ
ܖܹ̈ܥ ܐ ܕܪܼܘܵܚܐ ܝܵܢܐ  ܢ ܐ ܼܡܲ ܼܒܵܢܐ، ܼܐܲ ܝܵܢܐ ܕܵܗܘ ܩ ܢܵܛܐ ܒܼܘܫ ܓܼܘܵܪܐ ܒܵܐܵܗܐ ܼܙܲ
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ܚ̰ܟܼܝ ݇ܗܵܘܵܝܐ ܝܵܢܐ ܟ ܠܝܵܢܵ ܕܠܵ  ܝܼܘܵܬܐ ܘܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ ܐ ܼܐܲ ݇ܕܡ ܼܚܲ ܐ ܼܩܲ
ܙܕ ܓܼܝ  ܼܓܪܼܘܗܝ.                             ܐ ܵܠܐ ܟ ܐ ܵܡܨܼܝ ܕܡܼܚܲ ܠܼܦܲ  

ܐ  ܹܹ̈ ܐ ( پژوهش)ܒܼܘܵܨܝ ܹܹ̈  (تحقیقات)ܘܒܼܘܵܕܹܩܹ̈ ܐ ܐ ܕܵܐܣܝ ܹܹ̈ ܬܕܼܝܵܠܢ  (متخصص)ܡ 
ܥܘܹܹ̈  ܝܼ ܒܼܦܲ ܚܙܼܘܝܹܐ ܝܵܢܐ ܕܐܼܝܬ  ،ܐܫܹ ܐ ܦܖܹ̈ ܵܚܬܹܐ ܵܩܐ ܼܡܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܐܼܘܖܹ̈ ܼܚܲ

ܝܗܝ ( بحران)ܦܵܠܛܵܬܐ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܵܥܘܵܩܵܢܐ  ܼܢܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܡ  ܚ ܠܼܚܲ ܢܗ ܼܪܲ ܕܒ ܕ ܼܡܲ
                                                          ܬܹܚܬ: ܒܐ ܠ

ܠܝܼܘܵܬܐ: ܟܠـ 1 ܪܵܢܵܫܐ ܣܢ ܕܵܡܼܟܵܬܐ ܒܡ  ܬܵܚܐ ܼܒܲ ܼܟ ܠܡ  ܗ ܕܵܕܡ  ܼܝܵܩܐ ܝܠ 
ܩܵܬܐ ܕ 9ܠ ܗܼܲ  6ܕ ܪܼܚܲ ܐ ܵܩܐ ܼܡܲ ܼܓܪܼܘܗܝ (ܟ ̰ܟܵܚܐܟܕܼܝܪܼܘܵܬܐ )ܵܫܵܥܬ ܹ̈ ؛ ܼܡܢ ܼܦܲ

ܡ ܣܵ  ܐ ܼܥܲ ܝܡ ܹ̈ ܼܒܖܹ̈ ܐ ܘܥܼܠܲ ܕ ܼܫܲ ܐ ܼܟܲ ܹܐ ܝܵܢܐ ܠܕܵܡܼܟܵ ܐ ܒܼܘܫ ܵܙܘܵܕܐ ܣܢܼܝܩܹ̈ ܼܒܹܹ̈
ܹܹ̈ܐ ܝܢܵ  ܠܝ ܐ ܕܡ  ܝܵܡܬ ܹ̈ ܐ ܘܥܼܠܲ ܝܡ ܹ̈  6ܠ ܗܼܲ  5ܐ ܼܡܢ ܥܼܘܵܙܐ )ܐܹܝܢܹܝܪ̰ܓܼܝ( ܥܼܠܲ

ܐ ܼܡܲ  ܢ ܵܫܵܥܬ ܹ̈ ܝܗܝ. ܒܵܗܝ ܕܐ  ܪܵܢܵܫܐ ܠܝܵܢܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܼܬܲ ܢܝ ܚ ܼܒܲ ܵܠܐ ܵܡܨ ܐ ܼܡܲ
ܝܠܼܘܗܝ ܘܠ ܓܒ  ܘܵܩܢܹܐ ܠܼܚܲ ܐ ܵܡܨ ܐ ܕܵܦܠ ܚ ܘܡܼܬܲ ܵܪܲܗ ܥܼܘܙܼܘܗܝ ܠ 

ܝܼܘܬܼܘܗܝ ܘܒ ܕ ܵܢܦ ܠ ܒܣܢܼܝܩܼܘܵܬܐ ܐ ܩܢܼܘܡܝܵܐܼܝܬ  ܘܚܼܘܠܵܡܵܢܐܼܝܬ.   ܼܚܲ  

ܐ:ـ 2 ܠܡ ܹ̈ ܐ ܼܫܲ ܐܼܟܲܘܠܝܵܬܹܹ̈ ܠܵܬܐ ܕܡ  ܪܵܢܵܫܐ  ݇ܐܼܟܵ ܐ ܕܼܒܲ ܐܼܟܲܘܠܝܵܬܹܹ̈ ܕ ܡ  ܼܟܲ
ܗ ܵܝܘܵܡܵܢܐܹܒܐܟܼܵ  ܝܗܝ ܝܠ  ܪ  ،ܼܠܲ ܼܟܲ ܠܵܚܐ ܘܼܫܲ ܫܵܚܐ، ܡ  ܹܹ̈ܐ ܝܵܢܐ ܼܡܢ ܡ  ܠܝ ܡ 

ܵܡܐ ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܕ ܝܼܟ ܼܣܲ ܼܓܵܪܐ، ܼܐܲ ܹܹ̈ܐ ܼܦܲ ܚܼܝ ܵܐܣܝ ܦܠ  ܐ ܼܡܲ ܐ ܝܵܢܐ ܕ݇ܐܵܢܫܹܹ̈ ܚܫܼܘܚܹܹ̈ ܼܡܲ
ܐ  ܕܫܹܹ̈ ܐ ܼܐܲ ܚܠܦܹܹ̈ ܹܹ̈ܐ ܕܡܼܫܲ ܐ(، ܐ ܵܒܢ ܹܩܐ )ܓ ܵܠܹܠܹ̈ ܖܹ̈ ܐ( ܵܐܦ ܼܝܲ ܝܵܘܬܹܹ̈ܐ ܠ)ܛܥܲܘܢܝܵܬܹܹ̈ ܼܚܲ

ܒܨ ܪܼܝ ܠܒ ܣܵܪܐ ܕܼܝܵܠܵܢܐܼܝܬ ܠܒ ܣܵܪܐ
ܣܡܲܘܵܩܐ.                  ܕܵܝܵܡܐ ܘܼܡܲ  
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ܵܢܝܹܐـ 3 ܼܓܖܹ̈ܵ ܫܹܐ ܼܦܲ ܬܠܼܝܛܼܘܵܬܐ( ܕܼܘܖܹ̈ܵ ܵܚܬܹܐ ܕܢܵܛܪܵܬܐ  :)ܼܐܲ ܚܵܕܐ ܼܡܢ ܐܼܘܖܹ̈
ܵܢܝܹܐ ܼܓܖܹ̈ܵ ܫܹܐ ܼܦܲ ܪܵܢܵܫܐ ܣܢܼܝܵܩܐ  ܕܚܼܘܠܵܡܵܢܐ ܩܝܵܡܵܬܐ ܠܕܼܘܖܹ̈ܵ ܝܵܠܲܗ. ܟܠ ܼܒܲ

ܵܕܐ ܠ ܝܹܠܗ ܬܵܚܐܥܼܒܵ ܵܢܝܹܐ ܒܡ  ܼܓܖܹ̈ܵ ܫܹܐ ܼܦܲ ܐ ܒܟܠ  ܕܼܘܖܹ̈ܵ ܩܼܝܹܩܹ̈ ܕܟܵܡܐ ܼܕܲ
ܹ ، ܵܝܘܵܡܐ ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܥ ܣܖܹ̈ ܗ ܼܟܲ ܬܵܚܐ ܒܼܘܫ ܵܡܘܬܵܪܵܢܐ ܝܠ  ݇ܕ ܡ  ܹܐ ܼܚܲ ܩܼܝܩܹ̈ ܝܢ ܼܕܲ
ܐ ܡܵܛܝܵܐ ܠܵܩܐ  ܠܝܵܬ ܹ̈ ܼܨܲ ܥܼܒܼܘܕܹܐ ܝܵܢܐ ܕܼܥܲ ܵܢܝܹܐ ܼܡܲ ܼܓܖܹ̈ܵ ܫܹܐ ܼܦܲ ܵܐܵܗܐ ܢܼܝܵܫܐ. ܕܼܘܖܹ̈ܵ

ܐ(  ܹܐ( )ܵܡ̰ܟܹܹ̈ ܩܠܹ̈ ܐ ܕܼܐܲ ܠܝܵܬ ܹ̈ ܼܨܲ ܼܓܵܪܐ )ܕܼܝܵܠܵܢܐܼܝܬ ܼܥܲ ܫܝܼ ܕܼܦܲ  ܵܠܡܨܼܝ )ܵܓܖܹ̈
ܝܗܝ ܗ ܠܕ ܵܡܐ ܒܐܼܘܪܵܚܐ( کلسیم)( ܠܵܗܘ ܵܟܠܣܝܲܘܵܡܐ ܠܵܓܼܢܲ ܛܝܵܐ ܝܠ   ܕܡ 
ܐܼܟܲܘܠ ܐ ܝܵ ܕܡ  ܚ ܕܹܒܐܬ ܹ̈ ܝܗܝ ܝܼܘܲ ܼܠܲ ܩܘ ܐ ܵܝܘܵܡܐܼܝܬ ܼܟܵ ܹܡܐ ܘܵܕܼܒ ܩ ܘܼܡܲ ܖܹ̈ ܠܼܓܲ

ܗ ܩܵ  ܹܡܐ ܠ  ܖܹ̈ ܪܵܥܐ( ܕܫܪܼܝܩܼܘܵܬܐ ܕܼܓܲ . (استخوان پوکی)݇ܕܡ ܟܼܘܪܵܗܵܢܐ )ܼܡܲ
ܹ ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ،  ܦܫܼܘܖܹ̈ ܵܢܝܹܐ ܼܡܲ ܼܓܖܹ̈ܵ ܫ ܐ ܼܦܲ ܪܵܒܐ( ܕܼܘܖܹ̈ܵ ܐ ܝܵܢܐ ܠܕܼܘܗܵܢܐ )ܼܬܲ

ܪ ܘܠܚܠܝܼ  ܼܟܲ ܫܵܚܐ ܘܼܫܲ ܨܠܼܘܝܹܐ ܝܵܢܐ ܠܡ  ܼܓܵܪܐ ܘܼܡܲ  فشار) ܕܕ ܵܡܐܨܼܘܵܬܐ ܕܼܦܲ

                                                                .   (خون

ܚܕܼܘܵܪܐ ـ 4 ܚܕܼܘܵܪܐ ܫ ܠܝܵܐ ܘܪܼܘܚܵܩܐ ( محیط)ܼܡܲ ݇ܕ ܼܡܲ ܫ ܠܝܵܐ: ܚܝܵܝܵܬܐ ܒܼܚܲ
ܵܚܬܹܐ  ،ܕܒܵܪܵܝܐ ܝܹܠܗ ܵܥܘܵܩܵܢܐ ܘܐܼܘܠܵܨܵܢܐܼܡܢ ܵܩܵܠܐ ܘܵܩܘܵܚܐ  ݇ܕ ܼܡܢ ܐܼܘܖܹ̈ ܼܚܲ

ܚܼܝܚܼܘܵܬܐ  ܡܵܬܐ ܕܵܗܵܘܐ ܕ ܼܟܝܵܐ ܚܼܘܠܵܡܵܢܐ( ܝܵܠܲܗ. ܢܫܵ )ܕܢܵܛܪܵܬܐ ܕܼܣܲ
ܥܼܒܵܕܢܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܠܡܵܛܝܵܬܐ ܠܚܼܘܠܵܡܵܢܐ ܣܼܝܵܡܐ ܙ ܐ ܼܡܲ  ܘܼܒܲ

ܼܓܵܪܵܢܝܵܐ                                                              . ܼܦܲ

ܝܵܬܐ ܘـ 5 ܹܐ ܒܼܒܲ ܪܼܝܖܹ̈ ܐ ܘܼܫܲ ܹܹ̈ ܚܼܝܢ ܹܐ ܼܫܲ ܐ ܕܼܘܟܬܵ ܒܒܵܪܝܵܬܐ ܕ݇ܐܣܼܘܖܹ̈
ܼܓܵܪܐ ܼܡܢ ܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܙ ܐ ܚܵܕܐ ܐܼܘܪܵܚܐ ܕ ݇ܐܚܹ݇ܪܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ܢܵܛܪܵܬܐ ܕܼܦܲ
ܪܼܝܖܹ̈ ܐ ܥܼܲ  ܐ ܘܼܫܲ ܚܼܝܢ ܹ̈ ܐ ܕܪܼܘܵܚܐ، ܒܲܗܝ ܕ݇ܐܣܼܘܖܹ̈ ܐ ܼܫܲ ܙܕ ܵܓܢ ܹ̈ ܐ ܡܼܚܲ ܡܹܠܹ̈
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ܫܠܘܼ  ܒܨܼܘܪܹ  ،ܝܹܐ ܝܵܢܐ ܠܪܼܘܵܚܐܼܡܲ ܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܐܦ ܵܗܝ ܒܵܢܘܵܒܐ ܕܵܓܢܼܘܲܗ ܼܡܲ
ܼܝܕܹ  ܖܹ̈ ܦܬܼܘܝܹܐ ܝܵܠܲܗ ܠܼܘܲ ܥܼܒܼܘܕܹܐܠܚܠܼܝܨܼܘܬ ܕ ܵܡܐ ܘܼܡܲ ܝܵܢܐ ܕܕ ܵܡܐ  ܐ ܕܼܡܲ

ܪܹ  ܼܓܵܪܐ ܘܵܡܛܹܐ ܐ(ܵܪܕܹܐ )̰ܓܵ ܵܢܝܼܘܵܬܐ( ܵܓܘ ܼܦܲ ܼܣܲ ܝܗܝ  ܒܕܠܼܝܠܼܘܵܬܐ )ܼܗܲ ܠܟܼܠܲ
ܼܓܵܪܐ ܘ ܐ ܕܼܦܲ ܵܕܹܡܹ̈ ܡܛܹܐܼܗܲ ܐܹܐ ܼܡܲ ܐ ܟܠ ܗ  ܠܡܠܼܘܹ̈ ܝܗܝ ܘܵܗܕܼܟܵ ܼܠܲ ܹܹ̈ܐ ܼܥܲ ܢܵܩܝ ܵܐܼܢܲ

ܘܝܼܘܵܬܐ ܘܒܵܪܵܝܐ ܝܠ ܗ )ܣܼܘܣܬܼܝܡ( ܛܼܘܵܟܵܣܐ  ܗ ܒܼܐܲ ܼܓܵܪܐ ܦܵܠܵܚܐ ܝܠ  ܕܼܦܲ
                                                                 ܚܼܘܠܵܡܵܢܐ.
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تاریخ در عام قتل  

داودپوریان شامیرام  

 

 در که را سمیل شهیدان یاد ( طاباخ) َبا هفتم روز در دیگر بار یک   

 این. داریممی گرامی رسیدند قتل به عراق نظامی نیروهای توسط 1933

 یآشور شهدای روز  نام بعدها، شد نامیده سمیل عام قتل ابتدا در که روز
 به تا نینوا سقوط از) آشوری شهدای تمامی یادآور تا گرفت خود بر

 یشماربی هایعامقتل مورد سال هزاران طی آشور قوم .باشد  (امروز
 مانند ساسانی شاهان توسط شده انجام هایکشتار از. است گرفته قرار

  تا میالدی 14 قرن در گورکانی لنگ وتیمور هامغول و پرویز خسرو

 نابودی  به همه و همه، سمیل و سیفو عام قتل و کرد بیک بدرخان عام قتل
 موثر و بزرگ جمعیتی از را ما قوم و انجامیده شوریآ هزار هزاران

.       اندکرده تبدیل خاورمیانه متعدد هایکشور در کوچک جوامعی به  

؟ شود می اطالق یکشتار و قتل نوع چه به و چیست عام قتل اما   
 عام قتل یعنی واژه این 1932 سال در لمکین رافائل بار نخستین

 به خشونت بیان برای است لفظی عام قتل. برد کار به را  genocideیا

 که مذهبی یا و نژادی، قومیـ  ملی گروه یک اعضای علیه بر رفته کار
 واژه این. باشد شده گرفته انجام گروه آن اعضای تمامی نابودی نیت با

 بر هانازی توسط که یخشونت یمشاهده و دوم جهانی جنگ از بعد
 اعالم متحد ملل سازمان 1948 در .شد متداول رفت کار به اروپا یهودیان
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 نابی برای واژه این بعدها. باشدمی المللیبین جرم یک، عام قتل که کرد
 صورت 1990 سال در روآندا و یوگوسالوی در که آمیزیخشونت اعمال

 .شد برده کار به گرفت

. است شده ثبت و پیوسته وقوع به فراوانی هایعامقتل جهان تاریخ در   
 سیستماتیک و شده حساب و عمدی جمعیدسته نابودی یک عام قتل

 رافائل را لفظ این 1944 در .است گروه یک اعضای تمامی یا بخشی

 جلوگیری یبیانیه  دوم یماده در او توسط 1948 در و کرد ابداع لمکین

 مانند اعمالی ماده این طبق. رفت کار به 1948 عام قتل جرم تمجازا و

 شود آنها روانی یا بدنی جدی آسیب موجب که گروه یک اعضای کشتن
 فیزیکی نابودی منظور به هاگروه زندگی شرایط بر تعمدی زدن ضربه یا

 از جلوگیری منظور به تدابیری بردن کار به، هگرو آن از بخشی یا تمام
 گروه یک به گروه آن کودکان اجباری انتقال و گروه آن رد دلو و زاد

 .باشندمی عام قتل مصداق ،قبیل این از مواردی و دیگر

. اندپرداخته عام قتل یواژه تعریف به متعددی نویسندگان کنون تا   
 تاریخی وقایعی نداکرده تحقیق موضوع این در که محققانی از برخی
 وسلم نابودی چنین هم و آشور یامپراطور غارت و تخریب مانند

(Melos) از میالد از قبل 5 قرن در پلوپونزین جنگ طی را آتن توسط 

 قتل به را میدیانی مردان یهمه اسرائیل ارتش .انددانسته موارد این
 گرفت اسارت به جنگی غنیمت عنوان به را کودکان و زنان اما رساند

 تعداد. شدند کشته موسی مانفر به( باکره دختران جز به) همه بعدها که
 قبط ماندند زنده که یدختران تعداد اما است دهنش ثبت هاشدهکشته کل
 انساسانی زمان در مسیحی انهزار قتل. است بوده نفر 32000 اعداد بکتا
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 از نیز( خسروپرویز و  پنجم بهرام ،دوم بهرام، دوم یزدگرد، دوم شاپور)
 و اسقف 10 تعداد دوم یزدگرد. رود می شمار به عام قتل مسلم موارد
 نیز دوم شاپور پادشاهی سال 40 طی .رساند قتل به را روحانی 153000
 . شدند کشته مسیحیان از تن 30000 روایتی به یا 160000

ـ  1220 عام قتل باشدمی نوسایدج لفظ یکنندهابداع هک کینمل رافائل   
 (Cathar) کاتار ملحد جمعیت علیه بر سوم اینوسان پاپ توسط راکه 1209

 از یکی گرفت صورت (Languedoc) النگدوک فرانسوی یمنطقه از

 . است نامیده یمذهب تاریخ در عام قتل موارد ترینقطعی

 که است کرده روایت چنین (William Rubinstein) رابینشتاین ویلیام   

  به خود یحمله در است مشهور درندگی و تیسبع به که لنگ تیمور
 چنگ به که را ییهاآشوری یهمه  1393ـ  1394 هایسال طی رآشو

 شرق کلیسای عمألو) کرکوک شهر در موجود افراد تمامی جمله از آورد
 سالخی را یهودیان و مسلمان هایشیعه چنینهم وی. کرد نابود را( آشور
 و هاپارس، اعراب چنینهم و ارمنی، گرجی مسیحیان لنگ تیمور. کرد
 . رساند قتل به یاگسترده حد رد هاراترک

 حکومت دهه سه طی، بود فرانسه مستعمرات از که الجزائر کشور در
 .رفتند بین از بیماری و گرسنگی، جنگ اثر بر نفر میلیون سه فرانسویان

 و اروپایی مهاجران هجوم با 1490ـ  1900 هایسال طی امریکا در

، ترور، شکنجه، امع قتل طریق از بومی مردم، سفید هایامریکایی
 اجدادی هایسرزمین از بومیان جابجایی، نظامی ،جنسی یسواستفاده

 .شدند نابود ...و پراکندن، نظامی مدارس به کودکان اجباری انتقال، خود
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 است( شناسانسان) آنتروپولوژیست یک که تورنتون راسل نظر طبق
 هرچند بود طوالنی کشینسل یک شروع امریکا به هااروپایی رسیدن

 .نبود کار در حرارتی هایکوره  که

 شمار به آشور قوم تاریخ هایکشتار تریندردناک از یکی سمیل کشتار   
 سمیل شامل آشوری روستای 65 ساکنان نابودی منظور به که رود می

 بودند برخوردار مشخصی مذهبی و قومی هویت از که آن اطراف و
 عراق وقت حکومت تا دندش کشته سبعانه نفر هزاران. گرفت صورت
 .کند حل بود خود یحقه حقوق احقاق پی در که را آشور قوم مشکل

 حالی در را هاآشوری بر شده اعمال هایعامقتل یهمه شهدای یادبود   
 و عراق ورهایکش در داعش تأسیس عشرو از هک داریممی گرامی
 گذاریبمب طریق از که هستیم هاآشوری یپیوسته عامقتل شاهد سوریه

 آدم، گلوله شلیک با یا سربریدن طریق از اعدام، هامغازه و هاکلیسا در
 زنان و کودکان دزدیدن، خود روستاهای و شهرها از مردم راندن، ربایی

 دو این در هاآشوری جمعیت شدید کاهش موجب و گیردمی تورص ...و
، آشوری یجامعه فعاالن اقدام ترینمهم رو این از. است شده کشور
 و هاعامقتل این شناسایی برای تالش و جهان سطح در رسانیاطالع
 و بشر حقوق نهادهای توسط هاعامقتل این قربانیان مسلم حقوق احقاق

 بر مهم یوظیفه این که نکنیم فراموش. باشد می متحد ملل سازمان
 کسی ما تالش و سعی بدون شک بدون و است آشوری فرد هر یهعهد
   .   کرد نخواهد اقدامی آشوری ی جامعه از حمایت برای

1-  Genocides in history, Wikipedia :                                     منبع  
2-  Assyrian Genocide, Aina.com 
3- http://www.iranicaonline.org/articles/martyrs- christian martyrs 
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 شامیرام انجمن اخبار

 استپانس مادلن

 

 بههههانوان انجمههههن اعضههههای از تعههههدادی ۰۴/۰۱/۹۶ جمعههههه روز -

 بهههه خهههود یخهههانواده اعضهههای همراههههی بههها شهههامیرام آشهههوری
 تجهههههاری مجتمهههههع در " جلهههههف،  بهههههد،  خهههههوب" فهههههیلم تماشهههههای

 نیسههان عیههد یهدیههه عنههوان بههه برنامههه ایههن. نشسههتند کههوروش

 آنههههها خههههانواده و شههههامیرام انجمههههن یاعضهههها تقههههدیم وروزنهههه و
 . شد

 بهههههههه گذشهههههههته سهههههههالهای روال بهههههههه ۰۸/۰۲/۹۶  جمعهههههههه روز -

 بهههه انجمهههن یءاعضههها از تعهههدادی ، مسهههیح قیهههام عیهههد مناسهههبت

 حضهههههرت سهههههالمندان یخانهههههه در آشهههههوری سهههههالمندان دیهههههدار
 . رفتند مریم

 انجمههههههن رئیسههههههه هیههههههات اعضههههههای ۲۶/۰۳/۹۶ جمعههههههه روز -

 کشههیش سههرگیز وانیهها کشههیش جنههاب بهها دیههداری طههی شههامیرام
 تهههههههران – مشهههههههرخر - مههههههریم حضههههههرت کلیسههههههای محتههههههرم

 . رساندند ایشان عرض به را خود احترام مراتب

 انجمههههن ریههههزی برنامههههه اسههههاس بههههر ۱۶/۰۴/۹۶ جمعههههه روز -

 کلیسهههههاهای شهههههادی کهههههانون مسههههه ولین از دعهههههوت و شهههههامیرام
 روز  ماریوسهههف کلیسهههای و مارتومههها کلیسهههای، آشهههور شهههرق
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 ماریوسهههههف کلیسهههههای سهههههالن در نوجهههههوان و کهههههودک ادبیهههههات
 در کودکهههههان دسهههههتجمعی دعهههههای بههههها مراسهههههم. شهههههد برگهههههزار

 کشهههیش جنهههاب،  نیههها مقهههدس نینهههوس کشهههیش جنهههاب حضهههور

 از تعههههدادی و آلههههدو یوبالیههههت کشههههیش جنههههاب و عیسههههی رایههههان
 سهههرگرم بسهههیار ، برنامهههه ایهههن.  گردیهههد آغهههاز کودکهههان اولیهههای

 یاهههههدا،  مسههههابقات،  فکههههری ایبازیههههه انههههواع شههههامل و کننههههده

 رضههایتمندی  کههه بههود کودکههان بههرای شههادی و رقههص،  هههدایا

 نداسهههتا کتهههاب برنامهههه ایهههن در ضهههمنا. داشهههت پهههی در را اولیههها

ــܐ  ܪܵܥ  بههدون تههالش بهها کههه آن صههوتی دی سههی همههراه بههه( تبههر)ܼܢܲ

 همههههاهنگی و کاتولیههههک چههههارلیز شههههماس جنههههاب چشمداشههههت
 ضهههبط تهههارا اسهههتودیوی در شهههامیرام آشهههوری بهههانوان انجمهههن
 بهههههانوان انجمهههههن .شهههههد  توزیهههههع کودکهههههان بهههههین ،بهههههود گردیهههههده

 همکههههاری از مراسههههم ایههههن برگههههزاری در شههههامیرام یآشههههور
 جنههههاب، گرمههههو رمههههزی مههههار اسههههقف عالیجنههههاب یخالصههههانه

 برخهههوردار یوسهههف مهههار کلیسهههای کارکنهههان و رایهههان کشهههیش
 .داردمی اعالم را خود امتنان مراتب وسیله بدین که بود

 جمعهههههه روز در شههههامیرام انجمههههن اعضهههههای از نفههههر 9 تعههههداد -

 .نمودند پیماییکوه به داماق درکه مسیر در  ۰۶/۰5/۹۶

،  تفریحههههههی تههههههور 19/05/96 و 18 پنجشههههههنبه و چهارشههههههنبه روز -

 17 تعهههداد شهههرکت بههها همهههدان یروزه دو نگیزاخهههاطره و شهههاد

 محههههههل.  گردیههههههد برگههههههزار  شههههههاننزدیکان وء اعضهههههها از نفههههههر

 کهههه  بهههود همهههدان کاتولیهههک کلیسهههای، کنندگانشهههرکت اسهههکان
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 یصهههههمیمانه ریهمکههههها از شهههههامیرام انجمهههههن زمینهههههه ایهههههن در
 و رایههان کشههیش جنههاب، گرمههو رمههزی مههار اسههقف عالیجنههاب

 برخهههوردار سهههرگیز وانیههها کشهههیش جنهههاب ریههه دبی راهنمهههایی
 از دیهههدار، بهههوعلی گهههاهآرام از بازدیهههد شهههامل تهههور ایهههن. بهههود

 گهههذار و گشهههت، آبهههاد عبهههاس پهههارک و گنجنامهههه تهههاریخی آثهههار

 ینجههه اللهههه از بازدیهههد برگشهههت مسهههیر در و بهههازار، شههههر در

 . بود

 و مههههدیره هیههههات اعضههههای از نفههههر  پههههن  20/06/96 دوشههههنبه روز -

 توسهههههط کهههههه سهههههی نمهههههایش کنسهههههرت در شهههههانخانواده افهههههراد
 برگههههزار سههههعدآباد کههههاخ بههههاز فضههههای در و شههههجریان همههههایون

 آواز همههههاهنگی کنسههههرت ایههههن ویژگههههی. یافتنههههد حضههههور شههههد

 بهههها نههههاظری پههههور سهههههراب نوازنههههدگی و شههههجریان همههههایون
 ت هههاتر و سهههینما مشههههور وهنرمنهههدان بهههود رسهههتم و زال نمهههایش

 دیگهههر و پاکهههدل مههههدی،  ابهههر صهههابر،  رادان بههههرام همچهههون

 ،کنسهههههرت ایهههههن در.  میکردنهههههد اجهههههرا را نمهههههایش  هنرمنهههههدان

 بانیپهههال" آشهههوری  مجهههرب هنرمنهههد را راسهههفندیا نقهههش اجهههرای

 خهههود یههههاهمبازی دیگهههر ماننهههد کهههه داشهههت عههههده بهههر" شهههمون

 بههها شهههامیرام انجمهههن مهههدیره تهیههها نمهههایش پایهههان در. درخشهههید

 گههل سههبد یههک تقههدیم بهها و  مالقههات ریآشههو عزیههز هنرمنههد ایههن
 .   نمود قدردانی ایشان از

 آشوری بانوان انجمن به تومان 200،000 مبل  سیمونو بال خانم
 .سپاس، اندنموده مالی کمک شامیرام
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نامبی اشعار  

انکیدو                                 

 

گاهانشام یهالنهکا گذار در  

نشست خواهم بیدار  

دمسپیده یآستانه در و  

خوش آهنگی به را تنام  

،خواند خواهم فرا  

.برآیی که تا.....   

----------------------- 

 

،بربی هنوز بهار این بشنیم در  

آسمان بر خیره، ایستاده  

زمین بر نشینندمی و بارندمی                           

،ابتماه خرمن هایدانه  

گرسنگی هایکوچه در  
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 کودکان

!دست به غربال، اندایستاده بیدار هنوز  

دهممی سر ناله من  

،هانرهم و...   

نقاب از پر رجینیوخ با  

،افشانندمی بذر  

.اعتناییبی هایباغچه در  

------------------- 

 

روان سترودی چونهم امزندگانی  

.آن یسرچشمه، تو و  

هنگام وزان  

،وجودم یسرچشمه بر اندبربسته راه که  

گذرممی رود این از من  

خود سقف الوارهای از معبری روی بر  

دوش به کشانممی که  

بدارند دور ترا گر نیست ماللی  
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،دور هایکرانه پس در  

تو با من پیوند خوشا  

،رود یسرچشمه سوی به...   

.روان امگشته  

------------------- 

 

کسی بی  

یوسف سرگیس                                      

 

...کسی بی در             

!!!کرد صحبت سایه با باید             

!!!نیست کسی که هاستسال             

...کسی بی درد             

را روحم فشارد می             

!!!جسمم استخوانی قفس در            

...بغض             

...گلویم در ندزمی ادفری             
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!!!کرد صحبت سایه با باید             

...اما             

هم سایه             

است خاموش هایگوش در             

دارد بغل در غم زانوی             

!!!گریدمی صدابی و آرام و             

...دارد کسیبی از ناله نیز او             

...نیستم سیگاری             

...اما            

...روزها این            

کشدمی تیر سیگار نخ چند           

...رنجورم قلب            

...نیز او           

!!!کسی بی از کندمی ناله           

کسی بی در آری           

...کرد صحبت سایه با باید           
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آشور تاریخ  
قبل یشماره از ادامه  

داودپوریان شامیران :ترجمه  

 

(627-668) پال بانی آشور  

 شمش یا پال بانی آشور، افتاد اتفاق وطن از دور پدرش مرگ هرچند
 بر را پادشاهی قبلی یبرنامه طبق (Shmash Shum Ukin) اوکین شوم

 پادرمیانی با رابطه در خود شانس مدیون او است ممکن. گرفت عهده

 کشف را او برتر هایقابلیت که باشد (Zakuta) زاکوتا یعنی مادربزرگش

 به مربوط آموزش و کاهنان توسط خود متنوع تحصیالت از او. کرد
 دارای که باشد آشور شاه تنها او تاس ممکن. کندمی حکایت زره ساخت
 یاداره چنینهم او هدعولی عنوان به. است بوده تحصیلی یاپیشینه

 طی که دهندمی نشان مدارک. ودب کرده مطالعه نیز را وسیع امپراطوری
 در و کردند اعطا فراوانی محصول او به خدایان حکومتش سال اولین
 نخستین این طی. است بوده خوب چنانهم محصول نیز  بعد هایسال
 شبرادر با و بوده موفق نیز خارجی سیاست در او ،حکومت هایسال
 . است داشته یخوب ارتباط نیز بابل در

 نآ شاه و کرد سرکوب مصر در را یشورش 668 در پال بانی آشور

. م.ق 664 در اما شد فرار به مجبور (Taharga) تاهارقا یعنی کشور
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 به را نیروهایی (Tanutamon) وتاموننات نام به تاهارقا یبرادرزاده

 رفت مصر به پال بانی آشور. آورد گرد شورش یک انداختن راه منظور
 که شد باعث او قطعی پیروزی. راند جنوب به را ییایاتیوپ یشاهزاده و

. دهند ادامه خراج منظم پرداخت به امپراطوری هایبخش سایر و صور
 یمنطقه یشاهزاده عنوان به را (Psamtic) پسامتیک ،پال بانی آشور

 نیروهای کمک با پسامتیک 656 در. کرد منصوب مصر (Sais) سائیس

 را آشوری نظامی نیروهای (Ionian) یونیانآ و (Carian) کاریان آیونیایی

. بیاورد بدست را خود استقالل دیگر بار مصر که شد باعث و دران بیرون
 قبلی متحد یک.  کند غلبه او بر دیگر بار که نکرد سعی پال بانی آشور

 کمک او به پسامتیک شورش در لیدیه از (Gyges) گیگس یعنی هاآشوری

 قرار هاکیمری یحمله مورد گیگس که هنگامی ،پاسخ در. بود کرده
 دست از را خود زندگی و تخت گیگس و نکرد کمکی او به آشور گرفت

 به خراج پرداخت که گرفت تصمیم (Ardys) آردیس نام به او پسر. داد

 هاکیمری توسط شدن تسخیر از ترکم خطرش زیرا دهد ادامه را آشور
 .بود

 مشکالت، بود گرفته قرار عیالم یحمله مورد 664 در که جنوبی بابل در

 پال بانی آشور نآ از پس که شد واقع ایحمله 653 در. شد پدیدار جدی

. داد شکست قطعی طور به را هاعیالمی که کرد ارسال را بزرگی ارتش
 حکومت از تا شدند تشویق عیالمی ایاالت از برخی و شد کشته هاآن شاه

 فعالی بخش تا نبود قوی یکاف یاندازه به دیگر عیالم. شوند جدا مرکزی
. داشت بابل برای جدی عواقب پیروزی این. باشد المللیبین یصحنه در

 خسته شود اداره خود جویسلطه برادر توسط کهاین از اوکین شوم شمش
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 و هاعرب، هاآرامی، هاعیالمی، هاایرانی با او 656 سال در. بود شده

 بیرون. داد تشکیل ابلب و آشور علیه بر مخفی اتحاد یک هامصری
 یحمله یک دلیل احتماأل اتحاد این از خورده شکست عیالم کشیدن

 که کمکی منتظر که شد 652 سال در اوکین شوم شمش زودهنگام

، بود افتاده حیرت به که پال آشوربانی. نشد بودند داده را قولش هامصری
 بودند هخورد شکست بابل هایارتش. کرد گردآوری را نیروهایی بزودی

 شده احاطه بابل یعنی خود یشده تقویت شهر در اوکین شوم شمش و
. کنند حفظ هاآشوری مقابل در را خود که نبودند قادر او متحدان. بود

 با  زمانهم 648 در که بود محاصره تحت سال سه مدت به بابل شهر

 ورشعله کاخ در اوکین شوم شمش و کرد سقوط وحشتناک عام قتل یک
 .مرد خود

 دادند انجام اعراب علیه بر را تنبیهی یحمله ینچند هاآشوری 648 از بعد
 اصلی هدف. شکست هم در طوالنی مدت برای را عرب قبایل که

 با روابطشان نهایی تثبیت و اسکان نامهتوافق یک امضای ،هاآشوری

 آرامی یشاهزاده یک تحویل از عیالم خودداری 647 در. بود عیالم

 .راند شامحدوده داخل به را عیالم که شد جدید یحمله یک برای ایبهانه
 یعنی عیالم یشده تقویت کامأل پایتخت به حمله 646 در، آن دنبال به

 تخریب را( هاکاخ و معابد شامل) شهر هاآشوری. افتاد اتفاق (Susa) شوشا

 باالیی اقشار معمول حسب بر. شد وسیعی هایخسارت موجب که کردند
 ایاالت به عیالم و امپراطوری هایبخش سایر و تبعید آشور به یشهر
 ایران شرقی جنوب تا را خود یسلطه آشور اکنون. شدند تبدیل آشور
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 فرستاد گروگان و خراج نینوا به پارس از اول کوروش. بود داده گسترش
 .کند تضمین را مرزهایش امنیت شاید که امید این با

 موجود چندانی اطالعات پال بانی آشور حکومت هایسال یدرباره 
 به خود پیشینیان به نسبت بیشتری هاینبشتهسنگ پال بانی آشور. نیست

 بزرگ یکتابخانه تأسیس او توجه قابل دستاوردهای از یکی. گذاشت جا

 اکنون که بود( ترکیه در Kuyunjik امروزی کویونجیک ) نینوا در قصر

 شمار به باستان النهرینبین یلعهمطا برای منابع ترینمهم از یکی
 و دو در حداقل هاکتاب. کرد سرپرستی را آن تأسیس خود شاه. رودمی
 شخصی یمطالعه برای هاآن از برخی که شدندمی نگهداری نسخه چند یا

 کاربردن به با، کتابخانه این در ندیبفهرست و تنظیم کار. بودند شاه
 قصر عظیم آرشیوهای در موجود هایمجموعه یاداره در تجربه هاقرن

 بانی آشور یدوره در. درسی انجام به( آشور در موجود آرشیوهای مانند)
 که هاییسری میان در. رسید خود اوج به برجسته نقش هنر پال

 انجام یهاجنگ بویژه و اندکشیده تصویر به را پال بانی آشور هایجنگ
 از که دارند وجود انسانی هایفیگور از مملو هاییصحنه، عیالم در شده
  .هستند عالی اجرا نظر

 مردم از عظیمی تعداد تبعید تداومسیاست ، آشور یداریپا دالیل از یکی
 مانع امر این. بود کاخ در سایرین مجدد اسکان و شده فتح مناطق از

 یک برقراری. گردید شده فتح ایاالت از تعدادی توسط قدرت مجدد کسب
 افسران رهبریت تحت  شده فتح مناطق در پیشرفته بسیار حکومتی نظام
 نظام یرتبه باالترین .بود برخوردار اهمیت همان از نیز دیده تعلیم
 چنینهم هاتارتان.  داشت را( هوریانی لغت یک) تارتان عنوان ،اداری
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 و کاخ مدیر، اعظم ساقی، کاخ نگهبانان. بودند او ینماینده شاه درغیاب
 جایگاه دارای اغلب هاژنرال. داشتند قرار ترپائین اتبمر در آشور حاکم

 بود نفر صدهزار شامل اداری نظام. بودند ایالت در بویژه، بلندی رسمی
 تبدیل زندانیان. بودند سلطه تحت ایاالت قبلی ساکنان هاآن از تعدادی که
 .شدندمی آزاد بعدأ اغلب اما شده برده به

 وجود به مدارک که هرچند، است نشده شناخته امپراطوری برای قانونی
 که آنانی مورد در. کنندمی اشاره عدالت برای استانداردهایی و ضوابط
 اتمجاز، رتاهمیتکم موارد در حتی یا گذاشتندمی پا زیر را قرارداد
، پسر یک کردن قربانی، رت اهمیتکم موارد در حتی. داشت وجود جریمه

 روی آب زیاد مقدار آشامیدن و پشم( گرم 450 معادل) پاوند یک خوردن یا

 به، زنان. بودند هاجریمه این از شدمی دردناک مرگی به منجر که آن
 . بودند برخوردار تریپایین جایگاه از هاکاهنه برخی و هاملکه از غیر

. است نداشته وجود دوره این اقتصادی یگاهجا از دقیقی مطالعات کنون تا
 ایفا شهری تاجران با ارتباط در را مهمی قشن هنوز ردازمین اشراف

 صورت به که بهاگران فلزات یذخیره مقدار عظیم افزایش .کردندمی
 اقتصادی ثبات لاختال موجب بود شده دریافت خسارت عنوان به یا خراج

 .شد مناطق از بسیاری

 صنایع و هنر، بزرگ معابد پادشاهان حمایت تأثیر تحت دوره این در
 شکست مردم سایر و هاآرامی مجدد اسکان سیاست. شدند اشکوف دستی
 به را استعداد با گرانصنعت و هنرمندان از بسیاری ،آشور در خورده

 را جدید هایتکنیک و هاسبک هاآن که جایی یعنی آشور شهرهای
 . آورد،  کردند معرفی
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 ایگیسهم در، امپراطوری غربی بخش در شهر ترینمهم حران در
، شمالی یسوریه در امروزی تپه سلطان همان یا (Huzirinz) اهوزیرین

 از اندکی بسیار آرامی متون. است شده شفک مهم یکتابخانه یک بقایای
 نگهداری برای النهرینبین هوای و آب زیرا اندشده کشف منطقه این

 مناسب شدندمی نوشته هاآن روی متون این که پوستی کاغذ و پاپیروس
 یکی به مکتوبی ادبی سنت دوره این در اینکه بر مبنی یشواهد .نیست

 آشور امپراطوری مرزهای یمحدوده در تکلم مورد هایزبان این از
 . ندارد وجود فلسطین و سوریه پیرامونی مناطق در جز به ،باشد بوده

 عقب آشور از فرهنگی و اقتصادی یزمینه در بعد به دوره این از بابل
 در( 648 و 689 بارمصیبت هایشکست با ویژه به) رآشو هایجنگ. افتاد
 محصوالت بازار اختالل موجب، ایقبیله هایجنگ از تریکم تعداد کنار

 خوب بسیار دوره این طی بابل بزرگ معابد. شد تجاری و کشاورزی
 شواهدی. بودند برخوردار آشور شاهان حمایت از زیرا کردند عمل
 حتی و  دادند ادامه خود کار به کتابت سمدار اینکه بر مبنی دارد وجود
 . بود شده تهیه اوکین شوم شمش برای سومری هاینوشتهسنگ

 قرار غفلت مورد تجسمی هنرهای، آشور هایپیشرفت با مقایسه در
 طی. باشند آورده بدست کار آشور در بابل هنرمندان احتماأل و گرفتند

 عنوان به خود اجدادی امیاس از استفاده به کردند شروع مردم دوره این
 که شد خانوادگی آگاهی افزایش موجب امر این که خانوادگی نام یک

 به رو کهن هایخانواده شمار که است امر این یدهنده نشان احتماأل
 شهرهای به حتی شدن آرامی یپروسه زمان این در. است بوده کاهش
 .بود رسیده بابل و آشور کهن
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 نبوده پربار ادبیات برای یزن آشور و بلبا در حتی عصر این ظاهرأ
 هاآن از بعضی که شماریبی سلطنتی هاینوشتهسنگ آشور در. است
 برخی. داشتند قرار متون ترینمهم میان در بودند سطر 1300 بلندی به

. بودند شده نوشته خوب بسیار و بوده متفاوت هم با محتوی در هاآن از
 گوییپیش تعدادی. بودند شده نوشته تیسن سبک به دعاها و سرودها اغلب
 که اندشده اعالم آشوری یلهجه به داشتند غیرعادی یایمحتو اغلب که
. بودند شده نوشته آربال یا ایشتار الهه هایکاهنه توسط موارد اغلب در
 شده مشاهده گرایانهواقع تاریخی ادبیات یک شروع بابل همانند آشور در

 .اندمانده ناشناس کنون تا مولفان اغلب اما است

 پرستش مورد رای  متعدد خدایان ،آشور و بابل بزرگ و کوچک معابد در
 تعظیم و کردن قربانی شامل قدیم ایام مانند مذهبی مراسم. گرفتندمی قرار

 .بود سرایش و

. بود شده برپا هاییرصدخانه( هازیگورات) معابد هایبرج از برخی بر
 شهرهای از کاالخ در نینورتا معبد یرصدخانه األاحتم هااین ترینقدیمی
 612 در شهرِ خود همراه به و گرددمی باز م.ق نهم قرن به که بوده آشور

 باالی. م.ق 580 حدود در بابل در رصدخانه ترینمهم. شد تخریب

 برای معبدی که داشت قرار بابل در (Etemanaki) ناکیِمِِتا زیگورات

 به قبأل "ستارگان و خورشید و ماه" یدخانهرص آشور در. بود ماردوک
. بود شده ثبت کسوف و خسوف ایدوره وقوع و رسیده سطح باالترین

 مداوم طور به محاسبات و نجومی هایرصدخانه .م.ق 600 سال از بعد

 و بابلی شناسانستاره که زمانی یعنی. م.ق 500 از بعد و یافت توسعه

. رسیدند خود حد باالترین به، کردند آغاز را خود پربار همکاری یونانی
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 را 600 سال تا و شده شروع 652 در که ناکاملی نجومی هاییادداشت

 .انددهمان محفوظ کنون تا اندداده پوشش

 آشور امپراطوری سقوط

. اندمانده باقی آشور امپراطوری آخر سال سی از اندکی تاریخی منابع
 و ندارد وجود پال بانی شورآ از اینوشته سنگ هیچ. م.ق 640 از بعد

 تنها است مانده باقی او جانشینان از که هانوشتهسنگ از اندکی تعداد
 تا تقریبأ بابل در. هستند سیاسی مسائل به نسبت مبهمی هایاشاره حاوی

. است برقرار سکوت ،دارند ادامه هانامهسال که هنگامی یعنی. م.ق 625

 شده داده نسبت نظامی شکست به قبأل آشور امپراطوری سریع سقوط
 این تنهایی به چگونه هابابلی و مادها که نبوده روشن گاههیچ هرچند، بود
 از بعد که اندداده نشان چنین اخیر تحقیقات اغلب. اندداده انجام را کار
 شدت به را امپراطوری که پیوسته وقوع به داخلی جنگ یک .م.ق 635

. بایستد خارجی دشمن مقابل در وانستنت آن از بعد که چنان کرد تضعیف
 ایالنی اتل آشور هاآن از یکی که بود دوقلو پسران دارای پال بانی آشور

(Ashur_etel_ ilani) برادر اما بود سلطنت برای شده تعیین جانشین 

 به را او (Sin_shar_Ishkun)  نایشکو شار سین یعنی وی دوقلوی

 مجبور را کهنسال شاه امیانشانح و هاآن بین جنگ. شناختنمی رسمیت
 تا او آنجا از. برود حران به 632 در و بگیرد کناره سلطنت از که کرد
 . کرد حکومت امپراطوری غربی بخش بر 627 در مرگش از قبل

 سین نام به یژنرال اما کرد حکومت آشور رب 633 از ایالنی اتل آشور

 شاه را خود و کرد قیام او علیه بر (Sin Shum Lisher) لیشر شوم
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 موفق نهایت در اوشکون شار سین ؟(629) بعد سال چند. نامید جایگزین

 سه هر به مربوط یهاتاریخ بابلی مدارک در. شد پادشاهی کسب به
 به مربوط هایتاریخ 626 سال تا، این بر عالوه و است موجود پادشاه

 است اشتهد وجود نیز (Kandalanu) نولکند نام به شاهی و پال بانی آشور

 Nabu) کلدانی نبوپاالسار 626 در. شودمی سردرگمی افزایش موجب که

Palasar Ushur) تغییرات. کرد تسخیر را بابل و کرد شورش اوروک از 

 شد مجبور ایالنی اتل آشور شاه. پیوست وقوع به حکومت در متعددی

 .درگذشت آنجا در 625 در و بگریزد غرب به که

 در. دادند قرار حمله مورد را فلسطین و سوریه اهسیتیان 626 سال حدود

 به شروع و شدند متحد (Cyaxares) هوخشتره فرماندهی تحت مادها 625

 شار سین بین هایجنگ ،سالنامه یک. کردند آشور ایرانی ایاالت فتح

 چندی. است کرده گزارش را (625ـ  623) بابل در پاالسار نبو و ایشکون

 به مادها 616 در. شدند رانده بیرون بابل از هاآشوری که شیدنک طول

 توسط یونانی نویس تاریخ هرودوت یگفته به اما کردند حمله نینوا
 راپخایآ یا کرکوک مادها 615 در حال هر به. شدند رانده عقب اهسیتیان

، تسخیر را آشور شهر یعنی آشور باستانی پایتخت 614 در و کردند فتح را

 تقسیم منظور به نبوپاالسار و هوخشتره کنونا. کردند ویران و غارت
 برتر قدرت به نینوا و کاالخ 612 در. آوردند وجود به اتحادی آشور

 وحشتناک بسیار شده گرفته هاآشوری از که انتقامی. شدند تسلیم متحدان
 جمعیت کم را کشور هنوز یونانی نویس تاریخ گزنفون بعد سال 200. بود

 .یافت
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. شد پیدا مرده خود سوختن حال درِ کاخ در ایشکون شار سین، آشور شاه
 کرد گذاریتاج دوم اوبالیت آشور اسم به غرب در هاآشوری یفرمانده

 هابابلی با باید اوبالیت آشور. خواند (611ـ  609) حران شهر شاه را خود و

 فتح شهر کامل تخریب بدون. م.ق 610 در را حران آنها. شدمی روبرو

 از آشور واقعه این با. شدند تسلیم آشوری نیروهای باقی 609 در. کردند

 وجود به آن از بعد که بزرگی هایامپراطوری. شد ناپدید تاریخ یصفحه
 ایاالت دهیسازمان در طورینهم و هنر یزمینه در هاآشوری از آمدند
 .آموختند بسیار

 :منبع
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مهاجرت هایداستان  

بازماندگان از برخی و انرفتگ به تقدیم  

------------------------------  

بخوخ لزوخ، بخوخ ازوخ  

ܼܟܼܘܟܼ  ܵܠܐ ݇ܐܙܼܘܼܟ ܵܒܼܟܼܘܟܼ  ،ܵܐܙܼܘ݇ܠܚ ܼܒܲ  
 

ساخو هلن دکتر  

سالم امگرامی بسیار دوست  

 آخر؟! است چطور حالت ولی، ایشده متوصل الهی رحمت به که شنیدم
  برایت بارها و بارها من. نیست رفاقت رسم و راه این دیرینه دوست

Text با، امفرستاده Viber هب تو خاطر به و امگرفته تماس  Imo امپیوسته ،

 جواب بی و اثر بی همه ولی امشده ملحق Face Time و Face Book به

 جواب یک ارسال فرصت که است شلوغ سرت درآنق واقعأ یعنی. مانده
                                          !است دنیایی عجب؟ نداری هم را خطی یک

 بدانم که محتاجم. هستم تدلواپس و نگران فقط من که است این واقعیت
 به، تو تأخیرهای این به من البته! همین. نه یا است خوب حالت
 عادت آخرت مهاجرت از پس بویژه، هایتولیبدق و هایتگوشیبازی
 راستش. نکنی نگران را آدم قدراین دیگر که بودی داده قول ولی امکرده
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 نیامدی ما دیدار به هاسال. نیست قبول مورد زیاد هم قبلت سال هایبهانه
 به شد عوض اتبهانه رنگ بعدأ. نداری" White Card" گفتیمی چون

"Green Card" !با، گسترده اقتصاد این با، متمدن آمریکای این در مگر 

 راه دنیا در هیاهوکه و جنجال همه این و تکنولوژیکی پیشرفت همه این
؟ بکشد طول توانستمی چقدر کارت یک رنگ کردن عوض، انداخته
 عادت رسم به خوب ولی؟ گفت باید چه دانمنمی، عزیزم دوست راستش
 تا بگویم برایت اخیر تحوالت از کمی بگذار، رفیقانه وفاداری و دیرینه
             .شوی خالص احساسی تفاوتیبی این از و شود باز دلت کمی شاید

 خیلی" جدیدت وطن" در تحوالت از کردیممی صحبت هم با که آخری بار
 اشتباه واقعأ تو که بگویم باید تأسف کمال با. بودی شده عصبی و ناراحت

، ترینصادق هاآمریکایی ببین. ندارد وجود نگرانی جای اصأل و کنیمی
 دوست ما" اندگفته همیشه آنها. دنجهان مردم ترینمتمدن و ترینمنصف
 باید باز. کرد خواهم اتعصبانی باز که بینممی". داریم منافع، نداریم
 و کنیم صحبت منفی مطالب دیگر و بدبختی، گرسنگی و فقر به راجع
 نفر میلیون هاده که است درست خوب؟ نیمک تلف را گران عمر بیهوده
 درمانی یا اجتماعی پوشش بدون امریکایی میلیونی ده چند صف به دیگر
 حقیر یبنده نظر به! گفت باید چه دانم نمی واقعأ. غیره اندوشده اضافه
. دنیاست در چیز ترینوحشتناک تبعیض. شد قائل تبعیض نباید وقتهیچ

 سازش حال در مشابه مشکالت با دنیا اسرسر در دیگر نفر هامیلیون
 به بزودی دیگر انسان میلیون هاده .(کنندمی نرم پنجه و دست) هستند
 حاضر حال در، آمار آخرین طبق. رفت خواهند بین از گرسنگی علت
 نفر میلیارد نیم و چهار روتث برابر دنیا در نفر هشت دارایی و ثروت

 نیست کسی آخر ولی، خود جای هب این. است( جهان جمعیت نصف یعنی)
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 که بمانند منتظر کهاین جای به که بگوید متحرک اجساد این به که
 ،بمانند زنده هم دیگر روز یک که بدهد نانی لقمه هاآن به و بیاید ایغریبه
 و آشپزخانه چند انداختن راه با تا شوند نمی کار به دست خودشان چرا
 انرژی اصأل که این ؟شوند خودکفا خوب بیمارستان چند و مدرسه چند

 خرج به غیرت کمی باید  باالخره! شودنمی دلیل که ندارند پول یا، ندارند
 یبقیه هم بعد. کنندمی فکر شکمشان به فقط و فقط هاآن، خیر ولی. داد
 آخر! شود حراممان هم نماشب غذای و کنیم گناه احساس همواره باید ما
 با هاآن. سوزدمی هاامریکایی برای بیشتر دلم کهمن؟ است انصاف این

 کمک دنیا یهمه به همیشه ،تغذیه فرهنگ و غذایی مواد بهترین صدور
 امراض از جهانیان نصف و خودشان مردم نصف اگر حال. اندکرده

، جانم نه؟ آمریکا گناه شد هماین، مرگند حال در مهلک چاقی به مربوط
. اندکرده پیدا حل راه هم مس له این برای هاچارهبی تازه. نیست طوراین
 اندساخته چاقی ضد هایقرص اقسام و انواع یگتاز به که ایشنیده حتمأ
 مرگ حد تا آدم هاقرص این خوردن با صورت بدین. موثرند واقعأ که

 از مرگ یا چاقی از مرگ: دارد واقعی انتخاب حق بعد و شودمی الغر
. بشریت یهمه به، است بشریت به خدمت نهایت این من نظر به! الغری

 به غذاهای و سبز چای مصرف با سال هزاران کبیر چین اگر مثأل
 چه آن از مرگ یا و چیست مفرط چاقی نمیدانست بومی سالم اصطالح
 حظ چاقی نوع این از دارد چین نصف ما یبقیه مثل حال، دارد طعمی
، شدند ناراضی وضع این از هم هاچینی احیانأ هم اگر .بردمی مفرط
 چینی معادل یا و کنند وارد الغری هایقرص امریکا همین از توانندمی
 کشورهای برخی مانند و بسازند بود خواهد ترارزان حتمأ که راآن
 انتخاب حق یمس له. کنند تقدیم مردمشان به مجانی طور به حتی پاییارو
 من و است یسالمت صحبت که حال. است کوتاه عمر از بردن لذت و
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 ،باشی من خود سالمتی نگران کمی شاید هم تو که کنممی احساس
 سر به وجان جسم سالمتی نهایت در من که بگویم باید جمع خاطرت

 همیشه تو چون ستطبیعی این خوب که گوییمی که شنوممی. برممی
 آرد و شکر و نمک از، ایکاشته را خودت  اتجسبزی، ایکرده ورزش
 اشتباه! کنیمی اشتباه هم باز، عزیزم دوست. غیره و ایکرده زپرهی سفید
 بشر باالخره. نبودم تقصیربی هم من خود البته! اشتباه از بعد

 تلف کارها همین با را عمرم هایسال بهترین من بله. جایزالخطاست
 زیبال  از دست و شدم بیدار خرگوشی خواب از باالخره ولی کردم

 حد تا وهللا؟ چطور! کشیدم ماندهعقب و لوحادهس آشوریان ما مختص
 و پرچربی بیسکویت و شکالت شکرو و نمک بیشتر هم کمی و واهخدل

 و رفتن راه، کردن شنا در وقت اتالف از، خورممی حیوانات چربی
 را خدا و شده اضافه وزنم به کلی نتیجه در. کنممی پرهیز کردن ورزش

 که است یطبیع البته. دارم جا هم دیگر کیلوی سی تا بیست شکرهنوز
 هاسال هممن خوب. داشت خواهد مشکالتی کسی هر سال و سن این در
 شده استخوان پوکی دچار دنیا سردسیر مناطق در کردن زندگی علت به

   ویتامین" نام به قرصی خوردن با دکترم از قلبی تشکر با همآن که بودم

 بهبودی حال در (The Sunshine Vitamin) خودشان قول به یا" ورشیدخ

 البته! نیست محتاج هم خورشید به حتی انسان دیگر عزیزم بینیمی. است
 خورم می را خورشید از ایقطعه دارم کهاین از گاهی که کنممی اعتراف

 راآن که. رودمی باال ناگهانی طور به خونم فشار و شوممی مشوش کمی
 به تبدیل را خورشید هاآن. ورمآمی پائین سیر قرص یک خوردن با هم
 گویممی کهمن. کنندمی تقدیمت مناسب قیمتی با و اندکرده قرص یک

 زردچوبه و سیر قرص، شوی قرص این دائمی مشتری اگر تازه! ماشاهللا
، خالصه. کنندمی تقدیمت قیمت نصف با یا مجانأ هم را اتماهی روغن و
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 یزردچوبه کهاین از یا و عیطبی ماهی روغن و طبیعی سیر گند بوی از
 راحت دربیاورد خودش رنگ به را چیز همه و شود پخش جا همه طبیعی

 همهآن که کردیمی مسخره مرا همیشه تو که هست یادت راستی. امشده
 واقعأ؟ کردممی طبیعی مختلف گیاهان و هاچایی کردندم صرف وقت

 سبز چای بشردوست پزشکان این اخیرأ که دهممی مژده. گفتیمی راست
! امشده راحت چقدر دانینمی عزیز دوست! اندکرده رصق به تبدیل هم را

 گیاه همهآن کار و کشت و کجا سبز چای قرص چند یروزانه مصرف
 باید تازه؟ کجا خوردمی ماندهعقب هایعطاری درد به فقط که طبیعی
 خوردن به ار هاسایههم باید هم بعد، بکشد دم چای که کردیمی صبر
 هایدلدرد و تکراری هایصحبت پای هاساعت و کردیمی دعوت چای
  دم چای دوباره باید و دشمی تمام زود هم چایی. نشستیمی شانعنیمبی
 هم لاحوا از، کنند دل درد، شوند جمع هم دور هاآدم این که کردیمی

 اتالف چه اقعأو. کنند ریزیبرنامه را تیآ هایبازیمهمان و شوند مطلع
 ،انسانی اصطالح به و اجتماعی هایبازی مسخره این حذف با! وقتی
 هایساعت من که حال. است مفید وقت، آوردمی بدست انسان که چیزی
 با راحتی به هاساعت توانممی ،امداده افزایش را امزندگی مفید وقت

 هاآن با و ،کرده مالقات دنیا سراسر در اقوامم و دوستان از تن هزاران
 و دعوا و غیبت و ظاهرسازی و پذیرایی مورد در نگرانی بدون
 هم برای، بینیممی را دیگرهم روزانه ما. کنم اختالط تکراری هایحرف
 الیک را دیگرهم. فرستیممی حرارت و عشق از پر هایبوسه و عکس
(Like) یکدیسال دلیلی هر به را دیگر هم نکرده خدای هم اگر .کنیممی 

(Dislike) دلمان هم خیلی حاال. کنیممی کاریش یک هم را آن خب کردیم 

، شویممی پدیدار هم هایخانه در دگمه یک فشار با، شد تنگ هم برای
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 را خدا. کنیممی شرکت یکدیگر عزاداری و تولد، عروسی مراسم در
 کامپیوتر و هوشمند هایموبایل الهی موهبت از ما یهمه که شکر
 . دیممنبهره

 هم دیروز. داشت خواهند و داشته وجود همیشه ورآغم اخبار البته خوب
 مدیترانه دریای در مهاجر نیم و میلیون یک گذشته سال در که شد اعالم
 امراض و قحطی و گرسنگی از یمنی هامیلیون کهاین و اندشده غرق

 کسهیچ باالخره؟ کرد توانمی کار چه. هستند مرگ حال در مربوطه
 دوازده خواهدمی امریکا جمهور رئیس اینکه یا! ندارد جاودانی عمر

 گاههیچ هااین ظاهرأ. کند اخراج عزیز آمریکای از را مکزیکی میلیون
 که هم او. باشندمی مسلمان اصل در و اندنبوده کاتولیک عمدتأ و مسیحی
 این رفع برای داشته خصومت نانمسلما با گذشته یهفته تا ظاهرأ
 شیلهبی دوستی دست عربستان به خود خارجی سفر اولین در فاهمسوت
 بودند شده جمع عربستان در همگی که مسلمان کشور پنجاه به را پیله
 ارزش به مدت دراز دوستی قرارداد رینتبزرگ یامضا با و کرده دراز
 خرید و اسلحه فروش، نظامی هایکاریهم شامل که دالر میلیارد پانصد
 سوم همسر. نیست کار در خصومتی که کرد ثابت شودمی غیره و نفت
 که دیدیم خودمان چشم با ما و بودند راهشهم هم او زیبای بسیار دختر و

 آنان، تازه. کردندمی اختالط کشورها این محترم هایشیخ با حجاب بدون
 با بار این و رفتند هم واتیکان به، الهی ادیان یهمه به احترام ادای برای
 و ندارند خصومتی کسهیچ با که دکردن ثابت دیگر بار حجاب ترعای

 .داد خواهند ادامه زندگی به شفاف و رنگیک همیشه
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 یهمه توافق به البته. است امان و امن چیز همه هم خودمان والیت در
 فساد، فقر، اعتیاد مانند کوچکی مشکالت انتخاباتی نامزدهای و مس ولین

 .شد خواهند حل همگی انشاهللا که کندمی دادبی بیکاری و

 از و عزیز عشایر پهلوی بروید گفتممی، پرسیدندمی من از اگر راستش
 و سرزمین مالقات به که آخری بار کن باور. بگیرید عبرت درس هانآ

، بودم رفته غیره و چغازنبیل، شوش، بابل، شوشتر در اجدادی قبور
 آبشارهای دیدن. برممی سر به برین بهشت در که کردممی احساس
 خودم جان تقریبأ درآن که هواپیما سقوط  به ،اکدی شهرهای و شوشتر

 زدیمی قدمخیابان در وقتی، گذشته هااین از. ارزیدمی دادم دست از را
 غیر مگر. باشد طورهمین هم باید. شدیمی سرمست گاز و نفت بوی از
 این اگر حال؟ ستآنجا در خاورمیانه نفت چاه اولین که است این از

، قشالق و ییالق حال در همیشه دیرینه رسم به که کنندمی اصرار عشایر
 ولی. دارد بستگی خودشان به دیگر این، باشند گذرانیخوش و سفر

 هم و خواهندمی را خدا هم ما وطنانهم از خیلی مانند نیز هاآن متأسفانه
 گله بدبختی و فقر از همیشه که هااین اگر، قسم خدا به را تو! را خرما
 مجلل طوراین توانستندمی، بودند فقیر قدراین اگر هااین واقعأ ،کنندمی
، هایشانلباس برق و زرق آیا؟ کنند زندگی هم هابیابان در حتی
 مانده مبهوت و مات واقعأ که من؟ ایدیده را هایشانتخته، هایشانگلیم
 و شادی و شاد هاینگر در غرق، نفت و گاز بوی از سرمست. بودم

 چه زندگی از دیگر انسان. زندگی از بردن لذت و گردش حال در همیشه
 هم مردانشان و مردند پا یک خودشان قول به هم ایشانهزن؟ خواهدمی
 به را چیز همه قهدقی چند عرض در هم کمک با! مردتر یشانهازن از

 برای بیشتر دلم که من. زندمی غیبشان و کنندمی ندیببسته منظم طور
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 سفرهای این در کنندمی اصرار هاآن که سوزدمی زبانیبی حیوانات این
 دل هابستهزبان این از توانند نمی ظاهرأ. کنند انشراهیهم معنیبی

 ترباارزش حیوان به عشق شاید. دارند حق هم شاید، داندمی چه آدم .بکنند
 حرف بنابراین و نیست کلمت به قادر حیوان چون است نوعهم به عشق از

 .ماندمی باقی مهربان و وفادار همیشه و زندنمی مفت

 طخ چند، رفتن از قبل بگذار ولی آوردم درد به را سرت دیگر خوب
، شاد. خوبند مطلق اکثریت. بگویم هم هایمانقومیهم از مختصر
 نجاییآ از و دارد ادامه چنانهم مهاجرت. زندگی از راضی و خوشحال

 در که بگویم باید ،نداشته وجود و یا دروغی غم و درد گاههیچ ما بین که
 در و وین در شودمی ندانمسال شامل بیشتر که نیز اقلیتی تأسف کمال
 .شد خواهند پیدا بزودی انشاهللا نیز هاآن که اندشده ناپدید آمریکا خود

 شش و تادهش حال که را عزیزم یعمه گذشته یهفته باالخره، مثال رایب
 به را دنیا انگار کن باور. کردم پیدا بود شده گم ماهی چند و دارد سال
 عزیز کجایی تو جان عمه" گفتم؟" کجایی تو پس دخترم" گفت. دادند من
 پرسید بعد!" کجا به دانمنمی دانمنمی خدائیش ولی رسیدیم ما" گفت؟" دلم
 عام قتل منظورت؟ کدامشان جان عمه" پرسیدم؟ شده تمام عام قتل آیا که

 هنوز یا کرمانشاه به رسید داعش پس" گفت؟" است داعش توسط جدید
 را او لبنیات یمغازه هنوز من و است خوبی خیلی مرد؟ است همدان در
 ماست ما به و دانستنمی نجس را ما که بود کسی تنها او. دارم یاد به
. بردمی سر به اول عام قتل دوران در هنوز او پس، خدایا." فروختمی

. گرددبرمی دورتر و دور هایگذشته به سال و سن این در آدم. بود طبیعی
 بد سنم برای" گفت. رسیدمپ را خودش حال و کرده عوض را صحبت
 بزودی" گفتم؟" دانیمی تو. رسیممی کرمانشاه به کی دانمنمی ولی نیست
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 دهندمی تو هب که دواهایی از و باش خودت مواظب تو فعأل .انشاهللا زود
 ،کنممی سعی کن باور" گفت ."کن اطمینان اطرافیانت به و کن استفاده

 از غیر زنندمی حرف زبانی هر به هاآن چون فهممنمی را زبانشان فقط
 Google) گوگل مترجم از و نکند پافشاری کردم خواهش "!خودمان زبان

Translator) دانممی. شد حل هم کوچک مشکل این طریق بدین. کند استفاده 
 خیالت کمی که امیدوارم و هستی یعنی، بودی نزدیک خیلی او به تو که

 ."باشد شده راحت

 و هستی خوبی شاعر هم تو که دانممی. رفتمی یادم داشت، آه
:  تو تقدیمی هم غزلدواین پس. داری شعر به هم شدیدی یعالقه  

دادی برآب را همه هوشم و عقل و دین و دل  
  دادی خراب من به ساقی ادهب کدام ز
رخنه رخنه گشت همه ایمان و دین چه و دل چه  
دادی آب غمزه به چه را خود شوخ هایمژه  
برگشودی نقاب چه شد جا ز عالمی دل  
دادی تاب زلف به چه برآمد هم به جهان دو  
نمودی خود جمال چه، گشودی خرمی در  
دادی ناب شراب چه ببستی غم و درد ره  

  را عاشقان ناب می مستت نیم چشم زدو
دادی گالب و شکر جبینت جوی و لب ز  

حسنت زکات از برد را خود نصیب کس همه  
دادی حساببی غم مسکین و فقیر من به  

خیالت و حسرت و من وصالت از سرخوش همه  
دادی سراب مرا و دادی شراب را همه  
کامی خواست" فیض" دل شکرفروشت لب ز  



                                                2017܇ܩܝܛܐ܇32ܫܡܝܪܡ܇

 
57 

دادی وابج مرا نه نمودی اجابتی نه  
کاشانی فیض                                

 
:بافقی وحشی از هم این و  

دگر یار به دهم دل، دگر جای به روم  
دگر دیار و دارم دگر یار هوای  

توست یخوارکرده که دل این دهم دیگری به  
دگر اعتبار دارد وت عاشق که چرا  

است برطرف نیاز و ناز تو و ما میان   
دگر قرار این از بعد بده نیز تو خود به  

رفتیم ما که ما صیاد به دهید خبر  
دگر شکار و باشد دگر صید فکر به  

حرف کاین او عشق انکار از وحشی خموش  
دگر بار هزار گفتی که حکایتیست  

 

 تجا. است سبز چای قرص یک خوردن وقت، امهمیشگی دوست خوب
 که باشد یادت همیشه. نگذار خبر بی مرا و باش تماس در لطفأ! خالی
  .نیست ماندگار دوستی و عشق از ترگرانبها چیز هیچ
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دانموسیقی یک با گفتگو  

 

ونسان سن هلن  

 

 یک با گفتگو بولتن از شماره این در، شامیرام بولتن محترم خوانندگان
 موفق زنان از که کنیممی تقدیم شما به را کردهتحصیل و هنرمند بانوی

                                            .رودمی شمار به وریآش جامعه فعال و

 از تشکر با و سالم با عزیز راشل :س
 گفتگو این برای را ما دعوت اینکه

  بگوئید ما خوانندگان به لطفا. پذیرفتید
 کجا و هستید رکشو کدام آشوری که

 زندگی کجا اکنون و یداهشد بزرگ
                                           ؟ نیدکمی

 آشوری من، سالم عرض با: ج
 و متولد تهران در. هستم االصلایران

 پایان به سال یک هنوز که هنگامی، 2001 سال. ماهشد بزرگ هم اجهمان

 و. کردیم مهاجرت آمریکا کشور به، بود مانده باقی کارشناسیم یدوره
                                           .    کنم می زندگی انگلستان در اکنون هم
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 تصمیم زمانی چه از و شدید موسیقی یادگیری به عالقمند چگونه و کی از: س
 چه و کنید دنبال یاهحرف و آکادمیک صورت به را موسیقی که گرفتید

                                                                                    ؟وازیدنمی سازهایی

 مبود ساله 15. کردم پیانو ساز یادگیری به شروع سالگی هفت از من: ج
 سن ایناز مویبگ نماوتمی و شده وجودم از جزیی موسیقی مشد متوجه که
 که هنگامی، دبیرستان آخر سال. شدم عالقمند موسیقی به واقعی طور به
 که گرفتم تصمیم، ردیمکمی رشته انتخاب اهگدانش کنکور یبرا باید

 پیانو ساز من. دهم قرار ماانتخابی های رشته جزو هم را موسیقی
                                            .  خوانممی هم سرایندگان گروه در و نوازممی

  در حاضر حال در و گرفتید اهاهگدانش کدام از را خود تحصیلی کمدار: س
؟                                        کنیدمی تحصیل رشته کدام در کمبریج اهگدانش   

 تهران یسوره اهگدانش در را موسیقی یرشته در کارشناسی یدوره: ج
 سن در کالیفرنیا ایالتی اهگدانش در آمریکا در و کردم شروع ایران در
 را موسیقی تاریخ یرشته در ارشد کارشناسی. رسانیدم پایان به وزهه
 هم اکنون هم. کردم دریافت حوزه سن در کالیفرنیا ایالتی هگادانش از

 اهگدانش در قومی ناسیشموسیقی دکترای یرشته در یلتحص مشغول
                                                               .  هستم انگلستان کمبری 

 کالیفرنیا وزهه سن اهگدانش در  شما لیسانس فوق موضوع که امشنیده: س
 این که شد چه .بوده دانیل ویلیام موسیقی بر نهارام و آشوریان عام قتل تاثیر
 موسیقی به نگاه این با دیگری کس کنون تا زیرا رسید  ذهنتان به زیبا فکر

                      ؟    بود چگونه استادان استقبال و .نکرده نگاه دانیل ویلیام
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 نظری دید از لدانی ویلیام موسیقی تحلیل و جزیهت فقط فمهد ابتدا در: ج
 ازسآهنگ خود قول به و صدا ،موسیقی ینا چگونه و چرا اینکه و بود
 که را آشوریی-ملی سبک که بود این هدفم بیشتر. دارد آشوری" نگیَر"

  یامهنزندگی که هنگامی. کنم بررسی بود کرده گذاری پایه لدانی ویلیام
 رویدادهای او که مشد متوجه، کردم مطالعه را آشوری ازسآهنگ این
 این. است کرده تجربه و دیده نزدیک از را ارامنه و اهآشوری عام قتل

 است ممکن غیر که بود این آن و آورد بوجود ذهنم در را سوالی حقیقت
 ایهفعالیت حتی و، هانوشته، موسیقی بر تاثیری اهشوریآ عام قتل که

 لدانی ویلیام موسیقی چگونه و چیست تاثیر این؛ باشد نداشته لدانی ویلیام
 موسیقی و شوریآ موسیقی عنوان به را آن ما که کرده آنچه به تبدیل را

                                                      .       شناسیممی لدانی ویلیام

 تازگی برایشان نچو کردند استقبال پروژه این از خیلی آمریکایی استادان
 شنیده ارامنه شیکنسل به راجع بیشترشان. داشت یاویژه پیچیدگی و

 از. اندشده کشینسل این قربانی هم هاآشوری که دانستندنمی ولی بودند
 ولی بودند شنیده باستان ایهآشوری مورد در آنها یهمه، دیگر سوی
 آرامی زبان به وزهن و دهستن زنده هنوز اهآشوری که نداشتند اطالع
 نظر به جالب بسیار برایشان پروژه این دلیل همین به. نندکمی صحبت

 کالس تکالیف از یکی عنوان به، من راهنمای استاد که حدی در آمد
 نام که خواست خود کارشناسی دانشجوهای از،باستان موسیقی تاریخ
 ککوچ هایکتیبه سپس. کنند حکاکی گل روی بر میخی خط به را خود
 یدانشکده هایویترین از یکی در و چسباند ایصفحه روی بر را گلی

 به دانموسیقی و ایرانی دوستی روزی. شتگذا نمایش به موسیقی
 با همراه تادفرس پیامکی من برای روز همان. بود آمده ما یدهکدانش
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: بود نوشته شوخی به و ویترین در کوچک ایهکتیبه این از عکسی
 لحظه آن در، شوخی و خنده از جدا؟" ستتو سر رزی این، راشل"

 و اهآشوری معرفی به کوچک کمکی امنامه پایان که شدم خوشحال
                      . است کرده اهیغیرآشور به زبانشان و، هنر، هنگفر

 دانشگاه محیط در که تاثیری این از بود سپاسگزار باید. است جالب بسیار: س
 تز  که بدانیم یمشومی خوشحال  حال. ایدداشته دانشجویان و استادان بر و

                                                     .   است ایزمینه چه در شما دکترای

 آشور شرق کلیسای کلیسایی موسیقی مورد در تحقیقی من دکترای تز: ج
 منابع معدود از یکی عنوان به واندتمی موسیقی این چگونه اینکه و است

-ملی هویت احیای در نقشی چه اینکه و بیاید حساب به آشوری موسیقی

 بعد خصوص به، میانهخاور از خارج در اهآشوری جوان سلن آشوری
                                     .  دارد میالدی 2014 سال در داعش گیری شکل از

 تفاوت و اشتراک وجه .ایدکرده تحصیل اروپا و آمریکا و انایر در شما: س
                                              ؟چیست کشورها این در تدریس  سیستم

 یکسان سه هر در که است فنی و نظری آموزش در اشتراکشان وجه: ج
 یفلسفه، فلسفه: مانند ترعمیق مسایل آموزش در تفاوتشان هوج. باشد می
 سیاست و جامعه روی بر هفلسف مختلف ایهسبک تاثیر، موسیقی و هنر
 نام که مواردی این در. باشدمی موسیقی و هنر با آنها مستقیم یرابطه و
 ایهدانشگاه در آموزشی سیستم و ندهست هم مانند اروپا و ایران، دمبر
 که کندمی زبردست و چیره انیدموسیقی یتترب در سعی کشور دو این
 کنونی شرایط و تاریخ از یکامل ایهآگاهی و است تفکر اهل زمانهم

 شرایط از روایتی ،قیموسی کمک به که متفکری، دارد خود یجامعه
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 قرار شاشنونده اختیار در کندمی زندگی آن در که ایجامعه و خود
 ندکمی تشویق و انتقاد کند می خلق که هنری در را شرایط این و هددمی
. دهدمی ارائه حلی راه نرشه طریق از، دارد هدفی یا کمبودی اگر و

 سیستم که بگویم وانمتمی حداقل، نیست گونهاین آمریکا آموزشی سیستم
 شده عوض کامال اخیر یدوره چندین در آمریکا ایههاگدانش آموزشی

 سالمیان استادان تفکر و آموزش سبک یمقایسه با را فاوتت این. است
 آمریکا ایهدانشگاه در زتمرک. کرد مشاهده وحوض به وانتمی جوان و

 فنی و نظری نظر از خبره و ماهر اناندموسیقی تربیت برروی فقط
 هایاهگدانش از موسیقی یرشته التحصیالن فارغ، نتیجه در .است

.         اشندبمی زبردست بسیار، متفکرانی نه و، انانیدموسیقی آمریکایی  

 انیمدمی. داشتید رشته ینا در هاییفعالیت چه موسیقی تحصیل از غیر: س
  . بدهید یبیشتر توضیح لطفا یداهکرد هم تدریس و داشتید کر گروه چندین که

 :شامل ایران در من موسیقایی ایهفعالیت: ج

 تهران آشوری انجیلی کلیسای قیموسی مدیریت و پیانو تدریس -1
 پیانو نوازندگی و شادی کانون موسیقی شامل خود که ودشمی
                                             . بود

 کلیسای موسیقی مدیریت شامل من ایهفعالیت هم وزهه سن در -2
 (شادی کانون در موسیقی آموزش)  وزهه سن انجیلی

  اهیکشنبه مراسم در  نوازندگی و کلیسایی سرایندگان گروه  -3
 ودانرمیان هایشب یپروژه سرایندگان گروه آموزش  -4

Mesopotamian Nights))                    
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 به هوابست لدانی ویلیام فرهنگی یکمیته یمدیره هیت عضویت -5     
                                       . اشدبمی وزهه سن ایهآشوری انجمن

(William Daniel Cultural Committee of Assyrian American 
Association of San Jose) 

 در ،جواب بودن مثبت صورت در و؟  وانیدخمی آواز هم تانخود یا آ : س
 ؟ یداخوانده مراسمی چه

 ایهگروه در من. باشدنمی خوانی تک شامل من خواندن ازآو سابقه: ج
 هایشب" ایندگانسر گروه جمله از ماخوانده آواز متفاوتی سرایندگان

 سن در" انرودمیان هایشب" یساالنه هایکنسرت در که" رودانمیان
 هایفعالیت از حمایت در هاکنسرت این. اندداشته اجرا کالیفرنیا یوزهه

 یا  آمریکا هایآشوری یخیریه جمنان" یدوستانه انسان

(Assyrian Aid Society of America) 

 گروه در من خوانندگی اصلی فعالیت اما. شوندمی برگزار سال هر
 هر در سال شش مدت به من. است بوده وزهه سن اهگدانش سرایندگان

 ندیبطبقه مهارت و تعداد نظر از که، اهگدانش سرایندگان گروه سه
 سرایندگان بزرگ گروه، سراینده بانوان گروه: ماداشته شرکت وندشمی
   :                                                یا مجلسی سرایندگان گروه و

 (San Jose State University Women’s Chorus, Concert Choir, 
and Choraliers) 

  .ماکرده وانیخهم نیز خارجی مشهور خواننده چند با ضمنا
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 چگونه شما تجربه و ایدداشته خوانیهم مشهور خوانندگان از کی کدام با: س
 .دهید شرح ما برای داشته وجود اهاریکهم این بین تفاوتی اگر و بود

 وجود آشوری یک اهکنسرت این در گفت توانمی که نای از خوشحالم: ج
                                              که غیرآشوری هنرمندان. ودشمی برده آشوری قوم نام و داشته
 ورویک دیان  ؛ بوچلی آآندره و زستون رولینگ مثل ،ببرم نام وانمتمی

 دنیای در و مردمی موسیقی دنیای در( هیوستون نیویت بستگان از)
.          هستند نورینگتن راجر سر و الردسن مورتن  کالسیک موسیقی  

Rolling Stone, Andrea Bucelli  
(Dionne Warwick, Morten Lauridsen, Sir Roger Norington) 
 

 شموییل کشیش با اریکهم افتخار اکنون تا هم آشوری هنرمندان از
 و، یوسف الهانیب، خانگلدی جانی، آکوپوا النا، آغاسی سینال، خانگلدی

                                                               .ماداشته را الیه ادوین

 و هیجان و شور با همراه بیشتر غیرآشوری هنرمندان با ماتجربه
 سپس  و فروتنی اول یدرجه در تاثیر تحت ضمن در! بوده ناباوری
. ماگرفته قرار بوچلی آآندره و ستونز رولینگ گروه راداف لقیخخوش
 راجر سر مورد در. هستند مهربانی و لبقخوش بسیار هایانسان

 باورم. باشندمی طبعی شوخ بسیار بسیار فرد که مبگوی باید هم نورینگتون
 اندازه این تا بتواند رسمی و اسم و القاب چنین با شخصی که دشنمی

 باعث همین. کند شوخی خوانندگان و نوازندگان با خودمانی و راحت
 فرسا طاقت و طوالنی تمرینات تمد طول در همه شادابی و طراوت

                                                                                 .دشمی
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 نوع از امتجربه بگویم باید بردم نام که یآشور هنرمندان مورد در
 حس. شاد و بخشمسرت بسیار البته و بوده محبت و، فداکاری ،کریفهم

 اینکه حس. کردمی وصل هم به را یکدیگر ما یهمه در پرستیمیهن
 موسیقایی ایهپروژه در خواهندمی که ییاهآشوری به شودمی چگونه

 حاضر  واهندخمی تماشاچی عنوان به که هاییآشوری یا کنند شرکت ما
                                                                    .  کنیم کمک شوند

 به را آشوری هنر که ندواهخمی هنرمندان این یهمه، اول یدرجه در
 بسیار اهغیرآشوری میان در توانندمی اینکه با و بیاموزند هاآشوری خود
 بر متمرکز را شاناصلی فعالیت که اندگرفته صمیمت، باشند موفق
 این دهدمی قرار تاثیر تحت مرا آنچه. ندکن اهآشوری و یآشور یجامعه
 از دقیقی و خوب بسیار اختشن ردهبنام هنرمندان یهمه که است

 در درستی تصمیمات نندبتوا ودشمی باعث که دارند خودشان یجامعه
 از درست شناخت. ندبگیر اهآشوری میان در هایشانفعالیت حین

 است مشترک شانمیان در که آموزندگی استعداد و وریآش یجامعه
 را آنها با اریکهم نتیجه رود ودشمی انایشههپروژ موفقیت باعث
 الگوی را آنها یزن موارد از بسیاری در. میکند رتبخش لذت و رتراحت
 مثبت ایتجربه تکشان تک با اریکهم از، یکل طور به. ماداده قرار خود
 با اریکهم افتخار که رمامیدوا نیز آینده در. مااشتهد خوش خاطراتی و

.          باشم داشته را صیاد یهل، اشتنیددوست و خوب سیارب یسراینده  

 آشوری روستائی و فولکلور موسیقی روی  هم زمانی که هستید مایل  آیا: س
                     ؟   کلیسائی یا و کالسیک موسیقی فقط نه  کنید کار و تحقیق

 نزدیک بسیار یارابطه آشوری کالسیک و کلیسایی یموسیق. حتما بله: ج
 این با نخواهی خواهی. دارند آشوری روستایی و فولکلور موسیقی با
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 بخشلذت و جالب هم بسیار که بود واهمخ تماس در موسیقی از شاخه
 هایبرنامه جزو آشوری روستایی وسیقیم بررسی و وریآ جمع. است
                                                     .          هستند ماآینده قاتیتحقی

 چه جوایز این که بگوئید و کنید لطف .یداکرده دریافت هم جوایزی  گویا: س
                                     ؟ایدکرده دریافت انتفعالیت کدام برای و ندابوده

 تاثیرپذیری و لدانی ویلیام موسیقی یباره در قیقتح بابت جایزه دو: ج
. ماگرفته ارشدم کارشناسی ینامهنپایا برای هایآشور کشی نسل از آن

 فتدریا وزهه سن ایالتی اهگدانش شناسی ایران مرکز از را جایزه اولین
 سن ایهآشوری منانج هنر یساالنه یجایزه نیز جایزه دومین. کردم

              . کردم دریافت میالدی 2015 سال در را جایزه ود هر. بود وزهه

 بعد.  است ستایش قابل عالقه و فعالیت مههاین واقعا.  گویممی تبریک: س
 تدریس؟ بدهید ادامه را خود یحرفه شکل چه به  دارید قصد تحصیل پایان از
؟          دیدگر می باز آمریکا به یاآ؟ تحقیقی کارهای بیشتر یا و اهگدانش در  

 در تدریس. کنم تدریس اهگدانش در دارم قصد. مسپاسگزار بسیار: ج
 خاطر به. ندکمی فراهم من برای هم را تحقیق نامکا مانزهم اهگدانش
 باید اول یدرجه در. است آکادمیک محیط در رکا هدفم همین

 یقیموس یباره در تحقیق به عالقه خود که کنم پیدا را اییهموسسه
 تمایل یهبق از بیشتر عالی آموزش موسسات از بعضی. دارند را آشوری

 ونهگاین از و دارند ایمیانه خاور هایفرهنگ مورد در تحقیق به
 گونهاین در استخدام طبیعی طور به که نندکمی حمایت تحقیقات
 رکا، نهایت در، شوم ستخداما که هرجایی در. است ترمطلوب اههاگدانش

 تمام. بود خواهد آشوری گفرهن شکوفایی و رشد جهت در ماحرفه و
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 به و داد خواهم قرار شوریآ یجامعه اختیار در را ایمهدانسته
 ملی یوظیفه یک این. داد خواهم ادامه آشوری یجامعه در هایمفعالیت

.                                                 هاستآشوری تک تک و من دوش بر  

 هاسازمان  آیا. است سنگین بسیار غربی کشورهای در تحصیل مخارج: س
 تهیه یتحصیل وام یداتوانسته و نندکمی حمایت شما از آشوری هایانجمن و

                                                                                           ؟ کنید

 و کامل یتحما تحت مرا آمریکا نیایکالیفر در آشوری سازمان سه: ج
                                                               :اندداده قرار خود منت بی

 Assyrian American)  هوزه سن آشوری هایامریکایی  انجمن -1
Association of San Jose) 

   f America(Foundation of Assyrians o آمریکا ایهآشوری بنیاد -2

 (Assyrians for Education) تحصیالت حامی هایآشوری انجمن -3

 Assyrian Universal Alliance) هاآشوری جهانی یاتحادیه بنیاد بعالوه
Foundation) 

 کرده اعالم من تحصیلی جمخار تقبل برای را خود تمایل نیز گوشیکا در
.                کنم دریافت هاآن از را نهایی جواب زودی به امیدوارم که است  

؟  چیست آشوری جوامع از شما انتظار: س  

 در آشوری جوامع. است پیچیده کمی سوال این به دادن جواب: ج
 متفاوت حاکم ایهسیاست و، فرهنگ، شرایط به بسته، متفاوت ایهمکان
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 آشوری یک عنوان به و طورکلی به اما. نندکمی عمل متفاوت و هستند
 ستگیبهم یکدیگر با که است این آشوری جوامع یهمه از نانتظارم
                                             . بگذارند کنار را کاری موازی و باشند داشته

 
 پولساز هایرشته انتخاب به تشویق را دانشانفرزن اهخانواده از بسیاری: س

  .کنند انتخاب را موسیقی و هنر یرشته آنها که دارند رغبت کمتر و کنندمی

 به کودکان تشویق و ترغیب یزمینه در ءاولیا با صحبتی یا و شنهادپی آیا

                                                                  ؟     دارید موسیقی

 یادگیری قدرت بر مثبتی تاثیر و ودشمی فکری رشد باعث موسیقی: ج
 یوسیله به که آنچه بیان برای روش بهترین وسیقیم، عالوه به. دارد
 انواع شنیدن به کودکان تشویق نتیجه در. است ودشنمی بیان زبان

 نتیجه در و روان سالمت حفظ به ،آن یادگیری و موسیقی گوناگون
. وردآمی بار اندیشمند افرادی را آنان و ندکمی کمک آنان جسمی سالمت
                         . کنیم دوست موسیقی با را خود کودکان که امیدوارم

 موسیقی كه معتقدم  من؟ ینیدبمی چگونه را آشوری موسیقي یتوضع: س
 و سر را موسیقی این ونندتمی شما مثل كسانی و دارد ناجی یك به نیاز ما

                                                                                         .بدهند سامان

 وسیقیم. است متفاوت هم با ما موسیقی مختلف هایسبک شرایط: ج
 شرایط چون دارد ضبط و ثبت و وریآجمع به احتیاج فولکلورمان

 ندا را شدنش منقرض احتمال غرب اجتماعی و خاورمیانه سیاسی
 توسط البته، است رشد حال در خوشبختانه ملی موسیقی. هددمی

. دارند غیرآشوری و آشوری موسیقی از دقیق شناخت که هنرمندانی
 آنها با خاورمیانه در اهآشوری که اقوامی موسیقی تفاوت از ناآگاهی
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 اهموسیقی این از ایناآگاهانه لفیقت که میشود باعث دارند یستیزهم
 من نظر به که شود شناخته آشوری موسیقی عنوان به و بیاید بوجود
 موسیقی و اردند ایرادی هیچ، آگاهانه تلفیق البته .است خطرناکی روند

                                                            .ندکمی تولید را زیبایی

 که اییهترانه. دارد ناجی یک به نیاز عاواق، ولی، مردمی موسیقی
 عربی و کردی موسیقی شدید تاثیر تحت اکثرا، میشوند ساخته امروزه

 البته. نیستند قبول قابل آشوری موسیقی عنوان به فنی نظر از و ندهست
 چنین رتجوان نسل خصوص به، هاآشوری از دیزیا تعداد که خوشحالم

 نشان آشوری مردمی موسیقی جرایا و ساختن برای شوقی و شور
 که کنم تاکید باید گرچه. نیست کافی کیفیت بدون کمیت ولی هنددمی

 خوب بسیار ،مردمی موسیقی جدید خوانندگان و نازاسآهنگ از برخی
                                      . شود رتبیش تعدادشان که امیدوارم. هستند

 این که کسانی البته و داریم یزیاد نوازنده و خواننده هایآشور بین در: س
 شناس موسیقی نفر دو یکی شاید. نیستند زیاد باشند کرده تحصیل را رشته
 ناسمشنمی را کسی آشوری زنان بین در وصخص به. باشیم داشته ایحرفه
 همت و ارکپشت با و  باشد کرده تحصیل عالی درجه این تا را رشته این که

 ادامه چنین این را موسیقی کار به ایمان و عالقه این کشور سه در  راسخ
 چنین داشتن ودوج به ما. باشد کرده حفظ نیز را خود ملی عرق و باشد داده

 چه هر موفقیت و پیروزی آرزوی و نیمکمی افتخار مانجامعه در هنرمندی
 یوتجربه ارکپشت این از ما جوان دختران که امیدوارم.  داریم برایتان بیشتر
.                               بیاموزند عالئقشان و آرزوها رسیدن تحقیق به برای شما  

.باشید پیروز .سپاسگزارم اربسی محبتتان و لطف ز: ج  

 



                                                2017܇ܩܝܛܐ܇32ܫܡܝܪܡ܇

 
70 

 

!سالمتی تقویت برای ینکات  

 

 لیموی آب با همراه گرم آب فنجان یک نوشیدن با را روز: لیموآب فواید
 زیادی فواید و است سالم یتغذیه برای سنتی اینسخه، کردن آغاز تازه
 و فعال را گوارش دستگاه نوشیدنی این .دارد همراه به تندرستی برای
 .کندمی پاکیزه را جگر

 تقویت را بدن دفاعی سیستم، ث ویتامین داشتن دلیل به ینچن هم لیمو آب
 بازـ  اسید تعادل در مزمن اختالل دچار کسی بدن اگر همچنین. کندمی
 .رساندمی یاری آن ثبات و تعادل این بازگرداندن به لیمو آب، باشد

 زاپیشاب مواد جزو طبیعی بطور و دارد نیز زداییسم خاصیت لیمو آب
 تا کند کمک بدن به که شودمی سبب خاصیت همین و است ادرارآور یا

 .کند دفع را( هاتوکسین) هازهرابه و مایعات

 .است پوست داشتننگه مرطوب و شاداب لیمو آب دیگر خاصیت

 سودمند بسیار روز هر بامداد در ترش لیموی نیمه یک آب ،خالصه
 است مرکبات تریناسیدی از یکی ترش یمول که جهت آن از فقط. است

 از پس باید هادندان از محافظت برای، کندمی اسیدی را دهان محیط و
 .داد شستشو آب با را دهان، نوشیدن

 برادر خواب" که است آمده یونانی هایاسطوره در: آن مضار و خوابیکم
 به چیز هر از بیش که کسانی زندگی سبک امروزه". است مرگ
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 جمله این یکنندهتداعی، اندیشندمی بیشتر چه هر بازدهی و آوریسود
 محبوب وجه هیچ به ،شدهجهانی داریسرمایه سیستم در خواب؛ است
 .نیست

 از و دیگر کشوری به کشور یک از مدام مجبورند که هستند اشخاصی
 یزمان یپهنه ۱۲ در شانزندگی و کنند سفر دیگر ایقاره به قاره یک

 اختالف و طوالنی پروازهای دلیل به خوابشان تنظیم. شودیم سپری
 "پرواززدگی" از و ریزدمی هم به پروازشان مقصد با مبدأ ساعت

(Jetlag)   ببرد خوابش زودتر کس هر آنان نظر از اما. برندمی رن ،

 .است باخته را بازی

 نشسته" خواب" موضوع آن کانون در که puredoxyk وبالگ رو این از

 وبالگ این. کندمی توصیه افراد این به را ایچندمرحله خواب، تاس

 افراد تا است کافی روز طول در ایدقیقه ۲۰ چرت شش که نویسدمی
 !ایشکنجه چه اما. بمانند حال سر

 خنگ را آدم بلکه، شودمی چاقی باعث تنها نه خواب کمبود حقیقت در
 توانایی کافی خواب اشتنند که دهندمی نشان علمی تحقیقات. کندمی هم

 برای هم دلیلی تواندمی خواب کمبود. آوردمی پایین را افراد در یادگیری
 .باشد خون گردش در اختالل و قلبی هایناراحتی و یبوست

 لزوم درباره افراد از بسیاری اگرچه که است آورتعجب حال این با
 ختخوابر به دیر خواب برای باز، زنندمی حرف آرامش و استراحت

 آلمان اقتصادی تحقیقات انستیتوی توسط که جدید پژوهشی طبق. روندمی
 ساعت ۶ تنها آلمان در شاغل فرد هر خواب میانگین، است گرفته انجام
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 گذشته به نسبت کشور این در نوزادان حتی. است ثانیه ۴۸ و دقیقه ۴۹ و
 .مانندمی بیدار بیشتری زمان مدت

 ماهگی یازده و ماهگی شش بین سنین در نیاییبریتا نوزادان همه از نیمی
 ازای به که است حالی در این. کنندمی بازی هوشمند گوشی و تبلت با

 شود بازی مشغول هاییاهگدست چنین با کودک یک که ساعتی یک هر
 کمتر دقیقه ۱۵ شب - کند پیدا افزایش بدنش در تنش نتیجه در و -

 .خوابدمی
 

 هوا وقتی. است گذاشته تاثیر هاانسان خواب بر نیز هوایی و آب تغییرات
 اگر. دارد وجود رفتن خواب به برای بیشتری زمان به نیاز باشد گرم
 غیرقابل داغ هایشب شمار بر، کند پیدا ادامه طورهمین هوا شدن گرم

 .شد خواهد افزوده رفته رفته هم تحمل

 مشهور ندهنرم، داوینچی ل وناردو که است آمده حکایات در اگرچه
 برخی باره در یا خوابیدمی روزشبانه در نیم و ساعت یک تنها، ایتالیایی

 کافی برایشان خواب ساعت پن  چهار که شودمی گفته سیاستمداران
 خواب از زور به تا دارد ساعت به نیاز نه معمولی انسان اما، است

 را او مدام دینگش دینگ صدای که میلیای و اینترنت نه و کند بیدارش
 .است آرامش نیازمند معمولی انسان هر. بپراند خواب از

 22/6/2017 وله دویچه: منبع

 
 


